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ז-סח-ופך,רזק-סא-ת,בון' 'סבשם,מג'סיא"חם"ודאתשיביתבשם,ה-סף)ים
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ם'נוהגם' ז"ממכדלקמן,נשרףחיתאוקןשיהיה-קלהחמיר

,ה"'םמוףויד'ת"שו'צב.תפארתוראה.(ג"וש םא"חא"הרשבשייתב.ס
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,יכליאה"ד." מעט.ס

ך.צרגחלים'"עהתנורכשנאמרשריקא)אף' .(דוקאגחלים'"ערי'להכש

ב.נתרוחם'רביניוראה.דק"סז"מ,יכליאה"ד."בע .תסאי"רם."ב,(ד,לס)ב"חה

,דק"סמיףא-מעא .כהצלףעב

,ד"ם~-וצושוךעג מעד

.טק"סא" ף".ר.(איסורבהםכשנבלע)ב,עהעץבריתאעה

הראשיןדבורשםן"הרריש'לפבג,ח)ב"פם.פמח מב"בש-רא,(המץלעניןאף)שיתכהם'שנם.רברה"יד

,ז" ,שםושיקתיר,ן.שמשתמשם'כלה"ד'"הבריש'לפ

.שםא"מעו "מלמיףלקמןראהעז

,י ,דברכלה"דשם."רשעת

,יק"סא"מעט



רכגתנאממחהלכות

שתשירעדאוממנוימנתזיןניצוצותשימיועד
מאיסורכלנשרףבודאישאז"]מעליונמקליפתו

."]]בתוכומבלוע
שבלעומכליםשכלואומרים"]זמעלמולקיוויש
מריבלבדמאורידיעלאפילומפממקודםממץ
בליעתןשבשעתדכיוןמגעלםידיעלנכשריןמן

איסורןזמןכשמגיעכ"ואבמיתרתדברבלעו
'בתוכןבלועמואאלאבעיןמאימוראיןכבר

.כלברמגעלמידיעללמכשירןמקילולפיכך
בדיעבדואפילו"מראשונמןכמבראומעיקר

מצמץמבלועיםכליםבאותןבממיןשנשתמש
ולאמפממקודםומוגעלובלבדמאורידיעל

ממיןמרישנתבארכשיעוריפמיפמבאורליבנם
מפסדישכןאםאלא]בפמביאמוריןמללו
לסמוךיששאזמזביוםשממתמניעתאומרובם

צדעורשישבמקוםוכןמאמרונממבראעל
ולסמוךמאמרונממבראגםלצרףישלמקלאמר

מכליםאתבמגעלמלמכשירלכתמלמעלימם
:שיתבארייוכמומאורידיעלמצמץמבלועים

שיקנסלושאפשרמילכלממובמרמןמצוםיד
מדיןמעיקראבליילפמממדשיםמכיניםלו
בממיןממץבמםשמשתמשיןמכיניםאותןאפילו
פ"ואע"לפממןבמגעלמלמםדימשנסכל

,ןאומריםישאימוריןמשארמבלועיםשמכינים

.סור.אשארבהןשנבלעבכליםהדיןוכן" האור.ידעלם.סופרדברי.סור.אאותורה

שנתבארעור.כשפה.פה.ללבנםך.שצרבלבד .אשבשאראלא
אלאליבוןך.צרן.אסודין בהםנבלעאםאבלסיד.אדברבהםכשנבלע

איסורנעשהכךואדר;!תר.הדברהאור.ידעל

י!תר.השהואלבדובשרעליהםשנצלהכגון !דלבבהןנבלעכךואדר

עלן'נכשרהן'הר" בהןהנבלעבשרשטעם'פעלואףהגעלה'ד'

'ד'על'לגמדממסנפלטנז'אד,דא'ד'על הבלועבשרטעםמועטאותומקוםמכלהגעלה

'ד'עלרקמהםנפלטשאינועדבתוכםמאד כדאואינומאד1!הואקלושהאור

עליושידול' דהדרששם

להם'דלפיכךבדלבבשרשםני" כדבהגעלה

הבשרטעםעיקרמהםלהפליט' שהןמדמתן'אסורשהןהדלבטעםעיקרעם

ן'נפלטוהןבדלבבשרשםעליהםלהקרא'כדא

ומותרמאדן'בלועשאינן'לפהגעלה'ד'על בלועשהןהדלבטעםמנתרעםהבשרטעם

ן' הרמאד

להית'כדאאינן.מאדשין,קלהן' הבשרשטעםכיוןבדלבבשרשםעליהןנקרא

שםאיןהדלבבושנבלעקודםמאדקלושהיה
שאיןמההזהקלושיועללדולכול'דדש

הגעלהאיןהפסךקודםרמץעליהםכשנצלהכן להכשלהםמעלת

שהאמץ'פעלאףלפסךדן' מכלבאכילהמותרהיהבהםשנבלעבשעה

שםנפקעלאדמץשםעליושהיהכיוןמקום

עלבתוכםמאדשנבלעהקלושמטעםגםזה

טעםנאסרממילאהפסךוכשמגיעהאור'ד' שםעליונקראשכברכיוןשבתוכםהזהקלוש

החמץמממשותונתפרששנפלטמשעהדמץ !עליהםשנצלה

.י

"סהשלםראים'.('הברין'בת)ב,לוהלכתאה"תורפח םה"ראבי,נב

תתםרכהז"עמשוכי.(81'ע)תמד" ,(ברמץאף)תקפדרכהובממחים(בחלבבשרלענין)

יראה.ר"מא-דת.לוריןקן'דנחכללוהיתךאיסוך ב,זהבעין

.ממיהתמו"םל.דלעהרעית' .שםראים'פט

.כדאמרינןלעילםה"דא,עזז"עי"רשראהע שנוהגין.)שםא"רמ.('הארעהרקא.שהב)שםן-שועא

ישפרימרלי'שאפ)א'ק"מא-ח,('האכמברא ,(לאמור

.שםא"מצב מכ,ןמעיףצג
מ'"םב"חין'צ'שאליראה,ז"ימלה" .האית

'אלההגדיללשבתפייס.ב,להגמראמשמעותצד ל".מהר,הרוחית

,הק"מו"ט.(כב'ע)השלההי ,יק"מא"מ
.ג"כע"ישטור.שםגמראצח רצו

ר"פשםיבריש,אמרה"דב,עיז"ע'בתים[ם]"ב' ם'בכלן.הילכן.שא)מכיודלקמן'הבוכדעה.לר'.ם

,יק"מא"מ,(תשמשןרובאחר

ץ'םל'לעה"יכ.שםע"ושומור,ז"עסיףירושלמיפ ום

,ו"ממתצרמי,א"מתמאמילקמן.(חרם.'בכל)ם" ווזןז-נגמראפא

והיתראימיר.רנה"מרוקח.]נא-~ .כרק"מי"ח,כן.דנהכללהאריך
.ג"וש,'םל'יכרלע.ט'ן'דשםתר'והאימירפב .שתחראפג

הלמימית.מהגהות.(קמגוו)-קצ"מק"ממרגהתפד בישים,תתםרמזשםז"עמדרש.האותא'1ת"ע

יראה.ב".מתקם'.םלקמןגםיראד,יאק"מא"מ,'"ר .ם'ונ'וצמ"מ

ה"וכ.הגעלהקידםזהאחרזהנבלעייחלבשהבשרפה מכלקמן

.35הערה125'עט"הכש"ללייראהמ" .מב"מב"חמהרשים.ת"שו.שנךה(,י,נ)תורהגדל' נחלת

איתמיףהד"אם-חס'שד.באיתח."םיהושע שאריתת"שו.יצואניםמ"מ.בג."מיםפחמאבןעני,ק

ס.מלככנוד.קיןזלדשם'אהל,ד'.מר"י'אראל" .(מר1להיספות)

.ט"בנט"נלעניןהראשוןדבירא,מא)פיחן.חולן-רפו רפן

,(שתש2'שנרבריםה"ורהראשוןבור'רב,ח)ב,פן" ,נ"יש)ממיהתמז"מל'לעגםיראה
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~אן"קכסימןדעמביורםשנתבארכמובדמיןבמןלמשתמשכדיבאורללבנםשצריך

דיבלבדמאורידיעלמרמץמבלועיםכליםשאפילויןאומריםשיש"כיוןןמקוםמכל
מאורידיעלמבלועיםכליםדיןלמםאיןשמכיסם"אומריםישוגםלפממבהגעלהלהם
גדוליםביןמכיניםלמכשירלכתדלמלמתירישלפיכךשםדעמביורמשנתבארכמובלבד
.בלבדמגעלםידיעל",קמניםובין
אצלממיםבושמרתידומכלינקראראשוןוכלי]"ראשוןבכליברותדיןשיגעילםומוא
כלינקראזממרימאשאצלעומדאינובתוכושמגעיליןבשעםעכשיואםאפילומאש
עדייןהןשבתוכוממיםאםי,ראשון'בכלמגעלממצריך'כלכלבתוכוומגעיליןנ,ראשון
:""ב"תנבמימןשיתבארכמורתידמשמעוייןדמיינורותדין

""אדרבדבראוי,ם"ברחאובמשדזת,,ממכיניםאתלשוףצריךמגעלמיקידםכן
ן"וממינופתמדלודמכללממירצריךמכליםכלשארוכןשבמןמדלודמכלאתמממיר

רקכלומר'וכומזמבאתאךמדיןכלימגעלתבפרשת'"שנאמרשמגעילןקודםשבמן
מבלועלמפליםמגעלממועלתבלבדומברקדלודמשםכשאיןדמיינו'וגומזמבאת
מאיסורמממשותמשמושםיששמאלדושישמינופתשאראודלודמשםכשישאבל

בלועואינובעינועומדשמואלמסמועלתמגעלמואיןוממינופתמדלודמחדתבעין
:"'"מכלידופניבתוך

גדליםישיםולמעבירם]',למרודרוצםשאינואומדלודמלמעביריכולאינויאםכזז
שלמשניבצדאדםיגעשאםעדשםאותםוישמםנ'"מדלודממקוםעלבוערות

מגדליםמןמכלישנתלבןמדמתבורימולדתמידימיםמדלודמשכנגדבמקוםמכלי
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"פא.ה,ת).הךאש1ב1ת' 'סבישם,פג

רבישם,קפא"פ"ת,תן"

ב,לנ1.;'ת1פ.'.

קמהת.ל,1).בסת,'מק1צמשהרבנובישם,קנפאה.ר .,.ע.,ש,סנן.1.פשכללש,הךאת.ש1.(א,גה)
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.'
.נ.1ש'.פלעילנםנראה.ר"פ"קי .ה.פלברוקמן.שדא"פא.הישבת.ש1קטו

בישם,האות1.'פ1ת'שת'מהנהנת.שם'מירכקטו .ה
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.הנלהבאילגהת.שםאנניקיז ש

ע"

.ם..פפוףלקמןנםויאה.שםא.הרשבת.
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.22'עב.תשפפן'
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אםאבלבקבעבושמשתמשיןבמקוםמכלישלמפנימיבצדמואכשמחלודממ~יכלט
תשמישמגיעשלפעמיםפ"ואעחמץשםנשתמששלא],מכלישלמחיצוןבצדמוא
לפיכךלשםעדההמץהשמישמגיעאיןהפעמיםשרובכיוןמקוםמכלמנתץגםהממן
:כלללמעבירםצריךואיןמחלודמתחתבעיןמחמץממשותשםיששמאחוששיןאין

וכליון
~

ישמשםאותםשכשגורדין(מ"ראששקורין)ממשותקצתבסשישבחלודממ
משמותחתיםיששמאמשםאותמיגרדולאאםלחושיששאןעפרוריתכמסבס
בחלודמאיןאםאבלמבממושמחלודממחמתלעיןנראמואינובעיןמאיסורממשות
הפנימיבצדאדמימותאושחרותשישלפעמיםשנמצאכמובלבדמראםרקכללממשות

שםיששמאכלללחושאיןעפרוריתשוםשםימיםלאאותםיגרדואםשאףמכלישל
ערדשקורין)בדילבכלימנעשיםכתמיםבאותןמדיןוכן"]"נראמשאינוחמץמשמו

:נ],בלבדמראהרקממשותבמםשאיןכיוןממגעלמאתמעכביןשאין(ן"פלעקי
יכולשאינונקבאומדקאוגומאבושישמגעלםמצריכיןכליםמשאראחדאומכיןיכל

במקוםמןאם)]"למםמועלתמגעלמאיןמימיבולנקותןלנקרןבתוכןלחמם
משמושםיששמאלחוששישלפיד],מכלישלמפנימימצדדמיינובקבעבושמשתמשין

גחליםלמניחצריךלפיכךבעיןשמואלמסמועלתמגעלמואין,]"בעיןמחמץממשות
שלמחיצוןבצדכנגדןאדםיגעשאםעדשםאותםוישמםומגומאממדקקיעלבוערות
מגומאאוממדקשבתוךאיסורממשותכלנשרףבודאישאןבומולדתמידימיממכלי

נשרףחוםאוקששימיםעדמגחליםאתכךכלשםלמשמותלמחמירנמגןומעולם
:"],ממגעלמאחרכןיעשמממגעלמקודםכןעשהלאואםמגעילןכךואחדן]"מחיצוןבצד

קמניםבמסמריםשםקבועיןומןידביתתוךתחוביןשידותימןמכיניםאותםלפיכךכ
ואיןן]"ממסמרים(מביב)במקוםמרבםדקותגומותישכילמםמועלתמגעלמאין
למכניםבינימםמעםריוחוישמדובקיןחלקים'מבנעשמידמביתגוףאםלזמרצריך
דבוקמינופתשוםימימשלאמימיבשםלנקראפשראימרובפישעלממכיןאתלשם
לכליאלאמועלתמגעלמואיןן,שם

~
בביתדבוקםממכיןידאםוכןשנתבארכמוונקיך

לחושש'רותחיןבמיםמתקלקלשמדבקדמיוןלסמועלתמגעלמאיןדבקידיעליד
עשויםמיאידמביתאםוכן"ן,יפמיפמממיםאתירתיחולאמדבקעליחוםשמא
במיםמתקלקלשמקרןלמןמועלתמגעלמאיןמקרןמעשוייןמכליםכלשארוכן]ן,מקרן

:)י"עליויחוםשמאלחושוישרותחין

תשמישמגיעמפעמיםורובממכיןבגוףחמץשמשתמשיןמכיןשלידבביתמ~יכלכא
ומדקיםגומותבידותימןשישמכליםכלשאראבליי,מכיןשלידבמביתגםמחמץ

א"מ.בון'רהלש"ימה"רמץ,מהח"ב,אחרוניםקנט.'ק"סו"ט.ה"סא-דת.(כחל,)הגעלרנהלמהרצלונב רלקמןגםיושה,סוק"סא"ס

מהק"מ'"ח,הק"מ.(טלאין'לענ)ח"מלש' ,שם'"הקל.ח'ק"סי-ח,וק"חז-ששבא

מ"רח"ב.קצג'.םתיל'"מהרת"שי,אחרוניםקלא,שםי"חקבב םה"סז"עש-ראונבג

,שק"סא"מ.ג'ק"סו"ט,המנהיגבעלכתבה"ד"םא-השבת"שו.(גומית)לד" .רכז'ערישה"חב"מוהרשר"אדמוק"אגיראה.שם'"ח,ה"סא-רט,(ח"מלוברלקמן.מרק)שעא

'"יהא"רמימץה"ב.כהזל)המנלה'הלמהריקקלנ.ז".מכדלדלקנד .שם,שםנרלקמן,שםא"רשמקנה

,ז"חנ-ישומור.ל"םפמח'ול.ג.המנהקלן,שםא-רם.שםא"רשבקנו יכדלע.ר"מא-רםקנז

,(נגע'מידא)]י)ק-סז-טתלד,נ"הנממץל' .ו"מטסיףל'כרלעקנח



תנאפסחהלכותרכו

לתוךבפסחותחבן]מידותהאתכללמגעיללאאםואפילוכלללנקרןצריךאיןוחלודמ
ומכלמכליםבידותחמץלמשתמשדרךשאיןכיון,ן,באכילממותרזממרימתבשיל

לפי"ן"הפהוהלכלראשון'מכלעירייי"עיי,הידיהאחגםלהגעילצריךלכהחלהמקים
מלכלוךקצתנבלעחמיןמיםבתוךשבמןחמץמלכלוךמכליםאתכשמדיחיןשלפעמים

:מידותכןלתוךמחמץ

ישמתבשיללתוךמכליידאתותחבמכליגוףאתאפילוכללמגעיללאיאם:כב
בחמיןחמץשכשנשתמשלפימתכותשלמןוירומכליאםמתבשילאתאומרין

שנבלעוכמו",כולוחםמקצתושחםמתכתשכלמכליבידגםמחמץנבלעמכליבגוף
מגעילכשלאאבל"מכלייתגוףידיעלממנונפלסמואכךמכליגוףידיעלכמידמחמץ
]ת"מתבשיללתוךממנוונפלסמידבתוךמחמץבליעתנשארממרימכליגוףאתאפילו
פיעלאףכולוחםמקצתושחםמתכתשכלפיעלשאףואומרים)ת,זמעלחולקיןויש
במקוםדברימםעללסמוךוישזמחוםידיעלבכולומתפשםאינושבמקצתומבלועכן

:מ"יושמחתמניעתבמקוםאומרובםמפסד

לומועלתמגעלםאיןמשנסכלחמץשלמכיןלתוכושמבנימיןמכיניםשלמנדןכג
מןמיסבולנקותולנקרואפשרשאילפיתי"פמחשלמכיןלתוכולמכניםלמכשירו

מתפירותאתפותחכ"אאלא]ימצאנוימימואעמוקעמוקכיבושנדבקבעיןמחמץ
:(צריךאיןמגעלמאפילושאז),ת,יפמיפמומגרדו

אוקדירמעליםומעמיריןרגלים'גלושישכליומנאתי"(פום"דרשקורין)חצובמך:כ

באורללבנםצריךבפמחבםלמשתמשרוצםאםמשנמכלמאורעלבתנורמחבת

ידיעלשלאמאורידיעלחמץמעםבמונבלע"ת,עיממעלימנשפךשלפעמיםלפי
:משקם

פירוש)),אדמםוכליתן,אבניםוכליגלליםכליואחדעץכליואחדמתכתכליאחדכה
מקרןחוץ)]),עצםכליואחד("),בחמסנתיבשואלאבכבשןנצרפושלאחרםכלי

.כ"מכרלקמןהדעות'לכשמועיל,ם.הכלרקקלה אקלך

.ב".מא-רם.מדריןנחכללוהיתרמיר' .ב".םע-וצושוך,תקשרבהמרדכיקלו

,שםא"רמקלח םח-פך.הכליםל%ה"דב"מיח-ךקלט

ק"מי-ח.ג"' .מ

.א,ערגמראעם הכבדקעמא

"םר"י'טור.(א,לח)דשערדת'בת' כטורשפסקג'ק"מ],-ט.ז"םשםא"רמ,קכא

א"כהרשבשפמק)זק"סקמא."סד-פיו[ו"טוראה.שם שםע"והשואג;לה)דשערדת.בהקצרהביתכתורת

ם

-

רעתה"יכ,לה'מוענה.אבמקצתהוגעלהשגם, רמ

יראה.(א"מכלעילגםאמירכ"יא,כדק"מכאןא" כול.נו.אכולוהםמקצתוהם,עלרעהשגם,ה"מעלקמן

,נ"יש,המאכלילאמורהשתלכקצתילהילןט'להפל פמק.(ושםכאן)ז"אדהע"לשוהערותיראה

ר"אדמו' ,141ך)יצקן

אדהע"לשוהעריתראהעמב

-

. עמג

יים,מיץמ"מהרתששתבשם)תק"סשם].~

שםח"פר.(פימקיםובמה,מא"םז"פן.הולשלמהשל ק"ס

שםח"פר,כחק"יםגק"סצר"מבירקךה"יכ.מי ק"סכאןא"שבמהראשינהמבראוהיא)כדק"יםגק"ס

.-ואילצי'עיהתירה'דברקיבץיפאה,(בד ע)וגעלההלמהדיילעמד
.ג"מא-רת.(בג' .הק"ם.זוטאאליה,תקמי'.ם[סשה]טרהעמה

,ד"מכתע"םלקמןגםוראה.חק"סא-מקמו מהרשיית.עמ
,ד"םא-רט,קצג'"רםתיל'" ,ב'ק"סא"מעמת

ע"ושיסיר,ז"םב"פש-דא.(ב,ח)ב"פף-רעמס )ח"מ

שהםש"יראשבריףדגללאכורמישפירשי ליק"מ'"ה,(גלליםה"דב,טזשבת"כפירתו,אבנים'כל
ה"דא,גהשםי"כפירשוהחנו.גלליםכליגםשכולל) כל

.(בקר'פ'צע:ם'גלל' .ץ'עסוףאשריהגהות,רצו"םז"ע'פמקזרועאורש

,נק"מ'"ח,דק-סא-מ .אאלאה"דא,נהשבת."רשקנא
'"והא"מ.מרת" .שם רמ,תקרברבהמררםלנב

.ח"מא"



רכזתנאפסחהלכות

משקיןידיעלממץבמןשנשתמשי),ר"מוםל"פערישקוריןומס(נ)"למעלמשנתבארכמו
."),מגעלםידיעללמכשירןצריךכךבמןשנשתמשכדרךממין
קדיריתכגיןראשוןכליחוםידיעלהשנהכלחמץבמןונבלעשנשתמשכליםכיצד

אפילואומאשאצלכשמיאי),מקדירםבולמגיםמיוסדשמואכףוכן",ויורותואלפמין
כףוכןבומולדתשמידבכדימםבתוכםשמתבשילאלא")"מאשמןשמעבירםלאמר
שדרךבמןוכיוצאאלוכלמקערםלתוךממקדירםמתבשילבולמוציאמיוסדשמוא

ראשוןכליבתוךלמגעילןצריךראשוןכלימוםידיעלמשנםכלממץבמןלמשתמש
.ן),תניבבמימןשיתבארדרךועלרותם
."למעלמהשנתבארכמומאשהמןשמעבירומולאמראפילוראשוןכליונקרא
ראשוןמכליכשמיסראשוןכלימוםידיעלאיסורבושנשתמשכלישכל]ן"אומריםויש
פולסוכךדכבולעומאשאצלמעומדראשוןכליבתוךכןגםלמגעילוצריךמאשאצל

ישלכתמלמאפילוכממץאבלאיסוריםבשארלדברימםולמושלמסמירישולכתמלמ
כמץבמןשנשתמשכליםשאפילוי",אומריםיששמרינ",מראשונממבראעללסמוך

ואיןמאשמןשמעבירומולאמרראשוןבכלימגעלמלמםמועלתבלבדמאורידיעל
ראשוןבכלילמגעילויכולמכלשלדברי"ומלבהמבשרמבלועכליכשמגעיללזמרצריך
אםמאורידיעלבונבלעווממלבמבשרשמעםפיעלאףמאשמןשמעבירומולאמר

:,למעלמהשנתבארממעםזמאמרבזםאלאאמתבבתבונבלעולא

למגעילןצריךאיןקערותכגוןראשוןמכליעירויידיעלממץבמםשנשתמשווכליםמזך

י""תשמישןכדרךראשוןמכלירותמיןעלימםשיערולמםדיאלאראשוןכליבתוך
ממתבשילמסבלועולס"מאשהשאצלאלפםגביעלקערםכופיןשלפעמיםפיעלואף)

מכלראשוןכלידוםידיעללפעמיםממץבסשנבלעונמצאן""במקערמונבלעשבאלפם
עלכןגםנכשריןמריראשוןמכלילתוכןלערותמואמקערותתשמיששרובכיוןמקום

.(ל,תשמישורובאמרכליבכלמולכיםשאנוראשוןמכליעירויידי
כלימוםידיעלבקערותממץמשתמשיןשלפעמיםכיוןואומריםזמעל"ל,מולקיןויש

ראשוןמכליעירוימגעלתתועילאיךכיראשוןכליבתוךכןגםלמגעילןצריךראשון
:עצמוראשוןכלימוםידיעללפעמיםבמשבלועמסמקערממןלמפלים

מעג"ק

"
.כ ק"מי-ח,ז"םמ"עמלבושיענד

.א'ק"מזוטאאליה.לי קנה

,ה"סע"ושימור,ב,עהז"ע[בריתא]מרא" עג

-

.ג"הכה"סרבבים.,שםברייתא רשםי"רש,ב,לגמראענו

.שםע"ושוסיר.פרורין.ה" .ז"מיח.ש"םלעילוראה,ה"ספריהקנח

.גף'מעקנט .קכא'סיר"יובסיר'האדעת,ג"מע"ושומורעט

-ר'גלףקמא עולת.דרשבגתנן.גרםה"ד(ב,לה)ז"עסוףן"רעסב

ח-פך.קנא"ס"-יובטוך'הבדעה,גק"משבת .ה"ר

שתמבקוםרכל)ירק"פי"ח.אחרוניפמשמעותוסווג .(ו,אמבראממכינןלהקלצד-עה

.ל"מה"אי"נחם.רבריראה,ג"ושג"מיכדלללעמיד .לך.ואהעילהה"דבגאיתהמערכתד"אם-חבושדי

.ידעניםמ"מ

.יגאלהק1רפזהאחרזהנבלעווהלבשרנשוקשה

.נ.פלץקשו ת1פקסז
.1-ה.פע.,ש,סנן.אבלה.פרב,מבשבת' פלעילנראה

'ר1';אפמהללתשישי.'פקפה" .נ.ים,'שנ'ככלאוראשן'ככלמבשל
.1.פלבים.(25"'ע)פפה'הל'מר.1מהזורקשח .נ.יםא.פמכדלקמןקשט
שהתירו)ר.הכה.פת.]ךת.(ב,ה)ב.פף..ךקע ;בקערותהנעלתבפתפ

.(נק.פא.המלפירוש,'ר1' קר';אהרשהלכו),התשעב"בא.הא.]ךשת.ש1

הב1ר'רשפ].ך.(תשמיש

-

נ1'1ה.1.פע.,ש.אשן שא'כ
כדלקמן,ראשן'נכלבהפהיתששמאימן''בנק' .ב.1פעא.פל
.דרשה.פרב,ר;1.;'ת1פ.שפ'מר'1מהזרקעא ..]דא

פת,.),ת..תת,":".("1'ע)תפר"פ"

ה.
.1.פא.1רמסנן.האותר.הכ



תנאממחהלכותרכת

.לשנותואין]ל,נומגיןוכןמאחרונמכמבראלכתחילמלמחמירישמלכסייעניןבז
מלובןאבןעליםיתןראשוןכליבתוךלמגעילםלואפשרשאיגדולםמיאמקערםואם

שירתיחכדיהקערהפניעלהאבןעליהויעביר)],ראשון'כלמןרותחיןמיםעלימויערס
בכליעשמוכןלי"ראשוןכליכחוםגדולכךכלחומםוימיםעלימשעירסממיםכלאת

.ראשוןבכלימגעלםמצריך
ידיעללמגעילןאיןקמנותקערותוכןראשוןכליבתוךלמכניסושיכולקמןכליאבל

חשובםאינםכוושמגעלםואומריםמ~על,ל,חולקיןשישלפי"ל,מלובןואבןעירוי
.ראשוןכליבתוךכמגעלם
עלתקנסלמאיןופרחיםכפתוריםכעיןובלימותאוגניןלסישאםגדולמקערםואפילו

טן"כולמפניעלהאבןלמעביראפשרשאימלובןואבןעירויידי

עירויידיעלבמןוכיוצאמקערותאתמגעילשכברבדיעבדאבללכתחילממ~וכלח:פ
מבראעללסמוךישבחמיןבפסחבמןוהשתמשמלונןאנןנליבלנדראשלןמכלי
."ל"מפסחבתוךמללוחמיןלאכולומותרמראשונמ

ראשוןכלילתוךריקןכלישמכניםאועצמוראשוןמכליעירויידיעלשמגעילןומוא
ראשוןמכליבתוךריקןמכליאתמעםמשמסריקןמכלילתוךממיםשנשאבוואחררותח
ראשוןמכלימתוךמוציאוכךואחרבתוכוען"רתיחממעלולתוכושנשאבושממיםעד

עירוישדיןמקערותעלממנוועירס
~

שמסמ~שכלידכיון)],עצמוראשוןכליכעירוימ
מ~כלידופנינתחממובודאירתיחממעלולתוכושנשאבושממיםעדראשוןהכלינתוך
מעמידיןדפנותיומריראשון'מכלמתוךשבתוכוממיםעםשמוציאולאחרואףגדולחום
לאאםאבל(]]"עצמוראשוןכליכדיןמ~כלידיןולפיכך"]"שבתוכוממיםחוםאת

לאואועצמוראשוןככלידינואםבולמסתפקישמ"מכשיעורראשוןמכליבתוךשממ
ממרותחיןעירואםלפיכךי],1"ק'סידעמביוראשנתבארכמו)]"למחמירבוומולכין
מגעלמלמםעלתהלאעצמוראשוןמכליעירויידיעלנחןשנשתמשקערותעלשנדלכו

:בפמחבמןשנשתמשומחמיןאתדאדמרין

אםאלאמגעלמלמםעלתםלאעצמוראשוןמכלימקערמעלעירסאםיאפילוכפו

.(ב.;פדלקמןנכ1פ1תאף)שפא.הושבת.ש1קעב ררכ

ב.פללקמןנפנראה.1.פא,ךת.1ק.פמשה' .א.1פלה.פכלקמןראהעבר'רן'1לענ.ב.;1פ
.ל.פכדלקמן,לכתהלהקעי הי'1הפ1ר'א.תשמב"פאנזר.תקפארמז'מררכקעד

א.רמ.(כ';)הנעלהביורל.'מהר.;ן'רנחכלל .(בשלהנ1ת)ופניה(במרככה)ה.פמלקמןה.1כ.שפ

ב.מ1ההםר.ארמ1ק.אנ.ר.1פכא.פתגב"פנפוראה ערשה.ה

.רכה' קעה

.1.פ1,]י .]קעו
ערן"במק1פאלאמיעילשאינו)תנב..רפ" נפוראה.1.פםק,ן].ה'ק.פא.במהובא.('ירו .ה.1פמל.פלקמן

.להק.פ'.ה.שפא.מקעו קעח

פללקמןנראה.לבק.פי."

.א.

ק"מתנב'סיא-ח.(ש'זך)הגעלההלל"מהריולגט ,מזק"מכאןרבה)אליה,.ןק"משםי"ח,מ '.םויד'ת"שי,א,ג"ק,ב,קעחצדקצמחר"פםראה. ,(בקיציר)עד

~"רא,(ממופק'"שר)נמא'קה"דב,לגז"ע'תוסעפ מוםב"בשם

,(ראשין'ככל.רהוהמיכר'"שר)כב'" שכןלק"ססיףצב"םז"שוראה)קלה'סיז-יושוך

.('בתיםגירמתם.תה'ה םכרלעילעפא

,נ"ישמ"מיח.ש" ק'מםשלמעשהאף)לק"סצד'סיז-תיוז-שעפב

וראה.(שמסתפקל"הנ'בתיםני'רמת'כגלהחמיר שער

.רצוך)רעהירה'' .נזוק-סקו'סיך"נ,בריןבזכללוהיתךאיסוךקפ4

פסקי,א,קפג,א,קעחצדקצמחד"פסוראה עהזקןר"אדמו
'127, ,שםך"שוראה,נו'ד.להגזעלאר"בשיעזהמן,םלפד



רכםתנאממחהלכות

שכל"],מקערםבגוףמקילוחשנגעקודםראשוןמכלימןמקילוחיפסוקשלאממרכן
שהואקילוחמחוםחומוונתמעמנתקררמרי,],ראשוןלכלימחוברואינושנפסקקילוח
קילוחאיןלפיכךי]"ראשין'לכלמחיבר

~
ידיעלבהשנבלעמה"ן,הקערהמןמפליטה

:ממנומקלחשמואראשוןלמכליממחוברקילוח

מקילוחשנפמקשאףן]"1מבכללי1מרנומגיןאיןמלובןאבןידיעלכשמגעילאבלל
וכןממלובןאבןידיעלומרתיחחוזרמואמרימעםונתקררלמקערםשמגיעקודם

"מעאינואפילואם
לכליראשוןממכלימערמאלאעצמוראשוןממכלימקערמעלמ

המיםאתמרתיחהואהמלובןשאבןמותרהזמ'מרמקערמעלמערמכליומאותואחר
בכלולי1מרלמחמירמזבלכתחלממקוםומכלראשוןכליכחוםגדולחוםאותםומחמם

כחלואיןממלובןשאבן]'"אומריםיששהרי"ן"מלובןאבןידיעלכשמגעילאף1מ
:ראשוןכליכחוםגדולחוםאותםולחמםממיםאתלמרתיח

עלכפומשלאדמינו)'"ראשוןכלימתשמישיומסבתאינסכשמקעיממ,יכללא
ראשוןכליידיעלבסשנבלעמסשכל11למגעלמלעתמעתבתוךרותחאלפם

מןכללולמפליממלמגעילםצריךואיןלפגםמעםנותןמוא11למגעלמלעתמעתקודם
מכליתשמישרובאחרלילךמקילווחכמיםי'"מופריםמדבריאלאמתורסמןמקערמ

בתוךלמגעילמצריךראשוןכלימתשמישיוממבתמיאאםאבל"'"מראשונממבראלפי
מעתבתוךבמשנשתמשומחמין,אומרתהבדיעבדואפילומכללדבריממשראשוןכלי
:מלובןאבןבלאעירויידיעלמגעילםאםראשוןכלילתשמישלעת

שאינןכפותכןכגוןשניכליחוםידיעלהשנסכלחמץבמןונבלעשנשתמשיכליםלב
ממיוחדתשמישרובאלאממקדירםתבשילבהןלמוציאאומקדירםלמגיםן'מיוחד

ממכלימקילוחשנפמקלאחר)שניכלינקראתשמיאממקערםבהםלאכולמואלמם
ראשוןמכלירותחיןשיערסדמיינושניבכלימגעלםידיעלנכשריןמןמרי("'"ראשון
.שניסןשבכלימרותחיןבתוךמכפותוישיםשניכלילתוך

כליבתוךוכףכףכללמגעילצריךתשמישןרובאחרבכליםהולכיםשאיןיולמאוסרים
ואין"נומגיןיוכןממקדרהתבשילבומוציאיןאומקדירמבומגימיןשלפעמיםראשון
:לשנות

בק"מ.תגב"םא-מ.(ש'ע)הגעלה'הלל-מהריוקפה "ח

,כסק"מכאן' עפ

.('שנ'ככל'רהו)ז"םצב"םויד'א"רמראה" ,(פה.בט)וק"מיו"םך"שראהעפן םך"שראהקפח

מבליעאימפלשאם)הק"מקה" .24'ע.ז"אדהפסקייראה,(פה.קל'כד

.דק"סתנך"סי-ח,ז-שעפט "ס]-היותתהרכי].ען.דנחכללוהיתךאיסוךקצ

,זק"מקמא "מא-רםמשמנותותצא

"ס]-היו,-ש.(ראשון'מכי)י .(לכתחלה'כיראשוןמכליריקא)לו'ק"מקלה

.ו"מטח-פך.ח'ק"סא"במהיבא,תנב."רםח-ךקצב ,מכץוכשלשל

רובאחרם.הילכשאז,שעם"םא"הרשבת"שיקצג תשמ

רים.מתואז,(מכיול'דלע'האלדעה)ש' לקמןוראה.ב"מעלקמןיכה,(כחכדלעיל)בדיעבד

הםשאו(יבללהגעילושלא'ינ'בכלנאשרלענין)ג"מל

טעםשמתן(ח"מתמו"םל.לע)ם'האומרעללממיך ,בפסהאףמותרלפגם

,ב"מקבב"מויד'ולצד .1.פכל.ילעקצה

ה.פי.1ק.פשבתולת;.צו"פמפאנו;.יםת.ש1קצו
.נ'ק.פא.מקצו .מ.פכלעיליאהקצח
ב.פש,ךא.ר.הכה.פת-]דת.(ב,ה)ב.פף..יקצט פ

,'שנ'נכלקעי1תהנעלתבפתפשהתייר)1" .ה.פ,;.1ש1מ1י.(לנק.פלנכללקנ;'המניתי1ש'1כפ
,יאשן'בכלבהפהשתמשמא1שן''בננן'שא'כ1הינ1 כרלע

.נ.ושא.פלל' .נ.1ש1.פכלעלר
הלקמןבכ1פ1תאף)שעב"פא.הא.ההמבת.ש1רא



תנאפסחהלכותרל

לתוךבפסחותחבןמכפותאתכללמגעיללאאפילובדיעבדאבללכתחלמזמיכללג
]מותיוםשמחתמניעתאומ"מרסמפסדישאםבאכילמלמתירוישראשוןכלי

יידבריועלהשמישורובאמר'כלנכלשהולכיי)יהראשינהמבראעללממיךשישלפי
כללמגעלםצריךאיןשניכליחוםידיעלאיסורבמםשנבלעמכליםשכל"ימאומרים

.כלללמבליעכחבואיןשניכלישחוםלפי
שנותןיימאומריםעללסמוךיששאז,ייומןבנימכפותכשאיןאלאלמקלאיןמקוםומכל
:למקלאיןחמץמבליעתיומןבנימןאםאבלעיקרכןכיבפמחאףמותרלפגםמעם

דוםידיעלחמץשבלעומכפותדמיינועצמושניכליבחוםאמוריםדבריםבמסלך

חם"רומביכגוןשנימכליעירויאבלשניכלישמואמקערםבתוךדמיינושניכלי
יןבולמחמיראיןבפסדמיתרדברעלשנשפךמקערמשבתוךחמץשלבומולדתשמיד

שלישיכלישחוםלזמרצריךואיןלפגםמעםנותןכאןשאיןפיעלאףבמדחסלוודי
.בומולדתשמידאףבפמחאומראינוורביעי
כיוןמזביוםשמחתמניעתאוממ"מרמפמדישכןאםאלאבזםלמקלאיןמקוםומכל

שלישיכלישמואאףבומולדתשמידחוםבכלאיסוריםבשאראף'מחמיריןישיש

כלעלכןאםולמפליםלמבליעכחלוישמקוםמכללבשלכחלושאיןשאףורביעי
כמובצונןאפילובפמחבחמץמחמיריןיששמרי"'יכמותםלנמוגישבפמחבחמץפנים

:]'זי"תם'בסישיתבאר

מנוקביםמליםבין)מחמץנבדקשלאבמלחמשנסכלבשרבמםשמולחיםמליםלה
שמולחיןמנוקביןשאינןמליםובין)יימדמולמכשירולקדירמבשרבמןשמולחין

למחמירמובלפסחבשרבמןלמלוחרוצםאם(מדמושמכשירומולאחרמבשרבמם

ממלחשביןמשמוחמץפירורמעםממםלמפלים,ראשוןיןמכליעירויידיעלי'ולמגעילןי
גוףבתוךמבלועזממשמושמעםמשנמכלבתוכםמבשרמליחתידיעלבמןשנבלע
.י'ימ"צמימןדעמביורםשנתבארממעםיין'בםבתוכםמתבמלאינוממל
"'יבפסדזמבשרלאכולמותרבפמחבשרבמןומלחכללמגעילןלאאםמקוםומכל

.הק"סהשבבאר,חק"סי-חרב ,מכרולעילרג

_האיסריםרוב)ם'רפוםבכמהרד רה

,א"'םמח"םשםא"ורמ,מ"סקה"םד"עע"שי מפלשאיני'שנ'שכלם'מר:כהאל"קישבדיעבד

.ט".םח.ש"םל'לעגםזומחליקתראה,מבליעילא םא"רמיראה
,ר"וממב"מלתמז"מולקמן,ט"סתמו" .27'עז"אדה'פמקיראה,בפמחאומר.שנ'שכל

,א"מלל'לעראה.שם'"ח.גםוראה,שםהישןאי]רן שהכש

'נלש'מתשמומן''בננן'כשא'ימג'בעירורן' .בגי.ה.שלאך'צר,מללהגעילשלאכאןכ"משא)ראשין
.(.שנ'כלמתשמישגםומן' ,ח"מתכה"םלעילרז

,א'ק"מסיףא"קירנג'סיל'לעראה,גושן.ילענרח .ישד

,טק"ססוףתמז"סא-מרט

וראה.ן"הרהנהה"רח'ק"סמח"םר"י'ח"פררי .עזל)ה(.'.נ)תורהל'גד'.ז"אדהע"לשוויערות

,28ך)אדהץ'פמק

.('שכ'כללענין)גק"מא-תריא מעריב

.מטף' אם,שםץ'וםך"וש,מיץמט"מויד'ע"שוראהריג

,בלעילאשריקשוק'מעצמוהרם'לכבם'אימר .בחמץהכאכ"משא
מיףמימירותהנהית.(90'ע)תמד"מה"'ראבריר םרוקחמעשה)הרוקחבשם,ימצההמץהל

,(ז" '"םא"רמ.הגעלהזך'שצר)'"םן-בשו'האודעהשוך

'משישו"מנתמז'סילעילוראה,(להשילןשטוב) שהמלחשאומר

.מכליט.להפלכחליש' ,'"םח-פךרטן

וראה,נאק"יםכק"סא-מ.ם'מלה"ר'"םח-ברטז "מעלקמןגם

,44לתמיב"וטו.י שםע"שיוראה,נו'ד'להגיעלאר"בשועזהמרזןריו

שםך"ש,דק"וסבק"סשם"ט.ד"יםא"סמיף ק"מ

.בזק"משםשיך,י"מצב"מא"רמ,י עבד,ברהבשרנאמרלאשכוה,ז"מעלקמןראהריח

,ממפקמיר'אן'ק'מחזן'א'כבצלילן)בחמיןאפילו



רלאתנאממחהלכות

אףהאורחמיידיעלאומליחהי"עפעמיםהרבהחמץבהןשנבלעלוידועאםאפילו
בשרלאכולמותרכןפיעל

~
כמוכליםבתוךשבלועמהמפליםהמלחשאיןבפסחה

"תמ'נמישנתנער
י~

דיןפרטיכלשםעמןס'
~

:ה

שצריכהיךאומריםישבשומןאובשמןהשנהכלחמץעימתבהשממגניןמחבתלך

השומןאוהשמןונכלהנשרףשלפעמיםלפיבפמחבהלהשתמשכדינוגמורליבון
בלבדהאורידיעלבמחבתהעימהמעםבהונבלעמקצתהשתחתאוהעימהכלשתחת
ומעם"]משקהיידיעלשלא

~
ליבוןידיעלאלאהגעלהידיעלממנהנפלםאינוה

]]יפולמוכךדכבולעו
שמבשלמתכותשלקדירותכלכןאםלוהלחושבאנושאםאומרים.ןהעל)]חולקיןיויש
עדהרבהונחמרהרומםמקדיחלפעמיםכיהגעלהלהןתועיללאהשנהכלחמץבהן

שהתבשילפ"שאעלפילוהחוששיםאנושאיןוהמעםהכלילדופניונדבקנשרףשהתבשיל
נתייבשולאובפנימיותובתוכוישמשקהלחלוחיתמקוםמכלהכלילדופניונדבקנשרף
יבששהואאלאמשקהלחלוחיתקצתיששםוגםהקדירהדופןשאצלהחיצוןצדאלא
והואהדיןוהואליבוןלהצריכההאורידיעלתשמישהכךבשבילנקראתהקדירהואין

ז]יבהשמליגניןלמחבתהמעם

העימהתחתבשומןאובשמןהמחבתאתשמשחפיעלאףעימהבהשאפומחבתאבל

אובשמןרוחשתהעימהשאיןכיוןאפייהאלאמיגוןנקראה~איןתשרףשלאכדי
הדיןוכןכדינוגמורליבוןוצריכהבלבדהאורידיעלהחמץבהנבלעוהרי,]בשומןי
:ועוגותבהןשאופיןבאגנות

הראשונהכמבראלכתחילהלהחמירישאימוריןמשארהבלועבמחבתהלכהלענין.לז
שכלאומריםיששהריח]האחרונהיכמבראלהקלישישמחמץהבלועמחבתאבל
.ייןלפסחבהגעלהלהםדיבלבדהאורידיעלתשמישןאפילוהכלים
חציהיכניסראשוןכלינרלךכאחתכולהלהכניסהאפישראי.אריכההיאהמהנתואם

ישארחצאיןיכנימנהאםשאףביותרארוכההיאואםהאחרתיןחציהומכניםוהופכה
שאםעדגחליםעליוישיםאו"באוריןמקוםאותוילבןנגעלשלאמקוםבאמצעיתה

הכליםכלבשאריעשהוכן]יןבומולדתהידיהיהמקוםאותוכנגדהחיצוןבצדאדםיגע
:ביותרארוכיןשהן

ראה,לכתחלהלמליחכ"משא,-,'ואכיף'מעריס לע

,מניושםל' .יאל'רבנואביובשים(87ך))תמד"מה"'ראברב

אג,לה)רשעררביתהביתבתורתא-רשך ובשו

,ן'ר'מהמ2"בשםא"רמ.תקב"מא"חת" הבתורתרכס

.בדעתםז'"מיםב"פראש,שםת' ,ג"מיכדלללרכב

ע"ושוניר,שםראש,(עצמיבדעת)שםד"ראברכה םלעילראההמוציאברכתולענין,א"מי

קמח" .ב".הב"פושהניןברכתמדר,י"ממ

.בהק"פמץ,שםש-יארבד רנה

.במימגר,ג"של'לעוראה,א"'םסוףח-פי ,כ"ממוכדלקמן.כאק"מא-תרבך

שםך-ש.גק"משם,-ש.ד"םקמא"סז-יון-שוגנז

,חק"מ -וצושוךרכת

ק"סי-כח"ע.(בהגעלהר'להת)א"'ם~ להקלצר.ערש'ששבבקיא)לחק"יםכבק"פ,ן

,נ"ושג"מל'וכדלע.(וימבראמצרפים ,-ש.שםי-חרפט
.מ~ מור.(א,לה)רשעררביתהקצרהביתתמתרי

.שפ;.1ש1 היא
.שפע.,ש,סני 'סריב

רטפ'ב,קפא"פ"תיר"

ב,לב1.;'ת1פ.'.

ת.ל,)).בסת,'מק1צמשהרבהבשפ,נפא'קה.ר ע.,ש,סוך.1.פטכללש,הךאת.ש1.(א,גה)קמה
'.סז.,.

"
תויתי.ננ"פא.הת,הךאתש1ב1ת.ר.'פיה

ק.פא,ת,ב1ן'1הלה.רי.]בהובא.תתפרמו1.;פלי .נ.1ש'.מלעלנםראה.ה.פמנף,ר.מק,ך].כ1



תנאפסחהלכותרלב

בהגעלהנכשראינו()ייהכלישלפנימיבצדהואהמלאיאם)מלאיבושישכליכללח
אינוהמלאיתחתהכותלשבעובישהבלועלפיההגעלהקודםהמלאיאתשימירעד

ואיןהכלישבהוךהרוהטיםעלמעכב'שהטלאיייהגעלהדי'על'הכלמן'לגמרנפלט
ונמצארותחיןלתוךהכליכלמכניםאםואפילו)למלאישמעברהבלועלהפלימכחבהם

כחבהןאיןכןפיעלאףמלאישםשאיןהכלישלהחיצוןבצדגםמגיעיןשהרותחין
הפנימימצדהכליבצדנבלעוהאיסורפולסוכךשכבולעולפי"יןמשםהבלועלהפלימ

עלהכלישל,הפנימיתמצדכןגםהאיסורלהפליטוצריךתשמישודרךהואששםשלו

כללהפליט'הכלשנהגךנר1החיןכחאיןטלאישםשיש1כי1ן'הכלשנהגךהר1החיןדי' ועלמעממעםהואנפלסאלאאחתבפעם(למלאישמעברהאימור
נפלמ11הגעלהדי' שילבןאלאתקנהלואיןולפיכךמעמיייונפלסחווריהיהבפסחבווכשישתמשומעמ

למלאישמעבראףהבלועייןכלאתשורףשהאש"כדינותגמורליבוןהמלאימקום
.ההגעלהקודםהמלאישימירעדתקנהלואיןיתעץשלכליהואואםהכלישבתוך
ששמושקודםדהמנו"להמלאייתבכליהאימורבליעתכשקדמהאמוריםדבריםבמה

עליוכשמשימיןבלועואותוהמלאיבמקוםבכליאיסורונבלענשתמשכברבכליהמלאי

האימורלבליעתהמלאיקדםאםאבל'יתהגעלהידיעלהכלימןלגמרינפלמאינומלאי
אפילואועדייןאיסורבונבלעשלאחדשהכליכשהיהבכליהמלאיששמודהיינובכלי
חורכךואחר)המלאייתאתבוששמוקודםוהכשירושהגעילואלאאימורבונבלע

שבשעהאלאהמלאישימתלאחרעדהגעילולאאםאפילווכןאימורבוונשתמש
נקראה~כלאיסורנו1ננלע1מטהמשחורכ"1אחכדינוהטלאיטק1םאחלינןשהגעילו

שתחתהבלועואףהגעלהידיעלנכשרהוא'והרבכלייתיהאימורלבליעתהמלאיקדם

בכלימודבקשםכברהמלאיכשהיהשםנבלעשהואכיון11הגעלהידיעלנפלמהמלאי
איןאםמקוםומכלפולמוכךדכבולעו'בכלמודבקכשהמלאיכןגםנפלמהואהרי

שםנכנסשמאלחוששישבעניןוגומאמדקקצתשםישאלאטהלכלימודבקהמלאי
,יתהטלאיעלנ1ער1הגחליםלהניחצריך""האימ1רימממש1המשהוקצת.הטלאתחת

אובומולדתהידיהיהמקוםאותוכנגדהחיצוןבצדאדםיגעשאםעדאותםוישהה)
כדי("למעלהיתשנתבארהמנהגלפי"נשרפיןייהיוחוסאוקששםיניחשאםעד

שיוכלעדכ"כהרבההמדקירחיבאושםישנואםשתחתיוהאימורממשותשישרוף
.יתןשבתוכומהכלולהוציאיפהבתוכולנקר

המעבסיףלקמןגםיראה,י"מטמשהחמדרלג
" משהונשארשמאהיאשהחשש)'הבלדעה .(חלודהלענין)ז"'םל'לעה"יכ,הטלאהתחתממשות

ע-שו)טוך,א"מד'כללת"ובשו,ז"מב"פש-רארלד ם

א"הרשבגםזהלטעםמודה'האילדעה)ג"' .(.לטלאהבליעהכשקרמה,שעא"סא"חת"בשו

.ג"מהפריהת.כקושרלה מכדלקמןרלו

.בוס'לן.לענ)ח"מ.ל'יכדלע,ב"מתגב" ,ג"משבתעולת.שםש-דארלז

א"הרשבת"בישייהתירשלא)מהבתה"דב".מח-ךרלח "עקלכלינוןשם

.הטלאכשקדםאלא,ס'גחל' ,בזק"מא-מ,(עה.לבל

כתב-עהה"ר(ב,4)דשערדביתהמתבדקרלט יכל
.שאות.נחכללהארוךתר.והאימור,חרם' .שםע"שו_שםא"הרשבת"שיראהרם

טור.תקעהרמזמרדכי.(87'ע)תמד'.מה"ראבירמא

,שםע"ושי .שם[שבתעילת:ל"אוצ]ן-שו,שםש-יארמב

,כיק"מא"מרמג סי-חרמך

פרישהוראה,ג"מיסיףשבתעולת.מבק" ,גק"ס

,הםלדעהאף)מבק"ססוףי-ח,ח.ק"מז-שרמה המעבסוף.וכדשכן

.(ף' שםא-והתח"הברוש'למ,שםא"הרשבת"שירמו

,(עה'לבל.הטלאבקדם.דמה) בלשמך)שםא'הרטלברעת,שםא"כרמן

,קלבין' ש.שבמקוםמנהיג,קלליבין.איפנ'כבחלףכ"יא
,(הלידהאימדק .ט"ושז"מתרמח

_שםע-,ש_שםא-רששרמס



רלגתנאפסחהלכות

שממגעלמבמגעלמנכשרמואמרילמטלאיאיסורבליעתקדמםאםשאפילויןאומריםויש
למטלאיבכלימאיסורתשמישקדםשאםאלא"לטלאיםשמעברמבלועאףמפלטת

הוששיןאנו]הכליישלהפממימצדדהיינונקנענושמשתמשיןנמקיםהיאיהטלאי
יפממודבקמואאםאףולפיכךמטלאיתחתבכלימחמץממשותמשמונשארשמא

יגבימנואושתחתיומאימורממשותשישרוףכדימטלאיעלגחליםלמניחצריךלמכלי
איןבכלימאימורלבליעתמטלאיקדםאםאבלנ~ייפמתחתיולנקרשיוכלבעניןמעט
.י~ילמכלייפממודבקאינוכןאםאלאגחליםעליולמניחצריך
לחושטובשאפשרבמקוםמקוםומכל"~ימאחרונמכמבראלמקלישמלכספסקולענין
:"מראשונמילמברא

לממצאדרךשמואכמומממריםידיעללכליומודבקטסכעיןשמואבטלאימ,יכללמ
מאשידיעלאלאמממריםידיעלבכלינדבקשלאטלאיאבלובאלפמיןביורות

מםמריבאששניתךבדילעלימםשמטיפיןשנקבובדילבכלילעשותדרךשמואכמו
בכלימאימורבליעתקדממאםאףמטלאיעלגחליםלמניחצריךואיןבמגעלמנכשרים

מבלועוגם"ישםישנואםשתחתיומאימורממשותכלנשרףמבדילחוםידישעללפי
עללכלימודבקשאינוכיוןכללמעכבמטלאיואיןייןבמגעלמנפלט"לטלאיםשמעבר

.ממשאחדוכלייןאחדגוףמכלנעשממרימאשחוםידיעלאלאמממריםידי
דרךשמואכמובאזרמטלאימקוםאתליבןמטלאישימתבעתאםלזמרצריךואין

כמ'חתמתחברתמאשידיועלמנקבעלברזלחתיכתשמשימיןשניקבוברזלבכלילעשות
שנתלבןממקוםאתכלללהגעילצריךאיןשאואחדגוףמכלונעשממכלילגוף11

:כךאחראימורבונשתמשלאאם"באורין

במגעלמנכשרמואמריידימםמעשםלמכירמכליבתוךעושיםשמאומניםרושםנו
וכבולעו]בכליאמאימורלבליעתמואקדםמריחדשמיסכשמכלישנעשממאחר

:"יןגחליםעליויניחאוי"ימיטיבאותושינקרובלבדנ"יפולטוכך

דכיוןי"יראשוןבכלי,יןמגעלםצריךמשנסכלמקדירםבושסכמיםברףשלבימויקוא
ראשוןכליחוםידיעלמחמץבונבלעמרי"יןשבקדירממתבשילמחוםמניעשמוא

.פולטוכךוכבולעו
מידנוכראםרותחתבשילבםשישמקדירםעלבפסחושמוושכחמגעילולאואם

שבקדירממתבשילמחוםלמזיעמתחילשלאעדייןיבששמואוראםמקדירממןוממירו

,ג"'םסוףח"ימ,ע"בשו'"הבריש.לפ,שםא-רששרנ בלבקדמה.דאיר)מבק"מי"יח

.('לטלא.עה' שהובאהטעםל"םלא(ה'כייתל"רקי)א"שהרשברנא

בקדמה,ע"ישיוסירש"מהראף'המעבתהלת לטלאבליעה

,האיסורממשיתמטעםאלא)נאמרלא' .(בגחליםקלבין'בלמגישבזה

שהבלוע)'האלדעה,ף.המעבתהלתגםראהרגב .(.לגמרנפלטאיט.הטלאשתחת

.שםע"שי,שםא"כשברנג "והו"טרגד

.(שלפניני'הבלדעהאף)שם' .קלבון'בל'מג.לטלאבליעהבקדמהשגםרנה

,נמירלניןצרןשאזרנו ק"מ,"טגנז

.מאק'ם'"ח,ח'

.הברילהתכתמחיםנשרףשלארנת הבדהתכתשלאחרגנט

,ל' .שם'"ח,רם

,עמעץכדלקמןא.רס דנחכללתר.יהאיסורהגהתרטב

.ג"'םא-רם,מהן' ,ג".םלבהםג.רס

,מליהכדלעילד.רס .סגק"מי"ח,כהק"מא"מה.רס

סיר,רנד"םריקח.(%256פסההל.ושרמהעררס4 ,ד".םע"התו

גםוראה.ר"'םח"פר.שםרוקח,שםייסרימהערז,רס מכלעיל
,י" טיתרסיח

,שםע"ושי



תנאפסחהלכותרלד

שנגעפ"אעמותרתהקדירהוגםהכיסויבונגעלאאםבאכילהאפילומותרמתבשילירי
'סידעהביורהשנתבארכמון"רומביבלאלכלימכלייוצאאיסורשאיןהכימויבה

צרההחילכברשטאלשששישנעניןהקרירהעלמעטהכימנישההאםאבלהלי"ק

חוםמחמתונתייבשוחור11בניעה]בולימולדתשהידעד"יללהניעהכיסוישלהפנימי
בומולדתשהידלחלוחיתקצתבורואהמהקדירההכימויכשממיראםלזמרצריךואין

הואהכימויאם)אמוריןלייוהקדירההתבשילהרי)שבקדירהילהתבשילמחוםשהזיע
בפסחלפגםמעםנותןשאומרין]אלולימרינותמנהגלפייומובןאינואפילואויומובן
אףואומרייאימוריןסטאראשלוקדירהנכימ1ישמחמיריםמק1מ1הקצהמנהגלשאו

מהתבשילהעולהשההבללפי(שםעין,ילג"צ'מידעהביורהשנתבארכמויומובןשאינו

בתבשיליההזיעהנתערבהכאלוונעשההתבשילעםהכימוייעת~אתמחברהואלהכימוי
:מזיעכשהואהכימוימןנפלסשהואחמץמעםבהיש11וזיעה

גמורליבון"ללבנוילצריךהכירהעלכשנאפתחררהעלשמשימיןברזלשלבימוינקב
טעםממנהובולעשתחתיוילןהחררהבגוףנוגעהואהפעמיםשברובלפיכדינו

:כלבדייהאשחוםידיעלאלאמשקהידיעלשלאהחמץ

להשתמשמותרבצונןהשנהכלחמץבהןשנשתמש]ייחרםשלאפילו"ייהכליםכלמג
יניכלוםבלעולאבצונןאלאבהםנשתמשושלאדכיון)בחמיןינאפילובפמחמצה

כלידהיינו,שאוריימביתחוץ]הכלייילדופניבעיןשדבוקמהלהעבירבהדחהלהםודי
הרבהשוההשהשאורופעמיםבעיסהליחנוהשאוראתבו(ומנחת)שורהשהאשה
אמורולפיכך"בצונןייאפילו'כלבאותומעמונבלעחריפותוומחמתכלייניבאותו

.בחמיןמצהבולהשתמש
לחאפילוצונןדברשאראו~צוננתאפויהינןמצהבתוכהליחןכגוןמותרבצונןאבל
כמוולרחיצהלכביסהאםכי]בקביעותהבולהשתמשאיןאבל)"'יומקרהעראידרך

אלאהכליבתוךשבלועמהמפליםאינולחהואאפילושהצונן(י'ינ"תבמימןשנתבאר
עלאף]יןמצהבתוכוללושאמוראבלייישנתבארכמולעתמעתבתוכושוההכןאם

.טזק"סושא,אליה,ד"'םשותנולתט.רס זהמן.םער
שםך"שוראה,נו'ד.להנועלאר"בשל מא"רמ,כבק"מ

"ום,כסק"סשםו"ט..ח"מצב" מםלקמןגםוראה.כסק"מצו

"
,126'עז"אדה'פמק, מכלן.ילענ

.נ"ישמניולקמןראהלמאכל' "םד"יימשה'ררכ.ט'ן'דלאכללוהיתךאיסוךרעא
,בק"סצג עא"רמערב

,הק"סצג"מד"עשיך,ה"סצב"םד" יראה.א"סצג"םר"י.א"רמ,שםוהיתראיסוררעם

,138ך)ז"אדה.פמך ,מיידושנייע-תירעדר

.מהק"סי"ח,ח"מתמו"םדלעילערה להגזעלאר"בשועזהמשןרעו

שםא"רמוראה,נו'ד' .136'עז"אדה'פמק,א"ס

טור,דתרשיריןה-ספהמשמיתנפירושמ-]רםרעו ,מיידוסייע

.י"נטע-וזושוררעח .לק"סא"ימטוררעט

,ג".םל.כדלערפ

ע"ישוטיר,1-נ,[ל]זןדשמואלתיבראגמרארפא .ב"מב

_שםע-וזוך,שרפב םב"שש-רארפג

.שםע"ושוטור,ט" .ב"מבלבוש.שםש"רארפד

.ב"מל'לעיראה,כק"סשבתעולתרפה

.שםע"ישוטור,שםשטואלרפי .(בלילהשםשוהה)שאורביתה"רשםי-רשלפז

מעת:(זכאית'נכלש"י'גב)ג"מעלמןיראה ,לעת

,שםשבתעילתרפת רארפט

,שםע"ישוטור.שםש" .שםשבתעולתרצ

.נ.יטנ.'פתג"פכרעילרעא כרלערעב

.נ.ש,ב.פל' .(פה'לכבהמסיר'כל,רהינ)נ.ף.פערעו

.ם'נ,'צ,מ.מ.א.פלשםגאה,.1.פכתנו"פרעי .שםע.,ש,סין.שםש.רארעה



רלהתנאפסחהלכות

מעימםחימוץלממרגורםבכלימבלועמחמץריחמקוםמכלמואבצונןשתשמישפי
.מגעלםקודם,יןבתוכומנילושמ

ירחטעםכלמפלטתשההגעלהבחמיןיייאפילובולמשתמשמותרמגעלמלאחראבל
בולמשתמשלואןמועלתמגעלמשאיןחרםשלמואכןאםאלאבכלימבלועמחמץ
.בתוכוללושאובחמין
אםכיחרםבכליבפסחכלללמשתמששלאישראלכלנמגומאחרוניםבדורותועכשיו
בצונןנאםכימעולםחמץבמןנשתמשלאאפילומישניםחרםכליאבלייןבחדשים

:"בצונןנאפילובפמחבמםמשתמשיןאין

וחריפותקיומאבושישדברושארחומץבושנותניןכלידמיינוחרומתנןיביתנוד

בשרניבולמכלועשוימקיומאמחמתמתחמץומואקמחבתוכםליחןורגילין
מחמץמעםגםנבלע(חרומתיננקראקיומאדברכלפירוש)מחרוסתחריפותומחמת
אלאבתוכולשיןולאבחמיןבומשתמשיןשאיןשאורביתכדיןדינוולפיכךמכליבתוך
.]חרםנכליאינואםמגעלמלאחר
קשמוחימוצןמואילחרוסתוביתשאורלביתכלוםמועלתמגעלמשאין,אומרימנויש

כמבראומעיקרתקנסלואיןלפיכךמשאוראומחרומתחריפותידיעלבמןשנבלע
מאורחמישמחמתממבלועוחזקםגדולםאינסמחריפותשמחמתשמבליעםנימראשונמ

ומכלמחריפותשמחמת"בצונןנעמ'מבלשכןוכלברותחיןמגעלמידיעלנפלסתשמיא
כלישמואכגוןשאפשרבמקוםמאחרונמנןכמבראלמחמיראלובמדינותממנמגמקום
דמיינוקלליבוןללבנומחמיריןבאורללבנו'שאפשרשבמםוכיוצאנחושתאוברזלשל

אפשרשאיעץשלאובדילשלחרומתכליאבל"'נמבחוץעליונשרףחוסאוקששימא
שנומגין]'נמלישםכליכלכשארדינושאורביתאבלראשוןבכליבמגעלהלודיללבנו

:נ'שיתבארנכמומגעלםידיעלאפילובפסחבמםלמשתמששלאלמחמיר

,נןחמץלחםפירוריעםי'נחריפיםדבריםלשארשלמיםנמלכהלדלךשרגיליןמדוכהכנה
בכליבמגעלמנןןלמםדיעץשלאובדילשלמואואםחרומתכביתדינומרי

שמצוייןלפימגעלמקודםלמחליקםאומנותבכלילקלפםישעץשלא"משאםאלאראשון

בביאורומזיוויאליהורנובשם,שםשנתנולתרעץ

.ב"מבח-פך.ערנותכן:ה"דעחת"לג"לסמ "רבשם,שםש-רארעו

ירוקח,שאורביתערךיערוך,' .ר"ממלקמן'הבעה-ה.יעידאביובשםרם."מ

יראה.י"מוברלעיל.שםע"ושיסיר,שםגמרארחצ האכשנבלעשגם,א"סםלקמן

ביוצינן'"עמור' ,ג"וש,הכל'לדברחרם'לכלמיעילהוגעלהאין

.שםע"שו:ט"םב"פש-רא,(א,ט)1"פף-יירעט ם,ב"מלעילה"יכ

.ג"'םתג" .א-1.אםאבלש"ומה"דז"'ססיףה"בש

.מבק"ם.י-ח,מגק"מא"משא אשרבשב

,מכיבע"ישוטור,ב,ל11במרא' .מאק"סא"מ.הרומתביתה"דשםי-יששג

.שם'"רשדש ,נ"הנג"ממל.כדלעשה

ש"בראהיבאו,א"שפירוגדולי,חזרתילאחרי-רששן מ

,ט'סיב" .שםע-וווטורשז

.'"רבשםשםראששח ,מבק"יםלגק"סא"מ,בזק"מז-ט,ו"מטא-רחשט

.שם,-טשי שישבמקוםנהגושכן)ו"מטל'יכדלע,שםא"רמשיא

שבמקום)'"םל'לעיראה,ג"וש,(יכאבהלידה להכששאפשר

הידה'שתהקלבליבין'מג,ושהגעלהרי' ישע,צוס'ההבצרמולדת

,נטק"מי-חשיב מעשיג
.מחף' ודיחקהריפיתם'"שע,מניהתבה"םלעילראהשיד

.'בכלעים'ומבלמפלשיםהריבה ק"מז-ט,טורשטו

.לאק"סא-מ,ט' .ו"מטע-ו1וטור.שט



תנאטמחהלכותרלו

למגעילםראשוןכלילתוךלמכניממיכולשאינומאדגדולםמיאואם"נובקעיםגומותבס
עלויכסוויעלווירתיחוממיםשיגברועדמלובןאבןבתוכםויכניסרותחיןמיםימלאנמ

כליכהוםגדילהומן'הרשנהוכמהמלונןהאנןמחמההמיסשהרהיחודיפוןשפחהכל
עשלשאינןמגדוליםמכליםכלשאראבל)"'ראשוןנ

"
במןמיםשירתיחטובובדיל

אחרראשוןמכלירותחיןלתוכויערסואלן'בש"תנ'סיבסוףשיתבארכמוויעשמעצמן
כחוםגדולחוםממיםלחמםכחלואיןממלובןשמאבן]נאומריםשישלפימלובןואבן

נומגיןברזלשלמיאואם(ראשוןכליכמגעלתחשובםמגעלם11איןולפיכךראשוןכלי
:"ענקללינץללבנה

מיאאפילו]]נחמץשארולאלחםפירוריבמםדכיןאיןשלעולםשלנומדוכותאבלנוו
אלאמדיןמעיקרצריךאיןלמגעילמואףכללללבנםצריךאיןונחושתברזלשל

חריפיםתבליןבמדכוכךואחראחתפעםחמץפירורלתוכםנפלשמאלחוששיששלפי
נ"נממדוכםבתוךעממםמואגםנבלעחריפותםומחמתעממםחמץמפירורגםונידך
.ראשוןכליבתוךז]ולמגעילמנלמחמירטובלפיכך
עםבפמחמתבשיללאכולמותרבתבשילונמנםמגעלמבלאבפסחתבליןבמדכוואם

חמץפירורלתוכמנפלשמאחששאלאבמןאיןשלנושבמדוכותדכיוןשבתוכםמתבלין
חששובשביל

~
יקין,מחשאיןמ~לכלללחושאיןמדיןשמעיקר,]בדיעבדנלאמוראיןמ

טובבתבשילנתנםלאעדייןאםמ"ומ)ן]טנ"ל'מידעמביורםכמבואר,]ממפקנאיסור
מרימפסחלאחרעדלמצניעםשאפשרדכיוןח]מפמחנלאחרעדבתבשיליתנםשלא

~
בפמחלאכלםמותרמגעלמבלאתבליןבסדכומפמחקודםאםאבלן]לכתחלמנמ

:(ש"עתמרנן"בםשנתבארמטעם

שאורכביתמיאמרי]שתחמיץנןעדמעימםבמומשמין"במנןשלשיןעריבמנקז
מדףוכןראשוןבכלישיגעילנמעדמצםבמלשיןאיןולפיכךבצונןאפילושבולע

עדמצמעליועורכיןואיןשאורכביתדינובתדירותנינמשנסכלמחמץעליושעורכיו
לפרקיםאלאבתדירותחמץעלימםעורכיןשאיןמשולחנותאבל)ראשוןבכלישיגעילנו

.(]שיתבארנןכמושאורנייכביתדינםאין
,נןמגעלממצריךעץכלילשארולאלומועילאיןאומנותבכלילקלפורוצםאםואפילו

ק"ממבשם,א"הכה"פ(קהטטא)מימיקניתהנהיתשיו ם)

ביניםטינהרבנובשםהג"בהג,רכו'ע,רכב" א"רמ,(הרימתוביתה"דב,לפוץרבנו'בתום)ת"ר

.ונקניםלממותמועלתהגעלהשאין,ט".םיו,ו"מט שיח

,שם~-שו.י-1,(ב,מ)ב"תהב'נתרוחם,רבני .ז"מב.וברלעיל

,אמעףסוףשםילקמן,ו"םשםע"ניו'בשיט רםח-ךשב

.ו"מטח"פר.יחק-סא-במהיבא,תגב'" ,שםיכדללל

,ד"ממוכרלעיל.שםא-רםשכא מיכדלדולשבב

,מניהתמו' .מליהכרלעיל,'בםבתוכהמתבטליאעושבג

.לאק"מא-ת.מדכהה"דד"מיח-ךשנד לקמןגםיראה.מחק"מי"ח,שםא-תממקנתשנה

.י"מע

לעילגםיראה,ב,נוהילין'"עפ,'"םח-פךשבו םתכר

_מטהם"' ע"שויראה,יני-לירגמןלאר"בשועזהמצוןעכז

.וציוניםמ"מוראה,(מריאהחוץ)אף.מע ,שםא-העת,משמןשנח

.לב.ק"מ'"חראהשבט ,בהמעיףשל

ת"דשם'"רש.ב,לשםזרבאמימראגמראשלא .מיץע"ישוטור

.מיץלביש.א"הכפיהם-רצן,שםגמראשלב -וצושוךשלג

,שם~ הרשבשם(ג,מ)ב"חהב'נתריחם'רבנושלד

,והערנהה"ד'"בבהובא מעלקמןראהשלה

.נחף' ג'.מל.וף'"מהרת"שושלו

~

,ז"מיא-רם,נ



דלזתנאממחהלכות

בכליקילוףכ"משאלעברמעברעביובכלמבלועמגיעולכלממנומפלשתשממגעלמלפי
:"אומנותנ

'"עאפיליהשנהכלשלועריכותבדפיםולערוךללוששלאנוהגיןאלויבמדינותנוח מגעלמנן

שאורלביתמועלתמגעלםשאיןמאומרימנתלדברישדוששיםלפינת" בעיןנתבמןדבוקרמץמשמושוםימיםשלאמיסבלנקרםאפשראיממתםשמןועוד
"

ולאלמםמועילאין]כךנתאדרולמגעילןאומנותבכליולמדליקןלקלפןרוצםאםואפילו
ממנמגלשנותואיןבמןנתנוכיוצאמגלגליןעציכגוןבעיממששמשומכליםכללשאר

"הפמדעיקודם'לנכרלמכרםאובסיםלפודםמזבודריציםבקעיםבמןוישקלפןלאואם)
.("בנת"תמבמימןשנתבארכמו
על"דמותנמצותלמניד,מותרנתשמגעיללאדרמדףעלאובעריבממדיןמשיםואם

שבתוךמרמץפירוריוביןממצותביןמפסיקשממדיןלפיקלפןשלאביןשקלפןביןממדין
קודםאפילו"נתומקרםעראידרךממדיןעללמנידמותרצוננתמצםאבלובקעיםמגומות
גוףאלמגיעומעריכםמלישםשכובדכיוןממדיןשתןעלולערוךללושאיןאבלשמגעילן
~מדיןנמעיקראיסורכאןשישעצמםומדףמעריבםעלועורךכלשזממריומדףמעריבם

:שנתבארממנמגלפיבדברלמקלאיןמגעילןאםואףמגעילןלאאם

כדין"~מדיןנמעיקרצריךאיןלמגעילןאפילומשנסכלבקמרששמשומכליםכלנום
בלאבדמיןאפילובפסדבמםלמשתמששמותרבצונןדמץבמםשנשתמשכלים

רקצונןתשמישישארבמםלמשתמשאובמםללוששמותרלזמרצריךואין]~נמגעלמ
בםשריקדומנפםואפילובמםשישתמשקודםיפמיפמבמיםולשפשפםלמדידםשיזמר
מותרכןפיעלאףודריציםנקביםמלאםכולםשמיאשאףהשנםכלדמץשלקמר
מקמרמןלנקותםמאודבמלדקדקשצריךאלאנ~מגעלמנבלאבפמדקמדבמלרקד
וישפשףוידידמאריגםאתממסבבבעץומדבוקמנפמאריגתבנקביונמרךמדבוקדמץשל

במםשמשפשוףמלישמוכליהקמרכליכללשארמדיןומואי"ניפמיפמבמיםאותם
:"~גדולנעיקר

שהיםי~עץנבכלי"למשתמשנשלאאלובמדינותנמגוכבראבלמדיןמעיקרזמוכלנ

.לבק.פא.מ.שם11יל'.מהושיו פבוכלשיח

.1.'פא,ךת.(ב,')מה" .לרק.פא"משיט
'שאץ;'נכלנםלאפורן'נ1הנוכאן)ר.פמל.לעשם .(רלקמןטנועם,ללבנואפשר

.כק.פן.ס.שםבוכלשמא ;כרלשמב

.במרככהה,פמל' .נק.פי,ק..ביוככהלבים.קל'.פ1פשן-התרשתשמג

.לנק.פא.משדם קאשוהשםראה.נ.1שלאף.פעשמה

ערנהעל' נכלהמץכרתנשתירשאפשר)רביםם'מנפר

בהרילרעשנםשעול)ן.שלנל,צ;כ.משא,(הקריבה רנשאינו

.(ל' ק.].(הנעלהמכרהולא.רכו'ע)רכב'.פסמקשמו

וראה.לנק.פא,ת.(הנעלהלאחר)ף-הה.ר1.פם איי

פתפא"פ.ה.פפלקמן.ה'ק.פמא,~"

עצייך)ב.

.(ר1'ש.להכצמרכם'שלא'בר;אצבעבהקרקע .שםא.מ.שםק.פמשמז

.ם'1נ'הימ.מ.א.פילקמן.ב,פלעילראהשמח .שםא,תשמט

.נ'פמל';כרלשנ .לוק.פרבאאליה.בוהכלכתבה.די.]שנא

.נ.פמל'כרלעשנב .שםי.]שרג

.ה.'פע-,נ.(ב,')מה"פבוכלשנד .שםע.,נ.שםבוכלשנה

.ה.'פא.רמ.(כה';)הנעלההלל.'מהרשנו ,השרז

.נק.פ'



תנאממחהלכותרלח

משהונשארשמאשחוששיןוהגעלהנןן)ושפשוףנהדחהידיעלאפילו")תמידנקמחבו

.בכלידבוקקמח
אינהמיםבוהחניקהפסחקודםאםאבל

~
שהמיםהגעלהדי'עלבולהשתמשנוהגיןמן

העשוימשקהבושהיהעץכליוכןבוהדבוקהחמץכלוהעבירוהדיחובתוכוששהו

הדחהידיעלאפילובומשתמשיןאין(א"רוםיבמדינותמ"בארששקורין)סוביןממי
."מןנן~אינהמיםבוהחניקוכןאםאלאוהגעלהושפשוף

ידיעלבהםלהשתמשנוהגיןמתכותמינישאראובדילאונחושתכליהואאםאבל
הדחהידיעלמהםהחמץלהעביריכולשהואלפימיםבוהחניקושלאאףהגעלה ושפשוףנן

[:

חמץשאראו)"פתנבהםמונחשהיהארוגיםבמליםלהשתמששלאנוהגיןוכןניזל
בשרבהםשמלחכגוןחמץחששאלאבושאיןדברבהםנשתמשאםאבל)ודאי

במיםנשרואפילו(י"נלמעלהשנתבארכמוהגעלהלהםמועלתמחמץנבדקשלאבמלח
הגעלהאפילוולכך"נןהאריגהנקביביןחמץפירורנשארשמאשחוששיןלפירביםימים
אבל)בתוכםמדיןפרימתבלאבצונןאפילואובחמיןניבהןלהשתמשלהםמועלתאינה
הצמחבתוךאבלהפסחקודםהמדיןנןןעלצוננתמצהלהניחמותרבתוכםמדיןפרםאם
כמוהפמחקודםבמיסימוחםאולנכריימכרםאלאכללבהםלהשתמששלאמזב

:(ש"ע"בנן"תמ'בסישנתבאר

שלאנוהגיןהנפה.ארחייםשלהכיםכגוןהנקוביםכליםמשארבזהכיוצאכליכן:נב
.ניןוהגעלהושפשוףהדחהידיעלאפילובהםלהשתמש

מקצתהעלאפילומיםעליהונפללפסחקמחבהלנפותשהתחילוחדשהנפהואפילו
אחרתנפהלקנותצריךאלאהגעלהידיעלאפילועודבהלהשתמשתקנהלהאין

:נלחדשה

אפילוהגעלהבלאושפשוףהדההדי'עלהמץשלננפהלפמחקמחריקד,ענראם,נ3
הריהפמחבתוךריקדו

~
הדיןעיקרעלמעמידיןשבדיעבדבאכילהאפילומותרה

בלאללושאפשראיוגםחדשהנפהלמצואאפשרשאיכגוןהדחקשעתהואאםוכן
חמיםבהעימהימצאוהקמחירקדולאואםיפהמוחנותהרחיםשאיןכגוןהקמחריקוד

הרישבורות
~

שפשוףידיעלישנהבנפהלנפותומותרהדיןעיקרעלומעמידיןבדיעבדה
:"נלוהגעלה

.שם'"ח.כק"מז-ט.קצג'"רםיל~'"מהרת"שושנח לעוראה
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רלםתנאממחהלכות
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תנאפסחהלכותרם
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חמ,נפמצמכגוןלאומרםשמחמיריןאלאגמורחימוץחמוצממיתםלאממצםאםאבל
מכלעודבמלמשתמשאיןשלכתחלמאף"'אנ"תם'במישיתבארבתנורשנתכפלמאו
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ב"העי,שםאדהה' ,75עתהב

עצמימחמתמיר.באשרק,א"מכתכה"מכדלעילשצג .מתבטלשלםככראין
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.שם.ע"ישוטור.שםשינעת.מיהגהיתה"ראמתג ,שםע"ישוטורתך
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לקמןאחרתעצהראה,לם'להגעאפשר' .מאה

.שםושיזיעסיר.שםמידעניותוהגהותה"ראביתו .ט-כחמעיףתו
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רמאתנאממחהלכות
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:ה~דיןמעמיכלשםע11ןתתןה"קל'סידעהביורהשנתבארכמורין
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תנאפסחהלכותרמב

המלחשחריפותחרומתתייוביתשאורביתשהואאומליחהידיעלדהיינוחריפותידי
חמיןידיעלאיסורבהןשנבלעהכליםכלשארוכן"לרותחתןרומהוחרוסתהשאוראו
בצונןהאיסורבהןשננלע'כאבל,ולינותיהגעלהאלאלהםמועילאיןחריפוהדי'עלאו
חרםכליהואואפילוועירוימילויידיעלבצונןכןגםנפלטהואלעתמעתכבישהידיעל

.שכרשלחביתכגוןתןןושניםימיםבצונןבתוכוהחמץשההאםאףהגעלהלומועלת
לתוךויכנימםאבניםילבןראשוןכליבתוךלהכניסהיכולשאינוהחביתאתיגעילוכיצד
ויגלגללמעלהתיןשנתבארדרךועל"רותחיןתןמיםהאבניםעללתוכהוישפוךהחבית
.כולהעלהמיםשיגיעוכדיהחבית
לנקרכדימשוליהאחדיפתחעץשלהיאואםתתיפהטהבמיםידיחנהההגעלהוקודם
הכלולהמיר

~
בחביתבפסחלהשתמששלאלהחמירנהגוועכשיו"לנמרתתנמרשביןוהמא

שלאהנמריםביןהימיבלנקראפשרשאילפיוהגעלהועירוימילוידי'עלאפילושכרשל
,גמורתת1חמץוהואבעיןזוהמאמשהושםישאר

מבישוליומהבתהיתהאפילושכרבהשבישלוביורהשנתבשלחבשמישלחביתאבל
לשתותמתיריןיששהריועירויתתגמילויאוהגעלהיריעללפסחהחביתמכשיריןהשכר

זתתי"תמ'בסישנתבארכמוטעמנותןבןטעםנותןשהואלפיבפמחעצמודבשהמי
היטיבשינקרהרקהכשרשוסבלאמותרתהחביתהיתהשםשבהבארמהולפי)ש"ע

שיתבארכמוהכללדברימותרוהוא"תתטעםנותןבןטעםנותןהואבהשבלועמהשהרי
שמאאוזובחביתשכרהיהאחתפעםשמאלחוששיששלפיאלא,בתת"תבבמימן
שלביורהשנתבשלאושכרבשמרישנתחמץדבשמישלבשמריםזהרבשמינתחמץ

:(להכשירהצריךלכךזתתס"ותמ"בתת"תמ'סיעייןשתהי"יי

שררךובודותחביותכגוןתמירש"ייבהןשהיהבכליםבפמחלהשתמששלאתהגומב
בכליהגעלהידיעלאפילומהןנפלטש"ייוריחטעםואיןלקיוםש"ייבהןלהבנים

במיסהיטבאותםבישלאםמקוסומכל"וחרומתתנשאורמביתהםוגרועיםראשוןתנ

:כךחנ1אחרהגעלהלהממועלתלגמריהריחמהםשנסתלקעראפרעם

ש"ימה"דח"הברוש.לפ,'הארבנובשםסירוצלד ימדבר

לדעתשאף)ר-ג"ממוכדלעיל,רבנו' רוקאהיט,חרוסתת'ינשאירבביתהגעלהם'ר'המת

,(הרם'כלכשאיט םד"ע,א,עזשמואלוצלה

.(מליחן'לענ)ה"סצא" שאירת'בערךומערוךבישים,מ"מב"פיו

,(שאורת.בן.לענ) כבוצלו

שאירביתלענין)ד"ממדלעילהרעית' .(וחרימת

.(ים'לקמם'במכנאף)שם.ומרדכה"ראביא"רשבתלו )כבק"סז"מ,ט.רגיל)מור

.(רביםם'מ' רתלת

-

סיףמיניות'מיהגהות.א"הריבבשםרט"םח א.ימצהחמץהל

,עאן'דנחכללוהיתרמור' .ד"ממלקמןראה'הבריעה,א"מכא"רמ

,ה"יממממעיףחלט מכדלקמןתע

.ג"ושמץב"ת" הלל"'מדי.(ת'החב'שילר'להם)רמב"מיוקחתמא

'מהאשים'בד'ק"ממשה'דרכ,(כה'ע)הגעלה בר

הרי;ם'יהנמרהשיליםביןיינקר,ל"כנ)א"מכלבוש,ן' הןוהמאמלר'ילהם,ל"מנ)כרק"סז"מ,(עץ'בכלשמירי

עידיראה).נזק"ס'"ח.לטק"ס,מהא"מ,(לנמרנמרכין ש"ומה"רח"מ

עץ'שבכל,שם'"יחוטת,שנאלארבני

,(לגומותלהשיש2" לבק"מא-מ.ם'פימקכמהבשםשםח-1תמל

.שםא"מהמג .מהמעיףתמד

מעםנותןבןטעםטחןבןטעםטחן:ל"אוצתמה

.ג'מעיףתמו הערותראהוצמו

.ז"אדהע"לשי ההמץלי.כאונחשב,המעמירדבר'דהו)'סלףתמת

.(האלים.השמדבש'במבלןהיא הרשרבר)ממיהתמס

(ט"בנט"נמטעםניתראיניף' בהשבישלובערהשנתבשלודבש'שמ)י"וממ .(יומהבתאינהלי.אפנאמרוש"י.
.לטק"ממיףא"מ,א"מכלמושתג ,בהגעלהרים.מתללבןאפשרשאישבמקיםתנא

,הרשח.רשנשארכאןכ"משא,ד"ממל.כדלע "ה,רזק-סז-שתגב

תגב"םלקמןוראה.נוק"מ' .נבסיעצרקצמהת"שו,ח"מכ



רמגתנאממחהלכות

ש"יישלחביתלתוךפמחשלדבשמיומכניםששכחבדיעבדאבללכתחלמ1מיכלפג
לשתותומותרימיםכמםבםושמםמפסחבתוךלתוכםמכניסואפילוכדינושמגעילם

שנוכרמידמקוםומכל("]"ג"הממימןעיןי]"ש"'יריחנומרגישייאיןאם)1]"נפמח
.פמחשלאחרתלחבית11מחביתאותויערס
קודםלתוכממכנימואפילוכדינםמוגעלמשלאש"עשלחביתלתוךמכניממאםאבל

אםאףגליותשלמאחרוןמוםביוםאפילולשתותואמורלעתמעתבתוכםושמממפמח
ימיםכממלאחראפילונפגםאינוש"מיישמעםש"מיימבליעתיומסבתמחביתמיתםלא

."דבשתבמילשבחמעםנותןומוא
"תחלפתמימיבשמדיחםרקכללמוגעלמשלאשכרשלחביתלתוךמכנימואםאבל
לשתותומותרימיםכממבתוכמשמסאפילו"~תושוליםבדפנותיממדבוקיםמשמריםמן

דבששממי11בשעםשמרימשכרתםמבליעתיוממבת(מחביתמיתקאפילו)בפסח
מצואברגעאוילתוכמכנימתואחרלעתמעתבסוףדמיינומחביתמןמשכרמעםבולע
.שתןבלוענפגםוכברמחביתבתוךמשכרלבליעתלעתממעתיותריש
שמותריוממבתמיאאפילומוגעלמשלאשכרשללחביתייןמכניםאםלזמרצריךואין

."בייןתןלפגםמעםנותןמואשכרשכלימיםכממבתוכמשממאפילובפסחלשתותו
]תןמפמחקודםאחרתלחבית11מחביתדבשממיאומייןכשעירסאמוריםדבריםבמס

עירסלאאםאבלבפמחוניערחוזראינומפמחקודםשנעשמלפגםמעםנותןשכל
מנהגנולפיגלפתשלמאחרוןמזבביוםאפילולשתותואמורמפמחכנימתעדאותם
:)"תמהתבמימןשנתבארכמובפמחלפגםמעםנותןאומריןשאנו

מיסבומדיחםמגעילםאםאבלכללמחביתמוגעלמכשלאאמוריםדבריםבממפך

שביןמ1וממאולממירלנקרמשוליםאחדפתחשלאפיעלאףממגעלהקודם

.י"תבתוכמאשרדבשמיאומייןאתכךבשביללאמורבדיעבדמעכב1מאיןמנמרים
אבניםבלא"ן"ראשון'מכלעירויידיעלאלאראשן'כלנהגךהגעילהלא,אפיל,

על,לממוךתןשיש(מדחקשעתאומרובםמפסדבמקום)בדיעבדלמתירישמלובנות
ן"בצונןתמיתמעתמ(שבלכיון"ראשוןתןמכליבעירוילסדילכתחלמשאףי"תמאומרים

:מ"קל'סידעמביורםעין

ביתבושמחמסיןמביבן"קכליממוקףגדולתנורפירוש)מחורףביתשלתנורפה
קמןמתנורבתוך.אמלמעלמתלגביועלדברשוםבפמחלמניחאמור(מחורף

.מדק"מרבהה'אל.א"מכמיגיוםמלבושיראהביומסין פר

,בזק"מז"משבם.מגר' ,ת'בחבשנישיארלריחם.רשש-חן.אשבדקבדשאףתדד

,דבש'במשנשארלריח.ם'חוששמ"מ .(אמירח.רשאף)גמעיףתוה

ת"שווראה.י"ממתכה'.םל.יכדלע,מק"מא-טתוו צדק-צמח

,גג"מה"אי _א"מכא-יתתיו

_א"מכלבושראהתנת שמתיר)שםולבושא-רטממסותחנט

.(במתםן' .כבק"ס,-טיראה

.ג"ושמכיהתמו"מל.כדלעתם .שםא"מ,תקמורממןסיתבא

.נחק"מי"ח.שםא-מתשב ,חסלףולסג

.כבק"תזוטאליה"תמד בשם,ימצהחמץ'הלסיףאיילוניותהגהותתמה

.ז-ט.והגהותה"די-בךהיבא,מ"הר "מטה]קנל"סד-ריוא-רםתמו

,חטק-סא-ת"ע.י לכל)'.ר,ת.ובשפנפא.קרקהב,לנ1.ע'פ,תתפז

ת"שי.וב,כב"מב"פשםש"רא.(ליהכדאיתאחד ,ז"מיםכלל

ל"הנהרעותשלכל)ח'ק"מקלה"ס".,יז-טתשח מגלא

.(שני'מכל'רי.בע' .א-רתתסוט

.מכםא"רמ.קצן"מוויילי-מחךת"שוולע



תנאממחהלכותרמד

ן"מקכליביןחללשמניחיןמחורףביתתנוריבמקצתשעושיןכמופירוש)"שבתוכותל

כתנורונעשמחללאותועלמלמעלסכיסויועושיןרוחותיו'מגן"בקכליאותוומקיפין
השנהכלשהרי)למעלהתלשנהנארבממיןן.חמ,נשנשהמשחרס'כלכדץ(]ל"קטן

חמץמעםשםונבלעמתחמםשמתנורבשעםתליחמץושארא"פשמידשםלמניחרגילות
מתנוראתלמסיקרוצםאםואפילו"לעולמתלדפיומידייוצאואינומאורחוםידיעל

מתנורחללבתוךשמואמ~מימקידיעלמשםנפלסמחמץאיןכןפיעלאףגדולסימק

כמו,פולמותלכךוכבולעוגביודרךאלאמתנורחללדרךשםנבלעמחמץאיןשמרי
.עי"למעלהשנהנאר

שאיןדברשאראו"ברזלתןחתיכתעליומניחמתנורגביעלבפסחלמשתמששרוצםומי
חמיםמאכליםאפילולמניחמותרממפסיקמדברמ~גביועלתלןבפמחבומשתמשין

מאכלאלאממדיןעללמניחאיןעליומדיןמניחאםאבלבפמחמתחמםשמתנורבשעמ
.תילמעלסשנתבארכמוצונןשמתנורבשעמצונן
ברזלחתיכתגביעלאפילו("]תרותח)תבשיללמניחאיןשבתוכוקמןמתנורבתוךאבל

משנסכלשמרימחמץבלועמואמ~קמןתנורשלגגושאףלפיצונןמואמתנורואפילו
פיעלואףבגגוונבלעשבקדירותממתבשילמסבלועולסרותחותקדירותבתוכומניחין
שגג

~
מזיעלאמ

~
מעמידאם)]בדיעבדתאומראינוולפיכך]כותימולדתשמידחמסיעה

שםלמעמידםאיןלכתחלממקוםמכלבפמחתחתיותיישמעמידורותחתקדירמתחתיו
את.מביבקירותיוואתגגוואתמתוכומ~קמןמתנורכלאתבמיסמסיחכןאםאלא

:""א"תמבמימןשיתבארכמוגודלתיכרוחבממיסעוביוימא"קרקעיתותי

קמןתנורבתוךחמממצםומניחשכחואםמך
~

שוםבלימחורףביתתנורגביעלאומ

דכיון)"מתנורתיבגוףשנגעממצםתחתוניותלקלוףצריךבינתיםממפמיקדבר
כמומפסחבתוךאפילון]קליפמתמכדייותראומראינובתנורבלועמואשמאיסור
שממאכלפיעלאףחםמתנורמימיאם"'צונןתמתנורמיםאפילו(למעלמתןשנתבאר
.קליפסכדיממנולימולצריךצונןמימעליושמניח
לשמןכחושביןמחלקיןשאיןאלומדינותולמנהג]אמורתןכולושמןמאכלמואואם

.(קלו'ע)בפמחאמיריתמאכלות'הלמהרצלוצערא "מהר

ש"ימה"דה"סתמו"מח"ב,שםל"וז' ,כהק"סז"מ.-מק"סכאןא"מ.י"ירש

.שםימדו"וחח"בתעב _מגמעיףתעג

שםא-מ.(דא'פשמ)שםווסל'"ומהריותעד ,(ך"קרעפל)

,שםא"וסווסל'"ומהרל".מדי.1,לגמראתעה _שםא-חתעו

,א"ימיהמעץתעו ,תסא'סיי-ח,שםא-ת.שםל"מהכתעח

לקמןנה'רתבאר'ש,כקדרהנו'דה"ה'שלאתעט ,בדיעבדח-ז"ע

(לי'כשהגעוקחםלמאכלל'מוען'שמד)מחף'מעתפ ומנ

.א" וצמ"מראהתפש

.כים'

,אימראיהשאזא"ממוכדלעיל,מרק"ססיףא-תתפב ,כחק"ססוףז-שתפג

הלשיכפללכאורהלפד

"
.ם'וציונמ"מוראה .םא-תתפה

.גק"סאסא"סי"ח,בק"סתמא' .שם'"חתפו

.(גורלט'.דה,אצבע'בכד)בסלףתפז כשהואשוק)מרק"סף)םא-ת,כהק"ממוףז-שתפח

.(בדיעבדמותרל.התבשנקדחה א-מוצפט

.לזק-י ,ג"ושטמעץתצ

.'ק"סשםשיך,ג"ממיףקה'.םר"יוא"רמראהתצא לאהדעותלכל,בישי.יבבלועאיסורשהואיבאן

,קליפה.כדאלאנאמר ,(קליפה'כד)בושבליעהחמץמעםאתשמסמםחצב

,נ"ישא"מנתמז'.םיאלמן,י"מתמז'סיכדלעיל פמקוראה

.72ן).תהנבב"העי,157ך)"דה"'



רמהתנאפסחהלכות

בווכיוצאמצהכגוןשמנוניתבושייךשאיןמאכלהואכןאםאלאאמורכולועניןבכל
:1תינ"תמ'בסישנתבארכמו

אם,אפילמותרהתבשלחםהתנורהיהאפילובקדירהתבשילשםהניחאםאבלמז
שמנוניתחששבואיןאםכןפיעלאףבעיןמחמץמלוכלךהיההקדירהמושבמקום

.י"תקלטהמכדייותרישהקדרהשוליובעוביקלטהמכדייותראומראינו
חמץמשהושםהיהשלאנקיהיהמושבהשמקוםלובריאםלהתירישהקדירהוגם
'סידעהביורהשנתבארכמו]שעליותילקדירהנפלסאינובתנורהבלועשהאיסורבעין
:שםן"ערומבבלאלדופןמדופןיוצאבלועאיסורשאין,'בת"צ

כברשהומקלאחרהחורףביתשלהתנורבתוךבפסחרותחותקדרותהניחאםוכןמח
באכילהאפילומותרהתבשילהריחמץשלקדירהשםמניחיןשלפעמיםפיעלאף

הניעהתנורשגגפיעלואףבעיןמחמץנקימושבהמקוםהיהאםמותרתהקדירהוגם
מגגלתוכהשנפלסחמץמעםיש11ובניעהשתחתיוהתבשילחוםמחמתמבפניםתחתיו
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