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רצזתנםכמחהלכות
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:(העימהתחמםשלאליזהרצריךמקוםומכל)"'כנגדוללוש
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שיצאוהחלונותהדלתשיפתחעד"]ביתבאותוללושאיןההמקהחוםשםמרגישים
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תנםפסחהלכותרחצ
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:עמקתבלאמיל

בינוניאדםממלךתןחכמיםאמרושמרי"תעשריםוחלקשעםרביעיתמואמילשיעורי
ב"יומיוםמילארבעים)תמואשויןומלילםשמיוםותשרינימןבימי.דמיינבינוניביום

משעםעשריםוחלקשעמרביעיתמיללכליגיעמיללארבעיםשעותב"מיתחלקשעותתי
שעות'ומבשעמרביעיתחלקלכליגיעחלקים'למשכשתחלקםשעותעשרשמרי

.]תמשעמעשריםחלקלכליגיעחלקיםלארבעיםכשתחלקם
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~
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נקראיןלעתבמעתד"כממןשיששעותאותןפירוש)בינוניתשעותב"מייותרבמם

שעותשישלפיבינוניתשעות
~

בינוניםימיםנקראיןואינן("חת"נ'במישנתבארמניות
כרחךעלמ~ולפימנצםעדמשקיעתםכמומואשקיעתםעדמחמסשממנץלפיאלא
בינוניתשעותד"כמואלעתממעתשמריבינוניתשעותב"ישקיעתמעדמחממממנץיש
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הגדולהכנמת.(א,ט'מינקאטש)הזדונות'סלט מהגהקת
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,א,צרישםב,צגדןיוחץרנימב ,כמהה"דשםי-רשמג
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ה"רא"מט"פהמשמיתריש' .מותגים



רצםתנםפסחהלכות

יגיעחלקיםלשלשיםתחלקםחומשין'םבהםיששעותג"בישהרישעהחומשישנימיל
.חומשיןשניחלקלכל

איןאםהראשונהכמבראלהחמירישמקוםומכל)האחרונהכמבראהעיקרהלכהולענין
:מרובההפסדשם

היריםעמקידיעלהבצקנתחמםלאכשעדייןאלאמילשיעורחכמיםאמרולאיא
וכן")יחמיץמידעמקבלאיניחוהואםהידיםעמקידיעלשנתחמםלאחראבל
החורףביתתנורבושהומקבביתשלשאובושאופיןהתנורלפיממוךכגון]חםבמקום

בפחותאפילוחימוץלידילבואיכולעמקבלאהבצקשההאםעדייןחומוומרגישין
הואממהרהחמימותיתרוןולפיקצתחוםבושמרגישיןמקוםבכלוכןמילימשיעור
:")העניןלפילבלתתוצריךי)להחמיץ

מילשיעורששהתהקודםמהןאחתוהחמיצהכאחתעימות'בללושהתחילואם:יב
אם"השניתגםשהחמיצהבידועשיתבארחימוץמימניבהשנראוכגוןעמקבלא
סימניבהנראולאוגם")מילשיעורשהתהשלאפ"אעי)חבירתהכמוכךכלשהתה
שממהרחמימותאינהשםשישבידועמהןאחתשנתחמצהכיוןמקוםמכלחימוץ

:מילשיעורקודםן)להחמיץ

הולךאחדאלאבנהה~המדקיםנתערבולאאפילומדקיםבושישעדשהחמיץבצקיג
הריהנההולךואחדהנה

~
נראהמדקיםאיןואפילוןכרתחייבוהאוכלוגמורחמץה

."גמורןחמץהעימהכלהריהעימהבמקצתאלא
שקוריןלשחרותהנומהנ"לובןמראהפירוש)]פגיוןשהכסיפואלאמדקשוםבואיןואם

דהיינו"מכמיפיןןשפניוורתתפחדמתוךשערותיושעמדוכאדם(י"א"בלך"בליכלי
הריצורתושנשתנית
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נקראוהואגמורכחמץמופריםמדברי,ןובהנאהבאכילהאמורה

(ן"ב"תמ'סי"ע)"ןצרכוכלגמרשלאחמיצותומחמתלאכילהראוי.שאינןןנוקשהחמץ
:פמהמלשמכמיפיןעדהעיסותשמשהיןעםנהמךלמהותוצריך

עימהשאפתהלאחרעודללושכשתבוא"בעצמהלאופההיאשלשההאשהאםיך

נתחממושידיהלפי]שתלושייקודםצונניןבמיםידיהלצנןהיאצריכההראשונה

,אק"סא"קירנא"ם,ג"מרמת"םלעילגםראהנ לעיראה,שבתהכנמתמדר

מנחת.ה"סשלאנ.םל' םד"יופתים

לעלראהמליץ'רשיעורן.ילענ.י"ממס" 'סילדורתהלה.בסופישבתהכנמתמדר,ג"מקפד"ם

(אל'מונטר)ם'ד'התלמפלפול.ם'וציינמ"מ.גק"סקפר עד"ח

.קנב'עשליםרובר.פד'עדשם'אהל,פב' ג"חהנתבירוחםרבנו.ר"מ.ןכללש-חראת"שונא

.ב"מע"שו.(ג,מב) נב

,םאיתפיהמזימוניותהנהית.נבי"רםהשלםראים' .ב"מא-רת,תררכהמרדכי

.ז"םרלעיל~,יגק"וסטק"סי-חגג נד

.שםוחוזרימימות'מיוהגהותראים' .שםסיטוניותוהגהיתם.רא.גה

.ב"מע"מטיסיר,א,]תגזןתשנהגו "חטגז

,ט"אםה"דטס'' טועיחוהגואםה"דד"םה"בגח

.ד'ק"סי-חמק"ס" .טם''"ח,מץנט

גכרביטם'תא"יברכחכמיםב,[מנחזףתשה'ס ניר.לרףה"וסמדוקה"דטם,י"רע
.מ"מע"וטי טהק"ת'"ח,קה"םמלובלץמ"מהרת"ש7יא

.שםע"עץ,מור,שםמשנהיב .ועילהבארהגהת,האף)כסףערךעריךיג

.א"מלתעג"םלקמןגםראהמגק"סי-חשד .וושיעיטםשירואמההה"דימםי-יש17ה

,כ"ם.תמב"םוכרלעל.אמגגמרא117 מגגמראמז

מיי." 1ה"ר(א,ו)טם'ן"ר,איר.ט'ה"דטם,ראי17ח מ

,נתףטהוחמץה"רתמבי"רםא" ונמגרףווט

תק"סא"מראהע ,
.דק"סז"מ.בסירהיבא,הצבה"פם-רטןסי .חק"ס

,א,~מזףדרגאמימראגב,



תנםממחהלכותש

הפתהלישהקודםידיהצננהולאעברהואםהעימהאתומחממיםהתנורהמחים
:מותרתה

(האפיהקודם"]במיםהחררהפנישמחהפירוש)מקצפתהיאשלשההאשהאםכך

ומחמיציןידיהמחוםמתחממיןשהםמפני,לידיהבהםשמצננתמיםבאותןתקמףלא
נוהגיןאיןאלוובמדינות"לבהםשתקמףמיםמלאאחרכלילהיהאאלאטהחררהאת
:]באכילההמצהאומריןאיןכךאירעאםמקוםומכללןבמיםהמצותלקמףכלל

ליזהרצריך]ואישייששיתשעהמתחלתדהיינו"]חמץאיסורומןאחרלשאםעוז
בהןשמקמפתובמיםבעיסהששימשוהכליםשארעםהעריבהבהםשרוחציןבמים

"]בקרקעמהרהשיבלעוכדיי]מדרוןבמקוםאלאישפכםשלאנ]ידיהבהםשמצננתובמים
קודם,ויחמיצויאחדבמקוםיתקבצושמאלחושישמדרוןבמקוםשלאשופכןאםאבל

ונמצאוהרביםלרשותשופכןאםואפילובפסחברשותוחמץשיהיהונמצאבקרקעשיבלעו
הואצריךחמץאימורומןהגיעשכברכיוןמקוםמכלשנתחמצויןקודםמרשותושיצאו
:"]כללחימוץלידייבואושלאלוישאשרבכללכתחלהליזהר

:ן]במהרהבקרקענבלעיןאינםשהרימדרוןהיאאפילואבניםרצפתגביעלישפכםולאיז

מילמשיעורפחותאפילועמקבלאהבצקלהשהותאמורשלכתחלהנתבארןכבריון

ועציהעימהבושחותכיןוהמכיןהעריכותכגוןבעימההמשמשיםהכליםכללפיכך
ביןיפהלגרדםליזהרצריךהמצותבהםשמנקריןועציםהמצותבהםשמרדדיןמגלגלין

ביןמילשיעורשוהיןשאיןפ"אע"יבהםהנדבקיםבצקמפירורילנקותםועימהעימהכל
לכתחלהכןפיעלאףעמקבלאשוהאאינובכליםהדבוקשהבצקונמצאועימהעימהכל

בלא11אחר11מידלשאלאלעיסהעימהביןכללשוהיןאיןואם]'בכךליזהרצריך
שוהאאינובכליםהדבוקשהבצקונמצאכללממלאכתםפנויםהכליםואיןכללהפסק
:ינלעימהעימהביןלגורדםצריךאיןעמקבלאכלום

פעםבולאפותוממיקוכישחו1ראחדתנורנהימקהנאפותהעיסיתלישתגמריאחרכניי
"שניתןפעםבהםולהשתמשלחזורוינגבםבעימהששימשוהכליםכלידיחשנית

גרידהי"עלגמרילנקותםאפשראיכיהעולםשנוהגיןכמובלבדבגרידהלהםדיולא
.,יבלבד
ביומהבועודבהםלהשתמשצורךלושאיןכליםלהדיחשאמורמזביוםהואואם

.שםו"ט.שםמ"מעג .ג"מא"רמ,שםם-גתןעד

.דק"מז"מ.שמקטפתה"דשם."רשעה תיר,שםדכאחיבאעו
.ג"מע"ושי .שםע"שו.שמצעתה"דשםראי,ע

,שםע"שועת "ח.זק"מא"מ,הק"מחשהדמיעט

.ץק"מ' _שםמשה'דרכפ

,ד"םן-שו.המםואלוה"די"בפא סיכדלעילפב

.א"מתמה' .תשמיטו.מה"דב,כ."רשפג

.שםע"השומור,א,מבשםךרייתאפד מא"מפה
.מק" סיר.המיץפיהם"רמב.נן'גרםהכיה"דשםרשייפו

,שםע"ושו

.כ"מתמד"מל.כדלעומותרפז _שםא-תפח

,ח"משם"ם.לעילוראה.שתא"מפט .טף.מעצ

אפיית'הלמהרצל.רפב"מש"מהר'ומנהגהלכיתצא .ד"םא-ית.(עהל)המצית

,א'.ק"םא-תצב הלל"ההחיצג

'"מהרשיית,(מח'ע)המציתאפחת' םתיל
,כק"מ'"ח,קצג" .כ"מבאמיהשאחר,ר"בדפיגםה"סצד

_שתצח יראה.ד"םכאןא"רמ..הק"מתנו,נסנימשהזרמיצו

,א"מל.תמב"מל.לע םכדלקמןצם

,כ"מתקט"



שאתנםממחהלכות

שבותהואלנכריוהאמירהשבותהיאמזביוםלצורךשלאשההדחה"נכריעי"עידיהם
:בכליםהדבוקהחמץולהעבירלבערדהיינויןמצוהבמקוםגזרולאדשבותושבותדשבות

קודםבכליםהדבוקהבצקויפקירשיבהלבביהוללודילהדיחם'נכרשםאיןואם14:מ
צריךאיןכךאחרכשיתחמץואף,ולהפקירולבמלוברשותועדייןהואשאושנתחמץ

במימןשנתבארכמודבוקבצקכזיתבואיןעצמובפניוכליכליבכלאםולבערולהעבירו
כמוכללחימוץלידייבאשלאליזהרהואצריךלכתחלהמקוםומכלש"ע""ב"תמ

מונעיםשהצונניםנ,צונניםלמיםימילםנכרישםאיןאםלפיכך],למעלהשנתבאר
:],למעלהיצופוואלהמיםבתוךלסמהלהכבידםויזהרי,מלהחמיץ

איןבעיסהששימשושהכליםונמצאמצותעודולאפותלחוורדעתוכשאין1הוכל:מזב
מצותשלצורךפ"ואע)להדיחםלישראלאמורולכךעצמומזבביוםצורךעודלו
כאןמקוםמכל,"ד"חמבמימןשנתבארכמובשבתאפילוכליםלהדיחמותרחמץביעור
צורךעודבהןשאיןכליםלהדיחהתירולאכללחימוץלידייבאשלאתקנהשישכיון
להדיחמותרעצמומובביוםשניתפעםמצותעודולאפותלחזורכשדעתואבל(מובביום
מותרלפיכךן,עצמומובביוםעודלוצריכיןשהןכיוןהראשונהאפיהאחרהכליםכל

להשישדכיוןביוםבומצותעודולאפותלחזורדעתושאיןפ"אעהעריבהאתלהדיח
מובביוםלוצריכהשהיאונמצאביוםבואחריםדבריםבתוכהליחןהואיכולתוך
:",עצמו

לחזורשדעתופ"אעהכליםכלשאראוהעריבהאתלגרודלישראלאמוראבלבג
לאכןפיעלאףעצמומוביוםלצורךהיא11שגרידהונמצאביוםבוולאפות

',ג"שכבמימןשנתבארכמוהעץממחקשהואמפניהואהגרידהשאיסורלפין,התירוהו
העץמחיקתבלאמהכליםהבצקלהעביראפשרשהריכללמוביוםצורךבהאיןומחיקה

:הדחהידיעלכגון

בשעתצמרשלכמתאוכרגביעלבהשלשיןהעריבהליחןשלאלכתחלהליזהרישכך

אבלשבתוכההעימהאתמחממתוהיא"'"העריבהאתמחמסיןשהןלפיהלישה
שאינןלפיעורתשלכמתאוכרגביעלאו]',צמרשלבגדגביעלאותהליתןמותר

:י"כךכלמחממין
לתוךקמחלהוסיףאיןהראוימןיותרמיםבהשנתנומאודרכההיאהעימהאםכה

איןשמאבולחושיששמומיפיןשהקמחלפי,כראויההעימהשתהאכדיהלישה
העימהבתוךבעיןקמחמעםממנונשאראלאבצקכולושיהיהעדיפהונגבלנילושכולו

,שםא"רמ,(עג'ע)רעוצותת-אפ'הלל-תהריעת .קק"ם.רבהאליהיראה
לקמןוראה.ב".םעה'.םוכדלעיל,יבק"סא"מעט מתשלאהמעםמכיב

,זהממעםעצמהההדההם.ר' ,כ"מתמד"נל'וכדלע.ג'ק"מא-מק

אלאה"ד)פהק"משםא"קיוראה.מגלףקא שדבר

')_ .בהמשףקב

אפשר.שאעגל)המצותבחיהלל-מהריעג מהאת"שו,(למעלה.ושיש

א"רמ.ג~ג'.םזוחל' .ר"מ

,ה".מסוףתנו"מל'כדלעקי

בק"ס'"ח.יק"סז"מ,שם[ווייל]י-מרךת"שועה מעעו

,חף' .ג'ק"סא-מעז

.ד"םא"רמ,(עגך:)המציתאפית'ועל-תהריעת אלוראה.ג'ק"מא"מעט
,קק"סרבהז7' ,א.מעיףקי

.ד"םמוףא"רמ.קצג"מוויילי-מתךת"שוקיא ק"סא-מקים

.ד' .שםא"ירמיייל'"מהרקיג

.שםא"מקיי .י"מע"שי,קפד"מהזנןתרופתעטן



תנםפסחהלכותשב

שנקלסשמקמח)ן',יפמקמחאותונקלסלאושמאי",בעיןעודנואפייסלאחרואפילו
מתבשיל.לתךיבאשמאלחושויש("',ג"תם'בסישיתבארכמוחימוץלידיבאאינויפמ

.""ויהחמןנפסח
ויערבמיםויבשותקשממגיבולקמנמאחרתעימסעודאחראדםילושיעשמכעדאלא
לחלופיתמוו111מוו11ויקבלומיםבסשניתומףממלוחלחתנ"מרכסמעימםעםאותם

אפשרשאיכאחתשתימןללושלואיןאחדאדםאבלבינוניתלמדםשיגיעעדויבשות
:"נ,יפחבמןולמתעמקכאחתעימותשתיללוש

יששלכתחלמאלאננ"באכילממותרתמרכסבעיממקמחומוסיףשעברובדיעבדך:כ
אבלשבתוכןמקמחיתחמץשלאלחדברלתוךיבאושלאמללובמצותלי1מר
בפסשזמיןשאיןכיוןמחמיצומרוקאיןבשיניושליעמןואף)נ,יבשותכשמןכשאוכלן
אלאכאןאיןשמריבאכילממותרתבשילממןועשמשעברבדיעבדאבלנז"מילשיעור
שיודעמצםאבליפחנקלמלאושמאבעיןקמחמעםנשארשמא,נ"בעלמאחששא
'סי,עי,נ,לחדברלתוךונתנמשעברבדיעבדאפילולמחמירישקמטבתוכםשנילוש

:~נ,ג"תם

מתבשיללתוךכ"אחבאבמןמנדבקמקמחכימקמחמןממצותלמרחיקלי1מרצריךכז
שינקםעדמעימותאליקרבלאמעריבםלתוךקמחממודדאותוולכןנח,ומתחמץ

:נן,תחלמידיווידיחמקמחמלבושיו

אלאבמפמוינגבוממפלידיחועימסעיממכלואחרבמפלללושנומגיןממדקדקיםכח
עיממביןלמחליףמפליםשנילולמיותמנכוןוממנמגן,מפמקבלימידלשכןאם
:"ן"לעיממ

ביןידימםידיחו(מקמחשנותןאותווכן)ממצותשתיקנוואותןמעימםשלשאותוכמו
:כללציימפסקבלימידמתעמקיןכןאםאלא)ועיממעיממכל

נקבבוישואסיי,ועימהעימהכלאמרהשלמןמעלהפירוריילנערלסהרוצריךל
.יי"בעיממיתערבכ"ואחשםויחמיץבצקבמןיכנוסשלאלסותמןצריךמדקאו

ומדין"ן"ממדיןעלממצםלעשותנומגיםישלפיכךמדקיםבמםישמשולחנותשרובולפי
לפי,ן,במדחמלודילא'בפעםעליולעשותרוצםאםאחתפעםמצותעליושעשו

.טזק"סא"מ.חק"סו"ט,שםהדשןתרימתעטו ראהקזז

ממצההזהירותטעםשזהי)ו"מרבנות"שי .(שרייה

.בף'נעשיח .שםא"מ,שםהדשןתרומתקיט

.שםע"שו,שםהדשןתרומתקב סא-תמבא

,כהק"םי"ח.בהק" .ו"מרבנות"שווראה.כזק"ם'"ה,הק"םז-שולבב

.ג'ק"םזיטאאליה,יק"םשבתעילתולבג םלקמןוראה,מהק"סא"משבד

.י"מתמי" .שם'"ח,שםזומאאליהקבה

ביןמפסקת.שהמצהמטעם)רק"םתנסח"סא-מקבנ ת"שווראה,והאירהקמה

שלדעת,י"מרבני אףכאןאמור,'קלובקמחב"מתסג"םלקמןם'האומר

.(המצהגביעלשנשארבקמח ,במעיףקנז

עמוניית'מהגהות.תקצורכהאדרי,רפא"מרוקחוזבח ,ו"םא"רמ,שאיתה"פ

,כסק"םי-חבר הלל-תהריקל

'"מהרשיית.(מחזל)המציתאפיית' .מהק"םא"מ,קצג"םל'ווי

א"מ.'ראיה"ר(ב,קמא)פמהים'נזםש.רה-שלקלא .שם

.בהק"םא"מ.קצג"םווייל-תהדשייתקלב א-תקלג

.בק"ם:תסב"ובס,טזק"ם,מה אפיית'הלל-תהרי.מי"ממהריש'ומנהגהלכיתקלך

לקמןגםיראה,ג'ק"םא"מ.(עחוו)המצות ,וצלמםמ"מ,א"מל

.כדק"םי-חקלה ררכ.(עח'ע)המציתת.אפיהלל-מהריקלר
משה' ,ג.ק"םא"מ,דק"ם



שגתם-תנםממחהלכות

עלאלא'האבפעםמצותעשהלאואפילויי,הימבלכבסוצריךאלאבונדבקשהחמץ
מבצבץשהחמץלפיכיבוםבלאהשניעברעללעשותלהפכולואיןהמדיןשלאחדעבר
'בסישנהבארכמושנוההמרוהכללההירצריךהכיננםוקודם"י"ענרעלמענריייצא
עלמצותלעשותדרךשאיןלפילהתירצריךשאיןשבאימראהתפירותמןחוץין"ג"תנ

הפסח.תךהואאםכיבוםבלאמצותעליוועשהעברואםהמדיןבאמצעאלאהאימרא
אםאךמשהופירורבהןשנתערבלודאיוקרובבמשהובפסחשחמץכיוןלאומרןיש

:המצותיתולאמורלהחמיראיןהתפירותהתירשלאאףשכבסואוהמדיןהפך

לנקרםיוכלשלא"",ומדקגומאשוםבהיהיהשלאליזהרישבהשלשיןהעריבהלא
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