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מפמחקודםלבערםוצריךתקנסלמםאיןכנגדן'םאיןאםאבלכנגדן'םכשישמ~וכלי
שנתבארכמושבמןאיסורמדמיחוץלנכריימכרםביערןולאמפמחעלימםעברואם

ביחדמכלולמחוןכשריםחמיםעודמפמחקודםעלימםלמוסיףלוואיןבלן"תמ"בם

:]לכתחלמאימורלבמלשאמורמכשרבקמח'בםמחמץקמחשיתבמלכדי

.מהק"מתכה"מא"מ,בק"סז"יטטורא"ס מהרשןתרומתסיב

בדגןלי'אפ)ג"מא"רמ.קד" בכיריםת.ראשוראה.(י"מלקמןראהאבל,שצמח

,כהא"חהלכיתחקרי.(א,ט')טעם'דבר,טדףבבירית רברקובלן,מעמםמ"מ,ב,עזהיד,ב

.ב'עותירה' םא"חא"המהבשיהשג

,שםע"ישטור,תפה" .דשרירןה"דשםרשיי,א,מיוסיד

,ב'ק"מי-ח.הק"מא-יתטורשה בק"סא"מיראה.(תה.לתלענין)כ"מכדלקמןו.ס

בקמחקמחתעריבותלהשהיתשאמור)ג'מעיףשז מספחות

טחךלאעדחןשאם)י"מלקמןוראה,(' .לנטלם.כרילטחנםהפסחקודםעליהםף.להיםשאין

,שם'"ח,שםא-7סיח ,ג"מלבושסט

,ג"תא-רםע "ה,וק"סא"מ.ג"משבתעילתעא

,יגק"ס' )ח"מעב

.(עכבריםמהםבאכלי בק"מו"בטהובארלאג'ע)רכב'סיק-מתהגהתעג

,(יהדכשנטחנואשלי)

ע"לשוהערותיראה.(יחרנטהטכשלא)אמעיףעד .ת,בראשהרמוןלפלחהומפית,ז"אדה

שאיןבמקום,להשהיתםן.לענאפילו)כבף'מעעה מלקמןוראה,(מריבההפסד

שלא)א".מתמו" בלחלחכדין,לה.אכלעניןאלאנקמחבקמחהחמירו

,(וניעורשחיזרם.להמיבר מלקמןוראה,(ק"הממלדעת)שםז-שעו

,'"םתמו" ,כא)רפג"םד"עק-צצמהת"שו.ה"מרבנות"שו

,א,קצצדקצמחד"פס,(ג"מע .שםי-ח,זהל%ה"דב"מה"בעז

נהטשכן,אק"משםא"וס,תנה'"מוםסירראהעת המרקרק

.גק"מא"קותסב"םלעילגםיראות.ם' ,גף'מעעט

ק"מתתזי-סוסא-ת,תפה"מא"חא-השבת"שיפ סילשלוראה,מה

,דק"משםא"יקוה"סתמב' לעילוראה,להשהיתוכדיולבטלף'להוםכול'פ"שעכ

המתבטליםעלהעודפםלברריכילפ"שעכ(ם'בחט)ח"מ שאיןכתבכאןנ"כה2א/בם

.לבערםוצרןתקנהלי .ם'פענט"מ,,"אדהע"לשיהערותוראה



רמגתנגשמחהלכות

"]בתוכןהןניכריןכשריםבחמיםשנתערבשאףשצמחובחמיםאמוריםדבריםבמהיא
איסוריבכלברובבמלשהואביבשיבשכדיןברובבתוכםמתעמליםאינםולכך

מתבמליןאינםולכךהשלמיםנתוךהםסכריןעכברמאכילתהממוכיןשע1ריןוכןתורה
מימןן"ע)ונתבקעמיםעליושנפלוכגוןניכרהימוצוואיןשנתחמץדגןאבלברובבתוכם

נתעמלהריממנורהרבהכשרבדגןונתערבניכרבקועוואיןנתייבשכ"ואח(]]1"תם
לפיכךכללאיסורכאןואיןגמורהיתרהכלנעשהאימוריןבשארב1הוכיוצאברובבתוכו
כדיביחדהכלימדוןואוכנגדו'םשיהיהעדהרבהכשרדגןעודעליולהוסיףמותר

הפסהנתוךהכללאכףמותר1יהאהפסחקודםהכשרנקמח'נמהחמץקמחשיתנטל
:י]ב"תמ'בסישנתבארכמובידיםאימורמבמל1הואין

גדולכרילתוךונפלהנתייבשהכ"ואחונתבקעהמיםעליהשנפלואכתחמהיאפילויב
ביבשיבשכדיןלהשהותםאמורהפמחקודםלמחנםרוצהאינואםחמיםשל
אומרובההפסדישאםיעשהכיצד"בי"תמ'במישנתבארכמוהפמחקודםשנתבמל

והשארן]הפמחקודם,לאיבודיישליכנהאוויאכלנהמהכריאחתחמהימירהדחקשעת
הדמהשמאלהקלמפיקות'נכאןשישלפי"ולאכוליהפמחבתוךלמחנםאפילולומותר

תמציואםבכרישנתערבההמחומצתהחימההיאהיאהעולםמןשנאבדהאושנאכלה
הנעשיתמצהבפסחכשאוכלמקוםמכלבכרימעורבתהיאעדיין[חמה]שאותהלזמר

כלוםדבחתיכהאיןשמאבולעשהואמצהחתיכתכלעללהסתפקיששבכרימחמים
מצהחתיכתכלשעלונמצאכללאימורשום11באכילהואיןהמחומצתחמהמאותה
הכמיםוהקילוכללאימ1ר11באכילהשאין1ל1מרלהקלמשקאמפקבהש'נגלעשהא

פיעלואף)ן]ביבשיבשברובהאיסורנתבמלכברהתורהשמןלפיכוהמפיקאבמפק
חתיכתכגוןמופריםמדבריברובמתבמליםשאינםאיסוריםבשארכוהמפיקאשבמפק

שנתערבההאורחיםלפניבהלהתכבדהראויהוחשובהגדולהנתיכהוהיאמריפהבשר
ב1ההשארלאכוללושמותרשאףמהחתיכותאחתונאבדהכשרהבשרחתיכותבהרבה
אחר

~
לאכוללואמורמאםמכללהקלמשקותמנושאכלחתיכהנכלשישמשוםה
מהחתיכהמעםשיקחדהיינואחתבבתביחדשתיםשיאכלצריךאלאלבדהחתיכהחתיכה
בודאיבהיהיה11שבבליעהכדיאחתבבתביחדויבלעםאחרתמהחתיכהומעםאחת
אחתחתיכהאלאנתערבהלאשהריברורהיתרבודאיהיאמשתיהןשאחתברורהיתר
ואכילהבליעהשמאלחושישבלבדאחתמחתיכהאלאבולעכשאינואבלאיסורשל

מפיקות'בעללמסוךחכמיםרצוולאמההיתרבהואיןבלבדמהאיסורכולההיא11
חתיכות'בלאכולצריךאיןכאןכןפיעלאף""ק'סיד"ביושנתבארכמוב1הלהקל

'מיורבזה,ואםה.רא.פתפז"פשבתזלת;פא הונתבאר.שםא.ההמבבשעת

"פלעלזהל1ק' .'ק.פא.ק1תסב

טלא'שכ)ר.1פ(נמררהמץהוא;שכשנחבק)א.פפב אנתבקע

.ר.'פתמב"פלכלנםנראה.(כר'ננ1' ,(1ק.פקם"פר.1'ך.ש)'בתרהרנ1'אל1'אפפג

.נ.1שר.'פתמב"פל'נרלע .'ק.פשםא.1ק1נופרץפד

.(מרכההפפרכא'ברל)ה..1פ1.פםפה כרלע,מבארושבזהפו

.נ.פתמה"פל' ,ר.'פתנו'.מל.לענראהפו
יקמנתרהפפהשנתי

.הפפהקורםכאןכ.משא.עצמה'מנשרפהאונאכלהאם פלעילוראה

מבמלזהאיןברשנתגמלשכברשכרן,א" .ם'1נ'1צמ.מוראה.לכתהלהאיפור
נותןשאפילי,1.'פתמב"פלעלראה,שהיהולעניןפח אחתהתיכה

להשהותםמותרהפפהקרםלהבירי .מריבהבהפסד

טפךאפפקשארולענין.מ1ק.פ'ק"פר.1'ך.שפט פלקמןראה,בפפהלאכלןלהתיר

.'.1פה.פתפז" ,1.פשם;.ש1וראה,נ1.לירהנקלאר.ביטיעזהפשןע

ך.ש.ל"פ1.פן"הנלש.הראטם'ב,שםהנזלהכאר .(אחרארםכלהלאכלהשלאן.לענ)מהק.משם



תנגפסחהלכותרמד

לאשהרימההיתרגםבודאיבהישבולעשהואאחתבחתיכהשאףלפיביחדמצה
מחומצותחטיםכךכלבכרינתערבואםלפיכך"מחומצתןאחתחטהאלאבכרינתערב

שיהיהכדיהמחומצנהההטיסכנגדשמספיבהאיןבולעשהואמצהשנחשכהעד
לואין(]ישםד"ביושנתבארמטעם)איסורהחששכמוכךכלברורהיתרדבחתיכה

:)בי"תמ'בסישנתבארדרךעלאלאהפסחלאחרעדלהשהותואפילותקנה1הלכרי

שלאליזהרצריךהפמחקודםנאבדהאוונאכלהאחתחטהאלאנתערבהלאואפילויג
אמורכולוויהיהביחדהקמחכליתערבשלאהפמחבתוךביחדהכריכליטחון

בקמחונבללקמחהונתערבעמוונטחנה'הכרבתוךהמחומצתחטהנשארהשמאממפק
קמחמעטואיןיפהונבללמתערבבקמחשקמח"האומרימןכדברישעיקרתהכריכל

:,'להקלמפיקות'בעודכאןואיןהמחומצתהחטהמקמחמשהובויהיהשלאהכרימקמח
שנאמרההפמחלשםמחימוץישראלששמרהבמצהאלאחובתוידייוצאאדםאיןיו4

לשם"אומריםן'ויש"מצחןמצותלשםישראלשישמרנההמצותאתושמרתם
דהיינו),מצותתאכלוימיםשבעתמצותלשם],אומריםויש",מצותתאכלובערבמצות
:עיקרתוכןבהיוצאהפמחימי'ב1שיאכלנהמצהלשםשמרהשאם

ישמרנהחימוץלידילבאקרובהאותהכשרואההואבתורההאמור1השימורומהומך
והיאמיםעליהבאושכברואילךלישתהמתחלתכגון",תחמיץשלאבהוישתדל

צריך",ואפייתהועריכתהבלישתהי,בידיםבהלהתעמקימהרלאאם,,להחמיץקרובה
וקטןשוטהחרשולאנכרילאאבלמצהלשםהללובעמקיםלהתעמקדעתבןישראל
.ן,ם"ת'במישיתבארכמו
אוהדגןאתישראלשישמורצריךאיןהלישהקודםדהיינומיםעליהשבאוקודםאבל
חשששוםרואיןאנוואיןלפנינושבאדגןכלאלאמיםעליהםיבאשלאהקמחאת

חימוץחשששוםבורואיןאנוואיןלפנינוהבאקמחכלוכןלפסחלטוחנומותרחימוץ
מיםשנפלהמתבואהבא1הקמחשמאחוששיןואיןמצוהמצתאפילוממנוללושמותר
:"'"1"תם'במישיתבארכמו'"ממפקאימורמח1יקיןאיןכיונתחמצהעליה

"מח"ב.ה"בהגתקמטרמזתוךכי,ב.ת"םה"ראביצא במררככהבה"דג"מתמו

דק"סתנסוז"סא"ת.' תבא'פיכדלקמן,זבילידאיהלרצין,שםא"מראה)

.(שםרעשהבהיתיראה,מעז .מזק"סשםשזךראהצב

.ץמעיףצג ק"סא"מ,בק"סו"טצד

.יגק"ס'"ח.י .מפצץלעלצח

,טק"סתסו"סי-חצו ,א-נתדןמרא.ץ,נשמותצו

.(לשמה'כימצהלשם)אכל.שה"דא,מי-רשצח גטין

כדכתצהמשתמרתמצה)עצאיאדםה"דא,' א,רן'חול.(מצהחובתלשם,,,מציתתאכלובערב

יראה.(מציהשלמצהלשםשצער)דתצואמהוה"ד ,ב"רע,לחגמרא

.ונים'יצמ"מוראול.(רעית'בכאן2"ש)ש':ל"אוצצט סתשהדמיון

"מב"חזרועאזך.בשם,גק"סתתז" .(הניל'"מרשכןח.שהונ)רמס

.ח',יבשמיתקא מכריכלל,ירכללף)םש-חראת"שווקב

שוך.ג" -וצו

הןשלנוהמצותשכל)'"םשםלקמן,שם~ ,רלה'ע.ט".חק"אגוראיה.(שמירית

.(סו,ב'שמית)תאכלימצית:ל"איצקג םלקמןוראה.שםכדלקמןקד

לאשאם,ב"מתנה" .הפמחעמילכלן.אמירפמחלשםאמאן

,(לשימירדנחיתבעירנא)א,מגמראעה רשעו
,יצעניםמ"מיראה.וממאיה"דשםי" ,המנהותלכלמנין.ה"רא,גגמנחות'"רשעז

.תם'"רםא"מ,קצג'.םיךיל'"מהרת"שועת מעעט
.ת"כיהנהה"דה"םא"מ.'צבארץ.יראה.אף' ,טז'עב"חכמהקודשמקראי.לה."םב"ח

.(רצג'.םחשיבה.שער)נאיןתשובתבשםטורקי ל.כדלע,.נק.פ1.מ.הק.פא.מ.'ו"פהלקם'שבל
.נ.ש,מ.'פתכת'.פ .א.פלץשא



רמהתנגפסחהלכות

משעתמצוהמצתשלהחמיםלשמורישראלכלנהגוכבראבלהדיןמעיקר1היכלמז

המיםאלאותןמקרביןשהריחימוץלידילבאקרוביםהםשאולפיואילךמחינה

כשמניאיי
רגיעהידשלנרהימכשטומנייוגס]',לטהוןמיסשלהרחייםלניההן,א

לפיכךנ'"חימוץלידילבאקרוביןוהןמהינתןקודםהחמיםלרחוץהשנהימותבשארהוא
עלאפילומותרתעצמההמחינהאבלהמחינהבשעתיי,מחימוץישמתםשישראלצריך

המחינהמתחלתגביועליעמודדעתבןשישראלרקידשןשלברחייםכגון,נכריסידי
ישמורלא"'"מיםשלברחייםכשמוחנןהדיןוהואי'"וקמןשומהחרשלאאבלמופהעד
:המצוהלכללשהגיעגדולישראלאלאקטן,שוטהחרששם

מעמידיןואילךהמחינהמשעתלשמרםחמיםלמצואאפשרשאיהדחקשעתהואואםיז
קמחשמאחוששיןואיןמצוהלמצתאפילוהשוקמןקמחליקהומותרהדיןעיקרעל

נ,למעלהשנתבארכמון',מיםעליהשנפלומתבואהבא1ה ומןאינהבמיםאותןושוהיןהמחינהקודםהחמיםלרחוץשנוהגיןבמקומותמקיםמכל.
עליוושהומיםעליושנפלודגןשכלהדחקבשעתאפילו"נ,השוקמןקמחלקנותאמור

:ננ,1"תם'בסישיתבארכמוחימוץלידיבאהואמילכשיעור

החמיםלרחוץדרכםשבעירקמחהמוכרישמקצתלנוכשידועאמוריםדבריםבמהיח
מכיריםאנושאיןכיוןמקוםמכלרוחציםאינןשרובםפיעלואףהמחינהקודםתמיד

הםשהמוכריםכיוןקמחמהםוליקהלבתיהםאצלםלילךלנואמוררוחציןשאינןאותם
לילךאמורכן.ננ"מחצהעלכמחצההקבועוכלבביתוואחדאחדכלבעירקבועים
מוכרישמקצתבודאילנוידועאיןאםאבלנד"שםלמכורבשוקקבועיןשהןלמקוםאצלם
ולפיכךברוראימורשאינוכיוןקבועאיסורנקרא1האיןהחמיםתמידלרחוץרגיליןהקמח
,נ"מהםליקחלבתיהםלילךאפילוומותררוחציןשאינןקמחמוכרירובאחרהולכין 'דשארשלקמחאבלהחמיםלרחוץדרכםשבודאיהנחתומיםמןיקחלאמקיםמכל.

,נ,אותםלרחוץדרכםשאיןמהםליקחמותרדגןמיני
לפיהכפריםמןקמחיוםבכלהמביאיםהכפריםבנימןחמיםקמחאפילוליקחמותרוכן

פירשוהריהחמיםרוחציםשמקצתםלנוידועאםאף.נן,החמיםלרחוץדרכםשאין
שבעירקמחממוכריאחדאפילוכן.נח,רוחציןשאינןהרובאחרוהולכיןקביעותםממקום
אינןשבעירהמוכריםשרובלנוידועאםממנוליקחמותרהישראללביתקמחשהביא
שאינןהרובמןשהואלזמרחוליןאנוקביעתוממקוםשפירשדכיוןהחמיםרוחצים
נן,רוחצים

.שוך,בו"מב"פש-ראקיב ,זק"מא-תקיג

,ם.וציונמ"מראהקיד םז-שעטנ

.בק"פתם"סי-ח,אק"מתם" .שם'"חראה,'הנכרמעשהשהיאעטו

ק"מא"מגםוראה,שםז-ש,:ע.שאילתאאלמות~קיז .יא

.אדםמעשהבלאשהיאקיח רצגג'.מחשיבהשערי)גאוןחשיבתבישיםטורקיט

מעקנ

"
.מז

.ם'גאינכמהבשם,הק"סא-תשכא _המעיףקצב

'סידלעיל~,מהק"סי-ח.לב"מק-צצמחת"שיקנג ג"וממא"סחלט

.ד"םסיףח-פרשנד לב'סילעילגםיראה,שםי-ח.שםצדקצמחקנה

,ם.וציונמ"מ,ה"מע .שם'"יחצדקצמחקננ

.שםי-ח.א,מגמראקנז ,שםי"חשבח

,שםח-פךלנט



תנגשמחהלכותרמו

במיםהחמיםנבללושבודאיממנוחאותהליקהאמורנקיהסולתמוכראםמקיםיסכל
:סולתמהןלעשות"ן,קליפתןלהמיר

אפילילהחמירונוהגיןקדושיםישראלהדחקבשעתשלאאבלהדחקבשעת1היכליכו
מןקמחליקהולא]ן,ואילךמחינהמשעתאותםלשמורהפסחימיכלשלבמצות

.הדחקבשעתהמותרבדדךאפילו)השוקה
שלאואילךקצירהמשעתלשמרםאפשראםלהחמירמזבמצוהמצתשלהחמיםאבל
בפסחחובתוידייוצאאדםאיןמופריםשמדברי]ן,אומריםשישלפייי,מיםעליהםיפלו
דהיינוחימוץלידילבאראויהשהיתהשעהמתחילתמחימוץישראלששמרהבמצהאלא
אבל)מחמיציןהיומיםעליהםנופליםהיואםשאומהמחוברהשבליםבתלישתמיד

:(,ן,1"תם'בסישנתבארכמולקרקעצריכיםהםאםחימוץלידיבאיםאינםבמחוברבעודם

שכללפיהמחינהקודם"ן"במיםאותןשבולליןדהיינוןן"החמיםאתללחותמותרכ
קשיםהםשהחמיםין,חימוץלידיבאיםאינםבידיםבהםועומקיןאותןשבולליןומן

שהותלהםיהיהשלא"ת,למחנםצריךהלחיתהגמראחרומידת"להחמיץממהריםואינם
רכיםשהםתי"ושיפוןשועלושבולת)ת"השעוריםאתללתותאמוראבל]ת"להחמיץ

:הלתיתהבשעתחימצןלידייבואושמאלחושוישלהחמיץוממהרים

שאיןלפיחמיםשלאפילולחיתהכלאמרוהגאוניםאבלדגמראמדינאה,יכלכא
,ת"ישהושמאועודהלתיתהבשעתחימוץלידייבואושלא]ת"יפהללמותבקיאיןאנו

אלאאמרולאמקוםומכלחימוץלידיויבואוהמחינהקודםהלתיתהגמראחרמעם
הלתיתהאחרמידלמחנםשיזהררק",הלתותיםהחמיםלהשהותמותראבלבאכילה

להשהותםאמורמילהילוךכדישעליהםהמיםבלחלוחשהואלאמידמחנםלאאםאבל
:שםעין"ת"1"תם'במישיתבארכמו

שלאעםלהמוןלהזהירישהמחינהקודםהחמיםלרחוץהמוחניםשדרךבמקומותכב
אצלוהנסחניםחמיםמכלחמיםמדותלוקחשחלאלפיהרחייםמבעלהמיםיקהו

:תן,לאחריםומוכרוהשנהכל

להםדילאפמחשלקמחבהםליחןרוצהאםהשנהכלקמחבהםשנותניםשקיםג:כ
שהכובסהכאותפירוש))"והבימהאפרעםבחמיןכיבוםצריכיןאלאבצונןבכיבוס

צונניןמיםי"עבצקנעשהבשקהדבוקשהקמחלפי("),כבימתןבשעתהבגדיםעלמכה

.בהק"מ2"רי"ח,קש"מהדשןתצותתקל ."רשחלא
לבהו.ץ'הפיה1.רתב.תה.לתה"דא,לי .ה"ב

,מיק"מסוףי-חקלב רא-מקלג

.ד"םשםלקמן,תסו'סי2" .ד"םע"שו.ימיבעיה"ד(א,יב)ב"פן"רקלך

ומנרותוראה,מ"הה"פם"רמב.(א,ב')ב"פף"ריקלה

,ז"אדהע"לשי ,ב'סלףקלו
,א-נ,מדףגמראקלו "ה.1'הה'1ם"רקקלת

,ה'ק"ס' תמו"םא"מ.ם'אפררבנובישים,בז"םב"מש"ראקלט

,א"סשםלקמן,גק"סשםז"מ.גק"ס _שםגמראקם

.שםם"רמבקמא

,ב"מתמז"םלקמןראה-שההיאםקמב ברכבים,שםמראענג

.י"חה" יראה.פון'שלענין)שק"מי-ח,מק"מא-מעמד

ל.לעגםיראה,(ם'שעורמןשהםא,לה.תא'ברי .ח"ת

שוך.כה'"מוםב"פש"א,(א,ב.)ב"פף"ריוקמה ,ה"םילביש

,ז"הה"סם-רתחותממן סי-חלטו

,יהק" _בסלףקמח

,דק"מז-שעטט "ח.שק"מתמה"סא"תקנ

'תיםיראה,כאק"משם' ,תנא.רכה"רב,עהז"ע

,'ק"מקלחי"סוסר"י']"~ ,שם'תיםראהותנא



רמזתנגשמחהלכות

שיכבמנועדבצונןפעמיםכמהיכבמנוואפילוממנונפרדואינו]"בשקיותרימתיבק
אםפמחשלאפילוקמחשלשקעלמונחתשהיתהמפהוכןוהבימהאפרעםבחמין
בחמיןנ)"לכבמהצריךאלאנצונןנכינומולאבניעורלהדילאנפסחעליהלאכילריצה
:י)"וחבימהאפרעם
שבאינפראהתפירותוכן")"השקיםשבקצוותהתפירותכללהתירצריךהכיבוםוקודםכך

קודםי)"שבמלאיםהתפירותכללהתירצריךממולאיםהםואם""שפתושעל
שנתןחדשיםשקיםואפילוכיבוםידיעליוצאאינוהתפירותשבתוךשהקמחהכיבום
קידםשבהםהתפירותכללהתירצריךלכבסםרוצהאםפמחשלקמחאחתפעםבהם

קודםשבהםהתפירותהתירשלאישניםשקיםאפילובדיעבדמקוםומכל")"הכיבום
:ן)"לפמחהקמחלהתירישפמחשלקמחבהםונתןהכיבום

חדשיםשקיםלושיקנהלושאפשרלמיהמובחרמןמצוהאבלהדיןמעיקרזהוכלכה
:ן"הכיבוםאחרהשקמנקביבאחדדבוקבצק.משהיהיהשלאהדבררחוקכילפסח

יראהלואפשרשאםדהיינו"ן,הלישהקודםיומיםאויוםהחמיםלמחוןלמהרצריךכך

שהותביניהםשיהיהלואפשראיואםלחלישההמחינהביןימים'בשהותשיהא
מפסקתתהאולפחותנ""לעתמעת]אחדהיוםביניהםשהותשיהיהישתדלימים'ב

בואבל"ן,המחינהבשעתרותחשהיההקמחאתמקררשהלילהיי,לילהלינתביניהם
ידיועלהמיםאתמחמםהואהריביוםבואותוילושואםרותחהואעדייןשנסחןביום
ומכל,ן"ביוםבואותוללושאמורפמחבערבנסחןואפילולהחמיץנוחההעימהכן

היסבוישמרנהי""לפמחהעימהלאמוראיןשנמחןביוםבואותוולשעבראםמקום
:עימותכןמשאריותרבזריזותבהשיעסוקדהיינו"ן,מחימוץ

להניחםאמור"ל"מקוםמשאראול"הרחייםמןקמחבהןשישהשקיםכשמוליכיןכז
מתחמםשהקמחלפיהשקיםתחתעבעוראואוכףעליושאיןחמוראומוםגביעל

לנ"הלישהבשעתלהחמיץממהרהואכןידיועל]ממששגבהעלכשמונחהבהמהבגוף

הבהמהזיעתשמאלהסתפקוישהמשאכובדתחתלהזיעהואהבהמותשרגילותועוד
ממשהבהמהגוףגביעלהשקיםונתןעבראםמקוםומכללי,מיםכמומחמצתהיא
שאינהאדםלזיעתדומההיאהבהמהשזיעתנומהשהדעתלפילפמחהקמחלאמוראין

-צרןזהשמטעם)ו"םלביש.קמה"מהרשןתרומתענב להת

.שםא"מוראה.(מכירכדלקמן,התפירותר' (קלח'ע)בפסחאמיריתמאכלותהלל-מהריענג

,(קצו"מש"מהר.ובערגהלכות)מהרישבשם םא"ימ

.ו"םכאןח-פך,א"'ם.תמב" .שםי-ח.שםא-תהנד

תנא"מא"רמ.ו"םע-שן.קטו"םהדשןתרומתקנה לעגםיראה,מפה

.ג"מכתנא'סיל' י"מ,שםהדשןהתרימתכישימעותקנו

"
,גגק"מתנא'.

.שםע"שו,שםשן-חתרומתקנז .םזיטא.אליהקנח
"מ'"ח,וקטבשם,יאק"סתמד' ,נבק"סהנא

תנא"םל'לעגםיראה.כק"מאן~ ,(בנפה)ב"מנ "חשט

.נגק"סתנא"מ' .הק"סז-ט.ו"םח-פך,המהזןסיףה"בעסי

ו

~

בשם,'ר'"מוםהלקט'שבלבשם,תשנא"מאגורא.ס אחיו

מיףנ"פהירושלמיממשמעית,בנימיןרבני ,ט"מע"שו.(ח"מכדלקמןההלכה)א"ה

.ג'ק"מא-מקשב ק"מי-חעשג

,כי .שםא-תעמד

.שם'"חיראה,ב"מתנה"םדלקמןהמיםכמיעמה -שו.שםואגורהלקט'שבל1.עס

,שם~ ,כיק"מסוףי-חבק"מזוטאה'אלעסה

_שם'"חקשח כדלעעביט
.י"מטל' םע-שו,ה'ק"מהדשןתרומתעע

". .ז"םלבישקעא ק"מא"מ,שםהדשןתרומתסחלב

'. .מכיול'כרלעקעג

.וק"ס"ט,שםא"ומהרשןתרימתשעד



תנגשמחהלכותרמח

ביןיומיםאויוםשהותשיהיהצריךמקוםומכל,ל,ו"תם'בסישיתבארכמו"מחמצתה

:",הבהמהמגוףשנתחמםהקמחאתלקררלחלישה11הולכה

ה~ג"עזהקמחעםשקיםהרבהלהניחשלאשאפשרבמקוםלכתחלהליזהרש'נח
"ל"שעליהםהעליוניםשקיםמשאכובדמחמתהתחתוניםשבשקיםהקמחיתחמםשלא

ליזהרמנבוכןשנתבארכמולן"הלישהקודםיומיםאויוםימתיןוהניחםעברואם
כובדמחמתהקמחיתחמםשלאפמחשלקמחבושיששקעללישבשלאלכתחלה
:],ישיבתו

מחנושלפעמיםלפיפמחשלקמחבהםשימחנוקודםהרחייםלנקרישראלכלנהגוכס
בהםמוחניןהשנהשכלאלובמדינותשכןוכל"]"למזלתלתותהתבואהבהם
:]],ברחייםמאודונדבקיםקצתלחיםבעודם(ץ"מאלשקורין)חמוציםשעורים

)]"בפסחאותואוכליןאיןאותםשנקרולאחרברחייםשנסחןהראשוןשקמחונוהגיןל

(

שחוששיי
ממנוונתערבחמץקמחמעםבהםדבוקונשארהיסבאותםנקרולאשמא

קודםאותואוכלין.א"],הפסחלאחרעדאותומצניעין(לפיכךי],הראשון1הקמחלתוך
גםלהתירישהניקוראחרפשתןבבגדהרחיים(מביבש)לכמותשנהגוועכשיוהפמח
:י]"לפמחהראשוןהקמח

להתירישיום'לקודםכשמוחןאבלהפמחשלפנייום'לבתוךכשמוחןה,יכללא
יום'לבתוךאףלנקרםצריךהיהלאהדיןמעיקרשהריהרחייםניקורבלילמחון

קודם'בםבתוכומתבמלהואהריפמחשלהקמחלתוךחמץמעמיתערבאםשאף
כמוהפמחקודםהמצותממנואופהאםהכללדבריבפמחוניערחוזרואינוהפמח

חובתעליוחללאיום'לוקודםן]"ולנקרםלהחמירשנהגואלא"]"למעלהשנתבאר
'בסישנתבארכמוהפמחבגללשתקנוחכמיםתקנותכלעדייןחלשלאכמו1המנהג
איוגםהרחייםלנקרבקלאפשרשאיהדחקשעתהואאםיום'לבתוךואףן,[תלקו
"'"הדיןעיקרעלמעמידיןלפסחממוךהואכילנקרםאפשרשיהיהעדלהמתיןאפשר
כללאפותליזהרמובמקוםומכלהפמחקודםמוחןאםהרחייםניקורבלילמחוןומותר
:למעלהשנתבארממעם]'"הפמחקודםהמצות

בושמוחניןבשעההרחייםבביתלפמח[קמח)(קודם)ימחנושלאליזהרצריךלב
שרוציםמהרחייםרחוקאחרתברחייםאותהשמוחניןפיעלאףלתותהתבואה

ששניהםכיוןפמחשלבקמחומתערבפורחשלההאבקמקוםמכללפמחקמחבהםלמחון
איןאםאבללתותההיא)ביוהשאותהלנוכשידועאמוריםדבריםבמה)אחדהבבית

.שפ;.1ש1ל.'מהוקפה.שפ".תקעה ק.פיבהאליהקפו.אפרףקעו
.ה' .כהק"מ'"ח,זק"מזובאליהעפו,ג"ושח"מככדלקמןמעז

ולרעה,ה.אפבליאפילושם'האלרעה)טמועףקפחא"רמ,חרארבהמרדה,היאסיףנ"פירושלמיינגח .(הפמחם-קחכשאפהריקאשם'הב,מץ

הואשהטעם)גק"דקואתמה'.מלעילראהכפט,בגק"מי-חנחלט מח-פךעפ

,(מהםלחבמהשש,ז" םאטרקפא

,אמעץעצאותנח'.םת"שי)ל"מהכבשםתשנק" ע.גק"מקיאתמב'.םל'לעונותאר,מיהן-שו,(ז

~

.כדק"מי-ח.ג-?"םשבעהנחלתת"שיעא ק"סי"ח.גק"סו"טגםיראה,ח"מלחושעפב

,שםי"חעיצב.ז' .זאיתנח'.מל"מהרית"שועפג

א-מ.(הפמחקודםם'הנוהגם.דינ,מה)צדקמעגליכעג.ח"מע-.~ ,א.ק"מ,ח"מלבישעפר



רמםתנד-תנגטמחהלכות

היאתבואסאותםאםאףשמרימפסחקודםמוחנןאםלמקלנמגובבירורידועמדבר
קודם'בםנתבמלשמריבדיעבדאיסוראיןפסחשלבקמחשלסמאבקונתערבלתותם

:"'"נפמח1מע1רמ11ר1אינ71'"הפמח

מםלראותמרחייםמקוםאלבעצמםלילךרגיליןבמצותממדקדקיםמעשםאנשילג
וכךןן"מבשלוחויותרבומצוםממצותבכלמואשכן,"קמחימםמחיגתבעצמם

:"'"מגמראחכמיגדולינומגיןמיו

:סעיפיםו"טובוחובתוידייוצאאינוצצהבאיזורננת
מחמסמןמנושרתקליפספירוש)"סוביןשלבפתלאבפסחחובתוירייוצאאדםאיןא

יציאתאחריבנפםמנשארתדקםקליפמ'פי)מורםןושלבפתולא(]כתישתםבשעת
(,[ר]"שכמימןד"ביושנתבארכמו)חלסלעניןלחםקרוייםשאינן"לפי(מתוכםמקמח

באכלכםומיס"אומרמואולמלן'וגולחםמצותעליותאכלימיםשבעתאמרמיומתורס
ח1בה1ידיישאאדםשאין"שוהלגזירהלחםלחםלמדוהשמועה'1מפ'1ג1הארץמלחם
:חלמלעניןלחםמקרויבפתאלאבפסח

עימסשמריחובתויידיבוויוצאשבווממורסןמסוביןעםמקמחאתללושמותראבלב
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