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  ה"ב

  פתח דבר
חלק , ר הזקן"ק אדמו"אשר לכ,  הלכות פסחהשלחן ערוךת יוצא בזה לאור "בשבח ותודה להשי

  ."דברי שלום"אור בעם , עאת-נגהכולל סימנים ת, רביעי

  .עיקרו של חלק זה דן בדיני אפיית מצות

  .נכתב באופן שיקל על המעיין להבין את ההלכות ואת מקורותיהן" דברי שלום"הבאור 

  . וכותרות משנה לסעיפים,חלוקת קטעים,  פיסוקבפנים נוסח השלחן ערוך נוסף

  .כלולות בוההלכות הפרטי  בהערות סיכום תוכן נוסף, בהלכות הסבוכות יותר

אשר מהם , ראשונים ואחרונים, בתלמוד ופוסקים, בא גם ציטוט קצר ממקורות ההלכות, במקורות
  .בירר רבינו הלכות אלו

ואם . מוסברת ההלכה בהערות, במקומות שלפום ריהטא נראית סתירה בדברי רבינו ממקום למקום
  .מצויין בהערות לדבריהם, דנו בנושא זה באיזהו מקומן

אלא שחידושים והכרעות אלה שולבו בקיצור ;  בשלחן ערוך שלו לחדש ולהכריעבה מררבינו
עד אשר לפעמים המעיין אינו מבחין  ,בתוך העתקת דברי הפוסקים שקדמוהו, בלשונו הזהב

  .הורחב ביאור הדברים בהערות שבשולי הגליון, וכדי להקל על הבנתם. בפרטיהם

שאינו מתמצא כל כך בנושא יוכל שגם מי , ההלכההבנת  להקל כיון שמטרת הבאורים האלו היא
 בסגנון מוסברים כאן הדבריםלכן  , בזה הזקןוינושיטת רב, להבין את כללות תוכן ההלכה ומסקנותיה

  . נחוץ להבנת הנושאדבר מלבד במקום שה;ס יותר מדאי לפלפוליםלהכנמבלי , קל ומובן

כל  .הכוונה היא למסכת פסחים,  בסתם–כ "ו לתלמוד בבלי וירושלמי ונבכרך הזהכל מקום שמצויין 
כל מקום שמצויין לסימן  ו.הכוונה היא להלכות חמץ ומצה,  בסתם–כ "ם ונו"מקום שמצויין לרמב
  .הכוונה היא לחלק אורח חיים,  בסתם–ת "או לשאר ספרי ההלכה ושו, בטור ושלחן ערוך

ו  בספרים שקדמוננונעזר, )ג"שסת ת"קה(ג " במבוא להוצאה החדשה של שלחן ערוך רבינו חאמורכ
  .הרב אשכנזילאי מקומות וציונים מרספר בובעיקר , לבאר את הלכות פסח שבשלחן ערוך רבינו

  : הוספות אלובסוף הספר באים

  .תערובות בצק חמץ בבצק מצהבענין תשובת רבינו   )א
  .בענין מצה שרויהתשובה רבינו   )ב

  :מפתחות

  .מפתח ענינים
  .מפתח פסוקים
  .ל"רזמפתח מאמרי 
  .מפתח ספרים
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  .מפתח אנשים

וישמיעונו נפלאות , לירד לעומק דבריהם, ר שנזכה לעסוק כל ימינו בתורת רבותינו הקדושים"ויה
  . על ידי משיח צדקנוהאמיתית והשלימהבגאולה , מתורתם

  שלום דובער לוין

  ח"תשע' הד שבט"יו

  .י.נ, ברוקלין
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  )סזת-גת' סי (ד" ח–הלכות פסח 

   דיני החטים וטחינתם למצותתנג
  ג סעיפים"ובו ל

  חמשת מיני דגןמה ת מצומצ

 שהם חטים ושעורים , צריכה להיות מאחד מחמשת מיני דגן,ו"ב לאכול בליל ט שאדם חיי1 המצהא
  .2וכוסמין ושבולת שועל ושיפון

 לא 5 שנאמר, לא יצא ידי חובתו, ואכלה4 או שאר מיני קטניות3אבל אם עשה מצה מאורז או דוחן
ם ידי חובתו  דברים הבאים לידי חימוץ אדם יוצא בה,'תאכל עליו חמץ שבעת ימים תאכל מצות וגו

 ,7 אלא לידי סרחון,6 יצאו מיני קטניות וכיוצא בהם שאינם באים לידי חימוץ לעולם,אם עשאן מצה

______________ 
  : עיקרי ההלכות שתבארו בסימן זה1
  ).ב- א"ס(מצת מצוה מחמשת מיי דגן ) א(
  ).ו- ג"ס( מיי קטיות )ב(
  ).ז"ס(תערובת קמח אורז וקטיות ) ג(
  ).יא- ח"ס(ורוצה לבטלם ולטחם , תערובת חטים שתחמצו) ד(
  ).יג- ב"סי(תערובת חטים שאיו רוצה לטחן קודם הפסח ) ה(
  ).יט- ד"סי(טחיה וקצירה , שמורה משעת לישה) ו(
  ).כב- כ"ס(לתיתת החטים ) ז(
  ).כה- ג"סכ(כיבוס שקי הקמח ) ח(
  ).כח- ו"סכ(שלא יתחמם הקמח ) ט(
 ).לג- ט"סכ(יקור הריחיים ) י(
 ובשיבולת ובשיפון בכוסמין בשעורים בחטים ,בפסח חובתו ידי בהן יוצא שאדם דברים אלו (א"ע לה דף משה 2

 ד"ה ו"פ ם"רמב ).מצה לאכול מחוייב שהוא ,ראשוה בלילה מצה חובת משום(ה אלו דברים "י שם ד" רש.)שועל
אלו דברים  (א"ס ע"ושו טור ).המיין מחמשת מאחד אכלה כן אם אלא ,מצה אכילת חובת ידי יוצא אדם אין(

ידי חובת מצה (ק א "א ס" מ.)בחטים ובשעורים ובכוסמין ובשבולת שועל ובשיפון, שיוצאים בהם ידי חובת מצה
 ). הראשוההבליל

והוא מה שקורין , ודוחן, באורז (ג ק"ס י"ח). אבל לא באורז(ם ע ש"טוש. )לא ודוחן אורז ,אין הי (שם גמרא 3
  .)ז"ז או היר"בלשון אשכז ריי

ז "אבל יש מפרשים אורז היר, ז"ז דוחן היר"מהג העולם שמפרשים אורז ריי (א"יא ה"וראה סדר ברכת ההין פ
  ).ז"דוחן ריי
 ).ל"מי הייו דדוחן לפרש יש פירוש ולהאי .יזו"ר מפרשים ויש. ל"מי אורז רשפי י"רש(א , ברכות לו' והוא בתוס

 .)ושאר מיי קטיות (שם ע"ושו טור 4
 .ג ,טז דברים 5
 ,מצות עליו תאכל ימים שבעת חמץ עליו תאכל לא קרא אמר אליעזר בן יעקב' תא דבי ר (שם ]ברייתא[ גמרא 6

  .)חימוץ לידי באין שאין אלו יצאו ,במצה חובתו ידי בהן יוצא אדם חימוץ לידי הבאים דברים
 מקמח כשעשית כן שאין מה .מצה חובת ידי בה יוצאין אין חימוץ לידי באה שאיה עיסה וכל(ז "וכן הוא לקמן ס

 אלא יוצאין אין שהרי(ג "תד ס' סי). חימוץ לידי לבוא לו וגורמין האורז את גוררין שהחטים ,האורז עם חטים
 היה לא אם חימוץ לידי לבא יכולה שהיתה במצה אלא יוצאין שאין(א "תסב ס' סי). חימוץ לידי לבוא שיכול בפת

  ).ג"ת 'בסי שתבאר כמו ,מחימוץ משמרה
 תאכל לא שאמר ,חמץ אכילת של תעשה לא למצות ,מצה אכילת של עשה מצות שהוקשה (ה"סכ תעב 'סיז ב"ועד

 .)מצות עליו תאכל ימים שבעת חמץ עליו
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 ,שאפילו אם לש אדם קמח אורז וכיוצא בו ברותחין וכסהו בבגדים עד שנתפח כמו בצק שהחמיץ
  :9 בו ידי חובתו ולפיכך אף אם עשאו מצה אינו יוצא,8 והוא מותר באכילה,אין זה חימוץ אלא סרחון

 וכן , ולא אחד משאר ארבעה מיני דגן, ומצוה מן המובחר לכתחלה ליקח חטים למצת מצוהב
  .10המנהג

  :11 כדי שיאכל מצה לתיאבון, יקח משאר מיני דגן מן החביב עליו יותר,ואם אין לו חטים

  מיני קטניות

  .13ות יחשב אינו מין חטים רק למיני קטני,12ץ"ן וויי"א טירקשי" מין הנקרא בלג

  .15הוא ממיני קטניות) ע"ן או גריק"או היידי (14י"טטרק

  . מעיקר הדין16 כמו שמותר לעשות משאר מיני קטניות,ומותר לעשות ממנו תבשיל בפסח

 18 ופולין ועדשים ושומשמין17אבל נהגו במדינות אלו שלא לאכול בפסח תבשיל של אורז ודוחן

  שלוםבריד

 
 ).מסריחין אותן מחמיצין ואם ,חמץ עושין אין ,ודוחן אורז(י שם "רש). אלא לידי סירחון (שם ברייתא 7
 זה הרי ,שהחמיץ בצק כמו ,שתפח עד בבגדים וכסהו ברותחין בו וכיוצא אורז קמח לש אפילו (א"ה ה"פ ם"רמב 8

 .ק ד"י ס" הובא בח.)סרחון אלא ,חמוץ זה שאין ,באכילה מותר
 .) אלא בדבר הבא לידי חימוץ, הראשוהה ידי חובת מצה בלילדאין יוצאין (א ק"ס א"מ .שם ברייתא 9

 דלא מישתמיט שום תא בלשיה כי אם ,ל דרש עיקר מצוה ליטול חיטין"מהרי (ס 'ע המצות אפיית 'הל ל"מהרי 10
והמהג ליקח (א "א ס" רמ.)ל דמצוה מן המובחר בחיטים וכן המהג"ובמהרי (א ק"ס משה דרכי ).חיטין לפסח

 ).חטיםלכתחילה 
כדי לקיים יותר מצות אכילת , דכאן אליבא דכולי עלמא מין החביב עליו קודם, מכל מקום ראה לי (ב ק"ס י"ח 11

 .)מצה לתיאבון
 . תירס 12
רק למיי , איה בכלל חטים כלל, ץ"ן וויי"ושמעתי דמה שקורין במדיות אלו בלשון אשכז טירקשי (א ק"ס י"ח 13

 .ב ק"ס רבה אליה הובא ב.)קטיות יחשב
 ."רעצקי ","גריקע ","היידין", "טטרקי"שקרא בספרות הרבית . כוסמת 14
י איו מחמיץ "טטרק (א ק"ס א"מ .)א הוא מין אורז"שמצא במהגים שהטאטרק (עח 'סי לובלין ם"מהר ת"שו 15

  .)ן"י שקורין היידי"וכן טטרק (ג ק"ס י"ח .))ם לובלין"מור(
 .)י"יי קטיות טיטארקמ (ז"סי רב 'סי לעיל גם וראה

 .)ומותר לעשות מהם תבשיל, אים באים לידי חימוץ (א"ס ע"ושו טור 16
דבר הקשה  ... סח כללפכלם בוו והגים בהם איסור שלא לא רבותי...יות ועל הקט (רלא 'ע רכב 'יס ק"סמ הגהת 17

ית הג ולאסור כל קטה לקיים המראולכך ... ם וימוהגין בו העולם איסור מימי חכמים הקד דבר שרתיהמאד ל
 משה דרכי). ורביו ברוך ורביו שמשון מאויירא לא היו אוכלין מיי קטיות בפסח(מרדכי רמז תקפח ). סחפב
 .)ואין לשות,  והמהג באשכז להחמיר,ויש אוסרים (א"ס א"רמ .)ואו בי האשכזים הגו להחמיר (ב ק"ס

מה שאו , שומשמין שלו(י ' ב ע"בקובץ יגדיל תורה חי) ת פי יצחק"בעל שו(ד "י אייזיק בהר"ראה תשובת מוהר 18
 שעושים מה(ט "קסח ס' וכן הוא לעיל סי). ס"איו אותו שומשמין שבלשון המשה והש, קוראין אותו מָאן

בדרך וכך היא גם הכווה . שהכווה לפרג שקוראים מָאן, )בשומשמין אותה וממלאים וכפולה רחבה עיסה בפורים
  ). מָאן(כשכותבים שומשמין הכווה היא בעיקר לפרג , כלל בספרות הרבית האשכזית

ד הפירוש של "ע(קעג ' ב ע' ובחוב. איזה משי מיים אלו כלל בקטיות, וראה מה שדן בקובץ יגדיל תורה שם
 ).ששיהם הם בכלל קטיות... או פרגין הוא מָאן , שומשמין אם זהו מָאן
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 לפי שבדורות האחרונים רבו עמי הארץ שאינן .19 אחרוןם טוב אפילו ביו,ושאר מיני קטניות
 יטעו להתיר גם כן תבשיל , ואם יראו שאוכלים בפסח תבשיל של מיני קטניות,בקיאין באיסור והיתר

 ידמה , הואיל וכל השנה דרך לעשות תבשיל ממיני קטניות כמו שדרך ממיני דגן.של מיני דגן
  :20 לפיכך נהגו לאסור הכל,בעיניהם שדינם שוה בפסח

 , שהתבשיל הנעשה מהם מתחלף בתבשיל הנעשה ממיני דגן, נהגו איסור אלא במיני קטניות21 ולאד
  .22 ולכך אסרו זה בשביל זה, ששניהם נקראים מעשה קדירה,שהם דומים זה לזה

 וכיוצא ,א" וזרע אקלייז,)ר"שקורין אליינד (24 והכסבר,)ש"שקורין עני (23אבל מיני זרעים כגון השבת

______________ 
מכל מקום ). והערה רסח(ו "תמז סל' כדלעיל סי, הקילו באחרון של פסח, ה חומרות של מאכלי פסחאף שבכמ 19

  .גם אחרון של פסח הוא בכלל הגזירה, כאן שגזרו על הקטיות
 אי הוי ,י מעשה קדרה הוא כדייסאמן גוד, ית מעשה קדרה הוא דכיון דקט,מטעם גזירה הוא( שם ק"סמ הגהת 20

 .תקפח רמז מרדכי הובא ב.) כיון דאידי ואידי מעשה קדרה הוא,ולהתיר דייסא יפאתי לאיחלושרין קטית אולי 
  .ה ק"ס י"ח וב.א ק"ס ז"טוב

 .ו' ת צמח צדק סי"תבאר בשו, דלא מהי ביה התרה, חומר איסור זה
  :תוכן המשך דברי רביו בסעיפים שלפיו 21

  :בטעם איסור הקטיות בפסח אמרו שי טעמים
  .שמשיהם עושים תבשיל מעשה קדרה, שמתחלף במיי דגן, אמור כאןה) א(
  ). לפי שמיי חטין מתערבין בהן,ויש אוסרין לאכול אורז וכל מיי קטיות בתבשיל(טעם האמור בטור ) ב(

ולכן אין לחוש , ל"העיקר הוא כטעם הראשון ה. מקום לאסור גם מיי זרעים דלקמן' הי' ואף שלפי הטעם הב
  .זרעיםבמיי 

 ,בפסח המותרים זרעים מיי כל(ו "וכפי שמסיים לקמן ס, אלא שלפעמים יש באמת מקום לחשוש לטעם השי
  ).תבשיל מהם שיעשה קודם רבה בדיקה צריכין

כדלעיל הערה (הייו אפילו ביום טוב אחרון , שבמקום שהוא בכלל הגזירה והמהג, והחילוק בין שתי הלכות אלו
שכן תבאר לעיל ). 40ו והערה "כדלקמן ס(הייו רק עד יום טוב האחרון , ובמקום שהוא בכלל החשש הרחוק, )19
  .פסח של באחרון לאכלם התירו ,משום חששות רחוקות, שהחומרות שהגו בפסח, )והערה רסח(ו "תמז סל' סי

שאם תערב במאכל אחר בטל ברוב , כמו בשאר החומרות שהגו בפסח, ילים אומכל מקום אף בקטיות מק
  ).34ה והערה "כדלקמן ס(

 .174 'ע 17 גליון ד"חב פרדס וראה
  . שםק"סמ הגהת 22

כ ' סיוכתב על זה בשמת אדם כלל קיט . שעושים מהם קמח, מקום לאסור גם תפוחי אדמה' ולפי טעם זה הי
 הושיבו בית דין והתירו בולבעס שקורין ערד ,ל״ב שהיה רעב גדול באשכז- ושמעתי שבק״ק פיורדא בשת תקל״א(

  אבל לא מיי גרויפין, וגם התירו קטיות,כי שם עושין מהם קמח, כי באשכז אין אוכלין גם כן בולבעס, עפיל
  ).גריסין(
 ,שיל מיי דגןתבשילן דומה לתב הוא שתדגדר גזירת קטיומשמע  (אמם הן ה"ד קיז 'סי דעיא אפרקסתאוב

 דדומה תפוחי אדמה יש לומרשיל של תב לכאורה גם ם כןא. מ״קסוהוא מה, ושיהם מיקרו מעשה קדירה
לא  א.י הכי הוה לן לאסור התפוחי אדמהדא,  לומר כןכל מקום אי אפשר מ. מקודםחעשה קמב, שיל דגןתבל

  .)רוסרה אין בידו לאזכלל הגבאז כל שלא הוי ד, ודאי כמו שתבאר לעיל
ולא היה קיים בעת גזירת הקטיות , והתפשט בעולם אחרי גילוי אמריקה, והייו שתפוח אדמה התגלה באמריקה

 .בתקופת בעלי התוספות
ון כג, ומיי זרעים שאים עומדים לאכילה אלא ליתן טעם בקדירה(ב "רב סי' וזכר גם לעיל סי). דיל(שמיר  23

 )).ש"שקורין עי(השבת 
 –ז , וכן בהעלותך יא". י"עשב ששמו קוליידר: "י"ופירש" כזרע דכוסבר"תרגם ירושלמי , )לא, בשלח טז(זרע גד  24

  .שקרא בערבית כוסברא, והוא גד השדה". י"זרע קוליידר"י "ופרש, "כזרע כוסבר"תרגם יותן בן עוזיאל 
 ).וכסבר... כגון , רעים שאים עומדים לאכילה אלא ליתן טעם בקדירהומיי ז(ד "רד ס' וזכר גם לעיל סי
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  .25 אין נוהגין בהם איסור,ני זרעוני גינהבהם משאר מי

  .27 ונאסר בכללם, והרי הוא דומה לגידול מיני קטניות, לפי שגידולו הוא בשרביטין,26חוץ מן החרדל

 וגרעיניו , שמביאין אותו לכאן ממדינות אחרות,)שקורין קראם קימל(וחוץ מן הכמון הנמכר בחנות 
 ,)שקורין פעלד קימל( אבל מין כמון . בכל מיני קטניות כמו שמחמירין, ולכך מחמירין בו,דומה לדגן

  .28 אין מחמירין בו כלל,שאין צורתו דומה לדגן

  :29 הואיל ואינן דומים כלל לדגן,וכן כל מיני ירקות אין מחמירין בהם

'  בענין שכיוצא בזה בה,30 אם נפלו עליהם מים, ואפילו במיני קטניות לא נהגו אלא איסור אכילהה
וכן מותר להדליק בשמנים הנעשים  .31 אבל מותר להנות מהם בפסח.סור מעיקר הדיןמיני דגן א

 אפילו על השלחן ,)אבל השמנים שאינם נעשים ממיני קטניות מותרים אפילו באכילה( 32מהם

______________ 
,  שלא יזיק לו שום מאכל,מי שחש בעיו מהג לאכול זרע אקלייא(כ "מאכלות אסורות בפסח ס' ל הל"מהרי 25

 דלא הוי ,ה לרפואה"ל דמותר לאכול זרע אקליי"כתב מהרי (ב ק"ס משה דרכי). ל לאוכלו בפסח"י סג"התיר מהר
 וכן משמע לעיל סימן . דאין זה מין קטיות,ס" וראה לי דהוא הדין הזרע הקרא בלשון אשכז אי.ין קטיותמ
ומותר , ר אין מיי קטיות"ס אלייד"א ואי"וזרע אקליז (א"ס א"רמ .)א אים מין קטיות"ס ואלייד"ד דאי"ר

  .)ראה ליכן , לאכלן בפסח
, והוא מצויין כאן. הראשון שבהם מכוה לפעמים רצו. ד יש שי סימים רצז"וע י"בשו [צו]ר [סימן ד"ביו עיין

  )].ו מה הם המיי ירקות"רצ' ד סי"ועיין ביו(ד "תעה סכ' ולקמן סי
והשי . האחד קרא תבואה והם חמשת מיי דגן, חלקים' הזרעוים מתחלקים לג (ג"לס) ולקמן שם, כאן(והכווה 

כל זמן , קרא הצמח כולו, כשיזרעו כל מיי זרעוים אלו ויצמחו(ד "וס, )זרעוי גהקרא '  והג ...קרא קטית
ו " קוליאדר,י כסברא חיור"ת) ז, במדבר יא; לא, שמות טז( כזרע גד רושפי( והכסבר  ... ירק ...שלא יכר הזרע

  .הירק שבו קרא ירקותו, והייו שהזרעים שבו קראים זרעוי גיה. ) ואלו קראים מיי ירקות...) ז"בלע
 ).וכסבר וכמון שבת כגון ... זרעים מיי (ד"ס רד 'סיוכן הוא לעיל 

 דהוי מידי ם משו, ואפילו מחרדל.שיתית כדפריטון הוא ליזהר מכל קגומהג ה (רלא 'ע רכב 'סי ק"סמ הגהת 26
 א"ס תסד 'סי א"רמ .)ר מיי קטית]א[ק אסר החרדל באכילה כמו ש"דבסמ (קיג 'סי הדשן תרומת ).ןגדמיד

  .)דהוי כמיי קטיות שוהגין בו אסור... והמהג שלא לאכול חרדל כלל בפסח (
 .)םש שתבאר מטעם בפסח חרדל כלל לאכול שלא אלו במדיות המהג ג"ת בסימן תבאר וכבר(ב " סשם לקמןוכד

 הוי בכלל איסור ל כן ע,יות דומה לגידול קטם לפי שגידול החרדל הוא בשרביטי, הטעםאהר (א ק"ס ז"ט 27
  .)קטיות

 , אותו ממדיות אחרותם מביאי,ל"ם קימ" דאותו שקורין קרא, שמעתי מחלקין,ל"וקצח שקורין קימ (שם ז"ט 28
  .) לפי שאין צורתו כדגן, מותר בפסח,ל"ד קימ" אבל אותו הקרא פעל, שגרעייו דומין לדגן,אסור בפסח

 .ו"ס לקמן וראה
 ולא אתי , דההו לא דמי כלל לדגן,ון כרוב וכרשין וכיוצא בהןג כ,ולא דמי למיי ירקות (שם ק"סמ הגהת 29

  .)לאיחלופי
 .ד"תעה סכ' וסי, ז"תעג סט' ראה לקמן סי, לפת וזרעים, לעין מיי ירקות

  .)דבאופן כזה כשלא בא עליהם מים אין שום איסור אכילההרי מבואר  (זה אחר ה"ד כו 'סי פחמא בן עי ראה 30
דרכם של ' וכך הי(י ' ב ע"בקובץ יגדיל תורה חי) ת פי יצחק"בעל שו(ד "י אייזיק בהר"ותפרש יותר בתשובת מוהר

אך היו שומרים אותם , וכותשים לעשות מהם קיידלעך וחרמזיל, היו אופים מצה מגריקע... רבותיו במעזריטש 
 ).מיי קמח' כדרך שהם שומרים אפילו מצה מה

וקרוב לודאי הוא , תבואה של מיי קטית שאיה מחמשת המיים שפל עליה מים (קיג 'סי הדשן תרומת 31
ם וראה ג... וכן השיב לי אחד מהגדולים בתשובה .  יראה דשרי,תשובה? שרי להשהות בפסח או לאו, שתחמצה

 .))הדשןרומת ת( דמותר ליהות מהם והוא הדין (ג ק"ס א"מ .) דמותר ליהות באותו תבואה בפסחכן
מותר להדליק בשמים  (א"ס א"רמ .) הדלקה משמן זרע ושומשמין וזרע קבוסל ידיכגון ע (שם הדשן תרומת 32

  .)העשים מהם
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 שאף אם יפול לתוכו מעט שמן ,33 ואין חוששין שמא יפול מהשמן לתוך התבשיל,שאוכלים עליו
  . כיון שמנהג איסור זה אינו אלא חומרא בעלמא,34הרי הוא מתבטל בתוכו ברוב

 מכל מקום אין ,ואף על פי שקודם עשיית השמן כותשין אותו במכתשת ששורין בה שעורים לפעמים
  .35 כיון שאינו דבר חריף,טעם שעורים הבלוע במכתשת נפלט לתוך השמן על ידי כתישתו בתוכה

גון מיני הריפות הנכתשין במכתשת ומלחלחין  כ, אפילו נשרו במים36וכן מותר להשהותם עמו בבית
  .אותן במים קודם הכתישה

 אלא אם כן , ואם עבר עליהם הפסח אסורים בהנאה,מיני דגן הן חמץ גמור' אבל מיני הריפות של ה
  :37ברי לו שלא נתלחלחו במים קודם הכתישה

 לברור מהם גרעיני , צריכין בדיקה רבה קודם שיעשה מהם תבשיל, כל מיני זרעים המותרים בפסחו
 תבוא 40 האחרוןם טוב עד יו39 ולפיכך המחמיר שלא לאכול כמון ושבת.38דגן שדרכן להמצא ביניהם

  שלוםבריד

 
 .קעה' ב ע"ח. י' ב ע"ראה קובץ יגדיל תורה חי, בסוגי השמן שאסרו מטעם קטיות

 ,מדליק בשמן שעשה ממיי קטיות כתב על ה]קל' מאכלות אסורות בפסח ע' הל [ל"ומהרי (ב ק"ס משה דרכי 33
 וגם אם מדליק באותו ר שהדליק בו רות חמץ צריך ליזהר .צריך ליזהר שלא לתלות במקום שוטף על השולחן

 אף על פי שיקר אותו מבחוץ מכל מקום מבפים עדיין יש בו , כי הכלי הוא חמץ,שלא יטיף ממו על השולחן
 אלא ,ואין המהג כדבריו. ל"זהר שלא לתלותו במקום שוטף על השולחן עכ ולכן צריך לי, והוי כלי ראשון,חמץ

 , דמיי קטיות אין חמץ כלל ... ואין לחוש שמא יטיף על האוכל,תולין אותו על השולחן כבשאר ימות השה
ש "ו מ והיי.)ה"סימן כ) ל"מהרי(וכן הוא בתשובות .  ובכהאי גווא ליכא למיחש,ואים אסורים אלא משום מהג

  ". אף כי אין צריך ליזהר מן השמן מלהדליק ...לאסור כל דמידגן: "בתשובות שם
 ידוע שכתשו אותן במכתשת ששורין לו אפי, שאר שמים בדיעבד אין לאסורלו דאפיתב כרכי משהובד( ב ק"ס א"מ

ן של מיי קטיות דמיירי הן בשמ,  ומשמע בדבריהם).קודם הפסח'  תערב בו משהו בטל בסלו דאפי,בו שעורים
 .והן בשמן שכתשו במכתשת ששורין בה שעורים

 ק"ס י"ח .) מסתברא דכיון דאיכא רוב היתר מבטלי,ומה שכתב ואין אוסרין אם פלו לתוך התבשיל (א"ס ח"פר 34
מכל מקום רוב ... וכן משמעות האחרוים , מלשון הרב משמע דאפילו ליכא ששים גם כן מותר אפילו באכילה (ו

  ).דאם לא כן לא מיקרי תערובת כלל, פ בעין"עכ
 בדברים הללו מדברים אחד תערב אם לומר צריך ואין(ח "תמז סל' כמבואר לעיל סי, והטעם לזה דסגי ברוב

שכל הדברים שאסרו , ובהערות שם, )הפסח בתוך התערובות כל לאכול מותר ,'מס בפחות אפילו ,אחרים
 .סגי בביטול ברוב, מחומרא בעלמא

 שקיבל ין לומרוא (שם א"מ). ואין לאסור מכח חששא שעשו חמץ באותן כלים שעושין בהן השמן( שם משה דרכי 35
  .) אבל בדבר שאיו חריף לא... אגב דוחקא בלע ן דדוקא בדבר חריף אמרי,טעם מהמכתשת

 אפילו ,בפסח לאכלו ותרמ ,יומו בן הוא אפילו ,מחמץ הבלוע בכלי שידוך חריף שאיו דבר כל (ז"ס תמז 'סי עיין
 .)חריף דבר איו כשהידך הכלי בתוך שבלוע מה מפלטת הדיכה שאין לפי .הפסח בתוך ידוך

וכן מותר  (שם א"רמ .)וכן השיב לי אחד מהגדולים בתשובה.  יראה דשרי...להשהות בפסח  (שם הדשן תרומת 36
  .)להשהות מיי קטיות בבית

 ).האות מיי שאר או לכרי למוכרו כגון ,בפסח ממו להות מותר ,לקיימו ותרשמ דבר כל(ד "תמז סכ' וכדלעיל סי
 במים קודם ם שמלחלחין אות,מיין אסור להשהותן בבית' ופשוט דכל מיי הריפות העשוים מה (שם א"מ 37

 .)כתישה
שמעורב , בותמפי חשש תערו, ס"ל או עי"אל תאכלו תוך הפסח כמון שקורין קימ (אכילה אזהרת וחלין יש 38

כי אי מצאתי וראיתי בו מחמשת המיין אחר שעייתי , ואיו רואה כי אם בדקדוק גדול, בתוכו מחמשת מיי דגן
, וכמעט שאי אפשר לברר יפה, כי צריך עיון ובדיקה גדולה, ומאותו פעם הייתי מחמיר בו שלא לאכול, בו היטב

 טוב להחמיר שלא לאכול ,ש וחלין ביבכת (ג ק"ס א"מ .)וטוב להחמיר בדבר שאפשר בזה עד יום אחרון של פסח
 שלא ,ר צריך בדיקה רבה"ס ואלייד"ועי (א ק"ס ז"ט .) לבררם יפהי אפשר כי א,ל עד יום האחרון"ס וקימ"עי
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  : כי אי אפשר לבררם יפה,עליו ברכה

  תערובת קמח אורז וקטניות

 הרי היא כאלו היתה ,42 אם יש בה טעם חטים, עירב קמח חטים עם קמח אורז ועשה מהם מצה41 אםז
 לפי שטבע ,43 אף על פי שרוב כזית זה הוא אורז,כשאוכל כזית ממנה יוצא ידי חובתו ו,כולה מחטים

  .44 ונשתנה טעמו לטעם חטים כשהן מעורבים עמו,האורז להגרר אחר החטים

  שלוםבריד

 
ז ומכל מקום צריכין בדיקה שלא יהא בהם מאחד מחמשה "וכתב הט (ט ק"ס י"ח .)מיים'  מהחדיהיה בהם א

  .)מיים
ותבאר לעיל ).  לפי שמיי חטין מתערבין בהן,ויש אוסרין לאכול אורז וכל מיי קטיות בתבשיל(ם טור וראה ג

 ).21הערה (
 ).מותר זה שרק ,ד"ס כדלעיל (קימל פעלד שקורין :י"בכתו. הזכר לעיל שם" ס"ל או עי"קימ"שהם  39
 של באחרון לאכלם התירו ,משום חששות רחוקות, שהחומרות שהגו בפסח, )סחוהערה ר(ו "תמז סל' וכדלעיל סי 40

 .פסח
  :תוכן המשך הדברים בסעיף שלפיו 41

. ולכן יוצאים בה ידי חובתו בפסח, שהאורז גרר אחר החטים, בתערובת חטים ואורז תבאר במשה ובירושלמי
  .ולכן איו יוצא בה, כ בשאר המיים איו גרר"משא
  :ה שתי דעותויש בז

עד , ובשאר מיים איו יוצא, שבתערובת חטים באורז יוצא ידי חובתו, דמיירי בפחות מכזית בכדי אכילת פרס) א(
  .בו כזית בכדי אכילת פרס' שיהי

בו ' עד שיהי, ובשאר מיים איו יוצא, שבתערובת חטים באורז יוצא ידי חובתו, דמיירי בכזית בכדי אכילת פרס) ב(
  .רוב
וסגי , שבכזית בכדי אכילת פרס תהפך כולו להיות כהעיקר, הדעות לפי שיטת רביו חיים' ר רביו את בומבא

  .באכילת כזית מהתערובת
כ בשאר "משא. ז תהפך טעמו לדגן" שעי–זקוקים לטעם גרירה , דמיירי בפחות מכדי אכילת פרס', לדעה הא) א(

וסגי באכילת כזית , שאז תהפך טעמו לדגן, כדי אכילת פרסשאר דים שצריך כזית ב, מיים שאין בהם גרירה
  .מהתערובת

וכיון שהוא . ז יכול לבוא לידי חימוץ" שעי–זקוקים לטעם גרירה , דמיירי בכזית בכדי אכילת פרס', לדעה הב) ב(
 כ בשאר המיים שאין בהם"משא. סגי באכילת כזית מהתערובת, שתהפך טעמו לדגן, כזית בכדי אכילת פרס

 .שאז יכול לבוא לידי חימוץ, הדגן רוב' צריך שיהי, גרירה
 ויוצא בה אדם ידי , אם יש בה טעם דגן חייבת בחלה,העושה עיסה מן החטים ומן האורז (ז"מ דחלה ג"פ משה 42

 העושה(ב "ע ס" טוש.) ואין אדם יוצא בה ידי חובתו בפסח, איה חייבת בחלה, ואם אין בה טעם דגן,חובתו בפסח
 עיסה העושה( ט"ס שכד 'סי ד"ויו ).בפסח חובתו ידי בה יוצא ,דגן טעם בה יש אם ,האורז ומן החטים מן העיס

  ).פטורה ,לאו ואם .אורז שרובה פ"אע ,בחלה חייבת ,דגן טעם בה יש אם ,ומהאורז מהחטים
 קובץ .ג"ה ח"פ היןה ברכת סדר). ז- והערות תה(ק ח "תמב בקוטרס אחרון ס'  לעיל סיראה המזון ברכת ולעין

 .ג"בשוה, קמ' יגדיל תורה כח ע
ע " טוש.)ואף על גב דרובא אורז, אם יש בה טעם דגן חייבת בחלה, עשה עיסה מן חיטין ומן אורז (א ,עח זבחים 43

 ).אורז שרובה פ"אע(ד שם "יו
הם פחות מכזית דהייו אפילו החטים , מפרשת הדעה הראשוה דלקמן, "דרובא אורז"אף שבגמרא זכר רק  44

  .ויוצא בה, הרי זה כאילו כולה חטים, וכיון שהאורז גרר בטעמו אחר החטים, בכדי אכילת פרס מהאורז
 ואיו , לא שיו אלא העושה עיסה מן החיטים ומן האורז,ש בן לקיש"רבי הילא בשם ר (א"ה א"פ חלה ירושלמי

  .ן שהאורז גרר בטעמו אחר החטיםהרי שהטעם שיוצא בה הוא כיו). גרר אלא עם החיטין בלבד
ומדכתב סתם אם ).  יוצא בה ידי חובתו, אם יש בה טעם דגן,העושה עיסה מן החטים ומן האורז (ה"ה ו"פ ם"רמב

  .ראה דהייו אפילו פחות מכזית חטים בכדי אכילת פרס מהאורז, יש בה טעם דגן
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 וכן אם עירב קמח של אחד משאר , או שאר מיני קטניות,אבל אם עירב קמח חטים עם קמח דוחן
 ,45 אף על פי שיש בה טעם דגן אינו יוצא בה ידי חובתו,צה ועשה מהן מ,מיני דגן עם קמח אורז' ד

 דהיינו שבכל פרס ממנו יש בו כזית קמח ,אלא אם כן יש בה קמח דגן כזית בכדי אכילת פרס ממנה
 לפי שטעם כזית דגן הנרגש בתוך הפרס של אורז או שאר , שאז יוצא ידי חובתו בכזית ממנה,46דגן

 שהרי עיקר , והרי זה כאלו אכל כזית דגן ממש,47כמו דגן ממשמיני קטניות מהפך את הפרס להיות 

  שלוםבריד

 
הא כל היכא , כילת פרס בטעמו וממשו דאורייתאל כזית בכדי א"איכא למידק דהא קי (א ,לא חלה הלכות בן"רמב

ואשכחן בתלמוד ארץ ישראל פירושא דמלתא ופרוקא  ... ע לאו דאורייתא"ודליכא כזית בכדי אכילת פרס דכ
 הדגן גוררו לעשות הכל , ואית בה טעם דגן,כי מערב לה בהדי דגן...  משום גרירה תיןדקא פרישו טעמא דמתי

  .טו 'סי החל 'הל ש"רא הובא ב).לחם
 את גוררין שהחטין ,הוא גרירה שמדין לפי ,בה יוצא פרס אכילת בכדי כזית שם אין שאפילו ראה( שם מ]"מ[

 וקמח חטים בקמח החלה בדין משתו כתב ,כהוה מתות שאר עם בכורים מהלכות 'ו פרק רביו וגם ... האורז
  ).עיקר וכן ,באלו דדוקא ומשמע ,אורז

 ומדכתב סתם אם .)בפסח חובתו ידי בה יוצא ,דגן טעם בה יש אם ,האורז ומן החטים מן סהעי העושה (ב"ס ע"שו
  .ראה דהייו אפילו פחות מכזית חטים בכדי אכילת פרס מהאורז, יש בה טעם דגן

ומשום הכי סגי , שהחטים גוררין את האורז, והטעם הוא משום גרירה, משמע דוקא אלו שי מיים(ב "עולת שבת ס
  ).ואפילו אין בו כזית בכדי אכילת פרס, שם טעם דגןבשיש 

 ).ש והטור והמגיד משה"ן והרא"ם והרמב"והוא כדעת הרמב. ואפילו אין בו כזית בכדי אכילת פרס(ק י "י ס"ח
 ואיו גרר אלא ,ש בן לקיש לא שיו אלא העושה עיסה מן החיטים ומן האורז"רבי הילא בשם ר (שם ירושלמי 45

  ).לבדעם החיטין ב
ולא חטין עצמן גוררין מין , אבל שעורין אין גוררין אורז, דאין לך גורר אלא החטים את האורז בלבד (שם ן"רמב

  .שם ש"ראב הובא .)שלא שיו אלא מן החטים ומן האורז, אחר
זית בכדי  צריך שיהא בתערובת זה כ ... או מחטים ודוחן וכיוצא,ולפי זה אם עשה עיסה מאורז ושעורין (ב"ס ח"פר

  .)אכילת פרס
אם יש בה טעם דגן יוצאין בה ידי חובת , ואם עירב אורז עם אחד מאלו המיין ועשה מהן עיסה( ב"ס כלבוש דלא

 ).מצה
  :תלוי במחלוקת הפוסקים, ולעין שיעורו 46
 ,תורה יסוריא ובכל הכיפורים ביום שאמרו פרס אכילת שיעור( ד סעיףתריב ' תבאר לקמן סי, לעין שיעור פרס) א(

 ביצים 'ג כמו שהוא אומרים ויש ,ביצים 'ד כמו שהוא אומרים יש ,סופרים מדברי שהן בין התורה מן שהן בין
 שהוא וכל ,המחמיר אחר הלך תורה בשל שהוא כל הלכה ולעין .בצמצום ולא ובריוח במילוי כלומר ,שוחקות

  ).המיקל אחר הלך דבריהם בשל
 ויש.  שהוא כחצי ביצהאומרים יש  ...מקום בכל האמור כזית(א "תפו ס' אר לקמן סיתב, ולעין שיעור כזית) ב(

 כסברא להחמיר יש ,התורה מן שהוא דבר כל וכן ,התורה מן שהיא במצה  ...משליש מעט פחות שהוא אומרים
  ).הראשוה

ייו שאיו יוצא ידי דה, אם כן יש להחמיר בשיהם, וכיון שכאן מיירי בחיוב אכילת מצה בליל פסח מן התורה
  .בתוך ששה מדות קטיות, שהם מדה אחת דגן, ביצים קטיות' כחצי ביצה דגן בג' חובתו עד שיהי

) י"ח: ל"אוצ (ז"ט). בעין דוקא כזית דגן בכדי אכילת פרס, אבל אם עשה עיסה משאר מיים (ב ק"ס שבת עולת 47
אם כן בשאר מיים סגי בכזית , ת בכדי אכילת פרס יצאם וסייעתו דבאורז אפילו אין בו כזי"לדעת הרמב (י ק"ס

  .)וזה כוות בעל עולת שבת... כדי אכילת פרס 
' שדיו תבאר לעיל סי, לכן שאר בזה הדין של תערובת בשאר מיים, "גרר"והייו שכיון שאין בזה הטעם של 

 הרי ,מהיתר פרס באכילת שתערב איסור כזית שכל ,שבתורה איסורין בכל הוא מסיי למשה והלכה(ט "תמב ס
 בו אין הזה שבכזית פ"אע ,הזה מפרס כזית האוכל וכל ,עצמו איסור של כגופו להיות תהפך היתר של הפרס כל

  ).איסור עשה ההיתר שגוף כיון ,איסור של שלם כזית אכל כאלו חייב הוא הרי ,איסור של שלם כזית
, ולא הזכירו שצריך לאכול את כל הפרס, "ית דגן בכדי אכילת פרסבעין דוקא כז"י "וזהו שכתבו העולת שבת והח

ואף (ק ח "תמב ס' כמבואר בקוטרס אחרון לעיל סי, כיון שבזה אמרין שכל הפרס תהפך להיות כמו דגן
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 אבל אם אין במצה זו כזית דגן בכדי . בכזית מצה יצא]דגן [ וכיון שטעם טעם,האכילה הוא הטעם
  . אין כח בטעם הדגן להפך את ממשות הקטניות להיות כמו דגן ממש,אכילת פרס

 אין אדם יוצא בה ידי , עם קמח אורז שאפילו מצה הנעשית מתערובת קמח חטים48ויש אומרים
 ואם נעשית מקמח חטים עם שאר מיני .חובתו אלא אם כן יש בה כזית חטים בכדי אכילת פרס

 אף על פי שיש בה כזית דגן בכדי אכילת פרס אינו יוצא , או מקמח אורז עם שאר מיני דגן,קטניות
 מכל מקום עיסה זו לא ,דגן ממש שאף שטעם הכזית דגן הפך את הפרס להיות כמו ,בה ידי חובה

 וכל עיסה שאינה באה לידי חימוץ אין ,49היתה באה לידי חימוץ לעולם אלא אם כן היה רובה דגן
 שהחטים גוררין את , מה שאין כן כשנעשית מקמח חטים עם האורז.50יוצאין בה ידי חובת מצה

  .51האורז וגורמין לו לבוא לידי חימוץ

  שלוםבריד

 
חק יעקב  ...כי כן מבואר  ...  ראה להחמיר כרביו חייםכל מקום מ.ש לעיל"כמ, א חולקין על זה"ד ורשב"שהראב
 ).דעל ידי כזית בכדי אכילת פרס תהפך, ג"ת'  אחרוים בסיושאר

, והייו שצריך לאכול כל הפרס. )ויאכלו ,כילת פרסא בכדי כזית דגן בה שיש והוא ראה לי (שם בהשגות ד"ראב 48
  .בו כזית מן החטים' כדי שיהי

בגמרא דמערבא דאפילו רובה  ואסיקא ,והא דקתי אדם יוצא ידי חובתו בפסח (א שער סוף חלה בפסקי א"רשב
  .) ובשאכל מתערובתה אכילת פרס, ראה לי דוקא בשיש בה כזית דגן בכדי אכילת פרס,אורז

 ולשיטת רביו חיים דסבירא ... צריך שיאכל אכילת פרס ממו ...ד "א והראב"דלדעת הרשב(ב "ח ס"ותבאר בפר
מתוקמא מי מתיתין בדאיכא כזית , ל מן התערובת דאם יש בכדי אכילת פרס לוקה על כל כזית וכזית שאוכ,ליה

אלא כיון שאכל כזית מן התערובת , ומיהו אין צריך שיאכל בכדי אכילת פרס מן התערובת, דגן בכדי אכילת פרס
  ).יצא ידי חובתו
 ובהכי ,ל פירש טעמו וממשו קרי כשיש כזית בכדי אכילת פרס"ר חיים ז"והר(טו ' חלה סי' ש הל"וכמבואר ברא

  ). ויוצא בה ידי חובה בכזית, ואז הפך כולו חטים,מיירי הכא כשיש כזית חטין כדי אכילת פרס דאורז
ד " וכיון שלא העתיק מדברי הראב.)כן ראה לי להחמיר, ודוקא שיש בו כזית בכדי אכילת פרס (ד ק"ס א"מ

שאם יש כזית ,  של רביו חייםל"כדעה ה ,ראית כוותו, )ובשאכל מתערובתה אכילת פרס(א "והרשב) ויאכלו(
א "ד ורשב"ואף שהראב(ק ח "תמב בקוטרס אחרון ס' וכדלעיל סי, בכדי אכילת פרס סגי באכילת כזית בלבד

'  ושאר אחרוים בסי ...א"כי כן מבואר במ ...  ראה להחמיר כרביו חייםכל מקום מ.ש לעיל"כמ, חולקין על זה
תהפךדעל ידי כזית בכדי אכילת פרס , ג"ת.( 

  ).כיון דרובה אורז אין בא לידי חמוץ( חיים רבו לדעת שם ש"רא 49
 , עד שיהא בה טעם דגן, וכן חטים עם שאר המיין חוץ מאורז, כגון אורז עם שאר המיין,בשאר מיין (שם א"רשב

   .)ורובה דגן
   .)ולפי זה בשאר מיים דוקא רוב דגן בעין (ג ק"ס זוטא אליה

א "לדעת הרשב... ולפי זה בשאר מיים בעין דוקא רוב דגן ...  גיסי הרב בספרו אליהו זוטא וכתב(ק י " סי"ח
 .)א להדיא בפסקי חלה שלו"וכן ראיתי בדברי הרשב. דבריו כוים

 וכיוצא קטיות מיי יצאו ,מצה עשאן אם חובתו ידי בהם יוצא אדם חימוץ לידי הבאים דברים (א"ס כדלעיל 50
 .)6הערה (ושם , )חובתו ידי בו יוצא איו מצה עשאו אם אף ולפיכך ... לעולם חימוץ לידי באים שאים בהם

 ובהכי מיירי הכא ,ל פירש טעמו וממשו קרי כשיש כזית בכדי אכילת פרס"ר חיים ז"והר (חיים רבו בשם ש"רא 51
 רשוהירושלמי שפי.  ידי חובה בכזית ויוצא בה,כולו חטים ואז הפך ,כשיש כזית חטין כדי אכילת פרס דאורז

 מכל מקום כיון דרובה אורז , משום דהוה קשה ליה הי דאזלין בתר טעם וחשיב כולן חטין,הטעם משום גרירא
 וגורם לבא לידי ,ולכך הוצרך לפרש טעם החטה גורר את האורז.  והיאך יוצא בה משום מצה,אין בא לידי חמוץ

   ).חמוץ
כדי שיחשב טעמו (שוב אין זקוקים לטעם של גרירה , ייו שכיון שלפי דעה זו מיירי ביש בו כזית בכדי אכילת פרסוה

  .ח אות שח 'סי ח"או זר אביוראה . אלא כדי שיוכל לבא לידי חימוץ, )כטעם דגן
 .ין טעם גרירהאם גם בתערובת קמח קלוי בקמח שאיו קלוי אמר, ה אות ז 'סי ח"או צדק צמח ת"שו וראה
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 אבל בשעת הדחק יש ,ה לסברא אחרונה להחמיר בשל תורה לכתחל52ולענין הלכה יש לחוש
  :53 כי כן עיקר,לסמוך על סברא הראשונה

  ורוצה לבטלם ולטחנם, שנתחמצותערובת חטים 

 שיש לחוש , ונשארו בתוכן הרבה חטים נשוכין מאכילת העכבר,55 שאכלו מהם עכברים54 חטיםח
 .57ו"תס' מו מים כמו שיתבאר בסי שהרוק מחמיץ כ,56בהן שמא נתחמצו מחמת הרוק שבפי העכבר

 ועל , אלא טוחן הכל ביחד,אף על פי כן אין צריך לברור ולהסיר החטים הנשוכים מהחטים השלמים
 ושוב אינו חוזר . קודם הפסח58' ונתבטל בתוכו בס,ידי כן מתערב קמח הנשוכים בקמח השלמים
  .60ז"תמ'  כמו שנתבאר בסי,59וניער אף אם יאפה ממנה מצות בתוך הפסח

 אלא טוחן כדי לאכול ומאליו , כיון שאין כוונתו לטחון כדי לבטל,61ואין זה כמבטל איסור בידים

______________ 
 .)כן ראה לי להחמיר (ד ק"ס א"מ 52
ואפילו אין בו כזית בכדי אכילת (ק י " סי"חכפירוש , )אם יש בה טעם דגן יוצא בה ידי חובתו בפסח(ב " סע"שו 53

 ).משמע אף על גב דלית שיעור חלה בדגן לחוד (ט ק"ס שם ז"טוכמבואר ב, שכד 'סי ד"ביו אחרוים .)פרס
  :י שלפיו- דברים בסעיפים חתוכן המשך ה 54

  :יש שלושה אופים, בדגן שתחמץ וחימוצם יכר
  .שהוא חשש רחוק שיתחמצו מחמת מעט רוק שבפי העכבר, חטים שאכלו מהם עכברים) א(
  .שהם רכים וממהרים להחמיץ, ב שאכלו מהם עכברים"שעורים וכיו) ב(
  .שהם חמץ גמור, חטים שצמחו) ג(

  :בכמה הלכותוהפקא מיה בים היא 
ואיו חוזר ויעור בפסח , מותר לטחם יחד לפי הפסח, בחטים השלמים' אכלו מהם עכברים ויש כגדם ס) א(

ולכן . וחוזר ויעור בפסח, חוששים לדעת הסוברים שקמח הטחן הוא יבש ביבש, אבל בחטים שצמחו). ח"ס(
  ).ט"ס(והגים לאפות המצות קודם הפסח 

  ).ח"ס(אבל בחטים שוכים סומכים בדיעבד שלא התחמץ . אסרו,  וטחו יחד'אם אין כגדם ס) ב(
' עד שיהי, מכל מקום מותר לברר מהם השוכים העודפים, )י"ס(בידים ' אף שאסור להוסיף עליהם ולבטלם בס) ג(

 ).י"ס(ואין לו תקה , גם זה חשב ביטול בידים, אבל בחטים שצמחו). ח"ס(ולטחם ', כגדם ס
 .ו"תסו סט' יתבאר לקמן סי, או קמח שאכלו עכברים, ילו דין שק קמח ששכו עכבריםוא 55
 ). מפי שמחמיצות...בהרבה מקומות והגין לברור החטין של פסח מאכילת עכבר  (רכא 'ע ריט 'סי ק"סמ הגהת 56

 .בטור הובא
 הרוק ידי על מתחמצות שהן מפי ,מכתו גבי על וייח חטים אדם ילעוס לא לפיכך ,מחמיץ שהרוק וכיון (ג סעיף 57

 .)שבפיו
אם לא ביררו החטים  (ג"ס ע"ושו ,)ומתבטלין הן כשיטחן, איו אחד מאלף, אפילו אם יש בהן שוכין (טור 58

  .)מיהו צריך לראות שאין בו כל כך שלא יהא ששים כגדו מן ההיתר(א "ורמ, )אין בכך כלום, מאכילת עכבר
 יכרין כשרים בחטים שתערב שאף(א "כדלקמן ריש סי, ת בטלות בחטים השלמותאף שאין החטים השוכו, כלומר
, מכל מקום אחרי שטחו אין הקמח שלהם יכר משאר הקמח). ברוב בתוכם מתבטלים אים ולכך ,בתוכן הן

 . ובטלים בששים
ואפייה אפשר , בששיםואז מתבטל היטב , אין להתיר כי אם טחן הקמח קודם יום טוב (ג"ס שבת עולת .אחרוים 59

 ק"ס א"מ .)ז"תמ' וכמו שכתבתי לעיל בסי, להו דקמח בקמח מיקרי לח בלח] סבירא[למאן ד, להתיר בפסח עצמו
והסכמת האחרוים דעיקר כדעת הפוסקים דקמח  (יג ק"ס י"ח .)דקמח בקמח מקרי לח בלח ואיו חוזר ויעור (ו

 .)ומתערב ומתבטל קודם פסח, בקמח מיקרי לח בלח
  ).ויעור חוזר איו בלח שלח( ב"וסכ )בלח לח הוי יחד שטחו בקמח שקמח( א סעיף סוף 60

  .כאן כ"משא. ביבש יבש קרא זה שגם להאומרים חוששים גמור שבחמץ,  יתבארט"ס ולקמן
' ל סילעי. ו- ה"ס צט 'סי ד"יו ע"ושו טור ראהפרטי דין זה  .)לכתחלה איסור מבטלין אין (ב ,ד ביצהכדאמרין ב 61

  ).הערה כט(ושם , ה"תמב ס
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  .62הוא מתבטל

העודפים על ( עד שיברור מהם הנשוכים , לא יטחנם,כנגד הנשוכין' ואם אין בחטים השלמים ס
  ).63'המתבטלין בס

 ,נו אוסר את קמח השלמים בדיעבד שקמח הנשוכין אי,ואם לא ביררם וטחן הכל ביחד הרי זה מותר
 , שהחטים הם קשים ואינם ממהרין להחמיץ,לפי שהנשוכין עצמן אין בהם חשש גמור של חימוץ
  .64ורחוק הדבר שיתחמצו מחמת מעט רוק שבפי העכבר

 ,בהשלמים כנגד הנשוכין'  ואין ס,)66או משיפון ושבולת שועל (65אבל אם אכלו עכברים משעורים

  שלוםבריד

 
  : יא- ח"שתבארו כאן ס, סיכום פרטי ביטול תערובת חטים בידים

  ).י"ס(כדי לטחן , אסור להוסיף על התערובת שיתבטלו בששים) א(
  ).ט- ח"ס(ז יתבטלו "אף שעי, מותר לטחן, אם יש בכשרות ששים גד החמוצות) ב(
  ).ח"ס(ולטחן ',  לברר מהם השוכות העודפות על סמותר, תערובת חטים שאכלו מהם עכברים) ג(
  ).א"סי(מותר להוסיף עליהם כדי לטחן , ואין יכרות, תערובת חטים חמוצות ברוב כשרות) ד(

' עי (מה ק"ס תמז 'סי א"מ .ב ק"ס ז"טהובא ב).  שאיו טוחן כדי לבטלה,ואין כאן מבטלין איסור לכתחלה (טור 62
דעת (ק ג "תמב בקוטרס אחרון ס'  ולעיל סי.)ו טוחן כדי לבטלם לא הוי מבטל איסוריון שאיכ, תג שכתב' סי

 ). שכתב ואין כאן מבטל איסור כיון שאיו מתכוין כדי לבטל,ג"ת' הטור סי
בששים '  הרבה יותר מאל כךכדי לראות שאין בתוך הכלי כ, צריך לברור בעיוא בעלמא (קיד 'סי הדשן תרומת 63

  .ק יד"י ס" הובא בח.)ולא הוי כמבטל איסור לכתחילה, ברירה מוכחת שאין מתכוין לבטלהוגם ה. שיתבטל
 כדי ,ביחד הכל ולטחון כשרים חטים עוד הפסח קודם עליהם להוסיף לו ואין(י "והייו שאף שתבאר לקמן ס

טים מכל מקום מה שבורר עודף הח). לכתחלה איסור לבטל שאסור ,הכשר בקמח 'בס החמץ קמח שיתבטל
  .לעין חטים שאכלו מהם עכברים, השוכים איו חשב כל כך איסור ביטול לכתחלה
', שהרי מבררים מהם את השוכות כדי שהשאר יתבטל בס, אך מכל מקום יש בזה קצת ביטול איסור לכתחלה

 ולכן אסרו .")כולו את מפה לפות בא אם הוא רב אמר: "א, ב צד"וכעין הא דאמרין ב(אפשר לטוחם ' ויהי
  ).כגדן אין להם תקה וצריך לבערם קודם הפסח' אם אין ס(י "כדלקמן ס, שהם חמץ ממש, זאת בחטים שצמחו

 . מראי מקומות וציוים.)ב ,עו (ד"חו, )ב ,כה (א"ח הלכות חקרי .)א ,יט (טעם דברי). ג, כב( ראשית בכורים וראה
 .ב 'ע ו תורה דברי קובץ

 מסתברא שאין בזה משום ...חטים שמצאו גרעיין שאכלו קצתם על ידי עכברים  (פחת 'סי א"ח א"הרשב ת"שו 64
  .) אבל בשיכת העכברים אין בו משום חמוץ, שלא אמרו אלא באדם הלועס חטים,מוץיח
  ).דחששא רחוקה היא זו לומר שתחמיץ חיטה קשה במעט רוק שבפי העכבר (טור
  .)אין בכך כלוםאם לא ביררו החטים מאכילת עכבר  (שם ע"שו
  .)גדן שרי בדיעבד'  ולכן אפילו אין ס,)ח"טור וב(דמעט רוק אין מחמיץ חטה קשה  (ה ק"ס א"מ
  .) גדן שרי בדיעבדששים ולכן אפילו אין  ...קשהה מחמץ חטה ואישבפי עכבר דמעט רוק משום  (יב ק"ס י"ח

  .)להחמיץ ממהרין ואין ,משעורין שיןק שהן(י שם "ורש, )אפילו חיטין דשרירי (א ,מ גמראוכדאמרין ב
  ).להחמיץ ממהרים ואים קשים הם שהחטים(כ "וכדלקמן ס

 שהם ... השעורים(כ "וכדלקמן ס. י שם"הובא בח). ואפשר דדוקא חטה אבל שעורה ממהרת להחמיץ( שם א"מ 65
 ).להחמיץ וממהרים רכים

ד "ביו' עי. ושיפון מין שעורים לעין זה(ק יט "י ס"הובא בח). ואפשר דשיפון מין שעורים לעין זה (ט ק"ס א"מ 66
השעורים (כ " וכן הוא לקמן ס).שעורין מין ושיפון שועל שיבולת(א , והייו כדאמרין בגמרא לה). ד"שכ' סי

 ).שהם רכים וממהרין להחמיץ, ושבולת שועל ושיפון
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ושבולת ( שהשעורין ,)67ב"תמ' עיין סי( יש להחמיר ולבערם קודם הפסח ,חדושכח וטחן הכל בי
  : ויש לחוש שמא נתחמצו במעט רוק שבפי העכבר,הם רכים וממהרים להחמיץ) שועל ושיפון

 . והרי הן מעורבין בתוך חטים כשרים,68 והן חמץ גמור,)ס גיוואקסין"שקורין אוי( חטים שצמחו ט
 כמו 70 ולאפות מהם מצות אפילו בתוך הפסח,מותר לטחון הכל ביחד ,69כנגדן' אם יש בהכשרים ס

  .71שנתבאר

 כמו שנתבאר , שקמח המעורב בקמח יש לתערובות זה דין תערובת יבש ביבשולפי דברי האומרים
 לפי שקמח החמץ שנתבטל בקמח הכשר קודם הפסח הוא ,73 אסור לאפות בתוך הפסח,72ז"סימן תמ

 שהוא חוזר וניעור בפסח ואוסר ,שנתערב ונתבטל ביבש קודם הפסח כדין יבש ,חוזר וניעור בפסח
 הרי נעשה כל הקמח שבכל מצה ,אבל כשאופה קודם הפסח. 74ז"התערובת כמו שנתבאר בסימן תמ

______________ 
 שלא מתבואה הרבה קמח תוך ובלל ערבשת חמוצה מתבואה קמח כגון ,במיו מין ובלל שתערב חמץ( יג סעיף 67

 ישכח שמא גזירה ,פסח בערב לבערם כן גם חייב ,הפסח בתוך לאכלם אסור סופרים שמדבריכיון   ...תחמצה
  ).מהם ויאכל

הן לדעת הסוברים שקמח , שלכל הדעות אסורים באכילה בפסח וצריך לבערם, )הערה קלא(ותבאר לעיל שם 
והן לדעת הסוברים שקמח בקמח הוא יבש . ין במיו לח בלח הצריכו חכמים ששיםכיון שבמ, בקמח הוא לח בלח

  ).כדלקמן סעיף הבא(מכל מקום הוא ויעור ואסר בפסח , שאף שבשאר איסורים יבש ביבש בטל ברוב, ביבש
ג "וש סלב). גמורי״ש שזהו חמץ ר יחיאל מפאורי רביו מרמו א...על הדגן שצמח  (רלא 'ע רכב 'סי ק"סמ הגהת 68

  ).הוא חמץ גמור, ן"ז גיואקסי"חטין שצמחו מלחלוחית הארץ שקורין בלשון אשכז אוי(
ולקמן , )ממשו של חמץ עצמו... ץ "מאל(ט "תמב ס' שזכר לעיל סי, )שהיא התבואה אחרי ביטתה" (מאלץ"והן ה
  )).ץ"שקורין מאל(שעורים חמוצים (ט "סכ

 ).10והערה , ב"תסז ס'  ראה לקמן סי–השלבים סיכום (והוא השלב האחרון בחימוץ החטים 
כדי לראות שאין בתוך ,  צריך לברור בעיוא בעלמא...מצאו חטים בתוך הכרי שצמחו ( קיד ' תרומת הדשן סי69

 כל כך שלא צריך לראות שאין בו... אותו דגן שצמח  (ג"ס א"רמ ).בששים שיתבטל'  הרבה יותר מאל כךהכלי כ
 .)יהא ששים כגדו מן ההיתר

 ובלח מהג פשוט להתיר מה שיתבטל  ...דמיקרי עירוב לח בלח, דקמח בקמח מתערב יפה(תרומת הדשן שם  70
כי אם טחן הקמח קודם יום טוב ואז מתבטל  (ג"ס שבת עולת ).ולא אמרין דחוזר ויעור בפסח, קודם הפסח
 ו ק"ס א"מ). להו דקמח בקמח מקרי לח בלח] סבירא[למאן ד, פסח עצמוואפייה אפשר להתיר ב, היטב בששים

 .יג ק"ס י"ח הובא ב.)ר ואיו חוזר ויעו, דקמח בקמח מקרי לח בלח,לאפותו קודם פסחין צריך וא(
 ושוב ,הפסח קודם 'בס בתוכו ותבטל השלמים בקמח השוכים קמח מתערב כן ידי ועל ,ביחד הכל טוחן( ח"ס 71

 ).הפסח בתוך מצות ממה יאפה אם אף ויער חוזר איו
 מדמי חוץ לכרי התערובת למכור שאסור ,בלח לח תערובת דין לו אין שתערב דקמח אומרים ויש( א סעיף 72

 וטחן מחומצת שאיה בתבואה מחומצת תבואה תערב כן אם אלא .ביבש יבש תערובת דין לו יש אלא ,שבו איסור
 הקמח יפה ובללין מתערבין הטחיה ידי שעל ,בלח לח תערובות דין ממו יוצאה להקמח יש אזי ,התערובת את
  ).היתר של הקמח עם איסור של

 .ז"אדה ע"לשו הערות וראה. שאף אם טחו ביחד חשב יבש ביבש, )דלקמן הערה הבאה(ק "וכאן סובר הגהות סמ
 .א אות ב"קט ס' ר הזקן סי" פסקי אדמו.בראשית הרמון לפלח הוספות

אפילו כל שהוא , דאי בפסח, צריך שתהא האפייה קודם הפסח... ועל הדגן שצמח  (רלא 'ע רכב 'סי ק"סמ הגהת 73
 לפי שרגילות הוא לאפות , כלל מאותה חטה שצמחה מעורב בתבואה של פסחא כון ליזהר שלא יהל כןע. אסור

  .ק ב"ז ס"הובא בט, )בפסחמצות בתוך 
 ".אסור לאפות בתוך הפסח"ולכן . וחוזר ויעור בפסח, ש ביבשוהייו שהוא סובר שגם זה חשב יב

 הפסח כשמגיע לפיכך .התערובת בתוך עצמו בפי עומד הוא אלא ההיתר בגוף בלל האיסור גוף שאין( כב סעיף 74
 ).בפסח עכשיו תערב כאלו ,התערובת כל את ואוסר ,ויעור חוזר הוא הרי
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  . ולכך אינו חוזר וניער בפסח,75 האפיהל ידיומצה חתיכה אחת ממש ע

תפשט המנהג במדינות אלו  ומפני כך נ.76וכל בעל נפש יחמיר לעצמו לכתחלה לחוש לסברא זו
  :77 לפי שרוב החטים יש בהם תערובות מעט מחטים שצמחו,לאפות כל המצות קודם הפסח

 ואם עבר . וצריך לבערם קודם הפסח,78כנגדן אין להם תקנה'  אבל אם אין ס,כנגדן'  וכל זה כשיש סי
  .79ב"תמ'  כמו שנתבאר בסי, ימכרם לנכרי חוץ מדמי איסור שבהן,עליהם הפסח ולא ביערן

______________ 
 , אלא אחר האפיה,ין הקמח מתערב עם הקמח לשויה כחד ממש כלח בלחשסובר דא... ק "הגהות סמ(ק ב " סז"ט 75

  ). הצריך לאפות קודם פסחומשום הכי,  ממשחתשאז עשה חתיכה א
 גוף הפרורין אלו עשו שכבר ,הפסח קודם זה מקמח מצות לאפות רוצה אם (י"ס תסו 'סי לקמןסברא זו הובאה גם 

 ).ג"סע ,כא( רפג 'סי ד"יו צדק צמח ת"שו .ה 'סי רבו ת"שו .)יערו חוזר איו ושוב ,הפסח קודם ותבטלו אחד
 .א ,קצ צדק צמחפסקי דיים 

 ובפרט בדגן שצמח שהוא חמץ , אבל למעשה כל בעל פש יחמיר על עצמו,וכל זה לפי הלכה (זה וכל ה"ד ב"ס ח"ב 76
 .)עצמו לאפות הכל קודם פסחובעל פש יחמיר ל(ק יג " סי"ח .)ק"ש הסמ" ואוסר בפסח בשעת אפייה כמ,גמור

 שאם ,ואי ראיתי בברצלוא מהמדקדקין שהיו אופין כל מה שצריכים למועד מקודם המועד (תח י"סוס טור 77
  .א ק"ס שם א"מהובא ב, )יתערב עמו משהו מחמץ שיתבטל קודם איסורו

 ושם קוטרס אחרון). ג"ת בסימן שיתבאר כמו ,הפסח קודם המצות שיאפה וטוב(ז " סטתמב 'סי לעיל גם וראה
  .)כבר הגו מחשש זה לאפות הכל קודם הפסח, ואם חששו להאומרים דקמח בקמח קרא יבש ביבש (ג ק"ס

*  
  .אפייתן קודם ליל פסח' הכווה בעיקר שתהי, "קודם הפסח"ש "ומ

ת של מצוה עד הגו כל ישראל שלא ללוש המצו(י תח "כדלקמן רס, ולכן הגו לאפות המצות בערב פסח אחר חצות
' כדלעיל סי, אף שאיסור אכילת חמץ הוא מחצות ואילך, )אחר חצות היום בערב פסח שהוא זמן הקרבת הפסח

 שהאוכל או ההה אז מן ,ד ולמעלה" דהייו מחצות היום י,זמן איסור אכילתו והאתו מן התורה(ב "תלא ס
  ).החמץ עובר בלא תעשה

כיון שאין תערובת . חוזר ויעור בערב פסח אחר חצות' שיהי, טים שצמחוואין חוששים בזה לתערובת משהו קמח ח
ו עד מוצאי " דהייו מליל ט,חמץ שתערב בתוך הפסח(י תמז "כדלעיל רס, משהו אוסרת אלא מליל פסח ואילך

  .כ בערב פסח אחר חצות איה אסרת אלא בששים"משא. ) האחרון של פסחיום טוב
*  

  . להשהות תערובת קמח זה בפסחומזה מובן שבכל אופן אפשר
... ויש (ח "תמב סי' כדלעיל סי, אסור אף להשהותם, ואף שלעין תערובת חטים חמוצות בחטים שאים חמוצות

 ואם. לאכלו יבא שמא גזירה ,להשהותן כן גם אסור  ...התערובת מזה כלום בפסח לאכול שאסור כיון, אומרים
 שם אין אם ,לדבריהם לחוש ויש .לגמרי העולם מן לבערו צריך פסחה בתוך וזכר הפסח קודם ביערו ולא שכח
  .)מרובה הפסד

שהעיקר כדעת הפוסקים , כ בקמח בקמח"משא. שלכן הדעות הן יבש ביבש, הייו דוקא בתערובת חטים בחטים
 עד שריקדו לאחר הקמח להשהות מותר הכל לדברי מקום ומכל( א"סי תסו 'סי לקמןבזה תבאר , שהם לח בלח

  ).הפסח לאחר
מכל מקום לא הצריך לבער תערובת קמח זו קודם , "שתהא האפייה קודם הפסח"שהצריך , ק"וגם הגהות הסמ

  .הפסח
 כל לטחון לו מותר הפסח וקודם(ז "תמב סט' תבאר לעיל סי, וגם לדעת האוסרים להשהות בתערובת חטים בחטים

 חוזר איו ושוב בזה זה בללין שהן ,בששים בתוכו ויתבטל הכשר בקמח החמץ קמח שיתערב כדי ,ביחד החטים
 ).בפסח ויעור

בחטים , ח"כ לעיל ס"משא. 'בס המתבטלין על העודפים מהם ברוראין ל, שהן חמץ גמור, הייו שבחטים שצמחו 78
 ).63הערה (ותבאר לעיל . 'התירו לברור מהם העודפים על המתבטלין בס, שאים חמץ גמור, שוכים

 יכול... ואם עבר עליו הפסח ולא ביערו   ...פסח בערב לבערו חייב ,חמץ טעם בהתערובת ויש שתערב חמץ (ג סעיף 79
 בלא שוה הוא שהתערובת מה רק דמים ממו יטול שלא דהייו ,איסור מדמי חוץ לכרי התערובות כל למכור
 .)שבתוכו החמץ
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 כדי שיתבטל קמח ,ואין לו להוסיף עליהם קודם הפסח עוד חטים כשרים ולטחון הכל ביחד
  :80 שאסור לבטל איסור לכתחלה,בקמח הכשר' החמץ בס

 ולכך אינם ,81 שאף שנתערב בחטים כשרים ניכרין הן בתוכן, במה דברים אמורים בחטים שצמחויא
 וכן שעורין הנשוכין .בטל ברוב בכל איסורי תורה כדין יבש ביבש שהוא 82מתבטלים בתוכם ברוב

  . ולכך אינם מתבטלין בתוכם ברוב, ניכרין הם בתוך השלמים,מאכילת עכבר

 ר כך ואח,)83ז"עיין סימן תס( כגון שנפלו עליו מים ונתבקע ,אבל דגן שנתחמץ ואין חימוצו ניכר
 וכיוצא בזה ,תבטל בתוכו ברוב הרי נ.85 ונתערב בדגן כשר הרבה ממנו,84נתייבש ואין בקועו ניכר

  . ואין כאן איסור כלל,בשאר איסורין נעשה הכל היתר גמור

 כדי , ואז יטחון הכל ביחד,כנגדו' לפיכך מותר להוסיף עליו עוד דגן כשר הרבה עד שיהיה ס
 ואין זה , ויהא מותר לאכול הכל בתוך הפסח,בקמח הכשר קודם הפסח' שיתבטל קמח החמץ בס

  :87ב"תמ'  כמו שנתבאר בסי86ידיםמבטל איסור ב

______________ 
דכיון שהוא מערבן לבטלן כדי לאכלן ... אסור להוסיף עליהם כדי לאכלן בפסח ( תפה 'סי א"ח א"רשבה ת"שו 80

כדי לאכלן ' אסור להוסיף עליהן עד ס (מה ק"ס תמז י"סוס א"מ .) הרי הוא כמבטל איסור בתוך הפסח,בפסח
  ).ה"תפ' א סי"רשב...  דהוי כמבטל איסור לכתחלה ,בפסח

 ...  הרי הוא כמבטל איסור בתוך הפסח,בן לבטלן כדי לאכלן בפסחדכיון שהוא מער(תפה ' א סי"א ח"ת רשב"שו 81
 דבר מועט בתוך היתר מרובהלו אפי,כר ושהוא בעיןידכל איסור  ...  ו בטול איסורכר בתוך היתרילא מצי.( 

 ,ממו שלמטה הסוכה על מיצל שהיה אילן(ה "תרכו ס' כדלקמן סי, שבטל ברוב אף שיכרים, מלבד במקום אחד 82
 תבטל הפסול הרי בו המעורב הפסול הסכך מן הרבה מרובה הוא הכשר הסכך אם ,ועירבן למטה עפיו השפילו

 ויכול האיסור את מכיר הוא אם שבתורה איסורין שבכל ... הכשר בין יכר הוא הפסול שסכך פ"ואע...  ברוב
 כח לו יהיה שלא כדי אלא ,ברוב פסולה את לבטל צריכים או אין...  באלף אפילו בטל איו התערובות מן להסירו
  ).עמו המעורב הכשר הסכך את לפסול

 ובודאי ,להחמיץ קרובות שהן סימן הוא שהביקוע ,התורה מן אסורות הן הרי ... שתבקעו אותן רואה אם( א"ס 83
 ).8הערה ( וראה לקמן שם ).כרת עליו שחייבין גמור חימוץ ומיד תיכף יחמיצו

  ).יכר ביקוען ואין ותייבשו ותגבו ותבקעו מים עליהם שפלו חטים שפלו כגון(ד "תמב סי' כדלעיל סי 84
 שוהין הן אם(ב "תסז ס' וכדלקמן סי, אלא שרה במים שיעור מיל, ולכאורה כן הוא גם אם לכתחלה לא תבקע

 כבר שמא מספק ,התורה מן אסורות הן ולפיכך ,יקועב בלא ,גמור חימוץ לידי לבא הן יכולין ,מיל שיעור במים
  ).החמיצו

אפילו בלי להוסיף עליו עוד דגן כשר עד (ואחר שתערב ברוב יש מתירים באכילה , אלא שבזה לא אסר אלא מספק
 במים שתרכך פי על אף ,יותר או מיל שיעור שם ושהה ,בהר שטבע דגן(ז "תסז ס' כדלקמן סי, )כגדו' ס' שיהי

 תערב אפילו ,ממו הרבה אחר בדגן ותערב ותייבש תגב אם לפיכך .ספק אלא ודאי חמץ איו ,להתבקע קרובו
 אלא ,ברוב בטל ביבש שתערב יבש תורה איסורי בכל שהרי .באכילה אפילו התערובת מתירין יש ,הפסח בתוך

  ).חמץ בספק לא לאב ודאי בחמץ אלא החמירו ולא ,במשהו לאסור חכמים החמירו בפסח שבחמץ
עד שיוסיף עליו עוד דגן , ולכל הדעות אין בו היתר לאכילה, הוי חמץ ודאי שתערב ברוב, כ כאן שתבקעו"משא

  .כגדו' שיהיו ס, כשר הרבה
 הרבה כשרים יבישים בחטים ותערבו (ד"סי תמב 'סי וכדלעיל ,)ו ק"ס קט 'סי ד"יו ך"ש( בתרי חד איו אפילו 85

 .)הערה קמ(ם סמן וש, )מהם
ז "תמ' ש סי"ולפי מ(ק ד "תסז ס' וסי). ד"וש שם בי" כמ,ואין זה מבטל איסור לכתחלה(ק יא "תמז ס' סי א"מ 86

  ).ט"ק' ד סי"וה בי" וכ.ג"ג ס"ת'  עסי.' מותר לטחן קודם פסח ולבטלן בסם כן א,ט דקודם פסח בטל ברוב"ס
מותר ',  אם רוצה לבשלן יחד ואין שם ס ...תבטל חד בתרייבש ביבש ש (ב"ס קט 'סי ד"יו ע"בשו כמבוארוהייו 

מיהו כתב הרב רביו  ('בגמ 'גרסי ה"ד )א ,לו( ז"פ חוליןן "רומקורו ב). להרבות עליהם כדי שיעור ששים ולבשלן
 מרבה , אם בא לבשלן כאחד, כיון שלאכול כל אחד ואחד בפי עצמו מותר, דכל שתבטל חד בתרי,ל"אהרן הלוי ז
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  תערובת חטים שאינו רוצה לטחנן קודם הפסח

 נתייבשה ונפלה לתוך כרי גדול של ר כך ואח, חטה אחת שנפלו עליה מים ונתבקעה88 ואפילויב
 כדין יבש ביבש שנתבטל קודם הפסח כמו , אם אינו רוצה לטחנם קודם הפסח אסור להשהותם,חטים

  .89ב"תמ' שנתבאר בסי

  שלוםבריד

 
 שכיון שכל אחד בפי עצמו מותר , ומשום מבטל איסור לכתחלה ליכא,ן כדי שיעור ששים ומבשלן לכתחלהעליה

  ).אין כאן איסור
מדמי דין זה לתערובת יבש ביבש כשאר איסורין לעין איסור (ק י "תמב בקוטרס אחרון ריש ס' ותבאר לעיל סי

והוא הדין , א לבשל עד שיהא ימוח"גם כאן התיר המולכן , ט"ק' ד סי"ע יו"וש בש" דמותר להוסיף כמ,אכילה
א "והרשב, א"הרי פירש הטעם שאין להקל גד הרשב, ה להוסיף"ק מ"א בס"ואף שאסר המ ... דמותר להוסיף

הלכך הרי זה מבטל , כלומר דלא תבטלו ברוב קודם הטחיה', ביאר הטעם דילמא אית בהו גרגרים שתבקעו כו
וכן דעת העולת שבת להתיר להוסיף אי לית בהו גרגיר  .איירין דליכא בהו גרגיר שתבקע אבל אן .איסור בידים

  ).שתבקע
וביאר שם בתשובה דאפילו תערבו בשוגג , ה"א סימן תפ"כ בתשובת הרשב"וכ( ואם ה"ד א"ס תסז 'סיש ב"והייו מ

וראה דאם אי אפשר ... טלם שאסור להוסיף עליהם כדי לב, אבל לא היה בהם ששים, בתוך חטים מרובים מהם
מותר להוסיף , כגון שלא תבקעו ותערבו בשוגג בחטים מרובים מהם, לברר החטים החמוצים שאים יכרים

  ).עליהם כדי לבטלם בששים
 .ותבאר עוד לעיל בקוטרס אחרון שם

 'ס שיהיה עד שריםכ חטים עוד עליהם להוסיף יכול ,החמוצים כגד ששים הכשרים בחטים אין ואם (טז סעיף 87
  ...מאליו היתר ברוב האיסור תבטל שכבר כיון ,בידים איסור מבטל זה ואין ... ביחד הכל ויטחון ,החמוצים כגד
 .)הוא היתר מבטל אלא ,איסור מבטל זה אין כן אם

  :תוכן והמשך הדברים בסעיף זה 88
, שתערבו ברוב חטים כשרים, ין ביקוען יכרדין חטים שתבקעו ותייבשו וא, )ח- ד"תמב סי' סי(כבר תבאר לעיל 

שאם אין הפסד מרובה אסור , )ח"שם סי(והמסקא , דעות' שיש בזה ג. ובעליהם רוצים להשהותם עד אחר הפסח
  .גזירה שמא יבא לאכלם בפסח, להשהותם

 ואת השאר ,אזי יש עצה לאבד חטה אחת מהכרי, ויש הפסד מרובה, שאם מדובר בחטה אחת, על זה בא לבאר כאן
  ).שאין כאן חשש שמא יבא לאכלם, ובמילא מותר גם להשהותם(יוכל לטחון ולאפות ולאכול בתוך הפסח 

מותר לאכול השאר , שאם אכל בשוגג או שרף שיעור החמץ שבתערובת, )ד"תמז סי' סי(והייו כפי שתבאר לעיל 
אפילו (מותר לטחון ' והשאר יהי, ילו בכווהיכול לאכלו אפ, וכאן שמדובר עדיין לפי הפסח. מטעם ספק ספיקא

  .ולאפות ולאכול מטעם ספק ספיקא) בפסח
 זו שבבליעה כדי ,אחת בבת ביחד שתיםאלא שהלכה זו של היתר אכילה מטעם ספק ספיקא היא דוקא כשאוכל 

  :י אופיםשייכת באחת מש, "ברור היתר בודאי בה יהיה זו שבבליעה"אשר מציאות זו . ברור היתר בודאי יהיה
 ויבלעם ,אחרת מהחתיכה ומעט ,אחת מהחתיכה מעט שיקח דהייו", בחתיכת חמץ שתערבה בחתיכות מצה) א(

  ".אחת בבת ביחד
  ".מההיתר גם בודאי בה יש בולע שהוא אחת בחתיכה"כיון ש, בחטה אחת מחומצת שתערבה בחטים כשרות) ב(

, שהרי כל מה שיוכל להכיס לפיו בפעם אחת, יאות זולא שייכת מצ, כ בחטים מחומצות רבות שתערבו"משא
שוב גזרו שלא , וכיון שבמציאות זו אין לכרי זה תקה להתירו באכילה. אפשר שהוא מהחטים המחומצות לבד

  .להשהותו שמא יבא לאכלו
  ).הערה קיט(תמז ' סי). הערה קעד(תמב ' ותבאר גם לעיל סי

  ).מרובה הפסד שם אין אם ,לדבריהם לחוש ויש  ...להשהותן כן גם אסור  ...ואומרים זה על חולקין ויש( ח"סי 89
  ...).אם יש הפסד מרובה, כיצד יעשה(אלא באופן שיתבאר בהמשך , ולא התיר בהפסד מרובה. וכאן אסר בסתם

  .שסתם כדעה האוסרת, י לעיל שם"שכן הוא גם בכת, )הערה קעח(וראה לעיל שם 
תסו ' ולקמן סי, ק י"תבאר לעיל שם בקוטרס אחרון ס, להקל בהפסד מרובה, והטעם שמסקת רביו לעיל שם

 ).98והערה (א "סי



23 תעא- תנג–ד "הלכות פסח ח

 או ישליכנה 91 יסיר חטה אחת מהכרי ויאכלנה,90 אם יש הפסד מרובה או שעת הדחק,ד יעשהכיצ
  .93 והשאר מותר לו אפילו לטחנם בתוך הפסח ולאכול,92 קודם הפסחלאיבוד

 שמא החטה שנאכלה או שנאבדה מן העולם היא היא החיטה ,ספיקות להקל' לפי שיש כאן ב
 מכל מקום , עדיין היא מעורבת בכרי]חטה[אותה  שם תמצי לומר וא,המחומצת שנתערבה בכרי

 שמא אין , יש להסתפק על כל חתיכת מצה שהוא בולע,כשאוכל בפסח מצה הנעשית מחטים שבכרי
 ונמצא שעל כל חתיכת . ואין באכילה זו שום איסור כלל,בחתיכה זו כלום מאותה חטה המחומצת
 והקילו חכמים בספק .כילה זו איסור כלל ולומר שאין בא,מצה שהוא בולע יש בה ספק ספיקא להקל

  .94 לפי שמן התורה כבר נתבטל האיסור ברוב יבש ביבש,ספיקא כזה

______________ 
ד "תסו סי' ז הוא לקמן סי"ועד. לא התירוהו אלא בשעת הדחק, כיון שההיתר דלקמן הוא מטעם ספק ספיקא 90

 אלא ,בפסח זה קמח לאכול ספיקא הספק על לסמוך ןאי ,לפסח אחר קמח למצוא בקל לו אפשר אם מקום ומכל(
 על לסמוך לו אין לפסח אחרים חטים למצוא בקל לו אפשר אם מקום ומכל(ח "תסז ס' וסי, )הפסח לאחר יציעו
  ).בשהייתן הפסד לו שאין מאחר הפסח לאחר עד אותם ישהה אלא בפסח מהם לאכול ספיקא הספק

 חמץ החשש שאותו ולומר לתלות וכל ,הזה הקמח בתוך משהו חמץ חשש יש אם שאף(ט "תכט סי' כדלעיל סי 91
  .))ו"ותס ג"ת 'בסי ש"כמ( הפסח קודם כבר שאכל המקצת בתוך כולו היה

 במה הפרורין לתלות כדי, הפסח קודם ולאכול מהקמח ליטול להחמיר יש מקום ומכל(י "תסו סוף ס' וכדלקמן סי
 .)ט"תכ 'סי עיין, כבר שאכל

   .)ממו ליהות יוכל לא אדם ששום בעין לאיבוד שישליכו (ג"ס תמה 'סי כדלעיל 92
 קודם אם(א "תמה ס' אפשר דסגי גם באופן דלעיל סי, כ כאן דמיירי קודם הפסח"משא. ושם מיירי בתוך הפסח

  ).לכל מופקר שהוא במקום והיחו ,והפקירו מרשותו החמץ הוציא הביעור זמן שהגיע
 ,ביבש יבש שתערב בפסח חמץ (ד"סי תמז 'סי לעילשבמקרה שהוא בתוך הפסח תבאר , ףמזה יוצא חילוק וסו

 ,ששרפה או בשוגג שאכלה כגון ,לגמרי העולם מן מהחתיכות אחת ואבדה ,מצה חתיכות באלף חמץ חתיכת כגון
 .יכול להשליכו לאיבוד בידים, הפסח קודם דמיירי כאן כ"משא .)מותר התערובת כל הרי

 לים מהם אחת ופלה טבעות במאה שתערבה כוכבים עבודת של טבעת רב אמר אבוה בר רבה אמר(א , ם עדזבחי 93
 שתערבה תרומה של חבית יש לקישר אמר(ב " ושם ע).דאיסורא הייו דפל הך דאמרין ,כולן הותרו הגדול
  ).לפ דאיסורא דפל הך דאמרין ,כולן הותרו המלח לים מהן אחת ופלה חביות במאה
כגון בעלי חיים ובריה וחתיכה הראויה להתכבד ודבר , דבר שאיו בטל מחמת חשיבותו(ז "קי ס' ד סי"ע יו"טושו

הותרו , בעין שאבד מן העולם  או פל מעצמו לים ...שתערב באחרים ואכל אחד מהם בשוגג, שיש לו מתירין
  ).שאו תולין לומר האיסור הלך לו, כל האחרים

  .)י"ק' ד סי"וש בי" וכמ, מהן דשריחדויש ללמוד דאם תערב יבש ביבש בפסח ואכל א (ד ק"ס סוף תסז 'סי א"מ
 אחת ואבדה ,מצה חתיכות באלף חמץ חתיכת כגון ,ביבש יבש שתערב בפסח חמץ(ד "תמז סי' ה לעיל סי"וכ

  ).מותר התערובת כל הרי ,ששרפה או בשוגג שאכלה כגון ,לגמרי העולם מן מהחתיכות
*  

 כיצד ... להשהותם אסור(כמבואר בהמשך דבריו , והן לטחם בפסח ולאכלם, הן להשהותם, וכאן מועלת עצה זו
 הפסח בתוך לטחם אפילו לו מותר והשאר ... אחת חטה יסיר ,הדחק שעת או מרובה הפסד יש אם, יעשה

  ).ולאכול
 החטים היו כמה דעתו באומד ישער(יח - ז"סי תמב 'סי עילהובאה עצה וספת ל, כ אם רוצה להשהותם בלבד"משא

 אפילו או לכרי או הפסח קודם שימכרם דהייו ,מביתו ויבערם מהתערובת חטים כך כל ויטול ,החמוצים
 החטים ממו שלקח הישראל אותו וכן .הפסח לאחר עד להשהותם לו מותר והשאר ,הפסח קודם אחר לישראל
 .)מרובה הפסד שם אין אם ,לדבריהם לחוש ויש ... זה על לקיןחו ויש  ...הפסח לאחר עד להשהותם לו מותר

 והילכך אפילו תאה של ...דיבש ביבש בעלמא מדיא חד בתרי בטיל (א , תורת הבית הארוך בית ד שער ב כו 94
 , אפילו חד בתרי,ערלה או של תרומה ובריה וחתיכה הראויה להתכבד בה בפי האורחין שתערבו יבש ביבש

ופירשו טעמא משום דמדאורייתא ברובא  (בטל שאיו דבר ה"ד קי 'סי ד"יו י"ב ).מהן לים הותרו כולןופלה אחת 
 ק"ס שם ך"ש).  הילכך כשפל אחד מהם לים תלין לקולא, ורבן הוא דאסרוהו,בטיל אף על פי שהוא דבר חשוב

  .)א" הרשב,הטעם לכל אלו מפי שכבר תבטל מן התורה ברוב (מו
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 כגון , בשאר איסורים שאינם מתבטלים ברוב מדברי סופרים, שבספק ספיקא כזה95ואף על פי(
 שנתערבה ,חתיכת בשר טריפה והיא חתיכה גדולה וחשובה הראויה להתכבד בה לפני האורחים

 ,96 שאף שמותר לו לאכול השאר בזה אחר זה, ונאבדה אחת מהחתיכות,רבה חתיכות בשר כשרהבה
 מכל מקום אסור לו לאכול חתיכה חתיכה .ספיקות להקל' משום שיש בכל חתיכה שאוכל בו ב

 דהיינו שיקח מעט מהחתיכה אחת ומעט מהחתיכה , אלא צריך שיאכל שתים ביחד בבת אחת,לבדה
 שאחת משתיהן היא , כדי שבבליעה זו יהיה בה בודאי היתר ברור,בבת אחתאחרת ויבלעם ביחד 
 אבל כשאינו בולע אלא מחתיכה . שהרי לא נתערבה אלא חתיכה אחת של איסור,בודאי היתר ברור

 ולא רצו ,97 יש לחוש שמא בליעה ואכילה זו היא כולה מהאיסור בלבד ואין בה מההיתר,אחת בלבד
 אף על פי כן כאן אין צריך .98י"ק' ד סי"ת להקל בזה כמו שנתבאר ביוספיקו' חכמים לסמוך על ב

 שהרי , לפי שאף בחתיכה אחת שהוא בולע יש בה בודאי גם מההיתר,חתיכות מצה ביחד' לאכול ב
  .99לא נתערב בכרי אלא חטה אחת מחומצת

  שלוםבריד

 
 בפסח שחמץ שמה כיון ,העולם מן שאבדה היא חמץ של החתיכה אותה לומר תולין שאו(ד "תמז סי' ה לעיל סי"וכ

  ).להקל דבריהם וספק ,סופרים מדברי אלא איו ברוב מתבטל איו
*  

כ בספק איסור "משא. ואבדה אחת מהחתיכות מן העולם, וכל זה בחתיכת חמץ שתערבה באלף חתיכות מצה
שכיון שספק ... כולן אסורות , ספק טרפה שתערב באחרות(ט "קי ס' סיד "ע יו" בשופסק, שתערב באחרות
  ).והערה לג(ה "תלט ס' ותבאר לעיל סי. )אין להתירו מספק ספיקא, הראשון היה בגופו

). ה"לקמן שם סכ(או שפלה לתבשיל , )ז"תסז ס' לקמן סי(ומכל מקום התירו גם ספק חמץ שתערבה באחרות 
  ).142הערה (מן שם ויתבאר לק

 ). 199והערה (א "תסז סל'  ראה בסיכום דלקמן סי,וספק חמץ בתערובת משהו,  ספק ספיקא בחמץשאר ולעין
צמו שהוא עדיין כדי לציין לע, ורגיל רביו להוסיף מוסגרים בצורה זו. מוסגר זה מסתיים לקמן באמצע משפט 95

 ו' ח סי"שארית יהודה חאוב, ל מיאאוויטש"ק מהרי"שביאר בשמו אחיו הרהוכפי , צריך לעיין בפרטי הלכה זו
ודעתו היתה לחזור ולשות פרק זה לראות , דכל ספק העמיד בתוך חצאי עיגול, שמעתי מפי קדשו פעמים רבות(

 .)אם צדקו דבריו
, בי אדם'  בלוואפי. אסור לאדם אחד לאכול את כולם, לו לאכלם שתים שתיםואפי(ז "קי ס' ד סי"א יו"ראה רמ 96

  ".לאכול השאר בזה אחר זה"אסור " שתים שתים"הרי שאפילו אם אוכלם ). אין לאכלם כולם בבת אחת
 רק ,ש משמע דבשים שים מותר לאכלן לאדם אחד"והרא' ספשטא דמילתא דהתו(ק מט "ך שם ס"אמם כתב בש

  ). ומשי בי אדם לא הזכירו דבר.כולן כאחדשלא יאכל 
  ).זה דין פרטי כל עם ,הטעם ש"ייע ,י"ק 'סי ד"ביו שתבאר דרך ועל(טו - ד"תמז סי' וכן ציין לעיל סי
 .ז אות ג"קי ס' ר הזקן לסי"וראה פסקי אדמו

טור ). קאמיא תיתר אא  ...לא אחד אחד אבל שים שים אלא אליעזר רבי התיר לא א"ר אמר(א , זבחים עד 97
אבל , דממה פשך איכא חדא דהיתרא, ודוקא כשאוכל השארות שתים שתים ביחד (ז"סקי ' ד סי" יוע"שוו

  ).אסור, לאוכלם אחת אחת
 ל ידי ע...וכולי האי לא מקילין  (לז 'סי ז"פ חולין ש"ראב, )אחד אדם כולה לאכלה שלא לעין(טעם זה תבאר  98

ובבאר הגולה שם , )פק ספיקאכ הכא דלא שרי אלא מטעם ס"משא( מח ק"ס םש ך"ש הובא ב.)ספק ספיקא
 ).כ כאן דהתירו משם ספק ספיקא"משא(

 רמז מרדכי הובא ב.)והוה ליה תרתי, ואין לך בכל מצה ומצה שלא יהא יותר משיעור האיסור (תיב 'סי ה"ראבי 99
  .ד ק"ס ז]ס[ת 'סי א"מוב, ה כתב במרדכי"ג ד"תסז ס'  סיח"בוב, ה"הגסוף הב תקסט

ה שהתירו הייו טעמא דסבירא ליה דאפייה איו אוסר לכל היותר "וראבי): "א שם"הובא במ(ח שם "אמם כתב בב
  ". אבל לדידן האפייה אוסרת בכולו, שאר הרבה היתר בכל מצה ומצהם כן וא...כי אם כדי טילה 
 ,ממה משהו אלא תכפל לא אפילו ,בתור ותכפלה הפסח בתוך שאפית מצה(ז "תסא סט' והייו כדלקמן סי

  ).המצה בכל החמץ טעם תפשט שמא חוששין ,אחת בחתיכה במצה מחובר שהחמץ דכיון ,כולה לאוסרה מחמירין
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 שנים  עד שבחתיכת מצה שהוא בולע אין בה פי,לפיכך אם נתערבו בכרי כל כך חטים מחומצות
 מטעם , כדי שיהיה בחתיכה זו היתר ברור כל כך כמו החשש איסור,כנגד החטים המחומצות

 אלא על דרך , אפילו להשהותו עד לאחר הפסח, אין לו לכרי זה תקנה,)100ד שם"שנתבאר ביו
  :101ב"תמ' שנתבאר בסי

 יטחון כל  צריך ליזהר שלא, ונאכלה או נאבדה קודם הפסח, ואפילו לא נתערבה אלא חטה אחתיג
 שמא נשארה חטה , שלא יתערב כל הקמח ביחד ויהיה כולו אסור מספק,הכרי ביחד בתוך הפסח

 כדברי 102 שעיקר. ונתערב קמחה ונבלל בקמח כל הכרי,המחומצת בתוך הכרי ונטחנה עמו
 ואין מעט קמח מקמח הכרי שלא יהיה בו משהו מקמח , שקמח בקמח מתערב ונבלל יפה103האומרים

  :104ספיקות להקל'  ואין כאן עוד ב,צתהחטה המחומ

  שלוםבריד

 
  .שכל המצה אסורה, שבחתיכת מצה שאוכל אין בה כלום מן ההיתר, יוצא אם כן לפי זה

אף דאמרין דמשהו מתפשט בכל המצה , ד יש לומר"לע(א "שחולק על המ, א שם"ודעת רביו כאן כדברי הגהות רע
  ).ואם כן אוכל איסור והיתר ביחד... המצה בעצמותה ליכא איסור ... ואסור כל המצה 
  .ז אות ב"קי ס' ר הזקן לסי"וראה פסקי אדמו

 סירי ,הדחק שעת או מרובה הפסד יש אם ,יעשה כיצד(ואפשר מטעם זה לא התיר כאן אלא במקום הפסד מרובה 
  ).כזה ספיקא בספק חכמים והקילו...  מהכרי אחת חטה

 .כדי לחזור ולעיין בהלכה זו, )95כדלעיל סוף הערה (ואפשר מטעם זה הכיס רביו היתר זה בין חצאי עיגול 
 .)לאכול שש ששצריך '  וכן ג,משמע דאם תערבו שתים צריך לאכול ארבע ארבע (מז ק"ס שם ך"ש ראה 100
 דהייו ,מביתו ויבערם מהתערובת חטים כך כל ויטול ,החמוצים החטים היו כמה דעתו באומד ישער (יז סעיף 101

 .הפסח לאחר עד להשהותם לו מותר והשאר ,הפסח קודם אחר לישראל אפילו או לכרי או הפסח קודם שימכרם
 לאיסור דומה השהייה איסור שהרי. הפסח אחרל עד להשהותם לו מותר החטים ממו שלקח הישראל אותו וכן

 אדם בי שי אבל ,אחד לאדם אלא אחת בבת לאכול איסור אין איסורין ובשאר ,איסורין לשאר אחת בבת אכילה
  .)אחד ברגע אפילו התערובת כל לאכול מותרין

  ).מרובה הפסד שם יןא אם ... לגמרי העולם מן לבערו צריך(ח "כדלעיל שם סי, שהתירו זאת במקום הפסד מרובה
 בללין אין וההיתר שהאיסור ,מצה של ככרות שי עם שתערב חמץ של ככר(א "תמז ס' או באופן שתבאר לעיל סי

 היה אותו מכירין הייו ואילו ,האיסור את מכירין או שאין רק ,עצמו בפי עומד ואחד אחד כל אלא ,בזה זה
 זה הרי האיסור בעד דמים וטל שאיו כיון ,שבו איסור מדמי חוץ לכרי כשמוכרו ולפיכך ,משם להפרידו אפשר
  ).ההיתר מן מפרידו כאלו

 לכרי ימכרם אלא ,באכילה אסורות כולן ,ביבש יבש חתיכות באלף זו חתיכה תערבה ואפילו(ז "ה לעיל שם סט"וכ
  ).למעלה שתבאר כמו ,שבהן איסור מדמי חוץ

 .מריאלא שכאן מיירי שאיו רוצה למכרו לג
 ו ק"ס א"מ .) והוו כלח בלח, קמח בקמח מתערבבירא ליה דס,ג" אלא כסמ,ק"ל כסמ"דלא קי (ב ק"ס ז"ט 102
והסכמת האחרוים דעיקר כדעת הפסקים דקמח בקמח מיקרי לח  (יג ק"ס י"ח .)דקמח בקמח מקרי לח בלח(

 .)בלח
 .ט סעיף לעיל 103
כמבואר ביורה דעה סימן , יש להתיר לאכול שתים... ם דדוקא יבש ביבש ואכל אחד מה (ט ק"ס תסז 'סי י"ח 104
  .))ג תבאר דקמח בקמח מקרי לח בלח"ת' ועיין לעיל סי(א "וכן כתב המ, כ לח בלח אין לו היתר בזה"משא, י"ק

  ).אבל בלח בלח לא שייכי היתרים הללו(ק ד "א שם סוף ס"והייו כמבואר במ
 ,העולם מן התערובת רוב אבד אפילו ,הפסח בתוך שתערב בלח לח לאב ,ביבש זה וכל(ז "תמז סט' ה לעיל סי"וכ

 ואין ,התבשיל חלקי בכל תפשט ראשון בתבשיל שבלע חמץ שמשהו לפי ... שהיה כמו באיסורו עומד השאר הרי
 ).החמץ מטעם משהו בו יהיה שלא בתבשיל משהו
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  טחינה וקצירה, שמורה משעת לישה

 ושמרתם את 105 שנאמר, אין אדם יוצא ידי חובתו אלא במצה ששמרה ישראל מחימוץ לשם הפסחיד
  .106 שישמרנה ישראל לשם מצות מצה,המצות

ו  לשם מצות שבעת ימים תאכל110 ויש אומרים.109 לשם מצות בערב תאכלו מצות108 אומרים107ויש
  :112 וכן עיקר.ימי הפסח יוצא בה'  דהיינו שאם שמרה לשם מצה שיאכלנה בז,111מצות

______________ 
  ).משום דלא עביד בהם שימור...  של כרים בצקות... שאמר ושמרתם את המצות  (א"ע מ דף גמרא .יז ,יבבא  105
 שאו פי על ואף ,מצה לשם שימור לה הוי דלא משום ,מצה חובת ידי פיק לא דבהא( שיאכל ה"ד שם י"רש 106

   ).חימוץ כאן שאין רואין
  .)מצה לשם משתמרת שאין זו יצתה ,מצה לשם המשתמרת מצה ,המצות את שמרתםו (ב"רע ,לח גמרא גם וראה

עשאן למכור בשוק יוצאין בהן(א , ן להוהא דת( ,ן עליה בגמרא לחב "סע, אמרי) אמר רבה כל לשוק אימלוכי
 ).ידי חובת מצה(י "ופרש, )איפוק בהו אא, אי לא מזדבן, אמר אי מזדבן מזדבן, מימלך

 . מראי מקומות וציויםוראה ).דעות 'ב רק כאן שיש( יש :ל"אוצ 107
  ). דאין יוצאין במצות שאין עשות לשם מצוה,ראה מדברי אור זרוע( ג ק"ס תעז 'סי משה דרכי 108

 הראשון לילה חובת משום, מצה חובת לשם ... המשתמרת מצה( יוצא ואדם ה"ד א ,י גיטיןי "והייו כמבואר ברש
 ,בה פיק לא החמיצה דלא בה ידעין לוואפי .מצות תאכלו בערב כדכתיב ,המשתמרת מצה לאכול חייב שהוא
  ).המצות את ושמרתם דכתיב מצה חובת לשם שימור לה עבד כן אם אלא

 לא אם כן א, אפילו במצה גמורהדי חובתוי] יוצא[ שאין אדם רושמשמע בפי( רמט 'סי ב"ח זרוע אורוכתב על זה 
  ).אפאה לשם חובת מצה

  ).מצוה של מצה לשם שימור למיעבד דבעי( מהו דתימא ה"ד א ,ד חוליןי "וכן הוא ברש
  ).מצוה של מצה לשם התכוון ,תחמיץ שלא משמרה שאתה שימור לכ(ה ושמרתם "ב ד, ים לחובפסח

*  
 ללוש  ...ישראל כל הגו(א "תח ס' כעין האמור לקמן סי, צריך לאפות מצות מיוחדות לליל הסדר, ולפי שיטה זו

ואם אבדה (א "וסי, ...)עשיןמצות של מצוה הן '  אלו שהגבמדיות והגין(ה "וס, )פסח בערב ... מצוה של המצות
  ).אין לו ליקח אותן... ואפילו אם יש לו שלש מצות אחרות ... מצות ' אחת ממצות הללו כון לאפות ג

 .שאים וגעים לעייו, אלא ששם תבארו עוד פרטים למהג זה
 .יח ,יבבא  109
 כל מצות שלו בחזקת כי ... ותדכתיב ושמרתם את המצ, דבעין שמירה לשם מצה (יד כלל סוף ש"ראה ת"שו 110

תעז '  סישם ע"ושו טור .)כל המצות שלו שמורות יפה ... צריך שימור לשם מצה (ג 'סי כד וכלל ,)שמורה קיימי
  ).שכולן שמורות הן, ויסמוך על מצה שאכל בתוך הסעודה(ב "ס

מכל , מצוה בליל ראשון של פסחולאו דוקא לאכילת מצת , ימי הפסח' והייו אף שסתם מצות שלו אפו לאכילה בז
  .שהרי שמרו מחמץ לשם פסח, מקום גם בזה סגי למצות מצוה של ליל ראשון של פסח

 .רלט' אגרת זט"חי כמבואר באגרות קודש, ימי הפסח'  בזמצוה באכילת מצהשאין אף , וסגי בזה
 ).טו ,יבבא ( תאכלו מצות :ל"אוצ 111
 וכל המצות שלו ...צת מצוה יאכל ממצה אחרת שהיא שמורה מחימוץ ואם אין לו עוד מ(י "תעז ס'  סיכדלקמן 112

  .)הן שמורות משעת לישה ואילך וכשרות
  ].55והערה , א"תח סי' ויתבאר לקמן סי, אלא שיש טעם וסף שאין ליקח משאר המצות למצות מצוה[

 .)ג"ת בסימן שתבאר כמו הפסח לשם אותן שיאפה והוא השה תמתחל לאפותן ויכול (ב"ס תח 'סי לקמןוכן הוא 
  .ולא הצריך לאפותן לשם מצות מצוה בליל הסדר

 בשביל שעושין עיסה(ח "תד ס' וכדלקמן סי, ימי הפסח' בז" אדם"פ צריך שימור לאכילת "עכ, אלא שגם לדעה זו
  ).הכלבים לשם אלא ,מצוה מצת לשם מחימוץ שמרה לא  ...בה יוצאין אין  ...הרועים של הכלבים

 בדעתו שהיה כגון ,אדם אכילת בשביל גם בעשייתה תכוין אם(כמבואר לקמן שם , ל כדעה זו"וגם משם מוכח דקיי
אף שלא התכוין שהרועים יאכלו ממה ). מחימוץ שמרה אם ,בפסח בה יוצאין ,כשירצו ממה יאכלו הרועים שגם

  .בליל פסח לשם מצוה
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 הוא כשרואה אותה קרובה לבא לידי חימוץ ישמרנה וישתדל , שימור זה האמור בתורה113 ומהוטו
 אם 115 והיא קרובה להחמיץ, שכבר באו עליה מים, כגון מתחלת לישתה ואילך,114בה שלא תחמיץ

 צריך ישראל בן דעת להתעסק בעסקים , בלישתה ועריכתה ואפייתה116דיםלא ימהר להתעסק בה בי

  שלוםבריד

 
*  

ולכן מכריזים . כדעה הראשוה, שכל המצות שלו יאפו לשם מצת מצוה של ליל הסדר, ם משתדליםאמם מכל מקו
  ".לשם מצות מצוה"בעת לישת המצות 

 בפיו שיאמר טוב ,מצוה של המצות ללישת המדה לתוך או העריבה לתוך הקמח כשותן(ו "תו ס' וכדלקמן סי
  ).לקמח המים תית בשעת יאמר וכן .מצוה של מצה לשם כן שעושה

' כדלקמן סי, הוג אז לאפות מצות מיוחדות לליל הסדר' שכך הי, אלא ששם מיירי במצות מצוה שאופין לליל הסדר
  ).פסח בערב ... מצוה של המצות ללוש  ...ישראל כל הגו(א "תח ס
ת מצוה של ליל וכל אחד לוקח מהם גם למצו, לאפות את מצות לכל הפסח, כ בזמיו שרגילים במאפיות מצה"משא

  ".לשם מצות מצוה"אם כן צריך להכריז בכל המצות , הסדר
 לשין שאין והגין(א "תה סכ' כדלקמן סי, ששואבים את כולם לשם מצת מצוה, וכן הוא גם בשאיבת מים שלו

 ואומרים ,מצוה של המצת ללישת מיוחדים מים שואב אלא ,המצת שאר ללישת ששאבו במים מצוה של תוהמצ
  .בכל המצות, ואו והגים כן בהכרח). מצוה מצת לשם שואב הריי השאיבה בשעת

לשם מצות "ולא סגי במה שהמשגיח במאפיה יכריז בעצמו , ורגילים לעשות הכרזה זו כל עובדי המאפיה ביחד
  ". מצוה

ין אדם א...  אם באחד מהעסקים הללו תעסק כרי או חרש שוטה וקטן(א "תס ס' והטעם לזה תבאר לקמן סי
ויש חולקין על זה ואומרים שאם ישראל גדול בן דעת עומד ומשגיח עליהם ... איו מתכוין לשם הפסח  ... יוצא בה

 שאין צריך כלל שתהא כוות הלישה , אף על פי שהם אים מתכווים לשם הפסח,שלא תתחמץ העיסה בידיהם
 וכאן הרי ישראל בן דעת עומד עליהם ... אלא שיהא השימור מחימוץ מלישה ואילך לשם הפסח ,לשם פסח

  ).והעיקר כסברא הראשוה .ומשגיח על העיסה שבידיהם ומשמרה מחימוץ לשם פסח
. אלא כל העוסקים בעריכת המצות צריכים להכריז כן ביחד, "לשם מצות מצוה"לכן לא סגי מה שהמשגיח יכריז 

 ).12הערה (ויתבאר לקמן שם 
  :יט- ו"שתבארו לפיו סט, סיכום הלכות מצה שמורה 113

  ).ו"סט(מדיא סגי בשימור משעת לישה ) א(
 ).ז"סט(מכל מקום הגו לעשות שימור משעת טחיה ) ב(
 ).ז"סי(אבל בשעת הדחק סגי בשימור משעת לישה ) ג(
  ).ט"סי(ולכחתחלה טוב לחשוש למצריכים שימור משעת קצירה ) ד(
  ).ו"סט(שה הוא שהישראל מתעסק בה השימור מלי) ה(
  ).ז"סט(והשימור מטחיה הוא שהישראל משגיח ) ו(

* 
  ).א"תפב ס(אפילו מלישה ואילך , אין צריכות שימור, שאר המצות לפסח) ז(
  ).י"תעז ס' סי(ולכן יכולים ללוש גם החרש שוטה וקטן ) ח(
  ).ז"סט(ולא חרש שוטה וקטן , אלא שישמור גדול בן דעת מחימוץ) ט(
 ).ט"סי(ישראל קדושין ווהגים גם בשאר המצות בשימור משעת טחיה ) י(
 ).ז"סי(אסור מדיא לקות קמח מן הכרים , ובמקום שדרכם לרחוץ החטים) יא(
  ).ח"סי(ולא סולת קיה , ובכל מקום לא יקח קמח חטים מן החתומים) יב(
  ).ח"סי( בבית הכרי שהוא קבוע יש לאסור לקות, החטים לרחוץ ובמקום שדרך מקצתם) יג(

 ).שימור לה עביד לשימור דחית דבעידא( א ,מ גמרא 114
 .)שימור צריכה הויא ,המחמצת דבר שזה ,לקמח מים תית דמשעת (וממאי ה"ד שם י"רש 115
 .)שעה כל בבצק שיעסוק הייו ושימור(ה מין "א ד,  מחות גי"רש 116
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  .118ס"ת'  כמו שיתבאר בסי,117 אבל לא נכרי ולא חרש שוטה וקטן,הללו לשם מצה

 אין צריך שישמור ישראל את הדגן או את הקמח , דהיינו קודם הלישה,אבל קודם שבאו עליה מים
 מותר לטוחנו ,ין אנו רואין שום חשש חימוץ אלא כל דגן שבא לפנינו וא.שלא יבא עליהם מים

 מותר ללוש ממנו אפילו מצת , וכן כל קמח הבא לפנינו ואין אנו רואין בו שום חשש חימוץ.לפסח
 כי אין מחזיקין ,120 ואין חוששין שמא קמח זה בא מתבואה שנפלה מים עליה ונתחמצה,119מצוה

  :122ז"תס'  כמו שיתבאר בסי,121איסור מספק

 , אבל כבר נהגו כל ישראל לשמור החטים של מצת מצוה משעת טחינה ואילך.ר הדין וכל זה מעיקטז
 שהרי מקרבין אותן אל המים כשמביאין אותן לבית הרחיים ,לפי שאז הם קרובים לבא לידי חימוץ

 רגילות הוא בשאר ימות השנה לרחוץ החטים קודם , וגם כשטוחנין ברחיים של יד.123של מים לטחון
  .126 בשעת הטחינה125לפיכך צריך שישראל ישמרם מחימוץ .124ובין לבא לידי חימוץ והן קר,טחינתן

______________ 
 דלאו , לא בלישה ולא בעריכה ולא באפייה, ולא חרש שוטה וקטן,יע לא גוייואל יס (קצג 'סי ווייל י"מהר ת"שו 117

 .תס י"רס א"מ הובא ב.)בי שימור יהו
 לשם ואפייתה ועריכתה בלישתה תעסק דעת בן שישראל במצה אלא חובתו ידי יוצא אדם שאין (א סעיף 118

  .)הפסח
 על אף ,בידיהם העיסה תתחמץ שלא עליהם גיחומש עומד דעת בן גדול ישראל שאם"והה שם הובאה דעה וספת 

 ומשמרה שבידיהם העיסה על ומשגיח עליהם עומד דעת בן ישראל הרי  ...הפסח לשם מתכווים אים שהם פי
  ".פסח לשם מחימוץ

 ,בתורה האמור זה שימור"כי , דלא סגי במה שהישראל עומד עליהם ומשגיח, אבל כאן מבאר טעם הדעה הראשוה
 צריך] ולכן[ ,ואפייתה ועריכתה בלישתה בידים בה להתעסק ימהר ... חימוץ לידי לבא קרובה אותה כשרואה הוא

 ).127והערה (ז "יתבאר לקמן סטו". מצה לשם הללו בעסקים להתעסק דעת בן ישראל
  .ל"כ, שקודם לישה לא הצריכה תורה שימור 119

מכל מקום אין חוששין שמא . שהוא בא מתבואה שהחמיצה, וש בקמח שלקח מהשוקואף שבכל אופן יש מקום לחש
  .'כו

 אפילו אסור זה הרי  ...מיל שיעור עליו המים לחלוחית שהה אם ... מים עליו שפלו דגן(ב "תסז ס' כדלקמן סי 120
אין חוששים שפל , כ בסתם"משא). 10הערה (ותבאר לקמן שם ). תבקע שלא אפילו ,הפסח לאחר עד להשהותו

 .מים על התבואה ותחמצה
  .)הערה קח(ושם סמן , ט"סי תכט 'סי וכדלעיל. )מחזקין לא ריעותא אחזוקי(ב , חולין ו 121
וקי איסורא לא ז דאיחם משו ...פסחבן השוק ממותר לאדם ליקח קמח  (רצג 'סי תשובה שערי –ת הגאוים "שו

 ןדלא מחזקי (ח ק"ס א"מ .)מותר ליקח קמח מן השוק(ד "ע ס"שו. טורהובא ב). וצא בו ידי חובתווי. ןקיזמח
   .) איסוראןדלא מחזקי (ג ק"ס ז"ט .)איסורא

  .ז"ויתבאר לקמן סי
 .)מספק איסור בהן מחזיקין אין (יא סעיף 122
בין אותן אל המים שטוחן ברחים  לפי שאז מקרי,והגו באשכז וצרפת לשומרן משעת טחיה (כו 'סי ב"פ ש"רא 123

 .טור הובא ב.)של מים
 או שהרוח , משמע שבמקום שטוחין ברחיים של חמור.)ש"הרא(לפי שאז מקרבין אותן אל המים  (ז ק"ס א"מ 124

 .) מיהו גם שם רגילין לרחוץ החטים. שמירהין צריך א,מוליך הרחיים
לבין שאר , בזה אין הפרש בין מצות המצוה של ליל הסדרו. אלא לשמרו מחימוץ, שימור זה איו לשם מצת מצוה 125

 ולא , לשמור אותם משעת טחיה ואילך,אפילו במצות של כל ימי הפסח(ט "וכדלקמן סי, המצות של ימי הפסח
טחיה עצמה מותרת אפילו על ה"ואם כן מובן בפשטות הטעם מדוע ). ליקח קמח מן השוק אפילו בדרך המותר

  ".ידי כרי
שיש אומרים שמדברי סופרים אין אדם יוצא ידי חובתו בפסח אלא (ט "שהובאה לקמן סי, דעה וספתאמם יש 

 דהייו מיד בתלישת השבלים ,במצה ששמרה ישראל מחימוץ מתחילת שעה שהיתה ראויה לבא לידי חימוץ
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 רק שישראל בן דעת ,128 כגון ברחיים של יד,127אבל הטחינה עצמה מותרת אפילו על ידי נכרי
  .129 אבל לא חרש שוטה וקטן,יעמוד על גביו מתחלת הטחינה עד סופה

 אלא ישראל גדול שהגיע ,שוטה וקטן לא ישמור שם חרש ,130והוא הדין כשטוחנן ברחיים של מים
  :לכלל המצות

 מעמידין על עיקר , שאי אפשר למצוא חטים לשמרם משעת הטחינה ואילך, ואם הוא שעת הדחקיז
  שלוםבריד

 
רתם את דאמר קרא ושמ(א , ף יב"כמבואר ברי, שגם זה למדים או מפסוק ושמרתם את המצות). מהמחובר
  ).המצות

מדברי "מטעם שתבאר דלקמן שם שאין זו אלא תקה , לשם מצות מצוה' ומכל מקום לא הצריכו שהשימור יהי
' והם לא הצריכו שיהי). ודאי דלמצוה מן המובחר הכי עדיף שפיר(ה ומבעי ליה "ב ד, ן יב"וכמבואר בר". סופרים

ועוד . וגם לא הצריכו שהישראל יקצור בעצמו). וציוים מראי מקומות ראה(השימור הזה לשם מצות מצוה דוקא 
 ).127הערה (טעם לזה יתבאר לקמן 

 לשם שימור בעיא והרקדה טחיה דמתחלת ,המצות את ושמרתם דכתיב(ה דבמצוה "א ד, י חולין ז"ראה רש 126
 ).מצה

 ל ידי של החיטים אין איסור עה אבל הטחי ...ם" עכול ידיע אסור הד דוקא לישה ואפי"לע (א ק"ס תס 'סי ז"ט 127
, כ בלישה ואפיה דלאו מטעם חימוץ הוא"משא, ושומר מחימוץ אין איסור... ומד על גביו  אם ישראל ע,ם"עכו

להיות הישראל עומד על  (ב ק"ס תס 'סי י"ח .)ם וחרש שוטה וקטן"בזה דוקא אוסר בעכו, אלא שיכוין לשם מצה
, כיון שאיו עוסק בקמח עצמו, סגי בעומד על גביו, אפילו בטוחן ברחים של יד על ידיהם,  הטחיה סגיגביו אצל

  ).לא מהי בעומד על גביו, שמלאכתו ועסקו בעיסה ומצה עצמו, כ באפיה ולישה"משא. רק מלאכתו על ידי כלי
 דעת בן שישראל במצה אלא חובתו ידי יוצא אדם שאין(א "תס ס' דעות לקמן סי' והה לעין לישה ואפיה הובאו ב

 עומד דעת בן גדול ישראל שאם ואומרים זה על חולקין ויש ... הפסח לשם ואפייתה ועריכתה בלישתה תעסק
 שבידיהם העיסה על ומשגיח עליהם עומד דעת בן ישראל הרי ... בידיהם העיסה תתחמץ שלא עליהם ומשגיח
 דעת בן ישראל צריך(ו "וכן פסק בפשיטות לעיל סט). ראשוהה כסברא והעיקר .פסח לשם מחימוץ ומשמרה
  ).וקטן שוטה חרש ולא כרי לא אבל ,מצה לשם הללו בעסקים להתעסק

ותבאר הטעם . כ כאן לעין טחיה פסק בפשיטות דסגי במה שהישראל משגיח על הטחיה שעושה הכרי"משא
  .אלא לשמרו מחימוץ, ימור זה איו לשם מצת מצוהשש, )125הערה (לעיל 

 אין סופרים שמדברי אומרים שיש(ט "כדלקמן סי, ואף לדעת הפוסקים שמעיקר הדין צריך שימור משעת קצירה
 ,חימוץ לידי לבא ראויה שהיתה שעה מתחילת מחימוץ ישראל ששמרה במצה אלא בפסח חובתו ידי יוצא אדם

מכל מקום גם הם יודו ). מחמיצין היו מים עליהם ופלים היו אם שאז ,המחוברמ השבלים בתלישת מיד דהייו
  .והישראל משגיח על קצירת הכרי, דסגי במה שהכרי קוצר

 ... חימוץ לידי לבא קרובה אותה כשרואה הוא ,בתורה האמור זה שימור ומהו(ו "וטעם החילוק תבאר לעיל סט
 ,מצה לשם הללו בעסקים להתעסק דעת בן ישראל צריך ,אפייתהו ועריכתה בלישתה בידים בה להתעסק ימהר
והייו שהשימור האמור בתורה הוא ההתעסקות בידים בלישתה למוע ). וקטן שוטה חרש ולא כרי לא אבל

  ).118ראה לעיל הערה (החימוץ 
פירושו שהישראל , ם קצירה וטחיה צריכים שימורודעת הפוסקים שג. כ בקצירה וטחיה לא שייך שימור זה"משא

 א"ח צבי ארץראה ו. ולכן סגי במה שהישראל משגיח על הקצירה והטחיה של הכרי. ישגיח שלא יפלו עליו מים
  .טז 'ע ב"ח פסח, )פראק (קודש מקראי .לה 'סי ב"ח .ת"כ והה ה"ד ה 'סי

סגי , אפילו בטוחן ברחים של יד על ידיהם(י שם "ואר בחכמב, הכרי מעשה שהוא, כלומר אפילו ברחיים של יד 128
  ).בעומד על גביו

ורביו אין מסתפק בטעם ). רק מלאכתו על ידי כלי, כיון שאיו עוסק בקמח עצמו(אלא שהוא הוסיף שם טעם לזה 
 .וכדלעיל הערה הקודמת, זה

לא פיק ידי ... ו בי שימור יהו והיכא דאמטיהו לחיטי גוי או חרש שוטה וקטן דלא (עו שאילתא שאלתות 129
תס '  וראה לקמן סי.)וקטן לא ישמור הרחיים (יא ק"ס כאן א"כן הוא במו .שם ז"טו, )כאן( הובא בטור .)חובתיה

 ,הפסח לשם שמתכווים בפירוש אומרים הם אם ואף ,הפסח לשם לכוין דעת בהם אין וקטן שוטה וחרש(א "ס
 ).דעת בהם שאין יוןכ ,כלום שוה ומחשבתם כוותם אין

 .אדם מעשה בלא שהוא 130
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 ואין חוששין שמא קמח זה בא מתבואה , ומותר ליקח קמח מן השוק אפילו למצת מצוה,הדין
  .132 כמו שנתבאר למעלה131שנפלו עליה מים

 אסור , ושוהין אותן במים איזה זמן,ת שנוהגין לרחוץ החטים קודם הטחינהומכל מקום במקומו
 שכל דגן שנפלו עליו מים ושהו עליו כשיעור מיל הוא . אפילו בשעת הדחק133לקנות קמח מן השוק

  :134ז"תס' בא לידי חימוץ כמו שיתבאר בסי

ים תמיד קודם  במה דברים אמורים כשידוע לנו שמקצת המוכרי קמח שבעיר דרכם לרחוץ החטיח
 , מכל מקום כיון שאין אנו מכירים אותם שאינן רוחצין, ואף על פי שרובם אינן רוחצים.הטחינה

 כיון שהמוכרים הם קבועים בעיר כל אחד ואחד ,אסור לנו לילך אצלם לבתיהם וליקח מהם קמח
כור  וכן אסור לילך אצלם למקום שהן קבועין בשוק למ.135בביתו וכל הקבוע כמחצה על מחצה

  .136שם

 אין זה נקרא איסור ,אבל אם אין ידוע לנו בודאי שמקצת מוכרי הקמח רגילין לרחוץ תמיד החטים
 ומותר אפילו לילך , ולפיכך הולכין אחר רוב מוכרי קמח שאינן רוחצין. כיון שאינו איסור ברור,קבוע

  .137לבתיהם ליקח מהם

______________ 
 ם משו.שעת הדחקבוהי מילי . פסחבן השוק ממותר לאדם ליקח קמח  (רצג 'סי תשובה שערי –ת הגאוים "שו 131

ובשעת הדחק מותר ליקח קמח מן (ד " סע"ושו. טורהובא ב). ויוצא בו ידי חובתו. ןקיזוקי איסורא לא מחזדאיח
 .)השוק

 .טו סעיף 132
 דבמדיתיו שרגילין לרחוץ ,ק ליסא"ד דק"אב'  שהי,ל מגומבין"ר יצחק ז" הגאון מוהרתבוכ (ח ק"ס א"מ 133

 חד אה מורה הורחת שפעם א, וכן פסקו כל חכמי פראג... אסור ליקח קמח מן השוק ,החיטים ושוהין אותם במים
ד "אב'  שהי,ל"ץ ז"ר חיים כ"י מוהר שמעתי מפי מורל זה כ. וגזר תעית על שגגתו, וחזר בו,ליקח מן השוק קמח

 .)ל"ק פוזא עכ"בק
  . בסעיף 134

מדיא  ... החטים את ללתות מותר(כא - כ"כדלקמן ס, החטים מדיא דגמרא) ללתות(ואף שיש אופן שמותר לרחוץ 
  ).דגמרא

). להחמיץ שהות להם יהיה שלא ,לטחם צריך הלתיתה גמר אחר ומיד(כ "הייו דוקא באופן שתבאר לקמן ס
 בלחלוח שהו אלא ,מיד טחם לא אם(א "כדלקמן סכ, אסר גם מדיא דגמרא, כ כאן שלוקח חטים רחוצים"משא
  ).להשהותם אסור ,מיל הילוך כדי שעליהם המים

 אפילו הכי כיון שידוע הוא בודאי ,אפילו היכא דאין רובן מכבסין אלא מיעוטן (לב 'סי) הראשון (צדק צמח ת"שו 135
 וכל , משום דהאיסור הוא קבוע במקומו, בחזקת איסורים יש להחזיק סתם קמח הקח מהגוישמיעוטן מכבסין

 שידוע הוא בבירור שמקצתן ם במקוים קמח הקח מן הגוי,כללא דמילתא... קבוע הוא כמחצה על מחצה 
  .ק טז" סי"ח הובא ב.) אסור אפילו להשהות, אפילו הן מיעוטן,מכבסים החיטין קודם הטחיה

 כמו ,מחצה על כמחצה דיו הקבוע וכל...  קביעות במקום עדיין כשהיה ... הספק לו ולד (א"ס תלט 'סי לוכדלעי
  .)ו- הערות ה(ושם סמן , )הפסוקים ממדרש חכמים שדרשו

שכיון שהוא  (ה"סע לב 'סי לעילכד, לתפירת התפילין, וככל הדברים האלה הוא גם לעין קיית גידים מהכרים
 .)שכל הקבוע כמחצה על מחצה, הרובאין הולכין בזה אחר , י בשעה שהם קבועין בבתיהםהולך אצל כר

  .)דכל קבוע כמחצה על מחצה דמי,  אסור לילך לחות לקות,אם ידע שאחד מהמוכרים לותת (ד"ס סוף ח"פר 136
 הכרי אם אבל (ה"לב סע' תבאר לעיל סי, כ בלאו הכי"משא. ומיירי שכל אחד מהמוכרים יש לו מקום קבוע בשוק

  ).פורש הוא הרוב מן הפורש כל אומרים או קביעותו ממקום שפירש שכיון ,ממו לקות מותר ,לשוק הביא
 הייו דלא ידעין ,ג" הובא בטור סימן ת,והא דהתירו הגאוים ליקח קמח מן השוק בשעת הדחק (שם צדק צמח 137

דאיו ידוע בודאי  ... טעמא דלא מחזקין איסור וכמו שמסיימו הגאוים מילתא ב,בודאי שמקצתן מכבסים
  .שם י"ח .)שמקצתן ממוכרי הקמח מכבסים החיטין קודם הטחיה
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מיני דגן '  אבל קמח של שאר ד.םומכל מקום לא יקח מן הנחתומים שבודאי דרכם לרחוץ החטי
  .138 שאין דרכם לרחוץ אותם,מותר ליקח מהם

 לפי שאין ,וכן מותר ליקח אפילו קמח חטים מן בני הכפרים המביאים בכל יום קמח מן הכפרים
 , הרי פירשו ממקום קביעותם,ואף אם ידוע לנו שמקצתם רוחצים החטים .139דרכם לרחוץ החטים

  .140וחציןוהולכין אחר הרוב שאינן ר

 אם ידוע לנו , מותר ליקח ממנו,וכן אפילו אחד ממוכרי קמח שבעיר שהביא קמח לבית הישראל
 דכיון שפירש ממקום קביעתו אנו תולין לומר שהוא מן .שרוב המוכרים שבעיר אינן רוחצים החטים

  .141הרוב שאינן רוחצים

ללו החטים במים להסיר  שבודאי נב,142 אסור ליקח אותה ממנו,ומכל מקום אם מוכר סולת נקיה
  : לעשות מהן סולת143קליפתן

 ישראל קדושים ונוהגין להחמיר אפילו במצות של . אבל שלא בשעת הדחק. וכל זה בשעת הדחקיט
 אפילו בדרך המותר ,145 ולא ליקח קמח מן השוק.144כל ימי הפסח לשמור אותם משעת טחינה ואילך

  .בשעת הדחק

ם אפשר לשמרם משעת קצירה ואילך שלא יפלו עליהם  טוב להחמיר א,אבל החטים של מצת מצוה
 שמדברי סופרים אין אדם יוצא ידי חובתו בפסח אלא במצה ששמרה 146 לפי שיש אומרים,מים

  שלוםבריד

 
 ).עין בכל מהם לקות מותר טמאה מבהמה אותן וטלין שמקצתן ידוע אין ואם(ה "לב סע' וכן הוא לעיל סי

 והיה ראה לי לומר שמוטב . איסוראוהכל יודעים שהחתומים מכבסים קודם הטחיה ואיתחזק( שם צדק צמח 138
 .)אבל קמח של דגן לוקחין מהם. שודאי מכבסין, מחתומין אין ליקח (שם י"ח ).היה להם לקות קמח של דגן

 משום לאו ,אי טעמאמ דכפרים ,טמאין כרכין ושל טהורים כפרים של כרים של והסלתות הקמחין (א ,מ גמרא 139
סולת ] להם[דאין , ות מן בי הכפרים המביאין קמח בכל יום מן הכפריםאבל מותר לק (שם י"ח .)לתתי דלא
 .)'וכדאיתא להדיא בפרק כל שעה דף מ, קיה

הי אזלי והי אחריי , דכולהו יידי בכל יום, וגם לא שייך גבייהו הטעם של צמח צדק מדין הקבוע (שם י"ח 140
 .)וכולם פירשו ממקום קביעותייהו, יהו

כיון שרוב המוכרים אים לותתין כל ,  אם המוכר מביא לבית הישראל למכור מותר ליקח ממואבל (שם ח"פר 141
 .)דפריש מרובא פריש

, ואו מחזיקים הסולת לחמץ גמור מפי שלותתים את החטים במים קודם הטחיה (קיט 'סי הדשן תרומת 142
ש "כמ, דהוי חמץ גמור, קיה אסור ליקחאבל סולת  (טז ק"ס ריש י"ח .)וכרים ודאי אים זהירים בלתיתה דידהו

 .)ט"קי' בתרומת הדשן סי
 ם"רמב .)קיה סולתן שתהא כדי מורסן להסיר במכתשת ולכותשן מעט במים לשורן (לתיתה ה"ד א ,לו י"רש 143
 והוא שבולל החטין במים קודם טחיה כדי ,לתיתה (ה"ס לבוש .)סובן להסיר כדי במים אותן לבלול (ז"ה ה"פ

 .) קליפתןשיסורו
  .)משעת טחיה, והגו לעשות שימור בכל המצות, אבל ישראל קדושים הם, מיהו כל זה מדיא (טו ק"ס סוף י"ח 144

  ).שישראל קדושים הם והגו לעשות להם שימור מחימוץ לשם הפסח... שאר המצות (ב "תס ס' וראה גם לקמן סי
  ).אם אפשר, מצות טוב שישאב ישראלואף ללישת שאר ה(ח "תה סי' ויתירה מזו תבאר לקמן סי

 .לוקחים גם את המצות מצוה של ליל הסדר, שמהמצות שאופים לכל ימי הפסח, ומכל שכן בזמיו
 שכבר (ד"ס שם לקמן .)ג"ת' ש סי" כמ,אין לוקחים קמח מן השוק אלא בשעת הדחקש (תסז 'סי ריש א"מ 145

 .)ג"ת בסימן שתבאר כמו ,לפסח קמח מכרי ליקח שלא לישראל אסרו
 .) דאמר קרא ושמרתם את המצות,ומיבעי ליה לאייש לטורי קימחא דפיסחא מעידן קצירה (א ,יב ב"פף "יר 146
 כלומר ,המצות את ושמרתם שאמר משום( ט"ה ה"פ ם"רמב). ודאי דלמצוה מן המובחר הכי עדיף שפיר(ן שם "ר
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 דהיינו מיד בתלישת השבלים ,ישראל מחימוץ מתחילת שעה שהיתה ראויה לבא לידי חימוץ
ודם במחובר אינם באים לידי אבל בע( שאז אם היו נופלים עליהם מים היו מחמיצין ,מהמחובר
  :)147ז"תס'  כמו שנתבאר בסי, אם הם צריכים לקרקע,חימוץ

  לתיתת החטים

 לפי שכל זמן שבוללין . קודם הטחינה149 דהיינו שבוללין אותן במים,148 מותר ללתות את החטיםכ
. 151 שהחטים הם קשים ואינם ממהרים להחמיץ,150אותן ועוסקין בהם בידים אינם באים לידי חימוץ

  .152 שלא יהיה להם שהות להחמיץ,מיד אחר גמר הלתיתה צריך לטחנםו

 ויש ,155 שהם רכים וממהרים להחמיץ,154 ושבולת שועל ושיפון153אבל אסור ללתות את השעורים
  :לחוש שמא יבואו לידי חימוץ בשעת הלתיתה

אין  לפי שאין אנו בקי. אפילו של חטים, אבל הגאונים אסרו כל לתיתה. וכל זה מדינא דגמראכא

  שלוםבריד

 
 שלא בפסח ממו שאוכל בדגן ליזהר אדם צריך חכמים אמרו לפיכך .חמוץ צד מכל אותה ושמרו במצה הזהרו
 טוב לשמרן ,החטים שעושים בהם מצת מצוה (ד"ס ע"שו). חמוץ שום בו יהיה שלא עד שקצר אחר מים עליו יבוא

  .)קמח מן השוק ובשעת הדחק מותר ליקח. ולפחות משעת טחיה, שלא יפלו עליהם מים משעת קצירה
ע כתבו שטוב לעשות כן למצוה מן "ן והשו"ואילו הר, מדברי סופרים, יאם הצריכו כן מד"ף והרמב"והייו שהרי
 .ז"אדה ע"לשו הערות וראה. המובחר

 ,בכד ומוח כתלוש הוא הרי ,הארץ מן ליק עוד צריך ואין ,לגמרי תייבש אם ,לקרקע שמחובר דגן (יב סעיף 147
 .)72הערה (ושם תבאר , )גשמים עליו ירדו אם חימוץ לידי לבא ויכול

  ).ללתות מותר רבא אמר ... לתתי אבין בר רבא ובי ,לתתי הוא רב בי (א"ע ,מ דף גמרא 148
 .)הסולת שטוחין כדרך ,מיד אותם וטוחין, סובן להסיר כדי במים אותן לבלול מותר החטים (ז"ה ה"פ ם"רמב 149

 .יח ק"ס י"חהובא ב
 אבל הך חיטי , עד שתבקעו,לתיתה דעסיק בהו בחיטי לא אתו לידי חימוץ (אפרים ורב בשם ,כז 'סי ב"פ ש"רא 150

דדוקא גבי לתיתה איו אסור  (ג ק"ס שם א"מ. תסז'  הובא בטור סי.)דשיעי כיון דמיח ייחו אתו לידי חימוץ
 שאי , תבקעום כןלא אג דגבי לתיתה אים אסורים א"דאע (ג ק"ס שם ז"ט .) תבקעו כיון דעסיק בהלא אם כןא

  .) הלכך אים באים לידי חימוץ עד שיתבקעו,התם דעסיק ביה
 שעסק ,תבקעו שלא זמן כל ,הסתם מן חימוץ לידי באים אין במים אותם שבולל זמן שכל(א " שם סלקמןוכן הוא 
 ).מלהחמיץ אותן מוע הוא הסתם מן הבלילה

 .)להחמיץ ממהרין ואין שעוריןמ קשין שהן(י שם "ורש, )חיטין דשרירי (שם גמרא 151
   .)הן מחמיצין ודאי שהו שאם לפי( מגיד משה שם .)מיד אותן וטוחין(ם שם "רמב 152

 מיל שיעור במים שוהין הן אם ,בידים בהן עוסק איו ששוב ,הלתיתה גמר לאחר(ב "תסז ס' וכן הוא לקמן סי
 .חימוץ לידי בא איו ,כולו היום כל אפילו עליו טורד שהדלף דגן(ז "תסו סט' וסי, )גמור חימוץ לידי לבא הן יכולין

  ).מיד לטוחו צריך ,הדלף טרדת וכשיפסוק
 השעורין את בוללין אין (ו"ה ה"פ ם"רמב ).שרי חיטי הא ,דלא הוא שעורין ,בפסח שעורין לותתין אין (שם גמרא 153

 .)במהרה ומחמיצין רפין שהן מפי ,בפסח במים
. ושיפון מין שעורים לעין זה( יט ק"ס י"ח .)שכד' ד סי"ביו'  עיון מין שעורים לעין זהואפשר דשיפ (ט ק"ס א"מ 154
  ).שעורין מין ושיפון שועל שיבולת(א , והייו כדאמרין בגמרא לה). ד"שכ' ד סי"ביו' עי

 ). הם רכים וממהרים להחמיץ) ושבולת שועל ושיפון(שהשעורין (ח "וכן הוא לעיל ס
  ).להחמיץ ממהרין ואין משעורין קשין שהן, חיטי( קאמר ה הכי"י שם ד"רש 155

 רכים הם )ושיפון שועל ושבולת( שהשעורין  ...להחמיץ ממהרין ואים קשים הם שהחטים(ח "וכן הוא לעיל ס
 ).להחמיץ וממהרים
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 מעט אחר גמר הלתיתה 157 ועוד שמא ישהו. שלא יבואו לידי חימוץ בשעת הלתיתה156ללתות יפה
  . ויבואו לידי חימוץ,קודם הטחינה

  .158 אבל מותר להשהות החטים הלתותים,ומכל מקום לא אסרו אלא באכילה

י  אבל אם לא טחנם מיד אלא שהו בלחלוח המים שעליהם כד,רק שיזהר לטחנם מיד אחר הלתיתה
  :יין שם ע159ז"תס'  כמו שיתבאר בסי, אסור להשהותם,הילוך מיל

 יש להזהיר להמון עם שלא יקחו חטים , במקומות שדרך הטוחנים לרחוץ החטים קודם הטחינהכב
  :160 לפי שהוא לוקח מדות חטים מכל חטים הנטחנים אצלו כל השנה ומוכרו לאחרים,מבעל הרחיים

  כיבוס שקי הקמח

 , לא די להם בכיבוס בצונן, אם רוצה ליתן בהם קמח של פסח,ם קמח כל השנה שקים שנותנים בהכג
פירוש הכאות שהכובס מכה על הבגדים בשעת  (161אלא צריכין כיבוס בחמין עם אפר וחביטה

 ואינו נפרד 162 ומתדבק יותר בשק, מים צונניןל ידי לפי שהקמח הדבוק בשק נעשה בצק ע.)כביסתן
  . עד שיכבסנו בחמין עם אפר וחביטה,עמים בצונן ואפילו יכבסנו כמה פ,163ממנו

______________ 
 ב"פ ש"רא ). הילכך לא שרי לן למילתת,והאידא שדרו ממתיבתא דאין או בקיאין ללתות (א ,יבב "ף פ"רי 156

 וכן שדרו ממתיבתא שאין או בקיאין , הגאוים אסרוה,לתיתה אף על גב דבגמרא שרי לה בחיטי (טור .כה י"סוס
שאין או בקיאין , אן אסרין ליה, אף על גב דבגמרא שרי ליה בחטין שהם קשין... לתיתה  (ה"ס ולבוש) בלתיתה

 .)בה
 ,הצבי ובספרד ובערי המערב שלא יבללו החטים במיםוכבר הגו כל ישראל בשער ובארץ  (ז"ה ה"פ ם"רמב 157

  .)גזירה שמא ישהו ויחמיצו
  .ושם סמן, )להחמיץ שהות להם יהיה שלא ,לטחם צריך הלתיתה גמר אחר ומיד(וכדלעיל סעיף הקודם 

 .)ס מותרין החטים בלתיתה"כיון דמדיא דש, ומכל מקום ראה דמותר לקיימם בביתם החטים (יח ק"ס י"ח 158
 אפילו אסור זה הרי ... מיל שיעור במים שוהין הן אם ,בידים בהן עוסק איו ששוב ,הלתיתה גמר לאחר (ב סעיף 159

 .)תבקע שלא אפילו ,הפסח לאחר עד להשהותו
 הטוחים להדיח ם דרגילי, שלוקח מדות כל השה,םאסור ליקח חיטים מן בעל הרחייעל כן  (ד ק"ס ז"ט 160

דרגילין להדיח החטים , ז דאסור לקות החטים מבעל הרחיים"וכתב הט(ק יח "סי " הובא בח.)החיטים תחלה
 ).תחלה

 וצריך כיבוס בחמין ואפר , הבצק דבק בוא דאדרב, דלא מהי הדחה בעלמאראה לי (יט ק"ס תמב 'סי א"מ 161
דוקא הייו ד (י ק"ס קלח י"סוס ד"יו ך"ש והייו כמבואר ב.) שםך"ח ובש"ח ס"קל' ד סי"ובי' י וע.וחביטה

י משמע דלא שרי אלא דוקא בכבוס " מיהו באשר.' וכן הוא בתוס.בכבוס שרגילים שחובטין אותן כמה פעמים
  ). וראה דלא פליגי.שרגילים לכבסן בכמה כבוסים באפר וכבוס בחמים בכלי שי ובצון

 אי אפשר שלא יצא ,ים כבוס גדול שחובטין כמה וכמה פעמל ידישע(ה דכיתא "ב ד, ז עה"ע' והכווה לתוס
  .הרי שחביטה מועלת אף באיסור הדבק).  ושמא יש לחלק בין איסור שדבק לשאיו דבק כל כך.האיסור

 קים להו , עליהן]כים[לפי שרגילין לכבסן בכמה כבוסין באפר וכבוס בחמין ובצון ומ(ג "ה סל"ש שם פ"וברא
 ).שמפליטים כל מה שבלעו כאילו הרתיחם בכלי ראשון

 .)וקשה להעביר כולו, הדבר ידוע דכשהקמח וגע במים מיד תרכך וילוש ודבק בבגד (קטז 'סי הדשן תרומת 162
  ).דהדבר ידוע דכשהקמח וגע במים תרכך וילוש ודבק בבגד וקשה להעביר כולו( ו"ס לבוש

  .ד"סכ כדלקמן ,התפירות להתיר צריך זה שמטעם, ושם תבאר
 מאד דקין בצק פירורי ועשה מתדבק הוא ואדרבה ,הדחה על ידי עובר איו שהקמח(ד "תמז סל' וכן הוא לעיל סי

  ).בבשר מאד ודבקין
  ).היטב לכבסו צריך אלא ,בו דבק שהחמץ לפי, לא די לו בהדחה(ל "תט ס' וראה גם לקמן סי

  ).פסח של הקמח לתוך מהן יפרך שמא לחוש ויש(ו "תמב סכ' כדלעיל סי, ויש לחוש שיפרך מהן לתוך הקמח 163
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 לא די לה , אם רוצה לאכול עליה בפסח,וכן מפה שהיתה מונחת על שק של קמח אפילו של פסח
  :165 בחמין עם אפר וחביטה164 אלא צריך לכבסה, ולא בכיבוס בצונן,בניעור

באימרא שעל  וכן התפירות ש,166 צריך להתיר כל התפירות שבקצוות השקיםיבוס וקודם הככד
 שהקמח שבתוך , קודם הכיבוס168 ואם הם מטולאים צריך להתיר כל התפירות שבטלאים,167שפתו

  .התפירות אינו יוצא על ידי כיבוס

 אם רוצה לכבסם צריך להתיר כל התפירות ,ואפילו שקים חדשים שנתן בהם פעם אחת קמח של פסח
  .169שבהם קודם הכיבוס

  שלוםבריד

 
 קודם 'בס בתוכו מתבטל הוא הרי פסח של הקמח לתוך חמץ מעט יתערב אם שאף"א "ואף שתבאר לקמן סל

  ".הפסח קודם המצות ממו אופה אם הכל לדברי בפסח ויער חוזר ואיו ,הפסח
שאים , שהכ כאן שהחשש הוא שעל ידי הכיבוס יש בשקים פירורי עיסה שתייב"משא, הייו דוקא קמח בקמח

 ממו ועשה פרך שמא שתייבש הקמח על לחוש שיש(ט "תסו ס' כדלקמן סי, מתבטלים בקמח גם קודם הפסח
  .)בלח יבש לתערובת דומה שזהו לפי ,בששים בתוכה בטלים ואין...  דקים פירורין

ך ששאלו על מפה אי, ל על מאיר מאודבורק"ש ז"ר מרקל אמר לפי מהר"הח (קצז 'סי ש"מהר ומהגי הלכות 164
והורה להם שיערו , אם היו יכולין לאכול על אותו מפה בפסח, אחת שהיחוה על שק של קמח שטחו לפסח

, ר מאיר מאודבורק שהתיר לאכול על מפה"שלא כדין הורה מה, ל"ר שלום ז"ואמר לו מה. המפה וא יאכל עליה
אז לא יצא מן המפה , בץ דרך השק וכס למפהומבצ, שהייתה בתוכו קמח, כי מאחר שהיתה מוח כבר על השק

  ).רק על ידי כיבוס, על ידי יעור
ושאלו , ש על מפה שהיחו על שק קמח שטחו לפסח"אמרו לפי מהר (קלח 'ע בפסח אסורות מאכלות 'הל ל"מהרי

שלא ש דהורה "ואמר מהר. והיה מורה לערה יפה ומותר, ם מאודבורק אם רשאין לאכול עליה בפסח"ממהר
  .) כיבוסל ידי כי אם ע, יעורל ידידקמח היה מבצבץ דרך השק וכס למפה ולא יצא ע, כדין
 וצריכה כבוס כדי להשתמש עליה ,לא מהי לה יעור, ומפה שהיתה מוחת על שק קמח (א"סי תמב 'סי א"רמ

  .)בפסח
 ולא סגי ביעור ,וכס למפההקמח מבצבץ דרך השק , מפה שהיחו על שק של קמח שטחו לפסח (ו"ס כאן ח"פר

 .) אלא צריך כיבוס,לאכול עליה בפסח
א דהייו בחמין ואפר "וכתב במ(ק כא " סשם י"ח .)וצריך כיבוס בחמין ואפר וחביטה(ק יט "תמב ס'  סיא"מ 165

 .)וחביטה
ותם וכשבאים לעשות בהן קמח לפסח ומכבסים א, השקים שותים בהן קמח כל השה (קטז 'סי הדשן תרומת 166

 ראה להביא ראייה  ...או אם מטולאים,  צריכים להתיר קודם הכיבוס כל התפירות שבהן בקצוות,היטיב מקודם
.  אי אמרת חזקתו מתכבס סיטרא לא אתכבס, דאישתכח בסיטראי מידקאמר התם א, ] ב,דה ו[דם הדה ' מפ

 ע"שו .)הקמטים והתפירות איו מתכבסהא קמן שבתוך . י שם סיטרו צידי הבגד שיש שם קמטים ותפירות"ופרש
צריכים להתיר קודם , אם רוצה ליתן בהם קמח ומכבסים אותם יפה, שקים שותים בהם קמח כל השה (ו"ס

וצריך להתיר כל התפירות שבהן  (ח"סי תא 'סי א"רמ .) או אם הם מטולאים,הכבוס כל התפירות שבהם בקצוות
  .)קודם הכבוס

  ).אלא אם כן פותח את התפירות ומגרדו יפה יפה(ג "סכתא ' וראה גם לעיל סי
 ).ג"ת 'בסי שתבאר כמו שבו התפירות כל להתיר צריך הכיבוס וקודם(ל "תט ס' לקמן סי

וכן משמע שם בתרומת . דהייו אף גם מה שהוא בשולי השק שהוא האימרא, כל התפירות (ג ק"ס תא 'סי י"ח 167
  .)הדשן
 שאין לפי ,להתיר צריך שאין שבאימרא התפירות מן חוץ(ל "תט ס' כדלקמן סי,  המצהכ בסדין שעושין עליו"משא
 ).הסדין באמצע אלא האימרא על מצות לעשות דרך

 .)או אם הם מטולאים (שם ע"שו .)או אם מטולאים (שם הדשן תרומת 168
ם לכבסו ולחזור וליתן אם רוצי, הוא הדין בשק חדש שתו בתוכו קמחא דפסחא (יא ק"ס תמב 'סי זוטא אליה 169

 ואיו עובר כולו ,דהא הקמח עכשיו מתחמץ במים, צריך להתיר התפירות וכל הטלאים, בו קמחא לפסח
 וזכורי שכך היה דורש זקי הגאון .ז"ש בתרומת הדשן סימן קט"וחמץ במשהו כשיתערב בפסח כמ, מתפירות
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ם שלא התיר התפירות שבהם קודם הכיבוס ונתן בהם קמח  אפילו שקים ישני,ומכל מקום בדיעבד
  :170 יש להתיר הקמח לפסח,של פסח

 כי , שיקנה לו שקים חדשים לפסח, אבל מצוה מן המובחר למי שאפשר לו. וכל זה מעיקר הדיןכה
  :171רחוק הדבר שלא יהיה משהו בצק דבוק באחד מנקבי השק אחר הכיבוס

  שלא יתחמם הקמח

 דהיינו שאם אפשר לו יראה שיהא שהות ,172 החטים יום או יומים קודם הלישה צריך למהר לטחוןכו
 ישתדל שיהיה שהות ,ימים'  ואם אי אפשר לו שיהיה ביניהם שהות ב.ימים בין הטחינה להלישה' ב

 שהלילה מקרר את ,175 ולפחות תהא מפסקת ביניהם לינת לילה.174 מעת לעת173ביניהם יום אחד
 ואם ילוש אותו בו ביום , עדיין הוא רותח, אבל בו ביום שנטחן.176הקמח שהיה רותח בשעת הטחינה

 ואפילו נטחן בערב פסח אסור ללוש . ועל ידי כן העיסה נוחה להחמיץ,הרי הוא מחמם את המים
  .177אותו בו ביום

 וישמרנה היטב .178 אין לאסור העיסה לפסח,ומכל מקום אם עבר ולש אותו בו ביום שנטחן
  :180ק בה בזריזות יותר משאר עיסות דהיינו שיעסו,179מחימוץ

  שלוםבריד

 
גם , ורוצה לכבסו לתת בו פעם שית,  קמח לפסחאפילו בשק חדש ששם בו פעם אחת (ב ק"ס תא 'סי י"ח .)ל"ז

אם רוצה לכבסם , הוא הדין בותן בו פעם אחת אפילו קמחא דפסחא (כ ק"ס וכאן ,)כן צריך להתיר התפירות
 .)צריך להתיר התפירות

 .)אין לאסור דיעבד, אם כבסו ולא התיר התפירות ותן בתוכו קמח (ג ק"ס סוף תא 'סי י"ח 170
לפי זה אפילו אין שם תפירה וטלאי מי קשה להעביר כל הלוש בשק בקבי האריגה על כן אין  (מןהסי סוף ח"ב 171

ואפילו אין שם תפירה וטלאי קשה להעביר כל הילוש ... ח כתב "ובספר ב (ו"ס ח"פר .)ליתן בהם קמח של פסח
ומצוה מן  (ה ק"ס ז"ט .)זהולכתחילה יש לחוש ל. כ"ע,  על כן אין ליתן בהם קמח של פסח,בשק בקבי האריגה

 .)כן ראה לי , כיבוס יש לחוש שדבק הקמח בשק טפיל ידי כי ע,המובחר ליקח חדשים שלא היה בהם קמח
 ואם טחן בערב ,ו שצריך לטחון החטים יום או יומים קודם לישה"בימין ר' כתב אחי ר (רי י"סוס הלקט שבלי 172

 לפי שהקמח בשעת טחיה רותח ומחמם את .וש ממה מצה בו ביום יהא אסור לל, דהייו יום ארבעה עשר,הפסח
יש רוצין להוכיח מן  (תשא 'סי אגורהובא ב).  וקרוב הדבר לבוא לידי אסור חמור, והעיסה וחה להחמיץ,המים

 .ואם טחו בערב פסח יהא אסור ללוש מצה בו ביום.  שצריך לטחון החטה יום או יומים לפי הלישה,הירושלמי
). סה וחה להחמיץ וקרוב הדבר לבא לידי אסורישהקמח בשעת הטחיה רותח הוא ומחמם המים והעלפי 

צריך לטחון החטים יום או יומים לפי  (ט"ס ע"שו ).ח"סכ דלקמן ההלכה( א"ה סוף ג"פ ירושלמיה ממשמעות
ה רותח ומחמם  לפי שהקמח בשעת טחי,יש אומרים שאסור ללוש מצה בו ביום,  ואם טחו בערב פסח.הלישה
 .) והעיסה וחה להחמיץ,המים

 .) לפי הלישהחדפ יטחון יום א"עכ, י אפשר ואם א,ימים לפי הלישה'  לכתחלה יטחון ברושפי (יג ק"ס א"מ 173
גבי יום ) א, כא(י פרשת משפטים "וכמו שפירש רש, כוותו מעת לעת, והמחבר שכתב יום או יומיים (כו ק"ס י"ח 174

 ).ואיזה זה מעת לעת, יום שהוא כיומים(י שם " וברש.)או יומיים יעמוד
 .) רק לית לילה,ן מעת לעת דלא בעיראה ליו (שם א"מ 175
 ). ציון לילה אחד (ב"ס תה 'סי דלקמן המים כמווהייו ). וראה דמדמה למים דבעין ליה(י שם "ח 176
 .שם ע"שו .שם ואגור הלקט שבלי 177
ראה דאין לאסור , ואם עבר ולש (כו ק"ס סוף י"ח .) להקלראה לי ודאי ,ו ביוםואם אפה ב (ט ק"ס זוטא אליה 178

 .)בדיעבד
 .)ומשמרו היטב (שם י"ח 179
 .)ימהר להתעסק בה בידים בלישתה ועריכתה ואפייתה (ו"סט כדלעיל 180
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 אסור להניחם על גבי סוס ,182 או משאר מקום181 כשמוליכין השקים שיש בהן קמח מן הרחייםכז
 לפי שהקמח מתחמם בגוף הבהמה כשמונח על . שאין עליו אוכף או עור עב תחת השקים,או חמור
הבהמות הוא להזיע  ועוד שרגילות .184 ועל ידי כן הוא ממהר להחמיץ בשעת הלישה,183גבה ממש

  .185 ויש להסתפק שמא זיעת הבהמה היא מחמצת כמו מים,תחת כובד המשא

 לפי שהדעת . אין לאסור הקמח לפסח,ומכל מקום אם עבר ונתן השקים על גבי גוף הבהמה ממש
  .187ו"תס'  כמו שיתבאר בסי,186נוטה שזיעת הבהמה היא דומה לזיעת אדם שאינה מחמצת

 לקרר את הקמח שנתחמם מגוף ,ת יום או יומים בין הולכה זו להלישהומכל מקום צריך שיהיה שהו
  :188הבהמה

 שלא יתחמם , זהל גבישלא להניח הרבה שקים עם קמח זה ע , יש ליזהר לכתחלה במקום שאפשרכח
 ואם עבר והניחם ימתין .189הקמח שבשקים התחתונים מחמת כובד משא שקים העליונים שעליהם

  .191כמו שנתבאר 190יום או יומים קודם הלישה

 שלא יתחמם הקמח מחמת כובד ,וכן טוב ליזהר לכתחלה שלא לישב על שק שיש בו קמח של פסח
  :192ישיבתו

  ניקור הריחיים

 לפי שלפעמים טחנו בהם תבואה , נהגו כל ישראל לנקר הרחיים קודם שיטחנו בהם קמח של פסחטכ
שקורין (ורים חמוצים  וכל שכן במדינות אלו שכל השנה טוחנין בהם שע.193לתותה לסולת

______________ 
וס או על גבי הס] ם[ להיח ...כשמוליכים השקים שיש בהן הקמח למצות מן הרחיים (קיח 'סי הדשן תרומת 181

 ז"ס ע"שו .)ג על גבי הבהמה תחת השק" יש אוכף או עור עב כהלא אם כןא, יראה דאסור... החמור להוליכו כך 
 .) אסור להיחם על גבי בהמה שאין אוכף או עור עב תחת השק,כשמוליכים השקים שיש בהם קמח מהרחיים(
 .)מן הריחיים או לשאר מקום (ז"ס לבוש 182
 .)שתחמם מבהמה(   י ק"ס א"מ .)שהקמח מתחמם בגוף הבהמה כשמוח על גבהמפי  (שם הדשן תרומת 183
 .עיף הקודםס כדלעיל 184
ולא ברירא לן אי זיעת בהמה מכשירה , ותו דרגילות שהבהמות מזיעות תחת כובד המשא (הדשן תרומת 185

אין להקל במילתא  כל מקוםמ, ואף על גב דלפי הסברא דמי לזיעת אדם דאיו מכשיר ואיו מחמיץ.  ..ומחמצת
 מחמצת ואף על גב דלפי הסברא אין מחמצת כמו הועוד דלא ברירא לן אם זיעת בהמ (שם א"מ). דלא פשיטא
 .)ל כך אין להקל במילתא דלא פשיטא ככל מקוםזיעת אדם מ

 .) דבדיעבד יש להורות דזיעת בהמה איה מחמצתוראה לי (שם א"מ 186
 .)מחמיצין שאין פירות כמי דים  ...)ג"ת בסימן בארת בהמה של אבל( אדם וזיעת (א סעיף 187
 .ושם סמן, עיף הבאס כדלקמן 188
 מרדכי .) דלא ירתחן ויחמען,אבהו מפקד לטחוייא דלא מיתן קופייא אילין על אילין' ר (א"ה סוף ג"פ ירושלמי 189

בה שקין עם קמח זה על יזהר לכתחלה שלא להיח הר (ז"ס א"רמ .) שקים, קופיארושפי... ירושלמי  (תרא רמז
 .)במקום שאפשר, זה

וכן ... יש עוד תקה שישהה אותם יום או יומיים קודם לישה , ואם עבר והיח השקים זה על זה (כג ק"ס י"ח 190
 ).אבל יום או יומיים קודם לכן שרי, הייו קרוב ללישה(א שם " ובמ.)זה' א סוף סי"מבואר במ

 .ז"ו וסוף סכ"סכ 191
 .)ם צריך ליזהר שלא ישב על גבי השק של קמחוג (ז"ס ח"פר 192
 כבר טחו בה תבואה לתותה לסולת והוי חמץ ןמשום דזימי, והגים לקר הרחיים (ז אות ח 'סיל " מהרית"שו 193

 אבל איהו משהו ליה במיא , הייו דישראל הקדים לטחון קודם שהחמיץ, מאן דשרי ללתותלודאפי, גמור
 משום דזמין כבר טחו בהן , והגין לקר הרחים,ר יעקב מולין"כתב גדול בדורו מה (תשג 'סי אגור). ומחמיץ
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  :195 ונדבקים מאוד ברחיים,בעודם לחים קצת) 194ץ"מאל

שחוששין  (196 ונוהגין שקמח הראשון שנטחן ברחיים לאחר שנקרו אותם אין אוכלין אותו בפסחל
 ונתערב ממנו לתוך קמח זה , ונשאר דבוק בהם מעט קמח חמץ,שמא לא נקרו אותם היטב

  . או אוכלין אותו קודם הפסח,אחר הפסחמצניעין אותו עד ל)  לפיכך,197הראשון

 יש להתיר גם הקמח הראשון ,הרחיים בבגד פשתן אחר הניקור) 198סביב(ועכשיו שנהגו לכסות 
  :199לפסח

 יש להתיר לטחון בלי ניקור ,יום'  אבל כשטוחן קודם ל.יום שלפני הפסח'  וכל זה כשטוחן בתוך ללא
 שאף אם יתערב מעט חמץ לתוך ,יום' ף בתוך ל שהרי מעיקר הדין לא היה צריך לנקרם א.הרחיים

 ואינו חוזר וניער בפסח לדברי הכל אם .קודם הפסח' הקמח של פסח הרי הוא מתבטל בתוכו בס
'  וקודם ל,201 אלא שנהגו להחמיר ולנקרם,200אופה ממנו המצות קודם הפסח כמו שנתבאר למעלה

ות חכמים שתקנו בגלל הפסח כמו  כמו שלא חל עדיין כל תקנ,202יום לא חל עליו חובת מנהג זה
  .203]ו"[תל' שנתבאר בסי

 וגם אי אפשר להמתין עד , שאי אפשר בקל לנקר הרחיים, אם הוא שעת הדחק,יום' ואף בתוך ל
 204 ומותר לטחון בלי ניקור הרחיים, מעמידין על עיקר הדין,שיהיה אפשר לנקרם כי הוא סמוך לפסח

  שלוםבריד

 
 משום דזמין תו בהם תבואה לתותה ,והגים לקר הריחים (ח"ס ע"שו .) והוי חמץ גמור,תבואה לתותה לסלת

 ).לסולת
 חמוצה מתבואה עשיתה ש"יי(ט "תמב ס' כדלעיל סי, ש"שעושין ממה שכר ויי, היא התבואה אחרי ביטתה 194

 ).עצמו חמץ של כממשו אלא ,חמץ כתערובת דיו אין ,ץ"מאל שקורין
והוא , שעושין מהן שכר, וכל שכן במדיות הללו שטוחין בהם חטים ושעורים השרויין במים הרבה (ח"ס לבוש 195

לכך אסור ,  בריחים לח קצת ודבק הרבהווטוחין אותו בעוד, שהוא חמץ גמור, ץ בלשון אשכז"שקורין לו מל
  .)לטחון בה עד שיקרו אותה היטב

 כי חמץ גמור , בשעת הדחקלון אסור אפי"ובמקום שטוחין החטים ברחיים שטוחין המלצי (ג ק"ס ז"ט גם וראה
 .יז ק"ס י"ח הובא ב.)הוא

הגים שקמח וו (ח"ס ע"שו .)וקמח הראשון שטחן אחר היקור שומרין אותו עד אחר הרגל( שם ל"מהרי ת"שו 196
 .)הראשון שטחן אחר היקור שומרים אותו עד לאחר הרגל

 .)שמא תערב בו מעט ממה שדבק בריחים (ח"ס לבוש 197
 .)אי אפשר לכסות תוך הרחיים עצמו (יח ק"ס רבה אליה 198
א  הוב.) אפשר להתיר אף הקמח ראשוןי זהולפ, ועתה והגין לכסות בבגד של פשתן הרחיים (ז ק"ס זוטא אליה 199
 .כה ק"ס י"חב
 ).הפסח קודם כשאפה דוקא שם 'הב ולדעה ,אפיה בלי אפילו שם 'הא לדעה( ט סעיף 200
ואם (קודם הפסח , משום איסור לבטל איסור לכתחלה, ג ק"ס קוטרס אחרון תמב 'סי לעיל תבארהטעם לזה  201

 .) לא היה מקום להחמיר לקרו,מעיקר הדין היה מותר לערבו בידים
כבר תבטל קודם , ומאי דיש לחוש משום דזימין דטחו בהם תבואה לתותה לסלת (יב 'סי שבעה חלת ת"שו 202

וכתב בתשובת  (כד ק"ס י"ח ).שאיו טוחן על מת לבטל האיסור, ואין כאן מבטל איסור לכתחלה. שלשים לפסח
 .)שהאריך בהיתר זהש "עיי, דשלושים יום קודם פסח מותר לטחון אף בלי יקור הרחים, ב"י' חלת שבעה סי

 חל עליו להזהר , כיון ששואלין ודורשין בהלכות פסח,אם הוא יוצא בתוך שלשים יום לפי הפסח (א סעיף 203
 ).ולקיים כל מצות חכמים

גם לדידהו הוי , כי הוא סמוך לפסח או שאר הכרח, אם לא יוכלו בקל לקר הרחיים(ג י 'סי שבעה חלת ת"שו 204
ג כתב דאם לא יוכלו בקל לקר "ובשאלה י(י שם "ח). ד כתבתי"הראה לפע. לא יקורכשעת הדחק ושרי לטחון ב
  ).גם לדידהו הוי כשעת הדחק ושרי לטחון בלא יקור, או שאר הכרח, הרחיים כי הוא סמוך לפסח
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 מטעם שנתבאר ,205ר לאפות כל המצות קודם הפסחומכל מקום טוב ליזה .אם טוחן קודם הפסח
  :206למעלה

 אף על פי .לפסח בבית הרחיים בשעה שטוחנין בו תבואה לתותה] מח[ צריך ליזהר שלא יטחנו קלב
 מכל מקום האבק , רחוק מהרחיים שרוצים לטחון בהם קמח לפסח,שטוחנין אותה ברחיים אחרת

  .207בית אחד כיון ששניהם ב,שלה פורח ומתערב בקמח של פסח

 נהגו , אבל אם אין הדבר ידוע בבירור.במה דברים אמורים כשידוע לנו שאותה תבואה היא לתותה
 שהרי אף אם אותה תבואה היא לתותה ונתערב האבק שלה בקמח של , אם טוחנן קודם הפסח,להקל

  :209 ואינו חוזר וניעור בפסח208קודם הפסח'  שהרי נתבטל בס,פסח אין איסור בדיעבד

 לראות הם בעצמם טחינת , רגילין לילך בעצמם אל מקום הרחיים,י מעשה המדקדקים במצות אנשלג
  :212 וכך היו נוהגין גדולי חכמי הגמרא.211 שכן הוא בכל המצות מצוה בו יותר מבשלוחו,210קמחיהם

______________ 
 ).פ יטחן הכל קודם פסח"ועכ... ומכל מקום יאפה הכל קודם פסח (י שם "ח 205
 ומפי כך תפשט המהג במדיות אלו לאפות כל .מו לכתחלה לחוש לסברא זווכל בעל פש יחמיר לעצ(ט "ס 206

 ).72-75הערות (ושם סמן , )המצות קודם הפסח
 אפילו ,כשטוחין בריחיים חמץ לא יטחון לפסח באותו בית (הפסח קודם הוהגים דיים סוף, צדק מעגלי 207

 לא יטחו באותו בית , לתותההכשטוחין ברחיים תבוא (יא ק"ס א"מ ).כי האבק פורח ומתערב, ברחיים אחרים
  .)מעגלי צדק.  כי האבק פורח ומערב, אפילו ברחיים אחרת,לפסח

 ".חדר"פירושו בעיקר , "בית"ש בפוסקים "שמ, )יד; והערה ה(ב - א"תלח ס' וראה לעיל סי
וצריך לומר משום . וטוחין באותו בית לפסח שטוחין בו קמח אחר,  ראיתי זהרים בזהולא (כה ק"ס י"ח 208

שמא לא לתת בדרך , ואם תמצא לומר שהיא לתותה, דאיכא לספוקי שמא התבואה אחרת גם כן איה לתותה
 .)כיון שתבטל קודם פסח, גם בדיעבד ליכא איסור... שתחמץ 

 .א"סל לעילכד 209
ואשי מעשה רגילים לילך בעצמם אל  (ח"ס א"רמ .) איש ישראל צריך לילך עם טוחן לטחוןכל (רסג 'סי רוקח 210

  .)מקום הרחיים לראות הם בעצמם לטחית קמחיהם
 עשייתן על ועומדין מצוה במצות בעצמן משתדלין היו החכמים גדולי(ג "תס ס' תבאר לקמן סי, וכן באפיית המצות

 ).במצוה עצמו הוא להטפל לעשות אדם לכל ראוי וכן .עריכתןב ומסייעין בהן העוסקין את ומזרזין
  ).מצוה בו יותר מבשלוחו(א ,  וכדאמרין בקידושין מא.)שמצוה בו יותר מבשלוחו (יב ק"ס א"מ 211

 ).ל"כ(ג "תס ס' לקמן סי. ח"תלב ס' סי). שכן הוא בכל המצות מצוה בו יותר מבשלוחו(ג "ר ס' וכן הוא לעיל סי
 רבי  ...חיא בר פפא אזל ליה גבי טחוייא'  ר...אבהו מפקד לטחוייא ' ר יעקב בר זבדי ר"א(א "ג ה"ירושלמי פ 212

חיא בן פזי אזיל לגבי '  ר...רבי אבהו מפקד לטחויא ... ירושלמי  (תרא רמז מרדכי). אבון הורי לטחוייא
  .) האמוראים היו הולכים לבית הריחיםלו ומשמע התם דאפי.טחויא



  

   באיזו מצה אינו יוצא ידי חובתותנד
  ו סעיפים"ובו ט

  מצת סובין ומורסן

פירוש קליפה הנושרת מן החטה בשעת  (2בפסח לא בפת של סובין אדם יוצא ידי חובתו 1 איןא
 לפי .) אחר יציאת הקמח מתוכה5קליפה דקה הנשארת בנפה' פי (4 ולא בפת של מורסן,)3כתישתה

 שבעת ימים 8 והתורה אמרה,)7]ד["ד סימן שכ"כמו שנתבאר ביו (6שאינן קרויים לחם לענין חלה
 ומפי השמועה למדו ,' והיה באכלכם מלחם הארץ וגו9 אומר ולהלן הוא,'תאכל עליו מצות לחם וגו

  : שאין אדם יוצא ידי חובתו בפסח אלא בפת הקרוי לחם לענין חלה,10לחם לחם לגזירה שוה

 שהרי עיסה זו חייבת .11 ויוצא בו ידי חובתו, אבל מותר ללוש את הקמח עם הסובין והמורסן שבוב
  .12עשרון דהיינו ,בחלה אם יש בה כשיעור חיוב חלה

 כיון , ולש ממנו עיסה, וחזר ועירבו בתוכו,אבל אם הפריש את הסובין או את המורסן מן הקמח

______________ 
  :עיקרי ההלכות שתבארו בסימן זה 1
  ).ב- א"ס(מצת סובין ומורסן ) א(
  ).ה- ג"ס (ואשישה סולת מצת) ב(
  ).ז- ו"ס (ברותחין קמח חליטת) ג(
  ).ח"ס (כלבים עיסת מצת) ד(
 ).טו- ט"ס (שלו שאיו מצה) ה(
בפת סובין ולא בפת לא  אין יוצאין (א"ס ע"שו .)סובין בפת ולא מורסן בפת לא יוצאין אין (ה"ה ו"פ ם"רמב 2

 .)מורסן
י קליפת חיטים "סובין פירש (א ק"ס א"מ .)כתישה מחמת הושרת חטין קליפת (וסובן ה"ד ב ,עו שבת י"רש 3

 .84 'ע תשג .58 'ע תשמט .89 'ע תשמח .80 'ע תשמזרות ובאורים הע וראה .)הושרים בשעת כתישה
 .שם ע"ושו ם"רמב 4
  .)ומורסן השאר בפה (שם א"מ .)בפה השאר (ומורסן ה"ד שם י"רש 5

 אומרים יש ,בשבת גבלו ואם ,גיבול בי שאין מדברים הוא שהמורסן(ג "שכד ס' המורסן האלו זכרים גם לעיל סי
 ).לתרגולים או לבהמה מורסן לגבול סופרים מדברי אסור אבל ,התורה מן פטור שהוא

ופת סובין איו חייב  (ר"ת ה"ד )ב ,י( שם ן"ר .)ם ופטור מחלהדאילו פת סובין לא מיקרי לח (יד 'סי ב"פ ש"רא 6
 .)דאיו לחם לעין חלה (א ק"ס ז"ט .)בחלה

  .)איו מצטרף, וחזר ועירבן עמו,  אם ריקד והפריש מורסן מתוכם ...חמש רבעים הללו (ג"ס שם ע"שו 7
 ).הרי אלו פטורין, רסנן מתוכן וחזר לתוכןונטל מ(ו "ב מ"וכדתן בחלה פ

  .ג ,טזראה  8
 אלמא ,עוי לחם בה דכתיב ,בעין לחם( כזית ה"ד ב ,לז ברכותי "וכמבואר ברש, שמכאן למדים שצריך להיות לחם

  ). והתורה אמרה לחם עוי,שהאפוי בחמה איו קרוי לחם כלל(ו "תסא ס' וכן הוא לקמן סי). לחם הוי
 ".חלה"למדים מ" לחם"שהגדרת , ומהגזירה שוה למדים

 .יט ,טו שלח 9
  .)לחם לחם אתיא (א ,לח גמרא 10
 ).'וגו הארץ מלחם באכלכם והיה בחלה להלן ואמר ,לחם כאן שאמר(ט "כן הוא לקמן סו

 פירוש פת ...ל מצות מצות ריבה " ת,יכול לא יצא אדם ידי חובתו בפסח אלא בפת הדראה בלבד (ב ,י ב"פ ף"רי 11
 , כלומר שלא הוציא ממו הסובין,דעת רב אלפס שכתב פת סובין (יד 'סי ב"פ ש"ראה לפירוש ,)הדראה פת סובין

 ובמורסו שלו בסובין הקמח את הוא לש אבל (ה"ה ו"פ ם"רמב .)דאילו פת סובין לא מיקרי לחם ופטור מחלה
 .)אבל לש הוא את העיסה בסובין ובמורסן שבה ויוצא בה (א"ס ע"ושו טור .)חובתו ידי בה ויוצא פת ועושהו

חמש רבעים  (ג"ס שכד 'סי ד"יו ע"ושו טור .)ביןיחי, רסנן חמשת רבעיםובן ומוהם ושאורן וס (ו"מ ב"פ חלה משה 12
 ).השאור והסובין והמורסן מצטרפין להשלים, הללו
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 אינו ,13שעיסה זו אינה חייבת בחלה אלא אם כן יש בה כשיעור חלה לבד מן הסובין או המורסן
בין או  דהיינו שאין הסו. אלא אם כן אכל כזית לבד מן הסובין או מן המורסן,יוצא ידי חובת מצה

  :14 כמו שאינן מצטרפין לעשרון לענין חלה,המורסן מצטרפין לכזית מצה

 מכאן אתה למד , מתוך שהוצרכו חכמים לומר שאין יוצאין בפת סובין לפי שאינה קרויה לחםג
 שהרי אין יוצאין אלא בפת שיכול לבוא לידי ,15שהסובין יכולין לבוא לידי חימוץ כשיבואו במים

  .16חימוץ

 ,17ר" אבל קליפה מקש שקורין שפרייא. שהוא קליפה מהחטה עצמה,אמורים בסוביןבמה דברים 
  :18אינו בא לידי חימוץ

  מצת סולת ואשישה

 אף על פי .19 אפילו היא יפה כמצתו של שלמה, יוצא אדם ידי חובתו במצה העשויה מסולת נקיהד

______________ 
, בעים מהקמח עצמו והייו שצריך להיות בו חמש ר.)איו מצטרף, וחזר ועירבן עמו (ג"ס) "7הערה (כמובא לעיל  13

 .מלבד הסובין והמורסן
 ב ק"ס י"ח ). יש להסתפק אם מצטרף לכזית, מתוכה וחזר לתוכה ולש עמהאואם טל מורס (ב ק"ס א"מ 14

)ו מצטרף, ד אין כאן ספק כלל"ולעין חלה איין מצה, דכיון דלעומצאתי כתוב בשם  (א"ס ח"פר ).הוא הדין לע
י שאיו מצטרף לחלה הואיל ויש בו קמח " אעפ,ת המורסן ואחר כך החזירו לתוכו שאף אם טל א,ספר בית מועד

 .)ל"ואין כן דעת הפוסקים ז. כ"ע, יוצא בה ידי חובתו
, ותמה אי על כל דבריו בזה (א ק"ס י"ח .)ח מצה"מוכח קצת דבא לידי חימוץ מדיוצאין בהם י (א ק"ס א"מ 15

אין שורין מורסן לתרגולים ואין האשה שפה ] ב, לט[ה שיו ובאמת משה שלימ... דמאי קא מסתפקא ליה 
ד לתרץ "ולע(ק א "סאליה רבה ). ואיך עלם ממו כל זאת, ח"תס' והוא מחמיץ בודאי כמבואר לקמן סי, מורסן
  ".בפת סובין"שהזכיר רק , וכן פירש רביו כאן).  רק בקליפת חטין שהוא סובין,א לא מסתפק כלל במורסן"דמג
 ישהה שלא ... במים מורסן שורין אין(א "תסה ס' כדלקמן סי, הן המורסן, שיהם באים לידי חימוץ, שהולמע

 האשה תשרה לא(ד "וס, )אחד רגע אפילו לכתחלה עסק בלא עיסה להיח אסרו ... מיל כשיעור לפיהם המורסן
 ,בפסח לאכלו אסור ... ממים לח באווז מורסן שפשפו אם(ה "וס ,)במרחץ בשרה את בו לשוף ... במים המורסן את
  ).בעורו שיש בקבים כס שהמורסן מפי

 פעולת עושים האומים שמקצת ... בזכוכית בתוכם המצופים חרס בכלי(ט "תא סס' כדלעיל סי, והן הסובין
  ).הציפוי בתוך בלוע חמץ כאן יש והרי ,סובין ידי על הציפוי

 .פג 'ע ה .)י.( תורה יגדיל .וראה מראי מקומות וציוים
 אדם חימוץ לידי הבאים דברים ,'וגו מצות תאכל ימים שבעת חמץ עליו תאכל לא שאמר (א"ס תג 'סי כדלעיל 16

 .)מצה עשאן אם חובתו ידי בהם יוצא
או על ידי ). מפרק התבואה מהשבולת... שהדש (ח "שה סכ' כדלעיל סי, שפרדת מגרגירי התבואה על ידי דישה 17

 שמפרק האוכל מתוך ...דהייו לשפשף שבלים בכפות ידיו כדי שיפול הזרע מהן (ט "שיט ס'  סיכדלעיל, מלילה
  ). שמולל השבולת והדגן ופל...השבלים 
 אבל ,שבולת בעודה אותה החופה החיצוה קליפה והיא ,לאוכל שומר הוא(ה קליפה "ב ד, י חולין קיז"וראה גם רש
  ).ואה גמור אוכל ,במכתשת כשכותשין הושרת

  .שם י"בחהובא ]). ץ[ר איו מחמי"וראיתי מורין שקליפה שקורין שפריי( שם א"מ 18
 שמא כי ,השבלים זבות דהייו ,בקשין בפסח העופות יהבהבו שלא לכתחילה ליזהר יש(ו "תסה ס' וכן הוא לקמן סי

 עצמם אים באים לידי אבל זבות השבלים). ההבהוב בשעת בעופות טעם ויתן ,השבלין בתוך חמץ דגן גרגיר יש
 . חימוץ

 במים החטים בללו שבודאי ,ממו אותה ליקח אסור ,קיה סולת מוכר אם(ח "תג סי' כבר תבאר לעיל סי 19
  ).סולת מהן לעשות קליפתן להסיר

אלא על ידי שסיו את ,  לא על ידי שבללו את החטים במים להסיר קליפתן–אמם כאן מיירי שהיא סולת קיה 
  .וזו כשרה למצת מצוה. עד שהפכה לסולת קיה, בכמה פותהקמח 
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 אפילו כמצתו של  הרי כבר רבתה התורה מצת מצת הרבה פעמים לרבות,שהכתוב קראו לחם עוני
  .20שלמה

 יין או 23 כגון שעירב בה,22 פרט למצה שנעשית עשירה בידי אדם,21 מה תלמוד לומר לחם עונים כןא
  :26ב" כמו שיתבאר בסימן תס25 או שאר כל המשקין24שמן או דבש

 והוא דרך חשיבות ,27 והיא נקראת אשישה, וכן אם עשאה גלוסקא גדולה כמו ששית האיפהה
  שלוםבריד

 
שמרקד אותו בפה להוציא ממו את הסובין , שעיקר מצוות המצה היא מקמח קי, א"וכבר תבאר לעיל ס

  .והמורסן
 בן שמעון 'ר(ב , כעין האמור במחות עו, אמם סולת קיה הוא קמח שיפו אותו בכמה פות עד שיהא קי ביותר

 קולטת תחתוה ,סובין קולטת עליוה ,מזו למעלה וזו מזו למעלה זו במקדש היו פות עשרה שלש אומר אלעזר
  ).סולת

  .שגם מצה זו יוצא בה אדם ידי חובתו, וזאת למדים מפסוק דידן
 ואפילו ,ריבה מצות מצות ל"ת ,הדראה בפת אלא חובתו ידי אדם יצא לא כולי... לחם עוי ( ב"ע לו דף ברייתא 20

 טור ).קיה בפת יוצאין( א ,לז שם ).קייה סלת כלומר ,מעוג שהיה( שלמה של ה"ד שם י"רש ).שלמה של כמצות
  .)ואין אומרים אין זה לחם עוי, ויוצא במצה מסלת קיה ביותר (א"ס ע"ושו

 ]. דלעיל18כראה שייכים ציוים אלה להערה  [י"ח א"מ
 ).שבעת ימים תאכל עליו מצות לחם עוי(ג , ראה טז 21
 לא עשוי על ידי ,הייו בקיות הבא בידי שמים, ואף על גב דמצות מצות ריבה אפילו כמצתו של שלמה (ג"ס ח"פר 22

  .)אדם
ש " דאין יוצאין בהם כמא פשיט, ללחם עוים כן למה לי וא,םדמי פירות לבד אין מחמיצי (ה ק"ס תעא 'סי א"מ 23

שדבריו כוים וברורים  (ב ק"ס תסב 'סי י"ח .)ה עם מים אין יוצאין משום מצה עשירלו אלא ודאי אפי.ג"ת' סי
  .)בלי פקפוק כלל
 אדם חימוץ לידי הבאים דברים ,'וגו מצות תאכל ימים שבעת חמץ עליו תאכל לא שאמר(י תג "והייו כדלעיל רס

 היום כל שהתה אפילו ,פירות במי שילושה עיסה(א "ב סתס' ולקמן סי). מצה עשאן אם חובתו ידי בהם יוצא
 אלא יוצאין שאין ... חובתו ידי בה יוצא איו אבל. בפסח לאכלה ומותר ,חמץ זה אין ,שתפחה עד עסק בלא

  ).מחימוץ משמרה היה לא אם חימוץ לידי לבא יכולה שהיתה במצה
כדלקמן , שיכולה לבוא לידי חימוץ, אם עירב בה מיםהייו אפילו , ומה שתבאר כאן הטעם מפי שהיא מצה עשירה

 גמור חימוץ שבהם המים ל ידיע מחמיצים אלו הרי ,שהוא כל אפילו ,מים בהם שתערב פירות מי(ג "תסב ס' סי
  .מפי שהיא מצה עשירה, ומכל מקום אין יוצאין בה). כרת עליו שחייבים

  ).57הערה (תסא ' סיכום דיים אלו לעיל סי
 טוב ביום ... ודבש ושמן ביין שילושה לעיסה פרט עוי לחם ל"ת מה ... אומר עקיבא 'ר (א ,לו וגמרא ברייתא 24

 לא קמא יומא...  לביה יהושע 'ר להו כדאמר ... )י"רש ,עוי לחם בעין חובה שהמצה הראשון ילהל( ראשון
  .)בדובשא יל לושו ואילך מכאן ,בדובשא לי תלושו

 , לכל משקיןוא הדין וה.פרט לעיסה שלושה ביין ושמן ודבש (השיב הכותב אמר ה"ד )ב ,י( שם במלחמות ן"רמב 25
 הראשון דיבור שם ן"ר .) והכי תיא לה בירושלמי אין לשין את העיסה במשקין.אלא שדברו חכמים בהווה

 .) אלא שדברו בהווה, לשאר משקין דהוא הדין,שכשאמרו אין לשין את העיסה ביין ושמן ודבש(
  .)אין יוצא בה ידי חובתו מפי שהיא מצה עשירה וקרא כתיב לחם עוי (א"ס שם ע"ושו טור 26

 ידי בה יוצאין אין ,חימוץ לידי לבוא יכולה שהיא פי על ףא ,פירות מי עם במים שילושה עיסה (ו"ולקמן שם ס
  .)עשירה מצה שהיא מפי ,מיד ואפאה מחימוץ שמרה אם ,חובה

  ).57הערה (תסא ' ראה לקמן סי, סיכום הלכה זו של מצה עם מי פירות
 בר חן רב ואמר ... דחשיבותא לישא אשישה  ...ולאשישה לחלוט פרט עוי לחם (שם גמראו, ב"ע לו דף ברייתא 27

  .ב ק"ס ז"ט .)גדולה גלוסקה (אשישה ה"ד שם י"רש ו,)באיפה מששה אחד אשישה...  אבא
*  

,  ביצים72שהם , של ששית האיפה, אין זה במציאות כלל לעשות מצה גדולה כזו, והה במצות הקשות והדקות שלו
יותר , רחבה מאד' ואם תהי. שהן פחות משי כביצים,  מהמצות הרגילות שלו50גדולה לערך פי ' דהייו שתהי
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  .מצה עשירה ואינו יוצא בה הרי זו ,וגדולה

  :28 שלא תהא נראה כעין אשישה,לפיכך טוב ליזהר שלא לעשות המצה של מצוה רחבה יותר מדאי

  חליטת קמח ברותחין

 שבלילתו 31 לש אותו ועשה ממנו עיסהאחר כך ו, קודם הלישה30 הקמח ברותחין29 וכן אם חלטו
שכן (חלטה ברותחין הרי זו מצה עשירה  דכיון ש. אינו יוצא בה, כמו שאר פת33 ואפאה בתנור,32עבה

  שלוםבריד

 
שאי אפשר , קשה כאבן' תהי, המצה עבה מאד' ואם תהי. א תחזיק מעמדול, בודאי תישבר מיד, מגודל השלחן

  .לאכלה' יהי
 אפילו במצה חלל אין אם (ב"ס תפו 'סיכדלקמן  ,שבעיסה המים ריבוי מפי ,כספוג רכות במצות כאן מדובר ובודאי
 עבה מצה עושין אין (י"ס תס 'סיכדלקמן , עבה קרוב לטפח'  והיא תהי.)למעכו צריך אין כספוג ועשויה רכה היא
 פחות אבל .אפייתה בשעת בתוכה ותתחמץ בתוכה האש חום ישלוט לא שמא לחוש יש כך כל עבה שכשהיא טפח
 ומכל .טפח בו כשאין עוביו בתוך שולט התור שחום לפי ,הדין מעיקר לכתחלה לעשות מותר משהו אפילו מטפח
  .)לתור חוץ הן כשעדיין ,העבות כמו כך כל להחמיץ ממהרין שאין דקין רקיקין המצות לעשות טוב מקום
  ).64הערה (וכדלקמן שם , כעין פיתה ההוגה עתה, פ בעובי אצבע"או עכ
 שיש ומי ... קמח אחד מעשרון עשין הן מצוה של מצות 'שהג אלו במדיות והגין (ו- ה"ס תח 'סילקמן  הובא עוד
עיסות שאין ' שילוש בדהייו , הללו מצות 'בג עשרון על להוסיף יכול אחד עשרון לו מספיק ןואי רבים בית בי לו

 זה וגם ,שלו הרגילות מהמצות 20 עד 10 פי גדולה היא מהמצות אחת שכל והייו .)בכל אחת מהן יותר מעשרון
  .)34כדלקמן שם הערה  (כספוג העשויות רכות במצות מדבר לקמן שם שגם אלא .מעשי איו
 כשי צריך שממה לפי והשלישית מהראשוה גדולה יותר להיות צריכה השייה המצה (י"סלקמן שם  הובא עוד

 במצות מעשי איו זה גםו .)לאפיקומן אחד וכזית מצה אכילת על לברכת אחד כזית ביתו מבי אחד לכל זיתים
 וגם ".ביתו מבי אחד לכל זיתים כשי" ממה לתת מספקת ואיה ,כזיתים 4 או 3 בה יש מצה שכל ,שלו הדקות
  .כספוג העשויות רכות במצות מדבר כאן

 ואם אין יכולין לעמוד עליה אם .תפשט המהג לאסור מצה שחוטין משכין ממה(ט "תסא ס' עוד הובא לקמן סי
מקום אם תוחב אצבעו לתוכה ואין בצק דבק ומכל .  טוב להחמיר ולאוסרה מספק,חוטין משכין ממה אם לאו

כי אם במצות , שכל זה איו שייך במצות הדקות והקשות שלו).  אין להסתפק כלל אם חוטין משכין ממה,בו
  .הרכות

 עד שהחלל שעשה  ... וצד העליון עלה למעלה,אם עובי המצה חלק לשים(ו - ד"תסא סכ' עוד הובא לקמן סי
, כמו אצבע גודל ביוי... החלל הוא גדול כל כך  ...אם  ... ה משטח פי המצה אשר סביביותחתיו גם כן הוא גבו
 אוסרין , אלא שבתוך עובי המצה יש קב חלל כשיעור שתבאר, ואם לא עלה החלל למעלה ...אז אסרה כל המצה
ולא , ו חלל כשיעור אגוזבתוכ' שרק אז שייך שיהי, שגם זה איו שייך אלא במצה רכה ועבה). מקום הקב בלבד
  .יעלה החלל למעלה
 ,בפיו ירסקם  ...אחת בבת לפיו שיכיסם דהייו ,ביחד לאכלם צריך אלו כזית ושי(ו "תעה ס' עוד הובא לקמן סי

שגם זה איו במציאות במצות ). אחת בבת השי כזית יבלע כך ואחר ,אחת בבת כולו אחד כזית בתחלה ויבלע
  ).כדלקמן שם הערה מג(לא במצות הרכות העשויות כספוג א, הדקות והקשות שלו

 ).64והערה (י "תס ס' לקמן סיתבאר וי. אלא שאחר כך ההיגו לעשות מצות דקות וקשות דוקא
 ,דולים לא עבים וג, שראוי לעשות מצות של מצוה רקיקין וקטים,ל בדרשה"ד ז"וכתב הראב (ד ,י מח 'סי בו כל 28

 וכתיב לחם , דהוי כמו אשישה,המצות לא יהו רחבים יותר מדאי (קצג 'סי ווייל י"מהר ת"שו ).שאין זה לחם עוי
 .)דהוי כאשישה, וטוב לכתחלה שלא לעשות המצה רחבה יותר מדאי (א"ס א"רמ .)עוי

 ).לחלוט פרט ,עוי לחם(ב ,  לושם ברייתא 29
וחליטה היא מים רותחין (תסא ' טור סי). שעל גבי קמח) י"רש, רותחין (וגלשיןמ... ואיזהו החליטה ( ב ,לז גמרא 30
 ).ג קמח"ע

כיון שחוזרין ועושין אותו בצק ואופין אותו בתור לחם הוא  (ומי הכותב אמר ה"ד )א ,יא( במלחמות ן"רמב 31
 לשין ר כך ואח,בושחולטין הקמח ברותחין כדי לל( חלת מאי ה"ד שם ן"ר .) אלא שהוא חשיבות,וחייב בחלה

  ). וההו הוא דאמעט משום מצה עשירה,אותו ועושין ממו פת
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  .)34דרך העשירים לחלוט הקמח כדי ללבנו

 הואיל , יוצא בה, ואפאה בתנור,אבל אם לאחר שנחלט הקמח עשה ממנו עיסה שבלילתה רכה
  .35ובלילתה רכה אין זו מצה עשירה

חלט  בין שבלילתן רכה ובין שבלילתן עבה לאחר שנ, אבל שאר המצות.וכל זה במצה של מצוה
 לומר שמא כבר נתחמץ הקמח כשהיה בתוך  ואין כאן חשש חימוץ. אין בכך כלום,הקמח ברותחין

 לפי שרתיחת הרותחין ממהרת לבשל את ,הרותחין קודם שהתחיל לעסוק בה בידים בלישה ועריכה
 אף לאחר שנחו הרותחין ,36 וכיון שנתבשל שוב אינה באה לידי חימוץ לעולם,הקמח קודם

  שלוםבריד

 
 לחם דחשיב ,לעשות מיפסל עבה בלילתו(ה כיון "א ד,  ויבמות מ.)רכה בבלילתו מיירי לקמן (פרט ה"דב ,  לו'תוס 32

 .)דהכא מיירי בבלילתו עבה (יג 'סי ב"פ ש"רא). עשירות
 ).ואופין אותו בתור(ן שם " רמב.)בתור ייהאפ בדהדר (פרט ה"דב ,  לו'תוס 33
שחולטין (ן שם "ר).  ועושין ממו פת אה וחשובה, שהסלת מתלבן ברותחין כשלג,שהוא חשיבות(ן שם "רמב 34

  ).הקמח ברותחין כדי ללבו
 יאקר עוי לחם בתור אפייה דהדר כיון ,מעיקרא דחלטיה פ"אע בפסח חובתו ידי בה יוצא אדם (א ,מ יבמות 35

  ).בפסח חובתו ידי בה יוצא ואדם ,ביה
 לחם שפיר חשיב ולהכי ,אפיה ידי על אלא לחם חשיב ולא ... רכה בבלילתו הכא (כיון ה"ד שם 'תוסב ת"ר לפירוש
 ,כלל הוא לחם לאו אפייה דקודם ,רכה בבלילתו מיירי ... תם רביו ואומר (פרט ה"ד וכאן ,)דחלטיה ג"אע עוי
דהתם מיירי בבלילתו (ג "ב סי" פש"רא .)רכה שבלילתו כיון עוי לחם מי וחשיב ,לחם חשיבד הוא אפייתו ואחר
 .) וחשיב מי לחם עוי כיון דבלילתו רכה, ואחר אפייתו חשיב לחם, לחם לא הוילו דקודם אפייתו בתור אפי,רכה
 ,אפייה בתר הכי בתור ואי ,עיסה שבלילתה רכה וחלוטה ברותחין לא מיקרי לחם לברך עליה המוציא (טור

  .) ויוצאין בה ידי מצה,מיקרי לחם לעין המוציא וחלה
*  

, אין יוצאין בה כשאפית בתור, "מאוד רכה שבלילתה"כ עיסה "משא. מעט" עיסה שבלילתה רכה"וכל זה הוא ב
 גומא שעושין והוא ,טרוקין כגון ,בקרקע אפה אם(ז "תסא ס' כדלקמן סי, אלא כשאפית בגומא שבקרקע

 ולכך ,פת צורת עליו ואין ,מאוד רכה שבלילתה פ"אע .שם ואפה מעורבין ומים קמח שם וותין הכירה בקרקע
 חובתו ידי בו יוצא אדם כן פי על אף .ח"קס 'בסי ש"כמ סעודתו עליו קבע כן אם אלא המוציא עליו מברכין אין

  ).37הערה (ותבאר לקמן שם ). בקרקע לחמו אופהו תור לעי שאין ,עוי לחם שזהו לפי ,לכתחלה אפילו ,בפסח
 לתרגולים המורסן את שורין אין (ב ,לט משה .)ולאשישה לחלוט פרט עוי לחם רבן תו (ב ,לו הגמרא משמעות 36

 ה"פ ם"ורמב .)ברותחין שחלטו וחלוט ... חימוץ לידי באין שאין דברים אלו רבן תו( שם וברייתא ,)חולטין אבל
ואם הרתיח המים הרבה ואחר כך השליך לתוכן הקמח הרי זה מותר מפי שהוא מתבשל מיד קודם  (ג"ה

,  שאז איו מחמיץ, פירוש ברותחין, אבל חולטים,אין שורין המורסן לתרגולין (]ה[תס 'סי טור .)שיחמיץ
  .)והגאוים אסרו כל חליטה

 ברותחין המורסן את לחלוט מותר(ב "תסה ס' סי). רותחין היה מותר מעיקר הדיןב(א "תה ס' וכן הוא לקמן סי
). כלל חימוץ לידי בא איו שהחלוט ,כלום בכך אין ימים כמה ששוהה פי על ואף ,התרגולים לפי ותן כך ואחר
  ).ימוץח לידי באים אין ושוב ,בתוכן השעורין חולטיןאחר כך ו ,היטיב המים מרתיחין(ה "תסו ס' סי

*  
  .ל"ם כ"במשה וגמרא ורמב" מפורש"אף שהוא ; "ם טור"משמעות הגמרא ורמב"ומה שהקדים לכתוב 

 האי חליטה לא  ...שאין או יודעים איך ישתמר שלא יבוא לירי חמוץ"הייו כיון שהובא לקמן מלשון הגאוים 
וגם . ו יודעים באיזה אופן התירו בגמראשאין א, אפשר לפרש אשר כן הוא מעיקר הדין' והי". התידעין היכי אי

, ) הילכך אסור,וחליטה מי ליכא בזמן הזה מאן דידע למיחלט(א ,  יבב"פף "מקום לפרש כן בדברי הרי' הי
  .)הילכך כל מין חליטה אסור, ליכא בזמן הזה דידע למחלט(ג "ע ס"ובשו

הגאוים אסרו כל "אלא ש; ל"הדין באופן הלהתיר מעיקר , ם והטור"שמשמעות הגמרא והרמב, על זה כותב רביו
  ".שמא לא ירתיח את המים יפה יפה"מחשש , "חליטה

 או בהאה אפילו במשהו לאסור בחליטה כך כל מחמירין או שאין(ז "וממילא מובת המסקא דלקמן סוף ס
  ).להשהותו
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  :37ג"תס' ו שדבר האפוי אינו בא לידי חימוץ לעולם כמו שיתבאר בסי כמ,מרתיחתם

 לפי שאין אנו בקיאין , אבל הגאונים אסרו לנו כל מין חליטה ברותחין. וכל זה מדינא דגמראז
  .39 ויש לחוש שמא לא ירתיח את המים יפה יפה,38בחליטת הרותחין

 הרי כל מה ,ל פי שהוציאה מיד אף ע,ואם נפלה חתיכת עיסה של מצה לתוך הרותחין שבקדירה
כנגד '  אם יש שם ס41 אבל מותר בהנאה או להשהות עד לאחר הפסח.40שבקדירה אסור באכילה

 ודי שאוסרין , שאין אנו מחמירין כל כך בחליטה לאסור במשהו אפילו בהנאה או להשהותו,42העיסה
  :באכילה

  מצת עיסת כלבים

 כגון ,44 נתכוין בעשייתה גם בשביל אכילת אדם אם,43 עיסה שעושין בשביל הכלבים של הרועיםח

______________ 
 .)שלה הקמח לבשל מותר וטחה שחזר אפויה מצה (ג סעיף 37
 אע׳׳פ שאמרו חכמים חלוט שחלטו ברוחחין איו ,ואמר מר רב שרירא (צא 'ע ב"ח גיאת ץ"ריהלמשערי שמחה  38

 אין או סומכים ...לשין גיחה עזה הן המות רתחין ומים הרו, קמח היא החליטהל גבי עיןלשג ומו,בא לידי חמוץ
 זו או מן ויתצטן מזי) ישתמר( ושמא , שאין או יודעים איך ישתמר שלא יבוא לירי חמוץ, מעשהתעל זה לעשו

 ... ין כן אלא לחולה ולחיה בלבד על פי בקיאתיר לעשות מי שהתי ישיבות ולא שמעו בש.הקצה ויבוא לידי חמוץ
די חמוץ כון האפוי והמבושל י דברים שאין באץ לו רבן מדת,חין ודאי מצהתוכן אמר רב האיי החלוטה ברו

 ,התר האי חליטה לא ידעין היכי אימ קאת קמאי מכמה וכמה דורו אלא מיהו כולהו רבן,וחלוט שחלטו ברוחחין
עין דרי לא ימירו להם גאוים דאת ולא ה...יר להן תמה טרחי להכ וכמה ו,סהבעייחלט מולא שרו כל עיקר ל

, ) הילכך אסור,וחליטה מי ליכא בזמן הזה מאן דידע למיחלט(א ,  יבב"פ ף"רי). רח היכי היאתלהחליטה המו
 , ומוגלשין על גבי קמח הוא החלטות, אף על פי שחלוט אין בא לידי חימוץ,ל"כתב רב שרירא ז(כ ' ב סי" פש"ורא

 מצה חלוטה ברותחין מצה ,כ רב האי" וכ. בקיאיןל פילא שמעו בשתי ישיבות שהתירו זה אלא לחיה ולחולה ע
 ,חו להתיר להם מי שעורים בחליטה וכמה חולים טר, אבל דרבן קמאי אמרו לא ידעין חליטה היכן היא,היא

, ליכא בזמן הזה דידע למחלט (ג"ס ע"ושו טור .) אלא לחולה שהוקשה חליו על פי רופאים,ולא התירו הגאוים
  .)הילכך כל מין חליטה אסור

 זה חולי אירע אם (ה"ס תסו .)ד"ת 'בסי שתבאר כמו חליטה כל אסרו הגאוים אבל (ב"ס תסה 'סי לקמןוכן הוא 
 לפי ,חימוץ לידי באים אין ושוב ,בתוכן השעורין חולטיןאחר כך ו ,היטיב המים מרתיחין ,סכה בו ויש סחבפ

 בסימן שתבאר כמו במים חליטה מיי כל אסרו הגאוים שהרי ... לעשות צריך בהיתר לעשות שאפשר מה שכל
ד"ת(. 

וכבר הגו בשער  (ג"ה ה"פ ם"רמב). חמוץ זו או מן הקצה ויבוא לידי ויתושמא יצטן מז(שערי שמחה שם  39
 .) גזרה שמא לא ירתיח המים יפה יפה,ובספרד ובכל המערב לאסור דבר זה

 ומכל ... אם פל חתיכת עיסה למים רותחין בשעת רתיחתן וסילקוהו מיד מותר בדיעבד ...ולכאורה  (ד ק"ס א"מ 40
 .) בפוסקיםרוש מאחר שלא מצא בפי,מקום אין להקל

או לקיימו עד אחר ,  הכריע להקל בתערובת משהו להתיר בהאה,ו"ר וואלף ר"ח הגאון מה"ומו (ד ק"ס י"ח 41
  .ה ק"ס רבה אליההובא ב). פסח

 ).בפסח ממו להות מותר ,לקיימו שמותר דבר כל(ד "תמב סכ' וכדלעיל סי
  .)להקל בתערובת משהו(י שם "כאמור בח 42

  .אבל העיסה עצמה אסורה, "כל מה שבקדירה"והייו שלא התירו אלא 
אף ששיהם אסרו ביחד על ידי  (א"סכ תג 'סי דלעיל, מלתיתה חמור דיו אם –וראה מראי מקומות וציוים 

 ).הגאוים
 ויוצא בה אדם ידי חובתו ...חייבת בחלה , בזמן שהרועים אוכלין ממה, עסת הכלבים (ח"מ דחלה ק"פ משה 43

 ב"ס ע"ושו טור).  ואין אדם יוצא בה ידי חובתו בפסח...איה חייבת בחלה , מהאם אין הרועים אוכלין מ. בפסח
 .)אין יוצאין בה,  ואם לאו.בזמן שהרועים אוכלים ממה יוצאים בה, עיסת הכלבים(

ואם חשב ... ודעתו עליה להאכילה לכלבים או זולתן משאר בעלי חיים ולא לאכילת אדם  (שם בפירושו ם"הרמב 44
אבל אם  (ג ק"ס א"מ .) כמו שחייבת כל עיסה שאין בה דופי,ת אדם ולאכילת בעלי חיים הרי זו חייבתעליה לאכיל
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 אפילו , אם נשמרה מחימוץ, יוצאין בה בפסח,שהיה בדעתו שגם הרועים יאכלו ממנה כשירצו
 שלא היה בדעתו שיאכלו הרועים ,אבל אם לא עשאה אלא בשביל הכלבים בלבד .45הוא פת קיבר

 והיא חייבת ,46ראויה לאכילת כל אדם ואפילו נעשית מסולת נקיה והרי היא , אין יוצאין בה,ממנה
  . אלא לשם הכלבים, לשם מצת מצוה48 מכל מקום הרי לא נשמרה מחימוץ,47בחלה

 אפילו אם היה בדעתו , כגון שעירב בה מורסן הרבה, שאם אינה ראויה לאכילת הרועים49ויש אומרים
 ,כל הרבה ממנה אפילו א, ואין יוצאין בה,50 בטלה דעתו אצל כל אדם,שגם הרועים יאכלו ממנה

 , דכיון שאינה ראויה לאכילת הרועים אינה קרויה לחם כלל.51בענין שאכל כזית לבד מן המורסן שבה
  :52 וכן עיקר.ופטורה מן החלה

  מצה שאינו שלו

 והיה באכלכם 55 ונאמר להלן בחלה,54 שנאמר כאן לחם, אדם יוצא ידי חובתו אלא במצה שלו53 איןט

  שלוםבריד

 
ה בפ"כן כתב הרמב( היא פת קיבר לו אפי, אדם יוצא בההחשב בשעת לישה שיאכל ממא "ם בפירוש המש

 .))דחלה
 ).ם"הרמב בדעת( שם א"מ 45
 כיון שלא תכוין להאכילה לאדם ,על פי שראויה למאכל אדםראה מדבריו שאף  (ם"הרמב בדעת, עיסת ה"ד י"ב 46

 .) כיון שלא חשב למאכל אדם, היא פת יפהלו אפילפי זה (שם א"מ ).לא מיקריא לחם
שאין אדם יוצא ידי חובתו (א "כדלעיל ס, היא קראת לחם אף לעין מצה, והייו שאף שכאשר היא חייבת בחלה 47

  ).להבפסח אלא בפת הקרוי לחם לעין ח
אין אדם יוצא ידי (ד "תג סי' וכדלעיל סי, כיון שלא שמרה מחימוץ לשם מצת מצוה, מכל מקום אין יוצאין בה

  ).חובתו אלא במצה ששמרה ישראל מחימוץ לשם הפסח
כיון ששמרה מחימוץ לשם אכילת , יוצאין בה בפסח, שגם הרועים יאכלו ממה בפסחאם תכוין בעשייתה כ "משא
  .מצה
תג ' ל כדעה השית דלעיל סי"מכל מקום קיי, ם לא התכוין שהרועים יאכלו ממה בליל פסח לשם מצוהואף א
  ).112הערה (ותבאר לעיל שם ).  וכן עיקר.ימי הפסח יוצא בה' שאם שמרה לשם מצה שיאכלה בז(ו "סט
 .ציוים מראי מקומות ו.ט"ס של 'סי ד"יו ע"ושו טור וראה

 .)שאין זו משומרת לשם מצה (שם ע"שו .)שאין זו משומרת לשם מצה (ה"ה ו"פ ם"רמב 48
מפרש  (שם חלה ש"ר ).שמעון בן לקיש אמר כל שעירב בה מורסן'  ר,איזהו עיסת כלבים(ה "ירושלמי שם ה 49

עיסת כלבים עשית ( שם חלה ב"רע). ם ופעמים שמתערב כל כך דלא חזיא לרועי,בירושלמי כל שעירב בה מורסן
 דכיון ,חייבת בחלה,  שלא תערב בה מורסן כל כך,בזמן שהרועים אוכלים ממה, מקמח ומורסן הרבה מעורב בה
יש אומרים הטעם משום שאיו קרוי לחם כל זמן שאין הרועים  (ב"ס א"רמ .)דחזיא לרועים לחם קרין בה

 .)אוכלים ממו
 .)בטלה דעתו אצל כל אדם, אפילו אחשביה הוא לאכול (ג ק"ס י"ח .)חשב לאוכל בטלה דעתו' אפי (שם א"מ 50
 .ב"ס כדלעיל ,פסח לאכילת כשעשאה בה יוצא שבזה 51
  .)וכן ראה עיקר (שם א"רמ 52

שלא היה בדעתו שיאכלו "אלא , כ אם ראויה לאכילת רועים"משא". אם איה ראויה לאכילת הרועים"וכל זה 
לא שמרה מחימוץ לשם מצת "הרי ש, "אין יוצאין בה"ש,  דעה הראשוהבזה איו חולק על ,"הרועים ממה

 ושיהא , ולעולם בעין שיהא ראויה לרועים,לא פליג אהא דכתיבא... ש "והר(ב "ח ס"וכמבואר בפר, "מצוה
 ).משתמר לשם מצה

כה ' וסי, ב- א" יא סי'ולעיל סי, ו"יא וסט- ט"שתבאר כאן ס, וברכה בדבר הגזול, סיכום הלכות מצוה בדבר הגזול 53
  :א"ו וסי"והלכות גזילה ס, ח- ד"א וס"תרמט ס' וסי, א"תרלז סי' ולקמן סי, ד- ב"קצו ס' וסי, ו- ה"סל

, יא(ואם אים שלו איו יוצא במצוות אלו , הן דוקא בשלו, והציצית, של סכות' מיים ביום א' וד, מצוות המצה) א(
  ).א, תרמט. ט, תד. יא



46 תעא- תנג–ד "הלכות פסח ח

 אבל לא של ,אדם חייב להפריש חלה אלא כשמגלגל עיסה שלו מה להלן אין ,'מלחם הארץ וגו
 אלא אם כן נתנו לו במתנה , אבל לא בשל חבירו,57 אף כאן אינו יוצא ידי חובתו אלא בשלו,56חבירו

גזלה )  ואין צריך לומר אם,58אכל מצה של חבירו שלא מדעתו( אבל אם .שאז נעשה שלו ממש

  שלוםבריד

 
, אבל מדברי סופרים איו יוצא בגזולות. אין חייבות להיות שלו, ואילך' מיים מיום הב' מצות דו, מצות תפילין) ב(

  ). ד, תרמט. לה, כה(שמקיים המצוה באיסור גזל , מטעם מצוה הבאה בעבירה
במצות  –ולכן איו יוצא בו , )גזילה ו(ואיו יוצא בתית דמיו , חייב להחזירו לגזל, אפילו תייאשו הבעלים) ג(

, תרמט. לה, כה( במצות שאין צריכות להיות שלו –והוי מצוה הבאה בעבירה ). ח; א, תרמט(שחייבות להיות שלו 
  ).ד

ואם כן , )גזילה ו(איו חייב להחזיר לגזל אלא דמיו בלבד , אבל אם שתה ביד הגזלן שיוי שאיו חוזר לברייתו) ד(
  ).ה, תרמט(ולא הוי מצוה הבאה בעבירה ).  י,תד. יב, יא(ויוצא בו , הוי שלו לכל דבר

, יא(כיון שעל ידי גזילה באה לידו , דאין זה אלא מאץ, מכל מקום לא יברך עליו, אף שקוהו בשיוי ויוצא בו) ה(
, תרמט(מכל מקום ספק ברכות להקל , אלא שברכתו יאוץ, ואף שיש אומרים שחייב לברך). ה, תרמט. י, תד. יב
  ).ה

  ).לה, כה(שאיו אלא מאץ , אם מקיימה לא יברך עליה, שכן במקום שהיא מצוה הבאה בעבירהמכל ) ו(
  ).יא, תרלז(שאיו אלא מאץ , אין לברך עליה, פ שהיא כשרה"אע, וכן אם בה סוכתו באופן של גזילה) ז(
, ם גזל קמח ואפה פתאמ). ב, קצו(שאכילתו בעבירה וברכתו יאוץ , גם הגוזל לחם אפוי לא יברך המוציא) ח(

  ).ג, קצו(ויש אוסרים , שאין לדמות ברכת ההין לברכת המצות בזה, מברך המוציא
ושאיו יוצא במצוה הבאה , )טו, תד(שאיו יוצא אלא במצה שלו , אף במצות דרבן תקו כעין דאורייתא) ט(

  ).ה, תרמט(ושאיו מברך על מצוה שעל ידי גזילה באה לידו , )ד, תרמט(בעבירה 
כיון שעל ידי עבירה באה לו , ואפילו קאה בשיוי אין לברך עליה). ח, תרמט(אף בגוזל מן הכרי איו יוצא בו ) י(

  ).יא, תרלז. י, תד(
והוי מצוה הבאה בעבירה , )יא, תד(איו שלו לצאת בה , לא תייאשו הבעלים ומכרו או תו הגזלן לאחר) יא(

  ).ד, קצו(הין איו יכול לברך עליו ואפילו ברכת ה). ו, תרמט(
אבל איה מצוה הבאה בעבירה , איו יוצא בדבר שצריך להיות שלו, תייאשו הבעלים והשאילו הגזלן לאחר) יב(

  ).ז, תרמט(
. יא, יא(והם שלו לצאת בו , )גזילה יא(קה ביאוש ושיוי רשות , תייאשו הבעלים ומכרו או תו הגזלן לאחר) יג(

). ו, תרמט. יא, תד. לו, כה(שלא על ידי גזילה באה לידו , ויכול לברך עליה. ואיה מצוה הבאה בעבירה). ח, תרמט
  ).ד, קצו(ומכל שכן שיכול לברך עליו ברכת ההין 

  ).יא, תד(ויוצה בה ומברך , אין המצוה באה לידו בעבירה, ואפילו אם אחר כך תו הקוה לגזלן) יד(
ויכול לברך עליה , לא באה לידו על ידי עבירה, שתה ביד הגזלן ומכרו או תו הגזלן לאחרומכל שכן אם ) טו(

  ).ד, קצו(ומכל שכן שמברך עליו ברכת ההין ). י, תד(
 .)תאכל עליו מצות לחם עי (ג ,טזראה  54
  .יט, שלח טו 55

 מלחם באכלכם והיה אומר הוא לןולה ,'וגו לחם מצות עליו תאכל ימים שבעת אמרה והתורה(א "וראה גם לעיל ס
 ).שוה לגזירה לחם לחם למדו השמועה ומפי ,'וגו הארץ

 . ראשית עריסותיכם חלה)כ ,לח טוש( שאמר 56
 ואיתימא רבא אמר .מצתכם כתיב מי מצה אלא ... משלכם עריסותיכם דכתיב עיסהבשלמא  (א"ע ח]ל[ דף גמרא 57

 להלן מה ,הארץ מלחם באכלכם והיה התם וכתיב עוי לחם הכא כתיב ,לחם לחם אתיא ,שלמיא בר יימר רב
 .)משלכם כאן אף משלכם

  .א ,סו ג"ח הלכות חקרי וראה .ג"ס תרמט 'סי לקמן .ט"ס יד 'סי לעילכד, אף באופן שמותר ליטול שלא מדעתו 58
 .ד"יתבאר לקמן סי, ואם השאילו
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 ואינו יכול ,זל לתבוע אותו ממנו חייב להחזירה לו שהרי אם בא הנג,59 לא יצא,מחבירו ואכלה
  :61 נמצאת שאינה שלו,60לפטור את עצמו בדמים בעל כרחו של הנגזל

 שהרי אם בא הנגזל , אבל אם גזל קמח ועשאה מצה ואכלה יצא, במה דברים אמורים כשגזל מצהי
פ שהמצה "ואע .62 אלא משלם לו דמי קמחו ונפטר ממנו,לתבוע את המצה אינו חייב ליתנה לו

 דהיינו שעשה , מכל מקום כבר קנה הגזלן את הגזילה על ידי שינוי מעשה שעשה בה,נעשית מקמחו
 לפיכך יוצא בו ידי , ודמים בלבד הוא שחייב להנגזל, ועל ידי כן נעשית כשלו ממש,מקמח פת

  .חובתו
______________ 

אין אדם יוצא ידי חובתו באכילת  (ז"ה ו"פ ם"רמב). תי מצה גזולה אסור לברך עליה(ה "א ה"ירושלמי חלה פ 59
 טור .) דלאו לכם היא לא פיק בה...משמע מהכא דאין יוצאין במצה גזולה  (יח 'סי ב"פ ש"רא .) שגזלה...מצה 
  .)אין אדם יוצא ידי חובתו במצה גזולה (ד"ס ע"ושו

 ארבעת המיים שהיה אחד מהן שאול כל(א "תרמט ס' כדלקמן סי, של חג' מיים ביום א' וכן לא יצא מטעם זה בד
 אף על פי שכבר תיאשו הבעלים ממו הרי זה פסול ביום הראשון של ,בידו או גזול או גוב בין מישראל בין מכרי

  ).ודרשו חכמים לכם משלכם'  שאמר ולקחתם לכם ביום הראשון וגו,חג מן התורה
 , הרי הם פסולין, והלך הגזלן ועשה מהם ציצית,ם ציציתגזל חוטין שטוו לש(א "יא סי' כדלעיל סי, וכן בציצית

  ). פרט לגזול,שאמר ועשו להם משלהם
  .שדים שוה בכמה פרטים, ויתבאר לקמן בהערות

*  
ה "כה סל' כדלעיל סי, אין יוצא בהם מטעם מצוה הבאה בעבירה, אף במצות שאין צריכות להיות שלו, ויתירה מזו

 שאין התפילין , אפילו עדיין לא תייאשו הבעלים מהם,תו אפילו בתפילין גזוליןומן התורה אדם יוצא ידי חוב(
 אפילו כבר תייאשו , אבל חכמים פסלו תפילין גזולין כל זמן שהם ברשות הגזלן,צריכין להיות משלו דוקא

  ). מפי שהיא מצוה הבאה על ידי עבירה,הבעלים מהם
 לפי שהוא מצוה , אף על פי שכבר תייאשו הבעלים,הימים הוא פסולהגזול והגוב אף בשאר (ד "תרמט ס' ולקמן סי

 ). כלומר כשהוא מקיים את המצוה הוא מקיים אותה באיסור גזל,הבאה בעבירה
 והשיב שאמר ,שתית ולא בעיה היא אם ,עצמה הגזלה להחזיר הגוזל על עשה מצות(ו "גזילה ס' כדלקמן הל 60

 ).דמים בתית חובתו ידי יוצא ואיו ,בלג הדין והוא ,גזל אשר הגזלה תא
  .ואם חייב להחזירה לו איה שלו, שאם יכול לפטור את עצמו בדמים הוי שלו, )הערה הבאה(כדלקמן  61

 ,להם להחזירו חייב היה ממו לתבעו באים הבעלים היו אם ... אפוי לחם גב או גזל אם( ב"ס קצו 'סיוכן הוא לעיל 
 את לפטור יכול ואיו לבעליו להחזירו חייב שהרי( א"ס תרמט 'סילקמן ). בדמים עצמו את לפטור יכול היה ולא
 לפטור יכול ואיו ,בעייה הגזילה להם להחזיר חייב שלהם לתבוע הבעלים באו אם שהרי( ד"וס, )בדמים עצמו
 ).הגזל של היא ועדיין כלל לו קויה איה שהגזילה ומצא ,בדמים עצמו את

 כך , ודמים לבד הוא חייב לו, שקאן בשיוי,אבל גזל חטים או קמח ועשאו פת ודאי יוצא (ז"ה ו"פ  מגיד משה62
וי, אבל אם גזל חטים או קמח ועשאו מצה יוצא בה (ד"ס ע"שו .)ראה ליאה בשיודמים לבד הוא חייב לו, שק.(  

 אבדה אם אבל ... שתית ולא יהבע היא אם עצמה הגזלה להחזיר הגוזל על עשה מצות( ו"ס גזילה 'הל וכדלקמן
  ).הגזלה בשעת שוה שהיתה כמה דמיה בתית חובתו ידי יוצא ,לברייתו חוזר שאיו שיוי ששתית או

 את קה שהגזלן כיון ... לברייתו חוזר שאין גמור שיוי זה בצמר עשה הגזלן...  אם אבל (ב"סי יא 'סי לעילוכן הוא 
 כשלו היא הרי ם כןא ,הצמר דמי אלא להגזל להחזיר צריך אין בעין הוא מרהצ אם אפילו דהא ,לגמרי הצמר
 הבעלים באו שאם ,שלו ועשה בשיוי קאו כבר...  פת ואפה קמח או חטים גזל אם (ג"ס קצו 'סי .)רדב לכל ממש
 שגזל כגון. .. שיוי ל ידיע הגזילה את הגזלן קה כבר אם (ה"ס תרמט 'סי לקמן .)בדמים עצמו את לפטור יכול
 לו שחייב הוא בלבד דמים אלא ,עצמה הגזילה לו להחזיר מחויב איו הגזל בא אם שאפילו כיון ... ושיפהו לולב

  .)דבר לכל ממש כשלו היא והרי ,להגזלן לגמרי קויה שהיא מצא ...
*  

תעה ' וכדלקמן סי, שלוואחר כך כשבלעו קיים מצות מצה ב, קה אותה הגזלן בשיוי, ואף שגם כשגזל מצוה ולעסו
  ).דכיון שהה גרוו ממה הרי זו קראת אכילה(ה "סכ

לכתחלה צריך (וכדלקמן שם . היתה המצה עדיין של הגזל, שהיא עיקר המצוה, מכל מקום בעת תחלת הלעיסה
 .ב בביאור הלכה"ומש, א"ראה הגהות רעק). ללועסה עד שירגיש טעמה בפיו
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ם אין לו מצה  וא.63א"לכתחלה אין לו לצאת בו ידי חובתו מטעם שנתבאר בסימן י(ומכל מקום 
 דכיון שעל ידי עבירה באה ,65 אפילו גזל קמח או חטים מנכרי,64לא יברך עליו) אחרת על כל פנים

  .)67שנראה כמברך על עבירה שנזדמנה לידו (66לידו מצוה זו אין זה מברך אלא מנאץ

 דיל י שהרי לא ע, אבל אם נתן מצה זו לאחרים מותרים לברך עליה,במה דברים אמורים בגזלן עצמו
  :68כיון שכבר קנאה הגזלן בשינוי קודם שנתנה להם)ש( ,עבירה באה מצוה זו לידם

 אלא אם כן נתייאש ממנה הנגזל קודם שנתנה ,69 אבל אם גזל מצה ונתנה לאחרים אינן יוצאין בהיא
ומותרים הם  .)פירוש מרשות הגזלן לרשותם( שאז נקנית היא להם ביאוש ושינוי רשות ,להם הגזלן

 שכבר נתייאש הנגזל ממנה קודם שבאה , עבירה באה מצוה זו לידםל ידי שהרי לא ע,70עליהאז לברך 

______________ 
 .)לידו הציצית בא גזילה ידי שעל כיון ,מאץ אלא מברך זה דאין ,עליהם רךיב לא מקום מכל אבל (ב"סי 63
ג דקאו "דאע, כוותו על מה שפסק שם (ו ק"ס י"ח .)ט" ריש סימן תרמיין לקמןולעין ברכה ע (ד"ס א"רמ 64

הרי שגזל , הלעין חל) א, ק צד"ב(ס "כדאמרין בש... משום בוצע בירך , אפילו הכי לא יברך עליה, ביאוש ושיוי
  .)אין זה מברך אלא מאץ, סאה של חטים וטחה ואפאה והפריש ממה חלה

ל שע כיון מקום כלומ( ה"ס תרמט 'סי כדלקמן, ל הכי"לא קיי, אף שהוא יאוץ, ואף שיש דעה הסוברת שחייב לברך
 אלא מברך זה דאין ,להקל ברכות ספק ,זה על חולקים שיש ואף ... עליה יברך לא לידו זו מצוה באה עבירה ידי

  ).)לידו שזדמה עבירה על כמברך שראה( מאץ
 ועל ברכה זו אמר ובוצע ברך אץ ,ואם מיחן לא יברך עליהם כיון שאין כאן מצוה כלל(ה "כה סל' וכן הוא לעיל סי

 כמו שרהכ שהיא פ"אע ,ועשה ועבר לכתחלה סוכה שם לעשות שאין שבארו מקום וכל(א "תרלז סי' לקמן סי). 'ה
 ).מאץ אלא מברך זה אין לידו זו סוכה באה עבירה ידי לשע כיון ,עליה לברך אין מקום כלמ ,שתבאר

 שהרי שיהם ,מה לי גוי מה לי ישראל(תתב ' א סי"א ח"ת הרשב"ובשו, תרצ' ה סי"תשובת רביו יואל בראבי 65
כל מקום ראה  מ, ואף דבדיעבד כשרה...סור ם א"ל גזל העכו"דקי (ג ק"ס ז"תרל 'סי א"מ). תורת גזל והג בהם

  .)עליה דאין לברך לי
 לברך אין ... כך על מוחלין אין והגוים ... רבים של בקרקע לכתחלה סוכה לעשות אין (א"סי שם לקמןוכן הוא 
 היהש המיים ארבעת כל( א"ס תרמט 'סי .)מאץ אלא מברך זה אין לידו זו סוכה באה עבירה ל ידישע כיון ,עליה
ל שע כיון ... שיוי ל ידי קה הגזלן את הגזילה ע... כרימ בין מישראל בין ,גוב או גזול או בידו שאול מהן אחד
  .)עליה יברך לא לידו זו מצוה באה עבירה ידי

 ).מכרי בין מישראל בין, תורה דין ,שהוא כל לגוב או לגזול אסור(א "גזילה ס' והייו כמבואר לקמן הל
 אין זה מברך אלא ,כיצד מברך, טחה לשה ואפאה והפריש ממה חלה, הרי שגזל סאה של חטין (א ,צד ק"ב 66

 .)'ועל זה אמר בוצע ברך אץ ה, מאץ
 .))לידו שזדמה עבירה על כמברך שראה( מאץ אלא מברך זה דאין(ה "תרמט ס' וכן הוא לקמן סי 67
 ). אחרים מברכין בתחלה ובסוף לדברי הכל...קמח ואפה פת אם גזל חטים או (ד - ג"קצו ס' וכן הוא לעיל סי 68
  .כיון שלא קאה ואיו שלו 69

אם עדיין לא (ו "תרמט ס' כדלקמן סי, מטעם מצוה הבאה בעבירה, וגם במקום שאין צריך להיות שלו איו יוצא
 שהרי ,באה בעבירה לפי שהיא מצוה ה, אין הלוקח יוצא בה ידי חובתו אף בשאר הימים,תייאשו הבעלים ממה

  ). שהרי עדיין לא תייאש ממה, כיון שעדיין היא בחזקת הגזל,שלא כדין משתמש בה הלוקח
 גב לחם ם כן אלא א...אחרים מברכין בתחלה ובסוף (ד "קצו ס' כדלעיל סי, וכן גם בברכת ההין איו מברך עליה

 ).ט"תרמ' ש בסי"אפוי ולא תייאשו הבעלים כמ
מצוה זו ) ב. (ולכן היא שלהם ויוצאים בה, המצה קית להם ביאוש ושיוי רשות) א: (ן שי פרטיםבא לבאר כא 70

  .ולכן מותר לברך עליה, לא באה לידם על ידי עבירה
ק ג "תרמט ס 'ובסי ,))יאוש לאחר ודוקא( בו ויוצא רשות שיוי הוי לאחר ותן גזל אם (הסימן בסוף א"מ

 ראבגמן משמע  וכ, כיון דלא קיא עדיין,באה בעבירה לאחרים הוי מצוה הלופיבמלחמות משמע דלפי יאוש א(
  ).ש"ייגבי אווכרי דקאמר דליהוי יאוש ושיוי רשות ע

  ). לוקח יוצא בו ידי מצוה, לאחר יאוש,הלכך לולב הלקוח מן הגזלן(ב , והייו כמבואר במלחמות סוכה יד
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  .71לידם

 מותר לו לצאת , החזירו אותה לו ונתנו לו במתנה גמורה,ואם לאחר שנתנה הגזלן להם במתנה גמורה
  : שעכשיו אין המצוה באה לידו בעבירה, ולברך עליה72בה ידי חובתו

ו שחל " בליל ט, או מרשות הרבים לרשות היחיד, היחיד לרשות הרבים מי שהוציא מצה מרשותיב
 כיון שהיתה , ואין זו מצוה הבאה בעבירה. מותר לו לצאת בה ידי חובתו ולברך עליה,להיות בשבת

 אלא שהוא עושה בה , עבירהל ידי נמצא שלא באה מצוה זו לידו ע,שלו קודם שהוציאה או הכניסה

  שלוםבריד

 
 לגזזוה אלא ,אתון תגזזו לא ,ם"מעכו אסא זביתו כי ,אווכרי הולה הוא רב להו אמר(א , וכדאמרין בסוכה ל

 בידייהו בעלים יאוש דליהוו היכי כי ... יהו ארעתא גזלי כוכבים עובדי סתם טעמא מאי ,לכו ויהבו איהו
  ).בידייכו הרשות ושיוי ,דידהו

 ,כשרים הם הרי מהם הבעלים אשותיי כבר אם ,לאחר הציצית את הגזלן מכר ואם (א"סי יא 'סי לעילוכן הוא 
אחר יאוש אפילו  (ג ק"ס שם אחרון וקוטרס, )ללוקח מהגזלן רשות ושיוי בעלים ביאוש הלוקח אותן שקה מפי

  .)כדמוכח בהדיא בגמרא גבי עובדא דאווכרי, ביום ראשון כשר
 על לא אבל ,שאולים תפילין על לברך שמותר העיטור בשם חיים בארחות כתוב (כה 'סי י"בוכן לעין ברכה תפרש ב

 ליה דהוה ,לברך אסור גזולין על (ב"סי שם לבוש .) עד שיהא בהם יאוש ושוי רשות',ה אץ ברך דבוצע ,גזולין
  .) עד שיהא בהם יאוש ושוי רשות',ה יאץ ברך בוצע בכלל

 לברך מותר מהם ליםהבע תייאשו כבר אם ,אחר לאדם התפילין את הגזלן מכר אם (ו"סלוכן הוא לעיל שם 
 עשית לא ם כןא ... דבר לכל ממש כשלו הן והרי ,רשות ושיוי יאוש ידי על הלוקח אותם קה שכבר כיון ,עליהם
  ).גזל שם עליהן היה ולא ללוקח קויין התפילין היו כבר עשייתה קודם שהרי ,עבירה ל ידיע המצוה

 במתה תן או מכר אם אבל ,עצמו וגזלן בגב זה וכל( ו"סתרמט '  סילקמן תבארו שי הפרטים האלו גם וכן
 בעלים ביאוש להלוקח הגזילה קית כבר הרי ,ותן שמכר קודם הבעלים תייאשו כבר אם ,אחר לאדם גמורה
 מצוה באה עבירה ל ידיע לא שהרי ,עליה לברך לו ומותר ... חובתו ידי בה ויוצא  ...להלוקח מהגזלן רשות ושיוי

 ).)ממה הבעלים שתייאשו אחר אותה קה וגם( גזל לא הוא הריש ,לידו זו
 או מכר אם(ו "תרמט ס' מלקמן סי) בהערה הקודמת(כמובא לעיל , מותר לברך עליה, וכן אם קה אותה מהגזלן 71

ל ע לא שהרי ,עליה לברך לו מותר ... ותן שמכר קודם הבעלים תייאשו כבר אם ,אחר לאדם גמורה במתה תן
  .)לידו זו מצוה באה עבירה ידי

 המיטלטל דבר(א "גזילה סי' כדלקמן הל, אסור לקותו' והי, שייך לגזל' ואף שבשעה שקה אותה מהגזלן עדיין הי
 שזהו שיודע כיון ,בלקיחתו בתחלה איסור עשה ... יתן או מכר כך רואח הבעלים ממו ותייאשו גב או שגזל
  ).לקותו אסור בהאה האסור לוכ ,בהאה ואסור גוב או גזול

  ).הדין מן אדם וכל הוא בו ליהות ומותר(כדלקמן שם , אין זה איסור מעיקר הדין
 ועון ,שגב החפץ מהגב לקות אסור(ט "כדלקמן שם ס, וכל האיסור בזה הוא רק מטעם מסייע לידי עוברי עבירה

  . ואין אומרים בזה שעל ידי גזל בא לידו).מגזלן לקות אסור וכן ... עבירה עוברי ידי מחזיק שהרי הוא גדול
 אותה קה וגם( גזל לא הוא שהרי ,לידו זו מצוה באה עבירה ל ידיע לא שהרי(ו "תרמט ס' ותפרש יותר לקמן סי

  ).)ממה הבעלים שתייאשו אחר
*  

 אין ... לאחר לההשאי אם אבל ,גמורה במתה תן או כשמכר זה וכל(ז "תרמט ס' לקמן סיויתירה מזו אמרין 
 הבאה מצוה כאן ואין ,חובתו ידי בה יוצא הימים בשאר אבל  ...הראשון ביום חובתו ידי בה יוצא השואל
  .)חטא אשר עון שום השואל על שאין מצא ,לו שהשאילה קודם הבעלים תייאשו שכבר כיון ,בעבירה

 או שגזל המיטלטל דבר(א "גזילה סי' לקמן הלכד, יאוש ושיוי רשות אסור לו ליהות ממו' ואף שכל זמן שלא הי
  ).בהאה ואסור גוב או גזול שזהו שיודע כיון...  הבעלים ממו ותייאשו גב

, שמצות לאו ליהות יתו, "חטא אשר עון שום השואל על אין"בזה שמברך על האתרוג , אפשר שמכל מקום
 ידי בה שיוצא מה האה חשובה זו אין ,בהאה אסורה היא עדיין שעכשיו פי על ואף(ב "תרמט סי' כדלקמן סי

 .ז"וראה מראי מקומות וציוים שם ס). תו ליהות לאו דמצות ,חובתו
 סוף א"מ ).מי יוצא בו, ואם חוזר בעל הבית וותן אליו במתה... ש "והשיב מהר (קיב 'ע הגדה סדר ל"מהרי 72

 .))ל"מהרי(א בו  גם הגזלן יוצ,ואם האחר חזר ותו לגזלן (הסימן
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  :73 ולא באה לידו על ידי עבירה שעשה הוא, בעבירה אבל היא לא נעשית,עבירה

 כל מי שהגיע , טוב שיאמר כל אחד מהם, כשהרבה בני אדם אופין מצת של מצוה בתנור אחדיג
 ואין אדם יוצא , לפי שיש לחוש שמא יתחלפו מצת של זה לזה.מצתי לידו הרי היא נתונה לו במתנה

  .74אלא במצה שלו

 ונמצא מברך שלא ,75 שלפעמים מתחלף הקמח,טוחנין הרבה ביחדוכן טוב לומר בשעת הטחינה כש
  :76כדת

 , שהרי לא השאילה לו על מנת שיחזירנה לו, אם שאל מצה מחבירו יוצא בה ידי חובתו לכתחלהיד
' עיין סי (77 ונמצא מצה זו היא שלו ממש לכל דבר,אלא על מנת שיאכלנה ויחזיר לו מצה אחרת

______________ 
 ברם הכא הוא ,גופה עבירה אמר לון תמן. מצה גזולה איו יוצא בה ידי חובתו בפסח(ג " הג"פי שבת ירושלמי 73

 ופירש בקרבן .)כך אי אומר הוציא מצה מרשות היחיד לרשות הרבים איו יוצא בה ידי חובתו בפסח. עבר עבירה
הכא הוא עבר , גזלה לא היה יכול לברך עליה ולקיים המצוהשאלמלא לא , גופה עבירה, גבי גזל, תמן(העדה 
 וכי כך אי אומר שאם הוציא מצה מרשות היחיד לרשות הרבים שלא יצא בה ידי ,בתמיה, כך אי אומר. עבירה

   ). אלא דוקא במצה גזולה אמרו כן,חובתו בפסח
  ...ת מצה משום דהוי מצוה הבאה בעבירה שאין יוצאין ידי חוב...מצה גזולה דאמרין (ח "שמ סכ' ד סי"לבוש יו

המוציא מצה מרשות היחיד  ...  שאוכל מצה שהיא גזולה ואיה שלו,גוף המצוה שהיא אכילת המצה היא עבירה
לפי שהיא עצמה איו עבירה אלא עשה בה ,  אף על פי שעבר עבירה יוצא בה ידי חובתו בפסח,לרשות הרבים
  ). מעשה עבירה

 כי לא ,שפסק שאם הוציא מצה מרשות היחיד לרשות הרבים איו יוצא בה ידי חובתו בפסחיש מי  (ד"ס ח"פר
והתוספות , דמה עין זה לזה, וטעות הוא בידו. מצאתי כתוב בשם ספר בית מועד, ימצא חילוק בין זו למצה גזולה

אבל הי אטו , ה שיוצא בו דלא דמי לגזל דמחמת עבירה דגזל בא המצו...] ה משום"א ד, ל[בריש פרק לולב הגזול 
 וזה .ח"מ דין כ"ד סימן ש"וכן מבואר בלבוש יו. וכל שכן בדון דידן, ל"עכ, מחמת עבירה שעשית בו מי פיק ביה
  .)ע"ש וצ"ויע, ושוב מצאתי הדין מבואר בירושלמי דפרק האורג. פשוט דיוצא בה ואיה צריכה לפים

או שעשה אחת משאר מלאכות במזיד אסור לו לעולם ליהות המבשל בשבת  (א"ס שיח' אף שתבאר לעיל סיו
  ).מאותה מלאכה

פירות שהוציאם חוץ לתחום והחזירם לתחומם אפילו במזיד הרי הם כאלו  (ט"ס תה 'סימכל מקום תבאר לעיל 
  עשיית האיסור תקול ידי לפי שע,ואיו דומה להמעשר פירות בשבת שקסו אותו שלא יאכל מהם... לא יצאו 
 אבל פירות אלו היו ראויים לו כשהיה עמהם חוץ . מפי שהם טבל, שלא היו ראויים כלל מקודם לכן,לאכילה
  ). ואיו הה מן האיסור באכילתו אותם, ולא הועיל לו כלום לאכילתם במה שהחזירם לתחומם,לתחום

 ).לז 'ע( ד 'סי א"ח ציון שאלי .ה ק"ס קכד 'סי השלחן בדיוראה 
לולב '  בפן כדאמרי, לכל מי שיגיע מצות שלי הרי הם לו במתה,וטוב הוא ללמד ולומר לכל אדם (פאר 'סי רוקח 74

 .ה ק"ס א"מ .ו אות ו"פ מיימויות הגהות הובא ב.)כל מי שיגיע לולבי לידו הרי הוא לו במתה) ב, מב(וערבה 
 .) שלפעמים מתחלף הקמח, דטוב לומר כן בשעת טחיהוראה לי (שם א"מ 75
' הרי יהי, כ אם תחלף בטחיה"משא. ואפשר שאיו יוצא בה, איו קוה בשיוי, והייו שאם מתחלף בעת האפיה 76

 ).י"סל כדלעי( הברכה על איו אלא והחשש, כאן שיוי בלישה ואפיה
 אלא .הו דהא גבי אתרוג כי הדדי י,המצה שאולכי מי  הה פסולהאית לן למימר כי היכי דמצה גזול (ד ק"ס ז"ט 77

 דהוי שאול , שהוא בידו מיקרי איו שלול כן אפילו כל זמן ע,' דשאי גבי אתרוג דהדר בעיי,דאין האמת כן
 מצא , או מצה אחרת, ודמים הוא שחייב לו הוא בעדו,ה אבל מי ששואל מצה מחבירו תכוין לאוכל,בעלמא בידו

 וקידש ,ה למי שלוה מחבירו מעות דלהוצאה יתה ודומ. אלא דחוב יש לו בידו לשלם לו,שזו עכשיו שלו ממש
  ). דודאי מקודשת לו,בהם אשה

 משום דאדעתא דהכי ,השואל מחבירו טלית מצוייצת חייב לברך עליו מיד(ו "יד ס' והייו שכבר תבאר לעיל סי
 המשאיל  וכיון שאי אפשר שיברך ברכה המחוייבת על טלית שאולה אן סהדי דתכוין,השאילו לו שיברך עליו

ולפי זה ).  הרי היא שלו במתה על מת להחזיר, היא שלום כן ואם אי אפשר לו לברך עליו אלא א,בלשון המועיל
  .מכל שכן כאן בהשאילו מצה שיצא בה
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  ):א"תס

 על מצות 79 שנאמר,78 כך אין אדם יוצא במרור שאינו שלו,במצה שאינו שלו כשם שאין אדם יוצא טו

  שלוםבריד

 
 חבירו של בלולב ראשון ביום חובתו ידי יוצא אדם אין(ג "תרח ס' ע סי"ז מיירי כאן אף לדעת השו"אמם הט
  ).משלכם םלכ דבעין ,שהשאילו

 ןדסוכות ליטול לולב השאול מחבירו משום דבעי'  ביום אןקשה לי למה פסלי (ה"סקיד ' ז בסי"והקשה עליו הט
 ודאי , להחזירול מת תו לו במתה עדי חובתו אלא אם כן לו לצאת יי אפשר אמאי לא ימא כיון שידוע שא,לכם

ל שלו במתה ע'  שתכוין בעין שיהין דחייב לברך דאמרי... משואל טלית מצוייצת אי שא ומ... ל זהתכוין ע
  ). ושלא לברך על טלית שאולה מצוייצת,קושיא זאת מכריחו לחוש לספק ברכות ...  להחזירמת

כמו במשאיל , שמכל מקום כאן כולם יודו דאמרין שהמצה היא שלו ממש ויוצא בה, ז"ולפי זה מבאר כאן הט
 והודיעו שרוצה לקדש בו ,השואל חפץ מחבירו(ט "כח סי' ז סי"ע אהע"תבאר בשוש, טבעת כדי לקדש בה אשה

  ).מקודשת, אשה
ט כתב דהשואל חפץ מחבירו והודיעו שרוצה לקדש בו "ח סי"כ' ע סי"ע דבאה"צ(ק ג "תרח ס' א בסי"והקשה המ

  ). ימא הכיכא מים כן ה וא ... להחזירל מת דמסתמא אדעתא דהכי תו לו שיהא במתה ע,אשה מקודשת
 דהוי , שהוא בידו מיקרי איו שלול כן אפילו כל זמן ע,'דשאי גבי אתרוג דהדר בעיי(ז כאן "ועל זה מיישב הט

 , או מצה אחרת, ודמים הוא שחייב לו הוא בעדו,ה אבל מי ששואל מצה מחבירו תכוין לאוכל,שאול בעלמא בידו
 ,ה למי שלוה מחבירו מעות דלהוצאה יתה ודומ. בידו לשלם לו אלא דחוב יש לו,מצא שזו עכשיו שלו ממש

  ). דודאי מקודשת לו,וקידש בהם אשה
 כדי דהשאילו ,קדושין לטבעת אתרוג בין לחלק שיש ד"לע(ח "צח ס' ז סי"ת צמח צדק אהע"ותבאר יותר בשו

 אין דהא להוכיח דבאו אלא ,למתה כלל תכוין שלא ש לומרי דהתם ,אתרוג מהשאילו טובא עדיף בו לקדש
 לשון שאמר אף ,הכא כ"משא ,ליה יהיב דבשאלה בהדיא המפורשים דברים לסתור סמכין לא ל זהוע ,בו יוצאין
, דושין ידוע לכל שהוא דרך מתהוק ,אשה המקדש כדרך להאשה יתו שהוא ל דעתע השאילו פ"עכ הרי ,שאלה

 ומה ,מזו מפורשת להחזיר ל מתע מתה לך אין ם כןא ,הבמת ליתו יוכל שהוא דעת על השאילו הרי ם כןא
 כ"משא … שאלה זה קורא לכן ר כךאח לו ירוזשיח י אםכ לחלוטין לו תו דלא משום הייו שאלה לשון שאמר

 דהוי ןדמפרשיש לומר י, לא שהוא יתה לאחר דרך תיהו ,לבד לו שאלה רק כאן שאין ,וציצית אתרוג בהשאילו
  ).כפשוטו לבד שאלה

*  
. יד' כמובא לעיל מסי, ל דאמרין הכי אף לעין טלית ואתרוג"אמם למעשה קיי. ז"ע והט"כל זאת היא דעת השו

  .ואילךכה ' ותבאר בדובר שלום ע
 במצה ... בירושלים שי מעשר של במרור חובתו ידי אדם שיצא מהו חמא בר רמי בעי (ב"ע לט דף גמרא 78

 רבא אמר ,תקון דאורייתא כעין רבן דתקיו כל דילמא או ,פיק דרבן מרור בלא פיק דלא הוא דאורייתא
  .)ומרור מצה מסתברא

  .כמו מצה, שגם מרור צריך להיות שלו, וכן הוא לעין שלו
ל סתפק כיון דמרור "ק ז"ר אשיל ממרפור"מה (קצג 'סי ווייל י"מהר ת"שוכמובא ב, ואף שיש מסתפקים בזה

 מידי דהוה אאסא דאמר להו רבא לההו , ישראל לא יעקור מרור מן הקרקעם כן א, פסול וגזול,איתקש למצה
   .) הוי כקרקעום הכיוראה לי דלא דמי דהתם גבי אסא מתקיים בקרקע מש. בפרק לולב הגזול' דמזבי אסא כו

ג כתב דיוצאין " קצי וייל בסימן"ומהר. יש שסתפק אם יוצאין במרור גזול דאיתקש למצה(ט "ובכסת הגדולה הגה
  ).במרור הגזול

י "שהביא בשם מהר ד"לאפוקי מספר כסת הגדולה בסימן ת (א"ס סוף תעה 'סי ח"פרמכל מקום חלק עליהם ב
אמרין כל , המרור שלו' והייו שגם לעין שצריך שיהי). ד" וליתא לע,ג שיוצאין במרור הגזול]צ[וייל בסימן ק

  .ןדתקיו רבן כעין דאורייתא תקו
 אף על פי ,הגזול והגוב אף בשאר הימים הוא פסול(ד "תרמט ס' כדלקמן סי, וכן הוא לעין מצוה הבאה בעבירה

מיים מיום שי ואילך איו אלא ' והייו אף שמצות ד).  לפי שהוא מצוה הבאה בעבירה,שכבר תייאשו הבעלים
מכל מקום ). טילת לולב איו אלא מדברי סופריםשחיוב , ואילך... ומיום שי (ב "כדלקמן שם ס, מדברי סופרים

  .אסרה בה מצוה הבאה בעבירה
, עליה יברך לא ,לידו זו מצוה באה עבירה ל ידישע כיון מקום כלומ(ה "כדלקמן שם ס, וכן הוא לעין איסור ברכה
 .אף שמיום שי ואילך איו אלא מדברי סופרים). אפילו מיום שי ואילך
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 וגם עכשיו בזמן הזה שמצות אכילת מרור אינה . לכל הלכותיהם80 הוקשו זה לזה,'ומרורים וגו
 מכל מקום כל מה שתקנו חכמים תיקנו כעין של ,81ה"תע' אלא מדברי סופרים כמו שיתבאר בסי

  :82תורה

  שלוםבריד

 
 .יא ,ט במדבר 79
 .)ומרורים מצות על הכתוב קישןה (ומרור מצה ה"ד א ,לו .)הוקשו יחד (ומרור מצה ה"ד שם י"שר 80
 בזמן אבל ,יאכלוהו ומרורים מצות על שאמר ,אכל שהפסח בזמן אלא איה התורה מן מרור מצות(סעיף טו  81

 .)למקדש זכר שתיקו ,סופרים מדברי אלא איו הזה
 דאורייתא כעין רבן דתקיו כל דילמא או ,פיק דרבן מרור אבל פיק דלא הוא דאורייתא במצה (שם גמרא 82

  .)ומרור מצה מסתברא רבא אמר ,תקון
שכל מה שתקו חכמים (ב "קפה ס' סי). שכל מה שתקו חכמים תקו כעין של תורה (א"ס קסא 'סי לעילוכן הוא 

 חכמים שתקו מה שכל(ב "תעב ס' סי).  תורהלפי שתקו דבריהם כעין של(ט "רצו סי' סי). תקו כעין של תורה
 שתקו מה כל( ב"ס תפט 'סי ).תורה של כעין תקו חכמים שתקו מה שכל(ט "תעה סכ'  סי.)תקו תורה של כעין

 ).תורה של כעין תקו חכמים שתקו מה שכל( ו"וס ,)תורה של כעין תקו חכמים



  

  בהם המצה דין מים שלשין תנה
  ד סעיפים"ובו ל

  מים שלנו

 דהיינו ,2 אבל לא בפושרין, אין לשין אותה אלא במים צוננין, שאדם אוכל כל ימי הפסח1 המצהא
 4 לפי שבקל תוכל לבוא לידי חימוץ כשאין המים צוננין אם לא יתעסקו בזריזות.3כחמימות הרוק
 ואין צריך לומר , לנו חכמים ללוש בפושרין לפיכך אסרו,5 ואין אנו בחזקת זריזין כל כך,יתירה מאוד

'  אלא שהגאונים החמירו ואסרו כמו שנתבאר בסי,אבל ברותחין היה מותר מעיקר הדין (6בחמין
  :)7ד"תנ

 אלא צריך , או מהמעיין8 ואפילו במים צוננין אסרו חכמים ללוש בהם בו ביום שנשאבו מהנהרב

______________ 
  : עיקרי ההלכות שתבארו בסימן זה1
  ).ו- א"ס(מים שלו ) א(
  ).י- ז"ס (המים והולכת הלתאופי ) ב(
  ).יד- א"סי(ק " שחל במוצשהחג בליל לאפיה שלו מים) ג(
  ).יז- ו"סט (התקופה לילב ושל מים) ד(
  ).כא- ח"סי (השאיבה וכלי ,מצוה למצת השאיבה) ה(
  ).ג- ב"סכ (ובארות מהרות ת מים שלושאיב) ו(
  ).ח- ד"סכ (פושרין או לו שלא במים לש) ז(
 ).לד- ט"סכ (בעיסה ותבלין מלח תערובת) ח(
 היכא דאיתמר ...איבעיא להו עברה ולשה מהו (א ,  גמרא מב.)ושוין שאין לשין את העיסה בפושרין (א ,לו ברייתא 2

 ולא דמי לבציקות .עברה ולשה בחמין קרובה למזיד היתה ואסור (י"רשופ, )איתמר והיכא דלא איתמר לא איתמר
דהייו ). דהכא בעין למיקסה דעברה אדרבן, ממלא אדם כריסו מהן): א, פסחים מ(ין דאמרשל כרים 

ולכן מותר לאכילה בשאר , אין יוצאים בהם מטעם שאים מצה שמורה, שראיו שאים חמץ, שבצקות של כרים
עברה ולשה כ "משא. לשם מצת מצוה, יאכל כזית מצה שמורה באחרוה, ואם אכל אותם בליל הסדר. ימי הפסח

  .מחשש חימוץ, אסור בכל ימי הפסח, בחמין
 אף אם יאכל כזית מצה , דאסור באכילה משום חימוץ...י משמע "מלשון רש (לא 'סי ב"פ ש"ראוכתב על זה 
 , דכל היכא דאיכא למיחש משום חימוץ אין לחלק בין כזית מצה לשאר אכילה... דגרע מבציקו של כרי ,באחרוה

ם " דגרע מבציקות של עכו, אם ירצה לאכול כזית מצה באחרוה...י אסר אפילו "ורש (טור .)י"הלכך ראה כפרש
 םוכל הגאוי(ק ' חמץ ומצה סי'  ארחות חיים הל.) באכילה...י לאוסרו אפילו "הסכים לפירשדוי אבי  וא...

 כי גם בשאר ימים , בכל אלה שהם משום חמץ,ל הסכימו שאין חלוק בין יום ראשון לשאר הימים" זםוהחכמי
  .)פושרים... אין ללוש במים  (ג"ס ע"שו). אסר החמץ

 .ו"סכ לקמןכמה אופי פושרים תבארו 
וסתם פושרין אין חמין יותר (ד "קפח ס' ד סי"א יו" וכמבואר ברמ.)דהייו כחמימות הרוק (טו ק"ס י"ח 3

 .)דהייו כחמימות הרוק(ו " סכלקמןן הוא וכ). מחמימות הרוק
ז "ב ה"ירושלמי פ). ממהרין להחמיץ, פושרין(י שם " ורש.)ושוין שאין לשין את העיסה בפושרין (א"ע לו דף ראגמ 4

והא תין כל המחות ילושות בפושרין .  אבל לשין אותן בצוין, בפושרין מפי שהן מחמיצין...אין לשין מצה (
 והכא הדבר מסור לשים ,ים והכהים זריזין הן תמן הדבר מסור לכה,ל"אמי בשם רשב' ר. ומשמרן שלא יחמיצו
 .שם י"חהובא ב). והשים עצילות הן

 הכא כל ישראל , כלומר ואף על פי דהכא זריזים ישראל מותרין,ועל זה אמרו ושוין (כ"ה ה"פ משה לחם ראה 5
 .) דאין זריזין מיקרו בכי האי,אסורין

 .)וכל שכן בחמי האור, במים שהוחמו בחמה (שם י"רש ו.) בחמי חמה...אשה לא תלוש  (א ,מב 6
 בחליטת בקיאין או שאין לפי ,ברותחין חליטה מין כל לו אסרו הגאוים אבל ,דגמרא מדיא זה וכל (ז סעיף 7

 .)יפה יפה המים את ירתיח לא שמא לחוש ויש ,הרותחין
 .יתבאר לקמן סוף הסעיף 8
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  .9להלינם קודם שילוש בהם

 , שהמעיינות הן רותחין מעט, לפי שימי ניסן עדיין מימות החורף הן,10ומריםוטעם לינה זו יש א
  .11 דהיינו לאחר שנשאבו מהמעיין, לאחר שנתלשו ממקום רתיחתןלפיכך צריך לצננם לילה אחד

 לפי שהכה עליהם חום השמש , צריכין גם כן צינון לילה אחד12 ממעיינותומי הנהרות שאינן נמשכין
  :13ביום ונתחממו מעט

 לאחר 14 כדי שיעבור עליהם צינון כל הלילה, ולכתחלה יש ליזהר לשאבן קודם כניסת תחלת הלילהג

______________ 
 ע"ושו טור .) במיא דביתו ...אשה לא תלוש אלא במים שלואמר רב יהודה  (א"ע מב דף יהודה דרב מימרא שם 9

  .)אין לשין אלא במים שלו (א"ס
  .יתבארו לקמן שתי שיטות, אלא שבטעם תקה זו). שקסוה חכמים והחמירו(ד "כדלקמן סכ, והיא תקת חכמים

פסחים (רין במי שהיה כדאמ, שעדיין ימות הגשמים הן, מפי שבימי יסן המעייות חמין (שלו ה"ד שם י"רש 10
הלכך מלין בלילה , לפיכך כל העולם צון ומעייות חמין,  בימות הגשמים חמה מהלכת בשיפולו של רקיע,)ב, צד

  .)ומצטין
 ועל ידי כן מתחמם כל גוף הארץ עם ,שהחמה מהלכת אז בשיפולו של רקיע סמוך לארץ(ג "ותפרש יותר לקמן סכ

 אבל גוף הארץ , גבי הארץ הוא קר ומקרר גם כן מקצת עובי הארץ מלמעלה אלא שהאויר שעל,המים שבתוכה
  .ושם סמן, ) ולכך גם המים שלמטה הן חמין מעט,מלמטה הוא חם בימות החורף יותר מבימות החמה

 שאסור לאפות קודם ,ר תן פסק בפירושו מפסחים"והרב יהודה ב(ב , ת עט לא"ג ל"שהובאו דבריו בסמ, ן"ריב 11
ן פירש "והריב, הליה בלילה' י לא תפרש כמה זמן תהי"והייו שברש).  לפירוש רביו שלמה...חר עמוד הש

  .שצריך לצם עד עמוד השחר
או חצי , )מתחלת הלילה על עלות השחר(הליה כל הלילה ' אם תקת חכמים שתהי, אלא שיש בזה שתי שיטות

 .כדלקמן סעיף הבא, )מחצות עד עלות השחר(לילה 
והערה , ב"סכ לקמןכד,  גרע טפישלגים והפשרת גשמים מיכ דין הרות מ"משא( ממעייות שמשכין :ל"צאו 12

 . מראי מקומות וציויםוראה ).109
 ).אסיר עד דבייתי, אלא אפילו במיא דמלו מהרא ביומיה, ולא מיבעיא במיא פשורי דאסיר (א ,כט פסח 'הל ג"בה 13

 שחשו חכמים לעיירות שאין ,י בתשובותיו שכתב שאין לשין אלא במים שלו"בדברי רש (תפה י"סוס ה"בירא
ומיהו אין .  משמע מדבריו שבהרות ליכא למיחש. והם רותחין, אלא מי בורות ובארות הובעים,להם מי הרות

כיון דמעייות  ( יד'ות פסח סיהלכ והוא במחזור ויטרי .ל 'סי ב"פ ש"רא הובא ב.)לפרוץ גדרים של ראשוים
 דבשעת שאיבתם , שאין להם מי הרות אלא מי בארות ובעים ממי מעייות, חשו חכמים למי רוב עיירות,רותחין

  ).לפיכך ידלם מבערב כדי שיצטו. חמים הם
לזמן יציאתן  כי אין הקפדה רק במימי הבורות והמעיות שהן סמוך ש אומריםולפי זה הטעם י (ד ,ח מח 'סי בו כל

 , ואין זה כלום. כי כבר תקרר הזמן, אבל למימי הרות המושכין דרך יום או יומים אין להקפיד כל כך,מן המקור
בין שהם , בין שהם מי בורות ומעייות (א"ס ע"ושו טור ).שאף במימות אלו הכה עליהן חום השמש ביום וחממן

 אבל לא , הוא במעייות ובורות דהם רותחין,במים שלא לו דעיקר הקפידה תבי כ"דרש (ב ק"ס ז"ט .)מי הרות
 . אלא שחשו חכמים לרוב עיירות שאין להם אלא מי בורות ומעייות, שביסן אין החמה מהלכת במים,הרות

 א"ס ח"פר .) שאף בהרות המושכים מכה עליהם חום השמש ביום ומחממן, ואין זה כלוםתב על זהוהכל בו כ
לאפוקי ממאן דאמר שאין הקפידה רק במי הבורות והמעייות שהן סמוך לזמן . ם מי הרותומה שכתב בין שה(

 .אבל למימי ההרות המושכין דרך יום או יומים אין להקפיד כל כך כי כבר תקרר חומם, יציאתן מן המקור
  .)שאף במימות אלו מכה עליהם חום השמש, וליתא

 ולא ,לכתחלה יש לשאוב מן ההרות אם אפשר לו(ב " כדלקמן סכ,מאשר בארות, ומטעם זה עדיף לשאוב מהרות
 ).107הערה (ותבאר לקמן שם ).  לפי שמי הבארות בימות החורף הם רותחים יותר ממי ההרות,מן הבארות

ר "והרב יהודה ב. . .ולפי זה הטעם אסור לאחר שאיבתם לאחר התחלת הלילה (ב ,לא עט ת"ל ג"הסמ משמעות 14
משמעות דבריו היא שצריכה להיות הליה . ) שאסור לאפות קודם עמוד השחר,תן פסק בפירושו מפסחים

  .)מסתברא דוקא שלו כל הלילה (קכה 'סי א"ח א"הרשב ת"שווכן הוא ב. מתחלת הלילה עד עלות השחר
, היום וכיוצא צריך שיליו כל הלילה בביתי בר תן בין ששאבו בין השמשות או בתחילת "ולדעת הר (א"ס ח"פר 

 דיכול לשואבן ,ן וכדפרשין"ולעין הלכה קטין כסברת הריב ... ולפיכך כתב שאסור לאפות קודם עלות השחר
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  .שנתלשו ממקום רתיחתן

 מותר ללוש בהם לכתחלה למחר לאחר שיאיר ,ובדיעבד שעבר ושאבן לאחר כניסת תחלת הלילה
 שבכל ששה ,השחר לפי שעיקר צינון הלילה הוא מחצות עד עמוד . אם שאבן קודם חצי הלילה,היום

  .15שעות הללו מנשבת רוח צפונית

 שצריך שיעברו , אפילו שאבן אתמול קודם עמוד השחר,16אבל קודם עמוד השחר אסור ללוש בהן
  .18 רצופין17 כל ששה שעות שמחצות הלילה עד עמוד השחר,עליהם לאחר שנתלשו ממקום רתיחתן

 לשאבן היום בכל שעה שירצה  רשאי,אבל כשרוצה ללוש בהן למחר לאחר שיעלה עמוד השחר
  .19 שהרי יצטננו כל הלילה,מהיום

 אף לאחר שנתלשו ממקום , אבל ביום, שאין שם חום השמש20ומכל מקום עיקר הצינון הוא בלילה

  שלוםבריד

 
ולפי זה אם שאבן אחר שכס הלילה צריך שימתין עד שיעבור , פ צריך שיליו כל הלילה" ועכ,אימתי שירצה

 ).ה"א בתשובה בסימן קכ"וכן דעת הרשב, עליהם עוד יום ולילה אחרת
ועוד דהוי ליה למיתי שלו , ומורי הרב רביו יצחק אומר לא תה תורה למלאכי השרת (רכט 'ע רכב 'סי ק"סמ 15

והטעם לפי דעתי משום דאז רוח צפוית משבת עד , אלא אין ליה רק מחצי הלילה עד עמוד השחר, כל הלילה
וכיון שהגיע חצות לילה בא רוח , כור היה תלוי למעלה ממטתו של דוד (ב ,ג ברכות והייו כדאמרין ).רהבק

  .)צפוית וושבת בו ומגן מאליו
 רק שלו כל הלילה , שמע מיה דאין לחוש מתי שאבו,מדלא הזכיר כי אם הליה (רל 'ע שם ק"סמ הגהת 

 כדי שיהא עמוד השחר אחריו בכלל , לילה רק שיהא אותו רוב אחרון של. או רוב הלילה לכל הפחות,לכתחילה
 דאף בשאבו אחר התחלת הלילה מותרין ,ראה לפי עיות דעתי (ש"הרא וכתב ש"ומ ה"ד ד"ס ח"ב ).הליה

 והציון לא תלוי בזמן ,וצריך ציון (א ק"ס ז"ט .)ב שעות מששאבו" ואפילו לא עברו עליהן י,כשלו כל הלילה
 כיון שרוח , דוקא סוף הלילה גורם הציוןש לומר אלא שגם בלילה עצמה י,ה שאז יש צי,האלא דוקא בליל
 ). דבדיעבד אם שאבו בלילה יש להקל ללוש בהן ביוםתבח כ"וב(ק א "א ס" מ.)ק"ש הסמ" כמ,צפוית משבת אז

 יותמיימו הגהות .) שאסור לאפות קודם עמוד השחר,ר תן פסק בפירושו מפסחים"והרב יהודה ב (שם ג"סמ 16
 .) דשמא סוף הלילה גורם הציה...י פסק בפירוש שאסור לאפות קודם עמוד השחר "והר (ל אות ה"פ

 ).רוהטעם לפי דעתי משום דאז רוח צפוית משבת עד הבק, אין ליה רק מחצי הלילה עד עמוד השחר (שם ק"סמ 17
 כדי שיהא עמוד , אחרון של לילה רק שיהא אותו רוב. רוב הלילה לכל הפחות...שלו  (רל 'ע שם ק"סמ הגהת

  ).השחר אחריו בכלל הליה
ולא ).  צריך שימתין עד שיעבור עליהם עוד יום ולילה אחרת,ולפי זה אם שאבן אחר שכס הלילה(א "ח ס"פר 18

  .סגי בסוף הלילה הראשון ותחלת הלילה השי
ק דסגי בחצי "ובין לדעת הסמ, ה כל הלילהג וסייעתו שצריך לי"אשר בין לדעת הסמ, והייו שבזה שוין שתי הדעות

  .צריך שיהיו רצופין, השי של הלילה
מדלא הזכיר כי ומיהו .  אף כי לו אחרי כן כל הלילה,ויש מחמירין לאסור כששאבו מבעוד יום (שם ק"סמ הגהת 19

ת " שו). הפחות או רוב הלילה לכל, רק שלו כל הלילה לכתחילה, שמע מיה דאין לחוש מתי שאבו,אם הליה
ויכולים לשאוב יום אחד לימים  (א"ס ע"שו). וכן או והגין לשאוב יום אחד לימים הרבה(קכה ' א סי"א ח"הרשב
 .)הרבה

תן פסק ' והרב יהודה בר(ג שם "ן והסמ"לפירוש הריב). הלכך מלין בלילה ומצטין (שלו ה"ד א ,מב י"רש 20
 .) לפירוש רביו שלמה ... דאימר סוף הלילה גורם הציון... השחר בפירושו מפסחים שאסור לאפות קודם עמוד

 ש לומר אלא שגם בלילה עצמה י, שאז יש ציה,הוהציון לא תלוי בזמן אלא דוקא בליל (א ק"ס ז"טופירש ה
  .) כיון שרוח צפוית משבת אז,דוקא סוף הלילה גורם הציון
). רתיחתן ממקום שתלשו מעת שעות ב"י עליהם שיעברו(ה "וף סכמבואר לקמן ס, י"ועוד יש מי שפירשו בדברי רש

  .ושם סמן
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  :21 שחום השמש מחממן, אינם מצטננים כלל,רתיחתן

 שהחמה ,עט לפי שבלילה כל מי מעיינות ונהרות הן רותחין מ, שטעם לינה זו22 אבל יש אומריםד
  .23 תדע שבעלות השחר אתה רואה עשן על הנהרות,מחממתן תחת הקרקע

 דהיינו שישאבם תחלת ,24לפיכך כשרוצה ללוש בהן צריך שכל הלילה יהיו תלושין ממקום רתיחתן
 אבל .25 שכבר נתחממו בתחלת הלילה, ואם שאבן לאחר תחלת הלילה אסור ללוש בהן,הלילה ממש

 מכל מקום כבר נצטננו , אף שכבר נתחממו בליל אתמול, ממשהמים שנשאבו בתחלת הלילה
 לפי שהחמה גבוהה מהן ,26 שהמעיינות הן צוננים ביום,מחימום זה כשהיו מחוברין במעיין יום תמים

  :27והקרקע שתחתיהן צוננת ומצננתן

 שקודם בין השמשות .28 ולפי טעם זה אין לשאוב המים ללישת המצות אלא בבין השמשות בלבדה
 שהרי לא עבר יום תמים מסוף לילה ,ין לא נצטננו המים מרתיחתן שהיו רותחין בלילה העברעדי

שאין הכל בקיאין לצמצם ( ואחר בין השמשות יש לחוש שמא כבר הוא אחר תחלת הלילה .העבר
  . וכבר נתחממו המים מעט,)29תחלת הלילה ממש

 אלא אם ,ן מועיל למים לפי סברא זו שאין צינו,30ואין להם תקנה ללוש בהם אפילו לאחר כמה לילות

______________ 
  ). הכה עליהן חום השמש ביום וחממן,שאף במימות אלו (מח 'סישהובא לעיל מהכל בו , כמו בהרות 21
 שהוא עדיין מימות , לפי שהחמה מהלכת בימי יסן,ראה לי הטעם (ב 'סי השלם ביראים ממיץבי אליעזר ר 22

, ראין דבריהן'  ואמר ר,)ב, צד(מי שהיה טמא '  דחכמי אומות העולם אומרים בפ, בלילה תחת הרקיע,םהגשמי
 .)ולפי זה הטעם שאבו בתחלת הלילה מותרות מיד. הלכך אין להם תקה אלא שלא יהיו בלילה במחובר

 .)אה עשן על ההרותשבעלות השחר אתה רו, תדע, שהחמה מחממתן תחת הקרקע (ובלילה ה"ד ב"ע צד דף י"רש 23
ץ היה "ר אליעזר ממי"אבל ה (ל 'סי ב"פ ש"רא .)הלכך אין להם תקה אלא שלא יהיו בלילה במחובר (שם יראים 24

 .) הלכך אין להם תקה אלא שלא יהו בלילה במחובר...מפרש 
ר תחלת ואסור לשואבן אח( שם ש"רא .)ולפי טעם זה אסור לאחר שאיבתן לאחר התחלת הלילה (שם יראים 25

 ).הלילה
 .)שביום מעיות צוין ובלילה רותחין (ב ,צד גמרא 26
בהיות השמש תחת , ורתיחתן איה אלא בלילה(בביאור שיטת היראים , עט ת"ל ג"לסמ ביאור מזרחי א"מהר 27

, ואיו רואה פי התהום, אבל ביום שהשמש למעלה מן הארץ. שאז מחמם התהום שהוא מקום הווייתן, הקרקע
שאם שאבן קודם תחלת , וצריך לומר שהוא סובר... שביום מעייות צוים ובלילה רותחים ... ים בהכרח הם צו
שהקרקע ביום קרה , מפי שצריכין להיות ביום מחוברים בקרקע, אין ללוש בהם, בעוד השמש על הארץ, הלילה

 .א ק"ס ז"ובט, י"בב הובא). ומקררתן
ל וכן עמא דבר "ש ז"וכתב אדוי אבי הרא (טור ).לשאבן בין השמשות,  דברוכן עמא( ב"ס יד כלל ש"ראה ת"שו 28

  .)או בין השמשות, )סמוך לבין השמשות(ושואבין אותה מבעוד יום  (א"ס ע"ושו ).לשאבן בין השמשות
ולפי זה הטעם שאבו בתחלת (כמבואר ביראים שם , כששאבו בין השמשות מותר ללוש בהם מיד, ולפי שיטה זו
 אם מקום ומכל(ה "כדלקמן סכ, אלא שאו איו סומכים על דעה זו אלא בשעת הדחק). ותרות מידהלילה מ
 יש שהרי ,הלילה בתחלת מיד בהם וילוש ,טוב יום ליל של השמשות בבין פסח בערב מים לשאוב טוב אפשר

 ).שלו כמים חשובים הם הללו שמים אומרים
 .)ואן אין מלאכי שרת לכוין איזה זמן מיקרי התחלה ,שמצד הדין מותר בתחלת הלילה (א ק"ס ז"ט 29
 שם מזרחי א"מהר).  אף כי לו אחרי כן כל הלילה,ויש מחמירין לאסור כששאבו מבעוד יום(ק שם "הגהות סמ 30

 שהרי אין , לא שאבן בתחלת הלילה אין ללוש בהם אפילו לאחר עמוד השחראם... רוש רבי אליעזר ממיץ לפי(
אליעזר '  דלר,ודרך כלל כוותו לומר(וביאר דבריו , י"הובאו דבריו בב). לא יהיו בלילה במחוברלהם תקה אלא ש

ל דכל "וסובר הרב ז ...  אין לשין בהם אפילו לו כל הלילה,ממיץ אם שאבו מבעוד יום בעוד השמש על הארץ
 ). אפילו עברו עליהם כמה לילות אין לשין בהן לעולם,ששאבו אחר תחלת הלילה



57 תעא- תנג–ד "הלכות פסח ח

ומה שהזכירו חכמים  (31 ואין הלינה מוספת להם עוד צינון,כן נצטננו במחובר לקרקע יום תמים
 שבלילה המעיינות הן , כדי ללמדנו שהלינה במחובר לקרקע היא הגורמת האיסור, הוא32לינה

ב שעות "די שיעברו עליהם י כ, וממילא נשמע שצריך לשאבם בבין השמשות, אבל לא ביום,רותחין
  ):ב שעות של לילה העבר" שיצטננו מרתיחתן שהיו רותחין י,של יום תמים במחובר לקרקע

 ולא ,34 דהיינו שישאבן בבין השמשות,33הסברות'  לכתחלה יש להחמיר כחומר ב, ולענין פסק הלכהו
  .35ילוש בהן עד לאחר שיאיר היום למחר

 לשאוב בשעה שברי לו שעדיין לא 36 יקדים מעט,שמשות ממשואם אינו יודע לכוין לשאוב בבין ה
ואין לחוש לו שמא עדיין . )37א"רס' ושיעור אורך בין השמשות עיין בסי(עבר כל אורך בין השמשות 

 אבל אם הוא . שהרי לפי סברא הראשונה מותר לשאוב לכתחלה בעוד היום גדול,הוא יום גדול
 שהרי אף לפי , לא ישאב עוד, הוא אחר התחלת הלילה וכבר,חושש שמא כבר עבר כל בין השמשות

  .סברא הראשונה צריך לשאוב לכתחלה בהתחלת הלילה ממש

______________ 
 וה ליה דה, כללה אין לו תק,ה הן ביום הן אחר תחלת הליל,ה שיש רתיחה דשאב בשע,וכל האסר (שם ז"ט 31

 ,מוכח בהדיא מתוך דבריו הללו (שהאריך במה והה ה"ד א"ס ח"פר .) שאין ציון מועיל בהם כלל,כמים חמין
 דפירש דמים שלא לו ,אליעזר ממיץ' פירוש רל( לה 'סי א"רמ ת"שו .)שמים ששאבו ביום אין להם תקה לעולם

 .יג ק"ס י"בח הובא). אין להם תקה
 דאם , דליה מאי עבידתה, דאם כן היכי קאמר אין לשין אלא במים שלו,אבל קשה על דבריו (א ,רי "כקושית הב 32

 ,ה ואם שאבו בתחלת הליל, אפילו לו אסור ללוש בהם,שאבו בעוד השמש על הארץ או אחר תחלת הלילה
  ).אפילו לא לו מי מותר ללוש בהם

 אין וצה לומרור,  כשהולכים בי אדם ללון,וצריך לדחוק ולומר דליה דהכא קרי לתחילת הלילה(ח שם "ותירץ הפר
 ואז אפילו מיד מותר ללוש , ולין בבית, דהייו שמתחילת הלילה עקרין כבר ממקורן,לשין אלא במים שלו

  ).בהם
 .לא קודם ולא אחר כך, שאיבת המים דוקא בין השמשות' שתקת חכמים היא שתהי, י שיטה זוובכל אופן ברור לפ

, והגים לשאוב אותן בין השמשות ומליין אותן כל הלילה עד הבוקר, הלכך לצאת ידי כל הדיעות (א"ס לבוש 33
 .) לשין בהר כךואח

אדם בכל יכלתו לצמצם ולכוון שישאב המים הילכך יזהר כל  (לא 'ע המצות דלישת מיא 'הל ל"מהרי .אחרוים 34
וכן המהג לדקדק לשאבן בין  (א ק"ס משה דרכי ).בין השמשות דהייו בין שקיעת החמה לצאת הכוכבים

לכתחלה ראוי להתרחק  (א ק"ס סוף ז"ט .)סמוך לבין השמשות (א"ס א"רמ .)או סמוך לו ממש, השמשות
 .)דמן הדין לשואבן בין השמשות ממש (א ק"ס א"מ .)הלכה למעשהוכן יש להוג ... מלשאוב עד כי תשקע החמה 

  ). פן יטעו באור הלבה,וכון ליזהר להמתין ללוש עד שיאור היום הרבה( רכב 'סי ק"סמ הגהת 35
 אלא ... השחר עמוד משעלה מתחיל זמו שחר של שתמיד ,התמידין כזמן הוא התפלות וזמן( א"ס פט 'סי לעיל 'עי

 הלבה מאור שעלה ידי על טעות לידי באו אחת שפעם לפי ,שבחברון עד המזרח פי כל שהאיר דע ממתיים שהיו
ג "ושיה מהאמור לעיל ס, "עד לאחר שיאיר היום"ומטעם זה כתב כאן ). בשחר במזרח הוצץ אור שהוא ודימו

  ".עד עמוד השחר"
אזי יקדים לשאוב סמוך ,  הכוכביםשאם הוא יום המעון ומסופק בזמן המדוייק של שקיעת החמה ושל צאת 36

שהוא (ולא סמוך לסוף בין השמשות , ) אחר השקיעה או קודם השקיעה–שהוא ספק אצלו (לתחלת בין השמשות 
יותר טוב שיקדים קצת  (שם ל"מהריכמבואר ב, ) קודם צאת הכוכבים או אחר צאת הכוכבים–ספק אצלו 

רשאי לשאוב סמוך לבית ,  לכוין ממש בין השמשותאלא שאי אפשר (שם א"מ .)משיאחר עד זריחת הלבה
לכן שואבין אותו סמוך לבין השמשות , ולפי שאין הכל יודעין לכוין שיעור בין השמשות (א ק"ס י"ח .)השמשות

  .)אחר שקיעת החמה
 שהרי ... גדול היום בעוד לכתחלה לשאוב מותר הראשוה סברא לפי שהרי", וממשיך ומבאר הטעם שעדיף להקדים

 ".ממש הלילה בהתחלת לכתחלה לשאוב צריך הראשוה סברא לפי אף
 .ותבאר בהערות לעיל שם, ת"ויש בזה חילוק בין שיטת הגאוים לבין שיטת ר. ו"סעיף א וס 37
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 38 ומותר ללוש בהן למחר, יש לסמוך על סברא הראשונה,ובדיעבד שעבר ושאבן בעוד היום גדול
ו  אם נשאב39 מותר ללוש בהם למחר, וכן אם עבר ושאבן לאחר תחלת הלילה.לאחר שהאיר היום
  .40קודם חצות הלילה

 לפי שיש .41ב שעות מעת שנשאבו"ומכל מקום יש להמתין מללוש בהם עד שיעברו עליהם י
ב שעות " שאין המים מצטננים מרתיחתן שהיו רותחין בימות הגשמים עד שיעברו עליהם י42אומרים

  :מעת שנתלשו ממקום רתיחתן

  הלנת והולכת המיםאופני 

 אלא במקום , ולא בחדר אחר, שלא ילינם בתוך בית החורף,מים יש ליזהר לכתחלה כשמלינים הז
 , אלא במרתף, לא ילינם באויר, ואם אויר העולם הוא חם.43 כדי שיצטננו באויר העולם,מגולה

 לא . ואם אויר העולם הוא קר.)ואם אין לו מרתף יניחם בתוך הבית (חוםשהמרתף הוא קר בזמן ה
  :44א ילינם באויר אל.יניחם במרתף שהוא חם בזמן הקור

 , קודם זריחת השמש, או לתוך חדר מקורה, וכשמלינם באויר צריך ליזהר להכניסם תחת התקרהח
 ואפילו .45ואף ביום המעונן עובר חום השמש דרך העבים ומחמם המים. שלא יתחממו בחום השמש

ם תחת לפיכך יותר טוב להלינ. 46 אם ישתהו הרבה בחמה, אין הכיסוי מגין עליהם,הם מכוסים
  .47 שמא ישכח להכניסם קודם שיזרח השמש,התקרה

______________ 
י " דהא לרש,מיהו בדיעבד אם שאבו מבעוד יום מותר ללוש בהם לכתחלה (ש"הרא וכתב ש"ומ ה"ד ד"ס ח"ב 38

 ג"סי לקמן וכד.)ראה מדברי האחרוים שיש להקל... ובדיעבד אם שאובין בעוד יום  (םש י"ח .)אין איסור כלל
 ).לכתחלה בהם ללוש כשרים יום מבעוד ששאבו המים שאף כהאומרים שהעיקר(

ח "וב (א ק"ס א"מ .)ראה לפי עיות דעתי דאף בשאבו אחר התחלת הלילה מותרין כשלו כל הלילה (שם ח"ב 39
, שאבן אחר תחלת הלילה... ובדיעבד אם  (שם י"ח .) שאבו בלילה יש להקל ללוש בהן ביום דבדיעבד אםתבכ

 .)ב שעות"ראה מדברי האחרוים שיש להקל ללוש בהם אחר י
ג לדעת "וכדלעיל ס). אבל לאחר חצות לילה אסור,  דוקא ששאבו קודם חצות לילהוראה לי(ק ב "אליה רבה ס 40

 אם ,היום שיאיר לאחר למחר לכתחלה בהם ללוש מותר ,הלילה תחלת כיסת לאחר ושאבן שעבר ובדיעבד(י "רש
 .)השחר עמוד עד מחצות הוא הלילה ציון שעיקר לפי .הלילה חצי קודם שאבן

 .)ב שעות"אחר י (שם י"ח 41
 אלא ,י לאו דוקא שלו לילה אחת"לרש( הטור לפירוש ,)הלכך מלין בלילה ומצטין (שלו ה"ד א ,מב י"רש 42

 ומשהין עד ,ולפי טעמו השואבין בבקר(ש שם "ה ורא" וראבייראיםולפירוש ה, )ב שעות מששאבו"שעבר עליהם י
 ). הערב מותר

 .ל דמותבי ליה תותי ככבי" לשון הגאון ז,ומים שלו (ד ,ח מח 'סי בו וכל ,ק 'סי ומצה חמץ 'הל חיים ארחות 43
 ). לצן המיםראה לדעתו שצריך להעמיד המים במקום מגולה

כי המרתף , ישימם באויר, ואם העת קר, שהוא קר, ישימם במרתף, ואם העת הוא חם (ב"ס יד כלל ש"הרא ת"שו 44
). ייחם באויר כי המרתף הוא חם, ואם הזמן קר. ואם הזמן חם ייחם במרתף שהוא קר (א"ס ע"ושו טור .)חם

  .י"וכן הוא לקמן ס
 א"ס ע"שו .) ביום המעוןלו ואפי,הכיסם בבית טרם יזרח השמש עליהםוצריך להשכים ול( שם חיים ארחות 45

 .)ואפילו ביום המעון, וצריך להשכים ולהכיסם לבית קודם שיזרח השמש(
 .)ואם יכסו במפה יתחממו (ב ק"ס י"ח 46
א "ס א"רמ). ועכשיו הורגלו להעמידם תחת תקרה מפי פשיעה שלא יכיסום בבית בהשכמה(ארחות חיים שם  47

  ).שמא ישכח להכיסם בהשכמה, ויותר טוב להעמידם תחת התקרה(
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 אפילו זרחה ,48 מותר ללוש בהם,ומכל מקום אם הלינם באויר ולא הכניסם קודם זריחת השמש
  : אלא מצאן צוננים, אם לא נשתהו שם עד כדי שיוחמו המים בחום השמש,49השמש עליהם

 יש ליזהר ,51המרתף לבית הלישה כגון שמוליכן מן ,50 כשמוליך המים ביום תחת אויר הרקיעט
 שלא יתחממו מעט בחום , או שמוליכן במקום זריחת השמש52 אם הוא יום המעונן,לכסותן במפה

  .השמש

ואם מוליכן בכלי זכוכית אין מועיל מה שמכסה במפה על גביהם כי חום השמש עובר דרך דפנות 
א יום המעונן צריך לכסות על  ואם הו.וצריך לכסות המפה על הדפנות שכנגד זריחת השמש (53הכלי

  .)כל הדפנות

 כגון בשעת שאיבתן מהנהר או מהמעיין שמוליכן ,אבל כשמוליך המים בלילה או בבין השמשות
 .54 שהרי כבר שקעה החמה ולא יתחממו עוד, אין צריך לכסותו כלל,משם לביתו דרך אויר הרקיע

  .55 שלא יפול לתוכם שום דבר חימוץ,אלא שנהגו לכסותן

______________ 
 ראה שאם לא שתהו שם עד כדי שיוחמו ,ואם פשעו בזה (שם חיים ארחותבשם , אבי אדוי וכתב ה"ד י"ב 48

, ואם לא הכיסם בהשכמה (א"ס א"רמ .) מותר ללוש בהן לכתחילה, אבל מצאן כשהן צוין,המים בחום השמש
 .)איו מזיק, דו כל כך עד שהוחמואם לא עמ

  .)ואפילו עמדו בשמש (ב ק"ס א"מ 49
 אסורה העיסה הוחמה כן ידי על אם ,לתור סמוך או ,השמש תחת ולש עבר(ח "תט ס' וראה כעין זה לקמן סי

 ).מותרת לאו ואם ,באכילה
 מכסה לא אם כןא, עוןג דאין להוליך המים תחת הרקיע ביום המ"ק וסמ"דכתב בסמ (קטו 'סי הדשן תרומת 50

 יומא ,)ב, כח (ביומא פרק הממוה (ב ,לא עט ת"ל ג"סמ).  יצוצי החמה זורחים במים ומחממתן ...אותם במפה
 ומטעם זה ראוי להזהר .'וקאמר דפקא מיה לכדרבא דאמר אשה לא תלוש לא בחמה כו, דעיבא כוליה שמשא

וטוב שלא להוליך המים בחמה  (רל 'ע רכב 'סי ק"סמ. )קיע שלא להוליך המים לבית התור מגולות תחת הר,קצת
,  זמן מרובהת וראה שאין לחוש רק שלא לשהו. אותו במפהה מכסאלא אם כן, או תחת הרקיע ביום המעון

  .)יש לכסותן, וכשמוליך המים תחת אויר הרקיע (א"ס א"רמ ). לפי שעהלו יש ליזהר אפיכל מקוםומ
 .וכאן מבואר דין הולכת המים. ו"תט ס' תבארה לקמן סי, חת אויר הרקיעהולכת הקמח והמצות לתור ת

כשמוליכין המים מן הבית או מן המרתף לבית שרוצה  (א"ס לבוש). שלא להוליך המים לבית התור(ג שם "סמ 51
 .)כשמוליך המים ביום תחת אויר הרקיע אל מקום בית הלישה (ג ק"ס י"ח .)ללוש בו

 דרכי .)מגולים תחת החמה או ביומא דעיבא (שם הדשן תרומת .)תחת הרקיע ביום המעוןבחמה או  (שם ק"סמ 52
  .)אם הוא יום המעון (ד ק"ס משה
 'סי ומצה חמץ 'הל חיים ארחות י"עפ ,)המים ומחמם העבים דרך השמש חום עובר המעון ביום ואף (ח"ס וכדלעיל

 .)עוןואפילו ביום המ(א "ע ס"ושו, ) ביום המעוןלוואפי (ק
דכיון דזורח , אבל אם הם בכלי זכוכית לא מהי כיסוי, ג מהי כסוי"ודוקא בכלי חרס ועץ וכה (ד ק"ס י"ח 53

  .)ל"ב וק"תק' ועיין לקמן סי... השמש תוך הזכוכית מבעיר יותר משהם מגולים 
 ,השמש עין כגד תהאו שמיחין ,מים מלאה לבה זכוכית אצל פשתן של עורת שמקרבין(א "והייו כדלקמן שם ס

  ).ותדלק להעורת גהה שיחזור
 ). צריך ליזהר שלא תחמם ...השמש זורח שם ... אם הוא סתום בזכוכית(ה "תט ס' וראה גם לקמן סי

בשעה שממלאים אותו בערב  (שם הדשן תרומת בשם ,)שכבר שקעה החמה, אבל אין לחוש שיתחממו (ג ק"ס א"מ 54
דלעת ערב בשעה  (ג ק"ס י"ח .) שהרי כבר שקעה החמה קודם וליכא למיגזר כלל,י ליכא למיחש למיד ...מן ההר
 ).אין צריך לכסותן כלל, שכבר שקעה החמה, ששואבין

, יראה דמהג הוא לכסותם (שם הדשן תרומת ).ויכסם יפה יפה (לב 'ע סוף, המצות דלישת מים 'הל ל"מהרי 55
ומכל מקום  (ד ק"ס משה דרכי .)ג"אותה וכה] ם[ דבר המחמוהייו משום זהירות יתירה שלא יפול לתוכו שום

ק "א ס"לפירוש המ, )יש לכסותן, וכשמוליך המים תחת אויר הרקיע (א"סא " רמ.)הגו לכסותן אף בשעת שאיבה
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  : ונקי57 בבגד לבן56ם זה נוהגין לסנן המים בשעת השאיבהומטע

 ואף שבכל יום אויר העולם הוא חם .58 מותר לשאוב מים בבין השמשות אחד לצורך ימים הרבהי
 שאין חום , כיון שהם בתוך הבית, אף על פי כן אין המים שבתוך הכלי מתחממין,מחום השמש

  .59השמש מכה עליהם

 בין ביום , ואם אויר העולם הוא חם יניחם במרתף,באויר תחת התקרהומכל מקום בכל לילה יניחם 
  :60 עד הלישה,בין בלילה

  ק" שחל במוצשמים שלנו לאפיה בליל החג

 ,ו באחד בשבת" אם חל ט,61ח"תנ'  מטעם שיתבאר בסי,ו" הנוהגים לאפות מצה של מצוה בליל טיא
 שאי אפשר להם .62 של ליל ששי סמוך לחשיכה בבין השמשות,'צריכים הם לשאוב המים ביום ה

 אפילו יום טוב לפי שאסור להכין משבת ל, אפילו מבאר שבחצר,לשאוב בבין השמשות של ליל שבת
  :65 ובין השמשות ספק שבת הוא,64ו"תי'  כמו שנתבאר בסי,63בדבר שאין בו מלאכה אסורה

  שלוםבריד

 
ש "כמ, והוא רק מהג וזהירות יתירה שלא יפול לתוכו שום דבר המחמם(ק ג "י ס"ח). שלא יפול דבר לתוכן(ג 

 ). שםבתרומת הדשן
 'הל ל"מהרי בשם ,)ל ויסן המים כדי להשליך משם חמץ או חיטה שבמים"וכתב עוד מהרי (ז ק"ס משה דרכי 56

והגין לסן  (ט ק"ס א"מ ).ויסן את המים כדי שלא יהא בהן שום גרעין של חמץ (לב 'ע סוף, המצות דלישת מים
   .)המים

 איסור מחזיקין אין הדין מעיקר אבל .ששואב פעם בכל קי בבגד המים שיסן טוב (ח"סמ תסז 'סי לקמןוכן הוא 
 .)מספק

איזה ' כדי שאם יהי, ומהג שלו להשים על גבי הקקן בגד פשתים לבן מלובן(י אות יב "הגב, שיירי כסת הגדולה 57
 כדי שלא ,וכתב בשיירי כסת הגדולה דמהג שלו לסן המים על ידי בגד לבן (ו ק"ס י"ח]). ד[שום חמץ ישאר בבג
 .)יפול בהם שום דבר

ויכולים לשאוב יום אחד  (א"ס ע"שו). וכן או והגין לשאוב יום אחד לימים הרבה (קכה 'סי א"ח א"רשבה ת"שו 58
 .)לימים הרבה

 מחמת זריחת החמה שהוא ,ולא חיישין שמא יחזרו ויתחממו תוך הכלי כשישהא אותם ימים רבים (א"ס לבוש 59
 .) תזרח השמש ותכה עליהםם כן אלא א,שהם בכלי תוך הבית אים מתחממין מן השמששכ, על הארץ כל היום

 .ז"ס כדלעיל 60
, וותים טעם למהגם, דהייו בליל יום טוב, יש והגין ללוש במוצאי שבת... ואם חל ערב פסח בשבת (סעיף ד  61

 ).לפי שחביבה מצוה בשעתה
ומביאין מים  (תקמג רמז סוף מרדכי .)ג מן ההר או מן הבאר"י שואבין ליל ,ד בשבת"וכשחל י (רסה 'סי רוקח 62

כשחל פסח  (א"ס א"רמ .) או יאחר ויחלל שבת, שמא יקדים קודם הערב שמש, ולא בערב שבת,ג"ללוש באור י
 .)'דהייו בליל ה, ג"יש לשאוב המים אור י, באחד בשבת

 ,וצאי שבת לאותן שאופין במרושפי (ד ק"ס א"מ ).היאך היה מותר לשאוב בשבת לצורך יום טוב(י סוף הסימן "ב 63
 לכן ,ום טוב ואין שבת מכיה לי,ין השמשות דצריכין לשאוב ב,רב שבת ולא בע,וצאי שבתואין יכולין לשאוב במ

 )).י"ב ('השייכה ליום ו' ישאבו בליל ה
 ולא יאמר ...רב ברגליו בשי  צריך לע...  או לשבת ויום טובהמערב לשי ימים טובים של גליות (ב"ס שם ע"שוב 64

  .) אפילו בדיבורום טוב לשבת או משבת ליום טובמפי שאסור לעשות שום הכה מי, כלום
שאסור להכין משבת לחול אפילו בעין שאין בו שום סרך  (י"ס רד 'סיתבאר לעיל , איסור ההכה משבת לחול

). בת לצורך הבדלה במוצאי שבת וכל כיוצא בזה כגון להביא יין מהמרתף לבית בש, אלא טלטול בעלמא,מלאכה
 ואסור להכין כלום ,ם טובהרי זה כמו מכין משבת ליו (ד"סי תצד 'סי לקמןתבאר , ומשבת ליום טוב שלאחריו

 .) אפילו בדבר שאין בו שום סרך מלאכה,ם טובמשבת ליו
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דם בין השמשות סמוך לחשיכה קו'  ישאב ביום ו,' ואם שכח ולא שאב בבין השמשות של ליל ובי
  .67 שמותר לשאוב המים אפילו בעוד היום גדול66 שיש לסמוך על האומרים,מעט

אפילו אין בור  (68 נכריל ידי ישאב ע,ואם שכח ולא שאבו קודם בין השמשות ונזכר בבין השמשות
 ובבין השמשות לא גזרו על , שאמירה לנכרי היא שבות,בחצירו וצריך להוליכן דרך רשות הרבים

  .)69א"רס'  כמו שנתבאר בסי,מקום מצוהשבות ב

  שלוםבריד

 
 אסור לעשות בו ...בכל מקום  וזהו קרא בין השמשות ,ספק חשכה ספק איה חשכה (א"ס רסא 'סי כדלעיל 65

 .) ואם עשה חייב אשם תלוי, כיון שהוא ספק לילה,מלאכה מן התורה
 ,מהיום שירצה שעה בכל היום לשאבן רשאי ,השחר עמוד שיעלה לאחר למחר בהן ללוש כשרוצה (ג"ס דלעיל 66

  .י" והייו שכן הוא לשיטת רש.)הלילה כל יצטו שהרי
 אין זה טעם ולפי(ו - ה"כדלעיל ס, שצריך לשאוב דוקא בין השמשות,  היראיםואף שלכתחלה יש לחשוש לשיטת

 שישאבן דהייו ,הסברות 'ב כחומר להחמיר יש לכתחלה ... בלבד השמשות בבין אלא המצות ללישת המים לשאוב
  ).השמשות בבין

 ללוש ומותר ,אשוההר סברא על לסמוך יש ,גדול היום בעוד ושאבן שעבר ובדיעבד(מכל מקום תבאר לעיל שם 
 ).לכתחלה בהם ללוש כשרים יום מבעוד ששאבו המים שאף כהאומרים שהעיקר(ג "וכדלקמן סי, )למחר בהן

דמי ... א "במ (ה ק"ס י"ח .)רב שבת מבעוד יום ישאוב בע,' דאם שכח לשאוב בליל ה,ראה ליו (ד ק"ס א"מ 67
 .)ישאוב בערב שבת מבעוד יום' ששכח לשאוב בליל ה

 .שם י"חהובא ב). ם לשאוב בין השמשות"או יצוה לעכו( שם א"מ 68
  ). בין השמשות...ולדבר מצוה מותר לעשות בה כל דבר שהאסור בשבת עצמה הוא מדברי סופרים (סעיף א  69

יש (ק ב "תרה ס' ז סי"ותבאר בט. אלא לצורך יום טוב שלאחריה, ואף שכאן איה לצורך מצות שבת זו עצמה
 , שאחריוום טוב בשבת אין לשלוח בשביל יכל מקום ומ...ם שהוא שבות מדרבן מפי לולב "עכולדחות אמירה ל

  ).ד"כלע
 דכיון שהמצוה גמרת בו ביום עשאוהו חכמים ,וכל זה כשרוצים לקברו בו ביום(י "תקכו ס' וכעין זה הוא לקמן סי
 אפילו בדבר שאיסורו איו אלא ,ום טוב שי אסור לחלל י, אבל אם לא יקברו אותו עד הערב,כחול לעין מצוה זו

 אמירה התירו לא (ג"סכ שכח 'סיוכן לעיל ).  כריל ידי אפילו ע... לצורך מצוה העשית בחול ,מדברי סופרים
  .)שבת מוצאי לצורך לא אבל ,בשבת לה כשצריך אלא ,חולה בשביל לכרי

ם " מותר לומר לעכו,' אום טובמשמע דלצורך י(ה תר' א סי"כדעת המ, מכל מקום לכאורה ראה כאן מדברי רביו
 בשבת לעלות באילן להביא יו יהודיאומר ישראל לא(ה "שז ס' ע סי"וכן הוכיחו הפוסקים משו). להביאו בשבת

לצורך תקיעת שופר , דראש השה שחל בשבת' והייו שהכרי עולה באילן ביום א). שופר לתקוע תקיעת מצוה
  .שהדראש ה' למחרת ביום ב

אומר ישראל לכרי לעלות באילן בראש השה כדי להביא (י "שז ס' ע וכתב לעיל סי"ואף שרביו שיה מלשון השו
  ).משם שופר לתקוע בו

הייו שהכרי עולה לאילן , שיכול לחול בכל השים, ריות הפשוט באופן ההלכה להציג בחר רביוש יתכןמכל מקום 
אף שאולי מותר לומר לו לעלות לאילן גם ביום ראשון של ראש השה ; ו יוםכדי לתקוע בשופר באות, בראש השה
  .וכמבואר כאן, מטעם שבות דשבות במקום מצוה, שחל בשבת

 בשארית המובא כהכלל, ולכן הכיסו בין חצאי עיגול, שאפשר רביו מסתפק בזה,  מראי מקומות וציויםוראה
ות ולש לחזור היתה ודעתו ,עיגול חצאי בתוך העמיד ספק דכל תרבו פעמים קדשו מפי שמעתי( ו 'סי ח"או יהודה

  ).פרק זה לראות אם צדקו דבריו
*  

תבאר , כ אם אין לו כרי שישאב"משא. שמוליכן דרך רשות הרבים, אמם כל זה הוא לעין שאיבה על ידי כרי
ובין השמשות ספק שבת ...  רה אפילו בדבר שאין בו מלאכה אסויום טובשאסור להכין משבת ל(א "דיו לעיל סי

  ).הוא
 ,בדבר שאין בו מלאכהיום טוב איסור הכה משבת ל(ד "כדלקמן סי, היא שבותואף שגם ההכה משבת ליום טוב 
בבין השמשות "מטעם ש, ומדוע אם כן לא התירו לשאוב בעצמו בבין השמשות ,)איה אלא שבות מדברי סופרים
  ".לא גזרו על שבות במקום מצוה
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 מכל מקום כאן שאי ,70י נכרי כמו שיתבאר"ואף שלכתחלה אין לשאוב המים של מצות מצוה ע
  :אפשר בענין אחר הרי זה כדיעבד

  .71 יקח אותם ללוש בהם, אף שלא נשאבו לשם מצוה, ואם יש לו בביתו מים שאובים מבעוד יוםיג

 , אם צריך להוליכן דרך רשות הרבים,מים אחרים בבין השמשותולא יאמר לנכרי שישאב לו עוד 
 אין כאן ם כן וא, שאף המים שנשאבו מבעוד יום כשרים ללוש בהם לכתחלה72שהעיקר כהאומרים

  :מצוה כלל לשאוב עוד מים

 , יאמר לנכרי שישאב לו מים ויביאם בין השמשות, אבל אם אין צריך להוליכן אלא דרך כרמליתיד
 שיאמר לנכרי , ואין צריך לומר אם יש לו בור בחצירו.ים שבביתו שנשאבו מבעוד יוםואל יקח המ

בדבר שאין יום טוב  וכן איסור הכנה משבת ל, שאיסור הטלטול בכרמלית.לשאוב לו בבין השמשות
 ולא גזרו , וכשאומר לנכרי לעשות הרי הוא שבות דשבות, אינה אלא שבות מדברי סופרים,בו מלאכה
  .73ט"שמ'  השמשות אף שלא לצורך מצוה כמו שנתבאר בסיעליו בבין

 יקח המים שאובים שבביתו שנשאבו ,ואם שכח בבין השמשות ולא אמר לנכרי לשאוב לו מים
  :74 כיון שאי אפשר בענין אחר, אף שלא נשאבו לשם מצוה,מבעוד יום

 ליל התקופהנו במים של

 או ביום או שמת ,75ונפלה התקופה בלילה , מי שיש לו בביתו מים שאובין ששאבן ללישת המצהטו
  שלוםבריד

 
  .אלא לצורך יום טוב שלאחריה, כיון שכאן איה לצורך מצות שבת זו עצמה, ר הטעם לזהואפש

לבין , לצורך מצות יום טוב שלאחריה, שאסרו בבין השמשות, ומהו אם כן החילוק בין שבות של הכה משבת לחול
  .לצורך מצות יום טוב שלאחריה, שהתירו בבין השמשות, שבות של אמירה לכרי

אין להתירו מטעם מצוה זו של , כי במקום שכל האיסור הוא איסור הכה משבת ליום טוב, חילוק בזהואולי טעם ה
זה יש להתיר מטעם , כ במקום שהאיסור הוא אמירה לכרי להוליכן דרך רשות הרבים"משא. הכה ליום טוב

  . מצוה של הכה ליום טוב
לצורך סעודת ליל , של יום טוב' ביום א, ד"י בבתי חבהיא הכת השלחות על ידי כר, ופקא מיה מכל זה למעשה

 ).64' קלה ע'א.  ואילך46' קל ע'ראה קובץ הערות ובאורים א(של יום טוב ' ב
 .)כרי ידי על מצוה של המצת ללישת המים לשאוב שלא לכתחלה ליזהר יש (יח סעיף 70
 הובא .)י אפשר בעין אחר כיון דא,מצוה אף על פי שלא שאבו לשם ,או יקח מים השאובין בביתו (ד ק"ס א"מ 71
 .ה ק"ס י"חב

 ).66מבואר בהערה וכ( ג"ס לעיל 72
 .) אפילו לדבר הרשות,אבל בבין השמשות לא גזרו על זה בכרמלית (ג סעיף 73
 .)71הערה (כמצויין לעיל  74
מצאתי כתוב שיש ליזהר (אבודרהם שער התקופות כמובא ב, שעברה עליהם התקופהשיש סכה לשתות המים  75

ושכן הגו מימי , והביא כמה טעמים לזה, )בכל תקופה מארבעתן שלא לשתות מים בשעת התקופה משום סכה
 לרביו האיי למה הגו ישראל הדרים במערב להשמר שלא ישתו מים בשעת ]ירואן[שאלו חכמי ק(הגאוים 

  ).פההתקו
 אומרים] ויש[  ...התקופה בשעת לשתות אלא בהם סכה שאין אומרים יש( ד"סי רו 'סי לעילכד, ויש בזה שתי דעות

  ).ר כךאח גם מהם לשתות סכה יש התקופה בשעת ברזל בהם היה שלא שכל
לת ושמא אם אמרו לאדם אל תשתה עתה מים כי התקופה ופ(תתא ' החסידים סי' המקור לדעה הראשוה היא בס

' ותפרש יותר בס).  ואז ישתה, ימתין ואל ידבר עד שידע בטוב שעברה התקופה, וכבר בירך,עתה עת פילתה
, הגהות מהגים).  כי אין סכה לשתות רק בשעת תקופה...ר חיים אומר "וה(צג ' א קלויזר סי"המהגים למוהר

ל הלכות "מהרי). אלא בשעת פילת התקופהשאין סכה לשתותן ... ר מחם "ומשום מהר(ק סט "ערב פסח ס
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 אף על פי כן אין צריך .76 שצריך לשפוך כל המים שבשכונה מפני חשש סכנה,אחד בשכונתו
  . שומר מצוה לא ידע דבר רע78 שנאמר,77לשפוך מים הללו

 ונכון לעשות כן אם אפשר לו בקל למצוא מים אחרים , הרשות בידו,ואם רוצה להחמיר ולשפכם
  :79פשר לו בקל ללוש ביום אחר במים אחרים שישאב בבין השמשות שלפניו או שא,שלנו

  שלוםבריד

 
ה "קטז ס' ד סי"א יו"רמ). אין סכה במים רק לשותה אותן בשעת התקופה... יש אומרים (לד ' בדיקת חמץ ע

  ).ואין לשות, וכן כתבו הקדמוים, ומהג פשוט שלא לשתות מים בשעת התקופה(
ית הו הוא לפי דעה השיה יש התקופה בשעת ברזל בהם היה שלא שכל(ל "ואילו כל האמור לפמהם לשתות סכ 

ולא התירו אלא מטעם שומר , ובאים ללוש במים אלו למחרת, שהרי מיירי שפלה התקופה בלילה, )ר כךאח גם
 שאין סכה אלא כששותה בשעת תבו כ"קי' ד סי"וובי(ק ח "א ס"ולכן כתב על זה במ. מצוה לא ידע דבר רע

  .פי דעה זו אין מקום לחשש בידון דידןוהייו של).  ופלתהשהתקופ
פלה התקופה (ערה ' הרוקח סי) תלמידו(כמובא משמו בספר , ל" וכיון שגם המקור לזה הוא רבי יהודה החסיד ה

 דכתיב , וכתב רביו יהודה החסיד דאין להקפיד,כ לא חשו ולשו במים השאובים בלילה" ואעפ,בלילה שלפיו
  ).שומר מצוה לא ידע דבר רע

 גם מהם לשתות סכה יש התקופה בשעת ברזל בהם היה שלא שכל אומריםואף ה(ד "רו סי' לכן כתב רביו לעיל סי
' והייו שמפרש גם את מה שהובא לעיל מספר החסידים סי). מכל מקום שומר מצוה לא ידע דבר רע, ר כךאח

 ימתין ואל , וכבר בירך,פילתהאם אמרו לאדם אל תשתה עתה מים כי התקופה ופלת ושמא עתה עת (תתא 
  ".שומר מצוה לא ידע דבר רע"שגם זה הוא מטעם , ) ואז ישתה,ידבר עד שידע בטוב שעברה התקופה

*  
מה שוהגין בכל תפוצת ישראל (יד ' סי) הראשון(ת צמח צדק "כמבואר בשו, וחשבון תקופה זו היא תקופת שמואל

ותפשט המהג . יזין בבתי כסיות אותו שעה שהתקופה ופלת ומכר,להזהר בשעת התקופה מפי הסכה מן המים
 כגון , ולילות ארוכים, ואין מחלקין בין ימים ארוכים...לחשוב ימים ולילות שוות לעולם כמו שהן ביסן ותשרי 

והוא תקופת שמואל שעל פי החשבון  ... ב שעות ליום"ב שעות ללילה וי" אלא לעולם מחשבין י,בתמוז וטבת
  ). ואיו אמיתי שהוא על פי תקופת רב אדא,האמצע

  ).מהג לשפוך כל המים שאובים שבשכות המת(ה "שלט ס' ד סי"ע יו"כמבואר בשו 76
להאומרים שטעם המהג הוא מפי ... המת  שבשכות שאובין מים כל לשפוך ומהג( ד"סי רו 'סי לעילוכן הוא 

י "ץ סוס" טעמים וספים למהג זה הובאו בתשב).כןשמלאך המות מטיל טפת דם המות במים והשותה מהן מסת
 ).א, פו(ובכל בו , תמז

 , פלה התקופה בלילה שלפיווגם, שחל להיות באחד בשבתמעשה אירע בפסח  (תקצג רמז מרדכיו, ערה 'סי רוקח 77
ה לא ידע  דכתיב שומר מצו, וכתב רביו יהודה החסיד דאין להקפיד,כ לא חשו ולשו במים השאובים בלילה"ואעפ

דאף שפלה התקופה ביתיים לא , ובא להשמיעו (קלא ק"ס שם על המרדכי ישע בגדיב, ה" השללפירוש ,)דבר רע
ולשו בלילה באותן המים ששאבו , אלא עשו המצוה כתיקוה, או ללוש בערב שבת, לשאוב במוצאי שבת, חשו לה

 ואף על פי כן ,במים שהיו בתלוש בשעת התקופהדמהג בי אשכז שלא להשתמש גם  (הסימן בסוף ח"והב, )כבר
'  ור, ולשו באותן המים ביום שלשה עשר,לאחר שעה או יותר משעה ששאבו' לא חשו לתקופה שפלה בליל ו

  .) ושפיר עבדו דלא חשו לתקופה, והביא ראיה דאין להקפיד,יהודה החסיד הוא שפסק כן
 דליל שמורים , ואמרו שאין לשפוך המים שלו בשביל המת, פסחערב' מעשה לפי ר(תבאר במרדכי שם , ולעין מת
  ).אין לשפוך את מי המצות, וכן אם בר מין מת באותה דירה(מים דלישת מצות ' ל סוף הל"ובמהרי). 'הוא לה

  ).דשומר מצוה לא ידע דבר רע(ק ו "א ס"מ). או תקופה הופלת, מכח מת, ואין לשפוך מים שלו(א "א ס"רמ
או שמת אחד שדרך לשפוך , ופלה התקופה בלילה, ששאבן לשם מצה, מי שיש לו מים שאובים בביתו (ו"ס לבוש

 .)דשומר מצוה לא ידע דבר רע, אין צריך לשפוך המים האלה, המים
 .ה ,ח קהלת 78
 י"ח .) אם אפשר לו בקלות להיות בלי אותם מים,ראה דבשאר לילות יוכל לשפוך אותםומכל מקום (ק ג "ז ס"ט 79

יוכל לשפוך אותם אם אפשר לו בקלות להיות בלי ... ראה דמכל מקום דבשאר הלילות , ל"ז כתב וז"והט (ז ק"ס
  ).אותם מים
 .או שיכול ללוש ביום אחר, דהייו שיכול למצוא מים אחרים, ומפרש רביו
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 שהיא קרובה לדבר , במה דברים אמורים במים ששאבן ללישת המצה שאינה של מצוהטז
 . לפיכך רשאי להחמיר על עצמו ולשפכם, שהרשות בידו שלא לאכול מצה כל ימי הפסח,הרשות

 ומחמיר על עצמו ,אם אפשר לו למצוא מים אחרים אף ,אבל המים שנשאבו ללישת המצות של מצוה
  .80 שנראה כמזלזל במאמר הכתוב שומר מצוה לא ידע דבר רע, לא טוב הוא עושה,ושופכן

  .81 וישים לתוכו ברזל,ומכל מקום לכתחלה קודם שהתקופה נופלת לא יסמוך על זה

דבוק )  חמץ משהומאומה פירור( שלא יהא ,וטוב ליזהר שיהא הברזל נקי כעין מחט וכיוצא בה
  :82בברזל ויפרר ממנו לתוך המים

 שהברזל , אלא יוציאנו מיד לאחר שנפלה התקופה, וטוב ליזהר שלא להשהות הברזל בתוך המיםיז
  .83מחמם מעט את המים

 כדי שיוכל , וראש השני של החוט יהיה חוץ למים,וכן טוב ליזהר לקשור הברזל בחוט או במשיחה
 שהיד מחממת , ולא יצטרך להכניס ידו לתוך המים להוציאו משם,ן המיםלאחוז בו להוציא הברזל מ

  :84מעט את המים

  וכלי השאיבה, שאיבה למצת מצוהה

 חרש ל ידיולא ע (85 יש ליזהר לכתחלה שלא לשאוב המים ללישת המצת של מצוה על ידי נכרייח
ירה כי אם על ידי  והלישה של מצת מצוה אינה כש, לפי שמכשירי המצוה הן כמצוה.)86שוטה וקטן

______________ 
 ומראה עצמו ,במצות דהוי מזלזל , אסור לשפוך אותם, דהם של מצות מצוה,כ בליל דקודם פסח"משא( שם ז"ט 80

 הובא .) וקל בעייו מאמר הכתוב שומר מצוה לא ידע דבר רע,כמחזיק בדעתו שאין המצוה מגת עליו מהתקלה
 .ז ק"ס י"חב

ובשאר ימות השה מיח לתוך המים (צג ' א קלויזר סי"המהגים למוהר' כמבואר בס, שזה מועיל גם בכל השה 81
  ).יו חוששמלח או ברזל בשעת פילת התקופה וא

ולכן . מכמה טעמים המבוארים שם, "שלא ליתן מלח תוך עיסת המצה"ט "תבאר לקמן סכ, ובקשר למים שלו
וטוב להיח ( פסח ערב 'הל טיראא " למוהרמהגיםה' וכמבואר בס, שארה רק האפשריות להיח בתוכם ברזל

אך יקח יתד ברזל , דאין סומכין על הס,  הכיאכן לא היגין (לד 'ע המצות דלישת מים 'הל ל"מהרי ).ברזל במים
ומכל מקום טוב לכתחלה  (א"ס א"רמ ).חדש ויתלה בחוט או משיחה אל תוך המים בשעת התקופה כמהג העולם

 .)ברזל] בהם[להשים 
 ד ק"ס ז"ט .)שמא ידבק בו מאומה ויבא תוך המים, ולא ברזל אחר, ג"ודוקא יתד חדש או מחט וכה (שם ל"מהרי 82

שמא ידבק בו מאומה ויבא ,  ולא ברזל אחר,ג"ודוקא יתד חדש או מחט וכה (ח ק"ס זוטא אליה .)הברזל קי' ייה(
 .)תוך המים

  .) פן יתחממו המים מן הברזל,וטוב להוציאו משם מיד שפלה התקופה (ז ק"ס משה דרכי 83
 ).לחוש אין בדיעבד אבל .מחמם שהחושת(ט "וראה לקמן סי

ואל .  ויתלה בחוט או משיחה אל תוך המים בשעת התקופה כמהג העולם,יתד ברזל חדשיקח  (שם ל"מהרי 84
 יזהר ,הברזל שמשים תוך המים (ד ק"ס ז"ט .) ויתחממו, דכשיוציאו צריך להכיס ידו תוך המים,ישליכו שם

שים ידו תוך ולא י (ט ק"ס א"מ .) כי ידו מחמם המים,שישים אותו בעין שלא יצטרך להכיס ידו בשעת לישה
  .)ולא יוציאו בידו כי אז יחמם המים בידו(ק ז " סמשה בדרכי א"רמ .)ההמים שהיד מחמם רק יתלו במשיח

כ "וכ. וטוב וכון הוא שדוקא יהודים ישאבו את מי המצות ולא על ידי כרים (המצות דלישת מים 'הל ל"מהרי 85
 .) למצות של מצוהל ידי כותיגם אסור לשאוב מים ע (א"ס א"רמ).  וחומרא יתירה היא.ר שמואל מפלייזא"הר
 ).לכתחלההייו ( ח ק"ס י"ח

צריך ישראל בן דעת (ו "תג סט' כדלעיל סי, מו בלישת המצות שחייבים להיות על ידי ישראל בן דעת דוקאכ 86
' ר בסיכבר תבא(א "תס ס' ולקמן סי, )ולא חרש שוטה וקטן, אבל לא כרי, להתעסק בעסקים הללו לשם מצה

תעסק בלישתה ועריכתה ואפייתה לשם הפסח"ת אבל , ג שאין אדם יוצא ידי חובתו אלא במצה שישראל בן דעת



65 תעא- תנג–ד "הלכות פסח ח

  .87 שישמור אותה מחימוץ לשם מצוה,)גדול בן דעת(ישראל 

  :88ואף ללישת שאר המצות טוב שישאב ישראל אם אפשר

 אפילו הם של , אבל לא בישנים,89 אלא אם כן הם חדשים, נוהגים שלא לשאוב המים בכלי חרסיט
ס ישנים שאינן מצופין אינן  שכלי חר,)92א"עיין בסימן תנ (91 אלא אם כן הם מצופים,90פסח העבר

  . ואין לשנות המנהג,94ג"תרע' ש בסי" כמ93הידור למצוה

  .95 אין להקפיד בהם אם הם ישנים, אפילו של עץ,אבל בשאר כל הכלים

פירוש כל המשקין חוץ ( אבל אם היה בהם מי פירות ,ובלבד שלא נשתמש בהם אלא במים בלבד

  שלוםבריד

 
שהיא , כך גם בשאיבת המים). אין אדם יוצא בה... אם באחד מהעסקים הללו תעסק כרי או חרש שוטה וקטן 

 .מכשירי מצות לישת העיסה
יראה דהייו טעמא משום  (א"ס סוף ח"פר).  מין עיסה,שר בלתי מיםואולי טעמא כיון דאי אפ(ל שם "מהרי 87

 .)וכי היכי דבעין בחיטים שימור לשמה הוא הדין במכשירין, דמכשירי מצוה כמצוה דמו
דהא אם אבד האפיקומן סומכים על , מאן דאפשר ליה משתדל שיהיו כולם שאבים על ידי יהודים( שם ל"מהרי 88

 יאכל ,מצוה מצת עוד לו אין ... אם ,האפיקומן אבד אם(י "תעז ס' יו כדלקמן סיוהי). שאר המצות שאכלו
  ).לאפיקומן וכשרות ואילך לישה משעת שמורות הן שלו המצות וכל ... אחרת ממצה

  .)ואף לשאר המצות ישאב ישראל אם אפשר (שם א"רמ
ל כל ימי הפסח לשמור אותם משעת טחיה ישראל קדושים ווהגין להחמיר אפילו במצות ש(ט "תג סי' וכדלעיל סי

  ).ואילך
 .לוקחים גם את המצות מצוה של ליל הסדר, שמהמצות שאופים לכל ימי הפסח, ומכל שכן בזמיו

 , לפי שפעמים ותין בהן קמח כדי לחסמן,הגו לקות כלים חדשים למים (צז 'סי ומצה חמץ 'הל חיים ארחות 89
 ולפיכך טוב וישר להחזיק בזה המהג שלא , להוציאוי אפשר וא,תחמץ שםואותו הקמח כס בקבי דפו ומ

 מפי שפעמים ותין בהן ,וזה שהגו לקות כדים חדשים למים (ב ,י מח 'סי בו כל .)להשתמש בשום כלי חרס ישן
חזיק  ולכך טוב וישר לה, ואי אפשר להוציאו, ואותו הקמח כס בקבי דפי הכד ומתחמץ שם,קמח כדי לחסמן

).  ואין לשות המהג, ולא ישים,כתב הכל בו דהגו ליקח כדים חדשים(ק ז " דרכי משה סוף ס).בהן המהג
 .)ואין לשות המהג, ווהגין ליקח כלי חרס חדשים (א"ס סוף א"מ]ר[

 .שהובא לקמן, ג"תרע' כמובן מסי 90
 .)ג"ג ס"תרע' סייין  ע. כלי חרס מצופיןוהוא הדין (י ק"ס א"מ 91
 מכשירין שיש ,זכוכית ככלי דים אין ,)ט"גיגלייזר( שקורין זכוכית בהיתוך מתוכם המצופים חרס כלי (סט סעיף 92

 חדש כשהיה שחיפהו פי על ואף(ע "וס, )חרס ככלי הם הרי אלא ,כלום בולעים שאים לפי הגעלה בלא אותם
 ובין החרס בין מפסיק הוא עופרת ואז ,בעופרת שחיפהו לאחר עד בהחרס כלום בלע ולא ,בו שתמש לא שעדיין
 .) ככלי מתכות הכשרים על ידי הגעלהדון להיות םכלו מועיל זה אין ,בתוכו ששתמש החמץ

" מים שלו"אפשר לפרש בדבריהם דלא מיירו ב' והי, )כמובא לעיל(אף שבארחות חיים וכל בו כתבו חשש אחר  93
ע כתב כן בשם "בכל ספרי השו(ק י "י ס"ומטעם זה כתב הח. אלא בסתם כלי חרס ישים שמחזיקים בהם מים

  ).ולא מצאתי כן בדבריו, הכל בו
אלא שמחמת טעם האמור (שעיקר המהג הוא במים שלו , א שלמד בדבריהם"מכל מקום ראה מדברי הרמ

  ").לפיכך טוב וישר להחזיק בזה המהג", בדבריהם
 .חרס ישן איו הידור למצוהש, תרעג' כמובא כאן מסי, ועיקר טעם המהג הוא

אלא לוקח חדשים ,  ואין מדליקין בו לילה אחרת,ר של חרס שהדליק בו לילה אחת עשה ישן (ג"סע שם "בשו 94
  .)דיו כמתכת, ושל זכוכית או של חרס מכוסה.  חדשין צריך ור של מתכת א ...בכל לילה

מרוטבורק לא היה מדליק בר של חרס אלא בשל ר מאיר "וה(כמבואר בטור שם , פירושו מצופה" חרס מכוסה"ו
 ). חרס מצופה דיו כמתכת... וכשלא היה לו אלא של חרס היה לוקח חדשים בכל לילה ,מתכת

אין , אבל בשל עץ (שם א"רמ).  אבל בכלי עץ שרי,ומשמע שם דדוקא בכלי חרס יש להקפיד(דרכי משה שם  95
 ).להקפיד
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 אלא אם ,97 טוב ליזהר שלא לשאוב בו,)96ב"תס' סיממים נקרא מי פירות לענין זה כמו שיתבאר ב
 לפי שמי פירות כשמתערב מעט מהם במים ממהרין המים להחמיץ את העיסה ,98כן הגעילו מקודם
  .99ב"תס'  כמו שיתבאר בסי,שנילושה בהם

 אבל .100 לפי שהנחושת מחמם, ואפילו הוא חדש,ולכתחלה טוב ליזהר שלא לשאוב בכלי נחושת
  :102 ואפילו נשתהו המים בתוכו ימים הרבה מותר ללוש בהם,101בדיעבד אין לחוש

 שהמים .103 ואין נזהרין אלא שלא לשאוב בו מים, ואפילו לכתחלה נוהגין היתר ללוש בכלי נחושתכ
  :104 כמו בשאר כלים, וכשהם בכלי נחושת אינן מצטננין כל כך,צריכין צינון לילה אחד

 אלא שואב מים מיוחדים ,בו ללישת שאר המצת נוהגין שאין לשין המצת של מצוה במים שנשאכא
  :106 הריני שואב לשם מצת מצוה, ואומרים בשעת השאיבה.105ללישת המצת של מצוה

______________ 
 ומי ,והשמן ,היין ושמרי ,היין כגון ,פירות מי קראים הם  ...המים מתולדות ןשאי שבעולם המשקין וכל (ב סעיף 96

 וכיוצא ביצים ומי ,והדבש ,החלב כגון ,מפירות באים שאים משקין ואפילו. הפירות כל ושאר ,ורימוים תותים
 .)זה לעין פירות מי בכלל הם ,בהם

 אין פירות מי רדאמ למאן לודאפי ,פירות מי או יין או דבש בו שהיה כלי ליקח שלא צריך (תקמט 'סי משה מטה 97
 א"מ). ״ע זעליג להר״ר פסח בהלכות מצאתי ,ומחמיצין קודמים ,מים םע אבל ,מים בלא מילי הי ,מחמיצין

 כי מי פירות עם מים ממהר ,בו דבש או מי פירות'  שאין ליקח כלי לשאוב מים שהיתב מטה משהכ (ט ק"ס
 .)להחמיץ

 .)הגעלה שריוראה לי דעל ידי  (שם א"מ 98
 גמור חימוץ שבהם המים ל ידיע מחמיצים אלו הרי ,שהוא כל אפילו ,מים בהם שתערב פירות מי (ג סעיף 99

 ).לבדם ממים יותר העיסה להחמיץ ממהרים שהם אלא עוד ולא ,כרת עליו שחייבים
 במים חסבפ ללוש מיח היה לא הלבן שר״י שמעתי (תקמח 'סי משה מטהוב, ק סט"הגהות מהגים ערב פסח ס 100

גם לא יהא בכלי  (שם א"מ .)רבים שאר ואסרו מעשה שהיה ושמעתי .מחמם שהחושת לפי, חושת בכלי שהיו
 .)המים את מעט מחמם שהברזל (ז"סי לעיל גם וראה .)חושת שמתחמם

 סוף ח"פר .)ובדיעבד אין לאסור. ןוכן והגי (י ק"ס י"ח). ולי ראה שלא להחמיר בדיעבד (תו י"סוס שבת עולת 101
 . לכתחילהוצה לומרואסרו דקאמר ר.  יוצאין בה ידי חובה,ומיהו בדיעבד אם כבר עברו ולשו עיסה בהם (א"ס

 .ו"סכ לקמן וראה .)לי ראה להתיר בדיעבד, ואפילו תימא דאסרו בדיעבד
 שמזג אחר הלילה עליהם שעבר גיןמזו משקין ישתה לא( ז"ס סוף ופש גוף שמירת 'הל לקמןואף שתבאר  102

  ).)המתכות בכלי הלילה עליהם שעבר עצמן מים לומר צריך יןוא( תר כלי או מתכות בכלי שלו והוא ,במים
בשבת בכלי מתכות שעמד כל ) טהייא(ששותים חמין , פוק חזי מאי עמא דבר (קטז 'סי ד"יו אברהם מגיביאר ב

ושם איתא דאם הרתיחו " ... מתכות בכלי פושרין מים ישתהעולם לא ול"ד "דמבואר שם למעלה בס... הלילה 
 מה דלכאורה תי שפירובדבריו א... ולית מאן דחש לה , בשבת מכלי המתכות) טהייא(לכן שותים החמים . מותר
 ',לפי שהחשת מחמם כו, ל"זה״ל לעין מים שלו ו  סימןפסח' ל ממש״כ בהת עצמור אתאדמו״ר סו השו״ע
ויאפו ם  דשם לעין ללוש בה,ל פי דבריו אתי שפירוע... ם  הרבה מותר ללוש בהםימים  שתהו בתוכו המיואפילו

  ). יחו מותרת הרםא מותר מצד דאיתא, ר כךהמצות לאת
ש  י–דמותר אפילו שתהו המים בתוכו ימים רבים ) ט"שם סוסי(ז "ע אדה"ש בשו"ומ(קמה ' ב ע"חובאגרות קודש 

וכמו שלא , שמירת הגוף' ולא ביאר זה בפירוש כיון דאיו שייך לדין מים שלו אלא להל,  לילות דהייו בלאלומר
ס " הששון דלשר לומרואולי אפ.  ודוחק קצת–פסח שלכתחילה לא ילוו בכל כלי מתכות ' ביאר בהל

 בו אלא חידושו שאסור אין לו, ולא טבעי כמשקין מגולין, וכיון שהוא עין סגולי', משקין מזוגין וכו השותה הוא
 . 'ע ב"ח המלך שלחןוראה ). לית לן בה' אבל כשמערבם בעיסה ולא יבואו לכלל שתי, לשתותם

 .)ומיהו ראיתי והגין ללוש בעריבות של חושת (ט ק"ס א"מ 103
 .)כ לעין הלישה"משא, ובכלי חושת אפשר דאיו מצן, דמים שלו דבעין לצן אותן, יש לחלק (י ק"ס י"ח 104
 שצריך לומר שהוא שואב ,א"כתוב בשם רבי שמואל מפלייז  שמצא,ל"י ז"ואמר מהר (קצג 'סי ווייל י"מהר ת"שו 105

ווהגין ליטול מים  (א"ס א"רמ .) לייחד כלי מלא מים לשם מצה של מצוהראה לי ומטעם זה .לשם מצוה
 .)מיוחדים למצה של מצוה
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   מנהרות ובארותת מים שלנושאיב

 לפי שמי הבארות בימות החורף , ולא מן הבארות, לכתחלה יש לשאוב מן הנהרות אם אפשר לוכב
 וכל מה שאפשר להדר ,)108ן מימות החורף הן כמו שנתבארוימי ניס (107הם רותחים יותר ממי הנהרות
  .אחר מים קרים ביותר מהדרין

 לפי , אם אפשר109 טוב יותר לשאוב מן הבארות,אבל כשהנהרות גדולות מהפשרת שלגים וגשמים
  :110שמי הגשמים ומי הפשרת שלגים הן רותחין יותר ממי הבארות

 שהרי הן מעלין ,נון לילה אחד קודם הלישה צריכין גם כן צי112 ומערות ומרתפות111 מי הבארותכג
  שלוםבריד

 
וקצת . ולא די במחשבה לבד, "הי מים למצות" הוא לומר בפה מצוה (לג 'ע המצות דלישת מים 'הל ל"מהרי 106

ושמא טעמא הואיל דהמים אין בטילין בעיסה וחשיביה . אך בשעת לישה, תימה הוא מה שימור שייך באמירה
הן ,  הן בעשיית המצות של מצוה...וצריך לומר בפה לשם מצת מצוה  (סד 'ע המצות אפיית 'והל, )מי צורך הפת
  ).מןבשאיבת מי

 המצות ללישת המדה לתוך או העריבה לתוך הקמח כשותן (ו"ס תו 'סיכדלקמן , והייו שכמו שוהגים כן בלישה
 כך והגים גם .)לקמח המים תית בשעת יאמר וכן ,מצוה של מצה לשם כן שעושה בפיו שיאמר טוב ,מצוה של

  .בעת שאיבת המים
  ).24והערה (ו "סתו ' יתבאר לקמן סי, והטעם דלא סגי במחשבה

בין המצות , כיון שבזמיו אין מבדילים כל כך, שאו והגים כן בכל המצות, )112הערה (ד "תג סי' וראה לעיל סי
 .לבין המצות מצוה של ליל הסדר, שאופים לכל ימי הפסח

 שאין להם מי הרות אלא , חשו חכמים למי רוב עיירות,כיון דמעייות רותחין ( יד'הלכות פסח סימחזור ויטרי  107
 י"סוס ה"ראבי). לפיכך ידלם מבערב כדי שיצטו.  דבשעת שאיבתם חמים הם,מי בארות ובעים ממי מעייות

 ,י הרות שחשו חכמים לעיירות שאין להם מ,י בתשובותיו שכתב שאין לשין אלא במים שלו"בדברי רש (תפה
ומיהו אין לפרוץ גדרים של .  משמע מדבריו שבהרות ליכא למיחש. והם רותחין,אלא מי בורות ובארות הובעים

 ,ומהג כשר של הראשוים שהיו ממלאין אותן מן ההרות... כתב רביו אבי העזרי  (ל 'סי ב"פ ש"רא .)ראשוים
י אין לשין אלא במים " וכתב בתשובת רש...לא הרות  שהמעייות ובורות רותחין אבל ,בתחלת ליל ארבעה עשר

 ומשמע מדבריו דבהרות . ובארות הובעין הן רותחין, שחשו חכמים לרוב עיירות שאין להם אלא מי בורות,שלו
 ומי ההרות שאין משכין(ב " וכן פסק לעיל ס.)ל"ומיהו אין לפרוץ גדר של הראשוים עכ. ליכא למיחש מידי

  ).306הערה (וסמן לעיל שם , )ריכין גם כן ציון לילה אחדממעייות צ
ולפי זה מהג כשר של הראשוים (תפה ' סיה "ראביכמבואר ב, מאשר מבארות, ומטעם זה עדיף לשאוב מהרות

 א"ס א"רמ). אבל ההרות לא, שהמעייות וכן הבורות רותחין, שהיו ממלאין מן ההרות בליל שלשה עשר
 דעיקר הקפידה במים שלא לו תבי כ"דרש (ב ק"ס ז"טוביאר ).  מן ההרות ולא מן הבארותלכתחלה יש לשאוב(

 אלא שחשו חכמים לרוב . שביסן אין החמה מהלכת במים, אבל לא הרות,הוא במעייות ובורות דהם רותחין
המושכים מכה עליהם  שאף בהרות , ואין זה כלוםתב על זה והכל בו כ.עיירות שאין להם אלא מי בורות ומעייות

 .) שאפשרל זמןפ לכתחלה לשאוב מההר כ" טוב עכל כן ע.חום השמש ביום ומחממן
וימי יסן ( וראה גם סעיף הבא .) שהמעייות הן רותחין מעט,לפי שימי יסן עדיין מימות החורף הן (ב סעיף 108

 ).עדיין מימות הגשמים הן
 אז אין לשאוב מן ,ולים מחמת גשמים או מחמת הפשרת שלגיםאבל כשההרות גד (קצג 'סי ווייל י"מהר ת"שו 109

  .) טוב יותר לשאוב מן הבארות,אבל כשההרות גדולות מהפשרת שלגים וגשמים (שם א"רמ .) כן ראה לי,ההרות
 ).12הערה (ושם , ) ממעייותומי ההרות שאין משכין(ב "וראה לעיל סוף ס

 אבל הפשרת שלגים וגשמים . ולכן הבארות רותחין,מפי שהחמה מהלכת ביומי יסן תחת הקרקע (ה ק"ס א"מ 110
 .)לעולם רותחין

 לפיכך ידלם מבערב , דבשעת שאיבתם חמים הם,מי בארות ובעים ממי מעייות (יד 'סי פסח 'הל ויטרי מחזור 111
הובא ).  מי בורות ובארות הובעים והם רותחין...י בתשובותיו "בדברי רש(תפה ' סיה "ראבי .)כדי שיצטו

 ).בין שהם מי בורות ומעיות, אין לשין אלא במים שלו( א"ס ע"שו .ל 'סי ב"פ ש"ראב
 יש בהם הבל , ואפילו המרתפות, שהרי המחילות,ואף במימי השיחין אסרתי ללוש (פז 'סי ב"ח ץ"רשב ת"שו 112

 ). ושומר פשו ירחק מהם,והמים מחמיצין
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  .113 וימי ניסן עדיין מימות הגשמים הן,הבל בימות הגשמים

 והמים שבתוכו הן כמונחין , דהיינו בור שהוא מרוצף בבנין בקרקעיתו ובקירותיו סביב,אבל מי הדות
רות  לפי שחמימות מי הבארות והבו. שמותר ללוש בהם בו ביום שנשאבו114 יש אומרים,בתיבה

 ועל ידי כן ,115בימות החורף אינו אלא מחמת שהחמה מהלכת אז בשיפולו של רקיע סמוך לארץ
 אלא שהאויר שעל גבי הארץ הוא קר ומקרר גם כן מקצת ,מתחמם כל גוף הארץ עם המים שבתוכה

 ולכך גם , אבל גוף הארץ מלמטה הוא חם בימות החורף יותר מבימות החמה,עובי הארץ מלמעלה
 אבל המים שבדות שהבנין מפסיק בין הארץ למים מכל צדדיהם אין .טה הן חמין מעטהמים שלמ

  . ולכך אין צריך להלינם קודם הלישה,חום החמה מגיע אליהם

 שהרי עינינו רואות שמים הללו בימות , כי אם בשעת הדחק,ומכל מקום אין לסמוך על סברא זו
  :116החורף הם חמים כמו מי באר

  פושרין או  במים שלא לנושל

והחמירו בקנס זה . 118 שקנסוהו חכמים,117 אסור לאכלה בפסח, אם עבר ולש עיסה במים שלא לנוכד
  .119 כדי שלא יפריצו בזה,לאסרה על כל אדם מישראל

______________ 
 .ב" וסכב"ס דלעילכ 113
 היה ראה דמותר ללוש בהם סמוך ,א"ומים המכוסין בקרקע הבוי תחתיו וסביבותיו שקורים סיסטר (י"ב 114

 שהרי הבין מפסיק , ואים מרתיחין מחמת החמה המהלכת תחת הקרקע, שהרי הם כמכוסין בכלי,לשאיבתן
 ד מצאתי כי מי הדות"ל בשם הראב"ים וז וכן כתב בארחות חי. וגם אין החמה מכה עליהם,בים לקרקע

 ע"שו). ל" ומותר ללוש בהם תיכף ששאבו עכ, שהם קרים אין צריכים ליה]מי ההרות: בדפוסים שלו דפס[
דהבין מפסיק (ק יא "א ס"מ .)מותר ללוש בהם סמוך לשאיבתן, ה" שמים המכוסין בסיסטירש אומריםי (ב"ס

 ,הוא חדר הבוי תחתיו וסביבותיו(ק ה "ז ס"ט).  והוי כאלו הן שאובין,וסה הוא מכה וגם מלמעל,ביו לקרקע
 שהרי הבין מפסיק בייהם , ואים מרתיחים מחמת חמה המהלכת תחת הקרקע,והרי הם כמכוסים בכלי

 ).לקרקע
ן במי כדאמרי, שעדיין ימות הגשמים הן, מפי שבימי יסן המעייות חמין(ה שלו "א ד, י מב"כמבואר ברש 115

 .)לפיכך כל העולם צון ומעייות חמין,  בימות הגשמים חמה מהלכת בשיפולו של רקיע,)ב, פסחים צד(שהיה 
 .) אם לא בשעת הדחק, ואם כן אין להקל בדבר,אבל הוגד לי שמים אלו בחורף הם חמין כמו מי באר (שם י"ב 116

, ו רואות שהם חמין יותר בחורף משאר מיםשעיי, אם לא בשעת הדחק,  אין להקל בדברמכל מקום (ב"ס לבוש
 , שמים אלו בחורף הם חמין כמו מי בארוי שהוגד ל" בתבאלא שכ (שם ז"ט .)וימי יסן עדיין ימי החורף חשיבי

 .) דהייו סמוך לשאיבתן, אם לא בשעת הדחק, אין להקל בדברל כןוע
דרש  (ב ,יב שם ף"הרי לפירוש .) אמר אסוררב אשי,  מר זוטרא אמר מותר,עברה ולשה מהו (א ,מב שם גמרא 117

איבעיא להו עברה ...  אלא במים שלו , פירוש מים ששאבו בו ביום, במים הגרופים...רבא אשה לא תלוש לא 
אין לשין בפסח  (א"הי ה"פ ם"רמב ). וקיימא לן כרב אשי, מר זוטרא אמר מותר ורב אשי אמר אסור,ולשה מאי

ואם  (ג"ס ע"ושו טור .)ואם עבר ולש באחד מכל אלו הרי הפת אסורה,  אלא במים שלו, במים ששאבו בו ביום...
 הרי שהעיקר הוא כדעה .)ויש חולקין ומתירין בלש במים שלא לו. אסור, עבר ולש בין באלו בין במים שלא לו

 ).135תתבאר לקמן הערה ' דעה הב(הראשוה בסתם 
 לפי שעברה ,דהכא הוא דקסוה רבן... ל "י ז"פירש( דאיתמר היכא ה"ד שם י"רש בשם ,אשי ורב ה"ד םש ן"ר 118

 ).על דברי חכמים
המבשל בשבת או שעשה אחת משאר מלאכות במזיד אסור לו לעולם ליהות (א "שיח ס' כי אף שתבאר לעיל סי 119

   ).בת מיד במוצאי ש... אבל לאחרים מותר ... משום קס ,מאותה מלאכה
  ). ומותר לאחרים,אסור לו ולאשי ביתו... ואם עבר ועירבו במזיד (א "תמז סס' וכן הוא לעיל סי
  ). מידם טוב אבל אחרים מותרים לאכול מהם במוצאי יו,לכך קסוהו חכמים(ב "תקג סי' וכן הוא לקמן סי

  ".זה כדי שלא יפריצו ב,החמירו בקס זה לאסרה על כל אדם מישראל"מכל מקום 
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 ומותר לאכלו , אבל אם לש בשוגג לא קנסוהו חכמים,במה דברים אמורים כשלש במזיד
  :120בפסח

 כגון ,122ילת מצה אלא אם כן ילוש במים שלא לנו שאי אפשר לו לקיים מצות אכ,121 בשעת הדחקכה
 וגם אי אפשר לו להמתין , וגם אי אפשר לו למצוא מצה אחרת,שאי אפשר לו למצוא מים שלנו
 כדי , מותר לו ללוש לכתחלה במים שלא לנו, כגון שהוא ערב פסח,מללוש עד שישאב מים וילינם

  .לקיים מצות אכילת מצה שהוא מן התורה

 וילוש בהם מיד ,ם אפשר טוב לשאוב מים בערב פסח בבין השמשות של ליל יום טובומכל מקום א(
  :)123 שהרי יש אומרים שמים הללו הם חשובים כמים שלנו כמו שנתבאר למעלה,בתחלת הלילה

 אין לשין 126 דהיינו כחמימות הרוק125 אם נתחממו מעט עד שנעשו פושרין124 אפילו מים שלנוכו
 בין ,127 בין שעמדו בחמה עד שנתחממו מעט,ממו מעט מחום האשבהם בין שהיו סמוך לאש ונתח

 כגון שהכניסן ,128 ושהו בתוכו עד שנתחממו מעט,שהכניסן לתוך כלי שהיה עומד על האש והורד
  שלוםבריד

 
 שהחמירו , אפילו למי שלא הודלק בשבילו,אסור לכל אדם להשתמש לאורו בשבת(א "רעו ס' כעין המבואר לעיל סי

 החמירו חכמים שלא לחלק ,שכל שעשית מלאכת איסור של תורה בשביל ישראל(ט "שכה ס' וסי, )בזה חכמים
 לא חלקו , כרי לצורך ישראלל ידיעשכל שעשה באיסור של תורה (ז "וסט, )בין מי שעשה בשבילו לאחרים

היה ראוי שלא לאסור אלא על מי (א בהגהה "תקטו ס' ולקמן סי, )חכמים בין מי שעשה בשבילו לאחרים
 אף על מי , ואסרו על הכל,מכל מקום לא רצו חכמים לחלק בגזרתם, ש למעלה"שהמלאכה עשית בשבילו כמ

 ).שלא עשית בשבילו
 ). דלא אסרו ליה רק בעברה ולשה, ראה דמותר,ם תחלפו לו בשוגג מים שלו בשלא לוא (רל 'ע רכב 'סי ק"סמ 120

 ).מיתסראבל היכא דאישתלי לא ,  הזידה ולשהרושפי, כיון דעברה (א"סע ,יא ב 'סי השלם ביראים ם"רא
גג ולשה במים יש להתיר אם עברה בשו(ג " סא"רמ .)יהו]יקיס[וליכא למ, ששם טעו ולא עברו (תסט 'סי ה"ראבי

 ).שלא לו
ם ביראים השלם "רא).  ילוש במים שלא לו,ואם לא יוכל אדם למצא מים שלו בשום עין(רל ' רכב ע' ק סי"סמ 121

 ע"שו). ראה לי היכא דלא אפשר שרי(תסט ' ה סי"ראבי). ולכתחלה לשין בהן היכא דלא אפשר(א "סע, ב יא' סי
 .)שפסק בשלחן ערוך להקל בשעת הדחק (י"ס סוף ח"ב הבו שפירש מהל ,)ובשעת הדחק יש לסמוך עליהם (ג"ס

 ).ח שאם אין לו מים אחרים מותר ללוש בהם"פירש הב(ק יד "א ס"הובא במ
 .) מצהת דאכילצות עשה כדי שלא יבטל מ, יש לסמוך עליהםהוראה דבלילה ראשו (ו ק"ס ז"ט 122
 שאבו בתחלת הלילה מותרות ,ולפי זה הטעם( שם יראיםבו. ה- ד"ס לעילתבארה ) ב' השלם סי( היראים דעה 123

 .)מיד
דהייו ,  ומפרש רביו דבריו.)כל הלילה ולא תחממו אלא בחמה  אפילו לו,אין לשין במים חמין (ג"ס לבוש 124

 .ואחר כך תחממו מעט, שבתחלה לו בלילה
  .)פושרים... ללוש במים אין  (ג"ס ע"שו). ושוין שאין לשין את העיסה בפושרין (א ,לו ברייתא 125

 ) אבל לא בפושרין,אין לשין אותה אלא במים צוין(א " סלעילוכן הוא 
וסתם פושרין אין חמין יותר (ד "קפח ס' ד סי"א יו" וכמבואר ברמ.)דהייו כחמימות הרוק (טו ק"ס י"ח 126

 .)דהייו כחמימות הרוק(א "עיל סלן הוא וכ). מחמימות הרוק
 טור .)וכל שכן בחמי האור, במים שהוחמו בחמה (שם י"רש ו.) בחמי חמה...שה לא תלוש א (א ,מב שם גמרא 127

  .)אפילו לא תחממו אלא בחמה (ג"ס ע"ושו
 אלא חום החשת שדרכו להתחמם תמיד , הייו חמיןם כן דא,ולא שתחמם באש (ריא 'סי הלקט שבלי 128

דבגרופים מן המולייר לא מיירי שתחממו על ( לה י"סוס בתשובה א"הרמ .תשח 'סי אגור הובא ב.)מחממתו
דהייו ,  ולכן קאמר דאם גרופים מן המולייר, אלא מיירי שלא היה שם אש מעולם, עמדו במוליירר כךהאש ואח

 ומחמם מים שתו , מפי שהמולייר שומר חומו אף על פי שאין אש תחתיו,שהיו במולייר אף בלא אש אסורים
כ " וכ. שהמולייר שומר חומו,םתו מים למולייר אף בלא אש אסורי... לו אפי (יב ק"ס א"מ .)בתוכו אף בלא אש

  .))ה"ל' א סי"תשובה רמ (אהאגור בהדי
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 ומחמת שהשולים שלו , לאחר שהורידוהו מעל האש130 או של חרס129לתוך דוד גדול של נחושת
 ומחמם את המים הנשפכים לשוליו אף לאחר ,עבה והוא עומד תמיד על האש הוא משמר את חומו

  :שהורידוהו מעל האש

 אם נתחממו , ללוש בהן132 אבל החמין שנצטננו יש אוסרין.131 הפושרין שנצטננו מותר ללוש בהםכז
 ויש לסמוך על דבריהם .133 ויש חולקין ומתירין. שאין צינון מועיל לחמי האור,מחמת חום האש

  .שעבר ולש בהם מצות הרבה במזיד כגון ,134בשעת הדחק או בהפסד מרובה

 136רק שיזהר לעסוק בה בזריזות יתירה( באכילה 135 אפילו לש בחמין יש מתירין,אבל אם לש בשוגג
  . שלא קנסו על השוגג,)137כמו שנתבאר למעלה

  שלוםבריד

 
 ומחמת , לאחר שהורידוהו מעל האש...שהכיסן לתוך כלי שהיה עומד על האש דמיירי , וכאן מפרש רביו

 ומחמם את המים השפכים לשוליו אף לאחר ,מושהשולים שלו עבה והוא עומד תמיד על האש הוא משמר את חו
 ".שהורידוהו מעל האש

 מים ,ואפילו כשאין שם אור (הגרופים ה"ד שם י"רש לפירוש, )ולא במים הגרופין מן המולייר (שם גמרא 129
ולא במים הגרופים מדוד גדול שחשתו עבה ותלוי על מקום האש  (שם ע"ושו טור .)שבשוליו חמים או פושרין

 .)אפילו כשאין האש תחתיו, בתוכו פושריםומים ש
 .)ואין חילוק בין חושת לחרס (יג ק"ס א"מ 130
ומיהא מדברי . ש"דלא מהי ציון לחמי האור עיי, ה"ל' ה בתשובה סי"וכתב הרב בעל הג (ב ק"ס שבת עולת 131

שמחלק בזה בין , וומפרש רבי). משמע דאם צון הם מותר ללוש בהם', ש ומים שבתוכו פושרין וכו"במ, המחבר
 .א למחבר"ואם כן אין כאן מחלוקת בין הרמ, פושרין לבין חמין

 ת"בשו א"רמ .))ה"ל' א סי"תשובה רמ (... צטו לגמרי אסור לו אפי...תחממו המים על האש  (יב ק"ס א"מ 132
לשום פוסק דלישתמע  ולכן לא מציו  ... בפשיטות דלא מהיראה לי, אם מהי צון לחמי האור או לא (לה י"סוס

 .)לומר דאית תקה לחמי האור
הייו ד ,לשון חמין עצמן מפרש התקהד ,התקה ש לפרין צריךולי היה ראה שא (ג"ס טוב יום מלבושי 133

בליהם חלילה ד ראיה לסתור אך לפי שאין לו .ש התקה שבהםרריך לפצ מה שאין כן מים שאובים ,וצטלכשי
ולכן לא מציו לשום פוסק דלישתמע לומר דאית תקה "א "למה שהובא לעיל מהרמ והייו שבזה משיב .)להקל

  ".וצטהייו לכשיד ,לשון חמין עצמן מפרש התקהד", "לחמי האור
 . דבלשון חמין משמע דצון מותר, דלא צריך לפרש תקהראה לוומלבושי יום טוב כתב דהיה (ק ב "אליה זוטא ס

  ).ראיהאלא חלילה לסתור דבריהם בלי 
וכן כתב גיסי הרב בספרו . וכמו שכתב העולת שבת, משמעות המחבר איו כן... א "בתשובת הרמ (יג ק"ס י"ח

וכל שצטו תו , דהא חמי האור קתי, ולא הוצרכו הפוסקים לכתוב תקה, בשם מלבושי יום טוב, אליהו זוטא
,  והייו שמפרש גם בדברי העולת שבת.)בזהוכיון שהם צוין לפיו מה חשש איסור יש , לא מקרי חמי אור

 ).ולא רק בפושרין(להתיר אף בחמין שצטו 
 .)פ יש להתיר בהפסד מרובה"עכ, והרוצה להחמיר (שם י"ח 134
 אשי ורב ה"דב ,  יבן"ר .)אכולהו קאי אף אמים חמים. ומה שכתב ויש אומרים דבשוגג מותר (ג"ס ח"פר 135
ל משמע דאם לשה בשוגג לא " ולפי דבריו ז. לפי שעברה על דברי חכמים,ה רבןדהכא הוא דקסו... ל "י ז"פירש(

 בעין למיקסיה דעברה  ... קרובה למזיד היתה,עברה ולשה בחמין (דאיתמר היכא ה"ד שם י"רש בשם ,)מיתסר
 'סי ה"ראבי בשם ,) אבל בשוגג לא...כתב אבי העזרי דוקא עברה ולשה במזיד  (לא 'סי ב"פ ]ש"[רא .)אדרבן
 .)במזיד מפרש לה... בעבר ושהה  (תסט

ב "ירושלמי פ). ממהרין להחמיץ, פושרין(י שם " ורש.)ושוין שאין לשין את העיסה בפושרין (א"ע לו דף גמרא 136
והא תין כל המחות ילושות .  אבל לשין אותן בצוין, בפושרין מפי שהן מחמיצין...אין לשין מצה (ז "ה

 והכא הדבור , תמן הדבר מסור לכהים והכהים זריזין הן,ל"אמי בשם רשב' ר. א יחמיצובפושרין ומשמרן של
 .פ יש ליזהר לעסוק בה בזריזות יתירה" הרי שעכ.שם י"חהובא ב). מסור לשים והשים עצילות הן

 .א סעיף 137
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 , אלא משום חשש חימוץ, ולא משום קנס. אפילו לש בשוגג בפושרין,ויש אוסרין באכילה
ומכל מקום בשעת הדחק יש לסמוך על ( וכן עיקר .138ת להחמיץשכשנילושה בפושרין היא ממהר

  .) להתיר באכילה אם לש בשוגג139סברא הראשונה

  : אפילו לש בחמין במזיד, מותר לדברי הכל, עד לאחר הפסח141 או להשהות,140אבל בהנאה

  מותר, מים שלנו צוננין144 אם נתערבו ברוב,143 אפילו הן פושרין ואפילו הן חמין,142 מים שלא לנוכח
______________ 

וגם  ... ד היא דקרובה למזי, שפירש עברה ולשה בחמין אסור,י משמע דאפילו בשוגג"מלשון רש (שם ש"רא 138
 קרובה ,עברה ולשה בחמין(ה היכא דאיתמא " שם די"רש בשם, )משמע מדבריו דאסור באכילה משום חימוץ

 אבל אם שגגה ולשה , דוקא שעברה ולשה,ם עוד"וכתב רא (מ אות ה"פ מיימויות הגהות .)ואסור, למזיד היתה
 אין חילוק ... כיון שהטעם משום חימוץ ,כתבם חלק על רבו ו"ק תלמיד רא"ר שמואל מבר" אמם ה...מותר 

 .)בין דיעבד לכתחילה
וקאי הן על מים שלא לו והן על מים . ) ובשעת הדחק יש לסמוך עליהם.ויש אומרים דבשוגג מותר( ג"ס ע"שו 139

  .פושרים או חמין
מים חמין מודה והייו שלעין . )ואפילו בלא דחק יש להתיר אם עברה בשוגג ולשה במים שלא לו( שם א"רמ

אפילו בלא שעת , ובמים שלא לו מתיר אם לש בשוגג, )להתיר רק אם לש בשוגג ויש בזה שעת הדחק(למחבר 
  .הדחק

 ואיכא מאן דאמר דבמים שלא לו ,כלומר דכיון דאיכא מאן דאמר דבשוגג אף במי חמין מותר (שם ח"פר כפירוש 
  .) דהוי מים שלא לו בשוגג,י לטיבותא כיון דאיכא תרת,אם כן יש להתיר, אף במזיד מותר

 אבל ,במה דברים אמורים כשלש במזיד(ד "שתבאר דיו לעיל סכ, ובזה בא לבאר טעם החילוק בין מים שלא לו
 מותר לו ללוש לכתחלה במים ... בשעת הדחק(ה "וסכ, ) ומותר לאכלו בפסח,אם לש בשוגג לא קסוהו חכמים

  .וגם יש בזה שעת הדחק, שלא התיר אלא אם לש בשוגג, חמין או פושריןלבין דין לש בשוגג ב). שלא לו
ויש חולקין (ג "ע ס"כמובא בשו, יש מתירים בכל אופן, כי בדין לש במים שלא לו, ומבאר טעם החילוק בים

לא ' ב סי"ש פ"ותבאר ברא, )בחמין, עברה ולשה(א , י מב"והיא שיטת רש). ומתירים בלש במים שלא לו
כדלעיל , ולכן אף שאו אוסרים בדיעבד).  דבהא לא מיבעיא ליה,י אם עברה ולשה במים שלא לו מותר"שולפר(

או , מכל מקום התירו אם לש בשוגג). שקסוהו חכמים,  אסור לאכלה בפסח,עבר ולש עיסה במים שלא לו(ד "סכ
  .בשעת הדחק, אף לכתחלה

אין מתירים , ולכן אף אם לש בשוגג. ם עבר ולש אסור בדיעבדל שא"שבזה ודאי קיי, כ במים פושרים או חמין"משא
 .אלא בשעת הדחק

 אבל , משמע שדי בזה שאסור אותו לאכול,ומיהו מהאי דכתב אסור למיכל מהאי לחמא (שם מיימויות הגהות 140
כלן ש מתיר הפת ב"והר( ק ק"ס ומצה חמץ 'הל חיים ארחות .)בהאה מיד קודם שיבא לידי חימוץ ראה דשרי

 דכל ,משמע מדברי ארחות חיים (דאסרין והא ה"ד י"ב .) אבל בהאה הכל מותר, באכילהם כן וזה ג,חוץ מבחמין
ומבואר בטור  (טו ק"ס י"ח .) ואפילו בחמין, אבל בהאה מותר, הי מילי באכילה,הך דאמרין עברה ולשה אסור

  .)אף בלש בחמין, י דבהאה לכולי עלמא מותר"וב
 'סיו, )אבל לא בהאה, איה אסורה אלא באכילה( ד"סל לקמןכד, ולעין לש תחת השמש, עין מלח וסידכן הוא לו

 .)אסורה באכילה( ח"ס תט
 או שאר מיי , כגון למוכרו לכרי,כל דבר שמותר לקיימו מותר להות ממו בפסח (ד"סכ תמב 'סי כדלעיל 141

 .ד"סל לקמן וראה גם .)האות
שירילאון  [ רביו יהודה ברבי יצחק]מורי[ שראה שהתיר ,]מפריז [אומר הרב רבי יחיאל (ב ,לא עט ת"ל ג"סמ 142

 'ע רכב 'סי ק"סמ ). קודם הלישה והותרו]כבר[ הואיל ותבטלו , מים שלא לו שתבטלו ברוב מים שלו,]מפריז
 הובא ).ם הלישה חד בתרי אחרי שתבטלו ברוב קוד, התיר רביו יהודה,ומים שלו שתערבו במים שלא לו (רכט
 .)לשין בהם, מים שלא לו שתבטלו חד בתרי במים שלו (ד"ס ע"שו .ל אות ה"פ מיימויות הגהותב
 ג ק"ס שבת עולת .)וכן כתב העולת שבת. והוא הדין לחמי האור מהי האי ציון אליבא דכולי עלמא (יז ק"ס י"ח 143
). א בתשובה דסבירא ליה דלא מהי ציון לחמי האור"ם לדעת רמג, והוא הדין במים חמין אם תקררו על ידי כך(

 .)וכן מים חמין שתערב חד בתרי עד שצטן (ד ק"ס זוטא אליה
 משמע דבבציר מהכי ,חד בתרי( טו ק"ס א"מ). שתבטלו ברוב(ק שם " סמ.)שתבטלו ברוב מים שלו (שם ג"סמ 144

ק דדוקא אחד "י שראה מספר סמ"כתב בב (ד"ס ח"פר ).בק כתבו דבטיל ברו"ג וסמ" אבל בסמ.)י"ב(לא בטיל 
  .) ומלתא דפשיטא דסגי ברובא. ואין זה מחוור כלל. אבל בבציר מהכי לא בטיל,בתרי
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  . אם אינן פושרין עכשיו,ללוש בהן לכתחלה

 ,145 ואין זה כמבטל איסור לכתחלה,ואפילו לכתחלה נוהגין היתר לערב מים שלא לנו ברוב מים שלנו
 אלא , אינו מחמת שהמים שלא לנו נתבטלו ברוב,לפי שמה שמותר ללוש בהם לאחר שנתערבו

  .146ותר לצננן ואף לכתחלה מ,מחמת שנצטננו ברוב מים שלנו שהן צוננין

 מכל מקום אין למחות ביד המקילין כסברא , לערב בידים147ואף שיש חולקין על זה ואוסרין
 , אם אפשר בקל למצוא עוד מים שלנו,אבל לעצמו טוב להחמיר ולחוש לדברי המחמירין(הראשונה 

  ):או שאפשר בקל ללוש ביום אחר קודם הפסח במים שלנו

  תערובת מלח ותבלין בעיסה

 שיש אומרים שהמלח מחמם את 150 לפי.149 ונכון הדבר,148ן שלא ליתן מלח תוך עיסת המצה נוהגיכט
 153 שיש אומרים152 ועוד. ועל ידי כן העיסה נוחה להחמיץ,151 שהרי המליח הוא כרותח,העיסה

 דהיינו , שכשהם מעורבין בעיסה שנילושה במים היא ממהרת להחמיץ,שהמלח דינו כמי פירות
 ולפיכך אין לה תקנה אלא לאפותה תיכף ,ינו מציל אותה מידי חימוץשהעסק שעוסקין בה בידים א

  :154ב"תס' ש בסי"ומיד שנתערבו מי הפירות בתוכה כמ

  שלוםבריד

 
כלומר דחד בתרי לאו דוקא אלא משהו (ג שם " ובפרמ). ברובמר כלו,בתרי בטיל (ו ק"ס קט 'סי ד"יו ך"וכן הוא בש
  ).יותר סגי

  .)הערה קמ(ושם סמן , )ותערבו בחטים יבישים כשרים הרבה מהם (ד"סי תמב 'סי לעילוכן הוא 
 .ק י" ותבארה שיטתו באליה רבה ס.)וכן מים חמין שתערב חד בתרי עד שצטן (שם זוטא אליה וראה

 וכדאמרין .) מפי שהוא כמבטל איסור בידי...לכתחלה אסור לבטל חמץ בששים  (ה"ס תמב 'סי כדלעיל ,שאסור 145
 .ו- ה"ס צט 'סי ד"יו ע"ושו טור ראהפרטי דין זה  .)אין מבטלין איסור לכתחלה (ב ,ד יצהבב
 אלא שכשלא לו הם חמין , דהא אין הטעם משום איסור, דמותר לערבן לכתחלהה ראהולכאור (שם א"מ 146

ל ותבטלו כבר הואי( ה ק"ס זוטא האליה משמעות .)ע" וצ, מותר לצן לכתחלהם כן וא,וכשתערבו עשו צוין
 לא משמע ,'י לכתחילה ללוש וכו"מאגודה שכתב אם תערבו התיר ר(ק י " ובאליה רבה ס).קודם הלישה והותרו

 ,ואם תערבו מים שלו עם מים שלא לו(א "ב סמ"והוא האמור באגודה פ). ובשעת הדחק יש להקל, קצת הכי
 ).התירם רבי יהודה לכתחילה ללוש בהן

 ).אבל אין לבטלם לכתחלה כדי ללוש בהם, משמע דוקא בדיעבד( ג ק"ס שבת עולת 147
 .)והגין שלא ליתן מלח במצה (ה"ס ע"ושו טור .)ובאשכז הגו שלא ליתן מלח בעיסת מצה (כג 'סי ב"פ ש"רא 148
 ..)וכון הדבר (שם ע"שו .) וכון הדבר,ועכשיו פשוט המהג שלא ליתן מלח בעיסה כלל (א"והרשב ה"ד י"ב 149
יש ליזהר שלא למלוח המצות  (תקצד 'סי מרדכי).  משום דמליחה כרותח...ויש ותים טעם למהג (ש שם "רא 150

 ,ט מח 'סי בו כל .) והוי כמו לש בפושרין, דמליח כרותח,אוסרים (ש אות ה"פ מיימויות הגהות .) דמליח כרותח...
 ). דכרותחין דמו...ל שאין ותין בעיסה מלח "ד ז"וכתב הראב (ג
 ).מליח הרי הוא כרותח(א , גמרא עו 151
 ם כן א,ב דמלח הוי מי פירות"ש רביו לקמן סימן תס" דלפי מ,ר אברהם מפראג"כתב מה (ה ק"ס משה דרכי 152

 .) דהוי כמי פירות עם מים,פשיטא דאסור
רים שדיו כמי ויש אומ. דיו כמים (ח"סי שם דלקמן 'הב דעה והיא .)דמי מלח הוי בכלל מי פירות (תסב 'סי טור 153

 שהיא .)ה"כמו שתבאר בסימן ת, כ יש לחוש גם לסברא האחרוה"ואעפ. והעיקר כסברא הראשוה. פירות
 .שיש לחוש לדעת האומרים שהמלח דיו כמי פירות, ההלכה האמורה כאן

בל  א,שהמים לבדם אין מחמיצין את העיסה שילושה בהם אלא אם כן שהתה שיעור מיל בלא עסק (ג סעיף 154
שאף שעיסה   ...עיסה שילושה במי פירות עם מים ממהרת להחמיץ אף אם לא שהתה שיעור מיל בלא עסק

 אבל , שאיה באה לידי חימוץ על ידי כן אם עוסק בה עסק גמור,הילושה במים לבד יכול להשהותה כל היום
 .)ויאפה מיד) האחר גמר הלישה אלא יעריכ(עיסה זו שממהרת להחמיץ איו רשאי להשהותה כלל 
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 .155 יאפנה מיד,)ונילוש המלח בתוכה שאי אפשר להסירו ממנה( ואם עבר ונתן בה מעט מלח ל
 כח לחמם  שמעט מלח אין לו156 לפי שיש אומרים,ואין חוששין שמא נתחממה העיסה מן המלח

 כמו , שהרי המליח אינו כרותח אלא אם כן הוא מלוח הרבה עד שאינו נאכל מחמת מלחו,העיסה
  . עיין שם157א"צ' שנתבאר ביורה דעה סי

ואף שיש אומרים שהמלח אין לו דין מי  .159 באכילה158ואם לא אפאה מיד יש להחמיר ולאסרה
 שאף מעט מלח מחמם את 161יש אומרים מכל מקום הרי .160ב"תס'  וכן עיקר כמו שיתבאר בסי,פירות

  :העיסה ואוסרה

 אפילו נתן בה מלח ,פ שלא אפאה מיד מותרת" אע, ואם העיסה היא נילושה במי פירות בלבדאל
 כיון , שאף אם נתחממה אינה באה לידי חימוץ.הרבה עד שאינה יכולה להאכל מחמת מלחה

  .162שנילושה במי פירות

ואפילו נילושה ( אפילו מעט ,ים שלא ליתן מלח בעיסה כללאבל לכתחלה יש להחמיר כדברי האומר
 ועיסה שנילושה במי ,163 לפי שהעיקר הוא שהמלח אין לו דין מי פירות אלא דין מים,במי פירות

______________ 
 יש לסמוך , ואי משום שמחמם.ב"תס' ש סי" דאם פל לתוכה גרגיר מלח תאפה מיד כמוראה לי (טז ק"ס א"מ 155

  .) דמעט מלח איו מחמםתבעל הכל בו שכ
. כיון שמעט מלח אין בו כח לחמם העיסה, )שהמלח מחמם את העיסה(והייו שאין חוששים בזה לטעם הראשון 

 .כיון שבתערובת מי פירות מועלת אפיתה מיד, )שהמלח דיו כמי פירות(עם השי ואין חוששים לט
 אם תאפה מיד מותרת ,ואם תן בה מעט מלח... ל שאין ותין בעיסה מלח "ד ז"וכתב הראב (ג ,ט מח סי בו כל 156

 .בו והכל ה"ד י"בב הובא ).באכילה
 ...ש אומרים  וי,הגה.  ..עין מליח שמולחים לקדירהדהייו כ, שאיו יכול ליאכל מחמת מלחו, מליח (ה סעיף 157

 .)וטוב להחמיר במקום שאין הפסד מרובה. ויש לו לחשב אפילו מליחת צלי כרותח, דאן אין בקיאין בדבר
 .)ואפילו בדיעבד יש לאסור (ה"ס א"רמ .)ראה לי דאפילו בדיעבד יש לאסרה (ה ק"ס משה דרכי 158
 איה , מלח הרבה...ואף אם ילושו בה  (ד"סל וכדלקמן .)אבל בהאה ודאי דמותר, הייו באכילה (יח ק"ס י"ח 159

 .) אבל לא בהאה,אסורה אלא באכילה
  .) והעיקר כסברא הראשוה. ויש אומרים שדיו כמי פירות.מלח שלו שמבשלין אותה ממים דיו כמים (יח סעיף 160

 .יוצא אם כן שאפילו לא אפאה מים יש להתירה
 . מראי מקומות וציויםראהו ".אם תאפה מיד"לא התירו אלא , ד דלעיל" הכל בו בשם ראבוהרי גם 161
דמי פירות אין , מישחא ומילחא בקמחא שרי(י שם "רש).  דעבדיה במישחא ומילחא...ותיקא שרי (ב , גמרא לט 162

 לבדו איו גורם  המלח, אם ילושה במי פירות...ותיקא במילחא ומשחא שרי  (כג 'סי ב"פ ש"רא). מחמיצין
). ח דאין לאסור בדיעבד"פסק הב, אם לש במי פירות( יח ק"ס כאן י"ח .והרבה ה"ד א"סי ח"בב הובא .)החימוץ
  ".אפילו תן בה הרבה"והייו 

  .אבל לכתחלה יש לאסור). ח דאין לאסור בדיעבד"פסק הב, אם לש במי פירות( שם י"והח ח"הב משמעות 163
תסב ' ח סי"כמבואר בפר, הוא מטעם שלדעתו המלח דיו כמי פירות, ושה במי פירותש התיר ביל"והה זה שהרא

 ולדעתו ותיקא שרי אף .)ש גם כן כדעת הטור בו דמילחא הוי מי פירות"מציו למדים שראה שדעת הרא (ז"ס
  .ולכן מותר לדעתו אפילו תן בה הרבה מלח, לכתחלה

ולכן יש להחמיר לכתחלה אפילו מלח , " דין מי פירות אלא דין מיםהוא שהמלח אין לושהעיקר "ל "אמם אן קיי
  .מעט

  ).יא 'ע רכחרות ובאורים הע ראה(ולפי זה הייו צריכים לאסור אף בדיעבד 
, ותיקא(ב "תסה ס' ע סי"ובשו).  דעבדיה במישחא ומילחא...ותיקא שרי (ב , אמם מפורש התירו זאת בגמרא לט
 והוא תבשיל העשוי ,ותיקא(ד "תסג ס' וכן פסק לקמן סי). מותר, ח עם קמחשהוא תבשיל העשוי משמן ומל

  ).16הערה (ושם , ) מותר לעשותו בפסח,משמן ומלח עם קמח
 לפי , ומעורב עם השמן, שהוא מים, לה משום מלחאןולא אסרי(ה ותיקא "א ד, ן יג"ובטעם היתר זה תבאר בר

תסג ' וכן הוא לקמן סי. ק א"תסג ס' א סי"ז ומ"הובא בט).  ושתה צורתה ואין בה כח עם השמן,שהוא מועט
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'  כמו שיתבאר בסי, אפילו רוצה לאפותה מיד, אפילו מעט,פירות אין לערב בה מים לכתחלה
  :)164ב"תס

 לפי שהן חריפין קצת ,)166שנילושה במים (165תבלין בעיסה וכן יזהר לכתחלה שלא ליתן שום לב
  . ואם עבר ונתנן בתוכה מותרת.ומחממין קצת את העיסה

 167 יש להחמיר ולאוסרה, אפילו קורט אחד פלפלין שנילוש בתוך העיסה,אבל אם נתן בתוכה פלפלין
  . לפי שפלפל הוא חריף מאוד ומחמם את כל העיסה.168כולה באכילה

  .169 שאינם אוסרין בדיעבד,ם ונעגליך דינם כשאר תבליןאבל זנגביל וכרכו

 אפילו לכתחלה מותר , שאין בהם חריפות כלל172 וכיוצא בהם ממיני זרעים171 ושומשמין170אבל קצח

  שלוםבריד

 
 יש לחוש , אבל אם יש שם מלח מרובה.כיון שהוא מועט ושתה צורתו מצורת המים אין בו כח עם השמן(ד "ס

  ). כדין מי פירות עם מים שממהרים להחמיץ,ולהחמיר
ולהתיר במלח מועט אף , )שהעיקר הוא שהמלח יש לו דין מים(מרובה אף בדיעבד לו לאסור במלח ' ולפי זה הי
  ).ע"כפסק בפשיטות בגמרא ושו(לכתחלה 

ולהחמיר לכתחלה , "אפילו תן בה מלח הרבה"אלא להתיר בדיעבד , ל שלא לחלק בזה"י ה"אמם משמעות הח
  ".אפילו מעט, שלא ליתן מלח בעיסה כלל"

ל מיאאוויטש "ק מהרי"שביאר בשמו אחיו הרהוכפי , רביו פסק זה בין חצאי עיגולואפשר מטעם זה העמיד 
ודעתו היתה , דכל ספק העמיד בתוך חצאי עיגול, שמעתי מפי קדשו פעמים רבות): "ו' ח סי"שארית יהודה חאו(

  ".לחזור ולשות פרק זה לראות אם צדקו דבריו
*  

' כדלקמן סי, אף בלא מלח כלל, כתחלה בותיקא של קמח ומי פירותאבל המהג להחמיר ל, וכל זה הוא מעיקר הדין
 לפי , אבל כבר הגו במדיות אלו להחמיר שלא ללוש אפילו במי פירות בלבד,וכל זה מעיקר הדין(ז "תסב ס

 ).ואין לשות המהג אם לא לחולה או לזקן הצריכים לכך ... שחוששין שמא תערב בהם מים כל שהוא
לפיכך אסרו חכמים ללוש בהם עיסה  ... ירות שתערב בהם מים אפילו כל שהוא הרי אלו מחמיציםפמי  (ג סעיף 164

מלח שלו שמבשלין אותה ממים דיו כמים ויש אומרים שדיו כמי פירות (ח "וסי, ) שקשה לשמרה מחימוץ,לפסח
 .)והעיקר כסברא הראשוה

 לפי שהוא חד ומחמם ,ה מקום אין ליתן תבלין במצוכתב בספר הרוקח ומכל (ד ,מא ד"ח ה תיב ירוחם רבו 165
אין  (ו"ס ע"שו ).ל שאין ותין בעיסה מלח ותבלין דכרותחין דמו"ד ז"וכתב הראב (ג ,ט מח 'סי בו כל ).העיסה

 .)לפי שהוא חד ומחמם העיסה, ליתן בה תבלין
ן מלח ותבלין אלא במצה שילושה לא אסרו הפוסקים לית (ז אות י"הגבשיירי כסת הגדולה ) ה"כ: ל"אוצ( ח"ב 166

 ד ק"ס שבת עולת). ואם יתו בה תבלין מחממין את העיסה וממהרין המים להחמיץ, דהמים מחמיצים, במים
עיין כסת הגדולה מהדורא . אין להחמיר אפילו בפלפלין, אבל אם לש במי פירות לבד, והייו דוקא בלש במים(

  ).בתרא
 ).ומלח פירות במי( א"סל וכדלעיל 

 ,י ברין"וכתב מהר (ו ק"ס משה דרכי .) לפי שהוא חד ומחמץ העיסה,אין ליתן פלפלין במצה (כג 'סי ב"פ ש"רא 167
 חד קורט לואפי (יט ק"ס א"מ .)אפילו בדיעבד אסור, ופלפלין (ו"ס א"רמ .)דחד קורט פלפל עושה כל העיסה חמץ

 ). חמץהעושה כל העיס
 אבל ,איה אסורה אלא באכילה (ד"סל וכדלקמן .)כמו במלח,  רק באכילהואף בפלפלין אין לאסור (כ ק"ס י"ח 168

 .)לא בהאה
דהפוסקים , וכן ראה לי עיקר, וגיסי הרב בספרו אליהו זוטא פסק להתיר באכילה בכל מיי תבלין (כ ק"ס י"ח 169

 .)עבדיומשמע דשאר תבלין חוץ מפלפלין מותר בד (ו ק"ס זוטא אליה .)לא הזכירו רק פלפלין
 אבל אי שמעתי מין זרעים ,]Nigella sativa [ז"א בלע"רבותיו מפרשים ייל (קצח ה"ד א ,מ רכותי ב"רש 170

  ).שזורעין אותו בארץ ישמעאל
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 ואל ישימם בתוכה ,אלא שלכתחלה יש לכותשם קודם שישימם בעיסה (173לערבם בתוך העיסה
  ):ש" ע175ס"ת'  מטעם שיתבאר בסוף סי,174כשהם שלמים

 צריך שלא יהא בה רק קמח ומים ,מכל מקום המצה של מצוה שאדם יוצא בה ידי חובתו ולג
 .177 הרי זו מצה עשירה ואינו יוצא בה, אבל אם עירב בה קצח ושומשמין או מיני תבלין.176בלבד

  שלוםבריד

 
שמעתי , ל"וקצח שקורין קימ(ק א "תג ס' ז סי" וכן הוא בט).ל בלשון אשכז"קימ (טז ק"ס היטב בארותפרש ב

הכמון המכר בחות (ד "תג ס' וכן זכרו שי סוגים אלו לעיל סי). ל"קימד "פעל... ל "ם קימ"קרא... מחלקין 
  )).שקורין פעלד קימל(מין כמון ) ... שקורין קראם קימל(

והפיץ (כה , כח' כאמור בישעי, שזורעים ודשים כל אחד מהם באופן שוה, הם שי מיי זרעים, אלא שקצח וכמון
  ).וכמן בשבט, בט קצחבמטה יח(כז , ושם כח, )וכמן יזרק, קמח
משום שדברים אלו הם , ומלח וקצח ושאר תבלין וכל שכן פלפלין אין ותין בו כל ימות הפסח (ה"ס לבוש עיין

 . ראה מדבריו שגם בקצח אוסר לכתחלה.)חדים ומחממין את העיסה ומחמיצין אותה מהרה
 ).מָאן(או הפרג , אם השומשמין הן מה שקרא אצליו שומשומין, )18הערה (ג "תג ס' ראה לעיל סי 171
 ...).מיי זרעים כגון(ד "תג ס' ראה לעיל סי 172
לפי , ומכל מקום אין ליתן בה תבלין... לש המצה בקצח ושושמשמין ובמיי תבלין כשרה  (שם ע"השו משמעות 173

 .חלהמותר אף לכת,  משמע שהקצח ושומשמין.)שהוא חד ומחמם העיסה
 אף על פי שיש ... שרי בדיעבד , אים כתושיםלו אפי,תן לתוכה זרעוים שאים חדים (ה ק"ס סוף תס 'סי א"מ 174

 .)ה שכתבתי עיקר ממכל מקום ראה לי, לדחות דמיירי שם בתבלין כתושים
 לפי ,תושים אלא אם כן הם כ,ומכל מקום לכתחלה יש ליזהר שלא ליתן לתוכה אפילו דברים קטים (יב סעיף 175

 .)שיש מי שאומר שאפילו דברים קטים מעכבים את האפייה
 מפי שהדברים אלו  ...ואין ותים בו שום דבר אחר, אין לשין את העיסה של פסח אלא במים וקמח (ה"ס לבוש 176

 .)הואין יוצאין בה בלילה הראשו, ולא מצה עשירה, והכתוב אמר לחם עוי, מעשירים אותו שקראה מצה עשירה
 .ו"תסב ס' לקמן סי. ד"תד ס' וכדלעיל סי

 מצה היא אלא שקראת מצה ,תיבלה בקצח בשומשמין ובכל מיי תבלין כשרה(ב ,  לעין מחות תיא במחות כג177
ראה לי במצה האפויה שית שמותר לאכול שיריה (ג "ב הי"מעשה הקרבות פי' ד בהל"ופירש הראב. )מתובלת
  ). אסור משום חמוץ, ללוש את שיריה בתבלין, הסלת אבל למחת...בתבלין 

ג "אע(ה "ו ה"חמץ ומצה פ'  בהלד"ראבופירש ה). יוצאין במצה מתובלת(ג "ב הי"פ ולעין מצה תיא בתוספתא 
  ).תי ההיא שתבלה משאפ...דתיא בתוספתא יוצאין במצה מתובלת 

 ואין הלכה ...וי פרט למצה שילושה ביין ושמן וראה לומר שהתוספתא איה סוברת לחם ע( שם מ"מוחלק עליו ה
,  והייו שהתוספתא מיירי שהיא מתובלת בשעת לישה).ל"א ז"ודוחק הוא לפרשה משתבלה כדברי הר. ..כמותו 

  .ל כן"ולא קיי, וסוברת שגם מצה עשירה כשרה
ם לא כן הוה ליה מצה  כלומר דא,ד דכשתבלה משאפית מיירי"וכתב הראב(י סוף הסימן "וכן פירש דבריהם בב

 ויותר ראה לי דההוא תא איו , וכתב הרב המגיד שדוחק הוא לומר כן.עשירה ואין יוצאין בה ידי חובת מצה
  ).ולא קיימא לן כוותיה... סובר דלחם עוי אתי למעוטי מצה עשירה 

ב מהלכות מעשה "י ובפרק ,מהלכות חמץ ומצה' ד בהשגות בפרק ו"דעת הראב(ו "ח ס"וכן פירש דבריהם בפר
ג תבלה בקצח "]כ[וכן הא דמייתי בפרק הקומץ רבה דף ,  יוצאין במצה מתובלת]תא[ דהא דקתי בתוספ,הקרבות

 ומשמע דאף ,אבל ללוש בתבלין אסור משום חימוץ,  דמיירו בתר שאפית,ובשומשמין ובכל מיי תבלין כשרים
 הוי משום דאם לא כן הוה ליה ,תי שמיירי משאפד שכתב" אבל המגיד משה כתב שטעם הראב.בדיעבד קאמר
  ). ואין יוצאין בה ידי חובת מצה,מצה עשירה

איו יוצא בה , שאם תיבלה בלישה בקצח ובשושממין, י מסכימים להלכה"מ והן הב"ד והן המ"והייו שהן הראב
  .איה קראת מצה עשירה, ואם תיבלה אחר שאפאה, משום מצה עשירה

ט "תעא ס' ולקמן סי, שאם עירב בלישתה קצח ושושמשין הרי זו מצה עשירה) דעה הראשוה (ז תבאר כאן"ועפי
י "ד מגיד משה ב"ראב: "וגם שם ציין על הגליון, שאם עירב אחר אפייתה איה מצה עשירה) בסברא הראשוה(

 ).48הערה (ושם סמן , "תה' סי
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  .)178א"תע' עיין סי(ולפיכך מותר לאכלה בערב פסח 

 שהרי גם העני נותן מלח ,179 אינה נקראת עשירה מחמת המלח שבה,אבל אם עבר ונתן בה מלח
  . לפיכך אסור לאכלה בערב פסח.בעיסה

 כיון , אינה נקראת מצה עשירה בשביל כך181 שאף אם עירב בה מיני תבלין הרבה180ויש אומרים
  . אינו אלא במים בלבד, דהיינו לישת הקמח,שעיקר עשייתה

 ואף על פי כן .182ה שהיא נקראת מצה עשיר,ולענין הלכה יש להחמיר בשל תורה כסברא הראשונה
כי כן נראה  (183שאינה נקראת מצה עשירה'  שיש לחוש על סברא הב,אסור לאכלה בערב פסח

  ):184עיקר

 שהסיד מחמם , יש להחמיר ולאוסרה באכילה, אם נפל מעט סיד בתוך העיסה ונילוש בתוכהלד
______________ 

 פסח בערב לאכול חכמים אסרו שלא .פירות מי בה שעירב דהייו ,עשירה מצה אלא לאכול יכול איו (ד סעיף 178
 .)בה יוצאין אין עשירה מצה אבל ,בלילה חובתו ידי בה לצאת יכול שאדם מצה אלא

  ).ויש מתירין, ע אי מקריא מצה עשירה משום מלח"וצ (ג ,ט מח 'סי בו כל 179
 .וים מראי מקומות וצי.י"ס תעה 'סי לקמן וראה

משמע (ק יח "א ס" מ.) כיון שיש בה טעם מצה,לש המצה בקצח ושומשמין ובמיי תבלין כשרה (ו"ס ע"ושו טור 180
 ).ה הראשוה בלילדי חובהדיוצאין בה י

תיבלה בקצח בשומשמין ובכל מיי תבלין (ב , כדאמרין במחות כג, הקמח מרובה על התבלין' פ יהי"אבל עכ 181
 הכא במאי עסקין דלא אפיש לה תבלין דרובה מצה היא ולא ...קראת מצה מתובלת  מצה היא אלא ש,כשרה
ואם עשית מקמח חטים עם שאר מיי (ז "תג ס' שתבאר לעיל סי, וכמו בעירב מיי קטיות בקמח. )בטלה

  ). אלא אם כן היה רובה דגן ... איו יוצא בה ידי חובה ...קטיות
בשאר ... ולא ישרה (ד "תסא סי' כדלקמן סי, ם התבלין יפיג את טעם המצהשטע, ומה שאין חוששין לומר בזה

לפיכך (ז "תעה סט' וסי, ) שותין בה טעם שלהם, לפי שהן מפיגין את טעם המצה, ולא במרק,משקין ומי פירות
  שהמרור שהוא מדברי, לא יצא ידי חובתו,אם כרך אדם כזית מצה וכזית מרור ולעסן יחד ואכלן בזמן הזה

  ).סופרים מבטל את טעם המצה שהיא מן התורה
  .ה אלא"ב ד, ומחות כג, ה אלא"א ד, וזבחים עח, ה אתי"א ד, קטו' בתוס, תבארו כמה טעמים לזה

 אין ומכל מקום (ו ק"ס זוטא אליה .)ואפילו בדיעבד איו יוצא בה ידי חובת מצה (הרוקח 'ובס ה"ד ב"סי ח"ב 182
 .)ומכל מקום אין יוצאין בה ידי חובת מצה (יט ק"ס י"ח .)ח" בבמשמען וכ, יוצא בה בלילה הראשוה

 .)כיון דלדעת הרבה פוסקים יוצאין בה, ואין לאכול אותו בערב פסח כדין מצה עשירה (שם י"ח 183
מיירי בשתבלה בקצח ושומשמים דלא ,  דההיא תוספתא דקתי יוצאים במצה מתובלת...ואי אומר (ו "ס ח"פר 184

 ,)'דין כ' ם בפרק ה"ג ומדברי הרמב"וכן ראה מדברי הסמ, ל" וכמו שפסק המחבר ז,צה עשירהמקרי בהכי מ
וכן מותר ללוש העיסה , מותר לתת התבלין והשומשמין והקצח וכיוצא בהן לתוך הבצק (ם"רמבש שם ה"והייו מ

לא משום חמץ אלא , וביום הראשון אסור ללוש ולקטף אלא במים בלבד, במים ושמן או דבש וחלב או לקטף בהן
כ בתבלין "משא, אלא בלש בשמן או דבש וחלב) מטעם מצה עשירה(והייו שלא אסר ). לחם עוי כדי שיהיה

  .ושומשמין וקצח
ש " הוא מפשר שמ).ו"כ המגיד משה פ" וכ.ה מצה עשירוי ליהם משמע דה"ברמבומיהו  (יח ק"ס א"מואף שכתב ה

וכן מותר ללוש העיסה במים ושמן . ין והקצח וכיוצא בהן לתוך הבצקמותר ליתן התבלין והשומשמ(ם שם "הרמב
לא משום חמץ אלא כדי שיהיה . וביום הראשון אסור ללוש ולקטף אלא במים בלבד. או דבש וחלב או לקטף בהן

, קאי גם על תערובת תבלין שומשומין וקצח, )וביום הראשון בלבד הוא שצריך להיות זכרון לחם עוי. לחם עוי
  .ז עשה מצה עשירה"עיש

, ם סבירא ליה שאין מצה עשירה אלא בשמן ודבש וחלב"שהרי הרמב, ם"אמם רביו איו מפרש כן דעת הרמב
אבל אין לשין אותה ביין או שמן או , מצה שלשה במי פירות יוצא בה ידי חובתו בפסח(ה "ו ה"כמבואר בדבריו פ

וביום הראשון אסור ללוש ולקטף אלא במים (כ "ה ה"כתב בפיוצא אם כן שמה ש). דבש או חלב משום לחם עוי
, )מותר ללוש העיסה במים ושמן או דבש וחלב או לקטף בהן(איו קאי אלא על שמן ודבש וחלב שלפיו , )בלבד

 .ולא על שומשמין וקצח שלפי פיו
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וכן אם  . יסירנו ממנה ומותרת,אבל אם נפל עליה ולא נילוש בתוכה. 185אותה וממהרת להחמיץ
  .186 יסירם ממנה ומותרת,נפלו עליה פלפלין ולא נילושו בתוכה

 וכן .187 אבל לא בהנאה,ואף אם נילושו בה פלפלין וסיד או מלח הרבה אינה אסורה אלא באכילה
 שהרי אפילו אם לשה בחמי האור אינה אסורה אלא באכילה .188מותר להשהותם עד לאחר הפסח

  :189בלבד כמו שנתבאר למעלה

______________ 
 .) דסיד מחמם העיסה,ור והורה לאס, דפעם אחת מצא מעט סיד בקמח...י ברין "וכתב מהר (ו ק"ס משה דרכי 185

 ).והוא הדין מעט סיד(ק יט "א ס"מ). וכן אם פל בה סיד (ו"ס א"רמ
 .) אבל אם פל עליו יסלקו ומותר, דוקא כשילוש בתוכוראה ליו (יט ק"ס א"מ 186
,  אין לאסור רק באכילהפלפליןואף ב( כ ק"וס, )מלח... אבל בהאה ודאי דמותר , הייו באכילה( יח ק"ס י"ח 187

 ).כמו במלח
 או שאר מיי , כגון למוכרו לכרי,כל דבר שמותר לקיימו מותר להות ממו בפסח (ד"סכ תמב 'סי כדלעיל 188

 .)האות
 .)אפילו לש בחמין במזיד,  מותר לדברי הכל, או להשהות עד לאחר הפסח,אבל בהאה (כז סעיף 189



  

  ור כמות לישת המצות שיעתנו
  סעיפים' ובו ט

  עיסה שיעור חלה

 , לפי שכך שיערו חכמים,3 דהיינו עשירית האיפה קמח,2 לשין לפסח עיסה גדולה משיעור חלה1 איןא
שהעסק שהאדם מתעסק בידו בעיסה בלישה ועריכה אינו מצילה מידי חימוץ כשהיא גדולה יותר 

  .4וך גדלה שאין הידים מספיקות להתעסק בה מת,מעשרון

ואפילו אם רוצה להתעסק בה כל כך בזריזות עד שמתחילת הלישה עד האפיה לא יהיה שהות כדי 
 שבפחות מכדי הילוך מיל אינה , ונמצא שאף אם לא היה מתעסק בה כלל היתה מותרת,הילוך מיל

  מכל מקום כיון שלכתחלה אסור להשהות העיסה אפילו רגע אחד בלא עסק כמו.באה לידי חימוץ
 שהרי העסק שיתעסק בעיסה , לפיכך אסור גם כן ללוש לכתחלה יותר מעשרון,5ט"תנ' שיתבאר בסי

  :6 כיון שאינו מועיל כלום להציל מחימוץ,זו הרי הוא כאלו אינו

  .9 של ביצת תרנגולת8 מביצים הבינוניות7ג ביצים וחומש ביצה" כמו מ, וכמה הוא עשרוןב

______________ 
  : עיקרי ההלכות שתבארו בסימן זה1
  ).ג- א"ס(עיסה שיעור חלה ) א(
  ).ו- ד"ס(זהירות בתית הקמח ) ב(
  ).ח- ז"ס(לישת עיסה גדולה ) ג(
 ).ט"ס(כשהלישה היא ביום טוב ) ג(
 כדי ,שלא ללוש יותר (לפיסחא) י"רש, קב של אותו מקום(אמר רב קבא מלוגאה  (א"ע ,מח דף דרב מימרא גמרא 2

 טור .))י"רש, מי כל ימות השה להתחייב בחלהבהך שיעור עיסה  (וכן לחלה, )י"רש, שיוכל לשומרו מן החימוץ
  .)אין לשין לפסח עיסה גדולה משיעור חלה (א"ס ע"ושו

שהוא , ועשירית האיפה הוא קרוב לשי קבין, ח קבין"שהם י, סאין' והאיפה היא ג, קבין' והייו שהסאה היא ו
 .שהוא עשירית האיפה, אמם הקבא מלוגאה הוא גדול יותר. שיעור חלה

עור קמח י לא בש,אין לך בו אלא חמשת רבעים קמח שבשיעור העומר אמרה תורה (תסה 'סי א"ח א"רשבה ת"וש 3
  .)הוא המדה למלאותו מקמח (שם ע"ושו טור .)הבא מחמשת רבעים תבואה

שהן יותר משבעה רבעי קב , )ציפוריים(חמשת רבעי קב קמח ) ב"רע, כאמור בגמרא מח(והייו ששיעור חלה הוא 
 .שהן קרוב לשי קב קמח, )מדבריים(קמח 

 מדה אחת י אם ואיו מיח ללוש כ,ל עומד בעצמו בשם כשמתקין לו המצות"ם ז"מהר (ק 'סי ץ"בתשב ם"רמה 4
שיערו  (ו 'סי ג"פ ש"רא ). זהר ללוש רק בשיעור חלה ולא יותר...ם "מהר( י אות ה"פ מיימויות ובהגהות ,)לבד

 ב"פ ן"ר .) וביותר אין הידים מספיקות להתעסק בה מתוך גודלה, כל היוםלום אפישבזה השיעור מועיל עסק הידי
 לא יוכלו להתעסק בו ,שאם ילושו אותו בשיעור גדול (א"ס לבוש ).איסורא בלישה משום חמוץ( אבל ה"ד )ב ,י(

 ).ויבא לידי חימוץ, כראוי
ואם היחוהו בלא עסק כדי הילוך מיל הרי זה  ... לכתחלה אסור להיח העיסה בלא עסק אפילו רגע אחד (ט סעיף 5

 .)חמץ
  להתירראה לי ו,ל אוסרין העיסה" חכמי צרפת ז, היכא דלש יותר מזה השיעור,ר יוה"כתוב בשם ה (שם ש"רא 6

 אף על פי שאין , זה העסק שמתעסקים בה, אם לא תעסקו בה כלל איה אסורה אלא עד מיללו כיון שאפי...
 מיהו לדעת הגאוים . וכיון שאין שוהין בה יותר משיעור מיל מותר, שלא יתעסקו בה כלל לא גרע ממה,כדאי

 .)ד כאן ע, לכתחלה אין ללוש יותר מזה השיעורם כן א,שאמרו שלכתחלה אין להיח העיסה רגע אחד בלא עסק
שו שמא לא יספיק  אלא לכתחלה ח. מוח בלא עסקלו אפי,דהא שיעור חמץ איו אלא כדי הילוך מיל(ק ב "ז ס"ט

 ). ואסור לכתחילה יותר מכשיעור, ויהיה כמו פוי קצת מעסק,בידו לכל הצורך לעיסה גדולה יותר מכשיעור
 ,רבעי הקב(י שם "ורש, )רבעים קמח ועוד חייבת בחלה'  מכאן אמרו ז,והעומר עשירית האיפה הוא (ב ,פג עירובין 7

 כמין חלה ,ג ביצים וחומש ביצה"שהם מ(ה שבעת רבעים קמח "ם דש' ותוס, )לוגין ועוד ביצה וחומשא' דהייו ז
 מצא ,והסאה ששה קבין והקב ארבעה לוגין והלוג שש ביצים, האיפה שלש סאין (לו ,טז בשלח י"רש .)יעלה

, שיעור חלה(א " סע"ושו טור .) והוא שיעור לחלה ולמחות,עשירית האיפה ארבעים ושלוש ביצים וחומש ביצה
  ). והוא עשרון, בצים וחומש ביצה ביויםג"שהיא מ
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 , ויערה ממנו המים לתוך כלי אחר ריקן,נו מים על כל גדותיו יקח כלי גדול וימלא,וכיצד ישערנו
 יחזור ויערה לתוכו את המים עד אחר כך ו,ג ביצים בתוך הכלי שעירה ממנו המים"ואחר כך יתן מ

 ויוסיף עליהם עוד ,10ג ביצים" והמים שנשארו הן הן כמו מ,שיהיה מלא על כל גדותיו כבראשונה
  . וכלי זה הוא עשרון האמור בתורה,כלי וימלאנו במים הללו ויקח ,11מעט מים כמו חומש ביצה

 שאז הוא מחזיק יותר , דהיינו שלא ידחוק הקמח בתוכו.12וימלאנו קמח בפיזור כדרך המוכרים
  . אלא יכניסנו לתוכו ברפוי,13מעשרון קמח

  שלא, אלא ימלאנו בשוה עם שפתו כדרך שמילא אותו במים הללו,ולא יגדוש הקמח על גבי הכלי

  שלוםבריד

 
*  

ויפריש חלה בברכה מקמח , ישער במשקל הקמח(ט - קסח' ע" שיעורי תורה"תבאר ב, שיעורו במידת ימיולעין ו
אבל אין זה .  גרם1250... להפריש חלה בלא ברכה , וראוי לכל בעל פש להחמיר עוד...  גרם 1666.6משקל 

  ).לעיכובא מצד הדין
יוצא אם כן ששיעור .  גרם57.6ושיעור ביצה ביוית ,  גרם86ששיעור רביעית הוא , ו כמבואר בהמשך דבריווהיי

  . גרם2500- קרוב ל) 57.6X43.2=2488.32(עשרון הוא 
שיעור ( גרם 1666,6יוצא אם כן ששיעור העשרון קמח הוא . שליש ממשקל המים' אמם משקל הקמח הוא לערך ב

  ).חלה בברכה
 גרם 1250יוצא אם כן ששיעור העשרון קמח הוא . ומרים שקמח מפוזר ואיו דחוק הוא חצי ממשקל המיםויש א

  ).שיעור חלה בלא ברכה(
  . גרם1230שהשיעור הוא , מה שראה בכמה מקורות, )ג"בשוה, ג- קמב' כח ע(ויתירה מזו הבאתי בקובץ יגדיל תורה 

*  
ששיעור הרביעית (חילוק בין שיטתו קודם חזרה וה, )והערה קכד(ח "תעב סי' וכבר תבארה שיטת רביו לקמן סי

אשר שיעור ,  וכן תבאר לקמן שם.) גרם108.8ששיעור הרביעית הוא לערך ( לבין שיטתו אחר חזרה .) גרם172.8
  .ע"ב "ר מוהרש"ק אדמו"ואצל כ, ר הצמח צדק"ק אדמו"תקבל אצל כ, או מעט יותר מזה, זה לערך

אם כן לכאורה עליו . )ששיעורה כביצה ומחצה(ירית האיפה בוי על שיעור הכביצה והרביעית וכיון ששיעור עש
במדה זו מגדילים גם , )סוף הערה יג, א"תפו ס' כדלקמן סי(שבמדה שמגדילים את הרביעית ואת הכביצה , לומר

 . ועוד יש לדון בזה.את שיעור עשירית האיפה
ג בצים וחומש ביצה "מ (שם ע"ושו טור .)לה ולא קטה אלא ביויתכביצה שאמרו לא גדו (ו"מ ז"פי כלים 8

 .)ביוים
וביצה האמורה בכל מקום היא ביצה ביוית (ה "ח ה"פם הלכות שבת "רמב .)ואיזה זה ביצת תרגולת (א ,פ יומא 9

 ).של תרגולין
וקח אותם המים שבכלי האחר  ול,ד ביצים ביוים וייחם בכלי שהורקו ממו המים"ויקח מ(עדר ' סי רוקח 10

 ומה ששאר בכלי אחר מן המים הוא מדת העומר שחייב ,ששפך בו ויתן בכלי שבו הביצים עד שיתמלא הכלי
ג ביצים " יתן מר כךואח, ימלא כלי מים ויערה המים ממו לכלי אחר, וכן ישער אותה (שם ע"ושו טור ).בחלה

והכלי המחזיק אותם הוא המדה למלאותו , ם בכלי אחר והמים שיותרו ית,ויחזיר בו המים שעירה ממה
 .)מקמח

ולא ... טוב לצמצם ", "קמח לפסח"כ לעין "משא. כלומר שזהו שיעור עשרון האמור בתורה לעין חלה ומחות 11
כדלקמן " (חומש ביצה"ע הוספה זו של "ולכן לא זכרה בטור ושו. ג"כדלקמן ס, "ג ביצים"יעשו אלא כמו מ

 . מראי מקומות וציויםראהו). 16הערה 
 .)ימדוד בפיזור כדרך המוכרים (ד ק"ס א"מ ).ימדוד בפיזור כדרך מודדין למכור (ע 'ע המצות אפיית 'הל ל"מהרי 12
ת  מצאם כן דא, אין להכביד על הסלת, או לצורך חלה,דכשמודדין במדה בפסח (חסרה ה"ד ב ,ב מחות 'תוס 13

דאם כן , שכתב דאין להכביד על הסולת במדה, ריש פרק כל המחות באות מצה' ועיין בתוס(ק ז " סי"ח .)יתרה
 ).מצא יתירה
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  :14היה בהם גודש

 . או פחות16ג ביצים" ולא יעשנו אלא כמו מ,15 וטוב לצמצם בעשרון זה שהוא מודד בה קמח לפסחג
  . טוב שלא ימלאנו קצת,ואם מודד הקמח בעשרון המדוד לחלה שהוא מחזיק עשרון בריוח

 יחד  שהוא יכול להפריש חלה כשיצרף אותן,עיסות או יותר' במה דברים אמורים כשרוצה ללוש ב
  .17ז"על דרך שיתבאר בסימן תנ

 ואם יצמצם בה העשרון לא יוכל להפריש ממנה חלה ,אבל אם אינו רוצה ללוש אלא עיסה אחת
 ואף אם יצמצם בה כל כך עד שבודאי לא יהיה בה עשרון ותהא . מחמת חשש ברכה לבטלה,בברכה

שרון במתכוין כדי לפטרה  שאסור לאדם לעשות עיסתו פחות מע, גם כן אינו נכון,פטורה מן החלה
 לפיכך יש לו למדוד העשרון בריוח כדי שיוכל להפריש .18ד"ד סימן שכ"מן החלה כמו שנתבאר ביו

 ואין בה חשש חימוץ מחמת מעט קמח שמוסיף על העשרון ,19מעיסה זו בברכה בלי שום ספק
  :20כשמודדו בריוח

______________ 
והמדה מחוקה ולא  (שם ע"שו .)י בר אברהם שאין גודשין מדה של פסח"מצאתי כתוב בשם ר (תקצח רמז מרדכי 14

 כלומר דלא .)דלא ליהוי מֹותרת, ר חלה אין לגודשהכלי שלו שהיא עצמה מחזקת שיעו (א ק"ס ז"ט .)גדושה
 .ליהוי שיעורה גדול יותר מהצריך

 .)ומוטב שימעט בה, שצריך לדקדק בשעור העיסה שלא להרבות בה משום חשש חימוץ (א"ס תז 'סי ע"ושו טור 15
כן יש לחוש  ואם ,הואיל וצריך לצמצם בשיעור כל עיסה ועיסה שלא תהא גדולה משיעור חלה (א"ס שם לקמן

 .)שמא מקצת העיסות לא היה בהן שיעור חלה
הערה ( ותבאר לעיל .) והכלי המחזיק אותם הוא המדה למלאותו מקמח...ג ביצים "יתן מ (א"ס כאן ע"ושו טור 16

11.( 
הן שמא אין שיעור חלה בכל  שיש להסתפק ב,)או יותר( יפריש חלה אחת מכל שתי עיסות ,כיצד יעשה (ב סעיף 17

 והכלי מצרפן לשיעור , מיד שיתן כל המצות לכלי אחד,יפריש חלה לאחר אפייה(ו "וס, )אחת ואחת בפי עצמו
  ). ומפריש חתיכה ממצה אחת על כל המצות שבכלי,חלה אף אם לא היה בכל עיסה בפי עצמה כשיעור

שלשת  (ף הי שי דידן הוג למיפא קפיזא קפיזא לפיסחאאמר רב יוס(ב , כדאמרין מח, וכן עדיף לעשות לכתחלה
 , חומרא דאתי לידי קולא הוא, אביי מאי דעתיך לחומראאמר ליה). י"רש,  לשומרו מן החימוץ, לחומרא,לוגין

 רבי אליעזר אומר הרודה וותן לסל הסל מצרפן לחלה) דתיא(אליעזר ' דעבדן כרמר ליה  א.דקא מפקע לה מחלה
  )).י"רש, תןלאחר אפיי(

ואחר האפיה , הקמח בכל עיסה מעט פחות מעשרון' אשר מדייקים שיהי, וכן הוא המהג כיום במאפיות המצות
 ).52הערה (א "תז סי' כדלקמן סי, מצרפין את המצות בכלי לשיעור הפרשת חלה

  .) כדי להפקיע ממו חיוב חלהאסור לעשות עיסתו פחות מכשיעור (ד"סי שם ע"ושו טור 18
שאסור לאדם לעשות עיסתו (ג "ירושלמי חלה רפ).  דקא מפקע לה מחלה...דאתי לידי קולא (ב , וכדאמרין מח

  ).קבין
 .)לאדם ללוש עיסתו פחות מכשיעור כדי לפוטרה מן החלהשאסור  (ז"סי תז 'סי לקמןוכן הוא 

 ואי משום חלה , טוב לעשותן פחות מכשעור בודאי פן יחמיצו,בפסח אם עושה הרבה מצות (פב 'סי התרומה 'ס 19
 כדי ליטול חלה בבירור בלי , טוב יותר ללוש כמדת השעור בריוח,ואם איו עושה רק מצה אחת.  ..מצרפן בכלי

אם לש ( ק ק"ס ומצה חמץ 'הל חיים ארחות .) ואין חשש חמוץ משום פורתא דהוי טפי. וגם יוכל לברך עליה,ספק
מיהו  (תז י"רס לבוש .) יברך ברכה לבטלה, שמא לא יהיה בה שיעור לברך,ל כך אין לו לצמצם כ,דיא אחתרק מו

וגם שיוכל ,  כדי ליטול חלה בבירור בלי ספק, טוב יותר שילוש כמות השיעור בריוח,אם איו עושה רק עיסה אחת
 ,חתואם איו לש אלא עיסה א (ב ק"ס כאן ז"ט .) שאין חשש חימוץ כל כך משום פורתא דהוי טפי.לברך עליה

 .) ואין כאן חימוץ משום האי פורתא,יעשה בריוח שיעור חלה
  .שם ז"וט ולבוש התרומה 'ס 20

ומכל מקום אין בזה חשש , )מצות ועוגה אחת'  ויעשה ממו ג,טוב שיקח עשרון מרווח(ו "תח ס' וראה גם לקמן סי
  .חימוץ
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  זהירות בנתינת הקמח

 שלא ידחוק אותו בידים או ,וך המדה או בתוך העריבה לאחר שנתן הקמח בת, יש ליזהר לכתחלהד
 ונשאר , שאין המים נכנסין לשם יפה, לפי שכשהקמח הוא דחוק ומקובץ אינו נילוש יפה.בדבר אחר

  :21 והוא בא לידי חימוץ כשיעשו תבשיל מהעיסה לאחר אפייתה,קצת קמח בתוך העיסה

'  כמו שנתבאר בסי22 מחממת קצת שהיד, טוב ליזהר שלא להניח היד על הקמח שלא לצורךה
  :23ה"תנ

 טוב שיאמר בפיו שעושה , או לתוך המדה ללישת המצות של מצוה, כשנותן הקמח לתוך העריבהו
  :26ה"תנ'  עיין בסי,25 וכן יאמר בשעת נתינת המים לקמח.24כן לשם מצה של מצוה

  לישת עיסה גדולה

 שהתנורים שלהם היו ,לא בזמניהם שלא אסרו חכמים לעשות עיסה גדולה מעשרון א27 יש אומריםז
______________ 

, ולא יכס המים בכל הקמח,  דאז לא יהא ילש יפה,ידחוק את הקמח באגןלא  (ע 'ע המצות אפיית 'הל ל"מהרי 21
ל כתב דלא ידחוק הקמח תוך "ומהרי (ב ק"ס משה דרכי ).ויחמץ במאכל בתבשיל, וקצת שאר יבש בכמה מקומות

ולא ידחק  (א"ס א"רמ .) ויתחמץ בתבשיל, לא ילוש יפה בכמה מקומות שלא יכסו שם מיםם כן דא,המדה
  .)ט" תי"וסש ס" כמ,ויבא הקמח לתבשיל ומתחמץ (ה ק"ס א"מ .) לא ילוש יפהם כןדא, במדההקמח 

 לפי שהקמח שמוסיפין יש לחוש בו שמא אין כולו ילוש ...אין להוסיף קמח לתוך הלישה (ה "תט סכ' וכדלקמן סי
 לחוש שמא יבא לתוך  ויש... אלא שאר ממו מעט קמח בעין בתוך העיסה ,וגבל יפה עד שיהיה כולו בצק

 ).התבשיל בפסח ויתחמץ
וכן כתב רבי ... ל כתב "ומהרי(ק ב " סמשה דרכי .) דאין להכביד ידו על הסולת,ם"כ רא"וכ(עא '  עשם ל"מהרי 22

 .)דרכי משה. ל"מהרי(לא ייח ידו על הקמח (ק ד " סא"מ .) דאין להיח ידו על הקמח,אליעזר ממיץ
ולכך יש  (היד מחממת את הבצק וממהר להחמיץ(ט " סתט 'סי לקמן גם וראה .)שהיד מחממת מעט (יז סעיף 23

 ).ו"ת'  עיין סי,)ליזהר שלא להיח היד על הבצק שלא לצורך
וצריך לומר בפה לשם מצת . ל תהי אשה לשה בזריזות"י סג"אמר מהר(סד ' ל הלכות אפיית המצות ע"מהרי 24

כי המים והקמח , הן בותן מים תוך הקמח, הן בשאיבת מימן, ההן בעשיית המצות של מצו, ח" דברי הר,מצוה
ל דצריך לומר בפה בתית קמח ללוש שעושה לשם מצות של "עוד כתב מהרי (ב ק"ס משה דרכי). חשבים כאחד

 הן ,בשאיבת מימן  הן,בעשית המצות של מצות  הן,וצריך לומר לשם מצת מצוה (תקעז 'סי משה מטה). מצוה
  .)שעושה לשם מצוה, וטוב לומר בשעת תית הקמח למדה (שם א"רמ ).תוך הקמח ותן מיםהן ב ,במדידות קמח

 אם די ,ויש להסתפק בכל מקום שצריך לשמה(א "לב סל' כעין מה שתבאר לעיל סי, והטעם דלא סגי במחשבה
יו ולא די  או אם צריך להוציא כן בשפת ...במחשבה שיחשוב בלבו שעושה דבר זה לשם מה שצריך לעשותו

וספק של תורה (א "תח סי' כדלעיל סי, וגם כאן השימור הוא מן התורה).  וספק של תורה להחמיר,במחשבה לבד
ולכאורה גם לעין שצריך (י תס "ר הזקן רס"כמבואר בהערות לשלחן ערוך אדמו. ולכן צריך לאמר בפה). להחמיר

  ).ש"ג עיי"א ס"י' סי' ועי. ש"עיי' וצריך כו, רה להחמירוספק של תו, א"ב סעיף ל"ל' ש לעיל בסי"כמ, שיאמר בפיו
 דהייו שיאמר בתחלת ,וצריכים שיהיו טווין ושזורין לשם ציצית דוקא(ג "א ס"י' והייו כמבואר גם לעיל סי

   ).הטוויה והשזירה שהוא עושה כן לשם ציצית
  .צג 'ע ה .)י.( תורה יגדילקובץ ). 106והערה (א "תה סכ' וראה גם לעיל סי

  .)וכן בשעת תית מים לקמח (ח ק"ס י"ח.  מטה משה שם.שם ל"מהרי 25
בין המצות , כיון שבזמיו אין מבדילים כל כך, שאו והגים כן בכל המצות, )112הערה (ד "תג סי' וראה לעיל סי

 .ין המצות מצוה של ליל הסדרלב, שאופים לכל ימי הפסח
 .) הריי שואב לשם מצת מצוה,ואומרים בשעת השאיבה (כא סעיף 26
 )117 'ע( תצב 'סי ה"ראבי .)וראה כפי שיהיה לו בי אדם שיעזרוהו ילוש אם מעט ואם הרבה (עדר 'סי רוקח 27

שהיו צריכין בכל עיסה , וץואיכא למיחש לחימ, ורבי יצחק ברבי יהודה פסק הי מילי בתוריהן שהיו קטים(
 ויהיו עסוקין בעיסה תמיד שלא תבוא ,אבל לו שיש תורין גדולים עדיף טפי שילוש הרבה ביחד, ועיסה לחממו
 , שזו המדה היא דוקא לראשוים שתוריהם היו קטיםהר יהוד"ר יצחק ב"וכתב ה (בטור הובא .)לידי חימוץ

 ויהו עסוקים , עדיף טפי שילוש הרבה ביחד, שלו שהן גדולים אבל תורים,ואיכא למיחש בכל עיסה לחממו
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 ויש לחוש שמא יצטרכו המצות לשהות זמן ארוך בתוך התנור או חוץ ,קטנים ובקל מצטננים
 לפיכך מותר לנו ללוש . אבל בתנורים שלנו שהם גדולים אין לחוש לזה.לתנור ויבואו לידי חימוץ

 וטוב הוא ללוש כל .עריכתם כפי מה שיש בני אדם העוזרים בתיקון המצות ו,עיסה גדולה מעשרון
 ולא יחמיץ הבצק הדבוק ,כך כדי שיהיו כל העוזרים כולם וכל הכלים שבידיהם עוסקים בבצק תמיד

  :בידיהם ובכלים שבידיהם

 . כפי שיש בני אדם העוזרים,28 ועל סברא זו סמכו העולם עכשיו שנהגו ללוש הרבה יותר מעשרוןח
  .29ה שיסמוכו שיש להם על מ,ואין בנו כח למחות בידם

 שאף אם יש לו הרבה עוזרים בתיקון . כי כן עיקר,אבל כל אדם יחמיר על עצמו כסברא הראשונה
 סוף סוף בשעת לישת העיסה יש חשש , וגם יש לו הרבה תנורים גדולים ניסוקים,המצות ועריכתם

ות  ואם העיסה גדולה מעשרון אין ידי האשה מספיק,30 שהרי אשה אחת לשה עיסה אחת,חימוץ
  .31להתעסק יפה בכולה שלא יצא חוץ לידה קצת

 ואין לקנוס על . מותרת באכילה,33 אפילו לש במזיד,32ומכל מקום אם עבר ולש עיסה גדולה מעשרון
 , ואין לחוש שמא נתחמצה בשעת הלישה. כיון שיש מתירין אפילו לכתחלה,שעבר על דברי חכמים

 ובפחות ,מצות אין שם שהות כדי הילוך מילכיון שמתחלת הלישה עד שיתחילו העוזרים לערוך ה
פ שהיא גדולה " אע,מכדי הילוך מיל אף אם לא היו מתעסקין בה כלל לא היתה באה לידי חימוץ

 לעצמו שלא לאכלה בפסח אם 35 אבל אם היה שם שהות כדי הילוך מיל טוב להחמיר.34מעשרון

  שלוםבריד

 
 ...ל המרדכי "ז(ר יצחק בר יהודה "וכתב הה " די"ב).  ולא הודו לו חביריו. שלא תבא לידי חימוץ,בעיסה תמיד

ומה שאו והגים  (י אות ה"פ מיימויות הגהות). והרוקח ושאר גדולי אשכז ה"דברי ראבי... והגהות מיימון 
 ,ה ובעל הרוקח ושאר גאוי אשכז" או סומכין על דברי ראבי,כתחילה ללוש עיסה גדולה יותר משיעור זהל

 , ויותר טוב ללוש כך שיהיו כולם וכל הכלים עסוקים בבצק,שהתירו ללוש עיסה גדולה לפי מה שיש לו מסייעין
 .) ויתחיל הבצק הדבק בהן ובידיהן להחמיץ,ממה שיהיו מקצתן פוין

 . שםי"בב הובא .שם מיימויות גהותה 28
 .)דיש מתירין, ואין כח למחות בידם, והעולם והגין אף לכתחלה להקל(ק ו "ס א"מ 29
וראה בעיי שאפילו הרבה שים שאופות בהרבה  (ב אות ב ,טו ג"פ הגבורים שלטי .ב אות ג"ה ג"פ ז"ריא פסקי 30

 רבו כתב ה"ד י"ב .ט"הגה הגדולה כסת הובא ב).להתורים אסור להן בפסח ללוש בבת אחת יותר משיעור ח
 ואפילו יש הרבה בי , אפילו בתור גדול,ומיהו לכתחלה יש לכל בעל פש ליזהר שלא ללוש יותר מעשרון (ירוחם
ד עוזרים רבים אים מצילים אלא בשעת עשיית המצות "ולפע(ש ולא הודו לו "ה ומ"ג ד"ח ס"ב). עוזריםאדם 

 , האשה שלשה יחידית אין ידיה מספיקות להתעסק בעיסה בכולה שלא יצא חוץ לידיה קצת אבל,לאחר לישה
 לויאפ ,לבד חלהר שיעו כדי ללוש באשכז פש עליב והגים ראיתי ברחהמ ואי(הזכרוות ' ס). ואיכא חשש חימוץ

שאין יכולין ,  תוריםאפילו אופה בהרבה (א ק"ס א"מ). עוזרין אדם בי הרבה יש ילוואפ ...ם גדולי בתורים
  .)כסת הגדולה. זכרוות דף כד. שלטי גבורים(להתעסק בו יפה 

 .א"ס וכדלעיל .יוה ר"ה וכתב ה"ד י"ב הובא ב.)אין הידים מספיקות להתעסק בה מתוך גודלה (ו 'סי ג"פ ש"רא 31
 .)עתם לאסור בדיעבד היאך עלה על דכל מקום מ,והי שהחמירו חכמים שלא ללוש אלא עשרון אחד (שם ש"רא 32

 .)אם לש יותר משיעור זה מותר בדיעבד (ב"ס ע"ושו טור
 ק"ס י"ח .) כיון דאיכא דשרי אפילו לכתחלה,לי ראה דאפילו עשאתו במזיד מי שרי (ירוחם רבו כתב ה"ד י"ב 33

 .)כי יש מתירין אפילו לכתחלה, י דאפילו עבר במזיד ולש יותר אין לאסור בדיעבד"וכתב הב (ט
 הרבבשם ,  שםי"ב הובא ב,)וכיון שאין שוהין בה יותר משיעור מיל מותר... ר יוה "כתוב בשם ה (שם ש"רא 34

קודם שיתחילו  ...  אין שוהין בה שיעור מילכל מקום מ,ג שאין העסק מועיל בה"דאע (ו ק"ס א"מ.  שם]יוה [רבו
 .)העוזרים לסייע בשעת עריכה
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  :36אפשר לו

  כשהלישה היא ביום טוב

 שביום ,37 יש ליזהר לכתחלה למדוד הקמח בעשרון מערב יום טוב,וב כשרוצה ללוש עיסה ביום טט
  .39ו"תק'  כמו שיתבאר בסי38טוב אסור למדוד אפילו לדבר מצוה

  שלוםבריד

 
 ויחיד או יחידה לשה אותו ,ו דאם העיסה גדולה"ש בסימן ת"ולמ (הגבורים יבשלט כתב ה"ד ג"ס תט 'סי ח"ב 35

ן אם מתחלת הלישה עד גמר הלישה הוי שיעור מיל הבצק " להרם כן וא,איו יכול להצילו מן החימוץ בשעת לישה
הו בה ואם ש (ו ק"ס א"מ .) והכי קטין. שכבר בא לידי חימוץ קודם שיצילוהו העוזרים בשעת עריכה,אסור

 ב"סתט '  סיח"פר .) ויש להחמיר.)ט"ת' ח סי"ב( אסור ה שיתחילו העוזרים לסייע בשעת עריכםשיעור מיל קוד
)כל ששוהין בעסק העיסה יותר משיעור מיל , שכל שלשו העיסה יותר מכשיעור,'ו סעיף ב"וכבר כתבתי בסימן ת 

 ].ראה ששייכים לכאןו, ציוים אלו סמו על הגליון בתחלת הסעיף [.)הוי חמץ
אם לא תעסקו בה כלל איה אסורה אלא עד מיל זה ' כיון שאפי(ש דברי רביו יוה "דאף שבתחלה הביא הרא 36

וכיון שאין שוהין בה יותר . העסק שמתעסקים בה אף על פי שאין כדאי לא גרע ממה שלא יתעסקו בה כלל
  . משיעור מילשלפי זה יש לאסור אם שהו בה יותר). משיעור מיל מותר

 והי שהחמירו חכמים שלא ...ותמיהי על מי שעלה על דעתו לאסור (ש בדעת עצמו "מכל מקום כותב אחר כך הרא
אף אם , שלפי זה יש להתיר בכל אופן).  היאך עלה על דעתם לאסור בדיעבדמכל מקום, ללוש אלא עשרון אחד

  .הלישה משכת יותר משיעור מיל
דאפילו (י בדיעבד בכל אופן "שמטעם זה התיר הב.  בתורים גדולים ועוזרים רביםובודאי שכן דעת המתירים

  ). כיון דאיכא דשרי אפילו לכתחלה,עשאתו במזיד מי שרי
 .וראה מראי מקומות וציוים. יכול להתיר בכל אופן, פ אם אי אפשר לו"ולכן עכ

 רמז ביצה מרדכי .)של פסח כשאופין מצותומהג כשר למדוד מערב הפסח לצורך ליל שי  (תשעא 'סי ה"ראבי 37
 'הל ל"מהרי .) כשאופין מצות, לצורך ליל שי של פסח,רב פסחי העזרי מהג כשר למדוד מע"כתב ראב (תרפו
וכתב  (ה ק"ס משה דרכי ). צריכין למדוד הקמח בערב פסח,ואותם שאופים בליל שי (עב 'ע המצות אפיית
 .)ל דימדוד מערב יום טוב"מהרי

 כדי שתטול חלה , וותת לתוך עיסתהם טובמר רב ירמיה בר אבא אמר רב מודדת אשה קמח ביו(ב -  א,כט יצהב 38
 ם"רמב ).וכן הילכתא (א ,טז שם ף"רי .)שמואל הלכה למעשה אתא לאשמועין ...  ושמואל אמר אסור.בעין יפה

וכן כתוב בתשובת הגאוים (ם אות ש  הגהות מיימויות ש.)האשה לא תמוד קמח לעיסה (ב"הכ ד"פ טוב יום 'הל
 וגם מפי שהיתה יכולה למדוד מאתמול ואין בזה פחיתות , ואביי דהוא בתראה,בשם ישיבה דפומבדיתא כשמואל

  ).טעם ולא קלקול מאכל
ק מצוה " הגהות סמ.)כן בפסח מי יש ליזהר מלמדוד ביום טוב למצות (שמואל ה"ד שם 'תוס תבאר בפסח ולעין

ובפסח יש  (ד ,ל א"ח ד תיב ירוחם רבו ). איו יכולד כיצד יעשה הרי למדו... של פסח ום טוביל יובל(קצד 
 ולהקיף הכל , ויש אוסרים כי יכול לפחות השיעור כדי ללוש.מתירים מאחר שהוא שיעור חלה ומתירין אותו

 ום טובי שאין מודדין קמח בי"עפא (ע"בשו 'הב ודעה טור ).קרי וכן ראה ע.רב יום טוב או למדוד מע,לתרום חלה
 י"ב .)והכי הוג (ג"ס א"רמ).  ויש אוסרים.מותר למדוד,  של פסח שאין לשין עיסה גדולה מעשרוןום טובבי, ללוש
 שהוא כתב דבפסח אפשר שדומה ,ש כתב כן"צריך לומר דבשיטת הרא (ף"והרי רבו ש"ומ ה"ד שם עיין תקו 'סי

 ממילא משמע דאפילו בפסח אסור למדוד ,ם פסקו כשמואל דאסר"ף והרמב" שהרי וכיון...לטילת חלה בעין יפה 
 .)והכי קטין. לדידהו

 לא , כגון שמודד קמח לעיסתו כדי לידע שיעור חלה, ואפילו מתכוין למצוה...אסור למדוד ביום טוב  (א סעיף 39
  .) שהרי היה אפשר למדוד מערב יום טוב,ימדוד אלא יקח באומד הדעת

 כגון למדוד אם יש , ומותר למדוד מדידה של מצוה...אסור למדוד שום דבר בשבת  (ח"סי שו 'סי לעילתבאר אף שו
 ראה) ( או למדוד החור אם יש בו פותח טפח להביא הטומאה מהחדר שהמת בו להחדר הסמוך לו,סאה' במקוה מ

  .)51 'ע תשלגהערות ובאורים 
יש ליזהר לכתחלה למדוד הקמח בעשרון (מהטעם המבואר כאן , בל לאסור מדידת הקמח ביום טו"מכל מקום קיי
  ).שהרי היה אפשר למדוד מערב יום טוב(א "תקו ס' ולקמן סי). מערב יום טוב

מפי שהיתה (ומהגהות מיימויות , )רב יום טוב או למדוד מע...כי יכול לפחות השיעור (וכמובא לעיל מרביו ירוחם 
  ).ה פחיתות טעם ולא קלקול מאכל ואין בז,יכולה למדוד מאתמול
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 ולא ירבה על עשרון באומד דעתו ,40 יקח עשרון קמח באומד הדעת,ואם לא מדד מערב יום טוב
  .41ז"תנ'  אבל מותר לו לפחות מעשרון מטעם שיתבאר בסי.מפני חשש חימוץ

 דהיינו שיקח יותר מחצי עשרון וילוש ממנו עיסה ,פעמים' ומכל מקום יותר טוב ללוש העיסה בב
העיסות '  ויצרף ב,42 ואחר כך יחזור ויקח יותר מחצי עשרון קמח וילוש ממנו עוד עיסה אחת,אחת

 וכשהוא עושה כן אף לכתחלה אין צריך . ויפריש מהן חלה,43ז"יחד על דרך שיתבאר בסימן תנ
  :44למדוד הקמח מערב יום טוב

  שלוםבריד

 
מדברי סופרים כל מלאכה שהיה אפשר לו לעשותה מערב יום טוב ולא יהיה בה הפסד ולא (ה "תצה ס' וכדלקמן סי

 מכל , אפילו שכח ולא עשאה או שהיה טרוד ולא היה לו פאי לעשותה,חסרון טעם אם היתה עשית מבעוד יום
  ).עשותה ביום טובמקום כיון שלא היה אוס בדבר אסור ל

  .ואם כן איה ממש מדידה של מצוה, )מותר לו לפחות מעשרון(וכאן וסף הטעם דלקמן בסמוך 
 או למדוד החור אם יש בו ,סאה' כגון למדוד אם יש במקוה מ(ואפשר יש חילוק בין אם המדידה עצמה היא מצוה 

דהייו , מדידה היא לצורך דבר מצוהאלא שה, )פותח טפח להביא הטומאה מהחדר שהמת בו להחדר הסמוך לו
 .בו שיעור שיוכל לקיים בה אחר כך מצות הפרשת חלה' כדי שיהי

 ודעה טור .) אלא יפחות או יוסיף אם המדה קטה,ולא ימדוד במדה שעשה למדוד בחול בצמצום (שם ביצה 'תוס 40
  .)יקח באומד הדעת (ע"בשו 'הב

 מכל מקום ביום טוב של ,תו פחות מכשיעור כדי לפוטרה מן החלה שאסור לאדם ללוש עיסף על פיא (יז סעיף 41
 .)פסח התירו לעשות כן

 ובכל פעם , ילוש אותם בשתי פעמים... כיצד יעשה ... של פסח ום טובובליל י(ק מצוה קצד אות כד "הגהות סמ 42
לא ... יום טוב של פסח ובליל (ב "ד הכ"יום טוב פ' הל) קושטא (מיימויות הגהות ).ופעם ישים יותר מחצי מדה

  .הסימן סוף י"בב הובא .)ובכל פעם ישים יותר מן חצי מדה, ימדוד אותם אלא ילוש אותם בשי פעמים
מילין יעשה בטומאה ' היה ביו ובין המים יתר על ד( א"הי ח"פ ביכורים 'הל ם"הרמב בשם תז י"סוס ח"פר

מי שאיו יכול לעשות עיסתו בטהרה יעשה קבין ואל  (ג"מ ב"פ בחלהשפסק כרבי עקיבא , )ויפריש חלה טמאה
  ).עקיבא אומר יעשה בטומאה ואל יעשה קבים'  ור.יעשה בטומאה

מותר "שהיא ההלכה שהובאה לעיל  [כדי לפטור עצמו מן החלה] י תז"א סוס"ברמ[ומה שכתב (ח שם "וביאר בפר
 ולפי זה .רו דיעשה בטומאה ואל יעשה קבין קביןם בחיבו" אין לו אלא כמו שכתב הרמב] ...לו לפחות מעשרון

 ,מכל מקום אחר האפייה יצרפה לחלה, אפילו תימא שביום טוב של פסח מודה רבי עקיבא שיעשה קבין קבין
  ).ודוק, ל דליתא"ם ז"ואיו יכול לפטור עצמו מן החלה כמו שכתב מור

, "פעמים' ללוש העיסה בב"מכל מקום עדיף , מעשרוןשבאופן זה מותר לו לפחות , והייו שאף לפי מה שהובא לעיל
 .ויצרפם אחר כך בכלי להפריש מהן חלה

  :עיסות שאין בכל אחת שיעור חלה' על ידי צירוף ב, אופי הפרשת חלה' תז תבארו ב' לקמן סי 43
דבק קצותם זו וי) או יותר( שיקח שתי עיסות ... יפריש חלה אחת מכל שתי עיסות ,כיצד יעשה (ב"סתבארה ב) א(

  ). ויפריש מאחד מהן חלה אחת, ומצרפות לשיעור חלה, ועל ידי כן חשבות כעיסה אחת...בזו עד שיהיו ושכות 
 והכלי מצרפן לשיעור חלה אף אם לא , מיד שיתן כל המצות לכלי אחד,יפריש חלה לאחר אפייה(ו "תבארה בס) ב(

  ).מצה אחת על כל המצות שבכלי ומפריש חתיכה מ,היה בכל עיסה בפי עצמה כשיעור
שאם ילוש (ז "כדלקמן שם סי, ל"ואם כן אי אפשר באופן הראשון ה, אמם כאן מיירי שהוא לש ביום טוב של פסח

 אסור לאפותה ם כן וא ... אין לחלה זו תקה בזמן הזה שאין מאכילין אותה לכהים,כשיעור ויפריש ממה חלה
ואם  ...  שאין שורפין קדשים ביום טוב, איו יכולם כן ולשורפה ג.ורך אוכל פש כיון שאין באפייה זו צ,ביום טוב

  ). יש לחוש שמא תחמיץ ויעבור עליה בבל יראה ובל ימצא,ייחה כך כשהיא עיסה עד מוצאי יום טוב ואז ישרפה
י הה לכאורה לאופן השה קבין קבין (ח שם "וכמובא לעיל מהפר. ל"ואם כן הכוואחר האפייה יצרפה ... שיעש

  ).לחלה
 .רט'  דובר שלום עוראה ."העיסות 'מב המצות ויצרף: "ל"ואוצ

לצמצם בעשרון זה שהוא מודד בה קמח וטוב (ג "כדלעיל ס, שבאופן זה עדיף לעשות אף כשלש קודם יום טוב 44
סור לאדם לעשות  שא...שהוא יכול להפריש חלה כשיצרף אותן יחד  ... ג ביצים" ולא יעשו אלא כמו מ,לפסח

  ).עיסתו פחות מעשרון במתכוין כדי לפטרה מן החלה
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  שלוםבריד

 
והוצרך ללוש כל עיסה פחות , כיון שאסור למדוד ביום טוב, וסף עוד טעם לעשות כן, וכאן שרוצה ללוש ביום טוב

  .משיעור חלה



  

   דיני הנהגת חלה בעיסת מצהתנז
  א סעיפים"ובו כ

  הפרשה על ידי צירוף העיסה לשיעור

 ואם כן יש לחוש ,2 וצריך לצמצם בשיעור כל עיסה ועיסה שלא תהא גדולה משיעור חלה1 הואילא
 כל עיסה ועיסה  לפיכך טוב ליזהר שלא להפריש מן,3שמא מקצת העיסות לא היה בהן שיעור חלה

 ואם כן , שהרי חלה זו שהפריש מהעיסות שלא היה בהן שיעור חלה אינה שוה כלום,בפני עצמה
 ואז יתחייבו בחלה אם ,כשיאפה מהן מצות יש לחוש שמא יניח הרבה מצות ממצות הללו בכלי אחד

לבו להפריש  והוא לא ישים אל ,5 שהכלי מצרפן לשיעור חלה,4 יחד]ו[יש בהן שיעור חלה כשנצטרפ
  :6 ונמצא אוכל טבל, שיסמוך על החלה שהפריש מהעיסות,חלה ממצות הללו שבתוך הכלי

שיש להסתפק בהן שמא אין שיעור ) או יותר( יפריש חלה אחת מכל שתי עיסות , אלא כיצד יעשהב

______________ 
  : עיקרי ההלכות שתבארו בסימן זה1
  ).ה- א"ס(הפרשה על ידי צירוף העיסה לשיעור ) א(
  ).טז- ו"ס(ומן המוקף , הפרשה על ידי צירוף כלי) ב(
  ).ט- ז"סי(הפרשה מעיסה ביום טוב פסח ) ג(
 ).כא- כ"ס(חלת חוץ לארץ לכהן הטהור מזיבה ) ד(
לצמצם בעשרון זה שהוא מודד בה וטוב (ג "וס, )אין לשין לפסח עיסה גדולה משיעור חלה (א"ס תו 'סי כדלעיל 2

 )קמח לפסח
 ).ומוטב שימעט בה, י שצריך לדקדק בשיעור העיסה שלא להרבות בה משום חשש חימוץמפ (א" סע"ושו טור 3
 רבי , חזר ועשאו עיסה אחת,שי קבין שטלה חלתו של זה בפי עצמו ושל זה בפי עצמו (ה"מ ד"פ חלה משה 4

מעיסה שאין בה המפריש חלה  (ה"ס שכו 'סי ד"יו ע"ושו טור .כחכמיםל "קייו, ) וחכמים מחייבין,עקיבא פוטר
 עירב ר כך ואח,והפריש מכל אחת חלה, מהן כשיעור) אחת(לפיכך שתי עיסות שאין בשום . איה חלה, שיעור

 כיון שהפרישה ,ולפיכך אין חלה זו שוה כלום(ד " וכן הוא לקמן סי.)חייבת בחלה, העיסות ועשאן עיסה אחת
  ).בשעה שהיו פטורות

*  
 ג ביצים" ולא יעשו אלא כמו מ,לצמצם בעשרון זה שהוא מודד בה קמח לפסחוב וט(ג "תו ס' וכבר תבאר לעיל סי

 שאסור לאדם לעשות עיסתו פחות מעשרון במתכוין כדי לפטרה ...שהוא יכול להפריש חלה כשיצרף אותן יחד ... 
  .הרי שגם לכתחלה יותר טוב לעשות כן). מן החלה

ואם כן , ומפריש חלה מכל עיסה בפי עצמה, בה עשרון'  שיהי–אלא שכאן מיירי שמצמצם בשיעור כל עיסה ועיסה 
  .שוב אין צריך לצרפם בכלי

ושמא , ושמא החלה שהפריש לא הועילה, בהן שיעור חלה' שמא מקצת העיסות לא הי, אך מכל מקום יש לחוש
  .ומצא מתחייבות בחלה ואוכל טבל, ייחם אחר כך בכלי אחד

מכל מקום אין לעשות ). ש אלא עיסה אחת ואין לחוש בו שיצטרפו אחר כך בכליהייו כשאיו ל(וגם בלא חשש זה 
 ואם יצמצם בה העשרון לא יוכל להפריש ,אם איו רוצה ללוש אלא עיסה אחת(ג "תו ס' כדלעיל סי, כן לכתחלה

מעיסה זו כדי שיוכל להפריש , לפיכך יש לו למדוד העשרון בריוח ...  מחמת חשש ברכה לבטלה,ממה חלה בברכה
 ).בברכה בלי שום ספק

שתי עיסות שאין בשום  (א"ס שכה 'סי ד"יו ע"ושו טור .) הסל מצרפן לחלה,הרודה וותן לסל (ד"מ ב"פ שם משה 5
 .ו"ס לקמןיתבאר ו .) ואפילו אחר שאפה ועשה פת.הסל מצרפן,  והם בסל אחד ...אחת כשיעור

 משום דהגו  ...היח כל המצות בכלי אחד בשעת הפרשת חלהומה שהגו בפסח ל (יג י"סוס א"פ ביצה ש"רא 6
 ואם יבאו , ואם היה מפריש חלה קודם שצרפם בכלי לא מיפטרי בהכי,למיפא קפיזא קפיזא בפסח משום חימוץ

 לידי צירוף ר כךש לחשוש שמא יבואו אחי (הסימן בריש ח"ב .) ואוכל טבל, לידי צירוף תחייב בחלהר כךאח
 שמא ןוחיישי (ב ק"ס ז"ט .)ש בפרק קמא דביצה"כ הרא" וכ. ויאכלם בטבלן בלא הפרשת חלה,דיתחייבו בחלה

  .)ק דביצה"ש פ"כ הרא" כ. ומצא אוכל טבל, יבוא לידי חיוב מחמת צירוףר כךאח
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 עד 8וידבק קצותם זו בזו) או יותר( דהיינו שיקח שתי עיסות ,7חלה בכל אחת ואחת בפני עצמו
 דהיינו שיהיו כל כך דבוקות עד שאם ירצה להפרידן יתלש מעט עיסה מזו ,9היו נושכות זו בזושי

 ומצרפות לשיעור , ועל ידי כן נחשבות כעיסה אחת,10וידבק בחברתה ומעט עיסה מחברתה ידבק בה
  :11 ודי בכך כיון שהם נחשבות כעיסה אחת, ויפריש מאחד מהן חלה אחת,חלה

 ויחתוך , יניח קצה האחת על קצה השנית,12צת ואינן נדבקין היטב זו בזו ואם העיסות הן קשות קג
  :13 ועל ידי דוחק החיתוך הן נדבקין היטב זו בזו,חלה אחת משתי קצות העיסה יחד

ש שאין "ייע (14ו"תנ'  ועכשיו שנהגו העולם ללוש עיסות גדולות משיעור חלה מטעם שנתבאר בסיד
  .15ה ועיסה בפני עצמה הן מפרישין חלה מכל עיס,)לנהוג כן

  .16 ומברכת לעצמה,ונהגו שמכל עיסה ועיסה מפרשת אשה אחרת

______________ 
לכן , ומוטב שימעט בה, מפי שצריך לדקדק בשיעור העיסה שלא להרבות בה משום חשש חימוץ (א"ס ע"ושו טור 7

  ).דשמא יש בהם שלא היה בה כשיעור, קרב העיסות יחד בשעת הפרשת חלה שישיקו זו בזוטוב ל
ובהערות שם , )ויפריש מהן חלה, ז"על דרך שיתבאר בסימן ת, העיסות יחד' ויצרף ב(ט " סתו 'סי לעיל גם וראה

 ).43הערה (
 ע"שו .)הייו שיגעו העיסות זו בזו עד שידבק מעט מזו בזו. עיסות יחדוזה שכתב טוב לקרב ה (הסימן בריש י"ב 8

 .)שישיקו זו בזו (שם
שושכות זו (ב ,  גמרא מח.) פטורים מן החלה עד שישוכו,העושה עיסתו קבים וגעו זה בזה (ד"מ ב"פ חלה משה 9

 .א ק"ס ז"ט). מזו
ושיכה שאמרו  (קפט 'סי הדשן תרומת .)ל שהוא התולש ממו כ,ואיזו הוא הושך (ב"ה א"פ טהרות תוספתא 10

 והוא האמור בפירוש המשיות .) כשיפרדו יתלשו אחת מחבירתה מעטל כך דהייו שמדבק כ,כתב בפירוש משיות
רומת ה הבאתי דברי ת"שכ' ד סי"וובי(ק א " סז"ט). עד שידבקו קצתם בקצתם דיבוק יפה(ם חלה שם "להרמב
פירוש עד שידבק מעט זו  (הסימן ריש ח"פר).  מחבירתה מעטחתאם יתפרדו יתלשו אשלושכו כל כך  דצריך הדשן
 .) איזהו השוך התולש ממו מה שהוא, כדתיא בתוספתא דטהרות,בזו

  .)וכשוטל חלה מאחד מהן סגי, ואז חשב הכל כעיסה אחת (ד ק"ס י"ח 11
 על דרך , יצרף שתיהן יחד,עשרון מרווחואם בכל אחת מהן בפי עצמה אין לה (ו "תח ס' וראה גם לקמן סי
תבאר בסימן תויפריש מהן חלה,ז"ש .(  

 א ק"ס ז"ט). דאי אפשר שידבק עיסה לחברתה, דעכשו בזמו שעושין עיסת המצות עבה וקשה(ק ד "ראש יוסף ס 12
 ).ירוף דבקין יחד ואין כאן צן אי,ה על זה אף על פי שהם מוחות ז, כל שהעיסה ילוש בקשהם כןוא(

ר יוסף שמעתי "ו האלוף המרומם מוהר"ומאמ... ראיתי שוהגין שחותכין חתיכה אחת משיהם יחד  (ד ק"ס י"ח 13
ועל ידי חוזק , ז והראש יוסף"וכמו שכתב הט, שלפעמים העיסות הם קשים ואין דבקין יחד על ידי קירוב, הטעם

 .)והוא טעם כון, החיתוך שחותכין משיהם דבקין זה בזה
 ואין בו . כפי שיש בי אדם העוזרים,ועל סברא זו סמכו העולם עכשיו שהגו ללוש הרבה יותר מעשרון (ח סעיף 14

 .)אבל כל אדם יחמיר על עצמו .כח למחות בידם שיש להם על מה שיסמוכו
 מכל עיסה והמהג להפריש (ב ק"ס משה דרכי .))רכי משהד(המהג להפריש מכל עיסה ועיסה לבדה  (א ק"ס א"מ 15

וצריך לומר דהוא על פי המהג שוהגין לעשות עיסות (ק ג "י ס" ח.) אפילו תוך הפסח,ועיסה קודם האפייה
 ).גדולות

  ).ומברכת לעצמה, ועכשיו הגו על פי הרוב להפריש מכל עיסה ועיסה אשה אחרת (ג ק"ס י"ח 16
רבים שעושים מצוה אחת שלימה לאדם  (ז" סריג' סיכדלעיל , ואף שמעיקר הדין צריך להפריש ולברך אחד לכולם

 , אלא צריכין לעשות ביחד,אין רשאים לחלק... כגון שמפרישין חלה מעיסותיו , אחד שכולן מוטלות עליו חובה
 הרי לא גמר המצוה עד שיעשה ,שכיון שלא יצא ידי חובת מצוה זו עד שיעשה כולם, כדי שיברך אחד לכולם

  ).אסור לגרום ברכה שאיה צריכה ו, ולכן די בברכה אחת,כולם
 והה ה"ד ב 'סי ד"יו ב"ח פעלים רבת "כמבואר בשו, מכל מקום הייו דוקא כשהיו כל העיסות לפיו בשעת הפרשה

 ומברכת רתחא אשה מפרשת ועיסה עיסה שמכל ווהג ,שכתב 'ד סעיף ת״ז 'בסי ז״ל ר״ז ןולהגא מציו (מציו
ייבה בעלת חלא תגלגלה ולא ת עדיין עיסה השיה,  חלה זו מן העיסהת ומפרשתמברכ כשאשה זו ... לעצמה
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עיין סימן  (18 אם אינו נמלך,17 די בברכה אחת לכולן,אבל אם אדם אחד מפריש מכל העיסות
פ " אע, שאם בשעת ברכה היה בדעתו לפטור בברכה זו כל החלות שיפריש.)21ו" ור20ז" וקע19ט"קס

  שלוםבריד

 
ת להפריש חקאמר דמצו כל א ולכן שפיר, דם שגלגלו עיסה השיתולה קח תומפרש תרכב מחתוכל א, הבית
המדובר שם   הרי,בסי׳ תז שכל אשה מברכת על עיסה אחרת הידון (קג 'ע ז שם אהלי וכן תבאר בקובץ .)רךבול

   .)העיסה הבאה עדיין איה בעולם ,ובשעה שמברכת על עיסה זו, אשה אחרת פעם שלשין עיסה מברכתשכל 
 כגון כל ,אסור לגרום ברכה שאיה צריכה(ד "רטו ס' כדלעיל סי, ואף שגם בזה אסור לגרום ברכה שאיה צריכה

פסיק בתים בשיחה או בדבר  כגון שי,שי דברים שיכול לפוטרם בברכה אחת אסור לגרום שיצטרך לחזור ולברך
  ).אחר הגורם שיצטרך לחזור ולברך
שכל , כ כאן"משא. שאסור לו להפסיק ביתיים בכדי שיצטרך הוא לחזור ולברך, מכל מקום הייו דוקא באדם אחד
  .אשה מפרשת ומברכת לעצמה

 שחולקים המצות ,שראית במדיתכם מהג חדש בהפרשת חלה ממצה (רלה' ד סי"ת צמח צדק יו"בשואמם תבאר 
ואיזה אשים באו לשאול ממעלתך איך להתהג . חדמבי הבית מפריש חלה מחלק א' וא'  וכל א,חלקים' או ג' לב
 אם חתהעיקר שאפילו בעיסה א...  לכולן חת רק שיצרפו כל המצות בסל ויקחו חלה א, וצוית שלא יעשו כן,בזה

וכן מסיק בתשובה .  ומבאר בארוכה הטעם שזה מועיל.)טרה שלא לפוטרו לא פוהפרישה ממה חלק גדול וכיו
מאחר שכווה שלא ( להתיר )מג' ו סי" ובקובץ יגדיל תורה חט,שבסוף הכרך שם" הערות"הועתקה ב(וספת 

 עיסהמכוות המפרשת שלא לפטור בהפרשתה את כל ה, והייו שגם בעיסה אחת .)לפטור מהי ואזלין בתר כוה
להפריש בפרד על החלק השי של ,  יכולה האשה השית לזכות במצוה זועל ידי זהו, )רק חלק אחד מהעיסה(

  .ובברכה, העיסה
רב המהג בקצת מקומות בע(ק ד "שכו ס' ד סי"ך יו"הובא בש, א' ת משאת בימין סי"והה מקור הלכה זו הוא בשו

 וכל אחת , כל אחת כדי שיעור חלה ובאות השים ולוקחות ממו, עושה חתום ישראל או כרי עיסה גדולהשבת
 כיון דמתחילת ,יראה דאין לפקפק על מהג זה בחתום ישראל... וטלת חלה מעיסה שלקחה היא מהחתום 

 ולכך , הוי כאילו לש כל חלק וחלק בפי עצמו,הלישה היה דעת החתום לחלק העיסה ולמכור לכמה חלקים
  ).יכולין להפריש מכל חלק בפי עצמו

ולא מיירי בדעתו , "חדמבי הבית מפריש חלה מחלק א' וא' וכל א"ן בצמח צדק תפרש דמיירי אשר אמם כא
  ).שאז מפרשת כל אשה מהחלק שהיא קוה(לחלק 

וכל אחת מהשים בי הבית מפרשת ומברכת בשליחות , ולפום ריהטא מיירי הכא שכל העיסות שייכות לבעל הבית
ואף אם בעל הבית מצוה (ו "רסג סט' שתבאר דיו לעיל סי,  הדלקת רות שבתואם כן שוה דין זה לדין. בעל הבית
 מכל מקום כיון שהוא או אשתו בירכו ... ועושה אותה שליח לפוטרו מחיובו שהוא חייב להדליק שם ,לה להדליק
 ויש . גם שלוחו איו יכול לברך שםם כן א... ופטר בברכה זו לכל החדרים שחייב להדליק שם ,במקום אחד
  ). וכן תפשט המהג במדיות אלו.חולקים על זה

 מכל ,ואף שהבעל הבית פטר בברכה אחת לכל החדרים(ק ה "ותבארה דעת החולקים בקוטרס אחרון שם ס
 דמה לי שחייבים מחמת עצמן ומה לי שחייבים ,מקום הן צריכים לברך על מצות שעושין שהם חייבים בעשייתם

יב מחמת ערבות קרא מחויב בדבר להוציא אחרים ידי חובתן המחוייבים מחמת  שהרי המחו,מחמת ערבות
 אבל גבי שופר . כיון שיש להם על מי שיסמכו,ולהכי אין למחות ולבטל המהג שהגו בהדלקת הרות... עצמם 

  ). וגם ספק ברכות להקל, שלא מציו לאחרוים שיחלקו עליהם בפירוש ...ובדיקת חמץ שאין שם מהג
שהשים (ה "רסג ס' כדלעיל סי, הן מצות שמסרו לשים, ייו כיון שמצות רות שבת ומצות הפרשת חלהוה

מסרו מצות חלה (ו "ב ה"ובירושלמי שבת פ). האשה קודמת... תו לה מצות הדלקת ר שבת ... מוזהרות בו יותר 
  .לכן תפשט המהג שכל אשה מקיימת בעצמה מצוות אלו בברכה). לאשה
 .55 'ע תשצט .89 'ע תשצחרות ובאורים הע. קמו' וע, קכה' א ע" שיעורי הלכה למעשה חוראה

 ). לכולןחת די בברכה אכל מקוםומ(ק א " סא"מ 17
 והיה דעתו מתחלה בשעת הברכה ,ואם לובשן כולם זה אחר זה בלי הפסק שיחה בתיים (א"סכ ח 'סי כדלעיל 18

 .)ולם לא יברך אלא ברכה אחת לכ,ללבשם כולם מיד
 דאם היה דעתו בשעת ברכה ראשוה על כל מה ראה לי (ז ק"ס שם א"מ וראה ,לידיו הגיע לא ר"בשוע זה סימן 19

 .) אין צריך לברך,שיתו לו
  אף על פי שלא היה כן בדעתו, הרי דעתו מן הסתם על כל מה שיביאו לפיו,כיון שקובע עצמו לאכילה (ה סעיף 20

 .)בפירוש
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  . אין זה נמלך,ות יפריששלא היה יודע אז כמה חל

 אבל אם השיח בדברים שיש בהן .22אלא אם כן הפסיק בינתים בשיחה שאין בה צורך להפרשת חלה
 , כגון ששח מעניני לישת העיסות שילוש עוד,צורך להפרשת חלה שיפריש מן העיסות שילוש עוד

  :)23ז"קס' עיין סי(אין שיחה זו מפסקת 

ויש ללמדן  .שעת הפרשת חלה כדי להפריש משתי קצותיה יש למחות בנשים שכופלין בעיסה בה
 שלא תהא העיסה פנויה מעסק אפילו רגע ,' ואחד יערוך במגלגלת בקצה הב,שיפרישו מקצה אחד

  :24אחד

  שלוםבריד

 
 הרי דעתם על כל מה שהביא , כיון שדעתם על בעל הבית שזימם,ים הקרואים לאכול מיי פירותואורח (ט"ס סוף 21

  .)לפיהם
 שלפעמים אדם קובע עצמו על היין ,מאחר שהיה קבוע עם המסובין ויש קבע לשתיית יין (י"ס קעד 'סי גם וראה

ה שאם יביאו לו יותר ישתה  הרי היה בדעתו מתחל,וגרר משתיה לשתיה ושותה יותר ממה שהכין בראשוה
 כיון שדעתם על בעל הסעודה ,ואף על פי שבשעת הברכה לא היו יודעין כמה יביאו להם (ז"ס קעט 'וסי, )מהם

 .) כל מה שהוא מביא לפיהם היתה דעתם עליהם למפרעם כן א,שזימן
  ).ט"י' ד סי"ובייין  ע.אם לא הפסיק בתיים בשיחה שאיה מעין הלישה(א שם "מ 22

צריך ליזהר שלא לדבר בין שחיטה לשחיטה בדבר שאיו , אם רוצה לשחוט הרבה(ה "ע שם ס"והוא האמור בשו
 ויש אומרים דשיחה בין שחיטה לשחיטה לא  ...לברך פעם אחרת על השחיטה...  ואם דבר צריך .מצרכי השחיטה

  ).ברךוהסכמת הפוסקים דהוי הפסק וצריך לחזור ול(ק ז "סך שם "ובש). הוי הפסק
אם שח לאחר שהתחיל לבדוק אין צריך (ו "תלב ס' כדלעיל סי, ואף שהמפסיק באמצע מצוה איו צריך לחזור ולברך
ואין כאן הפסק , הרי התחיל במצוה(ב "תעה סכ' ולקמן סי, )לחזור ולברך כיון שכבר התחיל במצוה שבירך עליה

יך הפסק באמצע מצוה אחת כמו שהיושב בסוכה דאין שי(ז "תקצב ס' וסי, )בין הברכה לתחילת עשיית המצוה
והלבוש תפילין מותר לשוח אף על פי שכל רגע ורגע שהוא יושב בסוכה ולבוש בתפילין הוא מקיים מצות הקדוש 

  ).ברוך הוא
, וצריך לברך שוב, הוי הפסק, כ הפסק בין ברכה לבין תחלת המצוה השיה"משא. הייו דוקא בהפסק באמצע מצוה

 אם הפסיק בייהם ... ואם לובשן כולם זה אחר זה ...אם יש לו כמה בגדים של ארבע כפות (א " ח סכ'כדלעיל סי
אסור להפסיק בדיבור בין תפילין של יד (ח "כה סי' וסי, )בשיחה או בדברים אחרים צריך לברך על כל אחד ואחד

 ראש וצריך לברך על תפילין של לתפילין של ראש ואם הפסיק אזי אין ברכת תפילין של יד עולה לתפילין של
שהפוטר שתי מצות בברכה אחת ושח בייהם צריך לחזור ולברך על מצוה השית (ז "תקצב ס' ולקמן סי, )ראש
  ).ה"כ' ובסי' ח' ש בסי"כמ

*  
וקשה ליזהר מלהפסיק בדיבור , ב מרבה לשחוט שעות רבות רצופות"הה בזמיו שהשו, אלא שלמרות כל זאת

וקשה ליזהר , שהממוה מרבה להפריש חלה במשך שעות רבות רצופות,  וכן במאפיות מצות לפסח;במשך כל היום
ויש אומרים דשיחה בין שחיטה (ד שם "ע יו"יש סומכים על דעה השית בשו, מלהפסיק בדיבור במשך כל היום

 ,מצות של חובה הם'  דשאי בין תפילין לתפילין דבבירא להוס(ק ט "ז שם ס"ותבאר בט). לשחיטה לא הוי הפסק
 לא מחייב , אבל הכא דאי בעי שחיט ואי בעי לא שחיט,וכיון שהתחיל בהם אין בדין שיפסוק ויתעסק בשיחה

ועל .  דספק ברכות להקל,א אלו"ל כי" קי,ע"ו וכיון שלא הכריע בש... והוה כמו שח באמצע סעודה ,לחזור ולברך
  ). יביא עצמו לידי ספק צריך ליזהר שלא ידבר בין שחיטה לשחיטה שלאכן

 .ל"דומה לדין שחיטה ה, ולכאורה גם דין הפרשת חלה שלפיו
ודוקא כשהפסיק ( א"סכ ח 'סי לעיל גם וראה .)איו חשוב הפסק בדיעבד... כיון שהוא צורך הסעודה ( ט סעיף 23

אם עבר ושח  (ו"ס בתל 'סיו, ) כגון שאמר תו לי הבגד אין צריך לברך, אבל לצורך לבישה.שלא לצורך לבישה
ח "תעה סי' ולקמן סי).  אפילו היה אפשר לבדוק בלא שיחה זו,ביתיים בצרכי הבדיקה אין צריך לחזור ולברך

אם שח בדבר שאיו מעין , צריך לחזור ולברך, אם עבר ושח בין הברכה להתחלת אכילת המצה או המרור(
 ).הסעודה

וראוי ... ומזה משך הטעות לקרב יחד הקצות העיסה אחת ( ודמיא ה"ד )ב ,קמא( פסחים מסכת ריש ה"של 24
שלא יוח , לערוך אותו במגלגלת, שיהא אחד עומד על גב העיסה בקצהו השי, למחות ולהוג בשעת הפרשת החלה
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  ומן המוקף,  על ידי צירוף כליההפרש

 עד שאי אפשר להפריש חלה מהעיסה בעודן , ואם המתעסקין בעיסה מתעסקין בה במהירות כל כךו
 26 מיד,25 אלא יפריש חלה לאחר אפייה, אין צריך לבטלן,סקין בה עד שיבטלו אותם ממהירותןמתע

 והכלי מצרפן לשיעור חלה אף אם לא היה בכל עיסה בפני עצמה ,27שיתן כל המצות לכלי אחד
  .29 ומפריש חתיכה ממצה אחת על כל המצות שבכלי,28כשיעור

פירוש בארץ ישראל מן  (30 ולא מן הפת,עיסהפ שלכתחלה מצוה מן המובחר להפריש חלה מן ה"ואע
 מכל . בעודה עיסה, ראשית עריסותיכם32 שנאמר,31כמו שיתבאר)  ובחוץ לארץ ממדת חסידות,הדין

 הרי זה עושה גם כן ,מקום זה שנמנע להפריש מן העיסה כדי שלא לבטל העוסקין בה ממהירותן
  : ונכון לכל אדם לעשות כן,מצוה מן המובחר

 כשמפריש ממצות הנעשות מעיסות שיש להסתפק בהן שמא ,אמורים שצריך צירוף כלי במה דברים ז
 ונמצא שלא נתחייבו המצות בחלה חיוב ברור אלא אם כן ,לא היה שיעור חלה בכל עיסה בפני עצמה

  שלוםבריד

 
כתב  (א ק"ס זוטא אליה .))ה"של( ואיו כון .ויש מיחין העיסה בכפל בשעת הפרשת חלה (א ק"ס א"מ). פוי
 ואחד יערוך ,אלא תקח מקצה אחד, למחות בשים שכופפין העיסה ולוקחין חלה משי קצוותה דיש "בשל

 .) שלא יוח פוי,במגלגלת בקצה השי
  .)יפרישה אחר אפייה מיד, ואם אי אפשר להפריש חלה בעודה עיסה מפי המהירות (א"ס ע"שו 25

'  יעשה מהן ג,יסה מפי מהירות המתעסקין בהןואם איו יכול להפריש מהן בעודן ע(ו "תח ס' וכן הוא לקמן סי
  ). ולאחר האפייה יצרפם יחד בכלי אחד ויפריש מן העוגה על כולן, ויאפה את כולן,מצות ועוגה אחת

ויכול להפריש חתיכה מאחת , שהרי כאן מיירי שאופה מצות רבות לפסח, וכאן איו צריך לאפות עוד עוגה אחת
 .על כל המצות, המצות

 )".עריסותיכם(ראשית "שהרי אמר , )אחר אפייה מיד (ע שם"שו 26
 שם ע"ושו טור .) הסל מצרפן לחלה,רבי אליעזר אומר הרודה וותן לסל] ן[ דת,אליעזר' דעבדן כר (ב ,מח גמרא 27

 .) והסל מצרפם לחלה,שיתן כל המצות בסל(
שתי עיסות שאין  (א"ס שכה 'סי ד"יו ע"ושו טור .) הסל מצרפן לחלה,הרודה וותן לסל (ד"מ ב"פ חלה משה 28

  .) ואפילו אחר שאפה ועשה פת.הסל מצרפן,  והם בסל אחד ...בשום אחת כשיעור
 ואז יתחייבו בחלה אם יש בהן שיעור חלה ,ייח הרבה מצות ממצות הללו בכלי אחד (א"ס לעילן הוא כו

 .) שהכלי מצרפן לשיעור חלה, יחד]ו[כשצטרפ
ח דכתב "' ל סי"ועיין בתשובות מהרש (טז ק"ס י"ח .)עין אחד מהן לפטור כל המצותובוצ (תקצט רמז מרדכי 29

 סוף ח"פר .)רק שוברין החתיכה מהן, ואו לא היגין כן. צריך ליטול מצה שלימה' דאם וטל החלה לאחר האפי
  .) דאף במצרף לסל בוצע אחת לפטור כל המצות,אבל במרדכי בפרק אלו עוברין מבואר (א"ס

  )ומכל מקום והגין ליטול כזית. חלת האור לא היה לה שיעור(ה "שכב ס' ד סי"א יו"רמ וראה
ואחר האפיה , הקמח בכל עיסה מעט פחות מעשרון' אשר מדייקים שיהי, וכן הוא המהג כיום במאפיות המצות

 ).52והערה (א "ויתבאר לקמן סי, מצרפין את המצות בכלי לשיעור הפרשת חלה
 שאמר ראשית עריסותיכם חלה ,מצות עשה להפריש תרומה מן העיסה לכהן (א"ה ה"פ בכורים 'הל ם"רמב 30

 אבל , בשאר ימות השה,דווקא בשכחה טוב לעשות כן לצרפו בסל (ב ,פז ריב 'סי הלקט שבלי .)תרימו תרומה
 דלא איפשר בעין אחר  ...בפסח ובכל יום טוב אבל . בעודה עיסה, דראשית עריסותיכם אמר רחמא,לכתחלה לא

 שאם אי אפשר להפריש מכל עיסה מפי , וכבר כתבתי בסמוך...כתב בשם שבלי הלקט  (ידוע ואם ה"ד י"ב ).מותר
 , דלכתחלה צריך להפריש בעודה עיסה,' וכוי אפשרואם א (ב ק"ס א"מ .) מפרישין אחר אפיה מיד,המהירות

 .)דראשית עריסותיכם כתיב
 אף על פי כן מדת חסידות הוא להחמיר להפריש ,חלת חוצה לארץ אוכל והולך ואחר כך מפריש( ב"סי לקמן ראה 31

 .כמו בארץ ישראל, שגם בזה מדת חסידות להפריש בעודה עיסה,  וממילא מובן).מהן מן המוקף
 .כ ,טו במדבר 32
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  . לכן צריך צירוף כלי,נצטרפו יחד

זכר לאחר שאפה  ונ, ושכח ולא הפריש ממנה בעודה עיסה,אבל עיסה גדולה שיש בה שיעור חלה
 וכן אין צריך לצרף המצות בכלי , אין צריך להפריש מכל מצה ומצה בפני עצמה,ממנה מצות

 שהרי כבר נצטרפו ,פ שלא נצטרפו יחד מפריש מאחת על כולן" אלא אע,ולהפריש מאחת על כולן
  :33ונתחייבו בחלה בעודם עיסה

ו מונחות לפניו סמוכות זו לזו בשעה  ומכל מקום אם הוא בארץ ישראל צריך שיהיו כל המצות הללח
 ,)35פירוש מן הסמוך (34 שחלת ארץ ישראל אינה ניטלת אלא מן המוקף,שמפריש מאחת מהן על כולן
  .36ג"שכ' כמו שנתבאר ביורה דעה סי

 אלא כיון שהן סמוכות ומקורבות זו לזו הרי זה מן ,אבל אין צריך שיגעו זה בזה בשעת הפרשה
  :37המוקף

______________ 
דלא  (תיא 'גמ ה"ד )א"סע ,יד( שם ן"ר .)וף סלאבל אם מתחלה היה בו שיעור חלה אין צריך ציר (ו 'סי ג"פ ש"רא 33

 שהן , שלא תחייבו בחלה בשעת גלגול, אלא בשעשה עיסתו קבין, למימר הסל מצרפןבי אליעזראיצטריך ר
 ובכי האי גוא כל ככר וככר חייב  ... בשגלגל שעור חלה עסקיןתין אבל מתי,מחויבין אחר אפייה בצרוף הסל

 ,יפריש אחר כך, ואם היה בו שיעור חלה ושכח להפריש (א"ס א"רמו טור .) על זה ויכול להפריש מזה,בחלה
 .)ואפילו צירוף סל לא צריך

 .)כדי שיטול מן המוקף (ח"מ ב"ופ, ) אלא מן המוקף... ואין יטלין ...החלה והתרומה  (ט"מ א"פ חלה משה 34
ד "ע יו" שו.)טלת אלא מן המוקף כתרומה לפיכך איה י,החלה קראת תרומה (ג"הי ה"פ ביכורים 'הל ם"רמב
אין תורמין (ה "שלא סכ' וסי, )ףהמוק ואיה יטלת אלא מן ,חלת ארץ ישראל לא יאכל עד שיפריש(א "שכג ס' סי

  ).תרומה גדולה אלא מן המוקף
*  

  :יג- ח"שתבארו לפיו ס, וצירוף כלי, סיכום הלכות מן המוקף
  ).ח"ס (יטלת אלא מן המוקףשחלת ארץ ישראל איה תקו חכמים ) א(
  ).ג"סי(לא הצריכו חכמים להפריש מן המוקף אלא לכתחלה ) ב(
  ).ט"ס(והקילו להיות אוכל והולך ואחר כך מפריש , בחוץ לארץ אין צריך להפריש מן המוקף) ג(
  ).י"ס(צריך להפריש מן המוקף גם בחוץ לארץ , בשתי עיסות שיש בכל אחת שיעור חלה) ד(
  ).א"סי(יש לחוש לדעת המחייבים גם בחוץ לארץ , סות שצטרפו בכלי לשיעור חלהבשתי עי) ה(
  ).א"סי(פ עם השיירים של כל עיסה "ל בעת ההפרשה מוקף עכ"צ, וביום טוב שאוכל והולך) ו(
  ).ב"סי(וגם בעיסה אחת , גם בחוץ לארץ, מדת חסידות להפריש מן המוקף) ז(
 ).א"סי(א מוחות בכלי אחד "וי, א וגעות זו בזו" וי,)ח"ס(מוקף סגי בסמוכות זו לזו ) ח(

 ,כיון ששתיהן לפיו(ב "שכה ס' ד סי" וכמבואר ביו.)סמוך, מוקף (ב ,ל גיטין .)סמוך, מוקף (ב ,ל עירובין י"רש 35
 ).מפרישין מזו על זו

, )וב וסמוך ממה שהוא קררושפי( ואיה יטלת אלא מן המוקף ...חלת ארץ ישראל  (שםובהגהה , ע"שוב 36
 .)כתרומה

' ד סי"ע יו" שו.) רק שיהא סמוכות זו לזו בפיו,לתרום מן המוקף אפילו גיעה לא בעין (ד 'סי חלה 'בהל ש"רא 37
אלא כיון , אין צריך לא צירוף כלי ולא גיעה, ורוצה להפריש מזו על זו, אם יש בכל עיסה כשיעור(ב "שכה ס

 אפילו אין ,כלומר הקפה בעלמא (יקריב אלא רבו ש"ומ ה"ד ג"ס כאן ח"ב). ששתיהן לפיו מפרישין מזו על זו
אין פירוש מוקף בכל התלמוד  (המחבר מדברי והה ה"ד א"ס ח"פר .) אלא שיהיו סמוכות זו לזו בפיו,וגעות

זו  אלא שיהיו סמוכות זו ל, אפילו אים וגעים,ח דאיו אלא הקפה בעלמא"אלא כמו שפירש הב, שיהא וגע
  .)בפיו
 .ב- א"סיתתבאר לקמן , )שהקפה צריכה שיגעו זה בזה(' דעה הב



92 תעא- תנג–ד "הלכות פסח ח

  .38רץ אין צריך לתרום מן המוקף אבל בחוצה לאט

 , רק שישייר חתיכה מאחת מהן,ולא עוד אלא שמותר לו לאכול כל המצות הללו קודם הפרשת חלה
 בחלת חוצה לארץ להיות אוכל 39 שהקילו חכמים.ויפריש חלה מחתיכה זו על כל המצות שאכל

  :40ד שם" כמו שנתבאר ביו, מפרישאחר כךוהולך ו

 שכבר היו מוקפות ומחוברות זו לזו פעם ,ל מצות הללו הן מעיסה אחת במה דברים אמורים כשכי
 לכך הקילו בהן חכמים שאין צריך לחזור ולהקיפם בשעת הפרשת חלה אם היא ,אחת בעודם עיסה
  .חלת חוצה לארץ

 אם רוצה להפריש מצה ,עיסות שהיה בהן שיעור חלה בכל אחת בפני עצמה' אבל מצות הבאות מב
 .יך שיהיו המצות של עיסה השנית מוקפות עם מצה זו בשעה שמפריש ממנה עליהן צר,אחת על כולן

 לא הקילו חכמים בהן להפריש מאחת על חברתה ,דכיון שלא היו מוקפות ומחוברות זו עם זו מעולם
  .41 לארץץ אפילו בחו,שלא מן המוקף

  .42בחלה בעודם עיסה כיון שכבר נתחייבו , ואין צריך לצרפם בכלי, די בכך,אבל כשמקיפן זו לזו

 ונתן המצות בתוך כלי ,אבל מצות הבאות מעיסות שלא היה בהן שיעור חלה בכל אחת בפני עצמה
ר  אלא יכול לאכול מהן ואח, אין צריך להפריש מהן בעודן מצטרפין בכלי,אחד לצרפם לשיעור חלה

 שהרי ,כלי אחד דכיון שנצטרפו המצות לחלה ב, יפריש מחתיכת מצה אחת גם על מה שאכל כברכך

______________ 
 יג 'סי א"פ ביצה ש"רא ). מפרישר כך מדשרי אוכל והולך ואח,ומיהו מוקף ודאי לא בעין (ב ,רג קמא עשין ג"סמ 38

ל "ת ז"וכתב ר (רבא אמר ה"ד )ב ,ד( שם ן"ר .) מפרישר כך מדשריא אוכל והולך ואח,ומיהו מוקף ודאי לא בעין(
 .ה ק"ס ז"בט הובא .)דמהא שמעין שאין צריך להפריש מן המוקף בחלת חוצה לארץ

 .)דאמר שמואל חלת חוצה לארץ אוכל והולך ואחר כך מפריש (א ,ט ביצה 39
מפי שאין עיקרה ,  מותרבחוץ לארץ, ואם רצה לאכול תחלה ואחר כך יפריש החלה (שכג 'סי ד"יו ע"ושו טור 40

  .)ריהםאלא מדב
וכן תבאר כאן ). כדי שיהא שיריים בשעה שמפריש, וצריך לשייר מעט יותר מהשיעור חלה שמפריש(א שם "ורמ

  . רק חלק מחתיכה זו ששייר–דהייו שמפריש חלה , )ויפריש חלה מחתיכה זו(
 .) מפרישהר כךשחלת חוץ לארץ אוכל והולך ומשייר מעט ואח (ה"ס רס 'סי לעילוכן הוא 

אמרין תרומת .) דף כז(ובבכורות בפרק עד כמה .) דף ט(ק דביצה "ג דאמרין בפ"ואע(ה ומקפת "א ד, דה ז' תוס 41
 והיתה , הייו בעיסה שילושה יחד.ג דאין מוקף למה שאכל כבר" אע, מפרישר כךחוצה לארץ אוכל והולך ואח

ב מורי רביו יהודה בשם הרב רבי אמם כת (ב ,רג קמא עשין ג"סמ).  הקילו בתרומת חוצה לארץ,כבר מחוברת
 אבל במצות , זהו כשתחייבה כל העיסה ביחד כשילושה ביחד, דהא דאמרין אוכל והולך ואחר כך מפריש,אלחן

 'הב תקצז רמז מרדכי ). סברא הוא שלא יועיל בלא הקפה לפטור את כולם,שלו שכל אחת תחייבה בחלה לבדה
 אך מצות הילושות כל אחת לבדה אין להם . דלא בעין מוקף,ז היה מותר א,אם היתה כל העיסה ילושה ביחד(

 'סי ד"ביו שם א"רמ ).אבל במצות שלשין כל אחת לבדה צריך שישאיר מכל אחת מעט (ג ,ז פט 'סי בו כל ).דין זה
ן אי, אבל עיסה שילושה בפי עצמה, ודוקא לעיסה שתחייב עם חלה זו יכול לפטור שלא מן המוקף (שכג

 .)מפרישין חלה מעיסה אחרת שלא מן המוקף
, אין צריך לא צירוף כלי ולא גיעה, ורוצה להפריש מזו על זו, אם יש בכל עיסה כשיעור(ב "שכה ס' ד סי"ע יו"שו 42

 אפילו צירוף ...כשלש עיסה כשיעור וחלק (ק א " שם סמשה דרכי ).אלא כיון ששתיהן לפיו מפרישין מזו על זו
 ב ק"ס ז"ט .)דצירוף סל לא אמר אלא בשלא היה בו שיעור חלה (ואפילו ש"ומ ה"סד ד"ס ח"ב .)סל לא צריך

  .)דלעין מוקף לא צריך רק לקרב יחד ולא סל(
 .ב- א"תתבאר לקמן סי) שגם הקפה צריכה צירוף כלי(' דעה הב
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  .44 לאכול ממנה קודם הפרשת חלה43 שמותר,נעשו כמצה אחת גדולה שיש בה שיעור חלה

 לפי שצריך לתרום מהן מן , ואוסרין לאכול ממצות הללו קודם הפרשת חלה, על זה45ויש חולקין
 זה  אין צירוף, ואף שלאחר כן נצטרפו בכלי אחד. כיון שלא היו מחוברות זו בזו בעודן עיסה,המוקף

  :מועיל לחברן שיהיו נחשבין כמצה אחת ממש

ואי אפשר  ,יום טובונזכר ב ,יום טוב ולפי סברא זו אם שכח להפריש חלה ממצות הללו קודם יא
 לא די במה שישייר מצה אחת להפריש חלה ממנה ,46ו"תק' כמו שיתבאר בסייום טוב להפריש חלה ב

ריך הוא לשייר מעט מכל מצה כדי לתרום מן אלא צ ,47יום טובגם על מצות שאכל ביום טוב לאחר 
   .49ו"תק'  או יעשה כמו שיתבאר בסי,48המוקף

 אם כבר נצטרפו מצות הללו בכלי אחד קודם ,אבל לפי סברא הראשונה די שישייר מעט ממצה אחת
  .50יום טוב

לא ש .יום טוב אלא יכול להפריש מהן חלה ב,אין צריך לשייר מהם כלום ,יום טובאבל אם נצטרפו ב

______________ 
  .מותר: ל"אוצ 43
אך מצות הלושות כל אחת לבדה אין ... יש דחלת חוצה לארץ אוכל והולך ואחר כך מפר (שכח אפילו ה"סד ]י"[ב 44

ושמא יש לומר  (המרדכי כתב ה"סד א"ס ח"פרה לפירוש .) ומשמע דהייו כשלא צטרפו בסל...להן דין זה 
 אבל כשצטרפו העיסות בסל מערב יום , דמיירי בשלא צטרפו העיסות בסל מערב יום טוב,י היתה"דכוות הב

זה ראה לי בכוות הרב ,  ויכול לאכול ואחר כך מפריש ולא בעי מוקף,מתחילההוה ליה כאילו עירסן יחד , טוב
 .)י"ב

אם רוצה להפריש אחת על כולן בעין הקפה אף , דאפילו בשי עיסות שבכל אחד היה כשיעור( ו ק"ס ריש י"ח 45
 ז ק"וס. ף כליוהחיוב בא על ידי צירו,  וכל שכן בשתי עיסות שאין בכל אחת מהן כשיעור–) בחלת חוצה לארץ

 ).לתרום מן המוקף מאחד על חבירו... דאף במצות שהחיוב בא על ידי צירוף (
 שהרי היה יכול להפרישה בערב ,אבל עיסה שילושה מערב יום טוב אסור להפריש ממה חלה ביום טוב( ו סעיף 46

 ).יום טוב
 מפי ,יך לשייר מכל אחת ואחת צר, אם שכח ולא הפריש,במצות בערב הפסח( גלגל ה"סד א ,ט ביצה 'תוס 47

  ). ויפריש מן כולם אחת, ולמחר ייח כל החתיכות בסל אחד ומצרפן לחלה,שגיבולן כל אחת ואחת בפי עצמה
וגם איו יכול לאכול ולשייר מצה . והייו שכיון שלש את העיסות קודם יום טוב איו יכול להפריש מהן ביום טוב

על כן אין עצה אלא שישייר . פי סברא זו צריך להפרישן מן המוקף דוקאשהרי ל, אחת ולהפריש אחר יום טוב
  .כדי לתרום אחר יום טוב מן המוקף, מעט מכל מצה ומצה

בשתי עיסות שבכל אחת יש ' מכל מקום מיירי בתוס. אין צריך להיות כאן מן המוקף, ואף שלפי סברא הראשוה
עיסות שהיה בהן ' מצות הבאות מב(י "כדלעיל ס, המוקףאשר בזה מודים כולם שצריך להיות מן , כשיעור חלה

 צריך שיהיו המצות של עיסה השית , אם רוצה להפריש מצה אחת על כולן,שיעור חלה בכל אחת בפי עצמה
 ).מוקפות עם מצה זו בשעה שמפריש ממה עליהן

  ).צריך לשייר מכל אחת ואחת(שם ' תוס 48
כדי שיהא שיריים , צריך לשייר מעט יותר מהשיעור חלה שמפריש"שבכל אופן , )40הערה (והייו שכבר תבאר לעיל 

  ".בשעה שמפריש
 . עם מה ששייר מכל אחת מהעיסות–מן המוקף ' אלא צריך שהפרשה זו תהי, אמם כאן לא סגי בזה

 וכיון , בעין שהם מצטרפות לחלה,כלי אחדב  ויצרף שתי העיסות,יוכל ללוש עוד עיסה קטה ביום טוב( ז סעיף 49
  ). יפריש ממה חלה גם על העיסה שילושה בערב יום טוב,עיסה הקטה תחייבה בחלה על ידי צירוף זההשגם 

כל ] מאחת על[ יעשה מצה אחת ויאפה אותה ויצרפם ויפריש ,ומיהו אם ירצה לעשות דבר קל(שם ' וכמבואר בתוס
 ).יובה בא עכשיו מפי שח,האחרות אגב אותה

 ,הוה ליה כאילו עירסן יחד מתחילה, כשצטרפו העיסות בסל מערב יום טוב (המרדכי כתב ה"סד א"סח "פר 50
  ).ויכול לאכול ואחר כך מפריש
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 שהיה אפשר ,אלא מעיסה שנילושה ונתחייבה בחלה מערב יום טוביום טוב אסרו להפריש חלה ב
 ל ידיעיום טוב  ונתחייבו ב, אבל מצות הללו שהיו פטורות בערב יום טוב,לו להפרישה מבעוד יום

  .51יום טוב כדרך שמותר להפריש מעיסה שנילושה ב,יום טוב מותר להפריש מהן ב,צירוף כלי

 , ואף על פי כן טוב לחוש לכתחלה לסברא האחרונה.ן פסק הלכה העיקר כסברא הראשונהולעני
  .52 אף שהיו מצורפין כבר בכלי,לתרום ממצות הללו מן המוקף

______________ 
, רק שעכשיו ביום טוב שרוצה לצרף, לא בא כלל לידי חיוב בערב יום טוב... שאם שכח עד הלילה  (ט ק"ס י"ח 51

 ה"ס תקו 'סי כדלקמןו).  כיון דלא טבילי עד השתא...על כן מותר להפריש ביום טוב , בלוביום טוב הוא דאיט
  .שכח אם ידון ה"ד תסב 'סי אברהם מגי וראה .)הלש עיסה ביום טוב מותר להפריש ממה חלה(

דלעיל כ, הקמח בכל עיסה מעט פחות מעשרון' אשר מדייקים שיהי,  לפסחוכן הוא המהג כיום במאפיות המצות 52
 ואם כן יש לחוש שמא מקצת העיסות ,וצריך לצמצם בשיעור כל עיסה ועיסה שלא תהא גדולה משיעור חלה(א "ס

יפריש חלה (ו "כדלעיל ס, ואחר האפיה מצרפין את המצות בכלי לשיעור הפרשת חלה). לא היה בהן שיעור חלה
לה אף אם לא היה בכל עיסה בפי עצמה  והכלי מצרפן לשיעור ח, מיד שיתן כל המצות לכלי אחד,לאחר אפייה

,  עדיין בתוך הכלימצותכשהומפרישין את החלה . ) ומפריש חתיכה ממצה אחת על כל המצות שבכלי,כשיעור
  ). אף שהיו מצורפין כבר בכלי, לתרום ממצות הללו מן המוקף,טוב לחוש לכתחלה לסברא האחרוה(כמבואר כאן 

 לפיו מספר קופסאות  אחרי שהביאו)יסן ובערב פסח' בב(מפריש ' א היאלא שהו; ע"ר זי"ק אדמו"וכן הג כ
והיו מיחים כמה חבילות בכל ,  בחבילות יירהיו ארזות,   שיצאו מהתורדהייו שאחר, גדולות של מצות

  כלכדי לצרף בזה את,  יחד מפה אחת של יירןוהוחה על כול, ו פתחותוהי, ביאו לפיואלו הקופסאות ו ,קופסה
ויש מי שאומר שאם מכסה הפת במפה חשוב כמו (א "שכה ס' ד סי"כמבואר ביו, ככלי אחדשיחשבו הקופסאות 
  ). שהרי אין חולק בדבר,לא ידעתי למה כתבו בשם יש מי שאומר(ק ה "ך שם ס"וש, )כלי לצרפן
אחת מכל  מצה פרוסתבוצע ' הילא א, סת מצה אחת על כל הקופסאות יחדרומסתפק בהפרשת פ' לא היומכל מקום 

הייו מה שהמצות , "שיש אומרים שאין קרא מן המוקף אלא כשוגעין זה בזה"כדלקמן בסמוך ו, קופסה בפרד
  .הארוזות בייר וגעות זו בזו

 ןבה'  הי,)שהפריש מכל הקופסאות (יחדהפרוסות אבל כל ,  פחות מכזיתבוצע מכל קופסה היתה' פרוסת המצה שהי
  ).ומכל מקום והגין ליטול כזית. חלת האור לא היה לה שיעור(ה "שכב ס' ד סי"א יו"כפסק ברמ, כזית

ראה מחת שי על (לחבילות מצה הארוזות בייר ומוחות בתוך כלי גדול , ואף שיש מסתפקים אם מועיל צירוף כלי
רפו המצות בכלי כ כאן כבר צט"משא. הייו במקום שמצרפים בזה את המצות לשיעור חלה; )יד' חלה סי' הל

  . כשהמצות געו זו בזו,  לפי האריזה בייר–בעת שהוחו במאפיית המצות לתוך כלי אחד גדול , לשיעור חלה
 לתרום ממצות ,טוב לחוש לכתחלה לסברא האחרוה(אין זה אלא כאמור כאן , ומה שהג לצרפם עתה בכלי ובגיעה

 יזהר שיגעו , להחמיר שאף שמפריש מהן בעודן מצורפין בכליוטוב.  אף שהיו מצורפין כבר בכלי,הללו מן המוקף
  ). לפי שיש אומרים שאין קרא מן המוקף אלא כשוגעין זה בזה.זה בזה

סגי , )ואשר בעת ההפרשה יגעו זו בזו, להפריש מצות אלו מן המוקף(אשר לחומרה והידור זה , ובודאי יודו כולם
  .)ט"יח ס' וכן תבאר במחת שי סי (מה שהמצות הארוזות בייר וגעות זו בזוב

*  
מקבל ' שכל אחד הי, לחלקן לקהל ולשלוחים' בדעתו הי, שהרבי הפריש מהם על ידי צירוף כלי, ואף שהמצות האלו

העושה עיסה לחלקה בבצק (ב "שכו ס' ד סי"ע יו"לכאורה דיו כפסק בשו' ואם כן יהי, פרוסה פחות משיעור חלה
'  באדם אחד שעשה בוהוא הדין(א שם "וברמ, )טורהרי זו פ ה ...ו עיסה כשיעור וחלקוהשים שעש(ד "וס, )פטורה

  ).וחלקם, קבין ודעתו לחלקם
 אף על פי ,אבל אם אין דעתו לחלקה בצק(ק ב "ז שם ס"ובט. )בצק בעודה ,וחלקוה(ק ז "ך שם ס"כבר תבאר בש

  ).שדעתו לחלקה אחר אפיה חייב
ואחר הפרשת המצה התחיל הרבי , גם כן אחר האפיה' ף הכלי לחייבו בחלה הישהרי כל צירו, ואף שהכא שאי
  . תלוי בדעות הפוסקיםזהש ה"חלה פכ' מחת שי על הלוהביא ב. לחלקן לקהל

עלת ההפרשה וומ,  מועיל הצירוף לשיעור חלהואם כן, מה שהרבי השאיר לעצמו הוא יותר משיעור חלה, מכל מקום
  .לכולם

אחר כך פרוסות ומה שהוא מדעת עצמו מחלק ,  אליוכיםלרבי ושיישהרי כל המצות מסרים , הכא שאיאו אמר ש
  .םאין זה קרא דעתו לחלק, כל אחד מהקהל למצה
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 54 לפי שיש אומרים. יזהר שיגעו זה בזה, שאף שמפריש מהן בעודן מצורפין בכלי53וטוב להחמיר
 שאינו נקרא מן המוקף אלא אם כן הם 55 אומרים ויש,שאין נקרא מן המוקף אלא כשנוגעין זה בזה

  : וירא שמים יוצא ידי שניהם,פ שאינן נוגעין זה בזה" אע,בתוך כלי אחד

 שהן , ואין צריך לומר אם מצות הללו באות משתי עיסות שהיה שיעור חלה בכל אחת בפני עצמהיב
 שיגעו זה בזה 57 שטוב להחמיר,56צריכין הקפה מעיקר הדין בשעה שמפריש מאחת על חבירתה

  .58בשעת הפרשה

______________ 
אין (ח "כדלעיל ס, ואין צריך שיגעו זה בזה, ל דכיון שהן סמוכות ומקורבות הרי זה מן המוקף"אשר אף דקיי 53

וגם אין צריך , )כיון שהן סמוכות ומקורבות זו לזו הרי זה מן המוקף אלא ,צריך שיגעו זה בזה בשעת הפרשה
 כיון שכבר , ואין צריך לצרפם בכלי, די בכך,כשמקיפן זו לזו(י "כדלעיל ס, שבעת ההפרשה יהיו בתוך אותו כלי

  ).תחייבו בחלה בעודם עיסה
  .הוגם יגעו זה בז, מצורפים בכלי' שבשעת ההפרשה יהי, מכל מקום טוב להחמיר

אבל  ... גיעה...  צירוף כלי וגם ריךכללו של דבר להתחייב בחלה כשעושה מצות קטות צ( פא 'סי התרומה 'ס 54
ואף על פי שכבר  (פב 'וסי ) רק צירוף כליין צריך א, ורוצה לפטור מאחת את כולן,כשיש לכל אחת ואחת כשיעור

 , שיגעו כל המצות יחדריך בשעת קריאת שם צמקוםומכל , ה שגעו יחד תחלל ידירוף כלי ועי צל ידיתחייבו ע
 צירוף כלי לפטור מן אחת על ריך צ, ואם הם מצות גדולות שיש בכל אחד כשיעור ...כדי להפריש מן המוקף

שתי עיסות שאין , העולה מכל זה(בסופו , שכו 'סי ד"יו הכסף קודת .) בלא גיעת יחד כולן סגילו ואפי,חברתה
ואם יש בכל אחת . צריך שיגעו זה בזה בסל, בעין דמהי צירוף סל... ש בשתיהן כשיעור באחת מהן כשיעור וי

 ש"ומ ה"ד שכה 'סי י"ב .)יש חולקין דצריך סל בלא גיעה... ורוצה להפריש מאחד מהן על חבירו , מהן כשיעור
 ד ,רב קמא עשין ג"סמ. )י ראה דצירוף סל לא מהי אלא אם הם וגעים זה בזה"ג בשם ר"ומדברי סמ (אים ואם

 ואומר רביו יצחק דווקא כשאין בכל אחת ואחת  ... שיגעו יחדיו בסל ...וותן לתוך הסל הסל מצרפן לחלה(
 , שאין צריך צירוף רק לפטור מאחת את חבירתה,אם יש בכל אחת כשיעוראבל . כשיעור צריך צירוף סל וגיעה
 ודווקא שאין בכל אחת  ... שיגעו יחד...פירוש , הסל מצרפן לחלה( עט י"סוס ת"ול ,)צירוף סל בלא גיעה מועלת

 משמעות .)אבל אם יש בכל אחת כשיעור צירוף סל בלא גיעה מי מהי. צירוף סל וגיעה, כשיעור צריך שיהם
  .שם ד"ביו א"רמ

ר חלה בכל אחת מצות הבאות מעיסות שלא היה בהן שיעושה, פ בידון דידן"שעכ, רואים מזה שיטת כמה פוסקים
צריכות לצרפן בעת ההפרשה בכלי אחד ושיגעו זה ,  ותן המצות בתוך כלי אחד לצרפם לשיעור חלה,בפי עצמה

 ).יתבאר בסעיף הבא, ולעין יש שיעור חלה בכל עיסה(בזה 
בפוסקים  וכן תפרש ). בלא צירוף הכלי,ע אי חשוב מוקף בגיעה גרידא"צ(ה ומקפת "א ד,  דה ז'התוס משמעות 55

י "וכדמסיים בקודת הכסף סוס, דסגי בצירוף סל בלא גיעה, לעין יש בכל עיסה שיעור חלה, שבהערה הקודמת
 ).פ צריך צירוף סל"דעכ, מכל מקום מדברי כולם מבואר(שכו 

 אם רוצה להפריש מצה אחת ,עיסות שהיה בהן שיעור חלה בכל אחת בפי עצמה' מצות הבאות מב(י "כדלעיל ס 56
 אפילו בחוצה  ... צריך שיהיו המצות של עיסה השית מוקפות עם מצה זו בשעה שמפריש ממה עליהן,ל כולןע

  ).לארץ
הייו דוקא כשאין שיעור חלה בכל , שאף המצריכים גיעה בעת ההפרשה, והובאו דברי הפוסקים בהערות הקודמות

  . צריך גיעהואין, כ כשיש שיעור חלה בכל עיסה סגי בצירוף כלי"משא. עיסה
 .וכדלקמן, אך מכל מקום גם בזה טוב להחמיר שיגעו זה בזה

 .)לכתחלה יש להוג ולהצריך הגיעה... אם היו בשי עיסות שיעור חלה  (ז ק"ס סוף י"ח 57
 אלא הקפה בעלמא ,היכא דיש שיעור חלה לא בעין צירוף סל להפריש מזה על זה( ואי הואיל ה"סד ב ,מו 'תוס 58

 משום טילת חלה מן ,י דעם תיה לסל בעין מי גיעה בהדי הדדי"ראה לר  מיהו... מן המוקף כדי לתרום
 גופיה מצריך בי אליעזרדר(ה ומקפת "א ד, ובדה ז, )מדלא שרי על ידי צירוף סל משמע דבעי מי גיעה ... המוקף

. ) דאין הסל מצרפן לכך, אחת על כולןכשמפרישין) בסל( וכון בפסח להגיע כל המצות ...גיעה בשעת קריאת שם 
  .צריך גיעה בעת ההפרשה, שאף אם יש שיעור חלה בכל עיסה, וראה מדבריהם

 וטל ,שתי עיסות אחת טמאה ואחת טהורה (ב"הי ז"פ בכורים 'הל ם"הרמב בשם ,שכו 'סי ד"יו הכסף קודות(
 ומושך מן הטמאה לטהורה ,ה הטהורה וותו באמצע סמוך לעיס,כדי חלת שתיהם מעיסה שלא הורמה חלתה

מכל , שרק בטמאה וטהורה צריך גיעה בעיסה, מקום לפרש בדבריו' ואף שהי).  כדי לתרום מן המוקף,כדי ביצה
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 שלדברי הכל אין צריך להפריש מהן מן ,ואפילו מצות הבאות מעיסה אחת שהיה בה שיעור חלה
 אף , שהרי אמרו חלת חוצה לארץ אוכל והולך ואחר כך מפריש,המוקף בחוצה לארץ אפילו לכתחלה

זו בתוך הכלי בשעת  שיגעו זו ב,59על פי כן מדת חסידות הוא להחמיר להפריש מהן מן המוקף
 , שהרי מה שיאכל לא יהיה מוקף עם מה שיפריש, ולפיכך אין לאכול מהן קודם הפרשה.60הפרשה

  :61ס" עיין סימן ר,וכן נוהגין

עיסות שיש בכל אחת '  אפילו ב, אבל בדיעבד שעבר והפריש שלא מן המוקף, וכל זה לכתחלהיג
 והפריש ,ו מונחת בבית זה וזו מונחת בבית אחר אלא ז,בפני עצמה שיעור חלה ואינן סמוכות זו לזו

 ואין צריך לחזור , הרי זה פטורה,חלה מאחת מהן והיה בדעתו לפטור בחלה זו גם את השניה
  :62 שלא הצריכו חכמים לתרום מן המוקף אלא לכתחלה,ולהפריש גם ממנה

חלה בלא צירוף  ועבר והפריש מהן ,עיסות שאין בהן שיעור חלה בכל אחת בפני עצמה'  אבל ביד
 אם לא היו נושכות זו בזו אינן , ואפילו היו נוגעות זו בזו, אפילו היו שתיהן סמוכות זו לזו,כלי

  שלוםבריד

 
אין חילוק בין , דלעין לתרום מן המוקף, פשט דבריו משמע(דהייו אף בטהורה , מקום פירש קודת הכסף שם

  ).יעה בעיסהובכל גווי צריך ג, טהורה לטמאה
 ובזה הצריכו , אז צריך מוקף, ורוצה לתרום מאחד על חבירו,י עצמוכיון שיש חיוב לכל אחד בפ (ב ק"ס כאן ז"ט

אם יש בכל  (שם עשין ג"סמ בשם ,)חד בסל אלו משום מוקף שיגעו להדדי אפי,ג" גם בסמ,י"בתוספות בשם ר
 צירוף סל בלא גיעה מועלת בכל דבר שאין מקפיד ,ה שאין צריך צירוף רק לפטור מאחת את חבירת,אחת כשיעור
אבל אם יש בכל אחת כשיעור (ולאוין שם , ) אין הסל מצרפן... שכל דבר שמקפיד על תערובתו ...על תערובתו 

 זהו מפי , ואין די לו בצירוף סל בלא גיעה... בכל דבר שאיו מקפיד על תערובתו ,צירוף סל בלא גיעה מי מהי
ובמקום שמקפיד , פ צירוף סל"שבמקום שאיו מקפיד צריך עכ, הרי דעתו). על תערובת טמאה וטהורהשמקפיד 

  .צריך גם גיעה
 .) כל שוגע זה בזה,אי זה הוא מוקף (ז"פ רצא 'סי ב"ח ]ץ"[רשבב 'הא דעה

 וראה .)ארו כמו שבי, חלהת שהרי יכול לאכול בלא הפרש, הוא בחוצה לארץתומדת חסידו (ז"פ ריש שם ץ"רשב 59
 .ג ק"ס א"מ גם

ולאחר אפייה אם רצה יפריש חלה שלימה על כולן כדתיא בגמרא דקסבר רבי אליעזר הסל  (א"סע ,מו י"רש 60
 ...אליעזר אומר לא תקרא לה שם עד שתאפה ' ר (א"סע ,יד שם ף"רי). שהוא רודה מן התור לתוכו מצרפו לחלה

 ו 'סי ג"פ ש"רא לפירוש ה). הסל מצרפן לחלה,רודה וותן לסל דאמר אף הבי אליעזרשייכא בהך אחריתי דר
אף ( ח י"סוס ל"מהרש ת"שו ). אפילו הכי בעי צירוף סל,משמע מדבריהם דאפילו היה שם מתחלה כדי חיוב חלה(

 אלא הקפה בעלמא , שאין צריך צירוף סל, היכא שהיה בעיסה שיעור חלה מתחילה,ש פסקו"והרא' סעל פי דהתו
וכן כתב  (ז ק"ס סוף י"ח ). שצריך צירוף סל וגיעה,י" אלא כמו שפסק רש, לא היגין הכי.ריש מן המוקףכדי להפ
 .)דבעין לכתחלה צירוף סל וגיעה, ח דאפילו היה בעיסה שיעור ושעח להפריש"' ל בתשובה סי"מהרש

 מכל מקום לכתחלה , הדין מפרישה מעיקרר כךואף שחלת חוץ לארץ אוכל והולך ומשייר מעט ואח( ה סעיף 61
 ב ק"ס שםקוטרס אחרון וב ,) ומצא שאכל טבל למפרער כך שמא ישכח אח,והגים להפרישה קודם אכילה

ת כסת יחזקאל "וכן כתב בשו,  מפריש אפילו לכתחלהר כךל אוכל והולך ואח" כיון דקי,באמת שאיו חיוב גמור(
שכבר הגו כל ישראל , אבל מכל מקום טוב ליזהר, עכשיוסוף חלק אורח חיים דמהאי טעמא אין זהרין בזה 

וכן כתב , ]א"[רצ' סי' ץ חלק ב"ש הרשב"כמ, ר כך שמא ישכח אח,מדורות הראשוים להפריש דוקא קודם אכילה
 .)ל"מהרש

רק דבעין , אף בשי עיסות והיו בשיהם כשיעור, אם שכח ואכל מפריש אחר כך, ומכל מקום בדיעבד( ו ק"ס י"ח 62
 רלה 'סי ד"יו צדק צמח ת"שו הובא ב.) עשויהטל שלא מן המוקף מה שעש (ז"פ שם ץ"רשב .)הקפה לכתחלה

  .א"ס
  ).תרומתו תרומה, ואם הפריש שלא מן המוקף (ה"סכ שלא 'סי ד"יו ע"שוכמבואר ב, שכן הדין גם לעין תרומה

 דתרומה גדולה מי לא בעין ירא ליהבי ס" דרש,והראה מדבריהם שם (ז"הי ג"פ תרומות 'הל למלך משה ראהו
אסור לחבר לומר תבואה שיש לי במקום פלוי תהא  (מוקףה "א ד, י גיטין ל"והוא ברש). מוקף אלא מדרבן

 ). ואם עשה עשוי, שמא אותה שעה איה בעין,תרומה על זו
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  :64 כיון שהפרישה בשעה שהיו פטורות, ולפיכך אין חלה זו שוה כלום,63מצטרפות

 דיל י או ע,65 שהיה בה שיעור חלה בפני עצמה, מי ששכח ולא הפריש חלה מעיסה של מצת מצוהטו
מצות הצריכות לו לסדר ליל של '  ונזכר לאחר שאפה ממנו ג,66צירוף עם עיסה אחרת של מצת מצוה

 , דהיינו מצה עליונה ותחתונה, לא יפריש מאותן מצות שצריך להיות שלימות על הקערה.פסח
 והתחתונה צריכה להיות שלימה לעשות ממנה ,שהעליונה צריכה להיות שלימה לברך עליה המוציא

 ,68 אלא יפריש מאותה מצה שאין צריכה להיות שלימה.67ה"תע'  כמו שיתבאר בסי,ות עם המרורכריכ
  :69דהיינו מצה האמצעית המזומנת לבצוע ממנה חתיכה לאפיקומן קודם אמירת ההגדה

 והפריש חלה ממקצת , מי שהיו לו עיסות הרבה שהיה בהן שיעור חלה בכל אחת בפני עצמהטז
 עדיין בחלה עם מצות  ונתערבו מצות החייבות, ואפה כל העיסות ביחד,העיסות וממקצתן לא הפריש

 אפילו אם יכניס כולן לתוך כלי אחד , אינו יכול להפריש ממצה אחת על כולן.חיובןמשנפטרו כבר 
 ואין , לפי שיש לחוש שמא מצה זו שהוא מפריש ממנה היא ממצות שנפטרו מחיובן,ויגעו זה בזה

______________ 
 שכה 'סי ד"יו ע"ושו טור .) עד שישוכו, פטורים מן החלה,העושה עיסתו קבים וגעו זה בזה (ד"מ ב"פ חלה משה 63

 לעיל ה"וכ .)מצטרפים, אם וגעות זו בזו עד שדבקים מעט זו בזו, שתי עיסות שאין בשום אחת כשיעור (א"ס
 ). ומצרפות לשיעור חלה ...שיהיו ושכות זו בזו(ב "ס

 רבי , עיסה אחת חזר ועשאו,שי קבין שטלה חלתו של זה בפי עצמו ושל זה בפי עצמו (ה"מ ד"פ חלה משה 64
, המפריש חלה מעיסה שאין בה שיעור (ה"ס שכו 'סי ד"יו ע"ושו טור .וכחכמים, )עקיבא פוטר וחכמים מחייבין

 עירב העיסות ר כךוהפריש מכל אחת חלה ואח, מהן כשיעור) אחת(לפיכך שתי עיסות שאין בשום . איה חלה
  .)חייבת בחלה, ועשאן עיסה אחת

 ). איה שוה כלום,זו שהפריש מהעיסות שלא היה בהן שיעור חלהחלה (א "וכן הוא לעיל ס
 כ"משא). מצות של מצוה הן עשין מעשרון אחד קמח' והגין במדיות אלו שהג (ה"ס תח 'סי דלקמן המהג לפי 65

 .מהם חלה יקח,  מצותעוד זו מעיסה כשעשו
. מצות של מצוה' עיסות אלו אפה ג'  אחת מבומכל, בהן שיעור חלה' שבצירוף שתיהן הי, הייו שלש שתי עיסות 66

 .מצות של מצוה' אלא מתוך ג, כך שבכל אופן איו יכול להפריש חלה
 ...  צריך להיות עוד פרוסה אחת,מצות שלימות שצריך לבצוע עליהן כמו בשאר יום טוב' שמלבד ב(ד - ג סעיף 67

  .)והפרוסה תהיה בין שתי השלימות
, יש לעשות את הכריכה מן השלימה, ו לליל הסדר רק שלימה אחת ופרוסה אחתשאפילו אם יש ל, ויתירה מזו
 ויחלק ממה כזית לכל אחד ,ויברך המוציא ועל אכילת מצה על הפרוסה שעל גבי השלימה(ז "תפב ס' כדלקמן סי
 דכיון שהוא שעת הדחק יש לסמוך על האומרים שבליל פסח אין צריך לחם משה שלימות כמו ,מבי ביתו

ומהשלימה יעשה הכריכה והאפיקומן,ה"תע' תבאר בסיש .(  
 .72 'ע תשצו הערות ובאורים וראה. ולא תפרש שם הטעם שהתחתוה שעושים ממה כריכה צריכה להיות שלימה

  .ב"ד סי"מגדות אליהו ח
כדי  –ובמקום שיש לו רק שלימה אחת ופרוסה . מצות שלימות ללחם משה' כדי שיהיו ב, ואפשר עיקר הטעם

חייבת להיות פרוסה ) או לעל אכילת מצה, להמוציא(וכיון שמצה האכלת בתחלה . פ מצה אחת שלימה"עכ' שתהי
 .לכן חייבת התחתוה להיות שלימה, )כדלקמן בסמוך(

 דהא ...יקח פרוסה קטה מן הבציעה  ... מיהו אם שכח להפריש חלה מן העיסה של מצות המצוה (ב"ס לבוש 68
הוג. עד כאן לשון הלבוש (ט ק"ס י"ח .) בלילה...ה בלאו הכי יבצעוכן ראוי ל(.  

אם שברה אחת ממצות הללו אין צריך לטרוח (ב "תח סי' כדלקמן סי, וכן הדין אם שברה אחת משלוש מצות אלו
 שהאמצעית איה צריכה להיות , אלא יקח השבורה וישים אותה באמצע בין העליוה לתחתוה ...ולאפות עוד

 ). שהרי בוצעין ממה חתיכה אחת לאפיקומן קודם אמירת ההגדה,מהשלי
 שאמר תאכל עליו מצות ,לפי שצריך לומר ההגדה על מצה הראוי לצאת בה ידי חובתו(ו " סלתעג 'סי כדלקמן 69

 דרשו חכמים לחם עי מה דרכו של עי בפרוסה אף כאן בפרוסה שהמצה שיוצא בה ידי חובתו לא  ...לחם עוי
 .) ועליה יאמר ההגדה, שלימה אלא פרוסהתהיה
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  .70יובמפרישין מן הפטור על הח

 , ויאפה אותה,72 קטנה71או ילוש עוד עיסה .לפיכך צריך הוא להפריש מכל מצה ומצה בפני עצמה
 ויפריש ,73פ שאין בה כשיעור" ועל ידי כן נתחייבה בחלה אע,ויצרפה בכלי אחד עם כל המצות הללו

  .ממנה על המצות החייבות עדיין

 שהרי ,ד כדי להפריש ממנה עליהן אין לצרף אותה עם המצות בכלי אח,אבל קודם שיאפה אותה
 איך , וכיון שהיא עיסה והן מצות אפויות,הצירוף עושה אותן כאלו הן דבר אחד וחתיכה אחת ממש

  .74אפשר שיצטרפו ויהיו כחתיכה אחת ממש

 אין צריך לאפותה קודם הפרשת ,אבל אם יש בעיסה זו שיעור חלה בפני עצמה בלא צירוף כלי
 אלא יקיפם יחד ויפריש מעיסה זו גם על ,76כלי עם המצות מעיקר הדין ואין צריך לצרפה ב,75חלה

  .המצות החייבות עדיין

 אלא , אין צריך לכל זה,ואם הוא מכיר מצה אחת בטביעות עין ויודע בה שהיא ממצות החייבות

______________ 
 ...אין תורמין  (ח"ס שלא 'סי ד"יו ע"ושו טור .) מן הפטור על החייב...אין תורמין  (ה"מ א"פ תרומות משה 70

 .)מפירות הפטורים על החייבים
ש לו קמח אם י, מי שתערב לו פת שהפריש ממו חלה עם פת שלא הופרש ממו (ב"סי שכד 'סי ד"יו ע"ושו טור 71

ואם רוצה להפריש . ויפריש ממה על אותם ככרות שתערבו, יעשה עיסה מחמש רבעים ויצרפה עם הככרות בכלי
, ואם לקח ממקצת העיסות (א"ס א"רמ . בק"ס משה דרכי .)צריך להפריש מעט מכל ככר וככר, מייה וביה

 על אותן ם כןעיסה אחרת ויקח ממו ג או ילוש ,צריך ליקח חלה מכל אחד ואחד, ותערבו, וממקצת לא לקח
 .)שתערבו

 אמאי לא יעשה עוגה קטה ,רבעים'  למה כתב הטור שיעשה עיסה מהאם כן, ין להקשותוא(ח ' ל סי"ת רש"שו 72
' ד סי"הובאו דבריו בדרישה יו).  דבודאי אם רוצה לעשות עוגה ולצרפן יחד דשפיר מהיראה לי .ויפריש על כולן

  ).ראה לי דאם עשה עוגה קטה פשיטא דמצטרףו(ק ד "שכד ס
 ויצרף שתי העיסות בכלי אחד בעין שהם ...אם הוא רוצה יוכל ללוש עוד עיסה קטה (ז "תקו ס' וכדלקמן סי

).  יפריש ממה חלה גם על העיסה, וכיון שגם עיסה הקטה תחייבה בחלה על ידי צירוף זה,מצטרפות לחלה
 , ויצרפם, יעשה מצה אחת ויאפה אותה,מיהו אם ירצה לעשות דבר קל(ה גלגל "א ד, ביצה ט' ומקורו בתוס

  ).כל האחרות] מאחת על[ויפריש 
  .יתבאר לקמן בסמוך, )לעשות עוגה בשיעור חלה(ל "ואופן השי שהזכיר הטור והרש

  ). אף אם לא היה בכל עיסה בפי עצמה כשיעור,והכלי מצרפן לשיעור חלה(ו "כדלעיל ס 73
 ודומה קצת לשתי מיים שאין , זה אפוי וזה עיסה,אין שייך להצטרף לפי שרחוקים זה מזה (ח 'סי ל"רש ת"שו 74

, אפוי ועיסה, דרחוקה זה מזה, מעט עיסה אין שייך להצטרף עם הסל (ד ק"ס שכד סימן דרישה. )שייך שם צירוף
  .)ודומה קצת לשי מיים שאין שייך שם צירוף

  ...ואין באחת מהן כשיעור, שתי עיסות שיש בשתיהן שיעור החייב בחלה (א"ס שכו 'סי ד"יו ע"ושו בטור וכמבואר
 שער השדה שיח וראה .)אין מצטרפין,  ואם משי מיים היו, מצטרפין וחייבים בחלה...אם היו ממין אחד 

 .ב ,ע ג"ח הלכות חקרי .הרב ע"בשו 'וע ה"ד ה כלל הכללים
ויפריש ,  ויצרפה עם הככרות בכלי,אם יש לו קמח יעשה עיסה מחמש רבעים (ב"סי שכד 'סי ד"יו ע"ושו טור 75

 מאחר דיש כאן ,אם יש עיסה כשיעור ששייך בה מצות חלה( שם ל"רש לפירוש .)ממה על אותם ככרות שתערבו
 .)הילכך היכא שאפו בלא חלה יפריש עוגה שלימה ...  חלהל ידי אזי מצטרף העיסה להכשיר הכל ע,מצות חלה

אלא סומך על , ואין וגעות זו בזו, בודאי איו מצרפם בכלי אחד, הייו כיון שמפריש מעיסה על מצות אפויות 76
 אלא ,אין צריך שיגעו זה בזה בשעת הפרשה(ח "כדלעיל ס, דסגי במה שהן סמוכות ומקורבות זו לזו, עיקר הדין

  ). ואין צריך לצרפם בכלי, די בכך,כשמקיפן זו לזו(י "וס, )כיון שהן סמוכות ומקורבות זו לזו הרי זה מן המוקף
ולעין מוקף אין חילוק  (שכוי " סוסד"יו הכסף בקודת כמבואר, זה עיסה וזה מצות, ומועיל אף שהם כשי מיים

  .)בין הוא מקפיד על העיסות שלא יתערבו זה בזה או איו מקפיד
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  :78 מעיקר הדין, אף שאינן מוקפות,77מפריש ממצה זו על כל שאר מצות החייבות

  פסחביום טוב מעיסה  ההפרש

 מכל מקום ביום ,80 שאסור לאדם ללוש עיסתו פחות מכשיעור כדי לפוטרה מן החלה79ף על פי איז
   .) איך לנהוג בזה82ו"תנ' עיין בסוף סי (81טוב של פסח התירו לעשות כן

 , אין לחלה זו תקנה בזמן הזה שאין מאכילין אותה לכהנים,שאם ילוש כשיעור ויפריש ממנה חלה
 כיון שאין באפייה זו צורך , אסור לאפותה ביום טובם כן וא.83ב"ה סימן שככמו שנתבאר ביורה דע

______________ 
ואם מכיר  (שם א"רמ .)צה המחוייבת ופוטר האחרות מפריש מאותה מ,אבל אם מכיר מצה אחת (שם משה דרכי 77

 .)וטל ממה על האחרות, מצה אחת שחייבת בחלה
  ).בחוצה לארץ אין צריך לתרום מן המוקף(ט "כדלעיל ס 78

, רק עיסה אחת שלא הפריש ממה' דהייו דוקא שלא הי, ויש לעיין דלכאורה (ז"אדה ע"לשו הערותוכתב על זה ב
  ).פ הקפה כבסעיף י"הא צריך עכ' וג' דבב

 אם רוצה ,עיסות שהיה בהן שיעור חלה בכל אחת בפי עצמה' מצות הבאות מב(י "והייו שכבר תבאר לעיל ס
  צריך שיהיו המצות של עיסה השית מוקפות עם מצה זו בשעה שמפריש ממה עליהן,להפריש מצה אחת על כולן

  ). אפילו בחוצה לארץ...
שבזה תבאר , עיסה מאותה היא זו ומצה ,שיעור בה שיש אחת מעיסה חוץ, העיסות כלמ שהפרישכא מיירי הואילו 

מצות (ב "כדלעיל סי, אלא ממדת חסידות, ט שבחוץ לארץ אין צריך לתרום מן המוקף מעיקר הדין"לעיל ס
  שלדברי הכל אין צריך להפריש מהן מן המוקף בחוצה לארץ אפילו,הבאות מעיסה אחת שהיה בה שיעור חלה

 אף על פי כן מדת חסידות הוא להחמיר . שהרי אמרו חלת חוצה לארץ אוכל והולך ואחר כך מפריש,לכתחלה
 ). להפריש מהן מן המוקף

  .כשלש ואופה המצות לפי הפסח, עד כעת תבארו אופי הפרשת חלה 79
  :מוכשלש ואופה המצות ביום טוב עצ, יתבארו אופי הפרשת חלה, )כא- ז"סי(בסעיפים שלפיו 

  ).ז"סי(ילוש ויאפה פחות משיעור חלה ) א(
  ).ח"סי(יפריש מאחד מהמצות אחר אפייתה ) ב(
  ).ח"סי(ויפרישה אחר אפייתה , יאפה מצה קטה) ג(
  ).ח"סי(יטילה לצון עד מוצאי החג , אם הפריש מהעיסה) ד(
  ).כ"ס (יאפה ויתן לו לאכול, ויש כהן טהור מזיבה, אם הפריש מהעיסה בחוץ לארץ) ה(
  ).א"סכ(ויתה לכהן טמא מזיבה , יבטלה ברוב, אם אין כהן טהור מזיבה) ו(

). שאסור לאדם לעשות עיסתו קבין(ג "ירושלמי חלה רפ).  דקא מפקע לה מחלה...דאתי לידי קולא (ב , גמרא מח 80
  .)ב חלהאסור לעשות עיסתו פחות מכשיעור כדי להפקיע ממו חיו (ד"סי שכד 'סי ד"יו ע"ושו טור

 .)שאסור לאדם לעשות עיסתו פחות מעשרון במתכוין כדי לפטרה מן החלה (ג"ס תו 'סי לעילוכן הוא 
יש אומרים דמותר לו  (הסימן בסוף א"רמ .) דברי הכל יעשה קבין...ביום טוב  (אליעזר רבי ה"ד )א ,יד( ג"פ ן"ר 81

כיצד יעשה ילוש אותה  (ז"פ רצא 'סי ב"ח ץ"שבר .)כדי לפטור עצמו מן החלה, ביום טוב ללוש פחות מכשיעור
 .) מכשיעורת שלא אסרו בכיוצא בזה ללוש פחו, מכשיעורתפחו

 ... וטוב לצמצם בעשרון זה שהוא מודד בה קמח לפסח(ג "וס, )אין לשין לפסח עיסה גדולה משיעור חלה(א "ס 82
 יש לו למדוד העשרון בריוח  ... עיסה אחת אם איו רוצה ללוש אלא...שהוא יכול להפריש חלה כשיצרף אותן יחד 

  ).כדי שיוכל להפריש מעיסה זו בברכה בלי שום ספק
יוכל לצרפן , עיסות' אם הוא לש ב, כ כאן שלש ואופה ביום טוב"משא, אלא שכל זה הוא כשלש ואופה לפי החג

כדי ,  פחות מכשיעורהתירו ללוש עיסה אחת, אבל אם הוא לש רק עיסה אחת. ולהפריש אז חלה, אחר אפייתן
 .לפוטרה לגמרי מן החלה

 ויתבאר .) ושורפין אותה...מפרישין חלה אחת , מפי טומאת המת, שאין עיסה טהורה, ובזמן הזה (ד"ס שם ע"שו 83
 .כא- כ"ס לקמן



100 תעא- תנג–ד "הלכות פסח ח

 .86ו"ש בסימן תק" כמ85 שאין שורפין קדשים ביום טוב, אינו יכולם כן ולשורפה ג.84אוכל נפש
 יש לחוש שמא תחמיץ ויעבור עליה ,ואם יניחנה כך כשהיא עיסה עד מוצאי יום טוב ואז ישרפנה

 ,89 שלך אי אתה רואה אבל אתה רואה של גבוה, לא יראה לך88ף שנאמר וא.87בבל יראה ובל ימצא
 שאם יתחרט על מה , הואיל ויש לו בה צד היתר,מכל מקום חלה זו אינה נקראת של גבוה אלא שלו

 ויחזור ,90 ותחזור חלה זו להיות חולין כמה שהיתה,שהפריש אותה לחלה ישאל לחכם ויתיר לו
  :91ויפריש חלה אחרת

 אלא יאפה ממנה מצות ויפריש ממצה , לא יפריש חלה מן העיסה, שלש שיעור חלה ואם אירעיח
  .92אחת על כולן

 , להפריש אותה לחלה אחר אפייתה93 אלא רוצה לאפות עוגה קטנה,ואם אינו רוצה לבצוע המצה

______________ 
 מאחר שאיה ראויה , הרי אין יכול לאפותה,כיצד מפרישין אותה ביום טוב של פסח (כיצד ה"ד א ,ומ י"רש 84

 שאין שורפין , ולשורפה או להאכילה לכלבים אי אפשר, שלא תחמיץ, ולשהותה לשורפה לערב אי אפשר,הלאכיל
 דאין , ולא לשורפה,שאם היה קורא לה שם לא היה יכול לאפותה (תקרא לא ה"ד שם 'תוס .)קדשים ביום טוב
שאם ,  שם לחלה עד שתאפהלא יקרא, הלש עיסה ביום טוב של פסח (ב"ס ע"ושו טור .)ם טובשורפין קדשים ביו

 ואיו רשאי לשרפה ,תחמיץ, ואם ייחה כך. )ז"ט, שהרי איה ראויה לאכילה ( איו רשאי לאפותה,יקרא לה שם
 .)ום טובבי

 .)ום טובשאין שורפין קדשים בי (ה ק"ס ז"ט.  שםטור .שם 'ותוס י"רש 85
 הוא עשה ולא תעשה ואין עשה ם טוב לפי שיו,ה אף על פי שיש מצות עשה בשריפת,לא ישרפה ביום טוב (ט סעיף 86

 .ג ק"ס קוטרס אחרון תמו 'סי עילהטעמים לזה תבארו לו .)דוחה לא תעשה
 י"רש ופ.) אומר לא תקרא לה שם עד שתאפהבי אליעזר ר,ם טוביצד מפרישין חלה בטומאה ביוכ (א ,מו משה 87

  .)תחמיץ, ואם ייחה כך (שם ע"ווש טור .) שלא תחמיץ,ולשהותה לשורפה לערב אי אפשר (שם
 כדי שלא ,קודם שתחמץ יכול לבטלו( כ"ס תמד 'סי עילכמו שתבאר ל, וכאן איו יכול לבטלה קודם שתחמיץ

 לפיכך מי שיש לו עיסה של מצה בתוך ביתו משעה ששית ,יעבור בבל יראה ובל ימצא מן התורה לאחר שתחמץ
 עד שיחזור לביתו , ומתיירא שמא תחמיץ, לו לבא לביתו מיד לאפותה והוא טרוד במקום אחר ואי אפשר,ולמעלה

  .בטלהואם כן איו יכול ל, כיון שכאן אין העיסה שלו אחר שהפריש). יבטלה קודם שתחמיץ
 ותחזור חלה זו להיות , ישאל לחכם ויתיר לו...שאם  ... איה קראת של גבוה אלא שלו(ואף שתבאר לקמן בסמוך 

אבל מכל מקום ראה שלא יועיל בזה , הייו רק כדי לעבור עליו).  ויחזור ויפריש חלה אחרת,יתהחולין כמה שה
 .הביטול

 .ז ,יגבא  88
שלך אי אתה  (ב"ס תלא 'סי ולעיל .) אבל אתה רואה של אחרים ושל גבוה,לך אי אתה רואהש (ב ,ה ברייתא 89

 .ת וציוים וראה מראי מקומו.) אבל אתה רואה של אחרים ושל הפקר,רואה
ואף על גב דהקדש הוא ואיו שלו עובר בבל  (ה ק"ס א"מ .)הואיל ואי בעי איתשיל עלה ממויה הוא (ב ,מו גמרא 90

 .) הואיל ואי בעי מיתשיל עליה והוי חולין,יראה
  .ב ,עז ד"ח הלכות חקרי ראה 91
  .)שוברין חתיכה מהם... היגין (ז "טוס, )שהוא היותר כון, וביום טוב איו קורא שם עד אחר אפיה( טו ק"ס י"ח 92

 מכל מקום זה שמע ... פ שלכתחלה מצוה מן המובחר להפריש חלה מן העיסה ולא מן הפת"ואע(ו "וכדלעיל ס
  ). וכון לכל אדם לעשות כן, הרי זה עושה גם כן מצוה מן המובחר...להפריש מן העיסה 

 וכשהוא רודה ותן לכלי , ואופה שתיהן,ה אצל גדולהעושה חררה קט(ה אמר ליה "ב ד, י מח"כמבואר ברש 93
 וכן הורה לו רביו יעקב בן . ומציעה ושורפה משתחשך או למחר, ווטל הקטה וקורא שם ומברך,והוא מצרפם

  ).יקר
 ...יראה ( ח 'סי ל"מהרש ת"בשוביאר , ולא הסתפק בבציעה ממצה גדולה, "חררה קטה"הטעם שהעדיף לאפות ו

  ).ומה שצוה לעשות עוגה קטה הייו משום הפסד ממון...  דחלה לשון עוגה הוא ,פריש עוגה שלימהצריך לה
  ).רק שוברין חתיכה מהם, ואו לא היגין כן(ק טז "י ס"ואף שכתב על זה בח
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וגם לא ( או מצה 95 אלא יקראנה עוגה,94צריך הוא ליזהר קודם אפייתה שלא יקרא לה שם חלה
היה בדעתו שזו היא (שאם קודם אפייתה  .)שתחול עליה קדושת חלה עד לאחר אפייתהיהיה בדעתו 

 שהרי כל , הרי כבר נתקדשה לחלה,קרא לה שם חלה בפיו)  ואין צריך לומר אם,חלה מן העיסה
 ואם כן אסור לו ,)96או אפילו על ידי מחשבה בלבד(קדושת תרומות ומעשרות הן על ידי דבור 

  .לאפותה ביום טוב
  שלוםבריד

 
ל "כביאור מהרש, "אלא רוצה לאפות עוגה קטה, איו רוצה לבצוע המצה"מה יעשה זה ש, מכל מקום מבאר כאן

 .י"י רשבדבר
 אומר לא תקרא לה שם עד רבי אליעזר, ם טובכיצד מפרישין חלה בטומאה ביו (אליעזר כרבי א ,מו משה 94

 .)לא יקרא שם לחלה עד שתאפה, הלש עיסה ביום טוב של פסח (ב"ס ע"ושו טור .)שתאפה
ן "אלא יקראה קוכי (ד ק"ס א"מ ).שקורין קוכלין, אך עוגה, ולא יקראו לה שם חלה (פג 'ע חלה 'הל ל"מהרי 95

 .))ל"מהרי(בלשון אשכז 
שאמר וחשב , הרי זה תרומה, הפריש תרומה במחשבתו ולא הוציא בשפתיו כלום (ו"סמ שלא 'סי ד"יו ע"שו 96

  .)לכם תרומתכם
 ואלו היה בדעתו .א קדושה במחשבה לבד]י[הפרשת תרומה שה (ב ק"ס קוטרס אחרון תקכז 'סי לקמןכן הוא ו

  .) איה קדושה עד שיקרא לה שם, לקרות לה שםבשעת הפרשה
 תחלה בפה שצריך להקדישו ... בפה שמקדישו ל ידישדבר הדור כמו קרבן הוא ע(ב , וראה לקוטי תורה מטות פג

  ).דייקא
 בלקו״ת המבואר על תיהקש במכתבך(ע "ר זי"ק בו אדמו"באגרת אל כ, שא' רות קודש עאג יצחק לוי לקוטי

 מהאמור לך קשה 'והי ,דיב כל ת״ל מין בלבו גמר :דכ״ו משבועות תיוהקש ,בפה ישולהקד צריך שקרבן
 מחשבה גם אבל ,המעש ין צריךשא למעט הוא י"ה ברששהכוו לדחוק סתוכ .״בפה״ ברש״י ד״ה במעילה
 .בשבועות להאמור דוקא בפה קדוש הקרבן שיהא יןע שייכות מה ,כזאת תיהקש איך עליך אתפלא — .מועלת
 אלא ,עולה י זההר או עולה עלי הרי דוקא בפה שיאמר צריך שלא ,האדם על יובהח יןלע הוא בשבועות האמור

בהמה זו  להביא וייבחמ, לעולה 'תהי זו שבהמה חשב ואם ,עולה להביא מחוייב עולה עלי הרי בלבו גמר אם גם
 ואין ,ועבודה בגיזה איסור בה ואין ,לבדב בלבו שחשב במה עדיין קדושה שום בה אין הבהמה גוף אבל ... עולהל
 ועבודה בגיזה ואסורה קדושה בה שיש לקרבן הבהמה עשית אז עולה זו הרי בפה אמר אם ורק ,כלל המעיל הב

 בלקו״ת האמור והוא .מחשבה למעוטי ״בפה״ מפרשים ושארי שם' סותו ברש״י האמור והוא  ...בה ומועלין
  ).וד״ל ,עדיין קדושה שום בהקרבן אין בפה הקדישו לא ואם ,דוקא בפה קדוש הוא שקרבן
. י"ושם ברש: כמוכח הסוגיא קידושין מא, גם הקרבן קדוש(ע דפסה בשולי הגליון שם "ר זי"ק אדמו"הערת כ

  ).פי משה ועוד, ש"ח כר"ג מ"ותרומות פ
 ל ידיקרבן קדוש אלא ע  שאיןטי תורה עוד הפעם על האמור בלקוך קושייתל דברוע (דש 'עשוב כתב לו אביו שם 

 בו שתן החלק ... לזה ההפרשה מעשה בצירוף רק ,מהי לא גרידא שבהשמח הרמב״ם בדעת ... אמירה בפה
 איו )ךא ,לתרומה להפריש צריד אותו עייו בו שתן הצד שדוקא ,מועלת שהמחשבה אם( תרומה שיהא עייו
  .)הפרישו שלא זמן לכ תרומה בקדושת עדיין קדוש
) ג, לב(ספרי האזיו . ד"יומא רפ. ג"ראה בכורים רפ(ע ללקוטי תורה שם "ר זי"ק אדמו"ת וציוים מכובהערו

. דמעילה] ב"[ וראה גם כן מפרשי המשה רפ–מ "ובכ] כו' אלא עולה לה: הסיום) ב, דרים י(ס "דמוסיף על הש[
  ).ח"ג מ"המפרשים לתרומות פ. ב, שבועות כו. ב, ועיין קדושין מא

וכמו דבות .  אף שאין שם דבור ומעשה כלל, מחשבהל ידישהפעולה עשית ע( אגרת קלב א"חת קודש רואגוב
ולא רק ,  מחשבתול ידידמוכח שם שהבהמה תקדשה ע. ב"ד הי"ק פי"מעה' ם הל"רמב. ב, שבועות כו(קדשים 

  )).שעל האדם חל חיוב לקדש הבהמה בפיו ולהביאה דבה
דמוכח שהבהמה מתקדשת ) ב"ד הי"פי (שה הקרבותמע' ם הל"כ רמב"ויעויין ג (שלא'ה אגרת א"ובאגרות קודש ח

ב "רפ' וכו' י ותוס"ודלא כרש). ולא רק שעל האדם חל חיוב לקדש הבהמה בפיו ולהביאה דבה( מחשבתו ל ידיע
 .)מ"ואכ, ז"ד הט"כ שער המלך תרומות פ"ועייג ."משהוקדשה בפה"דמעילה שכתבו 

או "אלא שוסף בין חצאי עיגול ; "כל קדושת תרומות ומעשרות הן על ידי דבור"כאן בפים  ואולי מטעם זה כתב
): ו' ח סי"שארית יהודה חאו(ל מיאאוויטש "ק מהרי"שביאר בשמו אחיו הרהוכפי ". אפילו על ידי מחשבה בלבד

לשות פרק זה לראות ודעתו היתה לחזור ו, דכל ספק העמיד בתוך חצאי עיגול, שמעתי מפי קדשו פעמים רבות"
  ".אם צדקו דבריו
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 אף על פי שיש בדעתו בשעת אפייה שיקרא לה שם חלה ,ל כל זמן שלא נתקדשה לחלהאב
 ואם היה רוצה , מכל מקום כיון שבשעת אפייתה אין בדעתו שיהא עליה קדושת חלה,לאחר אפייתה

 נמצא שיש לו בה צד היתר אכילה בשעת ,היה יכול להפריש מצה אחרת לחלה ולאכול עוגה זו
  .97לו לאפותה ביום טוב לפיכך התירו ,אפייתה

 , שהרי בשעת אפיית עוגה זו יודע הוא שסופו שלא לאכול ממנה ביום טוב,אף שאין כאן היתר גמור
  .98 כיון שאי אפשר בענין אחר שיהיה בו היתר גמור,אף על פי כן התירו לו חכמים

שאר  ומה שי,99 אלא יפריש חתיכה ממצה אחת,שאף שאפשר לו שלא להפריש עוגה שלימה לחלה(
לא בשביל ו , ונמצא שאפיית אותה המצה היה בה גם צורך אוכל נפש,מאותה מצה יאכל ביום טוב

 שהרי , מכל מקום גם אם יעשה כן אין כאן היתר גמור אם היה אפשר בענין אחר.100החלה בלבד
 אף , עיסה חציה של ישראל וחציה של נכרי אסור לישראל לאפותה כולה ביום טוב101אמרו חכמים

 אף על פי , ונמצא שיש באפייה זו גם צורך אכילת ישראל,ממנה ככר אחד ואופאו בבת אחתשעושה 
 שהרי יכול לחלק עם , הואיל שבאפיית חציה של נכרי אין בה צורך לאכילת הישראל,כן אסרו חכמים

 אף כאן הואיל שבאפיית חתיכת החלה שבאותה מצה אין .הנכרי קודם האפייה ולאפות חלקו בלבדו
 שהרי אף אם היה מפריש החלה מאותה מצה קודם אפייתה ,ך לאפיית השאר של אותה מצהבה צור

 לפיכך היה ראוי לאסור לאפותה ,היתה אותה מצה נאפית יפה כל כך כמו שנאפית עכשיו עם החלה
  .)103 אלא שהתירו חכמים כיון שאי אפשר בענין אחר.102ביום טוב

______________ 
 אלא דבעידא דקא , התם דאמרין הואילבי אליעזראמר רב פפא ודילמא עד כאן לא קאמר ר (א ,מח פפא רב 97

 ,איכא למימר בכל חדא וחדא חזיא ליה בלאו הואיל(י שם " ורש).עיילי לתורא כל חדא וחדא חזיא ליה לדידיה
 . מראי מקומות וציויםוראה). א לחלהדבכל חדא איכא למימר זו לא תה

 אבל גבי חלה לא אסרו , דדוקא בעיסת כרי אסרו מדרבן,א לחלק"ראה לרשבו( ואי הואיל ה"ד ב ,מו 'תוס 98
 . מראי מקומות וציויםוראה .)משום תיקון חלה

  ).יאפה ממה מצות ויפריש ממצה אחת על כולן(כאופן הראשון דלעיל תחלת הסעיף  99
 היאך שרו , כיון דאם יבצע מכל חדא וחדא יהא מותר בלא הואיל...א "וקשה לרשב (שם 'בתוס א"רשב יתקושיכ 100

  .) כיון דאפשר בלא הואיל, הואילל ידירבן למיעבד ע
שלא התירו להערים אלא  (ח"סי תקז 'סי לקמן, אשר בדעתו להשאיר אחד מהם לחול, ל לגבי אפיית ככרות"וכדקיי

 אבל לא כשאופה , כגון שאופה ככר אחד גדול מאד כדי שיותיר ממו לחול,בבת אחתכשכל המלאכה עשית 
 וכל , כיון שאין דרך להיחה בתוך התור בבת אחת אלא בזה אחר זה,ככרות הרבה ואוכל אחד מהן ביום טוב

פייה  לפיכך אפילו אם רוצה לאפות כולן בבת אחת לא חלקו חכמים בין א,אחד ואחד הוא מלאכה בפי עצמה
 ). ואסרו להערים בכל עין,לאפייה

 דאי אפשר לכזית ,אמר רב חסדא בהמה חציה של כרי וחציה של ישראל מותר לשחטה ביום טוב (א ,כא ביצה 101
 דהא אפשר ליה למפלגה ,ום טוב עיסה חציה של כרי וחציה של ישראל אסור לאפותה בי,בשר בלא שחיטה

  .)בלישה
 אסור לו לאפות כל הקמח או כל העיסה ,היה לו קמח או עיסה בשותפות עם הכרי (ב"סי תקו 'סי לקמןוכן פסק 

 וכיון שאפשר לחלוק עם הכרי קודם ... שהרי הוא אופה ביום טוב בשביל כרי ,ולחלוק עם הכרי אחר האפייה
 .) אסור לו לאפות עיסתו של כרי ביום טוב,האפייה

 ,י מקשה דהא כי מי בצע מכל חדא וחדא אסור לאפות"ור(ואיל ואי ה ה"ב ד,  פסחים מו'בתוס י"ר הקושייתכ 102
 ). כיון דאפשר למיפלגה בלישה,ום טובב דביצה דאמר עיסה של כרי ושל ישראל אסור לאפות בי"כדמוכח בפ

 אבל גבי חלה לא אסרו , דדוקא בעיסת כרי אסרו מדרבן,א לחלק"ראה לרשבו (שם 'תוסב א"הרשב תירוץ 103
  .)ון חלהמשום תיק

 .ו"ס תקו 'סי לקמן ראה, ולעין החלה בשאר ימים טובים
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 ,104 ולא ישרפנה, לא יאפה חלה זו, שם חלהואם שכח או עבר והפריש חלה מעיסה זו וקרא לה
 ולמוצאי ,106 שהצוננים מעכבים אותה שלא תחמיץ,105 למים צוננים בשביל שלא תחמיץאלא יטילנה

 יזהר להחליפם במים אחרים ,107 וכשרואה שהמים מתחממים קצת בעמדם בבית.יום טוב ישרפנה
 ,פוך לשם מים אחרים צוננים דהיינו שישאב מים הללו מן הכלי שהחלה מונחת שם ויש.108צוננים

 שכלי זה נעשה בסיס לדבר ,אבל לא יטלטל הכלי שהחלה מונחת בו כדי לשפוך מים הללו מתוכה
'  כמו שיתבאר בסי110 דהיינו החלה שהיא אסורה בטלטול לאחר שקרא לה שם,109האסור בטלטול

  .)עיין שם כל פרטי דין זה (111ו"תק

 גזירה שמא לא יזהר יפה ,סה ולהטילה למים צונניןאבל לכתחלה לא יקרא לה שם לחלה בעודה עי
  :112שיהיו המים צוננין

______________ 
 מכל מקום לא ,פ שאם לא יאפה אותה תחמיץ ויעבור עליה בבל יראה ובל ימצא"אע(ז "תח סי' ראה לקמן סי 104

 ). וכשיאפה אותה יעשה איסור בידים,יעשה איסור בידים
 ורבי יהושע לא פליגי אבן בתירא שלא בי אליעזרי דר"אור( שם 'תוס ).בן בתירא אומר תטיל בצון(א ,  מומשה 105

אליעזר ורבי ' ראה דר (ו 'סי ג"פ ש"רא .)ת תטיל בצון" והיכא שאירע שקרא לה שם אור.תועיל הטלה לצון
 ואם אירע שקרא לה  ... דלא מיסתבר דפליגי בהך סברא אם מחמצת בתוך המים,יהושע לא פליגי אבן בתירא

ואם שכח וקרא לה שם יטילה לצון וימעה  (ב"ס ע"ושו טור .)ביו תם שתטיל לצון היה אומר ר,שם
 .)מלהחמיץ

 .)כי מים צוים מועים אותה מלהחמיץ, ואז לא תחמיץ (ג"ס לבוש 106
 ד"יין ביוע. ע אם יש לסמוך על זה בזמן הזה שגם הצוין שעומדים מעט בבית מתחממין"צ (ו ק"ס א"מ ראה 107

 שעמדו בבית קצת לאחר ששאבו ,בהפשרת המים של ימות הקיץ(ק ז "ך שם ס" והייו כמובא בש.)ך"שו וב"ל' סי
 ).ותחממו קצת מחום האויר

 ובזה , שיחליפם במים אחרים קרים,ומסתברא דכשיראה שהמים מתחממים קצת (יטילה ש"ומ ה"ד ב"ס ח"פר 108
 .)לא יבא לידי חימוץ

 לפי , אסור אפילו להטותן ולערן...שם מדעתו על דעת שישארו שם גם בשבת אם היחם  (ז"ס ט"ש 'סי כדלעיל 109
 כמו האיסור , ואסור לטלטלן כלל אפילו בהטייה ויעור בלבד,שכיון שעשו בסיס לאיסור עשו איסור כמוהו

  .)עצמו
 , בבין השמשותואין הכלי עשה בסיס לדבר האסור כיון שלא היה האיסור בתוכו (ה"ס רסה 'סי לעילואף שתבאר 

 הואיל ולא היו הקליפות ,שהטבלא לא עשית בסיס לדבר האסור( ס"ס סוף שח 'וסי ,)וגם היה דעתו לערו
  ). שהוא תחלת כיסת השבת,מוחות עליו בבין השמשות

  .וראה מראי מקומות וציוים. עד למוצאי יום טוב, הכלי בסיס לחלה זו' שמתכוין בפירוש שיהי, אפשר דהכא שאי
כל דבר שאסור (י "שי ס' שתבאר לעיל סי, הוא מבטל כלי מהיכו, ואף שכשמטיל החלה למים צוים שבכלי

 ומצא , מפי שאוסר הכלי בטלטול כל זמן שהמוקצה בתוכו... אסור ליתן תחתיו כלי כדי שיפול לתוכו ,לטלטלו
  ). הפסד מרובה אלא במקום, ואסור לבטל כלי מהיכו אפילו לפי שעה,מבטל כלי מהיכו

  .לא גרע מהפסד מרובה, אפשר שגם כאן שאי אפשר בעין אחר
 ,אבל מותר לכפות עליו כלי(כדלעיל שם , ל שמותר"קיי, ואף שבהחלפת המים הוא מטלטל המים לצורך המוקצה

 יטל  שהכלי יטל אף בשביל דבר שאיו,מותר לכפות עליהם כלי(ב "שח סע' וסי, )שבזה איו אוסר הכלי בטלטול
שהכלי יטל לצורך דבר שאיו (ח "שי ס' וסי, )שהכלי יטל אף לצורך דבר שאיו יטל בשבת(ח "וסע, )בשבת
  ).יטל

 ואמרו לו לא ,וכס לבית המדרש ושאל, על החלה שטמאת... מעשה ושאלו את רבי טרפון (ב , משה ביצה כז 110
 ).יזיזם ממקומם

  .) שהרי איה ראויה לכלום, גם לטלטלה אסור...המפריש חלה מעיסה טמאה  (ט סעיף 111
 ... שאיו יכול להאכילן אפילו לכלבים ,ובכלל מוקצה זה הוא כל מאכלות האסורות בהאה(ט "שח ס' וכדלעיל סי

 ). ואסור לטלטלו אפילו לצורך גופו ומקומו,הוא מוקצה מחמת גופו
 דאיכא למיחש שלא תזהר יפה ויבא לידי ,הטלה לצוןי דהכי עדיף טפי מ"אור( ואי הואיל ה"ד ב ,מו 'בתוס י"ר 112

 ). אולי לא יזהר יפה בהטלתה לצון,דטוב יותר שלא יקרא לה שם עד שתאפה(ו "ג ס" פש"רא .)חימוץ
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או שאר כל אדם שיש לו רשות ממנו להפריש ( וכל זה כשבעל הבית בעצמו קרא לה שם חלה יט
 אבל אם אדם שאין לו .)113ח"שכ'  ועל דרך שנתבאר ביורה דעה סי, שהרי הוא כשלוחו,חלה מעיסתו

  :114יום טוב ומותר לאפותה ב, אינה חלה כלל,תו קרא לה שם חלהרשות ממנו להפריש חלה מעיס

  יבהחלת חוץ לארץ לכהן הטהור מז

 , ונטמאת החלה,115 בזמן הזה שכלנו טמאי מתים, וכל זה בחלת ארץ ישראל שאינה נאכלת לכהניםכ
  . ולפיכך אסור לאפותה ביום טוב,116ואסורה להאכיל אפילו לכהן טהור

 כגון זב או בעל ,118אסורה אלא על מי שטומאה יוצאה עליו מגופו שאינה 117אבל חלת חוצה לארץ
שנים ויום '  כגון כהן קטן פחות מבן ט, אבל כהן הטהור מזב ומקרי,120 בין לאנסו בין לרצונו119קרי

אבל אם ידוע  (122' וגם מן הסתם לא ראה זיבה כיון שהוא פחות מבן ט,121אחד שאינו מטמא בקרי
סאה '  במ124 וכן כהן גדול שראה קרי אלא שטבל לקריו,)123ד טמאשראה זיבה אפילו הוא בן יום אח

______________ 
כיון שרגילה היא לפעמים שבעלת הבית ותת , משרתת שבבית יכולה ליטול חלה בלא רשותו (ג"ס שם א"רמב 113

 .)לה רשות
 לית לן,  אף על פי שקורא לה שם, אבל באחר, דליכא קפידא אלא כשבעליו קורא לה שםראה ליו (ד ק"ס א"מ 114

  .) דאין לו רשות לתרום,בה
אם אדם (א "שט סי' סי).  אין אדם אוסר דבר שאיו שלו אבל,וכל זה בסודר או כיס שלו(ד "מב ס' וכן הוא לעיל סי

שאין אדם אוסר  לפי , לא עשה ההיתר בסיס להאיסור... היח דבר מוקצה על דבר המותר של חבירו שלא מדעתו
 אם אבל .בהן שותפות לו שיש או ,שלו הן וטלה כשהגדי זה וכל(ב "תסט ס' לקמן סי). חפץ של חבירו שלא מדעתו

  ).שלו שאיו דבר אוסר אדם שאין ,כלל להחמיר אין ,בהן חלק לו אין
כהן טמא אסור לאכול (א "ז ה"ם הלכות תרומות פ"רמב). הוכל הטמאים לא יאכלו בתרומ(א , משה יבמות ע 115

 ).תרומה
 ). מפי שהוא בעשה, איו לוקה,כהן טהור שאכל תרומה טמאה(ג "ם שם ה"רמב 116
 ואכיל , לכתחלהלו אלא קורא לה שם ואפי,חלת חוצה לארץ דמדרבן היא לא צריכה ולא מידי (ב ,יד ג"פ ף"רי 117

 ,בי אליעזרג דפסקין כר" אע,י אן שרין לקרות לה שם קודם אפייה"אומר ר (עד ה"ד א ,מו 'תוס ).לה כהן קטן
 ו 'סי ג"פ ש"רא .)ג בסדר פסח בשם רב כהן צדק ריש מתיבתא" וכן פסק בה...דהא אי איכא כהן קטן חזיא ליה 

 בשם רב כהן וכן כתב בהלכות גדולות. ..ובמקום שיש כהן קטן שלא ראה קרי מימיו מותר לאפותה דחזיא ליה (
מותרים לאפות , או גדול שטבל לקריו, ואם יש כהן קטן שלא ראה קרי (ב"ס א"ורמ טור .)צדק ריש מתיבתא

 .)החלה בשבילו
 .)אמר שמואל אין תרומת חוצה לארץ אסורה אלא במי שהטומאה יוצאה עליו מגופו (א ,כז בכורות 118
 .) אבל לטמא מת שריא,קריכגון זב וזבה ודה ובעל  (יוצאת טומאה ה"ד שם י"רש 119
 הטומאה אבות 'הל ם"רמב .)בעל קרי מטמא באוס ... ראיה ראשוה של זב מטמאה באוס (ב"סע ,סז גמרא 120
 .)ואחד הרואה מחמת בשרו או הרואה באוס טמא (א"ה ה"פ
 שכבת זרע של אין (ב"ה שם ם"רמב .)ל ואיש" ת, בן תשע שים ויום אחד מין,אין לי אלא איש (ב ,לב דף דה 121

והוא , אפילו שכב אצל אשה וראה קרי איו מטמאה(ק יב "י ס" ח.)שים ויום אחד' קטן מטמאה עד שיהיה בן ט
 ).מגזירת הכתוב

 ז ק"ס א"מ ). שלא יצאה טומאה מגופו,שים' ואם יש בעיר כהן קטן פחות מט (ג ,מב ג"ח ה תיב ירוחם רבו 122
  .) הוא טמא לקריו, הוא בן יומולו אפי, דראה קריןי ידעיאבל א.  קרימסתמא לא ראהדאמרין (

מכל מקום למדו מכך אף לעין זיבה . איו מטמא בקרי' שהקטן מבן ט, ממה שהובא לעיל, י חלק עליו"ואף שהח
 .דאמרין מסתמא לא ראה זיבה, )שתיוק מטמא בזיבה(
קטן בן יום  (ד"הא "פ ומושב משכב מטמאי 'הל ם"רמב .)לרבות תיוק בן יום אחד שהוא מטמא בזיבה (שם דה 123

 .)אחד מטמא בזיבה
פ שלא " אע, שטבלו מותרין לאכילה... בעלי קריין וזבין ... וץ לארץתרומת ח (ח"ה ז"פ תרומות 'הל ם"רמב 124

 .)העריב שמשן
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 רשאי הוא ,126פ שלא העריב שמשו" אע,125א"ר'  על דרך שנתבאר ביורה דעה סי,במים כשרים
 אף , וגם החלה טמאה היא,פ שהוא טמא מטומאת מת ושאר טומאות" אע,לאכול חלת חוצה לארץ

 כמו 127א להיכר ולזכרון שלא תשתכח תורת חלה שאינה אל,וץ לארץעל פי כן הקילו חכמים בחלת ח
  .128ב"ד סימן שכ"שנתבאר ביו

 שיאכל , או גדול שטבל, אם יש כהן קטן,129של פסח רשאי לאפותהיום טוב לפיכך אם קרא לה שם ב
  .יום טובממנה ב

 שמא יטיל מים חלוקים או , ולא יטיל מים בין טבילה לאכילה,וטוב ליזהר שיאכל מיד אחר טבילתו
  . ויהא אסור לאכול חלה זו עד שיחזור ויטבול,130ם שיש בהן חשש קריעכורי

 אלא אם , אין מאכילין לו החלה,פ שהוא אומר שלא ראה קרי" אע,שנים' וכל כהן שהוא יותר מבן ט
  :131ביאתו ביאה הרי הוא בחזקה שראה קרי'  דכיון שבן ט,כן טבל

 קודם 132 שיבטלנה ברובל ידיתה ע יכול לאפו, ואם אין שם אלא כהן גדול שלא טבל לקריוכא

______________ 
וה או  עד שתטבול כל גופה בבת אחת במי מק ...אין האשה עולה מטומאתה ברחיצה במרחץ (א"ס שם ע"שו 125

  ).מי גשמים(שחייב לטבול במים כשרים ,  וכן הוא בבעל קרי.)מעיין שיש בהם ארבעים סאה
עד שיהיה ארבעים ... כל הטמאים אפילו טומאה יוצא עליהם מגופן כגון זב וזבה (א "פח ס' ואף שתבאר לעיל סי

ם כשרים לטבילת בעלי קריין  הואיל וה,סאה שאובין בקרקע' מ(ג "קט סכ' וסי. ) אפילו הם שאובים...סאה 
וטבילה זו שהיא משום קרי כשירה אפילו (א "תרו סי' ולקמן סי). הצריכים טבילה לדברי תורה מתקת עזרא

  ).בארבעים סאה שאובים
כ אם בעל קרי "משא, או לשם טהרה יתירה בערב יום הכיפורים, "טבילה לדברי תורה מתקת עזרא"הייו דוקא 

, י רא"ד רס"ע יו"שבשו, כמו טבילת אשה לבעלה, "סאה במים כשרים' במ"חייב לטבול , טובל מטומאה לטהרה
 בין שטמאו טומאה חמורה של תורה , בין אדם בין כלים,כל הטמאין(א "הא " מקוואות פ'ם הל"כמבואר ברמב

 ). אין להן טהרה אלא בטבילה במים הקוין בקרקע,בין שטמאו בטומאה של דבריהן
יאכל תכף (ק ח "ס) א"מ: ל"אוצ (שם א"רמ משמעות .)פ שלא העריב שמשן"אע (ח"ה ז"פ רומותת 'הל ם"רמב 126

 ).אחר הטבילה
 מדברי וץ לארץפרישין חלה בחמ (ז"ה ה"פ ביכורים 'הל ם"רמב .)כי היכי דלא תשתכח תורת חלה (שם בכורות 127

 .) כדי שלא תשתכח תורת חלה מישראל,סופרים
חלת ( ה"וס )כדי שלא תשכח תורת חלה מישראל, לה בחוצה לארץ מדברי סופריםמפרישין ח( ג"ס שם ע"שוב 128

איה אסורה באכילה אלא על כהן שטומאה , הואיל ועיקר חיובה מדבריהם, אף על פי שהיא טמאה, חוצה לארץ
 טמאי אפילו, אבל שאר הטמאים במגע הטומאות. והם בעלי קריים וזבים וזבות ודות ויולדות, יוצאה עליו מגופו

 ).מותרים לאכלה, מת
  ).מותרים לאפות החלה בשבילו( שם א"רמ 129

 .א"יתבאר לקמן סכ, ואם עדיין לא קרה לה שם חלה
 לכן יאכל , דמקואות]ח[" כדאיתא פ, מים חלוקים או עכורים טמאר כך דאם ראה אחראה לי (ח ק"ס א"מ 130
 ,אלו בעלי קריין שהם צריכין טבילה (ב"מ ח"פ מקוואות וכדתן ב.) ולא יטיל מים בתים,כף אחר הטבילהית

מטיל מים  (ו"ה ה"פ הטומאה אבות 'הל ם"רמב .)בתחלה טהור באמצע ובסוף טמא, ראה מים חלוקים או עכורים
 .) טמארי זה ראה אותם באמצע או בסוף ה,וראה מים חלוקין או עכורים בתחילה טהור

 .יר כהן קטן פחות מתשע שים שלא יצאה הטומאה מגופורביו ירוחם כתב ואם יש בע (קטן וכהן ה"ד י"ב 131
 .)משמע מדבריו שאם הוא גדול יותר מבן תשע הרי הוא בחזקה שראה קרי

כדאמר התם ,  ביטול ברובל ידי דחזיא ליה ע, אי איכא כהן גדול שרי, ליכא כהן קטןלואפי (עד ה"ד א ,מו 'תוס 132
 ,דאפילו בלא טבילה חזי לבעל קרי על ידי ביטול (ו 'סי ג"פ ש"רא .)רבה מבטל לה ברוב ואכיל לה בימי טומאה

 ,אפילו גדול שראה קרי יכול לקרות לה שם (טור .)כדאמרין התם רבה מבטל לה ברוב ואכיל לה בימי טומאתו
כך היא  (אבל ה"ד ו"ס שם ח"הב ולפירוש לגירסת ,) שיבטלה ברוב ויאכלה בימי טומאתול ידימפי שראויה לו ע

 מפי , אשמועין אפילו בדליכא אלא גדול שלא טבל לקריו מי קורא לה שם...סחא במקצת ספרי רביו הו
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  .134ג"שכ' ש ביורה דעה סי" דכיון שנתבטל ברוב מותרת אפילו לכהן טמא כמ,133האפייה

 אפילו יש שם , אבל לכתחלה אין לקרות לה שם חלה בעודה עיסה,וכל זה כשכבר קרא לה שם חלה(
' ורה דעה סי מטעם שנתבאר בי,136 שכבר נהגו במדינות אלו שלא להאכיל חלה לכהן.135כהן טהור

  ):ש" ע137ב"שכ

  שלוםבריד

 
גם כן מותר , ואם כן אפילו ליכא כאן כהן טהור (יד ק"ס י"ח .) ביטול ברובל ידישראויה לו בימי טומאתו ע

  .)כיון שיכול לבטלה, לאפותה
מבטלה ברוב ) י"רש, כהן היה( רבה .תרומת חוצה לארץ בטילה ברובאמר שמואל (א , והייו כדאמרין בבכורות כז

 ).ואוכל לה בימי טומאתו
הילכך יכול הוא ( כתב ן"הר אבל ה"ד י"ב .)יכול הוא לקרות לה שם ולבטלה ולאפותה (וכתב ה"ד )ב ,יד( שם ן"ר 133

 ).לקרות לה שם ולבטלה ולאפותה
  .)ומאתו ואוכלה בימי ט,ומותר לבטלה ברוב (שם ע"שוב 134

רשאי לאכלה עם זר על ... לארץ חלת חוצה (שכג ' ד סי"א יו"כדעת הרמ. כ זר איו אוכל אפילו על ידי ביטול"משא
וסבירא להו דאוסרת תערובתה עד ,  ויש חולקין,הגה.  ואפילו תערבה שוה בשוה,לפי שאיה מדמעת, שלחן אחד
 .א ,פא ד"ח הלכות חקרי וראה). מאה ואחד

וביום טוב איו קורא , ובמדיות אלו ראיתי להוג לשרוף החלה בלש בערב פסח או בחול המועד( וט ק"ס י"ח 135
  ).שהוא היותר כון, שם עד אחר אפיה

 גם בשאר המקומות אין צריך להפריש אלא ,רץ ישראל כיון שאין חלה אכלת באויש אומרים (שכב 'סי ד"יו טור 136
 ולא יהבין ,ל הא דהגין לשרוף החלה במדורת ישראל"י סג"אמר מהר (פב 'ע חלה 'הל ל"מהרי .)אחת ולשורפה

 שראה מעשה שאפו החלה בפסח ותו לכהן קטן כמו שפסקו ,ל"י סג"ר איקא לפי מהר"אמר הח ... לכהן קטן
 שלא יאמרו ,אכן דרכי לדרוש ברבים שלא למיעבד הכי,  אמת שפסקו הכי,ל"י סג"ואמר מהר. מקצת רבותיו

 דאין והגין לתת החלה ,אף על גב דאיכא כהן קטן בעיר (קצג 'סי ווייל י"מהר ת"שו ).ה לארץ אכלתחלת חוצ
 ).לכהן להאכיל שלא שהגו( ב"ס א"רמ .)לכהן קטן

 .) גם בשאר המקומות אין צריך להפריש אלא אחת ולשורפה,רץ ישראלכיון שאין חלה אכלת בא (שם טור ראה 137
 או שמא משום דלא מוחזקין בזמן הזה , דחיישין שמא יפרר ואתי לידי תקלהאה לירוהטעם  (שם ווייל י"מהר

שאין מחזיקים  (ט ק"ס א"מ .)דלא מחזיקין בזמן הזה לשום כהן ככהן ודאי (ד ק"ס כאן משה דרכי .)בכהן ודאי
 .) מאמותיוחת דדילמא תחללה א,אותו ככהן ודאי



  

   זמן וסדר לישת מצת המצוהתנח
  ז סעיפים"ובו י

  אפייתם בערב פסח אחר חצות

 שהוא זמן הקרבת ,4 עד אחר חצות היום בערב פסח3 שלא ללוש המצות של מצוה2 כל ישראל1 נהגוא
  . על מצות ומרורים יאכלוהו5שנאמר  שמצות מצה הוקשה למצות הפסח,הפסח

 כי כן ,7 לפיכך נכון להמתין חצי שעה אחר חצות היום,6ל בקיאים בחצות היום ממשולפי שאין הכ
______________ 

  : עיקרי ההלכות שתבארו בסימן זה1
  ).ד- א"ס(ייתם בערב פסח אחר חצות אפ) א(
  ).יב- ה"ס(שלשת המצות מעשרון ) ב(
 ).יז- ג"סי(מצות ספיקות ) ג(
 מה עשיית הפסח איו , צלי אש ומצות,בתרא'  בשלהי פ,הוקשו מצות לפסח (260 'ע ט"סי פסח 'הל ויטרי מחזור 2

רפ '  סירוקח ).אכילת פסח אף עשיית המצה ואכילת המצה מי הוקשה ל, שעות ומחצה ואילך]ש[אלא מש
בתרא '  בפ, מצאתי הוקשו מצה לפסח]י"לתלמידו של רש, ל"הוא מחזור ויטרי ה [=במהגים של רבי שלמה(

 רב פסחמהג לאפות בע (רפא י"רסו, ) ומחצה אף עשיית המצה כן]ש[ש מה עשיית פסח מ, צלי אש ומצות,דפסחים
 הסימן סוף י"ב). דאיתקש לפסח ... שעות' ד עד אחר ו"ק בפת ביאין מתחילין להתעס( טור .)ממחה גדולה ואילך

וכן המהג  (א ק"ס משה דרכי .) ואין לשות המהג,והגו כל העולם שלא להתחיל ללוש עד אחר שש שעות(
והגים שלא ללוש מצת מצוה בערב פסח עד  (ע"שו .)במדיות אלו ללוש מצות של מצוה אחר חצות ארבעה עשר

  .)שהוא זמן הקרבת קרבן פסח, אחר שש שעות
  . מראי מקומות וציויםראה, "כל ישראל"והדיוק 

 .קא- צו 'ע )יסן( ד"חב מהגי אוצר. 37 'ע ד"חב – המהגים 'ס ראה, וכן הגו רבותיו
 ע"שו). מצות של מצוה( דרכי משה שם .)משמע דבמצה שהוא עתיד לצאת בה ידי חובתו מיירי (הסימן ריש י"ב 3

 .)והמצת מצ(
 ,ואי ראיתי בברצלוא מהמדקדקין שהיו אופין כל מה שצריכים למועד מקודם המועד(ואף שמסיים על זה בטור  4

תפשט המהג (ט "תג ס' כדלעיל סי, וכן הוא המהג). שאם יתערב עמו משהו מחמץ שיתבטל קודם איסורו
  ).במדיות אלו לאפות כל המצות קודם הפסח

חמץ (י תמז "כדלעיל רס, שאז אסרת התערובת במשהו, א שלא לאפות מליל פסח ואילךהה עיקר הדיוק בזה הו
החמירו בו חכמים שאוסר תערובתו  ...  האחרון של פסחיום טובו עד מוצאי " דהייו מליל ט,שתערב בתוך הפסח

  .)במשהו
, הובאה לעיל מהטורלא שייך בזה כל כך הזהירות ש, שאיה אסרת אלא בששים, כ בערב פסח אחר חצות"משא

  .ט"תג ס' ומלעיל סי
  ...).הלש עיסה אחר זמן איסור חמץ(ו - ה"תס ס' אלא שמכל מקום יש ליזהר אז בכל הדברים האמורים לקמן סי

ואקשיה בהיקישא  (אפקיה הא ה"ד שם י"רש ). כפסח דמי,דכיון דאיתקש לפסח( ב ,]קכ[ דף גמרא .יא ,ט במדבר 5
  .)ודעל מצות ומרורים יאכלוה

 .) שאמר על מצות ומרורים יאכלוהו,שאכילת מצה הוקשה לאכילת פסח (ב"ס תעב 'סי לקמן גם וראה
 כיון דאין או מכל מקום, ח" כדאיתא ביומא דף כ,שעות' ואף על גב דבאמת זמה אחר ו (א ק"ס רלג 'סי א"מ 6

  ).בקיאין לא יצא
מכל , שעות ומחצה' ב שזמן הקרבת הפסח הוא אחר ואף על ג(ק א "א ס"כתב המ, ואף שכאן לעין לישת המצות

  ). עיקר זמו הוא מחצותמקום
א "ובמ... ל דהוי משש ומחצה "קיי... ח ושאר אחרוים "ד ראה עיקר כדעת הב"ולע(ק א "י ס"השיב עליו הח

  ).ש"עיי, כתב כן' ק א"ג ס"ל]ר[עצמו לעיל סימן 
 כיון דדיעבד אם שחט הפסח קודם תמיד כשר(ה לא "א ד, ה' תוסשכתבו ה, כן מדין זמן ביעור חמץהוכיח א "במו

  ). חשיב זמן שחיטה מחצות ואילך...
 מכאן אתה למד שזמן השבתת .ד מחצות היום ולמעלה"וזמן שחיטת הפסח הוא בי (א"ס תלא 'סי לעילוכן פסק 

  .)ד ולמעלה" דהייו מחצות יום י,החמץ הוא בזמן שחיטת הפסח
כ להקל לא "משא, תם לא כתבו תוספות רק להחמיר באיסור חמץ משש ולמעלה ולא יאחרדה(י שם "ביאר בח
  ).דהוא משש ומחצה, ולא מקרי בין הערבים אלא משעה שיטו צללי הערב, אמרין
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  :היו ממתינים בשחיטת הפסח שלא לשחטו עד לאחר שש ומחצה

 אבל מעיקר הדין אפילו מצות מצוה שנאפו כמה חדשים לפני , לכתחלה8 וכל זה אינו אלא מנהגב
 אלא לזמן ,ת מצוה למצות פסחו מצוהוקש לפי שלא . לכתחלה9הפסח יכול לצאת בהן ידי חובתו

 שנאמר , כמו הפסח שאינו נאכל אלא עד חצות,11 שצריך לאכלה קודם חצות הלילה,10אכילתה בלבד
 אבל לענין זמן עשייתן לא הוקשו .12 הוקשה אכילת מצה לאכילת הפסח,על מצות ומרורים יאכלוהו

  . ויכול לאפותן מתחלת השנה,13כלל

 מן , אבל אם לא אפאן לשם הפסח,15ג" כמו שנתבאר בסימן תנ14פסחוהוא שיאפה אותן לשם ה
  שלוםבריד

 
 עשר חמשה ה"ד ב ,צג י"רשוכמבואר ב. שעיקר זמו הוא מחצות, א"אמם רביו מסיק כאן מעיקר הדין כדעת המ

אף על פי ששחט בשש ומחצה זמו מן , ותמיד, דבין הערבים כתיב ביה כתמיד, צות היום ואילךושעת שחיטה מח(
  .)התורה מתחלת שבע ואילך

, כך גם לעין לישת המצות כון להמתין חצי שעה, כיון שאין בקיאים, אלא שכמו לעין קרבן פסח המתיו חצי שעה
  .לעין תפלה המחה, ק א"רלג ס' א סי"ש המ"יל ממוכמובא לע. כיון שאין הכל בקיאים בחצות היום ממש

 זהו ,י שאיו יכול להתפלל מחה עד אחר חצי שעה אחר חצות" אעפ,תפלת המחה(ב "פט ס' וכן תבאר לעיל סי
רצא ' וסי, ) אבל באמת זמה מתחיל מיד אחר חצות,לכוין השעות כל כך) אים בקיאים(משום שרוב בי אדם 
אלא לפי שאין ,  כמו תפלת מחה גדולה, מחצותם כןהוא ג' שעיקר זמן סעודה ג(ק א "סבקוטרס אחרון סוף 

 ).]ג"[רל' א בריש סי"ש המג" כמ,כמו בתפלת מחה גדולה, בקיאין הילכך אפילו בדיעבד לא יצא
פירוש  (א ק"ס ז"ט ). כמו בפסח, אלא לאחר שש ומחצה קאמר,לאחר שש דקאמר לאו דוקא( הסימן ריש ח"ב 7

 א ק"ס י"ח .)הייו אחר שש ומחצה דומיא דפסח (א ק"ס זוטא אליה .)חר שש ומחצה דכן זמן שחיטת פסחא
ובשבלי הלקט שכתוב , ]ד"אור לי[ובמרדכי סוף פרק , פ"ר' שוב מצאתי ברוקח סי... דהייו אחר שש ומחצה (

  .)ומחצה למעלה' להדיא מז
בתרא דפסחים צלי אש ' מה מצאתי הוקשו מצה לפסח בפבמהגים של רבי של(רפ ' והייו כמבואר ברוקח סי

 כהלכתה אחר ...במצה שעשית (ובמרדכי רמז תקמג , ) ומחצה אף עשיית המצה כן]ש[ש מה עשיית פסח מ,ומצות
 ). אף עשיית מצה כן, שעות ומחצה ואילך]ש[מה עשיית פסח מש(ריג ' ובשבלי הלקט סי).  ומחצה לשם מצה]'ו[

 .)הגו כל ישראל (א"ס ריש כדלעיל 8
ה "א ד,  תוספות רביו פרץ לח.)ובלבד שעשאה מתחלה לשם פסח, ובמצה ישה... יוצאין  (ג"הי ב"פ תוספתא 9

ויש מתירין מדתיא  (תקמג רמז מרדכי). פ שחמץ קיים"אע, שעות' דמותר לעשות המצה בערב פסח קודם ו(חלות 
שמואל ' אבל רביו אליעזר הגדול ור (וטור ,)ת לשם פסח ובלבד שעשי,בתוספתא דפסחים יוצאים במצה ישה

וכן דעת רוב , דעתו להקל בדיעבד... ובעולת שבת , וגיסי הרב בספרו אליהו זוטא (ד ק"ס י"ח .)הכהן התירו
 .)הפוסקים

 .) מצות ומרורים יאכלוהועל שאמר ,פסח לאכילת הוקשה מצה שאכילת( ב"ס תעב 'סי כדלקמן 10
 .)ותאלא עד חצ אכל היה שלא הפסח כמו ,לילה חצות קודם האפיקומן לאכול ליזהר צריך (ו"ס זתע 'סי כדלקמן 11

 ).והערה כח(ו "ותבאר לקמן שם ס
 להלן ואמר ,הזה בלילה כאן אמר אומר עזריה בן אלעזר ביר ,הזה בלילה הבשר את ואכלותיא (ב , פסחים קכ 12

אמר רבא אכל מצה בזמן הזה אחר  ... חצות עד כאן אף חצות עד להלן מה ,הזה בלילה מצרים בארץ ועברתי
ואקשיה (י שם "ופרש). דכיון דאיתקש לפסח כפסח דמי... לרבי אלעזר בן עזריה לא יצא ידי חובתו , חצות

  ).בהיקשא דעל מצות ומרורים יאכלוהו
והיקשא דמצה לפסח לא  ( רמז תקמגמרדכי .)כי איתקש לאכילה הוא דאיתקש(ה חלות "א ד,  לחפרץ רבו 'תוס 13

שעיקר ההיקש , אין זה לימוד גמור אלא אסמכתא בעלמא (א"ס לבוש .) ולא לעין אפיה,הויא אלא לעין אכילה
מה אכילת פסח קודם חצות לילה אף אכילת מצה בלילה ראשוה קודם , לא בא אלא לאכילה דמיירי ביה קרא

 .)חצות
   .)ובלבד שעשאה מתחלה לשם פסח (שם תוספתא 14

  :ומבאר בזה שי פרטים
  .יוצאים בה ידי חובתו בליל ראשון של פסח, שאם אפאה לשם מצות אכילת מצה בפסח) א(
  .פ בשאר ימי הפסח"מותר לאכלה עכ, שאם זהר בה מחימוץ) ב(
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  :16 לפיכך הן אסורין לכל ימי הפסח,הסתם לא נזהר יפה מחמץ בשעת עשייתן

 מותרין לאפות , כגון אותן שאופין מצות ושולחין למרחקים, ובשעת הדחק מעמידין על עיקר הדיןג
 אופין מצות ,לים כמה חדשים קודם הפסח וכן המפרשים מיבשה .17אפילו כמה חדשים קודם הפסח

  :19 אבל שלא בשעת הדחק אין לשנות המנהג,18קודם יציאתם מביתם

  .21 אחר חצות היום20 ואם חל ערב פסח בשבת נוהגין ללוש בערב שבתד

 לפי שחביבה מצוה , ונותנין טעם למנהגם.22 דהיינו בליל יום טוב,ויש נוהגין ללוש במוצאי שבת
  .23בשעתה

  שלוםבריד

 
 . מראי מקומות וציויםוראה

 ,אמר ושמרתם את המצות ש,אין אדם יוצא ידי חובתו אלא במצה ששמרה ישראל מחימוץ לשם הפסח( יד סעיף 15
 ).שישמרה ישראל לשם מצות מצה

 'בתוס הובא .ב"ה א"פ סוכה .)מכיון שלא עשאה לשם הפסח דבר ברי שלא דיקדק בה (ד"ה סוף ב"פ ירושלמי 16
  .דבירושלמי ש"ומ ה"ד ב"ס ח"ב .סוכה ה"ד א ,ט סוכה
 ולא היה צריך לדקדק אם הכלי איו ,הפסחדכיון שבשעה שבישלו לא היתה דעתו על (ז " סמתמז 'סי לעיל גם וראה

 ואין אדם זוכר מה שעשה , הרי הוא לא תכוין לכך, ואף לפי דבריו שאומר שברי לי שלא היה בן יומו,בן יומו
 ).שלא במתכוין

כיון שהוא שעת , שאופין כמה חדשים קודם פסח, וכן שמעתי שבמקומות ששולחין המצות למרחקים (ד ק"ס י"ח 17
 .)הדחק

 ).וראיתו מפורשי ימים(תב ' ה סי"ראבי 18
 .) ואין לשות המהג,והגו כל העולם שלא להתחיל ללוש עד אחר שש שעות (הסימן סוף י"ב 19
ה "א ד,  תוספות רביו פרץ יג.)אופה לו מצה מערב שבת ... ארבעה עשר שחל להיות בשבת (ט"ה ג"פ תוספתא 20

שאופין כל , זה מיירי כשחל פסח להיות באחד בשבת,  מערב שבתהא דקאמר בתוספתא ואופין לו מצה(ומשייר 
ל "ש ז"א הרא"וא...  ולאפות מצה רב שבתורב האי כתב מהג אבותיו לבער חמץ מע (טור). המצות מערב שבת

 )לשין בערב שבת אחר שש שעות ,ד שחל להיות בשבת"ובי (ע"שו .)רב שבתאופה מצות מע... היה 
 כדי שלא יבואו לטעות ,מיהו גם בזה והגים שלא ללוש בערב שבת אלא אחר חצות (לבוש .)אחר שש שעות (ע"שו 21

  .)בשאר השים
 ואין צריך ,פ שמן הדין יכול לבערו סמוך לחשיכה" אע,כשמבער החמץ בערב שבת(ה "תמד ס' וכעין זה הוא לעיל סי

 מכל מקום טוב ליזהר ,'בשעה ה שהרי מותר לאכלו עד למחר ,לבערו קודם חצות היום כמו בשאר כל השים
  ).ח כדי שלא יבואו לטעות בשאר שים לבער גם כן אחר חצות היום בערב פס,לבערו בערב שבת קודם חצות היום

שבזה אין צורך לשרוף החמץ , וגם לעיל שם ראה. וראה מדבריו שבזה אין צורך להמתין חצי שעה אחר חצות
מתחילת שעה ששית ואילך הוא שמחוייב לבערו (י תמה "אר לעיל רסשתב, כמו בשאר השים, בתחלת שעה ששית

 ).'טוב להוג לבערו בסוף ה... 
אל תאפו את המצה אלא למוצאי ... ואופין את המצה בזמה במוצאי שבת (רצד ' ת הגאוים שערי תשובה סי"שו 22

והיא תשובת ).  שבת בזמופ שמותר לאפות מצה מערב שבת חזרו והדרו את המצוה ואפו במוצאי"ואע... שבת 
 לא ,ל פסח שחל להיות באחד בשבת" וז...בתשובת רב יהודאי גאון (כמובא במרדכי רמז תקמג , רבי יהודאי גאון

 והדרו המצוה ואפו אותה במוצאי שבת ...רב שבת  ואף על פי שמותר לאפות בע...תאפו מצות מיום הששי 
 אף על פי שמותר ... שחל להיות בשבת רב פסח ע,רב מתתיהכ "וכ(ועל שם רבי מתתיה הובא בטור ). בזמה

פסח שחל להיות ] ערב[(יט ' מחזור ויטרי סי).  בזמהוצאי שבת חזקו והדרו המצוה ואפו במ,רב שבתלאפותה מע
  ). הראשוים אומרים משום הידור מצוה, אסור לאפות מצה מערב שבת,בשבת

 ,ח"ת'  מטעם שיתבאר בסי,ו"הוהגים לאפות מצה של מצוה בליל ט(א "תה סי' תבאר לעיל סי, ולעין מים שלו
 ). סמוך לחשיכה בבין השמשות של ליל ששי,' צריכים הם לשאוב המים ביום ה,ו באחד בשבת"אם חל ט

מכל ... ואבי העזרי ( הובא בטור ). מפי שחביבה מצוה בשעתה,יאפה שלש מצות בליל פסח (תב 'סי ה"ראבי 23
  ). משום חביבה מצוה בשעתה,מצות בליל פסח'  יעשו גמקום
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 לפי שצריך למהר האכילה בליל פסח מיד בכניסת הלילה כדי שלא ישנו ,24לנהוג כןואין ראוי 
 בודאי , ואם יתעסק בתחילת הלילה בלישת המצות ואפייתן,25ב"תע' התינוקות כמו שיתבאר בסי

 ועוד שהאופה מצות ביום טוב צריך להזהר בכמה הלכות האיך להפריש חלה מהן .ישנו התינוקות
 ואין ,)ט"שיתבאר בסימן תנ (27 והאיך לנקות כלי הלישה מחמץ הנדבק בהן,)26ז"שנתבאר בסימן תנ(

עיין ( ישראל ל ידי ולגרוד ולהדיח הכלי ע, ויבאו לשרוף החלה ביום טוב,הכל בקיאין בהלכות אלו
  .)28ט"סימן תנ

 מטעם , אם אפשר לו,29 אלא יאפה הכל קודם הפסח,ואף בחול המועד ראוי לנהוג שלא לאפות מצות
  :30ג"אר בסימן תנשנתב

  שלשת המצות מעשרון

'  כעין לחמי תודה שהיו ג,מצות של מצוה הן נעשין מעשרון אחד קמח'  נוהגין במדינות אלו שהגה
 נמצאו , שהרי היו בה שלשים חלות של מצה נעשות מעשרה עשרונים.31חלות נעשות מעשרון אחד

  שלוםבריד

 
  .)אמר רבי שמעון בא וראה כמה חביבה מצוה בשעתה (ב"רע ,סחוכדתיא 

 .)דמתוך שאופין המצות במוציא שבת מאחרין לאכול סעודתן, דיכול לבא לידי פשיעה (שם פרץ רבו 'תוס 24
 והפרשת חלה דחשיב איסור ,ת התיוקותדעדיף משום איחור אפיקומן ושי (עה 'ע המצות אפיית 'הל ל"מהרי

 בשבת אפאן מערב רב פסח גם כשחל ע,ל הג במצות שלו לאפותם בערב פסח"י סג"ומהר. ..ום טוב שלא לצורך י
 ,ז"ת'  דיש הרבה דיים באפיית חלה כדלעיל סי,ום טוב עוד טעם שלא לאפות בליל י"ולעד (א ק"ס ז"ט ).שבת

 ויבואו לידי איסור שריפת קדשים , ולא ידעו דין החלה,ם כן ביום טובואו לאפות ג ויב,ע דיא גמירי"וולאו כ
 ,]ב"ע[ת' ש סי" שממהרין באכילה שלא ישו התיוקות כמ, ועוד טעם אחר. ואי ראיתי מכשול זה בעיי.ום טובבי

 .)ואם יאחר בלישה ואפייה ודאי ישו התיוקות
 .)שמצוה למהר להתחיל הסדר בשביל התיוקות שלא ישו ... להתחיל הסדר מיד כשתחשך (א סעיף 25
 .ח- ז"סי 26
בקי בהלכות '  ותהי, הזהר שלא תבוא לידי קילקול,ואם תעשה כן (כו 'סי ל"מהרי ת"שו בשם ,ג ק"ס י"ח ראה 27

 .) ולאכול אפיקומן קודם חצות, וברחיצת הכלים, ובכיבוי, ובמדידה,הפרשת חלה ביום טוב
 ...  כריל ידי ידיחם ע,ום טוב שאסור להדיח כלים שאין לו צורך להשתמש בהם עוד בו ביוםואם הוא י (כג- כ"ס 28

 שאז הוא עדיין , שיבטל ויפקיר הבצק הדבוק בכלים קודם שתחמץ, די לו בביטול,םואם אין שם כרי להדיח
פ שדעתו לחזור " אע,אבל אסור לישראל לגרוד את העריבה או שאר כל הכלים . ..ברשותו לבטלו ולהפקירו

 אפשר להעביר הבצק מהכלים בלא מחיקת  ... לפי שאיסור הגרידה הוא מפי שהוא ממחק העץ ...ולאפות בו ביום
  ). כגון על ידי הדחה,העץ

 יזהרו שלא ,הוהגין לאפות מצה של מצוה בליל יום טוב כשחל במוצאי שבת(ז "כדלקמן סט, וכן צריכים ליזהר
 ).לליל יום טוב שי... שלא יאפה  יזהרו  וכן...יאפו אז הספיקות 

ראיתי בברצלוא מהמדקדקין שהיו אופין כל מה שצריכים למועד מקודם המועד שאם יתערב  (הסימן סוף טור 29
 שאם , פסחםכתב הטור המדקדקים והגים לאפות הכל קוד (א"מ .)עמו משהו מחמץ שיתבטל קודם איסורו

 .)יתערב עמו משהו חמץ יתבטל
 .)ומפי כך תפשט המהג במדיות אלו לאפות כל המצות קודם הפסח (ט סעיף 30
 שהיוצא מבית האסורין מביא , זכר ללחמי תודה,והגו באשכז ובצרפת לעשות מעשרון אחד( ל 'סי י"פ ש"רא 31

ל והגו לעשות שלש מצות ש (]ה[תע י"סוס א"רמו טור ). שלש מן עשרון אחד... ולחמי תודה באין ,לחמי תודה
,  שהוא שיעור חלה,מצות הללו והגין לעשותן מעשרון אחד' וג (תעה י"סוס לבוש). זכר ללחמי תודה, סדר מעשרון

 יצאו מבית האסורין ממצרים שהייו ם כן ואו בפסח ג,שהיוצא מבית האסורין מביא תודה ,זכר ללחמי תודה
  .)י תודהלכך עושין אלו המצות של מצוה כעין לחמ, אסורין בשעבוד הגלות

צריכין ' ד] ב, דברכות [כדאמרין ,  לזכר לחמי תודה,דלכך צריך שלש מצות(א , פסחים לחמרדכי ועוד תבאר ב
ומה  (ו אות ח"פ מיימויות הגהות). גאלו משעבוד מצרים] והשתא מי [, וחשיב יוצא מבית האסורים,להודות

 וישראל יצאו מבית ,בית האסורים שמביא תודהכדרך היוצא מ, מצות של מצוה ממדה אחת' שהגו לעשות ג
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 שהיוצא מבית , זכר ללחמי תודהמצות לעשרון'  לפיכך אנו עושין גם כן ג,32שלש חלות לעשרון
 לפיכך אנו עושין , ואנו בפסח יצאנו מבית האסורין משעבוד מצרים,33האסורין חייב להביא תודה

  :זכר ללחמי תודה

 ,מצות הללו'  יכול להוסיף על עשרון בג,34 ומי שיש לו בני בית רבים ואין מספיק לו עשרון אחדו
'  ומשתיהן יעשה ג, ויעשה שתי עיסות,35 יותר מעשרוןעיסות שאין בכל אחת מהן' דהיינו שילוש ב

 על דרך שנתבאר ,36ואם בכל אחת מהן בפני עצמה אין לה עשרון מרווח יצרף שתיהן יחד .מצות
  .38מצות'  ואחר כך יעשה מהן ג, ויפריש מהן חלה,37ז"בסימן תנ

מצות ועוגה '  ג יעשה מהן,ואם אינו יכול להפריש מהן בעודן עיסה מפני מהירות המתעסקין בהן

  שלוםבריד

 
 .ב 'ע ב"ח המלך שלחן .27 'ע ב"חיראה לקוטי שיחות , ש למרדכי בזה"והחילוק בין הרא .)האסורים בפסח

 .ז תבארו שם דיוקי לשון רביו כאן"ועפי
שה שלשה חלות של שמכל עשרון היה עו ( ושלש חלות לעשרון ... למצה]עשרוות [עשרה (א"רע ,עז מחות משה 32

והעשרה עשרוים (ח "ט הי"מעשה הקרבות פ' ם הל" רמב.))י"רש,  עשרוןעשרה דשלשים חלות לא היו אלא ,מצה
  ). עושה מהן שלשים חלות שוות,של מצה

ב , ברכות ד). חבושי בית האסורים... כגון ... אם על דבר הודאה (י שם "רש). אם על תודה יקריבו(יב , צו ז 33
  ). ומי שהיה חבוש בבית האסורים ויצא... צריכין להודות ארבעה(

 ). ויצא... ומי שהיה חבוש בבית האסורים ... ארבעה צריכים להודות  (ב"ה ג"פי ההין ברכת סדר לעילוכן הוא 
בכל מצה ' יהי, ) כביצים43.2כי כל עשרון הוא ,  כביצים14- שהם יותר מ(שליש עשרון ' שבמקום שבכל מצה יהי 34

  .מספיק כזיתים לכל בי ביתו' ובזה יהי).  כביצים29שהם לערך (י שלישי עשרון ש
אין זה במציאות כלל לעשות מצה , אשר במצות הקשות והדקות שלו, )27הערה (ה "תה ס' וכבר תבאר לעיל סי

שהרי המצה .  מהמצות הרגילות שלו20גדולה פי ' דהייו שתהי, שבכל מצה יהיו שי שלישי עשרון, גדולה כזו
, יותר מגודל השלחן, רחבה מאד' ואם תהי). תפו הערה יג' ראה לקמן סי(הרגילה שלו יש בה פחות משי ביצים 

  .לאכלה' שאי אפשר יהי, קשה כאבן' תהי, המצה עבה מאד' ואם תהי. ולא תחזיק מעמד, בודאי תישבר מיד
 אפילו במצה חלל אין אם (ב"ס תפו 'סיכדלקמן  ,שבעיסה המים ריבוי מפי ,כספוג רכות במצות כאן מדובר ובודאי
  ).64הערה (י "תס ס' כדלקמן סי,  ובמצות העבות כאצבע.)למעכו צריך אין כספוג ועשויה רכה היא

 זה מהג, הגדה של רביוב כלל הובא לא, הוכראה מטעם ז. אלא שאחר כך ההיגו לעשות מצות דקות וקשות דוקא
 ).ו"ראה לקמן סט(המצות מעשרון ' של עשיית ג

אין לשין לפסח עיסה גדולה משיעור  (א"ס תו 'סי לעילכד, והייו שאיו יכול ללוש עיסה אחת שהיא כשי עשרון 35
ו בעיסה בלישה ועריכה  שהעסק שהאדם מתעסק ביד, לפי שכך שיערו חכמים, דהייו עשירית האיפה קמח,חלה

  .) שאין הידים מספיקות להתעסק בה מתוך גדלה,איו מצילה מידי חימוץ כשהיא גדולה יותר מעשרון
 .מצות' ולפי שאופה אותן יחלקן לג. שאין בכל אחת מהן יותר מעשרון, עיסות' ולכן ילוש ב

 ת"שו).  ילוש יותר מעשרון אחד ביחד רק שלא,ומיהו אם רבים בי הבית יכול להוסיף(ריט ' ק סי"הגהות סמ 36
 ילוש בשי כלים בכל אחת פחות , שאין מספיק לו שיעור חלה,מי שיש לו בים הרבה (קצג 'סי ווייל י"מהר

ו כתב "מהרי (יז ק"ס תעה 'סי א"מ .)ק"ה בסמ"וכן משמע בהג. מצות'  ומשי העיסות יתקן ג,משיעור חלה
כ " וכ. ובזה ליכא איסורא כלל, כדי שיוכל ליתן כזית לכל אחד,צותמ'  ולעשות משיהם ג,לצרפם בשעת חלה

 .) וכן יש להוג.ק"בהגהות סמ
 ואם כן יש לחוש שמא ,הואיל וצריך לצמצם בשיעור כל עיסה ועיסה שלא תהא גדולה משיעור חלה( א סעיף 37

 ב"וס, )עיסה בפי עצמהלפיכך טוב ליזהר שלא להפריש מן כל עיסה ו, מקצת העיסות לא היה בהן שיעור חלה
 ועל ידי כן ... וידבק קצותם זו בזו עד שיהיו ושכות זו בזו) או יותר(שיקח שתי עיסות ... אלא כיצד יעשה (

 .) ויפריש מאחד מהן חלה אחת, ומצרפות לשיעור חלה,חשבות כעיסה אחת
ויחלק שתי ,  להפריש מהן חלה אחתיצרפם יחד, )על ידי שי אשים(והייו שאחר שיסיים ללוש את שתי העיסות  38

 .כך שאף פעם איו לש עיסה אחת שהיא גדולה יותר מעשרון. שמכל חלק יעשה מצה אחת, חלקים' העיסות לג



112 תעא- תנג–ד "הלכות פסח ח

  .39 ולאחר האפייה יצרפם יחד בכלי אחד ויפריש מן העוגה על כולן, ויאפה את כולן,אחת

 ,40מצות ועוגה אחת'  ויעשה ממנו ג, טוב שיקח עשרון מרווח,אבל מי שאין לו בני בית מרובים
 כולם  ולאחר שיאפה את,מצות לצורך ליל שני'  ויעשה ממנו ג,ויחזור וילוש עוד עשרון מצומצם

  : ויפריש מן העוגה על כולם41יצרפם בכלי

 שבהראשונה ,42 ונוהגין לעשות בהן סימן איזו מהן ראשונה ואיזו מהן שניה ואיזו מהן שלישיתז
 שברכה זו היא המצוה הראשונה שעושין במצות ,עושין בה מצוה הראשונה דהיינו ברכת המוציא

 ובשלישית עושין מצוה ,43 אכילת מצה ובשניה עושין המצוה השנייה דהיינו ברכת על,הללו
______________ 

 עד שאי אפשר להפריש חלה מהעיסה ,ואם המתעסקין בעיסה מתעסקין בה במהירות כל כך (ו"ס תז 'סי כדלעיל 39
 מיד שיתן כל , אלא יפריש חלה לאחר אפייה, אין צריך לבטלן,ירותןבעודן מתעסקין בה עד שיבטלו אותם ממה

 ומפריש חתיכה , והכלי מצרפן לשיעור חלה אף אם לא היה בכל עיסה בפי עצמה כשיעור,המצות לכלי אחד
  .)ממצה אחת על כל המצות שבכלי

כ "משא. ה ממצה אחתואם כן יכול לבצוע אחר כך חתיכ, אלא ששם מיירי שלש ואופה מצות הרבה קודם הפסח
שיפריש אחר , לכן יעשה מהן גם עוגה אחת. ואיו רוצה לבצוע מהן קודם הסדר, מצות מצוה' כאן שלש ואופה ג

 .כך מן העוגה על כולן
יכול ללוש כל , מצות גדולות' עיסות כדי לעשות משתיהן יחד ג' שלש ב, והייו שבאופן הראשון שתבאר לעיל 40

  .כי על ידי שיהם יחד יהיו יותר מעשרון מרווח, מצםאחת מהעיסות עשרון מצו
הרי על כרחו צריך לעשות העיסה הראשוה , מצות של עשרון' כדי לעשות מכל אחת מהן ג, עיסות' כ אם לש ב"משא

  .ושישאר בה גם עבור עוגה אחת לחלה, המצות של ליל ראשון בשיעור עשרון' לצורך ג, עשרון מרווח
ל יפריש על "ומהעוגה הראשוה ה, יכול ללוש עשרון מצומצם, המצות של ליל שי' צורך גל, ואילו העיסה השית

  .כולם יחד
 ג"ס סוף תו 'סי כדלעיל, מכל מקום אין בה חשש חימוץ; העיסה הראשוה קצת יותר משיעור עשרון' ואף שאז תהי

 . מראי מקומות וציויםראהו). ואין בה חשש חימוץ מחמת מעט קמח שמוסיף על העשרון כשמודדו בריוח(
  :טעמים' הצירוף בכלי הוא לב 41
ואיה מתחייבת בחלה עד שיאפה ויצרפם , אין בה שיעור חלה, שהיא עשרון מצומצם, אפשר שהעיסה השית) א(

 כשיאפה מהן ... לא היה בהן שיעור חלה ... יש לחוש שמא ...הואיל וצריך לצמצם (א "תז ס' כדלעיל סי, בכלי
  ). בכלי אחד ואז יתחייבו בחלה... ייח . ..מצות 

עיסות שהיה בהן שיעור חלה ' מצות הבאות מב(י "תבאר לעיל שם ס, אפילו אם יש בכל אחת מהן שיעור חלה) ב(
 צריך שיהיו המצות של עיסה השית מוקפות עם מצה , אם רוצה להפריש מצה אחת על כולן,בכל אחת בפי עצמה

אלא אם כן הם , ויש אומרים שאיו קרא מן המוקף(א "וסי, )אפילו בחוץ לארץ ... יהןזו בשעה שמפריש ממה על
 ).בתוך כלי אחד

 כדרך שהיו עושין בקופה של ,ועושין להם סימן איזהו ראשוה ואיזה שיה ואיזהו שלישית (ל 'סי י"פ ש"רא 42
 ,לח פסח של סדר מרדכי .)אשוה שמצוה בר, לידע איזה מהן תרמה ראשוה,'ג' ב' לשכה שהיה כתוב בהן א

 כמו שהיו עושין על ,וכן הגו העולם לעשות סימים לידע איזו היא ראשוה איזו שיה ואיזו שלישית (א"סע
 על האחת ברכת ,ולכך עושין כן כדי לעשות המצות שתקו חכמים עליהם כסדר שעשו, 'ג' ב' השופרות שכותבין א

  ).כריכה'  הגעל אכילת מצה ועל' המוציא ועל הב
. ג"והיה כתוב עליהם אב, שבהם תורמין את הלשכה, שלש קופות של שלש שלש סאין ( א,יומא סבוהוא כדאמרין ב

שמצוה , להביא הימה ראשון,  לידע איזה מהן תרמה ראשון,ג"אמר רבי יוסי למה כתוב עליהן אב, ותיא
  ).בראשון

 .)דע איזה ראשוה או שייה או שלישיתועושים בהם סימן לי (תעה י"סוס שם א"רמו טור 
 קודם תדיר תדיר ושאיו תדיר כי ,מצה כך ואחר מוציא(פיסקה מוציא מצה , תפרש בלקוטי טעמים ומהגים 43

 דמתעביד מצה על לברוכי והדר ארעא מן לחמא דאפיק ה"לקב לברוכי דמילתא ואורחא )ב ,א" ברכות ראה(
  ).)גאון עמרם 'ר סידור( מצוה מיה

 תדיר ושאיו תדיר ,תדירה איה היום וברכת תדירה היין ברכת( שם ברכות בגמרא כדאמריןטעם הראשון הוא 
 לברכה קודם הוא כי ,תחילה המוציא של זית אוכל( א ,קסו ן"ראבב תפרש פסח ליל לעין וגם ).קודם תדיר

   ).מצה אכילת של זית אכיל והדר ,תדירה וברכתו
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  .השלישית דהיינו הכריכה עם המרור

 , והשניה על גבה, השלישית למטה,לפיכך כשמניחין אותן על הקערה יניח אותן גם כן על סדר הזה
  .44 כדי שלא יצטרך להעביר על המצות,והראשונה על גבי השניה

הניח הראשונה למטה והשניה למעלה  ש, שאף אם שינה כל סדרן,ומכל מקום סדר זה אינו מעכב
  :45 אין בכך כלום בדיעבד,והשלישית בראשונה

' מטעם שיתבאר בסי( לא יעשה אותן כמין אותיות על ידי דפוס או בידיו , והסימנים שעושה בהןח
פ " אע,47 ויש אוסרין לשבור עוגה שיש בה כמין אותיות,שהרי צריך לשברם ביום טוב)  ועוד,46ס"ת

  .48מ"ש' כמו שנתבאר בסייום טוב מחקם אלא לאכלם בשאין מתכוין ל

  שלוםבריד

 
 ,המוציא ברישא דמברך ,מתיבתא ריש משה ורבא מרא אמר דהכי( גאון עמרם 'ר בסדר כמבוארוטעם השי הוא 

 מצה על לברוכי והדר ,ארעא מן לחמא דאפיק ה"לקב לברוכי דמלתא דאורחא ,להמוציא דקדימא ברכה דלית
 ).מצוה מיה דמתעביד

 לבוש ).כשיבא לברך ברכת המוציא כדי שיפגע בשלימה תחלה ,השלימות' וחציה השי ישים בין ב( תעג 'סי טור 44
  ולא יעבור על המצות, בשלימה תחלהר כך כדי שיפגע אח,וחציה השייה ישים בין שתי השלימות (ו"ס תעג 'סי

ם ומטעם זה ייחם ג (ז"ס סוף תעה 'וסי, ) שממה יש לו לבצוע המוציא מן השלימה,כשיבא לברך ברכת המוציא
  .) שלא יהא כמעביר על המצות,חלה כדי שיפגע בראשוה ת, כסדר הזהכן

 צריך לפי שבתחלה, ולא ייח הפרוסה מלמעלה. והפרוסה תהיה בין שתי השלימות (ד"ס תעה 'סי לקמןוכן הוא 
  .)מצה אכילת על כך ואחר המוציא לברך

  .רמח 'ע מז .)י.( תורה יגדילוראה ). והערה רטו(ו "תעג סכ' ותבאר לקמן סי
*  

שברכת המוציא היא על הפרוסה , )ותבארה לקמן שם הערה לד(ה "תעה ס'  לקמן סיובאמת הובאה דעה שית
הפרוסה ' צריך שהמצה העליוה תהי' ולפי דעה זו הי. וברכת על אכילת מצה היא על השלימה העליוה, האמצעית

  .שעליה מברכים המוציא
ואף על פי שלדבריהם (ט "מן שם סכדלק, שברכת המוציא היא על השלימה העליוה, אלא שהעיקר כדעה הראשוה

 העיקר הוא ...מכל מקום . ואחר כך כזית של השלימה, דהייו של המוציא, צריך לאכול תחלה הכזית של הפרוסה
ולפיכך צריך להיח הפרוסה תחת השלימה , שברכת המוציא שמברך בתחלה היא על השלימה, כסברא הראשוה

 ).הערה לח( ותבאר שם ).א בדבר שאין בו חשש אף לפי סברא הראשוהאל,  ואין או חוששין לסברא האחרוה...
 .)ואם שיה לא עכב (שם א"ורמ טור). ומיהו אם החליף שיה בראשוה לא עכב (ש"רא 45
 לפי שהוא שוהא עליהן לציירן ופעמים , דהייו לצייר במצות כמין חיה ועוף,אין עושין סריקין המצויירין (ז סעיף 46

 אף על פי כן לא , ואפילו רוצה לעשות הציור על ידי דפוס שאיו שוהה כלום ... שהייה זול ידיחימוץ עיבואו לידי 
 .)םחלקו חכמים בגזירת

משום ,  לידע איזה היא ראשוה,ג"שאסרו לכתוב על השלשה מצות של פסח אותיות אב (קיט 'סי א"רמ ת"שו 47
 ,והסימין שעושין בהן לידע איזה ראשוה(ז "תעה ס' י סלבוש .)ום טובדכשעושה הסדר ושוברה מוחק הכתב בי
ואם ישבור , מפי שצריך לשוברם ביום טוב,  כמו שהיו עושין בקופות,ג"יזהר שלא יעשה הסימין מאותיות אב

ט שאין לעשות "קי' וכתב הרב בתשובה סי (כו ק"ס שם י"ח .)האותיות ביום טוב יהיה כמוחק הכתב ביום טוב
 .) שכששוברין אותה הוי מוחק ביו טוב,אותיות להכירא

  .) מפי שהוא מוחק,פ שאיו מכוין רק לאכילה" אע,ולכן אסור לשבור עוגה שעשו עליה כמין אותיות (ד סעיף 48
א "והובא במ, כו' ח סי"ש הלוי חאו"ת מוהר"שוכמבואר ב, ואף דלכאורה הייו דוקא כשכתב על העוגה מדבר אחר

 אבל כשהכתיבה היא מהעוגה עצמה בדפוס או ,ותבים על העוגות אותיות מדבר אחרדדוקא כשכ (ק ו"סשמ ' סי
  .)ולכן אוכלים העוגות שיש עליהם ציורים, בידים שרי

אלא החילוק הוא בין אותיות ; שהחילוק איו בין אותיות מדבר אחר או מהעוגה עצמה, מכל מקום תבאר כאן
אין עושין  (ט- ז"תס ס' סישהתירו לקמן , לבין ציור, עצמהאף שהאותיות הן מהמצה , שאסר כאן בכל אופן

 לפי שהוא שוהא עליהן לציירן ופעמים יבואו לידי חימוץ ,המצויירין דהייו לצייר במצות כמין חיה ועוףסריקין 
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  .49 נקבים או חריציןל ידיאלא עושין סימנין הללו ע

  :ש" ע50ס"ת' רק שיזהרו למהר מאד בעשייתן כמו שיתבאר בסי

 . דהיינו שיכניסם לתנור זה אחר זה, ויזהר לאפות הראשונה קודם השניה והשניה קודם השלישיתט
 דכיון שגמר עשייתם הוא בבת אחת , הועיל כלום בסימנים שנתן בהםשאם יאפה אותן בבת אחת לא

  שלוםבריד

 
ואפילו , אם לא שהה בציורן שיעור חימוץ, עבר ועשה ציורין על המצות מותרות באכילה... על ידי שהייה זו 

  .הרי שאין חוששים בזה אפילו לכתחלה מפי שהוא מוחק. )לה אדם יוצא בהן ידי חובתולכתח
 ,פ שאיו מכוין רק לאכילה" אע,עליה כמין אותיותאסור לשבור עוגה שכתוב  (ג"סשם א "רמוכן ראה גם מלשון ה

  .ולא ציורים, דהייו שלא אסרו אלא אותיות, )דהוי מוחק
דהא הצר צורה , ע דאם כן אפילו כתובין עליו צורות יהא אסור"צ, כמין אותיות( ק ו"א ס"ואף שכתב על זה במ

  .)ע"וצ, ואם כן המוחקה מי חייב, חייב
  .ע"ושאר בצ, רק שאל מהו טעם החילוק, א"לא בא לחלוק על הרמא "גם המ, מכל מקום

כל ומ, )ב" וכיוו בצורת מפתחא, ב חלות שזורות"י(שכל החלות עשויות בצורה מסויימת , ויתירה מזו רואים או
  . לא שמעו ולא ראיו מי שיחמיר בזהמקום

 דאז יש איסור משום ,והוא שאין בחותם לא צורה ולא אותיות (ו"תקיט ס' סיואף שגם במחיקת ציור אסרו לקמן 
  ).מוחק

  .ל"כ, כ באוכל לא אסרו בזה אפילו לכתחלה"משא, מכל מקום הייו דוקא בחותם
הרושם רשמים וצורות בשטר וכיוצא בהם כדרך  (י"שמ ס' סילעיל  תבאר ,ן אותיות לציוריםוטעם החילוק בי

ואין שוים זה לזה , הרי שהציור היא תולדת הכותב. ) המוחקהוכן. משום תולדת כותב חייב ,שהציירים רושמים
למחוק  (ד"סשמ ' ל סילעיכמבואר , וכיון שכל איסור שבירת האותיות שעל העוגות הוא רק מדברי סופרים. ממש

אפילו לא מחק אותיות אלא ... דהייו שמתקן מקום לכתיבה ... אין זו מעין מלאכה כלל ... שלא על מת לכתוב 
  .ולא בציורים, בעיקר המלאכה של אותיותלכן לא גזרו רבן אלא , )טשטוש דיו בלבד

וסיעתוש הלוי "אלא שלדעת מוהר, יורים מצות שיש עליהם ציום טובל שלדברי הכל מותר לאכול ב"יוצא מכל ה 
  .א ורביו הוא מטעם שהם רק ציורים ולא אותיות"ולדעת הרמ, הוא מטעם שהכתיבה היא מהעוגה עצמה

  :פקא מיה בייהם למעשההו
  .ולדעת רביו וסיעתו אסור, ש הלוי וסיעתו מותר"לדעת מוהר, מצות ועוגיות שחקוקים בהם אותיות) א(
  .ולדעת רביו וסיעתו מותר, ש הלוי וסיעתו אסור"לדעת מוהר, חו עליהם ציוריםעוגות שמר) ב(

*  
לא רק , שאסור לשבור המצה עם האותיות, ראה) אלא לאכלם, פ שאין מתכוין למחקם"אע(מלשון רביו כאן 

  .אלא אף כששובר אותה באכילה בפיו, כששובר אותה בידיו
 ואפילו אם ,ן לתיוק בשבת חפצים שיכול לעשות בהם מלאכה לעצמומותר לית (י"שמג ס' סיותפרש יותר לעיל 
 אף על ,מ"ש' ש בסי"שאסור לאכלה בשבת כמכגון ליתן לתיוק עוגה שכתובים עליה אותיות , ידוע שיעשה בהם

רק שלא יתן . כיון שמתכוין הוא להאת עצמו אין צריך להפרישו כמו שתבאר למעלה, פי שהתיוק יאכלה בודאי
  . לגדול ליתן לתוך פיו של תיוקולכן אסור, הרי שאף כששובר התיוק בפיו אסור. )ול לתוך פיו של תיוקגד

 ,עוגות התיוקות שכותבין עליהן האותיות ותיבות (שבמרדכי שבת רמז שסט, ם מרוטבורג"ומקורו בתשובת מהר
אין לחוש דקטן אוכל בלות אין בית דין ובתיוק , איסורא דרבן איכא... והשיב , איך אוכלים אותם התיוקות

  .) היכא דלא ספין ליה בידים,מצוין עליו להפרישו
  :מכך למד רביו

  .ולא רק בשבירה בידים, באכילה בפיואף האיסור הוא ) א(
 ".לא ספין ליה בידים" אבל ,מותר ליתן אותו לתיוק) ב(

 .)ג"אלא יעשם מחריצים או מוקבים וכה (שם לבוש 49
 .) שהרי כשמקר מקצתה האחד שוהה מקצתה השי בלא עסק כלל,טוב למהר לעשותו בכל מה דאפשר (ח ףסעי 50
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  :51אין לאחת קדימה ומעלה על חבירתה

 לפי שממנה צריך כשני זיתים לכל , המצה השנייה צריכה להיות יותר גדולה מהראשונה והשלישיתי
  :52 אחד לברכת על אכילת מצה וכזית אחד לאפיקומן,אחד מבני ביתו כזית

מצות '  כדי שיהיה לו ג, אפילו ביום טוב,מצות'  נכון לאפות ג,אחת ממצות הללו ואם נאבדה יא
  . לפי מנהג מדינות אלו, כעין לחמי תודה53הנעשות מעשרון אחד קמח

 לפי שיש לחוש ,54 אין לו ליקח אותן,ואפילו אם יש לו שלש מצות אחרות שנעשו מן עשרון אחד
 מן ,עשייתן לא היה דעתו עליהן שיהיו מצות מצוה דכיון שבשעת .55בהן שמא נעשו על ידי קטנים

______________ 
 ולדברי המדקדקים צריכה האשה ...ד בדרשה שלו "וכתב הראב (וכשיבא ה"ד ופירושה הגדה סדר אבודרהם 51

יא תחלה ואחרת שאם עשית ה, להזהר שאותה שעשית ראשוה שתכיסה תחלה לתור כדי שתגמר היא תחלה
 מוטב שהראשוה תהיה ,וכיון שמצוה בראשוה, כי גמר הפת הוא העיקר,  האחרוה היא ראשוה,אפת תחלה

וצריך ליזהר לאפותן כסדר  (ג"סע ,י מח 'סי בו כל ). ואם לא תעשה כך הרושם שלה מה הועיל,ראשוה לכל דבר
 ם כןואופין אותם ג(י תעה " סוסשם א"רמ ).ן שאם לא כן מה תועיל קדימת עריבת,עשיתן ראשוה ראשוה

 ).שאם לא כן מה תועיל קדימת עריכתן(לבוש שם ). כסדר
'  משום שצריך לאכול ממה כל אחד ב,המצה שייה יעשה גדולה יותר מהאחרות (קצג 'סי ווייל י"מהר ת"שו 52

  . כוק"סתעה '  סישם י"ח הובא ב.)כזית אחד בשעת המוציא ואחד לאפיקומן
, וכשי זיתים לאפיקומן, אחד לברכת על אכילת מצה, לפי מהגיו אוכלים ממה כשלשה זיתים, ה מזוירוית

 ). אחד זכר לפסח ואחד זכר למצה האכלת עם הפסח,לכתחלה טוב לאכול שי זיתים(ג "תעז ס' כדלקמן סי
כדי שיהיו כולן , לש אחרותכון לאפות כל הש, מצות' ואם תחמצה או אבדה אחת מהג (י תעה" סוסשם לבוש 53

משום , מצות אחרות' אם אבדה אחת מן המצות כון לאפות ג (פט 'ע הגדה סדר ל"מהרי). מעשרון אחד
 חתואם אבד א (זה 'סי א"מ .תקצט 'סי משה מטהוב, תשצ 'סי אגור הובא ב).מעשרון אחד' דאסמכתא ג

 ).חדמעשרון א'  משום אסמכתא דהגו לעשות ג,ום טובמהמצות יאפה אחרות בי
דזימין דליכא שימור גמור לשאר המצות ... מצות אחרות ' אם אבדה אחת מן המצות כון לאפות ג(שם  ל"מהרי 54

ואם הקילו רבן .  גויות או קטיםל ידי וזימין עשות ע, ובעין שימור לשם מצת מצוה,ליטול אחת תחת האבדת
... ל "וכן מצאתי במהרי(מטה משה שם הובא ב). אין מצה דאוריית לא קל לע,לעין אפיקומן שהוא זכר בעלמא

 ל ידי וזמין עשית ע.שימור לשם מצות  ובעין,לשאר מצות ליטול אחת תחת האבדה דליכא שימור גמורדזימין 
  שםא"מ ). לא יקל לעיין מצת דאורייתא,זכר בעלמא  אפיקומן שהואיןואם הקילו חכמים לע. קטים גויות או

 לעין ,)ז"תע' ש סי"כמ( והי דלעין אפיקומן סמכין עלייהו . קטיםל ידי שמא עשו ע,אף על פי שיש לו אחרות(
 ).)ל" מהריה משהמט( לא סמכין עלייהו אמצה דאוריית

  :צריכות, והייו שהמצות מצוה העשויות לליל פסח 55
אין אדם יוצא ידי חובתו אלא במצה ששמרה ישראל (ד "תג סי' כדלעיל סי, בהם שימור לשם מצות מצוה' שיהי) א(

  ).מחימוץ לשם הפסח שאמר ושמרתם את המצות שישמרה ישראל לשם מצות מצה
ג שאין אדם יוצא ידי חובתו אלא "כבר תבאר בסימן ת (א"תס ס' סיכדלקמן , שיתעסק בהם ישראל בן דעת) ב(

 אבל אם באחד מהעסקים הללו תעסק , לשם הפסחבמצה שישראל בן דעת תעסק בלישתה ועריכתה ואפייתה
  .) אין אדם יוצא בה...כרי או חרש שוטה וקטן 

ולכן רגילים היו להשתתף . אין צריכות שימור לשם מצות מצוה, כ שאר המצות האפות לאכילה בימי הפסח"משא
תג ' כדלעיל סי, לפסחרק שיעמוד עליהם ישראל בן דעת להשגיח שעשו כראוי (בעשייתו גם קטים וכרים 

  ).אלא ישראל גדול שהגיע לכלל המצות, לא ישמור שם חרש שוטה וקטן: ז"סט
  :יש שי חסרוות, למצות מצוה בליל פסח, שאם רוצה ליקח משאר המצות, יוצא אם כן

  .שלא עשה בהם שימור למצות מצוה בליל פסח) א(
  .שמא עשו על ידי קטים וכרים) ב(

' כדלעיל סי, ל דסגי בשימור לאכילה של שאר ימי הפסח"דקיי, ן או חוששים לו אלא לכתחלהאי, החשש הראשון
 דהייו , ויש אומרים לשם מצות שבעת ימים תאכלו מצות,יש אומרים לשם מצות בערב תאכלו מצות(ד "תג סי

ואם אין לו עוד מצת (י "תעז ס' וכדלקמן סי).  וכן עיקר.ימי הפסח יוצא בה' שאם שמרה לשם מצה שיאכלה בז
  ).וכל המצות שלו הן שמורות משעת לישה ואילך וכשרות...  יאכל ממצה אחרת ,מצוה
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 ונמצא שיש בהן ספק ,הסתם לא נזהר בהם מקטנים ומשאר הפסולין להתעסק במצות מצוה
 וספק של ,56 לפיכך אי אפשר ליקח אותן לברכת על אכילת מצה שאכילתה הוא מן התורה,פיסול

  .57תורה להחמיר

 ,שאכילה זו אינה אלא מדברי סופרים) 59ן כריכה או לעשות מה,58אבל מותר לאכול מהן אפיקומן(
  :61ז" ועל דרך שיתבאר בסימן תע,60וספק דברי סופרים להקל

 אפילו עדיין לא נכנס ליל יום ,62 אין צריך לטרוח ולאפות עוד, אבל אם נשברה אחת ממצות הללויב
 צריכה  שהאמצעית אינה, בין העליונה לתחתונה, אלא יקח השבורה וישים אותה באמצע,63טוב

  . שהרי בוצעין ממנה חתיכה אחת לאפיקומן קודם אמירת ההגדה,להיות שלימה

 ,מצות יהיו שלימות בשעה שמביאין אותן על השולחן' ואף שלכתחלה הידור מצוה הוא שכל הג
  .64מכל מקום אין מטריחין אותו בשביל כך לאפות עוד

  שלוםבריד

 
לכן אפשר ליקח אותם רק , וכיון הוא רק ספק. שמא עשו על ידי קטים וכרים, אמם חוששים או לחשש השי

שספק של תורה (שמן התורה ולא לאכילת מצה , )שספק דברי סופרים להקל(לאכילת מצה שמדברי סופרים 
  ).להחמיר

שמרים לשם מצת , שלמעשה והגים עתה שכל המצות שאופין לאכילה בימי הפסח, )112הערה (תג ' וראה לעיל סי
 לתוך הקמח כשותן(ו "תו ס' והייו כדלעיל סי". לשם מצת מצוה"ולכן מכריזים בעת לישת המצות , מצוה

 יאמר וכן ,מצוה של מצה לשם כן שעושה בפיו שיאמר טוב ,מצוה של המצות ללישת המדה לתוך או עריבהה
 .בכל הדיים האמורים למצת מצוה, ואו והגים כן בכל המצות). לקמח המים תית בשעת

 .)חיוב אכילת מצה בלילה הראשון אף בזמן הזה הוא מן התורה (ו"סט תעה 'סי כדלקמן 56
 ).וכל ספיקא דרבן לקולא ... כל ספיקא דאורייתא לחומרא( ב ,ג ביצה 57
 ).אפיקומן... זכר לפסח (ג "תעה ס' כדלקמן סי, שחיובו מדברי סופרים 58
 שהיה אז ,מרור בזמן הזה תקוהו חכמים זכר למקדש (ז"סי תעה 'סי כדלקמן ,ברי סופריםמד הוא חיובו שגם 59

 אלא אם כן כורכו ,ם איו יוצא ידי חובת מרור מן התורה לפי דעת הללובזמן שבית המקדש קיי, חיובו מן התורה
 .)לפיכך גם עכשיו צריך לכורכו עם מצה, עם המצה

מטה הובא ב). א לא קל לעין מצה דאוריית,ואם הקילו רבן לעין אפיקומן שהוא זכר בעלמא(שם  ל"מהרי 60
 לא סמכין א לעין מצה דאוריית,)ז"תע' ש סי"כמ(והי דלעין אפיקומן סמכין עלייהו (  שםא"מ .משה שם

 ).)ל" מהריה משהמט(עלייהו 
 שאף שיש לחוש שמא עשו על ידי . וכשרות לאפיקומן,וכל המצות שלו הן שמורות משעת לישה ואילך (י סעיף 61

 .)מכל מקום כל ספק דברי סופרים להקל,  שאין בהן דעת לשמור מחימוץ לשם מצת מצוה,חרש שוטה וקטן
שאם שבר אחד מן המצות שאין חוזרין ואופין , ש" וכן שמע ממהר,ל שראה בעייו"י סג"אמר מהר (שם ל"מהרי 62

. תקצט 'סי משה מטה הובא ב.)וישים השבורה לשם, דבלאו הכי צריכין לשבור אחת מן המצות לאפיקומן, שית
 א"רמ .) כיון דבלאו הכי בוצעין אחת, השית במקוםה ולקח אות, דתי לפי מורי,אם שברה אחת (תשצ 'סי אגור
 .)דבלאו הכי פורסין אותה, ואם שברה אחת מהן לוקחין אותה לשיה(י תעה "סוס

מכל מקום ראה ).  בחם ולהכין מצה אחרתום טובואיסור גדול הוא לטרוח בי(ל שם "הייו אף שהוסיף במהרי 63
כ, ל"מפשטות לשון הפוסקים הי שס היום טובשכן הוא גם לפ.  

 דהייו מצה האמצעית המזומת ,יפריש מאותה מצה שאין צריכה להיות שלימה(ו "תז סט' וכעין זה הוא לעיל סי
 מראי מקומות אהור. אף דמיירי שם לפי שכס היום טוב, )לבצוע ממה חתיכה לאפיקומן קודם אמירת ההגדה

 .וציוים
 ואף שהיא לפרוסה , שאף היא תהא שלימהוצה לומר ר,שלימה יקח האמצעי ואחר כך (פח 'סי ל"רש ת"שו 64

ק כח "תעה ס'  סישם י"ח הובא ב). וישברה, להידור מצוה תהא שלימהמכל מקום , ויש לחם משה זולתה,עומדת
מכל מקום כהאי גווא , ח"פ' ל בתשובה סי"וכמו שכתב מהרש, שלימה' ואף דהידור מצוה היא שגם השיה תהי(

  ).ה אם שברה בדיעבדלא דחין אות
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ים למטה נמצא שיעשה מצה  וכשישים אותה באמצע והשניה יש,ואפילו נשברה מצה השלישית
  :65 והרי זה כמורידה מקדושתה,משניה' הג

  מצות ספיקות

 כלומר שנעשו בשביל , וקורין אותן מצות ספיקות,מצות מעשרון אחד'  ויש נוהגין לאפות עוד גיג
  .66מצות הללו'  אזי יקח ג,הראשונות' ספק שמא תחמיץ או תאבד אחד מג

 ואם יתן אותה באמצע והאמצעית למטה הרי זה ,השלישית אפילו נשברה ,אבל אם נשברה אחת מהן
 אף על פי כן מוטב להורידה מקדושתה מלדחות מצות הללו לגמרי וליקח את ,כמורידה מקדושתה

 , שהרי אי אפשר לו לדחות את השבורה בלבד וליקח במקומה מצה אחרת מהספיקות.67הספיקות
  :68כיון שלא נעשו מעשרון אחד

מצות '  דהיינו ג,מצות'  אלא מעשרון אחד אופין ד,ספיקות מעשרון אחד' אופין ג ויש נוהגין שאין יד
מצות '  ובלחמי תודה לא היה אלא ג,ואף על פי שעושין כעין לחמי תודה (69מצוה וספיקא אחת

 מכל מקום כיון שמצה הרביעית אינה נעשית לשם מצות מצוה אלא בשביל ספק אינה עולה ,לעשרון
  .'ין מעשרון השני לצורך ליל בוכן אופ .)70לחשבון

 שלא , אין עושין אותה אמצעית והאמצעית למטה,ולפיכך אם נשברה השלישית של מצת מצוה
 שהרי ,71 ומשימין במקומה את הספיקא, אלא דוחין לגמרי את השלישית השבורה,יורידנה מקדושתה
______________ 

ואפילו היתה היא  (שם לבוש). ואפילו היתה השלישית השברת( שם אגור). וישים השבורה לשם( שם ל"מהרי 65
 רושפי (יב ק"ס שם ז"ט .)דמשום הקדמתה למצוה לא מטרחין לאפות אחרות, הראשוה או השלישית לית לן בה

  .)ה אחרת דמשום הקדמה למצוה לא יאפ, אם השלישי שברלואפי
תפילין שבלו וספר תורה שבלה (ב , כדאמרין בשבת עט, והייו שאף שאין מורידין מקדושה חמורה לקדושה קלה

ואפילו ליקח (א "מב ס' לעיל סיוכד, ) לפי שאין מורידין מקדושה חמורה לקדושה קלה,אין עושין מהן מזוזה
וכך גם כאן מורידים המצה ). ורה לקדושה קלה מפי שאין מורידין מקדושה חמ,רצועה משל ראש לשל יד אסור

  .מכל מקום אין מטריחים משום זה לאפות אחרת. מעתה המצה התחתוה' שתהי, האמצעית מקדושה
 שתבא לידי חימוץ או , שמא יארע תקלה באחת,שמהג בארצות הללו לאפות עוד ג׳ מצות (תקצט 'סי משה מטה 66

 ). וקוראין אותן ג׳ מצות ספיקות,תרת מוכ ויהיה אז לו אח,התשבר או תאבד אחת מה
שאם תישבר אחת , וראית כוותו". ת ויהיה אז לו אחרת מוכ,ה אחת מה... תשבר ...שמא  "שם משה במטה 67

  .המצות הספיקות' את ג, אזי יקח במקום שלושת המצות הראשוות, מהה
במקום המצה , ת המצה השלישית השבורהשהרי עיקר החסרון בתי, ועל זה מבאר כאן שלא ראה לעשות כן

מעתה המצה השלישית ' שתהי, הוא מה שבזה דוחה את המצה האמצעית השלימה ממצותה, האמצעית השלימה
דחית לגמרי ... דחיות שלמה ממצותה ... וידחה השיה ממצותה (ח " סכשם י"הח משמעותשכן היא . התחתוה
  ).ממצותיה

שהרי אז ידחו המצות הראשוות לגמרי , המצות הספיקות השלימות במקומם' ואם כן מה תועיל לזה לקיחת ג
  . ממצותם

 . מראי מקומות וציויםוראה
אזי יקח במקומה את אחת , שאם תישבר אחת מהה, ל"אפשר לפרש בדברי המטה משה ה' שאולי הי, כלומר 68

  .המצות הספיקות' מג
  .מאותו עשרון של שתי המצות הראשוות, שיתהמצה השלי' שהרי אז לא תהי, אבל גם זה איו ראה

כדי שאם יארע , וקורין לרביעי מצת ספיקא, מצות' ובמדיות אלו והגין לעשות מהעיסה ד (כז ק"ס שם י"ח 69
 .א ,כו א"ח הלכות חקרי וראה .)תקלה באחת מהן לוקחין אותה

 ).כיון דלספיקא עבדין אין קפידא בדבר, ועוד... כלחמי תורה ' ג דאין לעשות רק ג"אע(י שם "שבח' כטעם הב 70
  ).וידחה השיה ממצותה, כדי שלא יקדימו, לוקחין הספיקא( כח ק"ס שם י"ח 71
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  :היא נעשית מעשרון אחד עם המצות של מצוה

 בכל 72 אבל מעיקר הדין אין צריך ליזהר כלל,מנהג וזריזות לכתחלה וכל דברים אלו אינן אלא טו
  :73דברים אלו שנתבאר בסימן זה

 יזהרו שלא יאפו אז ,74 הנוהגין לאפות מצה של מצוה בליל יום טוב כשחל במוצאי שבתטז
 וכן יזהרו שלא יאפה .75 שמא לא יצטרך להם ונמצא עושה מלאכה שלא לצורך יום טוב,הספיקות
  :76 טוב ראשון המצות הצריכות לליל יום טוב שניבליל יום

 אם אין , ולא הספיק לאפותה עד שחשיכה ליל יום טוב, מי שלש עיסה בערב פסח סמוך לחשיכהיז
 שיש לו מצות לצורך , אלא ביום טוב שני או בחולו של מועד,דעתו לאכול ממנה ביום טוב ראשון

פ שאם לא יאפה אותה תחמיץ ויעבור עליה בבל " אע. אסור לו לאפותה ביום טוב,יום טוב ראשון
  .78 וכשיאפה אותה יעשה איסור בידים, מכל מקום לא יעשה איסור בידים,77יראה ובל ימצא

 אלא שיגמור בדעתו לאכול ביום טוב ראשון כזית מכל מצה ,לפיכך אין לו תקנה להנצל מאיסור

  שלוםבריד

 
כ "משא, ודוקא אם שברה השלישית(י שם "כמבואר בח, אין חוששין לזה,  העליוהראשוה השברה אם כ"משא
ואדרבא מעלין את ,  דחיות שלמה ממצותהדאין כאן... ראה לי פשוט , אם שברה אחת מהן, ראשוות' בב

והייו שמה שלוקחין את ). כדי שלא דחית לגמרי ממצותיה, לוקחין אותה לשיה, אם שברה הראשוה, השיה
מאשר לדחותה לגמרי , שהרי מוטב לה להיות שיה, אין זו דחיה, להיות מצה אמצעית, העליוה ששברה

שמעלין אותה להיות , אין זו דחיה אלא העלאה, ה להיות העליוהומה שלוקחין את השיה השלימ. ממצותה
 .העליוה

 .)34הערה (כדלעיל , המצות מעשרון'  של עשיית גזה מהג הובא לאהגדה של רביו וב 72
). בערב פסחהגו כל ישראל שלא ללוש המצות של מצוה עד אחר חצות היום  (א"ס לעיל שהובא מהג בגם 73

 מותרין לאפות , כגון אותן שאופין מצות ושולחין למרחקים,ובשעת הדחק מעמידין על עיקר הדין (ג"ס לעילוכד
 .)אפילו כמה חדשים קודם הפסח

 .) דהייו בליל יום טוב,ויש והגין ללוש במוצאי שבת (ד סעיף כדלעיל 74
 אם יש לאפות מצות , משום חביבי מצוה בשעתה,ום טובשאלתי אותם האופין בלילי י (תקצט 'סי משה מטה 75

 והאופה טה משהוכתב המ (זה 'סי א"מ .)אין לאפות יותר ממה שצריך לו ... והשבתי דאין לאפותן ...ספיקות 
 .) אסור לאפות מצות ספיקותום טובבליל י

  .) דאסור לאפות בליל ראשון על ליל שיוא הדיןה (שם א"מ 76
שהרי או בקיאין בקביעות ...  לצורך יום טוב שי בגולה ...ר לעשות ולהכין ביום טוב אסו(ג "תקג ס' וכדלקמן סי

 . לחולם טוב ומצא מכין מיו, ואו יודעים שיום אחד הוא קדש מן התורה ויום שי חול גמור מן התורה,החדש
 לא יחפש בספר תורה ביום  וכן.ולכן יש ליזהר שלא להביא יין ביום טוב ראשון לצורך קידוש של ליל יום טוב שי

  ).טוב ראשון מה שצריך לקרות ביום טוב שי
 ולא , לא יאפה חלה זו,ואם שכח או עבר והפריש חלה מעיסה זו וקרא לה שם חלה (ח"סי תז 'סי כדלעיל 77

 .)ישרפה
ב "תקג ס' יוכדלקמן ס, כיון שישה אפשריות לאכלו ביום טוב, אלא מדברי סופרים, ואף שאיו אסור מן התורה 78

 , והיה מותר לו לעשותה,הואיל אם היו מזדמים לו אורחים שלא אכלו עדיין היום היתה מלאכה זו צריכה להם(
 ומכל . אין איסור מן התורה לעשותה, ואף שאין לו אורחים. הרי מלאכה זו קראת מלאכת אוכל פשם כןא

  ). והעושה כן מכין אותו מכת מרדות,מקום חכמים אסרוה
פ שאיסור טלטול "ואע(ה "תמו ס' כלדעיל סי, מקום העמידו חכמים דבריהם במקום תורה בשב ואל תעשהמכל 

 שעובר עליו בבל יראה , וביעור חמץ שלא ביטלו קודם הפסח הוא מן התורה,המוקצה איו אלא מדברי סופרים
כמים לעקור דבר מן  שיש כח ביד הח, מכל מקום חכמים העמידו דבריהם במקום עשה ולא תעשה,ובל ימצא

 ). אלא הוא יושב ובטל והיא מתבטלת מאליה, כלומר שאיו עובר מצות התורה בידים,התורה בשב ואל תעשה
 . מראי מקומות וציויםוראה. ולכן לא יאפה ביום טוב
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  .81אפותה ואז מותר לו ל,80 או שיאכיל לקטנים,79ומצה שיאפה מעיסה זו

 ואין בדעתו לאכול מהן , שהרי אינו צריך כלל למצות הללו ביום טוב ראשון,פ שזו היא הערמה"ואע
 83ג"תק'  אף על פי כן התירו לו חכמים לעשות כן כמו שיתבאר בסי.82אלא כדי להתיר לו אפייתן

  .84ז"ותק

  :85 שםוהוא שיקיים הערמתו ויאכל כזית מכל מצה ומצה ביום טוב ראשון כמו שיתבאר

______________ 
  כדיום טובע אם מותר לאפותה בי" צ, ולא הספיק לאפותה עד שחשיכה,ואם ילושה עיסה סמוך לחשיכה( א"מ 79

אף ...  דשרי להערים ולומר אי אוכל פת חמה ש לומר וי. דהא חלה אסור לאפותה כדי שלא תחמיץ,שלא תחמיץ
 או , יוכל לאכלה תוך סעודתוכל מקום מ, כיון דלא לש אותה לשם מצוה,על פי שלא יקח אותה עיסה למצות

 ).למחר ביום ראשון
 .) ואפילו מטעים לתיוק די בכך,תוטועם כזית מכל אחת ואח (י"ס סוף תקג 'סי לקמןכד 80
 אם הה מן מקצת , לצורך החוליום טובהתירו חכמים לעשות מלאכת אוכל פש ב(ב "תקג ס' כדלקמן סי 81

 ואין , כגון שממלא חבית של מים וותה על האש, שעושה כל המלאכה בבת אחת ... עצמויום טובמלאכה זו ב
 , דהייו בשעה שותה על האש, כיון דבשעת עשיית המלאכה,ה מותר הרי ז, אלא קיתון אחדיום טובצריך לו ב

 ). ואיו מוסיף מלאכה לצורך החול,היא עשית כולה כאחת
 ואין היתר אלא אם כן באמת ,שיש מחמירין ואוסרים ההערמה לגמרי(ח "תקג ס' כדלקמן סי, שיש אוסרים בזה 82

 יום טוב אף ב, וכל בעל פש יחוש לדבריהם.הללו שביארו ואז התירו לו חכמים על דרכים ,הוא צריך למעט בשר
  .) שייום טובראשון לצורך ליל 

 מותר להערים ולומר אוכל מקדרה ...אם הוא עושה כל המלאכה בבת אחת ( ו סעיףל כדעה הראשוה שם "דקיי 83
  ).ילה זופ שאיו צריך כלל לאכ" ואע,זו היום

  :אלא שיש בהיתר זה כמה תאים
  .)ובלבד שלא יאמר בפיו שהוא מבשל שאר הבשר לצורך החול(ו "אר לקמן שם סכמבו) א(
 שהוא לצורך מצות שמחת , שייום טוב ראשון לצורך ליל יום טובשלא יהגו כן אלא ב(ח "כמבואר לקמן שם ס) ב(

  ). שי לצורך החוליום טובאבל לא יבשלו בהערמה זו ב ,יום טוב
  ).ברא הראשוה אין היתר להערים אלא קודם אכילת שחריתואף לס(ט "כמבואר לקמן שם ס) ג(

) ג. (שאת שאר המצות אוכל ביום טוב שי) ב. (שלא יאמר בפיו שיאכל השאר בחול המועד) א: (וכן גם כאן יזהר
  .שהרי אופה אותן לפי סעודת יום ראשון של חג

דם אכילה אין היתר להערים אלא ואפילו קו(י "מהטעם שתבאר שם ס, ואף שמכל מקום יש מקום לאסור כאן
 , כיון שטעם שתי הקדרות הוא שוה, אבל אסור לבשל מין אחד בשתי קדרות ולטעום מעט מכל אחת,בקדרה אחת

 ). ומצא שהקדרה השית איה מתבשלת אלא לצורך החול, כל מה שטועם משתיהן יכול לטעום מאחתם כןא
  .כמה קדרותהרי זה כמבשל , וכאן שאופה כמה מצות מעיסה זו
 וראה".  ויעבור עליה בבל יראה ובל ימצא,שאם לא יאפה אותה תחמיץ"כיון , מכל מקום אפשר כאן הקילו יותר

 .מראי מקומות וציוים
 כגון שאופה ככר אחד גדול מאד כדי שיותיר ,לא התירו להערים אלא כשכל המלאכה עשית בבת אחת (יח סעיף 84

 וכאן הרי אוכל כזית מכל מצה ומצה .) הרבה ואוכל אחד מהן ביום טוב אבל לא כשאופה ככרות,ממו לחול
 .שיאפה מעיסה זו

 .) וישתמש ביום טוב בקיתון אחד של מים שמבשל,והוא שיקיים הערמתו (ד"ס סוף תקג 'סי 85



  

   מקום וסדר לישת המצותתנט
  ב סעיפים"ובו ל

  החלון ו והתנורבמקום השמש ישהל

 שחום השמש מחמם העיסה ובקל תוכל ,2 לשין העיסה של פסח במקום שהשמש זורח שם1 איןא
  . אם אינו יום המעונן,4 אבל במקום הצל מותר ללוש אפילו תחת אויר הרקיע.3לבוא לידי חימוץ

 לפי שהחמה בוקעת בכל , אפילו במקום צל,5 אסור ללוש תחת כל אויר הרקיעאבל ביום המעונן
 שהעבים עומדים בפניה והיא מתפשטת עליהם ובוקעת , ואינה יוצאה דרך חלון כנגד חלונה,מקום

  :6בכל פיסוק שבהם

פ שהשמש לא יוכל לזרוח לתוכו " אע, ואפילו בבית אסור ללוש ביום המעונן כנגד חלון פתוחב
  :8 כגון שהוא פתוח לרוח צפון,7לעולם

 וגם השמש לא יוכל לזרוח , אפילו ביום שאינו מעונן, ונהגו ליזהר שלא ללוש כנגד חלון פתוחג
 והוא לא ירגיש , מכל מקום יש לחוש שמא פתאום יתכסו השמים בעבים ויהיה יום המעונן.לתוכו
 אם יבאו עננים ,ת אויר הרקיע מה שאין כן כשלש תח. שיסיר מיד את העיסה מכנגד החלון9בדבר

______________ 
  : עיקרי ההלכות שתבארו בסימן זה1
  ).ח- א"ס(לישה במקום השמש והתור והחלון ) א(
  ).ט"ס(לא עסק לא להיח העיסה ב) ב(
  ).יא- י"ס(שיעור מיל ) ג(
  ).ג- ב"סי(סימי חימוץ ) ד(
  ).ז- ד"סי(ציון הידים במים ושפיכתן ) ה(
  ).כד- ח"סי(יקוי כלי הלישה ) ו(
  ).ז- ה"סכ(הוספת קמח בעיסה רכה ) ז(
 ).לב- ח"סכ(זהירות בעת הלישה ) ח(
 .)אין לשין במקום השמש (א"ס ע"ווש טור .)דרש רבא אשה לא תלוש בחמה (א ,מב דף דרבא מימרא 2
 .)שחום השמש מחמם העיסה ומחמץ (א"ס לבוש .)לפי שחום השמש מחממת (בחמה לא ה"ד שם י"רש 3
 י"ב הובא ב). הרקיעת ללוש ולקטף לצל תחר מכאן כי ביום שאיו מעון מותאהר (א ,מב ג"ח ה תיב ירוחם רבו 4

 .א ק"ס ז"טוב, הסימן ריש
 אלא ,ולא מיבעיא מיתב בשימשא ומילש דאסור(ב ,  יבף"רי .)יומא דעיבא כוליה שמשא (ב"סע ,כח דף יומא 5

 מאי טעמא , ואף על גב דלא פלה שמשא בההיא דוכתא,אפילו מיתב תותי רקיעא ביומא דעיבא ומילש אסור
דיומא דעיבא משום , תחת כל אויר הרקיע וביום המעון אסור(א " סע"ושו טור .)יומא דעיבא כוליה שימשא

 .)כוליה שמשא
 שהעבים עומדים , ואיה יוצאת דרך חלון כגד חלוות,שהחמה בוקעת בכל מקום, אפילו במקום צל (שם י"רש 6

 .) עליהם ובוקעת בכל פיסוק שבהןתבפיה והיא מתפשט
ותלי הבית והיא לשה בכ,  של רקיע במערב]ו[אם לשה ממש בערב שהחמה עומדת בשיפול (קכב 'סי הדשן תרומת 7

 לפי , לפי שהחמה מתפשטת ויוצא בכל מקום ...יראה דיש לחוש ביום המעון... מאחורים גבוהים לצד מערב 
 .)שהעבים עומדים כגד חלוה

 .לעולם אין השמש ראית בצד צפון של האדם, שהרי בחצי העולם הצפוי 8
 אם החלון פתוח למזרח והיא לואפי, ן פתוחוראה דלפי מה שהגו ליזהר שלא ללוש תחת חלו (שם הדשן תרומת 9

דזימין ,  ביום שאיו מעוןלויש לחוש מטעם דלעיל ואפי, לשה אחר חצות שכבר סיבבה החמה לדרום
,  הגו ליזהר מללוש גד החלון הפתוח אפילו אין שם שמשועל כן (א"ס א"רמ .)דמתקשרים העבים ולאו אדעתיה
 .)שמא יהיה מעון ולאו אדעתיה
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  :10 מיד ירגיש בדבר ויכניס העיסה לבית מיד,ותתכסה החמה

 אפילו אם השמש זורח לתוך ,11 אבל מן הצד של חלון מותר ללוש. וכל זה כנגד החלון ממשד
  :12 והוא לש בצל קרוב למקום זריחת השמש,החלון

 מותר ללוש ,פ שהשמש זורח שם" אע, אבל אם הוא סתום בזכוכית. וכל זה בחלון פתוח ממשה
  ):14ומכל מקום צריך ליזהר שלא תחמם העיסה (13כנגדו

 לא יוליכם , וכן כשמוליך המצות לתנור לאפותן ביום, יש ליזהר כשמוליך קמח של פסח ביוםו
 ואין צריך לומר שלא יוליכם מגולין במקום זריחת .מגולין תחת אויר הרקיע אם הוא יום המעונן

  .16סה אותן במפה אלא יכ,15השמש

כששהה כדי הילוך  (17 דשמא נדבק בה מעט בצק ונתחמץ,ואין לכסות פעמים הרבה במפה אחת
  .19כמו שיתבאר) 18מיל

  :)21ה"עיין סימן תנ (20 אין צריך לכסותן כלל, או אפילו בבין השמשות,ואם מוליכן בלילה

______________ 
 מאחר שלש בצל , דהכא ליכא למיחש ליום המעון,ואפשר דאף בעל תרומת הדשן מודה בהא (א ק"ס משה רכיד 10

 אז גוזרין שמא יהיה , דאין הצל ראה שם וליכא היכרא, אבל כשלש גד החלון,אית ליה היכרא דאין כאן שמש
 .) השמש ירגיש מיד בדברה ותתכס דכשיבואו עים,אבל מותר ללוש בצל תחת הרקיע (א ק"ס א"מ .)יום המעון

אף , בעין שאי אפשר לשמש לזרוח אל מקום הלישה, או רחוק מן החלון, כ מן הצד של חלון"משא (ג ק"ס י"ח 11
. ג עיין שם"רע' וזה כוות הרוקח סי. מותר ללוש... אם יהיה השמש בכל שטח הרקיע ביומא דעיבא דכולא שמשא 

 במקום שהיתה , ולא בבית, לא תשב לא בחצר,ואם הוא יום מעון(ברוקח שם ש "והייו מ). ל"וכן משמע במהרי
 ).ברוקח, במקום שהחמה יכולה לזרוח, ואפילו בבית(סז ' ל אפיית המצות ע"ובמהרי). חמה זורחת

אין , רק שהוא קרוב אל השמש, דכל שאיו לש ותקרב אלא השמש ממש, ס ופוסקים"ומבואר בש (א ק"ס י"ח 12
 .)לחוש

אפילו הכי מותר ללוש גדה , אף אם היא של זכוכית כדרך סתם חלוות, אבל אם החלון איו פתוח (ד ק"ס י"ח 13
  .)וכן ראיתי והגין ללוש גד חלון סתום של זכוכית... 

 ).אם אין בה מחיצה של זכוכית, וכן חלון שבכותל(ד " סתלג 'סי עילשתבאר ל, כמו לעין בדיקת חמץ לאור החמהו
 ). חום השמש עובר דרך דפות הכלי ...ואם מוליכן בכלי זכוכית(ט "תה ס' עיל סיכדל 14
 מגולה תחת הרקיע במקום זריחת , ולא המצות, ולא המים,ואין לטלטל לא קמח (קצג 'סי ווייל י"מהר ת"שו 15

צות לתור יש ליזהר מלהוליך המ (א"ס א"רמ .ו ק"ס משה דרכי הובא ב.) וביומא דעיבא תחת כל הרקיע,השמש
  .)וכן המים או הקמח. תחת הרקיע מגולה

 .והולכת המצות לתור, וכאן מבואר דין הולכת הקמח. ט"תה ס' הולכת המים תחת אויר הרקיע תבארה לעיל סי
, המצות כשושאים דרך החצר אל התור, ל"ר שלום ז"ראיתי בבית מה( ג אות שצ 'סי ש"מהר ומהגי הלכות 16

וכן . וכן המצות כשושאין לתור, לעולם יש לכסותם (סח 'ע המצות אפיית 'הל ל"מהרי .)שואות תחת הסרבל
א שם " רמ.שם משה דרכי הובא ב). כששאו המצות אל התור דרך החצר כסו על גבן סרבל,ש"עשוי בבית מהר

 ). מגולה תחת הרקיע...ואין לטלטל (
 .ז ק"ס י"ח הובא ב.) דשמא דבק בו בצק ותחמץ,ות פעמים הרבה על המצחדואין להיח סדין א (ב ק"ס א"מ 17
 .כדי הילוך מיל, מאז דבק בה מעט בצק עד עתה, הייו אם שהתה המפה 18
 אם רוצה ,וסדין שעשו עליו מצות פעם אחת (ל"וס, ) הרי זה חמץאם היחוהו בלא עסק כדי הילוך מיל(ט "ס 19

 .) אלא צריך לכבסו היטב,בק בו לפי שהחמץ ד, לא די לו בהדחה,'לעשות עליו פעם ב
 שהרי כבר שקעה החמה , ליכא למיחש למידי ...בשעה שממלאים אותו בערב מן ההר (קטו 'סי הדשן תרומת 20

 ).אבל בין השמשות אין לחוש(ק ב "א ס" מ.)קודם וליכא למיגזר כלל
המעיין שמוליכן משם לביתו  כגון בשעת שאיבתן מההר או מ,כשמוליך המים בלילה או בבין השמשות (ט סעיף 21

 . מראי מקומות וציויםוראה .) שהרי כבר שקעה החמה ולא יתחממו עוד, אין צריך לכסותו כלל,דרך אויר הרקיע
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אחוריו או מצדיו  אבל מ. שמחמם העיסה22 מפני חום התנור, לא יתקרב ללוש אצל פי התנורז
  .23מותר ללוש

 אבל ,במה דברים אמורים בתנור שאופין בו שהוא עשוי מלבנים עבים ואין חומו שולט חוץ לדפנותיו
 לפי שהוא מחזיק חומו ביותר ומתפשט ,תנור בית החורף שהוסק אין ללוש בסמוך לו מכל צדדיו

 עד ,25קה אין ללוש באותו בית אם מרגישים שם חום ההס, ואף ברחוק ממנו,24חומו חוץ לדפנותיו
  : לפיכך נכון שלא להסיק תנור בית החורף בו ביום,26שיפתח הדלת והחלונות שיצא החום

 ואם לאו ,28 באכילה27 אם על ידי כן הוחמה העיסה אסורה, או סמוך לתנור, עבר ולש תחת השמשח
  :30 אפילו לש במזיד,29מותרת

  לא להניח העיסה בלא עסק

  .31העיסה בלא עסק אפילו רגע אחד לכתחלה אסור להניח ט

  .32 אינו בא לידי חימוץ, אפילו כל היום כולו,וכל זמן שעוסקין בבצק

______________ 
וכן יראה שאין כון ללוש קרוב ( ב"פ סוף ש"רא ). ולא אצל פי התור, ולא אצל האש,תשב בבית( רעג 'סי רוקח 22

ולא יתקרב  (א"ס ע"שו).  מפי חום התור,תתקרב האשה ללוש אצל פי התורואל ( טור ). מפי חום האש,לתור
 .)מפי חום התור, ללוש אצל התור

 .) אפילו קרוב לתור לית לן בה, אלא באחוריו או בצדיו,משמע בשלא אצל פי התור (ואל ש"ומ ה"ד ב"ס ח"ב 23
משמע דכל שאיו אצל פי התור אין , תורבטור כתב אצל פי ה (ט ק"ס י"ח .אצל ש"ומ ה"ד א"ס ח"פרהובא ב
 .)מכל מקום ראה לי דהיא היא. ש שכתב סתם שאין ללוש קרוב לתור"אכן המחבר העתיק לשון הרא. לחוש

שעשוים מלבים , בתורים שלו שאופין בהם, דכל שאיו קרוב לפי התור אלא מאחוריו אין לחוש (שם י"ח 24
כ אם איו קרוב לפי "משא, רק דרך פי התור יש לחוץ, בתור בית החורףשאין החום שולט לחוץ כמו , עבים
 .)התור

 שם י"ח ).אבל בבית שהתור בו הוא חם ביותר, וכתבו הגאוים דווקא בבית שאין התור בו(מד ' ג סי"אגודה פ 25
  .)דהאגודה לא קאמר אלא בתורים של בית החורף שעל ידי ההסקה מחזיק חומן(

 או שלש בבית שהוסק בו תור בית החורף , כגון סמוך לפי התור שאופין בו,במקום חם(א "סי לקמן גם וראה
 ).אם שהה הבצק בלא עסק יכול לבוא לידי חימוץ אפילו בפחות משיעור מיל, ומרגישין חומו עדיין

 .)הא חום ההסק יפתח הדלת והחלוות עד שיצ... פשוט דבית החורף שהסיקו בו בתור ם כן גהורא (א ק"ס ז"ט 26
 דוקא ראה לי ו. כשלש סמוך לתורוא הדין וה.ח אוסר"וב. עברה ולשה תחת השמש הפת מותרת (טו ק"ס א"מ 27

 אם לא שתהו שם עד ...אם הלים באויר  (ח"ס תה 'סי לעיל גם וראה .כו ק"ס י"ח הובא ב.)כשהוחמה העיסה
 ) אלא מצאן צוים,כדי שיוחמו המים בחום השמש

 מותר , או להשהות עד לאחר הפסח,אבל בהאה... יש אוסרין באכילה ... לש בחמין ( ז"סכ תה 'סי עילכדל 28
 ). אפילו לש בחמין במזיד,לדברי הכל

עברה ולשה תחת השמש הפת  (ה"ס ע"שו .) הפת מותרת...ואם עברה ולשה תחת השמש  (ב"הי ה"פ ם"רמב 29
 ).מותרת

 .אי מקומות וציוים מרוראה ."עברה ולשה"שהרי כתבו  30
 כפירוש .) ולא תגביה ידה מן התור עד שתגמור את כל הפת...דרש רבא אשה לא תלוש  (א ,מב דף דרבא מימרא 31

  .)לא ייחו העיסה בלא עסק ואפילו רגע אחד (ב"ס ע"ושו טור .)כלומר תהא עוסקת בבצק כל שעה (שם י"רש
 ).ט"ת' ת העיסה אפילו רגע אחד בלא עסק כמו שיתבאר בסישלכתחלה אסור להשהו(א "תו ס' וכן הוא לעיל סי

שלכתחלה אסור להשהות הבצק בלא (ח "לקמן סי). שלא תהא העיסה פויה מעסק אפילו רגע אחד(ה "תז ס' סי
אסרו להיח עיסה בלא עסק לכתחלה אפילו רגע אחד כמו (א "תסה ס' סי). עסק אפילו פחות משיעור מיל

  ).ט"ת' שתבאר בסי
  ).54הערה (ושם , ) אם ייחוהו בלא עסק מיד יחמיץ,לאחר שתחמם על ידי עסק הידים(א "ועוד תבאר לקמן סי
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  .33 הרי זה חמץואם הניחוהו בלא עסק כדי הילוך מיל

 , אין השהיות מצטרפות לכדי הילוך מיל,ואם שהה פחות ממיל וחזר ונתעסק וחזר ושהה פחות ממיל
  .34ת החימוץ מעט שהתחיל להתחמץ בשהייה הראשונהשהעסק שמתעסק בו בינתיים מבטל א

 שמרדדין המצות ד או הרידו, כגון בעיטת הידים בעיסה,במה דברים אמורים כשנתעסק בעסק גמור
 אינו נקרא עסק גמור לבטל החימוץ מעט , אבל הניקור שמנקרין המצות כדי שלא יתפחו.בעץ עגול

 נקרא עסק קצת לענין שאין המצה בא לידי  ומכל מקום.שהתחיל כבר להתחמץ בשהייה הראשונה
  .35חמץ בשעת הניקור

 לפי שעדיין לא , לאפותה מידי אפשראבל מה שנוהגין המון עם כשרואין מצה העשויה מונחת וא
 וכדי שלא תבוא לידי חימוץ משפשפין בה , או מפני שאין לה מקום בתנור,גרפו הגחלים מן התנור

ולכך יש ליזהר שלא  (36ה היד מחממת את הבצק וממהר להחמיץ ואדרב, אין זה מועיל כלום,בידים
  שלוםבריד

 
 ,כל זמן שאדם עוסק בבצק (ג"הי ה"פ ם"רמב .)כל זמן שעוסקות בבצק איו בא לידי חימוץ (ב"ע ,מח דף ברייתא 32

  .) איו מחמיץ,אפילו כל היום, וכל זמן שמתעסקים בו (שם ע"ושו טור .) לידי חמוץ איו בא,אפילו כל היום כולו
 ,קמח שפל עליו דלף היורד מן הגג (ז"סט תסו 'סי לקמןלמדים מהאמור , "אפילו כל היום כולו"מה שהוסיפו ו

תיא רבי יוסי  (ב ,טלומקורו בברייתא ).  שטרדת הדלף מוע מלהחמיץ, איו בא לידי חימוץ,אפילו כל היום כולו
 .) איו בא לידי חימוץ, אפילו כל היום כולו, קמח שפל לתוכו דלף,ברבי יהודה אומר

ואם היחו  (שם ע"ושו טור .  מיל...שמעון בן לקיש כדי שילך אדם ' ר אבהו אמר ר"א (א"ע ]ו[מ דף ]לקיש ריש[ 33
  .)הוי חמץ, בלא עסק שיעור מיל

אין מחמיצין את (ג "תסב ס' לקמן סי). שהו עליו כשיעור מיל הוא בא לידי חימוץ(ז "תג סי' וכן הוא לעיל סי
תסה ' סי). שלא שהתה שיעור מיל בלא עסק ... העיסה שילושה בהם אלא אם כן שהתה שיעור מיל בלא עסק

 שיעור ...ן  כששוהי...שהן מתחמצות (ג "תסו ס'  סי).וכל פחות מכשיעור איו בא לידי חימוץ, כשיעור מיל(א "ס
אם (ב "תסז ס' סי).  הרי זה אסורואם שהא שיעור מיל(ז "וסט, )יבואו לידי חימוץ כשישהו שיעור מיל(ו "וס, )מיל

  ).שהו עליו כשיעור מיל הוא בא לידי חימוץ(ז "וסי, )הן שוהין במים שיעור מיל יכולין הן לבא לידי חימוץ
עד שמתחלת הלישה עד סוף אפייתה ישהה פחות מהילוך , הלמהר מאד בליש, ובימיו מתאמצים במאפיות המצה

 .מיל
כ מאי "דאל, ד דאין מצטרפות" ראה לע,ושהיות אי מצטרפות לעין הילוך מיל (א 'סי החדשות ל"מהרי ת"שו 34

וכי היאך איפשר להתעסק כל היום בכל הבצק , כל זמן שעוסקין בבצק אפילו כל היום איו בא לידי חימוץ קאמר
 כל היום כולו אי לואפי  וראייה מטיף טיף ...בכל היום להילוך מיל שהה כאן מעט וכאן מעט שיצטרףשלא י

 'סישכותב ב,  התשובה כתבה אל תלמידו בעל תרומת הדשן.)מצטרפי ההפסקות  ואמאי לא...איפשר להחמיץ 
דגן שפל , כל שעה' איתא פוהביא ראייה מהא ד, דאין ראה לו להחמיר, ואחד מהגדולים השיב לי בתשובה (קכג

 .)משמע שיש בצירוף השהיות בין טיפה לטיפה כשיעור.  כל היום כולו איו בא לידי חימוץלולתוכו דלף אפי
כגון , דאם העסק בין שהייה לשהייה עסק גמור הוא, וחד מרבוותא השיב לי שיש לחלק בדבר (שם הדשן תרומת 35

דעסק כזה יכול , ג אין השהיות מצטרפים"כה,  את המצות בעץ עגולוכגון הרידוד שמרדדים, בעיטת הידים בבצק
 אף על פי שיש בו כח לעכב שלא יתחיל להתחמץ כל זמן ,אבל עסק אחר מועט. לבטל מה שכבר התחיל להתחמץ

לכך ראה  ... וכן ראה לחלק,  אין בו כח לבטל מה שהותחלו כבר להתחמץמו כןאמם כ ... שמתעסקים בו
 שכל זמן שעוסקים בו כך איו בא , לעין זה לבד יחשב, אף על גב דיש לחשבן לעסק,רין המצותשהקור שמק

 כתוב רומת הדשןובת (ד ק"ס א"מ .י"ב הובא ב.) לא חשיב עסק כל כך לבטל השהיותכל מקום מ ...לידי חימוץ
 שהיות ,ר שמקרין המצות אבל בקו. ואין שהיות מצטרפות, הידים ורידוד מבטל החימוץתדעסק גמור כגון בעיט

  .) ואף על פי שמקר במקום זה שוהה במקום אחר.מצטרפות
 , טוב למהר לעשותו בכל מה דאפשר... אבל היקור שמקרין המצות כדי שלא יתפחו(ח " ססוף תס 'סי לקמן וראה

 ).שהרי כשמקר מקצתה האחד שוהה מקצתה השי בלא עסק כלל
 קודם , אחר שתיקם,ומה שרגילין העולם לשפשף עם ידיהם על גבי המצות (סו 'ע המצות אפיית 'הל ל"מהרי 36

 אדרבא מחמת השפשוף יתחממו יותר ,דאין זה מתעסק, אין בו ממש, ואומרים לא יהו מוחים פוים, אפייתן
 דלא קרי עסק , לא יפה הם עושים,ואותם המעבירים ידיהם על המצות (קצג 'סי ווייל י"מהר ת"שו ).ויתחמצו
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  .37ו"תנ' עיין סי) להניח היד על הבצק שלא לצורך

 ישברנה ויעשנה חתיכת ,)אם מתיירא שלא תשהה שיעור מיל חוץ לתנור ותחמיץ(אלא כיצד יעשה 
  .38 כדי שהעסק יבטל החימוץ,בצק ויחזור ויתקנה כבתחלה

 שיש לחוש שמא כשיתקנה פעם שניה לא יערוך ,ר שלא יבא לידי כךומכל מקום לכתחלה טוב ליזה
 והרי זה כעין מצה כפולה שנוהגין , אלא יהיה בה סדקים וכפילות,אותה יפה יפה שתהיה גוש ממש

  .40א"תס'  כמו שיתבאר בסי39לאסור

 עד שיתחילו לגרוף הגחלים מן ,לפיכך יש להזהר לכתחלה שלא להתחיל להעריך המצות ולרדדן
 וגם מתחלה לא יתחילו ללוש העיסה עד זמן מה אחר שהוסק .41 כדי שיוכלו לאפות מיד,תנורה

 וכל זה . בכדי שמיד אחר הלישה יוכלו לגרוף התנור ולהתחיל להעריך המצות ולאפותן מיד,התנור
  :42 אבל בדיעבד אין לאסור אלא אם כן נשתהה שיעור מיל בלא עסק,לכתחלה

  שיעור מיל

 , מהלך אדם בינוני ביום בינוני44 שהרי אמרו חכמים.43 רביעית שעה וחלק עשרים שיעור מיל הואי

  שלוםבריד

 
 .ג ק"ס משה דרכי הובא ב.) אבל כשמעבירין ידיהם על המצות גרע טפי,אלא העריכה והלישה או כשוקבין המצות

 .)אין להעביר ידיו על המצות ולשפשף בהן (שם א"מ
 ז"תה סי'  וכן הוא לעיל סי.) שהיד מחממת קצת,טוב ליזהר שלא להיח היד על הקמח שלא לצורך (ה סעיף 37

 .)שהיד מחממת מעט(
אם רואה אדם  (מד 'סי ג"פ אגודה .) מוטב שישבר וילוש פעם שייה,ואם אין יכול לאפות המצה (רעט 'סי רוקח 38

 סז 'ע המצות אפיית 'הל ל"מהרי הובא ב.)טוב לשברה וללוש פעם אחרת, שהחתום משהא מצתו מלרדותה לתור
 ג ק"ס א]ס[ת 'סי משה דרכי ).גודה ורוקחוכן בא,  לחזור ולקטף פעם אחרת,ל כךויש סוברים כששהו המצות כ(
 .) בספר אגודה וברוקח מתיר לשברן ולחזור ולערכן, דאם ירא שלא ישהו המצות שיעור מיל...ל כתב "ובמהרי(

 כדי שהעסק יבטל ,מותר לשברה ולחזור לעשותה,  וירא שלא תבא לידי חימוץ,ואם המצה עשויה (ב"ס כאן א"רמ
 ).החימוץ

שוכבות ' או ב,  דשמא לא יקטפו בשית יפה ויתחמץ יותר והוי כמצה כפולה,ון להתרחק ממווכ (שם ל"מהרי 39
 כי ,ואו לא הגין הכי( דרכי משה שם .) שאסורים משום דאין האש שולט בייהם והחמיצו,בתור זו על גבי זו

 ו ק"ס א"מ .)לכתחלהמיהו טוב ליזהר  (שם א"רמ).  והוי כמו מצה כפולה,שמא לא יערכה פעם שיה היטב
 משום שאין האש שולט ה שאסורה כפולה והוי כמצ, דבוקחדגוש א'  שלא יהי,הדשמא לא יקטפו יפה בפעם שי(

 ).שם
 כי שמא לא היה חום האש ,יש בו חשש חימוץ ...  ותדבקה שם במקום הכפל,מצה שתכפלה בתור (טז סעיף 40

 .) ותחמץ שם קודם שהתחיל לאפות שם,מידיכול לשלוט בכח בין הדבקים להתחיל לאפות שם 
כדי , עד שיגרפו התור בתחלה, ומאד צריך להזהר שלא להתחיל להעריך ולרדד (א ,יט מוקאטש הזכרוות 'ס 41

 .)כל זה הוא עיקר גדול בהכשר המצה. ולא ישהו אפילו רגע אחד, ולא יעמדו בחוץ, שיוכלו ליתן בו מזאת המצות
דאם יגרוף כל התור ואחר , וראה דלאו דוקא כל מגריפות התור(ק יב "י ס"ובח, ט"הגה הגדולה כסתהובא ב

אלא דלא יתחיל להעריך עד . על ידי זה יצטן התור מאוד לפעמים, גם יקרו, כך יתחיל להעריך ולרדד המצות
 ).ז" וכן ראיתי והגין בבית הגאון מוח.שיתחיל לגרוף כדי שיוכל לאפות מיד

כדי שיוכל מיד אחר הלישה לגרוף התור ,  מתחלה לא יתחיל ללוש עד זמן מה אחר שהוסק התורגם( שם י"ח 42
ולכתחלה , מכל מקום בדיעבד אין איסור כל שלא שהה שיעור חימוץ... ולהתחיל להעריך המצות ולאפות מיד 

  ).יזהר
  . דקות18שהן  43

לפי חשבון מהלך אדם ביוי עשר , ים מן השעהושיעור מיל רביעית שעה וחלק עשר (ה"בהג קכג 'סי הדשן תרומת
שיעור הילוך מיל  (קצג 'סי ווייל י"מהר ת"שו .) מי שהיה טמארקכדאיתא פ, ב שעות"פרסאות ביום שהוא י

 , וכן בפרק מי שהיה טמא,כדמשמע בתוספות פרק קמא דפסחים. דהייו רביע משעה וחלק אחד מעשרים משעה
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 תחלק ,46ב שעות" והיום י, ארבעים מיל הוא,45דהיינו בימי ניסן ותשרי שהיום והלילה שוין
 שהרי עשר שעות . יגיע לכל מיל רביעית שעה וחלק עשרים משעה,ב שעות לארבעים מיל"הי

שעות כשתחלקם לארבעים חלקים יגיע '  והב,ל חלק רביעית שעהחלקים יגיע לכ' שכשתחלקם למ
  .47לכל חלק עשרים משעה

 שימי ניסן 50 לפי שיש אומרים.49 על זה ואומרים ששיעור מיל הוא שני חומשי שעה48ויש חולקין
ב " יש בהם יותר מי,ותשרי שאדם יכול להלוך בהם ארבעים מיל מעמוד השחר עד צאת הכוכבים

 לפי שיש שעות ,ד במעת לעת נקראין שעות בינונית"רוש אותן שעות שיש מהן כפי(שעות בינונית 
 ואינן נקראין ימים בינונים אלא לפי שמהנץ החמה עד שקיעתה הוא .)52ח"נ'  שנתבאר בסי51זמניות

 שהרי .ב שעות בינונית" ולפי זה על כרחך יש מהנץ החמה עד שקיעתה י,כמו משקיעתה עד הנצה
 ומהנץ החמה עד שקיעתה אין אדם יכול להלך כי אם שלשים ,עות בינוניתד ש"המעת לעת הוא כ

 תחלקם לשלשים ,חומשין' ב שעות יש בהם ס" שהרי בי. אם כן מגיע לכל מיל שני חומשי שעה,מיל
  .חלקים יגיע לכל חלק שני חומשין

שם הפסד  אם אין , ומכל מקום יש להחמיר כסברא הראשונה.53ולענין הלכה העיקר כסברא האחרונה
  שלוםבריד

 
רביעית שעה וחלק מעשרים מן  ושיעור מיל הוי (ב"ס ע"שו .)ב שעות" דהייו י,וםמילין בי' דמהלך אדם ביוי מ

  .)השעה
 שהן ).אמר רבה בר בר חה אמר רבי יוחן כמה מהלך אדם ביום עשרה פרסאות (א ,צד ושם. ב ,צג דף יוחן רבי 44

  .ארבעים מיל
 .)ת שויןוביום ביוי דתקופת יסן ותשרי שהימים והלילו (כמה ה"ד שם י"רש 45
 .)ב שעות" שהוא י,לפי חשבון מהלך אדם ביוי עשרה פרסאות ביום (ב ק"ס ז"ט 46
שעות כל ' ואחר כך תחלוק הב, כשתחלוק עשר שעות לארבעים חלקים מגיע לכל מיל רביעית שעה (י ק"ס י"ח 47

 .)צא מגיע לכל מין עוד חלק עשרים מהשעה, שעה לעשרים חלקים
והוא כדי שי חומשי , ושיעורו כדי שיהלך אדם ברגליו הלוך ביוי מיל אחד (ב"מ ג"פ המשיותרוש בפי ם"רמב 48

 ).ושיעור זה כזמן שי חומשי שעה. כדי שיהלך אדם מיל בהליכה ביוית(ב שם " רע.)שעה מן השעות השוות
 . דקות24שהן  49
ה אמר רבי יוחן כמה מהלך אדם ביום  כי הא דאמר רבה בר בר ח...אמר עולא  (שם עולא לפירוש ,שם יוחן רבי 50

 פשו , מעלות השחר ועד הץ החמה חמשת מילין משקיעת החמה ועד צאת הכוכבים חמשת מילין,עשרה פרסאות
 כשיהלך , שהוא יכול להגיע לירושלים אחר חצות...חמשה עשר מיל  (ט"ה ה"פ פסח קרבן 'הל ם"רמב .)לה תלתין

לוך יוהוא שיעור שיהלך אדם ברגליו ה, חמשה עשר מיל (מודיעים ה"ד א"מ ט"פ המשיות פירוש .)ברגליו בחת
  .)ביוי מעלות השמש עד בין הערבים

מילין ' וה, מילין מעלות השחר עד הץ החמה' דהייו ה, שאמר עולא שם בגמרא דמהלך אדם ביוי (י ק"ס י"ח
מצא , ב שעות מתחשבים כן לדעתו"שהי, פשו להו תלתין מילין מהץ עד השקיעה, מהשקיעה עד צאת הכוכבים
ומץ החמה . שהן שלשים מיל, ב שעות"והייו שמץ החמה עד שקיעת החמה הן י). שעולה החשבון לשי חומשין

 . דקות24יוצא אם כן שמהלך מיל אחד הוא . ו מיל"שהן ט, שעות' עד חצות היום הן ו
 ).ולא שעות זמיות, ד מיום ולילה"כל אחת חלק כ, כל השעות הם בשוה, פירוש(י שם "ח 51
 .)ב שעות" שכל יום בין ארוך בין קצר חלק לי,ושעות אלו הם זמיות (ג סעיף 52
  . דקות24שמהלך מיל הוא  53

דהייו שמהלך , )חומשים' שעות וד' דהייו ד, פרסאות של אדם ביוי המהלך ברגליו' ג (ג"ס רמט 'סי לוכן הוא לעי
  . דקות48-  שעות ו4הן , )24X12=288(ב מיל "שהן י, פרסאות' וג,  דקות24מיל הוא 

 שהוא בכדי חומש שעה וחצי חומש משעות השוות , יהודהביבין השמשות דר(וכן ביאר רביו בסדר הכסת שבת 
כדאמרין ,  דקות18רבעי מיל הם ' וג,  דקות24 דהייו שמהלך מיל הוא .))ח מיוטין" והן י,ד במעת לעת"שהן כ(

  ).שלשה חלקי מיל... רבי יהודה ... ואיזהו בין השמשות  (ב, לד שבת בגמרא
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  שלוםבריד

 
*  

דהייו שמהלך , ) שהוא שיעור שעה וחומש,מילין' שיעורו עד כדי הילוך ד (ג"קפד ס' סיתבאר לעיל ומכל מקום 
  . דקות72מיל הן ' וד,  דקות18מיל הוא 

 ואם  ...מילין' כוכבים הוא מהלך ד' השקיעה עד צאת גשמתחלת  (ה"רסא ס' סילעיל , )ת"בשיטת ר(וכן ביאר רביו 
הרשות , דהייו שעה ורביע זמיות קודם הלילה, רוצה להקדים ולקבל עליו תוספת שבת מפלג המחה ולמעלה

ואם רוצה להוסיף ולקבל שבת ). השוות( דקות 72מילין הן ' ומהלך ד,  דקות18דהייו שמהלך מיל הוא  .)בידו
  .הרשות בידו, קודם צאת הכוכבים) זמיות( דקות 75ם שה, מפלג המחה

 שהוא קרוב ,מילין ורביע'  שעד כדי הילוך ג,דעת רביו תם וסיעתו(בסדר הכסת שבת , ת"וכן ביאר רביו בשיטת ר
כדי "ו,  דקות72מיל הוא ' ומהלך ד,  דקות18דהייו שמהלך מיל הוא ). יום אחר השקיעה הוא ,לשעה ביוית

  ".שהוא קרוב לשעה",  וחצי דקות58הוא " מילין ורביע' הילוך ג
ושיעורו כדי שיהלך  (ב"ג מ"בפירוש המשיות פסחים פשהרי כתב  ,ם עצמו"הפרש זה הוא בדברי הרמבוהמקור ל

 24דהייו שמהלך מיל הוא , )והוא שיעור מן הזמן שהוא שי חומשי שעה, אדם ברגליו הליכה ביוית מיל אחד
  .דקות

 ,ועמוד השחר הוא האור הוצץ בפאת מזרח קודם עלות השמש (א"א מ"ברכות פבפירוש המשיות מקום כתב ומכל 
  . דקות72מיל הוא ' ומהלך ד,  דקות18דהייו שמהלך מיל הוא ). בכדי שעה וחומש

*  
ל "מיל קיי' דולעין שיעור ,  דקות24ל שהוא "שלעין שיעור מיל קיי, כי כך כמעט מפורש בגמרא,  זההפרשוהטעם ל

  . דקות72שהם 
איזו היא דרך רחוקה מן המודיעים ולחוץ וכמדתה לכל רוח דברי  (ב, שהרי המקור לכל זה הוא במשה פסחים צג

 סבר לה כי הא דאמר רבה .אמר עולא מן המודיעים לירושלים חמשה עשר מילין הויא (ובגמרא שם. )רבי עקיבא
 , מעלות השחר ועד הץ החמה חמשת מילין, ביום עשרה פרסאותבר בר חה אמר רבי יוחן כמה מהלך אדם

ומעלות ,  דקות24 ששיעור מיל הוא דהייו).  פשו לה תלתין,משקיעת החמה ועד צאת הכוכבים חמשת מילין
 ומץ החמה עד חצות הוא מהלך חמשה עשר מילין . דקות120שהם , השחר עד הץ הוא מהלך חמשת מילין

)24X15=360( , שעות 6שהן.  
תדע כמה מהלך אדם , מיתיבי רבי יהודה אומר עוביו של רקיע אחד מעשרה ביום (א,  צדמרין שםאמם אחר כך א

 משקיעת החמה ועד צאת הכוכבים ארבעת , ומעלות השחר עד הץ החמה ארבעת מילין,ביוי ביום עשר פרסאות
מסקת דהייו ש". ובתא דעולא תיובתאתיובתא דרבא תי.  מצאת עוביו של רקיע אחד מעשרה ביום,מילין

 ,ארבעת מיליןא מהלך מעלות השחר עד הץ הוו,  דקות18ששיעור מיל הוא  ,ל כרבי יהודה"דקייהיא הגמרא 
  . דקות72הם ש

 ביאר,  דקות18רבי יהודה היא שמהלך מיל הוא ל כ"קייוהרי , )כמובא לעיל( דקות 24ל שמהלך מיל הוא "ואף דקיי
הייו מרבי , ג דעולא איתותב"דאע, ם"שראה לי ליישב דברי הרמב"  :)ק ט"י ס"א ס"רכות פב(ט "מעדי יוב

אבל מכל מקום לא דחו בזה דברי , מילין' והוה דלא כעולא דאמר ה, מילין' יהודה דשמעין ליה דאמר בהדיא ד
קאמר עולא , ים ולחוץדאמר איזהו דרך רחוקה מן המודיע, דהא איהו אדברי רבי עקיבא דמתיתין דהתם, עולא

עירובין " [והוה רבי עקיבא כוותיה והלכה כרבי עקיבא מחבירו, והוא ראה וידע כמו שכתבתי... ו מילין "שהם ט
  ].ב, מו

עוביו של "( לפי ץ החמה  דקות72שהם , ל כרבי יהודה"שלעין זמן עלות השחר קיי, והייו שמסקת הגמרא היא
אחד מעשרה "ו,  שעות12שהיום הוא , "ות השחר עד הץ החמה ארבעת מיליןומעל... רקיע אחד מעשרה ביום 

  ). דקות12-  הם שעה ו"ביום
 חמשה עשר וא מהלךמץ החמה עד חצות בערב פסח הכי ,  דקות24שהוא , ל כרבי עקיבא"קיי, לגבי שיעור מילו

  . מיל
פ שמהלך מיל "שאע, הן בסדר הכסת שבתע שלו ו"הן בשו, ם ורביו"יוצא לו אם כן פשוט בגמרא זו כשיטת הרמב

  . דקות72הן ש,  דקות18ארבעה מילין של מיירי ב, מיל' מהלך דמה שאמרו מכל מקום ,  דקות24הוא 
,  דקות18במהלך מיל של מיירי גם הם , ת"רבעי מיל שבדברי ר' וג, ת"מיל ורביע שבדברי ר' שג, ובמילא מובן גם

' כ ג" משא). דקות72(מיל ' שביחד הם מהלך ד, מיל ורביע שבדבריו'  של גת הם השארית"רבעי מיל שבר' שהרי ג
בזה ל ש"ובמילא מובן דקיי, מיל שבגמרא פסחים' לא מתייחסים בזה כלל למהלך ד, רבעי מיל שבדעת הגאוים

  . דקות24הוא שמהלך מיל מיירי ב
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  :מרובה

 אבל לאחר , אלא כשעדיין לא נתחמם הבצק על ידי עסק הידים, לא אמרו חכמים שיעור מיליא
  .54 אם יניחוהו בלא עסק מיד יחמיץ,שנתחמם על ידי עסק הידים

 או שלש בבית שהוסק בו תנור בית החורף , כגון סמוך לפי התנור שאופין בו,וכן במקום חם
 .55 שהה הבצק בלא עסק יכול לבוא לידי חימוץ אפילו בפחות משיעור מיל אם,ומרגישין חומו עדיין

 וצריך לתת לב .56 ולפי יתרון החמימות ממהר הוא להחמיץ,וכן בכל מקום שמרגישין בו חום קצת
  :57לפי הענין

  סימני חימוץ

 כגון , והחמיצה אחת מהן קודם ששהתה שיעור מיל בלא עסק,עיסות כאחת'  אם התחילו ללוש ביב

  שלוםבריד

 
א הועוד כמה הוכחות למסק"סת שבת ע, ד בארוכה"ל בארתי לעוראה עוד מה ). 92הערה (ם באור בסדר הכ

קובץ יגדיל  . מראי מקומות וציוים.ג ק"ס קפד 'סי לדוד תהלה .ו"ס סט 'סי ד"יו פתים מחתשדו בכל זה ב
 ט' עא סי' חוב. י.תורה .טריאל( התלמידים פלפולב 'ע שלום דובר .פב 'ע ד"ח )מופא ' ד ע"ח" אהלי שם" .ק
קובץ אהלי . קלד' ע' א' קוטרס שערי ישיבה גדולה חוב. 38'  גליון רסח ע770 –ש "הערות התמימים וא. ואילך

 .203 ' ע"כבוד רבן" .177' ז ע"קובץ ממגד ירחים ח. 326'  ע"משולחן הארי. "מג' ח ע' תורה חוב
 ורב .)אם ייחוהו בלא עסק מיד יחמיץ, אבל אחר שתעסק בו ותחמם תחת הידים (ד"ס יד כלל ש"ראה ת"שו 54

 כי , אלא כל זמן התעסק בה עד שתכיס הפת בתור,ולעולם לא תגביה ידה מן העיסה (ג ,מב ג"ח ה תיב ירוחם
 ). ומיד שתיחה תחמיץ,ם ואם תיחה מעט העיסה כבר תחממה תחת הידי,כל זמן שתתעסק בעיסה לא תחמיץ

  .)יד יחמיץאם ייחוהו בלא עסק מ, ואחר שתעסקו בבצק ותחמם בידים (ב"ס ע"שו
ואם היחוהו בלא עסק .  איו בא לידי חימוץ, אפילו כל היום כולו,וכל זמן שעוסקין בבצק(ט "ואף שתבאר לעיל ס

 אין השהיות מצטרפות ,ואם שהה פחות ממיל וחזר ותעסק וחזר ושהה פחות ממיל.  הרי זה חמץכדי הילוך מיל
  ). כשתעסק בעסק גמור ...לכדי הילוך מיל

 שהרי כתבו שלאחר ,ש ורביו ירוחם לית להו האי סברא" דמשמע דהרא,וצריך עיון(ק ג " בדרכי משה סהקשה כן
  ).שתחמם בידים לא משערין בשיעור מיל

 אם לא ... בזה רכי משהותימה על האחרוים שלא הביאו דברי הד(ה ואחר שתעסקו "וכתב על זה בביאור הלכה ד
  ).ע" צכל מקום ומ...ע מודה " ובאופן כזה אפשר דכו,צק חם מיירי בשאו רואים שהב...דימא 

ו ירוחם הם מדברי רביה תחמיץ ...ולעולם לא תגביה ידה מן העיסה(ל "אמיחראה שבזה מבאר את , ) ומיד שת
ולא תגביה ) "א, מב(וכדאמרין , )לכתחלה אסור להיח העיסה בלא עסק אפילו רגע אחד(ט "ההלכה דלעיל ריש ס

  .שחשש זה הוא רק לכתחלה, ולכאורה כוותו לומר בזה".  מן התור עד שתגמור את כל הפתידה
כדלקמן סוף , שאסור לכתחלה, ושהה בלא עסק פחות משיעור מיל, אם לש במקום חם, וכך גם בדין השי דלקמן

 .הערה הבאה
 אבל אם יש בו .ך מקום ביוי א, או יתרון שאר חמימות,ושעור זה בבית שאין בו אש (ב י"רס השלם יראים 55

 .) וצריך לתת לב לפי העין. לפי יתרון החמימות ממהר להחמיץ,חמימות או מחמת אש או מחמת דברים אחרים
 אבל לפי ,ושיעור הזה בבית שאין בו אש או שאר חמימות (תר רמז מרדכי .ס אות ה"פ מיימויות הגהותהובא ב

פחות ממהלך מיל ' בבית שהתור בו הוא חם ביותר ואפי(מד ' ג סי"פאגודה  .)יתרון החמימות ממהר להחמיץ
  ).כגון במקומות החמין (יג ק"ס י"ח .) שממהר להחמיץ,במקום חם' שיהי... יש לחוש  (ב"ס א"רמ). מתחמץ

 לפי שהוא מחזיק חומו ביותר ומתפשט ,תור בית החורף שהוסק אין ללוש בסמוך לו מכל צדדיו(ז "וכן הוא לעיל ס
  ). אם מרגישים שם חום ההסקה אין ללוש באותו בית, ואף ברחוק ממו,מו חוץ לדפותיוחו

 ואם לאו , אם על ידי כן הוחמה העיסה אסורה באכילה, סמוך לתור...עבר ולש (ח "תבאר לעיל ס, ולעין בדיעבד
  .וראה גם לעיל הערה הקודמת). מותרת

 .שם מרדכיו מיימויות והגהות יראים 56
 .שם מיימויות והגהות םיראי 57
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 .58 אם שהתה כל כך כמו חבירתה, בידוע שהחמיצה גם השנית,שנראו בה סימני חימוץ שיתבאר
 , מכל מקום כיון שנתחמצה אחת מהן, וגם לא נראו בה סימני חימוץ,פ שלא שהתה שיעור מיל"אע

  :59בידוע שיש שם איזה חמימות שממהר להחמיץ קודם שיעור מיל

 אלא אחד הולך הנה ואחד ,לא נתערבו הסדקים זה בזה אפילו , בצק שהחמיץ עד שיש בו סדקיםיג
  .60 והאוכלו חייב כרת, הרי זה חמץ גמור,הולך הנה

  .61 הרי כל העיסה חמץ גמור,ואפילו אין סדקים נראה אלא במקצת העיסה

ך " שקורין בלייכלי, הנוטה לשחרות63פירוש מראה לובן (62ואם אין בו שום סדק אלא שהכסיפו פניו
 הרי זה ,66 דהיינו שנשתנית צורתו,65עמדו שערותיו מתוך פחד ורתת שפניו מכסיפין כאדם ש,)64א"בל

 שאינו ראוי לאכילה ,67 והוא נקרא חמץ נוקשה.אסור באכילה ובהנאה מדברי סופרים כחמץ גמור
  .)69ב"תמ' סי' עי (68מחמת חמיצותו שלא גמר כל צרכו

______________ 
אם יש עיסה  (אם יש כיוצא בו שהחמיץ, )י"רש, שאין יכר אם החמיץ אם לאו (בצק החרש (א ,]ו[מ דף משה 58

ואם התחילו בשתי עיסות כאחת  (ב"ס ע"ושו טור .) הרי זה אסור,)י"רש,  וכבר החמיצה,אחרת שילושה בשעתה
 .)ילו אין רואין בה סימי חימוץ אפ,בידוע שהחמיצה גם השית, והחמיצה האחת

 ואין , ואפילו התעסקו בו תמיד,דאם יש כיוצא בו שהחמיץ אפילו בפחות ממיל (היחוהו ואם ה"ד ד"ס ח"ב 59
 ילו הכי אפ, לא שתהא בודאי שיעור מיללוזה מיירי אפי (ג ק"ס ז"ט .) הרי זה אסור,רואין בחרש סימי חימוץ

, אפילו לא שתהה שיעור מיל (יד ק"ס י"ח .) מדרואין השיה שהחמיצה,הרבהאמרין שבודאי היה כאן חמימות 
 .)אפילו הכי אמרין מסתמא היה שם איזה חמימות שתחמץ מהר

וחכמים .  דברי רבי יהודה. שתערבו סדקין זה בזה, סידוק. כקרי חגבים,איזהו שיאור (ב ,]ח[מ דף משה 60
  .שאפילו לא תערבו הסדקים חייב כרת, מיםכחכו, )אומרים זה וזה האוכלו חייב כרת

  .מאיר כרביו, )דברי רבי מאיר, )י"רש, סדק לכאן וסדק לכאן (סידוק כקרי חגבים (שם ברייתא
 אלא אחד הולך הה ואחד ,אפילו לא תערבו הסדקים זה בזה, ואם החמיצה עד שיש בה סדקים (ב"ס ע"ושו טור

 .)כרתהוי חמץ גמור והאוכלו חייב , הולך הה
 אין הפירוש דוקא היכי שתפשטו ,תיןדבר פשוט הוא שהסימים הזכרים במתי (קה 'סי מלובלין ם"מהר ת"שו 61

 שהסמים הללו , אז כל העיסה אסורה, אם הם במקום אחד מן העיסהלו אלא אפי,הסדקים על כל שטח העיסה
אי ולד חימוץ של , ה"ק' ם מלובלין סי"וכתב בתשובת מהר (טו ק"ס י"ח .)מוכיחים שכס החימוץ בכל העיסה

  .)כל העיסה אסר, סידוק אפילו במקצת עיסה
ואם אין בו סדק אלא  (שם ע"ושו טור .)כאדם שעמדו שערותיו,  כל שהכסיפו פיו,ואיזהו שיאור (שם משה 62

 .)האוכלו פטור, הכסיפו פיו כאדם שעמדו שערותיו
 .ע שם" בשוהגולה באר הגהת ).ו ללובן שתה מראיתרושפי ('הא כסף ערך ערוך 63
שהוא כמו ירוק שקורין בלשון אשכז , שהוא התחלת השחרות, והוא קו אמצעי בין השחרות והלובן (טז ק"ס י"ח 64

  .)ך"בלעכלי
 .))אשכז בלשון ך"בלייכלי( שקורין לשחרות הוטה ללובן קצת וטה (א"סל תעג 'סי לקמןוכן הוא 

 .) ומתוך פחד ורתת פיו מכסיפין,כאדם שעמדו שערותיו, כסיפו פיוה (ואיזהו ה"ד שם י"רש 65
  ).ושתה צורתו... הכסיפו פיו (י שם "ח 66
 .) הוי חמץ וקשה, אלא הכסיפו פיה,אם אין בה סדק (טור .) שיאור ישרף...ווקשה בעייה  (א ,מג גמרא 67
 תא מאןה " וד,) הואיל והחמיץ קצת ולא גמר,שיאור דוקשה הוא דאיו ראוי לאכילה(שיאור  ה"די שם "רש 68

 ג"סמ .) כלומר חמץ שאיו ראוי לאכילה,וקשה בעייה (זומא ה"ד א ,יג ן"ר .)וקשה הוא דאיו ראוי לאכילה(
ן פירשו חמץ רע שאיו "י ור"ורש (וקשה וחמץ ה"ד א ק"ס א"מ ). רע וקשה לאוכלורושווקשה פי (ד ,ל עט ת"ל

 .)ג"כ הסמ" וכ.ראוי לאכילה
 אף כשיאפו אותה לא תהא ראויה ,ט"ת'  שיתבאר בסי,עיסה שהתחילה להתחמץ ולא הגיעה לחימוץ( כ סעיף 69

 שאין , ומותר לאכלו בפסח מן התורה, הרי זה קרא חמץ וקשה ...לאכילה מחמת חמיצותה שלא גמרה כל צרכה
  ).כן לבערו בערב פסח והצריכו גם ,אבל חכמים אסרוהו באכילה ובהאה .זה חמץ כלל
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  :70וצריך למחות בהמון עם שמשהין העיסות עד שמכסיפין פניהם

   ושפיכתןצינון הידים במים

 צריכה , כשתבוא ללוש עוד לאחר שאפתה עיסה הראשונה,71 אם האשה שלשה היא אופה בעצמהיד
 .73 לפי שידיה נתחממו מחום התנור ומחממים את העיסה,72היא לצנן ידיה במים צוננין קודם שתלוש

  :74ואם עברה ולא צננה ידיה קודם הלישה הפת מותרת

 לא תקטף ,) קודם האפיה76פירוש שטחה פני החררה במים (75יא מקטפת אם האשה שלשה הטו
 אלא יהא ,77 מפני שהם מתחממין מחום ידיה ומחמיצין את החררה,באותן מים שמצננת בהם ידיה

 ומכל מקום . ובמדינות אלו אין נוהגין כלל לקטף המצות במים.לה כלי אחר מלא מים שתקטף בהם
  :78ילהאם אירע כך אין אוסרין המצה באכ

 צריך ליזהר במים שרוחצין ,80 דהיינו מתחלת שעה ששית ואילך,79 אם לש אחר זמן איסור חמץטז
 ,81 ובמים שמצננת בהם ידיה, ובמים שמקטפת בהן,בהם העריבה עם שאר הכלים ששימשו בעיסה

 אבל אם שופכן שלא במקום מדרון .83 כדי שיבלעו מהרה בקרקע,82שלא ישפכם אלא במקום מדרון
 ונמצא שיהיה חמץ ברשותו , קודם שיבלעו בקרקע84ש שמא יתקבצו במקום אחד ויחמיצויש לחו

  שלוםבריד

 
 . אף כשיאפו אותה–ההוכחה שהכווה היא שאיו ראוי לאכילה , )הערה קצב(ותבאר לעיל שם 

 .)כי הוא מצוי ואין איש שם על לב, וצריך לדקדק בזה (ה ק"ס א"מ 70
 .)האחד שמקטפת בו ואחד שמצת בו ידי, ואם היתה לשה ואופה צריכה שי כלים של מים (ב"הי ה"פ ם"רמב 71

 .בטור הובא
 .)שמצת בו את ידיה (א ,מב דף דרבא מימרא 72
 א"מ .ד ק"ס ז"ט הובא ב.) שידיה מתחממין מחמת חום התור, רביו דוקא כשהיא אופהרשופי (שםמגיד משה  73

 .) בבצקם כן אחר כך והייו כשהיא עוסקת עם התור ועוסקת ג,צריכה לצן ידיה (ח ק"ס
 .)מותר, ומיהו בעברה ולא צה ידיה (ג"ס א"רמ .) הפת מותרת...שלא צה ידיה .. .ואם עברה  (שם ם"רמב 74
לא תקטף  (ג"ס ע"ושו טור .)אחד שמקטפת בו ואחד שמצת בו את ידיה, שי כלים] ה[וצריכ (שם דרבא מימרא 75

 .)אלא יהא לה כלי אחר מלא מים שתקטף בו ... באותם מים שמצת בהם ידיה
 .) שטחה במים פי החררהפירוש, מקטפת (ד ק"ס ז"ט .)טחה פי החררה במים (שמקטפת ה"ד שם י"רש 76
 ומחמיצים את , מפי שהן מתחממין,שלא תקטף באותן מים שמצת בהן את ידיה(ה וצריכה "ב ד, ן יב"ר 77

 .)מפי שהם מתחממים ומחמיצים את העיסה (שם ע"שו .)העיסה
 שאם אירע כך שאיו , ומכל מקום למדו מזה.מיו ללחלח המצות במיםואין המהג במקו (ה ק"ס משה דרכי 78

ואין והגין במדיות אלו בקיטוף  (יז ק"ס י"ח .)במדיות אלו והגין שלא לקטף המצות במים (ז ק"ס א"מ .)אסר
 .)המצות במים

 דאילו קודם לכן ,ודבר פשוט הוא דלא אמרו דברים הללו אלא בלש בזמן איסור חמץ (המים ואלו ה"ד י"ב 79
 .)אם לש אחר זמן איסור חמץ (ד"ס ע"שו .)שופכן אפילו במקום אשבורן ואיו חושש

 .) שמתחילת שעה ששית ואילך הוא מצוה שלא ימצא חמץ ברשותו ...מדברי סופרים (א"ס תמה 'סי כדלעיל 80
מפי שהן , ישפכו) י"רש, מצה ומקטף את ה,שמצן בו ידיו בשעה שהוא עורך (מי תשמישו של חתום (ב ,ממשה  81

 ).מחמיצין
אלו המים עם שאר  (שם ע"ושו טור .)ואין שופכין במקום האישבורן, שופכין במקום מדרון (א ,מב שם ברייתא 82

 .) לא ישפכם אלא במקום מדרון,המים שרוחצים בהם העריבה
 .)במקום מדרון בלעים בקרקע מהרה (ט ק"ס א"מ 83
כדי שלא  (ז"הט ה"פ ם"רמב .) ואין בלעות מהר ומחמיצות,קוות אל מקום אחד (גרסין הכי ה"ד שם י"רש 84

 .)שלא יתקבצו במקום אחד ויחמיץ כדי (שם ע"ושו טור .)יתקבץ במקום אחד ויחמיץ
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  .בפסח

 מכל מקום כיון שכבר , ונמצאו שיצאו מרשותו קודם שנתחמצו,ואפילו אם שופכן לרשות הרבים
  :85 צריך הוא ליזהר לכתחלה בכל אשר יש לו שלא יבואו לידי חימוץ כלל,הגיע זמן איסור חמץ

  :86 שהרי אינם נבלעין בקרקע במהרה, אפילו היא מדרון,ם על גבי רצפת אבנים ולא ישפכיז

  ניקוי כלי הלישה

 לפיכך כל . שלכתחלה אסור להשהות הבצק בלא עסק אפילו פחות משיעור מיל88 נתבאר87 כבריח
 ועצי מגלגלין שמרדדין בהם , והסכין שחותכין בו העיסה, כגון העריבות,הכלים המשמשים בעיסה

 לנקותם מפירורי , צריך ליזהר לגרדם יפה בין כל עיסה ועיסה, ועצים שמנקרין בהם המצות,המצות
 ונמצא שהבצק הדבוק ,פ שאין שוהין שיעור מיל בין כל עיסה ועיסה" אע.89בצק הנדבקים בהם

  .90 אף על פי כן לכתחלה צריך ליזהר בכך,בכלים אינו שוהא בלא עסק

 ואין הכלים פנוים , אלא לש מיד זו אחר זו בלא הפסק כלל,ואם אין שוהין כלל בין עיסה לעיסה

______________ 
 דלכתחלה צריך ליזהר ש לומר וי.ד"י תמ"סוש ס" כמ, הרי שופכם והפקירם,ע דמה בכך אם יתחמצו"צ (שם א"מ 85

  .) חימוץשלא יבואו לידי
מי שיש לו עיסה של (י תמד "כמבואר לעיל סוס, והייו שאף שלהלכה מועיל מה ששופכם לרשות הרבים ומפקירם

 ומתיירא , ואי אפשר לו לבא לביתו מיד לאפותה, והוא טרוד במקום אחר,מצה בתוך ביתו משעה ששית ולמעלה
  ). יבטלה קודם שתחמיץ,שמא תחמיץ עד שיחזור לביתו

 כל פירורין , טוב שיאמר בשעת לישה,הלש עיסה אחר זמן איסור חמץ(ה "תס ס' ן לש תבאר לקמן סיוכן לעי
 וכשהוא אומר כן אף כשיתחמצו . אי מבטל ומפקיר אותם, וכן הבצק שידבק בכלים,שיפלו בשעת לישה ועריכה

 כיון שכבר ביטלם ,דבקו יחד אף אם יש בהם כזית כשיתקבצו וית,הפרורין איו עובר עליהם בבל יראה ובל ימצא
  ). שאז הם עדיין ברשותו לבטלן ולהפקירן,קודם שתחמצו

אם הוא שאר , אף שיעבור עליו מדברי סופרים, ושם מועיל רק שלא יעבור עליו בבל יראה ובל ימצא מהתורה
גיע זמן איסור  אף קודם שה,חכמים גזרו שאין ביטול והפקר מועיל כלום לחמץ(ג "תלא ס' וכדלעיל סי. ברשותו

  ).להוציאו מכל גבולו... האתו אלא הוא צריך 
אם קודם שהגיע זמן (א "תמה ס' כדלעיל סי, מועיל אף מדברי סופרים, "שופכן לרשות הרבים"כ כאן שהוא "משא

 אין צריך לבערו כיון שאיו שלו שכבר ...הביעור הוציא החמץ מרשותו והפקירו והיחו במקום שהוא מופקר לכל 
  ). וגם מוח במקום שאיו שלו,קירוהפ

 ".שלא יבואו לידי חימוץ כלל", בכל מה ששייך לו, פ לכתחלה"עכ, מכל מקום יש ליזהר
  ).לא ישפכם על רצפת אבים (שם א"מ 86

 אבל אם עשוי כעין רצפה של . שאין המים ראויים ליבלע בו,ובלבד שלא יהא סילון של עץ(ח " סשז 'סי לעיל וראה
 .פ רק מעט"בלע עכ) שמחוברים על ידי טיט(והייו שברצפת אבים ). וי ליבלע בו ומותר רא,אבים

ומתווך בים רביו . הובאו בפוסקים שלושה אופים, בין עיסה לעיסה, באופי יקוי הכלים המשמשים בלישה 87
  :כ שלפיו- בסעיפים יח

  ).כ"ס( טוב יותר מגרידה שהוא, צריך להדיח ולגב הכלים, בין היסק תור אחד לשי) א(
  ).ח"סי(צריך לגרדם , שאין מספיק זמן להדיח ולגב, באותו היסק תור, בין לישת עיסה אחת לשית) ב(
 ).ח"סי(אין צריך לגרדם בין עיסה לעיסה , כשלש את העיסות זו אחר זו בלא הפסק כלל) ג(

 .ט סעיף 88
 שלא ידבק ,יגררם תמיד בשעת עשייה, תכין בו העיסהוהסכין שחו, והכלים שמתקים בהם המצות (ד"ס א"רמ 89

 .)בהם הבצק
כל  מ, כי אף על פי שאין שוהים שיעור מיל,דלא כמו שוהגין העולם שלא לגרדם עד אחר עשיה (יא ק"ס א"מ 90

 .) לכתחלה אסורמקום
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 אין צריך לגורדם בין , ונמצא שהבצק הדבוק בכלים אינו שוהא כלום בלא עסק,ממלאכתם כלל
  :91עיסה לעיסה

 ידיח , כשחוזר ומסיקו לאפות בו פעם שנית, ואחר גמר לישת העיסות הנאפות בהיסק תנור אחד92כ
 ולא די להם בגרידה בלבד .93 לחזור ולהשתמש בהם פעם שנית,נגבםכל הכלים ששימשו בעיסה וי

  .94 גרידה בלבדל ידי כי אי אפשר לנקותם לגמרי ע,כמו שנוהגין העולם

 ל ידי ידיחם ע,96 שאין לו צורך להשתמש בהם עוד בו ביום, הוא יום טוב שאסור להדיח כלים95ואם

______________ 
דכל , אין קפידא בזה, ולשין מיד שית, אכן אם תיכף ללישה ותין קמח אחר (סח 'ע המצות אפיית 'הל ל"מהרי 91

  .) שלש מיד בלי הפסקאלא אם כן (קצג 'סי ווייל י"מהר ת"שו ).זמן שעוסקין תוכו איו מחמיץ
ובאמת ( כ ק"ס י"חוהשיב עליו ה, )דלא כמו שוהגין העולם שלא לגררם עד אחר עשיה(ק יא "א ס"ואף שכתב במ

  .יהם לא חילקו בין לש מיד זו אחר זו או לאווש). תוך לישה אחת, אף המדקדקים, לא ראיתי זהרים בכל זה
לא אם  א,אחר כל עיסה ועיסה ידיח ידיו ויחזור וידיח הספל ויגבו במפה(ק טז "א ס"מכל מקום תפרש הדבר במ

 ).אלא אם כן לש מיד בלי הפסק(ח " וכן הוא לקמן סכ.) לש מיד בלי הפסקכן
  .כ"ס בא ח"סי שאחר ,ר"בדפו גם ה"כ 92

 ".כ"צריך להיות , "ואם הוא יום טוב"לפי תיבות , ולקמן בסמוך; "יט"היות כאן ואולי צריך ל
כשפסקו מלעשות , רחצו הדפין והספלין והוולגר הולץ שעשו בהם מצות ויבשום (רפב 'סי ש"מהר ומהגי הלכות 93

הדפין והספלין ש רחצו "בבית מהר (עח 'ע המצות אפיית 'הל ל"מהרי שם .)עד אשר הוסק התור פעם שית, מצות
ולאחר  (ד"ס א"רמ ). עד אשר הוסק התור שית, כשפסקו מלעשות מצות,והמגלגלין שעושין בהן מצות ויבשום

 ).לחזור ולתקן בהם פעם שית, העשייה ידיחם ויגבם היטב
בהן ש היו והגים להדיח בצון לכל הכלים שעושין " שבבית מהר,ל"כתוב במהרי (ה ק"ס תו 'י]ס[ משה דרכי 94

 וכן ראה לי . הן העצים שדוקרין בהן, הן העצים שעורכים ומגלגלים בהן הפת, הן העריבות שלשים בהן,המצות
 כי דבר קשה הוא בעיי לטהרן על ידי גרירה ,דהכי עדיף טפי ממה שהגו ברוב המקומות לגרור בזכוכיות הכלים

 לכן ראה לי דעדיף טפי על ידי הדחה מיד אחר .ה כי אם היה קב או גומא בתוך הכלים אי אפשר לטהר בגריר,זו
 א"רמ .) ואי איישר חילי אבטל מהג הגרירה,ש" וכמו שהג מהר, ויזהר לגבן היטב קודם הלישה השית,הלישה
   .) גרירהל ידיכי אי אפשר לקותן היטב ע, וזהו עדיף טפי ממה שוהגין לגררן (ד"ס כאן

  .ת באותו היסק תור לבין שי הסיקי תורואף שלא חילק בפירוש בין שתי עיסו
כשפסקו (שדוקא בין היסק תור אחד לשי הצריך הדחה ויגוב , ל"ל ה"ש ומהרי"מכל מקום כך ראה מדברי מהר

אין מספיק זמן להדחה , כ בין עיסה לעיסה באותו היסק תור"משא).  עד אשר הוסק התור שית,מלעשות מצות
  ).וזה אי אפשר לעשות בשעת הלישה, יצטרך גם כן הדחה(ק כ "י ס"מבואר בחוכ, וסגי בגרידה, ויגוב

  ). ואחר כל עיסה ועיסה ידיח הספל ויגבו במפה,המדקדקים והגין ללוש בספל(ח "אמם תבאר לקמן סכ
לים והמהג הכון להיות לו שי ספ(לכן תבאר לקמן שם , וכיון שבין עיסה לעיסה אין מספיק זמן להדחה ויגוב

 .וכן הוג כיום במאפיות המצה). להחליף בין עיסה לעיסה
  .כ"אולי כאן מתחיל ס 95

  :בעין הדחת הכלים אחר לישה, כג שלפיו- כ"תוכן המשך הדברים בס
  ).ב"כ וסכ"ס(ולכן אסור להדיחם , )א"סכ(יכול להטילם בצון  ,ם ביום טובבה וללוש לחזור דעתו אין אם) א(
  ).ג"סכ (םלגרד ולכן אסור ,)ב"סכ( םלהדיח מותר ,ם טובביו םבה ללושו לחזור דעתו אם) ב(
  ).ג"סכ(אף שמעיקר הדין מותרת גם הגרידה על ידי כרי , )כ"ס(ידיחם על ידי כרי , אם יש כרי) ג(

  :ושיהם אסורים, יש כאן שי טעמים להדיחו עתה, וכיון שאין דעתו לחזור ולאפות בו ביום 96
שאסור לעשות שום מעשה  (כ"ס תק 'סי כדלקמן, שאסור מטעם הכה מיום טוב לחול.  מחרלהכיו לאפיית) א(

 ,ואפילו דבר שאין בו מלאכה כלל(ג "תקג ס'  סי.) כגון להדיח הכלים ולשפשפן,לצורך חול אף שאין בו מלאכה
  ). לצורך חולם טוב אסור לעשות ולהכין ביו,כגון להדיח כלים וכיוצא בזה

והערה (ב במוסגר "כדלקמן סכ, שאסור מטעם טורח שלא לצורך יום טוב. יר החמץ הדבוק בכליםלבער ולהעב) ב(
106.(  

  .ב"יתבאר לקמן סכ, ואם דעתו לחזור ולאפות בו ביום
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 ושבות , לנכרי הוא שבות דשבות והאמירה, שההדחה שלא לצורך יום טוב היא שבות,97נכרי
  :99 דהיינו לבער ולהעביר החמץ הדבוק בכלים,98דשבות לא גזרו במקום מצוה

 , שיבטל ויפקיר הבצק הדבוק בכלים קודם שנתחמץ, די לו בביטול,ם ואם אין שם נכרי להדיחכא
  .100שאז הוא עדיין ברשותו לבטלו ולהפקירו

 אם בכל כלי וכלי בפני עצמו אין בו כזית בצק ,בערו אין צריך להעבירו ול,ואף כשיתחמץ אחר כך
  .ש"יי ע101ב" כמו שנתבאר בסימן תמ,דבוק

 לפיכך אם .102ומכל מקום לכתחלה צריך הוא ליזהר שלא יבא לידי חימוץ כלל כמו שנתבאר למעלה
 ויזהר להכבידם למטה בתוך .104 שהצוננים מונעים מלהחמיץ,103אין שם נכרי יטילם למים צוננים

______________ 
ום  שלשו ביש על טהרת הכלים"שאלו למהר...  טוב להדיחם על ידי גוי ל כן ע (עג 'ע המצות אפיית 'הל ל"מהרי 97

 .)גוי על ידי מותר לעשותו ום טובובי(ד " סשם א"רמ ).והורה להיח לגוי להדיח היטב, טוב
  .) דשרי במקום מצוהת והוי שבות דשבו, הוי שבותהדהגריד (יב ק"ס א"מ 98

רי  מותר לישראל לומר לכ, ואיו אסור לעשותו בשבת אלא משום שבות,דבר שאיו מלאכה (ב"סי שז 'סי וכדלעיל
 אומר ישראל לכרי לעלות באילן בראש השה כדי להביא משם שופר , לצורך מצוה... והוא שיהיה ,לעשותו בשבת

  .)לתקוע בו
 לו שארו אם ... בשבת שחרית סעודת מלאכול שגמר אחר(י - ט"תמד ס' הובא גם לעיל סי, ובקשר לביעור חמץ

 מצוה שבמקום  ...סופרים מדברי אלא איסורו שאין מליתכר דרך מוציאו  ...לכרי ליתם צריך גדולים פירורין
ז "תמו ס' ובסי, )ז"ש 'בסי שתבאר כמו ,סופרים מדברי אלא איסורו שאין דבר בשבת לעשות לכרי לומר התירו

 לעשותו שאסור דבר שכל ז"ש 'בסי תבאר וכבר  ...הכסא לבית או להר שישליכה לכרי לומר יכול מקום ומכל(
  ...קמח על מים פלו אם(ח "תסו ס' ולקמן סי, )מצוה צורך בו יש אם לעשותו לכרי מותר סופרים ימדבר בשבת
 מלאכה כאן אין  ...כרי ידי על ירקדו ... הקמח כל לרקד לישראל שאסור ,טוב יום הוא ואם ... הקמח כל ירקד
  .)חמץ ביעור מצות לצורך תירוהווה ,דשבות שבות הוא לכרי והאמירה ... סופרים מדברי שבות אלא ,גמורה

*  
א הא דמותר " למגא ליהמ (יז ק"ס רבה אליההשיג עליו ב, א מטעם זה אף את הגרידה"אמם מה שהתיר המ

ויתבאר לקמן ). ל במקור הדין"וכן הוא להדיא במהרי, דילמא קאי אהדחה,  כותים קאי אגרירהל ידילעשותו ע
 ).111והערה (ג "סכ

  .מטעם שבות דשבות במקום מצוה, ולכן הותרה ההדחה על ידי כרי, שיש בזה קצת מצוה 99
  ).106והערה (ב במוסגר "כדלקמן סכ, כדי להתיר ההדחה על ידי ישראל, אבל מכל מקום איה מצוה ממש

 בתוך מצה של עיסה לו שיש מי (כ"ס תמד 'סי וכדלעיל .)וראה לי שיבטל החמץ קודם שיחמיץ (יג ק"ס א"מ 100
 אין שמשתחמיץ ,שתחמיץ קודם יבטלה ,לביתו שיחזור עד תחמיץ שמא ומתיירא  ...ולמעלה ששית משעה ביתו
 .)התורה מן ימצא ובל יראה בבל עליו ועובר לבטלה בידו

 דכיון ,בביטול לו די אלא ,לבערו צריך אין ,תכזי בו יהיה לא ... ואם  ...עריבה בסדקי המוח בצק(ח - כז סעיף 101
  .)בה מודבק הוא אם העריבה לגבי בטל והוא ,חשוב איו כזית בו שאין

 אם ... כשאין כזית ,ע להקל"וכיון שלכל הי רבוותא מבואר דעת הטוש( טז ק"ס סוף שםתבאר בקוטרס אחרון ו
  ). הכי קטין להקל בדברי סופרים ...הוא דבוק בכלי

וכל זה מעיקר הדין אבל ישראל קדושים הם ווהגין להחמיר על עצמן וגוררים כל (ל "ף שתבאר לעיל שם סוא
  ).החמץ המצא אפילו משהו והוא דבוק בבית או בכלי

 .סומכים על עיקר הדין, מכל מקום כאן שאי אפשר להדיח
ל אשר יש לו שלא יבואו לידי חימוץ  צריך הוא ליזהר לכתחלה בכ,כיון שכבר הגיע זמן איסור חמץ (טז סעיף 102

 .)כלל
ום  עד מוצאי ים צויםיטילם למי (קצג 'סי ווייל י"מהר ת"שו ).להטיל לצון (עג 'ע המצות אפיית 'הל ל"מהרי 103

 .)ואם אין גוי יטילם לצון (ד"ס א"רמ .)טוב
 .)מעכבים אותה שלא תחמיץ שהצוים , למים צוים בשביל שלא תחמיץיטילה (ח"סי סוף תז 'סי כדלעיל 104
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  :105ל יצופו למעלההמים וא

 ונמצא שהכלים ששימשו בעיסה אין לו עוד צורך , וכל זה כשאין דעתו לחזור ולאפות עוד מצותכב
פ שלצורך מצות ביעור חמץ מותר להדיח כלים "ואע( ולכך אסור לישראל להדיחם ,ביום טוב עצמו
 לידי חימוץ  מכל מקום כאן כיון שיש תקנה שלא יבא.106ד" כמו שנתבאר בסימן תמ,אפילו בשבת

______________ 
י ווייל שיכביד אותם שיהיו "כתב מהר (ו ק"ס ז"ט .)יכבידם שיהו למטה מן המים (שם ]ווייל[ י"מהר ת"שו 105

 ).ג שכתב שיכבידם למטה"קצ' י ווייל סי"במהר' עי( כב ק"ס י"ח .)למטה מן המים ואל יצופו למעלה
 להדיחם מותר ,מאומה בהם ישאר שלא היטיב לקחם אפשר איש בעין ,בכלים ודבקו אלו מיים בישל(סעיף ח  106

 אסור ,היטיב לקחם לו אפשר אם אבל...  לבערו כדי מהכלי החמץ להעביר מצוה צורך זו בהדחה שיש כיון ,בשבת
  ).בשבת להדיחם

על אף (ג "ח שם ס"והטעם תבאר בפר.  לקחם היטב–הרי שגם לעיל שם אסרה ההדחה במקום שיש תקה אחרת 
). א קצת צורך מצוה צורך היום מיקריכיון דאיכ, ג תבאר שאין מדיחין כלים אלא לצורך היום"פי שבסימן שכ

ולכן לא הותרה אלא במקום שאין , "קצת צורך מצוה"והייו שההדחה כדי להעביר החמץ הדבוק בכלים הוא רק 
  .תקה אחרת

*  
מדיח לצורך מצות העברת ) אלא, כין בזה מיום טוב לחולאיו בא לה(שהרי , ועדיין לא תפרש טעם האיסור בזה

  .ומה לי אם יש לו תקה אחרת או לאו. שאיסורו בו ביום, חמץ
 ,מצוה לצורך הותרה אכילה לצורך שהותרה שמתוך אומרים אין(ה "תמו ס' לעיל סי, ובאמת מציו הלכה כעין זו

הן בפים והן בקוטרס אחרון , ותבאר שם בארוכה. ) יום טובחילול בלא המצוה לקיים אפשר התורה שמן כיון
  .ק ג"ס

אלא , שלא התירו מטעם מתוך שהותרה לצורך אכילה הותרה לצורך מצוה, אמם לעיל שם מיירי במלאכת הבערה
  ).כמבואר בקוטרס אחרון שם(במקום שאי אפשר לקיים המצוה בלא חילול יום טוב 

מהו אם כן טעם , והיא לצורך מצות העברת חמץ בו ביום, ה כלל מלאכהדבר שאין בשההדחה היא , כ כאן"משא
  .האיסור

ושאלתי לכל , כל ימי הייתי מצטער לדעת זאת(ק כב "י ס"הובא בח, עג' אפיית המצות ע' ל הל"תבאר על זה במהרי
 , דהא אסור להדיח, בפסחום טוב ולא ידעתי היאך יטהרו הכלי שלשו בהן בי,רבותי ולא מצאתי היתר ברור

 דחשיב , כמו קערות לצורךה דשרי להדיחוא אמיא ואילולא דרבוותא גמגמו בדבר ה ...דטרחא שלא לצורך הוא
, "לצורך"שהותרה רק , "טרחא"והייו שטעם האיסור הוא משום ).  אך לא מלאי לבי...צורך קצת שלא יחמץ 

  ".צורך קצת"ולא ל
לא התירו להדיח כלים "לכן  ,)יטילם למים צוים" ( חימוץ כללכיון שיש תקה שלא יבא לידי"ומבאר רביו דהייו 

  ". שאין בהן עוד צורך ביום טוב
 ,שההדחה שלא לצורך יום טוב היא שבות(כ "כדלעיל ס, לעין הדחה על ידי כרי" מצוה"ומכל מקום חשיב 

דהייו ", ש בזה קצת מצוהפ י"כיון שעכ ,) ושבות דשבות לא גזרו במקום מצוה,והאמירה לכרי הוא שבות דשבות
  ".לבער ולהעביר החמץ הדבוק בכלים

*  
אסור להדיח  (ו"שכא ס' סימציו גם לעיל , אסרוה משום טירחה, שגם במקום שההדחה היא לצורך קצת, הלכה זו

ואפילו אם הוא רך שראוי לכוס אין ... כדי שלא יאסר לבישול , בשר שלא מלח שחל יום שלישי להיות בשבת
  .)שטורח משבת לחולשכיון שאיו רוצה לאכלו היום יש איסור בהדחתו משום , להקל

בשר מוקר ששהה בלא מליחה שי ימים קודם יום טוב ויום השלישי  (כ"תק ס' סיוכן לעין יום טוב תבאר לקמן 
 מותר ,ט"ד סימן ס"ש ביו" ואם לא ישרו במים בו ביום יהא אסור לאכלו כי אם צלי כמ,חל להיות ביום טוב

פ שאסור לעשות שום מעשה " ואע... במים אף שכבר אכל סעודתו ואיו צריך כלל לבשר זה ביום טוב לשרותו
שאיו  מכל מקום כיון ,ט"ג ותק"תק' ש בסי" כגון להדיח הכלים ולשפשפן כמ,לצורך חול אף שאין בו מלאכה

  .) שמדיחןושה מעשה בידיםשעחת כלים  איו דומה להד, רק ששורה אותו במים, בידיומדיח הבשר
מי שיש לו פירות בראש הגג ורואה מטר שבא אסור לשלשלם בשבת דרך ארובה  (ח"שלח ס' סילעיל וכן תבאר 

  .)אבל מותר לכסותן מפי המטר ... שטורח בדבר שאיו לצורך שבתמפי , שבגג
, תקלקלו הפירות על ידי המטרשלא י, "טלטול לצורך עצמו"מה שהתירו דומה ל" לכסותן מפי המטר"והייו ש

אלא לצורך , מותר לטלטלו אפילו שלא לצורך גופו ומקומו... כלי שמלאכתו להיתר (ז "שח סט' כמבואר לעיל סי
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  .) לא התירו להדיח כלים שאין בהן עוד צורך ביום טוב,כלל

 מותר להדיח כל הכלים אחר ,אבל כשדעתו לחזור ולאפות עוד מצות פעם שנית ביום טוב עצמו
  .107 כיון שהן צריכין לו עוד ביום טוב עצמו,אפיה הראשונה

 דכיון שיש לה ,עוד מצות בו ביוםפ שאין דעתו לחזור ולאפות " אע,לפיכך מותר להדיח את העריבה
  :108 ונמצא שהיא צריכה לו ביום טוב עצמו,תוך יכול הוא ליתן בתוכה דברים אחרים בו ביום

 ,פ שדעתו לחזור ולאפות בו ביום" אע, אבל אסור לישראל לגרוד את העריבה או שאר כל הכליםכג
 לפי שאיסור הגרידה הוא .109והו אף על פי כן לא התיר,ונמצא שגרידה זו היא לצורך יום טוב עצמו

 שהרי ,111 ומחיקה אין בה צורך יום טוב כלל,110ג" כמו שנתבאר בסימן שכ,מפני שהוא ממחק העץ

  שלוםבריד

 
או שמטלטלו מחמה לצל שחושש , ומטלטלו משם להציעו, שחושש עליו שלא ישבר או שלא יגב משם, הכלי עצמו

זאת אסרו אף , "שטורח בדבר שאיו לצורך שבת",  דרך הארובהכ שלשול הפירות"משא. ) שלא יתבקע בחמה
   .כשהוא כדי שלא יתקלקלו הפירות

והוא ששומן זה ... מלמעלה ) שמעטע(מותר לקלוט שומן הצף על פי החלב שקורין  (ח"שיט סי' סיוכן הוא לעיל 
מכל , אם חושש שיתקלקלהרי שאף . )לטרוח משבת לחולאבל אם איו צריך לה אסור , צריך לאכלו בו ביום

היא " לקלוט שומן הצף על פי החלב"שהרי , " משבת לחוללטרוחאסור "כיון שאיו צריך לאכלו בו ביום , מקום
 .שאסרו אפילו לצורך עצמו, "מעשה בידים"
 שכג' וכדלעיל סי. ק כב"י סוף ס" הובא בח.) פשיטא דשרי להדיחןום טובואם צריך לאפות שית בי (יג ק"ס א"מ 107
 ). כגון ששאר לו עדיין סעודה לאכול בהם מותר להדיחם,מדיחים כלים לצורך היום(ו "ס

 ).דמצי ותן לתוכו דבר לצורך יום טוב, דלא הוי שלא לצורך, אף ישראל ידיחו (עג 'ע המצות אפיית 'הל ל"מהרי 108
 .)והעריבות שאפשר לתת דבר בתוכו מותר להדיח (ד"ס א"רמ

 .)ג"י שכ"ש סוס"ר לגורדן כמאבל אסו (יג ק"ס א"מ 109
 חוץ מכלי כסף בגרתקון .מותר לשפשף הכלים בכל דבר המותר בטלטול כדי לצחצחם לצורך היום (יא סעיף 110

 והממחק הוא , שהכסף הוא רך גדו, מפי שהוא מגרר את הכסף וממחקו,שהוא שמרי יין שתייבשו ותקשו
  .)מאבות מלאכות

מחיקה אין בה "ולא אסרה אלא במקום שה.  אם כן מותר לשפשפן לצורך היום,וכיון שכאן לא מדובר בכלי כסף
 ).כדלקמן בסמוך" (צורך יום טוב כלל

ותפרש לקמן . שמלאכת מחיקה איה מהמלאכות שהתירו לצורך אוכל פש, ט"תצה ס' ואף שתבאר לקמן סי 111
 דהייו שישפשפו ,רה שמא ימרח גז,אסור לחמם ר של שעוה ולדבקו בכותל או במורה(א "תקיד סי' סי

  ). והוא תולדת הממחק,להחליקו על פי שטח הכותל
אם אין גופו הה ביום טוב (ד "תצה ס' כדלקמן סי, שאסורים ביום טוב, ובפרט כאן דמיירי במכשירי אוכל פש

שפוד לצלות  כגון שמתקן , עשיית המלאכהל ידי אלא מדבר שתקן ותכשר להאת האדם ע,מגוף המלאכה עצמה
 הרי הן קראין מכשירי אוכל , כיון שאין המלאכה עשית בגוף האוכל פש אלא בדבר המכשירו לאכילה...בו 
  ). אפילו אם הוא בעין שאם לא כן יפסיד אכילתו לגמרי, שאסור לעשותן ביום טוב מן התורה,פש

ולא אסרוה אלא אם , מלאכת ממחקשהגרידה כאן איה חשובה , )הערה הקודמת(מכל מקום כבר תבאר לעיל 
  ".אין בה צורך יום טוב כלל"

*  
אסור לישראל לגרוד (כמבואר כאן בתחלת הסעיף , לכן לא אסרה אלא לישראל, וכיון שהגרידה איה מלאכה ממש

  .) דשרי במקום מצוהת והוי שבות דשבו, הוי שבותהדהגריד (יב ק"סא "וכמבואר במ, )את העריבה
  ).ג ראה דגרירה אב מלאכה הוא" שכי"וסע דבס"וצ (יז ק"ס רבה אליהואף שהשיג עליו ב

ועל ידי , ל שהאיסור כאן איה אלא מדברי סופרים"דקיי) והערה הקודמת, תחלת הערה זו(הרי כבר תבאר לעיל 
  .כרי מותר

  .ולא הזכיר גרידה, ) כריל ידיידיחם ע(כ "ומה שתבאר לעיל ס
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  : כגון על ידי הדחה,אפשר להעביר הבצק מהכלים בלא מחיקת העץ

 לפי , יש ליזהר לכתחלה שלא ליתן העריבה שלשין בה על גבי כר או כסת של צמר בשעת הלישהכד
 אבל מותר ליתן אותה על גבי בגד . והיא מחממת את העיסה שבתוכה,112חממין את העריבהשהן מ
  :115 לפי שאינן מחממין כל כך,114 או על גבי כר או כסת של עור,113של צמר

  הוספת קמח בעיסה רכה

 אין להוסיף קמח לתוך הלישה כדי , אם העיסה היא רכה מאוד שנתנו בה מים יותר מן הראויכה
 לפי שהקמח שמוסיפין יש לחוש בו שמא אין כולו נילוש ונגבל יפה עד שיהיה ,וישתהא העיסה כרא

 ושמא לא , ואפילו לאחר אפייה עודנו בעין, אלא נשאר ממנו מעט קמח בעין בתוך העיסה,כולו בצק
 ויש ,)117ג"תס' שהקמח שנקלה יפה אינו בא לידי חימוץ כמו שיתבאר בסי (116נקלה אותו קמח יפה
  .תוך התבשיל בפסח ויתחמץלחוש שמא יבא ל

 ויערב אותה עם , ילוש אדם אחר עוד עיסה אחרת קטנה מגיבול קשה ויבשות מים,אלא כיצד יעשה
 ויקבלו זו מזו וזו מזו לחלוחית ויבשות עד שיגיע למדה , המלוחלחת שניתוסף בה מיםהעיסה הרכה

  .118בינונית

  שלוםבריד

 
 כותים ל ידיא הא דמותר לעשותו ע" למגא ליהמ(א שם "י על המ"מה שהקשה הח, )98הערה (כבר הובא לעיל שם 

  ).ל במקור הדין"וכן הוא להדיא במהרי, דילמא קאי אהדחה, קאי אגרירה
ביר  שהרי אפשר להע,ומחיקה אין בה צורך יום טוב כלל(הוא כמבואר כאן לגבי ישראל , והטעם להעדפת ההדחה

  .ולכן גם על ידי כרי עדיפה הדחה).  כגון על ידי הדחה,הבצק מהכלים בלא מחיקת העץ
 כי אי אפשר לקותם ...ידיח כל הכלים (כ "כדלעיל ס, אף בערב פסח, ובפרט שההדחה היא טובה יותר מהגרידה

 ). גרידה בלבדל ידילגמרי ע
 סוף א"רמ .)שין בו על כר של צמר מפי שמחמם הספלוטוב שאין להיח הספל של (קצג 'סי ווייל י"מהר ת"שו 112
 .)שמחמם העריבה, ולא יתן העריבה על כר או כסת צמר בשעת הלישה (ד"ס

 .)אבל על בגד צמר שרי (יד ק"ס א"מ 113
 .)אבל על של עור שרי (שם א"רמ). וטוב להיחו על כר של עור( שם ווייל י"מהר 114
 .)ל כךדאיו מחמם כ (שם א"מ 115
 להוסיף  ... ולפעמים מוסיפים המים בקמח יותר מן הראוי,כשלשין עיסה בפסח למצות (קכד 'סי הדשן תרומת 116

 ,לפי שהקמח שמוסיפים איו ילוש וגבל יפה, שמעתי שאחד מהגדולים תן טעם לאיסור... קמח כשאירע כך 
ויש לחוש שמא , ותו קמח יפה ושמא לא אפה א, לאחר אפייה עודו בעיןלוואפי, ושאר מעט בעין בתוך העיסה
לפי שאותה הוספה  (ח ק"ס ז"ט .)לא יוסיף בה קמח, אם העיסה רכה (ו"ס ע"שו .)יפול במרק בקערה ויתחמץ

 ואחר אפיה עודו ,שאותו הקמח איו ילוש יפה (טז ק"ס א"מ .)ה ושאר מעט בעין תוך העיס,איה ילושה יפה
  ).לחוש שמא יפול במרק בקערה ויתחמץ ויש , ושמא לא אפה אותו קמח יפה,בעין

והוא בא לידי חימוץ כשיעשו תבשיל מהעיסה לאחר , ושאר קצת קמח בתוך העיסה(ד "תו ס' וראה גם לעיל סי
  ).אפייתה

עייו רואות בהרבה מצות שיש (דלקמן הוספה ב , ו 'סי רבו ת"שוכמבואר ב, שרויה ממצה הזהירות טעם גם זהוו
 ). וזה בא מחמת שהיתה עיסה קשה ולא ילושה יפה יפה, אפייהעליהם מעט קמח אחר

ויבא לידי ( שמא לא קלה יפה , לא יבשלו במים,אם הקמח עצמו קלה בתור(ב "דלקמן שם ס' דעה הא 117
 .) לפי שחום האור שולט בו, ויש מתירין לבשל קמח הקלוי.)חימוץ

ב ללוש עוד עיסה אחרת קטה מגיבול קשה ויבש תמיד טו, ואם היה אפשר בלי שהיות העיסה (שם הדשן תרומת 118
 עד ,ויקבלו זו מזו וזו מזו לחלוחית ויבישות,  אותו עם העיסה המלוחלחת שיתוסף בו מים]ב[ויער, לפי הערך

 .) ויערבה עם העיסה הרכה,אלא עושה עיסה קטה מגיבול קשה (שם ע"שו .)שיגיעו שיהם למדה ביוית
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תי עיסות כאחת ולהתעסק בהן  שאי אפשר ללוש ש,אבל אדם אחד אין לו ללוש שתיהן כאחת
  :119יפה

אלא שלכתחלה יש ליזהר במצות  . מותרת באכילה, שעבר והוסיף קמח בעיסה הרכה120 ובדיעבדכו
 ואף , אבל כשאוכלן כשהן יבשות.121 שלא יתחמץ הקמח שבתוכן,הללו שלא יבאו לתוך דבר לח

  .122 כיון שאין שוהין בפה שיעור מיל, אין הרוק מחמיצו,שלועסן בשיניו

 שמא ,123 שהרי אין כאן אלא חששא בעלמא,אבל בדיעבד שעבר ועשה מהן תבשיל מותר באכילה
  .124 ושמא לא נקלה יפה,נשאר מעט קמח בעין

לח יש להחמיר אפילו בדיעבד שעבר ונתנה לתוך דבר ,אבל מצה שיודע שנילוש בתוכה קמח
' עי .125

______________ 
 אסור ללוש שתיהן חד אבל אדם א, דוקא כשיש אדם אחר שיכול ללוש עיסה קשהה ליורא (טז ק"ס א"מ 119

שאדם אחד אי , דהייו על ידי אחר (כח ק"ס י"ח .) ולהתעסק בהן יפהחת ללוש שתי עיסות כאי אפשר שא,חתכא
 .)א"וכן כתב מ. אפשר ללוש שתיהן כאחד

  :אופים' תבארו בהמשך הסעיף ג" בדיעבד"לעין  120
ועולת שבת ואליה (ז "כמבואר בט, שמותר לאכלה בדיעבד, הוסיף קמח בעיסה רכה ורוצה לאכלה כמו שהיאש) א(

  ).י"זוטא וח
ת רביו "כמבואר בשו, ז אפשר לפרש שאוסר בזה"אף שבט. ואפית ועשה מהן תבשיל, שהוסיף קמח בעיסה רכה) ב(

  . שמותר בדיעבד) י"וח(מכל מקום תפרש באליה זוטא ). 8-9ושם הערות (
א "שלפיו ראה במ' ואף שבסי. שיש להחמיר בדיעבד, תסג' א סי"תפרש במ, שיודע שילוש בתוכה קמח) ג(

ו ק ורבי"תסג מסיק להחמיר כדעת סמ' מכל מקום בסי. ם"י ורמב"אם לסמוך על דעת רש, שמסתפק גם בזה
  ).17-18ושם הערות (ת רביו "כמבואר בשו, ירוחם

עליהם מעט קמח אחר ושאר , כיון שהמצות לא ילושו יפה, ולפי זה מחמירים או במצה שרויה אף בדיעבד
 .ת רביו"כמבואר בשו, פייההא

, וראה דאם עבר והוסיף קמח (ו ק"ס שבת עולת).  דבדיעבד אין לאסור, שםשןרומת הדומשמע מת (ח ק"ס ז"ט 121
ואם עבר  (יג ק"ס זוטא אליה). והמצות עצמם מותרין באכילה בפסח, יזהר שלא יעשה מאלו המצות שום תבשיל

ואם  (כז ק"ס י"ח .) והמצות עצמן מותרין באכילה בפסח, יזהר שלא יעשה מאלו מצות שום תבשיל,והוסיף קמח
  .)הסכמת האחרוים, רק שלא ישימם לתוך דבר לח, עבר והוסיף בה קמח מותר לאכלו כך

ת רביו "כמבואר בשו, כ כשתן אותן במרק"משא, ז שהתיר בדיעבד רק אכילת המצות לחודייהו"וראה מדברי הט
 ).8-9ושם הערות , )הייו המצות לחודייהו, ט דבדיעבד שרי"ת' ז סוף סי"ש בט"ומ(דלקמן הוספה ב , ו' סי

  .)ו" תסי"סן משמע ר וכ.כףיואי משום שלועסו אין מתחמץ ת (טז ק"ס א"מ 122
 צריך , ואחר כך מצא בהם ריר שיצא מפי הבהמה,הותן שעורים לפי בהמתו בפסח (ו"ס תסו 'סי לקמןהוא כדו

 מכל מקום אם לא יבערם יבואו לידי חימוץ כשישהו , ואף אם לא שהה שיעור מיל.ר החמיצו שמא כב,לבערם
 .כ כאן שאיו שוהה בפיו שיעור מיל" משא.)שיעור מיל

 שם י"ח .)דאין זה אלא חששא,  דאין לאסרו בדיעבדראה לי ,ואם עשה ממצות תבשיל (שם זוטא אליה 123
 .)והסכמת שאר אחרוים, וכן פסק גיסי הרב בספרו אליהו זוטא. ובדיעבד אף ששמו לתוך התבשיל יש להתיר(
 ).ושמא לא אפה אותו קמח יפה(א תפרש יותר "ובמ, )דאין זה אלא חששא(ז כתב סתם "בא 124
 לעין מצה פקא מיה ו...ע אם תוהו בדיעבד במאכל אם אוסרין מפי חששא זו "וצ( ד ק"ס ג]ס[ת 'סי א"מ 125

 מאחר , ראה לי דבמצה יש להחמירומכל מקום. ש"יי תוהו לרוטב ער כך ואח...ה שילוש בה קמח ואפ
  ).ר מפסקת בין הקמח והאּוהשהמצ

  .הייו שיודע ששאר בה קמח שלא גבל יפה, "מצה שילוש בה קמח ואפה"א "שמה שכתב המ, ומפרש רביו
י "הוא לפי דעת רש', ט ועוד דהא קלה כו"ת' יא סוף ס"ש המג"ומ(דלקמן הוספה ב , ו' ת רביו סי"ת שו"וראה שו
 ).17-18. 10-14הערות (ושם , )ם"והרמב
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ג"תס' סי
126:  

 לתוך התבשיל אחר כךנדבק בהן בא  כי הקמח ה, צריך ליזהר להרחיק המצות מן הקמחכז
  .127ומתחמץ

 וידיח ידיו , עד שינקה מלבושיו מקמח, לא יקרב אל העיסות,ולכן אותו המודד קמח לתוך העריבה
  :128תחלה

  ליזהר בעת הלישה

 אלא אם כן לש , ואחר כל עיסה ועיסה ידיח הספל וינגבו במפה, המדקדקים נוהגין ללוש בספלכח
  :130הנכון להיות לו שני ספלים להחליף בין עיסה לעיסה והמנהג .129מיד בלי הפסק

 ידיחו ידיהם בין כל עיסה ,)וכן אותו שנותן הקמח( ואותן שתיקנו המצות , אותו שלש העיסהכט

______________ 
 ויש מתירין .)ויבא לידי חימוץ(א קלה יפה  שמא ל, לא יבשלו במים,אם הקמח עצמו קלה בתור (ב סעיף 126

 שאם עבר ועשה ממו תבשיל יש , ויש לסמוך על דבריהם בדיעבד... לפי שחום האור שולט בו ,לבשל קמח הקלוי
 . הרי שאסרו באכילה אפילו בדיעבד.)להתירו בהאה או להשהותו עד לאחר הפסח

 ואם , פן תדבק הקמח במצה,בכלי או במפה שיש בה קמחלאחר אפיית המצות יזהר שלא יקבלם  (רפא 'סי רוקח 127
וירחיק  (ו"ס א"רמ .ש אות ה"פ מיימויות הגהותוב, ותקצ רמז מרדכי הובא ב.)יתה במים יתחמץ הקמח

 .)ומתחמץ,  בתבשילר כךכי הקמח הדבק בהן בא אח, המצות מהקמח
  .)וידיח ידיו תחלה, קה מלבושיו מקמחעד שי, לא יקרב אל העיסות, לכן אותו המודד קמח (כט ק"ס י"ח 128

וכדלעיל , אלא אף ליזהר שלא ידבק קמח לעיסה, שלא רק ליזהר שלא ידבק קמח במצות האפויות, והייו לומר
 , ואפילו לאחר אפייה עודו בעין, שאר ממו מעט קמח בעין בתוך העיסה...יש לחוש בו שמא (ו - סעיפים כה

  ).  שמא יבא לתוך התבשיל בפסח ויתחמץ... ושמא לא קלה אותו קמח יפה
  .שבודאי קלה יפה בעת שמכיסים אותה לתור, ואף שכאן מדובר בחשש קמח משהו שעל המצה

והכא , רואף דמסיק להחמיר משום הפסקת המצה בין הקמח והאּו(דלקמן הוספה ב , ו' ת רביו סי"כבר תבאר בשו
אבל לפי דעת הפרי חדש , א"ם שם במג"י והרמב"ו לפי דעת רשהיי, לא שייך האי טעמא בקמח שעל גבי המצה

 בירא ליהאף שהפרי חדש סו. בקמח שעל גבי המצה מי איכא למיחש אפילו בדיעבד, ק ורביו ירוחם"שפסק כסמ
פשיטא שהמחמיר , ם דלא סבירא ליה חילוק זה"וחולק על הרשד, לחלק בין קמח הרבה למעט שעל פי העוגה

 ).יו ברכהא עלם תב"כהרשד
אכן אם . ..כון הוא שירחצו ויטהרו האגן מבית ומחוץ תיכף אחר הלישה  (סח 'ע המצות אפיית 'הל ל"מהרי 129

 י"מהר ת"שו ). דכל זמן שעוסקין תוכו איו מחמיץ,תיכף ללישה ותין קמח אחר ולשין מיד שית אין קפידא בזה
 .) שלש מיד בלי הפסקלא אם כן א,יח הספל יפה ויגבו במפהולאחר כל עיסה ועיסה ידיח ידיו ויד (קצג 'סי ווייל
  .) לש מיד בלי הפסקלא אם כן א,אחר כל עיסה ועיסה ידיח ידיו ויחזור וידיח הספל ויגבו במפה (טז ק"ס א"מ

 אין צריך  ... אלא לש מיד זו אחר זו בלא הפסק כלל,ואם אין שוהין כלל בין עיסה לעיסה(ח "וכן הוא לעיל סי
  ).רדם בין עיסה לעיסהלגו

שדוקא בין היסק תור אחד לשי הצריך הדחה , כ- ח"תבאר לעיל סי, אלא שלעין מפסיק מעט בין לישה ללישה
אין (כ בין עיסה לעיסה באותו היסק תור "משא).  עד אשר הוסק התור שית,כשפסקו מלעשות מצות(ויגוב 

  .וסגי בגרידה, )מספיק זמן להדחה ויגוב
וכיון שבין עיסה לעיסה אין . וסיף שהמדקדקים והגים להדיח גם בין עיסה לעיסה באותו היסק תורוכאן מ

להיות לו שי ספלים להחליף בין עיסה "כדלקמן בסמוך , לכן המהג הכון הוא, מספיק זמן להדחה ויגוב
 ".לעיסה

יתי והגים שהם מכיים שי כלים ק פראקווארט רא"וכשהייתי בק(ה ראוי " דב ,קמא פסחים 'מס ריש ה"של 130
וכן , ועיסה השיה מודדין בכלי שי, ומיד אחר עיסה ראשוה יש אחד מוכן לרחוץ הכלי היטב ולקותו, של לישה

ספלים להחליף בין עיסה לעיסה ' והמהג הכון להיות לו ב( שם א"מ). וכן ראוי לעשות, ויפה הוא. חוזר חלילה
 ).)ה"של(
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  ):אלא אם כן מתעסקין מיד בלי הפסק כלל (131ועיסה

  .132 וצריך ליזהר לבער הפירורין מעל השלחן אחר כל עיסה ועיסהל

  .133 יתערב בעיסהאחר כך ו, שלא יכנוס בהן בצק ויחמיץ שם,ק צריך לסותמןואם יש בו נקב או סד

  .134 לפיכך יש נוהגים לעשות המצה על הסדין,ולפי שרוב השולחנות יש בהם סדקים

 לפי שהחמץ , לא די לו בהדחה,135' אם רוצה לעשות עליו פעם ב,וסדין שעשו עליו מצות פעם אחת
  .136 אלא צריך לכבסו היטב,נדבק בו

 אין לו להפכו לעשות על עבר השני ,אלא על עבר אחד של הסדין' לו לא עשה מצות בפעם האואפי
  .137 לפי שהחמץ מבצבץ ויוצא מעבר על עבר,בלא כיבוס

 חוץ מן התפירות שבאימרא ,138ג"תנ' וקודם הכיבוס צריך להתיר כל התפירות שבו כמו שנתבאר בסי
  .139האימרא אלא באמצע הסדין לפי שאין דרך לעשות מצות על ,שאין צריך להתיר

______________ 
וכן אותו  (טז ק"ס א"מ .)וכן אותן שתקו המצות, וכן אותו שתן הקמח ידיח ידיו (קצג 'סי ילווי י"מהר ת"שו 131

 .)םשתן הקמח ואותן שתקו המצות ידיחו ידיה
ויבער  (טז ק"ס סוף א"מ). ויבער הפירורים מעל השלחן אחר כל עיסה ועיסה(קצג ' י ווייל סי"ת מהר"שו 132

 .)יזהר לערם מהשלחן שלא יתערבו בבצק (ב ק"ס )א(תס 'סיו ,)הפירורין מעל השלחן אחר כל עיסה
ל "ש זצ"ואמר לי מהר, יקבוהו תולעים, ש שעשוי עליו מצות"בדף של מהר (סו 'סי ש"מהר ומהגי הלכות 133

ש שעשו עליו "דף של מהר (עח 'ע המצות אפיית 'הל ל"מהרי .)כדי שלא יכס בו בצק ויחמיץ, לסתום הקבים
ש לסתום הקבים שלא יכס בהן בצק " וצוה מהר,ואת הדף יקבוהו תולעים, ל הדף בלא סדיןהמצות להדיא ע

  .) צריך לסותמן שלא יכס בהן בצק, ויש קבים בדף,ואם עושה על הדף בלא סדין (יג ק"ס א"מ ).ויחמץ
 . וראה מראי מקומות וציוים.א"כדלקמן סל, וכן הוא בעריבה שלשין בה

 .)לפי שרוב שלחות אים חלקים, העולם והגין לעשות על סדיןורוב  (כד ק"ס י"ח 134
ר "שמעתי ממה(ב " סז ס'סי ש"מהר ומהגי הלכותכמבואר ב, על סדין אחרת' שלכתחלה יעשו המצות בפעם ב 135
איו וטל אותו הסדין פעם , כשדוקרין ווקבין המצות, שאותו סדין שהיה מוח על הדף שעושין עליו מצות, ל"ז

אותו סדין שהיה ... ש "בבית מהר (עח 'ע המצות אפיית 'הל ל"מהרי). לעשות עליו המצות על אותו הסדיןאחרת 
לא טל אותה הסדין פעם אחרת לעשות עליו ,  כשדוקרין ווקבין המצות,מוח על הדף שעושין עליו המצות

  .)הסדין צריך להחליף בין לישה ללישה (יג ק"ס א"מ ).המצות
ש שעשו עליו "דף של מהר"ל "הוא כמובא לעיל ממהרי, "כשדוקרין ווקבין המצות) "ל"ש ומהרי"מהר(ומה שכתבו 

, )ל"כ, שסתמו הקבים שבו(והייו שעריכת המצות היתה על השלחן עצמו ". המצות להדיא על הדף בלא סדין
  ).שהחליפו כל פעם(ודקירת וקיבת המצות היתה על הסדין 

 ".צריך לכבסו היטב"אם כן גם בזה , "מצה על הסדיןיש והגים לעשות ה"ולדידן ש
 לו על ידי אפי,וגם במפות שעושין המצות עליהם אסור לעשות עליהם פעם אחרת (לו ק"ס סוף תא 'סי א"מ 136

  .) וצריך כיבוס, דהבצק דבק בהן,הדחה
 ).אפר וחביטה אלא צריכין כיבוס בחמין עם ,לא די להם בכיבוס בצון(ג "תג סכ' והייו כדלעיל סי

 כ ק"ס כאן י"ח .) דהחמץ מבצבץ ויוצא מעבר אל עבר, דלא מהי מה שמהפכין אותםל שכןוכ (שם א"מ 137
 .)זה ודאי ראוי להזהיר ולמחות שלא לעשות, שמהפכין המפה(
 .) צריך להתיר כל התפירות שבקצוות השקיםיבוסוקודם הכ (כד סעיף 138
רק , לפי שאין עושין המצות על האימרא, ין צריך להתיר האימראובזה אפשר שא (ג ק"סתא '  סישם י"ח 139

  .)באמצע מפה
צריך להתיר כל התפירות (ד "תג סכ' תבאר לעיל סי, והייו שאף שלעין השקים שותים בהם קמח כל השה

 אין ,לעין הסדין שעורכים עליו המצות, מכל מקום כאן).  וכן התפירות שבאימרא שעל שפתו,שבקצוות השקים
 .צריך להתיר התפירות שבאימרא
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 כיון שחמץ בפסח , אם הוא תוך הפסח יש לאוסרן,ואם עבר ועשה עליו מצות בלא כיבוס
 אף שלא התיר , או שכבסו, אך אם הפך הסדין. וקרוב לודאי שנתערב בהן פירור משהו,140במשהו
  :141 אין להחמיר ולאסור המצות,התפירות

 ,142 שלא יוכל לנקרם אחר הלישה,ה שום גומא וסדק העריבה שלשין בה יש ליזהר שלא יהיה בלא
 לפי שהבצק הנכנס שם מתחמץ , לא יהיה שום גומא וסדק שלא יוכל לנקרם143ואפילו על שפתה

  . כשחוזר ולש בה מתערב בצק זה בעיסהאחר כך ו,כששוהה שיעור מיל

 ,לנקרם היטב כדי שיוכל , או פחות, אם יש סדקים בעריבה ירחיב אותם כרוחב אצבע,וכיצד יעשה
  :144ואחר כך יסתמם ויחליקם להשוותם יפה

 , תהא חלקה בלי שום סדק וגומא, וכן המרדה שמכניסין בה הפת לתנור ומוציאין בה מן התנורלב
  .145שלא יכנוס לשם בצק ויתחמץ

 אף ,146 ולכן אין צריך להדיחה כלל אחר גמר האפייה,אבל כשהיא חלקה אין בצק מתדבק בה כלל
  :ר ולאפות בו פעם אחרתשצריכה לו לחזו

______________ 
מחת פתים הוספות כמבואר ב, ויעורולא אסר מטעם חוזר , שבטל בששים בשאר העיסה, כ קודם הפסח"משא 140

 .ח"תא סי' ח סי"או
אך . אם הוא תוך הפסח אף דיעבד יש לאסור, ואם עבר בדיעבד ועשה המצות על הסדין בלא כיבוס כלל(י שם "ח 141

  ).ראה לי, אין להחמיר בדיעבד, אף שלא התיר התפירות, ן או כבסואם היפך הסדי
 אפילו שקים ישים שלא התיר התפירות שבהם קודם הכיבוס ,ומכל מקום בדיעבד(ד "תג סכ' וכן הוא לעיל סי

 ). יש להתיר הקמח לפסח,ותן בהם קמח של פסח
 ). בו בקעים וגומות דאי איפשר לקחו מן הבצקואין ללוש בכלי שיש ( קצג'י ווייל סי"ת מהר"שוב, ]ו["מהרי 142

,  שלא יוכל לקרו אחר הלישה ותחמיץ,ויש ליזהר בעריבה שלשין בה שלא יהיה בו שום גומא או סדק (ד"ס א"רמ
ויש ליזהר בעריבה שלשין בה שלא יהיה בה שום גומא או (ה " לבוש ס.) כשחוזר ולש בו מתערב בבצקר כךואח
משמע אף בסדק  (יא ק"ס זוטא אליה 'עי). שמא ישכח ולא יגררו ויחמיץ,  בתוך הלישה שלא יבא בהם בצק,סדק

 משמע קצת דבסדק ,'א גומא או סדק שלא יוכל לקרו וכו"אבל לשון רמ, שאפשר לגוררו אסור שמא ישכח
 לקחו  דאי אפשר,ג אין ללוש בכלי שיש בו בקעים וגומות"קצ' י ווייל סי"וזה לשון ר. שאפשר לקרו מותר

 .)מבצק
והעיד הרב .  .. ומחמת השבירה תפשטו סדקים קטים,היה שבר בשפה... אגן (ח - כז 'ע הגעלה 'הל ל"מהרי 143

 ק"ס ז"ט .)והיח לחתוך את הפגימה ולהרחיבה, ל שהיה אליו אגן אחד שפגם בשפתו"ר מולין ז"על אביו מה' הז
 .)ל" מהרין כתב כ, על שפת הכלי שלש בו לא יהא בו סדקלוואפי (ז
ואז , ר כךל לשפשף יפה ולהרחיב את הסדקים לגרר בייהם יפה ולהגעילו אח"י סג"והורה מהר (שם ל"מהרי 144

על ' והעיד הרב הז ... יתו לאומן גוי להתיך בדיל על השבירה ועל הסדקים ולהחליק יפה להשוותו לשפת האגן
 .)והיח לחתוך את הפגימה ולהרחיבה כמלא אצבעו, תול שהיה אליו אגן אחד שפגם בשפ"ר מולין ז"אביו מה

 םל להרחיב הסדק ולגרדו יפה ולהגעיל ולסתום הסדקים ויחליק" וצוה מהרי,מזרק שסדק בשפתו (יג ק"ס א"מ
  .שם זוטא אליה 'עי .כד ק"ס י"ח הובא ב.) או ירחיבוהו ברוחב אצבע, יפהםלהשוות
א "ל ובמ"אמם במהרי. או שחוששים שמא ישכח לגוררו,  הבצק בשםז דן אי סגי בסדק שאפשר לגרור"והייו שבא

או ) ב. (צריך להתיך בדיל על הסדק ולהחליקו, שאם הסדק הוא פחות מרוחב אצבע) א: (תבארו שי אופים
 .ואז אין צריך להתיך עליו בדיל ולהחליקו, להרחיב אותם כרוחב אצבע

 יג ק"ס א"מ .) שלא ידבק בו עיסה ויחמיץ,רדה לא יהא בו חריציןהמ (קצג 'סי ווייל י"מהר ת"שוב, ]ו["מהרי 145
 .))ו"מהרי(' וגם במרדה לא יהיה סדק או חריץ וכו(
, שלא הודחו בפסח לאחר ששתמשו בה... ש על מרדה "פדהצור שאל למהר (א אות שז 'סי ש"מהר ומהגי הלכות 146

שאל על מרדה דפסח שלא  (פא 'ע המצות אפיית 'הל סוף שם ל"מהרי .)ש שאיו מדיחו למרדות שלו"ואמר מהר
והמרדה אין צריך ( כא ק"ס י"ח ). שאיו מדיח למרדות שלו,ש שאין לחוש"ואמר מהר, הודחה לאחר ששתמש בה

 .)להדיחו



  

   דיני מצות המצוהתס
  ב סעיפים"ובו י

  בן דעתישראל על ידי לישת ואפיית המצות 

 שאין אדם יוצא ידי חובתו אלא במצה שישראל בן דעת נתעסק בלישתה ,2ג" נתבאר בסימן תנ1 כברא
  .4 לשם הפסח3ועריכתה ואפייתה

 ,6 דהיינו שאינו שומע ואינו מדבר,5ה וקטןאבל אם באחד מהעסקים הללו נתעסק נכרי או חרש שוט

______________ 
  : עיקרי ההלכות שתבארו בסימן זה1
  ).ד- א"ס(לישת ואפיית המצות על ידי ישראל בן דעת ) א(
  ).ו- ה"ס (ביטול וכיבוד הפירורים) ב(
  ).ט- ז"ס (המצות על לצייר לא) ג(
  ).י"ס (עבות מצות) ד(
 ).ב- א"סי (במצות מולייתא לעשות לא) ה(
 כמו , אבל לא כרי ולא חרש שוטה וקטן,צריך ישראל בן דעת להתעסק בעסקים הללו לשם מצה (טו סעיף 2

 .)ס"ת' שיתבאר בסי
 דלאו , לא בלישה ולא בעריכה ולא באפייה,לא חרש שוטה וקטן ו,יע לא גוייואל יס (קצג 'סי ווייל י"מהר ת"שו 3

  .הסימן ריש א"מ הובא ב.)בי שימור יהו
 .ט" ולעין קצירה תבאר לעיל שם סי.ז"סט תג 'סי לעילולעין טחיה תבאר . ב"ס לקמןלעין יקור יתבאר ו 
ו אלא במצה ששמרה ישראל מחימוץ לשם אין אדם יוצא ידי חובת (ד"תג סי' סישתי דעות הובאו בזה לעיל  4

דהייו , ויש אומרים לשם מצות שבעת ימים תאכלו מצות, יש אומרים לשם מצות בערב תאכלו מצות ... הפסח
  .)וכן עיקר, ימי הפסח יוצא בה' שאם שמרה לשם מצה שיאכלה בז

בעת הלישה ,  אלא אם כןוהייו שלדעה הראשוה אין האדם יוצא ידי חובתו באכילת מצת מצוה בליל הסדר
סגי במה שלשו ואפו את ' ואילו לדעה הב.  לצאת בה ידי חובת מצת מצוה בליל הסדרשימור כדי' היוהאפיה 

אף שלא כיווו בעת הלישה והאפיה כדי לצאת בה ידי חובת מצת מצוה בליל , המצות כדי לאכלה במשך ימי הפסח
  .ותה כדי לאכלה במשך ימי הפסחדסגי במה שלשו ואפו א', והעיקר כדעה הב. הסדר

הוא עושה על דעת עצמו ואיו "אשר ,  בלישת המצות על ידי כריכאןשכל האיסור הזכר , ראה' ולפום ריהטא הי
הוא דוקא לדעה הראשוה שצריך לכוון בעת הלישה כדי לצאת במצות אלו ידי חובת מצת , "מתכוין לשם הפסח
הרי גם הכרי יודע , דסגי במה שלש את המצות כדי לאכלן במשך ימי הפסח' כ לדעה הב"משא. מצוה בליל הסדר

  .'והרי תבאר לעיל שהעיקר כדעה הב. פיית המצות הן כדי לאכלן במשך ימי הפסחשלישת וא
  .במצות אלואין אדם יוצא ידי חובתו ולכן , ומכל מקום פוסק כאן בפשיטות שהכרי איו מתכוין לשם הפסח

ראל יאכל שאף שהכרי יודע שהיש דהייו, "ואיו מתכוין לשם הפסח: "והטעם לזה תבאר במה שכותב כאן רביו
דהייו שאיו מתכוין בלישה ואפיה זו שהיא על , "מתכוין לשם הפסח"מכל מקום איו , מצות אלו בימי הפסח

. כדי שיאכלוה מתי שרוצים, אלא מתעסק בזה בסתם, כמצווה עליהם בתורה, מת שיאכלוה בי ישראל בפסח
לכן לא , מי הפסח רק מצה ולא חמץכול בי שהישראל חייב לא,דמאחר שהכרי איו מאמין בקדושת המצוה

  .איכפת לו מתי יאכלוהו
*  

ויתבאר , שהמעשה מוכיח שהם בשביל האכילה בימי הפסח, שמצות שלו שאי, ומכל מקום אולי יש מקום לומר
 ).12הערה (לקמן 

 מכי פלין מייא , לה מחימוץ לשום מצהולא פיק ידי חובתיה אלא במצה דמיטר (עו שאילתא צו 'פ שאלתות 5
לשה לעיסה גוי חרש שוטה אי מי ,  והיכא דאמטיהו לחיטי גוי או חרש שוטה וקטן דלאו בי שימור יהו.עליה
אין לשין מצת מצוה ולא אופין אותה  (א"ס ע"ושו טור. כו' ב סי"ש פ"הובא ברא). יהלא פיק ידי חובת ... וקטן

  .)ידי חרש שוטה וקטןולא על , גויעל ידי 
, כי הוא סובר שצריך שימור משעת טחיה, "אי מי לשה לעיסה... והיכא דאמטיהו "אלא שהשאילתות כתב 

 , דבהולכה לטחון מיירי,ומשמע לרביו דמדכתב ואי אמטיהו לחיטי גוי חרש שוטה וקטן(תג ' י סי"כמבואר בב
 ,מיא עילויה הייו לומר שמשעה שהוא קרוב ליפול עליו מיםואם כן מה שכתב מצה דמיטרא מחימוץ מן כד פל 

  ).דהייו משעת טחיה ואילך הוא דבעי שימור
 ".אין לשין מצת מצוה"ולכן כתבו , ע סבירא להו שצריך שימור משעת לישה"ואילו הטור ושו
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 אפילו אם .8 או קטן דהיינו שלא הביא שתי שערות,7או שוטה דהיינו שמאבד מה שנותנים לו
לפי  , אין אדם יוצא בה,ישראל גדול בן דעת עומד עליהם ומלמדם ומזהירם שיתעסקו בה לשם הפסח

 .9 ואינו מתכוין לשם הפסח, דעת עצמו והוא עושה על,שהנכרי אינו שומע בקול ישראל המזהירו
 ואף אם הם אומרים בפירוש שמתכוונים לשם ,וחרש שוטה וקטן אין בהם דעת לכוין לשם הפסח

  שלוםבריד

 
וחרש הייו איו  (א ק"ס ז"ט .) שאיו לא שומע ולא מדבר,חרש שדברו בו חכמים בכל מקום (ב"מא "פ תרומות 6

  .)הייו שאיו שומע ואיו מדבר (ג ק"ס י"ח .)שומע ואיו מדבר
 הן כפקחים ומצטרפים לכל דבר , או שומע ואיו מדבר,חרש המדבר ואיו שומע (א"סי ה 'סי לעילוכן הוא 

 'סי .) בכל מקום וזהו חרש שדברו בו חכמים. הרי הוא כשוטה וקטן, אבל מי שאיו שומע ולא מדבר...שבקדושה 
וכן אילם שאיו ( אבל מדבר ואיו שומע ,וחרש שדברו בו חכמים בכל מקום הוא שאיו שומע ולא מדבר (י"ס קצט

 .)הם כפקחים לכל דבריהם... ) מדבר ושומע
. )ושוטה הייו שמאבד מה שותין לו( שם ז"ט .) זה המאבד כל מה שותים לו,אי זהו שוטה (א ,ד חגיגה ברייתא 7

  .)שמאבד מה שותים לו (שם י"וח
 כגון , אלא שאיו יודע לשמור מפי שטותו,אף על פי שאיו משליך בידו לאיבוד (לו ק"ס א 'סי ד"יו לקמןתבאר ו

פירוש שודע בבירור שאין סבה לעשייה . דרך שטות(ק לז "וס, )שמיחו במקום שיפול לאיבוד וקעביד דרך שטות
 .ועוד תבארו שם גדרי סימי שוטה .)זו כי אם מחמת שטותו

וקטן הייו שלא הגיע ( שם י"ח). לא יעשו המצוות אך בי מצוה ולא הקטים(ע ' אפיית מצות ע' ל הל"ראה מהרי 8
  ). אחדויום שים יגלבן 

 אלא שאיו ,ג שים"קטן אפילו הוא בן י( לט י"רס ילהוא כמבואר לע, "שלא הביא שתי שערות"ומה שתבאר כאן 
ג שה " דהייו בן י, לבדוק בשערות בכל שהגיע לכלל שותיוין צריךא( ו"ס ה 'סי ו).שערות' ידוע בודאי שהביא ב

 כיון שהגיע לכלל שותיו ,שערות'  שכיון שתפלה מדברי סופרים סומכין על החזקה שמן הסתם הביא ב,'ויום א
 לדברי הכל איו מוציא עד ,די חובתם בברכתולהוציא אחרים י(ט "קצט ס' וסי, )שערות' שראוי להביא בהן ב

 , שברכת המזון הוא מן התורה... בדיקה ל ידישערות כשיעורן ע'  וידוע שהביא ב,ג שה ויום אחד"שיהיה בן י
 ,שערות'  אם איו ידוע שהביא ב,ג שה"וקטן אפילו הוא בן י(ז "רעא ס' וסי, )ובשל תורה אין סומכין על חזקה זו

'  כי שמא לא הביא ב, והוא איו מחוייב אלא מספק, כיון שהיא מחוייבת מן התורה בודאי,ת האשהאיו מוציא א
  ). והוא פטור מכל המצות מן התורה,שערות עדיין

ולעין מצות מן התורה צריך שיבדקוהו שהביא , ג שים ויום אחד"והייו שלעין מצות מדברי סופרים סגי בהגיע לי
  .שערות' ב

ג שים "ולכן גם בזה לא סגי בי). וספק של תורה להחמיר(א "תח סי' תבאר לעיל סי,  במצת מצוהולעין שימור
, דדוקא בדברי סופרים סומכין על החזקה (ז"אדה ע"לשו הערותוכמבואר ב. עד שיביא שתי שערות, ויום אחד

... שמירה מלישה מן התורה ש, ז סעיף י"א ותע"ח סי"ת' ש וסי"ולפי מש... שערות ' הגיע שים מהסתם הביא ב
 . וכן הוא במראי מקומות וציוים.)שערות' ג שים וב"אין לסמוך לכתחלה לומר מן הסתם יש להם י

 ואפילו ישראל עומד על גביו ומזהירו ,אין אדם יוצא במצה שלשה כרי (תקצג 'וסי, כו 'סי א"ח א"רשבה ת"שו 9
בחרש שוטה וקטן יש לדון להקל  ...  ולא על דעתו,עת עצמו לפי שאין הגוי עושה אלא על ד,שיכוין לשם מצה

והילכך אף בשאחרים עומדין על  ...  אם כותם כוה ואפילו בישראל עומד על גביו,ולהחמיר בכל דבר שצריך כוה
ל דראה לו דגוי "י סג"אמר מהר (סט 'ע המצות אפיית 'הל ל"מהרי .) ולזה הדעת ראה,גביהן אין יוצאין בה

 א ,כג גיטין והייו כדאמרין .)כדאמר לעין גטין,  דגוי אדעתא דפשיה קעביד,ו ישראל עומד על גביו אסוראפיל
  .)עובד כוכבים לדעתיה דפשיה עבד(
 כמו ,יש פוסלין אפילו ישראל עומד על גביו ואומר לו שיעבד לשמו (ב"סי לב 'סי לעילכן לעין עיבוד תפילין תבאר ו

 לפי שהכרי לדעת ,סול אף על פי שישראל עומד על גביו ואומר לו שיכתבו לשמו ולשמהשהגט שכתבו כרי פ
 ואף אם אומר שכפיו . אין פיו ולבו שוין,ואף על פי שהוא אומר ששומע לו(עצמו הוא עושה ואיו שומע להישראל 

  ).)כך לבו אין אמן על כך
להאת עצמו (י שם "כפרש, אבל שם הפירוש הוא). כרי לדעתיה דפשיה עביד(א , וכן הוא בגמרא שבת קכא

ולהאת עצמו , מפי שישתכר בו עכשיו או לאחר זמן(ו "שלד סכ' וכדלעיל סי. ולא בשליחות הישראל, )מתכוין
 .ואיו שומר את המצות לשם הפסח, שהוא עושה על דעת עצמו, ואילו כאן הפירוש). הוא מתכוין
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  .10 כיון שאין בהם דעת,הפסח אין כוונתם ומחשבתם שוה כלום

 ואומרים שאם ישראל גדול בן דעת עומד ומשגיח עליהם שלא תתחמץ העיסה 11ויש חולקין על זה
 שאין צריך כלל שתהא כוונת הלישה לשם פסח . אף על פי שהם אינם מתכוונים לשם הפסח,הםבידי

 וכאן הרי ישראל ,ג"אלא שיהא השימור מחימוץ מלישה ואילך לשם הפסח כמו שנתבאר בסימן תנ
  .בן דעת עומד עליהם ומשגיח על העיסה שבידיהם ומשמרה מחימוץ לשם פסח

  .12והעיקר כסברא הראשונה

______________ 
 מתוך יכרת שכשאיה( ותיבעי ה"ד שם 'תוסו, ) מעשיומתוך יכרת כשאיה ,מחשבה לו אין קטן( ב ,יב דף חולין 10

  ).אמירה מהי לא מעשיו
 ).4הערה (תבאר לעיל , ומה שגם כאן אין המחשבה יכרת מוך מעשיו

 ]ידי [על ישראל בפי גוי שאפאה מצה ,האיי רב מר אמר (צג 'ע ב"ח גיאת ץ"למהרישערי שמחה ב, גאון האי רב 11
ובעלי מעשה וחסידים מחמירין על עצמן כגאוים המחמירין . לאוכלה לישראל מותר ,וכהלכתה כתקוה ימורש

 ב"פ ש"רא הובא ב). מה דרכו של עי הוא מסיק ואשתו אופה,לחם עוי] א, קטז [ההיא דאמרוכי  ,ולשין בעצמן
.  מותרת לישראל לאוכלה,כרי לפי ישראל על ידי שימור כתקוהל כתב מצה שאפאה "ורב האי גאון ז (כו 'סי

 כההיא דאמרין מה ,ובעלי מעשה וחסידים והתמימים מחמירין על עצמן כגאוים המחמירין ולשין ואופין בעצמן
 ,ל כתבו" האיי זבג והר"והריא( ז"סקט ומצה חמץ 'הל חיים ארחות .טור .)דרכו של עי הוא מסיק ואשתו אופה

 וחסידים ואשי , מותר לישראל לאכלה,ה וכהלכתהום בפי ישראל על ידי שימור כתק" עכול ידיה שילושה עמצ
 ...ורצה לומר אפילו לשה ואפאה גוי מי מותרת ( הסימן ריש ח"ב ).מעשה מחמירין על עצמן ולשין ואופין בעצמן

   ). ולא הירא. גוי מודה רב האי דאסור ובלשה,ובית יוסף הבין בדברי רביו האי שמחלק בין אפייה ללישה
אמם מבאר רביו שסגי גם בשימור . את הכרי שיעסוק בה לשם פסחאפשר לפרש דמיירי שהישראל מזהיר ' והי

 באם אשה לשה מצה של מצוה ראה לימכאן  (לה 'סי זרוע אור ח"מהר ת"שווכמבואר ב, של הישראל המשגיח
אף על פי ( קמג 'וסי) דם העומד שם מתכוין שימור זה לשם מצוה דמהי וא ... דבעי שימור לשם מצוה,בפסח

 דלא בעין כוות ,שפיר דמי,  כיון שהעומד שם מתכוין לכךכל מקוםמ, שהלש בודאי איו מתכוין לשם מצת מצוה
 .ז"אדה ע"לשו הערות וראה ).אלא כוות השומר, העושה

  .)ולא על ידי חרש שוטה וקטן, על ידי גויאין לשין מצת מצוה ולא אופין אותה  (א"ס ע"שו 12
 הוא ,בתורה האמור זה שימורומהו (ו "תג סט' הובא לעיל סי, והטעם דלא סגי בהשגחת הישראל גדול בן דעת

 צריך] ולכן[ ,ואפייתה ועריכתה בלישתה בידים בה להתעסק ימהר ... חימוץ לידי לבא קרובה אותה כשרואה
, ולא במי שעומד על גביו, וזה שייך רק במי שלש בעצמו). מצה לשם הללו בעסקים להתעסק דעת בן ישראל

  ).127הערה (כדלעיל שם 
  .טז 'ע ב"ח פסח, )פראק (קודש מקראי .לה 'סי ב"ח .ת"כ והה ה"ד ה 'סי א"ח צבי ארץוראה 

*  
לכאורה כן , " דעת עצמו ואיו מתכוין לשם הפסחעושה על"מחמת שהכרי , כאמור לעילכיון שטעם האיסור הוא 

לכאורה , אשר אם שוכרים אותן ללישת המצות במאפיות, הוא גם באשים או שים שאים שומרים תורה ומצוות
  .גם הם עושים על דעת עצמם ואים מתכווים לשם הפסחאפשר ששהרי , אותו הדין' גם בהם יהי

ות אכילת מצה במצות אלו שעריכתן עשית על ידי שים וין לקיים מצשא, ומטעם זה כתבו כמה מרבי זמיו
  ).סד ואילך' ראה קובץ אור ישראל גליון יט ע(שאין שומרות תורה ומצות 

וסומכות על מה . שים שאין שומרות תורה ומצות ללישת המצותגם ם והגים במאפיות רבות לשכור וומכל מק
  ).112הערה , ד"תג סי' שתבארה לעיל סי" (צוהלשם מצות מ"שהן משתתפות בהכרזה של 

אפילו אם ישראל גדול בן דעת עומד עליהם ומלמדם ומזהירם שיתעסקו בה לשם הפסח "אשר , כאןואף שתבאר 
  ".עושה על דעת עצמו ואיו מתכוין לשם הפסח"כיון שהוא , "אין אדם יוצא בה
מי ): "כ"ב ה"הלכות גירושין פ(ם " תבאר ברמב, בישראל שאיו שומר תורה ומצותכ"משא, הייו דוקא בכרי

בית דין של ישראל בכל מקום ובכל זמן מכין אותו עד , שהדין ותן שכופין אותו לגרש את אשתו ולא רצה לגרש
ם בין ביד "ד עכוולמה לא בטל גט זה שהרי הוא אוס בין בי... שיאמר רוצה אי ויכתוב הגט והוא גט כשר 

שאין אומרין אוס אלא למי שלחץ ודחק לעשות דבר שאיו מחוייב בו מן התורה כגון מי שהוכה עד , ישראל
אבל מי שתקפו יצרו הרע לבטל מצוה או לעשות עבירה והוכה עד שעשה דבר שחייב לעשותו , שמכר או עד שתן
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 כגון זקן או חולה שאי אפשר לו ללוש ולאפות ,קום בשעת הדחק שאי אפשר בענין אחרומכל מ
  .13 יש לסמוך על סברא האחרונה, ואין שם ישראל, והוא בין הנכרים,בעצמו

  .14ומכל מקום נכון הדבר שילמד ויזהר את הנכרי שיעסוק בה לשם פסח

  שלוםבריד

 
ויצרו הוא שתקפו ... לא הוא אס עצמו בדעתו הרעה או עד שתרחק מדבר האסור לעשותו אין זה אוס ממו א
  ".וכיון שהוכה עד שתשש יצרו ואמר רוצה אי כבר גרש לרצוו

 ואיו שומר תורה ואף אם יצרו תקפו". לשם מצות מצוה"שכולם ביחד מכריזים , וכך גם בלישת ואפיית המצות
אין אומרים בזה , "לשם מצת מצוה"או , "רוצה אי" אומר ,'מחמת איזו סיבה שתהי, הרי אם וכאשר, ומצות

ללוש את , שבודאי זהו גם רצום הפימי ,אלא אומרים, "סחהוא עושה על דעת עצמו ואיו מתכוין לשם הפ"ש
   ".לשם מצת מצוה"המצות 

*  
שהרי אפילו ; אפילו אם תברר בדיעבד שאחד מהעוסקים בלישה איו יהודי, ובאמת אפשר שבדיעבד כשר בכל אופן

  .שעת הדחק התירו זאת לקמן בסמוךב
כן הוא גם , )ומכל מקום כון הדבר שילמד ויזהר את הכרי שיעסוק בה לשם פסח(וגם מה שתבאר לקמן בסמוך 

דלא גרע ממה שמלמדו ומזהירו לעסוק בה לשם , "לשם מצות מצוה"שכולן מכריזות , בלישת המצות במאפיות
  .פסח

 שאז עושה הכרי על דעת הישראל המסייעו ולא על ,הוא יסייע קצת בלישתהוגם "וגם מה שהצריכו לקמן בסמוך 
, רידוד המצות, שיש כמה המשתתפים בלישת העיסה, הרי כן הוא גם בלישת המצות במאפיות, "דעת עצמו

  .שבזה אמרין שגם הכרי עושה על דעת הישראל המסייעו, והכסתן לתור
  קטותעל ידי לעין טויית ציצית ,ה"ב ס' ח סי"ת צמח צדק או"ובשכמבואר , פ"ועוד טעם להקל בדיעבד עכ

אם כן שזירה זו יש לומר דהוי מעשה גמור , ד להקל בידון דידן שהציצית שזורים כפול ארבע או שמוה"הלע(
... שאין דרך כלל לשזור לצורך דבר אחר זולת ציצית בעיירות שלו וכל מדיותיו , המוכיח דלשם ציצית עשאו

  .)ואם כן השזירה חשוב לשמה מדאורייתא
 –) מעשיומתוך יכרת כשאיה ,מחשבה לו אין(ב , חולין דף יב ל)10הערה  (עיללמצויין , המצות מצוהכן לעין ו

,  ערכות באופן מיוחדשהן, כ המצות בזמיו"משא. מעשיו מתוך יכרתדהייו דוקא במקום שהאמירה איה 
אכילה  שהיא לשם )של הקטה או הכרית(ה כווהה מוכיח על מעשה ז, שאין רגילים כלל במצות שאין לשם פסח

ועצם הדבר שהיא באה ללוש המצות , לפסחאשר כל המאפיה הזאת היא מאפיית מצות , ויתירה מזו. פסחב
  .פסחאכילה בם  לשיאשהלישה ה, על המחשבהזה מוכיח מעשה , במאפיה זו

רק שהן שמרו ,  מצות חמץשלהייו דוקא במצות שעשו באופן הרגיל , אין מתירין מטעם זהשבפים כאן ואף 
והערה , י"וכדלקמן ס, כעין הפיתה ההוגה עתה(או מצות העבות כאצבע , כמו מצות מכוה שבזמיו (מחימוץ

באופן עשות שהן , כ במצות יד הדקות ההוגות בזמיו" משא). שלא יבואו לידי חימוץאלא שזהרים בהם, )64
אכילה שהיא לשם שלישה זו מוכיחה ,  ואם כן אולי יש מקום לומר.חמץלישת השאיו דומה לאופן , מיוחד ביותר

  .ימי הפסח' בז
אפשר שעדיין יוצאים בה ידי , יתשאחת השים הלשות איה ישראל, אם יתברר בדיעבד, ומטעמים האמורים לעיל

דהייו , לשם מצות שבעת ימים תאכלו מצות"פ לדעת הפוסקים שהשימור צריך להיות "עכ; חובת מצת מצוה
  ".וכן עיקר, ימי הפסח יוצא בה' שאם שמרה לשם מצה שיאכלה בז
 .ד' א סי"ראה בכל זה שיעורי הלכה למעשה ח

 והוא יודע ,והוא במקום שאין לו מסייעין, ואדם שהוא זקן או חולה (א אותהגהה , צט 'סי )קלויזר( מהגים 13
 .) כדי שיעשה כחפצו לעייו,מוטב שיתן שכר לגוי,  וחושש שמא יחמץ בידו,שאין בו כח ללוש בצק מצוה בטוב

ו  כגון שהוא זקן או חולה א,מיהו ראה בשעת הדחק (הלכה ולעין ה"ד א"ס ח"ב .לטור ל"מהרש הגהותהועתק ב
 ז"ט .) ויצא ידי חובתו במצה שלשה ואפאה הגוי בפי ישראל, יש לסמוך על רב האי גאון ודעימיה,תפוס בידי גוים

י אפשר  דאם א,ח"ש הב" כמראה לי (הסימן בריש א"מ .)יש להתיר לכל הפחות בדיעבד בשעת הדחק (א ק"ס סוף
  .)ל גביום שישראל יעמוד ע" עכול ידי מותר ע,בעין אחר

 , וגדול עומד על גביו ואומר להם שיעשו לשם ציצית,אם טוון או שזרן חרש שוטה וקטן( ד"ס יא 'סי לעיל גם וראה
 ושם מסיק ,המגן אברהם כתב דזה תלוי במחלוקת שזכר בבית יוסף סימן תס( ב ק"סבקוטרס אחרון ו ).כשר
 ).ח והמגן אברהם להקל"הב
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 ,ל המסייעו ולא על דעת עצמו שאז עושה הנכרי על דעת הישרא,15וגם הוא יסייע קצת בלישתה
  .ש" ע16א"כמו שנתבאר בסימן י

 שהם שומעים בקולו ועושין , מוטב שיעשו הם,ואם אפשר לו למצוא ישראל אפילו חרש שוטה וקטן
  :17 משיעשה על ידי נכרי שאינו שומע בקולו,לדעתו

ל ידי חרש  יש להסתפק אם מותר לעשותו על ידי נכרי או ע, הניקור שמנקרין המצות של מצוהב
 אפילו ישראל בן דעת עומד עליהם ומזהירם שיעשו לשם ,19 וטוב להחמיר לכתחלה.18שוטה וקטן

  שלוםבריד

 
  ).לעשות לשם פסח ויאמר לו ל גביושישראל יעמוד ע( שם א"מ 14

 ואיו דומה .ויש מכשירין כשישראל עומד על גביו ואומר לו שיעבדו לשמו(ב "לב סי' והטעם לזה תבאר לעיל סי
 רק כשותן העור לתוך ין צריך אבל בעיבוד א, וזה לא ישמע לו,לגט שצריך לכתוב כל תורף הגט לשמו ולשמה

  ). וזה ישמע לו,הסיד שיתו לשמו
 במה שכתב ,הגם שדברי המגן אברהם שם אים ברורים( ב ק"ס קוטרס אחרון יא 'סי לעיל  ואף שתבאר

   ). כמו שכתב להדיא,ש לא הכשיר אלא גבי עיבוד"שהרי הרא, ש כשר אפילו בכרי וישראל עומד על גביו"דלהרא
ו שהמקור להלכה הכרי הוא ברא"והיי ין עיבוד על ידין שיכתוב כל (ג ' ספר תורה סי' ש הל"ל לעדבגט דבעי

 כשישים העור בתוך ,אבל בעיבוד לא בעין אלא תחלת העיבוד.  וזה לא יעשה העובד כוכבים,תורף הגט לשמה
כ "משא).  ואז יעשה העובד כוכבים לדעת ישראל כשאמר לו עשה כך,פר תורה שיאמר אז אי עושה לשם ס,הסיד

  .במצות שכל הלישה והאפיה צריכה להיות בשימור
 .שכון הדבר שילמד ויזהר את הכרי שיעסוק בה לשם פסח, כל מקום מסיק כאןמ
 ).וטוב שיסייע קצת( שם א"מ 15
  .) אלא אם כן מסייע הישראל מעט,דכרי אדעתיה דפשיה קעביד ואיו חושש לדברי הישראל( ד סעיף 16

  ).ומכל מקום לכתחילה צריך לסייעו קצת בעיבודה( ב"סי לב 'סיוכן הוא לעיל 
ואף שהיא מטה אצבעותיה (ב "שמ ס' כדלעיל סי, ל שמסייע אין בו ממש"שהרי קיי, ואין הטעם בזה משום מסייע
דאמרין מסייע (א , וכדאמרין בגמרא שבת צג).  שמסייע אין בו ממש, אין בכך כלום,אליה ומסייעה עמה קצת

  ).אין בו ממש
 ,חושש לדברי הישראלואיו (ד "יא ס' וכדלעיל סי). ייעושאז עושה הכרי על דעת הישראל המס(אלא כמבואר כאן 

וראה מראי . הרי שסיוע הישראל מועיל שגם הכרי יעשה על דעת הישראל). אלא אם כן מסייע הישראל מעט
  . מקומות וציוים

  .)בסופה, 26והערה (ד "תסח ס' ותבאר כן זה לקמן סי
  ).ם" עכול ידי קטן מעל ידי מוטב לעשות עקוםכל מומ( שם א"מ 17
, ]על ידי גוי[מלעשות על ידיהם , דלאו בי שימור, וטוב יותר לעשות כהאי גווא על ידי חרש שוטה וקטן( ב ק"ס י"ח

  ).אם אפשר
  ואפילו ישראל עומד על,אין אדם יוצא במצה שלשה כרי (תקצג 'וסי, כו 'סי א"ח א"רשבת "הייו כמבואר בשוו

אבל בחרש שוטה וקטן יש .  ולא על דעתו, לפי שאין הגוי עושה אלא על דעת עצמו,גביו ומזהירו שיכוין לשם מצה
  .) אם כותם כוה ואפילו בישראל עומד על גביו,לדון להקל ולהחמיר בכל דבר שצריך כוה

  ...וא שהיה גדול עומד על גביווה...  חרש שוטה וקטן לואפי, הכל כשרין לכתוב את הגט( א ,כג גיטיןוכדאמרין 
התם מיירי כשאיו מלמדו לכוין  (והא ה"ד ב ,כב שם 'תוס ופירשו ה).לדעתיה דפשיה עבד ... עובד כוכבים פסול

 ב ,יב ובחולין ,) אבל הכא מיירי שגדול עומד על גביו ומלמדו ומזהירו לעשות לשמה, אלא ראיה בעלמא,לשחוט
 אבל הכא אחרים רואים , הייו שמלמדין אותם ומזהירין אותם לעשות לשמה,ל גביובגדול עומד ע (מאן ה"ד

  .)אותם בעלמא קאמר
 הרי ...אבל קטן שבא לכבות ... להאת עצמו הוא מתכוין ... כרי שבא לכבות מעצמו (ו "שלד סכ' וראה גם לעיל סי

 ).הוא מכבה מן הסתם בשבילו
 . אבל קוב שמקבים המצות אין קפידא...כות דמיוחדות לפת מלא' משמע דוקא אלו ג (הסימן בריש שם א"מ 18

 , קוב מותרם כן דגש לומר ומיהו י.כ" ע, שימור לשם מצוהןל כתוב וכן כל תיקוים אסור דבעי"אבל במהרי
  .)ואיו מוכרח
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  .הפסח

 מכל ,20פ שישראל קדושים הם ונהגו לעשות להם שימור מחימוץ לשם הפסח" אע,אבל שאר המצות
מצות  ומשגיחין על ה21 כיון שגם גדולים עומדים על גביהם,מקום נוהגים לנקרם על ידי קטנים
'  עיין סי. וזה נקרא שימור גמור לפי סברא האחרונה שנתבאר,שבידיהם שלא יבאו לידי חימוץ

  :22ז"תע

 ועומדין על עשייתן ומזרזין את העוסקין בהן , גדולי החכמים היו משתדלין בעצמן במצות מצוהג
 ,25ל המצות שכן הוא בכ,24 וכן ראוי לכל אדם לעשות להטפל הוא עצמו במצוה.23ומסייעין בעריכתן

  :26מצוה בו יותר מבשלוחו

 ורוב המון עם אין נזהרין בכל דקדוקים שדקדקו חכמים בשמירת , ועכשיו שנתקלקלו הדורותד
  :28 ולא להאמין לעמי הארץ27 ראוי לכל אדם אף בשאר המצות לעמוד על עשייתן,המצות מחימוץ

  שלוםבריד

 
 ).וכן כל תיקוים דבעי שימור לשם מצת מצוה(סט ' אפיית המצות ע' ל הל"והוא במהרי

 .) לקר המצהלו אפי,יש ליזהר שלא לתת המצה של מצוה לקטן (העולה ה"ד א ק"ס ז"ט 19
ישראל קדושים ווהגין להחמיר אפילו במצות של כל ימי הפסח לשמור אותם משעת (ט "תג סי' כדלעיל סי 20

  ).טחיה ואילך
לישת שאר ואף ל(ח "תה סי' כדלעיל סי, ולכן משתדלים שגם שאיבת המים שיעשו דוקא על ידי ישראל דוקא

 ).המצות טוב שישאב ישראל אם אפשר
כיון שגם גדולים עומדין על , ג"וראיתי והגין להקל אפילו לכתחלה לעשות הקבים על ידי קטן וכה (ג ק"ס י"ח 21

ומכל מקום אם אפשר ליזהר . והוא יותר כון כדי להיות הרבה עוזרים למהר בעין עשייתן, ל"וכן פסק מהרי, גבו
  .) יזהר במה דאפשרבמצת של מצוה

 ).אכן אם גדול עומד על גבן שפיר דמי(סט ' אפיית המצות ע' ל הל"ש מהרי"וכוותו למ
 שאף שיש לחוש שמא עשו על ידי . וכשרות לאפיקומן,וכל המצות שלו הן שמורות משעת לישה ואילך( י סעיף 22

  ). כל ספק דברי סופרים להקלמכל מקום, חרש שוטה וקטן שאין בהן דעת לשמור מחימוץ לשם מצת מצוה
אך מכל מקום אין להקל בזה אלא . גם הלישה היתה עשית על ידי קטים, שבשאר המצות, הוג' פ כך הי"הרי שעכ
 .ולא בלישה, ביקור

 ,) ועומד על עשייתה ומזרז העוסקים בהם ומסייע בעריכתן,ש היה משתדל במצת מצוה"הרא(ב "ס ע"ושו טור 23
  .ש"הרא והג היה שכן
ובעלי מעשה וחסידים מחמירין על עצמן כגאוים המחמירין ולשין  (צג 'ע ב"ח גיאת ץ"הרי גם שערי שמחה לוראה

 .ובטור כאן, כו 'סי ב"פ ש"רא הובא ב).בעצמן
 .)וכן ראוי לכל אדם לעשות להטפל הוא בעצמו במצוה (שם ע"שו 24
 שכן הוא בכל המצות , להשתדל להכין בעצמו צרכי שבת יש לו,מי שיש לו כמה עבדים אפילו (ד"ס ר 'סי כדלעיל 25

ומכל מקום כון הדבר שיבדוק הוא בעצמו שכן הוא בכל המצות מצוה (ח "תלב ס' וסי, )מצוה בו יותר מבשלוחו
 , רגילין לילך בעצמם אל מקום הרחיים,אשי מעשה המדקדקים במצות(ג "תג סל' סיו, )ובו יותר מבשלוח

 וכך היו והגין גדולי חכמי . שכן הוא בכל המצות מצוה בו יותר מבשלוחו,ת קמחיהםלראות הם בעצמם טחי
 .)הגמרא

 .) בו יותר מבשלוחוה מצו)א, מא (ב דקדושין" רפןדאמרי (ב ק"ס א"מ 26
לפי שרוב המצות העשות בזמן הזה אים , ואי מהמשתדלים אף לשאר מצות שאי עושה לביתי (ב"ס ח"פר 27

הן רבים (ש הוי חמץ "ה ומ"ושם ד .)'ט סעיף ב"וכמו שכתבתי בסימן ת, ל"ס והמפרשים ז"דיי הש ל פיעשויות ע
  ). ואים מטים אוזן לשמוע דברי חכמים, ומסרו המצוות בידם,עתה עמי הארץ

 שים של ישראל שלא למדו עייי הפסח שהן לוואפי... ל מצאתי "ובתשובת הגאוים ז (ריא 'סי הלקט שבלי 28
 ומעשים בכל יום שתלמידי חכמים ורוב הרבים מקין את , אין מאמיין להו לעין אפייה ולישה בפסח,ראלמיש

 , ועומדין על הרקידה ועל הפייה ועל לישתה ועל אפייתה, ומוליכין אותה אל הריחיים הן בעצמם,החיטין בידיהם
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  ביטול וכיבוד הפירורים

 כל פירורין שיפלו בשעת לישה ,מר בשעת לישה טוב שיא, עיסה אחר זמן איסור חמץ29 הלשה
  . אני מבטל ומפקיר אותם,31 וכן הבצק שידבק בכלים,30ועריכה

 אף אם יש בהם ,וכשהוא אומר כן אף כשיתחמצו הפרורין אינו עובר עליהם בבל יראה ובל ימצא
לבטלן  שאז הם עדיין ברשותו , כיון שכבר ביטלם קודם שנתחמצו,32כזית כשיתקבצו ויתדבקו יחד

  .33ד"תמ'  כמו שנתבאר בסי,ולהפקירן

  שלוםבריד

 
 ואין יודעת שכר ,ועושות דבר שלא כהוגן או שמא שוכחות ,משום שהרבה דברים יעלו על לב השים שהן מותרין

 הגדולה כסת שיירי .תקפג ק"ס משה מטה הובא ב.) ואם יהא אדם עומד עליהן יותר זהרות,מצוה והפסד עבירה
 .ד ק"ס י"ח .ג אות י"הגב

  :יש לחשוש, שהלש עיסה בזמן איסור חמץ, תוכן האמור בשי הסעיפים שלפיו 29
  .בהם כזית שתחמץ' קבצו ויתדבק עד שיהיית, שאחר שיפלו ויתחמצו) א(
  .שפירורי בצק פחות מכזית יפלו ויתחמצו) ב(
  .שפירורי הבצק פחות מכזית יתדבקו בכלים ויתחמצו) ג(

. וגם לכבד אחר כך ולבער את הפירורין. שבין כך ובין כך צריך לבטל בתחלה כל הפירורין שיפלו, ועל זה מבאר כאן
  :והטעם לזה

ולכן צריך , )א"תמה ס' כדלעיל סי(עוברים מן התורה על כל רגע ורגע שאיו מבערו ,  ודבקו לכזיתאם תקבצו) א(
  . אחר שיחמיץ, כדי שלא יעבור עליו במשך זמן הלישה, )ו"תלד ס' כדלעיל סי(לבטלו תחלה 

  ).ג" תלא ס'כדלעיל סי(כדי לא לעבור על תקת חכמים דלא סגי בביטול , ומיד אחרי גמר הלישה צריך לבערו
ולכן צריך לבטלו , )ח"תמב סכ' כדלעיל סי(עוברים עליו מדברי סופרים , לעין פחות מכזית שמוחים על הארץ) ב(

  .שלא יעבור עליהם מדברי סופרים על כל רגע, תחלה
יל כדלע(ולא סגי בביטול , כיון שתקת חכמים שגם פחות מכזית חייב בביעור, ומיד אחרי גמר הלישה צריך לבערו

  ).שם
. וסגי בביטול, שצריך ביטול, ט"ז וסכ"תמב סכ' תבאר לעיל סי, לעין פחות מכזית שמדובקים בכלים או בכותל) ג(

אבל ראה שם הערה [אבל משום זה לבד לא היה צריך לכבדו אחר כך ולבערם . ואם כן גם כאן צריך לבטלו תחלה
  ].לו ביטולשבזה אין צריך אפי, מסקת רביו בקוטרס אחרון, רד

 .ודיו, ידרסם ברגליו בעפר, ואם עדיין לא החמיץ, אם כבר החמיץ צריך שריפה, ולעין הביעור שלאחר לישה
 כל הבצק שתפול לארץ חוץ לכלי שלשין , כשלשין המצות יאמר,וכל אדם ילמד לבי ביתו לומר (רעג 'סי רוקח 30

'  ארק כדמוקים רב אחא בר יעקב בפ, הופלת לארץזה צריך לומר קודם שתחמיץ העיסה. ממו יהיה בטל והפקר
 לו אפי, מבטל בלבו, היה יושב בבית המדרש וזכר שיש לו עיסה מגולגלת ומתיירא שלא תחמיץ,]א, ז [דפסחים
כדי שיתבטלו קודם , ויהא אדם רגיל לומר על כל פירורין שיפלו בשעת לישה ועריכה יהיו בטלין( טור .)ביום טוב
 להתות ולבטל כל מה שיפול לארץ דליבטיל ,והגין דבשעת לישת העיסה של מצות (תקלז רמז ימרדכ ).חימוצן

 משום דבתר איסוריה לאו ברשותיה הוא ,והטעם שצריך לבטל קודם שיחמיץ(ה ויהא אדם "י ד" ב.)וליהוי כעפרא
 כדי  ... לישה ועריכה כל פרורים שיפלו בשעת,הלש אחר זמן איסור חמץ יאמר בשעת לישה(ג " סע"שו ).לבטלו

 .)שמצא שמבטלן קודם חימוצן
יק להסירו מעל הכלי עד ]ספ[ דשמא לא יוכלו לה,וכן טוב שיעשה בבצק הדבק בכלי(ג אות י " פמיימויות הגהות 31

  .)וכן בצק הדבק בכלים אי מבטל אותם (שם ע"שו .)שתחמיץ
 .דבק בכליםדין פחות מכזית ש, )והערה רד(ז "תמב סכ' וראה לעיל סי

 חייב ,כתלים הרחוקים זה מזה'  אפילו הם בב,חצאי זתים דבוקים בבית אחד' אם ב(ט "תמב סכ' כדלעיל סי 32
  ). מפי שלפעמים הן מתקבצין ביחד על ידי כיבוד הבית ודבקין זה בזה,לבערן

  .גם בכזית, מכל מקום מועיל ביטול מהתורה
 .)לבטלה בידו אין שמשתחמיץ ,שתחמיץ קודם יבטלה (כ סעיף 33
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 לאחר 34 יש לחוש שמא לא יבערם מן העולם מיד,אבל אם לא יבטלם קודם שיתחמצו
'  כמו שנתבאר בסי, ויעבור עליהם בבל יראה ובל ימצא מדברי סופרים אף שאין בהם כזית,שנתחמצו

  .35ב"תמ

 היינו . שמאליהם הם הפקר,רם כלל שהפרורים אין צריך לבטלם ולהפקי36ד"תל' ואף שנתבאר בסי(
 אבל . וכל פירור בפני עצמו אינו חשוב כלום ובטל מאליו, שאי אפשר שיתדבקו יחד,37פירורי הפת
 יש בהן חשיבות , ויתדבקו ויהיו חתיכה אחת כיון שאפשר שעל ידי כיבוד הבית יתקבצו,פירורי בצק

  .)38 ואינן בטלים מאליהם,קצת

______________ 
 שיתעסק קודם מעט ישהה שמא לחוש יש. לגמרי העולם מן יבערה שימצאה שמיד פ"ואע (ו"ס תלד 'סי לעילכד 34

 גלוסקא ימצא אם אף, בבדיקה מצאו שלא חמץ כל כשביטל אבל .ימצא ובל יראה בבל עובר זו שהייה ועל, בביעור
 ).התורה מן יראה בבל עליה יעבור לא, מיד יבערה ולא בפסח

 .)כזית משום גזרה ,לבערו חייב  ...חמץ מכזית פחות אפילו סופרים מדברי (כח סעיף 35
 בטלים הם הרי בבדיקה מצאם שלא ובסדקים ובחורים בזויות חמץ פירורים כמה שארו אם אף (ו סעיף 36

 אם ואף, אדם בי בעיי כלל חשובים אים שהרי, הפקר הם שמאליהם ולהפקירם לבטלם צריך ואין, מאליהם
 .)שורפם או הפקר למקום משליכם היה אלא, ואוכלם וטלם היה לא בבדיקתו אותם מוצא היה

ה אומר שאף בבית אין צריך לבער "ומז (ד"הרי זקו מורו בשם ,א"רע ,יד הגבורים שלטיב, ב"ה ג"פ ז"ריא פסקי 37
  ).אבל פירורין של פת אין חשבין לכלום, אלא פירורין של עיסה

 שאי , מאליהן בלי ביטולרוש פי,אף על פי דבעלמא אמרין פירורין הפקר (סה 'ע, ית המצותאפי 'הל ל"מהרי 38
 הא דאמרין ,ל חילק"ז רוקיל ז"מהר .הכא דחיישין שמא לאחר האפיה מכבדין הבית ויכסו וראויה להחשב

  .)ין ראוי לידבק יחד חשיבי ולא בטילי מאחר דעדי, אך פירורי בצק, הייו פירורי פת,בעלמא פירורין הפקר
 ,פירורין הפקד הייו פירורי פת ן בעלמאריקיל ז״ל חילק הא דאמ זלמן רורומהר״(תקעט ' הובא במטה משה סי

א דחיישין שמא כ ובמהרי״ל כתב דשאי ה.שיבי ולא בטיליחראוים לידבק יחד ין  מאחר דעדי,אך פירורי בצק
  ).ה להיחשבוי ורא,יקבצו יחדלאחר האפייה מכבדים הבית ו

ל כתב דחיישין דלמא לאחר אפיה דמכבדין הבית יתכסו "ומהרי(ק ג "הגהות הטור ס, תס' שיירי כסת הגדולה סי
  ).ל חילק בין פירורי פת לפירורי בצק"ז רוקיל ז"ומהר, פירורי הבצק וראויין לדבק עד שיהיו כזית

ז "ומהר. ן דלאחר אפייה מכבדין הבית ויקבצו יחד וראוייה להחשבדשאי הכא דחיישי( ג ק"ס זוטא אליה 'עי
  ). מאחר דעדיין ראויין להדבק יחד חשיבין ולא בטילין, ולא פירור בצק,רוקיל תירץ דדוקא פירורי פת בטלין

*  
  ".דחיישין שמא יתקבצו ויתדבקו"הייו , ז רוקיל"שגם לטעמו של מהר, מקום לפרש' והי

ל דהכא שאי דחיישין שמא לאחר אפייה דמכבדין "כתב במהרי(ה ואיכא "ב ד"ח ס"ברי הבוכן היא משמעות ד
והייו שכל האיסור הוא דחיישין שמא ).  עד שיהא בהן כזית, וראויין להדבק יחד,הבית יתכסו פירורי הבצק

  .כ לפי שיתדבקו לא יעבור עליהם"משא. בהם כזית' יכבדו וידבקו עד שיהי
הייו שהחשש הוא רק שמא ).  ויעבור על בל יראה ובל ימצא, אפשר שיתדבקו בכזיתההעיס(ק ג " סז"וכן ראה בט

  .ואז אים בטלים ועובר עליהם, יתדבקו בכזית
 חתיכה ויהיו ויתדבקו יתקבצו הבית כיבוד ידי שעל שאפשר כיון"מכל מקום , שיתדבקו בלי שגם תבאר כאן אמם
  ."מאליהם בטלים ואין ,קצת חשיבות בהן יש ,אחת
  )).ל"מהרי( חשיבי דלא לחם פירורי כ"משא ,וחשיבי ודבקין יחד מתכבדין בצק דפרורי( ב ק"ס א"מב הוא שכן

 ש"כמ ,בצק לפירורי פת פירורי בין לחלק להו סבירא כרחך לע( יח ק"ס סוף אחרון קוטרס תמב 'סי לעיל ותבאר
 .)ל"במהרי( ל"רוקי ז"ר בשם ,ס"ת 'סי הגדולה כסת ושיירי ,משה במטה כ"וכ .ה"מז בשם גבורים בשלטי ז"ריא
  ).'כו דחיישין ל"מהרי בשם שם ז"והט ח"הב ש"כמ דלא .שם א"המ תכוין ולזה
 בפירור אף אלא ,תכזי בהם 'ויהי ויתדבקו שיתקבצו שאפשר ,לארץ שפלו בצק פירורי כמה כשיש רק שלא והייו
 לכותל הדבוק בצק( ט"סכ תמב 'סיעיל כדל ,זה מטעם לבטלו צריך ,הבית ללכות שדבק או ,לארץ שפל אחד בצק
 זה הרחוקים כתלים 'בב הם אפילו ,אחד בבית דבוקים זתים חצאי 'ב אם ... לקורותיו או ,לקרקעיתו או ,הבית
 זית חציכ היו אם אבל .בזה זה ודבקין ,הבית כיבוד ידי על ביחד מתקבצין הן שלפעמים מפי .לבערן חייב ,מזה
 כיון ,גביו שעל בעליה או ,שלפיו באכסדרה או ,הימו שלפים בבית דבוק אחר זית וכחצי ,זה בבית דבוק בצק
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 ולא כמו שנוהגים המון עם . או אני מפקירם,ירורין יהיו הפקרוכשמבטל הפירורין יאמר הפ
 ו ואף שיש מי שיישב.39 ולא שהוא מפקירם, דמשמע שמאליהם הם הפקר,לומר פירורין הפקר

 כמו 41פ שיאמר בלשון שמבין" ועכ. מכל מקום יותר טוב לומר בלשון המבורר יותר.40המנהג
  :42ד"תל' שנתבאר בסי

 ,45 ואת מקום הלישה, שעשו עליו מצות44 ואת השולחן43לכבד את הבית ולאחר גמר הלישה צריך ו
  .46כדי לבער את הפרורין

 שלא יהיה חמץ , מכל מקום לאחר שנתחמצו צריך הוא לבערם,פ שבטלם קודם שנתחמצו"שאע
 שאף על פי שהם מתבערים .ולא ידרסם ברגליו בעפר .47והפירורין שמוצא ישרפם, ברשותו בפסח

 לפי מנהג מדינות ,ון שכבר הגיע זמן איסור חמץ אין ביעור חמץ אלא בשריפה מכל מקום כי,בכך
  .48אלו

  שלוםבריד

 
 זית לחצי כמו ,בביטול לו די ולפיכך ,ביחד יתקבצו שמא חוששין אין ,אחד בחדר דבוקים אים זיתים החצאי 'שב

 שאין במקום שגם הרי ).לגמרי העולם מן לבערו יבחי ... ביטלן לא אם אבל .בכלים או בבית המדובק בלבד
 .ל"ה מטעם ,ביטול צריך מקום מכל ,ויתדבקו יתקבצו שמא חוששין

 אבל אם . שצריך שיאמר פירורין יהיו הפקר,י ברין בתשובה"וכתב מהר(ק ב "בדרכי משה ס, ]ברוא[ י"מהר 39
 ,בזה שוגים ורבים (תקעט 'סי משה מטה). יו וזה א, דמשמע דמעצמן הן הפקר,אמר פירורין הפקר איו מועיל

 'מס ריש ה"של הובא ב.)הוא גמור עותט וזה ,הפקר םה מאתמס פירורין דמשמע ,קרפה פירורין מאסת םאומריש
 דמשמע , זה לא מהישון ובאמת ל. הפקרם פירורישוןבל' העולם והגים לומ (שם ז"ט .ושמרתם ה"ד פסחים

  .) יהיו הפקרריך לומר אלא צ, אמירתול ידיא צריך לבטלם עכשיו דוקא ע והרי הו,שכבר הם הפקר מעצמו

 .כ פירורי בצק אים בטלים מאליהם"משא. אלא בפירורי פת" שמאליהם הם הפקר"שאין אומרים , והייו כדלעיל
שאו  אך , דממילא בטלי, ביטולין צריכים מאחר דאיתא בגמרא פירורין א,ויש ליישב מהג העולם(ק ב " סא"מ 40

 פירוש שגם אלו אצלם כשאר פירורין , לכן אומרים פירורין הפקר,ל"מחלקין בין פרורי לחם לפרורי בצק כמש
 .)ד מהג של ישראל תורה היא בלי פקפוק כלל"ולע (ח ק"ס י"ח .)שממילא הן בטלים

 ). שיאמר בלשון שמביןפ צריך" ועכ.ע"ו בשו שכתוב ומכל מקום יש לומר כמ. ליישב המהגן ראה ליכ (שם א"מ 41
 .)מביים שהם בלשון הביטול וסח שיאמרו ולהזהירם ללמדם צריך (ח סעיף 42
 אחר , עודתבוכ (שם ז"ט. ) ומה שמצא לשם ישרף,יזהרו לאחר שאפו המצות לכבד בית האופה (שם ל"מהרי 43

 .) ומה שימצא מהעיסה ישרפו. אף על פי שביטל,אפייה יכבד הבית
 .)יזהר לערם מהשלחן שלא יתערבו בבצק (יזהר ה"ד שם א"מ 44
 .ז ק"ס י"ח הובא ב.)אחר גמר הלישה יכבדו המקום שלשו שם (קצג 'סי ווייל י"מהר ת"שו 45
, האתו איסור זמן שהגיע קודם אף, לחמץ כלום מועיל והפקר ביטול שאין גזרו חכמים (ג"ס תלא 'סי כדלעיל 46

  .)ה"תמ 'בסי שיתבאר כמשפט לו ולעשות, גבולו מכל וולהוציא ... אחריו לחפש צריך הוא אלא
 זמן כשיגיע לבערו התורה מן מחוייב היה הביעור זמן שהגיע קודם מפקירו היה לא שאם דכיון(ב "תמה ס' ובסי

  ).חכמים מגזירת פטר לא שהפקירו עתה גם לפיכך  ...הביעור
 צריך אין חמץ מכזית שפחות אומרים שיש( ג"ס ותמ 'סיתבאר לעיל , ם כל הפירורים ביחד אין בהם כזיתאגם ו

  ).להקל ברכות ספק שכל ,חמץ מכזית פחות ביעור על לברך שלא לדבריהם לחוש ויש ... כלל לבערו
 ואיו בעיו עומד שהוא ,חמץ מכזית פחות אפילו סופרים מדברי( ח"סכ תמב 'סיעיל כדל ,פ צריך לבערם"אבל עכ
 קוטרסב שם לעיל בארוכה ותבארו ,פרטים כמה בזה ויש .)כזית משום גזרה ,לבערו חייב ,אחר לדבר מודבק
 .שם ובהערות ,יח ק"וס טז ק"ס אחרון

 .)ומה שימצא מהעיסה ישרפו (שם ז"ט. )ומה שמצא לשם ישרף (שם ל"מהרי 47
 והלכה ... שריפהב אלא ביעורו אין לגמרי העולם מן לבערו שצריך שהחמץ ,אומרים ... ויש (ז"ס תמה 'סי כדלעיל 48

 .)האחרוה כסברא אלו במדיות המהג כן פי על ואף ... הראשוה כסברא
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 כדי שיתבערו ,לפיכך טוב שמיד שהפירורין נופלין לארץ קודם שיתחמצו ידרסם ברגליו בעפר
  : ולא יצטרך לשורפם אחר כך49מיד

  לא לצייר על המצות

 לפי שהוא שוהא עליהן ,51ין חיה ועוף דהיינו לצייר במצות כמ,50 אין עושין סריקין המצוייריןז
  .52 שהייה זול ידי ופעמים יבואו לידי חימוץ ע,לציירן

  .53 אף על פי כן אסרו חכמים,ואפילו המצות הן רקיקים דקים שאינן ממהרין להחמיץ

______________ 
  .)על כן טוב לדורסן ברגליו ולבטלן קודם שיבואו לידי חימוץ (ריא 'סי הלקט שבלי 49

וידרסם ברגליו בעפר קודם שיבואו לידי (ק ב " סא"מביאר ב, ל הצריך לשורפן דוקא"שמהרי, ואף שהובא לעיל
  .) דאם יבואו לידי חימוץ צריך לשורפן,מוץחי

, שכבר עבר מהלך שיעור מיל והעיסה תחמצה, ל מיירי שמבערם אחרי סיום הלישה וכיבוד הבית"והייו שמהרי
  .ולכן אין הדריסה ברגליו מועלת

ואין צריך , ךולכן סגי בכ, לפי שעבר שיעור מיל, ואילו שבלי הלקט מיירי שדורסם ברגליו מיד שהפירורין ופלין
  .לשורפם

 דכשתגיע ,ביתו בתוך אפילו ,הרגלים דריסת במקום הדקים והפרורין הקיוח וישליך( ט"ס תמד 'סי לעיל גם ראהו
 הוא ,ארצה ומשליכו ... שכשמסיר( ח"ס תסו 'סי ולקמן .)הרגלים דריסת ידי על מבוערין הן כבר ששית שעה

  ).הרגלים דריסת ידי על מאיליו מתבער
*  

שבזה עשה , )הערה מו(ט "תמד ס' תבאר לעיל סי, אף שלא פסל בזה מאכילת כלב, עם שמועלת דריסת הרגלוהט
 , חייב לבערו ...אפילו פחות מכזית חמץ(ח "תמב סכ' שתבאר לעיל סי, דיו כמו פחות מכזית שהוא מטוף קצת

 אין צריך , שאיו ראוי לאכילה,וף קצתלפיכך אם הוא מט...   גזירה שמא ישכח ויאכל ממו בפסח,פ שביטלו"אע
ה והדין "ה ד"בהג, ק טז" ובקוטרס אחרון שם ס). כיון שאין בו כזית וכבר ביטלו,לבערו אפילו הוא עומד בעיו

 ראוי שאיו קצת מטוף ... כשהוא כ"משא ... שמא יבא לאכלו ,מדרבן הייו ביעור צריך מכזית דפחות דהא(
  ).לאכילה

דרסין ומטוף קצת ומיהו הואיל ו. חצי שיעור חייב לבער מן התורה(ק ו "א ס"תמד א' י מגדים סישכן ביאר הפר
   ).אין צריך לבער

כיון שהם מתבערים , שמועלת בו דריסה(אלא בין קודם שתחמצו , אמם כאן איו מחלק בין כזית לפחות מכזית
  ). ביעור אלא בשריפהלפי המהג שאין, דלא סגי בדריסה(לבין אחר שתחמצו , )בכך

ואם (ה "תמה ס' דלעיל סי, שדיו כמו ההשלכה לבית הכסא, ראה מכך שרביו מפרש את טעם היתר הדריסה ברגל
וכן הוא ).  כיון ששום אדם לא יוכל עוד ליהות ממו,משליכו לבית הכסא הרי הוא כמבוער מן העולם לגמרי

  ).הרגלים דריסת ידי על מאיליו מתבער הוא ,ארצה ומשליכו ... שכשמסיר( ח"ס תסו 'סילקמן 
כ לקמן שם "משא. ולכן מבאר שאחר שתחמצו אין ביעור אלא בשריפה, אלא שכאן מיירי בערב פסח שחל בחול

יכול לומר לכרי להשליכם ארצה שיתבערו מאליו על ידי דריסת , ולכן גם אם כבר החמיצו, מיירי ביום טוב
  .הרגלים

 לבית או להר שישליכה לכרי לומר יכול(ו "תמו ס' כדלעיל סי, ן השלכה לבית הכסאשכן הוא הדין גם לעי
  ).כן לומר יכול בשבת ואפילו ,הכסא

 .)אין עושין סריקין המצויירין (ד"ס ע"ושו טור .)אין עושין סריקין המצויירין בפסח (א"ע לז דף ברייתא 50
וכן פירשו  ... צורות ושאר ודגים יוים דמות, רות צורותפת העשויה צו (צז 'ע ב"ח גיאת ץ"רישערי שמחה למה 51

 .)דהייו לצייר בפת כמין חיה ועוף (שם ע"ושו טור ).גאוים
, ואין ותין מהר לתור, שוהה עליהן לציירן (שם י"רש). מפי שהאשה שוהה עליה ומחמצתה(גמרא שם  52

 .) ומחמיצין,ן מהר לתור ואין ות,משום ששוהה עליהם לציירן (ד"ס לבוש .)ומחמיצין
ובלבד שיהו דקין וקלושין (י שם "ופירש, )אמר רבי יוסי עושין סריקין כמין רקיקין(דלא כרבי יוסי מתיר שם  53

מיהו אומר )  אות יארכב' סי(ק "ל הגהות סמ"וז (עושין אין ה"ד ב"סח "וכמבואר בב, )דאין ממהרין להחמיץ
 פירוש עושין סריקין מצויירין ובלבד שיהיו ,ושין סריקין כעין רקיקיןל הלכה כרבי יוסי דאמר ע"א דקיי"ריב

 , ועל זה סומכין העולם לצייר המצות. דאז אין ממהרין להחמיץ בשהיית ציורין, דקין וקלושיןוצה לומר ר,רקיקין
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 אף על פי כן לא חלקו חכמים , שאינו שוהה כלום,ואפילו רוצה לעשות הציור על ידי דפוס
 ויבא להתיר לעשות ,ה שיאפה מצות מצויירות אינו יודע שנעשו על ידי דפוס לפי שהרוא,בגזירתם
  :54בלא דפוס

 ונעשה כעין ציור , מסרקל ידי אף על פי שעושה ע,55 אבל הניקור שמנקרין המצות כדי שלא יתפחוח
  . מותררי זה ה56 מכל מקום כיון שאינו מתכוין לציור,על המצה

 שהרי כשמנקר מקצתה האחד שוהה מקצתה השני ,57אפשרומכל מקום טוב למהר לעשותו בכל מה ד
  :58בלא עסק כלל

 ואפילו .59 אם לא שהה בציורן שיעור חימוץ, אם עבר ועשה ציורין על המצות מותרות באכילהט
  :60לכתחלה אדם יוצא בהן ידי חובתו

  שלוםבריד

 
א דפליג  אלמ, מיהו ראה כיון שהפוסקים השמיטו הך דרבי יוסי.כ" ע,מפי שעושין אותן עכשיו כעין רקיקין

 אבל עכשיו ,א גופיה לא כתב כך אלא ליישב מהג העולם" וריב. ולית הלכתא כוותיה,ארבן גמליאל ואחכמים
ל שאין עושין כלל "ח ז"כ מו" וכ.דלא מהי זה לעין ציורין (ה ק"ס ז"ט .) והכי קטין.הגו לאסור הציורין לעולם

  .)וא הגו לאסורח פסק דאף כהאי גו"הב (יג ק"ס י"ח .)ציורין עכשיו
 .שמטעם זה הגו לעשות מצות דקות, י"ויתבאר לקמן ס

 אמרו לו יאמרו כל ).י"רש, בדחיפה אחת, כלומר מהר (ויקבעה כיון, אמר להם אפשר יעשה בדפוס (שם ברייתא 54
י שהאשה  מפ,אין עושין סריקין המצויירין בפסח (ו"הט ה"פ ם"רמב .)וסריקי בייתוס מותרין, הסריקין אסורין

שמא יבואו אחרים לעשות שלא בדפוס וישהו ,  ואפילו צרו אותן בדפוס ....שוהה עליהן ומתחמצין בעת עשייתן
א "וכתב המ (יא ק"ס י"ח). ואיו כון, וקצת הגו בחול המועד לעשות ציורים(ק ג "א ס" מ.)בעשייתן ויחמיצו

  .)ל ידי דפוס אסורוגם ע. ואיו כון, וקצת הגו בחול המועד לעשות ציורים
כמבואר בטור , ל הכי"מכל מקום לא קיי, וכן דעת כמה פוסקים, ואף שיש דעה בגמרא דעה להתיר בחתומים

 ... אבל חתומין מותרין , שאין בקיאין בציורין ויבאו לשהות עליהם,וכתב רב אלפס שלא אסרו אלא בעלי בתים(
 ).ור לכל אף לחתומיןל היה וטה לאס" ואדוי אבי ז.ל"ם ז"כ הרמב"וכ

 .)מותר, וכן מה שמקבין המצות, אבל מה שעושים אותו במסרק כדי שלא יתפח (ד"ס ע"ושו טור 55
 .)כיון שאיו מכוין לצייר, פ שהוא כעין ציור שרי"פירוש אע, במסרק (ג ק"ס א"מ 56
 .)ומכל מקום טוב למהר לעשותם שלא לשהות בהם (שם ע"ושו טור 57
לכך ראה שהקור שמקרין המצות אף על גב דיש לחשבן לעסק לעין זה לבד יחשב שכל ( קכג 'תרומת הדשן סי 58

 ד ק"ס תט 'סי א"מ).  לא חשיב עסק כל כך לבטל השהיותמכל מקום ... זמן שעוסקים בו כך איו בא לידי חימוץ
  .)פ שמקר במקום זה שוהה במקום אחר"ואע(

היקור שמקרין המצות כדי (ט "תט ס' כדלעיל סי, ו קרא עסק גמורוהייו שהתרומת הדשן מבאר שהיקור אי
 ומכל מקום . איו קרא עסק גמור לבטל החימוץ מעט שהתחיל כבר להתחמץ בשהייה הראשוה,שלא יתפחו

  ).קרא עסק קצת לעין שאין המצה בא לידי חמץ בשעת היקור
  .לא עסק כללשוהה מקצתה ב, שגם בשעת היקור, א מוסיף על כך"והמ

ע מה שכתב דהיקור איו אלא במקום "ושם צ', ד] ק"ס[א "ועיין מ(ק ב "תט ס' ז סי"והקשה בפרי מגדים משב
  ). כי עסק ביקור שיעור מיל יהיה חמץם כןקשה א, אחד

 ).טוב למהר לעשותו בכל מה דאפשר(ובזה מבאר רביו ההלכה האמורה כאן 
אף על פי שאמרו אין עושין סריקין המצויירין , בסריקין המצויירין בפסח... תו רבן יוצאין (א , ברייתא לז 59

 ,כתב רביו ירוחם (י"ב ).ומוכח שאם עבר ועשאן ולא חמצו שיוצאין בם (ב ,מא ג"ח ה תיב ירוחם רבו). בפסח
ומכל  (יןעוש אין ה"סד ג"ס ח"ב .) שאם עבר ועשה סריקין המצויירין ולא חמצו שיוצאין בהם,דמוכח בגמרא

 ז"ט .) כדאיתא להדיא בברייתא, ואף יוצא בה ידי חובת מצה,מקום בדיעבד אף חכמים מודים דלא אסרין לה
 יוצאין בסריקין ו רבן ת,תא הכי איתא להדיא בבריי. אבל בדיעבד יוצאין בהם,הייו לכתחלה (ד ק"ס

 .)םהמצויירי
  .שם ז"וט ח"וב י"וב ירוחםרביו . )בסריקין המצויירין בפסח... יוצאין  (בברייתא שם 60
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  מצות עבות

 בתוכה  שכשהיא עבה כל כך יש לחוש שמא לא ישלוט חום האש,61 אין עושין מצה עבה טפחי
 מותר לעשות לכתחלה מעיקר , אפילו משהו, אבל פחות מטפח.62ותתחמץ בתוכה בשעת אפייתה

  . לפי שחום התנור שולט בתוך עוביו כשאין בו טפח,63הדין

 כשעדיין ,64 שאין ממהרין להחמיץ כל כך כמו העבות,ומכל מקום טוב לעשות המצות רקיקין דקין
  .הן חוץ לתנור

  שלוםבריד

 
פ שאין " אע,ויש אוסרין לשבור עוגה שיש בה כמין אותיות(ח "תח ס' כדלעיל סי, ואין חוששין בזה משום מוחק
  ).יום טובמתכוין למחקם אלא לאכלם ב
 ).48הערה (ותבאר לעיל שם . ולא בציור שעל המצה, שאין חוששים לזה אלא באותיות

וכמה פת . ובית הלל מתירין, דברי בית שמאי, אין אופין פת עבה בפסח(ב "סע,  דתיא התם לו.א ,לז שם יוסף רב 61
) י"רש, והתירו עובי טפח(מתקיף לה רב יוסף אם אמרו . שכן מציו בלחם הפים טפח,  אמר רב הוא טפח.עבה

 ירוחם רבו .) בתור של חרס ... בתור צון ... בעצים לחים ...ו עמילהבפת שאי ...  יאמרו בשאין זריזין,בזריזין
אין עושין בפסח פת עבה (ה " סע"שו ). פשוט בפסחים,אסור לעשות פת שיהיה בעביו טפח (ב ,מב ג"ח ה תיב
 ).טפח

 .)שכשהיא עבה כל כך אין חום התור שולט בו מהרה ומתחמץ טרם שיאפה (ה"ס לבוש 62
וכן כתב בפרי חדש בקוטרס . כי כל שיעורי חכמים כך הוא, אבל פחות מטפח אפילו משהו מותר (טו ק"ס י"ח 63

שהוא , דבפת עבה בציר מטפח משהו משערין (אחרון בקוטרס צז 'סי ד"יו ח"פר והוא ב.)ש"עיי, ז"צ' אחרון סי
  ).ס"ת' ח סי"ש באו"וכמ, לפי שאין עושין פתח עבה טפח בפסח, השיעור שיכול לעשות המצה

 .)ס"ת'  כדין אפיית המצות שיתבאר בסי,ועובי כל ככר הוא פחות מטפח משהו (ט"ס תמז 'סי עילן הוא לוכ
שעושין אותן (רכב אות יא ' ק סי" הגהות סמ.)דקין וקלושין דאין ממהרין להחמיץ (סריקין עושין ה"ד שם י"רש 64

 ולא אוקמו לן בגמרא שיעורא ,ון דאפיקתיה מטפחוכי(ה תו רבן "א פסחים שם ד"ריטב). עכשיו כעין רקיקין
ומכל מקום אפשר ,  וזהו שהגו העולם לעשות מצה של חובה דקה. לית לן למיעבד פת עבה כלל,אחריא להתירא

 י"מהר ת"שו .)והדק יותר משובח (שם ירוחם רבו). ל"ה ז"כתב בשם הראד כאן ע, דבדיעבד לא אסרו עד טפח
ויש לעשות המצות רקיקין  (ד"ס א"רמ .)דאין ממהרין להחמיץ ... לה עושים המצות דקולכתחי (קצג 'סי ווייל

מיהו כון להזהר לעשותן  (מותר ה"סד ד"ס ח"ב .)כי אין הרקיקין ממהרים להחמיץ, ולא פת עבה כשאר לחם
  .) והדק יותר משובח,ר ירוחם"ש ה" וכמ,ק"יוסי בברייתא שהביא הגהות סמ'  וכר,דקין

*  
ז שכתב "צ' ד סי"ועיין בית הילל ביו(ק יג "י ס"כמובא בח, המהג לעשותן מצות רכות ועבות כאצבע'  היועדיין

שהוא כעובי אצבע ... לחם דק כמו מצות שאופין לפסח (ובבית הילל שם ). המהג לעשות המצות כעובי אצבע
  .והיא כעין פיתה ההוגה עתה). כהוג במצות

 ק ד"תז ס' סי) אזמיר תיח, אישקאפא(בראש יוסף כמובא , ת מצות קשות כשלואמם בכמה קהלות ההיו לעשו
ובפרט במצות העשות לספרדים ובי (ג ' ז סי"ת הרמ" ובשו.)דעכשו בזמו שעושין עיסת המצות עבה וקשה(

  ). עד שראויות להטחן,איטאליא שהם קשות ויבשות
  ). כאשר עין כל תחזה,מת החום השולט בהם במהרהמח(ז שם "ת הרמ"הוא כאמור בשו, והטעם שההיגו כן
ואם יאפו אותן איזה ). תפשט המהג במדיות אלו לאפות כל המצות קודם הפסח(ט "תג ס' ועוד תבאר לעיל סי

שמרות זמן רב ואין , כ המצות הדקות והקשות"משא. הן יתקלקלו עד סוף הפסח, זמן לפי חג הפסח
  . מתקלקלות

שהיתה (דלקמן הוספה ב , ו' ת רביו סי"כמובא בשו, הוצרכו לשהות הרבה בלישה, תה דקה וקשהוכיון שהמצה הי
  .)ובדורות הראשוים היו שוהין הרבה בלישה וגלגול עד שהיה ילוש יפה... בעיסה קשה ... עיסה קשה 

 רביו שםת "בשוכמובא , להתאמץ למהר מאד בלישה, אמם אחר כך ההיג הרב המגיד ממעזריטש ותלמידיו
  .)25הערה (ושם , )מאד בלישהמאד למהר , שמקרוב זה עשרים שה או יותר תפשטה זהירות זו בישראל קדושים(

, ל"כי אם רכות ועבות יותר כ, אים בהכרח דקות וקשות, ר"אלא שהמצות הזכרות בכמה מקומות בשוע
  .)הערה מג (ו"תעה ס' סילקמן ו, )27ערה וה(ה "תד ס' לעיל סיוכמבואר 

 .קכא ואילך' אור ישראל גליון א ע. ה' א סי" ראה בכל זה שיעורי הלכה למעשה ח
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  .65 מותרות באכילה,ת טפח או יותרואם עבר ועשה מצות עבו

 ואף על פי כן טוב שלא ליקח .ומכל מקום יש לעיין בתוך עוביה אם נאפית יפה ולא נתחמצה שם
  :66אותה למצות מצוה

  מצותעשות מולייתא בלא ל

ש או " אין להקל במה שהחמירו הקדמונים שלא לעשות בפסח מיני מולייתות שקורין פאנדיא
 לפי שבשעת אפייה יוצא ליחה ,68ות מצות ממולאות בבשר או בגבינה דהיינו עיס,67ש"פלאדינ

 שכשהם , ועוד שליחה זו דינה כמי פירות.מהבשר והגבינה ומלחלחת את העיסה ומעכבת אפייתה
 ואם כן יש ,70ב"תס'  כמו שיתבאר בסי69מתערבים בעיסה שנילושה במים היא ממהרת להחמיץ מיד

 קודם שהספיק חום האש לשלוט בה ,נתחמצה מידלחוש שמא כשיצאה הליחה לתוך העיסה 
  .לאפותה

______________ 
 דמוקי רא למסקא דגמבירא להו אלמא ס, דהא כל הפוסקים השמיטוהו, דבדיעבד מותרראה לי (ד ק"ס א"מ 65

  .) בדיעבדר לכן אין לאסו,שרי לעשות פת עבה ם כן א,לה פת מרובה
אמר רב ירמיה בר (ואחר כך בגמרא שם ). 61כדלעיל הערה (והייו שכל האיסור בעובי טפח למדים מדברי רב יוסף 

ומו , חוד שאילית את רבי בי,איכא דאמרי רב ירמיה בר אבא אמר רב. ומו רב, אבא שאילית את רבי ביחוד
  .ולדעתם אין איסור בעבה טפח).  מאי פת עבה פת מרובה,רביו הקדוש

 .)א"וכן כתב המ. אבל בדיעבד אין קפידא, פירוש לכתחלה, אין עושים (יד ק"ס י"ח
  .)גם יש לעיין בה אם אפית שפיר בתוכו ולא תחמצה. ומכל מקום אין ליקח אותו למצה של מצוה (שם י"ח 66

  ).וזהו שהגו העולם לעשות מצה של חובה דקה(ה "בשם הרא, ה תו רבן"א ד, א לז"וכן הוא בריטב
ראוי , ל"ל וז"ד ז"והכל בו כתב בשם דרשות הראב(ק יג "י ס"הביא הח, והטעם להדר בזה בעיקר במצות מצוה
 .קכה' יון א עוראה אור ישראל גל). שאין זה לחם עוי, לא עבים וגדולים, לעשות מצות של מצוה רקיקין וקטים

 שלא לעשות הלחמיות םאין ראוי להקל במה שהחמירו חכמים הקדמוי (סב 'סי ומצה חמץ 'הל חיים ארחות 67
ש או "אין להקל במה שהחמירו הקדמוים שלא לעשות פאדי (ו"ס ע"שו .)ש"ש או פלאוא"שקורין פדא

 .)ש"פלאדוי
  .)ש הייו שממולא בבשר"ופאדי (ה ק"ס א"מ 68

ל "עפי... פת עשויה כמין כיס שממלאין אותה קודם אפייתה  (ט"ס סחק' כדלעיל סי, ש היא פת ממולאת"דיופלא
ש כאן "ומ). שקורין פלאדין... בגביה ... היא ממולאת (ב " היב"פ "ברה סדר וב.)ן"ן או פאווידלא פלאדי"פלאדי

"ראה לשון רבים" ש"פלאדיהוא כ.  
שהרי או אוסרים מצה כפולה , "יה כמין כיס שממלאין אותה קודם אפייתהעשו"אמם כאן לא מיירי במצה 

  .אפילו בלא שום מילוי, )ז ואילך"תסא סט' ובסי, כדלקמן בסמוך(
שאף בזה חוששים לכל החששות , )כעין הפיצה שבימיו(אלא מיירי כאן באופן שבצק המצה מכוסה במולייתא זאת 

 , במקום הביצה אין חום האש שולט שם...דיה כמי פירות ... אפייתה מעכבת ... ליחה (האמורים לקמן בסמוך 
 ".ואין אפה שם יפה

  .)ב"תס' ש סי" ועוד דמי פירות עם מים ממהרין להחמיץ כמ...שהרי יוצא מהם ליחה ומעכבת אפייתו  (שם א"מ 69
וטעם ). ה ומעכבת האפיהשהרי יוצא מהן ליח(לעין ביצה , טעם הראשון למד מדברי הארחות חיים דלקמן בסמוך

  .א בעצמו"השי הוסיף המ
, אלא שבצק המצה מכוסה בו, הייו כיון שליחה זו איה ילושה בבצק המצה, ומה שליחה זו מעכבת אפייתו

 .כדלעיל הערה הקודמת
רות  הם בכלל מי פי, ומי ביצים וכיוצא בהם...  כגון החלב ...וכל המשקין שבעולם שאין מתולדות המים(ב "ס 70

 ולא עוד אלא שהם ממהרים ... הרי אלו מחמיצים , אפילו כל שהוא,מי פירות שתערב בהם מים (ג"וס). לעין זה
 שהמים לבדם אין מחמיצין את העיסה שילושה בהם אלא אם כן שהתה ,להחמיץ העיסה יותר ממים לבדם

ץ אף אם לא שהתה שיעור מיל בלא  אבל עיסה שילושה במי פירות עם מים ממהרת להחמי,שיעור מיל בלא עסק
 .)עסק
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  .71 לפי שהליחה היוצאה מהם מעכבת אפייתה,וכן אין ליתן ביצים לתוך המצה שיתאפה עמהם

 מכל מקום במקום הביצה אין חום ,פ שאין ליחה יוצאת ממנה" אע,ואפילו ביצה מבושלת אין ליתן
  .72 ואין נאפה שם יפה,האש שולט שם

 לפי מנהגינו שאנו ,בד ששכח ונתן אותה בתוך המצה יש לאסור המצה באכילה ובהנאהואפילו בדיע
 74א"תס'  כמו שיתבאר בסי,73אוסרין מצה שנתכפלה בתנור לפי שאין חום האש שולט במקום הכפל

  :ש"ע

 לפי שדבר קטן כזה אינו מעכב , מותרת באכילה, אפילו אינם כתושים, אבל אם נתן לתוכה זרעוניםיב
  .75אפייתה

 ,77 אלא אם כן הם כתושים, שלא ליתן לתוכה אפילו דברים קטנים,76ומכל מקום לכתחלה יש ליזהר
______________ 

 שהרי יוצא מהן ליחה ,ל כתב שאסור ליתן ביצים שלמים בפת ותאפה עמהן"אהרן ז' והר (ב"סק שם חיים ארחות 71
י שיוצא מהם "הטעם בב(ק ו "סז "ט .)אין ליתן ביצים שלמים במצה שתאפה עמהם (ז"ס ע"שו .)ומעכבת האפיה

  ).ליחה ומעכבת האפיה
  .שמעכב את אפיית המצה, כיסו את בצק המצה בביצה חיה,  מיירי שלפי האפיהואף כאן

' ש סי"ועוד דמי פירות עם מים ממהרין להחמיץ כמ(א "ואף שלעין בשר וגביה הובא לעיל גם טעם השי שבמ
  ).ב"תס

ועוד דמי .  בשרדיש לאסור גם כן כשתן בתוכו ביצים שלימים או(א הובא הטעם השי אף לעין ביצים "אמם במ
  .)ב"תס' ש סי"פירות עם מים ממהרין להחמיץ כמ

שאין ליחה יוצאת , שמטעם זה הראשון אסור בביצה מבושלת, תבאר לקמן בסמוך, והטעם שלא כאן הטעם השי
 .ממה

 ה הביצלוואפי (שם א"מ .) לפי שמעכב אפייתו, קרוב הדבר לאיסור,אם הביצה מבושלת (ארחות חיים שם 72
  .) שמעכב אפייתו, קרוב הדבר לאסור,מבושלת

אלא אף באופן , )אף בלא המילוי הזה, שאז אסרה מטעם כפולה(והייו שלא רק כשהמצה עצמה כפולה כמין כיס 
מכל מקום במקום הביצה אין חום ", )68כדלעיל הערה (שמכסים את בצק המצה עם חלקי ביצה קשה או עם בשר 

 ". ואין אפה שם יפה,אש שולט שםה
 כשתן בתוכו ם כן דיש לאסור גראה לי ,למהגו שאו אוסרין מצה כפולה מפי שמעכבת אפייתו (שם א"מ 73

  ).בצים שלימים או בשר
תסא ' כדלקמן סי, ולא התירו אלא כשתערבה מצה זו בדבר אחר(והייו שכמו בכפולה ממש אוסרים אף בדיעבד 

 .מכל מקום יש לאסרו מטעם זה אף בדיעבד,  כאן שמכסים את בצק המצה בחלקי ביצה או בשרכך גם, )ז"סכ
 שמא לא היה חום האש יכול לשלוט בכח בין  ... ותדבקה שם במקום הכפל,מצה שתכפלה בתור (טז סעיף 74

 ). ותחמץ שם קודם שהתחיל לאפות שם,הדבקים להתחיל לאפות שם מיד
 דדבר קטן כזה אין מעכב , שרי בדיעבד, אים כתושיםלו אפי,כה זרעוים שאים חדיםאבל תן לתו (שם א"מ 75

  ).ה"ת' וכן משמע סוף סי ... אפייתו
 לפי שהן חריפין קצת ,)שילושה במים(יזהר לכתחלה שלא ליתן שום תבלין בעיסה  (ב"סל תה 'סי לעילוהייו כד

אבל קצח ושומשמין וכיוצא בהם ממיי זרעים שאין  ... רת ואם עבר ותן בתוכה מות.ומחממין קצת את העיסה
 ,אלא שלכתחלה יש לכותשם קודם שישימם בעיסה( אפילו לכתחלה מותר לערבם בתוך העיסה ,בהם חריפות כלל

  ).)ש"ס ע"ת'  מטעם שיתבאר בסוף סי,ואל ישימם בתוכה כשהם שלמים
 כגון ,מרים שהוא הדין שאסור ללוש העיסה עם זרעיםיש או... כתוב בארחות חיים (י "הובא בב, ארחות חיים 76

מכל מקום ראה . שמעכבין אפייתה, בקטיות שבא בתוכו תוך הלישה( שם י"ח ). מהאי טעמא,שומר וכיוצא בו
 .)לי דאין להחמיר בדיעבד

  .שבודאי איו מעכב אפייתה, שאז מותר אפילו לכתחלה 77
ומכל מקום המצה של מצוה שאדם יוצא בה ידי (ג "תה סל' יל סיכדלע, אך מכל מקום יש ליזהר מזה בליל הסדר

 הרי זו מצה , אבל אם עירב בה קצח ושומשמין או מיי תבלין. צריך שלא יהא בה רק קמח ומים בלבד,חובתו
 ).עשירה ואיו יוצא בה
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  : שאפילו דברים קטנים מעכבים את האפייה78לפי שיש מי שאומר

______________ 
 ,ג"ת' ש סי"מפ שאין קטית מחמיץ כ" אע,חת קטית אהומזה אסרתי במצה שמצא בה אחר אפית (ו ק"ס ז"ט 78

 .) מטעם עיכוב אפיה יש לאסורכל מקוםמ



  

  דיני אפיית המצה ובאיזה מצה יוצא ידי חובתו אתס
  ט סעיפים"ובו כ

  הכשר התנור

כדין כלי חרס , 2 צריך להכשירו על ידי ליבון באורכשרוצה לאפות בו מצה,  שאפו בו חמץ1 תנורא
  .3שאין לו הכשר אלא על ידי ליבון

, שבפחות מכן אינו נקרא ליבון גמור, 5 צריך להסיקו כל כך עד שיהיו ניצוצות ניתזין ממנה4לפיכך
______________ 

  :עיקרי ההלכות שתבארו בסימן זה 1
  ).ג- א"ס(הכשר תור ) א(
 ).ז- ד"ס(חמה וקרקע , רמץ, ייר, אפיה על חרס) ב(
  ).יא- ח"ס(חוטים משכים מהמצה ) ג(
  ).טו- ב"סי(מצה שרויה ומבושלת ) ד(
  ).כב- ז"סט(מצה כפולה ) ה(
 ).כט- ג"סכ(ה מצה פוח) ו(
 על י"ברש הראשון פירוש גם והוא). ב, יחזקאל ה(באּור תבעיר , )יא, ' ישעי(כמו באּור אשכם . בלהב אש, ר באּו2

 . בהמשך הסימן,לקמן" אּור"וכן כל פעם שתוזכר תיבת ". האש כבשן" – )כח ,יא ח( כשדים באּור הפסוק
 א ,צו ובזבחים ,)שרי מיהא התור הוסק הא (שם גמרא ).בשל חרס... עד שיסיק את התור (ב ,  פסחים ל3

דהא  (א ק"ס א"מ). תור שאפה בו חמץ צריך להסיקו היטב מן החמץ שבלע(א " סלבוש .)לכבשוות הדריהו(
, לבים השרופים בכבשן יש להם כל דין כלי חרס (ד ק"ס סוףתא ' ובסי, )תור דיו ככלי חרס ובעי הסקה היטב

ויש להם דין כלי , ואף שתורים שלו עשו מלבים השרפין בכבשן(ק א "י ס" ח.)ש ככלי חרסדהא מעשיו ממ
  ).כיון דהסיקן מפים, מכל מקום מהי היסק, חרס שאיו יוצא מידי דפו

כגון , מבפים... דהייו שיסיקו , שיש לכלי חרס הכשר על ידי ליבון באורקבלו חכמים (ח - ז"תא ס' וכדלעיל סי
בלבים ... לבים ששתמש בהן חמץ כל השה מותר ללבם באור ולהשתמש בהן בפסח (ב "וסי, )ר של חרסתו

  ).שצרפו בכבשן
*  

 אין התור כל שאר אבל .מצה שם לאפות להכשירו היסק צריך החמץ שם שאפה המקום(ט "תמז ס' וראה לעיל סי
  ).רוטב בלא בכולו מתפשטת החמץ בליעת שאין ,צריך
 .ממקום למקום, הייו אפילו בדופי התורו). רוטב בלא לכלי מכלי יוצא איסור שאין(א "ן סמוכדלקמ

 והוא .ולא סגי בליבון קל, "ליבון גמור"לכן הוא צריך , "שאין לו הכשר אלא על ידי ליבון",  כיון שהוא כלי חרס4
  :סגי בתור בליבון קלאבל באמת יש עוד שי טעמים דלא ; הטעם העיקרי שהתור צריך ליבון גמור

אם (ג "תא סי' כדלעיל סיו, שהרי אסר על ידי חום האש,  צריך ליבון גמורב"של מתכת וכיוהוא תור גם אם ה) א(
  ).דהייו שילבו באור יפה יפה, איו פלט ממו אלא על ידי חום האש בלבד... שתמש בהן חמץ על ידי האור 

ויש חולקין על זה ואומרים שכל הכלים שבלעו חמץ (כדלעיל שם , ליבון קלסגי ב, פ בהפסד מרובה"עכ, אלא שבזה
אלא אם כן ... והעיקר כסברא הראשוה ... קודם הפסח אפילו על ידי האור בלבד הרי הן כשרין על ידי הגעלה 

  ).וליבון קל הזה איו גרוע מהגעלה(י "ושם ס, )יש הפסד מרובה
  .אלא ליבון גמור המבואר כאן, ון קל מועיל כללאין ליב, כ בתור שהוא כלי חרס"משא

 ב"סי תא 'סיתבאר לעיל שואף  ,צריך ליבון גמור, או של אבים, בחמה שתייבשו  של לבים הואתורגם אם ה) ב(
 וכלי גללים כלי ואחד עץ כלי ואחד מתכת כלי אחד (ה"סכו ,)אדמה כלי כשאר בהגעלה להם ודי ליבון צריכים אין(

 תא 'סילעיל שתבאר גדרו  ,קל ליבון בו יועיל לאפ "הרי עכ .)הגעלה ידי על להכשירן צריך ... אדמה ליוכ אבים
 רק בכלי שייךזה ש ,)ליבון קל... כלי מתכות  ... בו סולדת היד יהיה הכלי של החיצון בצד אדם יגע שאם עד (י"ס

לא , כ בכלי אבים ולבים"משא, "כולו חם מקצתו שחם מתכת שכל): "ב"תא סכ' סי(כמבואר לעיל , מתכות
  .סולדת היד שיהיה עד החיצון הצד את לחמם קל הליבוןיועיל 

  .היד סולדת בו' שצד החיצון תהי, פ ליבון כזה"מועיל בזה עכ' מכל מקום הי
 .כמבואר כאן, צריך להסיקו דוקא עד שיהיו יצוצות יתזין ממה, כ בתור של לבים"משא

  .)והליבון צריך שיהו יצוצות מתזין ממה(ז "ע סוף ירושלמי 5
... יוה כתב שצריך ליזהר כשיסיקו התור ' והרב ר(טור כמבואר ב, וכן הדין בליבון תור. ושם מיירי בליבון סכין

 ).ושיהו יצוצות יתזין ממו(א "ע ס"ושו, )שיהו יצוצות יתזין ממו



156 תעא- תנג–ד "הלכות פסח ח

  .6א"תנ' כמו שנתבאר בסי

בלהבה ) להכשירו(די לו ואין ). כדי להכשיר את כולו (7וצריך ליזהר שילכו הגחלים על פני כולו
שמפזרים אותם על (לפי שכמו שבכל השנה כשנאפה חמץ בתוכו בולע ממש על ידי גחלים , בלבד

  . כך הוא פולטו על ידי גחלים,)גבי התנור קודם האפייה

, אינו מספיק להתיר לאפות בו מצה לכתחלה, 8לפיכך אפילו אם הסיקוהו כמה פעמים קודם הפסח
כי שמא לא הלכו הגחלים על פני כולו כל זמן שלא נתכוין , רו לצורך הפסחאלא אם כן כיון להתי

קרוב , דכיון שהוסק כמה פעמים. יש להתירם באכילה, אבל בדיעבד שעבר ואפה בו מצות. לכך
, אבל אם לא הוסק אלא פעם אחת. הדבר שהיו גחלים על פני כולו פעם במקצת זה ופעם במקצת זה

יש לאסור , וספק לנו אם הלכו הגחלים על פני כולו, סח על ידי היסק זהולא כיון להתירו לצורך הפ
  :9אפילו בדיעבד

 שהחמץ הבלוע .10כדי שלא יצטרכו להכשירו על ידי היסק,  יש נוהגין להטיל בתנור קרקע חדשהב
 ומנהג יפה ,11בגגו ובקירותיו הוא נפלט על ידי ליבון השלהבת כשמסיקין אותו לאפות בו המצות

______________ 
 יתזים יצוצות שיהיו עד כך כל שיסיקו דהייו, באור ליבון ידי על הכשר חרס לכלי שיש חכמים קבלו (ז סעיף 6

 .)דהייו שילבו באור יפה יפה עד שיהיו יצוצות מתזין ממו(ג "וסי, )ממה
ואין די , יוה כתב שצריך ליזהר כשיסיקו התור שילכו הגחלים על פי כולו' והרב ר( טורב הובא ,יוה] רבו[הרב  7

הלכך אם הסיקוהו . ושיהו יצוצות יתזין ממו,  שבולע על ידי גחלים כך פולט על ידי גחליםדכמו, לו בשלהבת
כי שמא לא הלכו הגחלים על פי , אלא אם כן כיון להתירו לצורך הפסח, כמה פעמים קודם הפסח איו מספיק

  ). כל זמן שלא כיוון לכך,כולו
ואין די , שילכו הגחלים על פי כולו, הו כדי לאפות בו מצהתור שאופים בו חמץ צריך ליזהר כשיסיקו (א"ס ע"שו

הילכך אם הסיקוהו כמה . ושיהו צוצות תזין ממו, דכמו שבולע על ידי גחלים כך פולט על ידי גחלים, לו בלהבה
כי שמא לא הלכו הגחלים על פי כולו כל , אלא אם כן כיון להתירו לצורך פסח, פעמים קודם הפסח איו מספיק

  .)מן שלא כיון לכךז
  . ויתבאר לקמן שם בהערות). א"תס 'סי עיין, כולו פי על מהלכים הגחלים ושיהיו (ז"סט תצד 'סי לקמן ה"וכ
 .ד אות יט 'סי ב"ח ציון שאלי ראהו
 להכשיר התור ולא היתה כוותו, לבשל בו מאכלים שאים חמץ,  שהסיקו את התור כמה פעמים לפי הפסח8

 .בהסקה זו
וספק אם הלכו , ולא כיון להתירו, אבל אם הסיקוהו רק פעם אחת. ובדיעבד ראה לי דיש להקל(ק א " סא"מ 9

ואם ספק לו אם הלכו הגחלים על כולה יש , א"וכתב במ (ב ק"ס י"ח .)יש לאסור בדיעבד, הגחלים על פי כולו
 .) יש להתיר בדיעבד,אף שלא כיון להתירו לצורך פסח, אך אם הסיקו כמה פעמים, לאסור בדיעבד

 .)ומהג יפה הוא, כדי שלא יצטרכו היסק, ויש והגים להטיל בו קרקע חדש (א"ע ס"טור ושו 10
וצריך לומר . ב"סכוף א ס"ת' ש סי" עמ.וקשה דהא צד העליון שבתור בולע גם כן מחמץ (ב ק"ס א"מ 11

  .)דכשמסיקין אותו לאפות מתלבן על ידי השלהבת
משום שכבר , אפילו יד סולדת בכיסוי שרי, וראה לי דאם הושם תוך התור (מד ק"ס סוףשם  א"מש ה"מוהייו 

  .)ואף על פי שלא תכוין להכשירו שרי בדיעבד. הוסק התור
 הזיע התור שגג פי על אף ... התור בתוך בפסח רותחות קדרות היח אם): "ח"תא סס' סי(תבאר לעיל וכן 

 טעם בו שבלע, התור מגג לתוכה שפלט חמץ טעם יש זו ובזיעה, שתחתיו להתבשי חום מחמת מבפים תחתיו
 על גגו תלבן הרי, התור הוסק שכבר כיון מקום מכל. רותחות קדירות תחתיו כשהיו שהזיע הזיעה ידי על חמץ
  ".בו הבלוע החמץ כל ושרף השלהבת ידי

מטעם האמור ,  צריך כווהלהכשיר את רצפת התורדוקא כשבא ש, ובזה סגי אפילו לא תכוין להכשירו בשלהבת זו
  גג התורכשרכ כאן ש" משא).לכך תכוין שלא זמן כל כולו פי על הגחלים הלכו לא שמא כי(לעיל בסעיף הקודם 

  .על ידי השלהבת
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  .הוא

אבל הטחה מועטת אינה מועלת ,  או יותר על פני כולו12לבד שיטילו בו קרקע עבה בכדי אצבעוב
  :שאינה מפסקת בפני גיעול חמץ הבלוע בקרקעיתו הישנה שלא יצא לחוץ, כלום

ולהמתין עד שיצטנן , 13טוב וישר הוא לגורפו ולנקותו היטב אחר ההיסק,  כשמכשירו על ידי היסקג
אלא יאפה בו מיד , שאם לא יסיקוהו שנית. יסיקוהו שנית לאפות בו המצותואחר כך יחזור ו, קצת

יש , וכן אם לא ימתין בין היסק להיסק עד שיצטנן קצת, לאחר שגרף הגחלים אחר ההיסק הראשון
לפי שיתיירא שלא ישרפו , לחוש שמא לא יסיקנו היטב כל כך בהיסק הראשון שמסיקו להכשירו

  :14הראשון או אחר היסק השניאחר היסק , המצות שיאפה בו

  חמה וקרקע, רמץ, נייר, אפיה על חרס

 מותר , דהיינו כלי שמסיקין תחתיו מלמטה ואופין על גבה מלמעלה, של חרס חדשה15 טפקאד

  שלוםבריד

 
 אלא (ה"תא סס' כדלעיל סי, צריך להטיח בטיט גם את הגג, ובמקום שההיסק איו מועיל להכשיר את גג התור

  .)קרקעיתו ואת סביב קירותיו ואת גגו ואת מתוכו, זה קטן התור כל את בטיט הטיח כן אם
*  

שבלי היסק התור היו אסרים , )ח"ה וסס"תא סס' סי(אלא שמכל מקום יש הפרש גדול בין האמור לעיל שם 
שהמצה , האמור כאןלבין , ומהגג לתבשיל שבקדרה, הקדרה והתבשיל על ידי הזיע שמזיע מהתבשיל שבקדרה לגג

 של כיסוי(ב "תא סמ' ותבאר לעיל סי. אלא לכתחלה, האפית עתה בתור היא יבשה ואין חוששים לזיעה שבה
 בגוף וגע הוא הפעמים שברוב לפי, כדיו גמור ליבון ללבו צריך הכירה על כשאפת חררה על שמשימין ברזל

 .)בלבד האש חום ידי על אלא שקהמ ידי על שלא החמץ טעם ממה ובולע, שתחתיו החררה
אבל הטחה מועטת בעלמא כדרך , ובלבד שיטילו בו קרקע עבה בכדי אצבע או יותר על פי כולו (א"ס לבוש 12

כעובי  (שם א"מ .)שאיה מפסקת מפי הפליטה ממה שבלוע בתור, ראה לי שאיה מועלת, שהשים עושות
  .)אצבע

  ).א"כמו שיתבאר בסימן תס, הטיט כרוחב גודלוהיא עובי (ה "תא סס' ה לעיל סי"וכ
 ומי(ה "תא סס' כדלעיל סי,  כלי מתכת או חתיכת ברזלסגי בהפסק של, ואם רוצה להיח מצה חמה בתור חם

 זה גבי ועל, בפסח בו משתמשין שאין דבר שאר או ברזל חתיכת עליו מיח, התור גבי על בפסח להשתמש שרוצה
  .)בפסח מתחמם שהתור בשעה חמים מאכלים אפילו להיח מותר המפסיק הדבר

 להיח מותר בתוכם סדין פרס אם(א "תא ס' כדלעיל סי, סדיןסגי בהפסק של , ואם הוא כדי להיח בו מצה צות
  .)הסדין על צות מצה

 .)תקסט. תכז. הערות תב(תבאר לעיל שם ו
דיש אומרים דבאותו היסק שמסיק התור , ובהי ברין בתש"וכתב מהר (א ק"ס משה דרכיב, ]ברוא[י "מהר 13

אחד להכשיר , אלא צריך להסיק שי פעמים, ואיו ראה לי, לאפות בו די לו אם מכוין ומכשיר גם כן התור
ולא , טוב וישר הוא לחזור ולהסיק לצורך האפייה, וכשמכשירו על ידי היסק( א"ס א"רמ). התור ואחד לאפות

, וכשמכשירו על ידי היסק טוב וישר הוא לגורפו ולקותו היטב אחר ההיסק( א"ס ושלב ).לעשות הכל בהיסק אחד
 ).ולא לעשות הכל על ידי היסק אחד, ולחזור ולהסיקו לצורך האפיה

ולפי זה צריך לשהות בתיים עד . דיתירא שישרף הפת ולא יסיק כל כך היטב... ראה לי הטעם  (ג ק"ס א"מ 14
  .)א"וכן כתב מ, ווהגין להמתין עד שיצטן קצת התור (ה ק"ס י"ח .) יסיק שיתואחר כך, שיצטן קצת התור

*  
תצד ' סי(לא הובאה חומרה זו לקמן , כ בליבון התור מבשר לחלב"משא. בליבון התור לאפיית מצה, וכל זה כאן

בחמץ החמירו , והא דעושין בבשר וחלב הכל בהיסק אחד (ק ה"י כאן ס"כמבואר בח, )א"תקט סי' וסי, ז"סט
 .)יותר

 להן אין...  בהן ואופין אותם שמסיקין ... רעפים ,טפקא(ה כדאמרן "א ד, י שבת קכה"כמבואר ברש, הם רעפים 15
  ).כרעפים מבחוץ אלא ,מבפים להסיקם תוך
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פ שאין השלהבת עולה על " אע, דכיון שהאור שולט תחתיו הוא נרתח יפה.לאפות עליו מצות
  .16מוץ והפת נאפית מיד ואינה באה לידי חי,גביו

וכן  .17 ידביק הפת על גביואחר כך ו,אבל יש ליזהר להסיק תחתיו תחלה עד שיהיה מרותח היטב
 ידביק אחר כך ו, להסיק תחתיו תחלה עד שיהיה מרותח היטב]יזהר[ ,18כשאופה באלפס בלא משקה

 יש לחוש שמא קודם שיהיה מרותח היטב , ירתיחנואחר כך שאם ידביק הפת מתחלה ו.הפת בתוכה
 שלא לאכלה בפסח 20 נכון להחמיר, הרתיחאחר כך ואפילו בדיעבד שעבר והדביק ו.19מיץ הפתתח

  :אם אפשר לו

 שבודאי שלט בה , אין להחמיר בה בדיעבד, אם שמו מצה על הנייר בתוך התנור לאפותה עם הניירה
 אבל לכתחלה טוב ליזהר שלא . ונאפית במהרה קודם שתספיק להתחמץ,חום האור דרך הנייר

  :21עשות כןל

 שיש לחוש שמא יחמיצו ,23 וכן שלא יאפה בחמה,22 טוב להחמיר ולמחות שלא יאפה חררות ברמץו
  .24קודם שיתחילו לאפות

  .25 ומותר לצאת בהן ידי חובתו,ואם עבר ואפה ברמץ מותרות באכילה

  שלוםבריד

 
 ).ואופין ומטגין בתוכו, מסיקין אותו מבחוץ(א "תא סי' דלעיל סי" בוכיא"וכעין זה היא 

 שם ין ועל גבה א, מלמטהת והיא יסק,וטפקא שהיא של חרס(רעג ' ת שערי תשובה סי" בשוןגאו טרואי רב 16
  ). מלמעלהין אופת והפ, עולה על גבהת שלהבין וא,גחלים כלל

 , כיון שהאור שולט תחתיה,מותר, לא שא הסיקה מבפים או מבחוץ, טפקא של חרס חדשה (ב"ס ע"שוטור ו
 .) בא לידי חימוץו ואי, מרתח רתח והפת אפית מיד,י שאין שלהבת עולה על גבה"אעפ

 , כל שמסיקין תחתיו או עליו,כלל זה יהיה בידכם(קי '  גאוי מזרח ומערב סי–בתשובות הגאוים , גאון עמרם רב 17
 חיישין שמא ישהה , מסיקר כך ואם הדביק את הפת ואח. איו בא לידי חימוץ, מדביקין את הפתר כךואח

אבל , בין תור בין כוביא בין באלפס בלא מים בין בקרקע, אבל צריך להסיק תחלה (שם ע"שוו טור .)ואסור
 .) וטוב ליזהר.יש אוסרים, להדביקו תחלה ואחר כך להסיק

 ).פירוש שצלה בקדירה בלא מים(ד "תעו ס' דלקמן סי,  והוא צלי קדר.)בין באלפס (שם ע"שו 18
  .)ימוץדעד שלא יסיק יבא לידי ח (ד ק"ס א"מ 19
 החורף בית תור בו שהוסק בבית שלש או ,בו שאופין התור לפי סמוך כגון ,חם במקום(א "תט סי' כדלעיל סיו

 ).מיל משיעור בפחות אפילו ,חימוץ לידי לבוא יכול עסק בלא הבצק שהה אם ,עדיין חומו ומרגישין
ומכל .  קודם שיעור הילוך מילהולט במצ שמא האור ש,ולעין דיעבד צריך עיון (רכט 'ע רכב 'סי ק"סמ הגהת 20

 .)אם הדביק ואחר כך הסיק תחתיה, וטוב ליזהר בדיעבד (ז ק"ס י"ח ).ד ,ט( מח 'סי בו כל ).מקום כון להחמיר
, אם שמו מצה על הייר תוך התור לאפות אותה עם הייר, ומטעם זה היה ראה לי להקל בדיעבד (ז ק"ס י"ח 21

 .)אבל לכתחלה יזהר בכל זה, וכל זה בדיעבד...  הייר מהרה ולא הוי הפסק דודאי שולט החמימות דרך
 ג"ספ חמץ ומצה 'הל חיים ארחות ). איו אלא חומרא בעלמא,ומה שכתב שלא יעשו חררות( ב"ס ח"בפר 'עי 22

לפי שקרוב הדבר מאד לבא לידי , שישמרו אותן יפה, וראוי להזהיר מאד לאלה שעושין חררות בפסח ברמץ(
 .)ויש מי שאומר שראוי למחות שלא יעשו חררות ברמץ (ב"ס ע"שו). יאור וסידוקש

הובאו דבריו , ז"וכך כתב ריא. וכל שכן שראוי למחות שלא לאפות מצה בפסח בחמה (י"הגב הגדולה כסת 23
 ח ק"ס י"חהובא ב). וכתב שם אפאה בחמה אין יוצאין בה ידי חובתם בפסח. בשלטי הגבורים פרק כל שעה

 ).ופשיטא דבדיעבד יש להתיר(
 .שם חיים ארחות 24
והרי שיו בתוספתא יוצאים , ופשיטא דבדיעבד יש להתיר (שם ח"פר .)יוצאין בחררה (ג"הי ב"פ תוספתא 25

 .)בחררה
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 דכיון שהחום גדול כל כך עד שיוכל , אף על פי שמותרות באכילה,אבל אם עבר ואפה בחמה
 מכל מקום אין אדם יוצא בהן ידי .26 אלא מיד הן מתחילין להאפות,ת אין החום מניחן להתחמץלאפו

  .28 והתורה אמרה לחם עוני,27 לפי שהאפוי בחמה אינו קרוי לחם כלל,חובתו אפילו בדיעבד

  :30 בלא משקה29 אלא באלפס,פ שאינו נאפה בתנור" אע,אבל האפוי בחום האור קרוי לחם

 והוא שעושין גומא בקרקע הכירה ונותנין שם קמח ומים ,31 כגון טרוקנין, וכן אם נאפה בקרקעז
 ולכך אין מברכין עליו ,34 ואין עליו צורת פת,33פ שבלילתה רכה מאוד" אע.32מעורבין ונאפה שם

 אף על פי כן אדם יוצא בו ידי חובתו .36ח"קס' ש בסי" כמ35המוציא אלא אם כן קבע עליו סעודתו
  :37 שאין לעני תנור ואופה לחמו בקרקע,פי שזהו לחם עוני ל, אפילו לכתחלה,בפסח

______________ 
כי אפית , אם החום שולטת כל כך לא תחמצה כלל... משמע דמצה איה אסורה בדיעבד משום חימוץ  (שם י"ח 26

 .) תוך התור ושריאצל חמימותה כמו
עיסה  (ב אות ב ,יא הגבורים שלטי .ג"סי ד"ה ב"פ ז"ריא פסקי ).]החלה מן[ פטורין בחמה... עשאן ( א ,לז גמרא 27

 .שם י"ח הובא ב.)ואין יוצאין בה בפסח... האפה בחמה איה קרויה לחם 
  ).שבעת ימים תאכל עליו מצות לחם עוי(ג , ראה טז 28

  :ויש בזה שי פרטים
 ולהלן הוא ,'והתורה אמרה שבעת ימים תאכל עליו מצות לחם וגו(א "תד ס' כדלעיל סי, שצריך להיות לחם) א(

 שאין אדם יוצא ידי חובתו , ומפי השמועה למדו לחם לחם לגזירה שוה,'אומר והיה באכלכם מלחם הארץ וגו
  .שבזה דן כאן). בפסח אלא בפת הקרוי לחם לעין חלה

 .שבזה דן לקמן בסעיף הבא. וישצריך להיות ע) ב(
 ב"ס ע"ושו)  באלפס בלא מים...ויוצאין במצה האפויה ( טור .)באילפס העשויה ... במצה יוצאין (א ,לז ברייתא 29

 ).בין באלפס(
  .)באלפס בלא מים (שם ע"ושו טור .)כשאפאו באילפס בלא משקין דומיא דתור (טו 'סי ב"פ ש"רא 30
, )המוציא עליו ומברכין הוא גמור לחם משקה בלי במחבת או (ג"סי קסח 'סי לעילכד, אכן הדין לעין ברכת המוציו

 ). ומברכים עליו המוציא וברכת המזון,הוא גמור לחם משקה בלא במחבת או בתור ואפאה( ב"וסכ
 לחם מאטע אימ ,בפסח חובתו ידי בהן יוצא אדם... מאי טרוקין אמר אביי כובא דארעא (א ,  לח– ב ,לז ברכות 31

 שפיר פיק בה ידי חובתו , וקא מיטר לה,והיכא דאפייה למצה על ארעא (יז 'סי ב"פ ש"ורא ף"רי .)ביה קרין עוי
ויוצאין במצה (טור ).  ואדם יוצא בה ידי חובתו בפסח... האי כובא דארעא ...במסכת ברכות ' דגרסי. בפסח

 ). קרקעל גביהאפויה ע
 .)באלפס שעושין כמו ,וקמח מים בתוכו וותן בכירה חלל מקום שהעו (כובא ה"דב ,  לזשם י"רש 32
 .)ובלילתן רכה מאד (מ ק"ס קסח 'סי א"מ 33
 עליה ואין הואיל ,אופים המדברות שוכי שהערביים כמו ,בקרקע שאפת עיסה (ט"ה ג"פ ברכות 'הל ם"רמב 34

 .)המוציא ברךמ עליה מזוו קבע ואם ,מזוות מיי בורא בתחלה עליה מברך ,פת צורת
 ומברכין ,הוא בעלמא גובלא ,הוא המא סברת מי מר ליהא ,עלויה מברכין מאי דארעא כובא האי(ברכות שם  35

  ).ברכות ושלש הארץ מן לחם המוציא עלויה וברך עלויה סעודתיה קבע זוטרא מר .מזוות מיי בורא עלויה
 ,מאד רכה שבלילתה פ"אע ,בה מעורבים ומים קמח בה וותים בכירה גומא שעושים דהייו ,טרוקין (יג סעיף 36

 .)גמור לחם כעל המזון וברכת המוציא לברך סעודה קביעות בהם מועלת ... מקום מכל
  .)ביה קרין עוי לחם טעמא אימ ,בפסח חובתו ידי בהן יוצא אדם (א ,לח ברכות 37

ויוצא בה ידי חובת , ום הוא חשב לחם עוימכל מק, מברך בורא מיי מזוות, והייו אף שבעת אכילת הכזית מצה
  .אכילת מצה בפסח

 מצה עשירה הוי ,דלא תימא כיון שדרך לאכול לפעמים כובא דארעא לתעוג (טרוקין ה"סדח קס 'סי י"בותפרש ב
  .)ל דשפיר מיקרי לחם עוי" קמ,ולא פיק בה

אפשר לומר שהיא מצה ' והי, י מזוותוברכתה בורא מי, ואכלת לתעוג, והייו שאף שהיא בלילה רכה מאד
  ".בקרקע לחמו ואופה תור לעי שאין ,עוי לחםזהו ", כיון שהיא אפית בקרקע, מכל מקום. עשירה
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  שלוםבריד

 
ל דשפיר יצא בו " קמ,אי מי דלא תימא כיון דאין צורת פת עליו לא יצא בו ידי חובתו בפסח( י שם"עוד פירש בב

 אבל לעין ברכת המוציא ודאי דדוקא בדקבע עליה .ין לעי תור ואופהו בקרקע שא,ידי חובתו דלחם עוי הכי הוי
  ). ואי לא קבע לא,מברכין לה

אמם . מקום לומר שאין יוצאין בה ידי חובתו' הי, והייו שמטעם זה שהיא בלילה רכה מאד ואין עליו צורת פת
  .11 'ע ב"ח, ירושלים, אוריםרות וביהע ראהו. יוצאין בה, כיון שאפית בקרקע וקרא לחם עוי

 לאחר אם אבל ... עשירה מצה זו הרי  ...הלישה קודם ברותחין הקמח חלט אם(ו "תד ס' עוד תבאר לעיל סי
). עשירה מצה זו אין רכה ובלילתה הואיל ,בה יוצא ,בתור ואפאה ,רכה שבלילתה עיסה ממו עשה הקמח שחלט

  .אף אם אפאה בתור, "לחם עוי"עושה אותה שגם זה שהיא בלילה רכה , ולפי זה יוצא
*  

 כיון( ד ק"ס קוטרס אחרון קסח 'סי לעילתבאר , אף שברכתו בורא מיי מזוות, לעין מצה" לחם"ומה שקרא 
אלא שמשום דלא קבעי אישי איו מברך בלי , מילי לכל הוא גמור לחם ,המזון ברכת מברך קביעות ל ידישע

  .)וכיחוי וטרוקין ...קביעות 
 וותים בה ,טרוקין דהייו שעושים גומא בכירה(ג "קסח סי' תבאר לעיל סי, והטעם שמועיל בהם קביעות סעודה

 מועלת בהם , האפיה עשים עביםל ידי מכל מקום כיון שע, אף על פי שבלילתה רכה מאד,קמח ומים מעורבים בה
 אבל בפחות משיעור קביעות סעודה מברך בורא מיי .קביעות סעודה לברך המוציא וברכת המזון כעל לחם גמור

  ). ואין דרך רוב בי אדם לקבוע עליהם סעודה, הואיל ובלילתו רכה מאוד,מזוות
ולא , "בפסח חובתו ידי בהן יוצא אדם"שדוקא בטרוקין , )א"רע,  לח–ב "סע, ברכות לז(וזהו דאמרין בגמרא 

  .בטריתא
שאין (א "תד ס' ותבאר לעיל סי). טריתא פטורה מן החלה... קין חייבין בחלה טרו(ל התם "וכך גם לעין חלה קיי

  ).אדם יוצא ידי חובתו בפסח אלא בפת הקרוי לחם לעין חלה
 אלא ,טרוקין שבוללין קמח במים בלילה רכה יותר מדאי(ו "ב ה"והחילוק בים תבאר בסדר ברכת ההין פ
 ,גומא לתוך שפך לא אםאבל  ...  עד שעשה עב קצת אחר האפייה,ורששופכין לתוך גומא וחלל שבכירה או ת

 עליה אין ,טריתא קראת והיא ,האפייה אחר מאד דק שעשה עד שם ומתפשט והתור הכירה קרקע גבי על אלא
 ואם כן). עליה סעודתו קבע אפילו 'ג ומעין מזוות מיי בורא אלא עליה מברכין ואין ,חלה לעין כלל לחם תורת

  ".אין עליה תורת לחם כלל"כיון ש, איו יוצא בה בפסח
 אפייתה לאחר במים שרוייה במצה חובתו ידי אדם יוצא(ב "כדלקמן סי, וכן כל דבר שאין מועלת בו קביעות סעודה

 אם חובתו ידי בהן יוצא איו ,מכזית פחותות פרוסות ישרה אם אבל .ביחד שלם כזית לשרות ליזהר וצריך ...
  ).ח"קס 'בסי שתבאר כמו ,לחם מתורת תבטלו שכבר ,מחמתן המים שתלבו עד כך כל שרו

 עליהם מברך ,זו שרייה ידי על הלחם תאר מהם שהלך ,צוים במים השרויים פירורים(ח "יסקסח ' וכדלעיל סי
 כיון ,לגמרי םלח מתורת ויצאו תבטלו שכבר ,סעודה קביעות שיעור אוכל אם אפילו ,'ג ומעין מזוות מיי בורא
  .)הלחם תאר מהם הלך כבר הפירורים מחמת מתלבים שהמים וכל .לחם תאר לא וגם אחד בכל כזית שאין
וכיון , מועלת בה קביעות סעודה, אבל עשתה עבה, כיון שהיא בלילה רכה מאד, כ כאן בטרוקין דידן"משא

  .ולכן יוצאין בה, שאפית בקרקע קרא לחם עוי
*  

 ,בה יוצא ,בתור ואפאה ,רכה שבלילתה עיסה ממו עשה הקמח שחלט לאחר אם(ו "תד ס' יל סיואף שתבאר לע
ואפית , הרי שיוצא בה אף שהיא בלילה רכה, )35הערה (וסמן שם , )עשירה מצה זו אין רכה ובלילתה הואיל
  . בקרקעואילו כאן אין יוצאין בה אלא מטעם שאפית. בתור

 שחלטו קמח( ב"סכ קסח 'סיוכדלעיל ". בלילתה רכה מאד"ואילו הכא , "בלילתה רכה"הה החילוק הוא שהתם 
 היתה ואפילו .המזון וברכת המוציא עליו ומברכים ,הוא גמור לחם ... ואפאה פת ממו עשה ר כךואח ברותחין
 רכה בלילתו היתה ם כןא אלא( גמור חםל עשה משקה בלא אפאו ר כך כיון שאח,רותחין במים רכה בלילתו
  ...).ברכין עליה המוציא וברכת המזוןמ אין ברותחין חליטה בלא אפילו שאז ,מאוד

 לומר שלא תו חכמים שיעור קביעות סעודה לברך ...ויש מחמירים (ו "ב ה"כת ההין פבר סדרותפרש יותר ב
 אף שאי , אבל כשאיה רכה יותר מדאי,ה יותר מדאי אלא כשבלילת העיסה רכ,המוציא וברכת המזון בטרוקין

 לחם גמור הוא ומברכין עליו  ... ואפאו בתור או במחבת בלי משקה,אפשר לגלגלה בידים אלא טורפו בכף בקערה
  ).המוציא וברכת המזון בכזית

  :יוצא אם כן סיכום הדברים
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  חוטים נמשכים מהמצה

פ שהיא נפרכת כשמטלטלין " אע,38 מצה שנאפית עד שאם פורסין אותה אין חוטין נמשכין ממנהח
 אינה נקראת לחם , אבל קודם שנאפית כשיעור הזה.40 אף על פי כן יוצאין בה אפילו לכתחלה,39אותה

  .לה לא יצא ידי חובתו והאוכ,41אלא עיסה

 דכיון .42 אף שיחזירנה מיד,ולכתחלה יש ליזהר שלא להוציאה מן התנור קודם שנאפית כשיעור הזה
 בין ,ואם עבר והוציאה .44 כשהיא חוץ לתנור43 יכולה היא לבוא לידי חימוץ,שהיא נקראת עיסה

  .45 מותרת באכילה,שהחזירה בין שלא החזירה כלל

 דכיון שהמצה היא חמה יש לחוש שמא נתחמצה ברגע אחד זו ,ה מיד אפילו החזיר46ויש אוסרין
 כמו שנתבאר , החמימות ממהרת להחמיץ אפילו בפחות משיעור מילל ידי כי ע,שהיתה חוץ לתנור

  שלוםבריד

 
, תסא(ואין יוצאין בה , יה קראת לחם כללא, מחמתן המים תלבוו, אם שרתה פחות מכזית, "שרויה"מצה ) א(

  ).יב
אף אם אפית בקרקע , ואין יוצאין בה, איה קראת לחם כלל, שהיא בלילה רכה מאד וגם דקה מאד, "טריתא) "ב(

  ).א ד"קו, קסח(התור 
ית ואם אפ. וקראת לחם, מועלת בה קביעות סעודה, שהוא בלילה רכה מאד ואיה דקה, "טרוקין"אבל ) ג(

  ).ז, תסא(ויוצאין בה , בקרקע קראת לחם עוי
ואפילו אם חלט את הקמח ואחר כך , )כב, קסח(מברכים עליה המוציא , שאיה רכה יותר מדאי, בלילה רכה) ד(

  ).ו, תד(קראת לחם עוי ויוצאים בה , לשה ואפאה
 ).ו, תד(ין יוצאין בה קראת מצה עשירה וא, אם חלט את הקמח ואחר כך לשה ואפאה, בלילה עבה) ה(

מצה  (ג"ס ע"ושו טור .) כל שפורסה ואין חוטין משכין הימה...יוצאין במצה היא  (א ,לז פסחים שם שמואל 38
 .)יוצאים בה, שאפת עד שאם פורסין אותה אין חוטין משכים ממה

שאין  (והא ה"ד שם י"רש .)ןקמשמע ל, והא כמאן דפריסא דמיא, שלא יטול פרוס ... מהו דתימא (ב ,עח מחות 39
 .)ל" קמ, לפי שפרכת כשמטלטלים אותה,אפויה כל צרכה אף על גב דאין חוטים משכים ממה כפריסא דמיא

 .ט ק"ס י"ח .) כשמטלטלין אותה יוצאין בהת פרכלו דאפי,י"ב ברש"א ע" במחות דף עתאואי (ה ק"ס א"מ
 . מראי מקומות וציויםראה 40
 .)ואין יוצאין בה, מכאן עדיין עיסה הוא ולא לחםפחות  (ג"ס לבוש 41
, ל הקפיד על השים שהוציאו המצה עד שלא יאפו מן התור"ש ז"מהר (ב אות קעג 'סי ש"מהר ומהגי הלכות 42

ש הקפיד על "מהר (עז 'ע המצות אפיית 'הל ל"מהרי .)ומשום חימוץ הקפיד, ואחר כך החזירו להיות אפות לגמרי
רק ליזהר  (ג"ס א"רמ ).אולי יתחמצו טרם החזירם,  קודם שאפו והחזירם לגמור אפייתםמי שהוציא המצות

 .)כי תוכל לבא לידי חימוץ, שלא ללקחה מן התור קודם לכן ולהחזירה
 .שם א"רמו ל"מהריש ו"מהר 43
 .ל שם"מהרי 44
תה לתוך התור לגמור שאלתי על מצת מצוה שהוציאה אותה מן התור והחזירה או (יא 'סי שבעה חלת ת"שו 45

ש הקפיד שלא להוציא מצה קודם שאפתה יפה "ל מהר"כי מה שכתב במהרי. והתרתי אותה ... אפייתה
 רק שהקפיד שיש להיזהר שלא  ... אבל אי מחזירה תיכף אין לחוש לחמץ...אולי תתחמץ קודם החזרה , ולהחזירה
 .יא ק"ס י"בח הובא .)פן יבוא לידי עיכוב ותתחמץ קודם החזרה, להוציאה

 והשיעור כל שפורסה . ואם לאו ישרפם מיד,א דיש לאפות המצות בטוב"ר שמואל מפלייז"כתב ה (תר רמז מרדכי 46
 לו ראה דאפי, קודם שאפית עד שאין חוטין משכיןהואם עבר והוציא (שם ז"ט .)ואין חוטין משכין ממה

רק אלו כ במרדכי פ" וכ. מידה חמימות תחמצל ידיע ד, בההיא שעתא דהיתה חוץ לתורה שתחמצ,דיעבד אסור
 דלא תימא דבפחות , אבל מותר לאכלה,דדוקא קאמר דאין יוצאין בה (שאפית מצה ה"ד ח"ב .)דתשרף, עורבין

ל ויש לאפות המצות "א וז"ש מפלייז" מיהו במרדכי בפרק אלו עוברין כתב בשם מהר...מכן אסורה מי לאכלה 
 .) והשיעור כל שפורסין אותה ואין חוטין משכין ממה,מידבטוב ואם לאו ישרפן 
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  .47ט"בסימן תנ

  :48 כי שמא נתחמצה בעודה על המרדה חוץ לתנור,ואף המרדה שהוציאוה בה מן התנור אסורה

 וכן נתפשט המנהג לאסור מצה שחוטין נמשכין .49 כסברא האחרונה ולענין הלכה יש להחמירט
 טוב להחמיר ולאוסרה , ואם אין יכולין לעמוד עליה אם חוטין נמשכין ממנה אם לאו.50ממנה
  .51מספק

  .52 אין להסתפק כלל אם חוטין נמשכין ממנה,ומכל מקום אם תוחב אצבעו לתוכה ואין בצק נדבק בו

  :53דוע שחוטין נמשכין ממנהואם עדיין לא קרמו פניה בי

 יש להתירה אם , שלא פרסה לראות אם חוטין נמשכין ממנה, ואם החזירה לתנור כשהיא שלימהי
 לומר 54 שלא להחזיק איסור מספק, ויש לסמוך בזה על סברא הראשונה,קרמו פניה קצת כשהוציאה

  :55שמא היה חוטין נמשכין ממנה

 שאין להוציא , אין לאוסרה אלא לכתחלה,נמשכין ממנה והמרדה אם הוציאו בה מצה שהיו חוטין יא
 שלא לאסור המצות שהוציא בה אחר , אבל בדיעבד יש לסמוך על סברא הראשונה.בה עוד מצות

  :56כך

______________ 
 שהה אם ,עדיין חומו ומרגישין החורף בית תור בו שהוסק בבית שלש או ,בו שאופין התור לפי סמוך (יא סעיף 47

 .)מיל משיעור בפחות אפילו ,חימוץ לידי לבוא יכול עסק בלא הבצק
  .)קון ואין לה תי, תחמצהם כןוהמרדה ג (שם ז"ט 48

 מן והוציאה, גמור חימוץ שתחמצה מצה( ז"ס תא 'סי לעיל שתבאר ,שתחמצה מצה בה הוציאשכן הדין אם 
 ).אחרות מצות עוד בה להוציא ואסור, הרחת תחמצה הרי, פסח של ברחת התור

 )אין(ר מצה שוכן עיקר להחמיר ולאסו (ג"ס ח"פר .)וכן עיקר, ז דיש לאסור אף בדיעבד"כתב הט (יא ק"ס י"ח 49
 .)ל"שהעתיק לשון המרדכי ה (ב ק"ס שבת עולת .)חוטין משכין ממה

 .)וכן הגו העולם לאסור המצה כשחוטין משכין ממה (י ק"ס י"ח 50
 על כל פים ...ועל מצה שאין לעמוד עליה אם חוטין היו משכים ממה אם לאו  (מח 'סי יוסף שארית ת"שו 51

 .י שם"ובח,  יאק"ס א"מ הובא ב.)אסור
דכהאי , ראה לי דתו לא מחמרין, ומכל מקום אם תוחבין האצבע תוך המצה ואיו דבק בה עיסה (שם י"ח 52

 .)גווא ודאי ליכא לספוקי בחוטין משכין ממה
ק " ראה דכי האי גווא עד שיקרמו פיה דפ,פורסה ואין חוטין משכין הימה (פורסה ה"ד ב ,עח מחות 'תוס 53

אין ותין פת לתור עם חשכה ולא חררה על גבי גחלים אלא כדי (ב ,  והייו כדאמרין בגמרא שם יט.)דשבת
 ולא חררה על גבי , דקרימות פים דאמרין לעין שבתרשא פי"וריב(מרדכי רמז תר  ).שיקרמו פיה מבעוד יום

 .ו ק"ס א"מו, שאפית מצה ה"ד ח"ב הובא ב.) הייו כי האי שיעורא,גחלים אלא כדי שיקרמו פיה
  .)הערה קח(ושם סמן , ט"סי תכט 'סי וכדלעיל. )מחזקין לא ריעותא אחזוקי(ב , חולין ו54
אז אפשר לצדד להתיר אם , כגון שתקרמו פיה קצת, אכן אי יש להסתפק אי חוטין משכין ממה (יא ק"ס י"ח 55

 .)ודם שהחזירהושלא להחזיק איסור שהיה חוטין משכין ממה ק, החזירה מיד
 אם ,לכתחלה אלא אותה לאסור אין ,התור מן בה שהוציאוה המרדה וכן (ופוחה כפולה לעין, ח"סכ כדלקמן 56

  ).באחרת לו אפשר
 כיון ,האבל מצה כפולה ופוח,  דכל זה מיירי במצה שתחמצה חמץ גמורראה ליו(ק לז "תא ס' א סי"ומקורו במ

  ). אבל לא לאסור המצות האחרות, די לאסור הרחת לכתחלה,א"י תס"סוש ס"שהיא גופא חומרא היא כמ
 .ודי לאסור המרדה לכתחלה, וכן הוא גם כאן שאיה אלא חומרא
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  מצה שרויה ומבושלת

פ " ואע.59 והוא שלא נימוחה.58 אדם ידי חובתו במצה שרוייה במים לאחר אפייתה57 יוצאיב
  . כל זמן שלא נימוחה לגמרי,ל לחם לא יצאתה מכל60שנתמסמסה במים

 אלא אם כן הוא זקן או חולה וקשה לו לאכול ,ומכל מקום לכתחלה טוב שלא לצאת במצה שרוייה
  .61 אז שורין לו במים,מצה יבישה

 והרי הוא , שכל הנשרה מעת לעת נקרא כבוש.62ד שעות"וצריך ליזהר שלא תהא נשרית במים כ
  .64ת כמו שיתבאר ואין יוצאין במצה מבושל,63כמבושל

 אינו יוצא בהן ידי , אבל אם ישרה פרוסות פחותות מכזית.וצריך ליזהר לשרות כזית שלם ביחד

______________ 
תמד ' סי. ז"רצא ס' ולעיל סי, ד- ב"שתבארו כאן סי, סיכום הלכות מצה מבושלת ושרויה במים או מי פירות 57

  :י"תעה ס' וסי, ט- ב"תעא ס' וסי, ח- ו"תסב ס' ולקמן סי, ד"תד ס' וסי, ג- ב"ס
  ).יב, תסא(ד שעות "אם שרית פחות מכ, יוצאים בה, מצה שרויה במים) א(
  ).י, תעה. ג- יב, תסא(ואין יוצאים בה  יש אומרים שמפיג טעם מצה, מצה שרויה במי פירות) ב(
  )ח, תסב(ופסולה למצת מצוה , וכן כשמקטף המצה במי פירות מפיג טעם המצה) ג(
  ).ט, תעא(שאפשר שהיא מצה עשירה ,  שכן אם תפררה וילושה במי פירותמכל) ד(
  ).ט, תעא(אפילו קודם שעה עשירית , ולכן לא יאכלה בערב פסח, מכל מקום אין זה ברור) ה(
  ).ב, תמד(ומותר לאכלה בערב פסח , )א, תסב(היא מצה עשירה , ילושה במי פירות) ו(
  ).ד, תעא(ומותר לאכלה בערב פסח , )ו, תסב. ד, תד(צה עשירה היא מ, עירב בלישתה מי פירות) ז(
  ).ה, תעא. ו, תסב(ואסור לאכלה בערב פסח , יוצאין בה', אם מי הפירות בטלים בס) ח(
  ).ו, תעא. ב, תעא. ג, תמד. ז, רצא(ולא בערב פסח , )ז, תסב(המהג לא לאכול מצה עשירה בפסח ) ט(
  ).יד, תסא(ובכלי שי יש להחמיר , ן יוצאים בהמצה שתבשלה בכלי ראשון אי) י(
  ).יב, תסא(ואין יוצאין בה , ד שעות דיה כתבשלה"מצה ששרתה כ) יא(
  ).ח, תעא(קודם שעה עשירית , מותר לאכלה בערב פסח, כיון שאין יוצאים בה) יב(
  ).ח, תעא(ת ומותר לאכלה אחר שעה עשירי, אין לה תורת לחם, תפררה פחות מכזית ותבשלה) יג(
  ).יב, תסא(תבטלה מתורת לחם לגמרי , ושרתה עד שתלבו המים, תפררה פחות מכזית) יד(
  ). יב, תסא(ואיו יוצא בהן ידי חובתו , יצאה מכלל לחם, מכל שכן אם ימוחה לגמרי) טו(
 ).ב, אתע(ומותר לאכלו אחר שעה עשירית , אין לו תורת לחם, תבשיל העשוי מדגן ומי פירות) טז(

  .)יוצא אדם במצה שרויה (ד"ס ע"ושו טור .)יוצאין ברקיק השרוי (א ,מא דף ברייתא 58
 .דלקמן הוספה ב, ו' ת רביו סי" בשו–ומהגיו , ג"תסג ס' יתבאר לקמן סי, דין אכילת מצה שרויה בפסח

 דתן יוצאין ברקיק השרוי ,עד דלא מיתמחא (ב ,יאב " פף"רי). שלא ימוח... יוצאין ברקיק השרוי (ברייתא שם  59
  ).והוא שלא ימוחה (שם ע"שו ). שלא ימוח...

  ).אם מצה הוא אין אדם יוצא ידי חובתו בפסח... המחהו וגמעו (א , ברייתא לה
כל זמן שהוא , ואף על פי שמתמסמס לחם הוא, ברקיק השרוי בתבשיל לאחר אפייתו (יוצאין ה"דא ,  מאי"רש 60

 .)ישלא ימוח לגמר, קיים
 עד , שרו ליה במיא עד דמירככא ואכיל לה,והיכא דאיכא זקן או חולה דלא יכיל למיכל מייה ביבשתא (ף"רי 61

 שכתב ,ראע ובגמ"ומ מלשון הש"וכ, ף דלא שרין אלא לזקן או לחולה"כתב הרי (ז ק"ס סוף א"מ). דלא מיתמחא
 .) משמע בדיעבד,'יוצא אדם וכו

 .)דכבוש כמבושל, אף בלא ימוח, ן בכבוש מעת לעתוראה דהוא הדי (יג ק"ס י"ח 62
 .)הערה רלה(ושם סמן , )כמבושל הוא הרי לעת מעת הכבוש שכל (ז"סכ תמז 'סי כדלעיל 63
 .יד סעיף 64
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 כמו שנתבאר ,65 שכבר נתבטלו מתורת לחם, אם נשרו כל כך עד שנתלבנו המים מחמתן,חובתו
  .66ח"קס' בסי

הן מפיגין את טעם  לפי ש,69 ולא במרק, ומי פירות68 אבל לא בשאר משקין,67ולא ישרה אלא במים
______________ 

 תובכ ד"ס א"תס 'דבסי( ל ק"וס ,)המוציא לעין הדין ואה ,מצה לעין לחם מקרי דאם( טז ק"ס קסח 'סי א"מ 65
 שוי ... המזון רכתב לברך יצטרך לא כן םוא ,ההרב ששרויה פי על אף משמע ,ימוחה שלא שרויה במצה דיוצאין
  ).המזון רכתוב המוציא מברך כן םוא ... ולאכלו ביחד הכזית כל לשרות דצריך לומר

*  
 מברכין אין ... טרוקין( ז"ס כדלעיל ,בפסח חובתו ידי בו יוצא מזוות מיי בורא אליה שמברכים במקום שגם ואף

  ).בפסח חובתו ידי בו יוצא אדם כן פי על אף ... סעודתו עליו קבע כן אם אלא המוציא עליו
 ד ק"ס בקוטרס אחרון קסח 'סי לעיל כד,המוציא מברך סעודתו עליו קבע שאםהייו כיון שיש לו דין לחם לעין 

 בו אין שאם ,כאן כ"משא ).יוכיחו וטרוקין ... מילי לכל הוא גמור לחם ,המזון ברכת מברך קביעות ידי לשע כיון(
 ותבאר כל זה .)הבאה בהערה כדלקמן (סעודתו עליו בקבע אפילו המוציא עליו לברך אין ,המים ותלבו כזית

  . )37 הערהו(ז "לעיל ס
כן מותר לאכלן בערב פסח אפילו אחר שעה  ול,שאין לה תורת לחם, ומכל שכן אם תפררה לפחות מכזית ותבשלה

 בורא עליהם שמברכין בעין ,כזית מהם שאין דהייו ,קיימות הפרוסות אין ואם( ח"ס תעא 'סי כדלקמן, עשירית
  ).ברכה לעין כלל פת תורת עליהם שאין כיון ,ולמעלה עשירית משעה אף לאוכלן מותר ,שלש ומעין מזוות מיי

כלדקמן , ולכן מותר לאכלו אחר שעה עשירית, שאין לו תורת לחם כלל, מדגן ומי פירותומכל שכן תבשיל העשוי 
 בלבד פת אלא אסרו שלא  ...פירות במי שתבשלו ,המיים מחמשת העשוי תבשיל מעט ... לאכול מותר(ב "שם ס

  ). הלב את שסועדת
 .' מזוות ומעין גואף בקביעות סעודה מברכים עליהם בורא מיי, שכל אלו אין להם תורת לחם

 מיי בורא עליהם מברך ,זו שרייה ידי על הלחם תאר מהם שהלך ,צוים במים השרויים פירורים (יח סעיף 66
 כזית שאין כיון ,לגמרי לחם מתורת ויצאו תבטלו שכבר ,סעודה קביעות שיעור אוכל אם אפילו ,'ג ומעין מזוות
  .)הלחם תאר מהם הלך כבר הפירורים מחמת מתלבים שהמים וכל .לחם תאר לא וגם אחד בכל

 ומוחו קצת עד ,פירורין פחותין מכזית ששרו בצוין זמן מרובה(ד "ב הי"ותפרש יותר בסדר ברכת ההין פ
 .אפילו בקביעות סעודה'  מברך עליהן בורא מיי מזוות ומעין ג,שהלך מהם תאר הלחם וראים כפירורי עיסה

  ). מחוי הפירורים כבר הלך מהם תאר הלחםוכל שהמים מתלבים מחמת
' שיהי, אבל לא ימוחו לגמרי. ותלבו המים מחמת מיחוי הפירורים, והייו שמחו קצת עד שראים כפירורי עיסה

, הזכר לעיל" תמסמסה במים"ואפשר שזהו גם גדר ). מוחו קצת ועשו כעיסה(ו "וכן שם הט. אפשר לגמעה
  .ות כזיתשתלוי אם שארו בה פרוס

  :ולכאורה ראה סיכום הדברים בזה
ואיו , "יצאתה מכלל לחם", ומובן שלא שארו בה פרוסות כזית, דהייו שאפשר לגמעה, "ימוחה לגמרי"אם ) א(

  . יוצא בה ידי חובתו
  .ויוצא בה ידי חובתו" לא יצאתה מכלל לחם", ושארו בה פרוסות כזית, רק תמסמסה, אם לא ימוחה לגמרי) ב(
תבטלו מתורת ", ואין בה פרוסות כזית, עד שתלבו המים מחמתן, רק תמסמסה, אפילו לא ימוחה לגמרי) ג(

 .ואין יוצאין בה" לחם
תרו (ז "ב סי"ש פ"ורא, )שורין לו רקיק במים(י "ו ה" פם"ורמב, )שרו ליה במיא עד דמירככא ואכיל לה( שם ף"רי 67

 ).ליה במיא עד דמרככא ואכיל ליה
 י"ח הובא ב.) שמבטל טעם מצה, אבל לא ביין,ש משמע דדוקא במים"ם והרא"ף והרמב"מלשון הרי (ז ק"ס א"מ 68

  .ג ק"ס תעה 'סי זוטא אליה .יב ק"ס
, )א"תס' בסי שתבאר כמו ,הדין מעיקר למוע יש במשקין המצה לטבל אבל( י"ס סוף תעה 'סי לקמן גם וראה 

 חובת ידי לצאת ,מרור בלא בלבדה מצה כזית לאכול הוא חייב כן אםו ,המצה טעם את מבטל שהמרור( ז"יוס
  ).התורה מן מצה

אבל  (קי 'ע ההגדה סדר ל"מהרי ).אבל בתבשיל חם או במים רותחים או חמים לא יצא( ומצה ה"ד רפג 'סי רוקח 69
אבל לא ברותחין ( שם א"מ ).]דאין בו טעם מצה[דאז אם אכלה כך לא יצא , שקורין ברייא, אסור לשרותה במרק

 מראי וראה ). משום שמבטל טעם מצה,ואפשר אפילו בצון אסיר בזה( יא ק"ס רבה אליה ).)ל"מהרי(ולא במרק 
 .מקומות וציוים
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  .70 שנותנין בה טעם שלהם,המצה

'  שאפילו בלע מצה ולא לעסה יצא כמו שיתבאר בסי,ואף על פי שאין צריך שיטעום טעם מצה בפיו
  :72 ולא שיופג טעמה על ידי טעם אחר, מכל מקום המצה עצמה צריך שיהיה בה טעם מצה.71ה"תע

 שורין לו ביין או בשאר ,ל מצה השרוייה במים ומכל מקום אם הזקן או החולה אי אפשר לו לאכויג
 שאף היין ושאר משקין אינן מפיגין טעם 74 כי יש אומרים.73 כדי שלא יתבטל ממצות מצה,משקין
  . כיון שלא נתבשלה בהן אלא שנשרית בהן,המצה

 וצריך , לא יצא ידי חובתו,אבל שאר כל אדם שאכל מצה השרויה בשאר כל המשקין חוץ ממים
 כי העיקר כסברא ,76 בין הכזית של ברכת מצה בין הכזית של אפיקומן,75כול מצה אחרתלחזור ולא
  :77הראשונה

 לפי , אפילו לזקן או לחולה, אפילו בדיעבד,78 אין יוצאין במצה המבושלת לאחר אפייתהיד

______________ 
 ימים בשי לקטף שלא והגין ויש(ח "תסב ס' תבאר לקמן סי, אלא קטף אותה, ואפילו לא שרה אותה במי פירות 70

 בה יוצא שאדם שהמצה לפי ,פסולות והן ,מצוה למצות אותה יקח שמא גזירה ,אפייתן לאחר אפילו הראשוים
 ,אחר טעם תערובת בה יש שאם ,בלבד מצה טעם אלא ,אחר טעם שום תערובת בה יהיה שלא צריך חובתו ידי

 ).ב"א סעיף י"תס' עיין סי. המצה טעם את מפיג הוא טעם אותו
 הרי ממה גרוו שהה דכיון ,בפיו מצה טעם הרגיש לאש פי על אף ,יצא לעסה ולא מצה בלע( כה סעיף 71

 ).אכילה קראת זו
 דכל הראוי לבילה אין ,דכיון דראוי לטעם מצה אם היה לועסו איו מעכב (השרויה רבו ש"ומ ה"ד ה"ס ח"ב 72

 בו טעם  ואין, ובשרוי בחמין איו קרא לחם. וראוי לטעם מצה,לא בעין אלא שיהא קרא לחם... בילה מעכבתו 
 ד"ס ח"פר .) שיהא בה טעם מצהה אבל היא עצמה צריכ...טעם מצה בפה ' שאין צריך שיהי (ב ק"ס ז"ט .)מצה

 . מראי מקומות וציויםוראה .)ח" וכן תירץ בספר ב ...דשאי התם דראוי לטעם מצה(
 ולכן אין ...ם מצה  אבל לא ביין שמבטל טע,ש משמע דדוקא במים"ם והרא"ף והרמב"מלשון הרי (ז ק"ס א"מ 73

שרין ליה אף השרוי , אם אי אפשר לו לאכול השרוי במים... זקן או חולה  (יב ק"ס י"ח .)להקל אם לא לחולה
 .)ביין ושאר משקים

 ובמצה ה"סד י"בב הובא .) ישרה אותה ביין,חולה או זקן שאיו יכול לאכול מצה כזית (מצה ה"ד רפג 'סי רוקח 74
ש בשם " כמ, ביין שרילוי משמע דאפי"מדסתם הרב (שם א"מ .)ם ביין קרי...רה אותה הרוקח כתב יש (השרויה
 ).הרוקח

 ).ובשאר כל אדם אף דיעבד איו יוצא בשרוי ביין או במשקים(י שם "ח 75
ובכל זה אין חילוק בין מה שמברכין עליו  (שם י"ח .)וכל זה בין בברכת על אכילת מצה בין באפיקומן (שם א"מ 76

 .)ת מצה או לאפיקומןעל אכיל
  .כי מי הפירות הפיגו טעם המצה, שאיו יוצא בה 77

שוסף בזה גם הטעם , ואפילו פיררו המצה ולשו במי פירות. הדעות' ויש לחשוש לב, אלא שעדיין אין כאן הכרעה
 את ולש חזר ... ר כךואח ,כתקוה שאפית מצה(ט - ח"ס תעא 'סי לקמןכד, עדיין אין בזה הכרעה, של מצה עשירה

 מצה קראת היא אם להסתפק יש ,ר כךאח טגן ולא בשלן ולא ,פירות ומי משקין ושאר ושמן ביין הללו הפירורין
 שבשעה ,עוי לחם לה קורא אי כן פי על אף תעשרה כך שאחר אף בעוי אפית שכבר כיון לומר יש כי ,עשירה
 הרי פירות במי אותה ולש חזר ר כךואח שתפררה כיון לומר יש או ,בעוי היתה אפייה בשעת דהייו לחם שעשית
 ידי בה לצאת שלא להחמיר יש לפיכך. עשירה מצה ועשית הראשון שמה ממה ופקע ,שהיתה ממה שתית
ויתבאר לקמן , )עשירה מצה איה שמא כי ,פסח בערב לאוכלה שלא וגם ,עשירה מצה היא שמא כי ,בפסח חובתו

 ).47הערה (שם 
אף , אבל לא במבושל... רבי יוסי אומר . דברי רבי מאיר, מבושל שלא ימוח... יוצאין ברקיק  (א ,מא שם ברייתא 78

איו ,  אבל אם בשלה, והוא שלא ימוחה,יוצא אדם במצה שרויה (ד"ס ע"ושו טור .יוסי כרביו, )על פי שלא ימוח
 .)יוצא בה
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  .79שהבישול מבטל את טעם המצה

 הרי היא , והסירה מיד81 שהיד סולדת בו80 אלא שנפלה לתוך מים חמין,ואפילו לא נתבשלה ברותחין
  .נקראת מבושלת ואין יוצאין בה

 שכלי שני , אבל אם נפלה לתוך כלי שני יוצאין בה.במה דברים אמורים כשנפלה לתוך כלי ראשון
 וחוששין על 83 לפי שיש מסתפקין,82 אם לא לצורך, ומכל מקום יש להחמיר לכתחלה.אינו מבשל

  :84ח"באר בסימן שי כמו שנת,הפת שמא היא מתבשלת אף בכלי שני

  :ש" ע85ז" נתבאר בסימן תמ, או אם נגעו זה בזה, דין מצה שנאפית עם חמץ בתנור אחדטו

  מצה כפולה

 אפילו בערב פסח , אם הוא קודם הפסח. שם במקום הכפל87 ונתדבקה,86 מצה שנתכפלה בתנורטז
 יכול  כי שמא לא היה חום האש, מסיר מקום הכפל שיש בו חשש חימוץ,משש שעות ולמעלה

 ומסיר ,88 ונתחמץ שם קודם שהתחיל לאפות שם,לשלוט בכח בין הדבקים להתחיל לאפות שם מיד

______________ 
שכיון  (ד"ס לבוש .)שהרי אין בה טעם הפת (ו"ה ו"פ ם"רמב ).שום דבעין טעם מצה וליכאמ (ב ,יא ב"פ ף"רי 79

  .)לפי שתבטל טעם מצה (ב ק"ס ז"ט .)שתבשלה אין בה טעם מצה
 מתורת תבטל לא ,שתבשל גמור לחם(ב "קסח סי' כדלעיל סי, ושארת ברכתה המוציא, והייו אף שיש בה כזית

  ).כזית אלא פרוסה מכל שאר ולא בבישול ימוח אם אפילוו ... בישול ל ידיע לחם
 .לפי שתבטל טעם מצה על ידי הבישול, מכל מקום איו יוצא בה ידי חובתו

ומשמע לי שאם רצה  (ובמצה ה"סד י"ב .)אבל בתבשיל חם או במים רותחים או חמים לא יצא (שם רוקח 80
 אבל הרוקח כתב ישרה אותה במים או ביין .של הוא דהא לאו מבו,לשרותה במים חמים שאים רותחין רשאי

אלא הוא הדין בשרו , ולאו דוקא בשלה (יג ק"ס י"ח .) אבל בתבשיל חם או במים רותחים או חמין לא יצא,קרים
 .)כן כתבו הפוסקים בשם הרוקח. לתוך הרותחין

 ולפחות ,הא מבושל קתיד,  הא לאו הכי יצא,ומסתברא לי דהי מילי כשהיד סולדת בהם (ד"ס סוף ח"פר 81
 .)ראה לי ודוק,  דאם לא כן מאי מבושל דקתי,למעוטי חמים שאין היד סולדת בו אתא

 .יג ק"ס י"ח הובא ב.)אם לא לצורך,  יש להחמירכל מקום מ,מיהו כלי שי איו מבשל (ח ק"ס א"מ 82
, )ב ,יד( סה ת"ל ג"סמהובא ב .)פעמים שהוא דבר רך ומתבשל אף בכלי שי( א ,קלד עדר 'סי השלם יראים 83

ואסור ליתן פת אפילו בכלי שי שהיד  (ה"ס שיח 'סיע " בשו'אה דעה .א אות ט"פשבת '  הלמיימויות הגהותובה
דיש דברים (ק יח "א שם ס"מ). לי שי בכלוי דלמא פת דרכיך מתבשל אפי"הטעם בב(ק ז "ז שם ס" ט.)סולדת בו

 ). ואין או בקיאין,שמתבשלים בו
 מפי שיש דברים רכים שמתבשלים ,ויש מי שמסתפק וחושש מחיוב חטאת גם בכלי שי שהיד סולדת בו (יב סעיף 84

  .) ושמא גם הלחם קרא רך לעין זה ומתבשל גם בכלי שי שהיד סולדת בו,גם בכלי שי ואין או בקיאין בהן
*  

 בקוטרס קסח 'סי לעילכד, כ לעין ברכה"משא, או לעין מצות אכילת מצוה, והייו דוקא לעין בישול בשבת
 לומר ויש ,ידיעתו חסרון משום שי בכלי אפילו להחמיר ם"רא בשם כירה בפרק במרדכי ועיין (ח ק"סאחרון 
 .)דרבן שהיא ברכה בספק כך כל להחמיר אין אבל ,שם ם"הרא שכתב כמו וחטאת וסקילה שבת משום שהוא

 .ט"וס ה סעיף 85
שמא לא היה חום האש יכול (מטעם האמור כאן , אסרוהו הפוסקים ,)ז"כדלקמן סכ ( בגמראעיקרשאף שאין לה  86

  ). ותחמץ שם קודם שהתחיל לאפות שם,לשלוט בכח בין הדבקים להתחיל לאפות שם מיד
  ".חוששין שמא תפשט טעם החמץ בכל המצה"עד כמה , וכל הדיון כאן הוא

 .ב"יתבאר לקמן סכ, ואם לא תדבקה 87
ל שחתך "ש ז"אמר מהר, שעות' בערב יום טוב של פסח לאחר ו, מצה כפולה (רעט 'סי ש"מהר ומהגי ותהלכ 88

 אז אין חום האור שולט ,היכא שדבק הכפל לגמרי (עו 'עאפיית המצות ' ל הל"מהרי). כפולה והשאר מותר
 ).כפל והשאר מותרש לחתוך ה" והורה מהר, אחר ששרב פסחמצה דבקת בכפל והיה בע.  ..ביתים ותחמץ



167 תעא- תנג–ד "הלכות פסח ח

 כדין חמץ שנגע במצה שאוסר מקום , דהיינו כרוחב גודל סמוך למקום הכפל,89עוד מקום מגעו
 אף על פי שאין , ושאר המצה מותר באכילה,90ז" כמו שנתבאר בסימן תמ,מגעו בעומק כרוחב גודל

  .91שים נגד מקום הכפלבה ש

 מחמירין , אפילו לא נתכפל אלא משהו ממנה,אבל מצה שנאפית בתוך הפסח ונתכפלה בתנור
 חוששין שמא נתפשט טעם החמץ בכל , דכיון שהחמץ מחובר במצה בחתיכה אחת.92לאוסרה כולה

  .93 שחמץ בפסח במשהו, אינה מתבטל בתוכה, ואף על פי שיש במצה ששים נגדו.המצה

  שלוםבריד

 
, משום דחיישין שמא לא היה חום האש יכול לשלוט בין הדביקות בכח לאפות מיד (קכז 'סי הדשן תרומת

פורסין , כגד מקום הדבק'  אם הדביקות כל כך מועט שיש במצה ס,רב פסח בע ...ואדהכי תחמצה שם בתור
מצה  (ה"ס א"רמ .)הג אחד מהגדולים דלעילוכן ,  בששיםרב פסח דחמץ בע,מקום הדבק ושאר המצה מותרין

 .)קודם פסח אין לאסור רק מקום דבוקה ... שתכפלה בתור ודבוקה עד שאין שולט שם האש
דהא בצליה במידי דאין פעפוע סגי  (ה ק"ס ז"ט). יש לאסור ממקום הדבוק ואילך כדי טילה (ה ק"ס שבת עולת 89

 .) סגי בטילת מקוםל כן ע... ואפייה דיה כצלי ...בטילת מקום 
 דהייו ,מגעו מקום אלא אוסר איו ,בו סולדת שהיד חם מצה בככר שגע בו סולדת שהיד חמץ ככר (ה סעיף 90

 שהרי ,באכילה אפילו מותר והשאר ,אגודל כרוחב בעומק אותה ויסיר החמץ בו שגע המקום את מהמצה שיסיר
 ).משהו אפילו כלל חמץ טעם לשם פלט לא

, כגד מקום הדבק'  אם הדביקות כל כך מועט שיש במצה ס,רב פסחבע(ת מה שכתב בתרומת הדשן שם למרו 91
שראה מדבריו שטעם החמץ מתפשט בכל , ) בששיםרב פסח דחמץ בע,פורסין מקום הדבק ושאר המצה מותרין

 לא(ה "תמז ס' אלא כמובא לעיל מסי, ל כן"מכל מקום לא קיי. הוא מותר' אלא שאם הוא מתבטל בס, המצה
  .ומותר בכל אופן, )משהו אפילו כלל חמץ טעם לשם פלט

 דבערב ... הדבקות מקום גד ששים המצה בשארל לא משמע דצריך "מדברי מהרי(קה ' ם מלובלין סי"ת מהר"שו
 חמי מורי ראיתי וכן ... הדבוק מקום גד ששים בו אין לואפי ,מותר והשאר הכפל לחתוך הורה עין בכל פסח
 בכל אלא ,הדבק מקום גד ששים המצה בשאר יש אם לשער מדקדק היה שלא ,ה"ה ל"ז כהן יצחק ר"מהר גאוןה

 כתוב דהשאר מותר אם רומת הדשןבת( שם ז"ט ).אחריו והג אי וכן .התיר והשאר הדבק מקום פורס היה עין
 יב ק"ס א"מ).  עיקרן ראה וכ,רמות'  בלא סלוא משמע כאן אפי" אבל מדברי רמ.גד מקום הדיבוק' יש במצה ס

'  סין"ם לובלי"כ מור" וכ...ז "כ בט" וכ.גד מקום הכפל שרי' ג דאין ס" דאע,בירא ליהא משמע דס"ומדסתם רמ(
ם "ל הג לפסוק בערב פסח כתשובת מהר"וזקי הגאון ז (ח ק"ס זוטא אליה). ל" במהרין משמע וכ... ה"ק

 יח ק"ס י"ח .) וכן אחו והגין אחריו ... הדבוק אסור והשאר מותרמקום'  דאף כשאין ס,ה"ק' מלובלין סי
וכן כתב גיסי הרב בספרו . וכן עיקר, כן הוא הסכמת רוב האחרוים, אפילו ליכא ששים גד מקום הכפל שרי(

 .)ח זקיי הגאון הלכה למעשה"אליה זוטא בשם מו
 .)ואי בתוך הפסח המצה כולה אסורה (שם ל"מהרי .)אבל תוך הפסח כל המצה אסורה (רעט 'סי שם ש"מהר 92

דחמץ , אפילו אם אים דבוקים רק כל שהו, אם הוא בתוך הפסח אסרין לכל המצות כולן (שם הדשן תרומת
 .) אבל שאר מצות שבתור מותרים,אוסרים אותה תוך הפסח (שם א"רמ .)וכן הג אחד מהגדולים. בפסח במשהו

  ).יה אלא חומראבפסח שאוסרין כל המצה א(ז שם "ט
 שתכפלה מצה אוסרין שאו מהגיו לפי ,ובהאה באכילה המצה לאסור יש (א"סי סוף תס 'סי לעיל גם וראה

 .)א"תס 'בסי שיתבאר כמו ,הכפל במקום שולט האש חום שאין לפי ,בתור
  .)דלא דמי גיעה למחובר בחתיכה אחת (ה"ס לבוש 93

 איו ,בו סולדת שהיד חם מצה בככר שגע בו סולדת שהיד חמץ ככר(ה "תמז ס' שמה שתבאר לעיל סי, כלומר
  .)משהו אפילו כלל חמץ טעם לשם פלט לא שהרי ,באכילה אפילו מותר והשאר ...מגעו מקום אלא אוסר

ולכן . אפשר שתפשט טעם משהו בכל החתיכה, כ כאן שהיא חתיכה אחת"משא. הייו דוקא כשאיה חתיכה אחת
  .ובתוך הפסח אסרה כל המצה בטעם משהו, )פ שאין ששים גד מקום הכפל"אע( בששים בערב פסח מתבטל

 בתוך הוא אם כולה לאוסרה יש(ו "תסז סל' כדלקמן סי, וכן הדין בחטה בקועה שמצאה בתוך המצה האפויה
 אם ואף .בלבד מקום טילת כדי אלא ממה להסיר צריך אין הפסח קודם אבל .במשהו בפסח שחמץ ,הפסח
 ).247הערה (ותבאר לקמן שם ). )א"תס 'סי עיין( בלבד מקום בטילת די אפייתה לאחר בה מצאת
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 אינו ,)94ז"תנ' סי' עיי( אפילו הן נושכין ,מקום הכפל הזה נתחבר בתנור במצה אחרתאבל אם 
 לפי שהנשיכה אינה מחברת אותן להיות . ודי בנטילת מקום מגעו כרוחב גודל,אוסר את כולה

  :95כחתיכה אחת ממש

ה  וכן אם אותה מצ,96 ונגע במצה אחרת חמה שהיד סולדת בו, ואם מקום הכפל הוא משוח בשומןיז
 הרי הוא אוסר את ,פ שמקום הכפל אינו משוח" אע,97שנגעה בה היא משוחה בשומן במקום מגעה

  :ש הטעם" ע98ז" כדין ככר חמץ שנגע בככר מצה ואחד מהן משוח בשומן שנתבאר בסימן תמ,כולה

 אלא מקצתה השני שלא , אבל אם מצה זו שנתכפלה נגעה במצה אחרת שלא במקום הכפליח

______________ 
 יתלש להפרידן ירצה שאם עד דבוקות כך כל שיהיו דהייו ,בזו זו ושכות שיהיו עד בזו זו קצותם וידבק( ב סעיף 94

  ).אחת כעיסה חשבות כן ידי ועל ,בה ידבק מחברתה העיס ומעט ,בחברתה וידבק מזו עיסה מעט
 ).ודי בטילת מקום מגעו(עדיין אין חשבות כעיסה אחת לידון דידן , מכל מקום

 שאז גוף האיסור וגע ואז אוסר חם אפילו בלא ,אם שכה במקום שהיא כפולה לחבירתה( ז 'סי ל"מהרש ת"שו 95
לא עדיף מחמץ גמור שגע ...  דלדידן אין אוסרת יותר מכדי טילה ,כל מקום ראה ליומ(ק יב " סא"מ ).רוטב
  ).במצה

 מקום אלא אוסר איו ,בו סולדת שהיד חם מצה בככר שגע בו סולדת שהיד חמץ ככר (ה"תמז ס' וכדלעיל סי
  ).מגעו

 להיות חברתןמ השיכה אין ,בזו זו ששכו עד בתור תחברו הללו מצות שתי אם ואפילו(ח " וכן הוא לקמן סי
 ).בזו זו שגעו חתיכות כשתי אלא ,ממש אחת כחתיכה

 אוסרת , שתכפלה ותחמצהם וגעה אחת מהן בחבירתה במקו, בשומןםמצות המשוחי (ב ק"ס תמז 'סי א"מ 96
 .) כולההלחבירת

 ). דאם המצה משוחה בשומן יש לאסור,ראה ליו( ל"הרש כתב ה"ד יב ק"ס כאן א"מ 97
 מפטם הוא מגעו שבמקום היתר של השמוית הרי  ...בשמן המשוחה מצה כגון ,שמן הוא תרההי אם (ו סעיף 98

  ).ההיתר בכל ומתפשט זה משהו טעם מפעפע כן ידי ועל ,הפלט משהו החמץ טעם את ומשמין
  .כדלקמן סעיף הבא, "שמיות שתיהן אפילו ,רוטב בלא לחתיכה מחתיכה יוצא איו הבלוע שטעם"ואף 

וגם הפיטום , דהייו דוקא במקום שהאיסור מצד עצמו איו בלע כלל בההיתר, )הערה סח(לעיל שם כבר תבאר 
ועל זה מועיל . שגם האיסור מצד עצמו בלע כדי קליפה בבשר, כ כאן"משא, איו מועיל שיפעפע מחתיכה לחתיכה

  .יפעפע בכל חתיכת הבשר, שאיסור זה הבלוע כדי קליפה, הפיטום
אבל , ל דדוקא בגוף האיסור"וכתב רש(ק טז "הובא בפרישה שם ס, קה' ד סי"ל לטור יו" מהרשוכמבואר בהגהות
 כל מקום מ,כשהחתיכה אסורה מחמת עצמה אפילו היא כחושה(ח שם "וב). לא סבירא לן הכי, בבליעת האיסור

לע עמו  הלכך אם ההיתר אצלו שמן השומן מתערב ברוטב בלה וב, פולטת רוטב בלהל כרחךמאחר דבע
 בהא , דהיכא דהאיסור אסור מחמת עצמו,ח"ל והפרישה והב"ש מהרש"כמ(ק יט "ך שם ס"ותבאר בש). בחתיכה

 בלאו הכי פולטת ל כרחך מאחר דבע, האיסור כחוש ההיתר שהוא שמן מוליך האיסור עמולוקאמר לעיל דאפי
כ " משא, מחזיק פליטתו ומבליע בכולו, הלכך אם ההיתר אצלו שמן, ובלאו הכי אוסר כדי טילה,רוטב של איסור

  ).הכא שאין החתיכה אסורה מחמת עצמה אלא שבלעה איסור
 הוא ואזי ,שמן עצמו הוא כאלו ועשה ,בו הבלע הציר את מפטם הבשר ששמוית(א "תסז ס' וכן הוא לקמן סי

 ותבאר ).בתוכו עהבלו חמץ משהו טעם את מפטם השומן(ס "וס, )החתיכה אותה בכל ובלע ומתפשט מפעפע
  ).329הערה (לקמן שם 

*  
 השי מקצתה אלא ,הכפל במקום שלא ,אחרת במצה געה שתכפלה זו מצה אם(ומה שתבאר לקמן סעיף הבא 

 קליפה כדי אלא ,מגעה במקום ליטול צריך אין בשומן משוחות שתיהן אפילו ,אחרת במצה געה תכפלה שלא
" כדי קליפה" ומדוע לא יפטם השומן גם כן את ).רוטב בלא לחתיכה מחתיכה יוצא איו הבלוע שטעם לפי ,דבלב

  ?שבלעה בו בלא השומן
 ,בפסחא חומר אלא אינה זו קליפה שכדי וכיון .אלא מחומרא בעלמא, הייו כיון שגם כדי קליפה לא אסרה המצה

  .המצה אותה בכל ויפעפע אותה יפטם ומןשהש כדי עד, קליפה כדי חמץ ממשות בה אין לכן
 .ח"צד ס' ר הזקן לסי"פסקי אדמו). קצו' וע. קצא- קצ' ע(דובר שלום ותבאר ב
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 אין צריך ליטול במקום מגעה אלא , אפילו שתיהן משוחות בשומן, אחרתנתכפלה נגעה במצה
 אפילו שתיהן ,100 לפי שטעם הבלוע אינו יוצא מחתיכה לחתיכה בלא רוטב.99כדי קליפה בלבד

  .ש הטעם"יי ע102ז"תמ'  כמו שנתבאר בסי101 אלא אם כן האיסור עצמו הוא שמן,שמינות

 אין הנשיכה מחברתן להיות כחתיכה ,נשכו זו בזוואפילו אם שתי מצות הללו נתחברו בתנור עד ש
 ואין איסור הבלוע יוצא מחתיכה לחתיכה בלא ,103 אלא כשתי חתיכות שנגעו זו בזו,אחת ממש

  :רוטב

 אבל אם . דהיינו שעובי מצה זו נתחבר לעובי מצה זו, במה דברים אמורים כשנתחברו זו בצד זויט
 אלא שהיו דבוקין זו ,פ שלא נתחברו זו לזו" אע,זומקצת מצה זו היה מונח בתנור על מקצת מצה 

 .104 שתיהן אסורות, דהיינו שהיו מונחין בתנור זו על גב זו ממש בלי שום הפסק אויר בינתיים,לזו

______________ 
 ז"בט הובא .)רק כשיפרידם זו מזו צריך להזהר שייח מעט מן ההיתר עם האיסור כדי קליפה (ז 'סי ל"רש ת"שו 99

רק כשיפרידם זו מזו צריך ליזהר שייח מעט  (יב ק"ס א"מו).  סגי בקליפה...ז "' סי' ל בתשו" רשתבוכ (ד ק"ס
  .)מן ההיתר עם האיסור כדי קליפה

כגון , דוקא כשאיסורה מחמת עצמה, הא דחתיכת איסור אוסרת חברתה בגיעתה( ז"ס קה 'סי ד"יו ע"ושו טור 100
אפילו , ת הוגעת בהאיו אוסרת אחר, אבל אם אין בה איסור אלא מה שבלע ממקום אחר, בילה או בשר בחלב

  ).אם צלו יחד
 היוצא הציר בהן ובלע בה וגעות שהיו פי על אף ,ביחד עמה שמלחו החתיכות שאר(ב "תסז ס' וכדלקמן סי

   ).כלל אסרות אין ,ממה
*  

  .פ כדי קליפה"ואילו כאן הצריך עכ. אפילו לא כדי קליפה, "אין אסרות כלל"אלא ששם כתב 
 ל ידיולהתיר האחרות ע, העיקר לאסור אותה חתיכה כולה שמצאת החטה עליה(ד "א סי"רמובאמת גם שם כתב ה

 אלא חומרא בעלמא הוא ,האי קליפה לאו דיא הוא( סט 'ת משאת בימין סי"שווכתב על זה ב). קליפה קצת
  ). דאיו אלא חומרא לקלפן ...ט"ס' ב סי"המ(ק לג "א שם ס"הובא במ). שהחמיר

). שבהערה הקודמת(ל "כדברי הרש, )כדי קליפה בלבד(וכאן החמיר ). אין אסרות כלל( לגמרי ורביו הקיל שם
 .קצב' ותבאר בדובר שלום ע

 ,חברותיה אוסרת איה אחד ממקום טעם שקבלה מחמת שאסרה חתיכה(ב , תורת הבית הקצר בית ד שער א ו 101
 השומן שאין לפי ,מפעפע שבה ושומן שמה היתרה חתיכת היתה ואפילו ... חמות כששתיהן בהן שוגעת י"אעפ
במה דברים אמורים כשבלעה איסור .  במקום שהאיסור יכול להלוך בטבעואלא ,האיסור את עמו מוליך היתר של

 יראה לי שאוסרת חברותיה בין בצלי בין שוגעת זו ,אבל אם בלעה מן הדברים המפעפעין בטבעם, שאיו מפעפע
אפילו החתיכה של (ד שם "טור יו). צמו הבלוע מפעפע ויוצא אפילו מחתיכה לחתיכה שהאיסור בע,בזו חם בחם

 לפי שאין השומן שבה מוליך עמו האיסור אלא למקום שהאיסור יכול לילך ,היתר שמיה ושומן שבה מפעפע
 שם לפי שאין השומן שבה מוליך עמו האיסור אלא למקום שהאיסור עצמו יכול לילך(ק יט "ך שם ס"ש). בטבעו
 כיון שאין , ההיתר שמןלו אפי,דאין איסור הבלוע יוצא מחתיכה לחתיכה בלא רוטב(ק ב "תמז ס' א סי"מ). בטבעו

  ).האיסור שמן
, )עצמו מצד שמן שאיו כיון ,רוטב בלא לחתיכה מחתיכה לפעפע כח זה בציר אין(ב "תסז ס' וכן הוא לקמן סי

מחתיכה מפעפע עצמו שהאיסור לפי ,הרבה חתיכות הן אפילו ,'ס עד להחמיר יש הדין מן שמן שבאיסור(ג "וס 
 ).עצמו מצד שמן שהוא כיון ,לחתיכה

 כיון שאין , ההיתר שמןלו אפי,דאין איסור הבלוע יוצא מחתיכה לחתיכה בלא רוטב(ק ב " סשם א"מ ראה 102
 שמן שאיו כיון ,רוטב בלא לחתיכה מחתיכה לפעפע כח זה בציר אין(ב "תסז ס' וכן הוא לקמן סי). האיסור שמן

 .)עצמו מצד שמן שהוא כיון ,לחתיכה מחתיכה מפעפע עצמו שהאיסור לפי(ג "וס, )עצמו מצד
  ).94והערה (ז "כדלעיל סט 103
ל "ז שאמר בשם השר ,ל"ר יוסף ז" מפי שארי הח.ואם שוכבות זו על זו הוי חמץ (קצג 'סי ווייל י"מהר ת"שו 104

אם שי מצות  (ה"ס סוף א"רמ .) כשעקם מצה אחת בתור ועשית כפולהראה לי דהוא הדיןו. ט"מויאשט
 .) דהוי כמצה כפולה,אסורים, שוכבות זו על זו בתור קודם אפייתן
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 והוא אוסר את כל מצה זו ואת , שאין האש שולט שם,לפי שמקום הדבוק יש לו דין מצה כפולה
דם הפסח מסיר מקום הדבוק עם רוחב גודל ממצה זו  ואם הוא קו, שהוא מחבר לשתיהן,כל מצה זו

  :105ורוחב גודל ממצה זו

 לפי שבמקום נגיעתן אין חום האש , ולכתחלה יש ליזהר שלא יגעו המצות בתנור אפילו זו בצד זוכ
 דכיון שחום האש שולט בכל שטח המצה , אפילו נשכו זו בזו, אבל בדיעבד מותרת.106שולט שם

  :107ת יפה ואינה באה לידי חימוץ היא נאפי,מלמטה ומלמעלה

 או בערב פסח משעה ששית , כשמסיר מקום הכפל עם מקום מגעו ממצה כפולה בתוך הפסחכא
  :108פ שאין חמץ ברור אלא חשש בעלמא" אע, טוב להחמיר ולשרפם אם אפשר לו,ולמעלה

ה על גב זה  דהיינו מונחין ז, אין אוסרין מצה כפולה אלא כששני צידי הכפל הם דבוקין זה לזהכב
 אבל אם אינן . שאז יש לחוש שמא אין חום האש שולט שם,ממש בלי שום הפסק אויר בינתיים

 . אין לאוסרה אפילו הן בתוך הפסח,פ שכמעט הן דבוקין" אע, אלא שהן סמוכין זה לזה,דבוקין ממש
תחיל  ומתחיל לאפות שם קודם שיספיק לה,דכיון שיש מעט הפסק ביניהם חום האש שולט שם יפה

  .109להחמיץ

  :111 לפי סברא האחרונה שנתבאר למעלה,110ומכל מקום אם שם במקום הכפל לא קרמו פניה אסורה

______________ 
וקודם הפסח אסרה , שבתוך הפסח אסרה כולה, ז"שתבאר לעיל סט, והייו שדין שתי המצות כמצה כפולה 105

 טילת רוחב גודלכדי. 
וכן צריך לדקדק כשיסדר הפת ... כתוב בארחות חיים (י תס "י סוס"הובא בב,  מהדורא בתראחיים ארחות 106

י ווייל "ת מהר" שו.)לפי שהם לחים עדיין ואין האור שולט בין צידי הפת ואחמועי מחמע, בתור שלא יגעו זה בזה
יש ליזהר שלא יגעו זה בזה בתור  (ה"ס סוף א"רמ). ך התורהמצות בתוך התור לא יהו וגעות זו בזו בתו(שם 

 .)כי אין האור שולט במקום גיעתן ובאין לידי חימוץ, בעודן לחין
 .) ואפה כדיו, אז חום האש שולט למטה שפיר, ושיהם וגעין בתור למטה,ושכין זו בזו (ז 'סי ל"רש ת"שו 107
 ואפת , אז חום האש שולט למטה שפיר,יהם וגעים בתור למטהובדיעבד אם שכו זה בזה וש (יד ק"ס א"מ

ולא " יש ליזהר"שרק לכתחלה , י ווייל" והייו מה שכתב מהר.)) וויילי"במהר' י וע.בהל בתשו"רש(כדיו ומותר 
 .)וכן הסכמת האחרוים, ז להתיר"' ל בתשובה סי"ובדיעבד פסק מהרש (כא ק"ס י"ח. אסר בדיעבד

בירא  אפשר דס,)י"כתבי מהרא(ומשליכו  (יב ק"ס א"מ .) והשאר מותר,רפיןוברין מקום הדבק וששו (שם ל"רש 108
 .)ל כתב דבעי שריפה"רש אבל . כיון דלאו חמץ גמור הוא אין טעון שריפה,ליה

והיא הייתה כפולה בצד אחד כמעט , ר שלום שהתיר מצה של מצוה"ראיתי ממה (שפה 'סי ש"מהר ומהגי הלכות 109
אז אין חום האור , ואמר שאין לחוש על הכפילה אלא דוקא שדבקה. ולא עוד אלא שיצא בה.  בכפל שלהשדבקה

כי חום , פ שסמוכות אהדדי לא מחמצת"אע, אבל כשלא דבקה, ואז מחמצת, יכול ליכס במקום שהיא כפולה
שאין לחוש על ... ש " מהראמר (עו 'ע המצות אפיית 'הל ל"מהרי .)ואין כאן חימוץ, התור כס לתוכה ואפת

 בלי ם בסמוכיכ"משא, אז אין חום האור שולט ביתים ותחמץ, מצה כפולה אלא היכא שדבק הכפל לגמרי
 ל שםל ע" מהרין כתב כ. אבל לא בסמוכים בלי דיבוק, דבק ממשרושפי (ג ק"ס ז"ט ). שאז האור שולט שם,דיבוק
 אף על פי , בלי דיבוקם אבל בסמוכי,הייו שדבק הכפל (יא ק"ס א"מ .)די חובתו לצאת ילו שמותר אפי,ש"מהר

 .) שרי,שכמעט דבק הכפל להדדי
 אם לא קרמו פיה ,ג דלא הוי כפולה ממש" אע,ולכן יראה במצה כפולה בפסח (שאפית מצה ה"ד ג"ס ח"ב 110

 א קרמה פיה אסור אם ל, אף על פי שאין כפולה ממשתבח כ"והב (שם א"במ הובא .) חמץ ואסורהוי להדלמטה ה
 .)דאיכא תרתי לריעותא... 

 מן להוציאה שלא ליזהר יש לכתחלה ... ממה משכין חוטין אין אותה פורסין שאם עד שאפית מצה(ט - ח"ס 111
 לאסור המהג תפשט ... מיד החזירה אפילו אוסרין ויש...  מיד שיחזירה אף ,הזה כשיעור שאפית קודם התור
  .)ממה משכין שחוטין בידוע פיה קרמו לא עדיין ואם ... ממה משכין שחוטין מצה
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  מצה נפוחה

 דהיינו שתפח גוף המצה ,112 מצה שהיא נפוחה באמצעיתה]ולאסור[ נוהגין במדינות אלו להחמיר כג
  :113מצעיתה כדרך החמץ שמתחמץ ומתנשא למעלה בא,ונעשית כהר באמצעיתה על ידי האפייה

  .114 מותרת, כדרך שעולה על הפת בשעת אפייה, מצה שעלה עליה קרוםכד

 הרי זו נקראת גם , ויש חלל באמצעיתה, וצד העליון עלה למעלה,אבל אם עובי המצה נחלק לשנים
 עד , דהיינו שהצד העליון עלה גם כן למעלה,116 ונוהגים לאוסרה אם החלל עלה למעלה.115כן נפוחה

  :ו גם כן הוא גבוה משטח פני המצה אשר סביביושהחלל שנעשה תחתי

 או כמו אצבע ,)נוס לישקורין האז( ואין אוסרין אלא אם כן החלל הוא גדול כל כך כמו אגוז לוז כה
  .117גודל בינוני

 לפי שהנפוח . ויש במצה ששים כנגד מקום הנפוח, אפילו הוא קודם פסח,אז נאסרה כל המצה
 , שלא נתעסקו בה עסק גמור לבטל התחלת החימוץ,צהשבמקום אחד מגלה החמץ של כל המ

ולפיכך כשהושיבוה בתנור על ידי חום התנור יצא בה חימוץ לפועל ונתגלה בושתה ולפיכך 
  :118נתפחה

 אוסרין מקום , אלא שבתוך עובי המצה יש נקב חלל כשיעור שנתבאר, ואם לא עלה החלל למעלהכו
 אפילו הוא , והשאר מותר,אין חום האש שולט שם שאותו מקום דומה למצה כפולה ש,הנקב בלבד

  שלוםבריד

 
בודאי , )אף שאיה דבוקה(מכל מקום כאן שהיא כפולה , והייו שאף מי שרוצה להקל כדעה הראשוה לעיל שם

 .אסורה
, ל מצה אפוייה שעלה בה קרום למטה כמלא אגרוף והתיר"הראה למהרי (ח- עז 'ע המצות אפיית 'הל ל"מהרי 112
, מצה פוחה באמצעיתה (ה"ס א"רמ ).אמר דוקא אם פוחה היתה באמצעיתה מחמת האפייה אז אסורהו

 .)אסורה
 אלא שתפח גוף המצה ,ועוד יש לפרש פוחה באמצעיתה שלא חלקת כלל(בפירוש השי , הסימן סוף ח"ב 113

 ז"ט .יג ק"ס א"במ הובא .) לפי דאיכא לחוש לחמץ בשיהם, ויש לאסור זה וזה,באמצעיתה כמו שהוא בלחם חמץ
 כדרך החמץ שמתחמץ , האפייהל ידי אלא עשה כהר ע,הייו שלא חלק העיסה בפים לשים ויש שם חלל (ו ק"ס

 .) וזה ראה לעין שתחמץ,ומתשא למעלה
אבל אם  (ה"ס א"רמ ).אבל האי קרום מיחשב כהי כל קרומים העולים על כל דקר ודקר של המצה (שם ל"מהרי 114
 .)מותרת, לה עליה קרום כדרך שעולה על הפת בשעת אפייהע
 .) ושהעליון עלה למעלה, הייו לומר שחלקה עובי המצה,ופירוש פוחה באמצעיתה(ראשון ה בפירוש, שם ח"ב 115

 .יג ק"ס א"מהובא ב
 .) למעלה מחמת שעולה, דדוקא אם מקום הקב יכר בחוץ,ל במעשה"הראה לי זקי הגאון ז (ט ק"ס זוטא אליה 116
דאין לאסור אלא אם כן יכר שהקב עלתה , ז"בשם מוח... כתב גיסי הרב בספרו אליהו זוטא  (כ ק"ס י"ח

 .)למעלה
 י"ח).  ואמר שכן קיבל מרבותיו.הקב הוא כעין האזל יס גדולה או אגודל ביוי... דדוקא אם ( שם זוטא אליה 117

  ).או אצבע גודל ביוי, ס גדולה"ל ו" לוז שקורין הזיבו חלול מחזיק כמו אגוז' והקב צריך שיהי (שם
 ).אגוזים לוזים(ט "שיט ס' זכר גם לעיל סי

שלא תעסקו בה היטב עסק גמור בבעיטת הידים והרידוד שמרדדים המצות בעץ  (קה 'סי לובלין ם"מהר ת"שו 118
 התור על ידי חום התור יצא  ובסבה זה כשהושיבה אותה בתוך, ולא בטלו בה התחלת החימוץ ...ג"עגול וכה

 ואף על גב שלא עשית הפוח על כל שטח המצה ... ותגלה בהתתא ועשה פוחה באמצעיתה ,החימוץ בה לפועל
 .) מכל מקום הפוח במקום אחד מגלה החימוץ של כל המצה,כי אם במקום אחד
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 ,ך" אלא כשיש בתוכו אבעבועות שקורין בלעזלי,ואין אוסרין אפילו מקום הנקב .תוך הפסח
 , נקב בתוך נקב,ואם יש במצה שני נקבים כאחת . אבל אם הוא חלק מותר,שהם סימן לחימוץ
  :119חוששין לאסור כולה

 ואינן אלא מנהג שנהגו ,ולה ונפוחה אין להם עיקר בגמרא וכל איסורין אלו שנתבאר במצה כפכז
 ואל 121 משום שנאמר120פ שאין לנו להקל בדבר שאבותינו נהגו בו איסור" ואע.בדורות האחרונים
 מכל מקום אין להחמיר בהם כמו בחמץ גמור שאוסר תערובתו במשהו בתוך ,תטוש תורת אמך

  :122 אבל לא תערובתה, או שנתפחה ודי להחמיר לאסור אותה מצה עצמה שנתכפלה,הפסח

 וכן המרדה שהוציאוה .123 וכן אין צריך להסיק ולהכשיר את התנור במקום שישבה עליו המצהחכ
 כמו שנתבאר בסימן ,125 אלא לכתחלה אם אפשר לו באחרת,124בה מן התנור אין לאסור אותה

  :127 וכן בשאר כל הכלים שנשתמשו בה ובלעו ממנה.126א"תנ

 וספק חמץ שעבר עליו , שהרי אין בה אלא חשש חימוץ,פסח מותרת באכילה וכן אם עבר עליה הכט
______________ 

 , והוא גדול כאגוז או כאצבע קטהאם מצא קב במצה... ראה לי , ח שחק על האוסרין"ש שהב"ומ (שם א"מ 119
 בקב ראיתי גאוי דוריו מורין לאסור מקום הקב לוואפי ...  על זה שחק,האף על פי שלא עלה העליון למעל

 ואם יש .ץ"ר ישעיה הורווי" בשם הגאון מהרצאתי כתובוכן מ...  תוך הפסח לו אפי, ושאר המצה מתירין,בלבד
 .)ך בתוכו אסור"אם יש בלעזליו , אם הקב חלק מותרצאתי כתוב ומ.ר כולהשי קבים תוך קב חוששין לאסו

  .כ ק"ס י"חהובא ב
 מטפח פחות אבל ... טפח עבה מצה עושין אין(י "תס ס' כדלעיל סי, שעביה פחות מטפח, ומיירי כאן במצה רכה

 ממהרין שאין דקין ןרקיקי המצות לעשות טוב מקום ומכל ... הדין מעיקר לכתחלה לעשות מותר משהו אפילו
, כ במצות הדקות שלו"משא. ולא עלה החלל למעלה, ויש בתוכו חלל כשיעור אגוז). העבות כמו כך כל להחמיץ

 ).27והערה , ה"תד ס' כדלעיל סי(ולא יעלה החלל למעלה , בתוכו חלל כשיעור אגוז' לא שייך שיהי
רומת  כי אם בת,דיים הללו של מצה שכפלה ומצה פוחה לא מצא בשום פוסק(קה ' י מלובלין סם"מהרת "שו 120

 מכל מקום צריכין ...ל " אבל דין מצה פוחה לא זכר שם כי אם במהרי,ז כתב דין מצה שכפלה" סימן קכהדשן
, ל" לובלין וזם"כתב מור (שם א"מ ). ושלא לסור מדבריהם, כי בתר רישא גופא גריר,או לשית דעתיו לדעתם

מכל מקום צריכים , ל כתב דין פוחה"ומהרי, י כתב דין כפולה"רק מהרא, מצה כפולה ופוחה לא מצא בפוסקים
 .)אם כן אין להחמיר בה כולי האי. ל"עכ, או לשוות דעתיו לדעתם

 תורת תטש ואל אביך מוסר בי שמע שאמר ,עליהם אבותיכם קיבלו כבר ,להו אמר( ב , פסחים .ח ,א משלי 121
   ).אמך

 ממהג לשות רשאין אין הזאת בעיר הדרים הדורות כל סוף עד אחריהם ביהם ואף( ט"ס תסח 'סי לקמןוכן הוא 
 .)47הערה (ושם סמן , )אמך תורת תטוש ואל מראש משום ,אבותיהן

שהרי לא הוזכר בדבריהם , הו לאסור התערובת כולי האידאפשר דגם האוסרין לא עלה על דעתיי (יט ק"ס י"ח 122
 .)ודי בחומרא זו לעין המצה עצמה, מדין התערובת לאסור

ולהסיק שית , גם התור יאסור (ד ק"ס סוף תא 'ובסי .)גם התור אין צריך הכשר שית (יז ק"ס י"ח שם 123
 .)והתורה חסה על ממון ישראל, וכהאי גווא

כיון , אבל מצה כפולה ופוחה, וראה לי דכל זה מיירי במצה שתחמצה חמץ גמור( לז ק"ס סוף תא 'סי א"מ 124
 הובא .)אבל לא לאסור המצות האחרות, די לאסור הרחת לכתחלה, א"י תס"ש סס"שהיא גופא חומרא היא כמ

 .ק ד"תא ס' ובסי, ק יז"י ס"בח
שלא אסר הרחת כששאלה לפיו , ל"ש זצ"הגאון מהרח זקיי "וגדולה מזו ראיתי אצל מו(ק ד "תא ס' י סי"ח 125

 .)דחשיב כמו דיעבד, ל"מהטעם ה, ממצה פוחה או כפולה
 שתכפלה או, פוחה מצה כגון, לאוסרה שמחמירין אלא, גמור חימוץ חמוצה היתה לא המצה אם (ז סעיף 126

 מצות עוד בה והוציא שעבר בדבדיע מקום מכל, עוד בה להשתמש אין שלכתחלה אף. א"תס 'בסי שיתבאר בתור
, כדיעבד זה הרי, חדשה אחרת רחת בקל למצוא אפשר שאי, הדחק שעת הוא אם וכן. לקלפם צריך אין מהתור
 .)לכתחלה אחרות מצות עוד בה להוציא ומותר

 .)ן ושאר כלים ומה ששתמשו בהן"ב אייז"אוסרים הרי... דלא כמו שראיתי איזה מורים  (יט ק"ס סוף י"ח 127
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  :129ח"תמ'  כמו שנתבאר בסי128הפסח מותר

______________ 
ובפרט לפי מה . כיון דחמץ שעבר עליו פסח אסור רק מדרבן, פ במצא אחר פסח"ויש להקל עכ (יח ק"ס י"ח שם 128

ואם כן גם מצה פוחה וכפולה הוא רק ספק , ט דספק חמץ שעבר עליו פסח יש להתיר"תמ' שכתבתי לעיל בסי
מצא מוכח  (א ק"ס סוף תמט' בסי והייו מה שכתב .)כן ראה לי, ויש להתירם במצא אחר פסח... בעלמא 

וכן כל ספק חמץ שעבר עליו ... להדיא מכוות התוספות דבספק חמץ שעבר עליו פסח יש להתיר אף באכילה 
 .)פסח

 שפל לתלות אפשר אם  ...להקל סופרים דברי ספק שכל ,באכילה אפילו ומותר ... לומר להקל תולין (ל סעיף 129
 .)להקל סופרים דברי ספק שכל  ...עין לבכ באכילה מותר ,הפסח לאחר שמה



 

   דין מי פירות אם מחמיציןתסב
  ב סעיפים"ובו כ

  נילושה במי פירות בלבד

 או שהניחוה ,3 על ידי שאור,2 נקרא חמץ בלשון התורה אלא עיסה שנילושה במים ונתחמצה1 איןא
 כגון על ידי , שאינה מינה4 או אפילו נתחמצה על ידי דבר אחר,ק עד שנתחמצה מאיליהבלא עס

 כי כל אוכל 6 שנאמר, הרי זה חמץ גמור וחייבין עליו כרת,5שמרי יין שנתייבשו השמרים בתנור
  . לרבות נתחמצה מחמת דבר אחר]אלא[ , ולא נאמר כי כל אוכל חמץ,'מחמצת ונכרתה וגו

 ומותר , אין זה חמץ,8 אפילו שהתה כל היום בלא עסק עד שנתפחה,7במי פירותאבל עיסה שנילושה 
  .9לאכלה בפסח

______________ 
  :עיקרי ההלכות שתבארו בסימן זה 1
  ).ב- א"ס(ילושה במי פירות בלבד ) א(
 ).ו- ג"ס(ילושה במי פירות ומים ) ב(
  ).י- ז"ס(המהג שלא ללוש במי פירות ) ג(
  ).יד- א"סי(יין צמוקים ) ד(
  ).יז- ו"סט(שומן מהותך ) ה(
 ).כב- ח"סי(מלח ותבלין ) ו(
 והיחוה בלא עסק עד , אלא עיסה שילושה במים,ל שאין קרא חמץ בלשון הקודש"קים להו לחז (א"ס לבוש 2

 .)שתחמץ
,  שזהו עיקר החמץ.)מביא את השאור וותו לתוך המדה... חמץ שבתודה ושתי הלחם  (ב ,ב מחות משה 3

 ).כדמוכח בפרק כל המחות, שתחמץ מאליודעל ידי שאור מיקרי חמץ טפי מ(ה מחמת "ב ד, כח' כמבואר בתוס
 .)כל מחמצת לא תאכלו  תלמוד לומר,מחמת דבר אחר מין, אין לי אלא שתחמץ מאליו (ב ,כח ברייתא 4
).  בתור כגון שתחמץ על ידי שמרי יין שמייבשין השמרים ...א מחמת דבר אחר דלאו מיו"ריב פירש( שם 'תוס 5

  .) כגון מחמת שמרי יין שתייבשו,ר אחרתחמץ מחמת דב (עו ת"ל ג"סמ
כדלקמן , חייבים עליה, ואפילו החמיץ היין עצמו, ואף שגם אם החמיצה העיסה על ידי שמרים שלא תייבשו היין

 המים שבהם חימוץ גמור שחייבים ל ידי הרי אלו מחמיצים ע, אפילו כל שהוא,מי פירות שתערב בהם מים(ג "ס
אם כן (לא ' יב ע. י.וכפי שהקשה בקובץ יגדיל תורה , "שתייבשו השמרים"וזכר כאן ואם כן למה ה, )עליו כרת

  ).לא הוה ליה למימיר שתייבשו, וגם לדידן שרגילין לחמץ על ידי שמרים, קשה למאי קט כלל שמרי יין
, די דבר אחרל י דמרבין שתחמץ ע,'ח קשיתי"ד דהברייתא דכ"לע( קה 'סי ח"או צדק צמח ת"שוהשיב על כך ב

החימוץ הוא ם כן  א, על חימוצה כרתם דחייביםלהאומרי,  במי פירות ומיםאם תמצי לומר, והיכי משכחת לה
ח "דכ' ש התוס"ש כמ" דהייו כמלא על כרחך צריך לומר א.' הייו שתחמצה מעצמה כום כן וא,מחמת המים
 ם דסבירא להו דאז יש כמה פוסקי,שו בתור ודוקא קתי שתייב. שמרי יין שתייבשו בתורל ידישתחמצו ע

 ). מחמיצים...דאין תורת יין עליהם לשום דבר 
 . שםברייתא .יט ,יבבא  6
 אין חייבין על חימוצה ,אמר רבה בר בר חה אמר ריש לקיש עיסה שילושה ביין ושמן ודבש (א ,]ה[ל לקיש ריש 7

מי פירות  (א"ס ע"ושו טור .)פירות אין מחמיצין  ומי,רות משום דהוו להו מי פי,הייו טעמא דריש לקיש  ...כרת
 .)בלא מים אין מחמיצין כלל

 אלא אפילו היחן כל היום עד ,לשן במי פירות בלבד בלא שום מים לעולם אים באין לידי חמוץ (ב"ה ה"פ ם"רמב 8
ו שהתה כל היום כולו אפיל (שם לבוש .)אפילו שהתה כל היום (שם ע"שו .)שתפח הבצק הרי זה מותר באכילה

 .)ותפח אין זה חמץ
  .)ומותר לאכול בפסח (שם ע"ושו טור .)הרי זה מותר באכילה (שם ם"רמב 9

יש מי שאומר שמעיקר הדין מי ( ז"ס לקמןכד, אף שיש גם דעה האוסרת מדברי סופרים מעיקר הדין, ל"והכי קיי
הערה (ושם סמן , ) מדברי סופריםו ואיסור, וקשה אלא חמץ, אלא שאין חימוצן חמץ גמור ...פירות הן מחמיצין

59(.  
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 מפני .12 בין בליל יום טוב שני של גליות11 בין בלילה הראשון,10אבל אינו יוצא בה ידי חובתו
  .13 והתורה אמרה לחם עוני,שהיא מצה עשירה

 כמו ,14ץ אם לא היה משמרה מחימוץועוד שאין יוצאין אלא במצה שהיתה יכולה לבא לידי חימו

  שלוםבריד

 
 אלא , מכל מקום אין חימוצה חימוץ גמור,אף למחמירין בכל מי פירות מעיקר הדין (א"ס תסג 'סיוכן לקמן 
  ). ואיסורו מדברי סופרים,וקשה

 ).27הערה (יתבאר לקמן , ל כדעה זו"והטעם דלא קיי
' כדאמר להו ר ... ל לחם עוי פרט לעיסה שילושה ביין ושמן ודבש" מה ת...עקיבא אומר ' ר (א ,לו ברייתא 10

גמרא ). לילה הראשון שהמצה חובה בעין לחם עוי(י שם "ופרש, )יהושע לביה יומא קמא לא תלושו לי בחלבא
 שם י"רשופ, ) דהויא ליה מצה עשירה,אין אדם יוצא בה ידי חובתו...  ודבש עיסה שילושה ביין ושמן (א"סע ,לה

 ותיפוק ליה דהוה ליה מצה ...יכול יצא ידי חובתו בחלות תודה ורקיקי זיר (ב ,  לח.)ורחמא אמר לחם עוי(
 מפי , חובתואין יוצא בה ידי (שם ע"ושו טור ).הא לאו מצה עייה היא דהא ילושה בשמן(י שם " ופרש,)עשירה

  .) וקרא כתיב לחם עוי,שהיא מצה עשירה
 דהייו מצה שילושה ביין או שמן או דבש או חלב או שאר משקין ומי ,מצה עשירה (ב"ס תמד 'סי לעילכן הוא ו

מה  (ד"ס תד 'סי .) ואין אדם יוצא בהן ידי חובת אכילת מצה בפסח, שכל אלו אין קראין לחם עוי,פירות
 לחם עוי פרט למצה שעשית עשירה בידי אדם כגון שעירב בה יין או שמן או דבש או שאר כל תלמוד לומר

 .) מפי שהיא מצה עשירה... אין יוצאין בה ידי חובה ...עיסה שילושה במים עם מי פירות  (ו"ס לקמן .)המשקין
 .) אין יוצאין בה... דהייו שעירב בה מי פירות ,מצה עשירה (ד"ס תעא 'סי

 שהמצה חובה בעין ,לילה הראשון (ראשון יום ה"ד שם י"רש). הא ביום טוב ראשון הא ביום טוב שי(גמרא שם  11
 .)אין יוצאין בה ידי חובת מצה בלילה ראשוה שהוא חובה לאכול מצה (שם לבוש .)לחם עוי

 פרט לעיסה שילושה ,חם עוילילות הראשוות בעין ל'  בב, כל שעהרק עקיבא בפביוקיימא לן כר (רעג 'סי רוקח 12
 ה"סד י"ב).  דהוה ליה מצה עשירה,אבל בליל ראשון ושי אין יוצאין בהם ידי חובת מצה (טור .)בשמן ויין ודבש

 כי היכי , אבל בחוץ לארץ דעבדי תרי יומי טבי,בגמרא איירי בארץ ישראל דלא עבדי אלא יומא טבא חד (פ"ואע
 דכל המצות הוהגות בלילה , הכי מי לא פיק בלילא תיא, בלילא קמייתאדלא פיק ידי חובתיה במצה עשירה

 שם לבוש .) וזהו שכתב רביו אבל בליל ראשון ושי אין יוצאין בהם ידי חובת מצה ...הראשון והגות בלילה השי
  .) דין ראשוהם כןולדידן בלילה שיה יש לה ג(

 ).הערה רג(ותבאר שם ). ם טוב ראשון לשי בשום דברשאין לחלק כלל בין יו(ל "תעה ס' וכדלקמן סי
 ).שבעת ימים תאכל עליו מצות לחם עוי(ג , ראה טז 13
 יצאת , מצה שצריכה שימור,ושמרתם את המצות]  יז, יבבא[ל "יכול יצא ידי חובתו ברבוכה ת (ד"ה ב"פ ירושלמי 14

תיפוק ליה משום שכל שאיו בא  (השיב כותבה אמר ה"ד )ב ,י( ב"פ במלחמות ן"רמב .)זו שאיה צריכה שימור
ל ושמרתם את " ת, יכול יצאו ידי חובתן ברבוכה, וכיוצא בה אמרו בירושלמי...לידי חימוץ אין יוצאין בו במצה 

 שאפילו היתה , הא למדו למצה שילושה בלא מים, יצאה זו שאיה צריכה שימור, מצה שצריכה שימור,המצות
ראיתי מי שכתב שאיו יוצא במצה הילושה במי פירות בלבד אלא עם  (ה"ה ו"פמגיד משה  .)עיה אין יוצאין בה

 וכבר תבאר שמי פירות , וכל שאיו מחמיץ אין יוצאין בו ידי מצה, לפי שאו צריכין שמור מחמץ,תערובת מים
  .) ודבר כון הוא.לבד אין מחמיצין

 לקוטי עםדה של פסח הג .ב אות ז 'סי ח"או צדק צמח ת"שוכמבואר ב, במחלוקת הפוסקים' אמם הלכה זו תלוי[
  .]ו 'ע ב"ח המלך שלחן .124 'עז "לקוטי שיחות חט. שצח' הגים ובאורים עומ טעמים

*  
ם כן למה לי  וא,םדמי פירות לבד אין מחמיצי (ה ק"ס תעא 'סי א"מתבאר ב, מה שאו זקוקים לשי הטעמיםו

  .)ה משום מצה עשיר, עם מים אין יוצאיןלואלא ודאי אפי, ג"ת' ש סי"כמ,  בהם דאין יוצאיןא פשיט,ללחם עוי
כי מטעם זה אין יוצאים , וזקוקים גם לטעם של מצה עשירה, והייו דלא סגי בטעם של איה יכולה לבא לידי חימוץ

 שהיא יכולה  פיף על א,עיסה שילושה במים עם מי פירות(ו "כדלקמן ס, אף במצה שילושה במים עם מי פירות
  ). מפי שהיא מצה עשירה... אין יוצאין בה ידי חובה ,לבוא לידי חימוץ

כי מטעם זה אין יוצאים , וזקוקים גם לטעם של איה יכולה לבוא לידי חימוץ, והא דלא סגי בטעם של מצה עשירה
להיות מאחד מחמשת מיי ו צריכה "המצה שאדם חייב לאכול בליל ט(א "תג ס' כדלעיל סי, גם במצה של קטיות

 שאמר לא תאכל עליו , לא יצא ידי חובתו, אבל אם עשה מצה מאורז או דוחן או שאר מיי קטיות ואכלה...דגן 
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  :15ג"תנ' שנתבאר בסי

 כגון , הם נקראים מי פירות,17ו"תס'  שיתבאר בסי, שבעולם שאינן מתולדות המים16 וכל המשקיןב
  . ושאר כל הפירות,21 ומי תותים ורימונים,20 והשמן,19 ושמרי היין,18היין

 הם בכלל מי , וכיוצא בהם24 ביצים ומי,23 והדבש,22לב כגון החָ ,ואפילו משקין שאינם באים מפירות

  שלוםבריד

 
 יצאו , דברים הבאים לידי חימוץ אדם יוצא בהם ידי חובתו אם עשאן מצה,'חמץ שבעת ימים תאכל מצות וגו

  ). ולפיכך אף אם עשאו מצה איו יוצא בו ידי חובתו...ימוץ לעולם מיי קטיות וכיוצא בהם שאים באים לידי ח
 .ל"אין יוצאים משי הטעמים ה, ואילו במצה שילושה במי פירות לבד

 דברים הבאים לידי חימוץ אדם יוצא בהם ידי ,'שאמר לא תאכל עליו חמץ שבעת ימים תאכל מצות וגו (א סעיף 15
   .)6רה הע(ושם סמן , )חובתו אם עשאן מצה

תעא ' ותבאר לקמן סי. יוצא בה ידי חובתו' הי, ולולי שי הטעמים האמורים כאן, אבל מכל מקום קרא לחם
  ).43הערה (

 וא הדין וה.ודבשפרט לעיסה שלושה ביין ושמן (ה אמר הכותב השיב "ד) ב, י(ן במלחמות שם "רמב. פוסקים 16
 דיבורן שם "ר).  והכי תיא לה בירושלמי אין לשין את העיסה במשקין. אלא שדברו חכמים בהווה,לכל משקין

 טור .) אלא שדברו בהווה, דהוא הדין לשאר משקין,שכשאמרו אין לשין את העיסה ביין ושמן ודבש (הראשון
  ).משקים שאר( ד"ס ע"ושו

  ). או שאר כל המשקין,גון שעירב בה יין או שמן או דבשכ(ד "תד ס' וכן הוא לעיל סי
 בין של אדם בין של בהמה חיה , היוצא מן העין מן האוזן מן החוטם מן הפה,ואלו הן תולדות המים( א סעיף 17

 בין של אדם ,אבל הצואה . דהייו משקין היוצאין מפי הטבעת, בין קטים בין גדולים, ומי רגלים של אדם,ועוף
לב  והחָ ,)ג"אבל של בהמה תבאר בסימן ת( וזיעת אדם , ומי רגלים של בהמה חיה ועוף,בהמה חיה ועוףבין של 

יש מהם שהן תולדות ,  והייו שבוזלים שבאים מהגוף). דים כמי פירות שאין מחמיצין,לב ומי המרהוהשומן והחֵ 
  .ויש מהם שאים מתולדות המים, המים

ראה לקמן שם הערה (איזה מהם תולדות המים ואיזה לאו , קים הבאים מהגוףוהייו דלקמן שם תבאר דין המש
  .איזה מהם קראים מי פירות, וכאן מבאר שאר כל המשקים). 2

 ב"ה ה"פ ם"רמב .)פירות אין מחמיצין  ומי,הוו להו מי פירות ... עיסה שילושה ביין ושמן ודבש(א "סע, גמרא לה 18
  .)ומי פירות הן כגון יין וחלב ודבש וזית ומי תפוחים ומי רמוים וכל כיוצא בהן(

 .ב- א"ודין יין צמוקים יתבאר לקמן סי
  .וילושה העיסה בקמח ושמרים בלבד, תייבשו שלא 19

  ).5והערה  (א"ס לעילכד, הוי חמץ גמור, ותחמצה על ידי השמרים, וילושה במים, אבל אם תייבשו
 אמרי .)מי פירות מקרי... דהלא מפירות עבים קאתי , דלמה לא קראים השמרים מי פירות (ה ק"ס י"חוראה 
מיירי ' ובתוס. כמו יין גופא, וזה ודאי הוי מי פירות, י מיירי בעיסה שילושה בשמרי יין"דהח (קצח 'סי ב"ח יושר

ומועיל להחמיץ , והוא כעין שאור, כה מעט משמרי יין שתייבשים בתוררק שמיחין לתו, בעיסה שילושה במים
אפילו ... שכתב שם , א"ב ס"תס' ח סי"ע שלו או"ל בשו"ז זצ"וכן הבין הרב רש... וזה הוי חמץ גמור , העיסה

.  כרתהרי זה חמץ גמור וחייבין עליו, כגון על ידי שמרי יין שתייבש השמרים בתור, תחמצה על ידי דבר אחר
 .)וכוותו כמו שכתבתי, דעיסה שילושה ביין או שמרי יין הוי מי פירות, ב שם כתב להדיא"ובס

ומי פירות הן  (ב"ה ה"פ ם"רמב .)פירות אין מחמיצין  ומי,הוו להו מי פירות ... שמן... עיסה שילושה (גמרא שם  20
 .) וזית...כגון 

ם "כ הרמב"וכ (הסימן בריש א"מ .)ים ומי רמוים וכל כיוצא בהן ומי תפוח...ומי פירות הן כגון  (שם ם"רמב 21
  .) כלן הוי מי פירות...ג התפוחים ורמוים "והסמ

 .ואילו מי תפוחים יתבארו לקמן בהמשך הסעיף, מי רימוים זכרים כאן
ין חילוק בין חלב ופשוט דא (ד ק"ס א"מ .) וחלב...ומי פירות הן כגון  (שם ם"רמב .)לושו לי בחלבא(א ,  לוגמרא 22

  ).איו מחמיץ... וחלב (ה "תסו ס' א סי" רמ.)לשאר מי פירות
 ). דים כמי פירות. ..לבוהחָ  (א"ס תסו 'סי לקמןוכן הוא 

ומי  (ב"ה ה"פ ם"רמב .)פירות אין מחמיצין  ומי,דהוו להו מי פירות  ... ודבש...עיסה שילושה  (א"סע ,להגמרא  23
  .) ודבש...פירות הן כגון 
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  .פירות לענין זה

פ שנתחמצה " אע, אם לש בהן עיסה, וכיוצא בהם25 כגון מי תפוחים חמוצים,ואפילו משקים חמוצים
  : שאין זה חמץ שאסרה תורה,מהם מותרת

  ילושה במי פירות ומיםנ

 הרי , אפילו כל שהוא, אבל מי פירות שנתערב בהם מים, וכל זה כשלא נתערב בהם שום מים בעולםג
  .27 המים שבהם חימוץ גמור שחייבים עליו כרתל ידי ע26אלו מחמיצים

  שלוםבריד

 
". והדבש... כגון , ואפילו משקין שאים באים מפירות"כאמור כאן , ולא בדבש תמרים, ומיירי כאן בדבש דבורים

הגהות הובא ב). ולא מבעיא דבש תמרים אלא אפילו דבש דבורים חשב מי פירות(ת עט "ג ל"וכמבואר בסמ
 הסימן בריש א"מ .)הוי מי פירות...  דבש שמוציאין אותו מן הכוורת (תקצא רמז מרדכי. א אות ה"פמיימויות 

 ).ודבש דבורים כלן הוי מי פירות(
 טור .)ת הג היתר בדבר" אבל ר...י אי חשיב מי פירות או לא "ובמי ביצים סתפק רש (ומי ה"ד ב ,לה 'בתוס ת"ר 24

 .)מי ביצים ושאר משקים כלם הוו בכלל מי פירות (ד"ס ע"ושו
אפילו דברים , כלם הוו בכלל מי פירות (ז ק"ס י"ח .)הוי מי פירות... מוצים תפוחים ורמוים שהן ח (שם א"מ 25

  .)החמוצים כגון מי תפוחים
  ).רצא- הערות רצ(ושם סמן , )כגון תפוחים או יין וחומץ, שיש בו קיוהא(ב "תעג סל' וכדלקמן סי

 ).3והערה (א "תסד ס' כדלקמן סי, שיש בהם קיוהא, וכן הדין בחרוסת וחרדל
 ... דברי רבי יוסי הגלילי )י"רש, שאם חמצה חייב (אשר תקריבו לרבות מחת סכים לחימוץ(א "סע, מחות ז 26

 אמר ריש לקיש אומר היה רבי יוסי , ומי פירות אין מחמיצין)י"רש, דבשמן גבלה (מחת סכים מי פירות הם
מכאן למדו שמי פירות שתערב בהם ).  וכשרה)י"רש, ך אית בהו חימוץהלכ (הגלילי מחת סכים מגבלה במים

  .מין מחמיצים
 ג"סמ .)ואם תערב בהן מים כל שהוא הרי אלו מחמיצין, והוא שלא יתערב בהן שום מים בעולם (ב"ה ה"פ ם"רמב
תערב מים כל שהוא אבל אם  (ג ק"ס א"מ .)מים גמורים חיישין בכל שהן (ותיקא ה"ד )א ,יב( ב"פ ן"ר .עט ת"ל

ש ריש "ף והרא" שהביאו הרי]ג"ריש פ [ בירושלמין משמעוכ (ו ק"וס, ))ן"ג ור"סמ(במי פירות בשעת לישה אסור 
  .) דמסתמא אין מערבין בחומץ מים הרבה, דמיירי שהמים מרוביםואי אפשר לומר...  מוי ל ידיג וכולהו ע"פ

א , ואמרין במחות ד). ותו לתוך עיסה וחמצה הרי זו אסורהתפוח שרסקו (ב "י מ"הייו אף דתן תרומות פ 27
וכן אמר ריש לקיש ). כלומר חמץ שפל, לשון רעוע, וקשה(י "ופירש). וקשה מיהא הוי, הי דחמץ גמור לא הוי(

 ב ,ה ומי פירות לה"ת בתוד"ומפרש ר). עיסה שילושה ביין ושמן ודבש אין חייבין על חימוצה כרת(א , פסחים לה
דחמץ וקשה  ...  ועל הא אמר דאין בהן כרת אבל לאו אית ביה, דאז ממהרות יותר להחמיץ,כשעירב עמהן מים(

  . הרי שלדעתו איו חימוץ גמור ואין חייבים עליו כרת).הוי
רות דאמר לעיל מי פי (ה אין לשין" דא, ובדף לו). דלא תן בה מים, ביין ובשמן(א , י לה"ל כרש"מכל מקום אן קיי

 הייו ).כלומר רע,  ולא הוי חמץ גמור אלא חמץ וקשה הוי, אין חייבין על חימוצו כרת קאמר...אין מחמיצין 
  .כ בתערב בהם מים הוי חימוץ גמור"משא, שדוקא בלא תן בה מים הוי לדעתו חמץ וקשה

 ח"פרהוא כפי שביאר ). בפסח ומותר לאכלה ,אין זה חמץ(א "כדלעיל ס, ל שגם בזה לא הוי חמץ וקשה"והא דקיי
 הי ... והא דאמרין בריש כל המחות ...ושיטה זו היא היותר כוה אצלי ... י "ופירש רש (ש"והרא ה"ד א"ס

לא קיימא לן ככל הי תאי ואן  ...ההיא מתוקמא כשהעיסה בלא מים , דחמץ גמור לא הוי חמץ וקשה מיהא הוי
דמשמע , דקאמר לביה מכאן ואילך לושו לי בחלבא] א, שם לו[ושע בן לוי  אלא כרבי עקיבא ורבי יה,ואמוראי

, דמי פירות אין מחמיצין] א, שם מ[משום דרבא דהוא בתרא סבירא ליה לקמן , בכל גווא אפילו בשהייה כל היום
  ).סבירא להו דותיקא שרי ואוקימא במישחא ומלחא] ב, שם לט[שילא ' וכן דבי ר

אמר אביי לא ליחרוך אייש תרי שבולי בהדי (א , כדאמרין מ, ל שאיו חמץ וקשה"דה דקייי מו"והייו שגם רש
 מי פירות יהו ומי פירות אין ...רבא '  אמר לי, דילמא פקי מיא מהאי ובלע אידך ואתיא לידי חימוץ,הדדי

שין שמא על ידי חום האור ואין חוש ... מותר לחרוך שי שבלים ביחד(י תסג "ל לקמן רס"והכי קיי). מחמיצין
  ). לפי שמים אלו קראים מי פירות ואין מחמיצין, חבירתה ותחמיץל גבייצאו מים משבולת אחת ויפלו ע

ותיקא (ד "ל לקמן שם ס" והכי קיי). דעבדיה במישחא ומילחא...שילא ותיקא שרי ' אמרי דבי ר(ב , וכדאמרין לט
  ). לעשותו בפסחוהוא תבשיל העשוי משמן ומלח עם קמח מותר
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 שהמים לבדם אין מחמיצין את ,28ולא עוד אלא שהם ממהרים להחמיץ העיסה יותר ממים לבדם
 אבל עיסה שנילושה במי פירות עם ,29העיסה שנילושה בהם אלא אם כן שהתה שיעור מיל בלא עסק

  .30יץ אף אם לא שהתה שיעור מיל בלא עסקמים ממהרת להחמ

 ואם עבר ולש בהם צריך . שקשה לשמרה מחימוץ, ללוש בהם עיסה לפסח31לפיכך אסרו חכמים
 שאף שעיסה הנילושה במים לבד יכול להשהותה כל .)אחר גמר הלישה והעריכה (32לאפותה מיד

ל עיסה זו שממהרת להחמיץ  אב,33 שאינה באה לידי חימוץ על ידי כן אם עוסק בה עסק גמור,היום
 ,ואם עבר ולא אפה מיד .34ויאפנה מיד)  אלא יעריכנה,אחר גמר הלישה(אינו רשאי להשהותה כלל 

  . אסורה באכילה,אף על פי שעסק בה עסק גמור

  : כל שלא שהתה שיעור מיל בלא עסק,35 או להשהותה עד לאחר הפסח,אבל מותרת בהנאה

  שלוםבריד

 
 ומותר לאכלה ,אין זה חמץ(א "כדלעיל ס, לא במי פירות בלבד, ל שמי פירות לא הוי חמץ וקשה"ומטעם כל זה קיי

  ).חימוץ גמור שחייבים עליו כרת(כמבואר כאן , ולא בתערובת מים, )בפסח
   .)הויל דעל ידי מים חמץ גמור "ן ז"ודעת הרמב (פירות ומי ה"ד א ,לה א"ריטבוכן הוא ב

ואם תערב בהן מים כל (ב "ה ה"ם ומגיד משה פ"שכן ראה גם בדברי הרמב, פירש' ז ריש הסי"ג משב"ובפרמ
 ).שהוא הרי אלו מחמיצין

 , ביין ושמן ודבש,של מצות, אין לשין את העיסה( שם י"רש). אין לשין עיסה בפסח ביין ושמן ודבש(א , ברייתא לו 28
 ,והא דאמר תשרף מיד(ה ומי פירות "ב ד, לה'  תוס.) ואין אדם יכול לשומרה,מפי שקרובה וממהרת להחמיץ

מי פירות עם מים ממהרים להחמיץ יותר  (ב"ס ע"ושו טור ). דאז ממהרות יותר להחמיץ,כשעירב עמהן מים
  . וראה מראי מקומות וציוים.)משאר עיסה

  .) שילושה במים היא ממהרת להחמיץ שכשהם מעורבין בעיסה,כמי פירות (ט"סכ תה 'סי לעילוכן הוא 
דים כמי פירות שאין (א "תסו ס' כדלקמן סי, אלא אף באותן שיש להם דין מי פירות, ולא רק במי פירות ממש

הערה (ושם סמן , ) ואז הן ממהרין להחמיץ יותר ממים בלבד,אלא אם כן תערב בהם מים כל שהוא, מחמיצין
17.( 

 .) הרי זה חמץואם היחוהו בלא עסק כדי הילוך מיל (ט"ס תט 'סי כדלעיל 29
 ).כלומר דאפילו פחות משיעור מיל אין להשהות (ג ק"ס שבת עולת 30
 .)הילכך אין ללוש בהם (שם ע"ושו טור). אין לשין עיסה בפסח ביין ושמן ודבש (שם ברייתא 31
 תאפה מים אומרים וחכ, רבן גמליאל אומר תשרף מיד,ואם לש (א ,י שם ף"הרי לגירסת ,כחכמים שם ברייתא 32

ר יצחק אבן " פסק ה, היכא דלש ככר במי פירות עם מים,ובפלוגתא דרבן גמליאל וחכמים (יג 'סי ב"פ ש"רא ).מיד
] יאפה[ואם לש או קטף ... ל כחכמים "וקיי (צד 'ע ב"ח והוא בשערי שמחה ,)ל כחכמים דאמרי תאפה מיד"גאות ז

  .)ואם לש בהם יאפה מיד (שם ע"ושו טור ).יד כחכמיםמ
 שהרי הם כמי , אסור ליתן בתוכם קמח, אם תערב שם מעט מים... כל מיי טיבולים(א " סתסד 'סי לקמן וראה

 כמו שהתירו בעיסה ,ואם עבר ותן שם קמח בפסח אין לו תקה לאכלה מיד .פירות עם מים שממהרים להחמיץ
 אבל , לפי שכיון שהוא אופה אותה תיכף ומיד אי אפשר לה לבא לידי חימוץ, לאפותה מידשילושה במי פירות

 וכיון שמי פירות עם מים ממהרים ,ם על כרחך הוא משתהא מעט באכילת,מיי טבולים שמטבל בהם בשר
 ). לפיכך אין להם תקה אלא לשורפם מיד. יש לחוש שמא כבר החמיצו מיד שהתחיל לאכלם,להחמיץ

 כשתעסק בעסק  ... איו בא לידי חימוץ, אפילו כל היום כולו,וכל זמן שעוסקין בבצק(ט "תט ס'  סילעילכד 33
 .)גמור

כך לא מועיל מזה מה שעוסק בה עסק גמור , והייו שכמו שאין מועיל בזה מה שלא שהתה שיעור מיל בלא עסק 34
 .אחרי גמר הלישה

יש לאסור , ג"ולא יכר בה שיעור חימוץ וכה, הה שיעור מיל בלי עסקכיון שלא ש, ואם לא אפה מיד (ד ק"ס י"ח 35
ש ריש פרק אלו עוברין "ש הרא"וכמ, ף פרק כל שעה"ובפרט דלדעת הרי... ולהתיר בהאה ולהשהותו , באכילה
דאיו ממהר להחמיץ יותר משאר , והמגיד משה בשם יש מפרשים, חמץ' ה מהל"ם בפ"וכפירוש הרמב, לדעתו
 ,ם" והרמב,ף" יש לסמוך בזה על הרי ...כתב גיסי בספר חק יעקב דיש להתירו בהאה (ג ק"ס רבה אליה .)עיסה
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 , או בשעת הלישה,ירות שנתערבו בהם מים קודם הלישה אין חילוק בין אם לש עיסה במי פד
 או שנילושה ,36 נתערבו בהם מים קודם האפייהאחר כךובין אם העיסה נילושה במי פירות בלבד ו

לפיכך אין מבשלין עיסת מצות אפילו במי . 37 נתערבו בה מי פירות קודם האפיהאחר כךבמים לבד ו
  .38 כיון שהיא נילושה במים,תתבשל שיש לחוש שמא תמהר להחמיץ קודם ש,פירות

 לפי שהקיטוף הוא ,39 אף על פי שנילושה במים,אבל מותר לקטוף המצות במי פירות קודם האפיה(
 ומטעם זה יש להתיר אם נפלו מעט מי פירות לתוך . על ידי כן40דבר מועט ואינה ממהרת להחמיץ

  ):41 ולא אפאה מיד,העיסה שנילושה במים

  שלוםבריד

 
כל מקום יש מ, ל כוותייהו" ואף דלא קי.דאין ממהר להחמיץ יותר משאר עיסה,  שפסקו דמותר ללוש,ה"ומגיד פ
  .) איהו אכלי ואן לא משהין,ג" קצת כסברת תרומת הדשן בסימן קילומר

יהושע בן '  דהא ר... והלכתא כוותיה , עקיבאביומסתברא לן כר(ב - א, ף י"ייו שלעין איסור סמכין על דעת הריוה
 ולישא בתרא , דאמר להו לביה יומא קמא לא תלושו לי בחלבא מכאן ואילך לושו לי,לוי כוותיה סבירא ליה

...  מים היא שויה ל ידיהא מתיתא בשמן ע ובודאי ד,ביומא קמא לא תלושו לי בדובשא מכאן ואילך לושו לי
וכפירוש ).  עקיבאבי דהלכה כרמע מיה עקיבא שבייהושע בן לוי דהוא בתרא עבד עובדא כר' כיון דאשכחן דר

 הייו לעין ,ומה שפסק רב אלפס לעיל כרבי עקיבא דמי פירות אין מחמיצין אפילו על ידי מים(ג "ש ריש פ"הרא
  ). ויכול לשומרה מחימוץ כמו שאר עיסה,רת להחמיץלישת העיסה דאיה ממה

זה כדברי ההלכות (ומגיד משה שם ). מותר ללוש העיסה במים ושמן או דבש וחלב או לקטף בהן(כ "ה ה"ם פ"ורמב
 לפי , דאמר מותר ללוש עיסה ביין ושמן ודבש אף על פי שיש עמהם מיםבי עקיבאכל שעה שהלכה כר' שהעלו פ

וכן הוכיחו קצת מפרשים ... ן עם תערובת המים אין ממהרין להחמיץ יותר מהמים לבדן פ שהן מחמיצי"שאע
  ) וכן עיקר,ל"האחרוים ז

 ממו להות מותר ,לקיימו שמותר דבר כל(ד "תמב סכ' כדלעיל סי, וכיון שמותר בהאה אם כן מותר אף להשהותו
  ).האות מיי שאר או לכרי למוכרו כגון ,בפסח

 ,אומר היה רבי יוסי הגלילי,  אמר ריש לקיש.ומי פירות אין מחמיצין, מחת סכים מי פירות הם (ב ,ז דף מחות 36
ואחר כך גיבלה , הרי שאף אם ילושה בשמן). הלכך אית בהו חימוץ(י " ופרש.)מחת סכים מגבלה במים וכשרה

  .הוי חימוץ, במים
 או שפלו מי פירות תחלה עד ,תערבו מים ומי פירות כאחדשאיי מוצא חילוק בשום מקום בין  (ט 'סי ן"הר ת"שו

 כיון שלא זכר ,פ שאפשר לחלק בדבר" שאע. תערב בהם מיםר כך ואח,שתפחו החטים או העיסה מחמתן
והוא הדין ילוש תחלה עם מי פירות ואחר כך באו למים קודם  (ג ק"ס י"ח .)החילוק בשום מקום אין להקל בו

אין חילוק בין תערבו  (ב"ס סוף ח"פר .)ט"' ן בתשובה סי"וכן כתב הר, ן משמעות הפוסקיםכ. או להיפך, שאפה
ן "הר. או תערבו מי פירות תחילה עד שתפחה העיסה מחמתן ואחר כך תערב בהם מים, כאחד מים ומי פירות

  .)]ט[בתשובה סימן 
אם פלו על הקמח ותלחלח הקמח  (א"ס וףס תסו 'סיכדלקמן , הייו כל זמן שלא תייבשו מי הפירות שבקמחו

 דכיון שכבר תגבו .)אחר גמר הלישה( ואין צריך לאפותה מיד , מותר ללוש אותה במים, ואחר כך תגב,מהם
  .) שוב אין בהם כח למהר החימוץ כשיבואו עליו מים,ובלעו בתוך הקמח קודם שבאו עליו מים

  ). וממהרין להחמיץ, הוי מי פירות עם מים,ירות וקוטפין במי פ,כשלשין במים(ק ד "א ס"מ 37
 רק לבשל שהתיר).  אין מחמיצין... אם בשלו במי פירות ,בצק שלשו במי פירות( ד"ה ה"פ ם"הרמב משמעות 38

 . מראי מקומות וציויםוראה ).פירות במי שלשו בצק
 .) בהן העיסה בשעת עריכה מתיריןאבל קיטוף שמקטף (טור .) מקטפין בו,ואף על פי שאין לשין (א ,לו ברייתא 39
  .) משום דקיטוף דבר מועט הוא ואין מחמיצין,וקיטוף שרי אפילו על ידי מים (יג 'סי ב"פ ש"רא 40

 אפילו ,מי פירות שתערב בהם מים(ג "כדלעיל ס, והייו אף שמים כל שהוא שתערב במי פירות ממהרין להחמיץ
מכל מקום מי פירות מועטים שפלו לתוך העיסה ). ים לבדם ממהרים להחמיץ העיסה יותר ממ ...כל שהוא

  .איה ממהרת להחמיץ, שילושה במים
  .שהביא מכמה פוסקים שדים בחילוק זה, י אות יג 'סי ומצה חמץ מערכת חמד שדי וראה

 ש משמע"וברא.  אם יש לאסרו בדיעבד,ע אם פל מעט מי פירות לתוך העיסה ולא אפה מיד"וצ (א ק"ס א"מ 41
  .) דכתב דקיטוף דבר מועט הוא ואין מחמיץ,דדבר מועט איו אוסר
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 אף שאי , אף על פי כן מותר ללוש ביין,רבו בהם מים אין לשין בהםפ שמי פירות שנתע" אעה
 וגם לכתחלה רגילין לערב בו מים בשעת הבציר ,אפשר שלא נתערבה בו טיפה מים בשעת הבציר

 דכיון שנתערבו בו בעודו תירוש .43 אין חוששין למים הללו,42ו"מטעם שנתבאר ביורה דעה סימן קכ
 בו הופג טעמן ו גם המים שנתערבם כן א,תוסס הוא נתבטל ונעשה יין וכל שהוא ,שלא היה עדיין יין
  .44 כדרך שנשתנה התירוש ונהפך ליין,ונשתנו להיות יין

  :45אבל בעודו תירוש אסור ללוש בו

______________ 
אם יש ,  ועירה ממו לתוך צלוחית שיש בו יין של עובד כוכבים,קקן יין שיש בו קיתון של מים (ו"ס שם ע"שוב 42

 יא ק"ך שם ס" ובש.)כגדו' ושיעור הביטול הייו שיהיה במים ס. מותר, במים של קקן לבטל היין שבצלוחית
 ושאיו ,דאמרין סלק את מיו כאילו איו(ז "א שם ס"ורמ).  והיה ראה להגיה כאן ששה,דסגי בששה חלקים(

ששה , כמה יהא במים ויהא בהם כדי לבטל טעם היין(ה "קלד ס' ע שם סי" וכמבואר בשו.)מיו רב עליו ומבטלו
 אז אם יש מים ביין שבכלי ,ו משקה טופחם שיש ב"פירוש כשמערה לכלי עכו (ב ק"ס כאן א"מ). חלקים כגדו

  .)ם" והמים מבטלים היין של עכו, רואים היין כאלו איו,העליון
כדי , במים שבקקן ששה חלקים כגד הלחלוחית יין שבכוס' עד שיהי, והייו שמטעם זה מערבים מעט מים ביין

 .על ידי חיבור יצוק, שהלחלוחית יין שבכוס לא תאסור את היין שבקקן
 אף על פי שאי אפשר ליין ...ביין ] בפסח[רבי יצחק ברבי אברהם ללוש מצות  ומעשה היה והתיר (עט ת"ל ג"סמ 43

 בלא טעם דצוק , כדי להתיר צוק בכלי גוי,ואף לכתחילה רגילין לתת בו מים בשעת הבצירה, בלא טיפת מים
 ג"ס ע"שו .)מים ביין קודם שלשו את העיסה הואיל וכבר תבטלו ה,אף על פי כן אין לחוש למים, איו חיבור

ואף לכתחלה רגילים ליתן מים , י שאי אפשר לו בלא טיפת מים שופלת בשעת הבציר" אעפ,מותר ללוש ביין(
  .)הואיל וכבר תבטלו המים ביין קודם שלשו העיסה, כ אין לחוש להם" ואעפ,להתיר צוק בשעת הבציר כדי

כדלעיל , עדיין מבטלים הם את היין שבכוס של הכרי,  שהמים שתססו עשו ייןשאף, ולכאורה פירוש הדברים הוא
 .הערה הקודמת

דיו כדין היין היוצא מהעבים שלא , י שעיקרו מים"וראה לי שאעפ (והה ה"סד ב ,לד חמץ במאמר ץ"רשב 44
ולפי זה דיו כמי ... וקים שהמים שתו מברייתן כששרו בהם הצמ... ואין דיו כדין יין מזוג , תערבו בו מים

  ).פירות שאין מחמיצין ואיו משתה מיין העבים לעין זה כלל
 לעין מי ם על יין של צמוקים שהוא כיין של עבי,ב דוראןמצאתי בתשובה על שם הר (רב 'סי א"ח ט"מבי ת"שו

 ב דוראן וכתב הר...הצמוקין  כי המים ששרו בהן הצמוקין שתו מברייתן אחר ששרו בהן ,פירות שאין מחמיצין
  .) הוא כיין של עביםם שיין של צמוקי,ל באגרת חמץ שחבר"ז
  שמצא בתשובה משם הרב,ח"ר' ה בתשובותיו סי"שכן כתב הרב אבא מארי זלה (ב 'סי ח"או ב"ח ]ט"[מהרי ת"שו
 המים ששרו בהם הצמוקים  כי, שהוא כיין עבים לעין מי פירות שאין מחמיצים, על יין צמוקים,ל"אן ז]ר[ דו'ר

 הובא .) יין צמוקים הוא כיין של עבים, כןתב ככראן הז]ר[דו'  ובאגדת חמץ שחבר הרב ר...שתו מברייתן 
  .הגהות וכתבו ה"ד הבית בדקב

וכיון שתית המים היה בשעה , דשאי התם שתו המים בעודו תירוש שלא היה עדיין יין (י"הגב הגדולה כסת
כדרך ששתה , הופג טעמן של מים ושתו להיות יין, כל שהיין התוסס תבשל ועשה יין, דיין ייןשלא היה ע

, פ ששרו במים יש לו דין מי פירות ומותר ללוש בו"דאע, הא למה זה דומה ליין של צמוקין. התירוש והפך ליין
  ).ל"ץ ז"ם הרשבוכמו שכתבתי למעלה בש', כי המים ששרו בהם הצמוקין שתו מברייתן וכו

 הוי ר כך דכיון שתוסס אח,ג מיירי שתערב מים בעודו תירוש"ש ס"דמ, תב שכסת הגדולהמצאתי בכ (ו ק"ס א"מ
שתתבשל וא סי"חט "ש המבי" כמ,אי טעמא כמו יין צמוקים דאין מחמיץ מה, טעם המים להיות ייןהכמו ש '

]ב"]ר(.  
, שמכל שכן כך הוא ביין עבים, )א"דלקמן סי(ט לעין יין צמוקים "ט ומהרי"ץ והמבי"והייו שלמדים מדין הרשב

 .שעל ידי מה שהוא תוסס עשה כמו היין עצמו
ואז מחמיצין ,  שלא תערב בו מעט מיםי אפשרדא, מעורב וכבוש בתירוש ודאי תחמץ(קיג ' תרומת הדשן סי 45

בעת שהולכין וממלאין החבית שעושין , מייןללמד לעם העושין מצות  (ב ,יט מוקאטש, הזכרוות 'ס). ע"ולכ
 הגדולה כסת ).שצריך ליזהר שלא יהיה מיין שיש בו מים, ממה המצות בשבועות הראשוים כודע שהיין תוסס

 שם א"מ). לא אסר ללוש בו אלא בעודו היין תוסס שעדיין המים הם בעיייהו... ומה שכתוב בספר הזכרוות  (שם
 שעדיין לא , הייו שפלה החטה לתוכו בעודו תירוש, לאסוררומת הדשן לעיל בשם תתוב שמה שכצריך לומר(

 .)שתו המים מברייתן
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 אין יוצאין בה , שהיא יכולה לבוא לידי חימוץף על פי א, עיסה שנילושה במים עם מי פירותו
  .47 מפני שהיא מצה עשירה,46מידידי חובה אם שמרה מחימוץ ואפאה 

 אף על פי כן כיון שיש בה טעם מי פירות הרי היא ,ואפילו אם נילושה במים רבים ומעט מי פירות
כנגד המי פירות שעירב '  דהיינו שיש בה ס48אבל אם אין בה טעם מי פירות .נקראת מצה עשירה

  . אם אפאה מיד, מותר לצאת בה ידי חובתו,49בה

כנגד הקיטוף שעל ' פ שיש בהן ס" אע,50י חובתו במצות הקטופות במי פירותאבל אסור לצאת יד

______________ 
 .)ויאפה מיד... עיסה שילושה במי פירות עם מים ממהרת להחמיץ  (ג"ס כדלעיל 46
' כדאמר להו ר..  .ל לחם עוי פרט לעיסה שילושה ביין ושמן ודבש" מה ת...עקיבא אומר ' ר (א ,לו שם ברייתא 47

גמרא ). לילה הראשון שהמצה חובה בעין לחם עוי(י שם "ופרש, )יהושע לביה יומא קמא לא תלושו לי בחלבא
 שם י"רשופ, ) דהויא ליה מצה עשירה,אין אדם יוצא בה ידי חובתו... עיסה שילושה ביין ושמן ודבש  (א"סע ,לה

 ותיפוק ליה דהוה ליה מצה ... חובתו בחלות תודה ורקיקי זיר יכול יצא ידי(ב ,  לח.)ורחמא אמר לחם עוי(
 מפי ,אין יוצא בה ידי חובתו (שם ע"ושו טור ).הא לאו מצה עייה היא דהא ילושה בשמן(י שם " ופרש,)עשירה

  .) וקרא כתיב לחם עוי,שהיא מצה עשירה
. שהיא מצה עשירה) א: (ובתו משי טעמיםשאם לש במי פירות בלבד איו יוצא בה ידי ח, א"וכבר תבאר לעיל ס

  .שאין יוצאין אלא במצה שהיתה יכולה לבא לידי חימוץ) ב(
יהושע בן לוי ללמד שאין יוצאין ' הביאו בגמרא דברי ר (ב ,יתבאר במלחמות , ומה שהוצרכו לטעם של מצה עשירה
 שכל שאיו בא לידי חימוץ אין  ואם בלא מים תיפוק ליה משום,בי עקיבאביום ראשון במצה עשירה כדברי ר

יש לומר דהמחבר כתב טעם זה דגם ... ומה שכתב מפי שהוא מצה עשירה (א " עולת שבת ס.)יוצאין בו במצה
 ללחם ם כן למה לי וא,םדמי פירות לבד אין מחמיצי(ק ה "תעא ס' א סי"מ). בתערובת מים איו יוצא בדיעבד

הערה (ותבאר לעיל ). ה עם מים אין יוצאין משום מצה עשירלודאי אפי אלא ו... דאין יוצאין בהם א פשיט,עוי
14.(  

 ).33הערה (ותבאר בהערות שם ). מצה עשירה דהייו שעירב בה מי פירות(ד "תעא ס' וכן הוא לקמן סי
 אמר . ותיפוק ליה דהוה ליה מצה עשירה...בחלות תודה ורקיקי זיר יכול יצא אדם ידי חובתו (ב , גמרא לח 48

הלכך רביעית שמן לעשרים חלות (י שם "ופרש, ) ומתחלקת היא לכמה חלות,שמואל בר רב יצחק רביעית היא
  ). אין כאן עושר, שזה הוא שיעורן כדאמרין התם בהתודה, שעשות משבע עשרוות פחות שליש עשרון,גדולות
יוצא אם כן שעשרים חלות עשות , )חלות עשות מעשרון אחד' לחמי תודה שהיו ג(ה "תח ס'  כדלעיל סיוהייו

  .מקרוב לשבע עשרוות
 שיש בה ל כרחך והייו ע ... מצה עשירההוי לה,  עם המיםב אף על פי שמעור,משמע דאם יש שמן הרבה( שם א"מ

 ). כמו גבי תודה, הוא מעט דמעטאלא אם כן, ן יוצאין בה יש בה מעט שמן אילו אפיהבלילם כן  א ...מעט שמן
כיון , מקרי לחם עוי, בעין שאין מרגישין בה טעם מי פירות, ד ראה דכל שתבטל בששים"ולע (ב ק"ס י"ח 49

  .)והוא הדין ביותר, לפי שכך מצותה, ובתודה שהיה בה פחות מששים. שתבטל טעמו
ולא רק (הוא בטל לערך במאתים , )קרוב לשבע עשרוות(בקמח ) יעיתרב(כי מה שבקרבן תודה מתחלק השמן 

  .איה חשובה מצה עשירה, אבל באמת כל זמן שהשמן מתבטל בששים בקמח. והייו לפי שכך מצותה). בששים
 אם אבל .במצה רגש פירות המי טעם כן אם אלא עשירה מצה קראת איה (ה"ס תעא 'סי לקמןזהו שתבאר ו 

 דהייו שתבטל מי הפירות בששים .)עשירה מצה קראת איה ,בה רגש טעמן ואין פירות מי טמע בה עירב
  .בקמח

ב דכל שתבטל בששים בעין שאין מרגישין בו טעם "תס' סיי "שכתב הח(ד " סז 'סי ח"או צדק צמח ת"שווראה 
  ).ב"תס' ל סי"ר הגאון ז" אאזמון פסקוכ. ל" כיון שתבטל טעמו עכ,מי פירות מקרי לחם עוי
 ).57הערה (תסא ' סיכום דיים אלו לעיל סי

קיטוף  (טור .) אלא כדי שיהיה לחם עוי,לא משום חמץ, אסור ללוש ולקטף אלא במים בלבד(כ "ה ה" פם"רמב 50
ון ושי אין יוצאין בהם  אבל בליל ראש,מותר ללוש בהן מליל ראשון ואילך... שמקטף בהן העיסה בשעת עריכה 

  .) דהוה ליה מצה עשירה,ידי חובת מצה
 .)לפי שהקיטוף הוא דבר מועט ואיה ממהרת להחמיץ על ידי כן (ד"ס כדלעיל ,להחמיץ ממהר שאיו אףוהייו ש

 .שהיא מצה עשירה, מכל מקום אסור לצאת ידי חובתו במצות הקטופות במי פירות
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  : והיא נקראת מצה עשירה,51 אינו מתבטל בה, דכיון שהקיטוף אינו מעורב בתוך המצה.גביהן

  המנהג שלא ללוש במי פירות

 לפי ,52 אבל כבר נהגו במדינות אלו להחמיר שלא ללוש אפילו במי פירות בלבד, וכל זה מעיקר הדיןז
  .54 כל שהוא53שחוששין שמא נתערב בהם מים

 שחוששין אם נתיר לו לאכלה שמא ,56 אין אוכלין אותה בפסח,55 אפילו אפאה מיד,ואם עבר ולש
  .57 לפי שלא יעלה על דעתו לחוש שמא נתערב בהם מעט מים,פעם אחרת לא יאפה מיד

  .58 אם לא לחולה או לזקן הצריכים לכך,ואין לשנות המנהג

 ולא עוד אלא שהן ממהרין להחמיץ יותר , שמעיקר הדין מי פירות הן מחמיצין59 שאומרכי יש מי

______________ 
 .)והוי בעין ולא תבטל, ייו כיון שאיו מערבו תוך המצהה... והא דאסור לקטף  (שם י"ח 51
ואי  (ג ק"ס משה דרכיכתב ה, )המהג הפשוט הוא ללוש במי פירות בלא תערובת מים כלל(י "על מה שכתב הב 52

  .)ובמדיות אלו אין והגין ללוש במי פירות (ד"ס א"רמ .)לא ראיתי מהג זה במדיות אלו מימי
ובמדיות אלו שאין והגין כלל לאכול מצה עשירה בערב פסח (ג "תמד ס' כדלעיל סי, ם בזהוגם בערב פסח זהרי

תבשיל העשוי מחמשת המיים שתבשלו במי ] ... בערב פסח[אבל מותר לאכול (ב "תעא ס' וסי). ואילך' משעה ה
 אבל כבר תבאר בסימן ,וכל זה במקומות שוהגין לעשות מצה עשירה(ו "וס, )להוהגין היתר במי פירות, פירות
  ).שבמדיות אלו אין והגין כלל לעשות מצה עשירה, ב"תס

  בקל יתערב מים בעת החליבהם כן חלב גל ידיוע... קרוב לודאי שתערב מעט מים  (ז 'ע הגדול שבת 'הל ל"מהרי 53
 .)יזהרדחיישין שמא תערב מעט מים ולא יוכלו ל (ה"ס לבוש ). וכן שמן ודבש הגין לאסור...

 .) הרי אלו מחמיצים, אפילו כל שהוא,מי פירות שתערב בהם מים (ג"ס כדלעיל 54
 .)ויאפה מיד (ג"ס כדלעיל ,מים בו כשעירב אפילו הדין מעיקר מותר שבזה 55
ודווקא ללוש בהן  (ו- ה"ש הלבוש בס"והוא מ). ומדברי הלבוש משמע דאפילו בדיעבד יש לאסור (ז ק"ס שבת עולת 56

, שחמץ במשהו, אבל חטה המצאת בדבש או ביין וחומץ אפילו בתוך הפסח ... מצה הגו בהן איסורעיסה של 
ואילו אם , והייו שבחטה המצאת בדבש מתירין בדיעבד).  ובלבד שלא תערב בהם מים.אפילו הכי מתירין אותו

 .לש בהן עיסה הגו לאסור אף בדיעבד
 ). אם תירם לו לאכלם בפסח, פעם אחרת לכתחלהשלא יעשה כן(י "טעם זה הובא גם לקמן ס 57
 .) אם לא בשעת הדחק לצרכי חולה או זקן הצריך לזה,ואין לשות (שם א"רמ 58
ביין (י שם "ופרש, )עיסה שילושה ביין ושמן ודבש אין חייבין על חימוצה כרת(א , כדאמר ריש לקיש פסחים לה 59

 ולא הוי חמץ גמור אלא ,אין חייבין על חימוצו כרת קאמר (לשיןה אין " דא, ובדף לו). דלא תן בה מים, ובשמן
  . הרי שמי פירות בלא מים עושין חמץ וקשה).כלומר רע, חמץ וקשה הוי
הי דחמץ (א , ואמרין במחות ד). תפוח שרסקו ותו לתוך עיסה וחמצה הרי זו אסורה(ב "י מ"וכדתן תרומות פ

  ). כלומר חמץ שפל, לשון רעוע, וקשה(י "פירשו). וקשה מיהא הוי, גמור לא הוי
 אין  ...אפילו היחן כל היום עד שתפח כל הבצק הרי זה מותר באכילה (ב"ה ה"פ ד"הראב הובאה דעה זו בדברי

 אבל וקשא הוי מיהת , דהי דאין עושין חמץ גמור ואין חייבים על חמוצו כרת,ולא הכל מודים בו דבר זה פשוט
  ).וכמו שכתב בתחילת השגתו, י"ד על דעת רש"כיון הראב (פירות שמי ש"מ ה"ד א"ס ח"פרפירש הוכפי ש, )ואסור

 מכל מקום אין חימוצה חימוץ ,אף למחמירין בכל מי פירות מעיקר הדין (א"ס תסג 'סיוכן הובאה דעה זו לקמן 
  ). ואיסורו מדברי סופרים, אלא וקשה,גמור

... י "ופירש רש (ש"והרא ה"ד א"ח ס"הפראלא כפי שפירש , י"ברי רשד בד"ל כפירוש הראב"ואף דאן לא קיי
).  דמי פירות אין מחמיצין... אלא ,לא קיימא לן ככל הי תאי ואמוראיואן  ...ושיטה זו היא היותר כוה אצלי 

  ).27הערה (ותבאר לעיל 
, "שמא תערב בהם מים כל שהוא"פ חוששים בזה "לכן עכ, וקשהכיון שיש מי שאומר שהוא חמץ , מכל מקום

ועל ידי ... בקל יתערב מים (ל שם "וכמבואר במהרי, " שמא פעם אחרת לא יאפה מיד,אם תיר לו לאכלה"ו
 דבלא מים מקדמת ומחמצת רש דפי,י"י לא רצה לעשות הלכה למעשה דלא כרש" הלא ר,סחיטת מי פירות מי

  ). מחמץ וקשהואין יכול לשומרו
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 , ועיסה שנילושה בהן דינה כדין עיסה שנילושה במי פירות עם מים לפי סברא הראשונה,ממים
  :60 מדברי סופריםו אלא חמץ נוקשה ואיסור,אלא שאין חימוצן חמץ גמור

  .61 בעודן חמין,לאחר אפייתן רק , ואפילו לקטף המצות אין נוהגיןח

 גזירה שמא יקח אותה למצות , אפילו לאחר אפייתן,ויש נוהגין שלא לקטף בשני ימים הראשונים
 לפי שהמצה שאדם יוצא בה ידי חובתו צריך שלא יהיה בה תערובת שום טעם , והן פסולות,מצוה

 .62ג את טעם המצה שאם יש בה תערובת טעם אחר אותו טעם הוא מפי,אחר אלא טעם מצה בלבד
  :63ב"א סעיף י"עיין סימן תס

 אין , אף על פי שנתרככה החטה,64 חטה שנמצאת במי פירות שלא נתערב בהם שום מים בעולםט
 לפיכך אם נתבשלה החטה עם המי פירות . שהרי מי פירות אין מחמיצין,לחוש בה שמא החמיצה

  .65בתוך הפסח ונתנה בהם טעם אינה אוסרתן

 אף על פי כן אנו תולין שמחמת ,66 והביקוע הוא סימן חימוץ,היא מבוקעתואפילו אם החטה 
 שהרי אף עיסה שנילושה במי פירות בלבד היא ,שנישרית הרבה בתוך המי פירות נתפחה ונתבקעה

 ולא אמרו שהביקוע הוא . אלא שאין זה חמץ שאסרה תורה, ומתחמצת כשהיא שוהה הרבה67נתפחת
 או אפילו חטה , או במי פירות שנתערב בהם מים,נמצאת במים אלא בחטה ש,סימן חימוץ גמור
______________ 

אבל חכמים  . שאין זה חמץ כלל, ומותר לאכלו בפסח מן התורה,קרא חמץ וקשה (כ"ס תמב 'סי כדלעיל 60
 .)אסרוהו באכילה ובהאה

 .) רק לאחר אפייתן בעודן חמין,ואפילו לקטוף המצות אין והגין (ד"ס א"רמ 61
מהאי , יה שום דבר על המצות בימים ראשויםוכן מהג העולם שלא להטיח אפילו לאחר אפ (ב ק"ס סוף י"ח 62

, ק ב"וכמו שכתבתי סוף ס, משום גזירה דמצה עשירה, גם בזה הגו איסור בלילות ראשוות (ח ק"וס, )טעמא
 .)ש"עיי

 שותין בה , לפי שהן מפיגין את טעם המצה, ולא במרק, אבל לא בשאר משקין ומי פירות,ולא ישרה אלא במים" 63
 כיון שלא תבשלה בהן אלא ,יש אומרים שאף היין ושאר משקין אין מפיגין טעם המצה(ג "יוס, "טעם שלהם
  ). העיקר כסברא הראשוה ...ששרית בהן

 ושאר ושמן ביין הללו הפירורין את ולש חזר ... ר כךואח ,כתקוה שאפית מצה( ח"ס תעא 'סי לקמןועוד תבאר 
 שכבר כיון לומר יש כי ,עשירה מצה קראת היא אם להסתפק יש , כךראח טגן ולא בשלן ולא ,פירות ומי משקין
 אפייה בשעת דהייו לחם שעשית שבשעה ,עוי לחם לה קורא אי כן פי על אף תעשרה כך שאחר אף בעוי אפית
 ופקע ,שהיתה ממה שתית הרי פירות במי אותה ולש חזר ר כךואח שתפררה כיון לומר יש או ,בעוי היתה
  ).עשירה מצה ועשית הראשון שמה הממ

  ).57הערה (תסא ' סיכום דיים אלו לעיל סי
 .)מותר, חטה שמצאת בדבש או ביין וחומץ (ו"ס ע"ושו טור 64
פ " אע, אם איה מבוקעת ממש ...חטה או שעורה שמצאת בתבשיל בפסח(ה "תסז סכ' כי אף שתבאר לקמן סי 65

 ויש חולקין על זה...   אם יש בו ששים כגדה, יש מתירין התבשיל אפילו באכילה,רככה והיא קרובה להתבקעשת
פ שלא תבקע " אע, הרי זה חמץ ודאי מן התורה, שכל דגן שתרכך במים כל כך עד שהוא ראוי להתבקע,ואומרים

  ).ואין לשות, מדיות אלווכן המהג פשוט ב ...  לפי שבודאי יבא לידי חימוץ תיכף ומיד,עדיין
  .אפילו תבשלה בהם ותרככה, מכל מקום כאן מי פירות אין מחמיצין

 ואם כשבדק התבלין מצא בהם חטה(ט "תבאר לקמן סי, כ כשמצאה בתבלין"משא, והייו כשמצאה במי פירות
 ).104הערה (ושם תבאר , ) שורפה, מלוחלחת ותרככה ותבקעה...

 , ובודאי יחמיצו תיכף ומיד חימוץ גמור,שהביקוע הוא סימן שהן קרובות להחמיץ (א"ס תסז 'סי כדלקמן 66
 .)שחייבין עליו כרת

 ומותר , אין זה חמץ, אפילו שהתה כל היום בלא עסק עד שתפחה,עיסה שילושה במי פירות (א"ס כדלעיל 67
 .)לאכלה בפסח
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 שמן הסתם כל ביקוע , בידוע שהיתה כבר במים ונתבקעה שם,נגובה ויבשה שנמצאת בקועה
 ואין חוששין .68 תולין שנתבקעה לאחר שנפלה לתוכם, אבל כשנמצאת במי פירות.הוא מחמת מים

  :69חזיקין איסור מספק שאין מ,שמא כבר היתה בקועה קודם שנפלה לתוכם

 אף על פי כן אין להחמיר ,70 אפילו למנהגינו שאנו חוששין בכל מי פירות שמא נתערב בהם מיםי
 כי חששא זו אינה כדאי אלא לאסור לכתחלה שלא ללוש בהם עיסה ושלא ,71בחטה הנמצאת בתוכם

אין אנו  ו.72 אבל בדיעבד לא היה כדאי לאסור בשביל חששא זו,לעשות מהם תבשיל עם קמח
 .73 אם נתירם לו לאכלם בפסח, אלא כדי שלא יעשה כן פעם אחרת לכתחלה,מחמירין אף בדיעבד

  :74 אין להחמיר בדיעבד, כגון חטה שנפלה לתוך מי פירות,אבל בדבר הנעשה מאיליו

  יין צמוקים

ר  כי המים ששרו בהן הצמוקים נשתנו מברייתן לאח, דינו כמי פירות לענין חמץ75 יין צמוקיםיא
 ולכך מותר לומר עליהן קידוש היום .76שנתנו בהן הצמוקין טעם יין ונתהפכו להיות הן עצמן יין

  :77ב"ש בסימן ער"כמ

______________ 
 , משום דמי פירות אין מחמיצין,י כן שריא" ואעפ,משמע דמיירי בחטה בקועה (זה וכל ה"ד ו"סט תסז 'סי ח"פר 68

אלא ,  דלאו מילתא דפסקא היא דכל חטה שתבקעה שהיא קרובה להחמיץ.ואפשר שתבקעה מחמת היין והחומץ
ת מחמת  ודאי מוכחא מילתא דמתבקע, אי חזין שתבקעה,דכל חטה שמצאת בתבשיל או פל עליה מים וכיוצא

 אין לו לומר דמעלמא אתיא הי ,י שאו רואין אותה מבוקעת" אעפ, כגון שפלה למי פירות, אבל בעלמא.חימוץ
 ומחמת המי ,אלא יש לו לומר שפלה שלימה ליין וכיוצא,  דאחזוקי איסורא לא מחזיקן,ביקועה מחמת מים

 .) ואין לה שום חימוץ,פירות תבקעה
  .)הערה קח(ושם סמן , ט"סי תכט 'סי יללע גם וראה .שם ח"פר 69
 .)שחוששין שמא תערב בהם מים כל שהוא (ז סעיף כדלעיל 70
אבל חטה המצאת בדבש או ביין וחומץ אפילו  ... ודווקא ללוש בהן עיסה של מצה הגו בהן איסור (ו- ה"ס לבוש 71

 ). מים ובלבד שלא תערב בהם,אפילו הכי מתירין אותו, שחמץ במשהו, בתוך הפסח
ומדברי הלבוש משמע דאפילו בדיעבד יש . אין לאסור בדיעבד, וגם לדידן דמחמירין במי פירות (ז ק"ס שבת עולת 72

 .אלא שמכל מקום הלבוש אוסר, הייו שבעצם לא היה כדאי לאסור). לאסור
 .)שחוששין אם תיר לו לאכלה שמא פעם אחרת לא יאפה מיד (ז"ס כדלעיל 73
 אבל אם הוא בא , הייו שלא לעשות התערובות בידים,דמה שאו מחמירין במי פירות (ב ק"ס תסג 'סי ז"ט 74

 .) שבקין ליה אדיא דמותר,ממילא
 .מתי הוא שוה לדין יין עבים, וכאן בא לבאר דין יין צמוקים. ה דין יין עבים"כבר תבאר לעיל ס 75
דיו כדין היין היוצא מהעבים שלא , יקרו מיםי שע"וראה לי שאעפ (והה ה"סד ב ,לד חמץ במאמר ץ"רשב 76

ולפי זה דיו כמי ... שהמים שתו מברייתן כששרו בהם הצמוקים ... ואין דיו כדין יין מזוג , תערבו בו מים
  ).ואיו משתה מיין העבים לעין זה כלל, פירות שאין מחמיצין

 לעין מי ם על יין של צמוקים שהוא כיין של עביןב דוראמצאתי בתשובה על שם הר (רב 'סי א"ח ט"מבי ת"שו
 ב דוראן וכתב הר... כי המים ששרו בהן הצמוקין שתו מברייתן אחר ששרו בהן הצמוקין ,פירות שאין מחמיצין

  .) הוא כיין של עביםם שיין של צמוקי,ל באגרת חמץ שחבר"ז
 ' ר שמצא בתשובה משם הרב,ח"ר'  בתשובותיו סיה"שכן כתב הרב אבא מארי זלה(ב ' ח סי"ב או"ט ח"ת מהרי"שו
 כי המים ששרו בהם הצמוקים , על יין צמוקים שהוא כיין עבים לעין מי פירות שאין מחמיצים,ל"אן ז]ר[דו

 בדק הובא ב.) כן יין צמוקים הוא כיין של עביםתב ככראן הז]ר[דו'  ובאגדת חמץ שחבר הרב ר...שתו מברייתן 
  .הגהות ווכתב ה"ד הבית

כדלעיל (שעל ידי מה שהוא תוסס עשה המים כמו היין עצמו , במכל שכן למים שביין בעבים, ומזה למדו הפוסקים
 ).ה"ס

ימים ותוסס '  דהייו שכותשים עבים יבשים וותים עליהם מים ושורים אותם בהם ג,יין צמוקים (ז סעיף 77
 .) מקדשים עליו,ועשה יין
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 כיון , אלא שנכמשו ועדיין כל כחם בהם, שהם ענבים שלימים, במה דברים אמורים בצמוקיםיב
  .ממש לפיכך כחם חזק להפך את המים שנשרו בהם להיות כמו יין ,שלא נדרכו מעולם

 אפילו אם הוא בענין , ואחר כך נתן מים על החרצנים,78אבל ענבים שנדרכו ונעצרו בגת על ידי קורה
שהרי .  אלא הרי הן כיין מזוג במים, אף על פי כן לא נתהפכו להיות יין ממש,שמותר לקדש עליהן

עית היא  שהרבי, מצא ארבעהאחר כךאין מקדשין עליהן אלא אם כן נתן עליהם שלשה מדות מים ו
 והרי זה כדרך מזיגת היין שאין שותין אותו כשהוא חי אלא ,79יין שיצא מן החרצנין לתוך המים

 חזק כל כך להפך את המים , ולא כח החרצנים, ואין כח היין.חלקים מים ואחד יין' מוזגין אותו ג
  :80 והרי דינם כיין מעורב במים לענין חמץ,להיות כמו יין ממש

 אין כחם חזק , אפילו בעודן שלימים שלא נסחט מהם כלום,חוץ מן הענבים ושאר כל הפירות יג
 אלא דינם כמי פירות עם מים אם נסחט ,להפך את המים שנשרו בהם להיות דינם כמי פירות בלבד

 כיון ,דינו כמי פירות עם מים) ד"שקורין מע( וכן משקה העשוי מדבש .לתוכם מוהל מהפירות

______________ 
 אבל אם לא ,במה דברים אמורים בחרצים וזגים שעצרו בקורה(א "רד סי' כדלעיל סי, גלכ אם דרכו בר"משא 78

 מברכים עליו ,או פחות' מדות ומצא ג'  אפילו תן עליהם ג, כיון ששאר בהם לחלוחית יין הרבה,דרכו אלא ברגל
  .ושם סמן, )רובה והמים בלעים בזגים ובחרצים ובמה שיוצא יש בו יין מ, שיין הוא,בורא פרי הגפן

דבתמד העשה מן , ואם כן איפוא יצא לו מזה( ט 'סי א"ח אמת זרעכמבואר ב, וכן הוא לעין דין מי פירות דידן
גם לעין זה דיש לו דין מי פירות שאים , כל שלא דרכו בקורה דיו כיין, המים שיתו על גבי החרצים וזגים

  ).מחמיצין
 רמא ...שמרי יין מברכין עליהם שהכל היה בדברו (ב , ב צו"אמרין בב,  לתוך המיםלעין יין שיצא מהשמרים 79

  ). חמרא הואתלתא ואתא ארבעה
ת דאותו יין שעושין מן "אומר ר(ה אין "ב ד, ב צז"ב' תוסכתבו ה, ולעין יין שיצא מהחרצים לתוך המים

 וליכא למימר . מברכין עליו שהכל,בעה כיון דלא רמא תלתא ואתא אר, אית ביה טעם ייןלו אפי,החרצים
 פירוש , הא בדרווקי הא בפורצי...:) פסחים דף מב( דהא אמר בריש אלו עוברין ,דפורצי עדיף משל שמרים
 כיון דלא רמא , מברכים עליו שהכלילו הכי ואפ, חשיב יותר... דהייו של שמרים ,ההיא דפורצי גרוע מדרווקי

  ).דפורצי כל שכן ,תלתא ואייתי ארבע
 שאם לא יצא , דים כשמרים,תמד שעושין מחרצים או זגים שותים עליהם מים(א "רד סי' וכן פסק לעיל סי

  ).מהם יין כשיעור מזיגה שבאותו מקום מברכים עליו שהכל
גבי תמד שותין מים על ( אות ה כח 'סי ח"או צדק צמח ת"שוכמבואר תבאר ב, הייו אם תסס ועשה מיםו 

  .)ע"ו מארבעה לאו כלום הוא לכחדל דבדליכא יין חלק א"כ קי" ואעפ... ותוסס ועשה יין רציםהח
 מערכת חמד שדי .לו 'סי ב"ח פסח קודש מקראי .ח- ז ;ה 'סי א"ח צבי ארץ .כג אות קיג 'סי ד"יו זר אבי וראה
 .ב ,כו א"ח הלכות חקרי .ובעיקר ה"ד ח אות יג 'סי ומצה חמץ

 והיין , שכבר יצא כל היין ולא שאר שם רק מעט לחלוחית,שלא אמרו כך אלא בשמרי יין( ז 'סי א"ח ץ"רשב 80
 והייו דאמרין עלה רבה לטעמיה דאמר כל חמרא דלא דארי על חד תלתא לאו חמרא ,היוצא מהם הוא יין מזוג

פייהו ולא יבישן וכד עצרת  כיון דכמישן בג, אף על פי שמוציא פחות ממדתו כשר לקידוש,ם אבל יין צמוקי.הוא
  ).תלהו פקא מיייהו לחלוחי

שאין מברכים עליו בורא פרי הגפן אלא כשיין הוא רביעית , דיו כתערובת יין ומים, והייו שיין חרצים או שמרים
  .דיו כיין ממש, כ ביין צמורים שתסס"משא. מהמים

' עבים יבשים וותים עליהם מים ושורים אותם בהם ג דהייו שכותשים ,יין צמוקים(ז "ערב ס' וכן הוא לעיל סי
  ). מקדשים עליו,ימים ותוסס ועשה יין

והערה (ז "תעב סכ' יתבאר לקמן סי, או בלי תסיסה, עם תסיסה,  שאפשר לשרות בו הצמוקיםולעין שיעור המים
 ).קצח
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  :81שעיקרו מים

 ששורין אותן במים תחלה ואחר כך סוחטין אותם ויוצא מהם ,עושין מצימוקין אבל דבש שיד
 הרי , ואחר כך מבשלים את המים הנסחטין מהם עד שנעשה דבש,דובשם עם המים שנבלעו בהם

  :82 לפי שהמים שבו נשתנו מברייתן על ידי האור להיות דבש,דינו כמי פירות בלבד

  שומן מהותך

 אפילו אם מיד לאחר שהדיחוהו להכשירו מדמו בעודו ,83רות בלבד שומן מהותך דינו כמי פיטו
 לפי , אף על פי כן אין לחוש, ונמצא שיש בו תערובת מים,מלוכלך במים שמוהו בקדירה להתיכו

  .84באילפס בישול יפה נשרפו המים בבישול והלכו להם לגמרי] או[שכשנתבשל שומן בקדירה 

 בין , בין שעדיין הוא לח וצלול,85 באילפס שהתיכוהו בוומכל מקום אם נמצאת חטה בשומן כשעודנו
 שיש לחוש שמא נפלה החטה . אם התיכוהו בתוך הפסח יש לאוסרו,שכבר קרוש שם בתוך האילפס

 ,86 בעוד שהיו בו צחצוחי מים מהמים שהודח בהם,לתוכו באילפס כשעדיין לא נתבשל בישול יפה
 שחמץ בפסח ,סר כל השומן שבאילפסואז נתחמצה החטה במהרה קודם שנתבשלה שם ונא

  :87במשהו

 אפילו , ובאותו כלי נמצאת חטה בתוך השומן, אבל אם הוריקו השומן מהאילפס לכלי אחרטז
 . הרי זה מותר, ונפלט לתוכו טעם החטה, ואפילו אם עדיין הוא רותח,הוריקוהו לתוכו כשהיה רותח

______________ 
 ז"ט .)דעיקרן מים, בש המבושלין דמותר ליטול ידים בשעת הדחק בשכר או במי דוכל שכן (ב"סי קס 'סי א"רמ 81

 שהיא ...חת  ומצא בו חטה א,ד לשתות" הביא משרת כלי עם דבש הקרא מעחתפעם א( יח ק"ס תסז 'סי
  ).תחמצה

  ). שהרי עיקרן מים,]מהן לידים[ וטלין ,ושכר) ד"שקורין מע(במי דבש ( ו"סטקס '  סילעילוכן הוא 
 ששורין את הצמוקים ,ותר ללוש את העיסה בדבש שעושים בצמוקיםאם מ (ב 'סי ח"או ב"ח ]ט"[מהרי ת"שו 82

 ל ידי שהמים שבו שתו ע, בזה הדבשל וחומרורואה אי שהדברים ק... במים וסוחטים אותם ומבשלים אותם 
  .ו ק"ס א"מ הובא ב.) הייןל ידיהאור שוי רב טפי משיוי שע

  .ו ק"ס סוף א"במ הובא .)מיצין ואין מח, העוף מי פירותתושמוי (רצא 'סי רוקח 83
 .)דים כמי פירות שאין מחמיצין... והשומן  (א"ס תסו 'סי לקמןוכן הוא 

 לכן לא אסר ... דהכל הוא בכלל מי פירות ,ושומן של אווז מי מי פירות הוא (קכב 'סי הראשון צדק צמח ת"שו 84
וליכא להחמיר מטעם דאי אפשר שלא . השומן הזה שמצאו גרעין חטה בתוכו מטעם דמי פירות אין מחמיצין

 משום דאף ... ומי פירות עם מים ממהרין להחמיץ טפי ,שאר מעט מים בשומן מן ההדחה שהדיחו אחר המליחה
 מכל מקום אחר שתבשל השומן באלפס , ששאר מעט מים בשומן אחר הדחה אחרוה,על פי שהאמת כן הוא

 .) ולא שאר מאומה מן המים בין השומן,מרי שרפו המים בבשול ואזלי להו לג,בשול יפה
 שעדין לא כלו המים ,יש לחוש שמא כשעדין לא היה מרתיח השומן יפה( ועכשיו אבוא ה"ד ז"סט תסז 'סי ח"פר 85

 ,ועכשיו בפסח ותת טעם במשהו,  והחמיצה החטה,ומי פירות עם מים ממהרים להחמיץ,  פלה אז החטה,לגמרי
 ).ואסרה כל השומן

 דהייו כשאו מוצאין איסור במקום ,שכל האיסורין או דין אותן כשעת מציאתן למפרע(ב "תסז סל' קמן סיכדל 86
 ). ואומרים כאן מצא האיסור עכשיו וכאן היה כבר קודם לכן,אחד או מחזיקין איסור במקום הזה למפרע

פ שתרככה " אע,מבוקעת ממש אם איה  ...חטה או שעורה שמצאת בתבשיל בפסח (ה"סכ תסז 'סי כדלקמן 87
 , ואומריםויש חולקין על זה...   אם יש בו ששים כגדה, יש מתירין התבשיל אפילו באכילה,והיא קרובה להתבקע

ואם תערב משהו מתבשיל  ...  הרי זה חמץ ודאי מן התורה,שכל דגן שתרכך במים כל כך עד שהוא ראוי להתבקע
חטה מבוקעת (ז "וסכ, )ואין לשות, וכן המהג פשוט במדיות אלו ... אה כולם אסרים בה,זה לתבשילין אחרים

 ).שמצאת בתבשיל שהתבשל אוסר אפילו בהאה לדברי הכל
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שנמצאת עכשיו בכלי זה כבר היתה  דהיינו חטה זו ,88לפי שאנו אומרים כאן נמצא כאן היה
 ולא היתה מעולם עם השומן בתוך האילפס כשעדיין היה בו ,בתוכו קודם ששמו השומן לתוכו

 כיון שכבר , ועכשיו אינה באה לידי חימוץ על ידי השומן. ולא נתחמצה חטה זו מעולם,צחצוחי מים
  :89הלכו ממנו צחצוחי מים לגמרי כשנתבשל בישול יפה באילפס

 אבל אם נתנגב לגמרי ממי .כל זה כשלא נתנגב השומן ממי ההדחה קודם ששמוהו באילפס ויז
 הרי , אפילו נמצאת קודם שנתבשל בישול יפה, ונמצאת שם חטה,ההדחה ואחר כך שמוהו באילפס

  .90 ואין החטה באה לידי חימוץ, שאין כאן אלא מי פירות בלבד,זה מותר

 ואף שאחר כך נתנגב מלחלוחית מים שעליו ,בלעו בתוכוואפילו אם נשרה כמה ימים במים עד שנ
 אף על פי כן דינו כמי , מכל מקום המים שהיו בלועים בתוכו נתערבו בו כשהותך,קודם שהתיכוהו

 כגון , עד שיתגלו ויצאו לחוץ, לפי שהמים הבלועים אין שם מים עליהם כלל,פירות בלבד בלא מים
  .ש" ע91ו"תס'  וכמו שיתבאר בסי,ים שהודח בהםבשר יבש שמזיע בימות הגשמים מחמת המ

 אם נפלה , ואחר כך לשין אותה בשומן,אבל המצה ששורין אותה במים לאחר אפייתה וסוחטין אותה
  :92 ונשארה בתוכה מים בעין, לפי שאי אפשר לסוחטה כל כך,חטה לתוכה יש להחמיר ולאוסרה

  מלח ותבלין

  .94 שהמלח אינו מתולדות המים,93 לחלוחית היוצא מהמלח דינו כמי פירותיח

 דינו ,96 אבל מלח שלנו שמבשלין אותה ממים,95במה דברים אמורים במלח שחופרין מהקרקע

______________ 
 לפי ,תולין להקל לומר לאחר שחתכה ממה המצה פלה החטה לתוך מצה אחת מהן (ז"סל תסז 'סי כדלקמן 88

 ולא פלה מעולם לתוך עיסה ,היתה בתחלה כשפלה כאן ,שאו אומרים כאן מצאת החטה עכשיו במצה זו
 .) שאין מחזיקין איסור ממקום למקום,הגדולה

 .ה שאל הרב"ח שם ד" הובא בפר.שם צדק צמח 89
 .) דהא המים שהודח בו כבר תגב,דאין להחמיר בהא (ו ק"ס א"מ 90
 .המים שהודח בהן קודם מליחתו כי הוא מזיע מכח ,זיעת בשר יבש שמזיע בימות הגשמים דיה כמים (ז סעיף 91

 אין דיה כמים אלא כמי , אף שהיא באה מכח המים, שזיעת החומה ובשר יבש, על זה ואומריםויש חולקין
כ כאן "משא. אם יש להם דין מי פירות, והייו שהמחלוקת לקמן שם היא אחרי שתגלו ויצאו לחוץ). פירות
 .להם דין מי פירותבודאי יש , ושארו מים בלועים בתוכו, שתגב

 יש , ופל לתוכה חטה, בשמןן לשין אותר כך ואח,םאך במיי טיגון ששורים המצה במים וסוחטין אות (שם א"מ 92
 )ל כך לסוחטן כי אפשר דא, דשארים בתוכו מים בעין,להחמיר

 לדבריו מההיא וקשה.  מי פירות בתערובת מים אין מחמיציןלו אפי...ל "יסוד רב אלפס ז (יג 'סי ב"פ ש"רא 93
 אלמא מוכח בהדיא דמי פירות עם , במשחא ומילחא שרי, ותיקא במיא ומילחא אסיריןדאמרי) ט ב"דל(דלקמן 

 ולאו . ותיקא במילחא ומשחא שרי,ויש מביאין ראיה דמלח איו גורם חימוץ מהכא (כג 'וסי, )המים מחמיצין
 .)לושה במי פירות המלח לבדו איו גורם החימוץ אבל אם י, דמלח ממהר החימוץ כשילושה במים,ראיה היא

 ואיו , כי המלח מתולדת המים הוא,מצאתי כתוב שאם מצאת במלח חטה מלוחלחת מחמיץ (הסימן בסוף טור
 ח"פר .) אלמא דמי מלח הוי בכלל מי פירות, דהא שרין ותיקא במשחא ומלחא,ראה לי ואיו .בכלל מי פירות

 .) דמילחא הוי מי פירות,ש גם כן כדעת הטור בו" שדעת הראמציו למדים שראה (ז"ס
 אוכלין טומאת 'הל ם"רמב .) ולא מכשיריןמטמאין] לא[ ]שימוחו [=חומוהמלח שת (ח"ה ג"פ מכשירין תוספתא 94
ם בפרק "ומצאתי להרמב( שם ח"פר .) לא מתטמאין ולא מכשירין,והמלח שמחת הרי הן כמי פירות (ב"ה י"פ

והוציאו ,  אלא הוי כמי פירות שאין מכשירין, שכתב דמלח לא הוי תולדת המים,כות טומאת אוכליןעשירי מהל
 ).מהתוספתא
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 ואף על פי כן יש לחוש גם .99 והעיקר כסברא הראשונה. שדינו כמי פירות98 ויש אומרים.97כמים
  :100ה" כמו שנתבאר בסימן תנ,לסברא האחרונה

 שמא יש חטה ,103 קודם שיתן מהם לקדירה בפסח102 והמלח101 כל אדם יש לו לבדוק התבליןיט
  .בתוכם ותתחמץ בתוך הקדירה

 אם הוא 104 שורפה, אפילו היא מלוחלחת ונתרככה ונתבקעה,ואם כשבדק התבלין מצא בהם חטה
 דכיון שהם יבשים לא נבלע בהם כלום , והתבלין מותרין אפילו הוא תוך הפסח.משעה ששית ואילך

  שלוםבריד

 
 אפילו לדעת ,וראה לי לומר דבמלח שלו שמבשלים אותה ודאי יש לחוש (ד ק"ס משה דרכיחילוק זה תבאר ב 95

במלח שלו יש לחוש לדברי הכל שדיו ואילו , והייו שמפרש שהמחלוקת היא במלח שחופרין מהקרקע). הטור
  .כמים

 ם כן א.ל" דמלח שלו שמבשלין אותו ממים ודאי מחמיץ עכרכי משה בדבוכת (ז ק"ס סוף א"מאמם כתב עליו 
ע איו "ו אבל בטור משמע לכאורה דמלח שחופרין מהקרקע לכ.מוכח דפלוגתייהו במלח שחופרין מהקרקע

 כי המלח מתולדת המים ,וב שאם מצאת במלח חטה מלוחלחת מחמיץמצאתי כת(ש הטור " והוא ממ.)מחמיץ
דיו כמי פירות " מלח שחופרין מהקרקע"ואילו , "תולדת המים"הרי שהמחלוקת היא רק במלח שהוא , )הוא

  .לדברי הכל
 אבל ,וכל זה במלח שאיו מבושל(ח "שיח סי' תבאר לעיל סי) לעין בישול בשבת(החילוק בין שי סוגי מלח אלה 
 ). בישול במיםל ידימלח שלו שמתקים אותו ע

  .שמייצרים אותו על ידי אידוי מי ים 96
 שהרי כשהמלח ,מבררים את המלח קודם הפסח מפי החיטים שבתוכו ('הא ה אות ה"פ מיימויות הגהות 97

 ).בתשובות. תלחלח כס מעט בחטה ומתחמץ
 .)דמי מלח הוי בכלל מי פירות (הסימן בסף טור 98
כי כשהמלח מתלחלח הוא כס מעט מעט בחטים , יש לברר המלח קודם פסח מחטים שלא יהיו בתוכו (ז"ס ע"שו 99

  .)ומתחמץ
שהעיקר (א "תה סל' לעיל סי).  והרי דיו כמים,במלח שלו שמבשלים אותו ממים(ד "תסג ס' וכן הוא לקמן סי

והמלח אם ריסקן עד שעשו מים וטלין מהם (ד "יקס ס' סי). הוא שהמלח אין לו דין מי פירות אלא דין מים
 .ח סוף הסימן"וראה פר). יש אומרים שאין טילת ידים אלא במים ולא בשאר משקין ומי פירות(ו "וסט, )לידים

 שכשהם מעורבין , שיש אומרים שהמלח דיו כמי פירות... והגין שלא ליתן מלח תוך עיסת המצה (כט סעיף 100
 .) היא ממהרת להחמיץבעיסה שילושה במים

 אפיית 'הל ל"מהרי .)וצריך אדם לבדוק מלחו ותבלין ופלפלין שלא יהיה בהן חיטין מלוחלחין (רעא 'סי רוקח 101
 סוף א"מ ). כמו המלח, התבלין לצורך הפסחם כןואמר שיש לברור ג, ל"י סג"וכן דרש מי מהר (סא 'ע המצות

מיי תבלין כיון שהם פירות אים מחמיצין  (יג ק"ס סוף י"ח. )ל יש לברור התבלין" רשתבכ (ל"רש בשם ז ק"ס
כדי שלא ישים חטה או שעורה תוך , אך לכתחלה יש לברור אותם קודם שותן אותם לתוך התבשילין... כלל 

 .)והוא פשוט, התבשיל
 ולראות שלא הגו לברור המלח(טו אות ב ' ש סי"הלכות ומהגי מהר. י שם" הובא בח.)לבדוק מלחו (שם רוקח 102

 ).הגו לברור המלח ולראות שלא יהא בו שום חטהוכן ... ש "דרש מהר(ל שם "מהרי). יהא בו שום חטה
 .)קודם שותן אותם לתוך התבשילין (שם י"ח 103
  .הייו כיון שהיא מלוחלחת ותרככה או תבקעה 104

 , אף על פי שתרככה החטה,לםחטה שמצאת במי פירות שלא תערב בהם שום מים בעו(ט "ואף שתבאר לעיל ס
והרי גם התבלין ). ואפילו אם החטה היא מבוקעת ...  שהרי מי פירות אין מחמיצין,אין לחוש בה שמא החמיצה

  ).מיי תבלין כיון שהם פירות אים מחמיצין כלל(ק יג "י ס"כמבואר בח, יש לו דין מי פירות
חטה גובה ויבשה (כמבואר לעיל שם ,  ויבשה בין התבליןכ אם מצאה החטה גובה"משא, הייו דוקא במי פירות

 אבל כשמצאת . שמן הסתם כל ביקוע הוא מחמת מים, בידוע שהיתה כבר במים ותבקעה שם,שמצאת בקועה
  ). תולין שתבקעה לאחר שפלה לתוכם,במי פירות

 שהוא עומד בעיו ואיו ,חמץמדברי סופרים אפילו פחות מכזית  (ח"סכ תמב 'סי כדלעיל, ועל כן צריך לשרפה
 .) גזרה משום כזית, חייב לבערו,מודבק לדבר אחר
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  :ה בתוכה כמה ימים אפילו שהת,105מן החטה

 יש לחוש בה שמא נכנס בה לחלוחית המלח מעט מעט עד , אבל אם מצא חטה במלחכ
 שכן דרך המלח לבלוע ממאכל המונח , ואחר כך נפלט ממנה לחלוחית לתוך המלח.106שהחמיצה

  .107אצלו

 והשאר .108 דהיינו כרוחב גודל סביב לה,לפיכך צריך ליטול ולהסיר מהמלח מקום מגעה של החטה
 טוב להחמיר ,אבל אם היה בתוך הפסח .109 ואינו חוזר וניעור בפסח. אם הוא קודם הפסח,מותר

 אין , אפילו מצא חטה אחת בחבית מלאה מלח,לכתחלה להשהות כל המלח עד לאחר הפסח
  .110להסתפק ממנה בפסח לכתחלה

______________ 
 שם י"ח .) דהא יבשין הם, ופשוט דשרי בדיעבד אם מצא בהם חטה.ל יש לברור התבלין" רשכתב (שם א"מ 105
 .)א"כמו שכתב המ, וגם הם יבשים, כיון שהם פירות אים מחמיצין כלל, מיי תבלין(
כי כשהמלח  (ז"ס ע"שו ).שהרי כשהמלח תלחלח כס מעט בחטה ומתחמץ ('הא ה אות ה"פ ותמיימוי הגהות 106

  .)מתלחלח הוא כס מעט מעט בחטים ומתחמץ
 .ומחמיץ את החטה, שהעיקר כדעת הסוברים שהמלח דיו כמים, ח"וכדלעיל סי

 .מלח יבש איו בולע... חבית ע אם מצא חטה בחבית מלח בפסח אם אוסרין כל ה"וצ(ק ז "א ס"מסתפק בזה במ 107
 משמע קצת , לעץהמשום דאין מליח' ח דחולין כתבו דמלח התון בקערה של בשר כו"ש פ"ורא'  בתוס...ומיהו 

  ).דאם היה מוח אצל מאכל בולע
 אבל לא מן הכלי שהוא ,שאין כח במלח אלא להפליט מוהל מן האוכל שהוא רך(ו "תמז סכ' והייו כדלעיל סי

יש מי שאומר שהמלח יש לו כח ... ואין המלח מפליט מה שבלוע בתוך הכלי ( ו"סו, )הערה רלד(סמן שם ו, )קשה
  ).להפליט מה שבלוע בתוך הכלי

 .אפילו ביבש, "שכן דרך המלח לבלוע ממאכל המוח אצלו", )ולעיל שם, כאן(והייו שרביו מסיק 
, שמליחה אוסר כדי קליפה וצלי אוסר כדי טילה, וסקיםמסקת הפ, )ח- והערות ז(ה "תמז ס' תבארה לעיל סי 108

 ).וכאן במלח עצמו מחמיר גם במליחה כרוחב גודל. שהוא כרוחב אגודל
 , הרי הוא כמי שאיו בעולם כלל,דכיון שגוף האיסור בלול בגוף ההיתר ותבטל בתוכו (ב"סכ תמז 'סי כדלעיל 109

 .) כסברא הראשוה והלכה... ויש חולקין .ואיו חוזר ויעור בפסח
צאתי  וכן מ, וישמרו עד אחר הפסח, דלכתחלה יש להחמיר שלא להשתמש בכל החביתראה לילכן  (ז ק"ס א"מ 110

  .ק יג"י ס"הובא בח). ה ישליך סביבו כדי טילרב פסח אם מצא בעוא הדין וה. סביבו ישליךה אבל כדי טיל.כתוב
ואילו קודם הפסח , שאז אסר כולו בתוך הפסח(ה בכל המלח והייו שיש להסתפק אם תפשט טעם החטה החמוצ

ויש להחמיר בשי ). שאיו בטל בששים, שאז גם קודם הפסח אסר(או רק כדי טילה , )בטל בששים ומותר
  .ק מג"וראה שער הציון ס. וקודם הפסח אוסר כדי טילה, והייו שבתוך הפסח חוששים שאוסר כולו, הצדדים

 אלא אוסר איו ,בו סולדת שהיד חם מצה בככר שגע בו סולדת שהיד חמץ ככר(ה "תמז ס' סיואף שתבאר לעיל 
  .)משהו אפילו כלל חמץ טעם לשם פלט לא שהרי ,באכילה אפילו מותר והשאר  ...מגעו מקום

ורק  (וכול לאסור ,שמויות בו שייך שאין בפסח חמץ באיסור מחמירים שאין הוא שהעיקר, ג"ס תסז 'סיוכדלקמן 
  ).347הערה (ותבאר לקמן שם ). בבשר החמירו

שתבאר לעיל , וכעין זה מציו לעין מצה שתכפלה בתור. מכל מקום כאן במלח החמירו לאסור הכל בתוך הפסח
יש בו חשש  מסיר מקום הכפל ש, אפילו בערב פסח משש שעות ולמעלה,אם הוא קודם הפסח(ז "תסא סט' סי

אבל  ...  ושאר המצה מותר באכילה ... דהייו כרוחב גודל סמוך למקום הכפל,ומסיר עוד מקום מגעו ... חימוץ
  ). מחמירין לאוסרה כולה, אפילו לא תכפל אלא משהו ממה,מצה שאפית בתוך הפסח ותכפלה בתור

וגם אם ,  ולכן אין לאסור להשהותו,הוא חשש רחוק מאד, אלא שהחשש שהחטה החמיצה ותפשט הטעם בכולו
שהרי אין שם שמוית ולא רוטב שיוליך טעם (א "כדלקמן סכ, תו בתוך הקדרה אין לאסור המאכל שבקדירה

  ).החמץ בכל המלח
וגם אם . הן בתוך הפסח והן קודם הפסח, צריך להסיר ממו כדי טילה, אבל מחמת החשש שתפשט בכדי טילה

  . לאסור התבשיל שבקדירה יש לאסור אף בדיעבדתו בתוך הקדרה אין
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דהיינו  שבתוך הפסח , כל המלח הצריך לו לכל ימי הפסח111לפיכך יזהר אדם לבדוק קודם הפסח
  : אם ימצא בו חטה אחת יפסיד את כולו,ו ואילך"מליל ט

 , אין לאסור המאכל שבקדירה, ובדיעבד שנתנו לתוך הקדרה ממלח זה שנמצא בה חטה בפסחכא
אבל אם נטל מלח ממקום מגעה  .שהרי אין שם שמנונית ולא רוטב שיוליך טעם החמץ בכל המלח

  :112דיעבדשל החטה ונתן לתוך הקדירה יש לאסור אף ב

 שאז יוכל לפלוט ממנה קצת לחלוחית לתוך , דהיינו שנתרככה,113 וכל זה כשנתלחלחה החטהכב
 שהרי , אפילו בתוך הפסח, אפילו מקום מגעה אין צריך להסיר, אבל אם לא נתלחלחה החטה.המלח

  :114אינה יכולה לפלוט כלום

______________ 
 שהרי כשהמלח תלחלח כס ,מבררים את המלח קודם הפסח מפי החיטים שבתוכו (שם מיימויות הגהות 111

 .)מעט בחטה ומתחמץ
 אז יש , שמו מאותו כדי טילהלא אם כן א.אבל אם שמו מהמלח תוך המאכל אין לאסור בדיעבד (שם א"מ 112

 .)המכדי טיליותר  והוא יבש שאין לאסור , דלא שייך שמוית כלל...לאסור בדיעבד 
 סוף הסימן ח"ב .) שלא יהיה בהן חיטין מלוחלחין,וצריך אדם לבדוק מלחו ותבלין ופלפלין (רעא 'סי רוקח 113
ש  אפילו י, ולא עשית לחה אלא יבשה כמעיקרא, דהייו שלא תרככה כלל,ומכל מקום ודאי אם איה מלוחלחת(

  .ק יג"ס י"חבו, ק ז" סוף סא"מבו, ק ג" סז"טהובא ב).  שהרי לא פלטה מידי,בו בותן טעם שרי
וכל זה כשפל לתוך התבשיל חטה או (ה "תסז סכ' כלקמן סי, וכעין זה הוא גם בחטה שמצאה בתבשיל בפסח

 אפילו ,תבשילכלל את ה  איה אוסרת, אבל אם לא תרככה. או שתרככה בתוך התבשיל,שעורה מרוככת
  ).155הערה (ושם סמן , )באכילה

אלא כל האיסור הוא מטעם תערובת , שלא שייך לחלק בין מקום מגעו לכל התבשיל, אלא ששם מיירי בתבשיל
  .וכיון שלא תרככה איה אוסרת במשהו, משהו בפסח

, "אפילו מקום מגעה"ומכל מקום איה אוסרת , ל בששיםשבמקום מגעו איו בט, ואילו כאן מיירי במלח יבש
 ".איה יכולה לפלוט כלוםשהרי "
 .שם ז"טהובא ב). שהרי לא פלטה לגמרי( שם ח"ב 114



  

   אם מותר לחרוך שבלים יחד ודיני כרמלתסג
  סעיפים' ובו ה

 ואין חוששין , וכן מותר למלאות קדירה שבלים ליבשם בתוך התנור,ר לחרוך שני שבלים ביחד מותא
 לפי שמים אלו , חבירתה ותחמיץל גבישמא על ידי חום האור יצאו מים משבולת אחת ויפלו ע

  .1נקראים מי פירות ואינן מחמיצין

 ,וי שיצאו מים מהשבלים מכל מקום אין הדבר מצ.2ואף למנהגינו שאנו מחמירין בכל מי פירות
 כיון שאף שיארע לפעמים שיצאו מהם מים אין כאן איסור גמור של ,לפיכך אין חוששין לזה כלל

 מכל מקום אין חימוצה חימוץ גמור אלא , בכל מי פירות מעיקר הדין3 שהרי אף למחמירין.תורה
  :4 ואיסורו מדברי סופרים,נוקשה

 שמא לא , אם טחנן לא יבשל הקמח שלהם במים,5ו באור השבלים או החטים עצמן שנקלו בתנור אב
  .6 ויבואו לידי חימוץ בתוך המים קודם שיספיקו להתבשל שם,נקלו באור יפה

______________ 
דילמא פקי מיא מהאי ובלע אידך ואתיא , ואמר אביי לא ליחרוך אייש תרי שיבולי בהדי הדדי( א ,מ דף רבא 1

דאמר . )י"רש, כל דרך פילתם לא מחמעי (דכל אגב מדלייהו לא מחמצי, אוהדר ביה אביי מההי ... לידי חימוץ
 זקיפא, שרי) אם פיו כפוי למטה(סחיפא , )י"רש, כד שמייבשין בתוכו קליות בתור  (אביי האי חצבא דאבישא

ומי , יהומי פירות , רבא אמר אפילו זקיפא מי שרי. )שהמים פלטין וחוזרין ובלעין ( אסור)שיהא זוקף כדרכו(
, וחולק רק בהלכה השית שלפיו, והייו שאביי הודה לרבא בהלכה הראשוה שלפיו). פירות אין מחמיצין

  .והלכה כרבא
שהם מי פירות ואים , ולא חיישין שמא יצאו מים מאחת לחברתה, מותר לחרוך שי שבלים ביחד (א"ס ע"ושו טור

  . שהיא ההלכה הראשוה שלפיו.)מחמיצים
אם כן הוי . וקיימא לן כרבא דשרי אף בכהאי גווא, ולא פליגי אלא בקליות שתייבשו תוך הקדירה(ק א "י ס"ח

  ).דכהאי גווא שרי, להו להפוסקים לכתוב האי רבותא
 .ולכן כתב כאן להתיר בשי האופים

  ).בדכבר הגו במדיות אלו להחמיר שלא ללוש אפילו במי פירות בל(ז "תסב ס' לעיל סי 2
 .)מותר גם לדידן' משמע דההיא דסעיף א (ב ק"ס ז"טכמבואר ב, מכל מקום בזה מותר גם לדידן

 ולא עוד אלא שהן ממהרין להחמיץ ,יש מי שאומר שמעיקר הדין מי פירות הן מחמיצין (ז"ס תסב 'סי כדלעיל 3
  .)59הערה (ושם סמן , )פרים מדברי סוו ואיסור, אלא חמץ וקשה, אלא שאין חימוצן חמץ גמור ...יותר ממים

 ).27ותבאר שם הערה (ג "א וס"כדלעיל שם ס, ל הכי"ולא קיי
כיון ...  וקשה מיהא הוי , הי דחמץ גמור לא הוי,לעולם אפילו בלא מים (מחמיצין אין ה"סד א ,ד מחות 'תוס 4

 משום דמילתא דלא שכיחא , לא גזור להחמיר ולחוש דילמא פקי מיא מהא ובלע אידך,ין חמץ גמורדאין מחמיצ
 דמלתא דלא שכיחא , שמא יצאו מיםן דשרי מטעם דלא חיישי,ד כתבו"במחות דף ' סהתו (ג ק"ס א"מ .)הוא
  .)הוא

 לפי שחוששין ,לו במי פירות בלבדכבר הגו במדיות אלו להחמיר שלא ללוש אפי(ז "תסב ס' ואף שתבאר לעיל סי
מי פירות (ג "כדלעיל שם ס, אסור מן התורה' תערב קצת מים הי' ואם הי). שמא תערב בהם מים כל שהוא

  ). המים שבהם חימוץ גמור שחייבים עליו כרתל ידי הרי אלו מחמיצים ע, אפילו כל שהוא,שתערב בהם מים
וכל החשש הוא , מקום לחשוש שתערבו מים במיץ היוצא מהחטיםאין , מכל מקום כאן שבא לחרוך את השבלים

שכיון שגם אם יצא מיץ משבולת אחת ויפלו על , ועל זה אמרין. רק לדעת המחמירין בכל מי פירות מעיקר הדין
 .לכן אין חוששים לדבר שאיו מצוי, אין בזה אלא איסור מדברי סופרים, גבי חבירתה

י על "והוא גם פירוש הראשון ברש). ב, יחזקאל ה(באּור תבעיר , )יא, ' ישעי( אשכם כמו באּור. בלהב אש,  באּור5
  ". כבשן האש "–) כח, ח יא(הפסוק באּור כשדים 

 על ידי שממחין קמח ,שמעבין תבשיל הקדירה (אמר מר זוטרא לא לימחי אייש קדרא (ב ,לט דף זוטרא מר 6
לא עשית קלי כל  (דילמא לא בשיל שפיר, )י"רש, יקלית בתורשתייבשה ו ( בקמחא דאבישא)י"רש, לתוכו

  .)ואתי לידי חימוץ, )י"רש, צורכה בתור
 שמא לא קלה , אין מבשלין את הקמח שלו במים,ר וטוחין אותוכרמל שמהבהבין אותו באּו(ה "ה ה"פם "רמב
  ). ומצא מחמיץ כשמבשלין אותו,ר יפהבאּו
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 .7)ויבא לידי חימוץ( שמא לא נקלה יפה , לא יבשלנו במים,ואפילו אם הקמח עצמו נקלה בתנור
 ויש לסמוך .9מה ששולט בהחטים לפי שחום האור שולט בו יותר מ, לבשל קמח הקלוי8ויש מתירין

 שאם עבר ועשה ממנו תבשיל יש להתירו בהנאה או להשהותו עד לאחר ,על דבריהם בדיעבד

  שלוםבריד

 
 שמא לא קלה באור ,אין מבשלים הקמח שלו במים,  וטוחין אותור אותו באּוכרמל שמהבהבין (ג"ס ע"ושו טור
 .) ומצא מחמיץ כשמבשלים אותו,יפה

 ת אסור לעשו, לעשות תבשיל לתיוקות,שמשימות קמח להתיבש בתורשים  (ד ,מו ה"ח ה תיב ירוחם רבו 7
רבא גופא  (ב ,מוהוא דאמרין ). 'מחי וכומההיא דלעיל דלא לי'  כך דקדקו בתוס. דילמא לא בשיל שפיר,בפסח

 וליכא ,דהא לעיל אסרין (רבאה " שם ד'תוס והקשו .)קמחא דאבשוא(י שם "ופרש). מחי לה קידרא בחסיסי
דילמא לא , בקמחא דאבישא אמר מר זוטרא לא לימחי אייש קדרא(ב ,  והוא מדאמרין התם לט.)מאן דפליג
  .הייו אף בקמח קלוי, "קמחא דאבישא"שמה שאסרו בגמרא ,  ירוחםרואים מדברי רביו). בשיל שפיר

 ,ז"א בלע" לעשות ממו פפ,הגו העולם לאפות קמח סלת בתור לצורך התיוקות (רל 'ע רכב 'סי ק"סמ תוהגה
 ומיהו קשה מהא דאמרין ]."וש, ג"כדלקמן ס [וסומכין על הא דאמרין פרק כל שעה דאפוי איו בא לידי חימוץ

ש לא יערב ופיר(בפרק כל שעה לא לימחי איש קדרה בקמחא דאבישוא דילמא לא בשיל שפיר ואתי לידי חימוץ 
 הכי קאמר דחיישין דילמא לו ואפי,) בתורה קמח קליות שאפרושפי(בקמחא דאבישוא ) קמח בתוך התבשיל

  .)כראויאפיית הקמח שיהא  לפי שאין יכולין לעמוד על ,) שלא אפה הקמח בטוברושפי(לא בשיל שפיר 
הייו קימחא שתייבשה ויקלית (ה לא לימחי "ב ד, לט) ל"ק ה"לבעל הגהות סמ(ופירש יותר בתוספות רביו פרץ 

ועושים , ומכאן יש לאסור לשים שמשימין קמח בתור להתייבש. בתור כשהיא לחה עושין אותה קלי בתור
  ).ר ואתי לידי חימוץדדילמא לא בשיל שפי, תבשיל לביהם קטים

אבל רביו ירוחם כתב שים שמשימות קמח בתור להתיבש כדי לעשות (ם "ה כתב הרמב"תסא ד' י סי"הובאו בב
  .)ק" שהוא דעת סמ]קושטא['  וכן כתבו הגהות מיימון בפרק ה... דילמא לא בשיל שפיר ,תבשיל לתיוקות אסור

 וכן הגהות מיימויות ,הביא בשם רביו ירוחם בשם התוספותי "אבל הב(ם "ה כתב הרמב"ב ד"ח ס"וכן פסק הפר
וכל שכן להחמיר ,  שהם רבים,ולהם שומעין,  דאף בקמח איכא למיחש דילמא לא בשיל שפיר,ק"בשם סמ

  ).באיסורא דאורייתא
' י סי"הובאו ב, ק ורביו ירוחם"לפי דעת סמ, חשש איסור דאורייתא(דלקמן הוספה ב , ו' ת רביו סי"והובאו בשו

 ).ל שפירי דחיישין שמא לא בש,בקמח שקלה, )ב"ס(וכן פסק הפרי חדש שם , א"תס
 .) הקמח הקלויהפת ואתמבשלין את  (ג"ה ה"פ ם"רמבלפירוש ). רבא גופא מחי לה קידרא בחסיסי (ב ,מגמרא  8

  .היא ההלכה דידן" הקמח הקלוי"ו. ג"כדלקמן ס, היא מצה אפויה שחזר וטחה" הפת"
ש "והוא מ). א" שם במם"י והרמב"לפי דעת רש(דלקמן הוספה ב , ו' ת רביו סי"כמובא בשו, י"יא דעת רשוכן ה
  ).ם"י בשם הרמב"כ הב" וכ, לכתחלהלוי מתיר אפי"דהא רש(ק ד "א ס"במ

דהא לעיל אסרין וליכא מאן (ה רבא "שם ד' והקשו התוס).  קמחא דאבשוא,בחסיסי(י שם "והייו מה שפירש
י "הרי שרש). דילמא לא בשיל שפיר, בקמחא דאבישא לא לימחי אייש קדרא( וכמובא לעיל ממר זוטרא .)דפליג

  .מתיר בקמחא דאבישוא
  :י יש שתי דעות הפוסקים"אלא שבדעת רש

י פירש הא דאמרין דף "דרש(א שם "כמבואר במחצית השקל על המ, שמתיר אף בחטים שקלו ואחר כך טחו) א(
ופליג על מאי דאיתא לעיל ',  והוא כרמל שמהבהבים כו ...וקיימא לן כוותיה,  ליה קדרא בחסיסירבא מחי] מ[

פירש חסיסי ' ם ב"י פסחים מ" רש...י מתיר לכתחלה "מה שכתב רש(ובפרי מגדים שם , )דקמחא דאבשוא אסור
  ). דמיירי בגווא חדאי בשי מקומות משמע"ומפרש(ק ג "ובאליה רבה ס, )משמע קמח מקליות, קמחא דאבשוא

וכמבואר , הייו דוקא בקמחא דאבישא שהקמח עצמו קלה, שמה שהתיר רבא בחסיסי, ם"שסובר כדעת הרמב) ב(
  ).י"ואפשר שזה גם כן דעת רש. ה דמותר לבשל לכתחלה"ם בפ"בקמח הקלוי פסק הרמב(ק ד "י ס"בח
 ).ג"תס'  חימוץ כמו שיתבאר בסישהקמח שקלה יפה איו בא לידי(ה " סכתט 'סי לעיל גם וראה

 שהוא קמח העשוי מקליות ,אסר קמחא דאבישוא:) לט(ואף על גב דבגמרא  (ם"הרמב כתב ה"ד תסא 'סי י"ב 9
 שהאש , איכא למימר דקמח קלוי שאי.)ה"שם ה(ם " וכתבו הרמב,ג" וכמו שיתבאר בסימן תס,שתייבשו בתור

 .)שולטת בקמח יותר ממה ששולט בחטים
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  :10הפסח

 אפילו . ולעשות ממנה כל מה שירצה11 מותר לבשל הקמח שלה, אבל מצה אפויה שחזר וטחנהג
ים לעשות תבשיל  אין חוששין שמא כשיראו שמתיר,במקום שמצוים עבדים שמזלזלים באיסורים

  :12מקמח של מצה יתפרצו להתיר לעצמם לעשות תבשיל מקמח של חטים

 13 אם אין שם תערובת מים, מותר לעשותו בפסח, והוא תבשיל העשוי משמן ומלח עם קמח, ותיקאד
  .14כל שהוא

 מכל מקום כיון שהוא מועט ונשתנה ,15 והרי דינו כמים,ואפילו במלח שלנו שמבשלים אותו ממים
 כדין מי , יש לחוש ולהחמיר, אבל אם יש שם מלח מרובה. מצורת המים אין בו כח עם השמןצורתו

  :16פירות עם מים שממהרים להחמיץ

______________ 
ולהתיר בהאה או , אפשר לסמוך דיעבד, כיון דלדעתייהו מותר אפילו לכתחלה, בקמח הקלוי (ד ק"ס סוף י"ח 10

  .)ראה לי, להשהותה עד אחר פסח
דלקמן הוספה , ו' ת רביו סי"כמבואר בשו, ח אסור אף בדיעבד"ק ופר"והייו שאף שלדעת רביו ירוחם והגהות סמ

י "מכל מקום כיון שרש).  איכא למיחש אפילו בדיעבד...ק ורביו ירוחם "מסהפרי חדש שפסק כאבל לפי דעת (ב 
 אם אוסרין מפי ,ע אם תוהו בדיעבד במאכל"וצ(ק ד "סא "ממסתפק בזה ה, ם מתירים אפילו לכתחלה"ורמב

שלא להתיר בדיעבד אלא , י מכריע"והח). ם"י בשם הרמב"כ הב" וכ, לכתחלהלוי מתיר אפי" דהא רש,חששא זו
   .האה או להשהותוב

, אבל אם ילוש קמח בתוך המצה). עבר ועשה ממו תבשיל ... הקמח עצמו קלה בתור(וכל זה הוא בידון דידן 
 יש להחמיר אפילו בדיעבד שעבר ותה לתוך ,אבל מצה שיודע שילוש בתוכה קמח(ו "תט סכ' תבאר לעיל סי

 ).125הערה (ושם סמן , )ג"תס' סי' עי. לחדבר 
פירוש חסיסי מצה אפויה שטוחין  (ב ,יב שם ף"הרי לפירוש .)רבא גופא מחי לה קידרא בחסיסי (ב ,מ דף רבא 11

 בחסיסי מיי אפייה שטוחין רושפי (כח 'סי ב"פ ש"רא ). ומוללין בה את הקדרות,אותה ומבשלין אותה במים
כשמוללין הקדירות החדשות אין מבשלים  (ג"ס ע"ושו טור .)ן בה את הקדירה ומוללי,אותה ומבשלין אותה במים

  .)בהם אלא מצה אפויה שחזר וטחו אותה
אמר רב פפא האפוי שבישלו  ... אלו דברים שאין באין לידי חימוץ האפוי והמבושל, תו רבן(ב , ברייתא וגמרא לט

  .)קאמר
 .וספה בדלקמן ה, ו' ת רביו סי" שוראה ,המהג ולעין

אמר רבא איכא דשרי . רב פפי שרי ליה לבורדיקי דבי ריש גלותא לממחה קדירה בחסיסי( שם בתרא לישא ברבא 12
 ).י"רש, שהעבדים מזלזלין בדבר איסור יותר ויותר, כגון בי ריש גלותא (כי האי מילתא בדוכתא דשכיחי עבדי

כיון דבלישא בתרא אמרין דרבא גופיה מחו  (סימןה בסוף י"ב .)איכא דאמרי רבא גופא מחי לה קידרא בחסיסי
דשכיחי ] בדוכתא[ דאמר איכא דשרי כי האי מילתא,  משמע דאתא לאיפלוגי אלישא קמא,ליה קידרא בחסיסי

 .) הילכך קטין כלישא בתרא דשרי אפילו באתרא דשכיחי עבדי.עבדי
  לא קשיא הא דעבדיה במישחא ומילחא.קא אסורוהתיא ותי.  שרי)י"רש, מאכל קמח (ותיקא (ב ,לט דף גמרא 13

 שהוא תבשיל העשוי משמן ,ותיקא (ב"ס ע"ושו טור .)הא דעבדיה במיא ומילחא, )י"רש, דמי פירות אין מחמיצין(
 .) והוא שלא יהא בו מים.מותר, ומלח עם קמח

 .)ים הרי אלו מחמיצ, אפילו כל שהוא,מי פירות שתערב בהם מים (ג"ס תסב 'סי כדלעיל 14
 והעיקר . ויש אומרים שדיו כמי פירות. דיו כמים,מלח שלו שמבשלין אותה ממים (ח"סי תסב 'סי כדלעיל 15

 .)כסברא הראשוה
 לפי שהוא מועט ושתה . ומעורב עם השמן, לה משום מלחא שהוא מיםןולא אסרי (ותיקא ה"ד )א ,יב( שם ן"ר 16

 ואפשר מי דאי איכא מלח מרובה חיישין .ים חיישין בכל שהן אבל מים גמור. ואין בה כח עם השמן,צורתה
  .א ק"ס א"ומ ז"ט הובא ב.)בה

  .ע"וכפסק בפשיטות בגמרא ושו, כאמור כאן, ולפי זה יש להתיר במלח מועט אף לכתחלה



194 תעא- תנג–ד "הלכות פסח ח

 כדי 18 דהיינו שמבשלים בהם קמח ומים וחומץ,17 כשמוללין את הקדירות החדשותה
 אלא 21ימלול לא ,)20ב"תק'  עיין סי,פירוש בחולו של מועד( אם הוא בתוך הפסח , ולחזקן19להקשותן

  :23 אבל לא בקמח של חטים,22בקמח של מצה אפויה

  שלוםבריד

 
 אפילו ,אבל לכתחלה יש להחמיר כדברי האומרים שלא ליתן מלח בעיסה כלל(א "תה סל' אמם פסק לעיל סי

ותבאר לעיל שם )).  לפי שהעיקר הוא שהמלח אין לו דין מי פירות אלא דין מים,ואפילו ילושה במי פירות(עט מ
  ).163הערה (

*  
' כדלעיל סי, אף בלא מלח כלל, אבל המהג להחמיר לכתחלה בותיקא של קמח ומי פירות, וכל זה הוא מעיקר הדין

 לפי , אבל כבר הגו במדיות אלו להחמיר שלא ללוש אפילו במי פירות בלבד,זה מעיקר הדיןוכל (ז "תסב ס
  ).ואין לשות המהג אם לא לחולה או לזקן הצריכים לכך ... שחוששין שמא תערב בהם מים כל שהוא

 ).גם זה אסור, ולדידן שוהגין להחמיר במי פירות(א "וכן הוא כאן ברמ
 אין ,כשמוללין הקדרות החדשות (ה"ה ה"פ ם"רמב). בן אין מוללין את הקדירה בפסחתו ר(ב , ברייתא מ 17

  .)מבשלין בהן אלא מצה אפויה שחזרו וטחו אותה
 .)אין מבשלים בהם אלא מצה אפויה שחזר וטחו אותה, כשמוללין הקדירות החדשות (ג"ס ע"שו

 אין ה"ד ב"ס ח"ב הובא ב.)ל בה קמח ומים וחומץדרך היה בקדרה חדשה לבש (מוללין אין ה"ד )ב ,יב( שם ן"ר 18
 .מוללין

 .)שעושין כן בפעם ראשוה להקשות הקדירה (ד ק"ס א"מ 19
 בישול הראשון הן מתחזקין ומתקשין ל ידי מפי שע,אסור לבשל בקדרה חדשה של חרס ביום טוב (ט סעיף 20

 .)כה בפטיש ואסור משום תולדת מ, וזהו גמר תיקון עשייתן,ומחזיקין מים בטוב
 ).אין מוללין את הקדירה בפסח( שם ברייתא 21
  ).אלא מצה אפויה שחזרו וטחו אותה( שם ע"שו ום"רמב 22

  ). מותר לבשל הקמח שלה ולעשות ממה כל מה שירצה,אבל מצה אפויה שחזר וטחה(ג "וכדלעיל ס
  ). שמא לא קלהו יפה ויבוא לידי חמוץ,אבל קמח קלי אסור(ם שם "ברמב 23

 רושקמח קלי פי(כבר ביאר בלחם משה ". קמח הקלוי"ם מתיר אף ב"שהרמב, )8והערה (ב " שהובא לעיל ס ואף
ה כתב "ב ד"תסא ס' ח סי" וכן פירש בפר). כבר תבאר שהוא מותר, אבל הקמח הקלוי.קמח הבא מכרמל קלי

שאסור למלול בקמח קלי שמא לא קלהו יפה ] שם הלכה ה[ך מה שכתב לקמיה ולפי זה על כרח(ה "ם בפ"הרמב
  ). דאי קמח קלוי מותר הוא,בקמח העשוי מכרמל קלי קאמר, ויבא לידי חימוץ

  ). ה שמא לא קלה יפ, לא יבשלו במים,ואפילו אם הקמח עצמו קלה בתור(ב "ועוד הובאה דעה הראשוה לעיל ס
  .כולל גם הקמח הקלוי, " של חטיםלא בקמח"ש כאן "וראה שמ



  

   חרדל שנתערב בתוכו קמחתסד
  סעיפים' ובו ב

 ורגילין ליתן , ויש בהם חומץ ושאר דבר שיש לו קיוהא, שמטבלים בהם הבשר1 כל מיני טיבוליםא
 בתוכם  אסור ליתן,3 אם נתערב שם מעט מים, שהקמח מתחמץ גם כן על ידי קיוהא,2 קמחםבתוכ
  . שהרי הם כמי פירות עם מים שממהרים להחמיץ,קמח

 בעיסה שנילושה במי פירות 5 כמו שהתירו,4 אין לו תקנה לאכלה מיד,ואם עבר ונתן שם קמח בפסח
 אבל מיני , לפי שכיון שהוא אופה אותה תיכף ומיד אי אפשר לה לבא לידי חימוץ.לאפותה מיד

 וכיון שמי פירות עם מים ממהרים ,םמשתהא מעט באכילת על כרחך הוא ,טבולים שמטבל בהם בשר
 אלא לשורפם 6 לפיכך אין להם תקנה, יש לחוש שמא כבר החמיצו מיד שהתחיל לאכלם,להחמיץ

  . שהרי אסור להשהותם, שנתן הקמח לתוכם7מיד

 שאם עבר ונתן קמח לתוך החרדל יש לו , חוץ מן החרדל,במה דברים אמורים בשאר כל מיני טבולים
 לפי שהחרדל הוא חד , ואין לחוש שמא כבר החמיץ הקמח מיד שהתחיל לאכול.8תקנה לאכלה מיד

 ,יותר מדאי)  אבל החרדל הוא חד, שעל ידי שהן חדין הן ממהרין את העיסה להחמיץ,יותר מפלפלין(
  :9ועל ידי כן אינו מניח את הקמח שבתוכו שימהר להחמיץ

 מטעם שנתבאר 11נות אלו שלא לאכול כלל חרדל בפסח המנהג במדי10ג" וכבר נתבאר בסימן תנב
  .שם

______________ 
חרדל או שאר מיי טיבול שיש בהם  (ע"ושו טור ).או לתוך החרדל אין ותין קמח לתוך חרוסת( ב ,מ דף משה 1

 .)אין ותין בהם קמח, מים
 וקמח , ורגילים לתת בו קמח וכל דבר שמקהה את טעמו,ויש בו חומץ ועשוי לטבל בו בשר (חרוסת ה"ד שם י"רש 2

 .)לאחר זמן מחמיץ ומקהה את הטעם
' ה מתי"ב ד, ן יב" ר.) אבל בלא מים מי פירות אין מחמיצין,מיירי שיש מעט מים מעורב בהן (כט 'סי ב"פ ש"רא 3

, דאי לאו הכי הוי מי פירות ואים מחמיצין(ק א "י ס" ח.)שיש בהם מים (ע"ושו טור). וכגון שיש בהן מים(אין 
  ). בעצמן כמו חרוסתאפילו הם דברים חמוצים

פ " אע, אם לש בהן עיסה, כגון מי תפוחים חמוצים וכיוצא בהם,ואפילו משקים חמוצים (ב"ס תסב 'סיוכדלעיל 
 .) שאין זה חמץ שאסרה תורה,שתחמצה מהם מותרת

ך  אבל לתו,אמר רב כהא מחלוקת לתוך החרדל( שם כהא רב ). ורבי מאיר אוסר.ואם תן יאכל מיד(משה שם  4
ובשאר מיי , יאכל מיד ולא ישהו שמא יחמיץ, ואם תן לתוך החרדל (ע"ושו טור ).חרוסת דברי הכל ישרף מיד

 .)ודאי החמיץ וצריך לשרפו,  כיון שאים חדין כמו חרדל,טיבולין
כלל עיסה זו שממהרת להחמיץ איו רשאי להשהותה ...  ואם עבר ולש בהם צריך לאפותה מיד (ג"ס תסב 'סי לעיל 5

 .)ויאפה מיד)  אלא יעריכה,אחר גמר הלישה(
 ולפיכך , כל שאופהו מיד מעתה אין לחוש עוד לחימוץ,דשאי הכא כיון דבר אפייה הוא (ב"ס תסב 'סי ח"פר 6

 ולפיכך , הרי ממהר להחמיץ, כיון דהוי מי פירות עם מים, אבל בחרוסת שעשוי לטיבול.שרין ליה שיאפהו מיד
 .) שהחמיץ כברש לומר וי, שהרי על כרחו משתהא בו באכילתו,ו מידאיו מותר שיאכל

  .)וצריך לשרפו (ע"ושו טור ).לתוך חרוסת דברי הכל ישרף מיד (שם כהא רב 7
 שהחמץ שצריך לבערו מן העולם לגמרי אין ביעורו אלא ,ויש חולקין על כל זה ואומרים (ז"ס תמה 'סי וכדלעיל

 .)ו כסברא האחרוה המהג במדיות אל...בשריפה 
 ולא ,יאכל מיד, ואם תן לתוך החרדל (ע"ושו טור .ק"וכת, ) ורבי מאיר אוסר.ואם תן יאכל מיד (שם משה 8

 .)ישהו שמא יחמיץ
 ואין מיחה מהר , לפי שהוא חזק,דשרי ליה תא קמא לאוכלו מיד בותן לתוך החרדל (מחלוקתה "י שם ד"רש 9

).  ולא ישהו שמא יחמיץ,הילכך יאכלו מיד, דל חד וחזק איו מיחו להחמיץ מהרהשכיון שהחר( לבוש ).להחמיץ
  ). מחמת חוזקו מטרידו ואיו מתחמץ מיד,שהוא חד ביותר(ח "פר

 .) ואסר בכללם, והרי הוא דומה לגידול מיי קטיות, לפי שגידולו הוא בשרביטין,החרדל (ד סעיף 10
 .) דהוי כמיי קטיות שוהגין בו איסור ... בפסחוהמהג שלא לאכול חרדל כלל (א"רמ 11
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 .12 אף על פי כן אין אוכלין אותה בפסח,ואפילו אם קודם הפסח כתשו וטחנו ועירבו עם יין
 אין זה נקרא תערובת שמתירין אותו אפילו בתוך הפסח ,דכיון שהחרדל הוא עיקר והוא ניכר ונראה

 אבל המערב בידים כדי ,רובת שנעשה מאיליו ועוד שלא הקילו אלא בהתע.13כמו שנתבאר שם
  :14לאכול התערובת בפסח אין מתירין לו לאכלה

______________ 
והתיר להשהותו ... יין שהושם בו בבציר כשהיה תירוש חרדל  (קלה 'ע ריש בפסח אסורות מאכלות 'הל ל"מהרי 12

 דמותר לשהות אותו חרדל  ...דרש מי אחד מהגדולים (קיג 'סי הדשן תרומת .)ואין לשתותו בפסח, בבית
פירוש שעושין (א "מ). אפילו תערב קודם פסח(א " רמ.)החרדל באכילהאסר  ... מבושל שמערבין אותו בתירוש

 ). אסורילו הכי אפ,ות ואיו יכר כמו קטי, וטוחין אותו, וכותשין אותו,אותו עם יין
לא  כיון שמהג איסור זה איו א, הרי הוא מתבטל בתוכו ברוב,]קטיות [שאף אם יפול לתוכו מעט שמן( ה סעיף 13

 ).חומרא בעלמא
דדוקא אם , ועוד יש לומר... על כן לא מקרי תערובת כלל , אבל החרדל עצמו הוא העיקר ויכר וראה (ג ק"ס י"ח 14

 .)כ כאן שהוא מערב לכתחלה"משא, פל לתוך התבשיל כתב הרב לעיל דאיו אוסר תערובתו



  

   דין מורסן בפסחתסה
  סעיפים' ובו ו

 אפילו אם הוא עומד עליהם ,2 ואילךששית מתחלת שעה 1]לתרנגולים[ אין שורין מורסן במים א
 אף על פי ,אינו בא לידי חימוץ וכל פחות מכשיעור ,לראות שלא ישהה המורסן לפניהם כשיעור מיל

  :4ט"תנ'  כמו שנתבאר בסי3 שהרי אסרו להניח עיסה בלא עסק לכתחלה אפילו רגע אחד,כן אסור

 ואף על פי ששוהה כמה . נותנן לפני התרנגוליםאחר כך ו,6 ברותחין5 אבל מותר לחלוט את המורסןב
  .7 שהחלוט אינו בא לידי חימוץ כלל,ימים אין בכך כלום

  :9ד"תנ'  כמו שנתבאר בסי8גאונים אסרו כל חליטהאבל ה

 צריך ליזהר שלא להשליכם במקום לח שיוכלו , וכשהוא נותן לפניהם שעורים או חטים משש ואילךג
  .10לבא לידי חימוץ

ד אחר הבדיקה " מתחלת ליל י, רק שצריך ליזהר.אבל קודם שש מותר ליתן לפניהם אפילו חמץ גמור
 ומה שמשתייר .11ג"תל'  כמו שנתבאר בסי,ת אכילתם עד שיגמרו לאכול לעמוד עליהם משע,ואילך

  . אלא יניחנו במקום משומר עד זמן הביעור כמו שנתבאר שם, לא יניחנו מוטל לפניהם,מאכילתם

אלא אם כן ( שלא להשליך לפניהם שעורים במקום לח 12 יום קודם הפסח ואילךשלשיםוטוב ליזהר מ

______________ 
  .)אין שורין מורסן לתרגולים בשום פים (א"ס ע"ושו טור .)אין שורין את המורסן לתרגולים (ב ,לט דף משה 1

*  
מתוך שהוצרכו חכמים לומר שאין יוצאין (ג "תד ס' כדלעיל סי, המורסן והסובין שיהם יכולים לבוא לידי חימוץ

ושם סמן , ) מכאן אתה למד שהסובין יכולין לבוא לידי חימוץ כשיבואו במים,בפת סובין לפי שאיה קרויה לחם
  ).15הערה (

 וכל רגע ורגע שמצא ,שמתחילת שעה ששית ואילך הוא מצוה שלא ימצא חמץ ברשותו (א"ס תמה 'סי כדלעיל 2
 .)חמץ ברשותו ואיו מתעסק לבערו הוא עובר על מצות עשה מדברי סופרים

 .טור הובא ב). עיסה כדי הילוך מיל תיר להשהותם כןשא (ב ,קכט ומרור מצה 'הל ב"ח העיטור בעל .הגאוים 3
 א ק"ס י"וח) ב"ט ס"ת' ש סי" כמ,חד רגע אלו אסור להשהותו אפיה דלכתחל, אין שוהין שיעור מיללואפי (א"מ
ט "ת' ש המחבר לעיל סי"כמ, דלכתחלה אסור להשהות אפילו רקע עחד, אפילו איו רוצה לשהות שיעור מיל(
 ). ב"ס

 .)יח העיסה בלא עסק אפילו רגע אחדלכתחלה אסור לה (ט סעיף 4
 .)אבל חולטים (טור .)אבל חולטין (שם משה 5
 .) שאז איו מחמיץ,פירוש ברותחין (טור .)ברותחין שאין מיחין אותו להחמיץ (חולטין ה"ד שם י"רש 6
 .)ן וחלוט שחלטו ברותחי...תו רבן אלו דברים שאין באין לידי חימוץ  (שם ברייתא 7
 ).חולטין ולא(ע שם " שו.)הגאוים אסרו כל חליטהו (טור 8
 ויש לחוש שמא לא , לפי שאין או בקיאין בחליטת הרותחין,הגאוים אסרו לו כל מין חליטה ברותחין (ז סעיף 9

 .)ירתיח את המים יפה יפה
 , לתרגוליםהותן שיבולת שועל או שאר תבואה... משש ולמעלה  (קלה 'ע בפסח אסורות מאכלות 'הל ל"מהרי 10

יזהר קודם הפסח שלא ישליך התבואה בחצר  (קצג 'סי ווייל י"מהר ת"שו ).יתן במקום יבש שלא יחמצו
 א"ס א"רמ .) שיזהר מזה תוך הפסחל שכן וכ. שמא יחמיץ וישאר לשם בתוך הפסח,לתרגולים במקום שהוא לח

 .)ח שיבוא לידי חימוץיזהר שלא להשליכם במקום ל, וכשותים להם שעורים או חטים לאכול(
 צריך הוא לעמוד עליהם , או חמץ אחר,ואם הוא רוצה ליתן לפי הבהמות ותרגולים לאכול זה החמץ (כז סעיף 11

 שמא ישאר מוח שם עד , ולא ייח לפיהם, ואם שתייר מעט חמץ מאכילתם יטלו משם...עד שיגמרו לאכול 
  .)כיסת הפסח

 ). שמא יחמיץ וישאר לשם בתוך הפסח...יזהר קודם הפסח (ל י וויי"ת מהר"וכמובא לעיל משו
ל שלא ישליך חטים לתרגולים במקום לח שלשים יום קודם " במהריתבכ (ל"מהרי בשם י ק"ס תלג 'סי א"מ 12

  ).יזהר קודם הפסח(י ווייל "ת מהר"ובמובא לעיל משו. ל שלפיו ליתא" ובמהרי.)לפסח
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 כי יש .) ומה שנשתייר לא יניחנו מוטל לפניהם,יגמרו לאכולעומד עליהם בשעת אכילתם עד ש
 ולא , שמא כשיגיע זמן הבדיקה לא יעלה על דעתו שהמקום שהשליך שם שעורים היה לח13לחוש

 כיון , ימצא שעורים שנשתיירו מאכילתם ולא יעלה על דעתו לבערם, ואף אם יבדוק שם,יבדוק שם
  .שכבר נתנגבו ואין חמוצם ניכר

 אלא יכבד מתחלה ,זהר שלא ליתן לפניהם מים לשתות בעוד שהשעורים מונחין לפניהםוטוב לי
  :14אותו מקום היטיב ואחר כך יתן שם מים

 אבל מותרת לשוף . לשוף בו את בשרה במרחץ, משש ואילך, לא תשרה האשה את המורסן במיםד
ת האדם אינו כמים  לפי שזיע, אפילו בעוד שמי הזיעה טופחין על בשרה,15על בשרה מורסן יבש
ר כמו שיתבאר בסימן  אם אינו מזיע מחמת חום המים אלא מחמת חום האּו,16להביא לידי חימוץ

  .17ו"תס

 בין ,ומכל מקום צריכה היא ליזהר להעביר כל המורסן מעל כל בשרה קודם שתרחץ גופה במים
שוף מורסן על בשרן  לפיכך אסור להם ל, ולפי שעכשיו אין הנשים בקיאות בכך.בחמים בין בצוננין
  :18אפילו הוא יבש

 , בין בעודו בעורו בין כשהופשט מעורו,21פ שהוא צונן" אע,20 לח ממים19 אם שפשפו מורסן באווזה

  שלוםבריד

 
'  דהייו קודם ל,אבל כל חמץ שפל לתוכו זמן רב קודם פסח(ה " סכתלג 'סי יללע תבאר יום 'ל קודם ההיתר וטעם
 שמא תעפש באורך הזמן , ואם תמצא לומר שלא אכלוהו התרגולים,ספיקות להקל שמא אכלוהו'  יש בו ב,יום

 ).או מאס עד שפסל מאכילת כלב ואין צריך לבערו כלל
לך אליהם כשתגיע שעה ששית ולראות אם מוח שם מעט חמץ ואפילו אם דעתו לי (ז"סכ תלג 'סי לעילכד 13

 לפי שלא יעלה על , מכל מקום יש לחוש שמא כשתגיע שעת הביעור חמץ ישכח על החמץ שתן לפיהם,שיבערו
 לפיכך צריך הוא בשעה שהוא ותן לפיהם לאכול שלא לזוז ,דעתו אז לחוש שמא שתייר מעט חמץ מאכילתם

  ).ל ויציע המשויירמהם עד שיגמרו לאכו
 .ז ק"ס שםקוטרס אחרון ותבאר ב

 ותים להם ר כך ואח, והשארים יציעו,ועומד עליהן עד שאכלו (]ברוא[ י"מהר בשם ,א ק"ס משה דרכי 14
 ).לשתות

 .) אבל שפה היא בבשרה יבש,האשה לא תשרה את המורסן שתוליך בידה למרחץ (ב ,לט שם משה 15
 לואפי (כא 'סי ב"פ ש"הרא לפירוש ,)פ שמים טופחין על בשרה" ואע,מורסן יבש בבשרה (השפ אבל ה"ד שם י"רש 16

 ,י אף על פי שהמים טופחים על בשרה"ש בפירש"ומ.  דלחלוחית הזיעה איה מחמצת,היא כסת למרחץ ומזיעה
 .)יה מחמצת דזיעה א, אף על פי שיש זיעה על בשרה,אבל שפה היא על בשרה יבש (טור .)ראה הזיעה קאמר

 כגון זיעת המרחץ שהוא ,אבל זיעה ממים עצמן( ז"וס )דים כמי פירות שאין מחמיצין...  וזיעת אדם( א סעיף 17
 ). דיה כמים,מזיע מהבל המים חמין שבתוכה

 ,ל" ז יוהר" לכן כתב ה.וצריכה להעביר כל הסובין ממה קודם שתשתטף בצון (יוה רבו בשם שם ש"רא 18
אין האשה  (ב"ס ע"ושו טור .) יבשלו ויש למועם מלתת מורסן על בשרם אפי,ין השים בקיאות בזהדהאידא א

 שמא ישאר ןדחיישי(ק א "ז ס"ט). ר כך שיתלחלח אחןדחיישי(ק ג "א ס" מ.)אפילו יבש, שפה מורסן על בשרה
 ).קצת עליו בשעה שתשטוף במים

 ואסרה אבי ,בפסח) ין( היה ששראום מעט ושפשפו בהם אווזומעשה (יואל וירב אביו בשם, תעד 'סי ה"ראבי 19
 קבי ופרצי פרצי,ע"מורי קבי ן בפרק העור והרוטב,  משום דסבירא לן דאית ביה בעורובלעא,כדאמרי  ,

  .)וכדאמרין בפרק כל הבשר אית ביה פילי כולו אסור
ובשבת , ) קב שהדיו עובר עליו איו קב...ל חלחולי מחלח(ב , אמרין בחולין קיט, והייו שלעין הקבים בעורו

 וכדלעיל ).דאית ביה פירצי פירצי ... קב שהדיו עובר עליו איו קב... דאית ביה קבי קבי ... עור של עוף (א , קח
   ).פ שכולו מלא קבים דקים ממקום הוצות" אע,התירו לכתוב על עור עוף המעובדומפי זה (ז "לב סי' סי
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 ,22 וגם בבשר יש בקעים בכל צד, מפני שהמורסן נכנס בנקבים שיש בעורו,אסור לאכלו בפסח
  .ודרך הנקבים והבקעים נבלע טעם המורסן באווז

 ,פ שיש בבשר בקעים הרבה" אע, כגון בשר צונן שנפל לתוך חלב צונן,יסוריםפ שבשאר א"ואע
 .23א"ד סימן צ"ש ביו"נוהגין להתיר הבשר על ידי שטיפה והדחה בהפסד מרובה או שעת הדחק כמ

  . באכילה24 יש להחמיר ולאסור,מכל מקום לענין חמץ בפסח שאוסר אפילו במשהו

 במקום הפסד 25 יש להתיר,סח אחר שעה ששית ואילך אפילו בערב פ,אבל אם שפשפו קודם הפסח
 ובלבד שיזהר להדיחו ולשפשפו במים יפה בתוך .26מרובה או שעת הדחק אף לאכלו בתוך הפסח

  :27הפסח

  שלוםבריד

 
ין הן בחולין קיבולעלא סגיא ליה (י "ופרש, ) ואי אית ביה פילי כוליה אסור.צלי בעי קליפה(א , קבים בבשר אמרי
). כולו אסור... ואם יש בו בקעים (ז "צא ס' ד סי"ע יו" ופסק בשו). וכולו אסור, לפי שבולע דרך הקבים,בקליפה

  .ויתבאר לקמן בסמוך
 , ואסרו אבא מרי, מעשה היה ששרו מעט מורסן ושפשפו בהן אווז בפסחכתב באבי העזרי (כ 'סי ב"פ ש"ראהובא ב

  .)ואי אית ביה פילי אסור  ואמרין בחולין,משום דאית בעור קבי קבי פרצי
משום דאית בעורה (ק ב "ז ס" ט.)שהאווז אסור יש מי שאומר, אם שפשפו מורסן באווז לח ממים (ג"ס ע"ושו טור

 ).ליאית ביה פי... פירצי פירצי 
ע הוסיף שכן הוא גם אם "ובשו, ואחר כך שפשפו בהם אווז, ה שרו את המורסן מעט"והייו שבמעשה שבראבי 20

 . בק"ס זוטא אליהוראה . שפשפו בהם אווז לח ממים
  ). דאפילו הם צויםש אומרים וי ...אם יש בו בקעים(צא ' ד סי"א יו"כמובא לקמן מרמ 21

בשר חי שמצא עליו חטה בקועה (ט "תסז סמ' תבאר לקמן סי,  שפשפו בואו אם לא, כ בשאר בשר צון"משא
ואף ...  צריך להדיח הבשר במקום שגעה בו החטה , אם אחד מהם לח קצת במקום גיעתן...קודם מליחתו 

 ולא , כיון שאין בו במקום החטה אלא קצת לחלוחית, די לו בהדחה,במקומות שוהגין להחמיר בצון בפסח
 שאז פלט טעם משהו מהחמץ לתוך הרוטב ,שיש שם רוטב הרבה והחמץ הוא שרה בתוך הרוטבכאלא החמירו 

 ).והרוטב מבליע אותו טעם משהו בתוך ההיתר
 .ז"צא ס' ד סי"ע יו"ומשו. ב,  וכמובא לעיל מחולין קיב.)כי מלבד העור יש בקעים בבשר אווז בכל צד (ו ק"ס י"ח 22
וכן יש , דיא הכי,  דאפילו הם צויםש אומרים וי,ה"הג. כולו אסור, הוא צלי רותח ו ...אם יש בו בקעים(ז "ס 23

  ).להוג אם אין הפסד מרובה
והיא דעת ). אפילו הם צוים... כולו אסור (א שם "היא דעת היש אומרים ברמ, דעת האוסרים כאן את כל האווז

צא ' ד סי"וטור יו, )בספר התרומה כתב דאפילו חי... ואי אית ביה פילי אסור כוליה (י לג "ח סוס"ש חולין פ"הרא
אם אין הפסד "אלא , ש והטור"א שם איו חושש לדעת הרא"אמם ברמ).  והוא חי כולו אסור...ואם יש בקעים (

  ".מרובה
או גם בחי , הוא דוקא בצלי צון, כשאין הפסד מרובה, אם מה שאוסרים בצון, ויש שם כמה דעות בפוסקים שם

פסקי . הוספות פתים מחתראה . ש והטור"שחוששים לדעת הרא,  ורביו קט כאן שכן הוא גם בחי צון.צון
 .ז"צא ס' ר הזקן לסי"אדמו

 ולכן , דיש לחוש שמא שאר משהו חמץ תוך הפילי,ומיהו ראה דבחמץ במשהו יש לאסור (ב ק"ס משה דרכי 24
 .) במשהווהכי הוג לעין איסור חמץ שהוא (ג"ס א"רמ .)אסור

ובערב פסח (ק ו " סי"ח .).עד הלילה מותר, אם הוא קודם פסח, מדאוסר מטעם איסור משהו (ג ק"ס שבת עולת 25
  .)ראה לי, יש להקל, כיון דאין כאן חומרא דאיסור משהו, משש ולמעלה

 ).איסורין מתבטל בששים כשאר ...קודם הפסח אפילו בערב פסח משעה ששית עד הלילה (א "תמז ס' וכדלעיל סי
דכיון  (ב"סכ תמז 'סי כדלעיל, ויעור חוזר בו אומרים אין לכן ו,בלע המורסן טעם שרק ,הסעיף בתחלת כדלעיל 26

 ויש . ואיו חוזר ויעור בפסח, הרי הוא כמי שאיו בעולם כלל,שגוף האיסור בלול בגוף ההיתר ותבטל בתוכו
 ). והלכה כסברא הראשוה...חולקין 

להסיר ממו המורסן , שהרי בודאי הדיחו קודם הפסח, ) כק"ס החיים כף ראה(שהדיחו קודם הפסח בוסף למה  27
 .ששפשפו בו
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 כי שמא יש ,29 דהיינו זנבות השבלים,28 יש ליזהר לכתחילה שלא יהבהבו העופות בפסח בקשיןו
  .30בשעת ההבהוב ויתן טעם בעופות ,גרגיר דגן חמץ בתוך השבלין

  .31ומכל מקום בדיעבד אין לאסור העופות

 אין מחזיקין איסור , המחומצים בשבלים הנותרים לאחר ההבהוב32ואפילו אם מצא הרבה גרגרים
 אלא תולין לומר שכל , לומר שגם בשבלים שהבהב בהם היה בהם גרגרים מחומצים,33מספק

  .הגרגרים נפלו מהם בשעת הדישה

 שחמץ ,35 באכילה34 יש לאסור העופות,יה גרגיר מחומץ בשבלים שהבהב בהםאבל אם ידוע לנו שה(

______________ 
 ,וצריכים ליזהר כשמהבהבים התרגולים על האש בפסח... ב כתב "ומהרי (]ב"[מהריבשם , א ק"ס משה דרכי 28

 , במקום לח על הארץ ותחמצו אולי היו מוחים, פירוש בשיבולת של חיטים ושעורים,שלא יהבהבו בקשין
 ,שמא יהיו שם חטים או דגן מחומץ, ויש ליזהר שלא להבהב העופות בקשין (ג"א ס"רמ). וותים טעם בתרגולת

 .)ויתן טעם בעופות בשעת ההבהוב
והם השבלים ). זבות השבלים, קש(א , י שבת סו" וכפירש.)פירוש בשיבולת של חיטים ושעורים (שם משה דרכי 29

 .ארו אחר שתפרקו מהם גרעיי הדגן בעת הדישהשש
במה דברים אמורים בסובין ... שהסובין יכולין לבוא לידי חימוץ כשיבואו במים (ג "תד ס' כבר תבאר לעיל סי 30

  .) איו בא לידי חימוץ,ר" שקורין שפרייא, אבל קליפה מקש,שהוא קליפה מהחטה עצמה
  :וכל החשש בזה הוא רק

  ).שלא תפרק בעת הדישה(רגיר דגן בתוך השבלים שמא שאר ג) א(
  .שמא תחמץ לפי ההבהוב) ב(
 .ותן בו טעם חמץ, שמא עלה עשן החטה החמוצה אל העוף בעת ההבהוב) ג(

 .)ז"ט, ובדיעבד אם הבהב כשר (ז ק"ס י"ח .))ז"ט(ובדיעבד מותר  (ה ק"א ס"מ). לאסורובדיעבד אין  (ג ק"ס ז"ט 31
ע " צ,' אם מצאו ג... אין מחזיקין בו איסור ,בו בקש ואחר כך מצא דגן מחומץ בקש הותרואם הבה (שם א"מ 32

ל דלא אמרין כן "ז כתב שם בשם רש" מיהו הט.ט דהוי חזקה"ד ס"פ' ד סי"ו ביוב שכת,םאם יש לדמותו לתולעי
 , פלו כלםה דישת דבשעש לומרהכא יואם כן . ש"יי ע, אבל בדבר דאתי מעלמא לא, קא רבוה דמייםאלא בתולעי

  .)ולא שאר אלא מה שאו רואין
 כן אלא בתולעים ן דלא אמרי,ל"ט בשם רש"ד ס"פ' ד סי"וז בי" הטתבדהא כ(ק יב "תסז ס' א סי"וכן הובא במ

  ). אבל במלתא דאתי מעלמא לא, קא רבוהדמיי
'  מצא גלואבל בשאר מאכלים אפי, הודוקא באותה שמצוי בהן הכימ(ק ' ג סי"והוא על פי ים של שלמה חולין בפ

  .וגם כאן איו מצוי שישארו בשבלים גרגרים מחומצים). לא מחזקין לאסור
 .)הערה קח(ושם סמן , ט"סי תכט 'סי לעיל גם ראהו). אחזוקי ריעותא לא מחזקין(ב , חולין ו 33
  . שםי"חהובא ב). ר אסו,בו דגן מחומץ והבהבו בו'  אבל אם ידוע שהי, בסתמאאודוק( שם א"מ 34

 ,דהואיל ואיו מוח על מקום אחד... והגים לחרוך הראש להסיר השיער (ג "סח ס' ד סי"א יו"ואף שתבאר ברמ
  .) לא חיישין שבלע בו הדם,אלא מעבירו הה והה

  .אפשר לומר שכאן בחמץ בפסח חיישין טפי' ולכאורה הי
 לאחר ,העוף בזפק בפסח בקועה שעורה או חטה המצא אם(א "תסז סס' אמם גם בחומרא דפסח תבאר לקמן סי

 כי ההבהוב , אין להחמיר בו יותר מכדי קליפה,אפילו אם העוף שמן ... העוף וצת להסיר באור אותו שהבהבו
  ). אלא מעבירו תמיד הה והה, הואיל ואיו מהבהבו הרבה במקום אחד,איו דומה כלל לצלי

 ,בין הבהוב דכאןש לחלק והה י(ק ג "ז ס"והוא מטעם שתבאר בפרי מגדים משב. עוףואילו כאן ראה שאסר כל ה
 ,מה שאין כן בזפק,  ומשום הכי יש לאסור כל העוף במצא חטה מחומצת ...שהעשן העולה מחמץ כחמץ דמי

  ). לא אמרין,דימא דהאש פועל שמפליט החטה להעוף
אין חוששים לומר , כ בחטה שבזפק"משא,  האווז ואוסר כל העוףעולה עשן החמץ אל, והייו שבהבהוב חטה חמוצה

' ר הזקן לסי"וראה פסקי אדמו. עד שתפליט טעם החמץ אל כל העוף, שעל ידי ההבהוב תחממה החטה שבזפק
  .ג"סח ס
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  .)בפסח במשהו

 אין חוששין שמא היה דגן מחומץ בשבולת ונפל לתוך ,וכן אם נמצא שבולת רקנית בתבשיל נימוח
  :36התבשיל ונימוח שם

  שלוםבריד

 
ומן הסתם איה אוסרת "ט "תסז ס 'תבאר לקמן סי, "אם מצאת חטה בקועה בפסח בתרגולת צלויה"ואף שגם 

  ".שהחטה היא קטה וכחושה ופליטה מועטת, מכדי קליפהיותר 
  .ואוסר כל העוף, עולה עשן החמץ אל האווז, שבהבהוב חטה חמוצה, מכל מקום יש לומר

 ).לגמרי שמתיר שם רבה אליה ראה( בהאה ולא 35
יכא למיחש אי א, ואין בשבולת שום תבואה, ואם מצא שבולת מקש תוך מאכל הימוח (א ק"ס סוף תד 'סי י"ח 36

ולקמן סימן , ז"עיין בספרי תורת השלמים שאלה ט, דשמא היה בה תבואה ופלה תוך התבשיל הימוח ואיו יכר
 .)ואמרין דכולהו פלו בשעת דישה, ובאיסור משהו דרבן, דאחזוקי איסורא לא מחזקין, ק ה"א ס"ה במ"תס



  

   אם הרוק ומי רגלים ודומיו מחמיציןתסו
  ז סעיפים"ובו ט

  פירות ומי ,תולדות המים, מים

 או תולדות , שאין מביא את הדגן או את הקמח לידי חימוץ אלא מים,2ב" נתבאר בסימן תס1 כברא
  .3מים

 בין של אדם בין של בהמה חיה ,4 היוצא מן העין מן האוזן מן החוטם מן הפה,ואלו הן תולדות המים
  .7פי הטבעת דהיינו משקין היוצאין מ,6 בין קטנים בין גדולים, ומי רגלים של אדם,5ועוף

 11 וזיעת אדם,10 ומי רגלים של בהמה חיה ועוף,9 בין של אדם בין של בהמה חיה ועוף,8אבל הצואה

______________ 
  :עיקרי ההלכות שתבארו בסימן זה 1
  ).ב- א"ס(ומי פירות , םתולדות המי, מים) א(
 ).ה- ג"ס(תחבושת חטים לעוסות ) ב(
  ).ז- ו"ס(ריר הבהמה וזיעת החומה ) ג(
  ).יד- ח"ס(מים שפלו על מקצת קמח ) ד(
  ).ו"סט(שק קמח ששכו עכברים ) ה(
 ).ז"סט(קמח שפל עליו דלף ) ו(
, ) ומותר לאכלה בפסח,אין זה חמץ , אפילו שהתה כל היום בלא עסק עד שתפחה,עיסה שילושה במי פירות (א"ס 2

  .) הם קראים מי פירות,ו"תס'  שיתבאר בסי,וכל המשקין שבעולם שאין מתולדות המים(ב "וס
ולכן מבאר תחלה את סוגי תולדות המים , אמם בסימן שלפיו יתבארו דיי הרוק וזיעה שפלו על הדגן או הקמח

ואחר כך יתבארו דיי הקמח והדגן ,  מהן יש להם דין מי פירותאיזה מהם יש להם דין מים ואיזה, הבאים מהגוף
  .שפלו עליהם הרוק והזיעה

וכן יוצא מזה פקא . טומאה הכשרמדין מים ומי פירות לעין , ובכללות למדים את דין מים ומי פירות לעין חמץ
 .ד ואילך"קח ס' כדלעיל סי, מיה לעין טיבולו במשקה

 דמי הפה והאף והעין והזיעה ומי רגלים תורת ,ל"אהרן הלוי ז' כ הר"וכ (ח 'סי מצהו חמץ 'הל חיים ארחות 3
 דכל תולדות המים כגון מי הפה והחוטם והעין ...בארחות חיים (י סוף הסימן " הובא בב).משקה עליהן ומחמיצין

 ).והאוזן ומי רגלים מחמיצין
 מן האוזן מן החוטם מן הפה מי רגלים בין גדולים בין תולדות למים היוצאין מן העין( ה"מ דמכשירין ו"פ משה 4

 ...תולדות המים הם היוצא מן העין ומן האוזן ומן החוטם ומן הפה(ב "י ה"טומאת אוכלין פ' ם הל"רמב). קטים
  ).כל אלו היוצאין מן האדם משקין הן

  .)ין והאוזןומי הפה והחוטם והע (ה"ס ע"שו ).מי הפה והחוטם והעין והאוזן (שם חיים ארחות
 .ב ואילך"שיתבארו דייו לקמן ס, ומי הפה הוא הרוק

 מחמיץ הפה מיו( יד ק"ס סוף י"ח .כ השאר הם אף של בהמה"משא, )ומי רגלי בי אדם (שם ם"הרמב משמעות 5
הותן שעורים לבהמתו ומצא בהם ריר צריך (ב "ע ס" והייו מה שתבאר בשו).ב"כדאיתא לעיל ס, כמו באדם

 ואפשר , על ידי דוחק השיכה,שעל ידי דוחק שיכת העכבר בשק יצא רוק מפיו( ו"סט קמןן הוא לוכ ).לבערם
 ).שפל על הקמח שאצלו ותחמץ

 ומי רגלי בי אדם ...תולדות המים הם  (שם ם"רמב .)םמי רגלים בין גדולים בין קטי... תולדות למים  (שם משה 6
 .)בין גדולים בין קטים

ע "וצ (שם טוב יום 'בתוס 'ועי).  שתן היוצא מפי האמה,קטים.  משקין היוצאין מפי טבעת,גדולים( שם ]ש"[ר 7
ואפשר לי לתרץ דשאי מי . תן והשותה מי טבריה אף על פי שיוצאין קיים דחשבין להו כרעי' דלקמן מתיתין ז

 דלא .)מיכל שיציאתו דרך פי הטבעת אלא כמו מידי ד, אין חשובין משקה, שלכך שותין אותן כדי לשלשל,טבריא
 .)אין חילוק בין מי רגלים דקטים או גדולים היוצא מפי הטבעת (יד ק"ס י"כח

 ). דהייו צואה עבה,כמו הרעי(ש שם " ר). והראי... מכשירין ...אלו לא ( ז"מ שם משה 8
 טור .)ר משום חמץס ואיו או...לין  ותלחלח מצואת התרגו, ותרגולין ישבו עליו,שק שיש בו קמח (רצ 'סי רוקח 9

צואת תרגולים איו  (י ק"ס א"מ .)שק שיש בו קמח וישבו עליו תרגולים ותלחלח מצואתם איו מחמיץ(
 .)מחמיץ
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 דינם כמי ,16 ומי המרה,15לב והחֵ ,14 והשומן,13לב והחָ ,)12ג"אבל של בהמה נתבאר בסימן תנ(
  .פירות שאין מחמיצין

 לפיכך אם נפלו .ממים בלבד ואז הן ממהרין להחמיץ יותר .אלא אם כן נתערב בהם מים כל שהוא
  .17ב" כמו שנתבאר בסימן תס. צריך לאפותה מיד.לתוך העיסה שנילושה במים

 ואין צריך , מותר ללוש אותה במים, ואחר כך נתנגב,אבל אם נפלו על הקמח ונתלחלח הקמח מהם
 שוב , דכיון שכבר נתנגבו ונבלעו בתוך הקמח קודם שבאו עליו מים.)אחר גמר הלישה(לאפותה מיד 

  :18אין בהם כח למהר החימוץ כשיבואו עליו מים

  .19 הטל דינו כמיםב

  שלוםבריד

 
... מי רגלי בהמה ( ב"ה י"פ אוכלין טומאת 'הל ם"רמב .)מי רגלי בהמה לא מכשירין (ח"ה ג"פ מכשירין תוספתא 10

 דקרוב הדבר ודאי ... מאיר כתב על העכברים שהטילו מי רגלים בחטין ורבי (תקסט מזר מרדכי ).לא מכשירין
מי רגלי בהמה יש לו (ה "ח ס"פר .)מי רגלים דבהמה דלא מקרי תולדה למים (שם י"ח .)דמי רגלים אין מחמיצין

  ).דין מי פירות
 .תסו 'סי מחה שיורי פתים מחת וראה

 א"ורמ טור .)דלחלוחית הזיעה איה מחמצת(א כ 'סי ב"פ ש"רא ).דם טהורהזיעת הא( א"מ ב"פ מכשירין משה 11
  .)וזיעת אדם איו מחמיץ (ה"ס
  .)שזיעת האדם איו כמים להביא לידי חימוץ (ד"ס תסה 'סי עילן הוא לוכ

 .ז"ס לקמן ראה בתים זיעת ולעין
 .)ויש להסתפק שמא זיעת הבהמה היא מחמצת כמו מים (כז סעיף 12
  .)איו מחמיץ... וחלב (ה " סא"רמ 13

 .)22הערה (ושם סמן , )הם בכלל מי פירות... החלב (וכן הוא לעיל 
 קכב 'סי צמח צדק ת"שו .ו ק"ס סוף א"במ הובא .) מי פירות ואין מחמיצין, העוףתושמוי (רצא 'סי רוקח 14

  ). בכלל מי פירות דהכל הוא,ושומן של אווז מי מי פירות הוא(
 .)שומן מהותך דיו כמי פירות בלבד (ו"סט תסב 'סי לעילוכן הוא 

ואף אם תמצי לומר שפל החלב רותח ... וראה דהוא הדין חלב איו מחמיץ  (ז אות ט"הגה הגדולה כסת שיירי 15
, י"הוא הדין חלב בציר, וָחלב (טו ק"ס י"ח). חלב דאיו מתולדת המים ודאי דאיו מחמיץ... צלול לתוך הקמח 
 .)ג"שיירי כה, וכל שכן קרש, אפילו רותח וצלול

 מותר לעשות ממה עיסה ם כן וא. דהוי כדם וליחה סרוחה, אין מחמיציםם כן דמי המרה גוראה לי(ק י " סא"מ 16
 .שם י"ח הובא ב.)לרפואה

   .)ם לבדם ממהרים להחמיץ העיסה יותר ממי ...מי פירות שתערב בהם מים (ג סעיף 17
שיש להם דין מי פירות לעין שאין , אלא אף באלו הזכרים לעיל, שהלכה זו היא לא רק במי פירות, וכאן מוסיף
מכל מקום כשילוש , פ שצואת התרגולים איו מחמיץ"אע (א ק"ס ח"מהרל הגהות חדושיוכמבואר . מחמיצין

אף , מבואר דכל הי (ז ק"ס י"ח .הסימן סוף צבי חלת הובא ב.)מי פירות עם מים שמחמיץ' אחר כך במים יהי
 .)כמו מי פירות, מכל מקום ממהרין להחמיץ עם מים, שאים מי פירות ממש

 ועוד דאפילו תאמר שליחת פה העכברים  ...מוץיבשיכת העכברים אין בו משום ח (תפח 'סיא " חא"רשב ת"שו 18
אף שאחר כך לישם איתן , שרוב העכברים איו מחמיץ והייו שמתחלה פירש .)מביאה לידי חמוץ כלעיסת האדם

כדמוכח , דע שאם תבטלו המי פירות שוב אין לחוש אם ילושו אחר כך במים (ד"ס סוף תסב 'סי ח"פרו. במים
 למאי דהוה סבירא ליה מתחילה דרוק ,ן"ן סימן ק"לרמב] המיוחסות[ח ומתשובות "א סימן תפ"מתשובות הרשב

  .)ג דבתר הכי לש עיסה במים" דאע,א פשוט דמותר" ראה להרשב,העכבר איה כרוק האדם
 .ר הזקן"מואד ע"לשו הערות וראה

 בלוקטן משש שעות , ואפילו כמאן דאמר בעשבים שרי,ר חיה בריה דרבי הלל"א (א"ה סוף ג"פ ירושלמי 19
 .)הטל מחמץ (ה"ס ע"שו .) מה דטלא פייגא מיהון,ולמעלן
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 אף על פי שנתרככה ,21 ואם נפל לתוכו דגן ולא שהה בתוכו מעת לעת,20והדם דינו כמי פירות
 כמו שנתבאר בסימן , אפילו אם נתבקע הדגן יש להתיר, ומדיחו ומותר, אין בו חשש חימוץ,בתוכה
  .ש"ייבתוך מי פירות ע לענין חטה שנמצאת 22ב"תס

 לפי שאי אפשר לו בלא צחצוחי ,23 הרי זה מחמיץ,אבל מי שרקק דם אם מצצו בשיניו כדרך הרוקקים
  :24רוק

  תחבושת חטים לעוסות

 על 26 מפני שהן מתחמצות, לפיכך לא ילעוס אדם חטים ויניח על גבי מכתו,25 וכיון שהרוק מחמיץג
  .28 ועובר עליהן בבל יראה ובל ימצא,27עור מיל כששוהין על גבי המכה שי,ידי הרוק שבפיו

______________ 
 .)איו מחמיץ... ודם  (ה"ס א"רמ ). והדם...אלו לא מטמאין ולא מכשירין ( ז"מ ו"פ מכשירין שם משה 20
  ).והערה רלה(ז "תמז סכ' תבאר לעיל סי, ומקורו, דין כבוש בצון שאיו חריף במעת לעת 21

 מכל מקום איו , שחמץ בפסח במשהוף על פיא( ט"סכ תסז 'סיואף שלעין חמץ בפסח הובאו שתי דעות לקמן 
ן מפליט ומבליע ויש חולקין ...  אם ידוע שלא שהתה בתוכם מעת לעת ...ןאוסר בצועל זה ואומרים שהצו 

 לפי שהמים מפליטין טעם משהו מן , ואם מצאת חטה בקועה במים ששרו בהם בשר בפסח הבשר אסור,משהו
  ).החטה ומבליעין בבשר

ואיו אוסר בכבוש , סור דם שבטל בששיםכ כאן מיירי באי"משא. הייו דוקא באיסור חמץ בפסח שאוסר במשהו
  .אלא במעת לעת
דמיירי , ועל זה מבאר. הרי הדגן אסר מהדם, למאי פקא מיה אם הדם הוא כמים או כמי פירות, ובזה בא ליישב

הדגן מחמיץ ' הי, הדם דיו כמים' ולכן אילו הי. ולא אסר מאיסור דם, הכא שלא שהה הדגן בתוכו מעת לעת
 בלא , יכולין הן לבא לידי חימוץ גמור,אם הן שוהין במים שיעור מיל(ב "תסז ס' כדלקמן סי, ר מילבמהלך שיעו

לכן איו אוסר את הדגן עד שישהה בתוכו , אבל כיון שהדם דיו כמי פירות).  ולפיכך הן אסורות מן התורה,ביקוע
  .מעת לעת

*  
ותבאר , שבעת המשקים שמצריכים טילת ידיםשהדם הוא אחד מ, שאלה כעין זו היא גם לדין טיבולו במשקה

 וכגון שמטבל בו ,ודם בהמה חיה ועוף... משקים שהם ' אין קרא משקה בלשון התורה אלא ז(ד "קח ס' לעיל סי
גם כשהוא לפיקוח (פ טילת ידים "אם כן צריך עכ, וכיון שהדם הוא אחד משבעת המשקים). לרפואה לפיקוח פש

 ).פש
ואפילו אם  ...  אף על פי שתרככה החטה,שמצאת במי פירות שלא תערב בהם שום מים בעולםחטה  (ט סעיף 22

 אף על פי כן או תולין שמחמת שישרית הרבה בתוך המי פירות , והביקוע הוא סימן חימוץ,החטה היא מבוקעת
 .)שאין זה חמץ שאסרה תורה ... תפחה ותבקעה

 .)אי אפשר בלא צחצוחי רוק... אפילו רקק דם ראה לי , שהרוק מחמיץ (ג ק"ס י"ח 23
 ). לפי שאי אפשר לדם בלא צחצוח רוק,יבמה שרקקה דם תחלוץ( א ,קה דף יבמות 24
  ). מן הפה... היוצא ,ואלו הן תולדות המים(א "כדלעיל ס 25

 ).ו"תס' שהרוק מחמיץ כמו מים כמו שיתבאר בסי(ח "תג ס' וכן הוא לעיל סי
לא ילעוס אדם  (א"ס ע"ושו טור .) מפי שהן מחמיצות, ילעוס אדם חיטין וייח על מכתולא (ב ,לט דף משה 26

 .)שהרוק מחמיץ, מפי שהן מחמיצות ,חטים ויתן על גבי מכתו
  ).דאין מחמיצין מיד (א ק"ס א"מכמבואר ב 27

 הן אם(ב "סז סת' כדלקמן סי, )כמו הקמח ששוהה במים(והייו שגם חטים ששוהים ברוק מחמיצין בשיעור מיל 
 ,התורה מן אסורות הן ולפיכך ,ביקוע בלא ,גמור חימוץ לידי לבא הן יכולין ,מיל שיעור במים שוהין] החטים[

 ).מיל שיעור עליו המים לחלוחית שהה אם  ...מים עליו שפלו דגן כל וכן. החמיצו כבר שמא מספק
  ). ומשום דעבר בבל יראה, דוקא בשל ישראל' לא ילעוס כון דהא דאמרי,ואם כן צריך לומר(ק ב "א ס"מ 28

 .ד"כדלקמן סוף ס, אבל איו עובר עליהם משום האה מאיסורי האה



205 תעא- תנג–ד "הלכות פסח ח

 .29 צריך להסירן כשתגיע שעה ששית בערב פסח,ואפילו לעסן והניח על גבי מכתו קודם הפסח
  :30ב" כמו שנתבאר בסימן תמ,אלא אם כן כבר נסרחה עד שנפסלה מאכילת כלב

שאילן לישראל  וה31 שלעסן הנכרי, אבל חטים של נכרי. במה דברים אמורים בחטים של ישראלד
 כיון שאין דעתו לזכות ,32 אם אין אחריותו על הישראל, הרי זה מותר,להניחן על גבי מכתו בפסח

 ואם אין . ולכך אינו עובר עליהם בבל יראה ובל ימצא, אלא עדיין הן ברשות הנכרי,בהם שיהיה שלו
  .33 וילעסן הנכרי וישאילן להישראל, יכול הישראל להקנות לו חטים,לנכרי חטים

 אין בו 35 כיון שהוא שלא כדרך הנאתו, אין בכך כלום,34ואף על פי שהוא נהנה ומתרפא מחמץ בפסח
  :37 ובמקום רפואה לא גזרו חכמים,36איסור אלא מדברי סופרים

 מותר לישראל לעשות החמץ משלו , אבל אם יש שם חשש סכנה. וכל זה במכה שאין בו סכנהה
  .38לרפואה

______________ 
' וכתב הרוקח סי (א ק"ס י"ח .) שמא מחמיצות, יסירם,אם יש לאדם על מכתו חיטים לעוסות (רעא 'סי רוקח 29

ב "תמ' וכן תבאר לעיל סי. ל"עכ,  ויסירםא דאפילו אם כבר לעס והיח על גבי מכתו קודם פסח צריך ביעור"רע
 .)דכל שלא סרחה המלוגמא קודם פסח צריך ביעור

 , דהייו קודם שעה ששית, אלא אם כן פסלו מאכילת כלב קודם שעת הביעור,חייב לבערם מן התורה (כא סעיף 30
 .)דכשיגיע זמן הביעור אין עליהם תורת אוכל שיתחייב לבערם והרי הן כעפר בעלמא

 . מראי מקומות וציויםראה .הרי קו לו בלעיסה, שאם לעסן הישראל 31
 הרי פקדון זה ...אם אחריות הפקדון על הישראל (י "תמ ס' כדלעיל סי, שאם אחריותו על הישראל עובר עליו 32

  וחייב לבערו בערב פסח מן, כיון שהוא חייב באחריותו,חשב להישראל לעין ביעור חמץ כאלו הוא שלו ממש
 ).התורה

 בשם כסף משה שם ,) הרי זה מותר...שעושין לו רטיה או מלוגמא מחמץ  (ח"ה ה"פ התורה יסודי 'הלם "רמב 33
ש רביו מותר לעשות רטיה מחמץ בפסח כיון שיש לו " על מ,כתוב באורחות חיים (א"רשבה בשם ,חיים ארחות
ל  או היחה ע, דכרי הוא והשאילה לישראלא דחמץ"כ הרשב" וכ,דלא התיר אלא בחמץ דכריש אומרים  י,מכה
 , ועושה הכרי ממה מלוגמא, מקה לו ישראל קמח, ואם אין מלוגמא לכרי. ואין אחריותה על ישראל, מכתוגבי

 .ב ק"ס א"מ הובא ב). מכת ישראלל גביוותה ע
 ואפילו חמצו של כרי ,פקראפילו אין שלו אלא של ה(ג "תמג ס' כדלעיל סי, בהאה אסור גוי של חמץ שאפילו 34

 ).אסור בהאה
 כגון שעושין לו רטיה או ,שלא דרך האתן (שם ם"רמב .) מידי דרך האה קא עבידאמר ליהא (ב ,כה גמרא 35

  .שם א"מ הובא ב.) ואפילו שלא במקום סכה, הרי זה מותר, שהרי אין בהן האה לחיך...מלוגמא מחמץ 
 קולמוסו יתן שמא גזירה ,במועד בו לכתוב אסור ,הפסח בתוך בשכר כרי שבשלו דיו(ד "תמב סל' וראה גם לעיל סי

 ).הערה לד( ותבאר בהערות שם .שהיא שלא כדרך האתן, כ על עצם הכתיבה איו עובר"משא). פיו לתוך
 .)כלומר שכיון שאיו דרך האתן לא מיתסר מדאורייתא (שםסף משה כ 36
אבל שלא .  אף על גב דלית ביה סכה, לצורך רפואה מותר,ך האתו קעבידאוכיון דלאו דר (ב 'סי ב"פ ש"רא 37

 , אבל שלא לצורך רפואה,לצורך רפואה (יג ק"ס קה 'סי ד"יו ך"ש .) אפילו שלא כדרך האתו אסור,לצורך רפואה
  .) ופשוט הוא.ש פרק כל שעה" הרא. שלא כדרך האתן אסורלואפי

 א"מ .)ר ירמיה ותין עליה חמץ בפסח"א. ל בר רב יצחק הדא גומרתא סכהר שמוא"א (ד"ה ד"פי שבת ירושלמי 38
וכל זה בחולה שאין  (א ק"ס י"ח .)ל יראה אף על פי שעובר בב,דהתם מותר לישראל עצמו ליתן עליה (ב ק"ס סוף

ם א בש"וכן כתב במ. אפילו על ידי ישראל בעצמו מחמצו גם כן מותר, אבל בחולה שיש בו סכה, בו סכה
  .)הירושלמי

 ואפילו , אבל בחולה שיש בו סכה אין לדקדק בכל זה,וכל זה בחולה שאין בו סכה(ו " סכת 'סי לעילוכן הוא 
 ואין חוששין ללאו של בל יראה ובל , אם הוא צריך לאכילת חמץ,לקות חמץ מן השוק מותר כדי למהר באכילתו

 ).מד בפי פיקוח פש שאין לך דבר שעו,ימצא שהקוה את החמץ עובר עליו
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  .40ה" כמו שנתבאר ביורה דעה סימן קנ,או על פי מומחה ,39והוא שיהיה הרפואה ידוע

 שרפואתו שמבשלין שעורין או שבולת שועל ,)ר"ב מוט"שקורין היי(ומי שיש לו חולי בבטנו 
 חולטין אחר כך ו, מרתיחין המים היטיב, אם אירע חולי זה בפסח ויש בו סכנה.ומניחין על גבי בטנו

 לפי שכל מה שאפשר לעשות בהיתר צריך .42חימוץ ושוב אינן באים לידי ,41השעורין בתוכן
 שהרי הגאונים אסרו כל מיני , לא יחליטם במים, וכן אם אפשר לחלוט השעורים במי פירות.43לעשות

  :44ד"חליטה במים כמו שנתבאר בסימן תנ

  ריר הבהמה וזיעת החומה

 שמא ,45יך לבערם צר, מצא בהם ריר שיצא מפי הבהמהאחר כך ו, הנותן שעורים לפני בהמתו בפסחו
 מכל מקום אם לא יבערם יבואו לידי חימוץ כשישהו , ואף אם לא שהה שיעור מיל.כבר החמיצו
 .47 נמצא נהנה מחמץ בפסח, ואם תאכלם בהמתו. ויעבור עליהם בבל יראה ובל ימצא,46שיעור מיל

______________ 
 ואם אין הרפואה ידועה אין ,ומותר אם הרפואה ידועה (ב אות ד"פי אסורות מאכלות 'הל מיימויות הגהות 39

 .) ידועהה דתהיה הרפואן דבעימאכלות אסורות כתב' לד מה"פיהות מיימויות ובהג (שם א"מ .)להתיר
  .) או על פי מומחה,כים שתהא הרפואה ידועה צרי,וכל חולה שמאכילין לו איסור (ג"ס סוף שם א"רמ 40

 או על פי ,ומכל מקום אפילו בודאי סכה אין מחללין אלא ברפואה שהיא ידועה לכל (ב"ס שכח 'סי לעילוכן הוא 
' ד סוף סי"א ביו"ש רמ"כמ,  או על פי מומחה,דבעין שתהא ידועה(ק א "שו קוטרס אחרון ס'  ובסי.)מומחה

יתין דיומא , ח"שכ' א ריש סי" ומג,ה"קם"י ורמב"ש בפירוש רש"יי ע,)ג"פ(וכדמשמע במת.(  
 איה רפואה גמורה להתיר לו איסור בהמה ,פ שוהגין הרופאים ברפואה זו"ואע(ה אין "א ד, י יומא פג"והוא ברש

   ).טמאה על כך
ור יותרת כבד שלכלב  מתיה בן חרש שהתיר להאכיל את האדם ביום צום כפביואין הלכה כר(ובפרוש המשיות שם 

 , וחכמים אומרים אין עוברין על מצוה אלא ברפוי בלבד,מפי שאיו מועיל אלא בדרך סגולה, שוטה אם שך
לפי שעים חלוש לא יחייבהו , אבל הריפוי בסגולות לא,  שההגיון והסיון הפשוט מחייבים אותו,שהוא דבר ברור

 ).וסיוו רחוק, ההגיון

 ורפואתו ,ר"ב מוטי"א הי"מי שיש לו חולי בבטו שקורין בל (כז 'סי קאידובר ש"מהרל שמואל אמות ת"שו 41
ראה דירתיח המים ...  אם אירע לו חולי זה בפסח ,הוא שחולטין שעורים או שיבולת שועל ומיחים על בטו

כל  מ... לאסור ם והגי אף דאן ... ואז לא יבואו לידי חימוץ לדין התלמוד, יטיל השעורים לתוכור כךהיטיב ואח
גם אם אפשר לחלוט במי . ש"ה בסופו ע"ק' ד סי"ום בי"ש מור"וכמ,  כל מה שוכל לעשות בהיתר עבדיןמקום

ק"ס תסה 'סי י"ח הובא ב.)ל מי פירות אין מחמיצין" דקי, יחלוט במי פירות ויעשה,ל"פירות ולעשות הרפואה ה 
 .ב

 וכיון שתבשל שוב איה באה לידי ,ן ממהרת לבשל את הקמח קודםשרתיחת הרותחי( ו"ס תד 'סי כדלעיל 42
 ב"ס תסה 'סי ). כמו שדבר האפוי איו בא לידי חימוץ לעולם, אף לאחר שחו הרותחין מרתיחתם,חימוץ לעולם

 , ואף על פי ששוהה כמה ימים אין בכך כלום, ותן לפי התרגוליםר כך ואח,מותר לחלוט את המורסן ברותחין(
 ). אבל הגאוים אסרו כל חליטה.החלוט איו בא לידי חימוץ כללש

 קה י"סוס ד"יו א"רמ .)תר אין ותין לו מן האיסוריכל אפשר להביא לו מן הה (ריד 'סי ג"ח א"הרשב ת"שו 43
 אף על פי שצריך לשהות קצת ,אם יוכל לעשות הרפואה בהיתר כמו באיסור, ואין מתירין שום דבר איסור לחולה(
  .)ודם שימצא ההיתרק

 .ז"סט שכח 'סי לעיל וראה
  .) אבל הגאוים אסרו לו כל מין חליטה ברותחין,וכל זה מדיא דגמרא (ז סעיף 44

 אבל כבר הגו ,וכל זה מעיקר הדין(ז "תסב ס' כדלעיל סי, שאין בזה אלא מהג, ולכן עדיף לחלוט במי פירות
 ).ת בלבדבמדיות אלו להחמיר שלא ללוש אפילו במי פירו

וכיון (ג " והייו כדלעיל ס). שמחמיץ כמו לא ילעוס חיטין,הותן לסוסים ומוציא ריר צריך לבער( רפה 'סי רוקח 45
הותן שעורים לבהמתו  (ב"ס ע"ושו טור .תקצו רמז מרדכיהובא ב). שהרוק מחמיץ לפיכך לא ילעוס אדם חטים

 .)צריך לבערם, ומצא בהם ריר
 ).27והערה (ג "כדלעיל ס, )כמו הקמח ששוהה במים(ם ברוק מחמיצים בשיעור מיל כי גם השעורים ששוהי 46
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יסור  שאין מחזיקין א,48 אין צריך לבערם,אבל מן הסתם שאינו יודע אם יש בהם ריר אם לאו
  .49מספק

 ומן ,50 שדרך הבקר להוציא ריר בשעת אכילה, חוץ מן הבקר,במה דברים אמורים בשאר מיני בהמה
 בענין שלא ,53 ליתן לו לאכול מעט מעט52 לפיכך יש ליזהר.51הסתם יש ריר במה שנשתייר מאכילתו

  .ישתייר כלום מאכילתו

  :55ב לחוש לדבריהם וטו.54ויש מחמירין גם בשאר מיני בהמה ליתן לפניהם מעט מעט

 ואף זיעת כותל של עץ דינה . כי החומה מזיעה מכח המים שיש בה,56 זיעת החומה דינה כמיםז
 וכן זיעת בשר יבש שמזיע בימות הגשמים . כי העץ מזיע מכח המים שקיבל בעודו במחובר,כמים

  .58 כי הוא מזיע מכח המים שהודח בהן קודם מליחתו,57דינה כמים

  שלוםבריד

 
מכל מקום ,  שישארו יהיו בטליםם שקודם שותן לבהמתו אומר כל השיורים תמצי לומר אלוואפי (ג ק"ס א"מ 47

  .) שלא תחזיר בהמתו ותאכלם,צריך לבערם
אסור ליתן בהמתו לכרי להאכילה בימי (ח "ת סי' כדלעיל סי, יו יכול להאכילו לבהמתוא, ואף שהחמץ איו שלו

 לפי שאכילת הבהמה היא האת האדם שעל , אם ידוע לו שהכרי יאכילה פסולת של שעורים שהוא חמץ,הפסח
 ).ידי כן היא מתעלה ומשבחת ומתוספת בדמים

אבל מסתם אין  (ב"ס א"רמ .)י רביו דאין לחוש מספקומשמעות דבר (הטור ממשמעות ,א ק"ס משה דרכי 48
 .)לחוש

  .)הערה קח(ושם סמן , ט"סי תכט 'סי עילכדלו .הסימן ריש ח"ב 49
  .)דאית לה ריריבפרה  (א ,קמא שבת 50

 .)אין וטלין מלפי שור ליתן לפי חמור מפי שמאס ברירי השור (א"סי שכד 'סי וכדלעיל
 ). על כן צריך לבער מה שישאיר פן יחמיץ,פרה אית לה רירי( שם רוקח 51
אבל בפרה דאית לה ריר מן , ה"רפ' שמיירי שם הרוקח סי, ד דזה דוקא בסוס וכהאי גווא"ראה לע (ה ק"ס י"ח 52

 .)לכן יתן לפיה מעט מעט, על כן ודאי יש לבער מן הסתם... הסתם 
שאם , בולת שועל משש ולמעלה יתן לו מעט מעטוהותן לסוסו שי (קלה 'ע בפסח אסורות מאכלות 'הל ל"מהרי 53

י "והח). שהוא דעת היש מחמירין דלקמן(ל הצריך לעשות כן אף בסוס " והייו שמהרי).ישאר יתחמץ מריר הסוס
 .פ צריך לעשות כן בפרה שיש לה ריר"שעכ, למד מכאן

 שלא ,א"ן בל"ים להם האוורואותם שיש להם סוסים יזהרו כשות (קצג 'סי ווייל י"מהר ת"שו .שם ל"מהרי 54
). שאין להם ריר,  הרי ששתיהם הצריכו להזהר אף בסוסים.) דרירו מחמיץ,ישייר מידי בתוך האבוס לאחר שאכל

 ).אף על פי שאין רואה עליו ריר, ויש מחמירין לבער כל הותר מן הבהמה(ב " סא"רמ
 .)ל"י ווייל ומהרי"כמו שכתבו מהר, ישיירוומכל מקום טוב ליתן להם מעט מעט באופן שלא  (ד ק"ס סוף י"ח 55
'  ברק אף על גב דאמרין בפ,שק מלא קמח שתון במרתף אצל החומה ותלחלח מזיעת החומה (רצ 'סי רוקח 56

 ג"ס ע"בשו 'הב דעה .ובטור ,כב 'סי ב"פ ש"ברא הובא .) מיהו מחמיצין,דמכשירין זיעת הבתים וזיעת אדם טהורה
ש לא " וגם הרא, הרוקח,הרוב אוסרין (ה ק"ס א"מ .) ויש אוסרים.מותר, יעת החומהשק מלא קמח שתלחלח מז(

 .) הטורשוןמ מל" וכ,ביו ירוחםכ ר" וכ, וגם ברמזים כתוב סתם דמחמיץ,חלק עליו למעשה
ו לעין "ב ס"תס'  סיו שכתבתי כמ, מזיע מכח המים שיש בהה משום שהחומ, טעם האוסריןוראה לי (שם א"מ 57

  .) לחלוחית מים שקבל בעודו מחוברם כן ואפשר דיש בו ג.ע שרי"ו ולפי זה בכותל של עץ שמזיע לכ.שבשר יב
ו "תס'  וכמו שיתבאר בסי,כגון בשר יבש שמזיע בימות הגשמים מחמת המים שהודח בהם(ז " סיתסב 'סי לעילוכד
 ).ש"ייע

 ).  מכח המים שהודחו,בשר יבש שמזיע בשעת הגשמים מחמץ( שם רוקח 58
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 אין דינה , אף שהיא באה מכח המים,60 ובשר יבש, שזיעת החומה, ואומרים על זה59ויש חולקין
  .כמים אלא כמי פירות

 אבל . דינה כמים, כגון זיעת המרחץ שהוא מזיע מהבל המים חמין שבתוכה,אבל זיעה ממים עצמן
  .61 דינה כמי פירות,ראם מזיע מחום האּו

 דהיינו שיש ליתן על זיעה זו ,ה בפסחולענין הלכה יש להחמיר כחומרי שתי הסברות לענין אכיל
 וחומרי מי פירות שהם ממהרין להחמיץ עם ,חומרי מים שהם בלבדן יכולין להביא לידי חימוץ

  . ואם נפלו לתוך העיסה צריך לאפותה מיד,62 יותר ממים בלבדן,תערובת מים כל שהוא

ה זיעה זו בלבדה על  שאם נפל,הסברות'  כקולי ב63 יש להקל,אבל לענין להשהות עד לאחר הפסח
 , וכן אם נפלה לתוך עיסה שנילושה במים ולא אפאה מיד, יכול להשהותו עד לאחר הפסח,הקמח

  :יכול להשהותה עד לאחר הפסח

  מים שנפלו על מקצת קמח

 וטוב .64 אפילו נפלו המים בתוך הפסח, יסיר מקום המלוחלח והשאר מותר, אם נפלו מים על קמחח
 יאחוז בידו את מקום המלוחלח עם , שק מלא קמח נתלחלח מקצתו ממים וכן אם.65אחר כךלרקדו 

______________ 
 והייו .) ששיהם אין מכשירין, ולא דמה לזיעת אדם,לא ידעתי למה דימה זיעת בתים לרוק (כב 'סי ב"פ ש"רא 59

זיעת בתים בורות שיחין ומערות טהורה זיעת האדם (א "ב מ" פמכשיריןב, טומאה הכשרשלמדים זאת מדין 
  ).טהורה
 וכן אם , ובא הדבר לפי רבותיו והתירו... פעם אחת כתב רביו ברוך (ברוך רבו בשם ט אות ה"פ מיימויות הגהות

  .)מצא לחלוחית טיפות מזיעות המרתף על השק
 ב ק"ס זוטא אליהוכמבואר ב).  ויש אוסרים.מותר, שק מלא קמח שתלחלח מזיעת החומה(ע בסתם "בשו' דעה הא

 ראה לי, דרישה זה לשוווכן מוכח ממה שמצאתי ב,  משמע שיש להקל ...ע שכתב המתירין בסתם"ומלשון ש(
 ). הרי דזיעת החומה מותר לגמרי... על ידי זיעת החומה תיבש ... שמא ...אם אין ידוע ממה תלחלח השק 

א שם שמשוה "על פי דברי המ, ורביו משוה בים. ע זכר רק זיעת החומה"ש והגהות מיימויות ושו"ברא 60
 . מראי מקומות וציויםראהו. בייהם

ולפי זה ראה דדוקא כשמזיע מחמת עצמו  (ו ק"ס י"ח ). הבית מזיע מחמתה,הבריכה שבבית(ב "ב מ" פןמכשירי 61
כמבואר , הרי הוא כמים דמכשיר, כ אם מזיע מחמת חום והבל דמים חמין"משא, או מחום האש וכיוצא בזה

  .)ב דמכשירין"בפ
 ).ו"כמו שיתבאר בסימן תס, חמת חום האּוראלא מ, אם איו מזיע מחמת חום המים(ד " סתסה 'סי לעיל גם וראה

 .) ממהרין להחמיץ יותר ממים בלבד...תערב בהם מים כל שהוא  (א"ס כדלעיל 62
א כתב דעיקר כדעת "ומ, דדעת המתירין עיקר הוא, כתב גיסי בספרו אליהו זוטא, ולעין דיא (ח ק"ס י"ח 63

 .)וטוב להשהותם עד אחר פסח, האוסרין
מה שכתב  (כב 'סי ב"פ ש"רא ). ירקד הקמח והשאר מותר, או תלחלח השק,ם פל מים על קמחא(רצ ' רוקח סי 64

 דכיון דחמץ , דקולא גדולה היא לעשות כן בתוך הפסחראה לי, אם פל מים על קמח שירקד הקמח והשאר מותר
דו כל מקום  שאוחז בי, וראיתי מורים הלכה למעשה.במשהו חיישין שמא יעבור חמץ כל שהוא עם הקמח

, או תלחלח השק, פלו מים על קמח (ד"ס ע"ושו טור .) והוא עדיף טפי, עד שיזרוק כל הקמח שבשק,המלוחלח
 לומשמע דשאר הקמח מותר אפי( ג ק"ס ז"ט .)יאחוז בידו כל המקום המלוחלח בשק עד שיריק כל הקמח שבשק

 .)ואפילו תוך הפסח מתיר בכהאי גווא (יב ק"ס י"ח. )בפסח
, ק ו" הובא בפרישה ס.) וכן המהג ועיקר,צריך לרקד כל הקמח השארכל מקום אחר כך ומ (לטור ל"רש הגהות 65

ראה שאין זה אלא חומרא  (דק "וס, )ל שצריך לרקד אחר כך"ח ז"וכתב מו (ג ק"ס ז"ט .הסימן סוף ח"בוב
ואף על פי כן ירקדו  (ו ק"ס א"מ .)ךאבל לא לאסור בלא ריקוד אחר כ, כיון דאפשר למעבד הכי עבדין... בעלמא 
  .)ז דהוא חומרא בעלמא"וכתב הט. ח"ב, ומכל מקום ירקדו אחר כך (י ק"ס י"ח .)אחר כך
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  . ירקדנואחר כך ו,66 עד שיריק כל הקמח שבשק,הקמח שאצלו

 וכל קמח ,69 ירקד כל הקמח,68 כגון שנתלחלח בצדו בהרבה מקומות,67ואם אי אפשר לעשות כן
  .ח אפילו הוא בתוך הפס, והשאר מותר,שנתלחלח והיה כמו עיסה ישאר למעלה

 שהרי הוא ,71 אם אין צריך לכולו ביום טוב, שאסור לישראל לרקד כל הקמח, הוא יום טוב70ואם
דכיון שכבר נרקד הקמח פעם אחת קודם יום טוב ויצאו ממנו  . ירקדנו על ידי נכרי.טורח לצורך החול

 אלא , אם כן אין כאן מלאכה גמורה, ואינו חוזר ורוקדו אלא כדי לבער החמץ מתוכו,כל הסובין

  שלוםבריד

 
 המקום את הסיר שכבר כיון ,מותר זה הרי ריקדו לא ואם"ג "ולקמן סי". וטוב לרקדו אחר כך"ולכן כתב כאן רק 

  ".מים עליו שפלו
 ,שאצלו הקמח עם בשק השוך מקום את בידו יאחוז ,הפסח בתוך הלחלוחית תייבש ואפילו(ו "וראה גם לקמן סט

  ).110הערה (ושם , )ירקדו כך ואחר ,שבשק הקמח כל שיריק עד ,שם ויקשור
ו א (שם ע"ושו טור .")או תלחלח השק, אם פל מים על קמח"שקאי גם על מה שכתב הרוקח  (שם ש"רא 66

 .)יאחוז בידו כל המקום המלוחלח בשק, תלחלח השק
 י"הר בשם ,תקסט רמז מרדכי ).ם פל מים על קמח או תלחלח השק ירקד הקמח והשאר מותרא(רצ ' רוקח סי 67

 ואמר שיש , וצוה להריק השק, על שק של קמח שפל לטיט בפסח,מעשה בא לפי רביו יצחק מוויא (זרוע אור
 דקולא ראה לי(כב ' ב סי"פש "רא .) והשאר מותר בכך, וזה יזרוק,אר הלחלוח למעלהלהל הקמח כדי שיש

ק ח "א ס" מ.) והשאר מותר,ירקד הקמח, ואם אי אפשר לעשות כן (שם ע"שו). גדולה היא לעשות כן בתוך הפסח
  ).ומקום שתלחלח יהיה כמו עיסה וישאר למעלה(

ע התיר כן רק כשאי אפשר "והשו. ש כתב שהיא קולא גדולה" והרא,והייו שהרוקח והאור זרוע התירו כן לכתחלה
 .לעשות באופן הראשון

 כיון שכל השק או חלק , והייו משום דלא אפשר,הה לא זכר כאן כלל תיקון דלאחוז במקום הלח(ק ד "ז ס"ט 68
לחלח מצדו בהרבה  כגון שת,לעשותי אפשר ואם א (ז ק"ס א"מ ). אלא בריקודה ואין תק,גדול ממו פל לטיט

  .)מקומות
, ששוב אי אפשר לעשות כן, )הקמח בשאר תערב ... שהקמח עד השק את עע ואם(ו "עוד אופן תבאר לקמן סט
 .וצריך לרקד כל הקמח

ואין (ז שם "כמבואר בט, יב שלפיו- ובזה דן בסעיפים ח). ולא רק לחומרא בעלמא(ואז הריקוד הוא מעיקר הדין  69
תייבש,וד אלא בריקהתקי בפה, בזה אמר דלא מהיקבי השמא יתפרך וירד עם הקמח ב .( 

  :תוכן המשך דברי רביו בקטע זה 70
  .ריקוד הקמח באופן זה אסורה מדברי סופרים

יכול לרקדו , מה שהוא צריך לאכלו בו ביום, אפשר לרקדו קודם יום טוב' ולא הי, ואם המים פלו עליו ביום טוב
  .ביום טוב
  :יש שי טעמים לרקד קמח זה, יו צריך לאכלו ביום טובומה שא

  .ומטעם זה בלבד אסור אף על ידי כרי. שזה אסור מטעם טורח ביום טוב לצורך חול, לצורך אכילה בחול) א(
במקום שאין מהג יש (ו "והמסקא לעיל שם ס, ה"תמו ס' שיש בזה שי דעות לעיל סי, לצורך ביעור חמץ) ב(

שכל ... ומכל מקום יכול לומר לכרי (כדלעיל שם , ומטעם זה יכול לרקדו על ידי כרי). האחרוהלהחמיר כסברא 
 ).דבר שאסור לעשותו בשבת מדברי סופרים מותר לכרי לעשותו אם יש בו צורך מצוה

 ,בם טוביו האסורות ממלאכות היא ההרקדה(ד - ג"תקו ס' תבאר לקמן סי, כי מה שהוא צריך לאכילה בו ביום 71
 לתוכו ופל ... אחת פעם הקמח רקד כבר אם אבל ,ראשוה בהרקדה אמורים דברים במה...  אכילה לצורך אפילו
 אלא שיוי הצריכו שלא ,כלל לשות צריך ואיו ,ם טובביו השית פעם לרקדו מותר... ם טוב ביו קיסם או צרור

 היה לא טוב יום בערב כן אם ,טוב םביו אלא וכולת פל שלא וכיון ... טוב םיו מערב לעשות אפשר שהיה במקום
  ).ולרקדו לחזור צריך

 ".שהרי הוא טורח לצורך החול"אסור מדברי סופרים , אבל מה שאיו צריך ליום טוב
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 והתירוהו . והאמירה לנכרי הוא שבות דשבות.72ו"תק'  כמו שיתבאר בסי,שבות מדברי סופרים
 הוא מתבער , שכשמסיר קמח המלוחלח משאר הקמח ומשליכו ארצה.73לצורך מצות ביעור חמץ

  .74מאיליו על ידי דריסת הרגלים

 קודם ששהה ,תלחלחואם הוא רוצה יכול הוא ליתן כל הקמח שבשק במתנה גמורה לנכרי מיד שנ
  : ואז לא יצטרך לרקדו כלל,75שיעור מיל

 אבל אם נתייבש הלחלוחית . בזמן שהקמח מלוחלח, דברים אמורים שמועיל ריקוד76 במהט

______________ 
 ידי לע ירקדו אלא ... טוב וםבי לרקדו אסור ,טוב וםבי הקמח מן לאכול צריך אין אם לי וראה( ח ק"ס א"מ 72

 הכא כיון דאין בו פסולת לא הוי אב , דאורייתאהמלאכ הוי דריקוד גב על ואף ... ץהחמ לבער כדי ם"עכו
  .)המלאכ

כיון שכבר רקד הקמח פעם אחת קודם יום טוב "מבאר רביו דהייו , "כיון דאין זה פסולת"א "ומה שכתב המ
  ".איו חוזר ורוקדו אלא כדי לבער החמץ מתוכוו, ויצאו ממו כל הסובין

  .בזה מלאכה דאורייתא' ולמה אם כן לא יהי, ופן חוזר ומרקדו כדי לברר החמץ מתוכוואף שבכל א
 שית לרקדו ורוצה ,אחת פעם הקמח רקד כבר אם(ג "ותפרש שם ס". ו"תק' כמו שיתבאר בסי"כותב על זה רביו 

  .)מותר,  כדי שיהא הפת אהטוב םביו
' ולמה אם כן לא יהי, כדי לבער החמץ מתוכו) אלא, "אהכדי שיהא הפת "לא רק (אמם כאן רוצה לרקדו שית 

  .בזה מלאכה דאורייתא
 אף על ,שהיקור אין בו מלאכה גמורה(ח "והכווה למה שתבאר לקמן שם סי, "ק"ת' כמו שיתבאר בסי"ל "ואוצ

אין  ו, אין בכך כלום כיון שהכל מין אחד אלא שהתורה אסרתו באכילה,פי שהוא בורר ומפריד אוכל מאוכל
  ). או פסולת מתוך האוכל שהן כעין שי מיים,איסור בורר שייך אלא בבורר ומפריד שי מיים זה מזה

 ליתם צריך גדולים פירורין לו שארו אם ... בשבת שחרית סעודת מלאכול שגמר אחר(י - ט"תמד ס' כדלעיל סי 73
 לעשות לכרי לומר התירו מצוה שבמקום  ...סופרים מדברי אלא איסורו שאין כרמלית דרך מוציאו  ...לכרי
 לומר יכול מקום ומכל(ו "תמו ס' ובסי, )ז"ש 'בסי שתבאר כמו ,סופרים מדברי אלא איסורו שאין דבר בשבת
 סופרים מדברי בשבת לעשותו שאסור דבר שכל ז"ש 'בסי תבאר וכבר  ...הכסא לבית או להר שישליכה לכרי
 צורך לו שאין כלים להדיח שאסור ,טוב יום הוא ואם(כ "תט ס' ובסי, )מצוה רךצו בו יש אם לעשותו לכרי מותר

 הוא לכרי והאמירה ,שבות היא טוב יום לצורך שלא שההדחה ,כרי ל ידיע ידיחם ,ביום בו עוד בהם להשתמש
  ).בכלים הדבוק החמץ ולהעביר לבער דהייו ,מצוה במקום גזרו לא דשבות ושבות ,דשבות שבות
ו מלאכה (ב"סי שז 'סי כדלעילו והייו אסור לעשותו בשבת אלא משום שבות,דבר שאימותר לישראל לומר , ואי 

 אומר ישראל לכרי לעלות באילן בראש השה כדי להביא . לצורך מצוה... והוא שיהיה .לכרי לעשותו בשבת
  ).משם שופר לתקוע בו

 לעלות כגון ,סופרים מדברי אלא איו שאיסורו דבר כל שותלע מותר כריעל ידי (ד "תקפו סכ' וכן הוא לקמן סי
  ).בשבילו גמורה מלאכה לעשות לכרי לומר אסור אבל ,בזה כיוצא וכל לתחום מחוץ ולהביאו באילן

  ).ז"פ" הלכות אמירה לכרי"ראה (ע שלו "וכן פסק רביו במקומות רבים בשו
 שעה דכשתגיע ,ביתו בתוך אפילו ,הרגלים דריסת במקום יםהדק והפרורין הקיוח וישליך (ט"ס תמד 'סי כדלעיל 74

 קודם ,לארץ ופלין שהפירורין שמיד טוב( ו"ס תס 'סי וב.)הרגלים דריסת ידי על מבוערין הן כבר ששית
 מיד להשליכו יאמר לכרי לכן, )כך אחר לשורפם יצטרך ולא ,מיד שיתבערו כדי ,בעפר ברגליו ידרסם ,שיתחמצו

  .על ידי דריסת הרגליםשיתבער , ארצה
 ).49הערה (ו "תס ס' תבאר לעיל סי, אף שלא פסל בזה מאכילת כלב, והטעם שמועלת כאן דריסת הרגלים

  .) עד שלא שהה שיעור מיל,הם במת" דאם רוצה ותו לעכווראה לי (שם א"מ 75
 בשבת ליתן שאסור פי על ואף( ט"ס תמד 'סי כדלעיל, עור חמץשהרי גם תית מתה הותרה ביום טוב לצורך בי

 בפסח עליו יעבור שלא מרשותו החמץ לבער כדי כן עושה שהוא כיון מקום מכל  ...השבת צורך בה שאין מתה
 ).הערה א(ושם סמן , )מצוה לצורך מתה ליתן ומותר ,מצוה צורך זו בתיה יש הרי ,יראה בבל

  :י- ט"ם שתבארו לפיו ססיכום תוכן העיי 76
חוששים שפירורי בצק יבש עברו דרך קבי , וריקדו אותו מהבצק היבש, הקמח הזה שפלו על קצתו מים ותייבש

  .ואסר כל הקמח, הפה ותערבו בשאר הקמח
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 שיש לחוש על הקמח שנתייבש שמא נפרך ונעשה ממנו , אין ריקוד מועיל כלום,במקומות הרבה
  .77ן בשאר הקמח והן יוצאין דרך נקבי הנפה ומתערבי,פירורין דקים

 לפי ,79 שהרי הקמח דינו כלח.78 לפי שזהו דומה לתערובת יבש בלח,ואינן בטלים בתוכה בששים
 לפי שהוא גוש אחד ואינו , דינו כיבש, והפירור אף שהוא דק כקמח,שהוא נימוח ומתפשט ונבלל יפה

 ,זה נקרא תערובת ואין , אלא הוא עומד שם בפני עצמו, ולכך אינו נבלל בתוך הקמח,נימוח ומתפשט
  שלוםבריד

 
  :ותבארו בזה שלוש שיטות הפוסקים

ואף אפייתו קודם ). ט"תחלת ס(תבטל שאיו מ, )שאר הקמח(בלח ) הפירור(קמח זה יש לו דין תערובת יבש ) א(
  ).י"ס(הפסח לא תועיל 

, אמם כיון שהפירור עומד בפי עצמו. כיון שאים יכרים, גם פירורים שתייבשו ותערבו בלח בטלים בששים) ב(
  ).י"תחלת ס(ובזה מועלת אפייתו קודם הפסח ). ט"סוף ס(דיו כמו יבש ביבש שחוזר ויעור בפסח 

ולכן לדעת הפוסקים , ודיו כתערובת קמח בקמח, כקמח דק הוא,  שתייבש ופרך ועבר את קבי הפהפירור זה) ג (
. גם כאן חוזר ויעור בפסח, ולדעת הפוסקים שחשב יבש ביבש, גם כאן איו חוזר ויעור בפסח, שחשב לח בלח

  ).י"ס(וגם בזה מועלת אפייתו קודם הפסח 
  ).י"סוף ס( להתיר אפייתו קודם הפסח ,ויש לסמוך על דבריהם בשעת הדחק

  ).1ראה שם הערה (בזה דן גם בתשובה דלקמן הוספה א 
*  

 שתלחלח כגון ,כן לעשות אפשר אי ואם...  המלוחלח מקום יסיר(ח "כל האמור לקמן משך למה שתבאר לעיל ס
  .ואם תייבש לא מהי ריקוד.  הוא מעיקר הדיןשאז הריקוד). הקמח כל ירקד ,מקומות בהרבה בצדו
 ריקדו לא ואם .ירקדו כך ואחר(ג "כדלקמן סי, אזי הריקוד הוא רק לכתחלה, כ אם תלחלח במקום אחד"משא
  ).מים עליו שפלו המקום את הסיר שכבר כיון ,מותר זה הרי

 , לא מהי יהול,תייבש הלחלוחית אבל אם עמד השק עד ש.ודוקא כל זמן שהוא מלוחלח( תקסט רמז מרדכי 77
ודווקא כל זמן שהוא  (ד"ס ע"שו).  וחמץ בפסח במשהו, ולא ישאר למעלה כלום,דמיפרך וכס עם השאר

ויעבור דרך קבי  (ו"ס לבוש .)דמיפרך ומתערב עם השאר, אבל אם תייבש הלחלוחית לא מהי ריקוד, מלוחלח
  .)הפה ותערב עם השאר

 קבי תוך לעבור דק פירור שום יוכל שלא ,קצת עב בבגד לסו ליזהר צריך (ה"סכ תמז 'סי לעיל כעין זה וראה
 .)הבגד

אלא הפרך חשיב כחמץ , יש לומר דהכא כשתלחלח ותייבש ופרך לא מחשב עוד קמח בקמח (א ק"ס רישהד 78
  .)עד שיהא מותר לאכלו תוך הפסח, ולא שייך למימר ביה שתבטל, בעין

  ).ו"קט' י סי" ובב,ד"ד סימן ק"ובי' יוע( ט ק"ס א"מ
 הכל אסור ואין  ...והוא בעין שאיו יכול לסו, ואם חתך לחתיכות דקות(א "קד ס' ע שם סי"והייו האמור בשו

כ כאן " משא, דכל ביטול הוא מצד שאיו יכר,אין כאן לח בלח ולא יבש ביבש (א ק"סז שם "ובט). שם ביטול
 דלא מהי ששים אלא אם עשה האיסור לח , ממילא לא מהי כאן אפילו ששים, לבררו אלא דאי אפשר,דיכר

 ולא תבטל כלל לא בששים בתורת לח בלח ולא ביבש ,כ כאן דשם איסור לא עקר ממו" משא,וימוח לגמרי
  )ביבש

של תרומה ם יש לומר דלא דמי לחטים או גרוגרות "ולי ראה דלדעת הרמב(א "ה והרשב" דו"קט' י סי"ובב
אבל , מכל מקום אין האיסור יכר כלל, פ שזה עומד בפי עצמו וזה עומד בפי עצמו"דהתם אע, שתערבו בחולין

  )ולפיכך איו בטל, אלא שאי אפשר לברור אותו ולסלקו מן החמאה, דהייו הקום, בחמאה הוי האיסור יכר
דאים , מכל מקום פירורין שאי, זר ויעורולא אמרין דחו, ג דקמח בקמח מקרי לח בלח"אע (יג ק"ס י"ח

  .)כן הסכמת האחרוים. מתערבין יפה
 שהפירור יש לו דין יבש אף שהוא , בפירור המעורב בקמחוא הדיןוה (טו ק"ס קוטרס אחרון תמב 'סי לעילכן הוא ו

קמח מקרי לח ולכן קמח ב( מה שאין כן בקמח שהוא ימוח ביד כלח ממש . כיון שיש בו ממשות קצת,דק מאד
   .)ז- הערות תרה(ושם , )וזה שכתב החק יעקב שאין מתערבין יפה. )בלח
 .ד אות ע 'סי ד"יו צדק צמח ת"שו .א ,קצ צדק צמחפסקי דיים ). ב- לקמן הוספות א(ו - ה' ת רביו סי" גם שווראה

 ). יתבאר לקמן בסעיף הבא,ביבש יבש דהוי 'הב ולדעה( א"ס תמז 'סי דלעיל 'הא כדעה 79
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  .ולפיכך אינו מתבטל שם

 כגון ,שהיבש שנתערב בלח בענין שאי אפשר להסירו משם) 80ד"ק' ד סי"ביו(ואף לדברי האומרים 
לאדם  דכיון שאי אפשר .81' הרי הוא מתבטל בס,פירור שנפל לתוך רוטב עבה שאי אפשר לסננה

 הרי זה ,עומד בפני עצמו בתוך הרוטב אף שאינן נבללין זה בזה אלא הוא ,להפריד הפירור מהרוטב
  .נקרא תערובת

 , אף שנתבטל בתוכו קודם הפסח,מכל מקום קמח זה שיש פירור חמץ בתוכו אי אפשר לאכלו בפסח
 שאינו דומה לתערובת לח בלח שנתבטל . שחמץ במשהו, כשמגיע הפסח82לפי שהפירור חוזר וניעור

 שלח בלח נבללין זה בזה יפה ונעשין גוף אחד  לפי,83 שאינו חוזר וניעור בפסח,קודם הפסח' בס
 מה שאין כן הפירור . כיון שכבר נעשה גוף אחד עם המבטל, ולכך אין המתבטל חוזר וניעור,ממש

  :84 הרי הוא חוזר וניעור, אלא הוא עומד שם בעינו,שאינו נבלל בתוך הקמח

פירורין עם הקמח גוף  ונמצא שנעשו ה,85 ואפילו אם רוצה לאפות המצות מקמח זה קודם הפסחי
  .86ג"תנ'  ושוב אין חוזר וניער בתוך הפסח כמו שנתבאר בסי,אחד ממש על ידי האפייה קודם הפסח

 88 ואם כן הפירור שהוא יבש נוקשה,87מכל מקום יש לחוש להאומרים שיבש בלח אינו מתבטל כלל
בשים שיתבטלו  שהרי אין בעיסת המצה פירורין י.אינו מתבטל בקמח אף לאחר הלישה והאפייה

  .89 כדין תערובת יבש ביבש,פירורי החמץ בתוכם ברוב

______________ 
 ג ק"ס ך"ש .)אבל בשאר איסורין אין לחוש, ודוקא בשרץ יש לחוש אם שאר שם שלא יוכל להוציאו (א"ס א"רמ 80

ל בכל דוכתא דאזלין בתר " דהא קי, דהוי ממש כיבש ביבש, איו יכול לסו...דבטל ברוב כיון שאיו מכירו (
 .א ק"ס ז"הט על הכסף ובקודת ,) אלמא כל שאי אפשר לסו בטל...רובא 

 במיו מין בלח כלחמכל מקום דיו , )כדלקמן בסמוך( כיבש ביבש לעין שחוזר ויעור בפסח שדיווהייו שאף  81
 . מראי מקומות וציויםוראה .)כמבואר כאן(לעין שצריך ששים 

, ת יבש ביבש ודיו כמו תערוב). כיון שיש פירורין בעין חוזר ויעור,'אף על גב דקמח בקמח בטל בס( שם א"מ 82
 .שחוזר ויעור בפסח

 ,התערובת בתוך עצמו בפי עומד הוא אלא ההיתר בגוף בלל האיסור גוף שאין כיון (ב"סכ תמז 'סי כדלעיל 83
 .)בפסח עכשיו תערב כאלו ,התערובת כל את ואוסר ,ויעור חוזר הוא הרי הפסח כשמגיע לפיכך

או מטעם יבש ביבש , או מטעם יבש בלח שאיו מתבטל, יםיוצא אם כן שאסור לאכלו בפסח מאחד משי הטעמ 84
כיון שיש פירורין בעין חוזר (א שם "מהמ) 82 והערה 78הערה (והן שי הטעמים שהובאו לעיל . שחוזר ויעור

 )).ו"קט' י סי" ובב,ד"ד סימן ק"ובי' יוע(ויעור 
 סוף תג 'סי י"ח .)אפילו אם רוצה לאפות מהקמח מצות קודם פסח אסור לאכול מהם בפסח (ג ק"ס שבת עולת 85

  ).ו"תס' כמבואר לקמן סי, אפילו לאפות קודם פסח, לא מהי ביטול, ובתלחלח הקמח ועשה פירורין (יג ק"ס
וצריך  ...  לא מהי יהול.לוחיתאם עמד השק עד שתייבש הלח(וכן ראה במקור הלכה זו שבמרכי רמז תקסט 

יירי שהוא אסור לאפות מואר בדבריו דבדמ(ט ' ח סי"ת פי יהושע או"וכמבואר בשו, )ליקח קמח אחר לצורך פסח
 ). פסחלו קודםאפי

 איו ולכך ,האפיה ידי לע ממש אחת חתיכה ומצה מצה שבכל הקמח כל עשה הרי ,הפסח קודם כשאופה (ט סעיף 86
 .)סחבפ ויער חוזר

87 ה הל"שהיא הדעה הראשו. 
תמב ' דיו כחמץ וקשה שתבאר לעיל סי, שפירור זה שתלחלח ותייבש ואחר כך אפה, לכאורה הכווה בזה 88

 ).פסח בערב לבערו כן גם והצריכו ,ובהאה באכילה אסרוהו חכמים... חמץ וקשה (כ "ס
  .ולכן אין אפיתו מועלת 89

וצה ור ,ויעור חוזר פירור דאפילו )ט"סק( ו"תס 'סי א"המג ש"מ לפי( דלקמן הוספה א ,ה' ת רביו סי"וכן הוא בשו
  ).5-6ותבאר שם הערות ). ת"דמעכ לספיקו מקום ידעתי לא  ...הפסח קודם שאפה אף לומר



213 תעא- תנג–ד "הלכות פסח ח

 שכבר נעשו אלו הפרורין , ומתירין אם רוצה לאפות מצות מקמח זה קודם הפסח90ויש חולקין
 מאחר , שאינו דומה לתערובת יבש בלח. ושוב אינו חוזר וניער,גוף אחד ונתבטלו קודם הפסח
שין להאומרים דקמח שנתערב בקמח יש לו דין יבש  אלא שחוש.שהפירור הוא נעשה דק כקמח

 ולפיכך אם אפה קודם פסח . שיש אומרים כן92ז"תמ'  כמו שנתבאר בסי, שחוזר וניער בפסח,91ביבש
  .93מותר לדברי הכל

  . או לטחון חטים אחרים, שאינו מצוי לקנות קמח אחר,94ויש לסמוך על דבריהם בשעת הדחק

 , כדי לתלות הפרורין במה שאכל כבר,95 ולאכול קודם הפסחומכל מקום יש להחמיר ליטול מהקמח
  :96ט"תכ' עיין סי

 שהרי אף ,97 ומכל מקום לדברי הכל מותר להשהות הקמח לאחר שריקדו עד לאחר הפסחיא
 אף על פי ,קודם הפסח חוזר וניער בפסח ואסור לאכלו' להאומרים שתערובת לח בלח שנתבטל בס

  שלוםבריד

 
 .פב 'ע ה 'חוב .י. תורה יגדיל ראה ו
דבזה פשיטא שאין , ם פסח אחרי היהולדתו קוותר לאפולתי ספק שמבוראה  (ט 'סי ח"או א"ח יהושע פי ת"שו 90

דלכתחלה  (א 'סי ד כלל ]שושן[ פרח ת"שו).  הוריתי כמה פעמיםן וכ.אין חוזר ויעורד״ל יי למאי דק,חשש בעולם
 אלא ירקדו וישמרו עד לאחר הפסח , אסור לאפותו אפילו קודם הפסח,או בהפסד מועט ושלא בשעת הדחק

 .) יאפה אותו קודם הפסח,ובשעת הדחק או בהפסד מרובה. כדברי מרן
אפשר להקל אפילו , ולדעת תרומת הדשן דסבר דקמח בקמח הרי כתערובת לח בלח ומתערב יפה(ג "עולת תמיד ס 91

 .ה ואין להקשות"הובא בפרח שושן שם ד). באכילה
  .)ביבש יבש תערובת דין לו יש אלא  ...בלח לח תערובת דין לו אין שתערב מחדק אומרים ויש (א סעיף 92
אלא דין , "יבש בלח"כי לפי יש חולקים אלו אין לו דין , "מותר לדברי הכל"' יהי, אלו" יש חולקים"שלפי , הייו 93

 ולפי (ט"ס תג 'סי כדלעיל, ולשי הדעות האלו מועלת אפייתו קודם הפסח להתירו". לח בלח"או , "יבש ביבש"
 אסור ,ז"תמ סימן שתבאר כמו ,ביבש יבש תערובת דין זה לתערובות יש בקמח המעורב שקמח האומרים דברי

 ידי לע ממש אחת חתיכה ומצה מצה שבכל הקמח כל עשה הרי ,הפסח קודם כשאופה אבל ... הפסח בתוך לאפות
 .ז אות ט 'סי ב"ח יושר אמרי וראה .)בפסח ויער חוזר איו ולכך ,האפיה

וכן מסיק רביו ).  יאפה אותו קודם הפסח,ובשעת הדחק או בהפסד מרובה(ת פרח שושן "כמובא לעיל משו 94
 פסח קודם האפיה לאסור , יום טובשמחת משום לעיים כן מורה איי אי באמת(דלקמן הוספה א , ה' ת סי"בשו

 ).וארוכים עתיקים הדברים כי ,פה האסף עת לא ומוקי וטעמי .המיפרך פירור מחשש
 .) וישליך ממו מעט קודם שילושו...ובשעת הדחק או בהפסד מרובה יאפה אותו קודם הפסח  (שם שושן פרח 95
 בתוך כולו היה חמץ החשש שאותו ולומר לתלות וכל ,הזה הקמח בתוך משהו חמץ חשש יש אם שאף (יט סעיף 96

  .)המקצת שאכל כבר קודם הפסח
 או ויאכלה מהכרי אחת חטה יסיר הדחק שעת או מרובה הפסד יש אם, יעשה כיצד( ב"סי תג 'סי לעילכן הוא ו

  .)לו מותר והשאר, הפסח קודם לאיבוד ישליכה
 העולם מן שאבדה או שאכלה החטה שמא ,להקל ספיקות 'ב כאן שיש לפי(ושם תבאר הטעם שמועלת עצה זו 

 מקום מכל ,בכרי מעורבת היא עדיין ]חטה[ שאותה לומר תמצי םוא ,בכרי שתערבה המחומצת החיטה היא היא
 זו בחתיכה אין שמא ,בולע שהוא מצה חתיכת כל על להסתפק יש ,שבכרי מחטים העשית מצה בפסח כשאוכל
 בה יש בולע שהוא מצה חתיכת כל שעל ומצא .כלל איסור שום זו באכילה ואין ,המחומצת חטה מאותה כלום
 כבר התורה שמן לפי ,כזה ספיקא בספק חכמים והקילו .כלל איסור זו באכילה שאין ולומר ,להקל ספיקא ספק

  ).ביבש יבש ברוב האיסור תבטל
 .ב"רע ,לד צדק צמח פסקי דיים וראה

אף על (א שם " ובהגהות הרמ.) והשאר ישמרו עד לאחר הפסח,אם ימצא כמו עיסה זה יזרוק (תקסט רמז מרדכי 97
ירקדו  (ד"ס ע"שו)  לעין לאוסרו באכילה, תוך הפסח חוזר ויעורמכל מקום, ח כדלקמןגב דהיה קודם הפס

 ). ומותר להשהותו, אסור לאוכלום כןוא( ט ק"ס א"מ .)וישמרו עד אחר הפסח
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  .98ז"ימן תמ כמו שנתבאר בס,כן מותר להשהותו

 ואם כן פרורין שבתוך הקמח לא נתבטל , שיבש בלח אינו מתבטל שיש להחמיר כהאומרים99ואף
 מכל מקום כיון שאיסור . והיה ראוי לאסור להשהות הקמח בפסח שהפרורים הם בתוכו,מעולם

פק  אלא ס, וגם אין כאן חמץ ודאי,)100שהרי אין שם פירור כזית(שהייה זו אינה אלא מדברי סופרים 
______________ 

  ...בפסח ויעור חוזר ... מחמירין ויש. .. חולקין ויש... מותר לאכלו בפסח ... חמץ שתערב בהיתר לח בלח (ב "סכ 98
  .פ מותר להשהותה"והייו שעכ). הפסח בתוך לאוכלה אסור

למשתייה בפסח לא  (פד 'ע ב"ח גיאת ץ"רילמהבשערי שמחה , וכמובא בהערות לעיל שם מתשובת הגאוים
תמב ' ובטור סי, ) לשתותו בפסח...ורביו האיי גאון אסר  (תפה 'וסי, ג 'סי א"ח א"הרשב ת"שובו ,)קמיבעיא לן

 לפירוש ,)הפסח אחר עד לאכלו אסור (ב"הי ד"פ ם"רמב .)בפסח ודאי אסור לשתותו ...שיב רב טרואי שה(
 שחוזר ,בפסח לאכלו אסור הפסח קודם זמן כמה תערב שאפילו ,רביו כדעת מהגאוים והרבה (שםמגיד משה ה

  .פ מותר להשהותם"והייו שעכ). ויעור
כמו בתערובת לח (ומותר להשהותו , אסור באכילה ושתיהל "שלדעת פוסקים ה, ומיירי בתערובת טעמו בלבד

  ).בלח
למדוהו , שאסור באכילה ומותר להשהותו, א"ע והמ"י בשו"שאפשר גם מה שכתבו כאן המרדכי והב, ומפרש רביו
תבאר לעיל סי. ל של לח בלח"מדין ה טרס אחרון ס' וכןדמשום חוזר בירא ליהא דס"דעת המ(ק י "תמב בקו 
  ). ואפילו הכי מותר לקיימו, וראייתו אפשר מהסוברים דאף לח בלח חוזר ויעור.וד אין איסור להשהותויעור לח

למדים גם לדין , לדעת הפוסקים שאומרים בו חוזר ויעור בפסח) או טעם בלבד(והייו שמדין תערובת לח בלח 
  . להשהותומכל מקום מותר, פ שאסור לאכלו"שאע, תערובת יבש ביבש שחוזר ויעור בפסח

*  
מכל מקום מסיק רביו לסמוך . אסור אף להשהותו בפסח, ואף שיש פוסקים שכל תערובת יבש ביבש לפי הפסח

ומכל מקום בהפסד מרובה וכהאי גווא (כדמסיק בסוף הקוטרס אחרון שם , ע כאן"בהפסד מרובה על דעת השו
  ).יעור לעין להשהותו דלא אמרין חוזר ו,ד"ו ס"תס' ע בסי"ושהרי דעת הש, יש להקל

 אם ,לדבריהם לחוש ויש  ...להשהותן כן גם אסור  ...ואומרים זה על חולקין ויש(ח "וכן פסק לעיל שם בפים סי
  ).מרובה הפסד שם אין

  ).הערה הבאה(מטעם דלקמן , וכאן התירו אף לכתחלה
 ).הפסח לאחר עד וישהה הקמח כל ירקד(ו "כדלקמן סט, וכן הוא בשק קמח ששכו העכברים

  :ובסעיף הבא, תוכן האמור בקטע שלפיו 99
  :שלושה טעמים) 76והערה (י - ט"אמרו לעיל ס, בטעם איסור תערובת הפירורים בקמח

  .שיש פוסקים שאיו בטל אף בשאר איסורים, תערובת יבש בלח) א(
  .הפירור עומד בעיו וחוזר ויעור בפסח) ב(
  .שחוזר ויעור בפסח, קמח בקמח הוא תערובת יבש ביבש) א(

שחוזר , מועיל רק אם אמר שתערובת הפירורים בקמח הוא יבש ביבש, טעם האמור לעיל להתיר להשהותו בפסח
  .היה ראוי לאסור להשהותו בפסח, כ אם אמר שתערובת הפירורים בקמח הוא יבש בלח"משא. ויעור בפסח

שיש פוסקים שתערובת , הרי הובא לעיל הערה הקודמת, ת הפירורים בקמח הוא יבש ביבשוגם אם אמר שתערוב(
ומדוע אם כן מתירים כאן . אם אין שם הפסד מרובה, ל להחמיר כדבריהם"וקיי. יבש ביבש אסור להשהותו בפסח
  ).להשהותו אף בלא הפסד מרובה

ואילו האיסור להשהותו , לה הוא ספק דאורייתאכיון שאיסור האכי, על כן מבאר טעם וסף להתיר להשהותו בפסח
  .והכלל הוא שספק דברי סופרים לקולא, הוא ספק דברי סופרים

מכל מקום כאן יש לצרף לקולא גם את דעת . משום חומרא דפסח, ראוי לאסור להשהותו' ואף שמכל מקום הי
ל "ומחמת צירוף כל ה). השהותומכל מקום מותר ל, אף שחוזר ויעור, ויבש ביבש(האומרים שיבש בלח מתבטל 

  ).אף בלא הפסד מרובה(מותר להשהותו כאן 
אף שגם שם הוא ספק (ב שאסור להשהותו "תבאר לקמן סי, ל"שאין לצרף היתר ה, כ אם תייבש בפסח"משא

  ).דרבן
 פחות אפילו םסופרי מדברי ... כזית בו יש כן אם אלא לבערו חייב איו ... התורה שמן (ח"סכ תמב 'סי כדלעיל 100

  .)כזית משום גזרה ,לבערו חייב  ...חמץ מכזית
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 וכבר נתבטלו , לכך יש לסמוך על האומרים שיבש בלח מתבטל.שמא יצא פירור דרך נקבי הנפה
  :101 ולפיכך מותר להשהותו,הפרורים בתוך הקמח קודם הפסח

 אבל אם . אף שריקדו בתוך הפסח, במה דברים אמורים כשנתייבש לחלוחית הקמח קודם הפסחיב
 , שיש לחוש שמא נתפרר לתוכו פירורים דקים.נו אף לאחר שירקד102 אסור להשהותו,נתייבש בפסח

 והיה אז כמו , שהרי קודם הפסח עדיין לא נתייבש הלחלוחית,והרי נעשה תערובת זה בתוך הפסח
  :103 ולא היה מעורב כלל בשאר הקמח,עיסה

 אפילו . אבל אם נתייבש במקום אחד מצידי השק. וכל זה כשנתייבש הלחלוחית במקומות הרבהיג
 עד שיוריק . יאחוז בידו את המקום שנתלחלח ונתייבש בשק עם הקמח שאצלו.ך הפסחנתייבש בתו

  .104כל הקמח שבשק

  :105 כיון שכבר הסיר את המקום שנפלו עליו מים, ואם לא ריקדו הרי זה מותר. ירקדנואחר כךו

 אבל אם יש להסתפק שמא במי פירות שאינן מביאין לידי . וכל זה כשידוע שנתלחלח ממיםיד
  שלוםבריד

 
אם כן אין כאן חשש שיצאו הרבה פירורים שמצטרפים , וכיון שכל החשש הוא שמא יצא פירור דרך קבי הפה

  .לכזית
 אפילו אין כזית וא הדיןוה(ק יח "תמב בקוטרס אחרון ס' תבאר לעיל סי, ואם היו הפירורים מצטרפים לכזית

ולא גריעי מכזית  .מיקרי מי מקום אחד וחשיבי ולא בטילי, אלא שהחטים הם וגעות זו בזו ... הן במקום אחדמ
 .וראה מראי מקומות וציוים). בצק במקום אחד

מכל מקום יש לחוש , פ שטלה משם קודם הפסח"אע, פרוסת פת שפל ליין (ד"סכ תמז 'סיל לעיכעין זה הוא גם  101
 חשש אלא בו אין ... הפסח לאחר עד להשהותו מותר... פירורין דקין ושארו בתוך היין שמא תפררו ממו 

  .)בשתיה אותו לאסור ודי ... בעלמא
מכל מקום מסתבר שכן . שדוקא אז הוא ספק איסור דברי סופרים, ואף שלעיל שם לא תפרש דמיירי בפחות מכזית

  ".א תפררו ממו פירורין דקיןשמ"ושאר רק חשש , שהרי כבר טלו משם את הפת, הוא
 וקרוב במים שתרכך פי על אף ,יותר או מיל שיעור שם ושהה בהר שטבע דגן(ז "תסז ס' וכעין זה הוא גם לקמן סי

 בתוך תערב אפילו ,ממו הרבה אחר בדגן ותערב ותייבש תגב אם לפיכך ,ספק אלא ודאי חמץ איו להתבקע
 יש ... מרובה הפסד במקום מקום ומכל...  זה על חולקין ויש ... באכילה לואפי התערובת מתירין יש ,הפסח
  ).הפסח בתוך התערובת עשה אפילו ,הפסח לאחר עד התערובת להשהות להתיר ,הראשוה סברא על לסמוך

ויש המתירים אפילו , כיון שיש בזה ספק חמץ, אלא ששם התירו בהפסד מרובה אפילו עשה התערובת בתוך הפסח
  .הם ודאי חמץ, כ כאן שאם שארו פירורים בקמח"משא. כילהבא
 . מראי מקומות וציוים.פג 'ע ה .)י.( תורה יגדיל וראה

 אבל בפסח דאיסורו ...אחר הפסח ] עד[ודוקא אם תייבש קודם הפסח אז יכול לשומרו  (תקסט רמז מרדכי 102
  ).ואסור להשהות, ואם תייבש בפסח (ד"ס ע"שו .)במשהו יזרקו הכל

  ).99סוף הערה (ותבאר לעיל 
 בשאר תערב השוך שבמקום שהקמח עד השק את עע אם(ו "כדלקמן סט, וכן הדין בעכברים ששכו שק קמח

 אסור הפסח בתוך הוא ואם ,הפסח לאחר עד וישהה הקמח כל ירקד הפסח קודם הוא אם ,שבשק הקמח
  ).להשהותו

 , דכל זמן שהוא מלוחלח לא היה מתערב, כחמץ שתערב בפסחוה ליה ה,אבל אם תייבש בפסח (ט ק"ס א"מ 103
  .)י" טעם הרבכן ראה לי,  תערב בפסח ואסור להשהותום כןוא

 לו הוא מהי אפי, דהייו שיאחז בידו המקום המלוחלח, משמע אבל תיקון הראשון,לא מהי ריקוד (ד ק"ס ז"ט 104
 למה לא ,בתיקון שיאחז במקום הלח ויקח השאר...  מה לו חשש עוד ,ל כל המקום שיש בו ספק כיון שוט,ביבש

 .יב ק"ס י"ח .ט ק"ס סוף א"במ הובא .)יועיל אף לתייבש
ראה שאין זה (ז שם "וכמבואר בט). וטוב לרקדו אחר כך... יסיר מקום המלוחלח והשאר מותר (ח "כדלעיל ס 105

 .ק י"י ס" הובא בח.)אבל לא לאסור בלא ריקוד אחר כך,  דאפשר למעבד הכי עבדיןכיון... אלא חומרא בעלמא 
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 כי יש . אף אם נתייבש הלחלוחית בתוך הפסח, יש להתיר על ידי ריקוד אפילו באכילה,חימוץ
 שמא , ואם תמצא לומר ממים, שמא נתלחלח במי פירות שאינן מביאין לידי חימוץ,כאן ספק ספיקא

  .106לא נתערב כלום בהקמח מלחלוחית שנתייבש לתוך שאר הקמח

 אין לסמוך על הספק ספיקא לאכול קמח ,107סחומכל מקום אם אפשר לו בקל למצוא קמח אחר לפ
  :108 אלא יצניענו לאחר הפסח,זה בפסח

  שק קמח שנשכו עכברים

 שנתלחלח , אפילו רואה לחלוחית על הקמח במקום הנשוך,109 שק מלא קמח שנשכו בו העכבריםטו
 יאחוז בידו את מקום הנשוך בשק עם , ואפילו נתייבש הלחלוחית בתוך הפסח,מרוק שבפי העכבר

  .110 ואחר כך ירקדנו, עד שיריק כל הקמח שבשק, ויקשור שם,הקמח שאצלו

 לפי ,ואין חוששים שמא הלכו העכברים בכל הקמח שבשק ואכלו שם ונתחמץ מהריר שיצא מפיהם
 שאין דרך העכבר להוציא ריר מפיו ,שאף אם אכלו שם הדבר קרוב לודאי שלא יצא ריר מפיהם

______________ 
, אף אם תייבש, דיש להקל אפילו לאכלו בפסח, וראה דאם אין ידוע ממה תלחלח השק (א ק"ס סוף דרישה 106

 פל שמא לא, ואם תמצי לומר ממים תייבש, שמא מכח מי פירות או זיעת החומה תייבש, מכח ספק ספיקא
 .יג ק"ס י"ח הובא ב.)ע"עיקר דין שכתב הדרישה צמיהו  (ב ק"ס זוטא אליה .)לתוכו כלום

והעיקר ... באמת בסימן זה ובכמה מקומות מבואר דסומכים על ספק ספיקא אף באכילה  (י ק"ס תסז 'סי י"ח 107
במקום הפסד או מיעת אבל באמת , לפי שאין הפסד בשהייתן, דכאן משום הכי החמירו, ז"ראה לי כמסקת הט
  .)יש להתיר אף באכילה, ג"שמחת יום טוב וכה

 ספיקא הספק על לסמוך לו אין ,לפסח אחרים חטים למצוא בקל לו אפשר אם מקום ומכל (ח"ס שם לקמןוכן הוא 
  .)בשהייתן הפסד לו שאין מאחר ,הפסח לאחר עד אותם ישהה אלא ,בפסח מהם לאכול

*  
הותר , אבל אם הותר על ידי ספק ספיקא בתערובת משהו. גן רק מטעם ספק ספיקאוכל זה הוא במקום שהותר הד

  ).199הערה , א"תסז סל' סיכום הלכה זו לקמן סי(אפילו באכילה 
 .)ולא מהי ספק ספיקא, אבל לאכלן בפסח אסור... מותר להשהותן מכח ספק ספיקא  (ב"ס שם א"רמ 108
  :ח"תג ס' ולעיל סי, שבסעיף שלפיו, י שיכת העכברסיכום די 109

מותרות , ואם תערבו בחטים כשרות וטחו. יש לחוש שתחמצו מרוק העכברים, חטים שוכות מעכברים) א(
  ).ח, תג(שהחטים קשות הן ואין ממהרות להחמיץ , בדיעבד

  ).ח, תג(רים רכות וממהרות להחמיץ שהשעו, יש להחמיר, ותערבו וטחו, שעורים שוכות מעכברים) ב(
חוששים שרוק שיכת השק החמיץ את הקמח , וראה שאכל העכבר מקצת הקמח, שק קמח ששכו עכברים) ג(

  ).טו, תסו(שאכלו 
  ).טו, תסו(אבל לא יאכלו בפסח , יכול להשהותו, ולא ראה שאכלו קמח, שכו העכברים השק) ד(
  ).טו, תסו(דרך העכבר להוציא ריר מפיו בשעת אכילתו את הקמח אין , קמח שאכלו מהם עכברים) ה(

 כך ,וקמח שבשק שבאו העכברים ושכו את השק ואכלו הקמח (פ"הר כתב ה"ד תג 'סיח "אף שהחמיר בזה הב 110
 ויקשור שם השק תחת , אז יאחז בידו מקום השוך,אם השק מוח במקומו שלא תועע ולא תערב הקמח... דיו 

 .) ואפילו הכי אסור לאכלו בפסח, ומותר להשהותו, ויהלו אותו,ער כל הקמח שבשק][ וי, עם קצת קמח,השיכה
  .כ אסר את שאר הקמח באכילה"אעפ, )דהייו שירקדו" (יהלו"והייו שגם אחרי ש

 ויאכלו  והשאר יהלו, המקום ההוא וסביבו היטבם כן יקח ג,ואם אכלו עכברים בקמח (ד ק"ס ז"טהשיב עליו 
ח "הגם שמו ...  אם עשה בפסחלו ובזה אין ראה להחמיר אפי.חד דלא גרע ממים שפלו על קמח במקום א,בפסח

ואפילו אם עשה ,  הייו שהתיר את שאר הקמח אף באכילה.)ו שכתבתיג שלא כמ"ת' ל הפריז על המדה בסי"ז
  .ק ט"י ס" ובח.ט ק"ס סוף א"במ הובא. בפסח

 ).105הערה (ושם סמן , ג"כדלעיל סוף סי, שר בזה אף אם לא ריקדואפשר שבדיעבד כ



217 תעא- תנג–ד "הלכות פסח ח

  .111בשעת אכילתו

ואם  . אפילו אינו רואה עליו ולא על השק שום לחלוחית,נשוך יש לאוסרואבל הקמח שבמקום ה
 אם הוא קודם הפסח ירקד ,נענע את השק עד שהקמח שבמקום הנשוך נתערב בשאר הקמח שבשק

  .112 ואם הוא בתוך הפסח אסור להשהותו,כל הקמח וישהנה עד לאחר הפסח

 אבל אם נשך רק . שבמקום הנשוךבמה דברים אמורים כשנראה לעין שאכל העכבר קצת מן הקמח
 מותר להשהותו אפילו נישך השק ונענע אותו , ויש להסתפק שמא לא אכל כלום מן הקמח,השק

אבל אין לאכלו  . כיון שלא נולד ריעותא בקמח עצמו אלא בשק, ואין צריך לרקדו כלל,בתוך הפסח
כי הקמח שבמקום  (113 הפסח אפילו נענע אותו קודם, אם נענע את השק,בפסח אפילו על ידי ריקוד

 שהדבר קרוב לודאי שעל ידי דוחק נשיכת העכבר בשק יצא רוק ,הנשוך יש בו חשש חימוץ גמור
  ): ואפשר שנפל על הקמח שאצלו ונתחמץ, על ידי דוחק הנשיכה,מפיו

  קמח שנפל עליו דלף
 שטרדת הדלף ,וץ אינו בא לידי חימ, אפילו כל היום כולו,115 היורד מן הגג114 קמח שנפל עליו דלףטז

  .117 את הקמח השרוי במי הדלף116מונע מלהחמיץ

 ואם הוא מסופק אם הדלף .118והוא שהיה הדלף טורד טפה אחר טפה מיד בלי הפסק כלל בינתיים
______________ 

 ולא פל ממו ,הסברה ותת שהקמח דבק בליחות הפה שבפי העכברים ושאר בפיו(קטו ' ח סי"ת הב"שו 111
  ).לקמח השאר ואחזוקי איסור לא מחזיקין לומר שפל מפי העכבר בשעת אכילה

מכל מקום , ד דאף דרוק העכבר מחמיץ"ולע ...ראה דאין להחמיר כלל בעכברים שאכלו בקמח  (ט ק"ס י"ח
 .)דאין שום ליחה יוצא מפיה... באכלו מקמח אין חשש חימוץ כלל 

 . והקמח מותר להשהותו עד לאחר הפסח... צריך להל הקמח ,אם הוא קודם פסח (פ"הר כתב ה"ד תג 'סי ח"ב 112
ואם השק מוח במקומו "וממה שכתב אחר זה ). ואין מועיל לו יהול ... ך בפסח הכל אסור בהאהואם מצא כ

עע את השק עד שהקמח שבמקום השוך תערב בשאר "מובן שעד עתה מיירי ש, "שלא תועע ולא תערב הקמח
  .שם א"במ הובא ."הקמח שבשק

אין , אם תייבש הלחלוחית במקומות הרבה(יב - ט"עיל סשתבאר ל, והייו שדיו כמו במים שפלו על מקצת הקמח
אם תייבש בפסח ...ומכל מקום לדברי הכל מותר להשהות הקמח לאחר שריקדו עד לאחר הפסח ... ריקוד מועיל 

  ).אסור להשהותו
 ואיכא ספק שמא לא אכל , אבל אם שך רק השק,וכל זה דוקא כשראה שאכל העכבר קצת מן הקמח (שם ח"ב 113

 דדילמא איכא חמץ , ואסור לאכלו אפילו אם מצא כך קודם פסח. אפילו אם מצא בפסח מותר להשהותו.םכלו
 .שם א"במ הובא .) ואין צריך יהול כיון דליכא דררא דחמץ,ותייבש ומיפרך

א לידי  איו ב, אפילו כל היום כולו, קמח שפל לתוכו דלף,תיא רבי יוסי ברבי יהודה אומר (ב ,לט שם ברייתא 114
  .)איו בא לידי חימוץ, קמח שפל עליו דלף אפילו כל היום (ו"ס ע"ושו טור .)חימוץ

 איו בא לידי , אפילו כל היום כולו,וכל זמן שעוסקין בבצק(ט "תח ס' כדלעיל סי, וכמו שהוא בלישת העיסה
 ).חימוץ

 .)מן הגג( דלף ה"ד שם י"רש 115
שטרדת הדלף איו מיחו  (ו"ס לבוש .)פל תמיד איו מיחו להחמיץשטירוד הדלף הו (בא איו ה"ד שם י"רש 116

 .)להחמיץ
 אפילו מה שאין או , דאי לאו טיף טיף...ל "ן ז"ל בשם רבו הרמב"ה ז"פירש הרא (דעביד ה"ד )א ,יב( שם ן"ר 117

 ואיו ...ים  ודיו כשרוי במ, לפי שכך דרכו של קמח שהוא שואב מן הלחות, הכל אסור,רואין שיהא שרוי במים
  .ולא השאר, שרק מה ששרוי במים אסר, ן היא" והייו שדעת הר.)מחוור

 .)ואם איו עושה טיף טיף אין אסור אלא אותו המקום ותו לא (ה ק"ס ז"ט
ואין שהות , סמוך ותכף, שופלין טיפה אחר טיפה (טיף ה"ד שם י"רש). והוא דעביד טיף להדי טיף (שם פפא רב 118

 .)והוא שיהיה הדלף טורד בלי הפסק (שם ע"ושו טור .)ביתים
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  . מפני שהוא ספק של תורה,120 אפילו להשהותן119 אסור,טורד אם לאו

  .122רי זה אסורה  ואם שהא שיעור מיל.121וכשיפסוק טרדת הדלף צריך ללושו מיד ולאפותו

 צריך , וכשיפסוק טרדת הדלף.123 אינו בא לידי חימוץ,וכן דגן שהדלף טורד עליו אפילו כל היום כולו
  :124לטוחנו מיד

______________ 
ואם  (כא 'סי ב"פ ש"רא .) ספיקא דאורייתא לחומרא,ואם ספק אם דלף טורד היה אם לאו (תעו 'סי ה"ראבי 119

ואם הוא מסופק אם הדלף  (שם ע"ושו טור .) אבי העזרי, ספק דאורייתא לחומרא,ספק אם דלף טורד אם לאו
 .)אסור, טורד אם לאו

  .) כיון דליכא אלא חדא ספיקא,ואף להשהותן אסור (ו"ס ח"פר 120
 . רק להשהותן–ומתי , מתי מתירים מטעם זה אף באכילה, )107והערה (ד "תבאר סי, כ בספק ספיקא"משא

 .)ויאפו מיד לכשיפסיק (שם ע"ושו טור .)והוא שיאפה מיד כשיפסוק הדלף (שם ש"ורא ה"ראבי 121
 אבל ,'ם בפרק ה"לשון הרמב (שם ח"פר .) אם שתהה כשיעור הרי זה אסור,אבל כשפוסק (י"ה ה"פ ם"רמב 122

ע "וואולי דגם מיד דקאמר הש (טז ק"ס רבה אליה .)וברור הוא. כ"ע,  אם שתהא כשיעור הרי זה אסור,כשיפסק
 .)אלא לאפוקי יותר משיעור, ולבוש לאו דוקא

 .) איו בא לידי חמוץ, אפילו כל היום כולו, כל זמן שהוא טורד טיפה אחר טיפה,יו דלףדגן שפל על (שם ם"רמב 123
דע  (שם ח"פר).  וזה עיקר, הקמחם כן או שדגן כולל ג, וראה שכך היה גרסתו,ורביו הזכיר דגן(מגיד משה שם 
 וכן ,שכתב המגיד משה וכמו ,ומילת דגן כולל קמח וחטים', דגן שפל עליו דלף כו' ם בפרק ה"שלשון הרמב

 .)עיקר
 ,החטים את ללתותמותר (כ "תג ס' כדלעיל סי, שמותר מדיא דגמרא מאותו טעם, שכן הדין גם בלתיתת חטים 124

 לידי באים אים בידים בהם ועוסקין אותן שבוללין זמן שכל לפי ,הטחיה קודם במים אותן שבוללין דהייו
  ).שלא יהיה להם שהות להחמיץ, לטחםומיד אחר גמר הלתיתה צריך  ... חימוץ

 שוהין הן אם ,בידים בהן עוסק איו ששוב ,הלתיתה גמר לאחר(ב "תסז ס' יתבאר לקמן סי, ואם לא טחם מיד
 כבר שמא מספק התורה מן אסורות הן ולפיכך ,ביקוע בלא גמור חימוץ לידי לבא הן יכולין ,מיל שיעור במים

  ).החמיצו



  

   דין חטים שנפל עליהם מים ותבשיל שנמצא בתוכו חטהתסז
  ה סעיפים"ובו ס

  דגן שנפל עליו מים

 שכל זמן שבולל אותם במים ,חטים מותר ללתות את ה3 שמדין הגמרא,2ג" נתבאר בסימן תנ1 כברא
 שעסק הבלילה מן הסתם הוא מונע אותן ,4 כל זמן שלא נתבקעו,אינן באים לידי חימוץ מן הסתם

 שהביקוע ,7 מן התורה6 הרי הן אסורות, אבל אם רואה אותן שנתבקעו בשעת הלתיתה.5מלהחמיץ
______________ 

  :ו בסימן זהעיקרי ההלכות שתבאר 1
  ).יג- א"ס(דגן שפל עליו מים ) א(
 ).כד- ד"סי(חשש קמח בדבש וסוכר וכיוצא בהם ) ב(
  ).ח- ה"סכ(חטה שמצאה בתבשיל ) ג(
  ).ל- ט"סכ(חטה שמצאה במים צוים ) ד(
  ).ד- א"סל(חטה שמצאה במים חמים ) ה(
  ).ט- ה"סל(חטה שמצאה בעיסה ) ו(
  ).במ- מ"ס(חטה שמצאה בציר המליח ) ז(
  ).ה- ג"סמ(חטה שמצאה בפיו ) ח(
  ).ח- ו"סמ(חטה ומי הגעלה שמצאו בבאר ) ט(
  ).ה- ט"סמ(חטה שמצאה בבשר ) י(
  ).ח- ו"ס(חטה שמצאה בציר בשר או דגים ) יא(
  ).ס- ט"ס(חטה שמצאה בתרגולת צלויה ) יב(
  ).ג- א"סס(חטה שמצאה בזפק ) יג(
 ).ה- ד"סס(הפסד מרובה ושמחת יום טוב ) יד(
 ועוסקין אותן שבוללין זמן שכל לפי ,הטחיה קודם במים אותן שבוללין דהייו ,החטים את ללתותמותר  (כ סעיף 2

 .)להחמיץ ממהרים ואים קשים הם שהחטים ,חימוץ לידי באים אים בידים בהם
 לתיתה כל אסרו םהגאוי אבל דגמרא מדיא זה וכל(א " וכדלעיל שם סכ.)אמר רבא מותר ללתות (א ,מ פסחים 3

 ).חטים של אפילו
 תבקעות והן חבית פי על מיחן שאילו כל אלא ,ממש תבקעו לא עוקבא מר אמר חסדא ר"א(א , גמרא מ 4

  ).ממש תבקעו ,חשו בר דבי בדורא עובדא שמואל עבד .ממש תבקעו אמר ושמואל .מאיליהן
 עבדין לחומרא כמר , לא כמר עוקבא ולא כשמואל,כיון דלא איפסיקא בהאי מילתא הילכתא בהדיא(א , ף יב"רי

 דמר עוקבא ,ויש אומרים דהלכה כשמואל ...  וספיקא דאורייתא לחומרא, דהויא לה ספיקא דאורייתא,עוקבא
 ואי לאו , ועוד דהא עבד ליה שמואל עובדא, וקיימא לן דאין הלכה כתלמיד במקום הרב,תלמיד דשמואל הוה

  ). ביד בה עובדאדקים ליה דהכי הלכתא לא ע
ראה שפוסק כדעה השית שהובאה , "כל זמן שלא תבקעו ,הסתם מן חימוץ לידי באים אין"וממה שכתב כאן 

  .שלא אסרו בלתיתה כל זמן שלא תבקעו ממש, שהלכה כשמואל, ף"ברי
. ק ג"ז ס" ט.טור הובא ב.)לתיתה דעסיק בהו בחיטי לא אתו לידי חימוץ עד שתבקעו (כז 'סי ב"פ ש"ראשכן פסק ה

  ). תבקעו כיון דעסיק בהלא אם כןגבי לתיתה איו אסור א (ג ק"ס א"מ
הובאו , כ אם שרו במים או בתבשיל ותרככו"משא. לא אסר מדיא דגמרא, והייו שאם תרככו באמצע לתיתה

 ).145. 142הערות (ותבאר לקמן שם , ה"ז וסכ"לקמן ס, שתי דעות
 אבל הך חיטי , עד שתבקעו,לתיתה דעסיק בהו בחיטי לא אתו לידי חימוץ (אפרים רבו בשם ,כז 'סי ב"פ ש"רא 5

כ "דדוקא גבי לתיתה איו אסור אא (ג ק"ס שם א"מ.  הובא בטור.)דשיעי כיון דמיח ייחו אתו לידי חימוץ
 שאי התם דעסיק ,כ תבקעו"ג דגבי לתיתה אים אסורים אא"דאע (ג ק"ס שם ז"ט .)תבקעו כיון דעסיק בה

  .) הלכך אים באים לידי חימוץ עד שיתבקעו,ביה
וכעין זה לעיל ). חימוץ לידי באים אים בידים בהם ועוסקין אותן שבוללין זמן שכל לפי(כ "תג ס' וכן הוא לעיל סי

  ).החמיץמל מוע הדלף שטרדת(ז "תסז סט' סי
  .)לא תבקעו מותרות, תבקעו אסורות, לתת (א"ע ,מ דף ברייתא 6

מכל מקום אם ". תבקעו שלא זמן כל ,הסתם מן חימוץ לידי באים אין במים אותם שבולל זמן שכל"והייו שאף 
  .תבקעו הרי רואים שבאים לידי חימוץ
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  :9 שחייבין עליו כרת,מור חימוץ ג8 ובודאי יחמיצו תיכף ומיד,הוא סימן שהן קרובות להחמיץ

 יכולין ,12 שיעור מיל11 אם הן שוהין במים, ששוב אינו עוסק בהן בידים,10 אבל לאחר גמר הלתיתהב
  שלוםבריד

 
 רוצים יש  ...בעיסה בפסח שמצאת בקועה חטה(ה "תבאר לקמן סל, כ בשעת לישה"משא, וכל זה בשעת לתיתה

 להחמיץ קרובה היא אלא ,שתבקעה מיד גמור חמץ איה שתבקעה שהחטה לפי ,והעיסה המצה כל להתיר להקל
  ).החטה שכן כל החמיצה לא שהעיסה וכיון ,העיסה כמו להחמיץ ממהרת ואיה קשה היא שהחטה ...

כ תבקע הוא " משא).דהויא לה ספיקא דאורייתא(כך ולא תבקע  לעין תר– א ,יב שם ף"ריכמובא לעיל מה 7
שאין הדגן שבלל או תבשל ולא תבקע חמץ גמור של ( ח"ה ה"פ ם"רמבוכן הוא ב. שאסור ודאי מן התורה

 .כ בתבקע הוי חמץ גמור של תורה" משא).תורה
 שאפילו תבקעה איו ...ל "א ז"כתב א( טור .) הוא אלא קרוב להחמיץ,דתבקע לאו חמץ גמור (כה 'סי ב"פ ש"רא 8

  ).חמץ גמור אלא קרוב להחמיץ
 מיד גמור חמץ איה שתבקעה שהחטה(ה "וסל, )לפי שבודאי יבא לידי חימוץ תיכף ומיד (ה"סכ לקמןן הוא וכ

 המצאת חטה(ד "תמו ס'  ולעיל סי.)גמור חימוץ לידי תבא ומיד ותיכף ,להחמיץ קרובה היא אלא ,שתבקעה
 ביעורה על יברך לא ,ז"תס 'בסי שיתבאר כמו גמור חמץ איה שתבקעה פי על שאף ,במים ששרת או ,שילבתב
, דאפילו תבקעה איה חמץ גמור בבירור(ק א " ובקוטרס אחרון לעיל שם ס).הפסח בתוך שתחמצה פ"אע

  ). ברכות להקל דספק,אין לברך על כך ... ז גבי חטה שמצאת בעיסה"תס' ש והטור בסי"וכדעת הרא
 שכן, והפסד עיפשות אלא חימוץ זה שאין לומר הדבר קרוב מקצתן תבקעו אם שאף(ט "תלו סי' וראה גם לעיל סי

  ).כלל חמץ ואיו והפסד עיפוש מחמת להתבקע ושבקירותיו הבור שבקרקעית החטים דרך
 ). והאוכל רק כזית מהם בכרת, חוששין להם,שק של חטים שרוי בגשמים ושרייתם מרובה( שא 'סי השלם יראים 9

 , אם ירדו עליהם רוב גשמים ושרייתן מרובה... חטין ...רביו אליעזר ממיץ פסק  (תקסט רמז במרדכי הובא
  .ו אות ח"ה ה"פ מיימויות ובהגהות ,) והאוכלן בכרת,חוששין להם לביקוע

אם  ... מות שהוא הביקוע צריך לדוןאם ולד סימן חימוץ בחטים שלי (תסז 'לסי פתיחה ז"משב מגדים פרי וראה
פ תבקעו ממש הוה חמץ גמור " ועכ ... ומכל הפוסקים משמע הביקוע חמץ גמור ...הוה חמץ בבירור וחייב כרת

 .)וחייב כרת מן התורה
  :יש בהם כמה שלבים, חטים ששרו במים 10
 על המים לחלוחית כששהה זה וכל (ה"כדלקמן ס, אסור באכילה ומותר בהאה, פלו למים ולא שהו שיעור מיל) א(

 קודם אחד לכרי כולו למכרו יכול ,הפסח בתוך במים ששרה הרבה דגן אפילו ,לכן קודם אבל .מיל שיעור הדגן
  ). בהאה ומותר תחמץ לא שעדיין ,מיל שיעור שישהה

 הן יכולין מיל שיעור מיםב שוהין הן אם(וכמבואר כאן . ספק חמץ מהתורה, ולא תרככו, שרו במים שיעור מיל) ב(
 לחלוחית שהה אם ... החמיצו כבר שמא מספק התורה מן אסורות הן ולפיכך ,ביקוע בלא גמור חימוץ לידי לבא
  ).15הערה (ותבאר לקמן ). שהיה כמו קשה הוא אלא במים תרכך שלא פי על אף ,מיל שיעור עליו המים

  ).4הערה (כדלעיל , ואפשר דהוי ספק חמץ, אפשר שאיו חמץ, מים ותרככו ולא תבקעולתת החטים ב) ג(
 או מיל שיעור שם ושהה ,בהר שטבע דגן(ז "לקמן סתבאר , ותרכך בלא לתיתה) או בתבשיל(שרה במים ) ד(

ותפרש לקמן , )ויש חולקין על זה ... ספק אלא איוד חמץ איו ,להתבקע וקרוב במים שתרכך פי על אף ,יותר
 ויש...  ספק אלא ודאי חמץ איה עדיין ... להתבקע קרובה והיא שתרככה פ"אע ,ממש מבוקעת איה אם(ה "סכ

 ,התורה מן ודאי חמץ זה הרי ,להתבקע ראוי שהוא עד כך כל במים שתרכך דגן שכל ואומרים זה על חולקין
  ).ומיד תיכף חימוץ לידי יבא שבודאי לפי ,ןעדיי תבקע שלא פ"אע

 ,הלתיתה בשעת שתבקעו אותן רואה אם(א "וכדלעיל ס. ובודא יחמיצו תיכף, קרובה לחימוץ, תבקעו מהמים) ה(
 גמור חימוץ ומיד תיכף יחמיצו ובודאי ,להחמיץ קרובות שהן סימן הוא שהביקוע, התורה מן אסורות הן הרי

 שתבקעה שהחטה (ה"סל לקמןכד, וכן הוא בדגן ששרה במים ותבקע. יו בשעת לתיתהוהי). כרת עליו שחייבין
  .)גמור חימוץ לידי תבא ומיד ותיכף ,להחמיץ קרובה היא אלא ,שתבקעה מיד גמור חמץ איה

 גם והוא). גמור חמץ והן )גיוואקסין ס"אוי שקורין( שצמחו חטים(ט "תג ס' וכדלעיל סי. הן חמץ גמור, צמחו) ו(
ושם סמן , )ממשו של חמץ עצמו... ץ "מאל(ט "תמב ס' שזכר לעיל סי, )שהיא התבואה אחרי ביטתה" (מאלץ"ה
 ).הערה סח(

כתב  (ב"ס ח"פר .)הן מחמיצין ודאי שהו שאם לפי( מגיד משה שם .)מיד אותן וטוחין( ז"ה ה"פם "רמב 11
 שכבר , והשתא תו לא מחמיצי,יד לבטל הלתיתא שצריך לטחון החטים מ, והסכים עמו המגיד משה,ם"הרמב

  .)אבל אם שהו בלא טחיה ודאי מחמיצין הם, תייבש הקמח
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 מספק שמא כבר ,14 ולפיכך הן אסורות מן התורה,13 בלא ביקוע,הן לבא לידי חימוץ גמור
  .15החמיצו

 אם ,17מזלפין עליו זליפה מועטת ואפילו היו גשמים , אפילו מועטים,16וכן כל דגן שנפלו עליו מים
 הרי ,18 אלא הוא קשה כמו שהיה, אף על פי שלא נתרכך במים,שהה לחלוחית המים עליו שיעור מיל

  .19 אפילו שלא נתבקע,זה אסור אפילו להשהותו עד לאחר הפסח

 אבל לא ימכור . בענין שיש לתלות שיאכלוהו הנכרים קודם הפסח,20אלא מוכרו מעט מעט לנכרים
 שאינו יודע שנפלו ,21 גזירה שמא יחזור הנכרי וימכרנו או יתננו לישראל אחר,הרבה לנכרי אחדממנו 

  שלוםבריד

 
  .)להחמיץ שהות להם יהיה שלא ,לטחם צריך הלתיתה גמר אחר ומיד (כ"ס תג 'סי לעיל וכן הוא 

 צריך ,הדלף טרדת וכשיפסוק .ץחימו לידי בא איו ,כולו היום כל אפילו עליו טורד שהדלף דגן(י תסו "וכן לעיל סוס
 ).מיד לטוחו

  .)עדיין לא החמיץ, ואם לא שהה עדיין שיעור מיל (ד ק"ס א"מ 12
  ).חימוץ לידי בא הוא מיל כשיעור עליו ושהו מים עליו שפלו דגן שכל(ז "תג סי' וכן הוא לעיל סי
  ).הרי זה חמץ,  הילוך מילואם היחוהו בלא עסק כדי(ט "תט ס' שתבאר לעיל סי, והייו כמו בעיסה

ש "רא ). אפילו לא תבקעו אסורות, אבל במקום שרייה...דלא מצרכין תבקעו אלא בלתיתה (שא ' יראים סי 13
 ותירץ לתיתה דעסיק בהו . והרי לא תבקעו,ל אמאי אסריהו לההו חיטי"הקשה רביו אפרים ז(כז ' ב סי"פ

 ב"ס ע"שוטור ו). בל הך חיטי דשיעי כיון דמיח ייחו אתו לידי חימוץ א, לא אתו לידי חימוץ עד שתבקעו,בחיטי
 .) דכיון דמיח ייחי אתי לידי חימוץ,אסור, י שלא תבקע"אעפ(

מכל מקום תבאר , מקום לומר שאיו עובר עליהם בבל יראה ובל ימצא' והי, אף שכל חטה היא פחות מכזית 14
כיון שהם מפוזרים , ג דכל הכרי הוה כמו פחות מכזית"אע (וההיא ה"ד יח ק"ס בקוטרס אחרון תמב 'סי לעיל

,  חשוב חיבור לעין ביעור ... ודאי עובר אליהן מדאורייתא, כרי של חטים מחומצות שהן חשובין ...חטי חטי
ים  והוא הדין והוא הטעם בכזית חט. התורהל פיאף שאיו חשוב חיבור ע, הואיל והוא חשוב חיבור בעיי בי אדם

 ).הוגעות זו בזו
  ).10לעיל הערה , סיכום פרטי הלכה זו(ולא תרכך , והייו כששהה במים שיעור מיל 15

 רחצו לומר תמצא ואם(כ "וס).  הרבה במים אין חמץ ודאי אלא ספקהחטים ששהו שאף(ז "וכן הוא לקמן סט
  ).155הערה (ותבאר לקמן ). תחמצו לא שמא

. ולא זכר שאסור מספק, )ואם היחוהו בלא עסק כדי הילוך מיל הרי זה חמץ(ט "תט ס' ואף שתבאר לעיל סי
 .איו אלא ספק חמץ מן התורה, כ כאן בחטים ששרו"משא, הייו בעיסה שילושה

  .) דכיון דמיח ייחי אתי לידי חימוץ,אסור, י שלא תבקע"אעפ,  שפלו עליו מים...דגן  (ב"ס ע"שו 16
 .שהחטים פלו להר ואסרו, )דלקמן בסמוך(ב "רע, והיא ההלכה שבגמרא מ

 ,אין חילוק בין חטים לשעורים (ג ק"ס ז"ט .)אפילו לא ירדו עליהן רק מעט גשמים אסורים (א ק"ס משה דרכי 17
 .)ה מועטת למרובהולא בין דליפ

 .) תרככה החטה גם כן אסוראפילו לא (ז ק"ס י"ח 18
  . וכדלקמן בסמוך).םלכרי לזבוי רבא שריא ,בחישתא דטבעא דחיטי ארבא ההוא( ב"רע ,מ רבא משמעות 19

ומכל מקום הצריכה למכור . רק טבעה ושרית במים, שבגמרא מיירי אפילו לא תבקע, )13הערה (וכמובא לעיל 
 .ור להשהותוכי אס, לכרי

, שם ההר (בחישתא )י"רש ,חיטין בה והיו ,הפסח קודם טבעה( דטבעא דחיטי ארבא ההוא(ב "רע,  משם רבא 20
 ).פיסחא קמי דכליא היכי כי ,לישראל קבא קבא לזביהו רבא אמר הדר ... לכרים לזבוי רבא שריא ,)י"רש
 שמא יחזור , כדי שיכלה קודם הפסח,אחד ואחד מוכר מעט לכל ,אם מכרו לגוים קודם הפסח (ט"ה ה"פ ם"רמב

 ולכרי , אלא קבא קבא סתם,ורביו ראה שאיו גורס קבא קבא לישראל(מגיד משה שם ). הגוי וימכרו לישראל
 שמא יחזור , כדי שיכלה קודם הפסח, מוכר מעט לכל אחד ואחד,אם מכרו לגוים קודם הפסח(א "ע ס"שו). הוא

  .)ם ימכור מעט מעט" אלא לעכו,לישראלולא גרסין (ק ב "ז ס" ט).הגוי וימכרו לישראל
 יודע שאיו, אחר לישראל הפסח לאחר הזה החמץ את הכרי ימכור שמא לחוש שיש (ז"סי תמ 'סי לעיל גם ראה 21

 שיזהר (ה"בהג ט"ס תמב 'סי .)ממו ויהה ויאכל ,ובהאה באכילה אסור כן ידי ועל ,יראה בבל ישראל עליו שעבר
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 ,ספיקות להקל'  יש כאן ב, מה שאין כן כשמוכרו מעט מעט.22 ויאכלנו הישראל בפסח,עליו מים
 ואף אם יחזור הנכרי וימכור המעט הזה ,שמא יאכלנו הנכרי בעצמו ולא ימכור ויתן ממנו לישראל

  :23 יש לתלות שיאכל הישראל כל המעט הזה קודם הפסח,שראל אחרלי

 , צריך הוא להודיע להקונים שנפלו עליו מים, אפילו מוכרו מעט מעט, ואם רוצה למוכרו לישראלג
 יש לחוש שמא ישייר אחד מהם מהמעט הזה לאכול ממנו , שאם לא יודיעם.ולא יאכלוהו בפסח

 ואין חוששין , יכול למכור אפילו הרבה לאדם אחד,עליו מים אבל כשמודיע להקונים שנפלו .24בפסח
  :25שמא ישכח הלוקח מה שהודיעו המוכר ויאכל ממנה בפסח

 יכול למכור אפילו , אבל אם נתבקע שחימוצו ניכר.26 וכל זה בדגן שלא נתבקע שאין חימוצו ניכרד
  .27הרבה לנכרי אחד

 ויאכלנה , ואחר כך ימכור מהקמח לישראל,ואין חוששים שמא יטחנם הנכרי ולא יהיה חימוצם ניכר
  .29ג" כמו שנתבאר בסימן תנ28 לפי שכבר אסרו לישראל שלא ליקח מנכרי קמח לפסח,בפסח

  שלוםבריד

 
 הכרי יחזור שמא לחוש שאין דבר הוא אם (י"וס, )ממו וישתה לישראל וימכרו הכרי יחזור שלא בעין שיהא

 א"ס תמז 'סי .)אחר לישראל וימכרם הכרי יחזור שלא בעין לתקן שיזהר רק (ט"וסי ,)ויאכלו לישראל וימכרו
 תערובת בו שיש יודע שאיו ,אחר לישראל בתהתערו וימכור הכרי יחזור שמא לחוש שאין דבר הוא אם (במוסגר
 ט"הור על ולא ,]בבית מרזח [=ק"שיי עלערל ל למכרו להתירו יש (ד 'סי רבו ת"שו ).בפסח ויאכלה חמץ

 .)ישראל בר איזה ממו ישתה פן ,]מכירה סיטוית[=
ישראל קדושים (ט " סיתג' כדלעיל סי, ולטחון מהם קמח למצות בפסח, שהרי מותר לקות סתם חטים מכרי 22

 ולא ליקח קמח מן השוק , לשמור אותם משעת טחיה ואילך, אפילו במצות של כל ימי הפסח,ווהגין להחמיר
 טוב להחמיר אם אפשר לשמרם משעת קצירה ,אבל החטים של מצת מצוה. אפילו בדרך המותר בשעת הדחק

  .ל ימי הפסחלמצות של כ, הרי שבכל אופן מותר לקות חטים מכרי). ואילך
במוכר מעט  (ב ק"ס סוף ז"ט).  שמא יחזור הגוי וימכרו לישראל,כדי שיכלה קודם הפסח(ע שם "ם ושו"רמב 23

 א"מ .) שמא יאכלו קודם פסח, ימכרוואם תמצי לומר,  דשמא לא ימכרו לישראל,פק ספיקאם יש כאן ס"לעכו
כדי  (ד ק"ס י"ח .) יאכלו הישראל קודם פסח,אל שימכרו לישרם תמצי לומר אף אמר כלו,כדי שיכלה (ב ק"ס

מכל מקום אותו המעט יאכל , אף אם תמצא לומר דגם אותו המעט ימכרו לישראל, פירוש, שיכלה קודם פסח
ם "חדא דשמא העכו, דאיכא ספיקי טובי... דגן שטבע בהר  (יח ק"ס פד 'סי ד"יו חדש פרי .)הישראל קודם פסח

, ואם תמצי לומר לישראל, ם ולא לישראל"שמא ימכור לעכו,  ואם תמצי לומר שמוכרו,איו לוקחו אלא לעצמו
 ).שמא יאכלו קודם פסח

 .א"ס ע"שו .) כדי שיאכלו קודם הפסח,מוכרו לישראל ומודיעו (ט"ה ה"פ ם"רמב 24
 .)יך להודיעואפילו מעט מעט אם מוכר לישראל צר... דכשהודיע אפילו הרבה מותר למכור לישראל  (ג ק"ס י"ח 25
  . יכרו ביקוע ואין ותייבש ותגב שתבקעאו בדגן  26

  : והייו שהלכה זו היא בשי האופים
  ).תבקע שלא אפילו... אסורות מן התורה מספק ... בלא ביקוע (ב "באופן שתבאר לעיל ס) א(
 ביקוען ואין ,ותייבשו גבוות ותבקעו מים עליהם שפלו חטים שפלו(ד "תמב סי' באופן שתבאר לעיל סי) ב(

 ובודאי ,להחמיץ קרובות שהן סימן הוא שהביקוע ,התורה מן אסורות הן הרי(א "שדיו תבאר לעיל ס). יכר
 ).גמור חימוץ ומיד תיכף יחמיצו

דאילו יכר אין חשש דהא הקוה  (א ק"ס ז"ט ).ם"לעכו ימכרם לא ,בהם יכר ואיו ,חימוץ חשש בהם ויש (טור 27
 .)משמע דאם החמץ יכר מותר (הסימן ריש א"מ .)ה החימוץירא

' ש סי" כמ, כיון דאין לוקחים קמח מן השוק אלא בשעת הדחק,ולא חיישין שמא יטחם וימכרם (שם א"מ 28
ג"ת(. 

 ,ואילך טחיה משעת אותם לשמור ,הפסח ימי כל של במצות אפילו להחמיר ווהגין קדושים ישראל (יט סעיף 29
 .)הדחק בשעת המותר בדרך אפילו ,השוק מן קמח ליקח ולא
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 . שחוששין שמא יטחנם הנכרי ולא יהא חימוצם ניכר.ויש אוסרין למכור הרבה לנכרי אחד
יו בבל יראה ובל  וישהה הישראל את הקמח עד לאחר הפסח ויעבור על.30וימכור הקמח לישראל

  .31ימצא

 כגון מי שיש לו בערב , אבל אם יש שם הפסד מרובה.ויש לחוש לדבריהם אם אין שם הפסד מרובה
 , שאין הישראל קונה חמץ הרבה בערב פסח, שאי אפשר לו למוכרו לישראל,פסח דגן הרבה שנתבקע

יטחנו הנכרי וימכור שהרי אף אם ( ויכול למכרו כולו לנכרי אחד ,יש לסמוך על סברא הראשונה
 שאלו היה , לפי שהוא מקח טעות,הקמח לישראל אחר זמן איסור חמץ לא יעבור עליו בבל יראה

 שמן הסתם אין נוח לאדם לקנות דבר ,32יודע שהקמח הוא מדגן שנפלו עליו מים לא היה לוקחו
 גם כן ,34חמץ ואם ימכרנו לישראל קודם זמן איסור .33ח"האסור לו לקנותו כמו שנתבאר בסימן תמ

כמו '  בסוף שעה ה35 שהרי נהגו כל ישראל לבטל,לא יעבור עליו בבל יראה ובל ימצא מן התורה
 שאין אדם עובר בבל יראה ובל ימצא אלא על חמצו 37 ועוד שיש אומרים.36ד"שנתבאר בסימן תל

______________ 
 שמא יטחם הכרי ויחזור וימכרם ...דלא מפלגין בהא אם תבקעו אם לא תבקעו  (הדר ה"ד )ב ,יב( ב"פ ן"ר 30

אפילו הכי אסור למכרם , כגון חיטים שתבקעו, וראה דאפילו היה החמץ יכר (א ק"ס שבת עולת .)לישראל
 ק"ס י"חהובאו ב). ן בההוא מעשה דספיתא"וכן כתב הר,  יטחם וימכור לישראל הקמחדחיישין שמא, לכותי

  .א
כיון שהחמץ היה , קעבר על בל יראה, כשיקח ישראל אותו קמח קודם פסח ויקיימו בביתו, מכל מקום (שם י"ח 31

 .)ן"וזה פשוט דעת הר. יכר בהם
ואחר פסח , טים וכהאי גווא וקיבלם הישראל ממום תן או מכר לישראל ח"ואם עכו (ה ק"ס תמח 'סי י"ח 32

יכול לומר היתירא ... ם "כדין חמצו של עכו, לכאורה ראה דהחמץ מותר לאחר פסח, ודע לו שהיה בתוכו חמץ
  ).ואילו הייתי יודע שהיא אסורה לא הייתי מקבלה... בעיתי איסורא לא בעיתי 

ומזה למדים כאן לעין שהישראל לא יעבור עליו בבל יראה ובל , י מיירי לעין היתר אכילתו אחר הפסח"אלא שח
 .ימצא בפסח

 עשה חצירו אין לקותו לו וח שאין וכיון ,לקותו לו האסור דבר לו לקות לאדם וח אין הסתם שמן( ג סעיף 33
  ).כרחו בעל לחבירו שליח עשה אדם שאין ,לו וח שאין דבר לו לקות כשלוחו

 שאיו להכרי בפירוש לומר הישראל צריך ,אצלו להפקיד או למכור הישראל לבית מביא כריה אם (ה"ס שםראה ו
 .ראה מראי מקומות וציויםו ).כלל באחריותו יתחייב שלא כדי ,לקבלו רוצה

מכל מקום לדיא אין , ואף שיש לומר דאיסורא לא יחא ליה דליקי(ק ג "תלו בקוטרס אחרון ס' ראה לעיל סי 34
וח לו , שכיון שהוא עדיין קודם זמן איסורו, שאפשר גם שם הכווה, ותבאר בהערות שם). ל"ז מדבריו זלו לזו

  .לקות חמץ
 מהן שפל החמץ מן תיאשו בודאי ,הפסח קודם החות מן הפועלים שכשיצאו פ"ואע(ג "תמט ס' אבל לעיל סי

 ההפקר לו וקה רשותו לו זכתה שראלמי אדם של ברשותו המוח הפקר דבר וכל ,גמור הפקר החמץ ועשה
 'בסי שתבאר מטעם ,הפסח ימי כל בחותו שהיה זה חמץ להישראל קה לא כן פי על אף .ממש כשלו ועשה
  ).ח"תמ

  .יא 'סי )פרעקל( מרדכי בית ראהו
  ).דהא מבטלו במה דאמר בדלא חזיתא,  דאי משום זה לא גזרובירא ליהד דס"ולע( א ק"ס רבה אליה 35
 הביטול שעיקר(י "תלד ס' סיכדלעיל , ואם כן איו ביטול גמור, אף שעדיין לבו ודעתו עליו לאכול ממו אחר הפסחו

 מופקר ואיו ,ממו לאכול עליו ודעתו לבו הרי ,למאכלו ששייר זה וחמץ, לגמרי ממו דעתו שיסיח בלב הוא
 בו ולזכות לחזור עליודעתו ש מאחר, והפקר טולבי בכלל איו המכר חמץ כי(מכירת חמץ ' וראה בריש הל. )אצלו
  ).הפסח אחר

 .ואפשר שכאן לא הובא טעם זה אלא לצירוף טעם וסף לקולא
 כל שית פעם ויבטל יחזור, למאכלו ששייר החמץ את ביתו מן מבער שהוא שבשעה הדבר כון (ואילך יא סעיף 36

  .)ברשותו שיש חמץ
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  .) אבל לא על חמצו שאין ידוע לו וקמח זה אין הלוקחו יודע שהוא חמץ,הידוע לו

 שהוא יודע בו שלא , אלא ימכרנו לנכרי המכירו, לא ימכרנו לנכרי מכירה חלוטה,לא נתבקעאבל אם 
 או יבקש .39ח" וכמו שנתבאר בסימן תמ38 אלא ישמרנו לו עד לאחר הפסח ויחזירנו לו,יגע בחמצו

 ויבטיח לו שיחזור ויקח ממנו לאחר הפסח ויתן לו ריוח כמו ,מנכרי אחר שיקח שוה מנה במאתים
 שבודאי לא יפסיד הנכרי , שמעתה אין לחוש שמא ימכרנו הנכרי לישראל אחר.40 שםשנתבאר
  :41 אלא אם כן יש שם הפסד מרובה, מכל מקום אין לסמוך על היתרים הללו.מעותיו

 אפילו דגן הרבה שנשרה , אבל קודם לכן. וכל זה כששהה לחלוחית המים על הדגן שיעור מילה
 שעדיין לא נתחמץ ומותר ,ו לנכרי אחד קודם שישהה שיעור מיל יכול למכרו כול,במים בתוך הפסח

  :42בהנאה

 הרי הן , ואחר כך היה הנכרי מסיח לפי תומו שרחץ החטים במים, ישראל שלקח חטים מנכריו
  שלוםבריד

 
, שהרי בביטול של הלילה אין מבטלים את החמץ הידוע,  ביטל דגן זהוהייו שזה פשוט שבביטול של הלילה לא

 שלא לו ידוע שאיו החמץ אלא מבטל איו, הבדיקה אחר מיד ד"י בליל החמץ כשמבטל(י "תלד ס' כדלעיל סי
  ).בבדיקה מצאו
 חמירא כל יאמר הביעור שבשעת זה ובביטול(ב "כדלעיל שם סי, כ בביטול של היום מבטלים גם חמץ זה"משא

 ).לעצמו כלום משייר ואיו הכל מבטל שהרי, 'וכו בערתיה ודלא דבערתיה חזיתיה ודלא דחזיתיה ברשותי דאיכא
  .)משמע דאם לא ידע בו מתחלה איו עובר עליו כלל( ה ק"ס תלד 'סי א"מ 37
ו בדוק איו עובר  דאף בבית שאי... א"מיהו מאי דמשמע שם מהמ (ג ק"ס שםקוטרס אחרון ו ,ב"סי תלג 'סי לעילו

כיון שאיו , שאיו עובר עליו אף אם ישו שם, ואין צריך לומר אם עדיין לא מצאו, למפרע על חמץ שמצא בתוכו
  .)לא קיימא לן הכי. ש התוספות ריש פרק כל שעה"וכמ, ידוע לו היכן הוא לא קרין ביה לא ימצא

 .ואפשר שכאן לא הובא טעם זה אלא לצירוף טעם וסף לקולא
והוא בעין שאי אפשר לו , דאם תחמץ לישראל דגן הרבה בערב פסח, ד"ומכל מקום ראה לע (ד ק"ס י"ח 38

ם שיודע בו ומכירו שלא יגע בו "מותר למכור לעכו, ואיכא הפסד מרובה בדבר, ם שיכלה קודם פסח"למכור לעכו
', וד' ח סעיף ג" כמבואר לעיל סימן תמ',ורשאי לומר לו עד שאתה לוקח וכו, אלא ישמרו לו עד לאחר פסח, כלל

 שיודעין שישמרו עד אחר ,ם המכירו"ופשוט דמותר למכור לעכו (ב ק"ס רבה אליה .)ואז ליכא למיחש למידי
 .)ואף בחמץ הרבה ובשעה חמישית בערב פסח מותר, ח"תמ' ש בסי"פסח כמ

 פ"אע ,במתה לו ליתו או ,ומיודעו כירוהמ לכרי למכרו ורוצה ,פסח בערב הרבה חמץ לו שיש ישראל (ו סעיף 39
 .)מותר זה הרי ,לו יחזירו ואז הפסח לאחר עד לו ישמרו אלא ,כלל בחמצו יגע שלא בהכרי יודע שהוא

 אחר מישראל או מכרי חמץ לוקח שאתה עד ,קודם או פסח בערב 'ה בשעה לכרי לומר ישראל רשאי (יז סעיף 40
 .)זה על ריוח עוד לך ואוסיף ,מעותיך לך ואחזיר ,הפסח לאחר ממך ואקחו ,במאתים ממי קח ,במה

  .)ואיכא הפסד מרובה בדבר, ם שיכלה קודם פסח"והוא בעין שאי אפשר לו למכור לעכו (שם י"ח 41
שאם ירצה יוכל לקות כולו , כי סוף כל סוף תלה הדבר בדעת הכרי, והטעם שאו זקוקים כאן להפסד מרובה

 לא היה יכול ,דכיון שאם לא היה הכרי רוצה להחזירו לו(ו "תמח ס' וכדלעיל סי, אל אחרולמכור חלק לישר
 ). מצא שכל ימי הפסח החמץ קוי להכרי בקין גמור ...לתבוע ממו בדין שיחזירו לו

ו עשה  אפילם כן וא,)ג ובאגור"קכ' ה סי"מ בת"וכ(ואם לא שהה עדיין שיעור מיל עדיין לא החמיץ  (ד ק"ס א"מ 42
  .)ם קודם ששהה שיעור מיל"למוכרו לעכומותר בפסח 

  :ולכאורה יש בזה כמה פרטים
 שיש מי(כ "תמד ס' כדלעיל סי, כמו שמועיל אז ביטולו, מותר בהאה ומועלת מכירתו, שכיון שעדיין לא תחמץ) א(

 ועובר לבטלה בידו אין שמשתחמיץ ,שתחמיץ קודם יבטלה  ...ולמעלה ששית משעה ביתו בתוך מצה של עיסה לו
 לבטלן ברשותו עדיין הם שאז שתחמצו קודם ביטלם שכבר(ה "תס ס'  וסי).התורה מן ימצא ובל יראה בבל עליו

  ).ולהפקירן
א "ראה מחצית השקל על המ, ויאכלו בפסח, וימכרו לישראל, יכר' ולא יהי, ולעין החשש שאפשר יתחמץ) ב(

 .שם
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 אבל אם אמר כן בשעת .43זה שאמר לאחר שמכרם ויצאו מתחת ידוב שאין הנכרי נאמן ,מותרות
 אף , ואם הנכרי הוא מוחזק לנאמן בעיניו.44היה מסיח לפי תומו אפילו לא ,המכר בעודן בידו נאמן

  :46 אף על פי שלא היה מסיח לפי תומו,45אם אמר כן לאחר שמכרן אסורין

 אינו , אף על פי שנתרכך במים וקרוב להתבקע, ושהה שם שיעור מיל או יותר, דגן שנטבע בנהרז
 אפילו נתערב ,50 הרבה ממנו49דגן אחר ונתערב ב48 לפיכך אם נתנגב ונתייבש.47חמץ ודאי אלא ספק

 שהרי בכל איסורי תורה יבש שנתערב ביבש בטל . התערובת אפילו באכילה51 יש מתירין,בתוך הפסח
 ולא החמירו אלא בחמץ ודאי אבל לא ,52 אלא שבחמץ בפסח החמירו חכמים לאסור במשהו,ברוב

______________ 
 ם כןם שימכור לו ג" ישראל אחר וביקש מהעכור כך ובא אח,ם" חטים מעכומעשה בישראל שלקח (שם א"מ 43

 ובקשתי לטוחן לצורך , ומכרתי לו החטים שרחצתי, כי היהודי שמכרתי לו הוא אוהבי, ואמר אין לי חטים,חטים
אחר ם אמן במה שאמר ל"ו דאין העכו" יי"וסד ס"וש בי" דדמי למראה לי . ומכרתי אותם לאהבתי אותו,ביתי

  .)שמכרם ויצאו מתחת ידו
שהן אותו , מסיח לפי תומו, עובד כוכבים שמכר שתי בהמות ואחר כך אמר(א "ד שם סי"ע יו"והייו כמבואר בשו

  ).איו אמן במה שאמר לאחר שמכרם ויצאו מתחת ידו, ואת בו
 לפי שאין ,ה מתחת ידומסתברא שאיו אמן במה שאמר לאחר שמכרה ויצא(קיח ' א סי"א ח"ת הרשב"ומקורו בשו
  ).עדות לגוי

 דברי איסורי ובכל(ו "תקיג סט' כדלקמן סי, והייו שאין מסיח לפי תומו אמן אלא להתיר איסור מדברי סופרים
 .כ כאן שבא לאסור בדבר שאיו תחת ידו" משא).תומו לפי מסיח כרי על סומכין סופרים

 ש לומר אפילו היכא די, דהיכא דבידו אמן, מבואר... ימויותות מיש ומרדכי והגה"מדברי הרא (כג ק"ס שם ך"ש 44
 .)דלהשביח מקחו אומר כן

מיהו אי  (שם א"מ .)אסור, ומיהו אי מהימן ליה (שם ד"יו ע"שו .)אלא מיהו אי מהימן ליה אסור (שם א"רשב 45
 .)מהימן ליה אסור

 .)סיח לפי תומוו איו מאפיל (כד ק"ס שם ך"ש .)ן לאסור או להעידיאפילו מתכו (שם א"רשב 46
  ).4הערה (תבאר לעיל , לעין תרכך באמצע לתיתה 47

  :בסעיף שלפיו מיירי בשי אופים
  ).15והערה (ב "וכדלעיל ס, "איו חמץ ודאי אלא ספק"ש. שהה במים שיעור מיל ולא תרכך) א(
  ).145. 142והערות (ה "כדלקמן סכ, ודעה השית שהוא ודאי חמץ, שדעה הראשוה שהוא ספק, ך במיםתרכ) ב(

 ).10הערה (לעיל , סיכום פרטי הלכה זו
איו " תגב ותייבש"אבל אחר ש. וא יכר איו חשוב תערובתשכיון שה, ותערב בדגן אחר" תרכך"קאי על  48

  .וחשוב שפיר תערובת, יכר
 ותגבו ותבקעו מים עליהם שפלו חטים שפלו כגון(ד "תמז סי' כדלעיל סי, וכעין זה היא ההלכה בתבקע ותגב

 מים עליו שפלו כגון(א "ג סית' וסי, )מהם הרבה כשרים יבישים בחטים ותערבו ,יכר ביקוען ואין ותייבשו
  ).ממו הרבה כשר בדגן ותערב ,יכר בקועו ואין תייבש כך רואח ... ותבקע

יש מחלוקת אם יש לו דין ודאי או , ואילו כאן בתרכך ותגב, הוי ודאי חמץ שתערב, אלא ששם בתבקע ותגב
 .ספק חמץ שתערב

גם כן יש , הוא רק איסור דרבן,  זה מין במיו אפילו בפחות מששיםאם תערב דגן, לפי טעם זה( ז ק"ס סוף י"ח 49
  ).להקל לדעת המחבר

 ששים בו יש אם ,באכילה אפילו התבשיל מתירין יש(ה "תבאר לקמן סכ, והייו שכמו בחטה שמצאת בתבשיל
  ).ודאי מץבח אלא במשהו לאסור החמירו ולא ,ספק אלא ודאי חמץ איה עדיין תבקעה שלא דכיון ,כגדה

  .ובלא תבקע הוי ספק דרבן לקולא, שמן התורה בטל ברוב, כך הוא גם בתערובת יבש ביבש
 .)הערה קמ(ושם סמן , ד"סי תמב 'סי וכדלעיל ).ו ק"ס קט 'סי ד"יו ך"ש( בתרי חד איו אפילו 50
  ).142והערה , ה"ככדלקמן ס, לעין תבשיל (ט"ס ע"ושו טור. ח"ה ה" פם"רמב וכן הוא ב.א ,יב ב"פ ף"רי 51

  .בתערובת חטים בחטים, י גם לידון דידן"ומזה לומד הח
בין שתערב , בהאה בין באכילה בין ,במשהו תערובתו אוסר ... הפסח בתוך שתערב חמץ (א"ס תמז 'סי כדלעיל 52

 .)ובין שתערב לח בלח... יבש ביבש 
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 וכן המנהג .ם שנתערב אם כבר היה מרוכך קוד, ואוסרין54 ויש חולקין על זה.53בספק חמץ
  .55תבאר]י[במדינות אלו כמו ש

 כגון שאי אפשר לו למצוא נכרי למכרו לו חוץ מדמי איסור שבו ,56ומכל מקום במקום הפסד מרובה
 יש לסמוך על סברא הראשונה להתיר להשהות התערובת עד לאחר ,)57ז"כמו שנתבאר בסימן תמ(

 אפילו , אין שם הפסד מרובה אין להקל אבל אם.59 אפילו נעשה התערובת בתוך הפסח,58הפסח
 בדגן שנתחמץ חימוץ גמור ,62ג" ותנ61ב"תמ'  אלא יעשה כמו שנתבאר בסי,60נעשה קודם הפסח
  : עיין שם,ואחר כך נתערב

 אותן . ונתלחלחו מקצת החטים, וירדו גשמים דרך הגג לתוך העליה, דגן שהיה מונח בעליהח
אף על פי שיש להסתפק בהן שמא ירדו עליהם גשמים  , והשאר,63שנתלחלחו אסור אפילו להשהותן

 שמא לא ירדו עליהם , מכח ספק ספיקא, אפילו באכילה64 אף על פי כן הן מותרות,ואחר כך נתנגבו
______________ 

 דהוי , דהוי איסור משהו,לעין התבשיל (שם ח"פר). אזלין בספיקן לקולא,  דרבןאיסור משהו( יב ק"ס א"מ 53
  .) ספיקא דרבן לקולא,מדרבן

 .בתערובת חטים בחטים, י גם לידון דידן"ומזה לומד הח
  .) כיון דאין או בקיאין מה קרא ראויה להתבקע,דיש להחמיר (תקעא רמז מרדכי 54

 .לעין פל בתבשיל, )145הערה (ותבאר לקמן 
 על לסמוך יש מרובה הפסד שם יש אם מקום ומכל. לשות ואין ,אלו במדיות פשוט המהג וכן( ה"סכ לקמן 55

  .)הראשוה סברא
שתבאר , כמו דגן שתבקע ותייבש ותערב, שגם בתרכך יש לו דין חמץ ודאי, והייו שהמהג הוא כדעה השית 56
 כן גם אסור  ...התערובת מזה כלום בפסח לאכול שאסור כיון ,ואומרים זה על חולקין ויש(ח "תמב סי' עיל סיל

  ).מרובה הפסד שם אין אם ,לדבריהם לחוש ויש  ...לאכלו יבא שמא גזירה ,להשהותן
 ).איסור מדמי חוץ לכרי למכרו יכול הכל לדברי ביבש יבש שבתערובת( ב סעיף 57
 ר כך דיבש ביבש שתערב עשה היתר גמור ומותר אח,ט"ק' ד סי" ביתבש שכ"לדעת הרא (יא ק"ס זתמ 'סי א"מ 58

  ). דעשה היתר גמור, מותר לקיימום כן הכא מי א,לבשלן ביחד
א אף בתבקעו ותגבו ותייבשו ואין ביקוען יכר " שלפי זה מתיר המ.יז- ד"תמב סי' ותבאר בארוכה לעיל סי

הערה (ותבאר לעיל שם . ח להקל רק במקום הפסד מרובה" ומסיק שם סי.בשים קודם הפסחותערבו בחטים י
 ).קעח

  ).בתבשיל במצאת( ה"סכ כדלקמן 59
 .בתערובת חטים בחטים, י גם לידון דידן"ומזה לומד הח

 חד ההתור כיון דמן , דהא כאן לא עבר על בל יראה... לאחר הפסח שרי ...וביבש ביבש  (יח ק"ס תמז 'סי ז"ט 60
 ח"סי תמב 'סי וכדלעיל .)' ולא שייך למיקסי, מדרבן האיסור איו אלא מצד חומרא דמשהולו ואפי,בתרי בטיל

 ).בתבקעו(
 כגד 'ס שיהיה עד כשרים חטים עוד עליהם להוסיף יכול ,החמוצים כגד ששים הכשרים בחטים אין ואם (ז"סט 61

 .)'בס החמץ חקמ שיתבטל כדי ,ביחד הכל ויטחון ,החמוצים
 החמץ קמח שיתבטל כדי ,ביחד הכל יטחון ואז ,כגדו 'ס שיהיה עד הרבה כשר דגן עוד עליו להוסיף מותר(א "סי 62

 .)הפסח קודם הכשר בקמח 'בס
 תרכך שלא פי על אף ,מיל שיעור עליו המים לחלוחית שהה אם ,מועטת זליפה עליו מזלפין גשמים(ב "כדלעיל ס 63

 ).תבקע שלא אפילו ,הפסח לאחר עד להשהותו אפילו אסור זה הרי ,שהיה כמו הקש הוא אלא ,במים
 ועברו המים דרך הגג וזלפו על הדגן ,ל על חטים שהיו שטוחים בעליה תחת הגג"שאל מורי אבי ז (תשה 'סי אגור 64

 ...ו אסורין  לא תבקעלו אפי...והשיב .  להטפיחל מת עד שהיה בהם כל כך מים שהיה טופח ע,בקצת מקומות
אבל לא לאכול . מותר להשהותן ...  שמא לא תבקעו, שמא לא ירדו עליהם מים,והשאר לשתרי מכח ספק ספיקא

אותן ,  וירדו גשמים דרך הגג בקצת המקומות ותלחלחו,דגן שהיה מוח בעלייה( ב"ס א"רמ .)מהן בפסח
ואם , שמא לא ירדו עליהם גשמים, קאאבל שאר מקומות מותר להשהותן מכח ספק ספי, שתלחלחו אסורות

 ).ולא מהי ספק ספיקא,  אבל לאכלן בפסח אסור.שמא לא תחמץ, תמצי לומר ירדו



227 תעא- תנג–ד "הלכות פסח ח

  . שמא לא נתחמצו, ואם תמצא לומר ירדו,גשמים

 אין לו לסמוך על הספק ספיקא לאכול ,ומכל מקום אם אפשר לו בקל למצוא חטים אחרים לפסח
  :65 מאחר שאין לו הפסד בשהייתן, אלא ישהה אותם עד לאחר הפסח,ם בפסחמה

 שיש לחוש שמא נתלחלחו גם , במה דברים אמורים כשראה שנתלחלחו מקצת החטים שבעליהט
 אף על פי שיש בהן הרבה מבוקעות שנתבקעו ,אבל אם לא נתלחלחו בעליה .השאר ואחר כך נתנגבו

 , מכל מקום השאר שלא נתבקעו מותרות אפילו באכילה,ליהםבעודן בגדיש מחמת הגשמים שירדו ע
 ואין המים נוגעין ,לפי שהדבר מצוי שבשעת הגשמים עליונות הגדיש ותחתונות מתחמץ ומתבקע

  :66באמצעיתו כלל

 עד שקצת מהשבלים שעל הערימות היו מעלין , שנה שרבו בו הגשמים וירדו על הערימות שבשדותי
 ,67 כל שאין רואין בהם סימן חימוץ,חוששין לסתם חטים של אותה השנה אף על פי כן אין ,צמחים

 , ואף אותם ערימות שראינו שנפלו עליהם גשמים.68 אחר הרוב ואין הרוב מחמיצין,לפי שאנו הולכין
 ואם תמצא , אבל לא בבטן הערימה,תולין להקל שמא לא נכנסו הגשמים אלא בשבלים העליונים

  :69להחמיץלומר נכנסו שמא לא הספיקו 

______________ 
 ר באיסולו דאפי, בפסחה אמאי אסור באכיל,פק ספיקאכיון דעיקר ההיתר כאן מכח ס (ד ק"ס סוף ז"ט 65

 הייו משום ה לאכילר דהא דאסו,]בו [דברי הכלמ לו ולעין דיא משמע אפי...פק ספיקא  מותר בסתאדאוריי
ראה דלא (ק יז "וס, ) באכילהלו דמותר אפי, כגון שאין לו אחר, משמע דאם יש הפסד.דאין הפסד בשהייתן
ן ראה  כ, שבקוהו אדיא,כ במאכל שצריך לפסח" משא... אלא כיון שיש אפשרות בלי הפסד ,ההחמיר שם לאכיל

ראה ( י ק"ס י"ח .)ד"לע ת הטוהעיקראבל , דכאן משום הכי החמירו לפי שאין הפסד משהייתן, ז"לי כמסק
  ).באמת במקום הפסד או מיעת שמחת יום טוב וכהאי גווא יש להתיר אף באכילה

 ספיקא הספק על לסמוך אין ,לפסח אחר קמח למצוא בקל לו אפשר אם מקום ומכל (ד"סי תסו 'סי לעילכן הוא ו
  .)הפסח לאחר יעויצ אלא ,בפסח זה קמח לאכול

  ).69והערה (י "וראה גם לקמן ס
*  
הותר , אבל אם הותר על ידי ספק ספיקא בתערובת משהו. וכל זה הוא במקום שהותר הדגן רק מטעם ספק ספיקא

ב דאסור "ססוף והא דפסק לעיל (ק כה "א ס"במוכמבואר , )199סיכום הלכה זו לקמן הערה (אפילו באכילה 
 .ק מב"י ס"הובא בח).  הייו לאכול החטים עצמן אבל התערובות שרי,לאכול מכח ספק ספיקא

 , שהדבר מצוי שבעת גשמים ... ראה בעיי דמותרות,ולעין שאר החטים שאין מבוקעות (ט 'סי ן"רה ת"שו 66
ג לא מתיליד ריעותא " ובכה,ואין המים וגעים באמצעיתו כלל ,עליוות הגדיש ותחתיתו מתחמץ ומתבקע

אותן שאין , חטים שמצאו בהם מבוקעות (ו"ס ע"שו .)ולפיכך אין ראוי להחזיק בו איסור, באמצעית הגדיש
ואין המים ,  מפי שהדבר מצוי שבשעת גשמים עליוות הגדיש ותחתיתו מתחמץ ומתבקע,מבוקעות מותרות
 .)ללוגעים באמצעיתו כ

 עד שהיו קצת מן , השה שעברה רבו הגשמים ופלו על הערמות שבשדות,שאלת עוד (קב 'סי א"ח א"רשבה ת"שו 67
 או אמר שאין המים , היש לחוש בפסח משום חמץ בחטים של אותו קציר,השבלים שעל הערמות מעלין צמחים

שה שרבו גשמים  (ד"ס ע"שו .) שהתשובה מסתברא שאין לחוש לחטים סתם של אותה... כסין בתוך הערמה 
אין חוששין לסתם חטים של ,  עד שהיו קצת מהשבלים שעל הערימות מעלים צמחים,וירדו על ערימות שבשדות

 .)אותה שה
שהולכין  (ה ק"ס א"מ .) ואין הרוב מחמיצין, או דין אותה אחר הרוב,וכל תבואה שתבוא לידיו (שם א"רשב 68

 .)אחר הרוב שאין מחמיצין
 שמא לא כסו בהן מים , או תולין בהן להקל,ואפילו אותן ערמות שראיו שפלו עליהם גשמים (שם א"רשב 69

 שמא לא ,ואפילו תמצא לומר שכסו.  וכן הדבר ידוע ויכר לעין, אבל לא שבבטן הערמה,אלא בשבולין העליוים
 ז"ט הובא ב.)והוה ליה ספק ספיקא ולקולא.  .. ויעיד עליו הדעת, שלא כל שבא במים מחמיץ,הספיקו להחמיץ

  .ה ק"ס
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 אין מחזיקין בהן איסור , אם הם יבשות וקשות ולא נשתנו מראיתן, חטים שבאו בספינהיא
 אף , או שהן לחות, אבל אם נשתנה מראיתן. לומר שמא באו במים ואחר כך נתנגבו ונתייבשו70מספק

  :71על פי שלא נתרככו אסור אפילו להשהותן

 הרי הוא כתלוש ומונח ,ריך עוד לינק מן הארץ ואין צ, אם נתייבש לגמרי, דגן שמחובר לקרקעיב
  :72 ויכול לבא לידי חימוץ אם ירדו עליו גשמים,בכד

  שלוםבריד

 
דהייו שבעל כרחיו גם ".  דהא כאן מותר אפילו באכילה,א שבסמוך" לפסק רמהגם מזה יש סתיר: "ז"ומסיים בט

 למצוא בקל לו אפשר אם מקום ומכל  ...ספיקא ספק מכח באכילה אפילו מותרות(ח "כאן הדין כאמור לעיל ס
 מאחר ,הפסח לאחר עד אותם ישהה אלא ,בפסח מהם לאכול ספיקא הספק על לסמוך לו אין ,לפסח אחרים חטים
  ). בשהייתן הפסד לו שאין

והייו שבסתם אין , "שבשדות הערימות על וירדו הגשמים בו שרבו שה"כאמור בתחלת הסעיף , אלא שכאן מיירי
 .ולכן התירו אף באכילה, למצוא חטים אחרים לפסח

  .)הערה קח(ושם סמן , ט"סי תכט 'סי לעיל גם וראה .)מחזקין לא ריעותא אחזוקי( ב ,ו חולין 70
 ,מים עליהן יעוגשה בידוע ,מראיהן ותש או הן ותחל אם אותן יןבודק בספיה שבאו חיטין (141 'ע ברלין ג"בה 71

 .לשהותן לו ואסור רןלבע וחייב ,ימצא ובבל יראה בבל עליהן ועובר ,שמחמיצות מפי ,חבפס מהן לאכול ואסור
 ואין .איסורין לספק חוששין ואין ,בפסח מהן לאכול מותר ,מראיתן שתה ולא קשות והן לחות אין וודאי אבל
 ,מחזקין לא איסורא אחזוקי רבן דאמור ,הוא גמור תר]י[וה ,מים בהן כס שמא בספיה שבאו יוןכ ריםאומ

אם הם יבשות , חטים שבאו בספיה (ג"ס ע"ושוטור . תעח' סיה "הובא בראבי. )מתיבתא ריש צמח שדר דהכין
אבל אי שתה מראיתן או שהם לחות  (יב ק"ס י"ח .)אחזוקי איסורא לא מחזקין, וקשות ולא שתה מראיהן

 .)אסור אפילו להשהותו
 ,גמרי במחוברוכל שתיבש ל, ההיא שתבשל לגמרי במחובר ואיה צריכה כלל לייקה (כ 'סי ז"ח א"רשבה ת"שו 72

דגן שבמחובר שתייבש לגמרי ואיו  (ה"ס ע"שו .) ומקבלת חימוץ אם ירדו עליה גשמים,כמאן דמחא בכדא דמיא
 בעודם(ט "תג סי'  וראה גם לעיל סי.)כמאן דמח בכדא דמי ומקבל חימוץ אם ירדו עליו גשמים, צריך לייקה

  ). לקרקע צריכים הם אם ,חימוץ לידי באים אים במחובר
עד , מחכים בקצירת החטים השמורים למצות, והה בארץ ישראל ובשאר המדיות שהגשם איו יורד בהם בקיץ

  .שיתייבשו לגמרי
שמא ירד עליהם גשם וטל אחר , אי אפשר לחכות עד אחר שיתייבשו, אמם במדיות אלו שהגשם יורד גם בקיץ

  .שתייבשו
ועדיין אים , הרי אז החטים עדיין רכים והעלים עדיין ירוקים, ואם יקדימו את הקצירה בעודם צריכים לקרקע

  .עד שיתייבשו לגמרי, מוכים לטחיה לקמח
ועל כרחך צריך לייבשם עם . יכולים להעלות עובש ולהתקלקל לגמרי, ואם ישאירם בתלוש עד שיתייבשו לגמרי

  .שלא יתקלקלו, כדי להוציא מהם הלחות, מכוות מיוחדות
ועדיין לא הלך מהם כל לחותם ולא גמרו , לקצור את החטים אחרי שאים צריכים יותר לקרקע, יותרולכן רגילים 

  .להייבש
אין צריך ) ב. (תייבש לגמרי) א): (ע"א ובשו"ת הרשב"בשו(שהרי שי סימים אמרו כאן , והטעם שסומכים על זה

שתיבש "עדיין יש איזה זמן עד , "ל לייקהאיה צריכה כל"כי אחרי ש, ויש קצת הפרש בים. עוד ליק מן הארץ
שעד אז איו בא לידי חימוץ על , שהסימן העיקרי הוא שיתייבשו לגמרי, ועל זה סומכים לומר". לגמרי במחובר

  .ידי גשמים
. מיום שאים צריכים לקרקע עד יום שתייבש לגמרי, שלא ירדו גשמים באותו איזור, ומכל מקום משתדלים לבדוק

  .שלא ירדו בהם גשמים בתקופה זו, משתדלים לקצור החטים באיזור אחר, ר שירד שם גשםואם תבר
*  

ת מעיל "וסוכמים על דעת שו. ואפילו אם ירדו שם גשמים, ויש המקילים יותר לקצור אף אחר שתייבשו לגמרי
י אפשר לומר גם והכי מ... כמו שאמר אביי , דכל אגב מדלייהו לא מחמיץ... ראה לי (סט ' ח סי"צדקה או

', ג דרבא פליג עלי"אע... ומכל שכן כשעדיין קליפתן החיצוה עליהן ... כשתייבש לגמרי לא חיישין לחימוצו 
  ).אלא דמוסיף לומר דמי פירות הוא שאיו מחמיץ, הרי אפשר לומר דלא פליג עליו בזה, ואמר דמי פירות הם
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  :ש" ע73ו"תל' ישראל שיש לו בורות מלאים חטים נתבאר בסי יג

   וכיוצא בהם וסוכרחשש קמח בדבש

 שחוששין שמא עירבו בו קמח מחטים שנרחצו ,75 במדינות אלו שלא לאכול דבש בפסח74 נוהגיןיד
  .76במים קודם הטחינה

  שלוםבריד

 
 דילמא פקי מיא מהאי ובלע ,יחרוך אייש תרי שבולי בהדי הדדיואמר אביי לא ל(א , והייו הא דאמרין בגמרא מ

 דאמר ,לא מחמצי )י"רש, ל דרך פילתםכ( והדר ביה אביי מההיא דכל אגב מדלייהו ... ואתיא לידי חימוץ ,אידך
אסור  זקיפא,שרי )י"רש,  זבין ויוצאין לחוץ...פיו כפוי למטה שיהו המים  ( סחיפאאאביי האי חצבא דאביש. 

  ). מי פירות יהו ומי פירות אין מחמיצין,רבא אמר אפילו זקיפא מי שרי
  .כי המים זבים לארץ, אין חוששים שהגשם החמיצם, ולא פלו לארץ, כשהשבלים עדיין עומדים, וכך גם כאן

בשו ועל כן והגים לקצור החטים לפי שתיי. ע"א והשו"רק דברי הרשב, אמם כאן בפים לא זכרת שיטה זו
  .ובאופן המוזכר לעיל, לגמרי

  .קמז- קלח' וגליון א ע. ע- מט' ע, ובקובץ אור ישראל גליון מג. ותבארו הפרטים בזה בארוכה בספר קציר חטים
, שאפילו אם ירד עליהם גשם, )ע"א והשו"ת הרשב"מדברי שו(יא - ומלבד זאת תבארו כמה אופים לעיל סעיפים ח

 ואם תמצא לומר כסו , אבל לא בבטן הערימה,שמים אלא בשבלים העליויםתולין להקל שמא לא כסו הג"
  ".שמא לא הספיקו להחמיץ

 .ט- ז"סי 73
  :טז- ד"שתבארו כאן סי, סיכום הלכות ומהגי דבש בפסח 74
  ).ז"תחלת סט(מותר לאכלו בפסח , במקומות שאין דרך לערב קמח בדבש) א(
ויש . ויש אוסרים. מותר לאכלו בפסח,  הביאו דבש מעורב בשעוהאם, גם במקומות שחוששים שעירבו בו קמח) ב(

  ). ו"סט(פ לעשות ממו משקה בפסח "להקל עכ
ואם ). ז"ד ותחלת סט"תחלת סי(והגים שלא לאכלו בפסח , ואם הביאו בכלים קטים שכבר הובדל מהשעוה) ג(

  ).ד"סי( ממו מי דבש קודם הפסח ומטעם זה מותר לעשות. ואיו חוזר ויעור' בישלוהו קודם הפסח בטל בס
  ).ד"סי(מפי מראית העין , במקומות אלו יש להוג כן אף בדבש של ישראל שרדה בעצמו) ד(
, או עשו ממו משקה קודם הפסח, אם בישלוהו קודם הפסח, אם יש חשש שמערבים בו סולת עד שאין בו ששים) ה(

  ).ד"סי(ויש לסמוך על דבריהם בהפסד מרובה , יש מתירים
. אין לעשות ממו משקה קודם הפסח, עד שאין בדבש ששים גד הקמח, מקומות שדרכם לערב בו קמח סולת) ו(

  ).ז"סט(כיון שיש כמה צדדים להקל , או להתיר התבשיל שפל אליו הדבש, פ להשהותו"ובהפסד מרובה מותר עכ
ואוסר , ואסור להשהותו, ו בפסחאסור לאכל, אף שהקמח תהפך לדבש, אם ידוע שתערב בו קמח סולת) ז(

  ).ז"סט(תערובתו במשהו 
 ולא שא על , ולא שא שלא בעייה,לא שא בעייה, ועל הדבש ראה דאסור בפסח (רלב 'ע רכב 'סי ק"סמ הגהת 75

 ומהגי הלכות . תקצארמז מרדכי הובא ב). לפי שרגילין לערב בו קמח או סולת,ה"ידי משקה שקורין מיאצ
 .)כי מערבין קמח בדבש, ט"וזה שקורין מע, או לשתות מי דבש בפסח, והגין שלא לאכול דבש (מה 'סי ש"מהר
וכן שלא לשתות מי , ש שוהגין שלא לאוכלו בפסח"אמר מהר, דבש (קלא 'ע בפסח אסורות מאכלות 'הל ל"מהרי

יות אלו שלא לאכול והמהג במד. יש מחמירין (ח"ס א"רמ ).משום דמזייפין אותו עם קמח, דבש שקורין מיטא
  .)דבש

 מי פירות הוא , מה בכך, שאפילו ודע בבירור שתערב בו קמח או סולת,וחששא זו איי מכיר (דבש ה"ד י]"ב[ 76
 מפי , שהסולת או מחזיקין אותו בחמץ גמור, ומיהו לחוש שמא עירב בו סולת אפשר דחיישין...ואיו מחמיץ 

ואין , דהא מי פירות הוא,י שאין בזה איסור" בבוכת (ו ק"ס ז"ט .)השלותתים את החטים במים קודם טחי 
ואף על גב ( ו ק"ס א"מ .) כיון שלותתין החטים תחלה, דהוא חמץ גמור,ןאפשר דחיישי בסולתד אלא ,מחמיץ

  ). שוהגין לרחוץ החיטים, הקמח הוא חמץ גמורכל מקום מ,דדבש מי פירות הוא
 צריך מר ליהמא א'  שאל לר.תבחיי הוה ליה דבש מזוייף בסול' חיא בריה דר' ר(ב "והייו כדאיתא בירושלמי ספ

, סולת' כדי שהקמח יהי, דהייו שלתתו את החטים במים, וכאן חוששים שהכרים עירבו סולת בדבש. )את לבער
  .ואחר כך עירבוהו בדבש

*  
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 אף על פי כן , וידוע לו שלא נתערב בו קמח,ואפילו דבש של ישראל שרדה אותו מכוורת שלו
 , בתוך הפסח,)ד"שקורין מע( ולא לעשות ממנו משקה מי דבש , ולא ליתנו לתוך התבשיל,אין לאכלו

  .77מפני מראית העין שאינן יודעין שהוא של ישראל

 שאף אם , של נכרי מותר לעשות ממנו משקה מי דבש לשתותו בפסח אפילו דבש,אבל קודם הפסח
 ואינו חוזר ,78 הרי הוא מתבטל בששים בתוך המשקה קודם הפסח,נתערב מעט קמח בתוך הדבש

 שאף אם היה בתוכו , מותר לאכלו בפסח,ואפילו דבש בפני עצמו שבשלו קודם הפסח .79וניער בפסח
  .80 כיון שאין בו אלא חשש חימוץ, הרי הוא נתבטל בתוכו בששים,מעט חמץ

  שלוםבריד

 
  . אלא שאסרוה הגאוים, שלתיתת החטים מותר מדיא דגמרא, כא- כ"תג ס' ואף שתבאר לעיל סי

). שלא יהיה להם שהות להחמיץ, ומיד אחר גמר הלתיתה צריך לטחם(מכל מקום הייו דוקא באופן המבואר שם 
 גמר לאחר(ב "אשר דיו תבאר לעיל ס, כ כאן החשש הוא שלא טחו את החטים מיד אחר הלתיתה"משא

 בלא ,גמור חימוץ לידי לבא הן יכולין ,מיל שיעור במים שוהין הן אם ,בידים בהן עוסק איו ששוב ,הלתיתה
 הרבה החטים ששהו שאף(ז "וכן הוא לקמן סט). החמיצו כבר שמא מספק ,התורה מן אסורות הן ולפיכך ,ביקוע
  ).ספק אלא ודאי חמץ אין במים

 אסור לקות ,מןבמקומות שוהגין לרחוץ החטים קודם הטחיה ושוהין אותן במים איזה ז(ז "תג סי' וכדלעיל סי
ח "וסי, ) לידי חימוץ שכל דגן שפלו עליו מים ושהו עליו כשיעור מיל הוא בא,קמח מן השוק אפילו בשעת הדחק

 ). שבודאי בללו החטים במים להסיר קליפתן לעשות מהן סולת, אסור ליקח אותה ממו,אם מוכר סולת קיה(
 ומכל . היה ראה להתיר, שיודעין שאין בו תערובת,רתומיהו אותו דבש שמוציאין מן הכוו( שם ק"סמ הגהת 77

פ שישראל לקחו מן "ואע( שם ש"מהרהלכות ומהגי .  שםמרדכיהובא ב).  דלמא אתי לאחלופי,מקום כון לאסור
כי מאן דחזי , ט בפסח"אפילו הכי אסור אותו הדבש והמי דבש שקורין מע, ויודעין לו שאין בו קמח, הכוורת

וגם אם ( שם ל"מהרי). דהוי חמץ, ואתי לידי לאכול אפילו אותו דבש שיש בו קמח, ותר בפסחיסבור שכל דבר מ
 ). גזרין אטו שאר כל דבש, ויודע שאין בו שום קמח,ישראל בעצמו מורידו מן הכוורת

הובא ). אין זה כי אם על ידי הדחק ואוס, ט בפסח"שיש מקומות ששותין המע(ש שם "הלכות ומהגי מהר 78
לפי שתבטל , המשקה בדוחק התירו... ל בדרשות כתב "ומהרי(עט ' ג סי"ל לסמ"ביאורי מהרש. ל שם"יבמהר

מפי שאף אם היה בו ,  כבר פשט בו בכל אלו הארצות היתר גמור,לבשלו קודם הפסח (ח"ס לבוש). קודם הפסח
יה בו תערובת קמח כבר  דאפילו ה,ראה דדוקא קודם הפסח יכול לעשות המשקה(ד "ח ס"ב). קמח כבר תבטל
  .)תבטל בששים

. מכל מקום סגי במה שמסתמא יש במשקה ששים גד הקמח, בדבש ששים גד הקמח' והייו שאף אם לא הי
 ).  בסופה80הערה (ויתבאר לקמן 

 הפסח קודם ותבטל ,בללין ןשה בלח לח בהיתר שתערב חמץ אבל(ב "תמז סכ' וכדלעיל סי, כיון שהוא לח בלח 79
 בעולם שאיו כמי הוא הרי ,בתוכו ותבטל ההיתר בגוף בלול האיסור שגוף דכיון .הפסח בתוך לאכלו מותר ...' בס
  ).בפסח ויעור חוזר ואיו ,כלל

 .כדלקמן בסמוך, איו חוזר ויעור, ומטעם זה גם אם בישל את הדבש עצמו קודם הפסח
אבל הדבש , ד"והגין שאין מתירין אלא דווקא המשקה שתבשלו ממו לבדו שקורין מעוראיתי יש (לבוש שם  80

אוסרים אותו ,  אף על פי שזהר בו מחמץ וסיהו מן הדבורים שבהם,בפי עצמו שבשלוהו הישראל קודם הפסח
כמו  ,שכיון שתבטל קודם הפסח כבר תבטל הקמח שבו, וחומרא יתירה היא זו. לתת לתוך המאכל בפסח

שאף על פי שאפשר לחלק ולומר דשאי התם במשקה כיון שותין לתוכו הרבה מים . במשקה שעושין ממו
 שאיו כל כך ,כ הכא בדבש בפי עצמו"משא,  שמצטרפין המים עם הדבש לבטלו,מתבטל הקמח ביותר מששים

 כי המיקל לא ראה לי,  כיון דתערובת הקמח מילתא דלא שכיח הואכל מקוםמ, הרבה לבטל הקמח שבו בששים
  .ק ז"א ס" הובא במ).הפסיד והמחמיר יחמיר ותבא עליו ברכה

לכן תבטל , בו יותר מאחד בששים' לא שכיח שיהי, ואפילו אם תערב בו סולת, והייו שכיון שאין אלא חשש חימוץ
בו חוזר ויעור הקמח ש, כ אם לא בשלוהו קודם הפסח"משא. בתוכו בבישול קודם הפסח ואיו חוזר ויעור

  .בפסח
*  
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 ויש לסמוך על דבריהם במקום הפסד מרובה או במקום .81 אפילו בפחות מששיםויש מתירין
  :יום טובמניעת שמחת 

 ולכך יש לחוש שמא עירבו בו , וכל זה בדבש שמביאין בכלים קטנים שכבר הובדל מן השעוהטו
יר את הדבר הנופל לתוכו ולהפכו  שכן דרך הדבש להחז, כדי שאף הקמח יתהפך לדבש,קמח
  .82לדבש

 , אין דרך לערב בו קמח,84 שעדיין הוא מעורב בתוך השעוה,83אבל דבש שמביאין בחביות מן הכוורת
  .86 או לאכלו בעינו,85ולכך מותר לעשות ממנו משקה בתוך הפסח

  שלוםבריד

 
שמותר אפילו , לבין המי דבש, שמותר לאכלו בפסח, ומכל מקום מחלק רביו בין הדבש שבשלו קודם הפסח

  .לכתחלה לעשותו קודם הפסח
דשאי (והייו כמובא לעיל מהלבוש ". הפסח קודם המשקה בתוך בששים מתבטל הוא הרי"ומבאר רביו הטעם ש

  ). שמצטרפין המים עם הדבש לבטלו,לתוכו הרבה מים מתבטל הקמח ביותר מששיםהתם במשקה כיון שותין 
 לערב םהכרי שדרך שידוע ובמקומות(ז "כדלקמן סט, ובאמת לא סגי בצירוף המים לדבש לבטל הקמח בששים

  ).94הערה (ושם , )הפסח קודם אפילו משקה ממו לעשות אין ,כגדו ששים בהדבש שאין עד  ...בדבש קמח הרבה
 שהוא מפי ,הפסח בתוך לאכלו כדי במתכוין הפסח קודם בששים חמץ לבטל אסור לכתחלה (ה"ס תמב 'סיוכדלעיל 
  .)בידים איסור כמבטל

הוא מתבטל בששים בתוך המשקה "לכן סגי מה ש, )ולא ידוע שמערבים בו(מכל מקום שאי הכא שהוא רק חשש 
 ).ה גם לקמן הערה הבאהרא" (קודם הפסח

ואם , ל"וז] ה ורביו"ב ד, ברכות לא[ר יוה "בשם הר] ו' כלל כד סי[ש בתשובה "היתר שכתב הרא( טז ק"ס י"ח 81
דיש אומרים שותין לתוכו בשר בילה ומתהפך , באו לאסור הדבש משום חשש תערובת אסר אותו כל השה

, דבתר השתא אזלין, כיון דימוח ותהפך לדבש מותר, שר בילהר יוה כתב שאפילו שותין בו ב"והר, לדבש
אם הוא הפסד מרובה או מיעת ... ממילא לפי דבריו אף שידעין בודאי שמעורב בו סולת יש להתירו , ל"עכ

  ).ר יוה לא הפסיד"הסומך על דברי הר, אפילו בפחות מששים, שמחת יום טוב
מקומות שידוע שדרך הכרים לערב "אבל .  לחשוש שהוא פחות מששיםפ מקום"שיש עכ, "בסתם מקומות"והייו 

 ).ראה גם הערה הקודמת בסופה(ז לאיסור "יתבאר לקמן סט, "הרבה קמח בדבש
  .הייו שזהו טעם המערבים בו דבש 82

 .עיף הבאס קמןול, תבאר לעיל סוף סעיף הקודם, אם אומרים בו שתהפך הקמח לדין דבש, ולעין הלכה
 שסוברין שאותו שבחביות , כי אם הלקוחים בחביות,והמהג באלו המדיות שלא לאכול דבש (ג ק"ס משה דרכי 83

 א"רמ .) ולכן והגים בכל מדיות אלו לשתות המשקים העשים ממו, ולכן אין חוששים לזיוף,בא מן הכוורת
 שעושין ממו משקה שקורין ,רתרק אותו שמביאים בחביות מן הכוו, והמהג במדיות אלו שלא לאכול דבש (ח"ס
 .)ד"מע

שאין דרך לערב בו כלום כשרודין אותו , מיהו דבש שמביאין מן הכוורת והגים בו היתר לכולי עלמא(ח "לבוש ס 84
 שלם ם אותו שמביאין עם החררים קטי ... שמביאין מן הכוורתתבדקדק וכ(ק ז "א ס"ופירש המ). מן הכוורת
אותן שמביאין בחביות  (יז ק"ס י"חא פירש כן ה"וגם בדברי הרמ ).יין לא תרסק שעד,ת מוח בכווראכמו שהו

 ).וזה גם כן כוות הרב... בעודו עם השעוה 
 ).ד"שעושין ממו משקה שקורין מע(א שם "שזה תפרש ברמ 85
ממו  ם שעושי, רק אותו שמביאים מן הכוורת, שלא לאכול דבשתב שכ,א כאן" דברי רמן משמעכ (ו ק"ס ז"ט 86

 דוקא משקה מותר ין לומראבל א.  דהא עושין ממו משקה לכתחלה, בעין מותרה הייו אפילו לאכיל.' כוהמשק
 רק שזכר . שריה באכיללו אלמא דזה אפי,ה ותו דהא התחיל באכיל. דהא לא זכר קודם פסח, קודם פסחהשעש
וכן . פילו לאכלו כך בעין מותר כהאי גוואדא, משמעות דברי הרב(ק יז " סי"ח). שוהגים בו היתר'  לראיההמשק

דקדק (ק ז "א ס"מ, )מיהו דבש שמביאין מן הכוורת והגים בו היתר( לבוש שם .)ז מלשון דברי הרב"הכריח הט
  ).שמביאין עם החדרים קטים שלם כמו שהוא מוח בכוורת... לאכלו בעין ... וכתב שמביאין מן הכוורת 

ז "ולדעת הט. והלבוש התיר אפילו לאכלו בעין,  התיר רק לעשות ממו משקה בפסחא"הרמ, א"והייו שלפירוש המ
 .א התיר לאכלו בעין"אף הרמ, י"והח
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  וטוב לחוש לדבריהם שלא. ושלא לעשות ממנו משקה בפסח, שלא לאכלו בעינו87ויש מחמירין
 המיקל במדינות אלו שאין , אבל לעשות ממנו משקה.88 אלא אם כן נתבשל קודם הפסח,לאכלו בעינו

  :89בידויום טוב  ושבח כבוד , לא הפסיד,לנו שתיה אחרת בפסח

 יש להתיר , אבל במקומות שידוע בבירור שאין דרך לערב בדבש שום קמח. וכל זה בסתם מקומותטז
  .90ף לאכלו בעינו א,שם אפילו הדבש שהובדל מהשעוה

 עד שיש לחוש בדבש שהובדל .91 לערב הרבה קמח בדבשםובמקומות שידוע שדרך הנכרי
 אין לעשות ממנו משקה ,93 שמא עירבו בו כל כך קמח עד שאין בהדבש ששים כנגדו,92מהשעוה

______________ 
 משום , אין לאכלו חי, שאפילו אותו הדבש שמוציאין מן הכוורת לפיו,וראה בעיי (ג"בה כתב ה"ד ד"ס ח"ב 87

 דאפילו היה בו ,ודם הפסח יכול לעשות המשקהעוד ראה דדוקא ק. ל"וק' גזירה דילמא אתי לאחלופי וכו
 וכן . דשמא יש בו תערובת קצת וותן טעם בפסח עצמו, אבל במועד אסור,תערובת קמח כבר תבטל בששים

  .)הגו
 ,כון לאסור  ...אותו דבש שמוציאין מן הכוורת) "77ראה לעיל הערה (והייו שהוא מפרש מה שכתבו הפוסקים 

ואתי לידי לאכול אפילו אותו דבש שיש בו , כי מאן דחזי יסבור שכל דבר מותר בפסח", "דלמא אתי לאחלופי
  ".המעורב בתוך השעוה, בחביות מן הכוורת"הייו אפילו במקומות שמביאים הדבש , "קמח

י מראית העין, ל מפרשים"ואילו שאר הפוסקים המכוורת אותו שרדה אלישר של דבש"אלא , שלא אסרו מפ 
אין לחשוש למראית , "המעורב בתוך השעוה, בחביות מן הכוורת"כ במקומות שרגילים להביא הדבש "משא". שלו
 ".בעיו לאכלו או ,הפסח בתוך משקה ממו לעשות מותרולכך ", העין

 .כדלעיל בסעיף הקודם, הקמח חוזר ויעור בפסח' שזה מועיל שלא יהי 88
 לפי ,ד מדבש שיכר שבא מהכוורת" שקורין מעה היתר גמור לבשל בחול המועד משקראה ליז "ועפ (שם ז"ט 89

 במועד מחשש ה לאסור לעשות המשקבל כת"ח ז" אף שמו.ום טוב כל שהוא ראוי לשתייה בי,ראות עיי האשים
 שתיה אחרת  במדיות אלו שאין לו,ום טוב דהמיקל לכבוד ימכל מקום ראה לי.  שכן הגוב וכת,תערובות
  .)ד"כן ראה לע,  בידוום טובושבח כבוד י...  לא הפסיד ,בפסח

מכל מקום עדיף . לבין לעשות ממו משקה בתוך הפסח, והייו שאף שלהלכה אין הפרש בין אכילתו בעין בפסח
, בפסחומכל מקום יש להקל לעשות ממו משקה . כיון שיכול להתקיים בלי דבש זה, להחמיר באכילתו בעין בפסח

  .כיון שאין לו שתיה אחרת בפסח
כדלעיל , אין להתיר אלא אם כן בישלו קודם הפסח, כ הדבש שמביאים בכלים קטים שכבר הובדל מהשעוה"משא

 .סעיף הקודם
ולעין דיא מסיק  (יז ק"ס י"ח ).ויען שבדין זה העין והטעם משתה לפי המדיות קצרתי( ג ק"ס זוטא אליה 90

וכן שמעתי שדבש של מדית פיהם שהוא . שדין זה משתה לפי המקומות והמדיות,  אליהו זוטאגיסי הרב בספרו
 .)ואין בו חשש זיוף, טוב ומובחר

  .שם 91
בסתם "אלא שלעיל שם מיירי ; ד דן בדבש שחוששים שעירבו בו קמח עד שאין בו ששים כגדו"גם לעיל סוף סי

 םהכרי שדרך שידוע במקומות"וכאן מיירי , ו ששים כגדושחוששים שעירבו קמח בדבש עד שאין ב" מקומות
  ".בדבש קמח הרבה לערב

  :ומבאר שי חילוקים בייהם
ואילו לעיל שם מתיר בהפסד . או להתיר התבשיל שפל אליו הדבש,  רק להשהותו–כאן מתיר בהפסד מרובה ) א(

  ).96ותבאר לקמן הערה (או המשקה שעשה ממו קודם הפסח ,  אף הדבש שבשל קודם הפסח–מרובה 
גד , ואילו לעיל שם סגי במה שיש ששים במשקה שעשו ממו, גד הקמח שבו, ששים בדבש' כאן מצריך שיהי) ב(

 ).78ותבאר לעיל הערה (הקמח שבדבש 
  .שם 92

 .כמבואר לעיל בסעיף הקודם, " קטים שכבר הובדל מן השעוהבדבש שמביאין בכלים"הייו שמיירי כאן 
וחקרתי ... וראיו בה שהיה מעורב קמח , ח הובאה אלי דבש סתם"ובשת תכ (ח אות י"הגב הגדולה כסת שיירי 93

, ולפי שלפי רוב המים שותין עשה רכה, על הדבר ומצאתי שרובם ככולם עושין כן מפי שהם מערבין בו מים
דלא אמרין , ש אסור"ומיהו בדבש זה שאו דין עליה אפילו לדעת הרא... לעבותה ...  וותין בה קמח חוזרין



233 תעא- תנג–ד "הלכות פסח ח

  .94אפילו קודם הפסח

אפילו בפחות   הרי הוא מתבטל,ואם נפל לתוך התבשיל בפסח ,אבל מותר להשהותו עד לאחר הפסח
 ,97 לפי שיש לסמוך על האומרים.96יום טוב אם יש שם הפסד מרובה או מניעת שמחת ,95מששים

  . והרי הוא היתר גמור,שכל איסור שנופל לתוך הדבש ונתהפך להיות דבש נפקע איסורו ממנו

 בדבש זה , שעירבו קמח חמץ98 אלא כשאין ידוע בבירור,ומכל מקום אין לסמוך על סברא זו להקל
 בלא 99 שיש בדבש זה הרבה צדדים להקל, או בדבש זה שנפל ממנו לתוך התבשיל,שרוצה להשהותו

  שלוםבריד

 
בהיתר ' אבל כל שלא היה שם ס, קודם הפסח' אלא כשתבטל בס, דתבטל קודם הפסח ואיו חוזר ויעור בפסח

 .)לבטלו' ה ואין בה סואם כן בידון שלפיו שהעירוב בה הרב... עשה כולו איסור , מן האיסור
 דאף אם תמצי לומר שיש בו מעט , דדוקא מאותו שבחבית מותר לעשות משקה,תרתי בעין( ז ק"ס ריש א"מ 94

 . לעשות ממו משקהלו אסור אפי, אבל אותן שמביאין בכלים קטים,בשעת בישול קודם פסח' קמח בטל בס
  ).וכמה פעמים תברר לי שמערבין בהן קמח הרבה

*  
מכל מקום אין זה מועיל כאן ). הפסח קודם המשקה בתוך בששים מתבטל הוא הרי(ד "תבאר לעיל סיואף ש

ותבאר לעיל שם ). כגדו ששים בהדבש שאין עד ... בדבש קמח הרבה לערב םהכרי שדרך שידוע ובמקומות(
 ).80הערה (

דלעיל , כמו בחשש חימוץ בשומן מהותךהייו , אף שאין בו ששים, חמה שמקילין כאן בפל לתבשיל בתוך הפס 95
  .במקום הפסד מרובה, להתיר בפחות מששים, ה"ג וסמ"תמז סמ' סי

 ).ושם הערה רפו(ח "תמז סל' סיכום פרטי הלכה זו לעיל סי
פ שוהגין " אע,אבל מן הסתם. ומכל מקום ראה לי דכל זה אי ידעין בודאי שתערב בתוכו סולת(ק טז "י ס"ח 96

או אפילו . מכל מקום אם תערב תוך התבשיל יש להתירו דיעבד אפלו בפחות מששים, בו איסור לאכלם בעין
אם הוא הפסד מרובה או מיעת , או אם תערב תוך התבשיל, מותר לקיימו בביתו, ידעין שתערב בתוכו סולת

ד דכל זה "ולע(ק ז " סרבה אליה). וה לא הפסידר י"הסומך על דברי הר, אפילו בפחות מששים, שמחת יום טוב
  ). כשלא ודע שמערבין בו הרבה

. בהפסד מרובה) א: (באחד משי האופים, ומתיר התבשיל שפל אליו הדבש בפסח, י מתיר להשהותו"והייו שהח
  .)והפסד מרובה, אין ידוע בבירור(ואילו דעת האליה רבה דתרתי בעין . בלא ידעין שתערב) ב(

 ...  יום טובשמחת מיעת או מרובה הפסד שם יש אם", "אלא, אין לסמוך על סברא זו להקל: "ועל זה מסיק כאן
  .דהייו כדעת האליה רבה". כשאין ידוע בבירור

*  
שיש חשש שמערבים " בסתם מקומות"כ "משא". במקומות שידוע שדרך הכרים לערב הרבה קמח בדבש"וכל זה 

 ויש(ד "כדלעיל סי,  אפילו לבשלו קודם הפסח–בזה יש לסמוך על דעת המקילים ,  ששיםעד שאין בו, קמח בדבש
 ). יום טובשמחת מיעת במקום או מרובה הפסד במקום דבריהם על לסמוך ויש .מששים בפחות אפילו מתירין

קבצין בתחלה חיה ידועה היא ויש לה חטוטרת בצואר ולשם מת (ורבו ה"ד )ב ,לא( ו"פ ברכות יוה רבו הרב 97
 ואפשר . מפי חשש דם,ל היה אוסר אותו באכילה"ורביו מאיר הלוי ז. ק" חוזר ועשה מושר כךכעין דם ואח

 אף על פי שהאיסור ימוח , שהרי הדבש אם פל בו חתיכה של איסור אין הדבש אסור...לתת טעם בו להתיר 
  .) כמו דבש דייין ליה ומותר, כיון שדרך הדבש להחזיר הדבר שופל לתוכו דבש,בתוך הדבש

דיש אומרים , אסור אותו כל השה, אם באו לאסור דבש משום חשש תערובות (ו 'סי כד כלל ש"הרא ת"בשו הובא
כיון דמוח ותהפך , שאפילו ותין בו בשר בלה, ל כתב"ר יוה ז"וה. שותים לתוכו בשר בלה ומתהפך לדבש

  .ק טז"י ס" הובא בח.)ושרידבתר השתא אזלין , מותר, לדבש
ם בלשון "שקורין פיזו(המור והוא מוסק (ה "א ה"דעה זו של רביו יוה הביאה רביו גם בסדר ברכת ההין פי

 ואחר כך מתיבש ועשה ממו המור , שמתקבץ שם תחלה כמין דם,היוצא מחטוטרות שבצואר חיה ידוע) אשכז
 ). ובעל פש יחמיר לעצמו בספק של תורה. ויש מתירין.םאסור לאכלו וליתו בתבשיל משום חשש ד... 

 ). 96הערה (ותבאר לעיל ). ד דכל זה כשלא ודע שמערבין בו הרבה"ולע(ק ז " סרבה אליה 98
 ).להקל צדדים הרבה כאן שיש לפי( כ"ס לקמןשתבאר , מו לעין צוקרכ 99
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 שמא הקמח הוא מחטים שלא , ואם תמצא לומר עירבו, שמא לא עירבו בו קמח כלל,סברא זו
 שאף ששהו החטים הרבה במים אינן חמץ ודאי , שמא לא נתחמצו, ואם תמצא לומר נרחצו,נרחצו

  .100נתבאר למעלה כמו ש,אלא ספק

 .102 אף שנתהפך לדבש אסור להשהותו,)101ג"תנ' עיין סי(אבל אם ידוע בבירור שעירבו קמח חמץ 
  :יום טוב אף במקום הפסד מרובה ומניעת שמחת ,ואם נפל לתוך התבשיל אוסר תערובתו במשהו

רות  כל מיני גרוג,103האחרון של גליותיום טוב  עד , נוהגין במדינות אלו שלא לאכול בפסחיז
 לפי שדרך לפזר קמח על הגרוגרות בשעה שמייבשין ,104וצמוקין ושאר כל הפירות שנתייבשו

 וכן שאר כל הפירות ,106 והצמוקין רגילין לערבם עם הגרוגרות בשעה שמייבשין אותן,105אותן
 ופעמים שמייבשין בו לאחר שאפו , וגם יש שרגילין ליבשם בתנור,היבשים רגילין לפזר עליהם קמח

  .107חמץבו לחם 

______________ 
 מן אסורות הן ולפיכך ,ביקוע בלא ,גמור חימוץ לידי לבא הן יכולין ,מיל שיעור במים שוהין הן אם (ב סעיף 100

  .)החמיצו כבר שמא מספק ,התורה
 ).תחמצו לא שמא רחצו לומר תמצא ואם(כ "וכן הוא לקמן ס

 שרובם פי על ואף ,הטחיה קודם תמיד החטים לרחוץ דרכם שבעיר קמח המוכרי שמקצת לו כשידוע( יח סעיף 101
ו שאין כיון מקום מכל ,רוחצים ןאין אותם מכירים או אסור רוחצין שאימהם וליקח לבתיהם אצלם לילך ל 
 אם מקום ומכל ... מחצה על כמחצה הקבוע וכל ,בביתו ואחד אחד כל בעיר קבועים הם שהמוכרים כיון ,קמח
 ).סולת מהן לעשות ,יפתןקל להסיר במים החטים בללו שבודאי ,ממו אותה ליקח אסור קיה סולת מוכר

  ).לבער צריך בסולת מזוייף דבש( ב"ספ ירושלמי 102
ומכל מקום ראה ... ר יוה "והמחמירין גד דעת הר, אין לסמוך אהיתר זו גד הירושלמי(י שם "ואף שתבאר בח

ה לא ר יו"הסומך על דברי הר, אם הוא הפסד מרובה או מיעת שמחת יום טוב אפילו בפחות מששים... לי 
  ).הפסיד

והייו ). ד דכל זה כשלא ודע שמערבין בו הרבה"ולע(ק ז " סרבה אליהאלא כמבואר ב, ל הכי"מכל מקום לא קיי
ותבאר ". אין לסמוך אהיתר זו גד הירושלמי"אף בהפסד מרובה  אזי, "חמץ קמח שעירבו בבירור ידוע אם"ש

 ). 96הערה (לעיל 
  .שהתירו באחרון של פסח, כמו בשאר החומרות שהגו בהם בפסח 103

  ).והערה רסח(ו "תמז סל' סיכום פרטי הלכה זו לעיל סי
וכן (מז ' ש סי" הלכות ומהגי מהר.)מקצת בי אדם שאים רוצים לאוכלן בפסח (י אות ז"פ מיימויות הגהות 104

והעולם והגין איסור (קלג ' עמאכלות אסורות בפסח  הלכות ל"מהרי). בפסח] יבשים[והגין שלא לאכול תאים 
ל אוסר "ובמהרי (ה ק"ס משה דרכי ).ואותן עבים דקים זהרים מהם(כה ' ל סי"ת מהרי"שו). בתאים בפסח

 וכן ... ויש מעים ,י ברין כתב יש אוכלים העבים הקטים צמוקים בפסח"ומהר. ו"לאכול העבים שקורין רוזי
 ומטעם חששא זו הגו באלו הארצות שלא לאכול שום פרי יבש .ל שלא לאכול עבים קטים"יהוא בתשובת מהר

, גדולים או קטים, י" ועבים יבשים שקורין רוזי,ותאים יבשים (ח"ס א"רמ .) אם אין שמורים מחימוץ,בפסח
לו להחמיר שלא לאכול  ולכן הגו במדיות א. ויש מקילין,כי יש מחמירים שלא לאכלן, תלוי במהג המקומות

  .)אם לא שידוע שתייבשו בדרך שאין לחוש לחמץ, שום פירות יבשים
 או התאים הגרועים מלבים אותן בקמח כדי שיראו ,באמרם כי הלובן שעליהן הוא קמח(הגהות מיימויות שם  105

יש בהן (ל שם "מהרי). ן עלה קמח]זרי[יש שכתבו שאסרו משם דמפ(ש שם "הלכות ומהגי מהר). שמים וטובים
 ).דיש חשש שמפזרים עליהם קמח (ז ק"ס ז"ט). שמפזרין עליהן קמח

כי מיחין אותו על התאים שיש , העבים שקורין רוזין אין אוכלין אותו בפסח (מז 'סי ש"מהר ומהגי הלכות 106
ל שם " מהרית"שו). םדמיחין אצל התאי,  אין אוכליןם כןוהעבים שקורין רוזיין ג( שם ל"מהרי .)בהם חמץ

 ח ק"ס א"מ .)ואיסור עבים הוא שמוחים אצל תאים (שם ז"ט). לפי שמערבין אותם עם הגרוגרות ובסליהם(
 .) לפי שמערבים אותן עם הגרוגרות, דיש ליזהר בעבים דקיםבל כתו"ובמהרי(
שחוששים  ...  אצל הפת ויש מעים ואומרים שמייבשין אותן בתור...י ברין כתב "ומהר (שם משה דרכי 107

 .)ם שמייבשין האגסים בתור אחר שאפו בו לחם"שיש עכו (שם א"מ .)שתייבשו בתור
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 אין , כגון שנתייבשו על ידי ישראל ונזהר בהם מחמץ,אבל אם ידוע שאין בהם חשש חימוץ
  :108להחמיר בהם

' פ שאין בהתבשיל ס" אע, אם נפלו לתוך התבשיל אינן אוסרין, ואפילו נתייבשו ביד הנכרייח
  .109כנגדם

ין אותם במים עד  דהיינו ששור,ואף לכתחלה נוהגין היתר בקצת מקומות לעשות מהם משקה בפסח
 דכיון שאין בהם אלא חשש בעלמא אין מחמירין כל ,שנקלט טעמן בתוך המים ושותין המים בפסח

 , אבל אין מקילין כל כך לבשל אותם בפסח כדי לשתות מי בשולם בפסח.כך לאסור אף מי שרייתן
ן להחמיר במי  ובמקצת מקומות נוהגי.לפי שעל ידי הבישול נקלט טעמם במים יותר מעל ידי שרייה

  : אלא אם כן שראן ובשלן קודם הפסח,110שרייתן כמו במי בישולן

 ואף על . ומותר להשהותו בפסח.111 אין בו חשש חמץ,)שקורין הוט צוקר( הצוקר העשוי ככובע יט
 אפילו 112 ובדיעבד ששכח והשהה אותו עד לאחר הפסח מותר.פי כן נוהגין למכרו לנכרי קודם הפסח

______________ 
 .) שבאותן הארצות שגדלין שם מייבשים אותן בשמש,ויש מקומות שאוכלים עבים קטים(דרכי משה שם  108

,  ישראל אוכלים אותםל ידישו עואם ייב(ח " לבוש ס.)אם לא שידוע שתייבשו בדרך שאין לחוש לחמץ (שם א"רמ
  ).  משום דמצוי הוא, ולא חיישין לאחלופי,פירות שייבשן ישראל(ק י "א ס"מ). ואין חוששין דלמא אתי לאחלופי

 לפי ,העין למראית בהם חוששין שאין ,מחמץ בהם וזהר ,ישראל ידי על שתייבשו הפירות (ב"סכ לקמןוכן הוא 
 ).ישראל ידי על אותם מייבשין מיםשלפע יודעים והכל ,מצויין שהם

 תערב הרבה לומשמע דאפי(ק יא "א ס"ופירש במ). כן ראה לי, מיהו אין אוסרין תערובתן (ח"ס סוף א"רמ 109
משמע דאפילו בפחות (ק כג "י שם ס"ח). ' מסת בפחולואין להחמיר אפי...  כיון דחששא רחוקה היא ,בתבשיל שרי

  ).מששים גם כן שרי
 ).ושם הערה רפו(ח "תמז סל'  הלכה זו לעיל סיסיכום פרטי

ם ולעשות מהן " ליקח אגסים יבשים קטים מן העכו,ק קאליש והגין היתר מקדמוים"פה ק (ח ק"ס א"מ 110
 אבל לבשלו עם האגסים והגים . משקהה דהייו ששופכין עליהם מים קרים ושורה בתוכה עד שעש,משקה
 והכלים ששואבים בהם המשקה והגין שלא להשתמש בהם דבר .ים אותם וגם האגסים עצמן אין אוכל.איסור
 , אבל המשקה שותים,ם לכן אין אוכלין אות, הטעם משום דחוששין שמא דבק בהם קצת חמץראה לי .אחר

 , ומה שוהגין איסור לבשלן. לא החמירו מספקכל מקום מ, ואף על גב ששורה גם בפסח.'דאותו המעט בטל בס
 .) אבל במקומות אחרים הגו להחמיר... בישול יהיב טעמא ביותר דיל ימשום דע

שפעם אחת אכלו הלומדים יחדיו בעיר וישטט , ל"ר שלום ז"שמעתי ממה (א אות מח 'סי ש"מהר ומהגי הלכות 111
 ואמר שברי לו שאין בתוכו, ל צוקר שהביא עמו מעיר קדי"ר זוויל ז"ותן להם הח, ביום טוב האחרון של פסח
ש שאכלו הלומדים יחד "העיד מהר (קלב 'ע בפסח אסורות מאכלות 'הל ל"מהרי). שום חימוץ ואכלוהו עמו

 שהיה ברור לו שאין בו שום ,ר זויל צוקר שהביא עמו מקדיא" ותן להם הח, אחרון דפסחום טובביישטט בי
ל " במהריתבא שכ"הייו צוקר קדי אלא... אין זה מה שאו קורין צוקר קדיל (ק ח " סז"ט. ) ואכלו עמו,חמץ

 א שהיה ברור להם שאין בו חמץ"ר תן צוקר שהביא מקאדי" ותן להם הה, האחרוןום טובשאכלו הלומדים בי
...ו קורין אותו קו מה שאראה דהייעשה בו שום בישול, שהוא בודאי אין בו חמץ,ר"ט צוק"ר או הו" ו ולא , 

הם   צוקרטהו (ח"ס טוב יום מלבושי .)ל" האחרון כום טובו שאוכלין אותו בי זה, אותוםאלא כתולדתו מביאי
 'הב ח ק"ס שבת עולת .) כך שמעתי מן העוסקים במלאכת הצוקער.ירוב כללבר של עד ואין בהם חשש ,קיים

כובע  שאותו שעשוי כ,וכן שמעתי מהאומן המתקים אותו(ק ט "א ס"מ). ר איו אסר תערובתו"ט צוקי"מיהו הו(
 ).אין בו קמח

 ראוי להורות לתת לכרי מחוץ לבית במתה ...ר "מיי מרקחת העשוין מבלילת צוק (קיט 'סי הדשן תרומת 112
 דדוקא חררות ...רומת הדשן  מן התראה לי ... ך" השתבכ(ק ט " סא"מ .) ויחזור ויזכה בהן לאחר הפסח,גמורה

 וכן שמעתי מהאומן המתקים אותו ...וקר מותר להשהות  אבל סתם צ,קטות העשויות מבלילות צוקר אסורים
 ובדיעבד ,ם קודם פסח" ומיהו לכתחלה והגין למוכרו לעכו.)ולת שבתכ הע"וכ(שאותו שעשוי ככובע אין בו קמח 

מכל מקום הגו למכרו . להשהותו בביתו... א כתבו דאין איסור בהוט צוקר "ז והמ"והט(ק כא "י ס"ח ).מותר
 ).יעבד מותרובד, לכתחלה
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 ואם נזכר בתוך הפסח יכול למכרו .113ם טוב האחרון של גליות מותר לאכלו ואפילו ביו.באכילה
  :115' ואם נפל לתוך התבשיל אינו אוסר אפילו בפחות מס.114לנכרי

 וכן מיני בלילות צוקר שמחפין ,116)שקורין צוקר קאנדיל( אבל הצוקר המבושל הנחתך לחתיכות כ
 ואין לאכלם אפילו ביום ,118ותם בפסח ואין להשה, יש בהם חשש חימוץ,117בהם מיני פירות ובשמים

  .119טוב האחרון

 אם יש שם הפסד מרובה או ,'ומכל מקום אם נפלו לתוך התבשיל אינן אוסרין אפילו בפחות מס
 ובמקום הפסד . וכן אם עבר והשהה אותם עד לאחר הפסח יש להתירם בהנאה.יום טובמניעת שמחת 

 , שמא לא עירבו בהם קמח,121בה צדדים להקל לפי שיש כאן הר.120מרובה יש להתיר אפילו באכילה
 ואם תמצא לומר לא נתבטל שמא הקמח הוא מחטים ,'ואם תמצא לומר עירבו שמא נתבטל בהם בס

  .122 ואם תמצא לומר נרחצו שמא לא נתחמצו,שלא נרחצו

 מכל מקום הרי יש מתירין דבר שנתבשל בכלי ,ואף שיש לחוש שמא בישלו הצוקר בכלים חמוצים

______________ 
... ביום טוב האחרון אוכלין  (ח"ס א"רמ. ק ט"א ס" הובא במ.ל"מהריומ, ש"מהר מהגיכדלעיל מהלכות ו 113

א "הייו צוקר קדיאלא ... אין זה מה שאו קורין צוקר קדיל (ז שם "ט). ל שאין בו חשש חימוץ"ר קדי"צוק
  ). האחרוןום טובל שאכלו הלומדים בי" במהריתבשכ

  .שהתירו באחרון של פסח, שאר החומרות שהגו בהם בפסחוכמו ב
 ).ושם הערה רסח(ו "תמז סל' סיכום פרטי הלכה זו לעיל סי

 ,בפסח ממו להות מותר ,לקיימו שמותר דבר כל(ד "תמב סכ' וכדלעיל סי, כשם שמותר להשהותו מותר למכרו 114
  ).האות מיי שאר או לכרי למוכרו כגון

 , תערב הרבה בתבשיל שרילומשמע דאפי(ק יא "א ס" מ.)ן אוסרין תערובתן וכן ראה לימיהו אי (שם א"רמ 115
משמע דאפילו בפחות מששים גם (ק כג "י שם ס"ח). ' מסת בפחולואין להחמיר אפי... כיון דחששא רחוקה היא 

 . בכרכום וצפורן–ג "לקמן סכו, )109והערה  (יבשים בפירות – ח"סי וכדלעיל). כן שרי
 'הל ל"מהרי). כי משימין בתוכה קמח, והגין שלא לאכול צוקר בפסח (א אות מח 'סי ש"מהר ומהגי הלכות 116

א "רמ). ש שוהגין שלא לאוכלו בפסח כי משימין לתוכו קמח"אמר מהר, צוקר (קלב 'ע בפסח אסורות מאכלות
 , וחמץ גמור הוא, שאותו יש בו חשש יותר,ו קורין צוקר קדילמה שא (ח ק"ס ז"ט). צוקר אסור לאכלו(ח "ס

 .) צוקר לבן ביורות חמוצות והוא תאדםםשמבשלי
וכן שמעתי שאחד ,  יראה דיש לחוש לאסור...ר "מיי מרקחת העשוין מבלילת צוק (קיט 'סי הדשן תרומת 117

על המרקחת של י אם  כ, סימן קי״טןרומת הדשלא אמר בת (ח"ס טוב יום מלבושי .)מהגדולים הורה לאיסור
דדוקא חררות ... ראה לי מן התרומת הדשן  (ט ק"ס א"במה הובא, ך"הגהת ש ). או כיסוי תבלין ופירות,קיכלך

 .)קטות העשויות מבלילות צוקר אסורים
 .)וראפילו להשהותו אס(ח "א ס"רמ). וראוי להורות לתת לכרי מחוץ לבית במתה גמורה(תרומת הדשן שם  118
 ). כי יש בו תערובת חמץ, להשהותו אסורלוואפי(ז שם "ט

  .כ צוקר קאדיל"משא, שדוקא הוט צוקר מותר לאכלו באחרון של פסח, )113הערה (כדלעיל  119
, בואיכא הפסד מרובה או מיעת שמחת יום טו, או תערובת, מכל מקום אם עבר ושהה אותם (כא ק"ס י"ח 120

בהפסד מרובה , אפילו במיי בלילות צוקר, ובצוקר גם כן אין לאסור התערובת (כג ק"וס, )אפשר דאין לאסור
 .)א"ק כ"וכמו שכתבתי בס, וכהאי גווא יש להקל

ואם תמצא לומר תערב בו , דלמא לא תערב בו, דאיכא ספיקא וחששי טובא, והטעם ראה לי(ק כא "י ס"ח 121
ומי פירות איו , ואם תמצא לומר לא תבטל דלמא לא ערבו סולת מחטים לתותים, דלמא תבטל קודם פסח

  .)דלמא לא תחמץ על ידי לתיתה זו, ואם תמצא לומר לתתי, מחמיץ
 ).בדבש( ז"סט לעיל גם כעין זה וראה

 מן אסורות הן ולפיכך ,ביקוע בלא ,גמור חימוץ לידי לבא הן יכולין ,מיל שיעור במים שוהין הן אם(ב "כדלעיל ס 122
 ).תחמצו לא שמא ,רחצו לומר תמצא ואם(ז " וסט.)החמיצו כבר שמא מספק ,התורה
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  :124ז"תמ'  כמו שנתבאר בסי,123 הפסח אפילו לאכלו בפסחחמץ קודם

 ,128)ן"שקורין זאפרי (127 וכרכום,126)ך"שקורין נעגלי (125 נוהגין במדינות אלו שלא לאכול צפורןכא
 והצפורן שורין אותו במי ,129לפי שבוחשין קמח עם מים ומזלפין על הכרכום בשעה שמייבשין אותם

  :130שעורים קודם שמייבשין אותו

 שהכרכום .131 נוהגין בו איסור מפני מראית העין,ום הגדל בגינת ביתו ונזהר בו מחמץ ואף כרככב
 מה שאין כן שאר כל הפירות . ויסברו שהוא כרכום הבא ממרחקים,אינו מצוי במדינות אלו
 , לפי שהם מצויין,132 שאין חוששין בהם למראית העין, ונזהר בהם מחמץ,שנתייבשו על ידי ישראל

  :133מים מייבשין אותם על ידי ישראלוהכל יודעים שלפע

______________ 
ותן טעם  הוי כל מקום מ,ם שמייבשין האגסים בתור אחר שאפו בו לחם"ואף על גב שיש עכו( ח ק"ס סוף א"מ 123

 וכך ). לכן הגו להקל...וא  הכא דספק ה,ז להחמיר בזה"תמ' א כתב בסי" ואף על גב שרמ. דהתיראבן ותן טעם
 .גם בצוקר שיש לחוש שמא בישלוהו בכלים חמוצים

 ותן בן טעם ותן אלא בו אין שהרי .בפסח לאכלו מותר ,יומה בת חמץ של קדירה בתוך שהתיכו פ"אע (מה סעיף 124
   .)זה על חולקין ויש . ..היתר של טעם
 .ואילך  'ע )יסן( ד"חב גימה אוצר ראה ,בפסח צוקר באכילת ד"חב רי"אדמו למהג

 )).ך"שקורין עגלי(הצפורן (ב "רב סכ' זכר גם לעיל סי). Cloves(תבלין הצפורן  125
ח "א ס"רמ).  וכן המהג...ך בפסח "ל שקורין עגלי"י ברין דאין לאכול גרופי"כתב מהר(ק ה "דרכי משה ס 126
 ).ך" עגלי...והמהג במדיות אלו שלא לאכול (
 כלים(ג "כדלקמן סכ, וממו מפיקים צבע צהוב). Crocus(המופק מפרח הכרכום , )Saffron(רן תבלין זעפ 127

 )).ל"שקורין גע(כשמראהו ירוק כעין כרכום (ל "תרמח ס' וסי, )בכרכום הצבועים
 לאחר שלמדו , וכל שכן בימות הפסח...הכרכום בכל הארץ הזאת מזייפין אותו (קלג ' א סי"א ח"ת הרשב"שו 128

 'סי ש"מהר ומהגי הלכות ).ועל כן מעתי לאכול ממו אלא מן הקח בשעת לקיטתו.  ..ו עוד בקמח סולתלזייפ
מיחין אותה , אז כשמשתה מראיתו, כי כשמוליכין אותו ממדיה למדיה... אין אוכלין כרכום שקורין זפרון (ו מ

, כרכום שקורין זאפרין(קלג ' יד ע' סיח הלכות מאכלות אסורות בפסל "מהרי). כדי שיחזור למראיתו, על שאור
 מיחין אותו , ושתה מראיתו, משום דכשמעבירין אותו ממדיה למדיה,ש דאין אוכלין אותו בפסח"אמר מהר

ן "דאין לאכול שום כרכום שקורין זפר] ל["וכתב עוד מהרי (ה ק"ס משה דרכי ). וחוזר למראיתו,על גבי שאור
 ...א " וכן הוא בתשובת הרשב... וחוזר לאדמומיתו ,מיחים אותו על השאור , כי כששתה מראיתו,בפסח

 ).ן"והמהג במדיות אלו שלא לאכול כרכום שקורין זפרי(א שם "רמ). והמהג שלא לאכלו בפסח
א "בתשובת הרשב (י ק"ס א"מ). בוחשין קמח במים צבועים בכרכום ואחר כך מזלפין עליו( שם א"רשבה ת"שו 129

 .)כתוב שבוחשין קמח עם מים ומזלפין עליוג "קל' סי
  .)כי שורין אותן במי שעורים (שם משה דרכי 130

זה מכמה שים אשר מהגו לא לקחת קידה  (החרוסת במיי, פ"להגש ומהגים טעמים לקוטיוכעין זה תבאר 
 ).וקמון מחשש תערובת חמץ

אסור לאוכלו , שידוע לו שאין בו חימוץ, תיםואפילו הגדל בגיה שאחורי הב (מו 'סי ש"מהר ומהגי הלכות 131
  ).וגם הגדל בגית ביתו גזרו אטו כל כרכום( שם ל"מהרי .)כי הרואה יאמר שכל כרכום מותר, בפסח

 משום הרואה שלא ידע , אסור, שהוא בודאי בלי תערובות,ן"ד זפרי" אותו שקורין ללוואפי (ט ק"ס ז"ט גם וראה 
 .) כן מצאתי בקובץ ישן.להפריש

 להחמיר אין מחמץ בהם וזהר ישראל ידי על שתייבשו כגון ,חימוץ חשש בהם שאין ידוע אם אבל (ז"סי כדלעיל 132
 .)בהם

ואפשר דטעמא .  דמאי שא, דאין אוכלין אותו,ן"ד זפרי"איי יודע טעם כון לחלק בים ובין הל (ח"ס לבוש 133
ו"ד זפרי"הוא משום שאין הליויש לחוש הרואה לאכול אותו יאמר , פילו באלו הארצות א,ן מצוי כל כך בי

 אבל הפירות מצויין הם שמייבשין .ם כן ויבא לאוכלו ג, שהוא מצוי יותר,שהוא מן הכרכום הבא מעבר לים
 טעם מהגיו באלו ראה ליכן  ...  ולא יבאו לקות מגוים, וידעו הכל שמישראל קאו האוכלו,הישראלים
 והייו משום דכרכום אין ,)ל"מהרי( הלבוש הגדל בגית ביתו אסור משום גזירה בוכת( י ק"ס א"מ .)הארצות
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  .134 כלים הצבועים בכרכום נוהגין שלא להשתמש בהם בפסחכג

  :135'וכרכום וצפורן שנפלו לתבשיל אינן אוסרין תערובתן אפילו בפחות מס

 .137 או לעשות מחיצה לפניו,136 צריך לסוגרו בחדר,ק דרך לשרותו בשכר בקצת מקומות" הטאבכד
  :138ן בו איסור במקומות שנוהגי,וכן הכרכום

   בתבשילה שנמצאחטה

 אפילו ,140 כל התבשיל אסור,139 אם היא מבוקעת ממש, חטה או שעורה שנמצאת בתבשיל בפסחכה
  .141 שחמץ בפסח במשהו,בהנאה

 התבשיל אפילו 142 יש מתירין,פ שנתרככה והיא קרובה להתבקע" אע,אבל אם אינה מבוקעת ממש

  שלוםבריד

 
 ולא חיישין , אבל פירות שייבשן ישראל, ויסברו שהוא כרכום שבא ממרחקים,מצוי ליגדל במדיות אלו

 .) משום דמצוי הוא,לאחלופי
וכן מי הכוסות , עים צבע געלא ככרכוםאין להשתמש בפסח באותם סכיים הצבו (לא 'סי ש"מהר ומהגי הלכות 134

ש שאין להשתמש בפסח "ואמר מהר (קלג 'ע בפסח אסורות מאכלות 'הל ל"מהרי .)שצבועין בכרכום אסורין בפסח
ל אין להשתמש בכלים "וכתב מהרי (מז ק"ס תא 'סי א"מ ).בכוסות או סכיים הצבועים בכרכום ומראיהן געל

  .)הצבועים בכרכום
 עמד כן אם אלא, חדשים הם אפילו בפסח בהן להשתמש שלא מקומות בקצת והגים (א"סע שם לעיל כעין זה וראה

 .)סובין ידי על והצבע הבדיל ציפוי יתקן שלא ,לראות האומן גבי על הישראל
ח "תסז ס' א סי"רמ). מיהו ראה דאם תערב מעט ממו בתבשיל בתוך הפסח אין לאסרו(ק ה "דרכי משה ס 135
). כן ראה לי, מיהו אין אוסרין תערובתן. ך"או עגלי, ן"יות אלו שלא לאכול כרכום שקורין זפריוהמהג במד(

אין להחמיר ...  כיון דחששא רחוקה היא , תערב הרבה בתבשיל שרילומשמע דאפי(ק יא "א שם ס"ותבאר במ
  .ט- ח"סי וכדלעיל). ן שרימשמע דאפילו בפחות מששים גם כ(ק כג "י שם ס"וכן פירש בח). ' מסת בפחולואפי

 ).ושם הערה רפו(ח "תמז סל' סיכום פרטי הלכה זו לעיל סי
 לסגרם וטוב ... הפסח ימי כל לשם לילך רגיל שאיו צוע במקום ויציעם (חמץ של בכלים, א"ס תא 'סי כדלעיל 136

 ).הפסח ימי כל לשם ילך שלא ,המפתח ולהציע ,מיוחד בחדר
 ישכח ולא היכר לו שיהיה כדי, טפחים 'י גבוה מחיצה לפיו שיעשה צריך (כרי של ץבחמ, ה"ס תמ 'סי כדלעיל 137

 ).ממו להסתפק יבא ולא ,חמץ איסור על
ם  וא.ל" או לעשות מחיצה לפיו עכ, וצריך לסוגרו בחדר,ק דרך לשרותו בשכר" וטוב,מצאתי כתוב (י ק"ס א"מ 138

 .כב ק"ס י"ח הובא ב.) כרכוםכן הוא הדין
 שחייבין ,גמור חימוץ ומיד תיכף יחמיצו ובודאי ,להחמיץ קרובות שהן סימן הוא שהביקוע(א "ר לעיל סשתבא 139

 ).כרת עליו
 ם"רמב).  אלא אם כן תבקעו,לא אסרין ליה לההוא בישולא דמשתכחי ביה תרי ותלת שערי (א ,יב ב"פף "רי 140
 שהרי תערב בו , הרי כל התבשיל אסור,ו אם תבקע,תבשיל שתבשל ומצאו בו שעורים או חטים (ח"ה ה"פ

 .ט"ס ע"שו .)החמץ
 .)בהאה בין באכילה בין ,במשהו תערובתו אוסר ... הפסח בתוך שתערב חמץ (א"ס תמז 'סי כדלעיל 141
 לא , כיון דאיסור תערובת חמץ במשהו דרבן היא,אי משתכחי בהדי בישולא ולא תבקעו (א ,יב ב"פ ף"רי 142

 וספיקא דרבן , משום דהויא ליה ספיקא דרבן ...בישולא דמשתכחי ביה תרי ותלת שעריאסרין ליה לההוא 
שאין הדגן שבלל או ,  ואוכלין שאר התבשיל, מוציאין אותן ושורפין אותן,ואם לא תבקעו (שם ם"רמב ).לקולא

איסור משהו (ק יב " סא"מ .שם ע"ושו טור). ואיו אלא מדברי סופרים, תבשל ולא תבקע חמץ גמור של תורה
  .) ספיקא דרבן לקולא, דהוי מדרבן, דהוי איסור משהו,לעין התבשיל(ט " סח"פר). דרבן אזלין בספיקן לקולא

*  
או , אם חטים שתרככו בלתיתה יש להם דין ספק, ף שם"שתי הדעות שברי, )4והערה (א "וכבר הובאו לעיל ס

והי מילי לעין מיכליהו לההו שערי בעיייהו אבל אי משתכחי בהדי (ף "ל זה מוסיף וכותב הריוע. שמותרים
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 ולא ,תבקעה עדיין אינה חמץ ודאי אלא ספק דכיון שלא נ,143 אם יש בו ששים כנגדה,באכילה
  .144 כמו שנתבאר למעלה,החמירו לאסור במשהו אלא בחמץ ודאי

 הרי זה חמץ , שכל דגן שנתרכך במים כל כך עד שהוא ראוי להתבקע, ואומרים145ויש חולקין על זה

  שלוםבריד

 
והייו שגם ).  כיון דאיסור תערובת חמץ במשהו דרבן היא לא אסרין ליה לההוא בישולא,בישולא ולא תבקעו

  .דעה הראשוה תודה בזה שהתערובת מותרת
 זמן שכל(א "כדלעיל ס, שהרי גם המתירים לא התירו אלא בלתיתה,  לאיסורמקום לומר שבזה כולם יודו' ואף שהי
  ).תבקעו שלא זמן כל ,הסתם מן חימוץ לידי באים אין במים אותם שבולל

 ...ע מודו שאסור "א כו אבל היכא דמיח ייח, לא פליגי אלא בלתיתהד כאןע... וקשה (ק יב "א ס"כבר תבאר במ
וכיון שאיו ).  אלא ספק, אבל עדיין אין חמץ ודאי, משמע שיבואו לידי חימוץ, חימוץל דכתב לעיל אתי לידי"וי

  .מתירים בתערובת משהו, אלא ספק
ודבריהם תמוהים שחזיק איסור מספק באיסור דרבן שהוא (ק יד "תבאר בדרכי משה ס, ועל אלו שרצו לאסור

  . )אה המצא במים איו אלא משהו שהוא דרבן דודאי גרעין אחד של תבו... הוא רק ספק דרבן  ...משהו
חמץ ודאי "הייו רק מטעם שלדעתם החטים שתרככו הם . שאוסרת את התבשיל, וגם הדעה השית דלקמן בסמוך

  .גם הם מודים שספק חמץ שתערב במשהו מותר בפסח, אבל במקום ספק חמץ מהתורה". מן התורה
 אם אבל .התבשיל בתוך שתרככה או ,מרוככת שעורה או חטה התבשיל לתוך כשפל זה וכל(וכדלקמן בסוף הסעיף 

, והייו ששהו בתבשיל שיעור מיל ולא תרככו). באכילה אפילו התבשיל את כלל אוסרת איה תרככה לא
ולכן התירו ). החמיצו כבר שמא מספק התורה מן אסורות ... מיל שיעור במים שוהין הן אם(ב "שתבאר לעיל ס

  . שפל בו חטים אלו שהם ספק של תורהאת התבשיל
 שבחמץ(ז "כדלעיל ס, ותערבו יבש ביבש ברוב דגן אחר, וכן מתירים מטעם זה בחטים שתרככו במים ותייבשו

  ).חמץ בספק לא אבל ודאי בחמץ אלא החמירו ולא ,במשהו לאסור חכמים החמירו בפסח
*  

כולן אסורות עד שיהא בהיתר כדי לבטל ,  באחרותספק טרפה שתערב(ט "קי ס' ד סי"ע יו"ואף שפסק בשו
א שם " וברמ).אין להתירו מספק ספיקא, שכיון שספק הראשון היה בגופו.  אם הוא מדברים המתבטלים,האיסור

רק ,  ולא וכל לומר עוד ספק שאין כאן איסור,ויש אומרים הטעם דאסור הואיל והספק הוא איסור מדאורייתא(
  ).אבל אם הוא מדברים החשובים אים מתבטלים אפילו באלף(ק ס "ך שם ס"ובש ).שתערב באחרים

, ולא תרככה, ואפילו בחטה ששהתה במים שיעור מיל, וכך הוא לכאורה גם בחטה שתרככה ותערבה במשהו
 בלא ,גמור חימוץ לידי לבא הן יכולין ,מיל שיעור במים שוהין הן אם(ב "כדלעיל ס, שהיא איסור ספק מן התורה

ואם כן הוי גם כאן לכאורה ספק איסור ). החמיצו כבר שמא מספק ,התורה מן אסורות הן ולפיכך ,ביקוע
  .דאורייתא שתערב באחרים

אפילו לא ודע ספק הראשון רק (ק סג "ך שם ס"שתבאר ב, ואף במקום שלא ודע ספק הראשון עד אחר שתערב
מכל מקום כיון שהספק הראשון אסור מן ,  ובאין כאחתואם כן שי הספיקות ודעו יחד... עד אחר שתערב 

ז "ס "והשיג אבית יוסף בסו', ג דין ז"ח כלל מ"ז ובת"י "כך העלה בדרכי משה סוס, התורה לא הוי ספק ספיקא
תלט '  ותבאר לעיל סי).דמתיר בלא ודע הספק הראשון קודם שתערב משום ספק ספיקא, בשם מצאתי כתוב

  .)ובהערות שם(ה "ס
, ואולי יש מקום לחלק בין דברים החשובים שאין בטלים באלף. מכל מקום התירו כאן ספק חמץ שתערב במשהו

  .ועדיין יש לעיין בזה. לבין חמץ בפסח שאיו בטל באלף
 .)199הערה (ראה לקמן ,  וספק ספיקא בתערובת משהו,סיכום הלכות ספק חמץ בתערובת משהו

). בפחות מששים אסורמשמע דאם תערב  (יב ק"ס א"מ). דאיסור תערובת חמץ במשהו דרבן היא(ף שם "רי 143
 .)כשיש ששים של היתר גד החטים או השעורים דהשתא לא אסיר בפסח אלא מדרבן, פירוש(ט "ח ס"פר

 .)חמץ בספק לא אבל ,ודאי בחמץ אלא החמירו ולא, במשהו לאסור חכמים החמירו בפסח שבחמץ (ז סעיף 144
  .) כיון דאין או בקיאין מה קרא ראויה להתבקע,דיש להחמיר (תקעא רמז מרדכי 145

 חבית פי על מיחן שאילו כל אלא ,ממש תבקעו לא עוקבא מר אמר חסדא ר"א(א , והוא כדעת מר עוקבא בגמרא מ
  ).מאיליהן תבקעות והן
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  ולפי.146 לפי שבודאי יבא לידי חימוץ תיכף ומיד,פ שלא נתבקע עדיין" אע,ודאי מן התורה
פ שלא נתבקעה " לפיכך כל שנתרככה החטה אע,שעכשיו אין אנו בקיאין מה נקרא ראוי להתבקע

  .148 אפילו בהנאה,147נאסר כל התבשיל

 ששימשו 150 וגם כל הכלים. בהנאה149 כולם נאסרים,ואם נתערב משהו מתבשיל זה לתבשילין אחרים
'  כמו שנתבאר בסי,פסח צריך להצניען עד לאחר ה,בתבשילין אלו בעודן חמין שהיד סולדת בו

  .ש"יי בחמץ ודאי ע151ז"תמ

ומכל מקום אם יש שם הפסד מרובה יש לסמוך על .  ואין לשנות,152וכן המנהג פשוט במדינות אלו

  שלוםבריד

 
שום דפוסקים כמר עוקבא דכיון שהחטה ראויה להתבקע טעמא של המחמירים מ (אוסרים ש"ומ ה"ד ט"ס ח"פר

ראה שדעתו לפסוק ( כו ק"ס י"ח). ואין או בקיאים מה קרא ראויה להתבקע, אסורה ואוסרת כל המתבשל עמה
  ).כמר עוקבא

  ".אין או בקיאין מה קרא ראויה להתבקע"מכל מקום . ואף שמר עוקבא לא אסר אלא בראויה להתבקע
*  

  ".כל זמן שלא תבקעו"שאיו ודאי חמץ , לעין לתיתת החטים במים, א"לעיל סואף שתבאר 
או , )עבדין לחומרא כמר עוקבא(יש לה דין ספק חמץ " תרככה"אם , )4הערה (והובאו שתי הדעות לעיל שם 

  .ר עוקבא שהוא ודאי חמץ מן התורהל כמ"אבל כולם מודים דלא קיי). דהלכה כשמואל(שמותר מדיא דגמרא 
 זמן כל ,הסתם מן חימוץ לידי באים אין במים אותם שבולל זמן שכל(כדלעיל שם , מכל מקום הייו דוקא בלתיתה

  .סוברת דעה זו שהוא ודאי חמץ מן התורה, כ כאן שפל לתבשיל בלא לתיתה"משא). תבקעו שלא
). ע מודו שאסור"א כו אבל היכא דמיח ייח,גי אלא בלתיתה לא פליד כאןע(ק יב "א ס"כעין מה שתבאר במ

  ).והרי או אומרים דגם לשמואל אסור כד מיח ייחי(ד ' ח סי"ת צמח צדק או"ובשו
  ).142הערה (כדלעיל , ואף שדעה הראשוה סוברת שגם זה איו אלא ספק חמץ

  .ולכן אסור גם בתערובת משהו. וי ודאי חמץשבזה ה, מכל מקום סוברת דעה זו
*  
 או מיל שיעור שם ושהה ,בהר שטבע דגן(ז "כדלעיל ס, שתי הדעות האלו הן גם לעין חטים שפלו במים ותרככו

 בדגן ותערב ותייבש תגב אם לפיכך. ספק אלא ודאי חמץ איו ,להתבקע וקרוב במים שתרכך פי על אף ,יותר
 ).שתערב קודם מרוכך היה כבר אם ,ואוסרין זה על חולקין ויש  ...התערובת מתירין יש ... ממו הרבה אחר

 מר ולדעת). גמור חימוץ ומיד תיכף יחמיצו ובודאי ,להחמיץ קרובות שהן סימן הוא שהביקוע( א"ס כדלעיל 146
 .להתבקע בקרוב אףכן הוא , עוקבא

מכל מקום כתב ". מאיליהן תבקעות והן חבית פי על חןמי שאילו כל אלא"והייו אף שמר עוקבא לא אסר  147
 .) כיון דאין או בקיאין מה קרא ראויה להתבקע,דיש להחמיר(המרדכי שם 

 ולא ,ם התרגולת" שרין ליה למכור לעכופק ספיקא סה דכאן דהיכא דהוהורא (טו ק"ס ז"הט משמעות 148
 .)ו משמע דאסור בהאה"ק ט"ז ס"בט (כו ק"ס י"בח הובא .)' כההיא דסעיף ט, אלא בחד ספיקאןמחמרי

וראה דהוא הדין כל התבשילין שתערבו מאותו ( מילי והי ש"ומ ה"ד ה"ס סוף ח"ב ).ובתבקע( רפח 'סי רוקח 149
 וא הדין וה, הכיסוי והכף,אוסרים הכל (יג ק"ס א"מ ). וכן והגין, ופשוט הוא, הכל אסור בכל שהוא,התבשיל

 .ל"כ,  ומיירי אף בלא תבקעו.) וכן והגין,ב בהן מאותו תבשילשאר תבשילין שתער
 ).תבקעו בלא אף( שם א"ומ ח"ב ).בתבקעו( ז אות ח"ה ה"פ מיימויות הגהות .שם רוקח 150
 כל צוע במקום להציען שיזהר רק ... הפסח לאחר עד להשהותן מותר  ...בפסח חמץ בהן שתבשל כלים( ג סעיף 151

 שהיד חם כשהוא תבשיל באותו ששמשו הכלים כל וכן ... הכף כגד ששים בו שיש פי על אף( ז"וסי )הפסח ימי
 ).הפסח לאחר עד להציען צריך ,בו סולדת

אלא אוסרים הכל , ואין המהג כן (ט"ס א"רמ .)והמהג לאסור אם מצא חטה בתבשיל (ו ק"ס משה דרכי 152
  .)במשהו אפילו לא תבקעו

  .)וכן והגין (שם א"ומ ח"בתבאר ב, ולעין התבשיל השי
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 לאחר שיסיר משם את , או להשהותו עד אחר הפסח,153סברא הראשונה להתיר התערובת בהנאה
  .154החטה ויבערנה

 אבל אם לא . או שנתרככה בתוך התבשיל, מרוככתוכל זה כשנפל לתוך התבשיל חטה או שעורה
  :155כלל את התבשיל אפילו באכילה נתרככה אינה אוסרת

 מכל מקום , שהתבשיל אסור אפילו בהנאה לדברי הכל, ואפילו חטה מבוקעת שנמצאת בתבשילכו

  שלוםבריד

 
 על חולקין ויש ... מתירין יש ... אחר בדגן ותערב ותייבש תגב אם(ז "כדלעיל ס, ן המהג גם בתערב בדגן אחרוכ

 ).אלו במדיות המהג וכן .שתערב קודם מרוכך היה כבר אם ,ואוסרין זה
  ).פ בהאה"יש להתירו עכד דבמקום הפסד מרובה וכהאי גווא "ולע( כו ק"ס י"ח 153

  ).מרובה הפסד ... לכרי למכור להתיר יש, בקועה החטה אין אם(וכדלקמן סעיף הבא 
 ממו להות מותר ,לקיימו שמותר דבר כל(ד "תמב סכ' כדלעיל סי, מתירים אף להשהותו, וכיון שמתירים בהאה

  ).האות מיי שאר או לכרי למוכרו כגון ,בפסח
 .הראשוה סברא על לסמוך אפשר אם ג- א"סל לקמן ראה ,הקלל ספק עוד יש ואם

ואותם חטים או שעורים (ט " סע"שו .) ואוכלין שאר התבשיל,מוציאין אותן ושורפין אותן(ח "ה ה" פם"רמב 154
  .)שורפים אותם

 אלא ,תבקעה לא אפילו ,לשורפה צריך ... החטה ואותה(ב "וסס, )לאחר שהסיר החטה ממו(ו "וכן הוא לקמן סכ
  ).שתרככה
  ).כזית משום גזרה ,לבערו חייב  ...חמץ מכזית פחות אפילו סופרים מדברי(ח "תמב סכ' וכדלעיל סי

 המצאת חטה וכן ,גמור חימוץ תחמצה לא אם(ד "תמו ס' תבאר לעיל סי, אלא שלעין ברכה על ביעור חטה זו
 ביעורה על יברך לא ,ז"תס 'בסי שיתבאר מוכ גמור חמץ איה שתבקעה פי על שאף ,במים ששרת או ,בתבשיל

  ).הפסח בתוך שתחמצה פ"אע
  .) דלא יברך עליהראה לי ,אבל חטה שמצאת בתבשיל דאיה חמץ גמור(ק א "א שם ס"ומקורו במ

. משמע בהדיא דאחטה קאי) בלשון קיבה(' ביעורה כו' ומדכתב דאיה כו(ק א "ותפרש בקוטרס אחרון שם סוף ס
ש והטור "וכדעת הרא,  משמע דאפילו תבקעה איה חמץ גמור בבירור,א פירש דמיירי בשלא תבקעהומדסתם ול

  ). אין לברך על כך דספק ברכות להקל ...ז גבי חטה שמצאת בעיסה"תס' בסי
ולקמן , )גמור חימוץ ומיד תיכף יחמיצו ובודאי ,להחמיץ קרובות שהן סימן הוא שהביקוע(א "והייו כדלעיל ס

 חימוץ לידי תבא ומיד ותיכף ,להחמיץ קרובה היא אלא ,שתבקעה מיד גמור חמץ איה שתבקעה שהחטה (ה"סל
  .)גמור

 י"ח). פ תרככה בעין"משמע אבל עכ (י ק"ס ז"ט .)ומכל מקום דוקא בתרככה (הירא ולא ש"ומ ה"ד ח"ס ח"ב 155
  .)ן לאסור כללדאם לא כן אי, פ תרככה החטה בעין"ח דעכ"וכתב הב (כו ק"ס סוף

  ).שתבאר כמו מהגיו לפי אפילו ,התבשיל לאסור אין תרככה ובלא(א "וכן הוא לקמן סל
ויש להם דין ודאי חמץ שאוסר , הסוברים שגם חטה שתרככה דיה כחטה שתבקעה, והייו שאף המרדכי וסיעתו

  . אוסרת התבשיל במשהוולכן איה, מכל מקום מודים בחטה שלא תרככה שאיה אלא ספק חמץ. במשהו
 מן אסורות הן ולפיכך ,ביקוע בלא ,גמור חימוץ לידי לבא הן יכולין ,מיל שיעור במים שוהין הן אם (ב"סוכדלעיל 
אם כן , שהוא איסור מדבריהם, וכיון שהחטה בתבשיל היא רק תערובת משהו). החמיצו כבר שמא מספק ,התורה

  ).142 הערה(ותבאר לעיל . הוי ספק דבריהם להקל
 שאז , דהייו שתרככה,וכל זה כשתלחלחה החטה(ב "תסב סכ' כדלעיל סי, וכעין זה הוא בחטה שמצאה במלח

 , אפילו מקום מגעה אין צריך להסיר, אבל אם לא תלחלחה החטה.יוכל לפלוט ממה קצת לחלוחית לתוך המלח
  ).113ערה ה(ושם סמן , )אפילו בתוך הפסח

אלא כל האיסור הוא מטעם תערובת , שלא שייך לחלק בין מקום מגעו לכל התבשיל, אלא שכאן מיירי בתבשיל
  .וכיון שלא תרככה איה אוסרת במשהו, משהו בפסח

, "ילו מקום מגעהאפ"ומכל מקום איה אוסרת , שבמקום מגעו איו בטל בששים, ואילו שם מיירי במלח יבש
  ".איה יכולה לפלוט כלוםשהרי "
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 מטעם שנתבאר ,158 אם הוא חולו של מועד,157 לאחר שהסיר החטה ממנו,156יכול למוכרה לנכרי
 אלא במקום הפסד מרובה , ואין לשנות,161 וכן המנהג במדינות אלו.160 ויש אוסרין.159ז"תמ' בסי

  .162מאוד כמו שנתבאר שם

 .163פ שאין שם הפסד מרובה מאוד" אעיש להתיר למכור לנכרי ,ומכל מקום אם אין החטה בקועה

______________ 
 אם מותר למוכרה ...ש על תרגולת שמצא בה חטה בבישול "שאל לרביו יחיאל מפרי (תקח רמז מרדכי 156

 לפי שאיה מכרת יותר , ואין צריך להשהותה עד לאחר הפסח, והשיב דמותר למכור התרגולת לכרי מיד,לכרי
 דעים בתמים ד"ראבה. ) מצא שאין לו האה כלל מן החטה,תוכה ביוקר משלא מצאתבשביל החטה שמצאת ב

שאין , אפילו בפחות מכשעורה, אסור התבשיל באכילה, חטה שמצאת במאכל או בתבשיל בפסח ותבקעה (לג 'סי
 חטה תרגולת מבושלת שמצא בה בפסח (י"ס ע"שו .)חאבל מוכרו לעובד אלילים ואפילו בפס, למשהו שיעור

  .)שאיה מכרת יותר ביוקר בשביל החטה שמצאת בתוכה, מותר למוכרה לאיו יהודי, מבוקעת
כפי שמוכיח זאת בקוטרס אחרון לעיל , והטעם שמקילין בזה הוא כיון שאין ממשות החמץ בתערובת רק הטעם

ז מיירי "תמ' ע כאן בסי"ואבל בש ... מיקל משום שאין ממשות החטה כלום בתרגולת...  ז"י מפרי"ר(ק ב "שם ס
י "מכלל דר', כדמשמע מלשון המרדכי שחידש דטיפה לחלוחית כו, ז מודה בזה"י מפרי"דאף ר, בלח בלח ממש

  ).ביראק ותשכח דהכי ס"דו,  ולכן הוא מתיר, הכיבירא ליהז לא ס"מפרי
 ,ב החטה היא חמץ דטפה לחלוחית דסבי, תשובה לדבריוראה לי(והייו מה שמבואר במרדכי שם רמז תקס 

  ).ז הלכה כרבי שמעון בן גמליאל חבית בחביות ולא יין ביין דאורייתא"וקיימא לן בפרק בתרא דע
ואיו אוסר אלא מטעם שיש , הרי שמחמת טעם החטה שבתרגול מודה המרדכי שאפשר למכור חוץ מדמי איסורו

כדאמרין , ובזה לא הותרה המכירה, ץשלדעתו הוי תערובת ממשות החמ, "טפה לחלוחית דסביב החטה"בזה גם 
  ".ולא יין ביין"

ולכן התירו מכירתו חוץ מדמי , שגם זה איו חשב כממשות כי אם טעם בלבד, ואילו רביו יחיאל מפאריש סובר
 .כג 'ע לו יעקב פעמיוראה . איסור שבו

  ).154הערה (יל ותבאר לע). ויבערה החטה את משם שיסיר לאחר(כדלעיל סעיף הקודם , ויבערה 157
 ).ז"סכ וכדלקמן ,טוב ביום כ"משא( למכור מותר שאז 158
 אין שהרי ... התערובת כל לכרי למכור מתירין יש ,משהו אפילו בתערובת כלום החמץ ממשות אין אם (א סעיף 159

  .)מהחמץ כלל הה שאיו ומצא ,שבתוכו משהו החמץ טעם בעד דמים לו מוסיף הכרי
תמז ' לעיל סי, או בהשלכת דמי האה לים, סיכום פרטי מסקות רביו בהלכות מכירה לכרי חוץ מדמי איסור

 ).והערה יט(ג - א"ס
ז " וקיימא לן בפרק בתרא דע, דטפה לחלוחית דסביב החטה היא חמץ, תשובה לדבריוראה לי (תקס רמז מרדכי 160

  .ו ק"ס תמה 'סי א"במ הובא). ביות ולא יין ביין דאורייתאהלכה כרבי שמעון בן גמליאל חבית בח
חוץ מדמי איסור , במכירת תרגולת שתבשלה עם חטה מבוקעת, טעם המחלוקת בזה) 156הערה (ותבאר לעיל 

 יש בזה גם והמרדכי אסר מטעם שלדעתו, )ולא ממשות(י מפאריש התיר מטעם שיש בזה רק טעם "שהר, שבה
 .מעט ממשות

דע כי מהג הוא ... אשר דרשתי חטה שמצאת בתרגולת בפסח אם צריך לשורפה  (קסד' ב סי" תרומת הדשן ח161
 .)ובמדיות אלו והגין לשרוף הכל (י"ס א"רמ. )לשורפה

 חמץ טעם לשם שפלט אלא החמץ ממשות כלום בתערובת אין דאפילו ,ואומרים זה כל על חולקין יש (ב סעיף 162
 כן אם אלא המהג לשות ואין .אלו במדיות והגין וכן .מיד התערובת כל שורפין אלא ,לכרי למכרו אסור משהו
  .)הראשוה סברא על לסמוך יש שאז )מאד( גדול הפסד יש

שגם , מה שכתבו הפוסקים, )ובהערה הבאה(הייו כמבואר לקמן בסמוך , "הפסד מרובה מאוד"והטעם שהצריכו 
שבחטה בקועה לא התירו אלא , ומזה מובן. לא התירו אלא בהפסד מרובה) רק תרככה(ה שאיה בקועה בחט

 ".במקום הפסד מרובה מאוד"
, דדעת כל גדולי פוסקים להתיר התבשיל אפילו באכילה, היכא דלא תבקעו ממש, ראה דדעת הרב (כו ק"ס י"ח 163

פ "ד דבמקום הפסד מרובה וכהאי גווא יש להתירו עכ" ולע...אם כן די בחומרא זו לאסור באכילה ולא בהאה 
  .)בהאה

 עד להשהותו או ,בהאה התערובת להתיר הראשוה סברא על לסמוך יש מרובה הפסד שם יש אם(ה "וכדלעיל סכ
 ).הפסח אחר
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  :164אבל אם אין שם הפסד מרובה כלל אין להקל

 מטעם 165 שהרי אסור להשהותו בפסח,ודע התערובת צריך למכרו תיכף ומיד שנ, כשרוצה למכרוכז
  .166שנתבאר שם

 ,168 לדברי המתירין למוכרו בחולו של מועד,167יוכל ליתנו לנכרי במתנהיום טוב ואם הוא שבת או 
  :169ה"שכ' כמו שנתבאר בסייום טוב שהרי מותר ליתן מזונות לנכרי בשבת ו

 יכול להשהותו עד ,חטה בקועה אפילו היתה ה,170 ואם עבר והשהה אותם עד שמיני של פסחכח
 , שרשאי להשהותו,172 ואין צריך לומר אם נעשה התערובות ביום שמיני של פסח.171לאחר הפסח

______________ 
ג "סלכדלקמן , מתירין לדברי הכל בלא הפסד מרובה כלל, )שמא אחר כך פלה שמה(ורק במקום שיש גם ספק  164
  ).לכרי המכירה אף לאסור כך כל מחמירין אין ,שתבאר כמו להקל ספיקא ספק כאן שיש דכיון(

 שיש כיון ,לכרי המצות שאר למכור להתיר יש ,שתרככה פי על אף ,בקועה החטה אין אם(ט "וכן הוא לקמן סל
 .ואילך א"ס לקמן גם וראה). להקל צדדים הרבה כאן

 א"ס תמז 'סי א"רמ ).ושם סמן, ח"סכ וכדלקמן ,להשהותו יכול פסח של באחרון שדוקא( י"ס ע"ושו טור 165
 ).לשרפו שצריך(
ושם סמן , )שאסור להשהותו בפסח, רק שיזהר למכור כל התערובת תיכף ומיד שתערב בו החמץ (א"ס תמז 'סי 166
 .)הערה כד(
 .)א- ערות ה(ותבאר שם , מצוה לצורך מותר גמורה שמתה ,ט"ס תמד 'סי לעילכד 167
ואפילו , יכפה עליה כלי עד הערב, או שאין שם כרי, )באם אין שם הפסד גדול מאד(ואילו למהגיו לשרפו  168

ולעיל . ח"לקמן סכ(ישהו עד אחר החג , ובאחרון של פסח). ה איברא"ב ד, קוטרס אחרון תמו(בשביעי של פסח 
ה "ק ט ד"תמב קוטרס אחרון ס' לעיל סי( יאכלו ואחר הפסח). ה איברא"ק ב ד"תמו קוטרס אחרון ס' סי

 ).וכיון
 ).הערה ל(ה "תמו ס' סיכום פרטי הלכה זו לעיל סי

 .לו ליתן מותר אופן באיזה ,שם תמד 'וסי ,ג- ב"ס שם ראה 169
 עד מוצאי ביור והמתין ,פסח של אחרון ביום בתרגולת מצאת אחת חטה (269 'ע ה"סמ פסח 'הל ויטרי מחזור 170

 של אחרון יום בתרגולת חטה מצא כתוב י"רש בתשובת (ומצה חמץ 'הל סוף מיימויות הגהות).  ואכלה,פסח
 מבושלת חטה (תק רמז סוף מרדכי).  שי דרבןום טובדי משום וטעמא .ואוכלה ,הלילה עד אותה שוהא ,פסח

 'סי ב"פ ש"רא .)כי אם מדרבן דאין בו איסור , פסחשל אחרון ביום מצאת כן אם אלא ,להשהותה אין בתרגולת
 אחר עד להשהותו מותר פסח של אחרון טוב ביום אם...  בשר על חטה מצאת ואם ץ"ממי אליעזר ר"ה כתב (כה
 להשהותה עד מותר ,פסח של שמיי ביום מצאת ואם (י"ס ע"ושו טור).  שהרי הוא ספק יום טוב ספק חול,סחהפ

  .)אחר הפסח
). ז"כמבואר לעיל סוף סימן תמ, ואפילו עבר ושיהה במזיד(ק כט "י ס"תבאר בח, "ואם עבר והשהה אותם"ש "ומ

  ).מותר לאחר הפסח... אם עבר ושהה אפילו במזיד (ק מח "והייו האמור שם ס
כדלעיל , ויוכל ליתו במתה לכרי מיד, כ בשביעי של פסח איו יכול להשהותו"משא, וכל זה הוא באחרון של פסח

  ).מועד של בחולו למוכרו המתירין לדברי ,במתה לכרי ליתו יוכל ם טוביו או שבת הוא ואם(ז "סכ
והאריך לבאר שם . שאם מוצא חמץ בביתו ביום טוב יכפה עליו כלי עד הערב, ה" סתמו 'סיואף שתבאר לעיל 
  .פסח של בשביעי מצא אם גם שכן הוא ,)איברא ה"ד( ב ק"בקוטרס אחרון ס
כ כאן שיכול ליתו במתה לכרי "משא. כמבואר לעיל שם, ואיו יכול לבערו ביום טוב,  לבערוהייו דוקא כשחייב

שאז יכול להשהותו , אלא אם כן הוא שמיי של פסח(אם כן אסור להשהותו בפסח שמא ישכח ויאכלו , ביום טוב
  ).ואז יוכל לאכלו, עד לאחר הפסח

, )בפסח להשהותו אסור שהרי התערובת שודע ומיד תיכף כרולמ צריך למכרו כשרוצה(ז "וזהו שמדייק לעיל סכ
אזי יכפה עלי , כ כשאיו יכול למכרו או ליתו במתה"משא, "כשרוצה למכרו צריך למכרו תיכף ומיד"שדוקא 

  .כלי להשהותו עד אחר יום טוב
 .רטו- ריג' ש בדובר שלום ע"וראה מ

 .א"רמ 171
 .) הפסחמשמע אף שהתערובת עשה תוך (כט ק"ס י"ח 172
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 לא 173 דכיון שיום שמיני אינו אלא מדברי סופרים,ואין צריך ליתנו לנכרי לדברי המתירין
  .החמירו בו כל כך לאסור להשהות תערובת חמץ משהו

 אלא יעשה כמשפט שנתבאר בסימן ,174להשהותו אפילו ביום שמיניאבל החמץ משהו עצמו אסור 
  :ש" ע175ו"תמ

   צונניםמים בהנמצאשטה ח

 בקועה 177 כגון אם נמצאת חטה.176 מכל מקום אינו אוסר בצונן, שחמץ בפסח במשהוף על פי אכט

______________ 
 .שם ומרדכי מיימויות והגהות ויטרי מחזור 173
  ).ח"תמ' ש סי" כמ, האחרון אסורלו ביום טובאבל בחמץ גמור אפי( יד ק"ס א"מ 174

 של האחרון טוב יום מקצת אפילו  ...הפסח עליו שעבר ישראל של גמור דגן חמץ(א "תמח ס' והייו כמבואר לעיל סי
 סמוך האחרון ם טובביו הביאו אפילו ,חמץ של דורון לישראל שהביא כרי (ג"וס, )בהאה אסור הוא הרי ,גליות

 ועובר ,ישראל של חמצו ועשה גמור בקין הדורון לו קה זו בקבלה שהרי ,מידו הישראל יקבלו לא ,לחשיכה
 ).ההליל שעד זו ברגע ימצא ובל יראה בבל עליו

 כשתחמצה ,הראשוה סברא על לסמוך יש ,סופרים מדברי אלא שאיו גליות של שייום טוב ב( תבאר ו"ס שם 175
והייו שביום טוב של גלויות ויש בו כזית יבער , )התורה מן ימצא ובל יראה בבל שעובר ,כזית בה ויש הפסח בתוך
אלא יכפה , לא יבער,  או אפילו יותר מכזית והוא אחרון של פסח,כ פחות מכזית"משא; ולא יכפה עליו כלי, החמץ
  .כלי עד הערב ובערב יבערעליו 

, גליות של האחרוןם טוב ביו אפילו  ...עצמו טוב ביום החמץ אחר ומחפש בודק וכשהוא(ג "תלה ס' וכן הוא לעיל סי
   ).יבערו ולערב  ...הערב עד כלי עליו יכפה  ...בבדיקתו חמץ ומצא

כדלעיל שם , שבות דשבות במקום מצוהולכן יבערו על ידי כרי באופן של , פ אסור להשהותו"שעכ, וכאן הכווה
 בשבת לעשותו שאסור דבר שכל ז"ש 'בסי תבאר וכבר  ...הכסא לבית או להר שישליכה לכרי לומר יכול(

 .)מצוה צורך בו יש אם לעשותו לכרי מותר סופרים מדברי
 חטין שפלו ...יל  והתירו התבש, ובשלו באותן המים תבשיל,מעשה ומצאת חטה בקועה בכלי של מים (טור 176

 ואפילו חמץ גמור שפל לבור , כיון שהמים צוין אין החטה ותת בהם טעם, ראה להתיר מהאי טעמא...לבור 
  ).מותר מזה הטעם

*  
לא חיישין ... בעיסה או במצה לאחר אפייתה ] חטה[אם מצאת (כה ' ב סי"ש בפ"ואף שהביא הטור את דברי הרא

  ). שרגילין ישראל לשמור יפה המים השמורים לשום מצה מחימוץ לפי,שמא היתה החטה במים
, )משמע שאם היתה מצאת במים היו אסרות המצות שילושו באותם המים(ש "ה ומה שכתב הרא"י ד"ופירש הב

  ).185הערה (כדלקמן 
לאו למימרא דאילו היתה במים היתה ( י ק"כמבואר בדרכי משה ס, ש"חלקו עליו הפוסקים בפירוש דברי הרא

  ).דאז היתה אוסרת על ידי אפייתה, אלא משום מצה אפויה קט לה, אוסרת בעודה צות
  ).ולא חיישין שמא היתה במים ואם כן תחמצה החטה כבר, הכי קאמר(ל לטור "ביאור מהרש

 שעל ידי לישה מתמצה ויהיב טעם ,בלי קחךל כר אלא ע,ובודאי ידע גם הוא שאין צון בולע (עט 'סי ל"מהרשת "שו
 מתמצה הלישה דוחק ידי על מקום מכל ,בצון אוסר איו בפסח שחמץ להאומרים ואף(ו "ה לקמן סל"וכ). משהו
  ).העיסה לתוך מהחטה וסחט

 איכא למימר אפילו אם תמצא לומר דגם ,ש ולא חיישין שמא היתה במים"ש הרא"ומ (הירא ולא ה"ד ח"ס ח"וב
  ).ש סובר דמותרים המים"ראה
שהעיסה מתחממת על , בלישה... ש דאם היתה חטה במים ודאי היתה אסרת "לא קשה מידי על הרא (יב ק"ס ז"ט

וכל שכן , ודאי יש לחוש שסחט ממה טעם משהו ואוסרת, והוא ממעך החטה ביד או בכלי, ידי המלאכה קצת
  ). באפייה

  ). והכי משמע ודאי, דצון לא בלע מחטה כל עיקר,ב עליו דלא היראח וכת"וכבר השיגו בספר ב(א "ח סי"פר
 לחוש אין ,הפסח בתוך שמסו שעה עד היין לתוך הפת שפל משעה לעת מעת אין אם (ד"סכ תמז 'סי לעילכן הוא ו

 כלום מפליטין צוין מים אין לעת ממעת שבפחות (ב"וסמ, )צון שהוא כמו היין לתוך הפירורין טעם פלט שמא
 שחמץ להאומרים (מ"וס, )בצון אוסר איו בפסח שחמץ להאומרים (ו"סל לקמן .)ז"תס 'בסי שיתבאר כמו מהכלי
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 לפי ,179 אם ידוע שלא שהתה בתוכם מעת לעת, הרי הם מותרין, צוננים178בפסח במים או ביין
  .180 ולא נפלט מן החטה אפילו משהו לתוך היין או המים,אינו מפליט ומבליע כלוםשהצונן 

 אפילו נפלה קודם הפסח והסירה משם קודם ,182 או עיסה181ומכל מקום אם נפלה לתוכם פרוסת לחם
 , לפי שהלחם והעיסה עשויין להתפרר. אלא אם כן סיננם קודם הפסח, אסור לשתותם בפסח,הפסח

  .)184ז"תמ' עיין סי (183פרורין בתוך המים והייןויש לחוש שמא נשארו 

 ואם נמצאת חטה בקועה במים ששרו , על זה ואומרים שהצונן מפליט ומבליע משהו185ויש חולקין

  שלוםבריד

 
 ממים כלום בלע לא הבשר (ח"וס, )בצון אוסר איו בפסח שחמץ להאומרים (ז"וסמ, )בצון אוסר איו בפסח
  .)צון שהוא כיון הללו

 ).301הערה (כדלקמן , כ שעורה"משא 177
  .בהערה הקודמת הובא מהפוסקים לעין מים 178

  .ושם סמן, ד"סכ תמז 'סיהובא לעיל , ולעין פרוסת פת שפל ליין
 שלא פירות במי שמצאת חטה(ט "תסב ס' שתבאר לעיל סי, אמם כאן מיירי בחטה שמצאת בקועה בפסח ביין

 שמחמת תולין או ... מבוקעת היא החטה אם ואפילו ... החטה שתרככה פי על אף ,בעולם מים שום בהם תערב
 ששרו המים כי ,חמץ לעין פירות כמי דיו צמוקים יין(א "וסי, )בקעהות תפחה פירות המי בתוך הרבה שישרית

  ).יין עצמן הן להיות ותהפכו ,יין טעם הצמוקין בהן שתו לאחר ,מברייתן שתו הצמוקים בהן
טה הבקועה היא חאו בידוע שה, יןלומר דאיירי כאן בתערב מים בהיל כרחך וע(ז "ע אדה"ר בהערות לשומבאו

 ). כשהייתה יבישהין או שראיוה בקועה קודם פילתה בהי,ין פלה להיחר כך וא,ממים
 ימי כל מהבאר מים עוד לשאוב אסור ,בפסח בבאר בקועה חטה מצאת אם(ז "כדלקמן סמ, כ אם לא ידוע"משא 179

ושם , )לעת מעת חטה שם שרית שמא לחוש יש מקום שמכל ,בצון אוסר איו בפסח שחמץ להאומרים אף ,הפסח
 .סמן

ואפילו טעם , דבמים צוים אין כאן טעם כלל(א " סילבוש).  ואפילו משהו,שאיו ותן טעם כלל( שם משה דרכי 180
איו  (טזק " סז"ט .) ואפילו משהו ליכא, טעם כל עיקרשאיה ותת בהן (מעשה ה"ד י"ס ח"ב .)משהו אין כאן
  .)ותן טעם כלל
 המים כאן אבל ,בצון פלט טעמו שאין ,מהצון החמץ ממשות כשהסיר אלא כן אמרו שלא"ו "וראה לקמן סמ

 ".הפסח בתוך בהם שתערבו כיון 'בס בתוכו מתבטלין ואין ,הבור במימי מעורבין הן המחומצין
). פרוסת פת שפל ליין(ק כד "תמז ס' וכן לעיל סי). ק קי"שער הציון ס(לם אין חוששים שתפרר כ בככר ש"משא 181

 ).עיסה או לחם פרוסת(ז "לקמן סמ
  ).שסין אחר ,ולמעלה משש פסח בערב לשתותן מותר  ...צוין למים שפלה חמץ עיסת( ט"סיתמז ' כדלעיל סי 182
 , ראה לי שאסורים המים, אף אם לא שרית במים מעת לעת,ת חמץאבל בפרוס (דיא ולעין ה"ד ב"סי ח"פר 183

 .) ומסין במים,לפי שהפרוסה מתפררת פירורין דקין בתכלית
 ממו תפררו שמא לחוש יש מקום מכל ,הפסח קודם משם שטלה פ"אע ,צון ליין שפל פת פרוסת( כד סעיף 184

 לתוך הפירורין טעם פלט הרי ,הפסח שכס עד היין את סיו לא אם ולפיכך. היין בתוך ושארו דקין פירורין
   .ושם סמן, )בפסח היין

 והוא ,לעת מעת שם שתהה שלא ידוע אם אפילו ,בבאר עיסה או לחם פרוסת מצאת ואם(ז "וכן הוא לקמן סמ
 כמו ,הפסח קודם מצאו אפילו ,סיון ידי על אלא ,הבאר במי להשתמש אין ,בצון להחמיר הגו שלא מקום

 ).למעלה שתבאר
לא חיישין שמא היתה ... בעיסה או במצה לאחר אפייתה ] חטה[אם מצאת  (כה 'סי ב"פ ש"הרא בשם י"ב 185

  ). לפי שרגילין ישראל לשמור יפה המים השמורים לשום מצה מחימוץ,החטה במים
).  שילושו באותם המיםמשמע שאם היתה מצאת במים היו אסרות המצות(ש "ה ומה שכתב הרא"י ד"ופירש הב

 ולשו בהם או בישלו בהם בתוך ,ראה שהוא סובר שמים צוים שמצאה בהם חטה (ומצאת מעשה ה"וסד
  .)אם הוא בתוך הפסח, ויש מי שאוסר (ב"סי ע"בשו 'הב דעה .) אסור,הפסח

  .ש"י בפירוש דברי הרא"ששאר הפוסקים חולקים על הב, )176הערה (ותבאר לעיל 
*  
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 ,187 לפי שהמים מפליטין טעם משהו מן החטה ומבליעין בבשר,186בהם בשר בפסח הבשר אסור
 התבשיל ,ל בה תבשיל ואם ביש,189 ואין צריך לומר שהמים אסורים.188אף שלא שהה בתוכם

  .190אסור

 או שנפלה לתוכם כשהיא , אלא שנתרככה במים הללו שנפלה לתוכם,ואפילו לא נתבקעה החטה
  :192 כמו שנתבאר, לפי מנהג מדינות אלו191 הרי היא כאלו נתבקעה,מרוככת

  שלוםבריד

 
 בסימן שיתבאר כמו ,בצון החמץ שרה אפילו ,בפסח בחמץ מחמירין שיש(ד "הובאה דעה זו גם לעיל תמז סכ

 במקומות(ט "ולקמן סמ, )ז"תס 'בסי שיתבאר כמו, בצון אפילו בפסח בחמץ מחמירין יש(ד "תא סל' וסי, )ז"תס
 ששרה או ,צון היתר בתוך האיסור כששרה... ירין בפסח בצון המחמ(ח "וס, )בפסח בצון להחמיר שוהגין
  ).צון רוטב בתוך וההיתר האיסור ששרה או ,צון איסור בתוך ההיתר

 בתוך בתוכו שרוי כשהוא(א "תמז סל' כדלעיל סי, הבלוע מחמץאלא אף בשרה בכלי , ולא רק כששרה עם האיסור
  ).בפסח מתוכו שמוציאו שעה עד חמץ של בכלי ששרה משעה ... לעת מעת עדיין עבר שלא פי על אף ,הפסח

 כיון(ט "כדלקמן סמ, או בשטיפה דרך העברה, כ בקצת לחלוחית"משא, אמם הייו דוקא בשרה ברוטב הרבה
 בתוך שרה הוא והחמץ ,הרבה רוטב שם שישכ אלא החמירו ולא, לחלוחית קצת אלא החטה במקום בו שאין
 כששרה אלא החמירו לא, שאף המחמירין בפסח בצון... יש להתיר הבשר ... יחו בהן בשר הד(ח "וס, )הרוטב
 אבל ,צון רוטב בתוך וההיתר האיסור ששרה או ,צון איסור בתוך ההיתר ששרה או ,צון היתר בתוך האיסור

  ).הכל לדברי בצון כלל אסר לא ,בעלמא העברה דרך ההיתר על עבר שהאיסור כאן
 דבר בהן ולהשתמש שהציען ממקום להוציאן מותר ומקרה עראי דרך(ב "תא ס' שבזה מיירי גם לעיל סיואפשר 
 בתוך שבלוע מה מפליט איו לח הוא אפילו שהצון ... לח אפילו ... מותר בצון(ג "וסמ, )יבש ובין לח בין, צון
 לצורך אפילו, מותר צון ידי על במקרה יערא דרך(ג "ת סי' ולעיל סי ).לעת מעת בתוכו שוהה כן אם אלא הכלי
או שהוא רק בדרך שטיפה . אלא היח בו דבר לח שאין בו רוטב הרבה, והייו שלא שרה בו). ושתיה אכילה
  ).תא הערה יג' סי(כדלעיל שם , והעברה

לו לרביו  ושא, למחר מצאו גרעין אחד של תבואה במים,ומעשה היה ששרו בשר בלילה בפסח (תקעב רמז מרדכי 186
  .) ואסרו שיהם לאכלו,משולם ולרביו שמואל הכהן

' י סי"והובא בב). ט"שדפסה בהוצאת תשס, בהוספה שבמהדורה בתרא(ח " הלכות חמץ ומצה ססחיים ארחות
אדוו  כתב , בתוכואם מצאו חטים או שעורים במים בעוד שהבשר שרוי(ה כתוב בארחות חיים "ד) ב, קפה(תמב 

  ).אסור...  אבל אם הן מבוקעות , והוא שאין מבוקעות. דצון הוא,דמותרל "זם טוב ר ש"המורו 
 וצריך , דמכל מקום צון הוא,ע דמאי פקא מיה במה שהן מבוקעות"וצ(ק יד "וכתב על זה בדרכי משה כאן ס
 .יט ק"ס כאן א"במוהובא גם ).  אף בצון אסור,לומר דסבירא ליה דבודאי חמץ

 .ב ,טז ושעיה חדות ראה 187
 .מעת לעת 188
בתשובת קדמוים ראיתי מעשה היה  (תיח י"רס ה"ראבי .)חמץ פל לבאר אסורים המים (רפו י"סוס רוקח 189

מעשה בא לפי  (קסא 'סי )פראג( מרוטבורג ם"מהר ת"שו .) ואסרו לשתות מימיו בפסח,שפלה חיטה לבור
 'סי א"מ ). והמים הצריך לשפוך חוצה...שיר המצות  והכ, וכבר עשו המצות,א בחטה שמצאת במים שלו"הריצב
 לא ק"ס כאן י"ח ). ליהן אבל אם בשר שרוי בו לא אסרי, אלא המיםן דבצון לא אסריריך לומרוצ( ט ק"ס תמז

  )אם כן כל שכן שיש לאסור במים צוים(
 אף ,הפסח ימי כל מהבאר מים עוד לשאוב אסור ,בפסח בבאר בקועה חטה מצאת אם (ז"סמ לקמן וראה

 .)לעת מעת חטה שם שרית שמא לחוש יש מקום שמכל ,בצון אוסר איו בפסח שחמץ להאומרים
 .)ויש מי שאוסר אם הוא בתוך הפסח. מותר... בישלו באותם מים תבשיל (ב " סיע"בשו 'הב דעה 190
 אם ,ין חמין בין צון ב, חטה שמצאת במים...ם "ומצאתי בשם מהר(חמץ ומצה '  סוף הלמיימויות הגהות 191

 וראה .לא ק"ס י"ח .ולא ש"הרא ש"ומ ה"ד ו"ס ח"בב הובא .) ואם לאו מותרים המים,תרככה אסורים המים
  ).ג ,לה( צדק צמחפסקי דיים 

לא אסרו המים אפילו לדעת הסוברים שהצון מפליט , רק שהתה במים שיעור מיל, כ אם לא תרככה"משא
 אוסרת איה תרככה לא אם(ה "כדלעיל סוף סכ, ואפילו פלה לתבשיל חם, עת לעתואפילו שהתה בו מ, ומבליע

 ).התבשיל לאסור אין תרככה ובלא(א "ולקמן סל). באכילה אפילו התבשיל את כלל
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 אלא אם כן יש , ומכל מקום במקום שנהגו להחמיר אין לשנות.193 והעיקר כסברא הראשונהל
  .195 שאז יש להקל אפילו בחטה בקועה.194ובה או שעת הדחקשם הפסד מר

 כגון שנמצאת החטה במים לאחר שהסירו משם הבשר שנשרה ,196וכן אם יש שם עוד צד אחד להקל
 הו שיש לתלות ולומר שכל זמן שהבשר היה שרוי במים לא היתה שם חטה ואחר שהסירו,בתוכם

 קודם שנמצאת בהם החטה ]אלו[ ממים  וכן אם נטל מים.197 הרי זה מותר,משם נפלה החטה שמה
  :198 התבשיל מותר אפילו היתה החטה בקועה,ובישל בהם תבשיל

  חטה שנמצאה במים חמים

 יש להתיר ,200 אלא שאינה בקועה,פ שנתרככה" אע, מים חמין שנמצאת בהן חטה199 ואפילולא

  שלוםבריד

 
 ויש (ה"וסכ, )אלו במדיות המהג וכן .שתערב קודם מרוכך היה כבר אם ,ואוסרין זה על חולקין ויש (ז סעיף 192

 ,התורה מן ודאי חמץ זה הרי ,להתבקע ראוי שהוא עד כך כל במים שתרכך דגן שכל ,ואומרים הז על חולקין
 .)אלו במדיות פשוט המהג וכן ... עדיין תבקע שלא פ"אע

 ).בסתם 'הא דעה( ב"סי ע"ושו טור 193
 ,מלובליןש " כתב למהר,ש מאוסטרא" אבל מהר.ל מפראג הורה להתיר"שהגאון מהר מצאתי כתוב יט ק"ס א"מ 194

 או לפי עין , תלוי במהג... ראה לי לכן ...ל " דתלוי במהג עכראה לי ו, וכן והגין רוב העולם ובקראקא,לאסור
  ).שעת הדחק

 יש ,ולהבדלה לקידוש או כוסות לארבע זה ליין צריך שהוא כגון ,הדחק שעת הוא אם(ד "תמז סכ' וכן הוא לעיל סי
 ולאכלו לקותו מותר הדחק שעת יש אם(א " וסל,)לעת ממעת בפחות אוסר יוא בפסח שחמץ האומרים על לסמוך
  ).בפסח מתוכו שמוציאו שעה עד חמץ של בכלי ששרה משעה לעת מעת עבר לא עדיין אם ,בפסח

  ).304והערה , 267הערה (וראה גם לקמן 
 .)דאף בתבקע יש להקל בצון בהפסד מרובה (לא ק"ס סוף י"ח 195
 ).כיון דאיכא עוד צד להקל... דעתו שאין להחמיר , דכיון שהוא דבר צון(ק לא "י ס"ח 196
 .)אין לאסור מספיקא, אם היו צוין ושרו שם תרגולים (ב"סי א"רמ 197
כ חטה בקועה יש "משא). עיף הבאכדלקמן ס, ומותר אפילו במים חמין(שאם איה בקועה יש כאן ספק ספיקא  198

 ).ובזה סגי במים צוים להתירם(כאן רק ספק אחד 
ח "ולעיל ס,  עד סוף הסימן–שתבארו לפיו , וספק חמץ בתערובת משהו, סיכום הלכות ספק ספיקא בחמץ 199

  :ד"תסו סי' וסי, ב"תג סי' וסי, ד"תמז סי' וסי, ה"י וסכ"וס
אלא אם כן , אבל בחמץ בפסח מחמירים להשהותן ולא לאכלן, איסור דאורייתאספק ספיקא רגיל מתירים גם ב) א(

  ).288והערה (ה "וראה לקמן סמ, )י, תסז. ח, תסז. יד, תסו(יש הפסד בשהייתן 
  ).ה- מג, תסז. כה, תסז. ז, תסז(מותר באכילה , ספק חמץ בתערובת משהו) ב(
אלא להשהותו וליהות , ולכן אין להתיר התערובת, יש אומרים שהוא ודאי חמץ, שתרככהאם הספק הוא חטה ) ג(

  ).כה, תסז. ז, תסז(בהפסד מרובה , ממו
אלא שאם פל לתערובת . ואסור אפילו להשהותו, איו ספק', אם הוא ספק שאומרים בו כאן מצא כאן הי) ד(

  ).ג- לב, תסז(אחרת יש להתירו בהפסד מרובה 
  ).לט, תסז(איו ספק כלל ,  הספק הוא מחסרון ידיעהאם) ה(
יש לחוש לדעת ', והשי אומרים בו כאן מצא כאן הי, שאחד מהם חטה שתרככה, ספק ספיקא בתערובת משהו) ו(

  ).202הערה (ותבאר לקמן ). מז, תסז. מא, תסז. ג- לא, תסז(אם אין שם הפסד מרובה , האוסרים
  ).מ, תסז(אין כאן ספק ספיקא כלל ', אם שי הספקות אומרים בהם כאן מצא כאן הי) ז(
  ).לט, תסז. לג, תסז(יש להתירו למכרו לכרי , גם במקום שאי אפשר להתיר באכילה מספק ספיקא) ח(
  ).מד, תסז(צריך אתה לאסור שיהם , אם אי אפשר להתיר שי המאכלים בספק ספיקא) ט(
 ).יב, תג. יד, תמז(מטעם ספק ספיקא , יש להתיר לאכול שתי חתיכות ביחד, ובת שפלה אחד מהם ליםתער) י(
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  שמא אחר כך נפלה שמה,201 מכח ספק ספיקא,התבשיל שבשלו בהם קודם שמצאו בהם חטה
 ובלא נתרככה אין לאסור .202 שמא לא נתרככה עד עתה, ואם תמצא לומר קודם לכן נפלה,החטה

  שלוםבריד

 
משמע (ק טו "ז ס"ט). אם מלגו תרגול ואחר כך מצאו במים גרעין חטה בקועה אסור התרגול(ב " סיע"שוטור ו 200

ם מצאה החטה או החמץ אחר וא(ה ולעין הלכה למעשה "י ד" סוף סח"ב). אבל אם איה בקועה אין איסור
ומשמע מדבריו ( כה ק"ס א"מ ). ראה דבחטה אפילו תרככה יש להתיר אפילו באכילה,שכבר בישל באותן המים

 ). בחמין אין לאסור בלא תרככהלודאפי
 אבל ,ודאי בחמץ אלא החמירו ולא(, שגם בספק אחד מתירים בספק משהו, ה"ז וסכ"באמת כבר תבאר לעיל ס 201

  ).155; 142הערות (ותבאר לעיל שם ). ודאי בחמץ אלא במשהו לאסור החמירו ולא ... חמץ פקבס לא
  :ולכן לא התירו אלא מטעם ספק ספיקא. שאים ספק השקול, מכל מקום כאן לא סגי בכל אחת מהספקות

 לבשל מהם כשטלו המים בתוך החמץ כבר היה הסתם שמן(קמן סעיף הבא אודות הספק הראשון יתבאר ל
  ).אלא לעין שכשיש שם עוד ספק אחד הרי זה קרא ספק ספיקא, ואין זה קרא ספק ... התבשיל

  .ואודות הספק השי יתבאר לקמן הערה הבאה
 .פק ספיקאלהתיר תערובת משהו דוקא על ידי ס, ז"וסמ, ה"וסמ, א"וסמ, ד"וכן הוא לקמן סל

 שמא לא , ואפילו אם תמצא לומר כבר פלה, ספק שמא עתה פלה במים,משום דאיכא ספק ספיקא(ח שם "ב 202
  ).שמא אחר כך פלה, ואם תמצא לומר תחמץ, ספק לא תחמץ, דהוי ספק ספיקא(ז שם "ט). תרככה אלא עכשיו

". שמא אחר כך פלה", "ה פלה במיםשמא עת"דהייו שהספק הוא , והה בספק הראשון דברי שיהם שוים
  ).213והערה (ויתבאר תוכו לקמן סעיף הבא 

שמובא כאן , "שמא לא תרככה אלא עכשיו: "שמבאר את הספק השי, ח"אמם בספק השי יש הפרש בין דברי הב
  ).שמא לא תרככה עד עתה(

  ).שהספק שמא לא תחמצה(ט "שיובא לקמן סל, "ספק לא תחמץ: "שמבאר את הספק השי, ז"לבין דברי הט

  :והפקא מיה בים להלכה, תוכן שתי השיטות בזה
 אלא ודאי חמץ איה  ...להתבקע קרובה והיא שתרככה פ"אע(ה דיה של חטה שתרככה "כבר תבאר לעיל סכ

 מן ודאי חמץ זה הרי ,להתבקע ראוי שהוא עד כך כל במים שתרכך דגן שכל ,ואומרים זה על חולקין ויש...  ספק
 קרא מה בקיאין או אין שעכשיו ולפי .ומיד תיכף חימוץ לידי יבא שבודאי לפי ,עדיין תבקע שלא פ"אע ,התורה
 במדיות פשוט המהג וכן...  התבשיל כל אסר תבקעה שלא פ"אע החטה שתרככה כל לפיכך ,להתבקע ראוי
  ).לשות ואין ,אלו
  .הוא חמץ, שהרי אם ראוי להתבקע, לכן אין לצרף ספק זה לספק ספיקא, אלא ודאי, ן שלמהגיו אין זה ספקוכיו

ולכן אין לצרף גם זאת , אין או בקיאין מה קרא ראוי להתבקע, ואף אם תרכך ועדיין איו ראוי להתבקע
 ידיעה חסרון מחמת שהוא ספק וכל. ..אין או בקיאין אם היא ראויה להתבקע אם לאו (ט "כדלקמן סל, לספיקא

  ).כלל ספק קרא איו
כי אם , )שמא חטה שתרככה איה חמץ(ז "ל שהובא בט"איו הספק ה, שהספק השי כאן, ח"ולכן ביאר הב

  ).שמא לא תרככה עד עתה(הספק שהובא כאן בפים 
עדיין אפשר שלא , כת במים החמיםואף שאו מוצאים אותה כעת מרוכ, והייו שאף אם פלה למים קודם הבישול

, וכל זמן שלא תרככה עדיין איה אלא ספק חמץ). הייו אחרי שהוציא את התבשיל מהמים(תרככה עד עתה 
 מן אסורות הן ולפיכך ,ביקוע בלא ,גמור חימוץ לידי לבא הן יכולין ,מיל שיעור במים שוהין הן אם(ב "כדלעיל ס
  ).פ שלא תרכך במים אלא הוא קשה כמו שהיה" אע ...החמיצו כבר שמא מספק ,התורה

שמא חטה (ז "ושאר רק הספק שהביא הט, )אלא עכשיושמא לא תרככה (ז איו מחשיב ספק זה "כ הט"משא
  .שאיו חשב ספק כדי להצטרף לספק ספיקא להתירו באכילה). שתרככה איה חמץ

*  
ות להלכה "לפי שתי השיטות הי(ל יוצאות כמה מסקו סללפ"מז- א:(  

ח מתיר את התבשיל באכילה מטעם ספק "הב. חטה מרוככת שמצא במים חמים שבישלו בה, בידון דידן) א(
ולקמן ריש , )ספיקא ספק מכח ,חטה בהם שמצאו קודם בהם שבשלו התבשיל להתיר יש(כאמור כאן , ספיקא

  ).יש להתיר הבשר אפילו באכילה כמו שתבאר(ג "סל
 הורא. דאן אסרין במשהו אפילו לא תבקעו' א כתב בסמוך סעיף ט"אלא דרמ(ק טו "סז מסיק "כ הט"משא

  ).ם התרגולת" שרין ליה למכור לעכופק ספיקא סידכאן דהיכא דהו
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  :204 כמו שנתבאר, אפילו לפי מנהגינו203התבשיל

 אפילו הם בתוך כלי , שנמצאו במים חמים205 כגון לחם או עיסה או חטה בקועה, אבל חמץ גמורלב
 ואפילו במקום הפסד מרובה ,חמץ יש לאסור אף התבשיל שבישלו בה קודם שנמצא בהם ה,206שני

  שלוםבריד

 
, לא סמכין על ספק ספיקא זה להתיר התבשיל באכילה, והייו שלפי מהגיו שמחשיבים חטה שתרככה כחמץ

 לפי ואף... לפי מהג מדיות אלו ... ויש חולקין על זה ואוסרין הבשר (ג "דלקמן סלכ, אלא לעין מכירתו לכרי
 כל מחמירין אין ,שתבאר כמו להקל ספיקא ספק כאן שיש דכיון .לכרי התבשיל או הבשר למכור מותר דבריהם

  ).לכרי המכירה אף לאסור כך
  ). שם הפסד מרובה ולא מיעת שמחת יום טובויש לחוש לדבריהם אם אין(ג "והמסקא למעשה תבארה לקמן סל

 להתיר יש החטה תבקעה לא אם(א "כדלקמן סמ, לעין חטה מרוככת שמצאה בחבית של כרוב הכבוש בחבית) ב(
 פלה לומר תמצא ואם לעת מעת תוך שם פלה שמא ספיקא ספק מכח מרובה הפסד שם יש אם שבחבית מה

  ).לעת מעת תוך עד תרככה לא שמא לכן קודם
, ח"כשיטת הב, )שמא לא תרככה עד תוך מעת לעת(והייו שדוקא בהפסד מרובה מתירים מכח ספק ספיקא זה 

  .שאיו מחשיב זאת לספק ספיקא להתירו באכילה, ז"כ בלא הפסד מרובה חוששים לשיטת הט"משא
. אף מה ששאר בחבית) לאא, לא רק מה שהוציאו מהחבית לקערה(התירו בהפסד מרובה , וכיון שהתם מיירי בצון

  ). 267הערה (ויתבאר לקמן שם 
 שעת הוא אם שתרככה פ"אע בקועה החטה אין אם(ז "כדלקמן סמ, לעין חטה מרוככת שמצאה בבאר בפסח) ג(

  ). ידי הדחק יש להתיר מכח ספק ספיקאעל אלא אחרים מים למצוא אפשר שאי הדחק
חוששים לשיטת , כ בלא שעת הדחק"משא. ח"כשיטת הב, קא בשעת הדחק מתירין מכח ספק ספיקא זהוהייו שדו

  .שאיו מחשיב זאת לספק ספיקא להתירו באכילה, ז"הט
אף המים ששארו ) אלא, לא רק המים שכבר שאבו מהבאר(התירו בהפסד מרובה , וכיון שהתם מיירי בצון

  ).304הערה (ויתבאר לקמן שם ). בבאר
 להתיר יש ,שתרככה פי על אף ,בקועה החטה אין אם(ט "כדלקמן סל, לעין חטה מרוככת שמצאה בעיסה) ד(

 לאחר שמה פלה ושמא ,החטה תחמצה לא שמא ,להקל צדדים הרבה כאן שיש כיון ,לכרי המצות שאר למכור
  ).באכילה אף להתירם גמור ספיקא ספק זה אין מקום ומכל. המצות שאר שחתכו

ולכן יודו בזה כולם שאין להתיר מטעם , והייו שבזה לדברי הכל אין להחשיב הספק שמא לא תרככה עד אחר כך
  ).259הערה (ויתבאר לקמן שם . אלא למכרם לכרי, ספק ספיקא לאכילה

אין זה ספק ספיקא גמור להתירם אף "אלא ש, פ יש כאן ספק ספיקא"כשע, כל זה הוא בחטה מרוככת שמצאה) ה(
  ".להתיר למכור לכרי"רק , "באכילה

 ואין(מ "כדלקמן ס, אפילו לעין למכרו לכרי, "אין כאן ספק ספיקא כלל"אזי , כ בחטה בקועה שמצאה"משא
 הקערה לתוך ממה תן רשכב לאחר החבית לתוך החטה פלה עתה שמא ספיקא ספק מכח שבקערה מה להתיר
 אומרים או לזמן מזמן איסור שמחזיקין דכיון לעת מעת שמה שהתה לא שמא פלה לכן קודם לומר תמצא ואם

 שתו מה גם אסר וממילא לעת ממעת יותר מרובה מזמן בחבית שם היתה כבר בחבית עתה שמצאת זו שחטה
  ).כלל ספיקא ספק כאן ואין הזמן זה בתוך הקערה לתוך ממה

הערה (ויתבאר לקמן שם ". שמא לא תרככה ובקעה עד עתה"אין מצרפים ספק של , והייו שכיון שמצאה בקועה
266.(  

כ אם מצאה "משא, "פ שתרככה אלא שאיה בקועה"אע, מצאת בהן חטה"ולכן גם כאן לא התירו אלא אם 
 .פיקא זהאין מתירים מכח ספק ס, בקועה

 ). בלא תרככהלאסור אין בחמין לודאפי מדבריו ומשמע( כה ק"ס א"מ 203
 ).באכילה אפילו התבשיל את כלל אוסרת איה תרככה לא אם( ה"סכ סוף 204
רואה אי אותם , ותרגולין שמלגום בפסח ומצא גרגירי חטה או שעורים בכלי אחר מלגתם במים(ט ' ן סי"ראב 205

לפי שהבשר ,  היו באים לפי רתיחה ותחמצו המים וכשבאו התרגולין במים בלעו מהןכי שמא החיטין, לאסור
אם מלגו תרגול ואחר כך מצאו במים גרעין חטה בקועה אסור (ב " סיע"שוטור ו). הבא ברותחין בולע מיד

 ).בחמץ או עיסה שתחמצה(ה ולעין הלכה "י ד"ח ס"ב). התרגול
שמלגו תרגולת ערב פסח בוצתה ברותחין בקערה של חמץ מעשה ( תקסח רמז מרדכי הובא ב.רצא י"סוס רוקח 206

  .)וכן כתב בהדיא ברוקח. סתם מליגה היא בכלי שי (יג ק"ס ז"ט ,)והוא כלי שי ואסרו לאוכלה בפסח
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  .208 ואף להשהותו אסור,207אין להקליום טוב ומניעת שמחת 

 שכל האיסורין אנו ,210 שמן הסתם היה כבר החמץ בתוך המים כשנטלו מהם לבשל התבשיל209לפי
 דהיינו כשאנו מוצאין איסור במקום אחד אנו מחזיקין איסור , למפרע211דנין אותן כשעת מציאתן

  . כבר קודם לכן212 ואומרים כאן נמצא האיסור עכשיו וכאן היה,עבמקום הזה למפר

  .213 אלא לענין שכשיש שם עוד ספק אחד הרי זה נקרא ספק ספיקא,ואין זה נקרא ספק

 אם , יש להתיר אותו תבשיל אפילו באכילה,אם נתערב משהו מתבשיל זה בתבשיל אחר ומכל מקום
  שלוםבריד

 
חלב  אלא אם כן יקר את ה,אין מולגין גדיים וטלאים ועופות בכלי ראשון(י "סח ס' ד סי"ע יו"והייו כמבואר בשו

 דיעבד אסור כדין בשר שתבשל בלא לוואפי(ק כג "ך שם ס"ובש). וכן לא יערה עליהם מכלי ראשון. ומלחם
  .ולכן מיירי כאן שמלג בכלי שי). מליחה

 ואם .אפילו בכלי שי יש אומרים שלא ימלוג(א "א שם סי"ע וברמ"כמבואר בשו, ואף שלכתחלה אסור גם בכלי שי
  ). באלו המדיות שלא למלוג שום דבר רק אחר מליחה הגו ...הגה. מלג מותר

  ).ומולגין בכלי שי, מיירי כאן שמלח על גבי הוצה והודח(ק יג "ז ס"ביאר בפרי מגדים כאן משב
דשמא היה בקערה בשעה (ק כה "א ס"כמבואר במ, אף שהוא בכלי שי, ומכל מקום אסר על ידי החמץ בפסח

ן הוא וכ .)ויש מחמירים בכלי שי בפסח (ג"ס תמז 'סי א"רמוכפסק ב). סר בפסחוכלי שי או, שעירו הבשר לתוכו
 הן הרי ...כלי שי  (ב"סל תא 'סי לעיל .)אסור שי כלי שהוא בקערה רותח כשהוא לפיו היחו( ד"סמ לקמן
 .)שי בכלי הגעלה ידי על כשרין

 .מרובה בהפסד התירובפל לתבשיל אחר  שרק ,הסעיףוכדלקמן בסוף ). ואפילו בהפסד מרובה(א שם "מ 207
התבשיל אסור אף , דליכא אלא חד ספק, אבל בחמץ או עיסה שתחמצה(ה ולעין הלכה למעשה "י ד" סח"ב 208

 .שם א"מהובא ב). להשהות
  .שהרי מיירי כאן בחמץ גמור, האמור לעיל בסעיף הקודם, אף שאין להתיר כאן מטעם ספק ספיקא, כלומר 209

 חמץ בספק לא אבל ,ודאי בחמץ אלא החמירו ולא(ה "ז וסכ"כמבואר לעיל ס, לו להתיר מספק אחד' מכל מקום הי
  ).155; 142הערות (ותבאר לעיל שם ). ודאי בחמץ אלא במשהו לאסור החמירו ולא... 

 שכשיש לעין אלא ,ספק קרא זה אין"כ כאן "משא,  אלא בספק גמורשלא התירו בספק אחד, ועל זה מבאר כאן
  ".ספיקא ספק קרא זה הרי ,אחד ספק עוד שם

  .אין להתיר כאן מטעם ספק אחד, וכיון שאין כאן ספק ספיקא
 ).דשמא היה בקערה בשעה שעירו הבשר לתוכו, דמזמן לזמן מחזקין איסורא(א שם "מ 210
 ט"סל וכדלקמן .)שכל הטומאות כשעת מציאתן (יד ק"ס ז"ט .)ת כשעת מציאתןכל הטומאו (ב ,לה עירובין 211
 .)אחד במקום לזמן מזמן איסור מחזיקין(
). בתחלה היתה כאן ... עכשיו החטה מצאת כאן (ז"סל לקמן גם וראה .)כאן מצאו וכאן היו (ב ,עה כתובות 212

  .)היה כאן מצא כאן אומרים שאו לפי (ז" תסב סט'סי. )אומרים כאן מצאו וכאן היואו  (ו"סט שכה 'סי לעיל
  ).236הערה (וראה גם לקמן 

 כך אחר שמא ,ספיקא ספק מכח ,חטה בהם שמצאו קודם בהם שבשלו התבשיל להתיר יש(כדלעיל סעיף הקודם  213
  ).תהע עד תרככה לא שמא ,פלה לכן קודם לומר תמצא ואם ,החטה שמה פלה

 ק"ס לא 'סיוב). דבעלמא קיימא לן דספק שאיו שקול מצטרף לספק ספיקא(ק מז "כד סוף ס'  סיד"יווכדלקמן ב
  ).ממש שקול ספק איו אחד שספק פי על אף ,גווא בכהאי מהי ספיקא וספק( טו

כיון ,  ספק אחדאלא שם, לא הוי ספק ספיקא(ה והא דלא "ק כד ד"קפז ס' דה סי' ואף לפי מה שתבאר לקמן הל
דספק שאיו שקול לא מהי אפילו בספק (ה אלא "ק א ד"ה שם בקוטרס אחרון ס"וכ). ששיהם אים שקולים

  ).ספיקא
הטעם דלא , וכאן תבאר). 155והערה (ה "כדלעיל סוף סכ, מכל מקום הכא שאי דסגי אפילו בספק אחד להתירו

ובזה כולם מודים . שכאן מצא כאן היה, כי יש גד זה חזקה של כשעת מציאתן, חד להתירוסגי הכא בספק א
  ).201כדלעיל הערה (שסגי בספק ספיקא שאיו ספק השקול 

 תורה יליגד . מראי מקומות וציוים.טו אות שז 'סי ז"אהע ת"ובשו ).ג- ב ,רט .ג ,לה( צדק צמח וראה פסקי דיים 
).רכו'  ועקסג 'ע הלכות באורי עם שחיטה 'הל .פג 'ע ה .)י. 
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  :214יש שם הפסד מרובה ומניעת שמחת יום טוב

 ואם נמצא בהם .כן בשר שנשרה בחמין הללו קודם שנמצא בהם החמץ אסור אפילו להשהותו ולג
  .215חטה שאינה בקועה יש להתיר הבשר אפילו באכילה כמו שנתבאר

 אף שנמצא בהם ,218 או התבשיל שבישלו בהם,217 ואוסרין הבשר שנשרה בהם216ויש חולקין על זה
 אם אין שם , ויש לחוש לדבריהם.219ת אלו לפי מנהג מדינו, אלא שנתרככה,חטה שאינה בקועה

  .220יום טובהפסד מרובה ולא מניעת שמחת 

 דכיון שיש כאן ספק ספיקא להקל כמו .ואף לפי דבריהם מותר למכור הבשר או התבשיל לנכרי
 כיון שיש מתירין אף התבשיל שנמצא בו , אין מחמירין כל כך לאסור אף המכירה לנכרי,שנתבאר

  :221חטה בקועה

______________ 
 דאין , ותערב בתבשיל אחר, אם לקחו מאותו תבשיל שמצא בו הגרעין,ראה לי להקל (יד ק"ס משה דרכי 214

 ולפעמים יש בו הפסד מרובה ומיעת , דיש להקל באיסור דרבן במקום שאין האיסור ברור...לאסור התבשיל 
 ויש ,מיהו אם תערבו התערובות (ב"סי א"רמ .) ולכן יש להקל לפי ראות עיי המורה כן ראה לי,חת יום טובשמ

ויש להתיר שאר , יש להקל בכל זה בספיקות איסור דרבן שהוא משהו, הפסד מרובה ומיעת שמחת יום טוב
 .) ראה ליכך, תבשילין שיש בהן תערובות מאותה תבשיל של הבשר ששרה במים או מלג

  .)אלו במים שתבשל תבשיל לעין(ב - לא סעיף 215
הערות (כמובא לעיל , ע"ן והרוקח והמרדכי והטור ושו"שבה דו הראב, )מליגה(וכן הדין בבשר ששרה בחמין 

206-207 .( 
 ם תמצי לומר ספק לא תחמץ וא,פק ספיקא דהוי ס, אין איסורהמשמע אבל אם איה בקוע (טו ק"ס ז"ט 216

א כתב בסמוך " אלא דרמ. אלא שאו מחמירין מספק,ה דלא בקוען כאן דחזיל שכן כ, פלהר כך שמא אח,תחמץ
לאסור ', כדלעיל סעיף ט, אפשר מדלא הגיה הרב כאן (לד ק"ס י"ח .) לא תבקעולוט דאן אסרין במשהו אפי"ס

ז "אכן הט. לא מחמרין כולי האי, שמא אחר כך פלה, משום דהכא כיון דאיכא עוד ספיקא, איו בקועהאפילו 
  .)כל שתרככה, כתב דהרב לשיטתו יש לאסור אפילו איה בקועה

, ה"ז וסכ"ובזה תבאר לעיל ס". ספק לא תחמץ"שמה שהתירו כאן בתרככה הוא מטעם , והייו שהם מפרשים
 ).202הערה (ותבאר לעיל . ואין כאן ספק, שכל שתרכך דיו כחמץ ודאי, ושמהג מדיות אל

 .זה סעיףתחלת ב הזכר 217
 .ב- א"סל דלעיל 218
 .)אלו במדיות פשוט המהג וכן...  התבשיל כל אסר תבקעה שלא פ"אע החטה שתרככה כל (ה"סכ כדלעיל 219
אם יש בזה , או בתבשיל, שאפילו בודאי תערבה חטה שתרככה בדגן אחר, ה"ז וסכ"שהרי כבר תבאר לעיל ס 220

  .הפסד מרובה אפשר להשהותו וליהות ממו
  .יש להתיר בהפסד מרובה אפילו באכילה, וכאן שוסף הספק שמא אחר כך פלה

  .)ספיקא ספק מכח ,מרובה הפסד שם יש אם ,שבחבית מה להתיר יש ,החטה תבקעה לא אם(א "וכן הוא לקמן סמ
 ספק מכח להתיר יש ,הדחק ידי על אלא אחרים מים למצוא אפשר שאי ,הדחק שעת הוא אם(ז "וכן לקמן סמ

 ).ספיקא
  .)ם התרגולת" שרין ליה למכור לעכוי ספק ספיקא דכאן דהיכא דהוהורא (שם ז"ט 221

ל לעיל שם "וקיי,  מותר למוכרה לכרידעות אם' ו ב"הובאו לעיל סכ, והייו שאף בחטה מבוקעת שמצאה בתבשיל
  ".מאוד מרובה הפסד במקום... יכול למוכרה לכרי "

 ,מאוד מרובה הפסד שם שאין פ"אע ,לכרי למכור להתיר יש"ל לעיל שם "קיי, ואילו בחטה שתרככה ואיה בקועה
  ".להקל אין כלל מרובה הפסד שם אין אם אבל

, "כלל מרובה הפסד שם אין אם"אפילו , "לכרי המכירה אף לאסור כך לכ מחמירין אין", וכאן דהוי ספק ספיקא
  ).צריך לומר דאיירי אפילו בכשאין כאן הפסד מרובה כלל(ב , כמבואר בפסקי דיים צמח צדק לה

מכל מקום חשב זה ספק ספיקא לעין להתירו , ז אין כאן ספק ספיקא כדי להתירו לאכילה"ואף שלשיטת הט
 שאר למכור להתיר יש ,שתרככה פי על אף ,בקועה החטה איןומכל מקום אם (ט "לקמן סלכד, למכרו לכרי
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 . או אפילו בשר עוף אלא שהחטה שנמצאת במים היא שלימה,זה בבשר בהמה וחיה וכל לד
 ולאחר שסילקוהו משם מצאו שם חטה , אפילו בכלי ראשון,אבל אם נשרה בשר עוף במים חמין

 שמא עתה נפלה ,222 מכח ספק ספיקא, יש להתיר העוף אפילו באכילה, אפילו היא בקועה,שבורה
ה חטה זו ת שמא הי, ואם תמצא לומר קודם לכן היתה שם,223שםהחטה שם לאחר שסילקו העוף מ

 ,225 כמו שיתבאר, ושוב אין בה איסור חמץ, עד שנשברה224 ונתעכל כבר במעיו,כבר במעי העוף
  : ומבשרו נפלה לתוך המים שנמצאת בהם,וממעיו נפלה לבשרו

   בעיסההחטה שנמצא

 להתיר כל המצה 226צים להקל יש רו, או במצה אפוייה, חטה בקועה שנמצאת בפסח בעיסהלה
 ותיכף , אלא היא קרובה להחמיץ, לפי שהחטה שנתבקעה אינה חמץ גמור מיד שנתבקעה,והעיסה

  . וחטה זו שנמצאת בעיסה או במצה בודאי עדיין לא באה לידי חימוץ,227ומיד תבא לידי חימוץ גמור

 שהרי היה רואה ,228שהרי מן הסתם לא נפלה לתוך העיסה בשעה שהיה עוסק בה בלישה ועריכה
 ואז בודאי לא החמיצה כיון שאין שם , אלא בודאי נפלה לתוך הקמח קודם הלישה,אותה ומסירה

  שלוםבריד

 
 שאר שחתכו לאחר שמה פלה ושמא ,החטה תחמצה לא שמא ,להקל צדדים הרבה כאן שיש כיון ,לכרי המצות
 ).המצות

 הדעת ,ולת עצמהאם מצא גרגיר חטה אצל התרגולת בקערה ולא בתרג, מצאתי בתשובה( תקסא רמז מרדכי 222
 דאיו מתעכל ם תמצי לומר וא, ספק דשמא תעכל בתוך התרגולת, הואפק ספיקא שהרי ס,וטה להתיר
י ברין דאין "וכתב מהר (יד ק"ס משה דרכי).  שמא השתא פל בקערה ובתרגולת מעולם לא היה,בתרגולת

 דיש אומרים דלא מהי עיכול , לא אבל כשהיא שלמה, אלא כשהחיטה שבורה,להתיר מכח שמא תעכלה החיטה
אפילו במליגה , כגון שהיא שבורה, ובמקום דאיכא למימר שמא תעכל החטה בתרגולת (ב"סי א"רמ .)לדבר שלם

 .)יש להתיר מכח ספק ספיקא
 התבשיל לבשל מהם כשטלו המים בתוך החמץ כבר היה הסתם שמן(ב "כדלעיל סל, שספק זה איו ספק השקול 223

  ).ספק קרא זה ואין, לכן קודם כבר היה וכאן עכשיו האיסור מצא כאן םואומרי ...
 ספק קרא זה הרי אחד ספק עוד שם שכשיש לעין אלא(כדלעיל שם , מכל מקום קרא ספק להצטרף לספק וסף

  .וכאן הוא מצטרף לספק של שמא היתה במעי העוף ותעכל). ספיקא
  .) שמא תעכלה, היתה קודם בתרגולתואם תמצי לומר, שמא עתה פלה( כב ק"ס א"מ .שם מרדכי 224

 .א"ואם כן דיו כמו ספק ספיקא דלעיל סל
 ,ממה חמץ איסור ופקע ,כפרש זו והרי ,ששתברה עד העכול בה ששלט יכר הרי ,שבורה היא אם (סב סעיף 225

  ).אוסרת שאיה לומר צריך ואין ,לבערה צריך ואין
  ".שמא היה חטה זו כבר במעי העוף", ק הואוכאן הספ. ושם פסק כן בפשיטות

 קודם לומר תמצא ואם ,שצטן לאחר עליו פלה שמא ,ספיקא ספק מכח הבשר להתיר יש(ה "וכן הוא לקמן סמ
 דבקה וממעיו ,חמץ איסור בה אין ושוב ,ששברה עד במעיו שם ותעכלה העוף במעי כבר היתה שמא ,לכן

 ).לבשרו
 ואפילו , אם לא תבקעו, שמותרת,אם מצאת בעיסה או במצה לאחר אפייתה... ה לי ורא (כה 'סי ב"פ ש"רא 226

 ודבר ידוע , וחטה זו בקמח היתה ... אלא קרוב להחמיץ, דתבקע לאו חמץ גמור הוא,אם תבקעו ראה לי דשרי
 .בטור אהוב .) וכיון שהעיסה לא החמיצה כל שכן החטה,שהחטה שהיא קשה איו ממהרת להחמיץ כמו העיסה

 אלא . אף בלא קליפה,מבואר בתחילת דבריו שהעיסה והמצה מותרים לגמרי( לא אם ש"ומ ה"ד א"סי ח"פר
 ,ש היא להתיר לגמרי כל העיסה" ומכל מקום דעתו של הרא.לדבריהם של אוסרים קאמר הודו לי דבקליפה סגי

 ).ל כמו שכתבתי"ואין צריך אפילו טילת מקום לדעתו ז
 עליו שחייבין ,גמור חימוץ ומיד תיכף יחמיצו ובודאי ,להחמיץ קרובות שהן סימן הוא שהביקוע(א "כדלעיל ס 227

 ).8הערה (ושם , )כרת
 .ו"סל ריש כדלקמן ,טילה כדי אוסרתהיתה , ם פלה חטה בקועה בתוך העיסהשא 228
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 שהחטה היא קשה , וגם אחר כך שנילוש הקמח במים בודאי גם כן לא החמיצה החטה.מים
  .229 וכיון שהעיסה לא החמיצה כל שכן החטה,ואינה ממהרת להחמיץ כמו העיסה

 שאין מחזיקין איסור .היתה החטה כבר בקועה קודם שנפלה לתוך הקמחואין חוששין שמא 
 אלא תולין שנתבקעה מחמת , לומר שכבר באה במים ונתבקעה קודם שנפלה לתוך הקמח,230מספק

  . וכיון שהעיסה לא נתחמצה גם החטה לא נתחמצה,המים שבעיסה זו שנמצאת בה

 וכבר נתבקעה שם בתוך המים קודם ,עיסהואין חוששין שמא היתה חטה זו בתוך המים שלשו בהם ה
 לפי שרגילין ישראל לשמור יפה את המים שנשאבו ללישת המצה שלא יפול לתוכם .שבאה לעיסה זו

  :232ה"תנ'  כמו שנתבאר בסי,231שום דבר

 דהיינו , כדי נטילת מקום,234 שצריך להסיר מן העיסה או מהמצה, על זה ואומרים233 ויש חולקיןלו
 לפי שיש לחוש שמא היתה החטה . מכל סביבותיה235רוחב גודלבל החטה שיסיר במקום מגעה ש

 שחמץ 237 ואף להאומרים. ואוסרת את העיסה במקום מגעה,236כבר בקועה כשנפלה לתוך העיסה

______________ 
 .ש שם"רא 229
 ואוסרת כל , וכבר תחמצה,פלה שם החטה מבוקעת מעלמאש אולי "מדלא חייש הרא (ו"סט סוף ח"פר 230

  ).שמעין דסבירא ליה דאחזוקי איסורא לא מחזקין, העיסה
  .)הערה קח(ושם סמן , ט"סי תכט 'סי לעיל גם וראה

 לפי שרגילין ישראל לשמור יפה המים השמורים לשום מצה ,ולא חיישין שמא היתה החטה במים (שם ש"רא 231
 ). לפי שישראל רגילים לשמור יפה המים השמורים,ומהמים שלשו בהם לא באתה( שם ח" פר.)מחימוץ

 בבגד השאיבה בשעת המים לסן והגין זה ומטעם .חימוץ דבר שום לתוכם יפול שלא ,לכסותן הגו (ט סעיף סוף 232
 .)וקי לבן

 ויש מתירין  ...ו עמה בתור יש אוסרין כל המצות שאפ...אם אפה תוך הפסח  (רכא 'ע ריט 'סי ק"סמ הגהת 233
וראיתי קצת מן המורים שאסרו אותה  (שם ש"רא ). משום דחמץ איו מפעפע,אפילו אותה מצה על ידי קליפה

 דאפילו אם היתה החטה חמץ למה תאסור כל ,ולא הירא לי.  ויש שאסרו כל המצות האפות בתור עמה,מצה
 וכל היכא דשאר , שמתפשט החמץ בכל הקדירה, בישולידיל  דהא דאמרין חמץ במשהו הייו דוקא ע,המצות

 אלא כדי , דאפייה לא הוי כבישול להתפשט הטעם בכל החררה ...איסורין אוסרין בתית טעם חמץ אוסר במשהו
יסיר , אם מצאת חטה בקועה בעיסה או במצה אפויה (א"סי ע"שוב 'הא דעה. טורב הובא .)קליפה או כדי טילה

  .)והשאר מותר, ת מקוםממה כדי טיל
*  

  ".כדי קליפה או כדי טילה"ש כתב "וברא, "על ידי קליפה"ק כתב "ואף שבהגהת סמ
כיון שלא , לצלי בעי טילה (כד'  סיז"ש חולין פ"כמבואר ברא, "כדי טילת מקום"מכל מקום מסיק כאן שהוא 

 וכאן שאסרה המצה .) ודי בקליפה,ומיהו יראה שאין צריך להחמיר ברותח דמליחה. מציו מפורש בו קליפה
 ,בו סולדת שהיד חם מצה בככר שגע בו סולדת שהיד חמץ ככר(ה "תמז ס' כדלעיל סי, אסרה כדי טילה, באפיה
  ).אגודל כרוחב בעומק אותה ויסיר החמץ בו שגע המקום את מהמצה שיסיר דהייו ,מגעו מקום אלא אוסר איו

 סחט מתמצה הלישה דוחק ידי על(מטעם האמור לקמן בסמוך , טילהוגם מה שאוסרים העיסה הוא כדימהחטה ו 
 ). כרוחב גודלהעיסה לתוך

 , דאפילו באפייה ליכא איסור, דכוותו בזה לומר,ל"מפרש רביו ז(ש "ש הרא"ה ומ"ח ד"ח ס" ב.שם ע"שוטור ו 234
בטור (ב י ק"ס סוף ז"ט ).יסה אסור אבל הגדולים שחולקין על זה סבירא להו דאפילו בע,וכל שכן במצאת בעיסה

 ). כאן עיסה למצה אפויההמדמ
ם וש, )אגודל כרוחב בעומק אותה ויסיר ,החמץ בו שגע המקום את מהמצה שיסיר דהייו (ה"ס תמז 'סי כדלעיל 235

 .סמן
  שילושהם או שמא במי, ולא ודע אם תחמצה בה בעודה עיסה,חטה שמצאת במצה אפויה ( רפט'יסרוקח  236

 בכל רק דדמי להא דאמרין בפ, ואסרו אותה מצה לבדה, או שמא פלה בעיסה ולא תחמצה מעולם,החמיצה
 שכל , חכמים מטמאים, ולמחר מצאו מת, גע באחד בלילה ואיו יודע אם חי אם מת]ב, עירובין לה[מערבין 
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 238 מכל מקום על ידי דוחק הלישה מתמצה ונסחט מהחטה לתוך העיסה,בפסח אינו אוסר בצונן
 אלא ,ת אלו הדין כן אפילו אם לא נתבקעה החטה ולפי מנהג מדינו.כרוחב גודל מכל סביבותיה

  .239שנתרככה

 ולפי מנהג מדינות אלו אפילו לא נתבקעה אלא , שאם נמצאת חטה בקועה בעיסה240ויש אומרים
 אלא כאן וכאן במקומות , לפי שלא במקום אחד בלבד נגעה החטה. כל העיסה אסורה,241שנתרככה

  שלוםבריד

 
, אוסרין אותה מצה(ק ט "ה סדרכי מש. פ' ד ע"אפיית המצות סל' ל הל"הובא במהרי). הטומאות כשעת מציאתן

א "דכוות רמ(ק יב "ז ס"לפירוש הט). ואמרין כאן מצא כאן היתה(א "א סי"רמ). דאמרין כאן מצא כאן היתה
  ). וכאן מצא וכאן היה, ממקום אחר לתוך מצה זוהשחיישין שמא פלה חטה ספק חמוצ, בזה

  ).252הערה (א יובא לקמן "ופירוש המ
 האיסורין שכל ,התבשיל לבשל מהם כשטלו המים בתוך החמץ כבר היה הסתם שמן לפי(ב "וכן תבאר לעיל סל

 הזה במקום איסור מחזיקין או אחד במקום איסור מוצאין כשאו דהייו ,למפרע מציאתן כשעת אותן דין או
  ).ספק קרא זה ואין, לכן ודםק כבר היה וכאן עכשיו האיסור מצא כאן ואומרים ,למפרע

 הרי אחד ספק עוד שם שכשיש לעין אלא ,ספק קרא זה ואין(כדלעיל שם , אלא ששם מתירים מטעם ספק ספיקא
 ".אין זה קרא ספק"אמרין ש, כ כאן שאין לו אלא ספק אחד"משא). ספיקא ספק קרא זה

 .ושם סמן, ט"סכ לעיל 237
 שעל ידי לישה מתמצה ויהיב ,בלי קל כרחך אלא ע,ע גם הוא שאין צון בולעובודאי יד (עט 'סי ל"מהרשת "שו 238

 לישה מתמצה ויהיב ל ידי מכל מקום ע,ואף על פי דצון בצון היא (הירא ולאש " ומה"ד ח"ס ח"ב). טעם משהו
 ודאי ,והוא ממעך החטה ביד או בכלי, שהעיסה מתחממת על ידי המלאכה קצת (יב ק"ס ז"ט). טעם משהו בכולו

ואף על פי שהמים והעיסה  (לחוש וראוי ש"ומ ה"ד א"סי ח"פר). יש לחוש שסחט ממה טעם משהו ואוסרת
ח " וכן כתב בספר ב. ואסרת כל העיסה,מכל מקום על ידי הלישה והעריבה סחט מהגרגיר חמץ במים, צוים
 .)ל"ומהרש

 חמץ זה הרי ,להתבקע ראוי שהוא עד כך כל במים שתרכך דגן שכל ,ואומרים זה על חולקין ויש (ה"סכ כדלעיל 239
 אפילו התבשיל את כלל אוסרת איה תרככה לא אם אבל .אלו במדיות פשוט המהג וכן ... התורה מן ודאי

  ).באכילה
  .אם לא תרככה איה אסרת אפילו כדי טילה, ולכן גם כאן

כי הוא ספק חמץ , הטעם שמתירים חטה שלא תרככה שמצאה בתבשיל, )155הערה (ה "ואף שתבאר לעיל סכ
לו לאסור כאן כדי טילה אף אם לא ' ולפי זה הי. שמתירים מטעם ספק דבריהם לקולא, בתערובת משהו

אלא ספק מן , ואין כאן ספק דבריהם לקולא, )שאיו מתבטל בששים(שהרי כדי טילה הוא מן התורה , תרככה
  . לחומראהתורה

שכתב לעין חטה שמצאת במצה דבעין , ו"ע סעיף ל"ע על הרב בשו"וצ(ט "וכן הקשה בהוספות למחת פתים ס
  ).דהא כדי טילה מן התורה הוא. ש"הייו בתרככה יעו, כדי טילה

  :ואפשר שעל זה העיר רביו על הגליון
  .תסב י"סוס ז"ט 'עי

דחמץ , אבל תוך הפסח אסור המלח(ז שם "ובט). מלח קודם פסח מחטיםיש לברר ה(ז "ע שם ס"והייו שתבאר בשו
מותר , דהייו שלא תרככה כלל אלא יבישה כמעיקרא, ל ומכל מקום אם איה מלוחלחת"ח ז"וכתב מו. במשהו

 ).דהא לא פלטה מידי, אפילו יש בו בותן טעם, המלח קודם הפסח
 וכאילו תבקעת והחמיצה קודם שתגלגל ,תה עושה כחמץשהחטה המבוקעת אם א(ו קע 'סי א"ח א"רשב ת"שו 240

 תסו 'סי ש"מהר ומהגי הלכות .) יש לומר שאסרה את הכל, כיון שאיסור תערובת חמץ במשהו,בתוך העיסה
 כי כל העיסה ...ש אמר "מהר (פ 'ע המצות אפיית 'הל ל"מהרי .)כי כל העיסה אסורה... ר שלום "ואמר מה(

וראוי לחוש , או אותה מצה, ויש מי שאוסר כל העיסה(א " סיע"בשו 'הב דעה .)כהאסורה כשמצאת חטה בתו
 .)לדבריו

 דאן לא בקיאין בראויה , אפילו לא תבקעה,אסרין אם מצא בה שעורה שתרככה (ולא ש"ומ ה"סד ח"ס ח"ב 241
א  אסורה אבל בל ודוקא בתרככה...ח כתב "והב (טז ק"ס א"מ .) דשמא כבר הגיע לכלל זה ואוסרת,להתבקע
 .)ל אם תרככה החטה"ח ז"פ מו"וכ (יב ק"ס ז"ט .) הכל שריתרככה
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 ,243יש חשש שמא נסחט לשם משהו מהחטה ובכל מקום ומקום ,242 של עיסהההרבה דרך גלגול
  . שחמץ בפסח במשהו,244ולפיכך יש לאוסרה כולה אם הוא בתוך הפסח

ואף אם נמצאת בה לאחר  .245אבל קודם הפסח אין צריך להסיר ממנה אלא כדי נטילת מקום בלבד
  .)247א"תס' עיין סי (246אפייתה די בנטילת מקום בלבד

 ומכל מקום בהפסד מרובה או שעת .249וכן נוהגין ,248ולענין הלכה יש להחמיר כסברא האחרונה
 כיון שיש אומרים שאף , ואף בתוך הפסח די בנטילת מקום,250הדחק יש לסמוך על סברא השנייה

______________ 
 .טו ק"ס א"מ הובא ב.) דרך גלגולה של עיסה, אלא כאן וכאן,שלא במקום אחד בלבד געה (שם א"רשב 242
 .השיה בדעה לעילדכ, מגעה במקום העיסה את ואוסרת 243
 כגון ,החתיכות בשאר גם געה שמא להסתפק יש אם(ד "כדלקמן ס, כמו בחטה שמצאה על בשר שמלח 244

  .ושם סמן, )הדין מעיקר קליפה צריכות כולן הרי ,בשר שאר על או ,מבחוץ התרגולת על שמצאת
 אפילו לאחר שש שעות ,ועל חטה שמצאת בתוך המצה אפויה אם היתה האפייה קודם הפסח (שם ק"סמ הגהת 245

עיין ,  במצה בערב פסחתחטה המצא (עט 'ע המצות אפיית 'הל ל"מהרי .) מותר על ידי קליפה,של ארבעה עשר
אבל קודם הפסח אין , ודוקא תוך הפסח (א"סי א"רמ ).ק אשר התיר המצה כולה בטילת מקום החטה"בסמ

  ).והכי הוג, אוסרין רק כדי טילה
 שיש(ג "כדלקמן סמ, קר הדיןאלא מעי, והייו כיון שתית הטעם בשיעור כדי טילה איה מחומרת חמץ בפסח

 וטעם ,לשם החטה טעם שפלט לפי ,המצה מן מקום טילת כדי שם ואסר ,מקום באותו החטה היתה שמא לחוש
  ).הוא כעיקר מן התורה

והטעם . ואיו חוזר ויעור, )או בכל המצה(כי טעם החטה בטל בה בששים בכל העיסה , כ שאר העיסה מותרת"משא
  ).356רה הע(לזה יתבאר לקמן 

  .)אפילו במצה אפויה, רק כדי טילה (יז ק"ס א"מ 246
ולא את כל המצות (בתוך הפסח אוסרים את כל המצה , שאם מצאת במצה אפויה, הכווה בזה היא, ולפי הראה

  ).ושאר המצות לא אסרו כלל(וקודם הפסח די בכדי טילה במצה זו , )שבאו מעיסה זו
 שעות משש פסח בערב אפילו ,הפסח קודם הוא אם ,הכפל במקום שם ותדבקה בתור שתכפלה מצה (טז סעיף 247

דהייו כרוחב גודל סמוך למקום הכפל , ומסיר עוד מקום מגעו ... חימוץ חשש בו שיש הכפל מקום מסיר ,ולמעלה
 ,כולה לאוסרה מחמירין ,ממה משהו אלא תכפל לא אפילו ,בתור ותכפלה הפסח בתוך שאפית מצה אבל... 

פ שיש במצה ששים "ואע, המצה בכל החמץ טעם תפשט שמא חוששין אחת בחתיכה במצה מחובר שהחמץ דכיון
  .)שחמץ בפסח במשהו, איה מתבטל בתוכה, גדו

 .וקודם הפסח די בטלת מקום, בתוך הפסח אסרה כל המצה, וכך גם כאן במצאה החטה בתוך המצה האפויה
  ).93הערה (והטעם לזה תבאר לעיל שם 

*  
שבתוך הפסח , וכן תבארה כאן הלכה זו כשמצאה החטה בתוך העיסה. וכל זה כשמצאה בתוך מצה האפויה

 של הגלגול דרך הרבה במקומות וכאן כאן אלא ,החטה געה בלבד אחד במקום שלא לפי"אוסרים את כל העיסה 
ולכן , וקודם הפסח אין החמץ אוסר במשהו". מהחטה משהו לשם סחט שמא חשש יש ומקום מקום בכלו, העיס

, שטעם משהו מהחטה מתבטל בכל המצה ובכל העיסה, ואם כן דים שוה לעין זה. איו אוסר אלא כדי טילה
 .ולא אסרו קודם הפסח

וראוי לחוש (א "ע סי"שו). לחוש לדבריו לעין מעשהא מחמיר בדבר ראוי "וכיון שהרשב(א "ה כתב הרשב"י ד"ב 248
 .)לדבריו

 .)וכן והגים (שם א"רמ 249
אם לא במקום  (שם ע"שו .)ש לסמוך עליו"ומיהו במקום הפסד מרובה או שעת הדחק כדאי הוא הרא( שם י"ב 250

קאי אדברי , יןה וכן והג"דאף מה שכתב הרב בהג, דיש לומר(ק לא " סוף סי"ח .)הפסד מרובה או בשעת הדחק
 ).וכן ראה לי עיקר, דהייו דיש להקל בהפסד מרובה או שעת הדחק, המחבר
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  :251נטילת מקום אין צריך

 בין שנמצאת , ונמצאת חטה בקועה באחת מן המצות, ואם חתך עיסה אחת גדולה למצות הרבהלז
 , היא אסורה אם נילושה בה החטה בתוך הפסח,עודה בצקבה לאחר אפייתה בין שנמצאת בה ב

 אלא , ואין חוששין שמא היתה חטה זו בתוך העיסה הגדולה ונאסרה כולה.ושאר המצות מותרות
 לפי שאנו אומרים ,תולין להקל לומר לאחר שנחתכה ממנה המצה נפלה החטה לתוך מצה אחת מהן

 ולא נפלה מעולם לתוך עיסה ,252ה כשנפלה כאן היתה בתחל,כאן נמצאת החטה עכשיו במצה זו
  :253 שאין מחזיקין איסור ממקום למקום,הגדולה

 אם כן נראה שהיתה במים ובעיסה , ואם החטה היא מלאה מים ומלוחלחת מעבר אל עברלח
ומכל מקום אם יש לתלות שהיתה במקום אחר בלועה ממים  . לכן יש לאסור כל המצות,הגדולה

שלעולם תולין במצוי בין להקל בין ( אם יש במה לתלות , תולין להקלונפלה עכשיו לתוך מצה זו
  ):255 כמו שנתבאר ביורה דעה254 ואינו נקרא ספק אלא כשיש לתלות בזה כמו בזה,להחמיר

______________ 
לכן יש לסמוך ; )להתיר כל המצה והעיסה(שתבארה לעיל סעיף הקודם , והייו שכיון שישה דעה הראשוה 251

ו מהמצה כדי שצריך להסיר מן העיסה א(שתבארה לעיל בתחלת הסעיף , פ על הדעה השית"בהפסד מרובה עכ
 ).טילת מקום

הובא ). אבל מצות אחרות מותרות ...  ואסרו אותה מצה לבדה ...חטה שמצאת במצה אפויה ( רפט'יסרוקח  252
בין שמצא בה , ומתירין את האחרות(א " סיא"רמ. ק ט"דרכי משה ס. פ' ד ע"אפיית המצות סל' ל הל"במהרי

פירוש דאמרין עתה פלה לתוך המצה (ק טז "א ס"לפירוש מ). ואמרין כאן מצא כאן היתה, אפויה או חיה
  ). ולא היתה בעיסה מעולם,הזאת

 האיסורין שכל ,התבשיל לבשל מהם כשטלו המים בתוך החמץ כבר היה הסתם שמן לפי(ב "כלל זה הובא לעיל סל
 הזה במקום איסור ןמחזיקי או אחד במקום איסור מוצאין כשאו דהייו ,למפרע מציאתן כשעת אותן דין או

הערה (וסמן לעיל שם ). ספק קרא זה ואין, לכן קודם כבר היה וכאן עכשיו האיסור מצא כאן ואומרים ,למפרע
212.(  

ולעין זה הובא שם גם הכלל של ". למפרע הזה במקום איסור מחזיקין או"אלא שלעיל שם הובא כלל זה לעין ש
ט הובא לעין זה גם הכלל של "ולקמן סל). 236ראה לעיל הערה " (איסורין או דין אותן כשעת מציאתןכל ה"
  ".מחזיקין איסור מזמן לזמן"

שאין "ולעין זה הובא כאן גם הכלל ". הגדולה עיסה לתוך מעולם פלה לא"כ כאן הובא כלל זה לעין ש"משא
 ".ור ממקום למקוםמחזיקין איס

 י"מהרא הגהות .)ומי מחזקין טומאה ממקום למקום (א ,ח ;)לא מחזקין טומאה ממקום למקום (א ,ד דה 253
אלא ממקום למקום , דלא אמרין כאן מצא כאן היתה (יח ק"ס ריש א"מ .חאל ורבו ה"ד פז כלל דורא לשערי

  .לא במקום אחר ולא בחתיכה אחרתו,  והייו שכאן מצא כאן היתה.)או מחתיכה לחתיכה
'  מהדורא בתרא לסי.כג ק"ס לג 'סי .טו ק"ס לא 'סי .ה ק"ס קוטרס אחרון יח 'סי ד"יו. ג"מ וסמ" סלקמן גם וראה

 ג אות פא 'סי ז"אהע. ז- קו' ח סי" אוצדק צמח ת"שו ).א ,לה( צדק צמח פסקי דיים .כז ק"ס קצ 'סי. ה"קפג בהג
 .ו- עד כללים וההוראה הפוסקים כללי .פסח 'הל ע"וש על הגהות ).א"רע ,קל(
 ם כן א, ראה שהיתה במים ובעיסהם כן א,אם החטה היא מלאה מים ומלוחלחת מעבר אל עבר (טז ק"ס א"מ 254

ראה  ו. במקום אחר בלועה ממים ופלה עתה לתוך המצההשמא היתומכל מקום יש לומר . יש לאסור כל העיסה
 ולא מקרי ספק אלא , דלעולם תולין במצוי בין להקל בין להחמיר, תוליןתיש במה לתלו דאם , דהכל לפי העיןלי

 .])ז["' ד סי"וש בי" כמ,כשיש לתלות בזה כמו בזה
 .)להחמיר בין להקל בין במצוי תולין (י"ס עו 'סי לעיל גם וראה .)בין להקל בין להחמיר תולין במצוי (ג"סי ז 'סי 255

 להחמיר ובין להקל בין יותר במצוי תולין דלעולם (טו ק"ס לג 'סי .)במצוי תולין ולעולם (ב ק"ס יח 'סי ד"יו לקמן
 .)להחמיר בין להקל בין במצוי תולין שלעולם (טז ק"ס קצא 'סי .)ז" 'סי כדלקמן
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 , כגון מי שחתך עיסה גדולה למצות הרבה,256 אבל מחזיקין איסור מזמן לזמן במקום אחדלט
 ומצה אחת הותיר בידו באותו מקום שחתך ,לעשותן ונתפזרו איש למקומו ,וחלקן לבני אדם הרבה

 שאנו חוששין שמא היתה בה החטה קודם לכן כשהיו , כולם אסורות, ונמצאת בה חטה,את העיסה
  .257 קודם שנחתכו ממנה ונאסרו כולם,עדיין כל המצות מחוברות עמה

 כיון , לנכרי יש להתיר למכור שאר המצות, אף על פי שנתרככה,ומכל מקום אם אין החטה בקועה
 ושמא נפלה שמה לאחר שנחתכו שאר , שמא לא נתחמצה החטה,שיש כאן הרבה צדדים להקל

  .258המצות

 לפי שהספק שמא לא נתחמצה הוא ספק .ומכל מקום אין זה ספק ספיקא גמור להתירם אף באכילה
 שנתבאר  כמו, דכיון שנתרככה אין אנו בקיאין אם היא ראויה להתבקע אם לאו,מחמת חסרון ידיעה

 .260 כמו שנתבאר ביורה דעה,259 וכל ספק שהוא מחמת חסרון ידיעה אינו נקרא ספק כלל.למעלה

______________ 
ראה לעיל הערה  (לכן קודם היה כאן מצא כאן ואומרים למפרע מציאתן כשעת האיסורין שכל ,ב"סל כדלעיל 256

 'סי ח"באו ש"למ זה לדמות ויש (ה ק"ס קוטרס אחרון יח 'סי ד"יו ."וס ד"וסמ מ"ס לקמן גםהובא ו .)252
 ).א ,לה( צדק צמח פסקי דיים .)לזמן מזמן אחד במקום אלא ,למקום ממקום ריעותא מחזקין דלא ,ז"תס

 , ומצא עליה חטה, בידות ושאר מצה אח,ם וחתך ממו מצות ותן לאחרי,סהמי שיש בידו עי (טז ק"ס א"מ 257
 .) דדוקא ממקום למקום לא מחזקין איסורא. קודם לכןה עליה שמא היתןדאמרי, אסורים כלם

הערה ( ותבאר לעיל .)ם התרגולת" שרין ליה למכור לעכו,י ספק ספיקא דכאן דהיכא דהוהורא (טו ק"ס ז"ט 258
221.(  

 או הבשר למכור מותר דבריהם לפי ואף(ג "ז לעיל סל"שהובאה דעת הט, וכמו בחטה שתרככה שמצאה בתבשיל
  ).לכרי המכירה אף לאסור כך כל מחמירין אין ,שתבאר כמו להקל ספיקא ספק כאן שיש דכיון .לכרי התבשיל

והמסקא ). 216והערה , א"כדלעיל סל(ומותר אף באכילה , ספיקא גמורלפי דעה אחת יש שם ספק , אלא שלעיל שם
  ). יום טובשמחת מיעת ולא מרובה הפסד שם אין אם ,לדבריהם לחוש ויש...  חולקין ויש(ג "לעיל סל

 .מכור לכריאלא ל, )כדלקמן בסמוך(לכל הדעות אין להתיר באכילה , כ בספק ספיקא שלפיו"משא
 סוף א"מ .)כיון דמי שהוא בקי יוכל להבחין לא מקרי זה ספק, אין לומר שמא לא תחמצה (יד ק"ס סוף ז"ט 259
  ).כמו שכתבו הפוסקים ביורה דעה, דהוי חסרון ידיעה, ולי ראה דהאי ספק לא תחמצה לא הוי ספק (טז ק"ס

*  
כלדעיל , "שמא לא תרככה עד עתה" גם את הספק של ,אמם לא תפרש כאן הטעם שאין מצרפים לספק ספיקא זה

 שמה פלה כך אחר שמא ,ספיקא ספק מכח ,חטה בהם שמצאו קודם בהם שבשלו התבשיל להתיר יש(א "סל
  ).עתה עד תרככה לא שמא ,פלה לכן קודם לומר תמצא ואם ,החטה

 כך אחר(ה "כדלעיל סל, תחמצתאפילו אם תרככה בעת הלישה איה מ, ובפרט שכאן בפל לקמח שעשה עיסה
 ,העיסה כמו להחמיץ ממהרת ואיה קשה היא שהחטה ,החטה החמיצה לא כן גם בודאי במים הקמח שילוש
  ).החטה שכן כל החמיצה לא שהעיסה וכיון

 בקועה כבר החטה היתה שמא לחוש שיש(ו "כדלעיל סל, ובפרט שאפילו האוסרים לא אסרו אלא מטעם ספק
  ).העיסה את ואוסרת ,יסההע לתוך כשפלה

שאוסר במצאה החטה (ז "אפילו לדעת הט, ואם כן מדוע לא צרף ספק זה להיות ספק ספיקא להתירו באכילה
שמתיר באכילה גם במצאה החטה המרוככת במים (ח "ומכל שכן לדעת הב, )ג"לעיל סל, המרוככת במים חמים

  ).א"לעיל סל, חמים
 ).202 לעיל הערה –סיכום הלכה זו 

אף על פי שהוא מאיסורים של , ואי אפשר לעמוד על שיעורו, והוא לפיו, איסור שתערב בהיתר (ג"ס צח 'סי 260
 דדעת ,והטעם כתבו הפוסקים דספק התלוי בחסרון ידיעה לא מיקרי ספק (ט ק"ס שם ך"ש .)אסור, דבריהם

 דספק הבא ממיעוט הכרה , שאין זה כספיקא דרבן...שוטים איו כלום דדעת  (ו ק"ס שם ז"ט .)שוטים הוא זה
ח במידי דתלוי בחסרון בקיאות "צ' דאמרין בסי(ק ד "פא ס'  וסי.) אחר יכיר, דאם אין זה בקי ומכיר,איו ספק

א  וכיון דאיכא אישי טוב,כאן הוא בא ממעוט ידיעה שאיו יודע להכיר(ק לה " סקצ' וסי). לא שמיה ספק
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  : לפי שיש מתירין אפילו בחטה בקועה,ואינו מועיל אלא להתיר המכירה לנכרי

   בציר המליחהחטה שנמצא

ועה  ונמצאת חטה בק, ונטל מעט ציר מן החבית לתוך הקערה, כרוב מליח הכבוש בחבית261 וכןמ
 שאין , שאנו תולין שלתוך הקערה נפלה ולא היתה מעולם בחבית, הכרוב שבחבית מותר,בקערה

  .262מחזיקין איסור ממקום למקום

 , גם הכרוב שבקערה אסור,אבל אם נמצאת חטה בקועה בחבית לאחר שנתן ממנה לתוך הקערה
ערה ונאסר אז כל מה  ושמא היתה החטה בחבית קודם שנתנו ממנה לק,שמחזיקין איסור מזמן לזמן

 שיש לחוש שמא נכבשה החטה מעת , שחמץ בפסח אינו אוסר בצונן264 אף להאומרים,263שבחבית
  .265 וכל הכבוש מעת לעת הרי הוא כמבושל,לעת בתוך החבית

  שלוםבריד

 
 זה אין שאם ,ספק איו ההכרה ממיעוט הבא דספק (צז ק"סולקמן שם ).  אין הולכין בספיקא להקל,דמכירין בזה

 .)יכיר אחר ,ומכיר בקי
 פלה ולא ,כשפלה בתחלה היתה כאן ,זו במצה עכשיו החטה מצאת כאן אומרים שאו(ז דלעיל "משך לסל 261

 ).למקום ממקום וראיס מחזיקין שאין ,הגדולה עיסה לתוך מעולם
 ,מכין אותו לאכילת הפסח'  שהי,וששאלתם באחד שהיה לו חבית מלא כרוב כבוש (עח 'סי מלובלין ם"מור ת"שו 262

 מצא עליו גרעין של , וכמעט שאכלו כולו, לביתועל הבית וכאשר הביאו אותו ב, אחדעל הביתומכר ממו לב
ם זכורי שבאה ג... שמא הגרעין הזה היה בתוך החבית  אם יש לאסור כל הכרוב מטעם שיש לחוש ,שבולת שועל

 והסכימו , והתרתי הכרוב שבחבית,א"ק קראק"ד בק" כשהייתי אב, מעשה זה של שבולת שועל לידי בימי חרפיכן
 אלא לאחר , מטעם מאחר שלא מצא הגרעין על כרוב בשעה שהיה מוח בחבית,ו" חכמי עירו יצם כןאז עמי ג

 חד בא,בה בתשותבמ לובלין כ"מור (טז ק"ס א"במ הובא .) אמרין כאן מצא כאן היה,ת אחרשהוליכו אותו לבי
 דאמרין כאן , והתיר הכרוב שבחבית, ושם מצא חטה עליו, כרוב בקערה והוליכו לבית אחרתשלקח מהחבי

  ).ל"מצא כאן היתה עכ
  .אה בציר של הכרוב שבקערהלומד מזה רביו גם למצ. ואף שהם דים במצאה החטה על הכרוב עצמו

). אם יש בזה דין כבוש או מליח(והחילוק בים הוא רק לעין איסור הכרוב שבתוך הקערה שמצאה בה החטה 
  .שאין מחזיקין בו איסור ממקום למקום, דין שיהם שוה, כ לעין איסור הכרוב מליח הכבוש בחבית"משא

*  
 הציר ואין ,כרוב חתיכת גבי על מצא אם(ב "כדלקמן סמ, מלחוומיירי כאן בכרוב שמלח עד שאיו אכל מחמת 

 ליאכל יכול שאיו מליח(ה "צא ס' ד סי"ע יו"וכמבואר בשו). מליח דין אלא ,כלל כבוש דין בה אין ,גבה על עולה
  ). לאסור ,כרותח דיו  ...מלחו מחמת

 שהה(ט "תמז סכ' כדלעיל סי, ר בישולאין לו דין כבוש בציר מלוח שאסר בשיעו, וכשהכרוב המליח כבוש בציר
 הציר היה האור גבי על שבתוכו הציר עם הכלי ותן היה שאם בכדי דהייו ,בישול כשיעור ... הכלי בתוך הציר

  .)להרתיח מתחיל
 ... חריפותו את מבטלין הן במים שרוי שהוא כיון(ח "תמז סכ' כדלעיל סי, אלא דין כבוש בצון שאסר במעת לעת

  ).שכבש משעה לעת מעת סוף עד לתוכו מהכלי החמץ פלט לא
 מעת הכבוש וכל ,החבית בתוך לעת מעת החטה כבשה שמא לחוש שיש"ולכן יתבאר כאן שכל האיסור הוא רק 

  ".כמבושל הוא הרי לעת
 .) קודם לכן בחביתה דאמרין שמא היתה החט, אף הכרוב שבקערה אסור,אבל אם מצא חטה בחבית (שם א"מ 263

 .ושם סמן, )אחד במקום לזמן מזמן איסור מחזיקין אבל(לעיל סעיף הקודם וכד
 כלום ומבליע מפליט איו שהצון לפי ,לעת מעת בתוכם שהתה שלא ידוע אם ... בצון אוסר איו(ל - ט"סכ לעיל 264

 יש כן אם אלא ,לשות אין להחמיר שהגו במקום ... משהו ומבליע מפליט שהצון ואומרים זה על חולקין ויש... 
 .)הדחק שעת או מרובה הפסד שם

 ואסר ,והרי הוא כמבושל, מקרי כבוש, איסור ששרה עם היתר מעת לעת בצון(י קה "ד רס"ע יו"כמבואר בשו 265
 ).כולו
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 לאחר שכבר , שמא עתה נפלה החטה לתוך החבית,ואין להתיר מה שבקערה מכח ספק ספיקא
 דכיון . שמא לא שהתה שמה מעת לעת,ר קודם לכן נפלה ואם תמצא לומ,נתן ממנה לתוך הקערה

 אנו אומרים שחטה זו שנמצאת עתה בחבית כבר היתה שם בחבית מזמן ,שמחזיקין איסור מזמן לזמן
 ואין כאן , וממילא נאסר גם מה שנתנו ממנה לתוך הקערה בתוך זה הזמן,מרובה יותר ממעת לעת

  :266ספק ספיקא כלל

 אם יש שם , יש להתיר מה שבחבית, אבל אם לא נתבקעה החטה. וכל זה כשהחטה מבוקעתמא
 , ואם תמצא לומר נפלה קודם לכן, שמא נפלה שם תוך מעת לעת, מכח ספק ספיקא,הפסד מרובה

  :267שמא לא נתרככה עד תוך מעת לעת

 ואין הציר עולה , אבל אם נמצא על גבי חתיכת כרוב, וכל זה כשנמצא החטה בתוך הציר שבחביתמב
  :269 שיתבאר268 אלא דין מליח, אין בה דין כבוש כלל,בהעל ג

   בפיוהחטה שנמצא

 ונטל חתיכת בשר קטנה , מי שפרס חתיכת מצה קטנה מחתיכת מצה גדולה ונתנה לתוך פיומג
 ונטל , ולעסן יחד והרגיש בפיו שיש שם חטה,מהבשר צונן המונח לפניו ונתנה גם כן לתוך פיו

______________ 
 אחד במקום איסור מוצאין כשאו דהייו ,למפרע מציאתן כשעת אותן דין או האיסורין שכל(ב "כדלעיל סל 266

 זה ואין. לכן קודם כבר היה וכאן עכשיו האיסור מצא כאן ואומרים ,למפרע הזה במקום יסורא מחזיקין או
  ).ספיקא ספק קרא זה הרי אחד ספק עוד שם שכשיש לעין אלא ,ספק קרא

שהרי , כ כאן אין לו ספק וסף לצרף לו"משא". שמא לא תרככה עד עתה"והייו ששם מצטרף ספק זה לספק של 
  .שמא לא פלה עד עתה) ב. (שמא לא פלה עד לפי פחות ממעת לעת) א: (הם אותו ספק עצמושי הספקות 

בקעה עד עתה"ל של "ואין לצרף הספק התרככה ו ו". שמא לאיאין מצרפים ספק , דכיון שעתה הוא בקועה לפ
  ".שמא לא תרככה ובקעה עד עתה"של 

כ במצאה "משא; אלא במצאה מרוככת"  לא תרככה עד עתהשמא"שאין מצרפים הספק של , א"וכן הוא לעיל סל
  ". שמא לא תרככה ובקעה עד עתה"אין מצרפים הספק של , בקועה

 ).202הערה ( לעיל –סיכום הלכה זו 
 שמא(א "למטעם ספק ספיקא שתבאר לעיל ס, לא רק מה שבקערה, והייו שכאן יש להתיר מטעם ספק ספיקא 267

שהספק הראשון הוא ). עתה עד תרככה לא שמא ,פלה לכן קודם לומר תמצא ואם ,החטה שמה פלה כך אחר
והספק השי הוא שמא לא תרככה , "טל מעט ציר מן החבית לתוך הקערה"שמא פלה החטה לחבית אחרי ש

  ".טל מעט ציר מן החבית לתוך הקערה"החטה עד אחרי ש
  .מטעם ספק ספיקא האמור כאן,  ספק ספיקא אפילו את מה ששאר בחביתאלא יש להתיר מטעם

  :משי טעמים, ומכל מקום לא התירו כאן אלא בהפסד מרובה
 שם אין אם ,לדבריהם לחוש ויש ... זה על חולקין ויש(ג "כדלעיל סל, גם לעיל שם לא התירו אלא בהפסד מרובה) א(

אוסר , "שמא לא תרככה עד עתה"ז שאיו מחשיב הספק של "י הטוהר).  יום טובשמחת מיעת ולא מרובה הפסד
  . גם כאן

 ואומרים זה על חולקין ויש(ל - ט"כדלעיל סכ, לא התירו אלא בהפסד מרובה, גם שרה בצון פחות ממעת לעת) ב(
 לאא ,לשות אין להחמיר שהגו במקום מקום ומכל .הראשוה כסברא והעיקר  ...משהו ומבליע מפליט שהצון

  ).הדחק שעת או מרובה הפסד שם יש כן אם
   .פד 'ע ה .י. תורה יגדיל .ג"ס יח 'סי יהושע חלת .לד ק"ס תשובה בשערי הובא .סא 'סי שמואל מקוםוראה 

 ).202 לעיל הערה –סיכום הלכה זו 
ת כרוב מליח אסור כל החבית דכבוש כמבושל  חטה המוחת בחבי,ם לובלין" מהרבתוכתוב בתשו (לג ק"ס א"מ 268

 ותבאר לעיל .) דין מליחההוי ליה, ל גביו ואם אין הציר עולה ע. דמיירי שהציר עולה על גביוריך לומר וצ.ל"עכ
 ).262הערה (
 .ואילך  סעיף 269



260 תעא- תנג–ד "הלכות פסח ח

יש להתיר הבשר  . ואין ניכר אם היתה במצה או בבשר,המאכל מפיו וראה שם חטה בקועה
 וצונן יבש , ואז היה צונן, שאנו תולין שנפלה החטה עליו לאחר שהניחו לפניו,שנשאר מונח לפניו

 ,ואין חוששין שמא נפלה עליו בעודו רותח בקדירה או בקערה. 270בלא רוטב אינו אוסר לדברי הכל
  .271שאין מחזיקין איסור ממקום למקום

 , אף על פי שיש לחוש שמא היתה החטה בתוך המצה בפיו. חתיכת מצה הגדולה יש להתירוגם
 אלא נפלה עליה קודם אפייתה , שהרי היתה מתגלגלת ויורדת,ובודאי לא נפלה עליה לאחר האפייה

 .)273א"תס' עיין סי (272 שחמץ בפסח במשהו, ונאסרת כל המצה אם נאפית בתוך הפסח,בשעת לישתה
 תולין להקל שלא היתה החטה מעולם בתוך , שאיסור משהו אינו אלא מדברי סופריםמכל מקום כיון

  .274 ושניהם מותרים,המצה אלא בתוך הבשר לאחר שנצטנן

ומכל מקום צריך להסיר כדי נטילת מקום מחתיכת מצה הגדולה באותו מקום שפרס ממנה החתיכה 
 לפי ,276נטילת מקום מן המצה שיש לחוש שמא היתה החטה באותו מקום ונאסר שם כדי ,275קטנה

  :277ח"צ'  וטעם הוא כעיקר מן התורה כמו שנתבאר ביורה דעה סי,שנפלט טעם החטה לשם

 אבל אם הניחו לפניו כשהוא . וכל זה כשהבשר המונח לפניו היה צונן כבר כשהניחו במקום זהמד
ת אלו כמו  לפי מנהג מדינו,או אפילו לא היה שם רוטב( אסור , שהוא כלי שני,רותח בקערה

______________ 
 והחמץ ,הרבה רוטב שם שישכ אלא החמירו לא ... בפסח בצון להחמיר שוהגין במקומות ואף (ט"סמ כדלקמן 270

 .) בתוך הרוטבשרה הוא
 והרגיש בפיו שיש , ואכל שיהם יחד, שטל לתוך פיו חתיכה מצה וחתיכת תרגולחדמעשה בא (כה ק"ס א"מ 271

 ן דלא מחזקי,שרי ...  ואיו יכר אם היה בתוך המצה או בתוך התרגול, וטל המאכל מפיו וראה חטה,חטה
  ). השתא פל על הבשר בעודו צוןן ואמרי,ורא ממקום למקוםאיס

 צריך אין מהבשר(ה "דיו כמו ספק ספיקא דלקמן סוף סמ, שאין מחזיקין איסור ממקום למקום, ומטעם זה
  )תורה של באיסור אפילו מועיל ספיקא ספק וכל ,ספיקא ספק בו שיש כיון ,כלום להסיר

 בתוך הוא אם כולה לאוסרה יש  ...בעיסה בקועה חטה מצאת שאם ריםאומ ויש ('הג לסברא ו"סל כדלעיל 272
 .)והגין וכן ,האחרוה כסברא להחמיר יש הלכה ולעין ... במשהו בפסח שחמץ ,הפסח

 ,כולה לאוסרה מחמירין ממה משהו אלא תכפל לא אפילו ,בתור ותכפלה הפסח בתוך שאפית מצה (טז סעיף 273
 במצה שיש פי על ואף .המצה בכל החמץ טעם תפשט שמא חוששין אחת בחתיכה במצה מחובר שהחמץ דכיון
  .)במשהו בפסח שחמץ ,בתוכה מתבטל איה ,גדו ששים

מטעם , מכל מקום אסרת כולה, שמעיקר הדין איה אוסרת אלא כדי טילה, וכאן בחטה שאפית עם המצה
 ,עיסה של הגלגול דרך הרבה במקומות וכאן כאן לאא ,החטה געה בלבד אחד במקום שלא לפי(ו "האמור לעיל סל

 ,הפסח בתוך הוא אם כולה לאוסרה יש ולפיכך ,מהחטה משהו לשם סחט שמא חשש יש ומקום מקום ובכל
 ).במשהו בפסח שחמץ

 כל מקום ראה ליומ. רדו היה מתגלגל וי, דאם פל עליה בצון, היה בתוכה בשעת אפיהל כרחךע(א שם "מ 274
  ). בתרגולתה כיון דאיסור משהו דרבן תלין לקולא שהי,ם כןת גדהמצה מותר

, )חמץ בספק לא אבל ,ודאי בחמץ אלא החמירו ולא, במשהו לאסור חכמים החמירו בפסח שבחמץ(ז "וכדלעיל ס
 ).142הערה (ותבאר לעיל ). ולא החמירו לאסור במשהו אלא בחמץ ודאי(ה "וסכ

 ). ממקום שטל החתיכה, כדי טילה אסור מדיא מאותו מצהכל מקוםומ(א שם "מ 275
 להסיר צריך אין הפסח קודם(ו "כדלעיל סל, )ולא מחומרת חמץ בפסח(כיון שכדי טילה אסר מעיקר הדין  276

 ).בלבד מקום בטילת די אפייתה לאחר בה מצאת אם ואף .בלבד מקום טילת כדי אלא ממה
ואם . מותר, בעין שאין יכולין לעמוד עליו לשערו אם ודע שהיה רובו היתר, תערב מין במיו ושפךאם ( ב"ס 277

ולכן איו בטל , טעם החטה בכדי טילה אפשר שאיו בטל ברוב,  וגם כאן).אסור, לא ודע שהיה רובו היתר
  .ת וציויםמראי מקומו. א שם"על המ,  פרי מגדים אשל אברהםוראה. מהתורה אף במין במיו

 .ו ק"ס קוטרס אחרון תמב 'סי לעילתבארו , עין טעם כעיקרב הפוסקים דעות
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  .279שהרי מחזיקין איסור מזמן לזמן) 278שיתבאר

 ואם תמצא לומר בבשר שמא נפלה , שמא חטה זו היתה במצה שבפיו,ואין להתיר מכח ספק ספיקא
 ומה ראית להתיר , שאם כן צריך אתה לאסור את המצה קודם שתתיר את הבשר.עליו לאחר שנצטנן

 שכל ספק , והמצה מותרת,שמא היתה בבשר , ולאסור המצה,הבשר ולומר שהחטה היתה במצה
 לפי שאין בו אלא ספק אחד , אי אפשר להתיר את הבשר, ואם תתיר את המצה.280דברי סופרים להקל

 ואין מקילין מספק זה בלבד כיון שהוא במקום אחד , דהיינו שמא נפלה עליו לאחר שנצטנן,להקל
  .281מזמן לזמן

 צריך אתה לאסור ,אי היתה החטה באחד מהם שהרי בוד,וכיון שאי אפשר לך להתיר שניהם
  :282שניהם

 אבל אם הוא בשר . אלא שהחטה היא שלימה, או אפילו בבשר עוף, וכל זה בבשר בהמה וחיהמה
 ואם ,283 שמא נפלה עליו לאחר שנצטנן, יש להתיר הבשר מכח ספק ספיקא,עוף והחטה היא שבורה
 ושוב אין בה ,כלה שם במעיו עד שנשברה שמא היתה כבר במעי העוף ונתע,תמצא לומר קודם לכן

  .284 וממעיו נדבקה לבשרו,איסור חמץ

 או , שאנו תולין שהחטה נפלה לתוך הבשר לאחר שנצטנן,וכיון שהבשר מותר יש להתיר גם המצה
______________ 

 אם אף לשמן כחוש בין בקיאין או שאין ועכשיו ... אסור כולו החטה של מגעה במקום שמן הוא אם( ט סעיף 278
 ).כולו לאסור יש כחוש הוא

 , דמזמן לזמן מחזקין איסורא לעילש"ר הבשר כמ אסו,אם הבשר היה מוח בקערה ואכל מתוכה (כה ק"ס א"מ 279
 יש ,שי כלי בתוך הם אפילו(ב " סלוכדלעיל .) וכלי שי אוסר בפסח,דשמא היה בקערה בשעה שעירו הבשר לתוכו

 .שצטן לפי כאן הבשר על שפלה אומרים ולכן, )אבל מחזיקין איסור מזמן לזמן במקום אחד( ט"סלו, )לאסור
 .זה מטעם להתיר את המצה ,קודםעיף הס כדלעיל 280
 קודם כבר היה וכאן עכשיו האיסור מצא כאן ואומרים ,למפרע הזה במקום איסור מחזיקין או(ב "כדלעיל סל 281

  ).ספיקא ספק קרא זה הרי אחד ספק עוד שם שכשיש לעין אלא ,ספק קרא זה ואין. לכן
 , זה לא הוי ספק.אם תמצי לומר בבשר שמא עתה פל ו, וספק הוה במצה,פק ספיקאואם אמר דהוי ס (שם א"מ 282

 ...פק ספיקא  בסלו ואפי, באיסור דרבןלו אפין וזה לא אמרי, במצה צריך אתה לאסור המצההדאם תאמר שהי
  .) הבשר והמצה אסוריםם כןוא

ית להתיר כי מה רא, ואין להתיר בו. במצה אלא בבשר' שמא לא הי, והייו שכדי להתיר את המצה יש ספק אחד
  .המצה ולאסור הבשר

, )שהרי מחזיקין איסור מזמן לזמן, ואין להתיר בו(שמא פלה אחר שצטן : וכדי להתיר את הבשר יש ספק ספיקא
  .כי מה ראית להתיר הבשר ולאסור המצה, ואין להתיר הבשר בספק ספיקא זה. בבשר אלא במצה' ושמא לא הי

 מייהו דהי, בדיקה צריכין שיהם ,איזהו ידוע שאיו וכיון(ה "תלט ס' יוכדלעיל ס, ולכן צריך אתה לאסור שיהם
 .ושם סמן, )מפקת

 בלבד זה מספק מקילין ואין ,שצטן לאחר עליו פלה שמא(כדלעיל סעיף הקודם , ואף שאין זה ספק השקול 283
  ).לזמן מזמן אחד במקום שהוא כיון

 איסור מחזיקין או אחד במקום איסור מוצאין כשאו(ב "כדלעיל סל, מכל מקום מצטרף הוא לספק ספיקא
 לעין אלא ,ספק קרא זה ואין. לכן קודם כבר היה וכאן עכשיו האיסור מצא כאן ואומרים ,למפרע הזה במקום
  ).ספיקא ספק קרא זה הרי אחד ספק עוד שם שכשיש

 , קודםהשהים תמצי לומר  וא,ן שמא עתה פל לתרגול בצו,פק ספיקאהתרגול יש להתיר מכח ס(א שם "מ 284
  ).שמא תעכלה

 זו והרי ,ששתברה עד העכול בה ששלט יכר הרי ,שבורה היא אם ... בזפק שמצאת החטה ואותה (ב"סס כדלקמןו
 וכאן שאיו יודעים שהיתה .)אוסרת שאיה לומר צריך ואין ,לבערה צריך ואין ,ממה חמץ איסור ופקע ,כפרש

 ".ששברה עד במעיו שם ותעכלה העוף במעי כבר היתה שמא"פ ספק "עכיש , כבר במעי העוף
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רק שיסיר כדי . 285 שכל ספק דברי סופרים להקל, ולפיכך שניהם מותרים,שנתעכלה כבר במעיו
  .286נטילה מהמצה

 וכל ספק ספיקא מועיל אפילו , כיון שיש בו ספק ספיקא,287ין צריך להסיר כלוםאבל מהבשר א
  :288באיסור של תורה

   בבארושנמצאומי הגעלה חטה 

 וירדו לבור בתוך , ושפכו מי הגעלה המחומצים, קודם הפסח289 אם הגעילו יורה מחומצתמו
 שלא אמרו כן אלא . שחמץ בפסח אינו אוסר בצונן292 אף להאומרים,291 נאסרו המים שבבור,290הפסח

______________ 
  ).ראה לי דהמצה מותרת גם כן( שם א"מ 285

ספק דברי "לכן יש להתיר גם את המצה מטעם , והייו שגם בלעדי המצה יש להתיר את הבשר מטעם ספק ספיקא
 החטה היתה שלא להקל תולין ,פריםסו מדברי אלא איו משהו שאיסור כיון(ג "וכדלעיל סמ, "סופרים להקל

 ).מותרים ושיהם ,שצטן לאחר הבשר בתוך אלא ,המצה בתוך מעולם
 מקום ומכל(ג " וכדלעיל סמ.)ומכל מקום כדי טילה אסור מדיא מאותה מצה ממקום שטל החתיכה( שם א"מ 286

 ).קטה ההחתיכ ממה שפרס מקום באותו הגדולה מצה מחתיכת מקום טילת כדי להסיר צריך
 להסיר צריך ,צלי בשר בשאר או ,צלויה בתרגולת בפסח בקועה חטה מצאת אם(ט " אף דאסרין לקמן סהייו 287

 ופליטתה וכחושה קטה היא שהחטה ,קליפה מכדי יותר אוסרת איה הסתם ומן ,הדעת אומד לפי פעפועה מקום
 .מכל מקום כאן אין צריך להסיר אפילו כדי קליפה, )מועטת

אפילו ,  מתירים ספק ספיקא בכל מקום ...ספיקות אם היה כאן איסור כלל' אם היו ב (ט"ס קי 'סי ד"יו א"רמ 288
  .)באיסור דאורייתא וגופו של איסור

מכל מקום יש להתירו מטעם , שאף שבליעת טעם החטה בכדי קליפה של הבשר הוא איסור של תורה, וכך גם כאן
  .ספק ספיקא

 מקום ומכל (ח"ס לעילכד, יש להחמיר לכתחלה להשהותם עד אחר הפסח, חטים עצמםאף שבספק ספיקא שעל הו
 ישהה אלא ,בפסח מהם לאכול ספיקא הספק על לסמוך לו אין ,לפסח אחרים חטים למצוא בקל לו אפשר אם

  .)בשהייתן הפסד לו שאין מאחר ,הפסח לאחר עד אותם
. תר בליעת טעם החטה בשיעור כדי קליפה של הבשרכי אם בהי, מכל מקום כאן לא מדובר בהיתר החטה עצמה

 .יש להתיר אפילו כדי קליפתו, וכיון שאי אפשר בקל להשהות את הבשר המבושל עד לאחר הפסח
 ,ב בפסחו ואסרו המים לשא, וכששפכו המים מוחמצין ירדו לבאר,תמעשה שהגעילו יורה מוחמצ(רפו ' רוקח סי 289

אם הגעילו יורה  (ג"סי ע"ושו טור .פסח' ובהגהות מיימויות סוף הל, תקסח רמז מרדכיהובא ב). שחמץ במשהו
  .)אסור לשתות מימיו בפסח, לבור בתוך הפסח) המחומצים( וירדו המים ,מחומצת בת יומא

 ושוב , דאי קודם הפסח חמץ מתבטל הוא בששים,משמע דבירדו לבור בתוך ימי הפסח מיירי(ה מעשה "י ד"ב 290
ואפשר שרביו מפרש שגעלה ... על כרחך כשהגעילו היורה היה קודם פסח (ח "גהת מהרלה). איו חוזר ויעור

הגהה בדרכי ). ואסרו אותן מים את המים שבבור במשהו, אבל המים ירדו לבור בפסח, היורה קודם זמן האיסור
 אין מגעילין דהא, אבל מכל מקום ההגעלה היתה קודם הפסח, פירוש שהמים ירדו לבור בתוך הפסח(משה הארוך 
  )).רכי משהד(ומיירי קודם זמן איסורו (ק כו "א ס"מ). בתוך הפסח

*  
כמבואר , ואזיל לשיטתו שמתיר להגעיל בתוך הפסח, ובאמת אפשר שהרוקח מיירי אף כשהגעילו בתוך הפסח

ז " תב סט'ותבארה שיטה זו לעיל סי). וכל הכלים שמגעיל אגב דטרידי למיפלט חמיצי ולא בלעי(ר ' ברוקח סי
 הן ולא, מהם הפלט מהגיעול כלום בולעים אין ,בהם הבלוע הגיעול לפלוט טרודים שהכלים זמן שכל(ט "וסי

  ).מותר להגעיל כלים אף בתוך הפסח ... לבלוע כח בהם אין לפלוט טרדתם שמחמת, היורה מן הפלט מהגיעול
 ידי על אלא להגעלה תקה שאין כיון, ראשוהה סברא לפי(כ - ט"כדלעיל שם סי, ל כדעה זו"אמם אן לא קיי

  ...כלי שום להכשיר אין ... במשהו אסור שהחמץ ו"ט מליל כן אם, לפגם טעם ותן היתר ידי על או, 'בס ביטול
  ).הראשוה כסברא העיקר הלכה פסק ולעין

 .ושפכו המים לבור בתוך הפסח, שהגעיל קודם הפסח, ולכן בהכרח לפרש הלכה זו
, לכתחלה מהם להות שאסור, החוצה שביורה הרותחין ישפוך הכלים הגעלת גמר ולאחר(ו "תב ס' יל סיכדלע 291

  ).בהם מעורב הכלים פליטת שגיעול לפי
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 אבל כאן המים המחומצין הן מעורבין , שאין טעמו נפלט בצונן,כשהסיר ממשות החמץ מהצונן
  .כיון שנתערבו בהם בתוך הפסח'  ואין מתבטלין בתוכו בס,293במימי הבור

ומכל מקום אם יש לחוש שמי הגעלה  .294מותרין' אבל אם ירדו לבור קודם הפסח ונתבטלו שם בס
 אלא . אסור לשאוב מהבור בפסח, אלא הם נקוים ועומדים למעלה, יפה במימי הבוראינן מתערבין

 שעל ידי השאיבה , לאחר שירדו לשם מי הגעלה,אם כן כבר שאב ממנו פעמים רבות קודם הפסח
  .295קודם הפסח' מתערבים יפה מי הגעלה במימי הבור ומתבטלים בהם בס

 יש להתיר , ובשל בהם תבשיל,מים בפסח ושאב ממנו ,ואם לא שאב ממנו כלום קודם הפסח
 ומי , שבודאי יש ששים במים הללו כנגד מעט מי הגעלה שנתערבו בתוכם על ידי השאיבה.התבשיל

 והרי , כיון שאין בהם חשש חימוץ אלא מחמת שהורתחו ביורה מחומצת,הגעלה אינן אוסרין במשהו

  שלוםבריד

 
) ג. (שהכלי איו בן יומו) ב. (שיש במים ששים גד הכלי) א: (אמם תבארו לעיל שם שלושה אופים בהגעלת הכלים

  .די ותן טעם בן ותן טעם של היתרשהגעילו קודם זמן איסורו על י
ים הים הראשוי האופות מהם היא רק לכתחלה, ל"בשהרי זה (מטעם המבואר לעיל שם , החומרה שלא לה

ולכן גם כאן האיסור ). אם יהה מהרותחין מהרותחין שהאיסור תבטל בהם, כמבטל איסור בתוך ההיתר בידים
 הגעלה מי ירדו אם אף ,יומא בת היתה לא אם(כדלקמן בסוף הסעיף , הוא רק לכתחלה כשעדיין לא פלו לבור

 הגעלה מי שפלוומכל מקום קודם  ... בפסח מהבור לשתות מותר ,כגדם ששים הבור במי ואין ,הפסח בתוך לבור
  ).הגעלה במי להשתמש אסור הבור מי לתוך
שהרי כל טעם היתר ,  הדין לשתות מים אלושלפי מהגיו יש איסור מעיקר, ל"כ כאן מיירי באופן השלישי ה"משא

' וכבר תבאר לעיל סי). הם ותן טעם בן ותן טעם של היתרב יש(הוא כדלקמן בהמשך הסעיף , הגעלת הכלים
 אבל  ...בחלב בשר ... אלא ,היתר של טעם ותן בן טעם ותן התירו שלא ,ואומרים זה על חולקין ויש(ה "תמז סמ

 ... איסורו זמן כשמגיע מקום מכל ,היתר של עדיין הוא הפסח שקודם פי על אף ,חמץ לש טעם ותן בן טעם ותן
  ).האחרוה כסברא לכתחלה להחמיר יש הלכה ולעין ... אסר הוא שמאליו

 דהייו, איסור לכלל שיבא קודם היתר של טעם ותי 'ג כאן יש(ג "תב סי' תבאר לעיל סי, ומה שמועלת הגעלה זו
 מן שפלט חמץ של קלוש טעם  ...איסורו זמן כשיגיע אף ואסר חוזר איו ולפיכך. איסורו זמן שיגיע קודם
  ).התבשיל לתוך בפסח ויפלוט כשיחזור כלל טעם חשוב איו, בכלים ובלע וחוזר, היורה מן או, הכלים

ולכן אם . ר הדיןהם אסורים לפי מהגיו אף מעיק, ותי טעם של היתר' שהם רק ב, כ מי ההגעלה עצמם"משא
  .אסור לשאוב מהם, פלו לבור בתוך הפסח

 .)בצון אוסר איו מקום מכל ,במשהו בפסח שחמץ פי על ףא (ט"סכ לעיל 292
 .מפי שהמים המחומצין תערבו במימי הבור ועשין גוש אחד(ה מעשה "ח ד" ב.)בשביל שתערבו (ג"סי א"רמ 293

 ,רושפי (כח ק"ס א"מ ). אין ותין בהם טעם, וכיון שהמים צוין, דאין לחוש אלא לטעמו,ואיו דומה ללחם חמץ
 .ק מה"י ס" ח.) הכא אסור בשביל שתערבו,אף להמתירין צון

 ושוב , דאי קודם הפסח חמץ מתבטל הוא בששים,משמע דבירדו לבור בתוך ימי הפסח מיירי(ה מעשה "י ד"ב 294
 דאם לא כן ,ומה שכתב בתוך הפסח (ג"סי ח"פר .)ששיםבטל בדקודם פסח הוי  (כז ק"ס א"מ). איו חוזר ויעור

  .) ואפילו לכתחילה מותר, מאחר שתבטל קודם פסח ברוב איו חוזר ועור ...הרי תבטל ואיו חוזר ועור
 בתוך לאכלו מותר...  ' בסהפסח קודם ותבטל ,בללין שהן בלח לח בהיתר שתערב חמץ(ב "תמז סכ' וכדלעיל סי

 ויעור חוזר ואיו ,כלל בעולם שאיו כמי הוא הרי ,בתוכו ותבטל ההיתר בגוף בלול האיסור שגוף יוןדכ .הפסח
 ).בפסח

 דהמים המחומצים שארו , קודם לפסחלו אפי, בדיעבדלו דכאן לפעמים אסור אפי ראהד"ולע (יח ק"ס ז"ט 295
 אלא אם כבר שאבו משם כמה ...ם בעין לו הי וכא, הם קוו וקיימוה מכל מקום אף כי תערבו קצת למעל,למעלה

  .)ד" אבל תוך הפסח אין חילוק כלע.מתבטל קודם פסח... פעמים קודם 
  ".התבשיל להתיר יש ,תבשיל בהם ובשל ,בפסח מים ממו שאב"שאפילו אם , ואף שיתבאר לקמן בסמוך
 מי יפה מתערבים השאיבה ייד שעל", כ כאן שרוצה לשאוב בפסח"משא. כדלקמן שם, הייו דוקא להתיר בדיעבד

 .זה איו יכול לעשות בתוך הפסח, "'בס בהם ומתבטלים הבור במימי הגעלה
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  .)297ז"תמ' עיין סי (296יש בהם נותן טעם בן נותן טעם של היתר

 אף , אבל אם לא היתה בת יומא. מבליעת חמץ בשעה שהגעילוה298וכל זה כשהיורה היתה בת יומא
 אף , מותר לשתות מהבור בפסח, ואין במי הבור ששים כנגדם,אם ירדו מי הגעלה לבור בתוך הפסח

 הרי החמץ הבלוע בה , דכיון שהיורה לא היתה בת יומא.אם לא נתערבו יפה מי ההגעלה במי הבור
 299 וכל נותן טעם לפגם שנעשה קודם הפסח אינו חוזר וניער בפסח,ותן טעם לפגם במי הגעלהנ
 אף שהחמץ היה ,ומכל מקום קודם שנפלו מי הגעלה לתוך מי הבור אסור להשתמש במי הגעלה(

  ):300ב" מטעם שנתבאר בסימן תנ,נותן טעם לפגם בהם

 אף ,301 מהבאר כל ימי הפסח אסור לשאוב עוד מים, אם נמצאת חטה בקועה בבאר בפסחמז
 שמכל מקום יש לחוש שמא נשרית שם חטה מעת , שחמץ בפסח אינו אוסר בצונן302להאומרים

______________ 
, מכל מקום אין להשתמש באותן מים לכתחלה, ג דהוי גם כן ותן טעם בר ותן טעם דהתירא"אע (מד ק"ס י"ח 296

  .) למיכלה בפסחדהוי כדיעבד אי אסרין, ולא דמי לתבשיל. כיון דאפשר למצוא בקל מים אחרים
מכל מקום בזה לא . לאסור בזה אפילו פלו לבור קודם הפסח ובטלו בששים, ח"י שם מביא את דברי הב"ואף שבח

  ).מותרין 'בס שם ותבטלו הפסח קודם לבור ירדו אם(כדלעיל , ח"ל כהב"קיי
 ועומדים קוים געלההה שמי, דהייו שקודם הפסח לא שאבו מהם כלום, אבל אם לא תבטלו בששים קודם הפסח

ולהתיר התבשיל , לאסור המים, י"ל בזה כדברי הח"קיי,  ותבטלו בתוך הפסח על ידי השאיבה,ל"כ למעלה
 .שתבשל בו

 ,'בס הוא מתבטל אלא  ...במשהו אוסר איו ,אחרים במאכלים זה השומן תערב הפסח בתוך אם (ה"סמ סוף 297
מי הגעלה אין ... יש להתיר התבשיל "ולכן גם כאן . )ביטול וםש בלא לאכלו מותר הראשוה סברא שלפי כיון

  ".אוסרין במשהו
*  
 להתיר יש ,תבשיל בהם ובשל ,בפסח מים ממו ושאב", ולכאורה צריך להיות הדין כן גם אם פלו לבור בתוך הפסח

  ".התבשיל
שאב "ולא תערבו עד ש, אלא אם כן פלו לבור קודם הפסח, שלא התירו בזה, אמם מהמשך הדברים כאן ראה

  ".ממו מים בפסח
כיון שהגעילו , אף המי הגעלה עצמן מותרין בפסח, אבל אם איה בת יומה(ק מג "י ס"ח). בת יומה(ע שם "שו 298

 ).קודם פסח והם אים בי יומן
 חוזר יווא ... הפסח בתוך לאכלו מותר ,לפגם טעם ותן שהוא...  בהיתר שתערב חמץ (ב"סכ תמז 'סי כדלעיל 299

 .)בפסח ויעור חוזר איו ,הפסח קודם שעשה לפגם טעם ותן שכל (ז"וסמ, )בפסח ויעור
 שגיעול לפי, לכתחלה מהם להות שאסור, החוצה שביורה הרותחין ישפוך הכלים הגעלת גמר ולאחר (ו סעיף 300

 .)291הערה (ותבאר לעיל ). בהם מעורב הכלים פליטת
אף על פי שכתב שהחטה איה ותת , ולדעת הטור שהחטה מחמצת במים צוים (דיא ולעין ה"ד ב"סי ח"פר 301

אבל אם שרה ,  הי מילי אם הסירו החטה או החמץ מן המים בתוך מעת לעת שפלה לשם,טעם במים צוים
 כההיא ארבא ,ה ודאי מחמצת במים צויןחט( הטור דעת לפי ,) יש לו דין כבוש הרי הוא כמבושל,במים מעת לעת
 אלא ראה להתיר מהאי . ועוד דתיא בתוספתא שרה חטין ושעורים במים והחמיצו אסורות,דטבעה בחישתא

  ). כיון שהמים צוין אין החטה ותת בהם טעם,טעמא
  .אסור לשאוב מים מהבאר, ולכן אם מצאה חטה בבאר בפסח

הרי בטל טעם , כ אם מצאו קודם הפסח"משא. שהחמץ אוסר במשהו, "בפסח ... אם מצאת"ומדייק רביו וכותב 
  .החטה בששים

 טעם ותים שעורים (ט"סי תמז 'סי לעילכד, כ השעורה ותת טעם לפגם במים"משא". חטה"ועוד מדייק וכותב 
 .ח"תמז ס' סיכדלעיל ,  ויש אומרים שותן טעם לפגם איו אוסר בפסח.)אותם מבאישין שהן ,במים לפגם

 .)בצון אוסר איו מקום מכל ,במשהו בפסח שחמץ פי על ףא (כט סעיף 302
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  .303לעת

 שאי אפשר למצוא מים אחרים , אם הוא שעת הדחק,פ שנתרככה" אע,אבל אם אין החטה בקועה
 כמו ,ן בפסח אף במקומות שנוהגין להחמיר בצונ, יש להתיר מכח ספק ספיקא,אלא על ידי הדחק
  .304שנתבאר למעלה

 והוא מקום , אפילו אם ידוע שלא נשתהה שם מעת לעת, בבאר306 או עיסה305ואם נמצאת פרוסת לחם
 אפילו נמצאו קודם הפסח ,307 אלא על ידי סינון, אין להשתמש במי הבאר,שלא נהגו להחמיר בצונן

  :308כמו שנתבאר למעלה

מבארות של ישראל שלא נזהר בהן מחמץ כל  או , מי שרוצה לשאוב בפסח מבארות של נכריםמח
 אבל מעיקר הדין אין מחזיקין איסור .309 טוב שיסנן המים בבגד נקי בכל פעם ששואב,השנה
  :310מספק

______________ 
 ).גם כן אסור מדיא, אם יש לספק ששרה מעת לעת( יט ק"ס א"מ 303
 ואם ,לעת מעת תוך שם פלה שמא ,ספיקא ספק מכח מרובה הפסד שם יש אם שבחבית מה להתיר יש(א "מס 304

  .)לעת מעת תוך עד תרככה אל שמא,לכן קודם פלה לומר תמצא
  :משי טעמים, ומכל מקום לא התירו כאן אלא בהפסד מרובה

 שם אין אם ,לדבריהם לחוש ויש ... זה על חולקין ויש(ג "כדלעיל סל, גם לעיל שם לא התירו אלא בהפסד מרובה) א(
אוסר , "תרככה עד עתהשמא לא "ז שאיו מחשיב הספק של "והרי הט).  יום טובשמחת מיעת ולא מרובה הפסד
  . גם כאן

 ואומרים זה על חולקין ויש(ל - ט"כדלעיל סכ, לא התירו אלא בהפסד מרובה, גם שרה בצון פחות ממעת לעת) ב(
 אלא ,לשות אין להחמיר שהגו במקום מקום ומכל .הראשוה כסברא והעיקר  ...משהו ומבליע מפליט שהצון

  ).קהדח שעת או מרובה הפסד שם יש כן אם
 ).202 לעיל הערה –סיכום הלכה זו 

ולעיל , )עיסה או לחם פרוסת(ט "וכן הוא לעיל סכ). ק קי"שער הציון ס(כ ככר שלם אין חוששים שתפרר "משא 305
 ).פרוסת פת שפל ליין(ק כד "תמז ס' סי

  ).שסין אחר ,ולמעלה משש פסח בערב לשתותן מותר  ...צוין למים שפלה חמץ עיסת( ט"סיתמז ' כדלעיל סי 306
 לפי שהפרוסה , ראה לי שאסורים המים, אף אם לא שרית במים מעת לעת,בפרוסת חמץאבל  (שם ח"פר 307

בעין שיש לחוש ... דאוסרין אם מצא חמץ בבאר (ק מה "י ס" ח.)מתפררת פירורין דקין בתכלית ומסין במים
 ).לפירורין

 קודם משם והסירה הפסח קודם פלה אפילו ,עיסה או לחם פרוסת לתוכם פלה אם מקום מכלו( כט סעיף 308
 לחוש ויש ,להתפרר עשויין והעיסה שהלחם לפי .הפסח קודם סים כן אם אלא ,בפסח לשתותם אסור ,הפסח
 קודם משם שטלה פ"אע ,צון ליין שפל פת פרוסת(ד "סכ תמז 'סי ולעיל ,)המים בתוך פרורין שארו שמא
 עד היין את סיו לא אם ולפיכך. היין בתוך ושארו דקין פירורין ממו תפררו שמא לחוש יש מקום מכל ,הפסח
 .ושם סמן, )בפסח היין לתוך הפירורין טעם פלט הרי ,הפסח שכס

 הובא ).מץכדי שלא יהא בהן שום גרעין של ח, ויסן את המים (לב 'ע סוף, המצות דלישת מים 'הל ל"מהרי 309
 ובפרט בארות ,י מולן שכון למי שמשתמש מבארות בפסח שאין זהרין מהם כל השה"כתב מהר (תשז 'סי אגורב

 .הסימן סוף י"בוב, ) שיש לסן המים בבגד קי בכל פעם ששואב, שיש לחוש שמא יש חמץ בבור,של עובדי כוכבים
  .ט ק"ס תה 'סי א"מ וב.מה ק"ס י"חוב

  ).וקי לבן בבגד השאיבה בשעת המים לסן והגין(ט " תה ס'וכן הוא לעיל סי
ומכל מקום יש מהדרים גם בזמיו לסן במטלית את המים היוצאים . כ בברזים שלו אין כל כך חשש זה"משא

  .מהברז
 בע בבגד לסו ליזהר צריך ,הפסח תוך בין הפסח קודם בין ,וכשמסו(ה "תמז סכ' ראה לעיל סי, ובעין הסיון

 ).הבגד קבי תוך לעבור דק פירור שום יוכל שלא ,קצת
  .)הערה קח(ושם סמן , ט"סי תכט 'סי לעיל גם וראה .ו ק"ס תה 'סי י"ח 310
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   בבשרהחטה שנמצא

 וגם הבשר הוא מנוגב , אם החטה היא מנוגבת. בשר חי שנמצא עליו חטה בקועה קודם מליחתומט
  .311ן צריך אפילו הדחה אי,במקום שנגעה בו החטה

 ודי לו .312 צריך להדיח הבשר במקום שנגעה בו החטה,אבל אם אחד מהם לח קצת במקום נגיעתן
ואם נמצאת עליו חטה לאחר שהודח קודם המליחה  .בהדחה שמדיחו קודם המליחה להכשירו מדמו

 ואין לו לסמוך על ההדחה שמדיחו . במקום שנגעה בו החטה313צריך לחזור ולהדיחו קודם המליחה
 אם , שצריך להעבירו מהבשר על ידי הדחה, לפי שאותו משהו לחלוחית שנגע בחטה,ר המליחהאח

  .314 הרי הוא נבלע בבשר על ידי המליחה,לא יעבירנו קודם המליחה

 כיון שאין בו במקום החטה אלא קצת , די לו בהדחה,315ואף במקומות שנוהגין להחמיר בצונן בפסח
 שאז ,318 והחמץ הוא נשרה בתוך הרוטב,317רוטב הרבהשיש שם כ ולא החמירו אלא .316לחלוחית

  :319 והרוטב מבליע אותו טעם משהו בתוך ההיתר,נפלט טעם משהו מהחמץ לתוך הרוטב

 322 צריך ליטול ממנו כדי קליפה,321 בעוד שהמלח עליו, נמצאת עליו החטה לאחר שנמלח320 ואםנ
______________ 

 או ,דמסתמא ודאי לא בעי הדחה אלא היכא דהבשר לח (העיטור בעל ש"ומ ה"ד א"ס צא 'סי ד"ביו ]ח"[ב( 311
  .א ק"ס שם ך"שובא ב ה.) לא בעי הדחה, אבל שיהם יבשים,הגביה לחה
 להוציאן מותר ומקרה עראי דרך מקום ומכל(ב "תא ס' כדלעיל סי, אבל לכתחלה יש להחמיר. והייו בדיעבד

 שמשתמש קודם היטיב הכלי את להדיח שיזהר רק. יבש ובין לח בין, צון דבר בהן ולהשתמש שהציען ממקום
  ).בעין בו דבוק חמץ משהו שום יהיה שלא, בו

 ).הערה יד(ותבאר לעיל שם . בש ביבש צריך ליזהר לכתחלה להדיח את הכלי היטב קודם שמשתמש בוכי גם י
חטה  אם מצאת (ד"סי ע"שו ).מצאת חטה בתרגולת קודם מליחה די בשטיפה (א ,מז ה"ח ה תיב ירוחם רבו 312

 .)די בשטיפה, מבוקעת בתרגולת קודם מליחה
ואם כן מובן שמיירי אחרי שכבר עשתה השטיפה שקודם , שטיפה צריכושה( שם ע"ושו ירוחם רבו משמעות 313

 .א ,טז יהושע חדות וראה ).המליחה
 .כדלקמן סעיף הבא 314
 .)הדחק שעת או מרובה הפסד שם יש כן אם אלא ,לשות אין להחמיר שהגו במקום (ל"ס כדלעיל 315
 ,ממים לח באווז מורסן שפשפו אם(ה "ה סתס' כדלעיל סי, כ אם שפשפו אסר הבשר"משא, הייו כשלא שפשפו 316

 שיש בקבים כס שהמורסן מפי ,בפסח לאכלו אסור ,מעורו כשהופשט בין בעורו בעודו בין ,צון שהוא פ"אע
 ).באווז המורסן טעם בלע והבקעים הקבים ודרך ,צד בכל בקעים יש בבשר וגם ,בעורו

שהרי אם אין בו ; "בלי רוטב הרבה" ומפרש רביו דהייו .)אוסרדצון בלי רוטב לכולי עלמא איו  (כט ק"ס א"מ 317
 ".צריך אין הדחה אפילו"ש, תבאר לעיל בתחלת הסעיף, רוטב כלל

  .)אלא על ידי שריה קצת, בצון איו מבליע אליבא דכולי עלמא (מו ק"ס י"ח 318
 אסר לא ,בעלמא העברה דרך יתרהה על עבר שהאיסור כאן אבל ... כששרה אלא החמירו לא (ח"ס לקמןוכן הוא 
 .)הכל לדברי בצון כלל

 כששרה אלא החמירו לא ,בצון בפסח המחמירין(ח "וכלדקמן ס, הייו אם האיסור וההיתר שרו ביחד ברוטב 319
  ).צון רוטב בתוך וההיתר האיסור ששרה או ,צון איסור בתוך ההיתר ששרה או ,צון היתר בתוך האיסור

  :ד- "שלפיו ס,  הלכות חטה בקועה שמצא בבשר שמלחסיכום פרטי 320
  )."ס(צריך ליטול מהבשר כדי קליפה במקום מגעה , אם החטה היתה על הבשר בשעה שמלח) א(
  )."ס(צריך ליטול מכל הבשר כדי קליפה , אם יש להסתפק באיזה מקום געה) ב(
  ).ד"ס(כולן צריכות קליפה מעיקר הדין , חתיכותויש חשש שגעה בכל ה, אם מצאה החטה על הבשר מבחוץ) ג(
  ).ד"ס(דוקא אם מצאה בתוך הפסח , כולן צריכות קליפה מספק, אם געה באחת ואין ידוע איזו היא) ד(
ואם אין הפסד מרובה יש , ומפעפע בכולו, מפטם את הציר שבלע בכדי קליפה, יש אומרים שאם הבשר שמן) ה(

  ).א"ס(לחוש לסברה זו 
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אבל אם יש  .צאת בו אם ידוע בבירור שלא נגעה בו אלא במקום שנמ,במקום מגעה של החטה
  .323 צריך ליטול כדי קליפה מכולו,להסתפק שמא נגעה בו במקום אחר

 ומן הסתם ,324 שהרי מחזיקין איסור מזמן לזמן,לפי שמן הסתם כבר היתה עליו החטה בשעה שמלחו
 והציר שהפליט מהחטה נבלע , ודרך המלח להפליט ציר מדבר המלוח,325נפל קצת מלח גם על החטה

  שלוםבריד

 
ואם אין הפסד מרובה יש . ואסרה כל החתיכה, שאין בקיאין בין כחוש לשמן, ולדידן כן הוא אף בבשר כחוש) ו(

  ).א"ס(לחוש לסברה זו 
  ).ב"ס(לפעפע מחתיכה לחתיכה , שאין כח בציר זה המפוטם, שאר החתיכות שמלחו יחד מותרות) ז(
. ואסרות כל החתיכות שמלחו יחד,  מחתיכה לחתיכהשאף בציר החטה מחמירים לומר שמפעפע, ויש אומרים) ח(

  ).ג"ס(ואם אין הפסד כלל יש לחוש לדבריהם 
  ).ד"ס(שאין להתירה אלא בהפסד מרובה , דין כל החתיכות כחתיכה שגע בה, אם יש ספק באיזו חתיכה גע) ט(
  ).ו"ס(ככל הדברים האמורים הוא גם בחטה שמצאה על הדגים ) י(

ולא היתה עליו בשעת , בודאי עכשיו פלה אליו"ש, ה"יתבאר לקמן ס,  שהודח מעליו המלחכ אחר"משא 321
 ".מליחתו

חותך מקום פעפועו לפי אומד , מצא על בשר מלוח או צלי או מצה רותחת (ב י"סוס השלם ביראים ממיץ א"רה 322
מצאת חטה על בשר מלוח או על ץ ואם "ר אליעזר ממי"וכן כתב ה (כה 'סי ב"פ ש"רא .)הדעת ורבוי החמץ ודיו

 שאם מצאת ,ר אליעזר ממיץ"כ ה"וכ( טור .) חותך מקום פעפועו לפי אומד הדעת,בשר צלי או בתוך מצה רותחת
  ). חותך מקום פעפועו לפי אומד הדעת,או צלי או על מצה רותחתחטה על בשר מליח 

  . אם סגי בכדי קליפה או צריך כדי טילהולא פירשו". מקום פעפועו לפי אומד הדעת"הרי כתבו באופן סתמי 
  .) ואפילו כדי טילה...דהא צריך שייח כדי קליפה  (ה עד שמגיע לגיד"ד ב, חולין צוב' שכן כתבו התוס

 וכן כתב הרב רבי שמואל . אין אוסר אלא כדי קליפה,אם מצא חטה על בשר מלוח (תקב רמז מרדכיאבל ב
 דחטה בתרגולת מלוחה אין ,י ברבי אברהם" שקיבל מרבו ר,ש"למה מדרו בשם רבו הקדוש רביו ש,א"מפלמיז

אם  (ד"סי ע"בשו 'הא דעה .)ל איו אוסר אלא כדי קליפה"ם ז" מצאתי כתוב דמהר...אוסר אלא כדי קליפה 
  .)די בקליפה,  אחר מליחה...מצאת חטה מבוקעת בתרגולת 

ומיהו יראה . כיון שלא מציו מפורש בו קליפה, צלי בעי טילהל (כד'  סיז"חולין פש "בראשכן היא מסקת הדברים 
  .)ודי בקליפה, שאין צריך להחמיר ברותח דמליחה

מפליט ... מליח (ט "וס, )פל על הצלי שאצל האש איו אוסר אלא כדי טילה(ד "קה ס' ד סי"ע יו"וכן פסק בשו
  ).לאסור כדי קליפה

ולעין אפיה וצליה , )צריך ליטול ממו כדי קליפה... חטה לאחר שמלח מצאת עליו ה(וכן פסק כאן לעין מלוח 
 מקום אלא אוסר איו ,בו סולדת שהיד חם מצה בככר שגע בו סולדת שהיד חמץ ככר(ה "תמז ס' פסק לעיל סי

 ותבאר לעיל שם ).אגודל כרוחב בעומק אותה ויסיר החמץ בו שגע המקום את מהמצה שיסיר דהייו ,מגעו
  ).ח- ערות זה(

פסק לקמן ס םגולת צלויה ... חטה (ט "אמה אוסרת יותר מכדי קליפה... בתרה ). איו שאף בצלי אידהיי
 ).378הערה (ויתבאר לקמן שם . אוסרת יותר מכדי קליפה

 שאר על או ,מבחוץ התרגולת על שמצאת כגון ,החתיכות בשאר גם געה שמא להסתפק יש אם (ד"ס כדלקמן 323
שאם יש ספק שמא געה ,  וכן הוא גם כאן באותה חתיכה עצמה.)הדין מעיקר קליפה צריכות כולן הרי ,בשר

  .צריך ליטול כדי קליפה מכולו, במקום אחר שבאותה חתיכה
 ).355והערה (ד "כדלקמן ס, אפילו מצאה קודם הפסח, ואסר מעיקר הדין

 .)אחד במקום לזמן מזמן איסור מחזיקין אבל (ט"סל כדלעיל 324
' כמבואר לקמן סי, והא דכתבו הפוסקים דין חטה שמצאת בתרגולת מלוחה דאוסר (ו ק"ס תמז 'סי י"ח 325

, ו כתבתי"ק וי"ז ס"תמ' בסי' ועי( מז ק"ס וכאן, צריך לומר דמיירי שגם החטה מלחה עם התרגולת. ז"תס
  ).והכא מיירי שגם החטה מלח עם התרגולת. דטהור מלוח וטמא תפל גם בפסח יש להתיר

 ...מותרת בהדחה בלא קליפה , אם הכשירה מלוחה והטריפה תפלה(ג "ע ס' ד סי"ע יו"הדעות בשו' והוא תלוי בב
וכן ,  הראשוהבתורת חטאת פסק לגמרי כסברא(ק לז "ובשארית יהודה שם ס). ויש מי שאוסר בוגעים זה בזה

  .אות ב, ר הזקן שם"וראה פסקי אדמו). וכתב הפרי חדש שכן עיקר. ל"כתב רש
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  :326 לפי שהוא כרותח,עה של החטהבבשר במקום מג

 הרי כל , במקום מגעה של החטה327 אבל אם הוא שמן. במה דברים אמורים כשהבשר הוא כחושנא
 לפי ששמנונית .328 אפילו להשהותה או למוכרה לנכרי,אותה החתיכה שנמצאת החטה עליה אסורה

ע ומתפשט ונבלע  ואזי הוא מפעפ, ונעשה כאלו הוא עצמו שמן,הבשר מפטם את הציר הנבלע בו
  . שכן דרך השומן לפעפע כשהוא רותח והציר הוא כרותח,329בכל אותה החתיכה

  שלוםבריד

 
 ".מן הסתם פל קצת מלח גם על החטה"ולכן פירשו כאן דמיירי ש

 כח כל הרי שעליו המלח כח ידי על מהמליח יוצא שהוא כיון ,חריף דבר הוא שהציר (ט"סכ תמז 'סי כדלעיל 326
 . מראי מקומות וציויםוראה .)ח- הערות רמז(ושם סמן , )גמור חכרות ודיו ,בציר המלח

' ולעיל סי, ס"וס, ג- א"שתבארו לפיו ס, ולכלי, ומחתיכה לחתיכה, סיכום דיי בליעת דבר שמן בכל החתיכה 327
א סז"תצד סט' ולקמן סי, ח"תסא סי' וסי, ז- ו"וסס, ז- ו"ת:  

  ).ג- ב, תסז. יח, תסא( לחתיכה מפעפע מחתיכה, טעם איסור שמן מצד עצמו) א(
, תסז. סו, תא. ו, תמז(הרי הוא מפעפע בכל אותה חתיכה , כשהיתר שמן מפטם טעם האיסור שאיו שמן שבו) ב(

  ).ס, תא. א
  ).ב, תסז(אין היתר שמן מפטמו לפעפע מחתיכה לחתיכה , והוא בלוע במאכל אחר, כשהאיסור איו שמן) ג(
  ).יח, תסא(איו מפטמו לפעפע בכל החתיכה ,  לאסור כדי קליפה שבהיתר שמןאף במקום שמחמירין) ד(
  ).טז, תצד(ובכל עביו , )ס, תסז(הייו בכל ארכו , )סז, תא( כולו  אוסר את הכלימאכל שבו שמויות) ה(
 ).טז, תצד. סו, תא. ז- ו, תא(בלוע איסור שמן ' ואפילו הי, סרו כדי קליפהוא, מאכל חםשאסר שגע ב כלי) ו(

 יכול ... בתבשיל שמצאת מבוקעת חטה(ו " סככדלעיל ,ולמכרה להשהותה שאסור ,כבישול דיה זו שלדעהכיון  328
 תמז 'סיו, )מאוד מרובה הפסד במקום אלא ,לשות ואין ,אלו במדיות המהג וכן .אוסרין ויש ... לכרי למוכרה

 חולקין יש ... התערובת כל לכרי למכור מתירין יש ,שהומ אפילו בתערובת כלום החמץ ממשות אין אם (ב- א"ס
 למכרו אסור משהו חמץ טעם לשם שפלט אלא החמץ ממשות כלום בתערובת אין דאפילו ,ואומרים זה כל על

 גדול הפסד יש כן אם אלא המהג לשות ואין .אלו במדיות והגין וכן .מיד התערובת כל שורפין אלא ,לכרי
 .))מאד(
י שם " וברש).מהדדי מפטמי טעמא מאי ,אסור כחוש בילה בשר עם שצלאו שמן שחוטה בשר( ב"רע ,עו גמרא 329
   ).הוא גם ריח ומוציא זה וחוזר ,ומפטמו לכחוש כס השמן מן שהריח(
האיסור מפעפע , ואפילו חתיכת האיסור כחושה וחתיכת היתר שצלית עמה שמיה( ה"ס קה 'סי ד"יו ע"ושו טור

  ).י דאזיל היתר ומפטם לאיסור"הטעם כתב הב(ק יד "ך שם ס"בשו). בכולה
   ). שמא הלך ומפטם להחטה ותחזור לפעפע בבשרןכשיש בשר שהוא מפעפע חיישי(ק יט "סז "ט
  ). ההיתר מפטם ליהכל מקום מ,אף על פי שהאיסור כחוש(ק ב "תמז ס' א סי"מ

*  
, גם אחרי שהההיתר השמן מפטם את האיסור, כהל שאין האיסור מפעפע מחתיכה לחתי"ואף שבכל אופן קיי
 אפילו החתיכה , רוטבל ידישאין דבר הבלוע בחתיכה יוצא ממה לבלוע באחרות אלא ע(ד שם "וכמבואר בטור יו

  ).של היתר שמיה ושומן שבה מפעפע
 כח זה בציר אין מקום מכל ,מהחטה היוצא הציר את מפטם הבשר ששמוית להאומרים שאף(ב "ה לקמן ס"וכ

  ).עצמו מצד שמן שאיו כיון ,רוטב בלא לחתיכה מחתיכה לפעפע
 כן אם אלא שמיות שתיהן אפילו ,רוטב בלא לחתיכה מחתיכה יוצא איו הבלוע שטעם(ח "תסא סי' ה לעיל סי"וכ

  ).שמן הוא עצמו האיסור
ועיל שיפעפע מחתיכה וגם הפיטום איו מ, הייו דוקא במקום שהאיסור מצד עצמו איו בלע כלל בההיתר

, ועל ידי הפיטום של בליעה זו כדי קליפה. שהאיסור מצד עצמו בלע כדי קליפה בבשר, כ כאן"משא, לחתיכה
  .מפעפע בכל חתיכת הבשר
אבל , ל דדוקא בגוף האיסור"וכתב רש(ק טז "הובא בפרישה שם ס, ד שם"ל לטור יו"כמבואר בהגהות מהרש

כל  מ,כשהחתיכה אסורה מחמת עצמה אפילו היא כחושה(ח שם "ותבאר בב). ילא סבירא לן הכ, בבליעת האיסור
 הלכך אם ההיתר אצלו שמן השומן מתערב ברוטב בלה ובלע עמו , פולטת רוטב בלהל כרחך מאחר דבעמקום
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 כיון , שאין כח בשמנונית הבשר לפטם את הציר הנבלע, ואומרים330ויש חולקין על זה
 מכל מקום אינו כרותח ממש לענין זה , ואף שהוא מלוח והמלוח דינו כרותח.שהשמנונית הוא צונן
  . וכן עיקר. את הציר הנבלע בושיהא בו כח לפטם

 שלא , יש לחוש לסברא הראשונה, ולא מניעת שמחת יום טוב331ומכל מקום אם אין הפסד מרובה
  .332 או למוכרו לנכרי, לאחר שהסיר ממנה כדי קליפה, אבל יכול להשהותו.לאכלו בפסח

אותה חתיכה  אף אם ,334ז"תמ'  כמו שנתבאר בסי,333ועכשיו שאין אנו בקיאין בין בשר כחוש לשמן
  שלוםבריד

 
 בהא קאמר , דהיכא דהאיסור אסור מחמת עצמו,ח"ל והפרישה והב"ש מהרש"כמ(ק יט "ך שם ס"ובש). בחתיכה

 בלאו הכי פולטת רוטב של ל כרחך מאחר דבע, ההיתר שהוא שמן מוליך האיסור עמו, האיסור כחושלודאפילעיל 
כ הכא שאין " משא, הלכך אם ההיתר אצלו שמן מחזיק פליטתו ומבליע בכולו, ובלאו הכי אוסר כדי טילה,איסור

  ).החתיכה אסורה מחמת עצמה אלא שבלעה איסור
  ).בתוכו הבלוע חמץ משהו טעם את טםמפ השומן(ס "וכן הוא לקמן ס

ושם , )הוא מפטם ומשמין את טעם החמץ משהו הפלט, השמוית של היתר שבמקום מגעו(ו "תמז ס' ולעיל סי
  ).הערה סח(

שטעם החמץ מהתור , והיחו עליו מאכל שמן, אלא אפילו טעם חמץ הבלוע בתור, ולא רק באיסור מחמת עצמו
 והיח שכח ואם(ו "תא סס' כדלקמן סי, אז מפטם אותו המאכל השמן ומפעפע בכולוו, בלע במאכל כדי קליפה

 תחתויות לקלוף צריך, ביתים המפסיק דבר שום בלי, החורף בית תור גבי על או, זה קטן תור בתוך חמה מצה
 כמו, הפסח בתוך אפילו, קליפה מכדי יותר אוסר איו בתור בלוע הוא שהאיסור דכיון( התור בגוף שגע המצה

  ).הערת תקפד(ושם , )אסור כולו שמן מאכל הוא ואם  ...)למעלה שתבאר
  .ח"צד ס' ר הזקן לסי"פסקי אדמו). קצו' וע. קצא- קצ' ע (וראה דובר שלום

 הי מילי, דאפילו אי אמרין הכי( קה 'סי) עצמו דעת – ג"ס לקמן ראהאבל . הטור בדעת( לטור ל"מהרשהגהות  330
 אבל במליחה לא מציו . שהרי צלו זה עם זה, וגם שיהם חמין, שחום האש מפטם מהאי להאי,יהלעין צלי
 שם ז"ט .י ק"ס שם ז"לט הכסף ובקודת ,כח ק"ס שם ך"ש .אבל רבו ש"ומ ה"ד ט"ס שם ח"בב הובא). סברא זו

 .) סברא זאתןפ לא אמרי" דבמליחה עכ,ל"דברי רש (יט ק"ס וכאן ,כו ק"ס
  . אפילו הבשר שמן, יש להתיר אותה חתיכה, הפסד מרובהשאם יש  331

אף על ,  קליפהל ידי דבהפסד מרובה יש להתיר במליחה עיש אומרים(ט "קה סוף ס' ד סי"א יו"ואף שתבאר ברמ
שאיו אלא מהג לשער ,  ויש לסמוך על זה באיסור כחוש.אפילו באיסור כחוש', גב שכבר הגו לשער כל מליחה בס

  .הרי שבאיסור שמן יש להחמיר אפילו בבשר שמן). 'לא באיסור שמן שמדיא צריך ס אבל .'בס
שאפילו הבשר שמן איו מפטם הציר , )שבהערה הקודמת(ל וסיעתו "שהעיקר כדעת מהרש, מכל מקום תבאר כאן

 .עז' ה ע. י.וראה קובץ יגדיל תורה . ולכן יש לסמוך עליו בהפסד מרובה, במליחה
 רבוואתא ה כיון דלהרב, וזה ודאי אין בו מכשול, אלא ישהו לאחר פסח,לא יאכל ממו בפסחו (כ ק"ס ז"ט 332

  .)ז"ועיקר ראה לי כמסקת הט (מח ק"ס י"ח .)גדולים ואחרוים אכלי ליה ואן לא משהין ליה
 להות מותר ,לקיימו שמותר דבר כל(ד "תמב סכ' כדלעיל סי, מתירים אף למכרן לכרי, וכיון שמתירים להשהותו

  ).האות מיי שאר או לכרי למוכרו כגון ,בפסח ממו
מכל מקום בזה , שאסור להשהותה או למכרה לכרי, לדעה הראשוה) 328ובהערה (והייו שאף שתבאר לעיל 

 .להתיר להשהותה ולמכרה לכרי', סמכין על דעה הב
 ט"וס ,)ויש לאסור בכל עין,  דאין או בקיאין איזה מיקרי כחוש או שמןש אומריםוי (ה"ס קה' ד סי"יו א"רמ 333
  ).'והגין לשער בכל מליחה בס, ולפי שאין או בקיאין בין בשר שמן לכחוש(

 על ידי החמץ את מפטם ההיתרומזה למדים אף לעין ש. טעם האיסור עצמו על ידי צלי או מליחה לעיןושם מיירי 
 .מליחה

 שאין לפי ,כחוש הוא אפילו ,כולו את לאסור חם חמץ בו שגע חם בבשר להחמיר והגין אלו ובמדיות (ז ףסעי 334
 להחמיר והגין לפיכך .מבפים שמן והוא מבחוץ כחוש ראה הבשר שלפעמים ,לשמן כחוש בין לחלק בקיאים או
  .ושם סמן, )שמוית בו ששייך דבר בכל

). עין בכל אסורה התרגולת כל הרי ,לשמיה כחושה בין מחלקין שאין אלו מדיות גולמה(ב "וכן הוא לעיל שם סכ
 מאכל הוא כן אם אלא, אסור כולו עין בכל, לשמן כחוש בין מחלקין שאין אלו מדיות ולמהג (ו"סס תא 'סי
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 אפילו אם אין החטה בקועה אלא ,שנמצאת החטה עליה היא כחושה כולה אין לאכלה בפסח
 או , כגון שהוא עני והיא חתיכה גדולה וחשובה,336 אלא אם כן יש שם הפסד מרובה.335שנתרככה

  :שאז יש להתירה לאחר שיסיר כדי קליפה ,337יום טובשיש שם מניעת שמחת 

 אף , אבל שאר החתיכות שנמלחו עמה ביחד.מה שנמצאת החטה עליה וכל זה באותה חתיכה עצנב
 , אפילו אם הן שמינות,339 כלל338 אינן נאסרות,על פי שהיו נוגעות בה ונבלע בהן הציר היוצא ממנה

  שלוםבריד

 
 בין בקיאין או שאין ועכשיו(ט "לקמן ס .)ז"תמ 'בסי שתבאר כמו בו וכיוצא מצה כגון, שמוית בו שייך שאין
 .)כולו לאסור יש כחוש הוא אם אף ,לשמן כחוש

 אף על פי , פשוט דלדידן הדין כן בתרככה,ע בזה הסעיף אם מצאת חטה מבוקעת"וש הש"ומ(ק כ "ז ס"ט 335
  .)שאיו מבוקעת
 יש ... שתרככה פ"אע ,ממש מבוקעת איה אם  ...בפסח בתבשיל שמצאת שעורה או חטה(ה "ותבאר לעיל סכ

 הפסד שם יש אם מקום ומכל. לשות ואין ,אלו במדיות פשוט המהג וכן...  חולקין ויש...  התבשיל מתירין
  ).הפסח אחר עד להשהותו או ,בהאה התערובת להתיר הראשוה סברא על לסמוך יש מרובה

סד מרובה מותר אפילו ואם יש הפ. כדלעיל בסמוך, שבכל אופן מותר להשהותו או למוכרו לכרי, כ כאן"משא
  .יוצא אם כן שתרככה יש לה דין בקועה. כדלקמן בסמוך, לאכלו

ין צלי, ט"וכן הוא לקמן סלע. 
 בזה אי וטה לפעמים להורות לפי רבוי  ...דדילמא מפעפע (צ 'סי א"רמ ת"בשו, פאדווא ם"מהר תשובת 336

 דבמקום הפסד מרובה יש להתיר ,בתשובה ל"ו ז"דם פ"וכן השיב לי מהר (ב אות לח כלל חטאת תורת .)ההפסד
 דמהגו ,ל כתוב בתשובה"ם פדאווי ז"השיב לי מוהר (יב ק"ס קה 'סי ד"יו משה דרכי .) קליפהל ידיבמליחה ע
יש אומרים דבהפסד מרובה יש להתיר במליחה על ( ט"ס שם א"רמ .) קליפה במקום הפסד מרובהל ידילהתיר ע
  ).שאיו אלא מהג לשער בששים, ער כל מליחה בששים אפילו באיסור כחושפ שכבר הגו לש"אע, ידי קליפה
ואילו או סומכים בהפסד מרובה על שיטת . א לא התיר מטעם זה בהפסד מרובה אלא באיסור כחוש"אלא שהרמ

  ).331כדלעיל הערה (להתיר אף בבשר שמן , ל וסיעתו"מהרש
  .כי בשיהם מתירים אותה חתיכה בהפסד מרובה, ה אין הפרש בין בשר שמן לכחושיוצא אם כן שלמעש

ואף בכחוש אין מתירים אלא , לומר שאף בשמן מתירים בהפסד מרובה, ומכל מקום דייק רביו לכתוב זאת פעמיים
  .בהפסד מרובה

 ).383והערה (ט "ראה לקמן ס, ולעין צלי
 ...  עשיר מידי שבת בשבתו ועי כל ימות השה שוין,ת" ידע כ,אשר שאלת מערב שבת(טו ' י מיץ סי"מהר ת"שו 337

 כבוד שבת משויהו לדין עי , וסמוך לשבת אפילו הוא עשיררב שבת או אם הוא ע,אם בא מעשה לידו והשואל עי
  .חטאת תורת הקדמת הובא ב.)ומתיר לו

). אחרים מאכלים לו שאין ם טוביו שמחת לצורך כגון ,הדחק בשעת או ,מרובה סדהפ(י "תמה ס' וראה גם לעיל סי
 יש אחרים מאכלים לו שאין יום טוב שמחת לצורך כגון הדחק בשעת או ,מרובה הפסד ובמקום(י "תמז ס' סי

 יום שמחת לצורך כגון הדחק בשעת או ,מרובה הפסד במקום דבריהם על לסמוך ויש(ח "וס, )דבריהם על לסמוך
  ).וב שאין לו מאכלים אחרים כל צרכוט

כמו ...  כי כן ראיתי מעשים הרבה , ותו לא,ומהגיו להורות לאסור אותה חתיכה לבד (יב ק"ס משה דרכי 338
ואחר שכתבתי זה ...  והרוצה להחמיר יחמיר והמיקל לא הפסיד .שהארכתי בתשובה תהלה לאל מכח כמה ראיות

 וכן הסכים בו . ואין לאסור רק אותה חתיכה,שאין לחוש לדברי המחמיריםה בתשובה "מ פאדו"כתב לי מהר
  .)י באותה תשובה"מהר

 אותה תרגולת ... כמו שכתבו ,וראה דהאוסרין לא אוסרין אלא אותה חתיכה (כח 'סי א"הרמ ת"שוש ב"והייו מ
ו אוסר אלא אותה חתיכה ולא  ומאחר שהושוו בדבר שמעין דאף למאן דמחמיר אי ... והשאר מותרות...אסורה 

 ואין לאסור אלא אותה ,דאין לחוש לדברי המחמירים, ו"י פד" ובו מהר,ו"ם פד"וכן הסכים בזה מהר... יותר 
  ).ראה ליכן . חתיכה
איי חושש כלל על שאר חתיכות מאחר שיצא היתר מפורש מפי (צ ' א סי"ת הרמ" בשופאדווא ם"מהר ותשובת

ובשום ספר , אותה החתיכה שהחטה עליה לא אסר כולה רק כדי קליפה, כים עמוש הס"קדוש הרוקח והרא
  ).מפורסם לא מצא פוסק מן הפוסקים הראשוים שאוסרים הכל
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 ששמנונית הבשר מפטם את הציר 341 לפי שאף להאומרים.340וגם אותה חתיכה היא שמינה
 כיון שאינו שמן ,פע מחתיכה לחתיכה בלא רוטב מכל מקום אין בציר זה כח לפע,היוצא מהחטה

  : ונמצא שאין בשאר החתיכות אפילו משהו מציר זה שיצא מהחטה,342מצד עצמו

  שלוםבריד

 
אבל העיקר לאסור אותה חתיכה כולה שמצאת החטה . ויש מחמירים לאסור כל מה שמלח ביחד (ד"סי א"רמ

 .) על ידי קליפה קצתולהתיר האחרות, עליה
 אלא חומרא בעלמא הוא שהחמיר , האי קליפה לאו דיא הואידון דידןראה דב (סט 'סי בימין משאת ת"שו 339

 ולא להוסיף , מפי המהג שהגו המורים,ולפיכך די לו והותר להחמיר באותה חתיכה עצמה... ע "וה ש"בהג
 לו מיקל בשאר חתיכות אפי... ובמשאת בימין (כ ק"ס ז"בט הובא .)להצריך קליפה בשאר חתיכות שמלחו עמה

  .) דהכא אף בלא קליפה שרישאת בימין המשכתב (לג ק"ס א"ובמ ,)הבלא קליפ
דוקא כשאיסורה מחמת , הא דחתיכת איסור אוסרת חברתה בגיעתה( ז"ס קה 'סי ד"יו ע"ושו טורוכמבואר ב

איו אוסרת אחרת הוגעת , אחראבל אם אין בה איסור אלא מה שבלע ממקום , כגון בילה או בשר בחלב, עצמה
  ).אפילו אם צלו יחד, בה

, בקליפה די, הפסח תוך הוא אפילו, חמץ של ברחת מהתור חמה מצה הוציא אם(ו "תא ס' ואף שתבאר לעיל סי
 מגעו מקום ליטול צריך חם מצה של בככר חמץ של ככר גע שאם פי על ואף. ברחת שגע המצה תחתוית שיקלוף
  ).בקליפה די, הרחת בתוך בלוע אלא בעין החמץ שאין כאן מקום מכל. גודל בכרוח בעובי

דכלי עדיף שאוסרת היתר , ז"ה ס"ק' ואף על גב דכתב בסי(ק לג "צד ס' ד סי"ך יו"כמבואר בש,  הייו דוקא בכלי
  ).מאחר שאין בו פליטה מגופו, דמפליט בלא רוטב... שוגע בו 

 השי מקצתה אלא הכפל במקום שלא אחרת במצה געה שתכפלה זו מצה אם(ח "תסא סי' ומה שתבאר לעיל סי
 קליפה כדי אלא מגעה במקום ליטול צריך אין בשומן משוחות שתיהן אפילו אחרת במצה געה תכפלה שלא
הערה (ותבאר לעיל שם .  היא חומרא בעלמא).ברוט בלא לחתיכה מחתיכה יוצא איו הבלוע שטעם לפי ,בלבד

100.( 
 איה אוסרת ,אם אין בה איסור אלא מה שבלעה ממקום אחר(קה ' ד סי"מהטור יו) 329הערה (כמובא לעיל  340

 , רוטבל ידי שאין דבר הבלוע בחתיכה יוצא ממה לבלוע באחרות אלא ע, ואפילו אם צלו ביחד,אחרת הוגעת בו
 לפי שאין השומן שבה מוליך עמו האיסור אלא למקום , החתיכה של היתר שמיה ושומן שבה מפעפעאפילו

  ).שהאיסור יכול לילך בטבעו
תבאר לעיל סית לפי(א "ומה שובלע הציר את מפטם הבשר ששמעשה ,בו ההוא ואזי ,שמן עצמו הוא כאלו ו 

  ).החתיכה אותה בכל ובלע ומתפשט מפעפע
ועל זה מועיל . דהייו כיון שגם האיסור מצד עצמו בלע כדי קליפה בבשר, )329הערה (עיל שם כבר תבאר ל

  .יפעפע בכל חתיכת הבשר, שאיסור זה הבלוע כדי קליפה, הפיטום
אבל , רל דדוקא בגוף האיסו"וכתב רש(ק טז "הובא בפרישה שם ס, ד שם"לטור יו ל"רשכמבואר בהגהות מה
כל  מ,כשהחתיכה אסורה מחמת עצמה אפילו היא כחושה( שם ח"בה ב"וכ). לא סבירא לן הכי, בבליעת האיסור

 הלכך אם ההיתר אצלו שמן השומן מתערב ברוטב בלה ובלע עמו , פולטת רוטב בלהל כרחך מאחר דבעמקום
 ,יכא דהאיסור אסור מחמת עצמו דה,ח"ל והפרישה והב"ש מהרש"כמ (ט]י [ק"ס שם ך"שותבאר ב). בחתיכה

 בלאו הכי ל כרחך מאחר דבע, האיסור כחוש ההיתר שהוא שמן מוליך האיסור עמולובהא קאמר לעיל דאפי
 , הלכך אם ההיתר אצלו שמן מחזיק פליטתו ומבליע בכולו, ובלאו הכי אוסר כדי טילה,פולטת רוטב של איסור

 ). שבלעה איסורכ הכא שאין החתיכה אסורה מחמת עצמה אלא"משא
 .א"ס לעיל 341
 ,חברותיה אוסרת איה אחד ממקום טעם שקבלה מחמת שאסרה חתיכה(ב , תורת הבית הקצר בית ד שער א ו 342

 השומן שאין לפי ,מפעפע שבה ושומן שמה ההיתר חתיכת היתה ואפילו ... חמות כששתיהן בהן שוגעת י"אעפ
במה דברים אמורים כשבלעה איסור . האיסור יכול להלוך בטבעו במקום שאלא ,האיסור את עמו מוליך היתר של

אבל אם בלעה מן הדברים המפעפעין בטבעם יראה לי שאוסרת חברותיה בין בצלי בין שוגעת זו , שאיו מפעפע
אפילו החתיכה של (קה ' ד סי"טור יו). בזו חם בחם שהאיסור בעצמו הבלוע מפעפע ויוצא אפילו מחתיכה לחתיכה

 לפי שאין השומן שבה מוליך עמו האיסור אלא למקום שהאיסור יכול לילך ,יה ושומן שבה מפעפעהיתר שמ
לפי שאין השומן שבה מוליך עמו האיסור אלא למקום שהאיסור עצמו יכול לילך שם (ק יט "ך שם ס"ש). בטבעו
 כיון שאין , ההיתר שמןלו אפי,דאין איסור הבלוע יוצא מחתיכה לחתיכה בלא רוטב(ק ב "תמז ס' א סי"מ). בטבעו

  ).האיסור שמן
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פ " אע, כיון שבכל איסורי תורה שנמלחו עם ההיתר, על כל זה ואומרים343 ויש חולקיןנג
 חתיכות הרבה  אפילו הן,' אף על פי כן אנו מחמירין לאסור עד ס,שהאיסור וההיתר הם כחושים

 והטעם הוא כדי שלא נצטרך להבחין ,344נוגעות זו בזו והאיסור אינו נוגע אלא באחד מהן בלבד
אפילו הן חתיכות '  שבאיסור שמן מן הדין יש להחמיר עד ס,לחלק בין איסור כחוש לאיסור שמן

חמץ  אם כן ב,345 כיון שהוא שמן מצד עצמו, לפי שהאיסור עצמו מפעפע מחתיכה לחתיכה,הרבה
פ שהוא איסור " אע, יש להחמיר לאסור כל חתיכות שנמלחו עמה יחד,'בפסח שאינו מתבטל בס

  .346כחוש

 או שימכרם 349 כשישהה אותן עד לאחר הפסח,348 אם אין שם הפסד כלל347ויש לחוש לדבריהם
  שלוםבריד

 
 עצמו שהאיסור לפי ,הרבה חתיכות הן אפילו 'ס עד להחמיר יש הדין מן שמן שבאיסור(וכן הוא לקמן סעיף הבא 

 מחתיכה יוצא איו הבלוע שטעם(ח "תסא סי' ולעיל סי, )עצמו מצד שמן שהוא כיון ,לחתיכה מחתיכה מפעפע
 ).שמן הוא עצמו האיסור כן אם אלא ,שמיות ןשתיה אפילו ,רוטב בלא לחתיכה

 , ומלחו ביחד בכלי הרבה חתיכות,מעשה שמצא חטה בפסח על חתיכה מלוחה (מו 'סי יוסף שארית ת"שו 343
 שמצאו בכלי , ואסרתי כל החתיכות שמלחו, ושאלתי,ומצא החטה על אחד מהחתיכות בהיותם יחד במלח

 ואין לו אלא מה שאסרו , לאמר ראה זה דבר חידש,החבורה לחמו עלי בזה ורבים מבי  ...בשעה שמצא החטה
ר " שהגאון מהר, ועמד והעיד, מופלג בחכמהחד זקן א,ר משה לדא" עד שבא לכאן כמהר.לו קדמויו בפירוש

 ת"שו .)ר שלמה ליברמש" וגם תלמיד אחד העיד כמו כן בשם מהר,יעקב מרגליות אסר כל החתיכות בירבורג
 וטעם לדבר מאחר שבכל ,ל"י ז"פ מהרא" דע שאי והג לשורפו ע...בחטה שמצאת בבשר מלוח  (עט 'סי ל"מהרש

 'סי ז"פ חולין שלמה של ים .) וכבר או והגים הכל בשריפה, ממילא בפסח במשהו,'השה או והגין במליחה בס
, ואוסרת חברתה בלי רוטב, ול ממשוסברו דמליחה וצליה חשוב כביש, שרבו המחברים שפסקו לאיסור (מה

 דרכי .) אוסר הכל במשהואי גווא ממילא בפסח לעין איסור חמץ כהם כןוא,  מחתיכה לחתיכהלוומפעפע אפי
בשארית  [ץ"יוסף כ'  וכן הורה אחריו ר,ל אסר הכל"ל ז"ר קאפלמן סג"שמעתי מחכם אחד שמהר(ק יב "משה ס

 ש"ומ ה"ד ד"סי ח"ב). ויש מחמירים לאסור כל מה שמלח ביחד( מחמירין יש בשם ד"סי א"רמ]). יוסף שם
 .)ש הרב בהגהת שלחן ערוך להקל"ודלא כמ,  וכן אי והג,וכך קיבלתי מרבותי (מותרות והשאר

כמו בבישול ' והגין לשער בכל מליחה בס, ולפי שאין או בקיאין בין בשר שמן לכחוש (ט"ס קה 'סי ד"יו א"רמ 344
דאפילו אין החתיכות  (לו ק"ס שם ך"ש .)כי אין או בקיאין, רך לשער בין איסור שמן לכחוש כדי שלא צט...

 .) הכל מצטרף, רק וגעים בחתיכה שוגע בחלב,וגעים בחלב
 בין בצלי , יראה לי שאוסרת חברותיה,בלעה מן הדברים המפעפעין בטבעם (א ,ז א שער ד בית הקצר הבית תורת 345

 'סי ד"יו ע"ושו טור ). שהאיסור בעצמו הבלוע מפעפע ויוצא אפילו מחתיכה לחתיכה, בחםבין שוגעת זו בזו חם
 שהאיסור הבלוע בעצמה מפעפע ...אוסרת חברתה , כגון שומן, בלעה מן הדברים המפעפעים בטבען (ז"ס קה

  .)ויוצא מחתיכה לחתיכה
תסא ' ולעיל סי, )עצמו מצד שמן שאיו כיון ,רוטב בלא לחתיכה מחתיכה לפעפע כח זה בציר אין (ב"סוכדלעיל 

 הוא עצמו האיסור כן אם אלא ,שמיות שתיהן אפילו ,רוטב בלא לחתיכה מחתיכה יוצא איו הבלוע שטעם(ח "סי
 ).שמן

 משום דלא בקיאים בין ,ה"ק' ד סי"ש בי" כמ,'משום דאן משערין בכל האיסורין במליחה בס (לב ק"ס א"מ 346
 .) גם בחמץ אוסר כולום כן א,איסור כחוש לשמן

 חמץ ככר(ז - ה"ס תמז 'סיכדלעיל , אין מחמירים בזה כלל, כ ככר חמץ שגע במצה" משא. וצליהבמליחההייו  347
 להחמיר והגין אלו ובמדיות ... מגעו מקום אלא אוסר איו ,בו סולדת שהיד חם מצה בככר שגע בו סולדת שהיד
...  לשמן כחוש בין לחלק בקיאים או שאין לפי ,כחוש הוא אפילו ,כולו את לאסור חם חמץ בו שגע חם בבשר
 בהם שיהיה צד שום בהם למצוא אפשר שאי מדברים בה וכיוצא במצה שגע בחמץ אלא מקילין או ואין

 שלא השי מקצתה אלא ,הכפל במקום שלא אחרת במצה געה שתכפלה זו מצה אם(ח "תסא סי' ובסי, )שמוית
 יוצא איו הבלוע שטעם לפי ,בלבד קליפה כדי אלא מגעה במקום ליטול צריך אין ... אחרת מצהב געה תכפלה
  ).רוטב בלא לחתיכה מחתיכה
שאין חתיכה ,  השאר מותר ... במצה כפולה...ומשום הכי ראה ( מה 'סי ז"פ חולין שלמה של יםוכמבואר ב

  ...ומה למליחה וצליה שפולטין ומעלין רתיחהואיה ד, שאסרה בבליעת חמץ אוסרת חברתה ביובש בלי רוטב
  .קצג'  ותבאר בדובר שלום ע). בפסח שדיו במשהולואפי,  איה אוסרת חברתה בלי רוטבם כןואפייה ג



273 תעא- תנג–ד "הלכות פסח ח

 , והחטה אינה בקועה אלא שנתרככה, או קצת שעת הדחק, אבל אם יש שם הפסד קצת.350לנכרי
  .351 כי כן עיקר,סברא הראשונהיש לסמוך על 

 אלא באיסור ששייך בו ,במליחה אפילו באיסור כחוש' שאין אנו מחמירין בשאר איסורין לשער בס
 , שיש טריפה כחושה ויש טריפה שמינה, כגון בשר טריפה כחושה שנמלח עם היתר,קצת שמנונית

 ,ולחלק בין כחושה לשמינה כדי שלא נצטרך להבחין ,לפיכך אנו מחמירין בכל טריפה אפילו כחושה
 , כגון חמץ בפסח, ואין שייך בו שמנונית כלל, אבל איסור שלעולם הוא כחוש.שאין אנו בקיאין בזה

  :353 כמו שיתבאר, בין לענין מליחה בין לענין צלי,352אין להחמיר בו כמו באיסור שמן

גון שנמצאת תוך  כ, וכל זה כשידוע בבירור שלא נגעה החטה אלא באותה חתיכה שנמצאת עליהנד
 כגון שנמצאת על התרנגולת , אבל אם יש להסתפק שמא נגעה גם בשאר החתיכות.354תרנגולת
  .355 הרי כולן צריכות קליפה מעיקר הדין, או על שאר בשר,מבחוץ

  שלוםבריד

 
 כל להשהות לכתחלה להחמיר טוב ... במלח חטה מצא אם (כא- כ"ס תסב 'סי לעיל ראה, ולעין חטה במלח גרידא

 טעם שיוליך רוטב ולא שמוית שם אין שהרי ,שבקדירה המאכל לאסור אין ... בדובדיע ... הפסח לאחר עד המלח
 .)המלח בכל החמץ

348 תבאר לעיל ס ין חתיכות אחרות. שאף באותה חתיכה יש להתירה בהפסד מרובה, א"שהרייש להקל , וכאן לע
 .אף בהפסד קצת

 כמו ששמעתי , יפסוק,ואף הרוצה להחמיר(י כח "א סוס"ת רמ"כמבואר בשו, שזה מותר אפילו בלא הפסד כלל 349
א "הובא במ).  לשרוף אותה חתיכה ולהשהות האחרות עד אחר הפסח, מקצת החכמים הראשויםם כןשהורו ג

  .ק לג"ס
 או ,קליפה כדי ממה שהסיר לאחר ,להשהותו יכול(א "כדלעיל ס, ל שאפשר להשהותו"ואפילו באותה חתיכה קיי

 ).לכרי למוכרו
 ,ואיך קפל כל תאי דעלמא להדדי. ראויים הם המתירין להתיר שאר החתיכות בהאה( שם א"רמת "שו 350

 ).ואם רוצה יכול למכור הכל לכותי (ד"סיא "רמ). להחמיר באיסור דרבן לאבד ממון של ישראל
 .)ולהתיר האחרות, העיקר לאסור אותה חתיכה כולה שמצא החיטה עליה (שם א"רמ 351
 או מחמירין , בבשר וחלבל שכן וכ, ואפילו בציר ודם,בכל מקום דאיכא סרך שמוית (סט 'סי בימין משאת 352

 להצריך אן דאמר ליכא למ, כגון חטה בפסח, אבל איסור כחוש לגמרי, משום דאיכא קצת שמוית,'לשער בס
 א"מ .)ו בקיאין ובלי ספק דבחמץ בפסח לא שייך לומר אין א, דעייו רואים דאיו מפעפע כלל,יותר מקליפה

 ד"ביו א"רמ .) אבל לא באיסור חמץ דלא שייך בו פעפוע,' בסםדדוקא באיסור ששייך בו שמוית משערי(ק לג "ס
 והוא ,שמוית ביה שייך דלא באיסור אבל ,שמוית בו דשייך איסור שאר או חלב באיסור ודווקא( ה"ס קה 'סי

 האי וכי ציר או חלב כגון ,שמוית בו ששייך באיסור זה וכל( ט"וס, )טילה כדי רק אוסר איו ,כחוש בודאי
  ).קליפה כדי רק אוסרת איה מליחה עלמא לכולי ,בפסח חמץ כגון ,כלל שמוית בו שאין באיסור אבל ,גווא

 בהם למצוא אפשר שאי מדברים בה וכיוצא במצה שגע בחמץ אלא מקילין או ואין(ז "תמז ס' וכן הוא לעיל סי
 ).שמוית בהם שיהיה דצ שום

353 תבאר לעיל ס ין מליחהין צלי יתבאר לקמן . א"לעסולע"ט. 
  ). אין האחרות צריכים קליפה,אם מצא תוך התרגולת (לא ק"ס א"מ 354
 החטה על א שמצצריך לומר( שם א"מ ).קולף את כולם, ואם מלחו עמה תרגולת אחרות(ד "ע סי"שו 355

,  מדיא כולן אסורים,אם יש לספק שגע בשאר החתיכות (לג ק"סו, )געה בכולם דיש לספק שמא ,התרגולת
  .)ה"ק' ד סי"וע בי"וש בש"כמ

מכל מקום אין זה מועיל לבטל את טעם , והייו שאף אם בצירוף הקליפה של כולם יש יותר מששים גד החטה
 אם אין בכל אחת מהם בפי עצמה ,ולעין שאר חתיכות שמלחו יחד (ט"סקה ' ד סי"ע יו"כמבואר בשו, החטה

 חד אם החלב גע בכל ארושפי(ק כא "ז שם ס" ובט.) ואין מצטרפין ביחד לבטל החלב,אסורות, ששים לבטל החלב
  ). ואין לו שותפות לבטל, דשמא בלע הרבה, אסור,גד החלב' ס'  ואין בכל א,מהן
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 אינה , ואין ידוע איזו היא,ואפילו אם ידוע בבירור שלא נגעה אלא באחת משאר החתיכות
  . ולפיכך כולן צריכות קליפה מספק,356 בתוך הפסח כיון שהוא,מתבטלת בתוכן ברוב

  שלוםבריד

 
ולכן אסרו ". כולן צריכות קליפה מעיקר הדין"לכן , )ולא רק מחומרת פסח(וכיון שכן הוא גם בשאר איסורים 

  .אפילו מצאה בהן החטה קודם הפסח
, )ואין ידוע איזו היא, אם ידוע בבירור שלא געה אלא באחת משאר החתיכות(כ באופן השי דלקמן בסמוך "משא

  .דם הפסחכ אם מצאה בהן החטה קו"משא, "ולפיכך כולן צריכות קליפה מספק, כיון שהוא בתוך הפסח"אשר 
, )מכולו קליפה כדי ליטול צריך ,אחר במקום בו געה שמא להסתפק יש אם( "ומזה מובן שכן הוא גם לעיל ס
  .אפילו מצאה קודם הפסח, ואין שייך בזה ביטול ברוב, כמו בשאר איסורים, שצריכה קליפה מעיקר הדין

 שאם פ"ואע ... אסורין עצמן הזיתים... ודם הפסח ק  ...חמץ של בסכין חתכן ... זיתים(ס "תמז ס' וכן הוא לעיל סי
  .)אסורין כולם כן פי על אף ,הסכין פליטת לבטל 'ס בהן יש זה בסכין שחתכו הזיתים כל צרף

*  
 ,החטה געה בלבד אחד במקום שלא  ...בעיסה בקועה חטה מצאת שאם אומרים ויש(ו "ומה שתבאר לעיל סל

 משהו לשם סחט שמא חשש יש ומקום מקום ובכל ,עיסה של הגלגול דרך הרבה במקומות וכאן כאן אלא
 להסיר צריך אין הפסח קודם אבל .במשהו בפסח שחמץ ,הפסח בתוך הוא אם כולה לאוסרה יש ולפיכך ,מהחטה
  .אף קודם הפסח, ואין אומרים שכולה אסרה מעיקר הדין). בלבד מקום טילת כדי אלא ממה

  .לכן לא החמירו כל כך קודם הפסח, אפילו בתוך הפסח, תירים לעיל שם לגמריכיון שיש מ, אפשר שם הקילו
 מדיא כולם אסורים וטעוין , ולא ידעין באיזהו גע, מהןחד בודאי שלא גע אלא באןואף שידעי (לג ק"ס א"מ 356

  ).  דחמץ בפסח לא בטל ברוב,קליפה
ואם ידוע שלא גע אלא באחת ואין ידוע  (ט"ס קה 'סי ד"ביו כמבואר ,איסורים בשאר מתבטל שבזהוהייו שאף 
  .)ומיירי דידוע שלא גע ברובן... דבטל ברוב  (לה ק"ס שם ך"ש .)דחד בתרי בטיל, כולם מותרות, איזו היא

החמירו בו (א "תמז ס' כדלעיל סי, דגם יבש ביבש איו בטל ברוב בפסח, מכל מקום בחמץ בפסח גם זה אסר
דיו כמו בשאר איסורים שבטל , כ קודם הפסח" משא).בין שתערב יבש ביבש... במשהו חכמים שאוסר תערובות 

  .ברוב
*  

 ,ההיתר בגוף בלל האיסור גוף שאין כיון (ב"סכתמז ' כדלעיל סי, ואף שבתערובת יבש ביבש אמרין חוזר ויעור
  .)התערובת כל את ואוסר ,עורוי חוזר הוא הרי הפסח כשמגיע לפיכך ,התערובת בתוך עצמו בפי עומד הוא אלא

כדלעיל , אלא אף אם אסרה מחמת הטעם הבלוע בה, אמרין חוזר ויעור, ולא רק בגוף האיסור העומד בפי עצמו
 לבטל כדי יש מהן זיתים 'בס אם ואפילו ... אסורין עצמן הזיתים  ...חמץ של בסכין חתכן...  זיתים(ס "תמז ס' סי

 שכל תבאר שכבר ,כלום זה אין ,ברוב זיתים 'הס לבטל כדי מאד זיתים הרבה עוד ןכא ויש ,'בס הסכין כל פליטת
חוזר , ובטל ברוב, הרי שגם מאכל שאסר בתית. )בפסח ויעור חוזר הוא הפסח קודם ברוב שתבטל ביבש יבש

  .ויעור בפסח
 בערב תערבו אם, ברוב בטילות הן הרי, כשרות אחרות מצות בהרבה תערבו ואם (ו"ס סוף תא 'סיוכן הוא לעיל 

אמרין אמרין חוזר ויעור , כ אם רוצה לאכלם בפסח" משא.)ו"ט ליל כיסת קודם לאכלם ורוצה, קודם או פסח
  .בפסח

 אחרים בכלים שתערבה מחמץ בלוע שהיא כלי(ג "תמז סכ' תבאר כן לעיל סי, ואף בכלים שבלוע בהם טעם חמץ
 קודם ברוב שתבטל ביבש יבש כדין ,הפסח בתוך בחמין בהן להשתמש אסור  ...להבהגע כשר שאיו חרס כלי ...

  )בפסח ויעור חוזר שהוא ,הפסח
  .ובזה לא אמרין חוזר ויעור, אלא כדי קליפה, אפשר דשאי הכא שלא אסר בתית טעם

*  
 ,החטה געה בלבד דאח במקום שלא  ...בעיסה בקועה חטה מצאת שאם אומרים ויש(ו "ומה שתבאר לעיל סל

 משהו לשם סחט שמא חשש יש ומקום מקום ובכל ,עיסה של הגלגול דרך הרבה במקומות וכאן כאן אלא
 להסיר צריך אין הפסח קודם אבל .במשהו בפסח שחמץ ,הפסח בתוך הוא אם כולה לאוסרה יש ולפיכך ,מהחטה
  .ואין אומרים בזה חוזר ויעור). בלבד מקום טילת כדי אלא ממה
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 .357יום טוב אלא אם כן יש שם הפסד מרובה או מניעת שמחת ,ואם הן שמינות כולן אסורות
  .358 אף אם הם כחושות דינם כשמינות,ועכשיו שאין אנו בקיאין בין כחוש לשמן

הפסד מרובה ומניעת  אפילו יש שם ,359 יש לאסור כל התבשיל באכילה,ואם עבר ובשלם בלא קליפה
  .שמחת יום טוב

 כיון שאין בהן אלא ספק , בלא קליפה,אבל מותר להשהותן או למוכרן לנכרי אפילו לכתחלה
  :360נגיעה

 אבל אם נמצאת עליו לאחר . וכל זה כשנמצאת החטה על הבשר קודם שהודח אחר המליחהנה
 שאם היתה ,דיח מקום מגעה ודי ומ, ולא היתה עליו בשעת מליחתו, בודאי עכשיו נפלה עליו,שהודח

  שלוםבריד

 
שעל ידי , כ בעיסה"משא. שכל זית וכל כלי חוזר ויעור בפסח, אפשר שאין אומרים חוזר ויעור אלא בזיתים וכלים

בזה אין אומרים חוזר ויעור , ולא בלע בה אלא טעם משהו מהחטה, גלגול העיסה געה החטה בכל חלקי המצה
 .ולכן קודם הפסח די בטילת מקום בלבד. בפסח

 שמן הואאם  (א"ס דלעיללכן גם בזה דיו כחתיכה אחת ,  שיש להסתפק שמא געה בה החטהוהייו שכיון 357
 שלא ,הראשוה לסברא לחוש יש ,טוב יום שמחת מיעת ולא מרובה הפסד אין אם ... החטה של מגעה במקום
  .)בפסח לאכלו

 אלא בקועה איה חטהוה ,הדחק שעת קצת או ,קצת הפסד שם יש אם(ג "דלעיל ס, ולא כמו חתיכות הרבה
 ).הראשוה סברא על לסמוך יש ,שתרככה

 הפסד שם יש כן אם אלא  ...בפסח לאכלה אין  ...לשמן כחוש בשר בין בקיאין או שאין ועכשיו (א"ס כדלעיל 358
 .)מרובה

ין ש דדוקא בד"ייע. ח"צ' יט וס"ס' ד סי"וש בי"כמ, אם תבשלה בלא קליפה אוסרת בתערובתן (לג ק"ס א"מ 359
 , אבל במקום שצריך קליפה מדיא, לכן אין הקליפה אוסרת החתיכה... שאיו אלא חומרא בעלמא ,תתאה גבר

  .)א"ובהכי מסולקים כל תלוות האחרוים על רמ. האם תבשלה בלא קליפה אוסרת החתיכ
 מליחה איו בלע בכלי על ידי רתיחת(ד "צח ס' ובסי, )בעין ששים גד קליפה(ז "סט סט' א סי"והייו כמבואר ברמ
ובמקום (ד "צא ס' א בסי"והקשו המפרשים ממה שפסק הרמ).  לשער רק כדי קליפהין צריךוא, רק כדי קליפה

, דכל מקום שצריך קליפה מדיא, א"ומיישב המ). מותר בדיעבד, אם לא קלפוהו ובשלו כך, שהבשר צריך קליפה
  .כגד הקליפה' צריך ס

 ,אם תבשל בלא קליפה (ג ק"ס תמז'  סיזוטא אליהכמבואר ב, לכן אסר כל התבשיל, וכיון שכאן הוא בתוך הפסח
 ט ק"סשם  י"ח .) בפסח אוסר במשהום כן ראה ליוא, גד הקליפה' ד בשאר איסורין דבעין ס"דעת אחרוים ביו

אם כן יש , הדלפי מה דקיימא לן בשאר איסורים צריך ששים גד הקליפ, כתב גיסי הרב בספרו אליהו זוטא(
  .)לאסור בחמץ בפסח במשהו

 להסירו אפשר אם אפילו ,מגעו מקום הסיר ולא חמץ בה שגע המצה את בישל ואם (ה"ס תמז 'סי עילן הוא לוכ
 החמץ שטעם לפי .אסור הכל בקדירה עמה שתבשל מה כל עם זו מצה כל הרי ,מקומו את מכיר שהוא עכשיו
 .)במשהו בפסח שחמץ ,הכל את ואוסר ,הרוטב ידי על התבשיל בכל עכשיו תפשט מגעו במקום בלוע שהיה

 יש , דאם מצא חטה על בשר מלוח ביבש בלא ציר, להוג הלכה למעשה בדרך זהד ראה"ולע (כ ק"ס ז"ט 360
 מח ק"ס י"ח .) כיון שאין בו אלא ספק גיעה, דמקום המציאה יקלוף והשאר ישהה,להתיר להשהות הכל בדרך זה

  .)ז"כמסקת הטראה לי (
  .ולכן מותר להשהותו, מכל מקום אין זה אלא מספק; "כולן צריכות קליפה מעיקר הדין"אשר , ואף שתבאר לעיל

 להות מותר ,לקיימו שמותר דבר כל(ד "תמב סכ' כדלעיל סי, מתירים אף למכרן לכרי, וכיון שמתירים להשהותו
  ).תהאו מיי שאר או לכרי למוכרו כגון ,בפסח ממו

 להקל ספיקא ספק כאן שיש דכיון ,לכרי התבשיל או הבשר למכור מותר דבריהם לפי ואף(ג "וראה גם לעיל סל
  ).לכרי המכירה אף לאסור כך כל מחמירין אין ,שתבאר כמו
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  .361עליו בשעת מליחתו היתה עוברת מעליו על ידי הדחה

 , אבל אם נמצאת בתוך התרנגולת.במה דברים אמורים כשנמצאת על גבי הבשר או על גבי התרנגולת
 אלא היתה , שהרי בודאי לא נפלה ממקום אחר לתוך התרנגולת,362בודאי היתה שם בשעת מליחה

  :ה נפלה שם על בשרה וממעי,שם במעיה

   בצירהחטה שנמצא

 אבל אם נמצאת נשרית בתוך ציר היוצא . והוא הדין בדגים, וכל זה כשנמצאת החטה מונחת בבשרנו
 כולן , אפילו הן כחושות, הרי כל החתיכות המונחות בתוך הציר,מבשר או דגים בשעת מליחתן

 החתיכות בתוך הציר בכדי שאם  אם שהתה החטה עם,אסורות אפילו להשהותן או למוכרן לנכרי
 , דכיון ששהו בתוכו כשיעור בישול.363היה נותן הציר בכלי על האש היה מתחיל להרתיח ולהתבשל

  .364הרי הן כאלו נתבשלו ממש בתוכו

 אם יש שם הפסד ,365 יש להתיר להשהותן או למוכרן לנכרי,ומכל מקום אם אין החטה מבוקעת
  :366מרובה כמו שנתבאר למעלה

______________ 
 דאי איתא שהיתה , השתא פלן אמרי, אבל אם מצא לאחר שמלח והודח. בעוד שמלח עליורושפי (ל ק"ס א"מ 361

 .ק מז"י ס" הובא בח.) היתה ופלת בהדחה כשהדיחו במים,קודם לכןעליה 
 .י שם" הובא בח.) אבל אם מצא תוך התרגולת ודאי היתה קודם לכן,ודוקא שמצא על התרגולת (שם א"מ 362
 היה האור גבי על שבתוכו הציר עם הכלי ותן היה שאם בכדי דהייו ,בישול כשיעור (ט"סכ תמז 'סי כדלעיל 363

  .)הערה רמג(ושם , )להרתיח מתחיל רהצי
  ".כבוש בחומץ: "י"ופירש רש). כמבושל הוא הרי כבוש... אמר שמואל (א , פסחים עוומקורו ב

ושיעור כבישה הוי כאילו  (מט' ח סי" פחולין ש"הרא וביאר,  כאן שיעור הכבישה בחומץ שאוסרתפרשואף שלא ת
והייו  .)כבש בתוך הציר כשיעור זה אסר כל מה שבתוך הציראם , כדי שירתיח ויתחיל לבשל, תו על האור

  .כלומר כשיעור בישול, שכבוש הוא כמבושל, שלומד זאת מגמרא זו גופא
, )להרתיח ויתחילו האש על מיםבשר שמלח בכלי שאיו מוקב ושהה בו כשיעור שיתו  (ח"סיסט ' סי ד"יו ע"שו

אם שהה כדי שיתו על האור וירתיח ויתחיל , וך ציר או בתוך חומץבת... איסור ששרה עם היתר  (א"ס קה' וסי
  .)הרי הוא כמבושל, להתבשל

 גבי על והחומץ הציר ותין היו שאם בכדי שם ושהה ,חזק בחומץ או בציר שרה אם (ט"סכ תעג 'סי וכן הוא לקמן
 על החומץ שיתן כדי מועטת שעה אלא בתוכו שהה לא אפילו (ה"סכ תרמח 'וסי, )להרתיח מתחילין היו האור
  ).כמבושל זה הרי ,וירתיח האור
 התבשיל היה האור גבי על שבתוכה התבשיל עם והציר החומץ ותים היו שאם בכדי (ב"סי תקכז 'סילקמן ב אבל

  .)להרתיח מתחיל
 .ח אות א"סט סי' ר הזקן לסי"מואד פסקי וראה

ה בכבוש בציר או "ק' ד סי"ש ביו" כמ,אסור וצריך ביעורוהכל , ה אחת כאלו תבשל בקדירהוי ליה (כ ק"ס ז"ט 364
  .) דבשיעור מועט הוי כמבושל,בחומץ

 כח כל הרי שעליו המלח כח ידי על מהמליח יוצא שהוא כיון ,חריף דבר הוא שהציר לפי(ט "תמז סכ' וכדלעיל סי
 .ושם סמן, )בתוכו תבשל כאלו הוא הרי בישול כשיעור בכלי הציר ששהה וכיון ... גמור כרותח ודיו ,בציר המלח

  ).פ בהאה"ד דבמקום הפסד מרובה וכהאי גווא יש להתירו עכ"ולע( כו ק"ס י"ח 365
 ממו להות מותר ,לקיימו שמותר דבר כל(ד "תמב סכ' כדלעיל סי, מתירים אף להשהותו, וכיון שמתירים בהאה

 ).האות מיי שאר או לכרי למוכרו כגון ,בפסח
 או ,בהאה התערובת להתיר הראשוה סברא על לסמוך יש ,מרובה הפסד שם יש אם מקום כלומ( ה"סכ 366

 ).בצלויה( ס"ס סוף לקמן גם וראה ).הפסח אחר עד להשהותו
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 המקצת שבתוך הציר אסור ,קצת החתיכה בתוך הציר ומקצתה למעלה מן הציר מ367 ואםנז
 369 והמקצת שלמעלה מן הציר מותר, אפילו במקום הפסד מרובה368אפילו להשהותה או למוכרה

 רק שיזהר להסיר ממנה כדי קליפה במקום . אפילו אם אין שם הפסד מרובה370להשהותה או למוכרה
יש  ,יום טוב ואם יש שם הפסד מרובה ומניעת שמחת .371שבתוך הציר' שהיה מחובר למקצת הב
  :להתירו אפילו באכילה

 יש להתיר , והדיחו בהן בשר אחר מליחתו בפסח, ונטלו בתוכו מים. אם נשאר מעט שכר בכלינח
 מכל מקום , שאף שהמים נאסרו מחמת השכר שנתערב בתוכם,הבשר אף בלא קליפה מעיקר הדין
 לא החמירו אלא 372 שאף המחמירין בפסח בצונן. כיון שהוא צונן,והבשר לא בלע כלום ממים הלל
 או שנשרה האיסור וההיתר , או שנשרה ההיתר בתוך איסור צונן,כשנשרה האיסור בתוך היתר צונן

 לא נאסר כלל בצונן לדברי , אבל כאן שהאיסור עבר על ההיתר דרך העברה בעלמא,בתוך רוטב צונן
  .373הכל

 מכל מקום לא בלע כלום ממים . והמלוח הוא כרותח,עדיין בשעה שהדיחופ שהבשר היה מלוח "ואע
 כי המים שהדיחו בהם הם מבטלים כח , לפי שמיד שהגיעו עליו המים נתבטל רתיחתו,הללו
  . ואין לו כח להבליע המים בבשר,374המלח

 והיא ,ומכל מקום מחמת חומרת חמץ בפסח יש לקלוף מעט הבשר במקום שנגעו בו המים הללו

______________ 
  :תוכן הסעיף שלפיו 367

אלא , והמקצת שלמעלה מהציר אין לו דין בישול. ו"שדיו תבאר לעיל ס, המקצת שבתוך הציר יש לו דין בישול
  .א"שדיו תבאר לעיל ס, מלוחדין 

שדיה תבאר לעיל , המקצת שבתוך הציר יש לה דין בישול, שאם יש כמה חתיכות שמקצתן בציר, ומזה מובן גם
אלא דין מלוח, והמקצת שלמעלה מהציר אין לה דין בישול, ו"ס ,תבאר לעיל ס הג"שדי. 

 אבל מה שמוח למעלה ... והכל אסור ,ה אחתבשל בקדיר כאלו תוי ליהכל מה שמוח בתוך הציר ה (כ ק"ס ז"ט 368
 .) כי אין מפעפע בציר למעלה, עד אחר הפסחם כן ישהו ג,מן הציר

 אבל ,והציר המים בתוך ממו שמוח מה אלא אסר דלא ה"ק 'סי דעה ביורה ועיין( ז"סכ תמז 'סי כדלעיל 369
 .ושם סמן, )אסר לא והציר מהמים חוץ שיוצא המקצת

מה ... מידי מליחה לא גרע ציר זה  (ד אות 'הסי סוף ז"משב מגדים פריכמבואר ב, מליחה דין גם לו יש צירשה 370
גם בציר וודאי מה שחוץ  (א ק"ס ד"שפ קה 'סי ד"וביו, )אותה חתיכה אסורה כולה מדין מליחה, שלמעלה מציר

 ואם כן יש לו דין מלוח ,)י אית ביה וציר זה מליחה מ, בקיאיןין או דבמליחה א,לציר בשאר איסורין אסור
 .א"ס דלעיל

 ,א בסיפא"ש רמ" או יעשה כמ, והשאר ישהה אותו, מה שוגע בבשר שבתוך הציר יקלפוומשום הכי (שם ז"ט 371
 .)ם"דימכור הכל לעכו

 .ט"סכ לעיל 372
אין ... יחה בפסח והדיחו בו בשר אחר מל, וטלו בתוכו מים, שאר מעט שכר בכלי (כג ק"ס ו כלל יעקב מחת 373

ממילא שטף , רק ששפך עליו דרך העברה ושטיפה בעלמא, כיון דהבשר לא פל לתוכו... כאן חשש איסור כלל 
... והדיחו בו בשר אחר מליחה בפסח , וטלו בתוכו מים, דאם שאר מעט שכר בכלי (מו ק"ס י"ח .)המלח מיד

ואין לו רק דין צון ואיו אסר על ידי , לין כח המלחכי המים מבט... ג "ק כ"ו ס"בספרי מחת יעקב כלל וי
  .)שטיפה בעלמא

 החמירו ולא .לחלוחית קצת אלא החטה במקום בו שאין(ט " סמלעילכד, כן לא החמירו אלא בשרה ברוטב הרבהו
 ).הרבה רוטב שם שישכ אלא

 שתן כיון(ס "וס, )חריפותו את ןמבטלי הן במים שרוי שהוא כיון ,חריף דבר קרא איו (ח"סכ תמז 'סי כדלעיל 374
 .)הערה תמה(ושם סמן , )חריפותן ותבטל כחן הוחלש כבר הזיתים על המים
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  :375חומרא בעלמא

   בתרנגולת צלויההחטה שנמצא

 צריך להסיר מקום פעפועה , או בשאר בשר צלי, אם נמצאת חטה בקועה בפסח בתרנגולת צלויהנט
 שהחטה היא קטנה וכחושה ,377 ומן הסתם אינה אוסרת יותר מכדי קליפה.376לפי אומד הדעת
  .378ופליטתה מועטת

 אפילו ,380 כולו אסור,מן במקום מגעה של החטה אבל אם הוא ש,379במה דברים אמורים בצלי כחוש
  .להשהותו או למוכרו

______________ 
 .)פ קליפה"ולהצריך עכ, באיסור חמץ בפסח שהוא במשהו... דאולי יש לחוש , ע"אבל למעשה צ (שם יעקב מחת 375
 .)והוא חומרא בעלמא,  שהדיחומכל מקום משום חומרא דחמץ העלתי שם דיש לקלוף מעט הבשר (שם י"ח

חותך מקום פעפועו לפי אומד , מצא על בשר מלוח או צלי או מצה רותחת (ב י"סוס השלם ביראים מ"רא 376
ץ ואם מצאת חטה על בשר מלוח או על "ר אליעזר ממי"וכן כתב ה (כה 'סי ב"פ ש"רא .)הדעת ורבוי החמץ ודיו

 שאם מצאת ,ר אליעזר ממיץ"כ ה"וכ( טור .)עפועו לפי אומד הדעת חותך מקום פ,בשר צלי או בתוך מצה רותחת
תרגולת צלויה (ו "ע סט" שו). חותך מקום פעפועו לפי אומד הדעת,או צלי או על מצה רותחתחטה על בשר מליח 

 ).שמצאת בה חטה מבוקעת בתוך הפסח חותך מקום פעפועו לפי אומד הדעת
ז "ע סט"ש בשו"וקאי על מ, ) ולכן ישליכו אותו,והזפק הוא הקליפה, הליפדאין צלי אוסר יותר מק (לז ק"ס א"מ 377
  ).מותר, חטה או שעורה שמצאת בזפק העוף לאחר שהבהבו אותו(
  ).והזפק הוא בכדי קליפה, דצלי איו אוסר יותר מכדי קליפה(ק כא "ז ס"ה בט"וכ

 ליכא למיחש לההוא עוף ,ר שהבהבו אותווחטה או שעורה שמצאת בזפק עוף לאח(א , ב יב"ן בסוף פ"ומקורו בר
  ). והכא איכא עור זפק דחשיב קליפה... כל מידי דצלי סגי בקליפה ...בהכי 

 הקליפה הוא הזפק וכאן ,קליפה מכדי יותר ממש בצלי אפילו אוסרת איה החטה שהרי (א"סס לקמן ה"וכ
  .)אותו ומשליכין שמסירין

  .שמלוח אוסר כדי קליפה וצלי אוסר כדי טילה, מסקת הפוסקים, )322הערה (כבר תבאר לעיל  378
 החטה שהרי(א "וכן הוא לקמן סס. מה שכתבו הפוסקים דסגי הכא בכדי קליפה, אמם הובא לעיל הערה הקודמת

  ).קליפה מכדי יותר ממש בצלי אפילו אוסרת איה
, שאומד הדעת הוא, ומבאר רביו). סגי בקליפה, ייך פעפוע בחטהכאן דאין ש(ק כא "ז ס"וליישב זאת כתב הט

 יותר אוסרת איה הסתם ומן .הדעת אומד לפי פעפועה מקום להסיר צריך(שפעפוע החטה איו יותר מכדי קליפה 
  .ד"ס קה 'סי ד"יו פתים מחת וראה). מועטת ופליטתה וכחושה קטה היא שהחטה ,קליפה מכדי

  .שבשיהם לא אסר אלא כדי קליפה, שוים מליחה וצליה,  זה של החטה בבשרשבידון, יוצא אם כן
*  

 חזרה ... בו סולדת שהיד בכדי חמה עדיין התרגולת היתה הפסח כשכס אם(ב "תמז סכ' אמם תבאר לעיל סי
 רוחב כעובי החטה במקום ממה להסיר צריך כחושה היא ואם ... התרגולת לתוך משהו טעם ופלטה החטה
, וכשמגיע זמן איסור, שפליטתה מרובה יותר, והייו כיון שהחטה תבשלה עם התרגולת לפי זמן איסור). גודל

  .חזרה החטה ופלטה כדי טילה
, שאין יודעים באיזה מקום געה החטה, אם מצאה החטה המחומצת בין זבות השבלים שהבהבו בהם התרגולתו

 לאסור יש ,בהם שהבהב בשבלים מחומץ גרגיר שהיה לו ידוע אם (ו"ס תסה 'סי לעילכד, אוסרת את כולה
 .)במשהו בפסח שחמץ ,באכילה העופות

דאם לא כן מפעפע , ומיירי בתרגולת כחושה ( ק"ס י"ח .) שהתרגולת כחושהם כןדהכא מיירי ג (לד ק"ס א"מ 379
 .)ואוסר כולו

 כאלו ועשה ,בו הבלע הציר את מפטם הבשר תשמוי ... החטה של מגעה במקום שמן הוא אם( א"ס כדלעיל 380
 והציר רותח כשהוא לפעפע השומן דרך שכן ,החתיכה אותה בכל ובלע ומתפשט מפעפע הוא ואזי ,שמן עצמו הוא
  .)329הערה (ותבאר לעיל שם , )כרותח הוא

  .ולכן מקילין בזה בהפסד מרובה.  מועלת לפטמושיש אומרים שאין השמוית, אמם לעיל שם מיירי במלוח
ואפילו להשהותו , אפילו בהפסד מרובה, לכן אסר כולו, שהכל מודים שהשמוית מפטמת אותו, כ כאן בצלי"משא

 .או למוכרו
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 אף אם לא ,381 אף אם הוא כחוש יש לאסור כולו,ועכשיו שאין אנו בקיאין בין כחוש לשמן
יש יום טוב  ומכל מקום בהפסד מרובה או במקום מניעת שמחת .382נתבקעה החטה אלא שנתרככה

 כמו , לאחר שיסיר ממנו כדי קליפה,383פילו באכילה להתירו א,לסמוך על בקיאתינו אם הוא כחוש
  :384ה"שיתבאר ביורה דעה סימן ק

 , אפילו הוא כחוש לגמרי כולו, אבל אם נצלה בשפוד,על גבי גחליםאו  וכל זה כשנצלה בקדירה ס

______________ 
 חתיכה אותה אם אף ,ז"תמ 'בסי שתבאר כמו ,לשמן כחוש בשר בין בקיאין או שאין ועכשיו(א " סכדלעיל 381

 .)333-334הערות (ושם סמן , )בפסח לאכלה אין כולה כחושה היא עליה חטהה שמצאת
 אף על פי , פשוט דלדידן הדין כן בתרככה,ע בזה הסעיף אם מצאת חטה מבוקעת"וש הש"ומ(ק כ "ז ס"ט 382

 ).335הערה ( ותבאר לעיל .)שאיו מבוקעת
 בזה אי וטה לפעמים להורות לפי רבוי  ...דדילמא מפעפע (צ 'סי א"רמ ת"בשו, פאדווא ם"מהר תשובת 383

 דבמקום הפסד מרובה יש להתיר ,בתשובה ל"ו ז"דם פ"וכן השיב לי מהר (ב אות לח כלל חטאת תורת .)ההפסד
 דמהגו ,ל כתוב בתשובה"ם פדאווי ז"השיב לי מוהר (יב ק"ס קה 'סי ד"יו משה דרכי .) קליפהל ידיבמליחה ע
יש אומרים דבהפסד מרובה יש להתיר במליחה על ( ט"ס שם א"רמ .) קליפה במקום הפסד מרובהל ידילהתיר ע
  ).שאיו אלא מהג לשער בששים, פ שכבר הגו לשער כל מליחה בששים אפילו באיסור כחוש"אע, ידי קליפה
 אם אלא ... בפסח לאכלה אין ... לשמן כחוש בשר בין בקיאין או שאין ועכשיו(א "רה הלכה זו לעיל סוכבר תבא

  ).336הערה (ושם סמן , )מרובה הפסד שם יש כן
  .וכאן תבאר שכן הוא גם בצלי, אלא ששם מיירי במליחה

  ".ובה יש להתיר במליחהיש אומרים דבהפסד מר"א הוא "ואף שלשון הרמ
רק , וכן הדין לעין צלי(ק יד "כמבואר במחת יעקב כלל לח סוף ס, מכל מקום יש מפרשים שכן הוא גם בצלי

  ).צריך בצלי טילה, במקום שצריך במליחה קליפה
  .מטעם האמור לעיל בתחלת הסעיף, ובאמת כאן סגי בקליפה גם בצלי

*  
שדעת רביו לסמוך על בקיאתיו בהפסד מרובה אף באיסור , ה אות ב"ה סק' ר הזקן לסי"ומזה למד בפסקי אדמו

  .דאורייתא
 חם בבשר להחמיר והגין אלו ובמדיות(ז "תמז ס' הובא גם לעיל סי, שלא לסמוך על בקיאתיו, אמם מהג זה

ולא הובא שם ). לשמן כחוש בין לחלק בקיאים או שאין לפי ,כחוש הוא אפילו ,כולו את לאסור חם חמץ בו שגע
  .להקל בהפסד מרובה

). עין בכל אסורה התרגולת כל הרי ,לשמיה כחושה בין מחלקין שאין אלו מדיות ולמהג(ב "סכ גם לעיל שםוכן 
 מאכל הוא כן אם אלא, אסור כולו עין בכל, לשמן כחוש בין מחלקין שאין אלו מדיות ולמהג (ו"סס תא 'סיו

וגם שם ושם לא הובא להקל בהפסד  .)ז"תמ 'בסי שתבאר כמו בו וכיוצא מצה כגון, שמוית בו שייך שאין
  .מרובה

כ לעיל שם "משא. אף בצלי, סמכין על בקיאתיו בהפסד מרובה, שהוא איסור משהו מדרבן, כי רק כאן בחטה
  .אין סוכמים על בקיאתיו בהפסד מרובה בצלי, שהוא איסור מן התורה, ושם

כ "משא, )דבהפסד מרובה יש להתיר במליחה על ידי קליפה(ט "קה ס' ד סי"א שם ביו"הרמוכפשטות משמעות 
וכן פירש בדבריו בהגהות רבי עקיבא איגר שם . אין מקילים בהפסד מרובה, )במקום שאיסורו מן התורה(בצלי 

  ).'אף בהפסד מרובה בעין ס... בצלי (
כמו כאן בחטה , אבל רק במקום שהוא איסור דרבן; הלהתיר בהפסד מרוב, יוצא אם כן שלמדים ממליחה לצלי

  .ואיו אלא איסור משהו מדרבן, שבטלה בששים
  .אין להתיר בצלי אפילו בהפסד מרובה, שאיו בטל בששים, כ בשאר המקומות"משא

*  
שאין כח "כיון שיש אומרים , שהתירו לעיל שם בהפסד מרובה אפילו בבשר שמן, עוד הפרש יש בין מליחה

  ).331הערה (וסמן שם , "כיון שהשמוית הוא צון, ויות הבשר לפטם את הציר הבלעבשמ
 .לסמוך על בקיאתיו בין כחוש לשמן, אלא בבשר כחוש, שלא התירו כאן בהפסד מרובה, לבין צלי

 .כמובא בהערה הקודמת, ט"א שם ס"ברמ 384
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 לפי כשמהפכים השפוד מתפשט טעם משהו מהחטה ,אסור אפילו להשהותו או למכרו לנכרי
 ונמצאת חטה על , והן נוגעות זו בזו,גולות הרבה על שפוד אחד בבת אחתואם נצלו תרנ .בכל הצלי
 לפי שעל ידי היפוך השפוד מתפשט הטעם משהו מזו , אפילו הן כחושות, כולן אסורות,אחת מהן

  .385לזו ומזו לזו

  .386אבל אם אינן נוגעות זו בזו מותרות

 הרי ,ל אם היא שמינה אב.במה דברים אמורים כשהתרנגולת שנמצאת החטה עליה היא כחושה
 ועל ידי השפוד מפעפע ומתפשט טעם משהו זה ,השומן מפטם את טעם משהו חמץ הבלוע בתוכו

  .387 ואוסר את כל תרנגולות הצלויות בשפוד,ונבלע בכל אורך השפוד

______________ 
 היא , ומצאת חטה באחת מהן, אם צלו תרגולות הרבה בשפוד אחד...הרוקח כתב בספר  (כה 'סי ב"פ ש"רא 385

 לפי שכשמהפכין השפוד מתפשט הטעם בכל ,ראין דבריו שכולה אסורה ... אסורה ושאר מותרות עד כאן
פוך השפוד י הל ידי כי ע,ת שבשפוד הוגעות זו בזווואם היה מעשה בא לידי הייתי אוסר כל התרגול. התרגולת

  ).מתפשט מזו לזו
לפי , יש אוסרים את כולה ... תרגולת צלויה שמצאת בה חטה מבוקעת בתוך הפסח(ו "ע סט"טור ושו

 וכן יש מי שאוסר כל התרגולות הצלויות עמה באותה שפוד .שכשמהפכים השפוד מתפשט הטעם בכל התרגולת
  .) היפוך השפוד מתפשט מזו לזול ידיכי ע, הוגעות זו בזו

דוקא לעין (ק א "י ס"ח). ששים ובשאר איסורים בטל ב, מתפשט מעט,ג דאין מתפשט הרבה"דאע(ק לה "א ס"מ
  ).כ בשאר איסורים"משא, איסור משהו חיישין לזה

 שהיד חמץ ככר(ה "תמז ס' כדלעיל סי, אפילו משהו, והייו שאף שבלי היפוך השפוד לא פלט לשם טעם החטה כלל
 שהרי ,באכילה אפילו מותר והשאר ... מגעו מקום אלא אוסר איו ,בו סולדת שהיד חם מצה בככר שגע בו סולדת

 הולך החמץ טעם אין ,החמץ טעם את להוליך רוטב שם שאין דכיון .משהו אפילו כלל חמץ טעם לשם פלט לא
  ".הצלי בכל מהחטה משהו טעם מתפשט השפוד כשמהפכים" מכל מקום ).מגעו ממקום יותר בטבעו מעצמו

שבטל , בו אלא טעם משהו' לא הי, מתפשט טעמו על ידי בישול' שאפילו אם הי, ואף דמיירי הכא בחטה בלבד
יוצא אם כן . מתפשט טעמו על ידי היפוך השפוד אלא משהו' לא הי, ככר חמץ על השפוד' ואפילו הי. בששים

  .הוי שתי משהויין, שמתפשט על ידי היפוך השפוד, שבידון זה של טעם החטה
 לאלפי ולהתחלק להתפשט הוא ויכול ,שיעור לו אין שמשהו(ז "תמז סט' כדלעיל סי, מכל מקום אסר כל הצלי

 ).משהויין אלפים
 .)אבל אם אין וגעות אין אוסרות (לו ק"ס א"מ 386
 אם ם כן וא. דהתם מיירי בבישול,ב"צ' ד סי"וש בי" כמ,ולא אמרין דהבליעה הולכת בכל הכלי( שם א"מ 387

ההתרוגעותלו אפי,גולת שמי ןאי ,ל" אוסרות הכל כ.(  
והיא  , במקום הריקן ...טיפת חלב שפלה על הקדירה שאצל האש מבחוץ(ה "צב ס' ד סי"ע יו"והייו כמבואר בשו

  ). אסר אותו מקום הקדירה...מפעפעת בדופן הקדירה עד סמוך לרוטב 
ועל זה כותב ). ובהערות שם(ב "תא סכ' תבארו לעיל סי, שתי הדעות אם הטעם מתפשט בכל דופן הכלי והידות

אבל אם . ולא בצלי, מכל מקום הייו דוקא בבישול, שאף הסוברים שהטעם מתפשט בכל דופי הכלי, א"המ
ומשם מתפשט לכל התרגולות ואוסר את , שהטעם מפעפע בכל אורך השפוד, דיה כבישול, התרגולת שמיה

  .כולם
*  

 להאומרים שאף (ב"ס לעילכד, תפטם על ידי השמוית איו יכול לפעפע מחתיכה לחתיכהואף שציר החטה ש
 בלא לחתיכה מחתיכה לפעפע כח זה בציר אין מקום מכל ,מהחטה היוצא הציר את מפטם הבשר ששמוית

  ).רוטב
 משהו טעם את מפטם השומןהרי "ואם כן , שהרי אפילו בכחוש בלע טעם החטה בשפוד בכדי קליפה, הכא שאי

 בכל ובלע זה משהו טעם ומתפשט מפעפע"והפיטום הזה מועיל שיהא . הייו הבלוע בשפוד, "בתוכו הבלוע חמץ
 הוא ואזי ,שמן עצמו הוא כאלו ועשה ,בו הבלע הציר את מפטם הבשר ששמוית(א "וכדלעיל ס, "השפוד אורך
  ).329הערה (ם ותבאר לעיל ש). החתיכה אותה בכל ובלע ומתפשט מפעפע
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 יש להתיר במקום הפסד מרובה למכור לנכרי או ,ומכל מקום אם אין החטה מבוקעת
  :389 כמו שנתבאר למעלהצאת החטה עליה אפילו התרנגולת שנמ,388להשהות

   בזפקהחטה שנמצא

ר להסיר נוצת  לאחר שהבהבו אותו באּו, חטה או שעורה בקועה בפסח בזפק העוףה אם נמצאסא
 וכאן הזפק הוא 391 שהרי החטה אינה אוסרת אפילו בצלי ממש יותר מכדי קליפה.390 מותר,העוף

  שלוםבריד

 
 חשש בו אין אם(ז "תא סס' כדלעיל סי, מציו שאומרים כן גם בכלים. ולא בכלים, ואף ששם מיירי במאכל

מפעפע בכל , אם יש בחמץ חשש שמויתהרי ש. )הקדרה שולי בעובי...  קליפה מכדי יותר אוסר איו ,שמוית
אפילו אם רוצים להפכה על צדה ... לחם ילוש בחלב או בחמאה ): "ז"תצד סט' סי(קמן  וכן הוא ל.דפי הקדרה

  ".שעכשיו יהא בלע בה טעם החלב בכל עוביהלפי , השי
*  

 תרגולות כל את אוסרו", הוא ממשיך ומפעפע מהשפוד אל שאר התרגולות, ואחרי שהטעם בלע בכל אורך השפוד
  ).. אוסרות הכל, אין וגעותלו אפי,אם התרגולת שמיה(א "כמובא לעיל מהמ, "בשפוד הצלויות

אין הכלי הזה אוסר , ואף באיסור שמן שבלע בכלי, ואף שהובא לעיל שהטעם איו יכול לפעפע מחתיכה לחתיכה
להוציא בה ... ליקח מרדה ... בחמאה ... לחם ילוש ): "ז"תצד סט' סי(כדלקמן , באפיה או צליה אלא כדי קליפה

יהא פלט ממו טעם החלב ויבלע , ויוציאוהו במרדה זו, כשיאפו לחם אחר לאכלו עם בשר... ם זה מן התור לח
 של ברחת מהתור חמה מצה הוציא אם(ו "תא ס'  והייו כדלעיל סי)".א"ש בסימן ת"כמ, כדי קליפה(בלחם 
 במצה תקח כבר הרחת פי שעל שהלכלוך  ...בקליפה די, הרחת בתוך בלוע אלא בעין החמץ שאין ... חמץ

 הראשוה מצה הרי, שומן עם חמץ של עוגות זו ברחת שאפו כגון, שמוית חשש זה בלכלוך יש ואם .הראשוה
  .הרי שגם איסור שמן הבלוע בכלי איו אוסר יותר מכדי קליפה). בקליפה להם די והאחרוים  ...אסורה כולה

שוב מועיל הפיטום של שאר , השפוד אל התרגולות כדי קליפהמכל מקום כיון שגם בכחוש בלע הטעם מ
  ". אוסרות הכל, אין וגעותלואפי"ו, שיתפשט הטעם בכולן, התרגולות

*  
אלא , לא אסרו שאר התרגולות, כ אם היא כחושה"משא. וכל זה כשהתרגולת שמצאה החטה עליה היא שמיה

  .כמובא לעיל, שפודשאז אסרות על ידי היפוך ה, כשוגעות זו בזו
 בחטה שגם, ג"ס דלעיל החולקין לדעת ואף; לשמן כחוש בין בקיאים או שאין, ט"סבאר לעיל שת למה ואף

  .לחתיכה מחתיכה ומפעפע, בקיאים או אין שאמרין
 כג ק"ס סוף קה 'סי ד"יו ך"בש כמבואר ,בכחושאין או מחמירים , בשפוד הבלועל ידי ע הוא כשהאיסורכל מקום מ

ש לעיל " אבל מה שאסר על ידי בליעה לא מחמרין כמ, הייו בגוף הדבר,ואף על גב דלא מפלגין בין כחוש לשמן(
  . ומפרש רביו דהייו דוקא בבלוע בכלי.)זה בכמה דוכתי' בסי
פ "אע, "אוסר את כל תרגולות הצלויות בשפוד... שמיה ... כשהתרגולת שמצאת החטה עליה היא "כ "משא
  .כיון שבהן אין בקיאין בין כחוש לשמן; שאר התרגולות אין שמיותש

 .ועדיין יש לעיין בזה. בשי אופים, קצד ואילך' ותבאר כל זאת בדובר שלום ע
  ).פ בהאה"ד דבמקום הפסד מרובה וכהאי גווא יש להתירו עכ"ולע( כו ק"ס י"ח 388

 ממו להות מותר ,לקיימו שמותר דבר כל(ד "תמב סכ' סיכדלעיל , מתירים אף להשהותו, וכיון שמתירים בהאה
 ).האות מיי שאר או לכרי למוכרו כגון ,בפסח

 או ,בהאה התערובת להתיר הראשוה סברא על לסמוך יש ,מרובה הפסד שם יש אם מקום ומכל( ה"סכ 389
 ).בשרויה( ו"ס לעיל גם וראה ).הפסח אחר עד להשהותו

 ליכא למיחש לההוא ,וחטה או שעורה שמצאת בזפק עוף לאחר שהבהבו אותו (וחטה ה"ד )א ,יב( ב"פ סוף ן"ר 390
 .)העוף מותר, חטה או שעורה שמצאת בזפק העוף לאחר שהבהבו אותו (ז"סט ע"שו). עוף בהכי

). מועטת ופליטתה וכחושה קטה היא שהחטה ,קליפה מכדי יותר אוסרת איה הסתם ומן( ט"ס כדלעיל 391
  ).378הערה (ל שם ותבאר לעי
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  .392הקליפה שמסירין ומשליכין אותו

 הואיל , כי ההבהוב אינו דומה כלל לצלי,שמן אין להחמיר בו יותר מכדי קליפהואפילו אם העוף 
  :394ח"ד סימן ס" כמו שיתבאר ביו,393 אלא מעבירו תמיד הנה והנה,ואינו מהבהבו הרבה במקום אחד

  .396 אפילו לא נתבקעה אלא שנתרככה,395 ואותה החטה שנמצאת בזפק צריך לשורפהסב

 , הרי ניכר ששלט בה העכול עד שנשתברה,בל אם היא שבורה א.במה דברים אמורים כשהיא שלימה
 ואין צריך לומר שאינה אוסרת אפילו , ואין צריך לבערה,397 ונפקע איסור חמץ ממנה,והרי זו כפרש

______________ 
 ולכן ישליכו ,והזפק הוא הקליפה (לז ק"ס א"מ .)והכא איכא עור זפק דחשיב קליפה, בצלי סגי בקליפה (שם ן"ר 392

 .)והזפק הוא בכדי קליפה (כא ק"ס ז"ט .)אותו
ח להסיר הקורקבן מתוך התרגולת ל שיש שים שוהגות בפס"ר ז"שמעתי ממה (שלא 'סי ש"מהר ומהגי הלכות 393

טה ]חי[ואם שאר בתוכה ומצא , משום דסוברות ההיבהוב דומה קצת לצלייה, קודם שמהבהבים התרגולת
 אסורות מאכלות 'הל ל"מהריהובא ב). ויש שאין חוששות. בקורקבן אחר ההיבהוב היה קצת חששא של איסור

 ,להסיר הקורקבן מתוך התרגולת טרם שמהבהבין אותהש יש שים והגות בפסח "ואמר מהר (קכז 'ע בפסח
 ואם שאר הקורקבן תוכה ואחר ההבהוב מצא בו חטה היה קצת חששת ,' הבהוב קרוב קצת לצלייםדסבורי
 .)דהבהוב עדיף מצלי (שם ז"ט). ולי ראה דבהבהוב הכל מודים דשרי( שם א"מ ). ויש שאים חוששין.חימוץ

  .) לא חיישין שבלע בו הדם, אלא מעבירו הה והה,יו מוח על מקום אחדדהואיל וא (ג"ס שם א"רמ 394
סח '  לסיז"אדה פסקיראה (והוא משום חומרא דחמץ . ומכל מקום תבאר כאן שהחטה אוסרת בהבהוב כדי קליפה

  .)ג"ס
 ,באכילה ופותהע לאסור יש ,בהם שהבהב בשבלים מחומץ גרגיר שהיה לו ידוע אם אבל(ו "תסה ס' ואילו לעיל סי

  .ראה דאסור כולו). במשהו בפסח שחמץ
 שהעשן העולה ,בין הבהוב דכאןש לחלק והה י(ק ג "תסה ס' ז סי" וטעם החילוק בים תבאר בפרי מגדים משב

 דימא דהאש פועל ,מה שאין כן בזפק,  ומשום הכי יש לאסור כל העוף במצא חטה מחומצת ...מחמץ כחמץ דמי
  ).וף לא אמריןשמפליט החטה להע

אין חוששים לומר שעל ידי , כ בחטה שבזפק"משא, בודאי עולה עשן החמץ אל האווז, והייו שבהבהוב חטה חמוצה
 .עד שתפליט טעם החמץ אל כל העוף, ההבהוב תחממה החטה שבזפק

 לאור ותשרף  בעופות ובדגים כדי שתפול... כמה תשהה במעיו ...כלב שאכל בשר המת (ז "א מ"פי משה אהלות 395
ויש שהיו רוצים  (ח 'סי א"פ בכורות ש"רא ). רבי יהודה בן בתירא אומר בעופות ובדגים מעת לעת,שמעון' דברי ר

ולפי מה שחלקו בין איסור לטומאה אין . להתיר מאותה משה חטה שמצאת במעי תרגולת בפסח שפל לקדירה
 ולזה ,ה שאין ללמוד איסור מטומאויש אומרים... ת יש מתירין חטה שמצאת בזפק תרגול( טור .)ראיה משם

  ).דלא חשיבי כמעוכלים, והחטה והשעורה צריך לשרפם( ז"סט ע"ושו )ל"הסכים אדוי אבי ז
 ).400והערה (ויתבאר לקמן סעיף הבא 

ותבאר ). ערהויב החטה את משם ירשיס  ...תרככה...  בפסח בתבשיל שמצאת שעורה או חטה(ה "כדלעיל סכ 396
  ).154הערה (לעיל שם 
מכל מקום , ואפשר שאיה חשובה חמץ, דאפשר שחשבת מעוכלת, שאף שיש בזה שי טעמים להקל, וכאן מוסיף

 .צריך לשורפה
  ). ובין היכא שבלעו שלם,ול מפוטייזא היה מחלק בין היכא שאכל ולועס בשיי"ר משה ז"וה(ש שם "רא 397
  ).כיון שהוא שלם, דלא חשוב כמעוכל, וטהור שבלע דג טמא אסור (פג י"סוס ד"יו טור
לא מסתבר לפלוגי השתא בין , ם בין בולע שלם ללועס בשייו"לפי מאי דמחלק הר (כח ק"ס שם ח"הפר פירושכ

ואם . ואף אם שהה כדי עיכול מטמאאף לעין טומאה , שאם מצא במעיים שלם כמו שבלעו, איסור לטומאה
הייו כשאוכל , והא דקתי שהייה כדי עיכול גבי טומאה. אף אם לא שהה כדי עיכול איו מטמא, מצא מרוסק
  ].ולועס בשייו יתבאר בסעיף הבא, מצא מרוסק תבאר בסעיף זה). [ולועס בשייו

 אבל . אלא כשהחיטה שבורה, תעכלה החיטהי ברין דאין להתיר מכח שמא"וכתב מהר (יד ק"ס סוף משה דרכי
  .) דיש אומרים דלא מהי עיכול לדבר שלם,כשהיא שלמה לא

  ).כגון שהיא שבורה, ובמקום דאיכא למימר שמא תעכל החטה בתרגולת (ב"סי א"רמ
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  :כדי קליפה

 , ולא לעסן כלל, וכל זה בחטה ושעורה וכיוצא בהן מדברים שאפשר שבלען העוף כשהן שלימיםסג
 , אבל אם אכל מורסן וכיוצא בו מדברים רכים.לים עד שנשתברו שם במעיוולכך אינן חשובים כמעוכ

 ,398 הרי הם כמעוכלים לגמרי, דהיינו מעת לעת, אם שהו במעיו כשיעור עיכול,שבודאי נלעסו בפיו
  .ונפקע מהם איסור חמץ

  .399 אפילו בתוך מעת לעת נפקע מהם איסור חמץ,ואם הקיאן דרך בית הרעי

 אף ששהו במעיו יותר ממעת לעת , והקיאן כשהן שלימים,רים וכיוצא בהןאבל אם בלע חטים ושעו
  .400לא נפקע איסורן

  :401 דינו כחמץ בפסח לענין זה,וכן אם בלע שאר איסורין

  הפסד מרובה ושמחת יום טוב

 או למכור לנכרי , אם יכול להשהות עד לאחר הפסח, כל מקום שמקילין מחמת הפסד מרובהסד

  שלוםבריד

 
כ "משא, הייו כשהוא לפיו שלם, הא דכתב כאן דלא ילפין איסור מטומאה דהוי כמעוכל (לט ק"ס י"הח פירושכ

ומצא יפה הכריע ... החטה היתה שלמה , דמן הסתם כשאכלה התרגולת, חזין דתעכלה לפיו, כשהיא שבורה
  .)באם החטה איה שלימה, הרב כאן להקל מכח עיכול

 ... זה וכל(ה "וסמ, )באכילה אפילו העוף להתיר יש ,בקועה היא אפילו ,שבורה חטה שם מצאו (ד"סל לעילכן הוא ו
 במעיו שם ותעכלה העוף במעי כבר היתה ... הבשר להתיר יש ,שבורה היא ... הוא אם אבל .שלימה היא שהחטה

 ).חמץ איסור בה אין ושוב ,ששברה עד
 רבי יהודה בן בתירא אומר בעופות ובדגים ...כמה תשהה במעיו  (בתירא בן יהודה כרבי, ז"א מ"משה אהלות פי 398

  ).מעת לעת
ל מפוטייזא היה מחלק בין היכא שאכל "ר משה ז"וה(מ מפוטייזא "בשם הר, ח 'סי א"פ בכורותש "כפירוש הרא

  .) דבהכי לא חשיב עיכול, כי הך דמתיתין, ובין היכא שבלעו שלם,ולועס בשייו
ובהא לא . הייו כשאוכל ולועס בשייו, והא דקתי שהייה כדי עיכול גבי טומאה (כח ק"ס פג 'סי ד"ביו ח"פר

  .)אלא טומאה ואיסור חד דיא אית להו לעין זה, כ אוסר"דאעפ, מימר דבאיסור אף אם שהה כדי עיכולמסתבר ל
 .י"פג ס'  לסיהזקן ר"אדמו פסקיוראה 

 בר ש"ר משום עולא דאמר מהא ליה תפשוט ... עיכול הוה מי ... מהו הרעי בית דרך והקיאה(א ,  סטמחות 399
 בשר שאי. הבשר את וטהרו חכמים לפי מעשה ובא ,הירדן בעבר תתיוקו שי זאבים ובלעו מעשה יהוצדק
  ).דרכיך

 דברים מהב .לעת מעת אחד יום ודגים ועופות ובהמה חיה ובשאר (ד"ה כ"פ מת טומאת 'הל ם"הרמב פירושכ
  .)טהור הבשר ,הרעי בית דרך והקיאו תיוק שבלע זאב אבל ,מעיהן בתוך המת בשר כששאר אמורים

, תיוקות ובא מעשה לפי חכמים וטיהרו את הבשר משום דרכיך' יק התם מעשה ובלעו זאבים בדמס (שם ח"פר
 דשאי התם שהקיאו דרך בית …טומאת מת ' ם בפרק כ מהל"וכך פירש הרמב. ומשמע אף בדלא שהה כדי עיכול

 .)הרעי
 דבעופות לההיא דמיא לא ... עופות בשאר או בפסח תרגולת במעי שמצאו חיטים ואותם( מחות שם 'תוס 400

ל "ר משה ז"וה (שם ש"ורא ).בגוף שלם כס ולא ,הלעס בבשר דמיירי ,ותשרף לאור שתפול כדי ובדגים
כי דבר . .. דבהכי לא חשיב עיכול ... ובין היכא שבלעו שלם ,מפוטייזא היה מחלק בין היכא שאכל ולועס בשייו
 .) ולפי זה אין ראיה לחטה שמצאת שלימה בתרגולת בפסח.יוהאכל ולעס קרוב לעיכול קודם שיגיע לתוך מיע

אף , כיון שלא תעכלה והיא שלימה... ע אסירא "מיהו חטה שמצאת בזפק תרגולת בפסח לכו(ח שם "פר
  ).ואף אם הקיאה דרך בית הרעי... ששתהה כדי עיכול אין בכך כלום 

  ).כיון שהוא שלם, חשוב כמעוכלדלא , וטהור שבלע דג טמא אסור (פג י"סוס ד"יו טור 401
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  :402 אין להקל,סד מרובה ולא יהיה שם הפ,בפסח

 שאף הוא בכלל יום ,יש להקל אפילו בחולו של מועד ,יום טוב כל מקום שמקילין מחמת שמחת סה
  :403ט"תקכ'  כמו שיתבאר בסי,טוב לענין שמחה

______________ 
 אם (ח"וס, )לו למכרו כרי למצוא לו אפשר שאי כגון ,מרובה הפסד במקום מקום ומכל (ז"ס לעיל גם ראה 402

 לאחר עד אותם ישהה אלא ,בפסח מהם לאכול ... לסמוך לו אין ,לפסח אחרים חטים למצוא בקל לו אפשר
 או ,הפסח לאחר עד אותן כשישהה ,כלל הפסד שם אין םא (ג"וס, )בשהייתן הפסד לו שאין מאחר ,הפסח

  .)לכרי שימכרם
 אלא אותו אסור לא אם אף ,מרובה הפסד שיש בעין הוא אם להתיר יש באכילה ואף(ז "תמב ס' וכעין זה לעיל סי

 ).בשתיה אותו אסור אם מרובה הפסד שיש בעין הוא אם(י "וס, )באכילה
 של ם טובביו וכן ,החג ימי ושמות הפסח ימי שבעת שכלוהוא , שאין בראש השהויש בחול המועד מה ( ו סעיף 403

 מן עשה מצות היא זו ושמחה .אליו הלוים וכל ביתו ובי ואשתו וביו הוא לב וטוב שמח להיות אדם חייב ,עצרת
 ).'וגו ובתך ובך אתה בחגך ושמחת שאמר ,התורה



  

  חצות אחר פסח בערב מלאכה לעשות שלא תסח
  סעיפים ג"כ ובו

  בזמן הבית ואחר החורבן –אחר חצות 

 מחצות פסח בערב מלאכה לעשות מישראל אדם לכל חכמים אסרו קיים היה המקדש שבית 1בזמן א
 השנה ימות בכל קרבן שמקריב אדם וכל ,2הפסח הקרבת זמן הוא ואילך שמחצות לפי ,ולמעלה היום
 לפיכך ,5טוב יום כעין היום באותו מלאכה לעשות לו ואסור ,4מדבריהם 3שלו טוב יום הוא היום אותו
  .שלהם טוב יום הוא הרי ,ישראל לכל הפסח הקרבת זמן הואש ,ואילך מחצות פסח בערב

______________ 
  : עיקרי ההלכות שתבארו בסימן זה1
  ).ג- א"ס( בזמן הבית ואחר החורבן –ר חצות אח) א(
  ).ח- ד"ס(אופים שהותרו ) ב(
  ).טו- ט"ס( מקום שהגו –קודם חצות ) ג(
  ).יח- ז"סט(מהג שאיו חשוב ) ד(
  ).כא- ט"סי(מלאכות שהתירו ) ה(
 ).ג- ב"סכ(הקזת דם ) ה(
הרי ... סרו מלעשות מלאכה  אבל א,איו בדין שתהא עסוק במלאכתך וקרבך קרב (א"ה ד"פ פסחים ירושלמי 2

ין הפסח קרב אלא משש  שא,אמר רבי אבהו שייא הוא.  ותלו אותו מהג, הרי קרבן של כל ישראל הואפסח
ר "א.  מותר לעשות מלאכה משש שעות ולמטן, אמר הרי עלי עולה משש שעות ולמעלן,אבהו בעי' ר. שעות ולמעלן

  .)קריבוה בשחרית עולה הוא עולה שה,חיוסה פסח שהקריבו בשחרית איו פס
 משום .יום טוב מאי שא ערבי פסחים משאר ,א דמפרש בירושלמי"י בשם ריב"אור (מקום ה"ד א , 'בתוס הובא

 ופריך אם , בשאר ימות השה ביום שמביא קרבן אסור במלאכה, ואף יחיד קאמר התם.דזמן הפסח מחצות ואילך
 אבל פסח איו יכול , ומפרש התם משום דראוי להקריב משחרית.כן יהא כל היום אסור כמו יחיד שמביא קרבן

  .מקום ה"ד )ב ,טז( שם ן"רוב .א 'סי ד"פ ש"ראהובא גם ב .) כדפקא לן מבין הערבים,להקריבו אלא אחר חצות
הרי הוא לו , ל בזמן שהיה בית המקדש קיים היו והגין אבותיו בכל יום שיחיד מביא קרבן"אמרו רז (א"ס לבוש
ובערב פסח כיון שכל אחד מישראל חייב , כמו ביום טוב ואסור לו לעשות מלאכה, כיון שתכפר בו, ם טובליו

 כיון שאין זמן שחיטת הפסח אלא מחצות היום כל מקוםמ,  לכל ישראלם טובלהקריב קרבן פסח הרי הוא כיו
שהוא זמן  ,מחצות ולמעלה (ק א"א ס" מ.) אלא מחצות היום ואילךם כן לפיכך לא הגו איסור מלאכה ג ...ואילך

  .ק א"י ס"ח. )שחיטת הפסח
  .) שהיו מקריבין הפסח, לכל ישראלם טובוערב פסח הוא יו (ט"ס תכט 'סי לעיל וכן הוא

 לפי שהיה יום טבוח בזמן שבית ,במוצאי חג השבועות אסור להתעות מעיקר הדין(ט "תצד סי' וכעין זה לקמן סי
 ועשה להם ... עצמו ם טוב שלא היו יכולין להקריב ביו,ם היו מקריבין עולות ראיה דהייו שבו ביו,המקדש קיים

 ). להאסר בו בהספד ותעית, עצמום טוב כמו יום טוביום זה שהוא מוצאי יו
שפל להן גורל לקרבן עצים בעשרה באב  (אי מבי סאב בן בימין, אמר רבי אלעזר ברבי צדוק (א ,מא עירובין 3

ודחיוהו לאחר השבת , פעם אחת חל תשעה באב להיות בשבת. )י"רש, ויום טוב היה להם לעולם ,בימי עזרא
איו בדין שתהא עסוק במלאכתך וקרבך ( ירושלמי שם .)מפי שיום טוב שלו היה, והתעיו בו ולא השלמוהו

פחות לצאת ליערים זמן קבוע היה למשפחות מש, ומהו קרבן העצים (ט"ה ו"פ המקדש כלי 'הל ם"רמב). קרב
 ,קרבן העצים וזהו ,ויום שיגיע לבי משפחה זו להביא העצים היו מקריבין עולות דבה, להביא עצים למערכה
 .)והיה להם כמו יום טוב

דמהך ' וכתבו בתוס (שם פסחים ן"רמכל מקום כתב ב. )ומשמע התם דמדאורייתא אסורה(שם ' אף שכתבו בתוס 4
 וכן ראה בעירובין שם .) ואסמכין ליה אקראי, דמדרבן היא ואפשר.תא אסורשקלא וטריא משמע דמדאוריי

   .)יום טוב של דבריהם  ...מפי שיום טוב שלו היה(
] ב, ב[מדגרסין בריש פסחים , ואי אומר דלפום גמרין משמע ודאי דלא אסיר אלא מדרבן(א "ח ס"וכן מסיק בפר
 ...דרבן  מלאכה ...היכן מציו יום שמקצתו אסור בעשיית מלאכה  וכי ...ד אסור בעשיית מלאכה "מאימתי י

  ). מלאכה בערב פסח איה אלא מדרבןמזאת הסוגיא מוכח בהדיא דאיסור
 .ב ,פג ד"ח הלכות חקריוראה 

  ).והיה להם כמו יום טוב(ם שם "רמב 5
 .)מועד של ולומח יותר הוא וקל ,כלל טוב יום קדושת בו אין חצות אחר פסח ערב( ה"ס לקמןוכד
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 יום שהוא כיון ,6לארץ בחוץ שדר כגון ,הפסח מהקרבת שפטור למי אף מלאכה בעשיית ואסור
  :7פסח בו המקריבים ישראל לרוב טוב

 ,8מלאכה עשיית איסור נתבטל לא כן פי על אף ,פסח קרבן ובטל המקדש בית שחרב לאחר ואף ב
ר שאח אף ,11ישראל כל על 10חכמים במנין שנאסר דבר וכל ,9ישראל כל על חכמים במנין רשנאס כיון

______________ 
   ). היאץ לארץ ציבין חו...ש לומר ורבי יהודה בן בתירא שלא עלה לרגל י( מאליה ה"ד ב ,ג 'תוס 6

קרבות ' שכל אחד ואחד הדר בארץ ישראל חייב להביא ברגל ג( א"ס תכט 'סי לעילוכן בשאר קרבות הרגל תבאר 
  .כב 'ע ז"ח שם אהלי  וראה.)הערה ט(ם סמן וש ,)עולת ראייה ושלמי חגיגה ושלמי שמחה

*  
דמוכח במשה ובירושלמי דגם בזמן בית המקדש היו לוקחים שי (' וראה לקוטי טעמים ומהגים פיסקה הזרוע כו

הביאו לפיו מצה ): א, פסחים קיד( במקומו המשה בבבלי(ב אגרת רצה " קודש חותבאר באגרות). תבשילין
י "פסחים פ(ל הירושלמי במקומו "וז. היו מביאין לפיו גופו של פסח שובמקד... ושי תבשילין  וחזרת וחרוסת

היו מביאים בגבולין שי ,  הרי שגם בזמן בית המקדש).' כותבשילין אחד זכר' ובגבולין צריכין ב ):ג"סוף ה
  .ועוד האריך בזה שם אגרת שח. ורק במקדש היו מביאים פסח וחגיגה, תבשילין

אף (לכן גם עתה לא תבטל איסור עשיית מלאכה , יית המלאכה אף לדרי חוץ לארץוכיון שאסרו חכמים את עש 7
  ).9-11הערות (ושם סמן , )ישראל כל על חכמים במין שאסר כיון(ב "כדלקמן ס, )בחוץ לארץ

הרבה מישראל הגו ...  כיון שבדבר זה ... השבועות אסור להתעות במוצאי חג(ט "תצד סי' וראה כעין זה לקמן סי
 עצמו להאסר בו בהספד ם טוב כמו יו,ם טוב שהוא מוצאי יו, ועשה להם יום זה,ם טובכמותם להקריבן אחר יו

 ). לא הותרה ההספד והתעית בו ביום, אף עתה משחרב בית המקדשאם כן, ותעית
   .) כיון שאסר אז אסור לעולם, דאף בזמן הזה דליכא הקרבהוראה(ה מקום "ד א , 'תוס 8

 ושאר ערבי ימים ומכאן או למדים שבזמן הזה שאין קרבן דיו כשאר ערבי שבתות(ב , ואף שכתב בעל המאור טז
כל שהיה אסור ...  וכדבריו או עושים ,ל לא אמר כך"ף ז"אבל הרי(א , טז ד"הראב השגותהשיג עליו ב). טובים

משאסר הדבר אסר (שם  במלחמות ן"רמב .)ירם ודברים שאסרו במין מי עמד והת ...עכשו הוא אסור לולהם 
ין  שכל דבר שבמין צריך מ, עד שיעמוד בית דין ויתיר, שאפילו מי בטל דבר לא בטלה גזירה,לעולם בכל מקום

ור האידא דליכא פסח לא שי לן בין ל דכיון דמשום פסח הוא דאס"ז הלוי ז"וכתב הר (שם ן"ר ).אחר להתירו
 עד , דכיון שאסר אף על פי שבטל טעם איסורא לא בטיל, והשיבו עליו.רב ימים טוביםערבי פסחים לשאר ע

 הזה מי ועכשיו בזמן(ת עה "ג ל" סמ.)ן אחר להתירו שכל דבר שאסר במין צריך מי, ויתירית דיןשיעמוד ב
זמן הפסח היה אסור  כיון דב,והשתא מי אף על פי שאין הפסח קרב(א ' ד סי"פ ש"רא ).אסור כמו כן ביום הקרבן

 כל מקוםמ, הלכך בזמן הזה אף על פי שבטל קריבת הפסח שחרב בית המקדש(א "ס לבוש .)השתא מי אסור
 .)כה בערבי פסחים מחצות היום ואילךואסור לעשות מלא, איסור עשיית מלאכה לא בטל

שהרי כל ישראל עסוקין , אלא בכללות, דמכיון שהגזירה אז לא היתה לפי המקומות (הע ת"ל ג"הסמ על ם"רא 9
 א"מ). הוי דבר שבמין וצריך מין אחר להתירו, פ שעכשיו בטל הדבר שבעבורו היתה הגזירה"אע, בפסחיהן

ין אחר  וצריך מ,כל מקומותאסור ב'  שהי, הוי דבר שבמיןכל מקום מ,ואף על גב דהשתא ליכא פסח (א"סק
   .)ם הלכות חמץ"הרא ... להתירו
 ).לארץ בחוץ שדר ... למי אף] מדבריהם[ מלאכה בעשיית ואסור(א "וכדלעיל ס

 א ,ה ביצה ). עד שיהיה גדול ממו בחכמה ובמין,שאין בית דין יכול לבטל דברי בית דין חברו(ה "א מ"עדויות פ 10
 'הל ם"רמב .) צריך מין אחר להתירו,כל דבר שבמין (ב ,ט סהדרין .) צריך מין אחר להתירו,כל דבר שבמין(

 ועמד אחריהם בית , ופשט הדבר בכל ישראל,בית דין שגזרו גזרה או תקו תקה וההיגו מהג (ב"ה ב"פ ממרים
 איו יכול עד שיהיה ,דין אחר ובקש לבטל דברים הראשוים ולעקור אותה התקה ואותה הגזרה ואותו המהג

  .) הראשוים בחכמה ובמיןגדול מן
 עד שימו , לא בטלה התקה שתקה במין חכמים,ואפילו אם בטלה הגזירה לגמרי (ד"ס קכד 'סי לעיל גם וראה

 ,עדיין לא מו עליו חכמים להתירו (ז"סט סוף שח 'סי .)אף על פי שבטל הטעם שבגללו תיקו ,מין אחר להתירה
אף שאין טעם זה שייך לזמן שקובעין חדשים על  (ד"ס תר 'סי לקמן .)כמים עומד באיסורו שאסר בגזרת חושאר

 .) מה שלא היו מקילין בו אבותיו,בו מכל מקום אין לזלזל ביום שי ולהקל ...פי החשבון 
  ). הדבר בכל ישראלופשט(ם שם "רמב). הואיל ופשט איסורו ברוב ישראל(א , ז לו"ע 11

 ).ל רובו ככולו"וכתב רביו בכל ישראל על סמך מאי דקי(אר בכסף משה שם בי, "בכל ישראל"ם "ומה שכתב הרמב
וכן הביא ).  בכלרסהלהם הגי' ז הי"ד וריא"ם וראב"וראה שהרמב(א "סיתסב ' ד סי"יות אבי זר "שווב

   ."על כל ישראל"וכן גם כאן . וכן הוא בכמה מספרי הראשוים". כל ישראל"מכתבי יד שבהם , בדקדוקי סופרים
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 כמנין במנין שנתוועדו עד ,האיסור נתבטל לא כן פי על אף ,אסרוהו שבגללו הטעם נתבטל כך
  :13בפירוש להתירו 12הראשון

 .15חכמים ידבר על העובר כדין ,14אותו משמתין ואילך מחצות הזה בזמן מלאכה העושה ולפיכך ג
 הפסד לו יהיה זו במלאכה משתכר שהוא שמה ,לעולם מלאכה מאותה 16ברכה סימן רואה אינו וגם

  :17אחר במקום כנגדה

  אופנים שהותרו

 יום לצורך אפילו ,19לאחרים בין לעצמו בין ,18בחנם עושה אלא ,להשתכר כדי עושה אינו אם ואף ד
  .אסור זה הרי ,20טוב

  שלוםבריד

 
  ). בטלה אותה תקה לגמריר כך ואח,ולא פשטה תקה זו ברוב ישראל(א "פח ס' וראה לעיל סי

 .קסג- קס' גליון פה ע" סיי"והאריך בכל זה ב
 ).'כו  והיאך יהיו גדולים מהם במין ...עד שיהיה גדול מן הראשוים בחכמה ובמין( שם ם"רמב ראה 12
 , ולומר אין תקת מין הראשון עומדת,דבר שאתה יכול להורות בו היתרואפילו אירע  (מא ה"ד שם ביצה י"רש 13

 .) אפילו הכי אסור עד שיתירוהו בפירוש בקבוץ חכמים,כי הכא
העושה מלאכה בערב פסח מחצות  (א"ס ע"ושו טור .)הכא שמותי מי משמתין ליה (ב"ע  דף ד"פ ריש גמרא 14

 .)משמתין אותוהיו , ולמעלה
, ד דברים מדין את האדם"על כ (ג"וסמ ,)ידוהו משום עובר על דברי חכמים (ד"ס שלד 'סי ד"יו ע"שוכמבואר ב 15

  .ע"סק שם ך"ש .)מדברי סופריםהמזלזל בדבר אחד  ... ואלו הן
  ). מדין אותו... שי במזיד ם טובוכל המחלל יו(א "ס תצו 'סי לקמן וכן הוא

 .ג- ב" שם סתבאר לקמן, ומה שלפעמים מכין אותו מכת מרדות
 הכא ...העושה מלאכה בערבי שבתות וימים טובים מן המחה ולמעלה איו רואה סימן ברכה לעולם  (שם גמרא 16

וגם  (ב"סק א"מ .)ברכה לעולם מן איו רואה סיראבטור מביא הגמ (א"סק ז"טטור ו .)שמותי מי משמתין ליה
  .)ברכה מןאיו רואה מאותה מלאכה סי

 וכל העושה ,אסרו חכמים לעשות מלאכה בערב שבת וערב יום טוב מן המחה ולמעלה(א "רא ס' וכן הוא לעיל סי
 ).איו רואה סימן ברכה לעולם

הגהת ). שלא יהה מאותה מלאכה, בכל מקום הוא, פירושו איו רואה סימן ברכה(ת עה "ג ל"ם על הסמ"רא 17
 מפסיד הוא ,תועלת ואף אם באה איזו .תועלתפירוש באותה מלאכה איו מרויח ואיה באה לו (ל לטור "רש

 . דהייו באותו דבר דוקא,ל והמזרחי" רשרשוופי (שם ז"ט .איו ש"ומ ה"ד ח"בהובא ב). כגדה ממקום אחר
  .) יהיה לו כגדו הפסד ממקום אחר,זו הייו אף אם יש לו איזה ריוח מ, לעולםרושופי

רויח בה מפסיד כגד זה  שמה שמ,רכה לעולם מאותה מלאכהאיו רואה סימן ב (א" סרא 'סי לעילכן הוא ו 
 .) מאותו שכר לעולםברכה סימןואם טל איו רואה (א "תקפה סי' לקמן סי). ממקום אחר

 כיון , בחם ובין בשכר דאין לחלק בין,ואפילו בחם אין לישראל לספר לחבירו מחצות ואילך (תרז רמז מרדכי 18
 .)ואפילו לעשות בחם אסור (א"ס ע"שו)ו טור( ).שהם מלאכות

  ).כ מלאכה גמורה"משא, דדוקא לתקן כליו מה שהוא תיקון בעלמא שרי(ק ד "י ס"ח 19
לא התירו , כ להסתפר לעצמו"משא). המועד לצורך ולתקן לתופרם רשאי קצת שקרעו בגדים(ז "והייו כדלקמן ס

 . אלא על ידי כרי–לקמן בסמוך 
ת יכרת שעשית התספור( ד"ס רא 'סי לעילכד, והייו לצורך יום טוב, )ר לחבירואין לישראל לספ (שם מרדכי 20

   .)עכשיו בשביל השבת
 דבמלאכה ,י דברי הטור"כן פירש הב (ק ג" אליה זוטא ס.)ם טובאפילו לצורך שבת ויו (המרדכי כתב ה"ד י"ב

 .) כדפסק במרדכי, אף בחם,ם טוב אסורגמורה אף לצורך יו
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 .טוב יום לכבוד ומתכוין 22בחנם שעושה פי על אף ,21ואילך תמחצו לישראל לספר אסור לפיכך
  .אסור עצמו את לספר ואפילו

 אין ,24קצת כמסייע הוא והרי אליו ראשו מטה שהישראל פי על אף ,23נכרי ידי על להסתפר מותר אבל
  :26זה לענין 25ממש בו אין שמסייע ,כלום בכך

______________ 
אין  (שם מרדכי .) והספרים... ואלו הן ,אומיות עושין מלאכה בערבי פסחים עד חצות' ג (א ,ה דף משה 21

 .)לישראל לספר לחבירו מחצות ואילך
 .ג"סקי א"מהובא ב .)אפילו בחם אסור... להסתפר אחר חצות  (וכתב ה"סוד ח"ב .שם מרדכי 22
 .) וכן קיבלתי, אבל לא על ידי ישראל, על ידי גוימהג הוא להסתפר אחר חצותהו (עה ת"ל ג"לסמ בביאוריו ל"רש 23
 אבל לא על ידי , ומהג הוא להסתפר אחר חצות על ידי גוי...ל "כתב וז ג"ש לוריא בביאוריו לסמ"מהר (שם ח"ב

 משמע דאוסר אחר חצות אפילו על ...י ווייל "ואף על פי דבדרשות מהר. ש לוריא"ל מהר" וכן קיבלתי עכ,ישראל
ומהג הוא להסתפר , ל"זה לשון רש (ב"סק ז"ט .) גוי לא הפסידל ידיכל מקום ראה לי דהמיקל בזה ע מ,ידי גוי

והגו  (א"סק זוטא אליה .)ם"ל ומסתפרין אחר חצות על ידי עכו"וכתב מהרש (ד"סק י"ח .)אחר חצות על ידי גוי
  .)ם אחר חצות" עכול ידילהסתפר ע
  .וגם התספורת, להתיר כל המלאכות על ידי כרי, )27והערה (ה "מן סדלק, ל כדעת הרוקח וסיעתו"והייו דקיי

ם אסור להתגלח אחר " עכול ידי עלואפי(ק יג "א ס"כמבואר במ, שמטעם זה יש אוסרים להסתפר על ידי כרי 24
ומיהו להסתפר על ידי גוי  (א"ח ס"ובפר).  הטעם משום שמטה ראשו ומסייע קצתוראה לי. )ה משהמט(חצות 

הוה ליה כאילו הישראל עושה מלאכה ,  דכיון דסתמא דמילתא מטה עצמו אליו ומסייעו,משמע ודאי דאסיר
  ).בעצמו

מכל מקום בזה שמטה ראשו ומסייע קצת זה ודאי איה ... שמה בכך שמסייע , ואין בזה טעם כלל (שם י"ח 25
 .)אליבא דכולי עלמאומסייע אין בו ממש ומותר , מלאכה גמורה

  :שלא כל ההלכות שוות לעין מסייע אין בו ממש 26
אשה ששכחה מערב שבת ליטול הצפרים ובשבת הוא ליל טבילתה יש מי שמתיר לה לומר  (ב"שמ ס' סילעיל ) א(

הייו שכשאומרת . )תאמר לה ליטלן ביד או בשיים שזהו שבות דשבות... יש אומרים ... לכרית לחתכן לה 
ו אסור אלא מדליה באופן שאישהתירו במקום מצוה של , אין בזה אלא שבות דשבות, ס"כרית ליטול צפר

  .טבילת מצוה
אין בכך כלום שמסייע אין , ואף שהיא מטה אצבעותיה אליה ומסייעה עמה קצת(לעיל שם ועל זה ממשיך ומבאר 

  .)בו ממש
דאי זה איו יכול מאי , זה שיכול... ו יכול דברי הכל חייב אמר מר זה יכול וזה אי (ב- א, והייו כמבואר בשבת צג

אמר רביא אף אן מי תיא קיבל בימין ושמאל מסייעתו עבודתו כשרה ... מסייע אין בו ממש ... קא עביד 
  .)לאו משום דאמרין מסייע אין בו ממש שמע מיה, ואמאי הא קא מסייע בהדי הדדי

תי תא קמיה דרב חסדא אחד המקיף ואחד היקף  (ב, במכות ככדאמרין , ף חייבל שגם היק"למרות זאת קיי) ב(
וכן פסק . )רב אשי אומר במסייע ודברי הכל... מי רבי יהודה היא דאמר לאו שאין בו מעשה לוקין עליו ... לוקה 
  .)גם היקף חייב אם סייע בדבר שמטה עצמו אליו להקיפו (ד"קפא ס' ד סי"ע יו"בשו
פ שהעובדת כוכבים חותכת "שאע (ק כא"קצח ס' ד סי"יובז " פסק הט, כריתעל ידיגם בידון טילת הצפרים ולכן 

  .)וכאילו היא עושה מלאכה זו,  שמטה לה את ידיהעל ידי אותה ישראלית מסייעת לה מכל מקום
דדוקא  (ת הכסף שםתבאר טעם החילוק בייהם בקוד, ל שבטילת הצפרים מסייע אין בו ממש"ולדידן דקיי
, ב דשמעין לקרא הכי לא תקיפו"י באלו הן הלוקין דף כ ע"וכדפירש,  המקיף ואחד היקף במשמעחדדא, בהקפה

אלא דבאיו , ל" משמע דאתרי אזהר רחמה יקף ומקיף עכ,אי מי מדאפקיה בלשון רבים, לא תיח להקיף
אבל בשאר אזהרות לא שייך , ס התם"וכדאיתא בש, מסייע פטור משום דהוי לאו שאין בו מעשה ובמסייע חייב

  .)דמסייע אין בו ממש, לומר דחייב משום מסייע
והייו דאמר רב אשי במסייע ודברי  (א" רע, הובא בחידושי צמח צדק מח,א שם"זה בריטבובאמת מבואר חילוק 

 ראהו .)מי עובר בלאו אפילו בלא מסייע ,אבל לעין לאו בלא מלקות, דכיון דמסייע הא עביד מעשה, הכל
  .ג"בשוה 37 'ע דרבי אשכבתא

  .)אלא שהחכמים גזרו עליו גזרה שמא יבא לעשות בעצמו (שםלעיל ומכל מקום מסיים רביו ) ג(
שמבואר , ופשט העי ידו לפים ולקח מתוך ידו, לעין העומד ברשות היחיד וחפץ בידו, ומבוארים הדברים יותר

אבל אסור מן , שהרי לא עשה כלום, יטל החפץ ממו פטור ומותר משום איסור שבתאבל זה ש (ג"שמז ס' סי לעיל
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  שלוםבריד

 
ואם , התורה משום שמכשיל את חבירו וותן לו חפץ להוציאו מרשות לרשות ועובר על לפי עור לא תתן מכשול

אבל ,  התורההחפץ היה מוח בעין שאף אם לא היה ותו לו היה יכול ליטלו בעצמו איו עובר על לפי עור מן
ולכן אסור להושיט למומרין דבר איסור אפילו יכול , מפי שמסייע לעוברי עבירה... מדברי סופרים אסור ליתו לו 

  .)המומר ליטלו בעצמו
  .)שאסור לסייע ידי עוברי עבירה (ב, ז ה"וברייתא בע. )שאין מחזיקין ידי עוברי עבירה (א, והיא משה בגיטין סא
כ כאן כשהיא מצוה לכרית ליטול צפריה לפי "משא, מסייע לישראל שרוצה לעשות איסורוהה כל זה הוא ב

שהחכמים "ועל כן כתב רביו כאן טעם האיסור . הרי אין שייך טעם איסור זה במסייעת, באופן המותר, טבילה
  ".גזרו עליו גזרה שמא יבא לעשות בעצמו

הטעמים ' כי באמת יש שם ב, "מפי שמסייע לעוברי עבירה"ר שמז טעם האיסו' ואין להקשות מדוע כתב רביו בסי
, כ כאן בצפרים ליכא אלא טעם אחד לאיסור"משא". מסייע לעוברי עבירה"ולכן כתב טעם העיקרי ש, לאיסור

  ".שמא יבא לעשות בעצמו"ולכן כתב טעם האיסור 
לכן ראה לי דודאי מסייע אין בו ממש ": ומסיים, )פב' סי(ת חכם צבי "ס מוכיח בארוכה בשו"ומקור איסור זה מד

  ".הא מדרבן מיהא אסירא, מדאורייתא
ואף  (שםלעיל ומבאר רביו . פ אסור"הרי מדרבן עכ, ולפי זה יוקשה מדוע התירו לה לסייע לכרית ליטול צפריה

, ם מצוהאו לדבר האסור משום שבות שלא במקו, מדברי סופרים אין איסור לסייע אלא לעושה מלאכה גמורה
ואף בסיוע , לפי שהוא איו עושה כלום, כמו שלא גזרו על האמירה לכרי, אבל במקום מצוה לא גזרו על הסיוע

  .)אלא שהחכמים גזרו עליו גזרה שמא יבא לעשות בעצמו, איו עושה מאומה שמסייע אין בו ממש באמת
איכא דאמרי אמימר גופיה כחל עיא מכרי , אמימר שרי למכחל עיא מכרי בשבתא (א, והמקור לזה הוא ביצה כב

 כרי על ידיאמר ליה רב אשי לאמימר מאי דעתיך דאמר עולא בריה דרב עילאי כל צרכי חולה עושין . בשבתא
הי מילי היכא דלא מסייע בהדיה אבל מר קא , ואמר רב המוא כל דבר שאין בו סכה אומר לכרי ועושה, בשבת

מסייע אין בו ) י"רש, ופרקתי לו(ושיי ליה , אמר ליה איכא רב זביד דקאי כותך. חמסייע בהדיה דקא עמיץ ופת
  .)ממש
שגם , ותירץ לו. לו לאסור כאן מסייע' מכל מקום מדברי סופרים הי, שאף שכבר למדו שמסייע אין בו ממש, והייו

  .ייעכמו התירו לו לס, שכמו שהתירו כאן לומר לכרי לעשות, כאן מסייע אין בו ממש
שמסייע אין בו ממש ... כשעושה לו הכרי מותר לחולה לסייעו קצת  (א"שכח סכ'  סילעיל, וכן מבאר רביו הלכה זו

פ שהמסייע למלאכה גמורה הוא שבות גמור "ואע... כל שהיה יכול הכרי לעשותו בלבדו בלא סיוע הישראל 
מכל מקום כאן כיון שהתירו ,  שבות דשבותפ הוא"ואף כשמסייע לשבות עכ, ו"שמ' ש בסי"מדברי סופרים כמ

  .) צורך החולהגם כןכיון שיש בו , שבות אמירה לכרי לצורך החולה הוא הדין שיש להתיר שבות הסיוע
וכמו , שהרי גם כאן התירו להסתפר על ידי כרי, "שמסייע אין בו ממש לעין זה"ועל פי כל זה מסיק רביו כאן 

  .ך התירו כאן גם הסיועכ, אמירה לכריהשהתירו כאן 
 א, כמבואר בברכות א, ומחמירה מספק, אמם מציו במקום אחד שהגמרא מסתפקת אם מסייע יש בו ממש) ד(

אמר רב אשי הואיל , יוחן ראשוים שאלו שמאל מהו שתסייע לימין' ר חייא בר אבא אמר ר"א. וותו לימין(
  .)חומראוראשוים איבעיא להו ולא איפשט להו אן עבד ל

הרי כבר הובא לעיל שבעיא זו איפשטא במסכת ? "איבעיא להו ולא איפשט"מדוע , ולכאורה דבר זה טעון ביאור
אמר רביא אף אן מי תיא קיבל בימין ושמאל מסייעתו עבודתו כשרה ואמאי הא קא מסייע בהדי  (ב, שבת צג
  .)לאו משום דאמרין מסייע אין בו ממש שמע מיה, הדדי
דאמרין מסייע אין בו ממש שמע "דאיפשטא , ו אם כן החילוק בין שמאל מסייע לימין בקבלת הדם מהקרבןומה

איבעיא להו ולא ... שאלו שמאל מהו שתסייע לימין "אשר , לבין שמאל מסייע לימין בכוס של ברכה, "מיה
  ".אן עבד לחומרא, איפשט להו

אפילו , ולא יסייע כלל בשמאל... כשיתחיל לברך וטלו בימיו לבדו ( ז"קפג ס'  סילעילדעות ' ובאמת הובאו בזה ב
אם לא לצורך , ויש להחמיר. ויש מתירים לתמוך הימין בשמאל. שאין השמאל וגעת בכוס כלל, לסמוך בה ימיו
  .)כגון שהכוס גדול

יותר משמאל מסייעת ולכן גרע , לא אסרו אלא כשיד שמאל וגעת בכוס להחזיקה, המתרת' והייו שלפי דעה הב
  .מותר גם כאן, אלא מסייעת ביד ימין, כ כשיד שמאל איה וגעת בכוס"משא. בימין לקבל הדם מהקרבן

מהו טעם , באמת בזה צריך ביאור, ת ליד ימין להחזיק הכוסעשאוסרת גם כשיד שמאל מסיי', ה האאמם לדע
  .החילוק בין כוס של ברכה לבין קבלת דם הקרבן
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 שלא .המועד לצורך שלא אפילו ,רינכ ידי על לעשות להתיר נוהגין המלאכות כל שאר וכן ה
 בו אין חצות אחר פסח ערב אבל ,מועד של וחולויום טוב ו בשבת אלא שבות לנכרי אמירה אמרו
  .27מועד של מחולו יותר הוא וקל ,כלל טוב יום קדושת

  שלוםבריד

 
אבל אם ותן השמאל תחת הימין , והייו דוקא שלא תגע השמאל בכוס (ד"קפג ס' א סי" הוא הרמ'והה דעה הב

  .)לסייעה מותר
, ובטור כתוב שמאל מהו שתסייע לימין: "אבל מסיים, ל מהגמרא בשבת"מביא הוכחה ה) ק ו"שם ס(א "ובמ

ולפי דעה זו יש לעיין מהו טעם ". ורךולכן יש להחמיר אם לא לצ,  גם זה אסוראם כןו... פירוש לסומכה בשמאלו 
  .ואין שבות במקדש, ואולי הטעם שחומרה זו היא מדרבן. ההפרש בין כוס של ברכה לבין קבלת דם הקרבן

ומי שאסר בגמרא ביצה . הוא רב אשי, לסייע בשמאל) א, ברכות א(שמי שאסר בגמרא כאן , וכאן יש פרט מעיין
שיקף חייב מטעם ) ב, כ(ומי שאמר בגמרא מכות . הוא גם רב אשי, בחולי קצתלסייע לכרי לכחול העין ) א, כב(

לומר לך שאין כל ; הוא גם רב אשי, שמסייע אין בו ממש) ב, צג(ומי שהוכיח בגמרא שבת . הוא גם רב אשי, מסייע
  . להתירשכל אחת מהן היא הלכה מיוחדת שיש בה טעם לאסור או, וכפי שתבאר, סתירה בין כל ההלכות האלו

 לעילוהוא . לפעמים מסייע יש בו ממש לכאורה,  אים שייכיםשלושת הטעמים האלושגם במקום ש,  מציושוב) ה(
טוון כרי או ששזר אפילו ישראל עומד על גביו  ( לעין טוויית ושזירת הציצית על ידי ישראל דוקא,ד"יא ס' סי

אלא אם כן , שיה קעביד ואיו חושש לדברי הישראלדכרי אדעתיה דפ, ואומר לו שיעשה לשם ציצית פסולין
  .הרי שמסייע מועיל שיקרא כאילו הישראל עצמו טווה או שזר אותן. )מסייע הישראל מעט

 ויש מכשירין כשישראל עומד ...אם עיבדו כרי יש פוסלין  (ב"לב סי'  סילעילוכן מציו לעין עיבוד הקלף לתפלין 
. ) ומכל מקום לכתחילה צריך לסייעו קצת בעיבודה וכן והגים במדיות אלו ...ועל גביו ואומר לו שיעבדו לשמ

  .הרי גם בזה מועיל כשהישראל מסייע
שמה שהישראל מסייע הרי כאילו הוא עצמו , ושם תפרש שאין הטעם בזה, אמם מציו הלכה גם לעין מצות

אם באחד מהעסקים הללו  (א"תס ס' סייל דלעכ, אלא שבזה משערים או שהכרי עושה על דעת הישראל, עשאו
אין אדם יוצא בה לפי שהכרי איו שומע בקול ישראל המזהירו והוא עושה על דעת עצמו ואיו ... תעסק כרי 

וגם הוא יסייע ... והעיקר כסברא הראשוה ומכל מקום בשעת הדחק ... ויש חולקין על זה ... מתכוין לשם הפסח 
  .)16הערה (ושם סמן , )הכרי על דעת הישראל המסייעו ולא על דעת עצמושאז עושה , קצת בלישתה

ח "שכ'  עיין סי,פ שמסייע אין בו ממש"אע): "ה ולא דמי"ג ד"רסג סק' סי(מכל מקום מבואר בקוטרס אחרון ) ו(
  ".אפשר דלעין ברכה מהי אפילו סיוע בעלמא, ג"ס

  לעין מי שאחר מיח לו תפלין אם צריך לברך,לומד זאת הרבי מדין יקף) סה'ט אגרת יא"חכ(קודש - ובאגרות
)יקףל וחומרד מברך בק"ולפעדו, )ב, מכות כ (ן התורהדכיון שמזמין השערות מחויב מלקות מ,  מן ופשיטא דב

 .) לבטלהם שמים מברך ואין חשש שדידן
 כי אם גבי ,שבות ם דאין שייך לומר אמירה לכותי.ד ביסן" וכן בי.ביתו בלועל ידי גוים מותר אפי (שי 'סי רוקח 27

 א"ס א"רמ .) ויש מי שמתיר,גוייש מי שאוסר אפילו על ידי ( א"ס ע"שוב' דעה הב .)ולו של מועדיום טוב ושבת וח
חצות ואילך  משום דמדמין מלאכת ערב פסח מ, גויל ידיואף על גב דיש אוסרים ע(א " לבוש ס.)וכן הוא המהג(

כן ', ג סעיף א" כמו שיתבאר לקמן סימן תקמ, גויל ידיוכמו שאסור בחול המועד אפילו ע, למלאכה דחול המועד
משום דלא שייך אמירה לגוי שבות כי אם ,  גוי בערב פסחל ידי אפילו הכי מותר ע.הוא בערב פסח מחצות ואילך

  ).ימים טוביםאבל לא בערבי שבתות ו,  וחול המועדם טובגבי שבת ויו
ט איו אלא מדבריהם כדי שלא "ועיקר האיסור אמירה לכרי בין בשבת בין ביו (א"ס סוף רמג 'סיוהייו כדלעיל 

 ואפילו בחולו של מועד וכן בשאר כל איסורין ם טובתהא שבת קלה בעיי העם ויבאו לעשות בעצמן וכן ביו
  ).שבתורה כמו שיתבארו במקומן

לפיכך יום ארבעה עשר (ח "ח הי"יום טוב פ' ם הל"וכמבואר ברמב, ת שהוא קל יותרכ ערב פסח אחר חצו"משא
  ).והוא קל מחולו של מועד, ביסן אסור בעשיית מלאכה מדברי סופרים כמו חולו של מועד

מה שאין , דהעיקר כמאן דאמר דמלאכת חולו של מועד אסירא מן התורה(א "ח ס"וטעם החילוק בים תבאר בפר
 ,ואם כן ראה ברור להתיר על ידי גוי,  שכבר ביררתי לעיל דלא הויא אלא מדרבן, מלאכה בערב פסחכן באיסור

  ). דהוה ליה גזירה לגזירה,וכסברת הרוקח
חול (ב "לא ס' כדלעיל סי, אלא שאף בחול המועד איסור המלאכה הוא רק מדברי סופרים, ל כחילוק זה"ולא קיי

  ).המועד שמותר במלאכה מן התורה
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 ולא הדיוט מעשה שעושה או ,29האבד דבר כגון ,28מועד של בחולו לעשות שמותר מה כל לפיכך
 שכן כל ,מועד של בחולו המותרים דברים משאר בהם וכיוצא ,31המועד צורך בו שוי ,30אומן מעשה

  .חצות אחר פסח בערב שמותרים

 מבית והיוצא הים ממדינת הבא כגון ,מועד של בחולו ולכבס 32לספר שהתירו אותן כל וכן
  :חצות אחר פסח בערב כן גם מותרין ,33האסורים

 מועד של בחולו אפילו מתירין ויש הואיל ,35מקילין ויש .ואילך מחצות הצפרנים ליטול 34אוסרין יש ו

  שלוםבריד

 
 אפילו ,וכל דבר שאסור לישראל לעשות בשבת(ז "שז סל' כדלעיל סי, אף במלאכה דרבן אסרין אמירה לכריו

' סי. א"רג סכ' סי. ב"רמד סי' סי. ג"רמג ס' וכן הוא לעיל סי).  אסור לומר לכרי לעשות בשבילו,מדברי סופרים
  .ה"שלג ס' סי. ד"שו ס

והתירו לעשות בו מלאכות על , )כדלקמן בהמשך הסעיף(ולו של מועד ל שערב פסח קל יותר מח"אך מכל מקום קיי
 .ידי כרי

  .)ובפוסקים רא בגמכן משמע, רב פסח דשרי בעכל שכן, ול המועדוכל מה דשרי בח (ג"סק א"מ 28
ובמועד שחמור יותר אין (י "ופרש).  ובמועד מסלקין לצדדין,ד"גורפין מתחת רגלי בהמה בי(ב , והייו כדתן ה

- ט" והן ההלכות דלקמן סי). כאן בחולו של מועד,ד"כאן בי (ובגמרא שם).  אלא מסלקין לצדדים,ליכין לחוץמש
  .כא
  .)דכל מה דשרי בחול המועד כל שכן דשרי בערב פסח, וכתבו האחרוים (ד"סק סוף י"ח

שהרי אפילו (ה " סרא' כדלעיל סי, ומכל שכן דאמרין כן לעין מלאכה בערב שבת ויום טוב מן המחה ולמעלה
 וכל שכן בערב שבת מן המחה ,ב"תקמ'  כמו שיתבאר בסי,בחול המועד מותר לו לעשות כל המלאכות על דרך זה

 ). לפיכך כל מה שמותר בחולו של מועד כל שכן שמותר בערב שבת, שהוא קל מחולו של מועד,ולמעלה
וסי דבר התלוש מן הקרקע אפילו מקצתו אבוד י' תיא כלל אמר רבן שמעון בן גמליאל משום ר (ב ,יב ק"מו 29

 לימא , שמע שמואל איקפד,רב חצדו ליה חצדא בחולא דמועדא ...  כולו אבוד אסורלווהמחובר לקרקע אפי, מותר
ל שדבר האבד מותר אפילו במחובר " והכי קיי.) לא חצדא דחיטי הוה דלא הוה פסיד,שמואל כיחידאה סבירא ליה

 רושפי(לפיכך בית השלחין . ותר לעשותו בחול המועד בלא שיוימ, דבר האבד(א " סתקלז 'סי ע"ושו טור. לקרקע
קודם לכן אם לא שכיון שהתחיל להשקותה , מותר להשקותה, שהתחיל להשקותה קודם המועד) הארץ הצמאה

   .)ישקה עכשיו תפסד
 ,ועד ודאי שרי משום ספק פסידאובחול המ(ק ו "רמח קוטרס אחרון ס' כדלעיל סי, ואפילו ספק דבר האבד מותר

 ). ספק דבר האבדוה ליה משום דה,אפילו לעשות מלאכה גמורה שלא לצורך המועד
 ...מותר לעשות (א " סתקמא 'סי ע"ושו טור .) אבל לא מעשה אומן, מעשה הדיוט...עושין  (א ,יאק "משה מו 30

 .) מעשה אומן...אבל לא , מעשה הדיוט
וא ולי ראה כי מעשה הדיוט ה (מסרגין ה"סוד שם י"וב ,) בצריך לה במועד...המטות מסרגין (תקמא '  סיטור 31

ש " והייו מ.)ה"מ ס"תק' ש סי"ודוקא לצורך המועד כמ (א"סק שם א"מ .) ובלבד שיהיה לצורך המועד,מותר
 מעשה הרי שלצורך המועד התירו). לצורך המועד אסור מעשה אומן אאף על פי שהו(ק ז "תקמ ס' א בסי"המ

 .הדיוט
 הוא הדין דמותרין ,א"תקל'  שיתבארו בסי, דכל הי דמותרין לגלח בחול המועדוראה לי (ד"סק סוף זוטא אליה 32

 .)אחר חצות בערב פסח
' ע סי"טור ושו .) הבא ממדית הים ומבית השביה והיוצא מבית האסורין,מגלחין במועד ואלו (ב ,יג ק"מו משה 33

ומי שיצא מבית , ולא היה לו פאי לגלח קודם המועד  מי שיצא מבית השביה, במועדואלו מגלחין(ד "סתקלא 
 ).האסורים

 ,ם ואילך מחצי יו, וגם לא ליטול צפורים, שאסור לספר,ערב פסח יש לו דין אחר (א 'סי יום טוב 'הל ל"מהרי 34
 א"מ). וכן טילת צפורים ...ב פסח ריגלח כל אדם קודם ע(קצג ' י ווייל סי"ת מהר"שו .)ודיו ככל דין חול המועד

 .)ב"תקל'  עסי.םו דאסור ליטול הצפרי"ל ומהרי" מהריתבווכ (ג"סקי
אך אחו , דגם בחול המועד גופיה רוב מתירין, ולי ראה להקל כששכח לחתוך קודם חצות (ד"סק זוטא אליה 35

  .)ח מחול המועדבה דברים קיל ערב פסועוד הא בהר. ב"והגין לאיסור כדלקמן סימן תקל
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 יותר קל שהוא פסח בערב פנים כל על עליהם לסמוך הם וכדאי ,36ב"תקל' בסי שיתבאר כמו
  .מועד של מחולו

 קודם נטלם ולא שכח אם אבל .חצות קודם ויטלם ,הראשונה לסברא לחוש יש לכתחלה מקום ומכל
  :37חצות אחר ליטלם ויכול האחרונה סברא על לסמוך יש ,חצות

 אבל .חדשים בגדים לתפור או חדשים כלים לעשות כגון ,גמורה מלאכה אלא פסח בערב אסרו לא ז
 רשאי קצת שנקרעו בגדים וכן ,המועד צורך בו יש אם ,קצת שנתקלקל ישן כלי לתקן הוא רשאי

 אסור בשכר אבל .חנםב לאחרים בין לעצמו בין ,אומן מעשה אפילו ,המועד לצורך ולתקנן לתופרם
  :38הדיוט מעשה אפילו המועד לצורך אפילו

 אפילו התירוה ולא ,גמורה מלאכה היא שהכתיבה ,אסור בחנם אפילו לאחרים ספרים לכתוב ח
  .40מועד של בחולו שמותר בדרך כן אם אלא .39מצוה לצורך

 נראית אינו ותבכ הוא ולעצמו לימודו שדרך דכיון ,41לימודו דרך לעצמו ספרים לכתוב מותר אבל

______________ 
 , אבל יש מחמירין ואוסרים,הגה. אפילו במספרים, מותר ליטול צפרים בין דיד בין דרגל (א"ס שם ע"שוטור ו 36

 .)וכן הוא המהג
וגיסי הרב בספרו אליהו זוטא מתיר  (ד"סק י"ח .)ולי ראה להקל כששכח לחתוך קודם חצות (שם זוטא אליה 37

 .)קודם חצותאם שכח ליטול , בטילת צפרים
). ל מתקן בגדיו לכבוד שבת ויום טובאב, י מילי כגון שהוא עושה מלאכה להשתכרהוראה לי ד(תצה ' סי ה"ראבי38

 אלא תיקון , לאו תופר קאמרם טובדמתקן כליו לשבת ויו (המרדכי כתב ה"ד י"ב .ובטור, א' ד סי"ש פ"הובא ברא
ם  אפילו לצורך שבת ויו, כגון תופר בגדיו,ה מלאכה גמורה אבל עוש... דלאו מלאכה גמורה היא ,בעלמא קאמר

או בחם והוא מלאכה גמורה לתפור (, במה דברים אמורים כשעושה מלאכה להשתכר (ב"ס א"רמע ו"שו .)טוב
כן  (ג"סק זוטא אליה .)כגון לתפור בגדים חדשים ממש (ב"ס לבוש). ום טובאבל מתקן הוא כליו לי, )בגדים ממש
דאפשר דלשון כשעושה מלאכה ...  אף בחם , דבמלאכה גמורה אף לצורך יום טוב אסור,רי הטורי דב"פירש הב

כלל העולה לדיא במלאכה גמורה אף בחם ולצורך יום טוב .  ..ל דאף בתיקון אסור להשתכר" וקמ,מיירי בתיקון
 , וכן שלא לצורך יום טוב.ן אבל בשכר אסור אף תיקו. בחם לצורך יום טוב, אף לחבירו מותר, אבל תיקון.אסור

  ).תיקון ובחם אסוראף 
). ור לתקן מלבושיו ומעליו הקרועיםאס(ד "תקמא ס' ע סי"תבאר בשו, כ בחול המועד"משא, והייו בערב פסח

  .ולא תבאר שם חילוק בין תפירת בגד חדש לבין תיקון בגד שקרע
 , אלא כשאיה לצורך השבת,מלאכה גמורה אין איסורלקבוע עצמו ל(ג "רא ס' תבאר לעיל סי, ואילו בערב שבת

 בין , כגון לתפור בגדים לצורך השבת, אבל לעשות לצורך השבת בחם,או אפילו לצורך השבת אלא שעושה בשכר
 .לצורך השבת ובחם, הייו שבזה מותר אפילו תפירת בגד חדש).  מותר כל היום,בחםלו בין לחבירו 

 .)בחם אסור אפילו ,לאחרים...מי שכותב ספרים  (שם לבוש .) אפילו בחם אסור,ריםתב ספרים לאחכו (שם י"ב 39
דהוי כמלאכה גמורה דאסור (ק ד " אליה זוטא ס.) אף בחם לכולי עלמא אסיר, לאחריםומיהו לכתוב (ב"ס ח"פר

  ).אף לצורך מצוה
 בין שכותב ,העתיק ספרים ללמוד בהםוכן מותר ל(ג "רא ס' תבאר לעיל סי, ואילו בערב שבת. והייו בערב פסח

 ). דכיון שהוא דבר מצוה הרי זה כלצורך שבת,לעצמו בין שכותב לחבירו בחם
 . ואילךא 'סעי תקמה 'סיא "ורמ ע"שובאופים שתבארו ב 40
וכן מי שכותב  (ב"ס ע"ושו טור .)ו ספרים דרך לימודו מותר כל היוםוכן מי שכותב לעצמ (א 'סי ד"פ ש"רא 41

  .)מותר, ם לעצמו דרך לימודוספרי
*  

אמם . שבזה יש הפרש בין חול המועד לבין ערב פסח, ראה לכאורה") וכן מותר"ולא " (אבל מותר"מהלשון 
, ואם שמע דבר חידוש(ד "תקמה ס' ע סי"כמבואר בשו, הותרו אף בחול המועד, ההלכות שתבארו לפיו כאן
  ).מותר להעתיקו אם לא ימצא להעתיקו לאחר המועד,  מחודש וכן אם ראה ספר.מותר לכתבו כדי שלא ישכח
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 43בעלמא כתיקון דינו והרי ,והגונה גמורה לכתיבה מתכוין אינו שבודאי ,גמורה 42כמלאכה
  :44לזכרון לו שיהיו תורה דברי כתיבת מצות צורך הדין והוא .המועד לצורך שהתירו

   קודם חצות–מקום שנהגו 

 לצורך שלא אפילו ותהמלאכ כל עושין לעשות שנהגו מקום ,45במנהג תלוי חצות קודם פסח בערב ט
  .46עושין אין לעשות שלא שנהגו ובמקום ,המועד

 ,אבותיהן ממנהג לשנות רשאין אינן 48הזאת בעיר הדרים הדורות כל סוף עד 47אחריהם בניהם ואף

______________ 
דכיון  (שם לבוש .) לא מיחזי כמלאכה,ימודו הוא כותבם כיון דלעצמו ודרך ל,אף על גב דמלאכה היא (שם י"ב 42

 .)לא מחזי כמלאכה, דדרך לימודו ולעצמו הוא
כה גמורה רק  ולא הוי מלא, גמורה והגוהדכיון שכותב לעצמו דרך למודו איו מכוין לכתיבה (ג"סק זוטא אליה 43

  .) כדמשמע בלבוש,כתיקון
ומותר לכתוב אגרות של שאלת שלום (ד "ז הי"יום טוב פ' ם הל"כמבואר ברמב, לעין כתיבת אגרות שלום, וכעין זה
שכתיבות אלו אין אדם זהר בתקון מאד ומצאו כמעשה הדיוט , וכותב חשבוותיו ומחשב יציאותיו, במועד

 ).במלאכות
ם שהם חדשים אצלו  דברי...ולו של מועד מצאתי כתוב דמותר לכתוב חדושין בח (ד אות קעה 'סי ק"סמ הגהת 44

 וכן אם ראה ספר .מותר לכתבו כדי שלא ישכח, ואם שמע דבר חידוש (ט"ס תקמה 'סי ע"שו .)וירא שמא ישכחם
דכשכותב חידוש ששמע  (ט"ס שם הלבוש תהגה .)ו אם לא ימצא להעתיקו לאחר המועדמותר להעתיק, מחודש

 שמע א שאמשמע דל (ג"סקי שם ז"ט .)שאין כוותו אלא שלא תשכח מפיו, אין אדם זהר מאד בתיקון כתיבתו
 וגם הטעם שמא ישכח שייך גם . אם הוא בר הכי שיוכל לחדש כראוי, חידשו הוא עצמוא שא ול,החידוש מאחר

  .)ר כך ואיו יכול לחדשו אח,חידש הוא כבר דהרבה זמין שאדם שוכח מה ש,בזה
כיון שהוא דבר מצוה הרי זה כלצורך  ... להעתיק ספרים ללמוד בהם(ג "רא ס' ולעין ערב שבת תבאר לעיל סי

 ).שבת
  :ר כמה הלכות"תבארו בשוע, בושא זה של מקום שהגו 45
  .ב"רמח ס'  תבארה לעיל סי–הפלגה בערב שבת ) א(
  . תבארה כאן–ה בערב פסח קודם חצות עשיית מלאכ) ב(
  .תעו'  תבארה לקמן סי–אכילת צלי בליל פסח ) ג(
  .ז ואילך"תצו ס'  תבארה לקמן סי–יום טוב שי של גלויות בחוץ לארץ ) ד(
  .א"תרי ס'  תבארה לקמן סי–הדלקת הרות לכבוד יום הכיפורים ) ה(

  ).ב,  ה–א , (כל ההלכות האלו תבארו בפרק מקום שהגו 
*  

  :בסעיפים שלפיו תבאר דין היוצא ממקום שהגו במהג אחד למקום להגו במהג אחר
  .ומתי חל עליו מהג המקום שיצא משם, מתי חל עליו מהג המקום שבא לשם) א(
  . כדי שלא יבוא לידי מחלוקת, לפעמים צריך להוג כן, גם כשאיו חייב במהג המקום שבא לשם) ב(
  .יז- ז"ויתבאר לקמן סט, יש בו לפעמים דין דר כל אשי העיר, שאין בו דין מהגגם כ) ג(
 .ז"תצג ס' ויתבאר לקמן סי, יש בו לפעמים חשש אגודות אגודות, גם כשאין בזה חשש מחלוקת) ד(

 מקום שהגו שלא ,שהגו לעשות מלאכה בערבי פסחים עד חצות עושין מקום (א"סוע , דף ד פרק ריש משה 46
, מקום שהגו שלא לעשות. עושין, מקום שהגו לעשות מלאכה, קודם חצות (ג"ס ע"ושו טור .)עשות אין עושיןל

 .)אין עושין
 .) שאמר שמע בי מוסר אביך ואל תטוש תורת אמך,אמר להו כבר קיבלו אבותיכם עליהם (ב"סוע , שם גמרא 47

 'סי ד"יו ע"שו). שאתה מבבל ושם והגין בו איסורא ,מקומך מהג ,אמך תורת תטוש אל( ב"רע ,צג חולין י"רש
 אלא שוהגין, ואפילו בדברים שלא קבלו עליהם בי העיר בהסכמה, קבלת הרבים חלה עליהם ועל זרעם (ב"ס ריד

 ביהם אין רשאין , הכא כגון,דמהג שהגו מחמת גדר(ק ד "א כאן ס" מ.)כן מעצמם לעשות גדר וסייג לתורה
  ).חלה עליהם ועל זרעם והבאים לדום שם(ק ו "י ס"ח). םלשות מהג
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  . אמך תורת תטוש ואל 49מראשנ משום

 רלהחזי דעתו אין אם ,לעשות שלא שנהגו במקום לגור ובא לעשות שנהגו ממקום שיצא מי ואף
 מיד נעשה הוא הרי ,לשם שהלך במקום שם להשתקע דעתו אלא ,משם שיצא למקום 50לעולם דירתו
 ,בצנעה אפילו להקל לו ואסור .51מקום באותו שמחמירין החומרות כל עליו וחלו ,מקום אותו כאנשי
  :52העיר אותה של לתחומה חוץ ואפילו

 אותה חומרי עדיין עליו חלו לא ,העיר אותה של תחומה לתוך הגיע לא כשעדיין מקום ומכל י
  .53העיר

 למקום משם הלך כך שאחר אף ,שם להשתקע שדעתו העיר אותה של תחומה לתוך משהגיע אבל

  שלוםבריד

 
ו משום שאמר ואל שאין או חייבים אלא שלא לבטל מהג אבותי(ק א "רמט קוטרס אחרון ס' וכן הוא לעיל סי

ואל תטוש תורת   משום שאמר,שאין לו להקל בדבר שאבותיו הגו בו איסור(ז "תסא סכ'  סי).תטוש תורת אמך
מכל מקום (ק ב "ב ס' ד סי" יו.)ואף ביהם אחריהם אין רשאין לשות מהג אבותיהם (א" תעו ס'לקמן סי). אמך

  ). שלא לשות מהג אבותיו, משום ואל תטוש תורת אמך,איה אלא מדרבן
 .יב סעיף כדלקמן ,היתר בו שוהגים אחרת בעיר לגור עברו אם כ"משא 48
 .שם גמרא .ח ,א משלי 49
 והכי , לדעתו לחזור לאחר זמן,משמעות כל הפוסקים שאין לחלק בין דעתו לחזור מיד(  וראיתיה"ד ח"פר 50

 ).56והערה (י "ויתבאר לקמן ס, )קטין
 ד 'סי ד"פ ש"רא ).זירא אין דעתו לחזור הוה' ר(ב , חולין יח). הי מילי היכא דאין דעתו לחזור(א , רב אשי א 51

). בין לקולא בין לחומרא,  להשתקע שם ויש לאדם לילך אחר מהג המקום שדעתו,רב אשי דהוא בתראהל כ"וקי(
 הרי הן כאילו קבלו עליהם להוג אותו איסור עליהם ועל ,אם והגין איסור בדבר אחד(ורבה  ה"ד )ב ,יז( שם ן"ר

ה "וד, )ג איסורא באותו דבר מן הדין להו אם אין דעתו לחזור חייב, וכל הכס באותו מקום,כל הלוים עליהם
ואם דעתו  (ד"ס לבושו טור .) הרי הוא כבי העיר,ו לחזור לעירו ואין דעת,כל הכס מעיר אחרת לתוכה (מציו
הרי הם כאשי , וכן הבאים מחוץ לעיר לדור שם(ב "ריד ס' ד סי"ע יו"טור ושו .)קע והג כמותם ואסורלהשת

 דלעולם יש לו ,ש וסיעתו"ולעין דיא ראה כסברת הרא (ח"סק ריד 'סי ד"יו ך"ש). כתקתןהעיר וחייבים לעשות 
דעיקר המהג חל , מבואר דסברי (ט"סק י"ח .) בין לקולא בין לחומרא, להשתקע שםלעשות כמהג המקום שדעתו

...  הלווים להם כי כל עיר ועיר מקבלין על עצמן מהגם ועל, מקום שדעתו להיות שם חל המהג מדיא, על האדם
  ).אם אין דעתו לחזור צריך לקיים המהג שהלך לשם

תצו ' סי). ח"תס'  עיין סי, אסור לו לאכול,ואף מי שבא לדור שם ממקום שהגו לאכול(א "תעו ס' וכן הוא לקמן סי
  ). עשו כבי חוץ לארץ מיד...אם אין דעתם לחזור למקומן (ט "ס

ד "לבוש ס). בצעא לו לחזור ותין עליו חומרי מקום שהלך לשם מדיא ואפיכל שאין דעתו (ורבה ה"ד שם ן"ר 52
 הגיע לישוב ואין ...וכתב תורת המהגות ( מח 'כלבו סי). קע והג כמותם ואסור אפילו בצעהואם דעתו להשת(

יים המהג אם אין דעתו לחזור צריך לק(ק ט "י ס"ח).  ואוסר בין במדבר בין בישוב,כמותן עשה ,דעתו לחזור
 ).כיון שחל עליו המהג שהוא עכשיו שם מדיא, אפילו במדבר, אפילו בצעא לא יעשה, שהלך לשם

 אמר ליה חוץ ,אמר ליה ולית לך ותין עליו חומרי המקום שיצא משם וחומרי המקום שהלך לשם(א , חולין קי 53
 אפילו אין דעתו לחזור ,שלא הגיע לישובוכל זמן ... וכתב תורת המהגות ( כלבו סימן מח ).לתחום אכלתיהו

 דחוץ לתחום ,זור מי שרי אין דעתו לחלואפי (בסופו שם ן"ר).  לפי שעדין לא הוקבע להיות כמותן,מותר
אכן אם  (שם י"ח .))ן"הר( אין דעתו לחזור שרי לו אפי,ואם הוא עדיין חוץ לתחום העיר (ח"סק א"מ .)אכלתיהו

וכן כתב הכלבו בהלכות פסח סשם תורת . איו מחויב לעשות כמהגם, יר פעם אחתלא הגיע עדיין לתחומו של ע
  .)המהגים

 עדיין לא הוקבעו ,אבל כל זמן שלא הגיעו לתוך התחום של עיר מעיירות של חוץ לארץ(ט "תצו ס' וכן הוא לקמן סי
ושם , ) ארץ ישראל לכל דבר והרי הם עדיין כבי, ומותרים לעשות מלאכה ביום טוב שי,להיות כבי חוץ לארץ

 .סמן
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  .54חומרותיה ממנו נפקעו לא ,העיר לאותה לחזור ודעתו ,אחר

 אחר למקום או ,55משם שיצא למקום לחזור דעתו אלא ,העיר באותה לעולם להשתקע דעתו אין ואם
 דעתו שאין כיון מקום מכל ,56מרובה זמן לאחר עד לחזור שלא דעתו אפילו ,היתר בו ןשנוהגי

______________ 
שתבאר לקמן , ואין דעתו להשתקע שם, היתר בו שוהגין למקום ובא איסור בו שוהגים ממקום ההולךוכדין  54

  ).בפרהסיא בין בצעה בין מלאכה לעשות לו ואסור ,משם שיצא מקום חומרי עליו ותין(ג "סי
 ואסורין , עשו כבי חוץ לארץ מיד...לעיר מעיירות שבחוץ לארץ אם הגיעו תוך תחום (ט "תצו ס' וכן הוא לקמן סי

 .ושם סמן, ) בין תוך התחום בין חוץ לתחום,לעשות מלאכה ביום טוב שי
משום  (ד 'סי ד"פ ש"רא ). ורבה בר בר חה דעתו לחזור הוה,הי מילי היכא דאין דעתו לחזור(א , רב אשי א 55

הכס מעיר  (ומציו ה"ד שם ן"ר .)הכי לא הג חומרי המקום שהלך לשם ול,שהיה דעתו לחזור לארץ ישראל
ור למקומו ואם דעתו לחז (טור .) לא חיילי עליה חומרי מקום מדיה בכי האי גווא,אחרת לתוכה ודעתו לחזור
  .)יהג כמהג אשי מקומו

 והכי ,מיד לדעתו לחזור לאחר זמןמשמעות כל הפוסקים שאין לחלק בין דעתו לחזור (בתוספות  וה"ד ד"ס ח"פר 56
  ).קטין

*  
  :ח"ז לפר"ישה מחלוקת בין הרדב, בדין זה של דעתו לחזור

 כל מי שבא למכור סחורה , ומה קרא לאחר זמן,ומה קרא מיד(עג ' ד סי"ת שלו ח"ז ביאר הלכה זו בשו"הרדב
 קראו דעתו לחזור ,]מות הקדושיםסיעה למקו [= או העולים לירושלים לזיארה, או לקות סחורה בכאן,משם
י שלא עקרו דירתם משם קרא " אעפ, או ללמוד תורה, או לעשות מלאכתו,אבל הבאים לישא וליתן ולהרויח. מיד

  לא קרא,רץ ישראלי שדעתו לחזור להתיישב בא" אעפ, ואם עקר דירתו משם ואשתו וביו.דעתו לחזור לאחר זמן
  ).ם כיון שתיישב במצרי,דעתו לחזור

י שדעתו " ואעפ, שלעולם איו והג אותם אם אין דעתו לחזור מיד...ז "וראיתי להרדב(ד "ח ס"וחלק עליו בפר
  ...ל לא ביארו זה שאין לסמוך עליו" ואי אומר שמאחר שאחד מהפוסקים המפורסמים ז ...לחזור לאחר זמן

 אף בדעתו לחזור לאחר זמן מרובה  ...ר זמןאלא ודאי לא סבירא לן לחלק בין דעתו לחזור מיד לדעתו לחזור אח
ומיהו .  והכי קטין, משמעות כל הפוסקים שאין לחלק בין דעתו לחזור מיד לדעתו לחזור לאחר זמן...הדין כך 

 אף שדעתו לחזור ולהתיישב ,מודיא ודאי במי שעוקר דירתו ואשתו וביו לילך לאיזה מקום לישא וליתן ולהרויח
 כל שמוצא פרסתו ,דסתמא דמילתא כיון דעקריהו לאישי ביתיה, א מקרי דעתו לחזור ל,למקומו הראשון

 או להבריחן , זולתי אם עקרן להוליכן לזיהרא של ארץ ישראל. משםוחת באותו מקום שהלך לשם איו זזמרו
  ).דכתיבאווא דעתו לחזור מיקרי וכ שאז הדבר ברור דבכל ג, או מחמת סבה אחרת כיוצא בה,ממגפה בר מין
  :ראה לומר שחולק עליו בשים' ולפום ריהטא הי

ח סובר שדוקא "והפר. חלו עליו חומרי אותו מקום, ז סובר שאם אין דעתו לחזור עד לאחר זמן מרובה"הרדב) א(
כדלעיל הערה (ט "כאן ולעיל ס, ח"ורביו פסק כהפר. חלו עליו חומרי אותו מקום, אם דעתו להשתקע שם לעולם

50.(  
ח מודה לדבריו דוקא אם "והפר. חלו עליו חומרי אותו מקום בכל אופן, ז סובר שאם סע יחד עם אשתו"הרדב) ב(

, כ אם וסעים לשם כדי להיות במקומות הקדושים"משא, וסעים כדי לשהות שם במשך תקופה לעיי פרסה
  .עם אשתולא מועיל מה שוסע , ולחזור מיד למקומם

  אף על פי שדעתו,העוקר דירתו עם אשתו מארץ ישראל לחוץ לארץ(י "תצו ס' דין הוסע עם אשתו תבאר לקמן סי
  .ז"והוא כדברי הרדב). לחזור דיו כמי שאין דעתו לחזור

כמי  דיו , אף על פי שדעתו לחזור,רץ ישראל לחוץ לארץוהעוקר דירתו עם אשתו מא(ז "תצו ס' א סי"וכן פסק במ
  ).)ז"רדב(שאין דעתו לחזור 

 ...ומיהו מודיא ודאי במי שעוקר דירתו ואשתו וביו (ח מודה לדבריו רק כשעוקר לשם לתקופת זמן "אמם הפר
 , או מחמת סבה אחרת כיוצא בה, או להבריחן ממגפה בר מין,זולתי אם עקרן להוליכן לזיהרא של ארץ ישראל

  ).חזור מיקרי וכדכתיבאווא דעתו לשאז הדבר ברור דבכל ג
וכך דייקו גם ). ואם עקר דירתו משם ואשתו וביו(לא מיירי אלא כאמור בלשוו , ז וסיעתו"שגם הרדב, ואפשר
ותת האפשרות , עצם עקירת הדירה עם אשתו למקום אחר כי; )העוקר דירתו עם אשתו(א ורביו לקמן שם "המ

, בפרט בימיו שוסעים בכרטיס הלוך וחזור, מקומות הקדושיםכ אם וסעים יחד ל"משא. שיחליטו להשתקע שם
  .ז וסייעתו יודו שלא חל עליהם דין המקום שבאו לשם"גם הרדב, וכל הבית ותכולתו שארים במקום שיצאו משם

  :ח"ל לגמרי כדעת הפר"ואם כן קיי. לעין הוסע עם אשתו וביו, שאין מחלוקת בים כלל, ולפי זה יוצא
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  .מקום אותו חומרי עליו חלו לא לעולם העיר באותה להשתקע

 מפני מנהגם לשנות אסור התחום בתוך אבל .עיר של לתחומה חוץ בשדה מלאכה לעשות לו ומותר
 יודע שלא בצנעה כך כל להיות למלאכה פשרא שאי ,אסור בצנעה לעשות רוצה ואפילו .57המחלוקת

  :58אדם לשום הדבר

 דעתו אין אם ,לשם שהלך מקום באותו שמחמירין ,מלאכה באיסור שאינן ,חומרות כל שאר אבל יא
 עם להמון הדבר יודע שלא ,בצנעה שיהיה רק, העיר בתוך אפילו בהן להקל רשאי ,שם להשתקע
  .59מחלוקת לידי ויבואו

  שלוםבריד

 
  .דיו כמקום שבא לשם, ו להשתקע לעולםאם דעת) א(
  .דיו כמקום שיצא משם, אפילו אחר זמן מרובה, אם דעתו לחזור) ב(
  .דיו כמו שבא לשם, אף שדעתו לחזור אחר כך, אם עוקר דירתו עם אשתו) ג(
  .דיו כמקום שיצא משם, ודעתו לחזור, ב"אם וסע עם אשתו למקומות הקדושים וכיו) ד(

*  
  :ר לעיל יש לבאר את משמעות דברי רבותיו בהלכה זולפי כל האמו

אודות המשפיע והתלמידים , ב"כותב בשת תער, כג' ע סי"ב "ר מוהרש"ק אדמו"ת תורת שלום לכ"בשו) א(
 הבחורים יחיו י דעתי לפ,ל"בדבר ההגת יום טוב הבע(ששלחו על ידו לפתוח את ישיבת תורת אמת בחברון 

 תתהג כבי ארץ , יחיוי ביתךואתה באשר אתה עם ב .יתהגו בכל דבר כבי חוץ לארץ ,ה"באשר דעתם לחזור אי
  ).ישראל

כדעת , מכל מקום לעין התלמידים חשב זה דעתו לחזור, ב"והייו אף שהסיעה היתה למשך שת הלימודים תער
  .עתו לחזורחשבים אין ד, כיון שעקרו דירתם לשם, ואילו לעין המשפיע שסע עם אשתו, ח"הפר

 ם טוב שיאיך יהג בהוגע ליו, י ביתו לחוץ לארץבן ארץ ישראל שסע עם ב(קצג 'ז אגרת ו"אגרות קודש חיב) ב(
 וא הדין וה.י ביתו ובפרט שבא עם ב,מהגו בפועל וגם בפשיטות שיהג כמהג המקום שבא לשם .שי של גליות

ד "ל הוא אפילו באם קס" ומובן שה.ו והג כמהג ארץ ישראל"ק ת"לאהי ביתו  שסע עם בץ לארץ בן חו,להיפך
 )).ל"הה מאי קמ,  להשתקעל מתכי באם סע ע(לחזור לאחר זמן למקום שבא משם 

ובזה , "ד לחזור לאחר זמן למקום שבא משם"קס"אלא שיש להם , דמיירי שאיו ברור עדיין שיחזרותפרש כאן 
  ".ובפרט שבא עם בי ביתו", אפילו אם וסע לבדו, המקום שבא לשםח יודה שדיו כמהג "אפשר שגם הפר

' דלקמן סי, ן" שלעין יום טוב של גלויות וספה כאן דעת הראבאלא, גם אפשר לפרש דמיירי שבודאי דעתם לחזור
 בי חוץ לארץ שבאו לארץ ישראל אף על פי שדעתן לחזור אין עושין אלא יום אחד כבי ארץ ישראל(א "תצו סי

  ).קלח ואילך' א ע"ראה תיבים בשדה השליחות ח( והאריכו לדון בזה בכמה מקומות ).ויש חולקין
 א ,יז במלחמות ן"רמב ). במדבר מותר...ביישוב לא עבידא מפי שיוי המחלוקת (א "רע, רב ספרא פסחים ב 57

 תצו 'סי א"מ ).בו משום מחלוקת וחוץ לתחום אין ,והייו דאמר רב ספרא ביישוב לא קא עבידא מפי המחלוקת(
  .)ש במלחמות"כמ) מדבר(דחוץ לתחום מקרי  (ז"סק

 , אסורים לעשות מלאכה ביום טוב שי בישוב ישראל,בי ארץ ישראל שבאו לחוץ לארץ (ז"ס תצו' סי לקמןוכן הוא 
 מטעם ,למקומם ואפילו דעתם לחזור , ואפילו במדבר אם הוא תוך התחום לעיר שישראל דרין בה,אפילו בצעא
  .)ח"תס' שתבאר בסי

 דלא אפשר למלאכה בציעא כמו , ואפילו דעתו לחזור,אפילו בציעא, לא עבדין ביישוב (ביישוב ה"ד שם 'תוס 58
 וכל ביישוב מפרסמא ,אית ליה דמלאכה קלא ,יש לומר דלא דמי מלאכה לאכילה(ב , יז ן"ר .)שאר דברים

 ,))ן"ור' סתו( כמו שאר דברים דשרי כשדעתו לחזור ,ה בצעת לעשוי אפשר אהדמלאכ (ז"סק א"מ .)מילתא
 לכן , לעשות בצעהי אפשר דאה חוץ ממלאכ, ושאר דברים מותרין בצעההדכללא הוא לכל מידי דאכיל (ב"וסקי

 .)אסור לעשות בציעא, דהוי דבר מפורסם, רק במלאכה (ק ט"י ס" ח.)ו שכתבתילא שרי אלא במדבר כמ
 והוא , אין להתירם בפיהם מפי המחלוקת, או בי מדיה,שאם הם כותאי (אבל ה"ד )ב ,טז( שם המאור בעל 59

ושאר דברים מותרין  הדכללא הוא לכל מידי דאכיל (ב"סקי א"מ .) אם דעתו לחזור, היתר לעצמו ביחידוהג
 .))ח"מן תסל סי"כמש (ה כל שדעתו לחזור שרי לעשות בצע,דשאר דברים (ד"סק תצו 'סיוב, )בצעה



297 תעא- תנג–ד "הלכות פסח ח

 ולא ,במנהג תלוי שהדבר יודע חכם שהתלמיד ,כלום בכך אין חכם לתלמיד הדבר יודע אם אבל
 להקל נהגו שאם אלא ,חכם התלמיד בפני להקל לו אין לכתחלה מקום ומכל. מחלוקת לידי יבואו
 הדבר לגמור יכול אלא ,מפניו להפסיק צריך אין ,לביתו חכם התלמיד בא ובאמצע ,ביתו בתוך בצנעה
 לידי עמו חכם התלמיד יבא לא בצנעה לעשות שהתחיל דכיון ,חכם תלמידה בפני להקל בו שנוהג

 בא חכם תלמיד שאינו אחר אדם אם אבל .בצנעה להקל לו שמותר יודע חכם שהתלמיד ,מחלוקת
  :60מחלוקת לידי ויבא הדבר לו יודע שלא ,מפניו להפסיק צריך ,ביתו לתוך

 כיון ,61לעולם שם להשתקע ודעתו ,היתר בו יןשנוהג למקום ובא איסור בו שנוהגים ממקום ההולך יב
 ,משם שיצא המקום חומרי ממנו נפקעו ,בה להשתקע שדעתו 62העיר אותה של תחומה לתוך שהגיע
  :בפרהסיא אפילו מלאכה לעשות לו ומותר

 ,איסור בו שנוהגין אחר למקום או ,למקומו לחזור דעתו אלא ,לעולם שם להשתקע דעתו אין ואם יג
  .63בפרהסיא בין בצנעה בין מלאכה לעשות לו ואסור ,משם שיצא מקום חומרי עליו נותנין

______________ 
 אוכלין בי ארץ ישראל ובי בבל ,ואותו חלב שבמקום היתר (כי אתא רבה בר בר חה אכל דאייתרא (א ,א גמרא 60

 אתו ואמרו . כיון דחזיהו כסייה מיייהו,עול לגביה רב עוירא סבא ורבה בריה דרב הוא. )י"רש, והגין בו איסור
ין לעיל דברים המותרים ואחרים הגו בהן איסור אי אתה רשאי דאמר ( אמר להו שוויכו ככותאי,ליה לאביי

  .))י"רש, ואוקמה רב חסדא בכותאי,להתירן בפיהן
 אפילו מצאוהו אוכל ויושב לא היה , דאיהו לא ידע דליעיילי גביה,כיון דבצעא הוה אכיל ליה(ה ורבה "ב ד, יז ן"ר

 בתשובה א"והרשב ה"ד שם ח"פר .) שבדין היה עושה שכבר היו יודעין,ופל מחלוקת בכך בין תלמידי חכמים
 דאיהו לא ,ושאי התם דכיון דבציעא הוה אכיל ליה, דאף בפי תלמיד חכם צריך לכסות מפי המחלוקת, ן"הר(

  לפי, מעתה אפילו מצאוהו אוכל ויושב לא היה ופל מחלוקת בכך בין התלמידי חכמים,הוה ידע דליעיילו גביה
  .) שכדין היה עושהשכבר היו יודעים

אבל מי שאיו תלמיד חכם צריך . אין צריך לכסותו מפיו, כיון שהתחיל בצעה, והייו שמי שהוא תלמיד חכם
  .שלא יביא הדבר למחלוקת, לכסות מפיו

*  
 ידי על ויבואו ,באיסורין לזלזל ממו ילמדו שלא ,עם המון בפי להקל שלא ליזהר צריך(ז " ואף שיתבאר לקמן סט

  ).ראה מראי מקומות וציוים(ולא רק מחשש שיבא לידי מחלוקת , )הדין מן אסורין שהן איסורין בשאר לזלזל ןכ
ולכן אם מקיל בפי ". זו חומרא עליו חלה לא ,שם להשתקע שדעתו אף"עד ש, כלל חשובשאיו  מהגהתם מיירי ב
  ".ילמדו ממו לזלזל באיסורין", המון עם

זה בודאי . הייו כיון שדעתו לחזור למקום שאין והגים בו, ומה שהוא איו והג בו, ובכ הכא שהוא מהג חש"משא
  .רק לידי מחלוקת, לא יביא לזלזול באיסורין

ולא לידי , לא יביא הדבר לזלזול במצוות, ולכן גם אם יהג בפיו, "במהג תלוי שהדבר יודע"כ התלמיד חכם "משא
 .מחלוקת

זירא לית ליה ותין עליו חומרי המקום שיצא '  ור...בי זירא אכל מוגרמת דרב ושמואל כי סליק ר(ב , חולין יח 61
ויש לאדם לילך אחר מהג (ד ' ד סי"פ ש"רא). זירא אין דעתו לחזור הוה'  ר, הי מילי היכא דדעתו לחזור...משם 

ר דירתו משם ויקבעה בעיר עד שיעקו (ומציו ה"ד שם ן"ר .) להשתקע שם בין לקולא בין לחומראהמקום שדעתו
עשה אם דעתו להשתקע למקום שבא שם י (טור .) פקעו מייה חומרי מקום שיצא משם דבכי האי גווא,אחרת

 ,ואף בדברים שהיו אסורים בהם בעירם מפי מהגם (ב"ס סוף ריד ד"יו ע"שו .)כמהגם בין לחומרא בין לקולא
 והג ,אין דעתו לחזור (ט"סק א"מ .) אם אין דעתם לחזור,בהםהותרו , ואין מהג העיר שבאו לדור בה לאסור

 .)ד"וד בי"י רי"סוה בס" וכ.ן"כ הר" וכ.ק דחולין"פ'  כדאי, כקולי מקום שהלך לשםלואפי
 של תחומה לתוך הגיע לא כשעדיין מקום ומכל(י "שתבאר לעיל ס, כמו בהולך ממקום שהגו למקום שלא הגו 62

 ).העיר אותה חומרי עדיין עליו חלו לא ,העיר אותה
 תיןמתי(ב , טז ן"ר ). הי מילי היכא דדעתו לחזור...ותין עליו חומרי המקום שיצא משם ( חולין שם גמרא 63

 ,זירא לית ליה ותין עליו חומרי מקום שיצא משם'  ור...ק דחולין " פן וראיה מדאמרי,בשדעתו לחזור מתוקמא
 ומשום הכי , מי הכי מוכחתין ופשטא דמתי,זירא אין דעתו לחזור הוה'  ור,ואסיקא הי מילי בשדעתו לחזור



298 תעא- תנג–ד "הלכות פסח ח

 כמנהג איסור מחמת ממלאכה בטל שהוא מקום אותו אנשי בפני יתראה לא כן פי על ואף
 מלאכה לו שאין מחמת בטל שהוא בעיניהם נדמה יהא אלא ,מחלוקת לידי יבא שלא ,מקומו
  :64לעשות

 שאף ,לשם שהלך במקום בהם ומקילין ,ממנו שיצא במקום ןשמחמירי חומרות כל בשאר וכן יד
 בפניהם יתראה לא כן פי על אף ,משם שיצא המקום חומרי ממנו נפקעו ולא למקומו לחזור שדעתו
 הדבר יודע שלא בצנעה יחמיר אלא ,מחלוקת לידי יבואו שלא ,מקילין שהם במה מחמיר שהוא
  .65עם להמון

  שלוםבריד

 
 כיון שדעתו לחזור ותין עליו חומרי המקום שיצא משם ,קתי ההולך ממקום שאין עושין למקום שעושין

אם דעתו  (טור .) ואפילו בצעא, בום כן חייב ג, ודעתו לחזור,וכל היוצא מתוכה(ה ומציו "ב ד, ודף יז ,)מדיא
, ואם דעתו לחזור ותים עליו חומרי מקום שיצא משם (ד"ס לבוש .)ור למקומו יהג כמהג אשי מקומולחז

 וראיה ,פירוש מתיתין כשדעתו לחזור מתוקמא(ן "ה והר"ד ד"ח ס" פר.)ואסור לו לעשות מלאכה מדיא
 ,בהולך ממקום שאין עושין למקום שעושיןומשום הכי קתי ', מדאמרין פרק קמא דחולין כי סליק רבי זירא כו

 ).כיון שדעתו לחזור ותין עליו חומרי המקום שיצא משם מדיא
64  הין עליו חומרי מקום שיצא משם ,ממקום שאין עושין למקום שעושין... ההולך (א , משות ...ה אדם   ואליש

 מאי קא אמרת הרואה אומר , שיוי המחלוקתוהכי קאמר אין בזו מפי(ב , שם אכפירוש רבא ). מפי המחלוקת
ואף על פי כן לא יתראה  (כ"ה ח"פ יום טוב 'הל ם"רמב ). מימר אמרי כמה בטלי הוי בשוקא,מלאכה אסורה

ומכאן למד רביו שלא ( מגיד משה שם .)לעולם אל ישה אדם מפי המחלקות, בפיהם שהוא בטל מפי האסור
 לעולם ,כ לא יתראה בפיהם שהוא בטל מפי איסור"ואעפ (ד"ס ע"שו ).איסוריתראה בפיהם שהוא בטל מפי ה

  .)אלא יראה עצמו כאילו אין לו מה לעשות (ד"ס לבוש .)אל ישה אדם מפי המחלוקת
*  

יש בזה , אם הוא מתראה לפיהם, והוא מחמיר על עצמו, שאף אם הוא דר בעיר הזאת שוהגים היתר, ויתירה מזו
עושה כן מחמת חומרא (ז "תצג ס' כדלקמן סי, )אף במקום שאין לחשוש משום מחלוקת(גודדו אף משום לא תת

 מפי , הוא מתראה שעושה כן לפי שכן ראוי לעשות לכל אדם... שמחמיר על עצמו לחוש לדברי המחמירין ,בעלמא
יש בזה איסור ...  שהוא מחמיר ואשי המקום מקילין , שאז ראה הדבר כשתי תורות,שהעיקר הוא כהמחמירין

 כגון שאין הוא יחידי , אפילו אם הוא בעין שאין לחוש למחלוקת. כלומר לא תעשו אגודות אגודות,לא תתגודדו
  ). אלא הרבה מאשי המקום והגין כך והרבה מהן והגין כך ואין מקפידין זה על זה כלל,בעיר
לא , אקרי כאן לא תתגודדו(ב , אמרין ביבמות יגכד, אין בזה משום לא תתגודדו, כ אם איו מתראה לפיהם"משא

 ,לא דמי לשתי תורות (י"ופירש. )אמר ליה התם הרואה אומר מלאכה הוא דלית ליה... תעשו אגודות אגודות 
  ).דהרואה את זה שאין עושה מלאכה אומר דאין לו מה לעשות

 אין ,ם ליטול עד מקום חיבור האצבעות לבד במקום שוהגי,ואם וטל ידיו בפי רבים(ח "קסא ס' וכן הוא לעיל סי
  ).ו בעייהם"תורות ח'  שלא יהא ראה כב,לו להחמיר בפיהם

*  
מקום עד כאן לא שית (הייו כדאמרין ביבמות שם , )רק איסור מחלוקת(ומה שלא הוזכר כאן איסור לא תתגודדו 

 אמיא לך אא מר ליה א.לעשות אין עושין מקום שהגו שלא ,שהגו לעשות מלאכה בערבי פסחים עד חצות עושין
 ומיהו באתרא דאחמור לא ישה את דרכו מפי .ע שרי"ודהתם לכ(י "ופרש).  ואת אמרת לי מהגא...איסורא 
  ).המחלוקת

 .לא תתגודדו'  בין דדבר שאיו אלא מהג לא אמרי, למדו מזהם כןוא(ק ו "תצג ס' א סי"ועל פי זה מסיק במ
כי מבואר (פה ' ח סי"ת צמח צדק או"וכן הוא בשו).  שייך לא תתגודדו, אף שהוא מצד מהג,רובדבר שהוא אסו

  ). זולת מהג שיש בו איסור,א תתגודדו שבמהג אין בו משום ל,]ו[ק "ג ס"תצ' א סי"במ
שבמקום , ויתירה מזו. חוששים לו אף במהג גרידא, כ לעין מחלוקת"משא, וכל זה הוא לעין לא תתגודדו
 להמון הדבר יודע כן אם אלא להחמיר לו אפשר שאי בעין הוא ואם(ד "לקמן סיכ, מחלוקת דחה לגמרי המהג

  ).השלום מפי מקומו מהג על לעבור לו ויש ,השלום שגדול ,כמותם היתר יהג אלא כלל יחמיר לא ,עם
והוא שלא יתראה בפי . החמירוכן מי שדעתו לחזור למקומו והג כאשי מקומו בין להקל בין ל (שם ם"רמב 65

  .שם ע"שו .)אשי המקום שהוא בו מפי המחלוקת
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 אלא כלל יחמיר לא ,עם להמון הדבר יודע כן אם אלא ירלהחמ לו אפשר שאי בענין הוא ואם
 על עובר שאינו כיון ,השלום מפני מקומו מנהג על לעבור לו ויש ,השלום שגדול ,כמותם היתר ינהג
  :בלבד מנהג על אלא) 67סופרים דברי על ולא (66תורה של איסור

  שלוםבריד

 
אלא אף בכל שאר , )כמבואר בסעיף הקודם(שכן הוא לא רק במלאכה , ומפרש רביו את תוכן ההוספה הזאת
 ).ק כב"ב ס"ראה מש(לא יתראה בפי אשי אותו מקום , החומרות שהגו במקום שיצא ממו

 אי מדאורייתא חייב , ומיהו יש לומר...אסור לשות מפי המחלוקת אפילו לקולא (ה ממקום "א ד, ב' תוס 66
 ההולך ממקום שמחמירין למקום לואפי(ד ' ד סי"פ ש"רא).  יעבור על דברי תורה משום מחלוקת לא,לבער

י המחלוקת  ואל יחמיר כמהג מקומו מפ, יש להוג כקולי המקום שהלך לשם, דעתו לחזורלו ואפי,שמקילין
 ואין בזה משום מחלוקת דמימר אמרין מלאכה הוא דלית ליה פוק ... כדמוכח לקמן ,בדבר שיכר בו שיוי מהג

 , דגדול השלום, היה לו לעשות מלאכה עמהם, משמע הא לא אפשר בלא מחלוקת,חזי כמה בטלי איכא בשוקא
אבל (טור  .)אלא שהגו בו איסור להחמיר עליהן ,יתא כיון דלית ביה איסורא דאורי,ויש לו לעבור על מהג מקומו

).  אפילו הגו להקל,ו ויהוג כמהגם ייח מהג אשי מקומ, אם יש לחוש למחלוקת אם ישה ממהגם,בפיהם
 יש לו לעשות אותה ,פירוש דוקא בדבר שיכר בו שיוי מהג אם לא יעשה אותה מלאכה כמותם (אבל ה"ד ח"ב

 אלא שהגו בו , כיון דלית ביה איסורא דאורייתא, ויש לו לעבור על מהג מקומו,ל השלום דגדו,מלאכה עמהם
 .) להחמיר עליהםאיסור

ויש לו לעבור על מהג (ח "ש והב"ומהרא, )לא יעבור... אי מדאורייתא (' מהתוס, כבר הובא בהערה הקודמת 67
  ).להחמיר עליהןאלא שהגו בו איסור  , כיון דלית ביה איסורא דאורייתא,מקומו

 דהייו דוקא להקל ממהג מקומו ,ומכל מקום מילתא דפשיטא (ז"סט איסור מהגי תצו 'סי ח"פראמם תבאר ב
 הדבר ברור ,ברי סופרים אף שאיסורו איו אלא מד,א דמעיקר הדין אסירא אבל במילת,בדבר שהגו איסור

 שהעובר עליהם ,ברי סופריםם ולא יעבור על ד והתקוטט עמהם אלף פעמי, לא שייך גדול השלוםאדבהאי מילת
 לא ,א דאורייתאש כיון דלית ביה איסור" הראתב דמאי שכ,תש והתוספו" הראשוןואל תטעה בל. חייב מיתה
 דמשמע דאי לא הוי , אלא שהגו בו איסור להחמיר עליהםר כך וסמך אמה שכתב אח,הל בלישי"דייק הרב ז

 תש בתוספו"וכן מ.  לא יקל משום מחלוקת,איסורו מדרבן'  אף שיהי, וקאי אלא דאסור,היתר שהגו בו איסור
ע לא יעבור על דת "ו דלכא מדרבן פשיטא דבמידי דאסירין הכי מי וא...כוותם '  חייב לבער כואאי מדאוריית
  .)מפי השלום

וכדאמרין ). וחרטה שאלהב אלא יתרת ואיה ,העיר אשי כל על כדר(ז "סטובאמת גם לעין מהג תבאר לקמן 
לבטל  ( אי אתה רשאי להתירן בפיהם, דברים המותרין ואחרים הגו בהן איסור...בל יחל מדרבן (א , בדרים טו

 הרי ). ומן התורה איו בבל יחל אלא מדרבן,דעובר משום בל יחל(י "ופרש).  שאמר לא יחל דברו,)י"רש, מהגם
הערות ראה (ומכל מקום אמרין דיש לו לעבור על מהג מקומו מפי השלום , שגם מהג יש לו דין בל יחל דרבן

  ). וכלל קסוד כלל וההוראה הפוסקים כללי .26 'ע תרכזובאורים 
וכדלקמן , "דברים המותרין ואחרים הגו בהן איסור"שאין אומרים שהוא כדר אלא ב, ולכאורה יש לחלק בזה

 על כדר זו חומרא הרי ,להחמיר הגו כן פי על ואף ,הדין מן הוא מותר זה שדבר יודעים העיר שבי דכיון(ז "סט
  ).העיר אשי כל
אלא דין אל תטוש , אין לו דין איסור בל יחל דרבן, שהגו שלא לעשות מלאכה בערב פסח, "מהג חשוב"כ ב"משא

 ממהג לשות רשאין ןאי הזאת בעיר הדרים הדורות כל סוף עד אחריהם ביהם ואף(ט "כדלעיל ס, תורת אמך
ק א "רמט בקוטרס אחרון ס' וכדלעיל סי). 47הערה (ושם סמן , )אמך תורת תטוש ואל מראש משום ,אבותיהן

  ).  משום שאמר ואל תטוש תורת אמך,שאין או חייבים אלא שלא לבטל מהג אבותיו(
 לגמרי והגו ם לא פליגי אלא בדברים המותריד כאןיש לו לומר דע(מ '  סיד"ם יו"ת מהרשד"וכעין זה תבאר בשו

 אבל . שהם לאסור את המותרם ויש לו התרה כשאר דרי, הוי כמו דרל כן וע, דהוי כאיסור חדש,בהם איסור
 לא קבלו עליהם איסור חדש לשיהא ,ם הגו כדברי האוסריחד ובמקום א, בין החכמיםקתבדבר שיש בו מחלו

דראהר שהרי איסור זה אסור ועומד היה לדעת אותו חכם, כמו .(  
ולא ,  בזה עשה כדר, איו אלא בוהג עצמו בדבר מצוה ...לא יחל דברו(ד ' ד סי"משיב דבר חת "וכן הוא בשו

   ).בוהג מצד מהג דרבים
, אסור מדין דר, ץ החמהשמה שקיבלו בי העיר על עצמם שלא לעשות מלאכה קודם , ולפי זה צריכים או לומר

ורק לעין אחרים שבאו (שהוא רק מהג , וחמור עליהם יותר ממקום שהגו שלא לעשות מץ החמה ואילך
  ).יז- ז"כדלקמן סט, "כיון שהוא מהג גרוע", אין תוקף למהג זה, ולעין ביהם אחריהם, להשתקע שם
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 שאין אף ,להקל בועק מנהג בה אין אם אבל .להקל קבוע מנהג בה שיש לעיר כשבא זה וכל טו
 המקום חומרי ממנו נפקעו לא ,לעולם בה להשתקע דעתו אם אף ,להחמיר קבוע מנהג כן גם בה

  :68להקל קבוע מנהג בעיר נקבע שיהא עד ,משם שיצא

  מנהג שאינו חשוב

 לכן קודם אבל ,ואילך החמה מהנץ אלא 69הסתם מן נהגו לא ,לעשות שלא שנהגו במקום אפילו טז
  .70מותר

 וכל .כלל חשוב מנהג זה אין ,החמה הנץ קודם אף לאסור בבירור קבוע מנהג בו שיש מקום יש ואם
 מחומרות בה וכיוצא ,זו חומרא עליו חלה לא ,שם להשתקע שדעתו אף ,אחר ממקום לשם שבא מי

 מקום ומכל .מעצמם כן החמירו העם אלא ,חכם תלמיד פי על בעיר נקבעו ולא ,הגון מנהג להם שאין
 לזלזל כן ידי על ויבואו ,באיסורין לזלזל ממנו ילמדו שלא ,71עם המון בפני להקל שלא זהרלי צריך

  שלוםבריד

 
 צריך מצוה סעודת על לאכול שרוצה מי לפיכך. ירלהחמ הגו כבר אלו במדיות(ח "תע ס' אמם ראה לקמן סי

 הסתם מן  ...לעולם כן להוג בדעתו אז והיה ,פסח בערב אחת פעם שהתעה דכיון .וחרטה שאלה ידי על לו להתיר
הרי שגם ). לעולם כן להוג בדעתו אז שהיה כיון ,כדר עליו המהג זה עשה כן אם  ...המהג דעת על התעה
  .שאסור משום בל יחל דרבן, ום דריש בו מש, מהג

והדברים , ע"וצ, משמע מהג הוה כדר' ד סעיף א"רי] 'סי[ועיין יורה דעה (ק א "תצו ס' ז סי"ובפרי מגדים משב
  ).ארוכים

, הרי גם זה אסור מדרבן, רק משום אל תטוש תורת אמך, שאפילו אם אמר שמהג אין בו בל יחל, ויתירה מזו
 שלא , משום ואל תטוש תורת אמך,מכל מקום איה אלא מדרבן(ק ב "ב בקוטרס אחרון ס' ד סי"כדלקמן יו

  .כיון שאיו עובר בו משום בל יחל מדרבן, אלא שאיסורו קל יותר משאר איסורי דרבן; )לשות מהג אבותיו
, ל מיאאוויטש"יק מהר"שביאר בשמו אחיו הרהוכפי , ואפשר שמטעם כל זה הכיס זאת רביו בין חצאי עיגול

ודעתו היתה , דכל ספק העמיד בתוך חצאי עיגול, שמעתי מפי קדשו פעמים רבות (ו' ח סי"שארית יהודה חאוב
 .)לחזור ולשות פרק זה לראות אם צדקו דבריו

דלא פקע מייה חומרי מקום שיצא משם , ל בתשובה כתיבת יד"וכתב מורי הרב ז (ט" מהריבשם הגדולה כסת 68
כתב בספר כסת הגדולה בשם ( ד"ס ח"פר ).אבל לא בעיר שאין בה מהג קבוע, ע בעיר שוהגין בה היתרעד שיוקב
 אבל לא בעיר ,ר עד שיוקבע בעיר שוהגין בה הית, דלא פקעי מייה חומרי מקום שיצא משם,ל"ט ז"רבו מהרי

 .)שאין בה מהג קבוע
  ).להתחיל שלא אלא הסתם מן הגו לא ,לעשות שלא שהגו במקום אפילו(ז "וכן הוא לקמן סי 69

ובעיר חדשה שקבלו עליהם סתם שלא  (ה"סח "כמבואר בפר, שקיבלו עליהם בסתם, והייו דמיירי הכא בעיר חדשה
  ). כדין מקום שהגו שלא לעשות מלאכה,לעשות מלאכה בכל ערב פסח

 . מראי מקומות וציויםראהו). יחזי היכי הוג(ה מאימתי "ב ד, ב' ובזה בא ליישב את קושיית התוס
מאימתי  (ב ,ב ברייתא .הלל כביתו, ) מתירין עד הץ החמהית הלל וב, אוסריםבית שמאי, הלילה( א ,ה משה 70

 ,) רבי יהודה אומר משעת הץ החמה,אליעזר בן יעקב אומר משעת האור'  ר,ארבעה עשר אסור בעשיית מלאכה
 ).הץ החמהמותר עד  הובליל (ה"סק א"מ .יהודה כרביו

71  הגו בהן איסור(ב "סע, גמרא יהם  אי,דברים המותרים ואחריםך ... בכותאי  ... אתה רשאי להתירן בפה
 ,דהאי דברים המותרים ואחרים הגו בהן איסור (אי ה"ד א ,א 'תוסוכפי שפירשו ). מי) י"רש, דלא גמירי(אישי 

 אבל ,בבי המדיה או בכותאי איו רשאי להתיר ...  עצמןהייו שיודעים שהן מותרים והם רוצים להחמיר על
 בסופו ג 'סי ד"פ ש"רא). במהג שאיו חשוב... שהגו בי המדיה מעצמם ...  או שלא בפיהם מותר,בפי חכמים

  אי אתה רשאי להתירן בפיהם, עצמן לפי שרוצים להחמיר על,דברים שידוע להן שהן מותרין ווהגין בהן איסור(
 אתה רשאי ,למידי חכמים או בפי ת, אבל שלא בפיהם,בכותאי או בי מדיה אי אתה רשאי להתירן בפיהם. ..

 'סי ד"יו ך"ש .) מותר להתירן שלא בפיהם, דבר אחדמהג גרוע של בי המדיה שהגו מעצמם... להוג בו היתר 
 חייב להוג ם הארץ רק בפי ע,למיד חכםבפי ת או ,במהג גרוע איו חייב לעשות כתקתן שלא בפיהן (ז"סק ריד
  .)ש" התוספות והראן כתבו כ. כדי שלא יזלזל,כן
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  .להקל רשאי חכם תלמיד בפני אבל .72הדין מן אסורין שהן איסורין בשאר

 דכיון .עצמו לבין בינו אפילו להקל לו אסור ,העיר אותה מאנשי שהוא כיון ,עצמו חכם התלמיד אבל
 על כנדר זו חומרא הרי ,להחמיר נהגו כן פי על ואף ,הדין מן הוא מותר זה שדבר יודעים העיר שבני
  :73ד"רי' סי דעה ביורה שנתבאר כמו ,וחרטה בשאלה אלא ניתרת ואינה ,העיר אנשי כל

 זו חומרא שנהגו אחריהם בניהם וכן ,74זו חומרא שנהגו עצמו הדור באותו אמורים דברים במה יז
 בדעתם שהיה אלא אחת פעם אלא נהגו לא אפילו או ,מיתתם לאחר או אבותיהם בחיי ,פעמים שלש
 כן נהגו ולא ,כן בדעתם היה לא אם אבל .75כנדר עליהם זו חומרא נעשית הרי ,לעולם כן לנהוג אז

 חייבים בניהם אין ,76ימיהם כל בה ונהגו בנדר עליהם קבלוה שאבותיהם פי על אף ,פעמים שלש
 ההמון כן שנהגו אלא ,חכם תלמיד פי על נעשה שלא גרוע מנהג שהוא כיון ,אבותיהם מנהג לקיים

  שלוםבריד

 
ורק יזהר שלא להקל בפי המון , ומכל מקום לא חל עליו מהג גרוע זה, והייו שגם כאן מיירי שדעתו להשתקע שם

 .עם
 )א ,יז( שם ן"ר).  ומזלזלין יותר,ולאשל ק דסרכי מילתא(י "ופרש, )מאי טעמא משום דמסרכי מילתא(גמרא שם  72
 דמסרכן ומדמו מילתא ,י תורה שאין אדם רשאי להתיר לפי מי שאין באי גווא אמריןובכה (תיא ה"ד

 .) ואתו למישרי איסורא דאורייתא,לתאמשום דמסרכי ומדמו מילתא למי (ריד 'סי ד"יו י"ב .)למלתא
בלו עליהם הוי כאילו ק, דעים בהם שהם מותרים הגו בהם איסור והיו,דברים המותרים (א"ס שם ע"שוטור ו 73

  .)בדר ואסור להתירם להם
 ... אם יכול להתיר להם ,למידי חכמיםי מסתפק במהג שאיו חשוב דיכולין להתיר בפי ת"ור(שם ' והייו שבתוס

  ). אבל להם איו יכול להתיר,או דילמא יכול להתיר לעצמו בפיהם
שידוע בו שהוא מותר ... ר בון אמר כל דבר "יוסי ב'  ר]א"ד ה"פ[והכי איתא בהדיא בירושלמי (ש שם "אבל ברא

 לא התיר לו החכם ... כלומר אם בא לחכם לישאל אם יכול לזלזל במהג , שאל ואין מתירין לו,ווהג בו איסור
  ).אר דברים כמו ש, אבל החכם יכול להתיר להם בחרטה... דהוי כמו דר ,המהג ההוא ממילא

 דדוקא להוג היתר ,ש שכתבתי לעיל יש לדקדק דסבירא ליה"מלשון הרא (העולה הכלל ה"ד ד"ס ח"פרוכן פסקו 
מותרים אתם אסור אפילו אבל לומר להם  (ריד 'סי ד"ביו ח"ב .) אבל לא לומר להם מותרים אתם, שריבפיהם

 אם ,למידי חכמים חשוב דיכולים להתיר בפי תי מסתפק במהג שאיו"דר' וכתבו התוס (שם ך"ש .)לבי תורה
  ).ח כתב דדעת הטור להחמיר" והב,יכול להתיר להם עצמן

 דברים המותרין ואחרים הגו בהן איסור אי אתה ...בל יחל מדרבן (א , כדאמרין בדרים טו, ואיסורו מדרבן
 ומן התורה איו ,דעובר משום בל יחל (י"ופרש).  שאמר לא יחל דברו)י"רש, לבטל מהגם (רשאי להתירן בפיהם
  ).67והערה (ד " ותבאר לעיל סי).בבל יחל אלא מדרבן

 ואם , אם הגו כן כדי לעשות סייג וגדר אין להתיר להם ...ובמקום שהגו להחמיר(ח "שה סל' וראה גם לעיל סי
 ). מתירים בפיהם ומודיעים להם שהוא מותר גמור, בדבר שהיו סבורים שיש איסור,הגו כן מחמת טעות

 אבל אם הגו בשאר ימות ,ם ביהם אין רשאין לשות מהג,דמהג שהגו מחמת גדר כגון הכא (ד"סק סוף א"מ 74
הגם ם רשאי,ה שלא לעשות מלאכההשיהם לעשות מב.( 

ולא התיתי , ה טובה שהגתי שלשה פעמיםאו איזו ההג... שדרתי וגמרתי בלבי (כדאמרין בהתרת דרים  75
 או שהשלים ,שבשעה שהשלים בפעם הראשון היה בדעתו להוג כן לעולם (ג"סי רמט 'סי עילוכדל, )שיהא בלי דר

  ). ולא התה שיהא בלי דר... פעמים' ג
והג כן ,  לעולםאם בשעה שהתחיל להוג היה דעתו להוג כן... ומי שרגיל (א "ריד ס' ד סי"ע יו"וכמבואר בשו

הג כן אפילו ) "ב). (פעמים' ג" (מי שרגיל) "א: (דהייו שי אופים).  ויפתח בחרטה,צריך התרה, אפילו פעם אחת
  .ג אות א"פמ הכולל שערותבאר ב". היה דעתו להוג כן לעולם"אלא ש, "פעם אחת

הרי , בדעתה להוג כן לעולם עד שיגדלוהיה אז , אם התעית כבר פעם אחת בעד בה(ה "תע ס' וכן הוא לקמן סי
 ).וצריך להתירה על ידי שאלה וחרטה, תעית זה עליה כדר

אף , מיד משהגיעו למצוות, דמיירי שהבים לא הגו במהג זה, א"הייו שבעל כרחיו צריכים לפרש את דברי המ 76
  .שאביהם עדיין הג כן
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  . למנהגם נכון טעם ואין ,מעצמם

 .שחרית ד"בי מלאכה להתחיל שלא אלא 78הסתם מן נהגו לא ,77לעשות שלא שנהגו במקום אפילו
  .80המועד לצורך היא אם ,חצות עד 79ד"בי לגומרה יכול ,ד"י קודם בה שהתחיל מלאכה כל אבל

 ד"בי בתחלה להתחיל אפילו יכולים שהן ,והכובסין והספרין החייטין שהן ומניותא משלש חוץ
  .במועד ממלאכתו ליהנות שיוכל כדי ,82חצות עד לגמור יכולים אם ,81שחרית

 התפירה שמלאכת ,מועד של בחולו בהן שהקילו שמצינו לפי ,אלו אומניות בשלש הקילו ולמה
 למי התירו והכיבוס והגילוח .מועד של בחולו בגדים רלתפו לו שמותר ,אומן שאינו להדיוט התירו
 ,84מועד של מחולו יותר קל הוא זה ויום .83מועד של בחולו האסורים מבית וליוצא הים ממדינת שבא
  .86הים ממדינת בא שאינו למי אפילו והכיבוס והגילוח ,85לאומן אפילו התפירה להתיר יש לפיכך

 יותר בהן הקילו לפיכך ,טוב יום לכבוד גדול צורך עםה אל צריכות הן אלו אומניות ששלש ועוד
  :87טוב יום לכבוד כך כל צריכין שאינן מלאכות מבשאר

______________ 
 הייו עד חצות ,קום שלא הגו במ,]79כדלקמן הערה , במשה [מאיר לגמור' ויראה דהך דשרי ר (ח 'סי ד"פ ש"רא 77

ואם  (ה" סא"רמו טור .) אפילו במקום שהגו שלא לעשות,צותכלומר עד ח (ג"רשב 'מתי ה"ד )א ,יח( ן"ר .)דוקא
 ).גוהכי הו, עושין עד חצות,  והיא לצורך המועד,התחיל מבעוד יום בשאר אומות

 כדין מקום שהגו שלא לעשות ,ובעיר חדשה שקבלו עליהם סתם שלא לעשות מלאכה בכל ערב פסח (ה"ס ח"פר 78
  .) ושלש אומיות אף להתחיל בהם,ומרןקמשמע לן מתיתין דמסתמא שאר מלאכות מותר לג, מלאכה

  ).חמהה מהץ אלא הסתם מן הגו לא ,לעשות שלא שהגו במקום אפילו(ז "וכן הוא לעיל סט
 ).יחזי היכי הוג(ה מאימתי "ב ד, ב' ובזה בא ליישב את קושיית התוס

  .)קודם ארבעה עשר גומרה בארבעה עשר מאיר אומר כל מלאכה שהתחיל בה ביר( א"ע ה דף משה 79
 ושאיה לצורך המועד ,מאיר אומר כל מלאכה שהיא לצורך המועד גומרה בארבעה עשר' ר (ב"ע שם ברייתא 80

 .)אסור
 ואלו הן החייטין והספרים ,אומיות עושין מלאכה בערבי פסחים עד חצות' וחכמים אומרים ג( א"ע שם משה 81

 אפילו ,יןואתו רבן למימר דהך שלש אומיות אתחולי מי מתחל(ט "ח הי"יום טוב פ' ד הל"ראב .)והכובסין
אומיות הזכרים מתחילין ועושין עד ויש מקילין לומר ששלשה  (שם א"ורמ טור). במקום שהגו שלא לעשות

 .)אפילו במקום שהגו שלא לעשות ,חצות
 .)אם יכולין לגומרה קודם חצות (ה"ס לבוש 82
 שכן הבא ממדית , הספרין והכובסין, שכן הדיוט תופר כדרכו בחולו של מועד,תא החייטין (ב"ע שם ברייתא 83

  .) מועדהים והיוצא מבית האסורין מספרין ומכבסין בחולו של
ולא היה לו פאי לגלח קודם   מי שיצא מבית השביה,ואלו מגלחין במועד(ד "סתקלא ' סי ע"ושו טורוכמבואר ב
 הבא ,ואלו שמכבסין(א "תקלד ס' וסי, )בחול המועדוכן הבא ממדית הים  ... ומי שיצא מבית האסורים, המועד

אם היה הדיוט , מי שצריך לו בגד במועד(ה " סמאתק 'סיו, )והיוצא מבית השביה ומבית האסורין, ממדית הים
 ). הרי זה עושה אותו כדרכו,ואיו מהיר באותה מלאכה

  ).מועד של מחולו יותר הוא וקל ,כלל טוב יום קדושת בו אין חצות אחר סחפ ערב (ה"סכדלעיל  84
פילו למי שאיו בא וא, אפילו לאומן, אמם מה שהקילו כאן בשלש אומיות אלו. ולעיל שם מיירי אחר חצות

 ".חצות עד לגמור יכולים אם"הייו דוקא , ממדית הים
  .) אומן מי שרילו אפי,הלכך בארבעה עשר דקיל מחולו של מועד (ההדיוט שכן ה"ד שם י"רש 85
 .) שרי לכולי עלמא,הלכך בארבעה עשר דקיל (הבא שכן ה"די שם "רש 86
 מידי דלאו , שרו רבןם טוב מידי דצורך יו,צורך יום טוב הואארבעה עשר משום  (א"ע ,יג דף ק"מוב אשי רב 87

 לבוש .)שאין העם צריכין לשאר אומיות צורך הרבה(ט "ח הי"יום טוב פ' הל ם"רמב .)צורך יום טוב לא שרו רבן
 .)כיון שהם מיוחדים וצריכין הרבה לרוב העם לצורך המועד (ה"ס סוף
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 המלאכות כל להתחיל מותר ,לעשות שנהגו במקום אבל .לעשות שלא שנהגו במקום זה וכל יח
  :88כלל המועד צורך בהן שאין פ"אע ,חצות עד

  מלאכות שהתירו

 כל מותר 90והתרנגולות התרנגולים שם שיעמדו מקום לתקן וכן ,היום כל 89ליונים שובכין מושיבין יט
  .חצות לאחר אפילו ,היום

 קודם או ,אפרוחים לגדל כדי ,חצות אחר 91ד"בי בתחלה הביצים על התרנגולת להושיב אסור אבל
  .92לעשות שלא שנהגו במקום חצות

 אפילו 93ד"בי תחתיה אחרת שיבלהו מותר ,ומתה יותר או ימים שלשה הביצים על כבר ישבה אם אבל

______________ 
אבל (י מח "כל בו סוס .) ואפילו להתחיל, מותר עד חצות,עשותום שהגו לאבל מק (עושין גמרא ה"ד )א ,יח( ן"ר 88

ולפי דעה זו מקום שהגו לעשות מותר להתחיל  (י"סק י"ח).  מותרין הכל לעשות עד חצות, לעשותבמקום שהגו
 .)וכן כתב הכל בו. ן"י בשם הר"כ ב"וכ. ולגמור ביום ארבעה עשר עד חצות בכל עין

 ישא אחריאל (שברחה ה"ד שם י"רשלגירסה השית ב ,)ד"מושיבין שובכין לתרגולים בי (ב"ע ,ה שם משה 89
היו מושיבין להתחמם לגדל  ותרגולת , כלומר שובכין ליוים, מושיבים שובכין ותרגולת,הכי כתיב בסדר משה

  ).ביוים אלא  דשובך לא שייך,אוהכי מסתבר. אפרוחים
... ורביו חלוק בזה (לפירוש המגיד משה שם , )ומושיבין שובכין לתרגולים (א"ח הכ"יום טוב פ' ם הל" רמב90

 ורוצה לומר מקום ,והוא מפרש מושיבין שובכין מלשון שובך ... ד"שאין מטילין ביצים לכתחלה לתרגולת בי
גולתשיעמדו התרגולים בארבעה עשר (ו"ס ע"שו). גולין והתרו לתקן , מושיבין שובכים לתרמקום דהיי

  .)שיעמדו התרגולים והתרגולת
ל "דקיי, מכל מקום יתבאר לקמן בסמוך". להושיבה על הביצים לגדל אפרוחין"דהייו , י"כי אף שהובא לעיל מפרש

פירושו " מושיבין שובכין"ש "ומ. ד"שאסור להושיב התרגולת על הביצים בתחלה בי, ע"ם והשו"כדעת הרמב
ום ראה יותר כדברי המגיד בסוף הלכות י(ז "ד מ"מבואר בתוספות יום טוב פכ, לתקן מקום לעמידת התרגולים

  ). ורוצה לומר מקום שיעמדו התרגולין והתרגולת, דמושיבין שובכין מלשון שובך,ם"ד בדעת הרמב" כדס,טוב
שיעמדו שם , אלא בהעמדת השובכין, דלא מיירי כאן בביית מקום לתרגולים, ראה" מושיבין"ומהלשון 

 ).ק ה"ז סוף ס"ראה פרי מגדים משב(התרגולים 
 בעין הזכר בסעיף אלא אם כן, ד כל היום" בים על בצים לגדל אפרוחים אין מושיבין אותולפי זה (ה"סק ז"ט 91

משמע אבל להושיב בתחלה על הביצים (ק יב "י ס" ח.)משמע דלהושיב בתחלה אסור (ד"סקי א"מ .)ר זהשאח
וכן כתב המגיד משה סוף הלכות . אלא אם כן שהוא בעין שזכר בסעיף שאחר זה, א"ז והמ"כן כתבו הט, אסור

  ).ם"יום טוב לחד פירושו לדעת הרמב
 אסר להושיב אחרת תחתיה ,ד להושיב שובכין בתחלה"אף על פי שהתיר בי( תקלו י"ס סוף י"ב ואף שביאר
יום טוב '  וכן הוא בכסף משה הל.)בתה אלא כשהוא אחר שלשה ימים לישי, משום דהוי טרחא יתירא,כשמתה

  .א"ח הכ"פ
ראה שבמסקתו , "מקום שיעמדו התרגולים והתרגולתדהייו לתקן "ו "ע ס"ממה שמסיק כאן בשו, מכל מקום

שאין מטילין ביצים לכתחלה לתרגולת ... ורביו חלוק בזה (ם "הסכים לפירוש המגיד משה שם בדברי הרמב
וכדלעיל , ) ורוצה לומר מקום שיעמדו התרגולין והתרגולת,ושיבין שובכין מלשון שובךוהוא מפרש מ ... ד"בי

 .הערה הקודמת
וכן אפילו , אחר חצות(י שם "ובח, )בארבעה עשר כל היום(ז שם "וכן הוא בט. שדין אחד להם עם אחר חצות 92

 ).במקום שהגו שלא לעשות כל היום
 ,אחר שלשה לישיבתה... אמר רב הוא לא שו אלא (ב , גמרא ה. )אם מתה מושיבין אחרת תחתיה( שם משה 93

שכבר ישבה עליהן שלשה ימים קודם שעמדה מעליהן וכבר שתו הביצים ואם (י "ופרש, )דפסדא לה ביעי לגמרי
תרגולת שישבה על הביצים  (א"הכ ח"פ יום טוב 'הל ם"רמב ).לא תחזור הרי הן אובדין דאין ראויין לאכילה

  .ז"ס ע"שו .) כדי שלא יפסדו הביצים, מושיבין אחרת תחתיה בארבעה עשר, ימים או יתר ומתהשלשה
גולת שברחה בחול המועד"ואף שבגמרא הין מחזירין תרן הכי לעדקאי אף , ם"מכל מקום מפרש הרמב, ל אמרי

 גם להיכא ...לשה ימים ם דקט ש"ועוד יש לומר שהרמב(בפירוש השי , י שם"כמבואר בב, לעין מתה בערב פסח
 אבל , דדוקא אחר שלשה ימים לישיבתה מושיב אחרת תחתיה,ד מי קאי"דמתה ובא להושיב אחרת תחתיה בי
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 ראויים אינן שוב הביצים על תרנגולת יושיב לא שאם ,האבד דבר שהוא לפי ,94חצות אחר
  :95ו"תקל סימן עיין .ימים שלשה התרנגולת תחת כשנתחממו אדם מאכילת נפסלו שכבר ,לכלום

 גדולה הרפת ואפיל .96לרפת חוץ אותו ומשליכין ,היום כל ד"בי הבהמה רגלי מתחת זבל גורפין כ
 שהרפת מפני ,לרפת חוץ להוציאה רשאי כן פי על אף ,הרפת בתוך לצדדין לסלק ויכול מעט והזבל
  .97זבל מעט אלא שם אין אפילו ,קשה ניולה

 אין שהחצר ,לצדדים לסלקו שיכול ,זבל מעט אלא שם אין אם לחוץ יוציאנה לא שבחצר הזבל אבל
 עד כך כל (98בחצר הזבל נתרבה אם אבל .לצדדיה מסולק זבל מעט אלא בה כשאין כך כל קשה ניולה

  :הרבים לרשות לחוץ לאשפה הזבל להוציא לו מותר ,)99כרפת החצר שנעשית

 מותר וכן .המועד לאחר עד יתקנם שלא פ"אע ,היום כל ד"בי האומן לבית כלים להוליך מותר כא

  שלוםבריד

 
 , וכן מה שכתב כדי שלא יפסדו הביצים,מה שכתב גבי מתה תוך שלשה ימים... תוך שלשה ימים לישיבתה לא 

  .ן הוא בכסף משה שםוכ). ד מי איצטריך כדברי הפירוש השי" דלי...אפשר 
והוא שישבה על ביצה שלשה . ואם מתה מושיבין אחרת תחתיה(ח "ד ה"ם מדברי הירושלמי פ"ולמד זאת הרמב
 ).ימים מעת לעת

ד "מושיבין אותם על ביצים לגדל אפרוחים בי (ו"ס לבוש )ד כל היום"להושיבה על ביצים לגדל אפרוחין בי (טור 94
וכן אפילו במקום שהגו שלא לעשות כל , אפילו אחר חצות, שרי כל היום, י דשרידכל ה (ק יב"י ס"ח .)כל היום

 .)מותר להתחיל במלאכות אלו בארבעה עשר, היום
אבל אסור להושיב אחרת אפילו  ( ...אין מושיבין תרגולת על הביצים לגדל אפרוחים (ד" סשם א"ורמ ע"שוב 95

  ).מתה הראשוה
 אחרת להושיב מותר ,ומתה יותר או ימים שלשה הביצים על כבר ישבה אם"ח אבל בערב פס, והייו בחול המועד

 ".תחתיה
 .ומשליכין לחוץ, גורפין(י "ופרש, ) ובמועד מסלקין לצדדין,ד"גורפין מתחת רגלי בהמה בי(ב ,  השם משה 96

גורפין זבל  (א"ח הכ"יום טוב פ' ם הל"רמב .) אלא מסלקין לצדדים, אין משליכין לחוץ,ובמועד שחמור יותר
לשון (ק יג "י ס" ח.)מתחת רגלי בהמהגורפין זבל  (ח"ס ע"ושו טור).  ומוציאים אותו לאשפה,מתחת רגלי בהמה

 ).ש"יעו, ובמועד מסלקו לצדדים, וכן הוא פשוט שם במתיתין פרק מקום שהגו, ם ומשליכין לחוץ לאשפה"הרמב
 ח"ס ח"פר .)אמר רבי בא מפי שיוולה קשה. או לאשפההרפת בין גדולה בין קטה מוצי (ח"ה ד"פ ירושלמי 97

בין אין לחלק ... מתוך הירושלמי דגרסין התם הרפת בין גדולה בין קטה מוציאו לאשפה מפי שיוולה קשה (
 .)מעט למרובה מפי שיוולו קשה

 והכי ... לאשפה  שברפת ושבחצר מוציאין אותו,ר הזבל שבחצר מסלקין אותו לצדדין"ת (שם וגמרא ברייתא 98
אלא יסלקו , לא יוציאו, הזבל שבחצר (ט"ס ע"טור ושו ).קאמר אם עשה חצר כרפת מוציאין אותו לאשפה

 .)יוציאו לאשפה,  ואם תרבה בחצר.לצדדים
, הזבל שבחצר אסור להוציא (ג"ס תקלה 'סי ע"ושו טור). אם עשה חצר כרפת מוציאין אותו לאשפה(גמרא שם  99

  .)מוציאין אותו לאשפה,  ואם תרבה עד שעשה חצר כרפת. לצדדיםאלא יסלקו
מכל ". ואם תרבה בחצר"ע אלא "לא זכר בטור ושו, ואילו כאן לעין ערב פסח, ואף ששם הוא לעין חול המועד

 לאו ,משמע שמפרשים דרבא דקאמר הא והא בחולו של מועד(ה גורפין "ח ד"ש הב"כמ, מקום דים שוה בזה
עשה חצר כרפת מוציאין אותו  והכי קאמר אם ,ד" דודאי איכא לאוקמי מי דהא והא בי,ולו של מועדדוקא בח
 לפי , שאין מוציאין אותו לאשפה כל שלא עשה כרפת,ד לעין חצר עצמו"והוא הדין בי (ט"ס ח"פר ).לאשפה

  .) כל שהוא מסלקו לצד אחד סגי בהכי,שאין יוולו קשה
וכאן כתב . ה כתב אם תרבה עד שעשה חצר כרפת מוציאין אותו לאשפה"מן סימן תקללק (ד"סקי יעקב כחק דלא

מכל מקום תרבה . כל שתרבה קצת מוציאין... מכלל דסבירא ליה דבארבעה עשה קיל מחול המועד , אם תרבה
 .)דאין לו להוציאה בחם, קצת בעין מצד הסברא
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  :101ד"תקל' סי עיין .100כלל המועד צורך בהם שאין פ"אע ,האומן מבית כלים להביא

  הקזת דם

 לפי שביום שבועות קודם מתן , ואין לשנות,ם טוב נהגו כל ישראל שלא להקיז דם בשום ערב יוכב
 לפיכך יש , שאם לא יקבלו ישראל את התורה היה טובח לדמם ובשרם,תורה יצא רוח ששמו טבוח

משום יום טוב ל ערב וגזרו חכמים על כ,  דהיינו בערב שבועות,סכנה לדורות להקיז דם באותו יום
  .102ערב שבועות

יום טוב  שהכל רגל אחד הוא ואינו ערב ,103ומכל מקום בערב יום טוב האחרון של פסח מותר להקיז

______________ 
ורמיהו מוליכין ומביאין כלים מבית ( ובגמרא שם .)האומןאין מביאין כלים מבית (א , ק יג" מושם משה 100

מוליכים  (י"ס ע"ושו טור ). ושין ליה כאן בארבעה עשר כאן בחולו של מועד,פ שאין לצורך המועד" ואע,האומן
 .)י שאים לצורך המועד"אעפ, ומביאים כלים מבית האומן כל היום

 אבל כלים .כגון כרים וכסתות וצלוחיות, שהם לצורך המועדמביאין מבית האומן כלים  (ג"ס שם ע"ושו טור 101
  .) אין מביאיןכגון מחרישה או צמר מבית הצבע, שאים לצורך המועד

ובשבת ויום , ובחול המועד מביאין דוקא אם הוא לצורך המועד, והייו שבערב פסח מביאין אף שלא לצורך המועד
 אפילו ,)בשבת(אסור לשלוח אצלו ליטול כלים מביתו (ג "רב סי' כדלעיל סי, טוב אסור אף לצורך שבת ויום טוב

 אלא , אפילו בחולו של מועד, לפי שאין מביאים כלים מבית האומן כלל. אף על פי שגמרו מערב שבת, כריל ידיע
 , מפי מראית העין שיאמרו שבמועד תן לו לתקם, אף על פי שגמרו קודם המועד,אם כן הן לצורך המועד

 או יום ,)אף על פי שגמרו מערב שבת( אבל כאן בשבת ...רך המועד לא חששו למראית העין במועד שהוא קל ולצו
 ). אסור ליטול מבית האומן לבית ישראל,ם טובטוב אפילו לצורך שבת ויו

 אדעצרת יומא מעלי, חולשא טבא יומא מעלי ... )י"רש ,הקזה זמן( דדמא פורסא שמואל ואמר (ב ,קכט דף שבת 102
 קבלו לא דאי טבוח ושמיה זיקא ביה דפיק ,דעצרת טבא יומא משום טבא יומא מעלי אכולהו רבן וגזרו ,סכתא
  .)לבשרייהו להו טבח הוה תורה ישראל

אבל ). שבועות ערב אטו טוב יום ערב כל שגזרין לפי טוב יום ערב בשום ... דם מקיזין אין(תקד ' ץ קטן סי"תשב
  ).'ה פתאים שומר רבים בו שהורגלו כיון מיהו(בהגהת רביו פרץ שם 

 כל שגזרין לפי, טובים ימים בערבי דם מקיזין אין) תסז 'סי א"ח כהא 'מהד פסקים (ע" מ"הר כתב(ח ' כלבו סי
 ף"הר עליו והגיה. הוא רבה שיום לפי רבה הושעא ביום דם מקיזין אין מי וכן ,שבועות ערב אטו ום טובי ערבי

  .)'ה פתאים שומר רבים בהן שהורגלו כיון מיהו )דתק 'סי ץ"תשב על בהגה (ל"ז
  .)רב יום טובבע שרעפפן שקורין להקיז דאסור (יט 'סי והלכות דיין ווייל י"מהרת "שו

והגו  (י"ס א"רמ .)המהג וכן, להקיז דאין כתב ווייל י"ומהר... ר פרץ כתב "וה... כתב הכל בו (ק ג " סמשה דרכי
ששם יש סכה משום זיקא , גזירה משום ערב שבועות (ז"סק ז"ט .)ואין לשות,  בשום ערב יום טובשלא להקיז
  .ו"סקט א"מ .)ששמו טבוח

*  
 שאם לא יקבלו ישראל את התורה היה טובח ,שביום שבועות קודם מתן תורה יצא רוח ששמו טבוח"ש כאן "מ

שהיה יום ... במוצאי חג השבועות (ט "תצד סי' שתבאר לקמן סי, "יום טבוח"איו קשור ל". לדמם ובשרם
  ).טבוח

 אם ,ה הר כגיגית על ישראל ואמר להם"אמר רב דימי בר חמא מלמד שכפה הקב(ב , ז ב"אלא להא דאמרין בע
 ). ואם לאו שם תהא קבורתכם,אתם מקבלין את התורה מוטב

  ).שם(וכן הובא בכל בו . )דיא יום שהוא לפי רבה בהושעא דם מקיזין אין( כתב ץ שם" בתשב103
רב יום מזה משמע קצת דבע. ובהושעא רבה יש רוצים לומר אסור שהוא יום דין (תתקסה' במטה משה סיתבאר ו

ן וכ. )הואיל ותלוי בזה דהוי יומא דדיא, פשיטא דמותר להקיז] הייו ערב שביעי של פסח[ האחרון של פסח טוב
  .)חשש אין פסח של אחרון ברב יום טודבע בו בכל ומשמע (שם ז"ט בהוא
 טוב יום שלפי ובלילה .)ה משהמט(י עצמו בפ רגל דאיו ,שרי הכל פסח של האחרוןרב יום טוב ובע (שם א"מאבל ב

 א מליל חוץ דם להקיז דמותרראה ליא. )רבא הושעו שמביא מדברי המטה משה לדיאבל בטעם הדבר , והיי
ובהושעא רבא אסור " דאיו רגל בפי עצמו"ון של חג מותר מטעם שבערב יום טוב האחר, חולק עליו וסובר

 .והטעם של דיא רבה הוא כדי שלא להקיז גם בליל הושעא רבה, מטעם שהוא רגל בפי עצמו
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  .104אלא אמצע ימים טובים

 ,105 שהוא ערב יום טוב ממש,האחרון של חג דהיינו בהושענא רבה אסור להקיזיום טוב אבל בערב 
  .106מה דבריםששמיני עצרת רגל בפני עצמו לענין כ

  :108 שהוא ליל דין107 חוץ מליל הושענא רבה.ובליל ערב יום טוב מותר להקיז

 ובערב פסח בערב להתיר יש ,ממש דם להקזת דומה שאינו כיון ,ן"זעצי פ"קע שקורין הקזה כג
 יש סכנה משום שאיסורו שבועות בערב אבל .בעלמא גזרה משום אלא איסורן שאין ,109סוכות
  :111דין יום שהוא רבה בהושענא וכן .110ליזהר

______________ 
 מברכין אין פסח של ובשביעי(ג "ט הכ"שבת פכ' ם הל"רמב). אין אומרים זמן בשביעי של פסח(א ,  סוכה מז104

 ואין (ב"סי תצ 'סי לקמןוכן הוא ). הפסח בתחלת הזמן על בירך וכבר ,עצמו בפי גלר שאיו מפי שהחייו
לא תקו (ו " ושם ס.)פסח של הראשוים לילות בשתי אמרו שכבר כיון ,לילות שתי של בקידוש שהחייו אומרים

בים האחרוים  אבל לא בחולו של מועד וימים טו,חכמים לקרות ההלל אלא בשי ימים טובים הראשוים של פסח
 ). ובהתחלת המועד הוא שתקו לקרותו... ואין שום אחד מהן כמועד בפי עצמו , כולן טפלים ליום טוב הראשון...

 לו אפשר אם ,החג בתוך דם להקיז אין לכתחלה (ח"ס תרמ 'סי לקמןתבאר , ואף בשאר ימי חול המועד סוכות 105
 מן שיפטור בעין בחג צער לידי עצמו את להביא אדםל שאין ,החג אחר עד להתאחר או ,החג קודם להקיז
  .)הסוכה

 .)ב"קש ר"פז לעין ... עצמו בפי רגל שמיי (ב ,ד ה"ר 106
  .)רבא הושעא מליל חוץ ,דם להקיז דמותרראה לי  טוב יום שלפי ובלילה (שם א"מ 107
  .)דיא יום שהוא לפי רבה בהושעא דם מקיזין אין (ץ שם"תשב 108
ל שהתיר להקיז דם בריבדא "יוסף העידו על מהרי' ר דוד לצהוט ור"מהר(גים סוכות אות רטז הגהות מה 109

 שם א"מ). כיון שהוא יום דין, ובהושעא רבה יש רוצים לומר דאסור. דכוסילתא בערב יום טוב דלית ביה סכתא
והוא הדין (ק טו "י ס" ח.)דין מפי שהוא יום ,ד בהושעא רבה מלב,ל מתיר" ומהרי, אוסר וויילי"ן מהר"שרעפפי(

ל "עכ, מפי שהוא יום הדין, מלבד בהושעא רבה, ל מתיר"ומהרי. י ווייל"מהר, שאו קורין קעפ זעצין, ן"שרעפי
  ).ס"מה שקורין באקי(ק טו "א ס"כמבואר בפרי מגדים א, והם כוסות רוח). א"מ

 .81' כא ע'א. 128' כ ע'ראה הערות ובאורים א, ולעין בדיקת דם
דהוא רק , כ בשאר ערב יום טוב"משא... דחמירא סכתא , פ בערב שבועות יש להחמיר"וראה לי דעכ(שם  י"ח 110

 .)גזירה בעלמא משום ערב שבועות
 .ל"מהרי בשם, י שם"וח ,שם א"מו, הגהות מהגים שם 111



  

  לפסח בשר ליחד שלא תסט
  סעיפים' ה ובו

  יחוד בשר לפסח

  .2הוא לפסח זה בשר) בהמתו על (שיאמר לאדם 1אסור א

 אותם מקדיש שהוא סבור שהשומע ,העין מראית מפני ,וטלה גדי על כן יאמר שלא לומר צריך ואין
  .3בחוץ קדשים כאוכל נראה יהא כשיאכלם כך ואחר ,לפסח

 אלא, לפסח זה בשר יאמר לא ,6שחוטים בין חיים בין ,5ועוף חיה 4בהמה מין שום על אפילו לאא

______________ 
  :עיקרי ההלכות שתבארו בסימן זה 1
  ).ג- א"ס(יחוד בשר לפסח ) א(
  ).ד"ס(טלה מקולס ) ב(
  ).ה"ס(טורח ההכות לפסח ) ג(

*  
  :ר כמה הלכות"תבארו בשוע, בושא זה של גזירה שמא יאמרו קרבן פסח הוא

  . תבארה כאן–שלא לאמר בשר זה לפסח הוא ) א(
  .א"תעג סכ'  תבארה לקמן סי–שלא לאכול בליל פסח את הזרוע ) ב(
 .תעו'  תבארה לקמן סי–שלא לאכול צלי בליל פסח ) ג(
 , מפי שראה כמקדיש בהמתו,אמר רב יהודה אמר רב אסור לו לאדם שיאמר בשר זה לפסח הוא (א"ע ג דף רב 2

 .)ואוכל קדשים בחוץ
בכולי  (מפי ה"ד א, ג 'תוס).  משום דראה כקורא שם,אמר הרי בשר זה לפסח אסור(ה שאיו "ב ד, י ג"רש 3

 סברי ,דעל ידי שאומר עכשיו בשר זה לפסח  ... קדשים בחוץראה כמאכיל ... י שעכשיו קורא שם"שמעתא פירש
 ומצא ,לפי שהשומע שאומר בשר לפסח הוא יחשוב שהקדישו מחיים(ו ' ד סי"ש פ" רא.)אישי דמחיים אקדשה

  ) שראוי לפסח,רשים דוקא גדי או טלהיש מפ(טור ). ודוקא גדי או טלה הראוין לפסח. אוכל קדשים בחוץ
שייך רק בגדי או טלה הראוין לקרבן , יאמרו שהוא מקדישו לקרבן פסח ואוכל קדשים בחוץוהייו שחשש זה ש

הלכך בבשר בהמה (ח "וכמבואר בב, )קרבן פסח מביא מן הכבשים או מן העזים(כאמור בסדר קרבן פסח , פסח
אלא גדי וטלה דלפי טעם זה איו אסור (ק ב "א ס"ובמ, ) כיון דאיו ראוי לקרבן פסח,גסה ליכא למיחש להכי

  ).ש"והרא' סש התו" כמ,דחזי לפסח
ומצא אוכל , שראה כאילו הקדישו מחיים לקרבן פסח, ש"ורא' כתבו התוס,  ואף אם אומר כן אחר שחיטה

 ,פסח לשם מחיים הקדישו שכבר סבור הוא לפסח זה בשר אומר שהוא שהשומע(ב "וכדלקמן ס, קדשים בחוץ
 .)בחוץ קדשים כאוכל ראה ויהא

ובאשכז רגילין למלוח  (שם ש"רא ).רדאי הוה אמר עליה הרי זה לפסח אמרי לדמי פסח קאמ(ג "ה ה"י שם ד"רש 4
י "והגו כן על פי פירש. ם טוב אלא אומר בשר זה ליו, וזהרין מלהזכיר עליו פסח,בשר לצורך הפסח ולייבשו

 , בשר בהמהלול פירש אפי"י ז"רש( טור ).יבשר בהמה מ לו והילכך אפי, שיהו סבורין שהקדישו לדמי פסחרששפי
 וכן זהרין באשכז שרגילים למלוח בשר לצורך פסח , ואפילו שחוט מי,לפי שיהו סבורין שהקדישו לדמי פסח

בשר זה  ,בין חיה בין שחוטה, אסור לומר על שום בהמה (א"ס ע"שו .) שאין מזכירין עליו שם פסח,לייבשוו
  .)לפסח

בין חיים בין , על שום מין בהמה חיה ועוף"שייך גם , מרו שהוא מקדישו לדמי קרבן פסחוהייו שחשש זה שיא
 ".שחוטים

 אסורות מאכלות 'הל ל"מהרי .)בשר תרגולת לפסח לו אפי, כל בשר אסור לומר לפסחשמע מיה (רסד 'סי רוקח 5
 ,ן בשר בין בהמה בין חיה בין עוףוכן על כל מי (א"ס לבוש ).ואפילו בתרגולת שאין קרבן בא מהן (קכח 'ע בפסח

 בבשר עגל לול כתוב אפי"ובמהרי (ב"סק ז"ט ).ואפילו חיה ועוף(ק א " פרישה ס.) אסור לומר כן,בין חי בין שחוט
 ,שר אסור לומר לפסחשמע מיה כל ב, מדאמר רב פפא דוקא בשר אבל חיטי לא (ח"פר .)כן מרועוף אסור לו
 )אפילו תרגולת

בין  (שם ע"ושו טור ).ואפילו בשר שחוטה(שם ש "רא .)ואפילו שחוטה כבר, בשר זה (זה בשר ה"ד א"ע שם י"רש 6
  .)חיה בין שחוטה
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 ,פסח לדמי הבשר שמקדיש סבור השומע יהא ,לפסח יאמר שאם .7טוב ליום זה בשר יאמר
 כמועל נראה יהא הבשר את עצמו הוא כשיאכל כך ואחר ,בדמיו פסח ויקח הבשר שימכור דהיינו

  .8בקדשים

 ליום בשר לי קח יאמר אלא .לפסח בשר בהם לי וקח הללו מעות הילך לשלוחו אדם יאמר לא וכן
  :9טוב

 יהא לא שבודאי ,לפסח יהא זה לומר מותר ,כלל בשר מין שאינן דברים שאר כל ועל ,דגים על אבל ב
 שהרי ,פסח עם כלל שייכות לו אין זה שדבר כיון ,פסח לדמי זה דבר מקדיש שהוא להשומע נדמה
  .10כלל בשר מין ינןא

 הצריכים מדברים בהם וכיוצא החטים מן חוץ .לפסח זה דבר שום על לומר שלא 11מחמירין ויש
 אצניעם אלו חטים שאומר סבור יהא לפסח אלו חטים אומר שהוא שהשומע ,מחימוץ שימור

  .12הפסח לצורך מחימוץ ואשמרם

 לפסח זה בשר חיים וטלה גדי על אמר אם אפילו ,בדיעבד אבל .13לכתחלה לדבריהם לחוש וטוב
  .בדיעבד לאסור אין העין מראית דמשום ,חצות אחר פסח בערב כן אמר אפילו ,14באכילה מותרים

 אפילו ,17אחריו או הפסח קודם בין בפסח בין ,לעולם באכילה לאוסרם 16וטלה בגדי 15מחמירין ויש(
______________ 

 .)אלא יאמר בשר זה ליום טוב (שם ע"ושו טור .)ם טובאלא אומר בשר זה ליו (שם ש"רא 7
משום  (ג"ה ה"סוד ב"עו, )יהןולא אמרין מיחזי כמאן דאמר למוכרן ולקות פסח בדמ(ה אבל חיטי "א ד, ג י"רש 8

דאיו ( שם 'תוס .) אמרי לדמי פסח קאמר, דאי הוה אמר עליה הרי זה לפסח...לבטלה דאין אדם מוציא דבריו 
 שיהו סבורין שהקדישו לדמי רשי שפי"על פי פירש (שם ש"רא ). שהוא קרוב למעילת קדשים...קדוש אלא לדמיו 

 לו והילכך אפי, שיהו סבורין שהקדישו לדמי פסחרשי שפי"על פי פירש (רטו .)בשר בהמה מי לו והילכך אפי,פסח
כך אף בבשר  והל,מבואר מלשוו דבבשר חיישין דקאמר למכרן ולקות פסח בדמיהן(ח "ב .)בשר בהמה מי

 .)וי הטעם שיאמרו שהקדישו לדמי פסח אז ה,י שאוסר כל בהמה"לפירש (ב"סק א"מ). בהמה גסה מי חיישין
 זאת אומרת שאסור לאדם לומר לחבירו הא לך את המעות וצא ,רבי יוסה בי רבי בון בשם רב (א"ה ז"פ שלמיירו 9

דקתי ( ח"פר .)ת הללו וצא וקח לי בהם בשר לצלות אבל אומר הוא לו הא לך את המעו,וקח לך בהם בשר לפסח
אבל אומר לו ,  לי בהם בשר לפסחשאסור לאדם לומר לחבירו הא לך את המעות וצא וקח, התם בפרק כיצד צולין

אלמא ,  ואף על פי כן אסור,והא התם לא שייך טעמא דראה שהקדישו מחיים. צא וקח לי בהם בשר לצלות
  .)י" וכפירוש רש,דטעמא שראה כמקדיש הבשר לדמי פסח

  .) ולאצועי לאכול בפסח קאמר, כחטיםופשוט דדגים דין (ב ק"ס ז"ט 10
 דומין שאין לפי .צלויים לאכלם מותר ,וביצים דגים כגון ,שחיטה טעון שאיו דבר(ג "תעו ס' וראה גם לקמן סי

 ).בהם יטעו ולא ,לבשר כלל
 ).ולי היה ראה לאסור בכל הדברים דאפשר שהקדישן לדמי(ק א " סזוטא אליה 11
א דמו מידי ל(י "ופרש, ) דמיטר לפסחא קאמר, אבל חיטי לא,אמר רב פפא דוקא בשר (שם בגמרא פפא רב 12

אבל מותר  (שם ע"ושו טור .) אציעו לפסח לאוכלם, דמטר לפסח קאמר, וכי קאמר חיטין אלו לפסח,לקדשים
אליה ). אלא כוותו לומר אציעם ואשמרם מידי חימוץ כדי לאוכלן בפסח(לבוש שם . )חטים אלו לפסחלומר 

 ).ץו דבעי שמירה מחימ,רק בחטין מותר(זוטא שם 
, דאפשר שהקדישן לדמי, וגיסי הרב בספרו אליהו זוטא כתב דאפילו בדגים וכהאי גווא אסור (א"סק יעקב חק 13

 .)ודבריו כוים ליזהר לכתחלה. כ גבי חטי דצריכין שמירה אמרין דמטרא לפסחא קאמר"משא. מדקאמר לפסח
 עולת .) איסור אכילה בדיעבד אין בו, אבל אם עבר ואמר,משמע איסורא בעלמא יש משום גזירה (א"סק ז"ט 14

ומכל שכן , ואין דבריו ראין אפילו לאסור באכילה, ח כתב דבכאן גם בדיעבד אסור אפילו בהאה"והב (שבת
 .)ז מתירין אף באכילה"העולת שבת והט... ובדיעבד אם אמר בשר זה לפסח  (שם יעקב חק ).בהאה

 שאיו , דלא שא אמר לא שא לא אמר,לו בפסחקאמר אגדי מקולס שאסור לאכ) ג ב(ובגמרא  ('הסי סוף ח"ב 15
דאם אמר בשר זה משמע להדיא  . לא אמר לא, משום דראה כקורא שם, אמר הרי זה בשר לפסח אסור,מקולס
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 שכבר סבור הוא לפסח זה בשר אומר שהוא שהשומע לפי שחוששים .וטלה גדי בשר על כן אמר
 מראית דמשום ,בהנאה מותרים אבל .בחוץ קדשים כאוכל נראה ויהא ,18פסח לשם מחיים הקדישו
 שם אין אם לדבריהם לחוש וטוב .19'ה' סי דעה ביורה שנתבאר כמו ,בהנאה אוסרין אין בלבד העין
  .הדחק שעת ולא 20מרובה הפסד

 ,כלל להחמיר אין ,בהן חלק לו אין אם אבל .בהן שותפות לו שיש או ,שלו הן וטלה כשהגדי זה וכל
  ):21שלו שאינו דבר אוסר אדם שאין

  שלוםבריד

 
 תבכ (ב"סק א"מ .) וצריך קבורה, דראה כמקדיש קדשים משום, ואף בהאה ודאי אסור.לפסח אסור לאכלו

 מע מיה אלא ש, בדיעבד אסורלו דילמא גדי מקולס אפי, ומאי פריך,ש"יי מגדי מקולס עראח מדפריך בגמ"הב
כ " וכ, דמותר בדיעבדתבז כ"והט. 'ה'  סיביורה דעה' יוע . בדיעבד אסור לאכלולודאם אמר בשר זה לפסח אפי

 ראה לי לכן . שאין עליה תשובהראח מביא ראיה מהגמ"ע דהא הב" וצ].ח"ע או"בהגהות על גליון שו[=ך "הש
ומסתברא שאם אמר בשר זה לפסח  (י חדשפר .) ובשאר בשר אין להחמיר,מיר בדיעבדבגדי וטלה יש להחד

 וכן כתב בספר דמשק אליעזר ממסכת חולין .ח" וכן כתב בספר ב.והכי משמע בגמרא, שאסרת הבשר אף בהאה
... יקבר אותו טלה או גדי ...ואיכא למשמע מהך שמעתין  (טו אות ט"סי ב"פ חולין אליעזר דמשק .)א"ז ע"דף ע

  .)וכן ראיתי לפסוק הלכה למעשה
א "כמשמעות המ, אמם רביו הביא מהם רק לעין אכילה, ח ודמשק אליעזר אסרו אף בהאה"ח והפר"והייו שהב

 . דלקמן בסמוך
ש בה  דהא מדיא ליכא למיח,ומכל מקום בתרגולת אין לאסור בדיעבד(ח שם "תבאר בב, כ בשאר מיים"משא 16

ומיהו בתרגולת אף על פי שלכתחילה יש לחוש (ובפרי חדש שם , ) ואיו אלא חומרא לכתחלה,מידי כדפרישית
 ).ח" וכפסק הב,בדיעבד יש להתיר אף באכילה, לסברת הרוקח

... ואן אמרין בפרק מקום שהגו אסור לומר בשר זה לפסח , כיון דפסח הפרשתו בכל השה(דמשק אליעזר שם  17
  ).יקבר אותו טלה או גדי, אפילו אחר חג פסח, כן האומר כךואם 

  .) סברי אישי דמחיים אקדשה,לכך ראה דעל ידי שאומר עכשיו בשר זה לפסח(ה מפי " דא ,ג 'תוס 18
וכתבו כל הפוסקים אפילו בשר שחוטה וכל הראוי להקרבה (וגם לעין בדיעבד תבאר כן בדמשק אליעזר שם 

אפילו אחר חג , ואם כן האומר כך, אמר שמא מחיים הקדישה והוה ליה כשוחט קדשים בחוץדחיישין שי, מחיים
 ).יקבר אותו טלה או גדי, פסח

ה שלא אסר ' ד סי"א הוכיח מיו"דהייו שהמ ,)'ה'  סיביורה דעה' י וע.בדיעבד אסור לאכלו (שם א"המ משמעות 19
  .רק באכילה, בהאה

, דכתב השוחט לשם קדשים שמתדבים', ה' ד סי"ראה להוכיח מדברי המחבר יווכן (ותפרש יותר בעולת שבת שם 
, תיפוק ליה דאפילו לא שחט אלא אמר בחייה שהיא לקדשים המתדבים גם הבשר אסור', שחיטתו פסולה וכו

  ).אלא ודאי דבאמירה בעלמא אין לאסור בדיעבד
ומה שכתב בספר עולת שבת (ח "ל זה השיב הפרוע. אלא שהוכחת העולת שבת משם היא להתיר בדיעבד אף באכילה

 , אלא ששחט לשם קדשים,התם אין שם התפסה... ' ד סימן ה"ושכן ראה להוכיח מדברי המחבר יו, שאיו כן
מכל , והייו שאף אם אמר שהאומר בשר זה לפסח אסור בדיעבד). והרואה טועה שהקדישו עכשיו בלשון זה

  .ולכן לא אסרה בזה, סהמקום כששחטו לשם פסח אין זו התפ

ל על הטור "כמבואר בהגהות הרש, "בהאה אוסרין אין בלבד העין מראית דמשום"אך מכל מקום יש ללמוד משם 
 ,ל כך הלכך איו חמור כ,אין בו איסור ודאי אלא למראית עין... ה "ל בהג"כתב רש (ה"סק שם ז"טוהובא ב, שם

  ).ואיו אסור אלא באכילה
 ".אסור לאכלו"רק , שאין בזה איסור האה, א להוכיח משם" המוזאת היא משמעות

, פ מותרת בהאה"כיון שעכ, הגדי וטלה באכילה לעולם אין בו הפסד מרובה) חתיכת בשר(הייו שבמה שאוסרים  20
  . ויכול למכרו לכרי

, שלו שאמר כןוכמדומה שראיתי שפסקו כן אפילו באחד שלא היה הטלה (הייו אף שכתב בדמשק אליעזר שם  21
  ).והייו משום חומרא דקדשים
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 כן לומר המנהג שהוא כמו ,פסח על זה בשר לומר אבל .לפסח זה בשר לומר אלא אסרו לא ג
 אותם מקדיש היה שאם העין מראית חשש כאן שאין ,חיים וטלה גדי על אפילו מותר ,אשכנז בלשון
  :22לפסח זה בשר לומר לו היה לפסח

  טלה מקולס

כשהוא ) 24בערב פסח אחר חצות או בליל פסח( דהיינו לצלותו ,23אסור לעשות גדי או טלה מקולסד 
  .כעין צליית הפסח) 25ראשו על כרעיו ועל קרבו(שלם 

ואפילו צלאו כמה ימים ( אף על פי שלא פירש בשר זה לפסח ,ואפילו בדיעבד אסור לאכלו בליל פסח
  : עיין שם כל פרטי דין זה26ו"תע' מו שיתבאר בסי כ,)קודם הפסח

  טורח ההכנות לפסח

 זה טורח מה ,לכם הזאת העבודה מה אומר הוא מה רשע כי .27זה פסח טורח כמה אדם יאמר לא ה
  .28לכם

  שלוםבריד

 
עבודה [חדא שאין אדם אוסר דבר שאיו שלו , ואין זה מחוור וחומרא יתירה היא( שם ח"פרמכל מקום השיב עליו 

וגם לדעת ( שם  עולת שבת).ו מחיים או אולי הקדישו לדמי פסחועוד הא ליכא הכא טעמא שהקדיש, ]ב, זרה ד
  ).ועיין בספר דמשק אליעזר. אבל לא על של חבירות, שר שלוח דוקא אם אמר על ב"הב

 אבל אם אדם שאין לו רשות ממו ...וכל זה כשבעל הבית בעצמו קרא לה שם חלה (ט "תז סי' וכן הוא לעיל סי
 ).114הערה (ושם סמן , )יום טוב ומותר לאפותה ב, איה חלה כלל,להפריש חלה מעיסתו קרא לה שם חלה

 דאי איתא שהקדישו , ליכא קפידא, בשר זה על פסחמר דבלשון אשכז שוהגין לווראה לי (ב"סק סוף א"מ 22
 ".ואין מקפידין, וכן המהג לומר כן: "וסיים, ב"סק יעקב חקהובא ב .) בשר זה לפסחוה ליה למימרלקרבן פסח ה

 ב, משה ביצה כב. ) כל שצלאו כולו כאחד, בלילי פסח בזמן הזהאיזהו גדי מקולס דאסור לאכול (א, ברייתא עד 23
 שלא פריש  אף על גב,וגדי מקולס(ו ' ד סי"ש פ"רא. כחכמיםו, ) וחכמים אוסרין,ועושין גדי מקולס בלילי פסחים(

מר א פירש וא אף על פי של, פירוש שלם ראשו על כרעיו ועל קרבו,וגדי מקולס (טור).  אסור,ואמר בשר זה לפסח
א פירש  אף על פי של,)ראשו על כרעיו ועל קרבועל פירוש שלם  (וגדי מקולס(א " רמ.) אסור לעשותו,זה לפסח

 ,סור לעשותו כלשון הטור א,בגדי מקולס יש מי איסור בעשייתו (א"סקז "ט. ) אסור לעשותו,ואמר זה לפסח
  .)משמע אפילו לא יאכלו

  ".אסור לעשותו"א כתבו "אבל בטור ורמ, פרש שהאיסור היא האכילהאפשר ל' ש הי"והייו שבמשה וברייתא ורא
  .וכאן תבאר האיסור לעשותו, תעו' איסור האכילה תבאר לקמן סי

 .הוא רק בזמן צליית קרבן פסח, דהייו לצלותו, כי האיסור לעשותו 24
והיו עושין (ה מקולס " שם ד וביצה.)צלויין ראשו על כרעיו ועל קרבו כצליית הפסח (ה מקולסין"א ד, י ג"רש 25

  ).זכר למקדש שכתוב בו על כרעיו ועל קרבו
 ).והערה ח(ב "תעו ס' ותבארו לקמן סי, ויש בזה שי אופים

ראשו על ( דהייו גדי או כבש צלוי כולו כאחד ... ובכל מקום אסור לאכול בלילה זה גדיים המקולסין (סעיף ב 26
שהיה צלה כשהוא שלם כולו כאחד , שהרי זה דומה לצליית הפסח, אברולא חסר ממו שום ) כרעיו ועל קרבו

 .)ויהא ראה כאוכל פסח בחוץ, )וכרעיו ובי מעיו תלוין חוצה לו(
הובא  .) אומר מה העבודה הזאת מה טורח זהבירושלמי רשע מה הוא. לא יאמר כמה טורח פסח (רפג 'סי רוקח 27
 .ג"סק יעקב חקב

שאתם מטריחין עליו בכל שה  מה הטורח הזה , מה העבודה הזאת לכם,שע מהו אומרבן ר (ד"ה י"פ ירושלמי 28
 .)ושה
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 מה כשאומר אלא רשע נקרא שאינו 29זכות עליהם שלומד ויש .בזה נזהרין העולם אין ועכשיו
 עליו הן התורה שמצות מדבריו ונראה ,התורה מן מצוה שהיא ,הפסח הקרבת טורח על זה טורח
 איסור אין ,טורח כמה יתירות וחומרות הזהירות גודל על כשאומר הזה בזמן כן שאין מה ,לטורח
  :בדבר

______________ 
וראה לי דמפרשים . גם לא ראיתי והגין ליזהר בזה. וכל הפוסקים לא הזכירו אזהרה זו (שם יעקב חק 29

כ "משא. טורחדראה שמצות דאורייתא עליו ל, אסור לומר מה העבודה זאת לכם, הירושלמי דוקא על קרבן פסח
 .)ראה לי, אין קפידא, בזמן הזה דלא קאמר רק על גודל הזהירות וחומרות יתירות כמה טורח



  

  פסח בערב מתענין שהבכורות תע
  סעיפים' ט ובו

  בכור לנחלה ולפדיון הבן

  .4בכורות ממכת שנצולו לנס זכר ,פסח ערב בכל 3ולהשלים 2להתענות הבכורות 1נוהגין א

 ,בכורות נקראין שכולן ,7המכה היתה שבכולם ,6בלבד מאם או ,5בלבד מאב הבכור אפילו ומתענין
  .8הבן פדיון לענין בכור נקרא מאם והבכור ,וירושה לנחלה בכור נקרא מאב הבכור

 אף .10מפדיון פטור הוא שהרי ,הבן פדיון לענין בכור נקרא שאינו ,9לוי או כהן שהוא מאם בכור ואף

______________ 
  :עיקרי ההלכות שתבארו בסימן זה 1
  ).ב- א"ס(בכור לחלה ולפדיון הבן ) א(
  ).ו- ג"ס(קבות וקטים ) ב(
  ).ז"ס(חל בשבת או ערב שבת ) ג(
  ).ח"ס(סעודת מצוה ) ג(
 ).ט"ס(אסטיס ) ג(
 והייו שכבר .)אלא הבכורות שמתעין בערב הפסח, ואין מתעין עד שיעבור יסן (ג"ה א"פכ סופרים מסכת 2

  .ומכל מקום מתעין הבכורות בערב פסח). ואין מתעין בכל חדש יסן(ט "תכט ס' תבאר לעיל סי
ת סופרים שאין מתעין ביסן  דקתי במסכ,והבכורות הגו להתעות ערב פסח (ששת רב ה"ד א ,קח 'תוסהובא ב

 , רבי לא אכל חמץ ולא מצה,ואמרין מי בירושלמי דהך פירקין (יט 'סי י"פ ש"רא .)אלא הבכורות בערב הפסח
 וכן יש במסכת ... ומכאן יש סעד למה שהגו הבכורות להתעות בערב פסח ...ובעי למימר משום דרבי בכור היה 

 ... והכי משמע במסכת סופרים ,ועכשיו הגו הבכורות להתעות בערב פסח( ד"רע ,לז פ"ע פרק מרדכי .)סופרים
 .)הבכורות מתעין בערב פסח (א"ס ע"ושו טור ).ובירושלמי

יחיאל דכתב מיי תרגימא '  לבד מר, כמו תעית סתמא, רבוותאלהו כו,ובכורות דערב פסח( קז 'סי ל"מהרי ת"שו 3
 ).ידי לטעום מ...וקצת ראיה מדספקא להו ברבי אי בכור הוה . ותיו הכידומה דלא הוג עלמא במדי]מ[וכ, מותר

  .ד"סק יעקב חקהובא ב
אבל כולהו ). ורביו יחיאל היה אומר דמותרין לאכול מיי תרגימא(והייו שדעת רביו יחיאל הובאה במרדכי שם 

בתעית  (ב"סי רמט 'סי לעילכד, שצריך להשלים אף כשחל בערב שבת, רבוותא סוברים שדיו כמו תעית סתמא
 , ואם קיבל עליו התעית במחה חייב הוא להשלימו.רשאי להשלים התעית בערב שבת עד צאת הכוכבים... יחיד 

 שההשלמה ,בתעית צבור...  שחייב הוא להשלימו עד צאת הכוכבים ,כמו המקבל עליו תעית בשאר ימות השבוע
 .) צריך להשלים גם בערב שבת,וא חובהבו ה

 .)זכר לס שיצולו ממכת בכורות (א"ס לבוש .)טעם זכר לס שיצולו ממכת בכורותוה (טור 4
, ) כמו שהיתה המכה גם בהם,ו להתעותוכתב אבי העזרי שגם בכור לאב יש ל (תקכה 'יס סוף ה"ראביטור בשם  5

וקא בכור לאם דומיא דפדיון דהוה אמיא ד, וראה עיקר, י בכור לאב"גירסת ב(ק א " ובפרישה ס.י"הבלגירסת 
 .)בין בכור מאב בין בכור מאם (שם ע"שו ).הבן

 הובא ,) כמו מעשה מכות הבכורות דמצרים,יה אפילו בוכרא דאימ,והוהגין להתעות(לגירסה שלו , שם ה"ראבי 6
 כלומר ,ובספרים אחרים כתוב שגם בכור לאם (ח"בב המובאת לגירסה ,טורבו ,כ אות ו"פ מיימויות בהגהות
  .שם ע"שו .)מאחר שהוא פטר רחם, אפילו הכי מתעה, פ שאיו בכור לאב"שאע

 .)שבכולם היתה המכה (א"ס לבושו טור .שם מיימויות הגהותו ה"ראבי 7
  .)או לפטר רחם לפדיון, או לחלה, פ בכור"כיון דהוי עכ (ב"סק יעקב חק 8

שה ' ד סי"ע יו"ופסק בשו ).וכל בכור בי אפדה, רחם הזכריםכל פטר (טו , כאמור בקרא בא יג, הייו לעין פדיון
 ).שהוא בכור לאמו הישראלית, מצות עשה לפדות כל איש מישראל בו(א "ס

ח "רעז ס' מ סי"ע חו"ופסק בשו). לו משפט הבכורה, כי הוא ראשית אוו(יז , כאמור בקרא תצא כא, ולעין חלה
 ).כי הוא ראשית אוו אמרש, בכור לחלה הוא הולד לאב ראשון(

כיון (שאיו בכור לחלה , שא אשה זו וולד בכור זה לאמו, ואחר שולד לו בן, דהייו שאביו הוא כהן או לוי 9
 .ומכל מקום צריך להתעות, )כיון שהוא כהן או לוי(ואיו בכור לפדיון ) שאיו בכור לאביו

כהים ולוים  (ח"סי שה 'סי ד"יו ע"שוטור ו). מפדיון הבן...   פטרו...הכהים והלוים (א , משה בכורות יג 10
 .)פטורים מפדיון הבן
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  :11מפדיון פטרתו שהתורה אלא ,הוא בכור מקום שמכל ,להתענות צריך כן פי על

 ,פדיון לענין בכור נקרא אינו הבן שאותו פי על אף ,12קיימא בן ילדה ר כךואח ,נפל שהפילה אשה ב
  .להתענות צריךו ,13נחלה לענין בכור הוא הרי מקום מכל .רחמה נפטר שכבר ,רחם פטר אינו שהרי

 ,לפדיון ולא לנחלה לא בכור אינו זה בן כן ואם ,אחרת מאשה כבר קיימא בן זה לאב נולד אם לפיכך
  :14להתענות צריך אין

  נקבות וקטנים

 במדינות 16כן נוהגין ואין .15המכה היתה בהם שגם ,מתענות בכורות הנקיבות שגם שאומר מי יש ג
 דכיון .17המכה היתה בהם שגם פ"אע ,מתענין הבית ליגדו אין בכור בהם שאין בבתים וכן. אלו

 והמכה ההתראה שעיקר מפני ,18כך כל להחמיר נהגו לא מנהג אלא אינו הבכורות תענית שעיקר
  :19הזכרים הבכורים על אלא היתה לא בפירוש בתורה הכתובה

  .21בעצמו הוא יתענה ואז ,20שיגדל עד קטן בכור הוא כשעדיין הבכור בנו תחת מתענה שהאב נוהגין ד

 הרי ,לאמו בכור והשני לאביו בכור הוא הראשון ,בכורות ושניהם ,קטנים בנים שני לו שיש ומי

______________ 
 כל שכן דצריך טפי  ...מה דיו בבכור בן לוי, ועל תעית שמתעין הבכורות בערב פסח (יד 'סי ל"מהרי ת"שו 11

. ן להתעות בערב פסחד דבכורות כהים ולוים צריכי"י' ל סי"וכתב בתשובת מהרי (שם י"ח .)בכוריהם להתעות
וכן . אפילו הכי צריך להתעות, דמצא דאיו בכור לחלה ולא לפדיון, ופשוט הוא דאף שהוא רק בכור מאם

 .)משמע שם בתשובה
 .) בכור לחלהוה ליה דה, דהבא אחר הפלים צריך להתעותראה לי ('הסי ריש א"מ 12
לעין כהן פטור האי ולד (י "ופרש, ) הבא אחר פלים, לכהןאיזהו בכור לחלה ואיו בכור (א ,מו בכורות משה 13

, איו פטר רחם (ב"סכ שה 'סי ד"יו ע"ושו טור ). והרי ראשון פטר את הרחם, דבפטר רחם תליא מילתא,אחרון
 ). הבא אחריו בכור לחלה ...הבא אחר פלים(ו "רעז ס' מ סי" וחו.)שהרי פטר בראשו של ראשון

  .שם א"המ משמעות 14
 והוא .)ה היתה ראויה למות לולי זכות משהבתיה בת פרע,  במדרשן קיבות כדאמרילוואפי (צא 'סי י"פ אגודה 15

 ע"שו ). שמצא לה פרקליט טוב זה משה, חוץ מבתיה בת פרעה,הקבות הבכורות אף הן מתות(ג , בשמות רבה יח
 .)שאפילו קבה בכורה מתעהויש מי שאומר ( א"ס

ק א "דרכי משה ס ).צריך דלא, שאר פוסקים חשביהו להו כגדול הבית ואולי ( 'ע פסח בער 'הל ל"מהרי 16
 , כמו שלא הגו שגדול הבית מתעה, אף על גב שגם בהן היתה המכה,ל כתב דלא הגו שהקבות מתעות"ובמהרי(

 .)ואין המהג כן (א"ס א"רמ). אף על גב שגם בהם היתה המכה
שאמר כי אין בית אשר אין שם ,  היה האפוטרופוס שבבית מת, לא היה בבית בכורואם (יז ,עח תהלים מדרש 17

 .)אין שם בכור גדול שבבית קרוי בכור, יש שם בכור מת, כי אין בית אשר אין שם מת (ל ,יב בא ת"עה י"רש .)מת
 גדול ...בי העזרי וכתב א (טור .)דכולי האי לא מחמרין, ומיהו גדול הבית לא (בסופו תקכה 'סי ב"ח ה"ראבי 18

 .) לא מחמרין כולי האי,תה בהם המכהפ שהי" אע, להתעותין צריךהבית א
מפי , לא הגו להחמיר כולי האי, אף על פי שגם בהם היתה המכה, וכן גדולי הבית אין מתעין (א"ס לבוש 19

 .)רה לא היתה אלא על הבכורים זכריםשעיקר המכה וההתראה הכתובה בפירוש בתו
 ל"מהרי .)ווהגין האב או האם להתעות בשביל הבן בערב פסח כשהוא קטן (ג אות כ 'סי ש"מהר ומהגי ותהלכ 20

אם אין  (ב"ס א"רמ ).דוהגים האב או האם להתעות בשביל בן קטן הבכור... ש "ואמר מהר (א 'ע פסח ערב 'הל
 .)האב בכור הוא מתעה בעד בו עד שיגדיל

ולכשיגדיל ויוכל ,  הוא מתעה בעד בו הבכור עד שיגדיל,שמי שיש לו בן שהוא בכורווהגין עוד  (ב"ס לבוש 21
 .)ך אותו שיתחיל להתעות בערב פסח הוא מח,להתעות
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  :22שניהם בעד עולה האב תענית

 בעד עולה תעניתו אין ,עצמו בעד להתענות וצריך בכור הוא אם אבל ,בכור האב כשאין זה וכל ה
  .23שיגדיל עד הקטן בנה תחת מתענה האם אלא ,בנו

 אלא אינו זה שתענית כיון ,בנו בעד גם עולה האב שתענית ,להתענות צריכה האם שאין 24אומרים ויש
  .ולכאן לכאן עולה אחד וזכרון לנס לזכר

  .25מניקה או מעוברת היא אם שכן וכל .צער במקום דבריהם על לסמוך ויש

 צער לה ויש מניקה או מעוברת היא אם להתענות צריכה אינה ,בנו בעד שיתענה בעל לה אין אם ואף
  .צער לה שאין אף 26יום שלשים כל יולדת וכן ,התענית מן

 ,28בנה שיגדל עד לעולם כן לנהוג בדעתה אז והיה ,27בנה בעד אחת פעם כבר התענית אם מקום ומכל
______________ 

ויש לו עוד בן בכור לאמו , דאם אביו מתעה בשביל בכור מאשה אחרת שמתה, וראה לי פשוט (ו"סק י"ח 22
 .)כי הבו דלא לוסיף עלה, ולה תעיתו בשביל שיהםוע, שאין צריכה אמו להתעות, מאשתו שיה

 ואמר , אם אשתו צריכה להתעות בשביל הבן, ובו בכור,ש על אחד שהיה בכור"שאל למהר (ב ק"ס משה דרכי 23
, ווהגין כשהאב בכור (שם א"רמ .)ו האם מתעים בשביל ביהם הקטים אבל המהג שהאב א.שאיה צריכה

  .)כור כשעדיין קטןמתעה תחת בה הבהאם 
 לפיכך ,יש והגין לפטור כמה זכרים בתרגול אחד וכמה קבות בתרגולת אחת(ג "תרה ס' וכעין האמור לקמן סי

 דאם העובר זכר הרי יש כאן תרגול אחד ואם העובר ,אין לוקחין למעוברת אלא תרגול אחד ותרגולת אחת
'  לפיכך לוקחין למעוברת ג.ח כפרה לכל אחד ואחד בפי עצמו ויש והגין ליק.קבה די לה ולאמה בתרגולת אחת

 ).שתי קבות וזכר אחד
ומעתה בערב פסח , ל על שהוא בכור ובו קטן בכור"ש ז"שאל למהר (ב אות קסח 'סי ש"מהר ומהגי הלכות 24

יך להתעות ל שאיה צר"ש ז"והשיב לו מהר. או לא, תהא אשתו מתעה בפי בו הקטן, מאחר דהוא מתעה עצמו
, מאחר דהוא מתעה לעצמו, אם האב גם הוא עצמו בכור... ש "ואמר מהר (שם ל"מהרי .)בשביל הבן הקטן הבכור

 א"מוב, תקסא 'סי משה מטההובא ב .)דתעית האב עולה גם לבו הקטן, איה צריכה להתעות האם בעד הקטן
וכן ראה לי דאין (ק ה "י ס" ח.)ש"בשם מהרל " במהרין כתב וכ, להתעותין צריך כתב דאומטה משה (ב"סק

 ).וזכרון אחד עולה לכאן ולכאן, שהוא רק מהג זכר לס, להחמיר בתעית זו
 .י שם" הובא בח.)ומיקות ת במעוברול שכן וכ,ובמקום צער יש להקל (שם א"מ 25
 אף שאין להם אב ,להםלהקל יש ,  ומעוברת ומיקה שמצטערין,יום'  דחיה כל לוראה לי (ג"סק זוטא אליה 26

  .)להתעות
יש לה להקל ) יולדת(כ חיה "משא, הסמוכין לה" מעוברת ומיקה"קאי רק על " שמצטערין", ומפרש רביו בדבריו
  .אף שאין לה צער

 חיה כל ...באב ' עוברות ומייקות מתעות בט(ו - ה"תקד ס' ע סי"פסק בשו, שהרי אפילו לעין תעית תשעה באב
  ). אין צריך אומד אלא מאכילין אותו מיד... שלשים יום

והמיקל , ומיהו והגין להתעות כל זמן שאין להם צער גדול שהיה לחוש לסכה(א "אלא דהתם והגים כהגהת הרמ
  .אף שאין לה צער, כ כאן לעין תעית בכורות יש להקל"משא). לא הפסיד

  ).כחולה שאין בו סכהיום ' עד ל] יולדת[הרי היא (ה "של ס' וראה גם לעיל סי

  :יוצא אם כן
  .לומר שזכרון אחד עולה לכאן ולכאן, מספיק צער בלבד, כשהאב בכור) א(
  .איה צריכה להתעות, וגם יש לה צער, אם האם מעוברת או מיקה, כשאין לו אב) ב(
 .אף שאין לה צער, בכל אופן איה להתעות כל שלשים, אם היא יולדת) ג(

אביו לשקול על  כל קטן שהתחיל ]ג"מ [ק דשקלים" פתא כדאי, הוי כמו דרעם אחתם התעה פמיהו א (שם א"מ 27
 .)ידו שוב איו פוסק

 חומרא עשית הרי ,לעולם כן להוג אז בדעתם שהיה אלא ,אחת פעם אלא הגו לא אפילו(ז "תסח סי' כדלעיל סי 28
 ).כדר עליהם זו
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  :וחרטה שאלה ידי על להתירה וצריך ,כנדר עליה זה תענית הרי

  .29המנחה בתפלת תפלה בשומע עננו אומרים הבכורות ו

 כדין ,30תפלה בשומע עננו יאמר ,התפלה מחזיר ץ"ש מהם ואחד ביחד מתפללין בכורות עשרה ואם
  .31יחידים תענית

 32אומרים יש כי ,יחד מתפללין בכורות כשעשרה ץ"ש הבכור יהיה שלא טוב לכתחלה מקום ומכל
  :33ט"תכ' סי עיין .ניסן חודש שהוא כיון ,התפלה בחזרת בצבור התענית להזכיר נכון שאין

  ערב שבת או שבת חל ב

' ה ליום נדחה בשבת חל אם אבל. 34ביום בו הבכורות מתענין שבת בערב פסח ערב חל אם ז
  .35שלפניו

______________ 
  .א"סק זוטא אליההובא ב .)חהואומרים עו במ (סב ק"ס מהגים הגהות 29
כתבתי , הבכורות המתעין בערב פסח ויש בהם מין ורוצים להתפלל מחה בחזרה(י " הגבהגדולה כסת שיירי 30

דכיון דלדידהו , ואין חשש למה שאמרו דביסן אין מזכירים תעית בצבור, בתשובה והוריתי שיאמר עיו בחזרה
, ומה שאסרו להזכיר בצבור עד שיעבור יסן. למה לא יאמרו עיו, התעותוחיובי מחייבי ל, הותר להם התעית

, ואם יש עשרה בכורים ומתפללין יחד (א"סק י"ח .שם זוטא אליההובא ב). למי שאיו מחוייב להתעות קאמר
י וגיס, וכן פסק בשיירי כסת הגדולה. כשמחזיר השליח ציבור התפלה מתפלל השליח ציבור עיו בשומע תפלה

רו עיו יתפללו מחה בחזרה ויזכי, אם יש עשרה בכורות שמתעין (א"ס סוף ח"פר .)הרב ספרו אליהו זוטא
 .)בשומע תפלה

אלא לשוב , היכא שגוזרים תעית שלא לשום צורך(ב "ע תקסו ס" וכמבואר בשו.)כדין יחידים (שם ח"פר 31
 ). איו אומר עו אלא בשומע תפלה שאף שליח צבור, כתעית יחיד...יש והגים לדוו , בתשובה

להתיר בערב פסח בעשרה בכורים שיתפלל תפלה ... כתב בכסת הגדולה מהדורא בתרא (ב " סרכ 'סי שבת עולת 32
הובא ). וביסן אין גוזרין תעית צבור, ולי ראה משום דהוי כמו תעית צבור. בחזרה ולומר עיו בשומע תפלה

  .ד ק"ס ושם ,הסימן ריש כאן א"מב
 ... אלא הבכורות שמתעין בערב הפסח, אין מתעין עד שיעבור יסן(ד - ג"א ה"והייו כדאיתא במסכת סופרים פכ

). עד שיעבור יסן,  בציבור אסורהזכיראבל ל,  במה דברים אומרים בצעה ...והתלמידים מתעין בו שי וחמישי
 ).רלהזכיר בצבוואין מתעין בו (ב "תכט ס' ע סי"ופסק בשו

ואין צריך לומר שאין גוזרין תעית על הציבור בכל , אפילו תעית יחיד, ואין מתעין בכל חדש יסן (ט סעיף 33
והגו שאין מתעין בו תעית (א שם "וכמבואר ברמ, שאו והגים שלא להתעות גם תעית יחיד הייו .)החדש
א שאין מתעין " רמתב ולכן כ.י"ש בב" כמ,יד שרי דתעית יחבירא ליה משמע דס,בציבור(ק ד "א שם ס"ומ, )כלל

  ).בו תעית כלל
פ גם בתעית הבכורים "ולכן עכ. ע"כאמור במסכת סופרים ובשו, אמם מעיקר הדין אין מזכירים התעית בצבור

 ".התפלה בחזרת בצבור התעית להזכיר כון אין"
ואם חל ערב פסח  (ד"סק י"ח .)הרי זמה היאש, אם חל פסח בשבת לכולי עלמא יתעו בערב שבת (ב"ס ח"פר 34

  .)בערב שבת מתעין בערב שבת
במה דברים אמורים בתעית יחיד שאין קבוע לו ... אין קובעים תעית לכתחלה בערב שבת (ב "רמט סי' וכדלעיל סי

התעית ליום  איו צריך לדחות ... אבל אם זמו הוא בערב שבת , שאפשר לו להתעות אותו תעית ביום אחר,זמן
 ). אם אירע בערב שבת,אחר

יש מי ...  בשבת רב פסחכשחל ע (קח 'סי ל"מהרי ת"שו .)' מתעין יום ה,'ואם חל הפסח יום א (ער 'סי רוקח 35
 יראה דמתעין ביום חמישי שלפי ...ערב פסח שחל להיות בשבת  (קכו 'סי הדשן תרומת .)' להתעות יום ההשהור
 יש אומרים שמתעים הבכורות, אם חל ערב פסח בשבת( ב"ס ע"שו .) חורפי בספר רוקחוכן ראיתי בימי, השבת
  .)אבל יש להוג כסברא הראשוה ,הגה. ויש אומרים שאים מתעים כלל', ביום ה

 להתעות ביום מקדימין, ואם חל פורים באחד בשבת(ב "תרפו ס' ע סי"כמבואר בשו, וכמו שהוא בדין תעית אסתר
  ).חמישי
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 קודם לסעוד רשאין ואין ,החמץ את בודקין שבלילה כיון ,'ה ביום התענית להם קשה ואם
 אלא אסרו אשל .הבדיקה קודם מעט לטעום יכולים ,לבדוק חדרים הרבה להם ויש ,36הבדיקה
  :יאכלו והם ,39לבדוק לאחר יצוו או .)38ב"רל' סי עיין טעימה ושיעור (37סעודה

  סעודת מצה
 תבוא המחמיר מקום ומכל .מצוה סעודת על לאכול הבכורות יכולין ,ידוע מנהג שם שאין במקום ח

  .41להחמיר נהגו כבר אלו במדינות אבל .40ברכה עליו

 פעם שהתענה דכיון .וחרטה שאלה ידי על לו להתיר צריך ,מצוה סעודת על לאכול שרוצה מי לפיכך
 מקום מכל ,בעיר מצוה סעודת היתה לא שאז אף ,לעולם כן לנהוג בדעתו אז והיה ,פסח בערב אחת
 זה נעשה כן אם ,מצוה סעודת על לאכול שלא הוא שהמנהג וכיון ,המנהג דעת על התענה הסתם מן

  .42לעולם כן לנהוג בדעתו אז שהיה כיון ,כנדר עליו המנהג

  שלוםבריד

 
 .66 'ע ז"חי לקוטי שיחות ראה', או מי שעשה גדול ביום ו', או ששמע סיום ביום ה', עין מי שלא התעה ביום הלו

 .סב 'ע ב"ח המלך שלחן
 ושיעור , דהייו צאת הכוכבים,ובאותו זמן שבין כיסת האדם לביתו ובין זמן הבדיקה (ה"ס תלא 'סי כדלעיל 36

 .)ו לו לאכול אסר,מו חצי שעהאותו זמן שבייהם כ
ואמר שאין רשאין לסעוד .  כרוקח,' יקדימו להתעות ביום ה,בשבתרב פסח כשחל ע (א 'ע פסח ערב 'הל ל"מהרי 37

ל כתוב דוקא סעודה אוסר לאכול "במהרי( תלא י"ס סוף ח"ב ). יטעום טעימא בעלמא ...הלילה טרם בדיקת חמץ
  ). אבל טעימה בעלמא שרי, ולא יאכל(ק ד "סם שא "הובא במ).  אבל טעימה בעלמא מותר,קודם הבדיקה

 ".ולא יאכל עד שיבדוק"ע שכתבו סתם "ומקורו בטור ושו". אסרו לו לאכול "ה כתב סתם"לעיל שם סאמם 
  .שמכל המשך הסעיף ראית מסקת רביו שאפילו טעימה אסורה, )הערה סה(ותבאר בהערות שם 

והייו כמבואר . ")ב"רל' ש בסי"אבל טעימה בעלמא שרי כמ(ה אפילו סעודה קט" י"ועוד הובא שם מוסח כת
 אבל לטעום דהייו אכילת פירות ,והא דאסור לאכול סעודה קטה הייו כשקובע לסעודה(ג " סרלב' סיע "שוב

אכילת ... שמותר לטעום קודם תפלת המחה (ד "רפו ס' וסי, )סעודה קטה(ה "ע ס' וכן הוא לעיל סי). מותר
 ).סעודה קטה(ז "תפט סי' ולקמן סי). ילו הרבה כדי לסעוד הלבפירות ואפ

, בלא קבע, והוא הדין לאכול פת כביצה כדרך שאדם אוכל. מותר, דהייו אכילת פירות, לטעום( ג"ס שם ע"ובש 38
   .) ופת כביצה ולא יותר,די לסעוד הלב כ, אפילו הרבה,דהייו אכילת פירות (ד"ס רפו 'סי לעילוכן הוא  ).מותר

 .ב"עט ס' וסי, ב"יא ס' א סי"ראה שיעורי הלכה למעשה ח, ולעין טעימת מיי מזוות
 מצטער אי... י "ואמר מהר(תקס ' מטה משה סי .) ממציא אחד הבודק בשבילו,טערא ליהאי מצ (שם ל"מהרי 39

 או יצוו ,קו יכולין לטעום קודם שיבד,ואם קשה להם התעית (א"א סק"מ). בשבילו הבודק אחד ממציא ,ליה
  .ד"סק י"חהובא ב .))ל" מהרי.ה משהמט(לאחר לבדוק 

 . שכן הוא בכל המצות מצוה בו יותר מבשלוחו,ומכל מקום כון הדבר שיבדוק הוא בעצמו( ח"ס תלב 'סי לעיל וראה
 .) יבדוק הוא חדר אחד או זוית אחת,ואם איו יכול לטרוח בעצמו לבדוק בכל החדרים ובכל המקומות

שיכול , אם הוא בכור וירצה לאכול בסעודת מילת אחיו... ראה (ומסיק , דן בזה, ג 'סי ח"או הלוי ש"מהר ת"שו 40
י כן "אעפ, ג' ח סי"ש הלוי חלק או"כתב מהר (שבת עולת .)והמחמיר תבא עליו ברכה. לאכול ולדחות התעית

 ).והמחמיר תבא עליו ברכה. יכולין לאכול בסעודת ברית מילה
  ."ובמדיתיו הגו להחמיר"ומסיק , ש הלוי ועולת תמיד"ת מהר"שהביא דברי שו, תחלת הסימןב, שם א"מ 41
א "ואפשר דהויא כההיא דלקמן בהגהה בסימן תק. ולי ראה דצריך התרה כשאר מהגים (ב"ס ח"הפר משמעות 42

פ שכשרוצה לחזור בו " דאע,ד"ד סימן רי"ך יו" וביאר בש.דלא בעו התרה' ח סוף סעיף ב"וסימן תקס' סעיף י
,  והילכך צריך התרה,שאי התם דלא אסיק אדעתיה דכשלא יהא בריא לא יתעה, מחמת שאיו בריא צריך התרה

אם כן כל המתעה אדעתא דהכי מתעה דכשיארע ברית מילה , אבל הכא כיון שהגו לאכול בסעודת ברית מילה
, קל בבכורות אף בלא התרה בסעודת מצוה לא הפסידיולפי זה יראה דהמ. כ"ע, והילכך לא צריך התרה, יאכל

ראיתי מי שהקשה דכאן סתם הרב כדברי המחבר דצריך  (ב"סק ריד 'סי ד"ביו ך"והש ,)ודוק, דומיא דאיך
ימי תשובה שאירע ברית מילה מצוה ' ב או י"ה דתעיות בה"כתב בהג' ח סוף סעיף ב"תקס' ח סי"ו ובא,התרה
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  .43ברכה עליו תבוא וחרטה שאלה ידי על אף לאכול שלא והמחמיר

 אף (לאכול יכולין ,45הוא שלהם טוב שיום כיון ,44הבן ואבי והסנדק המוהל דהיינו הברית בעלי אבל
 על) 47הנדר יתירו או (46הפסח לאחר אחר תענית ויפרעו התענית שילוו ידי על .)וחרטה שאלה בלא
  .וחרטה שאלה ידי

  :וחרטה שאלה ידי על 48המילה על לאכול יכול הברית מבעלי שאינו אף ,בנו בעד שמתענה ומי

  איסטניס

 לו יש ,50לתיאבון מצה 49בלילה לאכול יוכל לא ביום יאכל שאם ,כך כל איסטניס שהוא מי ט
  :52וןלתיאב 51מצות תאכלו בערב מצות לקיים ,בלילה לתיאבון מצה שיאכל כדי ,פסח בערב להתענות

  שלוםבריד

 
 ימא לא הגו כא מי ה, ואם כן הכא אמאי צריך התרה,'ג כו"י לא הגו להתעות בכה כ,לאכול ואין צריך התרה
 אם כן כל , והגו לאכול, דהתם לא הגו להתעות כשאירע ברית מילה, ולאו קושיא היא.להתעות כשאיו בריא

בריא לא דכשלא יהא '  אבל הכא לא אסיק אדעתי.המתעה אדעתא דהכי מתעה דכשאירע ברית מילה יאכל
דהוהגין שלא לאכול בשר ' א סעיף י"ח סימן תק" ובזה יחא הא דכתב הרב בא ... והלכך צריך התרה,יתעה

ייו  אלא ודאי התם ה. ומשמע אפילו התרה אין צריך,ולשתות יין מראש חודש אב ואילך מותרים בסעודת מצוה
  .)אי גווא משום דלא הגו בכהטעמא

אבל . אזי אמרין דלא הוי כדר, קא במקום שלא הגו להתעות כשאירע ברית מילהשדו, ומשמעות דבריהם הוא
משמעות דבריהם שבזה הוי , א כתב שבמדיות אלו כבר הגו להחמיר שלא לאכול על סעודת מצוה"הכא שהרמ

  .וצריך להתיר לו, דר
 . שכל מהג עשה כדרל"אם קיי, )67הערה (תסח ' אבל ראה לעיל סי

זייען זיך די בכורות משתתף , אז אשטאט צו פאסטן ערב פסח, תפשט המהג (67 'ע ז"חי לקוטי שיחות ראה 43
  .צ- פט 'ע יסן ד"חב מהגי אוצר .)און במילא ווערט דער תעית פקע, )סעודת מצוה(דעם טאג אין א סיום מסכת 

' י סי" וכדמוכח בב, דהייו אבי הבן והמוהל והסדק,ר רק לבעלי בריתלא סמיכא אדעתאי להתי (כה השי חוט 44
ית אחר. שלהם הואום טוב משום שי,ח"וט בטור א"תקי"חוב, ג"סק זוטא אליההובא ב .) וגם הם יפרעו תע 
  .ד"סק
 ,בריתבעלי ה( ד"ס תצג 'סי לקמן ). דהייו המוהל והסדק בסעודת מילה,ובעלי הברית( ז"ס רמט 'סי לעילוכד

 ).דהייו המוהל והסדק ואבי הבן
בעל ברית מתפלל מחה בעוד היום , באב שחל להיות בשבת ודחה ליום ראשון' ט (ט"ס תקט 'סי ע"שוכמבואר ב 45

 .) לפי שיום טוב שלו הוא,ואיו משלים תעיתו, ורוחץ, גדול
ח " אפילו בערב ר...מתעין בכל חדש יסן ואין  (ט"ס תכט 'סיכדלעיל , ואף שהמהג שלא להתעות כל חודש יסן 46

  ).אייר
מי שהתעה תעית חלום  (א"יכדלעיל שם ס, אפשר גם בסוף חודש יסן, מכל מקום במקום שלווים ופורעים תעית

 כיון שאיסור התעית זה איו אלא , מותר להתעות למחר ביום ראשון על מה שהתעה בשבת,בשבת שבחדש יסן
 .)מהג

 .)או יתיר דרו( שם י"ח 47
 .שם י"חהובא ב .)וראה דכשמתעה בשביל הבן מותר אף כשאיו בעל ברית (שם זוטא אליה 48
 , דאי טעים בצפרא מידי, דאיסתיס הוה...רב ששת הוה יתיב בתעיתא כל מעלי יומא דפסחא  (א ,קח דף גמרא 49

 כד ,איסתיס הוה... וכל לא חמץ ולא מצה רבי לא היה א(א "י ה"ירושלמי פ .) לא הוה מהי ליה מיכלאאלאורת
ביל והצועים בש, הבכורות שמתעין בערב הפסח(ג "א ה"מסכת סופרים פכ). אכיל ביממא לא הוה אכיל ברמשא

 .)כדי שיאכל מצה לתיאבון, האיסטיס מתעה בערב פסח (ג"ס ע"ושו טור).  בתאוהבה כדי שיכסו ,ההמצ
 אוכל ביום איו תאב לאכול  שאםרושפי (ג"סק א"מ .)ם מצה לתיאבון לאורתאלא מצי למיטע (לא ה"ד שם י"רש 50

 .)בלילה
  .יח ,יב בא 51
  .)ים מצות בערב תאכלו מצות בתיאבון לקי...כדי שיאכל מצה לתאבון בלילה  (ג"ס לבוש 52
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  שלוםבריד

 
' לקמן סיכד, אזי יזהר שלא לאכול כלום מתחלת שעה עשירית ואילך, אם הוא רק קצת אסטיס בזה, ומטעם זה
 ,לתיאבון בלילה לאכול יוכל לא ,ואילך עשירית משעה ביום מעט אוכל כשהוא שאף ,אסטיס שהוא מי(ג "תעא ס
  ).המיים כל משאר מעט אפילו לאכול לו אסור

  .י תעא"כדלקמן רס, מטעם זה, לא יאכל מצה עשירה משעה עשירית ואילך, ואפילו איו איסטיס כלל



  

  פת לאכול אסור עשירית שעה אחר פסח בערב תעא
  סעיפים ד"י ובו

  פירות וירקות, אכילת פת

 מתחלת ,)4שיתבאר כמו (עשירה מצה דהיינו ,3פת לאכול לו אסור ,2איסטניס שאינו אף ,אדם 1כל א
  .6לתיאבון בלילה מצה שיאכל כדי ,5הלילה עד פסח בערב עשירית שעה

  .8הלילה עד 7האחרון יום רביע מתחלת לאכול לו אסור לעולם ,קצר שהיום ובין ארוך שהיום ובין

  :9עשירית שעה תוך עד סעודתו שתמשוך יודע אם ,אסור עשירית שעה קודם להתחיל ואפילו
______________ 

  :ו בסימן זהעיקרי ההלכות שתבאר 1
  ).ג- א"ס (פירות וירקות, אכילת פת) א(
  ).ט- ד"ס(מצה עשירה ותבשיל מצה טחוה ) ב(
  ).י"ס(קטים ) ג(
  ).יג- א"סי(מרור וחרוסת ) ד(
 ).ד"סי(התחיל בהיתר ) ה(
 , הייו משום דבסימן הקודם כתב שהבכורות מתעים,ומה שכתב רביו כל אדם( י"ב). כל אדם אסור לאכול (טור 2

 אף על ,כל אדם(א "ס לבוש .) ואף על פי שאיו בכור ולא איסטיס, קאמר השתא דכל אדם,וכן האיסטיס מתעה
 .) אסור לאכול,פי שאיו בכור או אסטיס

  .ב"כדלקמן ס, כ שאר המיים"משא, )אסור לאכול פת (א"ס ע"ושו טור 3
  .ב"כדלקמן ס, מהן כריסו ימלא לאוגם שאר המיים .  אפילו בלא קביעות סעודה–והייו שפת אסור 

 מן הדין ... דהייו סעודה קטה ,סעודה שרגיל בה בימות החול (ט"ס רמט 'סי לעילתבאר , כ בשאר ערב שבת"משא
 כדי , אבל מצוה להמע מלקובעה מתחלת שעה עשירית ואילך. אפילו סמוך לחשכה,מותר לאכלה בכל היום

 איו מע ,אבל לאכול ולשתות בלי קביעות סעודה .עודת שבת לתיאבוןשיכס לשבת כשהוא תאב לאכול ויאכל ס
 .)א"תע'  חוץ מערב פסח כמו שיתבאר בסי...בערב שבת ובערב יום טוב עד שחשיכה 

 .ד סעיף 4
ש "רא ).סמוך למחה קטה תן (ב ,קז וגמרא, )סמוך למחה לא יאכל אדם עד שתחשך  פסחיםיערב (ב ,צט משה 5

 ).שעות'  וסמוך לה ט,שעות ומחצה ולמעלה'  דמחה גופה מט,ש סמוך למחה מתשע שעות ולמעלהפירו (ב' סי
 רוש פי, סמוך למחהא איתתיןדבמתי(ק א "ז ס" ט.)אסור לאכול פת משעה עשירית ולמעלה (שם ע"ושו טור

  ). וסמוך לה הייו חצי שעה קודם לה,שעות ומחצה' מחה קטה היא מט
וסמוך למחה הייו מתשע . ) מתשע שעות ומחצה ולמעלה,ואיזו היא מחה קטה(ב ,  בברכות כווהייו כדאמרין 

 דהייו מתחלת שעה עשירית, שעות
י "ופרש .)שיכס לה כשהוא תאוה(י "ופרש, ) דילמא אתי למיכלה למצה אכילה גסה,ומשום מצה (ב ,קז גמרא 6

דפסח אכל (ה דילמא "במשה שם ד' ותוס). ידור מצוהכדי שיאכל מצה של מצוה לתיאבון משום ה(במשה שם 
   .)כדי שיאכל מצה לתיאבון (שם ע"ושו טור .)הייו שמתאוה לאכול, על השובע

 ).לתיאבון מצות תאכלו בערב מצות לקיים(ט "תע ס' וכן הוא לעיל סי
 א"סק א"מ .)חצה זמיותכששאר מן היום יותר על שעתים ומ, סמוך למחה (א"מ י"פ ם"להרמב המשיות פירוש 7

ם בפירוש "וכמו שכתב הרמב, ושעות הללו הם שעות זמיות (א"ס ח"פר .) הייו רביעית היום,משעה עשירית(
שהוא , ותחלת שעה עשירית עד סוף היום הן שלש שעות זמיות,  והייו שכל יום יש בו יב שעות זמיות.)המשה

  . רביע יום האחרון
עות הללו משערין אותן לפי עין היום כגון בשת העיבור שהיום ארוך חשב כל שעה ש(ד "תמג ס' וכדלעיל סי

ד למעת לעת לפי שהיום דהייו מץ החמה עד שקיעת החמה הוא "משעות הללו שעה ורביע משעות ביוית שהן כ
  ).ב שעות בין שהוא ארוך בין שהוא קצר"חשב לעולם לי

ב שעות מעלות השחר "שהשעות זמיות הן י, ר"ה מקומות תבאר בשועמה שבכמ, )הערה כג(ותבאר בהערות שם 
 .ב שעות שמץ החמה עד שקיעת החמה"ובפסקי הסדור תבאר שהן י. עד צאת הכוכבים

  ).לא ימהר להתחיל הקידוש קודם שיהיה ודאי חשיכה(ב "תעב ס' כדלקמן סי 8
 –ועוד זמן בין השמשות , )ה עד שקיעת החמהשמץ החמ(יוצא אם כן שאיסור האכילה הוא רביע היום האחרון 

 .משקיעה החמה עד צאת הכוכבים
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 תבשיל מעט או ,12מבושלין בין חיין בין ,11ירקות מעט או ,10פירות מעט לאכול מותר אבל ב
 16ודגים 15בשר מעט או ,14פירות במי היתר להנוהגין ,פירות במי שנתבשלו ,13המינים מחמשת העשוי

  שלוםבריד

 
מאי  ...  אותו היום לא יאכל עד שתחשך,אפילו אגריפס המלך שהוא רגיל לאכול בתשע שעות (ב"ע קז דף גמרא 9

מטא  וזמן איסוריה אכתי לא ,ג דעדיין לא אכל"דאע(י "ופרש, )רבותיה דאגריפס הא מטיא ליה זמן איסורא
מטא ליה עידן  (ם"בורש, ) לא יאכל משום דמשיך ליה עד זמן איסוראילו הכי אפ, עד לאחר תשע,בשעה תשיעית

 ואמר שלא להפסיק , דאפילו רבי יוסי דפליג בהפסקת ערב הפסח בריש פירקא.קודם שיגמור סעודתו, איסוריה
 שגמר סעודתו בתוך ,אוכל בתשע שעות דמעיקרא לדעת כן היה , הכא מודי דאסור,מאחר שהתחיל לאכול בהיתר

   .) וכמתחיל לאכול אחר זמן איסורו דמי ואסיר,זמן איסוריה
 דאית ליה דאין מפסיקין כיון שהתחיל לאכול ,רב פסחדאפילו רבי יוסי דפליג לעיל בהפסקה דע(ג , הגהות מרדכי לו

 דאולי ,שעות' ת כן היה אוכל בט דהייו דוקא לעיל משום דמעיקרא לדע, הכא מודה דאסורכל מקום מ,בהיתר
 ודאי הוי כמו ,שעות'  אבל הכא גבי אגריפס שהיה יודע שאי אפשר לגמור סעודתו בתוך ט,יגמור סעודתו בהיתר

  ). ואפילו רבי יוסי מודה,מתחיל לאכול לאחר זמן איסור
 .דהא מטא זמן איסור, אפריך סוף סוף מאי רבות, גבי ההיא דאגריפס, דבפרק ערבי פסחים(י ד "תרומת הדשן סוס

  ).הוי כהתחיל באיסור,  דהיכא דידוע שאיו יכול לגמור בהיתר,ם"פירשב
לא זזו ... רבי יוסי אומר אין מפסיקין (א , ודף ק, )רבי יוסי אומר אוכל והולך עד שתחשך(ב , והייו דאף דתיא צט

 התחיל אם(ד "וכן פסק לקמן סי).  אייריבהתחילו בהיתר (אין ה"ד שם' תוסוב. )משם עד שקבעו הלכה כרבי יוסי
אסור להתחיל אם " מכל מקום ).עשירית שעה כשתגיע להפסיק צריך אין עשירית שעה קודם עשירה מצה לאכול

  ".יודע שתמשוך סעודתו עד תוך שעה עשירית
הות  והג.ז"ק' ם ד"י ורשב"רש('  קודם טלושעות לא יתחיל אפי' ואם יודע שימשוך סעודתו עד אחר ט (שם א"מ

  .))רומת הדשןג בשם ת"רס' י סי" וב,מרדכי
 . פירות,מיי תרגימא(י שם "לפרש, )סי אבל מטביל הוא במיי תרגימא]א[אמר רבי  (ב ,]ז[ק דף וגמרא ברייתא 10

 א ,כג שם ף"רי ).םפירות ובשר בלא לח, תרגימא(ם שם "רשב ).והאי דקט מטביל לפי שמאכלם על ידי טיבול
אבל אוכל מעט  (א"ס ע"ושו טור). אבל אוכל הוא מעט פירות (ב"הי ו"פ ם"רמב .)ות וקטיות וכיוצא בהןכגון פיר(

 .)פירות
. ) לפי שאין משביע,היה אוכל ירק מן המחה ולמעלה(ם שם "י ורשב"לפרש, )יצחק מטביל בירקי' ר(גמרא שם  11

 .)או ירקות (שם ע"טור ושום ו"רמב
 .)כמשמעות סתימת לשון הפוסקים, לאכול בין חי בין מבושלירק לבד מותר  (ג"סק י"ח 12
 , ולא הירא,ם מיי תרגימא כגון פירות ובשר" רשברשפי (יט 'סי י"פ ש"ראה לפירוש ,)מיי תרגימא (שם אסי רב 13

 אלמא דמיי ...מברכין על מיי תרגימא בורא מיי מזוות ) פרק כיצד מברכין(דהא אמרין בתוספתא דברכות 
, דהייו מיי תבשיל העשוי מחמשת המיין, אבל מיי תרגימא (ה 'סי יד כלל ת"ובשו ,)גימא לאו פירות יהותר

  .)לפי שאין משביעין, מותר לאכול, או פירות וירקות
 בין תפררה ר כךואח ,כתקוה שאפית מצה(ח "כדלקמן ס, וכן הדין אף במצה שתפררה לפחות מכזית ותבשלה

ותבשלה פירות ומי משקים בשאר בין במים
 בעין ,כזית מהם שאין דהייו ,קיימות הפרוסות אין אם...  

 תורת עליהם שאין כיון ,ולמעלה עשירית משעה אף לאוכלן מותר ,שלש ומעין מזוות מיי בורא עליהם שמברכין
 ).43הערה (ותבאר בהערות שם , )ברכה לעין כלל פת

 והייו .)ד"תמ' כמבואר לעיל סי, ואו והגין איסור בכל זה. צריך לומר דהייו עם מי פירות (ב"סק סוף י"ח 14
  ).ובמדיות אלו שאין והגין לאכול מצה עשירה(א "א שם ס"כמבואר ברמ

מטעם  ,ואילך' ובמדיות אלו שאין והגין כלל לאכול מצה עשירה בערב פסח משעה ה(ג "וכן הוא לעיל שם ס
כבר הגו במדיות אלו להחמיר שלא ללוש אפילו במי פירות (ז "תסב ס' והייו כדלעיל סי). ב"תס' שיתבאר בסי

  ). אין אוכלין אותה בפסח, אפילו אפאה מיד, ואם עבר ולש. לפי שחוששין שמא תערב בהם מים כל שהוא,בלבד
 ".להוהגין היתר במי פירות "הייו, ש שגם תבשיל אפשר לאכול מתחלת שעה עשירית"ש הרא"ומ

כלומר בבי מעים של בהמות השחטות (ם "ופרשב, )השמש מטביל בבי מעיין וותן לפי האורחים (שם ברייתא 15
 שם ם"רשבפ, וגם האמור שם מיי תרגימא .) וגם ותן מהם לפי האורחין המויין יחד על הפסח,ם טובלסעודת יו

 .)פירות ובשר(
 .)דהא אמרין בגמרא השמש מטבל בבי מעיים, אה לי דבשר ודגים מי שריר(ק ב "ס א"מ 16
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 19שנאמר ,הלב את שסועדת 18בלבד פת אלא אסרו שלא ,המינין כל שאר וכן 17וביצים וגבינה
  .יסעד אנוש לבב ולחם

  .20מהן כריסו ימלא לא אבל ,מעט אלא המינים משאר התירו לא מקום ומכל

 .פת כמו הלב את סועד שהוא מפני ,מעט ממנו תהיש שלא ,מיין חוץ ,המשקין כל לשתות יכול וכן
  .21המאכל תאות גורר הוא ממנו הרבה שותה שכשהוא מפני ,לשתות יכול יין הרבה אבל

  :22המאכל תאות מקלקל הוא בודאי כי ,שבע שיהא עד כך כל הרבה ישתה לא מקום ומכל

 בלילה לאכול כליו לא ואילך עשירית משעה ביום מעט אוכל כשהוא שאף ,אסטניס שהוא מי ג
  :23המינים כל משאר מעט אפילו לאכול לו אסור ,לתיאבון

  מצה עשירה ותבשיל מצה טחונה

  .25ט"רמ' בסי שנתבאר דרך על ,24פת לאכול מותר עשירית שעה קודם ד

______________ 
 .ק ב"ס י"חהובא ב .)כגון פירות וירקות וקטית ובשר וגביה וביצים וכיוצא בהן, מיי תרגימה (מט 'סי כלבו 17
 .)לבד מפת, דמותר לאכול כל מילי (ב"סק י"ח 18
 .טו ,קד תהלים 19
 .שם ע"ושו טור .) ולא ימלא כריסו מהן,ט פירות או ירקותאוכל הוא מע(ב "ו הי"פ ם"רמב 20
 .)רבא הוה שתי חמרא כולי מעלי יומא דפיסחא כי היכי דיגרריה לליביה דיכול מצה טפי לאורתא (ב ,קז פסחים 21

 והא רבא הוה שתי חמרי כל מעלי יומא דפסחא כי היכי דגרריה ללביה ויכול ,וחמרא מי סעיד(ב , לה ברכות
 המכאן משמע שאסור לשתות יין בערב פסח מן המח(ה אלא " שם ד'תוס, ) טובא גריר פורתא סעיד,טפימצה 

מכאן משמע שאסור ( מרדכי שם רמז קיב .) דטובא מגריר גריר, צריך לשתות הרבהת ואם רוצה לשתו.ולמעלה
ויין  (א"ס ע"שו). בא גריר דטו, ואם רוצה לשתות צריך לשתות הרבה,לשתות יין בערבי פסחים מן המחה ולמעלה

מפי שכשהוא שותה הרבה גורר תאות , אבל אם רצה לשתות יין הרבה שותה, מעט לא ישתה משום דמיסעד סעיד
  ).המאכל

פ " ואע. אפילו קודם הסעודה, יכול לשתות יין הן רב הן מעט,לאחר ששתה כוס שי (א"תעג סי' לקמן סיתבאר ו
 מפי כשהוא שותה ממו מעט הוא סועד את הלב ולא ,ין מעט בערב פסחא שאסור לשתות י"תע' שתבאר בסי

 , אפילו כששותה עוד מעט,כוסות של קידוש ושל ההגדה'  מכל מקום עכשיו ששותה ב.יאכל בלילה מצה לתיאבון
 אין , מה שאין כן כששותה מעט בערב פסח. וגורר את תאות המאכל,הרי זה קרא הרבה עם שי כוסות הללו

  .) כיון שיש שהות הרבה ביתיים,המעט מצטרף עם שי כוסות הללו להיות קרא הרבהאותו 
 .) לפי שהם סועדים הלב גם כן,היין שפטרים בדיעבד בברכת הזן שבברכת המזון (ז" היא" פ"סדר ברהוראה 

ל תאות  כי הוא ודאי מקלק, עד שיהא שבעה הרבל כךופשוט הוא שאין בכלל זה שישתה כ (ב"סק סוף ז"ט 22
 .)ז"וכן כתב הט, פ לא ישתה יותר מדאי ועל ידי זה תקוץ האכילה"ועכ (ד"סק י"ח .)ל זה והחוש יעיד ע,המאכל

 כי יש אשים ,והכל לפי האדם. יכול לאכול פירות וכיוצא בהן... שעות ולמעלה ' מט (ד ,לט א" חה" ירוחם רבו 23
ואם הוא ] אוכל מעט פירות... משעה עשירית ([א"ס א"מר ). לא יוכלו לאכל בלילהםשבשביל מעט שיאכלו ביו

  .) אוכל מעט מזיק באכילתו הכל אסוראיסטיס שאפילו
 מי(ט "תע ס' תבאר לעיל סי, ואם הוא איסטיס כזה שאפילו אם יאכל בבוקר לא יוכל לאכול בתיאבון בלילה

 כדי ,פסח בערב להתעות לו יש ,וןלתיאב מצה בלילה לאכול יוכל לא ביום יאכל שאם ,כך כל איסטיס שהוא
 ).בלילה לתיאבון מצה שיאכל

 .)וקודם שעה עשירית מותר לאכול פת (ב"ס לבוש וטור 24
 ...סעודה קטה  (ט"וס, )משעה עשירית ואילך מצוה להמע מלקבוע אפילו סעודה קטה שרגיל בה בחול(ז  סעיף 25

יכס לשבת כשהוא תאב לאכול ויאכל סעודת שבת  כדי ש,מצוה להמע מלקובעה מתחלת שעה עשירית ואילך
  .)לתיאבון

  .הרי שקודם שעה עשירית מותר לקבוע סעודה קטה
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 יכול אינו ומצה ,27ואילך חמישית משעה לאכול יכול אינו חמץ שהרי ,26שיאכל הפת היא ומה
 בועל כאלו פסח בערב מצה האוכל כל 29חכמים שאמרו ,28ואילך השחר מעמוד היום כל לאכול
 הא .31מרדות מכת אותו ומכין ,30ברכות שבע עליה לברך לחופה שיכניסנה קודם חמיו בבית ארוסתו
 בערב לאכול חכמים אסרו שלא ,33פירות מי בה שעירב דהיינו ,32עשירה מצה אלא לאכול יכול אינו

______________ 
שעות ולמעלה '  חמץ מו, ומי מצי אכיל,אכיל] הכי[ הא מקמי ,הא דקתי סמוך למחה לא יאכל (א 'סי י"פ ש"רא 26

בערב הפסח כאלו בא על ארוסתו בבית  מצה מי לא אכיל דאמר בירושלמי האוכל מצה ,הא אסור מדאורייתא
 ,ומהו הפת שיאכל (טור .) מצה עשירה דמצי אכילריך לומרוצ.  לקמן דשרין ואי מיי תרגימא הא אמרי,חמיו

 כבועל ארוסתו רב פסח מצה מי לא דאיתא בירושלמי האוכל מצה בע,חמץ אסור מתחלת שעה חמישית ולמעלה
חמץ אסור , ומהו הפת שיאכל(ב "ס לבוש .)לאכול אלא מצה עשירה הלכך לא משכחת פת שיוכל ,בבית חמיו

, שהיא אסורה אפילו כל היום של ערב פסח, מצה מי לא. כמו שאמרו למעלה, מתחלת שעה חמישית ולמעלה
הילכך לא משכחת פת שיוכל לאכול אלא  ... האוכל מצה בערב פסח כבועל ארוסתו בבית חמיו ל"שכבר אמרו חז
 .)מצה עשירה

 .ם סמןוש ,) דהייו חמישית וששית,שעות קודם חצות היום' אסרוהו חכמים ב (א"ס תמג 'סי כדלעיל 27
ומדברי , ויש מי שכתב דדוקא לאחר איסור חמץ דהייו אירוסין דמצה (ם"הרמב בדעת ב"הי ו"פ מגיד משה 28

 מדלא קאמר בהדיא משש ,א ודאי דכן הו,שפירושו אסור כל היום (ב ,טו במלחמות ן"רמב .)רביו ראה כל היום
  .)אסורה לאכול כל יום ארבעה עשר, מצה שיוצאין בה בלילה (ב"ס א"רמ .)שעות ולמעלה
משמע לי מפוסקים  (ג"סק זוטא אליההשיב עליו ב). ג מותרין לאכול מצה"ומשמע דביום י(ק ו "א ס"ואף שכתב במ

  .)וכן כתב גיסי הרב בספרו אליהו זוטא...  עשר מותר אבל בליל ארבעה (ז"סק י"ח  וכן כתב.)דליל ערב פסח מותר
  ).ולא מץ החמה(ומפרש רביו דהייו מעלות השחר 

' יש להזהר מאכילת מצה ל(תקעב 'אגרת ב ח"ח כמובא באגרות קודש, ומהגיו שלא לאכול מצה כל שלשים יום
 .לג' ד ע"אוצר מהגי חב .)יום לפי הפסח

 ש"רא .א ,טז ג"פ ף"ריהובא ב .)רב הפסח כבא על ארוסתו בבית חמיו האוכל מצה בער לוי"א (א"ה י"פ ירושלמי 29
 .ז 'סי ג"פ

כלומר (ב "ס לבוש ).ברכות'  בעיא ז וכן ארוסתו,ברכות' דקודם שהותר לו מצה בעי ז ( קצג'י ווייל סי"ת מהר"שו 30
ושהוא להוט , ראה גודל תאותודכמו שהבועל ארוסתו בעודה בבית חמיו לוקה עליה מכת מרדות מדרבן על שמ

כן הוא האוכל מצה בערב פסח , ברכות' ולא יוכל להתאפק עד שמכיסה לחופה שמברכין עליה ז, ושטוף בזימה
כגון , ברכות קודם שיאכל המצה' שאיו יכול להתאפק להמתין עד הלילה שיברך ז, מראה תאותו ורעבתותו

לכן , וברכת על אכילת מצה, וברכת המוציא, ורא פרי האדמה דירקותב, טילת ידים, זמן) ר(, קידוש, ברכות יין
 .ג"סק פרישההובא ב .)מכת מרדות מדרבן אם אוכל ביום קודם ברכו כל הברכות הללום כן לוקין אותו עליו ג

  .ו"סק י"חוב
עד , לא סגיאמם גם בשבע ברכות לבדם ). כלה בלא ברכה אסורה לבעלה כדה(והייו כדאמרין בריש מסכת כלה 

המארס את האשה וברך ברכת (ב "ה ס' ז סי"ע אהע"כמבואר בשו, "שיכיסה לחופה לברך עליה שבע ברכות"
וראה ). אלא כיסה לחופה, שאין ברכת חתים עושה השואין, עדיין ארוסה היא, ולא תייחד עמה בביתו, חתים

 .מראי מקומות וציוים
והבא על ארוסתו בבית חמיו (א "י ה"אישות פ' הל ם"רמב ). חמיו לוקהוהבא על ארוסתו בבית( ירושלמי שם 31

א "ה ס' ז סי"ע אהע" טור ושו.)והבא על ארוסתו בבית חמיו לוקה(ז ' ג סי"פ ש"רא .)מכין אותו מכת מרדות
 ).לוקה עליה מכת מרדות מדרבן(ב "לבוש ס). והבא על ארוסתו בבית חמיו מכין אותו מכת מרדות(
הלכך לא משכחת פת שיוכל לאכול אלא מצה  (טור .) מצה עשירה דמצי אכילריך לומרוצ (א 'סי י"פ ש"רא 32

 .)וקודם שעה עשירית מותר לאכול מצה עשירה (ב"ס ע"ושו ,)עשירה
ם  שיש בה ג,אבל כל שאר מצה עשירה(ח "ופירש הב). אלא מצה עשירה שילושה במי פירות(ב "בטור ובלבוש ס 33

 והילכך אסור לאכלו מי בערב פסח מחצות , כיון דמצה היא יוצא ידי חובתו דיעבד,חימוץ מים שבא לידי כן
  ).ולמעלה
 לו ואפי, מצה עשירהוי לה ה, עם המיםב אף על פי שמעור, משמע דאם יש שמן הרבה...ובגמרא (ק ה "א ס"אבל במ

 דאין יוצאין בהם א פשיט, ללחם עויואם כן למה לי, ם דמי פירות לבד אין מחמיצי...בשעת הדחק אין יוצאין בה 
  ).ה עם מים אין יוצאין משום מצה עשירלו אלא ודאי אפי,ג"ת' ש סי"כמ
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 כמו ,בה יוצאין אין עשירה מצה אבל ,34בלילה חובתו ייד בה לצאת יכול שאדם מצה אלא פסח
  :זה דין פרטי כל שם עיין 35ב"תס' בסי שנתבאר

 מי מעט בה עירב אם אבל ,במצה נרגש פירות המי טעם כן אם אלא עשירה מצה נקראת אינה ה
  :פסח בערב לאכלה ואסור ,36עשירה מצה נקראת אינה ,בה נרגש טעמן ואין פירות

 אין אלו שבמדינות ,37ב"תס בסימן נתבאר כבר אבל .עשירה מצה לעשות שנוהגין תבמקומו זה וכל ו
  :הטעם שם עיין ,עשירה מצה לעשות כלל נוהגין

 ,נתחמצה שמא מספק בפסח באכילה אותה שאוסרין 39א"תס' בסי שנתבאר ,38נפוחה או כפולה מצה ז

  שלוםבריד

 
 מפי שהיא מצה עשירה ...איו יוצא בה ידי חובתו ... עיסה שילושה במי פירות (א "תסב ס' והייו כדלעיל סי

ולה לבא לידי חימוץ אם לא היה משמרה  ועוד שאין יוצאין אלא במצה שהיתה יכ,והתורה אמרה לחם עוי
  ).מחימוץ

בודאי כוותו על , )ולא כתבו מצה שאיה לידי חימוץ(ש והטור שאפשר לאכול מצה עשירה "וכיון שכאן כתבו הרא
 שהיא יכולה לבוא ף על פי א,עיסה שילושה במים עם מי פירות(ו "כדלעיל שם ס, "שעירב בה מי פירות"מצה 

  ).47הערה (ושם סמן , ) מפי שהיא מצה עשירה...וצאין בה ידי חובה  אין י,לידי חימוץ
  .)א"וכן העלה המ, גם כן הוי מצה עשירה ואין יוצאין בה, ואם ילושה במי פירות עם מים (ה"סק י"חוכן פירש ב

ומותר לאכלה בערב , קראת מצה עשירה, השכל זמן שמי הפירות רגש במצ, ה"וזהו שממשיך רביו ומבאר לקמן ס
  .פסח

ד ביסן שחל להיות "י(ב - א"תמד ס' כמובא גם לעיל סי, ומכל שכן שיכול לאכול מצה שילושה במי פירות לבד
 דהייו מצה , אי אפשר לאכלה רק מצה עשירה,סעודה שלישית כיון שזמה הוא אחר חצות היום... בשבת 

 ואין אדם יוצא , שכל אלו אין קראין לחם עוי, או חלב או שאר משקין ומי פירותשילושה ביין או שמן או דבש
  ). ולפיכך מותר לאכלו בערב פסח,בהן ידי חובת אכילת מצה בפסח

  .צ 'ע ה .)י.( תורה יגדיל .סח- סו 'ע ב"ח המלך שלחן .5 הערה 122 'ע ז"חט לקוטי שיחות וראה 
 ).57 הערה(תסא ' סיכום דיים אלו לעיל סי

).  הייו במצה שראויה לצאת בה ידי חובתו בלילה,דהא דאמרין דאסור לאכול מצה בערב פסח(א ' י סי"ש פ"רא 34
 אבל מצה שאין יוצאין בה בלילה מותר לאוכלה עד תחלת , לא אסר אלא מצה שיוצאין בה בלילהמידבירושל(טור 
  ).'שעה י

 ולפיכך מותר , ואין אדם יוצא בהן ידי חובת אכילת מצה בפסח,אין קראין לחם עוי(ב "תמד ס' יוכן הוא לעיל ס
 ).לאכלו בערב פסח

 .)עיסה שילושה במים עם מי פירות (ו"וס, )עיסה שילושה במי פירות(א  סעיף 35
,  פירות מקרי לחם עויד ראה דכל שתבטל בששים בעין שאין מרגישין בה טעם מי"ולע( ב"סק תסב 'סי י"ח 36

  .)והוא הדין ביותר, לפי שכך מצותה, ובתודה שהיה בה פחות מששים. כיון שתבטל טעמו
). ולא רק בששים(הוא בטל במאתים , )קרוב לשבע עשרוות(בקמח ) רביעית(כי מה שבקרבן תודה מתחלק השמן 

  . איה חשובה מצה עשירה,אבל באמת כל זמן שהשמן מתבטל בששים בקמח. והייו לפי שכך מצותה
 מותר ,כגד המי פירות שעירב בה'  דהייו שיש בה ס,אבל אם אין בה טעם מי פירות(ו "תסב ס' כן פסק לעיל סיו

 ).48-49הערות (ותבאר בהערות שם , )לצאת בה ידי חובתו
 לפי שחוששין שמא תערב בהם מים ,במדיות אלו להחמיר שלא ללוש אפילו במי פירות בלבדכבר הגו  (ז סעיף 37

   .) ואם עבר ולש אפילו אפאה מיד אין אוכלין אותה בפסח.כל שהוא
  ).ואילך' ובמדיות אלו שאין והגין כלל לאכול מצה עשירה בערב פסח משעה ה(ג "תמד ס' וכן הוא לעיל סי

 ).ות אלו שאין והגין במצה עשירהבמדי(ז "רצא ס' ובסי
 .) דשמא מצה היא, כל היוםרב פסחדמצה כפולה ופוחה אין לאכלה בעראה לי  (ו"סק א"מ 38
 כי שמא לא היה חום האש יכול , שיש בו חשש חימוץ...מצה שתכפלה בתור ותדבקה שם במקום הכפל ( ז"סט 39

והגין במדיות ( ג"וסכ )ץ שם קודם שהתחיל לאפות שםלשלוט בכח בין הדבקים להתחיל לאפות שם מיד ותחמ
 ).כדרך החמץ שמתחמץ ומתשא למעלה באמצעיתה... מצה שהיא פוחה באמצעיתה ] ולאסור[אלו להחמיר 



324 תעא- תנג–ד "הלכות פסח ח

 לא שמא לחוש שיש ,40חמישית שעה קודם אפילו פסח בערב לאוכלה אסור כן פי על אף
  :פסח בערב מצה לאכול ואסור ,היא גמורה ומצה ,נתחמצה

 פ"אע ,ונתבשלה פירות ומי משקים בשאר בין במים בין נתפררה ר כךואח ,כתקונה שנאפית מצה ח
 בערב לאכלה מותר כן פי על אף ,41המזון וברכת המוציא עליהם שמברכין בענין קיימות שהפרוסות

  .42א"תס' בסי שנתבאר כמו בלילה חובתו ידי בה לצאת יכול אדם אין ישהר ,עשירית שעה קודם פסח

 ומעין מזונות מיני בורא עליהם שמברכין בענין ,כזית מהם שאין דהיינו ,קיימות הפרוסות אין ואם
  . 43ברכה לענין כלל פת תורת עליהם שאין כיון ,ולמעלה עשירית משעה אף לאוכלן מותר ,שלש

______________ 
  .שהרי יש לחוש שמא תחמצה, שזה פשוט שאסור לאוכלה אחר שעה חמישית 40

ואם כן , יש לחוש שמא היא כשרה למצת מצוהמכל מקום . שמותר לאכול חמץ, אלא אפילו קודם שעה חמישית
 השחר מעמוד היום כל לאכול יכול איו ומצה(ד " סכדלעיל, מעלות השחר ואילך, אסור לאוכלה בערב פסח

 ).ואילך
 ומברכים עליה המוציא ... בישול ל ידי לא תבטל מתורת לחם ע,לחם גמור שתבשל (ח"סי קסח 'סי כדלעיל 41

 .) ואפילו אם ימוח בבישול ולא שאר מכל פרוסה אלא כזית,א קביעות סעודה אפילו בל,וברכת המזון
 .) לפי שהבישול מבטל את טעם המצה... אפילו בדיעבד ,אין יוצאין במצה המבושלת לאחר אפייתה (יד סעיף 42
 .)ות מיי מזוה דהוי מעשה קדירה וימוח וברכת,לעשות מצה מפוררת מבושלת (ח 'ע פסח ערב 'הל ל"מהרי 43
  .))ל"מהרי(דהוי מעשה קדירה וימוח , ]בורא מיי מזוות[ומברך , מפוררת ותבשלה מותר לאכול(ק ח "ס א"מ

 בישול לעין ל ידי יצאה מתורת לחם ע...פרוסה פחותה מכזית ... לחם גמור שתבשל (ח "סי קסח 'סיוכדלעיל 
  .)ל שיעור קביעות סעודה מפירורים פחותים מכזית אפילו אם אוכ,' ומברך בורא מיי מזוות ומעין ג...ברכה 

, לכן אין עליו תורת פת כלל', ומברך עליה בורא מיי מזוות ומעין ג, וכיון שאף קביעות סעודה איו מועיל בה
 אם שרו כל כך עד שתלבו , איו יוצא בהן ידי חובתו,אם ישרה פרוסות פחותות מכזית(ב "תסא סי' כדלעיל סי

  ).65הערה (ותבאר בהערות שם , ) שכבר תבטלו מתורת לחם,ןהמים מחמת
  .כיון שאין עליהם תורת פת כלל, אף משעה עשירית ולמעלה, ולכן מותר לאכלו בערב פסח

י  מעט תבשיל העשו...מותר לאכול (ב "כדלעיל ס, ומטעם זה מותר לאכול גם תבשיל מחמשת המיים בערב פסח
  ).מחמשת המיים שתבשלו במי פירות

מיי (ז "קסח סי' כדלעיל סי', וברכתם בורא מיי מזוות ומעין ג, והייו כיון שגם בזה אין קביעות סעודה מועלת
 ואין להחמיר בהם כלל שלא לאכלם בלא המוציא וברכת , אין עליהם תאר לחם כלל...עיסה שתבשלו בקדרה 

  ). ואפילו הן חתיכות גדולות שיש בכל אחת כזית ויותר,דה אפילו בקביעות סעו,המזון
ומברכין עליה בורא ...  אין עליה תורת לחם כלל ,עיסה שתבשלה בקדירה(ב "ב סי"וכן הוא בסדר ברכת ההין פ

  .רי' ותבאר בדובר שלום ע).  ואפילו הן חתיכות גדולות, אפילו בקביעות סעודה,לעולם' מיי מזוות ומעין ג
*  

שאף בקביעות סעודה ברכתם תמיד בורא מיי , ולחם שתפרר ותבשל או שרה, כל זה בתבשיל מחמשת המייםו
  .'מזוות ומעין ג

, )כשהרוב הם מים(שלפעמים ברכתה המוציא אפילו בלא קביעות סעודה , כ מצה שעירב בה מי פירות"משא
ואפילו ילושה במי פירות בלבד מועלת בה , )ותכשהרוב הם מי פיר(ולפעמים ברכתה המוציא רק בקביעות סעודה 

 אם הרוב הוא , ואפילו עירב בה מעט מים...במי פירות ... פת שילושה (א "קסח סי' כדלעיל סי, קביעות סעודה
אין דרך בי אדם לקבוע סעודה אלא על פת ... ' משאר משקין מברכין עליו בורא מיי מזוות וברכה אחת מעין ג

 אוכל שיעור שרוב בי ם כן אלא א,לפיכך אין בה חשיבות לחם גמור לברך המוציא וברכת המזון ,שלושה במים
  .ולכן קראת לחם). אדם קובעים עליו
אלא , שהרי מכל מקום תורת פת עליו, שאסור לאכלם מתחלת שעה עשירית ואילך, ד"א וס"ולכן תבאר לעיל ס

  .כיון שהיא מצה עשירה, שאיו יוצא בו
אם אפה (ז "תסא ס' שתבאר לעיל סי, כמו בטרוקין,  מצה עשירה יוצאים בה ידי חובתו בליל הסדרואם איה
פ " אע, והוא שעושין גומא בקרקע הכירה וותין שם קמח ומים מעורבין ואפה שם, כגון טרוקין,בקרקע

' ש בסי"קבע עליו סעודתו כמ ולכך אין מברכין עליו המוציא אלא אם כן ,שבלילתה רכה מאוד ואין עליו צורת פת
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 הפירורין לאכול אסור ,מאוד דקין לפירורין אפילו נתפררה ר כךואח ,כתקונה שנאפית 44מצה
' בסי שנתבאר כמו דבר לכל עליהם לחם תורת שעדיין ,45בפסח חובתו ידי בה יוצא ואדם ,פסח בערב
  :46ח"קס

 ,ר כךאח טגנן ולא בשלן ולא פירות ומי משקין ושאר ושמן ביין הללו הפירורין את ולש חזר ואם ט
 כך שאחר אף ,בעוני נאפית שכבר כיון לומר יש כי ,עשירה מצה נקראת היא אם 47להסתפק יש

  שלוםבריד

 
 שאין לעי תור ואופה , לפי שזהו לחם עוי, אף על פי כן אדם יוצא בו ידי חובתו בפסח אפילו לכתחלה,ח"קס

  ).לחמו בקרקע
 ).57הערה (תסא ' סיכום דיים אלו לעיל סי

  .השלחן בקוטרס ן תיקןוכ ,ט"ס מתחיל שכאן הגיה ח"תר זיטאמיר התיקון בלוח 44
ב "ז ע"ס דברכות לף ל"וכדאיתא בש, יוצא ידי חובתו אם אוכל ממה כזית, אכלה כך... תפררה  (ט"סק י"ח 45

כזית ואכלן אם חמץ הוא עוש כרת ואם מצה  )י"רש, פתיתי המחות (לקט מכולן(ם והייו כדאמרין הת). ש"עיי
 ).הוא אדם יוצא בו ידי חובתו בפסח

 מברכין , אף על פי שאין עליהם תאר לחם מפי שהן דקין ביותר,פירורי לחם שאין מחוברין יחד (יט סעיף 46
 שכיון , על פירור אחד דק כקמח מברך המוציאלו אפי,עליהם המוציא וברכת המזון אפילו בלא קביעות סעודה

  .)צא מתורת פת לעולם איו יו,שהוא פת בפי עצמו בלי תערובת שום משקה בתוכו המחברו ומדבקו
 אפילו הוא פירור דק כקמח שאין ראה בו ,ופירורי לחם העומדים בעים(ד "ב הי"וכן הוא בסדר ברכת ההין פ

 ). ומברכין עליו המוציא, ולא תבטל מתורת לחם, אף על פי כן מראהו עמד בו,תואר לחם לעין
הובא  ). דלמא לא חשיב עשירה אחר אפיה, בעושרמצה אפויה ומפוררת וילושה (ח 'ע פסח ערב 'הל ל"מהרי 47

  .ק י"י ס"בח
  :אופים וספקות' ויש בזה ג

  .ופוסלים אותה, הספק אם מי הפירות מפיגים את טעם המצה) א(
 לפי שהן מפיגין את טעם , ולא במרק, בשאר משקין ומי פירות...ולא ישרה (ב "תסא סי' והוא כאמור לעיל סי

  ).להם שותין בה טעם ש,המצה
 שלא והגין ויש(ח "תסב ס' כדלעיל סי, אלא אף כשמקטף המצה במי פירות, ולא רק כאשר שורה המצה במי פירות

 שהמצה לפי ,פסולות והן ,מצוה למצות אותה יקח שמא גזירה ,אפייתן לאחר אפילו הראשוים ימים בשי לקטף
 בה יש שאם ,בלבד מצה טעם אלא ,חרא טעם שום תערובת בה יהיה שלא צריך חובתו ידי בה יוצא שאדם

  ).ב"א סעיף י"תס' עיין סי. המצה טעם את מפיג הוא טעם אותו ,אחר טעם תערובת
ומכל מקום אם הזקן או החולה אי אפשר לו לאכול מצה השרוייה (ג "תסא סי' ודעת המתירים הובאה לעיל סי

 כי יש אומרים שאף היין ושאר משקין אין , שורין לו ביין או בשאר משקין כדי שלא יתבטל ממצות מצה,במים
חולה או זקן  (מצה ה"ד רפג 'סיוהיא דעת הרוקח ).  כיון שלא תבשלה בהן אלא ששרית בהן,מפיגין טעם המצה

  .) ישרה אותה ביין,שאיו יכול לאכול מצה כזית
 והן(ח "תסב ס' בסיוכפסק בסתם , )העיקר כסברא הראשוה(כמבואר לעיל שם , ואף שהעיקר כדעת הפוסלים

 מצה טעם אלא ,אחר טעם שום תערובת בה יהיה שלא צריך חובתו ידי בה יוצא שאדם שהמצה לפי ,פסולות
  ).המצה טעם את מפיג הוא טעם אותו ,אחר טעם תערובת בה יש שאם ,בלבד

  ".פסח בערב לאוכלה שלא...  להחמיר יש לפיכך"ו, מכל מקום שאר בזה ספק
דלמא לא חשיב עשירה (ל "וכמובא לעיל ממהרי. )עשירה מצה קראת היא אם להסתפק יש(ן הספק האמור כא) ב(

  ).אחר אפיה
 אלמא דלאחר  ... מן הרוקח שהתיר לחולה וזקן שרויה ביין...וראיה (ל "ל מרוקח ה"ודעת המתירים מביא מהרי
  .)אפיה לא עשית עשירה

חזר ולש את הפירורין הללו ביין ושמן (כי אם כאמור כאן , ותלא רק ששרה או קטף המצה במי פיר, דהכא מיירי) ג(
מצה אפויה ומפוררת וילושה (ל "וכמובא לעיל ממהרי. )הראשון שמה ממה ופקע, הרי שתית ממה שהיתה... 

  ).בעושר
 הסופגין העשויין בפסח ממצה בעיסה מעורבת בבצים עשויה (קסג 'סי א"ח ך"רשמה ת"שו: ועל זה מצויין כאן

 איו מברך כי אם בורא ...וכיון דליכא תוריתא דהמא ,  דפים חדשות באו לכאן,דין אחר יש לו... כעין עיסה 
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 היתה אפייה בשעת דהיינו לחם שנעשית שבשעה ,עוני לחם לה קורא אני כן פי על אף ,נתעשרה
 ,שהיתה ממה נשתנית הרי ,פירות במי אותה ולש חזר ר כךואח שנתפררה כיון לומר יש או .48בעוני
 ,בפסח חובתו ידי בה לצאת שלא להחמיר יש לפיכך .עשירה מצה שיתונע הראשון שמה ממנה ונפקע
  :עשירה מצה אינה שמא כי ,49פסח בערב לאוכלה שלא וגם ,עשירה מצה היא שמא כי

  שלוםבריד

 
 חיבור ל ידי כששתה עכל מקוםמ, ג דמעיקרא כשהיא כתושה לא פק מתורת לחם"דאע ... 'מיי מזוות ומעין ג

 הגדולה כסתב הובא .) אחר הטיגוןל שכןוכ, צים חבור המים והבל ידיששתה תכף ע, המים והבצים שתה דיו
  .כח ק"ס שם א"מוב .ט"הגה קסח 'סי

 וחוזרין וגובלין ,שוהגים בפסח לכתוש המצות לפירורין דקין מאודמה ( ו"הט ב"פ "ברה סדרועל פיהם פסק ב
שקורין (ותן כעיגולים  ועל ידי זה מוחו קצת ועשו כעיסה כשלשין ועושין א,אותו במים חמין ובשומן ומי ביצים

  ).לעולם'  מברך עליהם בורא מיי מזוות ומעין ג, ואין עליהם תאר לחם אפוי,)קיידליך או חרעמזליך
 אם אין ,וכן פירורי לחם שמחברים ומדבקים אותם בקערה בדבש או חלב או מרק(ט "קסח סי' ז לעיל סי"ועד

  ).א וברכת המזון אפילו בקביעות סעודה אין מברכים עליהם המוצי ...עליהם תאר לחם מחמת זה
ד , כמבואר בחידושי צמח צדק קצז, ויש אומרים שטעם זה שייך אפילו אם חזר ולש את הפירורין במים בלבד

לפי , ומה שכתבו הפוסקים מרק או חלב... דאפילו במים בלבד הכי דיא , ראה לי דלאו דוקא שומן ומי ביצים(
  ).שאין טבע המים לדבק כל כך כמו אלולפי , שכן עושים, שדברו בהוה

 הראשון שמה ממה ופקע ,שהיתה ממה שתית הרי ,פירות במי אותה ולש חזר"רק לעין , אבל כאן הביא דעה זו
  ".עשירה מצה ועשית

  .אלא מטעם מצה עשירה, ולכן לא פסלו לאכילת מצה, ומסתבר דמיירי כאן שלא תבטל מהם תואר לחם
 דלמא לא חשיב עשירה אחר ,י מצה אפויה ומפוררת וילושה בעושרועל יד(ל "בא לעיל ממהריוטעם המתירין הו

 אף אם טחן אותה דק ,ב דלאחר שאפאה"וכתב מהרי( ה ק"ס משה דרכיכמובא ב, י ברוא"וכן פסק מהר). אפיה
 סוף א"רמ .)רה אפייה לא מהי לעשותה מצה עשי דלאחר,]בערב פסח [= אסור לאכלה,דק ועירבה בשמן או דבש

 ואסורה לאכלה בערב ,מצה עשירהאיה קראת ,  תפררה וילושה ביין ושמןר כך ואח,מצה שאפה כתקה (ב"ס
  .)פסח

  ".יש להסתפק אם היא קראת מצה עשירה"כללים בהאמור כאן , וכל שלשת הספקות הזכרים לעיל
 ).57הערה (תסא ' סיכום דיים אלו לעיל סי

ג דתיא "אע(ה "ו ה"חמץ ומצה פ'  בהלד"ראבופירש ה). יוצאין במצה מתובלת(ג "ב הי"פתיא בתוספתא  48
  ).תי ההיא שתבלה משאפ...בתוספתא יוצאין במצה מתובלת 

כה  ואין הל...וראה לומר שהתוספתא איה סוברת לחם עוי פרט למצה שילושה ביין ושמן ( שם מ"מוחלק עליו ה
,  והייו שהתוספתא מיירי שהיא מתובלת בשעת לישה).ל"א ז"ודוחק הוא לפרשה משתבלה כדברי הר. ..כמותו 

  .ל כן"ולא קיי, וסוברת שגם מצה עשירה כשרה
 כלומר דאם לא כן הוה ליה מצה ,ד דכשתבלה משאפית מיירי"וכתב הראב( בסופו תה' י סי"בוכן פירש דבריהם ב

 ויותר ראה לי דההוא תא איו , וכתב הרב המגיד שדוחק הוא לומר כן.בה ידי חובת מצהעשירה ואין יוצאין 
  ).ולא קיימא לן כוותיה... סובר דלחם עוי אתי למעוטי מצה עשירה 

 המגיד ...אבל ללוש בתבלין אסור ,  דמיירו בתר שאפית...ד בהשגות "דעת הראב(ו "ח ס"וכן פירש דבריהם בפר
 ואין יוצאין בה , הוי משום דאם לא כן הוה ליה מצה עשירה,תיד שכתב שמיירי משאפ"ראבמשה כתב שטעם ה

  ).ידי חובת מצה
איו יוצא בה , שאם תיבלה בלישה בקצח ובשושממין, י מסכימים להלכה"מ והן הב"ד והן המ"והייו שהן הראב

  .איה קראת בזה מצה עשירה, ואם תיבלה אחר שאפאה, משום מצה עשירה
דעה (ג "תה סל' ולעיל סי, שאם עירב אחר אפייתה איה מצה עשירה) בסברא הראשוה(ז תבאר כאן "פיוע

, "ד מגיד משה"ראב: "וגם שם ציין על הגליון. שאם עירב בלישתה קצח ושושמשין הרי זו מצה עשירה) הראשוה
 ).177הערה (ושם סמן 

 .)ה לאכלה בערב פסחואסור (שם א"רמ 49
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  קטנים

 פסח בערב מצה להאכילם מותר ,מצרים ביציאת להן שמספרים מה יודעין שאינן 51קטנה או 50קטן י
  .53ג"שמ בסימן שנתבאר טעםמ ,52קידוש קודם בלילה ואפילו ,היום כל

 מכל .55סופרים מדברי אלא אסורין אינן אפילו ,54האסורין דברים בידים הקטן להאכיל שאסור פ"ואע
 לאכול או ,פסח בערב מצה כגון ,איסור זמן שהוא אלא עצמן מחמת אסורים שאינן דברים מקום
 ,הכיפורים ביום בידים ילםלהאכ שמותר כמו ,לכך צריכין הם אם בידים להאכילם מותר ,קידוש קודם
  .56התענית לסבול יכולין אפילו אותם מענין ואין

______________ 
שיודע ומבין מה שמספרים לו מיסים , ל כךיראה דאם לא הגיע הקטן לכלל דעת כ (קכה 'סי הדשן תרומת 50

מותר , וקטן שאיו יודע מה שמספרין בלילה מיציאת מצרים (ב"ס א"רמ .)שרי להאכילו, ופלאות ביציאת מצרים
 .)להאכילו

 .)קטהואין חילוק בין קטן ל (ז"סק סוף א"מ 51
שמותר ...  והתיוקות רוצים לאכול ,אם אי אפשר לו לעשות הסדר בתחלת הלילה מיד( ג"סכ תעב 'סי קמןכדל 52

 ).ליתן להם לאכול קודם שישמעו הקידוש וההגדה
וכן כאן איסור ). ושיעור החיוך במצוות עשה הוא בכל תיוק לפי חריפותו וידיעתו בכל דבר לפי עייו(ג "ס 53

וכיון שאין יודעין מה . כמבואר לקמן בהמשך הסעיף, ה לפי הסדר הוא מטעם סיפור יציאת מצריםאכילת מצ
 .הרי עדיין לא הגיע לחוך איסור אכילה שלפי הסדר, שמספרים להן ביציאת מצרים

 ).ים דלא ליספו ליה ביד... להזהיר הגדולים על הקטים , לא תאכילום,לא תאכלום כי שקץ הם(א , יבמות קיד 54
 אפילו איו ,לספות לו איסור בידים אסור לכל אדם מן התורה(ה "שמג ס' כדלעיל סי, והייו אפילו לא הגיע לחוך

  ). שאמר לא תאכלום ופירשו חכמים לא תאכילום לקטים,בר הבה כלל
א ספין בידים ל דל"וקי...  רב פסחואף על פי דאסרו חכמים לגדול אכילת מצה בע(והיא קושיית תרומת הדשן שם 

  ).איסור לקטן
 .על כן מביא כאן תירוץ אחר. ל כתירוץ שכתב שם"ולא קיי

).  ואפילו דברים שאיסורן מדברי סופרים,אבל להאכילו בידים אסור(ז "ז הכ"מאכלות אסורות פי' ם הל"רמב 55
  ).מדברי סופרים אפילו דברים שאסורים ,ולהאכילו בידים אסור(א "שמג ס' ע סי"שו

 .) כמו שאסור בגדול ...ואפילו דברים האסורים מדברי סופרים אסור להאכילו (ה"ס שמג 'סי לעילא וכן הו
 היתר ת לאכיל,ויש חילוק בין אכילת איסור...  מצוה להאכילו ום הכיפורים בילודהא אפי (א"סק רסט 'סי א"מ 56

 ,דהכא שהמאכל מותר(ה אשתלי "דשם '  והייו כמבואר בתוס.)ב"ו ע"בפסחים דף ק' ש התוס" וכמ,בזמן האסור
  ). אין שייך,אלא שהשעה אסורה

 כגון טרפה וכיוצא , אלא כשהמאכל אסור מצד עצמו,שלא אסרו להאכילו איסור בידים(ג "רסט ס' וכן הוא לעיל סי
שהרי מאכילים ,  מותר להאכיל לקטן, אלא שהוא זמן האסור באכילה, אבל כשהמאכל מותר מחמת עצמו.בה

  ).ום הכיפורים אפילו קטן שאין בו חשש סכה אם יתעההקטים בי
*  

 לא גזרו בו , כגון אכילה ושתיה,ויש אומרים שכל שהוא לצרכו של תיוק(ז - ו"שמג ס' עוד דעה הובאה לעיל סי
פ שהגיע לחיוך " אע, אם צריך לכך, ומותר להאכילו בידים כל דבר שאין איסורו אלא מדברי סופרים,חכמים כלל

הגדול אלא ש,  ואף אם אין התיוק צריך לכך...ש לסמוך על דבריהם להקל בדברי סופרים אם הוא צריך לכך  וי...
לפיכך מותר להטעים ...  אין איסור לפי סברא זו ,צריך לכך שיעשה לו תיוק איזה דבר האסור מדברי סופרים

יסור הטעימה קודם הקידוש הוא  כיון שא...לתיוק שהגיע לחיוך מכוס של קידוש שמקדשין בבית הכסת 
, וכן לשתות, אם הוא רוצה לאכול, ולכן מותר להאכילו קודם קידוש ... מדברי סופרים ויש לו צורך בטעימה זו

  ).ואסור לעותו
ובכדי לא ספין ליה איסורין ... שמותר להאכיל את הקטן איסור דרבן (צב ' א סי"א ח"ת הרשב"והיא דעת שו

  ).פילו כל שיש בו צרכו ולא לתיוקוא. ש בו צורך לתיוק מאכילין אותו אבל כל שי,דרבן
  .ראה שהן שתי דעות החולקות זו על זו' ולפום ריהטא הי

' וגם יוקשה לדעה הב. אף שהגיע לחוך, הטעם שהתירו להטעים התיוק מהקידוש' אלא שאם כן יוקשה לדעה הא
  .הטעמים' אלא ודאי זקוקים או לב.  שהוא איסור דאורייתאאף, הטעם שהתירו להאכיל הקטן ביום הכיפורים
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  שלוםבריד

 
שאף שבתחלת דבריו ,  צב'א סי"ת ח"א בשו"שהוא הרשב, ל" המתרת ה'וכן מוכח לכאורה גם במקור הדעה הב

ותדע (ביאר בזה דין יום הכיפורים הרי בהמשך דבריו , )כמובא לעיל (מבואר שההיתר הוא רק באיסורים דרבן
  .) ואילו לצורך התיוק מאכילין אותו...מן דיום הכפורים אמרו כן בעירובין לך דהא גבי ז

איך מביא מזה ראיה אם כן ו, ן התורהפ הוא אסור מ"שהרי שתיית הכוס ואכילה ביוהכ, ועל כל זאת קשה לכאורה
  . או לצרכו, בתחלת דבריו שבאיסורי דרבן אין איסור להאכילו אם הוא לצרכוה שכתבלמ

ן גם אם הוא איסור מ,  רק זמן האסור,ד עצמושכל זמן שהאיסור איו מצ, א יסבור חילוק זה" גם הרשבאלא ודאי
  .ובשיהם מותר אם הוא לצורך הקטן או לצרכו,  איו חמור מאיסור דרבןהתורה

 ששם מקור הסברא הזו לחלק בין איסור מצד עצמו לזמן(ק א " רסט ס'א בסי"וכן ראה לכאורה גם מדברי המ
' ש סי"אף על גב דאסור להאכיל לקטן איסור בידים כמ (א"ושם ראה שכותב זאת גם לדעת הרשב, )האסור

 דבכל מידי דהוא רביתא ,ן"א והר"ג בשם הרשב"שמ' י בסי"ש הרב"ולפמ ...  הייו בדבר שיש בו לאו,ג"שמ
ילו ביום הכיפורים מצוה דהא אפ , דלא גזרו בו חכמים, כגון אכילה ושתיה מותר להאכילו בידים,דתיוק

  .)ויש חילוק בין אכילת איסור לאכילת היתר בזמן האסור... להאכילו 
ן זמן האסור מבין  ל,ד עצמו מן התורה האי חילוק בין איסור מצ' סבירא לי'שגם דעה הב, ומכל זה מוכח לכאורה

ותר להאכילו כשהוא לצורך אם מ, דרבןמאכל האסור באכילה מ הדעות היא רק ב' וכל המחלוקת בין ב.התורה
  .) אם הוא צריך לכך,ויש לסמוך על דבריהם להקל בדברי סופרים (ו"ס  שמג'בסי ועל זה מסיים .הקטן

 ומכל מקום רשאי .ח ערב ובוקר"קטנים שהגיעו לחינוך חייבים לחנכם להתפלל י(ג "קו ס' וזהו שנתבאר לעיל סי
ג לענין להאכילם קודם "ט ושמ"רס'  כמו שיתבאר בסי,ליתן להם לאכול קודם תפלת שחרית ואסור לענותם

כיון שהוא , שאין בזה איסור להאכילו בידים(רסט ' היינו שבזה אנו זקוקים לשני הטעמים שנתבארו בסי). קידוש
  .ל כשני הטעמים האלה"דקיי, )כיון שהוא צריך לכך, שאף שהגיע לחנוך יכול האב להאכילו(שמג ' ובסי) איסור זמן

*  
, "או לאכול קודם קידוש, מצה בערב פסח"מותר להאכילם ' שגם כאן יהי, ראה לכאורה' כל האמור לעיל הילפי 

לפיכך מותר להטעים לתיוק שהגיע לחיוך מכוס של קידוש (ו "שמג ס' כמובא לעיל מסי, אפילו הגיעו לחוך
 ...תן להם לאכול קודם תפלת שחרית  רשאי לי...קטנים שהגיעו לחינוך (ג "קו ס' ומסי, )שמקדשין בבית הכסת
  .)להאכילם קודם קידוש

 להאכילם מותר ,מצרים ביציאת להן שמספרים מה יודעין שאין קטה או קטן(אמם כאן מחלק בים לעין זה 
 להם שמספרים מה להבין דעת בהם שיש וקטה קטן אבל ... קידוש קודם בלילה ואפילו ,היום כל פסח בערב מצה

  ).פסח בערב להאכילם אסור  ...בלילה ריםמצ ביציאת
, ואילו אחר שהגיע לחוך, התיר הן אכילת מצה בערב פסח והן האכילה קודם קידוש, והייו שלפי הגעתם לחוך

  .שאסרו אף בערב פסח, מלבד מצה, מותר להאכילם קודם קידוש
אפשר ...  שישמעו הקידוש וההגדה אף על פי שמותר ליתן להם לאכול קודם(ג "תעב סכ' ותפרש יותר לקמן סי

  ).)ש"א ע"תע'  מטעם שתבאר בסי,שמצת לחם עוי אסור להאכילם אפילו מעט קודם אמירת ההגדה
כל הדברים האסורים ביום הכיפורים משום מצות (ד - א"תרטז ס' כדלקמן סי, וכן הוא לעין אכילה ביום הכיפורים

דהרי  ... אסור להאכילו ולהשקותו ולסוכו ולרחצו בידים ,גיע לחיוך אבל אם ה...עיוי בלבד לא גזרו על הקטים 
  .גזרו חכמים שלא להאכילו בידים, הרי שבהגיע לחוך). זה כאלו מאכילתו בידים

פ שהקטים פטורים מן הסוכה מן התורה עד שיהיו "אע (ד- ג"תרמ ס' סיכדלקמן , וכן הוא לעין אכילה חוץ לסוכה
אמו איה ... חייב בסוכה כדי לחכו במצות ... ם מדברי סופרים כל קטן שאיו צריך לאמו  מכל מקו,ג שים"בי י

 כיון שאיה  ... והרי היא אצלו כשאר כל אדם ומותר לה ליתן לפיו לאכול חוץ לסוכה,חייבת לחכו במצות
  .וךשהגיע לחיאחר , להאכילו בידים חוץ לסוכההרי שאסור לה . )אומרת לו שיאכל חוץ לסוכה

וגם , "לא גזרו על הקטים"וגם מדברי סופרים , והייו שאף שאיסור זמן אין בו איסור מהתורה להאכילו בידים
מכל מקום גזרו חכמים בכמה מקומות . לצרכו או לצרכיו, בהגיע לחוך התירו להאכילו ולהשקותו קודם קידוש

אכילה ביום הכיפורים , לת מצה בערב פסחכמו אכי, אף באיסור זמן, שלא להאכילו בידים אם הגיע לחוך
  .ואכילה מחוץ לסוכה

, שגזרו חכמים במקומות אלו, אלא מטעם איסור להאכילו בידים, ואין זה מטעם מצות חוך המוטלת על האב
ואם הוא ... אם הגיע לחיוך אסור להאכילו ולהשקותו ולסוכו ולרחצו בידים (ד "תרטז ס' כמבואר לקמן סי
 אבל , חוץ מאביו שצריך למחות בידו ולחך את בו במצות,חד מדברים אלו אין צריך למחות בידומעצמו עושה א

  ). דהרי זה כאלו מאכילתו בידים, אבל מכל מקום אסור לה ליתן לפיו לאכול,אמו איה מצווה על כך
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 שיתבאר כמו ,בלילה מצרים ביציאת להם שמספרים מה להבין דעת בהם שיש וקטנה קטן אבל
 זה בעבור לאמר ההוא ביום לבנך והגדת 59נאמר שהרי ,58פסח בערב להאכילם אסור ,57]ב"[תע' בסי
 שייך האיך ממצה כריסו מלא התינוק ואם ,60לפניך המונחים ומרור מצה היינו זה בעבור ,'וכו עשה
  :61זה בעבור לו לומר

  שלוםבריד

 
, וק להם כל כך אסרו מדברי סופרים אותם הדברים שאין הקטן זק, לפי שהגיע לחיוךשאפילו, יתירה מזוו

אם  לפי שאין זה עיוי להקטן שאיו חושש כל כך, אסור לגדול לעול את הסדל לקטן (ג- א"תרטז ס' סידלקמן כ
  .)אין לרחצו ולסוכו ביום הכיפורים... ועכשיו שאין והגין לרחוץ ולסוך את הקטן בכל יום ... לא יעול 

התורה הזהירה גדולים על הקטים (כולן חוץ מעילת הסדל ר תיוקות מותר ב"ת (ב, והמקור לזה הוא ביומא עח
הך דלאו ) ... י"רש, כדאמרין במסכת יבמות לא תאכלום לא תאכילום, שלא יעשו להם בידים דבר האסור

  .) הך דרביתייהו הוא לא גזרו בהו רבן,רביתייהו גזרו בהו רבן
 חכמים שלא לעלו או לרחצו ולסוכו בידים ביום כי אם שבזה גזרו, כמובן, וגם זה איו מטעם מצות חוך

  .הכיפורים
  .תכא ואילך' א ע"ובשיעורי הלכה למעשה ח, קכב ואילך' וראה מה שהארכתי בכל זה בדובר שלום ע

  :יוצא אם כן מכל זה
  .שבאיסור של זמן לא נאסר מהתורה להאכילו בידים, נתבאר הטעם, ג"רסט ס' לעיל סי) א(
אם מותר להאכילו , שאסור מדברי סופרים, דעות באיסור אכילה מצד עצמו' הובאו ב, ו- ה"שמג ס' לעיל סי) ב(

  .כשהוא צריך לכך
, אם הקטן, יכול האב להטעימו קודם קידוש, שגם אחר שהגיע הקטן לחנוך, נתבאר הטעם, ז- ו"שמג ס' לעיל סי) ג(

  .צריכים לטעימתו, או אנו
שאחר , שבכמה מקומות גזרו חכמים, תבאר, ד- ג"תרמ ס' וסי, ד"ז סתרט' וסי, ג"תעב סכ' ולקמן סי, כאן) ד(

  .אף שהוא איסור זמן, שהגיע לחוך אסור להאכילו בידים
אף , שאף קודם שהגיע לחוך אסור לעלו בידים, שבכמה מקומות גזרו חכמים, תבאר, ג- ב"תרטז ס' לקמן סי) ה(

 . שהוא איסור זמן
אם כבר הגיעו לחיוך , יהם לחכם במצות להשקותם כוסות על הסדר שיתבארואף הקטים חייב אב (כה סעיף 57

 ,כגון שהן יודעין מעין קדושת יום טוב, דהייו שהגיעו לזמן שראוי לחכם לשמוע הדברים שאומרים על הכוסות(
ה שמספרים  וגם יש בהן דעת להבין מ.)ט"רס' עיין סי(ולכן ראוי לחכם לשמוע הקידוש שאומרים על כוס ראשון 

 וכן חייב לחכם .ולכן ראוי לחכם לשמוע ההגדה שאומרים על כוס שי, להם מיציאת מצרים באמירת ההגדה
 .))וגמר ההלל והלל הגדול ושמת שאומרים על כוס רביעי, לשמוע ברכת המזון שאומרים על כוס שלישי

 .ג"תעב סכ' סיכמובא לעיל מ, אבל שאר הדברים מותר להאכילם אף לפי קידוש. מצה 58
 .ח ,יג בא 59
אי ביום ההוא , תלמוד לומר ביום ההוא, שומע אי מראש חדש, והגדת לבך( והגדת ה"ד ז"פי בא 'פ מכילתא 60

 א"ה ז"פ ם"רמב .)בשעה שיש מצה ומרור מוחים לפיך על שולחך, תלמוד לומר בעבור זה, יכול מבעוד יום
בשעה שיש מצה ומרור מוחים  ,ת לבך ביום ההוא לאמר בעבור זה תלמוד לומר והגד,ומין שבליל חמשה עשר(

 .)לפיך
 ',כו לבך והגדת דדרשין מצה להאכילו דאין ראה ,כדלעיל להבין שיוכל הקטן הגיע אם( שם תרומת הדשן 61

 היאך ,המצות מן כריסו כבר הבן ימלא ואם ,לפיך מוחים ומרור מצה שיש בשעה אלא אמרתי לא זה ובעבור
 מרלו שייך דלא ,להאכילו אסור היודע קטן (ז"סק א"מ .) זה כיון דאין המצה חידוש לו לקטןבעבור לומר שייך
  .) מאחר שכבר מילא כריסו ממו,ור זהבעב
מטעם , ואפשר שמצת לחם עוי אסור להאכילם אפילו מעט קודם אמירת ההגדה(ג "תעב סכ' סי לקמן גם וראה

, שהרי במצות ההגדה אמר והגדת לבך ביום ההוא לאמר בעבור זה( ב"ס תפג 'סי ו.)ש"א ע"תע' שתבאר בסי
 ). האיך שייך לומר בעבור זה,ואם כבר אכל מהם, ודרשו חכמים בעבור זה בעבור מצה ומרור המוחים לפיך
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  מרור וחרוסת

 ביום לאכול שלא וכן .62לתיאבון בלילה שיאכלנו כדי ,פסח בערב מרור לאכול שלא נוהגין יש יא
  .63לתיאבון שני בליל לאכלו כדי ,פסח של ראשון

  :64לתיאבון שני בליל לאכלו כדי ,ראשון ביום מצה באכילת למעט אדם בני קצת נוהגין וכן

 לאכול כדי ,פסח של ראשון ביום או ,פסח בערב פירות לאכול שלא ,עוד להחמיר נוהגין יש אבל יב
 לבטל כדי אלא לאכלו מצוה אין ,החרוסת כי ,65ההוא למנהג לחוש ואין .לתיאבון בלילה חרוסת
 המרור מעל לנפצו וצריך ,המרור עם ממנו הרבה ללאכו אסור ואדרבה .66יזיקנו שלא שבמרור הארס
  :68ביום בו פירות יאכל לא למה כן ואם .67המרור טעם יבטל שלא

 למנהג וגם .69מהן ויאכל ישכח שמא ,פסח בערב המצות לפרר או לשבר שלא להחמיר נוהגין יש יג
______________ 

 אלא ,ורס לא שהיה א,א" וכן היה והג הרשב,יש שהגו שלא לאכול חזרת קודם פסח (ב ,מד ד"ח ה" ירוחם רבו 62
  .)מרור לתיאבוןכדי לאכול , ויש והגין שלא לאכול חזרת בערב פסח (ב"ס א"רמ ).שלא לשות מהג הקדמוים

ביום טוב ראשון של פסח מהאי  שלא לאכול חזרת ,ואי ראיתי רבים שחוששים למהג זה (ה ק"ס משה דרכי 63
  .)לתיאבוןכדי לאכל בליל שי , וכן ביום ראשון של פסח (שם א"רמ .)טעמא

 כדי שיאכלו מצה ל יש אשים שהגו למעט אכילתן ביום ראשון של פסח"ר אשר ז"וכתב ה (א ,יא מט 'סי כלבו 64
 .)באכילת מצה ביום ראשון מהאי טעמאוכן והגין קצת למעט  (שם א"רמ ).לתאבון בליל שי

 כי אין החרוסת באה , וזהו שיבוש.תויש והגים שלא לאכול אפילו פירות שעושין מהם חרוס(ק ה "דרכי משה ס 65
כדי לאכול החרוסת , ויש מחמירין עוד שלא לאכול פירות (שם א"רמ). אכילה שאמר שצרך לאכלה לתיאבוןל

  .)ואין לחוש למהג ההוא, לתיאבון
או משום מצוה , אם הוא משום קפא) א, משה קיד(יש מחלוקת התאים , בעיקר טעם טיבול המרור בחרוסת 66

  .ל"והכי קיי, או שיהם, )א, א קטזגמר(
או כדי , שאיה מצויה בזמיו, ויש מחלוקת הפוסקים אם משום קפא פירושו כדי להמית את התולעת שבמרור

  .ששייך אף בזמיו, לבטל הארס שבמרור
 .)והערה פ (א"סי תעה 'סי לקמןויתבאר כל זה 

שמא יתבטל טעם מרירתו על , מיד ולא ישהו בתוכווכשהוא מטבלו בחרוסת יזהר להוציאו  (ב"סי שם כדלקמן 67
 .ושם סמן, )ומטעם זה צריך לער החרוסת מעליו מיד לאחר הטיבול. ידי הקיוהא שבחרוסת

ואדרבה , שהחרוסת איו מצוה לאוכלו אלא כדי לבטל הארס שבמרור כמו שיתבאר, ואין זה מהג(ב "ס לבוש 68
 למה לא יאכל פירות ם כןוא, לפצו מעל המרור שלא יבטל טעם המרורוצריכין , בלילה אסור לאכול הרבה ממו

  .)ביום
 אוכלין אין השי סדר של כורך אחרי עד פסח ערב מבקר התחל(פיסקה שולחן עורך , אבל בליקוטי טעמים ומהגים

  ).ומרור בחרוסת הכסים המיים מכל
 ).הערה קיג(ובהערות שם , ד"תעג סי'  סיותבאר לקמן, ובזה תלוי גם אם אפשר לטבול את הכרפס בחרוסת

 והגים מקצת בי אדם שלא לתקן ,רב פסח בערב שבתכשיבא ע, ס"מצאתי בספר פר( קצג 'סי ווייל י"מהר 69
 ראה ליו.  אומר שאסור לשבר המצה קודם הסדר,ן"א אייז" וכן אין לפרר מצה ברייב,ל תוך החמין"ורומזי

ק דפסחים שלא יבדוק לאחר " כדחייש רבי יהודה בפ, כיון שמתעסק בו,מייההטעם דחיישין דילמא אתי למיכל 
   .)מן איסורו דילמא אתי למיכל מייהז

הוא עצמו (א , הייו מטעם דאמרין בגמרא יא. ל שמי ששכח לבדוק בזמו חייב לבדוק אחר זמן איסורו"ואף דקיי
 אף אם ,אבל בשעה שהוא מחפש אחריו(ב "תלה ס' וכן הוא לעיל סי. )מחזר עליו לשורפו מיכל קאכיל מייה

 ואיך ישכח איסורו , שהרי כל עצמו איו מחזר אחריו אלא כדי לבערו מן העולם,ימצאו לא ישכח ויאכלו
  ).ויאכלו

ליגע בו בידיו אסור אפילו חל ערב פסח בימות החול אלא בשעה (ג "תמד סי' סיתבאר לעיל , כ בלאו הכי"משא
 ולא ישכח על איסור  ...לא יטלטלו בידיו להחזירו לגגו של כרי(ז "תמו ס' וסי, )ו מן העולםשמתעסק בו לבער

ומטעם זה אסור ליגע בחמץ של כרי כל ימי .  ולא יבא לאכול ממו עכשיו בשעה שמחזירו לגגו של כרי,חמץ
  ".שמא ישכח ויאכל"ולכן גם כאן יש מקום לחוש ). הפסח
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 דכיון עודו ,ויאכל ישכח שמא חוששין אין השנה כל במצה רגיל שאינו דכיון ,70לחוש אין זה
  :71כך כל בו מחמירין אין ,סופרים מדברי אלא אינו פסח בערב מצה אכילת שאיסור

  התחיל בהיתר

 ,72עשירית שעה כשתגיע להפסיק צריך אין ,עשירית שעה קודם עשירה מצה לאכול התחיל אם יד
 צריך שאז ,חשיכה ספק שהוא ,73השמשות בין עד דהיינו ,הלילה עד סעודתו למשוך יכול אלא
  .סעודתו הפסיקל

 ,75ב"תע' בסי שיתבאר מטעם חשיכה ודאי שיהיה עד ימתין אלא ,74מיד המזון ברכת לברך צריך ואין

  שלוםבריד

 
 ).שלא לבא לאכול מהם, לא לפרר או לשבור המצות בערב פסחויש מחמירין ש(ב "א ס"רמ

  .)ואין לחוש גם לזה(שם  א"רמ 70
כ אכילת מצה בערב פסח הוא רק איסור "משא, דלא דמי לחדש וחמץ דחיישין לאיסור דאורייתא (ח"סק י"ח 71

  .)ל"וק, לא חיישין שיבא לאכול ממו, גם לא רגיל בהו כל השה... דרבן 
 ואיו דומה לחמץ שאסור ליגע בו .ליגע באוכלין מותר כל היום (ט" סתריא 'סי לקמןתבאר ,  הכיפוריםולעין יום
 כיון , חוששין שמא ישכח איסור חמץ בפסח ויאכל גם את זה שוגע, לפי שבפסח הוא אוכל שאר דברים,בפסח

 אין ,ש ומובדל מאכילה לגמריכ ביום הכיפורים שהוא פרו" משא.שבימים אלו איו פרוש ומובדל כלל מאכילה
 ).חוששין שמא ישכח ויאכל

 , כדי שיכס לשבת כשהוא תאוה,לא יאכל אדם בערבי שבתות וימים טובים מן המחה ולמעלה(ב , ברייתא צט 72
  רבי,תיא מפסיקין לשבתות דברי רבי יהודה(א , ודף ק, )רבי יוסי אומר אוכל והולך עד שתחשך, דברי רבי יהודה

  .)בהתחילו בהיתר איירי (אין ה"ד א ,ק 'תוס). לא זזו משם עד שקבעו הלכה כרבי יוסי... מר אין מפסיקין יוסי או
אם התחיל לאכול ולשתות מבעוד (ט "רעא ס' כדלעיל סי, והתחיל לאכול מבעוד יום, אלא דהתם מיירי בערב שבת

 שעה קודם"והתחיל לאכול בהיתר , שמותר לאכול רק עד תחלת שעה עשירית, והכא מיירי בערב פסח). יום
 ".עשירית

כמבואר , ובין לעין ערב פסח, )צריך להפסיק כשיגיע בין השמשות(כדלעיל שם , הלכה זו היא בין לעין ערב שבת 73
  .שמהם למדים לערב פסח, ועל זה מובאים המקורות לערב שבת. כאן

ף "ח והרי"ואיך שיהיה כיון שדברי ר(ומסיים שם , ק ג"רעא קוטרס אחרון ס' תבארו לעיל סי, מקורות אלו ועוד
 בודאי  ...ט"רצ' י סי"ש הב"ק כמ" וכן דעת מהרי...ג מפורשים לאסור בבין השמשות "ן וסמ"ן ור"והגאוים ורמב

  ). להקל גדם...שאין 
חשיכה  הואיל וספק חשיכה ספק איה ...מספק חשיכה לספק איה חשיכה קבעה שבת עצמה לקידוש  (ב ,כא ף"רי

משמע שמשעה שקידש היום שהוא משקיעת (ן במלחמות שם "ורמב, )ו מפה וקדישו ותיהדור לסעודתייכופריס
  .)החמה קובעת למעשר

 פורס מפה על , והוא בתוך הסעודה,מי שהיה אוכל בערב שבת וקדש עליו היום (ב"הי ט"פכ שבת 'הל ם"רמב
היה אוכל בשבת ויצא השבת והוא בתוך סעודתו . מזון ואחר כך מברך ברכת ה, וגומר סעודתו,השולחן ומקדש

  .)גומר סעודתו ווטל ידיו ומברך ברכת המזון
ם " ומסתמא הרמב,ף" אלא ודאי דזה איו מוכרח לגירסת הרי.שבת' ט מהל"עיין פרק כ(ובקוטרס אחרון שם 

אר פוסקים שכתבו סתם ם וש"והרמב ...  וגם המגיד משה לא הזכיר מחלוקת זו שבייהם.ף קאי"בשיטת הרי
  ). מסתמא תכווו גם כן ללשון הגמרא שממה העתיקו דבריהם,וקדש עליהם היום

י קולון " מהר...מפרש שמועה זו בספק חשכה  ף" שהרי,ט"]כ[ג במצות עשה סימן "כתב סמ (אבל ה"ד רצט 'סי י"ב
  ).ג"ף וסמ"פסק כדברי הרי) עף ב(ו "בשורש צ

 ).ט"רצ' י סי"ש הב"כמ, ק"עת מהריוכן ד(ובקוטרס אחרון שם 
, ומכל מקום אין לו להפסיק סעודתו לגמרי ולברך ברכת המזון(ט "רעא ס' שתבאר לעיל סי, כמו לעין ערב שבת 74

 רכת המזון ממה שיברך ב...יותר טוב שיקדש מיד (ב "ושם סי).  ויגמור סעודתו, אלא יקדש מיד,מטעם שיתבאר
  .ל שכן הוא גם בערב פסח" וקיי). יעשה כן יכס במחלוקות רבות מפי שאם,ר כךמיד ויקדש אח

 מכלל דאיהו לא מפליג בהפסקה בין ...מדלא הביא רב אלפס דברי רבי יוחן ורבי יוסי בר חיא (ב ' י סי"ש פ"רא
 ואם התחיל לאכול קודם שעה(טור ). להו פסיק כשמואל דפורס מפה ומקדש ובכו,פסח ובין שבתות וימים טובים



332 תעא- תנג–ד "הלכות פסח ח

  .76א"רע בסימן שנתבאר מטעם קידוש לאחר עד הפת לכסות השולחן על מפה יפרוס ואז

 ר כךואח ,הסעודה באמצע עומד שהוא כיון ,77עליו יברך ולא ,ראשון כוס על היום קידוש ויאמר
 צריך ,78ד"תע' בסי שיתבאר אלו מדינות מנהג ולפי (עליו יברך לא כן וגם שני כוס על ההגדה יאמר
  .)שם שיתבאר מטעם שני כוס על בין ראשון כוס על בין לברך

 הסעודה באמצע שהוא כיון 79המוציא לברך ין צריךוא ,עוני לחם על מצה אכילת על יברך כך ואחר
  :80א"רע' בסי זה כל שנתבאר מוכ ,מהאכילה כלל דעתו הסיח ולא

  שלוםבריד

 
אלא , פסק דאף בפסח אין צריך להפסיק בעקירת שולחן וברכת המזון רב אלפס ...ומשכה סעודתו עד הלילה ' י

אם התחיל לאכול קודם שעה (ג "ע ס"ושו, )ל"ש ז"א הרא" ולזה הסכים א.ג"כ בה" וכ...פורס מפה ומקדש 
ק "י ס"ח). 'א סעיף ו"ר סימן רעדיו כמו בשבתות ושאר ימים טובים שתבא, עשירית ומשכה סעודתו עד הלילה

 ).דהייו שפורס מפה ומקדש(יא 
אף על פי שבשאר ימים טובים יכול האדם להוסיף . לא ימהר להתחיל הקידוש קודם שיהיה ודאי חשיכה (ב סעיף 75

לפי שאכילת מצה הוקשה , מכל מקום בפסח איו יכול לעשות כן, מחול על הקודש לקדש ולאכול מבעוד יום
וכיון  .בלילה ממש, ובפסח אמר ואכלו את הבשר בלילה הזה, שאמר על מצות ומרורים יאכלוהו, פסחלאכילת 

בזמן , לכן גם כל הארבע כוסות שתקו חכמים איו אלא בלילה, שאכילת מצה שהיא מן התורה איו אלא בלילה
, וא אחד מן הארבע כוסותוכוס של קידוש ה. שכל מה שתקו חכמים כעין של תורה תקו, הראוי לאכילת מצה

 .)ולא במה שהוסיף מחול על הקודש, לפיכך צריך בלילה ממש
 כדי שתתראה הפת כאלו הובאה , יסירהר כך ואח,וצריך לפרוס מפה על השלחן לכסות הפת קודם שיקדש(י " ס76

 ).שעתה על השלחן לכבוד שבת שהזכיר בקידו
ואין מברכין עליו  (טור .)יל איסור השתיה לא הוי הפסקש בשבהקידו קודם שהוא הגפן פרי בורא (שם ש"רא 77

  .)א"דיו כמו בשבתות ושאר ימים טובים שתבאר סימן רע(ג "ע ס"ושו, )בורא פרי הגפן
 , אם כבר בירך על היין בסעודה זו,ואין צריך לברך בורא פרי הגפן על כוס של קידוש זה(א "רעא סי' וכדלעיל סי

 ). ברכההבאותשגם יין זה של קידוש פטר 
 ,חירות דרך לשתותם חכמים תקו אלו כוסות 'שד לפי .ורביעי שי כוס על גם לברך והגין אלו ובמדיות (ב סעיף 78

 צריך אלא ,אחת בברכה להפטר זה עם זה מצטרפין אין ולפיכך ,עצמה בפי ומצוה חירות הוא ואחד אחד וכל
  .)עצמו בפי ואחד אחד כל על לברך

שגם בליל סדר אין מברכים , הייו לשיטתם, שאיו מברך על היין, ע"ש והטור ושו"הובא לעיל מהראוהייו שמה ש
 הגפן פרי בבורא שפטר לפי ,שי כוס על הגפן פרי בורא לברך שלא והגין יש(א "וכדלקמן שם ס, על כל כוס

וסמן שם שהיא דעת , )שלישי סכו על שבירך במה שפטר לפי ,רביעי כוס על יברך לא וכן .ראשון כוס על שבירך
אין צריך לברך בורא פרי הגפן אלא על ( טורו ,) לברך כי אם על כוס ראשון ושלישישאין ראה (כד 'סי י"פש "הרא

 ע"ושו, )אבל על השי ועל הרביעי אין צריך לברך, כוס ראשון שהוא של קידוש ועל השלישי שהוא של ברכת המזון
שאין מברכין בורא פרי הגפן כי אם על כוס של קידוש ועל כוס של ברכת ... ך עליו שותה כוס שי ואין מבר (א"ס

  ).המזון
 .גם כאן יברך בין על כוס ראשון ובין על כוס שי, ב"כ למהגיו שתבאר לקמן שם ס"משא

 בברכת (ד"סק רעא 'סי ז"ט .)ק ד"א ס"ז לעיל סימן רע"כמסקת הט, המוציא... ולא יברך ברכת  (א"סקי י"ח 79
 .) וכיון דספק ברכות להקל ודאי לא יברך גם המוציא...המוציא מביא כאן הפלוגתא 

וספק ... ויש חולקין על זה  ...  צריך לברך המוציא על פת שיאכל אחר הקידוש,אם קידש על הכוס(  יאסעיף 80
 .וטעם שתי הדעות תבארו לעיל שם בארוכה). ברכות להקל



  

  ותהוספ
  א

   תערובות בצק חמץ בבצק מצה–תשובת רבינו 
, ועד האחרון אני בא.  לדינאפקא מינהלא נפניתי כעת בדבר שאין נ, 2מקומות'  הבית יוסף בג1וביאור

  .ומודיע נאמנה לשום עיונו בתוספת שבת כמדומה לי שהאריך בזה

והוי כלח , 3ד"שכ' ד סי"ש ביו"כמ, תליא בהא אם יש בילה, ואודות תערובת בצק חמץ בבצק מצה
ז "תמ' א סי"לפי מנהגינו שברמ, או אין בילה והוי כיבש ביבש דחוזר וניעור, בלח ואינו חוזר וניעור

  .4ד"ס

 אף שנאפה קודם וצה לומרור,  דאפילו פירור חוזר וניעור5)ט"סק(ו "תס' א סי"ש המג"אך לפי מ

______________ 
  ).א, 119 (189י "פ כת"והוגהה ע, ה' סי, ז"ו הוצאת זיטאמיר תרת רבי"דפסה לראשוה בשו 1

  :מהמשך הדברים ראה תוכן התשובה
ואפו מהם מצה קודם , ועשו מהם עיסה, בצק בשאר הקמחהותערבו פירורי , פל מים על מעט מהקמח ותחמץ

  :י- ט"תסו ס' ר סי"בשוע, שהובאו חלוקי הדעות בזה. הפסח
  .יא תערובת יבש ביבש שחוזר ויעור בפסחאם חוששים לומר שה) א(
  .אם חוששים לומר שהיא תערובת יבש בלח שאיה מתבטלת) ב(

ואף שיש סוברים . מכל מקום כשאפו קודם הפסח מתבטל, והוי כיבש ביבש, שאפילו להסוברים שאין בילה, ומשיב
במקום שמחת יום טוב אצל מכל מקום . ואיה מתבטלת אפילו כשאפו קודם הפסח, שהיא תערובת יבש בלח

  .ולא לחשוש לדעה זו, יש להקל, עיים
  .)76ראה שם הערה  (ר שם"וכן מסיק בשוע

*  
  .ראה לכאורה דמיירי כאן בתערובת בצק שלא תייבש עדיין, "תליא בהא אם יש בילה"ממה שכותב כאן 

ראה דמיירי הכא במים שפלו על מעט הקמח ותייבש , "ךחשש פירור המיפר"ואילו ממה שכתב שיש כאן 
  .י- ט"תסו ס' ר סי"א ובשוע"שבזה מיירי המ, וחוששים לפירורים שפרכו ועברו קבי הפה, וריקדוהו בפה

  .ואפשר דמיירי בשיהם

  .כה' ת הרב סי"לתוכה ראה שו
 .שהשואל העיר בהם, י"המקומות בב' לא תפרש כאן היכן הם ג 2
אם השאור של והוא הדין ... תן שאור מעיסה שלא הורמה חלתה לתוך עיסה שהורמה חלתה (א "ע שם סי"ובש 3

 שם ך"שבו ).ץ דאין בילה אלא ביין ושמן לבד" סימן קרומת הדשןבת (יג ק"ס שם ז"טוב). פטור והעיסה של חיוב
 וחלה אין ,יסה שלא הורמה חלתה ובשיעור חלה שיפריש אי אפשר שלא יהא בו מע,דיש בילה בדבר לח (יח ק"ס

 בתערובת משהו שאין הייו ,בילה שיש(ק ו בקוטרס אחרון "תצח ס' וכמבואר לקמן סי). לה שיעור מן התורה
  .)שתערב מהדבר משהו בו יהא שלא

או הוי , אי הוי כלח בלח שבללין יפה ואין חוזר ויעור בפסח, ובזה תלוי גם כאן בתערובת בצק חמץ בבצק מצה
 .כיבש ביבש שאיו בלל יפה וחוזר ויעור בפסח

 אסור ,מצה של אחרות בפרוסות תערב ר כךואח ,חשיבותו ותבטל הרבה ממו שחתך ככר (ב"סכ שם ר"ובשוע 4
 כיון .הפסח קודם ברוב האיסור תבטל שכבר פ"ואע  ...ואילך ו"ט מליל הפסח בתוך מהתערובת וליהות לאכול
 הוא הרי הפסח כשמגיע לפיכך .התערובת בתוך עצמו בפי עומד הוא אלא ההיתר בגוף לבל האיסור גוף שאין
 ,בללין שהן בלח לח בהיתר שתערב חמץ אבל ... חבפס עכשיו תערב כאלו ,התערובת כל את ואוסר ,ויעור חוזר

 ,כלל בעולם שאיו כמי הוא הרי ,בתוכו ותבטל ההיתר בגוף בלול האיסור שגוף כיון...  ' בסהפסח קודם ותבטל
 .)בפסח ויעור חוזר ואיו

אלא , "תערובת יבש ביבש"שלא זו בלבד שיש לו דין , )82; 78ולעיל שם הערות (י - ט"תסו ס' ר סי"ותבאר בשוע 5
 .אסר אף אם אפה קודם הפסחולכן ". תערובת יבש בלח"שיש לו גם דין , יתירה מזו
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  .ת"לא ידעתי מקום לספיקו דמעכ, 6וי כיבש ביבש דהבירא ליהדס, הפסח

 לאסור האפיה קודם פסח מחשש פירור יום טובאך באמת אני אינני מורה כן לעניים משום שמחת 
  .וטעמי ונמוקי לא עת האסף פה כי הדברים עתיקים וארוכים. 7המיפרך

  בשרו שאר נפשו אוהבשנותיו יאריך כנפש ' וה
  שיאור זלמן

______________ 
לדעה , מכל מקום אין אפייתו קודם הפסח מועלת, דאף אם טעם האיסור הוא דהוי יבש ביבש, מהלשון כאן ראה 6

  .זו
מועלת אפייתו , שלדעת הפוסקים שקמח בקמח הוא יבש ביבש, י"תסו ס' ובסי, ט"תג ס' ר סי"אמם תבאר בשוע

  .קודם הפסח להתירו באכילה
דקמח בקמח (ק ו "תג ס' ובסי, )קמח בקמח מקרי לח בלח(תל ' א בסי"לדעת המ, שקמח בקמח הוי לח בלחמה גם 

  .)מקרי לח בלח ואיו חוזר ויעור
 ).כדלעיל הערה הקודמת" (יבש בלח: "ל"ואולי צ

 יםחט לטחון או ,אחר קמח לקות מצוי שאיו ,הדחק בשעת דבריהם על לסמוך ויש(ר שם "וכן מסיק בשוע 7
 ).אחרים



  

  ב

  מצה שרויה –ו תשובת רבינ
אודות איסור , ובאתי בקצרה לאמר עם הספר,  ראיתי וקריתי, ואת כל אשר בה, ידיו הטהורות1גלילי

  .2בישול מצה שנתפררה

ואינו מן ,  המחמיר תבא עליו ברכהכל מקוםמ,  כי גם שאינו איסור גמור וברור מדינא,באמת
ליזהר מחשש איסור , א במלתאאלא טעמא רבא איכ, המתמיהין לאמר כי היא חומרא בלא טעם

, 6)ב"ס(וכן פסק הפרי חדש שם , 5א"תס' י סי"הובאו ב, 4 ורבינו ירוחם3ק"לפי דעת סמ, דאורייתא
______________ 

  ).א, קעה (1027; )ב, רלג (1017י "והוגהה על פי כת. ו' סי, ז"ת רביו הוצאת תר"דפסה בשו 1
  ".אם יש בזה חשש איסור חמץ, ידון בישול מצה שתפררה: "בשיהם מופיעה בראשה כותרת

  :תוכן התשובה שלפיו
להזהר , רב המגיד ממעזריטש ותלמידיואמם ההיגו ה. מותר לבשלה מעיקר הדין, מצה אפויה שחזר וטחה

  :ובא לבאר כאן טעם חומרה זו. מבישול מצה טחוה
ל שלא "וקיי. א אם יש לאסור אף בדיעבד"ומסתפק המ. ויש מתירין, יש פוסקים שאוסרים, קמח חטים שקלה) א(

  .להתיר בדיעבד אלא בהאה או להשהותו
ואם ידוע ששאר בה . ושמא לא קלה אותו קמח יפה, יפהשמא לא גבל , עיסה רכה אסור להוסיף בה קמח) ב(

  .ובין האּור, מאחר שהמצה מפסקת בין הקמח שלא גבל יפה, א אף בדיעבד"מחמיר המ, קמח שלא גבל יפה
. אף בלי הפסקת המצה בין הקמח והאּור, אסר בדיעבד, שלדעת הפוסקים האוסרים, א ראה"מדברי המ) ג(

  .ם האוסריםח פסק כדעת הפוסקי"והפר
, שלדעת הפוסקים האוסרים, א ראה"ומדברי המ. מ מחמיר"והרשד, ח עצמו מתיר כשהוא רק מעט קמח"הפר) ד(

  .אף במעט קמח אסר בדיעבד
  .וכל שכן בפסח שמחמירים. יש לצרף דעת שיהם לחומרא, כיון שהוא חשש דאורייתא) ה(
ל "ולפי ה, ורואים ששאר מעט קמח על המצה,  קשהבשים האחרוות תפשט המהג למהר מאד בלישת מצה) ו(

  .יש להחמיר בו אף בדיעבד אם תם במרק
הוא תלוי במחלוקת , ואם עושים קיידלאך. עיקר החשש דאורייתא הוא כשמפררים המצה לתוך המרק) ז(

  .הפוסקים לעין תערובת יבש בלח
  . שיסמוכושיש להם על מה, מכל מקום אין למחות בהמון עם המקילים) ח(
  .ביום טוב האחרון המיקל לא הפסיד) ט(
  .במי פירות אין להחמיר כלל כל הפסח) י(

  .כח' ת הרב סי"שוגם ראה תוכה ל
 מותר לבשל הקמח שלה ולעשות ממה כל מה ,אפויה שחזר וטחה(ג "תסג ס' ר סי"כמבואר בשוע, שמותר מדיא 2

  ).11הערה (ושם סמן , )שירצה
ובא לבאר כאן ). 26כדלקמן הערה (להזהר מבישול מצה טחוה , אמם ההיגו הרב המגיד ממעזריטש ותלמידיו

 .טעם חומרה זו
 ,ז"א בלע" לעשות ממו פפ,הגו העולם לאפות קמח סלת בתור לצורך התיוקות (רל 'ע רכב 'סי ק"סמ הגהת 3

 ומיהו קשה מהא דאמרין בפרק כל שעה לא .ן על הא דאמרין פרק כל שעה דאפוי איו בא לידי חימוץוסומכי
ש לא יערב קמח בתוך ופיר(לימחי איש קדרה בקמחא דאבישוא דילמא לא בשיל שפיר ואתי לידי חימוץ 

ן דילמא לא בשיל  הכי קאמר דחיישילו ואפי,) בתורה קמח קליות שאפרושפי(בקמחא דאבישוא ) התבשיל
  .)כראוי לפי שאין יכולין לעמוד על אפיית הקמח שיהא ,) שלא אפה הקמח בטוברושפי(שפיר 

הייו קימחא שתייבשה ויקלית (ה לא לימחי "ב ד, לט) ל"ק ה"לבעל הגהות סמ(ופירש יותר בתוספות רביו פרץ 
ועושים , שים שמשימין קמח בתור להתייבשומכאן יש לאסור ל. כשהיא לחה עושין אותה קלי בתור, בתור

 ).דדילמא לא בשיל שפיר ואתי לידי חימוץ, תבשיל לביהם קטים
 ת אסור לעשו, לעשות תבשיל לתיוקות,שמשימות קמח להתיבש בתורשים  (ד ,מו ה"ח ה תיב ירוחם רבו 4

רבא גופא  (ב ,מוהוא דאמרין ). 'ומההיא דלעיל דלא לימחי וכ'  כך דקדקו בתוס. דילמא לא בשיל שפיר,בפסח
 וליכא ,דהא לעיל אסרין (רבאה " שם ד'והקשו תוס .)קמחא דאבשוא(י שם "ופרש). מחי לה קידרא בחסיסי

דילמא לא , בקמחא דאבישא אמר מר זוטרא לא לימחי אייש קדרא(ב ,  והוא מדאמרין התם לט.)מאן דפליג
 .הייו אף בקמח קלוי, "קמחא דאבישא"שמה שאסרו בגמרא , רואים מדברי רביו ירוחם). בשיל שפיר
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  .ל שפירי דחיישינן שמא לא בש,בקמח שנקלה

 וזה בא מחמת שהיתה עיסה ,פייההאוהנה עינינו רואות בהרבה מצות שיש עליהם מעט קמח אחר 
 אבל ,9היינו המצות לחודייהו, 8ט דבדיעבד שרי"תנ' ז סוף סי"ש בט"ומ. 7הקשה ולא נילושה יפה יפ
  . אפילו בדיעבד10ג"תס' א סי"לשום במרק מסתפק המג

והכא לא שייך האי טעמא בקמח שעל , 11ואף דמסיק להחמיר משום הפסקת המצה בין הקמח והאור

  שלוםבריד

 
אבל רביו ירוחם כתב שים שמשימות קמח בתור להתיבש כדי לעשות תבשיל לתיוקות  (ם"הרמב כתב ה"ד 5

 .)ק" שהוא דעת סמ]קושטא['  וכן כתבו הגהות מיימון בפרק ה...אסור דילמא לא בשיל שפיר 
 דאף ,ק" וכן הגהות מיימויות בשם סמ,הביא בשם רביו ירוחם בשם התוספותי "אבל הב(ם "ה כתב הרמב"ד 6

  ).וכל שכן להחמיר באיסורא דאורייתא,  שהם רבים,ולהם שומעין, בקמח איכא למיחש דילמא לא בשיל שפיר
 שאם עבר ועשה ממו תבשיל יש להתירו ,ויש לסמוך על דבריהם בדיעבד (ב"ס תסג 'סי ר"ועולמעשה מסיק בש

 .פ באכילה אסור אף בדיעבד"הרי שעכ). האה או להשהותו עד לאחר הפסחב
, אמם כאן מיירי במצה דקה וקשה שלא ילושה יפה. כל האמור לעיל הוא בקמח שקלה ואחר כך בישלוהו 7

  .ושאר קמח מועט על המצה אחר האפייה
 , מאוד שתו בה מים יותר מן הראויאם העיסה היא רכה(ה "תט סכ' ר סי"וזאת לומד רביו מדין שהובא בשוע

 לפי שהקמח שמוסיפין יש לחוש בו שמא אין כולו ילוש ,אין להוסיף קמח לתוך הלישה כדי שתהא העיסה כראוי
 , ואפילו לאחר אפייה עודו בעין, אלא שאר ממו מעט קמח בעין בתוך העיסה,וגבל יפה עד שיהיה כולו בצק
  ). ויש לחוש שמא יבא לתוך התבשיל בפסח ויתחמץ... ושמא לא קלה אותו קמח יפה

  ... ולפעמים מוסיפים המים בקמח יותר מן הראוי,כשלשין עיסה בפסח למצות (קכד 'סיומקורו בתרומת הדשן 
לפי שהקמח שמוסיפים איו ילוש וגבל , שמעתי שאחד מהגדולים תן טעם לאיסור... להוסיף קמח כשאירע כך 

ויש לחוש ,  ושמא לא אפה אותו קמח יפה, לאחר אפייה עודו בעיןלוואפי, ין בתוך העיסה ושאר מעט בע,יפה
לפי  (ח ק"ס ז"ט וב.)לא יוסיף בה קמח, אם העיסה רכה (ו"ס ע"שו וכן פסק ב.)שמא יפול במרק בקערה ויתחמץ
 ,קמח איו ילוש יפהשאותו ה (טז ק"ס א"מ וב.)ה ושאר מעט בעין תוך העיס,שאותה הוספה איה ילושה יפה

  ). ויש לחוש שמא יפול במרק בקערה ויתחמץ, ושמא לא אפה אותו קמח יפה,ואחר אפיה עודו בעין
 יש להחמיר אפילו ,מצה שיודע שילוש בתוכה קמח(פסק לעיל שם , ואם יודע ששאר בה קמח שלא גבל יפה

 . שרויהומטעם זה יש להחמיר במצה). לחבדיעבד שעבר ותה לתוך דבר 
ובדיעבד שעבר והוסיף קמח  (ו" סכשם ר"בשועכן הוא ו).  דבדיעבד אין לאסור, שםרומת הדשןומשמע מת (ח ק"ס 8

 שלא יתחמץ ,אלא שלכתחלה יש ליזהר במצות הללו שלא יבאו לתוך דבר לח.  מותרת באכילה,בעיסה הרכה
  ).הקמח שבתוכן

 .דשן הוא רק לכתחלהשמה שאו חוששים להלכה של התרומת ה, יוצא אם כן
  .ז שם בדיעבד"שדוקא בזה מתיר הט, שלא שמו אותן במרק 9

. ז יודה לו"גם הטאפשר ש, א גם בדיעבד"שבזה אוסר המ, ששאר בה קמח שלא גבל יפהבודאי ומכל שכן אם ידוע 
  .מצות הרבה שמצוי בהם קמח מעט ראה לעין אחר האפייהבשעייו רואות , וכן הוא כן במצות אלו

 לעין מצה שילוש בה קמח ופקא מיה... ע אם תוהו בדיעבד במאכל אם אוסרין מפי חששא זו "וצ (ד ק"ס 10
  .)ש"יי תוהו לרוטב עואחר כך, ט"ת'  סיףש סו" כמ,ואפה

 ).לח יש להחמיר אפילו בדיעבד שעבר ותה לתוך דבר ,אבל מצה שיודע שילוש בתוכה קמח ( שםר"בשוען פסק וכ
 מפסקת בין הקמח ה מאחר שהמצ, דבמצה יש להחמיר, ראה ליומכל מקום(מסיק , א"אחרי שמסתפק שם המ 11

  ).רוהאּו
ובמקום שאין הפסק .  יש להחמיר אף בדיעבדרבמקום שיש הפסק בין המצה לאּו, שלפי מסקתו, ראה מדבריו

  .אין להחמיר בדיעבד, בייהם
, רק מה שאו רואים ששאר קמח מעט על גבי המצה,  קמח בתוך המצהאין טעם לחשוש ששאר, וכאן בידון דידן

  .להקל בדיעבד, א"אם כן לכאורה יודה בזה המ
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 הפרי חדש שפסק  אבל לפי דעת.14א" שם במג13ם" והרמב12י" היינו לפי דעת רש.גבי המצה
  .בקמח שעל גבי המצה נמי איכא למיחש אפילו בדיעבד, 15ק ורבינו ירוחם"כסמ

 דלא 16ם"וחולק על הרשד,  לחלק בין קמח הרבה למעט שעל פני העוגהבירא ליהאף שהפרי חדש סו
 בירא ליהא לא ס" דהא גם המג.א עליו ברכהם תב" פשיטא שהמחמיר כהרשד.סבירא ליה חילוק זה

אבל לכתחלה מודה דאסור אפילו בקמח מעט שבמצה ליתן , דלא נסתפק אלא בדיעבד, החילוק ז
  .ק ורבינו ירוחם"לפי דעת סמ, במרק

  .18ם"י והרמב"הוא לפי דעת רש',  ועוד דהא נקלה כו17ט"תנ' א סוף סי"ש המג"ומ

______________ 
שם ' והקשו התוס).  קמחא דאבשוא,בחסיסי(י שם "ופירש). רבא גופא מחי לה קידרא בחסיסי( ב ,מדאמרין  12
לא לימחי אייש אמר מר זוטרא (ב , ם לט והוא כדאמרין ש.)דהא לעיל אסרין וליכא מאן דפליג(ה רבא "ד

 .י מתיר בקמח שקלה"יוצא אם כן שרש). דילמא לא בשיל שפיר, בקמחא דאבישא קדרא
הוא " הקמח הקלוי"ו. היא מצה אפויה שחזר וטחה" הפת ".) הקמח הקלויהפת ואתמבשלין את  (ג"ה ה"פ 13

  .הקמח שקלה
 לפי שחום האור שולט בו יותר ממה ששולט ,ירין לבשל קמח הקלויויש מת(ב "תסג ס' ר סי"בשוע' והיא הדעה הב

  ).בהחטים
י מתיר " דהא רש,ע אם תוהו בדיעבד במאכל אם אוסרין מפי חששא זו"וצ(שכתב כן בספיקו שבתחלת דבריו  14

  ). לעין מצה שילוש בה קמח ואפהפקא מיה ו.ם"י בשם הרמב"כ הב" וכ, לכתחלהלואפי
והספק שלו הוא רק אם אפשר לסמוך . בודאי אסור אף בדיעבד, ק ורביו ירוחם"שלדעת הגהות הסמ, ראה מדבריו

  .ם המתירים"י ורמב"בדיעבד על דעת רש
*  

 .ולא חיישין שמא לא קלה יפה, דקמח הקלוי מותר לבשל ,א"ם שם במג"י והרמב"לפי דעת רש: 1027י "בכת
 ).6הערה (כדלעיל  15
  וחציה לשים אותה במים, קמחחת לוקחים מדה א, בזה הדרךםהיופקאש שעושי (כו 'סי ח"אומ "ת מהרשד"בשו 16

 ושמה אותה על העשת של ,תעשת ברזל על האח מבוער'  ולפי... שמה בכל פעם , ומהקמח אשר שארה במדה...
 הייו קמח ,שר לומר כי אפילו לדעת האוסריםאפ...  האמת כי ראה בעיי כי שומר פשו ירחק מהם ...ברזל 

 אבל כאן , כי בלי ספק אי אפשר לייבש כל כך הקמח כשהוא מקובץ שם בקדרה,שמשימים בקדרה אחת לייבש
 ם מכל מקו,י שהאמת כמו שאמרתי ששומר פשו ירחק מהם"אעפ ...  במהרה הוא מתייבש וקלה,שהוא שטוח
  ). על מה שיסמוכוםודאי שיש לה

 , וברגע אחד אפת העוגה, ואיו אלא פורתא,הכא שהקמח הוי על פי העוגה(ב "תסא ס' ח סי" על זה בפרוכתב
 וכתב דשומר פשו ירחק ,ו שמגמגם בדבר"ח סימן כ"ם חלק או" ולאפוקי מרשד.פשיטא לי דמותר לכולי עלמא

 ).ממו
 , אין איסור להוסיף קמח,וד עיסה קשה לעשות עי אפשר שאם א]ל"של תרומת הדשן ה [ומשמע מדבריו(ק טז "ס 17

 ,ר ועוד דהא הקמח קלה באּו...ואי משום שלועסו אין מתחמץ תכף , רק ישמור המצות שלא ליתן אותם לדבר לח
  ).ג"ג ס"תס' ש סי"כמ

מאחר , ראה לי דבמצה יש להחמיר(ק ד "תסג ס' א סי"איך יתאים זה עם האמור במ, וכבר הקשו המפרשים
ומחצית , )משמע אף דיעבד... ' ד] ק"ס[ג "תס' ובסי(ראה פרי מגדים שם ). בין הקמח והאּורשהמצה מפסקת 

תס ' ושערי תשובה סי, )פ יש להקל"מכל מקום בלעיסה עכ, ג או מחמירים"אף על גב דשם בסימן תס(השקל שם 
  ). באור שהרי שם כתב שהקמח קלה,ו משמע דלא ברירה ליה"ק י"ט ס"ת' ואמם לעיל סי(ק י "ס

ע אם תוהו בדיעבד "וצ(תסג ' כפי שכתב בתחלת דבריו בסי, א"סבור המ' תט הי' שבסי, ועל זה מפרש רביו כאן
 לעין פקא מיה ו,ם"י בשם הרמב"כ הב" וכ, לכתחלהלוי מתיר אפי" דהא רש,במאכל אם אוסרין מפי חששא זו
א רצה לצרף להיתר "והייו שהמ, )ש"ייתוהו לרוטב ע ר כךט ואח"ת' סי' ש סו"מצה שילוש בה קמח ואפה כמ

  .ם"י והרמב"את דעת רש
ואם כן אין לצרף להיתר את ). ומכל מקום ראה דבמצה יש להחמיר(תסג לחומרא ' אמם בסוף דבריו מסיק בסי

  .תט' א בסי"ש המ"מ
 .שאוסרים בקמח קלוי, םק ורביו ירוח"ואילו או מחמירים לחוש לדעת הגהות סמ. שמתירים בקמח קלוי 18
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טעמים '  כיון שהקולות הן מבכל מקוםמ. 19א ובין להפרי חדש יש להקל"ואף שבין להמג
  .21וכל שכן בפסח, 20ב"רמ' ך סי"ש הש"כמ,  בדאורייתאותאינן מצטרפ, קיםחלו

מכל מקום כיון שעינינו רואות , 22א והפרי חדש מיירי בקמח ממש שמערבים בידים"ואף דהמג
  .23אי אפשר להכחיש החושו, מצות הרבה שמצוי בהם קמח מעט נראה לעין אחר האפייהב

 אלא בעיסה קשה שלא נילושה ,ם שזה אינו מצוי כללהיינו משו, 24ומה שלא הזכירו זה הפוסקים
עד שמקרוב זה . 25 ובדורות הראשונים היו שוהין הרבה בלישה וגלגול עד שהיה נילוש יפה.יפה

ואין לשין , 27למהר מאד מאד בלישה, 26עשרים שנה או יותר נתפשטה זהירות זו בישראל קדושים

______________ 
, ל"א מטעם דבקמח שעל גבי המצה למעלה לא חיישין שמא לא קלה יפה כ"להמ: וסף כאן, 1027י "בכת 19

 .ח משום דבקמח מעט לא חיישין שמא לא קלה יפה"ולהפר
 כיון שאין ,אלמא אי הוי דאורייתא לא הוי שרי (הרב עוד וכתב ה"ד והיתר איסור הוראות בההגת הפלפול בסוף 20

 אלא כל אחד יש ,חתאם אין הרבים מסכימים מדעת א (ז אות הוראות בההגת ובקיצור ,)חדמסכימים מטעם א
  .) אין לסמוך עליהם להתיר באיסור תורה, והם מסכימים לעין הדין,לו טעם בפי עצמו

אין זה , ן בשומר חםם מיקל כא"והרמב, ם שם"אף שזהו דעת הרמב (ו ק"ס תמ 'סיקוטרס אחרון הובא גם ב
  .)כמבואר בכללי ההוראה, כלום באיסורי תורה

  ).ש בכללי ההוראה" כמ,האי טעמא לא מהי להקל בדאורייתא(ה ואף לפי "ק לו ד"כד ס' ד סי"ר יו"ובשוע
 .פז 'וסי לז 'סי וההוראה הפוסקים כלליוראה 

  ).34הערה (וכדלקמן , שמחמירים בו יותר משאר איסורים 21
, )לח יש להחמיר אפילו בדיעבד שעבר ותה לתוך דבר ,מצה שיודע שילוש בתוכה קמח(ר שם "כמבואר בשוע 22

 .כשיודע בודאי שעירב בה קמח, מ"ח והרשד"וכן מיירי הפר. דהייו דוקא שיודע ששאר בה קמח שלא גבל יפה
 .ח"א והפר"לפי חומרות המ, ואם כן אפשר שגם בזה יש להחמיר אף בדיעבד 23
 מותר לבשל הקמח שלה ולעשות ממה ,אבל מצה אפויה שחזר וטחה(ג "תסג ס' כדלעיל סי, שהתירוהו בפשיטות 24

  ).כל מה שירצה
אחר . אלא שהיו עושים אותן בלילה רכה כעובי אצבע, והייו שכבר בזמן הראשוים התקיו לעשות מצות דקות 25

 הוצרכו לשהות הרבה בלישה, וכיון שהמצה היתה דקה וקשה, לעשות מצות קשות כשלוכך ההיגו בכמה קהלות 
 ).64ושם הערה , י"תס ס' ר סי"ראה בכל זה בשוע(כמבואר כאן , וגלגול עד שהיה ילוש יפה

, המגיד ממעזריטש ותלמידיוהתחילו אצל הרב , )ולהחמיר במצה שרויה, למהר מאד בלישה(שתי חומרות אלו  26
דרכם ' וכך הי (י 'ע יב .)י.( תורה יגדיל קובץב ,מוויטבסק ד"בהראון החסיד רבי יצחק אייזיק הג תשובתכמובא ב

  .)שהיו זהרים מלאכול מאכלי מצה טחוה קיידלאך, של רבותיו במעזריטש
, )כ"בחג השבועות תק, ת הבעל שם טובאחרי הסתלקו(כ "תקופת שיאותו של הרב המגיד התחילה בשלהי שת תק

  ).ג"ט כסלו תקל"עד להסתלקותו בי(ג "ומשכה עד תחלת שת תקל
ת תקי תחלת שכתבה לפ ויו שהתשובה שלפה, )37ראה לקמן הערה (ב "והייאחרי , או יותר, כעשרים ש

  .בתקופת המגיד במעזריטש ההיגו שלא לאכול מצה שרויהובה מספר אשר . התחלת מהג שתי חומרות אלו
*  

מטעם אחר יש להחמיר לבעל פש שלא לעשות תבשיל ממצות  (א ק"ס תח 'סי השקל במחצית גם הובאה זו חומרה
לכן אין מזחיחים למאן דוהג .  ..דלפעמים אין כל הקמח ילש ומתגבל ושאר מעט קמח על גבי עיסה, בפסח

  .)ו"פטר בשת תקס( באותה תקופה שחי, )חומרא זו
שיש אשי מעשה שמחמירין על עצמם ואין אוכלים שום מצה שרויה או (ק י "י תס ס"וכן בשערי תשובה סוס

שחי , )או הבישול'  השריל ידי ויתחמץ עכשיו ע, שחוששין שמא שאר בה מעט קמח שלא ילוש,מבושלת במים
  ).ג"פטר בשת תקפ(באותה תקופה 

מצה אפויה ג התיר בפשיטות לבשל "תסג ס' שבסי, כמובא לעיל, ר"לא הובאה חומרה זו בשוע, רות זאתאמם למ
  .שחזר וטחה

רק מה שהובא , והייו כיון שבשלחן ערוך לא הביא רביו חומרות והידורים שהוהגו על ידי המגיד ותלמידיו
  .ר הדברים בתשובה שלפיוביא, אמם כששאלוהו לטעם החומרה והמהג הזה. בפוסקים שקדמוהו
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  .28 כנראה בחוש למדקדקים באמת,ולכן נמצא קמח מעט במצות של עיסה קשה, יפה יפה

כשמפררים את המצה לתוך המרק , והנה משהו קמח בעין שעל פני המצה למעלה שמתחמץ במרק
אבל במצה טחונה שעושים . כי אין כאן תערובות כלל, יש בזה חשש איסור דאורייתא, 29כנהוג בשבת
 32ד"ק' ד סי" הפוסקים ביומחלוקת, ותלוי באשלי רברבי, 31 יש לדון בזה דין תערובות30ממנה עגולים

  שלוםבריד

 
א "וגד תקה זו יצאו אז הגר, שהתקין המגיד ממעזריטש ותלמידיו, וכך הוא גם בתקת הסכיים המלוטשים

  .ה"ד ברוסיא הצארית פ"כמובא כל זאת בתולדות חב, "ש"משום הרחקה לא "–וחבריו 
וכששאלוהו לטעם ). ק ג"טרס אחרון שם סוקו, ק ג"ב ס"יח ס' סי(ר "לא הובאה תקה זו בשוע, אמם למרות זאת

  ).ז' ת סי"שו(ביאר הדברים בתשובתו , התקה
, וכל זמן שעוסקין בבצק אפילו כל היום כולו איו בא לידי חימוץ(ט "תט ס' ר סי"שאף שתבאר להיתר בשוע 27

  ).ואם היחוהו בלא עסק כדי הילוך מיל הרי זה חמץ
לאחר שתחמם על ידי (א "וכמבואר שם סי, ה ייחוהו מעט בלא עסקמכל מקום חוששים שאחר שהתחילו בליש

  ). אם ייחוהו בלא עסק מיד יחמיץ,עסק הידים
יש להזהר לכתחלה (ט "וכדלעיל שם ס, שלא היו מחזיקים החום זמן רב מדאי, ובפרט בתורים של הימים ההם

וגם מתחלה . כדי שיוכלו לאפות מיד,ורשלא להתחיל להעריך המצות ולרדדן עד שיתחילו לגרוף הגחלים מן הת 
 בכדי שמיד אחר הלישה יוכלו לגרוף התור ולהתחיל ,לא יתחילו ללוש העיסה עד זמן מה אחר שהוסק התור

 .אם לא על ידי שממהרים מאד בלישה, וקשה מאד ליזהר בכל זה).  מידלהעריך המצות ולאפותן
ולמהר , להרבות באשים העוסקים בלישה ואפיה,  המצהבמאפיות, ובאמת מתאמצים בזמיו בכמה אופים 28

שלא , ובאופן שילושו אותה יפה יפה, )עד שמתחלת הלישה עד סוף אפייתה ישהה פחות מהילוך מיל(מאד בלישה 
  .ליזהר ביותר מצה שרויה, אך מכל מקום שאר מהג וחומרה זו. ישאר קמח במצות

*  
ראה דאף (ק י "תס ס' מטעם המבואר בשערי תשובה סי,  כאןכזכר, עיקר תחלת החומרה היתה על הבישול

 , אם ותן מיד לתוך פיו,במים או במשקה'  להחמיר שלא לטבל מצה אפויין צריך א,המחמיר מהאי טעמא
  ).דפשיטא דאין בזה שיעור להחמיץ כלל

 'שרוי ממצה ביותר זהרין (עורך שלחןפיסקה  ,ומהגים טעמים לקוטיכמבואר ב, שוב ההיגו לאסור כל סוג שרויה
 קודם .מים עליהם יפלו שמא ,מכוסות השולחן שעל המצות ולכן ).ס"סוסת ת"שע וראה .ו"ס ז"אדה ת"שו ראה(

 למים .מצה פירורי בכלי יהיו שלא בודקין ,קערה או לכוס ,בהם מעורבים שמים משקין או ,מים ששופכין
  ).)לשרות שמהדרין ,רון של פסחאח כ"משא ,הפסח ימי 'ז כל וכן( .שפתיו על ידיו להעביר אין ואחרוים אמצעים

 אין ,'והמדקדקין בזהירות ממצה שרוי(ויטבול בחרוסת תבאר שם פיסקה , וגם לעין טבילת הכורך בחרוסת
ותבאר ). וכן הוא מהג בית הרב.  ומערין אותה אחר כך ממה, ורק ותין מעט חרוסת יבשה על החזרת,טובלין

  ).תתא הערה(שם 
  . שיש לחך גם את הקטים בזהירות זו,258 הערה 111' ג ע"ח ח"תורת מחם התוועדויות תשמתבאר בו

 .ואילך מג 'ע ,יסן ,ד"חב מהגי אוצר. תמד ואילך' ב ע"מהג אבותיו בידיו ח. 85' ו יד ע" יגדיל תורה ירותוראה
פ שאין בישול אחר בישול בדבר "יש מי שאומר שאע(ת מתי יש בזה משום בישול בשב, ב"סי שיח 'סי ר"שוע ראה 29

 שהאפוי או הצלוי אם תו אפילו בעודו רותח בתוך כלי ראשון , מכל מקום יש בישול אחר אפייה או צלייה,יבש
 ולכן צריך ליזהר . גם בכלי שי יש להחמיר מדברי סופרים כמו שתבאר למעלהי זה ולפ.שהיד סולדת בו חייב

 והגו ליזהר ...אבל יש מתירין  ...  אפילו בקערה שהיא כלי שי כל זמן שהיד סולדת בו,פוייהשלא ליתן פת א
  .)לכתחלה

 .שאין היד סולדת בו, דהייו בכלי שלישי, וכאן מיירי באופן המותר
  ).קיידלאך(כופתאות  30
ואם כן אין . סר במשהומשהו קמח שלא אפה כראוי או, אם בישלו את הקיידלאך בתוך הפסח, ואף שבכל אופן 31

  .תלוי זה בדין תערובת יבש בלח
חשש איסור  ... מחשש איסור דאורייתא"מכל מקום מה שחוששים כאן לקמח שלא קלה יפה הוא רק מטעם 

כ איסור "משא. ואילו איסור משהו בפסח הוא רק מדברי סופרים, )כמובא לעיל כמה פעמים" (דאורייתא
  .)5 הערה ח 'ע ב"ח המלך שלחןראה (א התערובת יבש בלח הוא מדאוריית
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  .ומגודל טרדתי לא אוכל להאריך בזה. 33ש בפרי חדש"ייגבי תערובת יבש בלח ע

י "ד רש"והעיקר ע, כיון שיש להם על מה שיסמוכו, אין למחות בהמון עם המקיליםכל מקום ומ
ם "פשיטא שיש להחמיר כהרשד,  להחמיר כל החומרות בפסח34ל"ש האריז"אבל לפי מ. ם"והרמב
  .פרי חדששב

  .35לא הפסידיום טוב האחרון המיקל משום שמחת יום טוב  בכל מקוםומ

 .36ובמי פירות פשיטא דאין להחמיר כלל כל הפסח
  שלוםבריד

 
 ג ק"ס ך"ש .)אבל בשאר איסורין אין לחוש, ודוקא בשרץ יש לחוש אם שאר שם שלא יוכל להוציאו (א"ס א"רמ 32

ל בכל דוכתא דאזלין בתר " דהא קי, דהוי ממש כיבש ביבש, איו יכול לסו...דבטל ברוב כיון שאיו מכירו (
  .א ק"ס ז"הט על הכסף ובקודת ,)פשר לסו בטל אלמא כל שאי א...רובא 
 אלא ,כ כאן דיכר" משא, דכל ביטול הוא מצד שאיו יכר,אין כאן לח בלח ולא יבש ביבש( א ק"סז שם "ואילו בט

 , דלא מהי ששים אלא אם עשה האיסור לח וימוח לגמרי, ממילא לא מהי כאן אפילו ששים,דאי אפשר לבררו
  ). ולא תבטל כלל לא בששים בתורת לח בלח ולא ביבש ביבש,יסור לא עקר ממוכ כאן דשם א"משא

ואין בטלים  ... שיש לחוש על הקמח שתייבש שמא פרך ועשה ממו פירורין דקים(ט "תסו ס' ר סי"הובא בשוע
 ,ובלל יפה לפי שהוא ימוח ומתפשט , שהרי הקמח דיו כלח. לפי שזהו דומה לתערובת יבש בלח,בתוכה בששים

 , ולכך איו בלל בתוך הקמח, לפי שהוא גוש אחד ואיו ימוח ומתפשט, דיו כיבש,והפירור אף שהוא דק כקמח
' ד סי"ביו( לדברי האומרים  ... ולפיכך איו מתבטל שם, ואין זה קרא תערובת,אלא הוא עומד שם בפי עצמו

 , כגון פירור שפל לתוך רוטב עבה שאי אפשר לסה,שהיבש שתערב בלח בעין שאי אפשר להסירו משם) ד"ק
 אף שאין בללין זה בזה אלא הוא עומד ,להפריד הפירור מהרוטבלאדם  דכיון שאי אפשר .'הרי הוא מתבטל בס

  ). הרי זה קרא תערובת,בפי עצמו בתוך הרוטב
 לכך איו , ואין בללין זה בזה,שויש הפרש בין זה לזה שזה לח וזה יב (טו ק"סתמב ' סיקוטרס אחרון ומסיק ב

 .ד"ק' ד סי"ז ביו"לדעת הט, ]ש"יים ע"א עם הרמב"ו שחלקו בזה הרשב"קט' ד סי"י ביו"ועיין בב[ מתבטל בתוכו
  .ושם סמן). ז"ק "ה ס"ח ומחת יעקב כלל פ"והסכימו עמו המחת כהן ופר

 על ידי אף אם אין האיסור יכר כלל אפילו , שגם יבש בלח איו מתבטל לעולםיש לומר(יח ' ת רביו סי"ובשו
  ).ד"ק' ז ופרי חדש סי" הט... משמוש ידים

 ).5-6והערות  (א הוספה עילוראה גם ל
 ). של איסורשהרי על ידי מישוש בידים בתבשיל ירגיש בממשו', איסור היכר אין לו ביטול כו (ג ק"ס 33
ויחמיר בו בכל החומרות שמחמירים , והשומר פסח מחמץ כהלכתו( ד אות ג"פ יסן מסכת חסידים משת 34

ל כתב הזהר ממשהו חמץ בפסח מובטח "י ז"האר (תמז י"רס היטב באר ).יועיל לפשו מאד כל השה, המחמירים
עשרה דברים המקדשין (אשר ' ושל ר, א"ושל תקמ, ש מרשקוב"ל של הר" סדור האריז.)לו שלא יחטא כל השה

ל "י ז"כתב הרב האר(ובסדור קול יעקב ). בכל פרטי החומרות הזכרות בפוסקים, לאדם שיזהר מחמץ ממשהו
 חבלים ראהו). שיזהר האדם בחמץ במשהו בכל החומרות והוא אחד מעשרה דברים המביאים לידי קדושה

  .ו' ל סי" הרב זת"ש בשם שו"ה ומ" דיח 'סי ח"או ב" חבעימים
 ולעבור עליו בבל ,כיון שהחמירה בו תורה לעוש כרת(א "תמז ס' ר סי"כמובא בשוע, וגם בהלכה החמירו בו ביותר

 שאוסר , לפיכך החמירו בו חכמים, ובי אדם מחמת שהן רגילין בו כל השה הן קרובין לשכחה,יראה ובל ימצא
  ).תערובתו במשהו

, ו"תמז סל' ראה לעיל סי(להקל באחרון של פסח בכמה חומרות של חשש חמץ , ר"כמבואר בכמה מקומות בשוע 35
  ).והערה רג, ל"תעה ס' לקמן סי. והערה רסח

 שמהדריןכ אחרון של פסח "משא (שם ומהגים טעמי לקוטיכמבואר ב,  פסחשל באחרון לשרותלהדר ו ד"חב ומהג
 ר"אדמו שאביו ראה ר"אדמו ח"מו ק"כ( 146 'ע ה"ח מחם תורת, ב"תשי פ"אחש בשיחת ותבאר .)לשרות

 אצל ז"ועד, ש"מהר ר"אדמו אצל זו ההגה ראה ע" ר"ואדמו, פסח של באחרון 'שרוי אוכל 'הי ע" )ב"מהורש(
 באכילת מהדר 'הי, פסח של באחרון 'שרוי לאכול שמותר מרבותיו ששמע וכיון .ז"שלפ בדורות שיאיו רבותיו
  ).דרבותיו 'מפומי ופיק הואיל – פסח של באחרון 'שרוי

  ). הואיל ופיק מפומיה דרב כהא,רב אחא בריה דרבא מהדר אתרי וחד(ב , והייו כדאמרין בסוכה לב
 .ס 'ע ב"ח המלך שלחן .30 'ע כב לקוטי שיחות וראה



341 תעא- תנג–ד "הלכות פסח ח

  הב נפשווהיה זה שלום מאדון השלום כנפש או
 37י" ברוך ר"רשיאור זלמן במוה

  שלוםבריד

 
 לטבל בתוך ... להחמיר ין צריך א, דאף המחמיר מהאי טעמא,פ ראה"ועכ(ק י "תס ס' וכן הוא בשערי תשובה סי 36

  ).2ראה לעיל הערה (ואפשר דמיירי הכא שבישלו במי פירות ). יין שהוא מי פירות
 .ט 'ע ב"ח המלך שלחן .ו- מה 'ע שם ד"חב מהגי אוצר ראהו

, ביו של רביוא, והייו שכתבה אחרי פטירת רבי ברוך". ה"ה ברוך זלה"שיאור זלמן במו"ר דפס "בדפוסי שוע 37
  ).9-10' ר הזקן ע"ראה מבוא לאגרות קודש אדמו(ב "תשרי תק' בח

י כתבי היד היאור זלמן במוהר: "ל" אבל בשש" י ח". י"ר ברוךכתבה לפו שוהיי 'ראה שהוא . ב"תשרי תקו
 ).26הערה (כדלעיל , הכון


