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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
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 גהם חמוץ לידי נאים פאינס מועפים מים שהלחיחה ד״מ .ז״ל כחנו וכן נחישהא דטנעא
כבר :עיקר רנינו ודנרי  שדרו והאימא נהלכוח כסנום הגאוגים תקנת .ישראל כל נהגו ו

:ע״כ למלחת לן שרי לא הלכך ללחות נקיאין אנו דאין ממתינתא
 מיכלינהו לענין עוקנא כמר דענדינן ה״מ כהלכות מנואר זה .וכו׳ שנתנשל תבשיל ח

 נהדי משתכחי אי אכל נעינייהו
 חמץ תערוכת דאיסור כיון נתכקעו ולא נשולא
ש לההוא אסרו לא הוא מדרכנן כמשהו  נשו
 דדוקא שאומרים מי ויש כשמואל נתנקעו אא״כ

 אסורין נתנקעו לא אפילו כחמים אכל כשעורים
:ואוסרין

ם ט שו  המצות את ושמרתם שנאמר(כתורה) מ
 רכא להו אמר מ׳.) שם(דף וכו׳•

 מצה לשם הפיכו מהפכיתו כי כיפי דמהפכי להנהו
 נזכר ולא .עכ״ל ,ממרים כיפי רש״י פירש

רי ולא כהלכות  המצה נין חלוק שום רנינו נדנ
 ימי נשאר אוכל שאדם למצה הראשון לילה של

 הרנ כתנ פסחים ערכי שכסוף אלא הפסח
 סעודחא כולה ליה דלית היכא ז״ל אלפסי
 הוא דמנמר נלחוד כזית אלא דמינמרא ממצה
 ספ״ח רנינו כתנ וכן כרישא. אכיל ליה דאית

 ז״ל הורו כו/ כזית אלא משומרת מצה לו שאין מי
 ככל לעשותו ראוי ולכתחלה מעכנ אינו שהשמור

 מ־אשון כלילה אלא מעכנ שאינו אלא הדגן
 הכרח וזה המשומרת מצה לאכול מונה שהוא
 שעה״ ככל שם הסוגיא משמע וכן כדבריהם לפרש

 של דכצקות הא כחכו לא למה לי שקשה ואע״פ
 שיאכל ונלכד מהם כרסו ממלא אדם נכרים

 עיון. לי צריכה וכונתם נאמרונה מצה כזית
 מעת המצה שמשמרין ידוע הפשוט והמנהג
 מפת אוכלין הימים ושאר מצוה של למצה קצירה

לישה

גן ט  שבאו חסין חיים אורח כטור כי.וכ .וכו׳ מים עליו שנפל או בנהר שנטבע ד
 הפסח קודם לאכלם שיוכל נמנץ מעט מעט לישראל ימכרם אלא וכו' בספינה

 שצריך כסב והרמב״ם הפסח. קודם לאוכלם שיכול כיון הודיעו לא אפילו העיטור בעל וכתנ
סובא אפילו מודיעו שאם מועט דבר אלא פרי מדלא העיטור בעל כדברי ומסתברא להודיעו

 זו קושיא שייכא היאך יודע ואיני .עכ״ל נמי
 יכול כולו שאפילו אסר רבינו גם שהרי לרבינו
 בגמרא וכשאמרו הודיעו אם לישראל למכוה

 לישראל רבינו גריס לא קבא קנא נזבנינהו
 כולו לנכרי לזבוני דשרי מהדר ארישא אלא

 דכליא היכי כי קבא קבא דדוקא אמר והשתא
 הרבה יקנה הנכרי שאם כלומר פסחא קמי
 לישראל הפסח בתוך או הפסח קודם למכרו יבא
 צריך לביתו קבא קבא אלא קונה כשאינו אבל
:למידי למימש וליכא הפסח קודם ויכלה אותו

ואם

] סובן להסיר בדי במים  כדרך מיד אותם וטוחנין [ו
 ובארץ בשנער ישראל בל נהגו וכבר .הסולת שטוחנין

 במים החטים יבללו שלא המערב ובערי ובספרד הצבי
 שנתבשל י״תבשיל ח ז ויחמיצו ישהו שמא גזירה

 בל הרי נתבקעו אם חטים או שעורים בו ונמצאו
] התבשיל  לא ואם .החמץ בו נתערב שהרי אסור [ז
 .התבשיל שאר ואוכלין ושורפן אותן מוציאין נתבקעו

 .תורה של גמור חמץ נתבקע ולא שנבלל הדגן שאין
 במצה הזהרו כלומר המצות את ושמרתם שנאמר משום ט סופרים: מדברי אלא ואינו

 בפסח ממנו שאובל בדגן ליזהר אדם צריך חכמים אמרו ולפיכך .חמוץ צד מכל אותה ושמרו
 בנהר שנטבע דגן’ .חמוץ שום בו יהיה שלא עד שגקצר אחר מים [ח] עליו יבוא שלא

 ומודיעו לישראל מוברו אלא לקיימו אסור כך לאוכלו שאסור כשם מים עליו שגפל או
 ואחד אחד לכל מעט מוכר הפסח קודם לגכרי מוכדו ואם הפסח. קודם שיאכלנו כדי
 דלף [ט] עליו שנפל ידגן י לישראל: וימכרנו הנכרי יחזור שמא הפסח קודם שיכלה כדי
 כשיפסק אבל חמוץ. לידי בא אינו כולו היום כל אפילו טיפה אחר טיפה טורד שהוא זמן כל
א :אסור זה הרי כשיעור גשתהה אם  אלא תחמיץ שמא גדולה עיסה בפסח לשין "אין י
בו [כ] שנשאבו במים ולא .חמה בחמי ולא בחמין לא לשין ואין .בלבד חלה כשיעור [י]

ביום
: :וע׳ש תנג סי׳ טור ב ;פסז טורטי׳ א ם ש ג מ׳ ס י ר טו מ'נ חפו סי׳ טיי ד ג מ׳ג הנט חני הנה טי׳ טור ה :עט לאוין ס :שס ס

 והרבה צישה משעה מחמוץ אותו שמשמרין
 אפילו וקטן שוטה חרש או עכו״ם לשה אם מצוה של שמצה ודע לפסח. ולשמרם חסים לקנוס לישה דקודם בשמור דסגי הואזה[אף]דקיי״ל והדור המובחרp שסצוה כתבו מפרשים

 לנכרי לזבוני רבא פריה בחישהא דטבעא ארבא ההיא מ׳;) (דף שם .וכו' מים עליו שנפל או בנהר שנטבע דגן ז״ל: הרשב״א העלה וכך יצא לא גביהם על עומדים אחרים
 קפא קבא אלא לישראל קבא קפא גורס שאינו נראה ורפינו .פסחא קמי דכליא היכי כי לישראל קבא קבא ניזבנינהו ואמר ביה והדר לישראל ליה מזבין הדר דלמא עליו והקשו
ט. מעט מוכרו לנכרי מוכרו ואם רבינו כתב ולזה ^ הוא ולנכרי סתם ע קבאקבא גורס העיטור ובעל להזכיר בגס׳ הוצרכו ולא הוא פשוט ובהודעה לישראל במכירה שכתב וההיתר מ

:לנכרי דה״ה וכתב לישראל
 .(טיף) טיף להדי טיף(טיף) דעביד והוא פפא רב אמר חמוץ לידי פא אינו כולו היום כל דלף לתוכו שנפל קמח אומר פר״י יוסי ר׳ תניא ל״ט:) (דף שם .וכו׳ עליו שנפל דגן י

:עיקר וזה הקמח ג״כ כולל שדגן או גרסתו היה שכך ונראה דגן הזכיר ורבינו
א ן י כו׳. בפסח לשין אי  מלוגנאה ותירצו:קבא במלה מייבין קמח רבעים חמשת חנן אנן והא והקשו למלה וכן לפסחא מלוגנאה קבא רבא אסר מ״ח.:) (דף עוברין אלו פרק ו

אין שיעורא: אהאי קאי נמי כו׳. בחמין לא לשין ו ולא בחמה לא תלוש לא אשה רפא דרש שלנו במים אלא תלוש לא אשה יהודה רב אמר מ״ב.) (דף שעה כל סוף ו
בחמין

 רפינו ̂ דברי פירוש הנראה כפי .וכו׳ שעורים בו ונמצאו שנתבשל תבשיל ח
מג שאילו כל אלא עוקבא מר מ׳) (דף דקאמר דמאי סבור דהוא

לחם
הוא

 מניחים שאיצו כצ אצא עוקבא מר מ') (דף קחמ;־
 המצות את ושמרתם שנאמר משום מדרבנן אסורים הם שבכך ר״ל הביב ע״פ (אותן)
 דמניחיס כההיא פסק למה דא״כ לזה וקשה ̂ במיל מדרבנן דהוא דכיון קאמר ולהכי
 דרבנן דבר הוי הא ההלכות מדברי כנראה ספיקא משום הוה מעמא דאי עוקבא דמר
 ואפשר .ולקולא דרבנן ספיקא דהוי תיקו דבכל רבינו לעיל וכדפסיק לקולא והוי

 דרבנן דבר דהוי אע״פ מעמיה דמסתבר משום עוקבא כמר לפסוק רצה דמ״מ לומר
 כיון מוקפא למר אפילו דמוהר ודאי התערובת לאסור אבל בעיניה למכלינהו והיינו

 זה דרבנן הרי הוו א״כ דרבנן ג"כ הוי בימול לו שאין ומה מדרבנן הוו גופייהו דאינהו
רבינו דעת עם ההל' דעת להסכים שרצה ה״ה על לתמוה יש וא״כ ז״ל. בדעתו נראה

הגהות
 חטין הילכך ללחות מצוה דאמו• כרבא קי״ל דשרירן חיטי אבל וז״ל רא״ם כתב וכן [ו]

 לא ניזלייהו אגב כל דאמרינן ועוד להם לחוש אין עליהם מזלפין וגשמים בשוק המובאין
 מרובה ושרייתן בגשמים שרוי חטים של ושק עליהם גשמים רוב ירדו אם הילכך מחמצי

 ההוא כי ליה דהוה ימצא ובל יראה בבל עליהם ועוברים בכרת האוכלן ואין חוששין
 נתבקעו הצריכו ולא נתבקעו שלא אע״פ חמץ ליה דהוה דאמרינן בחישתא דטבע ארבא

 אסורות נתבקעו לא אפילו מרובה שרייה במקום אבל מועטת שזילופה בלתיתה אלא
 דאגב הפסח לצורך בספינד, שמוליכין תבואה לקנות הלוי יואל רבינו התיר וכן . עכ״ל

 דדמיא אסורה תחתיה מים יש אם הספינה שבשולי בתבואה אבל מחמצי לא ביזלייהו
 ריינו התיר טיט על שק שנפל או קמח של שק על שנפלו ומים . כו׳ ארבא לההוא
 ירושלמי שעה כל משלהי וראייתו למעלה העיסה שתשאר כדי הקמח לרקד שמריה
 שאיל אתי דחיטי אוצרא דמשהא'גו גרבא ליה הוה ביראה דבי אילין מן חד דגרסינן
 הקמח לרקד שהתיר מי על הרא״ש [וכתב :דתחותיהון מה גרוף זיל ליה אמרו לרבנן

 עם יעבור שמא כי במשהו שחמץ הפסח בתוך כך לעשות זאת היא גדולה קולא שנתלחלח
 המלוחלח המקום כל בידו שיאחוז למעשה להלכה מורים וראיתי בנפה שהוא כל חמץ הקמח

 שהיה והכלי שדווא בכל אסור [ז] : טסי] עדיף והכי שבשק הקמח כל שיריק עד בשק
 ריב״א בשם מצאתי .שהוא בכל אסור שעליו הכסוי וכן בו שנתחב והכף זה תבשיל בו

 אבל התם מעשה כדעבד בשעורים דוקא והיינו ממש נתבקעו דאמר כשמואל דקי״ל
 זמן שהו אם נתבקעו לא אם אפילו בתרנגולת הנמצא שועל שבולת או שיפון או חטין

 היינו לא לעולם וא״כ לא,יתבקעו כולו היום כל יושרו אפילו קשין שהן דחטין מרובה
 אסריגן בהישתא בטביעה או בלתיתה ודוקא האדם עיני ראות לפי והכל בהיטין אוסרים

 או מהם לצאת המים ויכלו מדרון במקום הארץ על הן או חטים על מים נפלו אם אבל
 ירד שלא חטים לעולם תמצא לא דאל״כ אכרינן לא בקרקע ליכנס שיכולים תיחוח בעפר

לשמרם ההטיט אצל להיות הישדאל שצריך רש״י כתב מכאן [ה] ז ע״כ ,עליהם מים

משנה
 הוי ט' מניחים שאילו כל עוקבא מר דקאמר דמאי דס״ל אלא כך אינו ההלכות שסעס

 דרבנן דהוי משוס כשמואל פסק ואידך להומרא דאורייתא דספיקא קאמר ולכך מדאורייתא
 המגיד הרב להסכים שרצה שמה בדוחק לומר שיש אלא שביארתי כמו רבינו דעת וא״כ

נראה זה אין אבל מפעמו לא אבל הדין לענין הוא ההלכות דעת עם רבינו דעת ז״ל
וצ״ע: מדבריו

ן ט  לא מעת מעע אפילו לישראל אבל פי' .וכו' מיס עליו שנפל או וכו' שנפבע דנ
 לעכו״ס דמשמע סתם קבא קבא מ':) (דף בגמרא גרסתו דהיה ה״ה כתב ולכך

 אבל הפסח אחר ויאכלנו כולם ממנו ישתייר שמא דגזירה הודעה בלי לישראל לא אבל
 שמא ימכרנו ואפילו לישראל ימכרנו ושלא ימכרנו שמא סדא גזירות תרי הוי בעכו״ס

:גזרינן לא האי כי וכל הפסח לאחר עד ממנו ישראל ישתייר
ל כ

מיימוניות
 לא מצות שאר אבל חובתו ידי בה לצאת מצוה במצת כ״א זה אין ומ״מ .טחינה בשעת

 פסח חיטי לברור נוהגין מקומות [בהרבה : נכרים של ובצקות מקמחים גרע דלא צריך
 דהא לדבריהם קשה מיהו פירות מי כמו דהוי משום להתיר רוצים ויש עכבר מאכילת

 לא הפה לחלוח אלמא שמחמיצין מפני מכתו גבי על ויתן חטין אדם ילעוס לא תניא
 דהא ועוד ראיה בלא להקל לחלק ואין עכבר אכילת ה״ה ומסתמא פירות מי חשיב
 מים בהן כשמערבץ סירות כמי מחמיץ העכבר אכילת אז מים בו כשמערבין כן לאהד
 היא רחוקה דחששא כלל לזה לחוש שאין נראה ז״ל תנ״ג סי׳ הטור וכתוב .סה״ק עכ״ל

 אלא בגמרא שרי לתיתא דאפילו העכבר שבפי רוק במעט קשה חטה שתחמיץ לומר זו
 הן ומתבטלת אלף מני אחד אינו נישוכין בהן יש אם אפילו ועוד הגאונים שהחמירו

 רבינר כתב [ט] ״. עכ״ל] לבטלם כדי טוחן שאינו לכתהלה איסור מבטלין כאן ואין כשיטחן
 רבותיו לפני הדבר ובא הקמח שבו שק על לחה תרנגולת צואת מצאו אחת פעם ברוך

 [ועיין :ע״כ ,מפ״ב וראיתם השק על המרתף מזיעות טיפות לחלוחית נמצא אם וכן והתירו
 אמר [י] :מותר] והשאר לחוץ הבצק ויזרוק] [הקמח ירקד ומיהו ז״ל שכתב תס״ו סי׳ בטור
 רש״י וכן עלם טוב יוסף ורבינו אלפס ר״י כתב וכן לחלה וכן לפסחא מלוגנאה קבא רבא

 יותר גדולה עיסה ללוש לכתחילה נוהגים שאנו ומד. יחד ללוש אין זה משיעור שיותר
 שהתירו אשכנז׳ גאוני ושאר הרוקח ובעל ראבי״ה דברי על סומכין אנו זה משיעור

 הבלים וכל כולם שיהיו כך ללוש טוב ויותר מסייעין לו שיש מה לפי גדולה עיסה ללוש
 ובביתו .להחמיץ ובידיהן בהן הדבק הבצק ויתחיל פנוין מקצתן שיהיו ממה בבצק עסוקים

 שלא שאמר וטעמא יחד ג׳ או עומרין ב׳ ללוש רגילים היו יצחק ב״ר יהודד, רבעו של
 המצות יצטרכו ואולי מצטננים ובקל היו קטנים שתנוריהם לדידהו אלא ׳התלמוד הקפיד

 והיה זה על סמך לא מהר״ם אמנם . לזה לחוש ואין גדולים שלנו תנורים אבל לשהות
 דאמרינן הא אלפס פר״י וכן [כ] : תשמעון ואליו יותר ולא חלה בשיעור רק ללוש נזהר

גורפין ואין גרפם קישון נהל מלשון נשאבו ביום שבו פירוש הגרופים במים ולא דרבא
מן
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 היא ואם כתב ן״ל והרמב״ם מיים אורח במור כתוב .וכו׳ ואופה לשה היחה ואם יב
 אשה דאכל ואופה לשה נתב למה ידענא ולא כלים שני צריכה ואופה לשה

כ. קאי^ לשה שהיא  אנו כדין שלא הללו כלים שני לנו שאין אנו דעתו לפי וא״כ ע״
היינו כלים שני שאמרו־צריכה שמה מפרש שהוא ונכוחים ישרים רבינו דברי אבל .עושים

 חקטף שלא במים מקמפת׳ היתה שאם לומר
 שהם מפני ידיה בהם שמצננת מים באותם

 שאינה כל אבל העיסה ומחמי^ינאת מתחממים
 ידיה אם לדקדק הצרימה לא במים מקמפת

 לצנן דכלי בכך מימון משש שאין או-צוננין ממ!ן
 שידיה אופה היא אם אלא הצריכו לא ידיה

 אינה אם אבל התנור מום מחמת מתחממין
 שום צריך אין במים לקשף רוצה ואינה אופה

:הרמ״ך וכ״כ נהגו וכן כלי
א ל

 באחד ולש עבר ואם [מ] .שלנו במים [ל] אלא ביום
ר .אםורה הפת הרי' אלו מכל  אשה/תחת תשב אלא י

 אפילו העבים ביום הרקיע [נ] תחת ולא .ותלוש השמש
 העיםה את תניח ולא .זורחת'בו השמש שאין במקום

 צריכה ״ואופה לשה היתה ואם אחר. בדבר ותתעםק
 שמצננת ואחד בו שמקטפת אחד מים. של כלים שני
 שלא או השמש תחת ולשה עברה ואם .ידיה בו,
חלה שיעור וכמה מותרת. הפת חלה !שיעור5 יתר

 את שתגמור עד התנור מן ידה תגביה ולא הגרופים במים ולא ממה בחמי ולא בחמין
 להו׳עברה איבעיא ידיה את בו שמצננת ואחד בו שמקספת אמד כלים שני וצריכה הפת
 מר אמר אסור ולשה עברה אמר אשי ורב מותר ולשה עברה אמר זומרא מר מאי ולשה

אסורות. נתבקעו לסת ואם בפסח השעורים אח לותתין אין דחניא לה אמינא מנא זומרא
 דאחמר היכא אשי ורב מותרות נתבקש לא

גמ׳5 ע״כ אתמר לא אתמר דלא היכא אתמר

הראב״ד השגת
 אנו ו׳ל הראנ׳ד כתב . ונו׳ עוסק שאדם ומן *כל
 צלול קולה מצה שהעיסה זמן כל אלא כידינו אין

 שאין אע'פ מממצה כשהיא אגל עליה מקיש כשאדם
 כסיש משתקע קולה פניה הכסיפו ולא סדקין כה

 ממנו ידו הגניה ואס למימון סימן הוא גם והמישות
 או שנסדקה שהממיצה אמרה שס שיהא והוא אסורה

 מיל כדי ושהתה אמרת שס אין ואס פניה שהכסיפו
:עכ׳ל אסורה נמי

ביום■ בו שנשאבו הגרופים מים פירשו ובהלכות
 רבינו ופירש . ע״כ אשי כרב וקי״ל (ההוא)
i ולא בלבד המים איכות על ולשה עברה s  

 אלא מאי עברה אסרו שלא לפי הדברים שאר
שד במים אלא לישה ואין ולשה עברה  שהביאו ו

ם. והיא לומסין דאין הא  מפרשים ויש במי
 נראה ואינו בחמה תלוש לא אף כולל שהוא
 חמין במים לישה שאפילו זוטרא מר דעת שיהא
 במים לשה שאפילו אשי רב ודעת מותרת הפת
 אסורה שהפת בחמה שלשה אלא שלנו צוננין
הלישה. מי באיכות אלא נחלקו לא ודאי אלא
 בהלכות וראיתי .רבינו דברי להעמיד נ״ל כך

 מפרשים ובעיטור ז״ל גיאת אבן יצחק ר׳ הרב
 בשאר לא אבל משומרת במצה דוקא אלו דינין
 ועוד קאמרי סתם דהא אמת זה ואין הפח
 יוצא אלא ואסור מותר למימר להו הוה דלא

 מההיא מוכרח מקומו מענין וכן יוצא ואיט
 המפרשים רוב דעת וזה אמרו פת דבכל דלותתין

ועיקר:
א ■יב  כבר .וכו׳ השמש החח אשה חשב ל

ה. הזכרתי  מיבעיא ולא ובהלכות ז
 מיתב אפילו אלא דאסור בשמשא ומילש מיתב
 ואע״ג אסור וסילש דעיבא ביומא רקיע תותי
 יומא מ״ט דוכתא בההוא שמשא נפלה דלא

 במסכת מבואר וכן .ע״כ ̂ שמשא כולא דעיבא
: כ׳׳ח) (דף הממונה להם אמר פרק יומא
 שהוא נראה זה גם וכו׳. העיסה את תניח ולא

 מן ידה תגביה ולא שאמרו למה פירוש
 משנה שהוא אפשר או למעלה שהזכרתי התנור

ם באלו ם: ופסק > וכו׳ עסוקות נשים שלש וחכ״א וכו׳ נשים שלש אומר ר״ג מ״ח:) עוברין(פסחי ם כחכמי א כו׳. ולשה אופה היחה ו  וצריכה למעלה שהזכרתי למה פירוש זהו ו
אם :העיסה מוס מחמת מתחממין שידיה לפי אופה כשאינה אף פירש ז״ל רש״י אבל התנור. מוס מחמת מתחממין שידיה אופה כשהיא דוקא רבינו ופי׳ וכו׳"" כלים שני  ולשה עברה ו

. כו׳ ה למעלה: שכתבתי כמו בדיעבד אף אוסרין שיש בשמש משלשה מון מוסכמים הם רבינו שהזכיר החלוקים כל ו מ כ כו׳. שיעור ו הו  שהזכרתי רבתים חמשת שיעור זהו חל
ולא במדה הוא שהשיעור הוא ומוכרח שוין ומשקלה גופה שאין הוא ברור ודבר כמשקלה ולא הבינוני הביצה כגוף רביט וכתב השיעור שזהו מקומות בהרבה ביארו וכבר למעלה

ם: מקמח זה שיעור משקל רבינו ביאר פ״ו מלה ובהלכות במשקל מצרי מסי
ב ל י ם ממון: לידי בא אינו בבצק שעוסקת זמן כל ברייתא מ״מ:) (דף עוברין אלו פרק .וכו׳ עוסק שאדם זמן כ א כו׳. ושהה והניחו ידו הגביה ו  בצק משנה (דףמ״ו.) שם ו

ד(דף .מיל אדם שיהלך כדי ר״ל אמר מהו בו כיוצא שם אין ובגמ׳ אסור ה״ז שהחמין בו כיוצא יש אם החרש  ישרף סידוק פטור והאוכלו ישרף שיאור במשנה מ״ח:) עו
 פניו שהכסיפו כל שיאור זהו ואי כרת חייב וזההאוכלו זה וחכ״א יהודה ר׳ דברי בזה זה סדקיו שנתערבו סידוק מגבים כקרני שיאור סידוק זהו ואי שיאור זהו אי כרת מייב והאוכלו

 כקרני נסדקה ושיעור זה ששיעור סובר והוא קול משמעת החמוצה שהעיסה מפרש שהוא ברור בזה ופירושו רבינו. דעת וכן כחכמים וקי״ל ובהלכות .ע״כ שערותיו שעמדו כאדם
 שהמרש מרשותו וזהו עדיין קול השמיע שלא לומר רצו החרש בצק שאמרו ומה .גמור חמן שהיא קול משמעת שאם שביאר כיון הסידוק דין רבינו הזכיר לא ולכך אחד הכל מגבים

והחמיצה כמוה ששהתה אחרת עיסה בו כיוצא יש ואס .ז״ל גיאת אבן הרב בהלכות פירשו וכן ומתמרש מרגיש אינו פניו לו כשסופחין הזה הממן ע אליו כשמדברין מרגיש איט
:נראין רבינו ודברי אחרת שיטה ובהשגות רבינו פירוש זהו .גמור חמן שתיהן הרי קול שהשמיעה

י ן ט  בפסס המצויירין סריקין לפניו והביאו ר״ג לבית אבא אמר נכנסתי אמת פעם צדוק בר אלעזר א״ר ברייתא ל״ז.) (דף שעה כל סרק .וכו׳ המצויירין סריקין ששין אי
 אלא אמרו נחהומין של לא דאמרי איכא נחתומין של אלא אמרו אדם כל של לא בני לי אמר בפסח המצויירין סריקין עושין אין חכמים אמרו כך לא אבא לו אמרתי ^
מ׳5 מפורש וכו׳ בדפוס אותן ציירו ואפילו רבינו שכתב ומה .ז״ל הגאונים פסקו וכן בהו שהו לא דבקיאי כיון דנמתומין בתרא כלישנא בהלכות ופסקו . אמרו אדם כל של  ג

:עכ׳׳ל ז״ל, הגאונים פירשו וכן צורות ושאר ודגים יונים דשת צורות צורות העשויה פת המצויירין סריקין מאי גיאת אבן יצחק רביע וכתב בהלכות. וכן שם

 עיסה שעשתה או ידיה צננה
 הביצה כנוף ביצה וחומש ביצים וארבעים שלש כמו

ג ♦ כמשקלה לא הבינונית  בבצק עוסק שאדם זמן *כל י
 הגביה ואם .חמוץ לידי בא אינו כולו היום כל אפילו

 בזמן הקול להשמיע שהגיע עד הבצק ושהה והניחו ידו
 ואם .מיד וישרף החמיץ כבר עליו בידו מכה שאדם

 בבר מיל [ס] אדם שיהלך כדי שהה אם נשמע קולו אין
 שעמדו כאדם פניו הכסיפו אם וכן .מיד וישרף החמיץ

 : כרת עליו חייבין ואין לאוכלו אסור זה הרי שערותיו
ד  יש מהן האחת .ונשתהו אחת [ע] בעת נילושות מהן היד שהגביהו עיסות שתי יהיו י
ו גמור: חמץ הן והרי ישרפו שתיהן קול לה אין ואחרת קול לה  סריקין יאיןעושין ט

 הנחתומין לפיכך [פ] .עשייתן בעת ומתחמצין עליהן שוהה שהאשה מפני בפסח המצויירין
 אסורים בתים [צ] בעלי אבל .לעשותם וממהרים באומנותן בקיאין שהן מפני לעשותם מותרין
:ויחמיצו בעשייתן וישהו בדפוס שלא לעשותן אחרים יבואו שמא .בדפוס אותן צרו ואפילו

מ׳ג סנט סי׳ טור א ס :וע׳ש חס סי׳ טור ג :שם וסמ׳ג טור ב :שם ס י מ

לחם
מים

משיה
 להכי לו יש קול מ״מ אבל משתקע אלא צלול קולו שאין כלומר שהממין מורה שהחדשות

ולהראב״ד כלל קול משמיע שאינו משמע דחרש יומר מכוון רבינו שפשט ז״ל ה״ה כתב
דחרש: דומיא הוי ולא צלול קולו שאין אלא משמיע הרי ז״ל

מותר
מיימוניות הגהות

 ב״ו יזזודה רבינו מורי שהתיר שראה יחיאל רבינו אומר [ל] פר״ח: וכן המוליאר מן
. הותרו הלישה קודם כבר .‘ונתבטי הואיל שלנו מים בתוך שנתבטלו לנו שלא מים יצחק
 דשמא האפוי לאסור ראוי אפו ואם השחר עמוד קודם לאפות שאסור בפירוש םק8 והר״י

 ג ע״פ ״ הרא״ם לפירוש ודלא לפר״ש אלא זה איסור שייך אין אמנם הצינה גורם הלילה סוף
 מהר״ם וכן לנו שלא אמים נם אבולהו קאי ולשה דעברה ופר״ח בה׳ג פירש ובן [מ]
 דוקא עוד דא״ם וכתב .אלאאחמין לאקאי ולשה דעברה שפירש ברש״י ודלא ס״ה וכן

 וכן איפשר דלא היכא בהן לשין ולכתחילה מותר ולשת שגגה אם אבל ולשה שעברה
 שהחמת. לפי הלילה התחלת לאחר עד שאיבתן יאחר ואין מלאכול שהתענו מצינו ולא לגביה הצבייהו כ״ע אייתו למחר בפפוניא מתנה רב כדדרש שעה כל בריש ראבי״ה פי׳

 ביומי מהלכת שהחמה לפי הטעם שפירש כרש״י ודלא העולם אומות חכמי נראיןדברי ואמרינןהתם טמא שהיה מי בפרק העולם אומות כחכמי [הקרקע] (הרקיע) תחת בלילה מהלכת
ה״ר אמנם כו׳ דפפוניא מההיא ראיה היה לא זה ולפי מותר הערב עד ומשהין בבקר השואבין טעמו ולפי רותחין ומעיינות הרקיע בשיפולי [הגשמים] (החמה) ימות עדיין שהוא ניסו

אםור דכתב מהאי ומיהו לכתחילה דיעבד בין חילוק אין לעיסה דמחמעי בה״ג כתב כאשר הימוץ משום שהטעם כיון וכתב רבו על נחלק רא׳ם תלמיד מנניר״ק שמואל
: עוברין אלו כפרק המתחלת הסמוכה בהגה״ה לקמן עיין דשרי נראה חימוץ לידי שיבא קודם מיד כהנאה אבל לאבול אותו שנאסור כזה שדי משמע לחטא מהאי למיכל

 קאמר [נ]
, . הרקיע תחת

- שיהלר כדי ר״ל פירש בו . . , ■ ■ . --------— — • - - —• — -— י
 פעם צדוק בר אלעזר רבי אמר תניא [פ] ־. ע״כ אסור, זה הרי שהחמיץ בו כיוצא יש אם הד,רש בצק עוברים אלו [ט] : ע״כ הענין, לפי לב לתת וצריך להחמיץ ממהר
 צרורות טשארותם במכילתא [נ] ע״כ: , איפכא דאמר כלישנא ולא לישגא כד,אי אלפס ר״י ופי׳ אדם כל של אלא נחתומין של לא עד וכו׳ ר״ג לבית איא אחר נכנסתי אחת

יטרח אדם כל לפיכך ולעשייה להליכר, שכר ליתן ישראל בני ויעשו דלכו המצות אח מחבכין ישראל שד.יו אלא בד.מות להן היד, לא ובי אומר נתן ר׳ שכמם על גשמלותם
בעצמו

נ ל י  שלא ר״ל החרש בצק שאמרו ומה ה״ה כחב .וכו׳ בבצק עוסק שאדם זמן י
 רבינו דברי הפך מפרש בהשגות ז״ל שהראב״ד מפני -כן כתב וכו׳. קול השמיע

מפרש ז״ל והר״א החמין לא שעדיין מורה שמרשותו ר״ל החרש שבצק מפרש שרבינו

עוז מגדל
ל ב :מ׳ז) עוברין(דף אלו פ׳ . וישרףמיד עד שאדם זמן ב ת  אלא בידינו אין אנו ז׳ל הראב׳ד כ

אני :וכו׳ זמן כל  שהנזמין גו כיוצא יש אם ההרש בצק עוברין אלו פ׳ זאה היא משנתנו אומר ו
 עליה לנו שיש ואחרים הפירושים אלו סובלת ההלכה וצורת .בגמרא עלה וטרינן ושקלינן אסור זה הרי
 דאורייתא איסורא דהא להחמיר ראוי למעשה אמנם החבור גזה ז׳ל המפרשים דעות לברר באתי לא ואני
ר. חמן הן והרי עד פניו הכסיפו אם וכן : הוא מו ה מלו פרק ג מ׳ ף ד רין(  עושין אין :מ׳ו) עוג

:ל׳ז) (דף שעה כל פ׳ .מיד יאכל נתן ואם עד המצויירין סריקין
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 שפה אבל ופו׳ מורסן אשה ששרה לא יט
צ פרק משגה .יבש בשרה פל היא  נ

 פופחים שהמים ואמ״פ ופירש״י (ל*פ;) שעה
 ממש מים לפרש שאין הרא״ש וכתב בבשרה

מון  דהא בצונן או בחמין שנשספפה אחר ו
 וצריכה קאמר מויטה אלא אסור ודאי נראה

 לכן שהשססף קודם ממנה הסובין כל לאפביר
 בקיאות הנשים אין דהאידנא ז״ל הר״י כשב
 אפילו בשרם על מורסן מלשת למונען ויש בזה

: יבש
ל כ א

הראב״ד השגת
הג .וכו' התנלין ליחן *מוחי  ט״י והו ׳ל1 הראב״ד נ

ע דנרי על שסומך ז׳ל הרב  לד'אליעזר לפחי שאמר ר׳
 דבר לי אמרו ולא ודגש שמן ביין עיסה יהושע זר׳
 . גחלבא לי לושו קמא מיומא שאמר ייב׳ל דברי ועל
 אופין■ שהיו גוריוים אלא נאמר לא אולי אומר ואני
 וכן לא עיסוח כשאר אדם לכל להשיר אבל מיד אוחו

: עכ׳ל עיקר

 במקום שופכין ואין מדרון במקום שופכין מדא שני מ״ב.) (דף ובגמרא מחמיצין שהן מפני ישפכו נחתום של תשמישו מי מ׳:) (דף שם משנה .וכו׳ הידים בהן שרוחצין טים טז
 לחלק רצו ולא ראשונה ברייתא אלא כתבו לא ובהלכות .בגמ׳ ע״כ קוו דלא נפישי דלא הא וקוו דנפישי הא קשיא לא האישבורן במקום שופכין אילך ותניא האישבורן

ששופכץ קנון כדי כהן היה ולא מועפין היו שאם וממילא ויתמין אהד כמקום המים יתקבצו שלא כדי וכתב סתם ג״כ ורבינו .נזהרין הכל שאין לפי נפישי ללא נפישי בין
:ההלכות כשיעש לכתוג שרצה אלא האישבורן במקום אפ^ו

ן יז .וכו׳ לתרנגולים המורסן את שורין אי
 את שורין אין ל"מ;) (דף משנה

 כתנתי וכבר חולפין אבל לתרנגולים המורסין
 לתלוע מותר שאין ז״ל הגאונים בשם למעלה

:רבינו וכדברי הזה בזמן
 זהו .וכו׳ מורסן לתרנגולין ללוש ומותר יח

 ובעימור המחברים קצת דעת
 לתרנגולים ללוש מותר הבבלי וכהב כך זה כתוכ

 כתוב ושם רכינו כדברי וכו׳ קמח או מורס!
 כדי העיסה ישהא כן שאם זה על לסמוך ואין

:להחמיר נהגו וכן .עכ״ל מיל הילוך
א יט  שם משנה .וכו׳ מורסן אשה תשרה ל

 שתוליך המורסן את תשרה לא האשה
 יבש בשרה על היא שפה אבל למרחן בידה

 מכהו גבי על וישן חמים אדם ילעוס ולא
 שפה אבל ז״ל ופירש״י .מחמיצות שהן מפגי
 סופהין שהמים ואע״פ יבש בבשרה מורסן היא
 .וכו׳ הקמח את מהנין אין :עכ״ל בפרה על
 הקמח את מתנין אין מ':) (דף מפנה פס

 יאכל נתן ואס החרדל לתוך או החרוסת לחוך
 ממלוקש כהגא רב אמר ובגמ׳ אוסר ר"מ מיד

 הכל דברי החרוסת לתוך אבל החרדל לתוך
 וכן בהלטת פסקו וכן כותיה ותניא מיד ישרף
I חומץ יש כסרוסת ופירוש .הגאונים קצה דעת  

 כן לא שאם מים בהן יש וחרדל ובחרוסת
:מחמיצין אין פירוש שמי נתבאר כבר

.וכו׳ והשומשמין התבלין לתת מותר כ
 העיסה ללוש מותר וכן :תוספתא

 פ׳ שהעלו ההלכות כדברי זה .וכו׳ ושמן ביין
 מוהר ל״ו.) (דף דאמר כר״ע שהלכה שעה כל

 עמהס שיש אע״פ ודבש ושמן ביין עיסה ללוש
 תערובת עם מחמיצין שהן שאע״פ לפי מיס

 לבדן מהמים יותר להחמין ממהרין אין המים
 ראשון מיום מון שמותר לקפף לומר צריך ואין

 .בארוכה בהל׳ שמפולש כמו עוני לחם שצריך
 וכן ז״ל האחרונים מפרשים קצת הוכיחו וכן

וכן הראשון לילה ראשון יום ז״ל ופירש״י עיקר.
 נאמר לא אולי אומר ואני ובהשגות .ע״כ משקין בו יהא שלא צריך בפסח מובהו ידי יוצא שאדם כזית אותו ריב״ל אמר כירושלמי הוא וכן פ״ו שכתב מה לפי רבינו מדנרי נראה
 :ז״ל הגאונים דורות אחר מדעתנו גזרות לגזור לנו אין אומר ואני .עכ״ל עיקר הוא וכן לא עיסות כשאר אדם לכל להסיר אבל מיד אותה אופין שהיו בזריזים אלא כן
ל כא  משתמש ובהלכות .קשה וחמוצה הואיל שאור מפית חון מצה בהן משתמש בצונן חסן בהן שנשתמש הכלים כל שמואל אמר ל׳:) (דף שם .וכו׳ המן בהן שנשתמש מרס כלי כ

 לפי בחמין אפילו מצה בהן להשתמש מוהר בצונן חמן בהן נשתמש אם כלים שבשאר מעמו ונראה בדוקא, הוא תרס שבכלי ופירש רבינו גירסת היתה וזו בצונן מצה בהן
 להשתמש שלא החמירו בצונן ממן בהן כשנשתמש אף הקנה להם אין בחמין ממן בהן נשתמש שאילו כיון חרס כלי אבל הכשר ע״י מוחרין כחמין ממן בהן נשתמש אם שאף
 מי ראיתי ורפינו ההלכות נוסחת לפי ואף .בחמין אף דמשמע סהס מצה בהן משתמש היא האחרונים מן והרבה ז״ל הגאונים ונוסחש .ז״ל בדעתם נראה זהו .בחמין מצה בהן

 מצה בהן להשתמש אסור בחמין חמן בהן נשתמש שאס להוציא אלא בחמין אף במצה הס מותרין בצונן היה הסמן שחשמיש שכיון בחמין מצה להוציא בצונן מצה אמרו שלא שפירש
 הכשר בלא בצונן בהן משתמש הוא אף הכשר להן יש בחמין בהן להשתמש בא שאם כ־ון כלים בשאר אבל גזרו חרס בכלי ודוקא בחמין להשתמש.בהן יבא שמא גזרה בצונן אפילו

כלי :ז״ל דבריהם אלו ,איסורין בשאר הדין וכן ותדירי הואיל דמחוזא אגני הני רבא אתר דמי קשה שחמוצו שאור כבית חרוסת בית אביי אמר שם .וכו׳ חרוסת בו שמניחין ו
:דמי קשה שחמוצו שאור כביש חמירא כהו ומשהו חמירא נהו למילש

. שאופין חרס של ביב כב כו׳ ליו.ו  ממרי מלייה ואי מבסון דהיסקו משום בפסח מצה ביה למיפא •אסור שמא כולה חמירא ביה אפי דקא בוכיא והאי בהלכות שם ע
: ע"כ דמי שפיר מבפנים והסיקו

Lמשנה לחם
 כלומר ופוץ אמרו זה ועל וכר״ע זריזים כישראל איפא ודכש יץ גבי אבל דפושרין ההיא אלא :ן

האי; בכי מיקרו זריזים דאץ אסורץ ישראל כל הכא מותרין יפרסל זריזים דהכא ואע״ש
 כה״ג דחילק בגמרא דמצינו אע׳׳פ כלומר וכו׳ לגזור לנו סי! סומר ואני ה״ה עוד כחב
 גזירה האי אבל כדפרישית דזריזים ככהניס זריזים הוו לא זריזים לשאינס זריזים בין

 שיש ואע״פ .רבינו כדברי העיקר ולכן כלל לה נו מצי שלא חדשה גזירה היא ז״ל דהר״א
 מיד רלאפה דאמרו דרבנן עצייהו ר״ע פליג דלא ז״ל להר״א כיפי שפיר דאתי לומר לך

פליג דלא דמשמע ר״ע ואמר דקאמר דייק הכי לברייתא וצישנא בזריזים איירי דר״ע
מ"מ

ל ד ג עו? מ
תב : בהוכפתא שעה כל פ׳ .הכצק להוך עד התבלין לתת מותר  הרב דרך על זהו ז׳׳ל הראצ׳׳ד כ

אני וכו':^ שסומך ז״ל  מפורש רואה אני שהרי ז׳׳ל הראב״ד רבינו לדעת ירדתי לא אומר ו
 בתר דהא מיירי קא סריזין דצאו דברים 'דאלו מתניתין גמרא הוף שעה כל בפרק זו ה־1בשמוצ
 שאין ושוץ מייתי קא שפיר דפרשה עד ברייתא ואייתי לוי בן יהושע דרבי מ־זימריה לפרש דסיים

 בפושרין נילושות המנחות כל דתנן ממנחות שנא מאי עלה ואקשינן בפושרין העיסה חת לשין
 ענין בכל השתא דעד מכלל ע״כ זרתין כשאין יאמרו בזריזץ אמרו אס ותרצינן יחמיצו שלא ומשמרן

 הלך לא הפסק בזה כי לי אומר לבי אבל רבותיו. בשיעת שהלך עושה ויפה ז״ל ר״מ כךברי מיירי קא
 ושמן ביין העיסה ללוש מותר וכן שכתב שאחריה בפיסקא רק ור׳׳ע דריב״ל באותה דרך ולא ר״מ

 לפנינו כתבה וכן . עוניע׳׳כ לחם להיות שצריך הוא בלבד הראשון וביום עד כו׳ לקטף או וחלב ודבש
 שהבלה בין בקדרה שתבלה בין מתובלת במצה יוצאין דתניא התוספתא מן פסק הזה והפסק בפ״ו

סרס כלי בל :ומחוור נכון והוא וכן.קבלנוה התבלין ממיני הס הרכריס והמינים ,ע״כ באיילפס
שנשתמש

 וכן שלשץ אחר וחעריבח דדדים בחן שרוחצץ יימים טן
 אותן ישפוך זח חרי לישח בשעת בחן שמשתמשין מים

 : ויחמיץ אחד במקום יתקבצו שלא כדי מדרון במקום•
 חתרנגולין לפני ומניחין חמורסן את שורין אין ין

 ברותחין חמורסן להן חולטין אבל .יחמיץ שמא
 לחלוט שלא העולם רוב נהגו וכבר .לפניהן ומניחין

 ללוש ומותר יה ז יפה המים ירתיח לא שמא גזרה
 נותן או מיד ומאכילן קמח או מורסן לתרנגולין

 כדי לפניהן ישהה שלא עד עליהן עומד והוא לפניהן
 מלאכול וכשיפסקו .מחמיץ אינו בידו מהפך שהוא או בו מנקרין שהן זמן וכל .מיל הילוך

 בידה שתוליך מורסן אשה תשרה ילא ° יט • מדרון במקום וישפוך במים הכלי ישטוף
 מחמיצות. שהן מפני מכתו על ויתן חיטין אדם ילעום ולא בשרהיבש. על שפה אבל . למרחץ

 מיד ישפך נתן ואם החרוסת לתוך הקמח את נותגין אין
 הקמח את נותנין יואין להחמיץ. ממהר שהוא מפני
 ליתן ימותר * כ * מיד יאכל נתן ואם החרדל [ק] לתוך

 .הבצק לתוך בהן וכיוצא והקצה והשומשמין [י] התבלין
 והלב דבש [ש] או ושמן במים* העיסה ללוש מותר וכן
 אלא ולקטף ללוש אסור הראשון וביום .בהן לקטף או

 לחם שיהיה כדי אלא חמץ משום לא .בלבד במים
א : עוני לחם זכרון להיות שצריך הוא בלבד הראשון וביום .עוני  חרם כלי "כל כ

 שמניחין'בו מכלי חוץ .בצונן מצה בהן להשתמש מותר בצונן חמץ בהן שנשתמש
 שלשין עריבות וכן .קשה שחימוצו מפני חרוסת [ח] בו שמניחין וכלי השאור את
 :בפסח בהן משתמשין ואין שאור כבית הן הרי שיחמיץ עד שם אותו ומניחין החמץ בהן
ב .בפסח מצה עליו אופין אין כולה השנה כל חמץ חלות עליו שאופין חרס של יביב כ

ש :מיס עס שהכוונה מפרש ומ״מ ̂ כגמרא כמו כו' ושמן ביין גורס ̂"הה״מ א ו

/ תנה סי' עור ד :תסד סי' עור געה לאוין סמ״ג תכה הי' עור ב :תנע סי' עור א מ  :עח עז לאוץ סמ״ג תנא סי' עור ה :שס ס
תנא: סי'

עור ו

ר ב ת נאמר לא אולי (א״א) ובהשגוה ז״ל ה״ה כתב .כו' התבלין ליתן מו
 מפני הוא כו' לפתי ר״ע דקאמר דמאי מפרש הר״א אס וס״ת וכו'. בזריזיס

 שאין ושויס שם כשאמרו ח״כ דחסור מודו עלמא כולי זריז כשאינו אבל זריז שהוא
 בזריזיס אמרו אם דמנסות מההיא כשהקשו ל״ז) (דף בגמרא דאמרו בפושרין אלא לשין

 שאין ושויס קאמר אמאי א״כ זריזים בפאינס דאיירי וכיון וכו' זריזים בשאינם יאמרו
 דזריזיס וי״ל דאסיר. מודו עלמא כולי זריזים אינן אי גמי ודבש ביין אפילו בפושרין לשין

לגבי זריזים אינם ישראל כל אבל בעבודות מלומדים להם בכהנים הוא בגמרא שאמרו

מיימונייות דזנהות
 הנשים אץ האידנא יונה רבי הרב כתב ז״ל שם ״[טור במצות,ע״כ: ויתקן בעצמו

 כהנא רב אמר [ק] : יבש] אפילו בשרם על המורסן מרתת למונעם ויש בזה בקיאות
 ישרף ד״ה החרוסת לתוך אבל החרדל בתוך ורבנן דר״מ פירוש ‘מחלוקת שמואל אמר
תבלין מיני ובכל בשומשמין בקצת שתבלה מצה רבה הקומץ בפרק [ר] : ע״כ ,מיד

 בחלבא תלוש לא קמא ביומא לבניה ריב״ל אמר [פ] : מתובלת מצה שנקראת אלא כשרה
 מלח שנא דמאי ראשון מיום בר למלוח מותרת דמצה מכאן מדקדק היה ודשב״ם .וכו׳

 שאחד הרוקח כתב .בפושרין לש כמו והוי כרותח דמליח אוסרים וחביריו ודבש מחלב
 במצה הקמח ידבק פן קמח בו שיש במפה או בכלי יקבלן שלא יזהר המצות אפיית

 רבישו פסק וכן הגעלת ע״י ואפילו [ת] ״ עב״ל הקמח יתחמץ אה״כ במים יתננה ואם
 בהגעלה אף שלנו מדוכין אסרו יונה ב״ר שמשון ורבינו תם ירביבו אש״ל ורבינו שמריה

לשאר אבל מצה בהן ללוש אלא. נאסרו דלא אמר יהודה ורבינו חרוסת כבית שהן מפני
תשמישים
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ג לי כ  ודפרזלא דאעא דמאני נידך כללא האי נקות שם כהל׳ מנואר זה ונו׳. וכלי מהכוס כ
 צריך ראשון בכלי שפא כולה ממירא בהו דאשהמש דגללא ובורמי מסכוס ודמיני

 שדי כי בהן וכיוצא קערוש מון שגי בכלי בהו ודאשתמש ראשון בכלי הגעלה בהו למעבד *
 וכו׳ עכו״ם דגמרימגיעולי דמי שפיר עדדפלשין בגוייהו להו ומשהי שני בכלי רוחהין עלייהו
כ.  לפי הוא אותן שוטף ואס״כ רבינו ומ״ש ע״
 דם פרק שאמרו ממה ז״ל המפרשים קצס דעח

 ושאיפה בחמין מריקה צ״ז.) בזבחים(דף חכיאה
 כדי אלא זה מטעם שאינו שאמרו ויש נציק.

 דעש הוא כך ומ״מ שעליהן. השמץ להעביר
 כדברי שטיפה שצרינין והאחרונים הגאונים

 בגמ׳(פסחים וכו׳. מרהיח הסכינין וכן :רבינו .
 דפסחא סכיני הני אפי_ לרב רבינא א״ל ל׳:)

 ופרזלייהו בטינא קתייהו א״ל להו עבדינן היכי
 והלכה ברושחין לקשייהו להו מעייל והדר בנורא

 .בגמ׳ ע״כ ראשון ובכלי ברושחין ואידי אידי
 לענין בגמ׳ דינן נתבאר לא ואסכלאות ושפודין

 מי יש ז״ל המפרשים בו ונחלקו בפסח חמן
 לבון וצריכין אימרין שאר כדין שדינן שאומר

 הישר היה שבלעו שמה שכיון שאומר מי ויש
 שהזכיר רביגו דעש שזהו ואפשר .בהגעלה די

 מאכלוש מהלכות י״ז ופרק בסכינין'הגעלה כאן
 לבון הצריכן העכו״ם מן סכין בלוקח אסורות

 הרמב״ן דעת ומ״מ .צלל לבון כאן הזכיר ולא
 והס עכו״ם לגיעולי חמן להשוות ז״ל והרשב״א

 אינן פנו״ם בגיעולי אף שבסכינין סוברים
:שם שיתבאר כמו הגעלה אלא צריכין

ד לי כ  זה נתבאר נבר .וכו׳ מחכות כ
ההלכות: בדברי למעלה

ל כה  מבואר שם .ונו׳ שנשתמש חרש כלי כ
 ע״י שתשמישו שכל ובהלכות בגמרא

 .לעולם דפנו מידי יוצא אינו מרם בכלי חמין
 והסיקה גחלים הקדירה מלא שאפילו ז״ל וכתבו
 שהזכרנו מרס של לביב דומה שאינה מוכשרת אינה

 .הפסה לאחר מניחן אלא רבינו ומ״ש :למעלה
 ל׳.) (דף קאמר אדרב דפליג כשמואל הוא

 בהא כשמואל וקי״ל ישברו בפסח קדרות
: ז״ל כתבו וכן בהלכות כדאיתא

ו לי כ  בהלכות .וכו׳ להרתיחו שרצה ראשון כ
ע״ו.:) דף (ע״ז עכו״ס מגיעולי נלמד

 ויורה גדולה יורה במוך מגעילה קטנה יורה
גדולה

 החמץ כו מכשל■׳ שהיה מקום והסיק גחלים מלאו ואם
ג * מצה עליו לכיסל* מותר  אבגים וכלי מתכות כלי [א] כ

 קדרות כגון ראשון ככלי כרותחין חמץ כהן שגשתמש
 וממלא מים של גדול כלי לתוך אותן נותן .ואלפסין

 שוטף כך ואחר שיפלטו עד כתוכו ומרתיחן מים עליהן
[ נ כן כהן ומשתמש בצונן אותן [ ו ה. צ מ  הסכינין־ כ

 כך ואחר ראשון בכלי [ג] הנצב ואת הלהב את מרתיח
ד * במצה בהן משתמש  ובלי ואבנים מתכות כלי” כ

 וכוסות קערות כגון שגי בכלי חמץ בהן שגשתמש עצים
 רותחין מים עליהן ונותן גדול כלי לתוך •אותן נותן
 שוטפן כך ואחר שיפלוטו עד בתוכו ומניחן [ל]
ה במצה: בהן ומשתמש [ה]  שנשתמש חרש כלי כל כ

 כלי בין . קדרות כגון ראשון כלי בין בחמין חמץ בהן
 באבר ושועין משוחין [ו] שהיו בין .קערות כגון שגי

 . שהן כמה חרם שהיו בין .זכוכית כעין אותן שעושין
 הפסח לאחר מגיחן אלא במצה בהן משתמשין אין
"כלי :בהן ומבשל [ז]  ולא להרתיחו שרצה ראשון כן

 מקיף זה הרי בתוכו להרתיחו כדי ממנו גדול כלי מצא
 מים וממלאהו מבחוץ שפתו על טיט של שפה [ח] לו

 ודיו בתוכו המים ומרתיח שפתו על המים שיגברו עד
:במצה בו ומשתמש אותו שוטף כך ואחר

W פרה
ת א ו צ  בליל מצה [א] לאכול התורה מן ^עשה מ

.מצות תאכלו בערב שנאמר עשר חמשה
 הפסח בקרבן זו אכילה תלה ולא .זמן ובכל מקום בכל
 אבל .הלילה כל ומצותה עצמה בפני מצוד. זו אלא

 או קליות או דוחן או אורז אוכל רצה מצה אוכל רצה רשות מצה אכילת הרגל בשאר
 מצה *בלע ב :חובתי ידי יצא כזית ומיסאכל חובה בלבד עשר חמשה בליל אבל . פירות

שהמרור יצא. לא מרור ידי יצא מצה ידי כאחד ומרור מצה בלע . יצא לא מרוד בלע יצא.
ר טו ר : טט לאוין סמ׳ג תנא סי׳ א מו ת .אופה *נ״א :כו עטין סמ׳ג הטה סי' מור ג שם: ב פו א ל א כטפילה .נ׳

 קסיר וארתהיה אפומא לישא ליה אהדר עוקבא מר בי דהוה דודא דההוא ח״ש מאי גדולה
 המים ע״י נגעליןאלא שאינן הכלי שאחורי’ פירוש בניצוצות, פולטו אף בניצוצות בולעו מה

 ע״י אלא האיסור מן בלעו לא הן שאף בכך להם די הכלי באסורי נשפכין רחיחהן שמתוך
ופירש״י .זו בפליטה להם ̂ודי מזקה זו בליעה היתה ולא הכלי מרתיח שהיה האש ניצוצות

 שתא דכולא דניצוצוש סגי לא שפה ובלא ז״ל
 חדא .דהגעלה ואילו כאן ופעם כאן פעם

 למיעבד דאסור ובפסחא בהלכות וכתוב .שעחא
 ההגעלה ודין .ע״כ דסינא גדנפא עביד בלישא

 י״ז פ׳ יתבאר יומו בן שהוא בכלי היא אס
:בארוכה אסורות מאכלות מהל׳

'£T ת א צו  ערבי סוף .וכו׳ מן עשה מ
 רבא אמר ק״כ.) פסחים(דף

 אחא רב דרבנן מרור דאורייתא הזה בזמן מצה
 כוהיה ותניא דרבנן זה ואחד זה אמד אמר

 השביעי וביום מצות תאכל ימים ששח דרבא
 רשות ימים ששת אף רשות שביעי מה עצרה

 ומרורים מצות על ה״ל רשוח הראשון לילה יכול
 אין קיים שניהמ״ק בזמן אלא לי אין יאכלוהו
 מצות תאכלו בערב ח״ל מנין קיים ביהמ״ק
 שמצופה רבינו וכתב ע"כ. חובה קבעו הכתוב

 כמבואר פסחים באכילת דעתו וכן הלילה כל
 מחניתין וכסתם פסח קרבן מהלכות ח׳ פ׳

 שמצותה דכל י״ו:) (דף המגילה דהקוראיאת
 הכין דאמר וכר״ע הלילה כל כשר בלילה

 כר״ע וקיי״ל מצות עד דאמר דראב״ע ופליגא
 דהתס משום כראב״ע שפסק מי ויש .ממבירו

 פסחים ובערבי ב׳.) (דף דברכות בפ״ק מתני׳
נ״ו:) מקומן(דף איזהו פרק ובזבחיס ק״כ•׳) (דף
^ ואמר כמוהו. הס  פסמיס ערבי בפרק ר
 ידי יצא לא לראב״ע חצות אמר מצה אכל

 בפרק דאמרינן עיקר רבינו ודברי . חובתו
 מה סתמא חדא לי מה ק״א:) (דף חליצה מצות

ולר' לר״ע סתמי דאיכא וכיון סתמי תרי לי
 כר״ע הלכה דקיי״ל לכללין הדרינן אליעזר
 ומשאכל רבינו שכתב ומה .נ״ל כך ממבירו

 מקומות בכמה מבואר חובתו ידי יצא כזית
:בפסחים

ע ב ל קס״ו:) (פסחים שם .וכו׳ יצא מצה ב
 מרור בלע יצא מצה בלע רבא אמר

מצה ידי הדדי בהדי ומרור מצה בלע יצא לא
יצא

הראב״ד השגת
 שאין שבוש זה ז׳ל הראג״ד כתב .וכו׳ מצה *בלט

 אא'כ מרור טעם טועם שאינו אלא למרור טטס זה
: עכ׳ל לעסו

למלך משנה
f כליל מצה לאכול התורה מן עשה מצות א פ״ו p מכואר . מצות תאכלו 5גער שנאמר

ולענץ (א״ה כותיה וקי״ל דרכא אליכא דאורייתא הזה כזמן דמצה פסחים ערכי
אס

משנה לחם
 הזריזים אפילו דלרבנן דפליג לומר צריך ז״ל להר״א אפילו כרמין דעל כלום זה אין מ״מ
 לשין שאין ושוים אח״ה קאמר היכי [דאל״כ] (א״כ) לכתהלה לשין ולר״ע לכתחלה לשין אין

לש שאס לומר הכונה ואס לכתחלה לשין דאין מודו ודבש בשמן אפילו הא בפושרין העיסה
ה מוהר בפושרין העיסה את הו  :כדפרישית רבינו כדברי עיקר א״ש הוא דכן כיון וא״כ ■כדפרישית כרחין על ודאי אלא מוסר בפושרין העיסה את לש שאס ושויס למימר ליה הכי,

 מפקינן ולר״י עובר אינו ולר״ש העשה בלא עובר ולמעלה שעות משש אוכל גבי שם אמרו כ״ח.) (דף שעה כל דבפ׳ וא״ח .וכו׳ מצה לאכול ההורה מן עשה מצות א פ"!
זמנו בלפני כר״י ראשון בפרק פסק ורבינו מצות תאכלו מבערב ליה נפקא עובר דאינו ולר״ש מצות עליו האכל ימים דשבעת מקרא מדאורייתא מצה הזה דבזמן

 ק״כ) (דף פסחים ערבי בס׳ רבא דנקט לכאורה כאן משמע דהכי דר״ש קרא דהיינו מצות תאכלו דבערב מקרא הוא הזה בזמן הממן דאיסור כאן כתב איך וא״כ שם כמבואר
 הזה בזמן לאכול נ^וב שיהיה אבל מצה פסח בליל לאכול עשה מצות דההיא אלא להביא כונתו אין מצות תאכלו דבערב קרא רבינו כאן דהביא דמאי 1'

;מצות תאכל ימים דששת מקרא אלא אינו זמן ובכל מקום בכל ומ״ש ,מכאן הביאו לא
וי״ל .כדפרישית כר״ש והיינו

ע ב ל א. כך רבינו בדברי לנו שיש הגירסא מצה. ב הוזכרה הזאת והגירסא יצא. לא מרור ידי יצא מצה ידי כאחד ומרור מצה בלע יצא ממר בלע יצא מצה בלע הי
בדברי

עוז מגדל
 : ע׳ו מס׳ סוף .הט׳ סוף עד ראשון כאי :שעה כל :־׳ .כהן ומבשל הפהח לאחר עד ונו׳ שנשתמש

ת פ״ו  מצה בלט :פסחים ערבי וסוף בפסחים האשה פ׳ . חובתו ידי יצא עד התורה מן עשה מצו
תב : למצה כטפלה עד  חס אומר ואני :וכו׳ למרור טעם זה שאין שבוש זה ז׳ל הראב״ד כ

מתני׳ גמרא סוף פסחים ערני פרק ז׳ל ר׳ח גירסת כי דע ,חלוקים והסופרים הספרים אלא ושלום
דהביאו

מיימוניות הגד.ות
שים שמי ה פגי ת על הג שו כל [א] :סמ״ג עכ״ל ב שמי  וכו׳ באור מלבנו האור ע׳י שת

ב לכך ת על כ ת ליבון צריכה בצק עליו שאפו קדרה שכסוי הרוקח ב חב מ ה שמטגנין ו  ב
ב ת ה כ אבי׳ ה דסגי ר על הג הגו והכי ב  טיגון בין חלה חיוב לענין חכמים הלקו דלא נ

שול ה שמטגנין יורה שיש אע״ם ליורה יורה בין חלקו לא וכן לבי ם .חלבים ב  רא״ם אמנ
ב ת שו דבר שאפילו ב שמי ה סגי האור ע״י שת על הג כיון דפיסהא מאני גבי ברותחין ב

שעת ה בליעתן שב ל היתר הי ק אשי כרב דקיי׳ מסי שילהי כד י אע״ג דהיתרא מילתא דבל ע״ז ב נ ט קא איפורא פליט ד ה סגי באור דתשמישו' אע״ג פלי לו ולדידיה ברותחין ל  אפי
ת שפודין או ל סכ א שן ו שמי הגו ולא ברותחין סגי האור ע״י שת א לדבריו ראיה לי ונראה .כדבריו העם נ ה ס פי ד ני, כי ס דא רפסיק מ אינו ברותהין תלמו  שתשמישן גדולים בין מהלק ו

שר האור ע״י תשמישן שאין קטנים בין האור ע״י ם חלקו כא ב כדבריו פסק וראבי״ה עכו״ם של בסכיני ת נ ה ו הגו מ שפודים את ללבן שנ  ;מראי יותר ארוכין שהן מפני ה
ב וכן [נ] ת ל הכל' כשמסירין גאון נהילאי רב כ ע ת היורה מן הננ ח ת ה שופכין רו ה ובספר .מיד צוננין מים עלי מ תרו שום ר״י בשם הטעם פירש ה תנו הטאת דם דפרק הא מ  ד

מורק רבנן שוטף ו שטיפה בחמין מריקה ו ה בצונן ו ס״ ך, זר, על הקשר. ונ רי א ה ל אין כז ו ״ א (ג] ע ת ב הל  כרשב״ם ודלא הגאונים כל פסקו וכן רא.שון ובכלי ברותחין ואידי אידי ו
ה שצריך שפסק על ת משפודים חמיר דלא וליבון הג או אסבל שן עכו״ם של ו שמי ב [ד] ; ע״ב ,לד,אריך ואין האור ע״י דח תו ל בר״שובד, כ עי שמנ ח צריך כלי כ הני  עד בו ל

ב ופה״ג יפה שיפלוט ת חבר רכינו ובן אלפם ר״י כ מ ה ה מוכ ד כד מו ע ש שלא כברור שיודע בנון [פ] :ע״ב ,ב מ ת ש ת סתם אבל ראשון בכלי בהן נ ו אם שספק קערו תנ  אותן נ
ת או ביורה ב ח מ ח של ב שיל כהן שאבו או שלקו ת מן או היורה מן חם תב כ ה מ ה דצריבים ש״י רבינו פסק ה ל ע ב ובן ראשון בבלי הנ ת ת וכן ראבי״ד, כ ספו תו ת דם פרק ה א ט  ;ח

ה בעו [ו] מר מיני הו מהו דקוניא מאני הני דאמי ב שי מו ת ש א ד בפיפחא ל ע כו׳ אל [ז] ;ואסירי בלעי אלמ,א דמדייתי להו חזיצא ו שמו  שמעון כר׳ קי״ל וכן ישברו דאמר כרב ודלא כ
שילהי [ח] : ע״ב ,רבא פסק ובן ה ויורה ע״ז מס׳ ב ל ר מאי גדו ה עבי א לי פ דנ שא נ מליה דלי א ו תי מורי אבא ובבית ראבי׳׳ר, לשון .וכו׳ מי א תקנו שלא ראי פ דנ ד אך נ  אבן או או

ח ת ה רו שליך הי ם שהיו כיורד, מ ת מכסין המי לו א ת ועדיף כו תז ה צות מ צו א [ל] :ני ה בע׳ים דאמר כרב ה בזמן מצ א ונו׳ דאורייתא הז תני ה ו תי יעקב בר אחא ברב ודלא נוו
דאמר


