
98 האורהמפר

 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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 האורהספר94
 מצה. שימור דין]פד[

 טחימי מצה לשום המשומרת מצה ואחד אחר לנל למיהוי להו ומיתבעי6(
 ישראל 1SwS" נוהנין  למצות חטה וכשטוחנין )( : מיא  עלייהו ליפול דלאדמינטין
 י'ב )שמות המצות את ושמיתם כדכתיב ומשמר,  יושב %היום נוי, ש%  הנייחיםאחי
 מה נפי שיטחון ער אלא לעמור  צריך  ישראל ואין טעה, לשם ש.מור בעינן נ("ז,

 מצה, לשום שימור צריכות והן חובה שהן הראשונה, לילה של מצות לשלששצריך
 נניד על ועומד רואהו ישראל ואין טוחן שהוא וגוי שיטור, צריכין אין השאראבל
 ישראל של דתבואה הכ4 שכן וכל דמי, שפיר השוק מן סלתות ואפילומותר,
 ובעבר מהם כריסו ממלא ארם נוים וטל ובציקוול והסלתות הקמחים מר דאמרד(

 לחוש ואין נרם sw לבציקות פניו הכסיפו שלא והוא באחרונה, מצה כויתשיאכל
 אותו שמרקדין העולם כל מנהנ כך ולאחר הואיל הקמח, לתוך מחמצתן יתערבשמא
 גרניר ונמצא בקדירה שנתנשקו ותינילין ס( : קולטתו נפה חמץ שם יש שאםבנפה
 ונמצאת בפסח במים שרוי ובשר במשהו, בפסח רחמץ בהנאה אסורין מהן, באהדחטה
 ימות בשאר שבתורה איסורין רכל נב על אף מותר חטה של אחת גרעינהבטים
 אסור בפסח וחמץ בששים, או בכזית או פעם בנותןהשנה

 כי נוונא האי וכי במשהווי
 וראיה מחמצת, ורא' מבוקעת הוא אם אבל מהמצת, אינה צוננת דהוי במים שריהוי
 שנתבשל וקודם בפסח, מנוקב בכלי שנסלח ובשר בפסח, חמה לותתין שאיןלרבר
 אסורות אינן בתחתונות, ובין בעליונות בין החתיכות, מן באחת אחת המהנמצאת
 ואותן מותרות[, והשאר בחפה שנננעת ]ועליונה בלכד, בה חפה שנמצאת אותהאלא
 במים שנשרו וחטים : מיר יבערם אלא הפסח, לאחר אפילו היתר להם אין בהןשנגעה
 ליפול דלא המי הני למ'נסר ליה ומיבעי -נתבקעו כן אם אלא אסורות אינןבפסח
 קצירה משעת חסי הני למינטר ליה ומיבעי בלילה, הטל ולא בתלוש מ'אעלייהו

 שמירתן, ררך וזהו ופלא, מיא בהו לינע דלא צנוע במקום מכוסה בביתולאשווהו

 להו דאמי ו( בעינן מעיקרא ושימור "ז[, "ב נשמות המצות את ושמיתם קראראמי
 ביצרו, המושל נפש ובעל מצה, לשם הפכיתו מהפכיתו כי כיפי דמהפכי להנהירבא

 שהם ויבישים דשריקין המי ואפילו בפסח חפים ילתות לא העבירות, מןומתרחק
 ערותה

 אהרן וקן בשו"ת ס'רליו שלמה הרי הביא זה ואת וויפרי, במחזור ולא ובארה, רש.י, בסידורהובא
 : האורה ספר בשם מוער בית מס' ר,פס"

 וויטרי. ובמחזור רש"יי בסידור ליתא זה המששרת. מצה ואחר אחד לכל לסיהוי להו ימיתבעי ה]מןז4[
 ידי איגיש ופיק ולא רמי)טרא מצה למיבל מיחייביגן שהביא שעה כל פרק ריש פסח ה' מבח"גועיין
 דפמחא קמחא לשורי ליה ומיבעי הביא רפסחים פ-ב והרי"ף מחטץ. לה רם'גטר במצה אלאחובתיה
 ירי אי)יש נפיק לא כתב שה ם" צו פרשת והשאילתות המצות, את ושמרתם רכתיב קצירה,משעת
 )והנין למצות חפה וכשפ~חנין ג, עילויה, מ"א דגפלה מן מחימוץ ליה דטיגטר במצה אלאחובתו
 בנוף ונמצא שלפנינו, האורה מספר והוא קכ,ז, סי, בפרכס הוא נוי. של הריחים אחר ישראללשלוח
 וויסרי ובמחזור והיתר, ובאיפור רש"י, במירור נטצא וכן ק"מ, בסי' האירה( מטפר )לא הפררםמפר
 בשבלי וכן ק-מ. ס" שם בפרדם מתחיל וכן חטיה, כשפוחזיו הפסח לפני וטתחיל 259(, )צר י"הסי'

 פצחים מצה. לשם שימור בעינן נ( 1.ל. שלמה רביגי של פסח הלכות בשם כן הובא ר"י סי'הלקט
 רב ראמר איתא ושם ע"א, מי בפסחים כו', גוים של ובצקות והסלתות הקמחים מר דאמר ד( ע"א.מ'

 )כטף בפררם וגם ליתא, תיטרי במחוור וכן שם ליתא והפלחות. .הקמחים אבל גויסו של בצקותהונא
 של ~הסלתות הקמהין שכא קכ"ו בסי' האורה טמפר כפרים רק ליתא ק.מ ס" מהאורה( לאהפררם
 ונמצאת בקדירה ש)תבשלי ותרנגולין ה( ע"ש. והבצקות הקמחים ג"כ הובא מ"ב פסחים ,בר"ןגוים,
 ראטר ו, וניטרי. ובמחזור רש"י בטירור ול.תא האורה, מספר והוא קכ"ו, ס" בפררם הובא חטה.גרגיר
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5" האורהטפר
 כויה ליה לית ואי למלחת, לן שרו ולא ללחות, בקיאים אגו אין והאידנאחוקים,
 כזית שיאכל ובלבד מצות משאר סעורתיה כל אכיל דמנטרח מצה מההיאסעודתא
 ובצקות 1( : ליליא לתרי מצות שתי למיעביד להו ומיתבעי רמינטרי, באחרונהמצה
 הלש הגוי נביו על עומד 'שראל דאיכא היכא מהן, כרסו מטלא אדם לן דקיימא נויםשל
 שיאכל צריר אבל דמי, שמיר מעולה שמירה ועביר ומסייעו סוף ועד מתהלה הגרהאו
 ,שיוכל בענין ויאפה 'לוש nctSJ] קרוב בים שפירש ומי ח( באחרונה: מצהכזית

 המץ בהו שנשתמש חים של הכלים כל מצה: מאכולת יתבטל ולא בשימורלעשות
 ה-ומת וב.ת : קענה שהימוצו שאור מבית הוין בצונן מצה בה להשתמש מוחדבצונן,

 הואיל פתן, בו וטובלין חרדל, או מורייס, בו שגותנין חרוסת כגון השנה, בל בו'הנשתמש
 ידי בה ויוצא לצורך השוק מן קמה ליקה מותר הדחק וביצעת כ( : אסור קשהוהימוצו
 נשר ]וכן י( נקי נכלי שחלבו והלב ! ושמרתם דבעינן לא, ליה דאפשר אכלחובתו
 ואם בפסה לאכלה שתר מהמץ ושמרה נקי[ בכלי שנקפית גבינה וכן נקי, בכלישנמלח
 בהם שנשתמט נסרים של או ומוש של או קנים של או נמ' של וכלים : אסוריןלאו
 : הושש ואינו מצה בהן ומניה בצונן, שוטפן אלא הנעלה, צריכין איןחמץ,

 חובתו. ידי כהא יוצא שאדם דברים)פה[
 וכוסמין, ושעורים בחטים בפסה, חובתו ידי בהן יוצא שאדם דברים אלו5(
 שני ובמעשר תרומתו שניפלה ראשון ובמעשר ברמאי ויוצאין ושיפון שועל,ושבולת

 המינים. המשת אלו של וסטן תעלא, שבולת שועל שבולת ג( חטין, מין וכוסמין3(
 : ציריא בו שיש החטה כגרגיר ציריא קצת ד( בו 'ש שלהםהנרניר

 לישה. דין]סו[
 ולא כלל יתה לישהי דלא רפטחא, בעיסה לאזרהורי לאיניש ליה ומיתבעי5(

WIS'מים בעינן נפמהא[ ולכולי בכלי, בלילה ולנו מבלילה שנשארו שלנו נמים אלא 
 שינוי ליבא הילכך להחמר ממהרים הנרופ.ם שהמים הוא דמשוסהמץ דכיון נ(שלנו

הערות
 סריסו ממלא ארם לן רקיימא נוים של ובצקות ,( סע-א, ט' a~naa טו'. יהן דמהפבו לה:הו רבאלהן
 262( )צד כ"ט טיי במחו"ו כ1,. מאפה 'לוש לפםת קרוב בים שפירש ומי ח( ע.א. מ' פסחיםמהן.
 מצה, מאכילת יבטל שלא כרי עטו וישא ויאפה 'לוש בו. הפסה קודם בים לפרש שמבקש ט'הובא

 נאזן כהן רב בשם זה הביא ריס סי' השלם הלקט שבלי ובעל רש.י, טתשעית העתקתי שםוטים
 במפר קצת. באריכות 268( )צד ס"א פי' וויפרי 1בטח11ר מש"י, בטד1ר הובא הדחק, וכשעת ע(ז"ל,

 שהביא ציה, סי' תשובה שערי הגאונים בתשובות :טצא האורה במפר היבא וכאשר בקצרה. הואהאורה
 חובתו ירי בה ויוצא איסורא טה1יקי:ן רלא סותר הרחק בשעת השוק טן קטה ליקח וששאלתםוז"ל
 מתהילה שיטור בעצן מצה לשם המשומרת מצה המצות, את ושמרתם ש:אמר טשוט לא לכתחילהאבל
 רצ"ב. סי' תשובה בשערי נ.כ הובא שלום שר לרב והתשובה עכ"ל, שלוט שר רב ,כ"כ טור,וער

 קכ.ו, טיי האזרה טס. בפררט :ם כ"י, בכל שהוא כמו הוספתי בו.. בשר וכן'(

 שיעל שבולת ג( ew~ גטרא חטיט. מין וכשמין נ( ע.א. ל-ה פסחים טשנה כוי. דברים אל, 5]נשה[
 ממחים חו"ל מלשון הוא ציריא. בו שיש החטה כנרניר ציריא קצת ר( שם. :מרא תעלא.שבולת

 בדליית. צרייה כטעות קכ.1 ס" סוף ובפררם חריץ, פירוש ציריא, בהו דאית כרן חים. ע"אמ'
 מחשובת 1:1גע האורהי טסטר והוא קמ"חי טיי ה,באבפררם כ,'. לאיורהורי לאי:'ש ליה ימ.תבעי *]נ5ד1

 לא.;יש ליה מ'בעי וששאלתם חטתחיל ז"ל נאץ האי מרב רצ"ח ס" תשובה שעריהנא:נ'מ
 כלילה :ל:1 מאתמול ש:שאב1 שלג. במים אלא 'לוש ולא כלל 'תה לישה דלא בפסח בעיסהלא'1רה1ר'

 ובפררם :', בכ.י יצן תשובה בשערי אכל וב', א' בכ.' הוא וכן מאתמול, ש:שאר1 לפ:':ו וכמקוםוכו',
 רמשם דכאן ג, מאתמול. ש:שאב1 הכ.א ר..א ס" השלם הלקט בשבל' וכן בלילה, ש:שאכ. כשבשם

 תשובה שערי ה:א::ים כתשובות הובא :און, האל רב טיברי :"כ הוא כו'. ה:ר1פ'ם שהמם הואחמץ

 רב אמר וכך שם 1מם"0 :און, :טרו:אי רב בשט שם תש1גה בשערי ה1כא וכן ממש, כלשוע ק'ס"
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 תנבוה ולא ג( : שבעה כל נוהג חמץ ראיסור הפסה ימי לשאר הראשון בלילהבין
 העיסה: ותניח  אתר ברבר תתעסו שלא ד(  הפת, כל את  שתגמור ער  התנור טןירה
 עברה ואם ו( ידיה, את נו שמצננת ואחר בו שמקטפת אחד כלים, שני וצריכהס(

 ולא שמשא תותי למילש למבע. ולא י( : באכילה אסירין דאמרינן, הני בכלולשה
 ומה בפרוסה, כאן אף בפרוסה עני של דרכו מה עוני, לחם ח( : לתנורא]קרוב[
 והכי ט( : אופה וחשתו מם.ק הוא כאן אף אופה, ואשתו מסיק הוא עני שלדדכו
 וכשמתחלת בתחלה, לשה אחת בבצק, עוסקות נשים שלש י( כחכמים, העיטה לישתסרר
 מתחלת לערוך והשניה לאפות היאשונה ונשמתהלת ללוש, חנייתה מתחלתלערוך
 אופה  אחת מוו למעלה 11 אחת, בכת בבצק עסוקות שלשתן ונמצא ללושחברתה
 תחתיה לשה והברתה . מקפפת היא 'לשה תנא דאמרינן והייני שלה, לשה ואההשלה,

 זמן וכל חלילה וחוזרות תחתיה אופה וחברתה לשה תחת.ה וחברתה אופהומקטפת
 ולטגן גמליאל, כרבן ולא עיקי והכי י5( חמוץ, לידי באה אינה בבצקשעסוקות
 באש תחלה המחבת את טרתיה אם השנה, ימות כשאר בשמן סחבת על בפסחהעיסה
 ואם להחמיץ, פנאי לה שאין מפני בשמן, ולסננה העיסה את ליחן סותר שתתלבןעד
 בתים בעלי של בהלופ יג( ופפקא ינ( י אסור הרתיח כך ואחר העיסה את בהנתן

 שאמינו כמו בשמן, אותה ומפגנין כתיקונה העיסה את שלשין המשרת, חלתדהיינו
 מצה ההוא מותר, ימים בשאר עשירה, מצה דהוי כה יוצאין אין היאשוןבלילה

הערות

נחשון-
 ס" האורה Db' ובפי'דם ע.א. מ"ב פסחים הפג את שתנטור עד התער טן ידה תעיה ולא ג(

 סלת הסגיר ווארשוי בדפוס והטדפיס הפת, שהנטור עד 11hfi" טן 'דה הגביה ולא ג"כ הובאקכ*ח
 התנורי מן ירה תעיה ואל "ירש'י שם פסחים בגמרא לנכון הוא כן כי ירע ולא ,בפת" ותקן.בתנור*
 פ"ב סוף הר'"ף לשק ם העסה. ותניח אחר ברבר תתעמק שלא ר( שעה. מל בבצק עוסקת מהאכלומר

 בב-י נמצא כלים, שני וצריכה הוה המאמר ולפנ' R'V, סיב פסחים כלים. שני וצריכה ס(דפסחיט.
 בפושריי, העיפה את לשין אץ : שם איתא וכך קכ"ה, סי, שפררם ובי, אי בכ"י ולירא אחר מאמרעוד

 וטשמרין בפושרין נילושת המנחות כל דהנן נב על ואף בפושרין, הע.סה את לשין שאין ושוויןדתניא
 ולשה עברה ואם ו( ע"כ. ור.ו'ן ובטקום בוריוין, רלישתן טסנח1ת גמרינן %א אנן יחפיצנו, שלאאאן
 סוף וחרי"ף המחבר, כתן  ולזה אסע, אסר אשי רב טה,, ולשה עכרה לח איכעיא שט כגטראכו'.
 למיורא.  קשב ולא שמשא חותי למילש  תיבעי ולא ם אסור.  טאמר אשי  ברב וק-ל  סיים רפמחיםפ-ג
 למיתת אפילו אלא דאפור, בשימשא למ.לש מ'בעיא ולא הנירפא ג' בכ-י אבל ובר א' בב-י נפכ.ה
 '1טא ט"מ דומתא בההוא ~NVQ נפלה דלא גב על ואף אשר, ]:טילש דעיבא ביוטא הרקיעתחת

 אשר ואת דפכחימי פ.ב סוף ברפף מצאתי הוה הלשון וכל לתנורא, קרוב ולא שמשא כוליהדעיבא[

 פ.ב סוף בהרא"ש הובא ונם רעיבא, עד רעיבא מן המעתיק והשמיח שם, בר'.ף לנכון הוא פהחוספת'
 ברי"ף סמר הזה והסיום האש. חום פפני לתנור קרוב ללוש נכון שאין יראה וכן cs וסייםרפכח'ם,
 מה עני לחם ע"א ל"ו פפה.ם בגטרא ועיין עזני, לחם הטחת נקראו לטה טפרש עונ'. לדם מ(לפנינו.
 מע"ב. קס.ו בפכחים הוא האורה בעל שהב"א ומה שם, וע"ע אינ'. כסו עוני ור1רש באנינות,שנאכל

  מלת קכ.ח סי' ובפרדם ונ' א' בכ"י אבל ב' כב-י גם כ.ה כחכמים.  העיסה לישת סרר והכיע(
 כעל שהשא זה כל ונמצא ע"ב, מ"ח פסחים במשנה כחכמים היינו כחכמים  והבחנה ליתא,,כחכטיכ'
 נשים שלש '( 1.ל. האיי !רב שרירא רב שם שרשום ר"ץ סי' השוגה שערי הנאוניס בתשובותהאורה
 שם, מעה כו'. בבצקעוסקות

 פ-
 ע"ש. קצת נרהבה הטאטר ושם כו', בצקים כט עוסקות נשיט שלש

 בשכרי וגם כדי Q~v3 שלש אוסר נמליאל רבן שם במשנה הוא גמליאל. כרבן ולא עיקר והכי'6(
 שהובא ומה נסליאלי רבן דבר' שהן אלה מכל להרחיק ישראל כל חי'ב.ם ועכשיו מיימ סםתשובה
 הלע פ"נ ttnce ב'ר!שלט' הוא כ1', לישתה 11 גמרה 'שראל ארץ בתלמיד שם תשובה בשער,עוד
 בטעות נ' וככ.' יפסק", שם ועררם !מסק. ה"נו ינ', א' בכ"' נם הוא כן ופמקא. 'נ( רע.ב(. ל, )ר'ר'

 המסרת, הלת מאי ע'א ל"ו פסחים . המשרת הלה רהיטו בתים בעלי טל גחלוס  יגוומפקא.
 חלות המכרת חלות מפרש  והערוך מערבי הוא חלט והוראות בחימי בעל' של הלוט וה ריב"לחמר
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 האפף[ ]כגון הימוץ לידי בתון שאינם דברות כדתגן ע*( הוא, מצה וראי ברותחיןהחלוטה
  לחולה זולתי כך, עוטכן אין  הראשינות לילות בשתי אך בווהחין, io~nw והלוטוהמבהיל
 סאן ליכא והאידנא ברותהין, מצה לחלום בדוחק לו התירו מצה לאכול .כול'תאינו
 [rw~Jllt )בכוביא( עצה ראפה יהינ' יו( אסורם, הלוטה הילכך ברותחין, למיחלשדייע
 מעטר וקא שנירא ארעא על סצה דאפה ותוכי :ו( הוא, תגור דכעין חובתו, ידי נם.נפיק
 לסיפא אסור שהא, כילי המירא בה אפה בוכיא והאי הובתו, ידי נסי נפיקליה,
 פירוש יי( ~b? שפיר מבפנים והסיקו נוטרי מקיא ואי היא, סבהוץ דהיסיקו מצדעבה

 והוא הרס של שהוא וטפקא י:( : עתות עליו 'טאום,ן חרפ של טגן כגץבוכיא
 אומנן והפת גבה, ע% עולה י?%הבת ואין כ%%, גחלים שם אין נבה יעל מלמטהניסקת

 ]כדאמרי:ן יה( בפסה. בהמצות לאטה אפור כולה, השנה כל המץ בו ואופיןמלמעלה,
 בין נפפה[' בה לאפות .צהכינה הדשה אבל המץ, בה שאפו ישנה וה'מבבוכיא,
 ר.תהא סדתה תחתיה שולטת יצהאור כיון סותר, מבחוץ הסיקו בין מבפניםהסיקו
 )בוביא( בין בתגור בין מתהילה לרייק צייך מקום ומכל סיר, מיד נאפהוהפת

 דסילתא כללא יט( אסור, להכיק כך ואחי להדביק אבל סרביק, כך וההר]בבוכיא(
 ואם ה'סוץ, ל.די בא אינו הפת את מרביקין כר ואהר עליו, או תהתיו שמסיקיןכל

 ולבסוף הרתיה כדאמדינן כ( ואסור, ישהה שמא היישען הסיק כך ואהרהדביק

 ת 1 ר עה
 נקיאו לפיכך שמן ע"י החלות אותן ואופין טחון כמין שהוא המשרת על אלא בתנור אפהץתשאינן
 כרתען .1 יג הנית. בעל של דחלומין במעות שם וכפררם בתש, מעלי שי חל!מ ונהו המשרת,חלות
 שלאסר': במאמר וכה בג!כיא, תמנתי כ1' בכוב'א סצה ראפה והינא יד( ע"ב. ל"פ פפחים גר,רבוכם
 כך אחר אבל כב-תא, בסערת ב' בכ"' אבל גי, ונ"' א' בכ"י לנפוין וכיה בה, אפה רקא גוביםוהא,
 ירי :ט' :פיק בבוכיא מצה יסלו "יהיכא הסלוח נשספו קכ.ה פי' בפררם בוכיא, פי' שם נםנאמר
 פי' מ91ב מה על 'שחוסם קורא זבל כוביא, פ" שם ;ם היבא כך אהר אבל היא. תיר דכעיןהזבחו
 הביא הוה והמאמר בוכיא. פ" 2.ל ונ: שלימה, שורה נשמם באמת אבל כלל, :זכר לא הלאכוביא,
 המאסר וחיא שהר. כילא חמ.רא בה אפו 1בוג'א ר"ל ע"א( ע"ד ,יף ר.ז מ" השלם הליס שבל'בקל

שלפניו
~fiBV 

 ואי ואמור, הוא מבהנץ הימקו ב'ג'א הא' ע"ב ל' בפסחים הוא המאמר ומק"י נהי
 בביא, נורם !הערוך ככר, בו ומטפין ואופין מרעפים שהוא פל' בוביא ומירש"י רמי, שפ.ר נוטרימליה
 סמ:ו :עלם כי להירות כ1ככ סי' המו"ל והציג נ11-ן, ט1!. כנין ע"א( ב.ו )שם ובפררם בכיא, בערךעין

 על מצה דאפה 1ך'ג' ט:( בטענת. :.כ ק,ש"ט דפנם ראשון בדפוס וכן פגן, להקן 'ש באמתהכוינה,
 ס" המו.ל sr~: )2ג'רא מלה על ובאררט שנירא. כמשת א' וגכ.י ג., וכ.' ב' ככ.י הוא ובן שנירא,ארעא
 מצה דאפה וה.כא .ג'ל שהב.א דפטחים פ'ב סיף ברי"ף יראית' הבוזנה, מסני ;עלם כ' להורותכ-בב.
 לה מצפר יקא ארעאעל

~'ev 
 אבל ."1 סי' פ"ב פסים בהרא.ש כן הובא וכן בפסחי sr:1ln ידן נפק

f~G"פפקאן ]צ"ל ושפרא( על אשפה וא' הלכות בעל כתם שם סיים והראיה כלל, דוכא לא .שמרא 
 ע"א(י ל. 11.:יציא )רפוא מכח הל' בכה,נ הוא הלטת מבעל שהגיא !רבריו חובהו, ירי נפיק גרש עלאו
 הריסי שה3.א הלשון 1ה'א הבתיה, יד. p'gl שפיר לה טנסר כד ארעה על nYc דחפה 1היכאז"ל

 נפיק מפקא על או קרק; נבי על אפה א' הבת"נ דברי את כן גם הביא תשא מי. א..ח כשורורא.תי
 .:עשית שפיר בגליון רשם אהר "שפיר", מלת מן האורה בפפר הטלה :שחבש ואולי הובת.ה, יריבה
 שנרין, 1'ה:ן ט'[ ל.מ ]יחזקאל ובערו :האנום ארץ, של תרגום הוא וארעא במקומה, שלא !הובאשניר

 חרס, של פנן סרן ב1כיא פי' ע[( ש:ורא. גמעוה ג"כ ק1שמ' רפות מהפרדם -אשון בדפו:וראית'

 וטפקא '[( משה, כעך והוא בו ימפנ:ין ואומק מרעמיו כל. הוא 1ב,.כ'א כתב שם הלקםובשבל'
 כי' אזיח בסיר והבא רע":, סי, תשובה שער' רגא1:'ם תשובוה לשון הוא המאמר כל חרם. שלשהוא
 בסרכוז ערגך ;"ן גדילים. רעפים טסקא וחמאת ~ייל, נאון :פרוזאי רב בשם זה כל והביאהס"א

 הגאון תמהיו. שמביק'ן כל רמ.לתא כללא 'ט( ובסררם. כ"' ככל שהוא כמו הופפת. כו'. כדאטר':ןיה(
 הרביק, ולבסוף הרתיח כראמרי:ן ג( נאזן. עמרם רב מר בים יה אח הביא ע"א פיו דף ניאותימהרי.ק
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 )בין W1SS אסור ראשון יום והלכתא אמור, הרתיח ולבסוף הדביק מותר,הדביק
 כשהן בין עצמו בפני בין עיקר כל פירות במי ]ולקמף כ5( קפף( או לש ואםלקטף
 אסור[ קיפף או לש ואם לקטף, בין ללוש בין לטצוה עוני לחם דבעיגן במים,מעורבין

 סיר, יאכל החרדל ולתוך מיד, ישרף נתן ואם החרוסת, לתוך קמח נותנין איןכ3(
 מררון, במקום שופך לישה נלי מותר כלומר ישפכו, נחתום של תשמישו מיכג(
 שנתן העבדמם עריבות כס( : נקוים ואינם ששומכין ומשופע נכוה מקום וכהואכד(

 לתוכה נתן אבל עורות, לתוכה נתן לא אם לבער, חייב ימים שלשת תוך קמחלתוכן
 חמץ בה שלש עריבה של וקערה אתת: שעה ואפ.לו אחד יום אפילו מותר,עורות
 הפסח לאתר והניחה ביותחין, הנעילה ולא גררה ולא הדיחה ולא השנה ימותבשאר
 יפה, יפה וידיח שיגרור עד בה ללוש הפסה לאחר אסור אהד בטקום כזית שםואין
 שכיון במשהוא, המץ הנאת שאיסור כלום, עליו שהיתה השאור מאותו ישאירולא

 ממנו נהנה ואם ממנו, להנות אסור בניסן עשר ארבעה של שעות שש עליושעברו
 שום מאכילין ואין הולמין, ולא בפסה לתרננולים מורסין שורין אין כו( 1 כרתחייב
 בפסח הקדרות את מוללין אין כ!( : בחלימה ולא צוננים מים בשריית לא וקמחטורמן
 אותה שטוהנין אפויה מצה תסיפי מירוש כס( שרי, בחסיסי אבל נח( 1בח1מץ,בקמה

 שעות שש לאחר עשר ובארבעה 0 ! הקדירה את כה ומוללין במים אותהוטנשלים
 או דוד שם יש אם כירחו במדורת אבל ההמץ, את ושורפין קפנה, מדורהעושין
 לאו ואם בהנאה, אסור הוא והרי ממנו, יהנו פן שם לשיפה אסור ירה אוסיר

 שמברכין אדם בני מאותן ולהוציא כלום, יברך לא השריפה ובשעת בדירתו,שורפו
 מה בי היא, ולא עליו, שמברכין ביעור הוא שזה שסבו,.ין ופועין השריפה,בשעת
 י"ג[, כ'1 ]דברים הבית מן הקדש בערתי כמו ביעור. אותו קורא ההמץ טן ביתושטפנה
 יניתנו שמשייר ומה 1 ם טלפני הגל את מבערין בשבת עשר ארבעה חל ואם%(

 : בשבת בלבו מכפלו לפניו שנשארו פתותין ושיורי שעות, ארבעה עד לאכול כדיבצנעה

הערות
 קמח נושי! אין כג( טופררם, כ"' בכל שהוא ממו היטפתי פירות, גט( ילקפף R'y )65, לא6סהי6
 ע-א מ"ב שם זב:סרא בסמה, שם נחתום, של תשטישו סי כג( ע"ג. ס.א פסהים החרשת,לתוך
 מותר כפעות האזרה, טטפר ;כ-ח סי' ובפרדם תג-פ. טי, באויה ג*י ועיין טרר!ן, בטקוםשופם!

 ששופעי!, גפעות בפרדס נקוים, ואינם ששופכין ומשפע גבוה בטשם שהוא מ( נחתום. שלתשמישו
 בפשרה הזלפ'ן. ולא nDD1 לתר:1יים סזרסין שורין אין בו( ע"ב. ס"ה פסחים דעבדנים. עריגיתטס(

 ברותחין ומלפין מש"י יפ" חולפין, אבל לתר:טלים הסורם.ן את שורי! אין איתא ע-ב ש"ט*סחיט
 חליטה, התיף שלא 1.ל שרירא רב בשם הגיא כ' סי' דפמחים פ'ב והרא-ש להחטיץ, אותו ט:יחיןשאין

 שם הוא הרא.ש שהביא הא" רב דברי וגם צ"ו, סי' תשובה בשערי :טצא ז-ל :או! שרירא רבודבר'
 לתבשיל. קסת כש:ות:ין מלילה קר' בקטון פירש"י כפסח. הקדירה את סוללי! אין י!( ע.ש. צ-וסי,
 בחמיכיי קדירה לממחה :לותא ריש רבי לבורריק' ליה שרי פפ' יב שם שמרא שרי. בחמ'טי אבלגח(

 בה ומולל.ן C'DC איתה !מבשלין אותה שפוח:ין אפז.יה מצה הסיטי פי' גט( בה:'צ'. בטענהובפררם
 אין rr:gcn על פ.ב פסהיט הריף פירוש הואהקרירה,

 שזריי
 פ-ב הרא.ש כ! הביא וכן המירטין, את

 ויש"' רגא. ר"ה שם פמחימ השי חככי שהבעו כסו הערוך מ" :ם טס והביא כ-ת, מי'רפמחים
 הערוך[. פי' ]הוא עדשים של קמח כחטיפי הביא לרל..י, הס-יחכ שם גרי,ף !כרש"' ראגישיזא. קמחאס"
 !רא.תי העמוד[, שוף הרי'ף פירוש ;ל ]כזו:תז העמור כפ" .לא ריי.י[ פ" ]הזא ראביוצז:א קכהצזי'ט

 עשר ובארבעה ), עדשים, של קמה הם" וכן ראבישז:א, קמחא יהר, ה('רזש'ם 3' שהגיאבערוך
 !עיין רע.ב(. פ"א )דף ר'1 סי' השלם הלקט בשבלי הובא ra'Dn סיף ער הלשן כל שעוה, ששלאהב

 וצפרי ובטחזור רש"י, כסידור :-כ הוא בשבת. להיות '-ד חל וא: )"( 1.. סי, פ"ב פגחיסגהרא,ש
 ! שר הלקם ובשבלי 255(,)עד
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 ובתמכא בעולשין בחזרת בפסח, חובתו ידי בהז יוצא שאדם ירקות אלו"( ירקורנ דיןנפז[
 הזרת 3( וכו/ שלקות לא אבל יבישין, בין לחין בין בהן ויוצאין ובמרור,ובחרחבעא

 לא ב( יבישין, בין לחין בין בהן יוצאין דריקלא, אצותא חרחבינא היגרבי, עילסיןחסא,
 ירקות שאר דליכא והיכא ד( לא, יבש'ן אין, להין בעלין אבל בקלח אלאשנו
 אכילת[ ועל האדמה פרי בורא ברישא מביך חסדא רב אמר ]חזרת, אלא שםמצויין
 אבל סיור, ברכת בלא פירוש ברכה, בלא אכיל אחזרת מטי לכי ולבסוף ואמל,מרור
 וכן ברכה, בלא העולם מן ליהנות לאדם דאסוי מביך, וראי האדמה פי בוראברכת
 עוררתיך התמוח תחת הכתיב ו( לתפוח, זכר מצוה, מאי ו( מצוה, והרוסת ס(הלכה,
 טופח ]היה צוארם על הטיס נושאין כשהיו לתפוח, זכר אומרים ויש ח( ה'[, ח']שהיש
 זכר תבלין כמרוכה ודוכין י( פירות מעי בו משימין לכך מונלא, ונעשה ט(צוואים[
 והלכך ע( לטיט, זכר אמר יוחנן ורבי י5( תנן. כמין שהן ירקות אוכלין ולכךלתבן,
 לתבן, זכר תבלין יוחנן דרבי כוותיה ותניא יג( טיט, כעין לסמוכיה וצריך לקהוי.,צריך
 לטיט; זני היוסת לתבן, שדומין וסונכל קנמוןכנון

 כוסות. ארבע דין]פדמ
 כוסות מארבע לו יפחתו ולא שיסב, ער יאכל לא שבישראל עני ואפילו5(

 שיתן וצריך רביעית, כרי והר חר כל רליהוי וצקיך 3( התמחוי, מן ואפילו יין,של
 יצא. יין ידי רביעית ואחד אחר בכל יש אם מוינה, בלא חי ששתה ומי מים,לתוכו

הערות
 האורה טטפר והיא קלש, סי' בפררם נ"ב נרתם ירקות ודין ע-א, ל-פ פסחים משנה 'רקות, אלו 5ינפז[
 ע"ב. ל'ט שם נסרא  אלא.  שנו לא ג( שם, גמרא מ'. חטא  חורת 0 הארה". .מספר הציוןוחמר
 גם כ"י בכל לנכון שהוא טסו כפנים הוספתי כו'. חורת אלא שם מצוין ירקות שאר רליכא והיבאת

 DD", הלכות רש"י בטירור הלשון כל ומצאתי Nffp. וקשו ע"ב קי"ר פסחים בגמרא והואבפררם,
 חרוסת צדוק ברבי אליעזר רבי כדברי מצוה. וחרוסת ה( 254(. לצר ב, סי' פסח הל' 11יפריובמחוור
 התפיח תחת רכתיב ו( ע"א. ק"ת פסחים לוי ר' דברי הוא לתפוח, וכר טצוה מאי ו(טצוה.

 עוררתיך, התסוה תחת פי' לתפוח ~כר רפסחים במ"' הביא והרי"ף האורחי בעל הוסיף זהעוררתיך.
 שם יולרים שהיו ע"ב י"א טוחה במסכה להמוח וכר שם וברשב,ם וברש-י שם הרא.ש הביאוכן

 הביאו צריך ד"ה Dm ובחוסי עוררתיך, התפוח תחת דכתיב סצריס, בהן יכירו שלא עצב בלאבניהם
 התפוח תחת השירים בשיר ישראל לכנסת שנדמה בפירות חרוטת לעשות הגאונים תשובתבשם

 ונעשה ע( ב". כוון סי אל אדע ילא האורחי בעל היפיף לתפוח, זכר אוסרים ויש ה( כו'.עוררתיך
 שם בגמרא לתכן, וכר תבלין במדוכה ISQ1~1 '( ב'. מגל ערך ערוך עיין סר~הה. ליחה פירשמונלא
 ור, '6( לתכן. זכר בחרוסת שממילין בשמים תבלין הרשב,ם פירש למצוה, תבלין לכם ופלובאו

 חרופת בסררו יוסף ה"ר עשה וכן שהביאו תגרי ר"ה שם בתום, ועיין שמי נמחא לפיט. וכר אמריוחנן
 לסמוכיה וצריך לקהויי צריך והלכך 'נ( לפסה. שלו בפיוס עלם שוב יוסף לרבי כוונתם לפיפ,זכר
 שהוסיף ומה שם נסמא לפיפ. זכר חתומת לתבן זכר תבלין רר"י כוותיה תנץ יג( שם. גמרא פיפיכעין
 וסונבל קנסין.כנון

 שרומיי
 וכר תבלי! דר"י כוותיה תניא פ"י שטחים הרי-ף דברי טא כן לתבן",

 וכ"וו וסולל, הביא הוא וגם פ"' פסחים בחרא-ש הובא וכן לתבן, דומין שהם ושנכל קנמון פי'לתבן,
  וננעיל ערך השלם בעיזך עיין  ללגיון, ורנטה הכלין סי, הוא וננכיל זצ"ל בפעות ככלם אכל ל"י,ככל

 : ע"ש איננווער. ציממפ, ומתרגם הטלה לברר בזהשהאריך
 קל"ו מ" הפרים במפר ונרפס tbV צ'ט פסחים ערבי ריש משנה שבישראל. עני ואפילו 5(]פוח[

 חשוכות טצות אין שם נשממו וכן שם, נשמטו שיטב- עד יאכל .לא והמלות האורה, ממפרוהוא
 עני ואמילו המאסר לפני ג' ובכ"י יד, כתב' בכל לנכין ונמצא כומות, וארבעה ער מזוג 'יןאלא

 הכום רוב בהטיבה ושותה ער בו, ויכולו אומרים בשבת שחל שסורים ליל טאסר נמצאשבישראל
 פסחים רביעית, כרי חד כל דליהוי וצריך ג( trx בסי' להלן, לפנינו והוא הנפן, פרי בורא אחריוומכרך
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 מ.ל. והם מזוג, ביין אלא חשובות חצות אין יצא, ל4 הירות ידי כטות ארבעששתה
 כוסות ואינעה נ( מזיגה, בעי לא שלנו יינות מיא,אבל תלתא חד על דררי דידהוביינות

 ימ.ן הסיבת סיבה. שמה שמאל המינת ס( רטיבה, צריך אין מרור ד( הסיבה,צריכין
 הסיבה, צריכה היא חשובה אשה ואם הסיבה, צרנה אינה אשה ו( הסיבה, שמיהלא

 נוסות וארבע ח( : הסיבה צריך אינו רבו אצל תלמיד הסיבה, צריך אביו אצל בןז(
 ער למיטתי ליה אסור קדושה דבתר משום לפניו, ברכה טעון ואהד אחד כל'הללו

 הב וסדאמרינן מ( דגמן, פרי בורא שברך בנאולה, וחותם אבי, אובד מארס.שדה-ש

 לרביעי שלישי בין ניברך כד ומן דמברך, ער למשתי ליה א'תסר המנון ברעתונכדך
 מת"נ מאי לאחריהם אלא י( שיר וברכת הבדול הלל ראמי עד ליה ואתפר ישתה,לא

 : ודיו אחרונה ברכה מביך הלבך כוסות, אשאר ודעתיה יתיב הא והד כלעל

 הכוכוח. בין לשתות דין]מט[
 'טל כוס ובין הגדה, של לכוס קירוש של בין לשתות מותר כוסות וארבעא(

 ביכה, בלא שרוצה כמה לשתות לו מותי מזונו ואחר המזון, ברכת של לנוםהנרה
 לכריכי ונעי 3( הלל[ של ]ונום ביכה של כוס אלא ל'טתות אסור 'מבירך מיןאבל
 והיינו לא, שני בהר אבל ורביעי, 1.טלישי ראשון כום נתר הגפן פרי ועל דגפ;על

 כוס אבל לאכול, דעתו ואין הוא, נפשיה באנח. הצוה אחד כל חללו דשלשתןפעמא
 ולצתות לאכוף לו ויש אבילה תחילת של כוס שהוא בתריה לברך אפשר היכ'שני

 ברכה צריך אינו פסחים בלילי הלל והלכתא ג( הפסקה; שים בו ואין סעודתוכל
 רבן שנינו ]שכך[ 'טירה, בתוית אלא קריאה, בתורת אותו אומרים אנו דאיןלפניו,
 חונתן, ידי 'צא לא בפסח אלו דביים שליטה אמר שלא מי כל אוסר היהגמליאל

 לפניו לברך ארם בא אם  לפיכך הוא.  והוראה הישיר נמצא לפיכךן אמרינןזבסופא

הערוה
 הפיעה. בע' טסות( ר' )היייו ואירי יפיכ ע"א ק.ח פסחים  הפיכה. צריכין שטות  וארבעה ג(  ע-ב.ק.ח

 אביו. אצל בן 1( שם. שם אשה. ו( שם. שם שמאל. הסיבת ה( שם. שם הסינה. צר.ך א'1 סרורדי
 רבינו דברי הוא הפיסן סוף עד בו,, לפחו ברכה טעון ואהד אתר כל הללו כוסות וארבע מ( שט.שם

 וסדאמרינו ט( ק"א. סי' תש31ה סער' הנאונ'" בתשזבזת הובא ,.ל, נאון הא-י ורבינו נ"ל נאוןשרירא
 הסו-ל זהצ'נ המון, וכרכת נכריך לכ' ומדאמרינן בפעות קל"ו סי' שם בפירם הס111. ברכת ויברךחג

 מאי לאחרי: .א"א י( ונבריך. הב צ-ל ובאמה הכוונה, נעלם כ' להורות כוכב rD'n ווארסויבדפוס

 : שם בפררם נשמם זה וחד.. הד כל עלמח"ב

 הציון ומסר האורה, מצפר והוא קל"ב ס" כפרדם הובא כוסות, יארדע"(]פט,

-DCC. 

 האורה"

 הנמן על לברוכי ובעי נ( רפ"ו. מ" ריש תשובה שעו, הנאפים מתשובוה נובעים האורהורברי

 267( )צר 1ו'מר. במחזור ועיין לא, שני נתר אבל ורביעי ושלישי ראשון כ-ם בתר הגפן פריועל

 מצוה וחך חר כל ראטר'נן סש1ם ארבעתן וכל אהי'הן לברך שצר.ך ה:או;'ם בתשבית סצאה'שהביא

 ר"ח ס" השלם הלקפ בשינל' 1ע"ן כ1', שנ' מכוס הזק כוסות, מהשלשה 'ראה וכן ה!א כפשיהבאנפ'

 וכוס כום כל על ספן על לברך שצריך סם'רר הפסח בהלכות כתב ~צ-ל שלטה ורבינו ע"א, ק.א,דף

 דוקא לאחריו הנפן על מעון אחד שכל שאטבו 1סה כ1', היא :פשיה באנפ' מצוה וחר חד כלס-ם

  כו'. ששן על אחרי! טגרב'ן א'; סדה של שד כים אכל האחי1;'2י כום,ת ושני ק'רוש סל ראשוןכום

 משתתקין לפניו לברך אדם בא אם לפיכך כו' לשיו ברכה צריך אין ממהים כלילי הלל יהלכהא:1
 הלקם שבל' !בעל ויל. נאזן צמה רב בשם ק.ב כי' השובה שערי הגאונים בתשובות ה.3א זהאותו,

 ה:אז;'ס בתשוכ1ת מפורש !המעם תהלה, עליז מברבין שאין ,מנה; הגיא ע.א, צי.ן ,רף ר.'ה כ"השלט

 בסררם הובא !זה צפה. ורב עמרם רב בשם שב. השזבה שערי תיאומם בתשובות ה.א שהב"א: 111;כ~',

 ברבינו ועיין 280(, )צר סיג סי' 1זיטרי במה~ור גם זעתן הלל, וברכת המתחיל ע.ר( נ-ת )רףגלקופים

 ורב צמה רב הנאונ.ם המביטו וכן ,סיים נאון, הא" רבינו בשם כן שהביא פ"' פטתימ ברי"ף:סיע
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 טרפון, רב. דביי ההלל, את עליו נומרין המישי רבנן תנו ירויצלמ., ד( אותומשתתקין
 א'טנהן לא דונתא דבנל גב על ואף אי[, כינ ]תהלים אחסר לא רועי דם אומריםויום

 המישי כוט חיצונה המשנה בזה ששנינו כיון מקום מכל כוסות, ר' אלא רבנןדתקינו
 ארבע אלא ארכרי לא הני ומשום רשות, אלא חובה לא מיהו הוא, רבנןמתקנת
 היכן ער רבנן נמי ופלינ. ס( הנדוף. הלל עליו לומר מרפון כרבי דעלמא ומנהגכוסות,
 לאפרוש. רבע. מאן מיהו בבל, נהרות על עד מהורו הגרוף,הלל

 ולמיס-

 3וס על
 ומקום ו( הנדול הלל בכללם שיאמר ונלבד בידו, הרשות ותשבחות שירות דבריהמזשי
 תקנה י.ט אבל שכר, ועל דבש על שירה לוסר אסו- עיקר, כל מצוי יין בו'טא-ן
 מציאת והגרה הלל ;ליהם ואומר כסים, אותם וייסרה לכן קודם יבישים ענניםלהמא
 פה על והגדה הלל סודר צמוקים, יין ולא יבישים ענבים אפילו לו אין ואםמצרים,
 עומר מצה ולאכול ד"מוציא ומביך והוזי מ.ם, למעינו חלמיש ער נשתנה מהמאומר[
 לעולם תשלומין לו אין י,ן, לו נזרמן כך ואח- הלילות בשת' יין לו אין ואםסעודתו,

 תקנה: לו אין עשר nww וליל עשר המשה ליל שעביולאחר
 הפסח. סדר]צ[

 הנפן, פרי ובורא ויכולו אומר בשבת להיות פסה[ ]לילי שהל שימורים ליל"(
 והזמלם משראל ]השנת( מקדו והותם הוה, המצזת חג יום ואת הזה, המנוה יוםואומר

 ערותה
 רועי הי וי"א טרפון, רבי דברי ההלל את עליי נוסרין חמישי ת"ר ירושלמי ד( 1.ל. ניאות ורי.ץיוסף
 .ירושלמי-. המלה נשספה נ' בכ.' רק האורה, מספר קל.ו ס" וגפררם וב', א' בכ.' כיה אחסר,%א

 עלא גומרין חטישי .ת"ר שהובא והטאמר פנימהי והובא בגליו! אחר סופר הוסיף ירושלמי הציוןובאסת
 שצ*ל והרשב"ם רש" 1spn המרא ולפנתו רע"א, קי"ח פמח.ם בבבלי הוא טרפון. רבי דברי הללאת

 האורה בעל ולפק' רביע'. ד-ה ע.ב קים דף בתום' וע.ש ,חם'ש'"י ברקום ההלל את עלט נוטררביעי
 ,g~p הגדולי הלל עליו אומר חס'ש' ה:ירפא הביא פ.' פסחים הרי"ף וכן ם הגירסאהיתה
 לרביעי שלישי בין המשגה על פ.י במהים ברי-ף ראה כי .ירושלמי. הכופר שהום.ף ומה :טים,ברבצו
 ע"ב, קי.1 פסחים בחוסי הירושלמי הובא וכן 'שתכר, שלא בשביל למה ירושלס' מתחיל ישתהילא
 חמישי ת-ר זה אחר הרי"ף שהביא המאמר כי וחשב מע"ר(, ל"ו נדף ה-ח פ.י פחחית בירושלמיוהוא
 היתה הרמב.ם לפזי וגם תפ"אי סי' או"ח בפור ונזיין מירושלמי, ג"כ הוא הערול הלל עליואוסר

 חז-ל דבר' הביא ס-א דף נאון עמרם רב במידור וכן שם, בכ.י נם ועיין המיסי, כום בנסראהנירפא
 רי"ח סי' הלקפ שבלי בעל נם כי ורא'ת' פרפון, רב רבר' ה:רול הלל עליו אוסר חמישיחגש
 ליב סי' פ"י פמה.ם הרא.ש ונם הגדיל, הלל עליו אומרים המיש' כום הגירסא ג.כ הביא ע"ב( ק,)זף
 ופלינ' ס( דש, חטישי במקום רביעי נורם הרשב.ם כי שם והביא חסישי, כנם ה.ר ה:וסחאהב-א
 והובא שם, פטהיס יהודה רבי דברי הוא בבל. :הרות על עד מהורו הנדול הלל היכן ער רבן:סי
 כל מצוי "ן בי שאין ומקוט ו( יעקב. בר אחא ור' 'וחנן רבי רברי נםשם

-p'p 

 שירה לומה אכור
 קל"ו סי' ובפררם וע'. בי בב-י כ"ח פה, על והגרה וכו'. סגים להביא תסה יש אגל שנר ועל רטשעל
 1 למעינ חלמיש ער והידאה הלל מורד איחא מע.א( י-ג )רף קושפ' הפיט ראשון ברפוס וכן אאורה,מס'

 פת, על שצ"ל אצנ' ברור אבל פה" "על המלות והשמיפ שדנפשיה הראשוז המעתיק היקון ושואסים

 למעינו חלס'ש ער :שהנה מה ואוסר הפת, על והנדה הלל סורר מפורש כתוב א' בכ-' מצאתיוב!
מים,

 %באר שם האריך הים איי בעל והרב קי-ח, קי.ו קרו פי' תשובה שערי הנארים בתשובות זעיי
 על פ" פסהיפ ברי.ף מצאתי וכן ;"ש, הפת על טקרש צמוקי, לוני, אין דאם והכ"א הנאורסדברי

 לעשות, איך וע-ש אריפתא מקדש פיסחא בליל' המרא ליה דליה ומאן שהביא מפפירין איןחמש:ה
 : ל-1 סי' פ"י פסחים בהרא.ש  הר"ף כלשון התא  וכן נסים, ברבינווע.ש

 הוא קל.ב במימן ושם הציון. והמר האורה ממפר והוא קל":, סי' בפרדס ;מצא שמורים. ליל "(1פב[
 פ.ח סי' וויפרי במחוור קל"ב מסי' זה והובא רש", ממדור והוא השרה, טמפר ,לא הפררםטוף

 ומשהה לסובה, למרכה ינטר שלמה רבצו ספי :סיר ארוכה מרר שם ורשות מ"ט, וסי' 238(,צד
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 האוויהטפראו
 את וגאל נאינו אשר גהנדה לאומרו שעתיד נטים שעשה אומר ואינו 3(ושהחיית,
 ובורא וקידוש הגפן ברי בורא יקנה"ז, מברך שבת במוצאי להיות חל ואם כ(אבות.מ
 יום ואת הבדלת, פוב יום לקדושת שבת קדושת בין והותם והבדלה, האש,מאורי
 ושהחיינו ,ודש, קרקף בין המבריל ה' אתה ביוך קדשכן, המעשה ימי מששתהשביעי

 איבוד בו שאין ועוד ה( יקטמנו, שמא גזירה בו, מייה שאין ההדס על מנרך ואינוו(
 בורא מביך בחול להיות חל ואם כשבת, יתירה נ,צטה איכא פוב ויום ]יתמה[,נשמה
 ורוממנו עם מכל בגו בחר אשר העולם מלך אלהינו ה' אהה ברוך קידוש הנפןפרי
 וזמנים חנים לשמחה מוערם לאהבה אלהינו הי לנו ותתן במצותיו וקדשנו לשוןמנ5

 כי מצרים ליציאת זכר קדש מק-א באהבה חרותנו זמן הזה המצות חג יום אתלששון
 אתה בדוך הנחלתני ובששון בשמחה קדשך ומועדי העמים מכל קרשת ואותנו בחרתבנו
 ומכרך הכום רוב את שמאל בהטיבת ושותה ושהחיינו, והומנים ישראל מקדשה'

 טובה הסדה איץ ועל הנפן מרי ועל הנפן על חעולם מלך אלהינו אתהה' ברוךאחריו
 ועל עמך ישראל ועל עלינו אלהינו ה' רחם אבותינו את והנחלת לט שנתתורהבה
 שמך את ונברך מטובה ונשבוע מפריה ונאכל כבודך משכן ציון ועל עירךירושלים
 הנפן, ועל הארץ על ה' אתה ברוך אתה ומפיב טוב אל כי ובטהרה בקרושהעליה
 נפילת צריך בט'צקה שטיבולו וכל למכל, שרוצה לפי ידים, גמילת על ומברך ידיוונוטל
 הירקות על ומברך הרוח, מנסי זה הרי לפירות ידיו דהנוטל ו( נופל, אינו קידוש וקורםירים,
 ומאכיל ואובל בהרוסת וטובל האדמה, פר' בורא ומביך וגרנירא, כוסביתא ואינוןז(
 מבושל ואחד לפסח, זכר אחר תבשילין, שם בשלהן שיהיו וצריך כרת, ואהד אהדלכל
 שתי בין חציה ונותן לשנים, מצות להשלש אחד ובוצע המסח, עם הבאה להגינהזכר

 וכר סעודתו אחר דמנטרא מצה כזית לאכול שצריך המפה, תחת והצייההשלימוה,
 הא ואומר שני כוס ומוזנ הסעודה, בתוך ויאכלה ישכח שמא יצניענה לא ואםלפנה,
 הקערה את מסלקין אלא השולחן, את עוקיין אין ולדירן ההנדה, וכל עניאלה:מא
 וישאלו לתינוקות הינרא דליהו' היכ' כי השולחן, לסוף תבשיליי ושני ומרור מצהשנה
 אהד כל ולפני ההנדה, שאוטר מי לסני קטן שלחן דהוי לרידהו אבל ממתנה,מה
 הוא טעות התכשילין ממנה ולהוציא הקערה להגביה שנהנו ומה ק( עוקריןואחד

 ערותה
 בטח1ור חוכא ושהחיינו. עד בשבת להיות כשחל המאסר והתחלת האורה, טספר שהוא ק~נטסת
 הובא גאלנו, אשר בהגרה לאמרו שעתיד נם'ם שעשה איטר ואינו ג( 281(. ,צר ס.ה סי' 0ךטוויפרי
 יקנה"ז. מכרך בטרש להיות הל ואם ג( קל.ב. סי, הפרדם ובגוף מ"ח ס'י 283( טד יויפריבטהז:ר
 זה יקפמנו. שטא נירה בו מריח שאין ההרם על טמרך ואינו ד( נטן. הבדלה נר קירוע יין הטיסןהוא
 ממפר קל"ג כםי' ונם קל"ב, ס" הפררם בנוף ונט פ"ח, סי' וויפרי ובטח1ור רש.', כסידור נם השזה

 פוכ ליום בטו'ש ~צ"ל שלמה רבינו וכתב הבש ע-א( צ.ב )דף ר'.ח ס" הלקט שבלי בעל וכןהאורה,
 מה שם עוד ועיין שבת, של יתירה נשטה אבדה שלא ועוד יקפום, שטא נירה הבשטים עלטברכין
 איכא ויו"פ יתירה נשסה איבוד בו שאין ועוד ס( 1.ל. סרגפיר pnst רבינו בשםשהתא
 טמאטר ומתחיל ההתחלה כל חסר נ' )ובכ"י גב' א' בכ.י גם הוא כן כשבת. ית'רהנשטה

 האורה, טספר קל"ג ס', בפררם וכן בהמיכה(, ושיתה ושהחיינו יקיריש הנפן פרי בורא סכרךשלאחריו
 הביאו אסר רב ד"ה ע"ב ק.ב פסחים בתום' ועיין כשגת, יתירה ושטה אינה פוב Q1%1 צ"ל ליעתיאבל

 רא.כ וקשה יתעה, :שטה איבא :סי פוב וביום ית.רה נשמה איבוד טשים בשטים רפעם *י.המשב-ם
 סיביר איו והכא יתירה נשסה ליבא פיב רביום וראה לכך בשטים, תמנו לא אחאי פע, עםבמוצאי
 י.ח חגיגה הריח. מסי  זה הרי לפירות 'דיו דהנ,פל ו( ט,. סי. פ" פכחים בריא-ש ם ועי.ןבשטיח
 וטה מ( 284י. )צר מ"פ ס" וויטרי מחוור ועיין בערכו, בערוך עיין מהנירא.  מבביתם  ושינוו  "ע.ב.
 פסחים הרשכ.מ גט הביא ~ה כל מ'. ביים הוא טעות התבשילין סטנה ולהוציא הקערה להנחיהע:המ
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103 האורהמפר

 פסח בהנדה שאומר בשעה מילי הני להגביה, צריך אין בשר אמרינן דכי ט(בידם,
 שנידו לתבשיל מגביהו אם זה, פסח למיסר טצי דלא וכיון וכוי, אוכלים אבותינושהיו
 אבל זו, מצה ואומר המצה או המרור שמנביה כסו לארץ, נחוץ קרשים כמקדישנראה

 צריך אין הילכך קדשים, כמקדיש ניאה האיך התינוק שיכיר כדי הקערהכשמנביה
 לתינוק הכיה כאן ראין הוא, פעות והנבהתה הקערים הנבהת בשעת הקערה מןלווציאט
 כל לפני מצה אפיינן ובי השילחן, לעקירת דרמ'א דבי אכל כאלו מלפניו מסלקאלא
 אחד כל לפנ' שלחן והיה המפות, על להסב כגחנם שהיה לרידהו מילי הני ואהד,אחר
 אלא צריך אין לדידן אבל שלחנו, על ואחר אחד כל לפני טצה צריך ולפיכךואחי,
 ינביהנו  זה, ומרור זו, מצה לומר וכשיניע לכולם, יחלק והוא ההנדה, שאומר מילפני
 ישראל, נאל עד שני כום על ההנרה ומסיים כדאמיינן, לא התבשר אבלויראנו,
 שפירשנו כמו הנפן, על אחריו מברך ואינו בהםיבה, ושותה הנפן, פרי בוראומברך
 דעתו הסה כשקרא בי סעודתו, לאכול כדי ידים גמילת על ומביך ידיו ונופללמעלה,
 ונוטל לאכול, שרוצה שנית יריו ליטול צריך ולפינך עסקניות, והם .ייו אתמלשמור
 ו'על משנה, לחם משום המוציא, משתיהן אחת על ומברך שלימות, מצותהשתי
 י( עוני, לחם דכתיב משום מצה, אכילת על מברך השלימות שתי שביןהפרוסה

 שיאכלם עד הברכות שתי בין יסיח ולא בפרוסה, כאן אף בפרוסה, עני של דרכומה
 מרור, דהיינו החוית על ומברך ביתו בני לכל ונותן אחריו ומצה ראשון המוציאואוכל
 שלישית המצה מז ובוצע וחוזר לכולם, ונותן ואוכלו בהרוסת וסובלו מרור, אכילתעל

 דכתיב משום כהלל, למקרש זכר יחר, ואיכל בהרוסת וטובל במרוי וכורכההשלימה,
 לעשות צריך נעשו למצוה רכולן דהואיל י"א[, מ' ]במרבר יאכלוהו ומיורים מצותעל

 לעשות כדי ראשונה, נאפה איזה סימנין בהם לעשות וצריך ואחת, אחת לכלמצוה
 בראשון שטצוה ד' ט ב' א' בהן שנתוב בקופות כדאמרינן י6( תהילה, מצוהבה

 והוא כזית, המפה תחת שהניח הפרוסה המצה מן אוכלין וכשינמרו סעודתןואוכלין
 זכר סעודה בנמר המסח עם חובה מצת במקדש אוכלין שהי' באחרונה, מצהלהובת
 ברכה, בלא ואוכלה ההוא בלילה עוד יאכל ולא בפיו, מצה פעם שיהא כרילפסח,
 עליו ומברך שלישי כוס ומוזג ירים, נפילת על מברך ואינו אחרונים, למים ידיותופל
 מצוה, וחד חד בכל ליעביד נפשיה, באנפי מצוה ותר חד רכל רהואיל המזון,ברכת
 הלל עליו ואומר רביעי כוס 1מ11נ והתר הנפן, פרי ועל הגפן על עליו ומברךוחוזר
 ושותהו הגפן פרי נורא וסכרך ניהללוך וחותם ההלל, סוף ער ה' לנו לאהכדל,
 הגדול הלל עליו אומר חמישי כום לשתות ירצה ואם הנפן, על ומברךבהסיבה,
 תשיר, ביכת והוא וישתבח חי כל בנשמת וחותם י3( בבל, נהרות על עד לה'הודו
 להוציא והבא בלילה, יין עור ישתה ולא הגפן, על ואחריו ושותהו היין עלומברך
 המדר כל ויעשה ראשון, כום וישתה יקדש הברכות, ובסדר בהלל חובתן ידיאחרים
 ויגמם באחרונה לביתו ויחוור בתים בכמה כך ]ואחר יג( סעודתו שיאכל קודםבביתו

 יי( רביעי, כוס על ההלל את כנמור שלישי, כום וייטווה מזונו, על ויברךסעודתו[,
 כיס על ההלל את להם 1.נמור גישתו מזונה על יברכו והם אחר לבית ילך]ואח"כ

 ערותה
 להגביה. צריך אין בשר אסרטן רכי ט( למה. ר"ה בת,ם' w~p1 השלחן, את עוקר ואין ר.ה ע"בקפ"1

 בהן שכתוב בקופות כראטרי:ן י6( ע.ב. קפח פפתים בפרוסה. עזי של ררכן מה י( ע"ב. קטהטמחים
 כתכת .הוא חי טל משסת ותתם 'ג( כטשגה. ע"ש ט.ס ר' אות ד' ל ומ"ש tfiv פ"נ שקליט. ג'זא"ב

 האורה ממפר ובפרדם ג'ו בכ"י שהוא כמו הופפתי בתים. בכמה כך ואחר ינ( ע"א. קי*ח פסחיםהשיר,
 הספתי אחר לכ'ת 'לך סך ואחר 'ד( שלם. טאמר חסר ג' .בב" לפ:י:ו, כסו הוא א' ובס" קל"ג,סי'
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 ולא ישתכר שלא להביעי שלישי בין לשתות אלא אמרו שלא רשתה, ויביךד'[,
 בית עוד יש ואם משתכר, אינו . הסעודה שבתוך הייז אבל ההלל, את באמרויבין

 ומשנטר כלל, הוא ישתה ולא וישתי, יביכו והם ההלל את להם עמורשלישי
 ולקדש ל'טוב 'כול אינו מצה לשום באחרונה הנאכלת מצה ואנף בביתו,סעודתו
 אחר ולשתות לאכול ואסור אפיקומן, הפסה אחר מפט?יין שא,ן למי אחר, בביתעוד

 .נרכז הירקות ועל )שתה, ולא להג יקדש צריכין ואש בביתי, כיסות ארבעששתה
 המוציא וברכת וישתי, הכוס על יברכו והם הסדה, להם יאמ- והוא ויאבלום,הם

 וכן יאכל, לא והוא יאכלו והם חונתן ידי ולהוציאם לברך הוא רשאי מצהואנילת
 אוכל הוא כן אס אלא לאורה.ן פרוסה אדם יפרום לא אמרינן רכי עז( המרור,על
 הלחם יברכת קידוש, ש5 היין ברכת אבל רשות[, שהם בדביים מילי ]הניעמהן
 לאכילת אפ.טר ואי לזה, זה ערבים ישראל וכל חיבה, שהם לפי התפיו, מצהשל
 אהמם, ומוציא הוא הונה מרור ברכת וכן ה"ן, ברכת ובלא המוציא, בלאמצה

 על אף לעצמה יטבלו עצמה בפני שהוא ירקות שאר ברכת אבל שיצא, פי עלאף
 בלא העולם טן ל'הנות שאסור הנהנין, מברכת המרור את לפטור באה שהיאפי

 ששנו מאחר אהרים תוציא שא.נה היצנה, כל של הלהם לברכת הוא דומהברכה,

 ברכת כנסות ;ל לעצמן יביכו והם סעודתן, אחר להם יגמור ההלל ואת עמהם,אוכל
 ההינוקות שיגירו כד. ההנדה, קודם הירקות על מברכינן הכי ומשום והלל,המזון

 ומכר המזון, ברכת קודם סעודתו אהד אפיקומן אכל ולא שכה ואם טז(וישאלו,
 מן ולשתות אחריו לביך צריך דהא ולאכלו, להזור צריך אינו המזון ברכתלאחר
 יין, בלא המזון ברכת לעשות יכול אינו ונם ישתה, לא לרביעי twtsw וביןהכוס,
 ולברך לאכלו 'כול אינו הלל שי רביעי כוס לאחר וגם עליו שלישי כוס שתקנולפי
 המצות סתם ועוד הקנו לא הי אבל כוסות ד' אלא הקנו לא רהא המזוןברכת
 לשום לו עולה סעודתו בגמר שאוכל ומצה מצה, לשם בשימור ראשון בלילעשויות
 במוצאי הברלה מלעשות שכח ואם מצה, שימור לשום דנעשית בהדה ויוצאמצה
 וקורם ההגרה, והתחילו ירקות שאכלו עד פסה sw הראשון טוב יום בלילישבת
 ישראל, גאל ער ההנרה שהשלים עד ולהבדיל לחוור צריך אעו נוכר, ההנדהשגמר

 : הוא כלום ולאו אכילה חש.בא לא הלקותשאכילת

הערות
 לחורהין, פרוכה ארם .פרום לא אטרי:ן רכי סי( שם. האורה מסמר ובפרדם ונ', א' בר' שהואכסו
 בפרדם כיה כוי, המיון ברכת קורט מעוררו אחר אפ'קוסן אכל ולא שכח מם פו( ע"ב. כ.טר-ה

 שכח אהרה פע2 הובא טהאורה, ולא הפררם נוף וסהוא קלות בס" זבפ-רם קלט, בס" האורהמספר

 לאכול רצה ולא הוזכר המזון ברטה ילאחר המזוז ברכת קורם מעורתו אהר אפיקומן טצה אכל ולארבי
 מזון של כום בין לשתות איפשר וא' מרכה. של טעום ולשתות אחריה לברך צריך שהיו לפיסמנה
 שלישי 1'ן '9תח לשתות רצה אם הללו הסימות בין ע-ב[ קי"ז נפסחים רשן דאטור הלל. שללסוס
 עליה, שלישי כום ]חבמט[ שתק:ו לפי יין, בלא הסזון ברכת עליה לברד רצה ולא .שתה. לאלרביעי
 המוון ברבת ולברך מצה לאכול רצה לא הלל של רביעי כום לאחר ואפילו כש, צריכה שהיאבראה
 אחר מלה מלאבול :מנע כן ועל התקמו לא חמשה אבל כלבר, כוסות ד' שלא התקינו לא שהםספנ'
 כזלן שלזו מצות רוב שסתם לפי מצה ולאכול לחזור צריך שאין כרכר פעם והחניק המזון[ברכה
 של מצה לשם לו עולה מעודתו בנמר שאוכל והמצה מצה לשם שימור בהן ויש חכמים כתיקוןעשיות
 רש-י בסדור כן הגא וכן ס-כ, שלפה רבינו :הג וכן מצוהן, ]לשם שיסור בה ונעשה הועילמצוה,

 בהלכות וצ.ל שלמה רבכו כתב והביא 200(, )צד רי"ח סי' הלקפ ובשבלי 268(, )צד וויפריובמחוור
 : שסידרפסח
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 האגרה, פירושוצק
 בנו[, לבין ]בינו עצמו, לבין ב.נו סמה[ נבהלכות לעמוק אדם חייב רבנן תנו"(

 שואי הוא לאו ואם שואלו, בנו חכם 3( תלט'רו, לביןבינו
 שני ואפילו לעצמן,

 כלנו עד וכו' וישתנה מה זה, את זה שואלין הפסה בהלכות הבקיאן הנמיםתלמידי
 במצריים, לפרעה ה"נו ענד.ם ל' הירות, דרך להסב אנו ה'.ב'ן הזה הלילהמסיבין,
 את הוא ברוך הקדוש הוציא לא 'טאלו ממצרים, יצאנו אנחנו כאלו ליאות לנוויש

 את ויודרם נבונים או הכמם כולנו ואפילו מיטועבדים, היינז עדיין ממצרים,אנות.נו
 נבונ.ם והנמים זקנים בהמשה ומעיטה מצרים, ביציאת לספר עלינו מצוההתורה,
 רבי אס- מצר'ם, ביציאת ומספרין ממינין שה.ו נולה, התויה את ויודעיםוידועים
 היורתא דר' תייסר ליה דאהדרי ג( שנה, שבעים ?כן אני הרי עזריה בןאלעזר

 בנובר, ליטדייה למלכא דזכי מאן כמו ו( נצחת., זכית', ולא ישיבה, ראשכשמינוהו
 לנצה יכלתי לא נצחתי לאכלומר

 שתאם-

 דעיקר מיטזם בלילות, מצרים 'צ.את
 לעמו תירה שנתן הוא בייך המקוס ברוך זומא, בן שדרשה עד הוה, ביממאגאולה
 בניכם, אליכם יאמרו כי והיה נתוב משכו במרשת בנים, ארבעה בה שכתוביש-אל,

 ה[, י.נ [cut לבנך והגדת ל' קרש ובפרשת כ.ח, '.ב ]שמות לכם הזאת העבודהמה

 'שאלך ני ואתחנן ובפ-שת י'ד[, י'נ ]שם זאת מה לאמור ]מחר[ בנך 'שאיך ביוהיה
 ]דברים אתכם אלהינו ה' צוה אשר והמשפטים והחקים העדות מה ]לאמור[ מהרבנך
 לשאול יורע ושאינו ותם ורשע הכם שננגד מפריחים, אנו הללו ובפסוקים כ'[,ו'

 שאנו ההזקים אלא הסי אינו הענין וכל מצרים יציאת ה.ורע חכם תורה,דברה

 הוא, הפסח על הלילה עיקי הללו, ההוקים מה ושואל הפסה, ואחריו ההנינהאוכלין

 לכך מפטיר.ן, א.ן וכהלכה, כר'ן לו אמור אתה ואף אח-ון, הפסה את אוכליןולמה
 הנסטר i:Uts מפם'רין ה( מאומה, הפסה אחר מפמירין שאין אהרון הפסח.אוכלין
 פי על אף הכם הכלל, מן עצמו שהוציא רשע מומן. אפיקו אם'קומן ו(מרבו,
 את הקהה אתה ואף לכם אמר רשע אבל אלהינו, שאמי עצמו כולל אתכםשאמר
 המעשה, כל לו ספרו אליו, ואם-ת ואת מה ושואל יודע ואינו יורע תםשיניו,

 בהלכות ששואלין הודש, מראש ינול לבנך והנדת לו, פתה את לשאול יורעושא.נו
 מנעור  יכיל  ההוא  בצם אי  ההוא,  ביופ  עומר  חלמור שבתוה, שתי  לפסה קודםדושסח
 ומרור שמצה בשעה זה, בעבור לומר תלמוד יום, מבעוד וזה הפסה, זמן משעתיום,

 לעקור בדעתו היה יעקב אהר נשרדף הארמי, לבן ביקש מה ולמד צא לפניך,מונח.ם
 רע וער מטוב יעקב עם מדבר לך השמר הוא ברוך הקדותי לו שאמר עדהכל,

הערות

 קל"ד, ס" בפררם :מצא הוה המיטן 11ל ע.ש דפסחים פ"י סוף תוספתא כוי, אדם היים ת'ר "( *[]צ

 לגאן. שייכים .ת-ר" המלות וא1ל' ע"א קטב פסחים שואלו. ב:1 הכם נ( האורה. ממפר הציוןוחכר

 כר יומא ההוא ע"א כ"ח ברכות בזמרא ישיבה. ראש כשמכוהו ח'ורתא דרי תליסר ליה רא'הרריני

 אלעזר רבי דקאמר היצו חיורתא ררי סר. תמ:' ליח ואהררי כיסא ליה איתרחיש הוה שגי פר'תמ:'

 ומצאת' עכ"ל. זעה של שערות '"ר חיירתא, הר' '"ח רש"' ופירש שגה. שבעש כבן אג' הר' עזריהבן

 שנה עשרה שש בן כישיבה  עוציה בן ר"א את 1מ.:1 הלכו ;"ד( ו' )דף היא פיד ברכותבירושלמי

 דוכי ופייש"י ע"א, ל"פ מהדרין בג,גר, לשדיוה למלכא דוכי מאן כמו ד( nlc'w. ראשו כליתמלא
 רשיי 1כ1 ע"א, מ.ר ברכות מהגירו צ.ל מרבי. ה:פמר לשון מפטירי, ה( ברגריו. ומשתיקו :וצחולמלכא

 כתבו ע.2 קשט פסה.םוהרשב"ם
 מפטיריי

 הרשב"ם ו:מ מכין. אפיקו אפ'קוטן 1( מחבירו. תפטר לשון

 מאכל, של מצין אפיקומן הביא קל"ב סי' במררם ונם מ:ייכו, אפיקו אפיקומן כתב ע"ב ק'.טפסחים

 עד"ש רשך ו( המלה. בהוראות שהאריך גערכו השלם ערוך ועף 'ון, בלשון ד"א הביא אה"באבל
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 הל ששתים ח( כך, הסיטן עשה לכך באהיב, עד,ש דציך ז( כ-פ[, ל,אובראשית
 היו שכך באהיכ, עשש דצ-ך .רושלמי, ט( : התראה בלא והשלישיתבהתראה,
 1 בס תהלה קפ'ן ששבפו י"( לקדשו, יהודה היתה לוענ, לועז י( במפה:כתובים

 העומר. הלכות]צא[
 טמחרת ואחד, אחד בכל ספירה שתהא טזס, כ"נ ]ויקרא לכם וספרתם5(
 ג( שבוע, ולימני[ ]יומא למימני ומצוה 3( טוב, יום ממחרת שם[, נשםהשבת
 העומר ספירת ולחשבון הרש,  ביה למיכל אסור בניסן דבשיתסר נב על ואףשמעומר[
 מנרכינן מנינן וכד שיתטר, דנהנו דחמיסר מאורחא ומנינן פוב, יום ממחרתחשבינן
 וצינו במצותיו קרשנו  אשר  העולם  מלך אלהינו ה'  אתה ברוך ומברך טנינן,והדר
 הוו וכד במנין, עומר לאדכורי וצריך בעומר, אחד יום מפי וההיי העומר, ספירתעל

 מנה רלא והיכא ד( אחר, שבוע  שהם לעומר ימים שבעה היום אוסר יוסישבעה
 בלילה מנה לא אם לילה ובשאר ס( לילתא, בשאר למימני מצי לא  קמא,בלילה

 ! ביום לממנייני

הערות
 הטיטן את להביא החל התראה. בלא והשלישית בהתראה היו ששתים טךי הטען עשה לברבאח"ם,
 עליו כתובין שהיו המפה, זה בירך י' אית פיה שמ"ר במרחש ג"כ הובא הזה וחםיטן יהודה, השנתן
filQDתלקט בשבל' וראיתי פיח. בטנף שם היא וב! באה"ב, עפש דצ"ך נופריקון עליו בחוב שהיה 
 רצ"ך נופריקון מגות עשר הטפה( יעל  עליו הקוקין שהיו באגרה  ויצעו שהכש לא( צ-ו רדף רי.המיי

 היו ששתים ח( כלל. הביא לא שמר מדרש בי במן אזרה איוה על ארע  ולא ע"ג. באח.גערש
 בגיטין ר' מחי ואל הביא עוג, צ"ו )דף רי"ח סי' הלקט שבלי בעל התראהי בלא והשלישיתבהתראה
 י:ותן יהודה ר, בא לפיכך בהתראה, שלא שהיו מהן ויש בהתראה שהיו מהן יש שהטבוח לפי גחהירו

 דצ"ך תיבת הפליג לכך התראה, בלא סחן זה ואי בהתראה, היו  איוה זלהזדיע לחלק הללוטיטנים
 ה, בהתראה יתר באח"ב התראה בלא ש, בהתראה ע"ד עד"ש וכן התראה, בלא ך, בהתראהד"צ

 ירושלטי ט( להמיטנים. אחרים טעמים שם וע"ע האורה, בעל כוון ולוה בהתראה, אחרונה ב, התראה,בלא
 יעקב בית פי' לוענ. לועו י( לפנינו. בירושלמי נמצא לא במקל, כתובים היו שכך באח-ב ער.שדצ-ך
 והוא עליו, מליוין ברר~.ל כמו לוע:, שהוראתה ומפרש בהנדה שאומרים א'[ קי"ר נתהלים לועומעם
 לקדשו יהודה היתה הביא זה ואחר ב' ולעו ב, לו ערך ערוך עיין לעו מוציא וכן מלעיזין,כמו
 ג"כ שם מייל השון, וחסר האורה טטפר הטיען כל שם שהובא קל"ר סי' ובפררם שם. בתהלים4'כ

 בפנ' מאמר הוא לועג לועז והמלות במקום, תחת במקל צ"ל לוענ, לועו במקום ה'1 שכךירושלטי
 'דע ולא הכוונה, שנעלם להורות כוכב סיטן הצ'נ ווארשוי בדפים והמו"ל לועו, סלת שמפרשעצטו
 פכ"ד שמ"ר בים. תחלה קפץ ששבטו 'י( מירושלמי. שהביא לסאטר טחב ואינו לועו מלת מפרשבי
 ג' אות ע"1 מנטור תהלים מררש ה', פרשה ב. מסכת בשלח מכילתא כ"א, אות פרג בט"ר א..אות

 : פע.ב ל"ו סופה ועיין של', בהערות וע.ש ח', אותוקי"ר

 העומר ~הלכות ע"ב. ם"ה ותהות אמור, ספרא ואחד. אחר בכל מפירה שתהא לכם וספרתם 6(11בח[
 זה הביא שכבר שכח כי קמ"נ בפי' הפעם עור נם האבהי טפר כשם ט"י סי' בפרדסנרפס

 בכל שהוא כמו הוכפת' ומעומד, ג( ע"א. ט"ו מנהות שבועי, ולימנ' 'וטא למימני .מצוה כ( ט"ו,בסי;
 ע"א( קיט )דף רל"ד כי, השלם הלקם ובשבלי 301(, )צר וויטרי בטהזיר וכן שם, בפרדם נםכ"י.

 מעומר, קצירה וררך לקצירה ספירה דאיתקש תשום מפרשין יש מעומד אלא טברבין וא.ן 1!'להביא

 שבתבת. נוה ועיין בקומה, אלא בקמה תקרי אל בקמה, חרמש מהחל דכתיב משום מפרשיןייש
 המדרש העתיקו אשר מפרשים הבל והבאת' ט'(, )רף ד' אות  רר"כ להפסיעתא  בטמואכאר.כות
 והיכא ד( משם. הקורא יררשם מהשתרע, המצע קצר ופה ל"הי הערה פוב ללקח מגא יעץרבקטה,
 לממני 'כול בל.לה, מנה לא אם לילה ובשאר לילתא בשאר למימנ. מצי לא קטא בלילה טעהרלא
 לילה עומר מזה רלא היצא אמר הכי גאון יה~רא' רב מר 11.ל מנחות בהלכות בח"ג רירי הואביום,
 היצא ליל1ותא בשאר אבל זלילות, תמימות שבתות שבע רבע'נא מ"מ לילוותא, בשאר מזי לאקמא
 ג.ממא מנ' סאורתא טנ'עלא

-~QWI 

 השלם הלקט בשבל' בזה ועץ האורה, בעל שאב ומש עכ"ל, רמ'
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 אלא איסור, מחמת לא לעצרת פסח בין כונסין ואין מקרשין אין למה"( ;צרת. הלכות]צנ[
 עקיבא לרש לו היו תלמידים ;ונות אלף ע'טר שנים חכמים אמרו 3( אבילית,מחמת
 מתו וכולן תנא ג( לזה, זה כבור נוהנין ה.ו שלא לעצרת, פסח בון מתווכולן

 ומ' בהם, לבנום שלא אלו בימים היאשונ'ם נהנו ואילך שעה ומאותהבאסכרה,
 : לכנוס לו מורין אין לשאול בא אם אבל אותו, קונטין אין וכנסשקמין

 השנה. רא? הלכות]צנ[
 זולת' 3( דבר, לכל הן אחת קדושה השנה ראש של טובים 'טים שני"(

 מתפלל ובמיסף ברכות, שבע מתפלל ומנחה שהרית ערבית הימים ובשני בלבד,למת
 המשפט, והמלך הקדוש המלך הותם הכפורים יום וער השנה ומ-אש ברכות,תשע
 ראש של כך ואחר תהלה, שבת של מזכיר בשבת לה.ות חל לחזור, צריך טעהואם

 הזכרון, ויום וישראל[ ]השבת )ישראל( מקרש הארץ כל על מלך וחותםהשנה,
 ראשון, ביום שכן וכל שני ביום להתענות ואסורג(

 ולאח-
 כשהן בתורה שקורין

 ערותה
 בפררם חפר זה כיוס" לממני יכול בלילה מנה לא אם לילה "ובשאר ה( ע"יא(. ק"ת )רף רל"רמיי
 הוספתי ולא הוספה פה נטצא פאר.ו( כ"י )היא אי ומכי' ידי כתבי בכל חמר וכן ההל, המקומותבבי

 צבור הקדים אחת פעם : שם הובא וכך האורה, מספר בפררם ולא וג', בי בכ"י :מצא לא כי יעןבחים
 בריך לא יני אבל העימר, ספירת על וגיבו עמר. חשלתם סיים ולאחר ערבית בתפלה הבנבתלבית
 תהא שלא ואברך אחוור בלילה נוכרתי ואם ברכה, בלא עמהם מכה אמא נרגל, שהיום ממיעמהם,
 בקצת 301( )צד יויפרי במחזיר נטמא יזה ע"כ. ברכה בלא מניתי כגר הרי אשכח ואם לכפלה,ברכה
 שמא ר1אג היה כי האחרים, עם העומר ספירת על לברך רצה ולא כיו"פ ערבית התפלל רבישירים
 אשכח שטא ואסר למה, זו ספירה תמיהים 1היינ1 בירך. ולא האחרים עם ומפר לבטלה, ברכהיעשה

 טטהרין נצבור לעצרת פסח בין וו"ל המא ם כ"י והיתר איסור ובספר וטנאן, מכאן קרחונמצאהי
 אזכור אם אטר פיטר ברכה בלא ושבזעות ימים הציבור עם רבי ומונה יום מבעוד ערביתתפילת
 אשכח ואם החטה שקיעת קודם לבטלה ברכה ברבתי שלא 1:סצא ברין ואכרך אחזור בביתיבלילה
 רל,ה ס" הרשב"א בשו"ת שהגיא ז-ל הרשייה הרה"ג בהערות v-v1 למצוה ושבועות ימים מזיתיהרי

 יום מבעוד הערב תפילת הצבור כשממהרין העומר טפירת בענין ו-ל רש"י כשם שאמרת ומהשכתב
 טין טוף השלט הלקם ובשבלי כ1', נ"ל הרג אסרה אם תמה ואני ז"ל, רש"י כתב אנה ידעתי לאכ1'

 וייסרי הטהוור 'בש6 אבוררהם ועיין 'הורה[, ]גר יצחק רי בשם מצאת, וכתב זה אחר שהביארל"ר
 : בזה האריך שם הרשייה והרג תפ"ס, ס" fi"1Rובב"'

 פרק יפרח כפתור ובעל האירה, מפר כשם קט"ד ס" בפררם הובא זה נט מקרשיי, אין ימה "(]2בכ[
 קל כלו העולם בכל ותלמידיו( עקיבא )רבי ועל.הם ועל הביא בערלין( דפוס ע.א כ'נ )רףז,
 אכילות טמ:הנ אלא לצנום ושלא לקדש שלא זנחנו בעומר, ל"ג ער בשיה שזה מרי מתאבליםישראל
 ו"ל רש.י בהב יכן מתירין' אץ :שאל ואם אותו, קי:מין אין ותם קפץ אם מיהו איסור. nDnDלא

 והיתר. באיסור האורה מפר לו ונתחלף שלוי האורה במפר לתקן יש ע"כ, שלו והיתר אימורבספר
 גנטיא בא6כרא, מתי וכילן ת:א ג( גי. אוח פכ-א צגה ובראשית עצ, סיב יבם" חכמים. אמרוג(

 1 אסכרה אר,: הוא מאי רעה מיתה מתו כולםשם

 ו' ביצה בנטרא בלנד. לסת זולתי נ( האזרה. מטפר בפררם הובא לא זה טובים, ימים שני "(]2בג[
 ישראל בו יתעסקו שגי פוב ביום מת עטמים בו 'תעסקו ראשון טוב ביום מת רבא אטרע"א

 אסור כ' ראשנן. כום וב-ש שני ביום להתענות :אסור ג( הש:ה. ראש של טוב.ם ימים כשנ.ואפילו
 נאון יה1רא' רב תשבות בשט שהביא ק"ע ביי בפרדכ ועיין ר.ה, של טובים יט'ט בשנילהתענות
 שלא נאזן האי מרב תששה הובא מ"ר ס" :nj~rr שערי הגאונים וכתשובות בר"ה, להתענותשאסור

 סי' השנה ראש הל' האוב כי הכאת' 48( )צר פוב ללקח ובמבוא רר.ה, פוכים יטיס כשנילהתענות
 הנ שנקרא טשומ בר-ה להתהות אסור נאזן יהוראי רבי בתשובות יש שם( שתקנת' )כמו הביא-נ-ו
 אכלו השנה ראש נבי רבתיכ בח"ה, להתעמת דאטור אמור( בפרשת )הוא כתב ט1כ ובלקחוכו'
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 אשר העולם מלך אלהינו ה' אתה ברוך ומברך בידו ושופר הבקי עומדיושבין
 תקיעות שלשים ותוקע ושהחיינו, ס( שופר קול לשמוע ד( וצונו במצותיוקדשנו
 תוקע הברכות סדר ועל מעמים[ ]ג' תר'ת וכן פעמים, נ' תשית פעמים, נ'תשר"ת
 מתפילת חוץ מעומד, של לתקיעות מיושב תקיעות בין להמם'ק ואסור תקיעות,עשר
 אבל התפלה, כל שמסיים עד לשיח, רשות לו אין ולתיקע רבנן, ליה דשרוהמוסף
 הכפורים ויום השנה יא'ט של וברכות ולברך, לחוור צריך ואין אותו, נוערין שחאם

 לבו, שינוון ונלבד ברכות, דנפישי מיטוס הונת; ידי הרבים את מוציא ציבורשליה
 ציבור שליח לבוא יכולין ואין דאנוסי שבשדות ועם סוף, ועד מתחלה שםויהיו

 בכוונה, בקיאינן דלא רכיון לן רחזי והאידנא ברכות, דנפישי מצום חובתן ידימוציאן
 סדר ]על שומען התקיעות שומע כשהוא עצמו, בפני ואחד אחר כל שיתפללמופב

 מעשרה פוחתין אין ו( בזוכות, סדר על שלא שומען ביחיד אבל בציבור,הברכות[
 , תירה בשל ומסיים תורה בשל ומתחיל ז( שופרות, ומעשרה זכרונות ומעשרהמלכיות

 ומופר. דין]צד[
 משל חוץ רהלות של בין אילים של בין כשירין השופרות בל6(

 שלא שלם. שופר של רובו שנשתייר והוא ג( כשר, במינו וסתמו, ניקב 3( ושור,פיה
 "תקיעה, את מעכב דא.מ היבא ד( כשר, ונמינו רוכו, שנשתייר ואע'פ פסול,במיה
 או עבה קולו ה.ה ו( ולכאן, לכאן ויגאה בידו שיאחזנו כדי שופר שיעור וכמהה(
 הקרן שבתוך בזכרותו קיהו ח( לשופר כשרין הקולות שכל נשר, צרור או ז(דק

 ערותה
 האי רב בשם תקצ"ו סי' או"ח וכסיר ר"ה סוף בהרא"ש ועיין כן, כתב גאון האי שרב וד"אטשמגים,

 בעל וגם באז.ו, המובא נאון יהורא' רב תשובת שהביא א' אות פ"א שופר הל' בהג'מ ועמןנאון,
 רבינו דברי את ג"כ שם והביא גאון, יהוראי רב רברי את נ"ב הביא רפ.ד מי, השלם הלקפשבלי
 פוף ושהמאור השנה, ראש תפילת פדר באבוררהט ג"כ ועי,ן ע"ש, עזרא ספר בפי' ז"ל נאוןסעדיה
 בריה להתענות שאסיר ראיה שהביא ראש ערך בערוך ועיין תשיח, סי' השנה רראש ש"א ובטררכיר-ה

 בקול לשמוע עליה לברוכי וצריך הביא י"ג ב"ב וירא פוב לקח בעל שופר. קול לשמוע י(מירושלמי.
 האו"ז וכן הבהמי ג'רםת וכן ע"ב( מ.ה )דף בסר.רו גאון א"ע הביא שכן ט"ו בהערה שם והערותישופר,
 ליתא ולפנינו מירושלמי, ראיה שם והביא שופר, בקול לשמוע ומברך כתב הע"א פי' השנה ראשהלי
 בהרא"ש ועיין שופר, בקול לשסוע הביא ל"ה סי' הראב,ן ונם ע"ס, ט" תשובה vw~' ועיין בירושלמי,זה
 ושהחיינו. ה( י'. סי' פ"רר"ה

~fft1 
 שם. האו"ו הביא וכן שם, רע,ג במידור הוא וכן טוב, בלקה

 הלקט שבלי בעל תורה. בשל ומסיים תורה בשל ומתחיל ו( בטשנה. ע"א ל"צ ר"ה פזהתין. אין"
 הכהשים, ומן הנביאים, ,מן התורה, מן שופרות של פכוקין ומוכירין 11"ל השיא ע"א( קלע )יף ר"צסי'
 מן שלש מגמרא שהביא מה וע"ע תורה, בשל ומשלימ'ן והוזרי( באמצע כתובים של הראשון סררעל

 847( )צד ובמחו-ו ~gfl' שרה בשל ומשליטיו וחווריו כו', הכתובים מן שלש הנבילת, מן שלשהתורה,
 ואומר באמצע הכתובים מן ושלש בתורתך, ככתוב ואומר תח.לה, התורה מן מקראות ג. מתחילהביא
 עשירי טקרא ומשלים נביאך יד על ככתוב ואומר באחרונה הנביאים מן ושלש קדשך, בדבריככתיב

 : לאמר כתוב ובתורתך ואשר תורה,כשל
 פרה משל חוץ כשרין השופרות כל רק איתא ע"א ב"ו ר"ה במשנה כו'. כשרין השופרות כל "(]ס1ד[

 האורה. מספר ע"כ ביים ובסוף האורה מטפר קע"ז ס" בפרדם הובא שפר מהל' זהודין
 גמרא שטר. של חבו שנשתייר והוא נ( שגמרא. במטה ע-ב כ.1 ר"ה כשר. במינו  וסתמו ניקבנ(
 חשלם הלקט בשבל' ועיין שם משנה התקיעה. את מעכב דאינו היבא ר( יוחנן. רבי בשםשם
 כדי שופר שעור וכמה ה( rv-ש. בנה זרי"ף חננאל רב.נן את והביא בזה, שהאריך רצ"גס"

 ויהי' 'בש לשון פירש רש"י צרור. או ;( שם. שם עבה. קזלז היה ו( שם. זמרא בז.. בידוש.אהו1.
 כשהוא רש"' מי' בוברותו. קדחי ה( צר'ר. שגורס ערוך ועיין ע"א. כ' פפחים מנחש של צרורכמו

 אח נקב אלא הוציאו לא וזה מתוכי אותו ומוציאין לתוכו ונכנם הראש טן בילט עצם בבהמהמחובר
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 )שופר( לו תוקע מחבירו, הנאה המודר ע( חוצ*ן, אינו נמינו שמין יצא טותקע
 : מוציא שיצא פי על ואף ומשמיע שומע שיתכוון וצייך מצוה, שלנתקיים[

 הכפורים. יום הלכות]צה[
 תדננול אוחז עושין וכך ננר, תבוית גבי ששמו ת-נגול לשחוט אנו ממלין5(

 זה, על מחול זה זה, של חילוף זה זה, תחת זה ואומי המתכפר, ראש עלומניח
 וכו', פשעם מדרך אוילים וכו', וצלמות חושך יושבי ואומר אחרת, פעם עליוומחדרו
 הזה כסדר ויעשה כופר, מצאתי שהת מרדת פרעהו ויאמר ויחוננו והמוטורהפסוק
 זה, תחת למיתה יצא זה ואומר התרנגיל, ראש על ירו מגיה כך ואחד פעמים,שבעת
 למות, ולא לחיים פלוני בן פלוני אתה תכנס ואומי המתכמר, יאש על ידווממח
 וסומך סמיכה, תכנית התרנגול ראש על ידו מתכפר וממח פעמים שלשה כסדרועושה
 למיטניל עלטא ונהנו נ( : שחיטה לסטיכה תיכף 3( תבעת לאלתי. ושוחשו עליו'דו
 שהתוודה גב על ואף וישתה, שיאכל קודם שיתודה וצריך ד( הכפורים, יוםערב
 תמילת אחר העטור, על להלקות ונהנו אכ.לה, אח- שיתוודה צריך אכילהקודם

 ומקבלים ז( תשיעי סעודת אוכלים כך ואת- ו( ומח.לה, ריצוי מזה ?ה ומבקשין ה(המנחה,
 הדבר ואין הסטה ות'צמיש הסנדל ונעילת וסיכה ורחיצה ושתייה מאכילה עינויעליהם
 ביום שהות דל'נא היכא עינו., לתוספת מום שהות בשיש אלא המזון, בברכתתלוי
 ניזם שהות דאיכא היכא אבל ענפים, המשה בכל אסור ודאי עינוי, מתוספותיותר
 הרשות מ'ם לשתות הוצרך אם המזון ברכת שבירך פי על אף עינוי, מתוספתיותי
 ועושה סמה ושורין ח( עיפי, עליו קיבל ולא לשתייה, טאנילה דעתו פסק לא אסבידו,
 שחשיבה וכיון ט( הוששין, ואינם ענניהם גני על אותה טעוני.ן ולמחי גניבהאותה

 ערותה
 ובפררם כשיפר, השה המורר :ם איתא (DW ע.א, כ"ח ה"ה ראש מחבירו. השה השרר ע(הזכרות.

 מחבירו. הבאה המודר וכן משופר הנאה המודר הובא האורהכשם
 ומה האורה, מספר ע"כ יבמג ובמגף האורה, ממפר קפא מיי בפררם הובא י1'כ דין סנילים. "נלבה[

 הגאונים בתשובות הובא :',ל גאון רב.שש:א לשין היא תר:ניל, לשחוט אגו רגילים פהשהנבא

 התנול שם ג"כ הבא גבר, תמורת :בר ששטו תרמיל פה שהובא מה גם רצ"ט, ס'י תשובהבשערי
 קרא אמרו שילא רב רב' נברא קרא רב אטר הגבר קריאת טאי ע.א( כ. )י1סא כראסר.:ן גבר,ששמו

 גבר תטורת נבר WV~1 וכינן בראשו, רמו שכר קריאת קורס הייצא שילא ררב ב11ת.ה ות:יאתר::ולא,
 קצת אחי בכ1:4ן 1ה כל הובא 373( וצר של"ת ס" וויפרי ובמחזור עכ"ל. יטעלי טה:' ופפ'בלבד

 שוחפ.ן השנה ראש שבערב הנאויים תשובות בשם הביא רפ": ס" השנה ראש ה' השלם הלקפובדיבלי
 כן, ענשין הכפ1ר'ס יום בערב אף בתים וכעלי וחכמ.ם וסיים כוי, התרנגול שבבית ואחד אהדכל

 למימבל עלסא תהנו ג( ע"א. כ' ביצה שחיטה למסיכה תיכף נ( שצ"ה. סי' הרשב.א בשו"תיעיין
 או שעות בשבע או ארם טובל הכפירים יום ערב הביא נאין עמרם רב בסדור כפורים. יוםערב

 או בשבע הכפזרים '1ם בערכ למבול וצריכין ש"י ם" השלם bp~n בשבל' ובן שעות,בשמתה
 טוה 1ה ומבקשין ס( ע.ב. פ"1 יוטא בו., סיתורה וצריך ר( תר"ו. סי' ארח בטור ועיין שעות,בשמתה
 ואחר ו( ע"א. פ"נ 'ומא לפייסו. צריך בדברים "t~fe חב'רו את המעיט כל סאמרפ עפ"י 1טהילה.ריצ1'

 הכתוב עלא מעלה בו ושנתה האוכל כל מאמרם עפ"י עי.כי סעודת ה"נו תשיעי. סעורת אוכליםכך
 יהם:יר פ', מעורה א1כלין כך אחר קפ"1 טי' שם ובפררם ע"ב(, פ"א )יגמא wrt'~' תשיע' התההכאלו
 טאכילה עיפי עליהם 1סקבל'ן 1( תשיע'. יום השו השיע' הכופה כי ידע ולא ט', אנת אתהמהל
 ע.ח 'ומא עיין מפה. ,שורין ה( ע1'. באכילה אם1ר הכפירים יים במשגה ע"ב ע"נ יגמא כ1,.1שתי.ה

 הכנפת. בשת או בביתו ומן ואחר אחר כל יברך שחשיכה וככן ט( מטפחת. ד-ה שם 1נרש"יע"א

 רבינו וככיב שלגו מ:הג מתיבתא ריש אמר וכך 11.ל הביא ע"א( מ"ג )דף שלו בסידור נאון עמרםרב
 למרוס צבר שליח שעומר כיון ערביה, תפילת להתפלל כנסיות לכחי וחורין שאוכלין לאחרשבבבל

 הלטיך רצה אם אבל בירך שלא מישראל אחר 'היה טמא לטה, כך וכל שהחישו, ברזך סכרך שסעאת
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 במים קמנה אצבעו להושיש ואסור ט( הכגסת, בבית או בביתו, זמן ואחד אחד כליביך
 רוחץ בצואה, או בטיט מלוכלכות ידיו היו ואם טפו, ככל גוסו מקצת לרחוץ ואסורי(

 כררכו, רוחין רגליו להסיך או הכסא לבית נכנס ואם י"( חושש, ואינוכדרכו,
 ובלבה נעובר מפסיק נהר והיה תורה, רברי לשמוע או רבו, פני להקביל ההולךיג(
 אף לחזוי אוסרו אתה שאם לחוור, לו ומותר חלוקו, חפת מתחת ידו יוציאשלא
 תינוק יו( לתינוק, פת ונותנת במים נאחתן ידה אשה מריחה יג( הולך, אינולהלוך
 מדרבנן אותו משלימין עשרה שתים בן לשעות, אותו מחנכין עשרה אחת בן עשרבן
 ומניקות עוברות יו( יוחנן, כרבי לן דקיימא מדאורייתא, אותו משלימין עשיה שלשבן

 והזלה יו( נפשה, שתשוב עד אותה מאכילין שהריחה עוברה סו( וטשלימות,טתעטת
 אומר רומא עצמו, פי על אותו ]מאכילין צריך אינו אומך ורופא אני צריךאומי
 והאי להקל, נפשות דספק היומא, פי[ על אותו מאכילין צריך אינו אומר וחולהצריך
 בככותבת הכפורים ביום אכילה וחיוב יט( ליה, דנקימ הוא תונבא יח( צריך אינודאטר
 שלשים תוך חיה כ"( בלאו, מכאן פחות ברביעית שתייה וחיוב כ( ונרעיניתה3סה

הערות
 בשם פ"ח סוף יומא בהבאיש ומובא ע"כ, ביין הרשות הכנסת לבית כשהולד עצמו גפני לבררחכם
 אחר שהחיינו לנרך  צייך  אוסר  1"ל טעריה רב משט  אבל יהר, 1ב1  ויל פלפויא רב וכ"כ וסייטאע"ג,
 ובקרבן 1-ל, גאון סעדיה רב כמו אנו נוהנין ו-ל האי רב ואומר בצבורי בין ביחיד בין ערביתתפילת
 אומרים ערבית תפילת שקורין עמרם כרב עתה והמנהג האיי רב בנמן נוהגין כך כתב שםנתנאל

 מקצת לרחוץ ואסור '( ע"ב, נ"ר פסחים במים. להושיפ ואסור ט( קנ"ח. סי' ג111ה חמדה ועייןשהחיינו,
 נם הוא כן כדרכו. רוחץ רנליו להטך או הכסא לבית נכנס ואם '5( ע"ב. ע-1 יוטא נופו. ככלנופו
 רברי לשמוע או רבו פני להקביל ההולך יג( הרא"ש. לשון שהביא בב" וע-ש הרי-נ פי' או"חבפור
 והלשון WV. ע"ב ע"נ יומא חלוקו; חפת מתחת ירו יוציא שלא וביבר שבר מפסיק נהר והיהם

 הוא חורה רברי לשמוע ש האורה שהבס ווה קסת, סי'  ברכה טהשאילתות n'pg האורהשהביא
  לחור לו אומר אתה שאם לחוור סותר יוםף א"ר שם שהביא ומה בנטרא וליורא השאילתות,לשין
 בנסרא וליתא יופף, רב . בשם זה שהביא לפלא רק האורה, שהביא כמו והוא הולך, אינו לילךאף

 שאם להזור לו שותר המיום ורק מסקוסם. הטלות נשטפו רעש( )ל"מ קפ.1 סי' שם ובפרדםלפנינו
 לוה אין שנשמר, המאמר ראש ובלת' בסקומסי נשארו הולךי אינו להלך אף לחוור שלא אוטסאתה
  'ר(  ע.ב. ע"נ יומא בו,. במים ירה אשה מריחה 'ג( כלל.כוונה

 תינוי
 מהנכין עשרה אחת בן עשר בן

 כי נראה יוחנן. כרבי טראורייתא אוש משלימין י"ג בן מררבנן, אותו טשלימין י"ב בן לשעותאותו
 יוחנן רבי איתא ew בזמרא כי מיותר, מררבנ,, אותו משלימין "ב בןהמלות

~DK 
 דרבנן השלמה

 'וחנן רבי כדברי הביא והרא"ש מראורייתא, משליטין י"ב בן לשעות, אוהו מחנכין "א בן " בןליבא
 משליטין, י"ג בן האורה בעל הביא לנכון לכן בתינוק, י"ג בן בתפוקת מראור"תא משלימין י"בבן

 שתים בן לשעות אותו טהנכין עשרה אחת בן עשר בן אמר טחנן ורבי 11.ל מהרי.ף נובעיםודבריו
 כן מצאתי וכן בתינוק, סראורייתא משליסין עשרה שלש ובן בתינוקת סראורייתא טשלימין שנהעשרח

 יותן כרבי רקיי"ל גב על אף שם הרי"ף וכחב קם"1 סי, הברכה וזאת פ' נאון אחאי דרבבשאילתות
 נחמן ורב הונא כרב קיי"ל מראורייהא משלימין wv-~ שלש בן ותינוק עשרה שתים בן תינוקתראמי

 עשר ובן תשע ובן לתינוקת כין לתינוק בין עשרה אחת לחנכן כרי סררבנן דמשליטין אינוןדבתראי
 שהביא מה ע"א( קמ.ו )רף שי-ב סי' השלם הלקט בשבלי ועיין נחסן, כררב לשעות אוהומחנגין
 עשן )ל"ה שם בפרדם והנה ע"ש, הרצף לדברי הסכים ולא נ"ל הרברות ובעל 1"ל ישעיה רבדובשם

 ומשליטות. מתענות ומניקות עוברות סו( שנר, עטרה שתים בן לשעות אותו "מהזכין המלותנשמטו
 ע"א. פ"נ יומא צריך, אומר וחולה י(( ע"א. ח"ב י1טא משנה שהריחה. עוברה ru) ע"ב. נ.רפמח'ם

 דעת, טריד1ת כעין פירש תנבא בערך והערוך בפירש"י, וע"ש שם, גמרא ליה, דנק'ט הוא תינבא,ח(

 ע.ב, ע"ג יומא 1גרע.נ.תה. נסה בככ1הכת הכפזרים ברם אכילה וח"ב 'ע( שם. השלם בעריךועי'1
 ישתה כמה ע"א 6' שם ובגמרא הי.ב, לוגמיו מלא השותה שם בטשנה ברביעית. שתייה 1ה'ובכ(

 יילדתי ר"ל משלמת. אינה יום שלשים תוך חיה כ"( לוגמת. מלא ובה.א רביעית בש-א חי'ג1.הא
  .:ם, שלכייס עי להתענזוז אם,ר היה וז.ל קס.ו טימן fiiD ר:ברכה וזאת פרשת טהשאילת1ת לקית11ה
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 סידיא בריך כג( כרעיה, ליה דכייבין מאן נמ' אי דמפנק, מאן כ3( ; משלמת אינהיום
 ומאן ממנא, ]למיסי[ )למ'סם( 'צרי עקרב סכנת מהמת וכל כך( ונםיק1אכרעיה
 ע.וז; שיאורו עד אותו מאבלין בולמוס שאמו מי כה( בסנדלא, נפיק נטידמפמק
 ערבית מתודה רבפורים יום וידוי מצות העינים: את מאירין מתיקה מיני וכלודבש
 אומרו צבור :ntsut תופלתו, אחר אמרו והינן כן( ונעילה, ומוסף ומנחהושהיית
 :באמצע

 מוכה. הלכות]צו[
 יצרנה בה ולמיתב לנפשיה, והד חד כל סוכה למיעבד ישראל מת מהייבין"(

 אונפן אבל נ( קבע, סעורת 'טום ממטללתא גר למיכל ודלא וליליא, ניממאיומא
 לכלה, יע.יל רב בי כר כרפעים ארעי, אכילת וכמה ג( לסוכה, חוץ ארעיאנילת

 יטיעורא לה דליהוי צייך ומוכה 0( ממטללתא. בר ארעי בין קבע בין 'שינים ואיןז(
 טפהיס, .צבעה על ספחים שבעה דאינון ו( ושלחנו, ורובו ראשו מכדי פחות תהוידלא
 פסולה, אמה מעשרים למעלה גבוה הוי ואי י( ממולה, שעורא מהאי פחות הויואי

 המתה ט( פסולה, מצלתה מרובה ושהמתה ח( פסולה, טפחים עשרה נבוחושאינה
 המה כוכבי שאין בית כמין והטעובה יעועה סוכה י( דפנות, מהמת ולא סכוךמחמת
 המחובר בדבר אותה מסככין ואין אותדג ובונה הוזר נפלה ואם פסולה, מתוכהנראין

 ערותה
 כאסורה וכתבו המהברים, כל עליו כחלקו וכתב השאילתות, דברי את הביא " פי' פיה יוטאוהרא,ש
 האורח ובעל ctv~ כו' בזמרא אתפרש לא היה ולענין יומא ריש בר"ן ועיין כוות"הו, וטפתבראבאכילה.

 קם"! סי' שלום כשאילות ועיין הים, כל להתענות ר"ל משלמת, אצה יום שלשים תוך חיה רקהבש

 קם,ח ס.' משאילתות לקוח זה כו'. כרעיה ליה דכ"ב'ן טאן :מי אי רמפ:ק סאן כג( כוה.שהאריך
 עיי, מקוצר, הלשין ופה כרעיה, ליה כאב'ן :מי אי דמ.פ:ק מאן אילו למ.מר צריך ברםהטתחיל

 'כל :ר( ע.ב. ע"ח יוטא בנסרא והוא שם שאילתות הפיק. אכרע' טודרא כריך כג( שם.בשאילתות
 סותר. עקרב פכנה nCnD אם שמואל אטר שם בנטרא והיא שם, שאילתות שרי. עקרב מכנתמחסת
 באמצע. אומרו ציבור ושליח תפילתו אחר אומרו והיכן בו( ע-א. פ-נ י~מא בולמוס. שאחוי מיגס(

 : 1.ל נסים ברבינוע"ש

 מספר .ע"כ חסר הס"ן ובצוף האורה. מספר קפ"ו סי' בפררם הובא ישראל, בית מחייבין 6(]ובס
 עיאי אכילת א~כלין אכל ג( בשינויים. קצת רק קס.פ ס" ברכה מהשאילתות ונובעהאורה-,

 ופירש"י שם. שם לכלה. ועייל רב בי בר כרטעים עיאי אכילת וכמה ג( ע"א. כ"1 סוכה למוכה.חוץ
 :קראת וכלה ע.כ. ושותה פיו טלא וטסם השסועות ימשכו שמא ורואג המכרש לבית כשהולכיןבבוקר
 .לפרקא.. והצי: .לכלה. מלת המו-ל השמיפ שם ,בסררם לרבים. הלכה דורשין היו שטה אשרישיבה

 לסוכה, חוק עראי שהת 'שטים ואין שם בגמרא ממפללתא. כר עראי בין קבע ב.ן 'שינים ואיןז(

 שיעי-א לה רליה~י צריך וסוכה ה( עראי. שצת אפילו לסוכה חוץ ישינים אין והכוצה בגמרא,וע"ש
 שתהא הלכה יצחק בר שמואל רב אמר ע.א ג, אוכה ושלחנו, ורובו ראשו מכדי פחות תיהוידלא

 טפחים. שבעה על כפחים שבעה ראיון ו( א'. סי' שם בהרא,ש ועיין ושלחגו, ורובו ראשוטחזקת
 שבעה ושלחנו ורובו ראשו כדי ,כמה בס,כהי ורוכו ראש, שהיה טי המשנה על הסוכה מ"כהרי.ף
 :שמט ובפרדס רםוכה, הראשו:ה משגה טעשרים. למעלה נבוה הוי וא' 1( טפחים. שבעה עלפפחים

 מחמת חמתה ט( שם. טש:ה מצילתה. מרוכה ,שחמתה ח( מרובה. ושהמתח ער :כוה הוי ואימן

 מב סוכה בטשנה בית. כטין והמעובה רעועה סוכה י( ע"ב. וי שם ?מרא רפ:ורע מחטת ולאסיכוך
 השלט ערוך ועיין רעועה, ה,צ: המדובללת בטקום ואולי כו', בית כסי המעיבה המרוכללת סוכהשא
 איתא שם בפרדם וגם כשרה, כתיב שם במשגה אגל כ"י ככל וכ.ה פסולה הובא ופה :'. דבלערך
 כמין המעובה ת"ר ע.ב ב"ב בגטרא שם למאמרם האורה כזין ואולי כשירה, טת,כה :ראין כ,ככיםשאין
 פירש"י פוטלין, שמא' בית מתוכה :ראין חסה כוכבי אין כשרה מתוכה :ראין הכוכבים שאין אע"פבית
 רבית אליבא לסוכה שטה 11 אין מתוכה ;ראין חטה ~היריבי יאין עליה זורחת כשהחטה חטהכוגבי
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 bH1 כשירה, השנה מתהילת אפילו חג לשום עשאה אם ישינה וכוכה י5(לקרקע,
 משפת ינ( יש אם נניו על וסיבך שנפחת ובית יג( וטנענעה, מפקפק הנ לשם עשאהלאו

 עקומות לופן דאמיינן יד( כשייה, לאו ואם פסולה, אמות ארבע ולכותלהסיכוך
 וחבילי עצים וחביבי קש הבילי יז( בארבעה, פוסל פסול סכך בשלשה, סומל אוירסו(

 שתים יט( לה שתהא נוצריכה יה( אוצי נזירת משום יז( בהם, מסככין איןזרדום
 ימי שבתוך ושבת הסתה, צורת נמי וצריכה ל( שוחק, טמח אפילו ויצל"צ'תכהלכתן
 וצריכה כנ( לצנת[ דופן נס. הוי לסוכה דופן דהוי דמתוך כ5( בסומה, ומלטל מוהרסוכה
 אץ סוכה נויי לו( דפנות, מחמת ולא סכך מהמת כג( מהמתה מ-ובה צילתהשתהא
 הערן מפס כו( הנשר, ממנ' תחתיה או ההמה, מפני סדין עליה פירס נס( לסובה,ממספין
 בקרמין ועימרה כהלנתה סיככה כח( כשירה, לנאותה אכל כו( פסולה סמנה,הנושרין
 ענבים פרכילי כי( ורמונים, אפרסקין שקרים אגודם בה ותלה המצוירין,ובסדינק
 טוב יום מוצאי עד מהן להסתפק אסור וסלתות שמנים יינות שבלים שלועפרות
 כל מהם בודל איני ובאומר )( תנאו, לפי הכל עליהם התנה ואם חג, שלהאח-ע
 )3( שבעה, כל אסורין סוכה עצי )6( הנחתן. בשעת פוב יום בערב השהרצותביז
 חש אפילו חולה 5ד( הסוכה[, מן פמורין ושהטבינין נחתן )ג( בסוכה, חייבחבל
 ביום דרכים  הולכי )1( רנונה. מן פטורין המצטערין וכל )ס( הסוכה, מ! פפורבעיניו
 ולזינין בלילה, פטורין בלילה,  דרכים הולכי  בלילה, וחייבין ביום, הסוכה מןפפורין

 עדותה
 איורא ושם ע"א, מ סוכה טשמ ישינה. שוכה '6( ש.ל. סי' סוף השלם הלקפ בשבלי וע"ןשפאין
 ומשנעה מפקפק ה: לשם עשאה אם אבל יום שלשים לח: קודם שעשאה כל ישסה סוכה הוא אינוכך
 שם ב:סרא ולכותל. הסיכוך השפת ע( בפירש.י. וע"ש ע"א די סוכה כוי. ש:פהת ובית ינ( שם.ליהא
 פוסל פסול סכך בשלשה 4סל 4יר טו( שט. גמרא עקומה. רופן האסריכן 'ד( לסיכוך. חטוהלמן

 משום יו( ע"א. י"ב סוכה משנה וכף. קש תבילי ט!( אויר. ד"ה בתום' וע"ש ע"א י-ז סוכהבארגעה.
 מספר ובפרדם כ"י, בגל שהוא כמו הוספתי כוי, וצרימה ים( בפירש"י. וע"ש שם, גמרא אוצר,גזירת
 שת' מכוחה ע"ב, ו' סוכה כהלטתן. שתים '9( וצרימה. ער וצריכה מן המעתיק והשטיפהאורור
 שסיים ומה כפה. אפילו :' ורופן קפוה =בה משך  שטור שזהו ו, על 1. שיהו כהלכתן בעינןדפנות
 ד.ה כתש' וע-ש כו', שוחק פפח לו ששה פעמיו חיכן פפח ואותו שם טומרם ערי הכותהשוחק,
 ס" פ"א בהרא"ש ועיק וצריכה, ד"ה שם רש"י ועל ע-א, ך סוכה הפתחי צורת :סי וצריכה נ(ששה.

 לא. ד סוכה לשבת. רופן נסי הוי לשבה דופן דהוי דמתוך כ"( שלף. ס" השלם הלקש שבל' וע"ןו',
 פסולה. מצילתה טרוכה ושהסתה דסוכה ראשונה טשנה סהטתה. מרוכה צילתה שתהא וצריכהכג(
 חטטה  ולא בה פוסלת סכך מתמת צומתה ופירש"י ע.ג ו, סוכה דפסת. טתסת ולא פיכוך טהפתגג(

 בגובה. מטעפין אין בפעות ובפרדם רע-ב ד מוכה כסוכה. סמעסין אין סוכה נוי  כד( רבוות.מהסת
 קליה פירם גה( במזכה,צ"ל

 nlDD, ה:ושיין העלין מפנ' גו( ע"א. י' סוכה משנה ההסה. מטי סריי

 שם. גמרא בז,. כהלכתה סיככה כח( שט. גמרא כשירה, לנאותה אכל ג,( הנשר. טפח על פ'יושהוא
 בודל אינ' ובאומר )( ומורה. עם כרוחין שהן ענבים של אשכולות מפרש הערוך מכים. פרכיל.כט(
anaבל מהן בורל אג' דאמר והוא וז"ל הביא ש"מ ס" הסלם הלקם שבלי בעל השמשות. בין כל 

 ראיתקצא' מרו השמשות בין כל מהן בודל א':' אמר לא אם אכל על.'הו קדושה חלה רלאהשמשות
 אביי תיאו לם, הכל עליהם ההנה ואם ע"ב ל' ביצה ועיין ע.כי חח: ימ' לכל איתקצאי השמשיתלבין
 אסירין מיכה עצ' )6( בפירש"י. וע"ש השמשות, בין כל מהם בזרל אי:. באמר תרווייהו דאמריורבא
 בהרא.ש שם עיין ע"ב, ב"ה כזכה בפוכה. חייב אבל )כ( s"P. ל' וביצה ע'א ם' כוכה שבעה.כל
 הסוכה. מן פכור אבל בפעות האורה מספר קפ"1 סי' ובפרים :' ב' א' 'ר כתכי בכל ו' מי'פ"כ
 חולה )י( ע"ל. ב"ה סוכה ממרא והוא ובמרהט כ"י. בכל שהוא כמן הוסטתי זשושבי:'ן, חוק)נ(

 לא שאמרו חולה ע"א ב"ו שם כעסיו הש אפ'לו שהביא זמה ע"א כיה סוכה בעי:'1. השאפילו
 הולכי )ו( שט. שם פסורין. המצפערין וכל )ה( בראשו. חש ואפילו בע':יז חש אם'ל. אלא ככ:ה בי שישחולה
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 הסוכה, מן פטורין וקטנים ועברים נשים וכן )ה( ופרדסין, גנות שומרי וכן rS)ביום,
 וסוכתו עראי דירתו עושה אדם הימים שבעת כל )ט( ה.יב, לאמו צריך שאיןוקטן
 למנות, סותר מאימתי גשמים יררו ט"( לסוכה, מעלן נאים כלים לו היו ע(קבע.

 אין שוב נשכים פסקו ו:נ( דבר, כל של ואפילו גריסין, ,טל ת3( המקפהמיטתסרה
 והקעיית ממטללתא, בר והקדרות, ה'יפודין כנון מיכלא מאני ונד( לעלות, אותוטטריחין
 קטנה מוכה במכילתא, גדולה בסוכה 'טרנא ינה( ממטללחא, נר בהן שאכללאהד
 עצים נזל אבל יזח( פסולה, מולה מונה נזו( מסופה, ענולה סוכה יזו( מטטללתא,בר
 עשייתה בשעת סוכה העושה מי( בלבד, עצים רמי אלא לו שאין כשירה, בהןסיכך
 :( בסוכה, לישב לברך בה לישב שנכנס ופעם פעם בל וצריך שהחיינו,מברך

 והדר בסוכה, לשב וצונו במצות.1 קדשנו אשר תחלה מברך הכוס עלוהלכתא
 :שהחיינו

 לולב. הלכות]צז[
 ולקחתם שנאמי 3( משלו, לעצמו לולב למיעבד מחייב ישראל נר בל"

 על בטתנה לו, נותנו והבירו משלו לולב לו אין ואס ג( משלכם, מ'[, כ'ג ]ויקראלכם
 ראשון ביום מילי והני גמליאל, דינן וכמעשה ד( בו, ונפיק מתנה, שמה להחויר,מנת

 ערותה
 ופרדסים טות שומרי שם סוכה ופררסיט. תות שוטרי וכן )ן( ע"א. כ,ו מיכהררכיס.
 nctcn טן פפורין ופרדסים ננוח שוסרי הנ" דסוכה פ,ב ובתוספתא בלילה, ובין ברם ביןפמורין
 כו'. פטוריו וקמיט ועברים :טים ובן )ח( ה.ה. פ"ב סוכה בירושלמי הוא וכן ביים, והייביןבל.לה
 ירדו מ"( שם. שם :אים, כלים לו היה ו:( ע"כ. כ"ח טסה הימים. מבעת בל )כ( ע"א. כ"חמוכה

 בבעל יעיין שם, שט נשמים. פמק1 חג( ע-א. כ-מ שם :ריסין. של טנ( שם. שםנשמם.
~lwon כזון טיכלא משי מד( שם.זבמלהמ,ת 

 שפודיי
 בר כהן שאכל לאחר והקערות מסטללתא, בר והקדרות

 ממפללתא. בר סיכלא מאנ' במטללהא משת"א מאנ' רבא אמר רע"א כ"ט מוכה ב:סראממטללהא.
 השפורין כזון ס'כלא משי מפרש זה ינכ מסללהא, בר מנכלא מא:. וכצ-ל האורה כתפר לתקן1.ש

 והקררות השהדין כנון הראשון מי, בהן. שאכל לאחר הקערות אחר פי' עור הביא 1אה"כוהקררה,
 לאחי קערות השי יפיריש בבה.נ, ליתא ולפניו בה":, בשם מנא ד-ה שם הת1ס' הביאו כאשרהוא

 מיביא מטי 11"ל הביא שם-ר ס" השלם הלקם שבלי ובעל טס. בנטרא רש"י כפירוש הוא בהןשאכל
 של וכלם קמח של וכליס והעריבות והשפור.ם קדרות כנון מ'כלא מא:' נאון .הירא' רב פירושהביא הקצי הלקט ובשבלי קדירות. איסרים ויש איילה. לאחר ש:מאםזת קערות מפרשה יש מממללתא.לבר

 הוא אבל בה": בשם והביאו התים' כנוזו ילזה שם. הלקט בשבלי של' כהערה עיין לם1כה. חוץבשמים
 ובאשר משת"א. מא:' ומוקרם הסדר טהופך שמרא ימה :דול.ח. בהלכות 1ל'הא :אין 'היראי רברבר'
 והבאו היפב. גאר הדבר מבזאר ש"י ס" לר"ת הישר במפר ועיין בבה":, הוא כן האורה בעלהב"א
 סוכה סו( שם. גמרא במפללתא, נרולה בסיכה שרגא ינה( ע.ש. קפ"ב סי' דע'ס תמיכ בספררברי1
 תרל"ר סי' והטור עגולה. כשובך פ.רש.י פסולה, כשימך העשויה סוכה ע-ב ו' סיכה פסולה,חולה
 אבל טח( ע'יא. ל.א סוכה נוולה. מוכה הי( בב-'. וער בשרה. 1'  על  וי לרבע ייש ענולה היא אסדביא
 הוא האורה הביא וכאשר העושה ר.ה בתוכ. וע"ש ע"א מ"1 מוכה מוכה. העושה 1:ט( שם. שם עצים.:זל

 תחילה מברך הכום על והלכתא :( 414(. )צד וויסרי במחוור הובא :אין. יהורא' לרב קצובותבהלכות
 הרא"ש ורעת ש:יי ליום ראשון 'ום בין מחלק ולא שהחינו. והדר בסיכה לישב במצותיו קרשנואשר
 ו סוכה ברכת ואח'כ אחריי וזמן קירוש אומר שנ' פיב 'ום רבל'ל תרם.א מי' הב"י וכן ד. סי. פ"רמזכה

 מספר .ע"כ ובסוף חאורה-. .מספר רשום וקצ.ה קצ"ד סי' בפרדם הובא ישראל. בר כל "(21מ[
 נלקהתם דת'ר ע.א מ-נ ודף ע"ב מ"א מוכה בגמרא עיין טשלכם. לכם ולקחתם שנאמר נ(האזרה".

 ואת ג( הארכתי. ושם קפ"ר הערה  אמור ת:חומא .עיין  הנוול, ואת השאול את להוציא טשלכםלכם
 ירי יוצא ארם אין שם בגמרא בו. הפיק טתגה ncw  להחתר מית על במתיה לו נ":י ותבירו לואין

 החז.רו ד"ה בפירש"י וע-ש כמתנה. לו :ת:S"KK 1 תבירו של כל41ב1 חג של הראשון טוב ביוםחובתי

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



 האורהטפר114

 חובתימ, ידי מוייהו חי נפיק לא בשותפות לולב שקנו אדם בגי שני ואפילו חנ,של
 ממקום כלום* לולב, של בשררו שיהא צריך  .גופיה ולולב ס( לא, הכי בלאואבל
 הויא ואי פצול, מכאן פחות  הויא ואי שפחים, ארבעה  למפה ער השררה,שבלה
 וצריך למטה, שיעור לו יש אבל למעלה, שיעור לו ראין דמי, שפיר טפחיםארבעה
 אבל למטה, ער השדרה נובה שהוא שמשל.ם ממקום טפחים הארבעה אלושיהו
 מהאי לולב ומייתי טמאם, א-בעה ממנין אינו השררה מן למעלה העולץהעלין
 פהותין ליהוי דלא והדס, בערבה ליה וקבע גזול, ולא שאול לא ליהוי דלאשיעורא
 שיהיו וצריך אהד, ולולב ערבות ושתי שלשה ההרסין מן ונמה ו(' שיעורא,מהאי
 עבות, של מהרם נאה אנודה למיעבר ונהגו אחת, באגורה אנורין מינין שלשהאלו

 עביד הרבה[ עבות ליה נדלית )דלא( ומאן מבחויו, והערבות ננוויונ לולבאולשווחה
 בדי שתי עם עבות מהדס ברין שלשה בהן שישים ובלבד עבות, שאינו והדסכולה
 כננד שבעים שם לשום שנהגו ויש ז( ביה. נפיק ובגואי בהדא, להו ואנידערבות,
 בעלמא, לנוי הדס של אנורה אלא לו ואין לולב, כמנין ושנים ששים או ח( החג,פרי
 לן כדקיימא י( נפילתו, קורם לולב נטילת על לברך צריך עשר בהמשה ובבוקרט(
 השדרה את נופל עליו כשמברך י"( לעשייתן, עובי עלפן מנרך כולן מצותכל

 מניו כננר פניו תבירו עם שעומד כאדם והוא אדם, של לבו כננד והלולבמכתובן,
הערות

 צריך נופיה ולולב ס( נטלטל. ברבן וטעשה שם בגמרא הובא גמליאל. דרבן וכמעשה ד( יצא.לי
 הראשונה. המשנה על פ"נ סוכה ברי"ף ועיין בפירש.י. 1ע,ש ע.ב, ל.ב סוכה גמרא כו'. בשדרושיהא
 שיעורא טהאי ביה טפי הו' אי אבל שיעירא. טהאי פחות ליהוי דלא הוא דאמרי:ן שיעור והא' שםוהביא

 וכמה ו( נסים. ברברו tffp1 עב-ל. למפה שיעור לו 'ש אכל למעלה. שיעור לו אין לולב דקיי-לכשר.

 הרוייטן
 שם יינהג וינהגו ייש  (( פרפין. 1ר' 'שמעאל כר' ע.ב 4ר מופה ערבות, ושת. שלשה

 מופיפים יש שכתב הרברות בעל בשם הב.א שג"ח טיי השלם הלקפ שבל' בעל חח:. פרי ככרשבעים
 כננד פריט שבעים הני אליעזר א"ר ע-ב :.ב סוכה 1בנמרא ע.כ. פרים שבעים כמזין שבעים עדבהרס

 ששים או ח( ע.ב. ובהערה עצרת השטמי כיוס פכקא דר,כ בפסיקהא ועיין אוטות, שבעים כננדט'
 הציג האורה ממפר קצ"ר ס" ובפררם לולב, במנין כת"כ א' ובכ"' וי"ו. חסר ר.ל לולב. כמצןושנים
 של פארות ע.א שעושי, נוהגין 'ש הביא ש'וז ס" סוף 1בא1"ו לולב. כמנין ושמצה ששים אוהמו-ל
 סנהנ וכן :רולה, ההררי כהר ע-א, הרי והרס לולב אתרו: כמר ונ' סיח  ב:ימפריא לולב כטניןערבה

 צריך לולב העושה מצא:, ה:או;.ם בתשובות הכ"א 484( )צר שע"ר סי'  וויפרי  ובמחיר עכ.ל.ביטיבה
 וכן סנהדרין שבעים הרי והרם. אתרו: כננר ושתים מ"ח, ב:'מפריא לולב כמנין הארות שבעים בולשום

 רור1ת מכסה במתיבתא כמקוטי:! :הנו עטרם רב כשם הכיא תרפא ס" סוף אצח והטור עכ.ל.בישיבה

 ובתשובות הפריס, כמנין שכעיר. ער טוטיפ'ן ויש לולכ כטנין ערבות ושטרה מששים לפחותשלא

 T'3Q ושמוזה כששים לפחות שלא במתיבתא במקוממו נהגו ר"ל הביא ש"ב סי' תשובה שער'הגאונים

 עכ-ל. הדם כסרן ס"ט שעושה מי 1'ש החג. פרי שנעים כ:נד שבעים, שעושה מי ויש באנ1דה.לולב
 ר"ה ע.א  ל,ט סויה כחום' ועיין נפילתו. קורם לולן :פיל,ז על לברך צריך עשר בחמשה ונבוקרע(

 בעוגו ]מברך[ מכרך. וכי ז"ל היראים בעל בשם שהביא שם"ו מי. השלם הלקפ בשכל' ועייןעובר.

 יצא משנמלו שימל:ו לאחר וא' לעשייתן. עובר מברך כולן המצוח שכל שיטלא. קורם לפניומצה

 אמי לרר' רח"שי:ן ז"ל :כים ורב מעד.ה 1רכ עמרם ורב שלת שר רב בשם שהכ"א מה וע"ש כ,'.בו
 בתש1כ1ת וכן 1.ל. :און האי רבבו בשם :"כ שהביא מה 1ע.ין ע"ש. ביה :ם'ק רא:בהיה כרןדאסר

 :ם'לתו קורם .ברך ממקומו הלולב ארם ש,נב'ה קורם כן ג"כ הובא ל"ב ס" השזכה שעריהגאונים

 עליהן מברך כולן מצית כל כרקיי.ל 'ו כו'. לעש"הן עובר עליהן מברך כולן המצות כלכרק".ל
 מבחרן השררה :וטל עלט וכשמברך ",( שמואל. אמר יהורה רב בשם ע"א י'מ סוכה לעשייהן.עובר

 ל1לכ של השדרה "ר אות פיל כיף י"ר 1כמררש שם. תשובה שער' ה:א1:'ם תשובה לשן הואכו'.

 לשררה דומה שללב במדרש יש 11"ל הב"א ב"ה ם.. פ,: מוכה אשר.. יבה:הות ארם. של לשררורומה

 לכם  ולקחחם פסקא רר"כ פסיקהא ועיין שהבאת'. וי,ר לאררט וכ,.1 בו'. ללס  דונה והאתרוג אדנ:של
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 וצריך ינ( חוין, כלפי לולנ של ושררו פנ.ו[, כנגד הלולב כן להוין, זה של]ושררו
 הוא, מצוה דהרא בשמאל, והאתרוג מצות, שלש ביה דא.ת בימין הלולנשיהז'ק
 לדקדוקי איניש צ-יך נטילתו, קודם לולנ גמילת על לברך שצייך לו וקיימאוהואיל
 קודם על-ו ומנרך שח-ית במתו לולב ,צנוטל שנוהג מי ויש בברכתו, יעיטה היאךביה

 ירושלים, כאנ'צי בו ועושה 'ג( הכנסת, לבית בידו הוא מוליכו בן זאהר ויוצא,נטילתו
 וסוף, תחלה לה' בהודו מקומות, נארבעה הנענועים בו ומקיים ההלל, את בוונומר
 חוץ זה ונענוע פעמים, ארבעה הי' וכופלו כשאימר נא הושיעה ה' ובאנה שנים.הרי

 בו מכיך שאינו מי ויש נם.לתו. בשעת עושה שהוא ומוריד ומעלה ומביאממוליך
 על מנרך צינור ששליח ועת שליחו ביד או בנו. ביד הננסת לבית שמשגרואלא
 שליח לו א.ן ואם נפילתו, בעת עמו מנרך ההלל את להזור כשרוצה לולבנטילת
 האתרונ ונס לשמאל, מימין הלולב יהפוך בעצמו, הוא אלא הלולב את לולהוליך
 משמאל לולב יהליפנו ואו נטילתו, שעת עד נרילתו, כדרך שלא למטהמלמעלה
 בשעת באתרוג ולא ללולב ירו בין הוצץ דבר יהא ולא בשמאל, ואתרוגלימין,
 של ראשון ניום עליו ומברך יד( תמה, לקיחה שתהא לכם, ולקחתם דכתיבינמלתו,

 ראשון ביום וערנה, והדס ואתרונ דלולב פסולא וכל ושהחיינו, לולב נפילת עלחג
 יטנלולכ מינין ארנעה והני טו( בנויהי, נם'ק הוא דרבנן שנ' פוב ביום אבל חנ,של

 דלא במקום וודא' אבל כשיין כמושין ראשון מוב ]ניום *( טו פסול'ן יבישיןאמרינן
 שאם.לו בינישין יוצאין פרסאות בכמה רחוקין כשהן כיציין לחין אותן להביאאיפשר
 ביבש, ש'וצאין מזדין תקנה, ואין איפשר שאי במקום פסולים[ יבישים שאמרוהכמים
 היו הכמים ברצון ומלא אסרו מדלא וכו' ברנים בבני מעשה יהודה רבי אמר דתניאטו(

 הדהק, בשעת הלבתא דהני מינה שמע ראיה, הדחק שעת אמרו אלא יו(עושין,
 נומה אנל ]פסול[, סניו כלפ' נוסה כ( למגל, רומה עקום יט( ביבישין, יוצא'ןיח(

 כתריות ונעשה לולב מכלל שיצא כנ( פסול י-ם כ"( וכשר, הוא גדילתו ודרךלאחוריו
 בחד רסליק לולב כד( עליו, נפרדו והיינו נשי, להרות דומה כג( דקל,של

 ערותה
 atp ל"ו מוכה טצות. שלש ב.ה דאית בימין הלולב שיחניק וצריך יג( קפח. בהערה שם שהערותיטה

 nwlp1 יג( כו'. בשמאל אדם של ולבו ללב דומה שאתרוג ועור וסיים תשובה. בשערי שם ג-כוהובא
 ראשון ביום עליו ומברך יד( כוי ירושלים אנשי של מנחנן היו כך ע"ב a~a פנכה 'רושלים. כאנשיבו
 434( )צדן שע"ד סי' 11'פרי במחוור הובא רש"י תשובת בנה עיין ושהחיינו. לולב נפילת על חגושל
 בבלי ח מע"א ל"א סוכה פסולין. יבישין אמריגן שבלולב מינין ארבעה והני טו( 'צחק. בר שלמהחתום
 מצים. לשאר לולב בין חילוק ראין ומסתברא מינין שאר ולא הדחק. בשעת כשר יבש לולבאיהא
 אלולב, לא ומשני במשמע אתרא אפילו פי' אכולהו לאו מא' שכתב שמ"פ סי' הלקפ בשבליוראיתי
 הדברות. ומבעל 1.ל היראים מבעל שהביא מה וע"ש כו' קמן הנאגדין וערבה הרם הדין והואפי'
 ויש בפעות. שם ובפרדס קצ"ד. מי. בפרדס נס כ.י בכל שהוא כמו הוספתי ראשון. פג ביוםטו'(
 חמר זה ואחר איפשר[. ]שא' )שאפשר( במק.ם ]פסוליס[ 'בשים שאסרו חכם'ם[ מאפילו וכשללתקן
 שם ראיה. הרחק שעת אמיו אלא 'ו( שם. שם 'הורה. רב' אמר רחניא טן( שלם. מאמר שנשמפעור
 לא דכתיב פסולין יבישין ירושלמי הוספה א' ככ.' ומצא הוה הסיום אחר ביבישין. 'יצאין 'מ(שם.

 ב.ר1שלמי הא~רה.וה~א מספר שם בפררם ולא נ, בכ.י ולא ב, בכ"י לא נמצא לא וזה יה. יהללוהמתים
 רבא. בשם שם כו'. פניו כלפי נופה כ( רע"א. ל.ב פוצה למגל. רומה עקום יל( ה.א. פ"נסוכה
 בפירש.י. וע"ש הם" הוא דקל. של כחרצת nwpll לולב מכלל שיצא גג( שם. שם פסול. וחרותג"(
 ומה vp. נעשה לא ועדיין להתקשות המתחיל לחרות דומה ופירש.י שם. שם כשר, לחרות דומהכג(

 ע"ב( )רףכ,פ שם ובמשנה ההפר. מן למחזק ויש הבנתי, לא עליו. נפרדו והיינו האורה בעלשהביא
 כענפ' ולכאן לכאן נפרדין הן שלמעלה אלא כשררה הן מחוברין עליז יפררו ופירש-י כשר. עלסגפררו
 רן אמר גה( בפירש... וע"ש ע.א ל.ב סוכה ~פסול, הוא QIO כעל הוצא כחד דמליק לולב כל(אילן,
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 הוצין בשני לעלות לולב של דרכו האי רב אמר כס( ופסול, הוא מום בעלהוצא
 למעלה שעילין בזמן והולנין מתמעפין שדרו אגב הוצין שכל מפני בזה, זהדבוקין
 ונשארים וכלין הולכין הוצין ושאר הוצין, שני שררו ראש על 1'ש שדרו, שלמראשו
 הוא מום בעל אהד אלא שדרה של ראשו אין עכשיו עולה הוא ובם אלו,קינים
 אילך שנתפתחו כח( עלק נפירו בז( פסול, כחופיא דעביד עליו, נפרצו כו(ופסול,
 שנימלח כסו נעשה התיומת נחלקה כע( כשר. לחרות ודומה דבוקים כשהםואילך,

 )דמקיים( ההוא אהרר' דדניקי היבא דהוצא סבה ההוא תיומת )( ופסול,]התיומת[
 שכלה מקום לולב שבראש דעליון הוצא והוא fbS חד, להו ומשוי להו]דמתיום[
 במקום שיוצאין בזה זה דבוקין הוצין בשני והוא הימנו למעלה הוצא שאיןהשדרה
 נסרק ואי )ג( כשר, נסדק אבל פסול ראשו נקמם )3( תיומת, ונקראת השדיהשכלה
 אפילו דאמר פ-פון כיבי לן קיימא ראשו ובנקפם )ד( ,ו. זה כעין פסול, כהימנקועביר
 אבל פזנ ביום 'אגדנו לא פוב יזם מעיב אגדו לא אי )ס( כשר. קפומיםשלשתן
 לא ואי );( במינו אלא הלולב את אונדין ואין )ו( ואונדו. שרביתו ממנומוציא
 לא טוב ביום ליה אניד וכד )ח( מוב. ביום ליה מנח פוב יום מערב ללולבאתנחיה
 גבי מלרע להו ונעיץ הוצא של קצוות שתי ששוזר ירק של נאנודה אלאאגיר

 טוב, יום מערב כתיקונו להיות דינו לולב ועשיית : מענב להו רעניב נמי איהושענא,
 ערותה

 בחר רפליק לולבא בתשובה כתה ז-ל שלום שר ורב וז"ל הבש ה. מי, דטוכה %: היאיש סי.האי
 שלומטצאתי שר רב ודברי שדרה, ראש ועד מעיקרו הוצא תר איתו ועולה בעיקרו אחר שהוציאהוצא

 שנ-א ס" השלם הלקט בשבלי ועיין ע"ש, באריבזת הוא ושם ם,ו מיי תשובה שערי הנשניםבתשומות
 ש"ו טי, סוכה ה' באוח :ם ועיין שם. ובב"י תרמ.ה ס" או"ח בטור ועיין ברחבה. וה כלשהביא
 כח~פייא. רעביר הביא ואשר ע"ב. כ"ט משנה עליו. נפרצו כו( ע"ש. הגאונים תשובת את נ'כשהביא
 טן שנתרו כנון עליו נפרצו פי' כתב רסוכה בפ"ג יהרי"ף בפירש"'. וע"ש ע"א ל-ב שם בגמראהוא

 כו'. חופיא נקראין השדרה מן כש:חתכ'1 שההוצין חופיא כי דעביד וגה בה תלוין והןהשררה
 פירוש הוא כשר. לחרות וריטה דבוקים וכשהם ואילך אליך שנתפתהו כח( שם. משנה עליו. יפררוכו(
 לכאן נפררין הן טעלה של אלא בשדרה הן טחוברין עליו נפרדו כתב שם במשנה ורש"י האורה.בעל
 טחביר,. אהד ניתן ולא החר.ות פתיח כעין ההוצין נפררו כהב שם והרי"ף אילן. כענפ'ולכאן
 :חלקה ד"ה שם ההום' הביאי כן כו'. רה~צא נובה דהוא היוסת )( ע.א. ל-ב מוכה ההיוטת. נחלקהגט(
 על רסזכה פ.נ ברי.ף ונמצא מנה. !כר אין לולב בה' לפנינו ובכה"ג חר. להו וטשו' ער בה.גבשם

 Q1pb11 הראשונה.הטשנה
 בתום' אבל דקיימו כפרדם ובן ג' בכ.' הוא וכן .דמקייס" בהאורה לפחני

 שכראש דעל.ון הוצא והוא )"ן שם. ברי.ף :ם גב' א, בכ.' היא וכן .דירתיים" הביא בח"ג בשםשם
 יהיא הגאו:'ם. nlalrn בשם ו' ם" ז'סוכה פ"נ בהרא.ש כן והובא תיומת. על אחר פירוש הואהלולב.
 ל"א סכה כשר. pnol אבל .פסול ראשו נקטם )ג( שיו. ס" תשובה שערי הגבנים בתשובותלפנינ!
 פכול שם'ים ומה המנק. ערך ובערוך כרש"י. וח"ן ע"א ל"ב שם כהיסק. ועביר נפרק ואי )ג(סע'ב.
 לא פם.ל מרוק דקתני הא פ"א רב אמר ופירש.' כהימנ'ק. אעכיר פפא רב אטר רק איתאבנסרא
 ,בהרא,ש רםזבה. פ": בהרי"ף מפרש ויותר היסק. כי רעביר אלא שררה או העלק ראש'ש:פרקו
 וזהו ראשין. שני לו שיש כלי והוא פסול. היפנק כי ועביר :טרק וא' כשר.' נסדק ד. אות פ"גסכה

 כהימנק. צ"ל כרהימנן יעבוד בטעות קשר פי, סוף שם ובפררם האירה, בעל גם שהביא כמוצרתי
 אינ, כי להזרות כוכב סימן והצ'נ הכרה ידע לא והש-ל הצורה, חמר !ה, l'va עלום

 הדס על קאי זה קטומים. שלשתן אפילו ראטר טרפון סגי קי'"ל ראשו ובנקטם )ד(מובן.
 אשל, .שאסר טרפון כ,-ב' הלכה הביא זה ועל פסול. ראשו נקטם הרס ע-ב ליב מוכהשבססה
 סיב. כיום 'אגסו לא מע-'ם אגר, לא א. )ה( כפ'רש"'. ,ע.ש רעש. ל.ר בטשנה הוא קפ,מים.שלשתן
 את:ח'ה לא ואי ),ן ע"ב. ל"ו סוכה מטנה במ':,. אלא הלולב את א,:ר.ן ואין )1( ע"א. ל": כזכהעיין

 צ!-'ך אין רלולב דק""ל ,השינא ~ז"ל מ.: בכה הריי,ף לשון הוא טוב. ביום ליה מנח מעינתללולב
 ההרס בא:- פ" הר,ן שם וכתב רמי. ושפיר םוב ביזם ליה טוח מכ"ם כהושענא אתנחיה לא איאגר
 ייס של כאריה אלא אטר לא טוב ביום ליה אגיר וכר )ח( ע"ש. כי, ריי ושמיר טוב ביים לי,,מגח
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 מערב נמי אגדו ולא שכה ].אפילו )ט( 'רק של כאגורה אוגדו טוב ביום הותרואם
 הנהל על הי~דלות נהל ערבי רבנן תנו י:( : 'רק.[ .2ל כאגורה טוב ביום איגרו טוביום
 אדום, 'טלה קנה ערנה איזהו י:"( כנחל. מתוך שלה שעלה נהל ערבי אחרדבר
 והלבה ופסול, סול שלה ועלה לבן 'סלה קנה וצפצפה וכשר, משוך, שלהועלה

 : כשר קטונכן הדס בר' 'חליטה אמילו י:נ( איפ'צר ולא במקוםלמע'טה
 אהרוג, דין]צח[

 טקצתו נקלף 3( פסול, הנירגזת עיר ושל אי%ירה ושל והיבש הגזול אתרונ"(
 פק-וש ד( בוננתו ניטלה אלעזי[ ]בן יצחק רבי תנא פיטמתו, נטלה ג( פסול, כולוכשי

 שושנתו, והיא רימון, של פיטמא כדתנן ה( הוטסו והוא האתרוג וורדפיטמתו
 מניבותיו העץ ובעיקר באילן נתזן שהוא באתיונ הנתון העין קנה נוכנהו ופירושו(
 העין נעקר ואם נאפיתא, נוכנא כסו בתיבה העין ונמצא ממנה יוצא והעין אסיהאכמו

 בבריתא גומא כמו מקומו ונמצא אסיתא בתוך מנינו נשתייר ולא מעיקרא בוכנתושהוא
 כ'טר, באסיתא שהוא כל ממנו ונשתייר העץ נהתך ואם מסול, לפיכך נקב כמוונראה

 יומין בשאר אבל ראשון, טיב ביום ורלולב דאתיונ פסול וכל כשר, עוקצו נימלוזהו
 פחות כאגוז עד אתרונ שיעור ח( בה, ונפיק ביה מטביל חנינא רבי דהא ((כשרין,
 יצא לא מה, אחת  חסר ואם זה, את זה מעכנין שבלולב מינין וארבעה פסול,מבאנת

 ערותה
 בכל שהוא כמו הוספתי שכח. ואפילו לט( שם. הרי.ף לשון היא זה נם הוצא. של קצות שתיששוזר
 חציג האורה מספר ובפררם ע"ב. ל"ג מוכה כ1'. נחל ערבי רב:ן תנו ה( האורה. מספר ובפררםכ.י.

 כו'. ערבה א.1הו מ"י עצה. ב"י מימן והחל קצ.ה סי' כאןהמפל
~stc 

 שלשה אסלו הג( ע.א. ל.ד

 אבל כ"י בכל כ.ה למעשה והלכה המיום ותה פרפ1ן. כרב' דהלכה ע"ב ל"ד מוכה קטומין. הרםבדי

 : אתרונ בה' קצתו נקלף עד והלכתא מן שלימה שורה נשסתה קצ"" בסי' האורה מספרבפרדס
 איתא שם במשנה פט1ל. כלו כשר מקצתו נקלף ג( בטש:ה. ע"ב ל.ד מוכה כוי. אתר1נ "(]זבח[

 בטקצתה כשר. בכולה פירש-י בטקצתה. הא בכולה הא ע.א ל"ו שם ובנטרא פסול. :קלףרק

 איפכא פי' ה:נאל ורבדו פם1ל כמקצת הקנטרם פירש הא ד'ה שם הת1ם' חבמ' כתבו זה ועלפסול.

 חרי.ף כן גם הביא כן כ' וראיתי הר.ח. זפ" רש.. פ" הביא תרס"ח ס" או.ח הפור ונם פסול.בכולה
 ואם פם1ל כלום משו נשתיר ולא כולו :קלף אס בטקצתה הא בכולה הא והרא"ש דס1כהבפ.נ

 ש"ס כ" השלם הלקפ בשבלי וראיתי הרי"ף. שכהב כמו הביא האורה ובעל כשר. מקצתונשתייר

 1.ש כשר במקצתה פסול בכולא פירשו שלמה ורבינו נרשום רבינו במקצתה. הא בכולה האהביא
 ת:א פממתו :מלה ג( קצת'. :קלף ומתחיל ההתחלה חמר קצ"ה סי' ובפררם פסול. במקצתהמפרשין

 רש.י  חוטמו. והוא האתרו, וורר  פטמתו פי' רי בע"ב. ליה צונח בוטחו. :מלה  אלעזר בן יצחקר'
 רימון. של הפיטמא ורוגמתו יעקב. רבי מפ' אתרונ ראש פי' פממתו :טלה ע"ב ליד רףבמשנה
 :טלה ר.ה בתוס' וע"ש אחר, בטבון יעקב רביו הזקן מ1ר1 בשם הביא ת:' ר.ה ע.ב ל"ה שםושמרא
 במקום האתרו: דר לפ;י:ו להקן ויש בערוך. המובא הנולה מאוי :רשם רשנו פי' כן נם שםוהביאו

 פיטמתו פ" דס1כה בפ.: הר,.ף ו:מ קצ.ה. בם.' האזרה מספר בפרדס נם כ"י. בכל ל:כון 1כ"הזורר.

 ומה האזרה. בעל שהביא כמו והוא ש.ש:תו. 1ה:א רימון של מיטמא כרסן חוטמו. והוא אתרונ שלדד

 ש.ש:תו. אמרי תמן מדמתי :טלה ה.ו פ.ג מוכח היריסלמי מאמר פי על הוא ש1ש:ת.. והואשסיים
 רימון. של פירכא כדחק ה( בזה. שהאריך ז.ל הרשה היב וכהערות 430( )צד 11.מרי במהורועיין

 הוא הלשין כל באילן. :הין שהוא באתרוג :תון שהוא הגן ק;ה בוכנתו ופ.רוש ו( מ.ג. פ,געוקצי;

 נם נ'. בכ"' הוא וכן העץ, קצה שם בר,.ף אבל וב'. א' בכ.י נם הוא כן העין. ק:ה 1ה:י'. שם.בריף

 רהא ו( באריכות. לבוא המקם אין ופה הרשייה ובהערות 431( )צד 11'טר' במחוור ועיין שם.בפררם

 פחות כארז ער אתרונ שיעיר ה( בפירש.'. וע.ש ע.ב. ל"ו מוכה בה. ו:פ'ק כיה מטב.ל ח;':ארב'

 והמון כגיצה. אימר יהרה רבי כא;11. אימר ר"מ הקטן. אתרי: c('rc ל.ד ם1כה בשיא פשל.מכאבו

 לרש', כ.' האורה בטפר ראית. 11.ל הביא ברכה בשיורי ושם תרתו סי' ארה ,rci בגרב.ח'ד"א
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 אומר יהודה רבי כדתניא י"( ואמרנו, י( כשר, עליו נפערו דאמיינן והא י( חובתו,ירי
 אין י3( יכפתנו, פ-ור היה אם כפות מ'[, כ'נ ]ויקיא תמרים כפות פ-פון רביכבטום
 כיבי לן וקיימא יד( במשיחה, אפילו אומי מאיר רב. יג( במינו, אלא הלולב אתאונדין
 הושענא נדליתו כי נלותא ריש ]דני הושענא מנדלי להנהו רבא ל"ו aa- סי(מאיר,
 איניש לינקיפ לא רבא ואמר חציצה, ליהוי דלא יד בית שארו גלותא[ יישדבי

 הואיל אלולב, מכיכינן פעמא ומאי יז( וליכא, ולקחתם דבעינן ט(( בסוררא,הושענא
 שמשכים מי נדילתן. דרך אלא בהן יוצא  אדם  יין  ביין  המצות וכל טכזלן, נכוהובטיט
 לכשיבוא לולב, בידו ואין בדרך שבא מי יח( ותוקע. שופי ומנענעו לולב נומל לדרךלצאת
 ערבה יע( ללולב. כשי היום שכל הערבים, בין יטול שחרית נטל לא נומלולביתו
 אדם ואין גת( עצמה, בפני אלא ניפלה ואין עליה, מביכין ואין כ( שיעור,צריכה
 ובכל גג( fl'nS עלי בדי שלשה שיעורה וכטה כ3( שבלולב, בערבה חובתו יר'יוצא
 דרך ומקיפין כד( פעמ.ם. שבעה ובשביעי אחת פעם המזבל ]את מקיפין ]היו[יום
 : ימין דרך עברנן ולכך המזבח, להקפת זכי התיבה עתה מקיפין שאנו הקפהימין,

 עצרנה שמיני הלכות]צפ[
 בשמיני אפילו סוכה מותר בשמיני אסור, בשביעי אתיונ יוחנן רבי אמר"(
 אתרונ אביי[ ]אמר )אס-ו( עבד'נן ]היכי[ )הני( יומ' תרי לן דאית ולדידן 3(אסורה,
 מיתכ ולענין ג( הלכה, וכן מותי. שמיני[ ]ספק תשיעי אסורה שביעי ספקביצמיני
 של בשמיני זמן אימרין ד( מביכינן. לא ביוכ, יתנינן, מיתב הלכתא בשטיני,בסוכה
 מלמד ו( כיצד שמונה, והיטמחה ההלל ס( פסח של בשמיני זמן אומרין ואיןחג,

 חרא טוכא, שמחות למעבר עלמא ונהונ חנ, של האח-ון פוב יום נכבוד ארםשח.יב

הערות
 מאיר ר' נקיי-ל טאיר כרבי רפ0ק קשה והדבר פסול. סכאנוו פחות כאנון ער אתרוג צ.ח פי,שכתב
 יביא ירב קצומת בהלכות w~nm כסו הביא האורה בעל אולם עכ"ל. 'הורה כרבי הלכה יהודהור'
 וכל הכיא 25( )צר ושם הורווימק טאיר חיים ר, הרב שהחל ח"א ראשונים של בתורתן נדפםנאון

 רבי רעת רק הביא נאון יהודאי רב גם כי תראה מנה מאנון. פחות בינוני כאנון עד שיעורואתרונ
 רב' שם במשנה 1'אנדמ. '( ע"ב. ב"פ במשנה דאמרינן. והא ט( כלל. הביא לא יהודה ר' ודעתמאיר.
 יולבין. כשאר השררה עם עולין שיהו יאנרם עלא נפרדו אם פירש.י מלטעלה. יאגדנו אומריהודה
 סאיר רב' 'ג( ע.ב. ל-ו משנה במינו. אלא הלולב את אונרין אין ינ( ע"א. ל"ב סוכה כדתניא.'6(
 ובר'.ף שבטשניות במשנה הרי"ב שם והעיר במשיחה. בחוט ולפנינו שם משנה במשיחה. אפילואומר

 רבא להג אסר סו( פ.1. סוכה שם חרי.ף הביא כן מאיר. כרבי וקי'"ל 'ר( בהום. מלת ליתאוהרא.ש
 רבה. ואטר בגמרא הגירסא רבא. ואמר וכן רבה. הני' ילפנינו ע.א ל"ו ל"ד נסרא הושענא. טנרלולהנגרו
 לקיחה רבעינן שם ובנסרא בעינן. תמה לקיחה ולקחתם שדרש, הכוונה וליצא. ולקחתם דבעינןטן(
 ערבה 'ט( ע"א. ל"ח משנה בדרך. שבא טי יח( ע.ב. ל.ו סוכה אלולב. טברכינן וס"ט '1, וליכא.תטה
 אלא ניפלה ואין עליה. מברכי! ואין כ( תר.ו. סי' או.ח בטור וע.'ן ע.ב. מ"ר כוכה שיעור.צריכה
 תשובה שעי' קגאונים בתשובות ועיין שם. ליתא עליה, מברכיו אין והמלות שם. נטרא עצמה.בפנ'
 מקיפין. היו 'ום .ובכל בג( שם. שם שיעורה. וכמה נ)( שם. גמרא כו,. יוצא ארם ואין נ"( ש"ח.סי'

 : תר"ם סי' או.ח בטור משה בררכי עיין ימין. דרך ומק'פין גד( r'p' מ"חסוכה

 וכסוף האורה. מספר קצ"ו סי' בפרדם כן נם הובא זה יסימן ע.ב. מ"ו סוכה יוחנן. רבי אמר "(]לנכם[
 פוכה הרי.ף כלשין הביא האורה ובעל ,QU' שם לן. ראית ,לדירן ג( האורה. מספר ע.כמרם

 הוא זה נם כ~'. הלבתא בשמינ' בסוכה סיתכ ולעו.ן ג( שס. ברי"ף הוא הלכה" ,.וכן הסיום נםט.ר.
 רכי ce1 ע"א מ"ג סוכה כו.. חג של בשם'נ' ומן אומרין ד( בזה. שיים מה וע"ש שס. הרי.ףלשון
 האחרון טוב יום בכבור ארם שהדב מלסר ו( במשנה. ע"א מ"ח סוכה כו.. ~השמחה ההלל ה(ויוחנן.

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



119 האורהמפר

 ונהיני הברכה. וזאת קורין אנו שהרי התורה, ס.יס מפני ועוד 1( פוב, .ום שהואגזמני
 שכתורה מסוקים ושמונה טנהנמ.  בפי  והד הד וכל נברי, משבעה 'זתר בתורהלם.קרי

 לשנ.ם. אותם טפסיקין ואין אותם, קוראיהיר
 ועופות. חיות מימני הלכותנק[

 אמרו אבל נאמרו, לא העוף וסימני התורה, מן נאמרו וחיה בהמה פיטני"(
 וקדקבט וזפק ית'רה אצבע לו ש.ש ונל טמא, הדוים עוף כלחכמים
 סמא, ר~'ו את החולק עוף כל אומר צדוק[ ]בר אליעזר רבי פהור,נקלף

 כללא ולאו ג( ופלפים, קרנים לה שיש כל מוחד, שחלבה חיה שמני הן ואלו3(
 מפצלי לא  ר, טותי, והלבה אח-ינא, מידי בעינן לא מפיצלות דאין היבא אלאהוא,
 דעיזא ספיקא והי.נו ו( חירוקייהו, דמבלע והוא ס( וכדוכות, חרוקות הדורותבעינן
 שאין פי SY אף קיש ח( מותר, וחלבה ה.א היה מין קיבוז עיזא והלכהא 1(ק-ביז,
 בטמורת נאכל פהור עוף יצחק יני אמר י( מותר[, ]חלבו במצחו אחת קרן אלאלו

 ובשמותיהן, בהן  שבקי והוא יוחנז[ ר' ]אמי רבי לי ]מסר[ פהור זה עוף לומר ציידונאמן
 אמר י"( פהור, דורס[ ]ואינו אחר בסימן הבא עוף הלבתא צייד, רבו שאטרו ורבוי(
 הבא עוף ובשמותיהן, בהן בקי שאינו ומי י3( הן, פמאין עופות וארבעה עשריםרב

 ערותה
 ס"ג' ועוד 11 הנ. של אחרון פוב יום ובכבור ושטחה בחלל ארם שחייב טלסד שפ בטשנה חבשל

 ; תורה של לנסרה סעודה שעושין מכאן יצהק רב' אמר פ.א ריש רבה קהלת בטדרש התורה.פ'ום

 האורה. טםפר רל-ו פי' בפררם נרפס הזה והמימן ע"א. נ-פ חולין משנה בו,. בהמה סימני "(]כן[
 לא מפיצלות ראין היכא אלא הוא כללא ולאו ג( רע.ב. נ-פשםל1

 כסו פצלא. דטי היכא וצ"ל משובשת, הנוטחא אבל וב'. א' בכ-י נם הוא כן אתרינא. סידיבע'ק
 אחר ולחור להרהר אין כלומר ופירש-י ריינא. ולא דינא לא רטיפצלא היכא הילכך שם. בגמראשהוא

 נ' בכ"י כי וראיתי אחרינא. סירי בעינן לא הביא האורה ובעל ייסן. בקרני פיצול שאין אחרכיסן

 הטופר בא כך ואחר מפיצלות ראינן כתוב שהיו ספק ואין דטפיצלוהנ היכא נכונה. הנוסחא האורהמכפר

 לא ו( שלפנינו. הנכונה הני' פי על שם לתקן ויש טשובש המאטר רליו סי' שט ובפ-רם ראין.והציג

 איתא אדיקות. במקום בפעותי כפררם רק כ"י. בכל הם וכן וכרוכות חריקות הרירות בעינןטפצל'
 גי, אולט כפירש"י וטיש וחריקות. חדירות כרוכות r)tva טפצל' דלא היכא שם ובנטרא סרוקות.שם

 נורם וכן עגולות. הדורות פירוש וכהב האורה. בעל שהביא כסו בה-א הדירות ב' הרר בערךהערוך

 על מדק מפרש כרוכות והטלה חלוקות ראינן חרוקות ופירש בנטרא. חרוקות במקום חרוקות כןגם
 כ"י הגולה מאור נרשום רבינו בגי' הוא והערוך האורה שהביא והנ" קרן בתוך כקרן דטיחזיטרק

 בנסרא אבל ובפררם. כ"י בכל ב"ה חידוקייהו. דטיבלע והוא ס( השלם. ערוך בעל שהב.א כסולחולין

 הבאתי ,כאשר בזה. זה ומיבלע'ן יססוכין תכופות חריציהן ופ'רש.י חירקייהו. רטיבלע וה.אלפנינו
 לכן חריקות, הנ" שם בגמרא אכל חירוקייהו. בכאן גט נורם לכן חריקות, האורה בעל הביאלעיל

 בפעות א' וככ'י כרכוז נ' ובכ"י מרבון ב' בכ"י קרבוו. רעיזא ספיקא והיינו ו* חירקייהו. בזה גםהגי'

 דעיוא ממיקא והיינו רש"י. פירש  כרכון. ד?יוא ספיקא וחייט שם ובגמרא כרביא. ובפררםכפרכא.
 עז דשמו שון רילסא או הוא חיה וחריקות רחיורות כיון לן וסספקא וחרוקות חדורות שקרניוכרכוו

 אבל טקום שם פי, וכתב דכרבין. עמא ההיא ונורם כרבין בערך הביאו והערוך עכ.ל. הוא בחטהטין

 כרכין, ערך השלם ערוך ועיין קרכום. בהאורה נם לתקן יש ואולי כרבוו. בערוך הנ" רפום'םבאיזה

 חיה סין קרבוו עמא והלכתא ו( בזה. שהאריך ס,ב 'ום ובסערני ניו. סי' פ.נ הנלין בהרא"שוע.ין

 אחת קרן אלא לו שאין פי על אף קרש ח1 שם. בהרא"ש וכן שם. הרי"ף לשון הוא מותר. וחלבההוא

 תלין כו'. יצחק רב' אמר עי קרש, ערך השלם בערוך קרש מין אורות ועתן ע.ב. נ"צ שם חוליןבמצחו.

 ובכ.י ע.א. פ"נ הנלין המאין. ntelp כ"ד רב אמר יקי שם. גמרא צייר. רבו שאמרו ורבו '1 ע.ב.מ"ג
 מבי '~ם במערן. באריכות מנה עיין כי'. בהן בק' שאינו וט' 'נ, רב. "_r~ וצ.ל אמ.מר אמר :טעותא.

 : נ.פ ס" פ.ג חולק בהרא,ש הסודותוכדברי
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 על ואף פהיה, של סימן הר בהן שיש הוא, ועזניה מפרם שמא טמא, אחרנם.מן
 ס.מני שני להן 'טיש עורב מין ובכל בעורב ונקי כולן, העופות באלו בקי שאינופי

 מימן הר אלא להו לית הנהו הוא טמאין עופות כיד מטני טהור עוף ומצאטהרה
 להם ואין בייישוב, שכיחי לא הנהו ועזניה פיס ממין שמא אמרת ואי טומאה,של
 ובשמותיהם בעופות בעולם בקי חכם אין והאידנא טהיה, של אהר סימןאלא

 :ובמיניהם
 דגים. מימני]קא[

 בו הקבועים הקשקשים הן ואלו וקשקשת, סנפ.ר לו שיש כל בדנים"(
 הטזלתנית כנון זמן, לאש לגדל ועתיד עכשיו לו אין 3( בהם, הפורחוסנם.רים

 כנון ד( המים, מן שעולה בשעה להשירן ועתיד נעכשיו[ לו ויש מותר, והאפויןג(
 ולעולם ו( טהור, דנ סנפיר לו יש קשקשה לו wtw כל ט( מזתר, ואתינסאוקינוס
 לו שיש ובזמן דנטמא, קיטקשת לו ואין סנפיר לו ויש 1( סנפ.ר, בלא קשקשת משכהתלא

 פ'[, י'א ]ויק-א במים אשר מכל תאכלו זה את ח( סנפיר. לו יש ודאיקשקשת

 כשהתיר מה במפורש, והתיר בסתם והתיר הואיל ט( ]שינול[ לומד תלמודמה
 ומערות שיהין לרבות מניין כן, בסתם נכ'טהתיר[ אף בכלים, אלא התיר לאבמפורש
 תלמוד נמנע, ואינו ]מהן[ ושותה ששוחה י"( כלים, כעין שהן המכונם'ן י(ובורות,
 אשר מכל תאכלו זה את דכת'ב בנלים התיר והחנו י3( במים אשר מנף תאכלולומר
 דאית היא ט'[ י.א ]ויקרא וננחלים בימים במיס[ וקשקשת סנפ.ר לו אשר ]בלבסים
 ליה ]דלית[ )דאית( ננ על אף יג( בכלים הא ת'כול, לא להו דלית אכול,להו
 :אכול

 שרצים, הלכות]קב[
 מייש דילמא באורתא[ בצבייתא שיברא אינש לשמי לא הונא רב ]אמר"(
 מ'א[, י.א ]ויקיא הארין על השורין השרין משום עבר וקא לנסא נפיל והררמצב"תא

 ומערות שיה.ן ]בורות[ ליבות בניין כרתניא ג( רבותיה, דהיינו ]שרי[ הביתא3(
 שם[ aw-l במים איטר מכל תאכלו לומרן ]תלמור )רכת'ב( נמנע ואינו ושותהששוהה

 ערותה
 מ'. בפררם הובא זה ושמן ע"א. tffl הנלין משנה טו'. וקשקשת מפיר לו שיש כל ברגים 5י]ם

 מע"א. מ.cr 1 :מרא כ1,. עכש.1 לו אין נ( האורה. ממפר ע"כ C"D ובסוף האזרה. ממפררלה
 פ" המיספ' שם וכתב יהאפי'ן. ה;.ימא הביא אפיין ערך הערוך ונם והעפיאן. בגמרא והאפון.נ(

 הוא וכן ואטוש. אקרם בגמרא ואת.:ם. אוק':1ט כנון ד( גדולות. ועריו לבן קמן דנ מין ורומ'בל.'
 לו שיש מל ה( בזה. שהאריך אקסם בערך שם בערוך ועיין אקטם. וערך אט':מ בערך הערוךגירסת

 כל. ר"ה שם בהוס' ע"ן הנפיר. בלא קשקשת משכהת לא ולעולט ו( רע"ב. ם,ו חוליןקשקשת.
 tr,DS והתיר הואיל ט, שם. גמרא כ:', לזמר תלמוד מה תאכלו 1ה את ה( שם. גמרא מ:ם'ר. לו 'ש11

 שהביא כמו הוא דה1ל', פ"נ ובר'.ף בסתם. והתיר כמפורש והתר הואיל ובגמרא בטפורש.והתיר
 האורה. בעל הוסיף כליס. כעין שהן המכרמין י( במפורש. והתיר במתם והתיר הואילהאזרה

 ליה דאיה אע"ג ';( בכלים. התיר היכן בנמרא בכליט. התיר והיינו 'ג( tOW :מרא ושותה. ששיחה'5(
 : כ"' בכל לקון וכ"מ ע.ב, ב"ו שם בנמרא שהוא כמו ליה. דלית תקנחיאכול.

 בכ.י ונשמם f~DINn שם נשמט נ' ב' )ובכ"י כ"י בכל שהיא כמו הוספתי הגא. יב "מי 5(]קב[
 חביתא ג( בפרדם. :מצא לא זה 1מיטן בפירש"י וע"ש ע.א. כ., חולין ממרא 1"'אשלפ:':ו.

 רמ:א לרפ:א פריש ד'למא :מ' כמנא הכי א' שם איתא כך לפנתו שמרא רבותיה. דהיינושרי
 רילמא :מי הביתא בנו המי א' הכמהא הכ'א1 והרא.ש הרי"ף אך רבותיה. היינו ההם למ:א :פילוהדר
 כדתניא ;( רבותיה. רהיטו חב'תא האורה הביא לכן רכית'ה. הירו התם :פיל והדר רמ:א לרומאחריש
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 רבותיה, היינו אלא לבירא נפיל והדר דבירא לדופנא פריש רי5מא ד( גיהושיאטאי
 י'ח(, "א ]ויקרא השקצו נבלתם את ו( 5ך דמסייע תניא ס( רבותיה, היינו נטיהם

 יבחושיןלרבות
 שמנני

 משום אסורה, באיביה שהתליעה קישות שמואל אמר ו(
 שבעדשים הזינין 5הזציא הארץ על הניא מ.א[. י"א ]ויקרא הארין על השוריןהשרץ
 בתלוש שהתליע מילי והני ט( ויצבגריניות, שבתמרים ותולעת שבאוכלסין ח(ויתושין
 אוכל מן דגבלי שרצים ואזלו י( כ'טסואל, לן דק.ימא אסור, במחובר התל.עאבל
 ראיתלעי ונוורא בשרא כגון ומשקה, כאוגל אלא דמ.א, כשרצים לאו משקה מןאו

 אמרינן וכי י3( איכוף, ואנא לי נאבלען )אתלע( לאמיה רבינא ליה דאטר י"(ושרי,
 ומשקה, מאוכל פריש ד5א היבא מילי הני שרי, ומשקה אוכל מן דגבלייצרצים
 נסעי תולעים דאינון וקוקני ינ( ביה, קרינן הארין על השורין דשר'ן אסור, פרשואבל
 )באוכליה( ליה ועייף כוורא נאים דנדנם טו( את., קא דמעלטא יד( אסורידמם,

 נבלתס ואת דתניא בשחיטה, אשתרי דלא אסורן, דבישרא נמורנא rv)]כאומיא[
 פרטו דלא היבא יח( שריין, דכוורא שבנהטה, נדרנים[ )דיסת( לרבות יז(תשקצו[

 כלום ימצא אם דיגם הכי טעם, בנוהן שהם ומי בששים, שהם נד שבתורה איסוריןכל
 בקדירה תפול אם הומט או גמלה או תולעים או זבובים כנון בקדירה, הרמ'צ'םמכל
 נפסק ואם בצונן, נפל בין בחמין, נפל בין התבשיל, עליו יאסור ולא אותוי'צליך
 מיציא אינו ואם וכבהורה, איסורין כשאר בנתשים מכירו ואינו בתביציל השרץמאותו
 )רברא( תמרי והני יט( בטלה, לא דבריה באלף אפילו יבטל ו5א אסור, הכלהשרץ

הערות
 לדפנא פריש דלמא א.תא בגמרא דבירא. לדומנא פריש יילמא ר( התניא. הני, שם שם. גמראמנייה
 תצא ס( לבירא. נפיל והרר דבירא לדופ:א פריש דילמא הג" גראף אכל למנא. נפיל והיררמנא

 על השורין השרץ כל הכתוב הובא וברי-ף בגמרא תשקצו. נבלתם את ו( שם. גמרא לך.דמטייע
 הני, ובנמצא ברי.ף. ה:י' נם היא כן שגא~כלסין. ה( שם. שם שטיאל. אמר (( מ"א(. '"א )ויקראהארץ

 יקי.מא אסור במחובר התליע אבל בתליש שהתליע וה.ט ע( קטניות. מין כלימין ופירש.ישבבלימים.
 ומן אוכל מן רובלי שרצים ואלו י( שם. :סים ברבצו ועיין שם. הרי"ף לשון הוא זה כשמואל.לן

 ע"ג(. קל"א דף וו':'ציא ,רפום דנים הלכות בה,ג מן לקוח הוא זה כו'. דמיא כשרצים לאומשקה
 בכה"ג שהוא כמו אתלע. כמקוס אבלע תקנחי איכול. וא:' ל' אתלע לאימיה רבינא ליה דאטריה(
 שמפשיפין לבשר עור כין הנמצאים תולעים ,פייש"' דבישרא דשי ע-כ ס.1 חולין ב:סרא הוא זבןשט.

 שרצים אמרינן וכי יכ( א'כזל. ושא לי אבלע לאימ.ה רבי:א לה אמר שריין רכוורי אסור'הבהמה(
 הרי"ף לשון היא דגים. במעי תולעיס דאבון וקוקווי 'ג( שם. בבה,ג נ.כ הוא ביה. קרי:א עד כו'דנבלי
 הביא חפיר,ש וזה קזקאני. על הפירוש הנא ד:ימ" במעי תולעים .דאינון יהמלות דחזלין. פ.גסוף

 באיכליה. ליה ועייל כוורא נאים דט';ם עו( שם. ברי*ף הוא כן אתי. קא רמעלמא 'ר( שס.הרי"ף
 ם"ז, חולין בנמרא שהוא כמו בא,םייה, לומר צריך באוכליה במקום ~תקנתי שם, בר'.ף הואכן

 nlvs11 וע'. א' בכ.י :ם ברי"ף הוא וכן באופייה, ליה ועיילו :'ים מצם מעמא מא' אטומי ק,קא:יע"ב,
 ר.ת בשם דביא שם החוסי אבל כוי, בחופמה וכנפים ישנה כשהבהמה פי, והש"י באם'ירי, :'בכ.'

 שהרג נכ:ם'ן בחוטטו באוסיה ועייל כו,רא ניים דמינם DW נסס רבינו הביא יכן ע"ש, אירידברנים
 :סים רבינו ל פי' שס. ברי'ד הוא וכן כ"י. בכל שהוא כמו הוממתי אמורין. רבישרא מור:א ע,(ישן.
 דרני הנירפא רק מורא. למלת ליתא שם חולין ובגמרא הדנים. בבשר הנמצאים תילעים מגמואשם

 כ"י. בכל :ם שם. בגמרא הנא וכן תקנתי, כן שבבהמה. דורים לרבות ין( בפירש"י. ע"שדכישרא.
 ולפ;':י דכרא. תק:ת' רברא. תמרי והנ' יט( Qg' וברי.ף בכה.נ הובא לא זה בו., פרשי דלא היכא'ח(

 כן :ם הביא א' כד ערך זהער,ך הני. ר.ה ~בתוס' בפירש"י ע"ן דכרא. תמר' ה:, רע,ב נ.חהזלן
 האילן מן משתלשם חידש עשר שזים בתר ככד שהתלשו תמרים מיריש ~כתב כרל.ת. דברהה:'רמא
 רבינו טפ" :,בעים הערוך שרכר' שם העיר השלם ערוך וכעל ברי.ש. רכרה שש,;'ם ויש כוי.שריין
 א' וככ.י ברפש. רכרה :ורם'ן 'ש כי :יאה ~מריריי ,"נ. הערה ע"ש לחולין בפ" שילה טאור:רשום

 בהרא.ש ועיין בדליית. רכרא צ"ל לפרנו שגם היות 'וכל לכן דרגא. בט;.ת נ' ב:" -ק דכרא. ה:,'יב'
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 מתק"ם אין עצם לו שאין כי לן דק"מא כ( שריין שתא ירחי תריסר לבתר]רכדא[
 ; שרצים הלכות לחו סליקו ושריין: גרלי מאוכלא  והילכך  חורש, עשרשנים

 טריפות. שמק]קנ[
 משמאלא, ותרת' מימינא תלתא האומיתי לבר שייאר, אונות המש רבא אם-"(

 משמאלא, יתרת' מ.מ'נא הלתא ימצא ויבדוק ברגלים הבהמה את כשתולין הואוהכי
 בין וורד כעין שהוא הקטנה האונא ימין של האונות מן מהן אחת נחסרה ואם)(
 עומדת שהיא לפ' ימין, של יטלשה להשלים ותצמרף מנפנים ריאה[ ]של ערוגותשתי
 כמדרן שלא להרדי דסריכין איני חיתי ואם תצטרף, לא שמאל לצד אבל ימין,בצד

 לפ. טריפה, הסירכא על מורכבת שהאמצעות או האמצעות, על מורכנתעשהסירכא
 גדולתן, דרך שזהו כ'צירה, כסידכן אבל הס'רכא, ותנתק למקומן האונות יחזרושעדיין

 הנרולות, אומית שתי נשירות, לרופן הסמוכין אונין ד( כשירה, הסמוכאלאומא אונא וכןג(
 מאד הוא צר האונ'ן שמקום לפי לאונא, אומא בין יש הפרש ומה פריפה, לרופןהסמוכות
 שולטת הרוה ואין מזתמתן דופן נקנו ואם וכאן, כאן מדולדלות ואין לצלעות, האוניןודבוקות
 ואם אויר, בו ושולס הוא, רהב מקום האומות שהם ולסמה דאוני מהתיכה אבלבהן,
 בנקב הרוח ונכנס הסייכא ותתפר'ן ותרלוג הנהמה שתרתן פעמים סירכא בויהי'

 הסמוכת מירוש ה( לדופן, הסמיכה ריאה נקב, בלא סירנא שאין לפ' מיד,והטית
 לטריפות לה הוששין אין הצלעות שבין לבשר האונות מן דסלקא בסירכא ו(לדופן
 וטריפה. סתימה הויא לא בצלעות סכוך אבל לה סתימה בשר לה דהויאוכשירה

 ערותה
 : מע.א ג"ח שלפ:'1 במאמר הוא חורש. י"ב טתקיים אין עצם לו שאין כל לן יקיימא נ( נ"נ. סי' פ"נחולין

 בפררם נם נדפם תעריפית" .83כוק עליו רשום אשר הוה הם.מן אצות. חטש רבא אטר "()קב[
 תמם במפר הוה הסימן כל נמצא :ם האזרה. ממפר ע"כ פייס ובם1ף האורה. ממפר רכיוטיי

 האזרה. מממר שהוא צפן ולא המקור, הביא לא אבל טריפות" .פסקי ורשום ק"ג. כי, להראב"דרעים
 המלות דעים תמים במפר חמר ואזלי פעמים. חרגה הביאואשר

-tCC" 

 שאחר הם.מן ונם האורה"
 ע"כ. מאם ובפוף האזרה". בממר .כתוב ושפורם קנ"ה בם" רעים תמים בעל הביא ה;ירין שמת דיןזה

 ע.א. מ"ג הנלין כגמרא הוא טעימאיה, נהרתי מ.מ'נא תלהא לריאה ארות ה' רבא אמר התחלתווטה
 ממפר בפרדם וגס כי. בכ"י גם כ"ס ט'. הקטנה האונא ימין של השמת טן טהן אחת נחמרה ואסנ(

 מאשן אחת :הסר ואם טרימה, שמאל של מא1:1ת אחת נהגתה ואם הגירסא ונ' א' בכ"י אבלהאורה.
 טריפה, א' שמאל של האומות מן נהמר ואם ה:י' שם דעים תמים ובספר וכו'. הקטנה האונה ימיןשל
 שהסנרה' והמלות האוננת. צ"ל האומת במקום להקן 'ש טריפה( )א' 'rtD של האזנות מן נחמרואם
 דעים ובתמים ובפררם ונ' ב' א' בכ"י בשירה. לאימה nc~ccn אונא וכן ג( למחיק. יש טריפה".א'
 המריכה. זצ"ל הסמוכה בטעות בפרדס נם לטינו. כן לתקן יש לכן לאונא. המרוכה אומא ובןהני.

 כם'דרן לאונה הנר1כה אמא הנ'רנא א' בכ"י אבל ובפררם. ב' בכ"י הוא כן לטינו איתאוכאשר
 הוא רע.ם תמים ובמפר טריפה. כמידרן שלא המלות :שמטו גי וגמ.י מריפה. כם'דרן שלאכשירה
 ולא כ.'. בכל ול'תא הומסה. :מצא טיסה. כמררן שלא המילות וארר שהבאתי. א' בכ.י שהואכמו

 הום'ף 1וה 'קר" בר 'עקב רב' מפי והכשירה לאומה מאדה רב' לפ:' מעשה שבא ראית. "ואנ'בפררם
 האזרה כדרמת )הוא באומה המרובה ואצא היינו ר-ה ע.ב מ"1 הנלין מרש"' והוא דע'ם תם'םבעל

 כ!,. לאכול ל' והתירה 'קר רכ' בר 'עקב רבצו פ' את ושאלת' ל"ר. בא wro" אצלה. והואשלפנינו(
 אימנת שהי כשרות לרופן הממ1כ.ן ארנין ר( באריכות. ה"נ, ר"ה בה!ם' 1ע.ש בנה. שהאריךע.ש

 1;' כ' א' בב"- הכין שהוא כמו הברובות, וכן הכר:כ'ן. להקן 'ש טר.פה. לדופן הממיכותהנרגלות

 כו'. לדפן הכמכה פירוש ה( המרפ.ם. א! המעתיק בשעה זה כל :שמט במררם אבל -clp.ובתמים
 המלה ו:פ.רה פירש כתוב שהא כפק א.ן נ"ל. ריש פ.' לרופן הממיכה ריאה הבש שם דע'םבהטים
 בם'רכא 1( מתם. פ" כה!ב ובפרדם כ"' בכל כ' "ז"ל" מלת !היכף ר..לן. בגי' בעשיה המעתיקמיר

 האזמור מן רם:קא רשם ובהמים וג, ב' בכ.' אגל ובפררם. א' בכ.' כ.ה לבשר. הארות מןדבלקא
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