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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*



225קיג משנה כסף פ״ב ימצה fDH הלמת זמנים.משנה מגיד
ן ד  הלמה לאור ולא החמה לאור לא נודקץ אין ה״ר ס׳) ׳f (דף שם .ונו׳ בודלןין אי

ה צאור ולא י ק ^ז ד לאור אלא ה ר שאור מפני מ  האי שם ואמרו לנדיקה יפה מ
בא והאמר באכסדרה אילימא דמי היכי רמה אור  לא ותירצו נכדקס לאורה אכהדרה י

 לצדדין אלא ותירצו אכסדרה היינו ארובה להדי אי דהיכא ושאלו דבחדר לארובה צריכא
בפלא תאחר בלילה תמה יש■ וכי בירושלמי ואמרו

 :מבמ׳׳י לבדוק ברוצה נמי אי • ע*כ בלילה בדק
ע צ מ א  חצר רבא אמר ס׳) שם(דף .וכו׳ החצר ו

 שהעורבים מפני בזיקה צריכה אינה
 וכן מצר אמצע רבינו. ופירש שם מצויין

: ״לf פירשו
ר ה  שס ברייתא . וכו׳ הבית שבאמצע הו

 עד בודק זה לחבירו אדם שבין חור
ה מגעת שידו מקום  שידו מקום עד בודק וז
 ברייתא שם ועוד בלבו מבמלו והשאר מנעת
 עד בודק לארמאי יהודי־ בבין חור אמרת
 פלימו בלבו מבפלו־ והשאר מגעת שידו מקום
 הסכנה מפני בדיקה צריך אינו עצמו כל אומר

 כשפים העכו״ס יאמר שמא סכנה בגמרא ופירשו
די שבין חור הזכיר לא לי.ורבינו עושה הוא מ  י

 כפלימו הלכה שאין סובר שהוא ונ״ל לארמאי
 שבין מור דין שכתב וכיון להכי מיישינן דלא
 שידו מקום עד אהד כל שבודק להבירו אדם

 לארמאי יהודי בין שכשהוא משמע ממילא מגעת
ק שהיהודי  ̂ וזהו מגעת שידו מקום עד טד

:רבינו שסתם
 וגב והתחתונים העליונים הבית •חורי 1

 ואוצרות יין ואוצרות וכו׳ היציע
 בספרי המסמא עיקר היא כך וכו׳.־ שמן

 ושאין ליין שמן להקדים המדוקדקים רבינו
 שמן דאוצרות קאי בלחוד איין מהן מסתפק

 על ויעיד בדיקה צריך אין מהן מסתפק אפילו
ה מ ה.  ואוצרות שכר אוצרות אבל יבינו שכתב ז

 שמן אוצרות ושנה חזר ולא וכו׳ שמסתפק יין
 בדיקה צריכין אין. גוונא בכל שמן שאוצרות לפי
 בלא בגמ׳ מבואר וכן לספוקו קבע שיש לפי

 נוסמא■ מצא ז״ל והדיא בהלכות. וכן מחלוקת
. בשמן טעה א״א בהשגות וכתב מהן מסתפק שאין שמן ואוצרות יין אוצרות בה שכתוב כו׳  ו

 יין אוצרות להקדים ספרים במקצת היה סופרים וטעות האמתיס המסחא כתבתי וכבר
:שם פסוקית ומימרות בברייתות מ׳) שם(דף מפורשין רבינו הדיניןשכסב ושאר .שמן לאוצרות

וכשבודק

.לבדקה יפה הנר ואור  יום בםו̂! מדרש קובעץ ואץ .
 זו }נעת .לקרות יתחיל לא ״ החכם ובן .עשר שלשה

 ייאץ ד ז זמנה בתחלת חמץ מבדיקת וימנע ימשך שמא
 לאוד ולא; החמה [ג] לאור ולא הלבנה לאור־ לא בודקץ

 אמורים: דברים במה .הנר לאור אלא האבוקה [ד]
ה] אבל ובמחבואות בחורים  אם רב שאורה אכסדרה [
 בדיקה צריך אינו החצר ואמצע .דיו החמה לאור בדקה

 שיפול חמץ כל אוכלין והן שם מצויים שהעופות מפני
 זה לחבירו אדם שבץ הבית שבאמצע חור’ ה : שם

 שידו מקום עד בודק וזה, מגעת שידו מקום עד בודק
 ישראל שבץ חור אבל . בלבו מבטלו■ והשאר' מנעת

 כשפים העכו״ם יאמר שמא כלל בודק אינו לעכו״ם
 שאץ מקום ובל .ודיו בלבו מבטלו אלא לי עושה הוא

הראב״ד השגת בדיקה: צריך אינו חמץ בו מכניסין
 .ס׳1 ̂זיזתוניס הביס־ רי1•ח והעליונים התחתונים הבית *חורי ן

 ומתבן ולולין בקר ורפת היציע וגג
 שאינו ישמן ואוצרות יין ואוצרות
 גדולים דגים ובית מהן מסתפק

 . חמץ להן הכנים כן אם אלא בדיקה צריכין אינן
 ובית ממנו שמסתפק יין ואוצרות שכר אוצרות אבל
וחורי המוריים ובית העצים ובית קטנים דגים

הבית
■1 עור ב : שם סמ׳ג תלג סימן עוי א ■ . כסב שס הסמ׳ג ג : שם סמ׳ג ר1ט5ו רביע נצ̂ש

:כהראנ׳ד

 ברכות הלכות בסוף; רביע שכתב מצאי^ ואח״ב היא סופר וטעות זו לנוכחא שרש אין
 הרי במקומו שיתבאר כמו שיבדוק קודס הביעור מצות נעשית לבטל בלבו שגמר שמשעה
 כך כאן בו שכתוב מדוייק רבינו בספר מצאתי וכן סגי בדיקה בלא; דבניטול מפורש

בלבו וישים כעפר אותו ויחשוב בלבו. החמן שיבטל בתורה האמור זו השבתה היא ומה
 שברשותו ממן ושכל כלל חמן ברשותו שאין,
 כלל צורך בו שאין וכדבר כעפר הוא הרי

 בספרי נוסמתס היחה: שזו מהגהות ומשמע
ם שמצאתי. הזה כלשון הביא בסמ״ג וכן רבינו  ג

 בנועחא רבינו לשון כתב מועד בית שפר3
 כחובה ממח הר׳ בפירוש גם שמצאתי הזאת

:זו נוסחא
אין, ג  וא״ח .. ׳״ג יום■ בסוף מדרש• קובעין ו

 ליל המלה וצא י״ג■ בסוף־ כתב למה
 דמסזף דאשמעינן וי׳׳ל׳ .הלשון בתחלת כמו י׳׳ד
 מדאמר ליה ומפיק־ ללמוד להתחיל אסור י״ג יום

 ליפתח לא מרבנן צורבא האי ד׳) אסיי(פסחים
 והוה ארביסר נגהי־ דהליסר באורתא בעידניה

 אור במתניתיך כדהנן ארביסר נגהי ליה סגי
 תאמר ואם. אסור י״ג דמסוף ללמד אלא' לי״ד
יתסיל: לא. המכם וכן מדרש קובעין ואין מאי■

למידה. היינו מדרש. דקביעות וי״ל .הך היינו
 לומד היינו וכו׳ יתחיל לא והחכם מ־בים;

 והואיהדין׳לאידך חד לכהוב תאמר ואם לעצמו
 אמינא הוה מדרש קבישת כתב דאי לומר ויש

 ניינהו ־ דרבים דכיק אסור מדרש קביעות דוקא־
 לומד אבל צאמשוכי אתי דלמא למימש: איכא׳
 להכי למיחש וליכא הוא דיחיד דכיון לעצמו
דוקא! ה״א לעצמו לומד־ כתב ואי לא אימא

 דמדכר מאן וליכא דמימשיך דאפשר אסור בכה״ג
 נינהו דרבים כיון מדרש קביעת אבל ציה

 בקביעת גזרו דלא ה״א נמי אי אהדדי מדכרי
 דמי עוברת. מצוה דהיא משום. אי. מדרש

גזור. דבכולהו לן קמשמע כך אחר אותם pיק
 צורבא אביי שאמר, שמה לפי זה רבינו וכתב

 לומד בין משמע בעידניה• ליפתח לא מרבנן
לאחרים בין לעצמו

 בשמן • טעה 'צ1 הראנ׳ד כתג
 לפי צריך אינו שמסתפק שאע׳פ
:עכ׳ל קבננ-לשיפוקו שיש

נין
 ח׳)אמרינן (דף דבגמ׳ הימה .דיו החמה לאור בדקה אם רב שאורה אכסדרה אבל

 רבינו ומדברי קאמר דלכסחלה התם ומוכח נבדקת לאורה אכסדרה רבא אמר
 מפני בלילה לבדקה צריך: דלכחחלה לרבינו דמשמע הר״מ וכתב דיעבד. דדוקא גראה
ה הנר דאור מעמא דליכא אע״ג בבתיהם מצויים אדם שבני פ  הכל שהרי ותו לבדיקה י

:בירושלמי דאיתא התמה אין,טדקין,לאור בכלל
דיו. בלבו מבטלו אלא לי עושה הוא כשפים יאמר'העכו״ם שנ; כלל בודק איצו לעכו״ם ישראל שבין חור אבל ה  שאמר כפלימו ופוסק .רבינו בספרי האמיתית הנוסחא היא כך ו

ביממא אבל ושרגא בליליא דוקא לפלימו דאפילו׳ הר״מ וכתב בדבר לידחק הוצרך ה״ה בנוסחת כן כתוב היה שלא ולפי .Jהפוסקי כל פסקו וכן ח׳:) (דף בגמרא כן
:בלבו מבטלו והשאר ליה בדיק ה״נ ביה דאשתמש היכי דכי בדיקה צריך ונהויא

ו  אפילו מצויים שהתינוקות במקום׳ אבל מצויים התינוקות שאין בבית דדוקא הראב״ד כתבהר״מודעת .ביותר ועליונים ביותר פירש״י]החהונים .והעליונים החחהונים הבית חורי [
א. ומשופע הואיל בו להשתמש. ונכון נמוך שהוא אע״פ היציע. וגג .ממן שם הצניעו שמא לבדוק צריך התמהונים מורים  החולקת דמסה ח׳) הא(דף הביא לא שיבינו הר״מ כתב הו

 פשיסק איןלו ואם שצריךלבדוק פשימא לשם דרך לו יש אם שלאחריה ביתי לענין ואי הבית כחורי היא הרי עצמה למעה דאי דבריו בכלל הם בה דשייכי החלוקות דבל משום וכו׳ הבית בתוך
רי :צריך תמתיה־ודאי סדורים ואבנים עצים אין ואי שם משתמשים אץ. שהרי צריך אין תחתיה סדורים ואבנים עצים אם ותחתיה צריך שאין  מסתפק שאין ושמן יין ואוצרות וכו׳ הבית חו

ם. פוכו׳. א״א בהשגות כסב, זה ועל בנוסמאוסיע כתוב כך מה קודם ומביאו אדם בני וכך לכך צריך הוא כמה יודע שהרי לספוקו קבע יש דשמן אמרינן דבגמרא דבריו ביאור שאע׳׳
סעודה

משנה לחם
הוק לכסמלה, דאפילו משמע מ״מ לבודקה אץ לכסהלה אבל אין בדקה אם דבדיעבד לי נראה כך שיבערנו שצריך ודאי ורואה ברשותו שהוא שכיון נכון היותר הדרך שהוא

״ רבינו בדעת
ן ג אי וכו׳. י״ג יום בסוף מדרש קובעין ו

 יהיה שלא אע״ס מפרש רבינו
רבינו ופירש ה״ה שכתב וזהו עצמו בלילה

:י״ג בסוף
ל ב כו׳. בדקה אס וכו׳ אכסדרה א  ו

משמע. רבינו דלשון דאף נראה

 אישהמימתיה איך המחגי הרב על לי -•מימה
מ שהניא קאיו מהר״י גירסת  ראה הוא והלא גכ׳

 נפרק דנריו ניזחילס שכחנ כמו פירושו וידע
נ '  ליה פרמה הכ'מ גירסת ולפי מפלה מהל׳ י

 דמילהא יומא כן שכתנ לומר ונ׳ל .קושיסו
 איכא נשפרים הכתונ גירסא נקיים אס דאף

:כלל הקשי דלא נאופן לאוקמי

םיימוניות חגחות
 מילתא והא מעידים ושנים זוכה אחד שיהא כדי שלשה כפני דאומר וטעמא הפקד הוי
 יונה הד׳ כמ׳ש דכינו דברי °[נראין ן ע"כ ,כר״ה פי׳ ורא״ם כהטץ הכא שייכא לא

חל שאם ת  יטרד שסא שהטעם כיון נ׳׳ל הטור וכתב להפסיק. שא״ע מבע׳י ללניווד ה
 אין בירושלמי [ג] : פוסק] כבר התחיל אם ואפילו חילוק אין לבדוק וישכח בלימודו

ר, לאור לבדוק צריך כיום לו אפ אלא בלילה חמר. יש וכי החמה לאור כודקין  ;ע'כ הנ
 כו׳ לפניו אורו זה אמר זביד רב כו׳ ולסדקים לחורים להכניסו יכול זה רנכ״י אמר [ד]
 מיקטן* וד.אי נד.ורא משיך האי אסר רכינא בעית לא והאי בעית האי אמר פפא רב

:נבדקת לאורה אכסדרה [ה] :ע״ב ,איקטופי

 ננדקס לאורה אכסדרה רבא אמר הא אכסדרה אלא ח׳) בצמ׳(דף הקשו מה דאל״כ
 משמע■ וכן הוי לכהחלה דאפילו אלא'ודאי לכתתלה והכא בדיעבד הוי התם דילמא וכו׳

:דוקא לאו בדקה אס רבינו דכחב ומאי נבדקת לאורה דקאמר הלשון
ע צ מ א  מצד רב אמר והא במצר אילימא בגמרא הקשו מה א״כ קשה .וכו׳ החצר ו

 שמה י״ל ואולי .צדדים הוו והכא אמצע הוא הסס דילמא בדיקה צריך אינו
:קאי נמי אחצר לעיל לצדדים אלא בגמרא שתירצו

רי ו כו׳. שכר אוצרות אבל וכו׳ הביס חו בבבל שכר אוצמת עשו אמרו בגמ׳(שם) ו
כאוצרות

עוז מגדל
: להם הכנים טד התחתונים הניח חורי מן ב ח ת  לפי צריך אינו וכו׳ כשמן נועה ז״ל הראכז׳ד כ

אני עכ״ל לסיפוקו קבע שיש ת כי טעו לא והסופרים חלוקים הספרים אומר ו  הראכ״ד מירס
 אוצרות והתגיא בדיקה צריך אין יין ואוצרות דפסהיס דס״ק קמייתא מתניתין גמרא גרסינןלהדיא ז״ל
 יץ באוצרות תניא כי כלומר במסתפק התס ופרקינן׳ בדיקה אין;צריך שמן ואוצרות בדיקה צריך יץ

 אותו ושוכח בידו ופתו יין לאיתויי סעודה באמצע שמש אזיל דילמא דחיישינן במסתפק בדיקה צריך
 יץ לאכילה קבע יש שמן ופרקינן נמי שמן הכי אי אקשינן והדר מידי ולא מהדר לא ואשמן שם
 היה איך ז׳׳ל ר״מ גירסת זאת היתה ז״ל.ואילו השגתו כתב הג;רסא ואת ולפי ע״ר, לשתייה קבע אין

ר' שגרס. כמו ספרדית גירסא וגורס רבותיו בשטת הלך הוא ודאי אלא כווסיה רבא גברא בזה טועה
 קמייתא בברייתא אלא מינה דאקשינן בברייתא שמן אוצרות גורס שאין בקבלתנו אצלנו והיא אלפס יצחק

 בדיקה צריך היין מן־ מסתפק שבודאי כלומר במסתפק והעמידה בלבד הקפה יין ולגבי שמן לגבי כלל בדיקה צריך אין ולכך מסתפק שאינו בודאי שיודע: כלומר מסתפק גשאין לה דמוקי עלה דאקשיגן
 בדיקה צריכין בסתם אפילו בהן וכיוצא דגים ובית שכר אוצרות כגון מקומות שאר אבל צריך דלא אתי קא ומק״ו מעיקרא כדקאי שבקיה אלא כלל הזכיר לא השמן ומן בדיקה צריכין, אין כתס אבל

 נזהר אלא מסתפק ואינו במסתפק והפס דבר ושמן יין דיני כאן כתב שלא וראה בוא רבו כלשון לומר אדס שחייב יפה בלשונו דקדק ולכך שבספרד המדוייקיס בספרים אינה נמי שמן של הגירסא ושאר
 ובית השעוה ובית המלח ובית מהן שמסתפק, שמן ואוצרות יין אוצרות אבל ז״ל פירושו שקבלנו וכמו שס התלמוד דרך על התירון כפי היין דין כתב מיד ואמ״כ הברייתא כפי שמשתפק ושמן יין וכתב
העמק- מעתה .עכ״ל בדיקה צריך אינו חמן בהן הכניס שלא בודאי ידע ואס חמן בהן שמכניסץ שסתמן בדיקה צריכין באלו וכיוצא האמצעים הבית וחורי המורייס ובית העצים ובית קעגיס דגים

■ ק. ד ק ד ו
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 פשהיח פטמים לשהיה ע5ק אין יין אכל ולהביא הסלחן מן לעמוד צריך ואין סעידה
קי השמש ואין אהמול משל מרובה היום סעודה  המגיד הרב כהב זו הש;ה ומפני בד־בר. נ

 ואפשר .קאי בלמד איין מהם מהספק ושאין ליין שמן להקדים האמיחיה פהנושמא
 מהספק אם דשמן היא כך הרי״ף שסברת הר״ן כסב שהרי ספרינו גוסמס לקיים
דעכשו דכיון מטמא והיינו בדיקה צריך ממנו
ת שמן אוצהס להו הוו בשמן להדליק נהנו ט  שסתמן בדיקה צריכין באלו וכיוצא האמצעים הבית כ

שם הכנים שלא בודאי ידע ואם . חמץ להן שמנניסין ״ ״* ■”י’'” *יי
שבודק בדיקה. צריך אינו חמץ  ממנו בודק המרתף וכ
[ו]ממנה: ושלמטה העליונה שהן החיצונות שורות שתי

̂נררה שמא חוששין אין ז  שאין למקום חמץ חולדה ■
 מעיר נחוש לבית מבית נחוש שאם חמץ בו מכניסין

 והניח עשר ארבעה ליל בדק .סוף לדבר ואין לעיר
לבדוק, וצריך חושש זה הרי תשע [ז] ומצא חלות עשר
: בודאי עכבר או חולדה גררה שהרי שניה פעם

 אחר בפיו וחמץ לבית שנכנס עכבר ראה אם וכן’ ח
 ׳פירורין שמצא אע״פ שניה פעם לבדוק צריך בדיקה

 במקום הפת אותה אכל כבר אומרין אין הבית באמצע
 או בחור הניחה שמא חוששין אלא הפירורין והרי זה

. ובודק חוזר ולפיכך היו. שם הפירורין ואלו בחלון
 מצא ואם הבית כל בודק זה הרי כלום מצא לא אם

:בדיקה צריך אין ונכנם העכבר שנטלה הפת אותה
ונכנם ככר ובידו בדוק לבית שנכנם תינוק ראה ט

אחריו
:תלח הי׳ טור ג : שם המ׳ג תלד שי׳ מוי ג :לנו משין שמ׳ג תלז הי' מור א

 שם משנה .וכו׳ הטליונה שהן ההיצונוס שומה שהי ממנו בודקין המרהף וכשבודקין
 (דף ובגמ׳ הטליונוס שהן הסיצונוה שוחה שסי אומרים הלל וביד. ב׳) ;דף

 מייא רבי ומני הימנה ושלפנים היצונה אמר ושמואל ממנה ושלמטה עליונה רב אמר מ׳:)
ושמואל רב דקיי״ל משום דרב כוהיה רבינו ופסק דשמואל כוהיה סנאי וכולהו לרב כוסיה

:באיסורי דרב כוהיה הלכה

 צריך מהס שמסהפק שמן שאוצרוס בפירוש
 קשיא נמי דשכר י״ל ביין שכסב כשס בדיקה

 מסספק באינו נקטיה ולא במסספק דנקפיה
 במסספק דנקסיה למימר לך איס מאי אלא

 מסספק אינו דאי בדיקה צריך הכי משום לומר
 באינו נקטיה נמי שמן אוצרות בדיקה צריך לא

 צריך מסתפק הא בדיקה צריך דאינו מסתפק
 שכר רביגו דנקט פעמא היינו וא״ת ̂ בדיקה

 שכך לסי מסהפק באינו נקפיה ולא במסתפק
 כאוצרות בבבל שנר אוצרות משו בגמ׳ אמרו

^ במסתפק בא׳׳י יין ה  גמ׳5 אמרינן שמן גם מ
 מנהגא ולפוס בדיקה צריך אין שק אוצרות

ק  מהם מסתפק אין גבי כתוב כאלו ה״ל די
 לשבש שלא זה כל .הגמרא לשון לו תפס ורבינו

 יסכימו הטססאות אם האמת לפי אכל המסמא
ם יותר כן מט  :המגיד הרב דברי נ

ס׳ המרתף וכשבודק  בפסקיו הרא״ש כתב .ו
ה שפסקו הגאונים מן יש סי  סו

 והררוב״ם כוותיה תנו תנאי דכולהו דשמואלכיון
 בדיתא דכל ז״ל יונה רבימ וכן כרב פסק ז״ל

 לאו אושעיא ר׳ ובי סייא ר׳ בי מחניא דלא
 אין כרב תר חייא דר׳ וכיון הוא סמכא בר

 ואפילו כשמואל דתנו ברייהוס לאידך למוש
ר׳ חימא

ן ז  למקום המן מילדה גררה שמא חוששין אי
 (דף שם משנה .וכו׳ מכניסין שאין

 מבית מולדה גררה שמא מיששין אין פ׳)
 ומעיר למצר מחצר שא״כ למקום וממקום לביס
ף. לדבר ואין לעיר  מבית רבינו ומפרש סו

 צריך ואינו בו מכניסין שאין לבית בו שמכניסין
 היה אתה אף לכך לחוש באת שאס בדיקה

 מולדה באת זו עיר או זו חצר כשבודק מושש
 אמרת מחצר או אמרת מעיר ממן שם וגררה

 סוף לדבר ואין שעה באותה בלוקה היתה שלא
 .אמת בבת ממצן לבדוק ישראל לכל אפשר שאי

 זו זוית כשבדק מוששין שאין פירש ז״ל ורש״י
 גרניה לזו שבאת בסוך שמא זו לבדוק ובא

 לחזור אני וצריך הבדוק למקום הממן חולדה
ן: ויפה עיקר ופירושרבינו ולבדוקעכ״ל.  כיו

ק ד  אוקימחא .וכו׳ מלות עשר והניח י״ד ליל ב
 ומה במשנה ששנינו ט׳:) שם(דף מרי דרב

 בדיקה צריך יהא שלא כדי בצינעא יניחנו שמשייר
 וימצא עשר יניח שמא גזרה מרי רב ואמר אמריו
התם: כדאיתא לחולדה מוששין גונא האי ובכי תשע

כן ח י׳:) (דף שם .וכו' עכבר ראה אס ו
 בפיו וככר נכנס עכבר רבא אמר י

 של דרכו שאין לפי בדיקה צריך פירורין ומצא
 ומצא בפיו וככר נכנס תינוק לפרר עכבר

פירורין
והלכתא בגמרא בנופמהם היה שלא ספק ואין

נפרש אם לי מה בינייהו סלוגסא ליכא דינא דלענין מאחר אומר ואני

באיסורי כרב הלכה ושמואל דרב לכללין והדרינן חד לנבי חד אושעיא ור׳ חייא ר׳ ה״ל מ״מ בכללם היה אושעיא י׳
:הגמרא פסק על חולק היה לא שא"כ שלנו בנוסחאות שהוא כמו כשמואל

ן ץ נ ואני כיון. ויפה עיקר רבינו שפירוש וכתב ופירש״י רבינו פירש כתב ה״ה חולדה. גררה שמא מוששין אי
 המשנה לשון ליישוב ואם בדוק לבית בדוק שאינו מבית חולדה גררה שמא מוששין אין נפרש אס או מכניסין שאין לבית חמן בו שמכניסין מבית חולדה גררה שמא מוששין אין

 לבדוקה בדוקה שאינה מעיר או לבדוק בדוק שאינו מחצר גררה שמא ג״כ ניחוש שא״כ בדוק לבית בדוק שאינו מבית גדרה שמא מוששין לשאין הכרס שמביא כפירש״י מתיישב יותר
 נחוש שא״כ חמץ שמכניסין)בו לבית ממן בו מכניסין שאין *(מבית גררה שמא מוששין לשחין הכרח מביא לרבינו אבל לבדוק בדוק שאינו מבית נמש לא אנו גם לכך לחוש שא״א וכיון

 אבל אחד יום בעד נחוש לא שבדקנו אחר אבל גררה אולי אמס שבשנה בו שמכניסין) לבית ממן בו מכניסין *(שאין מבית שנחוש היה שאפשר הכרה כ״כ אינו וזה לבדוקה בדוקה שאינה מעיר
 כסב עיקר. זה או עיקר זה פי׳ לומר שייך ולא לבדוק בדוק שאינו מבית ולא שממיסין) לבית מכניסין *(שאין מבית חיישינן לא דתרוייהו דאליבא מידי לן נפיק לא דינא לענין האמת לפי

:למוסרא דאורייתא דספיקא בדיקה בעי הילכך דאורייתא איסורא הוי מצה או חמן הוא אס ספיקא דאתיילד דבעידנא משום בדיקה בעי צבורין דבט' הר״מ
וכן .מקומוס השלשה ככל וכן ,מכניהין] ■שאין לכיש שמכניהין [מגיה *צ״ל

משנה לחם
ני לשתייתו. קבע ואין פכר לשתות בבבל דרגיליס כלומר ישראל בארן יין כאוצרות מי  כשב ו

:מעצמו מובן שהוא חילק שלא במה משש ואין שכר אוצרות סתם
ק ד בו ש כ  ורבינו דשמואל כותיה והלכתא (שם:) בגמרא כתוב דידן בנוסחאות .וכו׳ ו

:באיסורי כרב פסק ולכך כך גירסחו היתה שלא נראה
ן ז  רבינו אבל . זו לבדוק ובא זו זויוש כשבדק פי' ט׳) ז״ל(דף ורש״י .וכו׳ חוששין אי

 שוים וכו׳ נחוש שאס שאמר ובמה מכניסין שאין למקום שמכניסין ממקום פירש
 שטעמו ויראה רבינו כיון שיפה ז״ל ה״ה וכתב .הבדיקה לענין דקאי ז״ל ורש״י רנינו
 אין חמן בו מכניסין שאין מקום שאמר דלעיל מתני׳ על קאי מתני' הך שודאי מפני
 אחד דבר הוא דהכל בגמ׳ תירצו כבר וכו' אמרו במה ואמרו שהפסיקו ואע״ש וכו' צריך

 הך וא״כ . וכו׳ אמרו ובמה וכו' שמכניסין מקום h קחמר הכי ח׳;) (דף שם שאמרו
 חוששים דאין חדושא שום אשמעינן רבינו שלפי׳ אמר טעם ועוד קאי עלה בתרא מתנישין

:כלל חדוש נראה חינו לרש״י אבל שמכניבין ממקום מולדה גררה שמא
רי ה דר׳ פלוגתא דהיינו העשר כל לבדוק צריך פי' .בודאי עכבר או חולדה גררה ש

 רבינו פסק וכן עשר ומצא ט׳ הניח גבי לקמן ה״ה שכתב וכמו כרבנן וקי״ל ורבנן
. . שני: מעשר בהלכות כרבנן

ם ח א  מ״שולקמן הדין בזה אין צריךבדיקה. אין ונכנס עכבר שנטלה הפח אותה מצא ו
■ סתם ככר אלא מצא שלא שהע״פ טפי רבותא הוי דהתם ככר ומצא שבדק או

:שהכירה בעצמה הפת אותה שנמצא הוי הכא אבל זהו אמרינן
הניח

למלך משנה
וכ״כ דפסהים גס׳ק דלבא מימרא . ונודק חהר ולפיכך מד וכו׳ עככר ראס אס וכן ח פ״ב

פירורץ ומצא אמריו ונכנס כפיו וככר כדוק לכית :נכנס עככר וז׳׳ל חל״ח ר׳׳ס הטור
אפי מעלמא פירורין והגי לפדר עכבר :ל דרכו שאין הכיס כל לבדוק צריך הנכר כל כדי אפילו
 איסורא דליכא ■ואע״ג כבטול אפילו מיירי בבא והך .ע״כ הגיכבר שהמיס הככר אהר לבדוק וצריך

 צבזליך דתפעה לההיא דמי ולא לקולא אזלינן לא אכלתיהאפ״ה דאימור ספיקא ואיכא מדרבנן אס כי
 ר״ס הטור שפסק שקל מצה או שקל חמץ אי ידפינן ולא ושקל עכבר ואפא המן של ואחד מצה של

̂צ ביטל דאם מל״ט  הור. דרבנן דספיקא דכיון כולו שיאכלנו אפשר שאי גדול שהככר אע׳׳פ לבדוק א
 שהכניס מה אס דדינא אעיקרא הוא ,והספק בבית חמן אתחזיק דלא הפס דשאני לקולא גיה אזלינן
 דאיכא הכא אבל לקולא אזלינן מדרבנן אלא הוי דלא כיון הכי ומשום חמץ =או מצה הוא זה גבית
 אך .להומרא חזלינן בדרבנן ואפילו ודאי מידי מוציא הפק אץ לא או אכלתיה אס וספק חמן ודאי

 מידי מוציא ספק דבדרבנן תימצא לחד כתבו אוכלת הבהמה שתהא פדי ד״ה דפסחיס בפ״ק התוס׳
 דאורייתא ודאי דהוי ביטל כשלא היינו בדיקה בעי דשקל חזינן דאי בגמרא דאמריגן ומאי ודאי
 • בדיקה צריך ולא דרבנן ודאי מידי ומוציא אכלתיה דאימור ספק אתי דרבנן ודאי דהוי בביטל אבל

 ונכנס העכבר שנטלה הפת אותו מצא ואם הבית כל בודק זה הרי כלום מצא לא אס רבינו ומ׳׳ש
 וה דאמריגן כרבי הסק י׳׳א דין בפרקין לקמן הרי לאשמועינן אתי דמאי לדקדק יש . בדיקה א״צ

 שנמצא זהו שאבד זה דאמרמן הוא אז אחד אלא מצא כשלא דדוקא דסד״א וי״ל .שנמצא זהו שאבד
הבית כל בדיקה דבעי אפשר שנים במצא אבל אתי קא מעלמא דהאי ולומר דבר לחדש לנו ואין
אתו דפירורין כיון הי׳א עכבר גבי הכא כן ואס מעלמא אתי אידך ה"נ מעלמא אתי דהד היכי דכי

 אותה מצא ואס שכתב ז״ל רבינו בדברי כשנדייק לומר עוד ואפשר .דלא קמ״ל הככר ה״נ מעלמא
 אלא למימר הו״ל לא בלשונו כך כל להאריך ליה דלמה בדיקה צריך אין ונכנס העכבר שנטלה ׳הפת
 ונכנס העכבר שנטלה הפת אותה כשמצא דדוקא היא כך דבריו כונת אלא בדיקה א״צ פת מצא ואם

דאתי אחר פת איכא דנמא למיהש ליכא מעלמא אתו דפירורין דאע״ג בדיקה דח״צ הוא ib שמכירה
שאבד זה אמרינן ולא בדיקה צריך שלס פת שמצא אף העכבר שנטל עצמו הפת אותו מצא לא אס אבל . אותו מצא כבר העכבר שנטל הפת שהרי זה לבית אחר פת נכנס אם ידעינן דלא מעלמא^מאחר

היא דכונתו העכבר שהכניס הנכר אחר לבדוק וצריך שכתב הטור דברי דייקי והכי . כנים למצא אחד מצא דבץ זה חלוק הכא ואשמעינן פירורין דהיינו מעלמא דאתי הד איכא דע״כ כיון שנמצא זהו
אחר לבדוק דצריך כתב הכי ומשוס גולה השדה כל תבדק דאמר כרשב״ג דפסק לשיטתיה אזל דהעור אימר הא לן מנא תימא וכי בדיקה צריך אחר ככר שמצאו אף העכבר שהכניס הככר אותו מצא לא דאם

ע"כ וא״כ שנמצא זהו שאבד זה דאמר כרבי פסק ובביטל בביטל אפילו מיירי בבא דהך לעיל כתבנו שהרי ליתא הא לתרי חד בץ חילוק אין. שנמצא זהו שאבד זה דאמר לרבי אבל העכבר שהכניס הנכר
פירורי{ דהני ריעותא דאתייליד הכא אבל .שנמצא זהו שאבד זה ואמרינן לקולא אזלינן דבדרבנן דאמרינן הוא אז מעלמא אתי דדלמא דיעותא כאן אתייליד דלא חד אלא מצא דלא התס למימר.דשאני לן חית

: ונדכתיבנא בדיקה צריך אין דוקא דאז העכבר שהכניס עצמו הככר כשמצא לא אס הבית כל לבדוק וצריך לחומרא אזלינן אפילו'בדרבנן מעלמא אתו ע״כ
לבדוק צריו אין הככר כל כדי פירורין ומצא אהריו ונכנס בידו וככר שנכנס ותינוק וז״ל תל״ח ר״ס הטור וכתב שס דרבא מימרא זה גם .אכילתו בעת לפרר התינוק שדרך עד וכו׳ תינוק.שנכנס- ראה ט

לא דאם ומצא מהבית קצת בדק דאס פסק תל״ט דבסי' ואע״ג דאורייתא ספיקא
בדיקה בעי לא הכי ומשוס אחריו ונכנס שכתב הטור שדקדק וזהו .ע״כ אחריו

 דהוי ביטל שלא אפילו מיירי בבא והך .•כו' התינוק שהכניס בככר הפירורין תולין ואנו לפרר תינוק של שדרכו
ת. כל בדיקה לגמור צריך גיטל נכנש מיד שהרי הככר מן שהפירורין לדבר דרגלים הכא דשאני התוס' כתבו כבר הבי

: בדיקה בעי דאפ״ה לומר לחדושא אחריו ונכנס נקט עכבר ובדין ,הבית כל לבדוק צריך ביטל לא אס או אחריו נכנס לא אס אבל ביטל לא אס אפילו
הניח

.עוז ■מגדל
 בגירסא׳ לא זס בדבר ז״ל אלפס לר״י שהשיג מצאתי ולא המאור בספר בדקתי ושוב . ותבין ודקדק

דק : שפיר ליה ניחא דהוה בדבריו ולא שסו פ״ק .לבדוק צריך כלל פ^רודץ מצא לא עד המרתף ונ
:ח׳) (דף דפסחיס

סיימוניות הגהות
 חיצונה דאמר כשמואל פסק התלמוד שהרי ותמיד. בס״ה פסק וכן דרב אליבא כב״ה [ו]

 וכן דשמואל כוותיה תנאי וכולהו דרב כוותיה הייא ר' תניא דגרסינן ד,ימנה ושלפנים
מנת מגה ומצא מאתים הניח דתנן היינו [ז] : ע״כ ̂ אבי׳יה וכן כשמואל אלפס פר״י

הניח



227 קיד משנה בסף פ״ב ומצהfDH הלמת זמנים.משנה מגיד
רודן פמצא דדוקא שפירש מי ויש .לפרר הינוק של שדרכו לפי בדיקה ■צריך אין צירורין  פי
:רבינו דמת כן ואין ,בדיקה צריך בתינוק אפילו הכי לאו הא ככר אותו כל כדי

ף .וכו׳ מצה של צבורין משעה הניח ' ד ס(  ואחא ממן של ואמד מצה של צבודן מ׳ מ׳;) פ
 דתק חמיות תשע היינו שקל מצה אי שקל חגיז אי ידעינן ולא ושקל עכבר

 ואמת שמומה בשר מוכרות כולן מנויות תשע
 יודע ואינו מהן מאמת ולקמ נבילה בשר מוכרת

 מימוורא לא א״א ובהשגות אסור. לקמ מהן זה מאי
 המפרשים ושאר ז״ל רש״י ודעת .וכו׳ מלמא הא

 נראה הגאונים מדברי גם רבינו כדעת האמרונים
ק כן  גיאת אבן יצמק ה״ר בהלכות בפירוש כתוב ו

 דרבנן דספיקא דאע״ג שהטעם ז״ל הרא״ה וכתב
 החמירו הספק על תחילתה ממן שבדיקת כיון היא

 עיקר: וכן דבריה׳ של ספיקות משאר יותר גספקה
 של.מצה ואחד חמן של אמד צבורין שני יא

 ממן של אחד צבורין שני שם .כו׳
 ואחד בדוק אחד בתים ושני מצה של ואחד
 מצה שקל אחד עכברים שני ובאו בדוק שאינו
 והי עייל הילהאי ידעינן ולא חמן שקל ואחד
 קופות דתקשתי קופות שמי היינו עייל להאי

ט׳  ותרומה נפצו חולין לתוך חולין אומר שאני ו
 לקולא דתליק אימור והקשו נפלה תרומה לתוך

 מי דאורייתא בממן דרבנן הזה בזמן בתרומה
 היא דאורייתא חמן בדיקת אמו ותירצו אמריק
 בעלמא בביטול מדאורייתא דאי היא דרבנן

 : היא בדיקה לענין זו דסוגיא ומכאן ליה סגי
 י׳) (דף שם .וכו׳ בדוקים במים שני וכן

 בדוקים בתים ושני חמץ של אחד צבור
 היינו עייל להי ידעינן ולא ונטל עכבר ואתא

 ואחד טמא אמד שבילין שני דתנן שבילין שני
 חברו ובא שהרוח ועשה מהן באחד והלך טהור
 אם אומר יהודה ר׳ טהרות ועשה בשני והלך

 אמת בבת טהורין בפ״ע וזה עצמו בפני זה נשאלו
 כך .טמאין כך ובין כך בין אומר יוסי ר׳ פמאין
 וכן טמאין יוסי ר׳ בדברי ורבינו רש״י גורסין

 הטומאות אבות מהלכות י״ט פרק רבינו פסק
 טמאין הכל דברי אחת בבת רבא אמר ובגמרא

 אלא נחלקו לא סהורין הכל דברי זה אחר בזה
 מדמה יוסי דר׳ חברו ועל עליו לישאל בבא
 וכאן הטומאה בדין רבינו בדברי ומבואר זה אחר לזה ליה מדמה יהודה ור׳ אחת לבת ליה

 לדין הממן דין ומשוין מחלקים ראיתי מפרשים והרבה חלק ולא סתם כתב המן לענין
ולא לקולא חד בכל דתלינן שבילין שני היינו מפרש שרבינו ואפשר .יוסי וכר׳ הטומאה

 שאכלו שחזקתו בדיקה צריך אינו **פירורין ומצא אחריו
 שדרך אכילה בשעת ממנו שנפלה הפירורין ואלו

 ואם .לפרר עכבר דרך ואין אכילתו בעת לפדר התינוק
 לבדוק: צריך בלל פירורין לאמצא

 של [ח] צבורין תשעה =הניח’ * י
 עכבר ובא חמץ של ואחד מצה
 מצה אם חמץ אם ידענו ולא ונטל
 לבדוק צריך בדוק לבית ונכנם נטל
 ;מחצה ־על במחצה הקבוע שכל
א  חמץ של אחד צבורין *ישני י

 אחד בתים [ע] ושני מצה של ואחד
 שני ובאו בדוק שאינו ואחד בדוק

ה חמךוזרד נטל זה עכברים ^ ט  נ
ח בית זה לאי ידוע ואין ^׳ז  נכנ

 בתים שני וכן .החמץ שנטל
 ובא חמץ של אחד וצבור בדוקין [י]

 בית זה לאי ידוע ואין ונטל עכבר
 מהן לאחד שנכנס שידע יאו .נכנם

 מצא ולא ובדק [כ] אחריו ונכנס
 או .ככר ומצא [ל] שבדק או בלום
 על דפליג ̂ לקולא כישנ״ג ואחד מצה של צבורין תשעה שהיו

 • ’יי ואין מהן ככר ופירש [«] חמץ של
שפירש הככר ונטל עכבר ובא מצה או חמץ אם ידוע

ונכנס
:תלע סי' עור ד : שם עור ג :וע׳ש קלע סי׳ עור ב : שס כעור עיין א

א כן י ט׳ בדוקים בתים ושני חמן של אחד צבור י׳) (דף שם .וכו׳ בדוקים בתים שני ו  ו
 דלענין ותירן הבדיקה מדין הטומאה דין מ״ש ה״ה והקשה שבילין שני היינו

 לענין אבל טמאין אחת בבת לישאל כשבאו ולכן בודאי טמא מהם אמד יהיה שלא א״א הטומאה
הע שכבר וכיון ליה סגי בביטול דהא בודאי ולבדוק לחזור שיצטרך בית שום כאן אין הבדיקה

 היינו ולי .ולבדוק לחזור הטריחוהו לא בדוקות
 בבש לישאל באו כי שבילין דשני דכיון טעמא

 מהוריט דמדאורייהא מדרבנן היינו דטמאין אחת
ר ברה״ר טומאה דספק נינהו מ  בדיקש לגבי מ
.תורה דין על דבריהם העמידו דרבנן ממן

 ומדין הוא ברה״י דבדיקה ספק ׳והלא וא״ת
 דבדיקש כיון י״ל טמא ברה״י טומאה ספק הורה
 וכיון רה״ר כמו רה״י לי p דרבנן חמץ

 דרבנן בטומאה אחת בבס אפילו דמדאורייהא
 משום א״נ .בדיקה לענין ה״ה טהורים פניהם

 או נכנס זה לבית ספק ספיקא ספק דהוי
 לא או אכלתיה ספק זה לבית ואת״ל ביה לאותו

 או נכנס מספק מ״ש תירוצי לכלהו ולא.תקשי
 זו קושיא הרגיש ה״ה שהרי דטמא נכנס לא

:ויציב נכון בה ותירוצו בסמוך
 הנוסחא .וכו׳ מצה של צבורין השעה שהיו או

 שהיו או היא רבינו.כך בספרי האמיתית
 ופירש חמץ של ואחד מצה של צבורין השעה

 ובא מצה או חמץ אם ידוע ואין מהם ככר
 בדוק לבית ונכנס שפירש הככר ונטל עכבר

 שאין שניה. פעם לבדוק צריך אינו אלו בכל
 תשעה ט׳:) (דף בגמרא זה ודין .קבוע כאן

 ואהא ופירש חמץ של ואחד מצה של צבורין
וכו׳ מנויות תשע דתנן סיפא היינו ושקל עכבר

 הנמצא בשר ופייש״י הרוב אחר הלך ובנמצא
 דפריש דכל הרוב אחר הלך החנויות בין בקרקע
 קבוע חורת כאן אין דפריש דכיון פריש מרובא

 אלא קאי לא קבוע כאן שאין רבינו שכתב ומה
וכו׳ מצה של צבורין דחשעה החלוקה לזאת

 מה הראשונות לחלוקות. דאילו מהן אחד ופירש
 שנדחק ואע״ט .קבוע בלתי או קבוע בהן שייך
 ספרו נוסחת קבועים שאינן בהן לפרש ה״ה

 אינו של הבבא בזאת כחוב היה שלא הכריחתו
 מצה של צבורין תשעה חלוקת לבדוק צריך

 ודאי קבוע ואסר שהשיג הראב״ד וגם פריש מרובא דפריש כל ביה דדיינין וכו׳ חמץ של ואחד
לפי' שאפילו אפשר או .משיג היה לא כנוסמהנו נוסחתו היה אילו להקל שחולין אלא הוא

נוסחתנו

הראב״ד השגת
. תשעה *הניס ׳ ו נ  נהב ו

 הא מיחוורא לא ו׳ל הראנ״ד
 אנל געול לענין אלא מילתא
 דיגנן ספיקא נדיקה לענין

:עכ׳ל הוא

 שאין עד וכו׳ צנורין *שני
 ו״ל היאנ״ד כתב . קבוע כאן

 אלא הוא ודאי דקבוע שבוש זה
 נספק ליה דהוה לקולא שתולין

 !ה ותולין בדיקה לענין ביאה
 ניעול לעגין אף לומר ויש ב!ה

 אומרים ויש . דעומאה חמיא
 לטומאה נזה זה תולין אמרו דלא
 לענין וכן עהרות לאוכלי אלא

 אזלינן לביטול אבל בדיקה
 דאפילו דברים ויש לחומרא

 כגון לקולא אזלינן בדאורייתא
 דפליגי כרבנן מצא ולא בדק

 ומצא בבדק נמי אי ר״מ על
 הניח וכן אדרבי דפליג כרשב׳ג

אחרת בזוית ומצא זו בזוית

:וצ״ע ליה סגי בביטול כחן תבל טמאין שהן אמת בבס לישאל כשבא אמרו טמא מהם אחד יהיה שלא אפשר דאי משוס בשבילין דההס שאלחם חלוק לענין אותם דמו
 שמגיע עד בודק וחכ״א הלכה להיכן טומאה לך שיודע עד טמא לעולם טומאה שבחזקת דבר כל אומר ר״מ היה דהנן ורבנן דר*מ סלוגתא אשכח ולא ובדק על שם .וכו׳ שנכנס שידע או

 אלו בכל רבינו וכתב .ז״ל פסקו וכן שנמצא הוא שאבד זה כמ״ד וקיי״ל ורשב״ג דרבי פלוגתא ואשכח ובדק על .וכו׳ ככר ומצא שבדק או :כחכמים וקיי״ל לבתולה או לסלע
שהוא למה נמשך זה וכל .רבינו שהזכיר הדברים מן בקצת לבדיקה ביטול בין לחלק והאריך וכו׳ הוא ודאי דקבוע שבוש זה א״א . ובהשגות .קבוע כאן שאין בדיקה צריך איט

סובר
משנה לחם

 ז״ל הרא״ה וכתב ה״ה כתבוכו׳ חמץ של ואחד מצה של צבורים משעה הניח י
דיש דא"כ וקשה .וכו׳ תחלתה חמץ שבדיקת כיון היא דרבנן דספיקא דאע״ג

להחמיר

למלך משנה
 ההיא דהיינו אמרינן הגמרא כה . מחצה על כמחצה הקבוע שכל עד וכו' צפורין תשעה הניח י

 תשעה וז״ל תל״ע ר״ס הטור וכתכ .דמי מחצה על כמחצה קבוע דכל חנויות דת:ע
 לכית ונכנס שקל מצה אי שקל המן אי ידעינן ולא ושקל עכבר ואתא חמן של ואחד מצה של צבורין
גדול אינו והככר ביעל לא אפילו או ביעל אס הכי דינא הוי אז קביעותו ממקום נטלו אס בדוק

אין ענץ בכל ביעל אס אבל לבדוק צריך ביעל ולא כולו שיאכלנו אפשר שאי גדול הוא ואס כולו אכלו שמא חמן ואתי׳׳ל חמן ספק מצה ספק ספיקא ספק דהוי בדיקה צריך אינו כולו העכבר שיאכלנו שאפשר
גט־ כתבוהו דלא והא .קופות שתי היינו בד״ה שס התוס׳ כתבוהו ספיקא ספק דהוי משוס לבדוק צריך דאין ביעל לא אס אפילו דאז גדול אינו דהככר דהיכא העור שכתב זה דין והנה . ע״כ לבדוק צריך

ונראה זה חילוק הזכיר לא ז״ל רבינו אך .גדול בככר דמיירי פשיעא בדיקה לענין לה דמפרש דלמאן לעולם אבל לא או באכילה שרי אי לענין אלא בדיקה לענין לה מפרשי דלא משוס מצה של צבורין ט'
 רבינו ודעת . ע״כ משייר שיורי דודאי בעכבר רבא דמודה שאומר מי דיש כתב ועוד .דאכילה ספק ליכא וא׳׳כ כרבא ודלא משיירא בלחם דאמר זירא כר׳ דשמעתתא דסוגיא שכתב המאור בעל כדעת דס״ל
רבינר אך דרבנן ספיקא דהוי משוס לבדוק צריך אינו ביטל שאס ז״ל הטור כסברת הוא המאור בעל ודעת לחולדה עכבר בין לחלק ז״ל לרבינו הו״ל שאומר מי היש כסברת דאי ראשונה כסברא שהוא נראה

למה בבור ככר גבי דא״כ וקשה .דבריהם של ספק משאר יותר בספיקו החמירו הספק על תחלתה חמן דבדיקת דכיון רבינו דעעס כתב ז׳׳ל וה״ה .הראב״דבזה השיגו וכבר לבדוק צריך בביעל דאפילו ס״ל
 בספיקיה מחמרינן הספק זה על נתקנה חמן דבדיקת דעניינא דספיקא דדינא מספיקא דעניינא ספיקא דשאני ותירן בזה נתקשה משנה לחם והרב . בפיה ועכבר וככר הולדה ויצתה עכבר בפי ככר וכן לקולא פסק
 ספק בדין ל״א) ובעירובין(דף תרנ״ו ס״ס הרשב״א ובתשובת ס״ו סי׳ א״ח בכה״ג ועיין (א״ה .ב׳ סי׳ חי״ד מהרימ״ע בתשובת ועיין בספיקה החמירו לא זה ספק על החמן בדיקת נתקן דלא דדינא ספיקא אבל

 נראה התוס׳ שמדברי ודע . ודו״ק) דבריו לדהות מקוס יש המחבר הרב שהביא הלח״מ חילוק וע״פ ושי״ג רכ׳׳ז סי׳ ח״ב קטנות הלכות בספר מ״ש ועיין .ס״ו ת״ע וסי' ס״א שנ״ד סי׳ בא״ח ונתבאר עירוב
:הנזכר) העור דברי על המחבר הרב מ׳׳ש י״ג הלכה בפרקין לקמן עוד עיין (א״ה וע׳׳ש היתר חזקת דליכא חנויות לע׳ דמי ולא בדוקה בחזקת לה דמוקמינן משוס בדיקה צריך אין ביעל לא דאפילו

היינו עייל להי ידעינן ולא ונטל עכבר ואתא בדוקים בתים ושני חמן של אחד צבור בגמרא שס . נכנס בית לאיזה ידוע ואין ונגיל עכבר ובא המן של אחד וצבור בדוקים בתים שני וכן
כך ובין כך בין אומר יוסי ל' עמאים אחת בבת עהוריס בפ״ע וזה עצמו בפני זה נשאלו אס אומר יהודה ר׳ עהרות ועשה מהם באחד והלך טהור ואחד עמא אחד שבילין שני דתנן שבילין פני

טמאים

מיימלניות הגהות
ח ה הני מנ טל, ו שע היינו [ה] :ע״כ נ ת ת ת שתי היינו [ט] :חנויו ת קופו ת חולין hש אח אח  ו

ה של ת סאים שתי ולפניהם תרומ ח ת חולין של א אח  שני היינו [י] : ע״ב ,תרומה של ו
ם [כ] 1 שבילין ה או לסלע שמגיע עד בודק דאמדי כחכמי ל תו ם דאומר בר״מ ודלא לב עול  ל

א מאה הו א דאמרינן [ל] J ע״כ ,היא היכן טומאה לך שיודע עד בטו  הוא שאבד קבר הו
שב״ג ודלא שנמצא קבר ק דאמר כר שדה בל תבד ה ה ל שע סיפא היינו [מ] :ע״כ ,כו  דת

ת א חנויו צ מ בנ :ע״ב ̂ הרוב אחר הלך ו

והא דאורייתא שהוא נבלה חנויות ע' אהדדי מדמי קא מאי

ל ד ג ז מ עו
ח ב :מחצה על כמחצה עד צבורין תשעה הני ת  אומר ואני :וכו' מיחוורא לא ז״ל הלאב״ד כ

 ראיה לי ויש בדיקה לענין שפירשו ז״ל ההוספות בעלי ורבותינו רש״י אצל הוא מחוור
תניא■ דגרסינן חולדה גררה שמא הופשין דאין מתניתין גמרא גופה שמעתא דההיא בסוגיין מוכרחת
 תבא שלא בצינעה יניחנו שמשייר מה יעשה כיצד בדיקתו אחר חמן לאכול הרוצה דרבא כוותיה
 ואתא חמן של ואחד מצה של צבורים תשעה אמרינן ועלה אחריו בדיקה וצריך בפניו ותטול הולדה
 בדיקה לענץ אלמא דמי מחצה על כמחצה קבוע כל דאמרינן פי׳ חנויות תשע היינו ושקל עכבר
 ואמרו ז״ל התוס׳ בעלי רבותינו הקשו כבר ז״ל הראב״ד שהקשה ומה • ז״ל אלפס ר״י כתב וכן קיימא

בביטול מדאורייתא דאי היא מדרבנן היא דאורייתא חמן בדיקת אטו דמתמיהין להדיא שמעתין כדמוכהא דרבנן שהוא בדיקה
הו. כהדדי דאורייתא הו^-איסורא למיכלה ואתי לה משכח דאי כיון א״נ ביטל בשלא ותירצו סגי בעלמא  הרוצה בברייתא דהא לי קשה היה ראשון תירון לפי כי בעיני יותר נכון התירון וזה נינ
 שנעל כגון דמיירי ז׳׳ל הזקן ר״י פי' ועוד לאלתר מבעל בדיקה בתר איניש דסתה ביטול לאחר קודם היינו בדיקה דאחר לומר קצת בעיני ודוחק קחני ביטולו קודם ולא קתני בדיקתו אחר חמן לאכול
 יפה ותירון נכון דעת וזה .אסור ספיקו בפנינו הספק שנולד דכיון אסור דספיקו לקח מהן זה מאי ידוע ואינו בפנינו שלקח חנויות וכט׳ דאורייתא כספיקא ליה דהוה שם והניחו בפנינו ונכנס לפנינו

:וכו׳ ודאי דקבוע שימש זה ז״ל הראלד כתב :ע׳) (דף דפסחים פ״ק .קבוע כאן שאין אחרת פעם עד מצה של אחד ציבורין שני :עפי ומחוור בו תדקדק אס דעתו שהיה ז״ל ר׳׳מ מלשון נראה וכן
ואני
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 ולכו דמה כן לא ורבעו החלוקות לכל קאי קבוע כאן דשאין הראב״ד סכור היה מפמהנו
: פריש מרובא דפריש לכל אלא קאי ולא סשב ק לא

 V בזוית ההמן הניח היא כך האמיתית הנוסחא .וכו׳ זו בזוית החמץ ,הניח יב
 החמן ונמל עכבר שבא או עשר ומצא חלות תשע שהניח או אחרת בזוית ומצאו

 אלו בכל נכנס לא או זה ׳לבית נכנס וספק
 ה״ה ליד שהניעו ומהנוסחאות לבדוק. צריך

 צבורים תשעה שהיו או בהם כתוב היה קצתם
 וכו׳ מהם ככר ופירש חמן של ואחד מצה של

 הנוסחא זאת ז״ל הוא ושבש לבדוק צריך אלו בכל
 ולכן לבדוק צריך שאינו בגמרא אמרו שבפירוש

 שהיו או בהם שכתוב הספרים נוסחת קייס
 שלא ואמר וכו׳ מצה ואחד חמן צבורין השעה
 שכל לפי מצה רוב דין רבינו לכתוב מצרך

שאין

 אינו אלו בכל בדוק לבית ונכנס
 כאן שאין שניה פעם לבדוק צריך
בזוית החמץ ייהניח * יב נ קבוע

m ו :וע״ש תלה סי׳ סור ז

הראב״ד השגת
 א׳א ,זו גזוית חמן *הניח
 השיסקא כזו יש שכושים הרכה
 צריך ואינו וכו' זו כזוית הניח

 אדרכי דפליג כרשכ״ג לכדוק
 צריך עשר ומצא תשע הניח

 לכיס נכנס ספק חמן ונמל עככר כא כזיקה צריך ודאי חמן של ציכורין תשעה .כרכנן לכדוק
:עכ״ל כדיקה צריך אינו נכנס לא או זה

משנה לחם

 כתבתי וכבר .למעלה כנזכר הוא בישול לענין קמייתא צבורין דהשעה. דמימרא סובר
ע ספק אינן האלו שהשניקות הוא בכאן רבינו וכונה כן שאינו ט  ידוע לניס כנכנס ק

 בדק כבר האה־וניס והשנים מהס הוא בית זה אי בספק הראשונים חלקים שהשני לפי
: הס ברורים ודברים אלו בספיקות החמירו לא ולזה קבוע ספק כאן ואין

ח יב י נ ׳:)’ (דף שם .וכו׳ זו ב;וית חמן ה
 בזוית ומצאו זו בזוית חמן הניח

 קרדום דחנן ורבנן דרשב״ג ■ פלוגהא אסרת
 בזוית ומצאו זו בזוית שהניחו או בביס שאבד
 נכנס שמא אדם מומר שאני נומא הבית אחרת

 רשב״ג אסרת בזוית והניתו זו מזויס ונטלו לשס
 לאתר השאילו אומר שאני טהור הבית אומר
 בזוית והניחו זו מזוית שנטלו או ושכח

פרק כתב וכן כרבנן רבינו ופסק ושכח אחרה
י״ב

 כמו ממן־ גבי לקולא רבינו פסק תיקו דאיכא הבעיות בכל לקמן למה בספיקא להחמיר
 בגמ׳ כשהקשו ועוד טעמא מהך להחמיר,בספיקא לו היה הא שהזכיר השאר וכל נמש גבי
 ותירצו .אמרינן מי דאורייתא בתסן דרבנן בתרומה אומר שאני דאמרינן אימר ט׳;) (דף
 תרומה בין לחלק יש עדיין הא הוא חירון מה היא דרבנן דאורייתא נזמן בדיקת אטו

 ה״ה שכתב במה להקשות יש ג״כ הקושיא וזו הספק על דנעשתה חמן לבדיקת דרבנן
 בבביול כאן אבל וכו׳ שבילים שני היינו וכו׳ מפרש דרבינו ואפשר .שבילין שגי גבי לקמן
 דאמאי קשה וא״כ דרגא נחהינן דרבנן דבר דהוא דכיון לומר דרוצה משמע ליה סגי

 תשע דגבי היכי וכי חורה בשל להחמיר ויש הספק על החלתה חמן בדיקת הא נקטיק
 י״ל בתראי קושיי להנהו מיהו .לדמויי לן אית נמי הכא טעמא מהאי מדפינן מנויות
 ספק אינן האלו שהספיקות המגיד הרב ופירש קבוע כאן שאין לקמן רבינו כתב דכבר
 דהיפא לומר נוכל א"כ האלו בספיקות חכמים החמירו לא ולזה והו׳ לבית כנכנס קבוע

לאו אי אבל חמן בספק מחמירים אנו ודאי אז קבוע מאיסור שנעל או ידוע לבית דנכנס

הג .ע״כ טמאים ס הטור ונ  ושקל עכנר ואהא נדוקים נהיס ושני סמן של אהד צמר וו׳ל פל׳ט ר׳
ת לשאול וגאו שנים של או אחד אדם של הנתיס שני אס עייל מנייהו להי ידעינן ולא  או אהה ננ

 ה1 אחר ה1 לשאול גאו ביטלו אס אפילו נדיקס צריכים שניהם חגרו ועל עליו לשאול האחד שגא
 המחגר הרג מ׳ש י׳ג הלכה גפרקין לקמן עיין (א׳ה ע'כ גיטלו אם גדיקה צריך מהם אחד שום אין

 דגיטול ו'ל המאור בעל פשק וכן הטומאה) אגוח שאר מהלכוה «פי׳ע עוד ועיין הללו הטור 'ע׳ד
ח נשאלו ואם געי לעולם  כך ובין כך בין אומר יושי ל׳ מריש ונראה בדיקה בעי לעולם אמת גג

א אפילו ה1 ולפי יושי כר' ופשק טהורים י שה ומרן בדיקה צריך אין חגרו ועל עליו לשאול גג ג׳ ג
ספק זה שאין דאע׳פ ביטלו אם אפילו בדיקה • צריפי שניהם מ׳ש על לתמוה יש אבל וז׳ל כהב
דכשאינו גדןל לכשאינו גדול שהככר בין לחלק ליה הוה מ'מ זה של בישותו ממן נכנס ודאי דשא גמור
תייוצא לחד וכתב . כו׳ ולקולא נדיכנן ספיקא חד הוי ביטלו זאם כולו אכלו אם ספק הוי גדול

חשיב כולו אכלו דשמא זה ספק והלכך חידוש הוי דמי מחצה על כמחצה קבוע כל דדין ועוד וז״ל
של אמד צבורין שני גגי שהרי הללו מרן דברי להלום יכולתי ולא .ע'כ חשיב לא הכא אגל ההס
חמן שקל אחד עכברים שני ואתו בדוק שאינו ואחד בדוק אחד גסים ושני מצס של ואחד חמן

ס דהוי משוס לבדוק א׳צ ביטל לא אם אפילו גדול הכבר אין דאם הפור כתב מצה שקל ואחד ס׳
 צבור גבי וכן חשיב כולו אכלו דשמא ספק ואפ׳ה הוא שקול שפק שהרי כלל חדושא ליכא והתם
 חשיב לאו אם לבית נכנס אס ידוע ואין הבית שלפני לחצר ונכנס ושקל עכבר ואתא חמן של אחד
ה : וצ״ע אכלו שמא כפק הנ ומשמע זה אחר לבזה אהה בבת בין הילק ולא הסס ז׳ל רבינו ו

הבדיקה מדין הטומאה דץ שנא מאי Yf ה׳ה והקשה לקולא דתלינן אחת בגת לישאל באו דאפילו
בכת לישאל כשבאו אמרו טמא מהם אחד יהיה שלא אפשר דאי משוס בשבילין דהתס וז׳ל ואירן
וכתב ה׳ה דברי הגיא בכ׳מ ז׳ל ומרן .עכ׳ל וצ׳ע ליה סגי בביטול כאן אגל טמאי! שהן אחת
 מדרבנן היינו דטמאים אחת בבת לישאל באו כי שכילין דשני דכיון טעמא היינו ולי וז׳ל

 על דבריהם העמידו דרבנן חמן בדיקת לגבי טהור ברה׳ר טומאה דספק נינהו טהורים ומדאורייתא
כ ה׳ה כיון שלזה ונראה .ע'כ תורה דין  זה אם כי ה׳ה בדברי אמר פירוש להלום יכולתי ולא ג׳

 אני הכי ובין הכי בין ומ'מ .מהו ידעתי ולא אחר חילוק ה״ה בדברי שהבין נראה מרן ומדברי
 דרבנן דגטומאה מדגריו ונראה דרבנן דהוי חמן בדיקת שכתב.דשאני ז׳ל מרן דברי פל סמיה
ס בפ׳ה דתנן הא טהורים שניהם כאחד לשאול באו אפילו מ טה  טהור ואחד טמא אחד ככרים שגי י

 אזלינן כאחד לישאל שבאו כל דרבנן בטומאה דאף הרי ׳טמאים כך ובין כך בין אומר ר״י '1כ
 . וצ׳ע בעיני עצומה היא זו וקושיא יע׳ש הטומאה אבות שאר בהלכות רגינו פסק וכן לחומרא

 זה דין בשורש המחבר הרב וטרי דשקיל מאי לך יתבאר הטומאה אבות שאר מהל' וגפי״ד (א׳ה
 ידעתי לא ז׳ל רבינו על שתמהו הקושיא ולעיקר .עיניך) ויתורו יע׳ש גדול מקצוע הוא כי באריכות

 כ׳ז) (דן» דכתובות פ׳ג בגמרא הוא ברור ז׳ל רבינו של שדינו הזאת החרדה כל אש חרדו למה
 והיכא הכהנות כל על מצלח אחת מחבואה יש אס יצחק ר׳ דאמר כרכום שכבשוה דעיר דההיא עלה

 ודאי התם השחא הכי ודחינן שבילין דשני לההיא לדמויי תלמודא בעי הוה אחת אלא מחוקת דאינה
 חולין אחת גבת אפילו ספק מחמת שאיסורו דבר דבל אלמא . דאיטמא יימר מי הכא טומאה אינא
 אימור לבית עכבר שנכנס ראינו ואפילו חמן ספק משום אלא חיובה אין זו דבריקה ה'נ להקל

 כרכום שכבשוה דעיר דומיא להקל תלינן וגכולה הס בדוקים בחזקת הבתים כל שכן וכיון אכלתיה
 הכ״מ מרן שדברי אמת הן . אחת אלא מחזקה שחינה אף אחת מחבואה דאיכא היכא להקל דתלינן

 לאותו או נכנס זו לבית ספק ם'ס דהוי מכוס א'נ וז׳ל שכתב שכתבנו למה מסכים השני בסירוצו
 וטעמא . ספיקא דספק לטעמא צריך היה שלא אלא . ע'כ לא או אכלתיה ספק זה לבית ואה׳ל בית

 מטיהרים אנו אם אחת גבת לישאל כשבאו כשקרא מיחזי כודאי בדבר דגשלמא משוס הוא דמילתא
 מהם אחת נטמאת שלא לרבנן לפו קיס דאמרי כשקרא מיהזי לא הפק משוס שהוא בדבר אבל שניהם

באו דאפילו דאורייתא אדינא גהני אוקמוה הכי ומשום מכם אחת בשום המן דליכא בתים גגי וכן

וכו׳ יס1בי שיני ולפניהם צנורין דשני ההיא השוו כגמרא ולהכי דרכגן ספק הוי הכי
 להאי אי ידעינו לא גכי לקמן וכן 'קבוע איסור כאן שאין מפני דרבנן דהרומה לההיא

 איסור כאן שאין מפני דהורייהא לטומאה לגמרי להשווסה רצו לא עייל להאי ואי עייל
 יזמ-ן דבדיקת דדינא לספיקא דענינא ספק בין חילוק דאיכא י״ל ראשונה ולקישיא . קבוע

 אי ספק משוס הוא זה ביח לבדוק מצריכין דכשהס ספק היא הכונה ספק על נעשית
 מחמרינן האי כי דענינא ספק בכל וג"כ דענינס ספק שהוא לא או ממן בו איכא
 אס ספק דהוי דבעיין התיקו ספק כמו דדינא ספיקא אלא בענינא ספק כשאין אבל
הבדיקה דנעשית דענינא לספיקא דמי דלא לקולא אזלינן דבהא ודאי לאו או כך הדין

:מחמתו מתחלה
א ע כאן שאין ' ט  דקכוע שכוש זה שס וכתוב ההבנה קשה קצת השגה כאן יש .ק

 והולין בדיקה לענין ביאה כספק ליה דהוה לקולא שהולין אלא הוא ודאי י
זה חולין אמרו דלא אומרים ויש דסומאה דומיא ביטול לענין אף לומר ויש בזה זה

בזה
למלך משנה

 על 0?!חולקי על תמיה שאני עד זה דץ נעיני' נראה פשוע כך וכל . עהורים שניהם כאהס לישאל
 גני דהכא מינה דמוכח דכתונות נסוגיא השגיחו לא איך הטומאה לדין הנדיקה דין ומשויס רנינו

ס. בדוקים בחזקת כולם אחת בבת אפילו בדיקה  צריך דלהחמיר התם דשאני לחלק אפשר ומיהו ה
 גבי הכא אבל מהן אחת נטמאת שלא ואמרינן לקולא תלינן הכי משוס מעשה שם שהיה לומר

 והדבר דלא^דמי אפשר אכלוהו העכברים דאימור מעשה שם שהיה לומר צריך להקל דאדרבה בדיקה
אה : תלמוד אצלי צריך ר הנ  אכלתיה למימי דליכא גדול דהככר מיירי דהכא להו דהבירא אצלי ו
 דליכא גדול כי׳כ שהככר מיירי שמעתין דכולה היינו ד׳׳ה ט') (דף דפסחיס בפ׳׳ק התום׳ וכ״כ

 ליה ניחא לא ז״ל ורבינו . שבילין לשני לה ומדמינן דרבנן ודאי הוי פכן וכיון . אכלתיה למימי
 יודה רביגו אפילו ביטל דבלא ונראה ואכלוהו. שם נמצאו עכברים אימור גדול שהככר דאפילו בזה

 בביטל אלא פליגי ולא ולחומרא הוא דאורייתא ספיקא דהא בדיקה דבעי זה אחר בזה באו דאפילי
 דאף דומיא'־דשני.שבילין בדיקה בעי וסיעתו ולהטור בדיקה בעי לא ז״ל דלרבינו אחת בבת ובאו
. רל וכףפירש״י בדיקה לענין ה׳׳נ לחומרא אזנינן אחת בבת להקל ברה״ר טומאה דספק ע״ג
 לבדוק צריך נכנס לא ספק נכנס דספק י״ב בדין פסק שהרי רבינו בדברי טובא לעיוני איכא אך

 דכל במלתא אלא להקל דתולין אמרינן לא דע״כ זה אחר בזה אפילו להחמיר לו היה זה ולפי
ומקלינן אחת בבת מחמרינן לאלו אלו סותרים כשהם ולפיכך להקל בו תולין היו עצמו בפני וצד צד

חולין שיהיו שמענו לא מעולם להחמיר ראוי עצמו בפני וצד צד שכל בדבר אבל זה אחר בזה
 דל והראב״ד . טמאים שניהם זה אחר בזה אף דכ׳׳ע אליבא ברהי׳י שבילין שהד להקל בו

 אף ויי׳ל . בזה זה ותולין בדיקה לענין ביאה כספק ליה דהוה לקולא שתולין וז״ל בהשגות כתב
 לענין וכן טהרות לאוכלי אלא לטומאה בזה זה תולין אמרו דלא וי׳׳א דטומאה דומיא ביטול לענין

 דומיא ביטול לענין אף י״ל משנה לחש הרב זה על וכתב . ע״כ לחומרא אזלינן לביטול אבל בדיקה
כך בין1 כך בין יוסי ר' בדברי גורס שהוא אולי או ר׳י לדברי טהורים הס דהתס דטומאה
כותיה ופסק טהורים יוסי בר' דגריס או כר״י אתי נמי כי דהא לזה צורך ואין . ע״כ טהורים

 הראב״ד דברי לאוקומי איכא וא׳׳כ דטמא מודו כ״ע אחת בבת דהא מטהרי מלתא בכל לאו הא
 דהיכי הללו הראב״ד בדברי לאהמוהי איכא אך .יוסי כר' ופסק וכגירסתנו זא״ז לישאל בבאו
 זה תולין הכי משוס טהור דהפיקו וקי״ל בר״ה טומאה דהוי משוס שאני'התם מטומאה ביטול יליף

: וצ״ע בזה זה דתולין מנ״ל לחומרא דהו״ל ביטול גבי אבל בזה
סי' הטור וכתב ורשב״ג. דרבי פלוגתא ואשכח ובדק על בגמרא שם . ככר ומצא שבדק או שם

 יותר לבדוק צריך אין ולא'מצא הבית כל ובדק אחריו ונכנס לבית הככר שהכניס ראה הל׳׳ט
 שזהו להקל תלינן ביטל אס ומצא מהבית קצת בדק ואס לבדוק צריך אין ביטל לא אס ואפילו

. ע״כ הבית כל בדיקת לגמור צריך ביטל לא ואס עוד לבדוק צריך ואין שהכניס  המאור ובעל .
 שכתוב בספרים נפל שטעות אלא הראב״ד דעת שהוא נראה וכן בעינן לא ביטול דאפילו כרבי פסק

דאפילו■ דברים גבי שהרי גמליאל בן שמעון דרבי עליה דפליג כרבי וצ״ל דרבי עליה דפליג נרשב״ג
דפסק משוס דטעמ-א ה״ה ממ״ש אך דעתו ביאר לא דל ורבינו לה מייתי לקולא אזלינן בדאורייתא

:ביטל לא אפילו משמע כרבי
ב ח י י ג  כרבנן רבינו ופסק ורבנן דרשב״ג פלוגתא .כו' אחרת בזוית ומצאו זו בזוית החמן ה

 דל הטור וכתב החמירו זה דבספק משוס לבדוק צריך ביטל דאפילו מדבריו ונראה
 פסק וסראב״ד . המאיר בעל וכ״כ ע״כ לבדוק צריך ביטל לא אס אחרת בזוית ומצא זו בזוית הניח

 דאשילו לבדוק דוקא לאו כרשב״ג לבדוק ח״צ זו בזוית הניח ומ״ש ביטל לא אפילו ולדידיה כרשב״ג
 צ״ל כרבנן שפסק המאור בעל דלסברת ודע .מזו שלמעלה בהשגה בדבריו וכמבואר בעי לא ביטול

 הכי תימא לא דאי .כונס מצא לא שמא בדיקה וצריך הניח ככרות כמה יודע שאינו כגון דמיירי
̂יבי וא״כ בעי לא ביטול ואפילו שנמצא ככר זהו שאבד ככר דאמר כרבי פסק איהו דהא תיקשי  ה

וכן כדכתיבנא ודאי אלא שנמצא זהו שאבד ככר אימא באחרת ומציא זו בזוית בהניח כחכמים פסק
כתנז

עת מגדל
 היינו פכגר ואתא פירש שאמר אחי בגמרא שנקגטו השאלוח אלו בכל שנשתבש ושלום חס אומר ואני

 לי דמה קבוע אינו הני בכל וכן קנוע שאינו לפי פי' היוכ אחר הלך בנמצא טד כו׳ סיפא
 כל לדמותן ־והוצרכו קבוט גטנץ דמו להא כולהו הלכך טכנר נפי נמצא לי מה טכו׳ס ביד נמצא
 רבותינו מדפת כדכתיבנא מקמייתא לגד בפנינו נטל שלא כגון כולהו ומיירי לה דדמי למאי יאתר, אחת

ל1 התוס׳ בטלי רבותינו לדעת והסכיס ו״ל  לא אמאי קבוט גדין לה דדאץ הראשון טל שהקשו '
נילד דקמייתא ז׳ל ותירצו, עכו׳ס ביד נמצא לי מה עכבר גיד נמצא לי מה •זא וני בצמנא לה דיינינן

 כיון ולכך נכון דעת והוא כוה ותירן כן לו שהוקשה !'ל ר'מ דעת והוא לא שארא וכל נפנינו הספק
 וגס קנוט דין נתר אילו כל סידר ולא קיימא כדקיימא וקמייתא נמצא אחר לסדרן התלמוד מסדי

 היאב׳ד יכינו דברי שאר על אבל .כד׳ן קבוע ושאינו קבוע אחריהן ויסדר אלו לסדר הקדים לא
ח : לגנוח אלא לסתור ההגו-ר ב!ה באתי לא שאני לפי להשיב, אין ז׳ל  עי ובו׳ וו גווית החמן הני

:י׳) דפסחיס(דף פ׳ק . קורה גשמי
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 .וכו׳ הלוח פשע שהניס או :להקל כרשכ״ג פוסקין ויש ומושב משכש מנימאי מהלכות •י״ב
 וצריך כרכנן וקיי״ל וכו׳ מנה הניח דחנן ורבנן דרבי פלוגחא פשר ומצא השע הניח י׳) (דף

ה ק די  בספרי האמיתית המסמא היא כך • וכו׳ מצה ואחד חמן צבורין פשעה שהיו או :ב
 וכו׳ מהן ככר ופירש ממן ואחד מצה השעה בהן וכהוב ספרים במקצה שבוס ויש ,רבינו

 גבי בגמ׳ אמרו שבפירוש הסעות מבואר וזה
 עכבר ואפא פירש חמז ואחד מצה צבורין השעה

 ודאי אלא הרוב אמר הלך ובנמצא היינו
 הוצרך ולא רבינו דברי הן ממן ברוב כאן

 כבר קבוע שאץ שכל לפי מצה רוב דין לכתוב
 :ברור וזה בדיקה צריך שאינו רבינו ביאר

 י׳) (דף שס .וכו׳ ממן ונסל עכבר שבא או
 דהנן בקעה היינו על לא ספק על ספק

 זהו בדיקה וצריך דמפמאין כמכמים וקיי״ל וכו׳
 ויש האמרוניס מן וקצה והגאונים רבינו דעת

 דאין מודו רבנן אפילו ממן דגבי שפירש מי
 .העימור דעת וזה ז״ל פירש״י וכן בדיקה צריך

 למעלה נתבאר שכבר רבינו לדעת לי וקשה
 ידוע שאין אלא אחד בבית נכנס ודאי שאם
 מהם אחד אין נכנס בתים משני בית זה באי

 ידוע בשאין שכן שכל נראה א״כ בדיקה צריך
 לי ויש .בדיקה צריך יהא שלא כלל נכנס אם

 שם נכנס שלא בית חד אינא ודאי דהתה להרן
 ובאמר בו נכנס שלא זהו תלינן מד כל הלכך

 בדיקה להצריך יכול אתה ואי שנכנס הוא
 בו נכנס לא דודאי מד דאיכא כיון לשניהם

 שבדיקת ומפני הוא אחד בבית הספק הכא אבל
 למומרא זה ספק דנו הספק על חמלתה תמן

:כנ״ל למעלה שכתבתי כמו
ג ם י נ כ  בעיא .וכו׳ בפיו וככר לבית עכבר נ

 פוסק ורבינו לומר תמצא באם שם
ה :כאת״ל כו׳. שמור הראשון הי ס לומר: תמצא ואס שם ו כנ ס בפיו. וככר עכבר נ  זה ג
ת נאת״ל: בעיא א צי  ל^לא רבינו ופסק איפשיסא דלא בעיא זו וכו׳ ועכבר המולדה י
ש : דבריהם של חיקו כל כדרך ח ופסק איפשיסא דלא בעיא שם .וכו׳ למור שנכנס נ

:לקולא ג״כ רבינו

 ומצא [נ] חלות תשע שהניח או אחר בזוית ומצאו זו
 נכנס וספק החמץ ונטל [ם] עכבר שבא או . עשר
 : לבדוק צריך אלו בכל . נכנס לא או זה לבית

 משם עכבר ויצא בפיו וככר לבית עכבר יינכנם ע
 האחרון הוא שנכנס הראשון הוא אומרים בפיו וככר
 שנכנס הראשון היה . לבדוק צריך ואינו שיצא
ק. צריך לבן [ע] שיצא וזה שחור  עכבר נכנס לבדו
 צריך בפיה [ה] וככר חולדה משם ויצאתה בפיו וככר

 אינו בפיה וככר ועכבר חולדה משם יצאת .לבדוק
 .העכבר בפי שהיה הוא הככר שזה לבדוק צריך
 חבר להביא חייב ]5[ אין בפיו ופת לחור שנכנס נחש

 אותו מחייבין קורה בשמי חמץ ^כזית יד י להוציאו
 היאב׳יי השנת שפעמים לד.ורידו סולם להביא

ה. ]יפיל1[י ר קו מי ש  חמץ *היה מ
כאה׳ל שיסחושכהב לפי ז׳ל להעלותו אותו מחייבין אין בבור

צריךסונם זה אף גגמ׳ השנויס '
אני גדולה טעות [ומ״מ להעלותו ^

י ג = ״ל״ יייי » סולם 5א׳ שאמר נדבייו רואה = ״
 היא וטעוסגדולה ליה מנעיא קא דיגאלנהחלה נעיניו נדמה ודיו נלגו מבטלו אלא להפלותו]

: עכ׳ל שאלתו היא וזו מצא איסורו ולאתר וניטל כשבדק אלא בבורות מטמין דהיינו זו

 שדין שאומר עליו ותמהני ברור שזה וכתב בדיקה צריך שאינו רבינו ביאר כבר קבוע שאין
 ט׳:} (דף שבגמ׳ רואה ואני לכותבו הוצרך חמן רוב ודין לכתבו הוצרך לא מצה רוב

 ־פשוט חמן רוב שדין כן גוזר שהשכל ועוד ממן רוב דין כתבו, ולא מצה רוב דין כתבו
כממצה קבוע דכל משוס לבדוק דצריך אמרינן מצה רוב דהוי היכא ומה דהשהא הוא

 אבל ממן רוב דהוי היכא כ״ש דמי ממצה על
 קבוע דהוה דאע״ג אפמועינן טובא מצה רוב דין

 דיינינן ולא הספק נולד קבועו במקום דשלא כיון
 שכתבתי שהנוסמאות ספק אין ולכך בקבוע ליה

:המדוייקוח הס
ג ם י נ כ  כפי .וכו׳ בפיו וככר לבית עכבר נ

 בידינו הנמצאים רבינו ספרי נוסחת
 ויצאתה בפיו וככר עכבר נכנס בהס שכתוב

 שזה לבדוק צריך אינו בפיה וככר מולדה משם
 לומר י לנו יש העכבר בפי שהיה הוא הככר

 עכבר רבא בעי כך אצלו הימה הגמרא שנוסחת
וכו׳ בפיו וככר יוצא ועכבר בפיו וככר נכנס

 נכנס לבן עכבר דנפק היינו דעל היינו ואס״ל
וכו׳ בפיו וככר יוצא שחור ועכבר בפיו וככר

 נכנס עכבר מהדדי שקלי לא עכברים ואס״ל
 תיקו מהו בפיה וככר יוצאת ומולדה בפיו וככר
ס בגמרא שלנו לגירסאות דאילו  זיז בבעיא ג
 בפיה עכבר שקלתיה דמעכבר את״ל אסרו
 ומולדה בפיו וככר נכנס עכבר משתכח הוה

.תיקו מהו חולדה בפי ועכבר וככר יוצאה
 שבאו רבינו ספרי שנוסמת נראה ה״ה ומלשון

 מצאתי וכן שלנו לגירסאוה מסכמת היתה לידו
 וככר עכבר נכנס בך כחוב מדוייקק בנוסמא

 צריך בפיה וככר תולדה משם ויצאת בפיו
 ויצאת *(בפיו וככר ועכבר חולדה יצאת לבדוק
 יצאס לבדוק צריך בפיה וככר מולדה משם

 .עכ״ל העכבר בפי שהיה הוא הככר שזה לבדוק צריך אינו בפיה וככר) ועכבר מולדה
דמממת משתכח הוה עכבר בפי ככר איתא דאם לסיסר וליכא מנוס רבינו גירסת וכן

:נפל ביעחותיה
היה .הדפוס וסטות יתיר *המוסגר

אין בבור ממן היה :לומר המצא באם שם בעיא .וכו׳ קורה בשמי ממן כזית ■ייד
 פירושי בקצת מצאתי וכן ולקולא היא איפשיטא דלא בעיא אלא כך גירסהו היה לא שרבינו ונראה .לומר תמצא אם שם יש ספרינו גירסת ולפי שם בעיא . וכו׳ ממייבין

להעלותו סולם צריך אינו שאסר בדבריו רואה אני גדולה מעות ומ״מ וכו׳ צריך זה אף בגמרא השנויים כאח״ל שיטתו,שכתב לפי כתוב ובהשגות .את״ל בה גרסי דלא ז״ל רש״י אלא
משנח לחם

 הדבר מעם דאין כך הוא דפירושא ונ״ל וכו׳. בדיקה לענין וכן טהרות לאוכלי אלא בזה
 בתים ושני חמן של אחד כצבור הא חשבינן בדיקה דלענין אלא קבוע כאן דאין משוס

 שבכל בזה זה וחולין בדיקה לענין ביאה כספק וז״א על לא ספק על כספק וכו׳ בדוקים
 לענין י״ל כתב עוד באמרת. שסוכן אלא כאן על לא ונאמר במברתה האיסור חולין בית

עי דלא לומר צד יש דודאי לספק יש ביטול ולענין כלומר וכו׳ ביטול דומיא ניטול ג

 ובין כך בין יוסי ר׳ בדברי גורס שהוא אולי או ר״י לדברי מהורים הם דהתם דטומאה
עי דלא ודאי זה לפי וא״ג טהורים כך  ביטול דגבי אומרים ויש דטומאה דומיא ביטול ג

 קאמר ולהכי מדרבנן טהרות אוכלי לעני! היינו טהורים אמרינן מי ועסה לחומרא אזליק
:ההשגה פירוש נ״ל זה .טומאה גבי טהורים

 משמע לבדוק צייך ונתב מיסתם . עשר ומצא חלות תשט שמית או יבינו ומ״ש :התוס׳ כתבו
 הניח וז׳ל הטור וכ'כ . היאב׳ד דעת וכן מרן שדקדק וכמו לבדוק צריו ביטל דאפילו ליה דסכירא

 לבדוק צריך תשע ומצא עשר הניח אם וכן התשע כל אחי לבדוק צריך עשר ומנא ככרות תשע
 מנה אמרינן אי אפילו ניטל בלא מיייי דאי משוס וטעמו .ע'כ ניטל אס ואפילו העשר כל אחר
 לומר ודוחק .השדה כל הבדק דאמי כרשנ״ב קי׳ל דהא הבית כל לנדוק צריך מוטל ומנה מונח
 ומיירי אתי נרשנ״ג אף אלא דוקא דרבי אליגא סיפא האי תשע ומצא עשי הניח דאמיינן דמאי

 .דכותיה הוי עשי ומצא חשע דהניח נמי קמייתא דחלוקה ומינה .הפק לינא כאלו דהוי משום נשניטל
 דהאי דס׳ל משוס וטעמו לקולא אזליגן ביטל אם אבל ניטל כשלא דוקא אך כרבנן פסק המאור ובעל

:קמן ריעותא דאיכא הכא דשאני אלא כרבי אתיא סוגיא
י לבית מכבר נכנס יג כנ  הוא שנכנס הראשון הוא אומרים בפיו וככר משס ענבר ויצא בפיר ו

 בפיו וככר נכנס' עכנר ואם וז׳ל כתכ ז׳ל הטור הנה .לכדוק ציין ואינו שיצא האחיון
 הוי ניטל ואם דאורייתא ספיקא דהוי ולבדוק לחזור צריך ניטל לא אס כו׳ בפיו וככר יוצא ועכבר
 ספק והא בדיקה ציין למה ביטל לא אם אפילו וא׳ת . ע'כ לבדוק ציין ואין דרבנן ספיקא
 אכלתיה אימור דלא ואת׳ל שיצא זה הוא העכבר בפי שנכנס הנכר זה ספק הוא ספיקא

 יאפשר גדול אינו הככר אס נעל לא דאפילו דחמרינן חמן של ואחד מצה של צבויץ תשעה בדין דהא
ץ הנא הילק ומדלא ספיקא ספק דאיכא משום לבדוק ציין אץ שיאכלנו  משמע קטן לככר גדול נכר נ

 גני ודוקא גרוע ספק הוי אנלתיה דאימור ספק דהאי וי׳ל . לבדוק צריך ניטל לא אם גונא דנכל
 דחמן לספק סניף למשותו זה ספק מהני מעולם דחמן איסורא איתחזק דלא מצה של צבורין תשעה

 חמן של אחד צבורין בשני וכן ביטל לא אס אפילו לבדוק צריך ואץ ספיקא ספק והוי מצה או
 ספק האי מהני וכו׳ מכביים שני ואתו בדוק שאינו ואחד בדוק אהד בתים ושני מצה של ואחד

ס להיות אכלתיה דאימוי  הבא אבל . נכנס מצה דאימר לבדוק בנית איסורא איתחוק דלא מאחר ס׳
ס להיות אכלהיה דאימור ספק מהני לא זה לבית נכנס חמן דט'כ איסורא דאיתהזק  מרן וכ׳כ ס׳

 קצת כדק דאס הטור נמ׳ש לומר ציין וכן . נדוקיס גתים ושני המן של אחד צבור גני הכ׳י
ס אינא נמי והתם הבית כל בדיקת לגמור צריך ניטל לא אס ומצא מהבית הוא שמצא זה אם ספק ס׳

מיימוניות הגהות
תנן ברבנן [נ] ח ד ח הני ם ומצא מנ שר חולין מאתי ה מעורבים שני ומע  רבי דברי בזד. ז

ל וחכ״א תר חולין הכ מו א דאם ו ת א דאיהו אי ה לדידיר. הו ה שקיל הו  היינו [ס] :ע״ב ,לי
ה , ע ק ם ובו׳ ב ם וכחכמי טמאי א עכברי באת״ל [ע] ;ע״ב ,אליעזר בר׳ ודלא דמ  שקלי ל

ה היא דד.יא איתא אם את׳׳ל [פ] ::אהדדי קו קאי [צ] :ע׳׳ב ,שקלה הוי לדידי תי  :ע״ב ,ב
ץ באת״ר [ק] מנ ל ו פ דרבנן חמץ דבדיקת דספיקא לראבי״ה ול״ג ראב״ן פסק וכן דנ

א ל קו ל

למלך משנה
כיפת

 ספק מסני דלא איסורא דאתחזק היכא דפאני דאי1 אלא . אכלתיס אימור דלא ואת״ל שנאכד אותו
 דאיכא התם דשאני מרן כתג כבר באכילה תלינן אשכח ולא ובדק על דגגי ואע״ג אכלתיה דאימור

 משוס לאו לבדוק וא״צ דרבנן ספיקא הוה בישל דאס והא :מצא ולא בדק שהרי מוכיחות ידים
 ודאי דאיכא היכא כל בדרבנן אפילו מהני לא זה דספק לעיל כתיבנא דהא אכלתיה דאימור ספק

מן.  שנכנס אותו הוא העכבר בפי שיצא זה ככר דאמרינן משוס היינו לקולא דאזלינן עעמא אלא ח
 דלא אלא ספק מיקרי דלא משום לאו ספק האי חשיב דלא לעיל כתבנו ספיקא ספק דלגבי ואע״ג
 ,מיקרי דספק אה׳׳נ אבל מצה או דחמן ספק כמו כספק דאכילה לספק לאחשוביה עובא חשיבא

 בתים ושני חמן של אחד צבור וכן . לקולא אזלינן ספיקא חד אלא בעינן דלא בדרבנן זה ולפי
 מהבית קצת בדק אס וכן .ביטל אס בדיקה צריך מהם אחד שום אין זא׳׳ז לשאול גאו אם בדוקים

 מיקרי ספק עצמו לגבי מ״מ ספיקא ספק לגכי ספק חשיבא דלא דאע״ג להקל תלינן ביעל אם ומצא
 אפילו מהגי לא לחודיה דאכילה בספק לעולם אבל .להקל תלינן ספק חד אלא בעינן דלא ובדרבנן
 אפילו בדיקה צריכים שניהם חבירו ועל עליו לשאול האחד בא שאם הטור כתב הכי ומשוס בדרבנן

 אפילו זה ספק מהני לא איסורא דאיתחזק וכיון דאכילה ספק אלא ליכא דהשתא משום בעלו אס
 לחומרא ובאמצעיות לקולא ובאחרונה בראשונה הבעיות גאלו פשק ז״ל ורגינו . וכדכתיבנא בדרבנן

 רבינו של דעעמו קמייתא בחלוקה לומר דאצעריך והא .כאת״ל דפוסק משוס דהעעס ה׳׳ה כתג וכבר
 משוס היינו שנמצא זהו שאבד זה דאמר כרבי דשבר משום קאמר ולא כאת״ל דפשק משום הוא

 התוס' וכמ״ש שיצא אחר וזהו בבית נשארה הראשונה דמסתמא לרבי אפילו למיחש איכא דהכא
ולענין לחומרא נקעינן ביעול דלענין כהעור פסק המאור ובעל .כאת״ל דפסק לומר איצעריך הכי ומשוס

: לקולא נקעינן בדיקה
T היה קורה משמי יפול שפעמים להורידו סולם להביא אותו מחייבים קורה בשמי חמן כזית 

 שם בגמרא בעיות .ודיו בלבו מבטלו אלא להעלותו אותו מחייבין אין בגור חמן
 להורידו סולם צריו אס הקורה על למעלה ככר מיבעיא ותו וז׳׳ל תל״ח סי׳ הטור וכתב .בפ׳ק
 כו' איפשיטו ולא להוציאו חבר צריך אס נחש בפי הוא ואם להעלותו סולם צריך אס בבור הוא ואם
שאל״ס צריך דודאי לאו אם להוציאו צריך אס בעי לכתחילה לאו בעיץ דהנך כתב הראב״ד אבל

הו״ל

עוז מגדל
ה ב ; דפסחים ס׳ק .ודיו עד ככור חמן הי ת  השנויים נאת׳ל שכתב שיטתו לפי ז׳ל הראב׳ד כ

אני :וכו׳ בגמרא מ כוונת כי ז׳ל הראכ׳ד דעת אומר ו  שנאמרו ואת׳ל כל לנןיים ז׳ל ר׳
 חוששין דאין מתני׳ גמרא דפשחים פ׳ק התלמוד סדר צנל ומסדר! כותבן היה כן ואילו השאלות באותן
 אוקמינן דהא לו מצאתי בזה וגס וראיה טעם ודבר דבר כל על לו יש ודאי אלא חולדס גררה שמא
שישכח כלומר למיכל ואמי עילוה דדעמיה יפיפיה גלוסקא ימצא שמא דנדיקה טעמא סירקא בהאי

האיסור
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ה זית חצי היה •טז ני  נקורוס או נפתלים דנוקים זיתים החצאי ואלו הואיל .ונו׳ נ
דיו. מפסלונלגו אלא לנער סייג אינו בקרקעות או  נפסקיו הרא״ש מ!כ ו

ם דוקא ולאו עוברין ואלו סרק קס, דמילתא אורסא אלא דבקי  שאם נקס דדוקא ול״נ נ
ה נקב בו דלסתום דומיא שהוא הכתלים בגומות דבוקים אינם נ ד ע  דאפילו אמריק הא ד
וכן רבינו פסק לפי לבער חייב מכזית פחוס

ל כתב וכן ז״ל ה״ה פירש מ/ ר  ה
 עד אם בי״ד לחבירו ביס המשכיר *ח

.וכו׳ מפסח לו מסר שלא
 דהב״ע המוס׳ ופי׳ ד׳) (דף בפ״ק גרייתא
 בידו שיש ומי החזיק ולא המפתח לו שמסר
 בידו שאין דאותו לבדוק חייב י״ד כשמל מפתח
 שכתב רש״י כפי׳ ודלא ויבדוק יכנס איך מפתח

 במרובה אמרינן דהא קונה המפתח דמסירס
 בשנור בכסף נקנית שקרקע כשם ע״ט) (ב״ק

 ולא וכו׳ נקנה קרקע שכירות כך ובחזקה
 לך דאמר במאן אלא המפתח מסירס מהני
 עסקינן החזיק דבכבר פירש והר״ן .וקנה הזק

 מוסל עליו משכיר ביד שמפתח כל ואעפ״כ
לבמק

ת ליה מבעיא קא לכמחלה דרבא בעיניו נדמה ודיו בלבו מבטלו אלא  היא גמלה קעו
 ואני .עכ״ל שאלתו היא וזו מצא איסורו ולאחר ,וביטל בשבדק אלא בבורות מטמין דהיינו זו

 ולבטלו בבור ככר להטמין רשאי שיהא נתכוין לא ובודאי רביט בדברי טעות שאין אומר
הוא אסור מ״מ פ״ג כמבואר איסורו זמן קודם שבטלו כל עליו עובר שאינו שזה.אע״פ

 בככר הם רביט ודברי לכחחצה בטר להטמין
 שהצריכו בדיקה ובשעת לבור מאליו המפל

 לבטל הוא צריך אלא שם לירד א״צ חכמים
 כחמץ ממש זה והרי התורה מן שהוא הביטול

 וצריך כמבוער הוא שהרי מפולת עליו שנפל
 חמץ ליקח רשאי שאינו ואע״פ בלבו לבטלו

 נפל בדיקה שקודם כיון מפולס עליו ולהפיל
^ כאן הדין וכן בביטול די מאליו עליו  פירשו ו

 בדברי רואה אני גדול ותימה ז״ל המפרשים
 איסורו לאחר כשמצאו מפרש שהוא ז״ל הר״א
 הבעיות כל והרי לזה הזקיקו ומי ביטל וכבר

 בדיקה לעני; כולן בזה בי.יוצא שם הנזכרות
 שאינו בזה בכיוצא בגמרא יש דינין וכמה הם

 לאחד ראיתי ולא לבטל זקוק אבל לבער זקוק
: עיקר רנינו ודברי כמותו שפירש המפרשים מן

ו ת ט פ י  ביארתי כבר .וכו׳ שיחדה שאור כ
ק :פ״א זה דין צ  שבסדקי ב

מ״ה) (דף עוברין אלו פרק . וכו׳ עריבה
 במקום כזית יש אם ערבה שבסדקי בצק משנה
 במיעוטו בסל מכן פחות ביעור צריך אמד

 שאנו לא שמואל אמר בהרא בלישנא ובגמרא
 העשוי במקום אלא במיעוטו בסל מכן דפחות

 חייב לחזק עשוי שאינו במקום אבל לחזק
 לחזק העשוי במקום אפילו דכזית מכלל לבער
 רבינו וכדעת לבד בהל׳ נכתב וזה לבער חייב

 פpבמ לשלא לישה מקום בין מחלקים גאונים ויש
להחמיר; עיקר וההלכות רביט ודעת לישה

 אמר מ״ה) שם(דף וכו׳. זיתים מצאי שני בו היו
בצק של וחוט זיתים חצאי שני שמואל

.ע״כ הדדי גבי ונפלי להו דכניש זמנין לא בבית אבל בעריבה אלא אמרן לא עולא אמר לבער חייב אינו לאו ואם לבער חייב עמו ניסלין החוט ינטל שאילו כל רואין ביניהם
:לבער חייב בגומות מחבק אפילו ולבית לבער חייב לבד זית מצי שאפילו נתבאר כבר כן לא שאס היא נקב בו לסתום או לחזק העשוי מקום בעריבה ופי׳

ז ה ט י . זית מצי ה כו׳  ופירר לקולא אלו בעיות בכל רבינו ופוסק תיקו. מהו מזה לפנים זה בתים בני מהו ואכסדרה בית מהו ועליה כיס במערבא בעו עולא אמר שם ו
:הוא ברור ודבר לבער חייב הכי לאו הא בקורות או בכוהליס בדבוקיס דוקא רבינו

'T ר כי ש מ  אמר מאי לשיוליה להאיך דליתיה מינה נפקא למאי בדוק חזקתו אין או בדוק חזקתו בי״ד לחברו בית המשכיר מרנב״י מיניה בעו בעיא ד׳) (דף פ״ק .וכו׳ בית ה
 אימא לעולם ואסיקנא בה וטרינן ושקלינן בדוק דחזקתו משוס לאו מעמא מאי קטנים ואפילו עבדים ואפילו נשים ואפילו ממן ביעור על נאמנים הכנ תניתוה להו

דעה בו שיש קטן שיהיה והוא רבינו וכתב .קמ״ל נהימנינהו לא דתימא מהו בדיקניה וקטנים ועבדים נשים פי׳ הני וקאמרי בדיק בדלא לן דמיחזק והב״ע בדוק דחזקתו לך
אמרו: קטן בכל שלא הוא ברור ודבר

ח ר י כי ש מ ומבואר מכירה מהלכות פ״א כמבואר נקנה שהקרקע כדרך נקנה קרקע דשכירות בשכירות קונה אינו מפתח מסירת ופי׳ ,שם כלשונה ברייתא .וכו׳ למבירו בית ה
שהגיע כיון לבדוק מוטל עליו משכיר ביד שמפתח כל כן ואע״פ בחזקה או בשטר או בכסף נקנה שכבר בשכירות הכא אלא קונה מפתח מסירת שאין שם

ר :הוא ונכון ז״ל פירשו כך משכיר של בידו שהמפתח מפני בו ליכנס מעוכב והשוכר בידו ומפתח בדיקה שעת כי ש מ  בחזקה לחבירו בית המשכיר להו אבעיא ד׳:) (דף שם .וכו׳ בית ה
א יהבי דלא באסרא מבעיא לא אביי דאמר ח״ש לא או טעות מקח הוי מי בדוק שאינו ומצאו בדוק  באתרא אפילו אלא בנפשיה מצוה לקיומי לאיניש ליה דנימא ובדקי אני
 כיון מיניה דאפסיד מאי ליה לשלומי בעי דודאי להו דפשיטא ז״ל הרמב״ן בשם כסב ז״ל והרא״ה .בממוניה בין בגופיה בין מצוה לקיומי לאיניש ליה דניחא ובדקי אגרא דיהבי
בממוניה ואפילו בנפשיה מצוה לקיומי לאיניש ליה דניחא דלא אביי ופשט טעות מקח כדין ליבסיל לשלומי הו* בעי דאפילו טעות מקח הוי אי לן איבעיא אבל בהדיה דאסני

דבריהם: ע״כ מעמא להאי אמרינן לא הכי לאו הא מיניה לאשתלומי אתי סוף דסוף כיון
המפרש

ו :ודיו בלבו מבטלו אלא  שיחדה שאור ביפת“ ט
 ומותר בטלה זו הרי בטיט פניה טח [י] אם לישיבה
 במקום בזית יש אם העריבה ״ שבסדקי •=בצק .לקיימה

 לחזק עשוי [ש] היה אם לאו ואם .לבער חייב אחד
 במיעוטו בטל נקב בו לסתום .או העריבה שברי בו

ח] ואם  זיתים חצאי שני בו יהיו .לבער חייב לאו [
 שאילו בל רואין ביניהם בצק של וחוט מקומות בשני
 צריך אינו לאו ואם לבער חייב עמו ניטלין החוט ינטל

ז * לבער  בבית אבל בעריבה אמורים דברים במה ט
 לבער חייב עמו ניטלין אין החוט ינטל שאם פי על אף

 וחצי בבית זית חצי היה .אותן מקבץ שפעמים מפני
 בבית זית וחצי זה בבית זית חצי .באבסדרה זית וחצי בבית זית חצי [א]בעליה. זית

 אינו בקרקעות או בקורות או בבתלים דבוקין זיתים החצאי ואלו הואיל .ממנו שלפנים
 בחזקת זה הרי עשר בארבעה סתם בית יהמשביר ץ :ודיו בלבו מבטל אלא לבער חייב
 אנו קטן או אשה ואמרו בדק שלא המשביר זה הוחזק ואם . לבדוק צריך ואינו בדוק

 ואפילו לבדיקה בשרין והבל . חמץ ביעור על נאמנים שהבל נאמנין אלו הרי בדקנוהו
ח ♦ לבדוק דעת בו שיהיה קטן שיהיה והוא וקטנים ועבדים נשים  אם לחבירו בית המשביר י

 חל המפתח משמסר ואם .לבדוק המשביר על עשר ארבעה חל המפתח לו מסר שלא עד
 בדוק שאינו ונמצא בדוק שהוא בחזקת בית המשביר .לבדוק השובר על עשר ארבעה

הוא מצוה [כ] שהרי בשבר שבודקים במקום ואפילו . טעות מקח ואינו לבדוק השובר על
עושה :ה(ז פי' טור ד :שם טור ג :לט עשין סמ׳ג שם טור נ :סמב םי׳ טור א

ה שנ ך׳ מ ל מ ל
 וז״ל הנ״י מרן זה ט( וכהנ . מצא איסורו ולאחר מיידי וביטל כשבדק אלא בבורות כמטמין הו״ל

 א״כ בתיקו הבעיות,עלו אלו שכל שסובר מפני ז״ל ורבינו בבור חמן על אלא כן כתב לא הראב״ד
 אלא בלכתחלה בעי דלא בבור חמן גבי כתב שהראב׳׳ד ומאחר . כולם יתפרשו מהם אחד שנפרש בענין

 הבור ה״ה אבל וביטל בבדק אלא לכתחלה הוו לא גמי בעיין הנך דכל סובר הוא א״כ וניטל כשבדק
 דפשיטא בזה מרן דברי כונת ידעתי ולא .ע״כ בלבד בבור דחמן בזו אלא הראב״ד חילק שלא

 בפי ככר ה״נ מצאו איסורו לאחר ובטלו בבדק מיירי בבור ככר דבעיית היכי כי הראב״ד דלדעת
 איסורו זמן קודם שמצאו דכל הוא דהראב״ד טעמו שהרי בכה״ג מיירי קורה בשמי וככר נחש

 בבור מטמין הו״ל מוציאו אינו ואם בו יודע איסורו שחל שבשעה כיון להוציאו צריך שביטלו אע״פ
 בשני שייך זה וטעם .איסורו זמן שחל בשעה לו ידוע היה שלא לחמן אלא מהני לא דביטול
 רביגו דסבר מהתם הוכחה דליכא משוס הוא באחרות הראב׳׳ד השיגו שלא ומה • האחרות הבעיות

 בבור חמן גבי אבל .איסורו זמן לאחר במצא לה מפרש נמי דרבינו דאפשר ליה מיבעיא דלכתחלה
 לרביגו ס״ל וא״כ לבטל יכול אינו דאז מיירי איסורו זמן לאחר במצא דלאו ע׳׳כ ודיו בלבו מבטלו דכתב
 מזה הפך שיורה דבר ה״ה בדברי ראיתי ולא ,הראב״ד השיגו הכי ומשום לכתחלה הוי דרבא דבעיי

:יע׳׳ש ביטל אם אפילו לחומרא בעיי בהנך פסק המאור ובעל
ואם

עוז מגדל
 זה והרי מינה אתייאש והרי לה משכח לא בור לגבי והכא יאכלנה בה וליכשל לטעום ויבא האיסור

 והטמנה בכך לו דדי פ״ק ריש נכרי של לחמצו מחיצה שעשה וכמי אוצר בישו את שעשה המי
 היושב בתלמיד וכדאמרינן עליו עובר אינו ביטלו אבל ביטלו שלא דוקא היינו ז״ל הראב״ד דקאמר

 והכא דאורייתא לאיסורא תגיע שלא עד בלבו מבטלו ביתו בתוך מגולגלת עיסה לו ויש רבו לפני
 שצריך אמרו הס דרבנן איסורא ואי'משוס בביטול לו די דאורייתא איסורא לידי שיגיע קודם נמי

 ז״ל ר״מ לו סמך ולכך רבנן אטרחוה לא האי דכולי להעלותו סולם צריך שאין בבור אמרו והס לבדוק
 משכיל לכל ראיה היא כי עכ׳ל לקיימה ומותר בטלה זו הרי פניה טח לישיבה שייחדה שאור כיפת דין
 פ' • ודיו בלבו מבטל עד שאור כיפת :סגי דביטול בבור וכ״ש סגי ביטול בלא אפילו פניה בטח כי

:ד׳) דפסחיס(דף פ״ק .הפרק סוף עד סתס בית המשכיר :מ״ה) עוברין(דף אלו

משנה לחם
 פסק דרבינו כנדחה .וכו׳ עריבה שבסדקי בצק וכו׳ לישיבה שיחדה שאור כיפת טו

 תאמר דאם ממירתא מקמי קילהא סמי מ״ה:) (דף בגמרא דקאמר כהא
 במעופו בסל מהזית פחות אבל בכזית אלא דר״ש עליה רבנן סליגי לא וע״כ כאביי דפסיק
 אלא לישה במקום לשלא לישה מקום בין לסלק לו היה א״כ בהא שמעון לר׳ ומודה.

 במד״א .וכו׳ זיתים חצאי שני בו היו :וכו' קילתא סמי דאמר הונא כרב דפסק ודאי
כו׳. בבית אבל בעריבה  כתב ולפיכך לסתום או לחזק העשוי מקום בעריבה ה״ה כתב ו

 בעריבה אלא אמרן לא אמרו בגמרא דהא משום וכו׳ מדובק אפילו בבית אח״כ
ומדובק הואיל רבינו שכתב וזהו בית איירי עריבה דאיירי ובמאי וכו׳ בבית אבל

: בכותליס
 דהוי ביסול לענין אבל בדיקה לענין היינו .וכו׳ הוחזק ואס וכו׳ המשכיר יז

ף כדמוכח לא מדאורייתא ד ) מ׳  אע״פ בלבו שיבמל כאן וצריך ד׳:) בג
ה: חשש אין הקודם בדין כמו בלבו שמבפלו אלא כאן כסב לא שרבינו בז

ש ר פ מ ה
מיימוגיות הגהות

! ע׳ים ,טח ולא לישיבה ביחדה דסגי דס״ל כרשכ״א ודלא כרבנן [ר] :ענ״ל ,לקולא
 מה על לסמור אין השנה כל בהן שלשין עריבות כתב ז״ל מפרי״ש יחיאל רבי [הרב °

 כזית הכל כין בהן ישאר שלא לנקרן א״א כי מהן החמץ ומנקרין בחמין אותן שרוחצין
:ע״ב] ,בטיט לטוחן או הפסח לאחר עד לעכו״ם במתנה ליתנן וצריך מצרפו והכלי

 קטא לישנא פירוש קילתא סמי דקאמר שמואל אמר יהודה דרב בתרא כלישנא [ש]
 חייב כך ובין כך בין בכזית אבל מכזית בפחות דמחלק חמירתא מקמי בכוית דמחלק

 שראוי והוא רא׳ם כתב [ח] : ע״כ כרבנן, אתיא כתנאי לה דמוקי יוסף ולרב לבער
 לריעותא תרתי דאיכא כיון קצת מטונף והוא מכוית פחות הוא אס אבל לאכילה-׳קצת

 דרבנן תיקו דכל דס״ל משום וטעמא בתיקו קיימו אלו כל [א] :ע״כ ,לבער חייב אינו
 תיקו דכל ופסקו בזה עליהם נהלקו גאונים ושאר רא״ם אמנם .ר״ח גם פסק וכן לקולא

מצוה לקיומי לאיגיש ליה ניחא דתימא מהו דגרם מציאות אלו דפרק והא בממוניה מצוה למיעבד לאינש ליה ניחא [נ] : ע״כ סופרים, בשל ואפילו לחומרא דאיסורא
בממוניה
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 נשיירא והיוצא המארש רג אמר ו׳) (דף שם .ונו׳ בשיירא והיוצא נים המפרש יט

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

הרנה פסקו וכן רנינו דעת זה ,דמשיירין

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

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

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

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

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

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

כו׳. שבח ערב לשרפה וצריך ו
תימה

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

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

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

: לבדוק צריך אינו הפםח קודם

ק ר שי פ לי ש

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

עם
משנה לחם ,

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

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

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

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

רבינו: בדברי נתבאר ולא שורפין. הכל ודברי מזו

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

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

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

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

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

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

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

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

על
W מגדל

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

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

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

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

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

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

והבו


