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מניעתבמקוםאומרובההפסדבמקוםדבריהםעללסמוךוישמששיםבפחותאפילו
:ש"יישמחת

שמאלחושישולכךהשעוהמןהובדלשכברקמניםבכליםשמביאיןבדבשה,יכלמן

הדבראתלהחזירהדבשדרךשכןלדבשיתהפךהקמחשאףכדיקמחבועירבו

.ד"םע"שו.קב"מא"חא-הרגבת"שוסיד .הק"מא"מ,שםא"רשבסנה

.הק"מטץ,שםא"רשבסיג סיל.לעגםוראה,ב,נוחוליןפיז

.ג"ושט"מיתכט' םה"ראמח.ס
ידב141ג'עברלין)ג-ה]בשםתעה" .ג"מע"ושוטור,נאיןצמה

,ב'ק"מ'"ח,שםוסיר71"'וראבג"בהשט םחץא-השבשייתע

.ה"םע"שי.כ"

מאכלות'הלל".מהר,מה"םש"מהרימנוגיהלכותעב ע)בצמהאמירות

א-רת.גק"סמשה'דרכ.(קלא' ר))רכב"םק"ממ.הגהת:רין'המחמלרעתלחשיש,ח"מ

,תקצארכהמרדכי,(רלב ק"סו"ט,דבשה"די-[]נעג

כ"משא)יק"סא"מ.י כשלא

הםשהדבש,ב"מתסב'.םל'לעראה,נרחצי .(שםא"ימז"יטבק;ם,מחמעשאינןפירות'מ

והחנו)שםומהרצלומהרכישומרישק"ממ,בחיעד ,(כדלקמן,הפסה.בתך

.(.לאחליפ'אתדלמא)שם'כ-ומהק"כמהגהתעה דרכ,שםומהרצלש"מהר

ד"םח"ב.בק"סמשה' כדלקמן,קטניםם.לכלבהוכנמווהחנו)ג"כהכתבה"ד

.(ו"מט שםא.רמ.(מ;ת.ל)נ.לפמ,בביאורל.מהושעז

מלרב,שאם'רמיר)1ק.פא.המלפירים,(בהברת) .שםה.ב.ה.פלנים.(ביטלה

.ב.פכתמו"פלעילראהעז שהביאאחר)שםלביםעח

ש,להששלאפורן'ת,נש' כדן,ר'הפפלאהמייקלשכלמפל,'פ,בשאן

ר.יהמהמהמיר,,שכיהרלאמילתאהקמהרתערכת ל;תבא,

ל'ט.בתבכשנתערב)מזק.פי,קראה,.(ברכה1' בפה

.('מפע"



שלגתמזפסחהלכות

מעורבמואשעדיין]מכוורתמןבחביותשמביאיןדבשאבללןלדבשולמפכולתוכומנופל
אומפסחבתוךמשקםממנולעשותמותרולכךקמחבולערבדרךאין"]משעומבתוך

וטובבפסהמשקהממנולעשנהושלאנעינולאכלושלא)]מחמירייייש]נעיניןלאכלי ממנולעשותאבלמפסחקודםנתבשלכןאםאלאבעינולאכלושלאלדברימםלחוש

מ"יוכבודושבחמפסידלאבפסחאחרתשתיםלנושאיןאלובמדינותממיקלמשקמ
:י]בידו

שוםבדבשלערבדרךשאיןבבירורשידועבמקומותאבלמקומותבמתם1מיכלעוז

."בעינוילאכלואףממשעומשמובדלמדבשאפילושםלמתירישקמח
שמובדלבדבשלחוששישעד,בדבשיקמחמרבםלערבמנכריםשדרךשידועובמקומות
ממנולעשותאין"!כנגדוששיםבמדבששאיןעדקמחכךכלבועירבושמאן]ממשעומ
.ן]מפמחקודםאפילומשקמ
מתבמלמואמריבפסחמתבשיללתוךנפלואםןמפמחלאחרעדלמשמותומותראבל

שישלפי"מן"יושמחתמניעתאומרובםמפסדשםישאםמששיםבפחותאפילו
איסורונפקעדבשלמיותונתמפךמדבשלתוךשנופלאיסורשכלינמאומריםעל]ןלסמוך
.גמורמיתרמואומריממנו
חמץקמחשעירבובבירורםידועכשאיןאלאלמקל11מבראעללממוךאיןמקוםומכל
מרבמ1מבדבששישמתבשיללתוךממנושנפל1מבדבשאולמשמותושרוצם1מבדבש
שמאעירבולזמרתמצאואםכללקמחבועירבולאשמא11מבראבלא"למקלןצדדים
ששמושאףנתחמצולאשמאנרחצולומרתמצאואםנרחצושלאמחמיםמואמקמח
ידועאםאבל,למעלמןשנתבארכמומפקאלאודאיחמץאינןבמיםמרבממחמים
ואם"למשמותוןאמורלדבששנתמפךאף(גיי"תנ'סיעיין)חמץקמחשעירבובבירור

:מ"יושמחתומניעתמרובממפמדבמקוםאףבמשמותערובתואומרמתבשיללתוךנפל

גרוגרותמיניכלגליותשלהאחרוןמ"יועדנפסחלאכולשלא.אלבמדינותמהגיזיז
בשעםמגרוגרותעלקמחלפורשדרךלפישנתייבשויןמפירותכלושארוצמוקין
שארוכן",אותןשמייבשיןבשעממגרוגרותעםלערבםרגיליןומצמוקין,אותןשמייבשין

,ו"מטכדלקמןעט .ח"מא-רם,גק"ממשה.דרכפ

.'ק"מרבהה.יאל,יזק"מ'"ההרה2.לפ,שםא"רמפא .זק"מא"הס2,רו.לפ,מיהלבהם

לבוש.שם'"יח,וק"סז-הסלפירוש,שםא"רמפב .שםא"המלפירוש,שם

.ג"כהכהבה"דד"תח-ךפג .שם,-שפד

'לאכהנתנהוהטעםהעניןזה)גק"מזולאליהפה המד

,ז'ק"מ'"ח,(נות' _שתפו

_תשפז .חאיתהגבייהגזולהננסתשייריפח

ר"מילעיליראה.(קטניםבכלים)זק"מ2"רא-תפס ,ה"םתמב'.םולעל/בםבמשקהמתבטלשהקמה

.בפמחלאכלו'כדלכתחלהלבטלשאמור אפ)כהק"מ."חצ

כשלא)זק"מרבהאליה,(נן'דע'לי' ,(ריר.בבע-נו

יפריגבחירבהה'אל.(ידעינןאפילו)מהק"מ'"חצא בבנודעכשלא)א.ק"סא"אמגדם

יכלא.(ריר' ח"מסיףא"שהרמא'ק"סא"מראה,מרובההפסד

,ח"מיש.רלקמןיראה,אימר .שם."חצב

היבא.ורבנוה"ד(ב,לא)ו"בברכיתיונהרךנוהרךצג מכדכללש"הראת"בשו

ברכתמררוראה.ו" .ג"וש(הרעות'ב)ה"הא"שיהנהמן

,שםרבהה.אלצד ,(בציקר)כ"מכדלקמןצח

צ

מעלי-

.ב מעצו

.(נקיהמילתודיןקביעדן)יהף' .(לבערך'צרבמילתמזוחףדבש)ב"מפשלמי,יךצח

,ח"מא-רת.הק"סמשה'דרכצט מהגהותע
.זק"סץ'ט,'איתפץצעמית' 'הלל-במהריהיבא,מז"םש"מהר'ומנהגהלכיתקא

,כה"מת"ובשוקלגסןזל)בסמהאמיריתמאכלית ;חק"מא"מ,שםטץ



תמזשמחהלכותשלד

ופעמיםבתנורליבשםשרגיליןישוגםקמחעלימםלפוררגיליןמיבשיםמפירותכל
כגוןחימוץחששבמםשאיןידועאםאבל],חמץלחםבושאפולאחרבושמייבשין

:נהמהלהאמיראיןן.מחמנהםומהרישראלידיעלשנתיינשי
כמתבשילשאיןפ"אעי,אומריןאינןמתבשיללתוךנפלואםמנכריבידנתייבשושפילויח

.]כנגדם7'ם
אותםששוריןדהיינובפסחמשקםממםלעשותמקומותבקצתמיתרנומגיןלכתחלמואף
חששאלאבמםשאיןדכיוןבפמחממיםושושןממיםבתוךמעמןשנקלסעדבמים

אותםלבשלכךכלמקיליןאיןאבלשריתןמיאףלאמורכךכלמחמיריןאיןבעלמא
מעליותרבמיםמעמםנקלסמבישולידישעללפיבפמחבשולםמילשתותכדיבפמח

כןאםאלא,,בישולןבמיכמושריתןבמילמחמירנומגיןמקומותובמקצתמ"שרידי
:מפסחקודםובשלןשראן
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אפילומפמחקודםחמץבכלישנתבשלדברמתיריןישמרימקוםמכלחמוציםבכלים
:ן,71"תמ'בסישנתבארכמו"',בפמחלאכלו
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.ומגיןת.למראכאןן.שא ,ח"מסוףא-רםקד

"םלעילץ'עדוראה.בגק"ס'"וה,א.ק"מא"מעה .ג"מכלקמן,ומניהח"מלתכה

,חק"מא-מ~ע ימהר,אאיתמח'.םמהרישימנוגיהלכיתקו
הלל"' ,ח"מא"ורמ,(קלב'ע)בפמחאמירותמאכלית

שבתעולת,ח"מסיביום.מלביש.חק"מז"התלפירוש

א"מ.שםמהרכל.לז'.םמהרישומנהגיהלכותעת ,טק"ס

.שםא"תעט
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.(ם'בישי'רית'בפ;ה".מבר,שםא"רמקיא ,חק"מו"טקיב

.טק"סא"במהובא,ט'ק"מהדשןתרומתקיג .מ"סא"רמ,שםהדשןתרומתקיד

,בגק"וסכאק"מי-חעטו "חעטו
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.ה"סא"רמ,הק"ממשה.דרכוקב
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שוריןומצפורן"]"אותםשמייבשיןבשעםמכרכוםעללפין~וממיםעםקמחשבוחשיןלפי
:אדתוקיבשמייבשיןקדדםשעוריםבמיאותו

;]"העיןמראית'מפנאיסורבון'נוהגמחמץבוונוהרביתובגינתמגדלכרכוםואףנב
שאיןמסממרחקיםמבאכרכוםשמואוימצרואלובמדינותמצויאינושמכרכום

למראיתבמםחוששיןשאיןמחמץבמםונומרישראלידיעלשנתייבשומפירותכלשארכן
:,]"ישראלידיעלאותםמייבשיןשלפעמיםיודעיםומכלמצוייןשמםלפיז],מעין

שנפלווצפורןוכרכום,],בפסחבמםלהשתמששלאנומגיןבכרכוםמצבועיםכליםבג
:ח]"'מםבפחותאפילון]"תערובתןאומריןאינןלתבשיל

מחיצםלעשותאובחדרנילסוגרוצריךמקומותבקצתבשכרלשרותודרךק"ממאבכך

:"ן"אימורבושנומגיןבמקומותמכרכוםוכןן"לפניו

מתבשילכלממשמבוקעתמיאאםבפמחבתבשילשנמצאתשעורסאוחמסכה ]אמירה

פ"אעממשמבוקעתאינםאםאבלבמשמונפסחשחמץינ,נהנאהאפילו

ששיםבוישאםבאכילהאפילומתבשיליי"מתיריןישלמתבקעקרובםומיאשנתרככמ
במשמולאמורמחמירוולאמפקאלאודאיחמץאינמעדייןנתבקעמשלאדכיון]ן"כנגדמ
.יי"למעלמשנתבארכמו,ודאיהבחמץאלא
עלחולקיןויש

~
למתבקעראוישמואעדכךכלבמיםין"שנתרכךדגןשכלואומרים"מין

חימוץלידייבאשבודאילפיעדייןנתבקעשלאפ"אעת,מתורםמןודאיחמץמ~מרי
שנתרככמכללפיכךלמתבקעראוינקראממבקיאיןאנואיןשעכשיוולפי"ומידיתתיכף
משמונתערבואםתי"במנאמאפילו]ת"מתבשילכלנאמרנתבקעמשלאפ"אעמחמם

מתבשיל
~

ששימשו]ת"הכליםכלוגםבמנאםתי"נאמריםכולםאחריםלתבשיליןמ
שנתבארכמוהפסחלאחרעדלמצניעןצריךבומולדתשמידחמיןבעודןאלובתבשילין

מקוםומכללשנותואין",אלובמדינותפשומממנמגוכןש"עודאיבחמץ,ת,1"תמ'בסי

.יק"סא"מ.קלג"םא"חא-הרשףת"שול"ובל "מהרבשםשםתשהזרניקנב

'לקיטוראה.ברינא' ן'לענ(החרימת'במינ)פ"להגשם'ומנהגמעמים

,יקנמיןדה'ק ומנהגהלכיתקנג

מאכליתהלמהרכל.מי"םמודל' ו"טגםיראה.ח"מלנום.(קלג'ע)בפסהאמירית

,טק"מ ,ז"מיכדלללקנך

.'ק"מא-מ,ח"מלבושקנה 'הלל"מהרי.לא'.םמהריש.ימנהגהלכותקנו

תנא"םא"מ.(קלגעי)בפמחאמיריתמאכלות .א"מעשםל.לעוראה,נץק"ס
,ה"ססיףא"רמ.הק"ממשור.ררכשבז "ה,יאק"מא"משבח

.נ"ונח"'םוברלעיל..כגק"ס' ,(חמץשלבכלים)א"סתנא"םכרלעילשבט

.('נכר.שלבחמץ)ה"סתם"םכדלללקל "ח,.ק"סא-תקלא

.כבק"מ' .ט"סע"שי,ה"הפיהם-רצןקלב

,נ"ועא"סתמז'סיכרלעילקלג

.כה"םב"פ.ש"רא.שםם"רמב,(א,נ)ב"פף-ריקלי ,שםע"ושימיד

ב"מש'רח"פר,ב.ק"סא"מקלה

.שםה"יפרא"מ,שםרצףקלו מעקלו

,זף' ,תקעארמזמזכי.רביבשםגה"םהתרומה'מקלח

.ג"ושהמעיףבסיףכדלקמןקלט "וח,ם.אימרש"ימה"דמ"מה"פרראהלס

בוק"מ' ת"שויראה,(עוקבאכמרפימקיםם.שהמחמר)

א"וע,ד"םתמי'סיל.לעיראה,נד"םח"אוצדקצמה ק"תמיףשם

אינהכאןגם,מליהדלקמן'האשלדעוך," ,בנהבקעהאפילו,'מאחמץ כדלעקמא

אף-עיקבאמרילדעת,בנתבקע)א"מל' ,(להתבקעבקרוב
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לאחרעליונפלמשמאדמיינולמקלאחדמפקאלאבושאיןלפימבשראתלמתיר
אפשרשאיוכיוןלזמןמזמןאחדבמקוםשמואכיוןבלבד1מממפקמקיליןואיןשנצמנן

:עיישנימםלאמוראתמצריךממםבאחדמחמממיתמבודאישמרישנימםלמתירלך

אםאבלשלימםמיאשמחממאלאעוףבבשראפילואווחיםבממסבבשרמ,יכלמה
נפלמשמאמפיקאמפקמכחמבשרלמתיריששבורםמיאומחמסעוףבשרמוא

ונתעכלממעוףבמעיכברמיתמשמאלכןקודםלזמרתמצאואםשנצמנןלאחרעליו
שמבשרוכיוןלבשרונדבקמוממעיוחמץאימורבסאיןושוב"לישנשברמעדבמעיושם

אושנצמנןלאחרמבשרלתוךנפלמשמחממתוליןשאנוממצמגםלמתירישמותר
שימיררק,יללמקלמופריםדברימפקשכלמותריםשנימםולפיכךבמעיוכברשנתעכלמ

וכלמפיקאמפקבושישכיוןיעיכלוםלממירצריךאיןממבשראבלמממצםנמילמכדי

,ממיטכדלקמןג.רס הגלמבראו"מלכדלעילד.רס
'. ,מהף.מעמסיה

אלאבמשהוהחמירושלא,ה"ימכמץכדלעילרמיו מאבחמץ

.במפקולא' ,כהק"מא-ת,.רם

סיףלקמןיראה)ו"מלש'רדלעילהשמהכמברארסיח קלכדלענין,ממיה

.(מהבישירפה' הגיעלאר"בשועזהמשןרסיס

שםע"שווראה,יני-לי רעות)תכהי"רםל'לע.(מיסבשאיטן'במ)בחיני

מ"מוראה.(וק"סא"קיתמם"מל.לעבזהם.הפומק _יציבים

.(בפמחאימרשנישכלי)מליבכדלעילער

נאמרשמןוכבישיר,בקיאיםאטשאין)נטמשףרעא ,(ריטבבלאאפילוכולו

אימריםאיןולכן)ט"מלוכדלעיל,כהק"דא"מערב .שנצטטאחרכאןהבשרעלשנפלה

.זהמטעםמיתרתשרישה,ג"ממכדלעילרעג םיכלרעיל.שםא"מעדר

ן.שאשבבקיה,ה"רחלט" ,ג"ממלעיל.כ"משא)שניהםם.אימרשניהםר.להע

באיפןבבשרשנפלהלתליתשאפשרכיון,ממיהילקמן

א'ק'סיר"ביוכמבואר,בהיתרן'תול.אז,אימרשאיני .(ה"ס

,ב"מםכדלקמןערה ,כהק"סא"מרעו

בכדינאמריכהושחםהבשרשאםלומרהחנולעז קל
ב"מנכדלקמן,מהחטה;פו'



שמגתמזממחהלכות

:"ילתורחשלבאיסוראפילומועילמפיקאמפק

וירדו"ממחומצימיימגעלםמיושפכומבמחייקודםמחומצתיתיורהמגעילואםננו
אימראיניבפסחשחמץ]להאומרימייאףשבבורהמיםנאמרומפסחבתוךלבור

אבלבצונןנפלסמעמושאיןממצונןמחמץממשותכשממיראלאכןאמרושלאבצונן
שנתערבוכיון'בםבתוכומתבמליןואין)]מבוריבמימימעורביןמןממחומציןממיםכאן
.מפמחבתוךבמם
לחושישאםמקוםומכלי]מותריןי'בםשםונתבמלומפמחקודםלבורירדואםאבל
לשאובאמורלמעלסועומדיםנקויםמםאלאמבורבמימייפממתערביןאינןמגעלמשמי

לשםשירדולאחרמפמחקודםרבותפעמיםממנושאבכברכןאםאלאבפמחמסבור
'בםבמםומתבמליםמבורבמימימגעלממייפהמתערביםמשאיבסידישעלמגעלממי

."יימפמחקודם
ישתבשילבמםובשלבפמחמיםממנוושאבמפמחקודםכלוםממנושאבלאואם

בתוכםשנתערבומגעלממימעםכנגדמללובמיםששיםיששבודאי,יימתבשיללמתיר
אלאחימוץחששבמםשאיןכיוןבמשמואומריןאינןמגעלמומימשאיבמייןידיעל

עין)מיתרשלמעםנותןבןמעםנותןבמםישומרימחומצתביורםשמורתחומחמת
.("]תמהי'סי
וכל

~
בתמיתמלאאםאבלשמגעילומבשעםחמץמבליעתיומאבתמיתםכשמיורםמ
לשתותמותרכנגדםששיםמבורבמיואיןמפמחבתוךלבורמגעלממיירדואםאףיומא

מיתהלאשמיורםדכיוןמבורבמיממגעלממייפמנתערבולאאםאףבפמחממבור
שנעשמלפגםמעםנותןוכלמגעלמבמילפגםמעםנותןבםמבלועמחמץמרייומאבת

מבורמילתוךמגעלממישנפלוקודםמקוםומכל)ייןבפמחוניערחווראינומפמחקודם
במימןשנתבארממעםבמםלפגםמעםנותןמיסשמחמץאףמגעלמבמילמשתמשאמור
:(]תהב

ימיכלממבארמיםעודלשאובאמורבפמחבבארבקועם"]חטםנמצאתאםנקז ]מפמחין

לחושישמקוםשמכלבצונןאומראינובפמחשחמץ)יילמאוסריםאף
.י'ילעתמעתחמסשםנשריתשמא
מיםלמצואאפשרשאימדחקשעתמואאםשנתרככהפ"אעבקועםמחמסאיןאםאבל

בארהח"מל'לעיראה.ט"מך"םד"עא"רמרעת מת.איפן

,ספקאמפקמטעםבאכילהרים' .ג"מיע-ושןטור,תקמחרכה.מרדכרעט

הגהות.חריש.(משה'ררכבשם)כיק"סא"מרפ .םל.יכדלע,בק"סח"מהרל
שאמורט"מיתגב' .בפסחכליםל'לרגע

.ו"םתנב'סיל.כדלע,אמיריםשהםרפא ,ט"מכל.לערפב

.כחק"סא"מ,ג".םא"רממפג םח-פך.בזק"סא-תרפד

.ג"' .ב"מנתמז"םל'לעזהן'כעוראה,ה'ק"סז-שלפה

המבואר'שלפשאףעצמההשאירןהמיםכ"משארפו מותרבסמוךלקמן

'"
,לכתחלהבהןלהשתמשאין ,מדק"סי-ח,שם.ח"ב.מותרהתבשילירק

'בםנתבטליולאמהם.שאבלאהפסחשקורםשאףופז שמ

מכל,ל"כנלמעלהם'ועומדנקייםההגעלה' יאף.'בםבטלי,ימנתערביבפמחבה.השא.ד'ברנקים

'כוהגעלה'ממקיםמכל,'מסמתבטלאעובפסהשהמץ האיסריםכדעתמהמירן.שאגשאף,ה"נמסיףרפת

נקוםמכל,בפפהלאפהמעםנותןבןמעםבנותן א

.(לבק.פשם'.ח)במשהובפפהאופרנ1' .1.1פמב.פכתמו"פל'כרלערפט

.1ף.פערע לעילראההפפהקורםבמיםשנשרושעזריםן.1לענרעא

.מ.'מתנו"פ ]רעב

אם)הסעעת]'לפ,נא'רולעניןה.רב.'פ".י .(לעתמעתנשרית
.כספרףרעה .תרעד

.(לעתמעתת'טר'נבפפקאפילו)טק.פ"



תמזשמחהלכותשדם

להחמירשנוהגיןבמקומותאףמפיקאמפקמכדלהתירישהדחקידיעלאלאאחרים
.]יןלמעלהשנתבארכמובפסחבצונן
לעתמעתשםנשתההשלאידועאםאפילובבארעימהאולחםפרומתנמצאתואם
אפילו,מינוןיןידיעלאלאהבארבמילהשתמשאיןבצונןלהחמירנהגושלאמקוםוהוא
:ייילמעלהשנתבארכמוהפסחקודםנמצאו

בהןנזהרשלאישראלשלמבארותאונכריםשלמבארותבפמחלשאובשרוצהמינקח
הדיןמעיקראבלן"יששואבפעםבכלנקיבבגדהמיםשימנןמזבהשנהכלמחמץ

:ממפקסןאיסורמחזיקיןאין

הבשרוגםמנוגבתהיאהחמהאםמליחתוקודםבקועהחמהעליושנמצאחיבשרמ"נ
מהםאחדאםאבלצריךנאיןהדחהאפילוהחמהבושנגעהבמקוםמנוגבהוא

בהדחהלוודי"החמהנבושנגעהבמקוםהבשרלהדיחצריךנגיעתןבמקוםקצתלח
המליחהקודםשהודחלאחרחמהעליונמצאתואםמדמולהכשירוהמלידהקודםשמדיחו
ההדחהעללסמוךלוואיןהחמהבושנגעהבמקום]נהמליחהקודםולהדיחולחזורצריך

מהבשרלהעבירושצריךבחמהשנגעלחלוחיתמשהושאותולפיהמלידהאחרשמדיחו
.המליחהידיעלבבשרנבלעהואהריהמלידהקודםיעבירנולאאםהדחהידיעל
החמהבמקוםבושאיןכיוןבהדחהלודי)נבפסדבצונןלהחמירשנוהגיןבמקומותואף
,נשרהנהואוהחמץהרבה]רומבנשםכשישאלאהחמירוולאלחלוחיתינקצתאלא
מעםאותומבליעוהרומבהרומבלתוךמהרמץמשהומעםנפלסשאזהרומבבתוך
:ההיתרבתוךמשהו

כדיממנולימולצריךעליונישהמלחבעודשנמלחלאחרהחמהעליונמצאתואםנ
שנמצאתבמקוםאלאבונגעהשלאבבירורידועאםהחמהשלמגעהבמקום"נקליפה

מכולונןקליפהכדילימולצריךאחרבמקוםבונגעהשמאלהסתפקישאםאבלבו

'לזמןנמזמןאימורמחזיקיןשהרישמלחונשעהההמה.עליהיתהכנרהסתםשמןלפי

והצירהמלוחמדברצירלהפלימהמלחודרך"'נהחמהעלגםמלחקצתנפלהמתםומן
:]ניכרותחשהואלפיהחמהשלמגעהבמקוםבבשרנבלעמהחמהשהפלימ

ם'כהאשולהקלם"הרחקשבישת)לפשורעה אבפפהשהמץ

וקהואההאוכל,בצננןאגפרנ1' ממעםלהתירשש)א.1פל(לעתמקתשםנשריתשמא

ואםלעתמעתשםת'שר.נלאשמא,זהככןקא'פפפפק תןר;נתרככהלאשמאלעתמקתנשריתלגמרתמצא

'אהרההמהשנננאתהכא'מירנאפשר.לעתמעת הפפדשבמקום)ופאראנ'1פל(המיםמשםששאבו

.(כזהקא.פפפפקם'המתייל;לפמ1ךשמיכה ]רעו

.שם".י ר.פכתנו"פולעיל,(הפפהקורםננם'פ)כספרץכעז
ן'י1י'פננאהשלא'כאו,מייבהשבהפפר)במנפני .(נפפהאפילוהפינוןל';מ1,המפננתל;

רלשתמיםהלי..י"תבשם,תשו"פח11ירחל ;פוף)רגעות

.מהק.פ'.ה.מן'הפפוף'.ב.(לנ' מא.מ

.מק.פתנה" מ.'פתכמ"פלשלנםויאה.1ק.פתנה"פ'.הכעט
.נ.1ש נעלש.1מה.רא.פצא'.ס).,.],ק).]1ש

.העשוי .אק.פשםך.ש

.מילע"שי.(א,מז)ה"חהנתשריחם'רבנושא שהצריכו)שםע-ויוירוחםרבנותשתיותשל

.א,פההושע'חדותיראה,(פה.שט ,ל"נכדלעילשג

,מזק"סי-חדש .כסק"סא-משה

נשו

-

כדצ,פה'בשםהעברהדרךכשהואנאיב

"
,ח"מב,מ משז

.לק"סא" שח

ב"פש"רא.נב'"מיםהשלםביראיםתדיץא-הי בשםתקנברכה'כ-מה.(הדעת-באיבו)סיר,כה"ם

בשם(א,כה)ה"חהב'נתרוהר'רבנו,פימקיםכמה בר)א"הרשב

,ד"'םע"בשי'האורעה.(קליפה' ,(כית'החתשארלענין)לנק"יםלאק"סא"משט

.ר.פנ1כרלקמן
,ח"מלל'כדלעשי םד"ו'ע"בשי'האורעהטורשיא

קה"משם,ג"מע" הכירבלאו)מזק"מוכאן,יק"מתתז"סי-ח,'"ם

,(בהדחה'מגתפלוטמאח'מלטהוראמרינן וצמ"מוראה.ג"ושמ"מכתמו40כדלעילשים
,ונים'



שמהתמזפסחהלכות

שלמגעםבמקוםשמןמואאםאבלכחושמואכשמבשראמוריםדבריםבמסנא מחממנ
למשמותמאפילואמורסעליםמחמסשנמצאתמחתיכםאותםכלמרי)'

מפממלנהמשרששמנימתלש7'לנכריללמיכרהאי
כאלוונעשהכונםהנבלעהציראח,

משומןדרךשכןמחתיכםאותמבכלונבלעומתפשםמפעפעמואואוישמןעצמומוא

.כרותחמואומציררותחכשמואלפעפע
עלחולקיןויש

מני~

כיוןמנבלעמציראתלפסםמבשרבשמנוניתכחשאיןואומרים
ממשכרותחאינומקוםמכלכרותחדינווממלוחמלוחשמואואףצונןמואשמשמנונית

לענין
~

.עיקרוכןבומנבלעמציראתלפמםכחבושימאמ
מראשונמלמבראלחושישמזביוםשמחתמניעתולאמרובםמפסדאיןאםמקוםומכל
"'לנכרינלמוכרואוקליפסכדיממנםשממירלאחרלמשמותויכולאבלבפסחלאכלושלא

אותמאםאףן'נ~"תמ'בסישנתבארכמולשמןכחושבשרביןבקיאיןאנושאיןועכשיו
מחממאיןאםאפילובפמחלאכלםאיןכולםכחושםמיאעליממחממשנמצאתחתיכמ
וחיאענינננשמואכגון"מרובמננמפמדשםישכןאםאלאשנתרככמננאלאבקועם
שימירלאחרלמתירםיששאןמ"יושמחתמניעתשםשישאווחשובםגדולםחתיכמ

:קליפמכדי

שנמלחומחתיכותשאראבלעליממחממשנמצאתעצמםחתיכמבאותםמ~יכל:נב
)נאמרותננאינןממנממיוצאמצירבמןונבלעבםנוגעותשמיופיעלאףביחדעמם

,למאומרימננשאףלפי,שמינמננמיאחתיכמאותמוגםשמינותמןאםאפילוכללנני
לפעפעכחמ~בציראיןמקוםמכלממחמסמיוצאמציראתמפסםמבשרששמנונית
מחתיכותבשארשאיןונמצאננחעצמומצדשמןשאינוכיוןננןרומבבלאלחתיכממחתיכמ
:ממחממשיצאזממצירמשמואפילו

.רנןרבדעת,אבלרבינוש"ומה"רקהמיר"יח"בשיג בצלט"מנלקמןה"%)יטק"סשםך"ש

"םל'ולע,' הנבלעהציראתרקשמפטםבממיךיכדלקמן,(ו"םתמז

יכדלקמן.(שםלעילה"וכ.הפטום'בל,פה.קל'בכד)בו איהשנתפטםבה.בחתהבלועשהצירב"מנ

לפעפעכיל' .(ח"'םתמא"םלעילוניה)כה'להתכה'מהת

להשהיתהשאמיר,כבישילנה'דוישלרעהשיד מכדלעיל,למכרה

.ב-א"מתכר" "םר"י'ע"ושיטור,(ח'רלענין)ב"רע,עזגמראשטד
אף)ד"םע"םר"י'ע"שי,('פללעמן)ה"סקח לענ

.ט'ק"מכאןו"ט,(ה-מלהן' .ו"םתמז"מל'לעה"%,שםך"ושח"בשטם

.הטורבדעת).קה"מלסירו'בהגהותל"מהרששיו דעת-נ"מנלקמןוראה

שםח"בבהכא.(עצמי ת.יבנקר,כחק"סשםשיך,אבלרבםש"ימ.ה"דט"ס

.שק"ביבאן,בוק"משםו"ט,'ק"סשםו"לטהכסף .טחק"סהיי,כק"סו"טשיח

.לפטםלעניןי"ממתנא"מגםיראה,זמעיףשיט .שםו"םשב
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שאףצונןשמואכיוןהללוממיםכלוםבלעלאהנישרמקיםמכלבתוכםשנתערב
שנשרםאוצונןמיתרבתוךמאיסורכשנשרםאלאמחמירולא]בצונןנןבפמחממחמירין
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"הםסוףז"משבם'כעד'פר)כילישאומרמליחה.נ"ועט"מכתמז' ל.כדלע,לה'באכ,(אק"סשפדקה'.םד"וביו,דאות,כק"מז-ששגג
,א"מנ,מחק"סי-חשנד .שםו"ט.שםם"םסיףלקמןגםיראה.(בתבשיל)הע"מכשנה
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