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רעזתנהממחהלכות

או]בלילההתקופהונפלההמצהללישתששאבןשאוביןמיםבביתולושישמימן

"]מכנהרששמפנישבשכונההמיםכללשפוךשצריךבשכונתואדדשמתאוביום
ואםרעיידברידעלאמצוהשומרשנאמרה]הללוןמיםלשפוךצריךאיןכןשעלאף

אדריםמיםלמצואבקללואפשראםכןלעשותונכוןבידוהרשותולשפכםלהדמיררוצה
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.שה' .א.פפוףק,ך].שםל..מהרעה
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מה"פבוכל." ק.פא,תעט

'. .ע.1פפספרףק
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תנהפסחהלכותרעת

כלפירוש)פירותמיבהםהיהאםאבלבלבדבמיםאלאבהםנשתמששלאובלבד
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שואבאלאהמצתשארללישתשנשאבובמיםמצוהשלהמצתלשיןשאיןנוהגיןמנא
לשםשואבהריניהשאיבהבשעתואומרים)'"מצוהשלהמצתללישתמיוחדיםמים

:י"מצוהמצת
הבארותשמילפיהבארותמןולאלואפשראםהנהרותמןלשאובישלכתחלהכב

כמוהןהחורףמימותנימןוימי),הנהרותייממייותררותחיםהםהחורףבימות
גדולותכשהנהרותאבלמהדריןביותרקריםמיםאחרלהדרשאפשרמהוכל(י",שנתבאר
הגשמיםשמילפיאפשראםהבארותנימןלשאוביותרמובוגשמיםשלגיםמהפשרת

:"'"הבארותממייותררותחיןהןשלגיםהפשרתומי

שהריהלישהקודםאחדלילהצינוןכןגםצריכין],ומרחפותומערותן"הנארותמיג:כ
הדותמיאבלהןמ"הגשמיםמימותעדייןנימןוימיהגשמיםבימותהבלמעליןהן
כמונחיןהןשבתוכווהמיםמביבובקירותיובקרקעיתובבניןמרוצףשהואבורדהיינו
הבארותמישחמימותלפישנשאבוביוםבובהםללוששמותר]]"אומריםישבתיבה

ממוךרקיעשלבשיפולואןמהלכתשהחמהמחמתאלאאינוהחורףבימותוהבורות

גבישעלשהאויראלאוכה;.שנדהמיםעםהארץגיףכלמתהמםכןידיועל)]"לארץ
הואמלסמההארץגוףאבלמלמעלההארץעובימקצתכןגםומקררקרהואהארץ
המיםאבלמעמחמיןהןשלסמההמיםגםולכךהחמהמבימותיותרהחורףבימותחם

.במעיףעג ממשהמדהעד

.ועליגלמהירפמח'הלבשם,תקממ" ,מק"סא-מ

.שם.א"מעה ,שםא"וסמשהמסהעו

.גף'נעקו ממשהממהעת

.שםא-מ.הלבן'"הרבשם,תקמח" .מנץל'לעגםוראול

.א"ססיףח-פר.'ק"מי-ח.תנו'"מיםשבתנולתוקט ,מכיולקמןיראה

,(במימגר)מץמיףונפשגיףרת'שמ'הללקמןראהקי םויד.אברהםמגני

שלחן.קמהזךב"חק"אג.קמו" ,נ'עב"חהמקי

,מק"סא-טקיא ק"סי-חקרב

', ,א"מא-רת,קצג"םיל'תמהדיישייתקיג

אפיית'הל.(לג'ע)המצותדליפותם'מהלמהרצלקיד וז."מהר,(מדל)המצות

ר"הרמשם,שםל" ,ו"מתנו"םלקמןיראה,מק"ס'"ה,תא'מפלמשמיאל

ך'צראיןשבנהרית)ד'"םפמחה4'ישרמהערקטר ,זהעל.לממקשאין)תפהי"מוםה".ראב.(לינה

רמז'במררכהובא.מנהרותילשאיבהמנהגמקוםימכל םב"פש-רא.תקצג

,בק"ממץ,א"מא-רם.ל" .במעיףעטו

,שםא-רם.קצג'סיל'ויי'"מהרת"שיקיז סא"מקיח

.הק" מפמחה4ישרימחערקיט

ל'סיב"פש"רא,.ן" שו,(ובאריתבורות)

.(בירורי)א"פע" ,פז"סב-חץ-רשעשייתקב .ב"מכדלעילקינא

'הלשםראה)חיםארחיתבשם,ם'ימ.ה"ד'"בקבב םימצההמץ
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רעםתנהפסחהלכות
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,(מאזלקמןוראה,בחמן.רמירלפדנטי "םהשלםביראיםמ-רא.(דלך,)רכב"םק-מטשבט
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אפילותן,באכילמאומריןוישמשוגגעלקנסושלא("ת,למעלמשנתבארכמו",יתירא
היאבפושריןשכשנילושמ),חימוץחששמשוםאלאקנםמשוםולאבפושריןבשוגגלש
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