
63 האורהפצר

 פרשיות, ארבע הלטתנ"ע[
 פיו זפיו והסימן נ( שקלים, בפרשת קורין בשבת, להיות ושחל אדר ראש46

 שבתות שתי הפסח, קודם שבתות שלש קורין אדומה פרה נפרשת[ לעולם ובייו,איד
 שלש כאן היי הזאה, ימי ושבעת מקודם היום בהלכית בהם אושואלין להבתנין

 וכן והזאה, פהרה בהלכות שבתות שתי גאותן ומווהרין בקיאין שיהיו כדישבתות,
 החודש, לפרשת ארופה פיה בין הפסק לה חין הלנך בעלמא, לזכר קרייןהאידנא
 הדר וחד ויקהל, עד תשא נמכי נ( שיתא קרי עצמה תשא בכי שקלים פרשתחל
 שבעה, למנין עולה אים טקדשין דאי בנמים, טקטקי ולא ז( ועשית, עד תשא פכיקרי

 עולה אינו התפיה מקמי בקדישא ואלוקי וביתא[ קיא אי הלנך מפסיק,דקידוש
 ו שבעה[ לממן עולה הפפרה טקטי בקדושא מפסיק לא ]ואי ס( שבעהלסמן

 ופוריפי מבלה הלכא]סו[
 הואיל בה[ וממתכלים ]תואיל הזה, גזתן חומרים חכמים ג( וכו' נקיפת פנל"5(
 אותה קורין אין פורים, מעות להם לחלק כדי מגלה למקיא עשואות ענחם שלועיניהם
 פורים עשרי בחמשה נון בן יהושע מימות חוסה וטוקפיז נ( עשר בארבעה נזמנהאלא
 יחיר ביחיד עשר כאיבע" בזמנה מנלה ד( נשבת באחד קורין בשבת להיותשחל
 למניה מברך בעשרה וי'נ ייב "א כנון בימנה שלא ולאחריה לפניה ומברךקורא

הערוה
 בנסמא ומבואר pp' כ,* מלל" מטח שקל.פ. בפרשת קורין בשבת להיות שהל איר ר"" 6']סו[

 העיר בז' פ' מילה גרי,ף חיבא הזח חטימן וב.ו"1. ר"ה כ-י זפת והפיסן 0 תשא. כ' מ"טשפ
 בכ"י י:ט חם.סן. טפת שם ומבאר בשבת לחיות שחל אדר חודש ראש הממה על פ'0 ברי,ףושהוא

 קיר.ן בשבח יהיו" ריוו גשהל זפ-ו *.חש כשב א. במ' רק הטסה של השיתש :פצא לח מ'ב'
 לשבת מקרטין בשבת בש:. להיות כשחל ב'1 פי' ס"ה וזחו בו לפ-י וטפפיקין שקלים פרשת ביוםבו

 אדר ר." להיות כשהל ריר 6" ג'ו, 1!ה %ו ששה שהוא הבחח לשבת ומ*פיקין שקלים פרשתשעבר
 וב"ו פ.' ר.ר. י!חן חודש לראש ר' שינוא הבאה כשגת ופפסיקין יקרות פרשת לקרותרמקי.מין
 שהוא הכאה בשבת ומפטיקין שעבר לשבח שקלים פרשת לקרות סקריסין ו, כיוס להיות אררכשחל
 הוה המ'מן על הפירוש השא שם ברשיי וכן בשן, וע.י ובי.ו, בווווחו ומסםיקין אדר לר-חשף
 פ"י טנילה חרא-ש ינט באריכות,קצת

 הביא חרפ-ה ס" או-ח הצור ינם חרי,ף, כלשן הבש יי סי,
 ע-ט. יותר באריבוח bn~w יטבאר חסיכן :'כ הביא קצ,נ סי' השלם הלק" וגשבל' בהרא,ש, שהיאכסו
 מקישין ראי ב:תימ מקרשי ולא י( ו:,. ב' א' כב" שה.א לטו הום*תי כו' ויקהל עד תשא טסנ(
 פיד( גרי-ף ~W1h עומר הקורא (ra דמנילח פיד ברי-ף הובא מ*םיק, יקריש שבעה למנן עולתאינו
 .תיר בקריש ואפסיק. שתא דקרי רהיגא טבורא' ריסן משטיה ואמר נאין נפר,:אי מרב אשכחןופל

 בהרא'ש וע"! עכ"ל. שבעת לסין עילה הפפיח לקטיה בקרישא אפטיקו רלא והיכא עולח. איואפפירו
 לסין עולה טסטים אין גקיוש שס*טיקין שבמ"מ כתוב עמרם רב ובפיר הגיא "י פי' ו-נטנילה
 כר.'ף שהוא כמו סממתי שבעח. לסין עולה חפטרה טקסי בקדושה טפסיק לא וא' ס(  וע.ש.שבעח
 הבסרח מקמי ב"רישא וא*טוק. וכצ.ל שלירח, שירה חסר ב' ובב" נ'. וכ'י א' בכיי ל:כון והואשם,
 ptnpen והשטיט שבעתי לשין  קילח חפרתה( "קמי בקדישא מפסיק לא ,אי שבעת לסין עולהנאינו

 : להפפר* הפ*רחטן
 אין בה ומטתכלין השיל הזה בנמן אוסרים חכמים אבל נ( מגלת. ריש מסה :קראת, מנלה 6(]כלז[

 למקרא :שיאות סיים של ועימהם ,הוא.ל יהמלות טע.א ב' מנילה גמרא בנמוח. אלאקורין
 כי' ועי:יהמ הואיל כלומר והביא הפילח ,.יי הרי"ף רירי הוא פורים. טעות להם להלק כדימנילה
 חרי.ף שהגיא וטה קצת, באריכות א' טי. שילח ריש בהרא,ש כן הובא ובן הלי Qtol גרביווריש
 :ם כי כעת וראיח' משה. מלשון 1מסתכ:י1 ש~.ל :רתח בו,, בה וטסתבלין השיל שכרמין ויששמ

 בחמשת מן בן "ושע מיסות חומת l'epttl ג(  וטסחביין. יהממח* וחורפיה ויש  ות הביא שםריא.ש
 ובמחער ובהיא'ש, שם וגתוטי וגרש,י רע,א ה' טנילה עיין כ!טנח, פנילח ד( פמלח. ריש םש:העשי,
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 האורהמפר64
 פסולה פשתן כחוטי תפרה שאם מפר נקרא אגרת, ונקראת ספר נקיאת מנלהרב אמי 1( לאחריה[ ולא לפניה לא מביך ואינו איתה קוינו מעשיה נפחות ה(ולאחריה

 נידים חוטי שלשה בה הטיל דאם אגרת ונקראת עליה, ולברך בצבור בה לקרותו(
 משולשים שיהיו ובלבד. ע( באטצע ואחת היריעה קצות בשני שתים ה(כשירה
 בנירים תפורה אינה אם הלכך המחם, פעמים שלשה שיכניס ובאמצע הקצוותבשתי
 שלשה בה ויש פשתן בחוט:. תפרה ואם עליה, ולברך בציבור גה לקרות אסורכלל
 ולאחריה, לפניה עליה ויביך בצ'בוי, ונשייה אותה מנש.רין משולשים ג'ד'סחופי
 ריבנו את הרב .האל מברה ולאהריג ושההמנו, נסים ישעשה מנילה, טקרא עללפניה
 ישראל לעמו הנמרע האל. ה' אתה ברוה והותם נקמתינו את והנוקם דיננו אתוהרן
 כנון יצא, .לא ט'רוסין ו6( יצא לא למם-ע קראה '( : המושיע האל צריהםמכל

 פסוק ואקורא סירוסין אחר פירוש ינ( יצא לא ולנך לראשו, ממומו הפסוקשקורא
 ושוהה וקורא וחתר מעט, ושוהה מעט שקורא כנון יצא סירונין יו( אחד, ומניהאחד
 ואחד אחרון פסוק שקורא למפרע דמפרשי ואית סו( 'צא כולה את קורא שהואעד

 אחת! בנשימה למימרינהו צריך המן בני עשרת סי( : אהשורוש ב'טי ויהי עדשלפניו
 ולא כולה, את וישמע לבו את לכוון צריך הקורא מפי מנלה והשומעי,(

 את הקורא. צבור שליוו אבל ומשמיע, שומע שיכוון וצריך אחרים, בדבריםיפסוק

 ערותה

 ידי .השימעים כל מוציא ואחר ולאהריהי לע.יה לברך צריך עשרה שאפן בין עשרה שהן ב.ןאומר אזי מנילה מקרא ועל מ"כ שלמה רבצו השיב כר כרכה ולעניין הביא 212( )צר אי"ה סי',ושרי
 ולתשובה יצחק, בר שלמה וחתם שעשרה, בפחות מבראיין שאין ואומרים על' חלוקים וישחובתם
 הוספתי מעשרה פחות סג ע"ש. ט' רש.י בתשובות N2QS וכן ע"א הי מפלה התש, חכמ' כוונ.מאת
 הוספת עליה. ולברך נציבות בה לקרות ו( ;.א. '"פ ה, מסלה רב. אמר 1( כלי. בכל שהיאכמו
 ההא"ש ונם פשי מנילה .הרחף לשון הנא באמצע. ואחת ה.ריעה ם בשני שתים ח( האורה.בעל
 דברי את הביא קצ-1 .פי' השלם הלקפ בשבלי וכן ע"ש, אלפק רב דברי הביא ה' סי' פ"בטילה

 רבצו בשם הביא ש: הלקט שבל' בעל ובאמצע, הקצוות בשתי ססולשים שיהי' ובלבד ט(האלעמי.
 וגי קציות בשת' ג' פעמים שלש זה אחר זה כהוה החופ. שיהא פי' טשולשין שיהיו ובלבד ז"לח::אל
 יצא, לא מירוסון י6(. ע"א. ייו מנילה למפרע. קראה '1 שם.. ממרא פירש"ן נם שם והביאבאמצעי
 קראה רטן י-ח.סע"ב,ת:ו שם ~בזמרא 'צא, ומת:ט:ם סיריהן קראה איתא ע"א י.ו מגילהבמשנה
 הפירוש הוא זה וצא. לא ולכך. לראשו מספו הפסוק שקורא כנון 'ג( יצא. לא סירוסין 'צאסירוג'ן
 ויש לראשה מסופו הפסוע .שקורא .כגון אירוסין . פירוש בטעות הגי' ג' ב' אי ובטי למפרע, קראהעל

 שפירש"י כסו למפרע סייוסין מפרש ואיל'. יד כתבי כל לשבש קשה כי אף למפרע, פירושלתקן
 שהביא הראשון הפירוש אם אחד,. ,טיח אחד פסוח שקורא פירום.ן אחר פירוש 'נ( הע"ב. י"חמנילה
 הירושלם' פירוש שהכ"א ש"ב מנילה הריחף רבי. היא הוה והפיריש .אחר. מלה מיותר למפרע עלהיא
 סרוג'ן ע"א[ ע"ג דף ח"ב ריש טפלה]הוא

 קטועיי
 אחד קורא פי, וכתב חרא, פרא חרא קרי. סרוסין

 וכן שרל:י הטי הספוק- וקורא וחוור ג, פסוק וקורא .הטי ומדל.ג אחר פסוק שקורא אהד,י115ןומניח
 פסוע .וטעה פפוק שקרא כמן אחר נולתי אתר פירוש וכתם הירישלטי, הביא א' סרג כערךהערוך
 :' פפוקוקורא

 והוו-
 מפי' נובע .ויה. שטיח שגי פהוק וקורא

 ר""
 הובא וכן שם, למגילה

 טעו שקורא כקון 'צא .שרןג'1 'ז( קצ"ח. קי. השלם . הלקט בשבלי הפירושזה
  וקורא ופוסק ' מעט קורא כהב שם במפזה  ויש"י ושוהה, וקורא  והרר סעפושוהה
 ),ראה הביא ע"א( ע.ח )דף קצ"ח ס.י השלם חלקם שגלי ובעל ופוסק. וחוורמעט

 קורי מירו:ין פירושס'רוגין
  9ייא  סעי ושיהא ופיסק מעט

~vQ 
pQlel .דמפרשי יאית עו( מעפ 

 עשרתבנ' ru) דמפרשי. ואית שהביא בזה כוון למ' לי .:~דע למפרע..ולא קראה על טוסכ ,הלמפרע.
 הלקפ שבלי כעל :כו'.' לבו את. לכוון צר,ך הקורא מפ' מגילה והשומע י~( ע.ב. כ"ז מנלה כו'.המן

 לטגילתא סאן,רקרי מצאתי שיל רג.:גשלסה. שח.בר מגילה וכהלכות ון.ל :הבוא קצ"ח ס.י סוףהשלם
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bS האורהספר

 צבור, nt~wS ידע דלא נב על ואף חובתו ירי יצא ונתכוון בתחילתו אחד ונכנסהמגילה
 1 ביום ולשטתה בלילה לקרותה וצריך יח( : עלמא אנולי רעתו צנור ששליחמפני

 ושטחה משתה ימי פעמא[ נמאי חונתו, ידי 'צא לא בלילה שאכלה פורים פעורתיי(
 שתי לאביונים, ומתנות אהד, לאדם מתנוה שני לרעהו, א"ש מנות ומשלוח כ( :כתיב
 ברוך בין ירע דלא ער בפוריא, לבסומי איניש ומיהייב כ5( : אדם בני לשנימתנות
 לאוסיפ' לן וחזי כנ( : עושין מלאכה לעשות שנהנו ומקום ג3( : המן לאיורמרדכי
 מעשרה פחות לקרות אסור וודאי כי מלמטה, בין מלמעלה בין עמלק פרשתעל

 בצבור, יצא לא הכתובים בין הכתובה המנלה מן הקויא כד( : הכנסת בביתפסוקים
 פורתא מייתיא או פורתא, מהפרא דלא אלא אמרן ]לא נמי ובצבור יצא, ביחידאכל
 כיון יריעתא משאר פורתא מייתרא או פורתא מחסדא אי אבל[ יריעתא,אשאר

 ; יצא נמי[ בצבור ]אפילו עצמה בפני כמנלהדמיתהוייא

 טוב. יום הלכותנסח[
 פוב, ביום ושנשברה הקורה מן ולא הקורה טן נלא[ עצים מבקע'ן אין5(

 מבקעין אין מבקעין וכשהן ג( מבקעין, מזב יום בערב שנשביה הקורה מן אבל3(
 קרדום אבל בו, לבקע הול דרך ואין הואיל מותר, שלו בזכרות בקופיץ בשינוי,אלא
 פוב, ביום לתקר מותר פוב ביום  שנפגמה וסכין ]שנרצם[ שפור אחד 7( : לאכלל
 שעטרה, וסכין ו( פוב. ביום לתקנם שרי מעיו"פ, לתקנם איפשר אי תנורא ונרשתס(

הערות
 סאן ע"ר( )ל"ו ר"ד סי' לפררם כוון חובתן, ירי ולהוציאן לצבור להשמיע דעתיה לכווני ליהמיבעיה
 בשם ףכ הב" נ,ה ם" הקצר הלקפ בשבלי ונם נפיק, לא לא ואי דעתיה לכווני ליה מבעירקחי
 לאו ואם לצאת. כווזה צריכין השוטעין וכן עור וטיים השלם הלקפ בשבלי שהש כסו שלמהרבינו
 מנילה ביט. ולשותה בלילה לקרוחה מריך 'ס( השלם. הלקט  בשבלי נשמש  תה חובתן, ידי יצאולא
 ז' מנילה בו,, מנות ומשלוח כ( ע.ב: 1, מנילה כו', 'צא לא בלילח שאכלה פורים טשדת  יט( ע".ר'

 מלאכה לעשות unig ומקום כס יחבא. מימרא ע-ב ו' שם כו'. לבסומי איניש ומיחייב כ4סע-א.
 שנהג. שמקום מלאכה בעשיית פותר פורים הגש הרצץ פ" שיח והפור a*v~ ה' מוילה עייזעושיו.
 בין טלמעיה בין עמלק פרשת על לאומיפ' לן והוי כג( שם. בב"י ועיין עושין, אין לעשותשלא

 ג' בו וקורין הביא ר-נ מי, בפררם בביהכ"נ פסוקים טעשרה פחות לקרות אסור וודאי כימלטפה
 בטפר הובא כאשר לא והוא יותר, ולא פסוקים פ' אלא בפרשה שאין פי על ואף עטלק, ויבואבפרשת
 פוף ער עמלק ויבוא בפרשת ארם בני שלשה בו וקורין הביא ר' פי' השלם הלקפ בשבלי וגםהאורחי
 פידרו הוא שמן מעלה, של בפרשה להתחיל צריך חין פסוקים פ' אלא שאינם פי על ואףהפרשה,

 עמלק ויבוא הרי התיבון פסוקין, טעשרה פהות בתורה פוחהין אין בירושלמי מפורש הוא וכן יום,של
 דלית נב על ואף הרף בשם הבש תרצ"נ סי' באו"ח המי ונט עג.ל, יום של סידורו שהש הואשנייא
 ועכשיו שאני, ענינא דספסיק היבא בביהכ"נ, פס1קין מי' פוהתין יאין לן וקיימא פסוקים פי אלאכה
 פוחתין אין רה לב כ"א מנילה והתוס' עב-ל, פסוקים עשרה להשלים כדי אחרון פסוק לחוור:הם

 פרשת דשאני י.ל פטוקיסי תשעה אלא יליכא עמלק פרשת והרי וא"ת כחם בביהכ"נ, פסוקיםמעשרה
 שהבאתי. הירושלטי בשם 1ה הביאו שלא והתימא כו'. ביה ענינא ומפסיק הוא ריוטא דטירראעטלק
 שהשש ומה קצת בהוספות מע-א י"פ מג'לה יצא, לא הכתובים בין הכתובה הסגילה מן הקראכד(

 הלשון וכל שם ובב.י חרצ"א סי' או"ח בפור ועיין שנו, כצבור י-פ שם בגמרא הואשיצבור.
 ואשר ו' מ" פ.ב סגולה בהרא-ש הובא וכן פ"ב, מג'לה באלפסי שהובא כמו הוא האורה בטפרלפנינו

 : שם ובהרא"ש בהרי"ף שהוא כמו הואהופפתי

 פי' בפררם גם נדפם זה מסימן טוב יום והלכות בטשנה, ע-א ל.א ביצה D~YP. סכקעין "ין "י]מש
 וכשהן גז שם, נטרא סכקעי!, פוכ יום כערב שנשכרה הקורה טן אכל כ( האורה. מספרקס.ה

 וסכי! שנרצת שפור אחי ר( סותר. המלה גשמפה ובפררם בפירש"י, וע"ש שם, נסרא כו',מבקעין
 בפעות ובפררם ראשו, שנשבר פוב ביום שנרצם שפור ופירש"י ע"ב כ"ח ביצה פוב. ביוםשנפנתה
 בפירש"י וע.ש שט ביתה בז'. שעמדה וסכין ו( שם. גמרא אוורא.  וגריפת ס( שגרצם. וצ-לששצף
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bbהאורהמפר 
 )א. ריח.יא אנכ ורוקא מ( דוחקנו אנב דפטקא מילי והנ' ז( מזב ביום לחדדהמותר
 את מכבין ואין י( יא, אבן של במשחזת אבל ע( דיקולא[ אנב נאו חתך ולאדדייק
 מותר: הקדרה או חבית יתעשן שלא בשביל ואם עליה להום בשבילהבקעת
 מוניטין יג( ? ודד באויר מניחה אויר יש אבל אויר שם כשאין חנינא רבי אמיי5(
 שמתעכב השייפה פירוש ינ( השוכא עדויי מוהפין מאי פוב, ביום הפתילהאת

 שעוי ירי על מקום ומכל לחתכה מותר האורה את ומעכב גחלת כמין הפתילהבשפת
 עושה שהוא כדרך המים בתוך ישליכנה ולא בירו יככנה ולא בארץשישליכנה

 : מנבה משום החב והמפתמק בשבת, מבעיר מ'צ'ם ח.יב בני שכה הנותן יל( :בחול
 אבל עץ, של בנחלת אותו ממתקין ואין שלו, במסננת החרדל את ~סננין איןטו(
 הוגש ולגבי שרי אגומם[ ]ובישרא אנוסיי( שדא )וכי סק( מותי מתכות שלנהלת
 1 במן כדרך ליתחזי דלא לשנויי דאיפשר כמה הקדירה ובתיקון ההבעיה לשניתצריך
 ביעתא וכן קדירה וכן אטור, למעלה מלסמה שרי, למשה מלמעלה מדורתא האיי1(
 תבירו על אחד מניח אם עצים מדורת מדורתא פירורי יק( חביתא, ובן פוריאובן

 למעלה, סמטה וזהו כבנין דמיתחוי אסוד בארץ עליהם ואהיים כאיץ עציםשגותן
 וסותר בנין כדיך אינו לארן. שמניע עד ההתיו אחר ומנוח מלמעלה אחד אוחזאבל
 י כולס ונן לסמה, מלמעלהוזהו

הערות

 דוחקא. אגב דפסקא מיל' והת 1( נפגמה. לא אגל 'פה חותכת שאינה שלה טחריפות שעטרהשפי'
 ולפנינו פ,ג, כיצר הרי-ף דברי הוא לא. במשחות אגל ד'קולא אגב או ריחייא אגב ודוקא מ( שם.שם
 דלא' ךייק הסלה וקרא דיקולא הטלה הבין לא כי התך, .לא ,דרייק או והצי: המופר מעה חיר,אבכ"י
 ג"כ והונא שם, בפרדם וכן ונ', ב. א' במי ברי,ף שהוא כמו לנכון :מצא אבל חתך סלתיהיטיף
 בשבוד'ל וע"ש הרי"ף( )הוא פאס יצחק ורכי:. חננאל רבינו בשם רנ-א סי' השלם הלקפ בשבלילנכון

 דברי על שכתב מה וע-ש י' סי' פ"נ ביצה בהרא-ש גס מהרי"ף הזה המאסר יאס וכן בזהישהאריך
 היה רש"' ופיי רדקולאי אפיסא למכי:א מעבר ע"ב טיח שם ביצה וכגמרא נתנאל, בקרבן וע-שהרי.ף,
 בסשחות אבל ט, הדקל. וצ.ל הסל, פי על ובזמרא ברי"ף, ברשיי כ.ה הדקל פי על הסכיןמשפשף

 ופ" ובהרא,ש ברי"ף ועיין ע.א, כיב ביצה הכקעת. את סכב.ן ואין '( שם. בהרא.ש עין לא. אכןשל
 סו,, אויר שט בשאין הנינא ר. אמר '5( שפין. הילצשפליפפער, והוא עולהי עצי ייבקע טלשוןבקעת
 בשביל הבקעת את מבבין אין תנו ע-:( מ"ב )רף ה"נ פ.ר ב.צה בירושלס' טצאתי רק בבבלי נמצאלא

 אפ אבל אויר, שם בשאין הפיה א"ר סותר, הקד.רה ואת המת את תעשן שלא בשביי אם עליהלחוס
 פי, 'ג( ע"ב. ל-ב ייצח כ~'. פוב ביום הפתילה את מוהפין 'ג( וריו. לאגר טשליבה אי.ר שםיש

 בגמרא "ר"ח כפי' הוא הוה הפירוש האורה. את ומעכב גחלת כמין הפתילה בשפת שטתעכבהשריפה
 יפתילה בקצה המתעבה פירוש ותתב בה"א(, מוהפין הנ., היתה לפיו ,כ' מהם ערך בערוך והובאשם.
 לפנינו בהרי.ף והנה בהאורה. לפניו לתקן יש כן כ' ונראה לחתכה, מותר האורה ומעכב נחלתכמין
 שנשרף הפתייה ראש טמיר פירוש הביא 1' סי' פ"ר ביצה בהרא.ש רק "W1tC, ערויי על הפירושחסר

 :עשית כשהוא פי' חשיכה ערוח השא שם.א סי' שוב .ום הי והאו.ו הזר. את וטהש.ך פחםמעסה
 וראיתי אורה, המחשיך פחם חשיכה פי'להס.ר, ער.י' שם(, ב:טרא כפירש"י ,הוא מקבירה פהקברא.ןה
 פיחום הגעשית הפתילה ראש הוא פי' וכתב סוהט.ןי הגי. היתה לפניי שנם ר"מ ם', הטלםכשכה-ל
 שט, תות, לעולא יהורה רב איתיביה ע"א כ.כ ביצה בו,. בזר שמן הזותן ידן 'פה. מאירהואיזה
 שרא וכ' עז( בם'רש"י. וע"ש ע.א, קל-ר שבת החרדל, את r'J:cc אין טוו בפירש.י. וע"ש כו,בזר
 קסי,ה' סי' שם ובפרדס ומ, ב' א' בב"י ל:כ,ן שהוא כסו שד', אפסרי ,ב.שרא תקנת' שרי,:וסרי
 פירוש 'ה( רע,א, ול"נ מע"ב ל"א ב.צה מרורתא. האי '1( בפירש"י. וע"ש ע.אי כ": ביצה בזמראוהוא

 נובעיט ודבריו א' טדי ערה בערוך :ם והובא שם. בביצה הר"ח סי' הוא כ.,. עצ.ם מרוריומרורתא
 סטאר י"ר סי' דביצה כפיר והרא"ש קצת, בקיצור הפירוש דביא רביצה גפ"ד הרי"ף 1:ם הך'-הימפי'

 1 שס בנברא בפ.רש"י ועיין הק.ב, טיי באו"ח הפור מפרש הרא,ש וכי.כר' הר..ףירבו"
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 הראש. מליגת דיןפש
 )טונלין( נ( אין אנל נאר, ומהנהנין רינלימ ואת הואש את טלגין5(
 ישיאל ש" והציה נוי של חציה עיסה נ( : באדמה ולא בחרסית לא אותן]טופליןן
 לשחטה מותר ישיאל של והציה נו. של הציה בהמה ]אבל ז( מזב, ביום לאפותהאטור
 דאיפשר מה וכל מפשיטין טוב ]ב.ום ה( מזתרין ועוף היה נהמה ושהטת : טוב[ביום
 שהת ו( : הוא מוכן מיה אפר או מוכן עפר לו[ שיהא צייך ולעוף משנינןלשנויי
 אברים יד( )על מניאה אבל הבמזתה[ במוט יביאנה לא ]בשדה[ )כשירה(בהמה
 חוץ ח( פובים, ימים בכל בשני, מותרת ראשון טוב ביום דמת'לרה ומצה ז( :אברים
 ואסור י( בזו אסורה בזו נולדה טוב ויום ושבת ט( בשניהם, שאסור השנהמראש

 דלית ובלבד בשבת אפילו מותי, לאלתר לאכול הפסולת מתוך אוכל ולברורילטלטלה,
 : שינוי צריני לא ותבלין מלח ואפילו כדרכן נדוכין הנדוכין כל י5( מלילהבהו
 מדה של כלי היה ואם יג( במרה, לא אבל זה בל. לי מלא לחבינו אדם אומרינ(
 סכום לו יזכור *לא ובלבד עו( ואנוזים ביצים לי תן לו ואומר יד( למלאותו,אסור
 ז לשנות צריך ואין יו( טוב ביום הקמה את נושונין[ לז( )ושויין( : מנין סכום ולאמקח
 שבצרן ענבים כנון ראשון טוב מום שנתלש מחוני אחד גליות של טובים ימיפ שנייח(

הערות
 פירור ואין שלמיו לדינים זה מחובר האירה, סם' ובפררם וב, א' בכ.י הראש. את מול:ין "(]םט[

 הם הרחים כל ובאמת הראש, מלינת ריי חיר,א בכ.י כמי נ,כ רשום נ' בכ"' רקבי:יהמי
 את מ1לנין רבן תזו ע"א, ל"ר בביצה הוא והמאמר שלפ:יהפ, לררים להחבירם ויש פוב, יוםבדצי
 שערן להמר בסיר פופלין אין ופירש"' כ"'. ובכל בזמרא שהוא כמו פ1פלין. תפתי שבלין. נ(הראש.
 אחר להבת חל המשיזה על רביצה פ"ב בר..ף הנבא נוי. של חצ.ה עימה נ( העבד:ין. דרךדהוי

 נ, ובב". האירה, סם' ובמררם זג, נ, ם בכ"' לנכון שחנא כסו nccin' כ1,. בהמה אבל י(בשכת.

 בכ.י שהיא כמו הופפתי כו'. ומפשיטן טוב ביום ה( כו'. נוי של חציה עיטה הראשנה מחציתחסר
 בהם" שחפ ו( ובפרדם. ג' ב'א'

 ראשון. פ1ב ב.!ם דמתילרא וביצה ו( ע.א. ב"ה ביצה משזה בשרה,
 לפלפלה. ואסור '( רב. כרעת ע-א ד' שם ויו"ט. נשבת ט( ע-ב. ד, שפ סר"ה, חוץ ח, K~U. ד'ביצה
 ע"א. כ,פ ביצה משזה לחב'רו. אדם אימר 'ג( ע"א. י.ר ביצה נדוכין. ה:רוכין כל '"( ע"ב. נ'שם
 כ-פ מטה 1א;!1ים, בציס ל' תן לו !אומר 'רן שם. נברא למלאות.. אמור מ.דה של כלי היה ואםינ(

,a"p)לו יזכיר שלא ובלבר לפ:י:ו בזמרא מזין. מכום ולא מקח סכום לו יזכיר שלא ובלבד סו 
 סכום קבים, או קב מדה ככום ופירש"י מקח, סכם לו יזכיר שלא ובלבר אומר רשב.א מרה,סכם
 ררי,ש ובסילתיה מקח רת-ק בטילת.ה שנרים הרי,ף גירסת הוא האזרה בעל הביא וכאשר דמים,מקח
 אחר כטף עלי לך ויש נכסף לי תן לו יאמר לא כפף עלס שיש כנון מקח מכום פי' וכתבמזין.

 חמש'ם ל' תן אגוז'ם חמשים ביר' לך 'ש הר' ל! 'אמר לא מגין וסכום כמפ'ם. ש:' ב.י' לך 'שהר'
 ר.ה ובתום' י.1 ם" פ.נ ביצה בהרא,ש וערן בהר.ן, ועיי.ש עכ.ל. מאה ביד. לך יש וחר'אחרים
 כ-פ בשה הקמח. את ושתין ט(( הר..ף. כ:" נ,כ והביא ת"ר סי' חשלם הלקט בשבל' וכן יזכיר,שלא
 סי השלט הלקט שבל' שבעל ראיתי רק בגמרא, ליתא זה לטות. צריך ואין '1( בהרא"ש. ועייןע.ב,
 משמע שריי בלא פופ בסם קמה שרין ראמרי:ן רהא בתיפפותי1 זצ"ל מפול אליעזר רי כתב הביאר,:
 טופו ער המאמר כל כו'. יאש1ן סיב ב.1ם שיתלש מחיבר אחר גליות של פובית ימים שני 'ה(פי'.

 המצא האזרה, מא' קמ"ח פ" בהפרדם נ.כ :מצא חול. מהן ואחר הן קדושות שת' אלפאהמפ"ם
 כאר.כות ועהן גליות, של טובים ימ.ם שני המתחיל קמ.1 בם" האזרה( כשם )לא הפרדם ספר בגוףג"כ

 284(, )צד ע"ח סי' ו1יפרי במחוור :מצא וכן '"א. מי' צרפת חכמ' בתשובת שדפסת רש"'בתשובת

 בין כרב[ ]צ"ל כרבא לן רקיימא האירה בפפר שתיבא ובמקום במלה. מלה הפרדם לשון עםושזה
 בין לקולא בין תלת בשי דרנ כוותיה הלבתא רבא אמר ע.ב ר, ביצה ,בנמרא לח1מרא ביןלקולא
 לחבריו ראיה והביא גוה;, רח' וכן וניטרי ובמחוזר בפרדסי הובא תלת(. ה:' מפרש שם וברש",לחומרא
 אמר רב גליות של ט:ב'ם ימים שני דאיתמר ע.ב, ר' )רף ביצה דמסכת ראשן בפרק רנרסי:ןמהא

 לקולא בין תלת בשי דרב כו1היה הלכהא סע-ב[ ה' רף ]שם ואמרינן בו., בנה מותרת ב1ה:זלדה
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 הואיל נפשך סמה שני, טוב ביום מותרין ראשון, פוב ביום שנצודו ודנים עופותואחד
 בכדי ראשון יום למוצאי ומותרין חול, שני קודש ראשון יומטוב דאי הן קדושותדשני
 דקיימא טוב, ליום מכין דהול דמותרין שכן כל קודש ושני הול הראשון יום ואישיעשו
 טובים ימים שני נבי דאמרינן ועור יט( לחומרא, בין לקילא בין ]כיב[ )כרבא(לן
 מניח בחול תבשילין עירובי הניה ולא שבת בערב שני פוב יום אירע שאם גליותשל
 כלום נדברו אין הול למחר קודש היום אם ואומר ומתנה לחנטו פוב מ.ום עירובואדם
 אלמא עירוב, עירובי קורש ולמחר חול היום ואם לשבת, מכין דהול לערב צריךואינו
 מכולם אכל ולא פוב ביום תבשילין כמה המבשל כ( : חול מהן ואהד הן קרושותשתי
 לאכול צריך אינו ועכשיו מתהילה כולם נתבשלו פוב יום ולצורך הואיל הסעורהבתוך
 פפא רב אמר כ"( : לחול פוב מיום כמכין הווי דלא כלום בכך אין ואחד אחדמכל

 מאותו שם יש אם נליות של פובים ימים בשני לישראל דורן שהביא נוי]הלבתא[
 לו והביאם בתשרי, או באלול וענבים תאנים לו שהביא ננון לקרקע, במחוברהמין
 יום ונכנס ראשון מוב יום של המה עליו ששקעה כיון בערב, ראשון כנ( פובביום
 חיה וכן ביצה ובן מהן, לאנוף מותר ולאלתר ויבצור לכרם שיכנס בכדי שהואשני
 בכדי ושוחא חמה שקעקעה כיון בשני טותרין ראשון פוב ביום שנצודו ודגיםועוף

 שנעקפו הדבר וידוע יביש.ן שהן צמוקין כגון במחובר המין מאותו אין ואםעשייתן,
 לתהום מחוץ באו ואם מותרין, התחום מתוך באו אם בהן כיוצא או רבים.מימים

 לישראל טותי זה ישראל בשביל הנא לתהום[, מהוץ הבאים אותן ואפילו]אסורים.
 דאין זימון צריכין אין עלוייהו דרעתו לעיר שסמוך בפרדס שקננה וחיה כג( :אחר
 דמעונין כיון בהזמנה ]אפילו[ אסורי rUN] ]אבל הקרפף( מן )וכל כר( צידהפעונין
 ושוין כו( מתירין, הלל ובית הדורסן לפני העור[ ]את )עור( נותנין אין כס(צידה.

 ערותה
 יום ואי !חמר שליטה שורה נשמעה האורה מסי קמ"ה בס" שבפרדם אעיר אגב ובדרך לחומרא.בין

 לה!מרא. בין לקולא בין כרב לן הקיימא פוב לדם סכין דהול דאמרינן שכן כל קודש ושגי הולהראשנן
 סי. בפררם וכיה שלפ:'1, למאסר הסיום הוא כ!,. גליות של פטים יסים שגי גבי דאטריגן !עיריע(

 סי' הפררם בחף  המאסר נם שם, וויטרי וגמחוור  קם-ו, בסי' הפררם בגוף גם האורה, מספרקם"ת
tffopקדושות שני אלסא מם"ם בהאורה אבל ע-פ, סי, !ויסרי בטחזור הוא בעיר!בין, ר:רטי:ן ועיר 
 המבשל כ( בעירובין. דגרפי:ן ועור !בטחו-1 הפרדם. בגוף טתחיל הזה הסיום !אחר חול, סהסואחד
 רם"ה סי, השלם הלקט כשכלי הובא זה כ!'. הסעודה בתוך סכולם אכל ולא פוכ ביום תבשיליןכסה
 אסור, הערמה איצא דאי הערסה דל'כא טינה שסע טוב יום לצורך סדקאטר וסיים וצ'לי הגאוניםבשם
 לישראל דורן שהגיא נוי הלבתא פפא רב אטר רק איתא ע"א סוף כ.ד ביצה בגמרא פפא. רב אמרנ6(
 המין טאותו אין !אם שיעשה בכדי אסורין :מ' ולערב אסור בטחוכר הם.ן סאות! יש אם פובביזם

 שבלי ובעל ולערב, ר-ה שם ובתום' רש"י בפ" ועשש אפור, לתחום חוץ סותר התחום תוךבטחוכר
bp~nרש"י בשם זה הביא רט-ו 6'י twtp חאורה בטפר חוכא ובאשר בנה שהאריך שם בהרא"ש ועיין 
 מספר קם-ח סי' בפררם גם כ"י בכל שה!א כסו הוספתי כ!,. בערב ראשון כב( שם. הש"מ לשון  זהאין

  :מיאשם. לעיר, שסס,ך שהביא ומה בפירש-י ועיי'ש ע.א, כ-ה ביצה בפרדם. שקננה וחיה כסהאורה.
 באסה הא שם !ב:טרא שלהם, האם ר"ל אמן.  אגל תחחי  filoln1. אפילו אסירי  חקרפף מן וכליח

 צריכה נדגלה שתא אטה אבל עליה, !דעת'ה לברוח 'כנלה שאצה זימון צריך איו בולד שםוברש"
 וילרו בהן ~כיוצא וצבי איל בנון בפרדם שקידה וחיה הלשון בזה הרין הביא פ': בביצה והר'.ףרטון.
 המטוך בפרדס ודוקא טוב, ביום ומוהרין ויטגן צריכין אין צירה צריכים ואין קפנים הס !עדייןעפרים
 אבל בדידהו והים ויסנן, צריכין לעיר מטוך שאינו בפרדס אבל עלוהי, ררעחיה לחו רח!ולעיר

 או-ח הפר כן הביא וכן שם, גהרא.ש הוא וכן ע"ג. :ימין להו מה:. לא צירה רגעתן כיוןגאימיהו
 הנא הביא בא'מהו אבל ובטפס תצר,ס?

 ,!האם-
 אבל ע"ב( )כ-ט האזרה בשם קס"ח סי' ובפררם

 ר"ל אימן הכוננה כי ירע ולא מען, אטה כי להוריה .אימן- על כוכב סימן המו"ל הציג אסורי,אימן
 ושיין נו( ע"א. י"א ביצה משנה מתירין. הלל ובית הדורסן למי עיר :והנין אין כס( שלהם.האט
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64 האורהמפר

 ומולח ומערים כוליה דמלח עד ו"כא הכא ומולה ומערים כז( לצלי, בשר עליושמולהין
 )מהבהבין( ואין ההלבין את מו(ה'ן אין כח( : בשךא כוליה ליה דמלח עד נרמאנהמא

 ומהנה להבירו טוב מיום ]הצרות[ )תבשילן( עירוב' אדם מניה כס( : בהןרמהפכין[
 ואי בשבתא לטלטולי עירובא בתאי לן נשתיי הוא הולא האידנא אם הכיונימס
 הני נימא שני טוב יום דהוא במע~שנהא ולמה- כלום, בדביי אין טנא יומאהאידנא

 ואי מידי, צריכנא לא והשהא מאתמול עייובא עבידנא כני סבא יומא ה~ארנאאי
 לדרהא[, ]ובדותא לנ'תא מביתא לטלטולי ניטהר. ע.רזבא בהאי הוא הולאהא.דנא
 נל'ות 'טל טובים ימים שני ליה דאית-מ. כנון ]ומתנה[, ליה מנה היבא תבש,ליןועירובי
 ממעלי תנשילין עירובי לאנוח' לאיניש ליה דמיבעי שבתא ומעל' בשנתא[]המשא
 ליה מנה מנא יומא במעלי אנה ולא אישתל' ואי ביטבתא ארבעה דהוא טבאיומא

 טבא .ומא האידנא א. הכי ונימא בשנא המיטה דהוא קמא טבא ב'ומא]לעה-ובא[

 ובהאי הוא חולא הא'דנא מבא יומא למחר ואי מיד' ולא צריכין ולא הוא חולאלמח-
 בשוכה, מילי והני 5( ל,טנתא טבא מ.ומא ולבשולי למ'פא לן לישתיי דמנהנאעייובא

 שהניח ומי 5"( כלום, שני ביום ליה למיסר צריך לא ראיניון ביום ראמי מוןוהלכתא
 הרשות ע'רובו לאכול רוצה ואם )3( ומטכסן, ומבשל אופה זה הרי תבשיליןעירובי
 לא זה הרי הטמין, שלא ועד בישל, ועדשלא אמה, שלא ער ]אכלו[ )אבל( 5ג(נידו
 : הניחו שלא כמי נמי אי עירובו שנאבד כמי רדמי )ד( יממין1 ולא יבשל ]ולאיאפה,
 ואם 5ו( : טוב ביום לאכלן מוחיות גמורות ביצים בה ומצא התרנגולת את השוחט5ה(
 שם ומצא השכים ולמחך ביצה שם מצא ולא יו'ט מערב הת-ננולת של בקינהבדק
 ]רתלינן[ יפה יפה נדק ואפילו בלילה יולדת אינה תרנגולת לן דקיימא rs) מותרת,ביצה
 בהדי וכר דאיכא מילי והני 5ח( טוב, יום מערב בדק לא אם שכן וכל יוחנן,כרבי

 דרך ירנג בתריה דאזליה התרנגול קול ושומעת לחוץ יוצאת שהתרננולת אותרננולת,
הערוה

 ער שמא גרסא וסלח ומערים כול.ה דמלח עד והכא הכא וסולח ומערים גו( שם. גמראשמולחין,
 והכא חבא ומלה ומערים הראשנה מחצי חמר ג' בכ" )רק נ' ב' א' בכ.' ב"ה בישרא. כוליהדסלח

 שהביא זה והוה קמ"ח סי' האורה מספר בפררם חפר ,כן הס;תיק( ע.י שגשמה כוליה. ליה דסלהער

 רב בשם אחא רב' ע"נ( ס' )רף ה"ה סוף פ"א ביצה  היחשלמי לשון הוא והכא, הכא  וטולהזסערים
 ואחריו פ.א ביצה הרי"ף וגם כזליה. מלח דו ער הכא ימלח הכא סלה ומערים סולח D'-UD1מולח
 העור ע-נ סולח כלומר הירושלמי, את מבאר והר..ף הירושלמי, את הביאו פ.ז סי' פ"א ביצההרא"ש

 נרסא, גרמא "ערים השגית ומהצי שם. הרא.ש בן הביא וכן כוליה, רמלח ער כאן וסעפ כאןמעפ

 אחת לחתיכה אלא צריך שאדן פי על אף אחת בבת בשר חתיכות כסה אדם סולח בבלי סגסראהוא
 האלבין את מולהין אין כה( ת.ק. סי' אי"ה פור בב.י ועיין גרמא, המא מערים אהבה בר אדארב
 יסריתוואפילו שלא כרי פוב ניומ ההלכים את טולחין אין ופירש"' עיאי '*א ביצה גהי. סהפכ'ןואין

 הלשון כל כו'. הוא חולא האיבא אם הכי ונימא כו'. עירובי ארם מזיח כב( פוב. ביום הבהסחנשחפה
 והלכתא בשוכח וה-ם )( ב'. פרק ריש ביצה הרי"ף לשון הוא לשבתא' פבא מי~מא ולבשולי לסיפאעד

 אופה. וה הר' תבשילין עירוב. שהדח וס' )"( שם. ברי"ף היבא לא וגה ובפררם, כ.' בכל כיהבו,.

 דרסי )ד( שם. שם אפה. שלא עד אכלו )ג( שם. שם עירובו. לאכול רוצה QR1 5ג( רעב. י"גביצה
 ומצא התרנגולת את השוחפ 5ה( שם. בזמרא ליתא וה הניחו. שלא כם' :מי א' עירובו שנאבדבטי

 אכה תר:נזלת לן דקיימא 3ן( ע"א. ו' שם בקדה. ברק ואם 15( ע"ב. ו' ביצה זמורות. ביציםבה

 רמאתמול בידוע שהביא פ"א ביצה ברי,ף 'ותר ומפורש שם, שם 'פה. יפה ברק ואפילו בלילהיולדת

 רברק נב על ואף תר:נולת, :'הו ומא' בלילה. ולא ביום מוליד ביום שתשמישו כל לן רקיימאאיתילדא

 מותרת וחזרה רובא יצתה אימות יפה יפה דברק נב על ואף יפה, 'פה ברק לא איסור פוב יוםמערב

 מותרת וחורה מעיו"ט ריבה שיצאה ביצה יוחנן רבי דאמד יוח:ן, וכר.ר בלילה, יולדה ואינההואיל

 שם, גמרא כוי. זכר ראיכא מילי והוי )ח( ע"א. ו' שם הוא יוג'ין רבי ורברי ע"מ פוב בכםלאכלה
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 בא ואם ח( עט, לאכול טוב ביום הנוי את טומנין ואין לס( ! ביום אלאתשמישן
 יבשל שלא ובלבד להוציאו, צריך אין טוב ביום לאכול ישראל בבית טעצמוהנוי
 טוב, ביום נוי בשביל הרבים לרשות דבר שום להוציא נמי ואסור בעבורו,כלום
 לצורך אבל לצורך, שלא נמי הותעה לצורך הוצאה והותרה הואיל אמרינן דלא1נ5(

 עברינן דלא הלל כבית לן קיימא שבת ערב להיות שחל פוב ויום מ3( : מותרנהמתו
 אתהמטות ולכבד זוג( : להטמין בין לבשל בין לאפות בין מילי אכל עירובא הדאלא
 ביום שכן[ ]וגל שרי לרבץ נמי ובן ער( כולה הבית בל ואם'לו בשבת o~'ewJמותר
 מהן לעשות טוב ביים אותם מסלתין אין טוב ב.ום בהם שטסיקין ועצים ננה(טוב,
 בכולהו יהודה כרבי לן ]דקיימא זנו( פוב, ביום מוקצין בעצים מסיקין ואין מלתי,סלתי
 אסור לתחום מחוץ פוב ביום עצים לישיאל נוי ליה דאייתי והיכא וו![ טוב['יום

 ועצים עח( אסורין, תרי בהו דאית ביומן רנהתכו היבא שנן וכל הן, דמוקציןלהסיקן
 אסור נמי פוב ביום נשרו ואם טוב ]ביום ונס( להסיקן אסור בשנת הדקל טןשנשרו
 מוכנים עצים עליהם מרבה פוב ביום התנור לתוך נשרו אבל ג( נולד, ליה דהויהלהסיקן[,
 אפילו וסבפלינן הוא דרבנן ראיסורא ברובא בטלי דהיתרא דרובא דכיוןומסיקן,
 ]לצלות הנייר את הותכין ואין נ6( : קלי דמקלי בעיניה לאיסורא דליתיהלכתחילה

 נורפין ואין גג( נשרף, ואינו מליח בו וצולין בשמן אותן שטפין פירוש גג( מליח[,בו
 : סותר גורפו כן אם אלא פת בו לאפות איפשר אי אם אבר גד( ונירים,תנור
 בתוכו הפת נותנין נאשר תנור פי טהין פירוש גו( טוב[, ]ביום תנורא ושרקיןגס(
 כירה אפי נמי אי טוב, יום מערב מוכן ]עפר[ לו שיש והוא ג(( בטיט, אותוטהין

 ערותה
 הגוי בא ואם ט( בשבילו. ירבה שמא נורה שם ובגמרא ע"ב, מא ביצה כו'. הנוי את ממנין ואין)ס(

 הרמב*ם בשפ הבש תקי"ב סי' אוית והפור ם צריך אין פוב ב.ום לאכול ישראל בביתמעצמו
 הוצאה והותרה הואיל אמרינן דלא ט6( בב"י. וע-ש הכינוהו שכבר עמו אוכל טאלין הנוי באאם

 עירובא תר אלא עברינן רלא הלל כבית קיי,ל ע-ש לה.ות שחל פוב וי" מס ע.א. "ב ביצהלצורך.
 ב"ה ע"ב פ'1 ב.צה בגמרא והוא תבשילי חר אלא עברינן רלא כב"ח קי'.ל צ"ל אולי כו'. מילימכל

 בית מבברין הגירסא ושם ע"ב, ב"ב ביצה במשנה מותר. המפות את ולכבד סג( אחד. הבשילאומרים
 לרבץ נסי וכן חד( המפות, גבי על ואוכלין מסובין שהיו שם שאוולין המטיבה בית רש"י ופי'הטפות,
 הקש ס" או.ח בפור ועיין כ"א, ט" פ"ב ביצה בהרא-ש ועיין ע"א צ"ה שבת עיין סונ. ביוםשרי

 סלתי. סלתי מהן לעשות טוב ביום אוחס ממלחין אין פוב ביום בהט שמטיקין ועצים טס( שם.ובב"י
 להבעיר רקיע O'~p רש-י פירוש סילתי דסלית מאן האי הע"ב ע"ר שבת ובנטרא בנטמא, שר מצאתילא
 מוער של כחולו המחובר מן בשדה עצים לוקפין פירש-י מטלתינן מלותי ע-ב י-פ בביצה וכןאש,
 וכן הגברא מן בב" כן והיו ליתא ולפנינו בגמרא, לפניו היו כן מועד. של .בהולו רשיי שהבתומה
 ליה דאית יהודה, כרבי לן רקייטא סו( מועד. של בחולו מסלתינן סלותי סלת בערך הערוךהביא

 טספר בפרדם להסיקן. אסור לתחום מחוץ פ1ב ביום עצים לישראל נוי ליה ראייתי והיכא ת"מוקצה.
 שכן וכל הן ]רמוקצין להסיקן אסור וכצ.ל שלימה, שורה נשמם רע"0 ב"פ )רף קם,ח ס"האורה
 איסוריי תרי בהו דאית ביומן דנחתכוהיבא

 פוב. ביום להסיקן אסור בשבת חדקל מן שנשרו ועצים
 ער להסיקן מן המדפים או המעתיק והשמית נולד, ליה דהוי להסיקן[ אסור נטי פוב ביום נשרוואם

 תקש סי' או"ח בפור ועיין tlep ד' ביצה הדקל. סן שנשרו ועצים טס( כ"י. בכל לנכון ונמצאלהסיקן,

 ב' א, בכ"י שהוא כמו הוספתי להסיקך. אטור נטי פוב כיוס נשרו ואם פ.ב "ביום טע( שם.בב"י
 האורה בעל ורירי שם, גמרא התנור. לתוך נשרו אבל נ( שם. משובש חלשון נם נ, בכ"י נםוחסר
 פירוש נב( ע-ב ל'ב בשה משנה הנייר. את חותכין ואין ג6( ע.ש. רביצה פ-א הר'.ף כלשוןהוא

 מפרש רש"י כו'. בשטן אותוששפין
 כשצוליי

 ומזירי! בטים ושורין נייר חותכין האסכלא על דנים
 אבל גח שם. משנה גורפין. ואין נג( הרג. את ושורף מתחסם שהמתכת מפני האימכלא גב עלהנייר
 כלשון הוא כו'. פתין פירש גו( שם. נברא תנ1רא. ושרקין נס( שם. גמרא בו,. לאפות אפשר איאם

 פוב. יום מערג סוכן נעפר[ לו שיש והנא גו( שם. בנפרא בפירש"י ועיין בערוך והובא בנטראהר"ח
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וי האורהממר
 : במקל פוב ביום הבהמה את מנהינין ואין מ*( ? הוא נהול בר ד5או הצריהחח
 בשפוד, כמו בשר בו לצלות עין מהם ליפ1ל קוצים ממין עצים פירוש גי( וחיזרא,נח(

 אור. מהן נליפול העצים לבית תכנוס לא ואשה ס( : אסור רפיבא שרי,יבוטא
 מסיקין ואין בכלם מסיקין * דקיימא OQ פוב, ביום להסיקו אסור שנשבר ואודס6(

 נהניפ*ם[ קו( )ונופלין( הכלים ככל הן הרי חרשים וכירש תנור ap) 1 כליםבשברי
 בצונן אותן מם'נין ואין נבטטלית[ אותן פשין ואין קם( שמן, אותן סכין אין אבלבחצר,
 פוב, ביום בטפוח נופח'ן ואין סו( : מותר בו לאפות בשביל ואם ]לחסמן[, )לחממן(כדי
 פוצעין ואין סו( אותו, טתקנין ואין השפוד, את מהדרין ואין בשפופרת, נופחיןאבל
 שטא חוששין ואין כמפלית האגוז את פוצעים אבל קח( מליח, בו לצלות הקנהאת

 להם מתוקן שהוא מאכל אבל ע( אוב, ביום לכלבים מידי לסיפא ואסור DD) :תקרע
 ביום שכן וכל מותר בשבת אפילו זה ודבר אוכלין, והן לפניהם ליחנו סותרטערב
 הכלבים, לפני לחתכה מותר שבשבת פי על אף פוב, בעם שמתה ונבלה ע6( 1מוב
 בשבת אבל מוקצה, ליה דאית יהורה כרבי לן דסבירא לפלפלה, אסור פובביום
 לפלפל מותר פוב יום מערב מתה ואם מוקצה. ליה דלית שמעון כרבי לןק"סא
 פוב יום מערב מסוכנת היא ואי יהודה, לרבי אפילו הוא דטוכנת הכלבים לפניולחתכה
 הוא, ומוכנת לכלבים להאכילה עלויה דעתיה דמאתמול למלפלה, שרי כיוםומתה
 בשר לכזית איפשר דלא כיון כזית, אלא ממנה אוכל שאינו פי על אף מסוכנתונרצחה
 שרי לא פוב יום לערב ממנו צריך אם פת אבל פוב, סיום לשחפה מותר שחיפה,בלא
 הצורך, לפי אורחים,או שיעור לפום ליה דחף מאי אלא תבשיל ולבשל ולאפות ללושליה
 ומבשל אחת, לחתיכה אלא צריכה שאינה פי על אף בשר קדירה אשה טמלאה נטיאי

 הערמה, כהאי שרי לא לחול פוב ביום מאכל לבשל לכתחילה אבל לחול מןהאוכלומותיר
 אבל לשחפה, מותר שהיפה בלא בשר לכזית איפשר דאי כיון בהמה שחיטת יהאאבל

 ולא פוב. יום לתוצאי  השאר ויניח לאכול שצריך מה טמנה יחתוך דשחיפ]לאחר[
 ממנה לאכול כרי ביום  שהות ראינא כנון לשחפה  רמותר מילי  והני  כלים, בהיתש
 ממנה לאבול צריך ואין סכנתא משום מסוכנת שוחפ אם אבל יום, מבעוד צליבחח
 קרוב ששחפה מילי והני פוב, יום למוצאי ער תחוח הפשפ למיעבד שרי לאכלם,
 כטה ממנה לאכול שיכול נדול יום מבעוד שהפה אם אבל מילתא, דמוכחאלערב,
 בזמן מילי והני איברים, איברים להביאנה כדי ולנתחה להפשיפה שרי ביום,פעורם
 המדבריות או באפר שרועה כנון מוקצה, היא אם אבל בייתות, כנון טוקצה,דליותיה

 ערותה
 שם, ובשי חק-ו םי' טוף או-ח בפור ועיין שרי, וקיפטא ובשם' ברש-י ועיי! האורה געל דגריזה

 אפור. רפיבא שרי יבשה וחיורא נח( ע-ב. ל-ב ביצה טשנה סגהיגין, מין נו*( פ" פי' פ"ר שםובההפכם
 ונקראין קוצים עצים'סמיני פירש כהב והרי-ף בערוך, הובא כן כף. עצים פירוש נע( ע"א. ושנביצה
 ולצלות שפור כטין בצלי v1PnS והראי בקוץ תר שהוא עז סוף תורא בתג שם בסטרא ורש-יחטרים
 העציה. לריר הני, ולפנינו ע"א, ל-נ nu~a חעציס. לבית תכנם לא ואשה ק(בו.

~hp 
 שנשבר. ואור

 הניפלים סד( ע"א. ל"ר ביצת וכירים. תנור 9ג( שם. שם כבלים, סם'קין לן רקייטא Sp) שם.שם
 ירע ולא .באבר" הטלת הסנר ממרפים באבר, הנשלש כחש השרה ממפר ובפררם שם, שםבהצר.
 ,באליה" ונהוג בפררה וכן אי ובכ,' שטי בגטרא כ-ה במפליה איתו בשין ואין 9ס( בחצר. צ"לכי

 נופחין. ואין קו( שלפנינוי תיר-א בכ"י חמר וכן אוהן, השין ואין רק וכתיב הסלה, חמרה וג' ג.ובב-י
 בפעות ובפררם שם, גמרא במפליה. האנוו את פוצעין אבל סט( שם. שם פוצעין. ואין 9ו( שם.שט

 שהוא מאכל אבל ט( ע"ב. כ.א מצה ברייתא לכלבים, סירי לסיפא מסור pp) במפליה. זצ"לבמשהי
 ט', פוב באם שפתח nbaa1 ע" שם, ע"י חקי-ב סי' ש.ח פור עיין טוהר, טערב להםטורקן
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 האורהמפר72

 להמשיפ פירוזם כג( פוב, ביום מרנילין ואין כנ( מסוכנת, היא ואפילו לשהומאסור
 ליה, חזי רלא מירחא פרח דקא כד( חמת, העור מן לעשות כדי הרנלים דרךהבהמה
 ביום דעיסקא ותמרי ררדיא, ותורי לביצתה, ותרננולת לניוחו;, ורחל לחלבה, ועזעם(
 ביום שנולר וענף כו( מוקצה, ליה דאית מוב ביום יהודה כרבי דהלכה אסורי,פוב
 לכלבים, הוא מוכן הר' הטריפה מן נופר ואפילו אמו, אגב הוא ומוכן הואיל מותר,פוב
 שקשר כגון חרשיו, לו שכלו בנויה 4ה דקים והוא עז( לאדם, מוכן הוי לכלביםומוכן
 ת'צעה באלו בבית זכר נכנס ולא לרקה, וארבעה לגסה, הרשים תשעה בביתהבהמה
 שמיני, ליל עד אסור הדשיו לו שכלו בנויה ליה קים לא ואי כח( ארבעה, אוהלקטים
 ואם'לו ע"( אסור, מוב ביום שנולד ואפרוח פ( נשחימה, לאכלו נבחול[ אפילועע(
 של מוכים ימים בשני מילי הני בשני, מותרין דאמרינן הני כל דטילתא וכללאבחול,
 אבל הן. אחת דקרושה בשני, אטור השנה ראש של פובים ימים בשני אבלנליות,
 נליות, של פובים ימים ושני השנה ראש של פובים ימים שני שוין, שניהן מתלנבי
 ישראל[, בו יתעסקו שני מוב נביום עממין בו יתעסקו ראשון פוב ביום מת שאםסג(
 לנבי שני פוב יום רבנן שויה דנחול ליה, משהינן לא אישתהי, דלא נב על ואףפג(
 יום ערב ליה דמית היכא אבל אסא, ליה ולמוגו נלימא ליה למינד ואפילו פד(מת,

 בשבת בו להתעסק אסור יום מבעור לקוברו הסם.קו ולא שבת, בערב אוהכפורים,
 אישתהי.' לא בין אישתהי בין למחי ער ליה ומשהינן טים, ואפילו הכפורים,וביום
 התחום, בתוך נוים ליה קברו כי ראשון מוב ביום המת את ללוות ומותרפס(

 למרייהו דאיתקוש ראשון פוב ביום מיתא למיקביא להו לית דישראל ועבדים00
 שיש והוא פו( מותר, פוב ביום עוף דם ולכסות סו*( : פוב ויום דשנת מלאכהלעמן

הערות
 פיחס יט( עש. 4נ  בטרוח פוכ. כיוס טרקלין ואין עג( ע-כ. כ"ז וכדף נ.צה ריש ושין ע"ב קף1שבת

  להפשיטו מרגילין אין  פירש-י שפ  ובגמרא  חמת,  העור מן לענווה כרי הרגלים ררך הבהמהלהפשיפ
 סי' או-ח והפור שם, בבכורות הרנס-ה פירוש וכן ספוח, סטנה לעשות שלם העור כל הרגליםררך
 בב.י וע"ש נאר סמנו לעשות כד' שלת העור שמפשיפין פירוט פוש ביום מרניל'ן אין הבשתצ"פ
 ורחל לחלבה זעו עם( שמי גמרא ליה. חוי דלא פירחא פרח דקא עת הרססם. בשם שהביאמה

 שוב ביום שנולר וענל עו( פיה. סוף ביצה ברי-ף ועיין בפירש-י, וע-ש ע'בי י-פ שבת כוי,לנצתה
 פ"א. ביצה הרי-ף לשון הוא כו'. הדשיו לו שכלו בנויה ליה דקים וחנא סו( ע"ב. ו' ביצה ברייתאכו'.
 אחר בשחיפה. לאכלו נבחול[ אפילו טע( ע.א. קל"ו שבת חרשיו. לו שכלו בנויה ליה קים לא ואיסט(
 מטפר בפררם ילא היד-אי כ.' לפנינו ולא מ' ב' בכ"י )וליתא הופפה פחריז( )מי א' במי נמצאזה

 לא אי ימה שבעה בעינן רבהמה הלכיסא רהבי : שם אירא וכך סע'0, ע"פ קם*ח מ"האורה
 ולא נפל הוי יום שלשים כל נמי בנויה ליה קים לא א' ובארם בטמינ', לשחפה ומותר בגוי ליהקים

 בארם יום שלשים שהה שלא כל דאמר גמליאל כרבי רהלכה פרען ולא אבילות לא בן אביופתחייב

 בהוך רמת כליהוא שבת במטעת הרב דפסק נב על ואף פאס', יצחק רבי הרב פסק וכן נפל, זההרי
 כחכמים כהן לנבי ופסק חולצת אינה כהן אשת אם חולצת ישראל אשת אם ונתקדשה יוםשלשים
 ביצה אפור. פוב ביום שנזלר ואפרוח ס( ע.כ. לו אסורה ההא שלא דכהן הומרא משוט עליהדפלינא

 קם-ח ס" האורה מספר ובפרדס 'קקב, בן אליעזר רבי בשם שם גמרא בחול. ואפילו פס( ע.ג.ו'
)ב"פ

 מע."
 ראשון שוב ביום סח שאם סנ( אפילובחול-י אמור פוכ כיוס שנולר ,ואפרוח המלות נשממו

 כגטרא לפנינו גלימא, ליה לסיגר ואפילו פח שם, שם אישחחי, רלא 2ב  על ואף סג(  רע.א. ויביצה
 הבלשן הרב של בהערות שם ועיין לחתוך, ופירוש ד, גר ערך הערוך גירסת ונם נל'מא, ליה למינזהגי'
 תקכ.ו סי' או'ח  ברור  השא כן כו'. ראשון ביום  המת אח ללוח ומוהר פס(  3. הערה קאהופדר.
 ה' הבה-ג לשון זה כל ראשון, פיט ביום מתא לטיקכרא להו לית דישראל ועבדים פו( בה"מבטום
 ביצה טשנה סוהר. ס" ביים עוף רם ולכסות סו.( הרס"ן בשם מ.ש תקכ.1 פי, אדח ב-י ועייןאבל.
 שם. משנה הנא. סוכן כירה ואפר טח( סע-ב. ו' שם נטרא נעוץ. דקר לו ש.ש והוא טט קיא.בי
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73 האורהספר

 מילי הני פ9( הוא, מזכן נירה ואופר פח( טוב, יום מערב תחית בעפר נעוין דקילו
 בו לצלות ראוי כן אס אלא אסוי, טוב ביום ההמק אבל טוב, יום מעיב שהוסקהוא
 איכא ]ואפילו דמו את מכס'ן אין שחטו ואם טוב, ביום למשהטיה אסור וכוי 5(ביצה,
 יום ננמוצאי[ לערב אבל 5נ( הלבו, התרת משום גזירה 65( כירהן, ואפר מוכןעפר
 אסור דמן, ונתערב אחר במקום ועקש ה.ה נהמה שדאו ואפילו 5ג( אותו, מכסיזמוב

 מערב צפור שחט 5ד( אחת, ברקירה לכסיתן יכול כן אם אלא טוב, ביוםלכסותן
 טוב יום מערב עיסה נלגל 5ק( )ואפילו4, ו טוב ביום דמו את מבסין אין פוב,יום
 האידנא טמל' א' אגל מאתסולי סבילי הוו אי 15( טוב, ביום חלתה ממנה מפרישיןאין
 משובך להול.כו מותי שובך של וסלם 15( מפיישינן, חלה מינה לאמ*ושי עיסהכנון

 טוב, ביום הביברין מן דגים צדין ואין 5ן( אמור, עלייה של סולם אבל 5ע(לשובך,
 טוב, ביום מהן צדין אין ונצודגו מצודה הבא שאומרים כל ק( צידה,שמשתרין

 אין ואס מזונות, לפניהם נותנין אנץ צ.דה. מחוסי אי צדין אין ועות היה תןק6(
 יום מעיב שעשאן ודנם ועופות היה ומצודות ק3( טחן, לצוד מותר צידהמווסרין
 מוכן ספק קנ4 טוב, יום מערב שנצודו יורע כן אם אלא טוב, ביום מהן ישל לאפוב,
 דנים בה ומצא השכים ולמהר טוב יום מערב המים ]אמת[ את והסונר קד(אסור,
 תורה וספר למולו וקטן קו( הן, ומוכנין טוב יום מערב נצודו כבר דרגי קם(מותרך
 לצורך הוצאה שהותרה דמתוך ק,( ריבים, לרשות אפילו להוציאן, מותרין בולקרחן
 וכיוצא אבנים אבל לכלים, הדין[ ]והוא מילי( )והני קק( לציך, שלא נמיהותרה
 הציות, עירובי לא אבל תהומין, עירובי לערובי סוב:צריך דיום לן וקיימא קב( אסורין,בהן
 להוציא ומיתר קי( כשכת: מבואות ושתומי הצרות, עירובי אפילו לערב צייך הכפוריםויום

 ערותה
 בטשנה, ע.ב פ.: חולין ם כיש למשהמיה אסור וכוי 5( ע"א. ח' ביצה מעי"ט. שמסק ה*ספט(

 :וירה 5"( ע"ש. המלה שמבאר כוי ערך השעם ערוך ועיין Nffp פ' רף בנמרא מבואר כ1'והוראת
 1הר."ף חלת, להתיר ושוא הוא חיו: וורא' 'אמר רמו את שמכמין שחרואה הכוונה חלבו. התרתמשום
 דמאן ע.ב[ ח, לביצה הלבי התרת משוס גוירה טכם':ן דלא פעסא היינו כוי ופל הביא רביצהפ"א
 לגבות רכס מפרחי לא הוא ספק דאי הוא חיה ראין למיסר אתי פוב ברם לדטיה רמיכסו ליהדחוי

 כלל. טוב ביים דמו את מכם'ן אין הילכך דיליה תרבא לטישרייה ואת' מטפיקא פ1ב ביוםלדמיה
 אף פוב בסם ליה סכמי דלא כ'11 1פ"ם שם. הרי"ף אוהו. t~DSt פוב יום ]במוצאי[ לערב אבל5ג(
 ה' ביצה :טרא ועף. וחיה בהסח שהט ואפיל! 5נ( הב'. למיסר אתי לא בחול ליה רבכםי פ'קל

 רשמואל אבזה כמימרא ופסק רע.א, ט' שם עמה. ;לגל 105 שם. שט מעיו.פ. צפור שחת 5ד(מע"כ,
 בהרא"ש ועיין כרבה, שפסקו גלגל ד"ה שם בהום, ועיין משמואל, כאבוה והלכתא הביא הרי.ף ונםשם
 1הלכתא 1ז.ל הביא שם הרי-ף טאתמ,ל. מבילי ה11 אי 15( נת:אל. בקרבן וע"ש י.נ, סי, פ"אביצה
 ואפילו מ1ב ביום nl~wvul תרו10ת מנב'הין ולא ע"ב[ ל.ז ]ביצה משילין בפרק דגרסינן רשמואלכאבוה
 לאפר1ש' עיבה כנון האירנא דפבילי פירי אבל טאתמ1ל, דפבילי מילי וחני כיום, בו לכהןלימם
 פ-א ביצה ובחרא-ש tcv באלפס בהרן ועץ האורהי בעל מוגן המאמר ולוה מפרשינן, חלהסטנה
 ע"כ פ' שם אטר. עליה של סולם אבל 5ה( ע.א. פ' ביצה טשנה שוכך. של ופולם 15( ."נ.ט',
 שם :מרא ויצירנו, סמיה הבא שאומרים כל ק( ע"ב. מג מצה משזה הביברין. מן דנים ציין ואין5ט(
 פפק קג( ע-א, כיד ביצה משזה ועופרת, חיה ומצורות קנ( שט. משנה ועוף, ח"ה וכן קם( ע"א.ב"ר
 מע'ו,פ :צירו כבר דמי קה( ע.א. כיה ביצה המים. אמת את והמוכר קר( שם. גמרא אמור.טוכן

 '.ב ביצה משזה תורה, 1פפר למולו וקמן קו( בהרא.ש. הובא וכן שם, הרי,ף לשון הוא הן,וסוכנין
 אכילה.ושלאו לצורך לצורך, שהותרה פירוש כתב והרי"ף שטי גמרא לצורך, שהותרה דמתוך קו(ע"א.
 והוא תקנת' אס1רין. כהן וכיוצא אבדם אכל לבליה. מילי ומי קח( ום-ת. ולולב קמן כנוןלצורך
 באלפסי בר"ן ועפן האורה, מא' בפרדם גם כ.', בכל ל:כון הוא וכן שם, מרי"ף הוא וגה לכלים,הדין
 של מפתח להוציא ומותר ק'( שם. הרי.ף לשון הוא לערוב. צריך פוב ריום לן וקיימא up)שם.
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 האורהספר4ז
 את ושוהקין קי"( אסור, כלים של אבל הרבים לרשות אונלין של ]מפתח[)מטות(
 וממוכין מלילות מוללין קיג( אסור, לברר אבל קי3( פוב, ביום שלהם בריחיםהפלפל,ן
 פוב, ביום לנעלו אסור המסומי סנדל קיד( בשבת, לא אבל טוב, ביוםקטניות
 נבי מעל המנעל את שומפין ואין קפו( מותר, ]לטלטלו[ מועד( של )חולו אבלקפו(

 לכתחילה הבהמה על נמגין ואין קיז( מותר, מוער ש5 חולו אבל טוב, ביוםהאימום
 אבל קיח( ביניהון, ומחלקין ושוחפין טוב, יום מערב הבהמה על נמנין אבל פוב,ביום
 שתי מביא אבל קין( טוב, ביום בתהילה הבהטה על[ רמים פוסקין נואין שזקליןאין

 לשקול אטור אומן[ ]וטבח קכ( אותן, וטבח כוו זו ואומי זו אצל זו ומעמידןבהמות
 שנראה בבשר, יד בית לעשית ואסור קכג( בטים, בשר לשקול ואטור קכ"( ביד,בשר

 בבשר, סימן לעשות ומותר קכד( מותר, ביר אבל קכג( טוב, ביום כליכעושה
 )להצות( ק'סס מהם ליטול ומותר קכו( כלי, תיקון משום בהמ אין בהמה ואיכליקכס(

 לחולה בהם ולהניף בהם להריה בשמים עצי לפלטל ומותי קנו( שיניו, בו]לחצוץ[
 מימי של ועבוט רעי עגל ונרף קכט( קשין, ואחר רכין אחר קכח( בו, ומריחומוללו
 היכי וכי ק5( ומהזירן, מים לתוכן נותן מחזירן דכשהוא לאשמה, להוציאן מותררנ5ים
 דשיי מוב ביום מ.בעיא ולא בעיניה לאמוקיה שרי נמי הכי מנא, אגב לרעי לאפוקינישרי
 בהמתו, למני ויתן שעורין ארם ימרוד 5א ~hS) לטיטולי, שרי נמ' בשבת אפילואלא
 קודר פירוש ק)3( חושש, ואינו בהמתו לפני ונותן קביים או קב הוא קודראב5
 אכל ק)ך( תכשילו, יקדיח שלא כדי הקרירה לתוך ונותן תבלין מודר והנחתום ק)נ(משער,

 ערותה
 ע"א. כ"ג ביצה מרה בריחיה הפלפלין את ושוהקין קי6( ב"'. בכל שהוא כמו מפתח תקנת'אוכלין.
 של הזי פ"א ביצה  בירושלמי מצאתי רק בבבלי, :מצא לא  11ה כ-י ככל ב"ה אסור. לברר אבלקינ(
 0וללין קינ( לברר. הכרנה לבור, זאסזר לפחזן וט~חר שלהן כר'"ים פלפלין שוהקין היו רגבית

 תמתי מותר. סועד של חולו אבל קעו( ע"א. פ"ו ביצה. המסומר. ס:רל קיח ע.ב. י,ב יכרנמלילות.
 טעה והסופר ע"ד(, כ"מ )דף ובפרדם כ"י, בכל ל:כון וכ"ח שם בגמרא שהיא כס. מותר, לפלטלואבל
 בו,. טוב ביום האיטום גב' מעל השעל שומטיןאת ואין אחריו.קט,( של מטאמר סוער" של .חולווהביא
 אבל טו4 ביום האימום מעל המנעל את ספרקין אין תזי ע-א(, )ס-א פ-א סוף ביצה בירושלמיהוא

 על :מגין ואין ק"ו( סרבר. דבר הפרשה מפרקין ופ', מוער, של בהולו האיסום מן השעל אתטפרקין
 שם ביצה בגמרא הכהמה. על דנוים פוטקין ואין שווזלין אין אבל קיח( ע.ב. כ.ו ביצה סש:ההמהסה.
 אין כתוב בפררם, וגט .נ'. ב' א' בכ"' אבל טוב ביום הבהמה על לכתחילה דמים פ,מקין איןאיתא
 מאי שם בגמרא כי מיותרות, הן שוקלין' ,אין הטלות אבל בשים, הוספתי וכן פןסקין, ואיןשוקלין
 גמרא בהמות. שתי מביא אבל ק'ע( לכתחילה. רמים פוסקין אין שטואל אטר יהודה רב אמר נסניןאין
 שם במים. בשר לשקול ואמור קכ6( ע"א. כ.ח ביצה ניר, בשר לשקול אסור אומן ופבח קכ(שם.
 ביר אבל קכג( בטירש"י. ועיי"ש שם, שם כבשר. יד בית לעשות ואם,ר קכג( בפירש.י. ועיי-ששם,

 שם שם בבשר. סימן לעשות ומותר קגד( בפירש.י. עיי-ש שרי ובירא רבתא אסר שם גמראסותר.
 רע.ב. ל"ג ביצה כלי. תיקון משום בהם אין בהמה ואוכלי קפה( ה:ושא,, 'חליפהו שלא רש-יפירש
 ארם :,טל ע"א ל.: ביצה במשנה שדיו. בו לחצוץ קימם מהם ליטול ומיתר קכ,( בפירש"י,ועיי"ש
 לפלטל ומותר קבו( "משלפניו.. המלה על שכתב מה שם ברשיי ועיין שג'ני בו להצ,ץ משלביוקימם
 כמו הביא והרי"ף שם, בגמרא ע.ין קשין. ואחד רכין אחד קכמי ע.ב. ל.: ביצה גמרא בשמים,עצ'

 דשרי היכ' ,כי ק)( ע-כ. ל-ו ביצה כ,'. רעי של לגרף קנט( רכין. ואהד קשין אהד האורה בעלשהביא
 ימרור לא קמן פ"ה. ביצה הריף לשין היא שרי, :מי בשבה אפילו עד כ.'. מנא אגב לרע.לאפוק'
ארס

 שעוריי
 משער, קודר פ" מ"ג ביצה בר'.ף הוא כן משער. קודר פירוש ק)נ( ע"א. כ-ט ביצה כו'.

 בכר' נוקב עצמו בקב היא קודר אבל אחי כאופן פ" שט בנסרא ורש" דעתי, כאומד הריין שםוכהב
 פירוש הביא ט"ו סי' פ-ג ביצה יהרא.ש :וקב, לשון קודר לתוכו, בירו לתת מרה כדרך שלאוממלאו

 ע.א. כ.מ שם :מרא תפלין. מורר ומהתום ק)גי מ.ו. סי' גת:אל בקרבן וע"ש האלפס., ופירושהש"י
 משומי עליו שהייבין כל ק)ה( שמואל. כדברי שם גמרא לעיפהה. קמח סוררת ארה אשה אבלקלח
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75 האורהספר

 וטיטום שבות משום עליו שהייבין כל ק)ח( לעיסתה, קמח מודרת אינהאשה
 עולין לא 'סבות מיטום הן ואלו טוב, ביום עליו חייבין ביטבת מצוה ומשוםרשות
 l'ratc ולא מספדן ולא המים, פני על שטין ולא בהטה, נבי על רוכבין ולאבאילן,
 ואלו מייבמין, ולא הולצין ]ולא מקדש.ן ולא דנין לא רשות מטום הן ואלו מרקדין,ולא
 ומעיטי, תרומה מנביהין ולא מהרימין, ולא מעריכין ולא מקדישין[ לא מצוה טשוםהן
 טוב ביום בהמה ]וניפוח[ )וניתוה( ק)י( : ב'טבת והומר קל אמרו, מוכ ביום אלוכל
 מוטעין בין מ:ירין, בין שוננין, בין אנוסין, בין שעשו וכולן ק)ז( : אסור טחבפשרי,
 ואקני דענר דמאן מינה ושמדנן טוב, ביום לומר צריך ואין בשבת עשוי[ שעשונמה

 הקנאה, הקנאתו טוב ביום שכן 1נל בשבת בבריא במזיד או בשוגג מקיקעי אוממלמלי
 : כשירה שחיטתו בשוגג בשבת השוחט וכן ק)ה( ; שמותר טרע שכיב שכןוכל
 : ומותי ליתבע ניתנה ראמי כיבא לן קימא ה'טבת או טוב יום הלואת ובןקלע(
 יום מערב נשא אס אבל עצמו. טוב ביום שכן וגל במועד, אשה לישא ואסורקיו(
 זוקמין קוה( : טוב ביום שמחה סעודת לעשות מותר קודם, ימים שלשה או שניםפוב
 תפורין כלים לישראל דורן שנר אם וגוי קענ( : טוב ביום חליות של המנורהאת

 שרובה גוים של נדולה ובורני קי:נ( : טוב ביום הימנו לקבל מותך טוב ביוםשננם-ו
 ידי על אלא באים אינן עצים ואותן טוב ביום מסיקה ונף בתוכה אופין וישראלנוים
 ככמות שתי על לבצוע ומצוה קי:ד( : ישראל בה לאפות מותר מוב, ביום ומניאןנוי

 : בלבד wts אונע אלא לשבת טוב יום בין ואין בשבת, כמו טוב ביוםשלמות
 ביום להביא וסותר קמו( : למלמל מותר להלוך שמותר מקום כל מוב וביוםקמה(

 ערותה
 וגט כ"י בכל הוא ובן וניפוח תק:ת' אמור. מהבס שרי ביום ההסה וניתוה ק)ו( ל"ו. ביצהמשנה

 וכן כ' )וככ.י רע,א( )ל' כפררם וכן ..רושלמי", סיים הזה יתה אחר מ וכ"' א, בכ"י ותהבפררם,
 סיב )דף וי הלכה טוף. פ"נ ביצה בירושלמי זה ומצאתי .ירושלם'.( המלה נשספה היר"א בכ"ילפנינו
 חייא רבי למיחגוט שרי, מ:פוח טורי עמא כל בין ברבי יוסי א-ר ה"ו( הוא ויפאמיר ))יבדפיםע"ב(
 ג' שעשו וכולן ק)ו( ובפ"מ. בק"ע Wtpl מותר, אמר וחיטא אמור, אסר תר ברב' שמעון ורבירכה
 הביא ב' סי' טוף פ"ה ביצה בהרא"ש וראיתי פ"ר, ביצה התוספהא לשון הוא כו'. שו:נ.ן ביןענשין
 ואחרונים ראשו:ים הטפריט כל י"ב פי' :תגאל קרבן בעל הרב העיר ויפה הירושלטי, בשם הזההפסטר
 ההאיש כ' וראיתי עכ"ל, פ"ר בהוטפחא וו ברייתא :מצא אך טצאת'1, ולא ירושלמי בשם כןבוהמין
 שהובא כמי היא והוא הקנאה, הסאתו ממפלפלי או ממקרקעי בשבת ואקני דעבר מאן מיה ושמעסחם

 הגאונית בספרי כן שמצא ספק ואין הרא"ש, זה שאב אשר המקור אדע ולא קצת, בקיצור רקבהאזרה,
 טע יום הליאת וכן קלט! ע"א. פ.1 חולין כשירה. שחיפש בשוננ כסבת השוחט וכן קלה(קרמזנים.

 ונירטת רבה, הגירסא וליינו ע"ב, קמ"ח שבת ומותר, ליתבע נית:ה דאטר כרבא לן קיימא השבתש
 וכי,, יוסף ברב רפסק מאן איבא כצוואתה בה א'פלי:ו מילתא הא והביא רבא, פכ": ריש שבתדיהף
 לן וקיימא האורה בעל הביא זה ובעבור כביוראיי לן וקיימא בחרא דהוא משוס כרבא דפסק מאןואיבא
 אשה לישא ~אמור קם( בב.'. וע"ש כרבה פסק אלפם ורב הביא תקכ"ה סי' או"ח הפור וגםכרבא,
 שגר אם וגוי קהנ( ע.א. כ-ב ביצה חלית. של הט:ירה את עקפין קפי( ע-ב, ח, מ.ק משזהבטועת.
 כאן האירה בם' דט"ש תראה ומשם גאל צמח רב בשם יביצה פ"נ המררכי הניא זה לישראל,דורן

 ס1ה ועיין רביצה פ"נ טוף אשרי בכהות הוא ובן יו.י טערב ש:גטרו וצ-ל הוא פ.ם ביו"טשיסרי

 ע"א ל"ר ביצה ובגמרא מקורה, עור מצאתי לא בו,. נרולה ובוכי קונג( רנ.ב. סי' שבת ול או"חבכ"י

 שכלי בעל הרב ככרות, שתי על לבצוע ומצוח קתד( בפירש"י. וע.ש בפור:י, ןאופ'ן ומם'קין רקאיתא
 יפן בשבת, שבוצקין סטו ככרות שתי על לבציע צריכין טוב וביום הביא רל.ח סי' השלםהלקש
 הוו ראינו לא, או ככרות שתי על לבצוע צריכין אם פוב כ'ים "ששאלתם 1.ל הגאונים כתשובותמפורש
 צ"א ס', האזרה( בשם לא הפרדם בגוף )היינו בפרדם תבא זה וכל ע"שן כי' שצריכ.ןיודעין
 להלוך שמותר טקום כל פ1ב וביום קלס( w-p. 1.ל נאון נטרו:א' רב nra 87( )צר יוימר' במחוורוהובא
 ב-~ם להביא ימותת קמו( ביוש. הוצאה איסור ואין לשבת הצאה דאימ~ר ע"א י"ב ביצה לסלסל.סוהר
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 לא אבל היום, אותו לצירך התחום בתוך שהוא מנהר או ממעיין כתיפו על מיםטוב
 יכול אדם שאין כשם מירוש הבעלים. כרגלי והבלים הבהמה קמו( : החמור נביעל
 וכליו לתחום חוץ לילך יכולה אינה בהמתו כך שבת תהום עד אלא טוב ביוםלילך
 הולך התחום בתוך מקנה לו דיש היכא הילכך לתחום, חוץ לשנים רשות לו איןנמי

 אבל טוב, ביום מגר-ן ואין חפין אין קפח( : לכתחילה טוב ביום מהם ושוחםומביא
 הכלים את מדיחין ]ואין )בלים( בניתקין כסף כלי ושפין בנהר הכלים אתמדיחין
 , פיב ביום לומר צריך ואין ]בשבת[ ומויסן במלה אותן מריהין אבל פוב, ביוםבנתר[

 פתילות, שתי לפי באור חותכה אבל קנ( בסכין, לשנים הפתילה את הותכין ואיןקונס(
 הנר בפי הפתילה קצה שמכניס לחתכה מותר שינוי ירי על ארוכה היתה שאםמירוש
 : דולקין נרות שתי ונמצאו ומתנתקת באמצע ומדליקה אח- נר בפי השני קצהאל
 )ממערה( אבל אותה, מהבהבין ואין לבתח.לה, אותה[ ננודלין )חותנה( ואיןקג"(

 אסור בשבת דאסור היני כי דגר וכיבוי קגנ( : בשמן אותה ושורה בידו,]ממעכה[
 אוכל לצורך שהוא אותו לבר קגג( טוב, ביום אסור מבוי כל דמילתא וכללא טוב,ביום
 : טוב וביום בשבת מותר  דאמרי כיבנן  הלכתא לניבוי וטרם קני( עצמו,נפש
 השנה, מראש חוץ נליות, של שני טוב ביום מישראל עינא למיכהל ושריקנס(

 דקא גב על אף קנו( טי, ידי על שרי ראשון טוב ויום בשבת אבל היא, אחתדקדושה
 שרי, וקינבא קנו( : מטש בו אין דמסייע לן קיימא בהדיה ופתח רעמיץ בהדיהמסייע
 וקינסא קני( מוב, ביום ולהחוירו לתקנו מותר והולך המטשפש נר קינבא פירושקנח(
 טוב ביום מהם נוטל אם קטנות עצים מחתיכות עשויה שהוא אבוקה פירוששרי,

 ערותה
 הכחמה rfin) ע"ש. פבא ביומא מיא חצבייהו מליין הקא נשי הני ע"א ל' ביצה ממעין, כתיפו על מיםפוב

 כסף כלי ושפין פוב ינשר הנשרין ואיז הפי! אין קמח( ע-א. ל"ו ביצת משגה הבעלים, כרגליוהכלים
 איתא ושם ביצה, טוף סתוטפהא נובע והטאמר בנרחקי!, כסף כלי שפין ואין לתקן, ישבנרתקין,
 בנטרא לנכון נמצא המלה מולם גקרתתין, שם דגירמא rtPmla במקום רק כסףי כלי שפין ואיןלנכון
 שהבט ומה בפירצתי, הטלה הוראות וע-ש בנרתקון, כםף מכלי חיץ הכלים את חפין בכל שא נ'שבת
 בי בב"י וכן מהגרדין. איתא בתוםפתא אבל מחגררין ג, וכ"י אי בכ"י כ"ח מגררין, ואין האורהבעל
 אין במקום סכיה אין שם שפעות ם מגרדין., .שין הטלות נשטמו ע-א( )ל' ובפררם מתנררין,איתא
 תיקון בנה ואין בבגרי כסף כלי ושפין א' בכ"י נמצא חיד,א, בש' לפנינו בנרתקין המלה ואורותחפין,
 נאסר נ' במי רק בפעות, נ-כ כמרתיקין הובא ב' ובב-י הסלה, כוצת הבין לא כי המופר, היטפתוהיא
 ששספתי  הפלות וודה  כסף,  גלי ישפיע רק שיחס  הורה, הטלה נשספה שם וכפררם בגרתיקון,לנכון
 רפיתי  הלום והוה בפררם, גם כ-י,  בכל  חסר בתוספתא, שהוא כסו בנחר,  הכלים את סריחיןמין
 כמף כלי שפין הגיי ערפורפ כ.י עפ-י ציקערמאנרל טוהרמ*ש הרב שהו"ל .בתוספתא רוא'אחרי

 כניר, ה:וסחא היתה האורה בעל לפני לכן שפיו, אין כתיב אחרים שבכ"י והעירבקירמון,
 ערפורפי

 קרתיקון או גרייקון ה:כונה הנוסחא ובאסת בקרהתין. הנוסחא יש נם בקרקורן :מחאות יש שם הביאגם
 לשנים שמיים ומה ע"א, לע ביצה משנה הפתילה. את חותכין וא.ן קווט( ערוך. עיי! יונית המלחכי

 שתי בפ' באוד חותכה צ.ל פתילות. שתי לפי באור חותכה אבל קנ( שם. גמרא באור, התכה אבלבסכין
 הנר יכיביי קנג( ע"ב. ל"ב שם בנסרא והוא תקנתי כן נ~דלין. ואין ק)ה( שם. בגמרא גפ'רש"' ועייןנרות,
 לכיבוי a~la1 קני( ע.ב. כ.ה ביצה עצמו, נפש אוכל לצורך שהוא אוחו לבר קנג( ע"א. ב"ב ביצהעיין

 פוב. וביום בשבת מותר דאמר כרבין והלכתא בפעות ע"א( ,ל' ובפררם ע.ב, ק,כ שבת כרבנן,הלכסא

קנ"
 פ"כ ביצה בר'.ף זה כל ועיין ע.א, כ.ב ביצה עיין גליות, של בי~מו~כ-שני ט'שראל עינא למיכהל נשרי

 כפירש-י. ועיי-ש שם גמרא ופתח דעמץ בהריה ממרע רקא נב על אף ק11( דברים. שלשת המשוהעל
 לסהופ קנבא פי' שם בנמרא רש.י בו,, והולך הממטפש נר קינכא סי' קנח( ע.א. כ"ס ביצה שרי, וק'1באקנן(
 פירוש הביא קנב ערך הערוך ונם פ"רש"י, בעיניהם ישרו שלא בתום' יע"ש פחס, שששה הפתילהראש

 שרי, וקינסא קנט( 12(, )צד לטהרות רה"נ מפירוש נובעים ורבריו נחלת, שנעשית הפת.לה ראשלהתגר
 )במקס שרי קי:סא שהשא הרי"ף :ומהת רק הוא ~ה כו,, קסמה עצים מחתיכות עשרה שהוא אבוקו:פ.'
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  מוו זו מוברלות שהרי ]שיי[ האור את בהן אהזה[ נשיא )שאהזה( מאותןקם(
(h~pדה"ב טשמן למסתפק דמי ולא : )בתבשיל תנשילין דעירובי דמילתא מתקנא קק3 
 העיר בני כל כשמל לערב ינול אהד ואדם ביצים, או דגים או ביסר כגון דיו,אחד
 וצריך קיד( זה, עירוב מניה אני העיר בני כל לצורך שיאמי המניה דעת ובעינןקסנ(
 בשעת האחרים ידעו[ לא נואפילו אשתו יד ועל הגדולים( ]ובתו בנו ירי על להםשתכה
 ובשעת קבס( לבשל, מותר.ן בשבילן שעירב שמעו טוב ביום למח- אלא העירובחנהת
 בטצותיו קדשנו אשר העולם מלך אלהינו ה' אתה ברוך לביך צריך העירוב]הנחת[
 ישראל ולכל לנא שיא יהא עירובא בדין ויאמר תבש.ל'ן, עייוב' מצות עלוצונו
 מבא מיומא צרכין כל ולמ.עבד שרגא ולאדלוקי ולבשול' לאפוח הזאת בעירהדיים
 עד שאבד או אכלו קעו( למאה, בין לאחד בין ליה, מניא ובכוית קעי( דשבתא,ליומא
 : 'נטור נמי קרירתו וכן 1.אפה, יגמור שנאכל קודם בעיסתו התה.ל ואם וכו' רפמיןשלא

 וחמישי. שני הלכותצע[
 דורשי ב"ב[, פ'1 ]שמות מים מצאו ולא נמדבר ימם שלשת ויענו תניא"(
 א'[, נזה ]ישעיה למים לכו צמא ,כל הוי אשר הוא וכן תורה, אלא מים אין אמרורשימות

 בשבת קורין שיה.ו להם ות.קנו נביאים עמדו תורה[, נכלא ימים שלשת שהלכוכ.ון
 ומפסיקין[ בהמשה וקורין וארבעה בשלשה ומפסיקין בשני וקורין בשבת, ]באהדוממסיקין
 תלתא ותיקן עזרא ואחא ג( תורה, נלא ימים שלשה ילינו שלא כדי שבתותבערבי
 ובשבת ובהמישי בשני ג( הכנסת, בית של במלנין עשרה כנגר פסוקים, עשרהנברא
 שהרית, שבת שמפסיקין ומקום ד( ההשבון, מן להם עולה ואינו כסידרן, קוייןבמנחה
 פוחתין ואין ס( הבאה, ולשנת ובהמישי בשני קורין ושם במנהה, בשבת קורקשם

 לפניה מכרכין הקורין כל והאידנא המנין, מן עולה וידבר הכנסת[ נכבית פסוקיםמעשרה
 יתירא נברא ליה טפי מהבייה מילתא ליה דפפי כל בידך, כפלא הא' נקוט ו(ולאח-יה,

 ערותה
 ועל גינכא, צ"ל שט יגס ברי"ף הרפוס מעות ולדעת' ם הרי"ף שהשא כסו הוא והפירוש שרי(,נינבא
 ויש סיים גוב ערך שהערוך שתראה וכפו בו., C'~p מחתיכות עשוי שהיא אבוקה הפרוש הביאנינבא
 שלא העצים מאותן פוב ביום נופל אם קפגים. עצים סחת'כות עשויה שהוא אבוקה כגון שאוטרמי

 הוא כן שרי. הקור את בהן שאחוה מאותן pp) שם. לבטח מהר"ח נובע והוא שרי, האיר בהןאהיה
 שהבאתי בעתך הוא וכן בהן, אחוה שלא לנכון סובא ברי.ף אבל בהן, שאהוה ג, וכ"' ב' ככ"יגם
 במאמר שם ברי"ף הוא דחייב. משם, למסתפק דמי ילא קקה( אחוה. שלא הני' ע.א( )לי בפרדםוכן

 ד9'רובי :דסילתא ממקנא קסנ( רח"ב. צ"ל רחיה, משמן בפעות שם ובפררם שם, בר"ן ועייןשלפניוי

תבשיליי
 בגמרא ועיי-g)a אחי, תבשיל אוסרים הלל ובית בטשנה ע"ב פ"ו ביצה עיין דיו. אחד בתבשיל

 שרי הלל בית דקתני דטתגית'ן דירן כתנא רש"' פירוש הללי רבית ואליבא רירן כתנא הלכהא ע"בי.1
 זצ"ל יהורה פ"ר יצחק רבינו השיב וכן והבש רמם סי' השלם הלקט בשבלי ועיין אחר,בהבשיל

 כתב הרי,ף 'גט בנה, שהביא מה ועיי"ש טג'א, פת בלא תבשיל אבל מגיא, לא תבשיל בלארפת
 ובתו בנו ע-י להם שיגבה וצריך קאך( ע.ב. פ'1 ביצה המניח. רעת ובעינן קקג, מגיא. אחרד.הבשיל
 תשובות ע"י כ1'. לברך צריך העירוב הנחת וכשעת קקה( ברי"ף. וע"ש ע-ב, ע"מ עידוביןהגדולים.
 שנאבד. או אכלו ~rp) ע"ב. ם"1 ביצה ליה. מגיא ובכוית סעו( ם*נ. סי, תשובה שעריהגאונים

 : לעילהובא
 בשלח במכילתא נשנה וכן ע"א, פ"ב ב.ק בגטרא הוא כוי. במרבי ימים שלשת י'לכו שש "]ע[

 הובא וכן פ"י. מופייט מטבת ועיין '"ט, ס'. בשלח מכבר הגרפם והנהומא אי פרשה רימפכת
 פסוקים.  עשרה נברא תלתא ותיקן עזרא ואתא 3( שלי. בהערות ע"ש כיב ט.ו בשלח פ1בבלקח
 בפרש.'. W#V1 בטשנה ע"א ל.א מנילה משנה כמיררן. קורין בסיחה בשבת ובהמיש' בשני ג( שם.גטרא
 מגילה חמוקים. מעשקה פוהת'ן ואין ס( כע"ב. ל"א שם גמרא כי'. שחרית שבת שמפסיקין ומקוםר,
 בספר בשבת מוסף קרינן לא פעמא 1טחא' 1( ע"ב. מ"ב מג'לה כו'. בירך כללא הא' נקופ ו, ע"ב.כ"א
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 קורין נמי והמישי ושני באב ותשעה צבור תענית כנון לעם מלאכה ביפי בו שייתכל

,nwbwפוב יום ארבעה, קורין מוסף קרבן להו דאית מועד ש4 ובחולו חודים בראש 
 איסור ביה דאית שבת ששה, כרת דעונש הכפורים יום חטשה מלאכה בעשייתדאסור
 : צנור פורה ספני תורה בספי בשבת מוסף קרינן לא פעמא ומהאי ז( שבעהטקי5ה

 תענית, הלכות]עא[
 ורוקא בשבת, ואפילו ביום, ובו לנעורת כאש לחלום תענית יפה רב אמר6(
 פ.רוש 3( להעניתא[, תעניתא ליתינ תקנתיה בטאי לא אחר אבל הלום,תעמת
 שבת, עונג בשביל עונו הוא ברוך הקדוש שימחול כף אחד יום למחר להתענותשחייב
 שנת עזנג סדן אבל שתייה, ולא אכילה בלא שנה עונג שכיפל נתעניתאוליתב
 הוא עוננ שנה שבעים של רנו נור לו קורעין בתענית היושב כל לן רקיימא נ(פפור,
 ואינו כולו היום כל ודואנ יושב מתענה אין שאם דים, מר וקורע כשמתענה לוהוא
 : בשבת שעות שש עד להתענות אמור ירושלמי, ד( הפחד, מפני שבת בעונגנהנה
 חרשים בראשי הציבור ע5 תענית גוזרין ]ואין ו( ופורים, בחנוכה להתנעות אטורס(

 בזמן ;( : ופורים בחנוכה והיחידים_מפסיקין מפסיקין, אין התחילו ואם ופורים[ובחנוכה
 והפורש ק( נפשי עליה ושלום ואשתה אוכל לביתי אלך אדם יאסר לא בצערשהצ.בור

 לו ואומי.ם ראשו, על ידיהם מניחים לאדם לו המלווין השרת טלאכי שני הציבורמן
 שני יחיד תעמת שקבל ארם ; ציבור בנחמת יראה אל הציבור טן שפירשפלטי

 אים שלישי ביזם למחר בתעמתו ולן כולו היום כל וצם שני יום והתענהוהמישי.
 מיום קיבל שלא מפני השלישי יום רוב שמתענה פי על ואף תענית, תפלתטתפלל
'~ffקבל שלא תעמת וכל מ( עליו, קיבל לא דהא לשעות שמתענה ונטצא להתענות 
 ביום יאמר לא והטקנל הטנחה, בתפלת סקנלו אימת " תעמת, אינו יום מבעודעליו

הערות
 כשבת קרינן לא לטה פגאן נשאל הבש 2( )צד שני כחלק כאשכול בעל הצבור, פורח טשיתורה
 בטס ועיין כו,. הדכא גם שריך בכך קרטונים שתקנו טה טקגפרין אתם ם והשיב דשכת, מסףבפית
 השבת וביום בשניה לקרוא השבתות בכל תורות ספרי ב, סוצשין שאין וחא כיון ר"ה לא מגמנילה

 ; ע-שכו'

[au])" בתנומת היושה כל ע"ב ל"א ברכות וננטש ע-שי עזב "ב תענית לחלש. תענית יפח רב אטר 
 תענית בה"א-ש ועיין לתעניהא, Wn')ph ליתיב תקנתיה, טאי שבת, שע ביטל טשח ט'בשבת

 שהוספתי מה על הוא אחד. יום לסחר להתענות שחייב פירש ס אגו. בשם שם ביטח-ה פ.1 ט"פ,א
 לתעניתיה. תענית לטיהב וצריך שטים רע,ח סי' השלם הלקה בשבלי ורירתי לתעזיהא, תעניהאליהב
 היושב כל לן דקטפא 0 שבת. ע"נ כיפול עגן לו שיתכפר כרי הדשון ביום לטחר להתענא צריךפי'

 רבותינו שאסרו טה הר"ף בשם שם הביא השלם הלקפ שבלי שעל ע-ב, ל"א ברטה כו'.בתענית
 חלום, בתענית רבנן לה תפרשי שהבט שנה שבעים של יימ נור לו קורעין בשבת בתענית היושבכל
 וכן שם עור וחבשו חלום, בתענית שפירוש הר-ח בשם שתביאו כל ד"ה ע-ב ל'א גרבות בתום,ועיין

 ראיתי שכן העירותי ע"א( )ל"ת תהלים למדרש ובסבוא בטבת, חקם בתענית וכשיושב תהליםבטדרש
 ורוב 1"ל שון האי רב תעניתו, על תעגית ודל שהביא ע"נ( חב )רף פ-ה ברכות הרשכ-אבחרושי

 תהלים בסררש טוח וכר אין יבאסת עמל, תהלים בטררש הוא וכן חלוט, בתענית פ'רשוההמפורשים
 בירושלמי הוא ביים. שעות שש ער להתמות אסור ירושלם. ח בזה. שכתבתי מה וע.ששיסמנו
 שעות שש עד להתעוות אסור חנניא בר יוסי ר, בשם אנהג ר' אחא רב ע"א( 1.6 )רף הי,נ פ-נתעגית
 חשלם הלקפ שכל' בעל ופורים. בחנוכה להתענות אסור ס( שעוית vv עד אפילו ,הכיתהבשבת.
 בטגלת הכחשים השים מן שהן בהן להתענות אסור חנוכה ימי שמונה וכל ופל הביא קצ"אסי'

 הציבור. טל תענית נוזריו ואי: ו( במלה. לא ובפורים בחנוכה מעניה. טנילת רמאלה נב על ואףתענית,
 שמ הצבור. מן והפורש ח( ע-א. י"א תענית בצער. שהצבור בוסן ,( וג'. ב' א' בכ"י שהיא כסוהוספתי
 גמרא הטנופה. כתפלת טקכלה אימת '1 ע"א, "כ  תענית עם. מכעור עליו קיבל שלא הענית ע(*ס.
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4ל האחנהמפר

 מלפניך רצון יהי למהר תענית על' קבלתי שיאמר צריך כך אלא הזה, התעמתצום
 אתה ברוך ויאמר תפלה, בשומע יכלול הוא הול אם לי, בצר ותרהיב בקראישתענני

 תפילת אחר אימי ראשון יום להתענות עליו שמקבל הוא שבת ואם חמלה, שומעה'
 טועם בתעית והעג-וי ינ( השחר, עמוד שיעלה עד ושותין אוכלין מתי ועד י6(המגהה,
 דלא לאעדהורי צריך אלא יז( כלום, שיבלע עד שיאכל ולא יג( כלום, בכךואין
 ולפרוע n1SS אדם יכול תענית כל יו( הפעימה, ורוקק בפיו שטועם כאדם אלאליבלע
 : הלום מתעניתהוין

 חרש-ם, ראשי החכות]עב[
 מברכין טתי עד ירושלמי, ג( ומעומר, 3( עשר, ששה עד ההדשים על טביכין6(

 אומר יהושע רבי  ר( קערה, חמיסה פירוש המיטה, כחצי שתראה, זמן בל הלבנהעל
 המען בניכת בין הורש, ראש אירכר ולא יתיר דטעה היכא ס( : פגכהה שתתמלאער
 אותו, מחזייין אין ערבית בתפילת הוניר ולא טעה אבל ליח, מהדרשן בצלותא,בן
 יחיד אחת ולילה יום עשר שמונה ו( : ביום אלא ההודש את מקדשין שאיןספני
 שים שגי הן ואלו ז( לילות, ושתי יום ואחד עשרים ובמלה ההלל, את בהןגומר

 אבל חנוכה, ימי ושמונה החג, יטי ותשעה עצרת, של ימים ושני פסח, שלהראשונים
 כל לקרות פותח אין ויחיד ומדלנין, לקרוא מברך הפסח ימי ובמרצת הדשיםבראימי
 אלא דאינה ופרשת ברכה, בלא קרי למיקרי, יחיד בעי ואי מלקרות ומפורעיקד,
 : אחרים שנים ומוסיף הראשון, שקרא הנ' מן אחר פסוק וקורא השני דולג פסוקיםשמונה

 תורה. ספר הלכות]ענ[
 ספר בידו אוחז שקורא ומי תורה, ]נספר ורואה פותח תורה בספר הקורא6(

  עונה הוא ואף ועד, לעולם הטבורך וו ברוך ועונין וכו', בינו ואומר פתוח[תורה
 שינסור ער בתרנום, ואפילו נאהרים[, בדברים להפסיק לו אסור שבירך ונווןעמהם,

 אמן, אחרץ ועונין וחותם ומביר בו שקרא ממקום ספר נועל לקרות במרמלקרות,
 והן ושלש, חמשים יסן של פרשיות מגין ג( : עצמו אחר אסן עונה הוא ואף3(

 ערותה
 י"ס חפית השחר. עמור שיעלה ער ושותין אובלין טתי וער ,16 המנחה. בתפלת אסר שמואלשם,
 בתענית והשרוי 'גזע.א.

~p1D 
 כלום. שיבלע ער שיאכל ולא 'נו ע.א. י"ר ברכות כלום. בכך ואין

 לאיורהורי צריך אלא .ר( פועם. ד'ה שט תוס' כלום יבלע שלא שלבר התבשיל אח לפעום טותרכי
 זצ"ל יצחק רבעו כהב וז"ל רע-פ סי' הלקש בשבלי והשא פ-א, תענית הרי-ף לטון היא ליעלע.רלא

 דצריך הגיי וברי"ף שם, הרי"ף דברי והוא כלום, ליבלע רלא היכי כי לאיודהורא דצריך רבנןמפרשי
 ארם 4ה ע-ב י-ב תענית בנפרא חלום. מתענית חוץ ולפרוע ללות ארם יכול תעית כל סו(לאזהורי.

 : תא חלום תענית להן אמר כו' ופורעתעניתי
 עשר. ששה ער אמרי נהרדעי רע"ב מ"א סנהררין עשר. ששה ער החדשים על מברכין מ]עב:[

 ניטרינהו הילכך ע-א מ"ב דף מאמרם עשי והוא שם במנהררין הרי"ף הביא כן ומעומד.נ(
 בירושלמי מצאתי לא חמיסה. כהצי שתראה נסן כל הלבנה על מכרכין מתי ער 'רושלמי ג(מעומד.
 ונותן מ"ג פ.א טעשרזת טשנה מן טשמר רק הירושלמי, השא לא א' חמם בערך הערוך נםלפנינ,,

להמיטהי
 ג, ובב-' בי בכ"י ג"כ והובא הירושלטי, בשם הטאמר חמר א, ובכ-י קערה, המלה ופי,

 לפנינו אכל כ"י, בכל כ"ח פגימתה. שתתמלא ער אומר 'הושע רב' ו( חמימה. ~צ"ל המיצה,במעות
 דמעה היבא ס( סניטתה. שתטלא ער החורש על מברכין כמה ער יוחנן רבי אמר שם מהדריןבגמרא
 שמונה ו( ע"ב. ל' ברבותיחיד.

-wv 

 בסטרא. לי"א לילות ושתי וכן אחת ולילה טע"א " ערכין יום.
 : תם לרבינו חשיבה 1193 )צד ווי"רי במחזור זע"ן ואחד, עשרים ובנולה על C01D ,ה הן, ואלו11
 האורש מם, בממפה ל.א טי' בפררם Da כ"י בכל שהוא כמו הקנת' בז.. תורה בטפר הקורא "1]עב[

 הרא"ש עצמו. אחר אמן ערה הוא ואף ע1 וקורא. וסברך וריאה פותה רע.א ל"ג טגילהועיין
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 האורהספר80

 הברכה מזאת הו'ן טוב, יום הפסקת בהם שאין בשבתות אחת, אחת הסדר עלנקראות
 שנה כל ה'לכך סדרים, שני שקורין שבתות ויש חג, של אהווון טוב ביוםשנקראה
 ומרחשוון בשבת, בשלשי או ד( בשבת, בשני בתחילתה השנה שראשפשוטה
 שבת מהם צא שבתות וארבעים ששה אלול סוף ועד מרחשוון מתהילת שלמיםוכסליו
 פיש.ות לחמ'טים שבתות מיד נשהיירן עצרת, של נשני אחת ושנת מסה, שלאחת

 ויקהל והן נכפלות, ולכך ובראשית, הברכה וזאת האזינו והן בתשרי, נקראותושלשה
 עם סעי בהר תה.ו, קדושים עם מות אחרי תהיה, זאת עם תזריע כי אשה פקורי,עם

 שנה וכן ממעי, אלה עם המטות ראשי התורה, חוקת ואת עם קרח ויקה ה(בחקותי,
 מהן צא שכהות, מ.ו כאן הרי הסיין והן כשנת נשני השנה ראש להיות שחלפשופה
 עם קרה מזיקה הרן ו( נכפלין, כולן הילכך שבתות מ.ה נשתיירו פסח, שלשבת
 והן ב,טכת בהמישי בתהילתה להיות השגה ראש שחל פשיטה שנה וכן חוקת,זאת

 'צבתות, מיה ונשתיירו ו( פסה, של שנתות שני מהן צא שבתות, מ.ו  כחן  הריכסיררן

 הרי שלימין והן בשבת בחמישי בתחילתה השנה ראש להיות שחל פשוטה שנהוכן
 נכפלות ה-אשונות פרשיוה ה' הלכך ה( נשתנירומיו, אחת שבת מהן שבתותצא מיזכאן
 או שלימים, והם בשבת בשני בתהילתה השנה ראש שחל כ( מעוברת, שנה וכןבה,

 מהן צא שבתות נ"א אלול סוף ועד מרהשוון מתחילת כסדרן והן בשבתנבשלישי[
 מראשי חוץ יי( נפשטות כולן היפכך שבתות מים נשתיירו י( פסה של שבתותשתי

 הברין והן בשבת ביטמ או שלימים, והן בשבת להיות חל ואם מסעי, ואלחהמטות
 ערותה

 :און מעדיה רב בסם שהביא העתים( )בעל ז"ל הברצלוני 'הורה הר, בשם הבש כ.1 סיי' פ-וברכות
 הוא גם וער לעולם המבורך ה' ברוך עטין והשומעים ברכו שאמר אחר תורה למפר שהעולהשנם
 בטור הובא וכן סערי', רב בשם זה הגיא 58( )צר האשכול בעל וגם ה'. ברוך ולוטר לחוור לויש
 שהעירותי האוינו ריש לאור שהוצאת' השלם ת:חומא עיין :":, תורה של פרשיות מגין ג( קליט. םאו.ח
 בשם שם בהערה הפריא ביאור עם הנדפם בספרי הראה וכן אחת. למררא גחשבימ היו עלך :צביםכי

 מררא הש  וילך :צבט כי נ"ר הן ובאמת ראורייחא מררים :"ן בענ.ן  וטל ל":ר"א כ"י בתיקוניםהגר"א
 :צבים, עם הזו הפרשה כלל פוביה רבבו בי  ילך פ'  וופרחא בפסיקתא  הרש  החמיר ובן בז'אחת

 נ.ן המתחיל אחרון כקונטרס ג' אות ה.ב הנדגלים שם ועיין ביהד וילך :צבים דריש בספריוכן
 בכ.י נס כלה בשבת.. בשלישי .או ד( האורז. בהתחלת שלי בקערה בת:חטא שם ytpt התזרה.פרשיות

 הרה.ג והעירני האלה. המלות נשמפ1 ל"א כי' האורה ממפר בה1פפה ובפרדס א'. בכ.י אבל ונ'ב'
 זה, אחר ומקומם הפפר מן למחוק ויש פ"כ, הוא באמת כ' אל'. כטכחבו גי' גארראן רפאלטוה'

 חקת ואת Qp קרח ויקח ה( כסררן. וכסליו וטרחשון בשבת כשלישי או שלם'ם וכמלו ומרחשוןוכצ"ל

 ה1ץ ו( בלק. וירא עם חוקת ואת האורה מס' שם בפרדס אבל 'ד, כתבי שלשה בכל ב"ההתורח
 ונשתיירו  1( בלק. cp טחוקת "וץ איתא שם בסררכ אבל כ"י, ככל ב"ה חוקה. ואת עט קרחט1'קח
 וכן oe איתא וכך בחמר, :לקה המאמר :' בכ"' ונם  וב' א' בכ.י שהוא ימו היספתי שבחוח.מ.ה
 מהן צא שבתות ס"1 כאן הרי שלימין. והן בשבת בהם'ש' בתהילתה השגה ראש שהל פשיפהשנה
 והעירני בפררם :ם וכ.ה בה. נכפלות הראשונת פרשיות שמצה ה( ט.ו. :שארו למטח אחרשבת
 'הי' הראשויות מן פקוד' ויקהל נכפיל ראם פלא שוה אלי במכתבו נארראן רפאל מוהר"רהרה"ג
 ובאמת ופמהו פקדו הכלל כצד טצורע תזריע nenea פסה ויחול פסח ערב בשה"ג שמיניפרשת
 שיש העירני בזה נם בשבת, בש:י בהח.לתה ר"ה שהל ט( פקודי. ויקהל תרת ומפעי משת או:כפיל
 כולו הילכך שכשת מ"ט :שת.'רו '( בשבת. בש:י און חסרין, או שלמין והן ]בש"ק ר"ה שחללהיה

 הילכך ךשבתות מ.1 :שתיירו וכצ"ל שם. וחמר מ"מ צ"ל מ"1 :שת.ירו ובפררם ב' בכ"' ומ-ה:פשסוה,
 בשבת[ בשנ' או שליס'ן והן לקשבת להיות חל ואם ממע'[ ואלה המפות סראש' הרן :פשפ1תכולן
 להיותי חל ואם אהר כוכב כימן שם הצי: .והמו"ל :י. הרי צ"ל שבתות, :"א הרי חטריםוהם
 ]וכן וצ"ל פה חסר כי אלי כתב ש"ל חרב ממעי, ואלה הממית מראשי הוץ יה( לפ:.1. חפר ה"כי
 שבחות מ"מ :שתיירו לפפת אחר שבת טהן צא שביהות נ' כאן הר' חסירין והן משגת ר"ה חלאם
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 שבתות, מ"ח נשת.'רו י3( ולעצית למסה שבתות ב' מהן צא שנתות נ' מאןהרי
 1.לך כמור לצים 'טבת שנ. מעמים עושים שאנו ומה ינ( כלל כפ'לח שםואין
 מסל ואלה ממסיקין אנו אין ולמה יד( אחד, להיות שדרכם נצבים מואתםטשה
 שאנו לם. אתסנצנים, ומחלקין השנ.מ אלו שכופלין דמילתא מעמא המטות, ראשימן

 'טיהיו ל.שראל להם תיקן עזיא דתניא סו( וקללותיה, מושלמת השנה שתהאצריכין
 הכי הילכך השנה, יאש קודם תורה ושבמ'טנה עצרת, קורם כהנים שכתורת קללותקורין

 את נשא )קורם עצרת ולא אהרן, את לצו פסה סקדימין לא דמילתא וכללאעברינן,
 השנה ראש ולא נדברים[ )לואתחנן( קודם באב תשעה ולא במדבר[ ]קודםראש(
 ועציי מנו ופסה פקוד והסימן סו( וקללותיה, שנה שתכלה כרי נצבים, לאתםקורם
 ומשה רבים בלשון אמורות שהן כהנים שבתורת קללות יז( ותקעו, קימו וצלוצומו
 בין לאחר בין קורא תורה ושבמשנה שנים, ולא אחת אותן קורא אמרם, הגבורהממי

 נחלקת נצבים אתם בשבת בשלישי או בשבת בשני היצנה ראש כשחל ולעולםלשנים,
 בלבד, אחר יום הכום על זמן ואומרין יח( המלך, ב'נ מ-ת והסימן שבועות,לשתי

 : הראשונים ימים בשני אומרים מספק, שהם פובים ימים שאר כלאבל

 פסח. של פרשיות סדר]עד[
 שם מוציאין ראשק יום בוכרא, שלח במדברא פסל בכספא קרש תבא משך "('
 ובאחר צבאותם, על עד פרעה, אל בא בסדר משבו בפרשת קורין באחד תורות,ספרי
 ומפפירין תעשו, לא עבודה מלאכת כל ער הראשון ובחודש פנחס, בסרר למפפירקורין

 ערותה
 וכצ'ט פה שחפר העיר זה על גם שבתות, מ"ח נשתיירו י0 וממעי[. טמונות חוץ נפשפות כולןלפיכך
 נ"א כאן הרי בשבת בחמישי ר"ה כשחל וכן מטעי עם ומפוח ובלק מחוקת חוץ נפשפין כולןנהלכך
 שאנו יטה 'ג( כצ"ל. כלל כפולה כאן ואין ופשטות[ כולן חלבך לפסח אחד שבת מהן צאשבתות
 צות בין שבת שיש בשעה פעמים עושים שאנו ומה הלשון, מתוקן ובפרדם ת' וב' א' בכ.יעושים.
 להיות שרינה נצבים אתם שמפםיקין וילך קורין כפור לצום ר-ה שבין ושבת האטנו קורין לחגכפור
 קללותי ר"ה ע"ב ל"א טגילה התום' הטפות, ראשי מן מטעי ואלה מפסיקין אנו אין ולמה 'ר( אחת.בשבת
 שהןקפנות וילך ופרשת נצבים אתם מחלקים למה נפים לרבינו שאלו הביא " סי, פ-ד מנילה הרששוכן
 את משה שקלל קללות נצבים באתם שיש לפ' והשיב גדולות שהן וממעי המפות ראשי חלקו ולאכו'

 שבתורת nt~sp קירין שיהיי לישראל להם תיקן עזרא רתניא טו( השנה. ראש קורם לסיימם ורוציםישראל
 מובא ותקעו. קיטו וצלו צומו ועצרו טנו ופסח פקור והמימן טו( ע.ב. ל,א מגילה עצרת. קורםכהנים
 לך הא יתקע, קום וצלו צום ועצר מנה ופסח פקוד ס" עמרם רב בסדר כתב וו-ל פ'.נ תפילה ה'כהנ-ם
 צלי ואח-ג ת"ב, תענית צום עצרת ואח"כ שבטדברסיני מניין מנה פסח ואח-כ צן של תרנוטו פקודפירוש
 פקור הסיטן פעם ד' ט" פסח ה' בהמנהיג ועיין ברש, תקע ואח-כ נצביטי אתם שהוא ואתחנןיקוםשהוא
rc~lחיים מוהר.ר המ~פלנ הרב לאור שהוציא שלהןי והפטרות כובים ימים של פרשיות בסרר מצאתי וכעת 
 ומבאר הסימן ג"כ הובא 1089 קובץ פארמא כ"י עפ"' ההלכות נכות בית בספרו מפ.פ ז"ל הורוויץמאיר

 קורם סינ' במדבר פרשת קורין לעולם ופסח. פקר הסימן וזה הפכח, קורם צו פרשת קוריןלעולם

 וזההעצרת
 וצלי צום הפיטן וזה ואתהנן פרשת קורם באג תשעה מתענין לעולם ועצרי מנ' הסיסי

 שהן כהנים שתתורת קללות ',י יתקע. a'p הסיטן וזה ר"ה קודם וצבים ואתם פרשת קוריןלעולם
 הלקח שבלי עיין בלבה. אחד 'ום הכים על ומן ואומרין ים( ע"ב. ל-א מגילה רבים. בלשוןאמורות

 ראשון ביום אלא  ושן לוסר צחך שאין לי נראה ועתה שכהב רש"י כשם שההא רפ"ה סי'השלם

 סי' פ"נ עיריבין בהרעש ועיין קם"ו, סי' ובפררם ש-כ פי' 356( )צד וו.מרי מהיר ועיין ע"ש,בלבר
 1 ע"ש ת"ר סי, או"ח ובפור י"ר, מי, פ"ר ר"ה ובהרא"שי'

 ומחובל ומשצרי הלשון טשונה ע"ב( )'.ר ל"א סי. גטכפררם וג' ב' א' כ"י בכל בו.. תורא משר "(נעה[

 הובא הוה המיטן והנה וכוי, תורא משך פסח של לפרשיות והמימן ומתחיל שלפניו, למאמרםזה

 בוכרא, שלח במרברא פסל בכטפא קדש תירא משך למיקרי עלמא נהוג והא'רוא ע"א ל"אבנמרס
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 וידבר ער כשב או שור מן הכהנים, אל אמור בסדר שני 'ום ההוא, בעתביהושע
 יום הטלך, ויצו במלכים ומפטירין הראשון, בדוד'ט קורא ומפפיר ה', מועדי אתמשה
 רביעי יום מידרא. כל סי ער בכור, כל לי קרט פרעה, אל בא בסדר קוראשלישי
 חמישי יום אמו, בחלב גדי תבשל לא עד תלוה, כמף אם המשפטים ואלה בסברקורין
 בסדר קורין ששי יום אמו. בהלב נרי תבשל לא עד לך, פסל תיטא כי בסדרקורין

 של ראשון יום שבתא איקלע וכד הארין, ולאזרה ולגר עד סיני, במרברבהעלותך
 בסף אם קורין ג' ויום לי, קדש לפסה רביעי שהוא שני יום קורין מוער, שלחולו
 בהולו שבתא מתרמי לא ולעולם בהעלותך, בסדר והוא סינ', במדבר קורין ד' יוםתלוה,
 ראה קויין בהמישי איקלע וכר פסה, של ובהמישי פסה של בשלישי אלא מועדשל
 חולו של ובשבת 3( כסדר. תורא משך ס.מן לך 1.בוא לך פסל והוא אומר,אתה
 ובהודשהראשון קורא ומפטיר אלי, אומר אתה ראה ת'טא כי כסדר קורא מועדשל

 ער בשלה, ויהי קורא האחרונים מן הראיטון יום ה', יד עלי היתה ביחזקאלומפטירין
 יום דוד, וידבר בשמואל ומפטירין הראשון, ונחודש קורא ומפטיר רופאך ה, אניכי
 הראשון ובחודש קורא ומפטיר הסרר, סוף עד הבנוי, בל אנני ראה בפרשת קוריןשני

 : לעטור בסב היום עוד בישעיהוממטירין
 שבועות. של פרשיות נודר]עה[

 הסדר סוף עד ד,שלישי, בחודש יתרו וישמע במדר קורא ראשון 'ום"(
 ניחזקאל ומפטירין ונסכיהמ, לכם יהיו תמימים עד הנכורים, ונינם פנחס בסדרוממטיר
 כל אנכ. ראה בסדר קורין שני יום ממקומו[, ה' כבוד ברוך נער שנה, בשלשיםויהי

 נמן הנביא בחבקוק ומפטירין הבכורים וביום קויא ומפטיר הסידרא, סוף עדהבכור,
 : בנגינותי[ לטנצה עד קדשו, בהיכלוה'

 רוה. פרשיות מדרנעה
 בסדר קורא ומפטיר שרה, את פקד וה' קורין ראשון יום 5( היטנה ראשסדר

 שני יום הרמחים, מן אהד א.ש ויהי ומפם'רין לה', אשה ער השביעי ובהורשפינחס
 ולמפאיר הסידרא, כל סוף עד אברהם, את נכה והאלהים מן אליו, וירא כסדרקורין

 : ארהמנו[ רחם ]עד נמדנר הן מצא בירנאהו וממטירין השביע.,ובהודש
 הכפורים. יום פרשיות סדר]עי[

 קורא וממטיר פרטהא, סוף עד מות, אהבי קורין בשהר 5( הכפויים, יוםסדר
 סולו, סולו בישעיהו ומפטירין וגסכיהם, ומנחתם עד להורש, וכעשר מן פנחסבסיר
 סוף עד תעיטו, לא בה ישנתם איטר מצרים ארץ כמעתה מות אהדי קוריןבמנחה
 : ונומר אמתי בן יונה אל ה' דבר 1.הי ומפטיריןס.דרא,

 מכות. של פרשיות מדר]עה[
 ומפטיר נשג, או שור הכהנים אל אמיר בפר'טת קורא רא'טון יום סוכות5(

 ומפטירין ונסכה, ומנחתה עד היטביעי, להודש יום עיטר ובהמיטה פנהם בסדרקורא
 ערותה

 בממר טובית ימים של פרשים במרר כן מבא תשא. כי במפר קרא מעד של דולו של ,בשבתמ
 38(. ,צר ההלכות :כיהב.ה

 38( ,צד מוכים ימים של פרשית במדר שם ;"כ מבא 'תר., 1.זמע בס-ר קירא ראשון יום "(]עדן[
 שם. ש2 :"כ היבא פקד, ~ה. ק:ר.ן ראשון יום "(]ען[
 שם. שם :.כ הבא שיח. אחר. קורין בשחר "(]ען[
cnw])" ם מוכות~' 

 ראשיי
 : שם שם :'כ הוא מרא
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 בסדר קורא ומפטיר אתמול, של בפרשה קורא 'סני יום לה', בא יום הנה עשרבתרי
 חולו יצל ראשון יום 'צלמה, המלך אל כקהלו במלכים ומפטירין השני, וביוםפגהס
 וביום tutt~wn וביום קירא ,9ני יום השליש., וב.יס השנ' וביום קורא סועדשל

 הדנמ.שי 31'ום קורא רביעי יום ההמ.'צי, וביום הרביעי וביום קורא שלישי יוםהרביעי,
 אלי אומר אתה ראה ת'טא כי בסדר קורא הסועד היל של ובשנת הש,ט',וביום
 ארסת על גונ בא ביום והיה כיחזקאל ומפפירין אמו, בחלב נדי תבטל לאעד

 במלטם וטשם'רין הסדר, סוף עד הככור, כל קורא האחרונים מ, ראיצון יוםישראל,
 הקויה סיום קורא שני יום היצביעי, וביום פנהם בסדר וקורא שלטה, ככלותויחי
 מות אחרי ויהי ומפטירין עצרת, t:'cufn וביום פנחס, בסדר קורא ומפטיר הברנהחאת
 בפורים הסדר, כל סוף ער דגמים, כל וקיבנות כהנים ברכת קורין בחנוכהמשה.
 ; עמלק ויבוא בפרעותקורין

 תורה: ספי הלכות להוסליקו

[ey]המועד. חול הלכות 
 דפסיד ומידי דמועדא בחולא עבידתא למיעבד דלא ישראל דכית מחויבין"(

 בנית או  אחר, לבית ליכנס זה מבית כלים להוציא לבית, מבית מפנין אין נ4 :טותי
 הם אם בסועד, האוטן מבית כלים להביא ומותר נ.( : להצרו הוא מפנן אבלחרש
 לחצר מפנן יגנבו שמא להם חושש ואם אסור, המועד לצורך  שלא המוער,לצורך
 נבקבולת[ לעשותה מלאנה המקבלים נוים פ.רוש ד( קנולת, ימקבלי ג(אחרה;
 נשבתות מילי והני ה( מותר, לתהום חוץ לעשותה אסור התהום בתוךלישראל,
 מקבלי אבל להתם, דמקרבא מתא דליכא והוא מותר, לתחום דמחוץ טוניםובימים
 דמקינא מתא דליכא נב על ואף אסור, לתהום הו'ן אפילו המועד נהולקנולת
 לעשותה קבולת ומקבלי אסור, לדוכתא מרוכתא דאזלי  א.נשי דשכיחי כיוןלהתם
 שהוא כדרך ימנה ושלא ימדוד ושלא ישקול שלא ובלבד ]מוהר[, המועדלאחר
 עושה שאינו וכל ועושה, לנוי אומר עושה שהוא כל דבר של כללו בחול,עושה
 מרביעין שתבעה והמורה 1( במועד בהמה l'Y'a~t אין ו( : ועושה לגוי אומיאינו
 אין ט( : לבקרות מכניסין בהמה כל ושאר ח( תצטנן, NSW בשביל חמורעליה
 השרה את לזבל לריר הצאן את מנניס'ן אין פירוש י( מועד, של בחולוטדיירין

 ערותה
 כאן עד סיים וכסוף האירה. מא' קפד סי' בפררם הסימן כל נדפם 'שראל, דב'ת מחויבין "(]עכם[

 a"nat וראיתי הגאוגימ, לשון שהוא  :ראה ישראל, דכית מה~"בין הלשון :הנה האורד,מספר

 מאי -H~plQ בחולא עבירהא להיעבר השרי משסע ומהבא ע.ג( מ' דף ווי:יציא )רפוס מיערהנכוח
 p'Q~ של ובחול: כו.י רשןדשרי

 אין ג( פמירא. ראיכא היכא אלא מלאכה למ'עבד רב:ן שרי לא

 בתוך קמולת ,מקבלי ג( שם. שם במועד, האומן מבית כל.ם להביא ומותר כ*( ע.אי י.: מ-קספ:יןי

 לישראלי לעשיתה מלאכה המקבלים דיים פי' ד( שמיאל. בשם רע"א '.ב ט.ק לעשותה. אמרהתחום
 לתמה קצ:בין כרמין מ.שראל שרה שקבל: גייר פ.' מפרטי א' קבל ערך העריך וכן שם בגמראהר.ח
 שם. בנטרא במירש-י וע.ין מיתר, לתהם חזק אם,ר מוב ,יזם בשבת ההחס בשך שירצו זמןכל

 t~fft מ"ק הרי"ף כלשון הביא האורה ובעל שם גמרא כ:. טיבים וממים בשבתית מילי וה:'ה(

 שם ורש"' שמי שם בהמה. כל ושאר ח( שם. שם שתבעה, וחמירה 1( ע"א. '.ב מ"ק מרביעין. איןוי
 מכ:ים'ן אין פי' י( שם. שם מרי'רין. אין ט( מלצמה. רובעת והיא בהמות שם ש.ש סקימ לבקורתפי.
 שישיא: כרי לשדה בהמה מכנ.ם'ן רמר'ירין בגמרא שם פ.רש ורש.י השרה את לדבל לריר הצאןאת
 מאליהן בא, ואם 'fh הובלימ. את ל'טול לריר צאן מבנימין אין פ.רש שם ,הרי"ף השרה. ומ~בל'ןוכל
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 להם טוסרין ואין יג( הרועים, את מסייעין אין אבל ינ( מותי, מאליהן באו ואםי6(
 להם ומוסרין אותן טסייעין שנה, שכיר חודש, שכיר היה צאנה את לשמרשומר
 פוב ביום יו( הנאה, כלום בלא בפובה, בשבת באו ואם יד( צאנם, את לנערשומר

 שינוי בעינן לא דאמר יוסי כרבי לן וקיימא ין( סעודתן: הוא זו דשכירותבטוונות,
 שרי נמי ודשיכרא שרי ודמשחא דחמיא הביתא דמישע מינה שמע יו( האבד,בדבר
 האבד, דבי אפילו במועד מלאכתו פכוין ואטור יח( עריף: פפי דחייע מאןדבל
 אותו, קונטין במועד מלאכתו את כתן ואייש(

 ומאבדיי
 3כל שעה( כל ממנה )אותו

 למיעקר ושרי כ6( : רבנן קנסו לא ובריה ]רכנך[ דקנסו הוא ולדידיה כ( שע-צה[טה
 לשיכיא, דחזי כשותא ולמיקפל לתפשה, דחזי משום רמועדא, נהולאכיתנא
 ודנים ועופות חיות וצדין גג( 1 בהן דאית נלנזיי[ )לרזוי( דחוי שומשמא ולמיעקרכנ(

 שאין או המועד, לצורך שהוא ומלאכה בשמחה, יתמעפו שלא כדי ובחכה,בטכמורות
 שהוא ]וטה כל( הרבה פורה בו ואין הפסד בו ויש האבד, דבר או יאכל מהלו

הערות
 אין ופירש"י אותן, מטייעין ואין רק איתא בגמרא הרועים, את ממייעין אין אבל י0 שם. ושםטומר,
 ואין ינ, כו'. למקום מטקום להפיע! להם l'P"nb אין הם נוים אם או בשדה לבוא לבהטה אותןמודיעין
 הנאה, כלום .בלא והמלות שם, גמרא בפובה, בשבת באו ואם יי( שם. גמרא כו'. שומר להןס1סרין

 כלומר עושה. בפובתו שכיר לאותו לסייע אדם שום רוצה אם בפשה שם כתב ורש" הטהבר,הוספת
 כלום של שכר בלא נפשו ברצון לדייר הגוי שבא בפובה כהב באלפסי נמים ורבינו בשכר, ולאבחנם
 שא "דשכירות וחמלות במזונזת פוב ביום שם גמרא במזונות, פוב ביום ט( בירו. למחות צריךאינו

 המאמר האורה ממפר בהוספה קנ,ר סי' בפררם וראיתי כ"י, בכל שא וכן המחבר הוסיףמעודהט'
 בשכירותן, בסעודתן פוב ביוםמשובש

~ph1 
 בשכירותן ]במוער[ בטעורתן ווארשוי( )ברפום המו"ל

 שינוי בעינן פלא 'וס' כרבי לן וקיימא rw) שם. לתקן יש בן האחרים ובב-י לפנינו וכאשר]סוהרת,
 דלא רשיי ופ" יוסיי כרבי רלא האבור ברבר בסוער שינוי תנא מאן שם בגמרא הם האטר.בדבר

 דחמרא. חביתא דם'שע מינה שסע 'ו( שינוי. צריך ואינו כדרכו גומר שם[ נכסשנה ראסר יוסיכרבי
 למישע כהב פ'כ באלפסי נסים ורבינו במוערא, בחולא רשיכרא חביתא למישע מהו שם בגטראעיין
 מלאכהובמועד, לכוין ואסור יח( ה"ן. כח יצא שלא רבב בסיגי או בזפת מכפנים חביותיהן שסחיןפ"

 כמו תקנתי שעשה. מה כל ומאברין אותו קונפין במוער מלאכתו כוו! ואי ,נפ ע.ב. ,,ב ס"קטשנה
 שם ובנברא יאבדו, במוער מלאכתן כוונו אם וכולן רק נאמר ובטשנה שם, ובפרדם wa~ בכלשהוא
 כ'1 )דף המוער חול הלכות גיאות בהרי"ץ מצאתי רק אחריוי בניו שיקנסו מה שת במוער מלאכתוכוו!

 ששנינו שעשה מה "אבד'ן אותו קונסין במועד מלאכהי שמטון סי כל טתתיה רב אמר וכןשהב*
 הביא להראב"ד הקבלה ובספר האורה, בעל כוון ולוה עכ"ל. יאברו בסיעת מלאכתן כוות אםעולם
 רב בר נאין צמח רב חיה ואחריו תרכ"א ח"א ומת טתתיהו רב לראש היה הנאופים מן החמישיוברור
 ע"ב. י"ב מ"ק כיתנא. למעקר ושרי ב6( ע-א. י"ג מ"ק רבנן. דקנטו הוא ולדיריה כ( גאון.פלפוי
 בשוטשסין בהו ראית גרעינין פירש"י לנויי, חויא בנטרא בהי. דאית לרווי רחז, שומשמא ולטיעקרגג(
 לנויי, דחוי שם ובפררם לנאוי. דחזי מ ובכ"י לגאזא, דהויין ב, בכ"י וכן טשהא כהוא למיטמרדהוי

 המלה ובעיקר למישחא, רחזו שומשמין בהו ראית גרעינין ופי' לנזא, חוו ג"כ הביא נויי ערךוהערוך
 תמרה של גרעין ופ" ערבית והמלה נויי שצ-ל נויי בערך השלם ערוך בעל הבלשן הרבהעיר
 בשבל' מצאת' משמחה. יתמעפו שלא כדי ובחכה במכמורות ודנים ועופות חיות וצדין בג(ע"ש.
 ולא ובסכמ,רות בחכה צדין ודגים עופות חיה צידי ירושלמי וז"ל ע-א( )ק"ד רכ"א סי' השלםהלקפ
 והוא הרנל, בשמחת שסמעפין ספנ' לון[ סיקל אס' ר' ]צ"ל קללון מי ר, הרגל בשמחותסטעפין
 מסעפן אינן כן אפילו במכמורות הוא צד בחכה הוא צד מע"ב( פ"א )דף פ"א סוף ט-קבירושלטי
 בשבל' הובא מאשר הנוטח ומשונה ע"כ, הרגל בשמחת טמעפין שהן לון סיקל אימי ר. הרגלבשמחת
 דבר בכל צדין ועופות חיה ציירי שהביא כיב( )רף הסועד חול ה' גיאות בהרי.ץ וראיתיהלקפ,
 להון סיקל אמי ר. שם וסיים השבה"ל שהב.א כמו הירושלמי בשם הביא כך ואחר לצורתן,שדרכן
 אתה א' שאם ברגל שסחה להרבות דבר בכל לצוד להם התיר פירש הרגל, בשמחת שממעפיןמפני
 ובפ"מבירושלמ, בק"ע ועיין עכ"ל. בשטחה וטטעפין מעפ אלא צדין אין ומכמורת חכה אלא להם~תיר
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 האבוד דבר ואבהו מותיין, אלו כל הסועד, לצורך שאינו פי על אף היבים,צורך
 שיצא ממעין בין ברעד, השלחין בית משק.ן כגון כס( טורח[ בו ואין הפסר בוויש

 ממי לא משקין אין נו( ישן, טעין בתחייה, יצא שלא בין חרט, מעיןמתחילה,
 במועד המקולקלות את ומתקנים לנפנים, עוגיות עושין ואין הקלון, טסי ולאגשמים
 המועד לצורך שלא אמילו יבים של אבל יהיר, נוכשל כז( המועד, לצורך שנצאדכר

 ביסדה העכברים ואת האישות את צדין כס( הרבים, צרכי כל ועושין כח(סותר[,
 בטיט, טח ואינו בצרור, או ודפנא, בייצא הפירצה[ ]את ומקרין 3( : לב! ונשדהאילן
 לא, סותר אבל בנה ודוקא כדרכו, בונהו שנפל חצר נותל אבל נינה, לכותל זהוגל

 מייכמין ולא נשים נו,צאין אין )"( : כדרנו ובונהו סותר הרבים לרשות נוחהוכותל
 הזנל 05 : הנשוא.ן מן ניושתו את חוא מחויר אבל אלמנות, ולא בתולות לא]נמועד[
 תופר ההדיופ )ג( : לא.צפה מוציאו בקר כרפת נעשה ואם לצרדין מסלקושבחצר
 שמתחין לומר צריך ואין 5ס( בחבלים, המטות את ומסרגין 15( : מכליב והאומןכדרכו
 מכליב פירוש rs) אחת, ננת מחט מלא להוציא יכול שאינו כל הריופ, דמי היכי)ו(

 בין בחציני בין במוער מתקנן שנשנרו והמנעול והקורה הצנור ]הציר[ 5ח( :מפסיע
 עליו שרוכב וחסור ]סוס ט( מוער של בחולו ריחים נוקיין 5י( : שינוי בלאבנניי
 לבן בנדי פירוש )ננ( קרס., לכסכוסי שרא רבא סי( במועד[, צפרניו לתקןמותר

 ואין לבהמה, דם ומקיזין סג( קמטים, בו שיעשו בידו ואוספם קשים ועומדיםהמנוהצין
 לקנותה; מותר בצנעה וליתן, לישא לידו סחורה שבאה מי טד( : לבהמה רפואהמונעין

 ערותה

 קנ"ד ס" בפרדם נט וחמר ונק גב' א' בכ.' שהוא כמו הוספתי וכי,, הרבים צורר שהוא ומה כד(שם.
 ובשל כו( שם. סש:ה גשמים. מס' לא משקין אין כו( ע"א. ב' ס"ק משנה השלחין. בית משקין כגוןכק(
 כה( האורה. בשם בפרדם גם שיי בכל שהוא כמו הוספתי כו,.יחיד

 ועושיי
 משנה הרבים. צרכ' כל

 ו, ס"ק בגמרא ורפנא. בהוצא הפרצה[ ]את ומקרין 5( ע"ב. ו' מ"ק משזה האישות, את צדין נט(שם.

 אסרו זה ועל במועד, הפירצה את כיצר אמרו זה ועל בסוער. הפירצת את ומקרין המשווה עלע.א
 אין )ה( שם. בגמרא הוא בהאורה לפ:י:ו שהובא המאמר וכל ורבא בהוצא אמר 'וסף רב מקריןיכיצד

נושאיי
 "מן המלות ה:שואין מן גרושתו את מחזיר אבל שהביא ומה ע-ב, ח, מ"ק משזה מיבמין. ולא
  כירושלטי גרויינו.  טחויר אכל הביאו, אכל ד"ה שם 1התוס' עטשנה, וליתא הטהכר הוספתהנשואין"

 הרא"ש הביא וכן עכ.ל. האירוט.ן מן לא אבל והחויר :שנאין אחר גירשה פי, מה:שואין דתימאחרא
 שבהצר, הובל 05 גרושתו". .את הטלות :שמפו האזרה מס, שם ובפררם הירושלמי, את ט"ו פי'שם

 )ד( ע"ב. ח, טיק משנה כדרכו, תופר ההדיופ )ג( ע.ב. :"הפסחים
 ומסרגיי

 שם, משזה הטפות. את
 ממתחין, אוסר 'הי רבי שם במשנה שמתחין. לגמר צריך ואין )ס( "בחבלים". מלת הוסיף!המהבר
 אמרו כרתכו תופר ההדיופ המשנה על ע"א נ' שם גמרא הריופ, דמ' היכ' )ו( ע.א. י, דף בזמראוע"ש
 רש.י. בפ" wffv1 אחת בבת מהפ מלא להוציא זכול שאיזי כל ינא' ר, דבי אמרי הדי1פ דמיהיכי
 בפירש.י. ע"ש מפסיע אמר י,ח:ן ר. מכליב מאי מכליב והאומן שם :מרא מפסיע. מכליב פירוש5ו(
 סים מ( ע.א. י' מ"ק מיער, של בחולו ריחימ נ1קרין 5ט( ע"א. י.א מ"ק והמגעל, והקורה הצרר)ה(

 למהוק יש האורה מפפר ובפרדם שם, ממרא והוא כ"י בכל שהוא כמו הנטפתי עליי שרוכבוחסור
 ע"ב. יי מ"ק קרמי, לכירכומי שרא רבא ט"( למעלה. מוכב צפר:יו לתקן מותר כי "טתקנן"מלת
 המ:והצין לבן בנרי פי'טנ(

 ועומדיי
 שבת הר"ח טפירוש הוא קמפים, כו שיעשו בירו יאומסמ קשים

 הפירוש הובא כ"א סי' פ"א מ"ק הרא.ש יבהנהית כטפם, ערך בערוך והובא בקיצור קצת ק.מרף
 יליתן לישא לירו סחורה שבאה ס' וזד( ע"ב, י' מחק כ!,, רם וטקיוין זוג( או.ו. בשם מהר.ההגה

 השיב :תן שרבינו ע"א( )ק"ד רכ.א סי' השלם הלקפ שבלי בעל הביא זה לקנותה, מותרבמעה
 מ1עדמ1תר, של בחולו בשעה ביתו בתגך גליתן ל'שא ל'ר1 כחזרה שבא מ' חלי אה.1 מ:הטלרבינו

 שחם לרכסו :תן רבי:ו של מטובה קנא כ" האורה( השם לא המרדם שוף )השו בפריט הובא1וה

 א1'יח בי" ומרן כוי משר מוער של בחול, בשעה ביצי 3ת1ך וליתן לישא לירו סברה דבר שכא מ'אחיוי
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 ואם עושים, הם בהיתר נפסרו אם במיעד, ענבים מבוצרין[ שדורכים ישראלתם(
 שהם והרצענים החייטין זנו( ; אסגר נפסדים אפילו לכתחלה, במועד מלאכתםמכווצם
 מלאנה אותה משכר מועד של חולו ים. באותן מטנו להתפרנס צריכין אםעניים,

 .אכל מה לו אין ואם ונח( : כדרכן במרהם,א אפילו לעשות להם מותר )מ(שעזשים,
 אם פעולה ושכי )נט( בפרות, ירוש שלא ובלבד ופוחן ובורר ווורה ודש ומעמרקוצר
 המעכב שפה וגילוח ג"( מותר[, בשער צפרנים ננטילת ג( : מותר יאכל מה לואין
 הים, ממדינת והבא השבי, מבית ליוצא במועד, ומנלסון מבנסין ואלו ג3( ?סותר

 ומי גג( והותי, לחכם שנשאל ומי חכמים, לו שהתירו והמנודה האסורין, טביתוהיוצא
 ואלו גה( ; לכבסן מותי פשתן בנדי גד( נמועד, מכנסו אחד הלוק אלא לושאין
 של ואיגרות מ( מזון וא,גיות שום ואיגרות ושוברין מתנות דייתיקי נמועד.כותבין
 אחר יקדמנו שמא במוער אשה לארס מותר גו( שלום: אינרות פירושרשות,

 ערותה
 בעל הרב במועד, ]ובוצרין[ שדורכין 'שראל מט( האנזר, בשם נתן רבינו דברי הביא תקלש סי'ריש
 ובדריכתן ענבים בלקיפת להתחיל מהו ~צ-ל יהורה ג-ר יצחק ר. לפני שאלו הביא יכ-א מיי הלקפשבל'
 מתשובוה נובע כוי, עניים שהם והרצענין החייפין סו( בו,. שטוט והשיב מער, של בהולובנת

 עניים שהם והרצענין החייפים וששאלתם ז-ל גאון נפרונאי לרב רפת מיי תשובה שעריהגאונים
 שמלאכהם אותם וכן לא, או טועה של בחולו מלאכתם שיעשו להם יש יריהס כעמלטתפרנטין

~'Dfi ,ראינו כך והששבפרהפש 
~wm 

 שעושים טלאנה מאותה מוער של חולי יס' באותן להתפרנס צריכים
 נמצא כאן ער כררכן. בפהרמיא אפילו לעשות להם מותר ט1( כו'. סותר נמי בפרהסיא אפילו מ'מותר
 כ"י. בכל ונמצא העתיק לא סופו ער שכל מה לו אין ואם השאר ואת האורה, ao~ קנ-ד סי'בפררם
 מה לו אין אם פעולה ושכר חט( רע.ב, י'ב מ"ק  וזורע. ודש ומעמר קוצר יאכל מה לו אין ואםטה(
 שאינה מלאכה לעשות הפועל את לשכוף מהו כלומר כתב דמ"ק בפ'ב הרי-ף לא, "נ מ-ק סותר.יאכל
 יאכל מה לו שאין פעולה לשכר ואסיקנא יאכל טה לו שאין מפני שכרו שיפול כרי הסוערלצורך
 בנטרא והוא א' בב-י נם וחמר ור, ב, במי סהוא כסו הוספתי מותר. במועד צפרנים נפילת נ(שרי.

 מ-ק והרי"ף ע"א, י,ח שם טותר. המעכב שפה וגילוח נ"( תקל.ב. פי' או-ח פור ועיין ע-ב, י-זמ"ק

 כתב והראב"ר לשונו וזה הביא הנבואית שלפי ובעל מועד, של בחולו שפה לנלה וסותר הביאפ.ג
 פ"נ מ"ק ובירושלמי עב-ל, להרא"ש נהירא ולא עליו, סעככ כן אם אלא 'נלה לא השפה שעלשאפילו

 במשנה. ע-ב י"ג ס"ק בסוער, ומנלחין טככמין ואלו נכ( דבר. לכל צפרנים כנפילת שפם אסר רבה"נ
 סע-אי '"ח מ-ק לכבסן, מותר פשתן ובגרי )ר( ע.א. י"ר שם גמרא אחד, חלוק אלא לו שאין ומ'ננ(
 הלכיסא דהכ' כתב 1"ל הרי.ף במועד לכבסן מותר פשתן כלי הביא רכ"ח סי' השלם הלקט שבל'בעל
 יוחנן כרבי שהלכה ראינו כך לאי או מותר אם הלכתא וששאלתם שהשיב אחר לנאון טמאתיוכן

 p*Q טשנה כו', דייתיקי במזער כותבין ואלו )ס( ע-ש. כו' לכבסם שאסור פסק אחר ונאוןשסותר,

 של אנרות שם במשנה ברי,ף הוא כן שלום, אגרות פ" רשות, של זאנרות נו( אחר. בסרר ע"בי-ח
 דיה שם והתוס' ה"נ, פ.נ מ"ק בירושלמי והוא עכ"לי בירושלמי פירשו וכן שלום, שאלות אנרותרשות

 לרשות חתוורע  אל כמו השלמון, צתי וי4מ שלש פריסת מפרש בירושלפי וז"ל 1ean רשותואינרות

 רשות לה וקרי וסיים הירושלמ', נם והביא כן הביא כ.ב פי' פ"נ מ"ק הרא-ש וכן מ"י(, פ.א)אכוף

 צווי ולפ" בשו.א, הרי-ש שלום שאילות לפי' העיר, נתנאל קרבן ובעל כך, כל צורך בהן שאיןלפ'
 הביא עוד רב-ה, ס', השלם הלקח בשבל' כן והובא הרי.ף, כמו פ" הר-ח זנם בקם.ק, הרי"שהשלפון

 רבי מר אדונינו אמר כך בתשובותיו פי' ז"ל נאון נחשון רב שם הלקפ שבל'געל
 זצ.ל גאון 'צחק.

 ולהורות והיתר איסור לישראל וללמוד לילך רשות לו ונותן נלותא ריש שכותב כתב רשות, שלאצרות

  נדפוס מועד ה' הבה-ג נם כי וראיתי עכ"ל. דדונ1תא פיתקא ארסית בלשנן ושסו תזרה דברילהן

 מבואר יכן דרשואתה, פמקא רשות של אנרות רבנן ומפרשין רשות, של ואנחות הביא ע"נ( ס"א11':יצ.א

 גטרא כוי, בסוער אשה לארם סותר  )1, ע"ש ק"פ ס" תרם"1[, ]ברלין לראשונים וכרן הנאריםבשו"ת

 אין פ"א מ"ק בתוספתא ומצאתי ובהרא"ש, ברי"ף כן הובא וכן שב, מ"ק ברחמים' נה( ע"ב. '"המ.ק

 בסועד. השבונותי1 ארם כותב נט( ברחמים. אחר 'קרסנו שמא מתיר 'הנדה רב' במועד נשיםמקרטין

 הרחף ונם בחק, שששה כררך ימדוד ולא ישקול ולא 'מ1ה שלא וכלבר QV וס"א פ"א מ"קתוממתא
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 קיבולת ומקבלן ס( יציאותיו, ומהשב במועד השכונותיו ארם כותב נס( : ברחמיםגח(
 שב. חשבונות במועד, טותרימ השכינות ואיזהו ס5( ; סועד[ לטוצאי נלע'צותבמוער
 ממנון ישכח שטא ומתפרא מעצמו זוכר הוא אשר טנירות או בעיתזף, להבירואדם
 : במועד אותם ישהא שלא יכוון שלא ובלבד האבוד, כדברוהוא

 פסה[: ]הלכות עשר ארכעה מסכות "(]פ[
 עשר לאיבעה אור3(

 בודקי
 יפה הני שאור מפנ' נ( הנר, לאור ההמין את

 שיחות שח ואם ס( חמ"ן, ביעור על ברייצא לברוכי מיבעי בודק וכמוהו(: ד(לבדיקה,
 צריך אינו שח לברוק אתחיל מכי ואם ומנרך, חוזר בבדיקה התעסקו קורםחולין
 וכ' בהם, לה'טהמש שם מגעת 'דו שאין העליונים, הבית חורי ו( ויברך,לחזור

 בי ז( , בדיקה צריכין אין שם, מ,טתמיטין אדם בנ' שאין לק-קע סמוךהתחתונים,
 זה להבירו, יהודי שבין חור ה( : בדיקה צריכין תמרי ובי קימי ובי ציבי ובימילחי
 בלבו מבטלו והשאר מגעת, שידו מקום עד בודק וזה מגעת, ש.דו מקום ערבודק
 : לכשפם הנוי רהייש היכי בדיקה, צריך אין לארמאי ישראל שבין חור י( :ודיו
 מבטל לא ואי עלויה, ורעתיה יפים'ה נלוסקא יטצא שמא שיבטל צריך הבודקי(
 : באיסורא עליה וקאי ליה מבטיל מצי ולא קיימא ברשותיה לאו האיסור זמן קורםלה
 אסור זמנו עבר בהנאה, ומותר לנוי, ומוכרו מאכיל לאכול שמותר שעה וכל"(

 שלשים למכור אסור כותת מיני וכל כותה יג( : וכירים תנור בו יסיק ולאבהנאה,
 ערותה

 סוף השלם הלקט שכלי בעל ונם כוי, חשבו:ותיו ארם כמב טשקין בתוספתא תניא הביא דמ"קפ"נ
 סותרים חשבו:ות ואבהו ק"( ע"א. י"ב טיק במוער, קיב41ת ומקבליו ס( התוספהא. הביא רכיהסי'

 : "מקור מצאתי לא עור הוה הסייטבמועד,
 מספר פסח הלכות ובשוט קכ.ב, מיי בפרדס ניחס פסח, הלכות והוא עשר, ארבעה הלכות מנפ[

 פי, )בפוף בסופו וחכר האורה, מפפר הוא וקכ"ח קכ"1 קכ"ו קב"ה קכי.ד קכ"ג סי' וגםהאורהי
 עליהם ורשום שבירי( )כ"י שלו בכדור נמצא לרש"י פסח והלכות האורה', יב"ה כאן ,ערקכ"ח(
 הכתב מתחיל כ"י לרש-י והיתר איסור במפר וכן שלמה, רבינו של טררשו בבית מבוארות פסחהלכות

 במחויר גם זצ.ל. יצחק בר שלמה רבצו של מדרשו מבית מבוארות שסח הלכות ורשום פסח. בה'יד
 צרפתי יצחק בר שלמה רבינו של מדרש מבית סנוארות פסח ה, ורשום כן הובא 245י )צרוייסרי
 של פפח הלכות ויתם ההן, ההלכות את הביא ואילך ר"ה מיי מן השלם הלקפ שבלי בעל גםז"ל,
 פסחים עשר, לארבעה  שר י( בהאירה. שהובא  מסה  אחר ובספון פשעים ההן וההלגות  1"ל שלמהרבינו
 למתכי מיבעי בורק וכשהוא ר( רע"א. חי שם גמרא לבריקה. יפה הנר שהאי מפני ג( במשה. ע-אב'

 טמרך שמוציא ראשון ובככר רש"י  כחב  ווסתי  ובמחוור ובארה רשי בביתר  חמץ,  ביעור  עלברישא
 הנארים בתשובות מצאתי הביא ר.ו סי' בשכה.ל וראיתי מברךי מצא אם דרוקא פסק המץ, ביעורעל

 לבערו אחריז שמחור הוא "סק ביעור דמ"ם מוציא א.נ1 אם חושש אינו חמץ ביעור על אדםכשמברך
 שלמה רבינו של פמח ובחלבות 1פ"ם כן, ליה מבירא רלא בקמין ר, אחיו רעת והביא לברך,וחייב
 על מברך שמוציא ראשון ובככר הנר לאיר ההמץ את בורקין עשר לארבעה אור שכתב כן מוכיח1"ל

 וראית' עכ.ל. מברך אתו מוציא אינו שאט מינה שמע מברך, שמוציא ראשון בככר מדקאמר המץביעור
 ח1לי1 שיחות שח ואם ס( ליתא. בפרדם ולפ:י:ו הפררם בשם 1ה את שהביא פסחים רישבמרדכי
 רציני בשם שהובא פ"1 ם', חשיבה שער. הגאונים מתשובות נובע וטברך, חוור בבריקה התעמקוקדם
 ולברך לחזור צריך אינו ושח לברוק התחיל יאם ומברך הוזר לבריקה ברכה בין השח 1.ל גאוןהאי'
 הור' רק איתא ע"א ח' פסחים שמרא השת. חורי ו( ע.א(. פ"א )רף ל"ו מיי בשבה.ל נם ועייןע.ש,
 פי' שם ובפרדם לפסחים, הר"ח פי, מן 1לק1ח הכירה, מבאר האורה נבעל והחהתינים, העליו:ימבית
 הנירכא ולשינו שם, שם להבירו, 'הודי שבק חור ח( שם. גטרא כו', מלחי בי ו( משיבש. הלשוןקכ"ב

 כו,י שיבפל צריך הבורק י( ע"ב. ח' דף שט לארמאי, 'שראל שבין תיר ט( לחבירו. ארם שביןחוי
 פסחים כוחחי מפי וכל כיתח ינ( במשנה. ע"א כ"א שם לאבול, שמותר שעה וכל '6( ע"ב. ויפטהימ
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 אסוף במינו שלא בין במינו בין בזטנו חמץ רבא אמר יג( הפסח* קודםיום
 רעתו ואין אוצר, ביתו את העושה רבא ואמר יו( פעם, בנותן בזמנו ושלאבמשהוא,
 ואי דפימחא, במילי מיחייב דלא לבער, וקוק אין יום, שלשים פיסחא קמילפנותו
 מטי כי הלכך פסחא, קמי לפנותו דעתו אין ד"א הששא ליבא ואכיל חמץמשכח
 משום לפנותו, דעתו ראין ואף לבער. זקוק יים שלשים תוך בפולי, מכפלזימניה

 למיזל בעי דקא ומאן יו( : באיסורא קאי בדיק לא ואי דפסחא, במיל'דאיתחייב
 ]א'ניש דליכא כתחומיה דק"מיה ]בתי[ ואיבא סו( רחיקא, באורחא אובספינתא
 ]דאכת. אזיל קא יומין תלתין מקמיה אי להתם, למיעל רשותא 5יה דאיתאחרינא[

 אזיל יומין תלחין בגו ואי מיזל והדר למיברק צריך לא דפסת במיל. מיחייב5א
 אלא אמינא ולא "( 6יזל והדר ]למיברק[ )למיברך( צריך דמסח[ במילידאיהחייב
 ראתי דזימני לבער זקוק יום שלשים קודם אפילו לחזור דעתו אבל לחזור, דעתושאין
 א. ליה דמבפל נב על ואף איטורא, לידי ואתי לבעורי ליה אספיק רלאבעיפן
 נפירותא וא. לבערו, חייב ישראל בבית נוי של חמצו ליה: אכיל דילמאמלשכח
 של חמץ יח( לבעורי. מיחייב לא קמך ביתא הא ישראל ליה ואמר הוא, הטיברשות
 : בהנאה אם.לו אסוג ישיאל Sw1 באכילה, אפילו מותר הפסח עליו שעברנכרי
 הוא[ ]הרי הפסח קורם באתי לא אם 15 ואמר חמצו על ישיאל את שהלוה נכרייי(
 בית ]המשכיר ג( בהנאה: לומן צריך ואין באכילה מותר הפסח אחר לךמכור
 לו משמסר ואם לבדוק המשכיר על "ר חל טפתה לו מסר שלא עד אםלחבירו
 חזקתו עשר בארבעה להבירו בית המשכיר כ"( : לבדוק[ השוכי על י'ד חלמפתח
 לביתיה דאתא עכבר וחזא דבדק והיכא כג( בדיקה: צריכה אינה חצר כנ( :בדוק

 אמרינן לא פירורין ואשנת ביתא[ ]לההוא דעל גב על אף דנהמא, פיתאובפומא
הערות

 את העושה רבא ם 'י( רבא. אמר ד"ה בתום' וע"ש רע-א ל' פסחים רבא, אמר ינ( ריב.כ"א
 מ:טרא הוא המאפר התחלת ע-ח סיטן סוף צו פרשת השא.לתות לשון הוא המאטר כל SIW-,ביתו

 לבער, ושק אין לפ:וש דעתו ושאין 'ום שלשים קורם אוצר ביש העושה רבא ראמר ע"א ו'פסחים
 והגאון האורה בעל שהבע כמו גו' רפפה בסיל' איחייב לא איחייע' ~be השאילתת כהב זהועל

 ~ה'. כל הוא נאון דמסבריה .הקמא בוליון וכתב מימ:ים המאמר על רשם 1.להחייב
 ט"

 רקא ומאן
 שלפניו, במאמר ע"ח ס', צו מהשאילתות ג-כ לקוח הוא כו', רחיקא באורחא או בספינתא למחלבעי
 את שאב המחבר כ' ונראה "pct" בגליון ארשם ע"א( ב"פ וויניציא ודפום פסח הלבות בבה.: הואובן
 שפררם ונ', ב' בב.. הוא וכן בשאלחוח הש כן בתחומה. רקיימה בת' ואיבא ru) השאילתית. מןזה

 בחותמיה, הקיימן בתי ואיכא שם, בכה"ג כן רב הוא וכן בחות'מיה הני' א' ככ.י אבל האורה,טספר
 בשאילת.ת באריכוה הובא לחטר. רעש שאין אקא אסרנא ולא י,( לשם. הולך ואין מפוגרין שהםור-ל
 באכילה אפילו מותר הפסח עליו שעכר :כרי של חמץ ימן יום. שלשים הר צריך ברם המתויילשם
 הפסח עליו שעכר נכרי של חמץ איתא ע-א כ"ח פסחים בטש:ה בהזאה, אפילו אכ.ר 'שראלושל
 וחמץ הבא ע-ר ס" צו פרשת נאון אחאי ררב ובשאילתות בתאה. אפור ישראל ושל בהזאה,מותר
 אפילו הפצה עליו ושעבר נוי ושל אמר ישראל ושל בהזאה לישראל מותר הפסה עליז שעבר :כר.של

 הטץ דקתני האי פ.ב a~not ברי"ף וכן עכ.ל, הישראל משום בהזאה רקת:י והא' שרי, נמיבאשלה
 למ'ת:א בע' יקא משים אלא אמיר רבאכ.לה למימרא לאו בתאה מ.תל הפסה עליו שעכר :כרישל
 מותר הפסח על.ו שעבר :כרי של חמץ אכל בהזאה מותר :בר' :ב, :מ' תנא בתאה אסור ישראלושל

 .שראל את שהלנה :כר.  יט(  האורה. בעל  באן  ולוה ע"א, כ.מ שם, בזמרא ~עיין עכ"ל, באכילתואפילו
 1.שראל בתאה מנתר הפמה אחר חמצן על ישראל אח שהלנה :כרי ע"ב ל' מדהים משזה חמצי.על

 טת1ממתא :ובע הנא האזרו:. בעל שהביא .מה בהיאה, אסיר הפמה אהר חטצ: על היכר. אתשחליה
 צי.ך ואץ באכילה, מהר בתומסתא :אמר באכילה, ואמר בתאה אסור לפ:.:י במקום רק פ"ב,פסו,ימ
 בהיסמתא :אמר בהיאה, לומר צר.ך ושן באכילה שתר לס:,)י במ!,.ס ,:ש!. ~במאמר בהתה.לזמר
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 כל איכלין דאמר .הודה כרבי והלכה כד( : ולבדקה להזור צריך אלא אכלה,מיכל
 ונשתבלה גה( utw: כתהילת מטורפן המש, בל לנכרי ומוכרו לבהמהו ומאכילארבע,
 הדין ]כרשיתי[ )בביתא( דאיכא המירא כל ולימא כו)( לאסתר לבטל צריךהבדיקה
 ביצעה למהר ואי כו( דארעא, כעפרא ולרוי ליבטול בערתיה ורלא הזיתיהדלא

 מבערין בשבת להיוה עשר ארבעה איקלע וא. כה( : בידו הרשות לבטלו רוצהרביעית
 שבת למוצאי אופין והחסידים כט( סעודות, שתי מזון ומשירין השבה, לפני הכלאת
 ואי הפסה, לאחר ער יניהם והקערות והקדרות )( : לו יפה וכך ycn~ ביטוללאחי
 כך ואחר להדיהפ, יבול שאין מפני ~י. שיתנם צריך קמה בו 1.ש מאכל בהונתבשל
 כך ואהד לנור, ישלינם או הפירורין ולעופות ולהיה לנהמה וייטליך הנית אתיכבד
 מה כי כלום, בכך אין השנת קודם לה אפו א' מצה אפ.ית ולענין : בלבויבטל
 ואפילו 5"( באכילתה: זמנא בלא שנזהר ובלנד הפסה, קודם לה אפה אילנו

 וממוך )3( אסור: ולמעלה מהצות פסהיכ, נערב' מלאכה לעשזה ,טנהנובמקום
 : בתאוה מצה שיאכל גדי 5ג( שתחשך עד אדם יאכל לאלמנחה

 כרים. טהרת דין]פ.[
 את עשר[ ]בארבעה עשר בשלשה השמישן נלי לרהו'ן נהגו ישיאל בל6(
 דמאני בירך כללא האי ונקוט 3( מגעיל, להגעיל ושדרכו מטביל, להטבילשדרכו

 ערותה
 א', בכ"' משובש הלשון האורה מספר האחרים יד בכתב' ונם באכילה, לזמר צריך ואין כתאהאמיר

 באכ.לה. ואכזר המלות ,חסרים בתאה מותר ב' ,בכ.י באכילה, ואסור בהנאה מותר הגירסא בפרדםוכן
 באבילה מותו ב' וכ"י א' בכ.י השנ' ובמאמר באב.לה, ואסור הטלות .חמרים בהנאה אסור נ'ובב-י
 בה:אה אמור ובפררם באכילה, ואף בהזאה מותר נ' בכ.' אבל לם:':וי כס! בתאה, לזמר צריךואין
 האורה, מס' בפררם נם כ"י, בכל שהא כמו הוספת' להביר!. בית המשביר נ( באכילה. ליסר צריךואין

 המשכיר כ,, אם. ר.ה בתוס' וע"ש ע-א, ד' פסה.מ בגמרא !הוא הבשכיר, עד המשכיר מן המעתיקוהשט'ט
 והוי רבדק .היבא כ:( ע"א. ה. פסחים כדיקה. צריבה איה חצר כג( שם. ;מרא יע", לחב'רובית

 יבמש:ה ע.ב י.א פסחים משנה כי,. ראמר יהורה ברבי זחלכה גד, פ.ב. פסה.ס הר'.ף לשון הואשבבר.
 האזרה בעל שהביא ומה שש, בתחילת ושורפין המש כל !תול'ן ארבע כל א!כלין אומי 'הזדה רב.שם

 צריך הבריקה !כשתכלה כה( ע"א. כ"א פמח'ם בגמרא עיין חמרי. כל לזכרי !מכר! לבהנות!ומאכ.ל
 כל !ליבא בי( שיבפל. צריך הבתק רב אמר 'הזרה רב אמר מע-כ ו, פסחים גגמרא לאלהר.לבמל
 מקבל הוא בך אלא בזמרא. אצו זה לשון הי.ן וכתם פ"א, רפסהים ברי.ף הבא זה :!כה כו..המירא
 ברשותי דא.כא חט.רא כל הכ' אמר ל.ה מכפיל !היכ' הב.א פסה הלכות ריש בבה-נ !:ם ה;א!;ים,ביד
 וכן בביתא. הביא הלקם שבלי בעל ו:מ ברשותי. ותמתי כביהא ה:ופח הביא האורה בעל ויצהכו,,

 כו ירע ואיני ביתי בתוך ל' שיש המק כל שיאמר צריך אמר רב ב' הלכה פ-ב ממתםב'רושלמ'
 כדי ברשותי, אלא ביתא בהבין 'אמר שלא בה"מ !כתב ברשות', הנוטח !ברי"ף בבה": אבליכפל,
 המירא כל דאמרי אית וצל הביא 254( ~צד ווימרי ובמהדר רש"', בטרור ובן המקומות, בללכלול
 ביה ירע:א ולא ברשותיי דאיכא המירא כל הוה כלשין כחב גדולות ובהלכות הרין, 21'האדאיכא
 הפר בידו. הרשית לבמלי ריצה רביעית בשעה למחר וא' נ,( עכ"ל. עיקר וכן כעפרא !לה!'לבמול
 וע"ש כו.. ה' שעה בסוף י'.ד ג.ום אחרת פעם לכפל נוהג היי הרא"ש וא"א הגא תל,יד ס"א."ה

 בשעת n'ww שעה בתהילת לבשל :ושין 'ש רש.' תשובות בשם הרא,ש של פ:ק'1 בסס שהביאבב"י
 בשבת להיות עשר ארבעח איקלע !א' נח(שר.פה.

 מבעריי
 te~(p י"ג פסחים השבת. למי הכל את

 :אטר וג' ב' !בב-י , א. כב., נם כ"ח לו. יפה !כך ב.פול לאהר שכת למ~צא' אופק וההס'ד.בנט(
 1הב11:ה ביטול, לאחר שבי בערב אופים וההמירים ה:ירטא ובפררם ביטול, לאהר אופין והסידיםרק

 פמח'ם מלאכה. לעשות במקוםש:ה:ו ואפיל! )6( ע.א. ל' פמח'מ ע'.ן כ,'. !הקדרית )( עשר. שלשבל"ל
 מצה שיאכל בר' 5ג, ע"ב. צ"מ מסחים משזה שתחשך. עד אדם 'אכל לא לננהה וסמנך )ג( ע-א.נ'

 : מצוה הידור טשוס לתיאבון מצוה של מצה שיאכל כר' כתבו והרשב.ם רש'"בתאה.
 והציון האורה, מס' הוא זה ונם קב": מ" בפררם נ.כ הובא תשמישן. כל' לרחוץ נהנו 'שיאל כל 6(]ת"[

 פפחיפ הרי.ף לשון הוא ורפרולא. ראעא רמשי בירך כללא האי סקופ כ( זה. על מוסבמם'מןש,פ:'ו
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 האורהספר90

 שתא כולא חמירא בהו דאשתמיש דגללי וגורמי ג( מתכות מיני ושאר יפרולאדאעא
 כגון שני בכלי בהו ודאשתמיש ראשון. בכלי הנעלה בהו למיעבד צריך ראשון,בכלי
 וקררות 7( דמי, שפיר רפלפן ועד לה ומשהי שני נכלי רותדון מים להו שרי כיקערות
 הפסח, לאחר ער לישהינהו אלא ישברו דלא לן קיימא בפסח כולה השנה כלשל
 : נטינן שלא וכין במינן בין בהוועניד

 הנעלה. דיןקפא[
 ביותח'ן ומגעילן לגררן, צריך ואי, יפה, ומדיחן שופפן כל'1 את לפהר בא6(
 ובכלי ברותחין מנעילן פרור עץ יהושע דרבי בריה הונא רב ואמר נ( ראשוןובכלי
 ברזל של בין קבול, בית לו שיש כלי וכל ומהבת, יורה כנון מתכת וכליראשון,
 ישפוך רותחים הם ]ובעוד שפתם על טיפ של שפה להם יעשה ג( מתכות . שלבין

 שהן ובעוד ]וירת'חמ[, המים שטיהר בכלי יתן כך ואחר קרים, במים משפפםהמים[,
 עין, כלי כל קרירה וכסוי וקופיץ וסכין וקערות כוסות כליו, כל בהן יפבולרותחץ
 מורקין שיהא וכלבר ס( ראשון, ובכלי ברותחין ואידי אידי דחלכתא ד( מתכות כליוכל

 שוקטין ואם גיעולו, ויבלע יחזור פן פעמים, הכלי יטבול שלא נייזהר ו( תחלהומורחין
 שחוזרין לפי מרתיחתה היורה יניח שלא ויזהר הטבילה[ תועיל לא מרתיחתןהמים
 זמן שבל לפי פהורים כולם זה אחר זה שננעלו פי על אף ו( לתוכה,ונבלעין
 הוזר הקפנים הנעלת ולאחר ק(, פלוט אלא בלוע שנתובה הכלי אין רותחיןשהמים
 אמר ז.ל האי רבינו והגאון פהרה, מתוך אלא תצפנן שלא הראשון, כמשפםומנעלה
 יצפנן שלא רותחין כשהם מתוכן מים שישליך ובלבר ולהנעילה, לחזור צריךשאין

 ערותה
 בתלטור, נטצא ארנה הנאת הטלה דנלל'. ובירטי נ( הפפח. עליו שעבר נכר' של חטץ משות עלפ"ב
 ראישתמיש דגללא ובורמא וויניצ'א(, רפיה ע"ר כ"ט )דף פ"ב פמח'ם טבה"ג ינ1בע פ"ב, סי, להלןוהובא
 כו' טתכות בכלי לה וספליפ נרנפא לה עביר כחמץבה

~ffp 
 הגאונים מתשעות חבאה נם י"ס, הערה

 רב רמר ומשמע שם שסיים ומה טנפם להו רובנ' עתיקתא בזרמי היי יפת רפת טיי תשובהשערי

 הכה.ג לדברי כון כפליטה, ליה והזי דקי מתלות ככלי אלא "רם לכלי דמ' עלא אמרי'הודאי
 קכ,ג סי' ,בפרדס סירנה, פי' ופרם' בל"ע השלם הערוך בעל שהבא כסו הטלה והוראתשהנאת',
 ובאמת המלה, כותת ממנו :עלם כ' להויות כוכב, ם'מן המרפים והצ'נ ובורט'. בטעות האורה()ממפר
 כל של וקדרות ר( שדו. צ"ל להו שרו כי שם בטעות גט כ-י, בכל ל:כון שהוא IQQ ובורסי,צ"ל

 : שמואל כדברי ע"א ל' פסחיםהשגה.
[wDI)6 כפיסן 1הצ'1ן האורה, ממפר ג"כ והוא קכ.ר סי' בפררם הובא זה נם כלר. את לפהר בא 

 רשתי בפירור נם האלה הדברים ומצאתי הכימן, זה על נ.כ טופב האורה מכפר פסח ה'קכ"ב
 הוא רב ואמר נ( לטהר. בא ג"כ המתחיל ו' ה' ר' ג' סי' רש"י של פסח טהלכות וויטריובטחוור
 נ, בכ"י נם :מצא רק ב', וב"י א, בכ"י ליתא וזה ע"בי ל' ~alno כו'. פרור עץ 'הושע דרביבריה

 רש.', בסרר ליתא גם ה'(, בהערה שתראה כסו להלן שם :מצא )רק האורה, בשם כפררם ליתאזבן
 בסידור שפתע. על טיט של שפה להם 'nwv נ( יירה. כנון מתכות וכלי ומתחיל וויפרי,ובמחזור
 נסמא ליה אהדר ע"א ע"ז ורה בעבורה הוא בע.ו, כראיתא זה אחר נאמר 11'טרי, ובטחווררש.'י
 1הלכתא ע-ב ל' פטחיט בר:תח.ן. ואירי איר. רהלכתא י( כטיט. ליה עביר חמץ משום והכא כ1'דלישא
 ממקין.בכ"' א, וככ"י בפררם כן הוצא וכן טורקין. שיהו ובלבר ס( ראשון' ובכלי ברותחין ואיריאיד.
 דרב' כריה הדא רב ,אמר בפרדם :מצא זה ואחר מפקין, ובמחום רש"י, בטרור ,כן מרקיז, וגיכ'

 ובפררם 'ר, כתב' בכל שהיא כמו הומפת' .משל, שלא ומהר :( ב'. הערה לעיל עדן פדור, עיןיהושע
 ובפררם כ"'. ככל כ"ח זה, אהר וה ש::על1 אעפ"' ו( :ייטר'. :במחויר רש"', :במרור האזרה,מס'

 אבל האורה,מממר
 בם'ר1-

 פ' על אף והקטפם הנירפא וייסר., :בס-ו1ר לרט'", ,האר יבא'כ.ר רש"',
 שם הגי' זה שלפ:' ובמאמר טה:ר'ן, בולן זה אהר בזת ביןשננעלו

-riTi 

 גדולה היזרה תפת שלא
 והנאק כ1', הראשון כמשמם :מנעילה חיור הקטפם הנעלת ,לאחר ה( ";רגלה". מלה :,פףמרת'החה

 לשור צריך שאין אמר 1.ל האירבצו

 ולהגעיל-

 האורה, ממפר קכ"ר סי' :בפררם כ"י ככל כיה כ1',
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 בצתן להריון צייך הקטנים הכל.ם ואף ע( בצונן מיד 1.ריהנה ויבלע, ויחזורלתוכה
 שתוחבין 'מפעמים מפני ראשון, ובכלי ביוהח,ן מגע.לן והסב'נים י( מ-ותהין,כשהן
 כנגד לצלות דבר בו יטתזהנ'ן פי על יאף מנ[י ל"א ]במדבר בא'? תעכירו באש.בא אשי דבי כל בכלל וא.ן האזי, גב' 'טעל רותחת היורה מן דני נו ומעליןהסכין
 ואסכלא בשפוד אלא הכתוב דיבר ולא המיד, בכך תשמישן דרך שאין מפניהאור,
 אנו ועניטיו שנתלבן, עד איתו ומנ'הין באור אותן משימין האור 'ר' על שתשמישןשכל
 ראשון בכל. שבולעות פעמים הן שאף לפי יאשון, בכל. הקעיות אף להנעילנוהגין
 הדההה מלה ואבן י"( : מהרה לבשל כרי באילפם ההכשיל את בהם מכמין אנושהרי

 ?לי וכן ינ( מהכות, ככלי שהן טבילה, צ-יכין חרשים זכוכית וכל' י3(מטהרתה:
 רב אמר זרה בעבודה נדאמרינן יד( ה"מ, במים ]מפב'לן[ הנוי מן שלקחן הרשיםשטף
 דילפינן היים, במים מבילה צריכין הדשים כלים אפילו אבהו[ בר רנה ]אמרנהמן

 שנתלבנו אחר ישנים כלים דהא הואי, טהרה משום לאו טבילה ואותה דמריןממעשה
 מקרא לן כרנפקא טנילה בעי הכי ואפילו דמין, וכהישים הא.סור, מן הםטהורים
 גיעול, דהיינו נ-ג[, ל"א ]נמדנר )וטהר( במים תעבירו באש יבא לא אשי וכלסו(

 טנילה: דהיינו לן ונפקא וטהר,וכתיב

הערות
 הנעלת ולאחר שטיים אחר ה:ירטא 255(, )צר וויטרי וכמהוור לרשיי, והיתר וגאיס,ר רש"', במירוראבל

 הא", ורב הילאי רב מר השיבו כך הלא פהרה, משך אלא תצחן שלא הראשין גמשפפ וט:ע'לה הזורהקט:יס

 רבי רעת ואח"כ וט:עילה שחוזר האי ורב הילא' רב דעת היא בתחלה ולהנעילה, לחור צריך שאין אומרורבי
 מצא באשר  הנעלה סדר הביא ר"ג סי' ריש השלם בשבה"ל ירא'תי ולהנעילה, לחוור צריך שאין רש.י()ר"ל

 בהערה שכתבתי מה הלקפ לשבלי כהקרמה )עין זצ"ל :אזן האיי רב'גז של ובשערים סמם ואח-כ ע"ש,לגאונים
 הכליס לתוכו ומעיל ש:יים מים !'תן תח.לה :דול שיגעיל צריך ככלי כלים הט:עיל שמפרשרס"ב(,
 ה11ר הקט:ימ הנעלת ולאחר בחוכה ו:בלע'ם שחו1ר'ן לפ' ם הררה תזיח שלא וינהרהקט:ים
 זה אחר ,ה שתעלו פ' על אף הקסמם אבל פהרה, סמוך אלא תצט:ן שלא בראשון כמשפטומנעילה
 ורבצו הביא זה ואחר פולפ, אלא בולע 1QIA3W כלי אין רותחין שהמיט ומן שכל לפ' טהוריםכולם
 צריך אין בה שמגעילין שיורה רש"י[ של לרבו רבי אומר הכוונה ליולי רכי אוטר כתב זצ"לשלמה
 שלא מרתיחתן המים שישקוסי קורם רותה.ן כשהן המים ממנה שישליך ובלבד ולהשילהלחזור
 שהנעילן אחר כצרן להריחן צדיך קשים כלים ואף בצצן מיד וידיהנה v~ant ותחוור משכהתצען

 להגעיל צריך 1.ל גשי נפרונא' רב בשם ר"פ סי' תשובה שערי ה:א,:ים בתש1כ1ת ועש עכ"ל,והרתיחן
 תשובות ג"כ שם והביא 1., מיי דפסהים פ"ב בהרא"ש ועדן באריכות. ע"ש וסוף תחלה הגדולההיורה
 ראית. והנה פ-ה, דף טוף פסהיס הל' גאות בהרי"ץ :ם מובאים :און . האי' רב ודברי ע"ש.ה:א1:ים
 על :און האיי רב השיב שם 11.ל להיפך, נאון. האי' רב בשם הביא תקפ": בסי' דפסח'ס פ"כבמרדכי
 הורה וכן הכלים בה שהנעיל אחר להנעילה צריך שא.ן כלים בה שמ:עילין הגדולה היורהאודות
 שכלם אומר ורב' אל למטה מוסב הא' ורב ה.לאי רב מר השיבו בך כי גוורא' awnl עכ.ל.רש.'
 שחור למעלה מוסב הא" ורב הילא' רב מר השיבו כך ובאמת ולהגעילה, לחוור צריך שאיןאסרו

 הוטעו האורה רבתי ואילי שהבאת', כמו ולהנעילהי לחוור צריך שאין למטה מומט אומר ורב'ומגעילה,
 צריך הקט:יפ הכליס ואף לי ולהנעילה, לחוור צריך ראין אומר ויל האיי רבי:י ותאין במעותשהובא
 הלקט שבל' ובעל וויפרי, ובמחוור רש"י כסידור נם כ"י, בכל היא כן מרת'הן. כשהוא בצוןלהריחם

 מנעילן והסכי:ין י( והרתיחן. שהשילן אחר בצוגן להדיהן צריך קשים כלים ואף הביא ר,זסי,
 סכין. טהרת דין ד, סי' שם ורשום, וויטרי, ובמחזור והיתר, ובאיסור רש"י, בטיד1ר גם כיהבר1ההין.

 )פ"י ר.ז סי' הלקפ שבלי בעל מצהרתה. הרחתה מלח ואבן'"(
 המורה :ם כתב ובך הביא ע,ב(

 ג"כ הוא חרשים. וכזכית וכלי 'ג( מפררתה. הדחתה מלח מבן בלים ה:עלח :בי פסח בהלם"בפררם
  ינ( 256(. )צד !, ם.' וויפרי ובמחוור ובאו"ח, רש"י,במירור

 בטעות בפררם  שיף. כלי ובי
 :חמן א.ר בטעות ובפררם ע"ב. ע.ה דף ופה. בעבורה כראטיי;ן 'ד( שטף. בליוצל

 במים תעב.רו באש יבוא לא אשר !כל סו( חמרים. 1pa "כדאמרינן והמלות עצר, כליאפילו

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



 האורהמפר92

 כפות, דין]פב[
 צןיכין  בהן שאוכלין  המין  בהם ונשהמשו כסף של שהם גוים של וכפות5(
 בטבילה להו מניא רותחין ידי על תשמישן שאין כיון כסף, של וכוסית  ביותהין,ניעוץ
 שיטאל שאולין אבל שלהם, שהיו דמדין במעשה בלקוהין מילי והנילהודה,
 אין מנוי ישראל מד הממושכנים כסף של וכלים 3( טבילה, צר.נ.ן איןמנוי

 פבילה וצייכין דמיא כיבינהא הנוי, שיניהם דעתו לפי ישראל רואה ואם טבילה,צריכין
 מתכת דבלי טבילה בעי לא עון ושל הרם של וכלים ג( : כשאולים הן הרי לאוואם

 ולא עיקי, שלהם רמתכות טבילה, צי'נין פלפלין של ריהים אבל ד( בפרשה,אמו-ין
 מתהילה היו כלים שאותן דמדין, וכמעשה סעודה ובכלי מתכות בכלי אלאאמינא
 עשאן אם אבל 'שנים בין הדשים בין טבילה, דצריכין הוא הכתוב ונזירת נוים,של

 ראין באור וליבנם ישנים היו אם שכן וגל טבילה, צריכין אין הדשים אשלוישראל
 וקונייא ה( בפסה ניעולן אחר לכלים טבילה הצריכין מאותן ולהוציא טבילה,צר.כי;
 טבילה, ובעי דמי מתכוה ככלי דשיעין עומ-ת עלייהו ומתיכין הואיל ו( כלע"ז,מלומ"ן
 ורבינא אחא דרנ פלונהא ו( הני וכי מגנן, אלא ]נתנין[ )נחנק( שאין מ' עלואף
 עליו שניתך מומו בתד דאזלינן הלכתא דמסיק זרה עבודה במסכת ]רקוניא[ממנא

 וכפות ט( מגבו: לניתך מתוכו ניתך בין ה( חילוק שום הוזכר ולא טבילה, ובע'במתכות
 להנעילן צריכין בהן שנשתמשו נוים ונלי הן, מטתבות דלא טנילה בעי לא קרןשל

 קייתייהו מנעילין בפסה המכינ.ם פסה.ם במסכת אמרינן דהני י( הן בולעותדוורא'
 בהן שאכל קרן של בכפות ]חלב[ לאכול נמ' ואסור י5( דבלעין, משוםברותחין
 דאשתמיש דנללא בורמא ונל' י3( ברותחין: מנעילן בן אם אלא בשר, של הטיןאונלין
 להו ומפליט נדנפא להו עביר הגוים מן אותם שקנה או שתא[ ]כולא המיראבהו

הערות
 המאמר בסיום רק וויטרי, ובמהוור רש"י, בחירור וליהא הוא מיותרת כ' המזרתי, "וטהר' מלתוטהר

 : וטהר באש תעירו באש יגיא אשר דבר כל זה לגי שט כתוב ו1ה .וטהר"וכתיב

 רש"י בסידור הוא וב, הארה, מסמר יהוא קב"ה, סי, בפרדם ףכ הוא :וים. של וכפות "(]13ב:[
 אין מגו' .שראל ב.ר הטס1שכ:.ם כמף של ,וכליס ג( "25(. לצי יבמה"וו והיתר,ובא'מור

 קב.ה, סי' האורה ממפר בפררם תשממו וויתורי, וכמחגור ~tiflw ובסירות כ"י, בבל ב"ה מבילה".צריכין
 זה לא' עין. ושל הרם של וכלים נ( טבילה. צריכין אין עד פג.לה. צריכין אין מן המדם'סיהלומים
 פלפלין.  של ריהים אבל ר( טבילה. צריכין הם התכין הואיל  ומוכית ,כלי ובפרדם, מש"י, כסידורנטצא
 פלפלין, של ריחים הוראות שמפרש ריחים ערך בע-וךעיין

 ע.ב כ,: ביצה הר"ח ספה :ובעיפ ורבריי
 ובפררם בלעי, פל1מ'ק גי ובכ.י הורה המלה הובא לא וב' א' בב". בלע.ו, מלימ'י'ן ~קופא ה(ע"ש.

 רש"י וכן נלעס. פל,מיר"א 11יטיי, ובמחוור רש",, בסדור לנכן ונמצא בטעות שכלם נלעג,פולפיק
  בעד וכן באכר, וטוח הוא חרס ושל Polomme~ מלזמיר קונ'א פירש רקונ'א מא:' ע"כ ל'פסחים

 שם והביאו קשיא, ר.ה בחוט. ,ע"ש מולמיר, וקורין באבר מצופה חרם כל' קריא רש"' פ.רש ע"בל.נ
 הלשון ובפררם כ.', בכל כ.ה ~tiP'W עופרה עליהם ומיויכין הואיל ו( בלעג, פלומין רשי.לשון

 עופרת עליהם 1מה'כ.ן הואיל חג" 11ימרי 1כמהו:ר בדיל, ifv1C1 עופרת שלהן r'rlc1 האילמשתש
 לצתך מתוכו :יתך בין ה( ע"ב. ע"ה רף היא ע.1, במם' ורכי:א אהא ררב פל::הא 1( עליהם.ושוען
 ואילך ימכאן 257(, )צר י' ם" 10ף וויסר, 1במה11ר והיחר, ובאים,ר רש"י. במרור הוא כאן עדטיבו,
 :YD" לא קרן שלוכפת

 ממתכ,ח פלאו טבילה בעי לא קרן של :כפזת ט( הרם. של נקדרות וההחיל שם.
 :לקה האזרה מאפר שהוא קכ.ה ם'י בפררם אבל  כ"., בכל ב"ה כו'. כהו ש:שהמשו :1'ס ושלהן

 הוסיף ..1מכ':'ם" סלת :ם המפר מן חסר ועיקר בהן. ש:שתמשו :ו.ם של ונב':'ם שם וכשבגרם-,
 של בכפות חלב לאכול :מי ואסור '"( ע"כ. ל' רף פמה.מ. במס' אמרתן רהט. '( המרפים. א.המעתיק

 פ' ס., לעל המלה בארה' רנללא, בורמא וכל' 'נ( ל'. מ" פסח בה' המ:ה': רעה כן :לא כ1'.קרן
 ראשהמש ר:ללא ,בורמא המתחיל כ"אע"ר(, )רף מ"ב טסח.ם הבה': לשון הוא שלפ:.:ו 1'המאמר ב.,הערה
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 לנמתכות( אלא חרם לכלי דמיא לא ]ומצבתא[ דמתברא נב על ואף מתכות,ככלי
 אבן של נח דתנן 'נ( נססחא, בהו ומשתמש בפלימה להו ומניא דמיא, מתכות[]כנלי
 מכלל אסונה, הזפת את שקלף פ' על אף חרם ושל טהורה, והיא מנגבה נוישזפתה
 ו'טל אבן של ]תנוי[ כלים במסבת בהדיא דתנן ועוד יי( לחור, והים לחודדאבן
 : ליה דמי מתכות ככלי אבן נלי אלמא מתכות נלי משום וטמא סתורטתכות

 מתכות. של כלי הכעלת דין]פג[
 וכשירתיחו ]מאוד, המים שייתיהו עד מגעילה נרולה יווה כתוך קטנה יורה"(

 להדיחה צונחם מיס ויזמין הגדולה יורה מתוך הקטנה יורה יוציא כהלכתן מאד[המים
 ואותה פולט, הכלי המים כשוותחין לפי תהילה, להגעילה צריך אין נדולה והיורהבמים
 ]'דיתנה[ היותה'ן המ.ם ממנה כשיריק וריו ש.היה וכלבר הנעלה, באותה ניתרתהיורה
 וסכין נ( ותכלעס: ותחוור הנגעל.ן המים 'צטנן כן יעשת לא שאם לאלתר, צוננ.םבמים
 ]מכדי[ שש.ם מים בה ]שיתן[ צריך אבל נוי של בקרירה להנעילו מותר נוישל

 והא ג( הקררה, להנעיל עוד יצטרך שלא בששים, לבטלו כדי הסכין מן היוצאהאיסור
 : מבטלין טונא האי כי אבל  לאכ.לה, מילי הני לכתחילה, א.סוי מבטלין איןדאמרינן

 במיעוטו, בטל מנן פחות אחד, במקום כזית שם ישאר שלא לנירה צריך ועריבה7(
 במקום כוית יש אם עריבה שבסרקי כצק כרתנן ח( ימצא, וכל יראה בבל עוברואינו
 בצרוף ניצייפי[ רצביעי מאני הני 1( במיעוטו: בטל לאו ואם ו( לבער, חייבאחר
 חלקים, ואפילו בפסח אמויין לבינים, בין ייוקים, בין שהורים נין ]כלשק אלום"(
  העירה והתורה דשיעי, נב על אף דמידיית' הזינן דקוניא מאני הני אמימר דאמרט(
 יביך טבילתן קודם כליו להסכיל והנא י( לעולם: 017'1 מידי  יוצא  שייני  חרם בקיל%
 עובר עליהן מביך כולן המצזת רכל כלים, הטבלת על אומרים ויש כלים, טבילתעל

 תקנה לו אין גוים של עץ של שפוד י"( : ודיו במים פונלן כך ואחרלעשייתן,
 ולא בהגעלה, ולא ליבון ידי על ודינו האור, ידי על שתשמישו לפי בשריפה,אלא

 , הוא עין ושל הואיל ללבנואפשר

הערות
 מכלל סיים ההאורה רק האורה, כעל שהביא כמי בסלה מלה כ1', וט6ליט נרופא לה עביר בהסקבה

 דגללא בשמא רשי מכלל חרש ושל אכן של בין מדקטש:י שם בבה": שבא לחוד, וחרם להודדאבן
 צ"ל בורמא וכל' בטעית הובא האורה מטפר שהוא קשה ס" ובפירם ע"כ. ושריאן רמיאן מתביתככלי

 רתנן :עוד 'ו( במשגה, ע"ב  ע.ר ע"1 אכן. של :ת רשן 'נ( 1מצבתא. וצ'ל 1סצגתא שם בטשת :םבורמא,
 אבן, של תוך בטעות וב' א' ובכ.י שט בכה"ג ל'תא הוה 1הס'1מ מ'.א, כפיה הוא כלים. כטסכתבהדיא

 של או אבן של .וכירה מסף במררם מ כלש" "במסכת המלות נשספו וכפררם אכן, של תנורצ"ל
 : כ"' בכל וליתא שם כמשנה ג"כ הוא מתכות" כלי משום וטמאה סה1רהמתכות

 להגעילו מותר גוי של ומכיו " האירה. מטפר הוא קכ.1 סי' כפררם הבא קטנה. יירה 6(]פנ[
 אין ראמרי:ן והא ג( נוי. של ושל ישראל של בקרירה בפערה שם בפררם :וי. שלכקרירה

 א' וככ.י שם, בפרדם ג"כ הוא לגררה. צריך ועריבה רן ע"ב. ד' רף ביצה לכתחילה. איסורמבפליז

 בטח1ור וכן והיתר, וכאיסור רש.', בסידור מכאן :מצא וכן עריבה, דין ורשום הדש מאמר ב1המתחיל

 מ.ה פטחיס טש:ה עריבה. שבמרקי בצק כרשן ה( עריבה. רין :.כ ורשום 257(, )צד י"ג סי'וויסרי
 הפיה, אחר בה להשתמש ט1תר 1ח1 1ה אחר ס.,ם 1וימרי כמחור במיעוטו. במל לאו ואם ו(ע"א.
 בצריף. וצריפי רצכיעי מאגי ה;. 1( קשה. הימוצו אימורא כיה משהי דקא דכיון אמור עצמו בפצהאבל
 אלים מ( הש"י(. במירור )וחמר יהיתי באיטר :מצא 1:ן 256(, )צר י"ב מי' 1ו'טרי בטמור נם :מצאזה

 קודם כליו להסכל והבא ,( ע"ב. ל. פסחים דק,ניא. מאני הזי אמימר דאטר ע( Aiaun, הואבלעה
 לא עק. של שפור י"( 256(. )צר ,, ט" ויסרי ובמחוור וכאי.ה, הש"י, כם'ד1ר הוא 'ברך.פבילת1
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