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 הזלתא בתוש לכר1כ' רכע' טאן חרי.ףכהכ
 כל ה!מ5 ככית'ח כר"שא מברך עכיר, חיב'גדר
 חר לכל מכרך וחרר הסהק, ברכה ומברך רכעיסא'
 וראנרתא דקדהשא כסא אעהו רשחו בביחווחר
 רשכוק נחרייזע טירי אכל לא חשקע 4מוה 'רק'חשכ6
 חנהע, ברכה איניע ומכרכ' פעורת'הו 4גמרלה1
 ניהא לכל הק הכי, ועבר אחרינא לביהא אז'ל1חרר
 לכרו יט5 ראוט קי-ל חנחנין רברכה אלניכיתא.
 ה4ם כרכה שאני עסחם, 'חנח א.כ אלאלאחרים
 חוכח, שחם חיום וקידחש גחמושל

 חלכי
 לכרו 'כ%

 *ח רכיך כיע שיחו נחנה. שאעו אף5אחרים
 אין רקי-ל כהראח1 טירי ימע1ם לא הגהטכהכה

 לכית'ח אז'ל 1לכס1ף אפק1גק. חפסת אחרמפטירק
 לאקרוט' כע' 1אי רחל'5א. כסא "שתי ח*לאהמר
 סעים 51א אכיל %א לחו מברך כר"שא כתילחנחו
 חו,ש1ת 1טקרש, לנידיח אוי5 וחרר כחריח1טירי
 ככיחו חכל ינמור יריח השם ע-כ. רמי, ושפירכירו
 1"פחח שכל %א חאחריס ככתים לקדש ילךשח.ב
 %ומר ככיחו לחחחיל ל1 ואין נירו. חרש1תעטחם,

 1לילך גהמח אכילת ועל חמהרא %בדו "שרא5 ואל8ר
 לפי סעורחו, לנשר לכיוע 51ה%ר כתים 4שאראח.ב
 אפיל1 אחר למקום ללכה  טמעורחו לעשי חתיח%א
 לקראת בגט סצוח לרכר אלא ח%ח או וקן שםוגטז
 טצוה חש כאו שנם ל1טר ואק כ4. לקראת א1חה,

 לפי שבתסצ ירי כקשים שאען מי את4תרא
 חתירו לפיכך שברת סצוח תש וכלח חה,שטצ1ת
 נר לחחרא אכל לקראחם, 1ל'לך מסשרחו לעשר6

 1'ג% שברת סשיח אעח דעבהם ירי כקיאיםשאינן
 1כהב ק1רם. או סעור.וע שנסר אחרלחהראם
 כורא מכרך סחר ר5א טסתכרא חעטורכעל

 עמחם, טדעם ראינו כיע ירקי אשאר חארמחפף
 טריך פצה. ש5 ה4ם כברכת אלא אמרושלא

 פרי כורא בהזרת רמכרך חסרא ברכלטקכר
 לסרור מםי וכי ואכיל סרור %אטלחארטח
 כיע נהירא %א חרא-ש וכתב ברכח. כלאאכיל

 חר לתעוקהת חכירא ס"%ם חיא חכטיםרתקנה
 טדעס. שאע1 אע-פ להחראם 1'כול גחמוככרכה
 חנהת ברכה אעיי 1מברכ' חרש.ף שכתב1טח
 ערעים אינם ואם חסהע, כרכה *ורשם תקנתהרי
 לחם מכרך שאם לחחראם תקנת שאין  עטרם רככהכ
 הרא-ש כביתעג לסשת'ח טד לא חו חנהעכהכת
 תקנח "8 הגאע כרכת ערעים איק אם ראפ%וכתב

 חחלל את שטקרא נקטן כטלח טלחלחקרותס
 סחרא כא! שאק אוטר שחוא מח אתייושעעק
 וה'ר נטו1וג 1 חר-י כהב 1כ1 לכטלח, שטיםשם
 ברכת דאף 1אפשר כחב חרא-ש כןיעקכ
 רכיכה היכ' כ' 5החראם כרי לברו 'ט5חפע
 חכי שכח שחטו כיה מהראם טצה שהלהם
 אחר יקט כוס1ת ארכע שתקנו ניע חנהע כהכתנטי
 נכעים רבריו ושין נ.כ, חונח חף חגהע נרכת עלמחם
 חנש שכאו טי פ' ביררשלמי פדאטרען 1ראטזכעיני,
 ירי חרכיס את מחרא מחס פמ1ר שארם סהמתכל

 טחיב שאעו כ5 תניק יחא חשת, מכרכת חוץשבוש
 הא חובהם, 'ר* הרבים את טחרא אעובדבר
 אילא א*ר מחראצ יצא אם אפילו תיב חטזאם
 רשבעת ואכלת כח רכהיב חשע כרכת חטושנש
 כרברי 5שש1ת י"נבת מכרה חוא שאכלטי

הרא-ש.
 שנק סררנשלם

 מהר"לפירוש

ש 8
 גתורה החר גוי היח מוזי-ל המובהק. חלגודו זיח9-פ

 זגע5 וסגוגח שפות וגצרוש' סעשית גקבלה גפוהחעסק
 פוסז שייה חטלם י8"ת * מיהמם ויו חר1 וגגיקפ*

 וג'גוהם חשוג'ס ספיים 8'1 ד4טו ויא בשרא4 וווןביחכ'ג
 מצהפ מי'את ציש גכיל י ג4ת ש השם'"גכוית
 הספר וט/ ני 4ץ גקציה צה ו%טת חשש שופ'



א מחר'לפייש0א

 שפ-ב. גקושקא ר41פוגה ונרפס פדקיפ וועש 6שנ4ם*
 יטש בנ,ק הקי-ג פיו חהגרה עפ נדפס פסםוקטתר
 שקים פרק שף ער ושסוגה ש,בלפ סדק שמ, פוקסספץ
 יור להשעה פה וטעקו קשור, שופ מב* גט41אםהזסשה
פרקיפ.

 א81רק
 ביציאת לספר חחורח מן ה ש ע ת 1 צמ
 ואת ומטח חמשת חג של חראשון לילמצרים
 ומצח חטץ מהלבות וי בפרק ו"ל חרמב"םפירשח
 את ובור רכתיכ חחורח מן עשח טשתשהיא
 וטר שנאמר במו ממצרים יצאתם אשר חוחחיום
 עשר חכחשח בליל ומנין לקרשו חשבת יוםאת

 וח בעבור חחוא ביום לבנך וחגרת לומרתלמור
 פי על 'אמ לפניך מונחיס ומרור מצח שישבשעח
 לספר חייבין נחלים חבמים אפיט בן טשאין

 חרי שחיו ברברים המאריך שבל טצריםביציאת
 למרנו חואת חמצוח בי שמפרש הרי טשובח.וח

 יציאת שיוביר יצאתם אשר ט' וטרפרבתיב
 שכתוב למח רומח בניסן עשר חמשח כלילסצרים
 את ובור פירדפו ושם לקדשו חשבת יום אתוכור
 יש ובך נבנס כשהשבת עצטו בשבת לקרשוחיום
 חטצות חנ בבניסת חייט חוח היום את וטרלפרש
 ו"ל. חרמב"ם רעת חש כך חיום את לוטריש
 וכור בתיב שבת רגכי זח על לחשיב שישאלא
 של בלילח בוראי חוא וחקירוש לקרשו חיוםאת
 את וטר אכל . בחול חשבת מקרשין יאיןשבת
 חבח41 לפרש ויש לקרו4 בתיב לא חוחחיום

 רגבי ועור ויום. יום בל טצרים יצשתשמובירין
 במסכת ראיחא חא משום כך לפרש יששבת

 אחר ברבור ושמור וטר שלישי כפר9שטעות
 יש ולפיבך כובירח ישנו כשמירח שישנו כלנאמרו
 חיא וחשמירח שחובירה שמירח כזמן כן נםלפרש
 קרא אכל עצמו כשבת חזכירח הן עצטובשבת
 לספר אותו למררש לן מנא היום את ובורשל

 רכתיב נהפום השי עשר חכהפח בליל מצריםביציאת
 אלא אמרתי לא וח כעבור החוא כיום לבנךוהגרת
 בהגרת רוקא קרא חאי שטא וטרור מצח שישכשעח
 ראם ליח פנא ואחר אחר בל לוטר אכל אייריחבן
 תיפוק לי לטח יצאתם אשר חיום את וטר בןלא
 לבנך וחגרת אלא וט' לבנך וחנרת מרכתיכליח
 ליח רמנא לרובתח הקושיא וחרר איירי בבןחקא

 איירי קרא רילטא עשר חטשח כליל קראלאוקמי
 ררשו וכך ויום יום % מצרים יציאת לובורשיש

 אשר חזח חיום את זכור של קרא ו"5רבותינו
 את וטר כמכילתא איהא וחכי במכי5הא.יצאתם
 מצרים יציאת שמובירין לי אין יצאתם אשרחיום
 תזטר לסען לומר תלמור מנין ב5יטת בימים%א

 חרי חייך. ימי כל טצרים פארץ צאתך יוםאת
 לחוכיר חזח חיום את וטר שמפרשיםבפירוש
 חרפב"ם כרברי שלא ויום יום בל טצריםיציאת
 עסחם וחרין חחופש כפירוש רש"י כפיי ובןו"ל
 חיום את ובור של קרא רמחך ו4ר עשר.חכחשח כלי טצרים יציאת לחוביר חוח ככתוכ רמושאין
 רק ללמור נובל לא ממצרים יצאתם אשרחוח

 כלכר חיום כקירוש רי ויחיח שיצאו חיוםלהוביר
 ולא חרותט ומן חוח הטשת חנ את כושנאמר
 לא אבל ונפלאוח נסים לחוביר שיש ללמורנעל
 חמשח למרו יצאתם אשר חיום את ובור שלמקרא
 וחמשפמים וחחקים חערות את מחר בנךישאלך כי וחיח רכתיב ואתחנן רפרשת טקרא אלאחואת
 בא כפרשת במבילחא וררשו אהבם ח' שחאשר
 אומר אתח מנין אומר אליעור רבי חערוחטח
 תלמירים של או חכמים של חטרח היתחשאם

 נאפר לבך חצות ער פסח בחלבות לעסוקשצריבים
 חערות מח רמרכתיכ פירושו לי ונראח חערות.את

 שיורע קרא איירי ברחך על והמשפסיםוחחקיס
 שחיא מטח טשטע ערות לשון שחרי חמצותענין

 שפסח על מעיר שחוא פסח בגון רבר עללעחת
 בצקם חספיק שלא על טצח ישראל כתי עלחקב"ח
 אח שמררו שם על ומרור לחחמיץ אבותיטשל

 שיורע ומאחר עלבנים. בחומר קשח בעבורחחייחם
 מתעסק שחוא רק חטצוח יורע שחוא חכםבתלטיר איירי קרא בן אם רבר על לערות חיאשחטצוח
 חכם בכן מרבר חבתע לומר ואין מצרים.ביציאת

 כין ומחלק ששואל טאחר אבל בלבר חוקחוא שאולי ערות חיא שחמצוח חוח חחכם לבן ליחמש כי הואת חמשח טח למכתב ליח חוי בחכםולא
 אחת ועל ערות שחיא אחת ע5 לומר למטחפטח
 רק לומר אפשר אי גהפפם שחיא ואחת חוקשחיא
 שחיא מצוח יש בי שיורע כחבם מרברשחוא
 שאטרנו בטו רכר על לחעיר רק בא .שלאעחת
 חקא הפסח שטצות במו חוק שחיא מצוחויש
 זח ורבר שנתים בן ולא שנהו כן בקר ולאשח
 בל במו משפם שחוא ויש ברבר. טעם שאיןחוק
 רוקא לישראל ראוי חקרבן וח בי בו יא% לאערל

 חוציא אותם בי לחם שייך ואת חמשחובטשפם
 אם לטשח טצוח בין שמחלק וטאחר משפס.ווחו
 ענין כל לספר שיש ללטר ובא חוא. גמור חבםכן

 לספר ברי ווח כבד. שירע רבר אמ חפסחמטת
 שלא מח לחניר שיש טמר ואין טצרים.ביציאת
 שהם שאותם מוח טמור טבל לא וחשתאירע

 ראם מצרים כיציאת לספר הייפים ימוריםנבונים
 וחמשפסים החחקים חעחת טח כלל לכתוב לאבן
 עניו כ5 לפפר שיש א5א 5הניר שחייב יורעשאיט פת שישאל נן נכ9 איירי טראי בנך ישאלךרבי
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 ביציאת 5ספר רטצוח כהשום שירע גב ע5 אףחפסח
 חכם ת5מיר ח" אם אף 55מור יש ומזחטצרים.
 5ספר צריך והטשפמים החקים המצות ויורענמור

 מחר בנך ישא5ך כי שאמר והכתוב טצריםביציאת
 יורע שאינו במי איירי שרוקא שאיח 5שוןרטשמע

 5השיב שקורם הייט להשיב. יש "5יו הטצמכ5
 בפרק אמרינן רהכי עצמם. חכמים שיספרו ממה15

 אשתו חכס אינו "ס שוא15 כנו חכם פסחיםערבי
 ת5מירי שני "פי15 5עצמו ש"ל 5ח1 ואםשוא5תו
 מח 5זח זח ש"5ין פסה בה5כות שיורעיןחבמים
 כי עריף יותר בע שאי5ת כי חרי ע"כ.נשתנח
 נסים 5פרסם טצרים יציאת סיפור בא אשרכ5

 שאינו 5בנו 51כך עריף יותר הקב"ח שעשחתפיאות
 א5יו פרסום שה" טצוח יותר 5נמרי חטצוחיורע
 שייכיס אשר הרברים כ5 5הוריע יש 5כךיוהר

 ענין יורעים שכבר חכמים ת5מירי אבל5יצשח
 ענין ב5 ירעו שכבר כיון פרמום כך ב5 איןהפסח
 ביציאת 5ספר צריכים הם כן נם מקום וסב5חפסח
 5ספר טשח חמצמ שירע נכ ע5 שאף גריטצרים
 15 יש 5כך יוחר פרסום שזח בפח מזח51רבר
 בקרא חזשתא וט,. חזח ח5י5ח נשתנה מח5שא51
 ש5 בקרא וחיינו החכם 5בן 5השיב שישש5טרנו
 שני בי כן נם נ5מור מהר בנך ישא5ך כיהזיח
 טצרים גיציאת 5ספר חייב חכם כ5 אוחכמיס
 5טע5ח. שאמרנו כמו חכם ת5מיר הוא אםאפי15
 ש5 רקרא 55מד טלתא נ15י רק אסמכתא זח"ין
 חכם כל רק איירי בבן ר"א 5ח1 ישא5ך כיוחיח
 קיא ובוראי טצרים גיציאת לספר חייבנמי

 קרא כמו חטצות חנ ב5י5 איירי מחר כנךרישא5ך
 ראיירי זח בעטר חח" גיוס 5בנך וחגרתש5
 טצרים יציאת 5בט 5חניר שחייב הטצות חנב5י5
 אפי15 טצרים ביציאת 5ספר חייב  געצמו חואוכך
 נכ ע5 אף 5טע5ח שאמרט כמו חכס ת5מירחוא

 גח5כות 5עסוק שחייבים רק אמרו 5ארבמכי5תא
 יציאת ח" חפסח ח5כות רנם קשיא זח איןפסח
 אוכ5ין. שאע זח פסח שאמר מה שחריטצרים
 טצריס יציאת וחם פסח ה5כות חס וסרור מצחוכן
 עוד. יתבאר אשר חוא טה חכםואצ5

 בפרק
 "מ פ אי5טחח ם י ח פסערגי

 יט5 אי חפא מממ "ישי ש"שה עראמ
 אכי5ח שטה 5א נסח ראבי5ח נסח. אכי5חמצח

 נסח אכי5ח האע5 ריוטא בתרא פרקבראמרינן
 היא. אבי5ח 5ח1 נסח ראבי5ח פמור חכפוריסגיוס
 רכתיכ טאי בנזיר ראמרינן מהא גחוספותוהקשו
 ופהשעים בם י5כו וצריקים ח' ררכי ישריםכי

 חפסח את שאכ5ו ארם גני 5שני טשל גםיכשלו

 י5כו וצריקים נאמר ע5יו טצוח 5שם אכ15אחר
 ופהטעים נאמר ע5יו נסח אכי5ח 5שם אכ15 "חרבם

 רשע חמובחר מן עביר ר5א נהי ופריך בם.יכש15
 הם נסוח אכי15ת רתרי ר"ת ותירץ 5יח.קרית
 כיום פמור אותח 1ע5 5אכ51 נפשו רקץאכי5ח

 5אכ51 מתאוה שאינו נסח אכי5ח וישחכפורים.
 פמור אינו כזאת ג"ח אכילח 1ע5 טעם בח ישאב5
 רברי ע5 5רקרק כראי אני שאין גכ ע5 ואמע"כ.

 חיא תורה מקום מכ5 ר"ת בשם שחםהחוספות
 מקשח רטאי קשח זח ר5פי צריכים. אנו551מור
 51מה וכו' חמעחר כס מצמ עביר ר5א נחיבנזיר
 נסח אכי5ח שאכ15 נוונא בכהאי ראיירי מוקי5א

 15מר צריך כרהך ועל 5אכ51. נפשו שקץ5נמרי
 שצריק קאמרינן ררך חרא אנן קשח חיח כןראם
 חחם כרמקשח ררכים שני וכאן נכש5 1פושעה51ך
 שאכ5 5פרש אפשר איך נמ' חכי כן אם בן.נם
 קשח כן ראם 5אט5 מתאוח שאינו אכי5ח5שם
 ופושע ברין אכ15 שהצריק הם ררכים שני זחשחרי
 שרין ב55 15מר ואין ררכים. שני וזח ברין.5ח1

 טתאוח שאינו ער חרבח שבע שחוא פסחאכי5ת
 חמוכחר. מן טצוה מקיים חיח 5א כן שאם5אכ51
 בו שיש רק 5אב15. יחאמ 5א וח" חפסחשיאכ5
 כ15טר 5יח קרית רשע חתוספות תירצו ועורמעם.
 מצות שקיים וכיון טעכבת 5א פסחים אכי5תחרי
 פסחים אכי5ת מצות קיים ר5א נב ע5 אףפסח
 זח ע5 ונם האחרת. קיים 5א אם רשע נקרא5א
 בטצוח סוף רסוף 15 טעם אין רזח 5רקרקיש

 אכ15 כי בזח. חנראח הפי' אב5 חוא. רשעחשניח
 מגוש. נסח אכי5ח איגח וראי נסח אבי5ח5שם
 חפסח שאכ15 ארם גני 5שני טש5 פירושוובך
 5שם אכ15 "חר מטח 5שם אב15 אחר חשבעע5

 מגהש נסח אכי5ח שאוכ5 קאמר 5א נסח.אכי5ח
 אוכ5 בשר ז51ל שח" נסח אכי5ח 5שם אכ15רק

 5שם חפסח ואוכל רעבתן שחוא גסחאכי5ח
 מי חמעחר מן חטשח עשח 51א שלו.רעבתנות
 חפסח שאוכ5 קאמר 51א נסח. אבי5ח 5שםשאוכל
 חנאח אכ5 רעגתן שחוא מפי מנונח רזח5חנאתו
 וטהשח כ55. פושע זח נקרא 5א ארם בניבדרך
 קרית רשע פסח טצות טקיים היח סוף רסוףכיון
 בפרק בנזיר ז"5 רש"י גרברי מוכח וכך וכון.5יח
 נמורח נסח באכ'5ח 5אוקמח טצי 51א שאמרמי
 חצריק שחרי ררכים שני זח רחוי יקשח כןראם
 חם. ררכים שני כן "ס כך אוב15אינו
 שי5ממח 1 ה 5 א י ע ב נמרא בו
 סטך ופשימ תנן קמנח 5מנחח סטך ש תע~51ח
 ששת תשע מן קמנח ומנחח תנן קמנח5מנחח
 51מע5ח.  ששת מחשע חוא 5סנחח וסטךומהצח
 מנחח מדינא כי מפני שחוסיפו שעח חציוטעס
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 שעכו אחר קטנח ומנחח חצות אחר מירנר1לה
 ששו מתשע וחוא יום ש5 חאחרון חציוחצי

 שנט נמור כחכר ניכר שיחיח כרי א5א51מע5ח
 ומחש שש מזמן נר51ח טנחח אמרו ערכצ55י
 ת וחוא היום עריכות שיהיח כרי קטנחומנחח
 נשחנ תמיד כרתנן 5חומרא וחייט ומחצחתשע
 אמרינ, 5א 5ק51א אכ5 ומחצח כט' וקרכ ומחצחכח'
 51מע5ו ששת מתשע ארם יאכ5 5א 51פיכךכך.

 חניו כאשר שעח חצי קמנח למנחח סמוךוחיינו
 שכ5. 51א קטנח מגחח רין נתנו טןשעח
 קאו פסח ארכ יין שתיית עניןו
 רפסחא עמא כשט כ5 חמרא שתא תאכמוא
 כיצו וכפרק טפק טצח וניכ5 5כא רנינהרכרי

 חמרא ישתא רבא מא סעיר וחמרא פריךמכרכין
 סשיד מסעד פגרתא וגהאי רפסחא ע,שא מע5יכ5

 שאסור גהממע מכאן וכתוספות נריר. מנררטבא
 ואם 51מע5ח המנחח מן פסח כערכ יין5שתות
 ע"כ. משרר רטוכא חרכח יין ישתח לשתותרוצח
 שיוכ5 תע"א בסיטן שפסק כן חטור כע5 רעתואין

 חמתניחים מן ז"5 ומחרי"ק מעמ. חן רכ חןלשתות
 דיין הנמרא מן כן חוכיחו חתוספות רהא הטורע5

 מפרש חטור בע5 כי אומר שני 5שתות אסורמועט
 מנרר טוכא יין מפרש שחוא נכון פירושכנמרא
 גב ע5 אה שחיין כ15מר סעיר מסער פורתאנריר
 חוא זח ורכר 5אטל נחי 15 מכיא ח5כ סועדשחוא
 5אכול רעכ ואינו שמפרנסו הארם את סוערכיין
 חמאכ5. תאות 5ו טרר מקום מכ5 סעיר נקראוזחו
 או חאכי5ח 5תאות אוכ5 שחוא מי יש ה15קכי
 מחמת חאוכ5 כי ועטן. מחמת אוכל שחואמי

 5חשביע כרי מוכים שאינם אכי15ת אוכ5רעכון
 תאמ מחמת אוכ5 שחוא ומי 51פרנס1.נפשו
 מנרר טוכא יין אמר 51פיכך טוכים. רכריםפהאוח
 מכיא חרכח כ15מר ה5כ. סוער חוא פורתאנריר
 מא משכיע. חוא ומעט חטאכל תאות 5יריהארם
 נם וטער טוכא נורר שהוא כנטרא קאמררלא
 שכח יוצא היח טובא סוער היח דאם טוכאכן

 רעבון מחמת אוכ5 כך כ5 חארם חראיכחפסח
 טער חיח אי15 51פיכך גרר מחמת אוכ5 שחואכמו
 רניט5 כרי יין שתח 5מח האכי5ח מנרר שחואכמו
 5אכי5ח. אותו טרר שחוא כמו סועד חיין הריטפי

 חוא אותו סוער שחוא מח כי 15מר שייך51פיכך
 חיח 5פיכך חרכת הוא אותו ערר שחוא וטחפורחא
 מעט אותו סוער רחוא נכ % אה יין שותחרכא
 חמאכ5 תשת את ערר שחש אחר 15 חש היח5א

 ראוי פירהש וחוא הטור פירוש חוא כךחרכוג
 אותו. טעד רנמרא חסמיא כי הטור ע5לסטוך
 כין רתניא 5ח אמינא מנא רכא אמר שםרקאמר
 סעיר מסעד אמרת ואי ישתח לשני דאשוןיין

 אכתי סוער טעט ריין כיון חתוספות 51פי'וטן.
 שיחיו נראין ראין 5שני ראשון כין ישתח 5טהקשח
 ועור טוכא. נקרא יין רכיעית ש5שח אושנים
 י,שמח ויין וחכתיכ כ55 סעד טסעיר וחסרארקאמר
 שכא 0שמע וטן סעיר וחמרא מרקאמר אטש5ככ

 ואיך סעיר 5א פורתא ראפי15 חכתוכ מן5הוכיח
 ראיירי 5ומר אפשר שחרי זח רכר חמקרא מןשכיח
 5פי אכל חתוספוה. 5פין סעיר ר5א טוכאכחמרא
 סוער חוא שכע51ם יין רכ5 שפיר. אתי אמרטאשר
 ויין והכתיכ סצת סוער מי וחמרא ומקשחקצה.
 חוא חפירוש וזח סעיר. 5א אכ5 אנהש 5ככישמת
 ומרכרי קושיא. כ5י חנמרא סוניית 5פינכון

 יר19ת או פיחת טעט אוכ5 חוא אכ5חרמכ"ם
 חרמכ"ם שפי' ונראח ע"כ. מהם כריסו ימ5א51א
 תרנימא כמיני הוא מטכל אכל יוסי ר, מראמרכך
 דרך נמממע תרנימא מיני אוכ5 אכ5 קאמר51א
 קורם שמטכי5ין ארם כני כררך חקאטיטל
 פירש וכן האכי5ח. מגהשיך שיחיח כריחסשרח
 וירקות תר;ימא מיני כנון הא15 רכריםרשכ"ם
 ארם בני כררך ומשמע 5אכ51. ה5כ אתמגהשיכין
 יט5א 5א אכ5 חאכי5ח ערר שיחיח כריחעושים
 5אטל שאסור כאן ראמרינן מא טהם.כריסו
 אכל עשירח מצח 5אכול שאסי חייט תשעפשעח
 כיחשלמי וכדאמרינן מחשת אסור נמורחמצח
 אחסתו טע5 כא15 עשר כארכעח מצחחאוכ5
 חשת שמן מפני שא והמעם ע"כ. חמיוכבית
 מצח מ"ת שעת חניעח 5א ועריין כחמץנאסר
 אחד 5איש שנתארסח 5אחסח ורמיא הערכער

 שעת ער 15 מוהרת 5חיות חזמן חניע 5אועריין
 סוטת כערכ כסוכח חיושכ אמר 5א לכךנשואין.
 שם אין שחרי שאני רחתם אחסתו. ככוע5רחוח
 כערכ אכ5 שם. מ5ישב חכית נאסר ר5אאחסח
 חכועל שם ואומר חמיו. ככית ארוסתומבוע5 חוי וזח 5מיח חזמן חניע 51א חחמץ רנאסרפסח

 מרחת מטת אותו מכין חמיו ככיתאחסתו
 מרחת. מכות אותו מכין פסח כערכ מצחוהאוכ5
 מצת פי' אותה 5אט5 אסור נמורח מצחורחא
 י1צא שאין עשירח מצח אכ5 5ערכ כחשיוצא
 אסור 51טע5ח שעות ומתשע 5אט5 איסור אין:ח
 נמורת מצח 15 שאין שמי 15מרים אנו ח15ורכים פי 1ע5 וחמור. חדא"ש פירוש וכך עשירח.מצח
 5אכ51 בכ55 מחח אין עשירח פצח אם כי:55
 כשאין עשירה מצח 5אט5 מצמ חיח שאםשותח
 5אכול עשירה מצח אפי15 אסור חיח אחרתמצח
 אחרה. מצח כשאין כח יוצא 5חיות ראוימחרי
 מטת תאכ15 כערכ רכתיכ כיון זח ע5 5רקר9יש
 באות חסנחות כ5 שחרי חיא פצח עשירתמצח
 רק 15 שאין חיכא כן ואם כשמן נלושות וחיווצח
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 מפי שכ5 5א רקתני מא 5אט5. אסור עשירחסצח
 מיני משאר בריסו יטלא ש5א חייגו 51סע5חששת

 ערכי כפרק מוקאטר ראיח שחכיא ותיטאתרגימא.
 רוקא ובהשטע 51פעלח חמנחח ס! יאכ5 לאפסחים
 שרי. 15ח קורם אכל ראטר חש 5מנחחסטך
 חא כחטץ אי איירי כטח חשתא הרא"שיטרקרק
 פסח כערכ לאכ% אטר כמצח ואי רי משעחאטר
 כמצח אלא חיום. כ5 שרי חא תרנימא כמיניואי

 5א וקורם לסנחח סשך מן ראסור אייריעשירה
 לרכרי ראיח אין וכוראי חרא'ש. רכרי ע"כשרי

 אכל טעט רק חרנימא כמיני שריא רלאחרמכ"ם
 מיני רכל חרא"ש 5רכרי ואף מהם. כריסו יטלא5א

 אפשר טיכ51 ררך אוכל אינו אפי15 שריהרנימא
 כר, וק'5 קיימת ופחסח חמכושלת ~מצחלאוקמה
 ע5 אף מצח טעם וכעינן כמבושל יוצא שאיןיוסי
 עליו ומכרכין שא לחם כמאי המת.א רלעניןקב

 לחם. חאר כאן ויש קיימת שהפחסח חיכאחטציא
 מצח טעם ט שאין כיון מצח נקרא 5א טצחלענין
 פסח כערכ שרי טונא כחאי ושמא מבושל.שחוא
 חיא. טצח עשירח מצח אכל כ55 חיא סצחרלש
 חוצרך 5מח כן אם לגמרי שרי תרגימא מינישם

 למימר ליח חף תרגיטא כמיני רמטכלכנפרא
 סעיר ר5א משום 5אכ51 שרי פת רלאו מירירכל
 רק שרינן 51א 5אט5 אסור מירי כ5 טראיאכל
 כטן מועט רכר רחייט חמא% תאות רמכיאטאי
 רכ 1ח אחר רקאמר ושד תדניטיב כמיניטטל
 מירי כי דלא סינח השטע כירקא מטכליצחק

 שחש כא וכיוצא חטטל כטן אלא שריראכילח
 נראח טלחא חא כוראי אמנם חמא%. האותגורר
 נוונא דננחאי נטצח מים שום אין אםפשום
 רק כח יוצא איט כלכר עשירה מצח משום5ש

 שאינח כמיח וכמאי חיסיץ לירי כא ר5אמשום
 חרחק כשעת אף כ55 כח ישא איט חימוץ ,יריכאח
 וכחאי 5% מצח שי רלא וחחן אורו כמורתוי
 כחאי כוראי מתיר שחיח ור"ת שרי. טראיטוגא
 עשירח טצח טשום טעמא שי 5א וחא התירנחנא
 כיחר פיחת ומי מים כח שיש כמיח שיירשוח
 אם אכל עשירח מצח רהוי רק חימוץ לירי כארוח

 לגטרי. ושריחישץ 5ירי כא 5א 1ח רכר כלכר. פיחת כמינ15שח
 51טעלח חמנחח מן יאכל 5א ן נ ת ר א ה1
 יבא ש5א רמצח חיוכא משום חטעם פסחיםכערכי
 רקאמר אחא כנטוא ופריך גסח אכי5ח טצחלאכ%
 חמנחח ס! יאכל שלא פסח כערכ מורח יוסי ר'ראף

 אכוח א"ר ירמיח ר' ראמר טחא וטקשח%טעלח
 יחורה כר' %כח חנינא כן יוסי א"ר יוחנןא"ר
 חלכח שכתות כערכי יוסי כר' ח5כח פסחכערכ
 וקאמר כחפסקח רפליגי טכלל פסח כערכ יחורהכר'

 ואגשר יוסי בר' ח5כח שקכעו ער גהשם וא 5אשם
 יוסי כרי 5א ח5כח אין שמואל אמר יחורחרכ
 א5פס רכ ומקדש. מפח פויס אלא יחורה בר'51א
 ורהח ופקדש מפח רפורס שמ1ח5 רכרי רק חכיא5א
 יחורה בר' %כח שפסקו חנינא ור' יוחנן רירכרי
 שכתוח. כערכי יוסי כרי וחלכח פסחיםכערכי
 כשמואל רהלכח חרכר פעם וחרמכ8ם חר"ןומפרש
 מביאין שאין ושוין רתניא כותיח רתניאבהשום
 וחייט ופקדש מאח פורס חכיא ואם חשלחןאת

 רק מפח כפורס סני 5א ישרה 5ר' רהאכשמ1ח5
 צריך 5א יוסי 51ר' לנמרי. חשלחן עקירתצריך
 5א כן אם מפסיקין ראין רסוכר כיון ספחפריסת
 אתיא כשמשל כן ואם ספח. פריסת כ55צריך
 חרר 5א כוי חכיא אם רקתני רכרייתאאיפא
 רר' אליכא וכוי ושוין רקתני רכרייהאארישא
 תנא חכיא ואם רקתני סיפא אלא יוסי ור'יחורה
 סנא 5י קשיא אכל חר18. פירש כך 5ח.קאמר
 כפריסח רסני מורה יהורה ר' אף רשמא כך 15מר5ן

 כעקירת יפסיק 5א ואם ככר אוכל כששאחייט לנמרי חפסקח יחמח רר' אליכא רמצריך רהאמפח
 לכך שכת לכטר כאח שהסעורה מהאח איןשלחן
 ראין קסכר יאי רר' נב % אף מפח.כפריסת סגי קמם א% שלא כאן אכל שלחן. עקירתצריך

 חכטים חצריט 5א נבר שא% כהשום חייטספסיקין
 רהא כך. סכר 5א א% כש5א אכל כמירילהפסיק
 רסכר גכ ע5 אף דחא כך יוסי רר' אליכא צ"5ע'כ
 מכיאין שאין ושוין קאמר מפסיקין אין יוסיר'
 משום טעמא חייט וע"כ שיקדש ער הש5חןאת

 מפסיקין אין אמח %א תחלח לקדש 15 ישדלכהחלח
 לפדש ויש תחלה. א1% דלא כיון מפח פריסתשצריך יוסי ר' מודח נמי וחכי אכ15. כבר כן אםאלא
 יקדש ר5א יוסי רר' רטעמא ליח סכירא אלפסררכ

 יקדש רק שלחן כעקירת יפסיק 51א סשרהכאסצע
 שחסעורה נראח ראין בהשום סשרה כאמצעכך
 שלחן כעקירת חפסיק שלא כיון שכת לכבורכאח
 ומפסיק שתחשך ער שאוכל יוסי ר' סברלכך

 ניכר חיח 5א חסשרה כתוך יקדש ואםופקדש
 שפיר חוי והשתא שכת לכטר כאחשחסשדח
 שפיר חוי ומקרש מפח רפורם ח1יט רהאסייעתא
 וטקרש מפח פורס חשלחן הכש אם שהריחיכר
 לככור כאח שחסעורח חיכר חוי ר5א אמרינן51א
 שי מפח פריסת נמי חסעורה כתוך כן ואםשכת
 שפסק א5פס רכ טעם גראח ועמ שפיר.הכי

 5א פ5יני דחכמים שמואל רירע 5ח1 ראיכשמואל
 ירע אכל ישרח כר' %1א יוסי כרי פוסקחיח

 יש 51פיכך יחורה ר' ועי ר'י ע5 שלקיםרחכמים כירוש5מי איחא וחכי ומקרש. מפחכפריסת יסני השמרי ח51קים רחכמים כקב5חשמואל
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 רי רברי א5פס רב דחח ו5פיכך בשטוא5.5פסוק
 סגי פסח 5ענין ואמ חנינא. בר יוסי ודייוחנן

 צריך דבפסח ב55 5וטר דאין ומקרש טפחבמריסת
 רכיון 5ח5ק סברח ראין 5נטר' ש5חןעקירת
 פסח 5גבי בן אם סעודח ס5וק הו' טפחרפריסת
 טצח ויאב5 שיפסיק רק במסח בעינן 5א דהאנטי

 ובעדב שבתות ערב' בשאר כשטוא5 פסקודשב"ם
 ת'טח ורבר'ו הש5חן. בעק'דת הפסקח צר'ךפסח
 אב'5ת משום רק הו' 5א רפסח חוטרא רחאסאר
 בשאר כטו טפח בפר'סת סני ט5תא ההאמצח
 ורברי בן. גם בע"פ סנ' 5א ד5טח שבתותערב'
 רתנן טחא הרא"ש ורקרק ע'קר: חם א5פסרב
 ראשטוע'נן שתחשך עד ו5טע5ח הטנחח טן 'אב55א
 גב ע5 אמ שתחשך ער 5אבו5 אסור פסחרגבי

 חקודש ע5 טחו5 5הוסימ טותר שבתות ערבירבשאר
 משום אסור פסח בערב ה5י5ח קורם 5אבו5ויש

 טצח אמ ב5י5ח נאב5 ופסח 5פסח טצחדאיתקש
 שבת סעורת רחא ע'ון וצריך ע"כ. ב5י5חנאב5
 אחת סעורח 5אבול רצריך ב5'5ח 5חיותצריך
 הא ח5י5ח. קודם ביום יאב5 איך בן ואםב5'5ח
 טצי ב5י5ח 5קרש רצריך נב ע5 אמ 5קרושרטי
 חקרוש רחתם חקורש ע5 טחו5 בשטוסימ ביום5קרש
 5קרש 'בו5 ו5בך ח5י5ח ע5 טוסימ שהואטוב'ח
 שטקרים גב ע5 ואמ חשבת ע5 קאי שהקדושביום
 חקודש ע5 טחו5 5חוסימ יכו5 וח 5עניןהקדוש
 סומ סומ ב5י5ח 5אבו5 שחייב הסעודה לאבהאב5

 סעורת 5עשות סטבו ש5א ויראח ביום.האבי5ח
 וביון ח5י5ח ער שנכהמבת ישבי5 רק ביוםשבת

 בן נם בשבת חיא חסעורח ה5י5ח ערשנמשכת
 ביון בשבת סעודה חתח5ת חיתח ר5א 4ג ע5ואמ

 חיא שחסעורח שפיר טוכח חקרוש אחרשאכ5
 אחת שתחא רצריבח סעודה טצות רק שבת5כבור
 תפי חלי5ח. ער שחסעודה ט5תא בהא סגיב5י5ח
 קורם באבי5ח שטפסיקים ער הממהרים אותםוח

 עהמיןי יפח 5א חיוםקרוש
 שבישראל עני פי15 או

~ 
 שמ

 בני בררך וש5חן בטטח שטסיב פירוש שיסב.ער
 כטו ישיבח מ5שון חסבח ופי' 5חירוה. וכרחורין
 סבוב מ5שון שחוא ואסהחרו לאבו5 וישבושהרגם
 ב5 ו"5 שאטרו וטפני גאון. חאי דב פירשובן

 חיטנח טובח עטידה סטיבח בח שאיןישיבח
 ט5שון חסכח 5עו5ם אב5 5סטוך צריךו5פיבך
 לאבו5 ברי שיושב נראח חיח ש5א ועורישיבח.
 ירי ע5 5אבי 5חסב שררך כמו טסיב בן אםא5א

 שישב. ער אטר ולא שיסכ ער נהט ו5כךסטיכח
 ואם הסבח צריבים בוסות ורי מווח בנטראוטפרש

 5חזור וצריך יצא 5א בחסכח טצח בוית אבל5א
 סרור אבל חסבח. בן גם צהך אפיקוטן ובןולאב51

 בגמרא וקאטר 5חירוה. ובר שאינו הסבח צריךאין
 'קד'ם שמא א5א עור הא הסבח שטיח 5אפדקרן
 שטתוך קאי אפרקרן פירש רש"י 5וושט.קנח

 קנח פי הסותם בובע שיפוע 5אחוריו שוחחשצוארו
 וחטאבל 5טע5ח נפשט והקנח 5טע5ח וטתקפ5נפתח
 קאי יטין אהסבת פירש ו"5 ורשב"ם 5תובו.נכנס

 פי שע5 חכובע ונפתח יטין דרך ע5 חוארחוושט
 פירש כך יטין כ5פי טטח בשחוא מא5יוהקנח

 יטין יר אטר זח פירוש 5פי וחשתאחרשב"ם.
 צר ע5 ישב שאם שמא5 צר על אדם בשארטסיב
 חסבת רש"י ו5פירוש מא5יו. הכובע נפהחיטין
 הסבת 5כך בים'ן 5אבו5 רצריך משום הטעםיטין
 בי והטור ו"5 חרא"ש וכתב חסכח. חוח 5איטין
 על טסב יטין יר אטר חוא אם ו"5 רש"י5רברי
 קאי הוח ראי רש"י פירוש הרשב"ם ורחחהשמא5.

 על ו5א פרקדן ע5 5טסטבינן 5יח חוי פרקדןע5
 פירושו יחיח כך הרשב"ם ו5פירוש יטין.הסבת
 5אבו5 רצריך כהמום חסבח שטיח 5א יטיןהסבת
 5וושט קנח יקרים רשמא כימום 5פרש ואיןביטינו
 טעם 5פי גן ואם ובוי עור ו5א אחריו אטררוח

 אטר חוי ואם חסכח. שטח 5א יטין הסבתחראשון
 אדם. 5ב5 יטין רחוא שמא5 ע5 טסיב יטינויר

 יטינו 'ר אטר וח 5מי' ובו' עור ו5א אטר בךואחר
 רחבי 5ישב ואפשר ארם. בל ש5 שמאל ע5טסיב
 ררך שאין חסכח שטיח 5א יטין חסבתפירושו
 5וושט קנח יקרים שטא יטין ע5 5חסב אדםבני
 סבנח שהוא א5א עוד ו5א עביר מצוח 5או בןואם
 ר5פירוש 5י קשיא אטנם 5וושט. קנח יקרים שמא15

 ואיך ארם בשאר טסיב יטינו יד אטררשב"ם
 וח. חוא חירות ררך ובי בשמא5ו לאבו5 לואפשר
 יטין הסבת טפרש חייתי וחרשב"ם פירש"י 5אוואי
 שאין חירות דרך זח שאין משום הסבח שטח5א
 פירושו וכך ובוי. עור ו5א בשמא5ו לאבול יבו5ארם
 צר בבח חאבי5ח בי שפיר 5ב5וע 'בול שאיןפהוך
 5ב5וע יכו5 5א יטינו על טסיב ובשחוא חיאיטין
 יקרים שמא 5חוש יש חב5יעח רוחק וטתוךמשוי
 בוראי וחשתא וברור. פשוט נראח בך 5וושטקנח

 שחוא שמא5ו ע5 5חסיב יטיט יר אטר צריך5עו5ם
 ארם. ב5יטין

 שמק ח ב ס ח ח צריב א 5 ח שא

 5אח שמא תא ממ ריתא גאמבשמ"
 בע5ח אצל אימח בגטרא ש5נו ובספרים,טונא.

 צריכח אחרת ראשח ומשמע חסבח צריכחלא
 בעלח א% שנא רמאי נבונח זאת גרסא ואיןחסבח.
 יראת בטו בך ב5 חוי יא ב%ח יראת כהמוםאם
 חסיח צריך אב איל בן שם ואטריגן בן ע5אב
 חך תיראה ואביו אטו איש רכחיב גב עלואף
 עוטר אינו יראח איוח בקירושין מפרשיראח
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 רכריו מכריע מינו כמקומו יושכ ואינובמקומו
 כמק5 נראח אותם עושח חיח שאם הרכריםכ5

 רבו בפני אכ5 שרי. כבור ררך 5הסיכ אכ5בכבור
 ואינו שמים כמורא רכך רמורא 5חסיכ צריךאין
 ומזח 5חסיכ. צריך אין 51פיכך 5פניו כשררחנוחג
 רהא הסבח צריך אין ורכו אכיו חוא שאםנראח
 איכא. שמים כמורא רכך מורא נמי חשתאוראי
 צריך רכו חוא אכיו ראם פסקו והטור חרא"שאכ5
 חסכח צריך אביו אצ5 כן מרקאמר וראייתםהסכח
 בקרושין ראמרינן חורח כנו את מ5מר אכוסתם
 תורח ש5מרו מפני מאמו יוחר פאכיו יראדהבן
 ויש ע"כ. תורח כנו את מ5מר אכ סתם בןאם

 מ5מר כתורה הכתוכ אב שסתם כבך רהח5רקדק
 שרכרו כאכ אכ5 תורח בנו אח מ5מר אכשסתם
 תורח כנו את מ5מר אכ שסחם נראח איןחבמים

 ח15 בפרק ראמרינן הארץ עם אכיור5פעמים
 כן מם אכיו 5אכירת קורמת רכו אכירתמציאות
 רכו וחוא אכיו שאבירת רבו שאינו אכמצינו
 5א רת5מורא רסוגיא ועור רכו. 5אכירתקרמח
 שכן 5וטר שכא חגמרא משטעות שהרי חכימשמע
 מורא טשום אמרינן 51א הסכח צריך אכיוא%
 חרא"ש פירוש 51פי ההסכח. מן פטור יחיחהאכ

 חייכ שחוא 15 גורם אכיו שחוא כשכי5אררכח
 שחוא כהאום פטור חיח אכיו חיח 5א שאםכחסכח
 טשטעות ואין חסבח צריך אכיו שחוא וטשוםרבו

 5יח חוי הרא"ש כפירוש ראם ועור כך.חטניא
 שפיר וחיח רכ א% ת5מיר אחר אכ א% כןלסמוך
 חסכח צריך רכו רחוא גכ ע5 אח אכיו אצ5 כן4*, חמ מם חסכח צריך אין רכו א% ת5מירפיררטו
 כ55 זח ע5 קאי 5א רכו אצ5 ת5טיר קורםומרקבעו
 רסתם חרא"ש שרעת ונראח ת5מירו. חואשחכן
 5ו נתן רכו שאם וסבר רשות 5ו נתן כא5ואכ

 וחא כסמוך: זח ויתכאר חסכח צריךרשות
 אפי15 חסכח צריך אין רכו אצ5 ת5מיררקאמרינן

 ארם חכ5 עם רמייתי מהא וראיח מוכהק שאינורכו
 5אוקמא חוצרך רכו עם ת5מיר 1אפי15טסיכ
 שאיט כת5מיר 5יח פקי ומר5א רננריכשוייא
 אין פכהק שאינו כת5מיר ראח מינח שטעמוכחק
 זח רכר 5מהשח 5יח מנא 5י וקשיא חסבח.צריך
 מוכחק לשאינו מוכחק רכו כין ח15ק יחיח לאדלמה
 רכפני קימח 5ענין אחריתי כחכתי אשכהןדהא
 מוכחק שאינו כרכו מי15 עיניו טלא מוכהקרכו
 קאמרינן דהא ושר אפת. ר' וט לעמור צריךאין

 כמורא רכך שמורא מפני לחסיכ צריך שאיןטעמא
 שאינ1 רכרכו מוכהק כרכו רט שייך לא וזחשמים
 שכרם. כמורא רכך רמורא טעמא שייך 5אמוכחק
 מפניו 5עמור צריך חיח טעמא חאי שייך חיתשאם
 שמים כמורא רכך מורא דהא עיניו כפלא כן'גם

 בת5סיר רק 5מסכ רמצי אשכח טצי רלא משוםואי
 רסחם משום 5ומר נו% כוראי רנגרא ש51יארחוא
 איט רכו מוכהק שאינו אב5 מוכחק רכו חוארכו

 עיון צריך שחרכר נראח ו5פיכך 5יח. קרימוכהק
 נתן ואם הסבה. צריך ואז רשות רבו 15 יתן51כך
 כזח מתחייכ שאין נראח רשות מוכחק רכו15

 מחמת 5חסיכ רצח לא שחוא יאמר שחריכהסבח
 ת5מיר חרמב"ם שפסק ומח מחויכ. ואינויראח
 רוצח אינו מסכ רשות 15 נתן ואם מסכ אינו רכועם

 א5א רשות רכו 15 נתן אם 5הסיכ שצריך5ומר
 רשות רכו 15 נתן 5א אם 5אפוקי 5הסבשרשות
 כגמרא רקאמר 5הוכיח יש וכן 5הסכ. יט5איט

 אם אמרו כמח הסכח צריך אין רכו עםת5מיר
 מסכ אינו 5מימר 5יח הוי רשות 15 נתןכש5א
 א5א 5חסכ צריך אין אמר 51מח 5הסכ 15שאין
 צריך: אינו הכי 1אפי15 רשות 15 כשנתןאיירי

 ת5מיר אצ5 סוער חוא שאם כהכ חדשןובתרומת
 מח וקשיא חסכח. צריך אין כרורו מו%נחכם

 טורא משום הטעם וטפרש רכו א% ת5מירשאמח
 אם כי מעמא חך שייך 51א שמים כמורארכך
 שהוא רכ אצ5 סוער אינו כוראי אך מובחקכרכו
 נקרא זה פיו ע5 נוחג חעיר שב5 כיון כעירמנחיג
 שחוא כיון כפניו 5מר 5א שחוא גכ ע5 אףרבו
 כעיר. כן גם וחוא העיר כנירכ

ש מ  רבי ראמר חסגת צריךש
 יצא. כהסכח כזית שאב5 חשמש 15י כןיחהטע
 שטע יצא מרקאמר ז"5 חרא"ש 5מר זחשרכר
 כוסות מרכע מצח כטן חסכח רכעי מירי כ5מינח
 51שחות. 5אכ51 5חזור וצריך יצא 5א חסב 5אאם

 רכיון רכיעי וכוס ש5ישי ככוס מסחפקיןוהתוספות
 יחיח ש5א 5רכיעי ש5ישי כוס כין 5שתותשאסור
 5שתות צריך אם כוסות ארכע ע5 כמוסיחנושח
 מ5תא הא פשיטא 5חרא"ש אכ5 כחסבח. אחרכוס
 שצריך רכיון הטסות ע5 כמשיף זח חויר5א

 טס אין הסכח כ5א שתח אם כחסכח5שתות
 נוס 5שתות וצהך כשות רי ממנין ששתחזח

 כרכח וכוס כוס כ5 ע5 שמכרכין מותםאחה
 5א אס הסבח %א ראשון כוס שותח אםראשונח
 נם5ך כמו חוח 5שני ראשון כין 5שתות רעתוחיח
 רעתו חיח ואם כחסבח בששותח עתח 5כרךוצריך
 רעחיח עקר ר5א כיון 5שני ראשון כין5שהות
 ששחח גב ע5 אח ראשון כוס כששתתמלשתות

 צריך אין כחסכח שני טס כששותח חסכתכ5א
 טס לשתות כשחוזר וסכרך מ5שתות רעתיחעקר ש5ישי כוס כששתח כוראי 5שתות אסור%ש5ם רכיעי ~וס ש5ישי כוס כין אכל כרד: שכברלכרך
 ושי 5שתות רעהיח חוח 5א דהא כחסכחו5ישי
 חשטש 15י כן יחהפע ר' רקאמר ומחא חרעה.חסח
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 טרקאטר ללטור לי יש יצא כמסכמ פ?מ כויתקאכל
 פסמ בליל סצמ שאוכל סמ  טבל  1111בריטבר
 ככוית ריויא נג על ראף מסבת צריךלכתמלמ
 ויותר אדינ סצומ מיא מכל מרבת אכל אםאמר
 לו יש ולפיכך כסצומ אכילתו כל שימימעריף
 ררך שחוא במסבת סצמ של מאכילח כללאכול
 כוית שאכל משכהש נקט למח כן לח ראםמירות
 לכני שמשכחש שסש רוקא אלא יצא במסבחמצמ
 ארם בל שאר אכל למסב לו אפשר ואיסעורח
 שאסרו כוית אכילת כי פצמ שאכל וטן כליסב

 אכל בו שיוצא ימ לענין מייט סקוס בכלמכטיס
 סצוח של סצמ אכילת נמשכ מכל יותר אכלאם

 פיוש 1כ1 ממצוונ פן עצסו יכסל לפחולפיכך
 כארצות מוח רכוטן פסק מעורי ואכי ושל.מוטכ"ם

 פסח בליל אף משנה כל למסב ררך שאיןחל1
 תסיח ורברי כררכו. יושב או מסכ אלא צריךאיט
 סואת ואין משנמ כל ססב שאין ככך רמחמן

 כאלו עצסו למראות מחויב חומ בלילמ בעצסומירות
 משנת שבל גכ על אף למסב צרך ולפיכך מוריןכן
 תייכ מוח בלילמ מירות טואמ שיט ססכאיט

 כוסוח. סארבע לו יפתתוולא
 יתכאר וחטעם חירות ררך כוסות ארכע שתקטפי'
 מתוספות ופירשו יותר. ולא פמות 5א ארכעלסח

 בי כוסות ארכע יריך ואין סשמע מלשוןרסתוך
 שנא רפאי כולם את נעציא ומוא מכית לבעלאס

 ראסרינן ועור משנוג % של סקרוש כוסותארכע
 וחוא יצא כיתו ולבני לכניו סטט השקחבגסרא
 בשסיעח. יצא1 רחם נמטסע רכסא רובארשתח
 לתיטך חגיעו שלא ראיירי ירחותויש

 ממר אמר ל% טס שצריך בנסדא סשמעוסימא
 ואמר נשים אחר בוסות כדי חייבים מכלרקאמר
 בוסות ארכע 5טמוע רחייבים לרחות וישאנשים.
 שימית שייך רלא ות רבר מבנתי ולא ע"כ.קאנור
 טטצמ שנא רפאי כוסות בר' אחרים אתסוציא
 מאמר את לחוציא יבול חאמר שאין רכפוומרור
 כוסות כדי למוציא יכ51 אינו כך ובמרורבמצמ
 ראית~ח שמביא ופח מש. עליה ררסיארסצומ
 מכוס לאו פלהא עיקר התם משנמ כל שלקרוש
 שאק אלא הקרהש מוא ט5תא עיקר א5אמש

 מבית בעל ששהח וכיון מכוס על אלאסקרשין
 ויא מכוס מוא סיתא עיקר מכא אבי רפי.אשיר
 מכוסות פן ואחר אמר שכל שתקנו רקהקרהש
 בזח שייך ולא עיקר מוא מכוס א% סצוח ע5יויעשמ
 אהרט שציאאמוא

 נשים ל1י בן ית1שע רבי1אסר
 מנס. בשתו תיו חם שאף כוטת בארבעמייכות
 כסו כן נם ימם סצרים יציאת שחיחופירהש
 למיעו נטי סוכה בישיכת תאפר מםלאנאיס.

 % ראף קשיא ומ מיו סוכמ. של בנם שמיוטשופ
 מנשיפ פטרת רממנא טכה כנס מנשיס שמיוגב

 תשענור פן שירצמ סי את לפסור יטלומטלך
 לפטור יטל נהטועכרים מכל הסכרת %פי נג עלאף
 אנהט רקכלט ררבע סצות אבל שירצמ סיאת

 ביו הל91 אין חשולת נס בשביל טסותארכע
 מגפ כאוחו תיו שחב5 כיון אנשיס וביןנשיס
 כשי?או בסוטת שישכו כשביל לישראל טכהסצות תש"י 4ח1 ש5א מנשים. על אה מסצומו5פיכך
 שנהן סצות שאר כסו דעחוח עיקר אכלטטצרים
 שמושיכ כטח מסצוח טעם שתלח רק לישואלמש"י
 מסצות נתי4ת בין יש ומילוק בסוכוח. ישואלאת

 סעם למם יש רכריס שמרכח חמצומ וטעםלישראל
 רבר מוא מטעם לכך אותם לטור חשאי רצתו5א
 סצות ובל עצסו. כפני דבר וחס?וח עצסוכפני
 ארכע נגי אכל פטורות נשים נרטא שמופןעשח
 תימ ותנס תנס בשביל מכסים תקט שיטךכוסות
 סצומ רסי ך5א ועור לאנשים. כסו לנשיפשוח
 תסור בלא תלוים מם דרבע סצות רכלדרבק
 לא סצות סקיים טסות ארבע סצות סקייםוכאשר
 אשת כייד בפרק ולפיכך חמצוה עיקר שומותסור
 איסור סופרים מרבדי שמם משניות קראאמיו
 %1 חבטיס רבדי לאוסוע שסצוח נמטוםסצומ
 %א תטר ר5א בלאו חם סרברימם שמסמסצות
 נרפא שמ~פן עשה סצות תסור י5א בלאושייך
 שכל שסצאט ביון ספרשים ויש תעשח. לארומו
 נהשוס בחן תייבין מנשים אף תעשמ לאסצות
 ומציט גרפא וסן תיו אפילו פלקות כמן רישרממירי
 כסו העשת לא סצות פן חכמרים ררבנןשטצות
 טבשל יותר כרכרימם מוחד כני כעירוביןהאסריט
 מעוכר אבל תעשח ולא עשת חן תורח שרבריתורמ
 כו שיש תעשת %א 1בי11 סיתת חייכ רברימסעל

 כין נהטא שמוסן כין במן מייכת תאשהסלקות
 חיוכ בו שיש רכרימם של סצות גרמא תופןשאין
 שחופן עשח סצות בין מילוק שאין שבן כלסיהח
 חראשון ופירוש נרטא. חופן אין וביןעסא
פשונג
 ארבע שטשל אטר א ר 1 י ב ר ר סא
 יפה כוס סויגה בחן שית~ת צריכיו מ%וטסות
 מלא רביעית מוא וח  וששר ברכה. של כוסשמש
 אגודל ומצי אטרליס בשני שמו רחכו 1כ1אטרליס שני ארט מבלי וסרת וכוס בוס כבל ימימוכך

 צריך ראסריגן חא בתוספות ופירשו אטרנומופש
 סמא וואייתם למסא פלא חייט רובושישתת
 סינמ טנתך יצא לונסא פלא וטעם הטקדשהאסריט
 מספושיס בל שאר מין לוגטא. פלא כטעיכאןרסני
 איא לוגפא מ5א וכטעיפת מבוס טעיסתרק בעיגן לא רחתפ לקירהח רטי 5א וראי בומ.טוריס



אנ פחר"לפיושי,

 ולא בוסות ארבע שישמח צריך כא1 אב5סעיטה
 לא לפיבך רבסא רובא שוהח אם אלא בוסחף
 סלא ששתח ומוא בוסות ארבע גבי הבאאפר
 רפובח רבסא רובא ששתח וחוא אטר אלא15נטא
 ס5א בטעימת שיוצא מרי1 אי1 כוטת ארבעשגבי
 קירוש וגבי מכוס רוב שישתח צריך א5איוגפא
 ומכ5 לונטו. סלא בטעימה סני הטוו1וברכת
 רלא רביעית ב5 שישהח צריך לכתחלח נראמסהום
 ברובא שיוצא 5עני1 אלא בטלא רובאאטריט
 אלא ארובא סטביט ר5א בולא יריך לבחמלחאב5

 ביו1 לחסתפק יש נר51 כוס מימ ואסחהוסטת. פירעי ובך רוכתי בבסה פובח 1ב1בריעבר.
 ש"טתח ער רק יצא לא רבסא רובא לשתותרצריך
 טס רשיעור ביו1 ניטא או שמט בפו מטסרוב
 רביעית. ברוב או ברביעית לימ סני רביעיתמוא
 נקרא פרביעית יותר הרבח בו שיש נב %ואמ

 מבוס שאס 5.1 מרפב"1 ורעת ברביעית. טסשתיית
 רובו שישתמ צריך רביעיות ש5שמ או שניססהויק
 בוסות ארבע לשהות שצריך ומטעם שמוא. טהלפי

 ראי1 פפדשיס יש אפנס רטס. רובו בעינ511פיכך
 רביעית רוב שהה אם אלא הבוס רוב שישהחיריך
 אם בי פתמלח בו טת1 מיח לא שאם רכיו1יצא

 יוצא מאר נרול מיח שמטס נב ע5 אףרביעית
 ב1 אם סלא הבוס שיחיח שצריך פציט ר5אבו

 בלל נאפר לא ומ בשביל סלא הבוס שחיחמשתא
 אף יוצא אלא שבתובו מה ב5 לשתות מייבשימיח
 רוראי לחלק ויש רביעימ. רק שהה ר5א נבעל
 רפי שפיר רביעית רק בו מתמלח מימ לאאם
 לשתומ. צריך שחוא הבוס חוא בו שמוארכוה
 מבוס חוא בבוס שיש פח % סיא הבוס אסא%
 רצריך נראח רוראי ועור מבום. רוב שישחמוצריך
 לא ראם חפמות לב5 רובו ער סלא מבוסשימימ
 יש אך סלא. רובו אין אם בלל בוס נקרא לאב1

 רקאטר דהא מבוס רוב שתיית רצריך5מוביח
 רוב שישתח פירושו ברמך על רובא שישתמוחט
 רוב מיינו מבוס רוב לפרש שאי1 פטשמטס
 רוב סהוס בשוס סצינו לא ומ דשיעוררביעית
 רביעית צריך רביעית רבעינ1 .חיבא רקרביעית
 רוב שייך פח ב1 ואס רוכ. ברביעית שייך 1לאשיס
 בבוס רביעית רק לשתות צריך אי1 אםחבוס
 חייט רבסא רובא רקאמר דחא ל1מר טי1גר~.
 מרבח יש אס אב5 רביעית רק שס שאי1מיבא
 נפשך רמממ בל5 נראח אי1 ומ רביעית. רק צריךאי1
 ראיבא נב על אף רובא. צריך טס בתר או5יטאס
 רביעית צריך רביעית בתר או5יט ואם מרבמשס
 שימא יריך נרול בוס לו שיש פי ~פיבךשלם.
 מוא ואם חבוס רוב וישתח רובו ער סלאחכוס
 רביעית מסיס עס חפויקה אחר שימימ צריךסוונ

חלוג
 ישע. פוייח ב5א פירהט י ח ן א תש
 חיחת ירי אב5 כוסות וי ירי שיצא רבחופפרש

 חלכך חי יי1 5שתות חירות ררך וח שאי1 יצא5א
 אב5 ש5חם ביינות רוקא ווח חירות. ירי יצא5א

 שחפוייח נראח וכך טוייח בעי לא ש5טבייטת
 רקאסר יי1 ממוציא בפרק ברפובח חיי1 יפיחוא

 וקאפר משרוני חיי1 כע פים חלקים שני1מפ11נ
 חלקיס שלשח ייטת שאר אבל ררפי משרונייי1
 יריביס ראינס ש5ט ייטת ופפילא יי1. ואמרפיס
 פיחא בלל. טוינח צריביס אינם ררפי טשוספוינח
 של בבוס פיס סעט שצריך חנמרא פרברינראח
 מכרבין ביצר בפרק אליע1ר רבי ראפר מפ111ברכת
 שית1 ער פברכין ראי1 כרבח של בבוס מוריסמב5
 בשבי5 פוייח פשום שס מפעס ואי1 פים.לתובו
 לתוט שית1 ער רק טאפר ר5א לשהות ראוישאי1
 לטע5ג מרבח בי1 ה15ק ואי1 שיפזוג טאפר ולאפיס

 שחיי1 4ג % אמ בי פשוט בעיני מואומטעס
 ארץ ייטת ומם עצפו שמיין ביו1 טינח צריךאי1

 פויוח צריבי1 בוראי יינות עיקר שמסישראל
 ריינות חפיס אל שצריך חיי1 עני1 פצאט ב1אס
 אי1 לבך חפיס אל צריבים והם עיקר ישרא5ארץ

 שחרי פים לתובו שית1 ער יין שוס ע5טברבין
 אם טפילו חפים. אל חוא צריך מיי1בשנברא

 שמוא שנטצא ביה פים טעט א5א בו נהן5א
 5א 5נמרי פוונ חוא אם טררבמ סני מייןתקק
 אין פוונ ונקרא יי1 כהטם שיצא רביון עליויברך
 רבריס פי' ראחר אמרינ1 לבך עליו לברךראוי

 ופירשו חי שיחיח רצריך ברבה ש5 בבוסחנאפריס
 אב5 יין. פהורת יצא שלא ברי פוונ ולא פוונחי
 בלא לשתות ראוי חיין שאי1 ביו1 צריך סעטסיס
 פים. בו שיחיח יריך מיין תיקו1 מס וחפיםסיפ
 5יי1 עלף חס דחפים ביון ברבח ש5 בטםלבך
 של לטס אפילו בוסות בשאר אבל סיס בו 5ית1יש

 ברכת ש5 בטס אם בי למטח בעי 5אקרוש
 שם רקאפר פירות הטוכר בפרק פובח 1ב1חפוח.
 לנ0י מראוי ייו ע5 אלא פקדשי1אי1

 פזבמ נבי ע5
 ער יי1 על פברבי1 אי1 אליעור רבי ראפרעלימ עלויי סווג 5סיוטי איליטא טאי לטעוטיופריך
 קרוש ש5 בבוס ראמ כהטטע ע"נ פיס 5תובושית1
 סקרשי1 אין נמי קרוש של בבוס ראי צריךאי1
 א5א טקרשין אין חא להקשות לימ חוי אלאעליח עלויי לחקשות הוי 5א פיס לתובו 'ת1 ב1 אסאלא
 בו שימיח צריך בהכח ש5 בבוס רווקא א5אבמיס
 וממיש בוסוה. בארבע ובן 5א בקירוש אבלסיס
 אינו נופיח חפוון ברכת בוס שיחיח רצריךביו1
 בוסות וארבע קרוש ש5 רטס שב1 ב5 5גמריסווג
 חפוונ ריין לטטרי מפוונ על בקרשי1 אי1בפסח
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קפח

 טווג יין אלא סתטא יין בשם נקרא לאלנסרי
 .) נראח.כך

 פ'רוש יצא. לא כוסות ארבע ירי יצאיקירי אי ת א יצ ת ח א תב ב ן א תש
 5טספר אבל אחר ככוס לו רנחשב יק יריריצא
 ארבע ממתות שצריך ט עולח אק כוסותארבע
 כוסות חארבע כל ימעירח ו"ל 1"מ"י ופיט"מכוסווג
 י5 רשב"מ וחקשח אחת. בבת ושהא אחיכמס
 רק וח נחישג לא אחר בכוס חרבח עירחראפיט
 על שלא אחת בבת שתאן רשב"ם וירש אחהכמ
 חרא"ש פירש וכן רצופים שתאן אלא טשנהנוסרר
 ררש"י קשיא וח שאין חנראח ולפי ו"5. וחטורו"5
 נרול כוס יש שאם חטפרשים אותם כטוסובר
 חוצרך והשתא רגיעית רק היטנו לשתות צריךאין

 רביעיות ארבע ששתח כיון תאטר שלאלאשטועינן
 ראם כרלעיל חרמכ"ן כיעת סובר והרשב"םיצא.
 קצת לשתות יכול חרי אחר כוס חוי לטח כןלא
 ותיטח חכוס. כל לשתות צריך ואין הכוסמ!

 רשתאן גכ על אמ כוסות ארבע ששתח כיוןלרשב"ם
 חוי לא טשנתנו רסרר יוצא איט לטחרצופים
 לו טונו רתנן אהא בנטרא רקאטר לטמחאלא
 טינח שטע וטרקרק טוונו על טברך שלישיכוס
 תקנו כוסות ארבע וטתרץ כוס טעונח חטווןברכת
 לטח כן ואם טצמ ביח נעביר וחר חר כלרבנן
 אחררי סתרי חטור רברי חנראח ולפי טעכב.יחיח

 לשתות צריך חסבח בלא שתח שאם פירששחטור
 כך אחר ששתח שני כוס הרי וחשתא אחרתפעם
 עליו טוונו על ברך שלא או עליו חחנדח אטרלא

 גינתים שחפסיק כיון לוטר ורוחק יצא. הכיואפילו
 חמזון ברכת אמר רלא גג על אמ הטחןבביכה
 סברא וחטור להרא"ש לחו רטנא : יטי. שפירע5יו
 צריך שטא המשנח סרר על רבעינן כיוןואת
 כטו וכוס כוס כל על לוטר הטשנח סרר כפינטי

 שחרי כך לפרש לרשב"ם רחקו וטי חכטיםשתקט
 בפיו כוסות שלשח או שתים שחניח 5פרשנוכל
 וצריך שני ולא ראשון כאן שאין יצא לא אחתככת
 ושני. ראשוןשיחיח
 מטמ משע איום יין ן י נ ע ל1
 כוסות ארבע רתניא ארום אחר לחטר צריךשאק
 ואחר חי אחר רביעית כרי בחן שיחיח צריךחללר
 צריך אוטר יחודח רבי ישן ואחר חרש אחרטזונ
 רתנא וטשמע ע"כ. יין וטעם טראח בחםשיחיח
 קטא. כתנא וחלכח יין טעם צריך לא סביקמא

 יהורח ררבי טעטא מאי רבא אטי קאטרוכנמרא
 5ית לרבנן טשמע יתארם כ, יין תרא אלרכתיב
 כו. יוצא אחם ראיט גכ ע5 ממ טעטא הךליח
 רב טיניח בעי פירות חכיכר בפרק רקאטרמא
 חיורין חטרא מרבא טשרשיא ררב חטוחכחנא

 שחיין כלומר יתארם כי יין חיא אל 5יח אטרטהו
 רלקירוש עליו לקדש צריך לכך לשתות טובחרארום
 גשר לבן יין יחיח איך קשח כן ואם פסול. לבןיין

 מזורבע אחר כוס קרוש שחרי כוסותלארבע
 וצריך בטילתא רקייטא קיהפ מכוס חוץכוסות חני חייט כשר לבן ריין רחא לוטר וישכומת.

 וגין קרוש כוס בין לחלק יש ושפיר' ארום ייןלו
 דרך לשתות תקט כוסות רארבע כוסותארבע
 ראין ארום חוי רלא נב ע5 אמ בלבן וסניחירות
 בעינן קירוש כוס אבל יותר. חירות ררךארום
 אבל ארום. וצריך חטובח נבי על לנסך חראוייין

 ארום רבעינן יחורח כרבי רהלכת פירשחרטב"1
 בירושלטי ראמר וחא פירות. חטוכר בפרקוכרטוכח
 קאטר נסי בריעכר אפילו ארום גיין לצאתטצוח
 ואי לא נטי בריעבר אפילו כרכתיב קראבעינן ראי תיתי רסהיכא רוקא לכתחלח לטיטררליכא
 יחא נסי לכתחלח אפילו כרכתיב קרא בעינן5א

 ראמר טחא שהקשח וטח רבים. בטקוםכיחיראי
 אפיט כרחך על ארום ביין לצאת מצוחכירושלטי
 אלא %ל בקרוש איירי לא רקרא לחלק יששפיר רוראי לחלק. ק תיתי רטהיכי אטר נטיבריעכר

 טוכח יתארם כי יין תרא אל שאטר הכתובטן
 ולא ארום בעינן לטצוה ואטרינן טשובח ארוםריין

 פירות דחטוכר בעיא חך פירש ורשב"םבריעבר:
 רכולא כך טוכח הסוניא ואין איירי נסכיםלענין
 לא ו"5 אלפס רב אבל בנסכים. ולא כקרושאיירי
 חרמב"ם וכן כלל פירות רהטוכר בעיא חךחביא
 קרוש. לענין אחם יין של וח רין הביא לאו"ל
 רק לו חשיב לא ררבא פירושו רהכי נראחלכך
 איום יין אחר רורמ חיח שחשואל כריחותאררך

 יתארם כי יין תרא א5 חבעיין אתח לו אטרלקרוש
 לקרש ומתר שט גארטיטות תשניח שלאכלומר
 ררך אלא חשיב שלא הלשון טוכח וכן לכן. ייןעל

 1ה1( יתארם כי יין תרא אל אטר שחריצחות
 כטו יתארם כי יין תרא אל כתיב לוטרליח

 רכתיב יחורח ררבי בטעטיח פסחים כערבישאטר
 ראית להביא רצח לא אלא יתארם כי יין תראאל
 5שוא5 שהשיב רבא לשון שהוא אלא הטהראטן
 כשבי5 ליקח רוצח שאתח יתארם כי יין תראאל
 רג פירהפ חוא הפירהפ וזח ארוס יין 5קרהפוח

 ואין חפירהפ זח על לסטוך וראוי והרטכ"םאלפס
 ובירושלטי לקרווג ולא כוסות לארכע ארום ייןצריך
 שאם חטור ופירש כוסות. לר, מצמ ארום כיאטי
 3ראח וכן בלבן יותר מצוח טשובח יותרחלבן
נכון.
 שיוצא ביחש5טי אטר י ש 1 ב פ יןי

 טקרשין ראין פירות הטוכר בפרק רקאטר מאבו
 בא לא הטובח 3כי על 5נסך' שראוי יין עלרק
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 מכושי "1יטעט
 ע5 אף ט'ם בו שיש יין רחא

 יקרוש בשר חטובח 4ג' % לנמך ראוי שאיןנב
 מבוש5 יין עייה עיויי נט' וחכי  רעיצ"עליחטטעם

 ריריח נריעותא טשום יאג ינסך רפסוי מכ1שיויין
 נשתנה יא ובח טח ונסבים וכח ררשינןאלא
 עייו טקדשין קרוש גבי אבי נשתנח יא "זאף
 בטים טוונ יין בטו טובח יגבי רפסו5 גב עיאף

 נב ע5 אף רבש כו שיש יין ובטו עליח.רעיויי

 יהקרבת ראסור רבש טשום טובח ינבירפסוי
 כארכע וכן כקרוש. שייך יא וח וטעםהטובח
 וחרטכ"ם כוסות. לארכע וכשר עליו ומקרשיןכוסות
 וכבר רכש בו שנתערב "1 עי יקדש שפסויכתכ
 עליו.חלקו
 ואפייו כוסות מארכע 1 ל 1 ת ח פ י א. 15
 עני טיכעי 5א פירוש התסהוי. טן חטתפרנסעני

 טן אותו רטפרנסים כיון חצרקח טןחטתפרנס
 לו ליתן צריבין כוראי טעות יו ונותניםחצרקח
 חתטחוי טן חטתפרנס אבי כוסות לארבעטעות
 חו' בתטחוי "1 נובין ואין טעות יו נותנימואין

 חכי אפייו בוסות ארכע יו ייתן שאיןאטינא
 לו. וליתן יין לגבותצריכין

 גפרק
 טפת מרכע חייכים כי חתניא

 אטר תיטקות ואחר נשים ואחר אנשים אחרהלט
 איא כיין יתיטשת יש תועית טח 'חורחרכ'

 וישאיו. ישנו שיא כרי ואנווים ק5'ות יחםטחיקים
 יא ראי פייני יחינוך שחניעו בת'נוקותונראח
 רקאטר ועור קטא רתנא טעמא מאי יחינוךחניעו
 "שנו שלא כרי ואנווים קייות יהםטחיקים
 כוח ותינוק ישאוי רעת כו 'ש כן אםוישאלו
 אין יחינוך חניע יא ראם לחינוך. הניעטסתטא

 לשאוי רעתבו
 חניע שיא ית'נוק 'שיב רסח

 רכי סכר לחינוך שחניע בתינוק ואפייו5חינוך.
 ררך כוסות ארכע חכם'ם שתקנו רפטוריחודח
 רני5יב שאינם בקטנים וח רכר שייך ולאחירות
 כיין, יתינוקות תועית סח קאמר ולפיכךכי'1
 א5פג שרכ נב על ואף קטא. כתנא רחלכחונראח
 כרב' רפסק טשום יא כצורתח. הכרייתאחביא
 ואנוויג קייות חיוק נמי רבעי יוטר איאיחורח

 אטנג עקיכא. רכי על אטרו בכרייתאכרטסיק
 ופירץ גרבריו כרטוכח 'חורח כרכי פסקהרמכ"ם
 ט בפני כוס ליתן ונכ,ן טוב טקום רטכלחטור
 וחיכ בנטרא ופריך תינוקות. כפני אף ואחראחר
 סכנו יירי ראתי טיתא כוסות ארכע רכנןתקנו

 וטתר תרי ישתח ולא תרי ארם יאכי יאוהתניא
 ח כ5 חירות ררך רבנן תקנו כוסות ארכערכינא
 אטו ו"5 איפס רכ ופירש עצטח. כפני מצוחוחר

 נפשיח כאנפי . טצוח וחר הר רכי חואי5בוותא
 וטסת~יע וכסא בסא אכ5 חנפן פרי בוראוברכין
 אחר בטקום חיות טאת שחט רחנו טחא סבראחך
 אחך בטקום עופות מאח יכוים אחר:סוי
 יכסח חיח שחט אטר יחורח רבי יטים אחר:סוי
 טורח 'וחנן רבי עי'1 ואטר עוף. 'שחוט בךאחר

 ברבה איא טברך שאין ברבח 5ענין 'חורח'בי
 טרכ שנא טאי אחא ירב רבינא ייח אמרוחת
 'תבי וחוו ררכ תלם'רי תלטירי חננאל ורכ:רונא
 ח4 ליח ואטרו קבא ייבא רב עי"חו וקאי:סעורח

 ליח אטר ונשתח לן הכ ליח אטרו וחרר ונברך!ן
 5ן הב ראטריתו כיון רכ אטר חכי סכא ייבא'ב

 חכי 5יח ואחרר חטרא לטשתי 5כו אתסרנברך
 חכא אפשר לא כחררי וברוכי משתי חתםושתא
 שטעינן כחרא. וטכסח ירא בחר דשחטשפשר
 יטשתי אפשר ריא כיון הטוון רלכרכתמחכא
 חנפן פרי כורא ולכרך לחוור צריך בחררי!5כרוכ'
 כחררי ולכרוכי לטקרי אפשר רלא ביון נטיחכי
 רנטר וכתר חנרח רנטר בתר ולברך לחוורצריך
 אלפפ רב רכרי ע"כ ואת חיא טעליא וסבראהלילא
 יו נראין דלא וח עי ו"5 חרא"ש וחשיכו"5.
 אשן ררכ רחוינן ברבח טוקקת המצוח ראיןרכריו
 ש5 בוס עי ויא קסא אבסא רק מכרך רלאסובר
 כוס. טעון הטוון רברכת 4ג עי אף הטווןברכת

 יכרבח אותו טוקקת חטצוח ראין טוחושטעינן
 חיבתץ ריית נב ע5 ואף חרעת. חיסח רליכא ומ!כל

 רברבף אחרינא טטעטא חיינו אשי ררככוותיח
 חון יא אי אכי חרעת וחיסח חפסק חויחטוון
 חטוון אכרכת טברך חיח יא חפסק חטווןכרכת
 נטי וחכי בוס טעונח חטוון רברבת גב ע5אף
 את 11 טעכבות ואינם טשת שת' רהם נב עיאף
 כ'ון אטרינן ויא שתיחן ע5 אחת כרכח טכרך11
 כ5 עי טברך נפשיה כאנפי טצוח וחר חררכל
 בחררי וסשתי רטקרי ראיח שחביא וטח וחר.חר
 א5א כך אטרו רלא ראיח וח אין אפשראי

 סח עי וסיוק חרעת חיסח רהוי חטווןבכרכת

 יא חסעורח כתוך יהתפיל עומר אם אכישאכי
 רכרי חם כך אפשר אי כחררי וציויי סשתיאטרינן
 אלפס רכ רכרי אחר נוחנין וחעולם ו"ל.הרא"ש
 כקושיות תעיין וכאשר ואחר אחר כל עללכרך
 כ' ווח ו"5. חראאש קושיות יסיק טצאנוחרא?ש

 אבסא טברך חיח שלא אשי מרב שהקשחטח
 יש כומ טעון חטוון רברכת נכ עי אףרברבתא
 כיון אשי רב סוכר היח חטוון ברכת נבייחיק
 שיברך רק חטוון יכרכת סחויק כוס צריךריא
 רעתו חיח קמא כסא על ברך כ' ומסתמא כוסעל
 כרבת כוס ע5 יכרך ימח כן אם שישתח מח כי%

 טחתק וח כוס שת"ת כוסות כד' אכיחטוון.



 טהר"לפיהשא1
 הטתיו שתיח שכל חראשון טססשתיית
 כא אין אחת שתיח ח% יהיח ואם יעצמוטח51ק
 ואחר אחר אכל צריך 5כך טח%קים טסותארבע
 מ סח51ק חטוון ברכת חרי חרא"ש חקשח1ח51י
 נפשיו כאנפי משח ואחר אחר 1כ5 חקרושסן טח%י חמוון כרכת רחתם כי5 רטי 5א וחר. חרכ5 עי חנפן פרי בורא צריך אין חכי אפיטחקדוש
 שיברן רק מח51קים אינם בעצמם הכוסותאכ5
 חקרוש חוא חטצוח ועיקר כוס עי ויקרש כוםעי

 טח151 כום שיהיח צריך אין אכי חמזוןוגרכת
 אין כי כאחד נחשכים שחכוסות הקרוש טםטן

 חכוס ע5 ויכרך חכום על שיקרש רק יותרצריך
 ר' 5ענין כאן אכ5 טח51קים כטסא איכפת51א

 עצטו כפני 1'טתיח שתיח כל שיחיח צריךטטת
 שיחיו כרי ושתיח שתיח בל % 5כרך צריךוכן

 ראיית שרחח וטח נכון. נראח ווח חכוסהזמחולקים
 כהטתי אמריק %א חרם כסוי טפרק א5פםרכ

 חטזון כרכת כטן א5א אפשר לא כחרריוכרוכי
 חיכא אנ5 שא% טה % ט15ק חרעת חיסחרחוי
 רמיחייכ אטרינן לא ט15ק חרעת היסחשאין
 וראי תירץ ח' ט5חטות בספר ו"ל וחרמכ"1לכרך.
 כיחר רכרים שני עושח שיחיח אפשר ר5אחיכא
 5חזור וצריך הפסק חוי חנרח 151מר שתיחכען
 כתקי שחתפ55 חיכא 5תפ5ח רטי 51א51כרך
 5חתפ55 טחויכ שאיט שאני בוראי רחתםחסטרח
 יתפ55 אם אף חפסק זח ואין יתפ55 5א ירצחואם
 כוראי חפסק חוי חנרח 15טר רמחויכ כאןאכל
 רברי לי קשיא איא ונכון. ו"ל חרמכ"ן תירץכך
 גבי יראח א5פם רב מרברי רחא כעצטו א5פםרב
 וטקרש טפח רפורם חיום ע5יחם שקרש חכורחבני

 רכרי חרא"ש שפירש וכמו חפמק קרווש חויויא צריך אינו ח4פן פרי כורא אכ5 המוציאוווארי
 רקרוש גב ע5 אף חרי קשיא וחשתא א5פםרב

 אין חכי אפי15 כקרוש 5חפסיק וצריך %יוחוכח
 חנרח שאטר טה חפסק יחיח 51מח חפסקחקרוש
 א5פם רכ רכרי 5פי וחרי קרוש. כמו וחשחרי
 פסח כערב חיום שקרש קורם ושותח יושכ חיחאם
 חקרוש חוי 51א חראשון חכום ע5 לכרך צריךאין

 5טם כן נם וח חרין יהא 5א לטח כן אםחפסק
 יכרך ש5א ראשון טם שתה כאשר כעצטוחשני
 ו"5. חרטב"ן כתירוץ סני 5א ולפיכך השני.ע5

 שכך כיון טסות ר, רן4י א5פם רב שרעתויראח
 ילוטר חראשון חכום שתיית 5ח5ק חכמיםסררו

 נם חראשון סי15ק חוא אוטר שחוא ההנרחחהנרח.
 ע5 חיום קרוש אוטר חכומות סרר חוא שכןכן
 אטרינן משתא חטרח. וטתחי5 רטותח ראשוןכש
 רטי 51א אפשר. אי כחררי וכרוכי משתי שפירבוח

 חפסק כח לחיות צריכה חשתיח ראין5תפ5ח

 על אמ 51פיכך תפיח ב5א שתיח שח41!דאפשר
 חפסק. חתפלח חוי 5א חסעורח כתוך שחתפייגב
 גב על אף 51כך קרווש בלא סשרח שתיית אפשר1כ1
 חשהיח מן שיפסיק חכיסהז סרר חחש רכךכיסות כר' אבל חפסק חקרהט חוי 5א קרהט שםשיש
 ועקירח סייוק חיא חנרח כי נמצא חנרח%וטר
 חפסק חנרח חוי 5כך חנרח 151טר חשתיחיחפסיק עליו מוטי הסרר וכך וח לפני שחו4!5שתיח
 לחפסיק חסשרח טענין זח שאין כתפ5ח בן שאיןטה
 רקאסר פסחים רערכי הא שפיר אתי וחשתאבונ
 חכ אמר שאם ררב ת5טירי טתיח ח5כתא%ית
 לחיות שח5 טוב יום רחא 5משתי שאסור ונכרךלן

 נאטר לא ולמח כ15מר יקנ"ח רכ ואטר חשכתאחר
 וחשתיח חנפן כרכת בין חפסק חוי וחכדלחרנר

 חפסק חוי לא א5א חנפן פרי כורא ויכרךויחוור
 ורחח חפסק. חוי לא חטוון ברכה לענין נטיחכי
 רעתיח עקר %א חיכא וכחטמע ע"כ. טטשתירעתיח עקר 5א הכא מנחשתי רעהיח עקר חתם חיאו5א

 ולכרך. לחוור צריך ואין חפסק חוי לאטכהטתי
 ראשון כיס אחר חנרח רסרר כיון שאנירחכא
 חתם פירושו רחכי כוח תירץ ז"5 וחרטכ"1חפסק. וחוי ראשון 5כום סי15ק וח חוי 5חפסיקשצריך
 ז"5. חרטכ"ן רכרי הם כך טכהטתי רעתיחעקר ר5א גב ע5 אף חפסק חוי עצטו כפני טשחוכש טם % שחרי אחרת בטשח שחפסיק כיוןכוסות שברי בוח לומר ויש ע"כ. אחרת כטצוח חפסיקכן אם א5א חפסק הוי 5א 5נחשתי ורעתיח כיחרטם כיון חכ%ח אכ5 חפסק חוי טטשתי רעתיחרעקר כיון ביח כש רהוי גב על אף מטשתי רעתיחעקר
 אלפס רכ רכרי מקושיות טספיק תירוצו שאיןש5א
 אפילו אחרת טשח רחיא גב % אף כקרושתפסק חוי ר5א בעצטו א5פם לרכ 5יח רסכיראשחררי
 רחפסיק הקרוש רחא ששתח לטה חפסק חוי 5אזכי

 ספרים ויש כ5ל. מירי קשח 5א ראשון כוםט15ק חנרח רחוי משום 5מע5ח שאמרט כטו נאטרום אכל חיום. %יו כשקרש כקרוש הפסיק אם!כרך צריך ואין א5פם לרב חפסק חוי 51א אחרת:טצוח
 רעתיח עקר לא הכא פסחים ערבי כפרק-נרסי
 ע"כ. נינחו אריכהא ברכתא חרא ט5חושטשתי
 הפסק הוי ר5א אטרינן או יקנ"ח כטו!ריכתא כרכתא כטו רחוי חיכא משמע חנירסא ואת5פי
 גב ע5 אף קרהט ב5א כסעורח ראפשר כיון"תם שאמרט כטו חפסק חקרהט ואין ראשון כום!5 חנפן פרי כורא 5ברך צריך שאין חיום ע5יוקרש ושותח יושכ חיח שאם שסובר טה עצטו א5פםצ מרברי קשיא ויא הפסק. ההנרח חרי הנרחיאמר ולשתות שיפסיק חכוסות סרר רכך כיון!ריכתא כרכתא ראשון טם הוי 5א חראי טנא בכחאי!כ5
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 מפסיק חקרוש אין חוכה חשתא חקרושרחוי

 5חפסיק חסרר חוא שכך כיון טסות ארבע5אשקי
 יראח כך חפסק. חח)רח חוי חנרה ו5וסרכשתיח
 שחם שביון טעם הרכ נתן ועור א5פם. רכדעת
 כרי ואחר אחר אכל לכרך צריך מהולקותסיהן
 ראמרינן ביון 55מוך יש ומזח בר5עי5. אותם5ח5ק
 רק ל1 אין  יווי  מרנן כפני מצוח וטס טסש%

 ואחר אחר ב5 רהא בוסות שלשח שישתח כופותנ'
 ר5א מזה 5למור שאין ויראח עצמו. בפניסיוח
 5ענין רק עצמו כפני סיוה ואחר אחר שכ5אטריט

 זונות בחם ויחיח אחת שתיח בוסות חרי ראיןוח
 בחם ואין עצמו בפני מעם ואחר אהר 5כיא5א
 נראח ועור זח. את זח טעכבין מקום ומכ5זונא
 בוסות ר' רב5 ביון א5פם רב 5רברי ראיח5חביא
 ברבור חפסיק אם עצמו בפני מצוח ואחר אחר%

 עופות סאח שחם 5ן קייסא רכך ו5כרך 5חזורצריך
 כיניחם חפסיק ואם 5בו5ם אחת כרכח אחרבטקום
 חפסיק אם נמי וחבי ו5ברך. 5חזור צריךכרכור
 ובוראי ו5ברך 5חזור צריך חנרח ברבורביניחם
 וחבי ו5ברך 5חזור צריך 5עוף עוף בין חחפ55אם
 5חזור צריך 5כום בום בין חנרח אמר אםנטי

 בשחיח אלפס 5רב 5יח רסבירא גב ע5 ואמולברך.
 פרי בורא 5כרך צריך שאין חיום ע5יו וקרשיושב
 רהקרוש נב ע5 אף חפסק חקרוש חוי ו5אחנפן
 סחולקים חכוםות שאין קשיא רלא עצמו. בפניסיוח

 סחהקים שחבוםות כאן אב5 5טע5חבראמרינן
 עוף ששחט 5מי ורמיא חפסק הוי ביניחםוחפסיק
 נמי וחכא ו5ברך. 5חזור שצריך ברבורוחפסיק
 כשחפסיק עצמו כפני מצוח וכום כום רכ5כיון
 5חזח-צריך

 זח ב5 ע5 5חשיב שיש א5א ו5ברך.
 5חזור שצריך 5עוף עוף בין שסח 5מי רמיר5א
 עצטח כפני שחיטח ב5 רוראי שאני רהתםו5כרך
 גב על אף באן אב5 חפסק נחשב כרבורוחפפיק
 5ענין סקום מכ5 עצמו כפני מצוח ובום כוםרכ5
 ארבע כששתח הרי חנפן פרי כורא ש5כרכח
 ח)סן פרי בורא וחכא חנפן פרי בורא וכוםכום אכי 5כרך צריך חיח 5א מצוח ב5א כיחרכוסות
 המצות ברכה זח שאין חמצוח בשבי5 אינושסברך
 חם וחמצות חמצות ברכה שחיא שחיטח גביכטו

 חנחנין כרכת אבי כשחפסיק 5כרך וצריךסחיקים
 וכבר אחת ושתיח חיא אחת חגאח חכוסותשב5

 ע5 5ברך צריך אין ראשון בטם לשתותהתחיי
 רעתו וחיח חימנו רעתו חסיח בש5א שניכום

 אחר שב5 כיון שכתכ אלפם רב ורעת עור.5שתות
 בפני ואחר אחר שבי בבך וטח קשיא וכוסכום בי ע5 5ברך צריך עצמו בפני מצוח בוסותסד'
 כרכת רק חמצות ע5 חואת חכרכח אין חלאעצמו
 5יח רסבירא א5א אחה. היא וחחנאח היאחנחנין

 כוס נששתח כוונתג חיח ר5א ניון א5פם5רב
 כוסות לשתות א5א כיחד חרבח לשתותראשון

 אחד רנ* ביון אחת שתיח זח מקרי 5אסחו5קות
 אחר בי ע5 לכרך וצריך עצמו כפני סיוחואחר
 חראשון כוס ע5 שברך ביון אמרינן ר5אואחר
 רחשכינן 5שתות נשישב רק עור 5כרך צריךאין

 לעצמו ואחר אחר וב5 סחו5קים שחם בוסותכר' אבי עור 5ברך צריך אין ו5כך ארוכח אחתשתיח
 כוס כ5 עי 5ברך צריך ו5פיבך ארובח אחתשתיח עי רעתו חיח ו5א עצמו כפני מצוח ואחראהר בי רחא אריכהא שתיח במו רהוי 5ומר יתכן5א

 רלרב חמזת ברכה רבוס רומיא חוי רלאוכום.
 תמזון רברכה גב ע5 אף ע5יו מכרך אינואשי
 רביו1 בום. עי 5ברך 15 שיש עצטח בפנימצוה
 חוי ו5פיבך 5ברך. צריך אין מחיקות חכוסותראין
 כוסות שני ע5 שטברכין נוחנים שאנו טחשפיר
 כום ועל נשואין ברבות ש5 כרכות ששח אחרע5
 מכרבין ואין חנפן פרי בורא חפוון ברכה ש5שני
 גב ע5 ראף ואחר אחר כ5 ע5 חנפן פריכורא

 אין חכוסות מקום מבי מחו5קים חםשחמצות
 חטן פרי בורא 5ברך אין ו5פיכך ב55 ח5וקבחם
 שבל טביא חבוסות חי5וק חרבר כ55 אחה. ע5רק
 קרווש ש5 בוס סקום ומכי ברכח טעון ואחראחר
 קרווש בך ואחר חנפן פרי בורא מברך טםות רימן
 בורא בך ואהר חנרה יאמר כוסות בשאר אב5חיום
 רטלתא ומעמא ברביעי. וכן בש5ישי וכן חנפןפרי
 חנדה שיאסי קורם ח)פן פרי כורא אטר אםסקום מכי חוא עצמו בפני וכום טס רבל גב ע5אף

 בורא זח אחר זח פעסים כ' שמכרך כטונראח
 חנרת אמר בבר באשר ו5פיבך איגג וזח חנפןפרי
 ארכע של שני כום שחוא נראח שאז שני כוסע5

 שחם מפני הנפן סרי בורא 5ברך 15 ישבוסות
 ז"ל א5פם רכ דעת 5ך חתבאר וחשתאמחיקים.
 א5ץ ואחר אחר אכ5 חנפן פרי בורא 5ברךשצריך
 ש5ד ראיות כ5 בי ב55 5זח מוכרחת ראיח כאןשאין
 אמרינן %א ז"י הרא"ש שרחח כמו 5רחות 5)יש

 חמזון בברכה רק סני יא כחררי וברוכימשתי
 חפסק חוי רלא בסקום אב5 שתיח חפסקשהוא
 מצות רהוי שאמרנו טח ובן חפסק. כאן איןשתיח

 סלתא תנפן פרי רבורא ראיח אין זחבחו5קות
 טה חנחנין ברבת שחיא חכרכח אב5 עצטחכפני
 ר' ליחנות שרעתו כיון מחולקת שחמיוחבכך
 ברכה שאר כמו אחת בכרכח רי כאחרכוסות
 גב על ראף 5טע5ח נתבאר כבר רחא ועורחנהנין.
 איגפ עצמו כפני מצוח ובום כום שב5שאטרנו
 אין שאם כ55 יוסר ראין מחיקות מצותלנמרי

 נ' לשתות שצריך 'בוסות ש5שח או שנים רקל1
 מכרך ו5בך 5נמרי טחויקים אינם בן ואםכוסות
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 ח את וי טעככות ראין נב ע5 אף יר יש5.ראש שי טתפי5ין עריף יותר וכי אכי5ם. אחתכרכח
 ראין נב ע5 אף עפיח א5פס רכ ידקת אחתטכרך.

 שמברך רסכר ו"5 הרא"ש 5רעת מפיטטעכבות.
 יאינם טשיקית טצית שחם ריקא חחםשתים
 5נטרי אינם טסית ו' אכ5 11 את ויטעככית
 משים יאי פיטרחן. אחת כרכח יכירא'סחו5קית
 אפשר אי כרחך ע5 הפסש רהיי כהנרחהפסק
 אם הפסק חנרח חיי ראי חססק חנרח רחיי5יטר
 חתם ימשנ' סכנח 5ירי כיח ראתי מ5תארכנן תקני רפריך אחא חתם רמשנ' שנייא 5הךכן
 בלאי חא 5רעח י5א 5כרכח סצטרף כרכח ש5טם
 סשים הנפן פרי כירא צריך יטם טם רכל כייןחכ'

 רהא וימת כוח שייך 5א כן אם כחגרחרהפסיק
 5יח י5טח וינית כ1ח שייך יכי כנתייםחפסיק
 כרחך ע5 5רעה מצטרף איני כרכח ש5 רכיםטטר
 בח ספק יאין כרירח ראיח וח רכר הפסק חיי5א
 כירא שני כיס ע5 5כרך שאין ה5כתא יכןכ55.
 כי חנפן פרי כירא רכיעית כים על י5א הנפןפרי
 ינחיכ ראיי יכן הפען רכרכת אכסאאם
 ת ואכ ח נ י ר ח א כרכח עניןיי
 צריך יחר' אחרהח כרכח ע5ע 'כרך איךע5ע יתג"י ירכיע' שני כיס על 5כרך שצריך ו"5.א5פס
 הטות ימ5פני רייד חגשן ימכתיך היק יפטיר)יי

 ררכ תירץ ו"5 יחר"ו הטחן. שאחר היין'שטר
 טארכע ל 'פחתי י5א רקתנ' קאי אטתניתין)א5פם
 5כרך צריך י5פיכך חטוין כתיך יין לי מיןכוסית
 וח ע5 חשיכ ו"5 יחרא"ש אחריי. אחרינחכרכח
 טכרך אימ חסשרח כתיך יין לי יש שאםרכיין
 כרכח טכרך אין 'ין יי כשאין אף אחרינחכרכה
 אין הסעירח שכתיך יין רהאאחרינה
 חסשרח טחטת הכאים כרכרים רחיי כרכחטשן

 שיחיו יתכן מיך איתם טטר הטויןרכרכת
 נוקקין אין אם ראשינח אחת ככרכחנסטרים
 חיין ששתח אחר טיר יח5א כאחרינח אחת5כרכח
 צריכח שאינח 5אחריי כרכח טשן הט~ןש5פנ'
 חלכך כיחר טצטרפין אין י5כך הטוין שכתיך5יין
 שכא יין כטו חיי חטוין ש5פני ריין 5יטרצריך
 חם כך שתי. שטר חטוין רכרכת חטויןכתיך
 ע5 קשיא 1ח אין חנראח י5פי 1"5. חרא"שרברי
 5כים אחרינח כרכח שצריך פי על אף הרכרכרי
 צריך אין חסשרח שכתיך י5כים חט,יןש5פני
 ריין ראשינח אחת ככרכח נפטרין אחרינחכרכה
 יין כטי היי ראשינח כרכח 5ענין המויןשכתיך
 5יין ריטח איני אחרינח י5כרכח חט~ןש5פנ'
 5אחריי. י5א יפניי כרכח טשן רהא הט~ןש5פני
 ראשינח כרכח לענין טטר צריך אתח כרחךיעי
 הסשרח טחמת חכאים רכרים כטי נחשכאיני

 חכאים הברים כטו נחשכ אחרונח כרכחו5ענין
 חיין מטר חטוין ש5פני יין י5פיכך הסשרחטחטת
 אחרינח כרכח י5ענין ראשינח טכרכח חגהיןשכתיך
 סחטת חכאים רכרים כטי חסשרח שכתיך ייןחוי

 שכהוך יין שטר חטוין שלפנ' יין י5פיכךחסשרח
 כרכח ר5ענין נב ע5 אף ראשינח טכרכחחטוין
  שכן 5ך תרע אחה. כברכח נפטרים אינםאחרינח
 פיטר חט1ין שיפני ריין אסרינן עמן רככישא
 חיין ע5 כרך רכאשר קמ על אף הטוין שכתיךחיין
 נפלך כך יאחר כ55 חאכי5ח ע5 רעתי חיח לאתח5ח

 חפען שכתיך חיין חכ' אפי5י 5אכי5 5פניייהכיאי
 נחשכ 5א כיראי יהרי חט1ין. ש5אחר חייןשטר
 כען חרא"ש שם3ר כטי סשרח טענין היין5חיית
 5חטשיך כא י5א  חסשרח ע5 כ55 רעהי היחר5א

 הסעירח שקירם ח1ח היין צריך יטראיחטאכ5
 שיחיח חרא"ש רכרי 5פי טטר 'תכן מיךמינא. כהאי איתי פיטר חטוין כרכת יאין אחרינחכרכח
 שאינם כען 1ח כענין חטין שכתיך היין אתפיטר

 יש אם אפי5י איטר יאני אחח. ככרכחנפטרים
 פטר המוין ש5פני וחיין  חסעירח כתיך יין5י
 5כרך צריך טישתית כששסק חטוין שכתיךחיין
 כיינתי חיח י5א חטוין. ש5פני איין אחרינחכרכח
 אחר אחרינח כרכח שצריך 1"5 א5פס רכשי
 כרכח 5כרך שצריך טטר רצח א5א טיר שנ'כיס

 כ5 כטי מ5שתית כשפיסק שני כים אחר.אחרינח
 י5א טלשתית כשפיסק שטכרך אחרינחכרכח
 5כרך שחייכ 1"5 חרסב"ן רעת חיא יכןקשיא.
 רכרים כטי א5א חסשרח טחטת חכאיםרכרים כטי חפזין ש5פני חשיכ ייא חסעורח כתיךיין 5י שיש נכ ע5 אף שנ' כיס ע5 אחרינחכרכח
 5פניחם כרכח חטעינין חסעירח אחרחכאים

 כפיריש א5פם רכ הרי רקשיא א5אי5אחריחם.
 שאכ5 טח ע5 אחרינח כרכח צריך אין רנטיךססק

 חננא5 ירכ כרינא ררכ חא ע5 כחריא שפירשיכטי
 ראשינח כרכח שיכיט ער 5משתי יחיראסיר
 כרכח שני כים אחר 5כרך צריך 5טח קשיא כןיאם

 יצריך תטיחים. א5פס רכ רכרי 5פיכךאחרינח.
 רנמלך נכ ע5 אף ריראי א5פס רכ שרעתטטר
 לשתית יריצח שחיזר כשעח חייני כרכח כע'5א
 כשאיט אכ5 5טפרע אחרינח כרכח 5כרך צריךאין
 אחר א5סס רכ רעת י5פי אחחנח. כרכחצריך טראי או חרעת כחסח ישמר עתח לשתיתריצח
 שחתחי5 ער ראשין כים ס5יק נחשכ 5א ראשין3יס
 ככים אכ5 אחרינח כרכח לכרך צריך אין5פיכך שני כיס ע5 טכרך יחרי שני כיק ע5 הנרחטטר
 כרכח טתחייכ יאו אחר כים כירי יאיןטלשתית רעתי שעקר כעת מישתית רעחי הסיח חרישני

 סלשתית. רעתי שעקר כיין שני טס עיאחחנח



198 . מהריילפירושא

 כוס רחו' ניו1 5נרך צריך א'1 שייש' טסואחר
 א'1 ו5פיכך רניע' נוס 5שהות ורוצח נירורניע'
 א5א אחרוגח נרכח ננמלך 5נרך צריך אי1הרנר כ5י ש5'ש'. נוס ע5 אחרונה נרכח 5נרךצריך
 כוס אחר חוי וזח אחר נוס 5שתות ריצחכשאי1
 סעורתו ש4טר אחר ט5שתוח  רעתו עקר ראזשני
 ואי1 מלשתות עקירח זחו וננרך י1 הנואמר
 פשוט ורנר אחרוגח. כרכח וצריך אחר כוסנירו
 רעתו שעקר שניו1 רסברא מלתא וחוא רעתושכך

 ננרכח חיינ לשתות עכשיו רוצח איט וגםסלשתות
 .הסח נא 5א וש5ישי ראשו1 נכוס אנ5אחרונח
 רפשתי א5א חשתיח מן רומזו שעקר פשוםרעתו
 5נרכת אוחו טהיינ וזחו אפשר אי נחדדיונרוני
 נירו חנוס ונאשר שני נוס ע5 הנפ1 פרינורא
 תטצא ו5א שנ' נוס ו5שתות 5חזור רעחוככר
 סעורתו אחר שגו ננום רק 5שתות רעתו ואי1טמלך
 ונראח א5פם. רנ רעת חוא כך ט5שחות ךעתוקעקר
 ועוטרים רשנ"ם נמו חטפרשים רעת 5פיבי

 5עו5ם רנט5ך וסונרים א5פס כרב ר5אכשטתו
 נרונא ררנ טיטרא שטפרשים אחרוגח כרכחנעי
 נרנת שינרנו ער 5כדשתי 5חו ראסוך חננאלורנ

 נרכח נאן 5נרך שצריך נן גם נדאח זח 5פיחטזון.
 נרב פוסקי1 אנו אם ונוס נוס נ5 ע5אחרונח
 חוי רחגרח ראשוגח נרנח צריך נוס רנ5א5פס
 ע5 אחרוכה בברכח טחיינ חרעת חסח רחאחפסק
 שחיו חנורח נני רתניא החיא כטו וחוי שאנ5פח

 נרכח שצריכין נ5ח או חת1 יקראת ויצאוטסוני1
 5חפסיק רעח1 עוקרים שחם ניון נמי חני5טפרע
 5קראת שיוצאים אות1 נטו לגטרי חוי ונח55נחגרח
 צריך ו5פינך 5טפרע נרכח וצרינין בלחחתן
 גם וגי נ' ואחר ראשון נוס אחר נ1 גםנרנח
 נשטו חטור שחניא נן גם חעזרי אני רעת וזחוכן.

 ושלישי ראשו1 נום אחר אחרוגח נרכחשצריך
 אחרונח נרכח נעי דלא סנר נ' טם אנ5ורניעי
 ש5פני רנום ז"ל חרא"ש כטו רסנר ריריחוטעמא
 נפטרים הטזון שנתוך חיין פומר שחוא כיו1חטזה
 חטזו1 שנתוך שחיי1 ונטו אחת. ננרנחשניחם
 פוטר חיין חטזון ש5פני טס כך אותו פוטרהיי1
 אחרונח. נרכח נעי 5א שני נוס אחר 5פינךאותו
 אחרונח נרכח צריך נן ואם חרא"ש טעם נדחחוכבר
 5י חיא חזאת חשיטה ונאטת ונוס. כום נלע5

 5גטרי אחרונח ננרנח מהיינ חרעת שחסחנראח
 תלטירי חננא5 ורנ נרונא ררנ סעונרא 5זחוראיח
 והרר וננרך 15 חנ ואטרו כסעורח ריהבוררנ
 חכי סכא יינא רנ 5חו אטר ונשתח ין הכאטרו
 5נרך צריכין וננרך 5ן חנ שאטר ניון רנאטר
 נתוספות זאת ראיח שרחח וטח אחרוגח.נרנח
 ש5א 5וטר יינא רנ רוצח שחיח הרס נסוינפרק

 רוחק נראח זח נרכח. נ5א 5שחות 5טעות ,'נאו
 יטעו ו5א ט5תא חאי 'רעו כ1 גם- אינחורשטא
 5נרך ורצח רעתו טסיח שחיח ניה נוראיא5א
 טנרכין כיצר נפרק ועור אחרונח. נרנח 5נרךחייכ
 קטייחו מן תנא ס5יק אנ5י חוו זירא ור'רנח
 אכ5 5א זירא רי אכ5 רנח רוסתנא 5יח אייתיחוח
 וכוי 5אט5 אסור ס5ק טר סנר 5א ליחאטר

 5טח ראשונח נרנח רק צריך חיח 5א אםוחשתא
 ויאכ5 ראשונח נרכח ינרך 5אכו5 רוצח היח5א
 חכורח נני רתניא ועור חטזו1. נרכה רצריךא5א
 כ5ח 5קראת או .חת1 5קראת ויצאו טסוני1שחיו
 נרכח צרינים יוצאים נשחם זק1 שם . הניחוו5א

 5נתח5ח נרכח צרינים חוזרים ונשחם5טפרע
 שעקרו ניו1 א5א 5מפרע נרכח צרינים 5טחוהשתא
 ושתיה חאני5ח ע5 חרעת חסח נטו חוי חזחטטקום
 ראיה הרא"ש שרחח וטה 5טפרש נרנחוצריני1
 ישנחו שטא 5ן פשסע קא טונח עצח רהתםזאת

 חרא"ש רחח נך חמזון נרנת טנט5ין ויחיומלחזור
 5טח חוא נן אם ותיטח זאת ראיח חרם נסוינפרק
 אפי5ו זקן שם חניחו נש5א זאת טונח עצחאטר
 15 סשסע קא טונח עצח נטי זקן שם חניחואם
 שם שהניחו חזקן רנשני5 5טקוטם יחזרו 5אשטא

 ו5וטר 5רחות 5הרא"ש חיח ויותר יחזרו 5אנשני5ו
 יחשרו שלא אחרונח נרכח 5נרך צריךש5נך
 שאינם נראה זקן שם וכשחניחו ינרכי ש5אהרואים
 וטח וינרכו. 5חזור ורעתם וכ5 מכ5 5עקוררוצים
 עצה רק חוי ר5א זח 5פירוש ראיח הרא"ששחניא
 ו5נרך 5חפסיק שצריך חוי רינא א5א רא5"כטונח
 ראשונח נרכח שצריך פשיטא כן אם אחרונחנרכח
 5א איך כשיצאו אחרונח נרכה נרכו שכנרכיו1
 איירי סיפא א5א כשיחזרו. ראשונח נרכחינרכו
 שצרינים אחרונח נרנח נרנו ו5א עצח קנ5ונש5א
 חתירוצים שערי וני ותימה ראשונח. נרכח5נרך
 5אהשטועינ1 ראתא נן 04 5תרץ יש וחרי 5פנינוננע5ו
 צריך ראין נטקום אפי5ו ראשוגח נרכחרצריך
 שעור אכ5ו 5א שעריין כגון אחרונח נרכח5נרך
 נרכח 5נרך צריך אינו רחשתא אחרוגחנרכח
 נשיחזרו 5נרך רצרינין ואשטועינן נשיצאואחרוגח
 רצריך אשטועינן א' אררנח ועור ראשונח.נרנח
 כהשום חוי רטעטא אמינא חוי נ5נר אחרוגחנרכח

 5נרך צריך ו5פיכך 5נרך 'שכח שטארחיישינ1
 נשרוצים ראשטועינן חשתא אנ5 אחרונחנרכח
 נראשונח וגם אחרונח ננרכח טחוינים5צאת

 טקום רשנוי משום הוי טעמא כרחך וע5נשיחזרו
 אפי5ו השתא סיניח ונפקא הרעת חסח נטוחוי
 חוי מטקוטו ריצא ניון וחזרו כריענר טטקוטויצא
 5טקומו. חזר אם 5כרך וצריך חרעת חסחכטו
 רכנר משוס ראשונח ננרנח רחיינין 5פרשראין



"צר מהר'לפירוש*פג

 אטר שחרי טשטע איט רוח אחרוטג כרכחכרך
 שאכ5ו מח ע5 אחרונח כרכח גורם יציאתןכי

 חסח כהשום כרחך ועל כשחוזריס ראשונחוכרכח
 בפרק ראמרינן והא כרור. זח ופירהפ חואהרעת
 ופרוסח פרוסח כ5 ע5 5ברך צריך חשטש חכשרכ5
 שאני חתם אחרונח כרכח 5כרך שצריך נהטטעו5א
 כזימון נתחייכ עמהם 5אכו5 חתחי5 שהשכהאכיון

 ופרוסח פרוסח כ5 ע5 אחרונח כרכח 15 איןו5פיכך
 כ5ל ראיח אין וחשתא 5כרך צריך חכי כ5אואכ5

 ואררגח אחרונח כרכח 5כרך צריך איןרכנטלך
 ררכ טחא אחרונח כרכח 5כרך רצריך ראיחיש

 שמועה א5 חוורין עור אנחנו והנח %עע.ברונא
 איתא וכן ררכנו נרקרק וטשם חרם כסוירפרק
 שאטר יחורה רכי חיח מורח חנינא רכי אמרחתם.
 טורה ויכסח חעוף ישחומ כך ואחר יכסח חיחשחמ
 אחת. כרכח אלא מכרך שאיט כרכח  לעניןחוא
 5יח ואמרי ררכא כריח אחא ירכ רכינא ליחאמר
 מתלמירי שנא טאי אשי 5רכ ררבא כריח אחארכ
 יתכי רחוו ררכ ת5מירי חננאל ורכ כרונאררכ

 לן חכ אמרו סכא ייכא רכ עלייחו 1קאיכסעורח
 רכ 5חו אמר ונשתי 5ן חכ 5יח אמרו חררונברך
 וגכרך 5ן חכ ראמרו כיון רכ אמר חכי סכאייבא
 ליח ראמפי כיון נמי הכי חמרא למשתי לכואתסר
 טשתי חתם חשתא הכי יכרןנ 5יח איחייכ5כסויי
 כחר רשחים אפשר הכא אפשר לא כהרריוכרוכי
 5א רחכא פריך רמאי ותימח ירא. כחר וטכסיירא
 חסיח ונכרך 5ן חכ ראמר כיון וחתם רעתוהסיח
 צריך לכך מ5אכו5 רעתו רחסיח וכיק מלאכולרעתו
 חסיח שלא וכאן רעתו שחסיח מפמ אחרתכרכח
 קאמר רחכי נראח עפיכך %ל. ט5שתותרעתו
 מפני אחרת כרכח שצריך תאמר אםאפי5ו
 אחרונח. כרכח צריך לטח טקום מ% רעתושחסיח
 ראשונח כרכח טנין 5א איירי אחרונח כרכחו5ענין
 הכ ראמר כיון קאמר וחכי אחרונח כרכח 5עניןרק
 ליח ראטפ5 כיון אחרונח כרכח צריך ונברך5ן

 איחייב 5כסוי 5יח ראטפל כיון נמי הכילכרכח
 כך אחר שחט וכי חראשון כסוי ע5 לכרכח5יח

 פמור שיחיח אפשר איך כי אחרת כרכח צריךכוראי
 רם חיח 5א ועריין חראשון חכסוי ע5 שמכרךככרכח
 5כרך צריך ו5פיכך כ5ל שחט לא שערייןכעו5ם
 אי כחררי וכרוכי משתי ומתרץ ואחת. אחת כ5ע5

 כרכח וצריך סלוק זח כר חוי לכך פירשאפשר
 חאכי5ח שיצטרה אפשר ראי חאכי5ח ע5אחרונח
 וברוכי רכהטתי חראשתח חאכי5ח עם כךשאחר
 צריך ונכרך 5ן חכ ראמר וכיון אפשר איכחררי
 5כרכת ראמפל כיון חמזון על אחרונח כרכחלכרך
 ומכסי ירא בחר דשחיט אפשר כאן אכלחמזון.
 מיר חיח של חכסוי % 5כרך צריך ואין ירא.כהר

 חלוק ואין 5כרכח. ייח מחייכ כסוי מצות איןכי
 אחת כפעם טכסח רלרכנן רק לרכנן יחורח רככין
 שישחט קורם חחיח טכסח יחורח ו5רכי ועוףחיח
 שיכסה ער חחיח כסוי על 5כרך צריך ואיןחעוף
 ש5א זח כפירהט חנינא רכי שחדש וזחחעוף.
 ששחט קורם חחיח כסוי % 5כרך שצריךתאמר
 חכסוי ע5 אחרת כרכת צריך כוראי ואזחעוף
 כע~ם רם שיש קורם חכסוי ע5 יכרך שאיךחשני
 כסוכח חייכ ח5י5ח קורם כסוכח 5ישכ חמברךוכי

 וכו' ררכ מת5טירי לח פריך 51כך כזח.וכיוצא
 וחיינו קאמר אחרונח כרכח לכרך חייכרחתם
 5כרך חייכ נמי חכי חמזון 5כרכת 5יח ראט%משום
 אחר 5כל כסוי חייכ יחורח 5רכי רחא הכסויע5

 אכל לכסוי 5יח אטפל 5א 5רכנן וכש5מאואחר
 אכל 5כסו. ליח אטפל לא לכו5ם אחר רכסויניון
 להיח עצטו כפני ככסוי רהייכ כיון יחורח5רי
 רהסיח כיון ונכרך 5ן חכ נבי רחתםכמו

 5כרך חייכ נמי חכי שא% סה כל על לכרךצריך רעת~
 רכהטתי משום חמזון 5ברכת ליח ראטפליומר שייך רחתם ומתרץ לכסוי. ליח ראמ% כיוןאכסוי
 5ן חכ ראטר כיון ולפיכך אפשר אי כחרדיוכרוכי
 נב על אף זח אכל חמזון. ברכת 5כרך חייכונברך
 רק חכסוי על לכרך צריך אינו לכסוי 5יחראטפל
 סוף ער טברך אינו וחברכח כרכח כ5אמכסח
 כחר ומכסה ירא כחר דשחיט אפשר שחריחכסוי
 על אף זח אחר כסוי כאן שיש אפשר הכסויכנמר ותכי טרכח ליח מחייכ הזח הכסוי אין ולכךירא
 מקום מכ5 הכסוי אחר שחמ רק זח עשח רלאנכ
 5כרך וחייכ 5כסוי ליח ראטפ5 זח כשכי5 נאמר5א

 שאטר מח זח לפירוש וחשתא 5כסוף. אכסויומכרך כסוי כרכת לכרך צריך אינו א5א כסויכרכת
 חיינו אחת כרכח רק חייכ אינו יחורחרלרכי
 קאמר חשחיטה ר5ענין טפרשים ז"ל וחתוספותז"ל ורש"י זח. אמר חכסוי ו5ענין חכסוי כסוףכרכח
 א5א מכרך שאינו יחורח רכי ומורחר5ישנא ורש"י זח. אמר חכסוי שאחר השחיטח ע5 מכרךשאין
 על אף ראמר רכדטמע חכי משטע 5א אחתכרכח
 רש מחייכ לא כסויין שני יש יחורה רלרכינכ

 מת כי מאר תיסה מזח ויותר אכסוי. אחתכרכח
 רצריך רכיון סכר שהסקשח חשחיטח אל כסויענין

 חשנית חשחיטה ע5 לכרך הייכ חראשון רם5כסות
 ו5כסות ירא כחר 5שחוט אפשר היח ו5א כורק חכסוי אפשר חיח לא אם ואפילו 5שחיטחהפסק חכסוי יחא ו5סה ל0צרי מכסה ראחר אפשרשחרי
 שהרי חפסק חכסוי שיחיח ראיח חיח לא יראכחר
 רבר חפסק יחיח ולטח חוא שחיטח צורךהכסוי
 וחרי חפסק הוי רלא לתורי טנבי5 זח גרע וכיזח

 נמר רחוא וכיון נחשכ שחיטח גטר חואהכסוי



6ט טהריילפיהשקצח

 שתיטה כין חפסק מכטי ימיח לטהשהיטח
 מסיח תכרך לן חכ מחם לשטיי שי וכך5שחיטח.
 1לכרך לח11ר שצריך ופשיטה חאכילה פןדעהו
 טפסיק איט מכסוי מכא אכ5 משניח מאכילחעל

 מדעת מסח כאן ואין שחיטח צורך מואשחרי
 שי ירא. כחר וטכסח ירא כחר רשחיטס5שחופ
 כעי טי 51כך שחיטח גטר מוא רבסויטשום
 חיטה ~ח רבר משחיטח על כרכח רצריךלטיטד
 ס5 חוא תיטשת שני לט51 לארם יש אםשמרי
 לח יש וטילח מילח % רוראי אחת כברכחשתם
 חש כטי ר% ככך טח נטי הכי עצטו. בפניגמר
 1לא השניח חשחיטח ע5 יכרך לטח שחיטחגטר

 שאכ5 טמ % חדעת מסח חוי ר~ח חט~ון לכרכתרמי
 חשחיפח רם רכסמ טשום אי יש מדעת הסח טחוכאן
 חסח כאן ואין לכסות צריך הרי ימורחלרכי
 ווברך לן מכ גכי רחא טייתי רכך לפרש וישמדעה.
 ואיט רכרכתא כסא לשתות ררוצח גכ ע5אף

 אכילח גטר חוא חט~ון רברכת ביין דעתוטסיח
 מסיח ר5א גב ע5 אמ רם כסוי גטי מכי 5ברךחייכ
 רחתם ופשני לכרך. חייב גטר רחוא ביהרעהו
 טשתי אפשר ראי כיון גטד הוי חסתון כרכתובי

 אפשר כיון גטר חכסוי חוי לא כאן אב5ובחכי
 פקופ וטכ5 ירא. כאירך וטכסח ירא כחררשהפ
 דעתו חדשי וב % אמ רחתם טתן חדעתאין

 בסעורח דעתו טסלק חט~ון כרכת טס שרלשתות
 חסשרח בשכיל כא לא הט~ון כרכת וטס~את
 רחא לסעורח מצרה ואיט מפוון כרכת כשכילרק

 מטעוו" טן דעתומסיח
 חייב מפוון כרכת כום רק

 שם דעתו חסיח עצטו דשא מט~ון כרכתכשכיל
 כאן לשתות רוצה היח לא חפוון ברכת חיחלא

 אמ וחכא מפוון. ברכת אכוס 5ברך צריך1לפיכך
 הוא טמ סומ חשחיטמ סל1ק מף רככסוי וב%

 היח אם וחשחא אחר. כפעם מרבח 5שחופרווה
 צריך נס5ך כי ברור חרי שאטרנו כטמפירדפ
 %א רגותי כ5 על ח~רתי כי וחאטת אחרונה.כרכה

 11 בשטועח דעתי לחניח כן שיפרש רב 5יטצאתי

 כרכרי %א חתוספות כרכרי 1לא רפ"י כרכרי5א
 פירוש לחניח צריך פנים כ5 ע5 %כך ו"5.חרא"ש

 הע%ם. טאוחת 1כ5 חטניפ כ5 כו רצו 5א אשר~ח
 אשו שאני אלא 5טע5ח. חתבארו אשרמראיות טכי ו"5 חרשכ"ם כפירוש טוכה פקוםופכ5
 שאם שסר שאפי15 טשת לענין ראיח חוידלא
 לא אחרונה כרכח לכרך צריך ווברך 5ן חכאטר
 כרכח פשת עליו שחל כיון רק חתם טעטאחוח
 לברה וחייב למחטיצה אטר טונא כמאיחטוה
 פצה טשום טעטא חאי שייך ר5א חיכאאכ5

 ברכה לכרך רחייב סכרא אין 5חחטיצהשאסור
 כרכה לכרך צריך נס5ך טאי רטעטאאחרונח

 וצריך חרעת מסת רק טרם איט רגט5ךשחרונח
 לחחטיץ שאק מוי טעפא אלא שיאכ5 טה עללכרך
 שיאכ5 ער מטוון ככרכת שנהחייכ אחר כ~אתטטח
 %1ח חחן לקראת לצאת אסור 1לפיכך שניפעם
 חייב חרשת חסח לעשות שרוצים כיון שיכרךער

 שפיר שי וחשתא כ~אה. פטח להשטת ואין5כרך
 מוי רלא אחרונת כרכח לכרך צריך ראין שמשובי
 לחחטיצח שאסור לירך שכאח פצוה גווגאכמאי
 עריין שאחרים כיון פשח עכוב ~ח נקרארלא

 שייך רלא כוסות ארכע לענין ומשתאאוכלים.
 רחייכ שפסק אלפס רכ לדעת ראפיל1 טעטאמאי
 טפ סל1ק טרם ראין כיון וטס טס אכללברך
 וכרובי רמשתי משום 1ח1 חגרח כשאטר רקראשון
 וטכ5 ראשון כוס לסלק חייכ אפשר איכחרדי
 כרכח רחיינו מטצוח לעככ שאסור שייך לאפקום

 מגרח אטר שככר כיון ראשון כוס ש5אחרונח
 ונכרך לן מב אטר אם 1אפיל1 כירו שניוכופ
 ויש בירו אחר טס שי לא ומשהא שני טסאחר
 לא חכי אפי15 אחרוגח כרכח לכרך שחייכל1טר
 ישתיח טסלק תברך לן מכ אטר כי רחחםצריך

 מט~ה כרכת כן אם מםןון כרכת טשוםטלשתות
 וכן ראשון. טס של אחהנה כרכח %א עליויש

 לנשנ וראויחלכתא
 רצה אם ח155 חכ1ם1ת1בין

 לשתות רצח אם לרכיעי שלישי וכין ישתחלשתות
 סשמע רבירויטלפי פירש מתטפות ישתה.לא

 והגדה מל5 ל1טר יוכל 1לא ישתבר שלא כריטעטא
 לשהות ויטל טשבר איט הסעורח שכתוך ייןאבל
 ראשון בין כן ראם לרקרק שיש א5א שירצח.כטו
 ל1טר יוכ5 1לא ישתכר שטא ישתח אפאילשני
 ט11נ1 קורם להשתכר ררך ראין ל1טר ואפשרחגרח.
 לפיכך שישתכר ער מרכח כך % שותח חאדסשאין
 שכתוך יין חט~ון וכחוך הט~ון שקורם לטס דהטולא

 טעם שר יש חאטת 1לפי משבר. אינוחסשרח
 שתים כי ראשוטת טטת 5כ' חכור יש כינ%א
 כגטרא כחריא ראטוינן חיחת יש אחחטתטטת
 ראשוטת. לא אב5 חירות כחן יש אחרוגות ב'רוקא
 אין שתומ לחם שיש אחרוטת טסות כי1לפיכך
 ראשוטת טטת בי אכל ביניחם חפסקלעשות
 רק 5הם צירומ כאן אין עריין חיחת שאיןכיון

 ואין חיחת של כוסות חם קהשגיחם'לאחרוטת
 טאר עטוק טעם יש ושר כיניחם. חפהפ5עשות
 כין 5שתות ואטר לשני ראשה טס כין ישתהלטה
 זח טעם סכר רי5ן כנטרא שיל1 לרביעי.שלישי
 ריל1 גטרא שתיק חוי 5א ישחבר ש5אטשום
 ששא טפני חגטרא פירש לא לכך אבלפיפרש.
 כוסות ארכע חצל לקטן שיתבאו כטו טו%אטעם
 יתכרך: חשםכע~רת




