נשי141ש אבךהיהם

קעם

כהכ חרי.ף טאן רכע' לכר1כ' בתוש הזלתא
גדר חיב' עכיר ,מברך כר"שא ככית'ח ה!מ 5כל
סא' רכעי ומברך ברכה הסהק ,וחרר מכרך לכל חר
וחר בביחו רשחו אעהו כסא דקדהשא וראנרתא
חשכ'6רק' 4מוה חשקע לא אכלטירינחרייזע רשכוק
לה4 1גמר פעורת'הוומכרכ' איניע ברכה חנהע,
1חרראז'ללביהא אחרינא ועבר הכי ,הקלכל ניהא
יכיתא .אלנ רברכהחנחניןקי-ל ראוט יט5לכרו
לאחרים אלא א.כ 'חנח עסחם ,שאני כרכה ה4ם
גחמו וקידחשחיום שחם חוכח,
'כ %לכרו
5שאלחרים אף שאעו נחנה .שיחוחכליכעירכיך*ח
כהכה הגהט לא ימע1ם טירי כהראח 1רקי-ל אין
מפטירק אחר חפסת אפק1גק1 .לכס1ף אז'ל לכית'ח
המרח*לא "שתי כסא רחל'5א1 .אי כע' לאקרוט'
לחנחוכתי כר"שא מברך לחו %א אכיל 51א סעים

טירי כחריח 1וחרר אוי5לנידיח

1טקרש ,חו,ש1ת

!:0

פף חארמח אשאר ירקיכיע ראינו טדעם עמחם,
שלא אמרו אלא כברכת ה4ם ש 5פצה .טריך
לטקכר ברכ חסרא רמכרך בהזרת כורא פרי
חארטח %אטל סרור ואכיל וכי מםי לסרור
אכיל כלא ברכח .וכתב חרא-ש %א נהירא כיע
רתקנה חכטים חיא ס"%ם חכירא לתעוקהת חר
ככרכה גחמו '1כול להחראם אע-פ שאע 1טדעס.
ברכה חנהת
1טח שכתב חרש.ף 1מברכ'
הרי תקנת*ורשם כרכה חסהע ,ואם אינם ערעים
כהכרכ עטרםשאין תקנת לחחראם שאם מכרךלחם
כהכתחנהע חו לא טד לסשת'ח כביתעג הרא-ש
כתב ראפ%ו אם איק ערעים כרכת הגאע " 8תקנח
לחקרותס טלח כטלח נקטן שטקרא את חחלל
שעעק אתייו מח שחוא אוטר שאק כא! סחרא
שם שטים לכטלח1,כ 1כהבחר-י  1נטו1וג וה'ר
יעקכ כן חרא-ש כחב 1אפשר דאף ברכת
חפע 'ט 5לברו כרי 5החראם כ' היכ' רכיכה
הלהם
טצה מהראם כיה שחטו שכח חכי
נטי כהכת חנהעניעשתקנו ארכע כוס1תיקט אחר
מחםעל נרכתחגהע חף חונחנ.כ,ושיןרבריונכעים
כעיני1 ,ראטז פדאטרעןביררשלמי פ' טי שכאוחנש
כל סהמת שארם פמ1ר מחס מחרא את חרכיסירי
שבושחוץ מכרכת חשת,יחא תניק כ5שאעוטחיב
בדבר אעו טחרא את הרבים 'ר* חובהם ,הא
אם חטז תיב אפילו אםיצא מחראצ א*ר אילא
שנש חטו כרכת חשערכהיב כח ואכלת רשבעת
טי שאכל חוא מכרה י"נבת 5שש1ת כרברי

אעיי

כירו ושפיררמי,ע-כ .השם יריחינמור חכל ככיחו
שח.בילך לקדש ככתים חאחריס %א שכל "1פחח
ש
עטחם ,חרש1תנירו .ואין ל 1לחחחיל ככיחו %ומר
8רואל "שרא%5בדו חמהרא ועלאכילתגהמח1לילך
אח.ב 4שארכתים 51ה%רלכיוע לנשר סעורחו,לפי
%א חתיחלעשי טמעורחוללכה למקום אחראפיל1
וגטז שםוקןאו ח%ח אלא לרכר סצוח בגט לקראת
חה
 ,א 1לקראתכ .4ואק ל1טר שנם כאו חשטצוה
4תרא את מי שאען כקשים ירי שבתסצ לפי
שטצ1תחה ,וכלח תש סצוח שברת לפיכך חתירו
6לעשר מסשרחו1ל'לך לקראחם ,אכל לחחרא נר
שאינןכקיאים ירי דעבהם אעח סשיח שברת '1ג %הרא-ש.
לחהראם אחר שנסר סעור.וע או ק1רם1 .כהב
כעל חעטור טסתכרא ר5א סחר מכרך כורא

נשלם

סרר שנק

פירוש מהר"ל

 8ש

החר גתורה
-9פזיח חלגודוהמובהק .מוזי-ל היח
והחעסק גפ גקבלה סעשית וגצרוש' שפות וסגוגח זגע5
ה פוסז
קפ* וגגי חר1ויו מיהמם י"8ת חטלםשיי
ביחכ'ג ווון בשרא 4ויא ד4טו 1'8ספיים חשוג'סוג'גוהם
ל ציש מי'את מצהפ
"גכוית השם' ג4ת גכי
וט /הספר
ופ'
חשש ו%טת צה גקציה 4ץ
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ש
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ני
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6שנ4ם וועש פדקיפ ונרפס ר41פוגה גקושקאשפ-ב.

וקטתר פסם נדפס עפ חהגרה פיו הקי-ג בנ,ק יטש
סספץ פוק שמ ,סדק ש,בלפ ושסוגה ער שף פרקשקים

הזסשה גט41אם מב*שופ קשור ,וטעקו פה להשעה יור

פרקיפ.

81רק א

מ צ  1ת ע ש ה מן חחורח לספר ביציאת
מצרים ליל חראשון של חג חמשת ומטח ואת
י מהלבות חטץ ומצח
פירשח חרמב"ם ו"ל בפרקו
שהיא טשת עשח מן חחורח רכתיכ ובור את
חיום חוח אשר יצאתם ממצרים במו שנאמר וטר
את יום חשבת לקרשו ומנין בליל חכחשח עשר
תלמור לומר וחגרת לבנך ביום חחוא בעבור וח
בשעח שיש מצח ומרור מונחיס לפניך 'אמ עלפי
שאין ט בן אפיט חבמים נחלים חייבין לספר
ביציאת טצרים שבל המאריך ברברים שחיו חרי
וח טשובח .הרי שמפרש בי חמצוח חואת למרנו
פרבתיב וטר ט' אשר יצאתם שיוביר יציאת
סצרים כליל חמשח עשר בניסן רומח למח שכתוב
וכור את יום חשבת לקדשו ושם פירדפו ובור את
חיום לקרשו בשבת עצטו כשהשבת נבנס ובך יש
לפרש וטר את היום חוחחייט בבניסת חנ חטצות
יש לוטר את חיום כך חש רעת חרמב"ם ו"ל.
אלא שיש לחשיב על זח רגכי שבת בתיב וכור
את חיום לקרשו וחקירוש חוא בוראי בלילח של

שבתיאי
ן מקרשין חשבת בחול .אכל וטר את
חיום חוח לא בתיב לקרו 4ויש לפרש חבח41
שמובירין יצשת טצרים בל יוםויום .ועור רגבי
שבת יש לפרש כך משום חא ראיחא במסכת
שטעות כפר 9שלישי וטר ושמור ברבור אחר
נאמרו כלשישנו כשמירח ישנוכובירח ולפיבךיש
לפרש נםכן כזמן שמירח שחובירה וחשמירח חיא
בשבת עצטו הן חזכירח כשבת עצמו אכל קרא
של ובור את היום מנא לן למררש אותו לספר
ביציאתמצרים בליל חכהפח עשרהשי נהפום רכתיב
והגרת לבנךכיום החוא כעבור וח לא אמרתי אלא
כשעח שיש מצח וטרור שטאחאי קרא רוקא בהגרת
חבןאיירי אכל לוטר בל אחר ואחר פנאליח ראם
לא בן וטר את חיום אשר יצאתם לטחלי תיפוק
ליח מרכתיכ וחנרת לבנך וט' אלא וחגרת לבנך
חקא בבןאיירי וחרר הקושיא לרובתח רמנא ליח
לאוקמי קרא כליל חטשח עשר רילטא קראאיירי
שיש לובור יציאת מצרים  %יום ויום וכך ררשו
רבותינו ו" 5קרא של זכור את חיום חזח אשר
יצאתם במכי5הא .וחכי איהא כמכילתא וטר את
חיום אשר יצאתםאיןלישמובירין יציאת מצרים
%א בימים ב5יטתמנין תלמור לומר לסען תזטר

מחר'ל

א

את יום צאתך פארץ טצרים כל ימי חייך .חרי
בפירוש שמפרשים וטר את חיום חזח לחוכיר
יציאת טצרים בל יום ויום שלא כרברי חרפב"ם
ו"ל ובן כפיי רש"י כפירוש חחופש וחרין עסחם
שאין רמו ככתוכ חוח לחוביריציאת טצרים
כילוי
ם
חכחשח עשר .ו4ר רמחך קרא של ובור את ח
חוח אשר יצאתם ממצרים לא נובל ללמור רק
להוביר חיום שיצאוויחיחרי כקירוש חיום כלכר
שנאמר כו את חנ הטשת חוח ומן חרותט ולא
נעל ללמור שיש לחוביר נסים ונפלאוח אבל לא
מקרא של ובור אתחיום אשר יצאתם למרו חמשח
חואת אלא טקרא
מחר רפרשת ואתחנן רכתיב וחיחכי
ישאלך בנך
את חערות וחחקים וחמשפמים
אשר שח ח' אהבם וררשו במבילחא כפרשת בא
טח חערוח רבי אליעור אומר מנין אתח אומר
שאם היתח חטרח של חכמים או של תלמירים
שצריבים לעסוק בחלבות פסח ער חצות לבך נאפר
את חערות .ונראחלי פירושו רמרכתיכ מח חערות
וחחקיס והמשפסים על ברחך איירי קרא שיורע
ענין חמצות שחרי לשון ערות טשטע מטח שחיא
לעחת על רבר בגון פסח שחוא מעיר על שפסח
חקב"ח עלכתי ישראל טצח על שלא חספיק בצקם
של אבותיט לחחמיץ ומרור על שם שמררו אח
חייחם בעבורח קשח בחומרעלבנים .ומאחר שיורע
שחטצוח חיא לערות על רבר אם בן קרא איירי
בתלטיר חכם שחוא יורע חטצוח רק שחוא מתעסק
ביציאתמצרים.ואין לומר חבתע מרבר בכן חכם
ולא בחכם חוי ליח למכתב טח חמשח הואת כי
משליחלבן חחכם חוח שחמצוחחיא ערות שאולי

חוא חוק בלבר אבל טאחר ששואל ומחלק כין
פטח למטח לומר ע 5אחת שחיא ערות ועל אחת
שחיא חוק ואחת שחיא גהפפםאי אפשר לומר רק
שחוא מרבר כחבם שיורע בי יש מצוח שחיא
עחת .שלא בא רק לחעיר על רכר בטו שאטרנו
ויש מצוח שחיא חוק במו שטצות הפסח חקא
שח ולא בקר כן שנהו ולא בן שנתים ורבר זח
חוק שאין טעם ברבר .ויש שחוא משפם במו בל
ערל לא יא %בובי וח חקרבן ראוי לישראל רוקא
ובטשפם חמשח ואת שייך לחם בי אותם חוציא
ווחו משפס .וטאחר שמחלק בין טצוח לטשח אם
כן חבם גמורחוא .ובא ללטר שיש לספר כלענין
מטת חפסח אמ רבר שירע כבד .ווח ברי לספר
ביציאת טצרים .ואין טמר שיש לחניר מח שלא
ירע וחשתא לא טבל טמור מוח שאותם שהם
נבוניםימוריםהייפים לספר כיציאת מצרים ראם
בן לא לכתוב כלל טח חעחת החחקים וחמשפסים
רבי ישאלך בנך טראיאיירי נכ9נן שישאל פת
שאיטיורעשחייב 5הניר א5א שיש לפפר כ5עניו

קפא

ל"ירוש מחר"ל

חפסח אףע 5גב שירע כהשום רטצוח 5ספר ביציאת
טצרים .ומזח יש 55מור אף אם
ת5מיר חכם
חי
נמור ויורע המצות החקים והטשפמ
"ם צריך 5ספר
ביציאת טצרים והכתוב שאמרכי ישא5ך בנך מחר
רטשמע 5שוןשאיח שרוקאאייריבמי שאינויורע
כ 5הטצמ "5יו יש להשיב.הייט שקורם 5השיב
 15ממה שיספרו חכמים עצמם.רהכי אמרינן בפרק
ערבי פסחים חכם כנו שוא" 15סאינו חכס אשתו
שוא5תו ואם 5ח 1ש"ל 5עצמו "פי15שני ת5מירי
חבמים שיורעין בה5כות פסה ש"5ין זח 5זח מח
נשתנח ע"כ .חרי כי שאי5ת בע יותר עריף כי
כ 5אשר בא סיפור יציאת טצרים 5פרסם נסים
תפיאות שעשח הקב"חיותרעריף 51כך5בנושאינו
פרסום א5יו
יורע חטצוח 5נמרי יותר טצוח
שים
יוהר 5כך יש 5הוריע כ 5הרבר
ה"אשר שייכיס
5יצשח אבל ת5מירי חכמים שכבר יורעים ענין
הפסחאין ב 5כך פרמוםכיון שכבר ירעו ב5ענין
חפסח וסב 5מקום נם כן הםצריכים 5ספרביציאת
טצריםגרי שאף ע 5נכ שירע חמצמ טשח 5ספר
51רבר מזח בפח שזח פרסום יוחר 5כך יש 15
5שא 51מח נשתנה ח5י5ח חזח וט .,חזשתא בקרא
ש5טרנו שיש 5השיב 5בן החכם וחיינו בקרא ש5
הזיח כי ישא5ך בנך מהר נ5מור נם כן בי שני
חכמיס או כ 5חכם חייב 5ספר גיציאת טצרים
אפי 15אם הוא ת5מיר חכם כמו שאמרנו 5טע5ח.

"ין זח אסמכתא רק נ15י טלתא 55מד רקרא ש5
וחיחכי ישא5ך 5ח 1ר"א בבןאיירי רק כל חכם
נמי חייב לספר גיציאת טצרים ובוראי קיא
רישא5ךכנך מחראיירי ב5י 5חנ חטצות כמו קרא
ש 5וחגרת 5בנך גיוס חח" בעטר זח ראיירי
ב5י 5חנ הטצות שחייב 5חניר 5בט יציאת טצרים
וכך חוא געצמוחייב 5ספר ביציאת טצרים אפי15
חוא ת5מיר חכס כמו שאמרט 5טע5ח אף ע 5נכ
רבמכי5תא 5א אמרו רק שחייבים 5עסוק גח5כות
פסחאין זח קשיא רנם ח5כות חפסח ח יציאת
שאע"אוכ5ין.
טצרים שחרי מה שאמר פסח זח
וכן מצח וסרור חס ה5כות פסח וחם יציאת טצריס
ואצ 5חכם טה חוא אשר יתבארעוד.

פרקב
פס חי ם אי5טחח פ "מ

ערגי
אמ ער
ש"שה"ישי מממ חפא אייט5
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אחר אכ5 15שם טצוח ע5יו נאמר וצריקים י5כו
בם "חר אכ5 15שםאכי5ח נסחע5יו נאמרופהטעים
יכש15בם .ופריךנהי ר5א עביר מן חמובחר רשע
קרית 5יח .ותירץ ר"ת רתרי אכי15ת נסוח הם
אכי5ח רקץ נפשו 5אכ1 51ע 5אותח פמור כיום
חכפורים .ויש אכי5ח נסח שאינו מתאוה 5אכ51
ח כזאתאינו פמור
אב5יש בח טעם 1ע 5אכילחג"
ע"כ .ואמ ע 5גכ שאין אני כראי 5רקרק ע 5רברי
החוספות שחם בשם ר"ת מכ 5מקום תורה חיא
551מור אנו צריכים .ר5פי זח קשח רטאי מקשח
בנזיר נחי ר5א עביר מצמ כס חמעחר וכו' 51מה
5א מוקי ראיירי בכהאי נוונא שאכ 15אכי5ח נסח
5נמרי שקץ נפשו 5אכ .51ועל כרהך צריך 15מר
ראם כן חיח קשח אנן חרא ררך קאמרינן שצריק
ה51ך 1פושע נכש 5וכאן שני ררכים כרמקשח חחם
נםבן .אם כן חכי נמ' איך אפשר 5פרש שאכ5
5שם אכי5ח שאינו מתאוח 5אט 5ראם כן קשח
שחרי זח שניררכים הם שהצריק אכ15ברין ופושע
5ח 1ברין .וזח שני ררכים .ואין 15מר ב 55שרין
אכי5ת פסח שחוא שבע חרבח ער שאינו טתאוח
5אכ 51שאם כן 5א חיח מקיים טצוה מן חמוכחר.
חפסח
5א יחאמ 5אב .15רק שיש בו
ש
מעיםא.כ5ועור תירו
ח"חתוספות רשע קרית 5יח כ15טר
צו
חרי אכי5ת פסחים 5א טעכבתוכיון שקיים מצות
פסח אף ע 5נב ר5א קיים מצות אכי5ת פסחים
5א נקרא רשע אם 5א קיים האחרת .ונם ע 5זח
יש 5רקרק רזח אין טעם  15רסוף סוף בטצוח
י אכ15
חשניח רשע חוא .אב 5הפי' חנראח בזח.כ
5שם אבי5ח נסח וראי איגח אכי5ח נסח מגוש.
ובך פירושו טש5 5שני גני ארם שאכ 15חפסח
ע 5חשבע אחר אב5 15שם מטח "חר אכ5 15שם
אכי5ח נסח5 .א קאמר שאוכ 5אכי5ח נסח מגהש
ז51ל בשר אוכ5
רק אכ5 15שם אכי5ח נסח
שח"כל חפסח 5שם
אכי5ח גסח שחוא רעבתן ואו
רעבתנות שלו51 .א עשח חטשח מן חמעחר מי
שאוכל 5שם אבי5ח נסח51 .א קאמר שאוכ 5חפסח
5חנאתו רזח מנונח מפי שחוא רעגתן אכ 5חנאח
בדרך בני ארם 5א נקרא זח פושע כ .55וטהשח
כיון רסוף סוף היח טקיים טצות פסח רשע קרית
5יח וכון .וכך מוכח גרברי רש"י ז" 5בנזיר בפרק

מי שאמר 51א טצי 5אוקמח באכ'5ח נסח נמורח
ראם כן יקשח רחוי זח שני ררכים שחרי חצריק

מצח אכי5ח נסח .ראבי5ח נסח 5א שטה אכי5ח אינו אוב 15כך"ס כן שני ררכים חם.
בראמרינן פרק בתרא ריוטא האע 5אכי5ח נסח
ו ב נמרא ב עי א  5ה 1
גיוס חכפוריס פמור ראבי5ח נסח 5ח 1אבי5חהיא51~ .ח תע ש סטך 5מנחח קמנח תנן ופשימ סטך
והקשו גחוספות מהא ראמרינן בנזיר טאי רכתיכ 5מנחח קמנח תנן ומנחח קמנח מן תשע ששת
כי ישרים ררכי ח' וצריקים י5כו בם ופהשעים ומהצח וסטך 5סנחח חוא מחשע ששת 51מע5ח.
יכשלו גם טשל 5שני גני ארם שאכ5ו את חפסח וטעס חצי שעח שחוסיפו מפני כי מדינא מנחח

שי5ממח

א~
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נר1לה מיר אחר חצות ומנחח קטנח אחר שעכו
חצי חציו חאחרון ש 5יום וחוא מתשע ששו
51מע5ח א5א כרי שיחיח ניכר כחכר נמור שנט
צ55י ערכ אמרו טנחח נר51ח מזמן שש ומחש
ומנחח קטנח כרי שיהיח עריכות היום וחוא ת
תשע ומחצח וחייט 5חומרא כרתנן תמיד נשחנ
כח'ומחצח וקרככט' ומחצח אכ5 5ק51א 5אאמרינ,
כך51 .פיכך 5א יאכ 5ארם מתשע ששת 51מע5ו
וחיינו סמוך למנחח קמנח חצי שעח כאשר חניו
שעח טן נתנו רין מגחח קטנח 51א שכ.5
ו ענין שתיית יין ארכ פסח קאו
כמוא תא שתא חמרא כ 5כשט עמא רפסחא
כרי רנינהר 5כא וניכ 5טצח טפק וכפרק כיצו
מכרכין פריך וחמרא סעיר מא רבא ישתא חמרא
כ 5מע5י ע,שא רפסחא וגהאי פגרתא מסעד סשיד
טבא מנרר נריר .וכתוספות מכאן גהממע שאסור
5שתותיי
ן כערכ פסח מן המנחח 51מע5ח ואם
רוצח לשתות ישתחיין חרכח רטוכא משרר ע"כ.
ואין רעת כע 5חטורכן שפסק בסיטן תע"א שיוכ5
לשתותחן רכחן מעמ .ומחרי"ק ז"5מןחמתניחים
ע 5הטור רהא חתוספות חוכיחוכן מן הנמראדיין
מועט אסור 5שתות שני אומרכי בע 5חטור מפרש
כנמרא פירוש נכון שחוא מפרשיי
ן טוכא מנרר
נריר פורתא מסער סעיר כ15מר שחיין אה ע 5גב
שחוא סועד ח5כ מכיא 15נחי 5אטל ורכרזח חוא
כיי
ן סוער את הארם שמפרנסו ואינו רעכ 5אכול
וזחו נקרא סעיר מכ 5מקום טרר 5ו תאות חמאכ.5
כי ה15ק יש מי שחוא אוכ5 5תאות חאכי5ח או
מי שחוא אוכל מחמת ועטן .כי חאוכ 5מחמת
רעכון אוכ 5אכי15ת שאינם מוכים כרי 5חשביע
נפשו 51פרנס .1ומי שחוא אוכ 5מחמת תאמ
פהאוח רכריםטוכים51 .פיכך אמריי
ן טוכא מנרר
נריר פורתא חוא סוער ה5כ .כ15מר חרכח מכיא
הארם5ירי תאות חטאכל ומעט חוא משכיע .מא
רלא קאמר כנטרא שהוא נורר טוכא וטער נם
כן טוכא דאם היח סוער טובא היח יוצא שכח
כחפסח חראי חארם כ 5כך אוכ 5מחמת רעבון
כמו שחוא אוכ 5מחמת גרר51פיכךאי15חיח טער
כמו שחוא מנרר האכי5ח 5מח שתחיי
ןכרי רניט5
טפיהריחיין סועד כמו שחוא טרר אותו 5אכי5ח.
י מח שחוא סוער אותו חוא
51פיכך שייך 15מרכ
פורחא וטח שחוא ערר אותו הוא חרכת5פיכךחיח
רכא שותחיי
ן אה  %נכ רחוא סוער אותו מעט
5א היח חש  15אחר שחש ערר את תשת חמאכ5
חרכוג כך חוא פירוש הטור וחוא פירהש ראוי
לסטוך ע 5הטור כי חסמיא רנמרא טעד אותו.
רקאמר שם אמר רכא מנא אמינא 5ח רתניאכין
יי
ן דאשון לשני ישתח ואי אמרת מסעד סעיר

קפב

וטן51 .פי' חתוספות כיון ריין טעט סוער אכתי
קשח 5טה ישתחכין ראשון5שניראיןנראיןשיחיו
ן נקרא טוכא .ועור
שנים או ש5שח רכיעיתיי
רקאמר וחסרא טסעיר סעד כ 55וחכתיכויין י,שמח
5ככ אטש מרקאמר וחמרא סעיר וטן 0שמע שכא
5הוכיח מן חכתוכ ראפי 15פורתא 5א סעיר ואיך
שכיח מן חמקרא רכרזחש
חירןי אפשר 5ומרראיירי
כחמרא טוכא ר5א סעיר 5פ חתוספוה .אכל 5פי
ן שכע51ם חוא סוער
אשר אמרט אתישפיר .רכ5יי
קצה .ומקשח וחמרא מי סוער סצת והכתיכויין
ישמת 5ככ אנהש אכ5 5א סעיר .וזח חפירוש חוא
נכון 5פי סוניית חנמרא כ5י קושיא .ומרכרי
חרמכ"ם אכ 5חוא אוכ 5טעט פיחת או יר19ת
51א ימ5א כריסו מהם ע"כ .ונראח שפי' חרמכ"ם
כך מראמרר,יוסי אכל מטכל הואכמיני תרנימא
51א קאמר אכ 5אוכ 5מיני תרנימא נמממע דרך
טיטל חקא כררך כני ארם שמטכי5ין קורם
חסשרח כרי שיחיח מגהשיך האכי5ח .וכן פירש
רשכ"ם רכרים הא 15כנון מיני תר;ימא וירקות
מגהשיכין את ה5כ 5אכ .51ומשמע כררךבני ארם
חעושים כרי שיחיח ערר חאכי5ח אכ5 5א יט5א
כריסו טהם .מא ראמרינן כאן שאסור 5אטל
5אכול מצח עשירח אכל
פשעח תשעחייט שאסי
מצח נמורח אסור מחשת וכדאמרינן כיחשלמי
חאוכ 5מצח כארכעח עשר כא 15טע 5אחסתו
כבית חמיו ע"כ .והמעם שא מפני שמן חשת
נאסר כחמץ ועריין 5א חניעח שעת מ"ת מצח
ער הערכ ורמיא 5אחסח שנתארסח 5איש אחד
ועריין 5א חניע חזמן 5חיות מוהרת  15ער שעת
נשואין .לכך 5א אמר חיושכ כסוכח כערכ סוטת
רחוח ככוע 5אחסתו .רחתם שאני שחרי אין שם
אחסח ר5א נאסר חכית מ5ישב שם .אכ 5כערכ
פסח רנאסר חחמץ 51א חניע חזמן 5מיח וזחחוי
מבוע 5ארוסתו ככית חמיו .ואומר שם חכועל
אחסתו ככית חמיו מכין אותו מטת מרחת
והאוכ 5מצח כערכ פסח מכין אותו מכות מרחת.
ורחא מצח נמורח אסור 5אט 5אותה פי' מצת
שיוצא כח 5ערכ אכ 5מצח עשירח שאין י1צא
:ח אין איסור 5אט 5ומתשע שעות 51טע5ח אסור
מצח עשירח .וכך פירוש חדא"ש וחמור1 .ע 5פי
ורכים ח 15אנו 15מרים שמי שאין  15מצח נמורת
 55:כי אם פצח עשירח אין מחח בכ5 55אכ51
שותח שאם חיח מצמ 5אט 5מצח עשירה כשאין
מצח אחרת חיח אסור אפי 15מצח עשירה 5אכול
מחרי ראוי 5חיות יוצא כח כשאין מצח אחרה.
יש 5רקר 9ע 5זחכיון רכתיכ כערכ תאכ 15מטת
מצח עשירת פצח חיא שחרי כ 5חסנחות באות
וצחוחיו נלושות כשמן ואם כן חיכא שאין  15רק
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סצחעשירח אסור 5אט .5מא רקתני 5א שכ5מפי שם 5א וא גהש
י ואגשר
אמרםשעמרואשקכעו ח5כח בר'יוס
ששת 51סע5חחייגו ש5א יטלא בריסו משארמיני רכ יחורח
פוליסאיןמפחח5וכמחקד5שא .כררכי יוסי
תרגימא.ותיטא שחכיא ראיח מוקאטר כפרקערכי 51א בר' יחורה אלא
א5פס
פסחים לא יאכ 5ס! חמנחח 51פעלח ובהשטע רוקא 5אחכיא רקרכרי שמ1ח 5רפורס מפח ופקדש ורהח
סטך 5מנחח חש ראטר אכל קורם 15ח שרי .רכרירי יוחנן ור' חנינא שפסקו %כח בר' יחורה
יטרקרק הרא"ש חשתא כטחאיירי אי כחטץ חא כערכי פסחים וחלכח כרי יוסי כערכי שכתוח.
אטר משעחריואי כמצח אטר לאכ %כערכ פסח ומפרש חר"ן וחרמכ8ם פעם חרכר רהלכח כשמואל
ואיכמיני תרנימא חא שרי כ5חיום .אלא כמצח בהשום רתניא כותיח רתניא ושוין שאין מביאין
עשירהאיירי ראסור מן סשך לסנחח וקורם 5א את חשלחן ואם חכיא פורס מאח ופקדש וחייט
שרי ע"כ רכרי חרא'ש .וכוראי אין ראיח לרכרי כשמ1ח 5רהא 5ר' ישרה 5אסני כפורס מפח רק
חרמכ"ם רלא שריאכמיני חרנימא רק טעט אכל צריך עקירת חשלחן לנמרי51 .ר' יוסי 5א צריך
5א יטלאכריסומהם .ואף5רכרי חרא"ש רכלמיני פריסת ספחכיון רסוכרראין מפסיקין אםכן 5א
הרנימא שרי אפי 15אינו אוכל ררך טיכ51
אפשר צריך כ 55פריסת ספח .ואם כן כשמשל אתיא
לאוקמה ~מצח חמכושלת ופחסח קיימת וק'5כר ,איפא רכרייתא רקתני אם חכיא כוי 5א חרר
יוסי שאין יוצא כמבושלוכעינן טעם מצח אף ע 5ארישא רכרייהא רקתני ושוין וכוי אליכא רר'
קב רלענין המת.א כמאי לחם שא ומכרכין עליו יחורה ור'יוסי אלא סיפא רקתני ואם חכיא תנא
חטציאחיכא שהפחסחקיימתויש כאן חארלחם .קאמר 5ח .כך פירש חר .18אכל קשיא5י סנא
לענין טצח 5א נקרא מצחכיון שאין ט טעם מצח 5ן 15מרכך רשמא אףר'יהורה מורהרסניכפריסח
שחוא מבושל .ושמא כחאי טונא שרי כערכ פסח מפח רהא רמצריךאליכארר' יחמח חפס
קקחלנמרי
רלש סצח חיא כ 55אכל מצח עשירח טצח חיא .חייט כששא אוכל ככר ואם 5א יפסי כעקירת
שםמיני תרגימא שרי לגמרי אם כן 5מח חוצרך שלחן אין מהאח שהסעורה כאח לכטר שכת לכך
כנפרא רמטכל כמיני תרגיטא חף ליח למימר צריך עקירת שלחן .אכל כאן שלא א %קמםסגי
רכלמירי רלאו פת שרי 5אכ 51משום ר5א סעיר כפריסת מפח .אף  %נב רר' יאי קסכר ראין
אכל טראי כ 5מירי אסור 5אט51 5א שרינן רק ספסיקיןחייט כהשום שא %נבר 5א חצריט חכטים
טאי רמכיא תאות חמא %רחייט רכר מועט כטן להפסיקכמירי אכל כש5א א5 %א סכרכך .רהא
טטל כמיני תדניטיב ושד רקאמר אחר 1ח רכ ע'כ צ"5אליכא רר'יוסי כך דחא אף ע 5גכ רסכר
יצחק מטכל כירקא השטע סינח דלא מירי ר'יוסי אין מפסיקין קאמר ושוין שאין מכיאין
ראכילח שרי אלא כטן חטטל וכיוצא כא שחש את הש5חן ער שיקדש וע"כ חייט טעמא משום
גורר האות חמא .%אמנם כוראי חא טלחא נראח דלכהחלחיש 15לקדשתחלח %א אמחאיןמפסיקין
פשום אם אין שום מים נטצח דננחאי נוונא אלא אם כן כבר אכ .15וחכי נמי מודח ר'יוסי
5ש משום מצח עשירה כלכר איט יוצא כח רק שצריךפריסת מפחכיון דלא א1%תחלה.ויש לפדש
משום ר5א כאלירי חיסיץ וכמאי כמיח שאינח ררכ אלפס סכיראליח רטעמא רר'יוסי ר5א יקדש
כאח חימוץאיט ישא כחכ 55אף כשעתחרחק כאסצע סשרה 51א יפסיק כעקירת שלחן רק יקדש
רתוי כמו אורו וחחן רלא שי מצח  5%וכחאי כך כאמצע סשרה בהשום ראין נראח שחסעורה
טוגא טראישרי .ור"ת שחיח מתיר כוראי כחאי כאח לכבור שכתכיון שלא חפסיק כעקירת שלחן
נחנא התיר וחא 5א שי טעמא טשום טצח עשירח לכך סבר ר'יוסי שאוכל ער שתחשך ומפסיק
שוחשיירכמיח שיש כח מים ומי פיחת כיחר ופקדש ואם יקדש כתוך חסשרה 5א חיח ניכר
רוח כאלירי חימוץ רקרהוי מצחעשירח אכל אם שחסשדח כאח לכטר שכת והשתא חוי שפיר
נ15שח כמי פיחת כלכר .רכר 1ח 5א כא 5ירי סייעתא רהא ח1יט רפורם מפח ומקרשחוי שפיר
חישץ ושרי לגטרי.
חיכר שהרי אם הכש חשלחן פורס מפח וטקרש
 1ה א ר תנן 5א יאכל מן חמנחח 51טעלח 51א אמרינן ר5א חוי חיכר שחסעורח כאח לככור
י
כערכי פסחים חטעם משוםחיוכא רמצח ש5איבא שכת ואם כן כתוך חסעורה נמי פריסת מפח ש
לאכ %טצח אכי5ח גסחופריך כנטוא אחא רקאמר הכי שפיר .ועמ גראח טעם רכ א5פס שפסק
י מורח כערכ פסח שלאיאכל ס! חמנחח כשמואל ראי 5ח 1רירע שמואל דחכמיםפ5יני 5א
ראףר'יוס
%טעלח וטקשח טחא ראמר ר' ירמיח א"ר אכוח חיח פוסק כרי יוסי %1א כר' ישרח אכל ירע
א"ר יוחנן א"ריוסי כן חנינא
%כחכתכרו'תיחחלוכרהח כשפמרויאסלתכקמבפ5חח ורמחקכרמשי.ם ח51קיםאיחאהשמרי יסני
כערכ פסח ח5כח כר'יוסי כערכי ש
וחכי
כירוש5מי
כר'יחורהכערכ פסחטכללרפליגי כחפסקח וקאמר רחכמים שלקים ע5ר'י ר' יחורה 51פיכךיש
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5פסוק בשטוא .5ו5פיכך דחח רב א5פס רברי רי
יוחנן ודי יוסי בר חנינא .ואמ 5ענין פסח סגי
במריסת טפח ומקרשדאין 5וטר ב 55דבפסח צריך

עקירת ש5חן 5נטר' ראין סברח 5ח5ק רכיון
רפריסת טפח הו' ס5וק סעודח אם בן 5גבי פסח
נטי דהא 5א בעינן במסח רק שיפסיק ויאב 5טצח
ודשב"ם פסק כשטוא 5בשאר ערב' שבתות ובעדב
פסח צר'ך הפסקח בעק'דת הש5חן .ורבר'ו ת'טח
סאר רחא חוטרא רפסח 5א הו' רק משום אב'5ת
מצח ההא ט5תא סני בפר'סת טפח כטו בשאר
ערב' שבתות ד5טח 5א סנ' בע"פ גם בן .ורברי
רב א5פס חם ע'קר :ורקרק הרא"ש טחא רתנן
5א 'אב 5טן הטנחח ו5טע5ח עד שתחשךראשטוע'נן
רגבי פסח אסור 5אבו 5ער שתחשך אמ ע 5גב
רבשארערבי שבתות טותר5הוסימ טחו5ע 5חקודש
ויש 5אבו 5קורם ה5י5ח בערב פסח אסור משום
דאיתקש טצח 5פסח ופסח נאב 5ב5י5ח אמ טצח
נאב 5ב5י5ח ע"כ .וצריך ע'ון רחא סעורת שבת
צריך 5חיות ב5'5ח רצריך 5אבול סעורח אחת
ב5'5ח ואם בן איך יאב 5ביום קודם ח5י5ח .הא
רטי 5קרוש אמ ע 5נב רצריך 5קרש ב5י5ח טצי
5קרשביוםבשטוסימ טחו 5ע 5חקורש רחתם חקרוש
טוב'ח שהוא טוסימ ע 5ח5י5ח ו5בך 'בו5 5קרש
ביום שהקדוש קאי ע 5חשבת ואמ ע 5גב שטקרים
הקדוש 5ענין וח יכו5 5חוסימ טחו 5ע 5חקודש
אב 5לאבה הסעודהשחייב 5אבו 5ב5י5ח סומ סומ
האבי5ח ביום .ויראח ש5א סטבו 5עשות סעורת
שבת ביום רקישבי 5שנכהמבת ער ח5י5ח וביון
שנמשכת ער ה5י5ח חסעורח חיא בשבת נם בן
ואמ ע4 5ג ר5א חיתח חתח5ת סעודה בשבתביון
שאכ 5אחר חקרוש טוכח שפיר שחסעורח חיא
5כבור שבת רק טצות סעודה רצריבח שתחא אחת
ב5י5ח סגי בהא ט5תא שחסעודה ערחלי5ח .תפי
וח אותם הממהרים ער שטפסיקים באבי5ח קורם
קרוש חיום 5א יפח עהמיןי
שמ
ו א פי 15עני שבישראל
ערשיסב .פירוש שטסיב בטטח וש5חן בר~רךבני
חורין וכר 5חירוה .ופי' חסבח מ5שון ישיבח כטו
שהרגם וישבו לאבו 5ואסהחרו שחוא מ5שון סבוב
ובן פירש דב חאי גאון .וטפני שאטרו ו" 5ב5
ישיבח שאין בח סטיבח עטידה טובח חיטנח
ו5פיבך צריך 5סטוך אב5 5עו5ם חסכח ט5שון
ישיבח .ועור ש5א חיח נראח שיושב ברי לאבו5
א5א אם בן טסיב כמו שררך 5חסב 5ע5ירי
אטראבעיר שישב.
סטיכח ו5כך נהט ער שיסכ ולא
וטפרש בנטרא מווחורי בוסותצריבים הסבח ואם
5א אבל בוית טצח בחסכח 5א יצא וצריך 5חזור
ולאב 51ובן אפיקוטן צהך גםבן חסבח .אבל סרור

קפי

אין צריך הסבח שאינו ובר5חירוה .וקאטר בגמרא
פדקרן 5א שטיח הסבח הא עור א5א שמא 'קד'ם
קנח 5וושט .רש"י פירש אפרקרן קאי שטתוך
שצוארו שוחח 5אחוריושיפוע בובע הסותםפי קנח
נפתח וטתקפ5 5טע5ח והקנח נפשט 5טע5ח וחטאבל
נכנס 5תובו .ורשב"ם ו" 5פירש אהסבתיטין קאי
רחוושט חוא ע 5דרךיטין ונפתח חכובע שע5פי
הקנח מא5יו בשחוא טטח כ5פי יטין כך פירש
חרשב"ם .וחשתא 5פי פירוש זח אטר יר יטין
טסיב בשאר אדם על צר שמא 5שאם ישב ע 5צר

יטין נפהח הכובע מא5יו .ו5פירוש רש"י חסבת
יטין הטעם משום רצריך 5אבו 5בים'ן 5כך הסבת
יטין 5א חוח חסכח .וכתב חרא"ש ו" 5והטורבי
5רברי רש"י ו" 5אם חוא אטריריטין טסב על
השמא .5ורחח הרשב"ם פירוש רש"יראי הוח קאי
ע 5פרקדן חוי 5יח 5טסטבינן ע 5פרקדן ו5א על
הסבתיטין .ו5פירוש הרשב"ם כךיחיח פירושו
הסבתיטין 5א שטיח חסבח כהמום רצריך 5אבו5
ביטינו ואין 5פרשכימום רשמא יקרים קנח 5וושט
רוח אטר אחריו ו5א עור ובוי ואם גן 5פי טעם
חראשון הסבתיטין 5א שטח חסכח .ואםחוי אטר
יר יטינו טסיב ע 5שמא 5רחוא יטין 5ב 5אדם.
ואחר בך אטר ו5א עורובו'5מי' וח אטר 'ריטינו
טסיב ע 5שמאל ש 5בל ארם .ואפשר 5ישב רחבי
פירושו חסבת יטין 5א שטיח חסכח שאין ררך
בני אדם 5חסב ע5יטין שטא יקרים קנח 5וושט
ואם בן 5או מצוח עביר ו5א עוד א5א שהוא סבנח
 15שמאיקרים קנח5וושט .אטנם קשיא5י ר5פירוש
רשב"ם אטר יד יטינו טסיב בשאר ארם ואיך
אפשר לו לאבו 5בשמא5וובי ררך חירות חואוח.
ואי 5אופירש"י וחרשב"םחייתי טפרש הסבתיטין
5א שטח הסבח משום שאין זח דרך חירות שאין
ארםיבו 5לאבול בשמא5ו ו5אעורובוי .וכךפירושו
פהוךשאין 'בול 5ב5וע שפירבי חאבי5ח בבח צר
יטין חיא ובשחוא טסיב עליטינו 5א יכו5 5ב5וע
משוי וטתוך רוחק חב5יעח יש 5חוש שמא יקרים
קנח 5וושט בך נראח פשוט וברור .וחשתא בוראי
5עו5םצריך אטריריטיט5חסיב ע 5שמא5ו שחוא
יטין ב 5ארם.
א ש ח  5א צריב ח ח ס ב ח שמק
גאמ ריתא מ מ תא שמא 5אח
בשמ"
,טונא.
ובספרים ש5נו בגטרא אימח אצל בע5ח
לא צריכח חסבח ומשמע ראשח אחרת צריכח
חסבח.ואין גרסא זאתנבונח רמאי שנא א %בעלח
אם כהמום יראת ב%ח חוי ב 5בך בטו יראת
אב ע 5בן ואטריגן שם בןאיל אב צריךחסיח
ואף על גב רכחיב איש אטו ואביו תיראה חך
יראח מפרש בקירושין איוח יראח אינו עוטר
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במקומו ואינו יושכ כמקומו מינו מכריע רכריו
כ 5הרכרים שאם חיח עושח אותם נראח כמק5
בכבור אכ5 5הסיכ ררך כבורשרי .אכ 5בפני רבו
אין צריך 5חסיכ רמורא רכך כמורא שמים ואינו
נוחג כשררח 5פניו 51פיכךאין צריך5חסיכ .ומזח
נראח שאם חוא אכיו ורכו אין צריך הסבח רהא
וראי חשתא נמי מורא רכך כמורא שמים איכא.
אכ 5חרא"ש והטור פסקו ראם אכיו חוא רכו צריך
הסכח וראייתם מרקאמרכן אצ 5אביו צריך חסכח
וסתם אכ מ5מר את כנו חורח ראמרינן בקרושין
דהבן ירא פאכיו יוחר מאמו מפני ש5מרו תורח
אם בן סתם אכ מ5מר את כנו תורח ע"כ .ויש
5רקדק רהח כבך שסתם אב הכתוכ כתורה מ5מר
שסתם אכ מ5מר אח בנו תורח אכ 5כאכ שרכרו
חבמים אין נראח שסחם אכ מ5מר את כנו תורח
ר5פעמים אכיו עם הארץ ראמרינן בפרק ח15
מציאות אכירת רכו קורמת 5אכירת אכיו מם כן
מצינו אכ שאינו רבו שאבירת אכיו וחוא רכו
קרמח 5אכירת רכו .ועור רסוגיא רת5מורא 5א
משמעחכי שהרי משטעות חגמרא שכא 5וטר שכן
א %אכיו צריך הסכח 51א אמרינן טשום מורא
האכ יחיח פטור מן ההסכח51 .פי פירוש חרא"ש
אררכח כשכי 5שחוא אכיו גורם  15שחוא חייכ
כחסכח שאם 5א חיח אכיוחיח פטור כהאום שחוא
רבו וטשום שחוא אכיו צריך חסבח ואין טשטעות
חטניא כך .ועור ראם כפירוש הרא"ש חוי 5יח
לסמוךכן א %אכ אחרת5מיר א %רכוחיח שפיר
פיררטו ת5מיר א %רכואין צריך חסכח מם חמ
,*4כן אצ 5אכיו אח ע 5גכ רחוא רכו צריך חסכח
ומרקבעו קורם ת5טיר אצ 5רכו 5א קאי ע 5זח כ55
שחכן חוא ת5מירו .ונראח שרעת חרא"ש רסתם
אכ כא5ו נתן 5ו רשות וסבר שאם רכו נתן 5ו
רשות צריך חסכח ויתכאר זח כסמוך :וחא
רקאמרינן ת5מיר אצ 5רכואין צריך חסכח אפי15
רכושאינו מוכהקוראיח מהארמייתי עם חכ 5ארם
טסיכ 1אפי 15ת5מיר עם רכו חוצרך 5אוקמא
כשוייא רננרי ומר5א פקי 5יח כת5מיר שאיט
מוכחק שטע מינח ראח כת5מירשאינו פכהקאין
צריך חסבח .וקשיא5י מנא 5יח 5מהשח רכר זח
דלמה לאיחיח ח15קכין רכו מוכחקלשאינו מוכחק
דהא אשכהן כחכתי אחריתי 5ענין קימח רכפני
רכו מוכהק טלא עיניו מי 15כרכו שאינו מוכחק
אין צריך לעמור וט ר' אפת .ושר דהא קאמרינן
טעמאשאיןצריךלחסיכמפני שמורא רכך כמורא
שמים וזח לאשייךרט כרכו מוכהק רכרכו שאינ1
מוכחק 5אשייך טעמא רמורא רכך כמורא שכרם.
שאםחיתשייךחאי טעמאחיח צריך5עמורמפניו
'גם כן כפלאעיניו דהא מורא רכך כמורא שמים

1%

ואי משום רלא טצי אשכח רמצי 5מסכ רק בת5סיר
רחוא ש51יא רנגרא כוראי נו5 %ומר משום רסחם
רכו חוא רכו מוכחק אב 5שאינו מוכהק רכו איט
מוכהק קרי5יח .ו5פיכך נראח שחרכר צריךעיון
51כךיתן  15רבו רשות ואז צריך הסבה .ואם נתן
 15רכו מוכחק רשות נראח שאין מתחייכ כזח
כהסבח שחרי יאמר שחוא לא רצח 5חסיכ מחמת
יראח ואינו מחויכ .ומח שפסק חרמב"ם ת5מיר
עם רכואינו מסכ ואםנתן 15רשות מסכאינו רוצח
5ומר שצריך 5הסיכ אם נתן  15רכו רשות א5א
שרשות 5הסב 5אפוקי אם 5א נתן  15רכו רשות
איט יט5 5הסכ .וכן יש 5הוכיח רקאמר כגמרא
ת5מיר עם רכו אין צריך הסכח כמח אמרו אם
כש5א נתן  15רשות הוי 5יח 5מימר אינו מסכ
שאין 5 15הסכ 51מח אמר אין צריך 5חסכ א5א
איירי כשנתן  15רשות 1אפי 15הכי אינו צריך:
ובתרומת חדשן כהכ שאם חוא סוער אצ 5ת5מיר
חכם מו%נ כרורו אין צריך חסכח .וקשיא מח
שאמח ת5מיר א %רכו וטפרש הטעם משום טורא
רכך כמורא שמים 51א שייך חך מעמא כי אם
כרכו מובחק אך כוראי אינו סוער אצ 5רכ שהוא
מנחיג כעירכיון שב 5חעיר נוחג ע5פיו זה נקרא
רבו אף ע 5גכ שחוא 5א 5מר כפניו כיון שחוא
רכ כני העיר וחוא גם כן כעיר.
ש מ ש צריך ח ס ג ת ראמר רבי
יחהטע כן 15י חשמש שאב 5כזית כהסכח יצא.
שרכר זח 5מר חרא"ש ז" 5מרקאמר יצא שטע
מינח כ5מירי רכעי חסכח כטן מצח מרכע כוסות
אם 5א חסב 5א יצא וצריך 5חזור 5אכ51 51שחות.
והתוספות מסחפקין ככוסש5ישי וכוסרכיעירכיון

שאסור 5שתותכין כוס ש5ישי 5רכיעי ש5א יחיח

נושח כמוסיח ע 5ארכע כוסות אם צריך 5שתות
כוס אחר כחסבח .אכ5 5חרא"ש פשיטא הא מ5תא
ר5א חוי זח כמשיף ע 5הטסות רכיון שצריך
5שתות כחסכח אם שתח כ5א הסכח אין טס
זח ששתח ממנין רי כשות וצהך 5שתות נוס
אחה מותם שמכרכין ע 5כ 5כוס וכוס כרכח
ראשונח אם שותח כוס ראשון %א הסבח אס 5א
חיח רעתו 5שתותכין ראשון 5שני חוח כמו נם5ך
וצריך 5כרך עתח בששותח כחסבח ואם חיח רעתו
5שהות כין ראשון 5שני כיון ר5א עקר רעחיח
מלשתות כששתת כוס ראשון אח ע 5גב ששחח
כ5א חסכת כששותח טס שני כחסכח אין צריך
לכרך שכברכרד :אכלכין כוסש5יש
כששתחי ~וסרכיעי
ס
ו
כ
%ש5ם אסור 5שתות כוראי
ש5ישי
עקר רעתיח מ5שתות וסכרך כשחוזר לשתות טס
ו5ישי כחסכח דהא 5א חוח רעהיח 5שתות ושי
חסח חרעה .ומחא רקאמרר' יחהפעכן15י חשטש
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י ללטור טרקאטר
קאכלכוית פ?מ כמסכמיצאישל

בריטבר  1111טבל סמ שאוכל סצמ בליל פסמ
לכתמלמ צריך מסבת ראף על נגריויא ככוית
אמר אם אכל מרבת מכל מיא סצומאדינ ויותר
עריף שימימ כל אכילתו כסצומ ולפיכך יש לו
לאכול כל מאכילח של סצמ במסבת שחוא ררך
מירות ראם לח כן למח נקט משכהש שאכל כוית
מצמ במסבח יצא אלא רוקא שסש שמשכחשלכני
סעורח ואי אפשר לו למסב אכל שאר בל ארם
יסב כל וטן שאכל פצמכי אכילת כוית שאסרו
מכטיס בכל סקוסמייטלעניןי
מ שיוצא בו אכל
אם אכל יותר מכל נמשכ אכילת סצמ של סצוח
ולפיכך לפח יכסל עצסו פן ממצוונ 1כ 1פיוש
מוטכ"םושל.ואכימעורי פסק רכוטן מוח כארצות
חל 1שאין ררך למסב כל משנה אף בליל פסח
איטצריך אלא מסכ אויושבכררכו.ורברי תסיח
מן רמח ככך שאין ססב כל משנמ ואין סואת
מירותבעצסובלילמחוממחויב למראותעצסו כאלו
כןמורין ולפיכך צרך למסב אף על גכ שבל משנת
איט ססכ שיט טואמ מירות בלילמ מוחתייכ
ולא יפתתו לו סארבע כוסוח.
פי' שתקט ארכע כוסות ררךחירות וחטעם יתכאר
לסח ארכע 5א פמות ולאיותר .ופירשו מתוספות
רסתוך מלשון
סשמעא ואיןיריךכאורלכםע כוסותבי
רפאי שנא
אס לבעל מכית ומו נעציא את
ארכע כוסות סקרוש של  %משנוג ועור ראסרינן
בגסרא השקח סטט לכניו ולבני כיתו יצא וחוא
רשתח רובא רכסא נמטסע רחם יצא 1בשסיעח.
ויש ירחות ראיירי שלא חגיעו לתיטך
וסימא סשמע בנסדא שצריך טס ל %אמר ממר
רקאמר מכלחייבים כדי בוסות אחר נשים ואמר
אנשים.ויש לרחות רחייבים 5טמוע ארכע בוסות
קאנורע"כ .ולא מבנתי רבר ות רלאשייך שימית
סוציא את אחרים בר' כוסות רפאי שנא טטצמ
ומרור רכפו שאין חאמר יבול לחוציא את מאמר
במצמ ובמרור כך אינו יכ 51למוציא כדי כוסות
רסצומ ררסיא עליה מש .ופח שמביא ראית~ח
קרוש של כל משנמ התם עיקר פלהא לאו מכוס
מש א5א עיקר ט5תא מוא הקרהש אלא שאק
סקרשין אלא על מכוס וכיון ששהח בעל מבית
אשיררפי .מכא עיקרסיתא מוא מכוסויא

הקרהש רקאשבתי
קנו שכל אמר ואחר פן מכוסות
יעשמע5יוסצוח א%מכוסמואעיקרולאשייךבזח
אמוא שציא אהרט

1אסר רבי ית1שע בןל1ינשים
מייכות בארבע כוטת שאף חםתיו בשתו מנס.
ם נם כן כסו
ופירהש שחיח יציאת סצריםימ
לאנאיס .מם תאפר בישיכת סוכה נטי למיעו

קט

טשופשמיו בנם שלסוכמ.מיו ומ קשיא ראף %
גב שמיו מנשיס כנס טכה רממנא פטרת מנשיפ
ומטלך יטל לפסור את סי שירצמ פן תשענור
אף עלנג%פי הסכרת מכלנהטועכרים יטל לפטור
את סי שירצמ אבל סצות ררבע רקכלט אנהט
ארכע טסות בשביל נס חשולת אין הל 91ביו
נשיס ובין אנשיס כיון שחב 5תיו כאוחו מגפ
ו5פיכך מסצומ אה על מנשים .ש5א 4ח 1תש"י
סצות טכהלישראלכשבילשישכו בסוטתכשי?או
טטצרים אכלעיקר דעחוח כסו שאר סצות שנהן
מש"ילישואל רק שתלח טעם מסצוח כטחשמושיכ
את ישואל בסוכוח .ומילוק ישבין נתי4ת מסצות
לישראל וטעם חמצומ שמרכחרכריסיש למם סעם
ו5א רצת חשאי לטור אותם לכך מטעם מוא רבר
כפני עצסו וחס?וח דבר כפני עצסו .ובל סצות
עשח שמופן נרטא נשים פטורות אכלנגי ארכע
כוסותשיטך תקט מכסיםבשביל תנס ותנס תימ
שוח לנשיפ כסו לאנשים .ועור ך5א רסי סצומ
דרבק רכל סצות דרבע מם תלוים בלא תסור
וכאשרסקיים סצות ארבע טסותסקיים סצות לא
תסור שומועיקר חמצוהולפיכך בפרקכיי
ד אשת
אמיו קרא משניות שמם מרבדי סופרים איסור
סצומ נמטום שסצוח לאוסוע רבדי חבטיס %1
מסצות שמס סרברימם חם בלאו ר5א תטר %א
שייך בלאוי5
א תסור סצות עשה שמ~פן נרפא
רומו לא תעשח .ויש ספרשיםביון שסצאט שכל
סצות לא תעשמ אף מנשים תייבין בחן נהשוס
רממירירישכמן פלקותאפילותיווסן גרפאומציט
שטצות ררבנן חכמרים פן סצות לא העשת כסו
האסריטכעירוביןכני מוחד כרכרימם יותר טבשל
תורמשרברי תורחחן עשתולא תעשח אבל מעוכר
על רברימסחייכ סיתת1בי% 11א תעשת שיש כו
סלקות תאשה מייכת במן כין שמוסן נהטא כין
שאין תופן גרמא סצות של רכרימם שיש בו חיוכ
סיהח כל שבן שאין מילוקבין סצות עשח שחופן
עסא ובין אין חופן נרטא .ופירוש חראשון
פשונג
א ס ר ר ב י  1ר א אטר שטשל ארבע
טסות מ%ו צריכיו שית~ת בחן סויגה כוס יפה
שמש כוס שלברכה .וששר וח מוארביעית מלא
וכך ימימ כבל בוס וכוס וסרת מבלי ארט שני
אטרליס 1כ 1רחכו שמובשני אטרליסומצי אגודל
ומופש אטרנופירשו בתוספות חא ראסריגן צריך
שישתת רובו חייט פלא למסא וואייתם סמא
האסריט הטקדש וטעם פלא לונסא יצא טנתךסינמ
רסני כטעיכאן פלאלוגטא.מין שאר בל מספושיס
טרוקריסבומ.וראי 5ארטי לקירהח רחתפ לאבעיגן
טעיסת מבוס וכטעיפת מ5א לוגפא איא

י,

פיוש פחר"ל

אנ

סעיטה אב 5כא 1צריך שישמח ארבע בוסות ולא חלוג
חף בוס אלא אם שוהח רובא רבסא לפיבך לא
אפר הבא גבי ארבע בוסות ומוא ששתח סלא
15נטא אלא אטר וחוא ששתח רובא רבסא רפובח
שגבי ארבע כוטתאי1מרי 1שיוצא בטעימת ס5א
יוגפא א5א צריך שישתח רוב מכוסוגבי קירוש
וברכת הטוו 1סני בטעימה סלא לונטו .ומכ5
סהום נראמ לכתחלחצריך שישהח ב5רביעית רלא
אטריט רובא בטלא אלא 5עני 1שיוצא ברובא
בולא ר5א סטביט ארובא אלא
אב 5לבחמלח
בריעבר1 .ב 1פובח בבסה רוכתי ובך
י
ע
ר
י
פ
חהוסטת .ואס מימ כוס נר 51יש לחסתפק ביו 1נראח פרברי חנמרא שצריך סעט פיס בבוס של
רצריך לשתות רובא רבסא לאיצא רק ער ש"טתח ברכת מפ 111ראפררבי אליע1ר בפרקביצרמכרבין
רוב מטס בפו שמט או ניטא ביו 1רשיעור טס מב5מוריס בבוס של כרבחראי 1פברכין ערשית1
מוא רביעית סני לימ ברביעית או ברוב רביעית .לתובו פים .ואי 1מפעס שס פשוםפוייח בשבי5
ואמ  %נב שיש בו הרבח יותר פרביעית נקרא שאי 1ראוי לשהות ר5א טאפר רק ערשית 1לתוט
שתיית טסברביעית .ורעתמרפב" 5.11שאסמבוס פיס ולא טאפרשיפזוגואי 1ה15קבי 1מרבח לטע5ג
סהויקשניס או ש5שמרביעיותצריך שישתמרובו ומטעס מוא בעיני פשוט בי אמ 4 %ג שחיי1
לפי טהשמוא .ומטעם שצריך לשהות ארבע בוסות אי 1צריך טינחביו1שמיין עצפו ומם ייטת ארץ
51פיכךבעינ 1רובו רטס .אפנסיש פפדשיסראי 1ישראל שמס עיקר יינות בוראי צריבי 1פויוח
יריךשישהח רוב הבוס אלא אם שהה רוברביעית אס ב 1פצאטעני1חיי 1שצריך אל חפיס ריינות
יצא רכיו 1שאם לא מיח טת 1בו פתמלחבי אם ארץ ישרא 5עיקר והםצריבים אל חפיס לבךאי1
רביעית אף ע 5נב שמטס מיח נרול מאר יוצא טברבין ע 5שוסיי
ן ער שית 1לתובו פים שחרי
בו ר5א פציט שצריך שיחיח הבוס סלא אם ב 1בשנברא מיי 1צריך חוא אל חפים .טפילו אם
משתא שחיח הבוס סלא בשביל ומ לא נאפר בלל 5א נהן בו א5א טעט פים ביה שנטצא שמוא
שימיחמייב לשתות ב 5מה שבתובו אלא יוצא אף תקקמיין סני טררבמ אם חוא פוונ 5נמרי 5א
על נב ר5א שהה רק רביעימ .ויש לחלק רוראי יברךעליו רביון שיצא כהטםיי 1ונקרא פוונאין
אם לא מימ מתמלח בו רק רביעית שפיר רפי ראוי לברך עליו לבך אמרינ 1ראחר פי' רבריס
רכוה שמוא בו חוא הבוס שחוא צריך לשתומ .חנאפריס בבוס ש 5ברבה רצריךשיחיחחיופירשו
 .אב5
א %אס הבוססיא  %פח שיש בבוס חוא מבוס חי פוונ ולא פוונברי שלא יצא פהורתיין
ןראוי לשתות בלא
וצריך שישחמ רובמבום .ועוררוראי נראח רצריך סיס סעטצריךביו 1שאי1חיי
שימימ מבוס סלא ער רובו לב 5חפמות ראם לא סיפ וחפים מס תיקו1מייןיריךשיחיח בופים.
ב 1לא נקרא בוס בלל אםאין רובו סלא .אךיש לבך בטם ש 5ברבח ביון דחפים חס עלף5יי1
5מוביח רצריך שתיית רוב מבוס דהא רקאטר יש5ית 1בוסיס אבל בשאר בוסותאפילו לטס של
וחט שישתמ רובא על ברמך פירושו שישתח רוב קרוש 5א בעי למטח בי אם בטס ש 5ברכת
מטס פטש שאי 1לפרש רוב מבוס מיינו רוב חפוח1 .ב 1פובח בפרק הטוכר פירות רקאפר שם
ע5נבי פזבמ
רביעית דשיעור ומ לא סצינו בשוס סהוס רוב אי 1פקדשי 1אלא ע5ייו
וי
י0
סנ
רביעית רק.חיבא רבעינ 1רביעית צריך רביעית ופריך לטעוטי טאי אילמירטאאוי5ל
טי סווג עלויי
 1ער
שיס 1לאשייךברביעיתרוכ .ואסב 1פחשייךרוב עלימ ראפר רבי אליעור אי 1פברבי 1עליי
חבוס אם אי 1צריך לשתות רק רביעית בבוס שית5 1תובו פיס ע"נ כהטטע ראמ בבוס ש 5קרוש
גר~ .טי 1ל1מר דחא רקאמר רובא רבסא חייט אי 1צריך ראי בבוס של קרוש נמי אין סקרשי1
מיבא שאי 1שס רק רביעית אב 5אס יש מרבח אלא אס
אלאב' 1ת1לילמתובו פיס 5אהוי לחקשותעלויי
להקשות חאאין טקרשין א5א
אי1צריךרקרביעית.ומאי1נראחבל 5רמממנפשך עליח חוי
אסאו5יט בתר טסצריךרובא .אף על נב ראיבא במיס א5א רווקא בבוס ש 5בהכחצריךשימיח בו
שס מרבמ ואם או5יט בתר רביעית צריךרביעית סיס אבל בקירוש 5א ובן בארבע בוסוה .וממיש
שלם~ .פיבךפי שיש לו בוס נרולירי
ך שימא ביו 1רצריך שיחיח בוס ברכת חפוון נופיח אינו
חכוס סלא ער רובו וישתח רוב חבוס ואם מוא סווג5גמרי ב 5שב 1רטס ש 5קרוש וארבע בוסות
ן חפוונ
סוונ צריךשימימ אחר חפויקה עס מסיסרביעית בפסח אי 1בקרשי 1על מפוונ לטטריריי

יריך

ש ת א ן חי פירהט ב5אפוייח ישע.
ופפרש רבח שיצאיריוי כוסות אב5ירי חיחת
י חלכך
55אאייצצאאשאי 1וח ררךחירות 5שתותיי1ח
י חירות .ווח רוקא ביינות ש5חם אב5
יר
בייטת ש5ט לא בעיטוייח וכך נראח שחפוייח
 1רקאסר
יחיי 1ברפובח בפרק ממוציאיי
חואיפ
 1משרוני וקאפר
1מפ11נ שני חלקים פים כעחיי
אבל שאר ייטת שלשח חלקיס
יי1
פיסמשוראומנרייי1ר.רפויפפילא ייטת ש5ט ראינסיריביס
פוינח טשוסררפי אינםצריביסטוינחבלל .פיחא

אן

6.ירוש מהר"ל

__

__
-

קפח

לנסרי לא נקרא בשם.יין סתטא אלאיין טווג טהו אטר5יח אלחיאייןכי יתארם כלומרשחיין
(
כךנראח.
ארום טובחר לשתותלכךצריך לקדשעליו רלקירוש
ן לבן גשר
ש ת אן ב ב ת א ח ת יצ א תאי יין לבן פסול .ואםכן קשחאיךיחיחיי
ירי יק יצא ירי ארבע כוסות לא יצא .פ'רוש לארבע כוסות שחרי קרוש כוס אחר מזורבע
ריצאירי יק רנחשב לו ככוס אחר אבל 5טספר כומת .ויש לוטר רחאריין לבן כשר חייטחני
ארבע כוסות אק עולח ט שצריך ממתות ארבע כוסות חוץ מכוס קיהפ רקייטא בטילתא וצריך
כוסווגופיט"מ"1מ"י ו"לימעירח כל חארבע כוסות לויין ארום ושפיר'יש לחלקבין כוס קרוש וגין
כמס
ושהא בבת אחת .וחקשח רשב"מ
ארבע כוסות רארבע כוסות תקט לשתות דרך
ראפיט
אחע
יירח חרבח בכוס אחר לא נחישג וח רק חירות וסני בלבן אמ ע 5נב רלא חוי ארום ראין
כמ אחהוירש רשב"ם שתאן בבת אחת שלא על ארום ררך חירות יותר .אבל כוס קירוש בעינן
סרר טשנהנו אלא שתאן רצופיםוכן פירש חרא"ש יי
ן חראוי לנסך עלנבי חטובח וצריך ארום .אבל
ו" 5וחטורו".5ולפי חנראח שאין וח קשיא ררש"י חרטב" 1פירש רהלכת כרבי יחורח רבעינן ארום
סובר כטו אותם חטפרשים שאם יש כוס נרול וכרטוכח בפרק חטוכרפירות .וחא ראמרבירושלטי
אין צריך לשתות היטנו רק רגיעית והשתא חוצרך טצוח לצאתגיין ארום אפילו בריעכרנסי קאטר
לאשטועינן שלא תאטרכיון ששתח ארבערביעיות רליכא לטיטר לכתחלח רוקא רסהי
רכא תיתי ראי
יצא .והרשב"ם סוברכיעת חרמכ"ן כרלעיל ראם בעינן קרא כרכתיב אפילו בריעב נטי לא ואי
לא כן לטח חוי כוס אחר חרי יכול לשתות קצת 5א בעינן קרא כרכתיב אפילו לכתחלח נסי יחא
מ! הכוס ואין צריך לשתות כל חכוס .ותיטח כיחיראי בטקום רבים .וטח שהקשח טחא ראמר
לרשב"םכיון ששתח ארבע כוסות אמעלגכ רשתאן כירושלטי מצוח לצאתביין ארום על כרחך אפיט
רצופים לטח איט יוצא רסרר טשנתנו לא חוי בריעכר נטי אטר רטהיכי תיתי ק לחלק .רוראי
אלא לטמח רקאטר בנטרא אהא רתנן טונו לו שפיר יש לחלק רקרא לא איירי בקרוש %ל אלא
כוס שלישי טברך על טוונו וטרקרק שטע טינח טן הכתוב שאטר אל תראיי
ן כי יתארם טוכח
ברכת חטוון טעונח כוס וטתרץ ארבע כוסות תקנו ריין ארום טשובח ואטרינן לטצוהבעינן ארום ולא
רבנן כל חר וחר נעביר ביח טצמ ואם כן לטח בריעבר :ורשב"ם פירש חך בעיא דחטוכר פירות
יחיח טעכב .ולפי חנראח רברי חטור סתרי אחררי לענין נסכיםאיירי ואין הסוניא טוכח כך רכולא
שחטור פירש שאם שתח בלא חסבח צריך לשתות איירי כקרוש ולא בנסכים .אבל רב אלפס ו" 5לא
פעם אחרת וחשתא הרי כוס שני ששתח אחר כך חביא חך בעיא רהטוכר פירות כלל וכן חרמב"ם
לא אטר חחנדחעליו או שלא ברך על טוונועליו ו"ל לא הביא רין וח שליי
ן אחם לענין קרוש.
ואפילוהכייצא .ורוחק לוטרכיון שחפסיקגינתים לכך נראח רהכי פירושו ררבא לא חשיב לו רק
בביכה הטחן אמ על גג רלא
אמר ובחרטכותר חמזון ררך כריחותא שחשואל חיח רורמ אחריין איום
ע5יו שפיריטי
:.רטנא לחו להרא"ש
סברא לקרוש אטרלו אתחחבעיין א 5תראיי
ןכי יתארם
ואת כיון רבעינן על סרר המשנח שטא צריך כלומר שלא תשניח גארטיטות שט ומתר לקרש
נטי כפי סרר הטשנח לוטר על כל כוס וכוס כטו עליי
ןלכן .וכן טוכח הלשון שלא חשיב אלא ררך
י יתארם 1ה)1
שתקט חכטיםוטי רחקו לרשב"ם לפרש כך שחרי
ו לציחחותלושטחררי אטר אל תרא יין כ
נוכל 5פרש שחניח שתים או שלשח כוסות בפי
כתיב אל תראיי
ן כי יתארם כטו
ככת אחת לא יצאשאין כאן ראשון ולאשני וצריך שאטר כערבי פסחים בטעטיח ררבי יחורח רכתיב
שיחיח ראשון ושני.
אל תראיי
ןכי יתארם אלא לא רצח להביא ראית
שאק1ל ענין יין איום משע מטמ טן הטהרא אלא שהוא לשון רבא שהשיב 5שוא5
צריך לחטר אחר ארום רתניא ארבע כוסות אל תראיי
ןכי יתארם שאתח רוצח ליקח כשבי5
חללרצריך שיחיח בחן כרי רביעית אחרחי ואחר וח 5קרהפ
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רג
טזונ אחר חרש ואחרישן רבי יחודח אוטר צריך אלפס והרטכ"ם וראוי לסטוך על זח חפירהפ ואין
שיחיח בחם טראח וטעםיין ע"כ .וטשמע רתנא צריךיי
ן ארום לאר
מצמכעלרכ,וסכוותסוותל.א לקרווגובירושלטי
קמאסבי לא צריך טעםיי
ן וחלכח כתנא קטא.
כי ארום
ופירש חטור שאם
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י
וכנמרא קאטראט רבא מא
בלבן וכן 3ראח
רכתיב אל תראיין
י כ ,יתארם טשמע לרבנן 5ית נכון.
ליח הך טעטא ממ ע 5גכ ראיט אחם יוצא כו.
יין פ ב  1ש אטר ביחש5טי שיוצא

י5

י

מא רקאטר בפרק חכיכר פירות בעי טיניח רב בו מא רקאטר בפרק הטוכר פירות ראין טקרשין
כחנא חטוח ררב טשרשיא מרבא חטרא חיורין רק עליי
ן שראוי 5נסך'על 3כי הטובח לא בא
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קפט

ן שיש בו ט'ם אף ע5
רחאיי
יטעט "1
ינמך 4 %ג' חטובח בשר יקרוש
כ
מ
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ר
ן מבוש5
יעייהיי
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רפו
ינן
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אף "ז נשתנח גבי קרוש טקדשיןעייו
ב
יטובח בטויין טוונ בטים
אי
אף גב רפסו5יגב
ן שיש כו רבש אף ע 5נב
רעיויי עליח .ובטויי

יא

יא

עי

י טובח טשום רבש ראסור יהקרבת
א שייך כקרוש .וכן כארכע
רהפטסווביחיונטבעם וחי

כוסות ומקרשיןעליו וכשר לארכעכוסות .וחרטכ"ם
יקדש " 1שנתערב בו רכש וכבר
כתכ

עי

וי
פיס
חלקוש
ו.
על
 5 1א.
י
חטתפרנס טן התסהוי .פירוש 5א

מארכע כוסותואפייו

פח ת  1ל 1

טיכעי עני
ענ
יתפרנס טן חצרקח כיון רטפרנסים אותו טן
ו טעות כוראי צריבין ליתן לו
חחצטרקח ונותניםי

חטתפרנס טן חתטחוי
וטאעיוןתנולתאנרימבע כוטסעוותתאובאי
ין נובין " 1בתטחוי חו'
אטינא שאיןיית
ן ארכע בוסות אפייו חכי
צריכין לגבותיין וליתןלו.

יו יו

פרקג

חייכים מרכע טפת
תניא ח
הלט אחר אנשים ואחר נשים ואחר תיטקות אטר
ר 'חורח טח תועית יש יתיטשת כייןאיא
טכח'יקיםיחם ק'5ותואנוויםכרישיאישנווישאיו.
י ראי
ונראח בת'נוקות שחניעויחינוךפיינ
ך מאי טעמא רתנא קטא ועור רקאטר
חניעויחינו
ת ואנווים כרי שלא "שנו
ו
י
י
ק
ם
ה
טחיקיםי
ותינוק כוח
וישאלו אם כן 'ש כו רעת
טסתטא הניע לחינוך .ראם חניעיחינוך אין
רסח 'שיב ית'נוק שיא חניע
בו רעת
שיא
ויבתינוק שחניע לחינוך סכר רכי
י
לפ
5חינוך.וא
יחודח רפטור שתקנו חכם'ם ארכע כוסות ררך
חירות ולא שייך רכר וח בקטנים שאינם רני5יב
כי' 1ולפיכך קאמר סח תועית יתינוקות כיין,
ונראח רחלכח כתנא קטא .ואף על נב שרכ א5פג
טשום רפסק כרב'
חביא הכרייתא כצורתח.
איוטר רבעי נמיחיוקקייות ואנוויג
יחורחאי
כרטסיק בכרייתא אטרו על רכי עקיכא .אטנג
הרמכ"ם פסק כרכי 'חורח כרטוכח גרבריו ופירץ
חטור רטכל טקום טוב ונכ,ן ליתן כוס בפני ט
אחר ואחר אף כפני תינוקות .ופריך בנטרא וחיכ
סכנו
תקנו רכנן ארכע כוסותטיתא ראתי
ארםתרי ולא ישתחתרי וטתר
יסות תקנו רבנן ררך חירות כ 5ח
ורהכתינניאאארכעי
כו
אכ
ס ו" 5אטו
וחר מצוחכפני עצטח .ופירש רכאיפ

כי
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ישאוי
יא

יא

יא

יירי

9א

הר וחר טצוח כאנפי נפשיח
בוותא חואי5
כ
יחנפן אכ 5בסא וכסא וטסת~יע
רי
וברכין בורא פר
חך סברא טחארחנו שחט טאתחיות בטקום אחר
ם מאח עופות בטקום אחך
:סוי אחר יכוי
רבי יחורח אטר שחט חיח יכסח
אחר
 1רבי 'וחנן טורח
:אסוחיר בך 'שחוטעוף .ואטרעי'
א ברבה
'בי 'חורח 5ענין ברבח שאין טברךאי
ב אחא טאי שנא טרכ
וחת אמרייח רבינאיר
:רונא ורכ חננאל תלטירי תלם'רי ררכ וחוו 'תבי
:סעורח וקאיעי"חו רבייבא קבא ואטרו ליח ח4
!ן ונברך וחרר אטרו ליח הכ לן ונשתח אטר ליח
'ב ייבא סכא חכי אטר רכ כיון ראטריתו הב 5ן
נברך אתסר 5כו לטשתי חטרא ואחרר 5יח חכי
ושתא חתם משתי וברוכי כחררי לא אפשר חכא
שפשר דשחט בחר ירא וטכסח כחרא .שטעינן
מחכא רלכרכת הטוון כיוןריא אפשר יטשתי
!5כרוכ' בחררי צריך לחוור ולכרך כורא פרי חנפן
חכי נטי ביון רלא אפשר לטקרי ולכרוכי כחררי
צריך לחוור ולברך בתר רנטר חנרח וכתר רנטר
הלילא וסברא טעליאחיא ואת ע"כרכרי רב אלפפ
ו" .5וחשיכ חרא"ש ו" 5וח דלא נראין
רכריו ראין המצוח טוקקת ברבח רחוינן ררכ אשן
א בוס ש5
סובר רלא מכרך רק אבסא קסאוי
ברכת הטוון אף 4ג רברכת הטוון טעון כוס.
טוח ראין חטצוח טוקקת אותו יכרבח
כולשטועמי!נןרליכאחיסחחרעת .ואףע5נברייתחיבתץ
כוותיח ררכ אשי חיינו טטעטא אחרינא רברבף
חון
חטוון חוי חפסק וחיסח חרעת
כ אי
יאכרכת חטוון
אך
כרכת חטוון חפסק חיח טבר
אף ע 5גב רברבת חטוון טעונח בוס וחכי נטי
אף נב רהם שת' טשת ואינם טעכבות  11את
א אטרינן כ'ון
 11טכרך כרכח אחת ע 5שתיחןוי
רכל חר וחר טצוח כאנפי נפשיה טברך כ5
חר וחר .וטח שחביא ראיח רטקרי וסשתי בחררי
אפשר אין וח ראיח רלא אטרו כך א5א
אביכרכת חטוון רהוי חיסח חרעת וסיוק
סח
ל כתוך חסעורח
אם עומריהתפי
ארכיי
י כחרריאי אפשר כך חםרכרי
שט
א
יתיוציוי
כש
נןאס
הרא"ש ו"ל .וחעולם נוחנין אחר רכרי רכ אלפס
.
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לכרך על כל אחר ואחר וכאשר תעיין כקושיות
קושיות חראאש ו" .5ווח כ'
חרא?ש טצאנו
טח שהקשח מרב אשי שלא חיח טברך אבסא
רברבתא אף נכ רברכת חטוון טעון כומ יש
נבי ברכת חטוון היח סוכר רב אשי כיון
א צריך כוס סחויק יכרכת חטוון רק שיברך
רי
על כוס ומסתמא כ' ברך על כסא קמא חיח רעתו
חיכרך ע 5כוס כרבת
 %מח שישתח אםכןימ
כד' כוסות שת"ת כוס וח טחתק
חטוון.
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פיהש טהר"ל

א1

סשתיית טס חראשון שכל שתיח הטתיו
טח51קיעצמ
ו ואםיהיח ח %שתיח אחתאין כא
ארבע טסות טח%קים 5כך צריך אכל אחר ואחר
1ח51י חקשח חרא"ש חרי ברכת חטוון סח51ק מ
חקדוש אפיט חכי אין צריך בורא פרי חנפן
כ 5חרוחר5 .ארטיכי
 5רחתם כרכתחמוון
י
%
ח
טפשיו
סן חקרוש 1כ 5אחר ואחר משח כאנפי נ
אכ 5הכוסות בעצמם אינם מח51קים רק שיברן
כום ויקרש כוס ועיקר חטצוח חוא חקרוש
וגרכת
אין צריך שיהיח כום טח151
טן טםחמהזקורןושא
כש
יחכוסות נחשכים כאחדכי אין
צריך יותר רק שיקרש על חכום ויכרך ע 5חכוס
51א איכפת כטסא טח51קים אכ 5כאן 5ענין ר'
טטת צריך שיחיח כל שתיח '1טתיח כפני עצטו
וכן צריך 5כרך  %בל שתיח ושתיח כרי שיחיו
מחולקים חכוסהזווח נראחנכון .וטח שרחחראיית
רכ א5פם טפרק כסוי חרם %א אמריק כהטתי
וכרוכי כחררי לא אפשר א5א כטן כרכת חטזון
רחוי חיסח חרעת ט15ק  %טה שא %אנ 5חיכא
שאין היסח חרעת ט15ק לא אטרינן רמיחייכ
לכרך .וחרמכ" 1ו"ל בספר ט5חטות ח' תירץ וראי
חיכא ר5א אפשר שיחיח עושח שני רכרים כיחר
כען שתיח 151מר חנרח חוי הפסק וצריך 5חזור
51כרך 51א רטי 5תפ5ח חיכא שחתפ 55כתקי
חסטרח רחתם בוראי שאני שאיט טחויכ 5חתפ55
ואם ירצח 5א יתפ55ואין זח חפסק אף אם יתפ55
אכל כאן רמחויכ 15טר חנרח חוי חפסק כוראי
כך תירץ חרמכ"ן ו"לונכון.אי
א קשיאלי רברי
רב א5פם כעצטו רחא מרברי רב א5פם יראח גבי
בני חכורח שקרש ע5יחםחיום רפורם טפח וטקרש
וווארי המוציא אכ 5כורא פרי ח4פן אינו צריך
וי
א חוי קרווש חפמק וכמו שפירש חרא"ש רכרי
רב א5פם וחשתא קשיא חרי אף ע 5גב רקרוש
חוכח %יו וצריך 5חפסיק כקרוש אפי 15חכי אין
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חקרוש חפסק 51מח יחיח חפסק טה שאטר חנרח
שחרי וח כמו קרוש .וחרי 5פי רכרי רכ א5פם
אם חיח יושכ ושותח קורם שקרשחיום כערב פסח
אין צריך לכרך ע 5חכום חראשון 51אחוי חקרוש
חפסק אם כן לטח 5א יהא חרין וח נם כן 5טם
חשני כעצטו כאשר שתה טם ראשון ש5א יכרך
ע 5השני .ולפיכך 5א סני כתירוץ חרטב"ן ו".5
ויראח שרעת רב א5פם רן4י ר ,טסותכיון שכך
סררו חכמים 5ח5ק שתיית חכום חראשון ילוטר
חהנרח .ההנרח שחוא אוטר חוא סי15ק חראשון נם
כן שכן חוא סרר חכומות אוטר קרוש חיום ע5
כש ראשון רטותח וטתחי 5חטרח .משתא אטרינן
בוח שפיר משתיוכרוכי כחרריאי אפשר51 .א רטי
5תפ5ח ראין חשתיח צריכה לחיות כח חפסק

דאפשר שח !41שתיח ב5אתפיח 51פיכך אמ על
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סיהן מהולקות צריך לכרך אכל אחר ואחר כרי
5ח5ק אותםבר5עי .5ומזחיש 55מוךביון ראמרינן
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כרכור צריך 5חזור ו5ברך .וחבי נמי אם חפסיק
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ראשון לשתות חרבח כיחד א5א לשתות כוסות
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5א יתכן 5ומר רהוי במו שתיח אריכהא רחא
אהר ואחר מצוח כפני עצמו ו5א חיח רעתו
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ן שכתיך הסעירח אין חכאים אחר חסעירח חטעינין כרכח 5פניחם
אחרינה רהא יי
טשן כרכחרחיי כרכרים הכאים טחטת חסשרח י5אחריחם .א5א רקשיא הרי רכ א5פם כפיריש
רכרכתהטוין טטר איתם מיך יתכן שיחיו ססקרנטי
ךאין צריך כרכח אחרינח ע 5טח שאכ5
כ חננא5
נסטרים ככרכח אחת ראשינח אם אין נוקקין יכטי שפירש כחריא ע 5חא ררככרינאיר
5כרכח אחתכאחרינחיח5א טיר אחר ששתחחיין ראסיר
ח 5משתי ער שיכיט כרכח ראשינח
יקש
שאינח צריכח יאם כן
ייא 5טח צריך 5כרך אחרכיםשני כרכח
ש5פנ' הט~ן טשן כרכח
יפין כיחר חלכך אחרינח5 .פיכך רכרי רכ א5פס תטיחים .יצריך
5ייןשכתיךהטויןי5כךאין
יר
רט
חצ
5אט
ן שכא טטר שרעת רכ א5פס ריראי אף ע 5נכ רנמלך
צריך5יטרריין ש5פני חטויןחיי כטויי
כתיך חטוין רכרכת חטוין שטר שתי .כך חם 5א כע' כרכחחייני כשעח שחיזריריצח לשתית
י חנראח אין 1ח קשיא ע 5אין צריך 5כרך כרכחאחרינח 5טפרע אכ 5כשאיט
רברי חרא"ש .5"1י5פ
רכרי הרכ אף עלפי שצריך כרכח אחרינח5כים ריצח לשתית עתח ישמר כחסח חרעת או טראי
י רעת רכ א5סס אחר
ש5פניחט,ין י5כים שכתיך חסשרח אין צריך צריך כרכח אחחנח.י5פ
כרכה אחרינח נפטרין ככרכח אחת ראשינחריין 3יסראשין 5א נחשכס5יקכיםראשין ער שחתחי5
י יין טטר הנרח ע5כיק שנייחרי טכרך ע5כיס שני
שכתיך המוין 5ענין כרכח ראשינחהי
כטי5יין 5פיכך אין צריך לכרך כרכח אחרינח אכ 5ככים
ש5פנ' חט~ן י5כרכח אחרינחאיני ריטח
ש5פני הט~ן רהא טשן כרכחיפנייי5א5אחריי .שני חרי הסיח רע מישתי
ת כעת שעקר
י
כרחך אתח צריך טטר לענין כרכח ראשינח טלשתיתיאין
תח
עכ
רר
ו טתחייכ כ
יחיכים אחריא
טס
רכרים חכאים טחמת הסשרח אחחנח
כירשניכיין שעקר רעתי סלשתית.
איני נחשכ כטי

יי

י

שי

יי

יעי

עי
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ואחר טסשייש' א' 1צריך 5נרך ניו 1רחו' כוס
רניע' נירו ורוצח 5שהות נוס רניע' ו5פיכך א'1
י
צהררינךר 5אינ1רךצרנירךכח5נארחךרונננהמלעך5ננרוכסחשא5ח'רשו'ג.חכ5
א5א
כשאי1ריצח 5שתות נוס אחר וזח חוי אחר כוס
שני ראז עקר רעתו ט5שתוח אחר ש4טר סעורתו
ואמר הנ וננרך זחו עקירח מלשתות ואי1
נירו כוס אחר וצריך כרכח אחרוגח .ורנר פשוט
שכך רעתו וחוא מלתא רסברא שניו 1שעקר רעתו
סלשתותוגםאיט רוצח עכשיו לשתותחיינ ננרכח
אחרונח אנ 5נכוס ראשו 1וש5ישי 5א נא .הסח
רעתו פשום שעקר רומזו מן חשתיח א5א רפשתי
ונרוני נחדדי אי אפשר וזחו טהיינ אוחו 5נרכת
נורא פרי הנפ 1ע 5נוס שני ונאשר חנוס נירו
ככר רעחו 5חזור ו5שתות נוס שנ' ו5א תטצא
טמלךואי 1רעתו 5שתות רק ננוםשגו אחר סעורתו
קעקר ךעתו ט5שחות כך חוא רעת רנא5פם .ונראח
בי 5פי רעת חטפרשים נמו רשנ"ם ועוטרים
כשטתו ר5א כרב א5פס וסונרים רנט5ך 5עו5ם
נעי כרכח אחרוגח שטפרשים טיטרא ררנ נרונא
ורנ חננאל ראסוך 5חו 5כדשתי ער שינרנו נרנת
חטזון5.פי זח נדאח גםנן שצריך 5נרך נאן נרכח
אחרונח ע 5נ 5נוס ונוס אם אנו פוסקי 1נרב
א5פס רנ 5נוס צריך נרנח ראשוגח רחגרח חוי
חפסק רחא חסח חרעת טחיינ בברכח אחרוכה ע5
פח שאנ5וחוי כטו החיא רתניאנני חנורח שחיו
טסוני 1ויצאויקראת חת 1או נ5ח שצריכין נרכח
5טפרע נמי ניון שחם עוקרים רעח5 1חפסיק
חני
נחגרח ונח55חוילגטרי נטו אות1שיוצאים 5קראת
חתן בלח וצרינין נרכח 5טפרע ו5פינך צריך
נרנח גם נ 1אחר נוס ראשון ואחר נ' וגי גם
כן.וזחו רעתאניחעזרי גםנן שחניא חטור נשטו
שצריך נרכח אחרוגח אחר נום ראשו 1ושלישי
ורניעי אנ 5טם נ' סנר דלאנעי נרכח אחרונח
וטעמאריריח רסנר כטו חרא"ש ז"ל רנום ש5פני
חטזהכיו 1שחוא פומרחיין שנתוך הטזון נפטרים
שניחם ננרנח אחת .ונטו שחיי 1שנתוך חטזו1
היי 1פוטר אותו כך טס ש5פני חטזוןחיין פוטר
אותו 5פינך אחר נוסשני 5אנעי נרכח אחרונח.
וכברנדחח טעם חרא"ש ואםנןצריך נרכח אחרונח
ע 5נל כום ונוס .ונאטת חשיטה חזאת חיא 5י
נראח שחסח חרעת מהיינ ננרנח אחרונח 5גטרי
וראיח 5זח סעונרא ררנ נרונא ורנ חננא 5תלטירי
ררנ ריהבו כסעורח ואטרו חנ  15וננרך והרר
אטרו הכ ונשתח אטר 5חו רנ יינא סכא חכי
אטר רנ ניון שאטר חנ 5ן וננרך צריכין 5נרך
נרנח אחרוגח .וטח שרחח ראיח זאת נתוספות
הרס שחיח רוצח רנ יינא 5וטר ש5א
נפרק נסוי
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'נאו 5טעות 5שחות נ5א נרכח .זח נראח רוחק
רשטא אינחו גם -כ' 1רעו חאי ט5תא ו5א יטעו
א5א נוראי ניה שחיח טסיח רעתו ורצח 5נרך
חייכ 5נרך נרנח אחרונח.ועור נפרק כיצר טנרכין
רנח ור' זירא חוו אנ5י ס5יק תנא מן קטייחו
חוחאייתי5יח רוסתנא רנח אכ5רי זירא 5א אכ5
אטר ליח 5א סנר טר ס5ק אסור 5אט 5וכוי
וחשתא אם 5א חיח צריך רק נרנח ראשונח 5טח
5א היח רוצח 5אכו 5ינרך נרכח ראשונח ויאכ5
א5א רצריך נרכה חטזו .1ועור רתניא נני חכורח
שחיו טסוני 1ויצאו 5קראת .חת 1או 5קראת כ5ח
ו5א הניחו .שם זק 1נשחם יוצאים צרינים נרכח
,

5טפרע ונשחם חוזרים צרינים נרכח 5נתח5ח
והשתא 5טחצרינים נרכח 5מפרע א5אניו 1שעקרו
טטקום חזחחוי נטו חסח חרעתע 5חאני5ח ושתיה
וצריני 1נרנח 5טפרש וטה שרחח הרא"ש ראיה
זאת רהתם עצח טונח קא פשסע 5ן שטא ישנחו
מלחזורויחיו טנט5ין נרנת חמזון נך רחח חרא"ש
נפרקנסוי חרם ראיח זאת ותיטח אםנן חוא 5טח
אטר עצח טונח זאת נש5א חניחו שם זקן אפי5ו
אם חניחו שם זקן נטי עצח טונח קא סשסע 15
שטא 5א יחזרו 5טקוטם רנשני 5חזקן שהניחו שם
נשני5ו 5א יחזרוויותרחיח 5הרא"ש 5רחות ו5וטר
ש5נך צריך 5נרך נרכח אחרונח שלא יחשרו
הרואים ש5א
וכשחניחו שם זקן נראה שאינם
נרככ
5
רוצים 5עקורימ
יוכ 5ורעתם 5חזור וינרכו .וטח
שחניא הרא"ש ראיח 5פירוש זח ר5אחוי רק עצה
טונח רא"5כ א5א רינאחוי שצריך 5חפסיק ו5נרך
נרכח אחרונח אםכן פשיטא שצריך נרכח ראשונח
כיו 1שכנר נרכו נרכה אחרונח כשיצאו איך 5א
ינרכו נרכח ראשונח כשיחזרו .א5א סיפא איירי
נש5א קנ5ו עצח ו5א נרנו נרנח אחרונח שצרינים
5נרך נרכח ראשונח .ותימה וני שערי חתירוצים
ננע5ו5פנינווחרייש 5תרץ 04נן ראתא5אהשטועינ1
רצריך נרכח ראשוגח אפי5ו נטקום ראין צריך
5נרך נרכח אחרונח כגון שעריין 5א אכ5ו שעור
נרכח אחרוגח רחשתא אינו צריך 5נרך נרכח
אחרוגח נשיצאו ואשטועינןרצרינין 5נרךנשיחזרו
נרנח ראשונח .ועור אררנח א' אשטועינן רצריך
נרכח אחרוגח נ5נרחוי אמינא רטעטאחוי כהשום
רחיישינ 1שטא 'שכח 5נרך ו5פיכך צריך 5נרך
נרכח אחרונח אנ 5חשתא ראשטועינן נשרוצים
5צאת טחוינים ננרכח אחרונח וגם נראשונח
נשיחזרו וע 5כרחך טעמא הוי משום רשנוי טקום
חוי נטו חסח הרעת ונפקא סיניח השתא אפי5ו
יצא טטקוטו כריענר וחזרוניון ריצא מטקוטוחוי
כטו חסח חרעת וצריך 5כרך אם חזר 5טקומו.
ראין 5פרש רחיינין ננרנח ראשונח משוס רכנר
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כרך כרכח אחרוטג רוח איט טשטע שחרי אטר
כי יציאתן גורם כרכח אחרונח ע 5מח שאכ5ו
וכרכח ראשונח כשחוזריס ועל כרחך כהשום חסח
הרעת חוא ופירהפ זח כרור .והא ראמרינן בפרק
כ 5חכשר חשטש צריך 5ברךע 5כ 5פרוסח ופרוסח
ו5א נהטטע שצריך 5כרך כרכח אחרונח חתם שאני
כיון שהשכהא חתחי5 5אכו 5עמהם נתחייכ כזימון
ו5פיכךאין  15כרכח אחרונח ע 5כ 5פרוסח ופרוסח
אכ 5כ5אוחכי צריך 5כרך וחשתא אין ראיח כ5ל
רכנטלך אין צריך 5כרך כרכח אחרונח ואררגח

יש ראיח רצריך 5כרך כרכח אחרונח טחא ררכ
ברונא %עע .והנח אנחנו עור חוורין א 5שמועה
רפרק כסוי חרם וטשם נרקרק ררכנו וכן איתא

חתם .אמררכי חנינא מורחחיחרכייחורה שאטר
שחמחיח יכסח ואחר כךישחומ חעוףויכסח טורה
חוא לענין כרכח שאיט מכרך אלא כרכח אחת.
אמרליח רכינא אחא כריח ררכא ואמרי5יח
רכ אחא כריח ררבא 5רכ אשי טאי שנא מתלמירי
ררכ כרונא ורכ חננאל ת5מירי ררכ רחוו יתכי
כסעורח 1קאי עלייחו רכ ייכא סכא אמרו חכ לן
ונברך חרר אמרו 5יח חכ 5ן ונשתי אמר 5חו רכ
ייבא סכא חכי אמר רככיון ראמרו חכ 5ן וגכרך
ליח
אתסר לכו
חמרא
כיון
חתםפי
5כסוייאיחילימכשת5ייחיכרןנהכהיכינמיחשתאראמ
טשתי
וכרוכי כהררי לא אפשר הכא אפשר רשחים כחר
ירא וטכסי כחרירא .ותימח רמאי פריך רחכא 5א
הסיח רעתו וחתםכיון ראמר חכ 5ן ונכרך חסיח
רעתו מלאכולוכיק רחסיח רעתו מ5אכו 5לכךצריך
כרכח אחרת מפמ שחסיח רעתו וכאן שלא חסיח
רעתו ט5שתות %ל .עפיכך נראח רחכי קאמר
אפי5ו אם תאמר שצריך כרכח אחרת מפני
שחסיח רעתו מ %טקום לטח צריך כרכח אחרונח.
ו5ענין כרכח אחרונחאיירי 5אטנין כרכח ראשונח
רק5ענין כרכח אחרונחוחכי קאמרכיון ראמר הכ
5ן ונברך צריך כרכח אחרונח כיון ראטפ 5ליח
לכרכח הכי נמי כיון ראטפל 5יח 5כסוי איחייב
5יח לכרכח ע 5כסוי חראשון וכי שחט אחר כך
כוראיצריךכרכח אחרתכיאיך אפשרשיחיח פמור
ככרכח שמכרךע5חכסוי חראשוןועריין 5אחיחרם
כעו5ם שעריין לא שחט כ5ל ו5פיכך צריך 5כרך
ע 5כ 5אחת ואחת .ומתרץ משתי וכרוכי כחרריאי
אפשר פירש לכך חוי כר זח סלוק וצריך כרכח
אחרונח ע 5חאכי5ח ראי אפשר שיצטרה חאכי5ח
שאחר כך עם חאכי5ח חראשתח רכהטתי וברוכי
כחרריאי אפשר וכיון ראמר חכ 5ן ונכרך צריך
לכרך כרכח אחרונח על חמזוןכיון ראמפל 5כרכת
חמזון .אכל כאן אפשר דשחיט בחר ירא ומכסי
כהרירא.ואין צריך 5כרך  %חכסוי של חיח מיר

ירכ

"צר

ייח

5כרכח .ואין חלוק
כי אין מצות כסוי מחייכ
כין רכ יחורח לרכנן רק רלרכנן טכסח כפעם אחת
חיח ועוף ו5רכי יחורח טכסח חחיח קורם שישחט
חעוף ואין צריך 5כרך על כסוי חחיח ער שיכסה
חעוף .וזח שחדש רכי חנינא כפירהט זח ש5א
תאמר שצריך 5כרך  %כסוי חחיח קורם ששחט
חעוף ואז כוראי צריך כרכת אחרת ע 5חכסוי
חשני שאיך יכרך ע 5חכסוי קורם שיש רם כע~ם
וכי חמברך 5ישכ כסוכח קורם ח5י5חחייכ כסוכח
וכיוצא כזח51 .כך פריך לח מת5טירי ררכ וכו'
רחתם חייכ לכרך כרכח אחרונח קאמר וחיינו
משום ראט5%יח 5כרכתחמזוןחכינמיחייכ 5כרך
ע 5הכסוי רחא 5רכי יחורח חייכ כסוי 5כל אחר
ואחר וכש5מא 5רכנן 5א אטפל 5יח לכסוי אכל
ניון רכסוי אחר לכו5ם לא אטפל ליח 5כסו .אכל

5רי יחורח כיון רהייכ ככסוי כפני עצטו להיח
כמו רחתם נבי חכ 5ן ונכרך כיון רהסיח
ר~
עת
ך
רכ
צריך לכרך על כל סה שא%חכינמיחייכ 5
אכסויכיון ראמ%ליחלכסוי .ומתרץ רחתםשייך
יומר ראטפל ליח 5ברכת חמזון משום רכהטתי
וכרוכי כחרדיאי אפשר ולפיכךכיון ראטר חכ 5ן
ונברךחייכ 5כרך ברכתחמזון .אכל זח אף על נב
ראטפל 5יח לכסוי אינו צריך לכרך על חכסוי רק
מכסח כ5א כרכח וחברכח אינו טברך ער סוף
חכסוי שחרי אפשר דשחיט כחר ירא ומכסה כחר
ירא ולכךאין הכסוי הזח מחייכליח טרכח
י
כנמרהכסוי אפשר שיש כאןכסוי אחר זח אף
כל
ותע
נכ רלא עשח זח רק שחמ אחר הכסוי מכ 5מקום
5א נאמרכשכי5זח ראטפ5ליח 5כסויוחייכ 5כרך
כרכת כסוי א5א אינו צריך לכרך כרכת כסוי
ומכרךאכסוי 5כסוף .וחשתא לפירושזח מח שאטר
רלרכי יחורח אינו חייכ רק כרכח אחת חיינו
כרכח כסוף חכ
ס"ולי ו5ענין חכסוי אמר זח .ורש"י
ז"ל וחתוספות ז טפרשיםר5ענין חשחיטה קאמר
שאין
שנמאכרךועמ5ורהחשחיטח שאחרחכסוי אמרזח.ורש"י
ר5י
רכי יחורח שאינו מכרך א5א
כרכח אחת 5א משטע חכי רכדטמע ראמר אף על
נכ רלרכי יחורה יש שני כסויין לא מחייכ רש
כרכח אחת אכסוי .ויותר מזח תיסה מארכי מת
עניןכסוי אל חשחיטח שהסקשח סכררכיון רצריך
5כסות רם חראשוןהייכ לכרך ע 5חשחיטה חשנית
שחרי אפשר ראחר מכסה
אםל0לצאריחיוח5סה יחא חכסוי
הפסק 5שחיטח ואפילו
אפשר 5שחוט כחר אפשר חכסוי
רק כו ו5א היח
ירא ו5כסות
כחר ירא לא חיח ראיחשיחיח חכסוי חפסק
חפסקשהרי
הכסוי צורך שחיטח חוא ולטח יחיח
רבר
זח וכי גרע זח טנבי
ח5יטלחתורניחשרכלא הוי חפסק וחרי
הכסוי חוא גטר ש
וכיון רחוא נמר
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חפסק כין שתיטה שחרונח רגט5ך איט טרם רק מסת חרעת וצריך
שהיטח לטה ימיח
מכטימחם חכלן תכרךמסיח לכרךעל טה שיאכ 5אלא טעפאמוי שאק לחחטיץ
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5שחיטח .וכךש
יה ופשיטה שצריך לח11ר 1לכרך טטח כ~את אחרשנהחייכ ככרכתמטווןערשיאכ5
דעהו פן חאכיל
איט טפסיק פעם שני 1לפיכך אסור לצאת לקראת חחן %1ח
אכ 5מכא
על מאכמיולאחצמושרךניחשחיטח ואין מככאסןוי מסח מדעת ער שיכרךכיון שרוצים לעשות חסח חרשתחייב
ש
סח5רשיחופ רשחיט כחר ירא וטכסח כחר ירא .שי 5כרךואין להשטת פטחכ~אה .וחשתא שי שפיר
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טשום רבסוי מוא גטר שחיטח 51כך טי כעי וב
יאי גווגא פצוה שכאח לירך שאסור לחחטיצח
משחיטח רבר ~ח חיטה
מ
לטיטד רצרי
ך כלראכרחם עללט 51שני תיטשת חוא ס 5כרלא נקרא ~ח עכוב פשח כיון שאחרים עריין
ש
שמרי
אםרכיח אחת רוראי  %מילח וטילח יש לח אוכלים .ומשתא לענין ארכע כוסות רלא שייך
שתם כב
טח ככך ר %כטי חש מאי טעטא ראפיל 1לדעת רכ אלפס שפסק רחייכ
גמרבפני עצטו.הכינ
טיע 5חשחיטח השניח 1לא לברך אכל טס וטס כיון ראין טרם סל1ק טפ
גטר שחיטח לטח יכרך
רמי לכרכתחט~ו ר~ח מסח חדעת  %טמ שאכ 5ראשון רק כשאטר חגרח 1ח 1משום רמשתיוכרובי
דןעתישחוי טשוםרכסמ רםחשחיפח כחרדי אי אפשר חייכ לסלק כוס ראשון וטכ5
וכאן טח הס
חחמ צריךאילכסות ואין כאן חסח פקום לאשייך שאסור לעככ מטצוח רחיינו כרכח
לרכי ימור
י
ר
ה
רחא מכלן ווברך אחרונח ש 5כוס ראשון כיון שככר אטר מגרח
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כ ררוצח לשתות כסא רכרכתא ואיט וכופ שני כירו 1אפיל 1אם אטר מב לן ונכרך
אףיחע5דעגתוביין רברכת חט~ון חוא גטר אכילח אחר טסשני ומשהא לא שי טס אחרבירוויש
טס
רם אמ ע 5גב ר5א מסיח ל1טר שחייכ לכרך כרכח אחרוגח אפי 15חכי לא
כ
י
ך
ר
ב
5
י
ט
ג
י
כ
מ
י
ו
ס
כ
ק
ל
ס
ט
חריעהו ביה רחוא גטר חייב לכרך .ופשני רחתם צריך רחחםכי אטר מכ לן תברך ישתיח
כרכת חסתוןהוי גטדכיון ראי אפשר טשתי טלשתות טשום כרכת מםןון אם כן כרכת מט~ה
וב
אפשר יש עליו %א כרכח אחהנה של טס ראשון .וכן
יחכי אב 5כאן לא חוי חכסו גטר כיון
ו
יירא .וטכ 5פקופ חלכתא וראוי לנשנ
רבשהפ כחר ירא וטכסח כאירך
1בין חכ1ם1ת ח 155אם רצה
אין חדעת טתן רחתם אמ  %וב חדשי דעתו
לשתות שר טס כרכת חט~ון טסלק דעתו בסעורח לשתות ישתחוכיןשלישילרכיעי אם רצח לשתות
~את וטס כרכת הט~ון לא כא בשכיל חסשרח לא ישתה .מתטפות פירש רבירויטלפי סשמע
רק כשכיל כרכת מפוון ואיט מצרה לסעורח רחא טעטאכרי שלא ישתבר 1לאיוכל ל1טר מל 5והגדה
שכתוך הסעורח איט טשבר ויטל לשהות
רק כום כרכת מפווןחייב אבליין
מסיח
ילדעכתרוכתטןמטמ~טועןוו"
דשא עצטו חסיח דעתו שם כטו שירצח .א5א שיש לרקרק ראם כןבין ראשון
כשכ
לא חיח ברכת חפוון לא היח רוצה לשתות כאן לשני אפאי ישתח שטא ישתכר 1לא יוכ 5ל1טר
1לפיכך צריך 5ברך אכוס ברכת מפוון .וחכא אמ חגרח .ואפשר ל1טרראין ררך להשתכר קורם ט11נ1
מף סל1ק חשחיטמ סומ טמ הוא שאין חאדס שותח  %כךמרכחער שישתכרלפיכך
ן שכתוך
ר%ווהוב5שרכחכוספוימרבח כפעם אחר .וחשחא אם היח לאדהטו לטס שקורםהט~ון וכחוךחט~וןיי
ברור נס5ך צריך חסשרח אינו משבר1 .לפי חאטת יש שר טעם
מפירדפ כט שאטרנו חרי
ח~רתי עלכיכ5רגותי %א נ%אכי יש חכור 5כ' טטת ראשוטתכי שתים
כרכהאחרונה .וחאטתכי
ן לחניח דעתי בשטועח  11טטת אחחטתיש חיחת ראטוינן כחריא כגטרא
טצאתי5י רב שיפרש כ
חתוספות %א כרכרי רוקאב' אחרוגותישכחןחירות אב 5לא ראשוטת.
5א כרכרי רפ"י 1לא
י
ר
כ
ר
כ5פניםצריךלחניח פירוש 1לפיכךכי טסות אחרוטת שיש לחם שתומ אין
חרא"שו"% .5כך ע 5כ
~ח אשר 5א רצו כו כ 5חטניפ 1כ 5טאוחת הע%ם .לעשות חפסק ביניחם אכל בי טטת ראשוטת
ן אין כאן צירומ 5הם רק
כיון שאין חיחתעריי
ופכ פקום טוכה כפירוש חרשכ"ם ו"5
א5יות אשר חתבארו 5טע5ח .אלא שאני אשו לאחרוטת קהשגיחם' חם כוסות של חיחת ואין
מר
דלא ראיח לענין טשת שאפי 15שסר שאם 5עשות חפהפ כיניחם .ושר יש טעם עטוק טאר
י
ו
ח
אטר חכ 5ן ווברך צריך לכרך כרכח אחרונה לא לטה ישתהכין טס ראשהלשני ואטר 5שתותכין
חוח טעטא חתם רק כיון שחל עליו פשת כרכח שלישי לרביעי .שיל 1כנטרא רי5ן סכר טעם זח
טונא אטר למחטיצה וחייב לברה טשום ש5א ישחבר 5א חוי שתיק גטרא ריל1
חטוה כמאי
טעטא טשום פצה פיפרש .אבל לכך לא פירש חגטרא טפני ששא
אכ 5חיכא ר5א שייך חא
יא רחייב לכרך ברכה טעם טו%א כטו שיתבאו לקטן חצל ארכע כוסות
5חחטיצה אין סכר
שחארסוונרח רטעטא טאי נס5ך צריך לכרך כרכה כע~רת חשם יתכרך:
א

טכי

