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 אוסר אס מועטים לנהמות אך כ"כ הערמהוניכר
 הזה נפסח נם מסקתי וכן חמץ להאכילםשמכרם
 הערמה דניכר בפסח לשוחטם דרוצה היכיימכ"ש
 מזה הנאה לו הוי וגם לפססן כדי דמכויןיותר

 : הורה יפה ודאי רו'מכמ"ש
 גיסות יערל שנלקחו בפרית שא' למתקיע**כמי'

 rbn והאכילוםהפסח
 אסר אחד ומורה בססת לבעליהם חזרוואח"ם
 אילן שלו הטעמים כל הנה התיר וררםהחלב
 תם-ה ס" הסג"א ממגו נעים זוז"ג דהוי?מ"ש
 הסותר לדבר דגשתנה ומ"ש אסור זוווגדבחמץ
 יא אבל אכילה באיסור רק מהני רזהדא

 במק"ח וכ"כ הוי הנאה דשכ"ם הנאהבאיסור
 כיון ז"א בע"כ לו הבאה הנאה דהויומ"ש
 נוחגין היו לא מאכילם הי' לא שאם נהנהדגם
 ניחא וא'כ עכ"פ הרבה חלב לא או כלל"לב
 במל"ח הוא וכן אונס נחשב ולא זח באונסלי'

 : עיי"ש %סברא
 ע"פ יהובה ""מז כנרת רמ"ח.שי'

 לבעאחהמאגיסטראט
 זה הנה בפסח. בו לעשות מה ולערייםיהודים
 בזה כיוצא על בתשובה אצלי כתוב וכנר חדשטיט
rumדבע4ח דנהי 1"א ימכרנו דהלוה רו"מ סתו 
IR"aשלו דהר דגהי כיון מ"מ גובה הוא ולהבא 
 אסר קודק ביתו את יקדיש כי ואיש ברשותוואינו
 להקדיש דאא וכל וכר ברשותו ביתו מהרחמנא
 אין שניהם הבעלים נהייאשו ויא תזל ימכוראע
 למכרו יכווין ה" המחין אך וכו' להקדישיכולין
 יכול מ-מ גובה הוא ויהבא מכאן דבע"חדנהי
 לו שיש במלוה כמו יו שיש וחובו זכותוימכור
 11 שיש והמשכון החוב למסור הוא יכולמתכון
 הזכות למכור יכולין ה" המלוין בזה ה"נכן

 מסתלקין הה וא"ז זה חמז על להם שישוהחוב
 גם דהוי מכח זה להיתר רו"מ ומ"ש החמץ.מן

 והיי ונכרי לישראל זה ודימה זה על חוב21כרים
 בזה דאמרינן אחה"פ וחלקו חמץ בשותפותיהם
 ציץ דהרם גרירה שייך לא דגנה דא הנהט"ב
 אנן לומר שייך זה ושל זה של הוי ההמץדגוף
 דבאסת כיון בזה אבל חלקם כהחליפו והתברירה
 רק שלהם החמץ אין א"כ גועה הוא ולהבאאמכאן
 והגה ובאחריותן החמץ על שיעבוד יהסדהוי

 כמו זה החמץ כי על היוה יכל הוישהשיעבוד
 הנשאר מן לנבות יכול וכדומה מחצה נפסד ראם*ח

 כולו והוי החמץ כל על הה כ"א שיוהשיעבוד
 כחפז והוי ברירה בש שייך ויא לזה וכרולזה
 הי' לא אם לזה ולכך ישראל באחריות נכרישל

 מכרוד1 אם רק לאהה"פ אסור הי' כללנמכר
 : דמי שפיר כנ"להמלוין

 חטים ע"פ קנה יצירי שאלה ר'נ,טף
 רגסף לו ונתןמעכו"ם

 מעורבים היו שקנת והחטים החטים משךולא
 החטים מכר לח והיהודי העכו"ם שי חטיםבהרבה
 בבית עומדים  עדיין החטים משך שלא כיקבסברו
 ושרפה. ושנבה עליהם הנכרי ובאחריותהנכרי
 שאון עד המוצים המה שהחפים ושתדעואהה"פ

 בכסף נשכ קנה חטים וכור 1nww החטים נגדס'
 עם מעורבים הש ולא חמוצים ג"כ והיולבד

 צדד רו"מ הנה תשובהי : עכו"ם שלהחטים
 רואם דמ"ר בקצרה ואבאר כן דעתי ואףלהיתר

 כיון ר"ל ומ"ש אטר יפה קונה כסף איןדבנכרי
 זח vna קמן חף בזה לקטת הקוניםדטתגו
 וע מדינא קנין שאי% קנין דודאי נראהאינו

 לקניה דנתנו כיק י"ל לנכרי הןהשרשי
 קנץ תה הורה דפדין כיק כסף אבל מהניבזה

 8*18 דלנכרי אטרת התורה רק מישראלבישראל
 בש מטצ 45מ כך אמרח דהתורה כיק א"כקנין
 סף מנ"א עפן קנה דבדיניהם ואף תורה דיןננד

 מט רק בצימתם דלוים הש"ש מן דהוכיהתפ"ה
 איט המז דכי כיע ועוד התורה יהםדפסקח
 חוש כאלו עשאו דהתורה רק אדם שיברשוהו
 טחני לא תורה דין דמצד כיון בזה ואשוברשוהו
 בראותו הוא כאלו עשאוחבתוג לא :ms שובבנכרי
 ידע %א ברשותו הוי יא דהחטין כיון נראההוד
 ניחא יח דאיסורא ישי מחוכמים חרבה בהםשיש
 דהוי כלל שלו ואינו טעות מקח והוי דליקניל"
 דאירייתא עיקרו דחה רףמ ומ"ש בטעותכקנין
 דח%ץ פ"ק הר"ן בשם תס"ז סי' סג"אעיין

 הנסרש וקיבל כנרי אצל חמצו שהפקידדישראל
 דרבע עיקרו הוי א"כ מדריגן ביעור צריךחהריות
 4 להקל רוים לדברי מסכים הנני כ"ז מכחולכך
 סותר דהייתה נראח יאיאט למ' רנ"א.סף

 הזמן שפפיד לסי דנראח השאלהמימשת יפי סבש*א לאלנסרי
 נגד רוב הוי האדון ביד אח"כ הנעשהדהיי"ש
 היי"ש ל" בטי וב"כ ישראל ביד הנעשההיי"ש
 והפאו שרוב בשל שעעה"פ והמץ ברוב ישראלש9

ולתשובת
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 נם רק ברוב שבטיו יכתחלה נם טתירבתשובה

 שוה ידוע הוי אם נם בהיתר רוב ה" לאאם
 דהיי"ש נראה ישראי ביד שגולד סמה הויהיי"ש
 דאף בתשובה הנוב דעת דהרי מותר נמיעצמו
 המה דדבריו ואף אחה"צ מותר החמץ ישראלבגזלן
 נכרי בנזלן עכ"פ מיהו בחידושי כמ"ש הש"סנגד
 דהוא כיון ישראל בנזלן דבשלמא דמותרודאי
 יהיות דקנסוהו י"ל דידי' לתא משום בב"יעובר
 עבר לא הוא ממ"נ נכרי בנזלן אבל לכ"עאסור
 בידו הוי דלא כיון עבר לא ודאי והישראלגיא
 ויא נזל כדין ימכרו יכול הוי לא וגםלבערו
 שאינו לפי זה לבערו א"י שניהם הבעליםנתייאשו
 דמותר פשיטא וח"כ ברשותו שאינו לפי וזהשיו

 : באכילה ואףבהנאה
 בהנותו יי שהי "חד בנדון רנ"ב.ס"

 חלולים ענוליםיאקשין
 ובתוך בע"פ למכרם ושכח וויען בק-קשעושין
 לנהר. להשליכם ולקחם רו"מ והלך לו נודעהפסח
 צ"3 דף בב"ק וכמ"ש קעביד ומצוה תט"בהנה
 מצווין שהכל פטור בפסח ושרפו אחר ובא חמץבנזל
 לחוש יש בודאי ביפים ממי שהוא ואף  לבערועליו

 ומיפירות כן יעשה נםשמה"תלא הנכרישערבב
 בנוב"ק ועיין דאורייתא פוסקים לכמה הוי מים?ם

 מים עם פירות מי דיהסוברים דדעתוחאו"ח
 בטור חוכא דעתראהי גם דאורייתא כוקשאופי
 דלף ונהי חרז הוי נסו לגד פירות דמי תס"בס"

 הסוברים ובצירוף הנו-ב דעת גצירוף 8"מקימל
 גם לאיסורא ספקות כמה הוי דאורייתאדנוקשא
 בעצמו גמור חמז דהקמח רו"ח כתב יפהבזה
 ובח"י תגש ס" גמג"א ונמין ההטין קלתותדדרך
 רו4מ עשה יפה לכך חמץ חח ודאי כרכיםדבשי

 י ברור דיןוהוא
 פירש יא "ם "מז מכיתת בנרץ רנ"נ.ס"

 שמוכר כתב רק מיןאיזה
 דמהני מבואר או"ח בפס-נ הנח החמץ.כל

 עולם קנין ובקונטרס דיש בפשיטות כתבובמל"ח
 יומר וח"ו כהמק"ח דהעיקר כתבתי מזלספרי
 : פנת תשונת כדעת ברוב יבסלו רק היתריו ואין אחה-8 אסור החמז ובודאי מכירה הוידוה
 לא הורה ופה והקמח הסובין רנ"ד*ע'דכ15

 mw הראשון בדיןמבשיא
 בע-פ אז הנכרי גו וזבה בע"ש לחוולהפקירו
 בפסיס הובא פ"י בתשה מ"ש כפי הורה יפהודאי

*10

 מובע בנדון גם רק פ"ק מעשה אס עשיתיוגן
 כדעת העיקר לדינא כי אם שנ" בשאלהוהקמח
 מכירה הוי לא ומין מין כל פירש לא שאםהמק'ח
 בגליון אני כתבתי וכן בזה תמוהין הסמ"גודברי
 בזת בנדון מ"מ המק"ח דברי ראיתי טרםהסמ"ר
 לתהו ואם לתתו לא דדלמא חמץ ודאידאינו
 הפמ"נ כדאי בזה לכך שנתחמו בדרך הוי לאדלמא
 כדעת ברוב לבטלו אפשר אם מיהו עליילתמוך
 טוב מה בפמ"נ הובא ג"כ הנ"ל הפ"יהוראת

 : כןלעשות
 חמן סכירת בנדון שאלתו רציה.כן"

 החשודים להנישחשש
 ה" לא לבדו זה בשביל הנה החמץ מבטליןשאין
 מן להנות חשש היי אחה"פ רק יהקוניםחשש
 לזמר אפשר אי בנה מיהו ההם אנשים שלהחמץ
 ומתיר הב"ש על החולק המק"ח על לסמוךשכדאי
 נ הדחק בשעת לסמוך כדאי וה" תורה בשלהערמה
 שכותבין שמה ישתקע מקומו סנהוכף

 באת שירצה למי למכור רשות לושנותנין
 המוכסי מיד הקרקע הנכרי בזה שיקנה כלוםלים
 רק אינו והמזכר עייו חתומין אין דהבעליפביון
 דחתימת במק"ח ועיין והחמץ החדר בעל מןשליח
 8ף מ"מ החמץ הנכרי שיקנה נהי ואית ל"מהשליח
 ד5ע* אפשר גם בב-י ועובר ואחריותו ישראלבבית
 ואסחף המכירה כל דביטל ניחד יפה רעכסוכר
 שמו עי שט"מ להקונה כ"א ליחן צריך לכךבהנאה
 הבתקר כי שלו דנעשה כיון ואז הבית ועל ran~על

 מיאו להנכרי וחתימתו סכירתו אח"כ מהניוהחמץ
 אחר שנעשה בחפז ששורי עקויי הרבח בזהגם

 יכתוש וכ"א רק תקנה אין לכך להקננהמפייתו
 וכן טפי עדיף זה בקתה ינכרי בעצמו שט"מ11
 מיש, הפמ"נ 9ל ומ"ש פי. שואל לכ5 מצוהאני

 סח ידשתי לא הביטול קודם יהרת צריךדהמכירה
 ממ4נ אז קודם דהמכירה דיבר יפה הרי יהקשיא
 ל4* ואם מכר כבר בהערטה מכירה מהניאם

 מך ועכ"פ מבטל הח* הרי א-כ בחערמהמכירה
 שיר אית אם מוכר מה כשמוכר אח"כ א-כתחלה ויבשי להיפך יעשה אם אבל חשש אקהתורה
 דעתה ואי הביטול מן שחוזר נראה מכרווא*

 כיל הביסד יועיל ויא חגרו יו תוכה יףדניחא
 ן ומוכרחין ברורין הפמ"נ דברילכך

 כיתש" וכולם "מץ  מייפת בנהוג רניו.סף
 אוב יחרב nRmlnשטר

כאב
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 וכן ומין 5ין כי 51ורט להנכרי וט"מכותב
 ידוע ובסכום החמץ מקומות כל כותבהקרקעות
 כאין דהוי דעתא סמכא דלא די"ל בזה חוכךורו"מ
 מוסר הרב אק אם והנה דא הנה ידוע,מינו
 אין ביא"ה הקונה הנכרי אל שלו הרשאהשטר

 וכמ"ש ל"מ שט"מ על השליח דחתימת כלוםהמכירה
 סמכא יא ודאי דבזה מסתבר וכן כן בסק"חגם
 בו ישתוק יכולין הקרקעות בעלי דהרי הקונהדעת
 לא שכך שלו הרשאה שטר השליח יכבושואולי
 ודאי שלו הרשאה גם לו מסר אם אבל מכירהחוי
 יודע אין דהתם ידוע מינו לחין דומה דאימפחני
 להבחינו יכול שהיה מה מהני לא בזה הואמה
 שאינו רק הוא מה מינו יודע אם אבי חואמה
 להבחינו הי דיכול כל בזה רע אם טוב אםיודע
 ועיימ"ש דעתו סמכא נזה קרקע הן מטלטייןהן

 ולטעמו לנסותו יכול שהיה בדבר רל"ב ס"הסה"ע
 א"י רע נטצא אם אפילו סתם לו ככרוהמוכר
 דעהו דסטכא רע באינו ומשש עי"ש בולחזור
 כיון סכירה השטר קורא הנכרי דאין ואףהוי

 סמכא הוי יקראו ישראי לאיזה ייתן הוארבידו
 דמי שכותב רו"מ ש9 עצה והנה ומהני.דעתו

 הי' לא לכאורה הבקיאים ישומו אשר כפיהמכירה
 דלמא דעתו סמכא לא דהרי nss 11 לינראה
 ייתן רוצה היה שהוא סמה יותר הבקיאיםנשומו
 להיפך מוכח כ"1 סימן שבחו"מ נזכרים אךבעדם
 נראה אין מ"מ אך דעתא וסמכא מכירה חףרגזה
 שלשה וישומו כמו דמפרש מתרי דום הכחגן9י
 שיהיה שלשה אינה דהכונה מוכח בזה "רבעהאו
 סתם אומר אם אבל הקונה של דעתא סמכאבזח

 דאלו לומר הנוכר דיוכל דעתא סמכא לאבקיאים
 בם באחרים רוצה והוא בקיאים אינן הקונהשירצה
 מדינא כי ואם בקיאים בהרבה שרוצח יאמראולי
 הקונה אב9 טדיגא זח שנים הוי בקיאיםסתם
 המוכר יאמר אתי וחושש זה יודע אינו חריובפרט
 זו עצה יעשה אם לכך בקיאים בהרבה רוצהכי

 בקיאים ב' או בקיאים ג' יאסם אשר כפי81רש
 ז כנלפענ"ד מהניאז

 אחד שכתבוס"מ שנדדן נשנשי**15"
 החמו בעלבשליחא

 מפורש זה הנה עליו. שמו החתים עצמווהוא
 ואין הוא כלום לחו תשליח דחתימת ה"8בפק"ח
 דמצד גימא אי אף כי רףמ דברי לפלפולצורך
 ע"ש החמץ יו דהק*ה השליח מועיל ה"ההמז

 הטרו דדברי ואף תל"ד בסי' הט"ודברי
 לה"פ בחבורי כתבתי מ"מ המק"ח כמ"שתמוהין
 בגוף רק היינו מ"מ כהונה כמכירי דהוידי"ל
 בשטר רק נקנה לא ודאי הקרקע אבלהחמץ
 אינו זה ושטר בשטר רק דעת" סמכאולא
 זכית המוכר בו חתום דלא כיון קנין ולאראי

 הוי נקנה אם אף החמץ שוב נקנה יאדהקרקע
 דהנכרי באחריותו ישראל בבית כפקדוןעכ"פ
 הקונח יכול גם נאבד יהי' אם יו ישלםלא

 ביהד דקנה כיון די"ל המקח כל לבטלהנכרי
 רט"ז סי' בחוים כמ"ש זה בלא זה קונהאינו
 שעעה"8 המץ בדין דינו החמץ לכך בזהדעות
 אין הפ"מ הוא ואם מהני יא שוגג שה"ואף
 בתשובה הפ"י כהיתר ברוג לכסלו רקתקנה
 רק דהה לחיוטין למכור בידו ואין לחלוטיןיו שמכר שכתב מצד גם בשמו. האחרוניםשכתגו

 : כנ"ל דינו החמץ לכך לומושכר
 ובימי ונתורהעברות כי על ודאי גהשוד שאלה !4נ'!ק*שי'
 מוזנת יכרית והשאיר ואשתו הוא נסעהפסח

 5ו לחמץ שמריס העיר בני יקחו פסחובמוצאי
 : בהנאה ולא באכילה הפת ואסר ונודעעיסות

 ע"ע שי מחמצן רואם מ"ש כי הורה יפהתשזבה.
 שט"% כתב הסתם ומן מחייפין שהם מפנ?שמותר
 גפ להכעיס כעוברי דינם דבזה"ז בח"י דעייןדא
 שצריך ומה שט"מ כתיבת ממון הפסד קצת בזהיש

 גם הימה ויקנה כשיחזור להנכרי להוסיףאח"כ
 המכירת דל.מ כהתב"ש העיקר ידעתי מכר אםאף
 מכח מהני רק עולם בקנין וכמ"ש ערמהדהוי

 ניחא דלא בנ"ר יהיות סיבו ולא סליחה כעיןהוי בימי השם מבטל אינו ודאי כזה ורשעהביטש
 אם אף וגם המכירה כזה באיש מהני לא לכךל"
 עובר רשע באיש אבל מתוכו הערמה ניכר הףדלא כשי באיש החגו התב"ש על ההחולקים אףמכר
 בב"ב ועיין מתוכו ניכר הערמה יהכעיסעברה
 הקונה דין משם מוכח נגחן תמצא שור הסוכרבבי
 כן אם הוא מה חקג" עי אומדנא הוי הואמה
 ניכר ובזה הכונה ניכר הוא מח המוכר מןה"נ

 לאוסרו הורה יפה יכך ל"מ ודאי וזההערמה
 לנכרים למכרו גחנאה דהתירו ומהבאכייח.
 המהרא"ל דדעת בית הורה יפח הפ"ם סי' כיהיות
 ודעת בטל המעמיד דדבר תמ"ס פי' במנ"אהובא
יח המעמיד בדבר דאף שם במצ"ח הובא יעקברביב
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 לסמוך הם כדאי לכך בעין דאינו כיון רק קניםלא

 דבר דאסרינן דמה "ל וגם בהנאה להתירועליהם
 דלא במה אבל ס' עד דאוסר במה הייההמעמיד
 המ3"8 והרי בטל מעמיד גם ברוב די רק ס'בעינן
 בטל שעעה"ם דחמץ ס"ל הפוסקים דרובהביא
 אם לצרף יש גם בטל מעמיד דגם י"ל לכךגרוב
 או לביתו תחלה החמץ לוקח הנכרי הקונהשי'
 קל"ב סי' ביו"ד וכמ"ש הדמים משלם ואח"כלידו
 : הפ"מ במקום גהנאה התיר יפה זה סכללכך
 מקאקאריזיס הקמח דהתיר דבמדץ ר3"פ*סף

 הנזכרים בשמריםשנתחמץ
 מעמיד אינו דבזה התיר יפה ג"כ הקודמתבשאלה
 מעמיד תורת עליו ואין סרחון רק חימוזואינו

 : הפוסקים לרוב ברובובטל
 יו שהונד בכפרי ששאל ובזה 1א"כז*5ד'

 יבהמתו סוביןשגותן
 לותתין דודאי לדידן אסרו יפה בפסח החליב'בשעת
 סובין דהוהות אף יהוכיר חס במצוי ותזייןהחטין
 הרבה שלנו וסובין לבהמתו להאכיל מכ"שבפסח
 סובין על ולא מחמיצין ובודאי עדיין בהם ישקמח
 מחמץ איט אם אף ועוד הראשונים כוונושלנו
 : המתיר פי ויסכר אסור ולכך חמץ עצמן הםעכיפ
 ראזאליע שמכר בא' שאלה רם'א.סף

 ובתוך לשרלית שוניםממינים
 עיזן וא"א מומרת היתה אמה שאם תדעהטסה
 הרבה לעשות וא"א יקרים דברים דהוי ברוביבהל
 דהף דהיכי ת"ש בספר הח"י יפ"ד תלאובה. :מהם
 דהרי יהקל יש בזה גם לאחה"פ מותר גמוראונס
 וחוינן ביטל לא אסו דגזרינן רק דביסל כיוןצאן
 או ממש לערלית ימכור אם יו ומה ימכרודרכה

 דגיטלו וכיון זו גזרה שייך יא בזה א"כימומרת
 המומרת ושל יאחה"פ להתירו יש בב-3 עברוקא
 ועוד בתשובה כמ"ש בטעות מכירה דהוי הוילא
 להנכרית מ"מ להמוכה נמור אונפ יהא יא אםאף

 מ"מ מומרת דין לה יש דמדינא יהי' לוהקונה
 הנכרים בין שנשבה בתינוק דשבת בפ"ז דפליגיכיון
 ושמואל ורב אונס דהוי דפטור ס"ל וז"לדר"י

 שגגות בהל' דהרמב"ם וגהי שוגג דהוי דחייבמ"י
 לדעת דהרי קיל דחמץ כיון מ"0 ושמואל כרבמסק

 בערלה דקיי"ל למה דומה א"כ איסורין משארהיא קיי 8"כ האחרונים הסכימו וכן ברוב בטלהמג"ב
 הלכה וכן בח"ל כמותו הלכה בארץ הסיקלכל

 שעעה"פ חמץ לענין ה"נ כן באבל המיקלכדברי

 הנכרים בץ שנשבה תינוק ולכך המיקל כדבריהיכה
 חף הנכרים בין הוי הוולדו דמיום מומרת זרעאו

 שעעה*פ בחמץ כמותם והלכה גמור אונס וז"לל"י
 יהא לו א"כ לאחה"פ שרי נמי דידהו חמץא"ב
 הף יהמומרת מ"מ אונס הוי לא המוכרדלגבי
 רשי רק ביטל דבאמת ובפרט אחה"פ ומותראונסן
 ס"ל ריי והרי הערמה מכח דאסור בירושלם?ס"ל
 מם-ג וא"י אונס דהוי ~navs גתינוק דייןבש"ס
 ולרב המומר מכח ומותר אונס הוי יר"ימותר

 חייבי לא דהם י"ל o~lw הוי דלא רס"לושמואל
 דהקונה נהי 8"כ ומכר ביטל דישראל וכיוןיהערמה

 המומר של יה" אם דלדידהו כיון מ"מ פומרהף
 שהיא ידע ראם בטעות פכירה הוי בהנאהאסור
 דמוכח אומדנא הוי וזה לה מוכר הי' לאמומרת
 ומותר ביטי והוא הישראל של נשאר א"כסובא

 הנכרי שימשך ויראה לנכרים רק ימכרמדחמץ חוטרי משום מיהו להקל לצדד ז"ל כןלאחה"פ
 דאפשר מה וכל הדמים יקבל ומח"כ היי"שתחיה
 היתר רוב דהי' כיון גם יששה בהתיראלעשות

 אף אחהיפ בזה להיתר בתשובה כתבתיבראזאליע
 כזית בו הי' לא אם ק"פ התערובות הףאם

 : כשביטל ובפרטבכא"פ
 בכ"י הביא דודן  שהביא  עכו"ם בריו רס"ב.כטי'

 שיאמר דצריך חרא"שדעת
 דאף כתב והסור רשוהו לו יקנה שלאבפירוש
 דקדקני ל" ניחא לא איסורא הרי אמירהבלא
 גכונץ הרא"ל דדכרי ונלפענ"ד תמ"ח בסי'עיי"ש
 עשאו ואעפ"כ אדם של ברשותו אינו גלא"הדחמץ דקיי"י כיון דעלמא לאיסור המץ איסור דומהדאינו
 ובארנו עלה להתחייב ברשותו הוא כא19הכתוב
 לולי אם אבי בב"י עליו עובר אינו כשלו הי'יא ג*כ חמץ איסהץ שביאו דכל הוא כך דהכלימכבר
 שלא גרם החמז שאיסור רק שלו הי' חמץאיסור
 ברשותו הוא כאלו הכתוב עשאו בזה שלויהמ
 אם אף ממש אחרים של בחמץ בשלמא לפ"זוא"כ
 וכיון בשלו הי לא ג"כ חמץ מכח נאסר ה"לא
 באם אבל בב"י עליו עובר אינו בזה קנאודלא
 - ודש החמץ איסור לולי ואז החמץ הנכרי לוהקנה
 איסיר דהוא מכח ורק לו זכתה דחצרו שלוהוי
 רק אית לי' ניחא ל8 דאיסורא לו זכתה יאחמץ
 בזה ואין שיו יה" שלא לו דגרם הוא חמואיסור
 ועשאו ברוותו אינו דגים שלו לחמץ זה חמץבין

 דומה ואין בזה נמי כן ברשותו הוא כאלוהכתוב
לואר
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 מחא לא איסורא דאמרינן דעלמא איםורקלשאר
 לכך ברשותו הוא כאלו התורה עשאו יא דהתםל"

 לכך בחמץ משא"כ דעלמא ממון דין בתראזלינן
 רשותו יו שיקנה רוצה שאין בפירוש שיאמרבעינן
 שמוחה כיון שלו הוי יא גיס החמו איסור לוליואז

 איסור שאין כיון עליו עובר אינו בזה לכךבפירוש
 בדין ולפ"ז הרא"ל דעת נראה זה לו גרםחמץ
 ומצא מהנכרי חטין קנה אם גדין שם הח'*של
 מקח דהוי המעות לו להחזיר דמותר חמץבהם
 הוי האיסור שלולי רכל הרא"ל לרעת אינוטעות
 הרא"ש לדעת ג"כ ואסור כשלו הוי שוב קניןכאן
 אם לכך להקל שומעין דרבנן דמלתא כיוןמיהו

 דהה עצמו גפסה אגל מותר לאחה"פ עלגשתהא
 בחיבורי ועיין הרא"ש כדעת יההסיר ישדאורייתא
 בפסח הספק שגולד דגל a*Dn דברי הבאתימכבר
 : דינים כמה מזה ונ"מ עיי"ש לאחה"פ אףאסור
 שכר ומקבי השומר שאלה רם'נ*סף

 שיא התבואהבשמירת
 דמותר נראה תשדבח. : חמוצים בתוכם והי'יגנבו
 מן האיסור יהפריד ואפשר ניכר דהחמץכיון

 וההוא האיסור עיי ההיתר נאסר יא א"בהוכתר
 שמקבל השכר וא-כ קאי לחודי' וההוא קאילחודי'
 שיש מה עגור יותר מקבל ואינו ההיתר עבורהוי
 בשביל אבל להיתר הורה יפה לכך האיסורבזמן

 ועיים-ש שכר לקבל אסור ודאי לבד האיסורשמירת
 בחנם דשומר היכא להיתר תשובה לה"פבחבורי
 מקשים ששמעהי מה אזכיר בזח דברי ומדישיי"ש.
 מותר דהאיך דל איגר עקיבא ר' הגאוןבשם

 נמי דקשה וה"ה ממחום שכר לקבללקברנים
 דמכח ואפשר שכר ליקח מותרין איך המתממשמרי

 מי נמצא יה" שלא וכן התירו יה' יעשותןין
 הרבה דהתירו כמו כן התירו לכן בחנם זאתשיעשה
 דיש כמו שאני מצוה דלצורך י-ל גם כןדברים
 י"ל כן ש"ו מה שבת בהל' עיין כה"ג שבתיכר
 העסק הוי אם רק בא"ה להשתכר אסרו דלאבזה
 נאסר לא מצוה דבר הוי אם אבל הרשותדבר

 דהיכי בטעמו עוד לומר ואפשר בא"הלהשתכר
 שכר לו יהי' שכר יקבל לא אם מצוה דברדהוי
 שכר מפסיד השכר קבלת ע"י א"כ השמיםמן

 אין יסך השכר על מרובה ההמסד חף א"כהמצוה
 בא"ה משתכר זה ראין וה-ה שגת שכרזה

 משתיר נחשב לא שמים ושכר זה שכר בקבלתהוא דפפסיי
 ובר דחף דחף מללה"נ לענין הרשג"א כס-שבא"ה

 כיון ומיהו  בזה ה"נ כן הנאה זה איןבעוה"ב
 משתכר  וה אין  יעוה"ב  שברו יפטיר וה שכרדע"י

 : כנלסעג-ד שבת שכר ולאבאה"ג
 השט"ם ליחן בע"ס ששכח באחד שא' יפם"ך*כ!י'

 זמן קודם גתן והכסףלנכרי
 רו"מ והשיג איסורו אח"ז עד נתן לא והשט"מאיסורו
 דעך הסוברים ע-ד וסמך עדיין השע"מלמסור
 והנוב"ת דתשביתו בעשה רק בב"י עובר אינוהלילה
 הכתוב ועשאו ברשותו אינו רחמו דמההעלה
 ywn הוציא יא אם רק היינו ברשותו הואכאלו
 הנכרי בו זכה אם אבל הלילה קודם נכרילרשות
 אינו דהחמץ נהי וא"כ עובר אינו הלילהקודם

 וממילך עדיין למכרו יכול החצר מ"מ למכרוברשותו
 הוציא כאלו והוי נכרי לרשות שם המונח החמץבא

 דתשביתו בעשה דעבר מה ובשביל מרשותוהחמץ
 לא בזה הורה טוב לא עכתו"ד. בהנאה נאסראינו

 שסוכר בו שכתג הראשונ' השט"מ לו למסורמבעיא
 דמחמר קעביד דאיסורא מבעיא לא א"כ ג"כ החמץלו

 יהקרקע בטל דהמכירה י"ל גם רק הגאהאיסורי
 הקרקע לו מכר שיא דעת גילוי דהוי די"לנאו
 בר הה לא החסו ואם החמץ גם גו יהקנותרק

 וחמור את לקני ודמי הקרקע מכירת בטלמכירה
 אג? גזה זה לתלות טעם אין דהתם מינעמרע
 שיקנח עבור רק הקרקע לו הקנה דלא י"לכאן
 רק הקרקע גם יו מוכר איגו ובלא"ה החמץבו
 לא נמי החדר על שס"מ רק יו יכתוב אם גםאף
 לבר אינו הנכרי לרשות בא ראם הנו"ב דמ"שמהני
 אבל לקנותו וכין הנכרי הגביה אם רק היינועליו
 מבעיא יא חצרו עיי לא אם הנכרי קנה במהכאן

 ואף קנה לא ודאי לנכרי חצר דין דאיןלהסונרים
 תשובתן בכמה וכתכתי לנכרי קונה דהצר דעותדיש

 לנכרי חצר דאין כמה דעת הרי מ"מ כןדנראה
 משש בב"י דעוברין כהסוברים דלמא ס"ס הויוא"י
 חצר אין דלמא הלילה עד עובר דאינוואת"ל
 מ"מ לנכרי חצר יש אם אף וה נלא ועודלנכרי
 עבידי בלי אף או דאתי דעבידי ביה דוקאהיינו
 יודע הנכרי הדי כאן אבי יקנותו הנכרי מכהןאם
 דרך רק דהוי דיודע לקנחנו מכוין ואינוממנו

 הנכרי דאין גהי חמץ במכירת ובעלמאהערמה
 מקנה אחרת דעת מכח מהני מ"מ לקטתומכוין
 סמני דכאן בחשובה כתבתי לנכרי שליחות דאיןואף
 הנכרי נתחייב בהחמז הנכרי שזכה מה דישימכח
 כשחיטין והוי יהמוכר גם טובה הוי א"כבדמיו

וגזם
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 משאר עדיף וישותף לנכרי גם שליחות ישובזה
 איסורו אח-ז אבל דקדושין בפ"ג כדמוכחשליה
 מקנה אחרת דעת ליכא א"כ ברשותו החמץראין
 זה אין ולכך נכרי ברשות החמץ נעשה לאודאי
 החמץ להוציא בפמ"ג המפורש התקנה רקתקנה
 מותר יהי אז בו ויוכה הנכרי יבוא ואםלרה"ר
 עבר אם רק בפסח תקנה לו אין ובלא-האחה"פ

 : פ"י בתשו' כמ"ש ברוב יבטלנוושהא
 תני בע"פ למכור ששיה ב""ד שא' רם"ה.סי'

 תזכר יי"ש קביןמאות
 הגיד וכאשר היום חצות אחר שעות ג' כסובדבר
 הי"ו את דיסקיר לו אמרו אנשים לפגיהדבר
 סך יהפקיר יוכל איך להם וענה גמורוכהפקר
 הצות אחר היי"ש את לנכרי ומכר והלך כזהסרובה
 מהאדון קנה הנ"ל והיי"ש כנהוג ואדרויףבשטר

 בבית עומד והיי"ש המועיל באופןגקאנטראקט
 הרבה לו יש ולאדון האדון אחריות עלהאדון
 שלא אומר והשואל להישראל שמכר מזה יותר*"ש
 רק מכבר לו שיש היי"ש האדון אצל כלליקבל

 הי' שלא אחה"ס להאדון שיולד החדשומהיי"ש
 וכו'.: הפ"מ הוא והדבר הפסח בימי כללבעוים

 להם ותשובתו להפקיר לו האומרים הנהתשובה,
 אחר שעות כמה אתר המכירה הנה כי כחן אתהורעו
 עובר דעכ*פ כיון ברשותו אינו כי כלום אישחצות
 בפמ"ג כמ"ש נכון הוא וההפקר דתשביהובעשה
 באמת נכרי בו שיוכה ממש בחוו להעמידו זהאך
 ברשותו דאינו כיון מועיל אינו דחפקר נהיאז
 הוי דלא יו"ט קודם הנכרי בו דזכה כיוןמיהו
 להתירו מועיל הי' פוסקים לכמה דג"י לאועריץ
 הי' ולא בביתו הי' יא דהיי"ש בזה אבלאח"כ
 ודבורו נכרי בו ויזכה ממש בהנץ להוציאונכול
 דיש חדא בו זכה לא האדון והנכרי ה" כלאהה
 בזה עכ"פ חצר יש אם ואף לנכרי הצר דאיןדעות
 ואם מדעתו שלא לו זכה ולא דאתי עבידי הוילא
 עכ"פ אז כזה רב סך אפקיר איך אומר ה"לא
 על לסמוך יש הוי ואז הביטול מן חורה הוייא
 טדרבנן רק סגי בעלמא בביטול דמדאורייתאמה
 וכמ"ש גמור שוגג הוי אם לדון ויש ביעורצריך
 איך ואמר דחזר כיון בזה אך השלמים תורתבחשף
 בנ"י ועובר הביטול מן חזר א"כ כזה סךאפקיר
 דגידו בית רק בהנאה אסור דודאי נראה הי'ולכך
 קיל וזה חמץ חליפי רק ויהי' אחר יי"שליטש
 גיד היי"ש נשאר יה" דתחלה כיון וגפרםיותר

 יי"ש הוא יטש ואח"כ בידו הוא כבר כיהנכרי
 המנ"א כמ"ש ימחליף אף מותר ובזה היתרשל
 קונה הנכרי אם רק הותר לא דשם ואף תמ"גסי'

 אה"צ האדון שימכור הדבר קרוב כאן אגללעצמו
 אסור והוא הזה ישראל של ene החמץלישראל
 ר"ת דעת לצרף כדי הפ"מ שהוא היות מ"מבהנאה
 אחריות הנכרי עליו שקיבל ישראל שלדבהמץ
 מנכרי דישראל הסוברים דעת לצרף וגםמותר
 בני לאו מטלטלין והקאנטראקט בכסף קונהאינו
 הפקר מטעם דגיטת כיון י"ל ובצירוף ניגהושטרא
 דיש ומהסוברים הביטש בשעת מיד הנכרי בוזכה
 ספר בראש עולם קנין בקונטרס וכמ"ש לנכריחצר
 שלא קונה הנכרי בו ודע דיא ואף ח"ב זריזיןנדרי
 החמץ לבטל אדם כל דדרך דבחמץ די"למדעתו
 בשעת הנכרי בו דזכה וכיון דאתי עבידי כמוהוי

 בו לחזור בידו הה לא אח"כ בו דחזר אףהביטול
 רק ואינו בב"י עבר לא התורה דמן כיוןוא"ב
 בהי' שלמים התורת דעת לצרף יש ובדרבנןאיד"ר
 בב.תווברשותו החמץ ה" שיא דא כגון ממשאונס
 נראה טעמא הלין מכל לכך כאונס והוי שכחלכך

 יוודע אם מ"מ עגורו אחר יי"ש ליקחדמותר
 מחויב שלו היי"ש לקנות ירצה מי הקונהלישראל
 8י יקנה ואם האדון מן יקנהו שלאלהזהירו

 : יכפר הטוב ה' יודעקאינו
שין

 לו נתן שאם כתב ת"נ בס"  החח רטשך*
 לאחה"פ שגעשה חמץהנכרי

 דחליפי תם"ג בס" כמ"ש ליטול לו מותר דמיםאו
 בחבורי לפמ"ש ז"א ולפענ"ד עיי"ש מאריןחמו

 נתן הגזבר אם דאף בטור הרשב"א מדברידמוכח
 א"כ לכחחלה כמחליף דהוי אסורין הדמיםלו
 לפי מגובר עדיף יא השותף הנכרי נמיה"ה
 אם א"כ ככרות ליחן דדרכן כיון שכהבתיהטעם
 השותף טן לקבל שלא הוא יכול הישראלרצה
 לכך השותפות מדרך דעוות כיון ככרות רקדמים
 לכתחלה כעת כמחליף הוי הדמים הישראל יקבלאם
 בחבורי ועיין מהם יקבל אסור דמים אףלכך

 יהרשב"א רששי בין פלוגתא בזה 9יו4 שי"אשכתבתי
 אחרים ככרות או מעות דאף נראה לדינאאך

 דברי גם לכתחלה לקבל לו אין אח"כשנעשו
 שנעשת חמץ לס-ל דבריו דלפי מובנים איןהח"י
 בפסח הנעשה אחר חמץ לו נותן אם אףאחה"פ

 זכה לא בתערו שנאפו עצמן הככרות שאינוכל
 הם שגותנין זסז עד שלו נעשה ולא בפסחבהם
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 חמז אף א"כ סותר שעעה"פ נכרי של וחמץיו
 מיהו הח"י עפ"ד לקבל מותר בפסח הנעשה8חר
 : דמים או כלל אחר חסז לקבל לו איןיפמ"ש
 יחיאל רן דעת הביא הנ"א בס" וקבעי 1א740*ומי'

 הכעלה א"צ עצם כלידצ"ל
 מדין מכיי עליו והקשה שבולע עצם כלי מצינוילא

 בסעיף הרמ"א החסיר ולכך תף עצם כלירפרש'י
 מכלי ראי ה" לא ויכאורה הגעלה. להצריכוח'

 התירא נקרא דחמז להסוברים בפסח יחמץסדין
 ארח בשם ובד"ם ד' בסעיף הרמ"א וכמישבלע
 קי"א בחולץ המעיין וא~כ בלע התירא הוידחסו
 בכותח יאכיו מותר בשר בסכין שחתכו צ11ןגבי

 התירא דההוא מכח אסורת בשר בה שמלחוקערה
 דיאו שכתבו בתוס' ועיק בנע איסורא וההואבלע
 דגשים יטשמ" דאבה עיה אתי נ"ט בר ננט8כח
 התירא דהוי מכח מתיר ואעפ.כ גמור נ"מל"
 דשי התירא דמ"ש רבא .דוחה דשם נהי וא"בבלע

 בב"א דוקא הייה מ"מ איסורא יידי דאתיהיתרא
 יחלג או לגשר תצרפו אם תיכף דעכשיוביון
 שהיום נדבר אגל בלע כאיסורא הוי לכך הואאסור
 דבררת ע"ז בסקי רפא וכדמשני גלע היתראנקרא שפיי זח למחר עד איסורו הל ואין 'סותרשוח

 להסוברים בפסח חמץ ה"נ א"כ בעיג" ליתא5יסורא
 דס"ל וכסו עדיף עצם רכלי י"ל בלע התיראדהוי
 ואעפיל גמור סעס הוי דלדידמ אף נצנוןלאביי
 rnna עצם נכלי נמי כן ומותר קילבהתירא
 סמו מאיסור לה קיל בלע התירא דהוילהסוברים

 הכשר הצריכו ניע איסורא דהוי במדיןולכך
 להקשות הב"י צריך חוי לא ולדעתי א"צובחמץ
 בסוגיא בלע רעצם הוא מפורש דש'ס מדיןסכלי
 בשר סבר בסמ"ך ח"ד שם דקאטר בשלחדזרוע
 מאח ומ"ר משערינן. ועצמות גשר בהדיועצמות
 בפרשת שם ומוכח משערינן בור בהדי בשרסבר
 מצפרך הזרוע עצמות אם מחתקין בזהדרק

 פצטר5ין ודאי ההיתר עצמא אגל לא אולאיסור
 בולע דעצם סוכה וא"א לבטל יסייע ההיחרעם
 הוכחה הוי וזה לבטל מצטרף איך בולע אינוראם
 פלס הדר דבלע כיף פשיטא וא"א בולע דעצםברורה
 דשאני רא" ליכא מהא גם לפס"ש אך הכשריצריך
 בלע איסורא כמו הוי לזר הזרוע דאיסורההם
 לסייע לקולא אף מהני ולכך העצם גם בלעלכך
 אף ה" לבטל ויעור כאן ה" יא דאם כיעיבטל
 א"כ נאסר העצם גם בלע דבאיסורא נאסר"עצם

 מסלע לבטל 3ח יש אם הכך בספק נכנס הואגם
 poln שפיר לכך גלע איפורא הה דחפץלהסוברים לעיי חושש דהרט"א כיון מיהו הגעלת א"צדבחמץ וישי כלי בעצם נבלע לא בלע בהתירא אבללקטל
 בדיעבד אירע באם אך הגעלה צריך רצם דכ9יהכא

 לאחר בפרט הפסח בתוך הגעלה בלי בושנשתמש
 נם מותר דנטל"פ פוסקים כמה דיש כיוןמע"ר
 עצפ דכלי תיל דריי מעלה עוד יש וכאןבפסח
 צד עוד דיש גחסץ הכא וא"ת כלל הגעלהא"צ
 הפ"ר נם בזה יש אם בלע התירא דהוילצרף
 שהקל vg~1 חס כל יצרף יש ירט שמחתוממעת

 : לדינאבזה
 י"ר סעיף תנ"" בסי' הש"י בם'ש רם"דנסי'

 צריך וכף ברגל שלכסוי
 יגון צריך בצק בו אפו שאם הטור כתביבון
 בצק עליו לאפות דרכן שאון במקום דמייריוצול
 אם אבל עליו שאפו בידוע רק ייבון א"צלכך
 שאש ידוע חין אם אף עליו לאסא עפעמיםדרכן
 כדעת דס"ל וסייעתו הטור יויטת לבון צריךעליו
 תשסייו רוב בתר אזלינן דלא לעיי עזריהאבן

 בפושק שאף בהידושי וכתפוד הנעיה הקערהוצריך-
 בזת נמי וה"ה הנעלה צריך בפ"ר בו נשתמשאם
 המרדכי בדעת מ"ש כחן הב"י פלשת משמעוכן
 דדי12 ונראה לבון צריך בכך לפעמים דרכןדאם
 נראה מיהו בכפר הגעיה יענין לעיל בקדרותכמו
 כדרך ס5ש האור אצל נחפה נאם רק ליבוןדא"צ

 בסעיף לקמן וכן הראשונים בזמן שה"התנורים
 שבכירת בכירה שאופין פת epa נכמהשאח"ז
 הבליעת והה ממש יאש שם שישנו בשעהאופין
 ממנו האש כל שגורפין ולנו בתנור אגל האורע"י
 תשמישו בזה נחשב לא יבר החום רק נשארולא
 קך* לתשמישו קצת חשבו דמחבת דאף האורע"י
 מתייבש שלפעמים אמצעי ביי שהוי כיוןהאור
 שינו בתפר אך השר על שהוי כיון הייתהשומן
 אף האש פני רואה ואיש לבד חום רקשליכא
 ודי האור עי* תשמישו נחשב לא אמצעי בלישהוי

 התשמיש כמו מטש אש עא שאינו בכ"רבהגעלה
 ה" לאם ממש ודומה ממש אש ע"י ג"כ הי'שלח
 לגרור דא"א כיון ואפשר אמצעי ע"י אך האורע"י
 רוב ע"פ גחלים בו שנשארו רק ממנו האשכל
 באסת סיחו ממש האור ע"י תשמישו גהשבלכך
 אם ושף בגחלים נוגעים הכלים דאין כיץישל

 ואסנור חום לולי גחלים קצת מונח מהםברחוק
ל8
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 לא יחמם שאף ואששר הנחלים ע" 81פח ה4לא
 ממנו רחוק שמוגהץ חגהלים ע" מתהתם הטליאי*

 הגור של חוטו ע"י רק הוי enm האשףחףקר
 דלא י"ל לכך בצדדיך הנשארים מלים סע5 ע"הש
 בו נשתפש אם כהשג להקי יש 8b~Bni1י85כד דעכתי נראה לבך בזה האור ע" was~nהתשב

 : לבד הגעלהעלי
 בס" 8ל" ה4פ.40

% 8 יק   מ"מ 
 יאי תשע". י"נעיה

 בקביעות י"1 בו בנשתםש ודלתא אנעץשה4
 5עם כל בו  שמשתמשץ טה יא אבל הבעלה 885בילא
 ייינ בהל' מבואר זה בחילוק כמוצא לשעה4ק
 : הנעלה לחו דמחני השום חדיר יכך שן 41כשנ"צ

 הקמה רקד ולא עבר אם מכרחם1יע"ף
 תנ"א בסי' הח"ידעה

 מאד דקות המצות עושין דאנו חית אחד85*עם להקי נראה ולדעתי עליו ח%ק והמקאחדאסור
 שם נשאר אם ירגישו שיא פצף אינו אותםאשרדזין
 המיעוט דרך דעי ואף שגיא או שלימהאטה
 ריעותא הזיזן יא אנן באמת הרי אך להמצאחישר
 אם א"כ חטין שם יהיות דמצה מכח לחושדק

 הוא מצף ום ה4 אם חוי ימצוי רקנתיש
 אבל בדיעבד, מותר לכך הרהיד בשעתיארגישן

 כהתמי לאסור נרצה בזה עבות מצות 55גו א8ואם
 יש לכך המיאה בבטן כעצמים הוי שבתפון5ח
 בדקא להלכה להכריע כניי למצוי שפיריחוש
 סיקל שהא"ר רחיתי גם לאיסור ובעבותהעותר
 העיסת ללוש דטותר סמה רא4 שם מאש אךבזה

 ראי' דמה תפוהין דבריו שבה חמורסץבסובין
 אין ומורסין דסובין שימץ יחטין ומורסיןטובין
 העסק טועיי %הם בפנים וחמוץ יחמן 1apvעבין
 שלמים בחטין אבל העיסה גוף כי מהימוץיבטלן

 המים לחות שואבין הם הפצח בתוךהנשארים
 הידים עסק טושיל אין ולהם ומתחמציןלפנים
 טורד לדלף דומה ואעו מש ודבר עיין מהםכשן

 כך כי גדול שאיש הידים מעסק דלףדשאני
 כשם בו שולט איש חאש חום האטף  n~eaובפרט
 ומורסין בסובין משא"כ בפנים rb~neבפגים
 סובין רק וימים חסין שם שחץ שנבדקוציירי
 נראה ידינא מיהו בדיעבד מותר זהומורסן

 : כנוליאקל
 דאם בהג"ה ב תנ בסי במשש רע*א*מף

 איסורו זמן קודם הגעיללא
6י6

 ז1ממ* במשהו המץ דאו הפסח עד להגדיייכול
 גשעחנ יגמא גן ה" אם דוקא נראה התלהמוויל
 הי* אם אבל התורה מן חמץ איסור זמןהגעת
 אף להגעילו מותר אר"י חמץ איסור חלאגשעת
 מאכילת כנפסל הוי זמנו קודם דנשנם כיוןבפסא
 סו אדם מאכילת בנפסי די זמנו קודש וחרכואדם
 עכ"ד גרע יא מ"מ אסורה דבאכילה די"אנהי

 בהגעלת מותר וכה"ג בסמ"ך דהה נוקשהטחמץ
 מיהר בסמנך הוי דכאן במשהו דהוי שייך דלאבפסה
 דל* במה הרא"ש של הטעטים כב' חלף יהבזה

 דאף אחד דטעם ב"י. אטי אביי בהגעלה3זרינן
 אינו להגעיל דהבא ב' וטעם בדיעבד. מותרבב"י
 סותר בב"י אף דבדיעגד טעמא לחך ולכךטויה
 דהר דאף משהו מכח גדיעבד אף בב"י אסורכאן

 אבל ב"י אטו גזרה מכח אסור באח"י אףיכך ב"י אטו אבא גזרו ג-כ דרבנן באיסורי מ"מדרבנן
 מותר בזה אף טועה אינו להגעיל דהבא טעמאיהך
 ראש ה" דרבנן משהו איסור לעיקר וכיוןמלב"י
 אבי* להגשיל השני כטעם ולהקי דרבנן ס8קלחשבו
 דמחמיר הרמ"א דו4 בביאור אחד בדרךימק"א לפצ"ר* אך אבא איסורו זמן קודם חף אםבפסח
 אסו אגו"י דובתא בכל דגזרינן וסלל אהאעכדעת
 בזת גם א"כ הרא"ש של השני כטעם ס"ל ולאבשי
 ל8 עצמו דהרמ"א לומר דאפשר מיהו יהחמיר.י*

 מודח בדרבנן אבל התורה מן דהוי מכח רקחשש
 כנלפע"ד. שש קודם באב"י ומהני לקולאדסמכינן

 אם בלא"ה להקל כהבתי תמ"ז סי'ובהשמטות
 : ופגום עומדסי'

 שיי מהכשיל באים אם י ניפענ ער"ב.ם"
 מכפלות כמה בו דיש שאפעהנקרא

 מט8 מטה שלצד כלי יהגעיל דיש מא ישעיהזו
 מימעלח הגעלה יתחיל דאם ימעלה סימטהויתחיל

 אותפ ומלכלכין שלמטה הנך על הגעלה מי ירדואז
 כם"ק4 בהם שיגעיל הגעלה סי אח"כ יצטנןושוב
rannשלא מנוגבין יהיות דצריך תנ-ב בס4 והח"י 
 הגעיה מי עליו ירדו אם וכאן המיםיצטננו
 %כך יתפייט כיל הגעלה יועיל ולא בנתייםיצטנן
 מי ירדו למעלה אח"כ דכשיגעיל ואף מלמסהיתחיל
 הגעלת מי שיובלעו בזה חשש אין למטההנעלה
 הת"י כתב וכבר הקילוח נפסק גם אב"י דהויכית

 חיישינן %א לאסור אץ שטף לא אם אףשבדיעבד
 לשאר לחוש שאין מכ"ש וא"ב הגעלה ממישיבלע

 יעש41 אם אבל הגעלה מי עליו שיורדיןהמקומות
להיפך
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 גוף בענין חשש יש תהלה ימהמה להגעיללהיפך
 מיהו המים מן יצטננו כי כהוגן שלא שיה"שהגעלה

 דבר איזה "יכף להניח יראה מלסטה מגעילאף
 וגם הגעלה מי 14 יגעו שלא כדי שנגעל צדעל

rnwכי העליון הגעלת אחר צוננין במים יש8שפנו 
 העליון צד לגעול אין ומרם הגעיה ממי ותיולךאולי
 אעפ"כ דלמא התחתון צד יכסה אם אףתצלח
 הגעלה מי ויצטננו העליונים המים מבסיבתיתלכלך
 צד להנעיי מוטב לכך גמור איסור 8ה ההאוףנ

 ? ונבון ואב תחיהההחתון

 דאף סקיאא תנ"ב ס" בטףז עיע רשךנ.!טף'
 היורה להגעיל ראוי היתרבחש

 וראייהו לכתחלה גשט נ"ט.בר לעשות ראין ג"כבסוף
 מבשל דהתם כלי דומה דחין ותמוה יולימהסמ"ק
 על הוא מהגתן א"3 ג3ותח יאכלן כדיהדגים
 ששיט הוא ממייא נמשך ולאו לעשותו נ"ט ברהנשם
 יש לכך בניט הנ"ט והטה הדגים לבשל מהכיןהוא

 אין הרי זה בנדון אבי לכהחלה כן לעשותלאסור
 לצורך רק היורה לצורך זו בחגעלה כונתועיקר
 נ-ט בר 3"ט להם אין והבלים אותם להגעילהכלים
 בויע ממילא דהיורה ואף ע"ע הוא תם-וכלל
 ט"ו כו' נ"ט מכח רק היתר לו הרן ההניפהמן
 אין דקיכם למה ודומה לכך טתכוץ אינו זהעל

 מותר לבטל נתכוין בלא מ"ת לכתהלה איסורמבטלף
 חותו עושין דאון אף נ"ט בר נ'פ יעניןה"נ

 ביר בנלי שמבשלן לכך ומהכוין היינויכתהלה
 יתקן כלי מחבתן אינו הכא אבל בכותת האכיןכדי
 ולהם להכלים ממכוין רק דבר איזה בו ולבשלהיורה
 לכך שא"ש דבר הת ולהיורה נ"ט גר נ"טייכא
 ולהגעיל לחזור דאאצ הב"י כדעת העיקרנפאה

 : וסב שניתהיורה
 בין שנמצא הוא יריח במדינתינו רעיך.שי'

 שהוא אחד מיןהחטים
 ממגו יצא אחזו וכשממעכץ רך והוא חסיי כמוקטן

 מחמירין ויש אשכנז בלשון בצלים ונקראיחיוחית
 מי שהט באמרם למצות ההם החסים לאסורבדבר
 דבר.חריף "הוא הפא יהחמיץ וממצד מים עםסירות

 אין פירות מי דמסעם כן נראה אינוולפענ"ד
 עם פירות מי נתערב לישה בשעת אם רקלאסור
 בשעת וכבר מ"פ גו נתערב מקודם אם אבלסים
 וקצת חשש שום גזה אין בעין ואיש נתייבשיישח
 שאין עכבר מאכילת החטין בררו שאם זה מדיןרא"
 ואיו מ"פ דהוי טעמא חד בח"י שתם כלוםבכך

 1 זיעיז

P1'a~eהעכבר של שהרוק ניחוש בכך מה וקשה 
 מ"פ יה" במים נילוש כשהע ואח"כ בהחטהנבלע
 כיון ודאי אלא מ"פ 11 נבלע כבר שהרי מיםעם

 שוב ונתייבש בו נבלע שכבר בעין המ"פ איןשכבר
 בהנך וה"ה למים אח"כ שיבא אף מחמיץאינו
 ול8 בהקמח ויבלע יתערב הטחינה ע.י הריבצלים

 למים אח"כ יבא אם אף חשש אין שוב בעיןיה"
 בכך דטה חריף דבר דהוי מכח לאסור איןוכן
 דהוא מכח הוא חריף דבר של איסור עיקרהלא
 הבאה"ט וכתב דבטל קיטל שלנו במים שנתערבים שלא במים דהרי נרחה ולפ"ז האיסור ומחמםחם

 לישה בשעת אבל לישה קודם נתערב אםדדוקא
 טטל לישהשינו דבשעת חילוק הזינן הרי מהנילא

 שלא מים של הטעם עיקר והרי בט9 לישהקודם
 יש ואעפ"כ העיסה ומחמם חם דהוא מכח הוילגו

 דוקא י4י חריף בדבר וה"ה לאחשכ קודם ביןחילוק
 ואינו העיסה מחפם הוא אז לושה בשעת נתערבאם

 אז יישה וקודם נהערב אם אב? ביטול ב"מועיל
 חורפייהו ובטל בהקטח בסמ"ך נתבטל חריףהדבר
 חף מזיק ואינו כלל חריף כאן היי לא כאלווהה
 לתשרם אם ד"ח בכל להקל כ"נ למים בא אח"כאם
 בו ואץ לישה קודם בסמ"ך דבטל מעט הקמחתוך
 הו* שהם ידוע שאין בצלים בהנך ומכ"ש אח"כחשש
 החטין שמותרין כנגדן סמ"ך יש אם דעכ"פד"ח

 : לדינאוז-ב
 שם ולר"ח דבח"י תם-ב כס" עינתיותנדב:

 המי בנתייגש שאף כתב הח"יוהנה
 וכן למים אח-כ בא באס אסור תחלהפירות
 גסי' הפר"ח אך עי"ש כ"כ ס"ס חנ"ג בסהכתב
 אין תחלה פירא המי שבהתייבש כתבזה

 והרמב"ן הרשב"א מתשובת רחף .והביאקפידא
 נתכוונתי ות"י לעיל שכתבתי עכבף אבייתמענין
 שכתב פרץ ה"ר כ ולא הפר"ח וכתב בזהלדבריו
 הח"י שהביא הראי' והוא תנ"ג בסי'הב"י
 של זה דדין נראה וא"ב עי"ש תנ"גבס"

 והפריח החיי במחלוקת תלוי הנ"להבצלים
 הפית על דראויילסמוך ודאי הדחק ובשעתהנ"ל
 פירות. מי בכלל הוי דזה לומר הכרח דאיןבסרט
 עכ"פ היהר כתבתי תר"ז בשנת ובתשובהודיק

 : עיי-שבתתק"ס
 ישראל שביד בחמץפקדון שאיתו רע"ה*סף

 עד שימתין שהדיןחברו
 וכתב דיה מה מקודם מכרו אם וימכרנו ה'שעה

שבמק"ת
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 ויאסר אליהו אתי דאגו מכירה דחף כתבשבפקחת
 באהע"ז המבואר בדין ת"א זה שדין אטרירףם
 אשתו. 5תה וח"כ אשתו בכסי שפכר בבעל צ4ס"
 בר"פ דהרי מאד נכומן המק"ת דברי משסתה2ה

 חליצה הף טעוברת דהליצת יריי 5-לאחמץ
 התוס' כתבו הרי ט"5 יצטרע סבתא אושאףדאפרינן

 חייצה דהליצתן ונתקדשו ~mpnon שהקשותושם
 ולד דשאני יותר מבואר ובמי יתוץ שםוכתבו
 תליא בלידה דלאו התם תינה א"כ עיירה יפינעשה ואהדי קיימא בן יהיות ראוי התחיה שהי'דאפשר
 אולי שפיר י-ל לכך טילתא תליא בשד רקשלתא
 נפל נעשה ואה*כ קייטא בן להיות ראוי הי'אא9ה
 היה אם הבעלים ברצון הדבר אין בפקדוןאבל
 סטש בשכירתו תלוי רק טועיל ז"א לשכרודשתו
 טכירח ווי למכרו עתיד הי' שלא למכרעסיפא אגלאי סכרו לא סוף דסוף וכיון לא או פכרו08

 סמ פאהע"ו רףם למכש דומה אינו %כךמראשונת
 היתח המכירה ~wa דשםח הנכי שעש עה9ך דשם5'
 על4 ננזר אח"כ רק כטה היי יסית ששהויאף
 לטפרע פ9תא אניא* אפריון יח בזה לוקךשיתה
 ועוד וברור. יכון תה מעוברת בחליצת התםנשו
 שהסכירה בכך מה רואם יפסד דאף נשלוא'

 כברו %א ה' שעה בהניע מ"ט חיה לאהראשונה
 יאחר משר כסו הוי והרי הסכירה אז ח9הבעלים

 שעה ע9 רק ביום בו טכ"י הסכירה דח9 יוםל'
 ואג.ק בכסף הקנ" ה4 חם טבעי' יא ולכךאחת
 גמשיכה דהף אף אהשכ וחל עבירה דהח בחצראו
 אם דוקא דהיינו י"ל קנייתו "כלתה בזה וישיג"כ

 בי אם בים יכו אבי הומים יום אחר הקני'*חוי
 ראין בזבחים 5"ש הוי ידבר זכר לדבר ראי'אין

 יא ביום דלתו י"ל ה"נ כן ביום לגו ומןשתוסר
 לבד בכסף ד5הני דעות דיש ובפרט קנייתוכיתה
 : כהמק-ח הפכירת חל ענין דבכל נראהלכך
tso.טצהן כס" אפה בעה"ב שאלה רעץ 

 מעט ושייר השקוקשר
 מאדש לאפות השק וכשפתח הראשון כמקוטוקמח
 חמצונן: ש9 דינן מח בחוט פת חתיכותתצאו

 6ירורין בנתערב הנסג סי' בח"י פבוחרתש1בה.
 גהנאה רק להתירו ואין פחני י8 ריקוד אףגק5ה
 נתערב שמא דהץישיגן דאסורין ריקוד בלאוסכ"ש
 דאף תם"ו בס" כטיש וניעור וחתר בקמח6ירורין
 ואסרינן היישינן ביין 6ירורץ נשאר שמאלסמק
 ולומר ונישור לציור היישינן נמי משהו דיספקהרי

 בכית הקטה שרקדו נתי ה8ירורין שם נפיודאה"כ
 מתהלתו האופה בבית מונח ה" שהקמח כיוןמ"מ
 וכסו איסורא מחזקיכן יזטן סומן א"כלסופו
 דנמצא וטה מתחלה ש0 שנפל יחוש יש נפלדעתה
 עשת בתחבולה בכונה דייל רא4 חין הקמחבסוף
 לתלות יש יותר כי תיכף ירגישו שלא האופהק

 דרך דאין נפל בכונה דוגמא מלתלות ובבונהגראז'
 מכל ומופרשין פסח של לקטת מטוך בחמץיעסוק
 אין שכיהא דלא במיתא יכך דפסה הקמה אצלחמץ
 רא" ואין נעשה שבכונה לתלות יש ויותריתלות
 שנאשו המצות אלו עכ"פ ועוד באתרוגה והי'סמה
 האדם או לחמץ סמוך וה" כיון לפירורין לחושיש ודאי בהם החמץ בו שנמצא הנשאר לקמחבסמוך
 אם פירורין ומפיו סידו נפלו שמא חמז שםהאוכל
 האחראים שטצות כיון ואית מחמץ נזהר לא כךכל

 כם-ש וניעור וחוור באיו אלו נתערבו שובנאסרו
 המוצה טצה גמרדה רדו לענין תנ"א בס"הח"י
 ס"ס יש הא ואיל חרצות אסרתי טעמי מהליןלכך
 שם אין שמא נפ9 דקורם ואת"ל נפל עתהשמא

 כ"ס ס"ק תס"ז סי' בטנ"א דמבואר ז"אשירורין
 בט4 יפמ"ש ועוד לאכיה אסור במצה ס"ס ישראם
 געיסה נמצא דאם י"א בסעיףהנ"ל

 אוסריי
 כל

 מקודם ואתיל נפל עתה שמא ס"ס דהוי אףהעיסה

 אוסרין אין ובצונן עתה עד נתרככה לא שמאנפי
 שם האחרונים כמ"ש העיסה וגלני יישה מכחוק

 לזמן מזמן חזקה דיש דהיכי מוכח ס"ס נמי הויוא"כ
 ס"ס אטרינן ולא ודאי כחזקה והוי כנכ'האמרינן
 : ודג ס"ס מכח בזה יהקל אין וא"כ החמישדבפסח ציי בעלפא דמהני להסוברים ואף הזקהבמקום
 כטה בהם שנמצא במצות שאלה רע"ז,םף

 זה הנה מחוטין.5ירורין
 פלוגתת הנה דחן צדקו שניהם והמתירהאוסר
 בחבורי כמ"ש הנפה בדין תנ"א בס" והח"יהמנ"א
 המתיר דברי והן האוסר דברי והן בהשסטהץיה*פ
 וחעיקר אותם מזחיחין ואין בהלכה פנים להםיש

 : שם בהתרי שהכרעתי כמו המתירכדברי
 כסדר יקחהטין יי איו שח5 כתבי האתרומם רעיה*סי'
 תעאב בסף מרור גבי כמו במשנה שנויןשהם
 נאמר לא זה דכלל ף ס" ביו"ד כתג התב"עאבל
 גזת כך ונקטן להיפוך למנקט טעם הס אםרק
 לשנות סער שאין כל אבל נקט דדוקא להוכיחיש

 לדבריו רא" ונ"ל שיי"ש מהסדר יאי' איןלהיפוך
טטנחותב
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 ופתח ההשיל חנא האי דקאמר עלא קדה דףשפצתכן
 יו אין אם מעלה לו אין הפסוק שהקדימומח דבשתי להדיא מתח עישש תף תהלה הכתובבו

 בעבור מעלה להחשיבו אין עצפו מצדפעלא
 אין במצח אף לכך כהתחדש יהדיא ומוכחמקרטה
W9p~הבמ"ש.  שכתב מטגנם במרור רק להקדימה 
 בפסוק הפקדם כל דאהז"ל סמה rwובאמת
 שהקדימו סח פעלת שנחשב הרי יברכהטוקדם
 דעחו סוף דסוף כשן שאני דחתם השפשרהתתוב
 סה אמרינן הקדמה לענין) רק משנעםלהמל
 אבל תחלה עליו יברך לחקדתצ רשוידסוקדם
 בטין טצוה יקיים י4 ניהם אם אצוה דברלענץ
 חביב שאינו בדבר הסתוה לקיים להכריחו איןשה
 משגחינן לא בזח עליו החביב דבר ולעזובופיו
 דבכונה השחה יפ שיש לולי שמוקדם טהעד

 ~PW רפא שבת בפסי גם וארש ההנאהקדימו
 מוכח מבהברד יותר אורחים הכנסת גחיהנבי
 עיירת יותר חשוב המוקדם רק כהתבחשד"א

 :ודוק
 דצריך ט' סעיף תנ"ב בסי' בתש רע*בפ*ם"

 תוי יום החטיןיטחון
 רותה טחינה בששת שהקמח לפי וכו' הלישהלפס
 בטג"א ועיין להחפיזן מא חספסה המיםמחמם
 עצמה דהרתיחה משמע דמות שעמד מה פשופקק
 דשם וכוונתו כן משמע לא ובירושלמי מהפיץאינה
 בברי הלוון הוא כן ויחמצו ירתתו של8*יים

 ובאמת סחטת עצמה דהרתיחח משפעובסרותי
 אין דלכך שכתב זה ס"ס בב" להמעטןלש"מ
 אין והאידנא יחתו מאם טדבר דוה טוחנזהרץ
 משמע וא"י עי"ש בזה נזהרין אין לכךלותתין
 הרתיחה מכח רק טחמיץ יבדו nwmn מכהולאו
 לכך הלחיתה מכח שקיבל ומה  שבו הטיםמולס
 שמהנין ממה טדבר כאן אבל בעצמומחמיץ
 עצמו שטצד החיסום אץ לכך לחתו דיאהאידנא
 ייזהר הרמ"א שכתב ואף לסים כשבא רקמחמיו

 יואש לא 1החידנא זו"ז שקים חרבה יניפושיא
 דמיירי למקומו המג"ש ת" הזר שוב בזהמ"ג

 דמנ המגיא מגש ידעתי לא נם ללישהבסמוך
 הירושימי דכתנת דאפשר כן טשטש יאהירושלמי
 המים ע"י ויחפצו שירתיחו מכח רק הויבעצמו

 : ח( אח"כשיהבו
 י8 אם עצמו מהמת דזיעה תזה פיכחד2צכימ!

 נראה ולפת טחמיע אינו תחלהנלתת
 לחלוחית חיזה בשק דבוק בו שנטצא פסח שלבקמח
 לאסור ראו הדין מן ואו נתייבשה שכברפעימה
 ה" אם אך והשגע הפוסקים כטשמעות הקטתכל
 דיש בענין תחרים שקים טן ומשא כובדעליו
 עצמו ומחסת כך נתהוח החמיטות שמכחלחיות
 יש בזה כעיסה קצת ונעשה עד יחלוחית עליובא
 דרך אם כוה הטורגלים קמח למוכריישאיי
 mb~n מכח להיות בקמח כך להיותלפעמים
 שפכה לתיות יש אז פירורין וקצת נעימהנששה
 דובה הוא ספק אם ואף נעשה עצתחמימות
 ממ"ג הוי אם ספק בענין גיסו בשם הח"יימיש
 יאפרו אם אבי בזה א"נ כן חס"ו בסי'עת"ש
 4ת עצמו טחום פירורין נמצא להיות דרךשאין
 חיי ואם לאסור יש במצה דחולין ממים דהוימוכח
 החומה אצימונח

 בעני
 החומה דמזיעת דיכאה.

 דהש*ע כיון ס"ס מכח בוה יהקל מים ח4נעשת
 או פהמיץ ההומה זיעת אם דעות שני הביאיקמן
 לא ושמא מחמיץ אינו שמא ס*פ הה לכךלא

 החומה בזיעת דהמתן נרחה אך ויותר יותרנתערב
 שאין במקום בכותל למעלה מזיע שהוא בזיעההוי
 הסמוך שלמטה נחומה אגל בחוץ לו סמוךמים

 לכתיים סמוך בחוץ שיש הגשמים ובימותלקרקע
 שבחוץ שחטים הדברים נכרים אז וטיטר8ש

 מהע שלמסה זה על סעיד והיקש הכותלדרך בולטי
 טהע למה הוא החומה סגוף ואם יטעלהיזהר
 הם שהמים מחמת בע"כ מלטעלה מלמטהיוהר

 הה ודאי זה א*כ יותר שם בולט בחוץ לוסמוכין
סחבת

 עזתו דית חגרו תסג hlt'o תחיתוס ס)1 חיתוס דס6גי הק"ת סתנ"6 קו' יפנתי fm ס" יסרס החטויא(
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 שלמו:לף אוף %שויתהאלףט10
 שמהסו מודים כ"ס ובזה שבחוץ הטיםשהטת
 לארץ סמוך מונח ה" אם לכך פלתתא בזחואנן
 למעיה מונח הף ואם בודאו אסור אז החומהשצל
 כנ"ל ס"ס מכח להתיר יש 8ז החומהשבל

 :כניפענ"ד

 יברור מנהגנו ר"ל טמאלהד ר'מעם"
 וטן הוום מןחיטין

 וקטנים גדולים פת פירורי לפעמים ממצחהבצלים
 רזה נימא 08 ופלפל הרגיל. דגר תה כלביעמית ראין אבל אדם מאטילת נפסלו וייפשרפע5שים

 הטחעה דע"י דלסא או בטל ואיט בלה כיבשאף
 ודברי פקומות כמה והביא D'p ובטי בלח5יח הוי האשכ תנ"ג ~eo הטונז vNaa אחד גושנעשה
 מבצת דקסח ימס ס"ק במשבצה: ran ס"חפ5ףג
 יענין ron בס" ודבריו בלח יבש הףאסה'
 כ"כ נסחין הגרעינין דאון שכתב בקאותגרעינין
 הוי בשוה נטחין הה אם תא פשפע חקאוויימו
 חנ"ה בסי' הסז"ז r'a הרגיש יא הטת בלח.לה

 דאין באוכלין טחינה דאין תץ*ד סהוהרמ"א
 סיירי תנ"ג בסי' חטוף א-כ nawo אחרשהינח
 דבשניהם כיון גזה לכך כלל נסחט שלאבדברים
 אבל אחד גוש שושה הטהרנה או בשוההסתיגה
 מחינה בו ואין גסתן שכגר וכדופה 8תמפירורי
 אינו טחינה בהם ויש נטחנו ל8 עדאן281רעעץ
 תקמח הפראג ולכך אחד גוש שירנה עיירעשה
naBדחף כתב שפיר סחעה עוד בו דאץ אשהה 
 שייך דרגיהם בקאתי ב2רעינין משא"כ בלחיבש
 לה הף שוה בהם הטחינה ה" אם סיכרת2הם
 טחינתו דאין יטשם הוצרך לכך הסהינח ע"י2לח
 יףד והש"ך הפוסקים הנה לא. או הטרוסגרת עי חולק הסצ"א אם הבמ"ג גשם ומ-ששא.
 דברי בין מחלוקת שעשו סמה סליגי ודאי קיטס"

 דח4ץ וכן ביגמות ידבריהם וטנחות זבניםהתוס'
 ע"י מיירי בלח לה הוי דקמח דבתבוומקום כלי פליגי דלא י"ל הטו'ז של חילוקו ולסיעה"נ
 שלא מיירי בלח לח הוי דלח דכהבו ומקוםטחינה
 ס"ל דלא ובע"כ ביבש יבש הה לכך טחינהע"י
 תנ"ג סי בח"י מבואר הנה שלו ובדין חיץקא.הך
 לחוש ואין וו-ל ותניא הכלבו וכ' ת"ל ל"זישק
 הואיל הקמח לתוך חמץ תוך פירורין נתערבשמא

 הנפח חמו יש וחם בנפה הקמח שמרקדיןוהמגחג
 פירורין נתערב דאם מזה ללמוד הש  עכ"לקליטתו
ysnלנפוחו הגפה ע"י תקנה לו יש הקמח לחוך 

 לודא* רא" בעירא וספקא pnvn %9ן חין8ן
 עכולי וכר בהנאה להתירו י* 5כי5 ומ"מנתערב
 מא כי הפירורץ 48 דבוררין כיל ה"נ ואשהושיל הכלגי של דסמכינן מודה נתערב דבספקמשמע
 שמא לחוש הה לח משיקא יוהב עכ"ד א"כדאפשר
 ומ-8 הנפה היתר על חוה לסמוך הוא וכדאייתערב
 פפק בהד ד* אם דרבנן דהם דמשהו ספקאבענין

 יו מהטייק והנני לה-ם בחבור* עיין בס"ס18
 8 בזה לאיתר מסכים הגני כי בזח כיוצא בנדוןמאש
 שקורין ברחשם הלאלתו רמ"א.סף

 והכשרתםבצפרי
 מרוב יוצ8.בעין האבנים מושב ממקום והואלפסח
 אשר ארביל שקורין לכיס הקמה ישא וטשםקסן
 אגבס אורך תל שם טעמידץ אשר הארגזידופן השני וקצת האבנים למושב מדובק האהדקצהו
 מתנענע הטחינח הבועת ומחוזק בארגזנכנס
 שלפעית עלפו no~ma הארגז ומכסץ הקמחונרקד
 וגמם הנפתים וכשהרות הקטה יהאבק שיאכדי
 ונדבק הארגז כיסף סזיש המחינה ממהירותעזים
 %1שאע פתע4 ול8עמיפ טפיים וכח"כ הקמחשם

 של הדין מה גדולים או קטנים אגתים כעיןבקמח
 פ"ק לפסח קמח מוחגי שחלתי תשובה. :הקמח
 ,ף לו יש קאססץן דכ9 זה שכיח יא שמ"קואמרו
 לא ולפה בהקשססען חסימות ואין סתוחיןיוסטין
 נרשה כן ששו שא אם והנה כן. כח"היעשו
 קף למשב כתבנו תנ"ג ס" לה*פ דבחגורייהקל
 דהרתיהה הש"ע בדברי והעליתי סאו ס"קהמגיא
 רמשת למים כשבא רק Vana אונו עצמהמצד
 *ש 4ס-ז בהגייה רמ"א תשובח לקיל עייןעי"ש
 הקמח של הרתיחה מן נעשין והפירוריןלתלות
 און טטפו דהוי ~mvn דיש היכף וכלבעצמו
 מקומו דהוי חיכי דקרוב ממק"י דהוילתלות

 רוב דליכא היכא ומכ"ש מרוב אף עדיףממי
 עדיף מגופו דהה דילל והיכא קרוב בתרדאזלינן
 הרי פפק הוי שם אף ועוי שבשולם קורבהמכל

 הף דההשש -ק בסמיך דבטל השש אנןמדאורייתא
 אמרינן ובדהגנן מדרבנן רק זה וכל וניעורדחוזר
 ס" ביףד השייך הביאו דהגא ואף אומרשאני
 שאני אמרינן לא דרבנן משהו דבאיסורי כתבקי"א
 היכא אבל מרוב כפחות שם סיים הרי ס"תאומר
 ואני אמרינן משהו באיסורי דאף מודה רובדיש
 ידעינן אם עכ"פ רק כתב לא דהנ"י י"ל גםאומר
 נow ?4 ספק דהוי היכת אבל שיסור כאןשאל
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 01נ נא שלמהלף אזח  עלש1.תהאלף

 משהו מרסתו אף *מר שגי תטהגן יי8ן
 ועוד עצמו חמיצות מחמת דהוי לתלות ישולכך
 גטי החימה זיעת מים עצמו מחמת אינו אםראף
 מזיעת דחף ויחוש פוסקים לכסה טחמיץ4רט
 טדע לא דהרי ובשרם יהקל ס"ס כמה הויסטים

 הוי אם ספק הוי רק הריקוד ע"י פירוריןדנשארו
 נשאר ואם פירור שם נשאר יא שמא ספקותכמה
 ד.א מחמת ואתש עמסו סחטת הוי שמאפירור
 אינו החימה דזיעת וכפשר ההימה מזיעתשפא
 זה מחמיץ מים עם דם-פ או"ם שחוש ומהמחמיץ
 פירות מי דין עייו און זיעה הוי ראםשינו
 הרצה ליוש דאין ran סמ בש"ע ספ"שוהאין
 וסגה תף המים ומחמם רותח שהקמח הטחינהביום
 לו וקשה מחמיץ איש עצמה דהרתיחה המנ-אדייק
 מ"פ יה" ימים אח"כ כשיבוא עכ"פ הא כןיבא
 ומצורף מ"פ בכיי דז"א טוכח ובע"כ מיםעם
 מחמיץ אינו תחיה המ"פ דכשנתייבש קצת דומןיזה
 לצרף זה בב? מכבי בתשובה כתבנו וכברעוד
 דאיכא בזה ומכ-ו קולא צד עוד יש אם לסניףשה

 יתקן א"א דאם נראה 5כן להקל צדדיםהרבה
 אם אף לפסח הקמח סותר כך לידי יבואשלא

 : ההינה בשעת פירורך בוימצא

 התבהי ה2"" סיטו פ לה באבירי רפ"קק.סימי
 הוי שאיבה משעת המיםדשמירת

 דחין ולהסוברים קצירה מעידן ההטין שטירתשטו
 דאין ה"ה קצירה מעידן במנטרא רק בחסיןקצאין
 תמו תאיבה משעת המים נשמרו יא אםיצאין

 : וז"ב במים הוי כן גחטיןשהדין
 דאין ג' סעיף תרה בסימו במ"ש רפ*נ.מ5'

 אם הנה חמין ימיםישין
 שתופס משמע המרא מלשון צונן יחסיןמחויל

 דחזינן יהתיר כתב ובח"י הרמ"א כדעתבפשיטות
 משאר צוננין הם יותר ונצטננו חמין שה"זרמים
 בדבר נכון וטעם הרמ"א כדעת וי"ג עיטשמים
 ונדחה דנראה בש"ס דמוכח כיון והיינו מהגייא בזה צינון מועיי ל11 שיא דבמים להסובריםדאף
 ליה דפשיט בסת ועיין מעיקרא מדיחוינרש
 ונראה מצית אצל דחוי חף לא מעיקראדדחוי
 א"כ מצות אצל דחוי יש ואולי אס נפשם לאונדחה
 אין שאיבתן דמתחלת לנו ו9א בסים בשומאה"נ
 אם ובסרט דחוי הף ולא פעיקרא דחוי חףראוין
 יב"ש להשהותו רבידו כיון בידו נחשב דיתסימא
 שקודם כיון גחמין אבל ראוין הוי ולכךלצננן

 חו4 שוב לכך נדחו השהוחמו ראין הוישהוחסו
 אין לכך מצות אצל דחה יש אולי ושוב ונדההנראה
 בידו נחשב דזה נימא אי ואף מצוה ימצת עודראוין
 מה ל"מ תחלה בידים דדח" כיון מ"ט לצננןשבידו
 ריב דף בזבחים ומצאתי בחידושי לתקןכמ*ששבידו
*olnaבחיבורי בם-ש דייל ומכיש כן ג"כ מוכח 
 לתכשירן בידו דאין כיון לתקן בידו נחורר ל8דזה

 שדת הוי ולכך בידו הוי לא טח מלח"ז רקלאלתר
 דדהף יראה ולפ"1 ונראה חוזר ואין קלעדחף
 ה" ובזה צונן מהני אחרים ימצת אבל מצוחימצת
 הע דסהני דסאל והפוסקים מצוה בטצת מעריי-ם צינון דס"ל דמותן הפוסקים דעת להשוחץנראה
 הפ עדיין אם דדוקא הח"י דדייך הש"עמישון
פושרין

 אסורי
 חמצנת כל לכליל רבא משום היינו

 עדאן אם רק נפסיו לא בזה מצוה של ואינןאף
 ויהוא צ*טן. דלים מודים שמירח מצת אביפושרין
 וטע הטין הטי כבר ינו אם דדוקא עוד חדשדין
 משע ל-ם בזה הוחמו וכח"כ מצה לשם דוהןבבר
 5מ 89 עדחן אס אבל ונדחה כנראה דההלכ"ע
 רק תף ראוין היו יא בלא"ח שהוחמו npe1א"כ
 היחפו לא כאיו והש עיט מעיקרא דחויתורת
 יהפויף* "י מיחו מצוה ימצת אף צינון בהוומהני
 שלא אמים קאי לא ולשה דעברה דאיבעיאדסיל
 טוהר יט שלא דמים ביניהם חילוק דיו וסתינו

 והרא"ל כרס"ל הרחק בשעת ג"כ  וובתחלהבדיעבד
 הוחמו אם עדיין א"כ ל"מ בדיעבד  *ף  חמיןומים
 הנה שעד בידים כדחאן דהוי עליהם דחויתורת
 עייחן והוסיף בא ועכשיו הדחק בשעת מותריןהיו
 ונדחה כנראה הוי בזה אף לכך חמור יותרפסד
 לחכריע ברור נראה זה  עכ"פ ונראה הוזרואינו
 מצוח ובמצת צינון סיומי מצות דבשאר חילוקדיש

 : כנלפענ"ד לחמין צינתל"מ
 שלא במים שלש מסית יפיפה שא' רפ*ד.ס"

 ? נאין אם פי' שוגי וחומרלנו
 נאמן דושא ה" שוגג ?וסר דנאמן ודאיתשובה.
 יצטרך אזיד דהוי יאמר אם נוגע דהוי ואףבאיסורין
 יוכיח ושוחם באיסורין נאמן נוגע גםלשלם
 וגם ישלם הצטרך שקשקי יאמר אם והרידנאמן
 לה מוספרה 5מד באיסורין נאמן ע"א דיןעישוי
 נגד אף ונאמנת להנאתה לה גם ניגע התםוהרי
 וחמרו הסזידין משרבו דקאמר י"ח דף ובשב'הבעל
 חא משמע השיפגין אף לאסור חזרו היינושוגגין
 ובע"כ שוגגין לומר נאמנים היו המזידין שרבוטרם

סיירי
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 שאסרו הועילו טה לעצמן דחת איים א5*ירי
 היינו שוגנין ואמרו מזידין היו אם חרי השוננגם

 שהם ידעו שבנפשם האיסור עי השחים היובע"כ
 עתה נם א"כ האיסור על דחשודין ובע"כפזידין
 דהכונח וכע"כ ממנו יאכיו מ"פ השוגג גםואסרו
 9וגנ יומר נאמן לאחרים דגם ובע"ר אחריםעל
 כתב כגר שוגג יומר נאמן אינו דטבח 1סההיה
 ראוי אינו שגג אם דגט חרשב"א בשם טעמורושם
 שאני עצמו דיחכויר א"ש ביא"ה נם שוטטלחיא
 והחת עצמו להכשיר וכף שוננ יומר א"נשבועתו עי שעבר עדים שגאו דמי לאד סי' בהףפכמרש
 נאמן ע"א מדין ניט עצמו דיהכשירמטעם

 המאכל יהכשיר אבל עדות כעין הוי וזחבאיסורין
 שתנ לומר ונאמן באיסורין נאמן ע"א כדץחף
 בלש שמתירין הפוסקים על שתמה וטה וזאפ.הי*

 וי9 עבר מלשון רא" שהביאו וליל במיםבשוגג
 דמיירי ושהה דעבר משבת והקשה במזידדפשפע
 חנ"ה סי' בנ"י הדין במקור עייי יחבבונג
 ושהה מעבר רא" הביא דאדרבא שמב"אבשם

 דתחיה דל"ה בשבת עיין לא תם במזידלמחרי
 בסגר מבעיא ואח"ם ושהא בשכח האיבעיאתנא
 במקומו שם בתיס' ממורש וכן במזיד דהיינוושהש
 : רנ"ג סי' או"ח בטו"ז הוא וכן במזידדמיירי
 שכיחי יא ששם בק"ה שאלה רפ"קק.סף

 רק יססח כשריםחטים
 תם חטים מק"ה אהד חיש קנה אהד אדוןאצל
 מובחרים יותר הם מ-מ רק ונתבקעו חטים ישבהם

 נמצא פעמים בששה הנ-י החטים את בדקווכאשר
 לא אחד בפעם רק מששים יותר ונעטיםבחמשה

 חמוצים מרעעים חמשה שמצאו דהיינו ששיםה"
 הכ5 נצרף כאשר כלל דרך רק 259 סךוישרים
 והחטים כשרים 74 חמץ גרעון כי על יעלהיחד
 משק קצת היתח והגדיקה בשקים מונחיםחנ"ל
 לקמחא מהם ליקח מותר אם אחד משק וקצתאחד

 יערבב שמותר פשוט הדבר תשובה. : כלדפסחא
 האומר כדעת עיקר כי לפסח מהם וליקחנחד
 כיון לכתחלה איסור מבטלין אץ בזח ואךדאין
 אף באמת הגה יהאוסרים ואף היהר בזמןדהה
 חשש רק ודאי חמץ בהם אין נתבקעו דנראו158

 דרבנן רק הוי לכתחלה איסור טבטיין ושיןבעלמא
 ממנו יאכול יעשות יראו גם דרבנן ספקוהת
 וא"ק ת"י סח מחרש"ל כדעת פסח קודםמעט
 בהם ואץ ואכל במה בזה החמז יסיתותפשר

 השפשר ההפץ נאכל טן כי בפסח כילאיסור
 שכש המנ"א עליו שתמה מהרכבל דעת בזהייישב
 אם לתקן המחרשת כוונת יאי הנ"ל ולפימת"נ
 גוף )וגם סם-ך שיח" באופן לכתחלהמערב
 האחראים תם-ש ומבסל בידים כמערב חויהספינה
 מהחשש וליאת יהמהר9ףי( ל" ניחא לחותירוצם
 5תן תזה עלה אתי יכתחיה איסור מבטליןאין
 ובהניע היתר שיד הוי עתה ממנו שימיעצה
 : הדחק בעת ובפרט ויטחנם יחדיערבם שמהחי נכון הדין יכך ממנו נאכל כבר ישיפסח
 יט שלח במים תפיה יס" במ"ש רפ"ו.ס"

 נסתפק בתרי הדשנתבטלו
 בחבור* יאתחלה לאתחלה לבטין מותר אםהמנ"א
 דהותי גירוי מכח כאן הטעם איןלה"פ

 דשיליפ
 ודאי א"כ שהיי כמו צינון הוי עצמו דזחרק

 שאבן לאם רדומה לכתהלה כן לעשותדמותר
 אמת והן בזה ה"נ כן לפרש-י יב"ש ושוהאבה"ח
 שכתב הביאו ברטבים והגה"מ הסם-קדבל19ן
 ים מלשתו וכן אסור לכתחיה משמע דיעבדבלשון
 משמע לישה קודם דנתבטיו כיון שכתבבהג"מ
 אך צינון מסעם ולא עלה נחית ניטולדמטעם
 יסברו הם והסמ"ק דהסמ-ג א"9 בחבורילפטיש

דמיני
 ולכך תקנה עוד יו ואין  עוד מועיל אית
 ולדידהר צינון טטעם עוד היתר יו איןישיטתייהו

 כיטב וכיו!דמטעס כרוב ביטול מטעם רק ירואצריך
 כ5 כמו לכתחיה לבטיו אין שפיר יכך עלהאתינא
 הטעם כתב ולכך נ"י לבטלו דאין דרבנןאיסורי
 דברי שסיר אתי ובזה יישח קודם שנתבטיוכיק
 דמועם משמש דמישו5 בחבורי שדחיתיהמפי

 ידידהו הף לא ויכך בתרי חד בעי ואעא'כביטוי
 דשיל"פ דהו-י ביטול מטעם יבוא א"אידידהו צינע דמהנ* להטוברים אבי בפנים כנ"לדשי5'ם
 מחם דלדידהו כיון צינת מטעם רק מועילואינו
 יכתחלת אף מותר הוא צינון דמטעם וכיוןצתך
 מטעם רק ירפא דהוי בט"ש שאבן אם כמונצספו
pP~ולנעי לכתחלה בזה סותר יכך הלילה כל 
 שאנו דחף יבתהלה ינטלו דמותר גראחידינא
 היינם צינע טחני דיא הסוגרים ידעתחוישין
 728 בזח אסור בדיעבד אפף דיחאוסריןבמלתא

 לעניןביטוי אניחוששיןיחומרא
 דלשניהפ יכתחלח

 אפ לענין לכתחיה רק רם ואין כנ"י מם-נמהני
 תדבר בגוף קפידא דאין זח ילפען לכתחיהמותר
 שייך ולא נע9ח אם הוא מותר ודאי הדברוגוס

בזה
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8 שעשה ח נץ שץ 81ח שררב8  דחמז הומרא שחך יא בזה זה דבר תשות19 בתי 
 דעיקר כיון והפרט אאירץ ר1ג *ל יסמוךוראת
 לכתחלה חיסור לספל שאין סח חוא דרבנןסיתא
 דמותר ידינא נראח ולכך דרבנן באיסורובמרט
 בדוב אבי בתרי בחד ינו שלח מים לכתחיהלבטל
 כרוב נהגינן דבילמא אף גדיעבד אפף טחנילח

 הסוברים לדעת היישינן כאן ברוב דדיהפוסקים
 דטהנ* ומה בטי חויגו דשיל"ם והףל צינוןדמהני
 בפנים כמיש נפטמו דמפן 5כח דוקא בתריחד
 לח בדיעבד אפ" ברוב ולכך בתרי חד יבצעוגזה
 בגוף ונובע קפידא יש בדיעבד דאף דבמלתאטהני
 יחפז בהוטרא בשרט לחוסרא היישינןהדבר

 : וברור נכוןכניפענ"ד
 ביףט ואסה דהיש תנ"י בס" בפמפלט יטם!'ז.כעף

 שם 9ה יקרא יא פסחשל
 והוצת בחול לש אם נפו דהיה נראה שתאפהעד
 "מ4ה יא דגי של מאחד %פרוש עיסות כמהילוש
 להפריש הלה שעה" עושה ששה האסר קטנהכפה
 בתים בעלי בסח שדרך כמו חלה אח"כממנח
nWP1שאופין וכוונתם היה קטנה למצת וקורין 
 שזה הכל על חלה אח"כ אהוה להשרישומהוה
1P%שלוקח זו בעיסה יש שמא להוו דיש נכון 
 לח כשקורא תיכף א"כ חלה שיעור הקטנתממנה
 להשריש מצי לא ושוב 5מש הלה נעשית היהשם

 נעשית שכבר היא תפטור דאיך השאר עיסמנה
 בלשון רק שם לה יקרא לא לכך השאר אתחלה
 יהפריש aa שפיר ואו בייש המנ"א כמ"שקוכען
 מחכוין אינו שבלבו כיון הכי ע9 אח"כממנה
 חיה שם לח קורא אעו ובפי' תיכף חלהשיהי'
 מחכוין אינו שבלגו אף לה קורא אם אביסותר
 שגיב דדברים מהני יא אח"כ רק חלה תיכףשיה"
 נזהרין יהיו יכך עיקר שבפיו ומה דבריםאינן
 עדיף וטפי קובען רק חיה בשם אותה יקראשיא
 ממצה חלה סתם להפריש יכול כי כיל יעשנהשלא
 אני ובן כרצונו שעסה מצה או שיהה איזהאחת

 בעבה"י: נכת והוא בדרשהתזהיר
 אופה שבעה"ב ניהגיו יש שאלה רפ'ח.סף

 ובח"כ ביחד מצותהרגה
 ממקצת לוקחת זו שאשה הגשים ביניהפחויקין
 חלח מהמותר לוקחת השגף ואשהאלה

 יו"ט קודם חצאין עי 19קחת עצמה היאניפעמים
 : בו יעשות נכון אם ב' בעיףט נוטית השני והצי8ף

 naan ניכרין דאון כיע כן לעשות איןתשטה.
 שהסול שהחיה לחוש יש ועיסה עיסה מכלהנעשין
 ממנת הבאים שמיות עיסה מן חף שניתפעם
 בתהלת תהמה שכבר הראשונה קופה בתוךחיו
 8ן הו"ל שם נפסרה כבר זו דעיסה ליוןוא"ת
 סי* ביףד להסוגרים מבעיט %א החיוב עלהפטור
 וכף לחיקה עיסה הערצה בנחתום ב' סעיףשט"ו
 בדין ש9ח חוי כאן דגם פשיסא הוא כדיןדשלא
 דסתיר ום הטונז  לדשת בם תף לשתיםלחיקה
 ות שסך לח הכא כהתה כמכירי דהףמכח
 הנפשרה הלקה כ"א קונית האשה באסתדהתם
 ניארי5 המצות בנ"ר אב9 טעטא הך שייךלכך
 היח41 הך שייך לא א"כ הראשון בעה"ב ש9ינ"ר
 תקום דיש א5ת והן אסור ודאי כהונה טכיריש9
 העיסה כ9 יהד שנילוש סיירי דחתם זהההיק
 הר5 כשן אגל לחצאין יחלקה אין לבך יחדשהחייב
 נ8 ושף בפשע נייוש אחת וכי עיסות כמהנעשו
 מףש4 צירוף עשי רק הלה שיעור בכ"א ה" לאאם

 בהלת משחבו עיסות ושלשה שנים בהצטרףתיכף
 rae בתשע חלה כשקיר אשכו עיסות ונ' ב'על
 עיסתו כמח כנאשמי נחשבו ולכך שלו לנדוןהח"י
 הה אם דתיות ז"א אך לכשע לחלקן סותרגזה
 נותקף ולא 5עחדין לעיסות הה וו דחיוקהידעינן
 יומר מקום הה שפיר לחצאין אחת מעיסהמצות
 יש אחת סעיסה דלמא לחוש יש בזה הרי אניכן

 דין ממש היינו וא"ב בזה וטחצח זה בחלקמחצה
 יהסתירין דאף דנראה מנ" ועדיף הנ"לנחתום
 כמח בו שיו סיע עיסה בעודה לחלקה דוקאהיינו
 חוות שייך לא עיסה געודח ומחיקו חלהתתעור
 החיוב עי השטור מן הה שנוטל השנה דחיהלומר
 כיוף בפ"ע חיוב הוי ב"א רק כיי פטור כאןדאין
 בנדון אבי החיוב על החיוב מן והוי בצ"עחיוב הוי פ"א חלה שיעורי כמח תיכף מתחל' בודיש
 אף או אחת חיה שיעור רק בו אין עיסה שבכלדידן
 יחד עיסות שני צירוף ע"י רק בו אין חלהשיעור
 לחיקן אסור לכ"ע וראי בנה א"כ חלה שיעורנעשה
 שיעורי כמה בהם הוי לא חיובו דבשעת כוןלחצאין
 לחצאין יהלקן אסור לכ"ע ודאי שיעור חד רקחלה
 נתחייבו מהם ושלשה שנים או עיסה רכלשיון
 ונפטר מחיקו ואט לחיקו אסור ודאי בפ"עכ"א

 מקום בכל השני החלק נפטר אחד במקוםהמחצה
 שיעורס חרא רק הף חיובן דבשעת כיוןשהוא
 על חלה ממנו וכשמפריש עטו השני גם נפטרודאי

השאר
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 חיילה ~כך החיוב עי הפטור מן הויהשאר
 רק פוטרת שאינה האשה הכהן אם ואף כןיעשות
 שכבר מה עם נילוש זו מצה אם ל"מ שלמכי'מה

 שיעורי ב' ולא הלה שיעור רק בהם ה4 גיאנפטר
 המותר ~חייב שיפני' מה רק כונועלפטור ל"מחלה
 ודוק כולן על אחת ייטוי רק תקנה אץולכך

 : ביה עוד כתבתי יאריחובחבורי
 כוונתץ ות"כ דברי ותבין ומק"ח בת-י עיין*מבדץ

 בדיעבד כן אירע אם והנה מדעתיייעתם
 לקחו שלא או לקחו לא וממקצת ממקצתשלקחו
 לה יש אז לקחו המצות ומן הטחונהממצה
 החלה לה ויתירו שלקחה החלה עליהתחרט
 חלה ליטול יחד הכל והצטרף ותחזורהראשונה

 מעט מצה מכל ישיירו ביו"ט כן אירע ואםאחת
 ויצטרפו ראשונה חלה על תשאי ובריה"מטעט
 הטו"ז לדעת ואף אחת חיה ויטלו יחדהכל
 אירע אם היינו שאלה מחני לא בעלמארס"ל

 יודעת היתה אם דמעיקרא פעות דהויבאן אבי פתח הוי דכא ס"ל בזה אח"כהעריגזת
 יא תקנה אין ולאינך לחלקו הוא כדיןדשלא
 ותטול לכ"ע שאלה מהני בזה יכך נופלתהיתה
 טוב בספר בחבורי עין אך וז"ב. בברכהאף
 דפוס שני חלק תליתאי מהדורא ודעתטעם

 היתר צד מצא שם שכ"ד סי' חלה גהל'קראקא
 : עיי"ש אחת חלה רק ליקחלזה

 ששכחה האשה מגדיו שאלתו רפ"מ.ם"
 המצות מן חלהליטול

 ביו"ט חלה יוקחין שאין בעלה לה ואמר יו"טקודם
 חלה מהני ודאי הנה ביו"ט חלה ולקחה הלכהוהיא
 דארל"ת מלתא כל דקיי"ל למה דומה דאיתזו

 ע"ג ל"ו דף שבת בהל' סה"ח בחבורי כמ"שאע5*מ
 המנהג דכאן ברשות שלא לתורם דמי לא גםעי"ש
 ומחאה בעלה ברשות שלא חלה לוקחת שהאשההמיד

 חלה תקח שלא בעלה לה אמר דלא הוי לאנמי
 אבל חלה יוקחין אין דביו"ט האיסור לה אמררק
 לכך האיסור על תעבור אם בה מיחה שלאמ"מ

 : מבש חלה והוי מחאה זהאין
 לשהות יצטרכו שלא שהורה נרוו ר"צ.סף

 שהי' כיון אפי' קודםמעל"ע
 : עמו והדין הורה יפה דפסחא לקמחאדחק
 במידה יאפית יהתיי בשאלה רצ"א.שי'

 זה הנה בקעים בושיש
 יודעים המה דפ"ק אופים משרתי לכל לשאוליבול

 ימצע תא פצא אהאם owan יש ופשק זהדין
 דץ דהו כי סדק בו שיש מרדה 19 שיה"אאד

 : כן יעשות n~emשבדקים
 ט טיש ""טץ בנייז שאלה רצ"ב.סף

 בתשובת חנהציבאטס
 פירזת המי דנתבטל כיון ס' עא יהיתר~תבתי
 דחף כתבתי בתשובה ואחים טים לשם שבאקודם
 בערך מעט רק הוי אם עכ"פ המחמיריןלדעת
 דהוי כעין בטל ודאי התיגאלי נגד תתק"סשיטיי
 על הכשר נותן אני אין זו ובשנה הרשב"אדעת
 אח"כ לי ונודע, הבשד וק טעמים סכמההטין

 כי מאד וכעסתי ציבליס בו שה" חטיןשהתירו
 ה" כמה ויראות שאית לעשתו להם ה4עכ"פ

 קשה סי' כי יאית אסרתי לא ואעפ"כהציבליס
 שכיח ה" אם לדרוש סרנפאל יק' וכתבתילשמוע
 בכל הי' זו בשנה כי והשיבו ציבליס בליהטין
 בציבליס התירו שם דגם וכנראה ציבייסהחטע
 בן שהתירו מקומות בכסה ממדיגתנו ?י הונדזדן
 ביותר החמיר רוים ולכך בלא"ה אפשר ה"שיא
 לו אין עכ-פ אבל ימנען בידו ה" אם כוחויישר

 : יכפר הטוב וה' המתיר עללצעוק
 לברור דיש תס"ב בסי במ"ש רצ"נ*ם"

 ר"מ סי' וביו"ד ממקואות שהקשה במשבצותבפי-ג ראיתי פסח קורסהסיח
 המעיין כי ולק"מ מים דין הוי דמלתימוכנו
 תולדת שהוא פשוט לדבר זה הביא עצמו הואבטור
 וכו' המים מתולדת הוא כי מ"כ שם וז"להמים
 המים מתולדת שבא לו פשוט דבר שזההרי

 והיינו מ"פ כמו דהוי הש"ס מן הוכיחואעפ"כ
 בשמא דהתם כלל למקואות דומהדאינו
 שבום מקוה הף מים ששטו בל מלתאתליא
 רק בטעמא תיוי הדבר ואין התורה תלתהמים

 דבא כיון מלח גם ולכך תלוי סים שבשםבשמא
 אזלינן מעיקרא ובתר עליו מים שם המיםמתולדת
 בפירוש התורה כותבה הי' שאם בחמץ הכאאבל

 פים ששם במה אסור הוי במים הוי חמץשאיסור
 כתבה לא התורה אבל שמא בתר אזלינן והויעליו
 דמחטיע במידי והיש אסור דחמץ כתבה רקכן

 ולכך להחמיץ שדרכו במה והיינו רחמנאתלה
 ודרכו טעם בו שיש כי רחמנא תלהבטעמא
 וכיון מותר להחמיץ דרכו שאין ומה אסורלהחמיץ
 לחו וקים הצותא בתר אזלינן בזה תלוידבטעמא
 אין ומלח סלח ממגו נעשה דהסתא כיוןלחו"ל

טעם
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 מ"פ הוי שעמא לענין ויכך חמץ עושה שיושעם
 התיף דבדבר. לדעתי וז"ר השתא בתרואזלינן
 בטעמא התלוי ובדבר מעיקרא בתר אולינןבשמא

 : נכון והוא השתא בתראזלינן
 ממגה נטלו שלאכפולה מסת" תערובות נעשה אם שאלה רצ"ד.סי'
 להקל יש אם ניכר ואינו אחפת במצות נטילהכדי
 נראה תשובה. : החיי שמיקל נפוחה מצה כדיןבזה
 דממ"נ מבנפוחה יותר בכפולה להחמיר סבראדאין
 הוי שלא כל הרי עב שנעשה מה העבוי מצדאם
 חשש ומה יפה נאפה והוא עב והי' מטפחיותר
 יהר יש ואם יותר עבה nepll שנתכפלה במה*ו

 בנחים חלי נעשה רק ממש לזה זה נדבק לאשמא
 אם חף בנפוחה למקייין הרי חלל באותו חששויש
 יותר בזה נחמיר ומה באמצע וחלולין נקביםהוי

 החשש דעיקר יחלק נראה ה" ולכךמבנסוחה
 שגתכפיה טרם יתנור כשבא מחמה הויבכפולה
 נאפה יא ום-מ חם ונעשה האש חום שםשלט
 שם לשיוט האש כח ומעכב נתכפלה ובנתייםתיכף
 מיד יאפה לא אם שנתחמם דדבר מתחמץולכך
 ולא מהאש שנתהמם כיון ולכך מחמיץ הואתיכף
 שלא בנפוחה משא"כ לחמוץ לחוש יש מידנאפה
eaשם שמגיע בשעה וממ"נ כלל בתחלה מגולה 
 נתחמם לא שם שמגיע וטרם נאפה הוא האשתא
 תיכף נתכפלה דאם לחלק נראה הי' ולפיזכיל

 בזה אז האש שם ששלט סרם המרדה עלבהנההו
 מנפוחה יותר ב" להקל וראוי הדין מן מותרודאי

 שמתוך חימזץ סימן הה שוה לחוש ישדבנפוחה
 וכמה כמה עב הוי אם בכפולה אבל שלההחימון

 ואף בזה מכ"ש בכולו האש שולט והי' מותרהמ
 אם אף ולכך האש שולששם חלל בו ישאם

 כבר אם אבל עכ"פ סותר בדיעבד לכתחלהנחסיר
 נתכפלה ואח"ם האש שם ששלט התנור בתוךהיתה
 שהתחיל כיון יתחמץ בנתים אויי לחועגיותר ישבזה

 ובמצה האפי' כח  ונתעכב נתכפלה ובנחיםיהתחמם
 מיהו בדיעבד אף להחמיר נראה ה" כזוכפולה
 רס"ל דיש כיון בדיעבד להקל יש בזה אףנרשה
 בדברנו ספקא כמה הוי שכך ברוב בטל ביבשדיבש
 ממכינן להקל צד  עוד שיש כל וגם ברוב בטלבב' ביבי יבש דלמא נתחמץ ואת"ל כלל נתחמץ לאאיי

 במנ"א הובא הרמ"א כמ"ש בסמ"ך דהויאשאלתות
 כדין בדיעבד בזה להקל נראה לכך תס"ז8י'

 : ודב הח"י שמיקלנפיחה

 הטים ואסי ""י במורה רצעה.*מף
 בקדרה בוששאבו

 הנה החביות. אף ואסר בפסח ביצה בהשבשלו
 בעכו"ם שהיקל מה אבי גיחוך לידי מביאזה
 ז' ס-ק יעקב בחק מבואר וכן אמר יפהאים
 הבאה"צ כוונת וכן א"ז בסי חרב ניסובשם

 שאינו דכ9 ראשונה דעה על לסמוך ישדבדיעבד
 : מלבערן פטור ואבדה בגנבהחייב

 8ם ביין ששמורי י"ייי שאלתו רציו.סף
 בפסח ממנולשתא

 חטה מחלב דמ*ש במסח אותו האוסרים עלוהקשה
 דה"ח נפרדים ענינים דימה הנה באחרוניםהמגואר
 דורות יפר בפסח תם מהם מצות אוכיין דאנוכיון

 נתחמץ אם רק נאסר ואינו מהם אופיןהראשונים
 לתקן רק לבטלו דעתו ואין ק-פ נתבטל אםהכך
 מץ דהוי בחרדל בפסח'אגל גם סותר לכךהיין

 לשח181 אסור ה" בפסח ביין נופי הי ואםקטניות
 דהחרד9 סיע קרפ גם לכך nwa בידים שמוהואם

 ומא ש"פ קטניות מין בו דהוי בפסח אסורבתוכו
 מעמיד דהוי הראשון טעם עי הח"י ע9שהקשח
 יתבטל שלא שומרו רק מעמיד איש רזהוהקשה
 תה לא אם דחנה כך דהכונה הישב יראהטתיקתו

 טהר פעם כי מחמיץ המ ושוב מחמיץ ה" החרדלבו
 נשאר החרדי ועשי לשתותו אפשר ה" שלאעד

 ~aen לכך הרבה ימים לשתותו וראת שלוגמתיקות
 דעתם כפי ולעשות להאחרונים הנח ועיקרמעמיד
 : בפסח חרדל בו שיש היין לשתותשלא
 לו שיש באחד כ' תס"ה בסה הח"י רצ'גשי'

 להניה ותקנתו היבמוטרהולי
 אם אך מותר סכנה הוט דאם וכף שעורים19
 למעבד דאפשר כמה רכל כן יעשה להחליט הואיכול

 מוסכם זה אין ולדעתי עיי"ש עברינןבהיתרא
 ח' בסעיף שכ"ח בסי' הש"ע לדעת מיבעיאדלא
 ישראל עא עושין נכרים עא לעשות דאפשרדחף
 איסורים דשאר בב"ש חולה אצל הותרה דשבתוק"ל
 גם אף כלל התירא להדרא וא"ת חולה אצלהותרו
 נכרי ע"י דעושין בהג"ה הרב שם שהביאלדעת
 דוקא דהיינו ירי מ-מ חויה אצי דחוי' דשבתוס"י
 פ"נ אצי הותרה ודאי בעלמא לאו דחיכאיראה ובי הנאה יענין בחמץ הכא אבל דחמירבשבת
 כיון אך כנלפענ"ד כ9ל התירא להדרא צריךואין
 אך להחמיר יש מחמירין קיידנבור ומהר"שדהח"י
 שהי וא"ב מיד חמין מים כאז דיש היכיהיינו

כלל
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 אם קצת יותר *הי דצריך היכי אבל בדברכלל
 הרמ"א וכמ"ש זה בעבור לשהות אין ודאייחליט

 : לעיל עיי"ש כן נשבתנם
 תס"ח גס" המנ"א מ"ש בכדוז רצ"ח.סי'

 הבהוב לעננן ה'ס"ק
 בין שמחלק ומה י' נמצאו אס בדין בקשיןהעופות
 מ"ש נ"ז ס" ליו"ד מהבורי עיין וכו' דמיגי'דבר
 ובמק"ח דיעבד יענין בזה מ"ש באחרונים ועייןבזה

 הף אם אף רק כדבריו שלא משמע אגרפםובאשל
 יש גם ימעל' השיה זיעה מכח יחוש יש למעיהעוף
 אף גם ולכך הוא מלתא דבחמץ ריחא מכח בזהייון
 המקילין הפוסקים המה כדאי דרבנן דמשהוכיון ידויי יש בדיעבד מיהו יחוש יש ימעיט העוףאם

 אינו להאוסרים אף מיהו נכון כנ"ל בזהיהקי
 תסשז ס" עיין יותר ויא קליפה כדי רקאסור

 : היסג ודוק הבהוב גביבסופו
 שנמצא שהורה אחד במויה שא' רצ'פ.*כות

 והבהוב המליחה אחרהזפק
 בדברים דהרי עליו תמה ורו-מ הזפקיהשליך
 סב לדידי הנח יהשליך אסור שכיחדאיסורא
 אוסר ה" נמצא ה" שאם דבר דודאי18רה
 אבל בדיקה בלי להשליך דאסור ודאי בזהבודאם
 בקליפת די דהמליחה כמה  דדעת כיוןבזה
 החסין הוי אולי י"ל וגם קליפה במקוםוהזפק

 דדוקא יומר ואין בפוסקים כת"י כברכמעוכלין
 לוון דהרי ב51ק %א כמעוכל הףבמעיים
 כמעוכל דהוי מטעם במלינה דמתיריןהפוסקים
 מכח מותר הוא שנמצא אופן איזה בכל5שטע
 וא"כ כמעוכי הה בזסק דאף מוכח בש"כזה
 להתיר אץ נטצא הה ראם נהי ס"ס דהויכיון

 דאין נראה בדיקה ביי יהשליכו 5"5אוחי
 הייתי יא לפני טרמן אם כי ואף אותוטזחיחין
 כן. הורה אם המורה יתפוס אין מ-ממיקי
 שמלשון אם הנה עכוי שייך בזפק דגם ש"שוהנה
 יהיפוך יכאורה נראה ל"ז סעיף תס"ז בס"הש"ע
 סוכה עצמו ובטור בבאה"3 שם המעיין באמןאך

 דיש הטור מ"ש תס"ז ס" בסוף עי"שלהיפוך
 דאין כתב ציי וח"א כמעוכל דהוי בזנקסתירין
 אם הא להדיא משמע טטומאה איסורילמוד
 כמעוכל הף בזפק אף מטומאה איסור ילפינןהף
 מביא בתחלה גס הוי בזפק גם להסקיליןוא"כ
 נתבתי יצה יסך בוהק אף שמתירין להדיא*"8

 :בעזה"י
 ס:7

 הרחייפ נדון ייטאמיי ט9 שאיה ש'.םף
 נקרא זיעה עיהטוחנין

 יפסח קמח בתוכו לטחן מותר אםדאמפסיהל
 הוט כי קמד"פ עליהם לטחון להזכיר הסהנה
 שראו אגשים כמה לפני העידו וכן נמורחמץ
 זיעה ע"י הנטחן הקמח הנה כי בעיניהםכן

 ומחמת הקמח בגוף גם הזיעה שולטבודאי
 יש החומח מזיעת בנתלחלח דאף נתחמץהזיעה
 ול8 החומה בזיעת רק היינו הסקילין ואףאוסרין
 הה המקייין דאף ובפרט הרחיים של כהךגמעה
 גזה אבי ביותר נתחמם לא אבל בנתיחיחרק

 שהיד כ"כ רותח שהקמח כותב בעצמושש"מ
 ודא* הזיעה בצירוף הרתיחה ע"י ודאי בוסולדת
 כמה בו שנמצא בעצמו רו-מ כתב וכברמחמיץ
 נודע %י ממרחק שבאו האבנים הדבוק ונםבצק
 אולי המז אינו אם וגם חמץ הם אויי הםמה

 לנקותם א"א כזו להרחיים המחובריםהשנינים כי גם חומה כמו ואינם מחמץ שלהםהזיעה
 כיון ועוד יפשעו  שמא וחיישינן הוא רב כילפסה
 שלגו הרחיים כאבן אינו הטוחנים האבניםדדבוק
 רחיים של אחת אבן כי אחד חששות כמה בויש

 בו נעשה שיה" א-א מאד קשה אבן הואשלע
 אגל אחת אבן הוא גם קמח בו והתקבצותטמא
 אינן דהם ויתכן אבנים מכמה הוא ההדשהרחיים
 יהתקבו נקבים פחיתות בהם נעשה הה"חזקים
 המחבר הדבר גם ופרורין עיסה בו ויה" ק5חבו

 אינן אדם וחבורי אדם מעשה דהם כיוןאותם
 יה" ועכ"ש האבנים נתפרדין שיהיו ויתכןחבור
 מהי" קמח בו ויתקבץ נקב או דהו כיפירוד
 הזהרו יפסח קמח עליהם לטחון חלילה לכךחמץ

 בזמנינו הנעשין החדשות כי כי ותדעווהזהרו
 טעשת והמה הישראלי יאיש וימכשוי לפוקה רקהם
 יהעיר כדאי יהירן דרא אכשיר יא כי בעו"השטן
 וכיש* ה-ו יהיפוך רק טוב דבר השמים 5ןלהם
 כן יעשוה חיילה לכך מכש% יפניו ונתתיהנביא
 דבריכו תביאו Pmtn מן להיות הרצו ואםבפסח
 והרחווףפ הקרובים מדינתכם לכל ותשיחובדפוס

 : בזה נזהרים יה"למען
 מש"ע והאחרונים חס-י בס" "ש"י ישעהנה

 ומשמש unb לא ריקוד אףדבנתייבש
 ואף תקנת לו אין בדיעבד דאף דבריהםמסתימת

 כחן השא משמעות וין לאכיו. אסור נאפהאם
 בסי* וכן יפה מתערביז אין דבפירוריןשכהב
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 מדבריו משפע הדחק בשעת גבי ישנ ס"קחנ"ג
 לאכלו ל"מ ריקוד אף אחר פירור דנתערבדבידוע

 שבאו שאלות איזה אעתיק ינה מותר לשהותורק
 1 יהנ"ל ג"כ השייך רמ"ד שאלה לעיל ועייןיידי

 ג בעה ואפח יייי י" מעשה ש"א.שי'
 עוד ונשאר ישבתסמוך

 חתיכת בנשאר ונמצא לאפות לו שה" מעטקמח
 יגרור אפשר ה" שלא עד מאד יבש קטןלחם
 סמוך ה" וגם כמשמעו כ"ש אפ" גצפורןממנו
 והתרתיו בנפה המותר לרקד אפשר הי' שלאלשבת
 אשאלתות דסמכינן י"ל אחר קמח ואין נ5היו אין דכאם דח"י עלה כתב תנ"ג בסי' הפס-גדהנה
 שם ומיקי הפסח תוך בטל דיבש ואמיד בס'דבטל
 ולת"ז נפה לו ואין אחד פירור דנתערב גידועאף
 אכילת מכה דרק אפשר וגם בצ-ע שם דהגיחנהי
 דוחה אחר קמח לו דאין כיון הותר מתה שימצה

 בזה מצוה ביטול דאין בנ"ך אך להרכנןהדאורייתא
 ודאי אינו דכאן כיון מ"מ להחמיר נראההי'

 כאן אבל פירור בו נתערג גודאי סיירידה5מיג
 טאד קשה ההמז וגם פירור בו יתערב אםדספק
 מציאותן שעת בתר דאזלינן קייצי הדבריםובכל
 וכיון לפגינו דהוי ממח יותר ריעותא מחזקיכן%א

 אין א"כ כ"ש בו לפרר וא"א מאד יבשדהשתא
 כמות רק הין יח תחלה דלתא ריעותאלהחזיק
 ס" ביו"ד איתא זה וכעין משערינן לקליפשהות
 קשח הוא ופנינו בשוא אם  lma~1 בעכברקיד
 כשנפל תחלה גם דלמא ס"ס דכאן ובפרטעי"ש
 נתפרך לא מ"מ דלמא ה" רך ואת"ל קשהה"
 סי* עיין אחד משם כמו הוי דהשתא ואףספנו
 כעין הב"ח בשם המנ"א דכתב "א סעיףתסץ
 9א שמא מקודם ואשיי נ5י השתא דלמא זוסקס

 נתן שמא אחד משם דהף ואף עתה עדההרככה
 במשהו הוי דהספק כיון וי"ל לא או חמץ קעםבו

 ועוד בנ"ד ח"ג א"כ כהך ס"ס אמרינןדרבנן
 בספק כמו חף נפל אימתי ידון אנו צריכיןדתהלה
 ה"נ כן ס"ס דהו ס"ס בדיני הש"ך דכהבעל
 טום הוי יא לכך נפל אימתי תחלה לדוןצריך
 כשנתקשה נפל השתא דימא ידון יש ה"נ א"כאחד
 כשהוא נפי ואתץ גפי יבשו ואחר מכברהיחם
 דכבר כיון ולכך חירור בו נשאר לא מ"מ שמארך

 והות ואין ישבת סמוך השאר וגם ממנונטפח
 אחר ביום ולאפות לפסוק דא"א עני איש והואינפות
 בפ' רחמי השאלתות לצרף יש ודאי הדברהתרתי

 1 הנ"ל טעמים בצרוף בטל ביבש דיבתודעות
 שנמצא מעש" ייני בא rnw אך ש"ב.םי'

 כמח המצות לישתבסוף
 וקטנים נדויים פירורין כעין רכה עיסהחתיכות
 נשארו אולי יחוש דיש להחמיר נראה הי' ודאיבזה
 5ת בו דלדלו כשן תמ"ז oa~' וכמ"ש פירוריןיותר

 מוכה בפסח ונ"ט פירורין בו שנשארודחיישינן
 בס" וכן פירורין נשארו שמא חיישינן בספקדאף
 בזח ח-כ פירורין בו נתערבו שמא חיישינןתס"1
 ישרע השרע משמעות לפי להתיר טקום הי'לא

 מובן אינו אשאלתות דסמכינן הפמ"נ דמ"שבפרט
 כמ"ש אשאלתות ממכינן להקל צד עוד בישדדוקא
 ע"י הלא בפסח בטל דיבש ומ-ש תם-ז בס"סהמג-א
 להפריד דאפש' כיון הליש' וטרם בלח לח נענףהליש'
 האיסור כניכר הת יו ה" אם נפה ע"יהאיסור
 8פ )אך הלישה ע"י טעם ליחן סופו גם בטלדלא
 חשוד יש אך בס' ב"פ בט9 ה" שוב בלח יחהי'

 אך וניעות דחתר בט9 ואינו בלה יבשדנעשה
 לא נאסר דאם וכמעט עני אצל שאירעמחמת
 ב1ח להקי יש דמ"מ דיתי אחרים לאפות ידוישיג

 משתכהי דאם העלה ותבזז תס"ו גס"דהמנ"א
 דהר כיון יותר שם שה" כ"ח שערי ותלתאתרי
 8מ*ו בסף ניחוש סה"ת קשה א"כ מעלטא ראתידבר
aa~נהערבו שמא תס"ו זבסי' 5ירורין בו נשארו 
 הסברתיו ואני תס"ז ס" הח"י לפמ"ש אמת הןוכף
 נתבקעו לא שם ישנן אם אף אינך אף נתגקעויא דהנהו כיון דאמרינן מכח התם דר"ח דהרכםיותר
 חתוינן ולכך שייך לח ממש חמץ דב5ירור א"שהוי
 מצד רק החיי באמת אבי פירור נשתיירשמא
 משמע ה" חזקה שלי אבל כן יתרץ הוכרחחוקה

 ריעותא טחזקינן ולא יותר ה" ישמא י"הדביא"ה
 לחיק יש )גם 5ירורין ה" שמא כאן ניחושוימה
 אחר דקמח 5ת פירור בין שנתלכיך קמח גירורבין

 דאינו יהח"י ס"ה ולכך היטב ונירוק חוזרוגתתבש

 בקמח יהיות עוד חוזר אינו שנאחה פתפירור אבי קמח כשאר ונעשה היטב דהדק ריקודמועיי
 בזה וקיי והנפה ריקוד דסהני הח"י מודחובזה
 דורכו כיון בפת דדוקא נראה ולכך מקמח(5ת

 בקמח וכן 5ירורין ממנו ויפ% הוא ושכיחלפרר
 בזה ולהתערב לההפרר דדרכו וכשייגששנתיחלח

 ל"ח בעלמא אבל 5ירורין כאן שנשאר כודאיהוי
 ריעותא מחזקינן %א יפנינו שראינו ממהייותר
 ידוע דהפירור כיון דבתם דומה דאימ י"לויותר
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 סיירי שנהיחיח בקטת וכן חמק והוי מכברשנתחמץ
 טיל משישור יותר הש שנתלחלח הזמןבידוע
 כאן יש אם ולכך הנה עד שנעשהטשעה
 ספק רק והת כבר נתחמץ בודאיפירורין
 חיישינן לכך יח או פירורין כאן יש שמאאחד
 הרי בקמח עיסה פירורי בנמצא הכא אבלמספק
 י"ל א"כ 3פל ואימתי נששה אימתי ידעת דלאכיון
 את"ל שראינו סמה יותר כאן פירור נשאר לאאהץ

 ולא בסמוך עתה רק נעשה לא דלמא יותר3פי
 סירורין אלו ואף נתחמץ ולא מיל שיעור עדייןשהה

 ס"ס הוי ולכך עדיין נתחמצו לא אוליהכמצאים
 בלא כבר נאפה אם כה"ג יסתיר אין ממשיחם פירורי נמצא ה" אם ולפ"ו בכה"ג להתיר יש%כך
 רק זה ואף להקל נראה עיסה בפירורי רקריקוד
 זה ואף אחרים יאפות וא"א לעני הדחקבשעת
 קמח למלות יקח רק ma י"ח לצאת התרתייח
 כנשענ"ד. הס3"א הביאו ט%בלץ כמ"שהמהרשםאחר
 טנ" נטו הוי שנתיכיך דבקמח ירי גם יוקעיישייך
 אב9 ייותר מחזקינן שפיר מני' דחוי וכיקרב
 בפחות אבל פירורין ג' בנמצא רק איסור איןאכתי
 בן רק הה ואם ייותר מחזקיכן יא במיג" אףט3'

 : יותר ניחוש כאן ולטה ליותרלצה
 בתוך דנמצא חיכי פ"א הקלתי ערך ש"נ*םף

 כשמדדו פת חתיכההאנן
nafnאו נפל האגן דלתוך דייל וההרסי ילוש 
 ממקום ואיןמחזקינן הקמח בה שמדדויהקדרה
 קמח עוד שיש ומה נאפה שכבר מה והתרתילמקום

 : ודוק בנפהירקדו
 בדבר אדעססא מ9 ש* ד4ש.סף

 שהרבנים ציקערהמעל
 דטבערני הרג זכית איסור בו נהגו מאזהנדמדם
 הקמח לחשש לקמחי' הש לא המתיר הנההתירו.
 נהנה יהיות וח"ו גמור חמץ והוא בוהמעורב
 ס4 בח"י ועיין אסור ישהותו ואף בפסחטסט

 עי"ש חימוץ חשש נמי בו יש דק דק דקמח8ס"ז
 בפודרצוקר להיתר צידד ע-ב ס" דהנוב"תואף

 יקיים רק התיר לא התשובה בסוף שםהמעיין
 מלאו יא אבל היתר בו שנהגו במקום שםהמנהג
 תנאים שם כתב גם מקומות בשאר להתיריכו

 ויקחו לפניהם סתום החביות בבוא ממנושיקחו
 ובזמנינו התיר לא שם גם בלא"ה אבל האמצעטן
 התירו יאמרו אם איה בכל לדקדק יעמודמי

 לצדוקים מקום ונותו ואטלולא כחוכא ויה"פרושים

 וההרר מכה שלהם ההיתר ועיקר ובפרטירדות

 ע"י הולך הדבר ובזמנינו נפשייהו מרעי יאנדוי
 ודומה קטן ומי גדוי מי מפיס מאן סוחריםכמה
 ובדבר וכף הסרוקין בל יאמרו בפסחים דאי'למה
 בפ"ק כמ"ש הא אסו הא גזרינן יכלהמסור
 נפש" מרעי לא דאומן 11 חזקה גםדפסחים
 דחמדת ראינו וביטים מלתא תליא הדורותבהחזקת
 דאיכ4 היכא יכסופא חש ואינו מאד גדולממון
 לכן בעכו"ם מכ"ש כן בישראל ואס ממוןהנאת
 ואפי' איסור בו נהגו דכבר נם ומה יהתירחס

 אתה אי איסיר בו נהגו ואחרים המותריםדברים
 חשש שיש במקום בפרט בפניהם לחתיררשאי
 ק"פ יביטי וצריך אסור להשהותו אף לכךאיסור
 והוא כלל תנר מהני לא דבזה עוד וי"לינכרי.
 דיא משום עליו יסמוך בתגר יווחל לדהדי-ל
 בפ"נ ימ"ש נדמהו יא ולטה אומדת"טרעי

 וכף הסרוקין כל יאמרו קיט ובחוייןדססחים
 דשכיהא בדבר דדוקא צ"ל ובע"כ והבן בחציןועיץ
 אבל הא אטו הא וגורו פיוג לא בזה אדםבכל
 הצוקר וא"ב גורו יא בזה בתגר רק די"שדבר
 הכל ויד ימכרו אדם בני בהרבה הוא  דשביחהזח

 יאמרו שלא משם מהני יא תנא אף בו"משמשין

 בהלי תד"ר ישנת בחבורי ועיין וכו' חסרוקיןכי
 דנראה שבת מש"ס בזה שקשה מה לס"ה סמשבת
 דרוב שפיי שם פסחים רשיי ועיין להיפוךמשם

 אס הוא דהחילוק משמע דפוס יהם אין3התוסין
 הוי בהגר י"ל וא"ת גזרינן אז שכיח יאההיתר
 גזרו לא לכך ג"כ תגרים דשכיחי כיוןלהיפוך
 שכיח לא נאמן איש הוי האמונח דפסקהובזמנינו
 : בייחוס בסרוקי כמו יגזור יוובודאי

 שקפח 1 בכפי ידי בא מעשה שיה.ם"
 ולא לבאר לחם נפלמסה

 ה" ויא בפסח יעשו מה כלי להעלותו אפשרח"
 פפח קודם דישאבו והוריתי לבשי אחריט מיםלהם

 מומרץ בע"פ ואף דק בבגד הסנט הפסח ימותלכי
 נתבטל הטעם וא"כ במשהו נאסר יא דעדייןישאוב
 קצת דדעת ואף וניעור חוזר אמריגן יא ביתובלח
 מ"מ סינון מהני יא ייין שנפל בסת תט"ובס"

 בזה ובסרט סינון דמהני שם האחרוניםהסכמת
 ודאי אחרים מים יהם דאין הדחק שעתדחף
 מרובים כלים יהם יהי' לא ואם הפסח ימיכל לבשי להם ויהמ הלילה עד ק"פ הכל לסנןדמותר
 ידיהם לרחוץ שצריכין ומה בישול לצורך רקישאבו

ישאבו
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 כמו מתיכו שהחמץ למה לחוש ואין בפסחישחטו
 המנ"א כמ"ש Tan בכלי המין להחםדמותר
 גהנה דאינו כיון ת"גבס"

~llanbi 
 שלכד"ה הוי גם

 נימוח דכבר אפשר ספק הוי דכה"ג ובפרט בזהה"ה
 לכ"ע וניעור חוזר דאינו בלח יה ונעשה ק"פוכלה
 דלא כיון גו לנשל יבוא שמא לחוש איןומח"ט
 משהו חשש רק כאן ראין כיון והיינו טיגי'בדילי
 לגזור אע ליבא מיהו גם אולי משהו ובספקדרבנן

 דהוי היכי לדינא נכון כנ"ל בו יבשל דלמאלכתחלה
 גיח אבל ליו"ט אחרים מים להם ראין הדחקשעת
 הזה מבאר להשתמש אין ודאי בקלות אהריםמים
 להשתמש דמותר ודאי הבא לשנה אך כללבפסה
 לו והיך וכלה נימוס ודאי כזה רג דמשךבה

 כבר כלה לא אם ואף בלח לח ונעשהלגמרי
 קודם כחרכו והוי כעפרא ונעשה ונסרחנתעפש
 הבאר דמותר ודאי ובזה ומנו לאחר דמותרזמנו

 : ברור זה וכל כלל חיש בלי הבאלשנה
 מהשדה יעצת יק" בע""ב שאלתו ש"ו.ס"

 משומר העבר בקיץחטים
 וא"י מצומחין הרבה בההטין וה5 קמירהמשעת
 ואפה וטחן החטין היטב שבירר רק ששים ה"אם

 החטין שלקח היות צווחה נעשה האפי' ואחרמצות
 היו לא שהחטין הדבר וקרוב רבים גשמיםהי' לביני וביני אנשים שאר שלקחו אחר ימיםשמנה
 מצומחין הרבת בהט הף זה ומהמת לקרקעצריכין
 אץ אנו כי להתירם אין ידעתי חשיבה :וכו'
 דרגן תס"ז בסיי וש"ע המחבר דברי רקלנו

 בכדא כמשחין הם לנמרי דנגמר כיוןשבמחובר
 להכניס פנאי אץ חולק צדקה דהסעיל ר"מומ"ש
 שהחוש גם ומה לחומר' דאורייתא בספקא בפרטבזה
 הרי חילוץ סימן והוי שצמחו חזינן דהרימעיד
 אף אוסר שאני ומה הרשב"א כדברי החושמעיד
 המחומצין בחטין למה ק, הוי דהנה צמחו שלאאלו
 בש"ס מבואר ולמה מותרין מחומצין שאינןאותן
 כאחד עיסות כב' לעסוק התחילו ראם תנ"טובס"

 אפ5 השנית גם שהחמירה בידוע האחתוהחמיצה

 בהם שיש בחטין לפה א"כ חימוץ סימני בהאין
 החמיצו מקצתן דההמיצו כיון נמי נימאמחומצין
 כב' דדוקא דאל הכעס נ"ל ה5 שכאורהכולם
 הף באם אבל רוב דליכא כיון כן הויעיסות

 ניכוין אין ונשתים החמיצה ואחת עיסותצף
 החמידה שלא מעיד הרוב דבזה מופרעהחימון
 מחצה היו במטע אם ג"כ חומרא מזה נ"מוה5

 דזה נראה והי' החטין כל אסורין היומחומצין
 חזקה דיש מכח יאכייה ס"ס מהני דלאובו, בעל" מונח שהי' בדגן תס"1 בס" הרמ"אכוונת
 וס"ס נתחמז השאר גם נתחמצו מדאלולהיפוך
 אוסר ולכך פוסקים לכמה מהני לא חזקהבמקום
 דשאני הדגר בטעם נ"ל העיקר מיהו באכילהשם

 בזה לתלות מקום ראין עיסות בב' דבשלמאושאני
 השניי גם החמיצה טדההיא אמרתן לכך מבנהיותר

 דרך גשמים עליהם שירדו וחטין גדגן אבלהחטיצ'
 לא אלו ועל הגשמים ירדו אלו רעל יתכן א"כהגג
 תחת מונחין בה" תינה וא-כ מותרץ הואר לכךירדו
 לירד הגשמים דרך ואין ג"כ סתום מקום דישיחת
 הי' אחד שבמקום יתכן מעט מעט רק הרששם
 בשדת גשמים עליו בירדו אבל השני במקוםולא

 הוי ודאי בשוה מקום כל על יורדין השמיםדתחת
 ולכך נתחמצו איו נם התחרצו דאלו כיוןראי
 כיון מקום מכל נתחמצו ממח ידוע דאיןחף

 שכן מכל להקל אפ" במצוי דתולין לןדקיימא
 שרפ גשמים חרבה דירדו כיון ולכךיהחמיר
 דא5 ובית החימוץ בזה תצין השדה מןלקיחתן
 גסי הש"ע ישון מדויק וכן אסורים כסםנתחמצו
 ערמות על וירדו גשמים שרבו שגה ד' משיףהס"ז

 הערמות שעל מהשבלים קצת שהי' עדשבשדה
 שנת אותו של חטין לסתם חוששץ אין צמחיןמעיין

 הסין סתם על דדוקא להדיא מוכה מזהעטי
 עליהם שירדו אלו ערמות אבל חוששין איןאהרים
 מוכה וכן אסורת מחומצין שאין איו אףגשמים
 דוקא דמשמע המכ"ג בשם שם מ"ש הח"יתדברי
 אם אבל במראיתו שינוי שום בחם ראינו לאאם
 מהפריח וכן כולם אסורים היו שינוי שום בהם8"

 .ה"נ א"כ הקבוע מן ליקח דאוסר שם הח"ישהביא
 בתר לילך שייך ולא' קבוע הה עצמן חטיןכאלו
 הרבה שירדו. ימים איזה שעמדו ידוש אט ולכךרובא
 נתחמצו זה ומכח נגמרו דכבר במצוי חולץגשמים

 : כנלפענ"ד כולםואוסרין
 של בתער ונתייבשו לחיןקצת שהי רק שסירה שי באייו שא' ש"י.סף
 ברחיים יגסחן מעט חם שהי' רק נצטנן שכברפסה
 בחיא ראה כי מצוה למצות מותר חם ידשל

 רק מתיר שורגו מ"א סי' בתשובותיובפו"פ
 שאוסרין דמה כלל פלוגתא כאן אין אדם החיישל ובמחשי מיחוש בית בזה אין הנה הדחק.בשעה
 משים פירות במי הנילושה מצה שסקיםקצת

דאין



 שלמהלף אףח על18*תהאלף110
 מין דהם במ"פ רק פיעו חימוץ לידי נאיןסחין
 המז עליו ל"ת בתורה דפ"ש להחטיץ רצףשהינו
 על הכונה אין סצהז עליו תנכי ימיםולב"מ
napnהרי בתורה כתיב יבר קמח דאטו יגד 
 הגורם דבר כל כולל והיינו טצה רק כתיגנתורה
 המים הן הקמח הן וכולל מצה נעשהלהיות

 ממין שיהי' בעינן בשניהם מצה להיותשמכשירץ
 אם מ-ם .ה" אם מכך rwn לידי לבואהראוי
 לכך תיפוץ לידי ראה הוי לא מעתם בהםנילוש
 בענין במים נילוש אם אבל בהם יוצאיןאין

 קלוי שהי קודם היסוו לידי ראה סי'דטעיקרא
 כתיב חין בתורה דהרי חזדע בהפ, דיוצאיןכדאי
 ומזה וכו' 5מו תאכי דלא האכילה רקהעש"
 דבשעת נימא א"כ חימצן לידי ראה דבעינןולפינן
 דכבר א"א תה הימרץ לידי לבוא יצטרךאכילה
 אכילהו דרך אינו הרי עיסה דיאכל ולומר8פף
 לבוא ראוי שנאפה מקודם רק דה" הפתחבגיכ
 נתייבש אם לישה קודם נמי ה"ה א"כ חילוץ**ד*
 לינץ יבוא ראף ה" היבישא קודם עכ"פ4וי
 היגישות מזמן שההחיל אריכתא אפ" והףואשוץ
 שבעצטו הח"א הוכחת כל בנה ומיושב אא"כאשמר
 בא שאינו חף בו דיוצאין ואונך פחלא54כיה
 הענינים לחלק ידע דיא שנדחק רק חימוץ5יד*
 ראפ חף ממיבש דאם ט"ו בס" שם שחשש4טה
 כלל השש בזה דאין העלה הוא נם הנה a~aש0
 המ"פ ובנתייבשו rw נתייבשו דכאן מוסיףואני
 שנטחן קודם נתיינש דכאן ונפרט בזה מקיליןכמה
Ynwדאון ובפרט .חשש אין ודאי ונתבטל נטחן 
 עלי מזה העולה בעלמא חשש רק מ"פ ודאיכאן
 לכל שופרי גשופרי למצוה בהם לצאת צואריועל
 והיידא ד' היכה פ"ב בירושלים וראיתי שמיםירא
 את ושמרתם ת"ל ברביכה י*ח יצא דאיכולאמר

 זו יצאת בה יוצאין שימור שצריכה מצותהמצות
 גרביכה הק"ע זפ" וכו' שימור צריכה,שאינה
 ורבוכה ברותחין וחלוטה במחבת בשמן שנעש'הלות
 שנחלמה ולאחר שימור שא"צ הרבה שמן בההי'

 אומר מפורש עכ"ל מחמצת אינה בחמיןהעיסה
 מ"מ poln לידי ובא בה שיהנאץ פמין דהוי8ף
 אין שיסור צריכה ואינה חייטה הה דעתהניון

 בה לצאת ראוי הוי יא בקלוי גם א"כ בה*וצאין
 זה לימוד המא יא דילן דבש"ס חדא ז"אטיהו
 לחמץ להיקש צריך הי' לא זה לימוד ס"ל ראם58ל
 הוסל רק בו יוצאיו אין בחמץ שאינו מהיומר

 אחר לימוד תחיה הגיא הירושימי וגם מזהליסוד
 מזה למד לא ולמה בעינן מינים ה'שדוקא
 אברייהא פליגי בע"כ חימוץ לידי באין איןדאחרים

 מכח לא וי"ל טוכרח איש הנ"ע פ"ש ועודזו
 או שמן כולו הוי אם היינו ברביכה רקהליטה
 הף או מחמיץ ואינו בסיין המים מעם אזרובו
 במצה דיוצאין מ"ר חך דאמר ותחלה נוקשהרק
 הף אז מים ומחצה יין במחצה היית ושמן ייןשל

 הוא רביעית התם בתודה דבשני ומה גמורח"ז
 מים ם שמן מעט רק הוי אם להיפוךהוים
 הכונה אין אבל במים השמן בטי יהיריךהוי

 : כלל חליטתמכח
 ח סק י תם ים" א "% במ"ש ש'ח.שי'

 פ"א הנה דקאלישבמעשה
 עץ כלי או בכ"ח דוקא היינו נראה אסורהדהרתי
 כה"נ להחמיר אין ודאי זכוכית בכלי אבלוכדומה
 זכוכית דכלי תנ"א בסי' המחבר, דעת דבלא"הכיון
 דהרפי8 ונהי הכשר א"צ בחמין בו נשתמשו אםאף

 רק דהוי כאן אגל ממו בחמץ רק הייתמחמיר
 בפסח אותו שותין המשקה גוף שהרי רחוקההששא
 מכ"ש פוהר בשת" אם א"כ חמץ לפירורור"ח
 דבזח כיון לבליעה גזה ול"ח סותר זכוכיתדהכלי
 בשאר דאף נראה ועוד %י הכשר דא"צ דעותיש

 בם שרוים באם רק חייגו הטמא שמחמירכלים
 אבל היישינן לספק אף לכך במשהו הה דאובפסח
 בט9 משהו בו הי' אם אף דבזה ק-פ סננובאם
 בס' בטל דמדינא כיון ניחוש,להכיי למה א"כבס'
 ולא ונכון ודב בספק מכ"ש פירור בו ה" אםאף

 ואסר בזה שטעה מי שראיתי מפני רקכתבנתו
 : כתבתיו לכךהכלי

 אם סובין ממיהנעשים בבי"" "נמצאים גיקיז ' מלאלתו ש'פ.םף
 מותרין דודאי נראה והדחה שטיפה ע"י בפסחמותר
 דהברייא רו-מ מ"ש אבל בצונן דמקיליןלדידן
 ההיתר עיקר רק נ"ל אינו זה בעלמא פירשאהוי
 מנהגנו כפי נאסר אינו דבצונן מכח הוישלי

 : בעזה"יוא"ש
 כי אמת הציקאריע בנדון שאלתו ש"י.סי'

 שנים כמה זה אוסראני

 כ' ציקאריע שותה אינו י"ש נדנוד בו שיש מיוכי
 לי הראה שנים ב' וזה חמץ בו יערבנחשדים
 שלמים שעורים בהם וה" מטרנפאל פסחשל מציקאריי לי הביא אחד כי כוונתי שטובהקב"ה

ושבורים




