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 שבת הגדול שבת נקרא לפיכך הפסח שלפני שבת באותה לישראל ניסים בושנעשו
 סיע: אברהם ר' מפי הטסת,שלפני

 עשל ושנים המשכן, הוקם בנפן באחד סופרים בממכת שנינו כך]שננ[
 לפיכך מוב, יום ביומו עשה ואהד אחד ונל יום, עשר לשנים קרבנן הקריבונשיאים
 המתענין הבכורות אלא ניסן, ושעבור ער מתענין ואין ניסן ימי כל תחנונים אומריםאין
 : בתאוה בו שיכנסו המצה בשביל והצנועין פסח,בערב

 וגו', הארץ את לשפוט בא כי ה' מלפני היער עצי ייננו אז )א(]שנד[

 לחיים מי את שופם שהקב"ה בפחד, כולו העולם כל והלא ירננו אז ל"ג( מזז)דה"א
 עץ וענף תמרים כפות הדר עץ פרי עצי ירננו, והם השנה, בראש למות מ.ואת
 הודו מוכיח, דקרא וסיפה מצוה, בהם יעשו סיד השנה ראש אחר נחל וערביענות
 סליק. וכה(. ל"ר שם )שם ונו' הושיענו ]ו[אמרו חסדו לעולם כי מוב כילד'

 פסח. הילכות )א(]שנה[
 שלמה. רבינו של מדרשו בביתםנ1אר1ת

 מברך שמוצא ראשון )ג(ובככר הנר, לאור החמץ את בורקין עשר לארבעה אור)נ(
 ולכאן, לכאן ומחפש הולך כך ואחר חמץ, ביעור על אקנו"צ העולם מלך אלהיםבא"י
 הסמוי את באמירה מבטל לפניו, ששייר סעודות שתי מזון להצניע ובא לברוקסיים

 ובמחט. שם ח"ב האורח ובס' שם והיתר באיסור תובא וכן נ"ע. אברתם רבי ספיי(
 נתום' פעטים חרבת חובא והוא נ"ע אברהם ר' מפי צ"ל נ"ע, רבי טפי שם ובפרדסשם.
 בסבוא.עיין

 ובפח"ו י"ו סי' סוף בפרדס גם וחוכא פכ"א חוא סופרים. בטס' שנינו כר 6(]וצננ[
 222. צר רגזסי'

 גטה19 ולא בפרדס ולא ב' גכ*י נמצא לא זה ט'. היער עצי ירננו אז 6(]שנד[
 גמאן. לזה יש שייכות סח מסגיתעלם

 ב' בכ"י ג"כ חובא שלטח. רבינו של טרשו בגיח ממאחת פסח חלטת 6(]שנה[
 חרבת שלפניו כמאטרים אחר בטקום פסח ח' חובא חסדרים ~ס' שמג טסיטן המאטראחר
 ובפ' יצחק. בר שלמה רבינו של מדרשו בבית מבוטחת פסח הלכות ורשום ציצית ה'אחר
 טררשו טביח מבוארות פסח חלטת ורשום פסח בחי יד חכתג מתחיל כא לראה'י והיתראישר
 מבית מבוארות פסח ח' ורשום 254( )צר שמח"ז נמצא גם זצ"ל. יצחק בר שלמה רבינושל

 ההלטת את הביא השלם הלקט שבלי בל גם ז"ל. צרפתי יצחק כר שלמה רגינו שלמדרשו
 טסי' ח"א בתאורה אבל . . . ז"ל שלמה רבינו של פסח הלכות ויכנס ואילך ר9ה טסי'תחן
 וחהלכות שרשרתי, ובטקוטות בסדור שחמת ממח אחר בסגנון פסח חלכות תובאו ואילךפ'
~ooקכ"ז קכ"1 קכ"ח קכ"ר קכ"ג קכ"3 בסי' חאורח ספר בשם בפררם נדפסו האורח 

 חאורה' מספר כאן *ער קכ"ח( סי' )בסוף הסופו וחסר האורה מספר פסח ה' ורשוםקכ"ח
 פסחים עשר. לארבעה אור נ( א'. הערת e*p1 ט"ו סי' ח"ב תאורה בס' חחלכות נטצאווכן
 בשבה"ל וראיתי מכרך מצא אם ררוקא פסק סברך. שטמא ראשון ובכנר נ( במשנה. ע"אב'
 אינו אם חושש אינו חמץ כיעור על אדם כשמברך חגאתים גתשובות 0צאש תביא ר.1ס'

 בגיטין ר' אחיו דעת וחכיא לברך וחייג לבערו אחריו שמחזיר הוא חטץ ביעור דם"טטוצא
 לארגעה אור 'שנתכ כ, טוכ,ח ז"ל שלטה רבינו של פסח ונהלכות וסיים כן, ליה מניראדלא
 מרקאטר חמץ ביעור על סברך שטוצא ראשון ובכנר הנר לאור החטץ את בורקיןעשר
 אינו שאם טעח שמע סברך, שמוצא ראשוןבככר

~yla 
 ריש נסרדכי וראיתי ענזל סברך אינו

 ליתא. בפררס ולפנינו חפרדס בשם זה את שהביאפסחים
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 דאיכא חמירא כל ואומר )ר( פ"ו(, י"ב )שמות מבתיכם שאור תשביתו רכתינ העק,ט!
 גדולות ובהלכות )ה( כעפרא. וליהוי ליבטל ביערתיה ודלא חטיתיה רלא הדיןבביתא
 כעפרא, וליהוי ליבטל ביה ידעינא ודלא ברשותי דאיכא חטירא כל הזה, בלשון]כתובן

 : עיקרוכן
 וחולין שעות ארבע כל למחרתו ער וטאכיל אוכל הנטצא חמץנבטנו[

 ברשותו, יראה שלא האטד דבר בכל או באור או סבעריט ששית וכתחילת המשכל

 כוותיה, עבריין הכי אפילו בשריפה, בפסח חמץ ראטר בטאי יהודה ר' דאיתותב ואע"פ)א(
 הן ואילו דתק ]דתמורה[ )דכריתות( בתרא בפרק )ב( כוותיה תנא לן רמתםמשום

 וטיהו ליה, מגיא בעלטא נניטול ודאי רנהי נפסח, ]חמץ[ חשב וקא וכו',הנשרפים
 בסדורת ]אבל )ג( ושורפו, קפנה מדורה ועושה יהורה. בר' ]בשריפה[ טצותהעיקר
 הוא שהרי טמנו, יהנה פ! שם לשורפו[ אסור יורה או סיר או דוד שם יש אםכירחו
 ולהוציא כלום עליו יברך לא שריפה ובשעת ברירתו, שורפו לא ואם )ד( בהנאה,אסור
 כיעור הוא שוה וכסבורי! שריפה, בשעת עליו שטברכין אדם בנימאותן

 שמברכיי
 עליו,

 מן הקדש נערתי כמו )ה( ביעור, קורא החמץ טן ביתו שטפנה מה אלא היא,ולא
 מלפני הכל מבערי! בשבת, להיות עשר ארבעה חל ואם )ו( י"ג(, כ"ו )רנריםהמת
 שעות, ארבע ]עד )ן( בשבת למחר לאכול כדי בצנעה יניחו שטשייר ומההשבת,

 : בשבת[ בלבו טבטל שנשארו פתיתיןושיורי

 רק פייא דפסחים ברי'ף תובא זה נוסת כו'. הדין בגיתא דאיכא חטירא כל ואוטרד(
 כך אלא בגטרא, אינו זה לשון הר"ן וכתב ברשותי דאיכא חוא חגיא בביתא דאיכאבמקום
 ח"ב פ"ב פסחים בירושלמי וכן "נביתא" תביא mp~n שנלי בעל וגם חגאתים. ביר טקובלחוא
 וגן נהנים וכתב ינטל, בו יודע ואיני כיתי גפיך לי שיש הטץ כל שיאסר צריך אטררג

 כל פוטר הביא ובטה"ו חמקיטות כל לכלול כדי ברשותי אלא ביתא בחזוין יאמר שלאבפור
 כל יאטרי ואית כעפרא, וליהוי ליבטיל ביערתיה ודלא חמיתיה דלא רירה בהרא ראיתחטירא
 ולחת היבטיל ביערתיה 1דלא גיעיתיח חמיתיח ודלא דחטיתיח חדין בביתא דאיכאחטירא
 פסח. חלבות ריש בכה"ג חוא כו'. חמירא כל הזה בלשון כתיב גדולות וגחלכות ס(כעפרא.

 דכריתות. בתרא בפרק נ( ע"א. כ"ח פסחים כו'. יהורח ר' דאיתותב יאע"פ "(]שנו[
 במרורח אכל ג( ע"ב. תיג רף נתמזרח והוא ובמח"1 יעז סי' ח"ב וחאורח והיתר באיסור חובאוכן
 ובסח"1 י-ז סי' וח"ב פ"ו סי' סוף ח"א חאורח ובם' מסדרים ג' בכ"י שחוא כמו חופפתיכוי.

 אם אבל חגי' הסדרים ובס' ב', בכ"י כ"ח בדירתו. שורפו לאו ואם י( שם.ובשבלייהלקפ

 בשכלי וכן בבירתו, שורפו לא מם שם האורה ובם' ובטח"1 בביתו, שורפו דור או פיראין
 בטח"1 נטצא זה אחר הבית. טן הקודש בערת' כסו ס( בכירתו. שורפו לא ואם הובאהלקפ
 במקצוע לכירת חוץ חטץ אדם בני ששורפין מה נ"ל חוטפות( )ר"ל ת' ורשום הוספה 266()צד
 אסור ושוב שש, בתחלת חמצו מלשרוף ומענב עסוק שאדם שפעטים לפי בחצר אוהגית

 לחדליק עכשיו נוחגין ולפיכך המץ, של בגחלים נהנה גסצא בכירת שורפו היה ואילבחנאח,
 להיות י"ר חל ואם " רש"י. מתשובות תעתקתי a'tDI שם, ושורף בחצירו תבן שלחבילה
 ובסדרים ב' בכ"י לנכון שהוא כמו הוספתי כו'. שעות ארבע ער !( ע"א. י"ג תסתיםבשבת.
 מן חמעתיק והשטיט שם הלקט ובשביי שמח"ו י"ז סי' האירח מס' ובח"ב שם האורחובס'

 ארבעת זציל גאון האי רבינו בשם טצאתי וז"ל הניא שם הלקט שנלי געל נשנת עדנשכת
 ואין חשבת סלפני הכל את מבערין נוחגין, אנו וכך ששין אנו כך בשבת לחיות שחלעשר

 'צטרך שלא קמה, טיני ולא חפים מיני לא טבשלין אנו ואין סעודות שתי סזון אלאטשירין
 מצאתי וכן להדיחן אסור בטנחח בחן לאכול צריך שאין וכיון חטץי בשביל קערהלהדיח
 ז"ל. אחרשלנ*יניפ
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 אלא למררן צריך ואי! יפה יפה ומדיח! שופפן כליו לפהר )א(בא]זצנז[

 בו שיש כלי וכל ומח"ח, יורה כגון טתכת כלי וכל ראשק, ובכלי )ב( ברותחיןמגעילן
 שפתים, על פיפ של שפה להם יעשה נחשת, של בין ברזל של בין קבול,בית
 כך ואחר קיים, במים וישפפם המים ישםל רותחין rnw ובעוד בע"ז, כדאטרינן)נ(
 כוסות כליו, כל בה! יסבול רותחין שהן ובעוד וירתיחם, במים שמיהרם הכליםיתן

 אידי דהילכהא )ד( מתכות, כלי וכ5 עץ כ5י כ5 קדירה, וכסוי וקופיץ סכיןוקערות
 שלא ויזהר תחילה, רותחין משקין שיהיו ובלבד )ה( ראשון, ובכלי נרותהיןואירי
 תועיל לא מרתיחתן המים שוקפק ואם גיעולו, ויבלע יחזור rD מעמים, הכליימבול

 והקפנים )ו( לתוכה, ונבלעין שחוזרין לפי מרתיחתה, היורה תפח שלא ויזהרהפסילה,
 כלי אק רותחין שהמים זמן שכל לפי מהורין, כולן זה אחר בזה שנגעלואע"ם

 שלא הראשנן כמשפפ ומגעילה חוזר קטנים הגעלת ולאחר פולפ, אלא בולעשבתוכה
 אמר אשיאן ורבי גאון. האי ורב הילאי מר השיב וכך )ז( מהרה, טתוך אלאתצפק
 ויחזור יצפנן שלא מרותחין כשהן מתוכה המים שישליך ובלבד ולהגעילה, לחזורצריך
 כשהן בצוק להריחם צריך קפנים הכלים ואף בצונן, מיד וידיחנהויבלע,

 מרתיחיי
: 

 ובפררם י*ח סי' ובח"ב פ"א ס" ח"א חשרח בס' הובא כליו. לטהר בא 6(]שמש
 ב' בכ"י גם כ"ח ראשון. ובנקי נ( 266. צד בסח"1 וכ"ה האורה טספר שם והוא קכ*דסי'

 בריה הונא רב ראמה זה אחר נאמר י*ח סי' ובח"ב שם האורה מס' בסדרים אבלובסח"ה
 הערת בהאורח ועשש ע"ג 5' בפסחים והוא ראשון. ובכלי ברותחין טגעילין פרור עץ יהושעדר'
 המץ סשה והכא בו, ר5ישא גדנפא ליה אחדר ע"א ע"1 בדף חחי בע"ז. נדאטרינן ג(ב'.
 משקין שיחיו וכלבר ס( ע"ב. ל' פסחים ברותחין. ואידי אידי דהלכתא ד( בטיט. 5יחעתיד

 שסדרים, ב' בכ"י שחוא סטו תחלה, ומודחין סנוקין שיחיו ובלבד צ"ל תחלה.רותחין
 ונמחא שם, בפרדס גם חיבא וכן תהלה, וטודח,ן סורקין שיהא שלנד תאורהמס'

 כולן זה אחר בזה שנגעל אע"פ והקטנים 0 ממקין. הגי' ח"ב האורה בס' וכןטמקין
 וכך ו( וי. תערה שם תאורה בס' יעיין ובמחט, לרש"י ההיתר באיסור גם כ"הפהורין.
 גם חוא כן ו5הגעי5ח. יחתר צריך אסר אשיאן ירכי גאון האי ורב חימאי סרהשיב
 ורבי צריך שאין אוטר גאון חאי ורב והלאי טר תשיב כך חנוסחא בסררים אבל ב'בכ"י
 מר תשיבו כך חוכא כ"י וחיתר ובאיסור 266 צד ופסחא ולהגעילה. לחזור צריך אומראששן
 חלין י*ח סי' ח"ב בהאורה גט ועיין ולהגעילה לתער צריך שאין או' ורבי חאי ורניהילאי
 ארבאן. המלה אח"כ ונעשית שאין א' ירבי כתש שחיי המאמר נשתבש שלפנינוספק
 וכ*ה ולהגעילח לחזור צריך שאין אטר ז"ל חאי רבית מגשן חג" פ"א ס" השרהובס'
 רשיי בסידור העירותי ח' חערה ובהאורה חאורה טספר קכ"ד סי' ובפרדם טהאורה כאבכל

 שלא מראשון כמשפט וטגעילח תחר חקטגים חגעלת ולאחר שסיים אחר הגי' שמח"גוגאתה
 מסדור ב' )בכ"' אומר ורב' הא' ורב תילאי רב סר השיבו כך הובא סחרה מתוך אלאתצפנן

 חאי ורב twstn רג דעת חיא בתחלה ו5הגעילח, לחזם צריך שאין אומר( אשיאן רב'מסדרים
 חלקם בשבלי וראיתי ולהגעילח. לחזור צריך שאין רשיי( )ר"ל רבי רעת ואח"כ וטגעילהשחוזר
 של ובשערים סייס ואב"כ ע"ש לגאונים מצא כאשר הגעלה סדר הביא ר"ז סי' רישהשלם
 ויגעיל שניים סים ויתן תחלת גדול שיגעיל צריך בכלי כלים המגעיל שמפרש זצ"ל גאון האירבינו
 ולאחר בהשכח. עבלעים שחוזרין 5פי טרתיחתה היורה תשח שלא הזהר חקפנים הגליםלועסו
 הקטנים אגל טהרת, טועך אלא תצטנן שלא הראשון נמשפט ומגעילה חחר הקטניםהגעלת
 ופגרתנו כלי אין רותחין שחמים זמן שכל לפי טחורים, כולם זה אחר, זה שנגעלו פי עלאף
 רני אוסר הכוונה ]אולי רני שטר פי' זצ"ל שלסת ורבים הביא זח ואחר פולפ, אלאבולע
 חסים טטנח שחשייך ובלבד ולהגעילה לחצר צריך אין כח שמגעו5ין שיורה רש"י[ ש5לרבו
 סיד שייצנח ותבלע ותחחה טחונה הצמגן שלא מרתיחתן הסים שכנקוטו קודם רותחיןכשחן
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 שתוחבין שפעמים מפני )ב( ראשון, נכלי ברותחין טנעילן הממנץ )ק]שגק
 באש יבא אשר בכלל ואינן האור, גבי שעל ]רותחת[ )מתחת( היורה מן דבר שפםבהן

 בשר בהן שתוחבין ואע"ג כ"נ( ל"א )במדבר באש[]תעבירו
 ונותניי

 לצלותו, האור כננד
 תשטישו שכל ובאסכלא בשפוד אלא הכתוב דבר ולא תשמיעק דרך זה r~wמפני
 הן שאף לפי ראשון, בכלי הקערות אף להנעיל רגילין אט עכשיו שטתלננין, עדבאור
 כרי ]נאילפס התבשיל את כהן סכרין אנו שהרי ראשון בכלי שבולעותפעמים

ושיחבש"
 : מטהרתה ]הדהתה[ )הרתיחה( סלח ואבן )ג( : טהרה
 מתכות, ככלי שהן טבילה צריכים חדשים זכוכית דכלי )א(]שנס[

 בע"ז כדאמרינן )נ( חיים, בסיים ספבילן הגוי מן שלקחן חדשים שפף כלי וכן)נ(
 דילפינן פכילה, צריכין חרשים כלים אפילו אכוה בר אבא רי אמר עמרם רב אמר)ד(

 מהורים שנתלננו אחר ].שנים[ כלים דהא הוא, מהרה משום לא מבילה ואותה מדין,טסעשה
 יבא לא ואשר מקרא rs כרנפקא טבילה, בעיין הכי ואפילו דמיין, וכחדשים האיסור טןהם
 : פבילה דהיינו rs' ונפקא וטהר, וכתיב )ה( גיעול, דהיינו כ"ג( ל"א )בטרבר בסים תעבירובאות

 מגאונים בתשובות ועיין עכ"ל יהרתיחן שחגעילן אחר בצונן להדיחן צריך קטנים כלים ואףבצמן ווו
 וסוף תחלם חגדולח היורח לחגעיל צריך ד'5 גאון נטרונאי רב בשם ר"פ סי' תשובחשערי
v*p,ודברי ע"ש, הגאונים תשובת ג"כ שם ותביא ז' סי' דפסחים פ"ע ברא"ש ועיין באריכות 
 פ"ב במרדכי ראיתי והנה 9"ח, דף סוף פסחים ה' גיאות ברי*ץ גם סובאים נאון חאירב

 היורה אודות על גאון האי רג השיב וז"ל יחיפד, גאון האי רב בשם הביא ווקפ"ג בס"ופצחים
 רשני הורה וכן תכלים בה שהגעיל אחר להגעילה צריך שאין כלים בה ש0גשליןחגדיה
 שאין אוטר ורבי אל לסטה מוסב האיי ורב twS*n רב סר השיבו כך כי בודאי וחשבעכ"ל,
 ומגעילה, שחוזר לטעלח טוסב הא' ורב tw~fn רב מר השיבי כך ובאסת ולהגעילה לחזורצריך

 הטעו האורה דברי ואולי שחגאת'. כסו ולהגעילה לחזור צריך שאין לסטה מוסב אוסרורני
 ולהגעילה. יחוור צריך ראין אוטר ז"ל האיי רביע והגאון בפעותשחוכא

 גפררם והובא 91( )צד שם בחשרה כ"ח כו'. ברותחין טגעילן חסכינין 6(],לנד,[
 שפעם'ם טפנ' 3( 'יט. סי' ח"ב שהאורח ובסח"1 והיתר שאישר האורה בשם קכ"דפי'

 וחיתר ובאיסור ובסדרים ב' בכ"י כ"ח האוי. גבי שעל רותחת היורה מן דבר שט בהםשועחבין
 שתוחבין שפעטים ספני קצ*ד סי' ובפררם שם בהשרה שהוא נטו לתקן הש י'ט סי' ח"נובהחורה
 שתוחבין שפעטים מפני שם שטחיו האור. גבי שעל פתחת חיורת סן רבר, בו וטעליןנסכין
 הרתיחה סלח ואבן ג( הוספתי. כאשר צ"ל כן רותחת, יורה סן דגר[ בו וטרלין ]סגיןבחן

 ע"ב( )פ"נ ר*ז סי' הלקט ובשבלי הנ"ל המקומות בכל שהוא כמו הדחתה, תקנתיטטתרתה.
 מטהרתה. הרחתה מלת ואבן כלים הגעית גבי פפח בה' בפרדם המורח גם כתב וכןתביא
 נוסף אשר האורה מספר חי' אם כי תאורה 00' הוספה ולא הפררם סגוף שיצא גראחוטזח
 נוספו אשר ההוספות עוד חיו לא לפניו כי הפרדס טן שבה*ל הרב הביא הי' לא הפררםאל
 הפרדס. אל חשרתטן

 ובאתה וחיב ח"א ובאורח בפרדם ג"כ הוא כו'. חדשים וטכית וכלי 6(]דטנט[
 צ"ל חדשים כסף כלי וכל כטעות חוכא בפרדס חרשים. שטף כלי וכן נ( 266. צדוטחא
 בדף הוא בע"ז. כראטרינן נ( חשל. הטקוסות בכל לנכון שהוא כסו חדשים שטף כליוכן
 בר רבה אסר נחסן רב אסר צ"ל אבהו. בר אנא ר' אמר עמרם רב אטר י( ע"ב.ע"ח
 1neoln נחסן רג אטר ח"א ובהאירה ובטח"ו. ובאריה ובסדרים ג' בנ"י לנכון והובאאתרו.

 צ"ל עצם כלי אפילו נחטן א"ר שפרדס ח"ב בהאורח לנטן והשא אבהו" בר רבה באטרשם
 וטהר סלת וטהר. וכתיב ס( בע"ז". *כדאסרינן חסלות חסרים עפררס חרשים. כלי'אפילו
 ובפרדס וח"ב ח"א ינחאורח וטהר, באש תעבירו באש יבא אשר דבר כל זח לפני שםכחוג
 ופהר. סלת שם וחסגרח' ופתר, בסים תעבירו באש יגא לא אשר וכל בפקתהונא
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 בהן, שאוכלין ]המין[ בהן שנוצתטשו כסף של גוים[ [sp נכפות )א(]שם[
 במירי תשמישן שאין כיון כסף, של וכוסות טבילה. וצריכין ברותחין מעולצריכין

 שלהם, שהיו רמדין מעשה וכגון בלקוחי! טילי והני לחודא, נפבילה להו מניאדטירתח,
 סיד המושכני! כסף של וכלים )ג( : פבילה צריכין אין מגוי, שהשאילן שאוליןאבל
 וצריכין דמי, כובינתא הנוי, שיניחם דעהו לפי רואה ישראל ואם מבילה, צריכין איןעי

 הן ענתכין[ )וניתנין( הואיל ומכית וכלי )נ( : כשאולין הן הרי לאו ואםפבילה,
 של רחיים אבל )ה( טבילה, בעי לא )ד( עץ ושל חרס של ]וכלים[ : מבילהצריכין
 בכלי אלא אמרו ולא עיקר, שלהם דמתכת טבילה צריכין טולציייל שקורין )ו(פלפלין
 וגוירת נוים, של היו מתחילה כלים שאותן במדין, שהיה וכמעשה סעורה וכלימתכות
 אפילו ישראל עשאן אם אבל ישנים, r'a חדשים ]בין )ו( טבילה רצריכין הואהכתוב
 דאין באור ]ולבנם )ולכנס( ישמם היו אם שכן כל )ח( טבילה[, צריכין איןחדשים
 בפסח. ניעולם לאחר לכלים מבילה הטצריכי! מאות! ולהוציא פבילה[צריכין

 כלים, פבילת על אקנ"ו יברך ]טבילת! קורם כלים, להטביל והבא )א(]שמא[
 כך ואחר לעשייתן, עובר עליהם מברך המצות דכל כלים, המבלת על אומריםויש

 עליהם ומתיכין הואיל בלעייז, פלומירייא )ב( וקונייא : ודייו אחת פעם במיםטובלים
 אלא ניתכק שאין ואעפ"י ממלה, ובעו דטי מתכות ככלי עליהם, ושועק )נ(עופרת
 הילכתא ופסיק ע"ז, במם' )ד( ורבינא, אחא דרב דקונייא פלוגתא ההיא וכיטנבם,

[DW])6 קכ"ח ס" ובפרדס כ"א סי' ובח"ב פ"ע סי' ההאורה הוא כסף. של וכטת 
 טבילת". צריכין אין גף סיר הטושכגין כסף של היכלים 3( 266(. )צר ובמח"1 והיתרובאיטר

 לנכון תמצא טבילה צריכין אין עד טבילת צרינין אין טן המעתיק והשמיט בפררם נשמטזה
 בכל לנטן שחוא כמו ונתכין תקנתי וגיתנין. הואיל זטכית וכלי נ( ות.ב. ח"א מהאורהגם

 ח"ב. בחשרח גם לנכון ונמצא ג'. חסרת שם שחופרותי כסו האורה בם' ונשסהחמקומות
 של רחיים אבל ס( בפרשה". פיטורין מתכת "רכלי סיים ח"א והאורה בפרדס טבילה. בעי לאד(

 תריח מסיי נובעים ודבריו פלפלין של ריחיים הוראות שתפרש ריחים ערך בערוך עייןפלפלין.
 וואל*ףיל שקורין הובא ובסדרים ב', בכיי גם כ"ח טולציל. שקורין " ע"ש. ע"ב כ"גביצת

 בין ו( זח. תמר וח"ב ח"א האורה ובס' ובפרדס מלגיד שקורין וכאמה מולינט, שקוריןוגסת"ו
 חסעתיק וחשמיפ וגמת"1 ובפרדס שהאורח מסדרים ב' בכ"י לנכון ממצא הוספתי ט'.חדשים

 טבילח צריכין ראין באור וליבנס תקנתי ולכנס. ישגיב חיו אם כ"ש ס( טבילת. עד טבילהמן
 חמקוסות. בגל לנכון שחיאכמו

 שחשטיפ חסיטן תשלם וחסר בכא, תו* בך קודם. כליס להסביל וחנא 6(]שמא[
 ח"ב מחאורח וחיתר מאיסור ובסדרים ב' בכ"י שחוא כסו הסים והוספתיהטעתיק.

 טן ומתחיל חחתהלת חסר קכ"ח סי' ובפררם פ"ב סי' ובהאורח 266. צד ובמת"ו כ"גסי'
 ובכשב כמח"ה כ"ח בלו"ז. פלומיריא צ( י'. הערה ע"ש פ"נ בסיי בהאורח ומצאתיהוקוגייא.
 בלירז פולפי"ץ ובפרדס בלע'ז סלוט"ץ ובתאורה נלעיז כולטייא ובסררים בלירז פלימאסתסדור
 וחמ' בטעות ובכלם הורח( חסלה חסר כיד סי' חיב )ובחאורה בלירז כלומבר והיתרובאיסור
 בלקךז פלומי"ר Wt~tp פי' דקוניא טאני ש"ב ל' פסחים רשני וכן t~yS1, פלוסיראחנכתח
 וקורין באבר סצופח חרם כלי קוניא רשפי פ" ע"ב ל"ג גיס וכן כאבר, וטוח הוא הרסושל

 כפשת חסדרים בס' קליהם. הטועין ג( רשיי. לשון שם והביאו קוניא ד"ח בתוס' וע"שמלסיר,
 דהו. כסתטת בריל ושועין שפרת שלחן ושורין תואיל בטעות ובפררס וששן. ווילוטומן

 ע"ז. בטס' י( דטי. מתכת ככלי דשיכן שפית tnttSv וכתיתין חשיל חגי' ח"אמחאורח
 ע-א. ע"חדף
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 ניתך כי! חילוק שום הוזכר ולא פבילה, ובעי טתטת עליו שניתך סופו, נתרדאזלינ!
 :[ מנט לניתךטאוירן

 לאחר עד מכהן פסח, לפס בהן שנשתמשו חרס של וקדירות )א(]וטםב[
 דקיימא וושע"נ )ב( לשוברן, צריך ואין במינן, ואפילו צורכן, כל בהן עושה ושובהפסח
 הואיל ישברו, לא דאמר כשמואל, הילכתא הכא בעלמא, באיסורי כרב הילכתאלן

 בוטי חמץ הלכתא[ ]רבא דאמר כוותיה הלכתא וטפנס[קינן כוותיה, קיימי תנאיוכולהו
 בין הפסח אחר )איסור,( בזמט שלא כרב, במשהו אסור בסיט שלא בין במינו בעבפסה
 ראמר ליה מנירא שמעון כר' ושמואל שמעק, כר' מותר במיט שלא ביןבטיט
 שמעון: כר' לכו דרישנא לא ואי זבינייט, אשוו כנדי דמזבני להנהו שמואללהו

 בין שחורין בין אלום שלועזין )כ( כצריף רצביעי פאני חגני )א(]שסג[
 למאני להו  המנא אסימר דאמר )ג( חלקין, ואפילו כפסה, אסורין לבנים ביןירוקין
 סדי יוצא שאיט חרס כלי על העידה והתורה דשיעי, אע"פ דמידייתא,דקוניא
 לעולם:דופיו

 סכן פחות אחד, במקום  כזית ישאר שלא לגוררה צריך עריבה )א(]שסד[
 אם עריבה שבסידקי בצק כדתנן )ק ימצא[, ]וכל יראה בבל עובר ואינו בסיעופו,כפל
 במיעופו: כפל לאו ואם )ג( לבער, חייב אחד במקום כזיתיש

 החמה ]הגשמים[ שבימות מפני בלילה, שלנו בטים אלא לשין ואץ )א(]שמה[
 מעיינות נמצא רקיע, של טבהו כנגד צונן כולו העולם וכל רקיע של בשיפולימהלכת
 החטה שאק הוא, הנשמים טיסות עדיין חטה לענין וניסן רותחין רקיע של לשפוליהסמוכק

 ותיחר ובאיטר 267 צר ובמחץ בסדרים וכן בכי*ב כ"ח חרם. ש5 וקדירות 6(]שמבמ
 טאטר ום נסמא שם-א( סי' סוף ~פניט טגבו לניתך aen אחר הנא נדאורה אגל יי*ש'
 בחערח שם ושחקןרותי כסו הנפל ובמקומות בסדור לפנינו חסר וזה כו' קרן של וכפותאחר
 דקי"'ל והע"ג נ( פ'. תערה בתאורת ומין בחפר קרן של וכשת הטאמר נלקה ובפרדםחע

 בחיס'. ועיש עיא ל' פסחים ישברו. לא לאטר כשמואל חלכתא חבא כי כרבהלכתא
 דצביי טאני 1תי 6(]שמם

 בסדרים לנכון תטצא זח, טיסן חסר ב' בכיי בצריף.
 שסיד סי' אתר חוא פ"נ סי' ח"א ובחשרה כ"1. ס" ח"ב ומהאורח והיתר ובאיסור שםובסחת
 ב"י  )כי ב' כשי בסדור חיתה כונתי בסרור, שהסר חקןרותי ז'  בהערה ושם לשררה צריךעריבת
 "'ב. סי' וחיתר ובאיסור קכ"1 ס" בפררם גם עטצא לפני( אז הי' לש  פארסח כ"י שהיאאי
 ע"ב. * פסחים אטיטר. דאמר ג( AIann. חש אגם. שלוומ'1נ(

 אבל שר"ג. os" פוקדם תא ח-א ובחשרח בפרדס לטררה. צריך עריבה 6(]שסד[
 טוה פסהיס טשנח כדתנן. נ( לפגים. שחוא כמו סירורו חג סי' מאבח כ"ז סי' ח"בגחשרח
 אחר בת יחשחמש סוחר ותו וה:  אחר  סייפ  שט  בסחיו  1mW'ea. נפל לש אם נ(ע"א.

 שם נמצא זח אחר קשח. חיטוטו אישרא כיח משחי יק8 דכית אסור עצnons 10 אב5הפסח,
 בחוסי הטמא וחיא 5ה. בר ידידות לרב ראת חשוב ותובא תוסשת( )ריי ת' משםהיספח
 פנירנבורג. ירידיח חרי והקשה חשתא ד"ח ע"א מוזכחובות

 ד"ח עיף סרב אחים רשא עתן כו'. בקולח שלע בטים א5א לשן "ין ק]שסה[
 שלנו בטים אלא תלהג לא אשה יהורח רב אטר 1ף5 הניא ריפא סי' הש ep~n שבלי ובעץשלנו.
 שנשאבו פי' ע"א[, ט.ב]נתהים

 טאתטי
 תגשנאפ שנעעת טסני ויק שלטת רגיט י' אכש

 184 צד נטכוס ישמיח ובסף שם פסחים לפירש"י טע ט'. תרקיע באושני :חלכתההסה
 שיט. ד"ה לתקן יש שליח ד"ח שש סרב פסחים לרפ"י כ11ן לשבתית כי חוררותי נ*פחערת
 חד. סי' ובארח כגח סי' ה*ב בתבערה 31סצא ובפורס, חרא בחשרה חסר תסיטן כלשעה
 ג'ל. גאון תאי לרב צרח סי' תשובח שערי חגשנים בתשובתועיין

22
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 חכטים חשו רותחין דמעייטת כיון הילכך תמוז, לתקופת עד רקיע של בנובהוהולכת
 דבשעת טעיינות, סטי מבעין נארות, סי אלא נהרות ם. להן שאין עפרות, רובלפי

 : שיצפננו כרי מבערב ימלאם לפיכך הן, חמיןשאיבתן
 לידי ]העימהן תבא שלא כדי סידות, שתי ח ס פ נ ן י ש ל ואץ )א(]שטו[

 לנו ומה מורד, הוא למה יורע אינו אותן והלש )ב( מקטפין, ]אין[ )הן( ואףהיטוץ,
 להפקיע שלא כרי ביצה וחומש ביצים ממיינ יותר ולא פחות לא אלא בפסח,מידה
 אבל )ד( מ"ג, בגימפריא חלה עולה וכן בכך, חלה ששיעור )ג( ממנה, חלהתורת
 בכלי בצים מ"ג מכנים עושה הוא כיצד בכך, לחוש אין ה' או ד' יתירה היתהאם
 כאותה לחלה, קטת סידת שיעור זה חוצה הנשמכים ובם.ם נדות.1, כל על סיםטלא

 לו, האסורין משקין מכל ששותה נזיר דנזיר, בתוספתא )ה(ששנינו
 מתריי

 שלא בו
 לכוית, מצפרפין וכולן בכוית, שיעורו וכמה ואחת, אכת כל על חייב שתה ואםישתה
 אנוו( )או זית ומביא )ו( יין, מלא כוס מביא יעשה, וכיצד בהן, כיוצא והחומץהיין

 היא הכתוב ונזירת )ז( פטור, לאו ואם חייב, בו כיוצא שתה אם ושופע, לתוכו ונותן1אגורי[
 תרימו הארץ מלחם באכלכם והיה דכתיב הארץ, לחם שלמדנו בחלה מחייבת העומרדמידת
 ט"ו )שמות טשנה לחם לקטו רכתיב שטים, מלחם ולמרנו י"ס(, ט"ו )בטדבר לה'תרומה
 הארץ לחם כך ביצה, וחומש ביצים למ"ג שעולה ליום, עוטר שמים להם טהב"ב(,
 : האיפה עשירית וזהו )ח( ביצה, וחומש ביצים ממיינ פחות בחלה מתחייבאינו

 אחר לפורעה צריכה הטטח, קורם ככר מחברתה ה ת 1 ן ל ש אשה )א(]שמז[
 ביעור, בשעת בעין היה ולא הואיל הפסח, עליו שעכר חמץ משום איסורא ואיןהפסח
 ]יופי[ )אפילו( ינאי ר' דני ששנינו )ב( פורע, ואינו לווה ומשים גזל, משום בהויש

IIDW])" וכן ק"ל סי' הפררם ס' בטף הבא זה מירות. שתי בפסה יש'ו "'ו 
 סי' ריש הלקט שבלי ובעל 268 צד l"noa השא וכן ט"ו סי' 1באו'ה כ"ת סי' ח"בבתאורה

 המאמר כל הביא כו' בפסח לשין אין זצ*ל שלטה רבינו של פסת בהינע ותל הגיארכיב
 נו'. אותן ותלש ג( שם. מעורסעעע

'lpgn 
 וסיט אותם והלש שם בפרלס ומתוקן מגוטגם

 חוא וכאשר ביצת. וחומש בצים מ"ג משישי פחות לא נפסח המרה ומח טורד הוא כסחיורע
 ולטח טורד הוא למה יודע אינו איתא שם רק ובסדרים, ב' בכ"י הוא כן א' כ"י במרירלפנינו
 ה' "ד שור עאן ביצה, וחומש ניצים מ"ג הינן גכך. חלה ששישי נ( בפסה. מודדיןאנו
 ב' ובא' בכך. לחוש אין ה' או ד' 'ת'רח היתה אם אגל י( שם. ובב"' שג"ח ס"חלת

 אין מעז או בצ'ם ס'1 חיתח אם אבל חגי' שם ובפררם ו'. או ח' או ד' הא אםובסדרים
 בכך. לחוש אין ו' או בצ'ם ד' 'ת'רח אם רחב ס" שט הלקט 1גשבל' עטח"1 גנך.לחוש
 בתוספתא ס( בכך. לחוש אין ב'*ץס, שש או ארבעה 'ת'רח חיתה אם כ"ח ס" ח"ב בהאורחוכן

 או זית ומביא 1( גפן. ד"ה ע"א ד' שרובין ובהוס' שם בפררם גם וחוכא פ.'ד ריש חואדנויר.
 בם ובטח"1. ח"ב ובהאורה בפררס לנכון ותובא בתוספתא שחוא כמו אגור' זית תקנת'אפז.
 ח"ב וגהאורה בפרדס גם הובא כן חיא. הכתש 1ג1'רת ז( אגח. או בטעות ובסדרים ב'גב"

 גם האיפה. עשירית וזחו ס( ז"ל. לרש"' פסח הלתת בשם רטב סי' הלקט וגשבל'וגמח"1
 חוסתה חזה הסיט אחר נטצא 269( )צד בסח"1 אגל ק"ל טסיטן הטאטר סוף חואבפרדס

 אחותו בן חיה והדס חתוס' טכעל' אחד תוא שמואל. בר' 'צחק רבים שחש'ב תשובחוסי
 ע"ש. כו' פסח של טרח ט'ז ס" בטח"1 שם טסף וגם וריב"ם. ורשב*ם ר"תשל

[tDW]צד וגטח"1 קנט סי' בפררס הובא י" כו'. ככר מחבירתח שלותח אשח י 
 וגן שיים כו', ככר ששתת אשה ועל שלמה רבינו כתב ותביא רפ"ז סוף הלקש ובשבלי269
 ר' דכי שועינו ג( פיז. סי' וכאיה ל' סי' ת"ג בתאורה השא וכן וצול. ישעיה רבינונתב
 עוג, סיב עוזע"י.
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179 רשי"ך

 ר' ואטר )נ( נשסינית, לה ופרעי הביעור ,מן קודם בשביעית [t"lyD] )מעשים(פירי

 : עבדק הן יאותיוחנן
 ישראל שם לשלוח נוהגק למצות, חיפה כשפוחנק הפסח לפני )א(]שמח[

 שימור בעינן המצות את ושמרתם דכתיב ומשמר, יושב להיות נוי, של הרחייםאחר
 לשלש צריך שהוא מה כפי שימחק, עד אלא לעטור צריך ישראל ואין טצה,לשם
 הקטאר אבל מצוה, לשם שימור צריכות והן חובה, שהיא הראשונה לילה שלמצות

 אפילו סותר, גניו על עומד ישראל ואק Imm שהוא ונוי )ב( שיטור: צריכותאיק
 טמלא אדם )ד( נוים של בציקות מר דאמר )נ( דמי, שפיר השוק מן סלתותליקח
 ואיט פניו, הכסיפו שלא והוא כאחרונה, ]טצה[ )נשר( כוית שיאכל ונלבד הימנוכריסו
 יש שאם בנפה, אותו מרקדין כך ואחר הואיל הקטח, לתוך מחמצו יערב שמאלחוש
 קולטתו:  נפה חמץשם

 מערב מצות לאפות אסור בשבת, ר ח א ב ת ו י ה ל ל ה ש פסח )א(]שטס[
 מדאורייתא, איסורא בו טצ.נו אבל הוא, מצוה הידור משום אומרים הראשוניםשבת,
 ומה ח'(, י"ב )שמות ומצות אש צלי בחרא פ' בשילהי )ב( לפסח מצות הוקשודהא
 אלא אינה מצה מצות אף ואילך, ומחצה שעות משבע אלא אינו הפסחעשיית
 דאמר ]כדרבא[ פסח, לאכילת הוקשה נמי טצה ואכילת ואילך, וטחצה שעותטשבע
 חובתו. ידי יצא לא עזריה בן אלעזר לר' חצות לאחר הזה בזמן טצה אכלרבא

[pe])הגרה ואוטר שיקדש, קודם יום מבעוד מצה ל ו כ א ל נאסור )א 
 טצה והאוכל עליו. חביב שיהא י"ח( י"ב )שמות מצות תאכלו בערב שנא'והלל,
 : ירושלמי בתלמוד )ב( ולוקה, חמיו בבית ארוסתו על בא כאלו מסחבערב

 ובתוס'. ברשש שם עיין עברין. הן יאות יוחנן מ"רנ(
 בסי' שם הובא וכן ק*ם בם" שם בפרדס ג"כ הובא כו'. הפסח לפני 6(]שמח[

 תובא וכן כלשונו. הסרור מן לקוח חוא ק"מ סי' אבל שינויים, בקצת טצח וכשטותנין טןקכ"ז
 חגיא ריי סי' הלקט שנלי ובעל ל"א סי' ח"ב מהאורה י"ז סי' ובאסיה 269 צדבמת"1
 בסי' שם כפררם הגא טוחן. שהוא וגוי ג( זצ"ל. עלסה רגינו של פסח הלכות בשםזאת
 ממלא אלם י( ע-א. מ' פסחים סר. דאסר ג( כשנה"ל. שם מהאורה משח"ו וק"מקנ*ז
 ואף שלנו במים נילושה שלא פי על "ואף הוספה זה אחר גטצא והיתר באיסור הימה.כריסו
 סשופ אסור, אחר לישראל ואפילו קנסא ומשוס בישראל ח"ה אסור ולש עבר דאטריגן גבעל

 ף הרב אבל איסורא, ביה אתעביד לא מציקות אגל עבר, דהיינו בטזיד איסורא ביהדאתעבר

 דלא ליח מנטר וקא עמו ישראל שהיה כגון גוים של בציקות מפרש ז"ל גיאת אבןיצחק
 דעכרח טילתא בהא נטי דתכן 'צא, לא מצה לשום דטנטרי טצה העת ירי לצאת אבלליהמוץ
 אנל הוא, נחילכתא משומרת שאינה רמצה מצת באכילת אסור דטא' מבירין ואנו אסורולש

 מותר. משוטרת טצה לשום לא בהנאת רעלסאבאכילה
 העב ובחשרה י"ח סי' והיתר באיסור הוא בשבת. באחר להיות שחל פסח 6(]וטסם[

 מספר לא חפרדם בגוף )היינו קכיט סי' בפררם והתא 260( )צד י"מ סי' ובסחת לעבסי'
 סי' השלם תלקט בשבלי גם והובא חך והיינו בשבת להיות שחל פסח ערב חגיי ושםחאורח(
 ראטר ט' בתרא פ' בשילתי ג( ע'. אות שם כמח"ו הרששת בחערת ושין הש"י ברוםרי"ג
 ע"ב. ק"כ פסחים כו'.רבא

[pol)6 קכיפ סי' שם בפרדס חוכא שיקדש. קודם יום מבעוד טצה לאבול ואשר 
 זיל רש*ח חרג בחערות וע"ש י*ט ס" ובסח"ו ליה סי' ח"ב ובהאורת '"ם, ס" והיתרובאיסור
 עיט. היא פסה,ם ערב' ש פסחים בירושלפי הוא 'רושלס'. בתלסור ב( בזח. שהאריך צ'אית
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 אם בפסח, בביצים קמח ללוש מותר אם רבי את שאלו )א(ןעיעא[

 לא איסור היתר, ולא איסור לא בדבר רבי אמר ולא לא, או חימו'ן משום בהיש
 במים, אלא לישה אין שהרי ממ.ם, יותר להחטיץ ביצים דרך אם יודע שאינואמר
 משום בה אמר לא והיתר בה, ,טעוסקין זמן כל העיסה את מחמיצ.ן אקומים

 יש שמא לחוש ויש עיסה, 1משאר[ יותר ונפוחה היא עבה בביצים שנילושהשהעיסה
 בירו ואי! חימוץ, נלא איפשר אי בביצים הלש ושטא ממים, יותר להחמיץ ביציםדרך

 לשק אין נפסחים, לאוקומי רבעי למאן דאיכא מים, לישת כמו חימוץ מידילשמרו
 ממים, ממי דמחמיצא מילתא דאיכא מכלל חימוץ, משום ובדבש ובייןבשטן
 שהעיסה דמה אני, וכמדומה בה, עסוק בעודו ואפילו מחימוצו, לשמור אפשר ואי)ב(

 נעשית פת[ ]מפרורי פת עושין שאפילו חיטוץ זה אין הביצים, מן עבהנעשית
 : כן כסונפוחה

~spwl
 לפי שמתירה, אדם אין בפסח ]בתרנגולת[ שנמצאת חיטה )א(

 שהיא אומר רבי ואף שהוא בכל ]ואוסר[ אסור, במינו שלא כין במינו ביןשחמץ
 יודעין אנו שאין מפני לא אם מטומאה, ]להיתר[ ראיה להביא יש אבלאסורה,
 שתפול כדי בעוף טומאה, נבי ששנינו מפני )ב( לא, או ממומאה איסור למדיםאם
 טומאה לקבל ראוי אינו שוב הזה כשיעור מעיו בתוך האוכל שיהא רכיון ותשרף,לאש
 חימוץ לידי בא זה שאין לומר יש וכן אוכל, חשוב אינו מיד סרחון לידי שבאלפי
 מטומאה: איסור. למגמר לן דמשיטא אי )ג( סרחון, ירי עלאלא

 להפריש הזאת בעיר נהגו לא שמעולם אודיעך התרומה ועל )א(],טעג[
 השנייה ועל חלה, להפריש אחת על מנרכין והיו )ב( הפסח בערב אם כי חלותשתי

 ימים משאר חמור פסח ערב שאי! לבטלה שהיא מפני ובמלחיה ]תרומה[,להפריש

 ובפררם ל"ו. סי' ח"ב ובתאורה כ' סי' והיתר באיסור הוא רבי. את שא6 6(]שעש
 בשם רי'ר סי' השלם תלקט בשגלי הונא וכן הסדרים מס' קכ"ט סי' האורה( בשם)לא

 )צר ט"ב בסי' שלאחריו במאמר וויטרי כטחזור והובא זצ"ל שלטה רבינו של פסחחלבות
 הסלה נשמטה גפררס מחיטוצ1. לשמור אפשר וא' ג( ז"ל. הרשייה בהערות וע"ש268(.
 14אפשר". וכתםעשה

 ובהאורח כ"א סי' והיתר שיסיר חוכא בפסח. 1בתרנגולתן שנמצאת חטה 6(נשעתק
 טן ב' בכ"י אבל 269( )צד ט'ד סי' בטח"ו חוא וכן שלפניו הסימן al~Dn אחר 14 סי'ח"ב

 שסע( בסי' א' כ"י בסרור לפנינו (wtne כפסת לשין ואין אחר זה הובא בסירים וכןח6רור

 זה הובא וכן שע"ג. סי' לפנינו שהוא כמו א1דיעך התרומה על פח היבא ובסררים ב'ובכ"י
 צ*א )רף רי"ו סי' הלקט בשבלי והובא קל"ט בסי' האורה( בשם )לא בפרדס שעיב סימןחיינו
(w~yבשם קם"ח סי' דעים תמים בספר הונא וכן זצ"ל שלטה רבינו של פסח הלכות גשם 
 טומאה. גבי ששנינו ספני נ( שלפנינו. כ"י כסו האורה ספר לפניו היה ובודאי תאורהספר
 בטח"ו נטצא זה אחר סמוטאה. איסור למיגטר לן רפשיטא אי נ( ט"ז. פי*א באחלותהוא

 ע"ש. תם רבינו שהוסיףהוספה
 ליח סי' ח"ב ובהאורה כ"כ סי' וחיתר באיסור הובא כו'. "תירט" %1 6(]שעם

 התחסה ועל רש"י חשיבת וטתחיל 264( )צד ל"ר סי' שלפניו בטאמרים במח"1 השאהן
 אוריזך התרוסח על רני אטר כך ומתחיל חסאסר באמצע קל*א סי' בפררם נמצא וכןשדיעך
 להפריש אחת על טברכין והיו ג( א'. בכ"י לפגינו נסו תא הסדרים ובס' טחסרור ב'תכיי
 לחפרינו אחת על טברכין והיו הגי' ל"ת כי' ח"ב חאורח בס' ]תרומת[. להפריש השניה ועלהלה

 נסדור, לפנינו כסו חוא ntot~an בואר אבל חלה, לתפריש חשניה ועלתרופה
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 אלא אסורה לארץ חוצה תרומת אין ,כמואל דאטר בבכורות, היא ופסוקה )נ(טובים,
 הילכך אביי אמר לא, בנגיעה אבל באכילה, מילי והני שופו עליו יוצאה שטומאהבמי
 שקלה קט! כהן ליבא ואי קרי. רואה שאינו קטן כהן לה ואכיל הלה לה קוצהנדה
 שלא כדי אחריתי, חלה ליה מפרשא והדרה בתנורא ליה ושדיה העיסה בראשלה

 מפרשיק דלא כבכורות קח,יק קטן כהן משכחינן ואי מישראל, חלה תורתתשתכח
 ,הו תלות, שתי מפרשינן לארץ נחוצה ורעים בסדר ושטיה )ד( אחת, חלהאלא
 נדול, כהן ויש קטן כהן שאין ובמקום בבכורות, אמוראים פסקוה כאשרהטעם
 אחת אלא מפרישין אין כהנים שיש אעפ"י לותיר, ערי בכל נוהגין וכן מברכין,ואין

 :ולשרימה
 להפריש אקבוייצ מברך )ב( העיסה מן חלה להמריש הרוצה )א(]שעד[

 כלל הפרשה שם ואינה וחררה עוגה היא הלה היא, ברכה לאו חלה דלה0רישחרוטה
 העוטת טן אחת ]חלה קאמר, והכי כתיב, כ'( ט"ו )במדבר תרוטה תרימווחלה
 ועושה )אותו( לשנותה ואין שמה ותרומה נקראת[ תרומה וטיהו תרומה, לשםתרימו
 משליכו כך ואחר חלה, קרא לה מדקרי חררה, כעין ופושפו דק, שהפריש כזיתאותו
 שתרומת מפני כהן יש אפילו באש, ושורפה כוית( העיסה מן מפריש כך )ואחרלאור,
 לאוכלה, אסור קרי שרואה וטכיק מנופו, עליו יוצאה שטומאה למי אסורה לארץחוצה
 נפפרה כבר שהרי ברכה, בלא הוגנת מתנה כדי יפריש כהן שם יש אם כךואחר
 לכהן: ונותנה חלה תורת תשתכח שלא כדי ראשונה בהרמהבעיסה

 מפריש שאם יעשה, כיצד ולשעימהביו"ט[ הוא, ]שלפסח יו"ט ואם )א(]שעה[
 שמעכבה וא"ת ביו"ט, קרשים שורפין שאין לפי יכול אית לשורפה עליה, ומברךתרוטה
 ימצא, ובבל יראה בבל עלה ועובר חימוץ לירי באה היא הרי שורפה, ואח"כ יו"ט אחרעד
 קטנה, עונה כמו אותו ויעשה העיסה טן ברכה בלא אותה יפריש יעשה, כיצראלא
 בסל כאחת יצטרף אפייה ולאחר העיסה טן שיפריש עונות שאר עם אותהויאפה
 לפי )נ( ביחד, מחוברות הן כאילו ונראות והתרומה העוגה אחת כקערה אואהד,
 יום לאחר ער ויצניענה תרוטה, להפריש עליהם יברך כך ואחר לחלה, מצרפןשהסל
 אפייה קודם עליה יברך בעיסה כשהיא תאמר ואם אותה, וישרוף אפויה כשהיאטוב

 היה אם אותה, וישרוף טוב יום לאחר עד וימתין אותה יאפה כך ואחרומפרישה
 דהויא משום שם עליה שיקרא לאחר טוב ביום לאפותה יכול היה לא כךעושה

 חלת זרעים. בסדר וביטאהי( ע"א. כ"ז בדף הוא בבטרות. היא ופסוקתג(

 ס"ת.פ"י
 ובחאורח וג"ח ע"ד כדג ס" באג"ת חוא חעיסה. טן חלח לחפריש תרוצח 6(]וליעד[

 חלקם בשבלי וחיבא קל*א, ס" בחחהלת ובפרדס 264( )צד 4'ה סי' וגטח"1 לעט סי'ח"ב
 חערח 4פ סי' ת"ב ובהאורח ז"ל שלמח רבינו של פסח הלכות בשם ע"א( ח"ז )דף רי"בסי'
 חסר ושם לפני( עוד הי' לא כ"א "י ב' לכ"י חיתח וטוותי רש"י נסרור דליתא חעיחתיא'
 שחעיר סח עיין תשטח. לחפריי אקבו"צ סברך 3( חסדרים. בס גם לנטן ונמצא חסיהןגל

 בזת. שהאריך ר הערה כסה"נ ז"לחראויח
 הנ"ל. הסקוסות נכל לנכון שמיא תקנתי, כן כי. פסח של פוג יום ואם 6(],טעה[

 חחרח שסר אליעזר רני *רתנן מצרפן שחסל לפי הגי' באח"י לחלה. מצרפן שחסל לפיג(
 וכתאורה ובפררם וחיתר באיסור גם וחסר שצ ש"ת בפסחים וחוא לחלת מטרפן" הסל לסל,עות!
 הפגים. הוספתי ושם ל*ט סי'ח"כ
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 שעדיין לפי לאמותה, יכול ברכה קודם אבל נאכלת ואינה הואיל לצורך שלאמלאכה
 ויש ביו"ט, לצורך שלא אפייה היה ולא עיטה, כשאר הבית לבעל ראויההיא

 בן וכדברי )ד( תחמיץ, שלא הוא )נ(]וסבור במים ושורה העיסה מן אותהשמפרישה
 שלא בצוק לה תמיל ראמר בתירה ב! יהודה כר' הלכה יצחק ר' דאמרבתירה
 כר' הלכה שמואל אמר יהורה רב אמר דאטריק )ה( כמותו, הלכה ואיןתחמיץ[
 אם  תימוץ, משום נהם לחוש שאין מסח של שאיק טובים ימים ובינואראליעזר,
 ומשהא ומפרישן פוב ביום לאלתר עליהם יברך פוב, יום ]אחר[ עד אותו משהההוא
 נאפה ואם כלום, בכך אין חים)ו(צו שאם שורפה כך ואחר מוב, יום לאחר עדאותן
 יבצע בחול, בין מוב ביום בין חלה, ולא תרומה לא ממנה הפריש ולא ושכחהעיסה
rDהעיסה. מן מפריש כאילו ויברך אמייה, לאחר העוגה 

 יצחק: ברשלמה
 בימים לא מוכים, ימים בשני לעופות ן ם ור מ ן י ש י ע אין )א(]שעח
 בהסתכם, לצורך ולא צרכיכם לכל לכם לכם דכתיב משום באחרונים, ולאהראשונים

 לידי יבא שלא שינוי צריך פסח של מועד של ובחולו שרי, מועד של בחולואבל
 וכל האור, על בכלי כשהן מרותחין המים נתוך הסובין להכניס צריך הילכךחימוץ,
 על המים יערה שלא יזהר אבל סותר, זה ובענין המים בתוך הסובין מטרם יהאשעה
 יחטיץ: פן שני בכליהסובין

 מהו בשותמות, תנור להם שיש ועי ישראל י, ב ר ת א שיאלו )א(]שעז[
 ולאפות כנגדך, כך אחר אפול ואני פסח של שבוע אתה מול ]ישראלה לולומר
 שבוע, מאותה דמים סטנו ומטל לפסח קודם ישראל מתנה רבי, ואטר )נ(בשבת,
 ואני בשבת, חלקך פול יאמר לא בשותפות, שדה להם שיש וגוי לישראל דומהואינו
 עודר וכשזה לאמצע, בשדה פורחים שהם הטורח שכל לפי בחול, חלקי]אמול[
 וכן סותר מתחילה דטים שטטל כיון כאן אבל ישראל, כשביל כטורה נראהבשנת
 מקבל, איפ פסח, של בשבוע יום, בכל שלו ממערופיא ככרות לקבל שרגילישראל
 : עצטו שבוע טאותה הפסח ]לאחר[ הוא טקבלאבל

 אומרים אין פסח של הראשונים פוכים ימים שני בליל )א(]שעח[
 שותין ואין הוא, כוסות טארבע אחד שקידוש לפי )ב( הכנסת, בבית היין עלקידוש
 שהרי מקד)י(שין, אין לפיכך כוסות, תטש ששתה נמצא שתה ואם הכנסת, בביתאוהו

 בן וכדבש י( גמת"ו. לגטן שהוא כמו הוססתי ט'. תחמיץ שלא הוא וסבורנ(
 ע"ב. מ"ח שם כר. יועדה רב אמר דאמרינן ס( ע"א. מ*ה פסחיםגתירח.

 ח"ב ונהא!רח כ"! ש' והיתר באיסור המא כו'. לעושת ס!רסן ענשין אין 6(]'1378[
 הלקט כשנלו !היבא חסאמר גאסצע קלט סי' בברדס !הונא 262( )צד ג"! סי' ונסחר ס'ש'
 זצ"ל. ופלטה רבינו של פסה ה' גשם רטטסי'

 268( )צד ל"א סי' ובסחת באמצע קלט סי' ב*ררס חוטא רבי. את שא6 6(]ושען[
 פסח ח' בשם רט"ז סי' ח5קס כשבלי ותובא סמא פי' ח"ב ובהאורח כ"ז סי' והיתרובאיטר

 נאיר בטחי! ישראל. סתנה רבי, ואטר נ( תיג. סי' ארח בטור והשא ז"ל שלטה רבינושל
 כף. טתנח רבם ואסר ר"לאתנח

 ס" ובאורח באטצע ק5"א סי' גפרדס השא כו'. טובים ימים שני בייל 6(]וטעמן[
 270( )צד מ"ח סי' ובפח"קק ט"ב סי' ח"ב ובח*ערחכ"ח
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 הצוחת מישיאל אדם לך שאין מסני בססה חובתו .ד. ארם שום להוציא כאןאין
 נומר שהוא בתים ושלשה 'סנים מסח של הנדה לאומר דומה זה ואין כוסות,מר'

 כסדר: הענין כלועושה

]שע~
 של עיקר או )ב( טוריא, והניא ח, ם ם ב א ם ח א צ מ א ל רבי )א(

 ומה מרור, אכילת על עליהן ומברכין פסחים, ערבי בפרק שנויין והם )נ(פורסק,
 בלא המרור מן לטעום יכול שאינו לפי האדמה פרי בורא ירקות שאר עלשמברכין
 אין ולפיכך המצוה, ]ברכת )ד( אלא ירקות, של ברכה ,ו א'! המרור וברכתברכה,
 דאין )ה( בלבד, המרור על אלא[ האדמה פרי ובורא טרור אכילת עלמברך

 חבילות:מצות עושיי

[ew])"( כבוד. מנוחתו נשלמה[ רבינו שמידר ערוך מדר 
 המנוח יום ואת הנפן, פרי בורא ויכולו אומר בשבת, להיות המסח לילכשחל

 וגומל ושהחיינו: והזמנים, וישראל השנת מקדש והותם הזה, המצות חג יום ואתהזה
 ואוכל בחרוסת וטובל האדמה, פרי כזרא הירקות ועל ידים, נטילת על ומנרךיריו
 השלימות, שתי בין חציה ונותן לשתים, הטצות מן אחת ובוצע לכולם, ונותןכזית
 עניא, לחמא הא ואומר שני. כוס ומוזנין הסעודה, בגמר שיאכלנה המפה תחתוחציה
 המרור וכן הכלי, מתוך יגב.הנה אוכלים, שאנו זו מצה לומר וכשהגיע האנדה,וכל

 שמאל. בהסיכה ושותה ומנרך ישראל, גאל ער ההגדה ואומר זה, מרורכשיאמר
 משתיהן ואוכל מצה, אכילת על הפרוסה ועל המוציא, השלימה על ומברך ידיווגומל
 ונותן בחרוסת, וטובל טרור, אכילת על החזרת על וסברך המסובין. לכל ונותןיהד,
 הנטבל המרור ומן ממנה ואוכל שלישית, הטצה מן ובוצע וחוזר כזית. ואחד אחדלכל

 על שנאמר יחד, ופסח ומרור מצה כורך שהיה כהילל, למקדש זכר יחד,בהרוסת
 יאכל הסעודה וכשינטור סעודתן, ואוכלין י"א(. ט' )במדבר יאכלוהו ומרוריםמצות
 שהיו כשם באחרונה, מצה אכילת לחונת והיא הממה, תחת שהיא המרוסהמן

 למים ידיו נוטל כך ואחר סעודה, בנמר הפסח עם החובה מצה המקדש ביטיאוכלים
 לא ואומר מיד רביעי כום ומוזג וחוזר שלישי כום על הטוון ברכת ומברךאחרונים.

 ב"פ סי' ובאו"ה קל"א סי' סוף בפררם הובא בפסח. המא טנא 5א רבי 6(]קטעם[
 טהסדור ב' בכ"י פורפין. של עיקר או נ( 270(. )צד מעם סי' tr~nost ט"ג סי' ח.בובחאורח
 עיקר והביא ובפרדס פורפריץ ח"ב ובהאורה פופרץ ובטה"1 ובאו"ח rl~ttID ובסדריםשפריץ,
 ועיין פורפריץ. של עיקר והביא שצ"ל והאמת בטסגרת אפרק מלת סגר והטו"ל אפרק,שלו
 פורפיץ שצ*ל כתב ברשויי לועזיות סלית והמפרש פופריץ חוא מררייתא ע"א ל"ט פסחיםרש"י
 ותביא בסרור שהובא יפה חזרת מין קאהלפארטולאק( )פארפולאק, Pourpier הטלהוחיא
 פסחים. ערבי בפרק שנזיין ~הם נ( ב'. הערה שפ"ז סי' להלן שין סרובייא, לתקן ישטוריא,

 הטצוה ברכת י( ע"א. לעט בהסתים חיא שעה, כל בפרק וש"ל הנ"ל המקומות בכל הואכן
 מן הטעתיק והשטיפ הנ"ל המקומות ובכל ובסדרים ב' בכ"' לנכון שהוא כסו הוספתיכו'.
 ע"ב. ק"ב פסחים חבילות. טצות עושין ראין ס( אלא. עדאלא

 ובסררים, נ' בכ"י גם כ-ה כבוד. טנוהתו ]שלטחן אביט שסידר ערוך פדר 6(נ,טפ[
 סדר 281( )צר ובטחה ז"ל שלטה לרבינו ערוך סדר ט"ד סי' ח"ב ובהאורה ל' פי'ובאפה
 להלן בסרור נטו החש קל"ב וסי' כפרדס, ליתא וזה ז"ל. יצחק בר שלמה רבינו שס,דרערוך
 הגדול הלל ושסר ותחר וטתחיל שלם טאטר חסר שם ה"ה הטרח וכס' שפ וביעיה שפ-ב.סי'
 א'. כ"י בסדור לפנינו כטו חוא len~al הסדרים וגס' ב' בכ-י אבל לפגינו. כסונו'
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 בנובטת וחותם הגדול. הלל ואומר ותחר ביהללוך, העתם הלל, נמר עד לט לא ה'לי
 החן ברכת מברך כך ואחר השיר, נרכת היא חי כל דנשסת )ב( ובישהבח, חיכל

 בין ותוהם )ד( והברלה, נר וקידוש יין ]יקנה"ז[ סברך שבת ובמשאי )נ(ושותה,
 קידשת המעשה ימי מעושת השניעי יום האת הכדלת מוכ יום לקדורות שבתקרישת
 ושהחיינו לקודש, קודש בין הטבדיל באייי בקדהצתך, ישראל עטך את וקידמיתהבדלת
 : טלו הסררוכל

 מצה ברכת וסדר ובהגדה בהלל חובתן ידי אחרים להוציא והבא )א(]שפח[
 טס וישתה הנדה, ויאמר ראשון, ירק פיכול ויפבול ראשון כוס וישתדר יקליט01רור,
 ויכרוך ויאכל, המרור על ויברך ויאכל, מצה, אכילת ועל המוציא, פריסת ויפרוםשני

 מווט, על ויברך סעודתו ויגמור נאחרונה, בביהו וכ! נחים, נכמה כן ויעשה ויקוםכהילל
 לבית ילך כך ואחר וישתה, רברך המצרי, הלל הרביעי על ויאמר שלישי, כוסוישתה
 וישתה, ויברך הלל, את יגמור הרביעי ועל כוסם וישתו DlltD, על יברכו והםשני
 יסלא נתלטוד הדבר ופרשו )ב( לרביעי, שלישי בין אלא לשתות רבותינו אסרושלא

 היאיט אמרו המזק נתוך ששותה יין אבל ההלל, את באומרו יבין ולאישתכר,
 כל5, שני בבית ישתה לא ההלל, את שם לגמור שלישי בית עוד יש ואםמשתכר,
 טצה האוכל בביתו ]סעודתו[ שגמר ומי וישתו, יברכו והם ההלל, את להם ינסוראלא

 שאין לפי אחר, בנית עוד ולקרש לשוב יטל איט מצה, לשום נאחרונההנאכלת
 ששתה אחר אסור, הוא לשתות וגם לאכול, ואסור אפיקוטן, הפסח אחרמפפירין
 שלאחר בכוסות שנשתכר לפי אחר, בנית ההלל את שוב שיגמור בניתו כוסותארבע
 הארמה פרי מרא הם יברכו הירקות ועל )ג( ישתה: ולא יקדש לו צריכין ואםהמזון,
 ועל המהניא וכרכת וישתו, הטס על יברש והם להם, יאמר ההנדה את ונםויאכלו,
 sy וכן הוא יאכל ולא ויאכלו, חובתן ידי ולההניאם לברך הוא רשאי מצהאכילת
 אבל nalY~, אוכל כן אם אלא לאורחים פרוסה אדם יפרום לא u~lw שכןהמרור,
 וכל חובה, יראין לפי התירו, טצוה של הלחם וברכת היום קידוש של הייןברכת
 היום קידותי ולא המהניא, בלא מצה לאכילת אפשר ואי מזה זה ערביםישראל
 ברכת אבל שיצא, אע"פ אחרים ומוציא היא חובה המרור ברכת וכן היין, ברכתבלא
 מברכת המרור את לפפור שהוא אע"פ לעצמו ובטיבול עצמה בפני שהשירקות
 הוצנה ימות שבעמיר הלחם ]לברכת הוא דומה ברכה, בלא ליהטת עצאסוריןהנהנין,

 מטיך 9גת ובמרצצי נ( ע-א. קמח פסחים תשיר. ברכת חיא חי כל דנשטת"
 ע"ב. 45ג ברכות ט'. שבת קר91ת בין ותוחס " ע"א. ק*ג פסחים]יקנה"ז[.

 וגהאורח ל.1 סי' והיתר באיסור תובא הובחן. 'די אחרים להוורא יחבא *(נזטב841[
 ירושלטי גתלמוד ישל בחלסוד. חיבר ופירשו נ( 282(. )צד ס"ז סי' וגטחזו ט"ח רויח"ג
 סטו ח"ב בתשרה כן נם להיות צריך וכן שם ובסחע לע ס" והיתר גאיסור לנכון חי*וכן

 פרק פסחים בירושלטי וחנא טחסחר, ב' ובכ"י חסדרים בס' חסר וכן ב'. ~mpn שםשתקנתי
 ט'. חירקות מי נ( רני*. ד"ח ע-ב קיש פסהיס ותוס' במשגים וועבא כרץ פסחיםערני
 זח כל נשפפ סיח סי' ח"ב גחשרה אבל שם והיתר גאיטר וכן ובסרריפ ב' בכיי גסגיח

 284( )צד סיס סי' נסוף בפררו נטמא חח ובהלל בשיר IW11p1 חאגדה חוטרוחסדאל
 ד'. הערת 9ם 3חאזרח וחומרותי toa קל"ב סי, גאטיע ג*רדס וכן נאגדה, IttwWtחסתהל
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185 רוצימדור

 אחר להם יגמור הלל ואת עמהם, אוכל שאינו מאחר להם, יברכנה ולא חובה(שאינה
 והלל: המזון ברכת כוסם על יברכו והםסעודתם,

 יוכר רבינו מפי ונסדר ומעמיו במדרשו מבואר ארוכה דרך זה ונם )א(]שפב[
 ויבולו, עליו ואומר יין של כום אדם מוזג בשבת להיות שחל שטורים ליל )ב( : לפובהשמו
 שעתיר מפני נסים, שעשה אומר ואינו )ג( ושהחיינו, בנו בחר ואיטר הנפן פריבורא
 לכל כום ומוזג הלוג, רביעית שיחזיק צריך שאמרו וכוס גאלנו, אשר בהנדהלאמור
 שכת, במוצאי להיות חל ואם )ר( נשים: ואחד אנשים אחד ביתו, מבני ואחראחר
 בבשמים, מריח ואינו )ו( האש, מאורי נורא בנו, בחר ואשר הגפן, פרי בורא סברך)ה(
 )לחול(, קודש בין המבדיל ואומר נמש, איבוד מפני ועוד )ו( יקטמנו, שטאנזירה

 אמ"ה בא"י ומביכין חירות ררך שמאל בהסיבות ושותין י'ק'נ'היז', ומימנךושהחיינו,
 כלי שם על )ח( ידים נט.לת על ומברכי! ידיהם, ונוטלין וכו', הגפן פרי ועל הגפןעל

 עד ידיו נוטל שאינו היפנה, שבתות בכל כ! כמו דבר, של כללו וזה אנטלששמו
 ולא קידוש, לשם ידיו כגומל נראה ועכשיו סעודה, לשם ידים נטילת דבעיקשיקדש,
 הרוח: מגסי דהוי לפירות, ידיו כנוטל דהוי )פ( סעודה,לשם

 מפורש ארוכה ררך זה וגם ובסדרים, ב' בכ"י כו'. ארוכה ררך זה יגם 6(נוצפב[
 בסררשין מבואר ארוכה סרר עם 288( )יד ובסח"1 זצ"ל שימה רבינו מפי סדר ופעמיובטדרשו
 שלמה רבינו מפי ונסדר קל"ב סי' ובפרדס טובה, לברכה יזכור שלמה רבינו מפי עסדרטעמין
 ובסדרים ב' בכ"י וכ"ח כו'. יין של כוס אדם מחג בשבת להיות שחל שסורים ליל כ(ז"ל.
 מ"ח סי' במה.1 הובא וכן תאורה( מספר ולא הפרדם סי סגוף )והוא קל"ב סי' בפרדסוהובא
 אחר בסגנון מיד סי' ובת"ב צ' סי' ת"א ובהאורה ל' סי' וחיתר וגאיסור 288()צד

 שעשה אוטר ואינו נ( האורה. מספר הציון וחסר האורה טסטר והוא קל"ג סי' בפררסוהובא
 הל ואם י( שם. ובטהור קל"ב סי' הפרדס שגוף 102( )צר חיא ומהאורח גם הובא זהנסים.
 קל"ב. שם בפרדס גם נאה הגפן. פרי בודא מברך ס( שם. שם חעא זה aA בסו"ש.להיות
 ובורא וקידוש הגפן פרי נורא יקנה"ז טברך הובא קליג סי' וגפרדס שם חיא ומהאורהאגל

 משיטת תשביעי יום ואת הבדלת, טע יום לקדושת שבת קששת בין וחותם והבדלה האש,מאורי

 כ"ה בבשמים טריה ואינו ו( ושהחיינו. לקודש קודש בין הטגריל באיי קרשת הטעשחיטי
 איתא האורה( מס' )שחוא קל.ג סי' שפרדס ח"א האורה בס' אגל קל"ב סי' הפררםבגוף
 )דף רי"ח סי' הלקט שבלי שעל יקטממ. שטא גזירה בה סריח שאין ההדס על טברךואינו
 שמא גזירה הכשסים על סגרכין טוב ליום בטרש זצ"ל שלסח רבינו וכתב הביא ע"א(צ"ב

 'צחק רבינו בשם שהביא טה שם עוד ועיין שבת של יתיידה נשסה אברה שלא ועוריקפש,
 בהאירה אבל הנפש אבדה וטלא ועור קל"ב סי' בפרום נפש. איבוד טסני ועוד ו( ז"ל.סדנפיר
 נשטה איבא טוב רביום נשסה איסור גו שאין ושר האורה טס' שהוא קליג סי' ובפרדם צ'סי'

 כשבת, יתירח נשסה ליבא טוב הום צ"ל לדעתי ה' הערה שם בהשרה וחצייתי כשבתיתירה

 איבוד משום בשמים רטעס פי' הרשפם הביאו אמר רב דיה ע"ב ק"ג פסחים בתוס'ושיו
 tsf~n לא אמאי טוב, 'ום במוצאי רא*כ וקשח יהירה נשמה איבא נמי ט31 וביום יתירחגשמה
 בא"ש גם ועיין בשמים, מזכיר אינו להכי יתירח, נשסה ליכא טוב דבים נראה לכךכשסים,
 מיי בסדור ~stv וכן קלי'ב, סי, בפרדם כ"ה אנטל. la~r כלי שם על ט( 1ד. סי' פ"יפסחים
 אנטל. יגשמו כלי שם על ירים נטילת ההיים בצרור נפשו תנוח רבינו ספי הוסר וזהק"ב
 שם ובסדור כ'. הערה ק"ב בסי' ע"ש ע"ב, ו' רף הפרדס ובלקוטי ס.1 סי' בפרדס הובאוכן

 לאחר למעלה ידיו את להגביה שצריך שס על בתשוגותיו תאי רב יונ ידים נם'לת ושדהונא
 לריר ופיסן הביא קס"ב סי' או"ח בטור ועיין ט'( ס"ג )'שעי' וינשאם וינטלם כסורחיצתן
 טנסי רהוי לפירות יריו כנופל דהו, ע, קצ.ב. ס" ת"ח ברכות בטררכ' ועיין מנשאם.וינטלם
 "וכן 284, )צד ס.ט סי' בסח"ו חוסמה נסמא הזח חסיום ואחר ע"ב. י"ח חגיגההרוח.

 זכ'

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



 רש"מדור186
 מרים, שאינם חרקות מצות שלש ובה ה ר ע ק 1 י נ ם ל ומבימין וא(]שפנן

 איילנדרא נוסברתא אז צרופיילא או אמיך כרפסא חנא אקרא או כפני המא נען)ב(
 ובשר, דג לפסח, ,כר[ ]ואחד לחגיגה זכר ]אחד[ תנשילין ושני פורש, קפלוטותאו
 אמר שהרי )ג( מנושל, ואחד צלי שהאחד כגון אחד, ממין אפילו ובשר, ביצהאו

 מרי בורא ומכרך הירקות מן ונוטל : תבשילין שני חשובין ובישולא עצם אפילורבינא
 לברך, צריך אק הנדה ולאחר ביתו, בני לכל ומאכיל ואוכל בחרוסת וטובלהאדמה,
 : נשתנה מה ותישאלו ,כר הללו טבילות ויעני ברכה, בלא ואוכל בחרוסת מובלאלא

 לשנים, ובוצעה טצות משלש אחת נוטל הירקות מן בהאכל לאחר )א(]שפד[
 בו שכתוב לפסח זכר בסוף, ויאכלוה סעודתו, שיגמור עד המפה תחת חציהומניח
 באחרונה, המרור מן אוכל אינו ולכך י"א( ט' )בטדבר יאכלוהו ומרורים מצותעל

 עני, של כדרכו הפרוסה מ, ככזצע נראה ]יהא )כ( השלימה על הטוציא כשיברךמפני

 תחת שלימה מניחי! ולפיכך השלימה[. על אותה טברכין חדירה המוציא שברכתולפי
 נוטלי; כך ואחר )ג( כבשבת, טוב ביום ככרות שתי על לבצוע שמצוה לפיהבצועה,
 ושני והירקות המצה, וחצי שלימות המצות שתי עם שהיא כמות מלפרוהקערה

 נשתנה, מה התינוקות שישאלו כדי )ד( השלחן, בראש אותה ומניתקתבשילין,
 להמא הא ואומר לעצמו, הוא שואל שישאל, תיסק אק ואם האגדה, מןויפטרוהו
 בגאל וחותם )ה( אנדה וקורא והולך לפניו, אותה מחזירין נשתנה לטה וכשמניעעניא,

 הרי לפירות ידיו הנוטל דאטרינן נטילה צריך אין דיין ס"ט יקדש, לא ידיו נטל גאון עטרםרב
 אפס, ליח ושוי היין טן דעתו עקר 'דיו דנט5 וכיון נטילה, דצריר הוא ופת הרוח. סגס'זה

 שלפניו. לסימן במחא מוסב וזה יקדש. לא 'ריו נטל אםלפיכך
 )צר ס"ט. סי' וגטח"1 קל.כ סי' בפרדס ג"כ הובא לפניו. קערה יטביאין "(],טפנ[

 איילנדרא כוסנרתא או צרופיי5א או אפיך נרפסא חגא איגרא או כפגי חסא כגון נ(284(.
 פורשי. קפליטא או כסברתא או כרמיליא אפיך כרפסא או חסא ב' בכ"י פורש. קפלוטותאו

 או כוסברתא או כרפוי'לא או אפיך כרפסא או דוגא או אגרא או דפס חסא כגוןונסדרים
 או אפש כרפס או רגינא או גרגרא או דפנ' חסא כגון קל"ב ס" ובפרדס פורש'.קפליטות
 או רפנא חטא כגון 284( )צר ובמח"1 פירוש'. קפלוטות או בול"נררא כוסכרתא אוצרפול"א
 איינלררא כוסברתא או צרש'יל או אקפא כרפפא או רונאי[ או צ"ל ]אולי אירוגאיגרג'רא

 וא'נון הירקות ע5 וסברך האורח בשם ק5"ג ס" ובפררם צ' ס" ח"א ובהאמה פור'נש, קפלוטותאו
 אמר שהר' נ( להקנס. ויש סד,מעת'קים נשתבשו אבל הנוסחאות כל הבאתי וגרג'רא.כוסברא
 ע"ב. קיזר פסחיםרגיגא.

 נראה יהא ג( שם. ומח"ו קלזג סי' שם פרדס הירקות. מן שיאכל לאחר 6(]זקפך[
 ער חושייטה ע5 טן המעתיק והשטים ובטת"1 ובסדרים ב' גכ"י לנכון שהש כסו הוספתיכו'.
 חטצח פן אוכל "ולכך שם וכתב בחסר הטאטר נלקה קל"ב סי' שם ובפרדס השליטה.על

 ואח"כ נ( בטעות. תלשון וכל שיברך" כדיבאחרונה
 נוטליי

 פסחים עיין כו'. מלפניו חקערח
 מן ויפטרוהו נשתנה מה התינוקת שישאלו כרי ז( שם. DUnll' ואין ד"ה וברשב"ם ע"בקט"ו

 כדי כך איתא קל"ב סי' שם בפררם אבל ובסחיו, הסדרים :בש' ב' בכ"י גם כ"חהאגדה.
 וחותם ס( הקורש. בלשון מלאוסרו ויפטרוהו שלהם yg' בלשון נשתנה מה התינוקותשישאלו
 ספירת אלא שאינן הסיום אחר כו'. בתפילה אלא ישראל בגואל חותטין שאין ישראלבגאל
 בצלותא ע"נן ק'"ז דף ]הוא פסחים בערגי אטרי' "וכן 4~2( )צר כמח"ו סייס בעלמא.רכרים
 ישראל, גאל והלל ק"ש רבא אמר הכרר מהופך לפניני ובגטרא 'שראל. גאל והלילא ק"ש 'שראל,גאל

 שחותם ctnot ערבי של והלל, ק"ש, שאחר גאילה ברכת ק"ש הרשב"ם :כתב 'שראל גאלדצל:תא

 פארטא( )כ"י א' בכסי ם והנח העתיד. על טתפילין שאגו ישראל גואל רצלותא כו'. ישראלנאי
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 אבל ותחמנים, בקשה יברי שהש בתפלה אלא יזשראל כמאל "W tbm*?ישראל,
[ws]העם נהט אשר )0 ]בעלמא. רברים ספירת אלא שאען ובה' שמע בקריאת 
 אלא חכמים אמרו שלא ברבר, הם פועים תבשילין, שני היטנה ומפלי! הקערהלהניף
 זכר ואחר לפסח זכר מה! שהאחד תבשילין, כשני להנביה ולא ומרור, טצהלהגביה
 והטרור, המצה ומגניה זו, מצה זה, טרור אומר האנרה לסוף שטגיע ובזרעהלחגיגה,
 קרשים כאוכל עצמו שעושה תבשילין, שני  מגביה אינו הפסח את שמזכיר בשעהאבל
 אוכלין. שאת פסה אומר ואינו אוכלין, אבותינו שהיו פסח  אומר  הוא  ולבךבחוץ,

 כלשק חרוסת ושמו יחד, הכתושים ירקות טין שאמרו, פרוסת "(]שפה[
 ואף )נ( לפיפ, זכר ומסמיך  ע5  שיעשבו  צריך  זה שההרומת רמתיט ואמרו )ב(ארמי,
 ועוד )ד( ה'(. ח' )שהגש עוררתיך התפוח תחת שנאמר קהוי, דברים בו לתפוחצריך
 רשאי שאמרו, מצות והשלש )ה(  שבחומר. לתבן  זכר תבלין כעין נשטים טיני בומתן
  שטציבו שכשם  כאתתי שוא  ששישתן טפבי וס שירצה,  באפה המצוה להתחילאדם
 לשמניה )ז( הנרות העלאת אצל שני מציט כך הקופות, תרפות אצל חביבראשון
 להתחיל ראוי היא אף והאחרונה שני[ שההא המערני ומדשן ראשון, שהואדגארחי

 תבוא נהם הנזהר חכמים אמרו אבל מורירין, ולא בקודש מעלין משום המצוה,בה
 לו תאין טי דיא"ש יסיטניר חרביהן שמואל ר' והגא דברים ספירת אלא שביגן הסיטאתר
 ה ובמקום שלם דף הכא מן שנאבד ראיתי אפגם חטאמר לטף כלל והאטת חלין כללטובן
 כל ומצאתי ר'. ההואר ותוסיף הטגח תבין לא יחטעתיק חרביש אזטח*ל צ"ל חרביששטיפל
 סגרתי שחוספתי שפ"פ ובטי' בפנים ותוספתי הסדרים ובס' ט בב"* לנטן תחסרחגליון
 קל"ב סי' ובפררם וי. בחערח ע"ש חטאמר באמצע הוא חרביש שמואל וחמאמר *ר"סלת
 לאי ובתלל בק"ש אבל ותחטנים בקשח דברי שחיא בחפלת אלא חסיום אחר ע"ד( כ11)דף
 העם גהט אשר טן שלם טאמר הסר דברים( ספירת )במקום מצרים ספירת אלא שאינהלפי

 וחחסת וטתחיל אוכלכן שאט nOb שטר ישעו ער הוספתי( אשר חמאטר )הוא חקותהלהניף
 אחר 284( )צד מ"פ סי' סוף בפח"1 שפיח. סי' ייש בסחר לפניט שחוס ירית, הןשאסרו
 טחגין טלפניו mp~n ותינפל המצות טן בוצעי ואחד טתחזל בשטא דברים ספירת אלאהפינם
 מלפייו. הקערה והנפל חטצח את בוצע נך ואחר שפיח סי' באטצע בפדור תא שני.טס
 )ל ג'ב סי בסחרו הונא כו'. חבזהלין רני חיסנח וטפלין חקערה לחגיף חעמ נחט אשר6

)271IMV1 'בשעת תבשאלין שני לסלק שמחגין וטח שתביאו למח ד"ח ע"ב קפחי פסחים בתוס 
 משך בסירו ab] ]שב יוסף תר יסד מן בחוץ קרשים כטקדיש נראח יחא שלא כדיחגבחח
 תחנו להנציח צריך אשו בשר דאמר דחא יתכן ולא כו' קערת ומגבית תבשי*ן שנימחקערח
 עכ"ל. קדושים כאוכל נראח הנאי דאז ות פסח שחוטרבשעח

 270(. )י גי סי' שם ובטח"ו קל"ב סי' בפרדס חא שאסרו. שיחת 6(תיצפה[
 יוחנן ר' ע"א קפיו פסחים בגטי לפיפ. זכת והסמיך עב שיעשנו עהך זח שחחרוסת רבותים אסרו1(

 וצריך לתפח זכר לקתוייח לסטוכיה וצריך לקחהיח צריך הילכך אביי אסר ליהפ וכראמר
 עבת. anw כיש חרבת יייות בו לכתוש לסטוכית פי'  ורשב"מ ורשיי  לפיפ, וכרלסטוגיח

 שם בפרדם פתוקן תלשון עוררחיך. התפוח תחת  שכאטר קטף, רבריפ בו nwh9 יריך יקףו(
 כתב שם בפסחים ונס שררתיך. חתטח אחת שג' להשח זכר חומץ כטן קיחף בו להטן צריךואף
 מיניה וליל לתפוח. זכר קיוחא בית רטית השחין בו לתופל לקושייה וצרוך ורשמםרישש
 חתפוח תחת דכהיכ מצרים בה! יכירו שלע עצב בלא בניחפ שם יוקחת שחיו לתמה וכרחבחצ
 ובכש תענג סי' אףח גפור ויין  nawn .owuun  בשופ יריך דיה שם בחאג' חמיןשררייך
 מחץ טחת. ותשלש ס( ושם. בגטרא עאן תבלון. כזלן בשטים טיני בו  שתן חמד יןשם.
 ספני בפררם מחד. שחת ששלשתן ספני 6 271(. )י נבגס"

~whae 
rn$tn .נאחד 

 בפורס.  וחוש כסו ושספתי ט'. חסירתי שהניח!(

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



 רש*סדור188

 לכל שני כום ומוזלין מלפניו, הקערה ותנפל המצה את בהנע כך ואחרי ברכה,עליו
 באבותינו מצינו שכן והלל בשיר וקוראין באגדה ופותחין הכית, סבני ואחדאחד

 התקדה כליל לכם יהיה השיר שנאמר פסח, אכילת על והלל שיר שאמרובמצרים
 פרעה, על וליטר מנחרב, על וליסר הכתוב נא באנדה ומצינו )ח( כ"ט(. ל' )ישע"חג

 : הפסה אכילת בשעת והלל ש.ר רבותינו שאמרולוטר
 שופר במדרש שמצינו מה כפי )ב( שלשה, שיהיו צריכין והקיראי, )א(]שפט

 לחמא הא ואומר חסדו. לעולם כי טוב כי לה' הודו לשנים אדם שיאמר כדיטוב,
 ספני בידו, כוסו אחד כל ונוטלין )ג( לאבותינו. נשבע כאשר עד האגדה, וכלעניא
 אלא שירה אומרים אין טה מטני באגרה וטצינו )ר( ובשיר. בהלל לפתוח באיןשהן
 ואנשים, אלהים המשמח תירושי את החדלתי הגפן להם ותאסר שנאמר היין,על

 שירה אומתם שאזן מלמד משמה, במה אלהים משמח, אמשים אם י"ג( פ')שופפים
 ושותין, הנפן, פרי נורא ומכרכין ישראל, גאל עד בהלל ופותחק היק. עלאלא

 שהרי הסעורה, בתוך יין שהוא מפני הנפן, פרי ועל הגפן על לאחריו מברכיןואין
 נפילת על ומברכין ידיהם I~eu1 לאחריו. מברכין אין המזון שבתוך ויין קידש,כנר
 מן רעתו מסיר ואגדה הלל לומר רוצה שהוא ומתוך הן, עסקניות שהירים ממניידים,

 אכילת על הבצוע על שיכרך ער אוכל ואינו השלימה, על הטוש?א ומברךהנטילה.
 יהד, משתיהן ומחלקמצה,

 ואוכליי
 אכילת על ומברך טרור, או חסא ונופל כהסיבה

 רבותינו. שנו שכן )ה( ואחד, אחד לכל מכוית יפחות ולאמרור

 כ' אות א' מזטור שו"ט במררש הוא מנחרב. על וליטר חנתה בא באגדח ומצינוס(

 בש"פ יוחנן א"ר חג התקרש צליל לכם יהיה השיר שנ' לפניו, ורון שיר שאסרתיהשרון
 בחערח שם וחשייתי פרעה ש5 ועל סנחרב של על ללמר הפסוק בא יהוצרק בןשסטון
 בן רגש בשם יוחנן א"ר ע"ד( ליו לדף ה"נ פ"ט פסחים בירושלמי מפורש גטצא גירס*ז

 ונטמא סנחרב של מפלתו על שמד פסח 5יל חג התקרש כליל לכם יהיה השיר כתיגיחוצדק
 אסר כשסו מובא ע"ב צ"ח פסחים בבל' ועיין הלל מעון זה אף הלל טעון זה טה טמא,למד
 מקורש שאין לילה ח55, טעון לחג הססרש 4לה חג, תתקדש כליל לכס יהיה השירקרא
 וכן תחלים סררש וסיים האגרה הביא כ*פ ל' ישעי' רש"י גם כי וראיתי הלי. טעון איןלחג
 284(. )צר סיט סי' וכמת"ז ע"ד( )3"1 קל"ב סי' נפרדס האגדההונא

 )צד ע' סי' ובטח"ו קל"ב סי' בפרדס חנא שלשה. שיהיו צריכין יהקוראין 6(],טפו[
 תהלים נסדרנו הוא טוב. שוחר בטדרש שסציט מה כפי נ( ס"ה. סי' ח"ב שהאורה284(
 בני טשלשה פחות היל אין חבטים אסרו טכאן ה' בתערה שם והעירותי ג'. אות A"tpטזמור
 מ"ג ס" פסח הלכות ברוקח סובא שלשח, כאן הרי אחד והאוסר לשנים הלל שטר למיאדם

 סדר עאבודרחם ח"ד סי' פסח הלכות ובמנהיג ט"ד, סי' ק"ש הלכות ובאריז השרט,בטס
 ונשנשן רשה סי' פסח מסדר קעיד, סי' ר"ח ענין השלם הלקט ובשבלי שיג ע"ג דףחגרח

 והר"ש ת"ל הביא פסח ח' והכלבו ס"ה, סי' פסח והלכות מ"ה, סי' ברכות הלכות הקצרהלקט
 טצינו כן חורו לשנים תאחר שיאסר כרי שלשה ntaf~1 שצריך כתג ז"ל( לרש*, )כונתוז"ל

 מלם תע.ט סי' או"ח והטור ע"ב סי' ע"פ פרק פסחים הרא"ש הביא וכן טוב, שוחרבטדרש

 והכי וסיים טוג, שוחר בשם זה הביא חרש ראש הלכות האגור ובעל טוב, השוחר בשםתביאי
 תשיט סי' או"ח בשו"ע ועיין לחוד, תהלים והגדת לחור שיט כי חשם תהלים. בהמתאיתא

 כ5 נוטלין ללפיכך וכשטגיע איתא בפרדס בידו. כוטו אחר כ5 ונוטל'ן נ( ר5. הגר"אבביאורי
 בניברא הוא היין. על אלא שירח אומרים אין מה טסני באגרה ומצינו י( כתו. ואחראחד

 ואלו רכותינו שנו וכן זצ"ל למטה, זה מוסב אולי רנותינו. שנו שכן סי ע"א. 4הגרבות
 ע"א. ל"ט פסחים בטשנה והוא נו' ירקותהן
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 בחורת )ב( במסח, חובתו ירי בהן יוצא שארם ירקות הן ואלו )א(]שפק
 לצאת מצטרסין כזית סכולן שהאוכל לכוית, ומצמרמק )ג( בחרחנינא, בתטכאנעולשין
 שלהן בקלח ויוצאין )ד( מרורים, 1של[ )שנאסר( אחד r'D שאינו פ אע' חובתן, יריבהם
 לתפוח זכר בחרוסת ושורה בלחין, אלא יוצאין אין בעלין אבל יבישין כין לחיןכן

 ואוכל. קמא משום התוקע )ה(ולמיס,
 בלבד, ויין מצה באכילת אלא מרור, נאב,לת הסיבה צריך וא.נו )א(]שפח[

 ובדין ח.רות, דרך הזא והסיבה לח.רות, זכר ויי! מצה אבל לעבדות, זכר שמרורספני
 על טכרכק לכך אכל מרור, אסלת ועל האדמה פרי נורא עכשיו סנרך שיהאהוא

 סעורה, קודם הירקות אכילת על וישתוממו התינוקת שיתמהו כדי קורם,הירקות
 נשתנה, טה שואלים הם כך ומתוך סעודה, לאחר עד ירקות לאכול רגילין איןשהרי
 וטרורים מצות על שנאמר לפי האגדה, קודם מרור אכילת על לברך אפשרואי

 אלא אינו טצה ואכילת מרור, ברכת תהא למצה ותיכף י"א(. ט' )במדבריאכלוהו
 מצוה לק"ים כדי השליש.ת, המצה מן ובוצע חוזר המרור שאוכל ולאחר הנדה.לאחר

 כהלל. למקדש ,כר ברכה בלא כולם את ומאכיל זאוכל בחורת, וכורכהנשלשתן
 מכוית. פחותה תהא לא ברכה בה שיש אכילה וכל צרניהן, כל כולם יאכלו כךואחר
 הטונחת הבצועה מצה סעודה בנמי יאכל מחבירו, הנפטר כאדם המעודה, מןנפטרו
 מיני אפיקו לומר רשאי אינו ושוב הפסח, עם הנאכלת לטצה זכר שהיא המפה,תחת
 אפיקי אומר שאינו ושכשם מפיו, מצה טעם ויפיג ישכח פן סעודה, לקינוחמתיקה
 מפט',-ין אין כך טעמו, להפקיע שלא הפסח, אכילת אחר סעורה לקינוח מאכלמיני
 ועל )ב( סעודה, בקינוח מאכל מיני הביאו אומרים שאין למצוה, השטורה המצהאחר

 בחרתבינא. גתמכא כשלשין בתורת נ( שם. מסתים כוי. ירקות חן ואלו 6(]שפזל
 חזרת מפרש שם בגטרא ליטוגא*. תסא *בחזרת כך הובא קל"ב סי' מפררם שם. במשנהכ"ח
 וכן קרשפילא כעולשין כפררם הובא ואה"כ ליט~גא "מא ש שם הביא ורשייהסא,
 עשב הינדיבי עיישין מאמרט על שט בגטרא רש"י הביא כן קרישפולא 286( )צדגטה"1
 האזעגקאהל. Crespino באיטליה הטלה והיא קרישפנייא צ"ל אולי קרישפל"א.שקורין
 שם בגטרא וגן טרוביא בתטכא בפרדס תובא כח"כ עלש ערך השלם עריךע"1

 לונגענקרויט [arrobio~] מרובכם י"א תביא תמכא ערך בערוך כן סרעייאי תפכתאברשויי
 ודיילא לדקל מכיב הנכרך סיב בחרחביגא בפררם שם שד טחכייא. בתמכא בטעותובטח"1
 הגדל סיב דריקלא. אצחתא חרחביגא שס בגמיא רש"י כתב כן וריל.א.ובטחת
 והיא ורילא צ"ל אצווא בערך חשלם ערוך בעל לדעת אבי ווירי"יא שקורין קרקל סביבונכרך
urille'המלה חיא הגיא לשון מרפא מעל גפנים לולבי פי Betle תמלח היא או בעטטעלקרויט 
 ובאמירפולא ובסח"1 טרפין, וחנא אםרפייל ובסרור בפידס שם עוד שם. עיין רומי גלשון118ט1ז
 amer-feuille המיה היא פופרץ. והיא אסירפוי*ל מרירתא ובטרור בגטרא וברשא פופרין.דוכא

 poarpier חסלה וחיא פורפץ צ"ל או poivre צרפת בלשון היא פופרץ וחמלהביטטערבלאטט.
 בפירש"י. ע"ש שם משנה לבזית. וטצטרפין נ( גי. הערה שע"ה ס" לשל ועיין לשון מרפאעין
 קם"1 פסחים בגטרא ואוכל. קפא משום ושוקע ס( ע"ב. ל"פ שם גמרא עיין בקלח. ויוחסיןז(
 קפא ר.ה ובתוס' וברשב"ם ברשיי שיש קפא טשום נחריסת לשיעית יריך חסא האיע"ב

 יחשל. רי אביו ובשם גרשם ורבינו והר"ח גאון האי רב בשט שהביא מה ט"ו קף ערךובערוך
 286(. )צד ומחת קל"ג סי' שם פרדס טרור. באכילת חסיכה צריך ואינו 6(]1צנ8דץ[

 לו אטור אתת אף רומי איש קלוגימוס ר' פירש גפררס נטצא זה לפני ט'. כרחיט ועלנ(
 שצבא, גסי' להלן הוא סיטו רק ובמח"1 ונסדרים ב' בב", נמיא ולא לכאן שייך זח ואיןכו',
 ב'. הערתעבש
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 שאי חובה, לשם שאית אעפ"י הסעודהקודם טצה אכילת על מברכין אנוכרחים
 ואחר עליה. יברך היאך טמנה כרמו שמילא הלאחר סעורה, נמר עד לעכבהאפשר

 סכנה, משום )נ( אלא שאינה ברכה בלא יריהם טפליןכך
 וטועיי

 לברכת שלישי כום
 בהסיכה, ארבעתן וישתה ההלל, את עליו ואומר רביעי כוס ומוזגין וחוזר ומברך,המנון
 הנפן, על עליו מברך שאין שני הכום מן חוץ הגפן, פרי ועל הנפן על אחריהןהברך

 קידש. שכבר הסעודה בתוך שכאמפני

 כוסות. ארבעמדר
 נאולה לשונות ארבעה כנגד )נ( חכמים תקנו הללו כוסות ארבע )א(]שפא

 נפרשת אתכם, ולקחתי אתכם, ונאלחי אתכם, והצלתי אתכם, והוצאתי נתורה,הנאמרות
 ישתה, לשתות רצה אם לשני ראשון כום ובק )ג( וז'(. ו' ו' )שמות אברהם אלוארא

 ישתה, לא לרביעי שלישי בין אבל לתאבון, מצה ליה ואמל ליבא נריר מיגרר)ד(דחמרא
 שכתוך יין מחמת הוא משתכר הלא לומר ואין ההלל, את יגמור ולא ישתכרפן

 משתכר, אינו המזון שבתוך יי! ישראל, שבארץ רבותינו שנו שכך )ה(הסעודה,
 הללויה, לעולס ה' אמת עד רביעי, כוס על אוטר המצרי והלל משתכר. המזקשלאחר
 מקרא כל אחר הקרואים ושאר שלאחריו, המקראות וכל לה', הודו וקורא הגדולועונה
 השער זה עד .ה, קראתי המיצר טן כאחד, כולן וקורין וחזרו וגו' הורו אומריםומקרא
 ומקרא טקרא שכל לפי המקראות, כל כופל ואילך זה וממקרא בו, יבואו צדיקיםלה'
 את כשמשחו ושמואל יאחיו וישי רוד טן שנאמרו מפני כפרשה, עצמו בפניהשוב
 הרביעי שמואל )ר'( השלישי[ אחיו )ו( השני, וישי אחד מקרא אמר ורוד למלך,דוד

 כולם, אמרו עשר ושמם תשיעי וטקרא כשד"ך. אד"'ש וקראו חורו דיא"ש,וסימניך
 כל אחריו עונין והן וכופלין, מקראות שני אותן לבדו הגדול קורא לאנאוכשמניעים
 ומברך בתשבחות, מהולל מלך ער כאחר כולם קורא.ן והלאה ומשם וקריאה,קריאה
 לשתות שצריך חולה שם יש ואם רביעי, כוס ושותה הגפן, פריבורא

 מוזגיי
 כוס

 עשרים בבל, נהרות על עד האלהים, לאלהי הודו הגדול, הלל עליו ואומרחמישי,
 הגדולה, כנסת אנשי תיקון יסור שהוא השיר, ברכת אומר ושוב חסדו, לעולם כיוששה
 עולטים: חי אל מלך עד )ח( וישתבח הי כלנשמת

 מרוסית. סלח היינו סלח, סכנת טשום איתא שם בסה"י סכנת. טשוםג(
 286 צר ובסח"ו ע"א( )כ.ז קל"ב בסי' בפרדס ג.נ הובא כיסות. ארבע 6(]וטפט[

 לשונות ארבעה כנגד ג( ל"ב. סי' והיתר ובאיסור א' הערה ע"ש ט"ו סי' חיב האורהמס'
 והלל ער כו' לשני ראשון כוס מין ג( ח'. אות פת"ח נ"ר חיא פ"י פסחים ירושלמינשלח.
 ע"ג. ק"ז פסחים גריר. טינרר דחסרא י( שם. באףה לנטן ונטצא שם גהאורה נשטטהחצרי.

 ישראל. שבארץ יחשלמי בתלטיר רגותים שגו לחקן יש ישראל. שגארץ רטתינו שט שכךס(
 סילם רף שנשמט א' בכ"י חסר כאן עד השלישי. אחיו " ח"ו. פ"י פסחים בירושלמיוהוא
 וצהל תספרתי *ר'" סלת תרביע, שמואל ף בכ"י וסתתיל חי. חסרת שפ"ר סי' לעילשין

 ה' סאת "יי, אסר מאש אבן דור, אטר רעדך ע"א קי"ט פסחים בגטרא ישיו הרביע.ושמואל
 כשד"ך ארופש דיא'ש שם בגמרא דישדש. וסיטניך ו( שמואל. אטר חי" זה אחיו,אמרו

 אם ושותה, הגפן פרי בורא ומברך סיים בפרדס עילסת. חי אל מלך ער ס( סימן.סאוד"ך
 בירו. הרשות הלילה כל מצרים ביוצאת אי הנורא בשבח להרבות'רצה
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 במכילתא. והוא אנדה פירושי הןואילו
 שקפצה אלא  היה, שנעים בן לא )כ( שנה, שנעים כבן י נ א הרי )א(]שצ[

 תריסר ליה  אהררו  ברכות במסכת  ששנית  כסו  וג( נשיא,  שנתמנה  שבשעה זקנה,עליו
 ימי הלילות, חייך ימי כל הימים, חייך ימי ודרש, ,ומא בן עמד יום ואותוחיווריתא,

 שבקריאת ציצית פרשת בלילות, מצרים יציאת לרבות לי, לטה כל לכתוב, לו היהחייך
 ערבית, של שמע כקריאת לומר טהגי! היו שלא מצרים, יציאת ביה שכתובשמע
 הכי אמרי בטערבא של, פרק ברכות )ד(בטסכת כראטרינן ביום, אלא נוהגת שאינהלמי
  אלעזר ר' דקאמר והיינו אמת, אלהיכם ה' אני אליהם ואמרת ישראל כני אלדבר
 לקרות רנילין היו דוראי ואמונה, אמת ולא בלילות,  אצרים  יציאת שהאטר זכיתילא

 שתיאמר חכטים נצחתי לא ,כיתי, לא אחריה, ושל שלפניה ברכות עם שמעקריאת
 לנצחם יכולתי ולא עלי חולקין והם בלילות, אותה אומר שאני בלילות, מצריםיציאת
 שדרשה ער רבים, במקום יחיר של דבריו ואין רבים, והם יחיד שהייתי למי זהבדבר
 זביגיהו  כמו  וה( נצחתי,  זכיתי חייך, ימי כל זה פסוק ודרש זוטא כן שבא עד זומא,נן

 היא. מצוה rl~s )ז( למלכא, דוכי מאן )ו(לרבנן,
 הכתובים טקראות מד' )א( תורה, דברה ם י נ ב ה ע ב ר א כבנד )א(]שצא[

 חכם בנים. ד' כנגר אלא תורה דברה שלא למר אתה ובכולן מקומות, בר'במרשה
 מה לאמר, מחר בנך ישאלך כי כ'( ו' )דברים כתיב ואתחק בסדר אומר הואמה

 לדבר שיודע אמור חכם בנך הרי אתכם אלהיט הי צוה אשר והמשמטים והחוקיםהערות
 אתכם, דכתיב הכלל מן עצטו את הוציא הרי לומר כאן ואין נכונה, בלשוןלשאול
 עליכם. הדבר שה.ה ממצרים שיצאתם אתם כלוטר אתכם, וטה אלהינו ה' כתיבדהא
 החגיגה אוכלי! אנו למה כלומר והמשפטים החוקים העדות מה שואל החכם וכן)ב(

 הסדרים מס' ב' בכ"י וכ"ח חאגדח פי' הובא פה שגח. שבעים ככן אני "רי 6(],טצ[
 כו' אפיקוטן מצה אכל ולא רבי שכה אחת פעם שם מתחיל שפט טסי' שלפניוהטאטר סי" אחר ט"ו סי' ח"ג האורה ובסי 286 צד ובטחת קלע ס" ובפרדס 292. ע'1בטח"1
 שנה ~otvt כבן אני הרי עזריח בן אלעזר דא"ר והא קליד. סי' לעיל הובאשכבר

 כ"ח ברכות גגמרא חיה. שנח שבשם בן לא נ( ע"ב. ליב ברשת חמשנח לשוןה4*
 כטו נ( עזב. י"ב שם בטשגח ברביע ושין שגח שבעים בן ולא שגח שבקןם כבן אני חריע"א

 ניסא ליח אתרחש י"א כ"ח ברכות בגטרא חיווריתא, תנוסר ליה אחררו ברכות בטס'ששייט
 ברכות בירושלמי וטלאתי זקנה. של שורות י"ח פיראט חיורתא דרי סרי תטני ליחואתורו
 ראשו כל ונתמלא שנח עשרה שש בן גישיבח ראכ"ע את נטינו חלכן עיד( זי )רף חנאפ"ר

 ד"ה בפירש"י וע"ש ע"ב "ר דף ברכות כ4. אסרו בטערבא שגי פרק ברכות במם' י(אףבות.
 וסבבת י"ל קלש אפרים רבינו בשם ע-א ציר דף תשלם תלקפ שנלי וימין אמת. לומרצריך
 ג'צחת תשובת וכנחו שם ופירש" ע-כ נ"ב נדח לרבנן. זכיטחו כטו ס( חטאסר.כובת
 בדבריו. ומשתיקו נוצות לטלכא דוכי אירש" ע"א. ל*ט סנחדרין לטלקס. דוכי מאן 6הנהגן.

 292. ע' בטחנו כדאיתא היא נות לאנון אוצלל וברור ובסדרים ב' בכא נם כ"ח חיא. טצוח לשק!(
 מ"ג ח' מ"ג כץ "ב וסות סקוטות. בר' בפרחח חכתובים טקחית סר י],טצ8[

 חח רוסי. איש קלוניסוס ר' מפי סיים ובסקי כוי. דעאל חתבפ  וכן "4  ג'. 1' ודברים"'ד
 כלל שפ  תזח לטסטר שייטת אין תטאמר P~wa עמא( נא ודף ק4*ב גס" בדרדסאבא
 בשבוש וראיתי  8%0(. )צד ישח טיי בטחיו הובס ובן בי nhVn שר"ח בפי' 4מל שתעלץחיגסו
 חאזאילה והא כך פירש זי"ל ק*ניסום רביט 8בי8 עמם דיר  )רף רתח שיי חש4פחל9פ
 ומיראז.וכו'
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 אוכלים אנו זצלפיכך הפסח כהלטת לו אמור אתה אף עיטי הפסח הלא .סח1יש
 אכילה ננמר אפיקומן, הפסח אחר מפמירין אראין באחרונה והפסח קודם[החנינה

 קעה כל בפיו פסח הפעם שיהא כרי פסח, כבשר כוית אונלין ממעודתןכשנפפרין
 רשאע אין כלומר אפיקומן, הפסת אחר טפפירין אין הפסח מבשר שיאכלאחר
 של מינין והביאו הוציאו כלומר אפיקומן, ולומר סעודתו מתוך אחר בדברליפפר
 מצה מית אוכלין אט לכך מפיו, פסח פעם להפקיע שלא הסעודה, בקינוחמאכל

 הפסח אחר מפפירין שאין כשם התם נרסינן ובהדיא )נ( טקדש, לפסח זכרבאחרונה,
 בפיו, המצה פעם שיהא עוצריך אפיקומן, המצה אחר מפפירין אין כךאפיקומן,
 אין גרסיק והכי )ה( דבר, שום כלום יוני, לשון אפיקומן ד"א )ד( פסח. שלכפעמו
 רומי: איש קלוניטוס ר' ספי מפפירין, ואין נרסינן ולאטפפירין,

 כי והיה כ"ו( "'ב )שמות פרעה אל בבא ר, מ ו א א ו ה ה מ רשע]שצב[
 שהוא האומר רשע כבן הרי לו, ולא לכם לכם. הזאת העבודה מה בניכם אליכםיאסרו
 כמו שיניו, את הקהה לו, ולא העבודה הוא לכם הכלל, מן עצמו את להוציאמתכוק
 דברה כננדך לו ואטור עליו, הכעיס כלומר כ"ח(, ל"א )ירטי' תקהינה בניםושיני
 היה לא כסותך רשע אבל יצאתי אס ממצרים, בצאתי לי ד' עשה זה בעבורתורה,
 חכם שאינו תלמיד אלא רשע ולא חכם לא שאינו אוטר הוא טה תם וננאל.יוצא

 מה אלא ודבר דבר כל על ולשאול לפרש והמשפפים החוקים העדות טהלשאול
 שנאמר ח'(, ל"א )משלי לאלם פיך פתח לו, פתח את לשאול יודע ושאינוזאת.
 לדרוש הזיב שהוא יטל הנס. לו ופרסם באנדה לו דרויש ה'(, י"נ )שמות לבנךוהנדת
 הייב יהא יטל נאולה, יום שם( )שם ההוא ביום ת"ל rD1' חודש ראשמשנכנס

 : שם( )שם זה בעטר ת"ל היום כאן ונאמר הואיל י"ר ביום עם מבעידלדרורי
 לטה בטוך ואינו קאי, נפשיה באפי תורה, ה ר ב ד ם י נ ב די שננד]תוצג[

 ברוך לכן קודם לדרוש שרוצה אלא תורה דברה בנים ארבעה כננד למעלהשכתוב
 היטה. שלמעלה מעניט זשאינו לפי בנים, ארבעה כננד אטר ואח"כ לישראל, תורהשנתן

 שבאונס אניט יעקב היה אטס הדבור. פי על אמס ה ס י ר צ ם ערד]שהנד[
 ירד נזירתו פי על מצרימה, לרדת לו שאמר הקנייה, של הריבור פי על לשםירר
 והדיבר כמו הוא, מקרא לשון הדיטר ויצא. כתיב מדלא כרחו, בעל משמע וירדלשם
 ויהי ויושב. קבוע ולא בעלמא ולטר ללו! לשק ויכף, י"", ה' )ירמי' בהםאק
 אחד במקום סלם נאספו שם, מצויינין ישראל שהיו מלמד ועצום, נרוץ לטישם
 מן דר"ח קא קרא טלא שנאתר כטח ועצום גדול בערים, נתפזרו שלא אחת,בעיר

 laapw וקשו זן ובראתכם. וברשוש ע"ב קי"פ פסחים שין כר. גרסינן ובחריאג(
 גם חזבאש המלח, לבאר אחזוריך אפיקומן ערך חשלם עמיד שיו דבר. שום כקם יונילשון

 שתתב קףש שתערקו תפלח בוצרתה דבריו ושאב רפה ואש קלוניטא ר' כי וגראח חארדסדברי
 יון ג5*ק ד.8 שם ובצרדם סגתם מסיני לאנילח סילוק ענשין אין נלומר נ~ם לשוןפי'

 גרושן ירח ט88הרי1 אין גרסיבן 81גי ס( טובן. גלתי הלשון אבל רבר שום כלומראפיקוטן
 ה5א ט18 ש8 8*ם 9י וב* ינקר חוכא ולא הרסינן ט*פירין אין ב*ררס מפאירק.ואין
 האילו 3וסע4 טמפירין אע ג"כ חביב דבר שצם ניקטר א*יקשן יון tWhS ד"א ח*רדסבשם
 ולן שסי. אוש ק5צהאש ר פ8י 0 עצטו. ביני טאסר שא האטת לטלקס, aeteהא
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 פרישות זו ציון, לשון שם, מצויינין ישראל שהיו מלטד דרייט גדול לנוי שםויה.
 עמל שהם הבניס, אלו עמלינו ואח לשמש, שלא טנשותיהם שהמרישונסן ארץ,דרך
 ןאמרו )א( נינהו. מיעוט. והכיתי ועברתי לנינים, תוכ! זהו , הדוו, זו יד.ו, וטעשההאדם
 שאר כל עם במכילתא ואינו האנדה מסדר אינו העולמים רבו;כ'טירד

 ]דבריי
 האגרה

 מקיפין היו ועבדיו שריו הלא האומר הקייו ואותו אבי, אובד ארמי המקרא עלהכתובין
 הוא בריך קודשא קמי צער א'כא מי אסו וכו' מלך ואתה בגופו צער ימצא שלאכדי

 דאמרו ןבבא[ הההוא ועוד לאמרו, נוהג רם ואין עיקר אינו לפיכך וגו', והדר הודוהכתיב
 ממצרים, אלהינו ה' ויוציאנו לדרוש לה וכא שהתחיל מקרא של בסדרא מפסקתכשירד
 הפסוק ודורש לסור תחר כך ואחר הדרשה מן שאינם אחרים בדברים בינתיםומפליג
 במראה נדול ובמורא הוא[. דברים רבוי לפיכך הדבר !ה חזקה ביר כדקתני.הבידו
 שנגלה שכינה, גילוי זה הגדול המראה ומהו רבא, בחזיונא תרנוטא בטורא וכןהגדול,
 אלטא ל"ר(, די )דברים לעיניך במצרים אומר הוא וכן נמצרים, לישראל להםונראה
 בה שיש יר, נאמר הים על שלקו ובמכות אצבע, נאמר במצרים ראייה[. לשון]מורא
 : מכות חמשים הים על שלקו הרי מכות, עשר ואצבע אצבע לכל תן אצבעות,חמ,טה
 יצא הוא כאלו עצמו את לראות עליהם, ידו מניח זה, ומרור זו מצה לומרוכשמניע
 שעשה הנסים כל נכלל בעצמיט אנו הרי בלכד, הקב"ה נאל אכותינו את לאממצרים,
 במצרים: היינו עדיין הם, יצאו לא שאם משם, יצאנו בעצמינו שאנחנולאבותינו

 יצחק, ברשלמה
 חימוץ לידי יבא שלא כרי בפסח, המצה לצייר ר 1 ם א והילכתא]שצת[

 הילל ובית פסח, של טוב ניוח מרובה פת אופין אין )א( לאכול. מותר ציירהואם
 וכו', אשה ממלאה בביצה כדאמרינן )ב( מותר, יפה נאפת וכשהפת הואילמת'רין,
 וטורח יפה ונאפת מזה זה מתחממים לזה ,ה קרובים מרובה והפת מלא וכשהתנור)ג(

 בית אפילו ביום פעמים ושלטה פעמים כגק כלל צריך דלא היכא אבל הוא,הצריך
 מן ואף וכו', בתנור אפוי ושאין לחם קרוי בתנור האמוי לחם דאסור. מודיםהלל
 כ'( מ"ו )במדבר עריסות.כם ראשית רכתיב חלה להפריש צריך אין שלהםהעיסה
 דפפורה בעלטא דאמריק כלבים, עיסת כמו הוי זה אבל ללחם, העשויה בעיסה)ד(
 סוגיא חננאל רבינו בקונטרס מפורש )ה( חלה, חיוב שיעור כדי בהם אין פעטים רובועור

 טן פאור אילפס מעיטה אבל בתנור, האמוי אלא לחם קרוי אין מלקאדשטעתא
 לבך ותן לחם, המוציא עליהם טברכין ואין נפסח, חונתו ידי יוצא אדם ואיןהחלה,
 כאילפס חייבין, בתנור עיטאו אוסרים וחכמים מהא, יוחנן לרי דפריך דזטטעתאלםסקנא
 אילפס[ ]טעותה עלמא רכולי לא ודחקוהו הוא תנאי 'rJm ר' וטתרץ )ו(פטורין,

 ב' 3כ'י תטצא כטעות נשטט כי הוספתי העולטים, רגון כשירד אמרו 6(]יטצד[
 298. צד בטחתוכן

 ע"ב כיב ביצה מתירין. וב"ח פסח ול ביהם מרובה פת אופין אין 6(]שצה[
 ט'. אשה טסלאה בביצה כראטרינן נ( בפירש"י. וע"ש עבה פת איתא ע"א ל"ז~כפסחים
 ער טי. ללחם  עשויה בעיסה ד( שם. בפירש"י ;יין כו'. טלא וכשהחתר גן ע"א. י"זביצה
 דושטעתא סוגתי חננאל רבינו בקונטרפ טפוהש ת( שסדרים. בי בכ"י ants פעטים רובועוד
 שפ. שם. יוחנן. ר' וטתרץ 1( הסוגיא. כל וע"ש ע"ב ל"ז פסחים לחם. קרוי איןמלקא
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 יהודה ר' מודה ב.רושלמי ואמרתן )ז( אקרא יהודה דר' טעמא דססך ותופטורין,
 בשמן אוחה 'טמטגנין איישל"ש שקורין דמילייתא למדנו משקה. ירי עלבאילטם
 נעין בשמן אותה ומטננין באילפם עונה אותה שעוש., המסרת וחלתבאילפם,

 וורטשייל"ש במים אותה שמבשלין פרשר"ש גבינה של וטולייאתאקרש0לי'"ש,
 ר' ומודה נעשים, מים של או שמן של משקה ירי על אלו כל בקדירהשמכשלין

 אחת אובליא"ש שקורין מריקין לי. נראה אעו זה אבל שפטורין, אילו בכל.וחנן
 בן שמעון רי ומורה זה הוא הדביק חיברו ולבסוף הרתיח חייבות, רכות ואחתעבות
 שעושין שמריקין לרבי נראה אין משקה, ירי על נעשים ואינן הואיל שחייבותלקיש
 : עיסה זה שאין החלה מן רפטורין רך ומעשה ומיםמקמח

 ת 1 ר ש ל אסור )א(]עוצו[
 מורסיי

 על אותו חולם'ן אבל לתרנגולת, בפסה
 שלא כדי האש על אפילו פושרק במים לא אבל המים, כשירתיחו ברותחיןהאש

 : שמבשלה אע"פ לחימוץ נאה אינה משנאמת מצה נו' שמש)ו(לו האפויתתחטץ.
[aw])היום כל אפילו טיף, סיף ידי על )ב( הקמח על ל ם נ ש דלף )א 

 ותיקא )ג( מותר, והשאר אסור הדלף השרייה במקום בינתים הדלף נח ואם מותר,כולו
 פירות דמי משום שרי, ומילהא נמשחא אסור, וכמילתא במיא שתיתא, כמו הוא)ד(
 שעורים לתוכו ומטילין שמרתיחין שעורים מי וק מחמיצין, מים אנל טחמיצין,אק
 קמח גני על רותחין דהיינו בחליטה בין רותחין, גני על קמח והיינו עיטה במיבין
 תרתי אינשי ליחלוט לא )ו( זצ"ל. הגאון רבינו אמר כך )ה( הזה, גזטן אסורהכל
 למעבד ליכא הילכך דחבירתה, בצדיא ויחבא )ז( הדא אולא דילטא הדדי בהריחיטי
 לבדיל, מותר קטניות מיני כל אבל ברותחין, אמילו . פסח בימי חיטין שלתבשיל
 קורףינייתא בחיטי המקדש דאמרינן והא )ח( ושעורה, חיטה אלא רמחמיצין אשכחןדלא
 אטר הררי, בהדי חימי תרתי אינש ליחלוח אין דאטרינן והא לקידושין, חוששיןאין
 דלא )אבל לשערי, אלא ביקוע מצרמק דלא אסורות נתבקעו דלא אע"ג רבילן

 בקיעא מינכרא לא צידיא בהו דאית כיק חיטי אבל )ט( ואסורי( דידהו ביקועלטינכרא
 ה"ה פ"א חלה בירושלמי משקה. ע"י באלפם יהורה ר' טורה בירושלמי ואטרינןז(

 ע"ג ל"ז פסחים בתוס' גס הובא והירושלמי משקה ע"' וכלבר יוחנן א"ר איתא ע"ד( מעז)רף
 הירושלמי waln וכן ר"ת בשם שהביא טח וע"ש פטורים, אי5פס מעשה ע5מא רכול'ד"ה

 צר חלה ראטנר הרגב להרה"ג התשלים ציון באהבת ועיין ט"ו סי' סוף פ.ג פסחיםגרא"ש
 בזה. שהאריך109

 ע"כ. ל'ט פסחים משנה עיין כו'. סורסין לשרות אסור "(]שצו[
 בכ"י הסר הזח הסיטן וגל ע"ב. 5"ט פסחים גמרא הקמח. על שנפל רלף "(],שבז[

 פירש"י טיף, טיף דעגד והום שם בגמרא טיח. טיף ע"י כ( הסדרים. בס' לנכון ונמצאג'
 רש"י פי' שם. גטרא כוי. ותיקא נ( גינתים. שהות ואין ותיכף סמוך טיפה אחר טיפתשנופלין
 שתיהא בגון דשא וחיקא שם בפסחים חר"ח כפי' הוא שתיבא. כסו הוא 7( קטה. טאכ5ותיקא
 אין פירות וסי הש פיתת סי השמן בי פי' שרי, ובקמחא ובטלחא גטשחאדעביר
 גטשחא רעגריה תא קשיא לא אסור ותיקא והתניא שרי ותיקא פסחים ובגטרא ע"כ,0חמיצין
 הסדרים. גס' וכ"ח s~Yt. חגאון רבינו אטר כך ס( וטילתא. בסיא דעגדיה האוטילחא

 הסררים ובס' רחברתא. בצריא יחבא ,( סע*ב. נ"ט פסחים חוטי. חרתי אינשי ליחל1ט לאו(
 ע.א. ז' פסחים קוררנייתא. בחשי המקרש ראמרען והא מ( חברתה. שי בסרק רחברתחגששריא רשי ופי' דחבירתא, בציריא ויתבה ע"א מ' שם פסחים ובגמרא דחברתא, בצרהויתנה

 ז'. תערח לעיל שין ציריא. גתו ראית ביון חיטי אגל9(
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 לתת שרגילק כשיעור נאסרי! להו דצמית והיכא יוסי כרי הלכה אין )י( ואסירי,דירהו
 חננאל, רבינו עלה, מממק לא טמא נתבקעו עובדא שמואל דעכיד והא )יא(להתבקע
 )יר(כרקתני שעוריי, לא אבל שרירי,, )ינ(כגק חימין ללחות מותר רבא אמר והדר)יב(

 וכו'. השעורין את לותתין איןברייתא

 יתן לא האש טעל מרותחין שהעבירן ה ר י ד ק ה י האילפס )א(]פיצח[
 האילפם טרותחין שפך שאם לדקדק יש רישא מהא מבשל, ראשון דכלי תבליןלתוכן
 אני ומיכן התכלי!, על ראשק סכלי בנפילתו שני כלי ליה דחשיכ דשרי, התבלקעל

 שני בכלי המונח העוף על רותחין מים רשפך היכא העוף בטליגת בדיעבדמתיר
 סיפא דקתני דרישא, לדיוקא דסיפא דיוקא תיקשי דלא משום הקרקע, נבישעל
אבל

 גותי
 ישפוך כך ואחר התמחוי, לתוך או התבלק, את ריקנית הקערה לתוך הוא

 בכל ומיהו תבלין, לתוכה לתת שמותר כקערה הרותחין ישפוך וב"ש רותחין,עליהם
 ולקולא, קאי רארישא )ד( כירה בם' )נ( נותן, הוא לכל אומר יהודה ר' )ב( מותר,הענין
 הרותחות הקדירות ולכל נותן הוא אילפסין לכל אומר יהודא ר' בהדיא התם דקתני)ה(
 אינו מרותח האור מ! שהעבירו ראשק דכלי ליה ומבירא ציר, בו שיש )ו( מדברחוץ

 שמואל. רבינו )!(מבשל,
 חסיסי )ב( בחסיסי, ]קדירה[ למימת גלותא ריש בי י ר ש י ם פ רב )א(]וטצמ[

 משום רבא דאיקפד והאי מחמיצק ואיק דנן סק ואינו עדשים, של קטח נערוךפי'
 לעיל ותניא )ג( דחיפי, דאבישנא נקיטחא הכי לטיענר ליהו דלא דעבדפריצתא

 קיררא אינש ניסח לא לעיל נטי !ופרא מר ואמר )ד( הקדירות, את מ,לוליןאק
 דוקא חולפין אבל המורסן את שורין אי! בטתנית' ודקתני )ה( וכוי, ראבישונאבקידרא

 גטרא ט'. עובדא שטאל דעביד ותא י( ע"א. ט' שם גטרא יוסי. בר' הלנה אין"
 לא דשרירי חיפין אפילו שם בגטרא שרירין. כשן ע( שם. גמרא רבא. אטר והדר י3(שם.
 שם. גמרא תשעווין. את לותתין אין כרייחא כרקחני יד( קשים. פי' דשרירן רשיי ופי'ילתות

 שגמרא ע*א ט"ג שבת ומשנה ע"ב מ' פסחים וחקדירה. חאילפס 6(],טצח[
ntnoeעם שבת ערב מרותחין, האור, מעל שהעבירן רשיי וכתב טרותחיןי שהעבירן שם 
 שבת ובמשנה שם, גמרא אומר. יהודח ר' 5( ב'. בב" גם נמצא וטכאןחשיכה.
 שם גמרא ולקולא. קאי דארישא י( עצ. ט"ב בשבת הוא כירח. בפרק ג(שם.
 בו שיש " שם. גטרא אומר. יהודה רי בהריא התם דקתני ס( בפירש"י. שםועיין
 רבית ו( חסררים. ובס' ב' יד בכתב לנכון חוא וכן וציר, חומץ בו שיש גגסראציר.

 *רבינו הם*ת חסרים ב' שכ"י להרשב"ם. חשנה ואולי חסררים. בסי גם חנא כןשטפל.
 ייבא ושט חילכתא רבא אמר מן יף סי' באטצע וטתהיל ~m's סי' שם הסר וכןשסאלם
 רב.אטר

[wYW])6 תסלח הביא לא חסם בערך הערוך וגם גחתוטין, לבוררקאי רש"י ופי' גלותא ריש דבי לבורדקיליח שרי פפי רב חגיי ולפגיע סיב. מי פסחים גלותא. ריש בי שרי פסי יב 
 בגמרא הרוגב והגאון הטבשלים, נתתוטים ופי' לכורדקי חגי' הביא כורדק 31ערךלבורדקאי
 פי' חסיסי 5( לטרדקי. הערוך גי' בדבריו לתקן יש לסרדקי, הערוך גי' הבש שםפסחים
 גם חטא תערוך ופי' מפרשים יש בשם הסס ערך בערוך הש כן עדשים. של קמהנערוך
 אין לשל ונשיא נ( גבראל. בקרבן וערש כייח סי' פ"ב פסחים ובראזש שם פסהיםבועס'
 חקרירות. את טאלין אין צ"ל ואולי שלם. טאטר נצטט חסדרים בס' חקרירות. אתטזלזלין
 דב, 4פ שם דאבישונא. בקידרא קידרא איוש צימח לא אטרא סר ואסר י( ע"ב. ס'פסחים
 טיב. י*פ שם פשנה שירק. אין כסחנית' ודקתני ס( בקידרא. עסקנם גקטחאוצ*ל
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 רוויםדהש196
 הערוך ולשק )ו( אסור שמיר בה עיילי דלא קימחא אבל טיא, ביה דעיילימורסין
 רבינו פס9  זה וגם )ה( : שטואל רבינו לעיל, דאמר זומרא טדמר ליפלג דלא )ז(עיקר,
 היא דעיקי דאטר דאיכא כרחו בעל  לאדם  לו  הבאה  הגאה  גבי שעה כל בסישמואל
 איפשר הילכתא והכי עיקר, דאינו דרבא אליבא לקטן מקשינן ראשון ללשוןדהא
 שטעק כר' הילכתא )ט( מוקמינן רהא שרי, ליהנות מכוין קא דלא אחר בררךלילך

 ימות ואל רישא בפסיק שמעון ר' מורה דהא וודאי, איסורא דאיכא וכנון שבתבמסכת
 : איסור מדבר ליהנות אסור ענינים שאר ובבל דשרי שכן כל טכוין קא ולא איפשרלא

 לן רסתס )נ( כוותיה, לן קיימא דאע"גדשתק יהודה, ר' )א(שתק פט'.]ר2[
 מאי )נ( כוותיה הילכתא לאו דאי שרימה, אלא חמץ בנעור אין דאמר יהודה כר'תנא
 יהורה. כר' הלכה ודאי אלא יהודה, כר' מר לן מתם דאמר תלטודא לאשטעינןאחא

 צריך הבודק דאמר משום )ד( כפה מבסליק בדיקה משעת האידנא אקוהילכתא
 לעיל דהא יותר, ולא שעות ר' כל ואכלינן חמץ ביעור על ומברכי! בפהשיכפל
 מדרבנן אלא אינה שרימה רהך ואע"ג יהורה כר' שרפינן ובשש הילכתאפסקינן

 ועוד חיקק, דאורייתא כעין רנק דתיקון כל )ה( מיהו להו, סגי פה בכיפולומדאורייתא
 נקפריפה כיעורו הרי בפה ביטול כשאין ומדאורייתא המובהר, מן טצוה למיעבדבעיק
 גבי שעה כל בפ' לקטן אטרינן דהא )ו( דאשתיק אע"ג כוותיה לן דקיימא יהודהכר'
 ליה איהרר נמי הכא נמתנית', ליה ואיהרר בבריית' אליעזר לרי דאישתק יהושער'
 והלכה כוותיה למיסר תנא לן מרסתם לטימר לן אית והכי אחריתי כמכילתא יהודהר'

 שבתורה איסורין שכל להוכיח יש מכאן וכו' הילכתא רבא אמר )ז( משנהכסתם
 דלית חנינא והכא ושמואל, רב נבי יוחנן כר' הלכה לן דקיימא דאע"ג במשהו,כסיפ

 בששים, מותר במינו מי! אפילו דבחמץ בהדיא יוחנן ר' אמר והכא )ח( כוותיה,הילכתא
 משהו ואותו נמי הכי איסורין שאר ולכל יוחנן כר' והלא כרב הילכתא קבעורבא
 רבינו הוכיח וכן יומא בת שאינה קדירה כגון סותר כמינו מין אף הוא לפגם פעםאם

 וכן )ט( שמותר,  rtllw כולן בזועו ושלא  בזמנו שלא ע"1 נמסכת בתוספתשמואל
 בין ליה שני דלא במשהו, במינו מין שבתורה איסורין רכל מ"כ שלמה רבינופסק
 לן ורקיימא במינו, אסו במינו שלא רגזריק מילתא בהא אלא איסורין, לשארחטץ
 גיר במי חולין בשחימת )י( הוא במינו שלא יוחנן לרבי בששים שבתורה איסוריןרכל
 התם ומפרש וכו', כששים רבנן ואמור בטעמא רבק ואטור כקפילא רבק אמורהנשה

 כרשני ולא שקר חש עדשים קטת הס חסיסי שפי' הכוסח עיקר. הערוך ישון"
 גקמחא קיררא לטיסחי דאסר זוטרא ארסר ליפלוג דלא דאבישעא קמחא חסיסישפיי

 אסור. ראסר טפליג דלא הסדרים מס' לעיל. דאסר זופרא מדמר ליפלת רפא ו(דאבישמא.
 אפשר. לא ר*ח בתוס' וריש עיט כ"ח פסחים שעה. כל בפ' שסמל רבינו פסק זה וגםס(
 שם. פסחים גתתי עיין שגת. I1PQt ~eoa כרי חלכתא9(

 תמורה יחורה. כר' תנא לן דסתס נ( ע"א. כ"ח פסחים יהורח. ר' שתק 6(]ר2[
 לן סחם דאסר תלמורא לאשסעינן אחא מאי נ( אין. ר"ח עזב כ"ז פסחים תוס' עיין 9'בליג
 ע"ב. 1' פסחים בפה. שיבטל צריך חגורק ראסר משום י( ע"א. לזר תטורח כרפי.סר

 שעה. כל בפי לקטן אסריכן דהא 1( ע"ב. ל' שם תיקון. ראורייתא כעין רבנן רתקון גל*
 ר' אטר והכא ס( ע"א. ל' פסחים היכתא. רבא אטר ו( ע"א. ס'יח רף עוגרין אלוצ"ל
  רבא אסר דיה ע"א ל' otn~e רשני שיו עלסה. רבינו PDD וכן ע( ע"ב. כ"ס שםיוחנן.
 w~p. צגו רף חולין חנ*ח. גיר פ' חולין nmtnts י רבא. אסר ר"ח *פובהינף
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197 רשץמדור

 בשטוים קפילא וליכא אטעטא למיקס דליכא היכא הוא במינו שלא ובין בסינודבין
 רבא כרפסק לן מבירא ISw אבל במיס, לשלא במינו בין ליה שני רלא הוא יוחנןלרי
 וריטואל רב הכא פליגי דלא טעם בנותן במינו ושלא במשהו בסינו דאטר כרבהכא
 תרוויהו בהך אבל גזר לא ומר מינו אמו במינו שלא בפסה בחמץ מר דמראלא
 לחטץ בעיניה דאיתיה מילי הני )יב( יצחק: )יא( במשהו. ]דבטינק )דבעינן(מודים
 אכל ליה אסר ולא קנים לא במיס אפילו תערובות ידי על אכל הפסה עליושענר

 עליה דפליגי רבנן ואפילו )יג( וכו' בפסח עוברין באלו כדתנן להשהות אסורלכתחילה
 איכא. מיהא איסורא כלום, כולא עירובו על ואמרי אלעזרדר'

 דאיסורא רבנן דאמרי מצאתי ולא עוברין איו בפרק חפשתי יצחק ואני)יף(
 הואיל ליכא איסורא דאפילו לי ונראה אמרי. כלום בולא עירובו על אלאא"כא
 תלטודא דקאמר ועור )ט0 נטית, אלא קנים ולא מותר הפסח דלאחר שטעון בר' לןדקייטא
 אחרינא במידי איכא אמורא ואי הוה דרב דאתרא משום לאו אי להו ליררושבהדיא
 דליכא אחרינא לסיני הדין והוא בקרירות rs גלי ודאי אלא למידרש, טציהיכי

 פעמי, תרי בקדירות דקאמר קצת ראיה יש שלטה רבי' מדברי וגם )סו( בעין.איסורא
 סוחר, זמת לאחר דתערונתו שמעון כר' לן דקיימא משום איכא טיהא פעמאחד

 רעל לעיל, רבא כרפסק ישברו, לא בפסח קדירות והילכתא משמע, לכתחילהוסותר
 מר. לא תערובתוידי

 אהילאי בר רבה אסר בשמן, דטחוה תנורא ההוא )ין( חננאל רביע הג'מצאתי
 חלב, פת בההיא למיכל אתי דילמא ליה, דטסיק אע"פ תנורא, בההוא לסיפא)יח(
 נתנו אם נסי וכן בכותח, למיכליה אינשי טעי לא דבהא עצטו, הפת פחו אםאבל
 וודאי לעשות שרנילין בדרך בתוכו קצת ומשוקעות שמימת חתיכות הפת נכיעל

 ללוש שרי דתורא עינא כטלא לקטן כראמרי: )כ( דמיכבד מילתא רכל )יפ(מותר,
 טילתא. טינכרא דלא משום כו', בחלב עיסה אותה לשק אק דתניא והא )כא(בחלב,
 : יצחק)כב(

 לאחר ברותחין נמי לנרולייהו מעיילי דהדר כלוטר וכו' אידי והילכתא)כג(
 שתשיר עד כך כל באור ללבנו רהבה ואינו סכינו על חס שאדם לפי באורשליבנו
 יתקלקל שלא כדי ברותחין ומגעילו באור ללבנו משתחב לקתא דסמוך ועודקליפתו
 שהסכין לפי ברותחייך וטגעילו באור ללבנו בעי ]ותרתי ברותחין ומגעילו חוזר לכךקטו

 צרריה סכל לבשל כדי הגחלים על מהפך או באש כשהוא בשר בו שמחתךפעמים

 78. 77, האורח לס' ובטכוא מבוא שיו רורבלו ב"ר יצחק ר' החש יצחק.ל(
 ע"א. מ"ג שם הפליגי. הבגן אפיק ינ( ענש. ל' פסחים וטל בעינית ראיתי סילי הנייג(
 וגם פז( ע-א. 4 שם בחדיא. תלטודא דקאסר ושדש( יזא. הערת עיין יצחק. ואניי(

 הנורא תחמא יו( רב. אטר ריח ימו ל' שם קצת. ראיה יש שלסת רבינומדברי
 לטיכל" לפנינו ליח. רמסיק אע"פ תנורא בההש למיפא ים( ע-א. ל' פסחים  בטמן.רטחוח
 פסחים לטס' הננטל רגיגו ובפי' והוסק, חזר אפי' לעולם ומירשיי לעולם בסילחא אפי,לריפתא
 מילתא רכל זע( ז"ל. שפערן סהר" גחגחות ועזש בי', לסיפא חגי' תרכ'ח פאריזודשם

 ולפנינו 9'ש 4ע אים שרי. דהורא שנא כטלא לקטן כדאטרינן ש( שרי. דמינכר צ"לדטיככר.
 לישון אין דהניא ותא גא( פה. למ'4ט שתרין גרגריו חננאל רבינו גפי' שם ש' צערא,כעין
 י"א. mpn לקיל ומין יצחק. ננ( העיסה. לשין אין ולפנינו שם פסחים בחלב. ומסתאותת

 וחלכתא. דצה ובחאג' בפירש"י וע"ש ברותחין. ואידי אידי ע"ב 4 פסחים כא'. ואידי אידי וחלכתאכ"
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 רשיסדור198
 אפילו האור ידי על שלא בדבר בו להשתמש ]מהני[ ט.הא והגעלה האור מחמתובולע
 ומנעילו האור מחטת שבולע דטה כע"ז טוכח והבי חטין בו להשתמש כגון ליבנולא
 .דע"ז בתוספתא כדתניא )כר( האור ירי על בו להשתמש שלא יזהר טלבנוואינו
 הרי טהורין. והן נאור מלבנן והאסכלאות והשפודין הסכימן דתניא באור ליבוןדצריך
 באור: בהן ישתמשו שלא מלבנין שאינן מי יזהרו ובזאת באור ריבוןדצריך

 הלוי יצחק רבינו לרבים ודרש הורה וכן נזרק, חננאל רבינו הגדול הרבמפי
 נראה ולדידן הענין, זה כל בטינא וקתייהו טקתו הברזל ולהסיר היטב באורללננו
 ליה דקאמר הוא ותלמודא אחא אדלעיל לחלוק דאטר והילכתא הקונטרסכלשון
 שצולין ארוכין בסכינין בירושלמי וטפרש מוקי )כה( באור מלבנן המכינין דתניאוהא
 תלטוד דברי ולפי קתני, דשפוד דדומיא לדבר וראיה באור, תשמישו שעיקר בשרבהן

 בתלמוד דאפילו ארוכין, באותן אם כי ליבון צריך אין דגוי אפילו מכינין בכלירושלמי
 כדאמרינן )כו( חמץ, בו שנבלע לכלי איסור בו שנבלע כלי בין חילוק טצינושלנו

 פליח כי סוף סוף מקשית נמי ואי בלע, היתרא הכי בלע, איסור התם ע"ז,בשילהי
 התם דקאמר אשי ורב בעין, לאיסורא דליתא התם כי לטימר מצית פליט קאאימורא
 אילפם לתוך אותה נותני, שאין גדולה קערה אבל ראשון ובכלי ברותחין מגעילןהכי.
 שטואל, רבינו אפי' )בז( טגעיל. שני ובכלי ברותחין אלא להגעיל צריך ftw(1)רותח

 כליס על רותחין משליך אם אכל האיסור, מפליט)ת( ברותחין שנותנין הכלימפליטת
 שהרי ראשון, מכלי בולעת שפעמים ברותחין, מגעילין נמי וקערות סקרי,חליפה

 תחילה מים ליחן צריך אין והמגעיל טהרה, שיתבשל כדי באילפם התבשיל אתבהן מכסיי
 כלים לתוכו יגעיל הגדול הגעלת שום בלא אלא שניים, מים ויתן להגעילבגדול
 אע"פ והקטנים לתוכה, ונבלעין שחוזרין לפי הגדולה היורה תנוח שלא ויזהרקטנים,
 בולע שבתוכו כלי אין רותחין שהטיס ומן שכל לפי סהורין, כולן זה אחר זהשנגעלו
 צריך אין אומרים שלמה ורבינו הילאי ורב האי רב קטנים הגעלת ולאחר פולט,אלא
 סמוך בתוכה יצטננו שלא רותחין כשה! מתוכה המים שישליך ובלבד ולהגעיל,לחזור

 מן כלים כשמוציא צוק של גדול כלי שם להיות וצריך ותבלע, ותחזורלהשלכה
 מים לזרוק צריך שאין שטואל רבינו משום שמעתי ואני )כח( לתוכה. וידיחוהרתיחה,
 ואפילו החמין בתוך גיעולה פולטת היא רותחת כשהיא שהרי הגעלה, אחר להריחקרים
 דתניא )כס( גיעול, משום בהם אין חמץ שהרי איסור, כאן ואין מיסיה ובלעהחזרה
 חרם. בכלי ואפילו בלעי ולא רשיעי הוא. לפגם פעם ונותן עייזבטסי

 אמור רבא אמר )ב( זצ"ל מאיר כייר יעקב ר' הרב פסק אשר וזה )א(]רבא[
 )מרקאמר נמי אי אטעמא, למיקם דליכא בסינו מין בששים רבא ומפרש בששים,רבנן

 הט"ו, ס"ה ע"ז בירושלטי. וטפרש טוקי כס( מ'. פרק דע"ז. בתוספתא כדתניאנד(
 בר יצחק רי רברי הוא שמואל. רבינו משום שמעתי ואני כמ( הרשב"ם. הוא שטואל.רבינו טפי ס( ע"א. ע"1 דף ע"ז. בשילתי כדאמרינן כו( אטר. ד"ה ע"ב ע"1 ע"ז בתום'ועיין
 טכאן. ר"ח בחוסי ועיי"ש ע"א ע"1 ע"ז. בטם' דתניא כע( ז"ל. חרשב"ם הוא שטפל ורביתד1רגלו

 ס' בספרו והכוונה ר"ת חוא זצ"ל. טאיר בר' יעקב ר, חרב פסק איר יי" 6(לתא[
 זח אין תורה שמחת ה' אחר חחיא ההשפה כל נטצא מהסדור ב' ובנ"י ושפ.ג. סי'חישר
 אטר כ( 76. צד האורה DS' סבוא ועיין תוספה הא רק שם המובאים לחדינים כללקאיך
 שם. חישר בסי חתשובה מתחלת וכן מע"א צ*ז חלין וכר. הגגן אטררבא
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 בסינו טין בסינו( )בזן רבא מדקאטר )נ( בששים. קסילא וליבא מזנו בשאית ]מץ[בין(
 אורחיה הכי אטרת ראי היא הילכתא מינה שמע בששים, אפעמא למיקםדליכא
 חרש, בכלי מידות חמש כמו )ד( איתמר ]ושיפהק )ושינוה( מילי למיכללדרבא
 פירוש לפי 0( הילכתא דלאו בהנהו דאיכא אע"ג )ו( בקפן, מירות שלש וגם)ה(

 מינו בשאית מין למיסר ליה יהוה )דהא( היא הילכתא וודאי הכא בגיפין,שפרשוה
 שמע אפעמא למיקס דליכא בטינו r'D רבא טדקאמר אלא בששים, קפילאוליכא
 הלכה יוחנן ור' ושמואל רב וק"ל ליה, טכירא לקיש ]וריש )ח( יוחנן כר' רבאטינה
 בין כמינו מין )י( שבתורה א.סורי כל דאמר )ט( יוחק[ לר' ליה ושמעינן יוחנןכר'
 מפבל חוץ יוחנן ר' אמר דלא ]אע"ג )יא( נסך ויק ממנל חוץ מעם בנותן במינושלא
 ליה אית בסינו מין נסי דבתרומה יוהק לר' ליה שמעיק מקום מכל ותרומה נסך[ויין
 כך ואחר שמונן תרומה של ואחת חולק של ]אחת[ כוסות שתי יוחק ר' דאמר)יב(
 וחד ]יג( במינו, בטל ואינו פבל כמו נמי יבתרומה מכלל וכו', מינו[ את לסליקעירכן
 אחת רחיפה אימורא כך כהיתרא נמי תיומה גבי איסורו כך כעלייתו ואמרינןפעטא
 חטץ יוחק ר' ואילו יוחנן, מדרי עדיפא ודרבא ע"ז, נשילהי )יד( הכרי אתפופרת
 כרב בפסה 3חטץ פוסק ורבא שעה כל כפרק )פו( ליה תשיב איסורין כבזארבפסח
 דהא נפסח דחמץ חומרא משום רנפשיה טפעמא אלא ררב מפעטיה ולאכמשהו
 דוחק טתוך גור בטית אמו במינו שלא נפסח דבחמץ דרב דמילתיה מלמודאדפסק
 במיס שלא בפסח חמץ דרב מילחיה נני איתא הכי דנירסא כך לתרץ הוצרךקושיא
 פעם, בנותן במינן שלא נמשחו במינן שבתורה איסורין כל רב)א( והאטר ]במשהו,)מ~(
 שמואל דברי נס פירש כך וטתוך )גור(, במינו אפו במינך שלא בפסה גור רבומשני
 לפעמיה, רב הגיה שלמה שרבינו אלא קדמונים, בספרים הנירטא וכך יוחנן,ור'
 רהילכתא לוי בן יהושע ור' שפיר, שטעתא אתיא גרסתו לפי יתפילו כןואינו
 פוסק פסוקות בהלכות וגם )יז( פר"ח כדסמיך יוחנן ר' נכי )ד(אפילוכוותיה
 בששים שבתורה איסורין כל פוסק הבירו לגגי מקום בכל לוי בן יהושע כר'הלכה
 ורבא אביי קייטי ועלה במינו מין רהוי בשילה מזרוע לה יליף התלמודוסתם
 ראמר כרב קמיפלגי ולא לוי בן יהוידע ר' ומרכייל וכוי, איסור מכלל הבא היתרדהא
 שלא בין במינו בין לוי בן יהושע ר' מינה שסע וכו', בטינן שכתורה איסוריכל

 משום פעם בתתן מינו[ נשאית ובין נמינו בין דפי' יוחנן רי דאפילו עלאי )יח(כמיס

 וכ"ח בסיגו מין רבא טדקאטר חףל הסגרתי בטיש נין חסמת במינו. בין רבא טדקאסר"
 נקשן. סידות שלש וגם ס( עזב. שיח שבת חרס. בכלי מידות תטש כסו 0 חישר.גס'
 חייכתא. ר5*י בדגתו ראיכא אע"ג 0 בקין. מתות שלש ~בי חג" הישר וגסי ע"א. מזהגיטין
 י"א. סיח שם בגיפין. שפרשות פי' לפ" ו( כחלכתא. דלא מהצדע דיכא אע"ג והשרגס'
 קץז וא'. שבוערה איסורי גל יאסר ע, לישר. בס' שדוש כסו הוספתי כי. לקיש ורישס(
 גסי. ויין טפכל חרז יופגן רי אסר דלא ,וזע.ג ים( בטיס. בין צ"ל במיס. טין ז( ע"ב.קףג

 פעטא יחר יג( שם. ייז כוסות. שתי יוחנן רי ר"סר ינ( שם. והשר נטי שחוט כטוהוספתי
 כש"* *טרזנן סףפ טכ5 נכי מאמריכן חיכא וכי החש טעטא רחר צ"ל וכף. כעליתוואסתנן
 נסחים שעת. גל בפרק עו( שם. שט ע"ז. בשילהי יי( היהר. בסי לנטן שתא כטווכוי
 שסק רסוקות בתלטח וגם ת( חישר. בטי שהוא כסו חוסכתי כר. בטשחו ט( ע"ג.כ"ט

 כטו השתהי ט'. קחי ים( רסוקות. לתקן יש חח"קות, בחלשת הם שם ששר גס'הלכח.
 ותשר. DS' לנטןשח*
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 אביי ראיפלגי )יפ( היא לדבריו וראייה נסך, ויין מכל הכלל מן להוציא ונם אדרב,דקאי
 דחיפי חטירא נכי אזלינן( מעמא בתר אמר ]וסר )כ( אפינן, שמא בתר אמר דמרורבא
 טשום )כא( אחריני במילי איפלני ולא דשיכרא, וחלא דחטרא חלא וגבי דוצערי,ותמירי
 חרוטה או נסך יין או פבל דהיינו במשהו, בסינו טין להו הוי בלכד דברים )שני(ראלו
 חמץ שטוסיף אלא יוחנן, בר' ליה מנירא בפירוש דרבא מודה יוחק רי אפילורבהא
 ט"פ( נסך ויין מפנל ]חוץ תניא כי רבא לדברי תאמר ואם לעיל, כדפר*עשתבפסה
 בפסה[ דמטץ ליה מיתגי רלא משום ]תריץ בפסח וחמץ נסך ויק ממכל חוץ תנאלא

 מדברי לרבריי ראייה ועוד נסך, ויין בפבל כן שאין מה בטשהו נטעו שלאאפילו
 גני קדשים בשחיפת דעריבתא בפירקא דאמר )כב( יעקב, בן אליעזרר'

 חרסי
 של

 סתם כו' ונקי קב יעקב בן אליעזר רר' טשנת לן וקייטא במל, בטינו דטין )בג( וזבה,~ב
 דאמר אבא ר' גבי אושעי' ר' אמר ביצה מסכת ובשילהי )כד( שותיה, קאיתלמורא

 דלא טשעורין היפי! שנא טאי כך ואחר עביר שפיר כו' חיפין קב לו שנתערבוסי
 כפל לרכק נפיל לא יהודה דלר' נש נהי בהיפין חיפק בפל מינו בשאינו מיןאסריק
 דרישא מכלל הא איירי יהורה דר' דאע"ג )כה( עליה אחיכו ולהכי הילכתא דהכיטכלל
 זופא בהקומץ רבמנחות )כו( במינו מין אטרי לא טשנה בההיא רבנן מקום סכלרבנן

 ומותיב בסינו, מין שהוא מפני דם סבפל דם ראין יהודה דר' פעמא יוחנן ריכדמפרש
 יהודה ורי מע, זו בליעות והן רכה, בלילתה ווו עבה, בלילתה רזו ממתניתיןעלה
 רבא לה סנר לא אבל אחר ודבר במינו מין יהודה ר' קסנר רבא ומשני לה,קאטר
 יוחנן ר' אחר התלמוד סתם וכו' כדפרישת וחרוטה, נסך ויק טבל נכי אלאטותיה
 וכן )כח( הלכה, וכן כוותיה. רקיימ' ורבא דאביי ע"ז בשילהי )כז( הכי דפסקהולך
 שפוסק שלמה רבינו לפסק שומעין שאין מהם יש ועור נרבונא. חכמי מהניןהיו

 , שסכירה בזמן פעם בטת! בחתיכות חתיכה פוסק אספמיא של גדולות והלכותבמשהו,
 לכולהו מישתמיפ ולא הלכה לפסק ליה מייתי בששים רבק דאמור דרבקומילתא
 ויין וטבל בזטמ בטינו שלא ואפילו לברו, בפסח בחמץ רק במשהו, במש טיןלפסוק
 מן בהנורר ננדר.ם )כפ( דאטרינן ההיא לי קשה פבל ועל הלכה. וכן ותרוטה,נסך
 גני אסריק ותו שיעור, חכמים בו נתנו לא כו' הטבל כנון מתירין לו שיש כלהירק
 אטאי נסי פבל מתירין, לו ויש הואיל ברוב נפל דאימ טציעא בבבא )ל( שנימעשר

 חישר. גס' ונ"ה חוסמתי כו'. אטר וסר נ( ע"א. סעו ע"ז זרכא. אכרי ממיפלגייע(
 גפרקא ראסר גג( חישר. בסי ולירוא מיותרת "שנח יסלת כיחל נלבד. רבריס דאלו טשםנ6(

 הישר 31ש רע"ב ע"6 דף שנתערסו תזבתים כל *רק בעהים רפא קרשים. בשחיטתדעריבתא
 יקי"ל בטל במיס דטין כג( זבח,ם. במס' לתקן יש קדשים, דשחשת מנחית במס' דאטראיתא
 אוטר יעקב בן אליעזר רי ד"ח שם זבחים בחוס' שיו תקי. קב יעקב גן אליעזר ר'משנת
 דבשילחי כז( תקי. קב יעקב בן ר"א טשגת רקי"4 בטיל בטיש רטין לריח יאי' מגאןשתביאו

 רבנן מרס רבנן דרישא מכלל הא איירי רר" דאע"ג os) עוב. ל"ת דף חיא ביצת.טס'
 רבנן ס"ס רכנן ררישא טכלל חתם איירי רר" אע"ג צ"ל בסיד. טין אסרי לא טשנחבחחיא
 חדברים הישר הס' רבא אסר ד"ח ע"א ג'ז חלין תוס' ועיין בסיט, טין א"ר' לאההם

 אמא בחקוטץ הטגחות צ"ל ריי. גרםפרש זוטא בהקמיץ דבמנחות ט( ומעורבבים.פ*עבשים
 נ"ה דף תירק מן בחודר בנדרים גס( אפריקא. חכמי טחגין חיו וכן חג" חישר בס'מרבינא. תנסי נוהגין היו וכן נם( ע"ב. עוג דף ע"ז. בשאלתי גש( שיג. כ.ב דף וחיא ריי, ספרדכך
 ע"א. כ"ג רף סמ*. מבא 0לח.
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 שני במעשר מציעא בבבא )*ל( דטוקטת היכי כי לי ונראה בסינו, שלא אפילונפל
 כגון גמי הכי סכל הראשונות מעות ליה דלית וכנון ברוב, בטל פרוטה שוהשאינו
 חמץ בהילכות גדולות בהלכות מוסק ובהדיא מהאי דליפרשיה חיובא נר טבל ליהדלית
 כמינו. נסך ויין ופנל במינו שלא במין פסח מחמץ לבר בששים במיס מיןבפסח

 אפילו והבתורה איסורין בכל פוסק אהרן את צו בפרשת אחאי דר'ובשאלתות
 כתוב גאון יהוראי ררב בתשובות הגאונים ובתשובות נסך, ויין מטבל בר בפסח,בחטץ
 בטשהי, חמץ גבי מדאמרינן נששים,' והשיב מהו, במינו איסורין מקמיה שאילו חובכן

 בששים. איסורין בשאר מינהשמע
 בשמעתא בששים נמ'גו טין מסכתא נכולה פסק ע"ג בטנפת שלמהורבינו

 במינו אפילו שכתורה איסורין כל אלא כן, הלכה ראין ופסק אוליק שמאדבתר
 לתעלה, שפירשתי כמו אלא היא, ולא קא., מילי אכולהו סכור שהוא לפיבששים

 שמירשתי לפי )לא( ראיות אלו לכל הוזקקתי ואשר כן, כסו פסק ע"ז בשילהיוגם
 1חבירי[ עלי וחברו הנראה לפי ופסקתי דעתילפי

 כתרנגוליי
 ואחר בוקיא, בית של

 פשוט הדבר כי בתחילה, דנתי פיהם על ולא ומצאתי אלה ובקשתי חיפשתיכך
 לי נראה בפסח חמץ דאפילו סחברייא ומסתפינא מ.לתא דאימא בעינא ותולמבינים
 רב. אמר הכי ום" גירסא דשמעתא ועיקר )לב( יוחנן בר'בששים

 כאב תשעה הוא בתמוז, עשר שנעה הוא מסח, הוא ן ס י נ נ אחד )א(]חב[
 בתמוז עשר )ג(בשבעה ט"ו(: ג' )איכה לענה הרווני במרורים השביעני וסימנך)ב(

מתפלליי
 נשתברו כתטוז, בי"ז לאבותינו שאירעו דברים חמשה בענין )ד( סליחות,

 והעמיד התורה, את אפוסמומוס ושרף העיר, והובקעה התם.ר, ]ובוטל[ )ניטל(הלוחות,
 בעניינם: פייטו וקדמונים בהיכל,צלם

 ומצמצמי!, ירמיהו, דברי מפטירי! נתטוו י"1 שלאחר שבת )א(]ר"ג[

גורעיי
 תחילת פרשת נקראת שתהא כדי )נ( הפרשיות, ומתקנין )ב( ומוסיפין,

 בס' הנראה. לפי ופסקתי דעתי לפי שמרשהי לפי 5"( שם. שם מציעא. בבבא*5(
 רב. אסר הכי ועי' גירסא דשמעתא ועיקר ל3( הנראה. לפ' ופסקת סברת לפי בטעותחישר
 ישראל וצור עד כשלימות המאמר כל נטצא הישר בם' אבל שלפנינו, בכ"י הסיום הואבכאן

 דף שנשטט pto ואין הסים כל נמצא ב' בכ"י וכן הישרה. בדדך וירריכנו האמת עליעסידנו
 הסיום נטצא כי השלמת' ולא הסר השאר וכל רב אטר הכי הדף בסוף ונשלם א' בכ"ישלם
 ע"א. e~s דף שפ"ג בסי' תישרבס'

 היום בזה ניסן ר"ת בו חל אשר סהשב.ע היום ר"ל פסח. הוא בניסן אחד "(]רקב[
 ר"מ סי' וויטרי גסחזור הובא וכן ר"ת. פסק מן הוספה אחר ב' גכ"י נס נמצא וזה פסח.הוא
 ובסוף תוספות( )ר"ל ת' ורשום חוטפה שם בטח"1 נמצא זה אחר כו'. טיסנך ג( 222(.)צד
 ורשום בהם אדם יטעה שיא בסוערים משהק סימן נתן אליקים ר' והרב שם וחנא ת'.עייכ
 96. צר האורה לס' סבוא ערן הראב"ן, של חמיו היה והוא חזק. הליי אליקים החרוזים בראשישטו
 ההוספת. אחר 228( )צר אס"א סי' ב0ח"1 תבא נו'. סליחות סתפללין בתמוז עשר נשבעתנ(
 תשית 'רושלמ' ועחן א, ע' כ"ז תענית בתטוז. ב"ז לאכות'נו שאירעו דברים חמשה נענייןי(
 העם'ר דאסר מאן מנשה. של צלמו הזעמר דאמר מאן בהיכל צלם הועטר תנ' אית ח"חפ"ר
 שם. ברש"' ועין ~העמיר לתקן ויש והעמידו לפנינו איתא שם בבלי ובסטרא אפוסטסוס, שלצלטו

 ומחקגין ג( 228. צר וכמח"ו ב' בכיי ג"כ הובא בתמוז. "ז שלאחר שבת 6(]יןג[
 בסחיו. שהוא כסו הפרשיות" ספזרין או *ומחברין, הפישעח וטתקנין זצ"ל חסר פחהפרשיות.
 תחילת פרשת נקראת שתהב כדי ג( הפרשיות. ומפזתן ומחברין הפרשיות l')pnol ב'וגניי
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 רשייר202
 אשא א.כה בתורה שיקראו כדי באב, תשעה שלפני לשבת הדברים אלה שהואהסמר
לבדי,

 ומממיריי
 קורין כאב תשעה אחר של ובשבת לזונה, היתה איכה ישעיהו בחזק

 וצלו: צומו סימן כאותו )ד(ואתחנן
 האועו, סוף עד בתמוז עשר טשבעה הפפורות י נ מ י ם ! ה )א(דאלו]יוד[

 נחמו ישעיהו, חזון ה', דבר שמעו ירמיהו, דברי שיר,שי. איריק' נ'ויע' ד'שיחי)ב(
 ישראל, שונה אורי, קומי עקרה, רני אנכי, אנני סוערה, עניה ציון, ותאמרנחמו,
 ישראל, שובה ספפירין השנה ראש שלפני בשבת )נ( בה'. אשיש שוש ה',דרשו
 יש ואם בהמצאו, ה' דרשו טפמירין )ד( הכפורים ליום השנה ראש שביןובשכת
 שטפפירין ויש אשיש, שוש להאזינו טפפ*רי! )ה( לסוכות הכפורים יום ביןשבת
 נוהנין וכן כלום, ממנה מרלגין ואין )ו( מלכו, ישועות מגרוף עד לה', דורוידבר

 יכשלו ופושעים עד כילה [DDIN ישראל שובה וכשמפפירין לשירה, שירהבטננצא,
 וכשמפפירין לעולם, עמי יבושו ולא הספר סוף עד ומפפירין ביואל, ומתחיליןבם,
 ה' דרשו "חרים מתחילי( פטוקיס עשר שמם אלא בה שאין ולפי סוערהעמה

 לא אשר לו אתן עולם ושם זה במקרא ההפפרה ]ומסיימים[ הענין, שבאותובהמצאו

 עד ות כ5 נשמם ב' גחי אב5 בטח'יו, גם כ"ח ת"ב. שלפני לשבת הדברים אלח שתואהספר
 חסו סימן כאותו ד( כדי. ער כרי מן הטעתיק וחשטיט לבדי, אשא איכה בהורה שיקראוכרי
 טסו ופסח פקד הוא וחסיטן 1צ15 קומו סיטן באותו שם בטחת אב5 ב' בבזי גם כיחוצ4.
 ותקעו. קוטו וצלו צוטוועצרו

 228(. )צד רס"ב ס" ובמח"1 י"א סי' בפרדם הובא חפפורות. סיטני הן ואלו 6(]רזך[
 לפלמח ונקבעו ת"ב ושלאחר שקודם הפפרות י"ב מן הסיטן הוא שדזש. אר"ק גמע דש"חנ(

 טיים ר' בשם הובא כי סי' ובפרדס כחנא. דרב בפסיקתא מסודרות שהן כפי הקדטתיםסאת
 רב שפוסק הפטרות אותן נחמי' ר' לאחיו שהשיב 104( צד האורה לס' מבוא )עיין טשחבר'

 באיו מצאתי וכן עכ"ל אחרות בהפפרות להחליף שלא ונטרו נמנו דרזכ( בפסיקתא )ר"לכהנא
 בשטו, כן שהביאו דמגייה פיר ובמרדכי תסיר סי' ריח ובה' שציב סי' פרשעת ד' קריאתה'
 בתטח סייז ונחביא י"א סי' בפררם רשא ודברי די אות ח, סי' להפסיקתא בסבוא שהנאתיכסו
 ש5ו. בסרור לפנית תהו 1'. אות בסבוא שם הבאתי שר"ש אר"ק נףע רש"ח החוטש טףעד
 סיר אות מזת קריאת ה' חיים בארחות תראה וכן הטרי. טחזור את ז' אות שם חבאתיוכן
 מ' שרכש אחזק מ"ע דש"ה סיטן הסכות חג עד טפנחס שקורין חפטורות סדרכתב
 שאנו לפי שטעו טפמירין הביא פ"נ מגילת באלפסי נסים רביה וכן בפסיקתא איתארהכי
 חסדורות הפטרות כסדר כתג נ' סי' פ"י מגילה גרא"ש גם כו', הפסיקתא עפ"ינוחגים
 בפסיקתא שניע סתרים מגילת בשם הגיא ייז סי' תענית ה' חסנהיג גם פסיקתא.במדרש
 )הבאתי ערר צרב דף הפרשיות סדר באבודרחם ושין כזו(. סי' שם להפסיקתא בסבוא)חבאתי

 )חבאתי ט"ו סי' מגילח אעדח כזח( סי' שם )הבאתי כ' סי' קה"ת ח' מכלבו כ.ז( סי'שם
 שלפגי בשכת ג( שד"ר. סי' ח"ב עאו"ז ע"ב ל"א טגילה ותוץ י"ס עשין וסמ"ג ל( סי'שם
 נשמט י"א ס" כפרדס אגל וכסה"ו ב' ככ"י גם לנכון כ"ה ישראל. שוכה מפטיריןר"ח
 ח' דרשו ספטירין י( ישראל. שובח ער ישראל שמח מן חטדפיס או הטעתיק שהשטיפזה

 ררם'נן ע"א[ הת ]רף דרזה פזק כדאסרינן ליהיד'ם אף טצו' שהוא על נוסף כמהענהטצאו.
 נא! 1ט,וגינן גהסצאו, ה' דרשו 31תיב אליו, קוראינו בגל אלהינו כדו סי גתינ אחדדיקרא'
 הוסיף תה ע"כ. ליו"כ ר"ה שבין יסים נעשרה 1משנינין איטתי, ויחיד ובעינן, בצבור, כאןגיחיר
 שנעשית על מסף בסחיו אשיש. שוש יהאז'ט מפטירין ס( הסדור. לגאון על ויפרי מחזורכעל
 נוחגין וכן כלום מטנה טדלגין נאין 1( בפרדס. גם ביתא וזה עושתיהם. שנטחלו צדקהטעיה

 ב', יהרח וכ"ח לשירה. והרחבטגנצא
 במייאנצשע נוחגין וכן כלום טמנה טדלגין חצין ובטרפי
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203 רשתןור

 נצבים, אתם בפ' אשיש שוש השנה ראש לפני טפטירין אחרים ונטקומות )1(יכרת,
 חילו לפני קולו נתן וה' בציון שופר ותקעו ישראל שונה טפטירין אותהוכשטפפירין

 דוך, וידבר טפמירין הכפורים יום אחר של ובשבת הכפורים ליום השנה ראש וביןוכו',

 אומרים שאנו וכסו מסדרן אותן טשנק שאץ לפי סיטן הפפרות מן עושיןולכך
 הראשונות הפטרות שלש )ח( אחרת. בשנה אותן אוסרים כך זו, בשנהאותן
 באב, פ' עד בתמוז עשר משבעה אותן אומרים תוכחות, דברי שהן)פ(
 אוסרים נחמה, שכולם והאחרונות ושנה, שנה נכל שבתות שלש ביניהם שיש)י(
 לנחרב והאומר טעפ, מעם לנחם מנחטין דרך כך הכפורים, יום עד באנ מס'אותן
 מלך, תהיה לסחר הפתחים על למחזר שאומר[ כמו ]דומה )כנק( טדאי יותרנהמה
 תחילה לפיכך מ'( ו' )שמות וגו' רוח מקוצר משה אל שמעו ולא שנאמר טאטין,אינו
 סוערה, עניה כך ואחר נעזבתי, תאמרי אל שנחרבת אע"ם כלומר ציון, ותאסרנחמו,
 אינו שוב הרבים בחסדיו שנחמה טאהר מנחמכם, הוא אנכי לאנכי הקדימהו לפיכך)יא(
 בעצמו, הקבייה מחטה ואילך טכאן )יב( הנביאים, ניחטו עכשיו ועד נוחטה, לא להקורא
 : אשיש שוש )יג( אורי, קומי עקרה, רני טובותוגדולה, כמה לה פוסק תנחומק שקיבלהואחר

 שתו דלא דירן נשי הני מר אמר ירושלמי בתלטוד נמצא ונך )א(]וזה[
 שלא נהנו שבלותיר הנאונים ורוב היא, טנהגא נאנ מ' ער כתמוז עשר משכעהחמרא
 במלח מת באב ט' וערב באנ, מ' עד אב משנכנס יין לשתות ושלא בשרלאכול
 יהורה בר יצחק רי והגאון )ב( כן, לנהוג נתטוז עשר משבעה שטקדימין וישומים,
 לאכול שלא כך לנוהגים וסטך אבלות, עניין בלבד אחת ביצה באב פ' ערב אוכלהיה
 באב: מ' קורם יין לשתות ושלאבשר

 ובסקוטות ו( בסגנצאף נ1חגין וכן כלום סטנה מדלגין "ואין המלות חסרים ובפרדס אחד,והגל
 חפפרות שלש מ( ב'. בכ"י גם ונמצא ובמחט בפררם ליתא דוד. וידבר טפטירין עד כיאחרים

 שלש בטעות שם בפרדס אב5 ובמה"1. ב' בכ"י גם לנכון ב"ה תוכחות. דברי שחןהראשונות
 כפכחות. דברי שהן ט( תוכהוה. דברי שהן צ"ל תוכחות, דברי אומר שאין ראשונותהפטרות
 ביניהם שיש י( ירושלים. על חנכיאים הוכיחום כאשר ישראל את להוכיח כדי מסףבטח"1
 מנחמכם. הוא אגני לאנני הקדיטהו לפיכך י6( ביניתם. שהם בטעות בפרדס שבהות.שלש
 בעצמו. הקב*ח ניחסה ואילך טכאן ע( אנכי. לאנכי צ"ל אנכי, אנכי חקריסוח בטשתבפרדס
 והציג הוא. ואילך סכאן ובפרדס טנהטח, הש ואילך מכאן ובטח"1 חסקוס, נחמת ב'בכ"י
 אשיש. שוש יל טנחמה. חוא לתקן הש טובן גלתי כי לחורות כוכב סי' מארשו' ברשםתטויל
 רזת סידור חח וטתהיל )תוספות( ת' ורשום חוטפה 224( )צר בטח"1 נמצא הזה חסיםאחר
 רבינו הורח וכן עלם טוב שמואל בר יוסף רי רבינו יד טכתב הסדר העתקתי כך כחובובשף
 64. צר בטח"1 זיל לחרש"ה במחא אודותיו ועיין מפלאירח. שמשון חרב מכתיבת העתקתייעקב,

 ב' נכש וכ"ח כו'. דידן נשי הני מר אמר ירושלמי נתלטוד נמצא ונך 6(נרעה[
 הובא וכן אמרו. הובא סר אסר במקח ב' וגכ"י 226. צד וויטרי ובמחזור ק"מ סי'ובפרדם
 פ"ר פסחים ביחשלסי והוא ויניציא( בדפים רס"ר ס.ז )דף סיב סי' ת"ב ח' בכלבוהירושלטי

 סגחג, עליל דאב מן 5יזיתייא רלא דנהגו נשייא ועירא א"ר הגיי מפנינו ה"ו פ"א ותעניתח"א
 הירושלמי לפנינו נטצא לא ובפרדם שלפנינו והגי' יהרסון, השתות מ"ט שתיה, אבן פסקתשבו
 הביא תקנ"א סי' או"ח ובטור שם, בפסחים קרבן בשירי העדת קרבן בעל שכתב סחועיין

 מס' )בשף ת"ב ח' בסררכי ועיין האי, רב בשם הירושלמי שתביא אבודרהם ושיןהירווטלס',
 יצחק ר' והגאון ג( כו'. חמרא למשתי גורסים הש וחביא הירושלמי שהביא רל"ג סי'תענית(
 וחסרים יצחק רי והגאון שם ובפרדס רס'ה, סי' הלקט ובשבלי שם בסחיו וכ"ח יהודח.בר

 בסבוא. אודותיו שין ם רשיי של רבו חי' וחוא יהודח* *בר'חסלות
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 רשיסדו204
 לבית מקרימין במנחה באב תשעה ערב )א( הסדר. הוא כך באב בתשעה]רע(

 ואוכלין הכנסת מבית ויוצאין פניהם, על נופלין ואין המנחה, תפילת ומחפלליןהכנסת
 על אלא השלחן, על ישב לא באב ט' ערב בה המפסיק וסעודה יום מנעורושותין
 אוכלין פרוש.ן ויש במשורה, ומים במלח פת אלא יאכל לא )ב( כאבל, קרקעגני
 ניצה שאכל יהורה בר יצחק ר' כנון )ג( פה, לה שאק מאכל טין לבדה אחתביצה
 בין יווצב שהיה עליו דאטרו ע.לאי בר יהורה ר' על סומך והיה )ד( באב, פ'בערב
 מפה שורה ולערב ומפסיק. מים של קיתון ושותה אחת ביצה ואוכל לכירים,תנור
 אצבעו טושים ולא לנהורא, פניו על ומעבירה לנקיק ידיו בה טקנח למחר ומגננהבמים
 יהושע 5ר' לו מביאין באב פ' ערב רב אטר מרי רב אחא כי )ה( תענוג, מהנוםבמים
 בה מקנח ולמחר נגובים, כלים כמק אותה ועוורה במים אותה ויצורה מפפחת לויבן
 להושיט ומומנ כלל, ובורין אי! סחיטה לו דאסור הכפורים יום אכל ורגליו, פניויריו

 הכפורים יום ערב חטא בר ועירי תני )1( תענוג, הוי לא ובהכי ניקיון לשם בטיםאצבעו
 של כמים שרויין שהיו ורגליו ידיו פלו בה וטקנח זנובה ממפחת לו טביאיןהיו

 תענוג הוייא, ]רננובה ליכא, מחימה חושש, ואינו עיניו גבי על טעבירה למחררחיצה,
 הא למחר עיניו גבי על מעבירה כי לנווה דעיילי ידיו דשריא מים מיעופ טשוםליכא[
 : בעלמא רפיבה אלא ליכא מנגבי,קא

 נפש לעגמת וקינות איכה צבור שליה קורא ערבית ת ל פ ת לאחר )א(]417[
 ה' זכור על וחוזר הוי, בתורה כקורא אלא ואינו עיגום, הוי לא כומהו קרו ואיצעור,

 מטוק כל אחר אחריו עונין והציבור אוי, אוי מוסיף כמתאונן לעצטו מסוק כל לנו היהמה
 שליח אוטר הספר סוף עד תשב לעולם ה' ואתה ]ומפסוק[ לנו היה מה ה' וכורופסוק
 לשברון קינות אומר ושוב ואילך, זה מפסוק אוי מוסיף ואית כאחד, כולם והציבורציבור
 קדוש, ואתה ומתחיל מתוכה להיפתר קדושה לסרר יעטור כן ואחרי נפש, ועבטתלב
 מפיך ימושו לא ועוד הקינה, על ברית כמקיים שנראה בייתי, זאת ואני אוטר ואית)ב(
 גם אם למיסר, [IS-W )צריך( ובאנף בו, נפלים שהכל לפי ביום, בו למיסר שייךלא
 לבתיה, והולכין משלימו ואינו קדיש, ואומר שרו, טיוצריא המנחמין בתורה, אסוראבל
 דבר: בלא לו איש איש פונה וכאבלים )ג( כמופים אלא לזה זה שלום נותניןולא

 יאכל לא נ( 226(. )צד רמ"ד סי' ובפחח ב' בכ"י גם ב"ה ת"ב. ערב 6(]יען[
 שני ולא יין ישתה ולא בשר שכל ולא אחרת גי' במח"1 גמשורה. וטים במלח פתא5א

 אוכיין פרשים ויש בטשירח, וטים nSD1 פת אלא ליפתן טבל שמונעין פרושים וישתבשילין,
 עיין יהודה. בר יצחק ר' כגון ג( אחת.ביצה

~'yg 
 הטלות אחרי שם ובטחת ב'. אות ת"ח סי'

 ובסוף כו' מצאתי ~תיר מקונטרס ומתחלת ת' ורשום חטפה נמצא יחורח בר' יצחק ר'גגון
 יושב ושהית עילאי בר יחודה ר' על עליו אסרו סתהיל ואח"כ תוספות כאן עד ר"ל חירשום
 ל' תענית ערן כו'. עליו דאסרו עילא' בר 'חידה ר' על סומך והיה י( כו'. לכיריים תנורבין
 ז'. סי' שם ערא'ש הכפורים יום פרק יומא ברי"ף וקנין שם וגרשיי ע"א ע"ח ויומאע"א
 ברי"ף ועיין אטר. טרי בר רבת אתא כי שט 'וטא בגטרא רב. אמר סרי רב אתי כיס(

 דרבי אושפיזכנין חטא נר זשרא שם ישא בגטרא עיין חטא. בר זעירי תני " שם.וגרא"ש
 שלפנינו. ממח חגי' שם ומשונה כו' אסי ורביאסי

 אומר ואית נ( 226. צד בסח"1 גם סובא כר. ערבית תפילת לאחר 6(]רעך*[
 בלילה. גאולת שאין לפי גאל לציון ובא איטר ואינו גטח"1 נטיא זה לפני בריתי. ואתואני
 אבל ב', בכ"י גם כיה דבר. בלא לו איש איש שגה וכאבלים נ( ב'. בכ" גם ליתאוזח
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 כי וקורין בכבודו, לטעפ שלא במקומו, תורה ספר ן י ל ל ו נ למחר )א(]תו[
 תורה ספר וישיב אסיפם, אסף טפמיר שלישי שהוא וישראל ולוי, כהן בניםתוליד
 קדושה וסדר קרוש ואתה ]ואוסרים[ לציון, ובא )נ( ולטנאם, תהלה, וינטורלסקוסו
 נפש לעגמת לקינות ויושב תתקבל, ולא למנצח אוטרין אין ובריתם )נ( שלם,וקדיש
 מקום ובכל שבירטיהו, הרעים וברברים באיוב הכל עוסקין שוב אבל, וזכרוןהציבור
 תורה הרי לשופ, כיוצא בשוק וימייל ארם ילך ולא מלימודם, בפלים חכמיםתלמידי
 בטילי לעיין אלא בפיולים, ליהנות ראשו יקל ומי לב, משמחי שנקראת מתוךכפלה,
 מתוכם: להכנע לשדל )ד( לבב וטורך כבושין דברידעיגומא

 וטתפללין )ב( תעניות, כשאר ררשו, וספפיר ל, ח י 1 ן י י י ק למנחה )א(]רצה[
 לרופא גואל בין ענינו ]ציבור[ השליח טתפלל ושחרית וערבית )נ( ירושלים, בבונהנחם

 משום התעמת, לאחר הזה נלילה נם ויין מנשר שפורשים ויש תפלה, נשוסעוהיחיד
 הוה התם הואי אי וכאי בן יוחק ר' האמר )ד( ועוד צום, של ותוקפו הלבאמתת
 ושרף האש את בו הציתו לערב שכן הוה, ברידיה שריפה דעיקר בעשירי, ליהקבענא
 : הוה בתשעה מיהא פורענותא אתחולי לו אמרו ויוטו, עשירי שללילו

 מלפניו בין ולכבס, לספר אסור בתוכה ב א נ פ' ל ח ש ובשבת )א(]רזם[
 השבת, כנוד ספני התירו לאחריו בחטישי אלא ולהניח, לכבס ואפילו טלאחריובין
 עוברתא אפילו בלבד[, באב תשעה אלא בבבל ציבור תענית ]אק שמואל אסר)ב(

 והש תוספות( )ר"ל חי ורשש הוספה בטח"1 נמצא זח שחר דבר, בלא לביתו איש פתחגפח"1
 ת'. ש"כ כתוב ובשף היש* דחיית חים שירת על רומי קתל שאשנבותושבח

 ובא ג( 227(. לצר רס"1 ס" בסח"1 הובא בסקוסו. תורח ספר גימלין לסחר 6(]רזי[
 מה להם ואירע ווי.  בתורת.  שכפרו מפני בריתי יאת חשני ומזלג  זה אתר נתוב במה"דלציון.
 במחי'1. וחסר ב' בכ"י גם כ"ח תחקבל4. ולא לטנצח שסרים אין "ובהימס נ( ת/ להט.שאירע
 מתורה להכניע בחם לשדי ובסחת מתוכח. ולהכנע לישת ב' בב" סתתם. לחכנע לשדלי(

 לשוח וכ"ל ב' כ"י גי' תכון טי'ה( פ"ב )אשת איש  להיות  היישרי מלשון לזרו לשרלוחורצת
 כשף. שפי' כנע עם ונררף מתוכחולהכנע

 בבונה נחם ופתפללין נ( 227. צר בטח"1 הובא החל. קורין למנתח 6(]יצוו[
 ואף וטנחח, שחרית בת"ב עניש אוטר בסגגצא ת'. ורשא חוספח נמצא שם גמח"1ירושלים.
 שבבבלשסעתי

~DW 
 בשחרית שם לתקן מש ק*ס סי' גפררס וכ"ח בישעה" בת"ב סליחות

  ענינו לוטר צריך בת"ב קס.ג סי' הפרדס re31 שטענו כך גטקום שטעתי אף צ"ל גםוטנחח.
 וערבית נ( תעניות. משאר ת"ב גרע דלא לרופא גאל בין וציבור תפילת, בשוסעיתיר

 טתפלל וטנחח שחרית הגי' שם במח.1 אבל ב' בכ"י גם כ"ח ציבור. תשליח טתפללושחרית
 גם סתם, יוחנן ר חג" ושם עלא ב"פ  תענית זכאי. בן יוחנן ר' ראסר י( שוטר.חשליח
 שם. סארים בדקדוקי ושין משתההלשון

 221 ?ד במחץ והובא עוג כ"ט תעיית בהוכח. באב פ' שחל ובשבת 6(]רזי[
 הוספתי כלגר*. באב תשעה אלא בבבל ציבור תענית *אין ריטואל אמר נ( מ. בכ"יע"ה
 באב תשעת ה' גבה"ג וחטא י'כ י"א ותענית עזב מר פסחים גגמרא שמואל טאמרההא
 עוברתא אפי* שלאחריו והטאסר 227. יד המחזו ב' בכ"י חסר וכן לצנעו נשספ ההבשטו
 עצמו, בפני פאמר והא שם חגה*ג דגרי תא בה"ב. בתעגיתא לסיתב מתייבינן1מניקה
 דדרש או*סיח בת"ב בחעניתא לסיתב מחייבין וסיניקאתא מעברתא ישפילו הגיי שםשכחיג
 ביט ופשליטות שמתענין כדרך בו ומשמטות מתשות וטיניקות עעחת שם[ ופסחיםרבא

 רפא. אסר צ"ל שמואל אטר בטקט לפניט לתקן יאז ואילי אסור. ש* השטשות וניןחכפורים
 שם. בסח"1 ז"ל חרששח nWnbנע"1
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 רוציסדורהט2
 הכפורים ביום ומשליטות שטתענין כדרך באב במ' בתעניתא למיתכ מהייבינןוכניקה
 יוחנן: ר' משום אסרו וכן )נ( ]אסור[ השמשותונין

 באכילה אסור באב, בטי נוהגות באבל הנוהגות הטצות ל נ ן נ נ ו תנו וא(]רזי[
 בתורה לקיות ואסור )ב( המיטה, וכתשמיש הסנדל וכנעילת ובסיכה וברחיצהובשתייה
 במקום הוא קורא אבל ובאגדות, ובהלכות במדרש בש32ה ולשנות )נ( ובכתובים,ובנביאים
 אינן רבן בית של ותינוקות )ר( לשנות, רגילן שא.נו במקום ושונה ]לקרות רכלשא.נו
 לקרות רגיל שא.נו במקום ושונה קורא אינו אף אומר יהורה ר' טאיר, ר' דבריבטילק,
 ביה של ותינוקות שבירמיה[ הרעים ]וכדברים ובקינות, באיוב, הוא קורא אבלולשמת,
 מ'(: י"ס )תהלים לב משמחי .שרים ה' פקודי משום בטילין,רבן

 שנהה מקם באבע"טק, בה' מלאכה לעטית שנהנו מקום זנן )א(1ןרעא[
 גמליאל כן יטמעק רנן נמלק, הנמים תלמזי מקום עכל סק עו אק לעשותשלא
 כל אומר גטליאל רבן )כ( שיתענו: כדי חכם כתלמיד עצמו יעשה אדם כלאומר
 העושה כל אומר ר"ע [Q~lys] ברכה סיטן רואה אינו באב נט' מלאכההעושה
 באב במ' ושותה האוכל כל אומרים והכמ'ם הכיפורים, ביום כעושה באב במ'מלאכה
 וכל י'( ס"ו )ישעי' וגו' ירושלים את שמחו שנאמר ירושלים, של בשמחתה רואהאין

 עצמותם על ]עונותיכן )עונם( ותהי אומר הכתוב עליו באב בט' "ן ושותה נשרהאוכל
 לא נמי ירחא מריש אלא דאסור, גופיה באב ט' מבעיא ולא )ג( כ"ג( ל"ב)יחוקאל
 אב משנכנס התנן )ד( בבדיחותא, לשנויי ליהמתבעי

 ממעמיי
 בשמחה:

 ולכבס לספר אסור ה כ 1 ת ב ת 1 י ה ל באב[ ]תשעה ל ח ש שבת )א(]תיב[
 ערב ]וכן בשבת להיות שחל באב ט' תניא )נ( השבת כנוד מפני מותרובחמישי
 ]אפילו[ שלחנו על ומעלה צרכו, כל ושותה אוכל כשבת[ להיות שחל באבתשעה
 שנת, בערב להיות שחל באב ט' )ג( נשעתה: המלך שלמהכסעודת

 מניאיי
 )בשר( לו

 ר' משום שאמר יהודה ר' דברי מעונה, כשהוא לשבת יכנס שלא כדי ואוכלכניצה

 להיות באב ט' וחל עקיבא ר' לפני יושבים היינו אחת פעם יהודה ר' אמרעקיבא,
 אלא שתאב מפני לא סלח, בלא וגמעה טגולגלת ביצה לו הביאו )ר( יטבתערג

 כר' הלכה עולא ואמר ומשלים, מתענה אומר יוסי ורי לתלמידים, הלכה בהלהורות
-

 שם. פסחים הגמרא לשון הוא יוחנן. ר' משום אסרו וכןנ(
 תשעה ה' בכה"ג ותובא ע"א ל' תענית כו'. באבל הנוהגות המצות כל ת"ר 6(]רזו[

 בטשנה. ולשנות ג( שם. שם נתורה. לקרות ואסור נ( ס"ד, סי' בהאורה גם והובאבאב
 וטחיו הכה"ג גי' כ"ח בטלין- אינן רבן בית של ותינוקות ז( "וכתלטוריי. עור תובאבגטרא
 טאיר* ר' "דברי גם בטלים. רבן בית של ותינוקות הגי' לפנינו בגטרא אכל ש והרא'והרי"ף
 גגטרא. וליתא והרא"ש והרי"ף הכה"ג גי'כיה

 שם בבה-ג והובא ע"ב ל' ותענית ע"ב נ"ך פסחים שנהגו. סקופ ותנן 6(]רזיא[
 תענית סוף ברי"ף ועיין גירסאות חליפי ויש ;*ב ל' תענית אוכר. גמליאל רבן ג(ובסה"1.
 גופיה ת"ב מבעש ולא :( בסרור. לפנינו כסו הוא יגמח"ו הבה'ג בגי' הוא שלפנינווהגי'

 נפשית. לאכדוחי ולא לשנויי ליה מתנעי ולא הובא רע"ג ובסרור שם, הבה"ג לשון היאדאסור.
 שם. בכה"ג והובא ע"ב ב"ו תענית רתנן.י(

 לעיל הובא וככר כבה"נ והובא שם תענית בתוכה. להיות ןת"בן שהל שבת 6(]וזינק[
 בבה"ג והובא ע-א פ"א ועירובין ע"ב כ"ט תענית בשבת. להיות שחל באב ט' תניא ג( ת"ס.סי'

 1w~anl י( שם. עירובין בע"ש. להיות שחל גאב ט' נ( הבח"ג. כלשון הוא שלפנינוותלשון
 ביצה. ר"ה שם עירובין בתוס' ע"ן טגולגלת. ניצהלו
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 הונא דרב משמיה זופרא מר דרש )ה( ומשלים. דמתענה רשמעתא וממקנאיוסי,
 הלכה: וכן וטשלים טתענההלכה

 תשעה ישיבה ראש הילאי בר' ]נאון י א נ 1 ר פ נ ב ר ר ם א דכן )א(]תינ[
 כררב תקנה חכמים שכשעשו )כ( אפשר אי ]להבדיל[ שבת במוצאי להיות שחלבאב

 הבדלה ואוטר בשבת, שבת מוצאי של אדם מתפלל שטואל אטר אבדימי ברתחליפא
 עושין אין יין שם שמצוי במקום אנל שכת, במוצאי יין לו דאין דווקא היים הכוס,על
 חול, משנכנס כלום פעם לא שהרי איפשר, אי עיקר כל הבדלה טן וליפפרכך,

 רבותי ראינו וכ! נוהגין, אנו וכן באב, פ' בטוצאי להבדיל אלא תקנה איןהילכך
 האור: )ידי( על לא אבלשעושין

 על רבי סנרך שבת בטוצאי )בשבת( להיות Snw נ א נ תשעה )א(]תיר[
 שנת הלמיצאי ראשון, יום למוצאי התענית לאחר עד מכדילין שאץ אע"פהאש,
 רשא. שאית לס. להבריזי, יכול ואיט התענית, חל שהחשיך כבר שהרי מבדילין,אין

 במלאכה, מותר הוא למה כן אם תאסר ואם הכוס, על אלא טברילין ואיןלפעום,
 : ביתו ובני ובניו בתפלה שהבדיל כנון באב, במ' דמותרין ובישול הבערהכגק

 להיות חל )ב( ומנחה, בשחרית באב בט' 1 נ י נ ע ר מ ו א במננצא )א(]יזמו[
 ויתן אומר אי! ואף )נ( קדוש, ואתה מתחיל אלא טעם ויהי אומר אין שבתבטוצאי
 השליח מתפלל ומנחה שחרית הקפורת, פיתום אומר ואין שלם, קריש ואומרלך

 המלה. בשומע ויחיד לרופא, גואל בין ענינו]ציבורן
 וקורי! הפרשה מפסיקין ובחמישי בשני ת 1 י ה ל ל ח ש נ א ב פ' )א(]תמק

 ואומר תורה, ספר וגולל אסיפם, באסף מפמיר והשלישי הפרשה, סוף ער תוליד,בכי

 וחלכתא. ר"ה בתוס' ועבש עשב ט"ב עירובין תשא. הרב משסיה חפרא סר דרשט(
 סי' יטחי'1 גם כ"ח ישיבת. ראש הילאי ברי גאון נפרמאי רב אטר וכן 6(]רניג[

 נפרונאי. רב בשם שהביא טה י"ח דף הברלה ח' גיאות בריייץ ועיין 228( )ידרס"ז
 בשבת. מוייש של אדם טתפלל שטפל אטר אבדיטי בר תחליפא נדרב תקנח חכטים כשעשוצ(

 טו"ש של אדם מתפלל שטואל אמר אבדימי בר תהליפא רב חיבא והבדלח קידוש היונבחייג
 שטואל אטר יהודה רב איתא ע"ב כ"ז ברשת בגמרא חמם הטס, על הברלה ושמרנשבת
 אבדימי. בר תחליפא רב הגיי חבשו ח אות פ"ר ברכות וחרא"ש שם גיאות הרי"ץוגם
 בזה. שהעיר טה סופרים בדקדוקיועיין

 כל נמצא קנ"ח סי' בפרדס האש. על רבי מברך בטו"ש להיות שתל ת"ב 6(נרזיך[
 קס"ב סי' בפררם תובא וכן כו' במו"ש לחיות שחל בת"ב טחג חית שלמח רביט והובאזה

 מחזירור.ונובע
 שסעתי הובא ק"מ סי' בברדס וטנחה. בשחרית בת"ב עגיה אומר בסגנצא 6(]יזפו[

 לחיות חל נ( ב'. הערת ת"ח סי' ל1ל עיין ]שנתח[ בשחרית בת"ב עניט בטגגצאשאומרים
 ב' בעי אבל שם במת"1 גס כ"ח לך. ויתן שטר אין ואף ג( 229. צר כמח"ו הובאבסו"ש.
 ישמר מתחיל קימת שיאסר ואחר בישיבה, גת"ב סליחות אומר שבבבל שסעתי ואףחג"
 שסענו כך ג"כ השא ק"מ סי' בפרדס וגם לך. אתן שטר ואין קדושה סדר יכל קרושואתת
 שם וכפרדס נהא*ה. נך הונא 227 צד בסהר וכן כישיבה א"נ סליחות אוסרשננכל
 מי"ג חטרא שתו דלא רירן גשי חני מר אטר ירושלטי בתלמוד גמרא "וכך זח אחרנסצא
 וע"ש ת"ח סי' בפרור לקרל וחוכא שלפניו למאסר כלל שייכות לו אין וזח כר" ת"ב ערבתטח
 א'.גהערח

 229. צד בסח"1 גם חטא עחטישי. בשני לתיזת שחל באב פי 6(]1ן710[

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



 ראויסדק208
 שלשה קורין לטנחה וכו', קרוש ואתה לציון, ובא )נ( ולמנצח, ביתך יושביאשרי
 דאמירן, עד קדיש תורה, סמר ומחזיר בהמצאי, ה' דרשו מפפיר ושלישי משה,בויחל

 קודם ירושלים בבונה אלהיע ה' נחם אומרים שליח ובין יחיד ובין ענינו,ומתפללין
 אוסרים ומנחה שחרית נאב נמ' )ד( מצאתי עמרם רב ונסדר )ג( הכרכה,חתיטת
 : ציק אבילי את אלהינו ה'נחם

 מתחיל דומרה פסוקי שיאמר קודם הכנסת, לכיח מ ד א כשבכנם )א(]תת[
 תפילת. ואני ח'(, ה' )תהלים וגו' ביתך אבוא חסדך ברוב ואני ואומר הללו,מסוקים
 ה'(, כיר )בטדבר ונו' יעקב אהליך טובו מה י"ד(, ס"מ )שם ונו' רצון עת ה'לך
 )שם נלך ה' בית לי באוסרים ושמחת. ח'(, כ"ו )תהלים 1נ1' ביתך מעק אהבתיה'

 ה' האוינה אמרי קם"ב(, קי"פ )שם רב שלל כמוצא אמרתך על אנכי שש א'(,קכ"ב
 שמעה וג'(, ב' ה' )שם אתפלל אליך כי ]ואלהי[ מלכי שועי לקול הקשיבה הגיגי,בינה
 לך אערך בקר קולי תשמע בקר ה' י"ג(, ל"פ )שם וגו' האזינה ושועתי ה'תפלתי
 שוררי למען בצדקתך נחת ה' אומר הכנסת מבית וכשיוצא ד'(, ה' )שםואצפה
 ואחריה תחילה, ירים גמילת על ברכות סרר ואומר מ'(, ה' )שם דרכך לפניהישר
 לתורה, מזמור יילנ הוא שבת ואם הארץ, כל לה' הריעו לתורה מזמור עד הסדרכל

 אין מה מפני כתוב וראיתי )כ( אל, כבוד מממרים השמים לרוד מזמור למנצחוטתחיל
 בטקיש, הלוים אותו אוטרים היו תורה קרבן שעל לפי בשבת, לתודה טזטוראוסרים
 מזמורים דבל סשה, ידי על הנאמרים טמוסורים דהוא רביע, משה תיקנו זה ידיועל

 שדוד בהם נזכר ולא האלהים איש למשה תמילה אחר הכתובים תהליםשבספר
 כן שעל הדבר ונראה תיקנוי תודה קרבן על זה מזמור ואף אמרן, רמשה תדעאמרן
 פסוק הן, חמשה תאמר ואם תודה, לחמי מיני ארבע כנגר פסוקים, טד' יותר בו הרבהלא

 והואיל הטזמור, טתחיל ]כשמחה[ )ביראה( ה' את ומעבדו סופר, דברי אלא אינוראשון
 קרבן לימא דלא בשבת, אותו טדלגין שנת, רוחה אינו תודה וקרבן מתקן, תורה קרבןעל

 מלכס, לעד שמך ישתבח וטתחיל הסדר, על דומרה פסוקי ומסיים שבת, דוחהתודה
 ער אחריה, ואחת לפניה, שתים שמע, קרית של ברכות ואחריו העולמים, חיוחותם

 ומדלג למנצח אשרי שם במח"1 אבל ב' גכ"י גם ב"ה קדוש. ואתת לציון, וגאנ(
 רייג בסחר לפנינו כו'. פצאתי עמרם רב ובסדר נ( קדוש. מתח ואומר גריתי זאתושני
 כסו עשרה שמוגת מתפלל וטנחה שחרית ערבית "ובת"נ כך כתוב מע"א( 0"ג )דףח"ב
 ת' רחם אוטר ביפינו עולם בנין אותת הנח תשוב ברחמים עירך ולירושלים עד וכשפגיעברעלי
 באג בט' ד( רחם. נוסחת ה"ב פ"ב תענית ירושלמי ועיין כו'. עטך ישראל ועלאלהינו
 נהגו ולא שפ וסיים 229 בטח"1 הובא וכן ומנחה שחרית ערבית אע"ג בסחר ומנחה.שחרית
 גאון סעדי' שרג תביא והאבודרחפ ום. הב"י תקג"ז סי' או"ח שר ועיין בטגחה, אם כי*מר
 גאון. סעדח ברג המנהג תתפשט בלבד במנחהכתב

 פאשלות קצר סדר זה גס כך טתהיל ב' בכ"י חכנסת. לגיח אדם כשנכנס 6(נתאזן
 מתחיל דזטרא פשקי שיאפר קודם הכגסת לבית כשנגנם ]לנטר[ אדם שצריך וטברטתשחרית
 כשגת לנהוה מזמור שסרים אין סה ספני כתוב וראיתי נ( זה. חסר ובטחת הללםפשקים
 לחרדה טזטור אוסרים שאין לטנחגם טעם ומצאתי וז"ל הביא וריו סי' הלקט שגלי נעלכד.

 וחש חיא יחיד קרבן ותודה נשכת קרב יתיר קרבן שאין לפי זצ"ל שלמה רביה בשםבשבת
 טשבלי זה הבאתי כ"ד פי' 128 צד האורה לס' שסבוא השגת. מן חפן יום נכל ליסרביסודה
 זח מגיא רמ"א ס" אד'ח נטור הב"י כי וראיתי כפרדם, טמאתי לא ג"ד  גהערה וכתבתיהלקט
 נסדור. לפניט כן נטמא א~פ רש"י בשם כן שתביא הלקה שגליגשם
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 שהתא לו מובטח לתפילה נאולה הסוטך שכל )נ( לתפלה, נאולה וסומך ישראל,גאל
 לאביו בתפילה לבו ויכוין היום, אותו כל ניזוק שאיט ועוד הכא, עולםבן

 ישראל עמו את המברך ער הסדר, על ברטת עשרה שמונה ויתפללשבשמים,
 יהיו יאמר )ד( תחנוניו ולבסוף יאסר, תפילתו אחר תחטנים לומר רניל ואםבשלום,
 שלום עושה יאמר פסיעותיו ולסוף לאחריו, פסיעות שלש ופוסע )ה( פי, אטרילרצון
 דרב כריה חייא רב ואמר )ו( לימינו, כך ואחר תחילה, לשטאלו שלום ואתן )ו(וכו',
 : אחת בכריעה פסיעות הנך דעברי ורבא לאביי להו חזינאהונא

 מרכין יצוין, ספה ושל מעלה של דק שכית י ש י מ ח ו ובעוני]יטיח[
 וכו', רחום והוא אומרים עשרה שמונה ציבור וצליח ס.ום ולאחר ובתחנונים,בתפלה
 ה' ואומר צבור שליח מתחיל כך ואחר תחנונים, ואומרים )א( פניהם, עלונופלים
 ארך אל ואומר דאמירן, ער קריש ואומר נרע, לא ואנחנו ער ונו', זצוב ישראלאלהי
 אתי לה' גדלו ואומר תורה ספר ונוטל התיבה ופותח אחריו, עונין והציבור וגו',אפים
 צעדים וששה ששה לכל ארון, נושאי של צעדים ששה כנגד )ב( תיבות והשה ובווא',
 תורה, ספר ומגלה וט' אלהינו ה' רומסו הללו טקראות שני אחריו עוני! והצבורקרנן
 תורה שנתן ברוך הציבור אחריו ועונין כהן, יעמור עד מלכותו ותראה תגלהואומר
 לוי, אחריו וקורא כהן ועולה רבינו, למשה תורה שניתנה יום מ' כננד תיבות מ'כו'

 לוי, ואחריו )ג( ראשק קורא כהן שלום, דרכי טשום אסרו דברים ואלו ישראל,ואחריו
 פותח בתורה והקורא במקומו, שבציבור הגדול קורא כהן שם אין ואם ישראל,ואחריו
 מנ' יפחות לא והקורא )ד( מברך, כך ואחר הפסוק, את ורואה תורה בספרתהילה
 אין וגם פסוקים מנ' פחות בפרשה מתחילין ואף )ה( אנשים, מג' יפחות ולאפסוקים,
 עשרה ]כננד הכנסת בבית פסוקים טעשר פוחתין ואין )ו( פסוקים, טנ' בפחותמשיירין
 פסוקים: תשעה דקרינן מפוריא לבר הכנטת[ בית שלבמלניט

 ובשם במנחה מתחיל משם שחרית נשבת ק ס 1 פ ש ובמקום]הים[
 ביר ואוחזו בו שקרא לאחר תורה ספר שיגלול צריך והקורא הבאה, ובשבתוחמישי

 ע"ב ד' דף בכרשת חבא. שלם בן שהוא לו טובפח לתפלה גאולת הסומך שכלגן
 לרטן. יהיו יאמר ד( ערבית. של לתפלה גאילה חסומך ית הבא מלס בן איזהו יוחנןא"ר

 תהילת לשטא15 שלם l~US " ע"ב. ר"ג יופא לאחריו. פסיעות שלש ופשע ס( ע"ב. פ'ברטת
 ונ5 פסיעות, לשלש קורם שמאל רגל כ' שת 5"ח טזטור כשףט )שיו שם. שם ליטיט.ואת"כ
 סי' הלקת בשבלי מסבא לאור שהוצאתי בכ"י רק נמצא עצמותי כל על שם  בשחטהטזמור
 ג' לאחוריו שסע לחש תפלת אחר חילי"ה

~lptet 
 אומאל סרגל nipt~a שלש לחתחיל וצריך

 שיז לאור, שחתאתז בכש שחט כפו חשףט טן הטאסר שם והונא נשףפ שטצ'ט טהלצי
 שם. יוטא חייא. רב ואסר (( ד'. הערהשם

 אלא שוכב וחיט רחמים, וטבקשהן כך תובא חסדרים בם' תחטנים. ושסרים 6(]וזוח[
 טשכית אבן במגילת כדאטרינן שלפניו לטח כטשתח1ה נראח פניו על ישכב שאם אחד לצרטיפח
 ליד עצמו יפח לא חכנסת בבית היושב וכן אצלי רמצלי ורבא לאביי חזינא ראטרינןכי

 ככהוב ארון. טשאי של צודים ששח כנגר 3( להיות. צריך ונכנע חישת ררך רחששמאל
 לוי. ואחריו ג( י"". ף )ש"ב ומריא שור ויזבח צעדים ששח ח' ארון תוואי צעדו כימחי

 פסוקים. סג' יפחות יא השקורא " לף. בטשם כחן קורא לוי שם אין דנם נוסףבסכרים
 ר"ה בחים' וע"ש ע"ג כ"א סגילח בגטרא וכ"ח וצהובים נביאים תורה כננד חטאבסדרים
 taep נ"א שם פשקים. מעשר שחתין ואין ו( ע"א. כ"ס שם טתחילין. ואין ס(ננגד.
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 לספר אסור הורה מסר שנפתח מק הונא רב בר רבה ואמר )א( אחרונה ברכהומברך
  ה'( ח'  )נחמי' העם כל עמדו ]וכפתחו[ )ובפתחו( שנאמר )ב( הלכה, בדבריאפילו
 ענו )1(לא עטרו כי ידברו לא כי והוחלתי שנאמר שתיקה, אלא עמירהואק
 התורה ספר אל העם ]כל[  ואחי מהכא חסדא ר' אמר וירא ר' )ג( פנו( ל"ב )איובעוד

 דכתיכ מאי יוסי ר' אמר )ה( מנחם ר' אמר יהודה רב בר הונא רב אמר )ר( נ'(. ח')נחמיה
 גברא בין נפיק אבהו ר'  ויוצא, תורה ספר שמניח זה  כיח(, א' )ישעי'  יכלו ה'ועוזבי
 ונרים, אפי' מהדר ששת רב )ו( תיקו, מאי, לפיסקא פיסקא בין פפא רב בעילגברא,
 אנןאמר

 בדידי
 ערום תורה  ספר האוחז כל יוחנן ר' אמר שפפי' ר' אמר )ז( בדידהו, ואינהו

 נריה ינאי רבי  אטר  )ח( טצוה: טאותה  ערום איטא אלא מ"ר,  ערום וטקשינן ערום,נקבר
 תורה, ספר יגלל ואל המפפחת תיגלל מוטב רבא ינאי דרבי משמיה סבא ינאידרבי
 הודו אחריו ועונין ה', שם את יהללו ואומר למקומו תורה ספר ומחויר החזןועומד
 קורם לאלתר התורה קריאת אחר שהחזיקו יש קדיש, לומר ולעניין ונוי ושמים ארץעל

 לאחר שהחזיקו וישהתגלל,
 שמחויריי

 מעם שיש התורה קריאת לאחר ומסתברא למקומה
 תתקבל יתגדל ואומר וכו' קדושה וסדר אשרי ואומר באשרי, לפתוח כך ואחרלקדיש
 תתקבל ומדלנ קריש, לומר הנער ועומד וגו', לאסף טזמור יחד הציבור כל ועוני!וכו'

  לוטר  צריכין משנה או פסוקים  אומרים שהציבור זמן וכל רבא, שלמא  יהאואומר
 ואחר קרישה,  סרר  ואחר רזטרה,  פסוקי  אחר קריש  אומרים  ולפיכך אחריהם,קריש
 וכן  הקטורת, ופטום כאלהינו, ואין טרליוין, בטה כמי טשנה,  לאחר ואףתפילה,
 לאחר וכן קריש, החזן אומר בתורה שקראו  לאחרבשבת

 שמפטיריי
 וכשאומרים בנביא,

  החזן שאין וחמישי ובשני במנחה. בשבת לא אבל תיבה לפני קדיש ואומר חוזרתהלה
 חדשים בראשי וכן התיבה, לפני שיעטור עד  בתורה  שקראו כיון קריש לוטרצריך
 בלחש אומר התפילה כל ולאחר קריש לומר  נהגו עתה אבל ונפוריס מועדותונחולי
 ונפפרין התפילה, אחר אחת שעה ושוהין וכו'  לך נקוה כן ועל וכוי, לשבחעלינו

 : לשלוםלנחיהם

 סעודה.דיני
 על סברך ואח"כ תחילה ידיו נופל וד, ע ם ל א נ וכשאדם]תכ[

 עשר )א( הארץ, מן לחם המוציא ומברך יריו, בשתי פיתו ובוצע ידים,נפילת

 רבא. אסר חגי' ושם רע~א. ל*ט סוטה התא. רב  בר רצח ואומר 6(]רזיך[

 זירא ה ג( מפתחו. הונא בגמרא יכן בקרא. שחוא כסו וכפתחו תקנתי ובפתחו. שנאסרג(
 יוקדח. בר ולפנינו סמא. חי ברכות יהודה. רב בר המא רב אמר ז( שם. שם חסרא. רבאמר
 רב ר"ה שם olna~ עיין וגרס. אפי' מהדר ששת רב ו( אסי. ר' אמר לפנינו יוסי. א"רח(

 ולפנינו ע"א ל"ג טגילה יוחנן. אמר שפטי' א"ר ו( כאן. ר"ה שיא ש"ט סוטת 1בתוס'ששת
 שם. שם סבא. ינאי דרבי בריה ינאי א"ר פ( יוחנן. א"ר פרנך א"רהגי'

 סי' בפרדס השא וכן בתבעה. חת~יות מצות עשר כנגר הללו תיבות עשר 6(]רז::[
 ולכן וסיים כו' בתבואה התלמות טצות עשר כנגד ותם תיבות עשר להם יש הלחם ברכתמ"ח
 והלכתא ר"ח ע"ב ל"ת ברכות התוס' חכמי וגם אלו. עשר כנגר אצבשת בעשר לבצועצריך
 בעל והרב הציר. טצטית 'טנסקרא חיגות " נגד אצבעות בעשר ידיו בשתי לבצוע ישהביאו
 עשר כנגר אצבעותיו בעשר יריו בשתי שיבצע הבוצע וצריך וז"ל תביא קטזא סי' הלקטשבלי
 גשור תחרוש לא כלאים, תזרע לא הן ואלו לחם, לידי תבוא שלא עד בתבואה חגוחעתמצות
 טפורש כך חלה תרוויח עג', טעשר שגי טעשר ראשון, טעשר ופיאה, שכחה לקט יחריז,1ח10ר
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