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וניכר הערמהכ"כ אךלנהמות מועטים אס אוסר והשיעבוד
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ו
שמכרם להאכילם חמץוכןמסקתי נם נפסחהזה לזה וכר
בש
ה
ז
ל
ך
י
י
ש
והוי כחפז
ימכ"שהיכי דרוצה לשוחטם בפסחדניכר הערמה של נכרי באחריותישראל ולכך לזה אם לאהי'
יותר דמכוין כדי לפססן וגםהוי לו הנאהמזה נמכר כלל הי' אסור לאהה"פ רק אם מכרוד1
המלוין כנ"ל שפיר דמי:
כמ"ש רו'מודאייפה הורה:
*כמי'למתקיע*שא'בפרית שנלקחויערלגיסות טף ר'נ ,שאלה יצירי קנה ע"פ חטים
מעכו"ם ונתן לו רגסף
הפסח והאכילום rbn
ואח"ם חזרו לבעליהם בססת ומורה אחד אסר ולא משך החטים והחטים שקנתהיו מעורבים
החלב וררם התיר הנה כל הטעמים שלו אילן בהרבהחטים העכו"םוהיהודי לח מכרהחטים
?מ"ש דהוי זוז"גנעים ממגו הסג"א ס" תם-ה בסברוכיק שלא משך החטיםעדייןעומדיםבבית
דבחמץ זוווג אסור ומ"ש דגשתנה לדבר הסותר הנכרי ובאחריות הנכרי עליהם ושנבה ושרפה.
ואהה"פ ושתדעשהחפים המה המוציםעד שאון
דא רזה מהני רק באיסור אכילה אבל
באיסור הנאה דשכ"ם הנאה הוי וכ"כ במק"ח ס'נגד החטים  1nwwוכור חטים קנה נשכ בכסף
ומ"ש דהוי הנאה הבאה לו בע"כ ז"אכיון לבד והיו ג"כ חמוצים ולא הש מעורבים עם
דגם נהנה שאם לאהי' מאכילם לא היונוחגין החטים של עכו"ם :תשובהי הנה רו"מ צדד
"לב כלל או לא חלב הרבה עכ"פ וא'כ ניחא להיתר ואףדעתי כן ואבאר בקצרה דמ"ר רואם
לי' באונס זח ולא נחשב אונסוכן הוא במל"ח דבנכריאיןכסףקונהיפה אטר ומ"ש ר"לכיון
דטתגו הקונים לקטת בזה חף קמן  vnaזח
סברא  %עיי"ש:
שי'רמ"ח .כנרת ""מז יהובה ע"פ אינו נראה דודאי קנין שאי %קנין מדינאוע
הן לנכרי י"ל כיק דנתנו לקניה
המאגיסטראט לבעאח
הזשהרש
יהודיםולעריים מה לעשות בו בפסח .הנהזה ב
יני אבל כסףכיק דפדין הורה תה קנץ
מה
טיטחדש וכנרכתובאצליבתשובהעלכיוצאבזה בישראל מישראלרק התורה אטרתדלנכרי18*8
 rumסתורו"מ דהלוה ימכרנו "1א דנהי דבע4ח קנין א"כ כיקדהתורה אמרח כך 45מ מטצ בש
ןתורהואף דבדיניהם קנהעפן מנ"א סף
 IR"aולהבא הוא גובה מ"מכיוןדגהי דהר שלו ננדדי
ואינוברשותוואישכייקדיש אתביתו קודק אסר תפ"ה דהוכיה מן הש"ש דלוים בצימתם רק מט
דאא
המז איט
רחמנא
מהבתיזתלווביראשונתהוייאושכורהובכעלליםשנילההםקדאיישן בדרפשסוקהחויהםאהדתםורהרקועדוהדתוכריהעעדשכאי
ו כאלו חוש
אעימכור
יכולין להקדישוכו' אךהמחין ה"יכווין למכרו ברשוהוואשו בזהכיון דמצדדין תורה לאטחני
תו
דנהי דבע"ח מכאן ויהבא הוא גובה מ-מיכול בנכרישוב mלא עשאוחבתוג
sכאלוהואבראו:
ימכור זכותו וחובו שיש כמו במלוה שישלו הוד נראהכיוןדהחטין הויברשותו %אידע
מתכוןיכול הוא למסור החוב והמשכון שיש  11שישבהם חרבה מחוכמים דאיסורא ניחא
כן ה"נ בזה המלוין ה" יכולין למכור הזכות ל" דליקני והוי מקחטעותי
שו
יאינו שלו כלל דהוי
והחוב שיש להם עלחמזזה וא"ז הה מסתלקין כקנין בטעות ומ"ש רףמ דחהעיקרו דאירייתא
מןהחמץ .ומ"ש רו"מ להיתר זה מכח דהויגם עיי
ן סג"א סי' תס"ז בשם הר"ן פ"ק דח%ץ
21כרים חובעלזהודימה זה לישראלונכריוהיי דישראל שהפקיד חמצו אצלכנריוקיבל הנסרש
יהם בשותפות חמץ וחלקו אחה"פ דאמרינןבזה חהריותצריךביעורמדריגןא"כהויעיקרודרבע
ךגרירה דהרםציץ ולכך מכח כ"זהננימסכים לדברי רוים להקל 4
ט"ב הנה דא דגנה לא שיי
ט נראחדהייתהסותר
דגוף ההמץהוי של זה ושל זהשייך לומראנן סף רנ"א .למ'
א
י
א
י
ברירה והת כהחליפו חלקם אבלבזהכיון דבאסת
י
לנסרי לא סבש*א יפ
אמכאן ולהבא הוא גועהא"כאין החמץ שלהם רק מימשת השאלה דנראח לסי שפפיד הזמן
ס שיעבוד על החמץ ובאחריותן והגה דהיי"ש הנעשה אח"כ ביד האדון הוי רובנגד
דהוייה
ל היוה על
כ
י
י החמץ זה כמו היי"ש הנעשהביד ישראל וב"כ ל"היי"ש
שהשיעבוד
י
ו
ה
ישרוב והפאו
טל
בש
כלנבותמן הנשאר ש9ישראלברוב והמץשעעה"פ ב
*חראם נפסד מחצהוכדומהיכול
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בתשובה טתיר נם יכתחלהשבטיו ברוב רקנם
אם לא ה" רוב בהיתר נם אםהוי ידוע שוה
נראהדהיי"ש
היי"שהוי
סמהרשדגהורלידבדיעדתישראי
עצמו נמי מות
הנוב בתשובה דאף
בגזלןישראל החמץמותר אחה"צואףדדבריו המה
נגד הש"ס כמ"ש בחידושימיהועכ"פבנזלןנכרי
ודאי דמותר דבשלמא בנזלן ישראלכיון דהוא
עובר בב"י משום לתא דידי'י"ל דקנסוהויהיות
אסורלכ"עאבל בנזלן נכרי ממ"נ הוא לאעבר
גיא והישראלודאילא עבר כיון דלא הויבידו
לבערו וגם לא הוי יכול ימכרוכדין נזלויא
נתייאשוהבעליםשניהםא"י לבערוזהלפישאינו
וזה לפישאינו ברשותווח"כ פשיטא דמותר
בהנאה ואףבאכילה:
בהנותו
בנדון "חד שהי
ס"
יאקשין ענולים חלולים
שעושין בק-קוויען ושכח למכרם בע"פ ובתוך
הפסחנודעלו והלך רו"מולקחם להשליכםלנהר.
הנה תט"ב ומצוה קעביד וכמ"ש בב"ק דף צ"3
בנזלחמץובאאחרושרפובפסחפטור שהכלמצווין
םבודאיישלחוש
עליולבערוואףשהואממיביפי
שערבב הנכרי נםשמה"תלאיעשהכן ומיפירות
?ם מיםהוילכמהפוסקיםדאורייתאועייןבנוב"ק
חאו"ח דדעתו דיהסוברים מי פירות עם מים
ופי כוקשא דאורייתא גם דעתראהיחוכא בטור
ס" תס"בדמי פירות לגדנסו הוי חרזונהי דלף
קימל "8מ גצירוף דעתהנו-בובצירוףהסוברים
דנוקשא דאורייתאהוי כמה ספקות לאיסורא גם

שיו
רנ"ב.

יי

לף שלמה

וגן עשיתי אס מעשה פ"ק רק גם בנדון מובע
והקמח בשאלה שנ" אםכי לדינא העיקר כדעת
המק'ח שאם לאפירש כלמיןומין לאהוימכירה
ודברי הסמ"ג תמוהיןבזה וכןכתבתיאניבגליון
הסמ"ר טרםראיתידברי המק"ח מ"מ בנדון בזת
דאינו ודאי חמץ דדלמא לא לתתו ואם לתהו
דלמא לאהויבדרךשנתחמולכךבזהכדאי הפמ"נ
לתמוךעליי מיהו אם אפשר לבטלו ברוב כדעת
הוראת הפ"י הנ"ל ג"כ הובא בפמ"נ מה טוב
לעשותכן:
 .שאלתו בנדון סכירת חמן
כן"רציה
שחשש להני החשודים
שאיןמבטלין החמץהנה בשביל זה לבדו לא ה"
חשש יהקונים רק אחה"פ היי חשש להנות מן
החמץ של אנשים ההם מיהובנהאי אפשר לזמר
שכדאי לסמוך על המק"ח החולק על הב"שומתיר
הערמה בשלתורהוה"כדאי לסמוך בשעתהדחקנ
וכף סנה מקומו ישתקע שמה שכותבין
שנותנין לו רשות למכורלמי שירצה באת
לים כלוםשיקנה בזההנכרי הקרקעמיד המוכסי
ביוןדהבעליפאיןחתומיןעיי
ו והמזכראינו רק
שליחמן בעל החדר והחמץועייןבמק"ח דחתימת
ישיקנההנכרי החמץ מ"מ 8ף
השליח ל"מואיתנה
בביתישראלואחריותוועוברבב-יגםאפשרד5ע*
כסוכר רעיפה ניחד דביטל כל המכירה ואסחף
בהנאהלכךצריךליחן כ"א להקונה שט"מ שמו
ועלהביתואזכיון דנעשהשלו הבתקר
עלran
~הני אח"כ סכירתווחתימתולהנכרימיאו
והחמץ מ

כיעי

י ששורי בחפז שנעשה אחר
בזה יפה כתב רו"ח דהקמח חמז גמור בעצמו גם בזה הרבחעקוי
דדרך קלתות ההטיןונמין גמג"אס" תגש ובח"י מפייתו להקננה לכך אין תקנה רק וכ"איכתוש
י בקתהזה עדיףטפי וכן
כרכים ודאי חח חמץ לכךיפה עשה רו4מ  11שט"מ בעצמוינכר

דבשי

והוא דין ברורי

ס"רנ"נ .בנרץמכיתת"מז"םי
א פירש
איזהמין רק כתב שמוכר
כל החמץ .הנח בפס-נ או"ח מבואר דמהני
ובמל"ח כתבבפשיטותדיש ובקונטרסקניןעולם
לספרי מז כתבתידהעיקר כהמק"ח וח"ויומר

אני מצוה לכ 5שואלפי .ומ"ש 9ל הפמ"נמיש,
דהמכירה צריךיהרתקודםהביטול לאידשתיסח
קשיאי
ההרייפהדיבר דהמכירה קודם אז ממ4נ
ר
כ
מ
ם
א
ו
ר
ב
כ
ה
ט
ר
ע
ה
ב
ה
ר
י
כ
מ
ל*4
אם מהני
מכירה בחערמה א-כ הרי הח* מבטל ועכ"פ מך
התורה אק חשש אבל אם יעשה להיפך
יי
בש
ר
תחלהא-כאח"כ כשמוכר מה מוכר אםאיתויש

דוההוי מכירהובודאי החמז אסור אחה8-ואין
דעתה
ו היתר רקיבסלוברוב כדעת תשונת פנת :וא* מכר
י
ףו נראה שחוזר מןהביטול ואי
ו חגרוויאיועילהביסדכיל
כ 15רנ"ד*ע'ד הסובין והקמח ופה הורה לא דניחאי תוכהי
לכך דברי הפמ"נברוריןומוכרחיןן
מבשיא בדין הראשון mw
להפקירו לחוו בע"ש וזבה גו הנכרי אז בע-פ סף
.בנהוג מייפת"מץ וכולם
ו
י
נ
ר
"
ש
ת
י
כ
שטר nRmlnיחרב אוב
ודאייפה הורהכפי מ"ש בתשהפ"יהובא בפסיס
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5ין ומין וכן דברי הט"ו בסי' תל"ד ואף דדברי הטרו
כותב וט"מ להנכרי 51ורט
הקרקעות כותב כל מקומות החמץ ובסכום ידוע תמוהין כמ"ש המק"ח מ"מכתבתי בחבורי לה"פ
ורו"מחוכך בזהדי"ל דלאסמכא דעתאדהויכאין די"ל דהוי כמכירי כהונה מ"מ היינו רק בגוף
מינו ידוע ,הנה דא והנה אם אק הרב מוסר החמץ אבל הקרקע ודאי לא נקנה רק בשטר
שטר הרשאה שלו אלהנכרי הקונה ביא"האין ולא סמכא דעת" רק בשטר ושטר זה אינו
המכירהכלוםדחתימתהשליחעל שט"מל"מוכמ"ש ראי ולאקנין כיון דלא חתום בו המוכרזכית
גם בסק"ח כןוכן מסתבר דבזהודאי סמכא דהקרקע נקנה שוב החמץ אף אם נקנה הוי
דעתהקונהדהריבעלי הקרקעותיכוליןישתוקבו עכ"פ כפקדון בבית ישראל באחריותו דהנכרי
אם יהי' נאבד גם יכול הקונח
ואולייכבוש השליח שטר הרשאה שלו שכך לא לא ישלם
חוימכירה אבל אם מסר לו גם הרשאה שלוודאי הנכרי לבטל כל המקח די"ל כיון דקנה ביהד
פחנידאימ דומה לחיןמינו ידוע דהתםאיןיודע אינו קונה זה בלא זה כמ"ש בחוים סי' רט"ז
מה הוא בזה לא מהני מה שהיה יכול להבחינו דעות בזה לכך החמץדינו בדין המץ שעעה"8
מה חוא אם יודע מינו מה הוא רק שאינו ואף שה" שוגג מהני ואם הוא הפ"מ אין
יודע אםאטב
יאםרע בזה כל דיכול הילהבחינו תקנה רק לכסלו ברוג כהיתר הפ"י בתשובה
וב
הןמטלטיין הן קרקע נזה סמכא דעתוועיימ"ש שכתגו האחרונים בשמו .גם מצד שכתב שמכר
לחלוטין ואין בידו למכורלחיוטין דהה רק
הסה"עס" רל"ב בדברשהיהיכוללנסותוולטעמו
מושכר לו לכך החמץ דינו כנ"ל:
והמוכר ככר לו סתם אפילו אם נטצא רע א"י
לחזור בו עי"ש ומשש באינו רע דסטכא דעהו שי' !4נ'!ק* שאלה גהשוד ודאי על
קורא השטר סכירה כיון
ואף דאין
עברות ונתורהובימי
הרוביידו הואייתןהנלכארייזהישראייקראוהוי סמכא הפסח נסע הוא ואשתו והשאיר יכרי
ת מוזנת
דעתו ומהני .והנה עצה ש 9רו"מ שכותב דמי ובמוצאי פסחיקחובניהעיר שמריס לחמץ 5ו
המכירהכפי אשרישומוהבקיאיםלכאורה לאהי' עיסות ונודע ואסר הפת באכילה ולא בהנאה:
נראהלי  11 nssדהרי לא סמכא דעתו דלמא תשזבה.יפה הורהכי מ"ש רואם מחמצן ע"ע
ןומן הסתם כתב שט"%
נשומו הבקיאיםיותר סמה שהואהיה רוצהייתן שמותר מפנ? שהםמחייפי
בעדם אךנזכרים שבחו"מסימןכ"1מוכחלהיפך דאדעייןבח"ידבזה"זדינםכעוברילהכעיס גפ
רגזה חף מכירה וסמכא דעתאאך מ"מאין נראה ישבזה קצת הפסדממוןכתיבת שט"מ ומהשצריך
9י הכחגן דום מתרי דמפרשכמו וישומו שלשה אח"כ להוסיףלהנכרי כשיחזור ויקנה הימה גם
או"רבעה בזה מוכחדהכונהאינה שלשהשיהיה אף אם מכרידעתיהעיקר כהתב"שדל.מהמכירת
בזח סמכא דעתא של הקונה אבל אם אומר סתם דהוי ערמה וכמ"ש בקנין עולם רק מהני מכח
בקיאים לא סמכאדעתאדיוכלהנוכר לומר דאלו הביטש ורשע כזה ודאי אינו מבטל השם
שירצההקונהאינןבקיאיםוהוארוצהבאחריםבם הויכעיןסליחה ולאסיבויהיותבנ"ר דלא ניחא
אולייאמר שרוצח בהרבה בקיאים ואםכי מדינא ל" לכך לאמהני באישכזה המכירה וגם אף אם
סתם בקיאים הוי שנים זח טדיגא אב 9הקונה מכר אף ההחולקים על התב"ש החגו באיש
אבלבאישרשעעכושבי
ר
ובפרטחריאינויודעזה וחוששאתייאמרהמוכר דלא הףניכר הערמהמתוכו
כי רוצה בהרבה בקיאים לכך אםיעשה עצה זו עברהיהכעיס הערמה ניכר מתוכו ועיין בב"ב
81רש כפי אשר יאסםג'בקיאים או ב'בקיאים בבי הסוכר שור תמצאנגחןמוכח משםדין הקונה
מה הוא הוי אומדנא חקג" מה הוא אם כן
אז מהני כנלפענ"דז
שנדדן וס"מ שכתב אחד ה"נ מן המוכר מח הוא ניכר הכונה ובזה ניכר
* "15נשנשי*
יפה הורה לאוסרו
בשליחא בעל החמו הערמה וזה ודאי ל"מ
והוא עצמו החתים שמועליו .הנה זה מפורש באכייח .ומה דהתירו גחנאה למכרו לנכרים
בפק"ח ה" 8דחתימת תשליח לחו כלום הואואין היותכיסי'הפ"םיפחהורהביתדדעתהמהרא"ל
צורך לפלפול דברי רףמכיאףאי גימא דמצד הובא במנ"אפי' תמ"ס דדברהמעמיד בטלודעת
ההמז ה" מועיל השליח דהק*ה החמץ ע"ש רביביעקבהובאבמצ"ח שם דאף בדבר המעמיד
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לאקנים רקכיוןדאינובעיןלכךכדאיהםלסמוך
עליהם להתירובהנאהוגם "ל דמהדאסרינן דבר
המעמידהייה במה דאוסרעדס' אבל במה דלא
בעינן ס' רקדיברוב גםמעמיד בטלוהרי המ8"3
הביא דרוב הפוסקים ס"ל דחמץ שעעה"ם בטל
גרוב לכך י"ל דגם מעמיד בטלגם יש לצרף אם
שי' הקונה הנכרי לוקח החמץ תחלה לביתו או
לידו ואח"כ משלם הדמים וכמ"שביו"דסי' קל"ב
לכך סכל זה יפה התיר גהנאה במקום הפ"מ:
סף ר"3פ*דבמדץ דהתיר הקמח מקאקאריזיס
שנתחמץ בשמרים הנזכרים
בשאלה הקודמתג"כיפה התיר דבזהאינומעמיד
ואינו חימוז רק סרחון ואין עליו תורת מעמיד
ובטל ברוב לרוב הפוסקים:
ובזה ששאל בכפרי שהונד
5ד' 1א"כז*
שגותןסוביןיבהמתו
בשעתהחליב'בפסחיפהאסרולדידןדודאילותתין
החטיןותזייןבמצוי חסיהוכיראף דהוהותסובין
בפסח מכ"ש להאכיל לבהמתו וסובין שלנו הרבה
קמחיש בהםעדייןובודאימחמיצין ולאעלסובין
שלנו כוונו הראשונים ועוד אף אם איט מחמץ
עכיפ הםעצמןחמץ ולכךאסורויסכרפיהמתיר:

יו

סףרם'א .שאלה בא' שמכר ראזאליע
ממיניםשוניםלשרליתובתוך
הטסה תדע שאם אמה היתה מומרת וא"אעיזן
יבהלברובדהוידבריםיקרים וא"אלעשותהרבה
מהם:תלאובה.יפ"דהח"יבספר ת"שדהיכי דהף
אונס גמור מותר לאחה"פ גם בזהישיהקלדהרי

צאןכיון דביסל רק דגזרינן אסו לא ביטל וחוינן
דרכהימכרו ומה אם ימכור לערלית ממש או
ימומרת א"כ בזה שייךגזרהזווכיון דגיטלו
וקא עבר בב3-יש להתירויאחה"פ ושל המומרת
לאהוי דהוי מכירה בטעות כמ"ש בתשובה ועוד
אף אם יהא אונפנמור להמוכה מ"מ להנכרית
הקונה לו יהי' דמדינא יש להדין מומרת מ"מ
כיוןדפליגיבפ"ז דשבתבתינוקשנשבהביןהנכרים
דר"י וז"ל ס"ל דפטור דהוי אונס ורב ושמואל
דחייבדהוישוגגוגהי דהרמב"ם בהל'שגגות
ממ"
יק כרב ושמואל מ"0כיון דחמץקילדהרי לדעת
ס
המג"ב בטל ברובוכןהסכימוהאחרונים "8כ
היא משאראיסורין א"כ דומה למהדקיי"ל בערלה
כל הסיקל בארץ הלכה כמותו בח"ל וכן הלכה
כדברי המיקל באבלכן ה"נלענין חמץ שעעה"פ
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היכהכדבריהמיקלולכךתינוקשנשבהבץהנכרים
או זרע מומרתדמיום הוולדוהויביןהנכרים
ל"י וז"לאונסגמורוהלכהכמותםבחמץשעעה*פ
א"ב חמץ דידהו נמישרי לאחה"פ א"כ לויהא
דלגבי המוכר לא הוי אונס מ"מ יהמומרת הף
חף

אונסןומותר אחה"פ ובפרט דבאמת ביטל רק רשי
ס"ל בירושלם? דאסור מכח הערמהוהריריי ס"ל
מם-ג
ן גתינוק ~navsדהויאונס
בש"סדיי

"ר
אמ
וו
י הוי אונס ומותר מכח המ
י ולרב
מותריר"
ושמואל רס"ל דלאהוי  o~lwי"ל דהם לאחייבי
יהערמהוכיוןדישראלביטלומכר "8כנהידהקונה
הף פומר מ"מכיוןדלדידהו אםיה" של המומר
אסור בהנאה הויפכירה בטעות ראם ידע שהיא
מומרת לא הי' מוכר להוזההוי אומדנא דמוכח
ומותר
סובא א"כ נשאר
משוםי
שלדהליהשקרלאלמויההוואביט
לאחה"פכן ז"ל לצד
י
חוטר
דחמץ ימכרמ רק לנכריםויראה שימשך הנכרי
תחיה היי"ש ומח"כיקבלהדמים וכל מה דאפשר
לעשות בהתירא יששה גם כיון דהי'רוב היתר
בראזאליעכתבתי בתשובהלהיתר בזה אחהיפ אף
אם הף התערובות ק"פ אם לא הי' בו כזית
בכא"פ ובפרט כשביטל:

כטי
'רס"ב.בריועכו"םשהביאדודןהביאבכ"י
דעת חרא"ש דצריך שיאמר
בפירוש שלא יקנה לו רשוהו והסור כתב דאף
בלא אמירה הרי איסורא לא ניחא ל" דקדקני
עיי"שבסי' תמ"חונלפענ"דדדכרי הרא"לגכונץ
דאינודומהאיסורהמץלאיסורדעלמאכיון

דחמץ גלא"האינו ברשותו של אדם ואעפ"כדקיי"י
עשאו
הכתוב כא 19הוא ברשותו להתחייב עלה ובארנו
מכבר
כך הוא דכלשביאואיסהץ חמץ ג*כ
דהכלי
הי' כשלואינועוברעליובב"יאבי אם לולי
איסור חמץ הי' שלו רקשאיסור החמזגרם שלא
יהמ שלו בזה עשאו הכתוב כאלו הוא ברשותו
וא"כ לפ"ז בשלמא בחמץ של אחרים ממש אף אם
לא ה" נאסר מכח חמץ ג"כ לאהי בשלווכיון
דלא קנאו בזה אינו עובר עליובב"י אבל באם
הקנהלוהנכרי החמץ ואזלוליאיסור החמץודש-
הוי שלו דחצרו זכתה לו ורק מכח דהוא איסיר
חמץ זכתה לו דאיסורא ל8ניחאלי' אית רק
איסור חמו הוא דגרם לו שלאיה" ואין בזה
ביןחמץזה לחמץשלו דגים אינוברוותו ועשאו
הכתוב כאלו הוא ברשותוכןנמיבזהואין דומה
לואר
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לשאראיםורק דעלמאדאמרינןאיסורא לא מחא בעוה"ב אין זה הנאה כן ה"נ בזה ומיהו כיון
ל" דהתם עשאו התורה כאלוהוא ברשותולכך דע"י שכרוהיפטיר שברויעוה"באיןוה משתכר
באה"ג ולא שכר שבת כנלסעג-ד:
אזלינן בתר דיןממון דעלמא משא"כ בחמץלכך
שא' באחד ששכחבע"סליחן השט"ם
ו
בעינן שיאמרבפירוששאין רוצהשיקנה רשות
'
י
!
כ
שמוחה יפם"ך*
לנכרי והכסף גתן קודם זמן
ואזלוליאיסורהחמוגיס הוי שלוכיון
בפירושלכך בזהאינו עוברעליוכיון שאיןאיסור איסורווהשט"מלאנתןעדאח"זאיסורווהשיגרו"מ
חמץ גרם לוזה נראה דעת הרא"ל ולפ"ז בדין למסור השע"מ עדיין וסמך ע-ד הסוברים דעך
של הח'* שםגדין אם קנהחטיןמהנכרי ומצא הלילהאינועוברבב"ירקבעשה דתשביתווהנוב"ת
בהם חמץ דמותר להחזיר לו המעותדהוי מקח העלה דמה רחמו אינו ברשותו ועשאו הכתוב
טעותאינו לרעת הרא"ל רכלשלוליהאיסורהוי כאלו הוא ברשותוהיינו רק אם הוציא ywn
כאןקנין שובהו כשלו ואסורג"כ לדעת הרא"ש לרשותנכרי קודם הלילה אבל אםזכהבוהנכרי
יא דרבנן שומעין להקל לכך אם קודם הלילה אינו עובר וא"כ נהי דהחמץ אינו
מיהוכיון דמלת
גשתהא על לאחה"פ מותר אגל גפסהעצמו דהה ברשותולמכרומ"מהחצריכוללמכרועדייןוממילך
דאורייתאישיההסיר כדעת הרא"שועייןבחיבורי בא החמץהמונח שם לרשותנכריוהוי כאלוהוציא
מכברהבאתידברי  a*Dnדגל שגולד הספק בפסח החמץ מרשותוובשבילמה דעבר בעשה דתשביתו
אסור אף לאחה"פעיי"ש ונ"מ מזה כמהדינים :אינו נאסר בהנאהעכתו"ד .לאטוב הורה בזה לא
שכר מבעיאלמסור לוהשט"מ הראשונ' שכתגבו שסוכר
סף
השומר
א לו החמץג"כא"כלאמבעיאדאיסוראקעבידדמחמר
רם'נ* שאלה בשמירת הותמבקובאיהשי
יגנבווהי'בתוכםחמוצים:תשדבח.נראה דמותר איסורי הגאה רק גם י"ל דהמכירה בטליהקרקע
כיון דהחמץ ניכר ואפשר יהפריד האיסור מן נאו די"לדהוי גילוי דעתשיא מכר לו הקרקע
הוכתר א"ב נאסרההיתרעיי האיסור וההוא רק יהקנותגו גם החמץואם החסו לא הה בר
לחודי'קאיוההוא לחודי'קאיוא-כ השכר שמקבל מכירה בטלמכירת הקרקע ודמי לקני אתוחמור
הוי עבורההיתרואינו מקבליותרעגור מה שיש מרע מינע דהתםאין טעם לתלות זה גזה אג?
בזמן האיסור לכךיפה הורה להיתר אבל בשביל כאן י"ל דלא הקנה לו הקרקע רק עבור שיקנח
שמירתהאיסורלבדודאיאסורלקבלשכרועיים-ש בו החמץ ובלא"ה איגו מוכר גם הקרקע רק
בחבורי לה"פ תשובה להיתרהיכא דשומר בחנם אף גם אם יכתוב רק שס"מעל החדרנמי לא
שיי"ש.ומדידבריבזחאזכיר מהששמעהימקשים מהנידמ"שהנו"ב ראם בא לרשותהנכריאינו לבר
בשם הגאון ר' עקיבא איגר דל דהאיך מותר עליו היינורק אםהגביה הנכריוכיןלקנותו אבל
לקברנים לקבל שכר ממחום וה"ה דקשה נמי כאן במה קנה הנכרי אם לאעיי חצרו מבעיא
ממשמרי המתאיךמותריןליקח שכרואפשר דמכח להסונריםדאיןדין חצרלנכריודאי לאקנה ואף
' התירו וכן שלא יה" נמצאמי דישדעותדהצרקונהלנכריוכתכתיבכמה תשובתן
ןיןיעשותיה
שיעשהזאתבחנם לכןהתירוכןכמודהתירו הרבה דנראה כן מ"מ הרי דעת כמה דאין חצר לנכרי
הויס"ס דלמאכהסובריםדעובריןבב"י משש
דברים כן גםי-ל דלצורך מצוה שא
מהניש"כומוכןדיי"של ו
י"ל דאינו עובר עד הלילה דלמא אין חצר
"ת
אא
ו
ן בהל' שבת
יכר שבת כה"געיי
בזה דלא אסרו להשתכר בא"ה רק אםהוי העסק לנכריועוד נלא וה אף אםיש חצר לנכרי מ"מ
דבר הרשות אבל אם הוי דבר מצוה לא נאסר היינודוקאביהדעבידי דאתי אואףבליעבידי
להשתכר בא"ה ואפשר לומר עוד בטעמודהיכי אםמכהן הנכרייקנותו כאןהדיהנכרייודע
דהוי דבר מצוה אם לאיקבל שכריהי' לו שכר ממנו ואינו מכוין לקנחנאוב
ידיודע דהוי רק דרך
ן
י
א
ד
ץ
מ
ח
מן השמים א"כ ע"י קבלת השכר מפסיד שכר הערמה ובעלמא במכירת גהי
הנכרי
ךאין מכוין לקטתו מ"מ מהני מכח דעת אחרת מקנה
המצוה א"כ חף ההמסד מרובהעל השכריס
זה שכר שגת וה-הראיןזה משתכרבא"ה
ואףדאיןשליחותלנכריכתבתיבחשובהדכאןסמני
י
ס
פ
פ
ד
ה
כ
ז
ש
מה
ח
כ
מ
ב
י
י
ח
ת
נ
ב
הוא בקבלת שכרזהושכרשמים לא נחש
ר
י
ת
ש
מ
ז
מ
ח
ה
ב
י
ר
כ
נ
ה
י
ש
י
ד
הנכרי
בא"הכס-ש הרשג"אלעניןמללה"נדחף דחףובר בדמיו א"כ הוי טובה גםיהמוכרוהוי כשחיטין
וגזם
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ובזה יששליחות גםלנכריוישותף עדיף משאר
שליה כדמוכח בפ"ג דקדושין אבלאח-ז איסורו
ראין החמץברשותו א"כליכא דעת אחרת מקנה
ודאי לאנעשה החמץ ברשותנכרי ולכךאיןזה
תקנה רק התקנה המפורש בפמ"ג להוציא החמץ
י מותר
לרה"ר ואם יבוא הנכרי ויוכהבו אזיה
אחה"פ ובלא-האין לו תקנה בפסח רק אםעבר
ושהא יבטלנו ברוב כמ"ש בתשו' פ"י:
סי'רם"ה .שא'ב""דששיהלמכורבע"פתני
מאות קבין יי"ש תזכר
בדבר כסו ג' שעות אחרחצות היום וכאשרהגיד
הדבר לפגי אנשים אמרו לו דיסקיר את הי"ו
וכהפקר גמור וענה להם איך יוכל יהפקיר סך
סרובהכזה והלך ומכרלנכרי אתהיי"ש אחר הצות
בשטרואדרויף כנהוג והיי"ש הנ"ל קנה מהאדון
גקאנטראקט באופן המועיל והיי"ש עומד בבית
האדון על אחריות האדון ולאדון יש לו הרבה
*"שיותר מזהשמכרלהישראל והשואל אומר שלא
יקבל כלל אצל האדון היי"ש שיש לו מכבר רק
ומהיי"ש החדש שיולד להאדון אחה"ס שלא הי'
בעוים כללבימי הפסח והדבר הוא הפ"מוכו':.
תשובה ,הנה האומרים לולהפקיר ותשובתו להם
יהנההמכירה אתרכמהשעותאחר
הורעואתכחןכ
חצותאישכלוםכיאינוברשותוכיון דעכ*פעובר
בעשה דתשביהווההפקר הוא נכון כמ"ש בפמ"ג
אך זה להעמידובחוו ממש שיוכהבונכרי באמת
אז נהי דחפקר אינו מועיל כיון דאינו ברשותו
מיהו כיון דזכה בו הנכרי קודם יו"ט דלא הוי
עריץ לאו דג"י לכמהפוסקים הי' מועיל להתירו
אח"כ אבל בזה דהיי"ש הי' בביתו ולא הי'
נכוללהוציאו בהנץ ממשויזכה בו נכרי ודבורו
הה כלאה"והנכרי האדון לא זכה בו חדאדיש
דעותדאין הצרלנכריואף אםיש חצר עכ"פ בזה
לאהויעבידי דאתי ולא זכהלו שלא מדעתו ואם
לא ה" אומר איך אפקיר סך רב כזה אז עכ"פ
הוי חורהמן הביטולואז הוי יש לסמוך על
מהדמדאורייתא בביטול בעלמאסגי רק טדרבנן
צריך ביעורויש לדון אם הוי שוגג גמור וכמ"ש
בחשףתורתהשלמיםאךבזהכיון דחזר ואמראיך
אפקיר סךכזה א"כחזר מן הביטול ועובר בנ"י
ולכךהי'נראהדודאיאסור בהנאה רקביתדגידו
ליטשיי"ש אחרויהי' רקחליפי חמץ וזה קיל
יותר וגפרםכיון דתחלהיה" נשאר היי"שגיד

יא

יא
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יי"ש

י כבר הואבידו ואח"כיטש הוא
הנכריכ
של היתר ובזה מותר אף ימחליף כמ"ש המנ"א
סי' תמ"גואף דשם לאהותררק אםהנכרי קונה
לעצמו אגל כאןקרובהדברשימכורהאדון אה"צ
לישראל החמץ  eneשל ישראלהזהוהוא אסור
בהנאה מ"מהיות שהוא הפ"מכדי לצרףדעת ר"ת
דבהמץ של ישראל שקיבל עליוהנכרי אחריות

מותר וגם לצרף דעת הסוברים דישראל מנכרי

י
אינו קנוינגההובכסף והקאנטראקטמטלטליןלאובנ
הפקר

ובצירוףי"לכיוןדגיטתמטעם
שטרא
זכהבוהנכרימיד בשעתהביטשומהסובריםדיש
חצרלנכרי וכמ"שבקונטרסקניןעולםבראש ספר
אודעבוהנכריקונה שלא
נדריזריזין ח"בואףדי

מדעתודי"ל דבחמץ דדרך כל אדם לבטל החמץ
הוי כמועבידי דאתיוכיון דזכהבו הנכרי בשעת
הביטול אף דחזרבו אח"כ לא הה בידולחזור בו
וא"ב כיון דמן התורה לאעבר בב"י ואינו רק
איד"רובדרבנןישלצרף דעתהתורתשלמיםבהי'
אונס ממשכגוןדאשיא ה" החמץ בב.תווברשותו
לכך שכחוהוי כאונס לכך מכלהלין טעמא נראה
דמותר ליקחיי"ש אחר עגורו מ"מ אם יוודע
לישראלהקונהמיירצה לקנותהיי"ש שלומחויב
להזהירו שלא יקנהו מן האדון ואם יקנה 8י
קאינויודעה' הטוביכפר:
שין
החח בס" ת"נ כתב שאם נתןלו
רטשך*
הנכרי חמץ שגעשה לאחה"פ
אודמים מותרלו ליטול כמ"שבס" תם"גדחליפי
חמו מארין עיי"ש ולפענ"ד ז"א לפמ"שבחבורי

דמוכח מדברי הרשב"א בטור דאף אם הגזברנתן
לו הדמים אסורין דהוי כמחליף לכחחלה א"כ
ה"ה נמי הנכרי השותף עדיף מגובר לפי
הטעם שכהבתיכיון דדרכן ליחן ככרות א"כ אם
רצה הישראל יכול הוא שלא לקבל טן השותף
דמים רק ככרות כיון דעוות מדרך השותפותלכך
אםיקבלהישראלהדמיםהויכמחליףכעת לכתחלה
לכך אף דמים אסור יקבל מהם ועיין בחבורי
שכתבתישי"א9יו4בזהפלוגתאביןרששייהרשב"א
אך לדינא נראה דאף מעות או ככרות אחרים
שנעשו אח"כ אין לו לקבל לכתחלה גם דברי
הח"יאיןמובניםדלפי דבריו לס-ל חמץ שנעשת
אחה"פ אף אם נותן לו חמץ אחר הנעשה בפסח
כל שאינו הככרות עצמן שנאפו בתערו לאזכה
בהם בפסחולא נעשה שלו עד זסז שגותניןהם

יא

יו
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וחמץ של נכרי שעעה"פ סותר א"כ אףחמז גם הוא נכנסבספקהכך אםיש 3ח לבטל מסלע
8חר הנעשה בפסח מותר לקבלעפ"דהח"ימיהו לקטל אבל בהתיראבלע לא
וןנדבהלרעטב"עאצחםוכשלשיוישי
יפמ"ש איןלו לקבל חסז אחר כלל אודמים :דבחמץ א"צהגעלתמיהוכי
בס"הנ"אהביאדעתרןיחיאל להסובריםדחפץ ההאיפוראגלעלכךשפירpoln
ומי'
1א*740וקבעי דצ"לכלי עצם א"צ הכעלה הכאדכ9ירצםצריךהגעלהאךבאםאירעבדיעבד
ילאמצינוכליעצםשבולעוהקשהעליו מדין שנשתמש בובלי הגעלהבתוךהפסח בפרט לאחר
רפרש'יכלי עצם תף ולכךהחסיר הרמ"אבסעיף מע"ר כיון דיש כמה פוסקים דנטל"פ מותר נם
ח' להצריכו הגעלה.ויכאורה לא ה" ראימכלי בפסח וכאןיש עוד מעלהדרייתילדכלי עצפ
נקראהתירא א"צ הגעלה כלל וא"ת הכא גחסץ דישעוד צד
סדיןיחמץ בפסח להסוברים דחמז
בלע וכמיש הרמ"א בסעיף ד' ובד"ם בשם ארח לצרף דהוי התירא בלע אם יש בזה נם הפ"ר
דחסו הוי התירא בלע וא~כהמעייןבחולץקי"א וממעת שמחתירטישיצרףכל חס  1~vgשהקל
בזה לדינא:
בכותח
צ11ןשחתכובסכין בשר מותר
גובקיערה שמלח בה בשראסורתמכח דההואהתירא סי'רם"דנבם'ש בסי' סעיףי"ר
הש"ישל בת
בלעוההואאיסוראבנעועיקבתוס' שכתבודיאו
נל
רג
""וכףצריך
ק
8כח ננטברנ"טאתי דאבהיטשמ" דגשים יבון כתב הטור שאםכסאופיו בו בצ צריךיגון
ל" נ"מ גמור ואעפ.כ מתיר מכח דהוי התירא וצולדמיירי במקוםשאוןדרכןלאפותעליו בצק
ן רק בידוע שאפועליו אבל אם
בלע וא"בנהי דשם.דוחה רבא דמ"ש התיראדשי לכך א"צייבו
איסורא מ"מהייה דוקא בב"א דרכןעפעמים לאסאעליואף אםחיןידוע שאש
היתרא דאתי
ביון דעכשיו תיכף אם תצרפו לגשר אויחלג עליוצריך לבוןיויטתהטורוסייעתודס"ל כדעת
אסורהוא לכךהויכאיסוראבלעאגלנדברשהיום האבןעזרי דלאאזלינן בתר רובתשסייו
וצריךהקערההנעיהוכתפודבהידושי שאףבפושקשוח 'סותר ואין הלאיסורו עד למחרזח
י אם נשתמש בובפ"ר צריך הנעלהוה"הנמי בזת
ית
פר
שר
נקראהיתרא גלעוכדמשני רפאבסקיע"ז דב
5יסוראליתאבעיג"א"כה"נחמץבפסחלהסוברים וכן משמע פלשתהב"יכחן מ"ש בדעת המרדכי
דהוי התירא בלעי"לרכליעצםעדיףוכסו דס"ל דאם דרכן לפעמים בכךצריךלבון ונראהדדי12
ןהגעיהבכפרמיהו נראה
לאביי נצנוןאף דלדידמהוי סעסגמורואעפיל כמו בקדרותלעיליעני
בהתירא קיל ומותר כן נמי נכלי עצם  rnnaדא"צליבון רקנאם נחפהאצלהאור ס5ש כדרך

לעיי

מכיי

יאכיו

עיה

יידי

לעיי

להסובריםדהויהתיראבלעקיל להמאיסור סמו התנורים שה" בזמןהראשונים וכן לקמןבסעיף

ניע

ולכך במדין דהוי איסורא
הצריכו הכשר
ובחמץ א"צ ולדעתי לאחויצריךהב"י להקשות
סכלימדין דש'ס מפורש הוא רעצםבלעבסוגיא
דזרוע בשלח דקאטר שם ח"ד בסמ"ך סבר בשר
ועצמות בהדי גשר ועצמות משערינן.ומ"ר מאח
סבר בשרבהדי בורמשערינןומוכח שם בפרשת
דרק בזה מחתקין אם עצמות הזרוע מצפרך
לאיסור או לא אגל עצמאההיתרודאי פצטר5ין
עם ההיחריסיי
ע לבטל וא"א סוכה דעצם בולע
ראםאינובולעאיךמצטרף לבטלוזההוי הוכחה
ברורהדעצםבולעוא"אפשיטאכיףדבלעהדרפלס
יצריך הכשראך לפס"שגםמהאליכארא"דשאני
ההם דאיסור הזרוע לזר הוי כמו איסורא בלע
לכך בלע גם העצם ולכךמהני אףלקולא לסייע
יבטלכיע דאם ה"כאןויעור לבטל ה" אף
"עצם נאסר דבאיסורא בלעגם העצםנאסר א"כ

יא

שאח"ז נכמה  epaפתשאופין בכירה שבכירת
אופין בשעה שישנו שםיאש ממש והההבליעת
ע"י האור אגלבתנורולנושגורפיןכל האשממנו
ר לא נחשב בזה תשמישו
ולא נשאר רק החוםיב
ע"י האור דאף דמחבת חשבו קצת לתשמישו קך*
י אמצעי שלפעמים מתייבש
האור כיון שהויבי
השראך בתפרשינו
השומןהייתכיוןשהוי על
שליכא רק חום לבד ואיש רואה פני האש אף
שהויבליאמצעי לא נחשבתשמישועי* האורודי
בהגעלה בכ"רשאינו עא אש מטשכמו התשמיש
שלחהי' ג"כע"י אש ממש ודומה ממש לאם ה"
ע"יהאוראךע"יאמצעי ואפשרכיון דא"אלגרור
כל האש ממנו רק שנשארו בו גחליםע"פ רוב
לכך גהשב תשמישוע"י האור ממשסיחו באסת
ישל כיץ דאין הכלים נוגעים בגחלים ושף אם
ברחוק מהם מונח קצת גחליםלולי חום ואסנור
ל8
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לא ה81 4פחע" הנחלים ואששר שאףיחמם לא יכוללהגדיי עד הפסח דאו המץ במשהו ז1ממ*
התלה נראהדוקא אםה"גןיגמא גשעחנ
אי*הטלי מתהתםע"חגהליםשמוגהץ רחוקממנו מוויל
חףקר האשף  enmהוי רקע"י חוטו של הגור הגעת זמן איסור חמץ מן התורה אבל אם הי*
השע"סע5מליםהנשאריםבצדדיךלכךי"לדלא גשעת חלאאיסור חמץאר"י מותר להגעילו אף
בפסא כיון דנשנם קודםזמנוהויכנפסל מאכילת
התשב  was~nע" האור בזה לבך נראהדעכתי
אנח

לף שלמה

8י85כד b~Bni1ישלהקי כהשג אם נשתפש בו אדםוחרכוקודשזמנודיבנפסימאכילתאדם סו
נהי די"א דבאכילה אסורה
עלי הגעלה לבד:
מ"מ גרע עכ"ד
 %יק 8מ"מ טחמץ נוקשה דהה בסמ"ך וכה"ג מותר בהגעלת
40
סע"
ב
בפסהדלאשייךדהויבמשהודכאןהויבסמנךמיהר
.
"
ע
ש
ת
ה
י
נ
"
שה 4אנעץ ודלתא בנשתםש בוי" 1בקביעות זהיהב חלף כב' הטעטים של הרא"ש במה דל*
לא885ביהבעלהאבל טהשמשתמשץבוכל5עם 3זרינן בהגעלהאבייאט ב"י .דטעם אחד דאף
יםב' דהבאלהגעיל אינו
נ בב"י מותרבדיעבד .וטע
4ק לשעה כמוצאבחילוק זה מבואר בהל'ייי
הולכך לחך טעמא דבדיעגד אף בב"י סותר
כשנ"צ 41שןיכךחדירהשוםדמחנילחוהנעלה :טוי
ם1יע"ף מכרח אם עבר ולא רקד הקמה כאןאסורבב"יאףגדיעבד מכח משהודאף דהר
דעה הח"י בסי' תנ"א דרבנן מ"מבאיסורידרבנןג-כגזרו אבאאטוב"י
ך אף באח"י אסור מכח גזרה אטו ב"י אבל
דאסור והמקאח ח%קעליו ולדעתי נראהלהקי יכ
ך טעמא דהבאלהגעילאינוטועהאףבזה מותר
*85עם אחדחית דאנו עושין המצות דקות
מאד יה
אירגישואםנשאר שם מלב"יוכיוןלעיקראיסור משהודרבנן ה" ראש
אשרדזיןאותםאינופצףשי
כטעםהשנילהגשילאבי*
אטה שלימה או שגיא ואף דרך המיעוט לחשבו ס8קדרבנן
ולהקי
דעי
חישר להמצאאךהרי באמתאנן הזיזןריעותא בפסח אם חףקודםזמןאיסורו אבא אך לפצ"ר*
דק לחוש מכח דמצהיהיות שם חטין א"כ אם ימק"א בדרך אחד בביאור דו 4הרמ"א דמחמיר
י חוי אם ה 4ום מצף הוא כדעת אהאע וסלל דגזרינןבכלדובתאאגו"י אסו
נתיש רקימצו
יארגישן בשעתהרהיד לכךמותרבדיעבד ,אבל בשי ולא ס"לכטעםהשני של הרא"שא"כגם בזת
.מיהו דאפשרלומר דהרמ"אעצמו ל8
אם א8ו55גומצותעבותבזהנרצהלאסורכהתמי יהחמיר
ן5ח שבתפוהויכעצמים בבטןהמיאהלכך יש חשש רק מכחדהוימן התורה אבלבדרבנן מודח
יחוש שפיר למצוי להכריע להלכה בדקא דסמכינן לקולאומהניבאב"יקודם ששכנלפע"ד.
העותרובעבותלאיסכונרי
יגם רחיתי שהא"ר סיקל ובהשמטותסי' תמ"ז כהבתי להקל בלא"ה אם
סי' עומד ופגום:
בזה אך מאש שם רא 4סמה דטותר ללוש העיסת
בסובין חמורסץ שבה דבריו תפוהין דמה ראי' ם" ער"ב .ניפענ אם באים מהכשיל
הנקרא שאפעדישבוכמה מכפלות
טוביןומורסיןיחטיןשימץ דסוביןומורסיןאין
העסק זו
לכלי שלצד מטה מט8
מאדישיהגעי
עבין 1apvיחמןוחמוץבפנים
%הםבטחוטעיי
ישלמים ויתחילסימטהימעלה דאםיתחילהגעלהמימעלח
יבטלן מהימוץ גוףהעיסה אבל
ן
הנשארים בתוך הפצח הם שואבין לחות המים אזירדומי הגעלהעלהנךשלמטהומלכלכין אותפ
י הגעלהשיגעיל בהם כם"ק4
לפנים ומתחמצין ולהם אין טושיל עסק הידים ושוב יצטנן אח"כ
ס-בדצריךיהיו
תמנוגבין שלא
ודבר מש ואעודומה לדלף טורד rannוהח"י בס4תנ
כשן מהם
דשאני דלף מעסק הידים שאיש גדול כך יצטננו המים וכאן אם ירדו עליו מי הגעיה
ובפרט  n~eaהאטףחוםחאשאיששולט בו כשם יצטנןבנתיים ולאיועילהגעלהכיליתפיי
ט %כך
בפגים  rb~neבפנים משא"כבסובין ומורסין יתחיל מלמסהואףדכשיגעילאשחי"וכבללעמועלהירדומי
מי הגעלת
וציירי שנבדק שחץ שםחסיןוימים רקסובין הנעלה למטהאין חשש בזה
ר
ב
כ
ו
ב
ת
כ
ח
ו
ל
י
א נראה כיתדהויאב"י גם נפסקהק
ומורסן זה מותר בדיעבד מיהוידינ
הת"י
שבדיעבדאף אם לא שטף אץ לאסור %אחיישינן
יאקל כנול:
במששבסי תנ ב בהג"ה דאם שיבלעממיהגעלה וא"ב מכ"ששאין לחוש לשאר
מף רע*א*
לאהגעילקודםזמןאיסורו המקומותשיורדיןעליומי הגעלה אבל אם יעש41
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6

י

שיי
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ה תהלהיש חששבעניןגוף
להיפך להגעילימהמ
שהגעלהשיה" שלאכהוגןכייצטננומןהמיםמיהו
אף מגעיל מלסטה יראה להניח"יכף איזה דבר
על צדשנגעלכדי שלאיגעו 14מי הגעלה וגם
rnwיש8שפנובמיםצוננין אחרהגעלתהעליוןכי

אוליותיולךממיהגעיהומרםאיןלגעולצדהעליון
תצלח אף אם יכסה צד התחתון דלמא אעפ"כ
יתלכלךמבסיבתהמיםהעליוניםויצטננומיהגעלה
אוףנ הה 8האיסור גמורלכ מוטב
צד
ואבךונבון ?להנעיי
ההחתוןתחיה
עיע בטףז ס" תנ"ב סקיאא דאף
!טף'
בחשהיתרראוילהגעילהיורה
בסוףג"כראיןלעשותנ"ט.ברגשט לכתחלהוראייהו
ותמוהדחין דומה דהתם מבשל
מהסמ"ק
ילי
יו
יגתן הוא על
לה
יאכלן ג3ותח א"3כמ
הדגיםכ
ד"טלעשותוולאונמשךממייאהואששיט
הנשםברנ
הואמהכיןלבשלהדגיםוהטההנ"טבניטלכךיש
לאסורלעשותכןלכהחלהאבי בנדוןזההריאין
רךהיורה רקלצורך
עיקרכונתו בחגעלה זו לצו
הכליםלהגעיל אותםוהבליםאיןלהם "3ט ברנ-ט
כלל תם-ו הואע"עואף דהיורה ממילאבויע
מןההניפה הרן לוהיתר רק מכח נ"טכו'ט"ו
על זהאינוטתכוץ לכך ודומה למה דקיכםאין
מבטלףאיסורלכתהלהמ"תבלאנתכויןלבטלמותר
ן נ'פ בר נ"טאף דאון עושין חותו
ה"ניעני
יכתהלההיינוומהכוין לכך שמבשלןבנליביר
כדיהאכיןבכותת אבלהכאאינו מחבתןכלייתקן
היורהולבשלבואיזהדבררקממכויןלהכליםולהם
א נ"ט גר נ"ט ולהיורה הת דבר שא"ש לכך
ייכ
נפאההעיקר כדעת הב"י דאאצ לחזור ולהגעיל
היורה שנית וסב:

רשךנ.

לף מלמה ממ
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P1'a~eוקשה מה בכךניחוש שהרוק של העכבר
נבלע בהחטה ואח"כ כשהענילושבמיםיה" מ"פ
עם מים שהריכבר נבלע  11מ"פ אלאודאיכיון
שכבראיןהמ"פבעין שכברנבלעבוונתייבששוב
אינו מחמיץ אף שיבא אח"כ למים וה"ה בהנך
בצליםהרי הטחינהיתערבויבלעבהקמח ול8
יה"בעין שובאין חששאף אםיבא אח"כ למים
וכן אין לאסור מכחדהוי דבר חריף דטה בכך
הלא עיקר איסור של דברחריף הוא מכח דהוא
חם ומחמם האיסורולפ"זנרחהדהריבמים שלא
שנתערבבמיםשלנוקיטל דבטלוכתבהבאה"ט
דדוקא אם נתערב קודם לישה אבל בשעתלישה
לאמהניהריהזינןחילוקדבשעתלישהשינו טטל
קודםלישהבט9והריעיקר הטעם שלמים שלא
לגוהוי מכח דהוא חם ומחמםהעיסה ואעפ"כיש
חילוקביןקודם לאחשכ וה"הבדברחריף דוקא
יואינו
4ה
יס
אםנתערבבשעתלושהאזהוא מחפםהעי
ה
ש
י
מועיל ב"ביטול אב? אם נהערבוקודםי אז
הדברחריףנתבטל בסמ"ך בהקטחובטלחורפייהו
והה כאלו לאהיי כאןחריףכלל ואינו מזיקחף
אםאח"כ באלמים כ"נ להקל בכלד"חאם לתשרם
תוך הקמחמעט דבטלבסמ"ךקודם לישה ואץבו
חששאח"כומכ"שבהנךבצליםשאיןידועשהםהו*
ד"ח דעכ"פ אםיש סמ"ךכנגדןשמותרין החטין
וז-ב לדינא:
 :עינתי כס" תם-ב דבח"י ולר"ח שם
ותנדב
והנה הח"י כתב שאף בנתייגש המי
פירות תחלה אסור באס בא אח-כ למיםוכן
כתב בסה חנ"ג ס"סכ"כ עי"שאך הפר"חגסי'
זה כתב שבהתייבש המי פירא תחלה אין
קפידא.והביא רחף מתשובת הרשב"א והרמב"ן
מעניןאבייתעכבףשכתבתי לעיל ות"י נתכוונתי
לדבריו בזה וכתב הפר"ח ולא כה"ר פרץ שכתב
הב"י בסי' תנ"ג והוא הראי' שהביא הח"י
בס" תנ"ג עי"ש וא"ב נראה דדין זה של
הבצלים הנ"ל תלוי במחלוקת החיי והפריח
הנ"ל ובשעת הדחקודאי דראויילסמוך על הפית
בסרט דאין הכרח לומר דזההוי בכללמי פירות.
ודיק ובתשובה בשנת תר"ז כתבתי היהר עכ"פ

ע.י

ים

שי'רעיך.במדינתינויריח הוא שנמצאבין
החטיםמיןאחד שהוא
והוארךוכשממעכץאחזויצאממגו
קטןכמו
יחיוחי
תונקראבצליםבלשוןאשכנזוישמחמירין
בדבר לאסורהחסיםההם למצות באמרם שהטמי
סירותעםמיםוממצדיהחמיץ הפא"הואדבר.חריף
ולפענ"ד אינו נראהכן דמסעם מי פירות אין
לאסור רק אם בשעתלישהנתערבמי פירות עם
בתתק"ס עיי-ש:
סים אבל אם מקודםנתערבגו מ"פ וכבר בשעת
בחמץפקדוןשבידישראל
חנתייבשואישבעיןאיןגזה שום
ייש
חששרשואקיצןת סף רע"ה*
חברו שהדין שימתיןעד
רא"מדיןזהשאםבררוהחטיןמאכילתעכב
בכך כלום שתם בח"י חד טעמאדהוי מ"פואיו שעה ה'וימכרנו אם מכרו מקודם מה דיהוכתב
שבמק"ת
1
ז

חסיי

שאיתו

יעיז

האלף
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*11ת  %או"ח

שבפקחתכתב דחףמכירה דאגואתיאליהוויאסר
ירףם אטרשדיןזהת"אבדיןהמבואר באהע"ז
ס" צ4בבעל שפכרבכסי אשתו וח"כ 5תהאשתו.
ה2ה משסת דברי המק"תנכומן מאדדהריבר"פ
דהליצת טעוברת הף חליצה
אחמץ -5ל
דאפרינןאושאףסבתאיצטרעט"5הריכתבוהתוס'
ושם שהקשות ~mpnonונתקדשודהליצתןחייצה
ץ ובמי מבואר יותרדשאני ולד
וכתבו שםיתו
א
מ
י
י
ק
ת
ו
י
ה
י
ה
י
ח
ת
דאפשרשהי'ה
ן
ב
י
ו
א
ר
יי
לד
תה
רהא"כתינההתםדלאובלידהוא
א
נעשה עיי
שלתארק בשדתליאטילתא לכךי-לשפיראולי
אא9ההי'ראוילהיותבןקייטא ואה*כ נעשה נפל
אבל בפקדוןאין הדבר ברצון הבעלים אםהיה
דשתו לשכרוז"א טועיל רקתלוי בשכירתו סטש
 08פכרואו לא וכיוןדסוףסוף לא סכרואגלאי
סיפא למכרע שלא הי'עתידלמכרו טכירח
מראשונת %כךאינודומה למכש רףםפאהע"ו סמ
 '5דשםעה9ךשעשהנכידשםח wהמכירההיתח
י כטהרק אח"כ ננזר על4
יאף ששהו הי
שיתה לוקך בזה אפריוןאניא* פ9תאלטפרע
ן וברור.ועוד
נשו התםבחליצת מעוברת תהיכו
וא' נשל דאףיפסד רואם מה בכך שהסכירה
הראשונה לא מ"ט בהניע שעה ה' %אכברו
הבעלים ח9אזהסכירהוהריהוי כסומשריאחר
בו ביוםרק ע 9שעה
ל' יום דח9הסכירה
אחת ולכך טבעי'טחכם"יה 4הקנ" בכסףואג.ק
אובחצר דהחעבירה וחל אהשכאףדהףגמשיכה
ג"כ בזה"כלתהקנייתוי"לדהיינודוקא אם
ו
שק
יה
יני' אחריום הומיםאבייכובים אםבי
*
ויראי' לדברזכרידברהוי "5שבזבחיםראין
חן
אי
שתוסר ומןלגוביוםכן ה"ני"לדלתוביום
כיתהקנייתו ובפרטדישדעותד5הני בכסףלבד
לכך נראה דבכל ענין חל הפכירת כהמק-ח:
tso
טצהן
שאלה בעה"ב אפה
כשסי"
יר מעט
וקשר השקו
קמחכמקוטו הראשון וכשפתח השק לאפות מאדש
תצאו חתיכות פת בחוט מח דינן ש 9חמצונן:
תש1בה .פבוחרבח"יסי'הנסג בנתערב6ירורין
גק5ה אףריקוד פחניואיןלהתירורק גהנאה
וסכ"שבלאריקודדאסוריןדהץישיגן שמא נתערב
6ירורין בקמחוחתרוניעורכטישבס"תם"ודאף
לסמק שמא נשאר6ירורץבייןהיישינן ואסרינן
הרידיספק משהונמיהיישינןלציורונישור ולומר
ב

יריי

יפי

ווי

יסית

יח

חיה

יא

יא

רעץ.

י8

לף שלמה

דאה"כנפיו שםה8ירוריןנתישרקדוהקטהבכית
מ"מכיון שהקמח ה" מונחבבית האופהמתהלתו
ן מחזקיכן איסורא וכסו
לסופו א"כ סומןיזט
דעתה נפלישיחוש שנפל ש 0מתחלה וטה דנמצא
בסוףהקמחחין רא4דיילבכונה בתחבולהעשת
י יותר ישלתלות
ק האופה שלאירגישותיכףכ
גראז' ובבונה מלתלותדוגמאבכונהנפלדאיןדרך
ק בחמץמטוךלקטת של פסח ומופרשין מכל
יעסו
חמץ אצלהקמהדפסה במיתאדלאשכיהאאין
יתלות ויותריש לתלותשבכונהנעשהואיןרא"
סמהוהי'באתרוגהועודעכ"פ אלו המצותשנאשו
בסמוך לקמח הנשאר שנמצא בוהחמץ באהוםודאי
יש לחושלפירוריןכיוןוה" סמוךלחמץ האדם
האוכל שםחמז שמאנפלוסידוומפיופירורין אם
כלכך לאנזהר מחמץואיתכיון שטצותהאחראים
נאסרושוב נתערבו אלובאי
ווחוורוניעור כם-ש
הח"י בס" תנ"אלענין רדו גמרדה טצה המוצה
aליןטעמיאסרתיחרצות~ואיל האישס"ס
לכךמה
שמא עתה נפל ואת"לדקורם נפ 9שמאאין שם
שירורין ז"א דמבואר בטנ"אסי'תס"ז ס"קכ"ס
ראםיש ס"ס במצהאסורלאכיהועודיפמ"ש בט4
כל
הנ"ל בסעיףי"א דאם נמצא געיסה
יודם
יק
רמ
העיסה אףדהויס"ס שמאעתהנפלואתאיולס
שמא לא נתרככהעדעתהובצונןאיןאוסרין
העיסה כמ"ש האחרונים שם
וקמכח
ני
ג
למ
וס
וא"כהוינמיס"
וכחדהיכידישחזקהמזמןלזמן
אמרינןכנכ'הוהוי כחזקהודאי ולא אטרינןס"ס
במקום הזקה ואף להסוברים דמהני בעלפא
דבפסחהחמישוא"כאיןיהקל בזהמכחס"סודג:
םףרע"ז ,שאלה במצות שנמצא בהם כטה
5ירורין מחוטין .הנה זה
האוסר והמתיר שניהם צדקו דחן הנה פלוגתת
המנ"א והח"יבס"תנ"אבדין הנפה כמ"שבחבורי
יה*פ בהשסטהץוהן דבריהאוסרוהןדבריהמתיר
יש להם פנים בהלכהואיןמזחיחיןאותםוחעיקר
כדברי המתיר כמו שהכרעתי בהתרי שם:

יכך

נפי יישה

ציי

איו
יב
טת
סי' רעיה* האתרומםהכ
י
יר
ןי יקח כסד
שח5

שהם שנוין במשנה כמוגבי מרור בסף תעאב
אבל התב"ע כתגביו"דס" ף דכללזה לא נאמר
רק אם הס טעם למנקט להיפוך ונקטן כך גזת
ישלהוכיחדדוקאנקט אבל כלשאין סער לשנות
להיפוךאיןיאי'מהסדרשיי"ש ונ"ל רא"לדבריו
טטנחות

שית

האלף
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שפצתכןדףקדה עלא דקאמרהאיחנאההשילופתח
להדיא
בוהכתוב תהלה תףעישש
שתי
מתחעלה אםדאב
מח שהקדימו הפסוקאין לו מ
ין
פעלא מצד עצפו אין להחשיבו מעלה בעבור
מקרטהומוכחיהדיאכהתחדשלכךאף במצחאין
~ W9pלהקדימה רק במרורמטגנם שכתבהבמ"ש.
ובאמת  rwסמה דאהז"ל כלהפקדם בפסוק
טוקדםיברכה הרי שנחשב פעלת סח שהקדימו
התתוב השפשר דחתםשאני כשן דסוף סוף דעחו
להמל משנעם רק לענין( הקדמה אמרינן סה
ךעליו תחלה אבל
דסוקדם לחקדתצ יבר
לענץדבררשואיצוהאםניהם יקיי
ם טצוהבטין
שהאיןלהכריחולקייםהסתוה בדברשאינוחביב
ופיוולעזוב דבר החביבעליו בזח לא משגחינן
עד טה שמוקדם לולי שיש השחה דבכונה
הקדימו ההנא וארש גם בפסי שבת רפא ~PW
נבי גחיה הכנסת אורחיםיותר מבהברדמוכח
ד"א כהתבחש רק המוקדם חשוב יותרעיירת
ודוק:
ם" רע*בפ* בתשבסי' תנ"בסעיף ט' דצריך
יטחון החטין יום תוי
לפסהלישהוכו'לפי שהקמח בששת טחינהרותה
ן בטג"א
מחמם המים חספסה מא להחפיזןועיי
פקקפשומהשעמד דמות משמעדהרתיחה עצמה
אינהמהפיץובירושלמי לאמשמעכןוכוונתודשם
*יי
ם של 8ירתתוויחמצו כן הוא הלווןבברי
ובסרותי משפעדהרתיחח עצמה סחטת ובאמת
לש"מ להמעטן בב" ס"סזה שכתב דלכךאין
נזהרץ טוח דוה טדבר מאםיחתו והאידנאאין
לותתין לכך איןנזהריןבזה עי"שוא"י משמע
ולאומכה nwmnיבדוטחמיץ רק מכחהרתיחה
מולס הטיםשבו ומה שקיבל מכח הלחיתה לכך
מחמיץ בעצמו אבל כאן טדבר ממה שמהנין
א לחתולכך אץהחיסום שטצד עצמו
האידנאדי
מחמיורקכשבא לסים ואף שכתב הרמ"אייזהר

יו

י4

יפ
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שיאיניפו חרבהשקים זו"ז 1החידנא לאיואש

מ"ג בזה שוב הזר ת" המג"ש למקומודמיירי
בסמוך ללישה נם לאידעתי מגש המגיא דמנ
הירושלמיי
י
א טשטשכן דאפשר דכתנתהירושימ
בעצמוהוי רק מכח שירתיחו ויחפצוע"יהמים
שיהבו אח"כח):

ד2צכימ! פיכח תזהדזיעה מהמת עצמו אםי8

נלתת תחלה אינו טחמיע ולפת נראה
בקמח שלפסחשנטצאבודבוק בשקחיזהלחלוחית
פעימה שכברנתייבשה ואו מןהדין ראו לאסור
כל הקטת כטשמעות הפוסקים והשגע אך אם ה"
עליו כובד ומשא טן שקים תחרים בענין דיש
לחיות שמכח החמיטות נתהוח כך ומחסת עצמו
באעליויחלוחיתעדונעשה קצתכעיסהבזהיש
למוכרי קמח הטורגלים כוה אם דרך
לפעמים להיות כך בקמח להיות מכח mb~n
נששהנעימה וקצתפירורין אזישלתיות שפכה
חמימות עצת נעשה ואף אם ספק הוא דובה
ימישהח"י בשםגיסו בענין ספק אםהוי ממ"ג
אם יאפרו
עת"שדברסךי'להחיסו"תונכמןצאא"נפירבוזריהןאטבחי
ום עצמו 4ת
שאין
ם
י
מ
מ
מוכח
ן
י
ל
ו
ח
ד
במצהאהי.שלאסור ואםחיי
י
ו
ה
ד
החומה
דיכ דמזיעת החומה
מנוענשחתאצ
בל
ח4י יהק
נב
ע
יוה מכח ס"סכיון דהש*ע
ןהביאשנידעות אםזיעת ההומהפהמיץאו
יקמ
לא לכך הה ס*פ שמא אינו מחמיץ ושמא לא
נתערביותרויותראךנרחהדהמתןבזיעת החומה
הויבזיעה שהואמזיע למעלה בכותלבמקוםשאין
מים סמוךלו בחוץ אגל נחומה שלמטה הסמוך
לקרקעובימות הגשמיםשיש בחוץ סמוךלכתיים
ר8שוטיטאזנכריםהדבריםשחטיםשבחוץ
מהע
דרך הכותל והיקש סעיד על זה שלמסהבולטי
יזהריטעלה ואם סגוף החומה הוא למה טהע
יוהר מלמטה מלטעלה בע"כ מחמת שהמים הם
סמוכין לו בחוץ בולט שםיותר א*כזהודאי הה

ישאיי

מים

סחבת
יסר
ס ס" fmיפנתי קו' סתנ" 6הק"ת דס6גי חיתוס ס( 1תחיתוס  hlt'oתסג חגרו דית עזתו
א)
6הי(חוטותיהתין 6ג( חיתוס סיודן תח3ר 1מסיר סחתיןיגיו
ן דתוגחיס 1ס ע' 1ס(יסס תתהתתיס ויוזל תחיתוס
ג*( 6חניר 1וחית1ס ס( חגלו פסיל תחתיןניון סגolfi~n 1( 6חרס חון מוסו ס1י גתותיססנ6יסעזיו תס'6כ
כח עפתו סהחונר עתו תעורס ? 1'hדוחס (קתמ 6ך6כסיג 6דסתס כיון דגת סחיתוס ספק סרגת  16תסתכר
מסי סגתייגס ת
תיגכיף 61יגו תגיסו (סחתין רק גתכם( תיגףגין מסחוס טרנס 6ג( גסר3ס סקיס 1ע'ודיי
ןיסופ
ה !סיות
ירינ
ו ונססוי סיתום תדיש תחדס (נךיפ מתחתיו גגךים (יוסר (גתח(ס '61פ וגגון וסרחייס
61גן6יןסתפיתיתיל
טפתו 6ף רסס תתחתתין ג"כ סעיססחינס ת"ת כיון ~ htOדגר
ופתייךעסקיו
(
כ
ךגתו בקתתוסוידכרrt)pולרמח כחססוסקיס(סי56תל5ס
ךכסס61רותם 5כך גת סתיתית
 13השיסית י
שי5' 13 %ת1ת
רשיי 5ס גזס5יוחס  r1)1filרכסיי ריח
:
%%שתיין ופיו גתוס'יס'5גו
.

יין

ציייין
הוי

וויי

האלף

ט10

שוית %

שהטת הטים שבחוץ ובזה כ"ס מודים שמהסו
ואנן בזח פלתתא לכך אם ה" מונח סמוך לארץ

שצל החומה אז אסורבודאוואם הף מונחלמעיה
שבל החומה 8ז יש להתיר מכח ס"ס כנ"ל
כניפענ"ד:
ר'מעטמאלהד ר"ל מנהגנו יברור

ם"
חיטין מן הוום וטן
הבצלים ממצחלפעמיםפירוריפתגדוליםוקטנים
פע5שיםוייפשר נפסלו מאטילתאדם אבלראין
כלב תהדגרהרגיל .ופלפל 08נימארזה
אףכיבש בלהואיט בטל או דלסאדע"י הטחעה
נעשה גוש אחד  vNaaהטונז ~ eoתנ"גהאשכהוי
5יח בלחובטי  D'pוהביא כמה פקומותודברי
ranבמשבצה :ס"קימס דקסח מבצת
חפ5ףג ס"
אסה' הף יבש בלח ודבריו בס" ronיענין
גרעינין בקאות שכתבדאוןהגרעיניןנסחיןכ"כ
ימו חקאווי פשפע תא אם ההנטחין בשוההוי
להבלח .הטת הרגיש  r'aהסז"זבסי' חנ"ה
והרמ"א סה תץ*ד דאין טחינה באוכלין דאין
שהינח אחר
שלא nawoאכ-לכלחטוףבסי' תנ"גסיירי
בדברים
נסחט לכךגזהכיוןדבשניהם
הסתיגה בשוה או הטהרנה שושה גוש אחד אבל
מפירורי 8ת וכדופה שכגר גסתןואין בומחינה
281רעעץעדאן ל 8נטחנוויש בהם טחינהאינו
רעשהעיי שירנה גוש אחדולכך הפראג תקמח
 naBאשהה דאץ בועוד סחעהשפיר כתב דחף
יבש בלח משא"כב2רעינין בקאתידרגיהםשייך
2הםסיכרת אם ה" הטחינה בהם שוה הף לה
2לח ע"י הסהינח לכך הוצרךיטשם דאיןטחינתו

יעמית

יא

שא .ומ-ש גשם הבמ"ג אם הסצ"א חולקעי

סגרת הטרו או לא .הנה הפוסקים והש"ך יףד
ס"קיטודאיסליגי סמה שעשומחלוקת ביןדברי
התוס'זבניםוטנחותידבריהםביגמותוכן דח4ץ
י
ועמהק"ונםולדסביתבחוילודקקומחשלהוהיטו'לזהי"לבלדחלאמיפילרייגיכעל
"י
י שלא
טחינה ומקוםדכהבו דלחהוי לח בלחמייר
ע"י טחינה לכך הה יבש ביבשובע"כ דלא ס"ל
הך חיץקא.ובדין שלוהנה מבוארבח"יסיתנ"ג
ישק ל"ז ת"ל וכ' הכלבו ותניא וו-ל ואין לחוש
שמא נתערב פירוריןתוךחמץלתוך הקמחהואיל
והמגחג שמרקדין הקמח בנפה וחםיש חמוהנפח
קליטתועכ"ל הש ללמודמזה דאם נתערבפירורין
 ysnלחוך הקמחישלו תקנה ע"י הגפה לנפוחו

.

1

אוף

לף שלמו:

8ןחין %9ן  pnvnוספקאבעירא רא" לודא*
נתערב ומ"מ 5כי5י*להתירובהנאה וכרעכולי
משמע דבספקנתערב מודה דסמכינן של
י
ץ הכלג
מא
ושיל ואשה ה"נכילדבוררין 48הפירור
דאפשר א"כעכ"דיוהבמשיקא לח הה לחוש שמא
יתערבוכדאיהואלסמוךחוהעלהיתרהנפה ומ8-
בענין ספקא דמשהו דהם דרבנןאםד* בהד פפק
 18בס"סעיין בחבור* לה-ם והננימהטייק

כי

יו

ימסכיםלאיתרבזה8
מאשבנדוןכיוצאבזחכיהגנ
סף רמ"א .הלאלתו ברחשם שקורין
והכשרתם
םפירוי
לפסחוהוא ממקוםמושבהאבנביצ
צ.8בעין מרוב
קסן וטשםישא הקמהלכיסשקורין ארביל אשר
י
קצהו האהד מדובק למושב האבנים וקצת השנ
ידופן הארגז אשר טעמידץ שם תל אורך אגבס
נכנס בארגז ומחוזק הבועת הטחינח מתנענע

ונרקדהקמח ומכסץ הארגז no~maעלפושלפעית
כדישיא יהאבק הקטהוכשהרות הנפתים וגמם
עזים ממהירותהמחינהסזישכיסף הארגז ונדבק
שם הקמח וכח"כטפייםול8עמיפ פתע%1 4שאע
בקמחכעיןאגתיםקטניםאוגדולים מההדין של
קמח לפסח פ"ק
הקמח :תשובה.
ואמרו שמ"ק שכשיחחלתזיה דמוכח9גיקאססץןיש לו,ף
ןסתוחיןואיןחסימותבהקשססעןולפה לא
יוסטי
יעשו כח"הכן .והנה אם שא ששו כן נרשה
ל דבחגורי לה*פ ס" תנ"גכתבנו למשב קף
יהק
המגיא ס"ק סאווהעליתיבדברי הש"ע דהרתיהה
מצד עצמה אונו  Vanaרק כשבא למים רמשת

יא

עי"שעייןלקיל תשובח רמ"אבהגייה 4ס-ז *ש
לתלות והפירורין נעשין מן הרתיחה של הקמח

בעצמו וכל היכף דיש ~ mvnדהוי טטפו און
דקרוב חיכי דהוי מקומו
לתלות דהוי
ממק
יב ומכ"ש היכא דליכא רוב
"ו
מר
עדיף אף
מאמ
יינן בתר קרובוהיכאדילל דההמגופועדיף
זל
ד
ק
פ
פ
ם
ל
ו
ש
ב
ש
שם
ה
ב
ר
ו
ק
ל
מכ
ועוי אף הוי הרי
מדאורייתאאנן הששדבטלבסמיך-קדההשש הף
דחוזרוניעורוכלזהרקמדרבנן ובדהגנןאמרינן
שאני אומר ואף דהגא הביאוהשייך ביףד ס"
קי"אכתבדבאיסורי משהודרבנן לאאמרינןשאני
אומר ס"תהריסיים שם כפחותמרוב אבל היכא
דיש רובמודה דאףבאיסורי משהואמרינןואני
אומר גםי"לדהנ"י לא כתברקעכ"פ אם ידעינן
שאל כאן שיסור אבל היכתדהוי ספק  owנ?4
כאן

8ןיי

האלף

ש.1ת על

אזח
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ן השהוחמו נדחו לכךשוב חו4
תטהגן שגי *מראף מרסתו משהו שהוחסו הויראי

ולכךיש לתלותדהוי מחמת חמיצות עצמו ועוד נראהונדההושובאולייש דחהאצלמצותלכךאין
ראף אם אינו מחמתעצמומיםזיעתהחימה גטי ראויןעודימצתמצוהואףאינימאדזהנחשבבידו
4רט טחמיץ לכסה פוסקיםויחוש דחף מזיעת שבידולצננןמ"טכיוןדדח"בידים תחלה ל"מ מה

סטיםהויכמה ס"סיהקל ובשרם דהרי לא טדע שבידו לתקןכמ*שבחידושיומצאתיבזבחיםדףריב
דנשארופירוריןע"יהריקודרקהוי ספק אםהוי  *olnaמוכח ג"ככן ומכישדייל בם-ש בחיבורי
כמה ספקות שמא נשאר שםפירורואם נשאר דזה ל8נחוררבידולתקןכיוןדאיןבידולתכשירן
פירור שמאהוי סחטת עמסו ואתש מחמתד.א לאלתר רקמלח"זטח לאהויבידו ולכךהוי שדת
שפא מזיעת ההימה וכפשר דזיעת החימה אינו דחף קלעואין חוזר ונראה ולפ"1יראה דדהף
מחמיץומה שחושאו"ם דם-פעםמיםמחמיץזה ימצתמצוח אבלימצתאחריםמהניצונןובזהה"
שויהנאויןראם הוי זיעה אוןעיי
ו דין מי פירות נראה להשוחץ דעת הפוסקים דמותןדס"לצינון
ה
ו
צ
מ
ת
צ
ט
ב
ם
י
ספ"ש בש"ע סמ ran
ה
צ
ר
ה
דסאל
ם
י
ק
ס
ו
פ
ה
ו
ש
ו
י
ל
ן
י
א
ד
דסהניהע
מערי
ביוםהטחינה שהקמחרותחומחמםהמים תףוסגה מישון הש"עדדייךהח"י דדוקא אם עדיין הפ
היינו משום רבאלכליל כל חמצנת
דייקהמנ-אדהרתיחה עצמהאישמחמיץוקשה לו פושרין
של
יבאכן הא עכ"פכשיבוא אח"כימיםיה" מ"פ אףואינאןסור
ימצוה בזה לאנפסיו רק אם עדאן
מ"פ ומצורף פושרין מצתשמירחמודיםדליםצ*טן.ויהוא
עם מים ובע"כ טוכח דז"א
יזהדומןקצתדכשנתייבשהמ"פתחיהאינומחמיץ דין חדשאבעיודדדוקא אםינ
וכברהטיהטין וטע

יא

בכיי

עוד וכבר כתבנו בתשובהמכבי בב? זה לצרף בבר דוהן לשם מצהוכח"כהוחמו בזהל-ם משע
שהלסניף אםישעודצדקולאומכ-ובזה דאיכא

לכ"ע דהה כנראהונדחה אבלאס עדחן 5 89מ
א"כ  npe1שהוחמו בלא"ח היוראוין תף רק
תורת דחוי מעיקראעיט והשכאיו לא היחפו
ומהניבהוצינוןאףימצתמצוהמיחו יהפויף*
דסיל דאיבעיא דעברה ולשה לאקאיאמים שלא
ינ
ו וסת דיוחילוקביניהםדמים שלא טוהר
בדיעבדוובתחלהג"כבשעת הרחקכרס"לוהרא"ל
ומים חמין*ףבדיעבד ל"מ א"כעדיין אם הוחמו
תורת דחוי עליהם דהוי כדחאןבידים שעדהנה
היומותריןבשעת הדחקועכשיובאוהוסיףעייחן
פסדיותר חמור לכך אף בזההוי כנראה ונדחה
ואינוהוזר ונראה עכ"פ זה נראה ברור לחכריע
דישחילוק דבשאר מצות
צינוןובמצתמצוח

יא

הרבה צדדים להקל 5כן נראה דאם א"איתקן
שלא יבוא לידיכך סותר הקמח לפסח אף אם
ימצא בו פירורך בשעת ההינה:
רפ"קק.באבירי לה פסיטוה""2התבהי
דשמירתהמים משעתשאיבההוי
שטו שטירתההטיןמעידןקצירהולהסובריםדחין
קצאיןבחסין רק במנטראמעידןקצירה ה"הדאין
יצאין אם נשמרוהמים משעת תאיבה תמו
שהדין גחטין כן הוי במים וז"ב:
מ'5רפ*נ .במ"שבסימו תרהסעיף ג'דאין
ןימיםחמיןהנה אם
ישי
ןצונן מלשון המרא משמע שתופס
מחויליחסי
יו
מכ
ינלפענ"ד:
סן
ל"מ צינת לחמי
בפשיטות כדעת הרמ"אובח"י כתביהתיר דחזינן
זרמים שה" חמיןונצטננויותרהם צוננין משאר ס"רפ*ד .שא'יפיפ
המסיתשלשבמים שלא
ג כדעת הרמ"אוטעם נכון בדבר
מים עיטשוי"
ן?
לנווחומרשוגיפי' אםנאי
א ל11
י
ש
דאף להסוברים דבמים
צינון בזה תשובה .ודאידנאמן?וסר שוגג ה" דושאנאמן
בש"סו
מהגי והיינוכיון דמוכח מ
ינ
עד
יראה ונדחה באיסוריןואףדהוינוגעאםיאמרדהויאזידיצטרך
נרשמדיחוי מעיקרא ועיין בסת דפשיט ליה לשלם גם נוגע נאמן באיסורין ושוחם יוכיח
דדחוי מעיקרא לא חף דחוי אצלמצית ונראה דנאמן והרי אם יאמר
הצטרךישלם וגם
שסקוש
קן
רי
ונדחה לאנפשם אסואוליישדחוי אצל מצותא"כ עישוידין ע"א נאמןבאי
י 5מד מוספרה לה
ה"נ בשומאבסים ו9אלנו דמתחלתשאיבתן אין והרי התם ניגע גם לה להנאתה ונאמנתאף נגד
ראוין חףדחוי פעיקרא ולא הףדחוי ובסרט אם הבעלובשב'דףי"
חדקאמרמשרבוהסזידיןוחמרו
סימאדית נחשבבידוכיוןרבידו להשהותו יב"ש שוגגין היינוחזרו לאסור אףהשיפגין משמע חא
לצננן ולכך הוי ראוין אבלגחמיןכיון שקודם טרםשרבוהמזידיןהיונאמנים לומרשוגגיןובע"כ
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א5איים דחתלעצמן טההועילושאסרו

גם השוננחריאםהיומזידיןואמרושוגניןהיינו
בע"כהיוהשחים האיסור שבנפשםידעו שהם
פזידין ובע"כדחשודין על האיסור א"כ נם עתה

עי

לף צלמה

איסורכי
ל בפסחכי טן נאכל ההפץ השפשר
יייש
ב בזהדעתמהרכבל שתמהעליוהמנ"א שכש
מת"נ ולפי הנ"ל כוונת המחרשת לתקן אם
אפ
יו
מערב לכתחלה בא
ין שיח" סם-ך (וגם גוף
הספינהחויכמערבבידיםומבסלתם-שהאחראים
ותירוצם לחניחא ל"יהמהר9ףי)וליאת מהחשש
אין מבטלין איסוריכתחי
האתיעלה תזה 5תן

ואסרוגםהשוגג מ"פיאכי
ו ממנו וכע"כדהכונח
על אחרים ובע"ר דגם לאחריםנאמןיומ
ר 9וגנ
היה 1סה דטבחאינו נאמןיומר שוגג כגרכתב
רושם טעמו בשם חרשב"אדגט אםשגגאינוראוי עצה
ממנו עתההוישיד היתר ובהניע
כבר נאכל ממנו
לחיא שוטטנםביא"ה א"שדיחכוירעצמושאני פסח
ים יחד ויטחנם ובפרטהדביעןתנכהוןדחשקמ:החי
כמרש בהףפסי' לאדדמישגאועדים שעבר
שב
יר
יע
" תפיהבמים שלח
שבועתו א"ניומרשוננוכףלהכשירעצמו והחת ס"רפ"ו .במ"ש
ס
י
שנתבטלו הד בתרי נסתפק
מטעם דיהכשיר עצמו ניט מדין ע"א נאמן
באיסוריןוזחהויכעיןעדותאבליהכשיר המאכל המנ"א אם מותרלבטיןלאתחלהיאתחלה בחבור*
דשיליפ
חף כדץ ע"א נאמןבאיסורין ונאמן לומר שתנ לה"פאין הטעםכאן מכח
י
ת
ו
ה
ד
י
ו
ר
י
ג
ו
מ
כ
כ
"
א
הי*וזאפ .וטה שתמה עלהפוסקיםשמתירין בלש רק דזח עצמוהוי צינון שהיי ודאי
בשוגגבמים וליל שהביאורא" מלשוןעברוי 9דמותר לעשות כן לכתהלה רדומה לאם שאבן
דפשפעבמזידוהקשה משבת דעבר ושההדמיירי בה"ח ושוהא יב"ש לפרש-יכן ה"נבזהוהן אמת
במקור הדין בנ"י סי' חנ"ה דבל19ן הסם-ק והגה"מ ברטבים הביאו שכתב
בבונג
בשם שמב"א דאדרבא הביא רא" מעבר ושהה בלשוןדיעבד משמעלכתחיהאסורוכןמלשתו
ן בשבת דל"ה דתחיה בהג"מ שכתבכיוןדנתבטיו קודם לישה משמע
למחריבמזיד תם לאעיי
תנא האיבעיא בשכח ושהא ואח"םמבעיא בסגר דמטעם ניטול נחית עלה ולא מסעם צינון אך
ושהשדהיינובמזידוכן ממורשבתיס' שםבמקומו לפטישבחבורי א" 9דהסמ-ג והסמ"קהםיסברו
דמייר במזיד וכן הוא בטו"ז או"חסי' רנ"ג:
איתמועיל עודואין עוד תקנה ולכך
ייהואין היתרעודטטעםצינוןולדידהר
נת
מיט
דש
יפ"קק .שאלה בק"ה ששם שכיחי י
י
סףר
חטים כשריםיססח רק צריךירוארקמטעםביטולכרובוכיו!דמטעסכיטב
אצל אדון אהד קנהחיש אהד מק"ה חטים תם אתינא עלה שפיראיןלבטיולכתחיהכמוכ5
בהםיש חטיםונתבקעורק מ-מ הםיותרמובחרים איסורידרבנן דאין לבטלו ולכךכתב הטעם
נ"י
וכאשר בדקואתהחטים
י בששהפעמים נמצא כיקשנתבטיו קודםיישחובזהאתישסירדברי
ם רק בפעם אחד לא המפי שדחיתי בחבורי דמישו 5משמש דמועםני
הש
בחמשה ונעטים יותר מש
ואעא'כבעי חדבתריויכךלא הףידידהו
ה"ששיםדהיינו שמצאו חמשהמרע
כאשרעינםצחרמףוהצכים 5בדי
ו5
טי
ש
וישרים סך 259רק דרך כלל
י'םכנ"לבפניםאבילהטובריםדמהנ*צינע
דשיל"פ
יחד יעלה על גרעוןחמץ  74כשריםוהחטים ידידהו א"איבוא מטעם ביטול
יוד
הל
חנ"ל מונחים בשקים והגדיקה היתח קצת משק ואינומועיל רק מטעםצינתכיוןדד
ידהו מחם
אחדוקצת משק אחד אם מותרליקח מהם לקמחא צתךוכיון דמטעםצינון הוא מותר אףיכתחלת
דפסחאכל:תשובה .הדברפשוט שמותריערבב נצספו כמו אם שאבן בט"שדהויירפארק מטעם
ך סותר בזה לכתחלה ולנעי
נחד וליקח מהם לפסח כיעיקר כדעת האומר ~ pPכל הלילהיכ
א גראח דמותר ינטלו יבתהלה דחףשאנו
דאין ואך בזחאץ מבטלין איסורלכתחלהכיון ידינ
דהה בזמןהיהר ואףיהאוסרים הגה באמת אף חוישיןידעת הסוגריםדיא טחניצינעהיינם
ן אפף בדיעבדאסור בזח 728
 158דנראונתבקעואין בהם חמץ ודאי רק חשש במלתאדיחאוסרי
בעלמאושיןטבטייןאיסור לכתחלההוירקדרבנן חוששיןיחומרא
יכתחלחדלשניהפ
רםבירטקוי
יאילןענין
לכתחיהלענין אפ
והת ספק דרבנן גם יראויעשות יאכול ממנו מהני מם-נ אנו
מעט קודם פסח כדעת מחרש"ל סח וא"ק מותרלכתחיכהנ"יי
לפעןזחדאיןקפידאבגוף תדבר
תפשריסית
יץ בהם וגוס הדבר ודאי מותרהוא אם נע9חולאשייך
"א
ו החמז בזה במה ואכלתו
בזה
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לף ללמה 3ב08א
תשטה.איןלעשותכןכיע דאוןניכריןnaan
הנעשין מכלעיסהועיסהישלחוששהחיה שהסול
פעם שנית חף מן עיסה שמיות הבאים ממנת
חיו בתוך קופה הראשונה שכבר תהמה בתהלת
וא"תליון דעיסה זו כבר נפסרה שם הו"ל 8ן
הפטורעלהחיוב %אמבעיטלהסוגרים ביףדסי*
שט"ו סעיף ב'בנחתום הערצהעיסהלחיקה וכף
דשלא כדין הוא פשיסא דגםכאןחויש9חבדין

 19תשות דבר זה בזה שחךהומראדבחתמי
ז
וראתיסמוך*ל ר1ג אאירץ והפרטכיוןדעיקר
סיתאדרבנןחוא סח שאין לספלחיסור לכתחלה
א דמותר
ובמרט באיסורדרבנן ולכך נראחידינ
ו בחדבתרי בדוב
לבטללכתחיהמים
שלחיאנףדבילמא נהא
יןכרוב
לח טחני אפף גדיעבד
בנ
גי
הפוסקיםדדי ברוב כאןהיישינןלדעת הסוברים
ומהדטהנ* לחיקה לשתים תף בם לדשת הטונז וםדסתיר
דמהניצינון והףלד
5כחשידלמ"םפןחוניגפוטמבוטי
כמיש בפנים מכח דהף כמכירי כהתה הכא לח שסך ות
חד בתרי דוקא
וגזהיבצעחדבתריולכך ברוב אפ" בדיעבד לח דהתם באסת האשה קונית כ"א הלקה הנפשרה
טה דבמלתאדאף בדיעבדישקפידאונובעבגוף לכךשייך הך טעטא אב 9בנ"ר המצותניארי5
דנביר היישינן לחוסרא בשרט בהוטרא יחפז ינ"ר ש9בעה"ב הראשוןא"כ לאשייךהךהיח41
ה
ש9טכירי כהונהודאי אסורוהן א5תדישתקום
כניפענ"ד נכון וברור:
 .בפמפלטבס" דהישואסהביףט ההיק זה דחתםסיירי שנילושיהד כ9העיסה
כעףיטם!'ז
ןיחלקהלחצאין אגלכשןהר5
"ח
נס
שלתפ
י יקרא 9ה שם שהחייביחדלבךאי
ש בפשע ושףנ8
עד שתאפה נראה דהיהנפו אם לש בחולוהוצת נעשו כמה עיסותוכי אחתנייו
א"מ4ה אם לאה" בכ"א שיע
ילוש כמהעיסות %פרוש מאחדשלדגי
ור הלה רק עשיצירוףמףש4
יה להפריש תיכף בהצטרףשנים ושלשהעיסות משחבו בהלת
כפה קטנה האסר ששה עושה שעה" הל
ממנח אח"כ חלה כמו שדרך בסח בעלי בתים עלב'ונ'עיסות אשכוכשקירחלהבתשע rae
nWP1וקורין למצת קטנההיה וכוונתםשאופין הח"ילנדון שלוולכךנחשבוכנאשמ כמחעיסתו
ייות אם הה
ומהוה להשריש אהוה אח"כ חלה על הכל שזה גזה סותר לחלקן לכשע אך ז"א דת
1P%נכוןדיש להוו שמאיש בעיסה זו שלוקח ידעינןדחיוקהוו ההלעיסות 5עחדין ולאנותקף
ממנההקטנתשיעור חלה א"כתיכף כשקוראלח מצותמעיסה אחת לחצאיןשפיר הה מקוםיומר
שםהיה נעשית הלה 5מש ושוב לאמצילהשריש כן הריבזהישלחוש דלמאסעיסהאחתיש
סמנה השאר דאיךתפטור היא שכברנעשית מחצא
ה
ניבחלק זה וטחצח בזהוא"בהיינו ממשדין
חלה את השאר לכך לאיקרא לה שם רקבלשון נחתום הנ"לועדיף מנ"דנראה דאף יהסתירין
קוכען כמ"ש המנ"אביישואו שפיר aaיהפריש היינודוקא לחלקהבעודהעיסהסיעשיובו כמח
כיון שבלבו אינו מחכוין תתעור חלהומחיקו געודח עיסה לאשייך חוות
שמימהניה' אחחל"הכתיעכ9ףהוכ
יי' אעו קורא לח שםחי
ה לומרדחיה השנה שנוטל ההמן השטור החיוב
בפ
אם קורא לה אףשבלגו אינומחכוין דאיןכאן פטור רקב"אהוי חיוב בפ"עכיוף
סותר
שיה"אבתייכף חלהרק אח"כי
אמהנידדבריםשגיב דיש בו מתחל' תיכף כמח שיעורי חלה פ"אהוי
ךיהיונזהרין חיוב בצ"ע והוי מן החיובעלהחיוב
אינן דברים ומה שבפיו עיקריכ
בנדון
בי
שיא יקרא אותה בשםחיה רקקובעןוטפיעדיף דידןשבכלעיסהאיןבורקשיעורחי
אח
הא
ת או אף
שלאיעשנהכילכייכוללהפרישסתם חלה ממצה שיעור חלהאין בו רקע"יצירוףשניעיסותיחד
אחת איזה שיההאו מצה שעסה כרצונוובןאני נעשהשיעור חלהא"כבנהוראילכ"עאסורלחיקן
תזהיר בדרשה והוא נכת בעבה"י:
לחצאיןכון דבשעתחיובו לאהויבהםכמהשיעורי
ו שבעה"באופה חלהרקחדשיעורודאילכ"עאסוריהלקןלחצאין
סףרפ'ח.שאלה ישניהגי
הרגה מצות ביחדובח"כ שיון רכלעיסה או שנים ושלשה מהם נתחייבו
ןביניהפ הגשים שאשה זו לוקחת ממקצת כ"א בפ"ע ודאי אסורלחיקו ואט מחיקו ונפטר
חויקי
אלה ואשה השגף לוקחת מהמותר חלח המחצה במקום אחד נפטר החלקהשני בכל מקום
ניפעמים היא עצמה 19קחת חצאין קודםיו"ט שהוא כיון דבשעתחיובן הף רק חרא שיעורס
8ףוהציהשנינוטיתבעיףטב'אםנכוןיעשותבו :ודאי נפטר גםהשניעטו וכשמפריש ממנו חלהעל
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השאר הוי מן הפטור החיוב ~כךחיילה דין זה ופשקיש  owanאהאם פצא תאימצע

עי

יעשות כןואףאםהכהן האשהשאינהפוטרת רק
מה שלמכי' ל"מ אם מצהזו נילוש עם מה שכבר
נפטרגיא ה 4בהםרקשיעור הלה ולא ב'שיעורי
חלה ל"מכונועלפטוררק מהשיפני'~חייבהמותר
אחת על כולן ודוק
ולכך אץ תקנה רק
ובחבורייאריח כתבתי עודבי
ה:
ןבת-י ומק"חותביןדברי ות"ככוונתץ
*מבדץעיי
מדעתיוהנה אםאירעכןבדיעבד
שלקחו ממקצת וממקצת לא לקחו או שלא לקחו
ממצה הטחונה ומן המצות לקחו אז יש לה
יהתחרט על החלה שלקחה ויתירו לה החלה
הראשונה ותחזור והצטרף הכל יחד ליטול חלה
אחת ואם אירעכן ביו"טישיירו מכל מצה מעט
על חלה ראשונה ויצטרפו
טעט ובריה"מ
י
ה אחת ואף לדעת הטו"ז
אי
הכל יחד ויטלותשח
רס"ל בעלמא לא מחני שאלה היינו אם אירע
בהאעןריגדהזותיאחפ"עכותבזהדמעסי"לקראדכאאםהוהייתהפתחיואדבעי
ת
דשלא כדין הוא לחלקו ולאינך אין תקנה
ך בזה מהני שאלה לכ"ע ותטול
היתה נופלתיכ
אף בברכה וז"ב .אך עין בחבורי בספר טוב
טעם ודעת מהדורא תליתאי חלק שני דפוס
קראקא גהל' חלה סי' שכ"ד שם מצא צד היתר
לזה ליקח רק חלה אחת עיי"ש:

ייטוי

ייעתם

יא

רפ"מ .שאלתו מגדיו האשה ששכחה
ם"
ליטול חלהמן המצות
קודםיו"ט ואמר לה בעלהשאיןיוקחין חלהביו"ט
והיא הלכה ולקחה חלהביו"ט הנה ודאימהני חלה
זו דאית דומה למה דקיי"ל כל מלתא דארל"ת
אע*5מ כמ"ש בחבורי סה"חבהל'שבתדףל"וע"ג
עי"ש גם לאדמי לתורם שלא ברשותדכאן המנהג
המיד שהאשהלוקחתחלה שלאברשותבעלהומחאה
נמי לאהוי דלא אמר לה בעלה שלא תקח חלה
ן חלה אבל
רק אמר לההאיסורדביו"טאיןיוקחי
מ"מ שלא מיחה בה אם תעבור על האיסור לכך
אין זה מחאה והוי חלה מבש:
 .נרוו שהורה שלא יצטרכו לשהות
סףר"צ
מעל"ע קודם אפי'כיון שהי'
דחק לקמחא דפסחא יפה הורה והדין עמו:

יאפית במידה

שי' רצ"א .בשאלהיהתיי

שישבובקעיםהנהזה
יבול לשאול לכל משרתיאופים דפ"ק המה יודעים

אאד שיה"  19מרדה שי
n~emשיבעושוסתדקכןכ:י
שבדקים

רצ"ב.

דהו דץ

סף
ז ""טץ טיש ט
שאלהבניי
ציבאטס חנה בתשובת
~תבתייהיתר עא ס'כיון דנתבטלהמיפירזת
קודם שבא לשםטיםואחים בתשובהכתבתי דחף
לדעת המחמירין עכ"פ אם הוי רק מעט בערך
שיטיי תתק"ס נגד התיגאליודאי בטלכעיןדהוי
דעת הרשב"א ובשנהזואיןאני נותן הכשר על
הטין סכמה טעמים וק הבשד ונודע,לי אח"כ
שהתירוה4חטין שה" בו ציבליס וכעסתי מאדכי
עכ"פ להם לעשתושאית ויראות כמה ה"
כי סי' קשה
הציבליס ואעפ"כ לא אסרתי
לשמועוכתבתייק' סרנפאללדרוש אם ה" שכיח
הטין בלי ציבליס והשיבוכי בשנה זוהי' בכל
החטעציבייס וכנראה דגם שם התירובציבליס
זדן הונד?יממדיגתנובכסה מקומות שהתירו בן
שיא ה" אפשר בלא"הולכךרויםהחמירביותר
ן אבלעכ-פאיןלו
יישר כוחו אם ה"בידוימנע
לצעוק על המתיר וה' הטוב יכפר:
במ"ש בסי תס"ב דיש לברור
ם" רצ"נ*
הסיח קורס פסח ראיתי
בפי-גבמשבצות שהקשהממקואותוביו"דסי'ר"מ
ימוכנו דמלתהוי דין מים ולק"מ כי המעיין
בטור הואעצמוהביאזה לדבר פשוט שהוא תולדת
המים וז"ל שם מ"ככי הוא מתולדת המים וכו'
הרי שזה דבר פשוט לו שבא מתולדת המים
ואעפ"כ הוכיח מן הש"ס דהוי כמו מ"פ והיינו
דאינו דומה למקואות כלל דהתם בשמא
תליא מלתא בל ששטו מים הף מקוה שבום
י בטעמא רק
מים תלתה התורה ואין הדברתיו
בשמא שבשם סים תלוי ולכך גם מלחכיון דבא
מתולדתהמים שם מיםעליוובתרמעיקראאזלינן
אבל הכא בחמץ שאםהי' כותבה התורהבפירוש
שאיסור חמץהוי במיםהויאסור במה ששםפים
עליווהוי אזלינן בתר שמא אבל התורה לא כתבה
כן רק כתבה דחמץ אסורוהישבמידי דמחטיע
תלה רחמנא והיינו במה שדרכו להחמיץ ולכך
שיש בו טעם ודרכו
בטעמא תלה רחמנא
להחמיץ אסור ומהשאין דרכולהחמיץ מותרוכיון
דבטעמאתלוי בזה אזלינן בתר הצותא וקים לחו
לחו"לכיון דהסתא נעשה ממגו סלח ומלחאין
טעם

יאית

כי

האלף

שו"ת על אדח

ךלענין שעמא מ"פ
שעםשיועושה חמץויכ
ואזלינן בתר השתא וז"ר לדעתי דבדברה.ויהתיף

בשמאאולינן בתרמעיקרא ובדברהתלוי בטעמא
אזלינן בתר השתא והוא נכון:
סי'רצ"ד .שאלה אםנעשהתערובות
כפולה שלא נטלוממסמתג"
ה
כדינטילהבמצות אחפתואינוניכר אםיש להקל
בזהכדיןמצהנפוחהשמיקלהחיי:תשובה.נראה
דאין סבראלהחמירבכפולהיותרמבנפוחה דממ"נ
אם מצדהעבוי מה שנעשהעבהריכל שלאהוי
יותר מטפח והי' עב והוא נאפה יפה ומה חשש
*ו במה שנתכפלה nepllעבהיותר ואםישיהר
שמא לא נדבקזה לזה ממש רק נעשה בנחים
ויש חששבאותו חללהרילמקיייןבנפחולחי
החף אם
הוי נקבים וחלוליןבאמצע ומהנחמיר בזה יותר
מבנסוחה ולכך ה" נראהיחלק דעיקר החשש

בכפולההוי מחמה כשבאיתנור טרם שגתכפיה
שלט שם חום האש ונעשה חם ום-מ נאפה
תיכףובנתיים נתכפלה ומעכבכח האשלשיוט שם
ולכך מתחמץ דדבר שנתחמם אם לא יאפה מיד
תיכף הואמחמיץולכךכיון שנתהמם מהאש ולא
נאפה מיד יש לחוש לחמוץ משא"כבנפוחה שלא
 eaמגולה בתחלה כלל וממ"נ בשעהשמגיע שם
תא האשהוא נאפה וטרםשמגיע שם לא נתחמם
כיל ולפיז הי' נראה לחלק דאם נתכפלה תיכף
בהנההו על המרדה סרם ששלט שם האש אז בזה
ודאי מותרמןהדיןוראוי להקלב"יותר מנפוחה
דבנפוחה יש לחוש שוה הה סימןחימזץ שמתוך
החימון שלה אבלבכפולה אםהויעב כמה וכמה
הממותרוהי' שולט האש בכולו מכ"שבזה ואף
אם יש בו חלל שולששם האש ולכך אף אם
נחסיר לכתחלה בדיעבדסותרעכ"פ אבל אם כבר
היתה בתוך התנור ששלט שם האש ואח"ם נתכפלה
יבנתיםיתחמץכיוןשהתחיל
בזהישלחועגיותראוי
יהתחמםובנחיםנתכפלהונתעכבכחהאפי' ובמצה
כפולה כזו ה" נראה להחמיר אף בדיעבד מיהו
נרשה אף בזה יש להקלבדיעבדכיון דיש רס"ל
דיבשביבש בטלברובשכךהויכמהספקאבדברנו
לאנתחמץכללואת"לנתחמץדלמאיבש
בכייבני
ן
בב' בטל ברוב וגם כלשישעוד צד להקלממ
אשאלתותדהוי בסמ"ך כמ"ש הרמ"א הובא במנ"א
8י' תס"ז לכך נראה להקל בזה בדיעבד כדין
נפיחה שמיקל הח"י ודב:

יא

איי

לף שלמה גג
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הטים

סו
ואב
ששאבו
י בקדרה
שבשלו בהביצה בפסח ואסר אף החביות .הנה
מה שהיקל בעכו"ם
זה מביא לידי גיחוך
אי
יר בחק יעקב ס-ק ז'
בא
או
ם יפה אמר וכן מב
בשם ניסו חרב בסי א"ז וכן כוונת הבאה"צ
דבדיעבדיש לסמוך על דעה ראשונה דכ 9שאינו
חייב בגנבה ואבדה פטור מלבערן:

סףרציו .שאלתוי"ייי

ן 8ם
ביי

ממ
לשתאששמ
ונרוי בפסח
והקשה עלהאוסריםאותובמסח דמ*ש מחלב חטה
המגוארבאחרוניםהנהדימהעניניםנפרדיםדה"ח
כיוןדאנואוכיין מצות מהם תםבפסחיפרדורות
הראשוניםאופין מהם ואינו נאסר רק אם נתחמץ
הכך אם נתבטל ק-פואין דעתולבטלו רק לתקן
היין לכך סותר גם בפסח'אגל בחרדלדהוי מץ
ןבפסחה"אסור לשח181
קטניות ואםהינופיביי
אםשמוהובידים
 nwaלכךגם קרפסיע דהחרד9
בתוכו אסור בפסחדהויבומין קטניות ש"פ ומא
שהקשח ע9הח"י טעם הראשוןדהוי מעמיד
והקשה רזהאיש מעמיד רק שומרו שלא יתבטל
טתיקתויראה הישב דהכונהכך דחנה אם לא תה
בו החרדלה"מחמיץ ושוב הממחמיץ פעםטהר
נשאר
עד שלא ה" אפשר לשתותוועשי
חה
הב
גמתיקותשלווראת לשתותוימים הר
יך~aen
דכ
רל
מעמידועיקר הנחלהאחרונים ולעשותכפי דעתם
שלא לשתות היין שיש בו חרדל בפסח:
' רצ'ג הח"י בסה תס"הכ' באחדשישלו
שי
הוליהיבמוטרותקנתולהניה
 19שעורים וכף דאם הוט סכנה מותר אך אם
יכולהואלהחליטיעשהכןרכל כמה דאפשרלמעבד
בהיתרא עברינן עיי"ש ולדעתיאין זה מוסכם
דלא מיבעיא לדעת הש"עבסי' שכ"ח בסעיף ח'
דחף דאפשר לעשות עאנכריםעושין עא ישראל

עי

כי

וק"ל דשבתהותרהאצלחולהבב"ש דשאראיסורים
הותרו אצל חולה וא"ת להדרא התירא כלל אף גם
לדעת שהביא שם הרב בהג"ה דעושיןע"ינכרי
דשבתדחוי' חויה מ-מ דהיינו דוקא
וס"י
בשבת דחמיר אבל
ן הנאה
יי
רנ
יע
אציהכא בחמץי
י
ב
ו
יראה דחיכא לאו בעלמא ודאי הותרה
פ"נ
צך
ואיןצריך להדרא התירא כ9לכנלפענ"דאא
יכיון
דהח"י ומהר"שקיידנבורמחמיריןיש להחמיר אך
היינוהיכי דיש כאז מים חמיןמיד וא"ב שהי
כלל

האלף

'ית

לף ללמה
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ט9ייטאמי נדון הרחייפ
כלל בדבר אבללהשיכהיותדצברעיבךור*זההיויכותמר"שקהצרתמא"םא םףש'.
י זיעה נקרא
הטוחנין
יחליטודאיאין
דאמפסיהל אם מותר לטחן בתוכו קמחיפסח
נם נשבת כן עיי"ש לעיל:
סי'רצ"ח .בכדוז מ"ש המנ"א גס" תס"ח הנה הס להזכיר לטחון עליהם קמד"פכי הוט
ס"ק ה' לעננן הבהוב חמץ נמורוכן העידו לפני כמה אגשים שראו
' ומה שמחלקבין כן בעיניהם כי הנה הקמח הנטחן ע"י זיעה
העופותבקשיןבדין אסנמצאוי
דבר דמיגי' וכו'עיין מהבוריליו"דס" נ"ז מ"ש בודאי שולט הזיעה גם בגוף הקמח ומחמת
בזהועייןבאחרונים מ"שבזהיעניןדיעבדובמק"ח הזיעה נתחמץ דאף בנתלחלח מזיעת החומח יש
ובאשל אגרפם משמע שלאכדבריורקאף אם הף אוסרין ואףהסקיליןהיינו רקבזיעת החומה ול8
ישיחושמכחזיעההשיהימעל'גםיש גמעה כהך שלהרחיים ובפרטדאףהמקייין הה
העו
ןףבלזמ
גזה
יכחריחאדבחמץ מלתאהואולכךגםאף רקבנתיחיח אבל לא נתחמם ביותר
העמ
ייו
שש"מ בעצמו כותב שהקמח רותח כא
בישהיד
"כ
אםהעוףימעיטישיחושמיהובדיעבדיש
כיון דמשהו דרבנןכדאי המה הפוסקיםהמקילין סולדתבוודאיע"י הרתיחהבצירוףהזיעה ודא*
בזה כנ"ל נכון מיהו אף להאוסרים אינו מחמיץ וכבר כתב רו-מ בעצמו שנמצאבו כמה
ן ס" תסשז בצק ונם הדבוקהאבנים שבאו ממרחק%י נודע
אסור רק כדי קליפהויא יותרעיי
בסופו גבי הבהוב ודוק היסג:
מה הם
י
ו
א
י הם חמץ וגם אם אינו המז אולי
*כותרצ'פ.שא'במויה אחד שהורה שנמצא הזיעה שלהם מחמץ ואינם כמו חומה גם
הזפק אחר המליחה והבהוב השנינים המחוברים להרחיים כזו א"א לנקותם
יהשליך הזפק ורו-מ תמה עליו דהרי בדברים לפסהכי רב הואוחיישינן שמאיפשעוועוד כיון
דאיסורא שכיח אסור יהשליך הנח לדידי סב דדבוק האבניםהטוחניםאינוכאבןהרחיים שלגו
18רה דודאי דבר שאם ה" נמצא ה" אוסר יש בו כמה חששות אחדכיאבן אחת של רחיים
בודאם בזהודאי דאסור להשליךבליבדיקה אבל שלע הוא אבן קשה מאד א-א שיה" נעשה בו
בזה כיון דדעת כמה דהמליחה די בקליפת טמא והתקבצות בו קמח גם הואאבן אחת אגל
והזפק במקום קליפה וגם י"ל אוליהוי החסין רחיים ההדשה הוא מכמהאבניםויתכן דהם אינן
כמעוכלין כברכת בפוסקיםואיןיומר דדוקא חזקים הה" נעשה בהם פחיתותנקביםיהתקבו
"ויכל %א ב51ק דהרי לוון בו ק5ח ויה"בועיסהופרוריןגם הדבר המחבר
במעיים הף כמע
הפוסקים דמתירין במלינה מטעם דהוי כמעוכל אותם כיון דהם מעשה אדם וחבורי אדם אינן
5שטעש"כבכלמואכיחזה אופן שנמצאהההוא מותר מכח חבורויתכןשיהיו נתפרדין האבנים ועכ"שיה"
זה ב
דאף בזסק
וא"כ פירוד דהו או נקב ויתקבץ בו קמח מהי"
כ
כמעו
ח הזהרו
יךחלילה לטחוןעליהם קמחיפס
כיון דהוי ס"ס נהי ראם הה נטצא
כילהתיר חמץ לכ
אץ
י בדיקה נראה דאין והזהרו ותדעוכי החדשות הנעשין בזמנינו
טאזוחחייחין5"5אותיוהשולאיףכובי
שהישראליוהמה טעשת
אם טרמן לפנייאהייתי הםרקלפוקהוימכשוייאי
מ-מ אין יתכפיוס המורה אם הורהכן .שטןבעו"הכייאאכשיר דראיהירןכדאייהעיר
מיקי
והנה ש"ש דגם בזפקשייךעכו הנה אם שמלשון להם 5ן השמים דברטוברקיהיפוךה-ו וכיש*
הש"ע בס" תס"זסעיף ל"ז נרא
יהיכאורהיהיפוך הנביא ונתתייפניו מכש %לכךחיילהיעשוהכן
אך באמןהמעיין שם בבאה" 3ובטור עצמו סוכה בפסח ואם הרצולהיותמן Pmtnתביאודבריכו
להיפוך עי"ש בסוף ס" תס"ז מ"ש הטור דיש בדפוסותשיחו לכל מדינתכם הקרובים והרחווףפ
למען יה" נזהרים בזה:
סתירין בזנק דהוי כמעוכל וח"א כתב דאין
ייא הא אם
יד
צה
ילמוד איסור טטומאה משמע ל
בס"חס-י והאחרוניםמש"ע
ה
נ
ה
ע
ש
י
דבנתיי"בשש"
יאף ריקוד לא  unbומשמש
הףילפינן איסור מטומאה אף בזפק הף כמעוכל
וא"כ להסקילין גם בזפק הוי גס בתחלה מביא מסתימת דבריהםדאף בדיעבדאין לו תקנת ואף
ן משמעות השא כחן
*" 8להדיא שמתירין אף בוהקיסךיצה נתבתי אם נאפה אסורלאכיו.וי
שכהב דבפירורין אין מתערביז יפה וכן בסי*
בעזה"י:
1d'1fi
 7ס:

יהקי

שאיה

עי

ידויי

כי

כי

האלף

שהת  %או'ח

לף שלמה נר

107

חנ"ג ס"ק ישנגבי בשעת הדחק משפע מדבריו ודעות דיבת ביבש בטל בצרוף טעמים הנ"ל
בא
שנמצא
דבידוע דנתערבפירור אחראףריקוד ל"מ לאכלו םי'
אך
rnwף לישת מהעמש
ה אעתיקאיזה שאלות שבאו
"ת כמח
צו
רק לשהותו מותרינ
בסו
ועייןלעיל שאלה רמ"דהשייך ג"כיהנ"ל 1חתיכות עיסה רכהכעין פירוריןנדויים וקטנים
ואפח בעה ג בזהודאיהי' נראהלהחמירדישיחושאולינשארו
שי'ש"א .מעשה
סמוך ישבת ונשאר עוד יותרפירורין וכמ"ש  '~oaתמ"ז כשןדלדלובו 5ת
קמח מעט שה" לו לאפות ונמצא בנשאר חתיכת דחיישינן שנשארו בופירורין ונ"ט בפסח מוכה
לחם קטן יבש מאד עד שלא ה" אפשריגרור דאף בספקחיישינן שמא נשארופירוריןוכןבס"
ממנו גצפורן אפ" כ"ש כמשמעו וגם ה" סמוך תס"1חיישינן שמאנתערבו בופירורין ח-כבזח
לשבת שלאהי' אפשרלרקד המותרבנפהוהתרתיו לאהי' טקוםלהתירלפי משמעות השרע ישרע
דהנה הפס-גבסי'תנ"ג כתב עלהדח"י דכאםאין בפרט דמ"שהפמ"נ דסמכינן אשאלתותאינומובן
נ5ה ואין קמח אחר י"ל דסמכינן אשאלתות דדוקאבישעוד צד להקלממכינן אשאלתות כמ"ש
דבטלבס' ואמיד דיבש בטלתוך הפסחומיקי שם המג-אנעבנסף"סתם-זומ-שדיבשבטלבפסח הלאע"י
אףגידוע דנתערב פירור אחדואיןלו נפה ולת"ז הליש' לחבלחוטרםהליש'כיוןדאפש'להפריד
נהי דהגיח שםבצ-ע וגם אפשר דרק מכה אכילת האיסורע"י נפה אם ה" הת כניכר האיסור
מצה מתההותר כיוןדאין לו קמח אחר דוחה דלא בטלגם סופוליחן טעםע"י הלישה(אך 8פ
הדאורייתאלהרכנןאךבנ"ךדאיןביטולמצוהבזה הי' בלח שוב ה" בט 9ב"פבס'אךישחשוד
הי' נראה להחמיר מ"מ כיון דכאן אינו ודאי דנעשה יבש בלה ואינו בט 9דחתר וניעות אך
דה5מיגסייריגודאי נתערג בו פירור אבל כאן מחמת שאירע אצל עני וכמעט דאם נאסר לא
ב1ח
דספק אםיתערב בו פירור וגם ההמז קשה טאד ישיגידולאפות אחריםדיתי דמ"מיש
י
ק
ה
ל
ם
ובכל הדברים
ידאזלינן בתר שעתמציאותן דהמנ"א גס" תס"ו ותבזז העלה דא משתכהי
קיעיוצ
איותר ממחדהוילפגינווכיון תרי ותלתא שערי כ"ח שה" שםיותרכיון דהר
ת
%א מחזקיכןרי
דהשתא יבש מאד וא"א לפרר בו כ"ש א"כאין דברראתימעלטאא"כקשה סה"תניחוש בסף8מ*ו
להחזיק ריעותא דלתא תחלה הין רק כמות ~ aaנשארו בו5ירוריןזבסי' תס"ו שמא נהערבו
שהות לקליפמשערינןוכעין זה איתאביו"ד ס" וכףהן אמת לפמ"שהח"יס" תס"זואניהסברתיו
קיד בעכבר  1~lmaאם בשואופנינו הוא קשח יותרדהרכם דר"ח התם מכחדאמרינןכיון דהנהו
נתגקעואףאינך אף אםישנן שם לאנתבקעו
עי"ש ובפרט דכאן ס"ס דלמא גם תחלה כשנפל
ה" קשה ואת"ל רך ה" דלמא מ"מ לא נתפרך הוי א"שדב5ירורחמץ ממשלחשייךולכךחתוינן
באמתהחיי רק מצד
ן סי* שמא נשתייר פירור
ספנו ואף דהשתאהוי כמו משם אחדעיי
תסץ סעיף "א דכתב המנ"א בשם הב"חכעין חוקה הוכרחיתרץכן אבלשליחזקה ה" משמע
הישמאה יותר ולאטחזקינןריעותא
סקסזו דלמא השתאנ5יואשיי מקודם שמא 9א דביא"הי"
ההרככה עד עתה ואף דהף
שמא"ה" 5ירורין (גםישלחיק
משם אחד שמאנתן וימהניחוש כאן
בו קעם חמץאו לאוי"לכיון דהספקהוי במשהו ביןגירור קמחשנתלכיךביןפירור 5ת דקמח אחר
דרבנן אמרינן ס"ס כהך א"כ ח"ג בנ"ד ועוד וגתתבשחוזרונירוקהיטבולכךס"היהח"ידאינו
ריקוד דהדק היטב ונעשה
ןאימתינפל חף כמובספק
דתהלהצריכיןאנוידו
י
כשאריוקתמחאב
י פת שנאחה אינו חוזר עודיה
בקמח
יר
עו
ור
מי
על דכהב הש"ך בדיני ס"ס דהו ס"ס כן ה"נ פ
בזה
צריך לדון תחלה אימתי נפל לכך הוי טום וב
5תזהמקממוחד)ח והלחכ"ךינדרסאההנידדרויקקואדבופהתנפהכיווןקיי
דורכו
ןדימא השתאנפלכשנתקשה
אחדא"כה"נישידו
ואתץ כשהוא לפרר ושכיח הוא ויפ %ממנו5ירוריןוכן בקמח
היחם מכבר ואחר יבשו
רך שמא מ"מ לא נשארבוגחפיירורולכךנכפ
ין דכבר שנתיחלח וכשייגשדדרכו לההפרר ולהתערב בזה
יו
א
מ
ל
ע
ב
אבל
ל"ח
נטפח ממנו וגם השאר סמוךישבת ואין והות הויכודאי שנשארכאן5ירורין
ינפותוהואאישעני דא"אלפסוקולאפותביוםאחר ייותר ממהשראינויפנינו %א מחזקינן ריעותא
התרתי הדבר ודאייש לצרף השאלתותרחמיבפ' ויותרי"ל דאימ דומה דבתםכיון דהפירור ידוע
שנתחמץ
11

ש"ב.

יידי
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י"יייי

יו

שי

יח

יו

יח

יא
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שנתחמץמכברוהוי חמקוכן בקטתשנהיחיחסיירי ירדות ובפרט ועיקרההיתר שלהם מכה וההרר
בידוע הזמן שנתלחלח הש יותר משישור טיל נדוי
א מרעי נפשייהוובזמנינו הדברהולךע"י
ומיקטן ודומה
טשעה שנעשה עד הנה ולכך אם יש כאן כמה
י סוחרים מאןמפיס
י
מ
יוקין וכףובדבר
ור
דס
פירורין בודאי נתחמץ כבר והת רק ספק למהדאי'בפסחים יאמרובלגה
ל גזרינן הא אסו הא כמ"ש בפ"ק
אחד שמאיש כאןפירורין אויח לכךחיישינן המסור יכ
ה
ק
ז
ח
1
1
לא
ם
ג
מספק אבל הכא בנמצאפירוריעיסה בקמחהרי דפסחים
ן
מ
ו
א
ד
מרעי נפש"
כיון דלאידעתאימתי נששה ואימתי 3פל א"כי"ל בהחזקתהדורותתליא מלתאוביטיםראינו דחמדת
אהץ לא נשארפירור כאןיותר סמהשראינו את"ל ממון גדול מאד ואינו חשיכסופא היכאדאיכ4

יותר דלמא לא נעשה רק עתה בסמוך ולא הנאת ממון ואס בישראל כן מכ"ש בעכו"ם לכן
3פי
שההעדייןשיעורמיל ולא נתחמץואףאלוסירורין חסיהתיר ומה נם דכבר נהגו בו איסור ואפי'
הכמצאים אולי לא נתחמצועדיין ולכך הוי ס"ס דברים המותרים ואחרים נהגובואיסיראי אתה
%כךיש להתיר בכה"גולפ"ואםה" נמצאפירורי רשאי לחתיר בפניהם בפרט במקום שיש חשש
ק"פ
ם ממשאיןיסתיר כה"ג אם נאפה כבר בלא איסורלכךאף להשהותו אסור וצריך
יח
.וי"לעוד דבזה לא מהני תנר כלל והוא
ריקוד רקבפירורי עיסה נראה להקלואףזה רק ינכרי
בשעת הדחקלעני וא"איאפות אחרים ואף זה די-ל לדה יווחל בתגר יסמוךעליו משוםדיא
נדמהו ימ"ש בפ"נ
התרתי לצאתי"ח  maרק יקח למלות קמח טרעי אומדת" ולטה
ן קיט יאמרו כל הסרוקין וכף
אחרכמ"שהמהרשםט%בלץהביאוהס"3אכנשענ"ד .דססחים ובחויי
גם דבקמחשנתיכיךהוינטוטנ" ועיץבחציןוהבןובע"כצ"לדדוקאבדברדשכיהא
שקיריבךיוקעי
ג וגורו הא אטו הא אבל
יוי מני' שפיר מחזקינןייותר אב 9בכל אדם בזה לאפיו
י דח
ואכ
יןאיסור רקבנמצאג'פירורין אבלבפחות דברדי"ש רק בתגר בזה גורווא"ב הצוקר
ר ואם ההרק בן הזח דשביחהוא בהרבהבני אדםימכרוויד הכל
טא3כ'תיאףבמיג" מחזקיכןייות
"משמשין בו אףתנא מהני משם שלאיאמרו
לצה ליותר ולטה כאן ניחוש יותר:
חסרוקין וכו'ועייןבחבוריישנת תד"ר בהלי
םף ש"נ* ערך הקלתי פ"אחיכי דנמצאבתוך
האנן חתיכה פת כשמדדו שבת סמ לס"ה מה שקשה בזה מש"ס שבת דנראה
nafnילוש וההרסי דייל דלתוך האגן נפל או משם להיפוךועייןרשיי פסחים שם שפיי דרוב
ם דפוס משמע דהחילוקהוא אס
יהקדרה שמדדו בה הקמח ואיןמחזקינן ממקום 3התוסין איןיה
למקוםוהתרתי מה שכבר נאפה ומהשישעוד קמח ההיתר שכיחאז גזרינןוא"תי"ל בהגרהוי
להיפוך כיון דשכיחי תגרים ג"כ לכך לא גזרו
ירקדו בנפה ודוק:
מ 9אדעססא בדבר ובזמנינו דפסקה האמונחהויאיש נאמן לא שכיח
סף ד4ש.
ובודאי יויגזור כמו בסרוקי בייחוס:
ש* המעל ציקער שהרבנים
 1שקפח
מעשה בא
הנדמדם מאזנהגו בו איסורזכית הרג דטבערני
הקמח ם"
פי
ם לבאר ולא
כח
מסה נפלבל
התירו .הנה המתיר לא הש לקמחי' לחשש
המעורב בו והוא חמץ גמור וח"ויהיות נהנה ח" אפשרלהעלותוכלי מה יעשו בפסחוי
אה"
ס4
והוריתידישאבוקודםפפח
טסט בפסח ואף ישהותו אסור ו
חששעייחןימבוחץ"יעי"ש להםיממיוםתאהחפרסיחטלבש
הסנט
יבבגדדקואף בע"פ מומרץ
8ס"ז דקמח דק ד
ס"קיעש-בבוצינדמדי להיתר בפודרצוקר ליכשי
אובדעדיין נאסרבמשהווא"כ הטעםנתבטל
ואף דהנוב"ת
ת אמריגןחוזרוניעורואף דדעת קצת
המעיין שם בסוף התשובה לא התיררקיקיים ובלחבי
מהניסינון מ"מ
המנהג שם במקום שנהגו בוהיתר אבל מלאו בס" תט"ו בסת שנפל
ולהתיר בשאר מקומות גם כתב שם תנאים הסכמת האחרונים שם דמהני סינון ובסרט בזה
יכ
שיקחו ממנו בבוא החביות סתום לפניהם ויקחו דחף שעת הדחק דאיןיהם מים אחרים ודאי
ויהמ
טן האמצע אבלבלא"הגם שם לא
י
אםהיתאימררוובזהמתניירנוו כדלמויתמרילסהנפןסחהכלואקם"פלאעדיההיל'יליההם כלילםהםמרלובבש
ים
מייעמוד לדקדק בכלאיה
פרושיםויה" כחוכא ואטלולאונותומקוםלצדוקים ישאבו רקלצורךבישולומהשצריכיןלרחוץידיהם
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ישחטו בפסחואין לחוש למה שהחמץמתיכוכמו מחומצין היו אסורין כל החטיןוהי' נראה דזה
דמותר להחם המין בכלי  Tanכמ"ש המנ"א
כבווו,נת הרמ"אבס" תס" 1בדגן שהי' מונחבעל"
גםהוישלכד"ה ו דלא מהני ס"ס
בס"ת"גכיוןדאינוגהנה
מכח דיש חזקה
bמז וס"ס i
ימוח להיl
אפשר דכברנl
ה"הבזהובפרט דכה"גהויספק ~
פוך מדאלוaנתחמצו גם nהשאר נתח
וכלה ק"פונעשה בלח דאינוחוזרוניעורלכ"ע במקום חזקה לא מהני לכמהפוסקים ולכך אוסר
ומח"ט אין לחוש שמאיבוא לנשל גוכיון דלא שם באכילהמיהו העיקרנ"ל בטעם הדגרדשאני
בדיליטיגי'והיינוכיוןראין כאןרק חשש משהו ושאני דבשלמא בב'עיסותראין מקום לתלות בזה
דרבנן ובספקמשהואוליגםמיהו ליבא אעלגזור יותר מבנהלכךאמרתןטדההיאהחמיצהגםהשניי
לכתחלהדלמאיבשלבוכנ"לנכוןלדינאהיכידהוי החטיצ' אבלגדגןוחטיןשירדועליהםגשמיםדרך
שעת הדחקראיןלהםמיםאחרים ליו"ט אבלגיח הגג א"כיתכן רעל אלוירדוהגשמיםועלאלולא
מיםאהרים בקלותודאיאין להשתמש מבארהזה ירדולכךהוארמותרץוא-כתינהבה"מונחיןתחת
בפסה כלל אך לשנה הבאודאי דמותר להשתמש יחת דישמקום סתוםג"כואיןדרךהגשמיםלירד
בה דמשך רג כזה ודאי נימוס וכלה והיך לו שם הרש רק מעט מעטיתכן שבמקום אחדהי'
לגמרי ונעשה לח בלח ואף אם לא כלהכבר ולאבמקום השני אבל בירדועליו גשמים בשדת
נתעפש ונסרח ונעשה כעפרא והוי כחרכוקודם דתחתהשמיםיורדיןעל כלמקוםבשוהוד הוי
ו נתחמצו
זמנודמותר לאחרומנו ובזה ודאידמותר הבאר ראי כיון דאלו התחרצו נםאי
איולכך
לשנה הבא בלי חיש כלל וכל זה ברור :חף דאין ידוע ממח נתחמצו מכל מקוםכיון
ס" ש"ו .שאלתובע""ב יעצת מהשדה דקיימא לן דתולין במצוי אפ" להקל מכלשכן
חטים בקיץ העבר משומר יהחמיר ולכך כיון דירדו חרבה גשמים שרפ
משעת קמירה וה 5בההטין הרבה מצומחיןוא"י לקיחתן מן השדהתצין בזה החימוץ ובית דא5
אם ה"ששים רק שבירר היטבהחטיןוטחןואפה נתחמצוכסםאסוריםוכן מדויקישון הש"עגסי
מצותואחרהאפי'נעשה צווחההיות שלקחהחטין הס"זמשיףד' שגהשרבוגשמים וירדועלערמות
שמנהימים אחר שלקחו שאראנשיםוביני לביני שבשדה עדשהי' קצתמהשבלים שעל הערמות
ןצמחיןאיןחוששץלסתםחטין שלאותושנת
הי' גשמים רבים וקרוב ה
הףדבר שהחטין לאהיו מעיי
מזה מוכה להדיא דדוקא על סתם הסין
צריכיןלקרקע ומהמת זה בהט הרבתמצומחין
טרייםאיןחוששין אבל ערמותאלושירדועליהם
עה
אין להתירם אנו אץ א
וכו' :חשיבה
ושאין מחומצין אסורת וכן מוכה
לנו רק דברי הימדחעבתרי וש"ע בסייכתיס"ז דרגן גשמים אףאי
שבמחוברכיון דנגמר לנמרי הםכמשחין בכדא תדבריהח"י מ"ש שם בשם המכ"ג דמשמעדוקא
ומ"ש ר"מ דהסעיל צדקה חולק אץפנאילהכניס אם לא ראינובחם שוםשינוי במראיתו אבל אם
בזהבפרטבספקאדאורייתאלחומר'ומהגםשהחוש  "8בהםשוםשינוי היואסוריםכולםוכןמהפריח
י שהביאהח"י שם דאוסרליקח מןהקבוע א"כ.ה"נ
מעיד דהרי חזינן שצמחו והוי סימןחילוץהר
מעיד החוש כדברי הרשב"א ומהשאני אוסר אף כאלו חטין עצמן הה קבוע ולא'שייךלילך בתר
אלו שלא צמחודהנההויק ,למה בחטיןהמחומצין רובאולכךאטידוש שעמדואיזהימיםשירדו.הרבה
אותןשאינן מחומצין מותרין ולמה מבואר בש"ס גשמים חולץ במצוי דכברנגמרוומכחזה נתחמצו
ואוסרין כולם כנלפענ"ד:
ובס" תנ"ט ראם התחילו לעסוק כב'עיסותכאחד
והחמיצה האחתבידועשהחמירה גם השנית אפ 5סף
שסירה רק
שא' באייו
י
ה
ש
קצת לחין ונתייבשו בתער של
אין בה סימני חימוץא"כ לפה בחטין שישבהם
מחומציןנימאנמיכיוןדההמיצו מקצתן החמיצו פסה שכברנצטנןרקשהי' חם מעטיגסחןברחיים
כולם שכאורה ה 5נ"ל הכעס דאל דדוקא כב' של יד חם מותר למצות מצוה כי ראה בחיא
עיסותהויכןכיון דליכא רוב אבל באם הף בפו"פ בתשובותיו סי' מ"א שורגו מתיר רק
צף עיסות ואחת החמיצה ונשתים אין ניכוין בשעה הדחק .הנה בזה בית מיחוש
י
רש
סח
ומ
אב
איןןפלוגתא כלל דמהשו
החימון מופרע דבזה הרוב מעידשלאהחמידה שלהחיי אדםאיןכא
ין
וה5נ"מ מזה חומראג"כ אםבמטע היו מחצה קצת שסקים מצה הנילושה במי פירות משים

יאכייה

יה

יק"

ש"י.

שי

דאין

110

האלף

*18ת על אףח

לף שלמה

סחין נאיןלידי חימוץ פיעו רק במ"פ דהםמין ליסוד מזהוגםהירושימיהגיאתחיהלימודאחר
שהינו רצףלהחטיץדפ"ש בתורה ל"תעליוהמז שדוקא ה' מינים בעינן ולמה לא למד מזה
עליו סצהזאין הכונה על דאחריםאיןבאיןלידיחימוץבע"כפליגיאברייהא
ולב"מ ימים
ר כתיב בתורה הרי זו ועוד פ"ש הנ"ע איש טוכרח וי"ל לא מכח
napnיגד דתאנטכויקמחיב
נתורהכתיגרק טצהוהיינו כוללכל דבר הגורם הליטה רק ברביכההיינו אם הוי כולו שמן או
ן ואינו מחמיץ או הף
להיות נעשה מצה וכולל הן הקמח הן המים רובו אז מעם המיםבסיי
שמכשירץלהיות מצה בשניהםבעינןשיהי'ממין רק נוקשה ותחלה דאמר חך מ"רדיוצאין במצה
ן ומחצהמיםאז הף
הראוי לבואלידי  rwnמכך אם.ה" מ-ם אם שליין ושמןהייתבמחצהיי
נילוש בהם מעתם לאהוי ראהלידי תיפוץלכך ח"ז גמור ומה דבשני בתודה התםרביעית הוא
איןיוצאין בהם אבל אם נילוש במים בענין הוים להיפוך אם הוי רק מעט שמן ם מים
דטעיקראסי' ראה
השמן במים אבלאין הכונה
קודם
כדאידיוצאין בהפ,לחיזדידעהידסהורוי בתורהשחהיןיכקתליויב הוייהיריךב
יכח חליטת כלל:
טמ
" תם סק ח
5מו וכו' ומזה
העש" רק האכילה
דבשעת שי'ש'ח .במ"ש " %א ים
ראהלדילדאיחתיא
במעשהדקאליש הנה פ"א
יא"כנימא
כן
מצ
ולפינןדבעינן
אכילה יצטרך לבואלידי הימרץ תה א"א דכבר דהרתי אסורהנראההיינו דוקא בכ"ח אוכלי עץ
8פף ולומר דיאכלעיסההריאינודרך אכילהו וכדומה אבלבכליזכוכיתודאיאין להחמיר כה"נ
בגיכ הפתח דה" רק מקודם שנאפהראוי לבוא כיון דבלא"ה דעתהמחבר,בסי' תנ"אדכליזכוכית
**ד* חילוץא"כה"הנמי קודםלישה אםנתייבש אף אם נשתמשובובחמיןא"צהכשרונהי דהרפי8
א לינץ מחמירהיית רק בחמץ ממו אגל כאןדהוי רק
4וי עכ"פ קודם היבישא ה" ראףיבו
ואשוץ והף אפ"אריכתאשההחילמזמן היגישות הששא רחוקהשהריגוף המשקהשותיןאותו בפסח
אשמראא"כומיושבבנהכלהוכחתהח"א שבעצטו ור"ח לפירור חמץ א"כ אם בשת" פוהר מכ"ש
54כיה פחלא ואונךדיוצאין בו חףשאינו בא דהכליזכוכית סותר ול"חגזהלבליעהכיון דבזח
אידע לחלקהענינים יש דעותדא"צ הכשר ועוד נראהדאף בשאר
5יד*חימוץ רק שנדחקדי
4טה שחשש שםבס" ט"ו דאם ממיבש חף ראפ כלים שמחמיר הטמאחייגו רק באם שרוים בם
שa~a 0הנה נם הואהעלהדאיןבזה השש כלל בפסחדאו הה במשהולכךאףלספקהיישינן אבל
ואנימוסיףדכאןנתייבשו rwובנתייבשו המ"פ באם סננו ק-פ דבזה אף אםהי' בו משהו בט9
כמהמקיליןבזהונפרטדכאןנתיינשקודם שנטחן בס' א"כ למהניחוש,להכייכיון דמדינא בטל בס'
Ynwנטחן ונתבטל ודאיאין.חשש ובפרט דאון אף אם ה" בופירור מכ"ש בספק ודבונכון ולא
כאןודאי מ"פ רק חשש בעלמא העולה מזה עלי כתבנתו רק מפני שראיתי מי שטעה בזה ואסר
הכלי לכך כתבתיו:
ועלצוארי לצאת בהם למצוה גשופרישופרי לכל
ירא שמיםוראיתיבירושליםפ"בהיכהד'והיידא םףש'פ.מלאלתוגיקיז "נמצאים
הנעשים ממי סובביבןי"א"
ם
אמר דאיכול יצא י*ח ברביכה ת"ל ושמרתם את
המצות מצותשצריכה שימוריוצאין בה יצאתזו מותרבפסחע"ישטיפהוהדחהנראהדודאימותרין
שאינה צריכה ,שימור וכו'זפ" הק"ע גרביכה לדידן דמקילין בצונן אבל מ"ש רו-מ דהברייא
הלותשנעש'בשמןבמחבתוחלוטהברותחיןורבוכה הויפירשא בעלמא זה אינו נ"ל רקעיקר ההיתר
הי' בה שמן הרבה שא"צשימור ולאחר שנחלמה שליהוי מכח דבצונן אינו נאסר כפי מנהגנו
וא"ש בעזה"י:
העיסה בחמין אינה מחמצת עכ"ל מפורש אומר
8ףדהוי פמיןשיהנאץ בה ובאלידי  polnמ"מ סי'ש"י .שאלתו בנדון הציקאריע אמת כי
אני אוסר זה כמה שנים
ניון דעתה ההחייטה ואינה צריכה שיסור אין
*וצאין בה א"כגם בקלוי הוי ראוי לצאת בה
מישישבו נדנודי"שאינו שותהציקאריעכ'
טיהו ז"א חדא דבש"סדילן המאלימוד זה ו
כח
נ
ישדים יערב בו חמץ וזה ב' שנים הראה לי
א
י
ב
ה
ב
ו
ט
ש
אחד
הקב"ה
58ל ראם ס"ללימודזה לאהי'צריךלהיקש לחמץ
כוונת
יי
מטרנפאליכי בהם שעלוירימ
ם
רי
אמ
קל
םציש
ח
ס
פ
ל
ן יוצאיו בו רק הוס
של
יומר מה שאינו בחמץאי
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