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ש  להשכיח להקדים היה הראוי מן .וכו׳ י״ד כיום לאכול שלא א׳ וכו׳ מצוח ח׳ ככללן י
 פסח כליל מצה לאכול ואס״כ י״ד כיוס סמן לאכול שלא ואה״כ י״ד כיום סמן

 כל ימצא ולא ה«ז יראה לא ואח״כ פסח ליל י״ד אמר להיות מצרים כיציאת ולספר
. כל והערוכתו חמן לאכול שלא שכעת-ואס״כ ׳  דנכון משום כן סידורם פעם אכל ז

 על מצווים היינו לא לאכלו אסור היה לא דאילו חמן השכחת, מצות פעם להקדים
 להשכחתו פעם ליהן סגי דנהכי י״ר כיום ממן לאכול שלא כהקדמת לו והספיק השכתתו

 לאכול שלא הרבדים א״נ שכעה. כל ממן לאכול שלא להקדים הוצרך לא ולפיכך י״ד ביום
 לפי עשה לקום העשה׳ ואל שכ להקדים שראוי מפני י״ד ביום להשבחתו י״ד ביום חמן ״

 איסור והקדים .מלקות עליה שענוש פפי דממירא משוס א״נ מעשה בלי לקיימה שאפשר
כרת דענוש המירא דאכילה משום אי ימצא ובל יראה בל לאיסור שבעה כל ממן אכילת

ומצה המץ להלכות משנה כסף הקדמת
 כרת עליו ענוש שאין אע״פ תערוכתו הקדים חמן לאכול שלא דהקדיס ואיידי עליה

 שהרי יראה בל על מלקות שמתחייב ממה אכילתו על מתחייב בקל דיותר משום א״נ
 דאסור דמפעס משום א״נ .מימצו או כפסח חמן קנה אא״כ יראה בל על לוקה אינו

 קודם כתב לא בי״ד שאור להשבית שכשכהב ודקדק יראה בבל הכתוב אסרו באכילה
 אכילת איסור והקדים להשכית מצות איחר למה ליה היקשי דלא היכי כי איסורו זמן

 ואל שב להקדים שראוי מפני מצרים יציאת וסיפור מצה לאכילת ז׳ כל והראוהו המן
 השמשות בין ליהנהו מצרים יציאת וסיפור מצה דאכילת משום א"נ .עשה לקום תעשה
 המצות ובמנין .איתנהו נמי השמשות בין והראוחו חמן אכילת איסור אכל הוא דספק

 הדיניך ובביאור , שבעה כל הנוהגות למצות קודמות י״ד יום ומצות הזמן סדר נקע
:י״ד ליום האיסור נהפשס שמהם לפי ז׳ כל הנוהגים דינים הקדים

ומצה חמץ הלכות
שה. לא מצות וחמש עשה. מצות שלש מצות. שמונה בכללן יש פרטן: וזהו תע

 שלא ג) .עשר ארבעה ביום שאור להשבית כ) .ולמעלה היום מחצות עשר ארבעה ביום חמץ לאכול שלא א)
 שלא ו) . שבעה. כל חמץ יראה שלא ה) . שבעה כל חמץ תערובת לאכול שלא ד) שבעה. כל חמץ לאכול

:הלילה באותו מצרים ביציאת לםפר ח) . הפסח בלילי מצה לאכול ז) . שבעה כל חמץ ימצא

משנה כסף
:אלו בפרקים אלו מצות וביאור

משנה מנידראשון פרק
כו׳. כזייז האוכלההמץ ב א פרק תו בפפ מן  1ךב׳ דכריתוח(דף(ע״ד) פ״ק משנה מ

שגגת, על שיש כרת המחוייבין בכלל בפסח חמן האוכל שמזכיר
 (דף והרופב בחוליןבפ׳העור ברייתא ושותה. ממחה ואחד רבינו שכתב ומה חפאת.

שעה כל פרק ונזכר השותה לרבות האוכלת הנפש ונכרתה שם ומימרא ק״כ)
:ל״ה) (פסחים

כל. פ׳ .וכו׳ בהנאה אסור בפסח חמץ ב
 מנין מזקיה אמר כ״א:) (דף שעה י

יאכל. לא שנאמר בהנאה שאסור בפסח לסמן
אכילה: היתר בו יהא לא ממן

ח מני ה ו

ק על בתוספותיו ז״ל מזרחי אליה מהר״ר הרב כתב בפסחוכו׳. ר ל א א פ  כ
 משש הפסח ברךדם הה״נ בהנאה אסור בפסה החמן סמ״ג

 בפסח נקע אלא הסוס׳ כדכתבו יאכלנו שמא גזירה שורפי! לר״ש ואף ולמעלה שעות
 שני הפסח בתוך דמיירי יאכל דלא קרא דהאי משום לא אבל כדלעיל הרמב״ם כלשק

 קי״ל דהא כ״א:) (פסחים כדסזקיה ^גשניה
׳  תאכל לא שנאמר מקום כל דאמר אבמ ^
 איסור ואחד אכילה איסור אחד תאכלו לא

 הפסח תוך איריא מאי וא״כ במשמע הנאה
 דהא ותמהני .עכ״ל ,נמי הפסח קודם אפילו

 לר״ש דגם כ״ח בדף התוספות כתבו לא
 משוס מעפ יסיקנו שלא לאפוקי אלא שורפין
 אה"נ אחת בבת אבל מיניה למיכל אתי דילמא
 מתבשל שהוא אע״פ תבשילו להסיק דמוהר

כל דשרי פשיפא הנאות בשאר וכן האיסור בזמן
 הוא בלאו עובר נהנה שאס לענין והכא מדאורייתא ולא גזירה משום היינו איסורו זמן קודם בהנאה דאסור ר״ש אמר הוה אס דאפילו ועוד יאכלט. שמא למיגזר דליכא היכא

 ס״ל. אבהו דכר׳ דאע״ג דחזקיה כלישניה בפסח כסב כר״י דס״ל אע״ג ורבינו לר״ש בהנאה מוהר פסח דקודס בפסח כתב כר״ש דפסק דמשום לסמ״ג לומר לרא״ם ה״ל והכי דעסקינן
 שעה כל' בפ׳ כדאיהא אבהו כר׳ והיינו קבלה דברי אלא אינו בעזרה חולין שחיפת שכתב כן שסובר נראה שחיפה מהלכות בפ״ב וגס בפירוש אסורות מאכלות מהל׳ בפ״ח כמבואר

פ דאורייתא בעזרה חולין לחזקיה דאילו  אע״פ אבהו וכדר׳ בהנאה אסור ואפ״ה תאכל לא אלא יאכל לא כתיב לא והסם כר״י בהנאה אסור ולמעלה ממצות בי״ד דחמן כסב זה ובפ׳ נינ
 ופ״ב, אסורות מאכלות מהל׳ בפ״ח ממ״ש אפ״ה ביניהם נחלק לא הנאה איסור משמע קראי מהני דמד דכיון משום בהנאה אסור זמט לפני נמי דלחזקיה כ״ה בדף כתבו שהסוס'

:להרי״ף הר״ן כתב זה וכעין נקפיה ביה מודו דכ״ע ביותר מפורש קרא דאיכא כיון בפסח הנאה איסור לענין עכ״ז אבהו כר׳ דסבר בהדיא משמע שחיפה מהל׳
ח מני ה ו

משנה לחם
לפסוק, רבינו דעת אם וא״ת .ורבינו ההלכות אותו הביאו לכך וכו׳ הנאה איסור תאכלו

 נבלה כשהותרה קסבר אבהו דר׳ כ״ב) (דף שעה כל בר״פ אמרינן הא א״כ אבהו כר׳
ט הנשה וגיד לנכרי ירך אדם דשולח מתני׳ ההיא ולדידיה הותרה וגידה ומלבה היא בסו

 המשה ליל מהחלת בפםח חמץ כזית ■ייהאוכל בל א
 במזיד בניםן ועשרים אחד יום םוף עד עשר

 בשוגג . וגכרתה חמץ אוכל כל כי שנאמר כרת חייב
 הממחה ואחד האוכל אחד .קבועה חטאת קרבן חייב

אכילה. היתר בו יהא לא חמץ יאכל לא שנאמר בהנייה אםור[א] בפסח =החמץ‘ ב י ושותה
מג או׳ח יעוי שס ג :עה לאוץ סמ׳ג א ה ח :סי' י נ מ ה ו

ל א א p®־■ כו׳. פ״ו ליל מתחילת בפסח ממן כזית האוכל ב והרופב העור בס׳ ו
שם ואמרו השותה אס לרבות נפש מדכסיב לה מרבה ק״כ) (דף י

 הפעם שם ופי' פהור בתמה פמא באור המחהו וכו' פיהור עוף נבלת גבי הכי נמי תניא
 בכלל שתיה דבעלמא דאע״ג לרבות] [בד״ה התום' שם וכתבו השוהה אס לרבות נפש

א אכילה בכלל לאו דשתיה מילי דלאו הכא אבל בשתיה מילי הני אכילה  ואצפריך מ
 באור החלב אס שהמתה או כתב הסומאה אבות שאר מהל' בפ״ג ורביט לרבויי. נפש

 שכתב לשונו ולכאורה ע״כ• אוכל בכלל שהשותה מבשרם כאוכל פמא זה הרי וגמעו
הוא וא"כ אכילה בכלל דשסיה בעלמא דאמרינן בפעמיה משמע אוכל בכלל שהשותה

במ״ש ז״ל שכונתו אלא נפש דכתיב משום אלא הוא הכי לאו דג^יא דסעמא קשה
 .שתיה איכא דר^־א אכילה דבכלל לן גלי דנפש קרא דמכח ר״ל אוצל בכלל שהשומה

 הדין: להשמיענו אלא כונתו שאין בזה השש אין דנפש דקרא פעם לא,כתב שרביט ואע״פ
 כ״א:) (דף שעה כל בר״פ .וכו׳ חמן יאכל לא שנאמר בהנייה אסור בפסח החמץ ב

 היתר בו יהיה לא משמע יאכל דלא סבר דחזקיה פליגי אבהו ור׳ חזקיה
 איסור אחד תאכלו לא תאכל לא שנאמר מקום כל דקסבר עליה פליג אבהו ור׳ אכילה
 רבינו פסק אסורות מאכלות מהל׳ ח׳ דבס׳ ואע״ג במשמע הנאה איסור ואחד אכילה

 הרב הביאו וכן יותר פשוט מיותר שקרא מפני חזקיה של מעמו כאן כתב אבהו כר׳
של דפעמא משוס הפעם זה ז״ל הר״ן וכתב שעה כל פרק בריש בהלכות ז״ל אלפסי

לא דאפילו עליו שמוסיף אלא עליו מלק לא אבהו ור׳ כלומר יותר פשוט הוא חזקיה

עוז מגדל
ואחד האוכל אחד :פעה כל וס׳ עונרין אלי פ׳ .קנועה חטאת עד כזית האוכל בא א פרק

,כבתיכם ימצא לא עד נהנאה אפור רפפח החמץ :והרוטג העור פרק .ושותה י־ייייתה
: שעה כל פרק

דין דאין דפסק רבינו וא״כ טעם בנותן בגידין יש דאמר כמאן אלא אתיא לא  בנותן טי
 מתני׳ לההיא אסורות מאכלות מהל׳ בפ״ח פסק איך אסורות מאכלות מהל׳ בפפ״ו פעם

 שם מוכח כ״ג) (דף הסוגיא דבסוף קשה ועוד .כוותיה דלא דאסיא וכו׳ אדם דשולח
 כשהותרה דסבר יוסי לר׳ היינו בהנאה חלב להתיר דאתי מלאכה לכל דיעשה דקרא
 קריא האי אצפריך לא הכל דהוסרה דסבר לר״ע אבל הוסרה לא וגידה חלבה נבלה

 לא לדידיה א״כ הוסרו וגידה וחלבה דהיא כר״ע דסבר אבהו ר׳ וא״כ החלב להמיר
 החלב דהיתר שם רבינו כתב איך וא״כ דר״ע לדרשא אלא מלב דיאכל קרא איצפריך

 כר׳ פסק והוא להכי קרא צריך לא ודאי אבהו לר׳ הא מלאכה לכל דיעשה קרא משום הוא
 דלרווחא• וסירן הראשונה קושיא על עמד הרמב״ן בשם שם ז״ל דה״ה ונראה .אבהו

 הסוגיא בריש הגמ׳ דכשתירן קאמר דהכי נ״ל דבריו ופירוש סוגיא ההיא איתמר דמילסא
 נאמר בגיד דהרי עליו שהקשו הקושיא לסרן היינו וכו׳ נבלה כשהותרה אבהו ר׳ קסבר

 דקרא דנאמר הכי בלאו זו קושיא מתורצת כבר המסקנא ולפי בהנאה ומותר יאכל לא
 כדאמרו דחלב מג״ש בהנאה מומר וגיד הגלילי כר״י חלב להתיר אתי מלאכה לכל דיעשה

 לא וגידה מלבה נבלה כשהותרה אבהו רבי סבר מצי שפיר המסקנא לפי וא״כ שם
שמה ודע • הכל שפיר אתי והשתא חלב להתיר אמי מלאכה לכל דיעשה וקרא הוסר

שאסר
מיימוניות הגהות

 ע^י ותמה התם וקאמר שעה כל* פרק ור״ש יהודה אר׳ דפליגי הגליאי נד״י ודלא [א]
ז ע״ג ,שבעה בל בהנאה אסור חמץ היאך עצמך
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ח מני ה  לגזירה ש&ור שאור ה׳:) (דף גפ״ק ננרייסא מכואר זה .ונו׳ גרשוהו חמן ו

^ יראה בל משים עובר גגגולין בין ים כלח ובין שוה  שאור וזהו ימצא ו
ב: דיום קמא פרק כמבואר ממן וזהו ר סו . השאור ואיסור הסמן ואיסו נו׳  פ״ק ו

 הלל ובית בככותבת והמן בכזית שאור אומרים שמאי בית משנה ב׳) (דף פוב דיום
 בגמרא ז׳) ואמרו(דף בכזית וזה זה אומרים

 אכילה לענין אבל ביעור לעגין אלא נמלקו לא
 ובהשגות • כב״ה וקי״ל הכל לדברי בכזיח וזה זה

 דבריו באור .ע"כ וכו׳ לשיעוריהן דוקא א״א
 דאי כלב מאכילת ובנפסל שאור בפת דברייחא

 ואין .הפעם לזה צריך היה לא נפסל ובלא בממן
 שנפ׳ עיקר נראה וכן ביניהם לסלק רבינו דעת
 שעפשה הפת ר^יא מ״ה־) (פסמים עוברין אלו

 בה ולממע לשחקה שראוי מפני לבער מייב
 בד״א אומר אלעזר בן ר״ש אמרות עסות כמה

 שייחדה שאור כפת אבל לאכילה בסקויימת
 כר״ש הלכה שאין בגמרא ואמרו כפלה לישיבה

פ. פניה פח אא״כ הפת ח״ר שם עוד בפי

 עובר אכלו שלא אע״פ בפסח ברשותו חמץ ייוהמניח
 גבולך בכל שאור לך יראה לא שנאמר לאדן בשני

 .בבתיכם ימצא לא שאור ונאמר
 השאור [נ] ואיסור החמץ ^ואיסור *

 אינו ג ‘ הוא אחד מהמיצין שבו
 ימצא ולא יראה לא משום לוקה
 חימצו או בפסח חמץ קנה א״ב אלא
-מעשה בו שיעשה כדי  אם אבל .
 הפסח ובא הפסח קודם חמץ לו היה
 אף ברשותו הניחו אלא ביערו ולא
 אינו לאוין שני על שעבר פי על

 בו עשה שלא מפני התורה מן לוקה
:מרדות מכת אותו ומכין מעשה.

חמץ
:שם סמ׳ג ב ;עח עז לאוין סמ׳ג א

 יכול והכלב לאדם מלאכול ונפסלה שעפשה
 עם ונשרפת אוכלין פומאת מפמא לאכלה

 נפסלה הא ז״ל הגאונים והעלו בפסח הפמאה
 שם מוכימ וכן לבער חייב אינו לכלב מלאכול

 בפלא לבער חייב שעפשה דהפת ברייתא וא״כ
 ר״ש קאמר ועלה היא לכלב מלאכול גפסלה
 וכו׳ שאור כפת אבל לאכילה במקויימח גד״א
כדברי שאור בפת ולס עסקינן גמור דבפת מכלל
 דאע״פ והפעם [גמור]קאמר פח ודאי אלא שאור פה משמע לא סתם דפת ותו ז״ל. הר״א

 הרב ולדברי לשחקו. שראוי. מפני הוא לבערו חייב לכלב לאכול שראוי כיון לאדם שנפסל
 מלאטל שנפסלה ואע״פ הוא שאור בפה קמייחא דברייהא סבור שהוא ז״ל אברהם רבי

 .שוין וכולן היא חמן בפת קמייתא ברייתא ודאי] [אלא לבא^ בגמרא להם היה לכלב
:ז״ל הלוי אהרן לרבי מצאתי וכן

ו ג נ י  לוקין אין מעפה בו שאין שלאו מקומות ובהרבה במכות מבואר זה .לוקה א
:לוקה אינו בכלאים והמקיים בפסח ממן המשייר ובתוספתא ,עליו

חמץ
א. נפסלה בשלא לבער חייב שעפשה דהפת ברייתא וא״כ עד וכו׳  הצעת הוא זה כל הי

 מדברי נראה וכן כהרמב״ם הרא״ש ודעת בו ולממע לשחקו ראוי נמי דחמן צ״ל ולהרמב״ס וכו׳ סתם דפת והו וכו׳ ר״ש קאמר מועלה הוא הרמב״ם לדברי והכרע וישובן הברייתות
 שייך לא הראב״ד בדברי רא״ם שגורס ונראה כהראב״ד רא״ם בו שפירש מה כפי וסמ״ג לכתוב. צריך שתיהן להראב״ד ואילו אמס ברייתא אלא כתב שלא הרי״ף דעת והוא הר״ן

מסכרת: דעתו ולזה אוסרים ויש באכילה מהירים שיש הרא״ש כתב כלב מאכילת ונפסל שנתעפש המן ולענין .ה״ה לביאור צריך אינו וא״כ צריך לא במקום
ו ג נ י ה ליישב כי ובאמת .וכו׳ לוקין שאין נראה פ׳ בשורש דהא לתמוה ויש רא״ם כתב .וכו׳ לוקה א היה וכן הלאוין פני שהזכיר אע״פ אמס אלא לוקה דאינו לפרש אפשר היה ז

 דלא בעיני והנראה
יראה

 דלא בלאו עובר דהא לאוין בג' דעובר ה״ללמימר וא״ת וכו׳. ברשותו מר! והמניח
 אצא משיבי לא שאור לך יראה ונא חמן לך יראה דלא וי״ל חמן. לך יראה

 פוב יום בריש וכדאמרינן שאור היינו ממן דהיינו ללמד אלא בא דלא משום אחד לאו
כלומר שאור היינו סמן היינו לך לומר בשאור וסיים נחמן הכתוב פתח ז׳:) (דף

ר :לשאור ממן בין אין וכו׳ החמן ואיסו
 ובית שמאי בית איפליגו ביעור דלגיי משום

 כדאיתא מודו כ״ע אכילה לענין אבל הלל
 דאיסור הרמב״ס כתב מש״ה פוב יום בריש
 ודייק ,ביעור גבי הכא הוא אמד ושאור דחמן

ולסיים. ממן והמניה באומרו בממן לפתוח
 דמסן לומר שאור לך יראה לא באומרו בשאור
 כ־איתא התירה שעשתה כמו הוא אחד ושאור
 יראה לא כתב למה נימא ובזה ,יו״פ בריש
 יראה לא כתב ולא מאומר שהוא שאור דגבי

מה שהוא ממן לך ם..ו ד  הוא ומה חמן הוא קו
 לאכילה חזי דחמן יו״פ בריש נתבאר שאור

 תרווייהו למכתב וצריכי לאכילה חזי לא ושאור
ב :התם כדאימא ת  ובהשגות משנה המגיד כ

 ולענין ביעור לענין אבל לשיעוריהן דוקא א״א
כו׳. אכילה  דהא מכוון הלשון שיהיה וא״א ו
 דשוים ב״ש מודים דלאכילה אמרינן יו״פ בריש

 לפרש ואין ביעור, לענין אלא פליגי ולא הם
 דחד ביניהם חילוק יש כלב מאכילת דכשנפסל

 פפור אכלו אם חייב.והאחר אכלו אם מהם
 על דפפור פשיפא הכלב מאכילה שנפסל דכיון

 כיון מוסר והחמר כלב מאכילה נפסל אם לאוכלו אסור מהם דחד וגם.איבלומר שניהם-/
 בריש כדאיתא וחומרא קולא צד איכא מינייהו חד בכל דהא תפרי מנייהו דהי שנפסל

 ביניהם הפרש יש ביעור לענין אבל ולאכילה לשיעוריהן דוקא להגיה נ״ל לפיכך .יו״פ
 חייב נפסל לא אס מהם מאיזה אכל ואם כב״ה דבר לכל שוה שניהם דשיעור כלומר

 ראוי אינו דחמן להראב״ד וס״ל וכו׳ ביניהם הפרש יש ביעור לענין אבל פפור נפסל ואם
 ונפסל בממן דאי וכו׳ שאור בפס דברייהא דבריו ביאור רא׳׳ם, וכ״כ בו ולחמע לשחקו

 כשמזכיר אלא ליתא והא מיתסר אחרינא דמפעמא דמשמע הפעם לזה צריך היה לא ודאי
תניא עוברין אלו שבפרק עיקר נראה וכן .נפסל שלא בו שהכוונה ודאי לאיסירא ממן

הראב״ר השגת '
 כהב .וכו׳ הוזמן *ואישור
 לשיעוריהן חקא ז׳ל הראנ׳ד

 אצילה ולענין ניעור למנין אנל
 אס שהסמן ניניהם הכרש יש

 זקוק אין הכלנ מאכיליז נפשל
 שהוא פי על אך והשאור לנער
 שהוא לפי לנער גזיינ נפשל
ו ולחמן לשמקו ראוי  נמה נ

 לישינה יחדו א'כ אלא עיסות
 ששנו ומה . נעיע פניו ועס

 חיינ שעיפשה הפת נתוספתא
 לשחקה ראוי שהוא מפני לנער
 דאי קאמר שאור של נפת וכו'

 העעם לזה צריך היה לא כהמן
ל: עכ׳

.לאוין בשני מנאן היאך קשיא אכתי מ״מ אבל לוקה אינו התחיל ולא עובר אינו שהתמיל לפי היינו עליהם ללקות שהוסיף אע״פ כי הסמ״ג לפרש אפשר

משנה לחם
 קרא דמדאיצפריך לומר כונתו אין וכו׳ הכתוב לך שיפרופ עד שמיני בת׳ רבינו שם שאמר
 הנאה איסור ואחד אכילה איסור אחד השכל לא שנאמר דכ״מ לן נפקא נבלה להתיר

 נפקא לא לר״י אבל לר״מ אלא הוי לא בנבלה דאיצפריך דמאי מוכח בגמ׳ דהא במשמע
 אסור שם שכתב כר״י עכו״ם מהל׳ עשירי בפרק פסק בהדיא ורבינו מאותו לן,אלא

 נראה לכך .בנתינה ולא במכירה וכו' בשעריך אשר לגר שנאמר וכו׳ מנס מתנת לימן
 אשור שם כמ״ש הדבר פרס לא שאם לומר אלא נמית לא שיפרוש עד שם שאמר דמה

 עד שאמר במה אבהי ר׳ דברי ופירש אבהו דר׳ לישנא שם נקע דרבינו ואע״ג בהנאה
 של כונתו אין מ״מ בגמ׳ שם כמבואר בנבלה מדאיצפריך ר״ל וכו׳ הכתוב לך שיפרוס

ח :כדפרישיח הוא ומוכרח כך רבינו י מנ ה  עובר אכלו שלא אע״פ בפסח ברשותו חמן ו
 לאוי ארבעה א״כ היא מילתא מדא וחמן דשאור כיון וא״ת ה׳:) (דף בפ״ק .לאוין בשני
 אמרינא שאור יראה ולא חמן לך יראה ולא שאור לך יראה ולא ימצא לא שאור הוו

 גבי שכתב [רביעי] בפרק וכן הכא כדמשמע דשאור לאו על עובר דגחמן אמרת דהא
 חד אלא חשיב דלא לומר נראה והיה .ימצא ולא יראה לא משים שעובר ממן מניח

 ונראה .מספיק זה ואין היא מלתא חדא דראיה לאוי מלסא אבל דמציאה וחד דראיה
 בגמ' שם כדאמרו דידהו צריכותא משוס צריכי דממן וחד דשאור חד לאוי דהרי להרן
 אתה אי שלך לומר איצמריך קרא כוליה שאור לך יהיה ולא ז׳) (דף דביצה בפ״ק
 שעה כל בפרק דרשו הא כתיבי לך דתלתא ואע״ג אמרים של רואה אתה אבל גואה

 כדאמרו בממן ואחד כיבשתו שלא בעכו״ם ומד שכיבשתו בעכו״ם חד לך הלתא כ״ג) (דף
מצא לא שאור דקאמרו מציאה משוס עובר ובשאור כלל קרא אייתר לא וא״כ בגמ׳ שם

למלך משנה
ק י  כן שיעשה כדי חימצו ו6 נפסח חמץ קנה אא״כ ימצא וכל יראה כל משוס לוקה אינו ג א פ

נ ולא הפסח ובא הפסח קודם חמן לו היה אס אבל מעשה ^ י נ ס \ ^ ' ו ר ע  כ
 אותו ומ<ין מעשה בו עשה שלא מפגי ההורה מן לוקה אינו לאוין שני ־על שעבר אע״פ כרשותו

 כמ״ם לוקה אינו בכלאים והמקיים כפסח חמן המשייר דקתני כתוספתא מבואר זם דין . מרדות מכת
 ר״י מוכיח ומכאן שכתבו רב) ד״ה כ׳׳ע (דף שעה כל פרק להתוס' שראיתי ודע .ז״ל המגיד הרב

 לר׳ מעל [רמאי] אכתי עובר אמרת דאי שהייה באותה עובר אינו לבערו ודעתו בפסח חמן שהמשהה
 ועעמא עבר לא ודאי אלא רואה אתה אי דשלך יוסי רבי ומודה שלו הוא אותו כשיפדה מיד הא יוסי

 לבערו ודעתו התוס' ומ׳׳ש .ע׳*כ לבסוף כשמבערו עובר אינו ולכך לעשה ניתק יראה דלא משום
 העשה לקיים בדעתו שאין אף לעשה הניתק לאו כל שהרי דלוקה לבערו דעתו אין שאס למימרא לאו

 איסורא מ"מ לוקה דאינו דנהי היא כונתה אלא העשה שיקיים באפשרות שהוא זמן כל לוקה אינו
 שבדעתו וכל העשה לקיים בדעתו שאין כיון הלאו על ועובר העשה .שאינו,ימקייס גמה עביד קא

 העשה לקיים בדעתו אין אם דאפילו חילוק אין מלקות לענין אבל ליכא איסורא אפילו העשה לקיים
ס׳(דף מ׳׳ש ועיין ,לוקה אינו : ודוק וחמן ד״ה כ״ח) התו

.בעיני גדול חידוש הוא לעשה ניתק הוי יראה דלא זה דלאו שכתב הללו ר״י דנרי עיקר והנה
 בפרעיה התם דאמריגן צ״ה) (דף בפסחים בידינו הוא ערוך לימוד ר״י שדברי ראיתי שוב

 והאי לעשה הניתק לאו דהוי לוקה אינו דהאי ליה דדמי ימצא ולא יראה לא ליה ממעט קא מאי
 יראם דלא ר״י כסברת מוכח זו דמסוגיא פס התום׳ וכ״כ • ע"כ לעשה הניתק לאו דהו״ל לוקה אינו
 לא דה״ק שם פירש״י לעשה הניתק לאו יראה לא הוי דהיכי הדבר ובפירוש . לעשה הניתק לאו הוי

 אנו צריכין ע״כ (א״ה . ע״כ המועד ימי כל והשבת בעמוד הוא לעולם תשביתגו נראה ואם יראה
לי קשיא זה ולפי לבטלו יכול אינו איסורו דבזמן הבית מן לבערו היינו והשבת עמוד דהאי לומר

ממ״ש
: יותר ולא לאוי הרי וכשאור בחמן הרי א״כ לג״ש שאור ושאור בכתיכס

. לשיעוריהן א^׳א׳דוקא ז״ל הראב״ל כתב הוא. אהד מהמיצין שבו השאור ואיסור ההמן ואיפור כו'  נפסל אפי' דשמור לחמן שאור בין סילוק דיש ז״ל הראב״ד לדעת וא״ת ו
 הוה שחור קסמר הוה דאי צריכי מיצרך ודאי הא וסמן בשאור קראי למיצרך ז':) (דף דיו״כו דפ״ר! בגמ' אצטריך אמאי א״כ לא חמן אבל לבער מייב כלב מאכילת

 וי״ל ביניהם. מהולק הדין שיהיה כדי תרוייהו כתב להכי נבער חייב אינו נפסל אבל נפסל .דלא דוקא שאור ילפינן הוה חמן קסמר הוה ואי נפסל אפילו מיניה המן ילפינן
 שראוי מפני אלא לבערו מצריכים אנו דאין כלל חמן בו שאין כיון לבער חייב אינו ודאי התורה דמן מדרבנן אלא אינו לבער חייב דקאמר מאי ז״ל הראב״ד לדעת ספילו דודחי

ב :כלל חמן איסור ביה ליכא השתא אבל מחרות עיסות בו ולממע לשחקה ת  כלומר נפסל ולא בסמן דאי וכו' דבריו וביאור .ז״ל הרסב״ד דברי על המגיד הרב כ
. נפסלה הא ז״ל הגאונים והעלו לבער: חייב אינו לכלב מלאכול נפסלה הא ממנו הגאונים דהעלו לקמן שהביא הברייתא מכה אפשר אי ונפסל דנחמן מנא תאמר ואס כו'

להו
עוז מגדל מייימוניות הגהות

א [ב] ת ספ תו ם שנתחמץ חמץ אהרים מחמץ שאור רביצה ב תי מאחרי מ אי ב : דביצה ופ״ק דעדיות פ״ד . הוא אחד מחמיצין שבו השאור ואיסור החמן ואיסור שאור קרוי מ ת הראב״ד כ
שיפסד Y\ ר״מ קרא שלכך הזה בחבור כתבתי פעמים צמה אומר ואני :וכו' לשיעוזליה דוקא ז״ל מ

והיוצאים המובאים גדקדוקין עתה דעתו לגלות נו כיון ולא דבריו על יעשה• כן התלמוד על ישאל או ידקדק או אדם שיחדש ומה לקצרה ארוכה מדרך הנשתוון ככתב שהוא תורה משנה זה מבורו
ר, מתוך דבר ב שבסדקי דבצק מתגיתין גמרא עוברין אלו ס׳ כדאיתא ד' פרק שעיפשה הפת ודץ ההלכות שלאלו פ׳׳ב בטיט פניה טח אס שאור כיפת דין כתב כבר ז׳׳ל הראב״ד עתה שהוסיף יזה בדבר וכן ד

לשהקס שראויה מפני לבערה חייג אמר אלעזר בן ור׳׳ש ת׳׳ק בה דפליגי בטיט פניה בטח נמי ואסיקנא לישיבה שיחדו שאור וכיפת שעיפשה פת שהרי הלמוד לי צריך ז״ל הראב״ד שחילק והחלוק .עריבה
חסר ולישני אחרות עיסות כמה בה ולחמץ מי( :הפ׳) סוף ועד מכאן נ
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 ר׳ מצוה המצוח נספר משמע וכן דוקא לעיניס נראה כשהוא אלא משמע לא יראה
 מהנוכרים אחד דנכל למימרא לאו ימצא ובל יראה בל משום עובר בפ״ד ומ״ש .ר״א ומצוה
 לא על דעבר היכא דכל בשניהם עובר חרוייהו דשייכי היכא אלא בשניהס עובר לעיל
בי לא בממון אבל ימצא לא על נמי עבר יראה  גם לפרש יש זה וע״ד .ימצא לא על אלא ע

 שממנה דפסחים(דף.ה׳:) בפ״ק השנויה הנרייחא
 :בפ״ד הנזכרים הללו דינים הרמב״ם למד

 מדין נלמד ה״ה כסב . וכו׳ שעבר חמץ ד
וכו/ נכרי אצל ממצו שהרהין ישראל י

 מעכשו קנה א״ל לא שאם ביה דאמרינן כלומר
 היה אם בין מפלגיק ולא הפסח אחר אסור
 בידו דהיה להיכא לנכרי לפרוע יכול ולא אנוס

 עבר לא שאס משמע הר״ן מדברי אבל ,לפרוע
 ששכחו כגון מדרבנן ולא מדאורייתא לא מליו

 דישראל ההיא זה ולפי מותר מצאו פסח ואחר
 א״נ בדוקא היא לפרוע לו ביש חמצו שהרהין
 משוס אנוס מיקרי לא לפרוע בידו אין דאפילו

ה. וכדברי קאמר לעטר ראוי נמי דהר״ן ואפשר מדעחו^ לוה דמעיקרא  הר״ן כסב ה״
:קנסו נמי לכ״ע אלא. קנסו איסורא דעבד דוקא לדידיה לאו רבנן דקנסו דהא

. שנתערב חמץ ה ט׳  הפסנז הוך היינו רבא דקאמר דבזמנו לרבינו דס״ל משמע ו
V במינו הוי וכו׳ יראה לא על ועובר בכרת שאיסורו דחמיר ומשוס דוקא 

 בששים אלא במשהו מיססר לא כרה ביה דלית כיון ולמעלה שעות משש אבל במשהו
 זמנו הוי ולמעלה שעות דמשיש פירש הר״ן אבל .וסמ״ג הרא״ש דעת וכן איסורים כשאר

וא״כ הזמנים בכל החמן איסור ענין לפרש בא דרבא שסובר לפי חה במשהו ומיחמר

 מומר הפסח עליו שעבר נכרי של חמז משנה כ״ח) שעה(דף בכל .וכו׳ שעבר חמץ ד
 לה ואוקימנא חמן לך יראה לא שנאמר בהנאה אסור ישראל ושל בהנאה

 יראה בל משום עליה דעבר משום ליה קנסיק וקנסא מותר הורה דדבר כר״ש גמ׳5
דעבר לומר וכו׳ באונם או בשגגה הניחו ואפילו רבינו וכתב .בהלכות ומבואר ימצא ובל

 לאפוקי עליו לעבור ראוי אלא דוקא לאו עליה
] אסור הפסח עליו שעבר **המע ל ג הוא דמוכרס ז״ל פירשו וכן בדוקא דנכרי חמן ̂ ל;יולס בחנייה [

א קנם ה1 ודבר ̂־ץ •־רפל ״ל־י«ח ת ־־,. .וצל « פי
] ימצא ובל יראה ד  או בשגגה הניחו אפילו אסרוהו. [

 כדי בפסח ברשותו חמץ אדם יניח שלא כדי .באונס
 בדבר [ה] שנתערב י=חמץ ה ♦ הפסח אחר בו שיחנה

אוסר זה הרי במינו שלא כין במינו בין הפסח תוך אחר
בכל

מ׳ג המח סי׳ טור א :שם וסמ׳ג עור ב ;עח פז לאוין פ

 נכרי אצל חמצו שהרהין ישראל מדין
:רביעי בפרק הנזכר

 ל׳) (פסחים בגמרא .וכו׳ שנתערב חמץ ה
 חמן הלכסא רבא אמר ובהלכות

 ובהל׳ .אסור במינו שלא בין במינו בין בזמנו
 שלא .במשהו מינה שמע שיעורא יהיב ומדלא
 כר׳׳ש מותר במינו שלא בין במינו בין בזמנו

 ע׳׳י אבל בעיניה בדאיסיה אלא ר״ש קנים דלא
בעיניה שהייה ואפילו ז״ל רש״י ופי׳ לא. תערובת

דיליה; תערובת למיסר קנים לא עליה ועבר
 מאכלות מהלטת נו״ו פרק רבינו כסב במשהו שהוא בזמנו החמן איסור ופעם .עכ׳׳ל

 ויש • מותר התערובת הל יהיה הפסח אחר שהרי מתירין לו שיש דבר שהוא לפי אסורות
 ,במשהו שהוא הפסח בערב ולמעלה שעות משש בנתערב ה״ה זה טעם דלפי שכתב מי

 בפסח לאכלו אסור השנה מהחלת ניצערב שאפילו נראה פ״ד סוף שכתב רבינו ומדברי
 במקיים הוא אם זמנו לאחר מותר שהתערובת שאמרו מה שם אזכור ועוד .אבאר ושם

:לאו אם בפסח חמן תערובת
אין

 הרמב״ם אבל .אפשר אי זזה בזמנו שלא בכלל נכנם ע״כ זמנו בכלל תכניסהו לא אם
 איסורים בשאר’ הוא דהכי להזכירו חש לא ולמעלה שעות משש איסורו ענין אבל הפסח לאחר והיתרו הפסח בתוך החמץ איסור אלא לפרש בא שלא ס״ל וסמ״ג זהרא״ש

 הפסח בתוך היינו דבזסנו פירש דסמ״ג שכתב ורא׳׳ם במשהו. ומעלה שעות משש ממן הל״ל והכי דבריו לסתום ה״ל לא במשהו הוי ומעלה שעות משש דגם לאשמועינן אחא דאי
דלעולם הוא השם מך שלא נ״ל בפסח אסור משהו השנה מהחלת נתערב אפילו דלהרמב״ם לומר ה״ה שרצה ומה .הר״ן מפירוש שנזהר הל״ל יוסר בזמנו שלא לפרושי דבעי איידי

בזמנו
למלך משנה

 לכיעור ואין הניעול היא כהורה האמורה דהשכתה ד׳) (דף דפסחיס פ״ק כריש גופיה רש״י ממ״ש
 לתמוה יש זה ולפי .שס) מרן כמ״ש פ׳יכ הרמנ״ם דעה הוא ווה תל״א הי' כמכואר התורה מן מיקר

 מוכח זו סוגיא לפי והרי מעשה דעשה משום דלקי חימצו או כפסח חמן קנה דאס שכהכ רכינו מל
 לוקה אינו מעשה כו עשה אפילו וא״כ לעשה ניתק הוי יראה דלא משום היינו לוקה דאינו דעעמא

 ז״ל דרכינו והנראה , מעשה כו עשה ללא מעשה כו עשה כין חילוק אין לעשה הניתק לאו דלגכי
 הניתק לאו הוי תוציא דלא דלאו דקאמר כמאי כהלכתא דלא דאתיא משום מהלכה זו סוגיא דחה

 .תאכלו לא ערפה כשדה דוכשר מקרא כאכילה ואסור נפסל הוציאו דאס קי״ל דהא אינו וזה לעשה
 דהיינו ומשמע לוקה אינו ככלאים והמקיים כפסח חמץ המשייר דקתני התוספתא על רכינו דסמך

 אותה על דסליגא נראה זו ותוספתא ככלאיס דהמקייס דומיא מעשה כיה לית חמץ דהמשייר מעמא
 ועיין . יע״ש הרמכ״ם כדכרי מכואר ת״א סי׳ הריכ״ש וכתשו׳ (א״ה . פשוע וזה הנזכרת סוגיא

 דכר וכס' . לעפה הניתק לאו דהוי כגמרא דל״ג והתוס׳ רש׳׳י מדכרי שהוכיח הלכות כחידושי
 חמץ וקנה כשכת פסח של שכיעי שחל דאיירי ותירץ המהכר הרכ קושית לו הוקשה ל״ח סי׳ שמואל

הדר .ע׳*כ שריפה מצות כו לקיים אפשר שאי הנכרי מן כיוס כו מ  מ'כ סי׳ כתשוכה אשכנזי צכי ו
 משום לחייכו אפשר אי וא״כ לים מעיל או לרוח וזורה דמפרר כחכמים פסק הר״ם שהרי עליו המה

 עליו לתמוה ויש .ע״כ ליס להעיל או לרוח ולזרות לפרד הוא יכול שהרי כשכת לשרוף יכול שאינו
פ כיו״ע חמץ דהמוצא כפ״ג ה״ה כתכ שהרי ד  לפררו ולא כיו״ע לשורפו יכול אינו כיעל שלא א

 הוצרך אמאי להתכונן יש אכתי אך .כשכת אפילו להיתרא ליה פשיטא ואיך ,יע״ש לרוח ולזרותו
 הוא כך דנריס של עיקרן אמנם .לשורפו אסור כחול אף והלא כשכת פסח של שכיעי דחל לאוקמי
 שכעל כיה קרינן לא מדרכנן אלא אסיר דלא כיון מ״מ לפררו ולא לשורפו יכול דאינו אע״ג דכיו״ע
 לא וגס לשורפו יכול אינו התורה דמן כשכת אכל הדבר את חכמים שאסרו הוא אנוס דזה העשה
 כפ׳ הר״ן וכמ״ש עוחן אחר עוחן מציגו דלא כשכת הלחם לפרר מותר רשב״ם דלדעת דאע״ג לפררו

 דהוי כשכת הלחם לפרר אסור הרמב״ס לדעת מ״מ שכ״א סימן המפה בספר מור״ס פסק וכן גדול ^ל
 נראה וכן י״ח דין שכת מהלכות פכ״א בכ״מ מרן שהביא הרשב״א בתשובת וכמ״ש דעוחן הולדה
 אשר עד לפרר שצריך כזה דבנדון נראה ועוד .וע״ש שכ״א סי' מרן שהביא הה״ד כעל הרב מדברי

 התוספות מדברי וכדמוכח חטאת וחייב דטוחן הולדה דהוי מודו כ״ע לרוח לזרותו כדי דק
לאוקמה הדב״ש שהוצרך וזהו העשה לקיים יכול שאינו נמצא שכן וכיון . יע״ש קי״ד:) (דף שבת

:דוקא) כשכת
אין

משנה לחם
ט דאפילו לאשמועיק לאוכלה יכול והכלב דנקע דמאי דילמא הכי להו  עס נשרפת ה

 נקס דדילמא ועוד לבער. דמייב לכלב מלאכול נפסלה דאפילו ה״ה אבל בפסח הממאה
 מטמאה. לא הכי לאו אי אבל מטמאה לאוכלה יכול דהכלב היכא דמקא משוס הכי
 דאינה ובודאי אוכל מתורת דנפיק ודאי א״כ מטמאה דלא הכי דאמרת דכיון וי״ל

 לברייתא לתרץ תרצה ואס כלומר וכו'. קאמר ועלה בהלכות: משמע וכן שריפה צריכה
 איירי דבחמן מוכמא קמייתא דברייתא אפשר אי חמץ בפת ברייתא והך שאור בפת

 עסקינן לבהמץ כיון וכ״ת עסקינן לבסמץ משמע שאור בפת אבל הכי בתר מקדאמר
 שאור דאפילו רבותא דלאפמועינן י״ל אשאור למהדר ליה ולמה בדילה וליתני ליפלוג
 קושיי הרי הנהו דה״ה ודאי נראה .וכו' הר״א ולדברי :בטלה לישיבה דיחדה דהיכא

 שכתב האסרה הברייתא מבלי להקפות יכול היה וכו' דפת ותו בד״א דמדקאמר להקשה
 איירי בתרייתא דבברייתא כיון אלימתא קושיא לו להקשות שרצה אלא וכו' ת״ר שס עוד
 הכי תימא לא דאי הכי הוי נמי קמייתא א״כ לכלב מלאכול נפסלה לא ודוקא סמץ בפת
 משמע הסהס דעל בנמ' לבאר להם היה הך איירי לא ברייתא הך דאיירי דבמאי אלא

:הוו גוונא כתל דתרוייהו
 בזמנו הממץ איסור וטפס ה״ה כתב .וכו' הפסח תוך אסר בדבר שנתערב חמץ ה

מתירין. לו שיש דבר שהוא לפי מא״ס מהל' ט״ו פרק רבינו כתב במשהו
בפירוש כתב ד' פרק וסוף וכו' שאמרו מה שס אזכיר ועוד בסוף כתב שהוא ואע״ג

דדבר טעמא דהאי לכאורה נראה וא״כ הפסח לאחר אסור בפסח חמץ תערובת המקיים
ה״ה פס כתב דהא כלוס אינו זה .הפסח אחר אסור להא ליתא מתירים לו שיש

 דבר משהו אבל אסור ואז פרס אכילת בכדי כזית שהוא תערובת במקייס דוקא דהיינו
מ' הא שיל״מ דבר משוס דטעמא קאמרי איך וא״ס .הוא מתירין לו שיש  כצ בפרק מ

 מפלס אסור במינו שלא בץ במינו בין קאמר דרב דטעמא קאמר כ״ט:) (דף שעה
 הוזכר לא וא״כ במשהו אסור במינו שבתורה דכל.איסורין מינו אטו במינו שלא דגזרו

 התם דקאמר יוחנן לר' דא״כ דליתא מההס משמע ואדרבה כלל שיל״מ דדבר טעס שס
 במתן בזמנו הוי אמאי מותר בזמנו ושלא טעם במתן במינו שלא בין במינו בין דנזמנו

ל׳) (דף החס לפסיק לרבא כן לומר הוכרח דרבינו ונראה שיל״מ. דבר הוי הא טעם
 דהא ז״ל ונרש״י כרב מינו אטו מינו שאינו וגזר כמשהו שבתורה איסורין כל ליה אית דרבא למימר מצינא דלא צרכינו וס״ל במשהו במינו] שלא [בין במינו בין דבזמנו ברב
דבר משוס ודאי לטעמיה מטעמיה ולא כרב פסיק דרבא ודאי אלא הסוס' שכתבו וכמו הכי בעלמא ליה אית גופיה ורבא טעס בנותן שבתורה איסורין כל בעלמא קיי״ל ודאי

"מ3שי
מיימוניות הגהות

שיפסל ל מ אכו ב מל ל כ שראל [ג] : ע״ב , ל ה י רו חמץ שלו ח קודם מחבי תר הפס רעו מו  לפו
חר ח א א פרק כדאמרינן הפס ר ת ם פירי יופי ינאי ר' דבי דע״ז ב ת מעניי עי שבי  קודם ב
עור זמן חו ופרעו הבי ת ל מיני ש  חק לחם לו שיש ישראל וכן . עבדין אינון יאות א״ר ב

ם מרי ח לאחר יקחו הכו ס ח להם שחסר מה הפ א דמי ולא בפס ה  דע״ז בפ״ק דאמרינן ל
א רי יאמר ל כ ה טול לנ ת ת א שב אני ב ל ו חו א וכו' ב ה ליכא דהכ סי קנ מי תו ל ם ו  דהת

תנו אם במי תר מעיקרא ה בלבד מו שבון יבואו שלא ו א אבל לח אפילו, שרי הכ  באו ו
שבון עבר חמץ איסור אין שהרי לח א הפסח עליו ש שום אל ס מ ה ליכא וכה״ג קנ קנסי  למי
ח ״ בי א ק וכן ר שה .ריב״א ככ שלח מע כרי ש ת נ שראל פ  פסח של אחרון ביו״ט לי
תו ל ב ק ת ו רי כ א הנ שראל ובהודע היהודי כפני של ע צוה לי צני ת לה כרי בבי  ולמחר הנ

אלו שום והתירו לר״י ש ה ניחא דהיתרא מ מי הכי איסורא ולא למיקני לי א נ ה ל  דעת הי
שראל ת י קנו ץ ל ח חמ ס חר עד כפ ען ולא למ ר ה ק ח עליו שעבד ישראל של חמץ בי  הפס

ה רש״י הורה בזד• וכיוצא . ע״ב ט ת שנמצאת בח ל גו רנ ת  לשון .כדלקמן אחרון ביו״ט ב
שה ריצב״א שראל לידי בא מע ר לו שהיה בי אפו תנו ח חמץ נכרים בו ו ס האופה בפ בר ו  גז

אל ישראל של ר ש לי א' בי ה ת שני ו רו ב ח במוצאי כ שביח פס ר לו שה תנו שראל ואסרתי ה  ל'
א דלא לקבלן ה שזכה דאסור חמץ האי מבעי שבח ישראל ב רו ב ה שכך תנו ם הי הג  מנ

ח עליו שעבר ישראל של חמץ וה״ל ת אפילו אלא הפס עו קבל אסור מ שכרו ל  דהסץ כיון ב
ח ס פ תכר ליד• הוד• בהגאד• אסור ב ש ה באיסורי מ א ח גברי של חמץ דאפילו הנ ס פ ב

שראל אסור ת לי הנו מנו לי ב יאכל דלא מ תי ה איסור אחד כ ה איסור ואחד אכיל א  ואם הנ
שראל קיבל כבר ת הי עו מ תר ה ת מו הנו חנן מהן לי ד שת בדמיד״ם וקידש מכרן כ  ואע״ג מקוד
שוכר דע״ז בפ״ה דתנן על את ה ת הפו שו סך ביין עמו לע  התם אמרינן הא אסור שכרו נ

א ס בגמר א קנ ם שקנסו הו א דמיהן תופסין דאין אחרים הנאד• ובאיסורי נסך ביין חכמי  ל
סו ל קנ ל שראל שרי ומיד״ו כ שאיל לי רו לה כרי תנו ח לנ  ואם מצד• בו שיאפד• ע״מ בפס
ה ה שכרו התם כדתנן לו זקוק אין חמץ בו אפ אכ מל ת ל חר  לי העבר לו שאמר אע״פ א

ת ם יין של חבי ם ממקו ר לד.ן שיש ונכרי וישראל .מותר שכרו למקו ת תנו תפו שו  ב
שראל אכור ה טול לנכרי שיאמר לי ת ת חלקך א שב ל חלקי אטול ואני ב ל אבל בחו ע  ב
ב שראל שחייב חו ת חק לי ח אחר לקבל מותר כברו ף הפס  פסח של שבוע ככרות. חלו
ר כיון תנו ה א בהג״ה לקמן ועיין נכרי של ש הילכת ה ואם ה׳ ב חל ת תנו מ תפו ה ת ש שנ  כ

ר פסח לענין אבל מותר ת ת מו תנו ה טל קודם ל מנו ונו תו דמים הי או ה דאין שבוע מ מ  דו
שראל ת שדה להן שיש ונכרי לי תפו שו שדה שטורחין הטורח כל דהתם כו׳ ב  לאמצע ב

רח ונראה טו שביל כ בל כאן אבל ישראל ב ה הדמים שנו חל ת ר, מ ת  כל פרק [ר] : ע״ב מו
איל קניס קא קנסא רבא אמר שעה  פרק [ה] :ע״ב ,ימצא ובל יראה בבל עליו ועבר הו

מנו חמץ רכא אמר שעד. כל מינו בין בז מנו שלא כרב במשדזו במינו שלא בין ב  בין בז
מינו ׳ מינו שלא בין ב תר ב אבר הכי רבא אמר ומי כר״ש מו ה א קנסא ר״ש רבא ו  הו

איל דקגיס ת ע״י אבל בעין ה״מ ימצא ובל יראה בל על ועבר הו ב ערו א ת :ע״ב ,ל
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ן ו  דעל טוברין אלו ארק בהלכוח אסקו כך .ונו׳ עצמו אכילה על אלא וכו׳ חייבין אי
 לאמור ואע״ג מ״ג) (אסמים כלום ולא עירובו ועל כרה ענוש גמור דגן סמן

 דליכא היכא הנ״מ לקי דלא אמרינן וכי איכא איסורא אבל לקי לא מלקא כלום ולא רבנן
 ארם אכילת בכדי כזית דאיכא היכא אבל בזה וכיוצא הבבלי כוהת כגון א״ם בכדי כזית

דעת וזה .בהלכות פ״כ חייב לרבנן אאילו
 כרבנן באלו אסק הרב א״א ובהשגות .יבינו
 כונת .ע״כ א״פ בכדי כזית בהן דאין משום
 כוהח כגון במ״ש רביט על להשיג ז״ל הר״א
 בכדי כזית שיש מדבריו ונראה וכו׳ הבבלי

 כזית. בהן שאין נראה ההלכות ומן באלו א״א
 באר כבר שרביט השגה זו שאין אומר ואני

 בשאכל דדוקא וביאר תלוי הוא במה הדין
 אכילתן שבדרך אע״פ פ’א בכדי כזית גאלו

 אדם בני של דרכן לפי הזה השיעור שם אץ
 אם מ״מ הבבלי כוהח כגון בהלכות כתבו ולזה
 תימה רביט בדברי יש אבל לוקה. ודאי אכלו
 בכזית כתב למה והוא ז״ל הר״א עיינו לא אחר
 מכרת ואסרו לבד מלקוח פרס אכילת בנדי

 שהרי ההלכה בפתיחת מיוחדת מצוה מזה ועשה
 בגמרא משמע א״פ בכדי כזית בו שיש כל

 מקרא לחכמים להן ואין גמור חיוב דלרבנן
וזלב  מקרא שם אין ודם מלב והרי לתערובת מיותר

 אסורות מאכלות מהלכות עשר חמשה ארק ריש כמבואר בהן נוהג הזה והדין לחערובתן
:בספרו עליו והקשה המצות מנין על בהשיגו זה עיין ז״ל והרמב״ן

ל כ או ה

 שעות משש נתערב אבל שכתבתי כמו הפסח לתוך אלא קאי לא רבא דקאמר בזמנו
 הפסח בתוך אכילתו לענין אבל הפסח קודם לאוכלו היינו מיהו בששים בסל ולמעלה
 מחולקים ובזה בספ״ד וכמ״ש ואסור וניעור דחוזר סיל השנה מתמלת נתערב ואפילו

,משש לנתערב ה״ה מחירין לו שיש משום דסעמו דכיון ומ״ש .והרא״ש הרמב״ם
 אבל במינו בנתערב כן לומר אפשר ולמעלה

א במשכו דחמן דסעמא כיון במינו שלא הפסח עליו שעבר ישראל יישל וחמץ שהוא. [י] בכל מ

הפסח בתוך היינו ממאכלות בס״ו הרמב״ם 1 ^ נתערב אם ה בהנ אסור שהוא פ על אף
דלא ולמעלה משש אבל קרא האי ביה דכתיב שלא .הפסח אחר לאבלו מותר זה הרי במינו שלא בין

ודברי .נ״ל כך במשהו הוי לא כל ביה כתב מוחף התערובת אבל עצמו בחמץ אלא ואסרו קנסו
ה ל י ^n^ ר iד tח ח ^ ו ז• • - »י ו ב י ר י י ח ת ר בזמט דסוברדלהרמב״ם לבארם נ״ל המגיד הרב ר תערובתו אזמן ולא קאי אכילתו אזמן דקאמר ’V איא חייבין אי[ . הפסח לאחר באכילה

ת עירוב אבל חמץ של עצמו אכילת ג ש ד ה ב״ א ר ■ ■ ה
 ושכר הבבלי כותח *כגון חמץ

 מדברים להן הדומה וכל המרי
 אבלן אם בהן מעורב שהחמץ

 שנאמר כרת בו ואין לוקה בפסח
בשאכל אמורים דברים במה .תאכלו לא מחמצת כל

כזית
M עע לאוין פמ׳ג המח סי׳ פור ג : שם סמ׳ג המז סי׳ פוי:

תב .וכו׳ הבבלי כותה *מון  נ
 פסק הרב א״א ו׳ל הראב״ד

 בהן דאין מפום כרבנן באלו
: פרס אכילת בכדי כזית

 ומ״מ וניעור חוזר השנה מתסלת נתערב דאפילו
 אחר בדבר שנתערב חמן שכתב הרמב״ם דברי
 הפסח בתוך דנחערב מוכימיס הפסח מוך

 כדבר שנתערב מ«ז הל״ל הכי דאל״נ קאמר
 ועז¥ בפסח לאוכלו אסור שהוא כל אפילו אסר

 .כפ״ד ולפנותו כאן זה דין לכתוב לו דלמה
 נפסח כשנהערב דדוקא הכא דאשמעינן נ״ל לכן
 אבל בפסח שאוכלו כיון במשהו דאוסר הוא
לאו^ו ורוצה ולמעלה שעות משש נתערב אס
 איסורים כשאר מס׳ בפמות אלא אוסר אינו אז

 בפסח לאוכלו לענין בפסח כנתערב דינו השנה מתחלה נתערב דאפילו אשמעינן ובפ״ד
ב :וניעור דחוזר משום ת  עליה ועבר בעיניה שהייה ואפילו רש״י לשון כאן המגיד הרב כ

:סרס אכילת בכדי מכזית בפחות הפסת קודם כשנתערב כלומר .וכו׳ קנים לא
ץ מ פ׳ .שהוא בכל אוסר ה״ז במינו שלא בין במינו בין הפסח תוך אחר בדבר שנתערב ח

 פיעורא יהיב דמדלא ההלכות כדעת דעתו אבל אסור אלא שהוא בכל גורס אינו א״נ שהו בכל במינו שלא בין במינו בין רבינו וגירסח וכו' ממן רנא אמר ל׳) (פסחים שעה גל
. ׳ ו נ  מותר. התערובת כל יהיה הפסח אחר שהרי מחירין לו שיש דבר שהוא לפי אסורות מאכלות מהלכות פס״ו רביט כתכ במשהו שהוא בזמנו הממן איסור וטעם ה״ה וכתב ז
 טפי מממרינן היכי הוא דמדרכנן וכיון הוא דמדרבנן ודאי משמע בטיל לא באלף אפילו מהירין לו שיש דבר דאמרינן דמאי וכתב זה מעם על השיג ההלכות בפירוש והר״ן

 פחומרא דכיון לומר הדבר שקרוב ועוד אמא/ לרבא אלא מינו אטו במינו שלא למיגזר שייך בפיל לא מדאורייתא במינו דמין דס״ל כיון לרב בשלמא מינו אטו במינו שלא לסיגזר
לדונו שלא מדותיהס שהשוו אפשר מוהר שהערובתו אע״פ אסור עצמו שחמן כאן אבל רחר להיות עתיד בעצמו כשהמין אלא בה החמירו לא הוא מדרבנן מהירין לו שיש דדבר
מה היה שאילו לי נהירא לא .עליו להקל בא לא קנסא משוס ר״ש כשאסרו הוא שיל״מ דבר ההורה מן דלר״ש דכיון אמרי זו סברא שבעלי אע״פ מתירין לו שיש דבר בכלל
 לאחר אסרוהו שהם וכיון ניתר להיות עתיד שהוא כיון מעכשו לבטלו שלא היא דרבנן דחומרא משמע ודאי אבל אומרים הם יפה מדאורייתא בטיל לא באלף אפילו אומרים שאט
 אם שיל״מ דבר שאפילו לי יראה ז״ל שכתב הללו לקושיות מקום אין אסורות מאכלות מהלכות פט״ו רבינו דברי שמתוך ול"נ עכ״ד, זמנו בתוך זו מומרא עליו שיחמיר איןראר זמט

בפסת חמן על תתמה ואל שביארנו כמו טעם בנותן במינו שלא ואעפ״כ לתקנו אפשר שהרי מסכל סמור מחירין לו שיש זה יהיה לא מותר מעם נתן ולא מינו בשאיט נתערב
מבפאר בו שההמירו■ והטעם הדין מן ולא הוא מומרא במשהו במינו שלא בפסח שחמן הרי עכ״ל. שביארנו נמו בו החמירו לפיכך תאכלו לא מחמצת כל אמרה שהתורה

:תאכלו לא מחמצת כל הכתוב למאמר איסורים
ו ך  בכדי כזית בו באין פליגי כי דחייב מודו כ״ע פרם אכילס בכדי כזית בו דבשיש דס״ל אמרינן דאי מאד ההבנה קשה הזה הלשון כי באמת .וכו׳ אלא כרת מייבין אי

 א״פ בכדי כזית נו לאין דהא ותדע ליהייב נמי כרת וא״כ הוא תערובת בלא חמץ כזית כאוכל פרם אכילת בכדי כזית דלכ״ע משמע דא"כ קשה פרס אכילת
בו יש •כי וא״כ מיוחד לאו בו דאין כזית בו לבאין כ״ש כרס בו אין מיוחד לאו שם שיש א״פ בכדי כזית בו יש כי דאפילו איהא ואם כרת בו יהא שלא למילף אליעזר ר׳ אצמריך

בכדי כזית ממן כתערובת לאו רבוי צהם שאין שמאחר זו שיטה לפי כן צ״ל הכי וכלאו .כרת בו דאין הרמב״ס כתב והיאך כרת בו יש כרסך על לכ״ע א״פ בכדי כזית
 אוקימנא דהא כמאן דלא והוא מחמצת כל מדכתיב א״פ בכדי כזית בו יש כי לאכור ראיה דמייסי ועוד ונכרתה ממן אוכל כל כי חמץ יאכל דלא מקרא אלא לחייבו אין א״פ

אי :א"פ בכדי לכזית אצטריך לא מתמצת דכל קרא דלכ״ע  חמן כך כל בו כשהטיל פליגי כי דסטור פליגי לא כ״ע א״פ בכדי מכזיס פחות בו דבאיס ליה דסבירא אמרינן ו
 כזית ביה ליח הבבלי דכותח אמרינן דבגמ׳ קשה אליעזר כר׳ ופסק וכו׳ כזית כתערובת אין ואם שכתב הרמב״ם לפון דייק זה וסי׳ א״פ בכדי כזית טיבול בדרך אפילו בו שיש

שהשיגו מה הוא זו קושיא וכעין דפפור מודו כ״ע ביה דבליה כיון בלאו בעירובו שחייב הבבלי כוהת על בגמ׳ בברייתא ר״א אמר היאך כן ואם אכילתו כדרך א״פ בכדי
מהלכות רפט״ו עצמו הרמב״ס שכתב כמו א״פ בכדי כזית על לקי ואפ״ה מיותר מקרא בהם דאין איסוריס פאר מדין לי חיפוק מתמצת מכל למילף ליה דלמה ועוד ,הראב״ד
 ארבי רבנן פליגי אמאי סוף סוף בגמרא אמרינן דהא אכילתו כדרך t>''b בכדי כזית גו ביש שיפנירו אפשר היאך רבנן ועוד ה״ה בדברי הוזכרה זו בקושיא וכיוצא מאכלות
היא וזו מחייבי וvר א״פ בכדי כזית אכילתו כדרך ביה הוה דאי בהדיא דמשמע א״פ בכדי כזית ביה ליס ואכיל ליה שסר קא משטר דאי וכו' לכוסח הנס אלא בכותח אליעזר

קושיא
משנה לחם

 אלא שיל״מ דכר אמרינן דלא דס״ל אפשר שיל״מ דדבר מעמא הך ליה דלית ור״י שיל״מ
 אבל שיל״מ דבר היה בעין היה אילו עצמו דהאיסור שנתערב ביו״ס שנולדה ביצה כמו

 הפסח אחר אשור היה שהרי מותר דבר היה לא בעין היה אילו עצמו דסיסור הפא
 דהוי כרבא פסק ורבינו קודם ולא העירוב אמר אלא מהירין לו שיש דבר נקרא זה ואין

: וככיעמיה הכי הלכה דפסיק בסרא <
ן ך  אכלן אם וכו׳ לו הדומה וכל וכו' חמץ של עצמו אכילת על אלא כרה חייכים אי

 פסק דהוא רבינו בדברי הבינו ז״ל והטור הרא״ש .כרת בו ואין לוקה בפשח
 בגמ׳ שם כדאמרו כל דרשי לא דלרכנן וכו' מתמצה דכל קרא מדהביא משמע וכן כר״א

ט בדברי והביט מ״ג:) (דף בי  דאכלו היינו כשאכל אמורים דברים במה דקאמר דמאי י
 סלוגהא והיינו מ״ד) בגמ׳(דף דאמרו ליה שטיר קא משטר והיינו אדם בני כדרך שלא

ז״ל והראב״ד .תמ״ב סי' ז״ל יוסף בית הרב הכל שביאר וכמו כר״א ופסק ור״א דרבנן
נראה

למלך משנה
 המדי ושכר הנכלי כותח כגון החמן עירוכ אבל חמן של עצמו אכילת על אלא כרת חייבין אין ו

 שנאמר כרת בו ואין לוקה בפסח אכלן אס׳ בהם מעורב שהחמץ מדבריהם להם הדומה וכל
 ע״י'תערובת גמור דגן דחמן הנא מאן חמרינן מ״ג.) עוברין(דף אלו בפרק . תאכלו לא מחמצת כל

 בלאו בעיניה נוקשה לר״מ ליה שמעינן וכו' היא ר״מ רב אמר יהודה בלאו,א״ר בעיניה ונוקשה
 ועל כרת ענוש גמור דגן חמן על דתניא היא ר״א אמר נחמן רב תערובת ע״י גמור דגן המן וכ״ש

 נוקשה וכ״ש בלאו בת תעה ע׳׳י גמור דגן חמן דאמר לר׳׳א ליה ושמעינן וכו׳ ר״א דברי בלאו עירובו
 בעיניה נוקשה אלא התם ר״מ קאמר לא ע״כ דלמא לך אמר יהודה כרב אמר לא מ״ט ור״נ בעיניה

 ר״א קאמר לא ע״כ לך אמר כר״נ אמר לא מ״נו יהודה ורב לא תערובת ע״י גמור דגן חמן אבל
 .וכו' יהודה דרב כותיה תניא אמר לא בעיניה נוקשה אבל תערובת ע״י גמור דגן חמן אלא התם
 הבבלי כושח כגון חמן תערובת אלא גמור חמן שאינו דבר בל וז״ל כתב תמ״ב סי׳ ז״ל העור והנה
 שחכמים והוא גמור המן שאינו אלא תערובת בלא חמץ או המצרי חיתום האדומי והומן המדי ושכר
הם לר״א אלו כל סופרים של וקולן טבחים של ועמילן צבעים של זוהמא כגון נוקשה חמן אותו קורין

בלאו

מיימוניות הגהות
 היו ודא שבתורה איסורים כשאר בששים בפסח שחמץ פוסקים תותSושא ר״ת Sאב [ו]

 לדבריהם ראיה וקצת דע״ז בתרא ובפ' הנשר• גיד בם׳ במשהו שלהן בספרים גורסים
 וכל כך קיי״ל דלא להאריך לי ואין .נסך ויין טבל אלא מכלל חכמים הוציאו שלא

 ולעשות בדבר להקל רצה לא גופו ר״ת ואפילו דהבא כרבא פוסקים כאחת הגאונים
 מתיר היה אמנם מתירה היה לא בפסח מבושלת בתרנגולת חטה כשנמצאת אך מעשה

 שהם בידם קבלה שיש ישנים ספרים שיש שלחו ומבבל .הפסח לאחר עד להשהותה
 שהוא בכל אסור חמץ דאמר הא רא״ם וכתב . ס״ה במשהו בהן וכתוב אשי רב מימות
 מצד. או צלי או מלוח בשר על שנמצא כגון יבש בדבר אבל ומתערב לח בדבר היינו

 אומרים דאין כתב ועוד ,ודיו החמץ ורבוי הדעת מאומד פיעפועו מקום חותך רותחת
 בכל שאיסורו בחמץ אבל שהוא בכל איסורן שאין באיסורין אלא מותר לפגם טעם נותן
 אהא מדפריך וראיה אסור לפגם טעם נותן בטעמא מילתא תליא לא אלמא לא שהו

 ולעביד הפסח אחר עד לישהינהו ואמאי ישברו בפסח קדרות שעה בל פרק רב דאמר
יום לאחר פגום שכקדרות זה וטעם לרב שהוא בבל אסור דבמינן פי׳ במינן שלא בהו

 חמץ דקאמר בהא קי״ל וברב .בפסח אפילו במינן בהו עביר אי לחוש יש ומה ראשון
 דגיתן ש״מ מזאת בהגה״ד.'דלעיל כן פוסק רבא שהרי שהוא בכל במינו שלא בזמנו

 מותר לפגם טעם נותן מקום דבכל אומר בשד״ת יהודד. רבינו מורי אבל אסור. לפגם טעם
 שרי לפגם טעם דנותן ואמר דרא״מ אהא פליג שריב״א ראבי״ה כתב וכן .מס״ה ע״ב

 אך בפסח לפגם טעם נותן שמתיר הר״ם בשם מצאתי ובן אידיהן לפני מפרק וראייתו
ב: היד. לעצמו ״ ע ר, מי ח  אוסר איבו שוב בששים ונתבטל הפסח קודם נתערב ®[אם מ
 מותר גמלים של רוב אם בזה זה שטרפן רחלים וצמר גמלים צמר מדתנן וראיה במשהו
 כבר ד.צמר נתבטל אם כלאים כמו במשהו שהוא דאיסור אלמא לשם פשתן להביא

 בשר מתירין אנו טעמא ומהאי בחמץ ה״ה במשהו לאפור וניעור חוזר אינו שוב ברוב
 אך .ישנה גבינה ובן מחמוץ ליזהר במליחתו דקדקו שלא אע״ם הפסח קודם שנמלח

 עליו נשאר שמא משום ידיחנו לא אם בצלי לאבלו שלא ישן מלוח בבשר ליזהר יש
 כל של בכלים שנעשית אע״פ בפסח לחה גבינה מתיר והרא״ש סה״ק ע״ב בעץ חמץ

:שם] חמ״ז סי׳ במור ועיין השנה
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 שנחורה איסורין כל מדקי״ל רח״ס שהקשה כמו להקשות אין אכל ,חשובה עליה שאין■ קושיא
 דשאני לומר אפשר הוה מההיא דאי עליו לוקין א"פ שהיית כשיעור האיסור מן כזית אכל אם

 לאו אי ליה פסרי הוה תערובת ע״י שהוא הכא אבל תערובת בלא האיסור שאכל הסם
 פסות בשהיות הלב כזית אוכל דהא פפי קיל תערובת ע״י שהוא כל ודאי דהא דכל רבוייא

 מהלכות פי״ד כמבואר כרת חייב א״פ מכדי
 עם מעורב חלב כזית ואוכל אסורות מאכלות

 כדמשמע כרת חייב ואיגו לוקה גריסין ביצים ג'
 וכ״ת אמריגן מ״ד:) עוברין(דף ובאלו .בפע״ו

דאע״ג קמ״ל הא למימרא מאי לחודיה מיין
ה״ל מינה דעדיפא דבריו לפי ועוד ,דהערובת

 ביצים שלש אכילת בכדי התערובת בתוך חמץ כזית
 כזית בתערובת אץ אם אבל התורה. מן שלוקה הוא

 לאכול לו שאסור פי על אף ביצים שלש אכילת בבדי
: מרדות מכת -אותו מבין אלא לוקה אינו אכל אם

האוכל

 שיהיה עד וכו׳ שנתערב יין כיצד בנזיר האיסור לדבר מצמרף אינו המותר דבר שכתב
 להשמיענו שבא לשונו מתוך ונראה וכו׳ ביצים שלש בכדי כזית בתערובת האיסור מדבר

 משמע כן ואס לאיסור היתר יצערף פרס אכילת בכדי מכזיה ביותר דאפילו חימא דלא
דאמרינן ומאי הוא מהאיסור יותר ההיתר אפילו לאיסור מצפרף היתר סתם אמרינן דכי

אמרי:( לא היתרא נפיש דכי מינים ג׳ בפ׳
 היה שלא לומר צריך לאיסור מצמרף דהיתר

 בשיפח שראיתי וכמדומה הרמב״ם. בנוסחת
 רבנן מדברי שהוא עוברין אלו לפרק הרשב״א
 עוברין אלו דבסוגיה לדברי הוכחה ויש סבוראי

:לדוכתה קושיא הדרא מ״מ .ליתיה י
הרמב״ם פסק היאך ליישב צריך דבר כל וקודם  בלא עירובו על רבנן אמרי דהיכי לאקשויי

וכו׳ שבתורה איסורין מכל חמן ומ״ש כלום
 בו שיש ממן כך כל בו הפיל אפילו דא״כ כחכמים דפסק זה דרך לפי לומר אפשר ואי

 קאמר היכי כוותייהו פסק ואס כלום בלא עירוט על רבנן אמרי א״פ בכדי כזית
 אוכלים אדם שבני כדרך בפיגול פרס אכילת בכדי כזית בו דביש אמרינן ואי עליו דלוקה

 מודו כ״ע א״פ בכדי כזית בו אין ליה שריף משרף כי אפילו ואי דחייב מודו כ״ע אותו
 איס ליה שריף משרף ואי א״פ בכדי כזית בו אין בפיבול אוכלו בשאם פליגי כי דפפור

 לא ולר״א דעהו דבפלה משום פפור דלרבנן ביצים שלש כדי ושריף א״פ בכדי כזית ביה
. לעירוב מחמצת כל דדריש משום דעתו במלה מן  הרמב״ם לשון תחלה דייקא זה ופירוש ח
 ראשון פי׳ והוא המגיד בדברי וזה וכו׳ התערובת בתוך ממן כזית שאכל בד״א שכתב
 שפסק המגיד כתב זה פירוש וע״פ בספרד מפרשים שהיו כתוב מצאתי וכן רא״ם שכתב

 ואין ג״כ וכתב רבינו דעת וזה הרי״ף דברי על שכתב מדבריו בפירוש כנראה כחכמים
 כר״א דהא ותימה כחכמים שפוסק כהרמב״ם דס״ל משמע וכו׳ מיותר מקרא לחכמים

 משום רבנן פפרי ליה שריף משרף דאי בגמרא אמרינן ובהדיא פפרי רבנן דאילו היא
 חייב נמי לרבנן א״פ בכדי כזית בו יש ליה שריף כי דאי שמתרן מי ויש דעתו. דבפלה

 אגל ביה איירי לא דמש״ה לומר היינו דעתו בכילה דלחכמים דקאמר ומאי ליה שריף כי
 דלחכמיס דקאמר אהא המוס׳ בדברי זה לפירוש גילוי קצה ויש ליה. מחייבי דחיובי אה״נ
 א״פ בכדי כזית בו ביש רבינו• שפסק מה תיקשי לא והשתא אדם כל אצל דעתו גמלה
 דא״כ לי דקשיא משום נ״ל ואינו ,חייב נמי כחכמים פסק אי חייב ליה שריף דאי דחייב

 דכל מקרא ראיה רבינו מייחי היכי וא״כ בו באין אלא אינה וחכמים דר״א ,פלוגסא
 ורבינו בו לאין אלא קרא האי מייתי לא ר״א דאף וע״ק !ליה דרשי לא רבנן הא מחמצת
 איסורים: משאר מ״ש בו ביש דפפורמכרת רגינו כסב למה וע״ק בו> ליש ליה מייתי
 בפירוש רא״ם שכתב וכמו כר״א שפוסק אלא הזה כפירוש מפרש דהרמב״ם נ״ל ולכן

המצות בספר הרמב״ס מדברי נראה וכן ספרד חכמי בשם כתוב מצאתי. וכך ראשון
בלאו עירובו ועל כרת ענוש גמור דגן ממן דעל ר״א דברי שכתב המשנה ובפירוש

 דמשמע מאי וגס המגיד והביאו הרמב״ס על הרמב״ן שהקשה מה ליישב צריך דאכסי אלא
דדריש כר״א כמאן דאמרינן לאיסור מצפרף היתר כל דדריש דלר״א עוברין אלו פ׳ בגמ׳

באוכל לחיובי ליה הוה כר״א פסק הרמב״ס ואי אה״נ נמי בפסח ממן לענין א״כ כל
 לאיסור מצפרף היתר גבי רש״י וכדפירש לאיסור יצפרף שבו דהיסר בעיניה כותח כזית

 עלה מינים ג׳ בפ׳ דאימא במאי זו קושיא להיז אפשר והיה ,פרס שיאכל שיצכירך ולא
 בפ״ה הרמב״ס שמדברי אלא לאיסור מצמרף דהיחר אמרינן לא היסרא נפיש דכי ל״ז

היתרא נפיש אפילו היינו לאיסור מצערף הימר אמרינן דכי שמפרש משמע נזירות מהלכות
שכתב

למלך משנה
ר׳י דהלנתא מוכח דנגמרא *ב׳י מרן עליו והקשה ע׳ה כרש כהני ואין כלאו  לא דע'כ דקאסר נ

 דר׳י כוהיה תניא מדאמרינן קאמר לא כעיניה נוקשה אכל תערובת ע״י גמור ממן אלא ר׳א קאמר
הדין בהוא מתערובת נוקשה יליף דר'נ גורס שהיה נראה זו קושיא בתירון שס מרן ומדברי זכו׳ '

ור׳נ דאמרינן הגמרא סוגיה פי על זו גירסא להלום אפשר דאי נ׳ל הראויה המחילה בקשת ואחרי
גמור דגן חמן אבל בעיניה נוקשה אלא התס ר״מ קאמר לא ע״כ דלמא לן אמר כר׳י אמר לא מ״ע
ה׳ה בלאו עובר דנוקשה דקאמר דר״מ אימא הס דשוים ס׳ל דר'נ איתא ואס לא תערובת ע׳י

 מר'מ כותיה מתני׳ ומוקמת תערובת אלא בלאו דעובר קאמר דלא דר״א אולמיה ומאי לתערובת
 דרב מתיה תניא דאמרינן דמאי שכתב מרן של תירוצו ובעיקר .הס שקוליס ותערובת דנוקשה כיון

 דבריו להלום יכולתי לא נוקשה מחמן חמור תערובת ע״י דחמן דס׳ל יהודה דרג אליבא הוי יהודה
ה . וצ׳ע  דלק׳מ מרן קושית על שכתב י״ז) (דף פר׳ח בספר ועיין יע׳ש הב״ח השיגו וכבר (א׳

 דבריו מבין ואיני .בלאו) בעיניה דנוקשה ר׳א סגר מצי לעולם כרבנן ברייתא הן דאתי דלמסקנא
 מנ׳ל בעירוב אלא דאשר לר׳א ליה שמעינן ולא מנוקשה חמיר דתערובת ברייתא מהן דשמעינן דכיון

 דדריש ליה שמעת מאן בגמרא דאמרינן והא . אנוקשה נמי לקי דלר״א ולומר בינייהו פלוגתא לאפושי
 ק׳ל הוה לא כל דדריש תנא שוס דיש יודעים היינו דאס למימרא לאו קאמר לא נוקשה ואילו ר״א כל

 :נחמן לרב תקשי חמיר דתערובת מינה שמעינן סוף דסוף וכיון מעלמא שקלת תנאי דאעו ליתא דהא
. קושיות שלש הגמ׳ בדברי לו הוקשה דהטור לתרן נ׳ל המור על מרן שהקשה הקושיא בעיקר אמנם

 חמן ר״א הזכיר מדלא יהודה לרב מייתי סייעתא דמאי להתוס׳ להו דקשיא מאי חדא
 שהביא עצמה מהברייתא יהודה לרב סייעתא אייתי לא אמאי ותו הוא דכ׳ש משום אימא נוקשה

 מתערובת חמור בעיניה דנוקשה דס׳ל ר'נ סגרת דכפי ותו ,מהאי ברייתא דמאי אולמיה ומאי ר׳נ
 נוקשה אלא לרבות אתא דלא אימא דמחמצת מריגויא בלאו עובר המן תערובת דעל לר״א יליף היכי

 גסוגית אחרת דרך הטור מבין הללו קושיות ומכח . כלום גולא אימא תערובת אגל החמור שהוא
 חמור חמן דתערוגת ס״ל יהודה דרג משוס הוא יהודה לרב סייעתא דמייתי דמאי והוא ה\.מרא
 דנוקשה ר'נ לדברי אלא מחמצת דכל מריגויא חמן דתערוגת ר׳א דיליף הא א׳ש וא'כ נוקשה מחמן
 לרגויי אלא אתא לא מחמצת דכל דריגויא אימא בלאו עובר דתערוגת לר״א מנ׳ל מתערובת .חמור
 יליף קא מהיכא ר״א קאמר לא דהתם משום ר'נ דהגיא מהברייתא הקשה דלא והאי דחמיר נוקשה

לר׳מ נמי וכן לתערובת וחד לנוקשה חד ריבויי תרי לר״א ליה אית ואפשר בלאו עובר חמן דתערוגת
לרב תקשי לא בלאו דעובר ס׳ל חמן תערובת ועל נוקשה חמן על דר׳מ דס׳ל יהודה רב סגרת לפי

יהודה

השיג ז״ל והראב״ד בטבול שהוא אכילתו כדרך שאכלו ד״ל התערובת בתוך חמן כזית כשאכל בד״א שכתב ומה כרבנן פסק דרבינו והוא אחרת דרך והראב״דז״ל רבינו
מחמצת דכל קרא האי הביא אלא כל דרשי לא דרבנן מכל ליה דמרביה לאו מחמצת דכל קרא רבינו שהביא במה י״ל ולדידיה הבבלי כוסח כגון דקאמר הלשון מצד רבינו

ק פי  וכמו המדי משכר תקשי א״כ פרס אכילת בעי ור״א כר״א פסק רבינו דאי מפני הוא ז״ל דפעמו ונראה ,חמן יאכל דלא קרא לאהויי דמצי וה״ה דקרא מפשטיה לה מ
 רביגו דעת לפי דהא דר״א טעמא מאי רש״י וכדכתב א״פ בכדי כזית ליכא ואי דרבנן טעמייהו מאי פרס אכילת בכדי כזית גו ביש אי עסקינן דבמאי ז״ל רש״י שם שכתב

עי קשה מ״מ מיחייב׳ כזית מ אין אפילו כדרכו דשותה המדי בשכר אבל הנאתו כדרך שלא שאכלו הבבלי בכותח אלא א״פ כדי ר״א בעי לא תימא וכי פרס אכילת ר״א ג
דמנא

 אבהו כרבי דלא נזירות מהל׳ בפ״ה
 דהא נזיר מאיסור מון לאיסור מצטרף היתר אין שבתורה איסורין כל יוחנן ר׳ אמר
 משרת והאי הכי בתר מדאמרינן דטעמו ונראה הוא. מוסיף דזעירי עליה דפליג מאן ליכא
 דאמר ור״י דה״ק הרמב״ם ומפרש כר״ע דאמר ור״י רבנן מני הא וכו׳ דאתא הוא להכי

 לאיסור מצטרף להיתר אתא לא משרת שכן וכיון כרבנן אלא כוותיה ס״ל לא וליה כר״ע
 שטעמו כל ס״ז) דע״ז(דף בתרא בפרק כדאר״י א״פ בכדי כזית והיינו כעיקר לטעם אלא

 מצטרף הימר להרמב״ס ליה לית בקדשים ואפילו א״פ בכדי כזית וזהו עליו לוקין וממשו
 מצטרף להיתר חטאת צריכי מצרך לרבנן מ״ה) עוברין(פסחים באלו דאסיקנא ואע״ג לאיסור
 קי״ל דלא סוגר מינה ילפי קדשים דשאר משמע גמר לא מקדשים וחולין וכו׳ לאיסור

 מ״מ כעיקר לטעם צריכי תרוייהו וחטאת דנזיר דאסיקנא מינין דפ״ג כמסקנא אלא הכי
 המגיד שהזכיר הרמב״ן קושית ולענין מנגד. וחשב לה עלתה לאיסור מצטרף היתר קושיה

 בפסח מחמצת דכל קרא אצטריך מנזיר כעיקר דטעס ילפינן איסורין דבשאר דאע״ג י״ל
 ומיעוטא׳ רבנן כדאמרי אדם כל אצל דעתו דבטלה נימא דלא ליה דשריף היכא לרבות

:כל דרשי לא ורבנן מכרת דמיעטו דשריף להיכא מוקמינן ממן אוכל דכל

עי״ל  תערובת כל למעט ממן אוכל כל כי רחמנא דכתב דכיון משום מחמצת כל דאצטריך ו
 זה ולפי מחמצת דכל קרא אהדריה להכי ליה ממעט דלגמרי סד״א מכרת חמן

 פעור והחמן בעיקר כמו כרת חייב איסורין דגשאר איסורין שאר וכל ודם מחלב קיל חמן
:במשמע נמי כרת אף דלקי ברפט״ו הרמג״ס כשכתב זה ולפי מכרת

 דלרבנן אדם כל כדרך א"פ בכדי בכזית חדא פליגי בתרהי ורבנן אליעזר דר׳ ועי״ל
 ללאו להו דלית כרת וחייב כעיקר הוי נמי חמן וגבי בנזיר כמו כעיקר טעם

 פרס אכילת בכדי כזית בו באין תרתי מחמצת דכל בלאו אלא הוי לא אליעזר ולרבי
 בטלה ולרבנן הוא מחמצת כל דבכלל בלאו דלר״א ליה ושריף אדם בני אכילת כדרך
 הוא גוונא בכל כרת בו ואין לוקין בו דגיש הרמב״ם קאמר כי והשתא ופטור דעתו

 כר״א דפסק ליה דשריף אלא אדם בני כדרך בו באין בין אדם בני כדרך בו ביש בין
 אין מיהו דאורייתא שישר כחצי דאסור נהי ליה בדשריף אפילו כזית בו גשאין אגל

 מחמצת דכל קרא לאו אי מיהו מנזיר כעיקר דטעם ילפינן איסורין בשאר והשתא עליו לוקין
 איצטריך להכי כעיקר כרת עלה ליחייב כרת חייבי דגבי אמינא הוה חמן אוכל כל בהדי

 מכל מכרה ולמעוטי בר.שמע ממן תערובת כל דמחמצת ובלאו מחמצת בכל עלה לאזהורי
 ולפיכך . אחרינא לדרשא המן דכלאוכל מיעוטא מוקמינן הוה מחמצת כל לאו דאי חמן אוכל
דאינו וגמר מנזיר דלוקה דגמר כרת חייב כתב ולא לוקה חלב גגי בפט״ו הרמב״ס כתג

חייב
משנה לחם

 כזית אין הבבלי שגכוהח מפני כרבנן פסק ז״ל דהרב עליו השיג כך ומפני כך דהבין נראה
 ומפני אדם כל אצל דעתו בסלה אכילתו דרך אינו ואם אכילתו דרך כשאכלו כלומר בכא״פ
 לא כן ומפני אכילתו כדר־ שלא שאנל היינו כשאכל בד״א שמ״ש רבינו בדברי כן שהבין
 כרת חייב היה הצילהו כדרך אוכל היה אם דודאי כרת לחייבו לו דהיה עליו השיג

 חייב לא ולהכי דכל מרבוייא לה דמרבינן אכילתו כדרך שלא אלא איירי לא ורבינו
 טעם לתת ויש ז״ל. ה״ה קושית ונתישבה אלו הלכות בפתיחת מיוחדת מצוה ועשאו כרת
 לא נוקשה דבחמן ואע״ג ז״ל הלוי הר״ן שפסק וכמו מתניתין כסתם דפסק משוס לזה

 נוקשה בחמן מודה ר״א דאפילו אמרו דבגמרא משוס מתני׳ כסתם. רבינו פסק
 על הראב״ד שהשיג שמה זה לפי שפיר אתי והשתא וכו'. כוותיה תניא מ״ג) דאמרו(דף

 השיגו דלא כלל קושיא אינה שנבאר כמו ז״ל ה״ה שהבין מה לפי אבל קושיא היא רביט
 רבינו שהרי קושיא אינה וזו א״פ בכדי כזית בו אין הבבלי כותח דסמס הלשון מצד אלא

 דלא ועוד ז״ל, ה״ה שכתב וכמו בו אין הסתם שמן אע״פ גו כשהיה דדוקא דבריו ביאר
 כזית בו שאין הבנלי לכותח הנח דאמר הגמ׳ מלשון אלא ההלכות מלשון להשיגו לו היה

 ר״ל אלא כך הוא דבסתמיות מורה הגמ׳ לשון דאין י״ל לזה מיהו ,פרס אכילת בכדי
 כגון וכו׳ כזית דליכא היכא כתבו ההלכ׳ אבל וכו׳ בו שאין דאיירי הבבלי לכותח הנח

 וכתב אליעזר כר׳ לפ׳ רבינו דעת אי וא״ת .כך הוא דהסתמיות משמע הבבלי כוהח
 ליה דמפיק לקי דלא שיעור בחצי כר״י פסק איך א״כ דכל רבויא משום דלוקה

 דר״א ליה דלית משמע יוחנן דר׳ ע״ד) (דף יוה״ב פ׳ ריש ביומא מלב דכל מרבויא
 לא דר״י וכו׳ נמי בפסח חמן לענין ד״ה מ״ד) עוברין(דף אלו בפ׳ החוס׳ וכדכחבו

 בחצי ללקות ליה הוה כר״א פסק דהוא וכיון דכל מרבויא לקי ור״א דכל מרבויא לקי
 שיעור ומצי כזית תרתי מרבינן דכל דמרבויא ההם דשאני וי״ל .דכל מרבויא שיעור

 מדא כולה וכו׳ וזיהום ושכר כותח נמי מרבינן דהכא אע״ג בברייתא שם כדאמרו
 לא מכזית ופחותה כזית משמע דאכילה משום לקי לא דההם י״ל ועוד .היא מילתא
 אהא כי הכא אבל לקי לא ולכך מפשטיה לקרא ומפיק לן ורבי כל ואתא אכילה מקרי

 מה זהו לקי ולכך חמן עירוב מחמצת איקרי דשפיר מפשטיה קרא מפיק לא ורבי כל
בדברי כבין וה״ה רבינו. בדברי הנראה כפי ז״ל והראב״ד ז״ל והטור הרא״ש שהבינו

על



221 קיא משנה פ״א ומצה חמץ הלטת זמנים. ־ם!־
 גמרינן מפסח הא לי למה כנזיר משרה לאקשויי וליכא ממן חערונס מדין כרה הייה
 כיון ה״א כנזיר אכל דלקי • רחמנא אמר כרס מיוכ דהוי ממן גכי דוקא דה״א ול־ןי

ר :קמ״ל לא כרס דליכא ח א מ  לדקדק ידי אשיכ קופי שוס כלי הרמכ״ם דכרי שישכהי ו
 כדברי יש אכל שכהכ למידק דאיכא והוא לעיל כו שדקדקסי מה מלכד ה״ה כדברי
קר^ לחכמים ואין גמור חיוב דלרבק בגמרא משמע וכו׳ אחר מימה רבינו  וכו׳ מיוסר מ

 רכינו דעס וזה הרי״ף דברי על ממ״ש וגם כחכמים פוסק שהרמב״ם דס״ל למשמע
ה נמי משמע מ סי .ו כי  דבריו פי׳ וכן כר״א דפוסק משמע.בהדיא המצוס בספר דהא ה

 הרב כדברי ©סק הרמב״ס שאס ועוד זו: קושיא המגיד הוציא שמשם כהשגוח הרמב״ן
 וזה שכסב ה״ה מדברי כדמשמע דחייב מודו כ״ע א״פ דבכדי ומפרש כחכמים להלכה

 למיפרך שייך לכ״ע הא לבד לחכמים מכרס פמרו דלמה זו קושיא הקשה למה רבינו לעס
 הערובה בלא ממן כזיס כאכל דהוי משוס דהייב מודו כ״ע א״פ בכדי דבכזיס דכיון
תו ליחייב: כרס לכ״ע כן ואס  שם אין ודם מלב והרי שכסב עליה למידק איכא ו

 הרמב״ס שנהן שהדין לומר כונסו ואס וכו׳ בהם נוהג הזה והדין לסערובסן מקרא
 בפפ״ו וכמבואר ודם בחלב נוהג בעצמו הוא כרס בו ואין שלוקה דחמץ א״פ בכדי לכזיה

ר א״כ כרס חייב ולא לוקה שכסב ממאכלוה ס  מכרה, פמרו. למה חחלה שהקשה מה מ
 איכא כי ודם דבחלב בהקדמה היא הרמב״ן וקושיה וכו' זה עיין והרמב״ן שכחב ועוד
 וכו' ודם מלב והרי קאמר הכי המגיד דגם וא״ס איכא נמי כרס א״פ בכדי כזיס

 ילא שם הרי בפמ״ו כמבואר כהב היאך כרה ולההחייב ללקוח בהם נוהג הזה והדין
 בדבור המגיד כונה על נעמוד האלה הספקוח ומחוך .כרס לא אבל מלקוח אלא חייב
לכן :הזה  לפי הגמ' סוגיה ע״ס הרמב״ם דברי לבאר השהא המגיד נהיה דלא נ״ל ו

 שכיון מקומוח בכמה דרכו כי ועוד לעיל כמבואר גמגומים יש הדרכים בכל כי דעהו
 ואע״פ הגמ׳ סוגייה בביאור להעמיק שלא ההלכות לדעת מכוונת הרמב״ם דעה שמוצא
 לן נפקא דלא כיון כרס לענין לא אבל מלקות לענין אלא הרי״ף עם מסכים שאינו
. לא"חש מידי מעשה לענין  במה הכונה אין רבינו דעת וזה ההלכוס דברי על ומ״ש הו

 מיהו דלקי הרמב״ס דעת כן לוקה בו דביש הרי״ף שכחב במה אצא כחכמים שפסק
 להשיג אלא אחא ולא קאמר לא כרס חייב הוא אס או דרבק אליבא אפילו הוא אם
 משמע וכו׳ באלו פסק הרב מ״ש דמהוך הרמב״ם דברי בביאור הראב״ד דעה מל

 דכותח כתב שהרב לו הוקשה ולכן כחכמים דהלכה ס״ל חרוייהו והרמב״ס שהרב דס״ל
 קושיא אין אם עליו השיב והמגיד בו שיש כתב והרמב״ם א״פ בכדי כזית בו אין וכו׳
 דברים שאר לי ומה כוסח לי ומה בשמוה ויכוח דאין למימר דאיכא כלום אינה זו אלא

 מיבולי שבדרך עד כ״כ חמן בהם שהמיל כלומר בהם שיש וכל פטור בהם שאין כל
 בכדי כזיס » שהיה עד כ״כ מ מובל הוא טיבולו כדרך בו שאין שאע״פ או בו יש

 הרמב״ס על להשיג ליה הוה גדולה אמרה קושיא אבל שריף. למישרף דמי ולא שחייב א״ס
 פמרו למה והיא כמוהו כחכמים ופוסק כהרי״ף הכיגיא מפרש שהרמב״ם שסובר לפ״ד

 למה הוא זה ובכלל וכו׳ מיוחדה מצוה עשה למה עוד ימשך הזאה ומהקושיא מכרת
 נפקא נמי א״פ בכדי כזית דלר״א הראב״ד מפרש היה אם שאפילו מחמצה מכל ראיה הביא

 דכל קרא לאיהויי ה״ל לא הרב, כמו כרבנן פוסק דהרמב״ם דס״ל כיון אפ״ה מכל ליה
 לתערובת מיותר מקרא לחכמים להם ואין בכתב וזהו דרשי לא כל רבנן דהא מחמצת

 פליגי לא כ״ע בו דביש שכתבתי האחת כדרך הרמב״ס דברי פי׳ דהראב״ד כאן הרי
 שהקשיחי רךשיות השני עליו הקשה והמגיד כחכמים ופסק בו באין פליגי כי דחייב
 ראוי אין מ״מ להערובחן מיותר מקרא שאין אע״פ למימר דאיכא ומשום .ההוא לדרך

 מיהא סהויז ובזה מכרת פטרוהו ולכן תערובת בלי כזית באוכל כמו עליו להחמיר
 ומפרש בפט״ו כמבואר וכו׳ ודם מלב דהרי כן לומר דאין כתב לפיכך הראשונה הקושיא
ת ה״ה לוקה ההם הרמב״ם קאמר דכי המגיד  כרת בו ואין הל״ל כ”דאל מיחייב נמי דכי
״ל כאן: כמ״ש עי  דאין כיון מיחייב נמי כרת לדידי כלומר וכו׳ ודם מלב והרי דה״ק ו

 דפטור שסובר דעתו לסי ואפילו מכרת פטרו למה קשה וא״כ מיותר מקרא לחכמים
 מיפסר הוה לא הכי לאו דאי דמשמע מיוחדה מצוה עשה למה קשיא אכתי מכרה
 בו דאין הרמב״ם פסק ואפ״ה לתערובתן מיותר מקרא שם שאין ודם מלב והרי מכרת

 זה על עיין והרמב״ן מ״ש זה ולפי לי למה קרא וא״כ מלקות אלא הזכיר מדלא כרת
 דברי מיושבים ובזה קאי ראשונה אקושיא אלא קאי ודם מלב והרי אקושיא לאו וכו׳

 על תחמה אל דה״א משום וכו׳ זה עיין והרמב״ן מ״ש לדייק וג״ל :בסיסם על המגיד
 מעיין אינו להשיג דחפצו אחר על להשיג הפא כי זה בתימה הרגיש לא איך הראב״ד

 אלא ספר מחבר היה לא הרמב״ן גם באמת אמר לכך סאר שמחבר מי כמו כ״כ
ה. כשעיין משיג  בידינו שקבלה ליתא עיינו ספרו כשחבר לכן קודם דלמא וא״ס ז

 .בספרו עליו הקשה ואח״כ כלומר בספרו עליו והקשה שכתב וזה ההשגות השיג שתחלה
 משיג שהיה שמתוך לסי היה עיינו הרמב״ן שאס זה !עיין שלא להראב״ד שמנצל ואפשר

 בספרו גס כתבה זו בקושיא וכשהרגיש ההיא המצוה בהוספת הרגיש המצות מנין על
:בכך מרגיש היה שלא אפשר המצות מנין על משיג היה לא אילו אבל

משנה לחם
 אכילתו כדרך שלא שאכלו הבבלי כוסס שהוא תרתי הני מחמצת מכל לרבות לן דמנא

 אכילתו כדרך אאכלו אלא אחא לא דקרא נימא כזית בו אין אפילו המדי ושכר בכזית
די כזית אכילתו כדרך ושלא הבבלי לכוהח בין המדי לשכר בין כזית בו אין אפילו  בנ
 לומר לגמרא ליה ומנא פחדא אלא ר״א פליג לא האי ובכי דעהו דגלה פרם אכילת
 אי וא״ת שפירש. מה רבינו בדברי ז״ל ה״ה פירש לכך בתרהי דרבנן עליה דפליג
 מזבח לגבי אסורים ודבש שאור פ״ה מזבח איסירי בהלטת פסק איך כרבנן פסק רבינו

 המקטיר או עצמן המקטיר ואחד וכו׳ דבש וכל שאור כל כי שנאמר שהוא בכל ואיסורן
 בל שאור כל והתניא הקשו מ״ג:) עוברין(דף אלו פ׳ ובגמ׳ . ע״כ לוקה שלהן הערובה
 ליה שמעת מאן כל כי ת״ל מנין עירובו כל ס״ל מנין מקצתו כלו אלא לי אין הקטירו
 דלרבק כל דדריש כר״א אתי וכו׳ מנין דעירובו ברייתא דהך משמע ע״כ ר״א כל דדריש
 מכזיה פחות שהוא במקצתו ואפילו עובר אינו בעירובו לדידהו וא"כ ס״ל לא כל דרפוי

 מקצת לרבות אלא כל כי מוקמינן לא מ"מ דרשי כל כי דרבנן הא הימא וכי עובר אינו
היכי א״כ ועירובו מקצתו הכל ריבה כל דכי לרבנן ־'״•■'

ע״פ  לדעה וחכמים אליעזר דרבי פלוגתא בפי׳ שהזכרתי האחרונים דרכים מפני אחד ו
ופסק וכו׳ בלאו הם אליעזר לר׳ אלו כל שכתב הטור דברי יתיישבו הרמב״ם

ט׳ לאו שאין כחכמים פסק והרי״ף אליעזר כר׳ הרמב״ס כזית‘ בהם שאין נמי ומיירי ו
 דאורייתא כעיקר דטעם וכו׳ חמן טעם בתערובת שאין ודוקא שכתב במה מיהו וכו׳

 מלקות עליו להתחייב כעיקר מעם ליה דלית מאכלות מהל׳ בפט״ו הרמב׳׳ם לדעה ליתיה
ד :א״פ בכדי כזית בו ביש אלא עו  לבו ששת מי ראיתי לא בדבריו גדול תימה יש ו
(פסחים עוברין אלו פ׳ ובגמרא בלאו אליעזר לר׳ הוי נוקשה דממן שכתב והוא אליו
.כלום פלא דהוי סבר אליעזר ר׳ דאפילו כלומר ליה ליס לר״א נוקשה ש'מ אסיקנא מ״ג)

 מחמת כחכמים רבינו שיפסוק דעתו על עלה לא הראב״ד דגם לומר עוד ואפשר
 למה רבינו על להשיג הכונה כרבק באלו פסק הרב הראב״ד ומ״ש ,שהקשיסי הקושיות

: כר״א ופסק הרב על חלק
ב ת כ אליעזר] כר׳ הלכה דאין כתב המשנה בפירוש הרמב״ס אפל וז״ל הרא״ס [

 דהא כתבו בדקדוק שלא שזה ספק ואין וכו׳. בד״א הכא דקאמר צ״לדהא וא״כ
 דאסא אלא כרת בו ואין באזהרה אלו הרי דאמרינן אמאי סליג לא פמתניתין ר״א

 אותם ישרו שמא גזירה משוס אותם אוסר שהוא פירש והרמפ״ם נשים טיפולי לאוסופי
 ששנינו במה אבל כר״א הלכה דאין שכתב הוא ובהא לבערם צריך ולפיכך כלומר במים

 דאין ביה לימא היכי וא״כ במהניתין דר״א שמיה דכר מאן וכו׳ באזהרה אלו הרי
 גמור דגן חמן על אצלנו שהעיקר כתב המשנה בפירוש שם שהרמפ״ם ועוד כר״א הלכה
 אטעייה דהרמב״ם לישנא ושמא בברייתא. ר״א כלשון בלאו עירובו ועל כרס ענוש

 שהעיקר שכתב אחר המשנה ובסוף כר״א הלכה ואין נשים טיפולי פירוש אמר שכתב
 אליעזר כר׳ הלכה ואין וכתב מזר בלאו עירובו ועל כרס עמש גמור דגן ממן על אצלנו

 דבר וזה דברייתא אליעזר כר׳ הלכה דאין לומר הרמב״ם שכיון רא״ם סובר ולפיכך
 וגם במשנה הוזכר שלא במה כר״א הלכה אין הרמב״ם שיאמר הדעת על עלה שלא
 משנה כל בסוף לפסוק הרמב״ם דדרך משוס אלא בו חולק ר״א אם הודיענו לא הוא

 אף מ״ש על שהוא מבוארת והכונה כר״א הלכה ואין ושנה חזר מי כדברי הלכה
 לשון שתפס רבינו של המצות ספר ראה לא איך הרב על לתמוה יש ועוד נשים. טיפולי

: כר״א ודלא כרבנן שפסק דבריו פירש בהשגות והרמב״ן עצמו ר״א
.וכו׳ פתו שרה אם וכן בהדיא כתב נזירות מהלכות חמישי ובפרק רא״ם עוד כתב

 כל קיי״ל דהא שכתב למה לעיל דקאי וצ״ל לו שסמוך- מה עם קשר לו ואין
 מאכלות מהל׳ בפט״ו הרמב״ם מ״ש לכתוב רצה ולא וכו׳ כזית אכל אם שבמורה איסורין

 שבתורה איסורין לכל גמרינן דמחמן דה״א משום לוקה א״פ בכדי הלב כזית היה שאס
 וא״כ בפסח לחמן נשמע מהמם וא״כ מקרא לה דמייתי נזירות דהלכות ההיא כתב לכך
ב לי: למה כל ת  כזית ביה דלית לכותח הנח אמרי בגמרא דהא קשה רא״ס עוד כ

 בשאכל בד״א הרמב״ם כתב היאך א״פ בכדי כזית ביה לית דכותח וכיון כלומר וכו׳.
 למה הרא״ם על לתמוה ויש ה״ה לו השיב ויפה הראב״ד השגת היא וזו א״פ בכדי כזית

 פרם אכילת כדי בעינן לא אליעזר לרבי דאילו לומר שכיון לומר אפשר מיהו .סהס כתבה
:הדיבור בסוף שכתב וכמו לאיסור מצטרף שבו דהיתר חייב לחוד דפכזית

דרבנן דכיון לאקשויי ה״ל מינה ועדיפא וכו׳. עליו לוקין רבוייא בלא ועוד עוד כתב
:כרס בו ואין כסב והיכי ליחייב נמי כרס כן אם מיותר קרא להו לית

ב ת  פסק דהרמב״ם דמשמע לומר שכונתו נראה וכו׳. כתב הר״ן אבל רא״ם(עד) עוד כ
 דהא וקשה .כר״א הלכה שאין כתב המשנה בפירוש אבל ישרה דרך שהיא כר״א

 שהאוכל הל״ל דא״כ קשה אבל כר״א ופסק בו דחזר י״ל שמא ולכן וכו׳ אמרו בגמ׳
כחכמים שפסק נאמר ולכן לאיסור יצטרף שבו שהיתר ליחייב בכזית בפחות אפילו פרם
שאס הרמב״ס דברי כלל מיישב אינו דא״כ וק״ל לאיסור מצטרף דהיחר להו דלית

 דהא קשה כחכמים שפסק וא״ח לאיסור מצטרף דהיתר הא קשה כר״א בפסק תאמר
 נפקא דכל דמרבויא דמשמע מחמצת כל שנאסר מאי ועוד וכו׳ לטחח הנח אמרו בגמרא

 אינו זה שכל אלא וז״ל שכתב ועוד וכו׳ נמי ריבויא בלא ועוד כל דרשי לא רבנן הא
 אמרינן כי קושיא שוס היתה לא אילו ליכתב ראוי היה הזה והלשון דר״א אליבא אלא

 דאי מאחר לכל ניחא כחכמים פסק דאי קושיא מכאן שאין אלא שמשמעו כחכמים דפסק
 לא אבל דר״א אליבא וזהו הל״ל הכי קושייתא הנן כל קשו כחכמים דפסק אמרינן

ד :אלא בלשון ולא לחכמים עו  קי״ל אנן שהרי לחכמים לא אבל שכתב עליו לתמוה יש ו
 היתר אין איסורין שאר בכל לר״א גם והלא לאיסור מצטרף היתר דאין גמרא בכולי

 זולת בגס׳ כן הוזכר מקום זה באי ידענא לא קאמר ובחמן בנזיר ואי לאיסור מצטרף
 מצטרף היתר ונזיר בחמן דלר״א הוזכר ובשתיהן מינים ג׳ וסוגיית עוברין אלו סוגיית
 בין הרסב״ם לדעת הסוגיא יישוב ולענין .רא״ם דברי על לעורר לי נראה זה .לאיסור
 וביררתי לעיל הכל ישבתי כבר לאיסור סצנירף דהיסר ההיא בין ורבנן דר״א פלוגתא

לפי :בס״ד יפה יפה  קצרה בדרך הדברים מכלל העולה לכתוב הסכמתי שהארכתי ו
מפרש או ימנע שלא וחכמים ר״א במחלוקת רבינו מפרש מה למידק איכא .לתלמידים

דביש
למלך משנה

 להערונת אתא מחמצת דכל דרעויא אימא כלאו עובר גוקשה דממן ר״מ יליף קא למהיכא יהודס
 ר״א אכל ריבויי הרי ליה דאית ואפשר מהיכאהיא הילפותא הזכיר לא דר״מ משוס דחמיר חמן

 המן תערוכת דעל ר״א יליף קא דמהיכא ליה תיקשי מחמצת דכל מריבויא היא שהילפותא שביאר
 הוי דר״א דהילפותא מאידס׳׳ד לפום הוא זה וכל .דחמיר נוקשה לחמן אתא דרבויא אימא בלאו עובר

 לר״י סייעתא זו אין דכל מריבויא אלא הוי לא דהילפותא המסקנא לפי אבל דמחמצת מריבויא
 מחמצת כל דכתיב משוס הוא תערובת אפילו מרבה דקא והא מתערובת חמיר דנוקשה דלעולם משום

 בין יש גדול דהפרש משוס . תערובת שיהיה בין נוקשה שיהיה בין מחמצת שהוא דבר כל ומרבינן
 ולא תערובת לא במשמעותו אין דמחמצת והמעס .מכל דמרבינן להיכא ממחמצת דמרבינן היכא

 רבויא מהאי מרבינן לא וא״כ לרבויי דאתא אמרינן חמן כל קאמר דלא ריבויא דמשוס אלא נוקשה
 סוג תחת שיכנס דבר כל מרבים אנו א״כ כל ממשמעות הוי מכל מרבים כשאנו אבל מלתא חדא אלא
 כותיה דהלכתא דנימא היכי כי דר״י סיעתא מהכא דל וא״כ חמור והשני קל האחד שיהיה אפילו אחד

:ע״ש שם מרן וכמ״ש עעמיה דמסתבר משוס כר״ג דהלכה להעור וס״ל
האוכל*

ס״׳ תימא וכי לן מנא עירוכו אבל
 דאין לקמן פסק ז״ל הוא הא שהו בכל דהוי רבינו פסק היכי גופיה החס קשה ועוד .אתי כרבנן אפילו הא כר״א דאתי הקכירו בל שאור דאף דאמר בזעירי בגמ' קאמר

לפי ולזעילי פומן תצי והוא שלס זית פירושו לרבא אלא משהו ר״ל אינו מקצתו דקאמר מאי מכזית פחותה הקערה אין דלמ״ד בהדיא מבואר (שס) ובגמרא מכזית פחותה הקערה
פירוש



משגה מגידפ״א ומצה חמץ הלכות זמנים. משנה כסף222

 כמכמים גיסק זה ולפי בו באין פלעי כי דחייב ל"פ כ״ע א״פ בכדי כזית בו לביש
 ולשני כר״א פסק זה ולפי בו ביש פליגי כי לפטור פליגי לא כ״ע בו דבאין מפרש או

 נמי כרח איסורים כבשאר חייב לכ״ע בו לביש כיון לראשון אם .קשה הפירושים
 פוסק שרבינו שמאסר וע״ק מכרס. לפוטרו לרבינו ליה ומנא איסורים בשאר כמו ליסייב

דכל מפסוק ראיה רבינו מיימי היכי כחכמים
זה הרי שהוא כל בפסח עצמו החמץ מן "האוכל ץ י״י ‘יייי״צי כל לישי לא יכיז ״א מחמצח

א מייתי לא נמי דר״א קשה - מהמלח יכל קי -י .- ״. - S1.-0 י-י■ wos .-ו״י-י! ,
גו א כן פ על ואף .אכל לא שנאמר התורה מן אסור ,J,0 3 ן5,3ר ליה מייתי והיכי בו לאין אלא

.כזית שהוא כשיעור על אלא קרבן או כרת חייב
: מרדות מכת אותו מכין במזיד מכזית פחות והאוכל

היום מחצות עשר ארבעה ביום חמץ לאכול ^אסור ח
ולמעלה

:שם סמ׳ג המג פי׳ מוי כ :עו לאוין סמ׳ג א

 שיעור חצי ע״ג••) (דף ביומא הכפורים יום פרק .וכו׳ עצמו החמן מן האוכל ז
 והוא .כר״י וקיי״ל מוהר אמר לקיש ריש ההורה מן אסור אמר יוחנן ר׳

:שבתורה אסור מאכל לכל כלל
ר ח סו כו׳. ממן לאכול א בו שיש רבינו ומ״ש מהמסכתא. מקומוח בהרבה מבואר זה ו

 כל בפרק דאמר יהודה ר׳ לדעת הוא מלקות
 משש חמן לאוכל ומנין כ״ה:) (פסחים שעה

 לא שנאסר תעשה בלא שהוא ולמעלה שעות
 אסור באכילה שאשור ושעה ממן עליו תאכל

ור״ שם כנזכר זמנו בלאמר דעתו וכן בהנאה
 זמנו לפני בין שהמן ואומר בזה מולק שמעון

 כתבתי וכבר עליו עובר אינו זמנו לאחר בין
 ורעת זמנו. בלאמר שמעון כר׳ שהלכה למעלה

 דסתס זמנו לאחר אלא כמוהו הלכה שאין רבינו
 הדרינן זמנו לפני אבל כותיה אתיא מהניתין

 ורבי יהודה דרבי יהודה כר׳ דקי״ל לכללין
 לאחר ומד זמנו לפני מד לר״י לה נפקי קראי ומתרי הן מחלוקת דשני כר״י הלכה שמעון

ה׳) ד׳ (דף פ״ק שאמרו וזהו בלפני וכר״י לאחר דהיינו בחדא כר״ש קי״ל הילכך זמנו
דכ״ע

 שיעור מצי כאוכל הוי בו באין דהא קשה ועוד
 בכל פניור בעיניה אפילו שיעור כחצי ואוכל

 בו באין ר״א שחייב, אפשר והיאך האיסורים
 ; בעיניה מכפיעור פחות מאוכל עדיף דמי
ל ע  איסורים שבכל מאחר קשה השני הפירוש ו

 על יעלה היאך בו ביש חייב שבתורה
קשה ועוד .בו פוטרים שחכמים לומר הדעת
 בברייתא ר״א אומר היאך וא״כ א״פ בכדי כזית בו אין הבבלי דכותח אמרינן דבגמ׳

:דפניור ל״פ כ״ע בו דבאין אמרת הא בלאו חייב הבבלי כותח דעל בגמ׳
״ל  דפטור ל״פ בו ובשאין איסורין בשאר כמו וכרת מלקוח דמייב ל״פ כ״ע בו דביש וי

אס אבל ליה שריף כי בכותח בו ביש דהב״ע שאני והכא איסורין בשאר כמו
 רבינו פסק זה ולפי מחמצת דכל מריבויא חייב שאעפ״כ סבר אליעזר ור׳ אדם כל אצל דעתו דבטלה משום פטור בו שיש אע״פ סברי דחכמים ליה ושריף בו אין בטיבול אוכלו

 כרה: כתיב לא מחמצת אוכל דגבי משום כרת ביה ולית מחמצת דכל מריבויא מלקות חייב ליה שריף אי טיבול כדרך בו שאין אע״פ ליה שריף כי בו ביש וה״ס כר״א
הו מי ה הראשון: הפי׳ על שהקשיתי מה קשיא בו ביש ומחייבי בו באין דפטרי כחכמים פסק שרבינו שכתב המגיד להרב ו א ר  והוא כחכמים שפסק רבינו דלדברי לומר ונ

 סברי וחכמים מחמצת דכל קרא משום חייב הכא פטור איסורים דבשאר ואע״ג מלקות חייב בו דבאין סבר ור״א פטור בו ובאין מלקות חייב נמי לחכמים ט דביש מפרש
 חייב נמי כרת איסורים דפשאר דאע״ג לומר בו ליש אלא אתא לא קרא אתא כי אלא לחייבו א״א שיעורא ביה דלית דכיון בו באין לחייב אתא מחמצת דכל דקרא לומר דא״א
 על הילכן כמ״ש כלל לחייבו דא״א בו באין מיירי דמחמצת לומר וא״א ונכרתה כתב לא ממן תערובת שהוא מחמצת וגבי ונכרתה חמן אוכל גבי מדכתב וטעמא מכרת פטור בפסח
לוקה למ״ש קאי לא תאכלו לא מהמצח כל שנאמר רבינו כשכתב זה ולפי איסורין מבשאר בכך בו להקל היא ההורה וגזירת בו שיש אע״פ מכרת לפוטרו דאתא לומר כרמך
דברי בפירוש ה״ה דברי מתיישבים ובהכי ונכרתה. ולא תאכלו לא אלא מחמצת גבי כתב מדלא קאי כרת חייב לאינו אלא נפקא איסורין שאר דמדין קרא איצטריך לא דלהא

: פקפוק בלי רבינו
T מקרא דאי קשה ועוד .מה״ת אסור שיעור חצי קי״ל שבחורה איסורין בכל הא בפסח בחמן קרא לי למה לי קשיא • יאכל לא שנאמר וכו׳ בפסח עצמו הממן מן האוכל

שהוא כל אאוכל דהא מכזית פחות ליה למה לי קשיא וכו׳ במזיד מכזית פחות והאוכל מ״ש ועל וצ״ע. משמע אכילה שיעור יאכל דלא מיניה למילף ה״ל איפכא
קיימינן

משגה לחם
ט לפחות מקצתו רטנן דכבר טון היא סברא לשאור בעירוב מ״מ אבל הקשרה דאין לא לבד משהו אבל היתר וית וחצי איפור זית חצי ר״ל "לr רש״י פי' רבק דהא כל מ

 אמאי וסמך לוקה אינו לבד לבמשהו ס״ל הכי נמי דרבינו י״ל לזה מיהו ̂ מכזית פחותה
 ר״ל אסורין הכא דקאמר ומאי מלקות לחייב מכזיש פחותה הקנורה אין לקמן דכתב
 שיהיה בתנאי אבל נאסר הוא הקומץ בתוך שיהו שהן אכל איסורין ר״ל ־א״נ לבד איסור
 מוכחא קושיא דהך לאע״ג י״ל הראשונה ולקושיא לקמן. שיתבאר וכמו כזית הקומץ
 אחרות סוגיות יש אבל כל דרשי לא דרבנן דס״ל משוס היינו כרבנן ולא כר״א דאתי

 רבנן וכן חפאת בפרק דריש עקיבא לרבי שס הסוס' שכתבו כמו דדרשי למשמע כגמרא
 וא"כ האזרח כל גבי לסוכה ובפ״ק הוא רבויא כל לאמרי מרובה בריש כל דרשי נמי

 כל דרשי בעלמא אלא כל דרשי דלא משוס דרבנן ופעמא לה אידחיא סוגיא דהך ודאי
סברא אין דבעירוט התוס' שכתבו למה דומה סברא^ דאין משוס ליה דרשי לא כאvור

t כל  פ׳ יומא .יאכל לא שנאמר התורה מן אסור ה״ו שהוא כל בפסח עצמו החמץ מן האו
 סתורה מן מותר אמר ור׳׳ל התורה מן אסור אמר ר״י שיעור חצי גופא ע״ד) (דף יוה״כ

 .וליכא רחמנא אמר אכילה מותר אמר ר״ל אכיל קא אישורא לאיצנורופי דחזי כיון אסור אמר ר״י
פר  לר״י דאיצמרך דמאי התוס׳ וכתבו שיעור חצי לרבות חלב כל דר״י כותיה תניא אמרינן הכי ונ

 משום הוא חלב דכל מקרא שיעור לחצי דמרבה ברייתא ליה דאית אע״ג לאיצערופי דחזי מעמא
 דחוי דקאמרטעמא השתא אבל אקרא ואשמכוה אצטריך לכוי קרא עיקל הו׳׳א חלב דכל מקרא דאי

 פי״ח לעיל מ״ש עיין (א׳׳ה . ע״כ שיעור לחצי היא גמורה דדרשא עעמא מהאי הוא סברא לאצמרופי
 לאצטרופי דהזי לטעמא אצטריך דמש״ה נראה דשבועות בפ״ג הר׳׳ן ומדברי א׳) הלכה שבת מהל'
 היא הכתוב גזירת דהו״א משוס איסורין לשאר מיניה ילפינן הוה לא חלב דכל מקרא דאי משוס
 דכי משתברא עעמא דאמרינן השתא אבל איסורין בשאר משא״כ אסור יהיה שיעור חצי דאף בחלב
 וילפינן האיסורים בכל שייך זה טעם וא״כ לאיצטרופי דחזי משום הוא שיעור חצי בחלב קרא אסר

 פסקו וכן כר״י וקי״ל לאיצטרופי דחזי משוס התורה מן אסור מכשיפור דפחות האיסורין לכל מחלב
 הא בפסח בחמץ קרא דל״ל רבינו על לתמוה יש זה ולפי .התורה מן אשור שיעור דחצי הפוסקים כל

 למילף ליה הוה איפכא מקרא דאי ותו • התורה מן אסור שיעור חצי קי״ל שבתורה איסורין בכל
 מהרלנ״ח לרב וראיתי .בצ״ע והניחו בכ״מ מרן זה הקשה וכבר משמע אכילה שיעור יאכל דלא מינה

א סי׳ בתשובה  למדו דמשס לחלב דמי דלא חמץ דאיסור ותירץ הלזו ז׳׳ל מרן קושית לו דהוקשה ל
 קודם שמותר בחמץ כן שאין מה היתר שעת לו היה ולא לעולם אשור דחלב משוס אסור שיעור דמצי

 מזה לל הרב והוליד הפסח) (קודם שיעור חצי לאסור בחמץ עצמו בפני פשוק הוצרך ולכן הפסח
 בזה גס הנזכרת השניה ולקושיא .מכשיעור בפחות תורה איסור אין ולמעלה ששית משעה י״ד דביוס
תי s יע״ש הרב האריך  והאוכל ולל שכתב חמץ הלכות הסמ״ג על בתוספותיו לל להרא״ס וראי

 או כרת חייב דאינו ואע׳׳ג משמע דהוא כל ואכילה חמן יאכל לא שנאמר וכו' שהוא כל בפסח חמן
 והא קאי כדקאי לאיסורא אבל משמעותיה ואפיקתיה הלכתא דאתא התם שאני גכזית אלא קרבן

 אאיסורא להלכתא לה מוקמי לא טעמא מאי ה״פ לאיצטרופי דחזי משוס דר׳׳י מ׳׳ט בגמרא דקאמר
 ואעס״כ עוד וכתב בכרת או בלאו עליו לעבור לאיצטרופי דחוי משום אעונשין לה דמוקמי היכי כי

 קרבן או כרת לענין משמע דהוא כל דאכילה אמרינן איסור דלענין אע״ג כרת או קרבן חייב אינו
 בגמרא דהא הרב לדברי וא״תדתיקשי עכ׳׳ל. ממשמעותיה ואפיקתיה הלכתא דאתא בכזית אלא אינו

 כמו לתרץ אפשר הרב לסברת דגם וי״ל .חלב דכל מריבויא הוא שיעור דחצי דטעמא מוכח
 משמע דהוא כל אכילה בתורה שנאמר מקום* דכל היא כן דהכונה הר״ן כדברי או התוספות שכתבו

 היכי כי אאיסורא להלכתא לה דמוקמינן ליה סבירא ור׳יל ממשמעותיה ואפיקתיה הלכתא דאתא אלא
 ואפיקתיה הלכתא אתא דלא ס״ל ור״י התורה מן אישור שיעור בחצי וליכא אעונשין לה דמוקמינן

 חצי לרבות חלב כל רחמנא מדכתג לזה וראיה קאי כדקאי לאיסורא אבל לעונשין אצא ממשמעותיה
 אף וכל מכל ממשמעותיה לקרא ואפקיה הלכתא דאתא הו״א לחוד קרא מהאי דאי הלא שיעור

דדרשא אמרינן לאיצטרופי דחזי טעמא לן דאית השתא אבל בעלמא אסמכתא הלב דכל וקרא לאיסורא

:מקצתו רטנן דכבר כיון עירובו ג"כ לרבות הוא סברא א״כ דרשי כל כי
ר ח סו ■ .וכו' עשר ארבעה ביום סמץ לאכול א . ,j ו נ י מי נ תג *[ :הזה] נזמן נ

 כר״פ דהלכתא לעולם הא v היא ראיה מה וא״ס .נו׳ גופיה ורבא ה״ה כסב .המורה
 הוי לא לאו אבל איסורא או עשה אלא הוי לא וכו' חפמט דלא מהמם דמפקיה ומאי
 הממן על הזהיר לא אבל קיים הממן בעוד הפסח משמט לא אלא קרא אמר לא דהא
 סבר לא דה׳׳ה לומר ונראה ז״ל. הראב״ד בשם לקמן שכחל וכמו ברור וזה יאכלוהו שלא

 והראיה דמוחר לר״ש ליה איח זמנו לאחר בין זמנו לפני• דבין אלא כך ליה דאיח כר״ש
במים שלא בין במינו בין בזמנו שלא ממן רבא בדברי ל׳) שעה(דף כל בפ' אמר ששם

'מומר
למלך משגה

 איכא גמי ז״ל הר״ן ולדרך .לקרבן או לכרת אלא הלכתא מיעט ולא היא גמורה דרשא חלב יכל
 מכל ממשמעותיה לקרא ואפקי׳ הלכתא אתא דלעולס הו״א לאצטרופי דחוי טעמא לאו דאי למימר

 ממשמעותיה לקרא הלכתא אפקיה דלא חלב גבי הוא הכתוב גזרת חלב דכל וקרא לאיסורא אף יכל
 ממשמעותיה לקרא ואפקיה הלכתא אתא איסורין בשאר אגל , לאיסורא ולא עונשין לענין אלא

 אלא לאפוקיה] הלכתא אתיא לא לאיצטרופי דחוי לן דאית השהא אבל ,לאיסורא אף וכל [מכל
 האוכל אף הללו Y; הרא״ס דברי כפי והנה .לצירוף דחזי משוס לא לאיסררא אבל עונשין לענין
 . ז״ל מוהרלנ״ח כהרב ודלא בפירוש הרא״סז״ל כתב וכן התורה מן שהוא בכל אסור הפסח קודם חמן

 בגמרא דאמרינן האי מאי משמע שהוא בכל דאכילה ליה דאית הרא״ם סברת כפי תמיה אני ומיהו
 תימא וכי . משמע שהוא כל אכילה והלא וליכא רחמנא אמר אכילה התורה מן מותר אמר לקיש וריש
 איש" הכי' ומשוס במשמע שהו כל דאכילה ליה כבירא יוחנן דר' ור׳׳ל יוחנן רבי פליגי דבהא דס״ל

 שיעור דחצי ליה אית הכי ומשוס כזית הוי דאכילה ס׳׳ל ור״ל התורה מן אסור שיעור דחצי ליה
 במשמעות יוחנן רבי עס חולק דר״ל דתלמודא לסשמא ליה דמנא לתמוה יש אכתי . מה/ת מותר

 ואפקיה הלכתא דאתא ליה דסבירא אלא במשמע שהו כל דאכילה מודה נמי דר״ל אימא אכילה
 שכתב וכמו דצירוף טעמא לומר והוצרך זו קושיא לו הוקשה ר״י דהא לאיסורא אף ממשמעותיה לקרא

 ממפמעותיה לקרא ואפקיה הלכתא דאתא כפשטן דברים Y0 טעמא האי ליה דלית ור״ל ז״ל הרא׳׳ס
 זה מחלוקת הסמ״ג כתב ס״ט סימן תעשה לא דנמצות תמיה אני עוד : מאיסורא אף וכל מכל
 האוכל לפיכך וכתב וסיים לאיצטרוסי דחוי משוס הוא מסנן דר' דטעמיה וכשב ור״ל יוחנן דר'
 כיון לשונו וזה זה על דל הרא״ס וכתב . ע״כ מרדות מכת אותו מכין שיעור חצי השותה או

 מדברי כדמשמע משמע דהוא כל דאכילה משוס אלא אינו דר״י דטעמיה אע׳׳ג לאיצטרופי דחוי
 לא למה להודיענו הטעם לזה הוצרך מ״מ לעונשים אלא אינו בשיעורים דהלכה חמץ בהלכות הסמ״ג

 ס״ל אי תענו בפי' לר״י ס׳׳ל מה לחקור יש והנה . ע׳׳כ כו׳ איסורא לענין אף היא שהלכה נאמר
 לעונשין ממשמעותיה לקרא ואפקיה הצכתא דאתא אלא דאכילה דומ^א במשמע שהוא בל אפילו דתענו

 אזהרה נאמרה לא מה מפני פ״א) (דף דיומא בתרא נפ׳ דאמרינן האי מאי א״כ אככותבת ואוקמיה
 דברים של דפשטן ומלבד בכזית אכילה יאכל לא רחמנא נכתוב היכי אפשר דלא משום בעינוי

 רחמנא דכתב נמי דהשתא לתמוה יש עוד כזית היא אכילה דסתס משמע בכזית אכילה דקאמר
 לא קרא נמי ליכתוב א״כ אככותכת ואוקמיה הלכתא דאתא אלא שהו בכל הוא ומשמעותיה תענו
 אכילה דסתס לן סבירא דהוה במאי ובשלמא . אככוהבת לעונשין לקרא ולוקמיה הלכתא וליתי תאכל

 כזית אכילה דאפילו למדנו דההלכה היא הכונה מסיני למשה הלכה הס דהשיעורין ואף כזית היא
 הלכתא אתי לא ולעולם כזית היא אכילה דסתס משום תאכל לא תענו במקום למימר מצי דלא ניחא

 הרא״ס לדברי אך ככותבת היא ענוי דפירוש לומר תענו ואמר שינה ומש״ה לקרא^ממשמעותיה לאפוקי
 לא רחמנא נכתוב א״כ שהו בכל היא אכילה סתם דהא ממשמעותיה לקרא ואפקיה באה דההלכה

 לר' אלא אינה הרג\שכתבנו דסברת וי״ל בשיעורכותבת. לעונשין לקרא ולוקמיה הלכתא וליתי תאכל
הוא ור״ל למעלה וכמ״ש בכזית אלא אינה אכילה דסתס ליה וסבירא בזה חולק ר׳׳ל אכל ממנן

דקאמר



yp 223 משנה כסף פ״א ומצה חמץ הלכות . זמניםמשנה מגיד
 טל השחט לא רבא ואמר בהא ומרו ושקלו לן מנא אסור ולמעצה שעות משש המן רכ״ע

 בפ' כר״ש לפסק הוא גופיה ורבא קייס חמן ועדיין הפסח אס השחע לא זבהי דם חמן
 .וכדאמרן כר״י הלכה בלפני אבל בלאסר דוקא כר״ש דהלכה מינה ושמע נ״ע) שעה(דף כל

 ואע״ג כר״י הלכה ובהא ז״ל גיאת אבן יצחק הר׳ בהל' מצאתי שכך כן הגאונים ודעת
הלכה אלמא כר״ש מתניהין’ לסתם דאוקימנא

 ההורה מן אסור שהוא כל ההמן מן האוכל כהב הבבא שבראש שלפי ונ״ל קיימינן
 לאשמועינן הכא אהא כלל הנאה בו שאין, המעס מן מעע שהוא כל אכילה דאפילו ומשמע

 גרונו ממנו ליהמה הראוי דבר שיהא עד ליכא מרדות מכת אבל איכא דסיסורא דנהי
ועוד לזה זה בין גבול.ישי דמה קשה אך מכזיס. פחות להקרא הראוי דבר דהיינו קצת

:וצ״ע בהכי לפלוגי ליה דמנא
 לא זמנו לפני אבל זמנו לאתר התס כמותו

 אסור שהוא פסקו פסוקות בהלכות וכן .ע״כ
 דאורייתא דאיסורא ומשמע שעות אותן בהנאה

 בהשגות ז״ל הר״א אבל היא. נכונה ושיפה׳ היא
 כר״ש שהלכה סוברין אתרוניס ,מפרשיס וקצת
 ■מן בו אין ואילך שמחצות ואומרין דברמ בכל

 לבער -שמצוה דהיינו עשה איסור אלא. התורה
 מדרבא ה') פ״ק(דף כדאיתא הראשון ביום מאך

 אבל לעיל כדאיסא חמן על השמת לא דאמר
 אלו .ליכא ההורה מן הנאה ואיסור מלקות

 :עיקר נראין והגאונים רבינו ודברי דבריהם
רו ט ס א  פ״ק(דף שם .וכו׳ לאכול חכמים ו

 הרחקה רבנן ועבדו י״ב) ודף ב׳:
 5 דאורייתא לאיסורא ליגע דלא היכי כי יסירא

ת ל ח ת מ כו׳. ששית שעה ו  (דף שם משנה ו
 כל אוכלין אומר יהודה ר׳ י״א•־)

 שש בחמלת ושורפין ממש כל וחולין ארבע
 ופירשו כר״י הלכה רב אסר י״ג) (דף ובגמרא

 לא חמישית בשעה דלר״י כ״א) (דף שעה בכל
 והטעם . בהלכות ומבואר נהנין אבל אוכלין
 הוא ה׳ בשעה האכילה שאיסור רבינו שכתב
 י״ב:) (דף בגמרא מפורש המעונן יום משום

: ובהלכות
ד.א

הראר״ד השנת
 מן לוקה הזה גזמן האוכל וכל’

 מחצוה מלקות א׳א .התורה
 דקי׳ל דכיון מהווי■ אינו ואילך
 זמנו ואחר זמנו בלפני כר׳ש

 תאכל לא קראי הנך דייש דלא
 ואסר זמנו בלפני תאכלו לא

 מן באכילה ואסור נהי זמנו
 תשביתו הראשון מביום התורה

 תמן על תשחט מלא או שאור
 ליכא הנאה איסור אבל כדרבה

:ליתא נמי ומלקות התורה מן

 שביעית שעה מתהלת שהוא ולמעלה
הזה בזמן האוכל *וכל ביום.

 לא שנאמר התורה מן לוקה [ז]
 קרבן על כלומר ,חמץ עליו תאכל

 השמועה מפי למדו כך הפסח.
 חמץ תאכל לא זה דבר בפירוש
 הפסח לשחיטת שראויה משעה
 :היום חצי והוא הערבים בין שהוא

חמץ לאכול חכמים ואסרו ט
. תורה באיסור יגע שלא כדי ששית שעה מתחלת

 באכילה אסור החמץ יהיה ששית שעה ומתחלת [ח]
 היום ושאר סופרים מדברי ששית שעה כל ובהגייה

 אוכלין אין חמישית שעה .התורה מן ולמעלה משביעית
 בין יטעה שמא המעונן יום משום גזרה חמץ בה

 .חמישית בשעה בהגייה אסור ואינו .לששית חמישית
 מחמץ בהן וכיוצא תודה ולחם תרומה בה תולין לפיכך
שעה שתגיע עד שורפין ולא אוכלין לא קדש שהוא

ששית

ה ט ע  גזירה חסן אוכלין אין חמישית ש
 בין יפעה שמא המשנן יום משום

 אציה מהר״ר הרב כתב■ . וששית חמישית
 יפעה שמא ה״ג סמ׳׳ג על בהוספותיו ז״ל מזרמי

 לששיש חמישית כין ול״ג וששית חמישית בין
 המעונן דיום ידפעות בהדיא מסיק בנס׳ דהא

 חמישיס בין ולא הוא לשביעית חמישית בין
 אלא נאסרה לא גופא דששית ועוד לששית
 גזירה ונגזור ניקום והיאך שביעית משום גזירה

 לשביעית וששית חמישית בין ה׳׳ס אלא׳ לגזירה
 קאי דעלה משום לשביעית להזכיר הוצרך ולא

 שביעית שעה י שמהחלת מזה למעלה כתב שכבר
 משה מהר״ר והרב עכ״ל. ^ ההורה מן אסור

 חמישית בין יפעה שמא וז״ל כתב ז״ל אלאשקאר
 גזירה דאסיק דרבא מוכח בגס׳ ואילו וששית
 יכולין שאין לומר היינו המעונן יום משום
 וכבר לחמישית• שביעית בין ופועה בחמה לבדוק
 בץ בהלכות מ״ש וז״ל בתשובה ז״ל הוא השיב

הגס׳ מאסר והוא האמת הוא לשביעית חמישית
 המצוי הדרך אני וזכרתי שם שהקשו מה כפי

 כי שלאחריה לשעה שעה בין יפעה שמא יותר
 אל הדברים לקרב החיבור זה בכל כיוונתי
א :עכ״ל ,יותר המצוי  שורפין ולא אוכלין ל

 כיון דהא וקשה . ששית שעה שתגיע עד
וא״כ מדרבק בהנאה אסור ששית שעה שהגיע

 דמדרבנן כיון בתשביתו דעבר ואע״ג ששיח שעה חחלת עד שימתין אמרו ולאבדם קדשים לשרוף דאסור דמשום לומר לו היה ואפשר ששית. שעה קודם מביתו להוציאו צריך
א תעשה ואל ושב הוא כו' אדם כשבודק פ״ג ראש רבינו שכתב למה נאמר מה אבל שעתא. ההיא עד רבק ליה שרו מ  החלת עד אחד במקום ומניחו וכו׳ הממן אס מוציא ו

ששית שעה דבתחלת הרא״ש ופי׳ שריפה בשעת ששית שעה בתתלת לבכיל נוהגין יש שכתב רש״י חשובת הביא הרא״ש ובפסקי .מיירי בחולין והחם ומבערו ביום ששיח שעה
וצריך קאמר חמישית סוף אלא דוקא לאו ששית שעה דתחלת רבינו דברי אפרש אני גם שכן וכיון לבפל. יכול אינו דאז כלומר איסורו זמן שיתחיל קודם חמישית סוף פי׳

חייבוהו לא מ״מ בהנאה אסרוהו ששית דשעה דנהי ועי״ל .המצוה שמקיים יותר מורה וזה שבא האיסור זמן מפני ששורפו להורות ששית שעה להחלת קרוב עד להמתין
:עיקר וזה שעה אותה קודם מביתו להוציאו

מצות
למלך משנה

 לסברת לעיל שהקשינו מה נמי ניחא ובזה .כו׳ בעינוי אזהרה נאמרה צא מה מפני הכא דקאמר
אלא משמע דהו כל דאכילה־ ס״ל דלעולס דאימא בכזית דאכילה ס״ל דר״ל לתלמודא דמנ׳׳ל הרב

זה הכריח דההלמוד נראה אלא .לאיסורא אף וכל מכל ממשמעותיה לקרא ואפקיה הלכתא דאתא
 בכזית אכילה בפירוש דקאמר דמלבד כו' בעינוי אזהרה נאמרה לא מה מפני דקאמר הללו’ ר״ל מדברי

 ולוקמיה ממשמעותיה לקרא ליה וליפקיה הלכתא וליתי תאכל לא קרא דליכתוב להקשות יש עוד
 דההלכה אלא ממשמגיותיה לקרא ומפיק הלכתא אתי לא דלעולס לר׳׳א דס״ל ודאי אלא .אככותבת

ליה לית דלר״י לעולם אבל תאכל לא למימר מצי לא הכי ומשום כזית היא אכילה דסתם לנו פירשה
דברים הם והלא הללו ר״ל דברי הביא איך כר״י פוסק שהוא מאחר שכתבנו מה ולפי ,דר״ל זה נועם

 אכילה דסתם ליה דאית הרא״סהלזו סברת על תמיה אני עוד : וכדכתיבנא אלו את אלו סותרים
 ושבקיה בכזית אם כי הוי דלא לעונש ממשמעותיה לקרא ואפקיה הלכתא דאתא אלא שהוא בכל היא

 ממשמעותיה לקרא עקריה לא הלכתא אתא דכי העשה לא במצות תינח דהא לאיהורא במשמעותו לקרא
 אפילו דאכילה אמרת אי עשה במצות אך . אשר שהוא בכל רחמנא אסר כי לדידיה דהא וכל מכל

 עשה מכשיעורלא פחות האוכל וכלידהא מכל לקרא עקריה הלכתא אתא כי א״כ במשמע שהוא כל
 בדברי המחבר הרב וערי דשקיל מאי עוד יתבאר שם כי שבועות מה׳ ד בס״ עיין (א״ה . כלום ולא

:יע׳׳ש) הללו ז״ל הרא״ם
מהל' פ׳׳ה לעיל המחבר הרב בדברי עיין (א״ה .וכו' ההורה מן לוקה הזה בזמן האוכל וכל ח

 בספר ראיתי הלום ̂ ההנאה על לקי לא אמאי רבינו לדברי טעם לתת שהאריך התורה יסודי
 הנזכר במקום המחבר הרב בדברי היטב שיעיין ומי זו בחקירה שעמד כ״מ סי' בתשובה שבע באר

:ודוק) שבע באר הרב דברי כל ביטול לו יתברר
וכן

משנה לחם
 מותר הא לאחר כין לפני נין איירי וכו׳ בזמנו שלא רכא דקאמר דמאי איתא ואי מותר

 רבא[ר״ש] אמר והא עליו כגמרא הקשו דהא מדרכנן אפילו לגמרי היתר קאמר־דמשמע
 אפילו לגמרי משמע היתר דהך כיון וא׳׳כ קאמר לגמרי דהיסר משמע וכו׳ קנים קנסא

 לפני אבל זמנו לאחר אלא הוי לא מוסר בזמנו שלא שאמר שמה ודאי אלא כלל ליכא איסורא
:ז״ל המגיד הרב להכריח שרצה מה היה וזה לא, זמנו

רו ט ס א  כל אוכלים אומר ר״מ במשנה אמרו י״ב:) (דף בפ״ק .וכו׳ לאכול חכמים ו
 חמש כל וחולין ארבע כל אוכלים אומר יהודה ר׳ שש במחלת ושורפים חמש

 בשלשה אומר ואחד בחדש בשנים אומר אחד התם תנן ובגמרא .שש בתחילת ושורפים
 עדותן שעות בשלש אומר ואחד שעות בשתי אומר אחד כו׳ בשלשה אומר אחד וכו׳

 אומר יהודה ר׳• ר״מ דברי בפלה עדותן בחמש אומר ואחד בשלש אומר אחד קיימת
 מההיא והכלל.העולה מתני׳ הך בפירוש ורבא אביי בגמרא שם ואיפליגו קיימת עדותן
 חצי טועה אדם ר״י כלום,לדברי ולא פועה אדם אין לר״מ לישנא למד דלאביי סוגיא
 ורב ומשהו שעה פועה אדם לר״י משהו פועה אדם לר״מ דאביי לישנא ולאידך שעה
 והאי שלש בתחילת שלש דהאידקאמר סהדי בהני דייקינן אילו ומה ואמר ליה פריך

 לדברי רבא אמר אלא וכו׳ ליה קפלינן ולא מוכחשת עדות והויא וכו׳ בסוף ממש דקאמר
 וחד שלש בסוף או שמים בהמילח הוה כי מעשה משהו חסר שעות שתי פועה אדם ר״מ

 משהו מפר ששת שלש פועה אדם ר״י לדברי משהו מסר שעות שתי קטעי מינייהו
 משהו מסר שעות בלש קפעי מינייהו ומד ה׳ בסוף או שלש בחמלת או הוה כי מעשה

 חמה חמש ותירצו ניטל לא ארבע מתחלס וכו׳ ■יהודה דר׳ אליבא לרבא שם הקשו עוד
 מחלוקת כך בעדות כמחלוקת אשי רב אמר שם עוד .המעונן יום משום גזירה רבא אמר אלא במסקנא ותירצו ניטל נמי בחמש עוד והקשו ארבע וכ״ש במערב ממה ושבע במזרח
 דבחמש לומר הוא המעונן יום דחירצו דמאי מוכח בגמרא מדא רבינו דברי על סובא לכאורה להקשות ונראה בגמרא. ע״כ ט׳ קמ״ל הא ואמרינן הך היינו פשיפא בחמן

 שעתא בחדא אינש פעי נמי המעונן יום דבלאו המעונן ליום צריך הוה לא שש אפו ממש גזרינן הוה אי אבל חמה דליכא המעונן ביום בשבע יפעה דשמא משום ניטל לא
 גזרו דלא כיון לגזירה גזירה דהוי משוס כן לומר רצו לא דבגמרא ודאי אלא לשש ממש בין פעי נמי הכא קאי בקרנמא יומא שית שם כדאימא ושבע בשש דטעי היכי דכי
 כר״י כאן פסק רבינו דאס ומשמע בגמרא שם כדאמרו בעדות שם מחלוקת כך בחמן בכאן דכממלוקת משמע דלכאורה קשה ועוד .לגזירה גזירה הוי שביעית אפו אלא בשש

 אומר והשני ביום שעות בשתי אומר עד עדות מהלכות פ״ב בסוף שכתב אשכמינן ואנן בעדות כן לפסוק לו היה א״כ האי כולי אינשי דפעו גזרינן ובחמש ארבע כל דאוכלין
לאו הא מיהו .כר״מ פסק שם הרי א״כ .ע״כ בטלה עדותן בממש אמר והשני בשלש האחד אמר אס אבל אמת בשעה לטעות העם שדרך קיימת עדותן היה שעות בשלש
כדאמר המעונן יום משום גזירה _לשבע בין__ממש דטע; פסק בחמן כאן מ״מ האי כולי אינשי פעו דלא דסבר כר״מ פסק דהוא דאע״ג מליא בהא הא דלאו כלל היא קושיא

I שדרך קיימת דותן
א........................... _. סליא בהא ה א , , , , , ................................. ד
 בהא מ״מ מסורה לזריזים עדות ס״ל דלא אע״ג מילתא להך הם זריזים דעדיס ועוד לא אי המעונן יום הוה אי לעדים להו דבדקינן פעמא הך שייך לא ובעדות בגמרא רבא
 ר״מ דברי שם אמרו ולא בסתם ר״מ דברי הוזכרו בודקין היו בריש דבמתניחין משוס נ׳׳ל ר״מ לגבי כר״י דהלכה ר״י נגד בעדות כר״מ פסק למה מ׳׳מ וכ״ס זריזים הס

תו :משנה כסתם הלכה כן ואס  דלר״מ הוכחתי כ?ר דלאביי כלל כרבא ולא כאביי לא רבינו התם פסיק דלא ודאי דנראה חזקה קושיא עדות בהלכות החס לי קשיא ו
שלש פועה אדם ולר״י משהו חסר שעות שתי פועה אדם לר״מ ולרבא ומצי שעה ולר״י משהו טועה לר״מ לישנא ולאידך שעה הצי ולר״י כלום פועה אינו לישנא לחד

שעות
מיימוניות הגהות

 אינו זמנו אחר‘? כין זמנו לפני בין דאמר נר״« ודלא שעח בל דפרק יהודה כר׳ [ז]
 ומה בר״י הלכה ור״ש יהודה ר׳ שהוציאוהו מי בפרק דאמרינן כלום כלא עליו עובר

 דוקא קאי שוהו הרב־ לדכרי ס״ה בעל תירץ כר״ש שעה כל כפרק האמוראים שפוסקים.
רב בי הוינא כי רבא דקאמר לטעמיה רכא ואזדא דקאמר ההם כדמשמע זמנו לאחר

כו׳ ואייתו פוקו לן דפסחאאמר שבעאיומי נפקי הוו כי נחמן  כתב ס״ה בעל אכל . לי
 יום!* בר יחיאל ה׳ר כתב וכן להדיא פירש שלא מאחר לגמרי בר״ש שפופק לו רנראה

 אמר בט׳ק ]n[ :כפר״י והשביתו חלק מאך לר״ש אפילו דאורייתא איסורא כיה אית ומ׳׳ט
: ע״ש יהודה כר׳ הלכה רב אמר נחמן רב
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 מאחר וא״ה .ונו׳ נסורה שכחוב מה לדכר ראיה וכי׳ התורה מן משה מצות א פ״ב
 דלא קרא לי למה י״ד יום הוא זה שהראפון למדו השמועה שמפי שכתב

 באי שמעינן לא אבל בי״ד היא חמן דהשבסח אלא אפמועינן לא הראשון דמיוס וי״ל .השמע
 מלא הא לי למה י״ד יום שהוא השמועה מפי שלמדנו הראשון ביום וא״ח .ביום שעה זו

 בי״ד מ«ז דהשבחח שמעינן ממן על משסע
 דבעינן משום אלא דאה״נ י״ל ולמעלה ממצח!

 חורה לנו גלתה ממן השבתת על שצוה יבמ׳קום
 פך רבינו דברי פירוש וא״כ בי״ד שהשבהחו

 איסור זמן קודם ההמן להשבית עשה מצות .הס
 כלומר וכו׳ הראשון ביום אך שנאמר אכילתו

 פירשה השבתתו על מורה שצוחה שבמקום סרי
 ראיה אכילתו איסור זמן קודם שתהיה שצריך
 וכו׳ השמע לא י״ד יום הראשון ביום אך שפי׳
 י״ד הוא ראשון דיום לפרש לנו יש ע״כ וא״כ

 דלא ומקרא אהדדי קראי ליקשו דלא היני כי
 וא״ח . אסור ולמעלה דממצות שמעינן השמע

 ביום דאך לומר השמועה מפי למידה לי למה
 ליקשו דלא היכי דכי ליה היפוק י״ד פי׳ הראשון

 כדפרישית הכי למימר לן אית אהדדי קראי
 ס״ד הוה השמועה מפי שלמוד שאילולא י״ל

 כדאמרינן ע״ו לילי היינו הראשון דיוס למימר
 הוה וכו׳ ממן על תשמע דלא וקרא בגמרא

 בכל לאזהורי ואחא קרבנות בשאר ליה מוקמינן
 דביום שלמדנו השתא אבל תקעירו לא שאור

 קרא לאוקומי לן פיח י״ד יום הוא הראשון
 השמע לא דהייע כפשועו ממן על משמע דלא

 דמחצוס משם ולמדנו קייס הממן ועדיין הפסח
 ברייתא ה׳) ובגמרא(פסמיס דאסור הוא ולמעלה

 אלא אינו או יו״ע מערב הראשון ביום אך
 זבחי דם חמן על תשמע לא ת״ל עצמו ביו״ע

 שאילולא הרי קייס חמן ועדיין הפסח השחע לא
 לא הראשון ביום דאך מקרא תשחע דלא קרא
ביו״ע לאוקומי אפשר דהוה מידי שמעינן הוה

 לאכול שמותר למדת הא י :הכל ושורפין ששית
 ואין .רביעית שעה סוף עד עשר ארבעה ביום חמץ

 בשעה והאוכל . בו נהנין אבל חמישית בשעה אוכלין
 שעה מתחלת והאוכל .מרדות מכת אותו מכין ששית

:לוקה שביעית

שני פרה

א י  בכל ידועה מרדות ,ומכת ,שקדם במה מבואר .הפרק סוף עד וכו׳ למדת ה
:שבח מהלכות פ״א כתבתי וכבר דבריהם של איסור

ב ״  שעות משש חמן מיהח דכ״ע ה׳) ד׳ פ״ק(דף .וכו׳ התורה מן עשה מצות א פ
 מבתיכם שאור תשביתו הראשון ביום אך דכתיב לן מנא אסור ולמעלה

 החמץ יהיה חצות שעד י״ד יום לרבות ואמרו
וכו׳ ממן על חשחע לא אמר ורבא מבוער

:לעיל כדאימא
בגמ׳ מפורש .וכו׳ זו השבתה היא ומה ב

 בעלמא בביפול דמדאורייתא ד׳:) (דף
ו׳:) (דף היא מדרבנן חמץ ובדיקת ליה סגי

 מבפל היכי שיבפל צריך הבודק יהודה רב ואמר
 ליבפל ברשותי דאיכא חמירא כל הכי דאמר
 מסתברא בעיפור וכתוב .דארעא כעפרא ולהוי

:כמותו אדם של דשלוחו מבפל נסי דשליח
כו׳. סופרים מדברי וכן ג  (דף פרק ראש ו

 לאור הממן את בודקין לי״ד אור ב׳)
מ׳(דף, הנר בג  אדם שבני בשעה פעמא ד׳) ו

 אמר לבדיקה יפה הנר ואור בבתיהם מצויין
 ליפתח לא מדרבנן צורבא האי הילכך אביי

 מ"פ ארביסר נגהי דחליסר באורתא בעידניה
 לאימנועי ואתי שמעתהא ליה משכא דלמא

 וכתבו .י״ג יום בסוף רבינו ופירש ממצוה
 י״ד בליל לאכול שאסור נראה מכאן בתוספות

.כאן עד לאימשוכי אתי דילמא בדיקה קודם
:הוא דכ״ש דבריהם ונראין

אין

ת א ו צ  זמן קודם החמץ להשבית התורה מן ייעשה מ
 הראשון ביום שנאמר אכילתו [א] איסור

 שהראשון למדו השמועה ומפי .מבתיכם שאור תשביתו
 שכתוב מה זה לדבר ראיה עשר. ארבעה יום הוא זה

 תשחט לא כלומר זבחי דם חמץ על תשחט לא בתורה
 יום הוא הפסח ושחיטת .קיים החמץ ועדיין הפסח

 זו השבתה היא ומה ב חצות.* אחר עשר ארבעה
 אותו ויחשוב בלבו שיבטלו [ג] היא בתורה האמורה

 חמץ ושכל . כלל חמץ ברשותו שאין בלבו וישים כעפר
 החמץ אחר לחפש סופרים ומדברי ג ז כלל צורך בו שאין וכדבר כעפר הוא הרי שברשותו

 ומשביתין שבודקין סופרים מדברי וכן .גבולו מכל ולהוציאו ולבדוק ובחורים במחבואות
בבתים מצויין העם כל שבלילה מפני הנר. לאור עשר ארבעה ליל מתחלת בלילה החמץ

ר ;לט עשי! סמ׳ג חלא סימן טזר א ו א ו

: וכמ״ש עצמו
מד, ב כו׳. כעפר אוחו וישים בלבו יבפלו ידוע ושאינו מרשותו לו הידוע החמץ שיסיר היא בהורה האמורה זו השבתה היא ו  מפשס ומשמע .שבידינו יבינו שבספרי המסמא זו ו

 כענין תשרפו או תבערו כתיב ולא השביתו מדכהיב נמי אי בלבך בפל לך יראה לא בספרי מדאמרינן לביפול ומפקינן וביפול ביעור בעינן תרתי דמדאורייתא רבינו לשון
 ביעור צריך בפסח דחמץ למימר לן אית שבתורה איסורין בשאר משא״כ בלבו לבפלו בפסח בחמץ תורה בו שהחמירה כיון. נמי וביעור וכלה שרוף השמת כוכבים בעבודה שפירש

 דלחמן פירשו והס ביעור בעי והיכא ביפול סגי היכא שיפרשו לחכמים הכתוב ומסרו ■ביטול ליסגי אפשר דלא דהיכא לן גלי תשביתו בלשון מדאפקיה אלא כוכבים עבודת כעין
 שיש ונזכר רבו לפני היושב ותלמיד עילוה דדעתיה גלוסקא ומוצא בביפול סגי ידוע שאינו ולחמץ כ״א) (דף שעה כל פ׳ כדאיתא מבערן כיצד התנאים ונחלקו ביעור בעינן ידוע

 שהדבר שכיון פעמא היינו ידוע חמץ שהוא אע"פ בביפול להו סגי הני דכל למצותו ולמזור ולבער לחזור יכול ואינו בנו ולמול פסחו לשחוט וההולך ביתו בתוך מגולגלת עיסה לו
מקום בכל אמריו לבדוק חייבו שחכמים אלא חמץ בו שמכניסין במקום אפילו לבדוק חייב אינו '}בל בביטול להו וסגי אפשר כלא דטרידי כיון הני כל דנו הם לחכמים מסור

 צריך הבודק ואמר חידש יהודה שרב אלא ביטול צריך אין וביערו חמץ בו שמכניסין מקום כל בדק וכבר ידוע שאינו חמץ משוס אלא אינו דביפול דכיון דמתני׳ לתנא דס״ל
 ביפול לאדכורי במתני׳ חיצפריך דלא אפשר נמי אי ביטול במתני׳ הזכירו שלא והיינו לזה שחששו היא אמוראים שתקנת ואפשר .פ״ג רבינו וכמ״ש עליו דעהו שהיה ■חמץ ימצא שמא
 רבינו לדעת שיטה אותה לפרש וא״א ההלכות בפי׳ בזה אחרת שיטה ולהר״ן .אתא מחני׳ לפרושי ור״י ורבנן יהודה דר׳ פלוגתא לאשמועינן ביעור שהזכירה ומה דאורייחא דהוי

 גלוסקא ימצא שמא גזירה שיבטל צריך הבודק יהודה ר׳ דאמר אהא ו':) בגמ׳(דף דאמרינן זו נוסחא ליישב א״א אבל .רבינו בכוונת דעתו מה פירש ולא דבריו שסתם מה״ה והתימה
 בעלמא בביטול דמדאורייהא אלמא בטלה ומדקאסר ליבערה לה משכח וכי הל״ל הכי ידוע לחמץ ביעור בעי דמדאורייתא איתא ואם לבטלה לה משכח וכי ופריך עילוה ודעתיה יפה
ודאי אלא לה סגי בעלמא בביטול דמדאורייחא אמרינן דוכתא בכל וכן דרבנן מצוה משוס ליבערה הכי ובתר יראה בבל עלה עבר לא ותו לה דמשכח מיד ליבטלה וה״ק .סגי

אין ,
משנה לחם

והוא אוכל דוקא דהתם אוכל שביעית דשעה הכי במר למינקט דצריך איידי אוכל נקט  כמאן דלא והוא אחת טעה לשעות דרך שכן שם כסב ז״ל והוא משהו מסר שעות
 דרך למימר וה״ל דאביי לגבי כרבא הלכסא דהכין דר״מ אליבא כרבא לפרש לו והיה
 בתהלת ואמרי לסהדי להו בדקינן דאי לן ונפקא משהו מסר שעות שתי לטעות אדם

שם שכתב במה רבינו ולדברי קיימת ועדותן אהדדי מכמשי דלא שלש הסהלס או שמים
והוא טעו לא משהו מסר שעות דשתי הכחשה הוי אחת שעה לטעות העם דרך שכן

אחת שעה לטעות העם דרך רבינו שכתב במה נראה היה הדוחק צד ועל האמת •נגד
אלא בהם הפרש אין הנראה כפי שבדבור שלש וזה שתים אומר שזה הלשון בדבור ר״ל

 וצ״ע. גדול דוחק והוא ומשהו שתים טעות הוי שפיר דייקת כד ודאי אבל אהס
 על לוניל לחכמי שהשיב ז״ל רבינו של אמת תשובה חכם משם שמעתי הראשונה ולקושיא

 טעם לתת הוא רצה מ״מ המעונן ביום לשבע חמש בין דטעו מוכח דבגמרא דאע״ג זה
 הגמ׳ על פליג דלא בזה חשש אין אמרו לא שהגמרא ואע״פ לסברא קרוב יותר אמר

לגזירה נזירה דהוי הוא קלישא מעמא האי דודאי כלל לי שוה איננו זה וכל .בדינא
:וצ״ע כדפרישית

 אמאי חמישית בשעה אפילו וא״ס . כו׳ מרדות מכה אותו מכין ששית בשעה זהאוכל י
 בשעה אוכל נקט אמאי ועוד אסור מדרמן דהא מרדות מכס לקי •לא

 דמוחר שעה דהיא כיון דמ׳?מ וי״ל מדרבנן. אסור נמי ששית בשעה נהנה אפילו ששית
אלא נהנה דה״ה אפשר אוכל דנקט והאי .באכילתו כך כל נחמיר דלא ז״ל ס״ל בהנאה

עוז מגדל
ת פ״ב .י5ש _ופיי, ה׳) ד׳ (דף דפשהים פ״ן .גבולו מכל ולהוציאו טד כו׳ השורה מן עשה מצו

 שאור תשניהו דכסיב ניעורו על עשה העשה ולא עשה עליו חיינין חמץ דסגהירין ובירושלמי
 .בדיקה צדין אין עד שבודקין סופרים מדברי וכן :ע'כ בנהיכס ימצא לא שאור העשה לא מבהינם

: (דף דפסהים קמא פ׳ ( ׳ נ

:נהנה לא אבל ממן עלט האכל לא משוס
י א פ״ב פ מ  אמר דרבא נהי וא״ס וכו׳. י״ד יום הוא שהראשון״זה למדו השמועה ו

ף בגמרא ד ) כי  אפילו דבריהם לומר דרצו מפום הברייתא וכן ה׳) ה
 לא אמאי חמץ עליו תאכל לא משום לקי שעות שש דלאחר כר״י דפסק רבינו אלא לר״ש
 ראיה להביא רוצה דהוא כלל היא מילהא לאו דהא וי״ל .לראיה הפסוק אותו הביא
 החמץ תהיה שלא מקרא משמע הכא אבל אכילה אלא הוזכר לא ושם השבתה לענין

: השבתה כאן משמע הרי א״כ קייס
 דמדין משמע זכו׳ הידוע החמץ שיסיר שכתב רבינו מלשון .כו׳ השבחה היא ומה ב

אלא ביטול סגי ולא מרשותו שיסירנו אלא ביטול הידוע לחמץ סגי לא חורה
צורך אין אלא חורה מדין כן שאין מה ולחפשו לבדקו סופרים ומדברי ידוע לשאינו
 ידוע ושאינו וכו׳ החמץ שיסיר כתב שכן אחריו יחפש לא אבל אותו כשמוצא אלא לבערו
. יבטלנו כו׳  ביטול כונתה בסורה האמורה ההשבתה אם כן לו דמנין לזה קשה אבל ו

ע. לשאינו ידוע בין לחלק לו מנין דו  מביתו שיצא מי גבי בפ״ג דלקמן קשה ועוד י
 ליה סגי בעלמא בביטול דמדאורייחא והטעם ה״ה שם כתב וכו׳ הביעור שעת קודם
דמה נראה לכך בביטול. ליה דסגי התם קאמר הכי ואפילו ידוע חמן הוא והחם
מפני כן שכתב אלא בהכי סגי לא בסלו דאם למימרא לאו שיסיר כאן רבינו שאמר

שהוא
מיימוניות הגהות

 דתשביתו מקרא מועיל דביטול פיר״ש ובן [ב] : ע״כ ,ס״ק הכי נמי ותניא נרבא [א]
 אתה אי שלך מדקאמר מועיל דביטול ופר״ת היא הבערה זו השבתה לר״ע הרי וקשה
 ההוא משלשת פהות הפקר דאין בנדרים דאמרינן ואע״ג אחרים של רואה אתה אבל רואת

באחד אפילו תורה דבר ואמר המודד בין אץ בםוף יוחנן אדר׳ דפליג כריב״ל מדרבנן
ר׳ו*


