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·Ó˙ ÔÓÈÒ

‡ ÛÈÚÒ
.åìàå ä"ã íù 'ñåúå .áî óã íéçñôá äðùîä

.äéì úéì à"øì äù÷åð î"ù ãò 'åëå äøäæàá åìà éøä .âî óã íù 'îâäøåúáù ïéøåñéà ìë ïðçåé 'ø øîà åäáà ø"à :âî óã

.ñøô úìéëà éãëá úéæë äéá úéì ìéëàå øèù÷ øèùî éàå .ãî óã ãò 'åëå

íéçáè ìù ïìéîò ïåâë ,áøòúð àìù äù÷åð õîç ïéã ïëå ,õîç úáåøòú íäù íéìëàî ïéã ,íéðéã éðù íéàáåî [.áî óã] äðùîá

.íéøôåñ ìù ïìå÷å1

:"çñôá ïéøáåò åìàå" äðùîá øàåáîä ïéãä øåàéáá íéðåùàøä å÷ìçðå

.àäàøé ìáã åàìá äæ õîç ìò íéøáåòù åøàéá [ç"ä õîç 'ìäî ã"ôá ïëå ,äðùîä ùåøéôá] í"áîøäå [åìàå ä"ã] é"ùø

.àöîé ìáå

.áïéúéðúîã àðú øáåñã ,äìéëà øåñéàì úñçééúî äðùîäù ùøôî [à 'éñ â"ô ù"àøáå åìàå ä"ã íù 'ñåú] íú åðéáø

äàøé ìá øåñéà íäá ïéà êà ,åìëàú àì úöîçî ìëã åàìá ïìëåàä øáåò äéðéòá äù÷åð õîç ïëå õîç úáåøòúã

.àöîé ìáå2

:õîç úáåøòú ïéã äìéçú øàáðå

‰ÏÈÎ‡ ¯ÂÒÈ‡

åáåøéò ìòã åøîà ïðáøå ,åàìá øáåò äìëåàä à"øìã ,õîç úáåøòú ïéãá ïðáøå øæòéìà éáø å÷ìçðù àúééøá åàéáä [.âî óã] 'îâá

.ììë øáåò åðéà

'ø ìò íé÷ìåç íéîëç ïéà ,ñøô úìéëà éãëá úéæë àåä äáù õîçä øåòéù øùà õîç úáåøòúáù [ãî óã] 'îâá øàåáî ãåò

.äøåú øåñéà äúìéëàá ùéù íéîéëñî íä íâå øæòéìà3

שהוא1. כתב זומא] ד"ה יג. [דף הרי"ף על והר"ן רע, חמץ שהוא תנא] מאן ד"ה מג. [דף רש"י כתב נוקשה חמץ של מהותו בביאור

.7 בעמוד להלן עוד ויבואר לאכילה, ראוי שאינו חמץ

בשהייתו2. דרבנן איסור יש אם ולענין בעיניה]. וחמץ חמץ [תערובת הזה החמץ בשהיית תורה איסור אין ר"ת דלפי שמבואר ברא"ש ועיין

דאם ביטול, על סמכו ולא החמץ את לבער חכמים דהצריכו בהא שנאמרו הטעמים בשני דתלוי הרא"ש כתב בעלמא, בביטול דסגי או

שהחמירה שכשם משום הוא הטעם ואם לבערם, וצריך זו גזירה קיימת נוקשה ובחמץ חמץ בתערובת גם לאוכלו, יבוא שמא משום הטעם

בבל עליו עובר שאינו זה בחמץ שייך זה אין הביטול, על לסמוך שלא חכמים גם החמירו ימצא ובל יראה בבל עליו לעבור בחמץ התורה

לחודיה. בביטול לו ודי ימצא ובל יראה

[והיינו3. התורה מן בטל שאינו כל ריהטא ולפום כרת, חייב פרס אכילת בכדי כזית בו שיש חמץ תערובת האוכל האם נתפרש לא בגמ'

כרת. חיוב בזה יש חמץ, כזית אכל כך ובתוך התערובת מן פרס ואוכל התורה] מן בטל אינו טעם דנותן להסוברים מינו, בשאינו מין

כרת]. חייב התערובת מן כזית באכילת גם אסור, להיות ההיתר ונתהפך התורה, מן כעיקר טעם אמרינן בעלמא בטעם שגם ר"ת [ולשיטת

וזה תאכלו, לא מחמצת בכל עובר רק כרת חייב אינו פרס אכילת בכדי כזית בה שיש בתערובת שאף פסק ה"ו] [פ"א הרמב"ם אמנם

מעורב שהחמץ מדברים להן הדומה וכל וכו' הבבלי כותח כגון חמץ עירוב אבל חמץ, של עצמו אכילת על אלא כרת חייבין "אין לשונו

בכדי כזית מהן אכל שאם ודם מחלב שנא מאי נתקשה והמ"מ תאכלו", לא מחמצת כל שנאמר כרת בו ואין לוקה בפסח אכלן אם בהן

קכד סי' [או"ח ובחזו"א נא] [סי' ברוך ובמנחת לג], סי' [או"ח יעקב משכנות בשו"ת עיין האחרונים, בזה והאריכו כרת. חייב פרס אכילת
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áééç ñøô úìéëà éãëá úéæë úáåøòúá ùé íàù åðééäå ,ïðáøë øåèäå ù"àøäå ó"éøä å÷ñô ïðáøå à"ø ú÷åìçîá äëìä ÷ñô ïéðòìå

.áééç åðéà ô"àëá úéæë äá ïéà íàå ,äúìéëà ìò

.øæòéìà 'øã ïðáøì íâ éìááä çúåë ìëåàä áééç àäé àì äîì àúééøåàã ø÷éòë íòèã àîìòá íéøáåñäìã åù÷úä íé÷ñåôäå

ïúð ÷ø àìà øåîâ íòè íäá ïúð õîçäù éøééî àì äðùîá úåàáåîä úåáåøòúä øàùå éìááä çúåëáã [ïàë] øåèä õøéúå

éãëá úéæë õîçá ùé íàù àìà ,øåñéà úåéäì øúéää êôäúð àì íâå ,ø÷éòë íòè ïéã äæá øîàð àì ïëìå ,àîìòá àäåé÷ íäá

.ïðáøå à"ø äæá å÷ìçð ô"àëá úéæë åá ïéà íàå ,äøåú øåñéà åá ùéå ìèá àåä ïéà ñøô úìéëà

:Ï"�‰ ÏÎÓ ‰ÏÂÚ‰

äøåú éøåñéà øàù åîë åðéã úáåøòúá íòè ïúåð õîçä íà ,åðéî åðéàùá ïéî õîç úáåøòú úìéëà ïéðòìù íéðåùàøä áåø úèéù

íéøáåñä ùéå .[øåñéàì êôäúî øúéääã ïðéøîà íòè ùé øùàëã ãåò íéøáåñä ùéå] ,àúééøåàã ø÷éòë íòèã íéøáåñ ùéã ,úáåøòúá

å"èô] í"áîøä úòãå .íòè ïúåð àåäùë ìèá åðéàå éôè øåîç æ"ä øåñéà ìù åùîî áøòúðá êà àúééøåàã åàì ø÷éòë íòèã

ïðéøîçîã [çö 'éñ ã"åé] ò"åùá ì"éé÷ã ïåéëå ,äøåúä ïî ìèá åðéà ñøô úìéëà éãëá úéæë øåñéàá ùé øùàë ÷øù [â"ä à"ëàî

.úáåøòúä úìéëàá äøåú øåñéà ùéù ïðéøîçî ïëì ,àúééøåàã ø÷éòë íòè ã"îë

ìë ìëàå ñøô úìéëà éãëá úéæë ùé íàã àìà ,ø÷éòë íòè ïéã ïéà äæáù øåèä áúë àîìòá àäåé÷ ÷ø íòè ïúåð õîçä ïéàùëå

.áåøá ìèá õîçäù ïðáøë ì"éé÷ ô"àëá úéæë åá ïéà íàå ,úøë åá ùéå ä÷åì ñøôä

.ô"àëá úéæë äá ïéàùë óà åæ úáåøòú ìåëàì àìù ïðáøã øåñéà ùé ù"àøäå ó"éøäì íâù øåèá øàåáî íðîà

ÁÒÙ· ıÓÁ ˙·Â¯Ú˙ ˙ÈÈ‰˘ ¯ÂÒÈ‡

,äøåúä ïî äøòáì áééçå àöîé ìáå äàøé ìáã äøåú øåñéàá äá øáåòù úáåøòú ïéá ïéçáäì ùé ,çñôá õîç úáåøòú úééäù ïéðòì

.äðîî ìåëàì àåáé àîù äøéæâ úîçî ïðáøãî äøòáì áééçå ,äúééäùá äøåú øåñéà øáåò åðéàù úáåøòú ïéáì

àìùå äìëåàì àìù äá åñð÷ äøåúä ïî äééäùá äøåñàä úáåøòúù ,çñôä åéìò øáòù õîçã ñð÷ ïéðòì äëìäì î"÷ôð äæá ùéå

.çñôä åéìò øáòù õîçã ñð÷ äá åñð÷ àì ïðáøãî àìà åðéà äúééäù øåñéàù úáåøòúå ,çñôä øçà äðîî úåðäéì4

àå äøåúä ïî åúéáá åúåäùäì íâ øúåî äøåúä ïî åìëåàì øúåîù õîçù èåùôã íé÷ñåôä åáúëå.àöîé ìáå äàøé ìáã åàì åá ïé

מין הוא אם אף בתערובת, כשאכלן כרת חיוב אין ודם בחלב גם והרי"ף הרמב"ם דלפי כתב ס"ב] תנג סי' [או"ח הגר"א ובביאור מד.]. לדף

פרס. אכילת בכדי כזית בו ויש מינו בשאינו

(סעיף4. להלן [כמבואר המעמיד דבר הוא שהחמץ במקרה כגון מדרבנן, שאיסורה בתערובת גם הפסח אחר שקנסו מועטים אופנים ויש

דבריו שאין כתב טז) (ס"ק יעקב החק מהתורה, אסור דמעמיד דס"ל מוכח לבערו חייב שהטור דמזה כתב ט) (ס"ק שהמג"א ואף ה),

לא שהתערובת במקרה או ט)], ס"ק (א"א הפמ"ג הסכים וכן בעין, כמו שהוא כיון לבער חייבוהו ומ"מ דרבנן דמעמיד די"ל מוכרחים,

את שעירב באופן אף [והיינו ברוב. החמץ יתבטל שלא חכמים גזרו זו שבתערובת חמץ, עירוב ע"י הוא הכנתה סדר אלא במקרה אירעה

קבוע באופן שאם איסורים, בתערובת הוא כללי דין דמ"מ לכתחילה, ביטול איסור על בזה עבר שלא הפסח, קודם לאוכלו ע"מ החמץ

סי' (יו"ד בשו"ע מובא זה דין טעם. נותן בגדר כשאינו אף האיסור יתבטל שלא חכמים גזרו איסור, תערובת ע"י המאכל את לתקן רגילים

האלמוד"י]. בנידון ירוחם, רבינו בשם תמז) סי' (או"ח ובב"י קלד),
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ıÓÁ ˙·Â¯Ú˙· ‡ˆÓÈ Ï·Â ‰‡¯È Ï·„ Â‡Ï

:õîç úáåøòú ìù íéðåù íéðôåà ïéá ïéçáäì ùé

.àøåñéà ïéàå ,áåøá äøåúä ïî äìéèá øúéä ìù çî÷á äöéîçäù äàåáú ìù çî÷ áøòúðù ïåâë ,åðéîá ïéî úáåøòú

[à ÷"ñ á"ðùîå ,à ÷"ñ à"âî] äúééäùá åà äúìéëàá äøåú

ä"éáàøä áúë ùáéá ùáé úáåøòúá êà ,çñôä øçà åìëåàì øúåî çìá çì úáåøòú àåä íà ,çñôä øçà ñð÷ ïéðòìå

.[æ úåà] ïìäì øàåáîëå ,ïéòá õîçäù ïåéë çñôä øçà øåñàì

.á,øçà øëùá íéøåòù ìù øëù áøòúðù ïåâë ,åãâð íéùéù ïéàå õîçä ìù åôåâ áøòúðå åðéî åðéàùá ïéî úáåøòú

ïî åøòáì áééç ïëå ,ñøô úìéëà éãëá úéæë åá ïéàù ïôåàá óà äìéëàá äøåúäî øåñàå áåøá íòè ïúåðã ïðéøîçî

.ñøô úìéëà éãëá úéæë äøåúä5

.âïåâë àäåé÷ ïúåð ÷ø àìà íòè ïúåð àåä ïéà êà ,åãâð íéùéù ïéàå õîçä ìù åôåâ áøòúðå åðéî åðéàùá ïéî úáåøòú

:íé÷ñåôä äá å÷ìçð ,éìááä çúåë

.ñøô úìéëà éãëá õîç úéæë ùé íà àìà àöîé ìáå äàøé ìáã åàì äá ïéàù íéøîåà ùé (à6

åá ïéàùë óà ,õîç úéæë åæ úáåøòúá ùéù ìë àöîé ìáå äàøé ìáá øáåòã í"áîøä úòãá è÷ð [ïàë] ò"åùä (á

.ô"àëá úéæë7

.ñøô úìéëà éãëá åðéàù õîç úéæë ùé éìëä êåúáùë åðééäã [à ÷"ñ] á"ðùîä áúëå

.ãøàùðå õîçä úà àéöåä ë"çàå õîç íò ìéùáú ìùéáù ïåâë ,õîç úåùîî àìå àîìòá íòè äá ùéù úáåøòú

:íé÷ñåôä äá å÷ìçð ,ìéùáúá åîòè

ïëå] àöîé ìáå äàøé ìáã åàì íâ äæá ùé àúééøåàã ø÷éòë íòèã ïðéøîçîã éàîìã áúë [à ÷"ñ] úáù úìåòä [à

.[øéàî úéáäå ç"øôä åáúë

ïéàù ïåéë ,àöîé ìáå äàøé ìáá øáåò åðéà î"î àúééøåàã ø÷éòë íòè ã"îì óàã äàøðã áúë [à ÷"ñ] á÷òé ÷çä [á

.ììë õîç úøåö ïàë8

בין5. בחמץ גם תורה איסור יש איסורין, בשאר זו בתערובת תורה איסור שיש מקום דבכל לעיל, שהובא וכפי [כאן], הטור נקט כן

בשהייה. ובין באכילה

שיטתו [וכן פרס, אכילת בכדי כזית בה יש אם אלא חמץ תערובת אכילת על מהתורה לוקה דאין ה"ו] חמץ [פ"א הרמב"ם שיטת והנה

אכילת לענין איירי הנ"ל הרמב"ם והנה בכא"פ]. כזית בה שיש בתערובת אלא התורה מן לוקין דאין ה"ג) מאכ"א (פט"ו איסורין בשאר

דוקא דהיינו כתב ולא ומורייס] הבבלי כותח [כגון חמץ בתערובת ימצא ובל יראה דבל לאו דיש כתב ה"ח] [פ"ד ולהלן חמץ, תערובת

והכ"מ: המ"מ בזה ונחלקו בכא"פ. כזית כשיש

בכא"פ. כזית בתערובת יש אם אלא יראה דבל לאו שאין שהעיקר כתב ה"ח] [פ"ד המ"מ א]

כאן יש דסו"ס יראה בבל עובר מ"מ למחר, זית וחצי היום זית חצי כאוכל דהוה משום האכילה על לוקה שאינו דאף כתב [שם] הכ"מ ב]

מצרפם דהכלי ונמצא אחד בכלי נמצא שהכל דמיירי כתב א) (ס"ק [והמשנ"ב בו. אין או בכא"פ כזית בו יש אם נפק"מ ומאי חמץ, כזית

לכזית].

[פ"6. המ"מ כתב וכן בשהייתו, איסור גם אין בכא"פ כזית שאין דכל והרא"ש הרי"ף בשיטת דאזיל בטור, משמע בדעתכן ה"ח] ד

הרמב"ם.

בכא"פ.7. כזית כשאין אף וב"י דב"י לאו דיש משנה בכסף כשיטתו נקט שהשו"ע א], [ס"ק השעה"צ כתב כן

עומדת.8. לאינה עומדת החמץ צורת בין לחלק דמנין זו, סברא על לתמוה שכתב מאיר בבית ועיין
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áúë àðéãìå ,øéîçäì éåàøã øùôàã áúë çñôä øçà åúìéëà ïéðòìå ,çñôä øçà äàðäá øñàð åðéà åúèéùì ïëìå]

.[çñôä øçà äàðäá åøñåàì àìù á÷òé ÷çäë ì÷äì ùé äáåøî ãñôä íå÷îáã â"îôä

.äíéðåøçàä :õîç éìëá ìùáúäù ìéùáú9:çñôá ìùáúðì çñôä íãå÷ ìùáúð íà ïéá äæá ÷ìçì åáúë

åðééäã] ìåùéáä úòùá åîåé ïá äéä éìëä íà óà çñôá ìéùáúä úà úåäùäì øúåî ,çñôä íãå÷ ìùáúð íà [à

.éìëá òåìáä õîçä ãâðë ìéùáúá íéùéù ïéàù óàå ,[ìéùáúä ìåùéáì åîã÷ù úåòùä ãë êåúá éìëá õîç ìùéáù

íãå÷ òìáðùë è"ð øá è"ðã øúéä õîçá ùéã íéøáåñä íéðåùàøä úåèéù úà äæá ïéôøöîã íåùî àåä øúéää íòè

íéøéîçî ïéà ïëì çñôá ìéùáúä úà ìåëàì óà øúåî åìàä íéðåùàøä éôìù ïåéëå ,òìá àøéúéä éø÷éîã ,çñôä

.åúééäù øåñàì10

÷"ñ óåñ] á"ðùîä àéáä êë ,åîåé ïá äéä àì õîçä éìë íà óà åøòáì êéøö çñôä êåúá ìéùáúä ìùáúð íà [á

.íãà ééçä íùá [à

.å÷"ñ àðú 'éñ] à"âîä áúëå ,[.ì óã 'îâá øàåáî êë] ,çñôá åúåäùäì øúåî åîåé ïá àåä åìéôà õîç åá òåìáù éìë

éìëä êåúá òåìá õîçäù ïåéëî àåä àöîé ìáå äàøé ìá ìò äæá øáåò ïéàù íòèäã íçåøé åðéáøå ï"áàøä íùá [à

.äàøð åðéàå

.æøàáúéå .àöîé ìáå äàøé ìá íåùî äá øáåò åðéà ïëìå äìéëàá óà úøúåî äøåúä ïî ,õîç åäùî äá ùéù úáåøòú

ìëä óåøùì ïéâäåðã áúë à"îøäå ,éøëðì äæ ìéùáú øåëîì øúåî ò"åùä úòãìù [æñú 'éñå ã"ñ æîú 'éñ] ïìäì

.äì÷ú ùùçî11

íà óàå] ,åúéáá õîç ùé ñ"åñã äøòáì áééçù [àé ÷"ñ æîú 'éñ] à"âîä áúë åäùîá ùáéá ùáé úáåøòúá íðîà

.[øåòéðå øæåçã ïðéè÷ð çñôä íãå÷ áøòúð12

óàã ,çñôä øçà óà øåñàù ä"éáàøä íùá êåøàä éëãøîä íùá [æñú 'éñ] ç"áä áúë çñôä øçà ñð÷ ïéðòìå

'éñ] à"åæçá íéøáãä åàáåäå .äæá åñð÷ ïéòá õîçäù ïåéë î"î ïðáøãî ÷ø äøåúäî åðéà åúééäùå åúìéëà øåñéàù

.[áë ÷"ñ óåñ èé÷

‰˘˜Â� ıÓÁ

ïåâë [ò"ôá ãîåò àìà øúéäá áøåòî åðéàù] äù÷åð õîç ïéã àåä "çñôá ïéøáåò åìàå" [.áî óã] äðùîá åéìò øåîàù óñåð ïéã

äàøé ìáã åàìá íäéìò ïéøáåòù åðééä "ïéøáåò åìàå" äðùîá åøàéáù í"áîøäå é"ùø éôìå .íéøôåñ ìù ïìå÷å íéçáè ìù ïìéîò

.äæá äëìää ÷ñô øàåáé ïìäìå ,àöîé ìëáå äàøé ìáã åàìá íéøáåò äù÷åð õîç ìò íâã ïéúéðúîã àðú øáåñ ,àöîé ìáå

ח].9. [סעיף גר"ז א], [ס"ק יעקב חק

לאוכלו.10. יבוא שלא הפסח, ימי כל לשם לילך רגיל שאינו בחדר התבשיל את להצניע שיזהר [ס"ח] הגר"ז וכתב

דבר הוא שהחומץ כיון נ"ט בר נ"ט של היתר בזה אין הפסח קודם יומו בן חמץ בכלי חומץ בישל שאם שכתב ח] ס"ק [א"א פמ"ג עיין

[סי' יו"ד לשו"ע וציין בזה, לעיין דיש הפמ"ג כתב בחריף יומו בן אינו ולגבי חמץ. טעם בו שיש מאכל כל בפסח לבער צריך ולכן חריף,

ס"א]. צו

שמיני11. קודם החמץ שנתערב באופן אף [והיינו הפסח, אחר עד התערובת להשהות מותר פסח של שמיני ביום הוא דאם השו"ע וכתב

להשהות מותר מאוד, מרובה הפסד לו יגרום לנכרי מכירה ע"י שגם שבמקום מאיר הבית וכתב מג]. ס"ק תסז סי' במשנ"ב כמובא פסח, של

הפסח. אחר עד התבשיל

לבערה.12. צריך שאין וכ"ש וניעור, חוזר החמץ שאין כיון לאוכלה אף מותר במשהו הפסח קודם שנתערבה בלח לח ותערובת
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‰˘˜Â� ıÓÁ ¯„‚

à"âîä áúëå .äìéëàì éåàø åðéàù òø õîç àåä äù÷åð õîçã [àîåæ ä"ã ó"éøä éôãá .âé óã] ï"øäå [ïàî ä"ã .âî óã] é"ùø áúë

ì"ö àìà ,åìëåàì àåáé àîù ùùçî úéáá äæ õîç úåäùäì íéîëç åøñà éøäù ,ììë åìëåàì éåàø åðéàù äðååëä ïéàã [à ÷"ñ]

.úö÷ äìéëàì éåàøã

õåîéçä úøåöá äöåîéç ïéàù [æè÷ 'éñ] à"åæçä áúë ïëå ,øåîâ õîç åðéàù åðééä äù÷åð õîçã åáúë [à ÷"ñ] à"âîäå øåèäå

.[ë"ë äìéëàì éåàø åðéà íâ ïëìå] éåàøä

:äù÷åð õîç ìù íé÷åìç íéðôåà äîë 'îâá åðéöîå

.äù÷åð õîç ååäã ïéù÷ íäù [ùùî ä"ã :å óã] 'ñåú åáúëå ,ïðáøã õîç íäù àúééðãøå÷ éèéç (à

.[.áî óã] ,äù÷åð õîç éåä øîâð àìå åöåîéç ìéçúä íáù ,íéáâç éðø÷ë åà åéðô åôéñëä åðééäã ,øåàéù (á

.éåàøë åìáâúð àìù íåùî àåä éìåàå äù÷åð õîç úøåúá äðùîá åàáåä íéøôåñ ìù ïìå÷å íéçáè ìù ïìéîò (â13

ïëå 'ñåúá ù"ééòå] .äù÷åð õîç ÷ø øåîâ õîç éåä àì íéçåôúá äñéò õîéç íà ïðáøìã àúéà [.ãð óã] úåçðî 'îâá (ã

.[äù÷åð õîç éåä íöåîéç ìáà õéîçäì íéøäîî íä íéî èòî íò úåøéô éîã åáúëù (éîå ä"ã :äì óã) íéçñô 'ñåúá14

‰ÎÏ‰Ïáééç î"îå ,äøåúä ïî äù÷åð õîç úééäù øñàù ïéúéðúîã àðúë [à"éä ã"ô î"îå â 'éñ ù"áéø] íé÷ñåôä åè÷ð àì :

.ïðáøãî åøòáì15øñàð øåñéàá çñôá ääùù äù÷åð õîç ïéàù [ì"ðä ù"áéøá åøå÷îå á"éñ æîú 'éñ] ò"åùä ÷ñô äæ íòèîå

.äøåú øåñéà åúééäùá åøáò àìù ïåéë ,çñôä øçà16

äøåú øåñéà ùé åúìéëàá äøåú øåñéà ùéù ìëã [.áî óã] äðùîä øåàéáá åè÷ðù í"áîøäå é"ùø éôìù [à ÷"ñ] à"âîä áúëå

.äøåú øåñéà äù÷åð õîç úìéëàá ïéàå ,åúìéëàá äøåú øåñéà ïéà åúééäùá äøåú øåñéà ïéàù ìë ð"ä ,åúééäùá

ì÷ì÷úðù øåîâ õîç ìáà ,éøîâì õéîçä àì íìåòîù ïôåàá àìà åðéà õîç øàùî ìé÷ äù÷åð õîçã äæ ïéã [íù] à"âîä áúë ãåò

.[á"ñá] ïî÷ì øàåáîëå ,áìë úìéëàî ìñôéù ãò äøåúä ïî åøòáì íéáééç

¯˙È‰· ÁÒÙ‰ Ì„Â˜ ·¯ÂÚÓ‰ ‰˘˜Â� ıÓÁ[åãâð íéùéù ïéàå]

,åãâð íéùéù ïéàùë åðééäã èåùôå] øúåî æ"ä áøòúð íà êà ,øåñà äéðéòá äù÷åð õîç à÷åãù òîùî [.âî óã] 'îâä ïåùìî

ùéù øáãã ò"åùä áúëù åäæå ,äæ óéòñá ò"åùá àáåî äæ ïéãù [á ÷"ñ] à"âîä áúëå .[ìèá øåîâ õîç íâ åãâð íéùéù ùé íàã

משונה.13. החימוץ גם מקולקלת בצורה מתגבל שהקמח דכל שכתב ב] ס"ק קטז [סי' בחזו"א עיין

משונה.14. שחימוצו כיון נוקשה חמץ הוי ומ"מ לאכילה, רע אינו בודאי מים וקצת פירות מי עם שנתגבל שקמח [שם] החזו"א וכתב

של15. קולן על ימצא ובל יראה דבל תורה איסור יש הרמב"ם שלדעת כתבו ב] ס"ק סוף [מ"ז בפמ"ג וכן ב] [ס"ק הגר"א ובביאור

וע"ע עומדת. החמץ צורת שאין משום יראה דבל לאו בהם שאין הי"א] [פ"ד הרמב"ם כתב ניירות בו כשדיבקו דרק וכיוצ"ב, סופרים

בחמץ תורה איסור יש לדידן דאף דאפשר כתב ואח"כ תורה, איסור יש נוקשה שבחמץ דס"ל הראבי"ה בדעת שכתב ב] ס"ק [מ"ז בפמ"ג

הפסח. אחר ר"ש קנס לא ולכן וב"י דב"י לאו לא רק נוקשה,

ישרף,16. שיאור המשנה וכלשון מדרבנן לבערו חייב מ"מ נוקשה, חמץ הוי דשיאור דאף שהביאו אור] ד"ה ב. [דף בתוס' מפורש כן

באכילתו תורה איסור בו שאין דחמץ אלא כן, אינה תמז] סי' [סוף הטור שדעת הביא א] [ס"ק והמג"א ג]. [סי' הריב"ש בשו"ת כתב וכן

תערובת. ע"י שלא בעיניה כשהוא אף היינו לשהותו דמותר דמש"כ שביאר במחה"ש ועיין ולשהותו. הפסח קודם לכתחלה לערבו גם מותר
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.çñôá åîéé÷ì øúåîã äìéëàì éåàø åðéàå õîç úáåøòú åá17[æ ÷"ñ à"âîä ìò à"òø úåäâäá àáåä ä ÷"ñ] íééç øå÷îá ò"òå

.úáåøòú é"ò äù÷åðî òøâ àìã íåùî ,áìë úìéëàî ìñôð àìù óà äàðäá øúåî ä÷àéøúá ïúéðù õîçäã áúëù

ÁÒÙ ·¯Ú· ‰˘˜Â� ıÓÁ ÔÈ„

ú"òùá ïééòå .úéùéîç äòùá øéúä ô"ëòå ,çñô áøòá äù÷åð õîç øéúäì ããöì êéøàäù [àë 'éñ àî÷] äãåäéá òãåð ú"åùá ïééò

.úéùéîç äòùá íâ åøñåàì ùé äøåúä ïî øåñà äù÷åð õîçù íéøáåñäìã áúëå ,é"áåðä éøáã úà àéáäù [â ÷"ñ æîú 'éñ]

.øáãá íéîëç å÷ìéç àìã ,äæá ïéøñåàù íéðåùàøä éøáã àìà åðì ïéàã íúñ [á ÷"ñ æé÷ 'éñ] à"åæçäå

¯ÒÂ‡˘ ‰˘˜Â� ıÓÁ ¯ÂÚÈ˘

ð õîç íà é"àøäîäå ì"éøäîä äæá å÷ìçðã àéáäù [ä"÷ñ æîú 'éñ] à"âîá ïééòàìå÷ì à"âîä è÷ðå ,åäùîá øñåà çñôá äù÷å

.åäùîá øñåà åðéàù ,ì"éøäîë

˙È�ÏÙÒÈ‡Â ‰ÈÈË¯Â ¯ÂÏÈ˜

äîå .[á"ä â"ô] àúôñåúá àåä ïéãä øå÷îù ,çñôá ïîéé÷ì øúåîù õîç ïëåúì ïúðù ä÷àéøúå úéðìôñàå øåìé÷ ïéã àéáä ò"åùä

.[é"ä ã"ô] í"áîøá åøå÷î õîçä úøåö äãñôðù íåùî àåä íòèäù áúëù

à"âîä éôì äøåàëìå] .õîçã àúéøåú ïðéòá åèà úãîåò õîçä úøåö ïéàù êëá äîã äîúù [íù ä"ã æ ÷"ñ æè÷ 'éñ] à"åæçá ïééòå

åúøåö ïéàå áøåòî àåä àìà ïéòá äù÷åð õîç ïàë ïéàù êåúîã ,úáåøòúá äù÷åð éåäã íåùî àåä øúéää ùøåùã ì"é (á ÷"ñ)

íåùî íòèä áúëå í"áîøä ìò ÷ìåç ã"áàøäã åá ìëä íùá àéáä [å ÷"ñ] á÷òé ÷çäå .[íéîëç åá åøæâ àì êëì ììë úøëéð

.[çñôá åìëåàì íâ éøù ã"áàøäìã áúëù ù"ééòå] ,åðîæ íãå÷ õîç úøåúî ìèáúð øáëù

äãçééù øåàù úôåëì éîãå ,øçà ùéîùúì ÷ø ìëåàì ùîùî åðéàù åá òá÷ð äæä õîçäù í"áîøä úðååëã øàáì áúë à"åæçäå

íéøáãäã øùôàã à"åæçä óéñåä ãåò .[éôè éìèá äìéëàì ïééåàø ïéàù íéøáãá ïáøéòù ïåéëã ïã ãåòå] .èéèá äéðô çèå äáéùéì

äö÷ íãà ìù åúòã úåéðåöéç úåáéñ úîçî ÷ø àìà ,úîàá âô íòèäù äðååëä ïéà õîçä úøåö äìèáù í"áîøä íäá áúëù

æ"éôìå .íãàä úáùçîá åìèáúðù àìà ÷çãä é"ò äìéëàì ïééåàø åìà ìëã äàøðã óéñåä ãåòå ,úåøééð åá å÷áéãù ÷öá ïåâëå ,ïäá

ïééåàø úéðìôñàå øåìé÷á åìéàå ,íãà úìéëàî õîçä ìñôð ïëà ïéðãáòä úáéøòáù ,úéðìôñàå øåìé÷î ïéðãáòä úáéøò ïéã ÷åìç

.õîç úøåúî ïúìèáî íãàä úáùçî àìà íãàì18

שם17. ומשמע מה:], [דף בגמ' הוא זה דין של ומקורו וכו', קמח לתוכה שנתן העבדנין עריבת כגון וז"ל כתב דהשו"ע צ"ב, אמנם

יסוד ואספלנית] [קילור שבשו"ע הדינים ששאר נקט המג"א ואולי איסורו. זמן קודם מאכילה לגמרי נפסל שהחמץ משום הוא שההיתר

תערובת. ע"י נוקשה דהוי משום הוא ההיתרים

חולים]18. מאכל [רק אדם כל מאכל אינן או אדם מאכל שאינן ותריאקה] ואספלנית [קילור דבהנהו שהוסיף הי"ב] [שם ברמב"ם ועיין

נפסלו שלא דמיירי דנראה הי"ב] שם ד"ה ז ס"ק קטז [סי' החזו"א כתב לאוכלן האיסור ובטעם לאוכלן. אסור מ"מ לקיימן דמותר נהי

מהן החמץ להפריד אפשר אם מרים בדברים מעורבות הן ואפילו בהן, שנעשו הפעולות מחמת האדם על נמאסות שהן אלא אדם ממאכלי

שבה המרים הדברים עם התערובת את ואכל החמץ את הפריד לא אם דאף החזו"א [והוסיף איסור. בזה שייך ולכן נפסל, בגדר זה אין

והמשנ"ב דרבנן]. איסור בה דיש כדרך שלא אכילה בגדר הוי אלא מהן, החמץ את להפריד שאפשר כיון שנפסל, דבר אכילת בגדר זה אין

קודם חרכו בענין א) סי' ב (ובפרק הרא"ש מש"כ [וכעין אחשביה, שאכלו דכיון משום הוא בתריאקה האכילה איסור דטעם כתב כא] [ס"ק

לאו אסור דמ"מ מכלב שנפסל עד כלו].זמנו



9

ıÓÁÓ ÌÈ˘Ú�‰ ÌÈÙÈ¯Á ˙Â‡˜˘Ó ¯‡˘Â ¯Î˘ ÔÈ�Ú·

åîöò õîçä óåâë ïåãéð äöéîçäù äàåáúäî íéìåòä íéãàä ïî äùòðä ä÷ùîäù èåùôã áúë [çð 'éñ] ïéîéðá úàùî ú"åùá

ïéã äì ùé äøéëä êåúáù áìç ìù úáçîäî äìåòä äòéæäù áúëù [åë ììë] ù"àøä 'åùúî äéàøäå ,àîìòá äòéæ øãâá åðéàå

á"îä éøáãëå .åìàä íéãàä úà åðîî àéöåäì õ"ìàîä ìù äúéìëúå äø÷éò íä øùà äàåáúä ïî íéìåòä åìà íéãà ð"äå ,áìç

è÷ðù äîìù éðéâîä ìòáë àìãå] .íãà ééçäå íééç øå÷îäå íéãâî éøôäå á÷òé ÷çä åáúë ïëå [ë 'éñ] éáö íëç ú"åùá íâ áúë

.[(ùãçä ñøèðå÷á çì óã ïéùåãé÷) é"ðôä äæá êéøàäå ,àîìòá äòéæ àìà åðéà ù"ééäù

àìãå ,àîìòá äòéæ àìà åðéà øëùäã ùãç øåñéà ïéðòì ïë øîåì ããéö [øëù ïéðòìå ä"ã çñ 'éñ ã"åéç] á÷òé úåðëùî ú"åùá íâ

äøåî àåä íâ õîç øåñéà ïéðòìù øùôàã é"ðëùîá ù"ééò êà ,äøåú øåñéà äæá ùéã åè÷ðù éëãøîáå ù"àøä ú"åùá òîùîãë

.ùãç øåñéà ïéðòì ë"àùî ,åòîâå õîçä úà äçîä äæ ììëáå äúåùä úà úåáøì ùôð øîàðù íåùî ,øåñéàì

· ÛÈÚÒ
óã] íù ï"øä äù÷ä ,áìëì äéåàø àäú àìù ãò ùôòúúù ïðéòáã àäáå ,[:äî óã] àúééøáá àåä äùôéòù úô ìù ïéãä øå÷î

éâñã åðééäå ,øåñéà äá ïéàå äìéáð äîù åàì øâì äéåàø äðéàù äìéáðã [çñ óã æ"ò] 'îâá ì"éé÷ àîìòá àäã [ó"éøä éôãá :âé

ìù øåàù úîçî äãéîä ìò øúé äöéîçäù äñéòù [çñ óã æ"ò] 'îâá åøîàù íùëã ï"øä õøéúå .íãàì äéåàø äðéàù äæá

úåñéò äá òîçì äéåàøù êåúî äùôéòù úôá àëä ïë ,úåøçà úåñéò äá òîçì äéåàøù íåùî úøúåî äðéà äá ïúéðù äîåøú

åá òîçì éåàøã åæ àøáñù à"âîäî ÷ééã â"îôäù [ãé ÷"ñ] à"âîä àéáä ïëå .øâì äéåàø äðéàù äìéáð ìù øúéä äá ïéà úåøçà

àøôòë àáéùç â"äëáã ,úøúåî àéä éøä áìëì óà äéåàø äðéàù ãò äùôòúð íà íðîà ,äøåúä ïî øåòéá úáééçî úåøçà úåñéò

.àîìòá

¯ÂÒÈ‡‰ ÔÓÊ ¯Á‡ ‰˘ÙÈÚ˘ ˙Ù

åðîî úåðäéì øúåî åðîæ íãå÷ õîçä úà êøçé íàã àúéà [:àë óãá] íðîà ,úôä äùôòúð éúî ùøôúð àì ì"ðä [:äî óã] 'îâá

äùôéòù úôã àéîåã ,áìëì éåàø ïéàù ãò åëøçù éøééîã [á ÷øô ùéø] ï"øäå ù"àøäå [åëøç ä"ã íù] 'ñåú åáúëå ,åðîæ øçà

.äùôéòù úôá ïéãä ïë åðîæ øçà åëøç íà øúéä ïéà åëøçáù íùëå ,ïéåù äùôéòù úô ïéãå åëøçù õîç ïéãù íäéøáãî øàåáîå19

åðîî úåðäéìå åîéé÷ì øúåî åøåñéà ïîæ íãå÷ ùôòúð à÷åãã ùøåôîá áúë [è óéòñ] ïìäì êà ,åéøáã ïàë íúñ ò"åùäå

.åøåñéà ïîæ òéâäá20

השעה"צ19. והביאו כעפר, דהוי איסורו שעת אחר אף לקיימה מותר ה"ז כלב מאכילת נפסלה דאם הרא"ה בשם מה:] [דף הריטב"א ודעת

כלב. מאכילת בנסרח אף היתר אין זמנו שאחר הראשונים כרוב דהעיקר כתב לדינא אמנם הרמב"ם, דעת גם שזו דאפשר וכתב יט], [ס"ק

[סי' והחזו"א התורה. מן שהוא שכתב כא] [סעיף לגר"ז ציין אך מדרבנן, הוא זה חיוב דאולי צידד דבפמ"ג שכתב בשעה"צ שם ועיין

הנאה ובאיסורי הנאה, איסור הוא שחמץ דכיון התורה, מן הוא זמנו אחר נתחרך או בנתעפש ההנאה שאיסור דנראה כתב יא] ס"ק קטז

פקע לא הנאה דאיסורי התורה, מן הוא זה שאיסור דנראה החזו"א וכתב אסור, ה"ז לאפר והפכו נשרפו אפילו הנקברים מן הן דאם איתא

מצות בהם קיימת עדיין דה"נ מסתבר חמץ של הנאה איסור תורת התורה מן עליהם שנשאר וכיון אוכל, מתורת שנתבטלו במה איסורן

העולם. מן לבערן תשביתו

דקודם20. שהחמיצה, לאחר מותרת היא הרי שהחמיצה, קודם ונסרחה מלוגמא לצורך במים קמח נתן הפסח בתוך אם דה"ה הר"ן וכתב

איסורו. זמן קודם כמו הוי שהחמיצה

מאדם שנפסלה דכיון לומר שצידד הפמ"ג דברי את כה] [ס"ק השעה"צ הביא לכלב, ראויה ועדיין אדם מאכילת שנסרחה עיסה ולענין
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ëáù íééç øå÷îä áúë ,õîç øåñéà ïîæ øçà çñô áøòá äùôéòù úô ïéðòìåî"î äàðäá äøåñàã óàå ,äøòáì äáåç ïéà â"ä

÷"ñ] æ"øâäå ,æ"øâäì ïééöù ö"äòùá ù"ééòå .[ë ÷"ñ] ö"äòùá åéøáã åàáåäå ,çñôä øçà äðîî úåðäéìå åúéáá äîéé÷ì øúåî

.íìåòä ïî åøòáì äøåúä ïî áééç úéùéù äòù åðééäã øåòéáä úòù øçà áìë úìéëàî ìñôð íàã áúë [àë

‚ ÛÈÚÒ
úà íéé÷ì øúåîù í"áîøä áúëù äî øåàéáá íé÷ñåôä å÷ìçðå ,[à"éä ã"ô] í"áîøä éøáãá àåä à"îøäå ò"åùä ìù ïéãä øå÷î

:úãîåò õîçä úøåö ïéàù íåùî äæä õîçä

.àúàæ åîéãå ,õîç úøåúî íúåà ìèáî úåøééðá [÷áãä] ïìå÷ä úà åà åéãâáá äèéçä áìç ïúðù äæ íöòã áúë î"îä

.úåøåò äëåúì ïúðù äáéøòì21íãàäù äæá àåä øúéää ùøåùã áúëù [ò"åù ä"ã áé ÷"ñ æè÷ 'éñ] à"åæçá ïééòå

íâã î"îä øåáñ ,èéèá äéðô çè ïðéòá øåàù úôåëáù óàå ,äáéùéì äãçééù øåàù úôåëì éîãå ,ìëåà úøåúî åìèáî

éåìéâ ìù áø äùòî äùò ñ"åñã ,õåçì õáöáî åðîî úö÷ù óà èéèá äéðô çèë éáéùç øééðáå ãâáá õîçä úðéúð

áúë ,úåñéò åðîî úåùòìå åúåøùì éæç ð"äå åìëåàì àåáé àîù äøéæâ ïéðòì íâ] .÷áã ÷ø ìëàî ïàë ïéàù úòã

.ò"åùä ÷ñô ïëå .[ïìëàì àåáéù ïðéùééç àìå ï÷çøî íãà ìù åùôð î"îã à"åæçä

.áìù øúéää ììëá åðéà õáöáîå ïéòì äàøð õîçäù ìëã è÷ð [é"áá àáåä èî÷ 'éñ á"ç ,æé÷ 'éñ à"ç] ïùãä úîåøúä

èéèá äéðôá çèù øåàù úôåëì éîã àìã ì"ñã [áé ÷"ñ æè÷ 'éñ] à"åæçä øàéáå .úãîåò õîçä úøåö ïéàù í"áîøä

.ïéòì éåìâå äàøð õîçäù ïåéë

.ïéòì äàøðù ïåéë øåòéá êéøö úåðåìçáù õîçù [âö÷ 'éñ ùéø] å"éøäîä úòã íâ22

íãå÷ íãà úìéëàî ìñôð íàù óéñåäå] .åìëåàì àåáé àîù ùùçî àéä õîçä äàøðá ïéøéîçîä úòãù øàáì à"åæçä ïã ãåò

.[øåñàì íòè ïéà úåøçà úåñéò åá òîçì éåàø åðéàå çñôä

:‰ÎÏ‰Ïø÷éòäã áúë ç"øôäã àéáä íðîà] ,ã"äúä úòãë øéîçäì ùéã íéðåøçàä úîéúñî äàøðã [ùéå ä"ã] ì"äáä áúë

ïéàù íåùî ì÷äì ì"äáä ããéö õîç ÷áãá íéùîúùîä íéøôñ éëøåë éáâì î"îå ,[øåèäî òîùî ïëå æ"èä è÷ð ïëå ,ò"åùäë

.úìåôî åéìò äìôðë éåäã ì"éå íìåòì åøéñäì ãéúò ïéàù ãåòå ,õåçì õáöáî õîçä

áúëå ,åøòáì áééç åðéàå ñåàî äùòðå äù÷úð øáë çñôä éðôì íåé íéùåìù íãå÷ øééðä ÷áéã íàã [èî÷ 'éñ á"ç] ã"äúá áúë

áìëì ìñôðù äî äøåàëìã áúë [á"îä áúë ä"ã íù] à"åæçäå .áìëì äéåàø ïéàù ãò äùôéòù úôì éîãã [æé ÷"ñ] á"ðùîä

הפמ"ג שכוונת הבין יב] ס"ק קטז [סי' והחזו"א חיים. המקור כתב וכן התורה, מן לבערו חייב ואינו נוקשה, חמץ אלא זה אין עיסה בעודה

לאכילה], נראתה ולא נאפתה לא שעדיין [אף גמור חמץ ה"ז העיסה נתחמצה דכאשר החזו"א ותמה נתחמצה, שהעיסה אחר בנסרחה אף

הפסח. בתוך שעיפשה פת ככל מהתורה היא אסורה נסרחה מעתה ואם

בבגדים21. או בניירות שמדובק זה חמץ משא"כ לכלב, אף ראוי ואינו נסרח שהחמץ משום הוא העבדנין בעריבת ההיתר דלכאורה וקצ"ע

לישיבה. שייחדה שאור כופת וכדין חמץ, מתורת ביטלו שהאדם משום שהיתירו

החמץ. וניכר עיבוד כעין בכך מיתקן בעצמו שהנייר באופן מיירי סופרים של קולן לבער שהצריכו דמה הראבי"ה בשם שכתב טור עיין .22

ומתקן מעבד הוא אשר סופרים של הקולן כן בעין, הוא כאילו דחשיב לבערו וחייב בטל לא המעמיד שדבר דכשם כונתו נראה [לכאורה

דדמי אמרינן לא החמץ שניכר דכל ומהרי"ו כהתה"ד הראבי"ה מדברי שמשמע יב] [ס"ק הגר"א וכתב בעין]. הוא כאילו חשיב הנייר את

שאור. לכופת
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åúìëåà äîäá ïéà íà óàù ùáé çî÷ì éîãå ,úô åðîî úåùòìå åúåøùì ìåëéù ïåéë ,õîç úøåúî ìèáúðù éø÷éî àì ùáåé úîçî

øáò íàå ,åìëåàìî åúåà äö÷î íãà ìù åùôðå ,äáéùéì åãçééù øåàù úôåëë éåäã íåùî øúéää ø÷éò àìà ,àøôòë åðéã ïéà

.íãàä ìù åúáùçî é"ò ìñôðå éôè ìàåâî áéùç íåé 'ì åéìò

˙ÈÊÎ Â· ÔÈ‡˘ ˙Â�ÂÏÁ ˜·„

.úéáá ÷áåãîä ÷öá åà äáéøò é÷ãñáù ÷öá ïéãëå ò"åëì øòáì ö"à úéæëî úåçô ïåìçá ùé íàù [ä ÷"ñ óåñ] à"âîä áúë

,úéæëì ïôøöî ïåìçä ïéàå úéæ øåòéù ïéðòì åîöòì ïåãéð øééð ìë ,ãçà ïåìçá íé÷áåãî úåøééð äîë ùé íàã øàéáù æ"øâá ïééòå]

.[æé ÷"ñ] á"ðùîá àáåäå

ìèá øééðá äñåëîä õîçäù íåùî ,ùùç äæá ùé úéæë àåä õåçì õáöáî õîçä øùàë ÷øã [áîú ä"ã íù] à"åæçä áúëå

.èéèá çèå äáéùéì äãçééù øåàù úôåë ïéãëå ,õîç úøåúî

„ ÛÈÚÒ
óéòñá åøàáúðå .[á"éäå é"ä ã"ô] í"áîøáå [ã 'éñ íéçñô â"ô] ù"àøá íéàáåîä ïåàâ éàä áø éøáãá àåä ä÷àéøú ìù ïéãä øå÷î

:úåëìä äîë äæ

.àìéòì ïééòå ,õîçä úøåö äãñôðù íåùî àåäã [é"ä ã"ô] í"áîøá øàáúð øúéää íòèå ,åúéáá ä÷àéøúä íéé÷ì øúåî

.äæ ïéã øàáúðù úéðìôñàå øåìé÷ ïéãá [à óéòñ]23

.áåìëàù ïåéëã íåùî íòèä [àë ÷"ñ] á"ðùîä áúëå [á"éä ã"ô] í"áîøá øàåáî êë ,ä÷àéøúä úà ìåëàì øåñà

.äéáùçà24

.âòøâ àìã íåùî íòèä ã"äúä áúëå .[æ ÷"ñ] à"âîá àáåäå ,[èë÷ 'éñ] ã"äúä áúë ïë .ä÷àéøúäî úåðäéì øúåî

.[áë ÷"ñ] á"ðùîä àéáä ïëå ,äùôéòù úôî25

.ãíãå÷ áøòúðùë óà àîúñá åðééäå ,àåä øåñà î"î ä÷àéøúá íéùéùî ãçà åðéà õîçäù óàã ò"åùá àáåä ãåò

[ã óéòñ] æîú ïîéñáù ïàë à"îøä áúë äæ ìòå .øåòéðå øæåç ïðéøîàã í"áîøä úòãù íé÷ñåôä åãîì ïàëîå ,çñôä

.øåòéðå øæåç åðéàã ì"éé÷ã øàåáé26

שייחדה שאור כופת וכעין אוכל מתורת דביטלו משום או ו], ס"ק מהמג"א לכאו' נראה [כן תערובת ע"י נוקשה כחמץ דהוי משום אי .23

והיינו לאוכלו, אף והתיר זמנו, קודם החמץ שנתבטל משום דהטעם הראב"ד דעת את הביא יעקב שהחק עוד ועיי"ש [חזו"א]. לישיבה

שנסרחה, ממלוגמא מק"ו ההיתר טעם למד שרה"ג כתב ד) סי' (פ"ג [וברא"ש כלב. מאכילת שנפסל עד זמנו קודם כחרכו דהוי דס"ל

במש"כ]. להלן ועיין תריאקה, משא"כ לכלב אף חזיא לא דמלוגמא וצ"ע

ליה, קאכיל איהו מ"מ אדם לכל ראוי דאינו דנהי לאוכלו, אסור כלב מאכילת שנפסל חמץ דגם א] סי' [פ"ב הרא"ש כשיטת וזה .24

הראב"ד בדברי הקודמת בהערה וע"ע זמנו, קודם שנפסל החמץ את לאכול גם התיר שני פרק ריש [והר"ן דאחשביה. משום היינו ולכאורה

הפעולות מחמת עליו נמאסות שהן אלא אדם ממאכל נפסלו שלא דמיירי כתב ז) ס"ק קטז (סי' והחזו"א ו). (ס"ק יעקב בחק המובאים

בהערה)]. א (סעיף לעיל הדברים והובאו לאוכלו, אסור ולכן בהן, שנעשו

מכלב אף נסרחה שעיפשה דפת שעיפשה, לפת דמי דלא התה"ד דברי על שתמה ה] [ס"ק חיים המקור דברי את הביא רע"א ובהגהת .25

כמבואר בפסח לקיימו שרי תערובת ע"י דנוקשה והיינו מנוקשה, גרע דלא וצ"ל הוא דט"ס לומר דיש חיים המקור וכתב תריאקה, משא"כ

יח]. ס"ק תמז [סי' יעקב בחק כמבואר בהנאה מותר לקיימו שמותר וכל ב], [ס"ק במג"א

ביבש וביבש ביבש, יבש תערובת היא התריאקה תערובת דהא הרמ"א דברי על תמה משה חמד דבספר שהביא כג] [ס"ק במשנ"ב ועיין .26

במשנ"ב המובאים האחרונים דלפי זו, קושיא ביישוב החזו"א מש"כ הבאנו ושם וניעור. חוזר דאמרינן ס"ד] תמז [סי' הרמ"א [סי'פסק
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çñô êåúá ä÷àéøúá õîç åäùî áøéò éøëð íàù äæ ïéãì î"÷ôð î"î ,øåòéðå øæåç ïéàã íéøáåñäì óàã â"îôä áúë

.åäùîá çñôá õîç ïéãë åìëåàì øåñà

‰ ÛÈÚÒ
.õîç ìù íéøîù é"ò õîçåä åà ãîòåäù øáã ïéãå ,íéøåòùî äùòðä øëù ïéã àáåî äæ óéòñá

ÌÈ¯ÂÚ˘ Ï˘ ¯Î˘

ò"åëì ïëìå ,ñøô úìéëà éãëá úéæëî øúåé äáøä åá ùé íéøåòùî éåùòä åðìù øëùã [ú"ø íùá à 'éñ íéçñô â"ô] ù"àøä áúë

.àöîé ìáå äàøé ìáá åéìò øáåò ïëå ,äøåúä ïî åúééúù ìò áééç

.øëùä êåúá çåîéð äéä íéøåòùä óåâù íéðåùàøáå àøîâá òîùîå

øëùá äéä àì íà óà ,[çö 'éñ ã"åé ò"åù] àúééøåàã ø÷éòë íòèã íéøáåñäë àîìòá ïðéøîçîã éàîìã [ç ÷"ñ] à"âîä áúëå

.äøåúä ïî åéìò øäæåî äéä ñøô úìéëà éãëá õîç úéæë27

¯Î˘ Ï˘ ıÓÂÁ· ‰„ÈÓÚ‰˘ ‰�È·‚

äáé÷ é"ò äãîòåäù äðéáâá åøéîçäù 'îâá øàåáîù ù"ééò ,[.äì óã] æ"ò 'îâá àåä øåñàä øáãá äðéáâ úãîòä ìù ïéãä øå÷î

äéì áéùç íé÷åî à÷ äéî÷åàã ïåéëã" íòèäå ,ñééøåî ïåâë äàðäá úáåøòú øàù åøñà àìù óà ,äàðäá äåøñàå äøæ äãåáò ìù

æ"òá åà äìøò éâô óøùá äðéáâ ãéîòî éáâì [å"ëä úåøåñà úåìëàî æ"èô] í"áîøä ïåùì ïëå ."äéðéòá àøåñéàì äéúéàã ïàîë

."äðéáâ äúåà äùòù àåäå øëéðä àåä øåñàä øáãä éøäù"

õîçä åìéàë äæ éøäù ,äøòáì áééç íéøåòù øëù ìù õîåçá äðéáâ ãéîòîäù ,[æëúú 'éñ æ"ò éëãøîá àáåä] ï"áàøä áúë æ"éôìå

.äæ ïîéñ øåèá íéøáãä åàáåäå ,ïéòá àåä

„ÈÓÚÓ ÔÈ„ ¯Â˜Ó

ïî øåñà ãéîòîù è÷ðù òîùî ,àøîåçìå àúééøåàã à÷éôñ æ"ä õîçá ãéîòä íà ÷ôñ ùé íàã áúëù [ã ÷"ñ] æ"èä ïåùìî

.äøåúä ïî äàøé ìáá äæá øáòù ìëøîà íùá àáø åäéìàä àéáä êëå ,äøåúä

õîç øòáì ö"à øåèä úòãìù óà ,äðéáâä úà øòáì áééçù ï"áàøä éøáã úà ÷éúòäù øåèä úòãá [è ÷"ñ] à"âîä áúë ïëå

,íéçøëåî à"âîä éøáã ïéàù áúë [æè ÷"ñ] á÷òé ÷çä íðîà .äøåúä ïî øåñà ãéîòîã øåèä øáåñã à"âîä áúëå ,ïðáøãî åøåñéàù

תריאקה דין א"ש כהמג"א] [ודלא בזה זה טעם ונתן הפסח בתוך כשבישלו רק הוא וניעור חוזר ביבש דיבש דהא הסוברים לג] ס"ק סוף תמז

דכיון הרמ"א, לדברי אחר ישוב כתב ה] ס"ק קיז [סי' ובחזו"א בזה]. זה טעם נותנים יחד כשלועסן דמ"מ [וקצ"ע יחד. מבשלם אינו דהכא

נתבטל דכבר י"ל בזה דאחשביה, אמרינן דכשאוכלו אלא הוא, חמץ לאו אוכלו שאינו זמן וכל אדם, מאכילת החמץ נפסל הנוכחי שבמצב

בפסח. וניעור חוזר ואינו הפסח קודם

ליתן ולא בעלמא לקיוהא אלא בו ניתן לא שהחמץ משום עליו, להתחייב כדי פרס אכילת בכדי כזית הצריכו הבבלי בכותח דדוקא .27

הגהות בחידושי [וכ"כ כעיקר. טעם בזה ואמרינן טעם ליתן כדי בו ניתנים דהשעורים שעורים של בשכר משא"כ הטור], שכתב [וכמו טעם

מהרל"ח]. בשם סק"ז הטור על
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íéëñä ïëå ,åøòáì íâ ïéáééç ïéòá àåä åìéàë íéîëç åúåà åðãù øçàî î"î ,ïðáøãî àåä ìèá åðéà ãéîòîã àäã óàã ì"éã

.[è ÷"ñ à"à] â"îôä

.äëìäì íé÷ñåô øàùå â"îôäå é"çä åè÷ð ïëå ,ïðáøãî àìà åðéà ãéîòîä øáã ïéãù à"âîä àéáä øúéäå øåñéàä íùáå28

,úåøñàð úåðéáâäù íéðåøçàä åîéëñäã [æè ÷"ñ] á÷òé ÷çä àéáä ,õîçá äãîòåäù äðéáâä úà øòéá àìå øáò íà ãáòéã ïéðòìå

úëìåäá éâñ àìå çñôä øçà äàðäá äøåñà äðéáâä ìëã òîùî íéðåøçàäîã é"çä óéñåäå ,äòáù úìçðä úåáåùúî íâ ïë àéáäå

çñôä øçà äàðäá äøéúäì ùéù [à"éñ æîú 'éñ] à"âîä áúë õîç úáåøòú ïéðòìù óà] çìîä íéì äá áøåòîä õîçä éîã

úà øéúäì ùé äáåøî ãñôä íå÷îáù óéñåä íðîà .ïéòá àåä õîçäù åîë éåäã íåùî íòèäå ,[çìîä íéì äàðä úëìåä é"ò

.[æë ÷"ñ óåñ] á"ðùîäå íãà ééçä ,íééç øå÷îä åäå÷éúòäå [çìîä íéì õîçä éîã úëìåä é"ò] äàðäá äðéáâä29

Ê"·„¯‰ Ì˘· Ë ˜"Ò ÛÂÒ ‡"‚Ó‰ È¯·„·

çñôá äìëåàì øåñà ,õîç éìëá úòì úòî äúøùåä øùà äáé÷á äåãéîòäù äðéáâã æ"áãøä íùá [è ÷"ñ óåñ] à"âîä áúë

ïåéëã] ,åúåäùäì øúåî êà äìéëàá çñôá øåñàã õîç éìëá çñôä íãå÷ ìùáúðù ìëàîë äðéãù åðééäå ,äúåäùäì øúåî êà

ïëì è"ð øá è"ð ïéãî çñôá äìéëàá óà àåä øúåî íé÷ñåô äîëìù.[åúåäùäì àìù ïðéøîçî àì

.åãéîòä àì õîçä éøäå ,õîç òìáù íåùî ÷ø åîöò ãöî øåñà ãéîòîä ïéà àëäã äùî ãîçä úéùå÷ úà àéáä ì÷ùä úéöçîäå

äìåëù ïðéùééçå äáé÷ä ãâð øúéäá íéùéù ïéàù ïôåàá éøééî àìà ,ãéîòîä øáã ïéãî ïàë øåñàì ïéàã ð"äàã ù"äçîä áúëå

.åäùîá õîçä øñåà æàã ,åîöò çñôá äðéáâä úà ãéîòäù ð"à ,õîçî äòåìá

ÊÙ 'ÈÒ „"ÂÈÓ ‰˘˜‰˘ ‰Ó· „ ˜"Ò Ê"Ë‰ È¯·„·

åðéöîãë ,ãéîòî ïéã ïéàã ì"é â"äëáå øúåî ïééãò äéä õîçä éøäå ,õîçá äãîòåäù äðéáâá ïðéøîçî äîì äù÷ä [ã ÷"ñ] æ"èä

õøúì æ"èä ÷çãðå .øúåî ãéîòîäù ïåéë øåñéà ïàë ïéà äèçùðù äáé÷ øåòá äðéáâ åãéîòä íàù [àé óéòñ æô 'éñ] ã"åé ò"åùá

.éðàù ãéîòî øåòéðå øæåç àäéù çìá çìá ïéøéîçî ïéà àîìòáã óàã ,çñôá øåòéðå øåñéàä øæåçã

àì øúéä ìù ãéîòîù éììë ïéðò íåùî åðéà ãéîòîá åì÷äù íòèä áìçá øùá éáâì àäã æ"èä ìò äîú [ã ÷"ñ æ"î] â"îôäå

ïúéì éãë åá ïéàù ãéîòîä øáãá ïëì ,íòè úðéúð ùéùë ÷ø øîàð áìçá øùá øåñéà ìëù ïåéë ,áìçá øùáá ÷ø àìà ,åá åøæâ

òéâîùëå ,äá øëéð õîçä åìéàë æ"ä õîç é"ò äãîòåä åæä äðéáâäù ïåéë õîç øåñéà éáâì ìáà ,áìçá øùá ïéã ììë åøæâ àì íòè

.øåòéðå øæåçã íòèî àìå ,ïéãä ïî äøåñà àéä çñô

È˘ÈÓÁ Â‡ ÈÚÈ·¯ „ÈÓÚÓ

íéøåòù øëù ìù íéøîùá åäåãéîòä íéîòôìå ,íéøîù é"ò åãéîòäì íéìéâø åéä øùà ã"òî àø÷ðä ä÷ùîá å÷ñò íéðåøçàä

לאסור החמירו לא גויים של דבמורייס כעיקר, מטעם חמור דמעמיד וכתב המעמיד, דבר בדין האריך עט] סי' [יו"ד חת"ס ובשו"ת .28

בהנאה. לאוסרה החמירו באיסוה"נ שהועמדה ובגבינה יין, טעם בו שיש אף בהנאה

קודם שנתחמצה בעיסה איירי לא טז] ס"ק בח"י הובא קכא [סי' לובלין המהר"ם אמנם לובלין, למהר"ם ציין נ] [ס"ק הציון בשער .29

[והחק בעין. בהיותם הפסח עליהם שעבר שכר בשמרי הפסח אחר שנתחמצה בעיסה אלא גמור], חמץ היא זו [דעיסה חמץ בשמרי הפסח

הוא כאילו דהוי טפי חמיר במעמיד הכא הפסח, אחר ונתערב הפסח עליו שעבר בחמץ מקילין דבעלמא דאף ממנו ללמוד הביאו יעקב

בטלה]. לא עבידא דלטעמא דכיון בקצרה כתב אלא כן כתב לא עצמו לובלין במהר"ם אמנם בעין,
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åà éòéáø àåä øùà øçà ã"òîá äæ ä÷ùî ãéîòä íà óàã [è ÷"ñ] à"âîä áúëå .øçà ã"òî ä÷ùî ìù íéøîùá íéîòôìå

.íìåòì ãò éùéìùäå éðùä ïëå ,õîç åîöò ïåùàøä ã"òîä åìéàë éåä äãîòää é"òù ,øåñàì ùé øëùá ãîòåäù ã"òîì éùéîç

.[åøëåîìå çñôä øçà ãò åúåäùäì éùéîç åà éòéáø ã"òî øéúäù á÷òé åðéáø íùá ï"áàøä ìò à"âîä äîúå]

[åè÷ 'éñå áé÷ 'éñ ã"åé] ò"åùá àáåîä íçåøé åðéáø éøáã çëî à"âîä ìò äîú úåøéàî íéðô ú"åùáù àéáä [àé ÷"ñ] ú"òùáå

íðîà .ùãç øåñéà ïéðòá â"äëá úåøéàî íéðôä øéúä ïëìå ,åîöò ãéîòîäë äéì ïðéáùç àì åúã ,íéîòô 'â øçà ãéîòî øéúäù

íéøåñéàã ,éùéîçå éòéáø ãéîòîá í"åëò áìçå úô ïéãá åì÷äù äîî ãåîìì ïéàã áúëù á÷òé úåáù ú"åù íùá ú"òùä àéáä

.åøòáì êéøöå çñôá åúåäùäì ì÷äì ïéà ïëìå ,øéîçã õîç øåñéà ë"àùî ,åäééøåñéà ùéì÷ åìà

ÊÓ˙ ÔÓÈÒ

‡ ÛÈÚÒ

.àìéç éáã àøéîç åðéáæå å÷åô .ì óã ãò 'åëå åðîæá õîç áø øîà :èë óã íéçñô 'îâ

:àáø øîàù äëìää ÷ñôá å÷ìçð íéðåùàøä

.àåäùîá øñåà çñôá áøòúðù õîçã å÷ñô [ä"ä à"ô] í"áîøäå [ä 'éñ á ÷øô] ù"àøäå [ó"éøä éôãá :æ óã] ó"éøä

.åðéîá àìù ïéáå åðéîá ïéá30.úçååø äëìä ïëã [ì 'éñ à"ç] äáåùúá à"áùøä áúëå

.á.íéøåñéà øàùë ,íéùéùá øñåà õîçã å÷ñô ä"æøäå [øîà ä"ã .ì óã 'ñåúá íéàáåî] ú"øå úåúìéàùä

‰ÎÏ‰Ïóåøéö ùé øùàëã [âì ÷"ñ æñú 'éñ] à"âîäå [çë 'éñ ú"åù] à"îøä åáúë íðîà ,åäùîá øñåà õîçã åè÷ð íé÷ñåôä :

.ì÷äì úåúìéàùä úèéù úà ïéôøöî óñåð

.åéøáã àéáä [á ÷"ñ] á"ðùîäå ,ãçà óåøéöá éâñ àìå íéôåøéö äáøä ïðéòá äùòî ïéðòìã áúë á÷òé ÷çäå

åðéîá àìù óà øñåàã ïëå] åäùîá øñåàã åøéîçäù äîå ,ïéøåñéà øàù ïéãë õîç ïéã äøåúä ïîã [äæ ïîéñ ùéø] à"âîä áúëå

.ïðáøãî àìà åðéà [åäùîá

ÌÈ¯ÂÒÈ‡ ¯‡˘·Ó ¯˙ÂÈ ıÓÁ· Â¯ÈÓÁ‰˘ ÌÚË‰

,úøë øåñéà åá ùéù íåùî õîçá åøéîçäã áúë [ä 'éñ á"ô] ù"àøä [à31àìã íåùî õîçá åøéîçäù áúë [ì 'éñ ä"ô] æ"òáå

.äéðéî éìéãá àìå úøë øåñéà ãçé íéîòèä éðù ïðéòáã øàåáîå ,àåä øúåî äðùä ìë éøäù äéðéî éùðéà éìéãá32

åøéîçäù äîã [á"éä] óéñåäå ,ïéøéúî åì ùéù øáã éåäã íåùî åäùîá øñåà õîçã áúë [è"ä úåøåñà úåìëàî å"èô] í"áîøä [á

במשהו,30. דאוסר ש"מ שיעור נתן לא דרבא דמזה לכתוב הוצרכו ולכן במשהו, דחמץ רבא בדברי גרסו שלא מבואר והרא"ש מהרי"ף

בשישים. אלא במשהו אוסר שאינו נקט שר"ת אלא אמר], ד"ה ל. [דף בתוס' ר"ת כגירסת וזה

להלן.31. שיבואר וכפי בשישים, בטל בלאו אלא בכרת שאינו ולמעלה שעות דמשש כתב ולכן

הא32. [דלרש"י במשהו. אוסר במינו שלא דאף בחמץ דהחמירו הא לגבי יחד, הטעמים ב' כתוב במינו] שלא ד"ה כט: [דף ברש"י גם

במשהו]. במינו דמין ושמואל כרב דפסק מדאורייתא, הוי במשהו אוסר דבמינו
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åðéîá àìà øñåà åðéà ïéøéúî åì ùéù øáã øàùù óà] åðéîá àìù íâ øñåàù åáïëìå úöîçî ìë äøñà äøåúäù íåùî àåä [

.åá åøéîçä33

ÌÈÓÚË‰ ÔÈ· Ó"˜Ù�‰

[à‰ÏÚÓÏÂ ˙ÂÚ˘ ˘˘Ó ÁÒÙ ·¯Ú· ·¯Ú˙�˘ ıÓÁ

.à.úøë øåñéà åá ïéà ïééãòù ïåéë ,íéùéùá ìèá æ"ä äìòîìå úåòù ùùîã áúë [ä 'éñ íéçñô á"ô] ù"àøä

.áéåä ñ"åñã ,åäùîá õîçä ïéã àäé çñô áøòá íâ í"áîøä éôìù áúëù éî ùéã àéáä [ä"ä äöîå õîç à"ô] î"îä

.ïéøéúî åì ùéù øáã34

[áıÓÁ· Ô�·¯„ ‡˜ÈÙÒ

,àìå÷ì ïðáøã à÷éôñ ïéã äæá åøîàé àìù ä"ä ë"à ïéøéúî åì ùéù øáã áùçð õîçù í"áîøä éôìã áúë [à ÷"ñ æ"î] â"îôä

øîåà éðàù ïéã äæá åøîàé àì íéøåáéö 'áå íéúá 'á åéäé íà ïëå ,î"ìéùãá àìå÷ì ø"ãñ à"àã [.ã óã äöéá] 'îâá øàåáîë

.àìå÷ì ïðáøã à÷éôñ äæá ïðéøîàã ì"é ,õîçá åøéîçäù øçàä íòèä éôì êà .ïðáøã à÷éôñ éåäã àä ìò ññåáîä35

‰ÎÏ‰Ïõîçã øáåñ äàøðëå ,ù"àøä áúëù íòèä úà ÷ø àéáä [ïîéñä ùéø] à"âîäå ,íéîòèä éðù úà àéáä [à ÷"ñ] æ"èä :

.î"ìéùã áéùç àì

.íéîòèä éðù úà àéáä [à ÷"ñ] á"ðùîäå

Â‰˘Ó· ¯Ò‡�˘ ıÓÁ· ‰‡�‰ ¯ÂÒÈ‡

:äàðäá íâ øñàð åäùîá çñôá øñàðù õîçá íà å÷ìçð íéðåùàøä

.àà"ô àèùå÷ ñåôã] úåéðåîééî úåäâä ë"ëå ,äàðäá íéøñåà [ì 'éñ íù] ù"àøäå [:æì óã äøæ äãåáò ä"ô] ó"éøä

.í"áùøä íùá [ä"ä

.á.äàðäá äøåñà äðéà úáåøòúäù íéøáåñ [.ãò óã æ"ò] ï"áîøäå [ì 'éñ íéòã íéîú] ã"áàøä

:íé÷ñåôä íäá åðãù íéðôåà éðù åðéöî áåøá ìèá øåñéàä ïéàùë äàðä øåñéà ìù úáåøòúá àîìòá äðäå

.àìù ïåéãô ïéòë éåä äæã ,áøåòîä øåñéàä éååùá úåòîä ìù ãåáéàì äëìùä äùåøéô] çìîä íéì øåñéàä éîã úëìåä

.[äàðää øåñéà

חוזר33. הוא הבאה שלשנה כיון דשיל"מ מיקרי לא דחמץ חיים רבינו בשם מפליז"א הר"ש דברי הביא תקעג] סי' [פסחים המרדכי

וא"כ לבערו, וצריך להשהותו אסור והרי מתירין לו שיש דבר חמץ ייחשב דאיך הרמב"ם על הקשה יט] ס"ק עב [כלל יעקב והמנחת לאיסורו.

דשיל"מ. ייחשב שלא קולא מזה תצא לבערו והצריכו חכמים בו שהחמירו דמשום מסתבר לא דמ"מ ותירץ החג, אחרי עד להמתין יוכל לא

. במשהו.34 בזמנו דחמץ רבא בדברי כלול זה דגם במשהו, איסורו פסח בערב דגם נקט אמר] ד"ה הרי"ף בדפי ז: [דף הר"ן גם

הפמ"ג35. דן עוד מקילין. השקול בספק אך לאיסור, בקרוב דוקא זה אך בחמץ, דרבנן בספק שהחמירו פעמים דמצינו בפמ"ג עוד ועיי"ש

דשיל"מ, מדין הוא במשהו שחמץ הטעם דאם וחמץ, נבילה כגון איסורים משני בלועה כף תבשיל לתוך שתחב במקרה נוספת נפק"מ לומר

הפמ"ג ציין [ושוב החמירו. ה"נ בחמץ החמירו רק דישל"מ הוי דלא להרא"ש משא"כ מתירין, אין נבילה לאיסור שהרי מתירין לו אין הכא

הכא]. וה"ה דשיל"מ דחשיבא בטילה שאינה ונתערבה ביו"ט שנולדה טריפה ביצת לגבי צ"צ לשו"ת
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Â‰˘Ó È¯˙

åëéøàäù åäùî éøú ìù ïåãéðä àåäå ,[è"ñ æñú 'éñ] ïìäì äðéã øàåáé äãâð íéùéù äá ùéù äøéã÷ì äìôðå õîç äòìáù äëéúç

.[ë"äå÷ðá íù] ê"ùäå [æè ÷"ñ áö 'éñ ã"åé] æ"èä äæá

‰ÓÁ ‰ˆÓ· Ú‚�˘ ÌÁ ıÓÁ ¯ÎÎ

Ú"Â˘‰ ˙Ú„

àìá íçá íç ïéãë ,äìéèð éãë äöîä úøñàð àìà àåä à÷åã åàìã íéðåøçàä åáúëå ,äôéì÷ éãë äöîä úøñàðã áúë ò"åùä

'éñ) ò"åùá ïë ùøôúð øáë íðîà ,à"òø úäâäá ïééòå ,äìåâä øàáä áúë ïë] .äìéèð éãë øñàðã [ä"ñ ä÷ 'éñ] ì"éé÷ã áèåø

.[äìéèð éãë øñàðã àéãäì áúëù ù"ééò ,(ä"ñ àñú

‡"Ó¯‰ ˙Ú„

:íéðåøçàä äæá å÷ìçð íðîà ,äìéèðá éâñã íéëñîã äøåàëì òîùîå ,ò"åùä ìò ÷ìåç åðéà à"îøä

.àáúë æ"éôòå ,úìåâðøúä ìë úà ïéøñåà úìåâðøúá äèéç äçéìîä øçà àöîð íàù à"îøä áúë [ã"éñ] æñú 'éñá

ë"ùî ìò ïàë êîñ à"îøäù â"îôä áúëå] .åìåë øñåà æ"ä çúåø õîçá äòâðù úçúåø äöîá íâù [á ÷"ñ] à"âîä

÷"ñ ä÷ 'éñ) ê"ùä ë"ùîë ì"é øáãä íòèáå] .éìëä øñàð à"îøä éôìù [àñú 'éñ] ç"áä áúë ïëå .[æñú 'éñ ïî÷ì

.[úéðåðîù êøñ åá ïéàù øáãá óà åìåëá òôòôîã øéîçäì âäðîä äøåú éøåñéàáù úàèç úøåúä íùá (çì

.áõîçã íåùî íòèäå ,äìéèð éãëî øúåéá øéîçäì ïéà à"îøäì óàã åè÷ð [ä"ñ æîú 'éñ] æ"øâäå [àñú 'éñ] ç"øôä

ë"àùî ,ïéøéîçî ïéà ïîùì ùåçë ïéá ïéàé÷á åðà ïéàã ïãéãì óà ïëìå ,úéðåðîù êøñ íäá ïéàù íéøáã íä äöîå

ïéàã ïðéøîà ùåçë àåä íà óà ïëì úéðåðîù àëééù øùááã ,øùá úëéúç ìò äèéç äàöîðù [ãé óéòñ] æñú 'éñá

.äöîä ìëá òôòôî ïëìå õîçì íåèéô ùéù ïðéøéîçîå ïîùì ùåçë ïéá ïéàé÷á åðà

éøáãì ïééöå ,äæá ì÷äìå êåîñì ùé ãñôä íå÷îáã äàøðã áúëå ,úåèéùä éúù úà àéáäù [ïéàå ä"ã äæ óéòñ] ì"äáá ïééòå

.äìéèð éãëî øúåé øñåà åðéà èòåî ãñôä íå÷îá óàã óøöì áúëù ['âä ä"ã çì ÷"ñ ã"ù ä÷ 'éñ ã"åé] â"îôä

‰‡�‰ ¯ÂÒÈ‡ ˙·Â¯Ú˙ ÔÂ„È�·

.à¯ÂÒÈ‡‰ ÈÓ„ ÔÂÈ„Ù

íéöôç åà úåòî ãåáéàì êéìùäì éðäî àìã äðååëäå .øàùä øåëîì øéúäì õîçä éîã ïåéãô éðäî àìã [äæ óéòñ] à"îøä áúë

.[á ÷"ñ] î"ãá àáåäå [àñ÷ú 'éñ íéçñô] éëãøîá àåä ïéãä øå÷î .ïåéãô ïéòë éåä äæã ,áøòúðù øåñéàä éååùá

êéìåé øîåà øæòéìà 'ø 'åëå íéøçàá áøòúðå [æ"ò ìù øëøëá âøàðù íåùî] äàðäá øåñàù ãâá [:èî óã æ"ò] äðùîä ô"ò àåäå

:äæ ïéãá íéðåùàøä å÷ìçðù [á ÷"ñ é÷ 'éñ ã"åé] ê"ùá ïééòå ,[â"ñ áî÷ 'éñ ã"åé] ò"åùá äëìäì ÷ñôð ïëå .çìîä íéì äàðä

.àúëìåäã åáúë [àîúú 'éñ æ"ò éëãøîáå ïìåë ä"ã :àô óã úåîáé 'ñåúá àáåî] í"áùøäå [æ"ä à"ëàî æ"èô] ã"áàøä

.áøòúðù õîç åà äìøò éøåñéàá íâ àéðäî çìîä íéì äàðä

.áãåòå [àñ÷ú 'éñ íéçñô] éëãøîäå [è 'éñ æ"ò â"ô] ù"àøäå [øæòéìà 'ø ä"ã áë óã æ"ò] ï"øäå [íù úåîáé] 'ñåú

úö÷ äîåã æ"ä çìîä íéì äàðä êéìåîùë ïëìå äéîã úñôåú æ"òã ,äæ øúéä øîàð æ"ò ïéðòì ÷øù åè÷ð íé÷ñåô

.äëìäì ê"ùä è÷ð ïëå ,[äæ óéòñ] à"îøä ÷ñô ïëå ,ð"äåñéà øàùá ë"àùî ,øåñéàä úëìåäì

áúëå ,ãéñôä àì äæ øúéä ìò êåîñì ì÷éîä ãàî äáåøî ãñôä íå÷îáù áúë á÷òé ÷çäù àéáäù [à ÷"ñ] ö"äòùá ïééòå

ö"äòùä
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úåúìéàùä úèéù úà â"äëá óøöì íå÷î äéäã áúë [ïéðòìå ä"ã â ÷"ñ èé÷ 'éñ ã"åé] à"åæçäå .ïë òîùî àì íéðåøçàä øàùîù

éøëðì øåëîì àéäå íéðåùàøä øàù ìò úîëñåîä úøçà äöò ùé ä"àìáù óéñåä êà ,åäùîá øñåà åðéà çñôá õîçã øáåñä

.åáù øåñéà éîãî õåç

.á¯ÂÒÈ‡‰ ÈÓ„Ó ıÂÁ È¯Î�Ï ˙·Â¯Ú˙‰ ˙¯ÈÎÓ

ïééá [.ãò óã æ"ò] äðùîá àåä [øåñéàäî äðäé àìù] øåñéàä éîãî õåç éøëðì äàðä éøåñéà úáåøòú úøéëî ìù ïåãéðä øå÷î

úáåøòúá â"áùøë äëìäã 'îâá åøîàå .åáù øåñéà éîãî õåç éøëðì åøëåîã â"áùø øîàå ,äàðäá øåñà øåáä ìëã øåáì ìôðù êñð

åù÷ä [äìøò â"ô] éîìùåøéáå .[ïééá ïéé úáåøòúá óà â"áùøë åì÷ä íðéé íúñáå] ,çìá çì ïééá ïéé úáåøòúá àìå úåéáçá úéáç

øåñéà ïéã ø÷éò ãöîã åöøéúå ,øåñéàä øåáò íéîã ìèåð åðéàù ì"ðä ïôåàá éøëðì äìøò ìù úáåøòú øåëîì ïðéøù àì éàîàã

.ìàøùéì øåëîéå éøëðä øåæçé àîù åùùçù àìà ,øúåî æ"ä äàðää

àìà åáù øåñéà éîãî õåç åøëåîì íéîëç åì÷ä àìù [à"ñ æîú 'éñ] æ"øâä áúë ,ïééá ïéé ïéáì úéáçá úéáç ïéá ÷åìéçä íòèá

íéîã ìèåð åðéàå úáåøòúä úà øëåîù é"ò ïëìå ,úáåøòúäî åãéøôäì øùôà äéä øëéð øåñéàä äéä íàù ,ùáéá ùáé úáåøòúá

.äøëåîì íéîëç åìé÷ä àì äãéøôäì êééù àìã çìá çì úáåøòúá ë"àùî ,úáåøòúäî øåñéàä úà ãéøôîë éåä

‰ÎÏ‰Ï:íéðôåà äùìù ïéá ïéçáäì ùéù íé÷ñåôá øàáúî :

.àòîùî êë ,úéáçá úéáç áøòúðù êñð ïééî òøâ àìã ,äáù øåñéà éîãî õåç äøëåîì øúåî ùáéá ùáé úáåøòú

.[à ÷"ñ æ"îå ,äæ 'éñì äçéúô] â"îôá øàåáî êëå [ñ÷ú 'éñ íéçñô] éëãøîá

.áà"âîá àáåäå [ñ÷ú 'éñ íéçñô] éëãøîä ë"ë ,éåâì äøëåîì øåñà äá úáøåòî øåñéàä úåùîî øùà çìá çì úáåøòú

.åøñàù ïééá ïéé úáåøòúì éîãå ò"åëì àåä äæ øåñéàù [à"ñ] æ"øâä áúëå .[å ÷"ñ äîú 'éñ]

.âò"åùä äæá å÷ìçð äèéçä úà åøéñäå úò÷åáî äèéç äá äàöîðù úìùåáî úìåâðøú ïåâë ìëàîá òìáðù õîç íòè

:à"îøäå

.øåñéàä øåáò íéîã óéñåî éåâä ïéàù ïåéë éåâì äøëåîì øéúä [é óéòñ æñú 'éñ] ò"åùä [à

.ìëä óåøùì ïéáééçîå éåâì øåëîì øåñàì ïéâäåð åìà úåðéãîáù áúë à"îøäå [á36

.éøëðì åøëåîì àìà åôøåùì àìù ì÷äì ùé ãàî äáåøî ãñôä íå÷îáù æ"øâäå øéàî úéáäå ç"øôä åáúëå

ëáã â"îôä íùá [åäùîá ä"ã] ì"äáä áúëå÷"ñ æ"î] áúë ïëìå ,éøëðì øåëîì ì÷äì ùé óñåð óåøéö ùéù íå÷î ì

.éåâì øåëîì ì÷äì øùôà íéùéù ïéàå çñô áøòáù â"îôä áúë ãåò .éåâì øåëîì ì÷äì ùé åäùî éøúáù [à

ÁÒÙ· ıÓÁ Ì‰· Ï˘·˙�˘ ÌÈÏÎ

.äìòâä åà äøéáù íéëéøö ïéàå çñôä øçàì íéøúåî çñôá õîç íäá ìùáúðù íéìëã à"îøä áúë

ïá åðéà íäá øåæâì êééù àìå ,íîåé éðá íðéàù íéìë åìà éøä çñôä øçàìù íåùî íòèä [ã ÷"ñ á"ðùîá àáåä] â"îôä áúëå

לא36. [אף יראה בל איסור משום ולא תקלה מחשש הוא לשרוף שהחיוב כתב צבי חכם שבשו"ת שהביא יח] ס"ק תסז [סי' שע"ת עיין

מדרבנן]. יראה בל



18

.çñôä øçà øúåî õîçù íåùî åîåé ïá åèà åîåé37

'éñ] á"ðùîá àáåäå â"îôä ÷ôúñð ,åîåé ïá àåä éìëä ïééãò çñôä øçàìù ïôåàá çñô ìù ïåøçà íåéá õîç ìùéáù éî ïéðòìå

.[ã ÷"ñ àðú

ıÓÁ‰ ˙‡ ÌËÙÓ‰ ÔÓ˘ ¯˙È‰

åðééä [äìéèð éãë åðééäã ìéòì ùøôúðå] äòâî íå÷î úà àìà úøñåà äðéà äöîá äòâðù õîç øëëã ïðéøîàã àäã ò"åùä áúë

úà íèôî ïîåùä éøä ïîåù äá ùéù àãéèùô àéä äöîä íàù ò"åùä úðååëù [á ÷"ñ] à"âîä áúëå .ïòôòôîä øáã íù ïéàùë

.[ä 'éòñ ä÷ 'éñ] ã"åéá øàåáîëå äöîä ìëá òôòôî àåäå õîçä

.íåèéô ïéã ïéàã çéëåäì êéøàä [é ÷"ñ íù ã"åé] æ"èäù àéáä [á ÷"ñ æ"î] â"îôäå

‰ÎÏ‰Ï,äöîä ìëá åúòéìá êéìåîå íèôúî õîçù åè÷ð íé÷ñåôä :38äöîä ÷øù íéðåøçàä íùá [ç ÷"ñ] á"ðùîä áúë íðîà

.éøëðì ïøëîéù åà äôéì÷ é"ò ïøéúäì ùé äá åòâðù úåöî øàù ìáà ,äìåë úøñàð õîçä äá òâðù39

‡ÁÈ¯ ÔÈ„· ‡"Ó¯‰ È¯·„·

å÷ñô äëìäì .àúìéî åàì àçéø øáñ éåìå àúìéî àçéø øáñ áøã ,éåìå áø å÷ìçðã [:åò óã íéçñô] 'îâá àéä àúìéî àçéø úéâåñ

.àúìéî àçéøã áøë ÷ñô ú"øå ,[øåñà øùá íò øùë øùá úåìöì øåñà äìéçúëì íðîà] àúìéî åàì àçéøù éåìë íéðåùàøä áåø

.õîç øåñéà éðéãì òâåðù äî ïëå íéðéãä éãåñéî ÷ìç åàáåé ïìäìå .ù"ééò ,[ç÷ 'éñ ã"åé] ò"åùá àçéø éðéã åøøáúðå

:çñôá õîç ïéðòì àúìéî àçéø ïéãá íéðåùàøä å÷ìçð

.à:äæì íéîòè éðù áúëå .àúìéî åàì àçéø ïðéøîà õîç øåñéà éáâì íâù áúë [ò÷ú 'éñ íéçñô] éëãøîä

áúë ïëå ,åäùîë óà áéùç àì àúìéî åàì àçéø ã"îìã ì"ñã äæî øàåáîå] .àúìéî åàì àçéø øîàã éåìë ì"éé÷ [à

.[ì"éøäî íùá à"øâä40

.[:åò óã] íéçñô 'îâá øàåáîëå àçéø ùé ïîù øùáì à÷åãå ,àåä ùåçëã àçéø ïéà õîçì [á41

א]37. ס"ק שיח סי' במג"א [שהובאו הרשב"א מדברי בכה"ג] יומו בן אטו יומו בן אינו גזרינן [דלא זו סברא על שהעיר בפמ"ג ועיין

לו אסור הכלי כן שבישל, לזה עולמית אסור שהמאכל כשם במזיד, בשבת מאכל בו שנתבשל יומודכלי בן אינו בזה וגזרו שיגעילנו, עד

כלל. איסור בזה יהא לא החול] [בימות עכשיו יבשל שאם אף יומו בן אטו

חשבינן38. לשמן כחוש בין בקיאין אנו דאין דלדידן אמרינן כחוש בשר הוא ההיתר אם דגם גר"ז] ב, ס"ק א"א [פמ"ג הפוסקים ונקטו

בכולו. ואוסר החמץ את דמפטם הא לענין גם כשמן ליה

משום39. והטעם התרנגולת, כל לאסור הרמ"א דנקט חיטה בה ונמצאה שנמלחה בתרנגולת יד] סעיף תסז סי' [להלן ברמ"א איתא זה וכעין

קליפה. כדי רק נאסרות תרנגולות שאר אך לשמן], כחוש בין בקיאין אנו שאין משום הדין [ושורש בכולו דמפעפעת במליחה מחמרינן דאנן

וכדלהלן.40. משהו חשיב דריחא משמע ברי"ף וגם משהו, חשיב דריחא דכתבו סו:] דף [ע"ז כתוס' דלא וזה

[מ"ז41. והפמ"ג ג]. דין לה [כלל חטאת בתורת משמע וכן החמץ, את הבשר יפטם שמן צלי בשר עם חמץ פת בתנור יאפה אם ולפי"ז

לא פיטום גם הלבוש שלפי דמסתבר הפמ"ג וכתב למרחוק. הולך ואינו יבש ריח דהוי חמץ ריח על שכתב הלבוש לשון את הביא ג] ס"ק

חמץ אחד בתנור נאפין שהיו תודה מלחמי ריח, לחמץ שאין ר"ת ראיית נתיישבה הלבוש סברת שלפי הפמ"ג כתב עוד לריח. בזה יגרום

והפמ"ג שמן, ולא מפטם שומן דרק ליישב כתב יעקב והמנחת שמן. בהם היה תודה לחמי דהא וצ"ע במצה, החמץ ריח נכנס ולא ומצה

הלבוש. וכסברת פיטום, מקבל ואינו יבש הוא בטבעו שחמץ אלא מפטם, שמן דגם נקט עצמו
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.á,àúìéî åàì àçéø íäáã íéìåãâ íéøåðúá óàã åôéñåäå ,õîçá àçéø øåñàì åáúë [àáø ä"ãåñ :åñ óã] æ"òá 'ñåú

.õîçá øñåà æ"äå åäùî ùé î"î ,íåèéô åá ïéàù øåðú äùòîá óàå42

‰ÎÏ‰Ï.ãñôä íå÷îá ì÷äì ùéã [íù ã"åé] à"îøä áúë :

øåéöá ìáà ,ïîù éìö øùá íò õîç úô åôàù éåöî ïéàù øåéöá àéä ú÷åìçîä ø÷éò ìëù øéàî úéáäî àéáäù äëìä øåàéáá ïééò

éøäù ,åäùî éøúî éôè òøâã éøù ò"åëì ,øåðúáù ïéìëåà øàù øåñàì íà ïåãì åðàáå ìéùáúá äèéç äàöîðù çéëù øúåéä

åìéôà åðéà àçéøã ï"áîøä úøáñ úà ïéôøöî â"äëáå ,åäùî ë"â éåä ïéìëåàä øàùì ìéùáúäîå åäùî àìà äðéà ìéùáúá äèéçä

.è"åé úçîù úòéðî íå÷îá øúåî äæ éøäå ,åäùîá øñåà åðéà çñôá õîçù úåúìéàùä úèéùì åäùî

÷"ñ æ"î â"îô] íéøåñéà øàù ïéãë õîç ïéã äìòîìå úåòù ùùî óà çñô áøòá êà ,åîöò çñôá àéä ú÷åìçîä ìëã èåùôå

.[ã

‡ÁÈ¯ ˘È˘ ÌÈ�ÙÂ‡‰

õîçá åá å÷ìçðùå ,ïéøåñéà øàùá äìéçúëì øñàðù] àçéø ïéã øîàð íéàðú äùìù íéîéé÷úî øùàë à÷åãã áúë [â ÷"ñ] æ"èä

:[ãáòéãá óà øñåà íà

.íéðåøùò áé ÷éæçî åðéàù ïè÷ øåðúä àäéù [à43

.çåúô àìå íåúñ øåðúä àäéù [á

.úåñåëî àìå úåéåìâ øåðúá úåìöðä úåëéúçä éúù åéäéù [â44

È¯Ó‚Ï ÌÂ˙Ò ¯Â�˙

á÷ð íå÷îá úö÷ çåúôùë à÷åã àåä íåúñ øåðúá àçéø åøéúäù äîã ä"åàä éøáã úà à"îøä àéáä [à"ñ ç÷ 'éñ ã"åé] ò"åùá

ãñôä åðééäã (ç ÷"ñ) ê"ùä 'éôå] .àãéñô íå÷îá àìù øéîçäì à"îøä áúëå ,øåñà éøîâì íåúñá ìáà ,ãöä ïî åà ïùòä úàéöé

.[úàèç úøåúá øàåáîë ,äáåøî

:õîç øåñéà éáâì éøîâì íåúñ øåðúá íéðåøçàä å÷ìçðå

.àùé õîç øåñéà éáâì ë"à ,äáåøî ãñôäá àì íà ãáòéãá óà åøñà íéøåñéà øàù éáâìù ïåéëã áúë [ã ÷"ñ] à"âîä

.[øéîçäì íéôåøéö äîë ãåò áúëù à"âîá ù"ééòå] î"ôäá óà øåñàì45

.á÷"ñ] á÷òé ÷çäå [ç÷ 'éñ ã"åé] éúìôå éúøëä åáúë ïëå ,à"îøä éøáã åøîàð éøîâì íåúñá íâù òîùî [â ÷"ñ] æ"èá

דריחא42. רב דסברת הוסיף ועוד ראיות, כמה לזה והביא מילתא, לאו דריחא כלוי דקיי"ל שהאריך לב.] דף חולין [פ"ז ברי"ף ע"ע

וסובר חולק והרמב"ן איכא. מיהא דמשהו הרי"ף דסובר והיינו במשהו, ואוסר בטל אינו במינו דמין בעלמא דס"ל במאי שייכא מילתא

כמשהו. אף חשיב לא דריח המהרי"ל בשם הביא י] [ס"ק שהגר"א לעיל הזכרנו וכבר משהו. בגדר אף אינו דריחא

עשרונים.43. יב של זה שיעור משערין כיצד קח] סי' [יו"ד ובאחרונים בפוסקים ועיין

שאל"כ44. משהו, אפילו בזה שאין מוכח פתוח, או גדול בתנור לכתחילה אף שרינן איסורין שבשאר דמזה ג] ס"ק [מ"ז הפמ"ג וכתב

לכתחילה. איסור לבטל האיסור בזה היה

וסיים45. בצ"ע, זאת הניח שהא"ר והביא בזה שדן ד] ס"ק [א"א בפמ"ג עיין לגמרי, סתום כשהוא עשרונים] יב [המחזיק גדול תנור ולגבי

בו. גוערין אין יו"ט שמחת ומניעת הפ"מ במקום דהמיקל הפמ"ג
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ãñôä íå÷îá ì÷äì ùé æ"éôìå .[âé ÷"ñ] äøåøá äðùîä íàéáäå ,íãà ééçäå íåìù øäðäå æ"øâäå íééç øå÷îäå [é

.éøîâì íåúñã øåðúá íâ äáåøî

È¯Ó‚Ï ÌÂ˙Ò ¯Â�˙· Ï˘·˙Ó‰ ÏÈ˘·˙

÷ñôð êëå .áø éôì íâ àçéø øåñéà ïéà úåøéã÷ éúùá úåàöîð øúéääå øåñéàä ìù úåëéúçä íàã àúéà [:åò óã] íéçñô 'îâá

.[á"ñ ç÷ 'éñ ã"åé] ò"åùá äëìäì46

,úåøéã÷á íâ àçéø øåñéà ùé ,úáùì ïéîç ïéðîåèù êøãë éøîâì íåúñ øåðúä íàù áúëù å"éøäî éøáã úà àéáä íù à"îøäå

.äáåøî ãñôä íå÷îá àìà ì÷äì ïéàå

,úáùì íéðåîèä ïéîçë äìéìä ìë íù ãîåò íà àìà éøîâì íåúñá óà øéîçäì ïéàù äàøð ìéùáú ïéðòìã [ã ÷"ñ] à"âîä áúëå

.éøîâì íåúñ øåðúá óà ãáòéãá øñåà åðéà ìéùáú íúñ êà

ïðéùééç éìöë åðéã æàã éøîâì íåúñ øåðúá éë ,äìéìä ìë ïåîè äéäù ìéùáú ãáòéãá óà øåñàì ùé çñô ïéðòìã à"âîä áúëå

ãáòéã øåñàì ïéà éìöá íâù åáúëå à"âîä ìò å÷ìçðù ìéòì åàáåäù íéðåøçàä øàùå .çñôá õîç ïéðòì àçéøì ãáòéãá óà

.ïéðåîèä ïéîçá ù"ë ,î"ôä íå÷îá

‰ÚÈÊ ÔÈ·Ï ‡ÁÈ¯ ÔÈ· Ï„·‰‰

÷"ñ] à"âîä áúëå .ïåáéì ïåòè äøéëä ìò äúåà ïéôåàùë äøøçä ìò ïéçéðîù ìæøá ìù éåñéëã àúéà [åè óéòñ àðú 'éñ] ò"åùá

.äøøçä ìáäî òéæî éåñéëäù ãåòå ,äøøçá éåñéëä òâåð íéîòô áåøáù íåùî íòèäã ,øåèä íùá [ì

.øùá ìù äøéã÷ì úçúî äøéëá úçðåîä çúåø áìç ìù úáçî éáâì [áö 'éñ ã"åé] ò"åùá íâ äòéæ øåñéà åðéöîå

,[íéîééåñî íéðôåàá õîçá ïðéøîçîã àìà] àåä àúìéî åàì ïéãä ø÷éòîã åá ïðéè÷ðå ,çúåø éø÷éî ïôåà äæéàá øøáì êéøö æ"éôìå

.ïéãä ø÷éòî ïéøåñéà øàùá óà øåñàå äòéæ éø÷éî ïôåà äæéàáå

úåøéã÷ 'áá êà ,äòéæ øåñéà ùé äìåâî àéäå äðåéìòä äøéã÷ì úçúî úçðåî úçúåøä äøéã÷ä øùàëã [ã ÷"ñ à"à] â"îôä áúëå

.àçéø ÷ø äòéæ ïàë ïéà åæ ãöá åæ

È¯Î� Ï˘ ˙Ù ÁÈ¯‰Ï ¯ÂÒÈ‡‰

ìàøùéì äàðäá çñôá øåñà éøëð ìù õîç íâã ,éøëð ìù õîç íçì çñôá çéøäì øåñàù èåùôã [ã ÷"ñåñ à"à] â"îôä áúë

.[.èë óã íéçñô] 'îâá øàåáîë47

נקט46. [וכן ריחא, בו אין קדר צלי ואפילו מפסקת, הקדירה שדופן בזה תלוי העיקר אם דיעות שתי שהביא טז] [ס"ק בש"ך ועיי"ש

הרשב"א, בשם הטור וכלשון לצלי, דומה ואינו ריחא כ"כ אין ורוטב מים בתוך המתבשל שלתבשיל משום שהעיקר או לעיקר], הש"ך

כהרשב"א. דהעיקר נקט ד] [ס"ק והמג"א

אסור.47. עכו"ם של דודאי הבינותי, שלא בהנאה, אסור "שמא" להריח דאין האו"ה בשם שכתב יעקב החק על הפמ"ג וכתב
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· ÛÈÚÒ
:åðîæá õîçë åäùîá åðéã åà ,íéøåñéà øàùë íéùéùá ìèá íà äìòîìå úåòù ùùî çñô áøòá áøòúðù õîçá å÷ìçð íéðåùàøä

.à,úøë øåñéà åá ïéàù íåùî íòèäå ,íéùéùá ìèáã åáúë [ä 'éñ á"ô íéçñô] ù"àøäå [àáø ä"ãåñ :åñ óã æ"ò] 'ñåú

.ú"äñ íùá [áð÷ú 'éñ íéçñô] éëãøîä ë"ëå ,åäùîá åøéîçä úøëá åøåñéàù ùîî çñôá ÷øå

.áóìàá óà ìèá àåä ïéà ïéøéúî åì ùéù øáã áåùç õîçã í"áîøä úòãìù à"é íùá áúë [ä"ä õîç à"ô] î"îä

äìòîìå úåòù ùùîã áúë [øîà ä"ã :æ óã ,íéçñô á"ô] ï"øä íâ .[.ì óã] éøéàîä ë"ëå ,äìòîìå úåòù ùùî íâ

.åðîæá õîç ììëá äæã ,åäùîá åðéã48

.íé÷ìåçä úòã úà ììë àéáä àìå ,íéùéùá ìèáã úåèéùôá ÷ñô ò"åùäå

ù ùùî çñô áøòá ùáéá ùáé úáåøòú ïéðòìåìèá åðéîá ïéî àåä íàå ,ïéøåñéà øàùë åðéãã [á ÷"ñ] à"âîä áúë äìòîìå úåò

.íéùéù ö"àå éøúá ãç49

ÁÒÙ· ·¯Ú˙�˘ ‰˘˜Â� ıÓÁ

:åäùîá øñåà íà äù÷åð õîçá å÷ìçð íé÷ñåôä

.à[æ"ò ä"ô] ù"àøä ïåùì íåùî åîòèå ,åäùîá øñåà äù÷åð õîç íâã [åô÷ 'éñå ãñ÷ 'éñ á"ç ã"äú] é"àøäî úòã

.äù÷åð õîçá íâ êééù äæ íòèå ,äðùä ìë äéðéî éìéãá àìã íåùî õîçá åøéîçäã50÷"ñ] äùî éëøãä åáúë ïëå

.[èé ÷"ñ] æ"èäå ç"øôäå [ä51

.á.àðéãì à"âîä è÷ð ïëå ,çñôá áøòúðùë óà íéùéùá ìèá äù÷åð õîçã áúë [ä ÷"ñ à"âîá àáåä] ì"éøäîä52ïëå

.æ"øâäå íãà ééçäå íééç øå÷îäå íåìù øäðä åè÷ð

‰ÎÏ‰Ï.÷çãä úòùá à"âîä ìò êåîñì ùéã [åè ÷"ñ] á"ðùîä áúë :

‰ÏÚÓÏÂ ˙ÂÚ˘ ˘˘Ó ÁÒÙ ·¯Ú· Ù"ÏË� ÔÈ„

ïìäì ä"òá äæ ïéã øàåáéå ,øñåà åðéà åà øñåà íà íâôì íòè ïúåð àåäå åîöò çñôá áøòúðù õîçá å÷ìçð íéðåùàøä

.[é óéòñ]

בשישים.48. דבטל נקט נז] [סי' הר"ן שבתשובת ציין נזר האבני אמנם

וראה49. שם, המג"א כתב [כך הפסח. קודם לאוכלו צריך ולכן הפסח, כשתגיע וניעורה חוזרת יב"ב דתערובת ד] [סעיף להלן עיין אמנם

לאכול יכול שיטתו ולפי התערובת, כל את יחד אופה או כשמבשל אלא בפסח וניעור חוזר יב"ב אין אחרונים הרבה דלפי [שם] להלן

הפסח]. בתוך אחד אחד הזו מהתערובת

דפסחים)50. (פ"ב הרא"ש דברי את התה"ד ראה דלא ה) ס"ק המג"א (על חיים נתיב בספר [וכתב כרת. באיסור תלוי הדבר אין התה"ד ולפי

במשהו אסרו לא למה כרת בעונש תלוי שאינו דא"כ עצמו על התה"ד והקשה בכרת]. אסור דהחמץ משום גם היא במשהו שהחומרא

ד שאני, פסח דערב ותירץ ולמעלה, שעות משש פסח במשהו.בערב אסרו ולא מיניה דבדילי קצת מיקרי לכן הביעור זמן שהוא כיון

מותר51. וכן בביתו, להשהותו מותר מ"מ בפסח, שנתערב נוקשה לאכול אסרו והט"ז שהמהרא"י דאף ה] סוס"ק [א"א הפמ"ג וכתב

החמץ. מדמי חוץ לנכרי למוכרו

החמיר.52. למה צ"ע דאל"כ התורה, מן הוא נוקשה חמץ שאיסור התה"ד סובר דכנראה המג"א וכתב
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íéøáåñ çñôá ô"ìèð íéøñåàäã íåùî íòèäå ,øñåà ô"ìèð ïéà ò"åëì äìòîìå úåòù ùùî çñô áøòáù à"îøä áúë íðîà

íòè ïúåð åðéàù óà ô"ìèðá åøéîçä ïë íòè ïúåð åðéàù óà åäùî øåñàì åøéîçäù íùëå ,åäùî úáåøòúî ìé÷ àì ô"ìèðã

.øñåà åðéà ô"ìèðù ù"ëå ä"ä ,åäùîá øñåà õîç ïéàù äìòîìå úåòù ùùî çñô áøòá ìáà ,çáùì

.[æé ÷"ñ] á"ðùîá àáåäå ,íâôì íòè ïúåð àåäùë éøù î"î õîçä ãâð íéùéù ïéàùë óàã [áé ÷"ñ] á÷òé ÷çä áúëå

¯˘· ÌÚ ıÓÁ

ïéð÷úîù éåöî àäã äîú á÷òé ÷çáå ,ô"ìèð ååä øùá íò åìùáúðù õîç åà øåàùã è÷ìä éìáùä íùá [å ÷"ñ] à"âîä áúë

÷éúòä á"ðùîäå] íâôì íòè ïúåðù åá íéòãåéù íééåñî õîçá éøééàã øàåáî ì"äáùä ïåùìáã é"çä àéáäå .íçì éøåøéô íò øùá

.[øúåéá õîåçîá

ÌÈÓ· ıÓÁ

.ô"ìèð éåä íéî øåáá úåàöîðä úåöîåçî íéèçã [çñ÷ú 'éñ] éëãøîä áúë

.çéáùî åà íâåô íà ÷ôñ éåäã éëãøîä áúë øàáá õîç úñéò éáâìå

.çáùì íòè ïúåð áéùçã [å ÷"ñ à"à] â"îôä áúë íçì éáâìå

‰ÏÚÓÏÂ ˙ÂÚ˘ ˘˘Ó ‡ÁÈ¯

àìå åîöò çñôá àìà ïéøåñéà øàùî øúåé øéîçäì ïéà àçéø ïéã ïéðòì íâù íéðåøçàä íùá [ïúåðå ä"ã] äëìä øåàéáä áúë

,åäùîë éåäã íåùî àåä õîçá àçéøá àøîåçä íòè ø÷éò ìëã ,ô"ìèð éáâì ì"ðë íòèäå ,äìòîìå úåòù ùùî çñô áøòá

.åäùî ïðéøñà àì çñô áøòáå

‚ ÛÈÚÒ
.[ç"ä à"ô àèùå÷ ñåôã] é"éîâä íùá ãé÷ 'éñ ïùãä úîåøúá àåä ò"åùä ìù ïéãä øå÷î

øéúäì ïëúé àìã "íéùéùá äìèáã ,øúåî" ì"öå ñ"è àåäù íéðåøçàä åáúëå ,"íéùéùá äìèáì øúåî" áåúë ò"åùä ìù íéñåôãáå

óéñåäì åëøèöéå äìéáð úéùòð äëéúçã ïðéøîà ë"à úìåâðøúä ãâð íéùéù øùáá äéä àì íàã ãåòå .äìéçúëì øåñéà ìèáì

.[à"òø] øùáä ìë ãâðë íéùéù

,úìùåáî úìåâðøúá à÷åã åðééä íéùéùá äìéèá äèéçäã ò"åùá àúéàã äîã [*áé ÷"ñ á÷òé ÷çä ìò] øéàî úéá úäâäá áúëå

éãëá øåòéùá íéùéù ïéà íà] äìéèð éãë äðîî øéñäì êéøö àìà íéùéùá äìèáì éâñ àì äéåôà äöîá äèéç äàöîð íà ìáà

.[å ÷"ñ èé÷ 'éñ] à"åæçä ë"ëå ,[ð ÷"ñ] á"ðùîá íù øàåáîëå [àé 'éòñ æñú 'éñ] à"îøä ë"ëå ,[õîçä ãâðë äìéèð

‡ÓÏÚ· ÌÚË· ¯ÂÚÈ�Â ¯ÊÂÁ

.ã óéòñ ïìäì ä"æòá äæ ïéã øàåáéå ,øåòéðå øæåç ïðéøîà àì ò"åëì àîìòá íòè úòéìááù [æ ÷"ñ] à"âîä áúë

Ë ˜"Ò ‡"‚Ó‰ È¯·„ Û¯Â˙

äúéäù õîç ìù äèéçî íòè èéìôî åá úãìåñ ãéäù éðù éìë íà åðã ãçà ãöîù ,íé÷ñåôä éøáãá äøéúñ äù÷ä à"âîä

,åëåúá
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èìåô íðéà íéððåö íéîù èåùôã øàåáîå ,ìùáî åðéà éðù éìëù íùë íòè èéìôî åðéàù åàè÷ð [á"éñ] æñú 'éñá åìéàå .íòè íé

.íéîá åøùù íéìåâðøúä åøñàðå õîçäî åäùî íéòìåá íéððåö íéî åìéôàù øéîçäì à"îøä

[çñô úåëìä óåñ] úåéðåîééî úåäâä éøáãá ïéáå [áé 'éòñ æñú 'éñì â"ñ æîú 'éñî] à"îøä éøáãá ïéá åæ äøéúñ äù÷î à"âîä

.éëãøîä éøáãá ïéáå

'éñ] íé÷ñåôä åðãù äîå ,íòè íéèéìôî íéððåö íéî íâù ð"äàã õøúìå ïåãì à"âîä áúë à"îøä éøáãáù äøéúñä éáâì äðäå

,äèéçä äéìò äìôð æàå éðù éìëá íåçéðäå çúåøä ïåùàøä éìëäî úìåâðøúä úà åàéöåä àìà ,íéî ïéàùë åðééä éðù éìëá [æîú

äèéìô àëééù úìåâðøúä ìù íåçä úîçî ÷ø ïëìå ,íéèéìôî íä éøä íéî ùéùë ÷øã ,èéìôî ïðåö íâù øîåì êééù àì äæáù

.íé÷ñåôä äæá å÷ìçðå ,éðù éìëá àéä úìåâðøúäù àìà53

ä"ôàå ,íéîá äèéç äàöîðå éðù éìëá íéìåâðøú ìù äâéìîá éøééî íùã ,é"éîäâä éøáãá äøéúñä úà áùééî åðéà äæ õåøéú íðîà

äèéçäî íòè íéèìåô íéððåö íéî íâù óàù øáåñ é"éîäâäù áùééì à"âîä áúëå .èéìôîå òéìáî åðéà éðù éìëù é"éîäâä ïã

íéîá çë ïéàã ,äèéçäî òìá àì íéððåö íéî åúåàá äøùù øùá ìáà ,[øùáä øñàé íéî íúåàá øùá ìùáé íà ïëìå] íéøñàðå

.øùáä êåúá òéìáäì íéððåöä

,íéððåöá äúøùðù úìåâðøúä úà íâ øñà (æñú 'éñ) à"îøáã ,à"îøä éøáãá õåøéúä úà áùééî åðéà äæ õåøéúù à"âîä áúëå]

.[íéî éìá øùáá éøééà æîú 'éñáù ìéòìãë õøúì êøöåä ïëìå

åá ùøåôî íâå ,íéî äá ùéù äâéìîá éøééà éëãøîäã ,íéáùééî à"âîä ìù ì"ðä íéöåøéúä éðù ïéà éëãøîä éøáã úøéúñ éáâìå

.ì"ðä äøéúñä ò"ö áåùå ,øùáä íâ øñàð ïðåöáã

áúëå ,õîç éìëá åâìîùë éøééà àìà ,ïéòá õîç éìëá äéäùë éøééà àì äâéìî ïéðòá ïãù éëãøîäã ,óñåð ÷åìéç à"âîä áúëå

éâñ àìå ,éðù éìë íåç ãöî ïåãì éëãøîä êøöåä ïëìå ,ìëåàá òåìáä úà ÷ø éìëá òåìáä úà èéìôî åðéà ïðåöù ì"éã à"âîä

.éìëá òåìáä úà èåìôì éãë íéððåöä íéîä íöòá

íéøáãäù íéðåøçàä åù÷úð "éãéî äù÷ àì éúáúëù äî éôìå" ë"ùî ãò "'åëå éëãøîá åäéî" ë"ùîá à"âîä éøáã êùîäáå

úéöçîá ïééòå ,÷"ñä êùîäá úåéäì êéøö àåäå ïàë åîå÷î ïéà äæä òè÷ä ìëù áúëù íééç øå÷îá ïééòå ,íéðáåî íðéàå íéîåúñ

.à"âîä éøáãá øàéáù äî ì÷ùä

äîå .[é"éîâä úòãá ìéòì áúëù ÷åìéçäëå] øùáä àìå íéøåñà íéîä ÷øã ì"ñã ,éëãøîä éøáãá óñåð êìäî à"âîä áúë ë"çàå

ïéà íé÷ãñ ïéàùë êà ,íé÷ãñä êåúì íéñðëð íéîäù [íé÷ãñ ùåøéô] éìéô äéá úéàãá ÷ø àåä øùáä ìò øåñéà éëãøîá åðéöîù

.øùáá íéòìáð íéîä

:‰Ê ÏÎÓ ‰ÏÂÚ‰

úà íâ øñåà [æñú 'éñ] à"îøäù à"âîä áúë ,äòå÷á äèéç äàöîðå äùéáë øåòéù åá ääù àìå ïðåöá äøùðù øùá ïéðòá (à

íâù ì"é ,éìéô äéá úéàãá éøééà éëãøîäã áúë øùàë åà ,éìéô äéá úéìãá íâ øùáä øñàðã ì"ñ àðéãì íà ïééòì ùéå .øùáä

øùáä ïéà éìéô ïéàùëã ,àðéãì äæá ì÷éî à"âîäù ïéáäù òîùî [äîå ä"ã è"÷ñ à"à] â"îôäîå ,â"äëá àìà øñà àì à"îøä

.øñàð

.ìëàîä øñàð øçà ìëàî íäá ìùéá íàå ,åøñàð äèéçä íäá äúéäù íéîäå (á

ולהלן53. שני. ככלי דינו שני בכלי המונח גוש דבר שגם דס"ל הרמ"א בשיטת כאן אזיל שהמג"א צ"ל גוש, דבר היא שהתרנגולת ואף

להחמיר. יש ה"נ בגוש המחמירים שלדעת המג"א כתב הס"ק בסוף
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ïéàù àðéãì ÷éñî ïëà à"âîä íà ïééòì ùé ,éìëá òåìáäî åøñàð íà äùéáë øåòéùî úåçô õîç éìëá åéäù íéððåö íéî ïéðòì (â

.éìëá òåìáä úà ïéèìåô íéîä

éìëá çðåîä ìéùáúä íà óàã åúðååë äøåàëìå ,ììë øñåà åðéà ïðåö ìò éðù éìëî éåøéòù äàøðù à"âîä áúë íéøáãä óåñá

.òéìáî åðéà éàãåá éðù éìëã éåøéòã ,øñàð åðéà ïðåö ìëàî ìò åðîî åøéò íà î"î ,øåñàå õîçî òåìá éðù

.éùéìù éìë ïäù ,úåçìöäî éåøéòá øéîçäì ïéàù åúðååëù â"îôä áúë ,ø"éìòèá øéîçäì ïéàù ù"ëã à"âîä ë"ùîå54

åðééäå ,ø"ëë íìåòì àåä ùåâ øáãù íé÷ñåôäë ,øéîçäì ùé úåçìöá åçéðäå çúåø øùá äøò÷äî åìèð íàã à"âîä áúë ë"çàå

.ùåâäî úåçìöä åøñàðù55

äøåàëìå éðù éìëá íâ íéìùáúî íäå ìùáúäì íéì÷ù íéøáã ùéã àáåä [çéù 'éñ ç"åà] ò"åùáù åéøáã óåñá à"âîä áúë ãåò

.éðù éìëá èåìôìå òåìáì íéì÷ íâ íä éøä ìùáúäì íéì÷ íä øùà åìà íéøáãù øîåì åúðååë56

:ÌÈ¯·„‰ ÌÂÎÈÒ

ÔÂ˘‡¯ ÈÏÎÓ ÈÂ¯ÈÚ

éåøéòã åðéöî íéøåñéà øàù ïéðòì÷"ñ à"à] â"îôä áúë åäùîá åøåñéàù çñô ïéðòì íðîà .äôéì÷ éãë èéìôîå òéìáîå ìùáî

.åìåëá øåñàé éåøéòù øùôà éðù éìëá øéúîã ïàîì óàå ,éðù éìëã ïëù ìëî åìåë øñåà éåøéòã øùôàã [è

È�˘ ÈÏÎ

.ïë à"îøä úòã íâå ,ùåçì ïéà ãáòéãáå ,äôéì÷ éãë òéìáîã éðù éìëá ùåçì ùé äìéçúëìã [á"ñ ä÷ 'éñ ã"åé] ò"åùä úòã

÷"ñ íù] ê"ùäå .åìåëá èéìôî åà òéìáî éðù éìëã [àò 'éñ øùáä ìë ÷øô] ù"ùéá ì"ùøä úòã úà àéáä [ã ÷"ñ íù] æ"èäå

åøéîçä à"áùøäå ï"áîøäù ïåéëã áúë î"îå ,ììë èéìôî åà òéìáî åðéà éðù éìëã ì"ñã íéðåùàøäî äáøä úòã úà àéáä [ä

.úëúî éìë àìå ñøç éìë øåñàì ùé ïëå ìëàîä óåì÷ì ùé ë"ë ãñôä ïéàù íå÷îá ïëì íéìëá óà

àì øúéäå øåñéà ïéðòì àäã äù÷ä [ä ÷"ñ ä÷ 'éñ] ê"ùäå ,øéîçäì áåèã áúëå úåòã éúù àéáä à"îøä ,çñôá éðù éìë ïéðòìå

.õîçã àøîåç íåùî àåäã øùôàã õøéúå ,éðù éìëá à"îøä øéîçä

ואם54. מאוכל, לבלוע יותר קשה דכלי שני, דכלי מעירוי נאסרות אינן עצמן שהצלחות דכ"ש שכוונתו במג"א לפרש מקום היה ולכאורה

הצלחות. את אוסר שאינו כ"ש אוכל, אוסר שני מכלי עירוי אין

שלישי.55. בכלי כשמונח אף ככ"ר חשוב גוש דדבר דאפשר ומה] ד"ה ט ס"ק [א"א הפמ"ג וכתב

דברים56. בשאר גם להחמיר יש לכן להתבשל הקלים הדברים הם מה בקיאין אנו שאין דמתוך כתב יח] ס"ק שיח [סי' המג"א והנה

להחמיר צריך היה ה"נ בישול, לדיני והפלטה הבלעה דיני המג"א כאן שהשוה מה ולפי להחמיר]. ברמ"א שם שנתפרש בפת, רק [ולא

לומר לו היה דא"כ במג"א, כן משמע ולא להתבשל], קלים שאינם בגמ' בהם שמפורש לדברים [פרט בו אוסר שני דכלי מאכל בכל

להחמיר"]. ד"טוב הרמ"א כלשון רק [ולא שני בכלי לאסור יש דלמעשה

שרק דיתכן שכתב יד] אות קנז [סי' מהרי"ל בשו"ת עיין הבישול, קלי לענין בישול לדיני והפלטה הבלעה דיני המג"א שהשוה מה ובעיקר

או"ח חזו"א (עיין האחרונים, קושיות בזה [ומיישבים והפלטה. הבלעה לענין ולא במלח והחמירו בפת, היראים החמיר בישול דיני לענין

קה) (סי' ביו"ד מצינו לא למה א"כ הבישול, לקלי חיישינן נמי דברים בשאר דאי שיח בסי' הנ"ל המג"א על שהקשו יח) ס"ק נב סי'

לענין ולא בישול דיני לענין אלא מחמרינן דלא קושיא, אין הנ"ל המהרי"ל ולפי שני, בכלי גם נאסרים וכיוצ"ב דירקות הפוסקים שיחמירו

לדוכתא]. קושיא הדרא הדברים את שהשוה המג"א לפי אך והפלטה. הבלעה
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:íéðôåà éðùá åæ àøîåç ùøôì íå÷î ùéå]

.à÷"ñ] à"øâä áúë ïëå ,äôéì÷ éãë éðù éìëá åøñàù à"áùøäå ï"áîøä úèéùì ùåçì ïðéøîçî õîçã àøîåç íåùî

.[æ ÷"ñ] íééç øå÷îä ë"ëå [äë ÷"ñ] á"ðùîá àáåäå [çé

.áøñåàã ,åæ êøãë øéîçäù òîùî ç"øôáå .åìåëá åäùî òéìáî éðù éìëã ùåçì åðì ùé åäùîá õîç åøñàå ìéàåä

.[ë ÷"ñ] ö"äòùá àáåäå ,åìåëá åäùîá57

‰ÎÏ‰Ïúòéðîå äáåøî ãñôäá óà éðù éìëá ì÷äì ïéà ,øåîâ õîçë äðéãù ïôåàá ,äò÷áúð äèçä íàù [åë ÷"ñ] á"ðùîä :

.è"åé úçîù úòéðîå äáåøî ãñôä íå÷îá ì÷äì ùé õîç éàãå äðéàù ïôåàá äëëøúð ÷ø äèçä íà êà ,è"åé úçîù

íùéîùúù íéìëã [ä óéòñ] ò"åùá ãåò ïééòå .íéøåñà éðù éìëá õîç åòìáù íéìë íâù à"îøá øàåáî [à óéòñ] àðú 'éñáå

.éðù éìëá ïìéòâäì éøù éðù éìëá

äáåøî ãñôä íå÷îá ãáòéãá ì÷äì ùé åîåé ïá åðéàù éìë àåä íàã ,íéðåøçàä íùá [àé ÷"ñ íù] á"ðùîä àéáä ãáòéã ïéðòìå

.è"åé úçîù úòéðîå

È�˘ ÈÏÎÓ ÈÂ¯ÈÚ

.ììë øñåà åðéà éðù éìëî éåøéòã [è ÷"ñ] à"âîä áúë

˘Â‚ ¯·„

ïîæ ìë ïåùàø éìëë åðéãå ,éðù éìëá çðåäùë íâ øåñàì ùé ùåâ øáãáã [ãö 'éñ ã"åé] íé÷ñåôä íùá [è ÷"ñ óåñ] à"âîä áúë

.[ãë ÷"ñ] á"ðùîá íéøáãä åàáåäå ,åá úãìåñ ãéäù58

.íù á"ðùîä åàéáäå ,ïåùàø éìëë åðéã äæá íâù ,éùéìù éìëá ùåâ øáãä çðåä íà ä"äã øùôàã â"îôä áúëå

„ ÛÈÚÒ
.çñôä òéâîùë øåòéðå øæåç íà ,äìéëàá øúåî äéäù ïîæá çñôä íãå÷ áøòúðù õîçá å÷ìçð íéðåùàøä59

.àçñôä íãå÷ ìèáúðù õîçù íéøáåñ íéðåùàø ãåòå [áëø 'éñ] ÷"îñäå [ãð÷ú 'éñ] éëãøîäå [ä 'éñ éðù ÷øô] ù"àøä

.çñôá úáåøòúä úà ìåëàì øúåîå ,çñôá øåòéðå øæåç åðéà

.áà"áùøäå [ãô 'îò á ÷ìç] úàéâ ö"éøå [äôú 'éñ à"áùøä úáåùúá àáåä] ïåàâ éàä áøå [á"éä ã"ô] í"áîøä

לו57. שיש בדבר וכגון בפסח, רק ולא שני בכלי בו מחמרינן במשהו שאיסורו דבר שכל המג"א מדברי שלמד ט] ס"ק [א"א פמ"ג ועיין

מתירין.

חיטה58. ע"ג רותח בשר שהונח דמיירי ז] [ס"ק עיי"ש קליפה, כדי אלא לאסור דאין החיים המקור בשם יז] [ס"ק בשעה"צ ומש"כ

הבשר. כל נאסר הרותח הבשר ע"ג החיטה הונחה אם אבל כ"ק, אלא אוסר ואינו גבר דתתאה חמץ, של

ביבש59. ביבש וכן כנגדו, שישים ויש בלח בלח כגון הוא בטל איסורים שבשאר באופן נתערב שהחמץ באופן היא דהמחלוקת ופשוט

חמץ עצמו ובפסח הפסח קודם בטל ה"ז אלו דבשיעורים נגדו, היתר רוב ויש במינו מין ביבש וביבש נגדו, שישים ויש מינו בשאינו מין

בהיתר היה לא הפסח קודם כשנתערב אם אך נתערב. עכשיו כאילו במשהו לאסור וניעור חוזר הפסח כשנכנס אם ונחלקו במשהו, אוסר

בפסח. גם הוא אסור ובודאי נתבטל לא שמעולם נמצא לבטלו כדי שיעור
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.çñôá åìëåàì øåñàå øåòéðå øæåç õîçäù íéøáåñ [ì"ðä äáåùúá]60

.âúáåøòúá êà ,øåòéðå øæåç ïðéøîà àì çìá çì úáåøòúáù èåùôä âäðîäù áúë [é"áá àáåä ãé÷ 'éñ] ïùãä úîåøúä

.[ã"äú éøáã øåàéá ãåò ïìäì äàøå] .øåòéðå øæåç ïðéøîà ùáéá ùáé

‰ÎÏ‰Ï.øåòéðå øæåçã íéøîåà ùéã àéáä ë"çàå ,øåòéðå øæåç ïéàã íéøéúîä íéðåùàøä úòã úà àîúñá àéáä ò"åùä :

.ùáéá ùáé ë"àùî øåòéðå øæåç åðéà çìá çìù ïùãä úîåøúë íéâäåðã áúë à"îøäå

:øåòéðå øæåç ùáéá ùáéã äæ ïéãá íé÷ñåôä å÷ìçðå

.àùáé úáåøòú ìëáã úåèéùôá è÷ð [àé ÷"ñ] à"âîäéðôá äëéúç ìë ìåëàì àá íà óàå ,øåòéðå øæåçã ïðéøîà ùáéá

,ùáéá ùáé ìù úáåøòú øòáì íù à"âîä áééçî íâ äæ íòèîå] .ïéòá ãîåò õîçäù íåùî íòèäå ,øåñà æ"ä øîöò

.[åúéáá õîç ùé ñ"åñù ïåéë

.á[ì"ðä ãé÷ 'éñ ã"äúá àáåîä] ÷"îñä ïåùìî å÷ééã [âì ÷"ñ á"ðùîá åàáåä] ,íåìù øäðäå àáø åäéìàä ,úáù úìåòä

.øåòéðå øæåçã ïðéøîà æ"éòå ,øúéäá íòè õîçä ïúåð ãçé çî÷ä ìë úà íéôåà øùàëã íåùî àéä àãéô÷ä ø÷éòã

èé÷ 'éñ] à"åæçä íâ ÷ééã êëå .øåòéðå øæåç ïéà úáåøòúä ìë úà çñôá ìùáî åà äôåà åðéà íàù åè÷ð ïëìå

.[ä ÷"ñ61

‡ÓÏÚ· ‡ÓÚË· ¯ÂÚÈ�Â ¯ÊÂÁ

úöî ïåâë ,øúéäá õîçä ìù åùîî áøòúðùë ÷ø àéä àì åà øåòéðå øæåç ïðéøîà íà ú÷åìçîäã [âé ÷"ñå æ ÷"ñ] à"âîä áúë

úìåâðøú ïåâë ,åîòè ÷øå øúéäá áøåòî åðéà õîçä úåùîî íà ìáà ,ùáãá áøòúðù íéøåòù øëù åà øúéä ìù úåöîá õîç

úåòãä ìëì úìåâðøúä úøúåî çñôä òéâîùë ,çñôä éðôì äèçä úà åøéñäå úò÷åáî äèéç äéìò äàöîðå çñôä éðôì äìùáúðù

.çñôá øåòéðå øæåç àäé úìåâðøúá òåìáä äèéçä ìù åäùî íòèù ïðéøîà àìå

.[åî ÷"ñ] á"ðùîä è÷ð ïëå ,åéøáãë áúë [åè ÷"ñ] à"øâä íðîà ,åéøáãì äéàø áúë àì à"âîä62

לבין60. בלח לח בין לחלק דס"ל במג"א] [המובאים הרשב"א תשובת מדברי לדייק שכתב מה] ס"ק המג"א [על מרבבה דגול בהגהת ועיין

וניעור. חוזר אמרינן בלח בלח שגם דס"ל מבואר בתשובה וברשב"א הרשב"א, של לשונו כל את הביא לא המג"א אמנם ביבש, יבש

דבתריאקה61. שכתב הרמ"א על כג] ס"ק תמב [סי' במשנ"ב המובאת משה החמד קושיית מתיישבת שבזה שכתב [שם] בחזו"א ועיין

וסיעתו שבת העולת לפי אמנם וניעור. דחוזר אמרינן להרמ"א גם ובזה ביבש, יבש תערובת היה תריאקה והרי וניעור, חוזר דאין קיי"ל

מתב היתה לא דתריאקה שפיר, אתי יחד כשבישלם רק הוא וניעור חוזר ביבש דביבש דהא אףשכתבו וניעור חוזר אין ולכן יחד שלת

ביבש. יבש תערובת שהיה

קיצר המג"א ביבש, יבש לבין בלח לח בין חילוק דיש דס"ל מה] ס"ק תמז [סי' במג"א המובא הרשב"א מלשון החזו"א שדייק ומה

וניעור. חוזר דאמרינן להרשב"א ס"ל ובתרווייהו חילוק, דאין יראה התשובה בגוף והמעיין הרשב"א, לשון בהעתקת

בשיטת62. כז] [דף פסחים מהגמ' טעמו לתערובת האיסור של ממשו תערובת בין המג"א של לחילוקו מקור קצת שכתב שם בהגר"א ועיין

תחילה תרומה של נפל אם דאף אסורה, היא הרי עיסה וחימצו נצטרפו חולין ושל תרומה של שאור דאם אסור, גורם וזה זה דס"ל ר"א

העיסה והחמיצה חולין של השאור נפל ואח"כ תרומה של השאור את וסילק קדם אם אך לאיסור, הם מצטרפים מ"מ חולין של ואח"כ

לבסוף שהועיל ואף בטל, העיסה לתוך ממנו שנפלט מה הרי התרומה של השאור גוף את שסילק דבכה"ג ופירש"י העיסה, את אוסרין אין

ה"ז בעלמא טעם כשנתערב דגם דס"ל משמע כג] ס"ק [להלן הגר"א שבביאור וקצ"ע וניעור. חוזר אינו מ"מ התרומה של השאור כשנפל

וניעור. חוזר בענין הפוסקים במחלוקת תלוי
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.øåòéðå øæåç ïðéøîà àîìòá íòèá óàã è÷ð àìà ïë è÷ð àìù øàåáîù ê"ùä éøáã úà à"âîä àéáä [âé ÷"ñá] íðîà

øàåáîù ïåàâ éàä áø úáåùú àéáä ,øåòéðå øæåçã åæ àøáñì úåøå÷îä ãçà àéäù [äôú 'éñ] à"áùøä úáåùúáù à"òø àéáä øáëå

àìà íù ïéàù óà ,øåñéàä øåòéðå øæåç çñôä ñðëðùë ,äöéîçäù äèéç éøâøâ äùìù åà íéðù ïéá çñôä íãå÷ äàöîð íàù äá

.àîìòá íòè åäùî

ñåôã] úåéðåîééî úåäâää éøáãî ïëå ,éëãøîá íéàáåîä ä"éáàøä éøáã çëî à"âîä ìò äîúù [ä ÷"ñ èé÷ 'éñ] à"åæçá ò"òå

íåùî àåä øåòéðå øæåç åðéà çñôä íãå÷ òìáðù àîìòá àîòèã ì"ñã àäã íäî øàåáîù [é"áá íéàáåîä ,ç"ä à"ô ,àèùå÷

.åîòè úáåøòúì ùîî úáåøòú ïéá å÷ìéç àìå ,øåòéðå øæåç äá à"ì õîç åäùî úáåøòú ìëã ì"ñã63

,ò"åëì øåòéðå øæåç åðéà àîìòá íòèù [àë ÷"ñ] á"ðùîäå [âë ÷"ñ à"øâäî ò"öå åè ÷"ñ] à"øâäå à"âîä úòãù äæ ìëî äìåòä

÷"ñ à"âîá àáåä] ê"ùäå [äøòäá ïàë àáåîå àðú 'éñ óåñ] é"áäå é"éîäâäå ä"éáàøä éøáãî ïëå ïåàâ éàä áø úáåùúî åìéàå

.øåòéðå øæåç àîìòá íòè íâ øåòéðå øæåç íéøáåñäìã [âé

ÁÒÙ‰ Ì„Â˜ ‰ÏÈÁ˙ÎÏ ıÓÁ ÏÂËÈ·

øãâá äæ ïéàå ,åøåñéà ïîæ íãå÷ øúéä åéìò óéñåäì øúåî øúéäá íéùéù ïéàå çìá çì áøòúð íàù äàøðã [ä ÷"ñ] æ"èä áúë

.øñàð àì ïééãò õîçäù ïåéë äìéçúëì øåñéà ìèáî64ï"øá ïééò ,äìéçúëì øåñéà ìèáî ïéã äæá ùéù øàåáî íéðåùàøá íðîà

éåäã íåùî íúåà ïåçèì øåñà øúéä ìù íéèéçá åöéîçäù íéèéç åáøòúð íàù åéøáãî òîùîã [øãä ä"ã ó"éøä éôãî :áé óã]

âøåáðèåøî í"øäîå ,[èéø 'éñ ÷"îñ úäâä] õøô åðéáø úòã ïëå ,[è÷å æð 'éñ] äáåùúá ï"øä úòã ïëå ,äìéçúëì øåñéà ìèáî

úà ìèáì ïéåëî åðéàù íåùî åîòè íéèçä úà ïåçèì øéúäå ÷ìçðù øåèä íâ .[àìúú 'éñ à"áùøä ú"åùá úñôãðä åúáåùúá]

íé÷ìåç íéðåøçà äáøäù íåùî åìàä æ"èä éøáã úà àéáä àìù áúëù [àåäù ä"ã] ì"äáá ïééòå .íéèçä úà ïåçèì ÷ø õîçä

.åéìò65

óéñåäì øúåîù [àé ÷"ñ óåñ] à"âîä áúë ,éøúá ãç ùáéá ùáé áøòúðù ïåâë çñôä íãå÷ áåøá ìèáúð øáë õîçäù ïôåàá íðîà

õîçä ìèáúð øáëù ïåéëã ,çñôá øåòéðå øæåç àäé àìù éãë çìá çì úáåøòú àäúå çåîéð àäéù ãò åìùáìå íéùéù ãò åéìò

áøòúð íàã [á"ñ èé÷ 'éñ] ã"åéá àúéà äæ ïéòëå .øåòéðå øæåç àäé àìù éãë çåîéð úåéäì åì íåøâìå åéìò óéñåäì øåñéà ïéà áåøá

.øñàéå øåæçé àìù ,åìèáìå íéùéù ãò óéñåäì éøù éøúá ãç åðéîá ïéî66

בו63. צלו לכן דקודם דאע"ג מותרים, בפסח עופות בו שצלו ישן דשיפוד תקנה] [סי' מרדכי שהביא כז] סעי' תנא סי' [סוף ב"י וע"ע

אי בפלוגתא תלוי זה שדין הב"י ע"ז וכתב הפסח. קודם נתבטל במלח שהיה החמץ שטעם לפי מחמץ, נבדק שלא ממלח מלוח בשר

שטעם ג] [סעיף שכתב למה שציין נא] [ס"ק במג"א ועיי"ש וניעור. חוזר אמרינן בעלמא בטעם דאף מהב"י ומבואר וניעור, חוזר אמרינן

לכו"ע. וניעור חוזר אינו בעלמא

התיר64. משישים בפחות נתערב אם רק אלא בהיתר, לכתחילה החמץ את לערב התיר שלא בט"ז שמשמע ה] ס"ק [מ"ז הפמ"ג וכתב

לכתחילה. אף שרי ושם תלוש, בסכך לקרקע מחובר סכך דמערבין להא זה דין הט"ז דימה ב] [ס"ק תרכו שבסי' וקצ"ע עליו, להוסיף

מתייחסים65. אם יד] ס"ק תנא [סי' שהביא הראשונים במחלוקת תלוי זה דין דלכאורה וכתב הט"ז, דברי את הביא טז] [ס"ק יעקב ובחק

עליו דשמו דלהסוברים והיינו עליו, שמו דחמץ או האור] ידי על שתשמישו בדבר אף בהגעלה [וסגי בלע כהיתירא הפסח קודם לחמץ

לכתחילה. לבטלו דאסור ה"ה

יבש66. בתערובת כגון הפסח, קודם חמץ איסור בו לבטל מותר שיהא נוסף אופן לצייר יש הט"ז דלפי שכתב ה] ס"ק [מ"ז בפמ"ג עיין

להפיל אסור אך נפל, דהאיסור דתלינן כולן הותרו בשוגג אחד נאכל או לים אחד נפל דאם קיי"ל דבעלמא מצות, בשאר חמץ מצת ביבש
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ìù ïåéëã ïðéøîà àìå] ,äì ïðéøù î"î çñôä ãò úáåøòúä äòãåð àì åìéôàã [è ÷"ñ íéøåàéá] íééç øå÷îä áúëæ"ô) ù"àøä éô

,åäùîá åøåñéàå çñôá áøòúðë éåä çñôá úáåøòúä äòãåðùë àìéîîå úáåøòúä äòãåðùë àìà ìç ìåèéá ïéà (æì 'éñ ïéìåç

.[úáåøòúä äòãåðù íãå÷ íâ ìç áåøá ìåèéáù úåøáåñä úåèéùä ìò ïðéëîñ åäùî øåñéà ïéðòì àìà67

.åîòè ù"ééò ,úàæ øéúä [åë úåà] íãà úîùðä íâ

ÔÈÈÏ ‰ÏÙ�˘ ˙Ù· ‡"Ó¯‰ È¯·„·

ïðéùééçã íåùî íòèäå ,çñôä íãå÷ úôä úà åðîî àéöåäù óà çñôá ïééä øåñà çñôä íãå÷ ïééì úô äìôð íàù à"îøä áúë

áúë [çé ÷"ñ] á÷òé ÷çáå ,çñôá åúéáá äæ ïéé íéé÷ì øúåîã [áé ÷"ñ] à"âîä áúëå .çñôá íòè íéðúåðå íéøåøéô åá åøàùð àîù

.[âò÷ 'éñ] à"áùøä ú"åùî åøå÷î ïééöå ,çñôá ïééäî úåðäéì øúåî íâã68

úåúùì óà øéúäì ùé ë"à õîç íéøåøéô ïàë ùé íà ìå÷ùä ÷ôñ éåä íà ð"îîã ,äæ øúéä ìò äîú [áé ÷"ñ èé÷ 'éñ] à"åæçäå

øàåáîëå] ÷ôñá ïðéøîçî ïëìå õîç éøåøéô ïàë ùéù éåöî øúåéã ïðéè÷ð íàå ,àìå÷ìå ïðáøã à÷éôñ éåä åäùî ÷ôñã ,ïééä úà

åðéàù ïåéëù øùôàã áúëå .äàðäá óà øåñàì ùé ë"à ,[íéøåøéô åøàùðù éàãåì áåø÷ã àîù ä"ã ì"äáá àáåîä úáù úìåòá

.äàðäá äøåñà äðéà åäùî úáåøòúã øåèá àáåäù ã"áàøä úòã ïðéôøöî ,ùîî éàãå

.[äùåã÷ âäðîå ä÷çøä ÷ø ïéãä ïî ùùç ïéàù íå÷îá ÷ø] äìéëà ïéáì äàðä ïéá ïðé÷ìçî àìã äàøð î"îã à"åæçä íééñ íðîà

øåñàù äî ìëã ,åìëåàì àåáé àîù íéîëç åøæâ î"î äàøé ìáã åàì åá ïéàã éäðã ,åúéáá åîéé÷ì åì øåñàã øáúñîã áúë íâå

.åìëåàì àåáé àîù åøòáì íéîëç åáééç ÷ôñä úîçî óà ìåëàì

ÁÒÙ‰ Ì„Â˜ ÔÈÈ‰ ÔÂ�ÈÒ

áúëù ê"ù àéáä [âé ÷"ñ] à"âîäå ,éðäî àì ïåðéñã áúë [å ÷"ñ] æ"èä ,çñôä íãå÷ ïééä ïðñì ìéòåî íà å÷ìçð à"âîäå æ"èä

.â"îôäå à"âîä úòã úà ÷ø àéáä [åì ÷"ñ] á"ðùîä íâå ,ïåðéñá ïéøéúî ïé÷ñåôä áåøã [âé ÷"ñ à"à] â"îôä áúëå ,éðäî ïåðéñã

היתר, הכל שעדיין כיון איסורו זמן קודם מהתערובת אחד לאכול לכתחילה שרי הכא לכתחילה, איסור דמבטל משום בכוונה לים אחד

ונעור. חוזר יהא לא וממילא

ניכר67. היה אם ורק במשהו, אוסר אינו בתערובת שנולד משהו איסור דכל והיתר האיסור מש"כ דלפי להיתר, טעם המקו"ח הוסיף עוד

הוא זה שהיתר המקו"ח כתב [אמנם בתערובת. שנולד איסור דמקרי י"ל ה"נ במשהו, שאוסר נאמר אז נתערב ואח"כ אסור והיה בפ"ע

שנתערב]. קודם איסורו נולד הרי האיסור זמן דאחר שעות, שש קודם בנתערב דוקא

הגאונים68. שכל הרשב"א לו והשיב בפסח, לשתותו מהו זה יין על שאל רק דהשואל מהחמץ, ליהנות היתר נתפרש לא דברשב"א וקצ"ע

בהנאה. דמותר להדיא נתפרש לא ולכאורה בפסח, בשתיה אסרוהו



 שאלות לחזרה 
 "בתשפ חשוןעל החומר הנלמד בחודש 

 ד-ה, וסימן תמ"ז סעי' א-פסח סימן תמ"ב סעי' אהלכות  או"ח
  משנ"ב ביאוה"ל ושעה"צ, מג"אמיוסדות על טור וב"י, שו"ע ט"ז 

---------------------------------------- 
  סעיף א תמבסימן 

 כותח הבבלי וכדו';ץ גמור אלא תערובת חמץ, כגון דבר שאיו חמ  .א

  ) מה הדין לרבי אליעזר, האם יש בהן כרת או לאו, והאם מותר להשהותן בפסח?1
  ומה הדין לרבן, האם יש בהן כרת או לאו, והאם מותר להשהותן בפסח? ) 2

 דבר שאיו חמץ גמור אלא חמץ וקשה;  .ב

  ) האם לרבי אליעזר יש עליו לאו, לרב יהודה ולרב חמן?1
  טור לדבריו?) ואיך פסק ה2
  ) ומה הכריחו לפרש כן?3

באר שיטות הרמב"ם, בעל העיטור, הרי"ף והרא"ש, בחמץ על ידי תערובת אם עוברים עליו   .ג
 מותר להשהותו עד אחר הפסח? בבל יראה ואם

 ית בכדי אכילת פרס?) תערובת חמץ שעוברים עליו, האם צריך שיהיה דוקא כז1  .ד

  ן בשאיו מיו?ו או מי) ומה הדין כשתערב מין במי2

כל דבר שאין עוברין עליו מדאורייתא, רק מדרבן, האם מותר להשהותו בפסח, ומה הדין   .ה
 בדיעבד?

 דבר שאין בו חמץ בעין אלא טעם חמץ;  .ו

  ) האם מותר לאוכלו, ומה הטעם?1
  ) האם צריך לבערו או שמותר להשהותו?2
  ) ומה הדין בעבר ושהה, האם מותר באכילה או בהאה?3

 הדין בתבשיל שתבשל קודם הפסח בקדירה שבישל בה חמץ בו ביום?ומה   .ז

  
  סעיף ב

או שפסלה מאכילת כלב, פת שעיפשה קודם זמן איסורו ותקלקלה רק מאכילת אדם ) 1  .ח
 האם חייב לבערו, מן התורה או מדרבן?

  אם תקלקלה אחר זמן איסורו?) ומה הדין בכל ה"ל 2

 קודם הפסח, לפי שהחמיצה או אח"כ, האם חייב לבערו, ומה הטעם? ) מלוגמא שסרחה1  .ט

אח"כ, האם חייב לבערו, ומה ) ומה הדין אם סרחה אחר זמן איסורו, לפי שהחמיצה או 2
  הטעם?

  לת אדם, ומה הטעם?) ומה הדין אם פסלה רק מאכי3
  

  סעיף ג

 ) האם מותר לכתחילה לכבס בגדים סמוך לפסח בחלב חטה?1  .י

  מה הטעם?ם מותר לקיימן בפסח, ו) והא2

 חלב חטה, ומה הטעם?והאם מותר להציע על השלחן בגדים המכובסים ב  .יא

 ) האם מותר לדבק יירות בחלון תוך שלשים לפסח, כשראה מבחוץ או איו ראה מבחוץ?1  .יב

  ?לפי שלושים יום לפסח ) ומה הדין2

 קמח, ומה הטעם? האם מותר ללבוש בשעת אכילה צעיפי שים שרגילין לתקן עם  .יג

האם צריך לדקדק שלא לכבס בגדים וצעיפים בחלב חטה או בשאר מיים תוך שלושים יום   .יד
 לפסח, ומה הטעם?

  
  סעיף ד

 חמץ וקשה שתערב בדבר שאיו מאכל אדם, האם מותר לאכלו בפסח;  .טו

 ) כשתערב לפי פסח?1

  ) כשתערב בפסח? 2

 חמץ גמור שתערב בדבר שאיו מאכל אדם;  .טז

  האם מותר לאכלו בפסח, ומה הטעם?) 1
  ) והאם מותר בהאה, ומה הטעם?2
  ) והאם מותר לקיימו, ומה הטעם? 3



 שכר שעושים מחטים ושעורים;  .יז

  ) האם חייבים לבערו?1
  ) האם יש כרת בשתייתו, כשיש כזית בכדי אכילת פרס או כשאין כזית בכא"פ?2
  ר, מה דין התערובת?) ואם תערב השכר בדבר אח3

  
  סעיף ה

 ) אם העמיד גביות בחלא משכר שעורים או חטים, האם חייב לבערו, ומה הטעם?1  .יח

חמץ מעת לעת, האם  ) ומה הדין אם העמיד גביות ע"י קיבה והוא כבש תחילה בכלי2
  פסח או קודם פסח?, כשהעמיד בלאכלה או להשהותה רמות

מרי שכר, עד כמה חייב ) מי דבש שהחמיצו בשמרי דבש, והדבש הראשון היה מחומץ מש1  .יט
 לבער?

  ) והאם מותר לשתותו ביו"ט אחרון של פסח?2
  ) ומה הדין כשאין בו חשש חמץ, רק תבשל בכלי חמץ?3
  לא היה כדי להחמיץ?) ומה הדין אם בשמרי החמץ לבד 4

יש היתר לאחר דבר המעמיד או שעשוי לטעם, ששכח ולא ביערו, ועבר עליו הפסח, האם   .כ
 הפסח?

  
  סעיף א סימן תמז

 ) חמץ בפסח, בכמה אוסר תערובתו, במיו ושלא במיו, מדאורייתא ומדרבן, ומה הטעם?1  .כא

  סח אוסר רק עד ששים? ) מתי מקילין דחמץ בפ2
  ץ והשאר למכור?) האם מועיל פדיון דמי החמ3
  יעשה במקום הפסד גדול? ) ומה 4

 לפי פסח או בפסח; –כלים שתבשל בהם חמץ או תערובתו   .כב

  האם מותרים אחר הפסח?) 1
  הכלים כשמשהה אותם?  ) ומה צריך לעשות עם2

 טב?) מה הדין לגבי חמץ, כשגע חם בחם בלא רו1  .כג

  גע חם בחם עם רוטב?) ומה הדין כש2

 גע ככר חמץ בככר מצה ושיהם חמין;  .כד

  ) מה הדין כשאין שם דבר המפעפען? 1
  ) ומה הדין כשיש שם דבר המפעפען, ומה הטעם? 2

 שמן בתור יחד עם ככר של חמץ, האם אמרין ריחא מילתא;צלי   .כה

  ) בתור קטן וסתום, והחמץ והמצה שיהם מגולין בתוכו?1
  ) בתור גדול ופתוח או שאחד משיהם מכוסה?2
  ) ומה הדין במקום הפסד מרובה או בשעת הדחק לצורך שמחת יו"ט?3
  

  סעיף ב

) חמץ שתערב משש שעות ולמעלה עד הלילה, לח בלח או יבש ביבש, מין במיו או בשאיו 1  .כו
 בכמה אוסר, ומה הטעם?מיו, 

  ) ומה הדין לגבי טל"פ?2
  ) ואם ערבו במזיד מה דיו?3
  ) חמץ וקשה בתוך הפסח האם איסורו במשהו?4
  
  

  סעיף ג

 לאכול הבשר, ומה הטעם?) חטה שמצאת בערב פסח בתרגול מבושלת, האם מותר 1  .כז

) ומה הדין אם חיממו התרגולת בפסח בכלי ראשון בעוד שהחטה בתוכה או שטלה 2
  ?החטה מתוכה לפי פסח

  ) ומה הדין אם חיממו התרגולת בפסח בכלי שי, ומה הטעם?3
  ) ואיך פסק להלכה? 4
  

  סעיף ד

חוזר ויעור בפסח לאסור ) מה הדין אם תערב החמץ לפי פסח ותבטל בששים, האם הוא 1  .כח
 במשהו?

  יבש, ומה הטעם?) ואיך פסק הרמ"א בזה בדבר שהוא לח בלח או יבש ב2

 ומה הדין לעין יבש שתערב, כגון פת שפל ליין, האם חוזר ויעור?   .כט

 ומה הדין אם תערב הפת במי דבש, ומה הטעם?  .ל
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תשפתשפתשפתשפ חשוןחשוןחשוןחשון בחודשבחודשבחודשבחודש הנלמדהנלמדהנלמדהנלמד בחומרבחומרבחומרבחומר למעשהלמעשהלמעשהלמעשה הנוגעותהנוגעותהנוגעותהנוגעות בבבב""""שאלותשאלותשאלותשאלות

תמתמתמתמ""""אואואואו סימןסימןסימןסימן פסחפסחפסחפסח הלכותהלכותהלכותהלכות תמתמתמתמ""""חחחח וסימןוסימןוסימןוסימן אאאא----הההה,,,, סעיסעיסעיסעי'''' אאאא----דדדד""""בבבב סעיסעיסעיסעי'''' זזזז

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

א. חמץשאלה של בסיר לפסח בטעות בשלו פסח לפני

ממעל יותר כבר אם הדין ומה (2 המאכלים דין מה אם"1) הדין ומה (3 חמץ לבישולי אלו בסירים השתמשו לא ע

ביו היה זה אם חילוק יש והאם (4 בו. ובשלו חמץ של סיר עצמו בפסח בטעות הפסח"הוציאו שלפני ראשון ט

מעל תוך בחוה"עצמו או חמץ, לבישול בו השתמשו מעל"ע עבר שכבר בשילו"מ אם הדין ומה (5 חמץ מבישולי ע

ס' ויש האוכל, את איתו ועירבו חמץ של מצקת מהמגירה הוציאו בטעות ורק פסח, של בסיר המאכלים את בפסח

ששפכו או הכל, להוציא הצליחו וכדו' גריסים כמה לתוכו נפל ארון פתחו פסח, לפני מאכלים בישלו וכן (6 כנגדו.

ממתקים וכן (7 פסח. לאחרי לשמרו אפשר או לבערו צריך האם חמץ, שהם חריפים ממשקאות קצת בטעות לתוכו

ואם (8 הפסח. לפני לבערם צריך האם גמור, חמץ שהם מאכלים גם בהם שמבשלים בכלים במפעלים המיוצרים

ואח מצקת עם אותו עירבו חמץ, תערובת בו שיש מרק אבקת קצת עם מרק של גדול סיר בישלו עצמו כ"בפסח

ומה (9 השני. הסיר שין מה שני, מרק סיר לתוך מהמרק קצת העבירו או אחר, מרק סיר לתוך המצקת את הכניסו

תפו הוציאו רק אם חתכ"הדין אם וכן (10 השני. מרק לסיר והעבירו הראשון מהסיר שום,א צנון, בצל, פסח לפני ו

בפסח חתכו אם הדין ומה לבערו. צריך האם חמץ של בסכין à"÷ñ]וכדו' áèéä øàá ,à"ñ æ"îú ,à"÷ñ á"î ,à"ñ á"îú].

ב. חמץ.שאלה תערובת בו שיש מחומרים גם העשוי לימון חומצת קצת בטעות בו והכניסו וכדו' מרק בפסח בישלו

בהם להשתמש עתיד מאכלים סוגי איזה הבדל יש והאם (2 הגעלה. שצריך או לחמץ ליעדו יכול האם (1æ"îú ïîéñ]

[à"÷ñ á"î à"ñ.

ג. פסח.שאלה לפני לגוי למוכרם רו לבערם חייב האם חמץ, בהם שמעורב תרופות

הממתקו חומר הוא החמץ כאשר חלוק האם וכן (2 וכדו' מעמילן עשויה החיצונית כשהקפסולה חלוק והאם (1

חומרי וכן (4 חמץ מתערובת יעשה שלא צריך השפתיים על שמורחים חומר והאם (3 וכדו' מציצה כדורי כסירופ

ניקוי בחומרי בזה הדין ומה (5 בפסח בהם להשתמש אפשר האם חמץ מוצרי מתערובת שעשויים רצפות ניקוי

בבית ולהחזיקם לשימוש, כלים, úåàìáè]רחיצת ä"ã ç"÷ñ æ"è÷ ïîéñ à"åæç ,ã"ñ ,à"ñ á"îú].

ד. לפסחשאלה למכרם או לבערם צריך האם למיניהם טיפות זריקות, à"ñ]משחות, á"îú]

ה. האםשאלה שהם, כמות לאכלם אפשרות כל ואין חמץ שעשוים וכדו' עמילנים גלוקוזה, לימון, חומצות תמציות,

לבערם á"÷ñ]חייב æ"è÷ ïîéñ à"åæç ,õîç ä"ãå ,ãò ä"ã äëìä øåàéá ,á"ñ].

ו. היטב,שאלה אותם וצבעו מדגן העשויים פרחים

מוצרי וכן (3 לבערם חייב האם חמץ מתערובת העשויים ופלסטלינה ברבצק משחק וכן (2 לבערם חייב האם (1
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לבערם. צריך האם חמץ תערובת בהם שיש וכדו' סבונים, שמפון, קוסמטיקה, å"èñå]איפור, ,â"ñ á"îú].

ז. עמילניםשאלה בו שמעורב נודע סופג, נייר על רותחים כעדיין והניחם בפסח שטיגנם וכדו' חביתות לביבות טיגנו

ע סופג הנייר את הניח אם הדין ומה (2 החביתה, דין מה ע"1) זו חביתות כמה היו אם הדין ומה (3 החביתה. ג"ג

בצלחת אלא במחבת היה לא כבר זה אם הדין ומה (4 ç"÷ñ]זו. á"î ,à"ñ æ"îú].

ח. פירוריםשאלה כמה לתוכו נפלו אם ספק לחם, פרוסת החזיק ילד לפסח יין עשו

(3 דינו מה חמץ תערובת בו שיש מרק אבקת של קטנה כמות והכניסו וכדו' מרק עם סיר בישלו (2 היין דין מה (1

הנ בכל חלוק ער"והאם שישית"ל שעה אחרי ã"ôפ â"ç çñô úåëìäì äçéúô â"îô ,õîç ä"ã äëìä øåàéá ,ã"÷ñ à"âî æ"îú]

[á"ô.

ט. שנאפה.שאלה עד זמן הרבה מידי נשתהה שלו המצות מכל שאחד חושש

מיני וכן (3 וכדו', בתנור המצות את שוב בפסח לחמם לא ענין יש האם (2 המצות את לאכול לו מותר האם (1

לפני ונעשו חמץ, קצת בהם שמעורב שחושש וכדו' משקאות בפסח.תבלינים בשימוש מותרים האם [æ"îú,פסח

[æ"è÷ñ á"î ,ã"ñ ,à"ñ.

י. מצות.שאלה עוד עם ביחד נפוחה או כפולה מצה מהתנור הוציא

דינו מה מצה עוד הכפל מקום על שהניחו כפולה מצה וכן (2 דינם מה (1,à"òø ,ç"÷ñ á÷òé ÷ç ,á"÷ñ à"âî ,à"ñ æ"îú]

[å"è -ã"é÷ñ ë"÷ ïîéñ à"åæç ,íù ïéàå ä"ã äëìä øåàéá[

יא. בחוץשאלה רב זמן שהתה שכבר מצה גם בטעות הכניסו מצות, אפו

שנשאר גילו אם הדין ומה (3 חמץ של בטוסטר בטעות בפסח וכדו' קוגל חיממו אם וכן (2 המצות. כל דין מה (1

קוגל עם ביחד לפסח מרק הטמינו אם הדין ומה (5 מכוסה. היה הקוגל אם הדין ומה (4 חמץ קצת טוסטר באותו

לפסח התבשילים עם ביחד בבוקר לשבת קוגל גריסים עם טשונט הטמינו אם הדין ומה (6 הגדול לשבת אטריות

ביחד חריפים דברים עם דגים או חריף שקצת קוגל אפו אם הדין ומה (8 לפסח אחר לו כשאין זה בכל הדין ומה (7

בתנור. הגדול לשבת אטריות â"é÷ñ]הקוגל á"î ,êééùù ä"ã äëìä øåàéá ,á"é÷ñ á"î ,à"ñ æ"îú].
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למעשהלמעשהלמעשהלמעשה הנוגעותהנוגעותהנוגעותהנוגעות לשאלותלשאלותלשאלותלשאלות תשובותתשובותתשובותתשובות

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

א. לשאלה אםתשובה שגם כלומר פסח, מלפני הם הבליעות אם ואפילו בפסח אסור נ"ט בר נ"ט שגם להלכה קיי"ל

שאינו בסיר המאכל את בישלו אם אבל אסור, המאכל חמץ, של סיר בתוך פסח של מאכלים פסח לפני בטעות בישלו

מותר, המאכל ב"י

ביו היה זה אם רק לא מאכלים, בו ובישלו חמץ, של סיר עצמו בפסח מהארון הוציאו בטעות אם ראשון"אבל ט

ב היה הסיר ב"שעדיין אינו היה וכבר בסיר בישלו לא זמן הרבה עבר כבר אם אפילו אלא חמץ, מבישולי לדעת"י י,

נ"הרמ גם נ"א בר נטל"ט בצירוף בפסח."ט אסור פ

כנגד ס' במאכל ויש המאכל, את בו ועירבו חמץ של מצקת לקחו בטעות אלא פסח, של בסירים בישלו אם ואפילו

נ גם שזה אפילו עצמו, בפסח היה זה אם אבל מותר, המאכל פסח לפני היה זה אם רק המצקת, נ"כל בר ט"ט

אסור."ונטל המאכל מס' ופחות פ

שקיי נ"ואפילו בדרגת והוא לאכילה ראוי הוא אם הפסח, לפני של אפילו חמץ שתערובת להלכה לבערו,"ל צריך ט

[à"ñá øàåáîë],כנגדו ס' בו ואין חמץ, של מרק אבקת או גריסים בו הכניסו ובטעות לפסח מאכלים בישלו אם ולכן ,

א להוציא הצליחו אבל כנגדו ס' היה לא ואם ביעור. צריך קצתהמאכל התבשיל לתוך שהכניסו או הגריסים, כל ת

מה שאסור זה עצם האם הפוסקים נחלקו מחמץ, העשוים החריפים מאחר"מהמשקאות או לבערו, מצריך באכילה ת

בהפס שלא ולהלכה לבערו, חייב אינו בעין במ"ואינו כתב את[à"÷ñ]ב"מ בישלו רק אם אבל - לבערו. שצריך

ב חמץ של בסירים וכלים"המאכלים בסירים נעשים ורק חמץ, תערובת בהם שאין שברור למיניהם, ממתקים וכן י,

מהדברים וכדו' דייסות בו שבישלו סיר זה אם ואפילו בו, שהתבשל המאכל כנגד ס' אין שבסיר אפילו חמץ, של

כשהם כלים ובאותם חמץ, כולו שהם דברים שמייצרים מפעלים וכן כנגדו, ס' בתבשיל אין שודאי חמץ שכולו

מ מדאורייתא, אסור שהמאכל אפילו וכדו', ממתקים גם מייצרים מותר"נקיים הפסח לפני נתבשל זה אם מ

גמורה טעם נתינת בדרגת אפילו כלים של בליעות כי פסח, לאחרי ולשומרם המאכלים את להשהות לכתחילה

שהיה."לכו איסור אין ע

סיר שבישלו אפילו חמץ, תערובת בו שיש מרק אבקת קצת בטעות בו והכניסו מרק בישלו עצמו בפסח אם אבל

אח אם גם אלא כולו, נאסר עצמו הסיר רק ולא חמץ, משהו מחמת נאסר כולו והעבירו"גדול, מהמרק קצת הוציאו כ

לכו בלח לח כי כולו נאסר השני הסיר גם מרק של גדול סיר התפשט"לתוך הראשון בסיר שהיה חמץ המשהו ע

השני. לסיר גם עבר וממנו ואסרו, בכולו

ואח מצקת או כף עם המרק את עירבו אם מאחר"וכן מרק, של אחר גדול סיר מצקת אותה עם ועירבו הכניסו כ

ונפלט. חוזר המשהו גם מכלי כי כולו, ונאסר השני הסיר לתוך ממנו נפלט עצמו בכלי גם מהחמץ משהו ונבלע

תפו גם היה אם אחר"אבל סיר לתוך והכניסו וכדו' מרק אבקת בטעות הכניסו שבא הראשון בסיר וכדו' בשר א

בתוך גם ונבלע הראששון בסיר שהיה חמץ שהמשהו דהיינו משהו, תרי אמרינן האם הפוסקים נחלקו מרק, של

הפס"התפו ובמקום לאסור בכוחו שאין או השני בסיר ונפלט חוזר מקילין"א à"÷ñ]מ áèéä øàáá øàåáîë]

ב אינו ואפילו חמץ של סכין עם שנחתכו וכדו' שום צנון בצל ב"וכן באינו שגם חריף והוא מאחר אם"י משבחו י

שאפילו וביותר לבערו, חייב בפסח, נחתך אם אבל לבערו, חייב אינו אבל לאכלו שאסור אפילו פסח, לפני נחתך

ב באינו אוסרים החריפים כל שלא שסובר המחבר באינו"לדעת אוסרים החריפים שכל שמחמיר נראה פסח לענין י

י."ב
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ב. לשאלה חומצתתשובה קצת הכניסו חמץ, של גרגיר נפל אם ולכן גמור, איסור הוא במשהו גם בפסח שחמץ למרות

בש נאסר הסיר וגם לבערו, וצריך להשהותו אסור וגם המאכל כל נאסר בו כיוצא או חמץ, תערובת בו שיש ימוש,לימון

שיש למרות שבו, החמץ כנגד ס' אפילו היה לא אם הפסח, לאחר עצמו בסיר להשתמש אבל עצמו, פסח לענין רק זה

מ"מ נפגם, הבלוע שהאיסור מעל"ע אחר כבר הוא אם אפילו איסור בו שנבלע כלי וכל איסור, של בליעות עכשיו בו

האסור, לשימוש יבוא שלא כדי הוא ב"י באינו שימוש של האיסור יסוד הגעלה, ללא בו להשתמש לכתחילה אסור

הגעלה. כל ללא לחמץ סיר אותו את מעכשיו לייעד לו מותר איסור, לידי לבוא אפשרות לו שאין וכאן

בפמ"ומ מבואר חריפים"מ דברים בו יבשל כאשר כי חריפים דברים בבישול סירים באותם להשתמש לו שאסור ג

דבר שאוכל ויחשב ויושבח יחזור פסח של הבישול מחמת עליהם איסור ששם בכלים שבלוע החמץ הפסח, אחרי

איסור,

י עליו עבר וכבר מאחר האם הפוסקים נחלקו הבא, לפסח בו להשתמש להתירו"ולהשאירו מהני חודש ב

ג. לשאלה שמחמתתשובה בחימוצו שחסר או נוקשה חמץ של וגדרו לבערו חייב מדרבנן רק נוקשה שחמץ להלכה קיי"ל

חמץ לאפוקי הדחק, ע"י רק לאכילה ראוי הוא וחימוצו עשייתו בתחלת שכבר דבר או לגמרי, נחמץ לא עשייתו צורת

נפסל כבר אם ורק עליו, שחייב ודאי אדם, למאכל ראוי עדיין שהוא כל הדחק ע"י לאכילה ראוי נהיה שאח"כ ממש

סמים עוד עם ביחד מוערבים והם מאחר חמץ בהם שמעורב אותם אפילו תרופות ולכן עליו, חייב אינו כלב מאכילת

בפסח. לקיימם מותר כלב מאכילת כן מחמת שנפסלו עד

מבואר"ומ לקיימו,[ã"ñá]מ מותר מדרבנן שאפילו כלב, מאכילת הפסח לפני נפסל שכבר דבר גם המחבר שלדעת

שהרגילות"מ יובש נגד השפתיים על משחה מורחים כאשר ולכן אחשביה. ובאכילתו מאחר אסור לאכלו מ

אחשביה מחמת רק הוא איסורו וכל שמאחר האחרונים דנו כשר. שיהיה לחוש שיש אפשר לפה גם שמכניסים

עמו, שמוערב המרפא החומר את אלא החמץ של האכילה את מחשיב אינו כי אחשביה שייך לא שבתרופות אפשר

א לרפואה שימוש שעצם או המרפאים, החומרים את לדבק כדי אלא מיועד אינו החמץ כאשר להגדירו"ובפרט א

לאכלו. ואסור אחשביה בו יש לטעם בהם שמוערב וסירופים מציצה בכדורי אבל לאכילה. שאחשביה

וע בשעת רק נעשה שבתרופה החמץ כל נוקשה,"ואם כחמץ זה הרי המרפאים הסמים עם ביחד אותו שעירבו י

ראוי והוא מאחר ומים, מלח מקמח שעשוי רחוב דבק ולכן להשהותו, מדרבנן אסור גם נוקשה שחמץ ואפילו

ע להשהותו,"לאכילה מותר אחרים דברים בעוד מעורב נוקשה החמץ אם אבל להשהותו, אסור מדרבנן הדחק, י

מאחרולכן חמץ, תערובת גם בו ויש מעמילנים עשויה שהקפסולה קפסולא בתוך נמצא התרופה של החומר אם

מ אכילתו, שרוצה אחשביה יש שכשבולעו נאמר אם אפילו אדם כל נאכל אינו מאכל"והקפסולא אינו מאחרו מ

בס כמבואר להשהותו מותר אדם ובמ"כל סק"ד כ."ב

ע יהיה לא זה כשיכניסו אם פיו לתוך שיכניסו לחשוש שיש הוא הרגילות אם שאפילו אחשביה"וביותר אין לאכול ד

לפיו, שיכניס חששו לא עליו עובר é"ñá]ואינו øàåáîë]שעשויים אפילו לכלב ראוי אינו בדרגת שכבר ניקוי חומרי ולכן

כ שנתערבו או במהותם, נפסלו כבר כי הוא כלב לאכילת ראוים אינם שכבר הטעם אם חמץ, של מחומרים כ"גם

אם אפילו כי כלים, בהם לרחוץ גם מותר אלא להשהותם שמותר רק לא מזה, זה להפרידם אפשרות כל שאין עד

אח ישטוף אחשביה"לא אין כן דעת על אוכלו שאינו כל ממנו משהו וישאר הכלי את היטב כ

ע לאכילה ראויים עדיין ניקוי המוצרי אם מה"אבל באכילה שאסורים נוקשה כחמץ דינם הדחק, מיהת"י ומדרבנן ת,

לקיימו. אסורים
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ד. לשאלה שמבוארתשובה כי[á"ñá]אפילו לאכלו אסור אבל בפסח להחזיקו רק מותר לאכילה ראוי שאינו דבר שגם

בהם שמעורב וכדו', זריקות, אזנים, עינים, טיפות משחה, כגון אחר שימוש אבל באכילה רק זה אחשביה, באכילתו

בשימוש. גם מותרים ולכן אחשביה בשימושם שייך לא מחמץ, הנעשים וכדו' ספירט אלכהול à"ñá]גם øàåáîë]

ה. לשאלה חייבתשובה כלב מאכילת נפסל לא עדיין אם לגמרי נפסל אפילו אדם מאכילת שנפסל שחמץ בס"ב מבואר

אחרות עיסות בו לחמע שראוי מפני הוא לבער שחייב והטעם ãò]לבער, ä"ã ì"äéááå é"÷ñá øàåáîë]וא מה". כל לא כ

אחרות, עיסות בו לחמע שראוי זה רק אלא לבערו חייב הפסח לפני אדם מאכילת רק שנפסל

אם אפילו ולכן בעלמא, לעפרא נחשב שכבר מפני הוא התירו סיבת כלב מאכילת נפסל באמת כבר זה אם מאידך

הר לדעת אחרות, עיסות בו לחמע ראוי הראב"עדיין ולדעת לבערו, חייב אינו ודעימיה ומ"מ לבערו, חייב לכו"ד ע"מ

עליו, חייב אינו כבר שבאכילה õîç]אפשר ä"ã ì"äéáá øàåáîë].

חימוצו, רוב מחמת כלב לאכילת נפסל אם אבל וכדו', עיפוש מחמת הוא כלב מאכילת קילקולו אם רק זה אמנם

עליו. חייב אחרות עיסות בו לחמע ראוי שעדיין á"÷ñ]כל æ"è÷ ïîéñ à"åæçá øàåáîë]שמרוב מדגן העשויים שמרים ולכן

תמצי וכן לכלב, אפילו ראוין אינם ראויחימוצם אינו עכשיו של שבמצב אפילו וגלוקוזה, עמילנים, חומצות, ות,

מ כלב, למאכל עוברים"אפילו ולהטעימו עצמו במאכל להתערב ועומד אחרים, דברים בו לחמע ראוי שעדיין כל מ

å"è÷ñ]עליו æ"è ïîéñ úåøåëááå ,íù à"åæçá øàåáîë].

ו. לשאלה לבערותשובה חייב אינו מיעודו מעשה ע"י אותו שינה אם לאכילה ראוי שעדיין חמץ â"ñá]גם øàåáîë]שכל

עליו חייב וכשאכלו כלב, מאכילת נפסל שלא אפילו עומדת החמץ צורת å"èñá]שאין øàåáîë]על להציע אסור שלכן

מ למאכל, ממנו יפול שמא מבואר"השולחן וכן לקיימו. מותר אותה[è"ñá]מ וטח לישיבה שיחדו שאור שכופת

צבועים הם אבל דגן מגרעיני גם העשויים פרחים ולכן ראוי, עדיין עצמו מצד שהוא ואפילו עליו עובר אינה בטיט

וכן לבערו. חייב אינו מהותם, את שמשנה מעשה בהם ועשה מאחר לאכילה, ראויים שהם שאפילו אפשר ממש,

ע אם גם פלסטלינה או ברבצק שנעשה"משחק שנחשב שמחת אפשר לאכילה, ראוי להיות יחזור אותו שפרידו י

אלכהול מתערובת נעשו אם גם למיניהם, ותמרוקים קוסמקיטה, מוצרי כל וכן לבערו, חייב שאינו גמור שינוי בו

לקיימו. ומותר מיעדו, אותו המשנה מעשה בו שנעשה שנחשב אפשר חמץ, של וכדו'

בו לסוך ואסור כשתיה שסיכה נחוש גם וכדו', סבון כשמפו, לסיכה העשויים דברים ì"äéáá]ואפילו øàåáîë]אם גם

מ כלב, לאכילת ראוי שעדיין במצב ומ"הוא שמותר, אפשר לקיימו חומרי"מ ולכן בשימוש מתירו אינו זה היתר מ

אסור, בזה ההנאה השימוש עצם לאכלו, ויבוא מעט בכלי שישאר לחוש שיש מלבד למאכל, ראוי שעדיין כלים ניקוי

ז. לשאלה גם[à"ñá]מבוארתשובה כלל, עוברת הבליעה שאין שמקום לענין איסורים, לכל שוה בפסח חמץ שדין

ע רותח כשעדיין והניחו וכדו', חביתה לביבות, טיגן אם ולכן מותר. מאחר"בחמץ עמילן, בו שמעורב סופג נייר ג

כד רק נאסרת עילאה רק היא ק."והחביתה

קיי ממש, בעין בו מעורב לא אבל בו, מעובד רק הוא אם אבל ממש, בעין בו מעורב העמילן אם זה שאין"כל ל

רוטב, ללא יוצא בלוע שמכלי ככלי נחשב שנייר שאפשר אלא כלל, נאסרת אינה החביתה ולכן רוטב בלא יוצא בלוע

ע סופג הנייר את הניח בלוע"ואם אינו אבל מעורב רק העמילן אם תתאה, היא הרותחת שהחביתה החביתה ג
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מכד יותר מפעפע אינו וכחוש כחוש הוא שחמץ ואפילו כולה, נאסרת מ"בנייר, מפטמת"ק שמינה שהיא החבית מ

בכולו. ומפשיטו החמץ ç"÷ñ]את á"îá øàåáîë]קיי בו בלוע נחשב הוא אם להוציא"אבל מועיל אינו שפיטום ל

כחוש. של è"é÷ñ]בליעות ã"ôù ä"÷ ïîéñ ã"øåéá øàåáîë],לאסור כלל מהנייר ליפלט יכול לא החמץ ולכן

ע אחד קציצות או חביתות כמה יש נחשב"ואם כבר לאחרות וביחס נאסרת, העליונה הקציצה שרק אפילו השני ג

מ רוטב. בלא לאחרות ממנו יוצא שאינו לבלוע במ"החמץ כתב קליפה,"מ כדי נאסרים הם שגם האחרונים בשם ב

מ שני, בכלי נמצאות כבר הקציצות אם לענין"ואפילו שמחמירים מבואר דוחקא בלא אפילו גוש, דבר וזה מאחר מ

כמבואר בפסח מחמירים שני כלי מדין שגם וביותר שאוסר, פסח

ח. לשאלה שנחשבתשובה מחמת או חמץ, של חומרו מחמת זה האם הראשונים נחלקו במשהו איסורו שחמץ בטעם

שישל"מ.

שישל מחמת הוא הטעם א"אם בער"מ, גם במשהו."כ לאסור צריך כבר שש אחר פ

ע לחם עם עמד שילד כגון משהו ספק של תערובת ואפילו וכדו' נתערב אם שיש ספק כל וכן פסח"- של היין י

יאסר, סיננו לא אבל פירורים רואים ולא בו והתעסק

דשיל ככל במשהו לאסור צריך במינו רק וכן וא"- מינו, באינו ולא חומרים"מ, מרק אבקת בו שהכניסו בישול כל כ

מותר. ויהיה יתבטל ס' והיה חמץ, של שהיו שנתברר וכדו' משמרים

מה אם יראה, בל על עליו עובר אם שנחלקו וכדו' כתרופות נוקשה חמץ לענין וכן ומותר"- עליו עובר אינו ת

א להלכה כמבואר להקל,"להשהותו אפשר דרבנן בחמץ חמץ, של חומרו מחמת רק הוא במשהו שחמץ הטעם אם כ

במג מבואר דשיל[ã"÷ñ]א"ולכן הוא כי הוא טעמו אם אבל במשהו, אוסר בדשיל"שאינו דרבנן איסור גם מ"מ

אסור.

שישל נחשב אינו שחמץ ברמ"ובטעם מבואר ã"ñ]א"מ á"÷ ïîéñ ã"øåé]בשנה לאיסורו לחזור עתיד והוא שמאחר

שישל נחשב אינו מ."הבאה

בער[á"ñ]ע"ובשו שנתערב שחמץ בביה"מבואר וכתב איסורים, כשאר דינו õîç]ל"פ ä"ã]המחבר שדעת שמוכח

שישל נחשב במשהו"שאינו בטל אינו שמשהו החמירו חמץ של חומרו משום ורק מ,

במ מבואר בס'."וכן רק אוסר בפסח שחמץ הסוברים דעות מצרפים בספק צירוף שכל ב

הש â"é÷ñ]ך"אבל á"÷ ïîéñ ã"øåé]שמש מב"כתב על רק זה במשהו אלא בטל שאינו המחבר לו"כ נתערב כלומר מ,

דשיל כל כדין בטל, ס' עד מינו באינו המעורב חמץ משהו כל אבל וכדו'ף, פסח של בקמח חמץ של קמח מ"משהו

-וא מינו. דשיל"באינו משום רק טעמו א"כ לכאורה ספיקות בצירוף גם ולדבריו להקל."מ א

במשב ä]ז"אבל ïéã æ"ñú ïîéñ óåñ]שישל נחשב אינו שחמץ שהטעם צריך"כתב מתירים לו שיהיה וכדי דמאחר מ,

שישל נחשב אינו להשהותו אסור בפסח וחמץ הפסח, לאחר פסח"להשהותו להלכות ובפתיחה ä"ô]מ, â"ç]ז"ובמשב

[ã"÷ñ íù]פסח להלכות ובפתיחה נראה, אינו באכילה ולאוסרו להשהותו שלהתיר á"ô]כתב ã"ô â"ç]שמאחר כתב

שישל נחשב אינו לשרפו צריך מ."ומדרבנן

כ"ולפי שנחשבים"ז למיניהם תרופות וכן להשהותו, שמותר הפסח לפני נתערב אם אבל בפסח, נתערב אם רק ז

שישל ונחשב יותר חמור להשהותם, שמותר נוקשה בטיל."לחמץ ולא מ

ט. לשאלה חוזרתשובה שבפסח אמרינן לא טעם, נותן שאינו בשיעור הפסח לפני בלח לח של שתערובת קיי"ל להלכה

וניעור. חוזר אמרינן ביבש יבש תערובת אבל וניעור,
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אח אם רק או שהוא, כמות במצב גם זה וניעור חוזר שאמרינן מה האם שנחלקו ולכן"אלא זה, את וחיממו חזרו כ

בפסח אם אבל להתירו, יש הפסח לפני המצות שאר עם ונתערב חימוץ, מזמן יותר שהה מהמצות שאחד חושש אם

וניעור. שחוזרת מחומצת מצה בו שיש לחשוש יש ביחד, לחמם מצות כמה לתנור יכניס

עמילנים"ומ חומצות, תמציות, כגון חמץ הוא שלהם מהמרכיב שחלק משקאות אפילו או תבלינים, מיני גם מ

המרכיב אם מיבעיא לא וכדו', אלכהול קצת בו שמכניסים יין או ס', בו ואין בלח לח ממש שזה אפילו מחמץ,

וכדו' אלכהול או טעם, שנותן החלק שזה או המשקה, או האבקה, התבלין, כל את שמעמיד עיקרי חלק שהוא

אם אפילו אלא בטל, לא כלל לטעמא או מעמיד היותו שמחמת טעמו, נרגש חריפותו מחמת מיעוט שהוא שאפילו

מ גורם, וזה זה של בדרגה לא הוא אם אפילו המרכיבים מכל חלק רק אלא"הוא לתוכו נפל לא וזה מאחר מ

לא וגם אותו השהו ואם להשהותו, בכלל אסור וכדו' המשקה האבקה, עשיית צורת זה כי אותו עירבו לכתחילה

הפסח. אחר אסור אותו ã"é÷ñ]מכרו æ"îú ïîéñá øàåáîë].

י. לשאלה הרמ"אתשובה שלדעת ÷"ä]אפי' ïîéñá]דעתו וכן ס', עד אוסר והכל לשמן כחוש בין לחלק בקיאין אנו אין

[ä"ñ ïî÷ì]ע במליחה שנמצאת חיטה שלכן מליחה, מ"לענין נאסר. הכל הבשר ברמ"ג מבואר ä"ñ]א"מ íù]שבכחוש

ובשפ בקיאין, אנו אין אמרינן לא שמנונית סרך בו ç"ì÷ñ]ד"שאין íù]דאורייתא באיסור גם בכחוש הדין שמצד כתב

וכ בקליפה, סגי קצת בהפסד ולכן סגי, הרע"בקליפה באיסורíù][æ"ë÷ñא"כ המנהג מצד הפסד במקום שלא ורק ,

הלכה בביאור מבואר וכן כחוש, לאיסור נחשב וחמץ ס', צריך íù]דאורייתא ïéàå ä"ã à"ñ ïàë]גם הפסד שבמקום

הגר בדעת מבואר וכן סגי, נטילה שבכדי שסוברים כהפוסקים להקל אפשר â"ì÷÷ñ]א"בחמץ æ"ñú ïîéñá ö"äòùá ë"ùîëå]

כהמג ודעימיה"ודלא äëìä]א øåàéáä àéáäù]נפלט חמץ שגם להחמיר צריך דאורייתא באיסור שבפסח שסוברים

ואוסרת. לחתיכה מחתיכה

ג נחשב עצמו הכפל מקום אם האחרונים שנחלקו החשש"אלא מחמת רק הוא האיסור סיבת כי בלוע, לאיסור כ

ג עצמו הכפל במקום נגע אם אפי' ולכן הכפל, בתוך שבלוע בעין,"חמץ לאיסור נחשב הכפל שמקום או מותר, כ

כדנ יאסר שם יגע אם הכפל"ולכן סביבות כל וכן åîöò]ט, çñôá àìù]כדנ ט."צריך

הנפק גבי"וכן על המונחת המצה האם מצות, עוד עם ביחד הנפוחה או הכפולה המצה את מהתנור הוציא אם מ

כלל. אוסר ואינו כחוש לבלוע שנחשב או נאסרת, נטילה כדי שיעור תוך וזה מאחר תחתיה, או הכפולה

â"ô]ג"ובפמ á"ç úáåøòúì äçéúôá]השעה כתב ולכן לבלוע, ולא לבעין נחשב עצמו הכפל שבמקום כתב à"ñúצ", ïîéñá]

[è"î÷ñ.נטילה צריך עצמו, הכפל במקום מצה באותו אחרת מצה נגעה דאם בשמו

בחזו æ"è]א"אבל -ã"é÷ñ ë"÷ ïîéñ ç"åà]המג שלדעת חמץ,"מבואר בו שבלוע רק נחשב הכפולה של החיצוני הצד א

כלל, אוסר אינו ולכן

לבלוע"ולפי רק נחשיבנו אם תלוי המרדה, גבי על ממש היתה הנפוחה או הכפולה המצה את שהוציא בשעה אם ז

המרדה. לתוך ממנו יבלע לבעין נחשיבנו אם אבל המרדה. את יאסור לא

במ כתב à"é÷÷ñ]ב"ולכן à"ðú ïîéñáå á"ì÷ñ à"ñú ïîéñá].אחרת במרדה כפולה מצה להוציא ראוי שלכתחילה

אח שמוציא האחרות את יאסור גמור חמץ המרדה עם הוציא אם רוטב."ובדיעבד בלי גם יוצא בלוע מכלי כי כ,

אוסר. אינו בדיעבד חומרא, אלא ואינו מאחר נפוחה, או כפולה מצה רק המרדה עם הוציא אם אבל

האם נטילה, כדי אליו בסמוך שאוסר כבעין ודינו לבלוע, נחשב אינו עצמו הכפל במקום אם אפילו לדון יש עוד

וא כבלוע, כפל שבמקום חמץ החשש נחשב בהמשך עצמה מצה לאותו ביחס מקום"גם של נטילה מכדי יותר כ

או נאסרת, אינה אחרת מצה הכפל במקום שלא הכפולה המצה בהמשך נגעה אם וכן לאסור, יכול אינו הכפולה

כבעין. נחשב מצה שבאותו מה שכל
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אחרי ונודע בצק חתיכת עוד החלה בקצה והוסיף חלות שאפה מי כגון איסור יש אחד בצידו שרק מאכל בכל וכן

לבעין חלה ההפרשת מקום נחשב החלה המשך לכל ביחס האם חלה, הפרשת של היתה תוספת שהחתיכת האפיה

לבלוע או

המג ã"é÷ñ]א"דעת ë"÷ ïîéñá ç"åà à"åæçäå ,á"÷ñ],מפליט ואינו לבלוע נחשב עצמה, המצה של השני לצד ביחס שגם

יעקב החק דעת à"òøä]א"והרע[ç"÷ñ]אבל åàéáä ,à"÷ñ øéàî úéáäå â"÷ñ]הכפולה נחשב עצמה חלה לאותה שביחס

בכולו, שאוסר בעין, לאיסור השני שבצד

יא. לשאלה ברמ"אתשובה שבמקום[à"ñ]מבואר מחמירים ויש איסורים, לשאר שוה שדינו מקילין שיש ריחא שלענין

ובמ בדיעבד אסור בפסח אסור, איסורים בששאר הפס[á"é÷ñ]ב"שלכתחילה שבמקום אוסר"כתב שאינו להקל יש מ

כלל.

לכו"ולפי לגמרי, ופתוח גדול בתנור בטעות"ז הכניסו מצות, באפיית אם ולכן איסורים. לשאר דינו שוה חמץ ע

הוא אם ובפרט פתוח, המצות של והתנור מאחר המצות, שאר עם ביחד ונאפתה בחוץ, זמן ששהתה מצה לתנור

בדיעבד. מותר גדול, גם

לפני שבטעות או חמץ, של טוסטר בתוך מצה לחמם בטעות הכניסו בפסח בטוסטר"ואם חמץ חיממו או אפו כ

מותר זה אחר בזה וזה מאחר וקטן, סתום שהוא אפי' פסח, íù]של à"îøá øàåáîë].

שם שהיה ונמצא טוסטר, בתוך עוגה או לפסח, קוגל לאפות הכניסו או בטוסטר, מצה לחמם הכניסו אם אבל

הנ במחלוקת תלוי חמץ, של מאכל שעה בכה"באותה אם בהפס"ל רק שלדידן בדיעבד."ג מותר בחמץ אם מותר מ

å"è-ã"é÷ñ]ך"ובש ç"÷ ïîéñá]בצ בזה הגר"נשאר דעת נראה וכן ובשפ[à"ë÷ñ]א"ע, ã"é÷ñ]ד". íù]וסתום שבגדול חילק

בהפס רק מתירין שלדידן מ"אפי' בכה"מ, מותר בחמץ גם בהפס"מ אפי' אסור בחמץ וסתום קטן בתנור אבל מ."ג,

שבהפס"ובמ מבואר הסירים"ב אחד אם אבל מגולים, היו הסירים אם רק זה כל אמנם מקילים האופנים בכל מ

מותר הכל וכדו' כסף בנייר מכוסה היה הקוגל אם ולכן לכתחילה. ואפי' מותר, הכל מכוסה היה

אפילו"ומ אין והטמנה בבישול מועט לזמן אבל ריחא, איסור שייך מרובה לזמן בהטמנה בבישול או באפיה רק מ

מותר, תנור, באותו הסדר, לליל קוגל עם ביחד הגדול, שבת לליל מרק הטמינו אם ולכן ריחא של הלכתחילה את

הפס במקום שלא אפי' êéùù]מ"ואפשר ä"ã äëìä øåàéáá øàåáîë]מותר הלילה, לכל שהוא טשולנט הטמין אם אבל .

בהפס רק ובמ"בדיעבד יו[â"é÷ñ]ב"מ. שמחת לצורך הדחק בשעת להקל אפשר אם אחרונים מחלוקת בזה ט."הביא

קיי בזה הגדול לשבת אטריות קוגל עם ביחד היטב מתובלים דגים או מסויימת חריפות בדרגת קוגל אפו אם ל"אבל

מועט. זמן ביחד שהו רק אם ואפילו אסור והכל בדיעבד אפילו אוסר שריחא




