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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

עוז מנדל
ד ״ ג פ ו ת :ל״א) שעה(דף כל '5נ ורמיזא דששחיס פ״ק .הוא העכו״ס שכרשות עד יראה לא כתורה ב



235קיחמשנהכסף פ״ף ומצה חמץ הלכות .זמניםמשנה מגיד
 אמריוה עליה דקניל ממרא מבואר ו׳.) ה׳ (דף שם .ונו' המצו שהפקיד עכו״ם ג

 עליה קביל אפילו די ביח שביסוד סוברין שיש כתבסי וכבר לבערו חייב
:רבינו כדעח גראה ההלכוה ומן אסריוח

ם ד ״ ו כ  מחוזא לבני רבא אמר ה׳) (דף שם .וכו׳ ישראל אצל חמצו שהפקיד אנס ע
מילא דנני חמירא  כיק רוילא דנני חמירא בעירו

 ובעיתו קאי בישוחייכו מיחביד או מיגגיב דאילו
 ומפרש .לבעורי ומחייביתו דמי כדידכו לשלומי

 אלא הדין מן שלא היי אלו שסשלומין רבינו
 וצריכין שלהן החסן נקרא ואעפ״כ באונש משמע
 ובהשגות .הפשה קודם להם להסוירו או לבערו
 שיתחייב אחריות האונש מן אחריות שאין כתוב

 המפרשים מקצת כתבו וכן כך בשביל לבערו
 היה המלכות ומחק מדין האחריות שזה ז״ל

 שומרים שהיו החיל אנשי לפרנס עליהם שהיה
אבל ר.  ז״ל גיאת אבן יצחק בהלכותה״ר העי

 אנשי פירוש שם כתוב שכך רבינו כדברי נראה
 לחם לעשות קמח להם מתנין שהיו אולי החיל
 פורעין אלא בהן משגיחין אין אבד או נגנב ואם

 :עכ״ל בעירו להן אמר הכי משום אותו
ישראל

 לבני ריא להו דאמר ממאי הוציא זה דבר א״א הראב״ד וכתב וכו׳• אנס עכו״ם ד
 מעם אין ההשלמה בעל וכתב ה׳:) וכו׳(פסחים חילא דבני חמירא בעירו מחוזא

 בעירו א״ל דסתמא כן מוכחת להו דאמר ומילתא הרב כדברי נותנת הדעת בודאי כי זו להשגה
אחריות האונס דאחריותמן אלמא קבילו לא בין אחריות עליהם חילאביןקבילו דבני חמירא

דבני חמירא תקבלו צא להו נימא דאל״כ הוא

 אצל חמצו שהפקיד עכו״ם ° ג • מעילה לידי יבואו
 או אבד שאם אחריות ישראל עליו קבל אם ישראל

 וקבל הואיל לבערו חייב זה הרי דמיו לו ישלם נגנב
 אחריות עליו קיבל לא ואם .כשלו נעשה אחריות עליו

 לאכול ומותר אצלו לקיימו מותר
 העכו״ם שברשות הפםח אחר ממנו
 שהפקיד אנס *עכו״ם [ג] ד :הוא

 הישראל יודע אם ישראל אצל חמצו
 לשלמו מחייבו נגנב או אבד שאם

 שלא אע״פ לשלם ואונסו וכופהו
.לבערו חייב זה הרי אחריות קבל

שהרי

הראב״ד השגת
וכו' שהפקיד *עכו׳׳ס.אנס

 כדבריו נחמן דרב מילתא והאי באחריות מילא
 אנסים היו לא הילא בני אותן ושמא הוא כן

 אנשים היו אפילו או להם והחזירוהו כראשונים
 חילא דבני חמירא בעירו לבא להם אמר הרי

 ויהיו להם ויחזירוהו מרשותן שיוציאוהו כלומר
 לא דר״נ חמירא האי שמא או מאחריות אמורים

 ולא בזה רשות להם אין שהרי אצלם נפקד היה
 אותו ואוכלים אחד לבית אותו מפקידין היו

בבית  הוציא זה דנר ז׳ל הראנ׳ד נהב
לנני רגא להו דאמר ממאי
י חמירא העירו מחוזא נ  לשלומי והטיסו קאי גישוחיינו מיסניד או מעניה דאילו כיון מילא מ

א'נ היה נרחם ועל הוא האונס מן ■ האחריות שזה ליה ונדמה דמי כדידנו  הפסח כמוצאי ו
 נשרף והלא חילא דהני חמירא לן ואייתו פוקו נחמן רה להם אומר שהיה נמצא היה היכן
 כשירצו עצמן לשמירה להחזירו היו ויכולים כלל הדהר אונס היה לא ודאי אלא כשלהם היה

 כדין אינן האונס מן שהם והתשלומין מהם נטלוהו הפסח ומוצאי להם החזירוהו וט'כ
:עכ׳ל האחריות,

וכו׳ אחריות ישראל עליו קבל אם ישראל אצל חמצו שהפקיד עכו״ם ג
וכו׳ ישראל של לחצירו שנכנס עכו״ם ח״ר אמרו ו׳) (דף פ״ק .לבערו חייב

כ. לבער זקוק אין בית לו ייחד לבער זקוק אצלו הפקידו  לו דייחד ז״ל רש״י ופירש ע״
 רב אמר בגמרא שם עוד אחריות בשקבל פירש ז״ל ור״ח אחריות קפל אשלא קאי בית

וכו׳ צריך אינו הקדש של ואס היכר משוס מפחים י׳ מחיצה לו עושה נכרי של חמצו
כ. כשלא הוא בית לו דייחד ז״ל רש״י דלפירוש הפירושים לפי זו המימרא פרוש ותתחלף ע״

ם של דחמצו הך אחריות קבל . מ״  מחיצה לו שיעשה עוד בעינן דמדרבנן ואמר קאי עלה ע
 אחריות כשקבל הוא בית לו דייחד ר״ח פי׳ ולפי .וכו׳ להסתפק יבא שמא י׳ גבוהה

 מחיצה לו שיעשה עוד בעינן אחריות וקפל בית לו דבייחד וקאמר מימרא הך עליה קאי
 בעינן אחריות כשקבל זה פירוש לפי נמצא להסתפק יבא שלא כדי מדרבנן וזה עשרה
 מדאורייתא בעינן לא אחריות קבל וכשלא עשרה מחיצה ומדרבנן מדאורייתא ביס לו ליחד
 ולפירוש בו. יכשל שלא כדי מקום לכל מפנהו אלא עשרה מחיצה מדרבנן ולא בית לו ייחד
 בייחד סגי לא וכשקפל מחיצה ומדרבנן מדאורייתא בית לו ייחד בעינן קבל כשלא קמת

 כתב שכן ז״ל רש״י לפירוש שמסכים נראה ורבינו .מחיצה ומדרבנן מדאורייתא בית לו
 סתומים שדבריו אלא ה״ה בדברי מבואר וזה מפחים עשרה מחיצה בעיא קפל שכשלא

 הצריך לא למה כך הוא דעהו אם רבינו על לתמוה יש והשתא .ע״ד כתבתי ואני
 לקיימו מותר אחריות קבל לא ואס סתם כתב אלא בית לו שייחד אחריות קבל כשלא

 בית לו דייחד מפרש ז״ל דהוא כיון בברייתא בגמרא שאמרו כמו בית לו וייחד והיל״ל
 קאמר דהכא מפום אפשר אי זה ר״ת כפירוש מפרש היה ואם קאי אחריות לו אאין

 בית ביחוד שקבל לומר לו דהיה ועוד כדפרישיח עשרה מחיצה לעשות צריך קבל דכשלא
 פגמ׳ הוצרכו למה א״כ בית ביחוד סגי קבל דבלא ורש״י רבינו לפירוש קשה ועוד .סגי

 הא ותירצו וכו׳ אמרת והא והקשו וכו' יממין יכול מר אמר ה׳:) (בדף שם כשאמרו
 הא בית דייחדלו הא קביל בלא ואידי אידי לוקמא קביל בלא הא אחריות] [עליו בקביל

ייחד ואפילו אחריות בשקפל חדא דמוקי חדא דוחקי פתרי דחק דהשתא ייחד ■דלא
. עדיף הוא מפי והא וייחד קבל בדלא ואחרת אפירכא לאקשויי שייך הוה דלא ועוד לן
 וכו׳ כממון לאו לממון הגורם דבר למ״ד הניחא דאמר דאמרי לאיכא מקשינן דהיינו

 אצמריך ושפיר הוא לממון גורס לאו אחריות קבל דלא כיון דהא וכו' דאמר למאן אלא
ק בגמרא רצו דלא י״ל לזה מיהו .להכי קרא ס  ויקבל יסמין יכול הך משום הכי ל

 להכי ודאי דהא אחריות כדקבל איירי כממון לאו לממון הגורם דבר למ״ד פקדונות
 הואיל כדקס״ד להכי קרא איצסריך נמי דלאידך לסרן הגמ׳ רצה ולהכי קרא איצמריך

 כממון דאמר למאן אלא בתרא ללישנא בגמ׳ שהקשו מה קצת קשה ואכתי בעיניה ואיתא
הא למה ימצא לא דמי  הכל ולתרן .קמ״ל בית לו דייחד אע״ג לאסור קרא אצעריך לי'
 אצלו הפקידו ז״ל רש״י בשם הר״ן שפירש כמו מפרשים ורש״י רבינו דודאי לומר נ׳׳ל

«׳ אחריות עליה קביל מסתמא הוא האחריות כן ואם דחייב ברשותי שורך כמו דהוי ו

משנה
.ונו׳ לנערו חייג ה׳ז דמיו לו יפלם נגננ או אנד שאס אחריות ישראל עליו קינל אם ג פ״ד

א סי׳ הרינ׳ש ז׳ל ס לצורך חמן ולקנוח ה׳  גמור איסור נחוה׳מ עכו׳ס של נמעותיו הענו׳
ל עליו עונר שהוא אלא עוד ולא וכו׳ הוא  אין העכו׳ם נשניל אותו קונה שכשהוא לפי יראה ננ

 .וכו׳ נשנילו זוכה ואינו לעכו׳ם שליח נעשה זה ישראל אין שהרי אותו קונה המעות נעל העכו׳ם
ל עונר הרי לעכו׳ס שליחות דיש יהי לו דהן נזה הרנ נונת הננתי ולא  דנימא דאף יראה ננ

מ שלוחו הוא דהישראל מטעם אותו קונה המעות נעל דהעכו׳ס ניד עכו׳ם של חמצו ליה הוה מ׳
ו ואחריותו ישראל מ מ׳ש גם . יראה נל משום דענר ^י הוא והרי אותו קנה לא העכו׳ם גס מ'
ס של כחמצו ליה והוה הראשון העכו׳ס נרשות ו' נזה גם וכו׳ אחריות עליו נפקינל ישראל ניד ענ

מייימוניות הגהות
!כדבינו] כתב והסט״ג ע״ש לבער חייב עליו חנם שומר הוא אם דאפילו ונתב שם [טור0

משנה לחם
לבערו זקוק ואין אחריות קבל ולא הנח לו שאומר הוי בית לו ייחד אבל הסתם מן זה הרי

 להזכיר רבינו הוצרך לא ולכך קפל לא או אחריות בקבל אלא תלוי הדבר אין כן ואם
 שכירות בהל׳ שם נתבאר וכבר הנח לפניך הבית הנה פא״ל קבל לא היינו דייחד ייחד כאן
 שומר וצא חנם שומר לא הוי ולא כלל אחריות עליו קבל לא לפניך הבית דהנה פ״ב
 כגון דקביל הא ר״ל קביל בלא הא בקביל הא בגמ׳ דכשסירצו הכל שפיר אתי ובזה שכר

ח. לו שייחד  האחריות שיקבל בעינן לבער שלהצריכו נראה רגינו דמדברי לי קשה ומ״מ פי
או יאבד שאס אחריות עליו קפל אס שכתב וכמו נאבד או כנגנב דהוי שכר כשומר

בברייתא קאמר אמאי וא״כ ת״מ סי׳ בטור בשמו ב״י הרב שכתב וכמו וכו׳ יגנב
 ושומר חנם שומר אלא הוי לא בסתמא הפקיד הא לבער זקוק מסתמא לו דהפקיד

 דקאמר ביס לו ייחד מ״מ אחריות בקפל דאיירי תימא ואפילו לבער זקוק אין חנם
 שומר אלא ואינו לפניך הבית הרי לו דאומר דמפמע בית לו ייחד נקט אמאי לבער זקוק
:לבער זקוק דאין חנם שומר והוי דייחד אפילו לאשמועינן ליה הוה שכר שומר ולא מנם

 הפת עושים והם קמח להם כשנותנים הוא המלכות שחוק אלא האונס מצד אינו שהאחריות
 השגה כאן ויש לשלם חייבים נאבדו או נגנבו ואם האחריות יקפלו הס בידם שהפת זמן שכל

 במוצאי וא״כ היה כרמו ועל הוא האונס מן האחריות שזה לו ונדמה שם כתוב וכן להבינה וצריך
וכו׳ חילא דבני חמירא לן ואייתו פוקו נחמן רב להם אומר שהיה נמצא היה איך הפסח

 דאפילו קשה ולכאורה .ע״כ להחזירו היו ויכולים כלל בדבר אונס היה לא ודאי אלא .
 חילא דבני חסירא לן ואייתו פוקו שאמר מה שפיר אחי מ״מ האונס מן האחריות שיהיה

 בעד ה״ה שכתב וכמו עצמו הוא שתירן וכמו הפסח קודם לו מחזירין שהיו שאפשר וכו׳
 שהוא רבינו כדברי סבר ז״ל שהוא ונראה .וכו' הפסח קודם להחזירו או שכתב רבינו
 כרחם על שישמרוהו כדי ממן אצלו מפקידין שהיו חילא דבני חמירא בגמרא מפרש

 פתחלת שכתב וזהו וכו׳ שהפקיד אנס עכו״ם שכתב זה לדין דומה והוא בגנבתו ויתחייבו
 זה לו נותן היה שהאנס שכיון לו הוקשה ולכך וכו׳ רבא דאמר ממאי הוציא זה ההשגה

 להם מכריחים דהם להם הפסח קודם להחזירו יכול היה שלא ודאי נראה לשומרו הפת
 להם נותנים החיל בני אלא כלל בשמירה בדבר אונס שאין ודאי פירש לכך שישמרוהו

 המלכות מדין באחריותו חייבים היו בידם הפת שהיה זמן וכל הפת עושים והיו קמח
 ישמרו שהם כדי שירצו עת בכל להם להחזירו היו ויכולים פטורים היו כשהחזירוהו אבל
 ז״ל רפיגו אבל .ז״ל רבינו בדברי ז״ל הראב״ד קהבין נראה זה עצמן. לשמירת וז״א

 מכריחים היו ולא הפס עושים היו והס קמח נותנים היו המיל דבני מפרש שהוא נראה
 חייבים בידם שהוא זמן כל אבל אותו מקבלים להחזירו רוצים שהם זמן כל אלא שישמרו

 ג״כ וזה הפסח קודם להחזירו יכולים היו ולכן האונס מחמת אלא הדין מן שלא לשלם
ז״ל: רבינו בדברי ז״ל ה״ה הבין

ישראל
למלך

 דהתס אחריות עליו וקכל ישראל כרשות עכו״ס של לחמצו כלל דמי דלא הרג דעת לסוך ירדתי לא
 הראשון עכו״ס הכא אכל עליו שאחריותו מפני וזה שלו החמץ שגוף מפני זה מיקרו כעלים שגיהס

 שכתכ כמו לעכור שלא דליקני ליה ניחא ̂ לא וישראל הפקר והוי לגמרי נסתלק דמיו שלקח כיון
סי הכתים חזקת כפרק דאמרינן למאי דומה כלל ישראל של חמצו כאן אין כן אס למעלה הרכ  נכ

 קנה לא וישראל איסתלק זוזי דשקיל כיון דעכו״ס מה׳׳ע קנה כהם המחזיק כל כהפקר הן הרי העכו״ם
/ השער את לו שיכתוכ עד ה  סוף .שליחות) דאין מעעס זכה לא השני העכו״ס וגס (א״ה דכוותה ו

: וצ״ע איגרי מרפסן ז״ל הרכ שדכרי דכר

עוז מגדל
מצות

 מיתביד או מיגגיב דאילו כיון חילא דבני המירא בעירו מחוזא לבני רבא להו אמר [ג]
ע״כ ,דמי כדידכו לשלומי ומיחייביתו קאי ברשותייכו

ב :כא«חריותו האנס שמחייכו עד שהפקיד אגס עכו׳׳ם ת  דאמר ממאי הוציא זה דכר y! הראכ״ד כ
אני :וכו' מחוזא לכני רכא להו  רכינו מפי יצאו הדכריה אלו אס נכהלתי מאד אומר ו

מ' ומכואריס כרוריס ז״ל ר׳׳מ דכרי שהרי דעתו לכוף ירדתי לא יצאו ואס זי׳ל הראכ׳׳ד  מסודרים כו
 כההיא ה׳) (דף דפסחיס פ׳יק ריש דגרסי׳גן כעיניך וראה מוכיח והנני . ממש כסדורו זה אחר זה

 עליה דקכיל הא קשיא לא גכוה ושל אחרים של רואה אתה אכל רואה אתה אי• שלך רישא אמרת והא ימצא לא ת״ל העכו׳׳ס ק פקדונות ויקכל יעמין יכול מר אמר ז״ל שזכר הילא דכני גופא שמעשא
 העכו״ס מן הפקדון דין ז״ל ר׳׳מ פכק ולכך אהדדי להו מדמי דהא לכער המהייכ והוא האחריות הוא משלם נגנכ או כשאכד אם כי ראה ,וכו׳ רכא להו דאמר הא כי אחריות עליה קכיל דלא הא אחריות
 דמ•^ כממון לממון הגורם דכר למ״ד הניחא אקשינן קמא כלישנא לישני כתרי שס ערוך אדרכה ז״ל לר״מ לו שנדמה ז״ל הראכ״ד כשם שכתוכ ומה .אנפין הילא כני הס כן כי האנס דין כתכ ואחריו

אלא ■
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ל ה א ר ש  אצלו שהרהעו כגון רכא הטרידו (דףל״א:) ובגמרא בהנאה מותר הפסח אחר מוצו על ישראל את שהלוה עכו״ם ל׳;) שעה(דף כל פרק משנה .וכו׳ ממצו את שהרהין י
 לא מעכשיו אמר לא אי אצלו שהרהינו אע״ס ולפיכך בגר׳ כדאיהא משכון קונה אינו מישראל שעכו״ם לפי מעכשיו צריכין שאנו והמעם בהלכות מבואר וכן מעכשיו קנה לו וחמר

ה.  ישראל ביד היה שבפסח כיון עכו״סהיה של דלמפרע מילתא איגלי ישראל ולאפדאו שכשעברפסח אע"פ הכי לאו הא הפסח קודס הזמן הגעת שיהיה דבעיקספי רבינו וסובר קנ
לו ואמר עלחמצו ישראל אס שהלוה עכו״ם שאמרה התוספתא דברי לזה והזקיקוס ז״ל אפרים רבינו דעת וזהו אסור נמי השתא שלו הוא הרי לפדותו בעי ואי הואיל אמרינן לפדותו

הוא הרי הפסח קודם עד מכאן באתי לא אם

 האנס שמחייבו מפני שלו הוא כאילו נחשב שהרי
 שהרהין ייישראל * ה :באחריותו

 אם לו אמר אם העכו״ם אצל חמצו
 יום ועד מכאן מעות לך הבאתי לא

החמץ ואותו העכו״ם ברשות זה הרי מעכשיו זה חמץ

 שברור שאע״פ ל״ג להם ואמר ישראל בבית
 עכו״ם של חמן והוא הפסח תוך שנאפה להם

: כר״ש הפסח לאחר מותר
כו׳. עליה עוברין ממז תערובת ח כתב ו

ה״ה

סנה פלוני

 הראב״ד השגת
 כחב .וכו׳ שהיהין *ישראל
 צהיר ולא נהיר לא היאנ״י

 טד זמנו הגיע לא אפילו אלא
 עליו עובר אינו הפסח לאחר

 הפסח קודם זמנו הגיע ואס
 שאץ קנאו מעכשיו ■אמר לא אפי׳

:ע׳כ לעכו׳ס אסמכתא דין

 קודם זמן הגעת דבעי אלמא וכו׳ לך מכור
 ולא צהיר ולא נהיר לא א״א .ובהשגות .הפסח
 אסמכתא שיש ז״ל הר״א דעת .וכו' בהיר

 אלא מכירה מהל׳ י״א פ׳ שכתב כמו במשכון
 ודעת אסמכתא דין בו ואין קונה שבעכו״ם

 כמו במשכון אסמכתא דין שאין בהפך רבינו
 וכן קונה אינו מישראל עכו״ם אבל שם שנתבאר

 עכו״ם קנית קלישא עלמא דלכולי בגמרא הוא
 זמן שהגיע דכל ז״ל הר״א כדברי ואם מישראל

 עכו״ס קנה מעכשיו בלא אפילו הפסח קודם
 ליה בדאמר למתני׳ לאוקומי בגמ׳ פרח למה

ויש .הפסח קודם זמן שהגיע לוקמיה מעכשיו

 .הפסח קודם לו שקבע זמן אותו שיהיה והוא .הפסח לאחר מותר
 פקדון הוא כאילו החמץ אותו נמצא מעכשיו קנה לו אמר לא ואם
שראל ♦ הפסח לאחר בהנייה ואסור העכו״ם אצל שהיו ועכו״ם בי
______________________ או לעכו״ם מוכרו זה הרי חמישית שעה והגיעה ישראל ביד חמץ והיה בספינה באין
] .הפסח אחר ■ממנו ולוקחו וחוזר במתנה לו נותנו ל ת גמורה:• מתנה לו שיתננו ובלבד [ ^ םבזה' ל שו מ אימחניסיץVד מי מי ד מ ס  ס

ר׳ והרב שרבינו סובר ואני .במעכשיו העמידוה מע^ן״ס לוקח שאתה עד .במאתים וקח בוא במנה לוקח שאתה עד לעכו״ם ישראל אומר ז

 על לו יתן ולא ימכור לא אבל .הפסח אחר ממך ואקח אצטרך שמא מישראל וקח בוא
ה] ח ♦ ימצא ובל יראה בל על עובר זה הרי כן עשה ואם .תנאי  חמץ תערובת’ [

המדי ושכר הבבלי וכותח המוריים כגון ימצא. ובל יראה בל משום עליה עוברין
ח: : וע׳ש תמא סי׳ עור א מ ה סי׳ י עו ב כ מ ח סי׳ סוי ץ _ לאויןעמוע׳ש: סס׳ג ג ש ו ע ש

 זמן קבע לא ישראל דודאי הפסח בתוך זמן
 מעכשיו לו שאמר דכל הראשון בחלוק ז״ל הר״א כדברי ז״ל האחרונים רוב דעת ומ״מ .התוספתא דברי הן והן הוא הפסח בקודם ודאי אלא לבערו שיחוייב הפסח בתוך חמצו לפדות
 ישראל המשנה סוף כתב לא ורבינו העטור בעל וכ״כ עיקר וזה ז״ל גיאת אבן הרב מדברי נראה וכן במעכשיו תלוי שהכל ההלכות מן נראה וכן מוהר הפסח אחר זמן הגיע אפילו
 ישראל וכדין בגמרא הכין דאמר וכר״מ משכון קונה מעכו״ם דישראל מתני׳ כסתם פוסק שהוא שנראה לפי והטעם בהנאה אסור הפסח אמר ממצו על העכו״ס את שהלוה

:כנ״ל לבערו שחייב באחריותו ישראל וחייב ישראל ברשות עכו״ם של שחמצו נתבאר וכבר באתריותו חייב הלכך מישראל
ל \ א ר ש ז ומ״שואס .תוספתא .וכו׳ בספינה באין שהיו ועכו״ם י ״ ה ק ה ש ק; בראש כנזכר בלאו עובר עכו״ם ביד חמצו שהמפקיד שכתב דעתו כפי הוא וכו׳ עובר ע  הפר

דף ראש .וכו׳ עליה עוברין ממן תערובת ח  וכבר ז״ל הגאונים פירשו וכן ימצא ובל יראה בבל עליהן עוברין אלו ז״ל ופירש״י וכו׳ הבבלי כומח בפסח עוברין אלו מ״ב.) פ״ג(
בו שיש בתערובת אלא עליו עובר שאינו ה״ה לדבריו ובודאי פרס אכילת בכדי חמן כזית אכל אא״כ באכילתו לאו חמן בתערובת שאין פוסק שרבינו פ״א נתבאר

כזית
משגה לחם

ישראל ודוקא איירי בישראל תהיה צדקה דולך דקרא נימאהכי נמי במשכון עכו״ס דישראל שהגןע והוא כתב רבינו .וכו׳ לו אמר אם העכו״ם אצל חמצו שהרהין ישראל ה

 הפסח דקודס דוקא דמתני׳ סוברים אפרים
 בהנאה מומר הפסח אחר מדקתני זמן הגיע

 לומר וא״א .מוסר הפסח אחר דמיד ומשמע
 ודאי זמן הגעת עד דאכתי הפסח אחר בשקבע
 הגיע לומר לו והיה מוהר אינו הכל לדברי

 לו שקבע לפרש אין וכן מותר. פדה ולא זמן
קבע לא ישראל דודאי הפסח בתוך זמן

 ז״ל להר״א וא״ת ז״ל ה״ה שאסר כמו טעמו ונראה הפסח קודם הזמן
 בגמרא אמרו הרי לעכו״ם אסמכתא דין שאין קנאו מעכשיו לו אמר לא שאפילו שאמר

 לעולם אבל המשכון קונה שאינו לענין הוא כן דמ״ש וי״ל .קני לא מישראל דעכו״ם
 אפילו דקני ובא הזמן והגיע סלוני לזמן שיקנה עמו המנה אם המשכון קונה שאינו אע״פ

 שאין דאע״ס סבר ורבינו .לעכו״ם אסמכתא דאין משוס מישראל טפי דקני ועוד עכו״ם
 בין במשכון בין קני לא מישראל דעכו״ם משום קני לא עכו״ם מ״מ במשכון אסמכתא

 אינו מישראל דעכו״ם דכיון מפני הפסח קודם זמן הגעת בעינן ובמעכשיו זמן בהגעת
ה)בחמן קנין לו ואין משכון קונה א לו ה ה  שלו הוא הרי ישראל לפדותו ובעי הואיל אמריק (

 דהואיל טעמא הך לך מהני הוה דלא ודאי משכון קונה היה אם אבל אסור נמי השתא
. שהרהינו אע״פ ולפיכך ה״ה וז״ש וכו׳ ובידו  ל״א) (דף בגמ׳ כשהקשו ולרבינו וא״ת »׳

 דהגיע משום בהנאה דמוסר תירצו לא אמאי וכו׳ בשלמא א״א וכו׳ שהלוה עכו״ס •חק
 לומר משכון קונה אינו מישראל דעכו״ם אדעתיה אסיק לא דהשתא הפסח קודם זמן

 משכון קונה מישראל דעכו״ס אדעתיה דאסיק משום דאדרבה וי״ל .מהני לא דאעפ״כ
 הפסח קודם בין איירי דמתני׳ אדעתיה סליק הוה מש״ה לישראל עכו״ם בי; הפרש אין
משכון קונה דעכו״ס סבור היה אצלו כשהרהינו כשסירן המתרן וכן הפסח לאחר בין

לפי אבל ,משכון קנה עכו״ס דהרי מוהר הפסח אחרדהגיע אפילוודאי ולכך
 ה״ה וכדכתב הפסח קודם זמן הגעת דבעיק ודאי משכון קונה אינו דעכו״ם המסקנא

בשהרהינו להעמיד הוצרכו למה כו׳ שהלוה ישראל כתנאי לימא כשהקשו לרבינו וא״ת .ז״ל .................... .............. כשהקשו
 בשלא לוקמה וכו׳ לישראל שהלוה דעכו״ם מסניתין הכי בתר ליה מקשה הא דבכי

 בין חילוק דיש ונימא קני עכו״ס אפילו בהרהינו אבל הפסח קודם זמן והגיע הרהינו
 בישראל הוא גובה הוא ולהבא מכאן אמרינן דכי הרהינו דלא להיכא לישראל עכו״ס

 וכיון שוים וישראל עכו״ם סבר מר הפסח קודם הזמן דהגיע אע״ג בעכו״ם אבל דקני
 קני לא ועכו״ם קני דבישראל חלוק דיש סבר ומר הרהינו שלא אע״פ קנאו זמן דהגיע
מן. שהגיע אע״פ  דלא לומר סברא אין לישראל עכו״ם בין לחלק דאתית דכיון וי״ל ז
קניניה דאלים משום לעכו״ם ישראל בין לחלק דאתית מטעמא דהא במשכון החלק

עוז מגדל
 הניוזא דאמרי אינא ימצא לא ה׳ל למימר אינא מאי דמי כממון לאו לממון הגורם דבר למ״ד אלא

 לא למינתב דאיצערין היינו כלומר ימצא לא דכתיב היינו דמי כממון לאו לממון הגורס דגר למ׳יד
אפ׳ס כלומר איצעריך ומחרן קרא בלא ואפילו אחריוה היינו דמי כממון דהיינו פשיטא הא למיכתב איצעריך למאי כלומר לי למה ימצא לא דמי כממון לממון הגורם דבר למ״ד אלא לחייבו ימצא

מסקנא ז״ל אלפס ר׳י כחב וכן כזה ז׳ל פירש׳י וכן דמי דכדידיה ימצא דלא קרא קמ׳ל לבערו חייב ואינו כלומר דמי כדידיה ולאו קאי ברשותיה לאו איתיה וכי הואיל סד״א ימצא דלא קרא איצנוריך
שאמר רואוה עיניך שהרי נשרף כגר והלא נמצא ומהיכן חילא ־דגני חמירא אייסו פוקו שעה כל בפרק דאמר נחמן מדרג ז״ל הראב׳ד שהקשה מה מתורן ובוה .באות אות מפורש ז׳ל ר'מ דעת והוא זאת
מיש לשמרו רמילתא אורחא אדרבה אלא ממש בביתם חמן אותו שומרים הס שהיו חוגה ואינו נשאר ולפעמים נאבד או נגנב שלפעמים נראה הגמרא מלשון כי ועוד .ברשותם הים שלא מכלל והגיאו צאו

: פשוט וזה רשותא ליה לית וחסים דצייר ובמידי וחתום צרור עצמו בפני מחיצה לו עושים או אחר
תב ; הפסח לאחר בהנאה ואסור עד שהרהין ישראל* אני : ונו׳ צהיר ולא נהיר לא ז׳ל הראב״ד ב  שעה כל פרק התם דהא וסברא, גמרא נכון על נראה וכן כן ופירש השכים ז׳ל אפרים רנינו אומר ו

 ואוקמינן ממסני׳ עלה וערינן ושקלינן גובה הוא להבא מכאן אמר ורבא גובה הוא למפרע אמר אגיי חוג דבטל מימרא לאלתר עלה מייחי חמצו על ישראל את שהלוה דעכו׳ם מתניתין גמרא
 מעכשיו דא״ל היכא שאני ש״מ לאו אלא פסוקה הלכה להדיא דמסיק עד ממתניתין עלה ומוסגינן קני לא מישראל עכו״ס קני מעכו׳ם ישראל דמסיק עד וכו׳ כתנאי לימא אמרינן והדר אצלו ב-הרהינו

 קודם לו שקבע הזמן גשהגיע ז׳ל כר׳מ ודאי דמיירי שמעינן ולהבא דלמפרע מסוגיין וגס ז״ל אלפס ר׳י אותה הגיא וכן ז״ל ר״מ כמ׳ש מעכשיו בעינן עכו׳ם דלגבי למדנו מעכשיו א״ל דלא להיכא
או גרשותיה ליה דקס הוא שעתא דמההיא הפסח  קא מאי דקאמי נמי ומעכשיו ליה קני במאי אצלו שהרהינו הזמן עדיין הגיע לא שאס איתא נמי וסברא להדדי דמיין לא הא לה מייתי למאי הכי דאי(
ח t שעה כל פרק בתוספתא ימצא. ובל יראה בל על כו׳ בספינה באין שהיו ועכו׳ס ישראג* ;ע'כ פייש״י מתון וכדמשמט זימניה מטא לא אכתי ליה מהני נ רו ע הנאכלים. מדברים עד וכו׳ חמן ת

לשון

ב :אליםקניניהאבלעכו״םלא ת  להרן אפשר ׳1כ שהגיע דכל ז״ל הר״א כדברי ואם ה״ה כ
 דתני׳ תימרא מנא התם דאמרו תימרא מגא איכא דמעכשיו תירוצא דלהאי משום לזה

 משמע הכי דברייתא המעכשיו בחלוק הברייתא שפיר ואתי וכו׳ פת שהרהין עכו״ם
 הפסת קודם הגיע ללא הפסח קודם זמן הגיע בין אבל מעכשיו ופי׳ הגעתיך דקאמר

 ויש ז״ל ה״ה כתב עוד .איירי גוונא בחדא דברייתא בברייתא חילוק האי מיישב לא
 קודם בין לאוקמה מתני׳ דסתמה משום חזית מאי וא״ת מיתניא י סתמא דמתניתין ■לדחות

 דאמר ובין הזמן קודם בשהגיע לוקמה אדרבה מעכשיו וכדאמר זמן לאחר בין זמן
 היאך ההלואה בענין אוקימתא לאוקמי עדיף דכיפי וי״ל מעכשיו אמר דלא ובין מעכשיו

 שאירע עגין הוא הזמן דהגעת ההלואה אחר שאירע הדבר בענין מאוקימתא יותר היחה
 והגיע לפרושי ליה הוה ומתגי׳ לאו אם הפסח קודם הזמן הגיע אם ההלואה אמר
 אמר אלא לפרושי ממני׳ חש לא ביניהם שדברו מה ההלואה ענין אבל הפסח קודם זמן

 בין מעכשיו אמר אם כלומר כו׳ במעכשיו תלוי שהכל כתב עוד .סתמא שהלוה עכו״ם
 אפילו מעכשיו אמר לא ואם ז״ל הר״א כדעת מהני קודם הגיע לא בין קודם זמן הגיע
 שפוסק נראה שהוא לפי והכיעם .ז״ל הר״א כדעת שלא מהני לא קודם הזמן הגיע

 עכו״ם אס שהלוה וישראל דקאמרה מתניתין דסהם לה״ה וא״תמנ״ל מתניתין. כסתם
 דוסיא במעכשיו איירי דמתני׳ סיפא הא משכון קונה דישראלמעכו״ס כמתני׳ קאמר כו׳

 דמתני׳ דסיפא כיון וא״כ אסור לישראל שהלוה עכו״ם אפילו מעכשיו בלא דאי לרישא
 דאינו דאע״ג דרישא דומיא מעכשיו דאמר משום דקונה דמאי נימא במעכשיו איירי
 כולל דין הוא דמתני׳ דסיפא לה׳יהז״ל ליה דמשמע וי״ל . סגי מעכשיו דאמר משום קונה

מוקמינן כולל הדין לאוקמי דמצינו היכא דכל מעכשיו אמר דלא בין מעכשיו דאמר בין
:מסניתין כסתם

T גמורה מתנה לו שיחננו ובלבד מ״ש הפך שהוא נראה .לו ימן ולא: 
 עוברין ואלו פרק ריש .ימצא ובל יראה בל משום עליה עוברין ממן תערובת ח

כן עליה עוברים ואלו ז״ל ופי׳רש״י כו׳ מ״ב) (דף ז״ל. ה״ה כתב כו׳
רבינו דדעת סבור שהוא כיון רש״י כפירוש מפרש דרביגו לומר לה״ה ליה למה וא״ה

הוא
מיימוניות הגהות

מחויקין אין *"עכו״ם5ש דבש ראב״ן פסק [ה] : ע״ב ,פ״ג אסורות סאבניות בהנ*׳ עיין [ד]
בו
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ן שכהכ וזהו א"פ ככדי כזית  ככדי כזיח כהן שיש פ״א שהזכיר אותן וכו׳ הככלי כוסח עו
קר. הוא הפסק וזה א״פ  וגס עליו כרvע מכן כפחות סוכריןשאפילו הגאונים וישמן עי

 יש כהרי ככיעורו חייכ עוכרכסכילתו שאינו שאע״פ כך רכיגו דכרי שמפרש מי ראיתי
 דכרי פירש כך .קיומו על הוא עוכר זיתים ככמה מעורכ שהוא ואע״פ שם חמן כזית

 רכינו דכרי וסייע ז״ל־ הכהן משה ר׳ הרכ רכינו
 :עיון לי צריכה רכינו וכונת .זו כדעת

ל ב  עריכת כיצד וכו׳ תערוכת כו שיש דכר א
 עוכרין אלו פרק כרייתא . העכדנין

 בתוכה שנתן העבדנין עריבת ת״ר מ׳׳ה) (דף
 שלשה אחר לכער חייב ימים שלשה תוך קמח
 בד״א נתן ר׳ אמר ■לבער חייב אין ימים
 עורות לתוכה נתן אבל עורות בתוכה נתן שלא

 רבא אמר לבער צריך אין שלשה תוך אפילו
 אמת שעה אפילו אחד יום אפילו נתן כר׳ הלכה

: בגמ׳ ע״כ
כן ' . וכו' והאספלנית והרפיה הקילור ו

 והרפיה והאספלנית הקלור תוספתא
 בהלכות והוכאה לבער צריך אין קמח לתוכן שנתן
 שאינו חריא״ק וכ״ש גאון האיי רבינו וכתב
 א״א ובהשגות .רבינו דברי ונתבארו לבער צריך

 מפעמו ולא אחר ומפעם קבל דמאחר שכוש זה
:פעם אלו בדברים ואין .עכ״ל

 שם ברייתא .וכו׳ שעפשה עצמה הפת *א
 :פ״א זה דין בארחי וכבר מ״ה:) (דף 1

א ט ג לו מ  תוספתא .וכו׳ שנסרחה חמן של ו
 צריך אינו שנסרחה מלוגמא בהלכות

 מפרש בירושלמי א״א ובהשגות . ע״כ לבער
 שכן ובאמת . ע״כ נתחמצה ולבסוף בשנסרחה

 רבינו וגם בהלכות הביאו ולא בירושלמי הוא
 בנתחמצה הם הירושלמי שדברי לפי כתבו לא

 נתחמצה ולבסוף נסרחה בעינן ובכה״ג בפסח
 דכי הפסח קודם בנסרמה הם התוספתא ודברי
 הות דהא ממן איסור עליה חל לא פסח אתא

מלאכול ונפסלה שעפשה כפת לה והוה סרוחה

 מדברים באלו ביוצא ובל הקמח. מן אותו שעושין
 ראוי ואינו חמץ תערובת בו שיש דבר אבל .הנאכלים
 עריבת כיצד ט • בפסח לקיימו מותר זה הרי לאכילה
 שעה נתנו אפילו ועורות קמח לתוכן שנתן העבדנין

 נתן לא ואם .לקיימו מותר זה הרי הביעור קודם אחת
 הביעור לשעת ימים שלשה קודם הקמח ונתן העורות

 .והבאיש נפםד שהרי לקיימו מותר
 : לבער חייב ימים שלשה תוך

 והאספלנית והרטיה הקילור *וכן י
 מותר חמץ לתוכן שנתן והתריא״ק

 צורת נפסדה שהרי בפסח לקיימן
א :החמץ  שעפשה עצמה *הפת י
 ומלוגמא הכלב מלאכול ונפסלה

 *בגדים .לבער צריך איגו שנסרחה
 וכן חטה בחלב אותן [י] שכבסו
 וכל בחמץ אותן שדבקו ניירות
 ואין בפסח לקיימן מותר בזה כיוצא

ולא יראה לא

 דללקויז דאע״ג כהן משה ה״ר פירוש אצלי מחיישב יוחר ולי וכו׳. בפ״א נהבאד כבר ה״ה
 מהכי בבציר ימצא ובל יראה בבל עליו לעבור סרס אכילח בכדי כזיח בעיא עלאכילחו

 מכל כאילו ה״ל א״פ בכדי מכזיח פחות שהוא כל אכילה דלענין משוס והפעם סגי
ושהה איסור כזית שאכל שכל בידינו הוא שכלל לוקה ואינו למחר זית וחצי היום זית חצי

 אבל עליו לוקין אין א"פ מכדי יותר באכילתו
 על שעוברין כיון יראה בבל עליו לעבור

 שיהיה לי מה כזית כאן שיש מאמר התערובת
 ה״ה שהביא ומה .מא״פ יוסר או א״פ בכדי
וכו׳ הבבלי כותח כגון רבינו כאן שכתב ממה ראיה
 בכדי כזית בהם [שיש] פ״א(שאין) שהזכיר אותן
 שם כתב בעצמו ה״ה שהרי היא ראיה לאו א"פ

 זו שאין אומר ואני הראב״ד להשגת בהשיבו
 תלוי הוא במה הדין ביאר כבר שרבינו השגה
 אכילת בכדי כזית באלו כשאכל דדוקא ובאר
 השיעור שם אין אכילתן שבדרך אע״פ פרס
בהל' כתבו ולזה אדם בני של דרכן לפי הזה
,לוקה ודאי אכלו אם מ״מ הבבלי כותח כגון

 בני של דרכן דלפי אומר שהוא הרי .עכ״ל
 בכדי כזית בהם אין בו וכיוצא בכותח אדם
 בהם יש בין לחלק שהוצרך לפי א׳ ובפרק א״פ
 כזית בהם יש נקפ בהם לאין א"פ בכדי כזית

 לוקה אינו כזית בו אין דכי אמר והדר ברישא
 אבל ללאו קודם הן למינקס המדברים דרך וכן

 שאין אדם בני של דרכן לפי סהמא נקים הכא
 בפ״א שלמעלה שכיון ועוד א״פ בכדי כזית בו

 וכאן בו לאין א"פ בכדי כזית בו יש בין סילק
 בין זה לענין ליה שני לא ודאי הא סתם כתב

:בו לאין א״פ בכדי כזית בו יש
חמשת

הראב״ד השגת
 הראנ׳ד כתג וכו׳. הקילור *וכן
 קגל דמאחר שבוש זה ז׳ל

:מפעמו ולא אחר ומטעם

חג וכו׳. עצמה *הפת  הראנ״ד נ
 נשנסרחה מפרש נירושלמי <'ל

;ענ׳ל נתחמצה ולנשוף

חג .ונו׳ שכנסו *נגדים  נ
 אלא פעם זה אין ז׳ל הראנ׳ד

 ועל הנלנ אכילת מן נפסל שכנר
 שייחדוהו כמו שהוא זה כל

:עכ׳ל נפיט פניו ופח לישינה

החמץ _ צורת שאין  ימצא ולא יראה לא משום בהן
ב עומדת: לאדם מאכל ואינו חמץ בו שנתערב דבר י

 אסור לקיימו שמותר אע״פ בו וכיוצא התריא״ק כגון אדם כל מאכל שאינו או .כלל
לאכלו: אסור זה הדי שהוא כל אלא החמץ מן בו שאין יאע״פ אחר,הפסח. עד לאכלו

. ץ 'א .
 ואפשר .עפשה ולבסוף נתחמצה דודאי לכלב

כו׳. חמה בחלב אותן שכבסו בגדים ורבינו: ההלכות סתמו ולזה עיקר וכן לכלב אף ראויה אינה שנפרמה דמלוגמא  אינו בחמן אותן שדבקו ניירות וכן רבינו שכתב מה ו
 בו שדבקו אחר הס רבינו דברי אלא לקיימו ואסור בעיניה נוקשה הוא שהרי הניירות בו שדבקו קודם והוא לקיימו אסור דהתס סופרים של קולן בגמרא מ״ב.) שנזכר(דף מה

.וכו׳ נפסל שכבר אלא פעם זה אין א״א ובהשגות .לקיימן מוהר שנתדבקו שאחר הוא ברור ודבר .עומדת החמן צורת שאין רבינו וז״ש .עורות לתוכה שנתן כעריבה וה״ל הניירות
:הכרח רבינו ודברי פעם בסתירה ואין

ב ף אר מב .וכו׳ חמן בו שנתערב דבר י ד ) מ׳ כמה נתערב שאפילו רבינו כדעת מהגאונים והרבה פ״א שכתבתי כמו במשהו במינו שלא בין במינו בין בזמנו דחמן ל׳.) בג
חוזר אינו זמנו קודם שנתערב דכל ואומרין בזה חולקים האחרונים מן ויש ז״ל. גיאת ן׳ יצחק ה״ר בהלכות וכ״כ וניעור שחוזר בפסח לאכלו אסור האסח קודם זמן

 במשהו בחמן אוסר מששים פחות תערובות בשאר שאוסר שמה אלא הערובות שאר כדין הוא חמן תערובת שדין ודע .ולהחמיר לנהוג ראוי הגאונים וכדברי במשהו איסורו ואין וניעור
 חמן ככר נגע שאם בקליפה די רופב בלא בחס שחם ר״ל כן בחמן אף אסורות מאכלות בהל׳ שאבאר כמו מקום נפילת או קליפה אלא ששים צריך היה לא תערובות בשאר אם אבל

 דיני יתבאר אסורות מאכלות בהלכות ושם ז״ל המפרשים כתבוהו ברור וזה יותר מבליע שאינו לפי בלבד מגעו מקום אלא אסר לא המפעפען דבר שם ואין חמין ושניר.ם מצה בככר
 תערובת ע״י אבל בעיניה ה״מ ר״ש קניס כי וכשאמרו הפסח לאחר הוא אסור ודאי עליו עובר שהוא שכיון רבינו מדברי נראה הפסח עליו שעבר חמן ותערובת .בארוכה התערובת

ועבר לבערו מחוייב שהיה כיון הפסח עליו בתערובת-שעבר אבל הפסח עליו עבר ולא איסור נעשה לא זה שבתערובת לפי מותר נתערב ואח״כ חמן על הפסח עבר שאם ר״ל לא
:למעלה שכתבתי מה כפי עליו שעובר א״פ בכדי כזית בו שיש בחמץ ודוקא . כן שכתבו מפרשים ויש אסור עליו

אין , . משנה לחם
ם עיקר; וכן לכלב מלאכול אפילו נפסלה והכא שויס והכא כפירוש יפרש אפילו א״פ בכדי כזית דאיכא היכא הוא יראה בבל שעובר דמה הוא די בחלב אותן שכבסו בג

 דליכא כרבנן קי״ל הא וא״ת לקיימן ואשור בעינייהו נוקשה שהם ה״ה כתב .וכו׳ חפה
 אבל בתערובת אלא' פליג לא אליעזר ר׳ ואפילו נוקשה בחמן ולא חמן בתערובת לאו

 כדכתב איכא איסורא דמ״מ וי״ל וכו׳. כוותיה תניא בגמרא כדאמרו מודה נוקשה בחמן
 כדמשמע מדרבנן שהייה איסור דאיכא ודאי מדאורייתא איסורא דאיכא וכיון ז״ל הפור

ב .הזאת הסברא כפי הפור על שהקשה ב״י הרב מדברי שם ת כ  בחמן ודוקא ה״ה] עוד [
 איסור דאיכא דס״ל רבינו בדברי הרמ״ך כפי׳ נאמר אס וא״ת וכו׳ כזית בו שיש

 דא״כ אסור הערובה דהמקיים לומר אפשר אי א״פ בכדי כזית בדליכא אפילו בשהייה
 דהוי משום בפול לו אין דהחמן דהפעם פפור אסורות מאכלות בהל׳ רבינו פעם לפי

 כזית כשיש אבל פעמא מהאי בפיל דלא משהו בשיש דהתינח קשה מתירין לו שיש דבר
 שאין דבר הוי הא אסור התערובת המקיים ואם לקיימו אסור זיתים בכמה שיהיה אפילו

 דס״ל ז״ל לה״ה בשלמא דקיימו כיון הפסח לאחר אסור דתערובתו הפסח אחר מתירין לו
 דהא לבפל א״פ בכדי בכזית לומר שייך דלא ודאי א״פ בצדי כזית איכא אי דדוקא

תימא וכי .מתירין לו שיש דבר הוי ביצים בכמה כזית ואי לבפלו ששים שיעור אין ודאי
רבינו כדברי דס״ל ודאי הרמ״ך לפי׳ אבל רבינו בדברי ה״ה לפירוש אלא זה דין אין

כונסו אם ז״ל רבינו בדעת נסתפק ה״ה דהא אפשר אי זה מותר התערובת דמקיים
כפירוש

עוז מגדל
 חיינץ יהו יכול האדומי ומומן המדי ושכר הננלי נוסח לרנוש מאכלו לא מממצה כל מכילתא לשון

 עליהן לענור כזו גמור מין שאינן אלו יצאו גמור מין שהוא אמד מין ממן מה ממן ת׳ל כרת עליהן
ב :הממן צורת נפסדה עד הקילור וכן :ע'כ מעשה נלא ת :וכו' שמש זה ז״ל הראנ׳ד כ

אני י קינל מיטמיו אומי ו ׳  א״כ אלא נשכר מקוצי ז״ל הר׳ם כחג וכן כראוי התוספחא מן ונסתייע שנסדקי דנצק מתני׳ גמרא עונרין ואלו ופרק דפסמים פ׳ק ההלכה ממוך כך דקדק שהוא זיל אלפס י
אנ׳י ואם נוקשה חמן וכן פרס אכילת נכדי כזית נו יש ת : כסמוך שאכתונ וכמו ראוי דין וזה ידעתי לא אנכי אחרים טעמים לו יש הר פ ב לנער: צריך עד שעיפשה ה ת כירושלמי ז׳ל הראנ׳ד כ

מי ואני :עכ׳ל נחחמצה ולנסוף נשנסרמה מפרש י או ׳ להדיא נסן כר׳ פסקיגן הענדנין עריכה אנןלגני דהא חדא .עמו והדין הירושלמי לזה חשש ולא ונחוספתא הנזכרת נהלכה ז׳ל ר״מ כדניי כשב אלפס י
 אלו ופ׳ דפסחיס פ׳ק ואסיקנא נפסל ואח״כ ממלה היה חמן לכלב מלאכול ונפסלה שעפשה הפת ועוד נסרחה ואח׳כ קודס נתחמצה המס והא לנער חייב אינו אחת שעה אפילו טורוס לסוכן נסן •שאס

ם :ז״ל שפירש״י וכמו עונרין אלו דפ׳ ומתני׳ דנרייתא לכלנ מלאכול שנפסלה פי׳ דהיינו ז׳ל ר׳מ שכתב כמו צורתו שנפסדה מפני לנער צריך דאינו .עונרין  עונרין אלו פ׳ .עומדת החמן צורת עד שכנסן בגרי
ב :ונתוספתא ת : פעם זה אין הראנ׳ד נ כו׳ אני ו ד שלש פעמים גזה נצחת תשונה כתנמי ככר אומר ו ס׳ :עונרין אלו פיק .הפיק סוף עד שנתערב דבר : נ

 שפיר אתי בשהייה לאו ליכא אבל השלחן מעל עוברים ר״ל עוברים אלו מאי התוספות
 באכילה ואפילו מחמצת מכל ליה מרביק לא דבגמרא משוס אלא הכי קאמרינן לא דע״כ

 בכדי בכזית אבל לאו ליכא רבויא דליכא בשהייה ולהכי דכל מרבויא אלא איסורא לן לית
 אלא כן כתב לא דה״ה וי״ל .גמור כחמן בשהייה דאיסורו ודאי רבויא דאיכא א״פ

 וכדכתב בשהייה חייב א"פ בכדי כזית בדליכא דאפילו רבינו בדעת אחר פי׳ שיש מפני
 דהא כלל זה לפי׳ מקום אין התוספות כפי׳ רבינו מפרש היה ואם הרמ״ך בשם לקמיה
 כפי׳ יפרש אס אבל לרבנן כ״ש א״פ בכדי כזית בדליכא בשהייה לאו ליכא לר״א אפילו
 כפירוש מפרש דרבינו לומר דיש ה״ה כתב ולהכי הפירושים לשני מקום יש ז״ל רש״י

השני: כפירוש או הראשון כפירוש הוא אס עיון צריכה כונתו ולהכי ז״ל רש״י
כן י כו׳. והפריאק״ה והרפייה הקילור ו  הפעם קבל דמאחר שבוש זה כחוב בהשגות ו

 לקמן שכתב כמו הכלב מן שנפסל מפני אלא הפעם דאין לומר כונהו .כו׳
: אמרח בהשגה

כו׳. שעיפשה כפת ליה דהוה נראה ה״ה לשון ממן). (של מלוגמא יא  כלומר ו
 דמי גמור פת שאינו מלוגמא שהיא כיון מ׳׳מ לכלב לראויה ואע״ג

דההם אפשר או ר״ל כו׳ דמלוגמא ואפילו עיפשה ולבסוף חימצה גבי נמי דהתה להסס

מיימוניות הגהות
תב וכן [ו] : ע״כ אבי״ה, בבירור נדע לא אם בו קמח דיש לומר חמץ בו  בתשובה נ

:ר״י אחריו נהג וכן בפסח נשטירק״ט בגדיו שהיו הגדול אליעזר רבי על משולם ר׳ העיד
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ה ״ ת ב פ ש מ ה 1” כגין הן שירוח ומי .בלבדוט׳ שירוח במי לשן אס אלו דגן מיני ח ״ ן פ ל״ה.) שעה(דף כל שרק .יכו׳ המיט! חמשה אלא בפסח חמז מפום אסור אי
ובכוסמין ובשעורים בחמים בפסח חובחו ידי בהן יוצא שאדם דברים אלו הדברים שכל אלה מדבריו למדנו .רמונים ומי חפוחיס ומי וכו׳ וחלב

ח אין הני ובגמרא ובשישון שועל ובשבולח וכו׳ דבש או ושמן ביין ללוש מוהר וכן עצמו בפ׳ עוד וכהב שירוה מי נקראים מים שאינן  עליו האכל לא קרא אמר ה״מ מנא לא ודוחן או
/ ממן משוס לא בלבד במים אלא ולקמף ללוש אסור הראשון וביום כו ידי בהן יוצא אדם ממון לידי הבאין דברים עוני לחם מצוח עליו האכל ימים שבעת חמן י למה סוהר וזה ו
 בה יוצא פירות במי פלשה מצה בפ״ו שכתב

 שאס מדבריו שנראה וכו' בפסח חובחו ידי
מה מי בשאר לשה  וחלב ודבש ושמן מיין מון פי
 לי ונראה .ה״ה שכתב וכמו חובתו ידי יוצא

 ומ״ש לכתמלה היינו בלבד במים אלא שכשאמר
 בדיעבד היינו וכו׳ שירות במי שלשה מצה גש״ו

 .בדיעבד אפילו יוצא אינו וחלב ודבש ויין ובשמן
 שאני דלא ישנה נוסחא שמצא שאמר מי ויש

 שירות מי לשאר ודבש ושמן יין בין לרבינו
 שפיר אתי ובכך חובתו ידי יצא לא דבכלהו
 בלבד: במים אלא זה בפרק שכתב מה

דגן

חמישי פרק

 א״א ובהשגות .רתיות לזה והביא} איסוראיליכא
כו׳. מודים הכל ולא פשןע זה אין־מק  ודעת ו

 בתוספות אותו דחו וכבר היא כך ז׳׳ל רש״י
 ז׳׳ל הגאונים ודעת בקורות בראיות ובעמור

 כלל מחמיצין אין פירות שמי היא כך ג״כ
 נהגו וכן חשש שום בו אין לכהמלה ואפילו
א :ועיקר הו  מבואר זה .וכו׳ בהן יתערב שלא ו

 בברייתא בגמרא ל״ו.) (דף ומבואר בירושלמי
 דע״י ודבש ושמן ביין העיסה את לשין דאין
 (דף עוברין אלו במשנת וכן .מממיצין מים

;מוסכם וזה ,.)מ״ב

 ממון לידי באין שאינן אלו יצאו בפסח חובתו
:סרחון לידי אלא

 ר״ל אמר שם .וכו׳ אלו דגן מיני חמשת ב
אין ודבש ושמן ביין שנילושה עיסה ,

 משוס מעמא ואמרינן כרת חמוצה על קייבין דגן מ'ני חמשת אלא בפסח חמץ משום ״אסור אין א
מת דה״למי .והכוסמת החטה שהן חטים מיני שני והם בלבד.  וכתבו מחמיצין. פירותאין ומי פי

אפיייי אלא כרת דוקא ד^זו המפרשים רוב ושבולת השעורה שהן השעורים מיני ושלשה

 ועדשים ופולים ודוחן אורז כגון הקטניות אכל .והשיפון
 קמח לש אפילו אלא חמץ משום בהן אין בהן וכיוצא

 כמו שנתפח עד בבגדים וכסהו ברותחין בו וכיוצא אורז
 המוץ זה שאין באכילה מותר זה הרי שהחמיץ בצק

הראב״ד השגת כמי לשן ^אם אלו דגן מיני חמשת ב ̂ סרחון אלא
דנר אין ז׳ל הראנ׳ד כתב .וכו׳ [באין] *אין(אסור) חמוץ לידי באין *אין לעולם מים שום בלא בלבד פירות

״ ! י גמור חמן עושין דאין דנהי גו מודים הכל וצא פשוע זה י . ״
 הוי מיהס נוקשה אגל כרת חמוצו חייגיסעל ואין מותר הבצק שנתפח עד היום כל הניחן אפילו אלא

א] מי שאין . *) באכילה :עכ׳ל ואסור .מסריחין אלא מחמיצין פירות [
ן ג בהן כיוצא וכל רמונים ומי תפוחים ומי זית ושמן ודבש [נ] וחלב יין כגון הן פירות ומי תוספתא .וכו׳ במים ממים מבשלין אי

................. “־־ נתערב ואם .בעולם מים שום בהן יתערב שלא והוא .ומשקין 'ושמנים יינות משאר
 קמח ולא ריפות כגון במים חטים מבשלין יאין ג • מחמיצין אלו הרי שהוא כל מים בהן
 הבצק את קולין "אין .בתבשיל שיתבקעו והוא גמור חמץ זה הרי בישל ואם .לביבות כגון

] .הקלוי הקמח ואת הפת את מבשלין אבל המחבת. על בשמן ג  הרבה המים הרתיח ואם [
 .שיחמיץ קודם מיד מתבשל שהוא מפני מותר זה הרי הקמח לתוכן השליך כך ואחר
 המים ירתיח לא שמא גזרה זה דבר לאסור המערב ובכל ובספרד כשנער נהגו וכבר

 אם פירות במי שלשו בצק וכן פירות. במי הקמח או הדגן לבשל 'מותר ד ♦ יפה יפה
 :מחמיצין אינן פירות שמי מותר זה הרי בשמן המחבת על קלהו או פירות במי בשלו

 שמא במים שלו הקמח את מבשלין אין אותו וטוחנין באור אותו שמהבהבין כרמל’ ה
 החדשות הקדרות כשמוללין וכן .אותו כשמבשלין מחמיץ ונמצא יפה באור נקלה לא

 לא שמא אסור [ל] קלי קמח אבל אותה וטחנו שחזרו אפויה מצה אלא בהן איןמבשלין
 ומחמיצין רפין שהן מפני בפסח במים השעורין את בוללין ן"אין :חמוץ לידי ויבוא יפה קלהו

 הרי יתבקעו החלות עליו שאופין הביב פי על הניחן שאם כדי רפו אם בלל ואם .במהרה
ה] ץ :מותרין אלו הרי זה לרפיון הגיעו לא ואם .אסורין אלו אותן לבלול מותר החטים [
במים :היא מוטעה שנוס׳ הגגוריס שלטי ועי׳ ,מ׳׳ע לגעל היסה הזאה והנוס׳ .ברת עליו וזייגין אין ,וויניציא גדפוס *)

 טור ה :שה סמ״ג הסז סי׳ טור ד :פיחת מי גכלל דהוי מלח לענין גטור ע׳ש ג :פס סמ׳ג ע״ש תסב סי׳ טור נ :עט לאוין סמ׳ג הע סי׳ טור א
: שם סמ׳ג תסז סי׳ טור ח ;תס׳ג סי׳ טור ז : שס סמ״ג תסג סי׳ טור ו :ע״ש חסא סי׳

ע' כן גם ויש  אדמבשל ל״ע:) (דף מ
 הבצק את קולין אין מחמע: אממועי ליה

. בשמן כו׳  נלוש שהבצק שכיון ברור נראה ו
 שכבר לפי שירות במי אפילו לבשלו אין במים

 מרזמיצין המים תערובת שעם הגאונים מן נתבאר
 מן ויש למעלה שנזכר כמו מחמין ליה ואדמבשל
 המחבת כשהרתיח בשמן לניגנה מתירין הגאונים

ל :נכונים דבריהם ואין יפה ב  את מבשלין א
כו׳. השת ואת הקלוי הקמח  אלו שם ברייתא ו
 והמבושל האפוי חמון לידי באים שאין דברים
 אדמבשל מבושל והקשו ברותחין שחלטו וחלוט

 שבשלו אפוי פפא רב וסירן מהמע אחמועי ליה
 או גמור פס אפילו רבינו ומפרש .אמרינן קא

 מבואר וכן קמח בעודו שנקלה קלוי קמח
 השעורים או החטים קלה אס. אבל בתוספתא

 שיתבאר כמו לבשלו מותר שלהן קמח אין
 וחליטה בהלכות וכו׳. בשנער נהגו וכבר : בסמוך

 הלכך למחלט דידע מאן הזה בזמן ליכא נמי
:ז״ל הגאונים כתבו וכן .ע״כ אסור

 שם .וכו׳ הקמח או הדגן לבשל מותר ד
שרי וסיקא שילא רבי דבי אמרי

 קשיא לא ותירצו אסור וסיקא תניא והא והקשו
:עכ״ל עצירה; ותיקא ופירוש מחמיצין. אין שירות ומי נינהו סירות מי משחא מיא ביה כיון,דלית ומלחא משרא ובהלכות .ומלחא במשחא הא ומלחא במיא הא

 מבשלין שאין שכן דכל רבינו למד ומשם ממון לידי ואתי שפיר כשיל לא דלמא דאבישונא בקמחא קדרה איניש לימחי לא זוטרא מר אמר שם .וכו׳ אוהו שמהבהבין כרמל ה
ומבשלץ אותה שטוחנין אפויה מצה בחסיסי שירוש ובהלכות .בחסיסי ליה מסו רבא אמרו ושם מ׳:) בסמוך(דף הזכרתיה מימרא .וכו׳ הקדרות את כשמוללין וכן :אוהו

:עכ״ל ;הקדרות את בה ומוללין במים אותה’
כו׳. השעורים את בוללין איין ך  שמניחין כל אלא ממש נתבקעו לא עוקבא מר אמר מותרות נהבקעו לא אסורות נסבקעו לתת ואס בפסח השעורים את לותתין אין מ׳.) (דף שם ו

בארוכה: שם כמ״ש שערי להני מיכלינהו לענין עוקבא כמר לחומרא דעבדינן בהלכות ומפורש ממש נסבקעו אמר ושמואל מאליהן מתבקעוס והן הביב פי על אותן
. אותן לבלול מותר החטים ז ו׳ נ איבא בההיא מ׳:) (דף כדמוכח הן מחמיצין ודאי שהו שאם לשי מיד אותן וטוחנין רבינו שם.וכתב כמבואר בחטים והוא ללחות מותר שם ו

דטבעא
משנח לחם

מהמים יותר הם דמחמיצין קאמר דת״ק משוס ל״ו) (דף דת״ק עליה פליג לא מ״מ דמתיר וי״ל איתניא. הפירושים דלכל משמע לדעתו פשוט לקמן זה דין כתב ומ״מ הרמ״ך כפי׳
)מחמיצין דאין ואמר ר״ע שליג ולהכי הן :כמים אלא (

 משמע ל״ט:) (דף הגמרא דמן לחדשות טעם מה ידעתי לא .וכו׳ החדשות הקדרות ה
 מכרמל הבא קמח פי׳ קלי קמח אבל המאכל. לעבות הוה מלילא דהאי

תר: שהוא נתבאר כבר הקלוי הקמח אבל קלי מו

תבשיל
מיימוניות הגהות

 עליה ̂ להתחייב מחמיצין אין שפירש כרש״י ודלא גמור היתר התוספות כתבו וכן [א]
 ובס״ה*הביא יהמיץ שלא ומיהרו שמרו לא אם בלאו וקאי הוי נוקשה חמץ אבל כרת

 אסורה זו הרי והימצה העיסה לתוך ונתנו שריסקו תפוח המנחות כל מפרק לדבריו ראיה
 ודלא דידן דתלמודא וכרבא המחבר רבינו כדברי פסקו הגאונים וכל שמחה ורבינו ור״י

 וההוא בירושלמי שעה כל בשילהי כדמשמע מחמיצין פירות מי ואמר דפליג כירושלמי
 נותנין כן בשלאחרי בקל מחמיץ הוא אז במים כבר שנילושה בעיסה איירי המנחות רכל

 היתר נוהג היה אמנם לאו אי פירות מי הוו אי רש״י נסהפק הביצים ועל . פירות מי בה
 מים טיפת בלי ליין אפשר שאי ואע״ם כיין ללוש ריב״א והתיר אחד מת מפני שלנו מים ששפכו [ומעשה : ע״נ ,בספ״ו עיין כמים בו ולמהר לשומרן טוב בביצים הלש מ״מ בדבר

 תעשינה כאשר דכתיב פירות מי נחשב דבורים דבש אפילו אלא תמרים דבש מבעיא לא [נ] ״. סמ״ג] עכ״ל נתבטלה וכבר הואיל למים לחוש אין אעפ״ב הבציר בשעת שנופלת
 ואין ולמחלט ללתות דידע מאן ליכא דהאידנא ממתיבתא שדרו [ג] :ס״ה דטורייא מעשבא דובשא ומייתן עלמא ברום ושייטן דברייתא דמנתזן כמה יוסף רב ומתרגם הדבורים

 מותדים אי בתנור שנתיבשו קליות על שאלת אשר שיחיה אליעזר ה״ר עיני מחמד אשיבך ובקוצר פנאי אין לנסוך [ד] : ואלפס אבי״ה וחליטה לתיתה לן ואסור בזה בקיאין אנו
 אסר ולא בתנור שנתיבשו בקליות מודה אביי ואפילו וכו' הדדי בהדי שבולי תרתי איניש ליחרוך לא דאמר אדאביי ופליג יצין6מח אין פירות מי דאמר כרבא קי״ל הא בפסח
 שי׳ ברוך כ״ר מאיר ושלום שכתבתי כמו וכו׳ קלי קמח מוציאין העומר משקרב היא דמתניתין ועוד קליות דהיינו אבישונא התם דשדי תדע להחמיץ דממהר באש למיחדך אלא

ע״ב: בתשובות, . וטתחמץ בחטה מעט נתלחלחנכנס שהריכשהמלח שבתוכו החיטים מפני הפסח קודם המלח את מבדרים [ה] : ע״ב

 מהילץ לו שיש דבר דהוי משוס ליבשיל לא מכזיס דפחות סברא זו אין מקום דמכל
 דין רבעו מדברי שנראה ה״ה ומ״ש ליבשיל. לא דבזית ואמרו שלוג לא ולהכי ליבשיל וכזית

 מוהר: סמן דתערובת כתב ולא דסהס משוס אלא רבעו בדברי ברור שעס ראיתי לא זה
ה ״ ן ב פ אי ן הן שירות ומי וכו' מחמיצין שירות מי ש  ת״̂י כתב ■ וכו' וחלב יין מו

כר״ע זה בשרק לקמן שסק דרבינו אע״ג וכו/ בברייתא ממרא ומבואר *

עוז מגדל
תב :מסריחין עד כו' המון] לידי [כאין חמן) משוס אין(אסור פ״ה ר אין דל הראנ׳׳ד נ  וה מ

ל״ה) שעה(דף כל פ׳ והלכות היא ישינה מחלוקת זה אומר ואני :וכו׳ מודים הכל ולא פשוע
היה דל הרשב״א ומורי נו חלגקין היו לע רנותי ונס נשיעתו והעומדים ורנותיו דל כר״מ מורה
 מומרא נו טהגץ היו לע הצרפתים רנותי ופאר לאחרים מורה שהיה ולש לעצמו היתד נו מהג
: נוריה על ההלכה כצורת נהוראתי דל כלמ לאחרים אני ומיקל לעצמי חומרא נהגתי אחריהן ואני

: שעה כל פרק הכל ,מותרת הפת עד אלו דגן מיני חמשת


