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 נשיירא והיוצא המארש רג אמר ו׳) (דף שם .ונו׳ בשיירא והיוצא נים המפרש יט

 רנא ואמר לנער זקוק יום שלשים חוך לנער זקוק אין יום שלשים קודם
 דעחו אנל לסזור דעתו שאין אלא אמרן לא לנער זקוק אין יום שלשים קודם דאמרה הא

ם אפילו להזור ד  ניסו את העושה רנא דאמר לעעמיה רנא ואזדא לנער זקוק יום שלשים ^
 ופירש .ונהלכוס עמרא כדאיתא ונו׳ אוצר
 דעתו פי׳ וכן הפסח קודם לחזור דעחו רניגו

 דעהו אם כ״ש ונודאי הפסח קודם לפמתו
 נדיקה שצריך הפסח תוך לפגות או לחזור

 לכשיחזור אומרים אין הפסח לקודם דעתו שאפילו
 נדיקה צריך מעתה אלא ינער לכשיפגה או

:רנינו שהזכיר מהעעם
ג ״  עשר נלילי־ארנעה אדם כשבודק א פ

י״א:) (פסחים . וכו׳
 ואין שש נתחלת ושורפין פ״א כהנחיה משנה
 רנינו: כמ״ש מקדים להקדים רצה שאם ספק

. י״ד נליל שמניח החמץ ב כו׳  י׳:) (דף ו
 שמשייר ומה פ״נ כהנחיה משנה
: נצנעה יניחנו כו׳ ו

ל ג .וכו׳ נודקין נשנת להיות עשר ארנעה ח
 החכרת ככרייחא לפסוק רנינו דעת

 נשכת להיות שחל י״ד דחניא פ״ק י׳׳ג) (דף
 תרומות ושורפין השנת מלפני הכל את מנערין
 הפהורות מן ומשיירין ועהורוח תלויות ממאות

 שעות ארנע עד לאכול כדי סעודות שתי מזון
 לא אמרו וכו׳ נרהוחא איש אליעזר ר׳ דנרי

א. הלכה עדשקנעו משם זזו ר״  רנינו ומפרש נ
 קאי ועלייהו נכלל החולין אף הכל את מנערין
 למימר ליה הוה נלכד אתרומות דאי ונודאי

 תלויות תרומות שורפין נשנת להיות שחל י״ד
 חולין הכל האי ודאי אלא וכו׳ ומהומת ממאות
 מ״ס) (דף עוכרין דאלו מחניחין וסתם קאמר

 את מנערין נשכת להיות שחל עשר ארנעה
 התם חכמים דפליגי ואע״ג השנת מלפני הכל

 וכנרייתא הכין דסתמא כיון נזמנה כאומרים
 שיור ודין הכין. קיי״ל f כר" הלכה שקנעו אמרו
 שלא הוא פשוש סעודות פתי החולין מן מזון

 אע״ג המהורות מן משיירין ור״א'קאמר יתענו
 החולין מן וכ״ש יממאו שמא למיחש דאיכא

הרנה פסקו וכן רנינו דעת זה ,דמשיירין

ק מ  שהמפתח מפני נו ליכנם מעוכנ והשוכר נידו ומפתח כדיקה שעת שהגיע כיון לנ
 מיהו עיקר נראה ההוס׳ פי׳ ומ״מ המפרשים. נשם ה״ה כתנ זה ופי׳ משכיר של נידו

 לבודקו הנפקד חייב אינו אחר אדם אצל ביתו מפסח אדם הפקיד אם פירושם לפי אפילו
.־ז״ל כתבו וכן ולקנוחו בבית להחזיק כשרוצה דוקא אלא

אוצר. ביתו העושה וכן וכו׳ ביס המפרש יט
 היא רחוקה חששא דהא חימא

 ויכלה הפסח ערב אוצרו יפנה שמא שנאמר
.לבער פנאי לו יהיה ולא השמשות בין מלפנותו

 שם וישאר לפנותו יכלה לא דשמא לומר ואפשר
 ידע דלא וכיון טפחים מג׳ בפחות מכוסה חמן

:להוציאו ■לבו אל יהן לא חמן שם שיש בבירור
ג ״ ן ד פ י  תרומה של רבות ככרות לו ה

כו׳. שבח ערב לשרפה וצריך ו
תימה

ט עושה.  שלשיים תוך בשיירא והיוצא בים **המפרש י
 . לבדוק צריך אינו יום שלשים קודם .לבדוק זקוק יום
 כך ואחר לבדוק צריך הפסח קודם לחזור דעתו ואם
 לו יהיה ולא השמשות בין הפסח ערב יחזור שמא יצא

 .לבדוק צריך אין ״ לחזור דעתו אין ואם לבער. פנאי
 לבדוק זקוק יום שלשים תוך .אוצר ביתו העושה וכן

 אם יום שלשים קודם .לתוכו אוצרו כונס כך ואחר
לפנותו דעתו אין ואם .אוצר עושהו כך ואחר לבדוק צריך הפםח קודם לפנותו דעתו

: לבדוק צריך אינו הפםח קודם

ק ר שי פ לי ש

מ א ד ו ב ש  ומן החורים מן החמץ את מוציא עשר ארבעה בלילי ומחפש ^אדם כ
 שעה תחלת עד אחד במקום ומניחו הכל ומקבץ הזויות ומן המחבואות

 שמניח החמץ ב מבערו: עשר ארבעה בלילי לבערו רצה ואם ומבערו. ביום ששית
 מפוזר מניחו אינו שעות ארבע עד למחר ממנו שיאכל [א] כדי עשר ארבעה בלילי

 בו נזהר לא שאם .בו ויזהר ידוע בזוית או בכלי מצניעו אלא מקום בכל ומפורד
 אחרת פעם ולבדוק אחריו לחפש צריך חםר ומצאו
 להיות עשר ארבעה **חל ג העכברים: גררוהו שמא

 שהוא שבת ערב בלילי החמץ את בודקין בשבת [נ]
 עד ממנו לאכול כדי החמץ מן ומניח עשר שלשה ליל

 מוצנע במקום ומניחו .השבת ביום שעות ארבע
 החמץ מן נשאר ואם .השבת מלפני מבערו והשאר

 הראשון טוב יום מוצאי עד כלי עליו וכופה ימבטלו שעות ארבע אחר השבת [ג] ביום
 הטהורה יערב לא שבת ערב לשורפה וצריך תרומה של רבות ככרות לו היו ד :ומבערו

מן ומניח .לעצמה ותלויה לעצמה וטהורה לעצמה טמאה שורף אלא וישרוף הטמאה עם
הטהורה

׳: וע׳ש תמו סי׳ מוי ד :שם סמ׳ג תמד סי׳ מור ג ;שס סמ׳ג הצג סי׳ מוי נ :צס משין סמ׳ג הצו סי׳ מור א

הראב״ד השגת
 צא הרב ׳צ1 הראנ׳ד נתב .בשבת צהיות י׳ד *הצ
 בחוצין אגצ ומשייר שמבער הוא בתרומה אצא כן כתב
א בזמנו אצא כלום מבעי אינו  איש יהודה בן כי׳

 וכן כהדדי ס'צ דתחוייהו צדוק בן וכר׳א ביהותא
: מכ״צ מיקר

 כלל לשייר שלא מחמירין שהיו ויש מהגאונים
 קודם כתקנה מצה או עשירה מצה לאכול אלא

פ״ו שיתבאר נמו מפרשים קצת דעת לפי חצות
קר. הראשונים ודברי בשבח אמרים דברים או בלבד תרומות אמיני דקאמר הכל ור״א בזסק אלא חולין מבערין שאין לומר אחרונים מפרשים וקצת בהשגות אחרת שימה ויש עי

:נראין והגאונים רבינו ודברי .כר״א ופסקו בזמנן חולין שפסקו ההלכות דברי העמידו ובזה קאי
ו ד י נחלקו התלויה ועל הטמאה ועל הטמאה עם טהורה תרומה שורפין שאין מודים שהכל שאמר יוסי ר׳ כדברי פ״ק י״ד) (דף משנה .וכו׳ תרומות של רבות ככרות לו ה

תלויה נשרוף היאך בגמרא מ״ו) יוסי(דף ר׳ שאמר לפי לעצמה ותלויה רבינו כתב .יהושע כר׳ הלכה יהושע ור׳ ור״א כאחת שתיהן אומר יהושע שר׳ ואע״פ יהושע ור׳ ר״א

וכו׳ לבדוק זקוק יום שלשים תוך בשיירא והיוצא בים המפרש יט
 לימא כן לפרש לרבינו הכריחו מי וא״ח וכו׳. הפסח קודם לחזור דעתו רבינו

 כן דאם לומר ויש .לבער חייב אינו הפסח קודם אבל הפסח בתוך לחזור דעתו דהוי
 לא וכי לחזור שדעתו אלא אמרן לא ו׳) (דף בגמ׳ שם דקאמר אביי של סברתו מה

 דדעחו דכיון דסבר י׳׳ל השתא אבל נמי מר״ה אפילו דא״כ בצדו רבא של תשובתו ראה
 יום שלשים תוך כשהוא ודוקא פנאי לו יהיה לא דילמא חיישינן לא הפסח קודם לחזור
 פנאי לו יהיה לא שמא חיישיק דמ״מ הקשה ורבא בעור חובת עליו דחל משום לבער זקוק

כרבא: רבינו ופסק
כו׳. למהר ממנו שיאכל כדי י״ד בליל שמניח החמץ ב  אמר לא למה וא״ח ו

חולדה הטול שמא מ׳:) (דף קמא בפ׳ שם דאמרינן דרבא טעמא

עם
משנה לחם ,

 דרבא כווחיה תניא אמר דלא וי״ל דרבא. כווחיה דסניא התם אמרינן דהא כו׳ בפנינו ופי׳ ה״ה כתב
 כדאמרו אמס הוי דדינו כיון מרי דרב- להששא דחיישינן ודאי אבל דאביי לאפוקי אלא

יותר: קרובה היא מרי דרב חששא ואדרבא שם
 ובמהניתין מ׳׳ט) עוברין(דף דאלו מסניתין דסתם ה״ה כתב .עשר ארבעה חל ג

 של בגירסחו היה שלא נראה סתמא הוי ולא ר״מ דברי איתא דידן דבנוסחאות
- : המגיד הרב

ו ד י כו׳. רבות ככרות לו ה  בשבע אבל בשש מחלוקת מ״ו:) (דף בגמרא שם אמרו ו
 גדולה טומאה לך אין התורה מן שנאסרה בשבע כלומר שורפין הכל דברי

רבינו: בדברי נתבאר ולא שורפין. הכל ודברי מזו

ת וזגהות מוניו מוי
 אבל ליד. ניחא לא ודאי והא מדעתו שלא דמיידי התם התום׳ סידוש קמ׳ל בממוניה

 שיהיד. טקום בכל לבטל צדיך מ״מ [אך ° :ליד, ניחא ודאי מדעתו בממוניה מצות לקיומי
 דאם יום שלשים קודם ואפילו אוצר ביתו עושה בין לים מפרש בין ביטול בשעת שם
 יניחנו שמשייר מה פ״ק [א] ;שם] הטור כתב ובן מסה״ק ,יטמין בבל יעבור כן לא

 י״ד בליל החמץ את לשרוף נוהג והיה משפיר״א יהודה רבינו מדקדק היה מבאן בצנעה
 הבל מבערין בשבת להיות שחל י״ד תניא עוברין) (י״ג)(אלו פ״ק [ב] : הבדיקה אחר מיד

 שביעיות שני רא׳ם פירוש שעות ארבע עד לאכול סעודות שתי מזון ומשייר השבת מלפני
 שבח של שלישית שסעודה מכאן ראיה שאין לד.ודיע זה פי׳ וכתב .סעודות לשלש מחלקין

 לעניננו נחזור . שבת מד,לבות שלשים בפרק עיין יצא לא שעות ארבע קודם שאכלה
 עשירד. מצד, צ׳ל מנחה לצורך בע״ש מצה לו ואופה ברייתא דד,א עלה מסיים בתום׳
 לתת והרגיל [ג] : ע״ב ״ בספ״ו עיין תם רבינו נהג וכן לאכול אסור עשירה שאינה דמצר,

 וכן מועט ודבר הערמה דרך הפת יוציא שלא מנת על לתת ראוי לנכרי הנשאר פת
בדזלבד, שבת מהל׳ בפ׳ו כדלעיל אסור בו לצאת ע״מ לו לתת אבל הנפש יראי רגילים

כ״א
ריש ז'צ צרמב׳ן מצאתי שוב _ ....................

כראוי נו והאייו כו׳ תרומות שורסין אצא השנת מצפני הכצ את מבערין ברתותא נאיש גויסין שאין נושהאות שמצא שצו המצהמות' בסכר ארבע אומר'א»-כצין'כצ דר׳מ מתני׳ מרא7סוף פסתיס מסכת

על
W מגדל

 שבת יום עד י׳ד חל :י') פ׳ (דף דפסחים פ׳ק .העכברים גררוהו שמא עד אדם כשבודק פ״ג
:וכו׳ בתרומה אצא כן כתב צא ז״צ הראג׳ד בתב :מ׳ע) עוברין(דף אצו פרק . בצבד

 בשבת צהיות שחצ די׳ד מתגי׳ גמרא עוברין אצו פרק אצפס ר׳י כתב שכך הוא p אמת אומר ואני
 אמר ברתותא איש יהודה בן אצעזר דרבי הרבה עציו הקש! נשיעתו והעומדים ז'צ ר׳מ אבצ

 ואמר חיצק צדוק בן אציעזר רבי ואיצו צחוצין תרומה בין היצק וצא השבת מצפני הכצ את מנערין
 מזון הטהורה מן ומשיירין אמר נרתותא איש יהודה בן דר׳א ועוד ומוצין-בזמנן השנת מצפני תרומה

 בתרתי אצמא כצצ שיור הצריך וצא השבת מצפני תרומה אמר צדוק ב׳ר ר׳א ואיצו סעודות שתי
 כצשון התום׳ בעצי רבותינו והסכמת מדעת ז'צ מקוצי הר'מ פסק וכן דבריו את ראו צא וצכן פציגי
 יהודה בן דר׳א נמיצתיה וגזרסין אצפס ר׳י דברי מתרצים רבים ראיתי ומ׳מ .נאות אות ז'צ ר״מ
 אותה שמבערין קאי דאתרומה ומפרשין הכצ את גורסין ואין השנה מצפני מבערין נרהותא איש

 מצפני תרומה נמי ר׳א אמר וכי בזמנן אצא מבערן דאין מודה נסוצץ אבצ ומשייר השנת מצפני
 גרשינן אצא הגירסא צמתוק צריך שאין נ׳צ הפירוש זה וצפי שוין שניהם ונמצאו השיור מן מון השבת

ה י ת  מצפני כוצה התרומה את מבערים הכי צה ומפרשים הכצ את מבערין שפיר ברתותא דאיש ^
כמו שאינה צפי הטעם בתוספתא ומפרש . נצנד סעודות שסי מזון הטהורה מן ומשיירין השבת

והבו
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ם לא דאנחי בשנה פסח [ערב] להיוה שמל וכגון ע״ש לשרפה לצריך היכא דדוקא דמשמע חימה  אש מבערי! שאנו שאע״ש הדנר טעם ופירוש דמהרנה. אליהו יכוא שמא טמאה ע
. : ביעורה בשעת אף בידים לטמאה לנו אין הפסח לפני המרומה בשאר פסח [ערב] להיות שחל וכנון איסורא זמן מטא הוה אי אבל איסורא זמן מטא
י ה בשפם דברו ובגמרא בה לן ליה תלויה או ממאה עם טהורה יערב אפילו השבוע ימי אור בדר, לא אומרים וחכמים י׳:) (דף שם משנה . בדקוכו׳ ולא הזיד או ששכח מ

לא המועד בתוך עשריבדור, בארבעה בדר, לא עשר בארבעה יבדור, עשי ארבעה ;וצ״ע סלר,ו ולא
 בדין ואס .וכו׳ י״ד בליל החמן כשבודק ו

איני לאחר ’ .וכו׳ מברך הרגל'
 הרגל ואחר מברך הרגל דבתוך מ״ש וא׳׳ת
 וכךרן איסורא זמן דתרוייהו כיון מברך אינו
 זראה שלא מלייה שהוא כיון הרגל שבתוך ה״ה
 לאחר אבל לברך לו יש ודאי ברשותו ממך שום

 כדי אלא הבדינןה ואין חמן אוכל -^םרנל'שהוא
 לחמן הפסח עליו שעבר זה ממן בין להבדיל

. ביעור על יברך היאך וא״כ אחר ק  ולא מ
 זה חמן ביעור על לברך שייך דהא נהירא
 דממז כר״ש דר,י״ל דכיון י״ל לכך .מבער שהוא

 משום אלא בהנאה מותר הפסח עליו שעבר
 רבינו וכמ״ש מותר נתערב אם סוף וסוף קנסא

 אם הפסח עליו שעבר כיון שכן וכיון ס״א
 וכיון עליו עובר אינו מעתה אותו השהה
 מכאן בשהייתו מדרבנן אפילו עליו עובר שאינו
 הרגל בתוך אבל ביעורו על יברך היאך ואילך

.לברך שייך עליו עובר אותו שמשהא שעה שכל

:בלבד השבת ביום שעות ארבע עד לאכול כדי הטהורה
 עשר ארבעה בליל בדק הזיד.ולא או ששכח- מי“ ה

 בודק בשחרית בדק לא בשחרית. עשר ארבעה בודק
 בתוך בודק הביעור בשעת בדק לא .הביעור בשעת

 כדי הרגל אחר [ל] בודק בדק ולא הרגל עבר .החג
 שהוא מפני הפסח עליו שעבר מחמץ שימצא מה שיבער

 עשר ארבעה בלילי החמץ כשבודק ן : בהגייה אסור
 קודם מברך’ הרגל בתוך או עשר ארבעה ביום או

 העולם מלך אלהינו ה׳ אתה ברוך [ה] לבדוק שיתחיל
 ובודק .חמץ ביעור [י] על וצונו במצותיו קדשנו אשר

 כמו חמץ להם שמכניסין המקומות בכל ומחפש
וכשגומר ז :מברך אינו הרגל לאחר בדק יואם .שבארנו

ארבעה ביום או עשר ארבעה בליל בדק אם לבדוק , , _________
שנשאר חמץ כל לבטל [ז] יצריך שעות שש קודם עשר שעה מתחלה בדר, אס אבל ממח ה״ר נתב

 שלא ברשותי שיש חמץ כל ויאמר .רואהו ואינו ברשותו ^
אם אבל [מ]כעפר. הוא והרי בטל הוא הרי ראיתיו כו^ה^״\1 נכתב '

לבטל יכול אינו“ ולמעלה ששית שעה מתחלת בדק יפי׳: כלי עליו מפה ביו״ט מצאו ואם ח
 הראב״ד השגת נאםר שכבר ברשותו אינו שהרי

 כתכ .וס׳ ביטל לא אם *לפיכן בטל לא אם *לפיכך ח • בהגייה
זה סונר אולי ז״ל היאנ׳ד מצא ולמעלה שעות ומשש שש קודם

 והא במר,ומו יבערנו בהגהות הר,שו
 הבערה שהותרה מתוך יהודה לר׳ ליה איח

 דהכא ותירצו לצורך שלא נמי הותרה לצורך
לא דאפילו שכתב ה״ה ולדעת .בשבטלו איירי

S בלבו והיה עליו דעתו שהיה חסץ
V ;־.־TO»w נערו ולא הביעור בשעת ושכחו שריפת מצויה דאינא כיון היום צורך תאדהא  בערו ולא הביעור בשעת ושכחו לי

ימצא ולא יראה לא על עבר זה הרי דהא ועוד יו״ט דוחה ואינו עשה מצות הדשים קדשים
לו מועיל עתה הבטול ואין . בטל ולא ביער לא שהרי אמלינן דלא ז/) (דן דכתומת בספ״ר, אמרינן

 הוא כאילו עשהו והכתוב ברשותו שאינו לפי כלום
 לבערו י־וחייב .ימצא ולא יראה לא משום לחייבו ברשותו

 עליו כופה [«] טוב ביום מצאו ואם .שימצאנו עת בכל
צריך אינו הוא הקדש של ואם ומבערו. לערב עד כלי

לכפות

 פ״ר, והסוס׳ גוף. לשוס הנאה ליכא והכא אדם
 דלא ומאי בסלו בשלא דלעולם תירצו דכתובות

 משום טעמא היינו מתוך משום לשורפו שרינן
 דאסור מור,צה משוס מדרבק לשורפו לאשור
 איסורא משום ופי דבריהם על לי ור,שה לטלטלו
 בבל עציו ולעבור להשהותו ליה שריק דרבנן
 חיזור, עשו דחכמים וי״ל ימצא. ובל יראה

פר על לעבור דאילו ועוד לדבריהם  מוקצה אי
ואל בשב יראה בל על ולעבור עשה קום צריך

 חורה אמרה דלא עליו עובר אינו אסרוהו שחכמים אלא לבערו היה ורצוט הוא קעשה
 לא אטס הוא אם אבל מבערו ואיט לבערו היה כשברשותו אלא ימצא ובל יראה בל

מ אנוס וזה הר״ א.ו מנויים לא ליה דמטלטל דבעידנא משום לטלטלו דלאשרינן מירן הו
:השביחו מצוח

י פ
למלך משנה

אם ח ״ג6  דהאוכל כסיד אפיא (א׳ה . ממנו פוישין שהכל כלי עליו לכסוה 5א׳ הוא הקדש של ו
ע.) (דף שעה כל נפיק כדאיפא מעל נמועד הקדש של קמז  הרג נדנרי ועיין כ׳

:יע׳ש) המרדני מ׳ד מ׳ש ולוה מלוה בה׳ הממני
ביזור

 :שם סמ׳ג הלח סי׳ עוי ג :שם סמ׳ג חלנ סי׳ עוי ב :ל׳ע עשץ סמ׳ג פלה סי׳ עוי א
ג ייי׳ש פמו סי׳ הטור :שם סמ׳ג פלד סי׳ טור ד :שם סמ׳

 ובהל׳ .המועד לאחר יבדוק המועד בתוך בדק
 הפסח בתוך המועד ולאחר המועד בתוך פירש

 אחר פי׳ ויש .רביט כדברי ע״כ הפסח ולאחר
עיר,ר: וזה

 מבוארת הברכה .וכו׳ הממן אדם כשבודק ו
 כשבודק שכתב ומה בגמ׳. ז׳.) (דף

 ראויין רבינו דברי הם מברך אינו הפסח לאחר
 הפסח שלאחר בבדיקה לברך אין דודאי אליו

 ואין חמן אוכל הוא זמן אותו בכל שהרי
 שעבר זה חמן בין להבדיל כדי אלא הבדיקה

 על יברך היאך וא״כ אמר לחמן הפסח עליו
 שלא מצווה שהוא הרגל בתוך אבל חמן ביעור
ודבר לברך לו יש ודאי ברשותו ממן שוס יראה

:זה הוא ברור
T וכו׳ י״ד בליל בדק אם לבדוק וכשגומר. .

 צריך הנודר, ר״י אסר ו׳;) (דף
 הא׳ פירורין משוס נימא אי מ״ט ושאלו שיבטל

 גלוסקא ימצא שמא גזרה׳ רבא ואמר משיבי לא
 לה משכח וכי עלויה.והר,שו דדעתיה יפיסיה
 איסורא לנתר לה משכח דלמא ותירצו נבטלה

 דא״ר לה מבטל מצי ולא קיימא ברשותיה ולאו
 ועשאן אדם של ברשותו אינן דברים שני אלעזר
 ברה״ר בור הן ואלו ברשותו הן כאילו 'הכתוב

 ונבטליה והקשו ולמעלה שעות משש וחמן
 בעידן שלא דכיר בדיר,ה בעידן ובחמש בארבע
ה :דכיר לא בדיקה מ  עובר ה״ז רבינו שכתב ו

 . בהשגות זה על כתוב ימצא ובל יראה בבל
 שאם■ כן ואינו .וכו׳ המחבר זה סובר אולי א״א
 ראוי אשר העיון רבינו בדברי ז״ל הר״א עיין
 לו נסתפק לא לעיין אחר ספר על משיג לכל

ה רביט דעת  בפתיחת כתב בבאור שהרי נז
 יראה פלא בי״ד שאור להשביח מצוה אלו הלכות

 הרי ,שבעה כל חמן ימצא ולא שבעה כל חמן
 של עשה מצות אלא בו אין שבי״ד רבינו שבאר

 ימצא ובל יראה בבל עובר שבעה וכל השבתה
 שכתב ומה ,׳וכו עשה מצות פ״ב ראש כתב וכן
 מועיל בסול אין שש שאחר לומר כונתו כאן
 משש שבטלו אע״פ ביערו לא ואס ביעור אלא

 הפסח לכשיגיע עליו עובר ה״ז ולמעלה שעות
:רבינו בדברי מוכרח וזה ימצא ובל יראה בבל
 רב אסר ו׳.) שד(דף .ביו״ט מצא ואם ח

 את עליו טסה ביו״ט חמן המוצא
 לסי רבינו ודעת מיניה בדיל מיבדל מ״ט צריך אינו הוא הקדש של אם רבא אמר הכלי

 ולזרותו לפררו ולא ביו״ט לשרפו יכול אינו ואעפ״כ בסול בלא אפילו לפרשה הנראה
 לא אס הא עליו עובר ואינו איסורו קודם בטלו בשכבר דדוקא מפרשים ויש לרוח.

:ביו״ט לרוח לזרותו או לשרפו הוא יכול בטלו
מי

משנה לחם
ל ך כו׳. ממן ביעור ע  שמל במי מילה בהלכות שכתב מה עם רבינו על שר,שה מה ו

ל* יש ועדיין .מילה בהל׳ יוסף בבית עיין הבן את למול לברך דצריך הבן אח
קדשים ושוחט פסח שוחט גבי דאמאי יוסף בביס שם שתירן מה כל על רבינו על יךשיא

 תירצו וקדשים מפסח כשהקשו שם דאסרו בגמרא כדמוכח לשחוט שיברך שצריך כתב לא
מם על שסמך י״ל אלא קדשים בהל׳ ולא פסח קרבן בהל׳ ולא שחיטה בהל׳ ולא פי״א ברכות בהלכות לא כן שכתב מצאתי ולא קושטא הוי פוגיא הך כל ז״ל דעתו ולפי ה״נ6

:ז״ל לדעתו לשחוט שמברך ודאי וא״כ רשות הוי לא וקדשים ופסח וכו׳ הן הרשות וכדברי הואיל ושחיטה ידים נטילת אבל ט״ו) דין (פי״א ברמת בהל׳ שכתב
מי

עוז מגדל
אה נאסר שכנר עד הזיד או ששכח מי :עלה להוסיף דלא ופנו  ;מ״ט) טונרין(דף אלו פ׳ .מנ

 ז׳ל הראנ׳ד כתב : ׳)1 ו׳ (דף דססחים פ׳ק .ימצא ולא יראה לא עד קודם ניטל לא אם ^פיבד
 ז׳ל המפרשים ורונ ור׳ה רש׳י גם אומר ואני :עכ׳ל כסיג וכו׳ המחנר זה סונר אולי

 טעמא מאי ואמריק שינעל צריך הנודק רנ אמר יהודה דרנ מימרא על דפססים פ׳ק נריש כן פירשו
 ופירש׳י עילוה דדעתיה יפיפיה גלוסקא ימצא שמא גזירה רנא אגזר דאסיקנא עד ועריט ושקליגן

 מקוצי הר׳ם כפנ וכן סלק מאך לה ומרנינן ז׳ל ריס וכן ימצא ולא יראה לא משוס עלה וענר ו׳ל
נ כדכהיב דחשינ הוא מנערנ ז׳ל הראנ׳ד שהקשה דכתינ ימים ושנעת ז׳-ל עי ולקנעו מצוס תאכלו נ

 גמרא שעה כל להדיאפרק לה דגרסינן < תדע עליה דענר הוא די׳ד מסצות עליו לענור סונהאנל
 תאכל לא שנאמר תעשה בלא שהוא ומעלה שעות משש חמן לאוכל ומניין נכרי של דתמן מתניתץ

 ממן עליו תאכל לא נאמר כנר והלא כן לומר אפשר וכי ר׳ש לו אמר יהודה ר׳ דברי ממן עליו
 .הזהע׳כ בזמן ואפילו מונה לקנעו עליו האי ופרקינן ר׳ש קאמר שפיר ור׳י ואקשינן ימים שנעת
 זמן כל ימצא ולא יראה נלא דעובר ופשיטא כר׳י הלכה ור׳ש יהודה דר׳ שהוציאוהו מי פ׳ וק׳ל

 מלק מאך דפסחים פ׳ק ז׳ל פירש׳י וכן כאניי יוסי ר׳ לה אסיק ועוד סוגיין כולה וכן אכילה איסור
 ממן (אכילת שאור שניתת איתקש הא שעות שש עד ממן גניה למימי שרי מי עצמו ניו׳ט ואי

 ואניי עמו נמור,ו יוסי ר׳ וקי׳ל ע׳כ מצות תאכלו נערב כתיב מצה ונאכילת מצה לאכילת מסן ואכילת
:ז׳) דפשמים(דף פ׳ק .לניתו כשיחזור עד ניער לא שהרי :עליה דפליג מאן ליכא גמי

מיימוניות ועהות
ב [ה] :בגמרא ע״ש יהודה כר׳ זדניא ברבנן [ד] ז ע״ב ,תום׳ ב׳א ת  בד אנייעזר ה״ר נ
 משבירך מהר׳׳ם נהג וכן הבדיקה צורך שאינה בשיחה יפסיק לא בודק שהוא בעוד יב״ק

 הפני בן שסואל רכינו ובשערי .בדיקתו גמר עד אחרים בדברים סח לאי חמץ ניעור על
 מהר״ם. וכן ס״ה וכן כבעמוד אלפס ר׳׳י פסר, ובן כן נוהגין אנו ואין שהחיינו לברך כתב
 ועיין תלמודא פסיי, הכי ז.[ו] נידו ויחזיק חמץ כשימצא מברך שהוא שכתב כמי ודלא

 היה ריצב״א שיבטל. צריך הבודק רב אסר יהידה רב אמר [ז] ז בסופן ברכות בה׳ למעלת
 בדיקת בשעת לעשות שצריך הביטול מלבד הביעור בשעת לבטל נשר המנהג אומר

 וזוכין חוזרין או אמש של הביטול בכלל היה שלא ממחרת חמץ לקנות שרג^ין לפי
 דשניהפ כתב ראכי׳ה ובן ע׳׳ש אחד בכטול שדי משמע שבספר אע״פ כבר שבטלו במה

״כז טובים, כאחד  הפקר וליהוי ליבטל לומר שיש הלוי מר״י קיבל ראבי׳׳ה [ח] ע
 אומר היד. לא הלוי יואל רכינו אביו אבל לעיל פר׳ת כך הפקר משום כעפרא״״דבטול

 {ע׳ב ,בסדורו בר״ע יוסף רבינו וכן רש״י וכן אלפס ר״י וכן המחבר רבעו בדברי הפקר
 ובו׳ לצורך הבערד, שהותרד, מתוך לר׳׳י א״ל דו!א במקומו יבערנו תאמר ואם [ט]

 ימצא ובל יראה בל משום עליו עבר ולא שבטלו מיירי הבא י״ל דבתובות קמא בפרר,
על וחולק ריב׳׳א בשם קצת לצורך הבערת שתהא בעינן ואנן יבערנו לא אם אף

נ ,העמוד I ע׳
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 ההולך משנה מ״נו.) עוברין(דף אלו פרק .וכו׳ הביעור שעה קודם מניהו שיצא מי ט

 שיש ונזכר רמיו בניה אירוסין סעודה ולאכול בנו אה ולמול פסחו אה לשחוכי
 בלבו יבטל לאו ואם ויבער יחזור למצוחו ולחזור ולבער לחזור יכול אס ביהו ־בהוך חמן לו

 יש ואפילו יחזור ולא פי׳ .בלבו יבטל המפולח ומן הדליקה ומן הנהר ומן הגייס מן להציל
 בעלמא בבגיול דמדאורייהא והטעם שהוח שם
 :ליה סגי

הרשוה שניהת

 כשב .וכו׳ הנהר מן הגיים מיד להציל יצא וכו׳ הביעור שעה קודם מביחו שיצא מי ט
 בביטול דמדאורייהא והטעם שהוח שם יש ואפילו יחזור ולא פי' בלבו יבטל ה״ה

 לא אי אפילו נפשוח סכנה הומר דמשוס ול״נ בפירושיו רש״י כתב וכן ליה סגי בעלמא
יטרד שמא ולבער לחזור חכמים אותו מצריכין היוי לא שהות שיש ואפילו בביטול סגי הוה

 שגם ואפשר .נפשות מהצלה ויתבטל בביעורו
קאמר דמילתא דקושטא אלא בזה מודה רש׳׳י שיצא י׳מי * ממנו פורשיו שהכל כלי טליו לכפות ־ ■י ' חוזרין הן כמה ועד מיד יחזור :רשות ¥ / - ׳ ׳ ׳ ־ י • ״ ״' - - I״ ׳ י ................................. W ׳-) UJ ♦ -׳“״ חוזרין הן

 לאכול או מצוה לעשות הביעור שעת קודם מביתובכביצה חכמים ואמרו במשנה בשיעורו ונחלקו
 שיש ונזבר ונשואין ארוסין סעודת בגון מצוה של סעודה

 ולחזור ולבער לחזור יכול אם ביתו. בתוך חמץ לו
מיד להציל יצא .בלבו יבטל לאו ואם יחזור למצותו

כמותן: והלכה
. ממלגלה עיסה שהניח מי י ׳ ט  (דף פ״ק, ו

( המדרש בביה יושב היה ברייתא ז/
, , אמד בלבו מבטלו ביתו בתוך חמן לו שיש ונזכר , ,
 בלבו יבטל המפולת ומן הדליקה מן הנהר מן הניים איסולא בהר והא יו״ט והקשו יו״ט ואחל שבת
 ביתו בתוך חמץ לו שיש ונזכר עצמו לצורך יצא ודיו. הכא אסא רב ותיר! ליה מבטל מצי והיכי הוא

 פחות היה כביצה עד חוזר הוא כמה ועד .מיד יחזור י״יי י”
 מגולגלת עיסה שהניח י=מי י :ודיו בלבו מבטלו מכביצה

 רבו לפני יושב והוא שיצא אחר ונזבר ויצא ביתו. בתוך
 מבטלו זה הרי שיבא קודם תחמיץ שמא ירא והיה [י]

 הביטול אין החמיצה אם אבל .שתחמיץ קודם בלבו
 ימצא ולא יראה לא על עבר בבר אלא בלום מועיל
א :לביתו בשיחזור מיד לבער וחייב  חמץ ביעור ̂ביצד י

[ כ  ואם . לים זורקו או לרוח וזורה פורר או שורפו [
 זה הרי במהרה מחתכו הים ואין קשה החמץ היה

ר קאמר היכי להו :יבעיא מפולת עליו שנפלה יחמץ . לים זורהו כך ואחר מפררו וזורה מפי
̂א ̂א ל*® ומטיל ר יימו• '1וז^י sivn'i)' לי® ̂"ל

 לו שיש ונזכר עסקינן רבו לפני היושב בתלמיד
 החמיז שמא ומתירא ביתו בהוך מגולגלת מיסה

 דקתני נמי דיקא דחחמין מקמי לה מבטל וקא
 נמי דיקא ז״ל ופירש״י המדרש בבית יושב היה
 היה אפילו גמור בחמן דאי גמור בחמן דלאו
לטלטלה אסור הרי יותר לעשות בידו מה פנוי

.וכו׳ פורר או שורפו חמץ ביעור כיצד יא
 אין אומר יהודה ר׳ שעה כל פ׳

 מפרר אומרים וחכמים שריפה אלא חמן ביעור
 וכן כחכמים והלכה לי® מטיל או לרוח וזורה
 כ״ח.) (דף המוס׳ כדברי שלא הגאונים פסקו

 א׳ ובגמרא
מפרר לרוח

 רב ואמר יוסף ורב רבה בזה ונחלקו בעיניה
 שם והביא פירור בעי לא דממיס ממן יוסף .

 הא ר״י ותירצו פירור דבעי דתניא ברייתא
 משוס כמותו רבינו ופסק בנהמא הא בחיטי

 נהמא דאפילו שפסק מי ויש טעמיה דמסתבר
 .וכו׳ עליו שנפלה וחמץ :וכרבה פירור בעי
 מפולת עליו שנפלה חמן מפנה ל״א:) (דף שם
 הכלב שאין כל אומר רשב״ג כמבוער הוא הרי
 צריך חסדא רב אמר ובגמרא לחפש יכול

שלשה הכלב חפישת כמה תנא בלבו שיבטל
אם :בהלכות ונכתב .ע״כ טפחים  כ״א.) (דף שם .וכו׳ ששית שעה נכנסה לא עדיין ו

 בהנאתו ומותר לנכרי ומוכרו ולעופות לחיה לבהמה מאכיל .לאכול שמותר שעה כל משנה
 דאי כר״י דלא מתניתין מאכיל אינו לאכול מותר שאינו שעה כל הא בגמרא ואמרינן

 וכן .ע״כ כר״י הלכה רב פסק וכבר ובהלכות ומאכיל אוכל דאינו חמש איכא הא ר״י
ם :ראשון פרק סוף מבואר א אס (דף שם מימרא .וכו׳ ששיח שעה קודם שרפו ו  ל׳

 :הוא בעלמא ען טעמא מאי זמנו אחר אפילו בהנאתו מוהר זמנו קודם חרכו רבא אמר
ל ב  לא פשיטא ובגמ׳ בהנאתו אסור זמנו עבר במשנה כ״א.:) (דף .זכו׳ שרפו אס א

בו ישיק ולא ובמשנה הוא ומוכרח ששית שעה ז״ל ופירש׳׳י דרבנן לשעות צריכא
תנור

משנה לחם
י י  שם אמרו .בלבו מבטלו זה הרי וכו׳ ויצא ביתו בתוך מגולגלת עיסה שהניח מ

וכו׳ נמי דיקא ז״ל רש״י ופירש וכו׳ דקתני נמי דיקא ז׳) (דף בגמרא

״ ־. •(־■־ 5״ ,S .,־־. מ־, ( ז ,/ , ־ , ,?Ss'fa S ».,»־«.»,־,׳): .«־ו6 ,־
 מה ז״ל רש״י כדפירש כאן לומר אין דהא נמי דיקא הך יתישב איך וכו׳ לזכותו הוא
 מאמר לטלטלה מותר מפרשים היש דעת דלפי לטלטלה אסור הרי יותר לעשות בידו
 קאמרי לא מפרשים דהיש כלום היא קוסיא לאו הא .לשרפה היה בידו וא"כ ביטל דלא
 תדע ר״ל נמי דיקא בגמרא וכשאמרו עליו ועובר לבטלו לו אפשר דאי משוס אלא הכי
 נמי בביתו הרי מהני דאי מהני איסורו זמן אמר דביטול אדעתין כדסליק הוי דלא לך

 לפי השתא אלא כן אמרו לא מפרשים היש דאפילו לבטלו שיכול כיון לטלטלו אסור היה
 אבל לשורפו הוא יכול יעבור שלא כדי ולכך איסורו זמן אחר ביטול מהני דלא האמת

לטלטלו: דאסור ודאי מהני הוה אי
ואם

 הוא הרי יותר או טפחים שלשה עפר עליו ונמצא
 שעה נבנסה לא עדיין אם בלבו לבטל וצריך כמבוער

לבער. צריך אינו ששית שעה קודם לעכו״ם נתנו .ששית

: סגי בעלמא בביטול דמדאורייתא
א ד י צ י  שרבינו נראה .וכו׳ ממן ביעור כ

 דמיטי בגהמא הא בחיטי הא מפרש
 המים לתוך זורקן אלא פירור בעי לא שהחמיצו

 אבל אותם מפזרים שהנוי® מפני מכונסין ואפילו
תו. ממתכין המים שאין פירור פעי נהמא  או
 כחכמים פסקו שהגאונים חיים באורח הטור כתב

 פירוש לים מכייל או לרוח וזורה מפרר דאמרי
 שלם שם ישליכנו ולא ליס כשיזיוק יפרר גס
 כתב שכן שאמר מה ואם .במז״ל הר״ס כתב כן

 אי למעלה שכתב מה לכל מוזר במז״ל הר״ס
 דדוקא מדבריו נראה בפירוש רבינו שהרי אפשר
 לים בזריקה לא אבל פירור בעינן לרוח בזורה

 הים ואין קשה החמן היה ואם כתב שכן
 שלא הרי וכו׳ מפררו זה הרי במהרה מחתכו
 (נתחילת דהיינו קשה לחמן אלא פירור הצריך
 אבל יוסף דרב מימי וצ׳ע) נ איפכא כתב דבריו
 לנו יש ע״כ אלא .פירור בעי לא ממן שאר
 קאי לא הרמב״ם כסב וכן שאמר שמה לומר
^ שהגאונים שאמר מה לענין אנא  כחכמים פ

ורבנן איפליגו"א״י במאי דכ״ע אליבא וא״ת

משעה שרפג אם אבל . הפסח בתוך שלו בפחמין [ל]
ששית

 :בם סמ״ג חלג סי' טור ד ;לט עשין טמ׳ג תמה סי׳ טור ג :שם ג :תמד סימן טור א
:שם סמ׳ג תמה סי׳ טור ה

 הוציאו הרי לרוח זרה או ליס שהטילו כיון דהא .
 ולרבנן ממן בכל לר״י פירור לי ולמה מרשותו

 ואף דפסחים בפ״ק דאמרינן ואע״ג קשה פחמן
פשעת שלא אלא בשריפה דוקא קאמר לא ר״י

 דפר בכל השבתתו ביעורו בשעה אבל ביעורו ללהנוףך "מותר׳ זה הרי ששית שעה' קודם שרפו ואם
מיהא השבתה ביעורו בשעת דחפילו קשיא מ״מ . ! .

 בכל ולרבנן לרוח לזרות או לים להטיל פי׳ בעי
 דמדקאמר לרוח וזריה ליס הפלה דבעי נראה זמן
 ביעורו בשעת שלא אלא בשריפה ר״י אמר דלא
 ביעור שעת בין להו שני לא דלרפנן משמע וכו׳

 בהוצאה להו סגי לא ואמאי ביעורו בשעת לשלא
 ביעורו בשעת שלא אבל זריקה בעי דוקא ביעורו דפשעת להו שאני דלעולס וי״ל .מרשותו
 יהודה דר׳ אליבא המס דאיירי משוס לרבנן החם מפליג דלא והא דבר בכל השבתתו

 זריקה בעינן איסורו זמן שהוא ולמעלה שש מחמלת דלרבנן אה״נ אבל דר״י מילי פריש
 ששית שעה קודם לעכו״ס נתנה רפינו שכתב וזהו סגי מרשותו בהוצאה שש קודם אבל לים
מחמלת מיירי וכו׳ ממן ביעור כיצד הענין בחחלת שכתב שמה שנראה לבער צריך אינו
א״נ ,ששית שעה קודם לבערו ורוצה לו ליתנו עכו״ם שם שאין או ולמעלה כשית שעה
 או ,שביעית החלת היינו ביעורו ושעת וכדפירש״י ששיח שעה היינו ביעורו בשעת שלא

שביעית שעה היינו ביעורו בשעת ושלא ששיח שעה היינו ביעורו ושעת ר״ח -כדפי׳
והשתא

למלך משנה
א צד י  אומר יהודה ר׳ שעה כל כס׳ משנה . ליס זורקו כך ואחר עד וכו' שורפו חמץ ניעור כי

(דף וכגמרא .ליס מעיל או לרוח וזורה מסרר אף וחכ״א שריפה אלא חמן ניעור אין
ח.) לרוח וזורה מפרר דלמא או ליס ומעיל ומפרר לרוח וזורה מפרר קאמר היכי להו אינעיא כ׳

ה/ ע״ז גני נמי וחנן נעיניה ליס מעיל אנל  ליס מעיל או לרוח וזורה שוחק אומר יוסי ר' כ
 מעיל אכל לרוח וזורה שוחק דלמא או ליס ומעיל ושוחק לרוח‘ וזורה שוחק קאמר היכי להו ואינעיא

 קא נהרות דלשאר חמן שחיקה נעי לא אזלא קא המלח דליס ע״ז מסתנרא רנה אמר נעיניה ליס
 דממיס חמן שחיקה כעי ממיס דלא ע׳״ו מסתנרא איפכא אדרנה יוסף רנ א״ל פירור נעי אזיל

 שאין פשוט הדכר דרנה אלינא והנה .וכו' יוסף דרנ כותיה תניא דרכה כותיה תניא פירור נעי לא
 נעי דלא פשיעא המלח ליס הוא שאס נהרות לשאר או המלח ליס ההשלכה נהיות אלא תלוי הדנר
 לא נחמן ה״נ המלח ניס שחיקה כעי לא דכע״ז היכי וכי מע״ז המור החמן ׳יהא דלא פירור ההמן

 כשאר חמן גכי פירור דמהני היכי כי נהרות כשאר שחיקה מהני נמי ונע״ז . המלח טס פירור כעי
 דכר כין דמחלק ר״י כסנרת אך נהרות כשאר רנה אוקמה כע״ז שחיקה דקתני נרייתא דהא . נהרות

אלא כע״ז שחיקה כעי לא יוסף דרכ דאפשר מיירי נמאי להסתפק יש ממיס דלא לדכר דממיס
. ממיס דלא אף שחיקה כעי דלא ר״י מודה המלח כיס אכל ממיס דלא משוס נהרות נשאר

 כשאר אף ולי״י פירור כעי נהרות כשאר דלרכה דמימס כחמן אלא ארנה ר״י פליג לא זה ולפי
 שחיקה כעי לא המלא ניס ולכ״ע כלל עליה פליג לא כע״ז אך דממיס משוס פירור נעי לא נהרות

כשאר אכל המלה כיס פירור נעי לא דממיס כחמן אכל ממיס דלא משוס שחיקה כעי המלח ניס דאף ס״ל דר״י ולומר לצדד עוד ואפשר .שחיקה כעי לכ״ע נהרות ונשאר ממיס דלא אף
נהרות

עוז מנדל מיימוניות הגהות
כל פ׳ .הפרק סוף עד עליו שנפלה וחמץ :כ״א) (דף שעה כל פרק . ליס זורקו עד המן כיעור כיצד יSהכ מן שיפול כל הבצק כשלשין לומר ביתו בתוך ילמד אדם כל הרוקח כתב מכאן [י]

: •עוכרץ אלו ופרק ל״א) שעה(דף .כבעמוד לארץ הנופלת העיסה שתחמיץ קודם צ״ל זה ודבר והפקר. בטל יהא בו שלשין
עד הכלי מעל להסירו להפסיק יובלו לא דשמא בכלי הנדבק בבצק שיעשה טוב וכן

 בתרא בפרק כויתיה תנא לן דסתם דקי״לכר״י ופירשר״י לים מטיל או לרוח וזורה מפרד אף וחכ״א שריפה אלא המץ ביעור אין אומר יהודה ר׳ שעד. כל בפרק [כ] : ע״ב שתחמיץ,
 אמר דפסחיס בפ״ק ואמר . שתק אהריתא בדוכתא דקאמר עצמו דמדברי שתקינן לא אנן דד״כא בפרקין לתנא ר״י דשתק אע״פ בפסח והמץ טמאה תרומה הנשרפין הן אלו דתמורה

 שעות ו' קורב פי׳ ביעורו בשעת שלא אימתי פי׳ ורש״י .דבר בכל השבתתו לבער הכל שדרך שש קודם פירוש ביעורו בשעת אבל שש לאחר פירוש ביעורו בשעת שלא אימתי ר״י
 ומביא קבורה להו מצריך הנאה איסור כל בתרומה דחזיבן הפקר חמץ-במקום להשליך אוסר היה ריב״ק דבר. בכל השבתתו שורפין דכ״עאז שש בתחלת פירוש ביעורו בשעת אבל

 לידי שיבא קודם מיא ליה דממהי משום היינו מפרד דתנן והא אחרים לכלבים אפילו אלא הנאה היינו לכלבו אם קיימץ אנן במה לכלבים אפילו חמץ יאכיל לא מירדסלמי ראיה
 "זמן אהד בחצר חמץ ימצא ואם בדיקה צריך אין דחצר מיידי ובהא בהנאה נאסר ולא הואיל שם מצויים שהעורבים מקום לכל להשליכו יכול איסורו זמן קודם מיהו אכילת איסור

: ע״כ ,בהנאה מותר זמנו קודם הרכו רבא דאמר [ל] : ע״כ , שריפה חמץ ביעור דעיקר העורבים שיקחוד.ו כדי שם לד״ניחו אסור איסורו
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 דאפילו כלומר דבר בכל הפבססו שביעית בשעה ששית,אבל בשעה פליגי ורבנן ר״י והשתא
 הוי ולי״ת ,לרש״י והיינו סגי ליס מעיל או למס וזורה במפרר אלא שריפה בעי לא ר״י

 עיקר נראה וזה דבר בכל השבתתו ששית בשעה אבל שביעית בשעה דפליגי איפכא
תר. שלא שביעית או ששית בשעה רה״ר בצדי ממץ המשימיס אדס בני ואותן יו

 צריך ששיח שעה שמשהגיעה עושים הם כדין
 מימוניות בהגהות משמע וכן העולם מן לבערו
 ׳ דהא למה עעס וצריך יוסף כרב רבינו ופסק
 .וצ״ע מתלת בר כרבה הלכה יוסף ורב רבה
 שאינו במקום חמן דידע דאע״ג הר״מ כסב

 בביפול ליה דסגי בבית מצוי ואינו עשויליגלות
 שאין בהערמה פלא מדעהיה דבעליה היכא
ץ :לעולם ממנו וליהנות לחזור דעתו מ ח  שנפלה [

 תפישת כמה הנא] בגמ׳(ל״א:) כו׳. מפסים ג׳ כו׳
 בו נחוש ולא מכוסה יהא כמה פירושו הכלב

 סגי מפסים בג׳ וא״כ טפסים ג׳ הכלב לספישת
 יותר הוי דכי נימא דלא יוסר או ומ״ש .ליה
 כתב .קמ״ל ניבעי לא ביטול אפילו טפסיס מג׳

 עדיין אם גרסי המדוייקים בספרים הר״מ
 ואינו לעכו״ם נותנו ששית שעה נכנסה לא

 קודם לעכו״ס נתנו דגרסי וי״ס לבער> צריך
 (דף דקי״ל פי' צריךלבער, אינו ששית שעה

 מותר לאכול שמותר שעה דכל כב״ה כ״א.)
 בכך אין קיים נשאר שהסמן ואע״ס למכור
ם : כלום א .וכו׳ הפס אותה אפה או בישל ו

 משה: רבי הרב כנגדו שהאבוקה ודוקא
 סמן לך יראה לא במורה כתוב א פ״ר

 או אותו טמן אם יכול
 .עליו עובר יהא לא עכו׳׳ם ביד אוחו הפקיד
 דסמן שריותא משסע יראה לא דמדכתיב כלומר

 אבל בידך כשהוא דוקא משמע לך ומדכתיב
 צןאור ת״ל שלי עכו״ם ביד אוחו הפקיד אס
 'אסור ימצא לא דמדכסיב בבתיכם ימצא לא

 וכמטמונים אמריו יחפשו אס דהא טמון אפילו
 משתמע בבתיכם ומדכתיב ימצאוהו אז יבקשוהו
 המקום שהרי עכו״ם ביד להפקידו איסורא
 :ביתו הוא הרי עכו״ס ביד ממצו בו שמניח

 עשרה גבוהה מסיצה לעשות צריך אבל ב
 כלי בכפיית ליה סגי ולא .טפסים

 דרך שאין הרבה הוא דמססמא משום כדלעיל
 שהוא הסם א״נ בכלי. יתכסה ולא מועט להפקיד

 שצריך זה אבל כלי בכפיית ליה סגי שעה לפי
 ניטל שהכלי ליה סגי לא המועד כל לעמוד

: מיניה למיכל ואחי לצורך
ם עבו״

 זה הרי בהנייה אסור והוא הואיל ולמעלה ששית
 יבשל. ולא בו יאפה ולא וכירים תנור בו יסיק לא

 אסור התבשיל ואותו הפת אותה אפה או בשל ואם
 ושורפו הואיל בהנייה אסורין שלו הפחמין וכן .בהנייה

:בהגייה שנאסר אחר

ק עי פר רבי

ב א תו  טמן אם יכול חמץ לך יראה לא ייבתורה כ
 יהיה לא עכו״ם ביד אותו הפקיד או אותו

 אפילו בבתיכם ימצא לא שאור לומר תלמוד עובר
 כן אם אלא עובר יהיה לא יבול .הטמינו או הפקידו

 או בשדה מביתו רחוק היה אם אבל בביתו החמץ היה
 גבולך בכל לומר תלמוד עובר יהיה לא אחרת בעיר
 של חמץ מרשותו לבער חייב יהא יבול .רשותך בכל

 שלך לך יראה לא לומר תלמוד הקדש של או עכו״ם
 של או אחרים של רואה אתה אבל רואה אתה אי

שהחמץ למדת הא ב :גבוה  הניחו אם ישראל של ̂•
 מופקד ואפילו אחרת בעיר ואפילו טמון אפילו ברשותו

 .ימצא ולא יראה לא משום עובר זה הרי עכו״ם ביד
 אפילו ישראל אצל שהיה עכו״ם של או הקדש של חמץ
 ואפילו .שלו שאינו מפני מותר זה הרי בבית עמו היה
 אין עליו [ב] שולטת ישראל שיד תושב [א] גר של היה

 צריך אבל . בפסח מרשותו החמץ להוציא אותו כופין
 של חמצו בפני טפחים עשרה גבוהה מחיצה לעשות
מנו. להסתפק יבוא שמא עכו״ם  הקדש של אבל מ

שלא כדי ההקדש מן פורשין שהכל מפני צריך אינו
יבואו

:שם פמ׳ג סמ סי׳ מוי ב : עט לאוין סמ׳ג א

משנה לחם

אם :וכירים תנור  הגמ׳ מן כיו:) (דף בהלכות שהעלו ממה רבינו למד זה .וכו׳ או בישל ו
 עצים שבח שיש לפי שאסור הכרס כלאי של בקשין או ערלה בעצי הפס אס אפה שאם

ס. פ  הוא מבואר הפחמין ואיסור .עיקר וכן תקנה לו ואין בהנאה אסור לבינו וכתבו ב
מותר: הנשרפיןשאפרן מן בפסח חמן שאין ועוד זמנו אחר כיוןשסרכו

ד ״ ממן לך יראה לא בתורה כתוב א פ
ה׳:) (דף פ״ק ברייתא וכו׳,

 שאס מבואר ושם וכו׳ יראה לא שנאמר לפי
 ומ׳׳ש ימצא: ובל יראה בבל עובר שהוא הטמין
 שאינו אע״פ העמ״ס ביד הפקידו או רבינו

 חמן ומה וק״ו הוא פשוט דבר בברייתא מבואר
 לבערו חייב באחריותו ישראל שחייב עכו״ס של
 דברים וכמה כ״ש לא לגמרי ישראל של שהוא זה
 ביד ממן להפקיד שאסור מורים בגמרא יש'

 מהברייתא רבינו למד עליו ולעבור עכו״ס
 ובגרסתה בפירושה ונחלקו במכילתא השנויה

 בפירוש כסב ז״ל שהרמב״ן ז״ל והרמב״ן רבינו
 שלו בחמן אלא בלאו עובר שאינו התורה

 לא: הכי לאו הא הרסי דאיכא וברשותו
 בברייתא מבואר זה .וכו׳ עובר יהא לא יבול

ל :הנזכרת .וכו׳ לבער חייב יהא יכו
 כמו'שיתבאר אחריות עליו קבל ובשלא שם ג״ז

• לפנינו
 אתה אבל שם . וכו׳ הקדש של וחמץ ב

 ושם גבוה ושל אחרים של רואה
 ״עמך ושרוי שכבשסו נכרי שאפילו מפורש

 שכבשתו נכרי רביט ומפרש כן הדין בחצר
. מחיצה לעשות צריך אבל תושב: גר כו׳  ו
 עושה עכו״ם של חמצו רב אמר ו׳.) (דף שם
 קבל דבשלא רבינו ומדברי עשרה מחיצה לו

 לשונו זה ז״ל פירש״י וכן הוא אחריות עליו
 עליו קבל ולא אצלו המופקד עכו״ס של חמצו

 לו עושה להשהותו דמותר דאמרינן אחריות
 קצת דעת יזה היכרא משום בי״ד מחיצה

 ז״ל והרמב״ן העטור בעל אבל ז״ל מפרישים
 עליו קבל דבלא מפרשים האחרונים מן וקצת

 מפנהו אלא עשרה מחיצה בעינן לא אחריות
 עליו ובקבל בו יכשל שלא כדי מקום לכל

 דכיון עשרה' ובמחיצה ביס בייחד די אחריות
 דקביל אע״ג הוא ברשותו לאו ביס לו דייחד
 הקדש של אבל :ז״ל דעתם זהו .אחריות עליה
 ביו״ט חמן מצא גבי פ״ג זה נתבאר כבר ,וכו׳

:היכר צריך אינו הקדש שבשל
ם ״ עכו

א ם י א ד למד. זה ה״ה כתב ,בהנאה אסור התבשיל ואותו הפת אומה יאפה או בישל ו ״ ב א פ ו ת  ריבה דכבר קשה .וכו׳ אוחו טמן אם יכול ממן לך יראה לא בתורה כ
כו׳. בפת עצים שבח שיש לפי וכו׳ בהלכות שהעלו ממה רבינו בעיר או בשדה כשהוא שכן כל א״כ עובר נכרי ביד אוחו דכשהפקיד מי ראיתי ו

דבשדה הכתוב לנו שריבה אחר אלא נכרי ביד הפקידו מרבינן הוה דלא וי״ל . אחרת הוי בפסח דחמן דאמרי כרבנן דקי״ל כיון הא טעמא האי ז״ל לה״ה ליה דלמה שהקשה
מקרא נכרי ביד הפקידו מרבינן כן הכתוב שריבה ואחר גבולן־ מבכל חייב אחרת ובעיר איצטריך דאי אסור הכי בלאו תמורה בסוף בגמרא שם כדאמר אסור דאפרן הנקברין מן

נכרי. ביד הפקידו מרבינן הוה לא גבולך קראדבכל לאו אי אבל בבתיכם ימצא דלא זו דאין ול״נ מןהנשרפין. דהוי הכרס וכלאי בערלה הוא עצים דשבח טעמא הך בגמרא
ובעיר בשדה אבל העיר ובאותה בביתו כשהוא נכרי ביד הפקידו דמרבינן דנהי י״ל ועוד לאיסורא קלי דמקלא כיון הפת לאסור לנו אין מ״מ אסור דאפרן אע״ג דמ״מ כלל קושיא

גבולך: בכל ח״ל מנין אמרח שבח יש שתאמר או בפס עצים שבח דיש משום הוא דטעמא לומר אתה צריך ודאי אלא
: לומר המגיד הרב הוצרך ולזה אמד דבר והכל בפס האפר ם כן ״ כו ע

למלך משנה
תי : שחיקה געי ולר״י שחיקה כעי לא לרנה  כטיא ממיס דלא ע׳״ז וז׳״ל שפתנו להתוס' וראי

 צריך אץ רכה דקאמר אמאי המלח־דמסתמא כיס אפילו שחיקה כעי דלר״י משמע לכאורה שחיקה
ס דהיינו שחיקה י  יוסף רכ קאמר דוקא נהרות כשאר אי ועוד שחיקה דכעי ^וסף רכ קאמר המלח נ

מן אלא נע״ז ארכה פליג ולא המלח כים ולא שחיקה דכעי ח ה תניא קאמר מאי א׳׳כ נ תי ־ דרג ס
 לעיל שכתכנו הראשון הצד שללו התוספות והנה . נרע לרכה קשיא שחיקה נמי קאמר ומאי יוסף
.הכרחיות ג׳ מכח נהרות כשאר כחמן אם כי ארכה פ^ע ולא נהרות כשאר אלא מיירי לא יוסף דרכ

כעי דלא רכה דקאמר כמאי היינו שחיקה כעי ממיס דלא ע״ז ר״י קאמר כי דמסתמא האחד
 לא דלרנה המלח כים דמיירי ע״כ וא״כ שחיקה כעי ממיס דלא דכיון למימר איהו אתא שחיקה

 תניא קאמר מאי כע״ז פלע דלא איתא דאס הוא השני וההכרח .שחיקה כעי ולר״י שחיקה כעי
 כע״ז ואי לרכה קשיא שחיקה דקאמר ותו . נחלקו לא נע״ז והלא דע״ז כרייתא ומייתי דר״י כותיה

. דוקא נהרות כשאר לכרייהא לאוקומי צריך נמי לר״י והא יוסף מרכ עפי לרכה קשיא היכי נחלקו לא
 סתמא דתני דר״י כותיה תטא קחמר הכי ומשוס המלח כיס אפילו שחיקה כעי דלר״י ודאי אלא

 לרכה תיוכתא והוי שחיקה דכעי קתני הכי ואפילו המלח לים הוא דע"! וסתמא כע"! שחיקה דכעי
 מהני לא נהרות כשאר לר״י !ה ולפי התוספות כתכו עוד . נהרות כשאר לאוקומה לדחוק והוצרך
 הכי ואפילו המלח כיס מיירי ר״י דאי היא וכונתס . ע"כ המלח להוליך'לים מצריך מדקא שחיקה־

 א׳*כ שחיקה 'מהני נהרות דכשאר אמרת דאי שחיקה מהני לא נהרות דכשאר ס״ל ע״כ שחיקה כעי
 נכעי דלא מהני המלח ליס דהולכה ניחא לרכה כשלמ.א המלח לים הולכה כע״ז הוזכר תכלית לאיזה

ס יוסף לרב אך שחיקה ם איתא אס שחיקה כעי המלח כיס מ אמאי שחיקה מהני נהרות כשאר מ
כפ׳׳ח לעיל ועיין (א״ה . שחיקה מהני לא נהרות כשאר דלר״י ודאי _אלא המלח ליס להוליך מצרכינן

: P דין עכו׳׳ם מה'
ם א

ת חגהות יו נ מו י י מי
פינן [א] ל ב לה י תי כ ד ך מ ך ל י ל ר מגי ח חו עכו״ם [כ] 5 ע״כ ,זי ש ב כ שרוי ש ך ו מ ;מנין בחגלר ע

ה ר״י סליג לא זה ולפי . דממיס אף פירור כעי והרות ס כע"! אס כי ארנ  לא דלרכה המלח וני
 אץ נמי וכחמן שחיקה דכעי מודה רכה דאף כיניהם מחלוקת אין נהרות כשאר כע״ז אך שחיקה כעי

 ואפשר .פירור כעי לכ״ע נהרות כשאר ואי פירור כעי לא לכ״ע המלח כים דאי כלל כיניהס מחלוקת
 כלל ומוריד מעלה אינו נהרות לשאר או המלח לים ההשלכה דהיות ס״ל יוסף דרכ לומר לצדד עוד
ן ממיס דאי ממיס ולא כממיס אלא תלוי הדכר ואין ו  פירור כעי לא נהרות כשאר אף חמן מ
ן ממיס לא ואי  כע/״ כתרתי דרכה עליה ר״י פליג זה ולפי שחיקה. כעי המלח כים אף ע״ו מו
 פירור כעי דלרכה נהרות כשאר ובחמן שחיקה כעי יוסף ולרכ שחיקה כעי לא דלרכה המלח כיס

ל :פירור כעי לא יוסף ולרכ ל כ ם חמן הוא האחת .הס חלוקות דארנע העולה ה  .המלח ני
 הראשונה החלוקה והנה .המלח כיס ע״ז והרכיעית .נהרות בפאר ע״ז והשלישית נהרות. כשאר חמן והפנית
 נהרות כשאר כע״ז וכן .כלל מחלוקת בזה ואין פירור כעי לא דכ״ע אליכא המלח ביס חמן דהיינו
 בחלוקה אך .כלל מחלוקת בזה ואין שחיקה כעי עלמא דכולי אליבא השלישית החלוקה דהיינו
 ורב רבה פליגי בהא המלח ביס ע״ז דהיינו הרביעית והחלוקה נהרות בשאר חמץ דהיינו השנית

־ נמצא נהרות בשאר אלא מיירי לא יוסף דרב לעיל שכתבנו הראשון הצד ולפי . יוסף ס  בחלוקה מ
 החלוקה אלא ור״י רבה בין ואין שחיקה בעי לא דכ״ע נחלקו לא המלה כיס ע״ז דהיינו הרביעית

 השני הצד ולפי . פירור כעי לא יוסף ולרכ פירור בעי דלרבה •נהרות בשאר חמן דהיינו השניה
 לא נהרות כשאר חמן דהיינו השניה דהחלוקה נמצא המלח ביס אלא מיירי לא דר״י לעיל שכתבנו

 המלח כיס ע״ז דהיינו הרביעית החלוקה אלא יוסף לרכ רבה כין ואין פירור בעי ולכ״ע בה נחלקו
 בים בין מיירי דרכה לעיל שכתכנו השלישי הצד ולפי . שחיקה בעי ולר״י שחיקה ,בעי לא דלרכה
 הרביעית ובחלוקה נהרות בשאר חמן דהיינו השניה כחלוקה ור״י רבה נחלקו נהרות כשאר ובין המלה
המלח כיס וע״ז פירור כעי לא ולר׳׳י פירור בעי נהרות בשאר חמן דלרכה המלח ביס ע״ז דהיינו
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