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 פסח הלכוח קכה כלל אדםחיי
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קט פסח הלכות קכה כלל ארםחמ
 לעבר מעבר מפלפת והתלה קליפה ליה מהם לא הגעלה יוצרן דבר נל)מ(

ם
 קל'רמ .קוה נרה ולממס אברש לנח זה בררן 'ךטה ההנ.ות ד.יו1ת י )ח(
 : מקום לכל ההגעלה ש*גין3 כדי החבית ויגלגל ראשון מכלירותחים
 כי והגעלה הופיב שפשק ע"י אפי' כלל בה להשתמש שלא נהגו הנפה)יח(

 הקקח ירקדו שלא טומב הדשה נפה שם שאין במקום ואפי' אותה לנקותא"א
 טבושלת בטצה בפסח אותם ימצא אם וא"כ במסח חיפה גרגרי נמצא ואם)ק"6(
 ונאפה מטח בה שנילוש ממצה גרע דלא 'י"ל מ"ט נאפה שכבר דאע"גאמור
 שכ' הב"י על לסטוך דיש אפשר הרחק בשעת ולכן תם"ג( וסי' ת5"ט)נססי'
 ם אותה יגעיל ואה"כ יפה יפה אותה שישפשפו אחר בנפה להשתמששמותר
 יבשים כ"א המצות יאכל שלא ישטור אזי נפה לו ואין לנקותה א"א ואםכחלימה
 )ניינ להשתמש שלא טהרן וכן )מס( לח ובדבר ברומב' יתנ1 ולא יבשלםולא
 אין בזה כיוצא* וכל אמץ 'בהם שמשתמשין סלים וכן רחיים של הכום וכן6ייין(

 ( ""וין )נרינ שנשתמש ובדיעבד לנקותם שא"א הגעיה ע"י אפי' בהםטשתמשים
 : ו'( סי' pu~'p נכ55 )ע' והסד.נים השקים ולענין . ל"ב סי' קכ"א כללע'

 של ברחת הוציא ואם מהני לא ויגעול יקלוף אם אפ" ולכ( האור 4"יהכזימור שבו* לפי הגעלה לו מועיל אין (h7YehS) ' או )ס"5נ( שקורין הרחת)יפ(
 איסור אלא אינו דחמץ כיון נסס( OP כזין נטיות ?7' )י"5 המצה יקלוףחטץ
 עם עוגות לאפנת שרגילין מה לפי אך רובב בלא לחתי' טחתי' יוצא אינוכחוש
 אין כן ואם הרחת הדיהו ואם כולו ואוסר לאיסור ומפתם היתר אזיל כן אםשוטן
 57.ע סכי ק"מ סי' ני"7 5סס"ך 67סי' וכא p"D 1"5 )ע"* בנפילה סגי בלוע רקלו
 סיס סכ53ע ענויו כסס6יסור סייכו נכויו 5"סיר רוטנ נoh wts~w 65 סופן סנ5ענכוי

 7עו7ס י"ODD~7 5 חתונת רק כתות ע5עו ספסור סכ6 6נ5 סס"ך 75עת 5"עספוניה

 וא.'כ הבעוץ מן רק עצמו מחטת איסורו האין כיון באחרות נתערבה ואם1"56
 שייך דלא אסור ה5ל בפמח אבל פסח קודם הוא אם ובפלא שבמנין דבר הוילא

 וניער הוזר אינו וטעם פעם אלא כאן ראין דאע"ג לדבריו וצ"ל ibtu 95 (PSJ"6"כ 3טי 65 מסע קורס 6פי5ו כן ob סיעי זקניי ניגס 7ק""5 ד5יי7ן מע"י )וכ'ביפול
 שאינו בדבר אבל נם' הפעם דנתבפל תרנגולת על חמה כגון דוקא דוהוצ"ל
 המעם לבמל בקליפה אין שהרי הפעם נתבפל לא כן אם קליפס כדי אלאאומר
 בטיל בזה דנם משבע הח"א מדברי אסל וניער והוזר איסור של כגנפו הוי כןואם
 h"tp כ55 5עי5 )יש הו"נ ואינו בלח כשהיה נתבפל וכבר פעם אלא שאינוכיון
 לאסור די ונפוט כפולה פצה בו שהוציאו בטרדה אבל גמור בחמץ וכין כ"6(סי'

 בקל למצוא א"א דאב הח"י כ' מזה ויותר אוסר אינו בדיעבד אבל לכתהלההרהת
 הדשה מרדה תסיד יצפרך דא"כ המצות בה להשיא לכתחלה מותר אחרתרחת
 המצות כל סותרים הדשה או חמץ של היתה אם בטרדה נסתפקו ואם כדיעבדוהוי
 תן"5(:)ס"

1
 עליהם דמניחין נוהגין ויש רותחין עליהן מערין ולכן לתוכן הקדרות טן פרץעליהם נשפך ולפעמים השנה כל אוכלין בהם שמצמעים והתיבות השולחנות )כ(
 . הגעלה א"צ תצות מתם אבל בעין חטץ עוד עדיין בו נדבק שפא טפהאח"כ
 או היורה מן רותחים מים עליו ושופכין אבנים שמלבנים נוהגין השולחנותוהגעלת
 וכ"כ ע' סי' כ"ס כ55 6ו"ס ניכ"כ ככ'ד והוי הרף על נרתחין דהא שני מכליאפילו
 דוק" ע5יסן סיססוך כ' 651 ונ35יסנס")ו

 שאש בליפות 9הם שי* כלים אבל כ"ס(, )ס"ק עירוי ע"י רק כן גם ביעו(קיא בעירוי סני ליורה להכניפן א"א אם הכלים ידה וכן כ'( )סעיף 1"ס( סי' 5קקן)יע: עירוי ידי על רק כן גם בלעו לא שהרי אבנים בלא ראשון כלי מן מרותחיןמים עליהן יקרה אם די בו וכיוצא בשולחנות ומיהו ? כולו ע"פ מרותתך המיםשיהיו כדי כולו ע"פ האבן שיוליך ויזהר תכיר(
 זו בהגעלה טהני לא אקן עליהןלהעביר

 )ת""
 או מתכות של קדירות וכן י"ת( ס"ק

 מףו סעיף פ"ח וש זו הגעלה מהמ לא האש אצל בישול ידי על שבלעונחושת
 וכץם351
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 פסה הלכות קכה כלל אדםחי
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קעת פסח הלכות קכו קכה כלל ארםחיי

 2 ע"ד כלל אדם חבטת בחיבורי r"p הנעלה דיי שאר)לח(

 פירותי מי ודין חימוץ לירי שבאים מכרים יין קכו*כלל
 ךפים שהם דק טים מת דוקא שהוא חז"ל קבלו בתורה האטור המץ)א(
 אם אלו שמינים וכוסטרן )קליען( הוא ושיפון הלנער( )הקירין שועל ושבילתושעורים
 )יט"ט"רקע( ודוחן אורז ואפי' קפניות מיני כל משא"כ חיטויו לירי באים במיםיבאו

 שנעשה טה 4ל ולא * סרחון לידי אלא הימוץ לידי באים אינם )יע5קע(שקורין

 בטים אותם שמלחלחים יש )גרויפן( מיני ןל. וכן ושכר שרף יין כגון דגן מ1מסי
 או )גרויסן( מהם שעושין קודם אותם לבשל שצריך שידוע גרויסן( )ה,נערנעכגון

 קגמרא שאמרו חוזהו במהובר שצמחו )נרעיניס( וכן במים רב זמן אותןשקורין
 לא באלף -אפילו ומדרבנן שיעור חצי כדין ט'1'ת עכ"פ אמור בעין נשהואמש Lndi והאוכן כרת חייב כזית נהם והאוכל נטור חטץ הוא כ"ז במהוברשנתחמצו
 )ם: נסס" ואסוונמ.ל

 לול שיעור שם ושהו ל'? עצןלו
 אלא לקייטו "סור כך לאכלו שאסור כשם נתבקע לא אמ" לכ"ע עסק- בלא דנייחיניון

 הרבה אפ.' למכור מות שטודיעו וכיון פסח קודם שיאכינו כרי ומודיעו לישראלסוכרו
 להודיע א"צ נתחטצו שהמ ניכר ואם להודיע צריך לישראל מעפ מוכר אם אפ"וכן

 ואחר אהד לכל מעת מוכן פסה קודם לנכרי סוכר ואם מבר. שהחמץ כיוןלישראל
 רממתטא פסח קודם הישראל יאכלנו מסתמא לישראל ימכור ומהנכרי את"לראפי'
 וימכור הנכרי יחזור שמא לנכרי למכור אסור הרבה אבל סיד לאכלם ישראל ,קונה

 הקטת למכור הנכרי יפ"נם שמא רחישינן אשרין יש החמק ניכר אם זאפ"לישראל
 לישראל יש אם ואפי' השוק מן לפסח ק-מח לוקחין שאין לטנהגע וס"טלישראל.

 אין א"כ חמץ טמרת כדין לנכרי מוכרו אא"כ בביתו אותו טשהח אינו בביתוקמח
 )סם(: החצץ ניר אמ להקל יש ולכן לזהלחוש
 5כקותן נעים סקטי' עעט כרוקעים סכוסניס כעו )7הייעו בטים אותן שלתתו חפים)ג(

 בטש אותן לותתין 31יויסן( או )ג"ג5יך( מהם כשעוש*ן שעורים וכן 5תיתה( נקר*ווס
 ואית רחיצה בשעת בהם עוממים שהרי בוראי טחטיץ אינו רזה אע"ג כתישהבשעת
 לקיימו אפילו אסור ט"מ ?לל עמק בלא טונת דהתם לטיק שנפלו ל לס"דוטה

 שזעמי"; ז,נ-'% ש :ם rDD ;י :נ:יע:י::11"
 שחקרתי כסו גמור חמץ הוא שועל שבולת של )נרויפן( ום"ט . ספק אלא דאינוכיון
 וגרע במים הרבה שרוחצים שירוע בעיירות חפים קמח סוכרי וכן האוטניםאצל

 נין 5י5ק ע"כ "כ"ז סי' מ"י )ע' גמור חמץ הא דזה אבור בדיעבד אפ" וזהמלחיתה
 טטדינה לא וגם ,לסטמנו מימיהם ראיה ראין וליל מס"ס( ען ר"יס 171ייתי לכמוי'עיירות
 רכולהו קבוע סקרי לא הכפרים רבני ש" מה גם המקומות מנהג לפי והכללמדינה
 sc~ ק"1 נקינורי )ע' יום בכלניידי

 י"ס(: p"o ' סס ונחך קיש ס" וני"י י"ס סי' סקניע
 מנהגנו ולכן )ד(.

 שא"י
 לזהר וצריכין הדחק בשעת אפ" השוק טן קטת לוקהין

מון-

 lyp-חונימ, מקוטוח'11הל-ar נקעת ננ דיך נעדי.ידיינשט'ם
 לא שמא ירדו ואתיל גשמים עליהם ירדו לא שמא ס"מ מכה להשהותן סותרוהשאר
 א"א אם D"D1 לאכלן אטור אחרים לקנות שאפשר במקום לאכלן אבלנתחטצו
 ג"כ טותר' אחריםלקבות

 לאב"
 תבואה על מים או שלג מעפ נפל ואם מוס ממעם

 : נט"ו( סס )תס"ו טותר והשאר ה"ליונים יגרוף טקומוויודע
 יבישות הם אם בבורות מונחים שהיו או בספינה שבאו אפילו חפים)ה(
 גשטים שקבו שנה אפי' וכן מחיקינן לא איסורא אהזוקי מראיהן נשתנה לאוקשות
 צמהש מעלים העריסות שע5 מהשבלם קצת שהיו עף שבשדות ערימות עלוירדו
 או טבוקעות נהם שנמלאו חפים וכן . שנה אותה של הפים לטתם ששין הואין

 ותחתיתו הגריש עליצות הגשמים שבשעת' טצוי שהדבר טותר השארמצומחות
555

 טתחמץ '
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 פסח הלכוח קכו כלל אדםחיי
 אי המצ!טד,ת לניי ,צי'נ'ן וטיט (oc) גלל כאטצע'תי ;,נעק המ'ם rwl:תחטץ
 שאכלו אלו נגד ט' היה לא אפי' ובדיעבד שאפשר טה יברר עכברים טהםשאכלו

 קל "י:י " ג:י,:ם ::לי:':';:11ק ויה,גגך.2,ג,מ
 גגכ:]שי%"

 ב: :והישגן ::ן,,ימ :';ויגיש,:: :בלג:::תנ:':((פקי.תיפסיק1(4 :;י פ:::י:!נ:תג:י י: זלג
 כתנט5 7היי נפסק 65כ5ן כיי סייס עד ע5יהס 5הוסיף לעסוי כרסנ"6 נסם סכ'חת"ז
 ננ:דס צי'ןז:%':%'ו:סש;גיץי:נ.:ש'סי ::'מ:;:ג1תי3:בו:ן' ס"ק מס h~vn כעס"כ ליסור כקיץ מסע קירס רעמן 07"5 הסיטרו S~th דתרסנ"6 נ"5היסיר

' 
 דג:ב':גן!יי',; :::םך'::%':גו,:י"4(:%ב.'ן:: 1טש'נ

 י!צי'נ'ן ילע'נ;ס נרוה רי'עיקא ':רי' נפסח .ההגי;קיןן';נ;ג:':,נאעם
 טוי.נ.ס דא,' דשקק ;ו טים ש'יי, או ש-ןישט.ן גשנה הבואהלהכי:-'

 ב ע אגל ולעטר וננרשקעת סרבר'ם שעז, ם לדוז.רובריהם
 נבית(

 שבולת של ס)י,'סו( ))11.פן מ'נ. העהשוס האוחנק אצל  שהקרה' נתנת.

 אנהם שטלדלד'ס "tnU~DU געש"חן'אך נ".ל מלהלד'מאיתס אינס חיובקירויין

 ט'ם:ות;;:ןברב
 ),יעיק, "ן,

 אסיים D'b1 :ן ט'ם עפ בא, 4א ;'נ רב גדוע(

 ( י )י, )ק.ן שק.,ל., אנחן ;ל.הסבמ'מיאנל 'דישלא'יבא, נ'1, ננ'ה1 'אוחסלד,טדית
 לאמיי אי לקתלי מה הגל שירעו גי' נתבקר . D"3NUP .4 ן שאשי טאטש
 : לנרי צר'ב'ן ))ייכ1( ט,כר' ונם נמיי קיק שהה 'רע נא ,ש"נביבש
 7 : דניזע'ם נ,.נד ס ב,דא' שיש עד קיים ןבמהחע'

-ד 11ל נ..וט,ת- טדמ'צ'ן א', ט'ם ב"א פייות מ' אבן לבדכ'ס

 צ!מק'ם 'דיש נפש ב% ן D~D1 ע,נ' כת'בזם ובקרא עשייה כצתבהא

 אפיתן לאמי יק כדו', אין המצית ,יקי,1 "-

 תסס(. )ס" לוה הצי.ך וקן או חילה לצרם ,הרהק בשעה לא אם ה"ה(,'
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העט פסח הלכות קכו כלל ארםחיי

 שנאפה קודם לטם באו ואעכ פירות סי עפ תחלה שנילוש בין מים' עם פירותומי

 לריט'ץ ימכהי ס'ס ey ס'י,ח ס' קיא זה נ. לס'פ בא ,אה'נ ר,:ה חיךדמי"
 כזן ט*ד נאפה לא ואם . נק"י( )סם טיד יאפה לש אס ולכן עיטה משאריותר
 ייייופ:~ןנןןג'יננן גסגי4:.נוזק או :שמודהמהגל
 )תג.;(: עמסן טשאר 'יתרלהז

 ל

 נשקנה בלג-גרד שאוג2.י
 ההסיסת את. לה,נ, אבלקאסהנפל ל.ק דט'ס'

 "ם מ,;ן פייות נס' דן'מקלר.,ת :ה?ן יההס'סה ל',ePn' )17 ס,,, =:נ
כע5"

 ס""" נעכין כתבית "פי' 7בס נעי קטה
 נמסק הלנס עי סתווס "ו נס5 עכסיו 1115ר'

ונ"ל"
 עותר עכ"פ "בל  לספותו 7"סור 5 נ  פירות עי היי סע" ספק מהו, כיין קטה נו

 )הטו שדניס ד-_-וב ~nwy,t ,:'מ כס טקי' לא סי שיחס יאכ4דוא"חיסס
 שום לתוכו בא ן :ן בדבש שנמצא דחפה מל לס ש ש אג: אם צמוקים דיין וס"ל צטוקים דיין זה דין על חולק ק"מ סיטן צבי חכםובתשוי
 לאחר דהיינו שכתבתי בדבר דוקא רק להקל אין ולכן טים 'עם כמ"פ דינוטים

 : אח"פ עד לשהות או למכור רק ילאכול שלא יחסיר נפש בעל דבל מל בזה ונםהתם*סה

טסה

 לאה-

 " Dy י י ,:. ושוסןא;'נ סן מדכ'ס גו שיש קמעא הכלזהה מן שיייך
 ק:, ! ),; אס,י רושיהן :איל ה:ח'י'ןלעה

 ית'; ים ~ht)nc b"Pi :ו,': נחו"

'"ן:יי',1:, ןיין'י:'י,י.י'לל. יאע,"'; ייג:וזייהי' ~:ןגירתן השוטן לחוכו שעירה בכלי שנמצא או המים נתייבש שכגר רק הדהה אחרתיכף

 גג ג, גס.,":גףן ן :;יך(בןזגך וגן:ן:ם:ך
 עשו אם אבל קכ"נ( ס" נ5י'5 כ", )יעיין הבישול ע"י הטים כח פסק כברבקדרה
 שרמ';, ,~נח הלנגןג:י:גן טי הוי מים )נקנייד5*ך( שיש כיון )נקניי57יג( הטה ונטצא )ק:ייי5יך( זהבשוטן

 ג,נהש,:י
 :ה'2ק:,ן'

 י,שצש, י, :. פנל
 ,וגל עיי מדמ"ן ההטו,א';, :תבשל נב- נ ה-נהמא יה, ,ב

 יפה ירתיח לא שטא גזרה .הרטב"ם שכתב כמו היינו בהליטה בקיאיןהדלא יא?- סח-

השומן
ת; גק שצ" אס איל יב בכי ג'יהנ'בשיישגקכז

 התיר בדבש חיטים ג"כ ונטצא בדבש הנעשה )נתיעען5( ולנמצא והפה)י(
 להסיר אותו שהתיכו בשעה בדבש ה"ה שההסה ואטרינן בטצוי דתלינן בנ"באט"ו
"yonירי 

 ים ב :: :4 נבו נגגע,:ס: %ם י ג'
 עוק5ין סיף )יעיין אותו וטסירין מלמעלה השעוה צף ואז מכ הס שאינו בתנוררק

נס""357
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 פסח הלכות קכה כ% ארם,חיי

נס""
 )נעיעעו5( יש אם 441"כ החמהי,מעולם נתבשל לא וא"ב, סרחנ"ס( נסי' שסיקרקר

 ,ננ,(יוטגט:וןז:מ
 ךגןען:%'ב,קאה':ג("
 ךבהו(:'יון, ::

 יקריין, י רגן נקי '~RDtDD1 ,:ן :: ל טג ,ך ן 'גנן:ק ע":ייי'ב,:זע
 כ"ת(? מיי :נ"" יךיעיי[ו הימיםאותו

 מרתיהין דממתם משא"כ'בשומן היפיב היטיב ש
 הפה ומי . רגלים ומי . המל כגון וטחמיצים כמים הם המים תולדות כל)יא(

 בק !!'אד.רנה אגל טדט', ענך'2'ע גין(גג!,:אה גי;7,ש י:,ם;ג!

 ,ט' . ננו')"'י( טחשח ,אק הו' ןי ,פ'גכ'ופ'י,ת :: קג Dyפ'וןת

 בדידי של דפה ט'גני
 ,עי.בי'מ'

 : )ק.,( נק', E?u1 דטחט.ן)"ס.ו הארס נריק ינ'
 מים הבל הום טהמת מניע אם ההום זיעת)*ב(

 מהטת ואם מהמיץ לכ"ע (
 ופח ור" א"ר דסמטו ,לוה בש( DnD ,ג :ת'דץ 'ש ר"מ כחטת א,,עצט,

 ק:: . , ןבן! -,-- ,נוש
 שהא ,אעם" פ'ייי א.,ה .חעינ NDW דה.'ט'ן ר'קור טיל '4אגניי:-ו'נשסוא'נ

D"Dהוי ,א'נ ;קןא,'ביט ציי,-ש ~yu1 
nDD1 טנ,- 'יקדמ פסח ,פזי אבל . בפסח העייב,ת ;רק הגל לבער צי'ךנתיבש נססהק,נני דג'עשה ה'ה מלנאם" 

 א,

 ,אפ- "עי'רן,טד 3:2 המט :ן,ן noen מ[1: א, י4ך י'., ע,":י". ..לני

l~Wny

 בסתנה לנכרי יתנגו מיל
 )ת""

 הוא ים כן יעשה לח עדיין אם וגם סק"ע(

 פסח קיב גרעבד טותי ניו ,גקאחו שר.קד אי הקקה ר.קד 1גרויל,ר,לה
 ? מצוה של לכיצות טצותגרים רקח)מס(

 טסי או מטיםלהלה

 )ן" נ,[,ם ג, ya-3 טט'סקשטא: ,את.ן פייות סט. מ4השטא
 )(ם : ,,

 אס נק11דהס,סוום נט"ם בנוי,נ','4'א
np'tD 

 ןד א.נ ד,טח ,-קרי ם
 ,שפאנס'יויץ)(י!:;:7,שנ%ם

 ך,'
 )י.י

 ץ מין גע:ן",5ז ן ;ק,
 וכ"5 כקוס סע5ס בוו כתערכ 5" סח" מסק ים ופלספנס

 5רווע"
 "י;ו S~ht זת5חת

 וע-ן (Srh:ס,'0ון
 ס'ס ע,ש'ן ד'א'ן אעם ליקד, ל:תדלח קטרתך )(. נ ס" )ל'"

 קב
 ' יי לי " י 'יצת ס' שיג יקי, גל

 ק

 י'י
יוי358
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קפ פסח הלכות קכו קכי כלל ארםרוי

דנצות, ת' ק, ק":י
א

 נשטמה ,מנ.ש הקטר ro שאנל, ;'גי אם השחס  שנשבי עכני,סי )טס

 לכלוי הקסת 'וקי סמר ,לפןאפוי
 במם נתלד,ה נדין neD 'אדר ליניית, א,

 , ג "אנלקנפנה 'רקד., יר,ירארהנ'יוך
ד

 'והל )"יין, פזם ט,וס'יאנשם ש,,-'ן א.ן )ק
t~plhl ,!: לנ"קלה, 

 א"י בק'א'ס  ש'א',אנ, ג'ין טיט להיכ', כנ.ד.ן אכן דר,תדים המ.סרמד'נא
 שאוח שןללמן שיס,אה, יהילה . לטמר א, ליאורית, r~nD יאיר ' די)ה)!ין(

צ
 והםנס.ן'ניי"ם מוב )רענקי( של )גרויפי1ו לו שיבשל לפייטו אפשר אם שי אחר באופן א"אואם

 גי ,"מי :: י,.ן:גמ =שי ש'
 יין

 יעמם ני' 'הן' 'יד ';'" , י" התךמןשי
 ייי יחס .תק-י ני,,ש'א ים

 הם )!הניו,ב.ן( 'רוע )הינעי( שקורק שקל n~bw זל אבלג.שבית

 " , זי . ה ש.ב,א, (ךנטקיס
 א, שזע. שנגלת ,רמתן ית אפיל, להידוחה אסור רלנתה'לה rlprn ש.עייגר'

 גי יצ " קרי גע1.4העש
 )שן לענילמחלם(הם

: 
הטיח לה.,ה.ת שסעת ניע'מן ף 1% %א

 שנתינן.י'ם'ן יעין
 '5יןעהשם555ני~%ג ד מל :1ש כג.נ11ב DD" נד'ס

 ; מנהג טש,ם שאכ,ריס יכריס יין . קכזכלל

 ,ש לאכלס סור( רתירה מן ולכן סרדין ל"ר. אלא י:ש 'ב,און.ר'4א D~D3 "שר, טר,כה נ:ן':גגנ,כן נלי מס נה,טחקצטלגל,ם'סנ',ג(
פ

119 
 ציעוק ק ק ק
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 פסח הלכוח קכו כלל ארםחיי

 שליטים ,י,הן ודיו )ךע,קע( ,גן;מח י'אפ"מ:2.:נמענ:אס,,י

 ש צ ב נטש'ני11 ל;.'ש, נ טיני':גה14,לץניביווהוא'.,ש
 עימ~פן,

 לפקע לה ,מאס יח.,:ר"" שאסי ~D"pS יל ת-י'

 קח נ'9 ס" ננ', )יע' ט';,ם לר: .:הר ר,טך הס ב. סרם הרמ
 מתנת"

51
 זן:ךג; ק:: ממי"ש'.;;1 : :::;ז,ג%:1טג"::ייזךאאפיעשששמאשמששמשי81ששא

 %יבפנך:מ מוזבסי::וה טגי.גן :עלמ~ןנןמהע;ץ,:ןגןך
~ע 111שאאם ל "ך:,:ג ץעי( n~eo רנ "ש"טיסי

 עיהכששקי
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קפא פסה הלכות קכו כ% ארםחץ

 ש1יאמוש
טשהמ,ז:
 ה,יעת'ן ,נן יפיי "4ץ שטוןי'פק רגשי ב:ט,תנ א;יטן. (

 "חין ינ'"ות ' נתעיתי :יני,:ק :ף:"ן:ו,:2נגיב::ג ;":ן;ת:ט:גנ:ןייט:ג':'ן:,':י~'ק4:::יי':ויןן:ן

יסזוטז מס:::נ:ן:.יעג~ה ,ל':יי:גג, :ט':ייגח,בה"לש"ןי:טסנ'
 מגי

 בתנור שהיסקי יעד זתק (
 וכי

 צבוע" בכלים משתמשין אין
לגי)תלש[2,4ן1%ג; פירות במי נילושה אפ.לו עשירה מצה לאכול שלא אלו במדינות נוהגין)ה(

 אפקיו לחולה או גדול לצרך טוהר אטת'נו ממג
 י'(: סי' ק'נ.י נין )יע לנך היבר צי'נ'ן אם תינוק לצייך א,אנ'ם

 לן'"ן:ע"'י"ינ:ןייזי ן'י:ן'ייייי.,'ו:ג:גט'א,ג:ן ::מזיבו: שאין לו ונתברר גדול איסור שהוא סבור שהיה או מותר שהוא לו נתבררועכשיו
 DD" ג:ג 1וןן ן ויקנ'-'ןצ'י:ו טוג:%:":'ימג%הנו'

 ז: %ן בזך :מפ":יל ג::,:יכוי:ע: גי ניכוגינית
 בה'ענ.ה'ם להתענות הינ'ל,ס ננון "גלנ::ע:ה0,חת 1ו7::%:,:

 4% ,ג! קז:י,ג1::,::::לינן%:'יבן ם יrl~iaתם:ט,י:ה

 .בייי'ג'1(י
*DnD~Dur י"4ש%ע5 יקהןשיצווו בטי טם שן4ו4:גי ייבר 

 נו ידשא :%:גינקנ:.% (Otp"D :ו:נהט:ן
4 בק,שים א'א' פש

 אפשר 1 שאומד הנם אותו עד והנייע ש,ג,ל ט' בדורותינו שאק רירהשום
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 פסח הלכות קכח קכז כלל ,ארםחיי
 ( כ'(, סי' מם )980 בה*אלתר

 ולפ"
 :.:מ,;"ואי:י..'ס ה,לשהס י.:י: קן,יס;ןיזייב,ז(יג ולאכול .לשתות שלא שנוהגים, אותן:אנשש.

P-DIS
 המ'יי,א כ- אב(דאסוקאי החיה ל"מ יא סננה נ, שיש להקיי( רק שגו
 רר,קא ,גל . ה' מ' פע מס לבל ףנ, אן דס'ד,ת שהואס
 אין הדיעות דלגכן ייון ו איזה מ לט יג לנהם יצההולמות,

 אוקולרבים
 ),"7ח2,יימ:"ןטףכ""ב ,חזתי י1"גי גורמבריגישזנה יוכל

ול"
 יטלא דברים ואפי' ורעם ועל עליהם תקנה לעשות הצבור שיכולים אלא ,עוד

 ט נה,' כ.שן דכנ' בפסה'ס להד" נר'א" נדך נאות, ונ ח"נ'ס הבנףאף
מדברי 1 אבותיכם קן עכבר ואטראפשר

יתפוש קבג"ו  : עשן אי'נ ט)::י% גגי ל,1נךל ע"; ::קס;ז::ך
 י(ן ס.' (p"D לעצי, קטלה יי.דא,

ג,;ל:גן:יך, שנעשה דבר ראפ" הסוברים דלדעת הפ"ח כ' בחרפה נדרם לעתיר רוצים העירקני
 י:ן:"1:)ל"
 4,; ש Ja?~ ז2.:.ימ: :ג

לא
 טועיי

 על כשקבלו אבל הבניס על האנות צקנו כשלא דוקא דוס ומל התרה
 ן התרה להם טועיל לא לכ"ע ג"כ1-עם

 1 בסופו הארץ השפפי שער צדק וצער* בחיבורי כתבתי דינים שאר)יג(

 : אפייתן ער קצירתן משעת מציה של ומצות המצות ריז קכת*כלל
 טף' שהוא בטה דוקא אלא יוצאין דאין חיל קבלו בתורה שכ' הטצות)א(
 מצוח תאגל 'סים ו'דט,

 ,קנל,קי
 ".; הס, ך להסק nso ל.-" מ תקב

וטה
 )";.,.( י,ר;ן סוישאיניריף אף לעשיה

 הטיס
 טשיס:

 רליויהמ'ל,ה

 שבה ומורסנין בסובין העיטה את הוא לש אבל מורסן או סובין בפת יוצאיןואין(

 הנשזף " "צ ן , י 4 .גנ שים י,. ,ם זה י.:י'סק ,אין נ.,תי נקיה עילת ף,צאובמצה ונטרל.מין

 )"נ.ז(: שאייה נתצה אן.,צא'ן .בעריה
ך

 ,ן מךיש
"5'םי י "ח " ,ג ,ינ.ס.שלא55
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קפב פסח הלכות קכח כלל אדםחיי

 חשק אן ראו 'יקית טראה טעם % סם ש"ש נעיר ההט'ס לר.,ו ,):חיא,'
 'עשה לוררקנן צויך ,דא' לנב טיט מ דוש מאטר אם ,אם" ידעק כפק טסק היא ייי,,( )1.ן שלתת, שהתג,אה הקיים ילל נתנגו נגר)נ(

 .שא'א הרחק נ.ש,)ת אי עז טה,ט, קטד %ס .שאריגויי,.:.:,ילא rt~lw , א rtwl פ נבנו ס הכל. קםהן ,ן ן זכוין זןקך ,ן,,י, .:(,י :ט

 ; נק..( נן')ת;עראו
 פנה קוים יא " מק בזייני לאסר אק 7ת4,ה תיראה

 ב( %קיק ב"ר טקןעדעס:ןאוג%
 י,1:ז,4:"נ1ק, עג%ז,,:ז::: %,גוג:ג:י,"!גן
 nluo L:y יעדת "סג ג:י:התש,:ק"ןס:;נ.ען- ,:גיע:'ע;1,:'גריסי"

 ןנק ך::,%:עןזגנךי:גוד ב.י:ר(ג: :ו:ן"נ:וניו
 ס( )(' להרי ךנתח'1-?'ע אם" ,אמשי נרל):ד אן,יס'י האגמיא הז'י1

 ,ני")נרט גררג%::'ן
 ,ס.'1"רי

 ;:"יש:,
 :'"ףי

 כתון "נ:מ 4::יאם
 טן'ץ:י stus :ך:' "יך לח נקיאיא

 r"v ס שיי' פסח קים לגנ,

 :,לן שהי' 1המ'ס וע''זשס י,יקע תהם ולה גסן בש' :ו.:תשה:
 השלבי:ענ4קחוח י ::(ו מ:'מך:'"י5~ן:כיו ג%[,",.:ע:ן,;בז'

IWD ג'ינן-יתש'ו"'וך:גס 'נק,"ע""י'ןיי,נםעט"ש 
 'מ'ס נטה ,, .איתז

 אי
 ערא.נ,

 . קשה רלדו-
 'שלא הין י 1,מ:הע

 יטא,י . ,"י"(ת תקלה תחת איא המום 'ג,יט:עט,י:י;יי,:ג יךהבטיו )ק tn~yntwג1,גי12ג5-,.מיטיבי:
 מן4 בב "נ14ןנ2 'י:%2%1םוו,ן4" :,)ם"זה ן'ב שניי"ג4:הן
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 פסח הלכות קכח כלל אדםהיי

 היינו יסומרי: כ' t~ur)b חנ"ה סי' הל"י והנה עטש והתיר 165 61ער כט5קעו קססיס
 הקעה ניעות גנית העות7יס כעוס הס 7טחרין החך כ' 5"1 סי' וני"י סרוקכע)ויעות

 O'~fi נססיין 77וק6 %"5 )והס גרע 61 671י עעועס 33ית ה5י5ה כ5 סע)71ו 61156"כ

 נחסי hS1 נגריית* קרתני 75ק7ק ים וכן ממרין ono 65 536 ממור הו6 ע717הגרוסיס
 להעטירם אסור הטים נקרשו הקור מחמת ולפעטים עקעה( סנתקוו)וו דוק* הסיועקזוס
 : שיפשרו חורף תנוראצל

 מהפשרות גדולות שהנהרות בוטן אבל הבארות מן קרים יותר הם הנהרות)מ(
 ו )סם( מהבארות לשאוב טוב יותרשלגים
 או רבש בו שהיה בכלי יתנם ולא ישראל ע"י אלא נכרי ע"י ישאבם לא)י(
 שהחמיצו כגון פסח של אפי' קמוצים ךברים בו שהחזיקו בכלי ביתנם דאסורויל . להגעילן טוב ולכ~חילה היטב רחצם אא"כ להחמיץ ממהר דאו פירות מישאר
 החזיקו "ם וכ"ש )ה1יינג( שקורין מלוח דג של חביות או בו וכיוצא )3וריקעס(בו
 הרבה בשלל אא"כ הגעלה טחני הלא חרוטת כבית דהוי DD" של אפילו יישבו
 יתנם ולא , ג'( סי' קכ"ה כ55 5עי5 )יעיין מים ימים כטה בו והחזיקו אפרבמי
 ואין . תנ"ה( סי' )פ"ע . מותר בהם ולש בעבר ומ"מ דטחמם רי"א נחשתבכלי
 התקופה ספני מצות שאר או ]מלוה[ מצות ללוש ששאבן בין שלנו מיםלשמוך
 מתאו

 ונהגיי
 לנו שלא טים לתוכו לשפוך טותה שלנו הטים לו יספיק שלא רואה אם)יא( י )סס( חדשים חרם לכלי מצוה (של למצה ששואיין

  דהיינו ה' בליל מים להביא יזהר שבת לאחר א' ביום מצות כשאוקיןגרב( : )סס( למש בתרי חד דוקא ולכתףילה שלנו' ממים רוב שיהיהובלבד
 אין מם השמשות בין פכוין שא"א בע"ש ישאבמ לא אבל ו' לעם השייךלילה
 לאחר בע"ש ישאוב או לבהש"מ סמוך נכרי ע"י ישאוב ובדיעבד להקר?.טהראוי
 ליקה אין ,צ'ט נשווי הר אס טת'ו.ן 1.ש ארי לט ש"א עש לנומיונו"שמי
 ופשימא בחמה שהוחמו במים לש אם אבל ראשונה בלילה מצה הת לצאתאותם
 יש אם וס"ט הדחק בשעת לא אם אסור צוננים הם שעכשיו אעפ"י אורחמי
 2 יס"ק( י6"י ת"י )עיין בהנאה פותר בחטכןאפיי

 התבשיר לתוך וכשיבא יפה נילוש אינו שא, במדה הקמח ימחוק לא)יד(
 העיסה מן חלק וא"כ אחת בפעם בה לעמוק א"א גדולה כשהעיסה כי לטעטיש הזהיבה מלה שעור קמש )ק,י"יט( ר טש:עיר .יחר עגמו לליש איר ~oe,(י
 דיש אי'ג ביוש קמח טודדין ראין ביו"מ אופה אם ומים ואסור עסק בלףמונח
 StDh7~ )ונ"ך )סס( מאוטר לוקחין אלא מודדים שאין מנהגנו מ"מ למדודמתירין
 יותר עיסה 55וס oh'( ת"ת וי וי"6 קוו6רט ס' הו6 ק5ה מסיעור ו"ועריס התקתירין5סי
 הו6 ס5ה כסיעור ה,תרוניס 3כ5 ענו"ר תהרי קוו6רט ג'תן

~up 
 פהעעעירין רק ני5יס

 ק5ה עסיעור יופר 55וס קמור 5כ"ע עכ"ס )וני5יהס קטניס הס סגנו סהנ'5יס*ויגריס
 טשיעור יותר ולש עבר אם ומ"מ נ"5( כן נתקטנו ס6נסיס נתקטנו סהני5יס כעו61"כ
 מעם לתוכו נפל אם וכן טצה של בעיסה תבלי( שאר או מלח עיתן אסורשקנז( : לכתחלה אפי' מתירין ריש מותר בטזיד אפייזה

 שמחטם אוסר א' קורם אפ" )מעגניך( ה"ה ואפשר מיייי5( או סיד אופלין
 מותרים בדיעבד ומ"מ ימלקט עליו נפ4 אם אבל בתוכו כשנילוש ודוקאהעיסה
 )חנם(: באכילה אפי' מותר תבלין בשאגי אבל וסיד פלפלין דדוקא ויראבהנאה.
 אדר כל סחת אסור דעיבא וביוטא העטש במקום אמור המצה עשיית כל)יז(
 זכוכית יען חם אבל אדעתיה ולאו מעונן יהיה שמא שמש שם אין אפי'פתקה חלון ננד ולא מקורץ בבית לא לשין ואין שמשא כולי דעיבא דיוטאהרקיע
 תחת ולשה עברה . נקי( 657 ל'5 רכן נוהגין וכן בסדין מקסה א~'כשלוכית מהני לא לשם בא השמש אם אבל שם בא השמש שאין בטקום מותרבחלון
 )חר"ט(: אטור לכ"ע העיטה הוחם ואם אוסר והס"ה מותר לתנור ממוך אוהישמש

 אסור364
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קפג פסח הלכות קכה כלל ארםחיי

 טהומק החורף בית תנור שם שיש בבית המצות ולעשות ללוש אסור)*ח(
 בית תנור כסו עשוי והוא אש תמיד שמבערין וכחמת בו שאופין תנור אס"או

 הבית זה וסחטת בפיו שמבערין רק בו שאופין תנור כסתם עשוי אפי' אוהחורף
 במצות יתעסקו שלא ומכ"ש והחלונות הרלה ולפתוח מאד בזה לזהר וצריךמהוים
 )7ויניטין( ח"י שיעור עמק בלא מונח ואם עסק בלא רגע העיסה ימהו לא)ים( י )סם( התגור פינגד
 ולחזור לשברה מותר חימוץ לירי תבא l(rF ויא עשויה הטצה ואם חצץהוי

 שמגלגלין עוזרין שיש ממח יותר עימות ילושו שלא לזהר צריכין ו~כןולעשותה
 ו )מס( עמק בלא מונח תהיך העימה דאל"כהטצות

1
 ושמא יפה נילוש אינו קמח שאותו קמח בה יוסיף לא רכה העיסה אם )כ(
 אדם שם יש ואס ויחמץ במרק אחק שיתננו לחוש ויש הקמח אותו יפה נאפקלא
 אבל רמי שפיר הרכה זו עיסה חס ויערבנה קשה מגיבול קמנה עיסה שילושאחר
 א' בפעם עימות -ב' ללוש אן לאדם שא"א הקשה גם ללוש אמור הרכה שלשזה
 שיזהר רק קמח להוסיף מותר זו לעיסה שדחוק או קני והוא זה בענין א"ףואם
 ובדיעבד תיכף טהמיץ אינו שהרוק ביובש יאכלנו רק לח לדבר הטלות ליפןשלא
 ואפילו ותקמח האור בין מפסקת הטצה שהרי להחמיר יש לרוטב המצהשנתן
 ראסרינן לרירן בזה וכ"ש מחטירין הפוסקים רוב לבר בתנור אותו שקלובקמה
 ? נת"5( ע"ס תשג וסי' תכ"ט )ססי' כפולהטצה

ן
 ביריו .שאר שלא בכרי עוזרין שיש חתיכות כ"כ העימה מן לחתוך ישער )כא(
 : )סס( לגלגל יחלקו תיכף הוסה מללויס כשגומרין ותיכף העיסה מןכלום

 ותהיה במצה ידבקו שלא כדי השלחן Gy פרורין יהיו שלא שישגיחו יזקיר)כב(
 : )סס( כפולהכטצה

 וסדק וחריץ גוטא שום בה שלשין בעריבה בתיה שלא יודי בלישה העוסק1)כג(
 היתז ע"י אלא בטסמיים נחושת התי' על-ו ידביק לא אבל יפה לעשותוויחליקם
 לסתום יזהר סדין בלא מצות השולחן על עושה אם וכן המרדהוכן1

 הגוסו"
 היטיב

 או בגד על אבל שמהמס וכסת כר על העריבה יעמיד- ולא בצה בו יכנוסשלא
 וכן הימוץ שיעור שלש לאחר עכ"פ היטיב ולנקותם ידיו לרחוץ ויזהר סותרועור

 יהיה שלא עד עימות גי או ב' בו שעשו לאחר היטיב ירחצו בו שלשיןהכלים
 להחליף די השולחנות בו שטכמין הסדינים וכן מיל משיעור יותר הלישהטהתחלת
 חסידוא וטנהג ראשם על ביכה ינוח יותר והמדקדקין טיל לשיעור טילמשיעור
 : )סס)(הוא
1

 וכן הנזכר בוטן ולהחליפם נקיים שהיו המגלגלין D*Sy על שגיחו וכן )כי(
 ? )מס( בהם הטנקביןכלים

1
 טשיעור ג"כ ידיהם שירחצו עיסה בידיהם מודבק אם ישגיחו הסגלגלים )נח(

 לפי דג או עוף או היה כטין הטצות יעשו ולא , טיל לשיעורמיל
 ששוהיי

 בעשייתן
 שלא עושה שזה כיון צורה כעין עשוי הוא אם אפיי במסרק שעושין טה כלאבל
 מפח ~בה ולא רקיקין הטצקע לעשות ויש , לעשותן יטהר וט"מ מותר המצהיתפח
 יוציא שלא הסבה לזהר צריך אך עבה קצת אותם שעושין טקומות ישומ"מ
 לידי תבא שלא הרבה מחוטם התנור ושיהיה יפה נאפה שתהיה עד התנורמן

 : )סס(חימוץ
 ויזהיב התנור אל בזריזות להוליכו מאוד נזהרים יהיו המצה שעשו לאחר)כו(
 כשתהיה מיד יהטיץ בידים העיסה שנתחטט שלאחר בתנור יניחנו שתיכףלהאופה
 תורה ובעל זריז איש להאופה שיושיט צריך ולכן גדול החום ששם התנורבפי
 אפי' התנור פ' נגר הטצה להחזיק שלא טאוד ויזהר . בזה נזהר שיהיה שטיםוירא
 ? )יס(רגע

 בו שאפו אעפ"י כדין התנור יכשיר שיאפה שקודם י"ש לכל ראוי התנור)כז(
 ולכן המהדרים טן אינם שרובן בעויה יבפרפ נזהרים היו אם יורע טי כיטצה
 ע"פ טהלכים הגחלים ויהיו הגעלה בהל' כטבואר למצה מהמץ כדין התנוריכשיר

 כולו365
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יוינענמ"""ם יק"(םז61%-"'י_"2:ישן,ע פסח הלכוח קכת כלל ארםחיי
 (סג. נין לחלק א'ן "DD" י"בטיש.:ו,,ן:י'ימ,ך:ן4

"DD 

(ל
 הטיה.

 ,א.ן ק-ה ז"היטקי. ,:ן צי לקצה סדן ,ןנלה,:םי--תיל:וק'ו

 :מ:1שג:ש:4:ג11:,אוא נטשש%ו%-ננ_גפפןש5ש%ון%א

 4: יו:,סטגו ו' ךדגג' י:וזנ' ::הקוס יעיני פ :י ןייו(2:יייקנב,י%':גמנששש9
%'ו'ו::י

 יןי:ן( :י(יו"הה-'י.ס יע י ,:' י(:
,..גזש

 אשה או שנה .'1 4ן שהנץ (שיאל ריקא וצייד טצ,ה. לשה-אטר

 בתי
 שוה
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קפד פסח הלכוח קכפ קכח כלל אדםחיי

 פ?,ל נגר. תן סס,ל קמןאבל
 אפ-

 אדר נענק שא.א לא אס עוז עומר בישראל

 י. ה t~w:P רי. וגן ,גג,שוס הט'.,.הנטצ:ה
 קי~

 נ.,:נ'מ ,ם רא'מנש

ק ן ש% השב י"

 הנזנק 3צק ,גן ניסי,י'ןש. 4'שהזמ- בשעת הווהפסה
1rptI ק'ייה 

ח מן2. טרג' לאא'סיוו  

roש כל אטימה יה רגיע'ן 3פסחעינכצא טצה אפ. " ט שלה גר' קאה
 "ם ג ,טיט ץ ליב ירא ידם'ס נ'ש'מ' דקני .נצא כצח טוה ,עשה קטרא,

 ן

 ק " 4 ן :י נטל( שאולץ,בס=

 ינון,פז גז יומ,("שיי,חיו, י ,לנ""צז:ג"rl?" 1", י "ן,.צול
 ו ד'פרק

 . פסח ערב יין * קכטכלל
 לאגול י.רג- ם יטנ'זי' אסך י מדרמ6

 ךכ"
 לס. ה',ס של"ת וןעד

.אסך
 :לבעלה ד'ופ יטדג" ,קמ',1 נדלו לש היים בע' ער :נאה ":'ין טדרנ"

 דכא יייםמ

 ,י'"
 הען 5

 חך ב1ך, י:ו'ם טיש- -'א
 ייא 'וגה

ע;'שץ
 אס:י'

 ישה איהיו,א'ט נ'לא'דנהכנשטתץ יהעו:בנ,'י טדצ1תקה.1ם בטליתה

 ; תסי( )ם"11
 טשסת'ן אין יט ש% :הה גצו:מ איי עיט

 מ :' בעלט שכותי = י"ל לים גה לתקן כיתי אבל בטש בגרש לתן,-נסן

 אגוהו'ס
 מל ררן מיש ב שיהר אפ"שק גטגיה '4'טלאבה

קמ  דשת % אפולו בע'פ טללה לעיצות שלא על,הס שקבלו לששת 
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 פסח הלכוס קכם כלל ארםחיי
 נהגו שכן רמ"א וכ' להם להתיר וא"א ו'כ אחריהם זרעם על חלה וא"כהיום

 . הצות עד עושין מועד לצורך והוא מקודם התחילו אם אומנות ובשאר חצותעד ועושין מתחילין רצענין גם וי"א והכובסין והספךים שהחייטין נהגו וט"מבמקומו
 אאריך לא ולכן . חצות עד איסור שנהגו מקום ראו שלא כתבו האךרוניםאבל
 לך ראין חצות אחר אף לעשות סותר יאכל טה לו אין ואם . תס"ח במימןיעיין לעיין והרוצה עושין טדינתנו שבכל עושין שאין לטקום שעושין מטקום הולךבדין
 י"ס ס"ק )ק"י מזה יותר סועדצורך

 וסו"
 בעותר עס 7כh"la~ 5 סכתנ עם נכ55

 . בהצר נתרבה אא"כ לצדדים יסלקנו אלא יוציאנו לא שבהצר הזבל)ה( י נל'פ( כ"סנעס"ע
 וברחה הביצים על ישבה כבר ואם ביצים על תרנגולת בתחלה טויטיביןואין

 גם להושיב טותר הצורך ולעת תהתי' אחרת טושיבין מתה ואם אותהטחזירין
 אותו וטשליכין הבהמה רגלי מתחת הזבל בטגרפה גורפין )6"י(.בתהלה
 : )מס(לאשפה
 : )סק( נוהגין וכן מתירין ויש נכרי ע"י אפי' מלאכה לעשות אוסרין יש)ו(
 להמות צריך המסתפר הישראל שע"כ לפ* אוסרין יש נכרי ע"י עצטו לטפר)ז(
 עס 5פי ונק י"ג ס"ק h"w )ע' עושה הישראל כאלו דוטה וה"ז לו ומסייעראשו
סכתנ

 רע""
 b"5p סי' כ'"7 סס"ך S~h נט"ן וע"ס בסבת  סמן  סועת נסתיר לכ"ע נסי'

 כ"ס 61"כ  קבת נ"יסולי hS "נ5 מסייע דין סייך ספקות נג'15ק דיוק, כ'ננס"כ
 לספר אטור דייטראל ודאי אבל להקל דיוש ויל  עתיר( היי סקס ונפלטנגלים
 מותר הצות קורם לסלן שכה אם וט"מ הצות לאחר אסור צפרנים ונטילת .לנכרי
לט

 אבל הסיער לצייך אא': ה'א,לן :געה :ל"מ יהנ.'א שנהה.נ'אכ,י 'אשת )ה(
 : )[ס( הנועד לצויך אינם אפי' מותרבע"פ

 ע"ק בכל כסו ה' בשעה ו' ביום ומבערין *"ג ליל נודק:ן בשבת .צהל ע:פ)ט(
 מבטל שאכל לאחר בשבת וכן הבדיקה בוטן בלילה וטבטלין הכדיקה עלוטברכי:
 : תע"7( )סי' ההמץ שריפת בשעת ו' ביום לבטלוא"צ

 עושין אין וכן כתושין הימין או שעורים והם דיימא זה בשבת טבשלין אין)י(
 ההמץ וטהרי וקיג5( )5"קסן שבורין טקטה"ןהטולייתא

 וףמור בקדרות דבק '
 לקנחו מותר הטץ ביעור מצות טשום ועשה עבר ואם השצת לצורך שלאלנקהן
 ואק החמץ כלי כל ויטמין בהם שאכל המפות ינער ואה"נ 1 ולהדיחובאצבע
 שיוכל טועת דבר לו יתן ~הוציא שיאסור עיר הוא ואם לנכרי ליתנו יכול פתנשאך
 בהל' כטבואר ידו לתוך יתנו שלא ובלבד מועט דבר לו יחן פעם בב" וכןלאכלו
 כטבואר י"מ מוצאי עד כלי עליו יךפה לו ליחן נכרי שם אין ואם מ"ג כללשבת
 לבית להשליכה או לבהטה להאכיל ל'כ טותר דבוראי ומל קיח כלללעיל
 בחדר לו שיש המצו למכור שכח ואם , )סס( ההטץ מבער ג"כ דבזההכסא
 והחמץ ההדר עי"ז שיקנה הטפתה לו ויטמור בטחנה בשנת לנכרי יתןמיוהד
 עושה שאינו כיון וטמכר כמקח הון דלא בשבת אפילו לו ימכור בסתנה א"אואם
 בבגד הישראל יכבד הבית לכבד נכרי לו אין ואם . המץ מאיסור להנצלרק
 : oc))ש'י

 שאפה "rD מלהם שבת בערב חלה להפריש ושכה בשבת שקל ע"פ)יא(
 שצריך כיון הכא מפריש ואח"כ . אוכל ת"ל דב"לת אע"ג טמנו לאכול אסורלשבת
 יאכלנו שמא לנכרי במתנה ליתן א"א וגם למפרע סבל אכל נמצא ההמץלבער
h"v)"ד~דאי הס"א פסה נהירא לא ז"ל שכ' נתנאל קרבן במפר ומצאתי 1( חק ס 
 לקריו שטבל לגדול אן קטן לכהן וליחן בשבת חלה להפריש לקולא שפסקוהם
 פחות וישייר והולך אוכל כהן ליכא ואי כו' ברוב לבטלה דיוכל סמא לכהןואף
 בסיקן נכרי לו -ין אם שנשאר חטץ שאר כמו מי"א עד כלי "ליו ויכפהמטוית
 עכ"ל הלכה לפסק כנ"ל בידים מחלה מפקיע הא קשה הס"א ולפסק סק"התם"ד
 : נר""ס( ט' 7ף ניגס נעט' )ע"מהק"ג

הנכורים568
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קפה פסח הלכות קל קכפ כלל ארםחיי

 היש '? Saa s*saינניז'ן:י%ס%כקע2נעינ1סי1שרצש5(4מ

 "יענך"ן"
 צןנ:

 פי".ב "(י1114,מראע1'
 5מ18יאו"ךמ מצך לשם הסיטרת nSD לאשל חיב ' 1: נגר(א(

21411שש111511מצש
n~so)'אס להשצרני'עה וי לרהא' ועי, 

 שיא שגועת די' nDD 'אנון'ן ,טיא פ'יש,

 התנשמ:ט,(ק-ג. %יעינייפ::ע %גגנ%ק11% ביי "געלי בטית ג שבביתר
 ילהת1געט'יוקטןל, )ך: ;ל ב 'צוך לק א' מד ;ותךמאעל,

 .~?SDנ
 ,2ס:ש ינ,ייגכל ב"פ שיפיר או .וצא איו דאו מנזר"עם
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 פסח רתכות קל כלל אדםחיי

 רהיאוה ~אויר% ח~רח הוא מיקנות ומיים5 שמוריגירמלמם

ששםשייש;"4'י*,ד.51

נג'ז"

 נן"ק יין 14 י-
4"%.שגל45%[ י י "

3 7 0 חורבן4
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קפו פסח הלכות קל כלל ארםחיי

 כההטון ודלא . טצוה שום בזה אין אבל במל ועכשיו פסח טקריבין שהולחורבן
 אבילה על אפיקומן שאוכלין עד כרימוי ממלאים זה ומכח לטצוה זהובחושבים
 ,1.הו.ק ,ציז הלילות גשם מיימק ניר", ד' גש ,.,יינ,יי:::ייגים"
 הוא ואפילו כום של רובו לפחות א' בפעם לשתות וצריך רביעית לפחותהכוס
 או שמזיקו מפני יין שותה הטינו סי ואפזלו כוס לשתות הוא החיוב שהריגדוף
 מה שישחה או בטים היין למזוג ויכול כוסות ד' לקיים עצמו לדחוק צריךשונאו
 עצמו אק להשכיר או כסוינו לטכוס וחייב . צטוקימ יין או סדינה חמרשהוא
 ברכת של כוס שצריך מה וכל ושמיפה הדהה צריכין והכוסות . כוסות ד'בשביל
 בין והדהה שמיפה א"צ נקיים הם אם וט"מ )ו-י( כ55 נרכות 3ה5' )כחבו"יהסזון
 )תע"נ(: הראשון כוס בשפיפת סני אלא לכוסכוס

 הדאורייתא א' בליל הצרים יציאת לספר התורה טן טחויב טישראל כ"א)יא(
 חייב לילה בכל שהרי לילות שאר כל על ייספת מצוה והיא טדרבנן ב'ובליל
 בהנדה שנסדר וכסו המעשה לספר הייב זה' בלילה אבל לערים יציאתלהזכיר
 שהם איו דברים ג' של המעם ר"ל אלו דברים ג' אטר שלא כל ר"ג אטרולכן
 יציאת של סרשיות בחוטש יאסר הגדה ביךו אין ואם יצא לא וטרור ומצהפסח
 שאנו מצה רק יאמר זה מרור או זו למצה וכשיגיע בהגרה חייב וסוטא .מצרים
 יכול להגביה שצריך כיון ול"נ וני"י( )תע"ג כו' אוכלין שאנו מרור וכן כו'אוכליך
 : זה וטרור זו טצהלומר

 ופיפור ומרור ומצה כוסות ד' שהם אלו לילות בב' הנוהכות הטצות כל)יב(
 נהגנה  qh  דיייוית הנ"ע נלסון עססע )כן הייבין נשים וא' אנשים א' מצריםיציאת
 ק"ת 7ף נססקיס 5:"ירס תסעע וכן הלס וכפעוטי ב156 יוקץ עסחע וערור ח5תכגין וי  ילילס  סליסלות העויות ונכ5 כוסות נד' עיינות ליס סכי 7פטורות עסעע הטוריע05ון
 ע"ע דהוי כיון חה"ת 7פטורות 7נסי כן 15חר """ 6נ5 ע"ס כן ס6ף 7"ס 3תו0'ל'נ

 5, הם7ר ע5 ס65 סת6ן 067 וק""5 כומות נ7' 7עיו.ינות כיון פ"עסחול'ג
 hn~hTt י5*

 51כן וערור קנה כסו ו"5 וזירור ע5: כגון הטור קמ"כ ו6"כ מסיה ע' ד"ה 5"תנסוכם 5ה7" "ום' וכ"כ הם7י ע5  רמתי כדי נהגים קיינות ע"כ וכ"כ ונ0"ע מסנגערת
 וגס ע6ו7 נו סק;5,5ין גירור 3"כי5ק ובפרט וס כ?1Sr5r' 5 ס65 כיתו 3כי להזהירכריך
 ח5וה סיקסנו כדי וחרור ע5ס מסת 50 סטעס עכ"פ ס7זניניס נלון 5הס 5תי7יעלריך
 : )תע"נ( 5הו5'6ס( ויכוין גלנו 6סר ונרכת קי017 תיפתעו וגס,ו

 נהסיבה ולשתות לאכול צריך כוסות ור' ואפיקומן והכריכה טצה אכילת)יג(
 או איטר שהוא בין חילוק ואין מיסב כשהוא שמאלו צד על עצמו שימהלעיינו
 כוסות בשני וכן הטיבה בלא אכל ואם ארם כל של בשטאל יסב לעולםלא

 ונ"ץ * בכך דרכינו שאין כיון בזמה"ז דיצא דם"ל הפוםהימ על יסטוך הכוסותעל להוסיף דאסוי אחרונות כוסות בשני אבל בהסיכה וישתה ויאכל יחזורהראשונות
 : נסס( אפיקוטן פעטים ב' לאכול אסור דהא באפיקוטןדה'ה

 אפיקומן נקראת והיא הטשוטרת מצה כזית אוכלין האכילה כל אחר)יד(
 שלא 'באכילתו שיזהר וצריך להגיגה וא' לפסח - זכר א' זיתים ב' יאכלולכתח4
 אוכלין אנו יקקאפיקוטן נטה אבילה זל האפיקוטן יאכל שלא נטעודה כריסויטלא
 לאכוץ ואמור גסה אכילה על המסח לאכול ואמור באחרונה שנאכל לפסחזכר

 כוסות ד' ואהר לשתות שמחוייב הכומות מן חוץ אפיקומן אכילת אחרולשתות
 מצרים ביציאת לטפר אדם שחייב מפני המלסכרין משקין שאר ג"כ לשתותאסור
 )65קיין אבל תס"ח( סי' ת"י )ע' יוטתנר שמא וחחט~נן שינה שתחטפנועד

 לשתות מותר אפיקומן אחר הרבה צמא ואם סותר בו וכיוצא וטיי( טר"כקועטין
 חצות עד אלא נאכל איט שהפסח חצות קודם לאכלו ויזהר תשיק( סי' ת"י)ע'

 אפי' או מקומות, בב' אותו :אכל ולא חצות קורם יקרא ההלל שגם ~צטוויקדים
 : הפסק הוי לא אפיקוטן שאכל קודם כסעודה ישן אם אבל לאכול תחראינו והקיץ אמלתו באקצע ישן וקם יאכל אחר בבית דכתיב קפסח דוקיא שלחנוקבב'
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 פסח הלכוח קל כלל ארםחיי

 לא:" א נמוטט סיםנמו

 האפק~

 ,ץ.ו )ע המציא ממ מגף
 ברהב רמס ס שנייך קידם מני אם ביתק נ.יך נבי זאפ לאמץ רמחויכנרן

 הכום על ויברך ברהמ"ז ויביך ויחזור האפיקומן תאכל המוציא ויברך ידיושוי
 על ברהט"ז' לברך השנה בכל נזהר אינו אם הכוס על שבירך אחר עד נזכר לאואם
 אבל כומ בלא שנית ברהט"ז ויברך אפיקומן ויאכל המוציא ויברך יריו יפולהכוס

 על ויביך ויחזור כזית אותו ויאכל ידיו יפול הסדר כל שגמר אחר עד נזכרלא י נסק:~ן ג:ק:.7;טדננזןינייי~'ואי'היי
 שתאן שלא דאעפ"י הלל ועומר להזור וא"צ הכוסות על מוסיף שהוא אעפ"יהכום
 נאבד ואם כע"ה( 57* הבי"ס חסינת נסס )ע"י מעכב אינו דסה*ן יצאכסדר

 שניה ללילה וב' ראשונה ללילה ב' יקח שכורות אצות ד' אלא לו אין אם)פז( י )תע"ג( שמורה מפצה קהר כזית יאכלהאפיקומן
 טן א' בלילה הכל יקשה בא' ראשונה ללילה לו יספיק אס ג' אקא לו א.ןואם
 ללילך וחצי א' יקח אן לו יםפ*ק לא ואם טשנה ~חם משום ב' ללילה ב' רניחא'

 בא' מם פסח של בלילה דלעולם די"א ג' ללילה וחצי א' לו ויספיקראשונה
 זיתים ב אלא לו אין ואם . בפרוסה עם של יכו מה דבעינן ' משוםומחצה
 ואם לאפיקומן יניח ואהד א' זית על פצה אכילת ע; ויברך ראשונה ללילהיקח
 ברכת יברך ולא כלל משוטר שאינו אלו ~על המוציא יברך אי זית אלא יואין

 ואחר טשומר' שאעה מצה עם ע"כ הכריכה ראכל טרור %ל יברך ףצהאלילת
 דוקא איירי רזה ונ"ל * הש"ע וכפסק מצה אכילת על אפיקומן על יברך אכילתוכל

 משעת אפיי  מצה משום כלל  משומר שאינו כלל טצות בשאר יוצא*ן שאץבעמן
 משעת משומר שאינו רק שלנו מצות כסתם פה*נה משעת משומר אם אבלטחינה
 הסוציי~ שמורה הכזית על דיברך הפ"ז כמש"כ יעשהקצירה

 מצה לנכילתן וגם
 אלא לאכול יכול שאי! וחולה . בג"ץ ועיף המצות משאר יאכל ואפיקומןוהכריכה
 ויברך ידיו יפול ואח"כ הטוציא בלא מאכלו כל ממודם יאכל מצה של א'כזית

 תחלא לקדש צריך א"כ יין -ג"כ לו אין אם אבל הכזית על' מצה אכילת ועלהקוצ*א
 : )"מ"ג( יאגול ואה"כ הפתעל

 wa~ אלא שאינו אעפ"י מרינה חטר שהוא מה יקח לכוסות יין לו אין אם)ח(
 אין ואם )ע..6( קייצם( ייגדע "י )5"קיין יקח 19 אין זה גם ואם דבש סי כגוןהפמח
 את תחלה שפורם דהיינו ובוצע הטוציא ומברך הפת ע4 טקדש כוסות שוםלו

 העוכל טצה אכילת על ומברך הקידוש וגומר לאפיקוטן ההצי ונופלהאטצע.ת
 וסברך ישראל גאל עד הגדה וכל נשתנה מה ואומר ראשון פ*בול טפבלואח"כ
 גאלנו אשר ברכת אבל הכום ע4 נתקן שזה לפי חתימה בלא הלל ואומרברהט"ז
 במולה ה"ה ולפ"ז ס"ק(. ג"כ והניקי רס"ג נם" רוקע )כ"כ נם*ם שעשה בטקוםהוא

 גאלנו אשר מברך מ"מ כוסות ד' ולא מצה לא לאכול- יכולשאינו
 )ינת""

 כתנ,צעס
 ה' כן הוה הלילה והגיענו רק וטרור מצה בו לאכול תיבות יאמר דלא ולזלעינו(
 אותו יקח ב' לו יש ואם לקידוש אותו יקח א' כום לו יש ואם כו' יגיענואלהעו

 נשיאטר לענות נד גרטק לגרך פסח נט טלה(
 בה~

 ודו רירו

 הולך ב"א ד' א' בבית וכשיש הודו שניהם שטרו מ הם ואם עורם וב' הודושו
 האפ*קוטן יאכל שלא לזהר זה וצריך ב' עם חב"רו בבית להצפרף אכילתולאחר
 לברך אסור ונם שם מצפרף קאינו תבירו בבית ולשתפן לאכול אסור דאזבמתו

ברהט"
 איש שהרי אפיקומן הפעם עוד שם לאכול אסר וגם שאנל בטקום אלא

 נאכל312
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קפו פסח הלכוח קל כלל אדםהיי

 שט ייבוד "כי, thnSW עי אלא t,D1~DR 4 רוכל לא ,לכן י4ז 5ב'נאכל

 א, הסדר לעשזז "וו'ס שן'נם אהד בנ'ג נש,ס נ:)' זיין'עע,%יג%ךג

 : וואן'ן ,סי'י טצה ,אינל,ן 'שנ' :,ס שיתים הס ואו !שען מ דלפרס
 בק::ו:ן :י:'ן%;:י"גינ:"1-:',גשווגיצן
 '"'וסך ג נמגן; ןש, ו:זנהגמג. "ן(גתן,

 יל DnDy ':ון,יא
 שם :%4ג:"41על:מכ1ג

 ,%14יי
4  

 בקצרההסיר

 דגום דהיה גילת בע' ס בבב,או המק נינת ;ד',1;,סי'של )יד,נסטנק"

 וההיה נשחזה מה נד'ע'מ הת'מק:ת 'שנ, שלא בי' הסרי 'עשהמנדנה

2 טעה בין דו:טפך,ת ,מנ'ה'ן רינ'ית ל:-,ך שן,קנ'ן מה כך רשבשנת  הוא 

 רמש 'תן שכח ואס טבע'. ~nwy למי'רסלה ימן ן'ח רלוח ,סי .מעיב

%hY: . " 
1

 :;ךיסימ
 עיסי:ש'ם 11%11ץ:4ך 'א:::ל'"ייד1

 'ריר לעולס D-D :נ'לה נ'ש.עיר ך נלשן 'שת'ה הי::1 שת"מסילן.',שבןן
 שצח אם . 'קננו אים: בט"ש ד4 2 ,'% אוז. בשנת חל ואסברגיה

ltt~cs 

 מב'יגגת
 ער שנח יאם ר,10ע'ריי

 :ר,דהב.ייי'

 :ר א :א ק'דוש שן :גן :.ס,תם ל זהברלה מ'נה"ל 'י
 לי,יש טוסן מי';' ויימן :,סיזל

 לצאת יאסר או יכוין הגרה וקודם . קידוש קורם דוקא אלא בפריג הכום עלבירד
(

 צזאי 173
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 פסח הלכוח קל כלל ארםחיי

 : ש'שמ ;ד' לת.).ק,ת העי 4י, :ר' יב-ה (א מלה :ןןל

 =ת =י % %קיש עץאא
 . ןי יגפ ,:גי:חג ג"ן. סטן קטן,הג'

 [ -'ו ל'.יז ענשו
'קק 2ל. ע1

'" י המצה ומכסה הכום נימל ואז ללפיכך שיגיע ערגאותו

 א.' מחבישת ,או ה .'-.שאשק:

 שנא'מהג,:"
 תרניה י ש,,ן נמן יתו לנן

 א(ו אי דביי, או ננו 'ם ת.)1ק שם אסלתכן טה;נשתנך ש'שץהת'מקגי'
 הניה ,באט'ית ('הטצ,ת ח":,ח מטיס מ נלש,ן:('ג'נשך'),ו:(י:

אט-
 טהך:ת ע:'ש ת' ;,

 ש"א נטל'אואיטי'בל " (:'ט'נ'ע , - ',,'.,ך
 הטציש על שהונא טבוח דשי--ה שקשט; אמס ק,-אין שגם ,),דתן .צא לאהללו

 אבל . זה לטיו- נשזרעוכן
 נש"אט-

 ,נש,)'ע . ')ביה לא נ,' אב,ת'ני '2ך'1 פסח

מ י ז גשם  
 ן ד ניס "ל יק טברנ'ן אקאדרבה

 ל
 בפיוסהדוקא

Sx:t?: 
 %יגיגךבבן :גינזל:קמיען לג"ב"לקייו, ,.ו:יסר טמח'-ן לנן בפייסה ע;. של רינ, עונ'י,טה להם )קיאת

nal~enoשישג כגם,בג:..ש2%ק ג:'ממק 4הל 
 : דגזית אכילת סוף עדהכזית

 מם גין ::תאגין:ב' 1:1 (יגן ,ויחג: צוין"ג שאא כדי חומץ או ייןלתוכו
 ג סע:וצ בוא""ית(בזנ, גיגא:ייגי גי :ך(ל(ומם
כמש

~"yD 

 : נס.ס אפ..
 ל ל -

א'. '" " יטן -. עם:מה ":הזפ:גנ14
 מה [ה;1ט.ט1אם נם.על 1סי,ייקא. טצה נינההא:'לת נרלע'לשרי'

 ננייכה ",יק [ה "ו עי'י יקנין העייי נ.ן p1StP 7",ן )ויע לביד א'צגד'עבד

-.- )- - - -- -  

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



קפח פטח הלכות קלא קל כלל ארם 'חיי

hS7י:י'71:יץקי:"ק:~:גג'י:ןין:יי'ג:::ג:"::' 
 65כו5 יותר כו9 פסו6 ע5יו 5כרך קריין Sc סע5יון 5יק9 כוסגיס יהעו5ס 656 י65כדת
 אפילו אלוללות ללל ע,יה(ן ה'7.ו נהם,נס
 צלויות וביצים חולה לצורך לא' אם עוף בשר ואפ" בקדרה צלאו כך ואחרבשלו

 לפ' ,הגל נ,דנ א;. ,גן נסה נאנלה אשן וא,נמ ני'נס שיאין מתעם

 ועכשפ להגיגה זכר ' - -'י בי כ"א יאכל ולכתחלה א:גומןנקרעי

שנסזה
 ירם'אנלנ,

 ל
 עצם, ד:ם חצות קוים לאגלו והזר 1'הא .ס'נה

 ש דברשום ולא י*אכ9 לגהאפיקומן

 ג' כום שותין ' בהט"ז ולאחר מביך בעצמו הבית שבעל ונהגו זיטון ' אתרלהזור

 נדובב ררגל עמום טטנ, לשתוף טוהר ברגה בשעת f'p ,ןועתו נר'ולנום
לשת"

 אי~
 לי ל ל ל

 4י ע,טי',טנ. ילא1 ?משתדלן י,'ז;,ס יאחננ'
 שב-ס ,לאהי ר,ל איבי ו' גה,- אכל ,אפ" טמ,ם ד. עד יייתס p~p1נעתה
 תהלה הפיוטים ש*אכר עד טכתין רוצה ואם בהס'בה ד' כום ושותה סברךהברכה

 ""ש או מ'ם רשא'ז4%קא'ני
 לדילי.

 לש::נ'שע עי'ן אס
 :א ,נ,דג'ן . דיש'ר'ם שיי הסדר אדיק,יא.ם

 לקיני
 גרא פ' רק טסת, על

roקע. ק גיל",ן 

 הסרי לע'שית שיוצד ט'א,
t~1Sr 

 : לסמלה זה גן חטצא נת'ס
 יק

 !י סו וכסי~לוטר תם מבוארש ממואם
 : כ"ח

 א' ביום המומף בתפית ח

 תקפ, ש'צי, לט' אבל בענייה ד'1 'נ1 ש2 לדייא.ם אלא זה שאקנחגת'
 טרנא מתשמיש אשור י ומון חגררות אל4מדת ןא',לבו גלל לרששה לואין

 : העומר ספירת דין * קלאכרל
 קוצרין היו פסח של ב' ליל w~nw בניסן י"ו ליל בתחלת המקדש בוטן)א(

 שטעתז ז' כת"ב ופעם ימש למסור שצריכין משמע עם חמשים תתקווווטדכתיב א קקןשן;גג,1 תבוה4"י:י:::ק%:וי14:י3%צג"
משמע375
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 פסח הלכות קלא כלל ארםחח
 שבועות בלא הימים מנה ואם בץומר א' שבוץ שהם יטיס ז' היום אומר שיםלז' שטבוע עד בעומר א' יום היום לספור צריכין ולכן שבועות למנחו רמצהמשמע
 ? ברכה בלא ולספור להזור יש מ"מ דיצא אע"ג להיפךאו

 אותו יספור הלילה כל שכח ואם הלילה כל ומונה הלילה בתחלת טצותה)ק(
 מפר ולא שכח ואם ביום מפר שעכ"פ כיון מברך שאחריו ובליל ברכה בלאיום
 אינם הרי א' יום שדילג מון ברכה בלא האחרונות בלילא יספור אזי ביוםגם

 ? תהיינה תמיסות שבתות ו' וכתיבתמימות
 י"א דהא בכרכה הללעז שאר מברך לא או א' יום דילג אם ממופק היה)ג(
 ולתום' טספק ומברכין דאורייתא ס' הוי כן ואם ראורייתא הוי בזמה"זרספירה
 סופר א' יום דילג בודאי דאפי' ס"ל הא מדרבנן אלא אינו בוטה" דמפירהדסאל
 3כ"6 ס' כ55 נרכות נס5'  ככתנתי עם )ע' בפ"ע מצוה התש יום דכל רס"לבברכה
 : הכי דינא יום עדין היה אתטול כשספר בנםתפה דהיה ונ"ל ו'(סי'

 בקומה ודרשינן בקמה הרמש מהחל דכתיב מעומד לספור לכתחלה מצוה)ד(
 ? *צא מיושב ספרואם

 ונתכוין מחבירו שמע ואם לכם ומפרתם לכתיב או"א כל למפור טצותה)ה(
 : 9"י( )ע' ברכה בלא יספור להוציאו ומשמיעהשומע
 ולם'ד יצא השמשות בין מפר ואם הכוכבים צאת אחר למפור מצותה)ו(
 : טד"ר דהוי השמשות בין מותר לכתהלה אף מדרבק .לא אינהדספירה
 אתמול לו יאמר הלילה בזה ספירה ימי כמה השמשות בין מהבירו השואל)ז(
 ספירה פוסקים דלרוב כיון לצאת נתכוין שלא ואע"פ יצא בעוטר אמר לאאפי, דבדיעבד כיון מ"מ בעומר אמר שלא אע"פ וכך כך היום לו יאמר שאם כבהיה
 "קר Dh7 65" הסתפק )ינקר כונה א"צ דרבנן דמצוה וקיהל טדרבנן אלאאינה
 : :פירה זמן אין שהרי לומר ומותר לחוש אין בהש"מ וקודם י65( סיוםלכ

 בהיעקד ומ"ק למפור. צריך כטה בבירור והיודע עד יברך לא לכתחלה)ה(
 לכתהלה אבל יצא ומפר ויטמע ושתק הבירו שיאמר כמו שיספור ע"ד בירךאם
 נבכות נס5' )כ57עי5 מע"ד יותר להטצוה הביכה בין בשתיקה אפי' להפסיקאסור
 : ט'( סי' ס'כ55

 ה' הוא ובאמת ימים ד שהם שסבר ד' יום היום פוטר אדעתא בירך אם)פ(
 ובאמת ימים ה' שאטר כגון בדבור הפעות ה" אם אבל יצא יסים בה' וסייםיטיב
 ך' רלימא ארעתא ובירה ד' שההן סבר שבירך שכשעף yR"1 ימים ד' אלאאינו
 לא אם וע"מ ולספור לחזור וצריך דבורו בתר אזלינן ה' וספר ה' שהם סברואהשכ
 יו עילה נןק ע0ש

 כוו המשה ארבעה ימים שני אהד יום זכר -לשון :'

 קין ושטונה . חמש ארבע שלש ולא זכר לשון שהוא בה' כולם עשרה עדוכן
 ולא ננה( )ע בקמץ שמנה שיאמר בנקודה אלא לנקבה זכר לשון ביןח94וק
 אחד זכר בלשון המועפ המנין ואילך עשר ומאהד . נקבה לשון הוא דוהנסגלת
 והממן יטיס( 651 , )ייס עשר שלשה עשר שתים ולא יום עשר שנים יוםעשר

 וכן עשרה שתים או עשר שתים עשרה אחת ולא עשר אהד נקבה בלשוןהסרובה
 למרובה קודם הטועפ והסנין כלום וכן ועשרים שלשה ועשרים שמם ועשריםאהד
 : יצא בכולם בדיעבד ום"מ כולם וכן ואהד עשריםולא

 וא"כ תחנון בו שא"א בימים מתו ולא ר"ע תלמיד* מתו לעצרת פדח בין)יא(
 יףים ל"ג מקתפרין ואין נשים נושאין אין אבלות קצת נוהגים ולכן יום ל"גנשאר
 ךקהלנו ט"ץ ז"ל שמעון ר' הרב לי אטר ובקהילתנו . שונים מנהנים בזהויש

שנוהגיי
 מלבד ככולו היום מקצת דאמרי' סיון ג' עד אייר דרה א' מיום איסור

 שמחה קצת נוהנין ולכבודו דרשב"י הילולא יום שהוא היתר נוהמן בעוטרבל"ג
 נוהגין הנשים ולכן ו' ביום שטמפרין בקהילתנו נוהנין א' ביום ל"ג יום הלואם
 : הקעורה זטן היה שאז החמה משקיעת עצרת עד מפסח טלאנה לעשותשלא

 נשיש 9א אם שנזרע אע"פ הדשה תבואה דהיינו הדש לאכול אסורניב(
 קודמ576
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קפט פכח הלכות קלא כלל אדםחיי
 תחית עד בא"י . בזטה"ז אפ" אטור העומר הקרבת זמן שהוא בניסן ט"וקים
 ,אפ" 'תירה א'ס,ו' ן to~G : ר'נ, ולרבי'הם נני'ס שז בהניאה ואם.1,,ל
 הפוסקים עען סוטכין ולכן העולם לכל קשה דבר שהוא כיון אך אוטר כליםפליטת

 (ct?(r) :::,ו:.1-יי,י,יו:.ן'ק ןגהןא;זנך,נ,י:""יעןו
 ק

 אבל משקין כשעשאן אפי' טהף לזהר צריכין ולכן . שועל ושבולת שעוריםפסח

 ט'נ' היי :ךדטי %::

-  

 )יני 'אחי ט'ן י בא' ן :%
 ץיך:),"י :ע'

 ממן יזח בליל טחרש מצות לאכול טהדר היה להנר"א ע"ס( ס"( לדק סעריכתקורי
 טצות סחטת היה שנטנע שטה להראות כדי היום עד א*םור שם עליו שהיהכיון

 : תורה איסוריככל הדדי באיםוך מחטיך והיה קרנו( ל" 7"ה י"ג  דף  סברעוח  חוסי כ' ,ק )יכעיןהנורא
 חוק הוא שעכשיו טשום בעצרת אילנות טלהעמיד טנהג ביטל הגר"א)יג(
 r~y )וע' )ס'נגסען( או סווע:טנ( מ"5,ניע שקורין שלהם בחג אילנות להעטידהעטים
 נ י"ר בחלק העטש חוקות בדין בזה וכתבתי מס( נתום' י""דף

 העניתהלכרת
 )תקם"נ(ז קלב*כלל

 על תבא שלא צרה כל על בחצוצרות ולהריע לזעוק סה"ת עשה מצות)א(
 כגון לכם שיצר דבר כל בהצוצרות והרעותם אתכם הצורר הצר על שנאטרהצבור
 שהצבור וכשם )ית3"ס( והריעו עמהן זעקו בהן וכיוצא וארבעה ודברבצורת
D'lp,-D

"% 
Dn~"Sp tI'~JVrl'a וגת: זי " ס;י: היש:,י:י": :1;י:ל,:ע:ע 

 אלא יריעו ולא יזעקו לא אם אבל . טעליהם הצרה להטיף שיגרום הוא וזה .אלה

 שנקוב יחיא אימה צתה הג'-ה ,ח,ס'ף . הימס בטעש'רי להאנק לרש1::יטת

 קי. א,:1 הטה לנן אנס,; קי' alnw ~:וו שהיט,ןאם נר. צוהעליים
 נירפק א.ן "ךקע.קים 1:ע"סב:שן נ:ע'(,ני,"צנד::ז'יי,:תןי:%ה::ם אלו תעניות ובימי השמים טן שירוהטו עד צרה כל על להתענות סופךיםומדברי
 y"D שהוא כין מ'מ בבבל ~'צ דין האין גב על אף צרה בעת בשופרלתקוע
 nuyn מ%;ןן%י י:%::;יי.:ג' : התורהטז

 י',צ:ך:1ל:.י"ו~
 :4: ז:(ך ::'

 עו להתענות התחילו ואם )5נט( באב ט"ו או לאילנות ר"ה שהוא בשבפ בט"ואו המן אן)1 1~1-'ס בקנאה ולא בי'; מתיילה המנוינך:,:ן'ה',,;:י',;4
 הא*רנא אבל מדינא וזהו ומשלימין מתעמן אלו ימים בהם ופגע א' יום אפ"הצרה
 ר"ח שיהיה דעתם על עלה לא אם שנה או שנה חצי ה' ב' בכל בשר לאכולשיא שגזרו וב"ר נוהמן. וכן אחר יום וטשליטין בר"ת ומפסיקין כיחיד דינםצבור
 ימס לאסור נתכוונו לא דמטתמא לא או מותף אם צ"ע זה משך תוך באבופגו
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