
  קיב' ס
  

  'סעי� א
  

ובגמרא :) ז לה"ע". (והפת והשמ� שלה�, � ואי� ישראל רואהו"חלב שחלבו עכו: ואי� איסור� איסור הנאה, � אסורי�"ואלו דברי� של עכו "– משנה
  )� אינ� בני יומ�"כי סת� כלי עכו, � אי� לחוש"א  משו� געולי עכו (.ועל יינ� משו� בנותיה�, מדובר שגזרו על פת� ושמנ� משו� יינ�.) לו(
  

כיו� שהגוי לש את הפת , י הישראל"ע) אפיה וחתית הגחלי�, הסק (הפעולות' � אסורה אפילו נעשתה אחת מג"פת עכו – טור, �"ר, ב"א בתה"רשב
ל כדי� כל " הנהפעולות' מותרת א� הישראל עשה אחת מג,  אבל פת של ישראל שאפאה גוי.מ� הגוי הוא לוקח את הפת ואסורה משו� חתנות, וערכה

  .כי רק מה ששיי  לגוי אסור, ה קמח של ישראל שלשו וערכו גוי מותר"וה. �"וזהו שלקות של עכו, קיג' וכדלהל� בס, �"בישולי העכו
  .�"בי� בפת ישראל ובי� בפת עכו,  א� עשה ישראל אחת משלוש המלאכות הפת מותרת– א בחידושי�"רשב, �"רמב

  .�" פסק כר–משה דרכי . �" פסק כרמב– בית יוס�
  

  ?איזו סוג פת אסורה
 בעיות של בישולי �וג� אי� בה,  פת שאסרו בכלל�ארז ודוח� אינ, אבל פת של קטנית, שבלת שועל ושיפו�, כוסמי�, שעורי�,  אסורה פת חטי�– ש"רא
 משמע שא� תהיה פת שתעלה על שולח� .רובולכ� אי� בה חשיבות המביאה לידי ק, אינה עולה על שולח� מלכי�ש, כי הפת הזו אינה חשובה, �"עכו

  .תהיה אסורה, מלכי�
  )�"� ובישולי עכו"ארז ודוח� תמיד לא עולות על שולח� מלכי� ולכ� תמיד אי� בה� בעיה של פת עכו,  פת קטנית– רבנו ירוח�

  
, )כגו� פת של כמרי� שאי� לה� בני�(ת ואפילו במקו� שאי� בה� משו� חתנו, � משו� חתנות" שאסרו חכמי� לאכול פת עכו פסק כמשנה– מחבר
, ש"א הוסי� את דעת הרא"והרמ .אינ� בכלל איסור פת, אורז ודוח�, קטניתאבל של , ש ורבנו ירוח� שאסרו פת של חמשת מיני דג�"ופסק כרא, אסור

שבפשט אורז ודוח� לא עולי� על , גישו� הד"ז והש"הט, ח"והב .�"אינ� אסורי� ג� משו� איסור בישולי עכו, שא� אינ� עולי� על שולח� מלכי�
  .אבל פת של אורז ודוח� ברור שלא עולי� על שולח� מלכי�, ש מדברי� בתבשיל שנעשה מאורז ודוח�"ודברי הרא, צ שאלה על זה"וא, שולח� מלכי�

  .מותר, מלאכה אחת באפיהא  א� רק לש וער  והישראל ביצע , �"� אסורה א� אפאה העכו"שפת עכו, א"� וכרשב" המחבר פסק כרמב– �"ש
  

א  את הפת עשה , שא� השאור שיי  לגוי, � מודה"כי ג� הר, א  כתב שאי� להחמיר,  ראה שיש שמחמירי� בזה– בית יוס� :�"הדי� בשאור של עכו
ילו א� הגוי לש וער  ובא ואפ. כ קרוב דעת כא�"כי אי� כ, משמע שא� הישראל ער  מותר. כי האיסור הוא כשהגוי לש ועור  את הפת, מותר, הישראל

  .כי לא אהנו מעשי הגוי כלו�, משמע שמותר, הישראל וביטל את עריכתו וחזר וערכו
�משמע שלא ". דבני חילא) שאור(פוקו וזבינו חמירא : אמר ל�, כי הוו נפקי שבעה יומי פסחא, כי הוינ� בי רב נחמ�, דאמר רבא.: " מפסחי� לההוכחה לכ

  .יי� או שאורנהגו איסור בעיסה של גו
כגו� , כי זה דוקא באיסורי תורה, ומה שהוא מחמ$ אינו אוסר במשהו, כי לא גזרו על תערובת פת של גויי�,  מותר– בית יוס� :תערובת שאור בעיסה

  .'� וכד"אבל לא באיסורי דרבנ� של הרחקה מעכו, חמ$ בפסח
  )לא בטל, כי כל שעביד לטעמא, ל שזה משו� חשש מעשר המעורב בו"י, תאפיו' מה שכתוב בש� בעל העיטור שחמצ� של גוי� אסור עד לאחר ג(

 פת –) 'ק ב"ד ס"שפ(ג " פמ.ישראל הוא, פ שחטא"שישראל אע, כי אי� בעיה של חתנות,  מותר– פתחי תשובה בש� תפלה למשה :די� פת של מומר
  .�"כי ה� מחללי� שבת והרי ה� כעכו, קראי� אסורה

  .כי ספק דרבנ� לקולא, ובמחצה על מחצה מותר, ל  אחר רב עוברי דרכי� ה– א"רעק : בדר� מצא פת
  .ג שלא אסרו אלא בישול של אש"קיג ס' כדלקמ� בס,  אינה עולה על שולח� מלכי�:פת שנאפתה בחמה

  

  'סעי� ב
  

 �"והביא עכו, ע� אחת יצא רבי לשדהפ, דכי אתא רב דימי אמר, אי�? מכלל דאיכא מא� דשרי, ד"פת לא הותרה בבי: ר יוחנ�"ר כהנא א"א "– גמרא
לא כ  היה : רב יוס� ואיתימא רב שמואל בר יהודה מאר...מה ראו חכמי� לאוסרה בשדה, כמה נאה פת זו, אמר רבי...לפניו פת פורני מאפה סאה

והוא לא אמר אלא פלטר , �"כו כסבורי� הע� לומר פלטר של ע?אמר רבי אי� כא� פלטר, ק לתלמידי�אלא פע� אחת הל  רבי וראה פת דחו, מעשה
  .ישראל

אבל בעיר , מ בשדה"ה, �"ד פלטר עכו"אפילו למ: יוחנ� אמר' ור. לא, אבל במקו� דאיכא פלטר ישראל, לא אמר� אלא דליכא פלטר ישראל: ר חלבו"א
  ".משו� חתנות, לא

, וזו גזרה שאי� כל הצבור יכול לעמוד בה, יסורו בכל ישראל� ולא פשט א"שיש מקומות שלא קבלו את גזרת פת עכו, הראשוני� הסיקו מדברי גמרא זו
  .� לבני מדינת�"ועל זה סומכי� הגדולי� שמתירי� פת עכו
  :�"נחלקו הראשוני� מתי התירו את פת העכו

  .�"מותרת פת העכו, שרק א� אי� פלטר ישראל ובשדה, חלבו' יוחנ� מוסי� על ר'  ר– �"דעה ראשונה בר, �"רמב
  . בשדה מותר לעול� ובעיר אסור לעול�– �"דעה שניה בר

  .מ"כ ג� בכס"וכ, �"הבית יוס� דחה את ההבנה הזו בדעת הרמב. וא� אי� מותר אפילו בעיר,  א� יש פלטר ישראל אסור– �"פ הר"� ע"רמב
וא� אי� פלטר ישראל מותר אפילו , שראלובעיר אסור א� יש פלטר י, שבשדה מותר לעול�, ויש להקל כשניה�, יוחנ�' חלבו לר'  אי� מחלוקת בי� ר– �"ר

  .ובדרבנ� מקלי�, � אסורה מדרבנ�"כי פת עכו, בעיר
 והוכחה לכ  .אי� צרי� חזור להימנות ולהתירו, כי מכיו� שלא פשט איסורו, ואפילו במקומות שפת ישראל מצויה, � מותרת תמיד" פת עכו– מרדכי

כמו , ה היה מתירו"משמע שאל". כ קרו ל� בידינא שריא"א: אמר ליה. בימינו תתיר את הפת: יאהיהודה נש' שמלאי לר' דאמר ר.): "ז לז"ע(מהגמרא 
במקו� שנהגו שלא לאכול פת ' מתני. הא באכילה אסור, � שעבר עליו הפסח מותר בהנאה"חמ$ של עכו"שירושלמי כתוב בש, ועוד, שהתיר את השמ�

  ".נהוג, והיכא דנהוג היתרא, מ שבמנהגא תליא מילתא"ש. אכילה מותראפילו ב, �"אבל במקו� שנהגו לאכול פת עכו, �"עכו
  

  ?פת של מי מתירים
, ב לעול� אסורה"אבל פת של בעה, אי� חשש של קרוב דעת, כי מכיו� שעוסק באומנותו,  כל מה שמותר זה פת נחתו�– פ הבית יוס�"ש ע"רא, א"רשב

ה "שה, � בש� הגאוני�"והוסי� הרמב. ימי� ויש חשש סכנה' כ התענה ג"אא, ש בעיה של חתנותב י"ורק בפת של בעה, כי עיקר הגזרה היא משו� חתנות
  ).שהרי מנחתו� א� אי� ישראל מותר אפילו ביו� חול(כי בשבת אסור להתענות , � בשבת א� אי� לו פת אחרת"שמותר לאכול פת עכו

  .ב"אי� הבדל בי� פת פלטר לפת בעה – פ הטור"ש ע"רא
שפת של , ב"חלבו שחילקה בי� פת פלטר לפת בעה' ש בעצמו הביא את הגמרא לעיל בש� ר"הרי הרא, מני� לו חילוק זה, שה על הטורהבית יוס� הק

  !ב אי� מי שמורה להתיר"משמע שפת של בעה. ב אסורה ופת פלטר מותרת"בעה
, ב"שלדעתו אי� לחלק בי� פת פלטר לפת בעה, כלומר, "גובמקו� שנה"כי כתב ש� , ש יש סיוע לטור"הרא' שבתש,  את קושייתוצותרח "והבהדרישה 

  .ש לא מחה ביד הנוהגי� כ�"והרא, ב בכל עני�"ולאסור בשל בעה, יש להתיר בפלטר בכל עני�, ב לפת פלטר"א  במקו� שנהגו לחלק בי� פת בעה
  

�וכ� ראיה מזה שמאכילי� את , אילו אי� כא� פלטר ישראלכי זה נחשב כ, �" מותר לו לאכול פת עכו– מרדכי בש� רבנו שמריה :די� אד� שהול� בדר
  .נחשב כעני, ומי שהול  בדר  ואי� לו מה לאכול, פ שיש בה� איסור דרבנ�"אע, העניי� דמאי ואת האכסנאי� דמאי

  
כי אי� כא� קרוב דעת , ל פת זומותר לישראל לאכו, אלא כדי למוכרה, כל גוי שעשה פת לא כדי לאכלה, לכ�.  מי שעשוי למכור הכל– א"רשב ?מהו פלטר

  .שאז חוששי� לקרוב דעת ואסור, כ מוכר או נות� אותה לישראל"ומה שאסור זה רק כשעשאה לעצמו ואח, ואפילו הוא אינו נחתו� שזו מלאכתו, כ"כ
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  הלכה
, במקו� שאי� נחתו� ישראל� " עכו� שמותר רק מנחתו�"וכרמב, �"עכומנחתו� חלבו שיש מקומות שמקלי� ולוקחי� פת ' כגמרא וכר פסק – מחבר

  .משו� איסור חתנות, ב אי� מי שמתיר"אבל פת של בעה, מותר חיי נפשומשו� , כי זו שעת הדחק
  .א� אי� פלטר ישראל וכ  ההלכה, ב"ח פסק המחבר שיש מי שמתיר ג� מפת של בעה" לקמ� בס– �"ש
  

  א"רמ

  .כי רוב המקומות לא קיבלו את הגזרה הזו, צויה ובי� כשלאבי� כשפת ישראל מ, � מותרת תמיד"שפת עכו, פסק כמרדכי .1
מ בעשרת ימי תשובה יש "מ. ח וכ� הלכה"פ המחבר בס"וכ, ל"פ מהרי"וכ, ב יהיה מותר באות� המקומות" לפי זה אפילו פת של בעה– �"ש

  .� יפה יותר"כ פת העכו"אא, וכ� בשאר ימות השנה א� יש פת ישראל מצויה, �"להחמיר בפת עכו

 .ב"נקרא בעה, וכ� פלטר שעשאה לעצמו, אבל א� עשאו למכירה נקרא פלטר, ב נקרא א� עשאו לבני ביתו"פת בעה .2
א משו� "ולכ� יש להתיר למחבר משו� חיי נפש ולרמ, כי על הפת חי האד�, � לא התירו"אבל שלקות של עכו, �"כל ההתר הזה הוא רק בפת עכו – �"ש

כ עשה הישראל אחת משלוש "אא, שזו הגזרה שהציבור יכול לעמוד בה, �"אסור וכ� פת ישראל שאפאה עכואבל שלקות , שלא קיבלו את הגזרה
  .הפעולות המפורטות לעיל

  
  .ולא סומכי� על דיבורו כשאומר שנזהר בזה, כי חוששי� שמא יתערב שומ� איסור בפת, א� הנחתו� עוסק ג� בשומ� תמיד אסורה הפת – פתחי תשובה

  

  'ד('סעיפי� ג
  

ולאחר , הרי פת פלטר הגוי אסורה, וא� הגיע פלטר ישראל לש�, ב"הרי הפת נחשבת כפת בעה,  א� פלטר הזמי� ישראל– ה"ארחות חיי� בש� רא
  .שכלה פת הישראל חוזרת פת פלטר הגוי להיות מותרת

  .ה להלכה" פסק את שני דיני הרא– מחבר
א הסובר שאזלינ� בתר "אבל לרשב, כל רגע ורגע בודקי� הא� פלטר ישראל מצוי או לאהיינו , "בתר השתא"ה שהולכי� " כל זה לדעת הרא– �"ש

  .כ פלטר ישראל"נשארת הפת מותרת ג� א� יבוא לש� אח, היתה מותרת כי לא היה ש� פלטר ישראל, מכיו� שכשבושלה הפת, מעיקרא
והסיק ? כ המחבר סותר את עצמו"וא, אסורה הפת ב"הבע קנה מפלטרשא� , )שעת אפיה(ש� פסק המחבר שאזלינ� בתר מעיקרא , ז" מס�"והקשה הש

  .א  ליה לא סבירא ליה, "יש מי שאומר" שלכ� כתב כא� המחבר ,�"הש
 ולכ� יש לאסור, משמע יותר שעשה את הפת לכבודו ולא למכירה, שכיו� שהזמי� הפלטר את הישראל, הכס� את קושייתו' � בנק"ותר" בנו של הש
  .ב"משו� פת בעה

  
מותרת הפת בשני המקרי� , א המתיר תמיד"א� לרמ, � רק כאשר אי� פלטר ישראל מצוי"המתיר פת עכו, ל ההלכות האלו ה� רק לדעת המחברכ

  .ל"הנ
  

  'סעי� ה
  

  .מותר לדעות שנהגו התר בזה, � יפה יותר"א� פת העכו,  אפילו א� יש פלטר ישראל– א בש� רבנו יונה"רשב
  .רושלמי שהתיר רק במקרי� שאי� פלטר ישראל מצוי כלל אי� נראה כ� מדברי הי– טור

א "שהרי הרשב, וזה דבר שלא נית� להיאמר ולהיכתב, א לא ראה את הירושלמי או ראה ונעל� ממנו"שמשמע מדבריו שהרשב, הבית יוס� תמה על הטור
הוי כאילו פת , כל עוד שאי� פת ישראל מצויה כמוה, שמכיו� שפת פלטר הותרה לגמרי, א היא"לכ� סברת הרשב. א את הירושלמי ואת ההתר"כתב בתה

  .ק ש� לא ציטט את הירושלמי"הטור ראה רק את תה. דחוקה ואינה מצויה ומותר
  )ב"כדלעיל ס, א ג� א� לא יפה מותרת הפת"לרמ (.מותרת וכדלעיל, � יפה יותר"שא� פת העכו, א בש� רבנו יונה" פסק כרשב– מחבר

  

  'סעי� ו
  

, � שאסורי� תמיד"� ושלקות עכו"פ שיש בביצי� משו� בישולי עכו"אע,  ככרות של פלטר גוי שנלושו בביצי�– א"רשב, �"ר, ש"רא, .)ז לח"ע(תוספות 
  .כי הביצה טפלה לפת, ה מותר"אפ

  .ג" אסור בכה– ה"או, . )חולי� סד(תוספות , מ"הגה
ואי� בעיה של בישולי , שבביצי� שלנו אי� ד� (.ת שנלושו בביצי� מותרותככרו, �"במקו� שנהגו התר בפת פלטר עכו פסק כרוב הראשוני� ש– מחבר
  ) " ש–וביצי עו� טמא לא מצויי� בינינו , כי הקמח עיקר, �"עכו
  .ודומי� לשלקות שלא בטלות א� פע�, �"ויש בה משו� בישולי העכו, ג הפת ולא בטלה"כי הביצה בעי� ע, ה שאסר ככרות אלו" פסק כאו– א"רמ
  

  'סעי� ז
  
, אסורה לעול�, לאחרי הישראל "וכ� א� נשלחה ע, אפילו קנאה פלטר ואפילו שלחה לישראל לביתו, ב אסורה לעול�" פת של בעה– �"ר, א"רשב, ש"אר

  .ב"אפילו קנאה בעה, )במקומות שהתירו(ושל פלטר מותרת לעול� , כי האיסור הול� אחר מי שאפה את הפת ולא אחר מי שמחזיק בה עכשיו
הא בפני ישראל , שריה רבא למטחנא ולמיפא ולזבוניה לגויי� שלא בפני ישראל, ההיא ביתא דחטי דנפל עליה חביתא דיי� נס : "ז  סה" לכ  מעוראיה
  .משמע שהולכי� בתר מעיקרא. כי יש חשש שיקחנו מהגוי, "אסור
  ).במקומות שהתירו(ב אסורה לעול� ופת של פלטר מותרת לעול� " פסק כראשוני� שפת של בעה– מחבר

  

  'סעי� ח
  

  .ב גוי"מותרת אפילו פת של בעה,  כל מקו� שאי� מצוי פלטר כלל– ה"ארחות חיי� בש� רא
  כתבנו "וש� בש, ב"א מקלי� לעול� בפת בעהב של"ש בס"הלכה זו סותרת למ). א"גר(כי לא גרע מדמאי , "יש מי שאומר"ה כ" פסק את הרא– מחבר
  .ש"ע, א יתיר בזה"שהרמ

  .ז"ע לקמ� בסט"וע. צ להמתי� כלל לפת כשרה"א,  א� אי� פלטר– א"רמ
  

  'סעי� ט
  

, ה בה חתוייוחתאי נמי שגר גוי ואפה גוי ואתא ישראל , אי נמי שגר ישראל ואפאה גוי, האי ריפתא דשגר גוי ואפה ישראל: אמר רבינא הלכתא "– גמרא
  :)ז לח"ע". (שפיר דמי

  )א� לא במקו� שנהגו התר (.אבל בפת של גויי� תמיד אסור, מותר,  א� עשה הגוי אחת משלוש הפעולות בפת ישראל– טור, �"ר
פ "וכ, נורה בהשלכת קיס� או ע$ לת"וה. מותר, א� עשה הישראל אחת מאלו, א כתבו שג� בפת גויי�"� והרשב" ראינו לעיל שהרמב– בית יוס�

  .י"המרדכי ומהרא
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  הדין בהשלכת קיסם לתנור
כלומר , והסביר שיתכ� שבתחלת הסקו של תנור נת� הישראל מעט גחלי�, � בהשלכת קיס� לתנור" תמה על מה שנהגו להקל בבישול עכו– ש"רא

  .אחרונהויש שהקלו בהשלכת קיס� אפילו ב. ולכ� כל ההסק נקרא על שמו, הישראל התחיל את הדלקת המדורה
  ".מהדר הדרויי: "והגירסא בגמרא היא,  מותר רק א� מהפ  ע� הקיס� את הפת– �"רי

  .ולכ� זריקת ע$ משמשת כהכר, � אסורה משו� הכר"כי פת עכו, מותרת הפת,  אפילו זרק ע$ אחד לתנור– �"רמב
ומה שמותר זה כשהישראל הביא גחלי� , י זה מיעוט מלאכהכ, ואפילו א� הופ  את הפת, וכתב שהשלכת קיס� לא מועילה כלל, ל" חלק על הנ– א"רשב

� בהשלכת "נהגו להקל בפת ישראל שאפאה עכו, במקומות שנהגו להקל בפת פלטר גוי,  לכ�".שגר ישראל"ואז זה נקרא , שמדליקי� בה� את האש
 מביא בל א�א, שהשלכת קיס� לא מועילה, �"מבכ הר"וכ. ל"הצריכו אחת משלוש הפעולות הנ, ובמקומות שנהגו שלא לאכול פת פלטר גוי, קיס�

  .ע"ונשאר על כ  בצ, אפשר שיהיה מותר, גחלי� ומניח� בתנור
  .י מולי�"י ומהר"פ מרדכי ומהרא"וכ, �" פסק כרמב– בית יוס�

  
אפה הגוי והישראל ניער קצת � את התנור ואפה בו ישראל או הדליק הישראל ואפה הגוי או הדליק הגוי ו"ז שא� הדליק העכו" פסק כגמרא בע– מחבר

  .� היא משו� הכר"כי הסיבה לאסור פת עכו, כ מותרת הפת"שאפילו א� זרק קיס� אחד ג, �"וכרמב, הרי הפת מותרת, את האש
  

  )ח"קיג ס'  ספ"ע(דין ניפוח בפה 
וזהו נזק ממוני ולא (שברו שמשל� נזק של� נגול שתקע בכלי זכוכית ורק גבי ת"וראיה לכ  מב, �" מועיל ניפוח בפה בבישולי עכו– ל"תשובת מהרי

  .ה כא� שניפוח חשוב כהבערה בידיי� ממש"ולכ� ה, )קנס
אבל א� יש גחלי� לוחשות ועצי� דולקות והניפוח רק מוסי� , י כוחו" כל זה כשהניפוח מדליק את העצי� הכבויי� ואז ה� נדלקי� ע– בית יוס�
  .ב את הבישול אפילו קצתכי זה לא מקר, אז זה לא נקרא בישול, חמימות

  . א� נפח באש נחשב כחיתוי בגחלי� ומותרת הפת– א"רמ
  

  'סעי� י
  

כי הכשירו , והתיר המרדכי את הפת האחרונה, חו$ מבפע� האחרונה, י זריקת קיס�"וכל פע� הכשירו את התנור ע, פ ביו� פת" אפו בתנור ג– מרדכי
ולכ� ג� בפע� , הקיס� לא מועילה אלא להכרכי זריקת ,  הגחלי� הבוערות מההסקות הראשונותוכ� בפע� האחרונה נשארו קצת בעי� מ�, אותו קוד�

  )התיר את הפת, ורק בדיעבד א� עשו כ  (.מ לא רצה המרדכי לעשות מעשה להתיר"מ. השלישית יהיה מותר
כי נח , כי חו� ראשו� מועיל ג� עכשיו, ראל מותרא� הוא עדיי� תו  מעת לעת להסק הקוד� שהכשיר היש, אפילו עמד התנור בי� הסק להסק – ה"או

  .כ מותר"ג, ואפילו א� זרק קיס� ביו� ראשו� ואפה כל הזמ� תו  מעת לעת, להתחמ� א� הוסק אתמול
  .מועיל כל ימי השבוע עד יו� ראשו�,  א� הטיל ישראל קיס� בתנור– אגור בש� תוספות

  . זו קולא יתירה– בית יוס�
  .שלא עמד יו� של� בלא הסק, ה"ובר כא� כמו שכתב האו ייתכ� שמד– דרכי משה

  
  . פסק כמרדכי שמותר– מחבר

 שמועיל בגלל ההסק הראשו�, אפילו אפה כמה ימי� הכל מותר, ה שא� הכשיר את התנור פע� אחת ולא עמד מעת לעת בלא הסק" פסק כאו– א"רמ
  .ויש לסמו  על זה, לפת האחרו�

  .כי ספק דרבנו לקולא, מותר,  התנור או לא א� הוא מסופק א� הכשיר את– �"ש
  

  'סעי� יא
  

, אסור למכרה אפילו לגויי�, והישראל לא חתה כלל בגחלי�, אבל פת ישראל שאפאה גוי, מה שהתירו זה פת של גויי� – � מרוטנבורג" בש� מהרמרדכי
כי , הדר אמר רבא לזבינהו קבא קבא לישראל... בחישתאההוא ארבא דחטי דטבעא: "ויש הוכחה לכ  מפסחי� מ. שמא יחזרו וימכרו אותה לישראל

אבל לתת לפועלי� הגויי� העובדי� , )והוא לא ידע כי החמ$ לא ניכר, שמא יחזור וימכור אותה לישראל, ולא ימכור לגוי" (היכי דכליא מקמי פיסחא
  .כי יש הכרכגו� לפתת את הלח� לשני חלקי� שבעניי� זה לא שיי  שמא ימכור לישראל , אצלו מותר

לכ� הביא ? � דרבנ� לא נחשוש לכ "א  בפת עכו, ל שבחמ$ דאורייתא חוששי� שמא ימכור לישראל"שי, הפתחי תשובה הקשה על הוכחתו של המרדכי
לא בפני � רק ש"כור לעכו שהתיר ש� רבא למ\ומבואר ש� במרדכי שמדובר ביי� נס  דרבנ�,  לגבי חטי� שנפל עליה� יי� נס :ז סה"ש ראיה מע"הפת

  .כי אחרת חוששי� שמא ימכור לו, ישראל
  

אבל לתת לפועליו מותר א� חת  , שפת ישראל שאפאה גוי בלא שהישראל חיתה בגחלי� או זרק קיס� אסורה ואסור למכרה לגוי,  פסק כמרדכי– מחבר
  .את הלח� לשני�

ולכ� נהגו לא לקנות חתיכות פת , ראל ועכשיו מוכר אותה חזרהכי חוששי� שמא קנה אותה מהיש, � שאסור לקנות אותה"ה לכל פת עכו" ה– א"רמ
  .� כלל"מהעכו

  

  'סעי� יב
  

כל , כ"מועיל חיתוי הישראל אח, אפילו א� קרמו פני הפת בתנור,  א� נאפתה פת הישראל בתנור של גוי בלא חיתוי הישראל או זריקת הקיס�–מרדכי
  .ז זה נקרא גמר בישול בידי ישראלכי א, זמ� שהפת צריכה לתנור ומשביח תו  כדי האפיה

  .כ"כ מועיל להכר א� היא משביחה אח"וזה ג,  יכול הישראל להוציא את הפת מהתנור ולהחזיר אותה– אגור בש� שערי דורא
  .תוי ישראל לא מועיל אחר שהתבשל כמאכל ב� דרוסאיי ח– רבנו יהודה

כל זמ� שהפת צריכה לאש מועיל זריקת , � ולא עשה הישראל שו� פעולה להכר"שפת ישראל שאפאה עכו) ולא כרבנו יהודה( פסק כמרדכי – מחבר
  .א� היא משביחה בכ , מועיל ג� להוציא את הפת ולהכניסה ש,א את האגור"והביא כי, קיס�

  

  'סעי� יג
  

השוכר בוצע על , � מסב אצלו"עכוב הנזהר מפת "ובעה, �"ב שגר אצלו אד� בשכירות שלא נזהר מפת עכו"בעה – ח"רסת הבפ ג"ה ע" בש� ראבימרדכי
� אלא " על פת עכואסור לו לבצוע, ב הוא הבוצע"אבל א� בעה. פ שהוא נזהר בזה"אע, � בכל הסעודה"ב טפל אליו ויכול לאכול פת עכו"� ובעה"פת עכו

  .ואינו צרי  לסלק אותה מהשולח�, רק על פת ישראל
, כיו� שמצוה לבצוע מ� היפה, ב שנזהר מפת גוי והוא אוכל פת גוי" מי שהסב אצל בעה– ז"האגודה והט, פ גרסת תרומת הדש�"ה ע"מרדכי בש� ראבי

, הואיל והותר לצרעתו" וזה כמו .כי לא החמירו באיסורי דרבנ� כשכבר בצע, �"ב באותה הסעודה בפת עכו"ומותר בעה, ב הישראל על היפה"בוצע בעה
  ".יבצע על איזה מה� שירצה, פת נקיה טמאה ופת קיבר טהורה"וכ� איתא בירושלמי , :)יבמות ז" (הותר לקירויו

  .� לפני הברכה"יסלק מהשולח� את פת העכו, �"א� נזהר הבוצע מפת עכו – בש� השר מקוצי) בברכות(מרדכי 
  

יבצע על היפה , ראל� יפה משל היש"ופת העכו, ב הנזהר"� שהסב אצל בעה"שמי שלא נזהר מפת העכו, פ גרסת תרומת הדש�"פסק כמרדכי ע – מחבר
  .� הזו בכל אותה הסעודה"מותר בפת העכוו
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  ם ופת ישראל"הדין כאשר לפני אדם אחד יש פת עכו
� בכל "כ מותר בפת העכו"יבצע על היפה וג, �"אלא שיש לפניו פת ישראל ופת עכו, ב מי שאינו נזהר" שא� לא הסב אצל בעהתרומת הדש� כתב – ז"ט

. �"בוצע על של עכו, ה כא� משו� חבוב מצוה"ה, פ שהיא טמאה" פת טמאה וטהורה בוצע על היפה משו� חבוב מצוה אעכי כמו שכשיש, אותה הסעודה
  )ולא כשר מקוצי(

קסח פסק כשר ' ח בס"ואילו באו, � א� א� הוא נזהר ולא צרי  להורידו מהשולח�"שמשמע מדבריו שבוצע על של עכו, ע"ז הקשה על דברי השו"הט
  ?� מהשולח�"סלק את פת העכומקוצי שצרי  ל

, מותר לו לכל הסעודה, וכיו� שהותר לו לבצוע בשבילו, ב יבצע ממה שיאכל האורח"בעה, � הנקיה"שמכיו� שבודאי האורח יאכל מפת העכו, ז תר""הט
  .� מהשולח�"קסח שמוריד את פת העכו' ההלכה כס, אבל א� אוכל לבדו

וכ� , פ שהוא נזהר"ב לבצוע על מה שה� אוכלי� אע"ולכ� מותר לבעה, �"הרבה שלא נזהרי� בפת עכושכא� מדובר שיש לפניו מסובי� ,  פרש�"והש
שיסלק את פת , �"ש� מדובר שהוא יושב לבדו ויש לפניו פת ישראל ופת עכו, ח"קסח באו' כ בס"משא, � נקיה יותר"שפת העכו,  חשש איבהמשו�
  .ד"כתרהדלא , כ יבצע ולא יאכל ממנה"� מהשולח� ואח"העכו

  

 'סעי� יד
  

  .� שבו" כותח של גויי� מותר ואי� חוששי� לפת עכו– ח"א בש� ר"רשב, גאוני�
  .אבל אסור לערבה לכתחילה, � שהתערבה בדבר אחר בי� בלח ובי� ביבש"ה פת עכו" ה– ה"או

  . פסק כגאוני� שכותח של גוי מותר– מחבר
וא� יש מעט , כי חלב טמא לא עומד, ל"ח והפרישה בש� מהרש"� כפי שפסקו הב" חלב עכו אי� לאסור מטע�– �"ש, פרישה, ח"ב, � מרוטנבורג"מהר

  .בטלי� ברוב, נסיובי חלב
שנסיובי חלב מטמטמי� את , )ריש פרק אלו עוברי� בפסחי�(כי כתוב בגמרא , מכמה מקומות בה� מוכח שנסיובי חלב לא בטלי�, ז הקשה על כ�"הט
  !וא� היו בטלי� לא יטמטמו, הלב
  .�"אלא שהוא מערב בו פת ואז יש שאלה מדי� פת עכו, � כשחולב" מדובר שהישראל עומד על גביו של העכו– ז"ט

ס היה עבה יותר ולכ� נסיובי החלב שבו היו רבי� יותר ולכ� מטמט� את "וכתב שהכותח שהיה בזמ� הש, ז"הכס� תר" את קושייתו של הט' � בנק"הש
  .�"לא גזרו משו� חלב עכו, ו גומות ולא נשאר בו כמעט כלו�שאי� ב, כ בכותח שלנו"משא, הלב

  
�"והוסי� הש. אבל אסור לערב לכתחילה כדי לאכלו, בטל ברוב בי� בלח ובי� ביבש, שכל מקו� שהתערבה פת גויי� בשאר מאכל, ה" פסק כאו– א"רמ ,

  .שבטל אפילו הפת דבר חשוב
  .אבל משו� טע� אי� לחוש כשאוכל בקערה אחת,  זה כדי לאכול את הפת עצמהד מוכח שמה שאסור לכתחילה לערב"מ ומהש" מהד– �"ש

כ "משא, נ או איסור דבוק והכל מתבטל ברוב רגיל"אי� בזה משו� חנ, כ התרבו ברוב"� למיעוט ואח"� או חמאת עכו"בשולי עכו, �"א� נפלה פת עכו – ס" בש� חתפתחי תשובה
  .נ ואיסור דבוק"שבשאר איסורי דרבנ� יש חנ

  

 'סעי� טו
  

כי כמו שלא גזרו על תערובת , � לאכול בקערה ע� מי שלא נזהר ואי� חשש תערובת"י מתיר למי שנזהר מפת עכו" ר– ")מכלל"ה "ד: ז לה"ע(תוספות 
  .והגזרה היא רק כשרואי� את הפת בעי�, �"כ  ג� לא גזרו על תערובת פת עכו, דמאי

ד "ירושלמי דמאי פ(כמו שהתירו דמאי בסעודת מצוה , � ע� מי שלא נזהר משו� איבה"לאכול פת עכו מותר לנזהר – ל בש� רבנו שמחה"ת מהרי"שו
כי יש הרבה אנשי� שלא אוכלי� חמאה ואי� זה ייראה , אבל בחמאה אסור, ואז א� רק הוא לא יאכל יש איבה, וזה דוקא כשהפת עיקר הסעודה, )ב"ה

  .כאיבה
  . פסק את דברי התוספות– מחבר

  .שהרבה אנשי� לא אוכלי� אותה, והיינו חמאה, והוסי� שאי� ללמוד מכא� לשאר איסורי�, ל משו� איבה" פסק את דברי מהרי– א"רמ
כי מאי אולמיה האי , אבל כשהוא יחיד מול יחיד אי� התר מצד איבה,  איבה שיי  כשהוא יחיד שנזהר משו� רבי� שאינ� נזהרי�–) ק כא"ג ס"סי (�"ש

  .כי יותר יש איבה בזה א� לא יאכלנה ויבר� עליה, מותר ג� ביחיד,  זה שאינו נזהר נקיה ויפהוא� הפת של, מהאי
  

 'סעי� טז
  

  .ימתי�, מילי�' א� יש פת ישראל עד ד, � והול  בדר " אד� הנזהר מפת עכו– אגודה
  . פסק את האגודה– מחבר

  .אלא יש חילוק בי� א� הול  לבדו לבי� א� הול  ע� בני ובני ביתו,  או א� הדר  קשהל  ברגלאי� חילוק בזה בי� רוכב על סוס להו – פתחי תשובה בש� נודע ביהודה

  .ש"ע, צ להמתי� כלל לפת ישראל"א, היינו שא� אי� פלטר מצוי, שנוהגי� להקל בזה) ח"ס(וכתב שהתבאר לעיל ,  חלק על המחבר– א"רמ
  
� טע� "כי לא אסרו בפת עכו, � ולחמ$ בה את העיסה" שמותר לקחת שאור של עכו)א"הובא לעיל בס(הוכיח שהבית יוס� פסק להלכה את  – ז"ט

  .ודאי אסורי�, � שה� בעי�"אבל פרורי פת עכו, כעיקר


