
קמא פסח הלכא קיט כ% ארםהיי

 פסחהלכות
 חמץ: בריקת יין קיט*כלל

 המשכן הוקם ובר"ח בניסן תהיה לבא העתידה הגאולה דאף וי"א ממצריםאבותינו מאלי ובו בתורה שפ" כמו השנה לחדשי הראשון ההרש הוא ניסן חדש)א(
 שלו ידפ היה מקריב הנשיא שהיה יום ובכל בתורה כמפורש נשיאים י"בוהקריבו
 הפסת אחר אפי' החדש' כל פניהם על נופלים אין ולכן וא"ת ופסח ע"פואח"כ
 ממפידין ואין בשבת במנחה צדקתך ושא בקדושה החדש רוב עבר שכברמפני
 וכן בע"פ הבכוריי מן חוץ יאדצ ואפ" יחיד תענית אפילו בו מתעמם ואיןבו

 לתעניתו תענית למיתב וא"צ ניסן בר"ח לו חלם ואפילו בו (תענית הלוםתענית
 ד"א כיון מתענה ניט בר"ח ואפי' חופתו ביומ חתן וכן 5"1( ס" ק5"נ כ55)יע'
 . )הכ"ט( ולמנצה ואא"א לתודה מזהור א"א פמה ובערב . צדיקים תע~יתשהוא
 שיצאו שבשנה בו שהיה הגדול הנם מפני הגדול שבת קורין פסח שלפניושבת
 בכרעי וקיברו ~nDD שה מישראל כ"א ולקחו שבת ביום בנילן י' היהממצרים
 זה ראו והמצרים אבות לבית שה להם ויקחו הזה לחדש בעשור כמש"כטפותיהם
 לפי הגדול בשבת שדורשין בכ"י ומנהג : לשתוק והוצרכו אלהיהם לשהותשרצו
 ת"5(: ')סי' יום ל' פמח קודם פסה בהל' לדרוש חיובשהוא
 ביום אך שנאמר אכילתו איסור זמן קודם החצץ להשבית מת"ת p"D)ב(
 י"ר יום הוא זה שראשון למדו השסועה וטפי טבתיכם שאור תשביתוהקאשון
 לא ימים ז' נאמר כבר שהרי ישיית פסה של ראשון ביום דאל כפשטאדל"ל
 הרי ראשון יום עד טלהשבית ימתין ואם שלמים יסים ז' ר"ל ושכ כו'יטצא
 תשביתו הקודם ביום אך ניתב כאלו ר"ל זה דראשון אשכ יסים ז' כאןאין

 הולד לאדם הקודם ופירושו תולד אדם הראשון דבתיב במקרא בו כיוצאומצינו
 י , :)ח5"6(
 כלפר אותו ויהיטוב בלבו שיבטלנו בתורה האמורה 11 השבתה היא ומה)ג(
 כלל. צורך בו שאין וכדבר כעמר הוא הרי שברשותו חמץ שכל בלבווישים
 תשרפו או' ~בערו לכתוב ליה הוי דא"כ העולם טן לבער רוקא התורה דכוונתדא"ל
 שלו ואינו הפקר הוא הרי כעפר לו ונחשב ושיטלו דכיון טמ בלב השבתהאע"כ
 שלו בהנץ אלא ימצא ובל יראה בבל תורה אמרה לא שהרי עליו עוברואינו

 רואה אתה אבל רואה אתה אי שלד דר"ל חז"ל וקבלו חמץ לך יראה לאכדכתיב
 יאסר דאם טהני לא הפקר דבשאר ואשג מס( ונח"ל רפ"נ )רתנ"ס אחריםשל
 שהרי בפיו מוציא אינו אם וטכ"ש הפקר הוי לא כעמרא שיהיו נכסיו עלאדם

 דברים אינן שבלב דברים התורה בכל ולכ"ע בלב ביטול אפי' משסעתשביתו
 אלא בהנאה אסרה התורה שהרי אדם של ברשותו אינו טמילא דהטץ כיוןמ"מ

 בב"י עליו לעבור כשלו נחשב שיהיה זה לענין ברשותו אותו העטירהשהתורה
 סני כלל בגויה זכותא ליה דלהוי ליה ניחא דלא בעלמא דעתא בגילוי הכיוטשום
 : פסעים( סיס יי"ן )תוס' ידוע ישאינו ובין ידוע לחמץ ביןומהני

 צגי מהן ובאחד העולם טן לבערו רוצה אם וכ"ש בביטול מגי מת"ת)ד(
 אחר שתששו למי דוקא בשניהם אלא מהן באהד טגי דלא החמירו חז"לואמנם

 לו שיש האדם 'בעיני ירע ואולי ובדעותיהם אדם של בטהשבתן תלוישהביטול
 כעפרא וחשוב והפקר בטל שיהיה יאטר שבפיו ואף להפקיר אלפים כטה בעדהמץ
 ן עובר הוא והרי שלם בלב יבטלנו ולא יחשוב כן לא לבוט"מ

 לא שהרי בב"י
 בביתו יהיה אם השנה כל בו שרגילין מתוך שמא ועוד ורשותו מביתוהוציאו
 אלא מגי לא שמבטל שאעפ"י חז"ל תקנו ' ולכן לאוכלו ויבא שישכח גזרינןורשותו
 של מביתו החמץ הנכרי שיוצמד לנכרי שיטכרנו' או העולם מן ולבערו לברוץצריך
 של כביתו הוי דאו לנכרי בו טונה שהחטץ החדר הישראל שימכור אוישראל
 סס(: )ר"ןנכרי

1
 ביער שכבר כיון הבימול ל"ל לבער Y-s שביהל שאף כיון תאפר אם )ה(
 יבערנו ולא וישכח צורך לאיזה חמץ חתיכה ישאיר שפא חכמים שחששו ז"אהכל

 ו"א ביטל ולא ביער לא שהרי בב"י עובר יהיה בפסח כשנמצא תיכףונמצא
 דעוכת321
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 פסח הלכות קים כלל אדםחיי

 ג:זג;ן גן"יש:;( גגונ נ:1זך"ג:;ע?:י::2:ג
 : ,"'( י.ה תוס' כ.ן ע' גי'( ,ל" ני.ו ג'עי5)ע" שננואמקנתן

 ל
 :גי'ג" 7גי:מ עי (ם נאל:1טעא

 DUD ז5; :: :ן

 ע. אלא . ק ג ינוי התוינדש1 י(;הי1:ג;י
 נ-

 אור שא', ילפ.
 תקנו לפיכך ביום מילדגו

 רביום  ועור לבדיקה ימה דגר אור שיאו בלילה לנדוז

 אויש "'%שעזי:.ת:טוי1תק
 :ע ן  ון ק

 הח'לתיהל.לה ק,רס שעה הצ, לעשמ:נה י :חץ %ס ג,לזלההה'4
 ב"יבטיי,"י '( "ית," " *ן י "יי"י:'ע ק אוקיי1

nte1ktunwp'ws~rrז:קן.,בןן ,ג.1 נמיי; ך:ע :,ך,טג 
 טאיסורא לאפרושי w~ne כיון הכא יפסיק לא בההיל דרבנן טילירכל

 1:וןז,;ט,ו1צן ימןנ,::פל:ניע(:ין':הגצ:,;הי,ני,ן'ן",
 אהד ל, א.ן ,אם 'הפ,ן. ,דיא 1 שא"י 'חן בג'ת' ,המחפלל 'מעדך שטאנ:

 פס זם ג ג );ס( רג;'א ג' ארויס בפך רענה שאיכר.סא),1.ס
 יסוד יקריס עט 71WSS ד"פ'" ענו"ר סם ונכ'ע ס )יניענ קבוע שיעור לו דישכיון
 הר' 'קיתש יי :י ,%ק:קי:גיזר'ציעג:%::ףיי

צ 1'פ"7 ר,ש י. שיך ז 1SW של:י;4 ב;-ול'א ד  מ  
 וביצאר . לאורו בודקין דב בגם' דנ,וזכר כיון ולבדוקור צרי אבורףלאור

הוא
 ק

יעקן(: )תלנ בוקה
 קעידת, נתיך בהם נננכ דישדש ש* גר.קה צרז דגש ט. כ,נריקשל

 בר.ןה ציין זה-עהת ,בת' גי':4ת1נן

 שהמגי
 )וט(; הנין ,בהם כום טננ

 דטת,ך , ז ברגה s"a י ננט :הנח גמומם אוארם
 ננהי

 דיך א", יעמלן
 לבדוק יא"צ טצ*וים שד,וזרנגולים ובנקום ,ו שם שאוכןן והשולחנות דגפסליןתחת
 PD) )ק" )'ק"ן בד'ןה י'יי'ן ע, סמג';ן לא ,דא' "?r שם דיה אם 'אבלבא17י%ד,1

 oc 5"6  יליינן  פתרלגולינן ועור וו"5 קיים ניורק סכחנ ננוה יעסה קם י7עתי ו65ינער
 וכ"ש 37ליו( נלקו ונ(ס עכס 73יקס כריך עתן קו67י 536 צען תסמק 5וקר וכד"ס73'קס

 בטקום322
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 "שוא מהמ,שויב
ן"שישקיוח" 1 5

ש'ע"ש-%בפק.'שהנ
נ

 הו,ל קנל, אס,ו ליא,ת, ר,ה'א רו-וטק דונץ לך יאזאה 1 אק.ג לנ(

ש5,'%%א"1א,
שאג1ישפש%שן'"111ש1"1"111
1 4 1 4 ש ן ~

ו,%א4,יימ%מאוע
היוצא323
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 פסח הלכות קים כלל ארםחיי

 ות, י ו'א.,ון'י' אבל ילבע,.נריק
 'א י. 11DD "צא שרגא הנניע ב'ת תרהער מיי הצת וליץ 'ה -שגש ה,:~ב 'ר'ם ונת' הנ.ם'מ שנויק אע'1 בפסד בבית (אק'נ;,ם נשיו'א אי "טפיש

 חל לביוק אי'צ ד.ט,ני ב.ו שהטסתה א';?י הקניה טר"מ י'נאיז וגאיאס קןקממס:י מייייבטל ל עני על יד :גטפתד
 tyS"' 4 נגברתייב

 DS' )ידן ק,.י( ב שהמרץ "?

:ג::,י:.י:;:ן-
 ":יקי
 ש: (( :ע':ועי,:2( .גיג: ין

 ): ט';.ר, דטץ,:ן שנך'קת ג'ון יברק %זפב,כב.טשן

 ק ',ל" יי י'יום , .[י ז' ש.2,. ק -י : ג , נוהיער
דנ.;,י.:

 '(בךו ענה וי:::'ט:אז:נ2.ן ,קטם
 הנד.קה

 נמל
 סרני.ם סד

ח קח הבר. איט דובר אם ברועבי דנר'קהעירנףוום  5. ולברך;י
 מנר .עמר, רתם דג.ת 5 ל

 שנייל.ב]11:קץ2 זך 'בי,ו:לא (א :ל נדק אץ אםם
 pDe) :מ9

נ
 אדית נרצי שד,א ,ד,.,ת, נ,;1 שנידק ננץ דבת'מ ב.ן DDn(i .ש ,אם )טא(

 : נ,ה( (ה"רנה' " 0" ננ." לנ כ,1 נ4" נה1, )וע. ןךהצ
 ך

 סקל מק"ט נ3י6ורו סגר"6  יעת וכן' )ת5"ג הביעור קצורך היא njr~snשמשייר י י ל, ל" ". לו;. י ". :י יצאיא

1רג,"(:
ן 555

אנה384

------ --- - - -- - - - - - - - - 4  - - - - - - - - -  - 
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קסנ פסח הלכות קיט כלל אדםהיי

 גן ;ם 'צנ'ע ש.טצ,גקתו ,סח .בריק ,או נרגז .: טרדן לא דאוגראנד

 למק (ג% ת"ח ttDy~11 :0"ן4" צ קג'21מ
 ילא נרעצתי דץ'תא הירא כל 1.אטר 'בטלנ, ובלינך הביקהננר,%:ג"י

 )ח":ת דרי'נו שטבחה נליט,ן שתאט.- טמ אשה א, כלה'ק טנ';'םש'א'נן
 ייי* גיכט ימן מוג המקר ייין ימן "ר1רט1ת ח*1 מ'ו )נס וומט סייג ויימרמרמר
 אעם תגס הפקר טימרת היא הבוטיל =יי 4"ס( "" נן.נ ןי'ייעו'נן

 מבשלוחו. יותר בו מצוה ט"מ המצו לבדוק שליה לעימות אדם ריכול אע"ג)נה(
 הש ךג:'ל:ל ע.: לבטל דא'נ('נ,ל '.ן דנ'ט,ל אב. דנו'להיריקא
 2' :::ם

 ן י יי  גן  ?:ןךר'ווייןו-נוזיןן5
 יטכהכא אע": ה, , , 1 האך:נ'ת: אין אס גן הסק- יז4ת'
 ומ"מ , שדווש בכ'קומ בעצטו ויבטל . לזכותני שהוא טה נכסיו בכל םד,יא

 4 שנר שמתען יטקטק%1 ל ה..נהלנךיק שן.תוטים םס ך ;'ג ם נפ.ר.ש ז אטראא.כ
 הבבזרי

 : ס'( סיען ק"כ נ55 ועיין ותע"ג ת5"7 סי' )ת"י גרסא אלא nY~e'tסקרי גי שולא ול'א ענר ,אמ נייחי אתן
 שב*מל לאחר שהרי ביום הפעם עוד יבטל מ"מ בלילה ביטל שכבר איג1')כו(

 מל נד' נך ב'1יה'ה ,ךלא ונעית'ה ntm? .דלא דהזה'ה הט.יא מלךאכי
 טעיתלקן.ם

 :,סי ב'ע1-
 דדם, א'ן ה,-' קים 'נטל שר':.'לנתךויהננשרפדם1אם

 גי א'נ,י, r?t הלאדי בעול. טה,.' לא .או שעתיא'ס,י, לאיר קיריטן
 אך- נטעם טי,י ון א'נ,-:' וטן לארי nD'y יש :: (oc) :י ץהנ

 ס" =:יןנ4א
- - 

 ם
 צטה"'ס4קק '2נ לא ,אן'"צא מ'ט מס.' 2 נתוךערול,
 איה ל. יחדתן אם ה(1:ש 12י על כניך שמרק .אשה' 4שס-

 בטירן דע" ~ט ב" גך -;:גן'נ ןי:נך41ךן דט"

 תן'ך,ש "' ש" "ך (ןי4זי:גוטיי'נ
 שיי' ':שיאחי. 4א ק

 2.ןי
מ  

Ypp מ יע%( יכן יניי ניגשת "יה' נמגין ע 1"ע 
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 פסה הלכות קכ קיט כלל ארםהיי.

 י' ס.ק תק.נ lW'D ת." )ש.ן נ.יל רא,צ דיא שוך לא טכית פהואצחטץ

)ם'תן
 ללילה הנו,כטו לאיר לקייק ארז %b נים שברק א תי.נ(:הנךקה(

 ומן מוברג ד,,'אניאנ הנעיף 'טרי' 'שניךע. יייףן, נדייגג,,פשש:

 ג :י )ע., rlfw~tt 'שלרט לניע ג'י'ט לו ש:תהנן א. נימל ,אאם

 רען,ב: דנן2 נ1ן:גע'שש מ"מ 1 "4ע ןב:%1ה'ערי1

59  : ".ר( עני orP יג ק 1;גימ 1ן';יין",'טשרוינ
 1 ) 0 ע )

1
 א 1 ל'ט,1

~ ש  

ת  גג יהפ ל'תן שדק ונר" 11 ג שטר הקח
1D-Wקיי

 :תגטאיאלו".נליגקת,ע
 תנשק

 נתי
 ע ג'ק נעלטא יושנא נטל הפסח

 המץ שמשכן ישראל ,רץ ישראל ככיח נכרי של חמז דן . קככ%

 לא אס בפ'ריש יני גאלו הר לושיז' הכנם ואסו ימק אתכתת ק.נ5מ, 881ש1באשאשש8
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קמר פסח הלכות קכ כלל ארםחיי

4118ש1נ:יישיין18ש
שמש11ש14שא

 נה41''היא י'ן!.ב-"יעי
 נדיב ד,א 1עק.''ב,אם ,נלי

 'ד% "י מ,-':איל,'
 ע ל; ,ברה 'ם

 %עד'ט,מאיפ"נויז'נבה. 5)0
 ' )ו

 ביק ולאבלו ט:שיל ל,1' יבא שלא מ-, au1 נבותקמעה לש סרס
 שהם"
 סיניה מ-!ל' יא

לד
 דם"

 נל"ן 'שין שבית
 א, ינה,ה.ס ;ל' ען'1 נופה כ"ט י") אם ישותי

141שנ82שש
 ד:)"א,'ש,:ק !נויי11ז'ש7ן:גן'לןי:יג?'תש:ן:ן'ני::שג

2ממשש."מ8
מאמששמש

 1),)ניעשן
 יריביי'נלמנובז מ,אס:ש

 י,
 יש יי-4י יהוי "'מין י'לדגצנ'ן

 ג עג 'שגי-(ב' ווז.::סזוגג "גףוננן למט, נתרגני
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 פסה הלכות קב כלל ארםחיי
 עליו יעבור מ"מ עליו עובר שאינו ונטצא כלל באחריות חייב אינו ואפי'איסורו
 שהוא במקום לסכרו הוא גם וצריך זה על יסמוך 4א הממקיר גם ומ"מהטקקיד
 רשאי אינו הנפקד גסאבל

 לסטוי
 חייב הלמקד ולכן הטפקיד ישכח דשמא ,ה על

 זה 'דין מניע נ""ר' וגס נ(ס תו5ק )וסת"' סכרו וקא פשע שהרי להטפקידלשלם
  כ"כגס ו"נ( לסכיך ס5ך הרי לו "וזור הפסת עליו וענר תכר 51, ניער hS ו"סנל"ע
 שת"ג 5ס5ס קייב לפניך ס5ך סרי 5ווור ""י 7סוב t"Phהתזזן

 וק"7( ""ר ועיין נח""
 משכוו מונה מישראל דישראל עליו עובר המלוה הבירו ביד חמץ שמשכןוישראל

)תוו""
(btiv לפניך'והייב שלך הרי לו עוטר יכול אם צ"ע ביער ולא עבר ואס 

 ואפשר טעותיו הפסיד טכרו ולא המלוה שפשע כיון דלטא או טעותיו לולמרוע הלו"
 ה"נ לפניך שלך הרי לומר יכול ובשוטר לו יש שומר דין המשכון על דמלוהדי"ל

 גת""(: )הק"ג וצ"עבמשכון

1
 הנכרי ובא ביערו ולא ועבר נכרי של חטצו לבער חייב דישראל מקום בכל )י(
 קנם טשום אלא אסור אינו פסה דלאהד דכיון ההטץ לו ליחן רשאי מסהלאחר
 טתייין וא"ר והח"י לישראל ימכרנו שמא אסיר ט"מ אך גזרו לאבכה"ג
 : )ת"ת(בהנאה
 שטונה אפילו או הנכרי ברשות והמשכון המצו ~ל לישראל שהלוה נכרי)ז(
 מכירת בדין לקטן כטבואר אג"ק גמור בקנין לנכרי שהקנהו אלא ישראלברשות
 ולא הזמן והקיע מעכשיו שלך יהיה פלוני לזטן לך אפרע לא אם לו ואטרהטץ
 ט~כשיו לו דאטר זיכיון פסה אחר עד פרעון הזמן הגיע לא אפי' סותרפרעו
 נכרי של הטצו והוי נכרי של לטמרע ההמץ הנק מרעו ולא הזטן כשהגיענמצא
 נכרי של ברשותו שיהיה )גי( מעכשיו שאמר )ת'( דהיינו תנאים ג' באלוודוקא
 שעבר ישראל של כהטצו דינו התנא" מן א' הסר אם אבל פרעו ולא הזמן כשיגיע)ג'(
 שהוא אע"פ מעכשיו לו אטר לא ראם סטנו להנות ישראל לכל ואסור הפסהעליו

 דבעל דקיי"ל ישראל של היה הפסה יטי שכל כיון טקום סכל נכרי שלברשותו
 כחמץ ה"ז הממה אחר היה שהזמ"פ כיון ואילך הפרעון טומן אלא גובה אינוחוב
 הגיע אם ואמילו ה' סימן כדלעיל הממקיר עליו דעובר נכרי ברשות ישראלשל
 הוי דא דכי דקיי"ל כיון טעכשיו לו אטר שלא כ.ון פרעו ולא ממח קודםהזמן

 רוב מ"מ לנכרי אסטכתא דין ראין די"א אע"ג קניא לא ואמטכהאאממכהא
 אלא הנכרי ברשות היה שלא רק מעכשיו אמר ואפילו לאיסור פוסק.םאחרונים
 ט"מ טעכש.ו לו האמר כיון נכרי של הטצו דהוי אע"ג ישראל ברשות טונהשהיה
 יאבד אם שהרי הישראל על והאחריות ישראל ברשות נכרי של כהטצוה"ל

 ה"ל הנכרי ברשות טונה הוא אם דבשלטא לו לשלם הישראל יצטרךהטשכון
 משא"כ א' מימן כדלעי' דטותר נכרי של בביתו נכרי של המצו אחריותמקבל
 זמן הגיע אמ הנכרי ברשות טונה וגם וכעכשיו אמר ואפי' ישראל ברשותכשהוא
 נכרי ברשות ישראל של המצו וה"ל טעולם הנכרי קנאו לא א"כ ופרעופסה

 זה בענין להלוות לישראל טותר אם הפוסקים נמהפקו לכתהלה' ומ"מדאסור,
 עליו עובר דאעפ"כ אפשר כן אם בפסה לפדותו שבירושכיון

 )תת""
 ת"" יעיין

 יטר
 ולמדותו לההטיר ראוי ולכן  .,Sthe) ד"ס  תוסבכת ק"ו נכסקיס ועיין נ'ס"ק
 : ממהקודם

 לו ואמר הישראל ברשות והטשכון חמצו ע" לנכרי שהלוה ישראל וכז)ה(
 הישראל על החמץ 'אהריות אין אם.' פרעו ולא פסה לאש אפי' הזמן והגיעטעכשיו
 אין ומ"מ ישראל של למפרע היה נטצא פרעו ולא הזטן שהגיע כיון שהריאסור

 בא ואפי' יפדנו דשטא הזמ"מ הניע לא עדיין שהרי בפמה לבער טהויבהישראל
 לו 'אטר לא אם אבל המצו ליטול לנכרי להניה טותר דמיו ונתן במסההנכרי

 מסקנס תה נת"י )ועי' ישראל בבית שהיה אעפ"י מותר עליו אהריותו ואיןמעכשיו
 יוסף(:רקס

 )ס"ת( גופו בפמה ואמי' איסורו זמן לאחר ההמץ ומכר ישראל עבר אם)מ(
 אם דדוקא וי"א דמיו תופס אינו שהמץ החמץ לבעל אפי' מותר דהמעותיא
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קמח פלח הלכות קכא קב כלל אדםחיי

 של בידיעתו הנכרי עשה אש אבל מותר ישראל בידיעת שלא זאת עשתהשפחתו
 : י( ס"ק תע"ג סי' ע"6 )ע' קנם טיעם החטץ לבעל עכ"פ אמורישראל

 ותע",(: )תע"3 * ונוקשה פסח, קורם חמץ ומערוכת . חטץ יין קכא.כלל
 מעורב ואינו למכילה שראוי בעין חמא או שאור )*( , הם חמץ מיני ג')א(
 שלא רע חטץ נהיינו נוקשה חמץ )ג( , תערובות ע"י גמור חטץ )נ( . אחרבדבר
 טקמח שעושין ניירותיהם מדבקין שהמופרים אותן כגון מעולם לאכילה ראויהיה

 נדת בד',ס'ה'א,נל קצה ב'",נ,א,]ק'ן י יע ק:'נ!?וות,~ע'סונ2
 דכל בלאו עובר מ"ט כרת דליכא אע"ג תערובות וע"י כרת חייב בעיןמהטץ
 מין הוא ואם בכא"פ כזית בו שאין חמץ לתערובות אזהרה, שהוא כו'טחמצת

ין ט מהית שהרי טה אפילו מותר דטדוית כיון ברוב נםאם

כ~

 לג טשום לבער חייב מדרבנן מ"מ סה"ת לשהותו מאר וא"כ שבתורה איטורין
 עד גו נתערב אפי' הבבלי בכותה המץ תערובות ר"ל טינו בשאינו טין אבלפלוג
 בב"י ועובר ממילא מצורף ההמץ עכ"" שהרי לבערו חייב ט"מ בכא"ם כזיתשאין
 בקמח חפין קמה ראפי' יהודא ר' ד"ה פ"ב דף ביבמות וע' h"DJ (h"po)תשן
 מ"ר דף בפמהים תוס' שכתב ומה שמא בתר דאזיל לרבא מב"מ הוישעורים

 בתר דאזלינן ס"ל ואביי אביי דשמעתא סארי דהתם צ"ל מבשא"מ דהוי איתבייד"ה
 השיך כטש"כ טעמא בתר אזלינן דודאי בזה נ"ט אין בלח לה טה"ד7 אדמעטא
 דגן נתערב אם וג"ש ט'( ת' ס"ק ק-ט סי' ני"7 )י7ב ביבש יבש לףנין רק n'?sבסימן
n~swדבר וכל ניכרים הם הגרעינים אלו שהרי לבער שצריך תבואה של בכרי 
 בב"י עובר אינו מהיית נוקשה והמץ . ע"ס( ס"ק נע"4 )תע"ז ביטול בו ל"שהניכר
 לשהותה מותר תערובות ע"י נוקשה אבל רבנן פלוג דלא לבער חיב מדרבנןמ"מ

 בו אין ואם , לבער חייב גמור הטף בו שיש דבר דכל לפ"ז נמצא *)תק"נ(
 ולא ההמץ שהמיר אע"פ חמץ עם דבר איזה שבישל כגון חטץ מעם א4 בעיןהטץ
 המעם אלא בונשאר

 אפ'"
 יראה בל ולענין דאורייתא מכ"ע דקיי"ל עליו חיצים

 בכלי שנתבשל אלא כלל חמץ בו שאין דבר אבל עליו עובר .אם בח"ימסתפק
 דמותר י"א מ"מ לכ"ע באכילה דאסור אע"ג בתוכו שנכבש או יוטו בן שה"קטץ

 לבער צריך אב"י אפ" בפסה נכבש או בישל אבל פמח קודם ודוקאלהשהותה
)ע'

 ת""
 "(: ס"ק ות"י ט' סמ"ק תק"נ סי'

 שקורין דבש וכן לבער הייב שכר בשמרי שנתחמץ חומץ או שכר בחומץגבינות העמיי אם ולכן באלף אפי' במל ולא בעין הוא' כאלו הוי המעטיי דבר)ב(

מ,.:זשכ~ן-

 ינ,צליזסילך::ש ףיי
h~w)"נתכתת וע' תת"נ מ a~h %5כך עשייתו שתחלת דבר וכל * 5"י( ס" כ"ג כ 
 אפי' מעורבין משקין ושאר מחומץ שעושין משקהכגון

 בא*
 דהוי בפל לא

 ועבר ביקרו ולא שכה אם ובדיעבד מדרבנן, אלא אינו כ"ז ומיהו הטעטידנדבר
 הטלת לס הטעמיד הנאת השלכת ע"י בהנאה להתיר יש הב"מ בטקום הפסהעליו
 ומהזר לאכלו אסור "ro בכלי שנכבש קיבה ע"י העמירו ואם ט"ן( ס"ק ח"י)ף'

 : )0ס(להשהותה
 : מהם השמרים וכן גמור הטץ הוא שלנו ויי"ש שלנו שכר)נ(
 שתפסל עד לבער חייב ט"מ שנתקלקל אעפ"י לאכילה ראוי שהיה חמץ)ד(
 אסור אפ"ה לאכלו אבל בעלטא כעפרא הוי דאו איסורו זמן קודם 9ל9מאכילת
 כלל_.קי"ם: סוף כדלעיל )ת"6( לבער הייב איסורו זטן לאחר נפסלואם
ו

 אסור ומ"מ לקיימן מהזר )קי6כעע%( שקורין חפה בחלב מ ~מכבם בודים )ה(
 קצת שיפרץ השש שיהיה בענין עליהן תקשות איזה יש אם הנולחן עללהציען
 ן פסח של קמח לתוכן לתת שאסורוב"ש
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 פסח הלכות קכא כלל אדםמוו
 פלוג דלא אלא ראוי דאינו לאכלו יבא שמא ול"ז נוקשה חטץ דהוא דכיוןניכר ההמין יהיה שלא ובלבד פמח חודם יום לי בתוך בחלון ניירות לדבק סותר)ו(
 אם אבל ההסירו לא לאכלו יבא שמא כלל דל';ש בנייר מכוסה שהוא וכיוןרבנן
 : )מס( מותר הכל יום שלשים קודם ?בל אסור טבחוץנראה

 בפסה נכרי בשלו ואם בו לכתוב מותר פסה קודם בשכר שבישלו דיו)ז(
 עמ שנתערב גמור הטץ וכן בפסה בהנאה אסור ש"ג חמץ דגם ממנו' לקנותואמור
 ועורות קמה לתוכן שנתן העבדנין עקיבת כגון כלל אדם מאכל שאינו מיניםשאר
 ימים ג' הקמה שנתן רק עורות נתן לא אפי' או הביעור קודם א' שעה נחנןאפי'
 שנתן ותריקא והרטיה הקילור וכן . והבאיש נפסד כבר וא"כ הביעור שעתקורם
 כתנתי הרענון )נ7פוס י )תת"3( ההטץ צורת נפמד שהרי לקיימו מותר חטץלתוכו
 כי טעות ס(ה לני (17הול הישים tph 5י וכתג להקהותן עותר )עוכט5"ל( מקוריןדעה
 הלנרתקל

 פסו"
 סה"פיה פסוס היינו קעסס ס"יכו וטה גהור קצן

 הי"
 "קוו 1כ1 נטונ

 ע"י געור (IWP דיכו ~נעוכים קיכי נו מעירנו "ע"ג 1""כ ין נע5"כה הנקי"ין מה5י
 : 5נער( ועיינחערונות
 אלא בששי' דהרנו בנ"ט ויאוסר אימורין לשאר שוה סה"ת בפסח המץ)ח(
 בהנאה אפילו בטשהו במינו שלא בין במינו בין תערובתו ואסרו החמירושחז"ל
 לנכרי כך למכור או השאר ולמכור החמץ דמי ' בפדיון סגי ולא הכל לשרוףוצריך
 הכלים אבל' הכל לשרוף נהגו 'כבר מ"מ "טשהו בשביל יותר שוה שאינןאעם

 וסותר שבירה וא"צ הפסה אחר להשהותם מותר גטור המץ אפי' בתוכםשנתבשל
 שנתערב זה מתערובות נתערב ואם . בסינו שלא ובין במינו בין בהם לבשלאז

 לאיסור ההוראה נתמשט כבר טשהו תרי דאיכא ונמצא ב' בתערובותבמשהו
 1 הכלים וכל והקדרה הכף נאמרה היטה בו שנמצא תבשיל ולכן '"ג( ס"קr~Dn )נק""

 להחמיר יש בכף דדוקא בא"ר וכתוב אמור הכל שניה קדרה בכף הגימוואם
 טשהו בו שנתערב יבש אבל בלה לח או מגופו פליטה "ו ד44ן טטעם'לאמור
 טכיר אינו אם אבל טותר השאר ההתיכה ומכיר כנגדו רוב ויש באחרותונתערב
 צ"ב בטיסן הכו"פ כ' להקל צד עוד ויש יו"ט ושטחת הפ"מ ובמקום . אסורהכל
 להקל צדדים הרבה שיש ובמקום . הב' התערובות להתיר סניף לעשות דישמק"י
 כמש"כ בם' ובטל איסורים לשאר שוה דהטץ דצ"ל השאלתות דעת עוד לצרףיש

 להקל י"ב מימן קכ"ב כלל לקמן שיתבאר ולסי , 5"ג( ס"ק תם"ו )סי'הס"א
 טשהו תל אטרינן משהו ודאי בדאיכא דדוקא טעמא דהיינו יל ות"כהתערובות

 עכשיו די"ל התם דדוקא י"ל אטנם . משהו תרי אמרינן לא משהו בספקאבל
 ואטרינן לזמן מזמן מהזקינן' לא דלעולם רס"ל הפוסקים על לסטוך יש וא"כנפל

 בא"ר: שם כתב זה וכעין ספיקות בשאר משא"כ נפלעכשיו
 אבל לבטלו שיעור וצריכין בל'ט אימורין בשאר שאוסר בדבר בד"א)ט(
 משום והיינו נטילה 14 קליפה או הדחה צבעי אלך לבטלו א"צ דבש"אבדבר

 בהכי סגי בחמץ ה"ה וא"כ השיעור מזה יותר כלל נבלע האיסור ראיןדאמרינן
 בן אפ" הריפים שאינמ מדברים בו וכיוצא לפת חטץ של בסכין ההותךולפיכך
 בהיבורי כמבואר גרידא או הדחה אלא א"צ דבש"א יקונח אינו י יאפילויוטא
 ומ"מ גרידא או בהדחה די בחמץ נמי הכי א"כ ט' סיטן מ"ת כלל אדםחכטת
 דבש"א אי'פ בנרידא או בהדהה שא"א בדבר או הדהה בלא בישל אםבדיעבד
 משהו דעכ"פ אמור דיעבד אפי' בהמץ אבל ב' מי' מ"ב כלל שם כמבוארטותר
 h~v3 7כ"17 נ""ר וכ"כ ק"7 נע5 הגטן )יכ"נ בפסה שייך אינו ובימול ~כאטיהז
 בדבר אבל פירור לתוכו בא שמא חשש רק שיש בדבר' סיקל ואיר ל"ד(ס"ק
 קליפה שצריך ברבר וה"ה בדיעבד אף אסור הדיה ולא תשהו ודאי לתוכושבא

 *המץ אתל יי מיי מ'צ כלל שם כמלואר בטיל דבש"א אע"ג קליפה בלאונתבשל
 דלכ"ע לן דקיימא כיון בשר על חמץ מכלי שעירה כגון עירוי בדק ולפץ)י( מגי ס"ק תמ"ו ט" הע"א כמש"כ הכלאסור
 טימן בנ"א % בהמץ ה"נ וא"כ מפ כלל שם כמבואר ממק יותר אוסר אינועירוי
 דוי"ל גבר תתאה נדין וכן כולו לאסור יש גדול נופסד יטמין דבטקום שכתבתיט

 ראם338
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קמו חוה"מ הלכות קכא כלל ארםחיי

 אינו בפסח גס מ' בכלל כטבואר כ"ק רק העליון אוסר אינו צונן התחתוןראם

 סיט, דו )נגלל נ'ט"א דון"ל 14נן הטץ בקעיה ונתך בשוןי,אכקהנ'הקהת'נה
 א"כ גבר דתתאה קצת רטיבות לו שיש בדבר ואפילו צ'ק אלא אוסר דאינוד'(
 (CDI"( בהטץ הה

 חק.",
 כלעו כ"מ "ן רני !העע'י :ק ט סס.ק r~wn ס"

 אטור בחמץ א"כ שם כמבהיר הקערה קליפת נגד מ' צריך בשגיא כן ואםשהיט"ב

 אסור כולי ,א'נ ג'ק ע"פ ;א%ןוהנל' ש.םניעיה

 ,יוי-

 אס אקל בעין ממץ

 וא"כ סייט כדלקטן בהם הם הפמה:טוררכולו דבתכןרח'"
 י"לד

 בתוך נמי
 : בנגיעתה כלי אוטר כלי אין עלטא ולכוליהפסה.

ייטי,ק.י
 אנסי נ:ר,טכ בהם ס'"וה2 סי' ס ב(,

 אע'דדטר'נא נול,
 ך:: יבליע, :ם.:נ; :י 'הג-;, נך'סיץ:עןין'נייינ,י:ך'לי

 אוסר דאינו תס"ח( ונסי"  תעיזו )נסי' באכ,ת בש"ע פסק ולכן שטן אסו לגזורול"ש
 הב"י אטנא גמילה כדירק

 אזי"
 כרמ"א רקיי"ל rL אבל ק"ת סי' בי"ד לשימתו

 לדידן' אפי' אדינא דאוקמי וי"א ינ"ע( )ים"5 אסור דכולו הא ילכןיטב
 יעם( )ט"י

 נטי אפויה במצא שנמצאת, בחטה וה"ה כולו לאמור יש הפסה רבתוך הח"יוכתב
 שאר אבל החמץ שעטד מקום באותו הכשר צריך והתנור . ניע"6( )תסי הכידינא

 1W~D )ק"6 באפייה לא ואבל הכלי בכל טפעפע בבישול דדוקא הכשר א"צמקומות
r"bnל:( ס.ק "ס." ס" ,ק.. !.י ס.ק 

ל
 כולו ואוסר לאיסור ומפסם ההיתר דאזיל ג'( סי' מן נכo~h 55 )3קכיותבש"א
 משוהה אינה אם במצה ונגעה שנתכטלה טצה וכן . כולו אוסר הכא ה"הוא"כ

 נטע rD'c 11 :טצאשיעצב,
 נא'ס,יחטהטה,

 נו אחו אדל ךאטי':ן עצטי
 אמרינן לא הבלוע ובאימור איסור בלעה כאלו רק דינו האחר בצד נגעה אםאבל
 א':, ,א"נ בהטץ הע א"נ :, , )ם שם נטמאי העי ע אינו,-,םנשאי

 אובי
 בשוטן הטשוהה במצה ולכן שם כמבואר ומפמם היתר אזיק כלל אמרינןדלא

 ונגעה 4ה או נפוחה רק גטור חמץ אינהשואם
 בצדק

 לד,וזיר יש תר
 מוס( דינו נמוען נתסועס OS,uS7 7תסתע ותם"6 תתך סין ק"6 )יע' בו שנבעההאחרת

 ער :.: טש,ך.ם אינם אפ'לוה.ם עב'ס שויי נ,:עותל,תי'ם שאדםט:,החשכה:,י

 ב4,הבךג:

 י:ד"'י
 :ך"::ףצ'.,יק..ןן ::)ניי(י::;:ע':"

EDl~nצריך שפוד היפוך אבל משטע נוגעת אינה אפילו שכתב שמ משסע וכן 

 יגס" בדחוקם ךו:כנס נוה טהט'ר היי בעל יה:אק . ואעהסטסעפע גשי':ה1
 גג ,ע' נןנ.ל ה'ל,ק דא'ן טשטע א'1 לחנני הזן או ימנני בתוך ].ןגלך

 ס-
 ינ,

 בדיליןדלא
 ע

 בם משא"כ בכר: שרגא משום וגס שתא ש יה
 מ"ט כניתדה,א

 בו."
 1nwta אס,ר מ.ו טלל יוקא יפ'כך . שתא כולא טמה'
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 פסח הלכות קכא כלל ארםחיי

 נ.ק ח טה ימוי " ז"ל, tR.pt י.,י י,נ5:ין'י,.:ן,"י75נ

 "1D'ODIDפ המכק' טטעט" אני נחרע הבי טתס ,גן בפסי ;ם ט,תר י טר"ש)'ו(
 בענ עם-א 'שייא נדני ימ.מ :,חי ד.,לה ,ך נ';,פ אגל

 r~D1 ג:1'.,%[ש גך :ג רנת חך ג% '.ןה,רשי
 חס"

 רטט, יאח'נ ,נתנטל ממ.שלח נח-;פלח נע.פ ש;טצאתחמה

 ,א:.י 1:1 המי ג:(ך.,גלמע חךזי,]בעיי CD1" התינוי
 דיתה ;טל, ,אס בטשך.

אין,
 ה,י2 עי 'אכלס י:-יתמלל :לין .;.ע- ה,.י א(ן';. אם ד11סי,ס יא הזומי רנ.,ן,ח ב, 'יקש ינדני :ק(.יק"( נ( י'ס );., )'נ")ק' 1;.?י נוי

 זנה נרוה הית )י5כ5ידה בפסח. ולאכול בידים לערב התיראבשעת
 2נ ז;?צלנ ::ק. ט:,גי2(יךוילסה'.ןא-וערן,י:ע.ן').:יי:נטנ:;,ט'יסייט. שנפל פת נבס(ח,שסןתעני"ייב:ןתין(ן ניתעיי 'כ" ו"'י ~PD תתעיץ'"ועל עי:'! 5ר נויע כס65 "נ5 גשור היתר ונעטה  כחכמן כנר ו""כ פסע קוזס 15 פנוזעטיוק6
 (קרי(:

 ,או הנקג.ם דיך קטן,עב,ר לם.רוי א שא בזריי; .היה יהלי

 .'.ן(: ג.ו (ffp' בלה ררי'קחטס
 ק

)ל"
 י (ג קז ,א.רנע הגףלס,י ק- קג=של לא מם
 בין )ינ'ג הבלע נוד ס' קלסה נראות, נ, נין.:ה:א'ן מ .נס'שחתנני

 מח.. -טה שע " אבפ כדינא ק.'סא נועןטע,ין

" 
 איית שדיל.

 AUS)$ סז נע." r~on )סי ט,תיתנן
, 

 ודוגכשי,וא אטור בצונן אפי' דבפטחחא אשרין יש בש"א גם הכיידבלאו י

 ז: דק זי,%י*ז,,ןןןת5י:נ:ז צלאב
 זאק צו ג ה2לוו;טהי fanט;ש

 בדטץ י אנל א.סוו.ן כשאי

www.daat.ac.il * דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



קסו פסח הלכוח קכא כלל אדםחיי

 בצלי בין נוה גם הטקילין על לסמוך יש בהפם"מ מ"מ ממשהו גרע דלאאמורים
 סימן בא"ח כמ"ק וד9א לגמרי סתום בתנור ואפילו לשבת הטמונין בהמיןובין
 גדוף בתנור אפילו חריף דבר ההיתר אם אבל ות"י( ק"ת סיחן ני"7 )כו"פתמ"ז
 ליקח יש לכתחלה התנור בו שמותטין והדף , מס( )ת"י בהפ"מ אפילו אטורופתוח
 אסור: אינו ובדיעבדחדשה

 ומצה חמץ אבל ברוב בטל במינו ~r'D קיי"ל דבש"א אע"ג ביבש יבש)ים(
 אבל בפסח וכ"ז . ביבש ה"ה במשהו איסורו דבלה הכשם במל לא באלףאפילו
 חוזר ראל"כ פסה קודם ש"אכלנו ובלבד ברוב דבטל ביבש ה"ה בם' ' דלחבע"מ
 לקיימו סותר שנתבטל בלח דלח ליבש לח בין היעף יש ומ"מ ( ט ס"ק )ת"6וניער
 דעכ"פ יקיימו אמור שנתבטל אעפ"י ביבש יבש אבל וניער הוזר למ"ר אפי'לכ"ע
 שיהא עד לבשלו יכול אם ולכן ק'( סיחך ננ"6 עיין שינכן )ימל בביתוהחמץ
 י"h"w) P"D )6 בפסח לאכלו ומותר כלה דינו ואז בס' פמח קודם ויתערבנימוח
 : לשהות לענין שכתבתי מה בנ"א עיין גדול הפמדובמקום
 דמית קריון טותר מהם אהד ונאכל בפסח ברוב שנתערב ביבש יבש)כ(
 שיאכל ובלבד האיסור היה שנאכל שזה תלינן ובדרבנן אמור מדרבנן רקבטל
 מ"ג כלל ח"א בחיבורי ומבואר כש"א שרי השלישי דהתערובות וה"ה עיניםשנים
)י'

 נטל לא שנתויג המץ נגר אבל נפוצנה ריקא כטל ביש ר'נש הא )נא(
 שנתכפלה או חטה בה שהיה ומצה ט'( ס"ק (rtiwn שבמנין דבר דהוי באלףאפי'
 באחרת ונתערבה סכ)זכ'ן( דני הי5 סע7'ין נעכין סהו6 )י5"ל הכמל והתכו אחרמצד
 דלא ברוב בטל הסיקי( 75 כנס ס' 7נעינן '"נ ס"ק h"on 3ם" סכ' 1nD'CS)ה"נו
 דוקא זה דחו"נ דקיי"ל אע"ג דביבש רס"ל מדבריו משמע סס( )ע"6 שםבי"א שבארתי כמו בלועו מהטת רק עצמו מחמת איסורו ראין כיון שבמנין דברמקרי
 ה"נ אינו לכ"ע דלשיטתו כטעם אלא אינו בבלוע משא"כ עצטו מהמתבאיסור
 דעת שכן בה"ד וכ"כ בטילות נתערבו דאם שכתב ל"ז ס"ק תנ"א בס" מדבריוומס
 : וניער הוזר בזה ראף נ"ר ס"ק תנ"א סי' הח"י דעת אבלהס"א

 בטל אינו בש"א דאסילו י"א דהא בטל אינו בכלים שנתערב חמץ כלי)כב(
 שכ' א"ר על לסמוך יש יו"ט שמהת ומניעת בהפ'ימ ומ"מ ע'( ס"ק נתש תתב)סי'
 להיטת כ"כ 7כנה"ג )י6ססי ממנו א' כלי יסיר מ"מ להקל יש ב"י דבאינו כנה"גבשם

 : נכנה"ג( 51"ע תותר נט5"סהסונריס
)

 להוסיף מותר ניכרים שאינן עי אהריי בהטים ונתערבו שנתחמצו הטים )כג(
 הו"נ ואינו בלה לה הוי בקמה רקמה פסה קודם ולאפות ולטחנן ס' עדעליהן
 p"D ותם"ן ה"ה ס"ק )תת'י היתר שעת שעדיין כיון לכתהלה אימור מבטל הו.ולא
 כ'(: קכ"ו'מיתן וכלץ כ"ת סיען קכ"7 כ5ל לקם ועיין7'.

 המלה לבדוק בהם נזהרו ולא פסה קודם שנמלחו ודגים וגבינה יבש בשר)כד(
 לכלים מליחה אין ט"מ ביי המץ בכלי שטלהו אתיל ואפי'אפסה המץ מעט בהם היה אם דאף ולאכלם ' ביו"ט להדיהם מותר DD" בכליולמלחם

 ס' יש בוודאי כן ואם הרבה המץ בהם משתמשים אין כליםרמתם

11
 בפסח הטץ בכלי במים השרוים מלוחים דגים אבל . נתבטל וכבר

 בכלי אפילו יט קודם או פסה של בכלי שרוי אם אבל בטטה כליםמפליטת בולץ ונמצא עז הוא )העריננ( שהשרייה רואות דיינינו מהם ליזהר להחמיריש
 הכבושים או המלוחים כל לאכול 'שלא לכתהלה להחמיר טוטקים כיאותןעלינו קבלנו אלו במדינות אנו' אבל בש"ע בשי סתם וכן מדינא ואז לחוש איןחמץ
 )ג( המץ של בסכין להתכם שלא )נ( המלה לבדוק ),( דברים בגי נזהרו לאאם
 מעמי' נ' הבשר הדיהו ואם . ב"י אינו אפי' המץ בכלי לכבשם או למלחםשלא
 ובב בעלמא בהעברה ולא קצת שריה ע"י תהיה והדהה לאכלו נוהמם פסחקודם
 ולכתהלה בנהר לשרותו או הטץ בכלי אפי' ובדיעבד פסה ובכלי מחולפיםמימות
 . בפסח אמילו ולהדיה לשרות מותר הריחו לא אם ומ"מ מסח קודם וידיחישרה

וכ-

 מרובה מליחה שנמלח אלא טהדש שנמלה ובין יבש בשר בין בבשר דוקא
 עד333
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 פסח הלכוח קכא כלל ארםחיי
 אחר בע"פ אפילו ברשבד ומ"מ תי"ט(_ גסס וע"י הדהה בלא לאכלו שא"אעד

 אבל הדחה ע"י להתיר יש אב"י שהם חמץ בכלי- בשר שנמלה אירע אםחצות
 קלנ1:ן,%"יןי:ן":,%171,:גע4( יי4וך:,,אי.,:;אא:(

ז'"
 :,ם מן 1!יהריה:% "הנך "ב%.יג;:%י:סל :%ס

ע
 ה:,ס

 והטטילא'םן ק')ןיןש.ת נצמח להו'הן"ונן ןונן ליאי :'ק
 אס'ל: נ.טי

 שנם- נר'עכואבל
 ד'אק ט,:ן:נ'ש DD" לאחר לק.'טי ,א"א נפסח אזח, נשל,

 )טוינחטץ
 של נננ'1 ;התן שדר.

 חט"
 י : "ו'ו( )ס"

 בכלימ נכבינו אם אבל משהו מחטץ שבליעתן כלים בסתם שנמלחו וכ"ז)כה(

קטחין
 א"כן

 'שבתוכו במה אין בודאי

 לבטי
 בתוכו נכבשו אם ז נם' הפגי

"Ds1שפינה רגע באותו אם פסח קודם אפי" מע"ל .במים 

 החט"
 כן אם לתוכו נתן

 והפגיטה דהבליעה י"ל מ"מ נטל"פ כבר ואז טע"ל אחר עד כבוש נעשה דלאאע"ג
D'H1:):ן'מהיבת,:: ע:,,:לם :יןיב,ג'::ן:':::%נ, 
 לאחר תיכף כבוש נעשה בציר שמונח מה מ"מ להפליט לכלים מליחה ראיןאע"ג
 על לסמוך יש, הפסד במקום ומ"מ ט"ו( p"o )ש", להרתיח שיתחיל כדיששהה
 אס אבל פסח קיום ,נשט.;ן ,ניו י . פסד ש;ע%אק,רם בוני'ם ",י,ט'ו ,א'ןע,(

 בן oh ע , (wtivl סמל, טמ54מ א.מ דננ,ש הצי שנת,- מקאלא
 D71p )נוי

 1:,ו )נ! )4 ,ז% י ,ג DS13ךע
"'; 

OSIDS7 "! 7~D'SbW 

 ירת.ה האר ז מ ,ג לההדיר .ש טיב נ.ים הטריפנרני.ס
1

ן ."ג גכ'ד ;נפויו בשל, אם פסח קורם דטא בכלי שנשל, דבר גל ,גן טיחך )נוגן  עשיר שח , א. 
 מ"

 שןא יתייק
 ייואש טהרירט'ג.,ילא נ"'לא צ.מ : ההט"א1.שריה ניטשים;חעונ
 דרש להיע%שס יא,. א.נ, י ג.נ קלוש טן שהא טשי ד:':1 נטמ
 :.:ן :ר1.עןטן 2ב ט 1 2ץ שעו אלא על., שטו הט, אגלב"ה

 מם בר כמם והוי לי בר נ"מ שהוא רק בם' נתבטל לא הכא אבל בסינתבטל
 בו ששמשו בכלים בנתבשל דוקא בזה דגם ונ"ל בהנאה מותרים וס"טדאיסורא

 5רא' yl~'W ג:"ייוס בר נ"מ טבעם רק הזהו אין נן ];דשיע;',אססי

 גיס יי;'אב' איי ימד. ק, י"' ]" ס' שי' י"'" -וט":נקי
 שכר בשטרי אותו שהעמידו לחוש יש אם מיהו . השנה כל של .דבש סילשתות
 אך רבש .בשטרי אותו שהעטירו רק שכר בשטרי נתחמץ לא הזה דבש אםואפי'

ה
 ער

 שחיטט"
 'י"מ,

 1'ק ירוןת; זנק תע.ג( ס" (h"P אהון טכ
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קסת פסח הלכות קכא כלל ארםחיי

 W'Dl'יי:וי::.צשח
 אפ" ,אסו ומשגיה הר.ף1ב'יתי ש-יא שוך ין D"D לשנה

 ס.ק , י )תת.י אהרון סיבבנס
 בנל' ל ב'ה1:ל

 בשוקן וק"ש אסור אהרון שוב ביום וגם תערובתו אומר נ"ט בר מט דהוי גבע4 אף ב"י בכלי נתבשל ודאי אם ט אר"י מ מתם וגפ ל'ט בר נ"מ אלא כאןאק
 והעיב ואם ת".1( ס' כ"י ס.ק " ק )ע' בעק טפרירק נ, להדם רישמריתך

 יג . 7 ע, גלל ונת'ה .י גי הניפי דאנב ל" באד. אפ"לאיי
 ראפ.לו -א הא ,עיד הי של נקייט יקחיתלה ש ר"א ל'אח,מר'א

 מכל נ"ט בר"ם ז ד ואע"ג נ"ט בר 4'ט אלא ראינו וגם טמתיקייבש עה ריא ,ט'נ, ע וש עעתהיט'א הריף ריא ענן אז ההט,צש:טן,1הפיד'ס

ס'"
 ע נט,ק,ם ולפק בלע רת'רא דריי אטר.' להג צררם ע1ו ויש ורינ'א יד
 ק ישהייו ט1הי מיאפוי

 נעש.ם 1ה1'תי בל גן ,אם nDD קוים אב.' אפ" fan של ב:ן שהתזןהי'פ'ס
 ,אע'פ' ,אס..ר'םהמין

 נ-שיל 'ר' על רר,קא ,פולטם ה,ד.ס אמם .ננשן שדי

 גלי, ס1יזי (יי "יף5;"" 7:צ,ז" נבג":נןז:,:נ גי::און,י' "]יון,
 יינ,נייג~

 יז(ארח,:נען

 ע%
 ן

 פסה קורם חמץ של בטדוכה שדהו או אב"י המץ של בסכין שהתכו ונגביל)ל(

 ן7,נ,
 זר"'ז"

 קנ', 0" ליק נתן' ונ בקו
 קו' ; ו".;!"

 הס'"
 (!'ק:

 נק' א"נ, הנל' יאפ . נרן מ' היה אם "בצתן ויץ-ו, ריהק'אייהד

נינ-'
 ש ס'2אי'( .;:י,י', ק )". ח15י ן ק

 התם " ,ישזער קגיסה, rtD דסתם גיר הססחא.ש נתיך היא אם הנבי,ס שי,תנ'ן רדם נדנדן'ד'

 ס"
 % משטנ,נ.ת רי.ני נק. אע.

 ידוע בטדינותינו לחם בו' שההזכין דבסכינים ל'ל ומ"מ הנדבק דבר אינוחמץ
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 פסח הלכות קכב קכא כלל אדםחיי
 כמו דבר אותו הדיחו לא אם אמור בדיעבד אפי' ולכן חמץ פרורי בושנרבק
 שנחתך )עייין( עליו שפררו רק בעין חמץ עליו פררו שלא 6יי1ין( )יינ)9ב( י )ט"ו( טריותךבשוטן
 מצה אפי' עליו פררו אם הטץ כויו "יי1י,( )הרינ נעשה כן ואם המץ שלבסכין
 ואם טחמץ נבלע שהוא )תריי(( . פירור בו נדבק שלא שא"א אמור הכלבפסח
 אסור אינו הפירור מ"מ ( )תהיי( פירור שנשאר אף וא"כ טצה בע:פ עליופררו
 עליו מררו אם אבל וניער החר ואינו בם' נתבטל כבר כן ואם בלוע טבעםאלא
 כולו לאו ואם הסכין כל נגר או ,י"ין( )הרינ כל נגד מ' צריך כן ואם בע"פ)עריין(
 h"v )ע.אמור

 "יייין( )יינ על פררו ואם . אסור הכל ובפסח 5"ה( ,e"o ת"תנ"י
 נתערב ואם מותר בדיעבד מצות כה אחר מררו ואם לכתחלה אסור נפוחהמצה
 : ולמכרו בשהיה מותר קטה בשאר נפוחה טמצהקמח

 ואם חמץ של כמרוכה יבש שהוא פי על אף מלח להניה אין לכתהלה)לג(
 יבש שהוא כיון מקום מכל הריף דבר שהוא סי על אף בו לטלוה מותרהניח
 כלי' ובשאר .' לה דלוי הקודם בכללי לעיל )הערינג(' לשריית ואד כלל מפליםאינו

 כיון בו דך ושם 5"ה( ססי' ני"ד )כי5'ת5 תע"ב בפסה בו להשתמש שלאהמחמיר
 שאין שלנו ובמדוכות . אסור וחריף דוהקאקאיכא

 כותשיי
 יש בשמים אלא בו

 : (ov)להתיר
 ובריעבד בו נדבק שהאבק לבשר ממוך הקמח לנהל שלא ליזהר צרז)לד(

 טתיר סק"כ שם בשל"ר אבל הדחה מהני דלא כ' ט'( קטן מעיף  תפס )סי'הט"ו
 נתסו' הנ"ע )יכ"כ ממש בלה לח והוי נטוה תיכף למים שבא כיון רקמהבהדחה
 : ק"ן(סי'

 רהיישינן השנה כל ממנו שמטתפקין יין מחומץ להסתפק שלא מחמירין יש)לה(
 אלו ובטעומות להם. פירורי בו יש ולפעטים בסעודה הנשאר מן בו נתנושטא
 מן למלקות שלא לכתחלה מהמירין יש עוד . בזה מהמירין אין מצוי חומץשאין
 לשתותו שלא נוהגין יום ל' תוך מלאותו ואם הקץ בכלי לפסה יום שלשים תוךיין

 עטר אם חריף דבר דהוי בחוטא אבל הפסיד לא והמיקד הוטרא אלא ואנובספח
 מדינא אסור וירתה האור על שיתנהו כדי בתוכו ושהה 6נ"י( )ייייג ב"י הטץבכלי
 ע' "ב"י "סי' דנקריף הק"י סתתה)ותה

 3נ""
 5""ר( כוכחי ובהילת  הכחבתי תה

 תתב(: )סי' , ק"ת בסימן הש"ך וכדעת מעם בתוכו שישונא עד להקל ישובהפ"מ
 עדיין פסח הורם הדשים ב' תוך הוא אם ?בצק נמריו שדבקו יין הבית)לו(

 ואם ההבית להזק נעשה שהבצק כיון סותר לקיימו אבל בססה Dyt עותן הוארך
 מקיימו מותר נמי היין כן ואם לקיימו ומותר נוקשה רק יאינו חבית לגבי בטלכן
 גב על ואף לשתותו ומותר במסח נ"ט ואינו נתייבש כבר לכן טקוו-ם נתנוהוואם

 אבל לקיימו לענין רק דאינו התם שאני יום בל' סגי ה' סי' וניירות בדיבוקדלעיל
 אהד במל,ום כזית יש ואם )ת"י( גטור יבש שיהיה בעינן ביין טעם שיתן לעניןהכא
 : סם( 5' )ס"ק בטים טחו אא"כ להזק שעשוי אע"פ הבצק לבערחייב

 : תם"ן( )ם" בפסח מליחה או בישול ע"י חמץ תערוכות יין . קכבנכלל
 אא"כ אמור אינו המדינא yS"1 דגן טיני מה' גרעין בו שנמצא תבשיל)א(
 במדינתנו אנו אבל להתבקעות בראוי דוקא ולי"א בש"ע הב"י וכ"כ טטשנתבקעה
 בחטין נטצא אפיי נתרככה בלא אבל בהנאה אסור הכל נתרככה רק דאפי'מחמירים

 DD" של בהי נמצא ואם כ"ס( מ"ק (b~p לחושאין
 בפסה התערובות נעשה אפי'

 טשהו אלא דאינו כיון )ק"'( ושהה עבר אפי' או שמיני יום עד לו נודע שלארק
 א"ר וכ"כ מ"ו סי' צבי חכם של למסוך יש ובהם"ט פסח אחר עד לשהותהמותר
 התרנגולת וישהה כלי עליו כופה פסה של בשביעי טצא דאמיי תוס' פסקיבשם
 . טוב יום בטוצאי החטה יבער רק באכילה טותר ואז פסח אחר עד התבשילאו

 אהרון טוב ניוט מצא אפי' סה"ת האמור גטור המץ שהוא דבר אבל במשהוודוקא
 : תם"1( סי' )ת"י טדרבנן עכ"פ פסח לאחראסור
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קספ פסח הלכות קככ כלל ארםחיי
 דרגיל מחמיץ אינו )מפרייער( שקורין גרעין בו ואין שנטצא מקש שבולת)נ(
 רוג סער ננ", ככתנתי ק515 5ע5ס יעי )ו5ת כולן נופלין דישה שבשעתהדבר
 א"א וגם רמחמיץ ץפשר זה גופה טרמה קליפה נמצא אם אבל A~tV) ס"קוהה
 שם שכתבתי חלול לעצם רמי דוה ועוד חמה טמשות קצת בו נדבק יהיהשלא

 נעתניתין )כשית, הימוץ לידי וודאי בא וזה בנפה הנשאר הוא וטורמןלאיסור.
 שהרי הס"א טמתפק הגסה הקליפה שהיא ובסובין  לתרכגולת( תורסן טלין"ין

 טינה שמע מצה ידי טדנפיק כן ואם מוכין פת היינו הדראה פת דטפרשלהרי"ף
 7 תג נסי' ע"י תפיסת טרם )ינוה הימוץ 'לידירבא

 דהע""
 31עתגי' נסונין תסתפק

 ש.ש חקה אטייק לא נהיכם שלא נוע.מפ שלשה נו שנמצא 1,ל :ן""
 בתולעים דוקא אלא לזה היישינן רלא נתרככו הם ושמא גרעינין יותר זהבתבשיל
 הצג כ"ס ס"ק )יהק"י יזה היישינן לא מעלמא ראתי בדבר משא"כ רבי קאדמיי
 67תי 7נר 7ה1י גנ ע5 "ף  קנר1ת  סכוכת ת"ו ס5סס 67עריכן h,-v ר"יה ,הכס ,קע5

 נעוסכנ 7וק6 נהרי ר"יה עמס 751עתיקע5ק"
 כ7רכו'

 ועכ"פ קנרות סתו, הוצתך 7"י
 : 75נריו( עסס ר6.ה"ין

 דמנהג כיון לספק יש כן ואם אפויה במצה או בעיסה שנמצא טרוכך הטה)ד(
 שאנו וכיון בקמח שהים טסתבר יותך כן ואם בהם שלשין המים לשטורישראל
 להתיר ראוי כן ואם נתחטצה לא שהחטה כ"ש כן אם נתהטצה לא שהעיסהרואין
 לכן קודם במים נתחטצה כבר שההמה דהיישינן אסורה העיסה דכל וי"להכל

 שנמלם טה העיסה בכל וטוליך ההטה מן מחמצה והעריכה הלישה ידי עלועכוביו
 כן נס ~ohl) h5v גלגולה דרךטההמה

~gp 
 סכ5 קוד'ס הכ5 נחס ס5סין הסס ניתר

 אין הפסה קודם הוא אם ומנהגנו , ס"ק( "מורההעיסה
 אוסריי

 נטילה כדי רק
 בעיסה נמצא אם אזי הפסה בתוך ואמו לשו אם אבל . אפויה במצה נמציאואפר
 או הייה עדיין שהיא בין עיסה בחתיכת או בטצה נמצא ואם . העימה כלאוסרין
 כאן דאמרינן טותר'ם העיסות שאר אבל כולה מצה או nD'y אותה אוסריןאפויה
 בקזקת שהוא הזקותו על הטאכל ומוקטינן זו במצה שנפלה ר"ל היה וכאןנטצא
 בלועה ה.תה שמא י"ל לעבר טעבר ומלוחלחת מים טלאה החמה אם ואפי'היהר
 : י""( סעיף )נן.ע זו טצה או ץיסה לתוך עףה ונמלה אחרממקו'

 גרעין בו ומצא בידו עיסה חתיכת ונשאר להעוזרים העיטה הילק אם אבל)ה(
 מהזקינן לץ למקום מטקום הדוקא אסורין נמי האחרים שביד המצות כלמרוכך
 בעיסות כלל ריעותא שום נולד לא טקום באותו שהרי נטצא כאן ואטרינןאיסורא
 אולי מסופקים שאנו מחטת מצות שאר על טסופק"ם דאגו בכה"ג אבלהאחרות
 לזטן טזטן דטהזקינן קיי"ל נפל עכשיו או 'לישה בשעה זו בלימה הגרעיןהיה

 יש טטיצ נתבקעו בלא בהפ"מ ומ"מ אסורות וכלן בעיסה היה דטתהלהואטרינן
 טותר ',D"Ct ולכן סותר לכייע בם דבכה"כ ואפשר נחר( יכ"כ )ע"י בהנאהלהתיר
 )סט(:בהנאה
 אם.לו לחם פירור נמצא אם אבל נתבקעו אפי' בגרעין דוקא דכ"ז ונ"ל)ו(
 איזה נשאר דשטא הפ.יור בו שנטצא המצה או העיסה כל אסור פסחקודם
 קע"ו(: סיען הרסב", תס1' )ע' וניער דחוזר כיבש והויפירור
 נמצא ושם אחר לבית והוליכו בקערה כרוב מהחבית שלקח בא' הדין וכן)ז(
 כאן נמצא כאן ואמרינן למקום ממקום מחזיקין ראין טותר שבחבית הכרובהטה
 מקו' שהוא כיון בית באיתו אפי' אלא אחר לבית דל"ד ונ"ל . נפי השתא ר"להיה
 שבקערר טה אף אז בחבית ההטה נמצא אם אבל ע"ה מס"ק המ"א וכמש"כאהר
 ובטקוכ, , טיס( ס"ק )6-17 לטפרע ומהזקינן לזטן מוטן הוא דזה אסור אהרבבית
 יש כן ואם כרוב של ההבית באמצץ הגרעין נטצא אפי' נפל השתא לוטרשנוכל
 מ"מ להמצא לו היה הכרוב על עכשיו נפל דאמ בו היה 'התקודם קצתהוכהה
 למאה עליונים נהפכו ובקערה בכרוב וטמשמש טהפך כשהיה דאפשרטוהר

 ילא כמילתא הוי וממשמשה שהפכה יודע שאינו גב על אף לטעלהותחתונים
 בחבית נמצא יאפי' עור וכ' סת"תם"י(. )""י הן עסקניות וידים אאינש.רטיא
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 פסח הלכות קככ כלל ארםחיי
 יום שמחת ומניעת הפ"מ יש אם לזה מקודם ממנו שלקחו בתים הבעלי אותןמ"מ

 יחונן שית די מ נחנפת נכ.1א ;שלקח, ת';,ק לא ]שתיאם ירנתחננה
 אם ,אפ':ע!ש

 ברימה ידתה ינני נפל "אע:ש,ו מ.מ דיתהיוכה,טה הטמוהה

 קים (,נ7עס( שנורו אם? ע";:עס( מינק גצה דטט'גו*ח'ו
 ואתיל מל ענשיי שכא ם'ם באם שם לוק tDtD ד%ק ננ%;נ:ק:ל

ל'ש %  גע(: נא 
זג:יג ז, "1-י1 ב אחרתנ1.  נאי אסך'נן SD1tl" :9%,נב : קב "ג:ש:1

 -,רוהי,:אן יזעי , . רה ושמןנ.י ט::" ;טצא
D~pt 

 :1 נקדוה
 נאןה'ת,רנמיא

 ( :מ rDD יו'ה נשער שם שדיאינח. נב, tDtS רותח"מוטןשהיתה
 9 הנד.קה מזטן 'ט'נ א.,ה עגי, שננך פ. ארקעל אותן שניבה איבת.בה
)יבק;.

 '.ק(; זק ק.נ ניס הע."
 ן

י זג עזה צ'ק לוד, ספק מררי לא כצי.שא.ט  נרן ןג4:ץ:נתנ:,:',ןן::ם ל:בג:ל גר ;:בך2ו

 1כג:;;lpw3rDD1)p" :12,2~ ג,יסביעיזך וישחו": סובגוי:והג
 ענו"ר ת65תי וכן עכסיו עז כתרככה 65 סת6 תקולס S"oh1 נט5 עכוזיו סק516וער
 "' ספק ע71 ים "ס נתרכגו5ת כגון עיטין 7ק5וי נתקוס 1StDb7 ס"ט סיען ה"ננחרף

 עלעיט1ת "אפ אפיה נשעת שה'1 : ה4 בתנ'ט'ל ;וע'נש מצאהיעיי

 ר"מ,-,;ן tDty טוען א'כיו טהוק'ק D'Dn rt~s D~dי:ף:י:ה:ינג, ק . =7 1.ע מן גזם צ נתונ,שהתופילת

 לזטןי,לא לאחירי'נטוטן הזק שרמר:נמ כיין מסקומקי,ם רי' נךלאנטצא

 אל7הננ'סוהקעיה ונתןקע,-ה הבי1בנב,ר,ם 4ה מיר' ו'ע.ן2בדס'כן

 a~anpa ג ק טיטן גלל כדו'קק דאל איסיים רש הגל אסיר גזמ';
P % o~h נ,מ א'%' )ש מל ע~ו% ט  1'" ס" lprpl~ תג 

1', 
Tpa 

 7עת
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קע פסח הלכוח קככ כלל ארםחיי
 אבל אסור ובבשר rE rots, דטהזיקין פי על דאף אשרים ויש כע"6( 657יסנ"6

 אבל אסור שנתעכל לומר ra דאו שליטה הגרעין היה דאם חילוק *שבתרנגולת
 כבר שטא טקודם ואתיל נ% עכשיו שמא מ"פ ממעם מותר שבוריסבגרעינים
 והגרעין בעופות או דבבשר רמ"א עפ"י ומנהגנו בעלטא פרשא רק והוינתעכל
 אם וכן , סותר הכל ס"ס דהוי שבורים וגרעינים ובתרנגולת הכל אמורשלימה
 הכל גרעין ומים נטצא הכלי מן הבשר שנמלו לאחר כך ואחר בצוננימ בשרשרו
 טזקן טהזקינן דלא הפוסקים על סטכינן דבכה"ב בצוננין להאוסרים אפילוטותר
rEtsלהקל יש מוב יום שטחת ומניעת סרובה הפסד ויש התערובות נתערבו ואם 
 בדם שיש תבשילין שאר להתיר ויש טשהו שהוא דרבק איסור בספיקות ,הבכל

 ההר שהבשר בלוד בתוכו החטה שנטצא אעפ"י בשר של תבשיל טאותותערובות
 בצונן להאוסרין הממוך במימן כדלקמן אמור עצטו דהתבשיל אע"ג בתוכושרוי
 שנמלו לאחר ונמצא נטלג אם וכן בצונן טתירין יש דהא מותר התערובותמ"מ

 יש נתעכל שמא זה דם' כיון מחמיר והב"ח . )יו"6( נפל עכשיו לומה%ן טותר התערובות מ"מ אסור התבשיל כן ואם שליטה והגרעין שנצמנןי אוהתרנגולת
 אסור להשהותה אפילו אהד דבם' מחמיר t?~s1 איסור נגד מהנידלא
 , : לנכרי לסכור או להשהותהמותר
 בעות חמה מצא זטז ואחר למלגה רותחת בקדרה ותחבה עוף שנמל מי)יג(

 שהכנימ' בשעה בעוף היה שמא ואמרינן לזמן מזמן הוי דוה אסורה,. הקדרהגם
 אם אבל מקודם בו שהיה למפק שיש בענין באוב העוף פתח שלא ודוקאלקדרה
 וע"ש נפל עתה אמרינן נופל שהיה או אותו רואה היה בתוכו היה שאלו בעניןהוא
 ; ט.נ ס" זו ל.י טס.טןבב"א

ל
 הוא טםתטא כן אם .נאפה ומהחמה נכר אם חמה וראה מפיו הטאכל ונמלחטה
 התרנגול טן היא מסתמא מבושל שהיא נכרת ואם נפילה כדי ואמור המצהטן

 שניהם להתיר יש כן ואם מרוסק וההמה ניכר אינו אם אה ניכר פעמיםדרוב
 בשלת מקודם היה שמא ואתיל צוק כשהוא נפל שמא ט"ב טטעם מותרהתרנגול
 תלינן מדרבנן רק טומרו דאיסור כיון טותר כן גם והטצה . נתעכל שמאבישול
 קדרות ב' גבי מ"ג כלל ח"א ובחבורי קי"א בסיטן בי"ד כדקיי"ל בתרנגולתשהיה
 אומר שאני לקולא תלינן דרבנן איסור א' לתוך ונפל מ' בו אין ובא' מ' בו ישבא'
 ותליק אומר שאני אמרינן הנאה באיסורי דאמילו ששים בו שיש לזהשנפל
 אף שליטה וההמה תרנגול או בשר חתיכה היה ואפי' p"o (h"w )ת"ילקולא
 א*טור מהזקינן רלא טותר ט"מ נפל עכשיו שמא א' ס' אלא כאן שאין גבעל

 ההמה נמצא אם אבל לטקום טטקומ הוי השלחן על ומכירה למקוםממקום
 היישינן כן אם לזתן טומן דטהזקינן דקיימ"ל כיון טתוכו אוכל שהואבקערה
 היה שמץ ם' ס"ס דהוי וא"ל רותה לתוכו כשעירו הקערה בתוך ההמה היהשטא
 לאסור אתה צריך כן דאם ז"א 1 נפל עכשיו שטא בקערה או בבשר את"לבמצה
 אסורה המצה כן ואם השה( עס סנ6סה )י"5 בטצה תאמר אם שהריהמצה
 חזית דמאי אסורות שניהם כן אם מהם אהד לאמור צריך שאתה מקוםוכל

 אטור שא' ובמקום סותרת והטצה בבשר שהיה איפכא ש"א זו ולהתיר ,ולאסור
 נת"6 )סם שם ובחיבורי בי"ד כראיתא דרבנן באיסור אפילו אסורות דשניהםקיי"ל

 מים באותן בשל כך ואחר בפסח מים של בכלי בקשה חמה נמצא אם)סו(
 משהו מ"ט ומבליז מפלית צונן ואין צונן דהוא גב י דאף י"א עימה בו wsאו

 בע"א )יעס"כ כלום מפלים אינו אבל וטהמיצה הטים טן בולע וודאי דהחמה גבעל דאל טשהו אפילו בצונן טבליע ולא מפלים לא דיעולמ ויא . ואטור איכאמיהא
 7כ"5 5'ס ס" ושקת לו3 נסעו ננ"6 ע' תוסר 57ונן 7ס"5 חרס3"6 ותוכית ט"וס"ק
 דאי' בבשר וכן מעל"ע שנשתהא לחוש שיש דבמקום כ' והס"א שוס( סכת57ש
 סי65 3י' n~hs עס6"כ נסדקה תקנה יס נסר 7נס6ר כוונתו' )כ"5 לאסור יש פילאבי'

 להתיר יש טמש ההמה נתבקעה לא אם מרובה הפסד ובטקום נסיקה(67"6
 למכור359
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 פסח הלכות קככ כלל ארםחיי
 במים החטה שהיה שידוע ודוקא )י'י(, הפמיר לץ באכילה אף המקיללמכור
 מותר הכל בהם בישל שכבר לאחר נמצא אם אבל המים באלו שבישלקודם
 )ת"6( עכשיו עד נתרככה לא שמא מקודם ואתיל נפל עכשיו שמא D"Dמטעם
 דמחזקינן כיון גמור ספק אינו עכשיו עד נתרככה שלא ספק רהאי בב עלואף
 הלכה שמא מקודם ואתש נפל עכשיו שמא מ"מ דהוי י"5 מקום מכל לוטןמוטן
 גמור בחמץ אבל לזמן מזמן מחזקינן דלא פוסקים יש וגם בצונן ה?תיריןכדעת
 : נת"6( )סם ואסור נפל עתה שמא א' מפק אלאליכא

 אם אבל התעסקות ירי על או קצת שריה א"י דוקא בצונן דאומר והא)טז(
 בעלמא בשטיפה די לחה שהיא גב על אף בתרנגול' אמי' מבוקעת הטהנטצאת
 נשרו שהמורסן דק יבישה שהיא או לח באווז מורסן שפשפו ואם ?"ו, ס"ק)ת"י
 ולכן בקעים בו יש צד בכל וגם פילי בי' דאי' דכיון בצונן להמתירין אפילובמים
 )ת"י בקליפא סגי הלילה עד פסח ובערב כך* אחר האווז הדיח לא אפי' אמורכולו

 סי,
 : 6"י( )ע' העךר בקליפת סגי יבש היה האווז וגם יבשים במורסן שפשפו ואםתמ"ס(
 ראפשר מה כל לזהר ראוי בפסח טים בבאר תבואה גרעיני נמצא ואם)יז(
 מים להם אין אם ומ"מ לעת מעת בתוכו נכבש דשמא מים באותן להשתטששלא
 ואף נטל"ם במים ושעורים חיטים שהרי להתיר יש בו תלוים שחייו כיוןאחרים
 אינו דבצונן אומרים יש הרי מ"מ בפסה אסור נטל"ם דגם לדידן דוייל גבעל
 אפי' לאסור יש המים בתוך נימם שזה בו וכיוצא פת התיכה נמצא אם אבלאומר
 מהני לא פסח קודם דאפילו אומרים יש שהרי מינון ידי על ואפילו הדחקבשעת
 כדלעייסינון

 p"S ס"ק )ת"י סינון טחני דלכ"ע בפסח ומכ"ש טץ מימן קכ"א כלל
ומר"ץ(:
 איסורין בשאר אפי' שהרי דאמור בשר על שכר שפכו ראם דכ"ש ונ"ל)יח(

 דביו"ד גב על אף וכן בקעים בו ויש הי בבשר אם4לו 1 בהם"מ אפילו אוסריןיש
 להחמיר יש בפסה בחמץ טקום סכל מתיר ו'( סי' ת"נ כ55 3ת"6 )יע' צ"אבמימן
 בו ונטלו בכלי שכר מעם שנשקר צדק דצמח במעשה ואפילו קליפה עכ"פוצריך
 אלא דאינו כ' מ"ו מ"ק והח"י . קליפה דצריך דפסק שליחה אהר הבשר להדיהמים

 דאית כיון שכתבתי מטעם הוא 11ינא ול"ל המלה'. רתיחת מבטלי' שהמיםהומרא
 : קליפה צריך ס"מ הבשר נטלה לא אפי' ולכן פיליביה

 הטים וירדו ץיסורו. זין קודם יומא בת מחומצת יורה הגעילו אם)ים(
 הכא בצונן להמתירין אפילו המים לשתות אסור הפסח בתוך לבורהמהומצימ

 כיון ט"מ לדידן אסור דנטל"ם אע"ג אב"י היה DS אבל 'הכל נתערב שהריאסור
 פסח קודם אב"י בכלי מהותך שומן דאפילו מותר איסורו שעת קודםשהגעיל
 אע"נ פסה קודם נתערב אם אמילו בב"י אבל ל'ו סימן קשיא כלל כדלעילמותר
 כיון בהם להשתמש אין לכתהלה ס"ט בס' נתבטל כבר וגם נ"ט בר נ"טדהוי
 אפי. לאמור יש המים מן שאבו לא לבור שנרד אהר ואם למצוא בקל ישדמים

 הוי דאו פעמים כמה כבר ששאבו אא"כ בעין הם וכאלו וקיימו דקוובדיעבד
 נ"ט( נר כ"ט עכ"ס סוי פסע קן7ס כייגפכגנסס 3וס עיקץ )יסק"י )ט"6 וכימהכעירו
 קודם בשר בו ובשלו הבור לתוך הלב ש5 כד נשתבר באם הט"ז דמדבריותל

 7ס עירה 5דנר ר6יס )יגעות אמור'. החלב מן מלבין הרוטב והיה הבור מןששאבו
 5ע'כיכ נר6ה וכן . יסה סיתער3ו כדי נריקן סגו65 6ת וכתן ותור מסעיר 75סמסר
 7'( ניסנה פ"ז נתקו6ות תוכת וכן וקייצו דקוו נפקוס 7תיטינן כ"6 דף מכותוע'

 קצת מחבירו בא שלא טזה טפח לך שאין ס' יש בשלמא ד"ה רש"י פי'ובזבחים

 :נ::י4::ג ::ס וג טי, ב"י "יבועשנותו"חת.ז,?
 ידעינן ולא מהן בפחד אלא נגע שלא בודאי שידעינן ואף l~PhG) שין G"V7קייסס כ7י 7לע )ונע אמורין כולן התי' בשאר החטה נגע שמא מסופק אם וובחתי'
 אם כן ואם ברוב בטיל , 5א בפסח החמץ מדינא קליפה טעונין כולן נגעבאיזו

 ואס 5"נ( מ"ק h"P3 תס"ז סיען נ6"ק )ל תערובתן אוסרת קליפה בלאנתבשלת
 ירצה340
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קעא מסח הלכוח קכב כלל ארםחיי

:נ
 'נ,:;.נ,די-י

 נין ננ ק% :1ג 1ן 1ג,"',1'ימיי,ך
:לשלו

 סי'אם"טו ררומבינן במא להתיכה יכה
ששם35שמ במש ועיין סבי"7( :בן ג"ע

 ? 5'( ס"ק נע"6 )מס מותר בעוף אפילו נעל שעכשיו לתלות יש אםמקום

 ::גיגיךי % ןנטל:נש
 נ::נ1 :1:צןי:ו; 4

 ים"" )כס"ס מותרעך
 לי בשן נהוציר אם אך 5""( ?סי'

יילן47נ%ג71:"
 פם מ1ה, עוטפים: :::י ד:ייי:]זב,"4טן

 )בע,נ ש t?DW1n ם"לו(י"י=שיר
-1DR 

 שבטור טה ע, 0!ס

D"Dצ"ע נן'( )יסג, 
 רהב דתי הכל' גשורן. צנר או ה"ה אס ס' עם :חטה

 ע ;חוש נ', 1"4 הנן לדיה וורי נולו אסוי שטן הוא ,ם ננחתם;ט'%
 אס,י'2 נטן כוה 1; י;ע;:ת שסור נאנח, nDV ד:צלו'ות ההינע ןו.א

~yw 

 :אט::ללי-שנ11.'ג ":' דל יע"ד7
 ; )"ס')(ה!'נו?דט.ן

',' יע
 ,אס'ל, קיפה בזוקנן ור,פק י,,.ש אסף ינל' :א'ן טוה- ,דו)יף:סע,נל

 דלכ קצת נשאי כפסחףשטא נ:,טנ, 4א ין איתי .י,ע אם פסה o~lrבס' ם" ",1"(שה4"

 ם 'איר ס' רר:'ל ניי 'ש אחות מנית חעע אפע לוה 'לתיש .שראם
 בחיבורי מבואר בפסח ישתה שטא לתקנו סותר אם ולענין . בתערובות איוס'

כלל341
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 פסח הלכוח קכר קכג כלל ארםחיי

 וכפסח כע"פ חמץ איסור ורין פסח כערב חמץ אכילת יין * קכגכלל
 : )תת"ג( הפסחולאחר

 . הפסה מ פ. י- גן,ה . סיגת להס.ן הל,יוס וטנ.ם ל;א(
ל,

פ ג שראיה t1DS ייי יאי nDDn 41 קק  ,נמזמט" י ט, י,, .ט:נ )תמן מ' 'גי 11ז';ך)גי:נ";' %"לג,הקיץ:ין'ןן :עין :געז1:,וזנ7:: :ל :קניבייך
 דא.נ, ק.יל' הסנה ,לאסו מס( נפשה יבט.םזא.ם,ו, נ,ההגוין

-1Da 

 נל4

 ינן אןי si)tyttntDn 14 ימחזו ןק D~t1nfi ויןבמי
 ,2ל":ע7

 י שיי; "'ה ע"י,י יקיי ש"צ "מ'ם ן;מ'
 שמ,

 א,ובשאע, ברע בט.נ, ט'ן שנתעין .י :לב א'ס,י.מה ",ים שלס.15 יי
 : ל"( )תת"ו באכילהשאפי'

 בן ואע'פ טק,ים שחת ב' ה',',ת הרס י,ף הס, .אנול ,נסוי הוי כא;נ,-ל'נע
 'אסי, שש"ת nww נלום,נ,טהדלת "2אי ,שיא 'צ;'ע1;טטמ שלאע(.הנ:4ראוך

 נ.ל ,אס.; העילם טן לנעי, צקן ,או ג'נבה ;םה:מ'ם
 שיר. עיד ט','ע"ל א"נ,

 טיליה ה"מ מים ש,,1 1נ ין:%':.ך ן ,,,י "ש; קנ,י

 מר ('ן.ן דב. דלאידןל אע'נ יייפ חצותגינה
b"D אפ 

 עד ירג,ד נול

 : נ'( ע"ט תק"ק )סי' הפסח עליו שעכר וחמץ חמץ מכירת יין * קכרכלל

 וך: :ך :י ;:כ יתבו:ך;:ךי, וין'ש ושכר לקם כגוק לבער צריך גמור חמץ ישהוא דבר שכל בארנו כבר)א(
א,%"

 ,:ליש עשב:
 ננטף קינהייא'נו ~ששאםא .נ:ו' 1י,וזט-.ו( י"ג."-DDr~1 %'ף14 :'ק.ב.י,מ,ךייין1י"י:.ך:11 ז:ךץ:נ'

 D'rD1lש'"נה " יל" י" הקיק ששב
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קעב פסה הלכות קכר כלל אדםחיי

 ,"זש:ך "י בגתי. ,שאי 4 החדי Enh1A) ,י.,,'1 כוה ץ'קנה ,עטי 'הנה ),)( ),,'1 שק,י.ןוך,'
 המנירה ,לא-ו יץ(הס עיילט::תב. עה ל"י

 ),ט גלל 7,'ן באן א.ן ~D'D ע'קת :י:ייןיי':':גאינךונ שנעו
 "א:.-'זךבך אצן א.)יסץ'% ,ה נ,ת לך ט,ני אן' לי אטר ש .אנהםללנן
 ען ן' )ותרי הססה אחר'ררה

 הרנתן ,וניסן ,)' נ,,וו.ס נההע,ן 7,ג ;נ הל"
iSh,יש,אטי ינן( י ::::,ה נ,עג 

)s~rI1CS 

 בעד וה הס, א, זה נות לך טיני

 לגךי.:4ין,לש,:: %'ש :יפגז :ם קין ,4בי
 שךיג"ןע(ןי:ון);'שיא' :ה ,לך,גג%,'::;ב;במזגגי
ן דרי' ד'ס,ץ השש ש'נ :דשזל ג'יאר %זאני':ין::'  'ד,ע צ'ט 
 רק ומין מין כל יפרופ אלא נקי( )כ"כ מעפ או הרבה שוה אם יודע אינושהרי

 1: :ניס"%י:%זי:ץ,קנ2י::ץן'stIK %7:2(בךו
 טן : יל ח]יצן י דוקא בסש'נה נר'ת י,.א דוקא ן בנטף קנך דגני. ניש"פתקש

 ";,תי:7'יחיךה.
 אם

 ,.,ע ."חוי %יעיין, ני'גית
ך

4ן"ןנען % P"P3 1VD בך'עבי,סויי'י.ת.י'נ,'%'"' )ס ו;"סדךיק,י"יטף 'ה :"ך:'י היעיל:
 נית1,",,יון,יןןןלשי

 %סשזיי"יתש'מ "ירי
 מישראל או הנכרי טן אותו ששכר אלא שלו אינו שם שהחמץ הבית אם)ה(

 לנכרי ישכיר אז איא שלו שאינו דבר ימכור דאיך מכירתו מועיל לא דאזנ"ל
 ההדרךישכי'ייזד)

 סתם.
 נ"ל חטץ לדנ'ה'גת1כ) שטשכ'רו בהרתו יל1 ואטר ולא

 : ב:.גל'.( א10רח)ק.: טדעתו "אמזוח:ע לטנ,י 'של.ח 1.עו2ה1 הטוניל,שואל
 : ריוח לו ויתן דימח ש ממנו שי,מלו

 לגל דנ0 שהפאר פ' על דאף שם-ת או מיטר לשואל לטכסו נאשרטחן
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 פסה הלכוח קכר כלל אדםחיי
 שעבר ישראל של כחצץ והוי עור לפני משום עובר ונמצא טמש כישראלדבר
 . תעש(: סי' )ט"ו הפסחעליו

 מדרכי באהד לסוכרו כן גם יוכל הדרך על בספינה המץ לו היה ואם)פ(
 ושכר מכם לשלם ויצטרך מפינה או לגלה על בפסח חמץלוו : נק"י( )יע' דין בית לפני יפקיר כן וגם נע"6( )מסהקניה
 : os) )ת"י כן גם יפקירנו כך ואחר הכל יסלק ושהנכרי בכסף לנכרי ימכורעגלה

 משום גמורה מתנה הוי התורה דבכל גב על אף להחזיר D"y טתנה)יא(
 לו ליתן סותר וכן לכ"ע טהני והלוטה גמורה מתנה אבל החמירו דחמץחומרא

ורומז
 ויחזור פסה אחר עד ישטרנו אלא בו יגע שלא שי1 פי על ש במתנה

 לולהחזיר
 החמ"

 אחר לישראל מכר הנכרי ואם , בדיניהם אותו לתבוע אמור

 לו זחיורב1ש
 )ק'"

 : ל( ט" נ." ק"ן
 ך קי ק

 ולכן חמץ שמאכילה ידוע אם בפסח להאכילה לנכרי בהמתו ליתן אסור)יב(
 %57 ת' סטן נכ"6 )יע' אמור דינר לו מקדים אינו ואפילו הבהטות גם למכורצריך
 שיתן נכרי ששוכרים קלות שנוהגין ומכ"ש סומים לסוחרי זה להזהיר וצריךכפ"ת(
 לה6 יהיה ולא )הסט56( ע4 הטוסים לסכור צריכים אלא למוסים מים Dyסובין
 : י"6( ס" קכ"ו כ55 זקתן )עיין בפסה עמהם עמקשום

 המהזיקים וכן טנכרי שוכרים או שלהם הייזר( )נגייד להם שיש ישראלים)יג(
 חטץ מדה שמבשלין שכר מכל ליקח ורחיים יורות משר ששוכרים)6יר"נ67(

 דוחיים פסה קודם שימכור אלא רויתר לו "rtw המנא וש וטה( נ3"ע)עיין

 פסה לאחר טהם ויגבה בפמח שמחנו הנכרים יכתבו אלא דלקני לי ניחאלא
 ן ונתת( ת"נ סי' ות"ת נט"( כ"( ע' ת"וסי' )ע""

 פסה קודם לו יאמר שבוע בכל ככרות בריבית מנכרי שטמבל ישראל)יד(
 עטו שהתנה וכיון מעות או רחצו שלא מתבואה קמה פסח של' בשבוע לושיתן

 משיאל ב, וכה ? 'שהי' חתי הפסך אח. ,-1,א לו אס- .א אמל,1';נר
 ליקח מותר להם להם שנותנים בו וכיוצא הכומרים חוק שקנה וישראלבפסה,
 הישראל קונה אינו פוסקים לרוב שהרי בפמח להם -שהמל טה פמה לאחרמהם
 דחטץ כיון מקום מכל לבד בכסף הקונה הפוסקים ואפי' במשיכה דוקא אלאבכסף
 הישראל שהרי למקנם ליכא והכא ק1ם משום אלא אמור אינו הפסה עליושעבר

 דהוי הפסח אהר אקח ואם יאפה לא או יאפה בין מעם או רב בין פסחשל

 ופשיטא : טתחלה הדמים וימול להנכרי פסה של השבוע לטבור נכון היותרואמנם
 מ כלל כמבואר אתה מול לומר אטור פנים כל על מוב יום שהם ימיםדבארבעה

 ( : ה"ה r"p1)סס(

'שיק
 שנק לבר ,ם של שיח;,'י דנ'ח נקיי לקבל אסיר כעם אפלי

 אינו דחמץ ממנו לדגות מותר המעות כבר_ קבל ואם הנאה באימן טשתכרה"ל

 זכה בו כשאפה' תיכף שהרי אמור ממנו שקבלו בדיעבד אפילו ככרות אבלפ'
 הזה לישראל יש ואם . הפסה עליו שעבר ישראל של חמץ וה"ל אלובככרות

נגו::דזננגקנרגןנ:גיג:ן:1:בזטצ::י'ב
 )ת"י(: אסור בזה אף ככרותקיבל
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קעג פסח הלכות קכך כלל אדםחיי
:ך,וג;:גן:::יעצד, 4: :: " :ך'נ%וך: ג" ]:"ן'ס::ןי:ג:::טן,םג חמץ בו שאופה ואע"ג מצה בו שיאמת ע"מ לנכרי תנורו להשכיר מותר3יז(

יי נלה אבל לאסון ששאז.ואהטחל.ש
- 

 יגן . לנתדיה להשמי אבוי נרגאה ואסי רעץ :,ע עה, ;ףו

.1:
 דט"

 שא'מ טה א,.4ה ברבר,'נש כ, DDD~li" א, ב, ,ליד:, 4,,חייאעי

 ".ם ממסנו לננו' ממ, ם ר;,טר כנק אד ~"11.ם
גה

 הוי אם"לביהכן בן' ג:ך1:בזו: 11% וםש"גבי"%'ע (?sfls שני נוטל בוא אפ נכרי של יסצ, אפייו דטץ ס שנטי זהץ לד(
 שכר שנטל בדיעבד מקוס ומכל שאה"ז במיטץ כולקמץ הנאה באיסורי משתכרנמי
 של'ד"; ראין נגר. של בטינת., 1::דסהשן שסין פ ש:גף"י

 מ-" =י'1
 נק',טי ינצה שהמ' יעי טטמ וגי : ם:שץ:

 הטבואר ממעם הנכרי במני לפרוק אסור חמץ מעונה נכרי בהטת היתה)כ(
 : :ת"י"( )סם ומותר מכויןעולא כלאהוץ

 טובה משוםטכוין

1:; פי על אף ואכול וקנה דינר הילה בפסח נכרי למשרתו לומר מותר)כא(
 flly-1D ,דך ::וך,'-'"אהנ;'ד ך:.:יג;',י:4;ן; ,:ז:מ:'

IttWrl~J1
 גגת"נ;4 חי,ז'יי'.לג.י:-:גן וך:::,ך ::ך 'ט::":%ע:( ,,

 1 :ן גגו~ך7:י4י4;:י:,גג": "1:גו11'יךן.
 : ( ט ס" ס"ו כ55 נרכית נה5' ניעייןההמץ

 ןן':ווז,:י(; ג(איז1ג גק ע גרייט- זן 1'גהיעזן ז::ן ז1ל]ן :: גיםיג:::% י א י1
 ;ס: "וי;יץו:%:'ן: שלתיג; ג1ך לגן:י,א!ך:;11;

 י,ש

אס,.:גווי
 ל:ו:"בו.

 שנן ::גג :נ י:: :ם .ערן ל:י :גן
 ra~1 סת'יק י"ס בדיי ,עין יי;סיאי'יה יאי %ציג(ינוג

 ודגר %בת *אדם שום יראה בבל עליו עבר לא שהרי שתר דחסה אחרבו
 DD" ס סטנ, 'שראל שנול א,נססם

 אעפ-
 "גר או' פסח קירס הנר שטת

 ישראל של חלקו הפסח עליו ועבר בהטץ נכרי עם שותפות לו שיש מי)כה(
ודאי345
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 פסח הלכות קכר כלל ארםחיי

 בהנאה מותר נכרי של חלק הלקו הנכרי שנפל לאחר אך בדגאה אסורוצאי
 . ברירה יש קימל ררבנן ובמלתא מדרבנן אלא אינו פסח לאחר החמץרביון

 גב על דאף הרשב"א כתב זה דטמעם תורה כשל דעשאוהו ד"ל צ"עובאכילה
 להתרפאות אמור אכילה לקנין אבל הפסח עליו שעבר טחמץ רפואה לעשותדמותר
 ושאר חמץ בשותפות להם יש ואם . תם"ו( ונסי' מס )ת"י סכנה בטקטיאלא
 דאינו אע"ג דברים שאר ואני חטץ אתה פול לו לוטר דאטור בד"ר כתבדברים
 : ע"ש מדרבנן אלאאטור

 לא וגם הישראל יקבלנו לא ש"פ א' ביום לישראל דורון שהניא נכרי)כו(
 אפ" ואז רשותו לו שיקנה רוצה שאינו בפירוש שיאסר ומוב בו שחפץ ניכריהא
 הפסח בתוך בביתו הנכריהניח

 מותר.
 ואם )תת"ת( הישראל בו זכה לא שהרי

 אפה ואם . לו להאמין א"צ החיטים שלתת הנכרי ואמר נכרי לפוחן חיטיםנתן
 לישראל מותר הפת לו הביא פסה ואתר ישראל ידיעת בלא בפסה פת מטנההנכרי
 ואה"כ לישראל חיטים ובמכר ונכרי oc). )ע"י כמזיק דה"ל הנכרי טן הדמיםליקח
 דליקני ליה ניחא לא דאיסורא פעות טקט דהוי "'ל כן ואם חמץ שהואנודע
 : גסס( 67סור( כ' וק"7 53"ע הכיס)נק"י

 דבפםה דאע"ג בששים פסח קודם במזיד עירב או שנתערב חטץ בין)כז(
 מותר הפסח עליו עבר אם מ"מ קמא כלל כדלעיל ביבש יבש כגון וניערחוזר
 בב"י עבר כן אם בשא"מ בטין אבל במינו היה אם והיינו בב"י עבר לאשהרי

 מדרבנן לבער דצריך אע"ג בס' בפמח טטילא שנתערב חטץ בין קכ""( כ55)כי5עי5
 שקע (h"v סה"ת ברי עבר לא בזה גם שהרי מותר במזיד ושהה עבר אפי'ט"מ
1 הק"6 כתס"כ ננ"י ענר 5* כן ו6ס  היתערב תקולס נו יידע מיה ס65לתיילי P D  
 כ5 3ת;י7 עלו נענר Dh" כהרי הכי 7ינ6 נ17י יזע "סי' כן "ס התערונות hS"נ5 נעינ" רק קנסינן 651 נסי סנתערנ כיון נת(י7 ע5יו ענר bh" תהלי 51"ע ה' ס"קת5"7
 נתוח תהה וגס נק;י7 7ענר כיון 9CDh1 ע"ס כן ו6ס  עותר PDDn קיר  ובחשרםהפסק
 מסת 6קר כסנתערנ 77וק6 "סור סנחערנ סי ע5"ף

~siwv 
 כוון PDDJ תס6"כ תוסר

 ממילא ונתערב מת"ת עליו שעבר גמור המץ ובין נסור( 9003 נעסה7החעוונח
 שאין כי7ן הפסח לאחר אבל במשהו החמירו בפסה דדוקא מותר נס' DDn"אחר
 קנסו רלא ברוב במל הפסח דלאוור וי"א 1 בס' ובמל איסורין כשאר הוא כרתבו

 לא והטיקל מהזר כשנתערב אבל בעינא כשהוא אלא הפסח עליו שעברבהטץ
 כדין דינו DD" לאחר אפילו במזיד עירב אם אבל בשוגג בנתערב ודוקא .הפסיד
 ס בעינן בזה רגם להפומקים ואפי' , נ"ב כלל בת"א כמבואר ואסור איסורמבפל
 דאע"ג המלח לים האימור הגאת בהשלכת סגי מס' בפחות נתערב אם מקוםמכל

 פדיון טהני הוא בעלטא וקנסא הואיל הפסח לאחר מקום מכל הכי קיים 'לאדבפםח
 ועבר מס' בפחות או ברוב פסח קודם גתערנ אם אבל . באכילה אפה מותרואז
 בהנאה מותר בב"י htftWh~ עבר לא עכס כן אם במינו מין הוא אם הפםהעליו
 דדוקא הל'ה ודעת . אסור טה"ת עליו דעבר בשא"מ טין אבל באכילהושסור
 ושהה ועבר DD" קודם לו נודע אפילו בתבשיל חמץ טכזית פחות נתערבאם
 פעים קא חטץ דטמעם באכילה אמור מ"מ 9מקנטי' וליבא בחי עבר שלאכיון
 הנאם 'השיכת טהני טם' פחות דגכל האחרונים דעת אבל . בפדיון ליה מגיאלא
 בכל וכן בהנאה מותר בב"י עבר דלא כיק תערובות בלא אפ" נוקשה חמץוכן
 תתה )סם" בהנאה מותר הפסה עליו ועבר מדרבנן שגיסיוח5ץ

 סס( ונק" נח""
 לשהותה איסור ראין כיון להשהותה כדי פסח קודם לכתחלה לערבו מותרוכן
 : טדרבקרק

 עבר ואם להשהותן אטור נכרי שנתערבו ניכר ביקוען ואין שנתבקעו הפין)כח(
 ואם ה'( סי' קכ"ו כ55 נקען )יעיין לנכרי למכרן ואסור הפסח אחרSאמורים
 : הקודם בסמן כרלעיל המלח לים הנאה בהשלכת סגי הפסח לאחר ער לוורע
 כאלו דהוי אסור עיטה בו וחיטץ הפסח עליו שעבר שאור או שכר שטרי)כפ(
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