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~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

 ~~~~ ~~~ן
~~~

~~~
 ~' ~~ו ~~~ן. ~~~ ~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~ן ~~~ן

~~~~~~ ~ 
~

 הג~ י~~~ ~~~י~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~י~
 פסח לצ~רך ל~נ~ים לחל~ן חטים ל~נות ו~נהג

 לזה ליתן ~צריך ח~דש ו"ב ב~~ר שדר מיוכל

 ~~~ז~
~~ 

 ~~"~ ~י~~ ~~~ ~~~ ~~י~~ ~~ ~~~~י~ ~י~
~~~~ 

~~~~ 

~~~~~
 צ~וק ~א~א גם הגה ~~''~~ ~~ ~~~~י~ ~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~י~ ~ ~~ ~~~~י~ ~~י~ ~ ~~ ~~~י~~~ ~~~

 בו שמת יום אפילו כלל ת~נית בו מ~ענין שא~ן ונה~ו ניסן ח~ס בכלה~ין
 אבי~

 חלום ~~נית אבל א~ו או
 ו~~ן~ת~נין

 ~ומרי~
 א~א ואל ל~ו~ה ~~מור

 ולמנ~
 ולא בע"פ

 טו~ ביו~
 ~~נהגין~

 באכילה ~צת להרבות וניהגין
ושתיה

 ~~ו~
 ~' ורש"~ ~גמרא חג אס~ו ~הוא החג אחר

 לול~~

~~~~~ 
.~ 

 שואל~~
 ~~א~תא ~~ו' פ~ח ~הל~~ת

 ~פס~~~
~~~

'~ 

 ע'~א~
 ~ה' ~~~~~~ן ש~אל~ן

 ~~~~ פ~~
 כת~~ ~ה~~~ ~ו~~ של~ש~~לפס~

 משה ~~~~ ~~מ' ~ה

 בפ~~~ומ~
 על ~מזה~ר ~אש~ן

 ~ע~~ש. שנ~ פ~~
 ~אע''~

 נ~~~בש~~
 ~~~רש~ן ש~א~~ן

 השמ~~
 ~~~ש~ן לש~ן ה~'~ע

 ה~~ת ~זמן ה~ה ה~~שה ~ע~קרלפ~
 משו~

 הק~~ן ת~נת
 ~בע~ז בב~~~~~א~~

~~ 
 א' א~~ ~''~ ~ע~~~.~ ע~ב ה~

 ~מ~ה~
 אע~~ ~~~~ת~

 שה~ה ש~זמן ~~~ן ~~~ן לנו א~ן ~השתא
~רבן

 ש~ה~ הת~~נ~
 ~~~~ ~~~ ל~ ~~רש~ן

 זזה לא ת~נה
 עכ~~.ממק~מה

~~~~ 
 ש~. ~~ז בת~'

~~'~~ 
 ~ע~~ן הפ~~ח.

 ~ע~~ ~~ א~~~~מן
 ע~ין

 ~~ה~~
 ע~~ת

 ~ר~~ ב~ע~~
'~ 

 ~~~~ללש~ת
 ~~~~ ~~~ לשל~ש~~ בס~~ ~ע~

 ~עו~ש~ פ~ח
 ~~ה~ה ~~~ ~~~~ פ~ח ~הל~~ת ~ואל~ן~~~

שה~ת לה~
 ר~

 ~~ח~נת להתע~ק
 הח~~~

 ~אפ~ית
 וה~עלתמצה

 ו~~ע~~ ~ל~~
 חמץ

 ~א~ל~
 ל~ת ~פ~ח

 לא א~ת~נתא לה~
~שאר משא~~ ה~~ מ~מ~ ~הל~ת~~ה~ לה~ ע~~~

 מ~ע~~~
 ~ל~~וש לשא~ל ~ע~ לא ~מש~~ה

 ~~~. ~~~~. זמן~~~~ ~הל~~ת~ה~
~~~~ 

 הל~~ש.
 מ~~ר~~ה~~~ח ~ת~ הב~~ ~מנ~

~ 
 ~~~~ הפ~~

 ל~ ~~רש~~ נמ~ ~~ע~רת
~ע~~ש. ~~~~ ~~~

~~~~ 
 ~~~א. מ~א

~~~~ 
 א~ר ~' א~~ ח'~~ ~פר''~.

 א~א~~
 ה~~~א ~ב~א~ר~ ~מ~ה~

 ~ת~
 ל~~ א~צ ~~עצ~ת

אלא ~~~
~~ 

 ~ע~~ש. ~ס~~ן מא~

~~~~
 במ~ז~ר~ם

 ~ע~~~~
 שא~ן ~~ל~ת

 לנ~
 ~ר~נ~ת

 מצוה ~מ~מ הפ~ח~ שלפנ~ ~ש~ת ל~ר~ש~~~
ל~ל

 לעס~~ ~א~~ אח~
 ~ה'

 פ~~
 הפסח ~פנ~ ~~~ ל~ ~ל

 ~אפש~ מהר~~ל~ ~~~~~ת ~ת~ב ~זה ~~~~צאע~~.
 לתת

 ~ע~
~מנה~

 ~לאחר
 ש~ר~

 ה~ון
 ר~ פ~זו~ שנתפז~~

 ~~~י~~
 ה~~~ל ~~~~ת~ע~~ר~ת ~~פ~~~

 ~א~~
 ~הילה אל

~~רש ר~ ~~~ ~מ~~~
 ע~~ המ~ע~ אח~ ע~ ~~ ו~ר~~

 ל~ר~ש נה~ו לא
 ע~

 ה~פ~~~ ~נ~~תא~פ~
 ה~~~ל ש~ת נ~רא ~לזה ה~~~ל ~ש~ת

לח~
 ~ה~ל~ת שמתק~צ~ת לפ~ ~עמא

 ~~~ל~
 הל~~ת לשמ~ע

 ~~ח.~~~ל~ת.
~~~~~ 

 ס~~א מ~א
 ~~~ש~~

 ל~ר~ש נ~ה~~ן
~ש~ת

 ה~~~~
 ~ה~~~ת ~הע~~ר ש~בה. ו~ש~ת

~~ 
 ~ר~~ ה~

 ללמ~ה~
 ~מהר~~ל ~עש~ן. ~שר המעשה

 ה~~
 ~~רש

~~ 
 הל~~ת

ח~
 ע~~ל ש~~ה ~ש~ת

 ח~~ ~ה~~~
~~~ 

 ~~ש ~~ א~~
 מ~~מו~

ש~~רש~~
 הל~~ת ~ל

 ~~ע~~~
 הל~~ת ~~~ן הח~ ש~פנ~ בש~ת

 ~הלכ~ת ר~ה שלפנ~ ~ בש~תר~ה
 ~~ה~~

 ~~בה בשבת ~~ו~~ת
 הת~נה ע~~ר ~~ך לפ~ ~~~~ כ~ה ~ש~ת ~~~ע~תוהל~~ת

 א~~ה ~~~ר~להת~~ל
 ~מ~ס~

 ול~~~~ הע~ ל~ להמש~ך
~~~~

 ע~~א אנא ~~ך ~ש~אל ~עשה מה ל~~ת הל~ה
 נ~ה~

~~~~~~~~~ 
 ~~~' ~לה ש~ת א~ ה~~~ל ש~ת של ה~~~א

א~מר
 ~~~ ~~ לא~ת~ ~ש~~~י~ ה~~נ~~

 ~~ל
 ~א~

 ש~ת~ת

 א~מ~ ה~~ש~ ~י~~ ~~~~השנ~
 קצת

 א~~~מש''ע הנצר~~~ ~~נ~~
 ~~~ת ~סה''ק ~ע~~ן ~~~' ~~~''ד

 ~~~~ ~לה ~ש~ת ה~~~ללש~ת ~~~ש~~ ~~~~~
 ~~~ ~ע~~ ~~~ ~~~~'~~

~~~אל ~~מ~
 עה~~ ~~~~~~

 ~ע~~~. השנה ~בת~ת ל~ל

~~
~~~~~ 

 דרש~ת~ שלפנ~ה. בש~ת ד~~ש~ם בש~ת ע~פ

 האחרונ~~. ~~''כ ~~ א~' זה ~~' ~'ז ~~א~'
 ~ה~ע~

 מש~ם
 לא ~ע~פ~~שה~א

 נשא~
 לה~ר~ת ~~~ שה~ת

 לה~
 ~~רך את

~לכ~
 ת~ל ס~~ לקמן ~ע~~ן ~~ש~ן. אשר המעשה ~את ~ה

 מח~~~~~~ עצ~~~~י~~~~~~
 ~~~וש

 בענ~נ~
 ~ של

~~~ 
 ~~~ן

~פס~
 ~~צ~את

 מצר~~
'~~~ 

~~~ 
 ל~ר~ש צר~ך

 ~~בר~~
שאס~~

 לעש~ת ומ~תר
~~~~~ 

 ~מ~~לה ~~א~תא
 ל~~ ~~

~~~
 א~' ~~~ ש~. מ~א ~~~~ ע~א~ ~'

~ 
 ש~. ~ת~~ ~ע~~ן

 ~ע~שי~ ~ת~ ~~ א~~~ה~'~ז
 הל~~ת ל~~~ש נ~ה~~ן א~ן

 שה~ל לפיעצמו ב~~
 ~ספ~ ~ת~~

 אלא
 ~~רש~~

 ~א~~ה
 ~~ענ~נ~

~~~ ~  
~~~~ 

 י~הי ל' לפ~ח
~עצ~~. הפ~~~~ ~~~~ ~מת~~ל~~

~~~ 
 ~ר'~ה

~~ 
 ע~א. ~'

 הת~~ ~~~~
 נ~ז~~~~ר~ת

 ע~~
 ~ע~'~ש.

~~~~~ 
 א~' ~~~ ה~~~.

 ~~~ב ~~~~~~ ~ע~~ש ~' א~~ ~~~''~ ה~~~א. ~~א~ר~ה~ב~~. ~~~ ~
 הפר'~~ ~~~~על

 שא~ן
 מ~~~ח~~

 ~מ''מ ~עו~ש.
 נ~~

 ל~~~ן
 ~א' א~ ~ל על ~מצ~ה ~~ א~~ לע~ל מ~שלפ~

 לע~~~
 ~הל~~ת

פס~
 שית~ול הפ~ח לפנ~ ~~~ ל~ ~ל

 מ~~~
 ה~~~ה

 א~

~~
 ללמ~~ רא~~ ש~~~

 ~~פ~ ~~ל~~. מס' של משנ~~ת
 פרה. מס~פרה

~~~~~~ 
 ~~ן ה~~ש. ~פ~ ה~~ש

מ~~
 פ~ח~~

 ~מ~~ ~פ~ח
~~~~ 

 ~~ל ~~ן ~מ~~ק. ~ח~י~ה
 ~זמןזמן

 המ~~ת~~
 הש~~~~ת.

~~~~ 
 מס'

 תענ~~
 ו~~~

 פ~~ ~א~~~~~~~~
 פת~ע של~ה. ~נ~.

 ~א~~ ס~~
 תנ~~ ~~~ ל~מן ~ע~~ן

 ~~ש מה
 חצ~ת. א~רבע~פ ללמ~~

 ~ה~ע~
 ~א~תא מה ע~פ לזה

 ה~ורא כל ע~א. ~~א~~נה~ר~ן.
 בזמנ~ פס~~

 ~~~א
 ~~~ר שנאמר לע~~ם~~~ה

 בעת~
 מה

~~~ 
 ~ע~~ש.

 ~~~ ~~~~ו~
'~ 

 ~י'~~י~~ ו~~~ ~~~~י~~' ~י~~י~~~~~~
~"~~ 

 ~~י~י~י~י~~י~ ~~~~ ~~~ ~"י~
 ~~י~~י'~~~~~י~י'
 ~~~~~~י~

 ~י' ~~~~וי~י' ~~~ ~~~~~~י ~~"~
 ~~י~ו ~~~~~~~
 ~~"~ ~~~י~~~ ~~~~ י~י'~~~~יו
~"~~~~~~~~~ 



~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~~'כ
~~~~~ ~~~~ 

 א~ ה~
 כ~

 פס~ק ה~זכ~ר
 ~~ל~ בע~~ת~

 כאל~על~~
 ב~נה

 ~זב~
 ~~~ר~ב ~~ש

 על~~
 ~ר~ן.

 ה~~. ש~.~~~
 ~~נה~

 ל~נ~ת
~~~~ 

 שא~נ~ ת~~~ שא~~~קוש~א ו~נה~ ~כ~~
 ~~תנ~ן ~ס פורע~ן

~~~
 בזה.

 ה~ א~' ~~~ר ב~ א~~ בה~ה~~~ שכנה~~~
 ה~ א~~ ~~~ז ~~ א~~ ש~~~~ ~~א~~ ~~ס~ ~~

 ~ה~ע~
 כתב

 ש~
 הר~~ז

 ~~. ה~א שצ~~ה~~~
 ~~~ה~

 ע~~ן
 ב~פ~~~

 שהב~א ב~ א~~
 ~א~~כ~ בזה~~~תא

 ~פ~~ר כ~אן ~~ ~~~ ~~~~ הת~~ ~כ~~

 נ~אה ~~~~אב~
 ה~כ~

 ~יש
 ~ת~~~ ~נה~

 ~שנ~ת. א~ן ל~תן

~~
 ~ה~ה.

 ~כ~
 ~~~. הע~ר כאנש~ ה~א הר~ ~~רה ב~ת בהקנה ~א~ ~כ~~ ~~~ש י~~ב בע~ר ש~ר ~~

ב~ב
~~ 

 ~ע~~ן ב~שנה. ע~ב ז~
 ב~ סע~~ קס'~~ ס~~ ב~~~~

 ~~. א~~ ~~~ע~'ת

~ ~

 בה~ה.
 ~כ~

 ~ה"ה ~כ~~ ~~ש ~~~ב בע~ר ~~ר ~~
 ~~'ב פה ה~רהענ~

~~~~ 
 ל~. ל~תן ~~~~~ב~ן

 ~ א~~ ~~~ סק~~ב. ~~א רנ~~~. ס~ ב~~~~~ב~~~
 ר~~ז פר~~~.

 ה~א~~
 ~נרא~

 ש~ש לענ~ אפ~~ ~זה ~נ~תנ~ן
~~ 

 ~ז~ן
סע~~~ת ~~~~

 א~
 ~ נ~~נין שא~ן

 ל~
 השנה~ ~~~ת בשאר ~קופה

כ~ב~אר
 ס~~ ב~~~~

 ~'~~ רנ~~~
 ~~תן ~ר~כ~ן

 בא~ן~~קא ~א~ ~~~~ ~~
 ל~

 ~~~ן
~"~ 

 ל~תן ~~~~~~ב~ן ~~א~ סע~~~ת
 ~ב~א~ר~~ ב~~~~ש~~ ~ק~~ ~~~ן~~ה~~פה ~~

 ~ע~~ן ~' א~'
 ~~~~. א~~לק~ן

~~
 בה~ה.

 ~כ~
 ~''ב בע~ר ש~ר ~~

~~~~ 
 ~~נס ~~מתנת~כב ~א~ ~כ~~

 א~נ~
 כ~~ש נ~תן

 ב~'~~
~~~ 

 ב~. א~~ א~~א בה~ה. ב~ ס~~~~ס~~~

~~~~ 
 ר~~~ז סי~ ה~~~~ק ~כתב ~כ~~ ~~~ש ~~~ב בה~ה.
 ~~~. ב~~ ~~י~הא~נא

 ~~~~~~ ב~~ ~הביא~
 סי'

 ~~ ז~~~ ~~~ר~~רנ~~~
 ~''~ ס~~~ב. ~~'א ה~ ~ע~' בה~ה

 פר~~~. ה~א~~
 ~נראה ה~ א~~ ר~~ז ~~ א~' ש~~~~

 ~ה~~
 בש~ ש~ כתב~ ז~~~~מ~ר~~~

 ~~'א ~
 ס~~~

 כ~~ן ה~ז~ ~הפ~~
 ה~א~ה~א

 ~נה~ ~ש~~
 כן. ~ה~ר~ת ~ש

 ~~~ה~
 א~~ר ע~~ן

 ~~ק ה~א~~
 ~~ס~

 שכתב~ ב~ א~~ וא''א ~~~~~ ~~ א~~
 ס~'~ ~ ז~~~~~~~~~~

 ~~~ש ~~ב ~ו~א הכא ~בע~נן הכ~

 ה~~~~~ ~ ס~~~~~~~
 ~הכ~

 ~פי
 ה~נ~~

 נהרא ~נהרא
~פש~~~.

~~~ ~  
 הע~ר כ~נש~ ה~~ ~השת~~ ~עת~

~~~ 
 כ~ב~אר

ב~~~~~
 א~~~ ש~~ ~~~~ ש~.

 ~~. ~~~~ ש~.
~ק

~~~~ 
 ש~~~~ ה~ א~~

 ~~תן ~~~~~ב~ן~השת~ע ~עת~ א~ בעני אפכא ~ה~~ה ש~.
~~ ~~~ 

 ש~~ א~~א ~כ~'כ ~~ה~~ש.

 ~~ שנ~תנ~~~ר~~~
 ~~ ה~~~ ~כתב ~' א~~ הר~~ז ~כ~~כ ~~~~.

ש~נה~~
 ל~~ק

 ק~~
 ~א'~כ ~~ א~~ א~~ר ~כ~~כ ~~י~. ~לא

נהרא
 נהר~

 ~~~.~~לק ה~נה~ ~ר~~ת~~~ ע~ה'~ק ~פה ~פש~~ה

~~~~~~~ 
 ~~ שא~נ~

 ~~ת~ן ~~~~~ב~ן ~~~~ ~~~ ל~ פה
~~ 

~כ~~
 נ~תנין ~א~ן א~א ~~ה

 ל~
 ~'~א ~~~~.

סק~~ב.
 ~כתב ה' ~א~~ ~~~~ ה~ א~~ א~~~

 ~ענ~~~ ת~~~~ כ~~ןה~א ~פש~~ ה~~~~ ש~
 עכ~~~. ~ע~~א

 ~ר~~~
 ש~~~ב~ן כ~רך

~~תן
~~ 

 ~ת
 בכ~

 סע~~~ת ~~ ~ז~ן השנה
 ~~~ ~כ~

 ~~~ם

~~~~
 ש~הה ש~~א ה~~ל

 ~בשב~ ב~~~
 ~ע~~~ת ~~ ~ז~ן

~~~~ש
 ב~~~~~

 ס~~
 ר~~~~

 ~~~~~ ז~ א~~ ~~~ז ~ע~''ש.
 כ~א~ן

 ~אכ~ל~ה ~~
 כל~

 ~כש~ש
~~ 

 סע~~~ת ~~~ מ~ה ~קנות
 א~~~

 ~~ ~~~~ ~~ כ~~ ~~~ית~
 ~א~ן סע~~ות ~~ ~ז~ן

 ~~ נ~תנ~~

 כ~ב~אר~הת~~~~
 ש~ ב~~~'~

 י~~ ל' ש~ר ~~~ ~שא'~כ
ש~~נ~

 נ~~~~ן ~~י~ ~~~~ל
 ב~ק~~ א~ ל~

 נ~תנ~ן שא~ן
 כנז~~ל.~ה~~~ה ל~

 ~~. א~~ לעיל ~ע~~ן ~' או~ בב~א~רי~ ~~'~~

~~~~ 
 א~ר~~ן בר ~

 ~~קפ~~
 ש~~רה לאכול ~~קא

א~
 ~ר~כ~ן כנ~ר ~ה~~ ראש~נה שנה שאכל

~~~~ 
 ~כפ~ת הע~ר ~נ~ ~~כ~~~ן לזה. ~~תן ~ר~ך ב~~ה.
 בס~~ ר~~~ זה~ לענ~ן ~זהזה

 ~~~~ ס~
 ~שרי~.

~~~~ 
 ~ר~ך הנת~~ה ~ש~ע~ר ל~. ~~תן ~~~ך בה~ה.
 עללהער~ך

 ה~~ת~~~~ ~~ל~ ~~~נ~ ~פ~ א~~ כ~
ע~~~

 ~~ן ~ש ל~תן ש~א
 ב~~~

 שה~א כי~ן
 עני~~ע~~~ ~~~ ק~~~ ~נה~

 א~ר~נ~~. ~זה. ~~פ~ת

 עש~ ~~~~~~
 ל~ורך בבה~~~נ נ~בה הע~ר ~~ב~ ז~

~~~~ 
 א~ר~~~~ה~~

 א~ן
 ~~בא~~

 ~ז~~ה
 ~~~ת~

 ~ע~ר

 נ~תנ~~ ה~ כ~~~י~ב~
 ה~~ן עב~~ת בעיר~.

~~ 
 ע~~ב. ~~

 ה~ א~~~~ב~~ר
 שע~~~

 ~~. א~~

 ~~~~י~
 לזה ~ שקבעו

 ש~
 ~א~ן בפר~~ת פס~א ~~~~~

כ~לל~~
 ~זהנ~תנ~~ כ~ השנה כל ~~ק~ת בכלל

 ~ה~ ש~נא~ ענ~~~ לת~~~~
 ה~פן עב~~ת ~~קה. ~~~בל

 ש~. שע~ת ~~ א~~ ~~ב~~רש~.

~~~~ 
 ל~ ת~ך ל~~קה נ~ר

 ~~ק~ שר~ פס~ ק~~~
 ~זה

~~~~
 א~~ ~~ב~~ר ~~. ה~פן עב~~ת ~ענ~~~.
 ~~~. שע~~תז'

 ~ה~ת~ר~~ב~ ~~ך~
 ל~~רך

~~~~ 
 א~ן

 ~~בר~~ ~שנ~~
א~ר~~

 א~א
 לענ~~~ ~תנ~

 פס~. ~רכ~ ~ש~ר
 ה~פןעב~~ת~

 ש~
 ש~. שע~ת ~~ א~~ ~~ב~~ר ~~~~.

~~~
 נ~פ~~ן א~ן ב~. ~~~~

 פנ~ה~ ~~
 ~נ~סן. ~~ש בכל

 ב~~סן שבא~ ~פנ~וכ~'
 הו~~

 ~~~~ב ה~שכן

 ~רבנ~ הקר~ב~נש~א~~
 ~~~. ל~~ב

 ~ש~~ ~ב~ ~כ~ ~~~
~כ~

 ע~שה ה~ה א~
 ~~~~~ ב~ו~~

 ~כן
 עת~~ ~עת'~~

 ה~~~ש
 ~~~ס בתרא ~~' כ~א~תה ~ניסן~הבנ~ת

 ~הב~~~
 ה~~ר

 הלכך ב~~~שה ~~א ~ר~בו ~כ~~ן ב~~ ~פ~' ~ע~~~ש.~הב~~~
 ~התענ~תא~ן

 כ~~ ב~
 ~כ~כ ~ע~~~ש.

 כ~ ב~נה~~~
 ~~ש

 שבא~ ~פ~ נ~פ~~ןא~ן נ~ס~
 ה~ק~ בנ~ס~

 ה~שכן
 ~ה~ר~ב~

 ~~~ב

נ~~א~~
 קרבנ~ת

 א~~ כ~
 ב~~~ו

 כ'~~ הר~ פס~ ~~~ ~~~ע~פ ~~~~~ ש~ה~ ~~ ~ר~ ~~~~~
 ש~~א ~כ~~ן

 ר~ב~
 בק~~שה

 עכ~~~. ב~~ל~~ ניפ~~ןא~ן
 ~הביא~

 ~כ~~כ ב~ א~י הע~'~ש
~~~~א הב~~~

 סק~~~
 ~הא~ר~ני~.

 ~עשה בס~ ~~ה~
 פס~~~ ~ס~ ר~שה~שנ~~ת ע~ ר~~~

 ~ה~ה ~לע~~ל כתב
א~ר ה~~נ~~

~~'~~ 
 ~~בנה

~~~~~ 
 ~ע~~כ בש~~ה ~~~ה ~ערב~ן ~~~ן

 א~ר ה~~נ~ך~ה~ה
 ע~ ~~~~ ז~ ~~~~~

 ~~פ~כך נ~סן ~~ש כל~ת
 ~תענ~ןא~ן

~~ 
 ~~~ש ~זכר נ~סן ש~עב~ר

 ~~עת~~
 ~ע~~~ש.

~~~~~~ 
 בכל ~ק~~ת ~~ב

~~~ ~~~~ 
 הנש~א פ~

זה ש~
 כ~ ה~~~

 כ~
 ה~ה ~נש~א ~ש~א

~~ 
 ס~~~ת

 אשר~~~~~ת
 ה~ש~כ~

 הר~~נ~~ת שפע
 כ~

 לשב~~ א~
 ~~~ כל

ע~~~
 ~~~שת ~ע~רר ה~א הפ~ ~ב~ר~את

 בהע~~תך פ~ ק~ר~ןבנ~סן ~~~~ ~ב~~~ ~~~~
 ע~

 ~ה~א המנ~~ה את עשה כן
 שב~כנ~~

 ש~~~ה ~~~.
 ק~~~ ~~

 א~~ ר~~ז ~~ א~~ א~~ר ע~~~.
 ~ע~~ן הא~ר~נ~~. ~~~~כ~~~~.

 ~~~~ ע~~
 ע~~ת בסה~~ק בזה

 ל~בת א' ~~~שב~עקב
 ה~~~~

 ~ע~~ש.

~~~~~ 
 ~~תן

 ~ר~~~
 נ~סן

 ע~
 ס~ר ~ר~את ~א~ר ע~'פ

הנ~~~
 ~~~קה פ~~~~ת ~~.

 בע~
 א~~~א ~נ~~ת

 שאר א~



~ ~

 ~~~~ ~~~~ ~~~~~ו~
~~~~~

 בע~ ~~קר~ב~~
 בנת~נה ~~כ~~ן ~ע~''ז מ~שראל מת נפש~ת כל

 ז~
 כנ~~ ~ה~ ~המת~~ ה~~~~ ע~ ~~~~~ש~

 שלהה נ~''ן ~'

 ~מ~~ ~'~~~בצ~ר~~
 ~ל~ךי א~ר~ת ~''ל כ~ ~''ל כ~שב~ן יהיה

 ב~~~ ע~~ ~ו~~~~א~
~ 

 מ''ב ~~שב~ן ~ה~~ ~''~
 ~ר''~

 של

ה''א~
 ע~~ ~~~~~ ~א~

'~ 
 ~ה~~

 מ~ה
~''~~~ 

 ה''א
 ~א~~

 ה''א
'~~

 מ''ה~

 ~העל~תה ~~זכה
 להע~~~~~ אפ~ל~

 בהמה ב~ל~~ל

 א~ ~ע~פ~תא~
 הש~ה בעשב

 ~זה~
 א~ם. מ'~ה

 כ'~~
 ב~'

מעה'~~
'~~ 

 ל~~
 פצ'~א. ה~שר ~קב

 לכ~ ~~ע~
 א' ~~' ~~

~~~~ 
 ~אין ~כ~' צ~קתך ~א~מר~ה ~א~ן

 א~מר~~
 ~ה'~ר ~~כ

שלא~~
 בכל וכן קה'~ת וכן

~~~ 
 נ~פל~ן שא~ן

~~ 
 ~זכ~ר~ן א~ן

נש~~ת
~~~ 

 א~' א~ן
 צ~~~

 ~~~ן
 ~נק~~

 ב~~ך כללא
ב~ ~צ~~~

 ~ה~א ~צ~~ץ ה~~ן
 ר~~~

 ש~י~ ~~נ~ן ~ר~וה
 א~' ~ ע~~ש ה~.

 שא~ר ~ה~ר א~' ~אין הלב~ש ~~~כ ז~ א~' ח''~ב'
שהוא קה'~~

 כמ~
 ה~~ן צ~~ק ~א~' א~ן ~כן ת~נה

 ע~ ~ק~~~
 ב~ת

הקבר~ת
 עכ~ל מ~נן בר ~ש א~

 ~כתב ~'א~' בה~ה''~ שכנה'~~ ~הב~א~
 ~נה~~ ש~~

 מ~ש אבל צ~קתך ל~~ר שלא
 בבה~ק ק~~ש ~~' ~א~ן השכב~ת כל~מר נשמ~ת א~'שא~ן
 כןא~ן

 מנה~~
 א~' ה~~ן צ~~ק א~' שא~ן אעפ''~ ~ר''ל

ק~~ש~
 ~אפ~'

 בשב~
 ב~'~פ לה~~ת ש~ל

 מנה~~
 השכב~ת ל~מר

 ל''א א~' לקמן ~ע~~ן ~פש~~ה. נהרא נהרא ~א~כ~ע~''ש.

~~~~~ 
 ~ע~' תקמ'~ז ס~' לק~ן ע~~ן ב~. ~~פ~~~ן ~א~ן

~~~ ~  

 מ~פ~~~ן וא~ן
 ב~

 א' ~כל כ~~ן ~ה~עם ~כ~'
עשה

 ~מ~ע~ ~ו~~ ב~~מ~
 מתענ~ן א~ן נמ~ זה

 ~א א~נו ~כ''ז~נראה
 ה~נה~ מצ~

 ~~נא לענ~ן אבל
 מו~ר~

~הש'~~
 ~להתענ~ת ~מ~תר

 ו~~
 לה~פ~~. ~~תר

 ע~~~
 א~

~~~~ 
 מתענ~ן ~א~ן

 ב~
 ~ס~ל משמע בצב~ר. ~הזכ~ר

~תענ~ת
 ~תב ~לכן בב''~ כמ''ש שר~ ~~~~

 ~תענ~ן~א~ן ר~~~
 ב~

 כלל. תענ~ת
~~'~ 

 ~' א~' ח''~ ~ק~'~.
 השכנה''~~ ~~עת ~~ע קל'~~.~י' ב'~~

 ב~~ה~~
 א~'

 כ~ברי ~
הש~'ע

 ~ע''~
 כתב

 ~כ~
 ~ענ~ת

 שא~נ~ ~~~~
 בצבור להזכ~ר

נ~ה~~~
 ~כן ~~פנ~ להתענ~ת

 הנ~ה~~~
 ער~ח בכל להתענ~ת

 א~~ר ער~ח בנ~~ן~תמנ~ן
 ~~~ ~כ~'~

 אב~ו ש~ת
 ~אמ~

 ~~~~ ~בר~ ק~~~המ~~~
 ז~ל

 ~הב~א~
 ~~ב ~ א~~ ה~חב''ר

 ~מנה~~נ~ ש~ ~~~ ~~'~כ~~~"ש.
 ~ה~ענ~ת שא~ן כר~א

~לל.
 ~כ'~~

 ~לל ~''א ~~ א~~ ה~ז
 א'.~~~~ן א~ ~~~

 ע~~

~ק~~
~ 

 א~
.~~ 

 מתענ~ן ~א~ן ~~~~~~
 ב~

 להתענ~ת שנ~ה~~ן ~~ה ~כ~'
 א~רבה''ב

 פס~
 ~~א להתענ~ת א~ן ~~~כ~ת

~~
 ~~' לקמן כמ''ש ~~שר~ נ~סן ~~ש ~ל ש~עב~ר א~ר
 יע~~ש.תצ~ב

 ~א~
 השנה ~ל של ~ה' ב~ להתענ~ת נ~ר

~~~נ~
 ה~ה ~ה ~~~ע

 בלב~
 ~ה אה

 ע~
 התרה. צ~~ך נ~סן

~~~
 ~ותענ~ן ~הבכ~ר~ת ~~.

 ב~
 ~"ע ~~' לק~ן ~י~ן ~~~'

 ל~~~ב~בר~נ~
 ב~''~.

 ~פ~ק ב' סע~' ת"ך ס~' לע~ללשי~~~ה
 ש~

 פ~ק ז"ל ~ר~ן אבלת~נ~ן
 ש~

 א~' ~ב~ח ~אפ~'
 א~ת~

 בר~ר ~ה~בר ~ל~ות של שנ~~ב~~''~
~''~~ 

 ~~ו' ה~א
 . ב' א~' מאמ''ר נ~~ן.~ב~~ש א~ת~

 אמנ~
 ~בר

 לע~~ ~ת~נ~
 ם~'

 ה~ין צ~~ק לענ~ן ב' א~'ת'~ך
 ~בר''~

 בזה פל~~תא ~א~~א

 ש~~כתבנ~
 ~ה~~א ~~~~~ה נהרא נה~א פל~~תא ~א~כא ~~~ן

 ~א''ת שב י~~ע ~מנה~~~ל~~א
 ע~~~

 ה''~ ~ע~~ש~~א''~
 ל~אן.

~~~~~ 
 בה~ה.

~~ 
 ~~תב ~פ~' ה~~ן צ~~ק ~~' א~ן

 ה~נ~~

~~~~~ 
 בה~ה.

 א~~ ~~
 ק~~ש. ולא ו~~' צ~~ה א~'

 ~אה~~.
 בכל ה~~ן ו~ן ~ק'~ה~

~~~ 
 ש~~ן

 ה~~~ש א~' א~ן צ~''הא~'
 שנה~~

 ל~מר
 בבה''~

 הקב~ר~. אחר

~~~~~ 
 ~~ בה~ה~

 ~"ח ה~ה ~אפ~' ~כ~~ צ~~ה א~' א~ן

מ~פל~
 ~~רשין אלא ה~~ר. ~~~~ל

 על~~
'~~~ 

 ה~א אה ה~רשה אחרק~~ש
~~ 

 א~נו ~פ~'
 מ~פל~

 אבל

 א~נ~א~
 ~~רש~ן א~ן תיח

 ע~~~
 מ~פ~~~ן ~א~ן

 על~~
 שא~ן

 ל~~ה אלא הח~ש בכלמספ~~~ן
 בפנ~~

 ~ה~~נו
 בע~~

 שלא
 ~'.~~בר א~' ~~זנקבר.

 נ~בא~
 ב' סע~ ת~ך ~~ לע~ל

 צ~יה ~~~שאר
 ק~נ~

 מ~~.

~~~~~~~~ 

בה~ה.
 ב~ ~ת~נ~ שא~ ~~~~~

 ת~נ~ת
 כל~

 ל~~~א~
 שנאמר במק~ם אפ~ הכל~ת ~ן

ב~
 ח~ץ

 ~~ ~~ענ~~ ג~~ חתנ~~ ~תענ~~
 אפ~'

עצמ~ נ~~~ בר~~
 ת~~י~ ~~~ לקמן ~~רב ~~~ש

 א~ ~~~ ~ע~~~.
 ח~~~"כ

 ~~לה ~חתן ~' א~'~~~ז
 נ~ה~~ ח~פת~~ ב~~~

 ~ה~ענ~ת
אפי'

 בר~~
 ~~בשמ~ה ע~~~~ ב~' א~ן א'. א~' ק~נו ~לל ~.א נ~כ~.
~~~~ 

 ~תב ע~א
 חתן בתענ~ת ~~~~תה א~~א~~~ת בתענ~~ מק~ל~ ~אנ~נ~ ~~~~

 ~את~ מש~~ ה~~~
~נה~

 ~~ב~ל
 ~נה~

 ~ע~~ש. . הע~קר ~~~ה
ב~' ~כ~~

~~~
~~ן ~אפ~ הפ~~ח

 ~אפ~ח~פת~ ב~~
בר
~ 

 שה~א ~~'אנ~~ן
 צ~~ק~~ ~~ענ~~

 ~~~~ש
לקמ~ ~~

 ~ק'פ~

 ~ע~שי ~תענה לא
 ~ע~~

 ~~ע ~~~ לקמן
 א~

 ~~ב.

~~~~~~~~ 
 ~~ אפ~בה~ה.

 ש~ת
 ~~~ אב~ ב~

 ~כל .
המתענה

 ב~
 מז~ל

 הראש~~~ במנה~
 שנה~ו

 אבק הרב ~~כ ב~~ להתענ~תשלא
 ~ר~~~

 ~~~ של~ה ב~רך
~ע~ש.

~~~~~~~~ 
 ש~ת ~~ה אפ~'בה~ה.

~של~ה ~הב~~ ~~~י אב~ ב~
 ע~ב~ ~~~ ~~~

 כתב~
 ~א~ר

 להתענ~ת~ש ~~ א~ר~
~~ 

 ש~ת
 ער.~.אבל ~ה~ה א~~ ב~

 ~א~ן~תב הע~'~
 ו~~~ ~~ המנה~

 ~~ק~~. ~~ט~ז
~~~ 

 ~~~~ה ה~~א
 אל~ תענית~ה ~הא לה~~~ר~א~ן

 ה~. בעלמא ~~~רא
~~ 

 א~ ~'יר~ א~ ~~~הס~~~
 ק~~ ~~ ~ת~ס ~'.~בת~~'

 ~ע~קר ~~כ~~
 ה~~

 א~~ר
 ~~ להתע~~

 א~ר
 הח~

 מש~ה
~~~ך

 ~לעת~~
 ~ה~א ~עז~ש.

 שכ~בנ~ ר~ק~ כ~עשו~
 לע~ל

~~~
 של ~~~~ת ~~הו ~ע~יש. ~~א א~'

 ~ר~~
 שה~א ~~~ן

 ל~תענ~ת ~צר~ך נרא~ב~שרי
~~~ 

 ו~~י ~~~ ~~~~~ ~לא
 הא~ת
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~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  
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~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~  

~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~  

~

~  

~ ~ ~  

 ~~ם~ ~~~~י
~~~~~ 

~~~~ ~~~ ~~~~~ 
 ~~ם ~~~י

~~~~~ 
 לומר והמנהג הגה ~~י

 ב~~ח~
 ~"~ו~~~~~~

 היינו ~ב~ים ~תחלתהה~~ה
~~ 

 כל על לכפר
 עוני~ינ~

 נ~~י ברכי ~ומר ו~~ו~ק~ם
 ~מ~ה~ים~
~ 

~~
~~~~~ ~~~~~

 ~~~~~ ה~~~א~~
 ~נ~~~

 ~~~''ש
 ~ע~~

'~~ 
~"~~ 

 ~~ז א~'
~~~"ש.

 ~ע~~
 ~~~~ב ת' בס~' בנת~~ה ק~י ז~ל

 ~~~ ~ב~ו~
~ו~

 הזה
 ~שר~~

 בנ~ נאספ~
 בצ~~ ~שרא~

 ~~ו'י

~~~ ~  

 בה~ה.
 ~ענ~ אב~

~ 
 תל~~

 אפ~~ ~הא ~~ענ~ן.
בשב~

 ~~ סע~~ ר~~ת ס~' לע~ל ~~~ש ~~ענ~ן
 ה' ס~י~~ע~~ש

 ע~
 ~~~ ב~ ~ש~ ~ב~בר~נ~ ~~ענ~~ ~~י~ א~~ה

~~~~ 
 בה~ה.

 ~~~~ ~ענ~~ אב~
 ~~ענ~ן.

 ~א~
 ה~ענה

 א~ ב~~
 ל~~~ב

 ~ענ~
 ל~ענ~~א

 ~א~ ~~ינ~
 ~~~~ ~ענ~~ ~שב~~~ענ~

 ש~~~ל
 ~ענ~~ ~ה~ענ~~

 ~~ענ~~א
 נ~סןב~~~~

 ב~~~~ בי~
 ש~~ר

 ב~ן הפ~~
הפ~~. שק~~~ ב~~~~

 ס~' ת~ת ב~~~~ ה~~~ ה~~
 ~~~~ה~

 הכפ~ר.שאתר ~~~~ ~י~~י
 ~א ה~ב~ה. ב~~~ ~ה~ה ב~~~~ ~נה'~

 ~~ת ~ה~ענה ~~י ~~א א~' ה~ז ~~כ ~'י א~~ ~~סק~~.

בשב~
 ~~~ר נ~סן ~בת~ש

 ~ה~ענ~~
 ~~~ר

 ב~~~
 א~

 ע~
 ~~ה

~ה~ענה
 ב~ב~

 ~כ~ב ~ע~~ש.
 ש~

 ה~~ ~א~ ה~~א
 ס~~ך

ל~~~~
 ~~ענה ב~~ש

 י תק~פס~' כ~~~~ צ~~ק~~ ~עני~ שה~~ ~ת~~ ב~~~
 א~ ~ה"~

 ה~ה
 ר~~ א~ ב~~~

 ~~ענה נ~סן
 שה. הר~~ז ~~כ~~~~ש.

 א~נ~
 ~~~ן

 ~ע~~
 א~~ רפ~ת ~~'

כ~ב
 ~ס~~~ הפ~~ ~ע~ ~~ שהבאנ~

 שאין
~עני~א ~ענ~~ ~ה~ע~~~

 ~א~~ בי~~
 א~'

 ה~ ~א~~ ~ע~~~ ~~נ~~ ב~
 ~כאן

 ~תנ~ן ~~~ ~~ןכ~~ן
 בכ~

 א~ן נ~~ן ת~ש
 ב~ ~ה~ענ~~

~ענ~~
 ~שב ל~ענ~~א

 ע~ א~~ ~~~~נ~ ע~~~ ~א~~~
 ~~~א

 א~ ~שר~ א~נ~סן
 ~~ב

 ש~ ~~~~
 ~יון

~ ~נ~~~~~  
 ש~ין

א~'
 ~ה~

 כ~ש ~תנ~ן
 ~ע~~

'~~ 
 ק~~

~~~ 
 ~בפר~ ~~~

 פ~' ~~ש ~~.~~~ ס~י~רפ~~
 ~~~~ ~~ע~~~ ~~

 א~צ
 ~~נ~~~~~~~

 ~~ענ~~א
 כ~~ כ~~

 ב~ר
 ~שב ~~בה~~~ר ~~~ ~~ א~~ ש~

 ~~~~~נ~~ ע~~~ ~א~~
 את~~.

~~~~ 
 בה~הי

 ~~~רי~ ~א~~
 ~ז~~~

~~~ה שלת~~ ~~~~הי
 ת~~ ה~~

 בע ~~פ~'
~ 

 ~הקריב אס~ר

 נ~~ר. ~~~~ש~ב~א~
~  

 ~ס~~. סס~~ ~ק~ן ה~ז ~כ"כ ס~ז.

 ~ע~~~ע~~~
 בה~ה ~א סס~'

ש~ש~ ~כ~בנ~ ב~'~ ~~~ ~ב~בר~~~
 ~א~~ר~ ~נה~~ ~ק~~~~

 ~~'~~~י~.~ ~ע~ש.~~ה~א
~~~

~~~ 
 בה~~.

 ~א~
 אב~~~ ~~~~~~ ~~י~ ארך

~~~~~~ 

 ~~נ~~ א~ שא~~א~
 ~~~~~~~ע~~~~~~~~~~'~~ א~'

 א~'~בה~
 א~

 אפ~~. ארך
 ~~~ ~ה~~ ~ר~~~

 ~~~~~ן.

 בה~~ ש~נ~~הב~~~
'~~ '~ 

 ה~~ ~~
 א~~
 ~~ב.~ ~

 ~כ~
 . בה~ה א~ סע~' ק~~א ס~'~~~~~

 א~~ ~ש~ ב~ברינ~ ~עיי~
~~ז

 שכ~~נ~
 ~~~ה

 אשכ~ז ב~~ ~נ~
~כל ספר~ בנ~ ~נ~ אב~

~~~ 
 ל~~צת א~~ אין ~~~~ן א~~ שא~ן

~~~~ 
 ~~א ~~~~

 ~~~~.י~~ש.~פ~ה

~~~~ 
 בע''~בה~ה~

 ~ש~ע ~כ~~
 אב~

 בשאר
א~~רי~ ע~~

 ~~נצת
 אב~ ש~ ה~~ ~~בר~ ~~~~

 ש~~~הר~'~
 ~~כל כ~ב

 א~~ ר~~
 ~~נה א~'

 ~~נצ~ ~~~
 ~~ ~~אסר~ ש~~ב~~

 ~~ ש~~.
~~~~ 

 ~א~ ~~~'~ בע'~פ ~ה~ה~
 ~~~פ

~~~הרין ~~~~~~ בשב~
 ב~~

 ~~~~ן
 ~א~~~

 ~~~ם
 כ~~~

'~ 
 שע~~

ב~~~.
 ~ר~~~

 ~~' ~ק~ן ~ע~~ן ~הר~~ל.
~~~~ 

 א~ סע~~
 ~~~~~.~~י'

~~~~~~~ 
 צ~רך ~א~זה בבהכ~~נ ~רה

~~~~ 
 ~בנ~סן ~ו~~ר

א~
 ~~~ ב~שר~ ~אס~ר ~א~ר אה

 ~~~~~~~ן
 ~ר~ב. ס~' כ~ל~~ןב~~ן

~~~ 
 סק~ת.

 א~~
 א~~ ~'~ ~' א~'

~~
.~ 

~~ 
 ~ה~ב~ע שב~עה נ~~נ~ן א~ ~~ענ~ן י~'~. א~~

 א~~
ע~

 ~ב~עה א~~ה
 ~נ~

 ~~~ר נ~ה~~ן
 ע~ ש~~~~נ~

 עב~ר א~ר
 ~א~ן ~שר~ א~נ~סן

~~~ 
 ~כ~~~.

 ר~~
 ~~. א~~

 ~ע~~~
 ~ק~ן

 בה~ה ב ~רסי'
 ~ש~ ~~ב~בר~נ~

 ~. בס

~~~~~ 
 ~נ~ה~ין~ה~ה.

 קצ~ ~הרב~~
 ~כ~~ בא~~לה

~א~ר~~ן
 ~ס~~~

 ~~~ה
~~ 

 ~~~~ר ה~~שה ~ל

~ת~
 ~ע~ה ~ש~~יה באכ~לה

 ע~~~
 ~~בת בנה כא~~ הכ~~ב

~ה~ר~ב
 על~~

 שנא~ר קרבן
 בעב~~~~ ת~ א~ר~

א~ס~ר ~פרש~~ ~כי~
 ~ת~

 שק~רא ~ש~~ה באכ~~ה ~ת~י א~~~ה
 ע~נ~ ~ת~

ב~אכ~
 ~~ש~ה.

~~~ 
 ~~אתר ~~ם

 הת~
 ע~.

 ~י~
 ב' א~~

 כ~ ש~ ~~ אסר~ ב~~~~ש~~
 ר~~~~. ~~

~~ 
 ז. ~ או' הר~ז

~~~~ 
 ~ה~א בה~ה.

 ~~ר~
 ~ש~ע כאן ב~~ ~~.

ש~~~ר
 ~~~ענ~~

 ~צ"~ ס~~~ ~כ~~ ב~י
 ~~~קא

א~ר
 אסו~ שב~ע~~

 ~ה~א ~ש~ה
 ב~ענ~~ ~כ'~ ~ב~~ ~~~

~~~~~ ~~~ 
 ~~א

 ב~~' ~ב~~.~~ה~
~~~ ~~ 

 ~~ו
~'~ ~~~~ 

~~~~~
 עזר~~

 ~~~ע
 ~ה~נה~

 שלא
 לה~ענ~~

 ב~~ם
 אסר~

 ~~~~ת. ~~~את~~
 מ~~~

 ~~~~ת
 א~~ ~~~~~ש~~~

 ~כיפ ~"~.
~~ב

 ~~~ה ~~ן ~אפ~ רפ~ב. ~~ ב~~
~~~ע~~ן א~ ת~פ~~ ב~~

 ~~ אסר~ בכ~
 ~~א

 ~א~~ ~~~~ ב~ ש~~ ~ענ~~
 ~ע~ן ~םי~~~

 ~~ א~ ~ע~~
 ~~~באר

 ע~~
 ~~~ ~~~ן ~זה

 ~~ ~~ע~~צ~~
 בס"~

~~
א' ~~~~~~

 ~בת אותו קורין הפ~~ח ~ל~ני שב~
 הג~~

וכו~
 ~נע~ה לפי ~ה~עס

 ב~
 נס

 ג~~
 ~~סח

 מ~חו~צ~ם
 ב~ש~

 בע~ור כ~כתיב
 הז~לח~~

 להם ~יקחו

 ~~~יתא ה' ב~םו~יה ממצרום ישר~ל צ~~ ~ ופס~ וכ~ש~
 ע~םבסדר

 הו~ ~~~~
 ~ולה דבס~ר

 ~ית~
 ~~ו ~בע~ש

 ~ל~
 ע~~~צ~ל~~~~~~~~בש~~~~~

 ~"ר
 ~~"~~~~~~ ו~מצ~ ג~ ~~

 ~~~~~~~ ~~ל~~~~~~~~~~~~~
 ~~~ר~~~~~~~~~~~ ל~~~~~ ~~ ~~

~~~~~~~~~~~ 

 ~ה~~~~ם~
 ל~ם ~ה למה

 וה~~~~
 ל~ם ~~ח~ו

פ~ח

 ~~~צ~
 ~ו~~~ ק~ו~ שי~~~~ ~ה~ ~~~~ ~ ~~~

 ~~שר~ל
~ו~~~ן ~~

 ו~ו~ל~ וכ~שי~ ~ל~~
 בכ~ן ~ם ~~ל

 ~~ה~~ ~ה~~~~~
 שב~ה

 ג~~שח~~
 למעלה.

 ~"ח~

 ~ן ~~וח על
 ~~ו~

 ~~להיהן
 ~מררש~ין ~~~ ו~~

 לה~
 ועל ~בר

~~ 
 ~נס אותו

 קור~
 ~בת ~ותו

 ~ור.~ג~~.
 ~ע~ ש~~י והג~

 ~ה
 ה~~

 ~מי לכ~~ו למ~רי
~מעשור

 לחד~
 ~ד

~~~ 
 ~מים

 ~ י~דול~~
 ש~י~ר

 הנכ~
 היה

 ~בלבהת~~ה
 ~ח~

 ש~בר
 ~י~ הר~~~ ~~

 ד~שו
 ב"~ ~~~

 אל~ש מ~ה ר~והר~
 כת~

 היה דהנס ה~~ם
 ~~ומרי~

 ~ר~~ם
 אמת המצר~ ~מר ו~שבת ל~להיהםל~~וט

~~טו ~ל~ ~מ~ הו~
 ~הו~ משו~

 ~יחסו ומה ~~ק~~.ב~ה~ט ~~בי~~ ~~~~~. ~מום ~~אר מ~~~כ ש~ת
 הנ~

 ה~בת ~ל
 ול~

 הע~~י ל~ם
 ה~~~בח~~

 ו~ם הירדן ~ן עלו לח~ש ~בע~ור ~~י הוא
~~ 

~~~~סי~
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~ ~ ~

 ~~~~~ ~~ן
 ~' ~~ו ~~~.

~~~~~~ ~ 

~
~ 

 ~~~~~~~ ~~~ ~~ם~~י~ ~~~~י~ ~~~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~י~ ~~י~~ י~~ ~י~ ~~~~
~~~~ ~~~~~~~~ ~~~ ~ ~ 

 ~~ י~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~י~ ~~~ ~~~ ~~ י~~~ ~
 ~י~~~~
 ~~~"י ~~~~~ ~~~י~ ~~~~ ~י~~~~ ~~ י~~~~ ~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ י~ ~~ ~~~י~~ ~

 ~~~~~~~~וי~~ ~"~
 ~צריך

וכנ"ל להפס~~

 עיקר~
~ 

 י~ם הע~ירי יום קוראין והיו העשירי ליום הנס~ייחסים
 שעל לומר טוע~ם היוגדול

 ש~
 נקרא הירדן מן שעלו הנס

 שעלייתם היה שידוע לפי השבת אל הדבר ייחסו ולכךגדול
 ~ק"~. וט"ז ב"ח בשב~. היה לא הירדןמן

~~~~
 נס בו שנעשה לפי ~גדול שבת אותו שקורין הטעם
 באותה פסחיהם כשלקחו בא פ' במד"ר כדאמרינןגדול

 עושין הם למה ושאלום ישראל אצל או"ה בכורות נתקבצושבת
 אצל הלכו מצרים בכורי שיהרוג לה' פסח זבח א"לכך

 רצו ולא ישראל שישלחו ממנו לבש פרעה ואצלאבותיהם
 מצרים למכה הה~ד הרבה מהם והרגי מלחמה בכורותועשו

 סי' ובכלבו ולבושי ב"י והביאו ע''ב. פ"ז שבת תו'בבכוריהם,
 על חרבו איש חגרו כך המצריס כשראו הטעם ~תבמ"ז
 ברחמיו וה' היהודים כל את ולאבד להרוג להשמיד ויבקשויר~ו
 ונדונו משונים בתחלואים מצרים את ~והחלה עליהםהגין

 נסים שנעשו שם ועל לישראל ל~זיק יכלו ולא גדוליםבי~רין
 באותו לישראלג~ולים

 שב~
 שבת כל נקרא הפסח לפני שהיה

 ג' או' תכ"ט סי' לעיל ועיין עכ"ל. הגדול שבת הפסחשלפני
 טעמים. ע~דובאחרונים

 המדקדקים ונהגו וכו' הג~ול שבת אותוקורין ~~~~~
 שלים שבת דעלמא בשבתות שאומרים מהשבמקום

 מחב"ר מבורך. הגדול שבת זה בשבת דאמרי אינהומבורך
 ב'.או'

~~
 וערבה מפטירין יש וכי' הגדול ~שבת אותו קורין ~~~

 ה' או' הזכ~ל וכתב לבוש. בע"פ. חל שלאאעפ~י

 שבת כש~ל אלא וערבה מפטירין שאין וי~א מנה~~.~הכי
 הסברות מן ~' לכל טעם שנתן וטי"ש שם ל~וש בע"~.הגדול
 וכ~כיעו"ש.

 ~מק~~
 כשחל אלא ו~רבה מפטירין שאין א' או'

 יהושע םפר בשו"ת ועיין ג~ או' הר"ז וכ"כ ב~'~. ~ג~ולשבת
בפ~~ים

 וכ~בי~
 ה~ומר וכתב זה. למ~הג נכינה ראיה ל'ז סי'

 א~ או' כ"ג סי~אמת
 דמ~~

 סוף
 בארץ המנהג הוא כן כי ע~~

~~
~ ~ 

 ~~ ת"ו.~'~~ הקוד~
.~~~~ 

 או~~ קורין ~~~~~~~
 בכ~מ י~ראל מנ~ג וכו' הגדול שבת

 הר~ ~~ ~ורש ~~
 לציבור

 להו~יע~
 ה~ייכים דינים

לפ~~
 ולהז~ירם ~ול~וכיחן

 ע~ ג~
 המעשים שאור בי~ור

המק~קלים
 ונפ~ח~ המשוב~ו~ ~דיעו~ ומחמצ~

 המדות
 ~עיין א' או' ח~ב יפ~ל ~"ב. דט~ו ח"ב שמים ~ו~יהס~וחו~.

 ג'. או' תכ~ט סי'לעיל

~~~~~~ 
 לע~ות ישראל כל נהגי פםח בה' ז~ל אשר הרב

לח~
 לפי והקטן גדלו לפי ~גדול הגדול ע"ש

 לו וק~ריןק~נו
 ובלע~ז עני חל~

 בהכ"~ לח~
 לעניים ומחלקה

 ממורי ושמעתי בתבואה. מארה נש~לחה בו ש~לזלוו~ום

~רש~ל~
 שהיה ~"ל

 דור~
 א' תבשיל או א' חלה יאפה א' כל

 היה שמא כי הנ~ןמקמח
 ש~

 חשש
 ח~

 שני~ל באותו ויתלה
 וזה לפםת הנטחן מקמח היה ע~י חלת שאו~ו ואפ~ר~מ~ם
 דק~מ של"ה ~' או~ שכנה~ג תקמ"גי סי' מ~"מ טעמ~.~יה

 מ~ש מיהו~~ב.
 רש'~

 חשש שם י~ ~אם

 חמ~

 ב~ו~ו יתלה
 ~"ז כתבשניטל

 ה~~~
 ~~יב בדבר דוקא דזהו צ"ע סק"א

 יבששנ~ערב
 ביב~

 מו~ר הכל אז א' ונאכל
 כמ"~

 ~~י סי~ ביו~ד
~ב~

 ~מח
 וכתב אסור הכל ם~אין ו~~ ~רי הכל ס' י~ ואם בלח לח מקרי בקמ~

 דצ"~
 ~כ'ד. נקטיה בעלמא דלחמרא

 בקמח קמח דק~ל דאע~ג ק~~ר דדינא כתב א' או' הח"י~בל
 הא מ"מ בלח לחמקרי

 בקמח דקמח פו' גדולי קצ~ דע~
 ובמ"ב סק~ג ק~ט ~י' ביו~ד בש"כ כמבואר ~יבש יבשמקרי
 דףח"ב

 פ"~
 ה~סח תוך וניעור חוזר ~וי לדיד~ו ~א~~ ע~א

 מת~~ינן ~~'~ע אליבא לצאת לכתחלה ל~קן דאפשר מה כלע'כ
 תל~נן דלא ביו~ד דמבואר ואע'ג ~~~ל במה ות~ינן מעטדיאכל
 שאכלו אא~כ שאכלבמה

 ~יג~
 ~עצמו נפל או

~"~ 
 שנעשה כיון

 שאז פסחקידם
 ~~~ עדיי~

 ליכא ~וא הי~ר
 למיח~

 עכ"~. כלל
 ~מא הוא הח~ץ דחשש כתב ~' אי' והא~ר הנ~~ש.וכ"כ

נתלחלח
 קצ~

 ועיין יע~"ש. יבש והוי פירורין ונ~שה קמח
בדג~מ

 מ~~
 בזה. עוד

~~~~
 ~א~בה ב~שו~ה

 בה~
 לאכול דרש''ל

 מע~
 קידם

 קידם החלה שנוטלין מה על לסמוך ש~~ןפסח
 פ"ת.פסח.

~~~ ~  
 ההגדה במנחה לו~ר והמנהג הגה.

 וכו~
 כש~ל אף

 או' ר'ז ~ש~ז. ~' או' א'ר ד"מ' בע~פ. הגדולשבת
 ב'י או' בחידושים מקו~חב'

~~~ ~  

 מפני וכו~ ההגדה ב~נ~ה לומר והמ~הג ב~ג~.
 ר~ז לבוש. והניסיםי הג~ולה ה~חלת בושהיתה

 וכ"כ ז~י ~ונהג על ~מה המו~ק אמנםשם.
 הגר~~~

 דבר דזה

 בא פ' סיף במ~יל~א מ~ורש דהאשאינ~
 מ~~~ח אני שומ~

 בשעה זה ב~בור ~~~ל מבע''י יכול הה~א ביום אי ההוא ביוםת~ל

שי~
 ~כ~~. לפניך מונחים ומרור מצה

 וכ~~~
 דהם ~כנה"ג

 ל~
 כן. נ~גי

~~
 ר~ל נפשי. ברכי לומר ~פו~~ים בהג~.

 דאי~
 אומרים

 קיציר ב~ או' ר~ז ~~מ. נפ~י. ברכיבו
 ש~~

 סי'

~~~~~~ 
 החמץ ~ת ~ודקין בניםן י~~ ליל ב~חלת א'.

 ויח~ב~ו בלבו ~יבטלנו םגי בעלמא בביטילומדאו~ וכו~
 ~ובר אינו ואז ב~למא עפר הואכאלו

 עלי~
 שח~מים אלא

~צרי~
 שאד~ לפי הבית ~ן ~וציאו

 וחשו השנה כל בו רגיל
 כיון א~נ לבו~. טיר' ~בית. ישאר אם ל~וכלו יבאשמא

 ל~ן מבטלו אינו אם יראה בבל לעב~ר תורה ~ליו~החמירה
 וא~י' פ~~יםי ריש ה~ו' ב~ם סק~ב מ~א חכ~ים. עלי~הח~ירו
 שם. תו' ה~מירוי יראה בל דליכא תעריבת ועי' נוק~הבחמץ
 לב~ר. צריך זית חצי מצא וא~~כ ביטל אם ואפי' קנ"בי סי'ב~ד

 ועיין ~ל"ה. סי' ח~אהרד~~ז
 ל~מ~

 ע~ז. או' סוף תמ'ב סי'
 ביטול מהני ידוע לח~ץ דא~י' הוכיח הראשון י~עיה ~~~~

 לו שיש ו~זכר וכו' לשחוט ההולך מ~~נןמה~ת
 בי~ובתוך חמ~

~~ 
 מהני לא דאי בלבו מבט~ו לאו ואם וכו~ יכול

 ~~~' ~י~ ~~~'~

~~~~~~~
 ~~י~'

 ~~~יי~י~~~
~~~'~ 

~ 
 יי~~ ~'

 ~~~יי~ ~~י~~~~~

בי~~



~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

 ~~~~ ~י~ן
~~~~~  ול~בור ~~בירה הבאה מצוה למ~בד רבנן ליה שרו היכי~יטול

 ד~~ וכן יר~~'בל
 הוכיח וכן י~ו~ש פסחים ריש הר~ן

 חמץ מאמר בס'הרשב"ץ
 והפר"~

 ו~וין א' או' ~ר"ה י~ו''ש.
 נ~ז. או' תל"ג סי'לקמן

 בתחל~ ~~~~~
 דף בר"ה אי~א וכו' בודקין בניסן י"ד ליל

 א~ון ימא נחותי להני נחמן רב להו אמר ~"א~"א
 ליומא דמשליה סיהרא חזיתו כי דירחא בקבי~א יד~יתוןדלא
 ~למא להו דמגלי דלדידהו ~מירא.ב~ירו

 מארב~
 משלום ~שר

 בקבי~ו~ בקי שאין ו~ה"ג במדבר ה~ולך ולפ"זע'כ.
 המו~ד

 שלא כדי ליומא סיהרא דמשלים קודם ימום איזה לב~רצרוך
 יא"~. ספק. לידיובא

 הבדיקה שתיקנו והט~ם וכו~ בני~ן י''ד ליל ב~חלת ~~~~~
 ואור בבתיהם מצווים אדם ~שבני משוםבלולה

הנר
 יפ~

 לבדיקה יפה הנר ואור ופירש~ו ד~"א. פסחים ג~' לבדיקה
 היום ל~ור יבדוק וא"ת מחשיך ביום אבלבלילה

 לקמןילפינן ה~
 מחיפו~

 הגמ' ודברי ~כ"ל. בנר שמצו~ו
 ו~. או' לקמן ו~יון הק"א~ וט"ז וב~י הטור הביאוהנז'

~~
 לכניסת ס~וך פו' וכו' בניסן י"ד ליל ב~חלת ~~~
 מג"~א ~~י. הראב~די בשם ור"ן ר~יה~י~ה.

 סק"~
 קודם ור~ל

 הכוכבי~צא~
 הא"ר אמנם י~ו~ש. סק"ה לקמן המ"א וכמ~ש

 דתחלת פו' מכמה הוכוח ה'~ו'
 הבדיק~

 א~ר הוא זמנה
 יש ש~דיין א~פ"י הלילה תחלת ותי~ף הכוכביםצאת

 קצ~
 אור

 בטור שכ~מ וכתביוה
 וש"~

 וכ"כ א' או' ח"י הסכים וכן י~ו~ש.
 מ~ר'ר הגאון וכן ~ק~א~הט"ז

 יהוש~
 ~ל בשיטתו שפירא

 א' סי' שבסופו בשו'~ת מהרי~ש חידושי הנקרא~סחים
 אחר שהוא ח''י הרב כד~ת ~כתחלה לנהוג ולמ~שהלהלכה הכרי~

 הרב השכים וכן י~ו"ש הכוכביהצאת
 ח~

 והב'~ד י~םף.
 או' ר~ז א' או' בחידושים מקו'~ח הסכים וכן א' או'המח~''ר

ה~
 ח~~

 כלל
 קי"~~

 קיצור ו' או'
 א~ח בן א' או' קי~א ~~ ש"~

 ~~. או' צופ'

 ~~נר לאור ~~ח~~ץ א~~ בודקין ~~~~~~~~
 וכ~

 ו~צאו
 ~~מך לה~~

 שבדיקה הפסוקמן
~ 

 דכתיב הנר לאור ~היה
 אתאח~ש

 ירושל~~
 ~~~חיה מגמ~ והוא ~~ור. בנרו~.

~~~~ 
 ב~צמו לבדוק לו א~א ואם ו~ו' החמץ את בודקין
 רחוק המקום ~ם וכן שיבדוק. מי לשכורצריך

 א'. או~ חמ"מ שם. לבדוק שליח ל~כור צריךמ~נו

~~~~ 
 ליל לפניו מוטל ש~י~ו ומי וכו' החמץ אתבודקין
 פטור הואי~ד

 ממצו~
 אחרים. לו ויבדקו בדיקה

 ברכ"י התשו~ בסוף ה' סי' ח"א יהודה בית בשו~תמהרי"ע
 ~קנה שהאונן נוהגין שבפר~ג כ~ב מאהבה ~שובה ובס' ב'או'
חלקו

 לשותפ~
 וגם

 בז~
 יקנה חמץ ל~נין

 במתנ~
 ואז ל~חר או לשו~~ו

 ~רךשליחות רק הקנאה מחמת בודק אינו אם משא"כ ג~כ האחרי~ך

צ"~
 אותו אם לאחר הקנה לא דאם ונראה ש~"~. יברך. ~ם
 לפטור ויכוין שלו בדיקה ~ל יברך חצר באותו בתים לו ישאחר
 שבודק אחר אותו אין ואם האונן. בשביל שבודק הבדיקהגם
 אותו יכוין שם דרום אחרים וש אבל חצר באו~ו דר ונןלא

 לאונן. ויבדוק ל~צמם שבוד~ים אחרים ברכת ~לאחר

~~~~ 
 את לבטל ~ז צרוך וגם ~כו' החמץ אתבודקין
 י~ו"ש. ב' ס~י' ~ל"ד םי' לקמן כמ"שהחמץ

 לאו חמץ. שה להכניס שדרך ~~~~~
 דוק~

 שאין שאף
 שמשת~שים במקום רק חמץ שם להכניסדרך

 שמא חיישינןשם
 ה~ני~

 וכמבואר אד~תיה. ולאו חמץ שם
 ב~. או' ח~י תל''ג. סי'לקמן

~~~
 הלילה קו~ם ~~ה וחצי וכו' יתחיל שלא ~'. ~~~~

 רל''ב סי' כמ~ש ל~משו~י א~ו דלמאאסור
 ח~א ה' או' ר"ז ג' או' חמ''מ ג' או' ח"י סק"ג. מ~אורל~~.
 חצי אסור וכדומה ואכילה במלאכה ודוקא ז' או' קי"טכלל
 בדיקה קו~םשעה

 משא"~
 לבטלו דאין בלימוד

 כתב שם וח~א שם. ח''י הבדיקה' זמן~תחלת קוד~ מת"~
 דבלימו~

 אינו
 או' החמ"מ מיהו מלימודו י~בטל שלא כדי בה~ש אלאאסור
 דברו כל נגד מוכרחים דבריו דאין הנז' הח~י דברי ~ל כ~בד'

 הבדיקה זמן קודה ש~ה דחצי שם ~ר''ז וכ"כ ו~ו"שהא~רונים
 אסור צ"ה ~ידםדהוינו

 ללמו~
 שיכול א~פ"י א' פרק אפי'

 או' רס~'א סי' ל~יל ו~יין י~ו~~' צ''ה קודם הפרקלגמור

י~~
 ~יום אסור בלילה בדק שלא ומי וכו' י~חיל שלא ~~.

 ר~ז ד~ או' בחי~ מקו"ח שם. מ"א שיבדוק.~ד
ש~.

 חק~
 ד'. או' תל~ג סי' לקמן ו~יין ך' או' הנד~מ הפסח

~~
 ובכל למרחץ ליכנס ואסור וכ~~ י~חיל שלא ~~.

 חמ~מ סק"ה. מ"א רל"ב. בסי~ הנז'~דברים
 זכ"ל. ~ג'או~

י~~
 יכול שאי~ו ב~נין ~וא ואפי' וכו' יתחיל שלא ~~.

 מ~תח שנאבד כגון סבה לאיזו ~דיוןל~דוק
 כיוצא או ל~שות אומן אחר ושלחחדרו

 דצרי~
 ~ל

 מלאכה א~שה שמתקן ב~וד יאמר לא מה שהות ~המתוןכרחו
 להמתין צריך ~לאוכיוצא

 מכ~ ולמנו~
 בטל ולישב אלה

 ~~ה שא~ר שמצפה כיוןשיב~וק ~~
 יוכ~

 ומיהו לבדוק
 מותר. ב~ילה לבד~ק שיוכל מצפהא~צו וד~י~~~

 ב~~
 קנ~א. סי'

 מ~רי~~. שרי' ב~~מא ט~ימה אבל וכו' יאכל ולא ~~~~~~
 הי~נו וט~ימהב"ח.

 פירו~
 כמ"ש פת כביצה או

 והח"א האחרו~ים' ו~~כ סק~ד. מ"א רל"~.ססי'
 קי"~ כל~

 סוף
 שם וכתב פ~. ו~זית כתב ז'או'

 המ~~
 לשת~ה דה~ה

 יותר דא~רבה יותר ולאכביצה ודוק~
 י~

 מחה~ש. ישתכר. ש~א לחוש
 ~' או' א~א פת. כמו אסור כביצה יותר ד~ן מיניוחמשת

 ל~ד. או~ לשם בדברינוו~יין

~~~
' ~ ~  ואותם וכו' ילמוד לא 

 ה~ומרי~ ה~נשי~
 דבר

 ~ומר מותרין התפלה אחר בב~כ"נהלכה
 לקום מ~כרח שאינו אסור בביתו שלומד שמי דדוקאהשי~ור
 ~~ט' סי' ח~ב הר~נ"ח לביתו. ילך בודאי זה אבלממקומו
 פלפול בלא הל~ה דבר שאומר מ~ ודוקא בהגה"~.כנה~ג
 ודאי דב~ה בביתו אינו א~י' ב~לפול ל~ס~ק אסוראבל

 שמ~תא ליה ממשכא דלמאלמגזר ~יכ~
 ואת~

 ח' ~ו' ~"ר ו' ~ו' ח"י םק"ה. מ"א מלבדוק' אח~כשישכח ממצו~ לא~נו~י
 ו' או~ בחי' מקו"ח יו''~' ואו' ט' או' ר"ז ו' או' ווםףחק
 ה~יקר כי וזה זה אוסר הפר"ח ~מנה הנד~מ. הפסחחקת
שאסור

 ללמו~
 הבדיקה חיוב התחלת זמן לאחר

 וכ"~
 ~~ת

 ~שאי~ו לחבירו אמר ואם וכו~ ילמוד לא ~~~~~~~~
 לומד~

 הבדיקהשיזכירהו
 כ~תח~~

 ללמוד לו מותר
 אומר ~ם הנר אצל שבת בליל ללמוד חז"ל שהתירוכמו

 וכ"כ ~ם. ~יוםף חק ~ט"~~ אטה. שלא ~~י ד~תך תן~ח~ירו
 והיינו ~נד"מ. הפסח חקת י~א. או' ר"ז הנ"ץ. ב~ם ח' או'א''ר
 ~בדיקה. ה~חלת זמן כשיגי~ ולהפסיקומיד להזכירו ~לחבירו~שצוה

ש~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

 ~~~ן
~''~~ 

~ ~ ~ ~

~ ~

 ~' ו~ו ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~ן
~~~~~~~ 

 ~~~ ~י~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~י~ ~~~~~ ~~~ י~~~ ~~~~~ ~י~~~~ ~~~~~~
 בר~ה ~לא ל~~וק ה~~יל ואם

 בד~קתו~לב~~י~~ר יסיים שלא זמן כליברך
 ~~~~י~ י~~~ ~~~ ~~~~ ~ ~~~י~~ ~~~~~ ~~~~~ ~י~ י~~~ ~~~

 ~י~~~~~~~~~~~~~~~~~~~י~~~~''~'הג~ ~~~~~~י~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~י~~ ~~~י ~~~י~ ~~~~ ~~י~ ~~~ ~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ י~~~ ~~~~~~~~ ~~~ ~~ ~~~~י~י~ ~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~ ~י~י~ ~~י ~~~~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~~~י~
 הבודקכד~ שימצ~ם להניחפתי~~ח~ץבמקו' ונוהגי'

 ~מ~ר~~ לבטלה ברכ~ו ~האשלא
 ~רי"ן~

 ~כל נמצ~י אם לב~ר הברכה עם אדם כל ד~עת עכב לא נתן לא אם ומיהו

 ~ בי~

~~~
 לא ~~.

 ילמו~
 ק~ש ~רא או ה~פלל שלא ומי וכו'

 וה~"א בזה ~~ית חילוקי שכתב בב"ח~יין
 יב~וק ע~כ צ''ה קו~ם הוא הב~יקה דזמן כיון מסיקסק"ה
תחלה

 ואח"~
 ל~תפלל שרגיל לא אם ית~לל

 בב~כ"~
 בעשרה

~א~
 שדע~ו לשטתו ואזיל ~כ"ל תחלה יתפלל

 כדע~
 הב~'ח

 ~או~ לעיל מ~ש ~פי אך צ"ה קידם הבדי~השז~ן

 ה'~

 ד~יקר
 צ''ה אחר בלילה הוא ~בדיקהזמן

 להתפלל ש~גיל מי~ א"~
 תדיר תדיר ושאינו תדיר כי יש~ה ~ל ב~מנה ק~שולקרות
 וחקת ו' או' בחי' מקו"ח הסכים וכן ז' ~ו' ח~יקודס.
 יש מ~ריב התפנל שלא מי ח' או" א"ר וכ"כ הנד"מ.הפסח
 בציביר ל~תפלל יכיל בין חילוק ואין בדיקה ~ודםלהתפ~ל

~ו
 ל~

 וכ~~ עכ"ל'
 מהר"ר הגאון דעת וכ~ה ב' או' דה~ח

ו~וש~
 מהרו"ש חי' הנקרא ~סחים על בשטתו שפירא

 יאמר אחר שם יש דאם שכתב אלא ב' סו~ שבסופובשו"ת
לו

 שיזכירה~
 דאפ~ר כמה דכל תפלתו אחר תיכף לבדוק

 יעו"ש. אחרונים קצת ~ברי על חלק ושם מתקנינןלתקוני
 ג'' א~' מחב"רוהביאו

~~~~ ~  

 אלא תלמוד ~וקא לאו וכו' ללמוד התחילואם
 הר"ר כ"כ וכו' חכמה ענייני ושאר במקרא~~ו'
 ג'. או' הפסח חקת יעו~ש.מ~יח

 ~~ך~
 התחילו~ם

 ללמו~
 כמו הרשות לדבר וה"ה וכו'

בתפלה
 כמ"~

 כ"כ רל''ב. סי' לעיל
 הרשב"~

 בס'
מאמר

 ~חמ~
 והביאו יעו"ש

 ה~ר~~
 ג' או'

 וכ"~
 ~לסברא הב"ח

 כתב סק~ג הט"ז אבל להפסיק. א"צ נמי בא~ילה ה"הזו
 א~י' להפסיק דצריך פשיטאדלאכילה

 לדי~~
 ~אין מט~ם זו

 הש''~ מדברי דמשמע סק~ו ~מ"א וכ''כ ל~כילה.קבע
 דדוקא

 א"צבלימוד
 לה~סי~

 ה~שית מדבר אבל מב~~י התחיל אם

לכ"~
 דלאכילה ב' או' העו"ש וכ"כ פוסק.

 ומלאכ~
 ה~~יל אפי'

 ח' או' והח~י יעו~~. פוסקבהיתר
 כת~

 להי~ך
 ~דוק~

 בלימיד
 באכילה אבל שמעתא דמשכא משום ~יעות שני הניפליגי

ומ~אכה
 לכ"~

 כתב ט' או~ הא"ר אמנם יע~"~. להפסיק א"צ
 וכתב מפסיק ומלאכה לאכול דבהתחיל ה~חרונים כלדד~ת
דכן

 ו~
 ל~חמיר

 ~ד~~
 האחרונים דעת ובלא"ה יעו~~. האחרונים

כדי~~
 דאפי' שנייה

 בלימו~
 זמן כשיגיע בהיתר והתחיל

 יעו"ש. כ"ג או' לקמן כמ~ש פוסקהבדי~ה

~~~~~ 
 שהתחיל דהיינו וכו' מב~~י ללמוד התחיל ואם

 דמיירו שכתב סק~'ח כמ~א ו~לא ה~'י כמ~שבהיתר
 ח' או' ח"י הלילה' קודם ~~ה חצי דהיינו ב~יסורבסתחיל
 ה' או' נה"ש ~' או' בחי'מקו~ח

 חמ~~
 הגר~א. ו' או' ~"ז ג' או'

~~~~~ 
 באיסור בלילה התחיל דאם משמע מב~~י'

 ~בדיקת~וסק לכ"~
 חמ~

 ביטל שלא כ~ז דאורייתא הוי

 וכ~כ סק~~~ מ~א רל~~~ סי' כ~''ש פו~ק דאו' דבדברוק~ל

העו"~
 פוסק ~לימוד ~דוקא כתב או'ח~ הח''י מיהו ב' או'

 באיסור התחיל אפי' מלאכות בשאר ~בל ש~ע~א משכאדלמא

 פוסקאינ~
 דבדיק~

 באיסור ה~חיל אפי' ובדרבנן דרבנן ח~ץ
 כן אין א~ל יעו"~. רל~ב ~י' כמ~ש ~וסקאינו

 דע~
 האחרוני'

 שאח"~. באו'כמ~ש

~~~~~ 
 וו"~ הג~~

 וכו' להפסיק שצריך
 וכ~~

 וכן הלבוש
 צריך הלימוד מן דאפי' וכ~ב הב"חה~~~ם

 ה~חיל דא~~~ לדינא ~~~"ח מסיק וכן באכילה'וכ"ש לה~סי~
 צריך הבדיקה זמןכשיגיע בהית~

 להפסי~
 ו' או' הר"ז וכ"כ יעי~ש'

 א' או'דה"ח
 חק~

 ז' או' קי"ט כלל ח"א וכ"כ הנד"~' הפסח
 לא המיקל בלימוד בהי~ר התחיל דאם ש~~באלא

 הפסי~
 אבל

 ~'' או' ל~יל ועיין יעו"~~ מפסיק במלאכה או לאכולבהתחיל

~~~י ~ ~ ~  קודם ידיו ויטול וכו' לב~וק שיתחיל קידם ~' 
שיברך

 ע~
 ססי' הב~ח והביאו מהרי~נ. הבדיקה.

 שכתב אלא פ~ו ססי' בתשו' רש"ל וכ'כ זה. רס~י ומ''אזה
 שפשוף או רגליו הסך ע"י הנטילה תהיה אם טיבדיותר
ניצוצות

 ~שי~
 ומחה"ש שם ה~"ח והביאו יעו~ש. כיוהרא ליתחזי ~לא

ו~~~
 נקיות משום אלא דאינה זו נטילה על לברך ואין הסי~ ריש

 א' או' ח~~מ א' או'ח''י
~~י

~~~~~ 

 אם
 ב~~~~

 ידיהם יט~רו אצלו בי~ו ובני מברך
 ידיהם אין ואם מ~~ט לבדוק שי~חילו~ודם

 ידיהםי ליטיל שצריך פ~יטא אמן לע~ות דיש מאחרנ~יים

~"~
 שיהיה דצריך האחרונים וכתבו ב' ס~י' לקמן ועיין ש~י
 קו~~. לעבול נכין ולכן ומת"ה ~רי מטומאת טהורהבו~ק

~~~~ 
 עליהם מברך המצי~ ~כל וכו' ל~~וק שיתחיל קודם
 הברכה. וקודם ע~ב. ז' פסחים לע~ייתן.עיבר

ילמו~
 מ~חלת ~~ב ד"מ בא פ' בר''מ הזיהר מאמר

 ד~~
 וישא

 בשם וכו' יחוד לשם וא~ר ואח"כ ח"ה. יפ''ל טוב. יצר עדה~ם
 כל ובשם ישראלכל

 הנפשו~
 ו~רוחות

 והנש~ו~
 יחידות חיות

 יחי~תינו חיתינו ונשמותינו רוחינו נפשינו שורשי אלה~תייח~ים
 אצילות שמכללות להם והקרוביםומלבושיהם

 בריא~
 יצירה

 וספירה פרצות ~כל עשיה יצירה בריאה אצילית פרטי ומכלעשיה
 את לבדוק דרבנן מ~ע לקיים ומזומן מוכןהריני

 החמ~
 לאור

 בליל שברשותינו ובםדקין בחוריןהנר
 ו"~

 כ~שר ניסן לחו'
 את בודקין ~שר לארבעה אור רבותינו לנוהורו

 החמ~
 ל~ור

 שורש את לת~ן בוראינו רצון ולעשות ליוצרינו נ~ר לעשותהנר
 חשובה שתהיה או"א ה' מלפניך ויה~ר עליון. במקום זומצוה

 בכל כוונתי כאלו לפניך ויע~ה זו מצוה לפניך ורצויהו~וקיבלת
 מברך ו~ח"כ וכו' נועם ויהי זו' במצוה לכוין הראויותהכוונות

~~~~~~ ~~~~~ 
 ~~יי ~~~ ~י~~

 ~~~ י~ו~~~"~
~'~~~~

 ~~י ~~~י~

 ~~~~י'~~י~~~~

וב~ת



~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

 ~~~ן
~''~~ 

~~~~~  שני. הנפש משרשי ה~ני' יתבערו ש~י"ז י~וין הבדו~הובעת

~~~~
 הבדיק~

 ~א הריני ו~ו' יחוד לשם יא~ר ביטול ~ודם
לקייה

 מ"~
 שאור לבטל דרבנן

 וח~
 לחו' י~~ בליל

 ליוצרונו נ''ר לעשות כדיניסן
 ולעשי~

 שתהיה או"א ה' מלפניך וי~"ר עליון. ~מקום זו מצוה~ורש א~ ל~קן ביראינו רצין
 כאלו לפניך ויעלה זו מצוה לפניך ורצויה ומקובלתחשובה
 כ~ות ותבטל ~ו ב~ציה לכוין הראווות הכוונות בכלכוונ~י

 אויביך וכל והקלי'הטומאה
 ~ס~מ~

 שנאיך ו~ל
 ~לילית~

 מהרה
 ות~לם ותשבר תעקר מהרה הרש~ה ~זדון ומלכותוכרתו

 בחסד לבדך ה' אתה מהרה עלינו ותמלוך ב~בותכניעם
 תצ~יח מהרה עבדך דוד צמח ואת ובמשפט בצדקו~רח~ים
 לרצון יהיו היום. כל קוינו לישועתך כי בישיע~ך תרוסוקרנו

 או' תל"ד סי' ל~מן ועי~ן ~בטל' ו~ח"כוכו'
 כ"ח~

~~~~
 כח לנו שת~ן או~א ה' מלפניך יה~ר יאמר הביטול
 אשר הנ~ש בתי בנג~י לפש~ש ו~יוע ועזרויכולת

 צד מעלי~ו ה~רדנא ~' אנא יצה''ר' בעצתנוא~נו
 ~ר~

 שביצ~~ר
 וקרבנו לתורתך אבינו השיבנו יצה''ט. בכח ותלבבנוו~זכנו
 ר~"ח א~ ותר~א לפניך שלימה בתשו' ו~חזירנו לעבודתיךמלכנו
 רפואה ונשמ~נו רוחני נ~שנו גופנו של גידים ושס~האברים
 דבר על ישענו אלהי ~זרנו אתה' רחמן רופא~ אל כישלימה
 לנו שהוא מכל ואפי' חמץ מאיסור והצילנו שמךכבוד

 ובכל זו שנה אחינו ישראל ולכל ביתנובני ולכ~
 שנ~

 הבא ~שנה
 וכו' לרצון יהיו כיר"א. ולשלום טובים לחייםטלינו

~~~ ~  

 בפ~ק והר"ן הרא~ש ~אריכו כבר חמץי ביעור~ל
 ב~ל מברכין ברכות בקצת למה בטעםדפסחים

 הלכות ~סיף בזה כתב הרמב"ם וגם בלמ"ד מברכיןוקצתם
 א' או' ח"י ב"ו יעו"~'ברכות

~~~~ 

 דלא אע"ג ח~ץ. ~י~ור על
 מבע~

 ~כשיו מ"מ

מתחי~
 החמץ ומבטל לבער ~בו~ק שע"ו הביע~ר

 הביעור ~עין והוי עכשיו גס מבער ממילא לו ידועשאינו
 א~. או' ר"ז סק~אי ט"זדמחר.

~~
 חמץ בי~יל על מברכין דאין והא חמץ. בי~ור על

 בלב גם לבטל דיכול ~ר"ל בלב הוי דביט~למשום
 רסי'כמש''ל

 תל"~~

 ועוד שבלב~ דברים על מברכין ואין
 ביע~ר ביטול לשון בכלל ואין ביטול לשון ישנו ביעורדב~לל
 בדיקת על מברכין דאיןוהא

 ח~~
 מתחיל ש~וא

 ב~
 מיד

 ביער ולא שבדק מי ש~רי המצוה ת~לית בבדיקה שאיןי"ל
 ב' או' ר~ז ש~י ט~ז ב"ו כלום. ע~ה לא ביטלאו

~ ~

 ד~~ יצאי לבער בירך ואם ח~ץ' ביעורעל
 או'

 פ~~ח ב~חא'
~'~~ 

 חק ג' או' ח''י א' או'
 ב'או' יוה~

 ח~~~
 א' או'

 ער"~
 בשאר וכן ד' או' ר~ז א' או'

~מברכין ~~צו~
 עליה~

 על כמו על בלשון
 אכיל~

 א~ילת על מצה
 עליהם בירך אםמ~ור

 בלמ"~
 לאכול

 מצ~
 מרור לאכול

 ~לוכן יצ~
 לקרוא מזוזה לקבוע בלמ"ד עליהם שמברכין מצו~

 על מזוזה קביעת על ~נ"ל בלשון בירך אם ההללאת
 שם. ר~ז יצא.הלל קר~א~

~~
 ברכות הלכות בסוף הרמב~ם וכתב ח~ץ. בי~ור ~ל ~~.

 מברך לאחרים שבודק בין ~עצ~ו שבודק ~~בין
 פר"ח.כך'

~~~~~~ 
 העי~ור בעל

 אי~~
 ~ל שהחיינו דמברך מאן

 ואיכא ~אתי לזמן מזמן דהאהבדיקה
~"ד

 ~ל~
 ~מ~רש זימנא ליה קבע לא דהא מברך

 לבדוק. צריך מר~ה אפ~' לחזור ודע~ו בשיורה ויוצאבים

 הרא"~וכ"~
 לצורך היא שהב~יקה לברך שאין ז"ל

 ש~קשה~ומה הרג~
 רש''~

 משעת לרגל קידם ח~ץ איסור ד~א ~''ז
 ד' או' ח''י תירץ כבר ולמעלהשש

 ~ו~~
 דהא ז''ל הגאון חמיו

 ~לילה עד יראה בל עובר אינועכ~פ
 יעו~ש~

 אזמן וסמכינן
דרגל~

 דרכנו ~אין רכ~ג סי' בתשו' ~רשב~א ~כ"כ הטו~ר. ו~ב''ד
 שהחיינו לברך שלא נוהגין וכן וכתב הב~ח הסכים וכן זמן.לו~ר
 הבדיקה.על

 דהאידנא א' או' מחב~ר ובספרו ג' או' הברכ"י וכ~~
 לברך שלא כ~עדנהוג

 נרא~
 מהפר"ח ולאפוקי נ~טינן דהכי פשוט

בזה
 והנה"ש ~' ~ו' המט''ו וכן ~ע~~ש. ולהנהיג לנהוג דראוי דכת~
 לברך שלא וד~תם הפר"ח דברי על השיגו ב' או'והכס~א
 כן. נהגו ~לא הפר''ח דברי על א' ~' החמ"מ וכ"כיעו"~.
 ג' או' הר"ז וכ"פ לברך' דאין א' או' בחי' במקו"חוכ~פ
 ~רי או ח~ש בגד אצלו נזדמן דאם האחרונים כתבומי~ו
ח~~

 בי~ור ברכת קודם שהחיינו עליו יברך
 חמ~

 ולכוין
 באו' ועיין ה' או' צו פ' א"ח בן כ~כ הבדי~~.ל~טור

 ו~ו"ק.שאח"ז

~~~~~ 
 זמן ארגל דמברך י~ל הב~יקה על ז~ן בירך
 עיקרדהרגל

 ובדיק~
 ו~יין ב' א~' מש"ז טפילה.

 תרמ"א. סי'לקמן

~~~~~ 
 שלא דכ"ז וכו' סיים שלא זמן כל יברך בהג~.
 בשם ב"י ל~שייתן. עובר עדיין מקריסיים

 א'. או' עו"ש סק"ב. ט"זהכלבו.

~~~~~ 
 מ~~ן ומשמע וכו' סיים שלא כ''ז יברך בהגה.
 כל סיים כברדאם

 הבדיק~
 לברך. אין שוב

 הבדיקה סיוס מקרוומתי
 הט~ז דלד~ת דעות חלוקי י~

 או' קי''ט כלל ח~א ד~ת ~וכ"הומ"א

 י"ט~
 ב~~ה לברך יכול~

 אכן הרא"ש לד~ת הבד~~ה גמר דאז הח~ץ א~ כששורףה'
 והכל~ו הרב לשוןס~ימות

 משמ~
 שסיים ~ל~חר קצת

 לברך אין שוב בל~לההבדי~~'
 כל~

 עיקר וכן הב~ח וכ~פ
 הסכים וכן ו' או' ח~י ברכה. ~ס~ק עצ~ו לה~ניסושלא

 בש~ה ו~~כות שם בלא לברך שיש שכתב אלא ג' או~א~~
 דה"ח ה' או~ ר"ז ב' או' בחי' מקו"ח שם ח~ו וכ~כה'
 שיחזור כתב ג' או והח~''מ ~'או~

 וישתמ~
 באיזה חמץ

 בדק שכ~רחדר
 ובהכר~

 יצטרך ואז לבדוק ש~חזור יהיה
 פ"ה. או' קנ"ח סי' ל~יל ו~יין יעו"~. ל~"עלברך

~~~~~ 
 הפר~ח כתב וכו' סי~ם שלא כ"ז יברך בהגה.
 ביטול ב~טל שלא כיון הבדיקה שסייםא~פ"י

 הפו~ מדברי אמנם ~עו''~. ש~~~ל קודם לברוכי מציהלילה
 הנז' הפר"ח דבר~ ~ל~ סק"ב הזכ~ל וכ~כ לבר~. מצ~ לאבי~ל של~ אעפ~~ הבד~קה שסיים כל מש~ע הקודם באו'הנז'
 שס~ים ולאחר ע~~ף וא"ת שב דב~כות מילי דהו~דכיון

 בשם ~וד לברך אין שובהבדי~ה
 ומלכו~

 לא שעדי~ן אף
 עכ~ד. השו~ג וכ"כביטל

~~~~~ 
 סיים אם הא הבדיקה. סיים שלא כ"ז בהג~.
 קנ~ח. ססי' ער"ה ~ובור. ~די תוך אפי' יברךלא

 וכן ב' או' הפםחח~ת
 ה~ל~

 ו"ט סי' ביו"ד האחרונ~ם
 ב~ או' בתב"ש יעו'ש כפר~ח דלא שחיטה לגבי א'סעי'

 א'. א~' וזב~ש ג' או'וכרתי

~~
 ויזהר ~~.

 של~
 וכו' ידבר

 וא~
 ש~ינם בדבר~ם שח

 ~י' ~מ~ש ולברך ל~זור צריך הבד~קהמ~נין
 א"ר ז' ~ו' ח~י סק~ג. ~~א א' או' ~ו'ש יעו"ש. ו' סעי'קס"ז



~ ~

 ~~~ן ~~~~~~ו~
~"~~ 

~~~~~  כלל ח~א ו' או' ר~ז ג' או' מקו"ח ב' או' חמ"מ ה'או'

קי'~~
 י''ט. או'

 ~ה"~
 אחת מלה אפי' שה~~יק וכל ב' א~'

~ו
 ~~נ~

 אחר א~ן
 או' א~א ומברך. ~~וזר ~סח הוי עצמ~

 וכ~כג'

 ל~~~
 או' קס"ז ס~'

 מ"~
 הפסק הוי א' בתיבה ~א~י'

אמנם
 בענ~

 בזה פלוגתא ~איכא ס~א או' שם כ~בנו אמן
 יעו"ש. סב"לוק"ל

~~~
 דבר וכו' י~בר שלאויזהר ~~.

 פשו~
 ~צריך הוא

 אפי" ה~יבור מןליזהר
 בדברי~

 מענין ~הם
 חי~~ק ~איןהב~יקה

 בז~
 לענין אלא

 ~ב~יעב~ די~ב~
 א~צ

 א~ ולברךלח~ור
 פשוט וזה הבדיקה מע~ין שהם בדברים שח

 בז~. בלישניה דק לא והבאה"ט מקומות מכמהומבואר
 לב~וק שהתחיל~ אחר ומיהו שם. הר"ז וכ~כ ג' א~'מאמ"ר
 ב~~רים ל~בר יכול לכתחלה ~א~י' האחרו~ים מ~ברינראה
 מאמ~ר הש"ע. לש~ן משמע~ת וכ"ה הב~יקה מעניןשהם

 ח"י. או' לקמן ועיין ~ם. הח~~מ וכ~כש~.

~~~~
 יש ו' ס~י' קס"ז בסי' וכו' ידבר שלא ~יזהר ~~.

מ~לוק~
 אח"כ והפסיקו הבוצע בירך אם

 אם כאן ו~"ההאחרים
 בעה~

 על א~רים וסמכו~~~ מברך
 ב~ברינו ועיין . ~' או' א~א יעו~~. ~ו~ במחלוקת ~לוי~רכ~ו
 נ"ט ואו' ~"ח או'לשה

 שהעלינ~
 ל~לכה

~~~ 
 ה~סיקו ה~חרים

 שטעם אחרבד~בור
 וה~ הבוצ~

 צריכים טע~ו לא עדיין
 אם אבל ולברךלח~ור

 הבוצ~
 ו~~א אחרים ~טעמו אחר שח

 לכאן וה"ה י~~~ש. ולברך לחזור א~צ ט~ם לא~דיין
 ולברך לחזור א''צ ל~דוק המכוונים שה~חילו אחר שחבע~~ב דא~

 אחר ~חו המכוונים אםאבל
 שהתחי~

 צריכים ל~דוק הבע~~'ב
 ולברך.לחזור

~~~
 כגון ב~יקה ~~רך ומיהו וכו' י~~ר ש~א וטוב ~~.

אם
 כב~

 לו ל~~וח או לו להדליק הנר לו
 ועיין א'. א~' עו"ש במהר~~ל. וכ~כ כה~ג. כל וכן מותרהח~ר

 ט"ז. או'לעיל

~~~
 הוי לא לב~וק ומשהתח'ל יכו' ידבר שלא וטוב ~~.

שיח~
 והמדבר סוכה אישיבת דהוה מי~י הפסק

 ולברך. לחזור להצריך הפסק שיחה ~ו~ ~לא סעו~תוב~וך
 אברהם ברכת וכ~בטור.

 ח~~
 פליגנא בהא קל"ט ~י'

 כן מורין ואין הלכהוא~ינא
 דצרי~

 ~לא ~יון ו~ברך לחזור

 ע~ הברכ~נת~יימ~
 שכנה"ג והביאו הבדיקה. כל ~ישלים

 תשו' בשם ~פם~ים בפ~ק המרדכי וכ"כ וכ~ב ג' או'בהגה~ט
 והר~ב'א והר~ן והרז"ה ~~רי~ף כתב הפר~ח אמנםהגאונים.
 שהפסיק אעפ~י ב~צוה שה~~יל ~יון ס"ל כולהווהרא~ש

 ח' או' ח~י וכ"כ י~ו"~. ~יקר וכן וכתב ולברך לחזורא~צ אח'~
 שומ~ין לה~ל בר~ה וב~פק אחרונים הם~מת וכ~הוכתב
 בשם ג' או' הער~ה וכ"כיעו~~'

 כמ~
 לבדוק ש~~חיל ~כל פו'

 בחי' מקו"ח חקיוסףאו'ז' מ''אםק"~י וכ"כ ש~חהה~סקיעו"ש. ה~ילא
 ד'או'

 ר~
 ב' או' דה"ח י~ט. או' קי"ט כלל ח~א ז' או'

 הנד"~. הפסחחקת

ך~
 שם. ר"ז בד~ת. אפי' אחרים. ב~ברים ~~.

~~~
.~~ 

 ע~
 שיגמור

~~ 
 ה~~יקה.

 ל"~
 שיג~~ר עד אלא

ג~
 מנוח הר' וכ"כ הביטול.

 בפ"~
 שהב~יקה ואחר

 לשוח שלא ליז~ר צריך נינהו הבי~ור צורך ~רוייהו~הביטול

 שישלי~ע~
 ~יהו ~עתו ~סיח שלא ~~י והב~טול הבדי~ה

אם
 ש~

 ד' או' סוף הפסח חקת ועו"~' ~לברך לחזור א"צ
 ~' או' ברכ"י ג~ או~ מש"זוכ~כ

 בש~
 השה"ל.

~~~
 לב~וק יכול א~~ בבר~ה ב'. ~~~~

 כמ~
 ב~י~.

 מבית ההליכה הפסקהוו ו~~
 לבי~

 א~ דאף כיון
ש~

 הלל בי~ הפ~ק. ~וי לא ההליכה ~ע'כ שנית לברך א"צ

ל~~~
 דאפי' ומשמע ~' א~' ר~ז ~~ או' ח''י א' או~ רפ"ט סי'

 הפסק. ההליכה הוי לא מזה זה רחוקים הבתים היואם
 היו דאם כתב הפר~ח~מיהו

 ההליכה הוי רחוקי~ הבתי~
 לע~ל ה~לי~ מדין ראי~ והביא ~ל~רך ל~זור וצריךה~סק
 ~~א. או~ ק~"ע כלל ח~א וכ~כ י~ו~ש. ~~ג סעי' ח'סי'
 והעור הרא"ש דברי ~מס~~יות כ~ב ד' או' המ~מ~ראמנם

נרא~
 אם בין ~י~וק דאין

 הבתי~
 לא או ~זה~ זה רחוקים

~~~ול~
 הבת~ם לב~וק פשוט המנהג וכן שנית לברך א"צ
~ה~נויות

 ~בבר~~
 וכ~ב ~בית מן רחו~ה שהחנות אע~"י א'

 לבדוק עליה רב~ע ד~יובא הכא ~~אני הנז~ פר"ח ~ברי~על
 מצו~ו גמר ולא ~~ק~מותכל

 ע~
 וכ"כ יע~"~. כולם שיבד~ק

חק
 יוס~

 שם כתבנו הטלית בדין גם ובלא~ה יעו"ש' ח' או'
ד~ש

 פלוגת~
 אלא ולברך ל~זור יוכל איך וא"כ

 בפי' לכוין י~
~

 ב~ע~
 הר~קות. מ~ומות על גם בר~ה

~~~
.~~ 

 מבני ~אינו ~~ר וה''ה ~~ו' ביתו מבני י~מי~
 מי ששוכרין ~קומות ~יש ~ש''ם כדאיתאביתו

שיבדוק
 ועכ"~

 כ~אי~' מבשלוחו יותר בו ד~ציה י~דוק הוא ~ם
 ה'. או' ~~קו"ח יו'~~' ~ו' ח"י סק"~. מ"א ~קידושין.רפ~ב

~~~
 טוב ול~תחלה וכו' בי~ו מ~ני יע~יד ~~.

 לשלו~
~נשי~

 וג~ולים
 וב~עב~

 וק~~ים ~נשים אף יוצא
 על נאמנים הכלכי

 ח~~ בדי~~
 רפ"ט סי' הרדב"ז ובתש~' יו~~. או' ר~ז ו' או' מק"חשם. ח"י מהרי~ל. ע~~ים. א~י'

כתב
 דש~חו~

 לסמוך וא~ן להחמיר י~ שמ~~יירות שלנו
 ~ל~ליהם

 ~~דיק~
 ~הגה"ט~ תל"ז סי' כנה"ג ~~ביאו יעו~~.

פר"ח
 ו' או' מק"ח יו"~. או' זה בסי' ח~י הסי' בסוף ש~

 ~ל"ז. ססי' ל~מן מזה עוד~~יין

~~~
 והם בברכתו להוציאם שיכוין כ~י ור"ל~"ח. א~ן~ אחריו שיענו כ~י וכ~' בי~ו מבני י~~י~ ~~.

 לעיל וכמ~ש אמן אחריו ויענו בברכתו ~צא~ יתכוונוג"כ
 ח'.~מיהו או' זה בסי' הר"ז וכ~כ י~~~~. רי~גססי'

 ורק יצ~ו ~מן ענו לא אםאף בדעב~
 שם כמ~ש לצ~~ ~כוו~~

 ~'.סעי'

~~~
 מברך. ש~וא בש~ה ~~~

 וא~
 בו~ק אינו ב~ה"ב

 בחולין רש"ל וכ"כ ל~~. לברך יכול אינוכלל
 ~ק~ בספרו ~'.מיהו או' ער~ה יעו"ש. ~'סי'

 ס~ף הפסח
 דשל~חו יבדוק והשליח לברך יכול בעה~~ב ~גם כ~ב ו'~ו'
של

 א~~
 ~ה א' ססעי' פר"ח ו~יין יעו'~. כמותו

 שמצד~
 והנה"~ב~~

 בעה~ב לברך שאין ו~ע~ו עליו ~שיב ה' או'
יעו~~י

 נרא~ וע~~
 מעט לב~וק יש בעה"ב לברך ירצה דאם

 הברכה אחרבהתחלה
 וא~'~

 לצאת כדי לב~וק להשליח יתן
מפלוגתא.

 א' מצוה שעושין דעשרה ו~ו' בר~ה סמך על ~~~~~~
 ו~שמע ה' סעי' ח' סי' כ~"ש לכולם א'ברכה

~א~
 א~ר אותו לבדוק לאחר מציה רק בו~ק אינו בעה"ב

 ז' או' א"ר םק"ו. ~~אמברך.

 ח~
 שם. הפסח חקת ווסף.

 או' בחי' מק'ח ה' או' ח~~מ ה' או' נה"ש ו' או'מאמ"ר
 ך' או' קי"ט כלל ח~א ח' או' ר"זר'

 ~ה"~
 או'

 ג'~

~~~
 אינם ואם וכו' ברכה ~מך על ~~.

 עומ~י~
 אצל

 אותם לשלוח יכול דאינו מ~~עברכתו
ו~"ת לבדו~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~  ~~''~ ~י~~ 
~ ~ ~

~~~
 ו~ו ~~~~י ~~י~~ ~י~י

 ~~~י~ ~~יי~~~ ~~~~~~~~ ~ ~~י~י~ ~''~
 ~~י~ ~~~י~~ ~~

'~~~~ 
~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~ ~~~ ~~~ ~~~ 

~~~ 
 ~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~י~

 ~~ ~ י~'~~'
~~~~~ 

 י~~~ק
 ~~.~~~~~~~~ ~~י~~~~י~י~~י ~~~~ ~ ~י~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~~~ ~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~

.~~~ 
'~~~

~~~ ~~~~~~ 

וכ"~
 ~~~ הש~~~ ~ברך ה~נ

 חדא רק והוא ~עה"ב דבירך כ~ון
 מק"ח שם. א~ר י"א. או' ח"י פעמים. שני ~ברך איןמצוה
שם.

 דה~~
 שלא ~אעפ~י לב~וק יכולין בדיעבד מ~הו שם.

הבדי~ה~ באמצט דאם שם ח''א וכ~כ שם. ר'ז מב~ה"ב. הברכה~מ~ו
 הי~ שלא א~פ"י לבדוק לאחר ומצוה בטה~ב נ~לש

~~~
 א'. מצוה ש~כל כיון לברך א~צ הברכה בשעת

~~~~~ 
 ו~וקא וכו' ~~ץ פ~יתי להניח ונוהגין הגה.

נוקש~
 דרשות ועכבריםי תינ~קות בפני משומר ובמקיס יפרר' שלא
 מ"א תקנ"ה. ~י' מט~ממהרי"ל.

 סו~
 י"א. או' ר"ז י~ג או' ח~י הסי'

~~~~ 
 להניח הדבר ונכון וכו' להניח ונוהגין בהגה.
 שלא כדי מכזית פחו~ין קטנים אלופתיתין

 ~ם א~רת בדי~היצטרך
 מהן. אחד יאב~

 זר"~
 מ"ח. סס~'

וה~~או
 מחב"~

 ב' או~ תל"ט ובסי' ט~ או' זה בסי'
~"~~ 

 ז~. או~

~~~~~ 
 לא נ~ן לא אם ומיהו בהג~'

 עיכ~
 וכו'

 זה ~מנהג כ~ב ~"ט סי' ~עים תמיםבס' ו~ראב'~
 מע~~

נשי~
 להניח שלא לנהוג ראוי ~לכתחלה סק"ד הט''ז וכ~כ הוא.
 ימצ~נו ~לא ב~~ים יני~נו שמא~חיישינן

 הבו~~
 ~מיהו יעו"~.

 לבטל י~כח ~לא כדי שמניחין הטעם ~תב ~צ"ג סי'~הרי"ו
 ~כ"ל לבטל הביעיר בזמן נזכר ח~ץ לו כשיש משא"כלמחר
ול"נ

 טט~
 יתרשל מה זמן ימצא ולא יב~וק שאם המנהג

 מניחין לכן היטב עוד יבדוק ולא הב~יקה מן ויתייאששוב
 אולי היטב לבדוק לבו יתן חמץ שימצא ש~י~ז פתיתין~ו

ומצא
 עו~

 הר"ז וכ"כ י"~. או' ח''י ישראל. מנ~ג לב~ל ואין
 להניחן המנהג נתפשט דכבר י~אאו'

 ומנהג~

 ישראל של
 קכ~ח סו' הלכה ע~ק ובתשו' ~כ~ל. הואתורה

 כ~~
 דל~ו~ן

 הי~חוב~
 פתיתין להניח

 מש~~
 דנ~הגין לב~לה ברכה חשש

 חדריו לכבד ~~~יך ~ל"ג סי' ל~מן רמ~אכמ~ש
 קו~~

 בדי~ה

ושו~
 ש~ר בפע"ח וכ"כ פ"ת. יעו''ש. חיובית הבדיקה אין

כ~~
 להנ~ח דצריך ז~ל האר"י בשם פ~ה ~וף

 ~וד~
 הביעור

 ומבטלין ~ורפין ול~ן לבערם חמץ פתיתייו"~
 או~~

 ה~ולם ~ן

נג~
 ~כ"ל. ~מסאבותא כתרין י~~ד

 וכ"~
 יעו~ש. ע~א ~~~ט דף השל~ה

~~~~ 
 או' ברכ~י הפר"~. וכ"כ וכו~ עיכב לא בהגה.

 האחרוני~.וכ"כ ה~
 ובדרשו~

 כתב מהרי"ל
 דא~

 לא
 חמץ ~וםמצא

 ~בדי~~
 לכל הכל~ ישרוף

 לזכיר כדי הפחו~
 ססי' ול~מן ב' או' ~~מ ~הביאוהבי~ור.

 ~מ"~
 בהגה.

 ת~נ"~.~י' מט~~
 עו'~

 ~עניין וגם טץ כלי הוא אם והיינו . ב~ או'
 בוש~ין

~ 
 משו~

 אם פתיתין להניח נכון היותר וע~כ ~ש~ית בל
 תמ"ה' םסי' ל~מן עוד ו~יין ה~~~~. ~או' כנז'אפשר

~~
 ~~היה צ~יך הב~י~ה א'. ~~~~

 הנ~ לא~~
'~~~ 

 ~'. א~' ~ל~א סי' לעיל ~~~ש א~רא~~~מ~~ה
 לא~ר ~~~יה צ~יך~~.

 הנ~
 ~בליל ~~~'

 הנ~ לא~~ י'~~ י~~ ~~~א~ ~א~ י'~~
 צריך

 ~~~נ~ ~'~~~י~ ~לב~~~ ל~ז~~
 ~ז~ל

 הנ~ ~א~~
 ~מב~א~ בב~י~~מצ~יין א~~ ~בני לב~י~ה יפה

 א~' ~ל''א ~~י~ לעיל
~~ 

 ~~~ה

~~~מ~
 א~ן הא~~~~י~.

 ~נז~~ י~~ ~י~ ב~~ א~
 ~~~ב

ל~~ניס ~~
 ע~~

 לב~~ק א"צ ~~ץ
 ע~~

 אך
 ה~ב~~

 ~''א סעי'
 ~הב''~

 א~ ~א~כ~ב~
 צריך י~~ ~יל ב~ק

 ל~זו~
 ולב~~~.

 ~א~מ~~~~. ~אינ~
 ~וצה

 לה~מי~
 על

 עצמ~
 ל~נ~ס יב~ך לא ע~''פ

עצמו
 ל~~~

 ~י~~מ~ י~ז~~ אך בר~ה ~פק
 ~אז ~מץ ב~~~ה

 א' א~'~~י'
 ע~~ ~י~בא~

 י~~''ש. י''א ~עי' לקמן ~זה
 עב~ ~א~~~~

 ל~~~לה אבל ~~~'
 א~~~

 לב~~ק
אפי' בי~~

 בבי~
 ~ק~א. מ''א ב~י. הנ~. לא~ר אפל

פר''~.

~~
 ~ז~יזין מצפ~א ~יב~~ק ~~~~ י~~ בי~~ ~~שב~~ק ~~.

 א~' ~''י למצ~ה.מק~ימין
 א''~ ~

 ב' או'
 ולא ב' א~'ב~י' מק~~

 ע~ יאכ~
 ~עיין ~~י א''ר ~י~~~ק.

 ~עי~
 סי~

 הנר. לא~ר אלא ~~~~~
 מ~ו~

 לב~~. ~ס~קין. ~~~ין
 היינ~ ~~~~ ~א~ס~~ה~~.

 הבנויה
 עמ~~~~ ע~~

 ~אין
 ר~מיי~א א~ס~~ה ~היינ~ ~ק~'ב. מ''א ~~~ל.לה

 אבל~~~''ס
 ס~~

 ה~א א~ס~~ה
 שי~

 ~' לה
 ~~ב~א~ ~פנ~~

 ~בי~''~ ~~~~~
 ~י'

 ~~א ~א~~ ~פ''~
 ~~~ ~נק~

 א~~~~ה
 א~~~ ~~~ ל~ ~י~ ~ה''~ ~~~~יי~י

 ~י~ן ~~בה
 ~~~פ~

'~ 

 ל~מ~יפ~~~~
~~'~~ 

 ריא'~ז לה~יא
 ב~ה'~~

 א~ס~ר~. ~ל ~פי'

 ~קעל
 י~ס~

 ~~'~ה ~~~ב ~'~י על ~ה~י~ מה
 ~פ~~~

 בה~~א
 ~ב~~ב'~ץב~יא~ז

 ~בא''~
 ~א~ס~~ה

 ב~
'~ 

 ~~ ב~. א~' ~~''ז ~~~פ יע~~~.~א~~ה נב~ק~ ~פנ~~

 לא~~ ב~ק~ א~ ~~ז~
 ~י~. ה~~ה

 ל~~ן זה~
 ~~קא ~מ~מע ~' ~יןפ'~ב ה~מב~~

 ~יעב~
 ל~~~~ה אבל

 בלילה לב~~ה~ריך
 לא~~

 ~נר
 ב~''~ ~~''~

 ~עיין ~~.
 ~זה ~יש~~~ב ב~~

 ~ש~י ל~ע~ סב~~~ ~
 בי~ א~ ~ה~י~~

~''~
 י~~ל

 לב~~~
 בא~ס~~ה

 ל~~~
 ל~~~לה אפי' החמה

 ה~מב"~~ל~ע~
 י'~~ בי~~ אפי'

 אלא יב~~ק לא ל~~חלה
 הנ~ל~ו~

 מבואר ~~ן
 ב~~''~

 ~ס~'~ק
 ~~נ~אה ~י~~ ~ל~ע~

~ה~א
 ה~א~~ ~ע~

 ~לא בי~~ ~~קא
 יב~~~

 י~~ל ~י~~ אבל
 ל~~~לה ~פי'לב~~ק

 לא~~
 אפי' ~בי~~ ~מ~מע ה~מה

ב~~~
 צ~יך ה~מה לא~ר

 ~לב~~~ ל~ז~~
 בלילה

 ה~א'~~ ל~ע~
 ~מ~י~~רי''~

 ב~קה אם בי~~ ~~~קא ל~~מ~א ~נק~ינן

 לא~~ב~יעב~
 המ~א אמנם יע~~~~ ~י~ ה~~ה

 ס~~~
 ~~ב

 צ~יך ~ל~~~לה ה~~ע ~ב~ילפר~
 לב~~~

 ~~~ י~~ בליל
הנ~

 ~א אם אבל
 ב~~

 בליל
 י''~

 י~~ל לכ~~לה
הא~ס~רה לב~~~

 לא~~
 ~~לא ~~~ב ה~מה

 ~הב~~
 ~~~מ יע~~~.

 ל~~~ל~ י'~~ ~בי~~ ה~בי~~~ב~י
 י~ול

ה~מה. ל~~~ לב~~~
 ~~ א~~ ~~י פר~~. ב' א~~ בה~ב~י שכנה~~ ~~''~

 הפס~~~~~
 ה~~ע ~ברי פי~~~ א' א~' ~~ס''א ב' א~'

~ג~
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~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~  
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 ו ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~י~
~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~ 

~~~~
~~~ ~~ 

~~~ 
~~~ ~~~ ~~ ~~~~ 

 ו~י~י ו~וא הגה
 אב~

 ב'
 נרו~

 ~~נם קלו~ים ~פי' ~י~ד

 כ~בו~ה~

 י''~ בי~~~~~
 יעו''~. הנר לאור לב~~ה צריך ל~~~לה

 ב' או' הר''זא~ן
 פס~

 ראש~נה ~~יעה
 ~א~

 י~~ל ל~~~לה
לבו~~~

 ~~~נ ~' או' צ~ פ' א~~ ~בן ~~~פ ~ר. בלא
הא~ר~ים. ~ע~

 ש~ ~~~~
 ~~ר~ז

 י~~ל ~~~ט~נן בי~~ א~
ו~א~~ז~רו~ לב~ו~

 ~~~ר. א~ר בלא

~~
~ .~~~ 

 א~
 ~~ס~רה ~~~א ~י~ ה~~ה ל~~ר~~~ה

א~ל
 בי~

 שאי~ א~ר
 א~ס~רה.

 אע~~
 ~יש

א~ר ב~
 ו~רבו~

 לבי~~~ צ~יך
 על י~ע ב~~י ~~נר. לא~ר

 ה~~ר~~~
 יע~~ש.~ רי~~ בש~ ~~~ א~ ~~~~~י~~~~

 ~~י~
 אבל ב~י.

הב~~
 כ~ב

 ~א~ר~ ~~~ ~~~ו~
 יע~~~ ~א~~~~רו~ ~י~ ~~~ל

 ו~ר~~~~~
 או'

 ל~~
 ב~ם שיש ~~~רים ב~י~ ~שאר

 ~~לה ~א~רההרבה ~ל~~~
~~~ 

 ~א~ס~רה
~~~~ ע~~~

 ל~שא~
 אפ~ה הנר לא~ר שא~צ לבער א~ס~רה אלא

 ה~א א~~ ~~ן ~~ץ ביע~ר על~ברך
ש~ שא~ ב~~~~

 לבער ~צריך נר
 ב~~ בי~~

 יברך.
 ~ל~~~

~צ~~. ~~ ~~ב
 יש א~ ~הי~~

 בבי~
 ~א~ס~רה ~א~ר ~~לה א~רה

ה~צ~ה ~י~~ לא ~~רי ~אל~ו~ ~נ~ ~ב~~~~י~ ב~~ר~ ~רא~~~י~~~
 ~~~נו~

 ~~ב. א~' ל~~ן ~עיין לברך. י~~ל ~איך

~~
.~~~~ 

 א~~בו~ ~נ~~ ~~~ ~
 שב~~ ~ל~ ~~י~ ש~~~ר.

 ~רפ~ו~~אהלו~ ~פ~י ב~שנו~~~~ו~
~ב

 צו~
 ~ל~ן

~~ב
 ר~~

 ~~~~ר
 ~~ל~~~~ל~ נ~~ לב~~~

 ב~~~ל ~י~ו
אבל

 ~ע~
 ה~~ר

 ~ב~~~~ ה~ל~ נ~~ ~א~
 ס~~~. ~~אבהר~ב~~. ~~~~שרי

~~~~ 
 הלב~ש

ה~ל~ ~נ~~ ~א~
 א~צ

 ~' א~' ב~~ מ~~~ ~ א~ ~~י הס~י~ ~~ן~ר.
 ו~~ל~ ~א~~ ~' א~' ר~ז א'א~' ~~~~

 יש
 ~~יצו~ ב~

 אס~ר~~~ע ז~~~י~ של
 ~נ~~~ ~לב~~~

~' א~ א~~ ש~~ ~~י ~~. ~~א
~~~~ 

 ש~. ר~ז ש~.
 ~ע"~

 לפ~~~ צריך
 ו~~ל~ן

~נ~~~ ~שב~~~
 נר. ~לא

 ~נ~~ ~ה~~ ~~~~~~~~
 נר. צריך ~~צ~~ין אבל ~~~' אר~בה

~נ~~
 ~~ר

 ו~~ל~
 ב~לל ה~א ~~~ש

 צ~~~
 ~~~יך

 נ~
 ~כ~ה

 ז~~~. ב~~. בפירש~י.~ב~אר
~~~~ 

 א~' בר~ז
~~ 

~~~
 לא~ר ב~~~ין ~~ןב~~~~~~~

 האב~~ו~
י~~ל ~אי~ ~פני ~~~'

 לה~ניס~
 ~ ~~ ~לס~~ין ל~~רין

ש~א ירא

 ~~בי~ ב~ישר~~
 ל~ו ~~~א

 ~~ר~~
 ~לא

 יב~~~
~~~ר. יפה.

לב~ש.
 שיש ע~א ~' פ~~~י~ ~עי~

 ~~ע~~~~ ע~~
 א~רי~.

ו~~ב
 ו~ב~~

 ב~~ א~~ ב~יעב~ ~ו~ני ~~ע~י ~להנך
 לא~ר

~אב~~ה.
~~~~ 

 ה~~ז
 ~ה~~א אבל ~הני ~ב~יעב~ ס~~~

~ק~~
 ב~יעב~ ~אפ~ ~~ב

 ~לב~~~. ל~~ר ~ריך ~הני לא

~~~
 א~ר ה' א~ ~~י הפ~~~.

 ~' א~

 י~ס~ ~~
 ה' א~'

 א~ ~~~~~~~
 א~' ב~~~י ~'

~ 
 ~~לא ~~~ב

 ר~ ~ה~~~
א~

'~ 
 ~ל~נ~ ~ א~ ~י~~ ~~ ~~~

 ~~ב בר~ה
 ל~~ש ~יש ~ש~ה ~לברך ל~ז~ר ~איןהר~ז ~~

 ~~~~ברי~ל~ע~
 ~הנ~~ב~יעב~

~~~
 בנר~לא ~~~~~~

ש~
 ~~ב

~~~ 
 ס~א

י~י~
 על

 של בנר~~א ו~~ל~~
 ש~~~

 ש~א
 ע~ י~י~

 ו~~לב ~לי

 ש~א ~ירא ש~ן של בנר~לא
 י~י~

י~~ל ~י~ ~~~ ~ ו~ב~~י על
 ל~~~ין לה~ניס~

 ~לנ~~~י~
 לב~~. ~~~ר.

 ~ב~~
 ה~א הניי

 ב~י~~~ב~י~~~
 ב~~. ב~יע~~.

~~~~ 
 ~~. ~~י ו~פר~~.

 ש~.א~ר
 י~~~ ~~

 ~~ימניך ~~~ב ~' א~'
~~~~ 

 בעל~~.

~~~~
 ~~א

~~~~~ 
 ~של

 ~~ב~~~~ ~~~ ש~~
 ר~ל

 ו~~
 ~אין

ב~~~ין
 ל~~~ל~ ב~

 ~ל~~~ע~א ~~~ה
 ~~ילאב~~הש~~~ר~

ו~~
 יעו~ש.

~~~~ 
 ~~א

~~ 
 ~~~ה

 ~ע~
 ה~~א.

~~~~ 
 נ~יב

 ~~א. ב~ברי~~~

 ~ ~א~ ה~~~ ~בשע~ ב~~יש~ ~~~~~ ~~~
 שע~ה ~ל נר

ל~~~לה
 יב~~~

 ~~יעב~ ה~~~ ~שע~ בהני
~~~~~~~ 

 ש~. א~ר
~~~~ 

 ש~.
 ש~. ר"ז ~ א~ ~~~~

 ~נר ש~.~~א
 ש~

 ~~ן
 ע~י~

 ~~~~א ~ש~~ן ~~לב
שע~שין ~~~

 ~~~~~~ ב~צ~
 ~~ל ראש ~~~~~ין

ש~ן ~~~נ~ ע~ ש~
 הבי~ ב~~ך א~~~ ~~~ל~ל~ ל~~~~

 ~אפשר
 ~~. א~ר ~ס~~~~ל~~רין לה~ני~~

~~~~~~~~ 
אפשר

 ל~
 לא ש~~ן ~ל בנר

 יב~~~
 ב~ל

~~שה~א ~~~
 ב~~~

שלא ר~ ~~יר~ א~~ ש~~ן ב~ל
 י~י~

 על
 ~ל~

 ~~ר ~לי עללא אבל ~לב
 ~שא~~

 בשל
~לב.

 אין ~א~~
 ל~

 ל~ ~י~ ש~~ן של
 ~~ב ~ל

 ב~ יב~~~
 ~לא

~ב~~~
 י~~ל שאי~ שמן בשל

 יפו~ לה~ניס~
 ל~~רין

~~~ ~ל~~~~
 ש~. ר~ז ~לב. ~ל

 ~~ור~ בע~ לב~~~ ~~~~~~~~
רע שרי~~ ~~~ן ~י~ן בל~א

 ~~נ~ ני~ז~ ני~צ~~ ~~~
 לאשעי~ז ~ייש~נ~ ~ ה~לי על

 יב~~~
 א~ר . ~' א~' ~~י ~~נוב.

 ~' א~
~~~~ 

 א~~~~
 ~אין י~א א~' הר~ז ~.~~~ב

 ב~ לב~~~
 ל~~~לה

א~
 יש

 ל~
 הא ~ש~ע שע~ה של נר

 בשע~ א~ ב~יעב~

ה~~~
 שאין

 ל~
 ~ל נר

 שרי שע~~
 ~ב~~~

 ה~~ ~יה~ ב~.
 ~ א~~ס~

 ~~ב
 ~ה~ ~~ו~ ה~~~

 ~אב~~ה
 ה~~~~ ~~~~

 ~פ~ז ב'א~
 ב~יעב~ א~

 לא
 ~הנ~

~~~
 שע~~. של ב~ר אלא ~~~~.

 עץ על ~פן ~~ר פ~יל~

 בל~לו~~~
 בש~ן

~~~ 
 ~ע~ה. ~נר

 א~' בר~~י ~~ץ.ב~א~ר ~~רשב~~
~~ 

~~~~~~~~~ 
 ~ה~ נר~~ ב~~י לא אבל י~י~~ ~ה~א~~~ה.
~~~

 א~~~ה.
 בש~ ~צ~~ ~~~ ~הר~~

 הא~ו~ה.
 ~בר~ פ~~ראה

 ~~~ ~א~~ נר~~ ש~י י~בר ~לא
 בש~י

 ~~~ נפר~~~נר~~
 ~נה~~ ~~~~~ב~ך א~ א~~ נו~ל ~ה א~~ ~~ל סזה

 א~' א~ר בה~~~~.
 ה~

~~~~~~~ 
 נר ~ה~ה ~~' בי~~ נר~~ ש~י א~לב~~ה.
שיש

 ~~~ש אב~~ה ~~רי פ~~~~ ש~י ל~
סי' לע~

 וע~ן בה~~. ב' סע~ רצ~~
 ~~~~ א~ ל~~ ב~ב~~~

~~~~~~~~ 
 ~~~ ~ל~עי~ אפי' בה~~.

 א~ אפ~ אלא ~אבוקה ~ה~י פשי~א ~לען~א בי~~ ~ב~ן ~א~ ר~ל
~לע~

 ~~~~~ ~~א ~~~~~ א' ~נר ~ה~י ~ס~~א

 ~~~~~ך~
 ש~יב~ א~ ~~~ ~ל~עי~ אפי' בו~~~.

 ~~יבר
~~ 

 ~~~~~~ ע~ל~
 א' נר

 ~יש ~~ן ~~~~
 ~א~

 ב'

~~~~~~
 ו ~~י

 ~ו~
~~~~~~ ~"~~~ 

~~~~~~~~~~ 



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~  בשם~מהרי"ל
 ~ ~~ו~~~~

 ~~~ק ו
~~ ~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~ 

 ~~~~~ ~~~ ~~~י ~~ ~~~~ ~~~
 ~~~~~ ~~~~ ~י~ ~~~~~~ ~~~ ~ ~י~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~'~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~~~

~ ~~ ~~~~~~ 
פתיל~ת

 ~~ש~ע י~''~. א~' ~''ז אב~קה. זה ה~י ~~ל~~~
 ~~~ברין ~תיל~ת ב' ~שהביא ~~~ן ~~לק~ת נ~א~ת אין א~~א
 ~א~''~י~~

 ב~לב ה~בילן
 א~

 בשע~ה
 י''~ א~~ ~~~ ~נע~~

~ז~
 ~אב~ק~ ה~י לא

 עבה. ~פתילה אלא
~''~~ 

 בא''א

~~~~~ 
 בה~~. ~

 ~ינ~
 ~כל כאב~קה.

 שאיר~
 ~~~ל

 בין אב~קה קרי~~ולה ~~ל~ת~
 ~שע~~

 ~ע~י~. בין
 ~'. א~' פת''ערי~ב''א.

~~~
 ש~א ל~~ש ~יש ~'. ~~~~

 ~~ני~~
'~~~ 

~יבעיא ל~ ר''~
 ~~~ ~~ ~~~~~~י~ ~~וק~~

 ש~ריך
 ~~~ ~~ ~~~נ~~~ ל~~~ ~י~ ~~ק~ם א~י' ~~~~~י~~

 ~ריך
ב~יקה.

~~~
 שיש ~~.

 ל~~~
 יין א~~ר~ת ~ ~~~ן ~~~' ~~~י~~ ~~וא

 ~והן~~~תפקין
 ~ב~~~~

 ~~י~ ~~ ~~~ני~ין
ק~ני~

 ~~~לח
 והע~י~

 ~~~ ~~~~י~ ~ה~~~רי~ ~~~נר~ת
 ~ול~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~ו~~~~

 ל~~~א
 ~~ר.בי~~. ~פ~~ ~~~

~~~ 
 ה~~~~נ~ת בח~~י

 ~~~ך ~~ ~לפע~י~
 ~~~~ן לה~יא~~ע~דה

 ~פת~
 ~~רי ~~ן ש~. ~~~~ח ~י~ו

 ~~ל~~~~י~
 ג~ינ~~

 ~~חלי~ ~ע~י~ ~י~ ~אפי' ~~~רתפות
 ~~נ~~לי~ ~~ איןא~

 שאר או
 הא~~לי~ ע~פ~~

.~~~~ 

~~~~~~~ 
 ה~ל~~

 ~~ריך
 הבית לבני לל~~

 ל~ב~
 תחת

 ~~רר ~~~~ץ פע~י~ ~י ~התיב~ת~~~~ת

 ~תיכה ~ם ~נשאר ~~~יי~~נן התרנ~ולי~ בפי~~
~א''א ~~~ל~

 לא~ל~ ~תרנ~~לי~
 ~''א

 ~ק''~~
 א~

 אחרת ב~יבה
 ע~''ל ~ם~נשאר

 ~~~ר ~~קא ~נראה זה. ססי' ב''י ~הביא~
 ~ס~י לק~לא ת~ינן ~ל~ך ~~ץ ~פק ~ה~~ לאכול ר~ילין~אין
ב~יב~~

 ~~ץ ב~~אי ~א אבל
 ~''~ ~~ה''~

 ~~ת לב~וק ~ריך
 ב~~ר ~ה~פ~לים~~~ה

 לא~~ל ~ר~ילי~
~~ 

 ב~~ ס~י ~לא

 איכא ~א~ ~~''ל ~' א~' א''ר ה~~ץ. שיא~ל~ תרנ~~~י~ש~
 ~יאכל~ תרנ~ולי~~~

 ב~י~~~. ~~~י ~פק ה~י אז ה~~ץ.
 ~''~. או' לק~ן~עיין

~~~~~ 
 ~ל~ן

~~ 
 ~ב~~ ~~~ן ~א~י' ו~~~ הבי~ ~~רי

ל~
 ~~ץ בהן אכל שלא

 ה~ הרי ~ע~ל~
 ~רי~ין

 ~~ינהב~י~ה
 ב~י~

 ל~~ון ~עיין י''~. א~' ר''ז הנר. לא~ר

~~
 ~כר ~א~~ר~ת ~כ~' י~ן א~~ר~ת אבל ~~.

 ב~ק~~
 ב~יק~ ל~צרי~ן יין ~א~צ~~~ ~~~~~ ב~~~~~ל~~

~~
 אם אפי' ש~ן ~א~~ר~ת ~כ~' ~ין א~~ר~ת ~~.אבל

 ~~ם~סתפק
 א''~

 ~רך שאין ב~יקה
 בתוךב~ם ל~נ~~

 ~ר~~ין ~~ה ~י~~ע ~פני ~~ע~~~
 לסע~~~

 ש~ן~בא~צר~~
 ~~כ~

 ב~~תפק דא~~~ ב~~'
 א''~ ~~נ~

 ב~יקה
 קבע ~יש~~~

 ל~יפ~~~
 ~ב~ב~י ~כ~ב אלא

 הרי''~
 לא

 ז~נתבא~
 ~~י~ן ~~~א ~היינ~ ~אפ~ר

 ע~~י~ ~נה~~
 ~ה~ליק

 ע~''ל ב~יקה ~~ריך הנר~ת ~בית ~~ן א~~ר~ת ה~''לב~~ן

של~ק~ין
 ~~נ~

 ~''ז א~' ז' ר''ז א''אא~' ב~יקה. ~ריך ל~~ליק

 קבע ~ש לה~ל~ה ~אפי' ~תב ~~''ק בה~ה~ת~יה~
 לסיפ~ק~

~א''~
 ~' א~' ה~א~''ר ~ה~יא~ יע~''ש ב~יקה

 א~נ~
 הב~ח

 ~אפי' לה~~יר יש הל~ה ~לענין~ת~
 ~~ק~

 ~אין
 יש אפ''ה ב~~ןלה~ליק נ~~~י~

 לה~~י~
 ~~תפק אם ~לב~~ק

יע~~ש. ~~נ~

~~~
 ~~~' יין א~~ר~ת אבל ~~.

 ב~~ק~ א''~ ~~~לי~~~י~ ש~ ש~~ניעי~ ~~ק~~
 ~רך ~אין

 ה~לו~ביאין ל~ע~~~ ~רי~י~ ~~ה שי~~ע ~פני ה~ע~~ה בת~ךבהם ל~נ~~
 ק~~~

 ~~ר. ~ע~~ה.
 הר~ב''~ ~~''~

 ~ין פ''ב
 א''~ ~~~לי~ ~~י~ ~בית~'

 אלא ב~יקה
 א''~

 ~~ניס
 הר''ר ~י~~~~ץ. לה~

 ~נ~~
 ~ב~~~לים ~א~רי אי~א ~תב

 ~ה~
~~~~~~

 ~ע~~~~ ב~~ל~ ל~~~ א~~ ~~ן
 כל

~~זר ~~~~ צר~~
 ~ל~ק~

 א~ל ~~יקה ~רי~ים ל~ך ~ א~רת ~תי~ה
 ~~~בים~אין בק~ני~

 ל~ק~
 הרבה

 ~א''~ ק~~~ בי~~
 ב~יקה

 יע~~~
~~ונ~

 ~~ר''~ ~ס~ו''~ רש''י ~פ~' ר~ב
 ~בית ~''ל והרשב''א

 ו~''~ ב~יק~ א''~ ~~~לי~~~ים
 ~עת

 ~י''~
 סי' ~~ר~קח

 יע~''~.ר~'~ו
 ו~ב''~

 ~קת
 הפ~~

 ~נראה יע~''~. ~' א~'
~בזה

 ה~ל~י~
 שה~א. ~ה לפי הע~ין א~ר

~~~
 ~~~תפק ~א~~ר~ת בה~. ~~~פ~ין שאין ~~.

 בה~
 ל~~י~

 ~נ~~ל קבע
 בפע~

 א'
~~ 

 ~~ריך
 שא~ ~~יק~ א~~ל~ע~~~

 לי~נס ר~ילין
 ב~

 ~ק''ז ~''א בפת.

~~
.~~ 

 י~~ע א''כ ~לא ב~יק~~ א''~
 שה~ני~ ל~

 לשם
~~ץ

 ~~ל י~~. א~' ר''ז א~ת~ פע~
 ש~ ~~~י~תינ~ק ~ר~ל~ ~ק~~

 שאין ב~יק~ ~ריך
 ~נהי~ ~א~ילת~~ קב~

 ק~~~ ~~~~~~~
 הפ~ח

 ש~
 י~ליך

 התבוא~
 בח~ר

 ל~רנ~~~~~
ב~ק~~

 ש~ ~ישא~ י~~יץ ~~א ~~ ~~~א
 בת~ך

הפ~ח
 ~כ''~

 שיז~ר
 ~ז~

 הפ~~. ב~~ך
 ~הרי''~

 ק~''~י ~י'

 ~~תב ב~~ב'~י כנ~''~~~ביא~
 ר~אה ~אינ~

 ל~ברי~ ~ע~
 בא~~~ה ~אי~ל~

~~ 
 ~~ר

של ~~נ~ ~א~לי יא~ל~~ ~~~רבי~
 ~הרי''~

 הח~ר ב~~רי ה~א
 ש~א~~~~נן נרא~ ~~י ע~''~. נראה~ ~אינ~

 נרא~ בעפר~~אינ~ ~וה~ יתכ~~
 ~ ~~ ע~~~~~~ ~ישאר

 ב~~~~~סק''י
 לתרנ~~לי~ ~~י~ ישליך ~הרי''לשלא

 ב~ק~ם
~~ 

 ~ס'~~ ~~לק~ן
 א' ס~י~

 ~ס~~ לס~ ~ב~ברינ~ בה~~
 ~א~~ר~~ע~א

 ~~~'ל לבער ~~ריך ~~ץ ~~~אי~ ~הוי ~~~~

~~~~~~ 
 ב~חז~רי~

 ע''ש
 ~א~~~~

 ק~ד~ י~~ ל' ~~ל
 ~ר~~הפ~~

 שע~שה ~בר ~~ל ~לעיין ל~ק~ק
~ת~ך

 ב~ת~
 ישאר ~לא

 ב~
 ~בית ב~~~י ~לרא~ת ~~ץ

 נק~י~ ש~~י~~ב~~~~
 י~בק ש~א

 בה~
 ~לא בא~פן ח~ץ

י~כל
 ~ה~יר~

 בנ~ל. א~''כ
 ב''~

 ~~י'
 תל''~

 ~~. ~''א
א~תם



~ ~

~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~  
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 ~ ~ ~~~~~ ~~~ ~י ~'~~ ~~~ י~~
~ 

 י ~~~~~~~ ~~~ ~~י~~ ~~י~י~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~ ~~י~~~~ י'~''~ ~~~~ ~~~
 ~~~~ ~~~~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~ י~ ~~י~

 ~~~~י ~~~~~י~ ~~~י~~ ~~~~~~ ~י~י~ ~~ ~ ~ ~ ~~י~~ ~"~ ~~~י~~~
 ~~~~ ~~~י~ ~~י~~ ~~~ ~~

 ~~ ~י~ ~~~ ~~י~~ ~~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~ ~ ~ ~~י~ ~~~~ ~~ ~~י~~ ~~י~~ ~~~~~~י~
~~~ 

~~~~~~ 
 ~יש

 י~אר שלא א' כלהא~~ר~ן לה~ כשנ~~ני~ י~הר~ ס~סי~ לה~
 כל~~

 ב~~ך
האב~ס.

 ק~''~. סי~ מהרי~~
 כנה''~

 פר''~. בה~ב''י.

~~
 ~~רך לפי ב~י~ה. ~ריכין ~'. ~~~

 שנשאר ל~~ש~יש בה~ ל~~~מ~
 מונ~

 ~ אבל ~מ~. פר~רי ~ס
 מא~ ק~ני~~~רין

 ראיין ~אינן שבכ~~~ין ק~ני~ ס~קין ~כן
~ש~~

 ~ש~יש
 א~~

 י~ז. א~~ ר~ז ב~יקה.

 ~ינ~ק~~ ~א~ ~כ~~ מ~~~ פ~ו~ ~הנמ~כי~ ~~~~~
 א~ ~כן ס~"~. מ~א בד~קה. ~ריכי~מ~~יי~

 פ~~~ ~אפי~ ~ב~יקה ~ריך ש~ מצ~יי~~רנ~~~י~
 מ~''~.

 ~עי~ע~~~.
~~~~ 

 שנ~~מש י~ע~נן אי ~כן כ~ד. א~~
 ר~~ ~~ א~~ ~~י ~~יקה. ~רי~י~ פ~א אפי~~מץ בה~
 ש~.

 כל~ל~~דן
 ~מש~משין ב~יקה ~ריכין ~ע~י~~ ~דרי~ ס~~

 ע~מ~ ~~פעמי~בכ~~~
 בסעו~ה

 ש~. ~ה~~ך בי~~ ~פ~~

~רש~~
 ה'. ~~~ ~~~מ ~' א~~ א~ר מהרי~ל.

~~
 ~הנ~מ ב~~קה. א~צ ~~~

 מם~מ~
 אבל

 א~
 ה~בר

~~~ע
 בה~ ~נש~מ~

 כמה ~ב~ה אפי~ ~מץ

 שפירא יה~שע מהר~ר ה~~~ן ב~יקה. א~צ ~~~~~

פ~פ~
 הא~ר~ני~ בדברי

 ~הכל ~~ינא ~הע~ה
 המק~~ ~פי~~~י

 ~ה~מן
 ~בכ~

 ~הכניס ~~רך ~~רין
 ש~

~~
 ~רך שאין ~ב~~רין הר~ה ~ב~ה~ן אפי~ ב~יקה צר~ך
 עי~ש ב~י~ה ~~ י~~~ ~ב~ה אפי~לה~ניס

 ב~ א~~ מ~ב~ר י~~. סי~ מהרי~ש ~י~ הנקראשי~~~ שבס~~ ב~~~~
~כ~ל.

~~~~~ 
 ~ס~קין ה~~רי~ אב~ שב~~~י~ ב~~רין

 שבקרקע~~
 מ~~יין ~ינ~ק~~ שאין אעפ~י ב~יקה ~ריכיןהבי~

 ~ ~~~~ל~ל נפל ~~א ~~~שש~ש ש~
 מע~ ~ש~

.~~~ 
 ר~~

 הבי~קרקעי~ ~~~~~
 היא

 בנסרי~ מר~~פ~
 ~~ש

ב~נ~הם
 עמ~קי~ ק~נ~~ ~~רי~

 יכ~ל ~אין
 לב~~ק ה~~ר ~~~ך ~~~ א~~ה~נ~ס

 א~~
 ~קעקע

 הנסרי~ א~
 א~ ~אפי' ~~~יה~לב~~~

 ראה
 שנפ~

 הק~ן ~ה ~~~ר ~מץ

~א~
 מש~ י~צ~א~~ ~א

 ~היה
 ש~ מ~נ~

 ~ןאע~~~ ה~ס~ ימי כל
 אי~

 מש~ ~~~יא~ א~~~ מ~ר~~ין
 א~א

 עיקר ~הרי~~~~~ מב~ל~
 ה~מ~ ב~~ק~ ~קנ~

 א~ר
 שביער~

 אינה
א~א

 מש~~
 לא~כלה יבא שמא ~ז~רה

 בפס~
 ה~מץ ~זה

שה~א
 ~~~~ שא~נ~ במק~~ מ~נ~

 ב~~אי ~~~~~ יד~ ~~~ניס
 בפס~. יאכ~נהלא

 ר~~
 י~~. א~'

~~~
 ר~ב שה~א ב~~ר ה~ין

 ~י~~~
 עמ~ק שה~א א~א. ל~~כ~ י~י~ ~ה~נ~ס

 מא~
~ב~~ק מ~ע~ הא~~ י~ ~אין

 בי~ ב~~~~
 שה~א בין הבי~ בכ~~~~ ה~א שה~~ר

 ~~ק ה~א הר~ב~ר~ע~~~
 בב~~~~ ~ ~י~ה~אר מ~~ ש~~~ מ~~~ ע~ ב~~כ~

 ~ש אפ~~
 ~מ~. ~~אי ש~

 ר~~
 ~~ א~'

~עיי~
 ~~~. ס~י~

~~~
.~~ 

 א''~
 ב~י~ה.

 להש~~ש ~ר~ילין ה~נ~רי~ ~ע''~

~~
 בכ~ ~~~ ~פש~~ ב~יק~ ~ריך

~ 

 ך'. א~' מ''ב ב~יקה. ~ריך~~ביב~~י~ן ה~~~י~

~~~
 ה'. ~~~~

~~ 
 ה~איל נ~~~ך ~ה~א אעפ~י הי~יע.

~מש~פע
 א'~~

 רש''י~ לב~~ק.
 ע'~א. ~' פ~~י~

~~~
 כ~~ן פ~' ~~מ~~ל. ~~.

 ~אפ~'~ א~ א~מע''~
 בל~א

~מ~ניעין
 כלי~ ב~~כ~

 ~~~. א~' ר"ז וא~כלי~.

 מ~~פעי~ ~~~יה~ ~~~~~~
 ~כ~'

 ב~יהם ~~~ ~נרא~
 ש~השהיה א~

 א''~
 ~רישה ~~~רי ~~מיא ב~יקה

 נ''א. ~~' לקמן ~עיין ~'או~

~~~
 ~~~ מש~פעי~ ש~~יה~ ~~~

 ה~~ה ~~ אבל
 ש~~~

~~
 המ~~פע

 להש~מש ~רך א~
 ב~

 ב~יקה ~ריך
 ה~א א~'כאלא

 ל~ש~וי~ מי~~~
 ~רך שאין

 ~הש~מ~
 ב~~

 כ~~ן הסע~~הבאמ~ע
 שעשא~

 א~ ל~ין א~~ר
מס~פק ~אינ~ ~ר

 כ~~ ~מנ~
 ~א

 ~ש~~~
 למכ~ר ~~א

 ~כ~
 ב~ה. כי~~א

 ~ה.ר~ז

~~~
.~~ 

א~~
 ~~ך~ ~כן המ~~ל ~~ך אבל ~כ~~ ב~יקה

 ~ר~כי~ה~יב~~
 בהה מש~מש שה~א ב~יקה

 ~ר~ך המ~~ל ~ת~ך ש~ רש~י וכ~כ ש~. ר~ז לפעמי~.~מץ
ב~יקה

 ~~ב~א~
 ב~י.

 א~~ ~~~~~~
 ~הש~מש כלל ~א''א ~~~קא ~כ~~ ב~יקה

 א~ אב~ב~
 מש~מ~ין לפעמים

 ~א~ ב~
 ~א~ן

מ~~~שין
 ב~יקה ~רי~ין מ''מ בש~פי ב~

 ה~ א~
 ב~~ך

 ~ה~~הבי~
 ~'~ א~~ ~מ~מ הענין. ~פי

~~~
~~~~ .'~ 

 ש~ רפ~
 בקר

 א~~
 ~~ו' ב~~קה

 ~~ ~א~
ש~

 ~~ר
 בהן ששימש~ ~~ה~~

 ~מ~
 ~ריך

 י~'~~. א~' א~רב~יקה.

 הא ~כ~' ~ר~~~לי~ של ל~ל~כן ~~~~~~
 ~ר~ך כיב~~

 ~~ר בין ~~לבין
 ~~א א'~~י כיב~~ א~ ~רפ~

 אין א~ ~היינ~ ~~~~~
 ~ס~קי~ ~~רי~ ב~

 ~א~~ה
 א~

 ב~יקה
 הק~~~~ באו~ כמ~ש~ריך

~~
 ~כן ~~.

 ל~~
 קרקע ~ה~ה~ ~כ~~ ~רנ~~ליס של

 הבי~
 א~~~ ש~ מ~~יי~ש~רנ~~~י~

 ~~'י. רי~'ו. ב~יקה.
 י~~~. א~~ ~~י סק~'~. ~~~אב~~.

 יפ~ל שלא ~א~א השנה כללא~~ל שר~~~~ במק~~ ~מיה~
 ~מץ ש~~

 בשע~
 האכילה~

 ישהר~
 ל~מר ~~ילן ~א ~מץ ~ב~~אי ~~ץ ~~אי ש~

 שנא~~
~ 

הכל
 כ~

 ש~א זמן
 ~~ענ~ה~

 א~~ הר~ז ~~~כ ב~~. שנא~~.
 ~שסמ~ך ב~~א~~~ה

 ~היינ~ לפס~
 ש~א~~הר ~פ~ לפני י~~ ~~ כל

~~~~ 
 זה בי~ ב~~ך ~~ץ

 א~ אב~
 נ~הר ~א

 ב~~כ~מלא~~~
 ~כ~~ן הנר ~א~ר בלי~ה ~~ינה ב~יקה~ריך ק~~עי~~ הרי הפס~ לפני י~~ ל~ ב~~ך ~מץ

 ש~ שאכ~~
~מ~

 ש~א א~א
 ~מץ ש~ נפ~

 ע~
 ~ ~הרי הקרקע

 כאן
~~א~

 ה~רנ~~ל~~ אכל~ה~ ~ספ~ ~מ~
 מי~י מ~ציא ספק ~~~ן

 אבל~~אי
 פס~ ~ו~~ י~~ ל~ ל~וכ~ שנפ~ ~מ~ כ~

 ~ש
 ~ק~ ספיק~~שני ב~

 ש~א
 ~~~ה~ ש~ ~א~~~ ~~~ה~

 ו~~~ י~ו~~ו~~י ~י~ י~~~יי~~
 ~ ~~~ו~~~~~~~
 ~~ ~ ~~~יי~~~~



~ ~

~ ~ ~ ~~ ~ ~  

 ~~~~ ~~~ן
~~~~~

~~~~~~~~~~~~~ 
 י~~~~~~ ~~~~~~~י~ ~~~ ~~ ~י~ ~~~ ~~~~ ~~י~~ ~~~ ~ר~~~~י~ ~~ ~~~ ~~~

~~~
 י~~~~~~ ~~ ~~~~י~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~י~ ~~~ ~~ ~י~ ~~~ ~~י~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~~~ ~
 ~ם~~ ~~~~~

~~~ ~~~ 
 ~~~י

~~~ 
 סימן לקמן ~בל ~ג~~ ~~'

 ס~י~ ~~'~
 להשליך ~ דמו~ר ~בואר ג'

 מ~ם לבער ש~~צ כ~ש מצווים ~ה~ו~ות במקוםחמץ
 אפול~

 איסורו זמן לאחר ~ד ו~אי חמץ
~ ~ ~ ~~~ 

~~~
 ~~~י~ ~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~י~~ ~~~~ ~~ ~~~~ ~~~ ~~ ~~~י~~ י~~~י

 ~~~י י~~~י

 ~ ~ ם~~~~ ~י~י ~~ ~~~~~ ~י ~~~~ ~~~ ~~~י~ י~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ ~~י~~~~
~~~~ ~~~~~~ 

ה~רנ~~לי~
 ש~א

 נ~עפ~
 נ~אס א~ הז~ן בא~רך

 שנפ~~ ע~
~א~יל~

 ~~''ל. ~~''ב ב~י' ~~''ש ~לל לבערו ~א''צ ~~לב
 ~''~ הבי~ קרק~י~ ~~~~ א~~לפ''ז

 א''צ
 ב~יק~

 ~איכא
 ספי~~~ ב'נ~י

 ש~א ~ה~ל
 ~א~~~ ~רנ~~~י~ א~~~ה~

 ~~א
~~ל~~~

 ~''~. א~' לעיל ~עיין ב~יב~~. הלך ש~א

~~~
 ~~~' ~צר של א~~צעה ~~ן ~~.

 זה~
 ל~~ן

 הר~ב~~
פ~~

 ~' ~ין
 ~ס~~''~

 וכ~ב
 בשה~~

 ~~''נ יע~''ש ב~י~ה צריך ל~י~ה~ ~צ~~ין ~~ן~~~ע ~פ~~י~ פ''ק
~~~ 

 שצריכין ש~צ~~ין ~~רין לאפ~קי ~~~' ~צר של א~~צעה~~''ש
ב~י~ה

 י~א או' ~ה~''י אלא ~' א~~ א''ר ~~~יא~ יע~~~
 ~~י~ה ~צריך שב~צר ~~רין לאפ~~~ ~א~י ~~~בפלי~
 ~ב~צר ~~רין ~ל ור''לי~~~~.

 ~לב~~ ~~''~
 ע~''ל ב~~רין ~צ~יין הע~רבין שאין ב~י~הצריכ~ן החצ~ ~~רי

 ~~~קא~~ב ~~פר''~
 ~ר~עי~

 ~~רין א~ל ב~יקה ב~י לא ~~צר
 ב~יקה ~בעי פשי~א ה~צר~בכ~~לי

~~~~~ 
 שקלי לא

ע~רבי~
 יע~''~.

 ~כ''~
 או' ~ר''ז

 כ~~
 ה~צ~ שב~~~לי ה~ורין

 ~~י ~~אי י~~~ ~~~~י~~ ~~~ ~~~י י~~~ ג~~הי~ ~~~~~~
 ב~י~ה צרי~י~ה~

 להש~~ש ~רך א~
 ~~ע~רבי~ לפי בה~

 ה~א ~~ן ע~''ל. ב~~ר~ן ~צ~ייןאינ~
 ~~נ~~

 ~~רין לב~~ק
 שב~~~ ~~רין אבל ~נר לא~ר בלילה ה~צר~בכ~~לי

 ~רקע
 על ס~~יןה~צר

 א~ ~אך י~~ בי~~ ~~~ב~ין ה~יב~~
 הם

 ~~ו~י~~~רין
 ~אין

 ה~~~
 ~~~~~~ ע''י ~~~ ~~~ך

 ~ר~ך

 א~~~לנק~~
 בי~י~.

~~
 לא. ~~ץ ~~איאבל ~~.

 ~~ציא ספק ~אין ~ש~~
 ~~''ש פר''~. ~~~. ~~א~.~י~~

 ש~ע~י~י~ ב~ק~~
או~~י~

 ~~ני~ין בל~ל
 שב~ל~ ע~ ~לי ~ב~~ץ לפניה~

 ש~על

 ~א''א ~~~ץ ~רע~ני~ נ~פלי~ א~יל~~ שע'~י~ש~ורי~
~א~~ל ל~~

 ~ש~
 ~~רין ש~~~ ~מ~ר ~~ץ ~הם

 ~~ינא. ב~יקה~צריך ב~י~ ה~רע~ני~
~~~ 

 כלל
 ~י''~

 י~''~. א~'

~~~~ 
 ~לא~ ~~~~ ~~''ה סי' ל~~ן אבל ~~~.

 היא ק~~יא
 ש~שליך מיירי~ה~~

 ב~ק~~ ה~~~
 הפקר

ה~~בר ~כ~''~
 ש~

 לא אפי' ~א''כ
 ~ע~פ~~ יאכל~ה~

 הרי ~כך ~ה
א~נ~

 ברש~~ו
 ~~א~

 ~ ולה~י ברש~~ו ~יירי
 ~~אי איכא

 ס~כינן~א ~~~
 פר~. לבערו. וצריך שיא~ל~ה~ אע~פ~~

 ~~ס~~~
 הנה'~~~בר~~

 ~עיין ה~~לה. בבאר ~ירץ וכן ~' א~'
 ע~~

 ב~~ ~תירצ~ ~~ ~~~~ני~ ~~~~ ~~''~~~''~
 ~~י' ~ל~~ן

 שה~~ר וכ~~ן ~כ~' לחבירו יה~~י שבין ~ור ז'. ~~~~ן~
 ~''א. א~' ר~ז עבר. אל ~עבר ה~~~ל ~~וךעובר

 שי~~ ~~~~ ע~ ~~~~ן~
 ~א~. עב ש~~~~ל כ~~ן ~~ע~.

~~~~~~~~ 
 ~''א. ~'

~ן~
 ~ה~~ר ~~.

 ~ב~~~
 ~כ~'

 ~אע''~
 ~ה~~~ש ~א''א

 ש~
 ברח~ק ה~מץ נ~~ל~ל ~~א ~~~ישינן ~ש~ה~יינ~

 לה~ציא~צריך
 א~' ~''י ~~ביא~ ע~''ל~ בב~ר כ~~~ין ~ה~"ל

י''~
 ~~בר ~~~ב

 ז~
 ה~א

 ~~ל~ק~
 לענין הפ~' בין ישנה

~~ץ
 ~~י א~ ~~ע~~~~ ~~ל~ צ~יך א~ בב~~

 בבי~ו~
 בע~~א

 ~~י' לק~ן~~ב~אר
 ~~~~ ~ל''~

 ק''ל
 ~~~י ~~ ~~בוא~

 יעו''~.בבי~ול
 הפר~~ ~~''~

 בבי~~~ל. ~~י ~~אי ב~~~ץ ~אפי'

 ~~יה~ ~'א~'
 זה בי~~ל

 א~
 ~~א~' ~~א

 עיין ~ו~~בנן א~
 הפ~~~ק~

 ~הביא ז' א~'
 פל~~~~

 ~~~ב בזה
 ל~~ר בהנאה א~~ר ל~''ע בי~לולא א~ ~~יה~

 אע''~ ~פ~~
 ~הבי~~ל

 סי' ל~~ן ~עיין יע~~~.~~רבנן
~''~~ 

 ה'. ס~י'

~ן~
 ~ה~אר ~~.

 בלב~ ~~ב~ל~
 ~פירש ~~אן איכא ו~י~.

 לא~~לב~
 להש~יע שא~צ ל~~ר אלא ~~קא

 ~~~ציא צריךאבל לאזני~
 ~~ברי~ ב~פ~י~

 ~בלב
 ~ינ~

 הר''ן ~ברי~.
 ~~יין שעה. כלפ'

 פ''~ ברי~ ל~ ע~~
 שה~רי~

 ~הבי~ול

 ~הני ו~~א ~~ני אינו בלב ~~פ~ר הפקר ~~שאינ~

~~~
.~~ 

~~בי~
 ~ע~ו''~ ~ה~~י

 ב~י~ה א''צ
 ~ל~

'~~~~ 
~~~קא

 בליל~
 צריך ~נה~רא בי~~א אבל ~~ר~א

 ~אש~~ש ~י~י ~~יב~יקה
 בי~

 ~הש~ר ליה ב~יק ה''נ

~ב~ל~
 בלבו.

~''~ 
 ~' ~ין פ~ב

 הר''~ בש~
 ~''ז פר''~.

 לב~~ק ~צריך~הא
 בי~~

 ~~קא י''א
 ש~ י~ ב~~אי א~

 ~מץ.
 אפי' ~י''א ש~~ ~א~ר~~ז

 ר'~ז ~מץי ב~~אי ~~ אין א~
 ~~~קא~~.

 ~יו~ לא~~
 ~יש ~י~~ אפי' ~נר לא~ר לא אבל
 ז~''ל.~כנה.

~ן~
 ~~וה ~של~~~ ~א~~~ ~כנ~. ~י~י בא ~נ~צא ~~.

 ~~ני. היזקא ~ש~יח היכא ניז~קיןאינן
 ~יש בי~~ע ואפי' ע''ב.~' פס~י~

 א''צ ~~ץ ש~
 ב~יק~

 בלילה

 י'~~.א~'
~''~~ 

 אבל ~~. ר''ז ש~.
 לב~~ק צריך בי~~

 ע~
 ~~ע~ שי~~~ק~~

 ~השאר
 ~~~~~. בא~' ~~''ש ~~י~ בלב~ ~ב~ל~

 ~~~~ם~
 ה~~''~

 ~ז''ל
 ישראל ב~יב י~~ע ה~~י ~א~ ~נ''~

שע~~ה
 ~לי~~~~

 ~~~ם של
 ~~ש~~ ~אינ~

 כלל

 כ~ר~~ב~~~
 בליל

 י''~
 ~ליכא כי~ן

 ס~נ~
 וכ''ז

 היינ~
 היכא

 ~~~~ה~~~
 אבל ~נר א~ר ~נ~אה ~ל~ל

 הג~~ ~~~ א~
ה~א

 ס~~~
 עכ''ל. י~~ ~ליל ~~רכו ~ב~~ק פ~י~א

~ה~יא~
 הזכ~ל.

 ~~~ם~~
 שנש~~ש כ~~ל ~'.

 ב~
 שר~יל ר''ל ~~~' ~~ץ

ל~~~~ש
 ב~

 ח~ץ
 ואינ~

 יו~ע
 א~ עכשי~

 יש

~~~~~ 
 אינ~ אפי'

 ~ב~ה
 ~פי~~ ~~~ ~~~

 ~~~' ~~לב
 ~ה~לב~''ל

 אעפ~י ~ז~ ~'~ ע~ ~~~פ~ מרי~

~~ ~~~~יי~~
 ~~~~~י~~~
~~~~~~ ~~~~~~ 
 ~יי~י ~~~ו~~~~
 ו~~~ו ~ו~~~יו ~~~~~~~~~~~
 ~~~~ ~~~ו~~יי~י
~~~~~~~~~ ~ ~~ 
 ~~ ~~~~יי~~
 ~~~~~~~~~יי~~

שאין



~ ~

~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

 ~~"ג

~~~~
~~

 ~י~ ~י~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~י~~ ~~ ~~~ ~~~~ ~י~~ ~~י~~ ~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~
 ~~~ י~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~י~~י~ ~~~ ~~~ ~יי~~~~ ~~~י~ ~~~~~י~ ~~~~ ~~~~~~
 ~~~ ~~~~ ~~~~ ~י~ ~~ ~~~ ~~~י~ ~י~ ~י~~~ ~~~ ~ ~ם~~ ~~"~ ם~~~ ~י~י ~י~~ ~~ ~~~~~~~~
 ~ ~ ~~י~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~י~ י~ ~~~ ם~~~ ~~ ~~י~ ~~~י~ ~~~י~~ ~~~~ ~~~ ~~~~י~~~~~~
 ~~~~~ ~~~~~ ~~ם~~י~ ~~~~~י~ ~~~~ ~~~~~~ ~~ ~~ ~~~~ ~~ ~~י~~ ~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~י~ ~~~~

 ~ב~ה~א~ן
~''~ 

 ~ ~יש
 ~~~ ל~~~

 ה~לב
 בפ~~ עלי~ י~פ~

~ם~~ ~  
 ~~~' לב~~ק א''צ

~''~~ 
 ~~~א בלבו לב~ל צ~יך

 ~כ''~ י~~''שי לב~ל ~א''צ ~~~ב ~''~על
 ב~~~ ~ל~י בס'

 וא~ ל''בי א~' ר''ז ~' א~~הפס~
 ~ה~יע בי~ל לא

 ~ע~
 ~א~נ~האי~~~

 ~~ב לב~ל י~~ל
~~ 

 ~צ~יך הע~''ש
 ב~ שאינ~ בענין ~~צינא ב~~א~שה לה~צ~א~

 ~ה~א ~י~ן ס~נה
 הס~ים ~~ן יע~''שי ~א~'ספיקא

 ה~א~''~
 הפסח ~~ת ~~.

 ~ה~''ז~~.
 ל~~~ ~~

 יצא
 ~~~ נש~~~~ ~א~

 ~~~ין בא~תן
שב~~~ל

 שנפ~
 לה~צי~~ צ~~ך י~~ ל~ ~~ך

 אבל ~~צינא ב~ו~א

א~
 לא

 נ~~~~
 ~~א

 א''צ ל' ~~~~
 כי~ן ~לה~צי~~ ל~~~~

 ~~השיש
 לה~~ ספי~~~

 יע~''שי

 ~~ם~
 ~יש ~י~ן

 ~~נ~ ב~
 ~אפי~ ~~~' עק~ב

 ~פ~
 אה

 ו~~קא ~~~~יא~'
 ~אפש~ ע~~בי~ ש~ ~~צ~יי~ ב~~~~

 צ~יך נ~שי~ ~~צויי~~ב~~~~
 ~ל~ לב~~~

 ~''~ הזיק~ ב~י

 ~ינ~ ~ע~סשהוא
 ה~ב~ים ~ן ~ה~א אפעה ~~ן ~ע~~ב

 ~ינ~ ~~~י~ין נ~~~~יןש~~א~
 יע~''~. ~ע~~ב

 ~~ם~~
ש~א

 ~~~' ב~יק~~ שי~לי~ א~~
 ~בסע~

 ב~י~ה
אפי'

 ~''~ ~ח~ א~~ ~~פ~
 ~צוה ~ל~~י ה~~ל

 הא~~~~~~
 סלע

 ז~
 ~ה~י בניי שי~י~ בשביל לצ~~ה

 להנא~~. ש~~~ין אעפ~י~~~~ צ~י~
 י''~י ס''ק ~~א ע''אי ~' פס~י~

~ם~ ~  
 ק~~~ ל~י ~נאב~ ~~~ א~~

 ש~. ~''י ל~ן.

~ב~ע~
 הו''ל הב~י~ה

 שלי~
 מצ~ה

 ~אינ~
 ניז~ק

 ~~ם~~
 בס~~~הנ''~

'~~~ 
 ב~ ~נ~ת~ש~ ~אע''~

 ~~ץ
~''~

 ~~א
 ~~''ש אי~א ~~בא ~ספיקי א~ל~ה~

~ם~~ ~  
 ~'. א~' ע~"ש בי~~י אפי' ~~~' ~ש~ ~~ציא~~~~ך

~ם~~ ~  
 ~~~' ~ש~ לה~ציא~ צ~יך

 לה~~י~ ~א~
 פ~עלי~.

 לא ~א~ ~~~' ~ש~ ~ה~צ~א~ צ~~ך~~~
 עש~

 ~ן
 שבי~ל~ אעפ''י אס~~ הפס~ על~~~עב~

 ח~ץ ~~ל
~עבר

 הפס~ על~~
 ~''זי א~' ~''ב ה' סעי' ~~''ח ס~' ל~~ן ~~''ש

~~~
~~~ 

 ~ב~לו
 הוא ה~י ~''~ ~~~ ~לי~ שיש ~~י~ן ~~~בנןאלא אינ~ ~ה~''ן ~ל~ש''~ ש~~ב ב''ח עי~ן~~~בנן א~ ~~א~' זה בי~~ל ~אי ~~י~י בל~~

 כ~ב~~~

 ה~ל יפ~~ ש~א ~יישינן לב~ל ~צ~יך~~ה
 ~~~~ ב~~ע~

 א~ן עלי~ע~ב~
 ~ה~''~ ה~ה~ ב~~

 ה~א זה ~בי~~ל ~~ב

 ~ל~~~~י~
 ~צ~יך הי~א ~~ל ~~אן

 לב~ל~
 לא אם ~א~'

בי~ל~
 ~ה~א

 ~~ה~ציא~ ה~~ ~לפ~~ צ~יך איס~~~ ז~ן א~~
 ~לבע~~~~~

 אבל
 א~

 הבי~~ל ~ז~ן ~~~בנן אלא לב~ל ~''צ
 עב~~ב~

 עלי~ אין
 לה~~~~ ~א~י ~~ן ~עתה ~י~ב ~~ב

לא
 ע~ בי~ל~

 צ~יך אי~~~~ ז~ן א~ר
 לפק~

 ה~ל
 ~לבער~

י~~.
 הפס~ ~~~

 ~יהו ל' א~' ~''ז י''אי א~'
 נפ~ א~

 ע~יו
 ל~~~~ בי~~ ~אין ~~~ל~ל

 ~~~א
 ~~נ~ אב~~

 א~~ ו~~ל

 א''צ ל~~~לה ~אפי' וכ~ב ~ה ~~ז ~~י ה~~~~~~
 יע~~~~י ה~ל ל~ב~י~~ל לב~~~

 ~לא ~ה~איל ~~י~י ~בלב~ ~ב~ל~ ~~~~~~
י~אה ~ב~ עלי~ ע~~

~~~~ 
 ~א~ילה

 ~אין הפ~~ לא~~
 ל~ו~

ב~
 ~~~ל~~ ~לי~ ~נפל ה~איל להע~~ה

 הב''~ ~הביא~ שעהי ~לפ' ה~יא"~ בש~ ~ה''~
 ~ה~~ב"א צ~~. עליו ~~~ב

 ~להי~~~ל~י ~~ב ע' סי'ב~~~'
 ~מ~

 עליו ~נפלה
 ~פ~ל~

 ה~~~ א~~~~~~
 א~~. האי ~~ב אלא

 ~~א~ין פ'~ ה~''~ ~~~
 ה~~~י ~~~

~~ 
 וה~ז י~~ז. ~''ק

 ל~ל~ ס~~
 יצא

 ~~~ל ~~לה היה~א~
 ~נפ~ ~~

 אבל בב~~~ת ל~~~ין קצת ~~~~ה ~~~תללת~ן ~~פ~ל~ יפנ~ ~~אי אז
~פ~לת עלי~ בנפ~~

 בי~~~ עלי~ ~אין בא~פן אבני~
 ~ע~~י~

 להפ~~~
 אז

 ב~ל~ א~ הפס~ א~~~~ת~
 ~~''ל.

 ה~נה~~ ~ע~ א~~

~ב~ין
 ה~פ~ל~

 נ''ל
 בי~~~' ~~אי~א ל~~י~ בפ~י~~~

 אס~ האי ~~ב ה~~~''א ~~~ב ~אעפ''י~ב~ה''~
 ~~ן . ע~"ל

 ~''ב ל''~י~ א~' ~~''ז ~~~פ ז'. ~~' זה בסי' הנה~שהס~י~
 א~ ו~יה~ ~''ליאו'

 ~נפלה ב~עה
 ה~פול~

 על
 ה~~~

 היה
 ~פנ~~ב~ע~~

 לא~ר ה~ל
 ש~~~י~ ב~~~ ~לז~~~ ~פס~

 ה''ז

א~~~
 שה. ~''ז בהנאה.

~~~
'~~~ .~ 

~~~~ 
 ~~~קא ~~~'

 ~עי~ ~~~''ש לש~יה קבע ~אין הסע~~הלצ~~ך ~נ~ ~~~~~פ~ ~~~~

~~~
י ~ ~  א''צ 

 לב~~~
 שב~תי ~~~' העלי~נה ~~~ה אלא

 ~~~~~~אל~
 ~~יל

 פ~ להני~ ה~~~
 בשעה

ש~וז~
 ל''הי א~' ר''ז ה~בי~~. ~ן יין

 כל על ו~א ~~~~~~
 ה~~~~ ~~~

 ~א~צ ~''ל ~~~'

לב~~~
 ~~~~~ העלי~~~~ ~בי~~ ~ל

 התק~ה

 י~~~' ~'י~~יי~~
 ~~~'~ ~~י' ~~~

 ~~~י' ~י~ ~~~~~
 ~~~~' ~~ ~~~~ י~~~~~י~י~~"~

~~~רך



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~"~~ 
~ ~ ~

~~~~~~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~ 
~~~~~ 

~~~ ~~~~ 
 ~~~ ~~ ~~~~ ~~יי~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~י~~~

 ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~ו~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~ ~~ ~~~ ~~~~~~~~~
 ~~~~~ ~ ~~ ~ ~~~ ~~~ ~~~י~~~ ~~~~~~~~~ ~~~~ ~~י~~ ~~י~~~ ~~"~ ~~~י~~ ~~~י ~ ~ ~~~~~
 ~~~~י~ ~~י~~ ~~~~~~~~

 ~~~~ק
~~~~ 

 ~~~"~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~~י~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~~
~~~~ ~~~~~ 

~~~~
 וכל הגה ~~~~

 אד~
 חדריו לכבד צריך

 קוד~
 ריש ~מרדכי ~בד~קה

 פס~ים~
 של יד בתי או והכיסים

ב~דים
 שנותני~

 לפ~מים בהם
 חמ~

 בדי~ה צריכין
 ~מהרי~ו~
~ 

 ~רו~בב~ורך
 ר~ א~~ ~מרת~ כ~ ש~

 הראש~נה א~ ש~רה
בר~~ב

 מש~א~
 שהיא לימין

 הפת~ כנ~~
 הפתח את ~ר~אה

 התקרה~את
 ~ע~~

 ש~רה
 א~~

 את שר~~ה שת~תיה
הפת~

 ~ב~.

~~
 ב~מ~ ~כ~~ הק~רה את הר~~ה ע~י~נה א~א ~~.

 ~רב בזה פ~~~תא איכא ע~ב ~~פ~~י~
~רב ~שמ~א~

~~~ 
 ~י~~ה וש~~~ה ~~י~נה

 א~~ ~ש~~א~
 ע~~~נה

~ש~~~~
 הימנה

 הרמב~~~ ~פס~
 י~נ~ ~הר~

 ~ה~~ר ~הרא~ש
 ב~~י~ן ~~~י~שכרב

 הש~~
 היה ~~א שכתב

 ב~ר~ת~
~ה~~~

 כ~~~~ה
 ~ע~'ש~ ~ש~~~~

 ~כ~~פ
 כא~

 ב~~~ע
מן ~~ ~~ה~

 כשמ~א~ שפ~ק~ ה~~~ני~
 יע~~ש. ~ב~י ב~~ר כמב~אר

~ע~ין
 אב~ בה~ר~~

 ~עת
 ז~~ מ~ר~~

 בה~ה הביא מ~~א
~עת

 ה~~~~י~
 משמע בזה

 ~מ~כי~
 ~כ~פ הש~~ע כפ~ק

 ~המ~א ה~~ז ~עת ~כ~נה~~ש
 א~ריה~ ~~באי~

 ~~א
 ~עת~~יא~

 ~מ~כימ~~ ה~~~קי~
 ~כ~פ ה~~ע. כפסק

 ~קת ~~ה א~~ ר~ז י~א. א~~החמ~מ
 הפ~~

 הנ~~~מ.
 ~~וק~מחמיר ~מיה~

~~ 
 תע~~ב~ הע~י~נה מן ש~פניה ש~רה

~~~
 ו~ו' בדיקה צריכים ו~'מ כנסי~ת בתי יוד ~~~

 ו"ד בליל ~~יינו כדין בדיקה ~צריכיןמש~ע

~~~
 כ~ב. או~ ח~~ והפר"ח. ז' או' העו~ש יכ"כ י~ט. ס~ק~

 ולא ~בר ו~ם ל"ו או~ ר"ז י~~. או' מק"ח ט~ו. או'א~ר
ב~ק

 ~חמה לאור י"ד ביום לכתחלה ~~~' בודק י~~ ב~~~

~~~
 שם מק"ח שם. א"ר שם. ח"י רב. ג"כ שאורה ~כסדרה

~"~
 וא~ ז~ או' ~עיל ~ו~יין ~"ז או' ר"ז י''~. או'

 חלין יש

~~
 יעו''~. טי ~ו' סוף ~עיל כמ~ש ~ותה ~פת~ת צ~יך ~~ו~~ת

~~~~~ 
 שמכבדין אלא כן נהגי ולא ~כו' ב~יקה צריכין
 מ~ני לא דכי~וד עבדי ש~יר ולאו י~ג ביום~ותם

 לאור בלילה היא ~מצוה ש~יקר ועוד בגימות ד~י~א~~~~

~~~
 ~ר~~.

 שם ח~י וכ~~
 ~ל~

 לבדוק בזה נז~רין ראיתי

~~~
 ~הו סגי רק

 ב~למ~ ~כיבו~
 ע~ז להזהיר וראוי ביום

~ר"~
 או' ר"ז כ~קנה. חכמים מצות שיקי~~ו

 ~"ו~

 ~ש~שים
 בשו'ת מהרי~ש ~יהו עכ~ל. מהרו~ל ב~רשות וכ'כ בהכ'נשל

 סי' ~ח~~ושיוש~סוף
 למצו~ צ~~ י"~

 לכתחי~ דםגי ~~נ~ג סמך

 ומרב~~ש~כב~
 לאור ביום

 החמ~
 או~ מחב"ר ו~ביאו יעו~ש

'~
~~~ 

 כמדומה אמנם מקומו לפי דבר הנז' דהרב שכחב
 לעשות ו~~"מ בהכ"נ בלילה לבדוק נזהרים ~בגלילותינו~~

בה~
 עכ~~. כתוב ~שפט

 צריכי~ ~~~~~~
 ~ו. ב~יקה על לברך וי~י~ין וכו' בדיקה

ר"~
 ו~יין ~~ו. ~ו'

 לעי~
 ומיהו ח~ ~~'

 ל~
 מצי

~ב~ול~
 ~ח~~

 ש~~ הר~ז וכ"כ פר~~. שלהה. שאינו ~~י
~~~~ 

 אחר מכריז~ן מקומות וביש וכו' בדי~ה צר~כים
 ~בי~ו שלא בה~"נבדיקת

 עו~
 עם התנוק~ת שם

 מהרי"ל. ~רשותחמץ.
 ח"~

 כ~~. או~

~~~
 לב~וק ומכוין י"א. ~~~~

 ה~~~
 ר~ל וכו'

 מיבעי~ ל~
~בסת~

 מכוין ~ם ~פי' אלא מתכבד ~זקתו שאין
 בחורין ביוס בדק ואפי~ הג~~א. מהני. לא ג~כ בדיקהלשם

 ב'. או' ל~יל ו~יין סק~ך. מ"א בלילה. ולבדוק לחזור צריךובסדקין

~~~~ ~  
 בליל שבדק ואעפ~י י~ד. בליל לבדוק צריך כן א~פ'י
 צריך כן א~פ"י ~דיקה דיני בכל הנרונזהר לאורי'ג

 שלא כדי י~ד בליל ולבד~קלח~ור
 לחל~

 ב"ח. לביעור. ביעור בין
 ח' ~ו' הע~~ש ~בל המט~י~ הסכים וכן הלבוש. מדבריוכ~מ
 ביום כשבו~ק ~מייריכתב

 י"~
 אבל

 א~
 כדינו י~ג ליל ~דק

 ט"ו. או' מק"ח כ"ג. ~ו' ח"י וכ~כ ולבד~ק. לחז~ר ~א~ציצא
 כתבוהפר"ח

~~ 

 ב~ק אם
 באח~

 הנר ~לא~ר ~לילות מן
 ~בערוכיון

 הח~~
 מהירושלמי ראייה והביא לבדוק א~צ שוב

 לדבריו והסכיםי~ו"~.
 הכס"~

 זה דדבר נמצא י~ו~ש. ~' או~
 שכתב בהגה ~' סעי~ תל~ו סי' ל~מן ועיין שנייאבפלוגתא
 ה~מן קודםדהבודק

 ל~
 מה לפי וא~כ יעו~ש. י~רך

 ואפי' י~ג ביום ו~"ש י~ג בליל ולברך לבדוק ~אין ודא~סב~ל דק"~
 ~בדוק ~הוא ומוכרח וכדומה ל~רך שיוצא כגון אנוס ש~ואמי
 ~ו י''גב~יל

 ביו~
 ~ו~ א~ ו~~ש י''ג

 קודם
 שטע~ ~~וכן יבר~ ~~~ ~~~

 ו~ג ב~יל ובדק ובירך
 ורוצ~

 ולבדוק ~~זור
 לצאת כדיי~ד ~י~

 ~ליב~
 חו~ר אינו ~כ~ע

 אב~ ומבר~
 ~ם

 לילבדק ל~
 י"~

 סיבה מ~יזה
 כשבו~~

 ~יום מברך י~~ ביום
 ב'. ~ו~ ל~יל ועיין הוא'זמנו י"~

 צריך ~~~~~
 לבדו~

 אכסדרה ב~ק אם מיהו י"ד. בליל
 לב~וק צריך ומ~מ יצא החמהלאור

 ~כ"~
 ח~ר

 בליל~ ~~'
 שלא

 לחל~
 לבדיקה' בדיקה בין

 מ~~
 ח"י םק~~~

 ז'. או' ל~יל ו~יין ט"ו. או' מק~ח ~''ד.או'

~~~~~ 
 שפיר מיבדק דלא וכו' לכבד צריך א~~ וכל הג~.
 נהגו ול~ן המרדכי. בשם ה' או' ד"מ כיבו~.בלא

 ה~חוברות גדולות נוצות ור"ל כ~א. ~"ק מ~א ולכב~' נוציתליטול
 ק~דם המקומות כל את בהם שמכבדיןיחד

 או ח'~י פס~~
 כ"~. או' ל~יל וטייןכ~~.

~~~~~ 
 צריך אדם וכל הגה.

 לכב~
 ~עברה דרך ש~ושין בב~יקהמקילים ע~ המו~י רוב ~כו'~

 בחורין יפה לבדוק מקפי~ין ואין מועטת ב~עה חדריםכ~ה בעלמ~
 מה על ל~ם ויש דגמ' מדינא הב~יקה תקנת כפיוסדקין
 באשרשיס~וכו

 ה~
 היטב. ו~חפשין ומנקרין הכל רוחצין קדם

 ש~"ת. ו' ~ו' מחב"ר י~~ב. סי' מהרי"ש חידושי שבסוףשו~ת

 עכו"ם ~"י ומנ~רין רוחצין א~ ~~~~~
דנאמנים מסתבר~

 דאמ~קיות~
 נ~שייהו. מרעי ו~א קפדי

 שע~ת. ז' או' מחב~ר שם. הנז'הרב

~~~~ 
 בכך דרכו שאין ומי ~כו' בהם שנ~תנין בהגה.
 או' א~ר כ"ב. ס~ק מ"א ה' או' ד~מ בדיקה.א"צ
 מ"ג. או' ר~ז תע"ב. המחמיר ומ~מט"ז.

 ~~~~~~ ו~"~~'
 ~~~~ו~~~~~

 ~~ז
 ~~ ~~י~י~~~י ~~~ ~ו~ ~ו~~~
~~~'~ 

 ~ ~~י~

שם
 בה~~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~

 ~~~~~~י ~~~ ~~~~ ~ג~~~~~ ~~ג~~
~~~ 

'~ 
~~~~~~ ~ 

 ~~~~ ~~~ ~~~י~~ ~~~ ~~
 ~~~~~ ~~~ ~~י ~~~~י~ ~~~יי~ ~~~~

 ~~י~'
~~~~ ~~~~ 

 י~~~~ ~ם
 ~' ~י~~~ ~~~~~ ~~~ ~יגי~ ~~~~ ~~~~ י~~~ ~ם ~~ ~~~י~~~~~

~~~ 
 ~ם י~~~ ~~י~~ ~~~ם

~~~ 
 ~~ם ~ ~~ ~~~ ~~~~~~

 ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~י ~~י~ ~~~
 ~~ם ~~~~י

~~~~ 
~~~ 

 ~~י ~~י~ י~~~

~~~~ 
 שנ~~נון ~הגה.

 וכו~ בה~
 לי ברי א~ר ואפי'

 בדיקה צריך דאפ~ה ~~שר ~ חמץ בהם נתתישלא
 שדכיון

~ 
 ל~ו ~אניש ~ליה רמיא דלא ומלתא חמץ בו לתת

 לתוך ונותן בידים חמץ פירור דבוק ~לפ~מים ו~ודאד~תיה
 ח"ו ה~. ~סקניות י~ים כי י~י~תו בלי שלו יד ו~תיכוסו

~~~ ~  

 דבז~ן מש~ע לכאורה בדיקה. צריכין בהג~.

בדי~~
 ה~ולם ~בל י~ד ליל דהיונו קאמר

 ביום ~ר"ל הבי~ור בש~ת הכוסים ומנ~רים ב~הנזהרין א~
 ו~~

ואפשר
 מ~~~

 שאוכלים
 ~ו~

 מה דבר בידוו נדבק ואולי חמץ
וחוזר

 ונות~
 בלבוש ו~ם כיסו לתיך

 משמ~
 בדוקה ~ש~ת דא"צ

 ל~חמירוהרו~ה
 ~כ~~

 הבי~ור. בשעת כיסו ולנ~ר ל~זור צריך
 ~"ז. או' מק~ח ~~ז. ~ו'ח'י

 ר~~
 שמת~נים והב~ורות מ"ב' ~ו'

 אכלו לא אם ו~יונו כ~~. או' א~א הלי~ה. בב~יקת דוו~ל
אח~כ

 וג~
 לא

 נת~סק~
 בבית ~א וכ"ז ~חמ~.

 ו~
 ש~מלבוש

 במלבו~ים ~בלש~ליו
 בנו~ור להם ~ו בבית' המוצנ~י~

ש~ושים
 ~וד~

 בדיקה.

~~
 של ו~~ן שלו יד בות בין בד~קה. צרוכין בהגה.

 ~'. א~' ד~מתונו~ות.

~~~~~ 
 כשבו~ק חדר לו שאין ואדם בדוק~. צריכין בה~ה.
 תל~ו. סי' ה~לף ~מ~ן מ~רך. אינו וכ~'הכיס~ם

~~~
 או'

~ מ~ג~  ~~ 
~  ~  ~~ 

 אחר א~.~~~
 הבדיק~

 לאו וכו'
 דוק~

 קודם ~~ה
 יצ~י~ הב~יקה~תחלת

 החמ~
 ~~ולי לאכול שרוצה

 מה ולבדוק לחזור צריך ויהא הבדיקה תוך לחמוותחסר
 פר~ח' ב'ח. כבר.שבדק

 א' או' ח"ו ~' ~ו~ א"ר סק'א. מ"א~

י~~
 ר"ז א' או' חמ~מ א' או' מאמ~ר א' או' מק"ח בהגה~~.

 ב~א~~
 ח"~

 הב"ח. ~ל שה~יג סק"א כה~~ז ו~לא כ"ג. ~ו' קי''ט כלל

~~~~ ~  
 או~ ח~י למחר. לב~רו ~ו שמשייר'~לאכילתו בחמץ

 וה~ול~ שם' חמ~מב'
 מצני~ין און

 אל~
 ~חמץ

 ו~נה א~ה מוליכין החמץ שאר אבל ב~יקה בש~תשמוצ~ין

ולא~
 א~ר וכ"כ ב~~. להזה~רם ויש סק~~' מ"א ~בדי. ~ור

 או' ~ר"ז ~'או'
 ~ו~ור כתב מ~רו"ל ~ב~רשות ו~ו' שמ~~יר בחמץ~~. ~'~

החמץ
 בבד~ק~ ~מצ~

 לא~ל שמשיור החמץ וכן
ישמ~ר

~~ 
 אכילה בש~ת ו~וצ~~נו תיבה ~ו חבות בתוך

ו~~~ר
 ל~~רת~

 וכ~ש ויצנ~~נ~.
 כשח~

 כמה ~אז בשבת ו~ד
 חמץ. מל~רר להשמר שצרוך ~ו ~ד~יןס~ו~~ת

 ושל~
 יוליכו

 למ~ום~ת~נוקות
 שד~כ~ ~~~ו~

 ל~רר.
 ונכו~

 מקום ~יו להיות
 ~אכולמיוחד

 ש~
 סוף ~קמן ו~וון ~כ''ד. מ~שול מכל להשמר

~~~~ 
 לבטל שצר~ך וה~ה וכו' ~חרת בדוקה יצ~רך שלא
~ם

 שהרי ~חר~
 ~~ חמ~

 חול~ה ש~ררה
 מתו~

הבית
 ל~

 בד~תו אין ~כי נתבטל
 ביטו~ בש~~

 שרוצה חמץ ~ל
 אחרלאכול

 הלכ~ הבדיקה~
 הר~ן בשם ב~י שנית. ביטול צריך

ומ~
 כתבו שלא

 בש~~
 חוזרין שבלא"ה לפי ג' ~ו~ ח"י כתב

 דא"צ סק"ב המ"א ד~ת וכ"נ שריפה. בש~ת ביוםומבטלין
 ~ל ~סי~~ין שניתלבטל

 ביט~~
 היו~. של

 וכ~~
 ב'. או~ יוסף חק

 לברך א"צ ומ"מ וכו' אחרת בדיקה יצטרך שלא~~~
 ~ם. יוסף חק שם. ח~'ישנית.

 ד~כבר א~רינן ולא בפניו. ~כבר יטלנו אם כגון~~~
 חמץ. ודאי מידי מוציא אינו אכילה ~םפקאכלתו

 א"צ לפנינו ~כבר נטלה ואם סק~ב. ט"ז ~"א. ~'פסחים
 הוליכתו מקים לאיזו ראינו כשלא אלא מקום בכללבדוק
 ~פתחיהן בחדריםודוקא

 אינ~
 ~ור ~ש אם מ~הו ב"~' נ~ולים.

 העכבר בו לי~נסשיכול
~~ 

 בנ~ולים. גם לחוש י~ ח~ץ כז~ת
 ח'. או~ תל~ח סי~ לקמן ו~יין בהגב"י.שכנה~ג

~~
 וימצ~ ~~~

 צריך שאז ט'
 לב~ו~

 אחרת' פעם הבית כל
 לבו~.~ור.

~~
 ~אינו בםתם אבל ~~~

 יוד~
 שם מבואר והט~ם וכו'

 איכ~ דאיבש"ס
 להא למיחש

~~~ 
 לחצר מחצר

 דא~א סוף ל~~ר אין ל~ירומ~יר
 של~

 יבדוק
 ~ח~

 חבירו קו~ם
 חי~ש~נן לא עצמו בית באותוואף

 לה~
 ספק ס"ס דהוא משום

 ביטל לא אפ~' ולפ'~ז אכלוה~. שמא בא ואת"ל ~כבר באאם
 וכברכלל

 ולבדוק לחזור א"צ לב~ל בי~ו שאין איסור ז~ן הגי~
 היא הב~יקה דאזא~"ג

 דאוריות~
 או' ח"י ביטל. שלא כיון

 דרבנן דספיקא משום ה~~ם ש~תב ~' או' ה~ו~ש על והשיגד'
 ג~י או' המאמ"ר ~ליו ~שיג וכן י~ו"~.הוא

~~
 ~א~א גבוה ~מקים דמונח וצ"ל וכו' לבדוק א"צ ~~.

 ליטלולתינוקות
 דאל"~

 ~~א שני~. בדיקה צריך
 ד~ת בו שיש ק~ן~ ואם ג~ או' יו~ף חק ה~ או' ח~יסק~ג.
 ואם ד~ סע~' תליז כב~~' ונאמנין שיאליןלשאיל

 ולא כלי כפ~

מצ~
 ביטול ~ בכלל היה לא זה וחמץ איסורו ז~ן לאחר ונז~ר

 או הבדיקה ~חר לאכלו חפץ שהיה~כגון
 למוכרו~

 דלא י~ל
 א"א היום. בביטול נ~ב~ל שלא כגון והיינו הקטן נאמנותמהני
 ד~~י אלא ר~ל הק~ן נאמנות מהני דלא ומ"ש ג'או'

שנית. בדוק~

~~
 וכיון~ נטלו. א~ם שו~אי ~~.

 שאד~
 הוציאו ודאי נטלו

 לבוש. הבי~.מן

 ~שם ורי"ו הרא''ש וכ"כ כלי. ~ליו יכ~ה לכך ~~~~~~
הירושלמי

 ~ל~
 כליי בכפיות לכ~ח~ה ~אוסר כב~ח

 ב' או' חמ"מ ו' או' ח"ו ~' א~~ א"ר פר"ח סק~~.מ"א
 כסתם ק~ל אנן אבל כהב"ח ~' או' יו~ף חק ד~ת אכן ~'או' ר~~

 דמשמ~הש~~
 ו~ך הנז' האחרונים ו~~~ת לכתחלה אפי'

 ת~~~. להחמורהרוצה

~~~
 ~~לי החמץ ליתן ו~סור כלי. ~ליו וכפה לכך ~~.

 ל~לות שרצים של שדרכן ~פניולכסותו
בחולין ~דאית~

 ~~~' ~~י ו~~~~~ ~~ י~~~~~~י'~
 י~י~~~י ~~'
 ~~ ~~~"~~~~י



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~~ ~ ~  

 ~~~~ ~~~ן
~~~~

 י~~~~~ ~~~~~ ~י~ ~~~י~~ ~~~ ~ ~ ~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~י~ ~~~~ ~~~~~ י~י~~~ ~~ ~~~י~ י~~~~~~
 הגה ~~~~~. ~~~~~ ~~י~~י ~~~י~ ~י~~~~~ ~~~~ ~~י~י~ ~~~ ~~~~~~ ~~י~י~ ~~י~~ ~~~י~~~
 ~מהר~י שמבין בל' הבי~ולויאמר

 ברי"~~
 וא~

 ו~א~ר ח~ץ כולל חמירא כל הקו~ש בל' אמרו
~~~~~ 

 ס~מן
 בשארא~ל קל~~ד~

 לשונו~
 אחד ~ל להזכיר צר~ך

 בפ~~
 ~ד'~~

 ש~~ ~''~ ~י~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~
 ואין הגה ~~~~~~ ~י~~ ~~י~ ~~ש~ ~~י~ ~~~ ~~~~~י~ ~~י~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~~

בחולי~
 יכו~ין אין רחב כלי ~ליו כשכו~ה א~ל יו~ד דף

 לגלו~
מ"~

 א~ם כל יזהר וכן שם. ר~ז שם. חמ'מ שם. א"ר שם.
 ~ל ~ירורין להשליך שלא הבדוקה אחר יאכלשאם

 או~לין אין י~ ביום הב~ים משכבדו ה~ולם ומנהג שם.חמ"מ הב~~~ קרק~
 כדי ה~לחן ~ל או המפה ו~ל מיוחד במקום כ~א חמץ~וד
 ישארשאם

 ח~יכו~
 במקום או~ם יצני~ו פירורים או

 ג'. או' ל~יל ו~י~ן ואנה. א~ה ~~פזרוולא המיוח~

~~~
 דה~ולה והגם ב~ויר. יתלנו או ~~.

 פ~
 ~שה בסלו

ל~ניו~
 כדאי~א

 בפסחי~
 קי"א

~~~ 
 שאני ~כא

 דבר הו"ל ח~ץ מאיסור להנצל כדי כ"א ~ולה ~אינו~כיון
 ~נ"ה סי' לק~ן ו~יין ר~' דבר יד~ לא מצוה ושו~רמצוה

 בס"ד. לשם וב~ברינו בהגה א'ס~י'

~~~
 רמ"א שפ~ק א~~~י וכ~' ב~יבה יניחנו או ~~.

 דס~ם ו"ג ס~י~ רצ~א ~י'בח"מ ז"~
 ~~מ ~כ~ר~םאצל ח~ורו~ תיבו~

 י~
 ~~נה

 ל~~
 ד~ו ה~יבה ל~ני מים

ליכא
 למי~~

 אלא לקלקל ~שוום ה~כברים דאין להו
צמאון מחמ~

 וכמ"~
 יש ו~וד י~ו~ש. פ~ג ססי' דב"ק פ''ב מהרש"ל

לחלק
 ד~ינ~

 דלא ומיל~א א' בלילה ח~ירה לחתור ~שוי~ם
 ~'י או' מ~מ"ר הוא.שכיח

~~

 מאלו אחת ~שה לא ואם ~~~' ב~~בה יניחנו או ~~.
 בדיקה צריך מצאוולא

 אחר~
 ~ו חול~ה דשמא

 וגררוהו נ~לוהו~כבר
 י~גלה הפסח וב~וך הבי~ ~חורי לאח~

 ~ל"ח סי' ל~מן ו~יין לבוש' מ~~ול' לידיויבא
 ~כבר. בדיני ו~ל~~

~~~
 וה~~ם וכו~ הב~יקה אחר ב'. ~~~~

 ~א~
 קו~ם יב~ל

 הח~ץ אףהבדיקה
 שימצ~

 בכלל הוא ~ח"כ
 כמ~ש שלו שאינו ח~ץ ישרוף וא"כ ראהו לא ~האהבי~ול

 לב"ש. זה. סס~~~בהגה

~~~
 הוא ~ך יב~לנו. בלילה מיד ~~.

 תקנ~
 חכמים

 כ~~~ש סגי בחד דמדאו~ ובי~ול בדיקה~צריך
 בי~ול ש~יקנו וה~~ם י~ו~ש. ובב"ח בב~י ~ל"א סי'ל~יל
 ~ירורין~~פירורין משום אינו הבדיקהאחר

 אלא ~~לי ממיל~
 לב~רה ומש~ה איסורו ז~ן אחר יפה גלוסקא י~צאש~א
 כמבואר ~ובר אינו שבי~ל הש~א אבל וב"י ~~~י ~לו~ובר

 מ~א ו~יין י~ו~ש. ~'ב ו'בפס~ים
 סק~~

 שכ~ב
 לד~~

 ה~ור
 שם ~ל אבל י~~ ~לא א~פ~י ~לי~ ~ובר בי~לו לאד~ם

הרמב"~
 כ~ל ~ליו ~~בר אינו ב~חלה בו י~~ לא דאם כ~ב ~
 ~ובר אינו ה~~ר לד~ת ד~ם כ~ב סק~ג ה~~~ז מיהוי~ו~ש.
~ם

 ~כ~פ שבדק ומיירי י~ו''ש. יבין מי ד~גיאו~ יד~ ל~
 כיד~ הוי בדק בלא אבלב~"פ

 אח~כ מצא ואם חמץ שיש
 לב"ש.~ובר.

~~~
 ג' או' ~ל~ב סי' ל~יל ו~~ין יב~לנו. בלילה מיד ~~.

 קודם לומרמ"ש
 ~בי~ו~

 י~ז~~ש~ הבי~ול ואחר
~~

 ~דאו' הבי~ול ו~י~ר וכו' חמירא כל ויאמר ~~.
 שה~כמים אלא ~ל"א רסי' ל~יל כמ~ש בלב~וא

 סי' ל~יל ז'.ו~יין או' ר~ז בפיו' הללו דברים שיוציאתיקנו
 ז~~ל. ל''ד' או' פ"~~ בקמץ. כל לומר ו~מנהג נ'ז' או'תל"ג
 כי לומר דאפשר א~פ~י ~רג~ם בל~ון או~ו שאומריםוהא
 הנשים שיבינו כדי כך היה ולשונם הקדמונים ~יקוןהוא
 אפשר אפ"ה אומרים ~הם מהוה~ף

 ל~~
 הס~רא ל~י ~~ם

 בהיו~כי
 הוא שהלחם

 חיו~
 כל האדם

 לא~ם ראוי אין ה~נ~
לזלזל

 בכבו~
 שהכל לשון הוא בלה"ק או' היו ואלו לו הצריך

 ה~נין ~ל לק~רג שיבואו וא~שר ומק~רגים מזיקין בומבינים
 שאינם א~רו המלאכים שאפי' ~רגום בלשון או~ו ~קנוו~~כ

מביני~
 להם יהיה לא ובכן ומזיקים ש~~ם ~"ש בו

 או' נ"ו סי' ל~יל ~יין ומיהו . ז' או' א"ר . סדה''י לק~רג.פה פ~חו~
 אינם המק~רגים מלאכים דדוקא שכ~בנו~ י"~~ ואו~י"א

 י~ו"ש. ~בינים הקלי' אבל ~רגוםמבינים
 ולא ברשו~י. דאי~יה~~.

 לו~ יפר~
 חמירא ~ל

 בי~א בהדיןדאי~יה
 אל~

 כ~י בר~ותי ~אי~יה
לכלו~

 לו ~יש ח~ץ ~~ף
 במקומו~

 לבוש. וב~י. ~ור אחרות.
 הפר~ח ~ל והשיג המ~~י הסכים ~ ג'.וכן ב'.חמ~~או או'~ו"ש

 י~ו~ש ה~ור ~ל~הקשה

~~
 קכ"ד סי' ב~שו' הב~~ח כ~ב ברשו~י. דאי~יה ~~"

 בי~ול ל'מ הבי~ול אחר לו ונ~חמץ דגן קנהדאם

דה~
 אפי' ~פי~ בי~ל אם מי~ו ברשו~י דאיכא אלא אמר לא
 וי~ול הפקר מדין דבי~יל הבי~ול מהני ברשו~יה דלי~יהמאי

 ולא ברשו~יה ~לי~יה מידי א~י'~ל~פקיר
 ב~

 י~ו~~. ל~ולם
 השש~א מיהו תל~ו. סס"י ~~~רוהביאו

 כ~~
 ופו' מש"ס להוכיח

 דבר להפקיר יכול~אינו
 שאינ~

 ~ י~ו"ש ברשו~ו
~~~

 אינו ובי~ר שראה מה אבל וכו~ חזי~יה דלא ~~.
 שמשייר מה ~וד לאכול רוצה שהרי ~כשיומב~ל

 מב~ל אינו לכן למחר שלו בח~ץ שריפה מצי~ לקיים כדיוגם
 אחר למחר ~דהכל

 אכיל~
 ח' או ח"י החמץ. ששרף ואחר

~ 

~~~
 ואליבא וכו' ולהוי לב~יל ~~.

 הפקר ~אן ~הני דכ"~
 ~שו' ה~קר. בשאר משא"כ עצמו לביןבינו

 חק ~' או' ח"י רס"ו. סי' ~רוקח וכ"כ קמ~ב. סי'מהרי"ק
~וסף

 או~
 ול~יל ז' ס~י' ר~~~ג סי' ח"מ ו~יין ~' או' מק~ח ח'
 ובדברינו בהגה ג' ס~יף ר~"וסי'

 לש~
 נ"א או'

 ~~~~~ד~
 הרי לאכלו ~ליו ונמלך חמצו ב~~ל דאם הריא"ז
 ~ליו. ~~ובר ההפקר מן וזוכה חוזר כאלוהוא

 א' או' ~ר"ה ב~~~~. ו~~~~ש הר~"בוכ~כ
~ 

~~~~~ 
 הפסח קודם חמצו להפקיר ~~נה דיש שה~יר מי

ולחזור
 לזכו~

 ~~שו' הרדב"ז וכ~ב הפסח ~אחר בו

 הנדפס~~~ח~שו~
 סי' בפי~רדא

 ~ל'~
 ~~ז לסמוך דאין

 להפקר דרך נראהש~ין ~'~
 ז~

 אין מציאו~ איזה יבצר שלא ו~פי'
 לגמר~ ~פקירין שאין ח~ץ איסור לי~י שיבואו זה לה~ירראוי
 כ~ב לא ~ליהם לסמוך רגילין שאנו מהפו~ אחד ששוםוכ"ש
 ~ליו ל~מוך אין לכן זה~~ר

 י~ו"~
 והרב

 ~גל~
 דף ספר

 ~י~~~~
 י~ו~~ ~~'

ו~~~"~
~~~ 

 ~~~~ו~
 ~~יו



~ ~

~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~''~~ 
~~~~~  לא ש~תיר~~"ז

 רא~
 ב' ~או' מ~ב~ר ה~ז~ הר~ב'ז תשו'

 ~י' ~לקמן ועיי~
 תמ"~

 ל'~ז או'
~ 

~~~
 עפר כמו ה~קר ולהוי לבטיל לימר ~יששי"א פ~~ בהגמ~י כתב דאר~א. ~ט~רא ו~הוי לב~יל ~~.

 וכ"כ ב"י. נהג~. וכן ה~קר מז~ירין שאיןויש
 הפ~"~

 ~יקר ד~ן
 לה~~ר דמי דלא כע~ר ה~קר ולהוו לבטיל לומרד~ין

 ביו"ט~הא ו~ו~
 משמ~

 בלבו מבטלו ~תני והכא לה~קיר דאסור
 וא~ד שבתא~ד

 אמנ~ י~ו~ש' יו~~
 ~' המלך ש~ר ~רב

 ב~בת לה~קיר ~שרי בפשיטות שכתב ~בה~ג משם הביא צ"זדף לול~
 ז"ל ~ואוגס

 ~ע~~
 ס'ג דף יקרות אור בס' וכן יעו~ש כן

 עלהשיג ~"~
 ה~ר"~

 יעו~~. בזה
 וה~~~

 וכ"כ ז~. ב~י' ב~"א המ~ב~ר
 רמ~ו לסי' בדברינו ועיין יעו"~. ~' א~' של"ט ~י'בברכ"י

~~~~~ ~~~ 
~~ 

~~~ ~~ 
~~~~~ ~ 

 ~~~~~~~י ~ ~~ ~

~~~

 דארעא. כט~~א ~ולהוי לבטיל ~~.
 וה~~~

 ~~ב
 ל~ל ~ר~~י כתב ו~"כ ה~~ר ג"כ להזכיר ~ו'~מה בש~

 הביטול ~~~ל וכתב בביטול. ~~קר גם שיזכיר במעשיומ~ק~ק
 ~מירא כל הנ~ס~.בזה

 ~שאור~
 וכל

 ~מיא~
 ~~מץ~

 דאיכא
 ~~~אפו~י ליה ידענא ו~לא ביערתיה ו~לא ~זיתיה ~לאברשותי
 ששייר~~ץ

 למאכל~
 בכלל שאינו

 הביט~ל~
 ה~~ר ול~וי לבטיל

 העט~ז. וכ"כ עכ~ל. ~אר~אכע~רא
~''~~ 

 ז' או' א~ר ~' או'

 כ"~. או' ~י"טכלל

~~~ ~  

 בלילה לו~ר
 ~ביו~

 ~עמי~. ג' ~מירא כל לשון
 א~~ בן ר"ג. או' ז' סי'מו"ב

 ז'. א~' צו ~'

~~~
 ~אינו להורות ~ארעא' כ~~רא ~~~

 עוש~
 אותו

 ב~למא ה~~ר כ~יןה~קר
~~~~ 

 ה~קר הו~ לא
 זמן~ל

 של~
 אותו ש~~שה לבאר צריך ו~"כ הזוכה ליד בא

 כ"כ כ~~ר. שי~א ב~נ~ן~~~ר
 הב~~

 יו"ד או' ה~"י אבל
 בא לא אם ~גס וכתב עליוהשיג

 י~ו"ש ה~~ר הוי הזוכ~ לי~
 על וגם ה~ א~' הברכ~י ~שיגוכן

~~~ 
 שהליץ וו~ף

 רמ~ו סי' ל~יל ו~יין יעו"ש. שם הברכ~י עליו השיגהב"ח ב~~

 סגי ולא כארעא דאמרינן והא ~אר~. כע~רא~~.
 ~ארעא אמר לא ~אי לב~. כ~~רא שאומרבמה

 מבטלו שאינו ה~שוב ע~ר ~ל ומ~שבתו כוונתו י~יהאולי
 הדם כסוי לענ~ן הוא ע~ר ג"כ ד~רי לו זהב ו~~רות~מו

 ז'. או' ר~ז ש~י ~"י ~יארע~. כ~~רא אומריםומה"ט

~~~
 ע~~ר שהרי שמ~ין. בל~~ן הביטול ויאמר ~גה. ~~.

 ~ה ~לב להבין צריך לפיכך בלב הואהביטול
 דעי~ר ו~וד ~'. או' ר~ז בש~~יו. מוציאשהוא

 טע~
 הביטול

 ~בר בעל י~~ע אינו אם ה~~ר יהיה ואיך ה~קר משוםהוא
 מ~ק~ר.ש~וא

~~~~ 
 בלשון יבטלו ונשים וע"ה שמבין. ~לש~ן ב~ג~.
 אשכנז לש~ן ונקט קצ"ג סי' מהרי"ואשכנז.

 משו~
~אתרי~

 הוא ~מר
 וה~וונ~

 ב~גה"ט. כנ~"ג שיו~עי~. בלשון שיבטלו

~~~~~ 

 ~~וב נ~ס~אות ~~~ת ~לה~ק. אמרו ואם בהג~.
 אמרו~אם

 ב~ה"~
 ונראה יצא.

 אבל ~מצו שמ~קיר שיודע הביטול טנ~ןל~חות כ~יוד~ דה"~
 אות~

 שאין
מביני~

 שאומרים ו~וברים כלל
 ~חנ~ איז~

 יצאו דלא ~שיטא
 מ~א שוין. ~לבו ~יו שיהא ובעינן ה~קר מ~ין ביטולד~א
 הסכמת ו~"הס~~ו.

 האחרוני~
 שמבין בלשון אמרו לא דאה

 סובר ~~א ~ם א~ל ב~י~~~ יצא ביטול לש~ן שהוא יו~~א~

 א~י' ת~נה או בק~ה איזהש~ומר
 בדי~ב~

 ולנן יצא. לא
 לנשי~ ה~נין ל~רשצריך

 ול~"~.

~~~
.~~ 

 בהג~
 כולל ~מירא כל

 ~מ~
 ~~ירא ו~~קא וש~ור.

 כולל התל~ודבלשון
 שניה~

 א"א לא. ~~י~~ הא
 ל~רש ~וב והדור הז~ן ~לפי כתב ד' או' סוף והברכ"י ו'או~

 ~"ז. א~' לעיל וכ"כ יעו"ש. ו~מיע ~~יר כלולו~ר

~~~~~ 
 ו~ו' לשונות בשאר אבל ב~ג~.

 וג~
 בכלל לה"ק

 או' ~~י ב"~י ל~וש. ושאור. ~~ץ לפרטדצ~יך
 ~וכתב . ~~~י . ג' או' ~מ~מי"~.

 דכ~
 ~י~ר

 ט' או' ר~ז ~םי א"א ה' או' מ~ב~ר יעו~~~. ע~זש~קשה כ~~'~ ודל~

~~~ ~  

 בשאר אבל ~הג~.
 ל~ינו~

 ל~ת~לה ו~יהו ו~ו'
 טעם נ~ן בסדה"י כי ~רגים בל~ון ~וקאיאמר

ל~~
 י''ט' ~י' לעיל ועיין שם. ~מ"מ תרגו~. בלשון ~~~נו

 אבל תרגים לשון מבין אםו~יינו
 א~

 יאמר מבין אינו
 כנז'~ל.ש~~ין בלשו~

 ~~~ז~
 שרגילין ל~י וכו' ולבטלו ל~זור וטוב

 ~~נו~
 ~ת

 ב~ת וגם י'דביום
 בליל~ ששיי~

 לא למאכלו
 לבטלונת~וון

 וי~
 עליו. ויעבור בבית ממנו ישאר ~שמא ל~וש

 כי בלילה לבטלו שלא היום בי~ול על י~מוך לאו~"מ
 עיקר הואהלילהביטול

 ב~~~
 הבדי~ה א~ר מיד ידועה

 וש~~נו שמאלמיחשוליכא
 מ~~"~

 ~איכא היום בביטול

למי~~
 שנוהגין ל~ידן וא~י' טור. י~ט~' ולא יש~~~ו ~מא

 ~יישינן מ~מ ~~ם באו~ו ולבטל ששית שעה ~ודםל~רוף
 לשר~ושי~כ~

 ע~
 ביטול. מהני לא דאז ~שית שעה א~ר

 סק"ז.מ~א

~~~~~ 
 ו~ו' ששית שעהומ~~גיע

 ~מש~
 אסור ואילך

 דרב~ן ~אי~ור ו~יוןמ~רבנן
 עלי~

 כ~אורייתא
 ז~ ~ס~ים ליהי מבטל מצי ולא קאי ברש~~יה ולאוד~י

 תמ~ג. רסי' ל~~ן ועיין ב' או' עו~שע~א.

~~
 ולא ולמ~לה משש ביטל ואה לבטלו. בי~ו ואין ~~.

 אם התורה ~ן ולו~ה ו~"י ב~"י ~~~ר~יערו
 או' ב~ג~~ט ~ל~א ס~' שכנה"ג בו.התרו

 ב'~ו~ר~'~
 זה. ~סי'

א~נ~
 אפשר ל~טל מצי דמדאו' כיון כתב ג' או' הנה~ש

 ליה~תהני
 הביטו~

 וב~י בב~י אדאו' עובר י~א שלא מדאו'
במ~

 ש~יימו
 בפס~

 ~י~ ב"~~ ~ת~ו' וכ~כ יעו''ש. ~י~רו ולא
~נ"ו

 דא~
 בב"י ~ובר אינו ביער ולא ששי~ ש~ה תוך ביטל

 אלא ו' או' ה~מ"מ וכ~כ יעו~~. מדרבנן עובר א~למ~או'
 א~ר ~הנ~ה אסור ה~מץ ~מ"משכתב

 ~פס~
 ~~ץ כל כמו

 עליושעבר
 ואנוס בשוגג ד~ף ה~ס~

 ובד~
 כ~ינו וביטל

 יעו~ש.א~ור

~~~~ 
 ו~ו' ששרף לא~ר אלא ביום לבטל ואין הג~.
 סק~~. מ~א ששית' שעה ~ו~ם לשרוף צריךוא"כ

 ~תוך ששית שעה ~ו~ם אז ג"כ לבטל שיוכלכ~י
 ו~מ"ש מ~רבנן בהנאה דאסור כיון לבטל יכול אינוש~ית ש~~

 יעו"ש. תמ"ג רסי'לק~ן
 ו~ב"~

 ל~שות הנכון ~המנ~ג כתב
 שאכל ~מיד סמ"ק בהגהתכמ~ש

 בארבע ביתו ובני ~~~
 ויבטלנוי מי~ ה~מץ שישרוףש~ות

 שלו. בח~ץ שרי~ה מצות לקיים כ~יבהג~. ~~~~~~
 שמתבער דבר בכל חמץ ביעור ~מצותו~גם

 המנ~ ל~י שרי~ה נ~ט מ~מ תמ~ה רסי' לקמןכמ"ש
 ~כתב

 שס ז~ל~ור"ם
 בהג~

 וטו"~.



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

 לאחר ~לא בי~ם~בט~ו
 ששר~

 לק'~~ כ~~ החמץ
 מצ~ת

 בח~~ שריפ~
 שלו

 ~מהרי"ו~
~ ~ ~ ~~~~~~ ~~~~ 

 ~ ~ ~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~י~~~~~~~
 ו

~~~~~ ~~~~ 

 צ~~ך של~ח ~וכ~מבטל ~~~~.
 פלוני של חמצושי~מר

 ~ה~
 בטל

 וכ~'~
 ~ם ~ ברי~ן מ~ר~י ~~שובה

~~~ 
~~~~ ~~~~~ ~~~~ 

 ~~~~ם
~~~ 

~~~~~~~ ~~~~ 
~~ 

~~~ ~~~~~ ~~~~ ~ 

~~~
 מבואר ~עמו ו~ו' יאמר היום ב~ול ג'. ~~~~

 וא"כ מחר שי~כל חמץ מ~ייר ש~ואשב~ילה
 אותו רואים ואנו שראה החמץ גם מבטל שהוא יאמרהיאך
 לעצמו משייר שאינו ביום אבל יפה משמרו אבל מבטלושאינו
 מב~ל. הוא שראה החמץ שגם לומר שפיר ~ווך ~מץשום

 ב~י. רי"ו.וכ"כ

~~~~~~~~ 
 ביוה השריפה

 קב~"ו יחוד לשם ואמר' י"~
 ור~י~ו ורחימו.~~חילו

 ~~~י~~
 י~ה שה ליחדא

 כל ובשם ישראל כל בשם שלים ~יחו~אבו~ה
 נפ~

 ~שמה רוח
 נשמתינו רוחנו נפ~ינו שרשי אל המתייחסים יחידהחיה

 ומלבושיהם י~ידתנוחית~נו
 ופרטות שמכללות אליה~ והקרוב~

 ומזו~ן מוכן הריני עשיה יצירה בריאהאצילות
 לחו~~ י~~ ביום לשור~ו בשריפה ח~ץ~יעור מצ~~ לקיי~

 לעשות כדי ניסן
 בוראנו. רצון ול~~ות ליוצרי~ונ~ר

 שתהא או~א ~~ ויהר~~

 ומקובל~חשוב~
 ~חמץ שריפת של זו מצוה ל~ניך ורצוים

 באש תשרפון אלהיהן פסילי ~צות קיימ~ו כאלו ~פניךויעלה
 איביך וכל ז~קלי' הטומאה רוחותו~בער

 ~ס~מ~

 שנאוך וכל

~לי~י~~
 י~רתו מהרה

 ומ~כו~
 ת~~ר מ~רה הרשעה הזדון

 לרצון יהיו ~י~~~' בימינו במהרה ו~כנועם ותכלםותשבר
 וכו'. נועם ויהיוכו'

~~~~

 לשם יאמר. הביטולקו~ם השריפה
 יחו~

 קבה~ו
 לקיים ומ~ומן מוכן הריניוכו'

 מ"~
 ~תורה מן

 אל~ינו ~' צ~נו כאשר ניסן לחודש י~ד ביום וח~ץ שאורלבטל
 מבתיכם שאור תשבותו הראשון ביום ~ך הקדושהבתור~ו
 ה' ויהר~מ בוראני. רצון ול~שות ~יוצרינו נ~ר לעשותכד~

או~
 של זו מצוה לפניך ורצויה ומקובלת ח~ובה שת~א

 כוונתו כאלו ~ה ביום וח~ץשאור ביט~
 בכ~

 לכוין הר~ויות הכוונות
 גבורתך א~ ~~ררה ~ והנורא הגבור הגדול האל ואתה~ה
 ותבטל לנו. לישועתהולכה

 כחו~
 הנקראים והקלי~ ~טומאה

 ~יביך וכל וחמץשאור
 ~ס~מ~

 שנאיך וכל
 ~לילית~

 מהרה
 ותכ~ם ותשבר תעקר מ~רה הרשעה הז~ון ומ~כותוכרתו

 ויהי ו~ו' לרצון יהיו כי~~~' ב~מינו במהרהותכ~יעם
 ~כ~~.נועס

~~~~
 ~~ינו שתרחם או"א ה' והר~מ יאמר. הביטול
 שהוא בכל א~י~ חמץ מא~סור ו~צילנוותשמרנו

~~ה
~~ 

 הח~ץ שביערנו וכשם חיינו. ומו כל ושנה שנה וכל
 לבער ו~~מצנו ותעזרנו ותסייענו תזכנו כן הזה היום~רשותנו
 שביצ~~ר ~~רע צד ~מעלינו נא הפרד ה' אנא מ~רבנ~.~י~~ר

ות~ככנ~
 ותזכנו יצ~~ט בכח ותלבבנו

 לז~~
 ול~וסוף בה ולהאיר נ~ש~ו

 למעלה ול~תקשר גדולה ו~ארה כח~ה
 בקדו~~

 עליונה.

~תש~
 קדו~ה ~לינו ותחול

 הע~~ונ~
 ~במצו~וך ק~שנו ת~~~י

תן
 ח~קנ~

 שב~נו בתורתך
 ~ט~ב~

 לבנו וטהר ~ישועתך. נפשנו ~מח

~ע~~~
 ~אמת.

 ו~~~רנ~
 דבר ~ל

 כ~ו~
 ותמלא ש~ך

 וכו'. לרצון י~יו כיר~~. ~ע~ודתך ~ט~~ה~~~ו ~שאלו~

 פי' לבטל. י~~ל שלוחו ד~. ~~~~~~
 שציה~

 ~בל ל~טל
כ~צוהו

 לב~ו~
 ס~~ט. מ"א ~בטל. יכול אין

 או~ דה~ח ו~ או~ חמ~מ י"ד. או' יוםף חק יו~~. או'א"ר
 כ"ה. או' קי"ט כלל ח~אג'

 ולבטל לה~ל ~א~ן כתב ~הב"ח לב~ל. י~ול שלוחו ~~~~~~
 שם. ~~א ו~ביאו יעי~ש. שליחע"י

~~~ 
 יו"ד. ~או'

 א~' ח~י אבל י"~. או' י~סףחק
 ו"~

 הנז' ה~~ח דברי על כתב
 והעיקר מוכרחים ~בריו~~אין

 ~ש~~ כפס~
 וכ~כ יע~~ש.

 וכ~ההפ~~ח.
 דע~

 מחב"ר וה~יאו פ~ק זו~א באלפסי הר~~ע
 ט"ו או' הר''ז וכ"פ ג' או~ דה~ח ~~ או~ החמ~מ וכ"פ ח'או'
 דטוב שכ~ב~לא

 לחו~
 הרא~ונה. לסברא לכתחלה

 וכ~~
 ח"א

 כ~ה או~ קי~טכלל
 ~ה~ה ונראה שליח. ~"י מהני ~ב~יעב~

 דמותר בזמנו ~בטל ישכח שמא וחושש טרוד היהאם
 ~~ןי או~~ לק~ן ו~יין דמי. כדיעבד נמי דזהו לכ~חלה אפי'שליח ל~שו~

~~
 ביטל אם אבל ברשותי וה"ד לבטל. ~ יכול שלוחו ~~.

 ואם ~ום. ביטולו אין ~ע~"ב ברשות~לא
 ג~לוי איכא לו ~נודע ואחר הח~ץ ב~ל ברשות שלאביטל
 חקת ביטול. הוי בבי~~לו ליה דניחאד~תו

 הפס~
 יז~~. או'

~~~~~~ 
 חמצו לו לבטל שליח ~~ה

 ושמ~
 שם. הפסח חקת ומהני שליח~~י~ וביטל אחר

~~~
 אשתו ~ג~ן ~ליו שמזונותן וכל לבטל. י~ול שלוחו ~~.

ו~ניו
 שי~

 לן מסתברא ~שלו לאכול רש~ת להם
 לבטל רשות ~הם ישדמסת~א

 שלי~ נמי ומסו~
 גדולום ~דוקא

 הר~"~~ נינהו. מציה מעבדדבנו
 מח~ר פ~ק. ~ זוטא באלפ~~

 שע~~. ~~א~~

~~~
 ~ליח ל~שות אין האשה ~עכ'פ לבטל. יכול שלוחו ~~.

 אבל עט"ז. החמ~.לבטל
 הכס~~

 הש~ג ב' או'
 דה~ח וכ~כ י~ו"~~ שליח ל~שות יכולה האשה ד~ס וכ~ב~ל"ו

 ~~ןי או~ לקמן ועיין ה~~דם. באו' וכ"כ ד'או'

ן~
 ש~וחו ~~.

 יכו~
 לבטל'

 ויכו~
 אשה אפי~ שליח לעשות

 ע~~~וקטן~
 ~אין כתב ~' או' הא"א מי~ו ד' או~

לעשו~
 ק~ן שליח

 משו~
 י~ו~~. הוא שליחות בר לאו ד~טן

 א~' לעיל מ~~שוכ~מ
 כ"~. או' תל~ב סי' לעיל ועיין יע~'~' מ~~

~~~
 יתומים של ואפטרופוס לבטל. י~ול שלוחו ~~.

 מ~~~
לב~ו~

 ונותן י~~~ים של הח~ץ ולב~ל ולבער
 וכ~~~תא הב~י~ה על שכר שנותנים ~מקום הבדיקהשכר
 ~רב~ן או דאו' שהיא בין מ~ע בכל ה~ין וכן ~~ב דףבגיטין
 ~א"ר ט"ו. או' ח~ו ט"ו'יע~''~. סעי' ר~ץ סי' בח"מכמבואר
 קי~ט כלל ח"א ~"ז' או' ר~ז ה' או~ חמ~מ י"א.או~

 כ~א~'

 ~~~~ן~
 עליו וטבר ביטל ~לא בוער ולא ~א~טורפוס עבר~
 בפשיעה. אלא חויב שאינו כיון ~חיובו איןהפסח
 ~~"~. סי~~~י

~~~ 
 שם.

 ~~~ ~ו' ~~~~~~
~~~~~ 

 ו י~ו~~.~~י~ו ו~~~ ~~~

~~י~ו~. ~~~ ~~~~~~~
~ ~~ ~~ 

ו~~~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

 ~~~~ ~~~ן
~~~~~~

~~~~~~ 
 ~~~י ~~~~ ~~~ ~~ ~~

~~~ 
~~~~ 

 ~~ו~~~~~ ~~~~

~~ ~~ 
~~~ 

~~~~ ~"~ 
~~~~~ 

~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~ 
 ~~~~~ ~'~ י~~ ~~ ~~~

~~~~ ~"~~~~~~~ ~~~~~~ 
~~~ ~~~~ 

~~~~ 
~~~~~ 

~~~~ ~~~~ 
~~~ ~~~ ~~~~ 

~~~~ 
 י~~~~~~~~י"~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~

 ~~ ~~ס~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~ ~~~~~~~~~
 ~~ו'י~~~~~~~"~ ~ י~~~

~~~~~~~ 
 ~~ס ~ק א~ א~~ א~~ א~ א~~ ~~~ ת~~~. ~~~ לע~ל הפ~~ ~שרי ו~ל הפסח עליו שעבר ~טן יתום של חמץ
 נ~נסי~.~למאן

 א~וטרו~ו~ ול~"~
 ~~ א~~ ~מכור ~שכח

 מ~~~
 א~ א~~

 ~מ~~
 כ~ל ~~א ~~ ~~~ ~~ז ~~ א~~

 ~הגיע י~ום ~ל~~ץ
~~ 

 מותר ויהא מחמץ אחריותו יסלק
 ~~ א~~ ~~~~

~~~~~~~~ ט'. ~ו' א~א ה~~חי~אחר
~~ 

.~~ 
~~~~~ ~~~~ ~~~ 

 על ~~~רך ~כ~~
 ~~ע~~

 ~~ץ

 לבטל. יכול שלוחו ~~~~~~
 והבו~~

~~~~~~ ~ מ~טלת היא לא~מנה
 שעה ~~~ע ~א ע~~~ן א~ ~~~~ ה~~~~~ ~א~~

 שש~ת. בל~ון תאמר ~לה"ק יו~עת אינה ו~ם ~~צ~ה~~~
 ה~מ~~~

 א א~~ ~~ז ~~~.
 ~מ~ש ~מ~ינה ~חר ~לשון ~~~הא~~נז

 לעו~
 או'

 ל"ב~

 ואם
~

.~~ 
 בא~ז~

 שעה
 ~~ז~~~

 מה~~~.
 ~לל יכ~להאינה ~~~~ ~ז~~~ ~א~

 לבט~
 ו~טל אז בעצמה

 ~~ו~~

 כמ~ש מ~~~מ~ן ~ז~~ז~ן מצפ~אל~~~ק והיא ב~~ילה
~עמו~ פ~~

 מהרי"ל. ~ר~ות כשלוחה. ~נראה ~~י~ול ב~עת אצלו
 ~פ~~~~

 ~כ~כ
 הא~~~נ~~

 א~ ~~~ ~~כ~~ תל~ג. ס~~ לע~ל
~ע~~ן מ~לוחו יותר בו ~מצוה בעצמה היא ~טל ~לכתח~הומ~~ע

 ~~~ ~~~~~נ~
 ~~. א~~

או
 ~טע~

 מ~ה או' ל~יל כמ~ש ~~~חלה ~ליח לע~~ת ~אין
~~

 לא ~~.
~~~ 

 ~ל
~~~ ~~~ 

 ~לא ~~~ ~כ~~
~~~ 

 ~~ץ
יעו~~.

~~~~~~~ 
 והיא

 ~ע~~~
 אם לכתחלה נ~י היינו וכו' אצ~ו

~ו~~
 זמן

~~~~~~ 
 ~~~ל ~מת

~~~ 
 ז~ן

 א~ן אעפ~י ל~טל ~ליח לע~~ת יכולה אפ~ר לא אם ~~~א~~ר א~~ו~~~
 אך ל~ער ~~י~~~ ה~~~ש~~

 ה~ ~~
 משתמש~ן

 אצלו ע~~~ת ~א~נה~ ~א~ת~~
 לעי~ ~מ~~

 ל~פ~ת צ~~~~ן~ית מ~ט. או'
 א~ כל~ על~~

 ~מ~~צה
 כמ~~

 ס~~ ל~מן

~ן~
 ~~~מ ~~~ ~ע~~~~מ ~תב ס~~ו והט~ז וכו' פלוני ~ל חמצו צ~ל ב~גה. ~~~

 ~~ע~~ ~~~
 כי~ן

 נ~ס~ ~כב~
 ~~הנאה

 ה~א ~מסת~א פלוני ~ל חמצו לומר ה~ליח~א~צ
 ל~~~מ~ ל~~ ~למ~

 ~~רך ~א~ן אך
 ע~

 ~~~~~ה
 ~~יע~~

 כ~~ן
 במתנה ~ונתנו

 ~~~ א~~
 מור~~ כ~בר~ האחרו~ים

 ז~ל
 ו~בע~ לב~~~ ~~~~~~~~~א~נ~ ~ע"~

 ~א~נ~ ה~~ץ
 ה~ליחכ~מבטל ח~~ ש~~~.

 צ~~
 שא~~ז. ~א~~ וע~~ן ~~ או~ א~~ ~~א~~ בר~ותיה ~איכא וחמי~א ~מירא כל

 יאמר בלי~ה הוא ואם ~~ז' ~יה י~ע ו~לא ביה ~י~ע~~~ונ~
 ע~פ שמת ~~~~~

 ~הנ~~ ~ש~
 ~מץ

 ~~~~ש~~
 וע~ר

 ~פ~~
~~

 ~א~כא וחמועא ~מורא
 ברשותו~

 ~~א ~~לו~ו
 ו~~

 ב~ה
 ~~~~ש~~ כ~~נ~~~

 ~~מץ לז~~ת
 ~~ ~~נ~ ~~צ~~

ול~
 פ~~~א יאמר ~ז ול~טל לבדוק ~~יח~ ע~או ואם וכו' ביערוה

 ~פס~ ~~~~ ~א~~~ ~~~~ ~ע~ר~
 ~א ~אם

 ~~~נ~
כ~

 חזיתיה ~לא ~פלוני בר~ותיה ~אי~א ו~~י~א חמירא
 הפ~~ לא~~ מ~ת~לזכ~~

 ~א~ ב~ א~~ ~~א ~~נאה.
 מת

ו~ו'
~~~ 

 ~~~ע האחרונים.
 ר~ ~עב~

 אעשה
 ~נ~~ ~תש~~ת~

 ~ע~~~~ ~צ~ע

 ולא ~~ו~. במ~ום י~טל ~~~~ן~
 יסמו~

 אשתו. ביטול על
~~~~~

 ~נ~~~~ ע~~ן
 מה~~

~~~ 
 ~א~ ~~ת~ ך~

 ~לא ~כר לא
 ~~~ל ~ם. ח"א ה' או'חמ~מ

~~~~ 
 ~ע~פ ו~ת

 א~~
 ~צ~ת

 ~~~ ~~ס~ ~ת~ך א~
~~~~ 

 ~אינו פ~' וכו~ ~ן ~ו~ה אינוואם
 רגי~

 לע~ות
 ~~~נא~ ~אכ~ל~ ~פס~ א~~~הת~~

 ~ע~~ן ~ע~~~.
 ~ע~~

 ס~~
 במ~ום ~ל~טלכן

 אחר~
 חיי~~נן וא~כ

~~~ 
 י~כח

תל~~
 ~~ש~ה ~~ל א~~

 ~י~ול כ"כ מה~~ לא ~אמת אבל א~~ו ~ ~תבטל טיבלכן ל~~ א~~ ~~ ס~~ ~~צה ~~ץ ~~~ ~~~
~~~ב~~נ~

 ס~"י. מ~א ~לה. ~אינו ~יון~אשה ~~א~ א~~ תמ~~ ס~~ ל~מן
 יוס~ ח~

 ט~~. או'
~

.~~ 
~~~~~ 

 ~ל ~~~כא ~~טל ~אפ~~ הפ~~. ~ת~ך

~~~~~ 
טו~

 א~תו. ~ת~טל
 א~

 לה צוה ~~א
 ~~ט~

 צ~~ך~~~ה
~~~~~ 

 לא~ר אפ~~ ~~א
 הפ~~

~מ~~מ~
 לה ~נתן כמו

 רשו~
צ~~ך או' ~~"ח ~מי.

 ~אע~~ ל~~~~
 ~כשל ~לא ~~~ אלא ~~אה ~ל ~ל~כא

~~~ץ מח~"ר מו"~. בר~ות. מ~ליח ע~י~א רשות בלא וא~תו~~
 הפס~ על~~ ~ע~~

 א~כ
 ~~ע~

 זה
~~~ 

 ~צ~~ך
 ~~. א~~ ~~~ פ~~~. ע~~~. ~~~. הפ~~. בת~ך ז~.או' לב~~~

~~~~~ 
 ~מא ספק י~י לצאת כ~יאש~ו~ ~~~טל ~וב

ז~
 הפ~~. ~~וך ~~~~ק ~~.

 להזכיר~ וראוי ~הוא ב~~ום ה~על ~י~ללא ~~~~~ ~~ עצ~~ ~~~~~ מ~ה~
 ע~~~י שכנה~~. ~~~. ~~~ל. לאאפ~~ ~

~~~ 
 ~~~ז

~ לבוש.~~~.
 עצ~~ ~~~~~ ~אפ~~ ~ת~~~~~

.~~~~~ 
 ~כ~~

 ~~~א ~א
.~~

 ט~~
 ~~~~ עצמ~ ~~~~~~אפי~ ~ל תאמר מבטלת וכשא~תו א~תו. ~תב~ל

 מ~נ~הל~~כל ביה ~י~~ ~עלי בר~ות ~איכא וחמיעא~מירא את~ ~ל~א ~~~~נן ~~~~ל ~אעפ~~
 ~א~

 ~מצא
~~~~~ 

 ~כפה
 כמ~~ כל~ על~~

 רס~~
~~~~~~ 

 אינה ואם ~~~ ~~"ח ~~יח. ב~~ר
~מ~~ לה"~ מ~ינ~

 ~ע~~ש.
 ~~ ~~~ ~~~ ~~ א~~ ~ק~~ ~~ א~~. ~~~ ~~~~

 ~~בינה בל~וןחאמר
 כמ~~

 כ~ל ~~א יעו~~. ~ב או' ל~ול
 כ~זי א~~ ~~~~

 ~הפ~~~
 ~צא ל~לק

 ~א~
 ~א

 ב~~~
~~~~~

 אפ~'
 לכ~~ ב~~~ א~ א~~ ל~~~~י ב~~~~

 לא
~~~~~ 

~~~~
 ~א א.

 ~~~ ~~~~ ~ב~~ ~~~ ~~~~ ~~~
~~~~ ~~~~~

 ~ע~~~.
 ~~ פ~~ ~~~~ מנ~~ ה~~ א~נ~

 בה~~א

~~~~נ~
 ~א~ר

 הנ~
 ~~ן

 ה~~~ק~~ כ~
 ~א~ן ~~~~

 ~~~~~ לב~~~ ל~
 ~~~~~ ~אמ~ ~~מ~ ~ל~~ן כן ~~~~~ח

 ה~~~~~~
 ~~~א

~~~~ 
 ~~ן

~~~~~ 
 ~~ן ~~~~~ה

 ה~~ע~~~~~ ~~~ע~~
 אמר ~לא

 ~~~ע~
 ~~~א ~א~~א

 ~חש~~
 ~~~~ש.

וה~י~~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

 ~~~ן
~"~~ 

~ ~

~~~
 ~' ~~ו ~~~~~~י ~~~ו~~ ~~~ ~~~~~ ~~ן

~~~~~~~ 

 ~י ~~י~~~~י~ ~~י~~ ~~יי~~ י~~~ ~~ ~י~ ~י~~~ ~~~~~ ~~
 ~~~~ י~~ ~~~י~ ~~~ ~י~~~~

~~~~~~ 
 יבר~~יל~

 ~ז
~~ 

 ~~ור

 ח~ץ~
 ~~ל

 ב~~
~~~~ 

~"~ י~~ ~'
~~~~~ 

 ~וכ~~גיע
 ~ס~

 ~~ו~~ י~~לנו~
~ ~~~ ~~~~ 

 ~~ן ~ ~~~~ ~~~י ~~ י~~~ ~~~ ~~"~ ~''~ י~~~~ ~~~ ~~יי~י~ן י~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~י~ ~~~~ ~~~~~~~~~
 ~~~ ~~~~ ~י~~~~~~~

 ~' ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ י~~ ~'
~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~~ 

 ~"~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~י~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~"~ ~~~~~ ~~י~ ~~~~~~~~
~~~~~ 

~~~ 
 ~א~~ר

 הבור בקר~~י~ מחומצים ח~ים ~י~~~~~ם
 נ~ש~ ~~

 לבער זקוק אינו הפסח קו~ם יו~ שלשים ה~וצר

אל~
 לאחר ו~יהו ודוו בלבו מב~לו

 פס~
 ח~ים ~או~ן ליהנות אסור ה~וצר כ~~פנה

 וא~
 שם אין

 ח~~

 ~~~ו ו~~י~ו~~~
 ~~'~~י' י~"~ ~~~י~~~~

 ~י~ו~~ו~~י~ז ~~~~''~
~~~ ~~ ~~ ~~~~ 

 המאמ''~~הב~א~
 ~~ן א' א~'

 ה~כ~~
 ~כ~ב ב' א~' א~~ר

 בס' מצאשכן
 אמרכ~

 ~פ~~~~א זה ~~~ר נמצא ~ע~''~.

בל~~
 ~~''ה

 ל~~ ~מ~
 פ~~. ערב

~~
 א~ר א~ המ~עד ~ת~ךכש~~~ק ה~א~נ~~ ב~~ מצאת~ ~פ~~י ב~~ך ~ב~~ק ~~.

 המ~ע~
 אינו

 ~ע~ ~~בר~ ב~~לה אלא~~~ק
 ~ה~ה~' אז~לא~ מהר''א ה~י

 בא~~~ ~י~~~~~~ק
 א' א~' ה~מ''מ ~כ~כ שנזכר. שעה

 ~' א~'~~ר''ז
 ~ע''~

 ~ראה
 ש~מ~א שאפשר ~פק ~ש ~א~

~מ~
 ~~~~ ~ת~ך

 ~ב~~ק ~~ש
 מ~~

 שנז~ר
 א~ אב~

 ~~~ע

 כ''א ב~~ק ~א~~~ נ~~~ב~~~
 ~ק~~~

 ~~רי
 א~נ~ ~ז''~

 ב~~ק
 ב~~לה.אלא

~~
 ש~א~ר הב~~קה ~~ל ~~.

 הפ~~
'~~~ 

 אב~
 על

 ~ב~~ךהב~~~ה
 הפ~~

 מברך
~~~~ 

 ~~~~~ל

 ~~זא~'
 ה~א~נ~~ ~כ''~

 ~~ברך ~~ן אפ~~~ן מ~~~ שמ~רך

~~~~~ 
 ל' א~ר

~~~ 
 על~ה ~~רכ~ן בזמנה שלא מילה ~~ן

 ~~ת ~מ~~. ~'א~ר
 ~פ~~

 ~'. א~'

 פ~~ ~~~~ ב~~~~~~
 ~ת~ך ~~~~ק ~~א

 ~~א ~ק''ב ה~''ז~~ב ~פ~~
 ע~ יבר~

 ~~~ן ה~~~קה
דאי~~

 ע~בר
 ~~ ע~

 ~~~~ש. ~ראה
 ~ב~

 ה' א~' ה~~'~
 כת~

 ~ברך צר~ך פס~ ק~~~ ב~~~ א~~א~
 ה~ד~~~ ע~

 ~בת~ך
 א~הפס~

 ב~ק לא
 פ~~ ק~~~

 באכ~לה ~א~~ר כ~~ן כלל

~בהנא~
 שא~נ~ ~אע~''י מה~~ת

 ~ל ~~~ר
 ~~''כ ~ע~''שי ~רא~

~~
 ~ברך. לא ~~.

 ~ה~ע~
 מ~~~ מנ~~ הר~ ~תב

 ~ה~וא
זמנא

 ~~ע~רא זמן לא~
 ~לא~

 ~איך א~~~רא זמן
י~רך

 אקב''~
 ~בר על

 מ~~~ ~~מ~~ שצ~~
 ~א א''נ קנ~.

א~ר~ה~
 א~א

 מ~~~
 מבר~~ן ~א~ן קנסא

 ע~
א~ן ~הר~ ~קנ~~ת

 קנ~
 בא

 ע~~רה ע''~ אל~
 ~עב~ר~

 א~נה
 מ~ו~

 ~א~ך
 ~~~. ~ס~י ע~''~.~~רך

~~~
 ~~רך. לא ~~.

 ~א~
 ~מצא ~~י~ל ב~ק

 ~מ~
 ב~~ך

הפ~~
 ~ק''ב מ''א נ~~פק

 ~כבר ~~~ן ~ברך א~

ק~~~
 תקנת

 ~~מ~~
 ~בר~~'

 בפש~~~~ כת~ ~מ~'~
 ~~~רך

~ע~~~.
 ה'. א~~ ~~~ ~כ~~

 ~פ~~ ~ק~
 ש~.

 ~~הש~~
 על

 ל~~' כאן ~~ן ל~לק שכתב~א''ר
 ~מ''~

 ~ע~~ש~
 מ~''~

 א~'

 ~~א ב' א~'הא''א
 מש~~ ~בר~

 ~~ב''ל.
~~~ 

 משה ~בר ב~'

~א''~
 ~''א ~~'

 ~בר~ ~~~ ~~~~
 ~ע~''~.

 ~~רכ''~ ~~ב~א~
א~'

 ב~~''~ ~'~~מ''~
 ~~ל

 אל~~~
 ~ל~~ להש~~ ך' ~~' ~''ב

 ר~~ז ~ב~ך.לא
 ~~שר ש~. ~''א ~' א~' ש~

 הא~~
 ~א~~' ~תב

 ~ת~ך ~מץ ל~נת~מץ
 ~פס~

 ~ע~''ש. לברך א''צ
 ~ע~~ן ~' א~'פת''ע ~ה~א~

 מז~ ע~~
 תמ''~. ~~' ~קמן

~~
~~~~ 

 א.
 המפ~~

 ~רא ~י~. מ~~~ה
 המ~רש א~ת~

 ~~ב~~ל שמפר~ש ש~על
 עצמ~

 ה~ש~ב. מן

.~~
 המ~ר~

 ~דע~~ ~כ~~ מ~~~ה
 ~~ז~ר ~~א

 לא~רעד ~בית~
 שדע~~ ~~ ~~~~

 ~ב~~ו ~~ז~ר ש~א

~~
.~~ 

 מנ~~ ~א~נ~
 ש~ב~~ק מ~ מנ~~ ~ א~ אבל ~כ~'

 ~ב~~קא''צ
 אד~ ~~ ~~~~~~

 ב''~. כמ~~~.

 ~'א~'
 מ~''~

 ~ש ~~כ~~~ה ~~ר''א. א' ~~'
 לאנ~~~ ל~~~~

 ~ב~יעב~ ~~ב~ק~~~~ל~~
 אפ~'

 ~ק~נ~~ נ~~~
 לעיל כמ''ש

.~~
 מנ~~ ~אינ~

 ~אם ~~~'
 אשת~ ש~ מנ~~

 ~תב

הב''~
 על ~סמ~ך א~ן ~~כת~~ה

 ~~~~~~ ~ת~

 ~בנ~~ ~~~ת~ב~~~~
 זה ד~ן ש~יך ~לא פש~~א

~~~ 
 המה ~הא

 ~צמ~ בד~~~ ~~צ~רכ~ ~~ץ ש~ ~~~נ~~~~~זר~
 ~מה

~~ 
 ~ק~~~ עכש~~~~ב~~קת~

 ב~ע~ר מצ~ת
 במק~~

 ~כ''כ א~ר

 אשת~מנ~~
 לב~~ק. א~צ

 ~כ~'~
 מאמ~ר ~''א. א~' ה~מ~מ

ד'
 ~ש~ ~בדבר~~~

 ב~~~.

~~
 ~'ת~ך ~~.

~~~ 
 ~ל שכבר ~~~'

 על~~
 ~~ע~ר ~~בת

 ש~~ר~~ן~י~ן
 ~ה~~~

 ~~"ש ~ב~~. ~~רי פ~~.

~~
 ~ב~~~.זק~ק ~~.

 ~צ~א~~ ש~~נ~ ~~~~~
 הנר ~א~ר

 ~~'~מ''ש
~''~~ 

 ~ב''~.
 שכ~ ~א~

 ~~~~ה ~ב~~ק
 ~ק''א. מ''א ~י~~.~בד~ק

 שמא ~~שש ~א~
 ~~ר~

 ~ל~לה
 ~צ~א~~'~~פנ~

 ~ב~~~ ~~ש~~
 הב~~קה ~א~ר ~~פנ~~. ב~~~ה

 ~~א ל~ז~רצר~ך
 ~~~ ש~ ~הנ~~

 ~~ב~ הב~~~~ ~~~~~ ~מ~
הב~~

 ~~''ש
 ~ע~~

'~~~ .~'~~ 

~~
 ~קוק



~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

 ~~~~ ~~~ן
~~~~~  ~~ל ~~ס~ר לב~~ק. זק~ק~~.

 ה~ולא~~~
 ~~~' הנז'

~''~~~~ 
.~~~~~~ 

~''~ 
'~~ .'~ 

~~
.~~ 

 ז~~~
 ל~~~ק.

 נר~~
 ~~~~~ל

 א'~~
 ע~~ י~~ין ~~א

ש~~~ע
 הפס~

 ל~~ר~~ ~~~~י~ ~~''~. ~''ז ~~~~ל.
 א~~''י

 ~~ל ~~~ן ~~ב ~~''א ה~''א א~ל ~'
 ~~~~ ~ל~~

ב~~ק~
 ~~~ך

~''~ 
 ~~~~~ ~~~~~ן ~~~~ל

~ק ה~~י~ ~~ן ~ע~''~.
~~~~ 

 ע~ ~ה~~~ ~'~ ~~'
 ~~ע~ ~~~~~~ ~~~~

 ~~''ז
 ~~ן~ע~~ש.

 ~ק''~ הס~~~
 א~' ר''ז ~' ~~' ~א~~~ ~' א~'

 ~~~י~א ~~ירא ~ל ~א~ר ו~~~~~~ל ה~ר''א.א'
 ~~' ל~~ן ~~~ין א~ר~נ~~. ~~~' ~ז~~~ה ~לא ה~~ן~~~~א ~א~~~

 ~~ז. א~'~~~ה

~~~~ 
 ~~ץ. ~~פק ~אפ~' ל~~~ק זק~ק

~"~~ 
 א~ א~'

 ~' א~' ~א~~ר ש~.~יא
 הפ~~ ~ק~

 ~'א. א~' לק~ן ~~~ן ~~ק ~לא הלך~~אם ~~ א~'

~~
 ~א ה~~. ~~.

 י~ר~
 ע~קר ~ע~~~ן ~~~'

 ז~נ~
 לא

 ל~~~.~~~.
 ~~~'~~ ~ל~ ~~~~~נ~~ ~~''~

 ~כ~ב

~~~
.~~ 

 ק~~~
 ל'

 א~~ ~~~
 ~ל ~לא ל~~~ק.

~~~~~. ~קנ~ על~~
 ~ה~~נ~

 ~ר~ך ~~ץ ~~~א~ א~ל ~~פק
 ~~~.ל~~~ק.

 ע~~~
 ~~ץ ~~~א~ ~אפ~'הר~ן ~ש~ ~~~ ה~יי א~ל ~ק~~י ~~א א' א~'

 א~~
.~~~~~ 

~~~~ 
.~~~~~ 

~~~~
 ~' א~' א~ר ~' א~' ~~י הפר''~.

 ~ק~
 ~' א~'

 ~א~~

~~~~~ 
 ~~~~~~ע ה~~~

 ~ה~אי ~~ק~~ ~~~לנ~י פ~~

~''~~~
 ע~בר

~~~~ ~~ ~~~~~~ 
 ה~ר~~.

~~~~~ 
 פ~~ ~~~~~~~ ~~הי

 ~ל~~ר ~~~לנ~.
 ק~~~

 ~עה

~~~
.~~ 

 ~ע~~ ~א~
 ל~זור

 פ~~ ~~~~
'~~~ 

 א~ ~~~~~
~~~~

 ~ק ~פס~. ~~~ך ל~ז~ר
~~~~ 

 ו' ~~'

~~~~~~ 
 ~~~פק

 ~~~ פ~~ ~~~ ~~~~~ ~~
.~~~~~ 

 ~'~~' ע~~~
 הפ~~ ~ק~

 ~'. א~'

~~~
.~~ 

 ~ע~~ ~א~
 ל~ז~ר

 ~ס~ ~~~~
 ~~~ ה~ינ~ ~~~'

א~
 ה~''א א~ל ~ק''~. ~'ז ~~~י~.

~אפ~' ~~~ ~~"~
 ~ע~~

 ~~~ל ז~ן ל~ז~ר.
 ל~~~~. ~ריך פ~~ ~ו~~

~~~א. ק~~~
 ~ק ז' ~~' ~~ר ~' ~~' ח~~ ~~~~

~~~~ 
 ~ז ~'י ~~'

 ~~'~.א~'
 ~~ ~~~~ ~~~ה~

 הענין לפ~ ~ה~ל ~~~א

~~~
 ~' א~' ~~~ ~"~ ~ר''הי אפי' ~~~' ל~~~ק ~ר~ך ~~.

~~~~~~ 

 ~~וץ. ~~פק ~אפ~' ~~.
 ש~י ~'~

~~~~ ~  

 ~א~ ~~~' ל~~~ק ~ר~ך
 ~~~ל

להקל ~ה~~~ הל~~~ ~ע~
 ~א''~

 ~~~~ק
 ~~~ ~פר''~ א~~

 ~~לא ל~~וק ~ר~ך~~~ל א~ ~אפ~'
 ~~~~ ~ה~''~

 ~ק א' א~' ה~~''ש

~~~~
 ז' א~'

 ~ק~~
 או' ה~~~ ~~ה~ ~~י א~' ~~~~''ר ~~ ~~'

 ~~ב~'
 ~ש~

 ~~''ז
 ~ל~ע~ פס~ ~~~~ ל~ז~~ ~~~ע~~

 ~''א

~~~
 ~~~קא ~~~' ~~ז~ר ש~א ~~~~שינן ~~.

 ~~~~רא~~~~א ~~~ ~פר~
 לל~~ ~~ע~~

 ~~~~~נן ר~~ק

~~~~~~~~ 
~~ ~~~ 

~ 
 ~~~~ ~~~ ~ב~ ~~~~ ~~ד~

 ל~~ך

ס~''~
 ~אפ~~ ~ענ~ן לפ~ ~ה~ל ~~ב

 ~~ר~
 קר~~ה

 ~ע~~ א~

 ל~~~ק ~ר~ך ~ס~ ~~~~~ ~~~י~ א~ י~~ל~ז~~
 ~~ל~

 ~~~א
 ~~~~ ~~א~~~~~א~ר

 ז' א~' א''ר
~~ ~~~~ 

 ~'י א~'

~~~
 ~~ז~ר ~~א ~~.

 ~ה''~ ~~~ ~ר~
 לא ואז פי' ~~~'

 ה~~ץ ל~ערי~~ל
 ~י~''~

 ~~~וץ ~~~~ין שאין

 ~ו~~~~ ~נ~~~~~~''~
 ~י~''~. ~~י~ו ה~~ץ

~''~~ 
 א' ~~'

~~
י ~ ~  

~~~ 
 ~~~~ר ~~~' ~~~~ ~י~~ ~~~~~

 ~נ~~~~~
 ~~ץש~

 ~א~י~
 ר~~ה

 א~ ~~י~ ~~ להנ~~
 ~~ר

א~רי
~''~ 

 א~ל ~ק~~~י
 ~י~ אפ~ דא~ירי ~~~''ן ר~''י ~~~

 ~ק ~~~עי ~~ץ~~~~~
~~~~ 

 ~''א~ ~ א~' ל~יל ~~יין ~' א~'

~~~
י ~ ~  ~~נ~ ~א~~~ ל~~~ק זק~ק 

'~~~ 
 וא~
 ~~ק לא ~~

ק~~~
 ~ר~ך

 ~פנ~~
 ~~~~ק. ~א~~ר

 ~לא ~' ~~ך ~~~י~א להי~~א ~ה''ה ~א~~ר~הר~''לי ~~ש~~
~~~ך ~~~

 ~ל~~ לשל~~ א~ ל~~~~ ~ל~ז~~
 ~~''הי ~''א ש~~~~~.

 ~ר~א~נ~
 ~ק

 ~נז' ה~ו''א ~~ר~ על ה~י~ ~~ס~
~~~ 

~~~
 ה~~ר

 ~ה~''~
 א~ל ~' ~~~'

 ~~~~ א~
 ~~~ך ל~ז~ר

הפ~~
 ~~יך

 ל~~~~
 ~ר''ה אפ~'

 ~~~ ~~~ ש~~ ~א~
 י~~ל

 הפס~~~~~~~
 לה~~א הר~ ~~~'

 ~לי~ לשל~~ ~א''~
 ~~~''ש.

 שי~ער ~~~~~ ~לי~לע~ו~
 ~א~ ~~י~~ ה~~וץ ל~

 לא
 ~י' ל~~ן ~עיין פ~~~ ~~~~יע ~ב~~~ל על לס~~ך ~שא~שר

~~~~
 ז'י ~עי'

~~~
.~~ 

 ~ל~ן ~~~' ~~נס ~א~~~
 ~ק~~

 ~~ ~~ס~רין
 ל~~~ר נ~~ן~~

 ~~~קה ~ריך ~~~י~ ~י~~י ~~~~~~ ה~~~ ~~ ה~וק~~
 עצי~ ~~~רי~ ~לפע~וי~

 ~~ך
 ~~~יך~'

 ~לב~~~ לפנ~~
.~''~~ .~~ 

~~~~ ~  
 וא~''כ

 כ~נ~
'~~~ 

~~~~~~ 
 ~~~ל

 ~~~~ר ~~~~~ץ ~~~~~נן~לא ~ס~ ~~~~ לזר~~
 ב~~~ל ~זה ~~הנ~~א~~ר ~~פ~ל~ להק~ ~~

 א~
 ~י~~ל ~הני לא דל~~ץ להפ~~

 ~וא~~ה~~~'
~~~ 

 ~~~~' ~~~~ן ~ע~''שי ר'~ן ס~'
~י' ~~''~

~''~ 
 ~~~~ י~~י~ ~~~ ~ק~~~ ~~~~עי~ ~~~י~ ~~~ב

 ~נ~ה~~~הפ~~
 ה~י~~לין ~א~ן ~~ר ~לא ~~~ ~א~ ל~~רן

נ~~רין
 ס''~ ~ה~~ ~~~ע~~

 ~~א ספק
 ~א~ נ~~~~~

 ~''ל

 ~~"ז. ~~~י' זה~~~'

~~~
 ~~יך ~~.

~~~~~ 
 ~~~~~~נן ~~~'

 ~ ש~~
 ~~לה

ל~נ~~~
 ~ישאר

 ~~~~ה ~~ץ ~~
 ~~~~ ~פ~~~

 ול~ ~~ר~~א~''~
 ~~''וי ~''א ~~~. ~~~~ק

~~~
 א''~ ~~~

 ~לה שנפלה ~~~ץ ~~~~ ל~~~ק'
 ~פ~ל~

 ~~' ל~יל~עיין
~'~~ 

 ~'. סעי'

 ~' א~' ה~''~ א~ל~ק''ז
 ה~~~

 ~ל~ו
 א''צ י~~ע~~~ץ ~~~ ~~~~

 ~~~~ ל~~ר~
 ~ק

~~~~ 
 ~ק~~ ~~~~ א~'

 א''~ ~~~~~
 רק ל~~~~.

 ~~~ ~~~~ פ~~ ~~~~~~
 ~~ץ

 ~~.~~ש
~''~~ 

 ז'. א~'
 ל~ ~א~

 ~~~ל
ז~ן ~~~~

 א~ס~ר~
 ~ר~ך

 לפנ~~~
 ~~~~~~. ה~~ץ ~ל~ער

~''~~ ~~ 

~~~~ ~  

 ה~הי
~~~~~ ~~~~ 

 ~~~~ ~~ ~ה~~ ~~~~~~ ~~~'
 הנ~~ ~א~''~~~~~~~~

 הא~~ר
 ~ל~ה~

 ~אפ''ה

 ~~~~ נ~~~א~
 אם ~~ל ל~~ר ~''צ ל'

~ת~מצו ~א~''~ ה~~~~ ~נ~~



~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~"~~ 
~~~

י~ו~
 א~א

 ~פ~
 ביח~. כן האוצר למכיר ~ותר

 ~~~וב~
 הרשב"א

 ~~~~~ ~י''~ ~ ~ סי"~~
 ~~''~ י~~ ~'

~~~~~
 ~'~ ~~~י~ ~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~י~ ~יי~~

~~~~~ 

 וכשיגיע ~~~~י~ ~~~~ ~~~~~י~~
 פ~

 ~בטלנו
~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~ 

~~~~ 
 ~~~~~ ~~י~ ~~~~

 ~~י'

 ~~ י~~~ ~~~ ~~~~ ~~י~~~ י~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~
 ותבטל ~בדוק ~ש~ו גם הגה ~~י~~~.

 ישכח ~י~מאבבי~ו
 במקו~ ~בט~

 ~כל שהוא

 בו~
 ~"י ~~י~ ~י~~~ י~~~~ י ~ ~

~~~ 
 ~~~~~ י~~ ~~~י~

~~~~ו~~
 ה~~~ה

~~~~~ 
 ~~שה ~פ~' הב~ר

~~~ 
'~ 

~בשעה ל~נ~~~ ~''~
 ~הנ~~

 ה~ה לא ע~~ן ה~~~ה
 ש~

 ~~ץ
 שנפלה~~~ץ ה~~ וע~~~~

 ~ש~~ ~~''~ ~פ~~~ על~~
 ספק

 א~
 נ~~~~~.

~''~~
 ה~~ז בזה

 ~ק''~
 ~ה ע~~ן

 על~~ שהשיג~
 ה~~ר~נ~~.

~~~~~ 
 למ"ד ואפי' וכו' להנות אסיר בהגה.

 ולחטט ~גל לפ~ות בד~תו היה שלא שנמצא ~וא ממילאדהתם ~פ~ גרע ~~א אפשר דשרי מפולת עליושנ~לה בחמ~
 סק~ט. מ"א ~רשב"א. בורו. לפנות דעתו כאן אבל ה~סחאחר

 ט"ו. או' י~סף חק ט"~. או'א"ר

~~~~ 
 אין ואס בהגהי

 ש~
 ידוע. ח~ץ

 ר"~
 שהניח בעת

 בקרקעיתו אז היה אם ידוע א~נו האוצרמלמעלה
 ח'י. או' מ"ב ב~~אי. מחומציםחטים

~~~
 הרשב"א בת~ו' וכו~ ספק אלא ~~.

 ח"~
 מבואר ע' סי'

 ת"ל ואם נתבקעו לא דשמא ס~ס ~~ויהדבר
 הפסח חקת יעו"~. כלב מאכילת לגמרי נפסדו שמאנ~ב~עו

 ז'~ סעי~ תס~ז סי' ל~~ן ועיין ~~או'

~~~~ ~  

 ~פסח. אחר ביח~. כך האוצר למכור בהגה.
וא"צ

 לב~ו~
 מס~ק

 כ~י מחומצים שם ~שנן א~
 אם אפי' דהא והטעם לבוש. מהם. ליהנות ש~אלהשליכם
 ~וקא ומיהו הקוד~. באו' כמ~ש ס"ס משום מותר ג~כי~צא
 בכה"ג ~~כור מותר ה~סחאחר

 אב~
 דאז משום ב~ו~ה לא

 במשהו.איסורו

~~~
 וסיעתו רש~י דעת זהו וכ~' דקו~ם וי"א ב'. ~~~~

 הפסח קודם לחזור דעתו אם חיישינן ~לאדס~ל
 קו~ם לחזור ד~עתו ~כיון בה~ששיבא

 ~יקדים ודאי הפס~
 היטב לבדוק שיוכל כ~י בזמנו ל~יתו ויבא לדבר עצמואת
 לא וע"כ החמץאחר

 יציאתו ~קודם לבד~ק חכ~~~ם הצריכוה~
 וכ~~ בב~~כמבואר

 ב'. או' העו~ש

~~
 זה י"א סברת השמיט הלבוש וכו' דקידםוי~א ~~.

 הש"ע כסתם לחומרא לפסוק ~דעתוומשמע
 דשפיר ו' א~' הא~ר עליוו~תב

 עבי~
 שהביא הי"א שהשמיט

 הפו' רוב כי ~דיקה א~צ פסח קודם לחזור דבדע~ו~ש~ע
ס~ל

 ~צרי~
 ~ל שכתבנו ז' או' י"ג סי' לעיל ועיין יעו"~.

 הש~ע שסותםהיכא
 ~חומר~

 ש~עתו לק~לא י"א~ מביא ואח"כ
ל~סיק

 כס~~
 ורק

 בשע~
 ה~ק

~ 
 יעו"ש. להקל אי'א לס~וך

~~~
 הוא אם אבל משמע יום. שלושים קי~ם ~הוא כיין ~~.

 לחזור דעתו אם ~ף ל~דוק צריך יום ל'בתיך
 ~אפי' םמ~ק הגהת בשם כתב סק~ה ז הט' מיהו ~סח.קו~ם
 כיון לב~ר א"צ ל'בתוך

 שד~ת~
 אבל יעו"ש. פסח קודם לחזור

 או'הח"י
 יו"~

 כמ"ש ודלא וכתב הש"ע לדברי הסכ~ם
 או' מק"ח ח"~. או' יוםף חק וכ"כ יעו"ש. סמ~ק הגהתבשם הט"~

 אין א~ ~"ש~'
 דעת~

 ~לל ל~זור
 ~ו~~

 ~~ח
 שצרי~

 לבד~ק

~~~~ 
 ~~~~~~ע ה~ה.

 ~ס~
 ~ב~~נ~.

 ~ ~~~ ה~~נ~
 בא

לב~~~
 ק~~ה

 ~ב~לנ~ פס~
 ש~~א ב~ק~ה

 ק~~~

~~~
 ~בל ~~.

 ~ע~~ א~
 ב~וך ל~ז~ר

 הפ~~
 ו~~'

~~~בנ~ ~~
 בש''ס לע~ל

 ~~ה~
 ב~ן ל~לק ~~~~ק

ש~ר
~~~~ 

 ל~רך
 ש~''~

 לב~~ק
 ~ש~''~

 ~ש~~רא ~~~~א ~פרש

~~~
 ב~שו~יה לאו בפסח דכשיבא וכו' לבדוק צריך ~~.

 רש"י. עליו. עובר וכשרואהו דליבטליהקיימא
 י~א. ס"קמ"א

~~~
 יוצ~ א~ אפי' פי' מר~~. אפי' ~~.

 מתחלת
 ב"י. לבער. זקוק הפסח אחר יוצא אםכגון ~שנ~

 ואז האחרוני~. וכ"כ י"~. או' ~''ר י~~. או' ח~י ב' או'עו"ש
 הכריח והב"ח זה רסי' כדאיתא הבדיקה על כלל לברךאין
 על~ו חולק ובשכנה"ג ~בדיקה על לברך יש יום ל~~תוך
 ש~. ח~י להקל. שימעין בר~ה ובספק עיקר וכן כלל לברךדאין

 י"א. או'מק"ח

~~~~~ 
 ועיין שם. מק~ח ח~~. מספק ואפי' מר"~. ~~י'

 ט'. או'לעיל

~~~
 היה ב~ק אם משא"כ וכו' בדק ולא שכח ואם ~~.

 ועיין י''ב' ס~ק מ"א הב~וקה. בש~ת לבטלצריך
 ח'. א~'לעיל

~~~
 בלב ה~יטול דעיקר ~כיון הביטול. על יברך ולא ~~.

 דברים על מברכין אין ~גי בלבו מחשבדאפי'
 ס~ק ~"א ב' או' ע~"ש הב"ח. הס~ים ו~ן לבוש. ט~ר.שבל~.
י"ג.

 ח~
 ואף י"~. או' ר"ז כ"א. ~ו' יוסף

 ל~ע~
 ~לא ~ר"ן

 א~' תל"ג ' ס לעיל ~כ~~ש בלב ביטולסגי
 נ~ז~

 לברך ראוי אין
 שם. עו"ש הביטיל.על

~~~~~ 
 או' לעיל עיין וכו' תבדוק אש~ו גה ה~~.
 ד'. םעי' תל"ז סי" ולקמן ~ל"ד וםסי'~'

~~~
 דהעכ~ם דכיון וכו~ לבער א"צ ג~. ~~~

 נכנ~
 לבית

~~
 ~וכ~

 ג"כ
 בח~~

 מ"א הפקירו. הי~ראל ש~רי
 שהוא כיון מחוייב אין אדם ש~ם בו נכנס שאין ואף ט"ו.~"ק

 י~~. או' א~ר כותי.בית

~~~
 ~שלוחו. דהו~ בעה"ב או הוא ו~ו~ יקיים ~שהרי ~~.

 כ"ד. א~~ יוסף חק שם. א"ר ט~ז. או~ח~י
 או'~ ר~

~~~
 ה~רב שפםק מה ~לפ~ וכו' מפרש הוא אם אבל ~~~

 של הי~~ם וב~י דה~יסים תל"ג ססי'לעיל
 לפעמים בהם שנותניםבג~ים

 ח~~
 ~ף א~כ לב~וק צריכים

 ~פשר ג"כ ומ~רש בשייראיוצא
 לקיי~ ל~

 ביעור מצית
 וב~י~~

~ז~
 תשב~ת~ ~~~~~ ~יון ~ ~ומר וא~שר

 שאור
 מבתיכ~

 ~יקר

 י~~י~~י~י~
 ~~ י ~ו~~ ~~~

~מ~~



~ ~

~ ~ ~~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  ~~~~~ ~י~~~ ~~~~ ~~יי~ ~~~~ ~~"י ~י~ ~~~~ ~~י~ ~י~~ ~~~~ ~~י~ ~~~~ ~~ ~~ ~~י~ 
 י~~ם ~~~ ~~יי~~ י~~~ ~~ ~~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~~י~

 ~ו~~ ~~י~ ~~~ ~~~~~ ~~ ~~ ~ ~~י~ ~~~~
 ~~~~ ~~~~~~י~~~

 ~ו~

 י~~ ~'
 ~~~י~

 בו כשנכנס צר~ך שאין וי~א בפ~ח לבית יכנס ש~א~י~אע"פ ~י~~~ ~~~~ ~~יים ~~י ~~~~ י~~~ ~~~~ ~~'י ~י~ ~~~~

 הא~י~
 ~טור

~~ 
~~~~~~~~~ ~~~ 

 ~~~~~ו
 ~' ו~ו ~~~ו~י ~ו~~ ~~ ~~ ~~

 ם~~~~~~
 ~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~י~~ ~~~~~~~י~

 ~~ ~~~~ ~~~~ ~~~י~~~ ~~~~~י~ ~~~~ ~~~~~ ~

 ו~~כ י~ז. ~ו' ~"י ממש. מהבות החמץ ולבער לב~וקה~צוה
 סי~ ~וף לשם בדברינו ועיין ח"י. א~~ קי"ט כללח~א

 תל"ז~

~~
 עכו~ם בו כשנכנס שא"צ ~י"א משוםשאומר~ מי יש ב~ם זה דכתב הא וכו' שאומר מו 'יש ~~.

 בהגה. אח"ככ~~ש

~~~
 משמע וכו' העכו"ם בית ל~ער וצריך ~~.

 ~בבי~
 ישראל

 ס"ק מ"א ביעור. חובת חל השנו ~על לב~רא"צ
 או' מ~"ח כ"~. או' יוסף חק ח"י. או' ~"ר ט~ו. או' ח~וט"~.
 ט' או' ח~~מו"ב.

 או~ ר~
 וה"ה ח"י. או' ~ ק~~ט כלל ח~א כ~א

לבית תחתיו נכנס אחר ווש~ל לשוורא עכו"ם מביתכשוו~א
 הנשאר הח~ץ יב~וק ישראל אותו ~הא ל' בתוך לב~וק שא''צזה

 סק"ז. ט~ז הרא~ון.מושראל

~~~~~ 
ויביא ~פסח. לבית יכנם שהעכו~ם א~פ~ו הגה.
 שצריך העכ~~ם בו יכנס לא אם וכ"ש חמצושם

לבדוק.

~~~~~ 
 בהג~.

 ~י~~
 הט~ז דעת וכ"ה וכו' ש~"צ

סק'~  כ~יעה הם~ים ~ב'ח ~בל כ"א. ~' והר~זוהפר~ח
 וכ"נ הש"ע. שהבוא~~שונה

 ~ע~
 י~ט. או' א~ר ב' או' העו~ש

 זו. ~יעה הביא שלא ה~"ע דעתוכ"ה

~~~~ 
 לך ואין יטלנו הגוו שהרי וכו~ שא~צ וי"א בהגה.

 לבוש. מ~. ג~ול ~ביטולהפקר

~~~~~ 
 נכנס ואין כשמפנהו אבל וכו~ שא"צ וי"א בהגה.
 חובת עליו חל יום ל' תיך הוא אם אדם שוםבו

 וה~יג כ~ה או~ יו~ף חק הסכים וכן י~. ס"ק מ''אבועור.
 יעו~ש. מ"א על ש~קשה ח"יעל

~~
 י~ור למ~ר ודעתו ו"ד בליל עכו~ם בבות שדר ~~~

 חויב ו~אי ב~ בבית כבר ששכר אחר עכו"םבבית

~ב~ו~
 בביתו החמץ ~בפסח המפתח ל~ח שלא אף בלילה

 שני בבית לבדוק ויברך לב~רו חייב ג~כ בלילה ש~ר~~ת
ו~~~

 כאן י"ד בליל ש~ר מאחר ברכה סמך על לכאן ולך
 כאן. יברך לא אבל ב~יקה כאן עליו חל שלו חמץו~~וין

 זה. ססי~ מ~~ז שליח.ועמיד א~

~~~~~~~~ 
 עם בותם שמוכרים

 החמ~
 בע"פ שב~ם

 לא עדיין דהא ו"ד בלול החמץ לבד~ק צרוכום~ לעכו~

~~~
 אם בבדוקה חכ~ום שחיובוהו בשעה ~~ת ~לו ויש ~~ות

 שו~כו~~~
 עולם בנין ~תשו' אמנם ~'. או~ מ~"ח בי~ג. ~בות

 שא~צ ודעתו ט~וו ~ולק ך'סו'
 בדי~~

 שמוכר עצמו דבזה

 ~~~ו"~~~ח~
 חת~ס בתשו~ וכן יעו~ש. וביעור תשביתו ~קיים

סו~
 ~ל"~

 ~~תו
 ל~ק~

 הח~רים בשאר בדיקה מצ~ת כשמקיים
 ~~~וע~"~~

 בס~
 א''~

 יע~~~. המנהג פשט וכן להקל דמסתברא

 ~ר~~~
 בש~ת לבאר

 המכור~
 שמוכר

 ל~
 החמץ וכל החדר

שי~
 כ~ו ~ו

 לכלו~
 הוותר ומ"מ ובס~קין שבחורין החמץ ~ם

 ~צאת כ~ו י~~ בוום למכור~וב
 ~~וב~

 ~כ"ע.

 ~~~~~~ן~
 בכל לעיין צרוך וום ל' כל האחרוניס

 יוכל שלא באופן ח~ץ בו ושאר שלאשעושה ~~
 כתבנו וכבר בנק~.להסירו

~ 
 א~' תל"ג סי' לעיל

 ל"א.או' ועו"~ ל'~

~~
~~~~ 

 לצורך לחבירו בית המשכיר א.
 ו"~

 ר''ל וכו'
 ח"י ואילך. וממנו ו"ד לצורך בי"ג לושהשכיר
 או' ר~ז א' או~ חמ"מ א~או~

~'~ 

~~

 באחת וקנאו ~~.
 מ~~רכ~~

 ובשטר בכסף היינו וכו'
 בשטר או בכ~ף או ~ר"ל סודר ובקניןובחזקה

 וקצ''ב וקצ"א ק"ץ סי' בח"מ כמבוארוכו~
 יעו~~ש~

 כשע~וון אבל
 שהמפתח א~פ"י קנאולא

 בי~
 כמי דהו"ל~ לבדוק א~צ השוכר

שהפקי~
 םק"א מ"א לב~ו~' צריך הנפקד ~אין אחר ביד מפתחו

 וה~~מ הר"ן כפ~~ שפסק הש~ע לדברי וכ"ז א' או' ח"יפר"ח.
 שע~יין אעפ~י השוכר ביד שהמפ~ח כ~ון פירשו התו~א~ל
 וכן ח"י. דין פ~ב בכ"מ וכ~פ ל~~וק' חי~ב השוכר קנאולא

 שם הח"י וכ~ב י~א. בשם התו' של זו םברה הביאהלבוש
דראוי

 ל~ו~
 או' סוף יו~ף חק וכ"כ הפירושים. ב~ לחומרת

 להחמיר מסתבר ~כןא'
 הסכום כפר"ח אמנם התו~ כדע~

 ו~~פ בהג~~י. י"א וה~יאו גאלאנטי מהר~ם וכ~פ הש"ע.לפסק

ו~ר~
 ח~~ א~ ~~"ט כלל ח~א א' או'

 וכ"נ
 דנ~~

 הגר"א.

~~~~~~~~~ 
 אחר אדם אצל ביתו ~מפ~ח א~ם הפקיד אם
 ל~עתאף

 ה~~~~~
 אלא לבו~קו הנפקד ח~ב

 כמבואר ולקנותו בבית להח~ק צה כשר~ו~א
 ב~~

 והבואו שם
 והאחרו~~~ב~

 דאם ונראה
 הפקי~

 צריך אחר ביד הבית
לבדוק

 כי~
 הפ~~ח חקת הבי~. ~מירת וכל המפ~ח לו שמ~~ר

 ב.או'

~~~~~~~ 
 הקרקע ששכירות מהדרכים באחת ב~ג אותו~נה
 המפתח ו~ד~ן בהםנקנה

 בי~
 כתב ~~ש~ר

 ד~דעתהב~ח
 ~הת~

 הפר~ח אבל שם ~סף חק וכ"כ ח~ב השוכר
 ל~עת ~נםכתב

 הת~
 בדו שהמפתח כ~ן ח~ב המשכיר

 שם. ח~ו ו~כוע~ש.

~~
 באחתוקנאו ~~~~~.

 וכ~
 וף ש ~ון במשכיר ודוקא

 המפתח אם לכן המשכ~רשל הבו~
 על~ בו~

 מוטל
 שום למו~ר שאין כ~ן הלוקח והח~ק במכר ~שא"כלב~וק
 הל~~~. על מוטל הח~ב בידו שהמפתח אף בקרקעזכ~ה
 ח~. א~ קי"ט כ~ל ~~יח"א א~ א'יר~ז או' מק"ח שם.ח~י

 מסר ~לא עד אם~~~~.
~ 

 מסר אם ואף ו~' המפ~ח
 על למשכיר והפקיד וחזר ~~שוכר לודה~~~תח

 א,.ו~פר~ ס~ שמואל משפ~י לב~ק'המש~ר
 דמס~ברא כתב

 יע~~. המפ~ח טל השוכר לאהדורו ובעו לבדוק השוכרדעל
וכ~כ

 א~ הר~
 ~בל ב'.

 ~ ~~ הח~ ~~~
 שמואל ~ש~~~ כ~ברו

 ~~~י~ ~~~~~~
 ~"~ י~~~ ~"י~

~"~~~~~~~ 
 ~~ז



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~

~ ~

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~  

 ~~~~~ ~~ י~~ ~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~י~~~~~~ ~~ י~~
 ~~~ ~ ~~~~ ~~ ~~~~~ ~~י~ ~~~ ~~ ~~~~~~~ ~~ י~~~ ~~י~~ ~י~~ ~~~י~~ ~י~ ~~~~~~ ~~~~~~~
 וו~א ה~ה ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~י ~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~ ~~~י~~ ~~~~ ~~~ ~~י~~ ~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~ ~~י~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~י~~ ~~~ ~~~~י~ ~ ~ ~~י~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~י~~י~~

 ב~וק. ~~~יה בה~יא והתנה הואיל ~ב~~קה שכר לו לה~ירדצריך
 ~המ~י~

 פ~ב
 לעי~ ומשמ~

 ס~'

 ו"ד~
~ 

 ו~כ ל~~וק. ~~שכיר~~ל
~"~ 

 ב' ~ו' מק~ח ~~ או'
 ח~~

 ~לל

 ח"י. או~קי~~

~~
 שאינו ובית וכו' מסר שלא ~ד אם ~~~

 נעו~
 כבר אם

החזי~
 מק"ח ~' או' ח~י לב~רו. עליו השוכר בה

 שם. ח"אשם.

~~
 ל~כו~ם בית והמשכיר וכו' מסר שלא ~ד אם ~~~

 בי~~. המפ~ח ש~סר ~עפ~י ל~דוק המשכיר~~יב
 ד' או'מק"ח

 ח"~
 ש~.

~~
 הבית ו~דיין שלו וה~~ץ הואיל לב~ו~. המשכיר ~ל ~~.

מעכ~
 סק~ב. מ"א אצלו.

~~
 ואפשר לב~וק~ המש~יר ~ל ~~.

 דל~ע~
 ג~~ בס~י' י~א

~במקום
 שנות~י~

 ל~לם ~ריך ~~דיקה ~ל ש~ר
 ~~רלמשכיר

 ~בדיק~
 ~ו' ח"י בי. ו~~זיק קנהו ש~שוכר כיון

 אי~~ וגם המשכיר ~ל דחיוב ~יון נו~ן ~אי~ו נראה ויותרה'
דאפםי~

 ה~"ח פסק לא לקמן יגם ~מפתח מסר שלא אנפשיה
 שאני ~התם כתב ב~ או' יוםף וחק א' או~ א"רכ~"~.

 לי קים למימר מצי מוחזק המשכיר דאם שכ~כ אלאשהתנה כיו~
 אף לבדוק מחוייב השוכר דבהחזיק וסייע~ם התו~כ~~~

שהמפתח
 בי~

 במקום הבדיקה שכר לשלם ומחויב המשכיר
 ~~. ~ו' לעיל ועיין עכ~ל. שכרשנותנים

~~~~~~~~ 
 א~ ממונו~ בדיני לי קים דין

 המוחזק וכול
לומר

 ישראל בארץ פלונית' כסברה לי קי~
 מצרים ובארץכולה

 וגלילותי~
 נגד לי קים לומר נוהגין אין

 סי' בח"מ הברכ"י כ~'ש ובב"~ בש~ע ז"ל מרןפסק
 כ~

 או'
 ואו'כ"ו

 כ"~
 וא~~

 בש~ כ~~
 רב הרב וכתב יע~~ש' ~ו~ כמה

 ~בארץ בגדא"ד מנהג נמי ~~כ"ה סי~ בח~מ ~~בפ~לים
 ובכמה ~א~פיהי~"א בבל~

 מקימו~
 פסק נגד לי קים אומרים ד~ין

 ז~ל מרן הוראת ע~פ המוחזק מיד ממון ומ~ציאין ז"למרן
 דאיכאואע"ג

 כמ~
 בז~ דפליגי רבוותא

 יע~"ש.
 וא~

 ה~ין ג"כ
 ~הביא הנ~' ב~שו' ~י~ש ב~שו~ ~~ל מרן שפסק מהנמי

 ~זהפלוג~א
 ופס~

 ~ג~ לי קים לומר דיכול
 ~~ל ~רן ת~ו'

 שו"ת ו~ייןיעו~ש.
 ~ל~~~

 ססי' המים ושער ק~"ב סי' ח~א
 ח~מ חיי וב~י~~

~"~ 
 ע"ג סי'

 ויוס~
 סי' ~ו~ץ

 ס~~
 ו~ו~.

~~~~~~~~ 
 ~ומר יכול ~~ין ופרס הודו ב~רי ד~~ה

 ז~ל מרן 'פסק נגד ליקים ב~"~
 כיון וב''י בש"~

 אחר הולכיםשהם
 בב~. בנ~ מנה~

~~~~~~ 
 שום ~צי לא ~י~ן

 ב~'~
 כ~לוני לי ~ם לו~ר

~און
 ש~נין שמע~י וכן ז"ל הר~ב~ם דברי נג~
 ~ו" ~ו' שם בר~י המער~.ב~רץ

~~~~ ~  
 הנתב~

 ~י קים לומר ~נהיגי מ~תרא הוא
 נג~ ל~ ק~ם לומר הנתבע ~צי מא"ישהתוב~ ~~
 ~רן

 גי~ר כ"כז"ל
 ח~~

 ל~ או~ שם בר~~ ~''ז. סי' ה' כלל
 ו~י"~

 יעו~. ~י ~ים בדיני פרטי~ כמ~~ו~

~~
 ל~ור לכ~וס ~~~ו ש~ין וא~פ"י לבדוק. ה~וכר ~ל ~~.

שם
~~ 

 אחרו~ים. ~פםחי אחר

~~
 ואע~"~ ג~כ ויב~ל לב~ו~. השוכר ~ל ~~.

 ה~קירו מסתמא מ~מ משכירשל שהחמ~
 כשי~

 ~מנו
 מ~א בפי' ג~כ יב~ל המש~יר ומ"מ תל"ו ססי~ ה~ורכמ"ש
 ג' או' א"אסק~ג.

 ח~
 או' חמ~מ ד' או' מק"ח ד~ או' יוםף

ג'
 ח~~

 כלל
 קי"~

 או' ו~"ר ו' ~ו' ח~י שה~~ה ומה ~"י' ~~ו'
 עלב'

 המ~~
 שם יו~ף בחק ~יין ~~ו' שכ~מ ש~תב

 י~ו~ש. המ~א דברי שמיישביןשם ובחמ~~

~~~~
 השו~ ~'~ ~~~~

 ביום ~ו פי' ב'~ד. מחבירו~ בית
 הב~יקה. זמן ~בר שכ~ר אחר בלילה אוי"ד

 ~א. ~ו לקמן ועיין ה' ~ו' ר"ז ב' ~ו' חמ~מ או'ו~ ~"ר ב' ~ו'עו~ש

~~~
 אם ~~.

 הו~
 אחזקה סמכינן ולא וכו' שואלו ~~יר

 בשם ב~י מבררינן. מי~תא לברורי דאפשר היכא~כל
 סק"ד. מ~א סק~ג. ~~זהר~ן.

~~~
 או אשתו אם וה"ה וכו' שואלו ב~יר הוא אם ~~.

 יכול בעיר ביתובני
 ל~שא~

 נא~נים הם ~הרי להו
אפי'

 נג~
 מק"ח ז~ או' א"ר ז' או~ ח"~ ד' סעי' ~מ~ש החזקה

 ש~. חמ~מ ה'או'
 ח"~ שם~ ר~

 שםי
 ו~~

 ~ם
 ג"~ הו~

 בעיר

יכו~
 לסמיך

 ע~
 שם. חמ~מ ~מירת~.

ך~
 ~~רבנן דמ~ה כיון ~~וק. חזק~ו ~~.

 ה~~
 ד~~אורי~תא

 ה' ~ו' ~ ~רישה הר~ן. ב~ם ב~י סגי. בבי~ול~
 דאינו היכאו~וקא

 ידו~
 הוא אם

 בדו~~
 ~חזק~ו אמרינן ~או אם

 ב"ח. ב~ק. ~לא לן' דמחז~ק היכא לא אבל~~דוק

~~~
 ~הוא ש~דיין ו~ף ב~ו~. חזקתו ~~.

 ש~בר כיון י"~ ~י~
 ח'. או' ח''י בדו~. זקתו ~ ~בדיקה זמןעבר

~~~
 בדוק. חזקתו ~~.

 ו~~
 אבתריה ומרדף למ~~ח דמצי

 ~מ"ח כ~י~ב~. חשוב ~רחא ~איכאכיון
 ד'. או' בר~"~ ג~ או' א'סי' ביו~~

~~~
 וםפק בדוק. חזקתו ~~.

 א~
 ~ו בי~ד בדק '

 ל~
 צריך

 משוס ~~יקה בספק ~מחמרי~ן ולב~וקלחזור
 ס~ק על הבדיקהדעי~ר

 לתקנ~ו~ו~
 מ~ד~ מ~ציא ~~ק ~א~ן

ו~אי
 ער~

 ב'. או~

~~~
 ו~יו. ~לבו ומב~לו ~~.

 וה~~
 ש~ ~הח~~

 המש~יר
 ~השכירו כיוןמסתמא

 וי~
 ו~נהו הפק~רו ממנו

 לב~ל צר~ך ול~ן הבית ~םהשוכר
 ו~מ~

 ו~~כ ~~ז. או' לעיל
 ~~. ~ו' ומ~מ~ר ו' או~ ~וסףחק

~~~
 אס הא מ~מע ו~יו. בלבו ומב~~ו ~~.

 ~~ק~
 ה~~~יר

~"צ
 ג"~ ביט~ ~מס~מ~ ~ב~

 ~תיקנו כ~ון
 הב~יקה אחר~יטיל ~~~

 ומ"~
 ~ת~ו

 הא~רוני~
 ד~~~ח~ה

~~ 
~שאל~

 ~ם
~~ 

 הב~~ו~.

~~
 התו~ ~~ו~. ~ח~קת לחבירו בית המשכיר ~'. ~~~'

 ב~~~ ~~~יר~~תבו
 ~י~~ ~~~~ר~ וכ~ב חולק והר"ן

 ~~~' ~~ ~ו~~~
 ו~ו ~~ ~~י~~

 ~~ ~~~ו ~~~~~
 ~~~י ~~~~י~~~

~~~~~~~~~~ 
~~~~~~ו

 ~~י~ו~~~~~ו~יי~ ~ו~
 ~~ ~ ~~י~~~~~
 ו~~~~~.~~י~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

~

 ~~~~~~ ~~~ ~ ~י~ ~~~ ~י~~ ~~~~~ ~~~~י~ ~~~ ~~י ~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~י~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~י~ י
 ~~~ו~ ~ג~ג~ ~~~~~~~

 ~~ו~
 ו~~~

 ~~~ו.
 ו~~

'~ 
~~~~~~~ 

~~~~
 ~~י~ ~~~~ ~~ ~~~ ~~י~~ ~י~~~י~ ~~~~ ~~~י~ ~~~~ש ~~י~ ~~~~ ~~~~ ~~י~ ~~~~ס

 שכ~ב א~א ~י''ד ו~ין בי~ג בין דמיירי כ~ב ו~ב"ח ב~"י.כ~"ש
 הש"ע לשון אמנם יעו'~. ב~~ג דא~ירי משמע ר~~י~~לש~ן
 ב~~~. אפי' דמו~~~ ג' א~' העו"ש וכ"כ הר'ן~ ~~בר~~וא

 ואע~~
דכ~~

 ~משכור ביד היה ~א~ נ~באר
 בלי~

 המשכיר ~על י"ד
לב~וק

 מ~~
 דמקח אמרי~ן לא בדק לא אם

 ~עו~
 יע~~~. הוא

 ז'~ או' הר"זוכ"כ

~~~
 בהדיא ~מו שה~נה ואעפ~~ טעו~. מקח ואינו ~~.

שיהא
 ב~ו~

 מקח הוו לא בדוק ~ינו ונמצא
 סק"ז. מ"א וכ"כ בהג~. ז~ל מור"ם מדבר~ כ~מ~עות.

 ר"~
 שם.

~~~
 המשכיר על מצוה בו~אי פי~ טעות. מקח וא'נו ~~.

 למיעבד בעינא לא המשכיר אמר ~ם אךרמיא

מצו~
 מקח אינו לדרכו ש~לך או

 טעו~
 לאינש ניחא ~מס~מא

 בון מצוהדלי~~ד
 בגופי~

 הדר בעי ~קא והאי בממ~ניה בין
 ~דוקא ס~"ה. ~"א הוא. אחר ~~ר מפני~מא

 בהפס~
 ממון

 ל~שיו~הצריך
 לא. המצוה ע~יי~ לאחר א~ל ה~צוה

 שם. מ~א בהגב~י. כנה"ג ~ו. סי'ישרים ~ו~~

 לשמעון השכיר ראובן טעו~. מקח ואינו ~~~~~~
 אור ו~ח"כ ~דוק שאינו בחזקת בניםןבו"ג בו~
 שכבר לשמעוןא~ר לי~~

 בד~
 הבי~

 מקח ~הוו ~טעון ~ט~ון ויצא

~עו~
 שלקח

 ה~י~ ז~
 לקיים כדו

 מצו~
 ב~~~ן והוא בדי~ה

 מה אלא לדיין אין ב~יקה. חיוב~ לידי עצמו להביא יכולשאינו
ש~יניו

 רואו~
 יראה בעיניו שאם

 זה בי~ שכורו~ ש~כלי~
הוא

 היה ש~~~י~ו ברור ואם טעות מקח כאן אין ל~יר~
לקיים

 מצ~~
 מקח ~הוי ו~או ב~יקה

 טעו~
 מה ספק ואם

 א' סי' ח"מ ~כסף נחפה שו~ת ה~~ה.כוונ~ו הי~~
 ועי~~

 שצידד
 ה'~ או' ברכ"י צ~דין.~~ה

~~
~~~ 

 ליה דני~א ~הא דס'ל וכו' ~~זיר דצר~ך וי"א
 בו שאין ~דבר היינו בממוניה מצוהלמי~בד

 ~ברך כגון~יזק
 כמ~ש לא כוס בחסר~ן א~ל שלו טלי~ ע~

~~~~~ 
 עליו חלק והר"ן פ"ב המ~מ ש~ביא~רמב"ן סבר~ זוהי ~וכו' להחזיר דצריך וי~אהגה.

 ~לא הר"ן כד~רי ~עיקר הפ~"ח וכ~ב ~עו~ש. ~"וכמ~ש
 להוציא דאין הב~ח וכ~פ יעו"ש. למשכיר שו~ר ת~עמצו
 וכ~ה המו~~~.מיד

 יוסף חק ח' או~ א~ר ו"א. א~' ח~י דע~
 א~צ לכ"ע בי"ג ובהש~יר ז' או' ~~ז ו' א~~ מק~ח ~'או'

 ו~~. או' לעיל ועיין שם. מ~"ח בדיקה. שכרלהח~יר

~~~
 וכו' המשכיר ב~קו שלא שהוח~ק ~י~ ד' ~~~

 משמ~
 כ~~~~דוק~

 אה אבל בדוק שאינו ~חז~ת ש~וא
ה~~~

 מוחז~
 וביערנו בדקנו אנ~נו ואמרו ח~ץ ודאי ~ו ~וש

 דאף כ~ב הפר~ח אבל ו~א. או' ~"י נאמני~. דאונהא~~ר
 חמץ ~ודאי~הו~~ק

 נאמני~
 וכ"כ דרבנן. ח~ץ ש~דו~ת כיון

 ט~ או'~"ר
 ח~

 ~~ה' או' לקמן ו~יין י"א. או~ ה~סח

~~~

.~~ 
 ואמר~

 או אשה
 עב~

 על נאמניה דהכל וכו'
בו~ור

 תמ~
 ק~ניה אפי' עבדוה א~י' נשיה אפי~

מ~ום
 הרמב~ם ופסקו ד' דף פסחים ~ר~נן. חמץ דב~יק~

 ב~ק שלא יד~נו ואפי' ה~ור וכ~ב והטור. י~ז דיןפ"ב
 עליו וכ~ב עכ~ל. נאמנום בדקנוהו אומרים והםבעה~ב
 וכ"מ הנשים נאמנים לכ~חלה דאפי' שסובר נראההב~ח

 ד~למודא הרא~ש ~הביא כהירושלמי ודלא פ"ב ס~ףמהרמב"ם
 דאפי' בגמ' דמש~ע הפר~ח ו~"כ ע~"ל~ רי~ו וכ"כ עיקר~ידן

 לסמוך דאין כ~ב סק"ח~ המ"א ~יהו למיב~ק' מצולכ~חלה
לכ~חל~

 לסמוך ~ין דלכ~חלה י~ב או' ח~י וכ"כ נשים. על

אל~
 כ~ד. או' ~ל"ב סי' לעיל ועיין מצו~. בני האנשים

~~~~~~~ 
 עו''~

 בעירובין דה~ו' ~~~"א
 או~ן השולח ~בל נאמנים~להם דבב~~ כ~ב~

 לעסו~
 דבר

אין
 נאמני~

 ~' סעי' ~''ט סי' וכמ"ש מ~רבנן אפו'
 ~אמנים היו לא דאוריו~א היה אלו גדול טורח הואח~ץ ~בדיק~ כיון אלא בדאורוי~א א~~' נאמנים שבידם ~מה~~בו ובפסחי~

ועיין
 בי~'~~

 כלי~ טביל~ לענין שפסק ק"ך םי'
 נא~ן און דקטן

 באי. ועוין ו' או' ר~ז יו~ד' א~~ יוסף חק וכ~כ המ"~.עכ"ל
שאח~ז.

~~~
 ססי'~ ביו"ד ז"ל מור"ם וכ~ב נאמנים. אלו הרי ~~.

 דדוקאקכ"ז
 בבדיק~

 איסורא א~חזק דלא חמץ
 זה בסי' הפ~~ח מיהו לא. איסורא א~חזק אי אבלמהימני
 מהרי~ש חי~ושי הנקרא בספרו מהרי"ש הרב ו~ן ע"ז.חלק

בשו~~
 ~~פר"ח הטלה ד' סי' שבסו~ו

 וכמשמ~ו~
 בססו~ מ"א

זה
 בשא~ ~ג~

 איסורא ~א~חזק א~"ג דרבנן איסורו
 ~'. או' מ~~"ריעוש"ב. נאמני~

~~~
 איסורו זמן לאחר הוא ואם נאמנים. אלו ה~י ~~.

 אינן בדקנו א~חנו אמרי ואינהו ביטלו לא~עדוין
 ~צריך ~מקום דאו' באיסור הוא מדאוריי~א דאז ~כיוןנ~מנים
 אין ו~קדו~~גדולבדיקה

 נאמני~
 הם. עצלנים דאינון מ~ום

 שם וכ~ב ו' או' ר"ז ~' או' מ~'ח ד' או' חמ"מ ד' א~~ע~~ש
 בדי~ה~ ~צריכים החדרים בכל ולבדוק לחזור הוא וחייב~~~ז
 בדקו לא ~ אם אבל ח~ץ בו~אי ודוקא ה~ורה'~ן

 נא~ני~. בדקנוהו אנו איסורו ז~ן אחר אלו ואמרוח~ץ מספ~
 ו~~~ןשם' חמ~~

 א"~
 ~'. או'

~~~~~~~~ 
 ~ביטל שש קו~ם אפי~ נאמנים אינן ~י~ שיר~

 ~ם. מ~חחמצ~.

~~~~~~~~~ 
 בי"ד

 בדו~ שחזק~
 שאונו הני ואמרו

 שם. מק"ח נאמניה.~~וק

~~~~~ 
 בו שיש

 דע~
 לחינ~ך. ש~~יע והיינו לבדוק~~

~~

,~~~~~ 
 עכברא'~

 שנ~נ~~
 בדוק לבית

 ב~כר ~~~~ וכ~
 לא ביטל ואפ~ לאכלו ~~כ~ר ~~כלקטן

 משוה לק~א ~רבנן ~ספק מ~עםלק~א תלי~
 חז~~~ ו~אי ~~י~ומוציא אכ~ ספ~ דא~

 ש~~כ~ר בודאי ~ודעינן ~~~ן אי~ור
 לפנינו ו~ח~ץגררה

 א~
 זה ב~~' ב~ח ודאי. מידי ~~ציא ~~פק

 ~~~~~~ ~~~י
 ~ו'ו

~~~ ~~~~~~ 

 ~וב~ו



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

 ~~~י
 ~~~ ~~~~~ ~י~~~י~

 ~~~~~ ~~~ ~י~~~~~ ~~~~ ~~~י~ ~~~~~ ~י~~ ~~~~ ~~~~ ~~י~ ~~~~ ~יג~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~~~
 ~~~ ~י~~ ~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~י~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~י~~~י~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~~~~
 ~~י~~~י~~י~

 ולא הוא~ל הרב השמיט ויוצא נכ~ס עכבר ~דיני ~~~~~~~ ~~~~~ ~~י~ ~~~~ ~~ ~~י
 שכיחי~
~ 

~~ ~~~~ 
~~~ 

 ~~~~~~ ~~~~ ~~~~י~ ~~~י ~~~~י~~ ~~~~ ~~~י~ ~~~~ ~~י~~י~ ~~~~~ ~~ ~~~~~
 ~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~~~ ~~~~ ~~י~~~~ ~י~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~

 א' או' י~סף חק א' ~ו' ח"י תל"ט.ובסי~
 מק"~

 ~ר~~י א' או'
 ו~. או' תל~ד סי' לעיל ועי~ן א' או' ר"ז א' או~ ער"ה א'~ו~

 נכנס מיד פי~ וכו' אחריו ונכנס ~~~~~
 העכבר שהכניס הככר מן שהוא ל~בר יששרגליה ואעפ"~ א~רי~

 ב"ת. ~די~ה. צריךאפ~ה

~~~~ 
 אה אבל וכו' פירוריןומצא

 מצ~
 ככר

 של~
 א"צ

 והיינו ב' ס~י' תל"ט סי~ לקמן ~מ~שבדיקה
 בביטלדוקא

 משא"~
 ל~דוק וצריך להקל תלינן לא ב~טל בלא

 נה~ש א' או~ מאמ~ר ג' או' יוסף חק ~' או~ ח~י ה~ית.כל
 ~וד ויתבאר א~או'

 מז~
 קחנו ב~ ~עי' תל"ט ~י' לקמן
משה'

~~~ ~  
 שחסר שמצא אף ~~כבר שנ~ל הפת אותו מכיר
 א~צ קצתממנו

 בדיק~
 אותו שא~ל ב~כבר ד~לינן

 ש~סר.מקצת
~"~ 

 וה~יאו הרמב"ה מלשון
 הפר~~

 ו~נה"ש.
 יו"ד. או' ~קמן ועיין ד' או' הר~זוכ"פ

~~
 מעט רק היו אה וכ~ש ו~ו' הככר ~ל ~די אפי' ~~.

 הפירורין אלו ~נ~לו שאכלו תלינן ~לאפירורין
 ~~. א~~ מ~ב אכילתו.~עת

 נ~נס ~~בר שראינו ודו~א ל~דוק~ו~ו' ל~~ור צריך~~.
עה

 חמ~
 בדיקה אחר בבית חמץ כך ~צא א~ל

 וכן ול~דוק. לחזורא~צ
 ע~ו~

 ל~ית חמץ עה ש~~נס
 '. א או' ~ק"ח ולב~וק.לחזור א'~

~~
 לחזור שצריך מקוה ~ל ו~ו~ ולבדוק לחזור צריך ~~'

 זה ח~ץ שהרי ולבטל לחזור ג~כ צריךולבדוק
 הבית מתוך ~ולדה~~יררה

 ל~
 דפסחיה ספ~ק הר"ן נתבטל.

 תל"ד סי' ~~י~הב~או
 והפר"~

 סי' ל~יל ו~יין זה. בסי'
 יעו"~. בזה מ~ש ד' או'תל~ד

~~
 לחזורצריך ~~.

 לבדו~
 בעכבר ומיירי ו~י~ הבית

 הבית מן ~קוה לאיזה ~אינו ולא לביתשנכנס

~ר~
 מן חדר לאיזה

 הבי~~

 כשראינו אבל ה~כר ה~ניס
 אותו אלא לבדוק א~צ שבבית המקומות מן למקוהשנ~ס
 ~בית מן מקום לא~ה ראינו כשלא נמי וה~ה בלבד.מקוה
 א"צ נע~ליה ~ה ~ח~ריה ~תחי שמקצת אלא הככרה~ניס
 בודאי ~הרי הח~ריה באותהל~דוק

 ל~
 ואין שה נ~נס

חוש~ין
 ש~~

 ל~דר מחדר ה~~יסה חור דרך
 ל~~ר אין ~א~

 ב"~. לבדו~. צריך פתוחיה שהם החדריה ~ותה ~ אבלסוף
 המ~אאבל

 סק~
 אלא בד~קה וא"צ חדר פירושו דבית ~תב

 ל~~וק א~צ חדריה שאר אבל לשה שנ~נס שראינו חדראו~ו
 ~דול הכ~ר שאין או ביטלאה

~"~~ 
 ~אן וה'ה תל~ט סי'

וא~
 ~ל~ט ~בסי' בתיה ב' היינו ~~נס חדר לאיזה ידענו לא
 א"צ ביטל ~אה ב~סע~'

 לב~ו~

 ולא
 יד~נ~

 ע~~ל. ~ייל להי
וכ~פ

 מק~~
 א' או'

 ר~~
 ה' או' תל~ד סי' לעיל ועיין ~ב' או~

 ~~.~או'

~~
 וה~ה ו~ו' ~~~ר ~ל דר~ו ש~ין לפי ~~.

 ותרנ~ו~ כ~~
 אין

 ח~~~ו~ד'~ סק~ב. מ~א ב~~. רס"ו' סי~~ רוקח לפרר.דר~ן

~~
 ~~ר חצי מצא ואה וכו' ~~בר של דר~ו שאין ~~.

 ~חורין. חצי מצנע דשמא צ~ע ה~~ברש~כ~יס
 מהשוק ככר ע~בר הביא~אה

 קוד~
 איסורו זמן

 רק והוי ליה ני~א לא אפשר איסורו זמןולאחר מב~ל~
 דרבנ~

 והוי
 ב'~ סעי' תל"ט ~י' לקמן ועיין ב' או' א"א על. ~ספק~דין

~~~
 דעת בו שאין ומיירי וכו' נכנס תינוק אה אבל ~~.

 מ~א כולו. שא~ל לומר נאמן דעת בו ישדאה
 ו' או' יוסף ~ק ב' או~ א"רסק"~.

 מק"~
 ~קת ~' ~ו'

 ה'. או' ר"ז ~המו"ק. ודלא וכתב ד'או' ה~ס~

~~~
' ~ ~  ה~כר כל כדי מ~א לא ואפי~ וכו' פירורין ומצא 

 ~ל ~ר~ו כן כי השאר שאכל דתולין לבדוקא"צ
 ~'. או' מא~"ר עט'ז. ~"י. באכילתו. לפררתינוק

~~~
 און פירורין היו לא ואם וכו' פירוריןומצא ~~.

 וצריך ~ר"ל חמץ ודאי מידיל~וציא
 פיר~רין מקצת ומצא אוכל ובראינו סק~ב. ט~ז הככר'כל ~ד~ יש א~~ אלא ~מץ ודאי מי~י מוציא דאינו ס"לוהי~א לבדוק~

 בלא אף ואפ~ר בדיקה שא~צ מודיהכ"ע
 מצ~

 כ~ום
 טו"ב. או' לקמן ועיין ~' או' מש~ז ~ולו.אכל דמסתמ~

~~~
 ל~זור א~צ ~~.

 ולב~ו~
 ב"~. ביטל" לא אה א~י' וכו'

 ז' או' ~וסף חק ~' או' א"ר ו' או'ח~י
 ד'או' מ~~

 ח~~
 ה'. או' ר~ז ~' או~ הפסח

~~~
 ומהרי''ל ו~ו' ולבדוק לחזור א~צ ~~.

~~ 
 להי~ך

 ~תינוק. בין בעכבר בין ולבדוק לה~מיר י~ולכן

~~~~~~ 
 שנכנס

 לבי~
 חבר ~ש~ור א"צ בפיו וככר ~דוק

 מפיו ה~כרלהוציא
 א~

 או ביטלו כ~ר
 יו"ד. או~ ר"ז לבטלו.עדיין שי~ו~

~~~~
 הראש~~ה. כס~רא ~סק והפר"ח ו~ו~ ~י~א ~~.

 ~' ~ו' א'ר ו~ביאו הנ"ץוכ"פ
 ~תב ה~ או' והר~ז ב'או' המש~~ ו~"~

 די~
 י~א ~~עת לה~מיר

 א~
 ~א

 תורה של איסור ס~ק ~אן שישבי~ל
 א~ אב~

 כבר
 לס~וך יש לבטל י~ול ~עדייןאו ~~~~

~ 
 ~היא ~אשונה סברה

 ~ת~נו ו~~ר ע~~ל.עיקר
 ~עי~

 ~יכא ד~ל ~' או' י~~ סי'
שסות~

 ל~ולא הש~ע
 וא~"~

 מביא
 י~~

 ל~ומרא
 ~עו~ש. י~א לד~ת ~ו~ש לכתחלה ורק~סתם ל~~~~ דד~ת~

 א"צ ~~ית ~חות אבל ו~ו~ ~מץ ~~ית ב'. ~~~~~~
סולם

 ~~ ~ו~ ~"~ ב~י~ול. וסגי להוריד~
 א'. או' חמ"מ ה~ ~ו' מק"ח ח' או'יוסף ~~

~~~
 ש~י~~ו א~"ג ו~ו' סולם להביא ~ו~ו מ~ייבין ~~.

 ~~ולדשמא
 ~מהקור~

 תוך
 הפס~

 לא~~~~. ויבא

 ~~י~' ~~ ~~~~
 ~~~' ~~ ~~י~~ ~~י~ י~"~י~~~~

 ~' ~~~~~~~~~ י~~~ ~~~~~י~~

 י~י' ~~י~י~י~~~י~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

.~~~~~ 
~~~ 

'~ 
~~~~~~ ~ 

~~ 
'~ 

 ~~~ ~~~ ~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~ י~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~~ ~~~ ~~ ~~~~י~
 שאכלו להקל ת~ינן 'לאכול ה~כבר שיכיל קטן הככר אם ~~יה~ ~~~~~~. ~~~~~ ~~י~ ~~~~ ~~~~~~~~~
ו~~צ

 ~~~~~ ~~~~~ ~~י~~~ ~~~~~ ~~~~ ~י~~ ~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~טור~ לבדוק~
 ~ ~ ~ ~~י~ ~~~~~ ~~~י~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~

'~ 

 ~~ו~י~
~~~ ~~ ~~~ 

~~~~ ~~ ~~~ 
'~~ 

~~~~~~~ 
~~~~ 

 ~~י~~ ~~~ ~~י~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~~י~ ~~י ~~~~ ~~~~ ~~י~~ ~~~~
~~~~~~~ ~~ ~~~ ~~~~ ~~~ 

 ~~~י~ ~~~ ~~~~ ~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~י~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~ ~י~~~~~~ י~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~י~ ~~י~ ~~י

 מ~ם בו יש ~ין וכו' בבור חמץ היה אם אבל~~.
 אין אם בו ~איןובין

 ליר~ דר~
 להשתמש בתוכו

 וי~כל בפסח לתוכו ירד שמא חוששין אין השנה כלבו
 להעלות סולם להביא אותו מטריחין אין לפי~ךמהחמץ
 ודי~. מבטלו אלא משםהחמץ

 ר~~
 א~' ח"י ועיין י~א. או'

 לחלק מ~שח'
 ומ~~

 יעו~ש. ד' או' המש"ז עליו

~~~
 בבור חמץ כשהניח בד'א ~כו~ מחייביןאין~~.

ע"ד
 ל~נות~

 שנפל או פסח קודם ~שם
 אחר עד שם שישאר ע~ד חמץ שם לה~מין אסור אבלמאליו
 כלום לו מועיל אין שם הטמינו ואם ביטלו אפי'ה~סח
 ל' קודם שם הטמינו אם אפ~' ~י"ד ולב~רו להוצי~ווצריך

 הפסח. ל~נייום
 ר~~

 י"ב. או'

~~~
 מבטלו ~~.

 בלב~
 ~ליו שנפלה כחמץ דהוי וד~ו.

 סעי' סוף תל"ג סי' ~~ייןמ~ולת

 ח'~

 אבל
 א"ר סק"ד. מ"א י"ד. ~ין פ"ב מ"מ בידים. להטמיןאסור
 ז~. או' הפסח חקת ~~ או' חמ"מ ט' ~ו' יוסף חק ~'~ו~

~~~
 ויאכלנו יעלנו שמא חוששין ואין ודיו. ~לבו מבטלו ~~.

 מעשיו ע"י הבאות חששות~תרי
 ל~

 חיישינן
 במקרה ירד ולש~א איסורו' יזכור כך שמתוך ו~כילהה~לאה
 ג"כ שםויאכלנו

 ליכ~
 ל~וש. בבור. לאכול דרך שאין למיחש

~~~
 ואם ודיו. בלבו מב~לו ~~.

 נוד~
 זמן אחר לו

 להוציאוולבערו. צריך ביטול מהני לא ~אזאיסו~ו
 בזמנו ביטל אם אבל מקודם חמצו ביטל ~שלא ודוקא~"י.
 ועפ"י לזה גם מהניכנהוג

 של~
 ט~ז ביטול. בשעת מזה י~ע

סק"~.
 ו~~

 האחרונים.

 שכל משום והטעם וכו' ונטל עכבר ובא א. ~~~~~~
 אח~כ. כמ~ש ~מי מחצה על כמחצההקב~ע

ו~וק~
 שלא נטלו ד~י ~קביעות ממקום בפני~ו ~עכבר ~~טל

 של~ ~יר~ כאלו ~ו~לבפ~~ו
 ~פריש כל דאמרינן ונטלו ~~נינו

מרוב~
 .ח~י פר~ח סק~א. מ"א ע"ב. ט~ ~סחים תו' ~ריש.

 א'.חמ~מ א~ ~'.מק"~ א~ יוסף א'.חק או' ה'יא~רא~

 א~~~
~~~~~~ 

 נתערבו~ם
 ה~ב~ר~

 הע~בר מהם לקח ואח"כ
 ד~ריש כלאמר~ן

 מרוב~
 מ"א פרי~.

 ח~ סק"~
 שס' חמ"מ ב~ או' מק"ח שם. י~~ף חק שם. א~ר ~'א~

ר~
 ~. או'

~~~~~~~ 
 ל~~ל תל~ן ו~' קטן הככראם מיהוהג~'

 משום בטור כתבו~טעם וכ~
 ~~~~ דה~

 מצה ספק
 ח~ץ~~ק

 ו~ת"~
 חמץ

 שמ~
 אכ~.

 עו~ וכת~
 הוא ואם הטור

 אבל לב~וק צריך ביטל ולא כולו ש~אכלו שא~אגדול
 בכלביטל א~~

 ~~נ~
 ו נ~כ"ל. לבדוק א"צ

 ~נ~~
 ב~י ~~~ב ~~טור

 הרמב" אבל לקולא. ואזלינן דרבנן ~~פיקא היישבייטל כי~
~ 

 פ"ב

כת~
 המ"מ וכתב לבדוק דצר~ך סתם

 ש~
 דס~י~א דאע~ג הרא~ה בשם ~תב ~הטעםוהגא~ים רש~ דעת דכ~ה

 הספק על תחלתה חמץ יקת שב כ~ןהוא דרב~
 החמי~

 בספקה
 הרמב"ם מדברי ~שמעוא~כ ~~י ו~ביאו ע~"ל ~יקר וכן דבריהם של ~~פיקוות משאר~תר

 ש~ת~~
 ~לבדוק צריך ענין דבכל

 הש"ע דעת ו~נ ביטל אם בין קטן כבר הוא א~ב~
 למור"ם הו~ל וא"כ הטור דברי העתיק ולא הרמב~םכ~ברי שכז~~

 מקומות בכמה דרכו כן ~י אלא י~א בשם זה לכתוב~ל
 היפך הש"ע ~~ברי ~ה~יאנתפרש כשל~

 דבר~
 ו~כ בסתמא. ~ותב

 או' הער"ה וכ~כ ~' או'המא~"ר
~ 

 א~~ג לאסור מרן ד~עת
 מכח לבדוק דא"צ מהריק"ש כתב ביטל דאם אלא ס"ס~איכא

~~~~
 עכ"ל

 א~ ח"י וכ~~
 ~~ל מור~ם דברי ~ל ל~~מוך דיש ג'

 וכ~כ יעי"ש. שביטלהיכא
 הר~

 הי~א ע~ז לסמוך דיש א~ א~'
 גדול בכ~ר אבל י~~"ש. לב~~ל נ~ד~ן שיכול אושביטל

 או' א~ר ~~~~כים וכן הלבוש. וכ~פ בביטול.לה~~ל א~
 ב~

~~~~~~~' 
 ~~~~בוועש~ל

 וכ~
 וה~ה

 ~~שנ~~
 חמץ של צ~בורין

 א' או' ~~"ש וכו' הקבוע כל אמרינן ~~צה שלוא'
 ער~ ~ א~ ~~ףחק

 ~ ~~ ח~ מיהו שם.
 דיש כתב

 להסתפ~
בדבר~

 ~ט' ב' או' ~~וף הפנ~ח חקת וכ'כ

 צבור~
 וא' חמץ

 להקל דיש וביטל קטן ~בככר וא~~ר יע~ש. בכ~ס אסורמצה
 ולבדוק. לח~ר~א"צ

~~~~~~~ 
 ~ככר פירש ואם

 וכ~
 דוקא

 בפנ~~ של~
 פר"~.

~~
 ולבדוק לח~ר א~צ ~~~~~.

 הגיע וכבר ביטל לא ואפ~ וכ~
 כןא~פ~ ל~טל יכ~ל ואי~ששיתשעה

 א~
 לח~ר

ולב~ו
~ 

 גדול. הככר ~~םואפי'
 ר~

 או~
 ב~

~~~~~~~ 
 פר"ח. בפ~~ח. לאכלו ומותר וכ~.דפריש דכל
 ~ א~~א~ר

 לאכלו ~א~ור כתב ו' או' ח"י ~~בל
 מק"ח ה' א~ י~~ף חק וכ"כיעו~ש.בפ~~ח

 א~
.~ 

~~
 וא~ב~ ~~~~~~~

 החמץ שנטל זה נ~נס בית לא~ה יד~ע
בדוק שאי~ נכנכזלבית שנטלהחמץ ~מרשזה אני~כול
 ~ו~

 ~~מצה שנטל
 נכנ~

 בדוק. לבית

~~
 צ~ר~ם שני ~~ה ו חמץ. של אחד ו~ב~ר ~~~~~.

 אח~
 של

 חמץ של ואחדמצה
 ג"~

 דינא
 ~ א~ ח~י הכ~

 א"ר
 ד'.או'

~~
 י~ו~~ו~ין ~~~~~.

~ 
 ל~~ו~

 הבתים בעלי שני באו ~~~ א~~ ולדע~ו~"ב הרמב~~ דברי זהו נכנס. ב~ת
 לכל ~מר~ן אחת בבתלשאול

 ~~"~ אח~
 מש~ם ולבדוק לח~ר

דמ~רי

 ~' ~~~י~ ~~'~

~~~ ~~~~~ 
'~ 

~~~~~~
'~~~ 

 ו~~י ~~~י~~ו~יי~י ~
 ו~~"~~~~ו~יי~~

 ו~~~ ~~~~~~~



~ ~

~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

 אינו ~פוסקים ~סקנת א~ל הרמב~ם דברי הם ~כך ~~~~~~.
 כן~
~ ~ ~ ~~~~ 

~~ 

~~~~~
~~ 

~~~~ 
'~ 

 ~~ ~~~ ~~~~~ ~~י~
'~~ 

~ 
~~~ 

 ~~י~ ~~
'~ 

~~~~ 

'~ 

 ~~ ~~~ ~~~~~ ~~י~
'~~ 

 ~~~ ~~~י~ ~~ ~ו~~י~~~~ו
 ~~ו~י~ ~~~~ ~~ ~~~ י~~ ~~~~~י~ ~י~~ ~~~ ~~~~ ~ ~~ ~~~י~ ו~~ו

 ~~~ו~ ~~~י~~
~~~ ~~~ ~~~~ ~ ~ 

 ו
 ~~~ו~ ~~י~ ~~~~ ~~~י~ ו~~~ ~~ ~~~י~ ~~~ ~~י~

~~~~~~ 
~ 

~~
 ~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~ג~ ~~ ~~~~ ~~ן

.~~~~~ 
~~~ '~ 

~~~~~~~ 
 ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~י~~ ~~~~~~~~ ~י~~ ~~~ ~~ י~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~י~ י~~~~ ~י~~~

 בית לכל ומוקמינן דרבנן ספיקא אלא ואינו כשביטלדמיירי
 במ''מ כמבואר ~דוק ש~יה~חזקתו

 ובכ~~
 אבל ובב"י שם

 כ~ב~~ור
 א~

 או א' אדם של הב~~ם ב'
 ש~

 ובאו שנים
 א' שבא או אחת בבתלשאול

 לשח~~
 שניהם חבירו ו~ל עליו

 בא~ אס ורק בי~לי אם אפי' בדיקהצריכין
 אחר זם לשאול

 א' שום איןזה
 בדיק~~ צרי~ מה~

 שכתב וזהו ביטלו ~ם
 שדעת ל~י וכו' הרמב"ם דב~~ו הם כך בהגה אח"כ ז"למור"ם
 ~יקר. ~טור דדברי הפר"ח וכתב ~ן. ~~נו~טור

 ה~.או' הר~ וכ"~

~~~~~~ 
 שאל ואח~כ ב~יקס א~צ לו ואמרו ביתו ~ל שאל
 א"צ חבירו שגם לו לומר יכולין חבירו ביתעל

 סברת בהצטר~ות להלכה ע~ז לםמוך ש~ש וכ~ב פר"חלב~וק.
 ~~ד. או' ל~מן ו~יין י~ו~~~ ~ב~וק דא"צ דס"ל ז"להרמב~ם

~~~
 וכ~' שב~ק ~ו ~~.

 ומצ~
 וכו' ככר

 ר"~
 ~מרינן ולא

דז~
 וצריך אחר ~כר

 לבדו~
 הבי~. כל

~~
 ספיקא והו"ל שביטל ומיירי ולב~ו~. לחז~ר א"צ ~~.

 או' ח~~ סק~ה. ~"א סק"ג. ט~ז ולקולא.דרבנן
 ששית שעה קודם הוא ואם ~' או' מק"ח ו' או' יוסף חקח'

 שם. מ"א ודיו. לכתחלהמבטל
 ומשמ~

 חלוקות ארבע ~בכל
 ~ליהםשכ~ב

 הש~~
 ה~ר~ח וכ~כ ~ביטל מיירי לב~וק דא~צ

 הטור ~עת אבל י~ו~~. הש"ט דברי שהוא הרמב~םלד~ת
 לחזור ~~צ ביטל בלא אפ~' כלום מצא ולא שבדק ~ג'בחלוקה
 או' המש"ז מי~ו ~' או' הר"ז וכ~פולבדוק

~ 
 ~בשני ~~ב

חלוקות
 הראשונו~

 א~י~
 בדי~ב~

 מעכב הב~טול
 אב~

 בשני
 לכתחלה ומצא קצת בדק או מצא ולא בדק ~אתרונותחלוקות
 מ~כב אינו ביטולו זמן ש~בר כגון ~די~בד אבל ביטולצר~ך
 וכ"ה י~ו"ש ולבדוק לחז~רוא~צ

 דע~
 חלוקות דבשני ה~ר"ח

 ד~ת אבל ביטול א''צה~חרונות
 הר~

 בחלוקה להחמיר ו' או'
הרביטית

 דב~~
 זמן ~בר דאם ב~יט~ד אפי' ומצא ~צת

 לבטל יכול שאינוהביטול
 צרי~

 בככר ו~פי' ולבדוק לחזור
קטן.

~~~~~ 
 ד~ת ז~ו ~ן. א~נו הפו~ מסקנת אבל ב~~~.
 הכ~ובים הרמב"ם דברי על שחולקהטור

 ג' ~ו' ~עיל כמ"ש ~'~עי' בש"~
 ו~

 הכ~ו~ים ~~~~ם ~~רי ~ל

בש~~
 ~ו"~~י~ו"~. ~ו' ל~יל כ~"ש זה בסעי'

~~~~ 
 שלא ומה כן. א~נו הפ~' מס~נת אבל ב~גה.
 מ~ום בהגהכתבם

 דל~
 ז~ ~ו' יוסף חק שכיחי.

 בהגה. א~ ~עי~ סוף תל~ח ס~~ לעילו~י~ן

~~
~~~~ 

 ג'~
 צריך

 לבדו~
 גררום דשמא הט~ כל ~תר

 והעשרחולדות
 הנמצ~ו~

 אתר איש
 ~ביא~

 כאן.
 דאם מכירה שאינו וכגון ב'י. והביאורש"י

 מכיר~
 לבד~ק. א~צ

אחרונים.

~~~
 ~בדוק צריך ~~.

~ 
 ואפי' וכו'

 א~
 ב~י. טור. ביט~.

 ו' או~ א"רפר~~.
 חמ~~

 ח~. או' ר~ז ו~ב. ~~'

~~~~~ 
 וכ"פ ג' או' עו"ש הלבוש. דטת וכ~ה וכו' וי"א

 ז' או' א"ר יו~ד. או' ח"יה~ר~ח.
 יום~ ח~

 או'
 כ"ב. או~ לקמן ועיין ז' או' ר'זח'

~~~
 ב~כ~רים למתלי תו דליכא אט~ג יחד. בקשורים ~~.

 סק~ו. מ~א תו' בקטני~.תלינן

~~
 חיי~ינן לא קשוריה היו שלא דכיון האח~. אחר אלא

 כולם.שניטלו
 ח~

 ט'. או' יושף

~~~~ 
 יו''ד ו~צא ט~ ב~ניח ~בל ~אחד. אחראלא
 שאינםאעפ''י

 ק~ורי~
 כול~. אחר לבדוק צריך

 ר"ז ה' או' מק"ח ש~. יו~ף חק ט' או' א"ר סק"ז.מ~א
 ח'.או~

~~~
 דאין ונראה האחד. אחר אלא ~~.

 להק~
 אלא בזה

 י~ז. או' מ"ב לב~ל. ש~ות יש שע~יין או~כשביטל

~~~
 ~כבר שמא ~~וששין ולב~וק. לח~ור צריך ד'. ~~~~

 לא נ~י לחוש יש ל~כבר דחוששין וכיוןעשאו
 ר~"י אחר אלאזהו

 ב"י. והביאו~

~~~
 ולבדוק. לחזורצריך ~~.

 וא~
 ס~ור הבית היה

 בי~ווהמפתח
 א"~

 הניחו ש~וא ד~לינן ~דיקה
 בל'~ ~רד~~ז ושכחי עכשיו בו שנמצא זובזוית

 סי~ הרמב"~
 אחר ביד המפתח מסר ~אפ~~ ונראה ח' או' ער"הקל"ט.

 ט'. ~ו' הפסח חקת חיישינן.לא

~~~
 צריך נמי ביטל אם ואפי' ולבד~ק. ל~ור צריך ~~.

 סק"ח. מ~א הרמב''~. ~דטת ב~י ~לבדוק.לחזור
 הלבו~. וכ~כ לבדוק. א"צ ביטל אם כתב הטוראבל

 יו"ד. או' יוסף חק יו~ד. או' א"ר י"א. או' ח~~ה~ר~~. ~כ~~
 ~ינו דאם יצא לחלק ט' או'והר~ז

 שמניח הככרות מנין יוד~

צרי~
 אם אבל ביטל אם אפי' ולבדוק לחזור

 מנין יוד~
 בזוית ומצאהככרות

 אחר~
 א~צ ש~ניח כמנין

 לבטל. ~~~ין ~שיכול אוביטל א~ לב~ו~

~~~
 בלא אף קטן ~ככר ואם ולבדו~. לחזורצריך ~~.

 י"~. או~ חמ~מ ~טור. ל~עת לבדוק א~צביטל
 ~. או' ל~ילו~יין

~~~~~ 
 ה~ה ביטל אם להקל אלו בדי~יה שנזכר מקום

א~
 ~ם

 ל~
 הוא ו~~יין ביטל

 ~ד~
 שטות שש

של
 יו~

 יכול י"ד
 ~~ לבט~

 ל~חר
 שנ~ל~

 הס~ק
 ו~ו~

 ~ינו
 מק~ם וכל לכן. קודם שביטלכמו

 שצרי~
 צריך שנית בדיקה

 ד~"צ כתב הפר"ח ~ אבל . וח~י מ"א כ~כ שנית ביטול~ג"כ
 וסי~ ז' או' תל~ח ס'~ ל~יל ו~יין י~ד. או' חמ"מ ביטול.אחר ביט~

 ודוק. ד~ א~'תל"ד

~~
 ~יתא דהכ~ וכו~ באחריותו ח~יב ~וא אם ~. ~~~~

 לך יראה לא ~~. ה'בפסחים
 ~ור~

 ~י שלך
את~

 אבל רואה
 את~

 רואה
 ש~

 ~בו~. ושל א~רים
 יכ~~

 יט~~ן

~יקב~
 לא ת"ל הנכרי מן פק~ונות

 ימצ~
 ~ח"כ ~א~~~ ~בתיכ~.

~"~~~ ~ ~~ 
 ~י'

 ~~~~ו~~~~י~
~~~~

 ~~י ~~~~'

 ~~ ~ י'.~~י~~
~~~~~

 ו~~~י~י
 ו~~~~ ~~יי~~~

ב~~'



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~

~ ~

 אחד יהודי אינו ביד ~~פקידו חזר ואפילו ~גה ~~~~~. ~~יי~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~י~
 ~~~ ~~~~~ ~יי~ י~~~ ~~ ~~~~ ~י~~~~ ~~~ י~~~י ~~~י~~ ~י~~~ ~~~ ~~י~ ~~~~י~~~ ~יי~~י~~ ~~ ~~~י~ ~ ~~~~~ ~יי~ ~~~י~~ ~~יי~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~י~ ~י~~ ~~~י' ~י~~ ~ דפ~חים~. פ~קאלפסי ~הג~ו~

 הא אחריות עליה ~קביל האבג~~
 ~ל~

 יע~~ש. אחריות עליה קביל

~~
' ~ ~  לו שאמר כגון וכו~ ~אחריותו חייב הוא אם 

 וקנה לך אשלם ממני יאבד או יגנב אםהישראל
 ש~א ~ודר בקנין ה~כו''םממנו

 ~חזו~
 קנה לא אפי' או בו

 בפי~ כן לו ~אמר כיון לו שישלם הוא המלך ש~ין אלאממנו

~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~ ~~~~~~~ 
~~ 

 בדיןחייב
 ישרא~

 יעו"ש. בדיניה~ הגוי יתבע ~וו~אי לא או
 שכיח דאם ~הז~ן לפי דהכל נראה או'~א~.ול~ הברכ~~וכ"כ

 ב~יני בא~ריות הישראל ונתחיוב ישראל בדיני הגוי~יתבע
 שכיח לא ואם ל~ער חייב אזי~ראל

 בדינא רק הגוי ~יתב~
 לבער חייב אינו ~~אזדמלכותא

~"~ 
 בדינא חייב הוא אם

~מלכותא.

~~~
 שבועות ופ' האו~נין ~~ תו' עיין ואביד~. מגניבה ~~.

 לדעת ~תבוהדיינין
 ר~

 אלא לבער חייב אינו
 ~''ב סי' לח"מ בש"כ ו~יין ~ דאנוסין אחריות ~ליו ~בלא~כ

 רש"י ~ברי לתרץ ~טרח רש"י על חולקין פו' הרבהשכתב
 הש"ע. כ~ברי האחרונים דעת וכ~ה ב'~ או' ח"ייעו"ש.
.~~

 בכ~
 בפ"ע בית לו יחד ואם וכו' ברשותו מקום

 כ"ז. א~~ לקמן עיין לבער חייבאם

~~
 ל~ערו. חייב ~~.

 ול~
 של בח~ץ והפקר ביטול מהני

 מוציאתו ~רך זה ו~ין אחריות ~לוו שקבלאחרים
 ~קנה לו ואין ימצא ובל יראה בל עלמלעביר

 אל~
 ~ריפה.

 ~~ או' ש~~ת א' או' מח~~ר ע"ז. ~י' אריה שאגתשו~ת
 סי' א"אוכ"כ

 תמ"~
 בלי למוכרו א"א גם וסיים ד' או~

 ה~כו'םרשות
 יעו"~

 יכול וגם ביטול ליה ~מ~ני י"א ומיהו
 או' לקמן כמ"שלמו~רו

 יו"~
 ש~ה ועיין יעו'ש.

 חמ~
 מע'

 שו"ת ~ל החולקים ~עת שהביא ל'~ג או' ה' סי' ומצהחמץ
 ואם יעו''ש. הנז' אריהשאגת

 יח~
 לו

 בי~
 ג~כ וביטלו בפ"ע

 לסמוך ~ישאפשר
 ע~

 כן יעשה לא לכתחלה אבל המתירין
 שישאר יו~ע אם ב~חריות מעכו'ם ~~ץלקבל

 אצל~
 ב~סח.

~~~~ 
 עשה איכא אחריות עליו שקבל ~חרים של בחמץ

 ג' או' מחב~ר ע"ח. סי' הנז' שו"ת~תשביתו.

~~~ ~  

 ליה סגי הפסח תוך א~י' מרשותו חמצו מוציא
 אבל ימצא ובל יראה בבל יע~יר ש~א ל~ניןמה~ת

 ~שהלענין
 ~השב~~

 לא
 מהנ~

 שיבערנו. עד ליה~
 שז~

 הנז'
סי'

~~~ 
 הרמב"ן לדעת והיינו שם. ש~"ת ו~ או' מחב'ר ופ~~.

 י~ו~~. מ~ה או' לקמן כמ~שו~עמיה

~~
' ~ ~  היינו לבערו~ חייב 

 כאן מצוי העכו"ם אין א~
 שי~יע קו~ם לו מחזירו מצוי הוא ~אםאבל

 האיסור.~מן

~~
 לב~רו. חייב ~~.

 וא~
 ה~כו~ם ובא בי~רו ולא עבר

 ח~ץ ~הא החמץ לו ל~תן רשא~ ה~~חאחר
 לא ובזה ~נס מט~ם אלא אסור אינו ה~סח על~ושעבר
 העכו"ם יחזור ~שמא לע~ו"ם ליתן ~~סור י~ל ו~"מקנסו

 ישראל ויכשל לישראל וימכרנו~
 בחמ~

 הפסח. עליו שע~ר
 ~ל~כו'ם להחזיר דמותר כתב ד' ~ו' הח~י אבל סק~א.מ"א
 מק"ח וכ"כ~ יעו~ש. לישראל ימכרנו שמא משום להחמירואין
 ~'או'

 ו~~
 בהגה"ט

 חק~
 או~ ר~ז ~' א~ ~~~ח

 י"ז~
 וכתבו

 שלא כדי ~מיו ל~כו~ם ולשלם לבערו דהמחמיר הר~זשם
 מיהו ת~~ב. ידו על' אחר לי~ראל ת~להתבא
 ב~צמו הנפקד ~ל~שראל מסיק פ~ד סי' ~ופר כתב~תשו'
 שאין כיון באכילה אפי' מותר ולאחרים בהנאה אפי'אםור
 לעכו~ם להחזיר מותר ולפ~"ז יע~~~. ישראל של ~ח~ץגוף

 שיוד~אע~~י
 לישראל. שימכרנו

~~
 יכול אינו לעכו"ם למוכרו בא ואם לבערו. חייב ~~.

 בזמן לבטלו יכול וכן ביעור. לזמן סמוך רקלמוכרו
 הר''ז מד~רי מיהו ש~. מק~חה~וא.

 ב~~
 משמע י"א או'

 יכול דאינו כתב הביטול ו~ענין שירצה אומתי למוכרודיכול
 ה'. או' ל~יל ו~יין יע~~. בו לזכות שיתכוין לאחר כ"אלבטל

~~~~~ 
 שאינו אחר. ~כו"ם בי~ והפק~~ו חזר ואפי~ הגה.
 והו~ל כשלו הוא שהריבעליו

 כמפקי~
 חמצו

 שה"ג.עכ~"ם. בי~
 דא~ ומשמ~

 הפקי~ו
 בי~

 עובר. אינו בעליו
 ~ו' מק"ח אחריו~' הבעלים ~ליו קבלו לא ואפ~~ םק"א.מ~א
 הגר~א. ה~כים וכןיעו~~' ח"י על והשיג מ'א ~ב~י ה' או' יוסף חק הסכים וכן~'

 וכ~~
 א'. או' ק~ך כלל ח"א

~~~
' ~ ~  הרמב"ם לדעת זהו וכו' ~ה~קירו חזר ואפי' בהגה. 

 אבל אחריווהנמשכים
 לשיט~

 פר'ח לבער. א"צ ר"ת
 ז~ל. מור~ם כדברי האחרונים ~עתא~נם

~~~~~ 
 נתן מתחלה ואם ~כו~ והפקידו חזר ואפי' בהגה.
 ישראל עליו קבל ושם עכו"ם בר~ות חמצוה~כו~ה

 ו' או' ח"י שם. מ"א עט~~זי לבערו. א'צאחריות

~~ 
 שם. יו~ף

מק"ח
 שס~

 ~"~. או~ ר~ז שם. ח'א

~~~~ ~  

 ביד בהגה.
 עכו"~

 ~בל כותי אותו ואפי' אחר.
 א~' עו~ש לב~ר. וחייב מועיל אינו אחריותעליו

 סק~א המ"א מיהו ד~ או' יוסף חק ג' או' א''ר ה' או' ח"יא'
 ה~כו'ם עליו וקבל אחר עכו~ם אצל ה~~י~ו הישראל ד~םכתב
 או' המק~ח וכ~פ יעו~~. שרי ואבידה ~גניבה אחריותה~ני
 ל~חמיר יש דלכתחלה נראה וע~כ ב~ ~ו' הנ~"ש דעת וכ"נ~~

דהיינו
 שיחזירנ~

 אחר ל~כו"ם שימכרנו או אפשר אם לבעליו
 זמןקו~ס

 וב~יעב~ איסור~
 כאן בעליו שאין כגין

 ו~גי~
 ~מן

 ו~"פ המתירין. ~ל לםמיך יש למוכרו יכול שאינואיסורו

~~~ ~  

 אחר. עכו~ם ביד ו~פקי~ו חזר ואפ~' ב~גה.
 אריה שאגת בהנאה. שרי ~פסח לאחרומ"מ

 ח' או' מח~ר ~~ה.סי'
 שע"~

 ב~. או'

~~~
~~~ 

 עכו~ם שלנו~שה
 בי~

 ~ק~ל י~ראל
 א~א שרי. י~ט מחיצה לו ועשהאחריות ~ל~

~~~~~~~ 
 ונתן ~חבירו חמץ ל~ח

 ל~
 מ~ך ולא מ~ות

 שב~ירו הב"ד אצל לעכו"ם מכרווהלוקח

 ~גו~~~~~
 ~ו~ ~ ~'~~~~י~
 ~~"~ו~~~~~~~~~
~~~ ~~~ ~"~~~ 

~~~~
 ~~ז ~~~~'

~~~וכר



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~

 ~~י' ~~~~~ ~י~~ ~י~~ ~~~~~~~~ ~~י~ ~י~~ ~~~ ~ ~ ~~~~~י~
 ~~~~ ~~~~~ ~~~י~ ~~~~~ ~~~~~ ~ ~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~ י~~ ~~~ ~~~~ ~~

'~ 

 ~א~י ה~ה ~~~~~~~י י~~~ ~~~ ~~~ ~~~י~
 ~ריב~~ כלי ~ליו כופה ר~ותו בלא ושראל בבית ח~ץשהניח

 ס~'

 ~"א~

 אם אבל בי~ט וד~קא
 הו~

 י~ט קו~ם

והמו~ר
 ל~

 ~כרו
 ל~

 כ"ה' סי' יו"ט עונג תשו' נאסר.

~~~~~~~~ 

 חטים ~של ~מח המעמידים
 לתותין~

 ~צל

ישרא~
 שבוע בכנ שכירות ונותנים בבית

 שהמפקיד או אלא ~קנה אין ישראל על ואחריות קצובדבר
 ע~ו"ם זיקבל אחר עכו"ם אצל יפקדנו או למ~כרו רשותיתן
 ל~יל ועיין א' או' מ~"ז לי. ימכור והמקום אחריותהשני

 ודו"ק. ה'או'

~~~
 אם ואפי' והרא~~. בה~ג ד~ת הוא וכו' ~~א ~~.

 הוא ו~ו' חייבאינו
 הרמב~~ ד~~

 ויש בפ~ד.
 דעת הואחולקין

 בה~גו~ הראב~~
 ו~"ל הרמ~''ם על דפליג

 יעו"ש. ו~~י בטור כ'ז כמבואר אחריות כדין אינודאונס

ך~
 דלכתחלה הכריע א~ז ובם' וכו~ חנם ~ומר אלא ~~.

 ~כח אם ובד~עבד לב~ר חייב חנם בשומראף
 באחריות חייב ~איני ~כל רא~ונה דיעה על לסמוך ישלבער
 או' ק~ך כלל ח"א ז~ או' ח"י מבער. אינו ואבידהגניבה

 ו'. או~ ובק~א ט"ז או' ר~זב~

~~~
 ש~וקפין ~~ץ במכירת ולכן וכ~' אלם שהעכו~ם ~~.

 ישלם לא ה~~ץ לו וכשיאבד במלוההדמים
 ש~ח~ץ החדר לו למכור וצריך אלם כעכו~ם הוי ה~כו"ם~ו

 בבית עכו"ם של חמצו על אחריות כקיבל הוי דאזבתוכו

עכו~~
 מהני לא בית לו ~יחד אסור החדר לה~~יר אבל
 או' לקמן ~כמ~שלכ~חלה

 ~~ז~

 בשכירות בבית שדר מי אבל
 סי' לקמן ו~יין ח' או' מק~ח ג"~. להעכי~ם להשכיר~יכול

~~~~~~ 
 הוא חולקיןי ויש

 דע~
 או' לעיל כ~"ש הראב~ד

 יעו"ש.י"ט

~~~
 כדעה ~ו~ גדולים ודעת חולקין. ויש ~~י

 ראשונ~
 והיא

 יש בי~ר לא אם ב~יעבד ור~ל ח' או' ח~יעיקרי
 דגני~ה באחריות חייב אינו דאם ראשונה דעה עללסמוך
 כתב חנם בשומר אפ~~ דהא הפסח אחר ~א~ר אינוואבידה
 לבער חייב לכ~חלהח~י

 כמ"~
 א~ר וכ~כ יעו"~. ך' או~ לעיל

 דדעת ד~או'
 הש~~

 ~יבל דדוקא כהרמב"ם עיקר דם"ל מש~ע
 לבער בשכח בדי~בד ז~~מ לבער דחי~ב הוא ו~בידהבגניבה

 יעו~ש' הפסח אחר לאוכלו ד~~~ר ו~רמב"ם ~"י על לס~וךוש
 ומיהו ב' או' ק~ך כלל ח~א ט~ז. או' ר"ז ו' או' מק"חוכ~כ
 ח~י לבער. חייב לכ"ע ~מל~ו~א ~~ינא באחריות חייב הואאם

 ~ ~'. או' ל~יל ועיין ש~' ח~א שם. מק~ח ה' או' א~רשם~

~~~
 בבי~ו. ל~~ות ומותר וכו' לב~רו חייב אינו ב'. ~~~~

 משתכר דהא אסור בשכר אבל בחנםו~"מ
 ~יהו הנ~הבא~סור

 בדיעב~
 וכ~מ לבוש. מותרי שכרו שקבל

 ~~ן סי' לקמן ועיין ז' או' יוסף חק ~מ~ז. סי' הרשב"אמ~ש~~
 בה~~. ה'סעי~

~~~
 ב~רב ~וה"ה בפסח אבל ~~~' לבערו חייב אינו ~~.

 ולמעלה. ששית משעהפסח
 ר~~

 או'
 ז~~

 אינו
 יכו~

לקב~
 פקדון ~לל

 חמ~
 ~~י'

 אחריו~ בל~
 חק ח~ או' ~~י כלל.

 ~'. או' מק~ח ש~.יו~ף

~~
 ש~ד תוש~. גר שהוא כגון ~~.

 ישרא~
 עליו~ שול~ת

 ~צ~ת ~' עליו ~קבל היינו תושב ו~ר סק"ב~מ"א
 נחבני

 ~יו~~ כמ"~
 סי'

 קכ"~
 ב~. ~עי'

~~~
' ~ ~  מ~ברי ומש~ע וכו' מחיצה ~פניו ל~שות וצריך 

 דמייריהש"ע
 בל~

 צריך ואפ~ה אחר~ות עליו ~יבל
 אב~ ויאכלנ~ ישכח שלא כדי י"טמחיצה

 ~ליו בק~בל
 מחיצהמהני ל~ אחריו~

 בפ"~ בי~ ויחו~
 אלא

 דוק~
 וכ~כ ביעור. צריך

 ~' או~ והמ~מ~ר ב' או' וה~ו~ש סק"בהט'ז
 ו~ה~

 ד~ת
 אבל והרשב"א והרי~ף והרמב~םרש"י

 דע~
 והר~~ש ר"ת

 ב~י לא אחריות עליו קיבל ~בלא והרמב~ן העטורובטל
 בו יכשל שלא כדי מקום לכל מ~נהו אלא יו~דמחיצה

 לו ~י אחריות~ליו וקיב~
 ביח~~

 דיחד דכיון יו~ד במחיצה או בית
לו

 בי~
 לאו

 ברשות~
 כמבואר אחריות עליו דקיבל ואע"ג הוא

 שא~ת בשו~ת וכ"פ יעו~~.ב~~י
 ארי~

 ר"ת כד~ת ע"ח ~~~
 כתב ג' או'ח"י אמנ~ ~~ או' ושע"ת ב~ או~ מחב~ר והביאו ~עו~~.וסייעתו

 ~האחרוני~
 ~החמיר יש דלכתחלה~ הכריעו

 בית לו ביחד~ף
 וב~י~ב~

 ב~ או' ~ק"ח וכ"כ ל~חמיר. אין
 א~~ א~~ ק~ך כלל ח"א ח' או' ובק"א ט"ז או'ר"ז
~~~~~~ 

 הוא
 חי~~

 חק כתב דמלכותא מדינא ב~חריותו
 וסיי~תו ר"ת לדעת ~אף ב'~ או'יוםף

 ~אין נראה הפ~~ דברי משאר מי~ו יעו"ש ~ית יחודמהני ל~
 בית יח~ד מהני דמלכותא בדינא חייב אם דאףחילוק

 וסייעתו'לר"ת

~~~~~~ 
 ו~בל אצלו להפקידו העכ~~ם שבא בש~ה
 יח~ א~ריו~ הישראלעליו

 שאמר ~וית ~רן לו
 כחמצו זה דהוי ב~י ~תב ~ו ב~וית ~לך חמץ הנחלו

 ~~ו"~ ש~
בר~ו~

 אבל לכ"ע לב~ר זקוק ואין ~כו"ם~
 הב~~

 וכתב חולק

 ומיהו יעו~ש. לבער צריך בכה"ג ~ם ודעימיה רש'ידלדע~
 להקל הפו' דדעת לעיל כתבגוכבר

 בדיעב~
 ר"ת על ולסמוך

ו~ייעתוי

~~~~~~ 
 עכו~ם של אפי' ולמעלה שעות מ~ש דח~ץ
 בעשה אי~יה אחריות עליווקבל

 א~~ג שעות שש ~אחר עד מחיצה עשה או בית לו יחד לאאם אפ"~ דתשבית~
 שאגת שו"ת הפסח. לאחר בהנאה שרי ב~שבתה עליו~עובר
 ס~~ לקמן ועיין א' או' ש~~ת ד' או' מחב"ר ע~ט. סי~אריה

 ק~. או'תמ"ח

~~~~~ 
 שעות שש ~חר ~~י' ~נ~' ~קנות עשה לא

 ~חר ב~נאה אסור הפסח ~~ך ~שה ~לאפסח ~וד~
 ש~~ ש~~ת ה' ~ו' מחב~ר ~~ סי' הנז' ש~~תהפסח.

~~~~~ 
 ישראל דאין נכרי בבית י~ראל של חמץ

 עוב~
מה"~

 אם
 יח~

 להחמיר. מה~י~ לא בית הנכרי ~ו
 מ~~. ~ו~ ~קמן ועיין ט~ או' מחב"ר פ~. סי' ה~ז'שו~ת

~~
 לפניו ~~שות וצריך ~~.

 וכו~ מחי~~
 ~~~ וה~

 ס~י
 שעוש~ ~~י כ~י בכפייתכאן

 ~ה
~~~ 

 ~סח י~י

 ~~~~~~.~~~יי~~

 ו ~~ ~~~~~י~~~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

 ~~~ ~~~ן
~~~~  תמ~ו סי' ~"ל מחיצה ~עשותצריך

 ס"א~
~ 

 ~~י ~~ ~~~ ~~~~ ~~י~~~~ ~~"~~~~~~~~ ~~~~ ~י~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~י~ ~~~~~ י~~~~ ~י~~ ו
 ~~~~י~~ ~~~~~ ~~י~ ~~~~ ~~~י~~~~~~~ ~~י~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~י~ י~~~~ ~ ~ ~ ~~~ ~~~~~~~~י~~ ~~~~~ ~~ ~~~ ~~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~ ~~~~ ~~~ ~י~

 כלי בכ~יית סגי לא לכן לצורך הכלי את נו~לין~ל~עמום
 ח'. ~ו' יוסף חק ו' ~ו' א~ר י~"ד. או' ח~י פירש~~~כן

~~
' ~ ~  סד~ן ע"י מחיצה לעשות ואין וכו' מ~יצה לפניו 

לפ~
 שם. ח~י תחתיו~ ובאין ש~ולכין

 תחתיו ~ל~א להלוך אפ~ר שאי בענין מל~טה ק~רודאס ומשמ~
 ל"ז. או' לקמן ועיין ~מי.ש~יר

~~~
 ~מו נ~כל שאינו חמץ ואפי' וכו' מחיצה לפניו ~~.

 ל~ניו לעשות ג~כ צריך בישול ע~י ~~אשהוא
 הר~~~~ מ~ברי ~'ממחיצה.

 יבא שמא ש~תב ב' ~ין פ"ד
 לאכילה שראוי גוונא דב~ל ~שמע ממנו~הסתפק

 א~
 לשתייה

 שנזהרין במקום ואפי' מחי~. לפניו לעשות ו~ר~ךחיישינן
 לטשות צריך ג"כ פת אצל~ והפקיד עכו"סמפת

 יעו~ש. מנוח הר' בשם ה' או' מאמ~רמחיצה. לפנ~~

~~
 מיניה בדילי דלא משום ו~אכלנו. ישכח שלא כדי ~~.

 שתא~ולי
 משא~~

 מחיצה א~צ איסורין בשאר
 סק~ג. מ"א מי~~יהו.דב~י~י

~~~~~ 
 לעשות דאפשר ואע~ג כלי. עליו כופהבהגה~
 לעשות מוטב שט'ו רסי' כמ~ש ~סדין ~מחיצה

 מ~א תח~יו~ ובאין ~ול~ין ~סדין~ סדין מע~י ~ליבכ~יית
 נע י~א שלא למטה קשור הסדין היה א~~ מיהוס~ד~

 מכלי.עדיף ונ~
 א"~

 ד'. או'

~~~~~ 
 בהג~.

 ודוק~
 לא ~בחו~ה ומשמע וכו' ביו"ט

 חכמ~סהטריחוהו
 ב' או עו~ש מחיצה" לעשו~

 ולזרקו לטלט~ו יכול בחו~ה הוא דאם י"א או' ח"יוכ"~
 ~ו~ ~חר ~בר ע~ימהבית

 מחוייב אינו אם לגמרי ל~ער~

 אבל י~ו~ש~ בח~ה מחיצה לע~ות לטרוח ואין לנכרי~של~
 ~חיצה. לע~ות לו יש בחו~ה דגם כתב ס~~ג~ט~ז

 ט~ או' מק"ח יו"~. או' יוסף חק ח' או' א~ר סק~.מ"א ו~~~
 אלא הניחו לא אם מיהו ~' או' ק~ך כלל ח~א ה' או'ר~ז
 חמ"מ שם. מק"ח ש~. מ"א כלי. בכפיית ל~קל יש יוםלחצי

 ו' או' ר~ז ז'או'
~~~ 

 ש~~

~~~~~ 
 במוצאי ו~~ה ו~ז' יו~ט קודם הוא אם ~אבל בהג~.
יו"~

 כהלכתה מ~יצה לפניו יעשה~ מיד ל~רב
 תשמישו לצורך ה~לי ינ~ל ~מא ~ירה ~לי כ~יית ~ל~סמ~ך ול~

 ה'. או' ר"ז ו~אכלנו. וישכח החמץויתג~ה
 למיחש ולי~א ו~ו' להוציאו זקוק אינו ג~~~~~

 מ"א בי~ו' מסור אינו וגם משמרו ~עכו"ם~הא שיאכל~
 ישראל ברשות הנכנס ב~כו"ם לג~~ר שנהגו ומהסק~ו.

 מי~~ ~ירורין יפלודשמא מטע~
 ח~י איסור. לידי בהן יבא ו~עמים

 י"באו'
 ~ש~

 ומ~~ט ז' ~לל שה"ל
 ל~

 מפרר. אם לאכול יניח
 ונרא~ ו~ א'א~א

 על אוכל ה~כו~ם ד~ם
 מ~~

 שלו
 ~ותה~וקח ואח"~

 ע~
 וי~צא ~פירורין

 לח~~
 אם א~י' להקפיד אין

 הא~י~ה' ~ש~ת~~רר

~~~
 ~מו להעלותו אסור ~בל ~~.

~~ 
 השל~ן וא~י' הש~חן.

~ו~
 אסור ג~ול

 ~ל~
 ~'. או' ~ך כלל ח"א רבנן. פלוג

 ~~~יו~~~~~~
~~~

 אין ואם השלתן. על עמו להעלותו א~ור אבל ~~.
~ישר~~

 להניח מותר אוכל
 ל~כו~~

 על לאכול
 ה~לחן י~ה שינקה ורק יו~~. או' א"ר סק"ז. מ"א שלו.השלחן
 ליזהר צריך וכן שם' ח~א ד~ א~' ר"ז יו"ד. או~ ~ק~~אח"~~
 ממנו ישתייר ולא עמו חמצו כל ~~טול מביתו העכו"םכ~ילך

 שם. ר~ז הישראל. בביתמאומה

~~~~~~ 
 ב~ר אוכל א' ~אם ו~עפ"י מפה. בהפסק ואפו'
 סי' ב~ו"ד ~כמ~ש מפה בהפםק שרי חלבו~'

פ~ח~

 במשהו ~~מץ כיון הכא
 א~~

 ~~ ~ירור יתערב שלא
של

 עכ~~~
 סחור נזורא אמרינן לך לך משום ואסור ישראל בשל

 תש~~ תקרב. לא לכרמאסחור
 הרשב"~

 שס.~ מ~א ק~"זי סי'

~~
 את זה מכ~רין אם ל~מ מפ~. ~ה~סק ואפי' ~~.

 פ~יע~ לידי לבא ~דבר דקרוב ~~סורזה
 אלא

 יתערב שלא רחוק ב~שהו ~חמץ דכיון א~ור ~א~ז מ~ירין איןאף
 במקפידין ואפ~~ ג~ או' עו"ש י~ראל. בשל משלו א'פירור
 עלזה

 ז~
 וכתב י~ב. או' יוסף חק אםור.

 וכ~~
 ~~~ר~~

~~~
 וב~ין מ~יר~ן לשאון מכירין בין ~חלק ורדו שלא ורמ"א

 דמתיר כח"י ו~לא פ''ח סי' ביו~ד כמ~ש למק~י~יןמקפידין
 ~' או' א~א ~' ~י' המאמ~ר וכ~כיע~'ש.

 ר~~
 ~גר~א~ ג' או'

~~~
 ~ון ~~ו' אח~~ות הנפקד עליו שקבל ~עפ~י ד. ~~~~

ז~
 ~ו' ו~~ר הרמ~ן דל~עת שנוי במחלוקת

 עובראינו
 המ~קי~

 מיהא מדרבנן אך ברשותו שאינו כיון
 והרא~ש יונה והר~ ~רמב~ם ו~עת לבערחייב

 ה~~קי~
 עובר

 שהנפק~ ד~ע~"י הרא"ש כ~בוה~~ם
 אחריות עליו קיבל

 וכיון הוא ~עלים של הממון עיקרמ~מ
 ביה קרינן ממונו לשמירת~יתי הנפק~ שהשא~

 בית~
 ול~וכך ~מפקיד של

 בש~ע ופסק וב"י בט~ר כ'ז כמבואר המפקידעיבר
 באו' ~וד ועי~ן המפקיד. ~~ובר והרא"ש והר~יהרמב"ם ~דע~

שאח"ז.

~~~
עיבר ~~.

 על~~
 עובר אין הנפקד אבל המפקי~.

 ~~יב מדרבנן אך ישראל הוא אםעליו
 לבער~

בשהגי~
 שעה

 הלבוש כ"כ ב' סעי~ ת~~ג ~י' כדלק~ן ששי~
 ~עתו~"ה

 או' העו'ש אבל יעו"ש. י~ד או' וח~י סק~~ הט~
 ~חר~ות עליו קיבל שאם א~ בסעי~ כתבשהרי להנ~ק~ לאפוקי ל~ו המפ~יד עליו עובר דמ~ש כתבד'

 ~נ~ק~
 עובר

עלי~
 אלא לבערו וחייב

 ע"~
 ~עז~ש. עליו עברי ~תרווייהו

 ~' או~ ~~ז ח' או' מא~~ר י'גי או' א~ר בבאה"ג.וכ~כ
 בשו"ת וכ"כ ה' או' ק~ך~לל ח~~

 שאג~
 והביאו פ"ה םי' אריה

 ~עינן דתרת~ ~סק הפר"ח מיהו ח' או' ושע~ת ~~ ~ו'מח~~ר
לעבור

 עלי~
 ע~יו עובר אינו הכי לאו ~א ו~רשותו ש~ו שיהא

ור~
 שאי~ו ~חרת ~עור הוא ואם ~בעורי מיחי~ב מדרבנן

 אפי' לבערו בידומצוי
 בי~ו~

 ונ"~ י~ו~ש~ ב~י לא
 לענ~~

 תיקון
אם

 ו~~ ע~
 א~ לענין או ביער

 ~פסח אחר בהנ~ה נאסר
 ובסי' א~ סעי' ת~"ב ~סי~ לקמן יבו~רכאשר

 תמ~~
 סעי'

 סעי' ת~"ח ו~ס~~י~~
~ 

 ~~ו~~.

 ~וי'~
 ~~יי~~

.~~ 
~~"~~~~ 

 ~~~י~'

 י~~~~"~י~~~~~
~"~~

~~ 
 ~~~'~~~~יו ~י~~~ י~ו

~~~ 

~~~
 ~~יו ~

ר~ו~ן
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~~ 
 ~ ם~~~~~

 י~~ ~~~~י~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~ ~י~~~~ ~~~~~ ~~~~י ~י~~ ~~
~~~ ~~ ~~ ~~~~ ~~ 

~~~~
 ~~~~ ~~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~ ~~~~ ~~~~ ~~י~ ~~ ~~~~ ~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~י~ ~~~~י

~~~~~~~ 
 לשמ~ון מעות שנ~ן

 ה~~~ ב~~
 קידס

ונשאר ~פ~~
 בבי~

 ה~לה משך ולא שמעון
 ~~ י~ק~בני ~~~

 ק~~ז
 ~בר~ו~

 ה~י~ח ~פסיד ולא קאי המוכר
מעיתיו

 ~העמי~~
 איסור ל~נין ~בריהם

 ~ל~
 משיכה בלא סג'

 ד'. או' ע~"היעו"ש.

~~
א~ ~~~~

 ע~~~~
 על לישראל שהל~ה

~~~ 
'~~ 

 ~ה~~ת אס~ר~~ת~י~ה
 ח~צ~ ע~ ~ע~~~~

לפ~~~~
 א~ר

 הפ~~
 עכ~~~ בי~ ~~~~ין ~הו~ל

 על ~ע~בר
 אבל יראהבל

 נתכ~ין א~
 ק~~~ לפ~~ת~

 ~נ~שך פ~ח

 לבער ~ייב א~נ~~ פס~ ק~~~ פ~~ה~ ~א~נ~א~~~
 ~א~

 לא
יפ~ה

 פ~~ ק~~~
 א~א ש~ב

 ~פ~~ת~ ל~
 א~ר

 הפס~
 ~אז

 ~ק סק~ב. ~~ז אסור~יהיה
 י~~~

 ~~ברי~ ~~ש~ע א~ א~~
 ב~עת~~א~

 שלא
 לפ~~ת~

 ~לל
 א~

 א~ר
 הפס~

 ~~תר
 ~~~~ ~ע~שי~ ~א~ר ז~ן שקבע ~י~ןלכת~ילה

 ב~ א~~ א~ר
~~~פ

 הפר~~
 ע~פ ~שי~יע ~בתנאי ל~ת~לה אפי~ ~~~תר

ש~~~~ר
 ב~~ת~

 לפ~~תו ~לא
 ע~~

 א~~ ~~~י ~כ~כ יע~~ש.
 ~~א~~~

 שלא הב~ע~ר ז~ן שה~יע בשעה א~ר
 יע~~ש. ~לל ב~בר אי~~ר ~אין ע~בר אינ~ש~ב לפ~~ת~
 ~הביא~

 א~ר
ש~.

 ק~ך ~לל ~~א ~יה~ א~ א~~ ~ק~~
 ס~~

 כתב ז~ א~~
 לה~~יר~רא~י

 ~לפ~~ת~
 פס~. ק~~ס

~~~~ 
 ~~~~נ~

 א~ אבל בי~~.
 לא

רק הע~~~~ ב~~ ~ש~נ~
 ~העכו~~

 הל~ה
 ע~יין ~ה~~ץ עלי~ ל~

 ישראל~ב~ש~ת ~~נ~
 אע~~

 ~א~ל
 ~ע~שי~

 ~רע לא
 ~~~צ~

 של
 ~א~~ר. ישראל על ~הא~רי~ת ישראל ברשותע~~~ם

 ~~~א.~~ז הרא~~
~~~ 

 סק~א.
 ~א~

 א~ל
 לעכ~~~ ~הקנה~ ~ע~שי~

 א~~בקני~
 שלא אע~פ קרקע א~ב

א~ר ע~ לע~~~~ ~סר~
 הפס~ י~י כל היה שלא ~ה~א שרי ~הפ~~

 בא~רי~ת
 ריא~ז ישראל.~ל

 פ~ בשה~~ ~הב~~
~~ 

 . שעה
 ~~תב ש~. ~~אבה~ה~~. ~נה~~

 ש~
 בס~~ר לקנ~ת ~צריך ה~~א

של
 הע~ו~~

 ~~~ש
 ~~. סעי~ קכ~~ סי~ ב~~~

 הש~~ א~נ~
ש~

 ~~~ר ~קנין ~ליפין ~הני ~לא ~תב ~ק~ל
 רקאלא בע~~~~

 א~ ב~~~
 כ~אית ול~ר ליה ~~אית ל~ר ב~שי~ה

 יע~~ש.ליה
 א~ א~~ זה בסי~ הנה~ש ל~ברי~ ~הס~י~
 א~~ לק~ן~עיין

~~
 ~א~ל ~~.

 ~כ~ ~ע~שי~
 ~~אן ז~ז~ ~ך ~ייתינא לאא~ ~ע~שי~ ~ך קנה ~א~ל פי~

 שיהא ~~~ר קנין אלא ~ש~~ן שיעב~~ כאן~אין פ~נ~ ~~~ ע~
בסלע ~עכ~י~ ל~

 ~הל~ה~
 ב~~. עלי~.

~~
 ~א~ל ~~.

 אבל ~~~~ ~עכשי~
 א~

 ~סר
 א~~

 ~~ל
 אל~

שאי~
 העכ~~~ בי~ ה~שכ~ן

 אלא
 בי~

 הישראל

א~
 א~ר ~אפי~ בז~נ~ ש~רע~ א~ ~~~שי~ א~ל ש~א

 הפס~
 ש~ ~~צ~ה~~~

 שעבר ~שראל
 הפס~ עלי~

 לב~ש ~~ר. ~~אס~ר.
 ז~ א~~ ק~ך כלל ~~א ב~ או~~~~

 א~ ~~ה~
 הישראל א~ר

 שאינ~ בפי~~~~~~
 ~נתרצה א~רי~ת ~קבל

 הע~~~~
 אפי~

~א
 ~י~~ אצל~ הרה~נ~

 שא~ל
 ~לא ה~~ן ~ה~~ ~~כשי~

 פרע~

 ~~~ ב~ א~~ הנ~~ש ~יהו פר~~. ~~י.שפיר
 שלא ~~ל

אצלו הרה~נ~
 לע~ל~

 ~אפי~ אס~ר
 א~~

 ע~י~ ~קב~ שאינ~ בפ~~
 א~~י~ת

 ~כתבאלא הפר~~ כ~בר~ כתב ~~ ~א~~ ~~ א~~ הר~ז אבל יע~~ש.~~צו
 ר~

 לעש~ת שיזהר
 לפנ~~

 ~~~צה
 ת~~ בסי~~~~ש ~~~ ~ב~~

 ~ע~~ש.

~~
 ~א~ל ~~.

 ~א~ ~~~~ ~ע~שי~
 הז~ן ה~יע

 קנא~ ~~שי~ א~ר לאאפ~~ פס~ ק~~~
 אס~~תא ~ין שאין

 ענין. בכל ק~נה אלא~ר~ל
 ~~ה~~~

 אבל הרא~~~. לע~~~~.

 פ~~ה~~~
 ר~ב ש~~ת ~תב

 הא~ר~ני~ ה~פרשי~
 שה~ל

 ב~עכשי~תל~י
 ~כן ~יאת בן ~הרי~ץ ה~י~~ר ~בעל~~ ~~~נ

 עכ~ל.עיקר
~~~~ 

 ~~~פ סק~ב ~~א בש~~ע. ~רב~י ~~ת

הפר~~
 ~ק ~~ א~~ ~~י ~~~כ

 י~ס~
 ~~ א~~ נה~ש ~ א~

 פסק הלב~ש א~נם ז~ א~~ ק~ך כ~ל ~~א ~~ א~~ר~ז

~הראב~~
 ~~ת ~~~ה

 ה~~~
 ~~ן א~ א~~ ~הע~~ש סק~ב

הסכי~
 לה~~~ר יש ל~ת~לה ~~~~ ~~ א~~ א~ר

 ה~תירין. על לס~~ךיש ~ב~יעב~

~~
 ~א~ ~~~~ ~ע~שי~~א~ל ~~~

 לא
 הל~ה~

 רק עליו
 א~שא~ל

 ה~~ץ יהאניסן ר~~ ק~~~ פל~נ~ ~בר ~ך ~~שה לא
 ~~כשי~ ש~~

 אס~~תא ~ה~~ל אס~ר
 ~~ א~~ א~ר ש~. ~~א ~~~שי~. ~הני ב~ש~~ן~~~קא
 ב~ א~~~ק~~

 ר~~
 א~ ~~יה~ ~~ז. א~~

 ~~ל~~~א ~ינא
ה~א

 נ~ל~ שכה~~
 ה~~ץ

 לעכ~~~
 ~~תר.~ה~~ץ ~יניה~ ב~ר אזלינן

~~~~ ~~~ ~~ 
 אב~

 ~ק
 י~ס~

 ~תב ~ ~~~
 קנ~ ב~יניה~א~ א~

 בתר אזלינן ל~~~רא ~~~קא ~הני ~א~

~יניה~
 אינ~ ב~ינינ~ א~ אבל

 ~~נ~ה~. ~הני לא ק~נה
~~~~

 ס~~ לק~ן ~~ש ~זה ~~~ ~עיין ש~. הר~ז
 ת~~~

~~
.~~ 

 ~~ע ~~~~ ה~~ן ~ה~י~
 ~א~

 בר ל~ל שאס~ר פי~ אס~ר ~א~רינןהבב~ת ~אל~ א~ ~סר
 ליהנ~תישראל

 ~~~ ~א~ת~
 בית שה~א אעפ~י

 לא אי~צ~ע הע~~~~
 א~ ~~כשי~ א~~

 ~~~יב
 לפ~~ת~

 ~ן
 הע~~~~

 הנאה ~איס~רי ~~ב~ פ~ר~ ~א~~~ולבער~
 ~א~

 ~~~ין ה~א
 רק ישראלבי~

 לע~~~~ ששיעב~~
 ~אס~ר פש~~א

 ~יתנ~
ל~

 אבל
 א~

 הל~ה לא
 רק ~לי~ ל~

 לעכ~~~ שנתנ~
 ב~תנה

 שא~ל~~~ן
 א~

 זה ~~ר לך אעשה לא
 יהיה פל~נ~ בי~~

 ~~ש~~ ש~ך~~ץ
 ~ע~~~~ ~~י~ ~יתן א~צ לעיל כ~~ש

 ~א א~רת ~אפי~~לבער~
 הישרא~ ~~~ העכו~~ קנה~

 לא
 ה~א א~ אבל ~~~י ליה~שתרשי

 בי~
 אס~ר הישראל

 ל~ליתנ~
 ~אס~ר בהנאה אס~ר ~הא

 ~~א ~א~ר~~~ ליתנ~
 ~ה~~א~סק~~

 ~ק ~~ א~~ א~ר
 י~~~

 ~ה~ א~~ ~~~~ ה~ א~~
 ~~ז. ~א~ ~~ א~~ר~ז

 א~נ~
 ~~~ הנ~~ה~~א ~בר~ על ~לק ב~ א~~ ה~ק~ח

 ~~~ב ~א~ן
~~מץ ~ו~~ ~א~~ ~הע~ו~~ לפ~~ת~

 ב~וב~ ~~צ~~ לק~~ ~ה~~~~~ בב~~~
 ~ס~ר ל~~ח~הרק ~~~~~ א~צ

 ב~~ב~ ~ה~~~ ~~~ת~ ~~תנ~ ~לישרא~
 ~ב~~א~

 ~~~ן
 מ~~ב~ פ~ר~ ~ה~~~~~

 ~~~ין ~~ן
 אות~

 ל~תן

 ~~פ~~~~ ~~~~~~~~~
 ~ע~~ש.

 ~עו~
 נראה

 ~הק~ קצ~

 ו~ו~~~~ו ו~יי~ ~~יו~~~~
~~ 

'~
 ו~~ו~י~~~

~~~~~ ~~~~~ 
 ~ו~ ~~~ו~~י~
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 ~~~ו

~~ ~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~ 

~'~~
 ~~~~ ~~~~~ ~~~~י~ ~

 ~~י'
~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ 

 ~~י'

 ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~י~ ~~~י~~~ ~י~
 ~ ~~~~ ~~י~ ~~~י~~~ ~~י~ ~~~~י~ ~י~ ~~~ ~~ ~~ ~~~~~~~~

~~~
 ~ין

 ~~י~י~~ י"~ ו~ו ~~~י ~~~ו~~
 ~~~~ ~~~~ ~~~~י ~~~~~ ~~~~יי~ ~~~ן י~~~ ~~~ ~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~י~ ~~~ ~~~~~~ ~~

 ~עי~~~~~
 ~~' ת~מ ~~'

~~'~ 
 הח~ץ שאין ~~ל ~י''א

ברש~ת~
 ~~~''ש. ~וה''ת ע~בר א~ן

~~
 ~לא ~זמן ~ה~י~ ~~.

 פר~~
 מ~תר.

 ~ה~~~
 מבואר

 ~~~~ב~''~
 ~לא ~זמן ~~~י~ ~~~ן

 פר~~
 נקנה

 למפר~ל~
 ~~~ל

 חמצ~
 של

 עכ~''~
 שעבר

 הפ~~ עלי~
 ~~~~תר

 ת~''~. ר~י' לקמן ~עיין א' א~~ ~~~ש ~ באכילה.אפי'

~~

 ב'. ~~~'
 ~אל''כ ~~' בי~~ מש~נ~ א~

 א~
 במ~ירה

~~~
 א~רינן נא

 ~ע~ו''~ קונו~ ~עו~
 ~יין

 ~~ך על רק ~ה~א ה~א מ~מ ~עלמא ק~נ~ת שמע~ת~עת
 ואינוא~~~~א

 ~ו~~
 על ~ע~ו

 הע~ו''~
 א~י'

 ב~ע~שי~
 לא

 אלאמהני
 ב~~~נ~ א~~

 הקנה~ א~ ~מיה~ ~' א~' ~~י בי~~.
הע~~~~

 ה~~ל ~' א~' לעיל ~מ''ש המ~עיל ב~רך לישראל

 שלא ~אעפ~י בי~~~מש~נ~
 ~~~ר~

 יע~''~.

~~
 ~א'~ל ~~.

 מע~שי~
 לישראל שהל~ה ישראל אבל ~~~'

 א~ל לא אפי' בי~~ ~מש~נ~~ביר~
 מ~~שי~

 ~~א
 עלי~קיבל

 ~~ייב א~~ר א~רי~ת
 לבער~

 מי~ראל ~י~~אל

~~נ~
 ~אפי~ מש~~ן

 מש~נ~
 ~מ~מ הל~אתו ~שעת

~~ 
 הל~ה

 מ~~~ן ~~רת אלא ~מ~ר קנין ה~~ל~ה קנה לא שהריע~בר

תמ'~~
.~~~~ 

 מיה~
 ~עת

 ש~ הפר''~
 א~~ ~אין ב' ~~עי'

 ~ש~~ ע~~~מה~
 ~~''ל

 ~אינ~
 מה''ת ע~בר

 ע~
 שיהיה

 ~ל~
~ברש~ת~

 הל~ה ~ק'~ל ~ה~ם יע~''ש.
 ~רבי~

 לעש~ת נ'~מ מ'~מ

סני~
 יש אם

 ע~~
 ~עי~ ת''מ ~י' לעיל ~עיין א~רת. ק~לה

 ב' סעי~ תמ''ו סי~ ~ל~מן~'
 ל~~ ~ב~בר~נ~

 ב~~~.

~~~
 עלי~ ~~רי~ת~ אין אפי' ~~.

 ~מב~~ר ~~~' א~~ר
 לא ~~~ר ~האי ~~~~יא ב~~קנאבר~'~י

 ~לא ~~~חר בהנאה א~~רשה~מץ לב~
 של ~ה~י הע~~'~~ פ~ה~

 אלא ל~פרעישר~ל
 הישרא~ ~~

 ~פ~~ ע~י~ ע~בר
 ~צר~ך

 לא הזמן ~שי~יע ~שמא הזמן ה~יע שלא ~אעפ'~ילבער~
יפרע

 ה~~~~~
 ע~בר ~נמצא

 עלי~
 י~~ה. ב~ל ~מפרע

 ה~'~ז~כ'~כ ב~~
 ~~ב ~~~~~המ~א ~~~~ ~~~~. ~~' ר~ז ז' א~' ~'~~ ~פר'~~ ~~~~

 ~בפ~~
 ~~~ייב הישראל אין

 ברש~ת ה~א~ע~יין לבער~
 הע~~''~

 ה~כי~ ~~ן יפ~נ~. ~שמא
 ~תב ב' א~~ ~~י~הע~"ש א~' ~''ך ~לל ~''א ~~ או~המ~~~

~א~
 של ~למפרע ~י~ן הזה ל~מץ ~~ ~מהני ישראל בי~ל
 ה~א~שראל

 ~הביא~
 ~אפשר ~כתב ה~ א~~ א~ר

 לפרש~
 ל~נ'ן

 א~~~עב~
 לא

 ביער~
 א~ר בהנאה ~מ~תר

 ~פ~~
 יע~''ש.

~~~
 בא ~~~~

 ~נתן בפס~ ה~~~''~
 ~מ~~

 מ~תר
 להני~

~~~
.~~ 

 למפרע. ליה ~~~י מש~~
 אין ~א~

 המל~ה י~ראל י~~ל ה~מן ~שה~י~~~~ת~~ להע~~~~
ל~~ש~ב

 ~~ב~ ~~~ ~המש~~ן ~~ ש~~~ ב~~
 פ~ר~~ן בת~רת

 א~ לפירע~ן התקבלתי ~אל~ הריני~ל~~ר
 ה~נאי ~מ~~ל

י~~
 ל~ א~ אבל ~~.

 א''ל
 מ~תר. ~~~~ מ~~שי~

 מע~~''~~ ישראל~ק''ל משו~
 ~עכ~~~

 קנ~ לא מישראל
 א~רי~~ ש~ין התנאי ~ריך ~מ'~מ ~ק~'~. מ'~א ~רא''ש.~ש~ון.
 ~א~ המש~~ן יאב~~ א~ ~פ~' שהתנה ~היינ~עלי~

 ה~נה לא
~פי'

 אע''~
 עלי~. ש~ר ש~מר~ מקרי ~'~מ מ~~~ן קני ~~א

 ~יי~.נת~ב

~~~
 עלי~ א~רי~ת~ ~אין ~~.

 ~~עת שנר~ה ~אעפ~~ ~~תר.

הע~~''~
 לשק~ע ש~עתו~

 א~נ~ אפ~~ ב~~~
 ע~בר

 ~~רו שלא ז~ן ~לעליו
~ 

 ז~ א~~ א~ר ש~. ~''א ב~י'.

~~~
 א~~י~~ו ~אין ~~~

 עלי~
 ת~מ. רסי' ~מ~ש אס~רב~א~ה ~לי~ א~רי~ת~ ~אי מ~תר.

~~~~
 עלי~ א~רי~ת~ ~אין ~~.

 א~ר ~~~~י בתש~~ מ~תר.
 ~מץ בקנה נ~~פק ~~~~י~

 ק~~~ מע~~~~
פ~~

 ~~א
 מע~שי~ קנה~

 רק
 שיה~

 א~ר לישראל קנ~י
 ע~בראי הפ~~

 ~~ו~ עלי~
ה~מץ ~א~ ~~ת~ ~מי ~מ~~ן ~ממ~ן ~~~ם
 הע~~~~ ברש~~

 יע~'~ש. ~~תר

~~
 תער~בת א. ~~~~

 ל~קה אין ~~~~ ~לי~ ע~ברי~ ~מ~

מש~~
 אלא ימ~א ~לא יראה לא

 א''~
 ~מץ קנה

 שיעשה ~~י ~מצ~ א~בפ~~
 ב~

 היה אם ~~ל מ~שה.
~מץ ל~

 הפ~~ ~~~~
 ~בא

 הפס~
 ~לא

 ~יער~
 הני~ו אלא

 עשה~לא מפנ~ מה''ת ל~~ה אינו לאוין שני על שעבר אעפ''יברש~ת~
 ב~

 מ~~ א~ת~ ~מ~ין מע~ה
 מר~~ת.

 של~~. ~י' לעיל ~יין שעבר למי התיק~ן ~א~פן ~~ ~יןפ~א הרמב~~

~~
 ע~ברים ~~~ץ ~ער~בת ~~.

 ~ש~~ לש~ן ~~~' עלי~
ה~~

 הר~ב'~ם ~ל~~ן
 ~פם~ פ'~~

 ~ליעזר ~ר'
~על

 תערו~~
 בלא נ~קשה חמץ ~על בלא~ ~~~ץ

 ל~ן ~~~~
 ~תבלא

 ע~ ~ע~ברי~ ~~~
 נ~~~ה ~~ץ

 ~~ת~
 ~פ' מתני'

 ~~בר~~~ל~
 ~~~~~. ~~ב ~~~' ~~''ז ~~' ל~~ן ~בואר ~~ן

~~''~~
 א~~ר לכ~~לה

 לה~ה~ת~
שהה ~א~ ב' א~' ~'~י בפסח.

 אינ~ א~ת~
 א~ר נא~ר

 ~מ~~ הפס~
 י~~~ש. י~ב~עי~ ~~~~ ~ סי~ ל~מן

~~~~~~ 
 ש~ין פ~א פסק ~הרמב~ם ~ס המ~מ

 בתער~ב~
 בא~ילת~ לא~~מ~

 ~לא
~~~ 

 ~מץ ~זית א~ל
 ~~ א~יל~ב~~י

 ~מ~ש בי~י~ ~' ~~ה~א
 הרמב~~

 ~~~ה ~''א

~ע~
 ~~' לעיל ~מ~ש ביצי~ ~~ שי~א אלא הש~ע

 ~' ~עי~ תרי~ב ~~י~ ~'ס~י~ שס~~

 ~ע~~ש~
 ל~בר~~ ~ב~~י

 ~~ה
 שאינ~~אן

 ע~בר
 עלי~

 שיש בתער~בת אלא
 ב~

 ב~~~ ~ז~ת
 פרץא~יל~

 הפ~~ ~זה~
 ע~בר מ~אן בפ~~תשאפי' ס~ברי~ ה~~~ני~ מן ~~ש העיקר. ה~א

 ~מפרש מ~ ראי~~ ~~~ עלי~
 הר~ב~~~~ברי

 ~אינ~ שאעפ~י ~ך
 ~~בר

 בא~י~ת~
 ~י~ב

 בבי~~ר~

 ~~~~~"~ו~~~"~

~~~
 ~~י~~~ ו~~'

 ~~~~'~ ~~~~ו~
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 ~~ו~~~~~ ~~יי~~ ~~~~ ~~~י~~ ~~~~ ~~י~~ ~~~ ~~~~~~ ~~ ~י~ ~~~ ~~~ ~~~~~י~ ~~~~י~ ~~~~ ~י~~~
~~~~~ 

~~~~ 
 ~~ ~~ ~~יי~~~ ~"~ ~~~~~י~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~י~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~י~ ~~~~~

~"~ ~~ם~ ~~~י ~~יי~~ ~~~~ ~~י~~~ ~~~~ י~י~ ~' ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~יי~~~~~~
 ~ ~~ו ו~~'

 יש~הר~
 כ~~~

 חמץ
 שה~א ~אעפ~י ~~

 מ~~~
 בכמה

 זית~~
 ~ש בין לן ש~~ לא זה~לענין

 ב~
 אכ~לת בכ~י כזית

לאין פ~
 ב~

 הר''ן מדברי ~כ''מ א' א~' הע~''ש ~כתב יע~~~.

 ~הסכ~ת א'א~'
 אחר~ני~

 כ~ית בי~ ~לית אפי' הפ~' כ~עת
 אכילת~כ~י

 ~כ''כ יראה. ב~ל ע~בר פר~
 המק~~

 א~ א~~
 ~אינ~ מינ~ ב~אינ~~ין

 ל~עת בר~בא מ~אורייתא ב~ל
 הס~~רי~

~~ע~
 מין אבל ~א~' כעיקר

 במינ~
 ~כ~~ן

 ק~~
 מתב~אה

 שלא תב~אה בק~ח ~נתערבחמ~~ה
 נתחמ~ה~

 בר~~א ~מ~א~~
 שמ~תר מכ''ש לא~כלו ~מ~~רב~ל

 לשה~ת~
 מ~רב~ן אך מ~א~'

~ס~ר
 לשה~ת~

 לאכ~ל יבא ~ילמא
 ממנ~

 ~~ריך בפסח
מ''מ לבער~

 באכילה ~אפי' הפסח לאחר מ~תר ~שהה עבר א~
ר''~

 א~'
~~''~ 

 לקמן ~כמב~אר ~~''י ב''י על עבר ~לא כי~ן
ס~~

 ~מ''~
 ב~ברי ~ת~''ז

 האחר~~י~~
 ס~ ~איכא היכא ~כן

א~
 חק ~כ''כ ~~. ח~י הכי. ~ינא ~שא'~מ מין

 י~ס~
 או'

 ע~ ח~י~ ~~מח רמ~~. א~~ תמ'~ז סי' ל~מן ~עייןא'
 קמח

 א'. א~' א''א מקרי. בא''מ מ~ן ~כ~~מהשע~רים

~~~ ~  
 א~ן

 ש~~
 ממש~ת

 חמ~ ~ע~ ר~ חמ~
 ~כ~~ן

 א' בכלי שנתבשל~בשיל
 ע~

 ~קבל חמץ
 ~ע~

 ממשש~ כל~~ ב~ ~אי~חמ~
 ר''~~

 כתב
 ש~

 ~א~~ר הע~''ש
להשה~ת~

 ~ע~בר בפסח
 עלי~

 חק ~עת ~כ~'ה בב''י.
ש~. ~~ס~

 אב~
 הפ~' ~משמע~ת כתב שם ~~י

 א~נ~
 כן

 למ''~ ~א~
~~~

 דא~רי~תא כעיקר
 ה~~

 מ~~רת ~ילפינן אכ~לה לענין
 אס~ר ~עכ''פ ~סי~~ בב~י לעב~ר לאאבל

 להשה~~~
 מדרב~ן

~צרי~
 אבל הפסח ת~ך בנמצא ביע~ר

 א~
 אין ~שהה עבר

~אס~ר
 ~~כ~~

 יש
 להת~ר~

 אינ~ בזה ~כילה ~איס~ר בהנאה
אל~

 שמ~תרין הני בכל ה~ין ~כן ~כתב בעל~א. ח~מרא
 נא~ר מ~רבנן ~רק להשה~תםמ~א~'

 להשה~~~
 לכתחלה

~ישר~~
 א~ מ~רבנן הפסח ת~ך

 עבר
 ~שה~

 ~כ''כ ~~תר.

~~~ ~ ~  
 ש~ ע~~

 הע~'~ש
~~~ 

 ~ר~ל ~''~ ב~ל~ בנתבשל

 בק~~רהשבישל~
 שבישל~

 בה
 בא~ת~ חמ~

 שלא ~הח~יר~ש ה~~~~
 להשה~ת~

 מ~הו יע~''ש. בפ~ח
~~ 

 בזה
חלק

 ש~ ~~~ על~~
 ~מ~תר כ~ל בזה ~החמ~ר שא~ן ~כתב

 א' א~~קכ~א
 ~מ~ה~

 ~ב~בר העלה ~''ח סי' חת~ס בתש~'

~ר~~
 ~בשאר להשה~ת אס~ר

 ~ב~י~
 ~~תב ~ע~''ש. מ~תר

 ~ב~ש יהיה שלא בא~פן ~רקהמ~''ח ש~
 בת~~

 בכלי הפסח

 ה~אפסח לכל~ ~מ'~ש ~נראה עכ~ל פסח לכ~י שה~רק ~היינ~ח~~
 ל~~

 ~לי~ה~א בפס~ ב~~ להשתמש שרא~~ ל~לי ר~ל אלא
 שא~~

 ~~מש~ן
 ב~

 חמ~
 ~~מן ~~מ~ש ב~~נן אלא

 סי~ ~כר~ל הר בש~~ת ~~י~ן ~~~ש. ~~ב סעי' תנ~אס~
 ש~ת~~~~

 ~מר~חת
 בק~~ר~ת הע~מ~~ת ש~מן א~

 לה~ה~~~מ~ת~ ~מ~
 ~~~~ש.

 ~הב~א~
 א~. א~~ שע~ת

~~~
 ב~~ל

 א~
 נכבש

 ב~ס~
 צריך ב'~י אי~~ בכל~ ~פי'

 ל~עת ~~ה ש~. ח''אלבער.
 ~ע~ הא~סרי~

לפ~~
 י~''~ סעי~ ת~~ז סי' לקמן כמ''ש בפסח

 אבל ~ה~ה
 הש''על~עת

~~ 
 כמב~אר באכילה אפי' מ~תר

 לש~ ב~ברי~~
בס''~

 עיין ~ינא ~לענין
 לש~ ב~ברינ~

 יע~~ש. רל''א א~'

~~~
 באכ~לה א~~ר שאין ~בר ~כל ה~~ר

מ~תר מה''~
 לערב~

 הסמ''ק ~כ''כ ~להשה~ת~. לכתחלה
 ריש בת~'אבל

 כתב~ פסחי~
 ~לא ~אסור

 פל~~
 ~'~א ~נן.

 ~סי~ ~לקמן ~עיין יע~''ש. ה~''ע ~עת ~כ''ה ~כתבס~''א.
 רמ''א. א~'תמ'~ז

~~~~~~ 
 במ~~~

 לקיימ~. ~~תר מ~' בפח~ת בלח לח אפ~'

~חמ~
 שה~א

 מעמ~~
 אפי'

 ב~יעב~
 אח~פ אס~ר

 ~בסי' כאןמ''א
 תמ''~

 א'. א~~ מק''ח י''א. ס''ק

~~
.~~

 על~~ ע~ברי~
 שיש ישראל ~כ~'

 ~~~חן ר~חי~ ל~
 ה~ל לבער חיי~ ~כ~' ס~לת השנהכל

 הנ~פס~ת ~תש~' ~ר~ב''ז ימ~א. ~בל יראה בל עלע~בר לא~ ~א~
 סי~בפיר~א

 תקפ~~
 ב'. א~' מ~ב''ר

~~
 המ~רייס כ~~ן ~~.

שמפררין הבב~~ ~~תח ~כ~~ הבבלי ~כ~ת~
 לח~ פיר~רי ב~

 המ~י ~שכר להחמיצ~.
~נ~תנין

 ~מי~ שע~רי~ ב~
 בה יש ~המ~ר~~ס ~~ר. ~מחמי~.

 לב~ש. חמ~. תער~~ת~''כ

~~
 ~כ~' הבבל~ ~כ~תח המ~רייס כ~ון ~~.

 תער~בת~ ע'~~ ~כ~ל~
 מי~

 פיר~ת מ~ ק''ל הא ~אל''כ
 כ~כמחמיצין. אי~

 הרי''~
 ~הרא~ש

 ~הב~~
 ל~מן ~עיין ב~~.

 תס''ב.רסי'

~~~

 כי~צא ~כל ~~.
 ח~מ~ ~היינ~ ~~~~ ב~~~

 הא~~מי
 ר~פ במתני~ ~~ח~יב הני ~כל המצרי~זית~~

~ל~
 ~'. א~~ ח''י ע~ברי~.

~~~
.~~ 

~~~ 
 ~~י~~א

 ~כ~~ באל~
 שר~~ ~~~ ~~~

 הנעשה
 ~ה~~ נ''ח סי~ מ''ב בתש~' כתב ~מ~~ה~תב~אה

ח~~
 ~תער~בת ~~רע ~~~ר

 חמ~
 יע~''ש.

 הר''~ ~כ''~
 מ~ק~ין

 נ~פסתבתש~'
 הרי''~ ברי~

 בס~ר קראקה ~~~ס
 ~ער בש~''ת ~~~כ ש~. ח''ייע~~ש. נשי~

 ~כ''כ ~' סי~ אפר~~
 רצ''ה סי' בתש~~הרי~''ש

 ~ס~~~
 ~~~ י~'~~ בש''ע~

 ש~ ~מ~ר''~ כ~~~סעי~ קכ''~
 בה~ה

 שר~~ ~י~~
 נסך מיין שע~שין

 שא~נ~אעפ''~
 כא~ס~ר ה~א ~הרי הנסך מן זיעה רק

 ה~לל בית בס~ ~כתביע~'~ש. עצמ~
 ש~

 ~ה~ה
 ח~~ ~ענ~~

 בפס~~
 ~יןשע~ש~ן

 מ~ ~ר~~
 שא~נ~ ~אעפ'~~ בפ~ח אס~ר הת~אה

ר~
 התב~אה מן ~יעה

 כא~ס~ר ה~א הר~ אפ''~
 נח~ת ~כ~כיע~~ש. עצמ~ חמ~

 שבע~
 ל''ז ססי'

 שר~~ ~~י~
 של

 ~מק~ש~ן וב'~י ~~~ע~בר ~מ~
 קי~וש~ על~~

 ~כמשקה רבא
 ~כ'~כ יע~~ש.חש~ב ה~~

 בש~~~
 ב~ת

 יעק~
 ~ע~~ש נ'~ז סי'

י''א ~הב''~
 בה~ה~~

 סי~ א~~א~ ~י~ כתש~' ~~~א ~~תב
 ב~ן ח~ל~ק ~אין יע~~ש.בצ~~ע שהנ~~ נ'~~

 מתב~~ הנעש~
 חמ~צה

 ש~. ח'~י שכר. משמר~הנעשה א~
 ~~ס~ ח~

 ~~ א~'
 ~ק'~~

 א~'
 בעני~ן ~' סעי~ נקמן ~~~יןב'

 השכ~
 ~~~ל~ק

 ~~כר י~

ה~~נ~
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 ~~~~~~~י~
 ~~~~ ~~~~י~~"~ ~~~ם~~~י~ ~~~~י~ ~~י~~~ ~~~~ ~~~~ ~יי~ ~י~י~ ~'
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~~~~ 

 ~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~י ~~ם~~~~י~~

 ~~רי~ ~~ א~ לב~~ ה~~~רי~ א~ ~~~י~ שש~ריןהיינ~
 כ~~~ ~ה~י במים ~~~~~ ~~פי~ ~~א~רי~

 ~ש~~ין יין
 ~~ת~

~~~~
 יין אבל מצמ~קין יין שע~שין

 ש~~~
 הזיעה ~~ן ה~א

~מיהו
 לפעמי~

 ליין ~~~ ק~רין
 שר~~

 ~י' לעיל ~~~~''ש ~~ר

 ~ר~פי~ ~~~~~~
 ~~ר~~ר~ת שמ~~יאין

 ~כלי~
 ~מץ ~ל

 אפרשלשין ~ע~~
 ~קמ~

 ה~לי ע~ ~כ~~י ~~~בקין
 י~א ש~א~~י

 א~ הר~~
 ~ת~~' עיין ~~ס~. לשת~תן מ~תר

~ית
 מ''ז סי~ יה~ד~

 שהעל~
 ~אין

 ~ע~
 ל~~יר

 לשתותןשר~פ~ן המי~ אל~
 בי~''~ ~אפי~ בפס~

 יע~''שי ל~קל אין ה~~ר~ן

 ~''י. א~' תמ'~ז סי~ הבר~~'י~~ביא~
 מיה~

 תס''ב סי' ה~ע''ת
א~'

 י~~'~
 ל~קל נר~ה ~תב

 בי~''~
 א~ר~ן

 יע~''~
 בתש~' ~עיין ~

 אלא תקנה ~אין ~סי~~הנז~
 ב~י~ ~~ב~

 ~א ~כי~צא
עיר~ב ש~~

 ~~~ קמ~
 והביא~ יע~''ש

 ה~ע''ת
 ש~

 א~' לע~ל ~~יין
 ~~~''ק. ק~~''א א~' תמ~ז סי' ~לקמןה'

~~~~~ 
 שיש

 להרב ~עיין ~' סי' שלמה מ~תב ~~ס~ת ל~'אפי~ מ~תרי~ פס~ ק~~~ ~~י~ שנפל~ ספ~ ב~
 שנמצא ~י~ה על דל~א ~רב~תאמש~א

 בפ~
 ~אין השמן

 מא~ת~~ב~~
 שמן

 יע~''שי בפס~
 ר~''~

 ב'. א~'

~~~
 ~א~ילהי ר~~י ~אינ~ ~~.

 ~ה~''~
 ע''י ~נ~ק~ה

 ~ק סק~~. ~~''אהתער~בתי
 י~ס~

 ~'. א~'

~~~
 א~י ~י~מא ~זרינן ~לא ~פס~. לקיי~~~ מ~תר ~~.

למי~~
 ~לל לא~ילה ראוי שאינ~ ~י~ן

 משא~~

~~מ~
 ~אינ~ אעפ''י ~~ת~לה ~השה~תה ~יה ~אסיר נוקשה

מק''~
 ~'. או'

~~~~
 נתנן~ אפי' ~~.

 שע~
 ~משמע ~כ~' ~~ת

 ל~~
 ד~קא

 ~קיל~ר ~~~מיא נמי משעה בפ~~ת אפי~א~א
 ~מי~~~לקמן

 מ~עה ~בפ~~ת ~קא א' ~שעה ~ה~מיר נראה
 פר''~. ~ב~ר.צריך

 א~נ~
 ~ל י~נה ר'

~בר~~ת פ~~ ~י~ הרי''~
 ~ת~

 דבהרבה
 ~~~מ~~

 ר''ל ~ינו שעה כשא~~ר
 זמן א~א~~קא ~~~

 ~~ע~
 יע~''ש.

~~~ 
 ~~ ~א~~ ~ק''ל הרב

 ~~קי''~
 ה~ר~~ ~ברי על תמה ע~ב ר''מ

 לא ~איך הנז'

 ~הת~' ר''י ~ברירא~
 לא~ ~שע~ ש~תב~

 ~הביא~ יע~''ש ~~קא
~יפ~~

 יע~''ש. זה בסי~
 ~מ~ה~

 הענין לפ~ ה~א ~~~א ~אה

~~~
 זמן

 שנפס~ שרא~נ~
 לבער א''צ ה~מץ ~נבאש

 א~
 יהיה

בפ~ות
 א~ משע~

 י~תר.

~~~
 ~~~ר~~ שע''י מפני לקיימ~. מ~~ר זה הרי ~~.

 ~נפס~. ה~מץמסרי~

~~
 לא~ילה ראוי ~ע~יין ~בער. ~ייב י~~י~ ~' ת~ך ~~~

ה~א
 ב~ע~ר שנת~ייב ~~י~ן ~פ~~ זמן ~~מ~י~

 א~א~
 לא

 ע~ ~נש~ה~ ביער~
 ~פס~ ת~ך

 ~ייב
 לבע~

א~
 ~בר שאז

 נ~ק~ק~
 ב~ סע~' ~~~לקמן

 פ~ ~עני~
 ~עיפ~ה

~~
 ~כ~' ~ק~~~ר ~~ן ~~.

 ~ה~ע~
 ~ל

 הא~ר~ני~ כ~~~ ה~
~~~~

 מיניה ל~י~ל א~י ~יל~א ל~י~זר ~ליכא

 לא~ילה רא~י ~אינ~~י~ן
 ~~~א''~

 ע''י ~~~יל~ ראוי מ''מ ~~סמ~כל ~אינ~ שא~~~י נו~~~ ~מ~
 ~ד~~

 ~~ת~יאק''ה י~ו''ש
 ~' ~~~' ל~מן ~מש~~~~עפ''י

~ותה א~~לי~ אנשי~ ~~~ ~איכ~
 ע''י ~פי' א~~ בני ל~~~ רא~י ~ינ~ ~~''~~

 אינ~~הרי ה~~~
 שנש~ו ל~~י לר~ואה אלא

 ~~~יהע~ר ז~~לי ~מת א~ נ~~
 אלא נע~ה ~אינ~ יקרי~

 למלכי~
 הר' כ~~''ש

 ~''~~~נ~~
 מיני~י ל~י~ל אתי ~ילמא ~~ז~ר אין הילכך

~~~
 ~אספלנית קי~~ר ~~ו' הקיל~ר ~~ן ~~.

 עכ~''~ ש~
 מ~ת~בפ~~

 ~~רך ~~לא
 ~א~אעפ''~ ק~בי~ הנא~~

 היתה ישר~ל של ~היתה
 מ~~~ אס~ר~

 בל
 בשל אבלי~אה

 ע~~''~
 אתה ~א~רי~ של

 וא~ ר~א~
 ~נתן

 ה~~~''~ל~
 אין רש~ת

 ~עת~
 א~ם ~אין לקנ~~ה ישראל של

~~נ~
 ~ר~ו. על

 כ''~
 ה~ור ~ר~ר

 הר~ב''א מפי ששמ~

 תס''~. ר~~' לקמן ~'~~עיין א~'~ הבר~''יוה~י~~

~~~
 ~קיימן מ~תר ~~.

 בפ~~
 אבל ~~~'

 בא~יל~
 אס~ר

 ד'י סעי' ~~מן~מ''ש

~~~
 ~מותר ~~ר ~פל בפם~. לקיימן ~~~ר ~~.

 להנ~ת~~~תר לקיי~~~
 ~~~ן בפס~ ממנ~

 ~~כר~
 לעכ~~ם

 ~''~י א~' ר~ז הנא~תי מיני שאראו

~~~~~~~ 

 ~י' יה~שע פני בש~''ת
 שק~ים ~~~~~ה צוקרב~יל~ת ששכ~ ב~~~ ~''~

 ~עני~
 ~שאר

 ~~ך ~נזכר ~רעיניןמיני
 הפס~

 ו~~ב
 לא~~ני~ ש~א~

 ש~בשלי~~א~~רי~
 הצ~קר

 במי~
 ~~~פיה

 א~ת~
 בצ~~ר

 ~~~~~ריך
 ~א''א לזה

 ~~פ~ת~
 ~יר~~ ~י ~~~ ~א''כ בלא''ה

 אל~ ואינ~ ~וי~ע~
 ~~ץ

 נ~קש~
 ~ה~~~~~ה

 ~עת~
 ~~מץ

נ~קש~
 ~~תר

 ל~~ו~~
 הש~''~ ~~יה~ יע~''ש.

 ~לק א' או'

עלי~
 להתיר ~אין ~~~ב

 ~~~ להשה~~~ בז~
 ~~ך נז~ר

 ~ ~בערצריך הפ~~
 ה~~לאכ~ ~ו~י ~~ך א~ א~נ~

 נ~~נין ~אין
הק~~ח

 ע~
 ~פ~ר הי~ב ~~~~ין ~ה~~ם

 ק~~
 ל~~ל

 נ''זי ~~' לק~~ן ~עיין י~~''ש.~לי~ה ~~~~~

~~~
 ב'. ~~~~

 עצ~~~ הפ~
 נתעפ~ ~א~ ~~~' ש~י~~ה

~נ~ר~
 א~~~ר~ ז~ון א~ר

 מ~א לבער. ~~יב
 ~מ~~~ע ~' א~~ קכ''א ~לל ~~אסק''~.

 דא~~
 אי~~ר~ ז~ן

היינ~
 המק~~ ~יה~ ~''א. א~' הר'~ז וכ~כ שש א~ר

 ~~ א~'
~~ב

 ~~ק~
 ~~נ~רח

 בפס~
 אבל

 ש~ א~~
~מ~תר ל~יי~ו~ ~ו~~ר

 לא~~~
 י~~~ש.

~~
י ~ ~  אבל ה~לב. ~לא~~ל ~נ~סלה 

 א~
 לא

~~~~~ל ר~ נפ~~
 א~~

 מ~א~' ב~יע~ר ~ייב
 שנ~ר~ ל~ א~

~~ב~~~
 נת~~~ץ.

~~'~~ 
.~~ 

 ~~לב. ~לא~~ל ונפסלה ~~~~~~
 ו~ו~~

 פת
~כ~~יה ש~יפש~

 פ~
 שי~פס~ ~~ינן ~מ~ר א~~ל ~~ה

מא~~~
 ~נפסל שעיפ~ה ~~ץ עיסת אבל ~לב

 א~~ ~~~~~~
 נ~ק~ה ~~~ץ ~י~רי~ב~

 ~~ע~ל~
 היה ~א

 ש~
 ~ליו. א~כל

 ס~~מ~'~~
 מ~ן ב~' ~~ל בביא~~י~. ב' ~~'

 ה~ל~
עיסה ~פי~ א~~ר

 שב~~ל~
 רא~~ה ה~~ה לת עשיי~ה

 מפנ~ לא~~

~
 ~~~~ ~ו~~~~
 ו~ו~ ~~~~י~~~
 ~ ~'~~' ~~~~~~י~~~ ~~~י~ ~~~~~~

 ~~יי~~ ~
 י~~~ ~~ ~י~~י~~

~ר~וו



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  ~ ~~~~~ ~יי~ 
 ו

 ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~י~
~~~ 

 ~~~~ ~~~~~ ~יי~~~
~~~~ ~~~ 

 ~~~~~~~~"~ ו~ו~

 ~ו~~ ~~י~ ~~~~ ~~יי~~ ~ו~~ ~~~~יו~~
~~~~ 

 ה~~ ~ו~~~~
 ~ו~ר ול~ן

 ל' תוך בחלון ניירו~ לד~~
 ו~~

שרא~י
 ל~~~

 בב''י ~~ליה ~עבר אחר~ת ~י~~ת בה
שא~נה א~

 רא~י~
 ה' א~' פת~'ע נבילה. ~ר~יה ~אינה לא~ם

 ~"~. א~' ל~~ן~~י~ן

~~~
 ~~~ח עש~~ה ת~ב~שת פי' ~~ל~~~א. ~~.

 ~נ~תן ל~עס שא~ם בהם.~כ~~~א ~תאנ~~
 ע''~

 ~כה.

~הר~ב~~
 ~בפ' א' ~שנה ~שביעית פ''ח ה~שני~ת בפ~'

 ~ל~עס ל~~~א. ~לא ה~א ~ל~~~א פ~' ~' ~שנה~כלים ~''~
ע''~ ח~~~

 ת~''~. רם~' לק~ן ~עיין ~' א~' א''ר ז' א~' ח''~ ~כת~.

~~~~  
 אפ~' שנ~רח ~~יירי ~כ~' שנסר~ה ~~ל~~~א ~.

 ~כ~~לכלב~~
 לכלבי~ ברא~י אבל בע~פ~ה

א~
 ש~. א~ר לבער~. חייב לא~ם רא~~ שא~ן

 פסח ק~~ם שנסרחה פי' ~כ~' שנ~רחה ~~ל~~~א~~.
 שנסרחה כי~ן שנסרחה ק~~ם שנתחמ~ה~אעפ''י

 פסחק~~ם
 א''~

 נ~רחה אבל ~' או' ~א~''ר ב~~~. לבער.
 נסר~ה אםבפסח

 ולב~~~
 הח~~~ה

 א''~
 ה~~~~ה ואם לבער

 שעה כל פ' יר~של~~ לבער. ~ר~ך נסרחה~א~"כ
~~ 

'~ 

~~~
 ב~~~ם ~'. ~~~~

 שכבס~
 וכ~' א~תם

 כ~~
 הר~ב~ם ~

פ''~
 ה~''~ ~~ברי שם ו~ש~ע

 ~' ת~ך ~אפי'
 ~~תרי~ים

 לת~~ה שנ~ן כעריבה ~~~~ה כתב ~הר~ בכהי~
 ב~אר ~בר ~בער~בה~~ר~ת

 ~ברי~
 ~אפ~' בס~~ך ה~חבר

 של~~~ם ת~ך בה~ה הרב ~ש ~לפ''ז ~~תר ~~ים ~'ת~ך

 ל''~לפס~
 א~א

 ה''~
 ~' א~' ~~''ש ~~תר. ~' תוך אפ~'

~~~
ב~~ים ~~.

 שכבס~
 ~~~' א~תם

~''~~ 
 לה~~ע אס~ר

 ק~ת ש~פרך ~~~יש~נן השלחן על ~ב~~יםא~תם
 בהם יש ~לפע~ים ה~אכל ל~~ך~הן

 ק~~
 ~~שות

 ~ק~~
~~

 ~~ח ל~תן שאס~ר ~~''ש ~~ה
 בפס~

 ב~~ים ל~~ך
 נש~ ~~יפי ~~ם ח~ה. בחלבה~כ~בס~ם

 לתקנן הר~ילים
~ם

 ק~~
 ~הן ק~ת יכ~ך ~ש~א אכ~לה בשעת ~הסירן יש

 ~נ~ה~ין כתב י~א א~' ~~י~~ה~
 בא~ת~

 הב~~ים
 ~ ~~הב~~ב ש~כבס~~

 ~לבש~
 ~רך אין כי ק~~~ה ~אין אכילה ב~~ת

 ~יירי ~ה~''א ~בר ש~ם ~הןלפר~ר
 ב~נ~~

 ש~תקנין
~ם א~ת~

 ~~ ק~~
 כ~ב~אר ~פר~ר ש~רך ק~ת עב שה~א

~כ''~. ב~ש~נ~
 ~כ~~

 א~' הר~ז
 כ~'~

 ~הא ה' א~' קנ''א כלל וח''א
 אכ~לה בשעת לה~ירן~~ר~ך

 ~~ש~ת ב~ן יש א~ ה~~נ~
 ~~פרך ~שש ~י~ ~ק~ת

 ~ה~
 ~~י~ן ~~~''ש. ה~אכל לת~ך

 הנ~בס בשק ק~ח שם אם ~ה''ה ~~לב.~פסל
 ~לב~ם

 בפס~ א~ ח~~
 לה~יר יש

 ~יר~~ הק~~
 ב~פה

 ~ע~~ן ~' א~' א''א לברר. שיש ~הכל
 לק~~

 ק''א. א~'

~~~
.~~ 

 א~ת~ ש~בם~
 ~כ''כ ח~ה. בחלב

 רבינ~
 אב''ן

 ס~בין ב~י א~תם ש~ח~ן ~כסת~ת כר~ם~ל

~א~~
 ~ב~ר

 שאי~
 רא~~ ~אינ~ ה~א ש~א~ס ~~י~ א~כל שם

 ש~~רין ב~~~ם ~~ן ~ב''י. ~~רל~לב.
 ח''י ר~''~. סי' ר~~ח חי~~~ן. ~ב~ל בפסח ללבשן~~תר כיב~ס~ לא~~ בס~ב~~

 סי' לק~ן ~עיין ~'א~'
 תע''~

 קכ''~. א~'

~~~
 בני~ר ~אפי' ~~~' נ~~ר~ת ~כן ~~.

 לח~~ ה~~~
ב''~. ~ר~

 א~נ~
 ~אין הר~ב''ם ~~~~נת ~תב הב''ח

 נרא~הח~~
 ~כסברת ~נ~כר

 התה''~
 ~שהב~א

 בה~ה~
 אבל

 ~ב~~~ נרא~א~
 וכ''כ ~ע~''ש. א~~ר

 בה~ה''~ כנ~''~
 בשס

~הר~''~
'~~ 

 ק~''~
 דחל~נ~ת

 בה~ ש~בק~
 ~ריך בק~ח נ~יר

להס~ר~
 כי~ן

 ~הח~~
 ה~כ~ם הפר''ח ~י~~ עכ''ל בע~ן נראה

 ~נראה נ~כר ~אפי' הב''~כדעת
 ~ב~~~

 שנתי~בש כ~~ן ~~תר
ק~~~

 זכ''ל. הש~''ג. ~כ''כ ~ע~''~. ביע~ר ז~ן
 ~ה''~

 בנ~בק
 ק~~ם אבל ש~~~י~ת~ך

 של~ש~~
 א~~ לק~ן כמ''ש שרי לכ''ע

~~~~~ 
 ~כ~' נ~~ר~ת ~~ן

 ה~~ב~~~
 ש~~בי~ים ~הב~נ~~י''ש

 סי' ~' כלל ~~''ר בפס~. ~~תר~ם בב~קא~תם
 אפ~' ל~בקם בשאלונ~ק''~ נ~ה~ים ~כן ז' א~' שע''ת~''א.
בערב

 פ~~
 ~~זה זכ''ל. ש~~~~. הב~ע~ר. ז~ן ק~~ם

 ספר~~לכ~רכי ל~~ את~
 ק~~ם שנעשה ~כל בב~ק הני~ר~ת ש~~בק~ם
 ~~תר. הביע~רז~ן

~~~
 ~~רת שא~ן ~~.

 הח~~
 לא~ילה רא~יין ~א~~ם ע~~~ת.

 אי~~ר ~אין בע~~א כ~פרא ~ה~~ לכלבאפי'
 לב~ש. עליהם.חל

~~~~~ 
 לפס~. ל' ת~ך בה~ה.

~~~ 
 ~~ ת~ך ~ה''ה אלא

 ל''א. א~' לעיל כ~''ש~~~ם

~~~~~ 
 ~~רת ~אז ~כ~' ~~ח~~~ין ויש בה~ה.

 ה~~~
 ע~~~ת

 ~שרי. נתקשה כבר ל' ק~~ם נעשה אםאבל

 י~ם בל' כאן ~ס~י .~הא ~' א~' קכ''א כלל ח''א כ''ה.א~'
 ה' סע~' ~~''ז ~~'~לק~ן

 בה~~
 כתב

 ז''~ מ~ר''~
 ~בי

~בית
 נסר~~ ש~בק~

 ב' ב~י בב~ק
 ת~ר~ ~~ש~~

 בא~~ ~''א
 הת~ ד~אנ~הנז'

 ש~תן ~ח~~ש~נן
 ~ע~

 ~ישתה ב~ין
 ~א~נ~~אן ~שא''~

 ס~' בה~ב''י ~הי''א שה~יה. א~ס~ר לענ~ן א~א
זה

 ת~ר~
 הת~ ~שאנ~

 בל~~תה ונ~ארת ב~ין שר~י ~הב~ק
 כאןאבל

 קע''ב. א~' ת~''ז ~~'לק~ן ~~~ ~עיין יע~''ש. ב~הרה ~ת~בש שרו~ ש~~נ~

~~~ ~  
 ק~~ם נשים ~ע~פ~ ~''כ ~שות ~ח~ירין~א~נ~ה ראיתי חורפ~ ~ב~~י ~כ~' ~ח~~רין ~~ש בה~ה.

 יע~''ש. ל''ב א~' לע~ל ~כ~''ש ~~ה.~חלב

~~~~~ 
 ב~~ה.

~~~ 
 ~לא ~בח~ץ. נראה אם ~ח~~ר~ן

 ~ס~ים י~ם. ל' ק~~םנעשה
 בתה''~

 ~~~~~~ר שם
ל~~חן

~~~ 
 להס~ר נ~ה~ין ~ה~~~קים ת~''ב. ~בח~ץ

 ~''י. פ~ח. ק~~ם ה~ל~נ~ת ~לתקןהב~ק כ~

~~~~~ 
 ~ה~''ז ~ב~~ץ. נראה אס בה~ה.

 ~~ש~ת ~ יהא שלא ~ק יהא שהב~קכ~ב סק~~ ס~~
 כל~

כ~י~י~ב~
 י~~''ש. בה ~ן לית ~~~~ץ נראה אם אפי' ~~ז

 יש~אם
 ב~לו~

 ~כזית פח~ת
 א''~

 סק~ה. ~א לכ~~. לב~ר
מי~ו



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~  

 ~~~ן
~"~~ 

~ ~ ~ לפסח
 מב~יץ נראה א~ מחמירי~ וי~

~~~~~ 
 סימן ופ~קיו ק'י ~י'

 ק~~~
 ומהרי''~~
~ ~ ~ ~~~ ~~~~~~ 

~~
~~~ 

 ~~~~~ ~~~~ ~~ ~~י~~~ ~~~י~~'~ ~~~~ ~~~ ~~ ~~~~ ~~י~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~י~~
 ~~~~ ~~~ ~"~ ~~~ ~~~~ ~~ ~~ ~~י~ ~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~~יי~~

.~~~~~ 
 ה~~

 ולק~ן
 דיש י~~אר ב~~ה ס"ד ~מ"זסימן

 חולקי~
 ומ~ירים

 א~
 נ~בטל

 ~ו~~
 ~~~ ~ ~ ~'"ל~ והכי השסח

 ~יי~ ~י~י~ ~~ ~~~~י~ ~~~~ ~~~~ ~~י~~~ ~~~י~ ~~ ~~~ ~~~~~ ~יי~י~ ~~~~~י~ ~~~י~~~~י~

מ~~~
 ש~ ~~רא''י ~בפ~קי ~~ב י''ב א~' הא~ר

 ב~י'

קמ''~
 ~בואר

 ~א~
 א~ לבער ~י~ב ~זית שאין

 עבה עשה
 ~~לא בא~רך ~זי~ י~ ~לפע~י~ ~ש~~ י~~ ל'~וך

 ~~~מעע~'ל. ~~''~
 אין ~א~

 ה~יב~~ ב~~
 ~זית

 ב~~ א~
 ש~~ת

 ל~''עהני~ר
 א~~

 לבער
 ~ב~~ץ~ ~נראה ל' ת~ך נעשה א~ א~

~~''ז
 ל~ע~

 אבל ב~~ה ש~~ב ~~~~ירין
 ~ע~

 ~ס''ע
 ~ב~

~~בנ~
 הר"ז ~~~ב י~~"ש. ל''ה א~' לעיל

~~~ 
 ~''ה א~'

 ל~~ש~~~ב
 לס~ר~

 ~~''נ ה~~~ירין
 ~ע~

 ק~"א ~לל ~''א

~~~
 ~~~ר ~~ץ פי' ~~ץ. בו שנ~ערב ~בר ~'. ~~~~

בע~~~
 ~א~ ~ר''ל ~ק~~י ~''א ~~~ב~י

 נ~קלקל
ונעשה

~~~ 
 אפי' נ~~שה

 בפס~
 ~~' ב~ל

~~~~ 
 ה~''א

 ~~''ז ~י'לקמן
 ~ק''~

 אפי' בא~ילה ~~~ן א~סר ~ל~ה
נ~~רב

 ב~
 שה~אי ~ל

~ך~
.~~ 

 ~אינ~ א~
 אלא ~~~' א~ם ~ל ~א~ל

 ל~~לי~

~~~
 ~קיי~~. ~~~~ר ~ א~פ~'י ~~.

~~~ 
 נפ~ד

 ~ה~"לה~מץ ~ע~
 ~פ~

 שנ~ר~ה ~~ל~~~א שעיפשה
 ~'.~סעי'

~~~
 ~~~ר ~~.

 לא~ל~
 ~~א ~~~ר. ב~נאה אבל ~~~'

 יש ~אפ~' ז'א~'
 ב~

 בה~אה. ~~~ר ה~בה
 ~מ''~

 ~'י א~'

~~~

 ~לק~ן ~ה~ם לא~~י אס~ר ה''ז שה~א ~ל אלא ~~.

 אינ~ ~ס~ק~ד~
 ~ניע~ר ~~זר

~''~ 
 בנ~ערב ~יירי ~ה~ם

~א~נ~
 אלא ~ני~ר בנ~~רב מיירי ה~א ~ אבל נ~~ר

 ~נפס~
 ה~ער~ב~ ע''י~~מ~

 ~ה~~ל
~~~ 

 ~~ל~~~א שעיפשה פת
 לקיי~ה. ~מ~~ר לא~~לה ~א~~ר ~' ד~עי'שנ~ר~ה

 הא~ר~נ~~ ב~בריעיין ~ע~~
 ~''ש

 בז~י~~י~~~~

~~~
י ~ ~  ~משהו ~~רבנן הי~נו לא~ל~י א~~ר ה''ז 

 ~דו~א ~~רבנןאלא אינ~
 ע~~~ בפ~~

 א~ל
~~~~ 

פ~~
 ע~''ש בס' ~~ץ ~אז ~~~ר ~ל~עלה ~שש

~~~ 
 א~'

 ~נ~תן~'
 ~ע~

 ל~~~י
 א~

 ~עיין ~' ~~' א~א שריי ~' אין

~~~~~ 
 י~' בה~ה ~' ~~י' ~~ו''ז ~י' ~~ל~~ן ה~~.
 ~ר''ל לבאר בא ~~~' ~מתירין ~~ל~ין~יש

ב~ל ~ל~
 ~ער~ב~

 ~מץ
 פ~~ ק~~~

 דבנ~ערב באכילה נא~ר

אינ~
 נ~ערב א~ ~~~א אלא דבר ב~ל לא אבל ~נ~ע~ר ~~זר

 בל~ל~
 ב~~ה ~~מ''ש

 ש~
 ~ה על ~מך ביאר שלא ~מה

בזה
 ש~

 ~~אן
 ~הנלע"~

 ~~ב~~י

 ~~~ן~
 היינ~ ~~~' ~~~י~ שע~שין ש~ר ה'.

 ~ש~רין

ה~ט~~
 ~בר~~ ע~ א~ ~ב~~ ב~י~ השע~ר~ן או

 ~~הפ~ין~~רי~
 ~~ת~

 ש~פי~ ~~~ י~~ ב~נ
~~~~~ 

 יין ~~~~~הוי ב~י~
 ~~~~ ~~ת~ ~~ו~י~

 ~עיין ~~~~קין~ יין שע~שין
 י~~. א~' ~ל~יל שא~''זבא~'

~~~
 ~~~' ~~~י~ ~~ע~שיןש~ר ~~.

 ~בא~ת~
 אי~א ש~ר

תר~י
 לריע~ת~

 ~~א
 ~עיקר~

 ~אפ~' ~ש~~רין
 ~~~א אלא ~י~ ה~ילא

 ~ע~ ל~~~
 ~א~~ייתא ~~י~ר

 לקי~~א אלא השעורין נ~~נין הי~ לא~אפי' ~ע~~
 כ~~

 ש~ר
 פר~ א~יל~ ~~~י יו~ר הרבה ביה אי~ אפ~~הה~~י

 הל~ך
 ~יה אי~ אפ''~ ~~~ ~י~~ ב~~. לב~רו.~ייב

 ~~~~ הרב~
 ~ייבה~~ך

 לב~ר~
 ~בר

 ~~בנ~
 ~' א~' לעיל

 דה~~~~
 הפ~'

 ביה ~לי~אפי'
 א~ילת ב~~י ~ז~~

 פר~
 ~ייב

ו~~ש יע~''ש~ ל~~ר~
 ~ע~

 ~א~' ~עיקר
 איכ~

 בזה ~ל~~~א
~~~לין רש''~ דל~ע~

~'~ 

 ע~ב~
 ~ע~

 ~~~פ ~~רבנן אלא א~~ר אין ~עיקר

הר~~~"~
 בה'

 פ~''~ א~~ר~~ ~א~ל~~
 אלא ב' ~ין

 ~~ע~
 ~מ''א ~עת ~~ה יע~''ש. בב~יכ~''ש

 ~ק''~
 ~ק ~הפ~~~.

~ן~
 ~ב''י. ב''י ע~בר מב~ר א~נ~~ ~א~ ~לבער~י ~י~ב~ן ~~.

~ן~
י ~ ~  ~''ז. סי' מהרי~ל בפ~~י א~~רה~ער~בת א~~~ א~ר ב~בר נ~ערב ~אפי' לב~רו. ~ייבין 

 ~קי~''~י
 י~~~

 ש~י
 ~ק''~

.~~ 

 ~~~~~ן~
 באש~נז שק~רין

 לבער~ א''~ ~ע''~
 ~ן

 ~~י~ה יע~ה אלא~בי~
 י''~

 בהר~~ה
 ~ש~~ א~~~ ש~~ין ~א~ן ~~הי~ירה

 ~~ן ק~~. עיר~ב

 ~יניה. ל~~~ל ליתי דלא היכר~יעשה
 ק~''~ ~י~ ~~~רי''~

~ן~
~~~~~~ 

 יין
 ~~~ק~

 לעשו~ ~כ~י
 ל~ין ~~בע ~ראה

 א~~~~~ננין
 ה~ב~ע ~~קר של נייר על

 לש~~~ו א~ור כי~~עבלא''ה
 אב~ בפ~~

 ~~~ר
 הפ~~.לא~ר להשה~ת~

 אד~ נ~~
 ~''ה. שאלה

 ~~~~~~ן~
 אס~ר~ ממאלץ הנעשה

 ~א~ ~''~
 שנש~נה

ה~~לץ ~ע~
~~~'~ 

 ~י~ן
 שע~~ר~

 ה~אלץ של
 לעש~~

היי''~
 ה~''ל

 רא~~~ שאי~ ~א~ עפ~~י~ ~פירו~
 לא~~לה

 בי~יל ע''י ~נא~לין ~יים~ש~ן
 דב~ ע~ ~~ ב~י~

 ~~~קר

דא~
 שנ~~נה

 ~~י~~ן בי~~ל ע''י ~עמ~
 ~~ימ~~ במ~~~יה~

~~
 מ~ליל~~ ~ר~~~ ~~~~

 בבל~לה ~מ~פ~ן ~דבש ~~~ר
 ק~נ~~~ מיניזו

 שמא ~~~ש ~~ש נראה ~~רעינ~ן

 במק~~ שע~רב~ בקמ~נזדי~פ~
 ה~~~ר

 ס~ל~~~א~ ~מ~ ב~ ע~רבי ~א~
 נ~ערב נק~ה

 ~~~~ר ~~~ ~~מ~ בה~
 ואנ~

 ~~~~י' ~~~~~"~



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~~זיק~ן
 ה~~נ~

 במי~ ~ת~י~ שנ~תת~ן מפני ~~~ר ~תמץ
 אמ~ ~~ינ~ק~~~

 ~~א לי ~~~~מה
 נה~~

 לאס~ר ~למא
 לתת לה~ר~ת~ר~~י

 לעכ~''~
 ~~~רה ב~~ת~ה לבית מ~~ץ

 ב~~ ~י~כ~~יחז~ר
 ה~~תי לאתר

 ת~''~
 ב''י. ~י''~. סי'

 יש~ע~ד
 ~יתתמ~ לת~~

 הקמת
 כש~ערב~~ ב~י~

 א~תו
 ~יר~ת ~מיהצ~~ר ע~

 להת~~יץ ~מהרין ~י~ ע~
 ~מ''~

 ל~~~ן
 יע~''ש ב' סעי~ תס''בסי'

 ~ע~~
 שמתפין בליל~ת ~ינ~ יש

 ~צ~קר מל~ה בעיסהא~תן
 ~ל~על~

 ~יש
 מ~יקה מיני ע~~

 לערב~צריך
 ~מה~

 ~ע~כ נ~''א בערבי שק~רין ת~ה תלב

כ~
 מתיקה מינ~

 תש~ ב~~ שי~
 ש~ע~רב

 עמה~
 קמת

~~ 
~ל~

 צריך ת~ה
 ק~~~ לבער~

 פ~ת
 א~ למוכר~ דהי~נ~

 ל~~~ליתנ~
 מת~~

 ~נז' ~מ~רה במתנה לבית
 ~א~

 ה~א
בעה''ב

 שאל~ ~~~ ~ל~
 מע~רב המתיקה

 עמה~
 קמת

 ~שהה ת~ה~לב א~
 ~צל~ א~ת~

 ידע ~לא בפ~ת
 ע~

 הפסת לאתר
 לשא~ל צריךאז

 א~ לא~מני~
 ס' יש לא

 אסורי~
 בהנאה

 יעו''ש. ~~ א~' ~ע~ל כמ''ש מ~תר ס~ יש~א~
 ~ע~~

 עיין

 ~~~~~~~~~~ן~
 ~ ל~~י לתת~ נ~~~

 מת~~
 ב~תנה לבית

 ~פ~ת ~אתר~מ~רה
~יש ממנ~ ל~קת~

 לזי~~ לתו~
 בס~לת

 א~
 בה~ה~' מהר~ק''ש תי~הי תלב

 ~'. א~' כ~''א ת' א~'מתב''ר

~~~
 ~בינ~~ העמ~~ א~ ~כן ~~.

 יש ואפי' ~~ו~
 בה~

 ס'

נ~~
 ~~בר ב~יל לא התלא

 המעמ~~
 אפי'

 באל~

י~ס~
 מאמ''ר ~~''~. א~' תמ''מ י~~~. א~~ מק''ת י''~. או~
 או~ ר~ז ו'א~'

 ב'י א~' קכ''א כלל ת''א ~~''~.

 ~~''~ ~~~ם~
 אפ~' המעמיד ~דבר

 באל~
 לא

 ב~~~
 אינו

 הא~''ה ~''כ מ~רבנן.אלא
 כל~

 ~''ה
 ~הב~א~

 ומ''ש ש~.ת''א
 ש~

 ~אס~ר ~~''ל משמע ~ב~~ר ה~''א
מ~א~'

 א~' ת''י עלי~ כת~
~''~ 

 ~א~ן
 ~~כרתי~ ~בר~~

 ~כ''כ
תק

 ~~ י~ם~
 ~פ~' ~כל

 ~א~נ~ ס''~
 מ~רבנן. אלא

~דבר ~אע''~
 ~מעמי~

 ה~א ב~~ל ~לא עבי~~ ~ל~עמיה ~מ~לתא
מ~רבנן

 מ''~
 ~~בר כי~ן

 ~מ~ ה~~ המעמי~
 ~אסר לכן בע~ן

 ב~יעבד~פי'
 א~

 השהה
 א~ת~

 הפסת. לאתר
 אפשר~פ''מ במק~~ ~מיה~

 להתיר~
 ה~ל~~ ע''י בהנאה

 ~נאת
 ~~ע~י~

 הר''~ ~~~~ ש~י ת''~ המלתילי~
 ~עיין ש~. ת''א ש~~

 רנ"ה. א~' תמ''ז ~י'לקמן

 שנת~~~ ~~~~~~~
 יש ש~ר ~~מרי

 ול~~רפסת ק~ד~ ל~~י ל~~ר~ ל~
 תש~רה~ א~ ל~

 לא~ר
 ~פ~~

 ת~~ן סי' בת~~' הרש~''א אתר. יה~די א~ ~ני ~~ך~~נה~

 ~~ס~~
 ~~ש בישל

 כל ש~ישל דבש בשמר~ ~התמ~~~
 ה~ה ש~ישל הרא~~ן ~~בשהשנה

 ~~~מ~
 בשמרי

 ע~ה שבישל ~זה~כר
 ל~ ת~ישי ~~ רביע~ הי~

 אס~ר

 ת' ~י' הר~~ב''ן ~~~' בפ~~ילהש~~ת~
 ~הבי~~

 מ''א
 ד~ין ~צ''ל~כ~ב ש~

 רק א~ר ~~~י~ ש~
 ~א~ ~~~~

 ~~ה
~ה

 דב~ ~~ר~ ~''~
 היתר

~''~~ 
 וזה זה

 כ~''ש ~~רי ~~ר~

 ב~''ז ~ע~ין ~' א~' ק~''אכלל
~'~~~ 

 ~ם
 ה~~ ~א~

 באיס~ר
 כ~יל~~

 לה~מי~
 ~ש אפי'

~~ 
 ~די לבד בהי~ר

 ~~~י~

אנ~
 נ~רא

 ז~ז''~
 מ~ילין יש ~~יה~ מתה''שי י~~~ש' ~אס~ר

 של ת~~ץ ב~לב תלב ש~~~י~ ב~~~~''~
 ~ עכ~

 ~לאתר
 ~ יע~ האיס~ר כ~ה~~פ

 א~' ~מ''מ ~ע~ין
~~~ 

 א~' ~~אמ''ר
'~

 ונה''~
 נראה ~ע''כ ~' א~~

 א~
 אין ~~הה עבר

 ~כן הפסתאתר לאס~~
 ה~כ~~

 ~''אי א~' בשע''ת וכ~כ ~~י המק''ת

~~~~~~~~ 
 שהע~~~~

 ב~יבה א~תה
 שה~ת~

 ב~לי ~~~~תה
הבל~ע

 ~ת~~~
 מ~תר לאכלה שאס~ר ~עפ''י

 ~בת~ש~ת ~~''~י ~י~ ת''ב ה~~ב''זלהשה~תהי
 ת''~

 תפ''ז ~י'

 ה' א~' ע~''ש בה~ה''~יכנה''~
 דדינ~ ~נ''~

 ~נתבשל כ~בר
בכל~

 תמ~
 ~ה ~~ל ~~~ל ה' ~עי' תמ~ז סי' ~יין

 ש~ק~~
 ש~רמ''~

 בכלי שנ~בשל ב~בר
 תמ~

 הכא. ~~ה

מתה"ש~

 בכל~ מ~''ל הקיבה שה~תה ~~~קא
 ~מ~

 ~כמ''ש

~~~
 העמ~~ א~ ~כן ~~.

 ~בינ~ת
 ~בתל~

 אס ~ה''ה ~כ~'
 לת~כוש~פכין

 כ~י י~''ש א~ ש~ר א~ תמ~
 ~בעה נתלת בתש~' ~כ''כ ~מעמי~. ~בר ~''כ ה~ילהעמי~~

 ל''הס~'
 ~א~

 לא
 ק~~~ מכר~

 ה~בינה פ~ת
~י''ש לת~כ~ ש~פכ~

 מש~~ לא~~ר~ ~~
 ~כ''פ ב~~ל~. ~לא עבי~י ~ל~ע~יה

 ש~ר בשמר~ שנתתמצה בעיסה מל~בל~ן מ~ריםבת~~'
שעבר

 על~~
 הסכ~מו ~כן ~פסת.

 האתר~נ~~
 סעי' תמ~ז סי'

 ~ל~עמיה ~מה ~~ע י~''~. א~' מק''תי~~.
 עבי~

 ד~קא
כשנתן

 ע~ הרב~
 שנתן

 ~ע~
 כמ''ש

 בי~''~
 יע~''ש. צ''ת ססי'

~~
 ~בר

 המעמ~~
 שיהא צריך

 ש~. א''ר להתמ~~. כ~~ ב~
~כבר

 לע~~ כתבנ~
 ~~ע~יה א~ המעמ~ד ~בר ~~כ''ז ס' או'

 בד~עב~ א~ע~~~
 ~השהה

 א~ת~
 ~אתר

 הפ~~
 ~פ'מ ~~ש

 ~~נאת בהשלכתס~י
 המעמ~~

 ~ע~~ש. המ~ת לים

~~~
~~~~~ 

 מ~
~ 

 ~~ז עיין ~ע''ד שק~ר~ן ~בש
 סק''~

 מה
 ל~ת~ת מקילין ~~ש ~מס~ק בזהשה~ר~ך

ב~~''~
 של מע''ד הא~ר~ן

 כ~
 תמ~ז סי' רמ''א ~כמ''ש השנה

 ~בר בכל ה'סעי'
 בכל~ שמבשלי~

 תמ~
 להקל שיש

 ~נראההאתרון ב~~''~
 ספק דה~י מ~~~ ~זה~

 א~
 ~~מ~ בן היה

 ב~כשבשל~
 ק''ל ~אנן

 סת~
 ~ב~~''~ ב''י אינה ~ליה

 האתר~ן
 שמא ספק ~בל ~ןאמרינן

 א~ן שכר בשמר~ התמיצ~~~
מק~~

 ~קל
 ב~

 שמב~לין במק~מ~ת ~~''ש
 המע''~

 ב~ל
 ~י~ר~תהשנה

 ~בר ~ה~י י~''ש ~ ב~ ש~ושי~
 תרי~

 ~תזק
 מה מהני לא ~א''כ ~י~~ע במע''דלשבת ~נ''~

 ~א''כ ב''~ שא~נ~
 ~~~ר ע''כ כלל ספק כאןאין

 נפש~
 אפ~' מזה ירתק

 מליקת ~כ~שהאתר~ן ב~~~~
 ~שמא האתר~ן בי~~~ ~~ע~~~~ מע''~

~~רב
 ב~

 עכ''ל. שכר
 א~' ת''י והב~~~

 ~''ז~
 תמ''ז ס~' מ''א

ס~~
י ~ ~  העמי~~ א~ 

 וכ~~ בתלא ~בינ~ת
 תמא~

 ~ת~כה
 קמת בת~כהשנ~תנין

 א~
 ס~לת

 בע~~~
 ר~תת

~התמא~
 ק~ל~ת

 ~ע~
 רב~~ ~מ~~ ~ת~~י~ ~ע~''כ הק~ת

~את''~
 ~שכת ק~ת מכל נקי נשאר והת~אה הת~אה ~סננין

 ע~למ~כר~
 ס~' ש~~אל ע~לת בתש~' עיין התמ~.

~''~ 
 שכתב

 ~~~ז~
 ~בר ~קרי

 המע~י~
 ~לא א~שר ההית~ך ~הא

 ה~א ~ה~מתקמת
~~ 

 ~~ם תסרית ש~א
~~~~ 

 ~א
~לא ל~ת~

 נ~ת~~
 פיר~~ ~י ~~א ~הת~אה

 להיתר ה~בר ~יצא
ב~ני



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

 ~~~~ ~~~ן
~~~~~~

 ~~~~ י~ ו~~ ~י~~~~~ ~~ ~~ ~~~ ~י~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~~ ~~~~י~ ~~~~ ~~~~ ~ ~ ~~~~~~
 י ~ ~י~ ~~~ ~~י~ י~י~ ~~~י~ ~~~~ י~~~ ~~י~~~~~~

~~~ 
 ~~~ו~ ~~י~ י~ ~~ ~~~~~ ~~~~~י

~~~
~~~~~ 

~~~~ ~~'~~ 
 ~~~~ ~י~ ~~

~~~~ 
 ~~~ ~~ ו~ו~ ~~~~~~ ~~~ ~י~י~ ~~~י ~~י ~~ ~י~ ~ ~ ~ ~~~~~יי~ ~~''~ ~~~~ו~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~

 ~י~ ~~ו~ ~~~ ~~~ ~~~~י ~~י~ ~~~ ~~~י~~ ~~~~ ~~~~ ~'~ ו~~~ ~~~~ ~יי~ ~~~ ~י~~י~~~~~ י~~~ ~~~~ ~~ ~~~י~ ~י~י~~
 ~י~ ~~י ~~~יי~ ~י~ ~~~י ~~י~ ~י~ ~~י ~י~ ~ ~~~~ ~~~~ ~~~~י~ ~~~י ~~~~ ~יי~ ~~~~י~~י~
 ~~י~ ~~~~י ~~~~ ~~~י~ ~ ~~~ו ~~~~י~ ~~י~ ~י~ ~~~י ~~ ~~י~ ~י~ ~~י ~~~~~~ ~י~ ~~~י~~י~

 ~הפ~~בענ~
 ~ע~~ש.

 ~הב~א~
 ~מ~ז ~~~ לקמן ~ע~~ן פ~~.

 קמ~~.א~~

~~~~~~~ 
 בה שש~ה

 ~ע~~ ~קמ~ פ~
 ~~ך ~~הה

הפס~
 ~~ל~ך

 ~הקמ~ הפ~ הנא~
 לנהר

ו~מ~~~
 ל~~~~ם. ה~מאה

 מ~ה. ~~~ ~מ~ז סי~ א~~
 ~הב~א~

 זה בס~~~~~
 ס~~

 שה~מ~ ~מ~~~~ ~~~ב א~ או~
 ה~ה

 ס~~~
א~

 שנ~ע~ב
 מ~~

 ה~מאה עה
 פ~~~~ מ~ ב~א~~ ~א~~~

~~~~~ 
 נ~~~

 ~~ן
 ~במזמן ~שנ~~ ה~~ ~ה~ב~~~ ~~~~ ש~ ב~ב~~~
~~~~ 

 ה~~ן מן
 ~ע~ ~ה~~~ש~

 י~~ש

 הפס~ א~~ א~~~ שאס~ ~~~~
 ס~~ ~~ב פמ"א ה~ב אבל

ע~ה
 א~~ ה~~~~

 מ~ב ~~א הפ~~.
 בה~ה~~

 ב~~~~ ~~ א~~
 י~~. א~~ ~~~~זס~~

 ~~~. א~~ ~ע~ל ~ע~~ן מ~ א~~ ש~ שע~~

~~~~~~ .~ 
 ע~ ~ה~ ~~~

 ~יסמ~~~. מה
~~~ 

 ~א~ן
 ל~מ~ המנה~ ע~ללע~~

 שה~א
 ה~~~~~מ~. מן ~מנהג סמך ~ש א~א ~~~~ה~~~מרא ~~~~ מנה~

 מאמ~~

~~
.~~ 

 עלי~ ~~~~
 במק~~ י~ אפ~~ מהנ~ ~זה ~~~~

 הה~א

 ~~~~~~ז~~
 ~ע~~ש. ~~ ~ע~~ כ~לק~ן

~~~
 ז~. ~~~~

 בצ~
 ~ה~~נ~ ~כ~~ ע~~בה שבס~~~

 בע~~בה
 של~~ן ע~~בה אבל השנה ~ל בה ל~~ןשא~ן
 ~~א. סעי~ ~~מן ע~~ןבה

~~~
.~~ 

 ~ש א~
 ~~~~ א~~ במ~~~ ~ז~~

 ~~~א~ ~אע~~
מב~~

 ~ש~~. ב~~ל. לא ~~ש~ב ~~~ן אפ~ה ~~ה
 ~~ז. א~~~~ז

~~~
 ~בע~. ~~ב ~~.

 א~נ~ ~א~
 ~~~ל

על~ו ~~~~ א~~י~ ~~~~
 ~מ~~ ~~~ מע~

 הק~~~. בסע~~

~~~
 עש~י היה אם ~~.

 לחז~
 היה אם חילוק ואין וכ~'

 הש"ע לדעת כ~ה בשפתה. ~ו העריבה בשוליז~
 כאביי ולא בתרא כל~שנא שפסקו והרמב"ם כ~ר~~ףשפ~ק

 הגר~א. ב~יאור~ ועיין בב~~. כמבוארדמחלק

~~~
.~~ 

 א~
 ש~ש ואעפ~י ו~ו~ לחזק עשוי היה

 או העריבה שברו ~חזקעשויום ה~ א~ ~~קי~ ב~רב~ ז~ת~~ חצאיהרבה בעריב~
 ה~ הרי נקבי~ לסתו~

 הער~בה. לגבי~טילי~
 ר~

 שם.

~~~
 מצרפו הכלו לומר שויך ואין ~מי~וט~. בטל ~~.

 עו"ש כלי. לגבי ~ ב~ל ~כל לחזק דעשוו~כיון
 ו'~ו'

 ש~~~ין או ש~וטלו והיי~
 לב~ל~ רו~

 שהוא כגון
 ב~~פ. ששית ש~הקודה

 ר~
 שם.

~~~
 לבער. חייב לאו ואה ~~.

 ו~וק~
 הכל בין כשיש

 הכל בין נשאר כשלא א~ל מצר~ו הכל~ דאזכז~ת
 כן ~~א ס~י~ וכמ"ש ל~זק עש~~ אין ~פי' ל~ערו א~צכזית

 דעת אבל בסמ~ק'מוכח
 הרב~

 לחזק ~שוי אין דאם ~ו'
 ~חותאפי'

 מכזי~
 חק י"ז. או' ~~י סק"י. מ~א לבער. חיוב

 ט"ז. או~יוסף
 והו~

 פחות הוא אם אבל קצת לא~יל שרא~י

 ~הו~מכ~י~
 אינו לריעותא ~רתי דאיכא כיון קצ~ מטונף

 א~ר ש~. מ~א ~~י. הרא~~. בש~~ פ"ב הגמ~י לב~ר.חייב
 ~~. יוסף חק י~~.או'

~~~
.~~ 

 וא~
 לבער. חייב לאו

 כת~ והרא~~
 ~לא

 ק~וש~ם ~ישראל לפי אלו בדיניםלברר הארי~
 כלוגוררין ה~

 הנמצ~ החמ~
 שם. ח~~ וב"י' ~ה~יר והביאוהבי~. בכותל~ ~~בק ואפי' שהוא כל אפי'

~~~
 וכו' זיתים חצ~י שני בו היו ח'. ~~~~

 נמ~ והיינ~
~ע~וי~

 בכל דא~~כ נקב ~ו לס~ום ~ או לחזק
 ה~וד~. בסעי' כ~~ש לבער צריךענין

~~
 ~בש הוא אם ואף וכו' החוט ינטל שאלו כל ~~.

 נקלף היה לח היה ואלו ~~יפרך ניטל אי~ודע~~ז
כולו

 כאח~
 ר~"א חי~ושי לב~ר. חייב

 בש~
 פ~~ע הירושלמי.

 י~ז.או~

~~~
 במקום ~זית והוי מצרפן דחוט לבער. חייב ~~.

 במקים וכזית רש~י.~חד.
 אח~

 עשוי אפי'
 וכ~כ הקוד~. בס~י~ כמ"ש לבער חייבלחזק

 העו"~
 ז' ~ו~

 מצטרף החוע ד~זהופ~וט
 עמ~~

 כי~ן
 דהו~~

 אחד. במ~ום כזית

~~~
 ועיון כ"ז. או' ר"ז שביטלן. וא~פ"י ל~ער. חייב ~~.

 ע"ב. או'לעיל

~~~
 או' ~עיל כמ~ש לחזק שעשוי ~~יינו לב~ר. א"צ ~~.

 י~ז. או' יוסף חק ו"א. ס"ק מ"א וכ"כע'ט.
 ~~וי או' לעיל כמ~ש לבטל שרוצה אי ~ביטל מייריוג~

~~~

 בערי~ה ל~ש~מש בעי דלא וה~מ לב~ר' א"צ ~~.
 לחזק שעשוי במקום ה~א הבצק וגםבפסח

 דע~וי אע"ג ~ה להש~מש ב~י או אבל ~טל ו~זהעריבה
 לבער צרוך כעריבה וחשיבל~זק

 מש~~
 יערב ~לא

 לי~
 בהדי

 למילש בעי וא~ וואסר ~ו דמשתמשדההוא
 ב~

 צריך בפסח
 כ~~ש ח~ץ ~ה נשתמש שהרו עליה רותחין בשפיכתלהגע~לו
 סי' לקמן ו'.ו~יין או' הפסח חקת ~~~. ~ף ראב"ן חמץ.~ה

 י~~. ~עי'תנ"א

~~~
 בגומות מדו~ק ואפי' וכ~~ בבית אבל ~~.

 חיי~
 ~ב~ר.

 ב"י. ט~ו. ד~ן פ~בהמ"מ

~~
 אותם. מקבץ שפעמום מפני ~~.

 כשמכב~
 ה~ית את~

 כזיתוהוו
 ~מקו~

 ש~. ופיר~"י גמ~ אח~.

~~
 וכתב ו~ו~ ~בוקיה ז~ים החצאי ואלו הואיל ~~.

הרא~ש
 דל~~

 אין דאפי' נקט
 ~~וקי~

 לב~ר א~צ
 . מכזית פחות דהויכיון

 אב~
 המ~מ

 ~ש~
 דין

 ~"ז~

 והרמ"ך
 ~~קא כת~וו~~"מ

 כש~~וקי~
 ס"ק ~~א לחז~' עשו~ כמו ~הו~ל

 ~~~~~~~ו~~י~

 ~~~~ י~י~י~~~י
~~'~ 

 ~~י~~' ~~~

 י~י~~ ~~~~~~~
 י~~~~~~~~י~~
~"~~~ ~~ 

 ~י~~'
 ~~י~ ~~~~~~י
 ~~~~~. י~~~~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~

 ~~~~~~ ~~~ ~ ~ ~~י~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~יי~ ~י~~ ~~~~~~~ ~~ ~~~~~~ ~~ ~~~~~י~~~~~י~
 ~~ודם ~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~י~~ ו~~~~ ~י~~~~ ~~~~~~~

 ~~~~~ ~ר~ן~ ז~נו~
 ~~~~י~ו~~~י~~~~

 ~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~י~ ~ י ~ ~~~~ ~~יי~ו ~~~~ ~~י~ ~~~~ ~~~ ~י~י~~ ~יי~~~~~

 מ~ר"ק ~סכים וכןי"ב.
~~ 

 הרמב~ם
 פ~~

 וכ~פ ט"ז. דין
 פ~ות דאפי' ופ~וט כ"~. ~ו' ר~ז י''ד. א~'~חמ~מ

 זמן ק~~ם ~ר''ל ביטלם לא ואם ~יטולצריך מ~זי~
 איסורו~

 צריכים
 קאי דבוקים באין שכתב י"ב או' א~א ועיין ~~. מ"אבי~ור.

 דגם כתב שם הר''זאבל
 אדבוקי~

 קאי.

~~~
 שאף י"א וכו' ~בוקים זתים החצא~ ואלו ~ואיל ~~.

 פת של פירורין אבל ~י~ה של פירורין אלא לב~ר א~צבבית
 מב~רין פת ~ל ~ירורין ~אף אומר ואני לכלום נחשב~םאינן

או~~
 ~יס~. של בפירורין ~א~רו כדרך ל~ין נראין כשהן בתחלה

 ב~ג~~~. כ~ה"ג ~וברין. אלו פ' בש~~ג ~ב"דריא~ז
~~~~ 

 ז'. או'

~~~
 ולא בגמ' ב~יא דזהו ו~יו. בל~ו מבטלו אלא ~~.

 ס~יקא הו"ל ביטל ואם מצטר~ין אםאפשיטא
 וא"צדרבנן

 לבדו~
 אבל

 שלו ח~ץ כ~ל בי~ל שלא איר~ א~

ונוד~
 לב~ר ח~יב ~בטל יכול שאין איסורו זמן אחר זה לו

 י"ג. ~"ק מ"א ~ק''ו. ט~ז דאו' ~פיקא הוי דאז גוונאבכל
 י"ב. או' מק"ח י"ט. או' יוסף חק ט"ו. או'א''ר

~~
' ~ ~ ~  

 וכו' ונ~סל אי~ורו זמן קודם שנ~~פש חמץ ט'~
 ונפסל שנתעפשר~ל

 מאכיל~
 ז~ן קודם הכלב

איסורו.
 וכ"~

 ד' או' קכ"א כלל ח"א ז' או' חמ~מ ~לבוש.

ומשמ~
 נ~סל לא אם אבל

 קוד~
 מאכילת רק איסורו זמן

אדם
 ואח"~

 גם נפסל
 מאכיל~

 דבז~ן כיון לב~ר חייב הכלב
 כ~ה. או~ ל~יל ו~יין לכל~. ראוי היההבי~ור

~~~
 הכלב מאכילת ~משנפסל ה~ל~. מאכילת ונפסל ~~.

 ב~למא. ~פרא והו~ל אוכל מתורת ליהנפיק
 הרי~ף. בשםב~י

~~~~~ 
 לא זמנו לאחר אבל זמנו. ~ו~ם הגה.

 ~ר"ן. בשם ב~י לגמרי. ליה ד~ריף ~דאיסוריה פק~
 נפסל אם הכלב מאכילת שנפסל א~פ"י שנת~פש לחמץוה"ה
 לא ז~נולאחר

 פק~
 סי' ל~מן ו~יין ~ר"ח. בהכי. איסוריה

~~~
 כל איסורים דבשאר וא~~ג ל~לב. ראוי שאינו ~~.

 דאפי' ~~ץ שאני מותר אדם לאכילת ראוישא~נו
 ב'י אחרו~. ~יסות בו לחמץ ראוי אדם לאכילת ראויאינו

 הר"ן.בשם
 ס~~ מ"~

 י~ד.

~~~
 בין חילוק ואין לכלב. ראוי שאינו ~~.

 חמ~
 לשאור.

 מ~א כראב"ד. דלא שם והמ~מ פ~אהרמב"ם
 שהוא א~פ~י דשאור כראב"ד שה~יקר כתב הפר~ח אבלשם.
נפסל

 מאכיל~
 לחמץ לשחקו ראוי שהוא לפי לב~ר חייב הכלב

בו
 כמ~

 וכ"נ בטיט פניה וטח לישיבה יח~ו א"כ אלא ~יסות
 י~ו"ש. ה~ או' הנה"ש ד~ת וכ'נ י~ו~~.~יקר

~~~
 שלא א~פ~י דאז כלומר וכו' לי~יבה שיח~ו או ~~י

 בתו' וכ~ה ח' או' ~ו"ש כלב. מא~ילתנפסל
 ~"ב. מ~ה~סחים

~~
 וכו' ב~יט אותווטח ~~.

 יחדו ב~ינן דתרתי ומשמ~
לישיבה

 וג~
 איתו טח

 ב~י~
 אבל מ~יר~"י וכ~מ

 יחדו אפי' בטיט ~~ו לא ד~י כתבהב"ח
 לישיב~

 לבער חייב

 דמשום דמי שפיר לישיבה יח~ו לא א~' בטיט טחו~בל
 י~ו"~. ממילא נ~בטלד~איס

 וכ"~
 ~ם. ה~ו"ש

~ז~
 מש~ע וכו' בטיט אתו וטח ~~.

 שצרי~
 אותו לטוח

 לד~ת ~יברין אלו פ' נתנאל ~רבן וכ~כ צדמכל
 ו~יהו י~ו"שהרא"ש

 לתקנה פניה שטח שכתב לפיר~"י ג~

לי~יב~
 כל ר"ל פניה ומ~ש צד מכל ג"כ ל~רש ני~ל

 צ~
 הנראה

 פנים. נקרא הנראהשכל

~~~
 טיר. בהנא~. מותר וכן בפסח. לקיימו ~ו~ר ~~.

~~~
 דכיון א~ור באכילה אבל בפסח. לקיימו מו~ר ~~.

 אחש~יה ליהדאכיל
 כמ"~

 ר"י בשם הטור
 דאסור הסכימו דהרוב חי"ג נ~ה רי"ו וכ"כ והרא"~~אברצלוני
 בדין הרמב~ם ממ~ש קכ~ט סי' התה~ד דקדק וכןבאכילה.

 חמץ במאמר והרשב"ץ כפר~ח ודלא לאכלו דאסורהטריאק"ה

ד~
 נו~גין דאנחנו הב"ח וכ"כ ה' או' ~ר"ה י~ו~~. ~"ב כ''ז
 ד~ת וכ"הכה~א~ש.

 הש~~
 וכ~ה הטור. כד~ת ~שסתם

 ומיהוהאחרונים. ד~~
 ג~

 בזה דאו' חיוב דאין ודאי הרא"ש ל~~ת
 פטור. ראויה שאינה אכילה אכל כי ביוה"כדהא

 ט"~
 סק~ח.

 או שנת~פש בחמץ דה"דונראה
 נחר~

 מתורת ליה דבטיל
 פטרו ולא ב~יניה דאיתיה כיון בפסח מניה אכיל איאיכא נמי דאו' חיובא בטיט וטחו לי~יבה שיחדו בחמץ אבלאוכל
 אלאאותו

 דוק~
 וטיחה. יחוד ~~י דביטליה משים הבי~ור מן

~~
 וכו~ מבושל שהוא דיו יו~ד. ~~~~

 והו~
 שנפסל

 והביאו קכ"ט סי' תה~ד איסורו. ז~ן קודםכלב מאכי~
 שלא ~יון בו לכתוב אסור בפסח ~כו"ם שבישל ~יו אבלב~י.
 כלב מאכילתנפסל

 קוד~
 ז~נו.

 ~ו"~
 י"ט. או' ח'י ט' או'

 ד' או' ח~"מ כ~ג. או' יו~ף חק ט~ז. או~א"ר
~"~ 

 ל~ד. או'
 ז'. או' קכ"א כללח"א

~~~
 קילמסו שיתן חיישינן ולא בו. לכתוב ~ו~ר ~~.

 ~נפסל וחמץפיו לתו~
 מאכיל~

 באכילה אסור כלב
 לאכלו דדו~א קפידא ליכא בכוונה שלא שנותן~כיון

 שם. תה"ד דאחשביה.אסור בכוונ~
 מ~~

 ולפ"ז ט"ו. ס"ק
 פ~ו~

 ~אם
 המא~ל לת~ך כלב מאכילת שנפסל חמץ שאר או ~יונפל
 ~וא ~ב~למא ~~פרא כיון בטל ב~למא ברובאא~י'

 ול~
 אחשביה

 פגים וזה ה~כל לאכול רק כוונתו אין כי בזהבאכילתו
 פתיתי ~~י שנ~שית בו שמדפיסין ל~יו וה"ה מ~יקרו.לגמרי
 ופגוםח~ץ

 מא~
 מק~ח י"ז. או' א"ר י"ט. או' ח~י הוא.

 הרשב"א בתשו' ~יין ו~יהו ל"ג. או' ר"ז שם. חמ"מ י"ד.או'
 אפי' כלב מאכילת ונפסלה ש~יפשה דפת שכתב תצ''טסי"

 י~ו~ש באכילה מותר יו~ר או מחצה ~ל במחצהנת~רב
 כלב מאכילת שנפסל כיון כמ"ד דס"ל משום דזהו י"לאבל
 ב~כילה אפי' ושרי ב~למא כ~פרא הו"ל איסורו זמןק~דם
 יותר או מחצה ~ל מחצה שכתב והא צ"ט או' ל~ילכמ"ש
 הכי אין ~בל ~גום שהוא כיון לבדו נאכל דאינו משוםהוא
 באכילה דאסור הסובריה לד~ת אבל שר~ לבדו אפי'נמי

 הנז' באו'כמ"ש
 צרי~

 ברובא. ליבטל

 ~~~ ~~~ו~ו~
~~~ו~

 ו~~יו
 ~~יי~~ ~~~~~~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

 ~~~ן
~''~~ 

~~~~

~ ~

 ~~~~ ~~ ~~~י ~~~~~ ~י~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~י~ ~~~ ~י~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ ~י~~ן ~~~~ ~~~~~י~ ~~~י~ ~~~~ ~~~~~י~ ~~ ~~ ~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~י~ ~~~~~~ ~ ~~ ~ ~~~~~~~
 ~~~~ם~

~~~~~ 
~~~~ ~ ~~~~ ~~~~ 

 ו~וב הגה ~~~~י~~ ~~~~ ~~י~~ ~~~י~ ~~~~י
 ל~שו~

 ~ן
 כל קמח בהםשמניחים בכלי~

 ה~נ~
 ~~הר~~ו~

 בכלים ו~ן
 ~~ בה~ ש~ניחי~

 על ~ונ~ת שהי~ה ומ~ה ה~נה כל
 להשתמ~ כדי כבוס וצריכא נועור לה מהני לא קמחשק

 ב~סח עליה
 ~מהרו~ל~
~ 

~~~
 ~ין

 ~~י ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~
 ו~~

'~ 
~~~~~~ 

~

~~~ 
 ~~צו ~~~י~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~

 ש~
 ליהנות אסור א"י

 ~מ~~~
~~~ 

סי~~
 סי~ן ו~יב~ש ~~ן

 ו"ח~
 ~~~ ~~~~~ ~~י~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~

'~ 
 ~~ ~~י~~ ~

~~~~~~ 
 ל~ראל אסור שכר ~~ולו לעצמו עכו"ם שע~ה
 דחמץבהנאה

 ע~ו"~
 ~כמ"ש ב~סח בהנאה אסור

 א' סעי~ ~מ~ג סי'לקמן

 בהגה~
 וא~

 לקח
 מעכו~~

 ~חו"ה דיו
 בו ~רגולין ו~פרט כולו משכר נעשה שמא ספק וישדפסח
 עכו~ם אומן ע"י הנכרכים ס~רים אסור. מ~רבנן שזהאף
 שנפסל אף דבק בו מער~ין ואח"כ גמור ~חמץ הפ~חתוך

ע~ו~
 על~ חמץ ~ם חל מ"מ ~~לב

 וא"כאסור ואסור מ~ידם
לק~ם

 הכריכ~
 ~ח~ה לעכ~ם ליתן וכ~ש ב~סח ~נע~ית

 א~תם ~ם איסור. של בק~מו כרצה דהוה לכרוך~~נ~ח
 הא~~~ם שמתק~םכ~ם

 ~כ~~
 בפסח ~ים ק~ח ~ם בדבק

 נ~ערב ואם טוב"ק בו ליתן בפסח בו לה~~~ש לאסוריש
 קידם שנ~~ובהרבה

 פ~~~
 ולא ~ש~"מ דה~י ~ל

 בטי~

~~~
 לס~וך אין ~א. ~~~~~~

 וכ~
 ה~א ~~רי לא

 ל~נ~
~הגעי~

 הוצרך למה ~א~כ בפסח בהם ~להש~~ש
 ~רוף משוםלאסור

 כ~~
 מ~רי אלא אסור ~משהו אפי' ~הא

 לענ~הכ~
 סק~~. ט"ז להצ~ען.

 ועי~
 י~. ס~י' ~נ"א סי' לקמן

~~~
 לנקרן א~אכי ~~~~~.

 וכ~
 פעמים דרוב ר~ל אלא ל"ד

 במתנה ליתנן להחמיר יש ולכן כראוי לנקרןא"א

 שכ~ ט~ וכ~לעכ~~~
~ז~~

 לנקרן א~אכי ~~~~~.
 וכ~

 אבל
 ו~ר~~~

 תפ"ח ~~~ ~~א
כתב

 ד~
 בה נהגו ולא יתירא חומרא

 אנחנוולא א~ותו~
 וב~יאי זהירי ~ידן נשי ~הני אחריה~~

 בהם ישארשלא ומ~קר~
 כלל~

 ~~~ק וה~~א בהג~"ט. כנה"ג
 ט~

 כתב
 ה~שו~~ ~~~ריבו~ מ~~יד~כא

 מנ~~רים
 חר~~ם שישפת בה~~ שלשי~~ ~דול~~

 ב~
 העש~ות קטנות עריבות אבל לנס~ נסר

מחתיכ~
 פשיטא ~~דק ~ום בהם ~אין אחת

 ~יכ~
 עכ~ל. לנקרן

 ט"~א~
 ט~. או' ח~"מ

 ר~
 לשין אין ומ"מ ל"~. או'

 שם. ~"ר להתיר. יש הגעלה אחר בה ולש עבר ואסבפסח בה~~
 דה~נהג י~ ~~עי' ת~~א ~~~ לקמן ז~ל מור"ם מ"ש לפיוהיינו
 בערי~ות בפ~~ח לו~שתמש~לא

 וכ~
 יעו~ש.

 ועי~
 בדברינו

 קצ~ד. או~לש~

~~
 מצרפ~והכלי ~~~~~.

 ודאי לחזק עשוי ~לא ~כ~ן כלומר
 או' ~~ו"ש מצרפן.~הכ~י

 וכת~ ~~~
 ~ברי על

הלבוש
 דל~

 יע~"ש. ~ק

~~~
.~~~~ 

 ע~
 ~ר"ל כן לעכ~ם שיאמר לא הפסח. ל~חר

 שיאמרלא
 ע~ ~

 לאחר
 הפס~~

 יתנם אלה
 גמורה ~מתנהלו

 ~~ ~ר~
 תמ"חסע~ ס~ לקמן כמ"ש תנאי שוה

~~

 ~~לם יח~ר הפסח ואחר
 ממנ~

 י~. ס~ק מ"א
 וא~~

דבכל
 ~~ו~

 מ~נה
~"~ 

 להח~ר
 מתנ~ ש~~

 אשה מק~ו~י בר
~מ~

 ~י~ ושמא ~י~ ירע ואם הערמה. החמירו חמץ גבי
 החמץ בטל ואז בטיט יטחנ~מאמ~

 שב~
 לעשות המנהג וכן

 כוכל מגלגל~ן ועצי מוליי~ותלד~י
 י~

 מעיסה ~הם ששמשו
 שכנה~ג והב~אומהרי"ל דרשות~ה"ט.

 ~הג~~~~
 ר~כ"~ א~ יוסףחק שם. א~רש~. ח~ ד~ או~

 השכנ~"ג מי~ו ש~.
 מהר~ל ~~רי על כת~שם

 אלא מנה~ינו כן ~אין ו~נ~

שגירר~
 ש~ומהבצק אותן

 ניע~ ו~
 ו~. צ ב~קום א~תם

 א"רוהביאו
~~~ 

 ~~~~~~ז~~
הגה.

 קמ~ ב~~ ~מניח~
 ל~וש דיש וכ~'

~א שמ~
 על~

 ונתחמץ מים
 ו~~

 בח~ר ל~טמינם

שא~
 ~ל שלשים ואותם לפ~~ח ~שצריך ~~ר בו ושאין בו ר~ל

השנה
 ~בתיה~~

 ~גרור צריכים
 הכותל~~

 הלישה. במקום
 בהגה~ט~ כנה"ג קצ~. סי~מהר~ו

~~~~~~~~ 
 פ~. בהם שמ~חיםבהגה.

 ה~~
 של ~ס~ים

 או' א~ר י"חי ~~~ק מ~אנצרי~.
 ך~

~~~~~~~~ 
 קמח שק על~הגה.

 וכ~
 וד~

 השקים
 עי~

 לקמן
סי'

 תנ~
 ס~~ תנ"ג ~ס~ ב~גה ~~ ~~ע~
~ב~בר~~

 לשם
 בס"~

~~~~~~~~~ 
 בהגה.

 וצריכ~
 כבוס

 וכ~
 כבוס ~ריך בו נד~ק ה~צק דא~רבאבעלמא ה~ח~ מהני ולא

 ~~ק מ~א וח~יטה. ואפרבחמין
 ~קכ~ב. א~ א"ר כ~אי א~' ח~ ו"~

 י~~~
 כ~~. א~'

 דצרי~ ונראו~
 הת~ירות להתיר ג"כ

 ועו"שי שקים לעניןבהגה ח~ ס~~' תנ~א ~~~ לקמן כמ~ש כיבוס קודםוהטלאים

~~
ח~ץ א~ ~~~~~~

 מ~~
 פ~ ~מ~לה. ש~ות

 האוכנ וכנ פר"ח. שבע. תח~ת ~היונושעות ש~ ~ו~
 ~וה~~. לוקה י"ד ביוס ולמעלה ש~יעית ~~ה מתחלת~מץ

 ח~ ~ין פ~אהרמ~''ם
 וכ~~

 ~גאונים דעת דכ"ה שם המ~מ
 מקילין כיש ו~לא והטור הרא~ש דעת וכ"ה ועו~ש. ~יקרוכן

 דתשביתו. עשה ~ל רק ~לילהעד ירא~ בבל עובר אינו ו~"מ שאח"זי באו' כמ"ש ~טורשמביא
 מ"~

 מ~א ז~ דין פ"ג
 ~"ב כ~ט קמא ~בבא רש"י ~דעת ומיהוסק"א.

 דג~
 משש

 א' או' ח~י והביאו יעו"ש. וב"י ב~"י עוברולמעלה
 אמנ~

 דעת
 ע~ ב"י עו~ר דא~נו המ~מ כ~~רי תל~א רסי'הלבוש

 הלילה
 חמ~מ א' א~' מק~ח א' או' א"ר הא~רונים. ~~ת ~וכ"היעו"ש.
 דגם וכתב א' או' קכ"ג ~לל ח"א תל~א. רסי~ ר~ז א'או~

 יעו~ש. ~ן לפרש יש רש"יב~~רי
 וכ~~

 שם. ה~~~מ

 ~~~ ~ו~~
 ~~~י~ ~~יי~~~ ~ ~י~~ ~~~~י~ י~י~~ ~'

~"~
 ~~~~"~ ~~~~י~ י~י~~ י~~'

 י~~~~~~~"~
 ~~~~ ~ו~~~

'~ 

 י~ו~~ ו~~'י~~
~~~~

~~~ ~ ~~~~ 
~~~~~ 

 ~~ י~~~'

~~ר



~ ~ ~
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 ~~~~ ~~~ן
~~~~

~~~
 ~~~~~ ~ ~ש~ ~~~~ י~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~י~~ ~~"י ~~~~~~ ~~~~י ~~~~~ ~~~~ ~~
~~~~~~~~~~~~ ~~~ 

~~~~ 
 ~~~~ ~~יי~~ ~~ ~י~~~ ~~~~ י~~י~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ י

ו
~~~~~~ ~~~ 

'~ 

~~~~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~~~~ 
 ל~י שעות הד' אלו ארוך ~היום ה~יבור ובשנת הגה

~נין
 היו~

 שליש ~ד חמץ לאכול ומו~ר
 היו~

 ברכות ריש המ~נה ~פי' ~ר~~~ם

 ומהרו''ו~

 וי~א
 ע~

 ~עות ב'

 הרמב"ם מדאורייתאי בהנאה. אסור~~.
 ש~

 ~' ~ין

 ו~ן יעי~~. ח' בדין שם המ''מ הסכיםוכן
 פש~

ה~נ~~
 ש~ות משש בהנאה לאוסרו ישראל בכל

 ולמעל~
 והגס

 ס~ך על בדבר קולא להורות ע~ה בפני להתיהר בהוראה~בו
 אפי' דהא לנזיפה ראוי המאורב~ל

 המתירי~ ~ברי~
 ~אחרים

נהגו
 בה~

 להתיר~ רשאי אתה א~ איסור
 בדבר כ"ש בפניהם

 ~היא ה~אור ב~ל של דבריו וא~ן אוסרים ישראל ח~מי שכלזה
 ~~ר שה~א ועוד רבים בפני ע~מדיםיחיד

 שפ~~
 בכל איסורו

 ב~י. ~~ו~רי~י כדברי הלכה פסקו שאבותי~ם ל~יישראל
 וכ~פ מדאו~ בהנאה דאסור הלבושוכ~פ

 העו''~
 מ"א א' ~ו'

 או' זה בסי' ר"ז ~' או' חמ~מ א' או יוסף חק פר"ח.~ק''א.
 א'. או' קכ''ג כלל ח"א ב' או' תל"א ~בסי'א'

י ~  ההנאה על לוקין ואי בהנאה.~ אס~ר~
 שהאריך מה פ~"חעיין ~~יל~ בל~

 בז~
 המט''י עליו ו~"ש

 פליגתא הביא א' או' הא~א וכן יעו"ש. א' או'והנה"ש
 לקיאי בז~

 ע~
 י~ו~~. הה~אה

~~
י ~ ~  ~~נאה. א~ור 

 ומשמ~
 חמץ דאפי' חיל~ק דאין

נוקשה
 ותערוב~

 ואילך. משש אסור נמי חמץ

~ו''~
 ז'' או' לקמן ועיין ב~ או'~ ~וסף חק שםי

~~
 מ~קנת כן ו~ו' ע~ו~ה של ~~צו א~י~ הגה. ~~.

 ס~' מ~ריב~ש ה~לה וכן ת"ן סי~ הטור וכ"כוהפו' ה~''~
 דין ט"ל כלל באו"ה ועי~ן יעו''ש.ת'

 ל"~
 שמם~פק בגליון בה~ה

 או' ח"י ו~אי. מידי מוציא ס~יקו ואין זהבדין
 ב~

 לקמן ועיין
 וסי' י~גאו'

 תמ"~
 ח~. או'

 ~אסרוהו~~.
 ש~ו~ שתי ח~מי~

 ד~יי~ינן וכו~ קודם
 סעידה ז~ן ד~ אבל שעות ב' יט~ו המעונןשביום

 למטעי. אתי ולא היאלכל
~~~ 

 פסחים הג~ו' מן והוא סק~ב.

~~
 כגון דרבנן חמץ ואפ~~ וכ~' קודם שעות ש~י ~~.

 תערובת ~~י ~מץ וכ"ש ג"כ אסור נוקשהחמץ
 כתב כ~א סי' נוב~י בתשו' ~יהו א' או' חמ~מ ג' או~ח"י
 ~ם כתב וגם חמישית בש~ה נוקשה חמץ בא~יל~להקל
 רמ"א ל~דעת אפי' חצות עד ע~פ עשירה מצה לאכולדמותר
 א' סעי' תמ~ד בסי'ש~תב

 בהג~
 מצה לא~ול נוהגין ~א~ן

 יע~''~.~שירה

~~
.~~ 

 מתחל~
 המת יוציאו בע'פ ~ת יש וא~ ה~ שעה

 יקברוהו. ואח"כ ויאכלו לביתם וי~זרולבה~ק
 וא~"כ קודם לאכול דמוטב כתב ס~"ב ו~מ"א מהרי"ל.~רשות
 ואם לאכילה מפסיקין אין להוציאו התחילו ואם המתיוציאו
 מיהו עכ'ל. ודג~ם בשר או מצה יאכלו לאכול אח~כ יכלולא
 מהרי"ל כדברי והס~ים הנז' המ''א ~ברי על ~~יג ~' או'הח~י

יעו''~.
 ונרא~

 והמק~ם. והזמן ה~ת כפי בזה דהולכין
 הרבה אפי~~~.

 ואף ויי"ש' כותח ואפי' וכו~ ביח~
 קודם למכרו מו~ר ~ליו ב~ל~ו שםשנקרא

 כן פסח. קו~ם יכלה שלא שיודע אף לנכרי היתרבשעת ~ס~

הסכמ~
 א"ר ה' או' ח"י ב~ה. שמחמיר כב"ח דלא האחרונים

 ה'. או~' יוסף חק ב'או'

~~
 ~ודם מאכילה אם ואף וכו' עליהם שיעמוד ובל~ד ~~.

 ר"ז י~ד. מליל דהי~נ~ בזה לזהר צריך ה'~~ה
בסי'

 ז~
 כ~ז' או' תל~ג ו~סי' ב' או'

~~~
 כ~תגיע היינו מ~~ו. ש~יירו ~ה ויבער ~~.

 שם~ ר''זהביעור. שע~

~~~
.~~ 

אסרוה~
 בהנא~. גם

 בין טעו ~~'ובא משי~
 ע"ב. י"א ~סחים רש''י לשבע.~ש

~~~
 למכרו יכול אינו ולפיכך בהנאה. גםא~רוהו ~~.

 ולא להפקירו ולא במתנה לו ליתני ולאלעכו"ם
 חיה לבהמהלהאכילו

 ו~ו~

 ואפי' הפקר של אלא שלו אינן אפי'
 חמה פת להריח אסור ולפיכך בהנאה אסור עכו~ם שלח~צו
 ~כו"םשל

 מש~~
 סי' לקמן ועיין ג' או' ר~ז ואילך. ש~ית

 ק~ז. או~ תמ~ח וסי' מ~ב או'תמ"ז

~~~
 אינה אשה בו קידש ואם בהנאה. גם אסרוהו ~~.

 ס~י' כ"ח סי' באה~ע עיון מיהו טור.מ~ודש~.
 בחמץ או דרבנן ושעות דאורייתא בחמץ דהמקדש שפסקכ"א

 יעו"ש. מקודשת ספק הר"ז דאו' ושעותדרבנן

~~~
 ומכר קודם ~מכור שכח ואם גם~בהנא~. אסרוהו ~~.

 ומשיב שואל שו"ת המכירה. מועיל ששבתחלת
 לאחר ~מותר פסח לה' בפ~יחה הפרמ''ג וכ~כ מ~ סי'ח~ב

 בשעה החמץ מכר דאם עולם בנין בת~ו~ וכ~כ יעו"ש.הפסח
 ומ"מ נוקשה בחמץ כמו הפסח לאחר מותר דרבנןששית
 תמ"ח סי' לקמן ועיין פ"~. י~ו"ש. להחמיר יש עצמולמוכר

 ק~. ואו' ~טאו'

~~~~~~ 
 קבל שלא נכרי של ~ו הקדש של חמץ בידו
 איס~רו בשעת למכרו רשאי ה"ז אחריותעליו

 ר"פ שה'ג שלי. זו הנאה שאין לשמרו~ רשאי שהואכמו
 ש~ה.כל

~~~~~~~ 
 אחד במקום בע~פ ח~ץ לו

 והו~
 אחר במקום

 מונח ~והחמץ שש התחלת קודם עדייןובמקומו
 שעות שש אחר הוא ~ היום ש~ות ~רך לפי אשרב~קוה
 ב~ראזלינן

 מקו~
 תשו' ~ם. מונח שהחמץ

 עונ~
 ל~~י סי' יו"ט

~~~~ ~ ~  

 אלא המצה כל אסרינן דלא נהי בע~פ כפולה
 מהרש~ל. בשם ב~ח~ריפה. ובעי בהנאה אסור מ~מ שנכפל מקוםאותו

~~~~~ 
 וכו' ~~ך שהיוה ה~יבור ו~שנת הגה. שם

 שאוכל~ן לומר היינו ארבע כל אוכליןדכששני~ו
עד

 שלי~
 שהשנה בין קצר שהיום פשו~ה שהשנה בין היום

 ב~די~~ת ~ם ולפ"ז תל~א. סי' ב"י ארו~. שהיוםמעוברת
 קצר היום ני~ן בימי~אצלם

 ~"~ הולכי~
 א~כלים ואין מקומם

 של היום שליש עדרק
 ~מקו~

 ההוא.

 ~~ך~
 אם משל דרך הי~~. שליש עדבה~ה.

 היו~
 ~~ו

 ולהי"א שש~ת ש~ה תחלת ~ד ~אכול מותרשעות

 ו~~"~ ~~ ~~יי'~

 ~~~~~ ~י~~~~
 ו~~

~~ ~~~~~ 

ש~~ב



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~''~~ 
~~~~~~ ק~~ם

 ~י~ ~~ה"~ חצו~

~~ ~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~~~ן ~~~ י~~~~ ~~ ~~~~ ~י~~ ~~י~ י~~~~ ~ ~ ~ ק~~א~
 ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~ ~ ~~~~~י~~~ ~יי~ ~י~~ ~~ ~~י~~ ~י~~~~ ~~ ~~ ~~~~~ ~יי~ ~~~~ ~~ ~~~ ~~~י י~~~~~ ~~~י~ ~~ ~~ ~~~

 ~~~י ~~~~ ~~~~ ~~ ~~~ ~~~~
 ~ ~~י~ ~~~~ ~י~~ ~~~~

י"~

 ~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~כ~~
'~ 

 א'או' עו~~ ~~~~~ ~~~~
 מ~~

 ח"א מט~י. ד~ או~ מק~ח ז' או' יוסף חק סק''ג.
 כ"ב. או' לקמן ועיין ג' או' קכ'גכלל

~~~~ 
 רל'ג בסי' הלבוש כתב היום. שליש עד בהגה.
 ~ד הש~ש זריחת מעת חו~בין הללוד~עית~

 ~' בל"ח וכ"כהשקיעה. ע~
 תה~~

 מנחת הסכים ~כן ו"ד. או'
 ~וא ב~'כהן

 ה~~~
 בהם ש~וזכרםו~רים דבר~ של דברים דבכל ~''ט ב~ מאמר
 בין הלבוש כדעת לנהוג ראוי שעו~

 וכ~כ יעו~ש. ~הח~יר ביןלהקל
 פ"ק זוטא באלפסי הרמ~~

 ~' או' מחב~ר והביאודפסחים
 וכ~~

 דף יהו~ה בית הרב
 רבו. בשם ס'ג או' ע"דק"ט

 ר"~
 ד'. או~

 א~~
 סי' הב~ח

 מעה~ש ה~~לתן השעות דאלו כ~ב~~~א
 ע~

 הכוכבים צאת
 ~~א ודף ע~א ב דף פםח~ם ב~ו'כ~בו~ר

~"~ 
 וכ~כ יעו~ש.

 סק~ג הט~ז וכ"כ ב' או' ~עו~ש דעת וכ'נ א' סי~ ~בתה"ד
 שליש אחר לאכול לנודחלילה

 היו~
 מן

 ע~~~
 וכ"כ י~ו"~.

ה~ר~~
 יעקב בי~ ~ש~"ת וכ~כ מע~~~ש' ה~חלתן הללו דש~ות

 מהר"ח בשם המ~''י וכ"כ ד~ או~ ~ל~א סי' א"ר מ"ט.סי~
אבולע~יא'

 וכ"~
 ד~~ץ ~ומרא משום ה~נהג וכ"ה שם' ח~א

 ז'. או' רל"ג סי' ל~~ל ועיין מעה~ש. הוום שלישחושבין

~~~~~ 
 ~הג~.

 וי"~
 ~~~~ינן ~~ו~. ~~~ם ~~י~ ב~ ~ד

לח~מרא
 כסבר~

 וכ~~כ תל"~. ס~' ב~ח הראשונה.
 הפר~ח. וכ''פ הראשונה. כסברא דהעיקר סק"ג ~ה בסי' ~הט"ז
 ד' או' מק~ח ז' או' יוםף חק מט"י. ו' או'ח~י

 שכח אה מיהו ד'או~ נה~
 ול~

 אדעת לםמ~ך יש חמצו מכר
 מ"א למכרו. מו~ר חצות עד משעה יותר הוא ואםי"א
 חק שם. ~~~רסק"ג

 יום~
 או' חמ~מ שם. מק~ח שם.

 ומהרי~ש. המו"ק הסכים שכן וכתב ג' או' מחב"ר .ב'

 מדרבנן באכילה נאסר ~אז~מי~ית שע~ תחלת ~ד ר~ל חמישית. ~~ה עד יעכבנו ב~ ~~~~~~
 כמ"~

 הקו~ם בסעי'
 בעליו יבא שמא ימכרנו לא לכן קידםאבל

 ויאכ~
 גמ' אותו.

 בש~ה קונים בריוח ימצא שלא דבר הוא ~ם שם.ופירש~י
 מיהו לכן ק~דם ל~כרו מותרה'

 א~
 למכרו דיוכל מקום הוא

ל~כו''ם
 שיוד~

 חל~טה. מכירה למכרו אס~ר הפסח אחר לו שי~זיר
 ו'. או' ר"ז ג' או' חמ"מ ~' או' א~ר ס~~דמ~א

~~~
 כאן הבעל היה ~אם וכו' בעליו ~א לא ואם ~~.

 ט~ז ~~מ. ססי' כ~לעיל לב~רעליו
 ~ק~~

 א~א
 אין שמכרו המפקיד הו~יעו ואם ה~או'

 ליג~ רשא~ הנפק~
~~

 מ~י~ ל~ ~~~~ה
'~~~ 

~"~ 
 ~' ~ו'

 ~~יי~
 סי' ל~יל

~"~ 
~~ 

~~ 

~~

 לב~לים. אב~ה הש~ת מפני לעכו~ם. ימכרנו ~~.
 ומ"מ י~~. סעי~ רצ'ב סי'חו"מ

 המפק~~
 בכל ג"כ

מקו~
 שמא הנפקד על יסמוך ~~א ל~כו~ם למכרו יראה ש~וא

 אחרונים.ישכח.

~~~
 אינו ~הוא ואע"ג וכו' לב~רו חיוב ~~.

 עוב~
 מ"מ עליו

 דאפשר ~ וא~~ג המפקיד עליו יעבור שלאיבערנו

 ל~~~~ ~כ~~~~~~י~
 י~~ר ~לא ~~~ין

 מ"~ ~ל~
 אין

 ו~אי מידימוציא ~פ~
 ל~ וש~~

 ב''ח. לבערו' חייב ל~יכך מכרו
 הפקדון דמי לשלם הנפקד ח~יב ביערו לאואם

 למפקי~
 דהא

 חנםשומר
 ש~י~

 להציל יכול
 ~רועי~

 ח~יב הציל ולא וב~קלות
 לומר ואין איסורו זמן קי~ם למכרו הו~לה~נ

 דאין ~ק"ל ~~יון שהוא במקום לעכ~"ם למכרושהו~ל פש~ דהמפק~~
 ומיהו למכרו הו"ל א~~~ ל~כרו ~חיי~ ~~ז לסמיךרשאי ~נפק~
 סק~ה. מ''א לפניך. שלך הרי א~ל ב~ין עדייןהחמץ א~

 ח"~
 ~לל

 ~אין הנ~' המ"א דברי על כתב ז' או' ~ח"י ~יהו ~' או' ךק
 ש~ין אמרו ש~רי נכונים~בריו

 חיי~ ~נפק~
 אלא למכרו

השבת משו~
 ו~~~ לבע~י~ אביד~

 הרי בלא אף
 ל~שיג ~מט''י ו~"כ יע~.ש.פטור ה~ לפני~ ~ל~

 ~נז' מ~א דברי ע~
 ~עוזר. באבן ~~~ים וכן לשל~. ~ייב ~איןכ~~י והס~~~

 שי"א כיון ~לכה ~~~נ~ן כ~ב בהגה"ט ו~~~א ח'או' הר~ וכ~~
חייב שהנ~ק~

 ל~ל~
 לומר ~כול ~~וחזק מלשלם שפטור וי~א

 קי~
 ל~~

 בחלק וח"ג ח~ב זכ"ל ועיין ונפ~ר' דפוטרכמאן
 ~ו"~

 ~~ או'
 לי~ קיםדיני

~~~~~~ 
 ה~ה

 החמ~
 אי~ורו ז~ן והג~ע אצלו משכון

 ביער~~ ול~
 לו שהלוה מה לשלם הלוה דחי~ב נראה

 שלוההיזק
 חמ~

 אם וכן שלו שהגוף כיון הלוה על
 שאז בע~פ לעכו~המוכרו המלו~

 החמ~
 הלוה. על ההי~ק הוי בזול

 דאין ~ק"ה המ~א דעת אכן ~ם. מט"י שם. ח"~ סק~ד.ט~ז
 לא אם שמ~~פק ורק לשלם חייבהלוה

 מכר~
 המלוה

 לשלם וית~ייב לפניך שלך ~ו ללוה לומר יוכלאה
 ל~

 חובו
 ואם לשלם חייב הלוה דאין בפשיטות ~סק שם והר'~זיעו"ש
 יעו"ש. חובו לו ויפרע לפניך שלך הרי לו לומר יכול ב~~ןהוא

 יו~~. או' תמ"א סי' לעילועיין

~~~
 לנגזל א~ר ואח"כ הפסח ~ליו ועבר חמץ גזל ~~.

 ~~ סי נוב"י נאסר. החמץ און לפניך שלךהר~
~~י~~

 לו
~~~~~ 

 סי'
 ס~

 ש~~~ ~"~' ~סי'
 ומיהו ו~ ~ו'

 הפו' רוב דדעת שם ש~תבנו ל"ח ~ו' תמ"ח םי~ל~~ן ~יי~
 י~ו~ש.לאסור

~~~~~ 
 באחריותו. חייב אינו אפי'

 וה~~
 שהפקיד קטן

 ~פסח ~קת לבער. צריך א~ריות בלא גדולאצל
 ה'.או'

~~
 קנ~ א~ ג~. ~~~~

 וא~פ''י ו~ו' ~~מץ דבר שום
 הפס~ תוך ~א~י' מדאו'א~ור שהו~

 דמיו תופס אינו
דק"ל

 ~אי~
 ושביעית ע~ז כ~א ~מיהם שתופ~ין תורה איסור~ לך

 וכתב ג' או' עו"ש הרא~ש. ב~ברי ~קדושין פ~ב בםיףוכמ"ש
 ש~ות שש אחר ~~דהפר~ח

 ע~
 ~חו~ה ה~ה א~א מותר ה~ילה

 כלל ח~א . ט~ או' ר~ז ~ ה' או~ החמ~מ ~כ"כ ~~ו"ש. פסחשל
 ~. א~ כהא"ר~ ~'יודלא או'ק"ך

~~~
 אם ד~וקא כתב הב~ח וכז' ד~ר שום קנואה ~~~~.

 קנתהשפחתו
 ב~

 בעה"ב מותר אז י~עתו

ל~~נו~
 וכ~ה ממנו ל~הנות א~ור שקנה ~~איש אותו אבל ממנו

דעתהט~
 ~~ק"ה.

 ~ א"רא~
 מ~ברוהש~ע אבל

 משמ~
 דאפ~ל~צמו

~~~~"~ ~~~~~ 

מותר



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~
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 ~' ו~ו ~~~~י ~~~ו~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ן
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 ~~~~ ~~~יי~י~ ~~~~ ~~גי ~~~ ~~~~~י~ ~ ~~~ ~י~ ~~~~י~ ~~~~ ~~י~~ ~~~ י~~ ~~
~~ 

 ס~~~~~

~~~~~
~~~~ ~~~~~~ 
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 ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~~ י~~~ ~י~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~

~ ~~~ 
 ~ ~~י~~~~~~

 ~גה ~~י~י~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~י~
 ובמ~ינו~

 לאכול נו~גין שאין אלו
 יקיי~ בהגה ס~ד תס"ב סי' כדלקמן טשירהמצה

 פירו~ ~~ינ~ ~' ס~ו~ה
 רצ~א סי' כ~עיל ו~גים בשר או

מותר
 פר"ח סק"ו. מ"א שם. ~ו"ש ב~טל~ לא וא~י~ ב~~~ב~

 הסכים וכן עיקר. ~~ןו~~ב
 מקו~ ב~ו~~

 ט~ז סי' שמואל
 וכ"הי~ו~~.

 ~ע~
 ז' או' מק~ח מט''י. יו~ד. או~ יוםף חק

 אבל בהפ~מ ע"ז לסמוך ~יש כ~ב י~ב או' והר"ז ו~ או~נה"ש
 והחליפו מכרו לא אפי' להחמיר יש הפ"מ שאיןבמקום

 ל~עת ~גם ו~ע מד"ס. אלא בהנאה אסור שאינו הפסחל~חר ע~
 המעות נ~ן ואח"כ ואכלו הח~ץ העכ~~ם לקח אםהמחמירין

~רי
~~ 

 ~~י~בד חלי~ין חלי~י וכן שם. מ~א ל~~. ל~י~יה
שרי

 א~
 וגם ח' או~ ח~י שם א~ר לכ~~. לדי~יה

~~ 
 דהא

 ה~~ שרידב~יעב~
 אסור לכ~חלה אבל המעות קיבל כבר אם

לק~
 יעו~~. ד' סעי' ת~ן סי' ל~מן וכמ"ש המ~ות

~~~~~ 
 עצמו החמץ אבל מו~רין ~חמץ חליפי ~וקא זה
 באיסור מ~מ לישראל וני~ן וחזר שנחלףא~י'

 אסור הפסח עליו שעבר ישראל של ~חמץ קיימאהראשון
 י"ג. או' ר~ז ש~. ~מ"מ שם. מק"ח שס" ח~יבהנאה.

~~
 מותרין. וחליפיו דמיו. ~ו~ס אינו ~~מץ מפני ~~.

 הפסח עליו ועבר שנתחמץ בדגןוה"ה
 או~ א"ר ט' או' ח''י ~מי. כ~י~ולין ~חילופין מותריןדגי~וליו ונזר~

 המק~ח מיהוו'
 ש~

 ~סורין. דגי~וליו כתב

~~~~~ 
 אינם שבת בליל שהרי וכו' י~ג ליל בו~קין ~'.
 וביום לבוש. ב~~י. לב~וק. כדי הנר לט~טליכולין

 כמ~ש לכתחלה ביום לב~וק ~אסיר משום לב~וק א"אי"ג
 י~ו"ש. ג' או' תל'ג ~י''ל~יל

~~
 ח~ץ בי~ור ~ל ומברכין וכו' ~"ג ליל בו~קין ~~.

 מצ~ו שלא ברש~תו שנשאר חמץ כלומבטלין
 שמשיירין ובחמץ בב~י~ה הנמצא בחמץ ונ~הרין זובבדיקה
 או קטנ~ם מ~נו יגררו שלא מוצנע במקום להניחולאכילה
 א' או' חמ"מ יעו~~. תל~ד בסי' כמ''ששרצים

 ר~
 א' או'

 קיצור ט' ~ו' קכ"ט כללח"א
 ש~~

 א'. א~' ~ט"ו סי'

~~
 במקום להנ~חו לי~הר וצריך וכו~ מ~ון ומשיירין ~~~

מוצנ~
 בדברי~ו ועיין א' סעי~ ~ל"ד סי' ל~יל כמ"ש

 ג'. או'לשם

~~
 מלפני הכל י~~ר לומר ואין וכו~ מ~ון ומשי~רין ~~.

השב~
 ~לום ישייר ולא

 ובשב~
 ~שירה מצה יאכל

 ה~' ~ל ~שירה מצה ל~שות א~ם כל בי~י סיפוק ~איןדכיון
 ב"י. רבנן. אטרחו לא~עו~ות

 ב~"ש חלה לה~ריש שכח ואם וכ~~ מ~ון ומשיירין~~.
מלחם

 חמ~
 ממנו לאכול ~םור ~ה לשבת שאפה

~~~
 ט' או' תנ"ז סי' ח~י ס~~ח. תק"ו סי~ מ~א ~קנה. לו
 ב' או' חמ~מ א' או' מק~ח א' או~ זה ~סי~~~ר

 ר~
 י~ב. או'

ח~~
 בסי' שם חיים נתיב ~רב אמנם י"~. או~ ק~~ט כלל
 ר"ח הפו' אלו ~כ~אי וכתב הנז' מ~א דברי ~ל ה~יגתק~ו

והרא'~
 לקולא שפסקו וראב"ץ ור~ן ~הראב~ד ~ התרומות וב~ל

לה~ריש
 חל~

 לקריו שטבל לגדול אי ~טן לכהן ולי~ן
לכהן וא~

 ט~~
 סי' ביו"ד כ~ק~ל לאכול ויכול ברוב לבטלה ~יוכל

 וי~פה מכ~ית פחות וישייר והולך אוכל כהן ליכא ואישכ"ג
 לו שאין שנשאר ח~ץ שאר כמו יו~ט מוצאי ~ד כליעליו

~כו"~
 בסי~

 ~מ"~
 וכ~כ י~ו"ש. ה' סעי~

 ס~' י~בץ בשאל~
קל~ג

 ובשי"~
 צ"ו סי' ח~ב מאירות פנים

 והב"~
 בסי' ש~"ת

 וע"כ רע~אי ובחי' תק~ו סי' י~~ בגדי בס' וכ"כ א' או~זם

 הי~~נרא~
 למ~וא ~א~א

~~ 
 המקילין ~ל לסמ~ך ~י~ אחר

 ~בטל שלאכדי
 בהגה תנ"ז ססי' לקמן ועי~ן שבתי סעו~ו~

 ט~~. או' לשםוב~ברינז
' ~ ~

 מזו~
 ליל לצירך סעידו~ ~~

 ובשחרו~ ~ב~
 יום

 ע~~ב~
 לעיל ו~יין ~ ב' או~ חמ"מ היום. שליש

 כ~א' ואו' ך' או' ~מ"גסי'

~~
 שמא בשבחות יאריכו אל זו ו~שבת השב~. לצירך ~~.

 א' או' א~ר שי"~. סי~ ס"ח חמץ. איסור ~~יבא
 בת~לת זה ב~בת ל~אריך שלאוטוב

 ש~ר~~
 ופשיטא ומוסף

 אכילת באיסור ח"ו יכשל שלא ה~פשרי כפ~ יקצר רק לזמרשלא
 תכ~ט סי' לעיל ועיין ג' או' חמ~מ אי~~רו. ז~ן אחרחמץ

 מ~ב.או'

~~
 בשחרית גם ומ~מ המנחה. אחר ~מנה ~~.

 ל~ניםםעודתו יפסי~
 ~והיינ~

 או' מש"ז ברה~מ י~רך

ב'~

 פ~ק ומר~כי שה"ג בזה. ~ווצא י~א דהא
 ~שב~

 וכלבו. וב~ח
 ל~יל ~יין ומיהו א~ ס"קמ"א

 בש~~
 ~~סק ב~ סעי' רצ~א סי'

 י~ו~ש מנ~ה זמן ק~~ם עשאה אם יצא לא בדי~בד'~אפי~
 ~"ב. או' לשםובדברינו

~~
 לאכול אסור ~הא ~מצה. לא ~~.

 מצ~
 כדלקמן בע~פ

 שרי אי כ"ד או~ ל~ם בד~רינו ו~יין ~ע~א.סי'
 י~ו"ש. בשבת ש~ל ב~~פ המצהלטל~ל

~~
 ביין שנלושה מצה ~היינו ~שירה. במצה אלא ~~.

 ומי משקין שאר או חלב או ~בש או ש~ןאו
 בהם יוצא א~ם ואין ~וני לחם נקראין ~ינם אלו שכלפירות
 בע"פ לאכלו מ~~ר ול~יכך בפ~ח מצה ~כילתי"ח

 אב~
 כל

 בסי' כמ"ש ב~~פ לאכלה אסור בפסח י"ח בה יוצאשא~ם מצ~
 ~ס~ב~ ~י' לקמן ו~יין ב' או~ ר"ז~ע~~.

~~~
 מ~~נות ~יני בורא ומברך ~שירה. ~~~ה אלא '~~.

 השנה. ימות כבשאר ג' מ~ין א' ברכהולבסוף

מ~מ~
 ~מסיק כהברכ"י ~לא פשוט המנהג וכן וכתב ב' או'

שיט~
 ידיו

 ויבר~
 מ~ט ויו~ר כביצה זיאכל

 ממצ~
 עשורה

 אם מיהו מ"ח. או' קם~ח סי' ל~יל ו~י~ן יעו~ש.בה~מ ויבר~
 בסי' שם כמ~ש וברה"מ המוציא ל~רך צריך ס~ו~השי~ור א~

 לחוש יש ב~~פ אבל מ"ה או~ לשם ובדברינו ו' ס~י'קס~ח
 סעו~ה שי~ורלאכול

 שמ~
 ל~יאבון מצה ~ל~לה יאכל לא

 שיעור רק יאכללא ~ל~
 שי~

 ~קמן כמ''ש ~' מ~ין א' ברכה בו
 סי' ל~~ל ועיין ~ו~ב'~ו'

 רצ~~
 סי'

 רצ"~
 ומ~מ ה' ם~~

 ה~~

 ~~ ~~י~יוי~י~' ~~~ ~יי~~~~~~
'~ 

~~~~~~ 
~~~ '~ 

 ~~ י~~~~~~~
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 ה~ב~וביו~

 י~טלנו
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 במצה הסעודהשעושה
 ע~יר~

 ~פירות או תרגימא במיני ~ו
 ז~ר לכסות דהיינו ~'ד או' שם שכ~בנו הסדר לעשותוש

 ~ל ~לומר הזוה"ק ולל~ודלמן
 מ~

 יעו~ש. שם שכתבנו

~~
 אלא ~~.

 ~מצ~
 לאכול וש אפשר ואם ~שירה.

 עמ~
 ~יעור מבושל דבר~י~~

 לו אמר כן כי כז~~
 צרוך ג' ד~ס~ודה ז"ל למרןה~גיד

 לאכ~
 והב~ד תבשיל ~ית

 יע~~ש. ל"ב א~ ר~~א ~~י'לעיל

~~~
 אסור ~אילךדמשם עשירי~. שעהקודם ~~~~~.

 ~~~א. נ~' כמ"שפח לאכ~
ב~~

 . סק~ ט"ז

~~~~~~~~ 
 עי~ וכ~ נוהגון שאין אלו ובמדינות הג~.

נוב"י
 מה כ"א~~~

 שא~ ~~ שהקש~
 גופיה מפסח רא~ה

 מו~ר ודאי חצ~~ דעד וכתבלע"פי
 ל~כ~

 ~שירה מצה
 הפסיד לא ~קן חולה צורך בלא א~~ ה~ם כל ל~~לוהמורה בע"~

אם
 הו~

 עצמו בפ~~ח אך ~צת ~רך ~~כ~פ
 מחמיר~

 יעו"ש'
 או' שע~תו~ביאו

 א~
 ~~~~~ו~~

 הג~.
 ובמדינו~

 אלו
 וכ~

 אשכ~ בערי ה~נו
 אבל

 נוהג~בספר~
 בפ~~ח אפ~ עשירה מצה לאכול

 הש~~כדברי
 יש ב~~~רד גם ומיהו

 נוהג~
 מהטעם ל~חמיר

 יע~ש. תס"ב כ~~ לקמןש~כתוב

~~~~~~~~~ 
 ים. וד בב~ראו פירות במיני בהג~'

 עי~
 ח~

א~
 מצה דמשום שכתב ב'

 לתיאב~
 טוב ~תר

 פירו~ במינילקיים
 אבל ~ו~ש י ~~אי כולי משבייע שאינו

 דאם כתב~~~"ב ~מ~~
 י~

 בשר לו
 ודג~~

 פירות ~~מיני עדיף ~~וא
 הח"יי ~~ל וכ~~ב ~ או~ ~~חמ~מ וכ"כ רצ~א. ~~~~כמ~ש

 ~~וכרחים.דבריו שא~
 וכ~~

 ג' או' מחב~ר
 לעיל ~כ"כ ד' א~ ר"~

 י"בא~
 בש~~

 ומיהו יעו"ש' תבשיל כ~ת לאכול דצריך המגיד
 הם אם בפירות~ם

 ממ~
 משום עדיפות בהם יש ז'

אח~י~ם דמברכ~
 מע~

 ג'
 א~ הנכ~ וע~~

 ~ש אפשר
 לאכ~

 ~ית
 פירות וכ~תת~שיל מ~

 ~ מ~~
 אחר לחזר יש א~שר לא ואם

 מיןפירות
 וא~~ ~

 פירות מא~ה יאכל אז אפשר ~א זה גס
 אצל~~מצ~

 '~~~~~ו~~~~
 פירות ני במ ב~~ה'

 וכ~
 לעשותה ~~ותר ובזה

 לאחראף
 שע~

 ת~"א רס~ כדלקמן עשירית
 עשירה במצה בין פירות במיני או~ה ים ~מק ביןומ"מ

 פר~ח. לתיאב~. בלילה שיאכל כדי ~~ת אלא ואכל שלאלי~~ר נכ~

~~~
~~~~~~ 

 ~"א צ~~ דף א~ור ~' ב~ה~ק
 שש~~

 כתב
 ע~השרשב~י

 הי~
 במקום מרכבה במעשה עוסק

 והביאו השל~ה וכ"כיעו~ש. בשבת שחל בע"פ ג'םעודה
 נהירא דהוה ע"ה לרשב~ דה~ד ונראה ~~~~ב.מ"א

 לי~
שבי~

 דשמ~א
 כשבי~

 דאר~א
 ו~ד~

 הל~מוד
אנחנו א~ל סעודהבמקוום תיק~ שעו~~

 צר~כ~
 ~~עודה לעשית דוקא

יהוו א~~ומ~מ
 כאח~ ~ני~~~

 טובים.

~~~~~~~~' 

 מצה לע~~ת ראו~ והיה וכו' פירות במיניבה~~.
 מעשו~ דהו~ מבושלתמפוררת

 ו~מוח קד~רה
 דרשות כן. נו~ג~ן ראיתי לא אבל ונות מ מינווברכת

 ק~" כלל הח"א מי~ו ~~ק~ב~ מ~א הג~~. שבתה' מהר~~
 ~ג א~ ~

 מותר ומבושל דמפוררת בס~םכתב~
 לאכ~

 שעה קודם

 מבושלת דבמצה משום וה~נו י~ו"~.עשירות
 ~צא~ א~

 בה
 וכל ~' ~~עי' תס"א ס~ לקמן כמ~ש פםח ב~לי"ח

 כמ~ש עשיר~ת שעה קודם בע"פ לאכול מותר ו~ח בה~צ~ין שא~
 והא יעו~ש. תע"א ~~~~קמן

 ד~ברכ~
 מצה ~~ל מ~נות

 אבל כ~ת פירור בכל אין א~~ דוקא~מבושלת
~~ 

 ~ית בו יש
 ~.ד סע~ ק~~"ח ~~י' לעיל כמ"ש ובר~~מ ו~מציאמברכון

יעו"ש.

~~~~ ~ ~  ~~ ~~ ~  ~~~ ~~~ ~~~ 
 ל~ום ולא ו' ליום ~ו ~א~צ הנותר חמץ כל שישרוף והיינוג'

 בשעת שמצא החמץ וגם שחריתז~
 הבדיק~

 בלילה.

~~~
 אם מלאכה ולענין וכו' בע''ש לב~ר טוב ~~.

 ביום בע"ש מחצותלאסור
 ו"~

 ~~ד ב~ום כמו
 נסת~ק אריה גור הרב תס"ח סי' לקמן כמ.ש שנים שארשל

בז~
 כל במלאכה דמותר כתב ס~ד סי' ח''א הז~"א ואולם

 ע"א. ודמ"ט ~"ב דמ"ו זה בסי' זוטרי אפי בספר וכ"כהיום.
 צ"ג. או' מעובין פסח בספרו הכנה~גוכ"כ

 וכ"~
 נח~ה הרב

 או' שס"ח בסי~ הברכ"י לדבריו והסכים ז'. סי' ח~אבכסף
 א'יוכ"כ או, שם מחב"ר ב~פרו וכ''כ י~ו~ש'א'

 והב~דבכ"י הרד"~
 בשיו"~

 ~ה. בסי' ה~ע"ת וכ~כ יעו"ש. זה סו'
 ב,. או'רו~ח

~~~
 לבער צריך אלא ~ו~א לאו חצות. קודם ~~.

 בחחל~
~ע~

 ~ ~~יינו ~~ית
 בסו~

 שע~
 כמו חמישית

 ג'. או~ מאמ"ר שנו~.בשאר

~~~~~ 
 הש"ע שכתבו ו~גם יבטלנו. השבת וביום הגה'
 שבת. ביום רק אלא ג"כ הב~עור בשעת בע'ש לבטל~ שא~צ לא~וקי דאתא האחרונים כתבו ~~סע~'

~~~~~ 
 תל~ד סי' לע~ל וכמ~ש י~טלנו' ה~בת וביום הג~'
 אחר בלילה ~ביטל שא~פ"י ב'סעי'

 חמי~ית שעה סוף ו~ד ביום אחרת פעם ולבטלו לחזורטוב הבדיק~
יעו~ש.

~~~
 הח~ין לבשל נ"ל וכו' זו ל~בת מבשלין אין ג' ~~~~

 מהרו.ו חדשים. בכלים שבת לצורך אכילהושאר
 לבשל בביתי נוהג ואני סק~ד. מ"א בהגה''ט' כנה''ג קצ"ג.סי'

 ה~בשיל מוציאון חד~ה ובכף לפסח ומוכנות חד~ותבקדירות
 ואחר חמץ של בק~רות ומניחין הקדירה~ן

 ~אכיל~
 מקנחין

 ור"ל ~~~~. לעשות' נכון וכן ד' בסעו' כדלקמן באצבעאותם
 אכילה אחר להדיחן יצטרך שלאכדי

 וכמ~~
 ולא שאח~~. באו'

 היד אין א~כ אלא ח~ץ של ל~~רה ~~סח רא~ון מכלייער~
 או בוסולדת

 של כלי לתוך יער~
 ~ו~~

 חמץ לקערת ואח~כ
 א~א~ר

 וב~יע~ד ג'
 א~

 אוי א"א לאסור.
 ד~

~~~
 בקדרה ל~דבק ~~רכו דבר בזה. וכ~~אד~סא ~~~~~.

 אחר בשבת ל~ד~ן יצטרך שלא כדי ~ק~ר~א~
 ל~רך אינה זו והדחה בהן הד~ק ה~מץ להסיראכ~ה
 שבת ל~רך שלא כ~ם להדיח ואסורשבת

 כמ~~
 ס~ ל~יל
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 ~~~~~~~ י~~~ ~ו~~~ ~~ ~~~י ~~י~ ~~ו~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~

~~
 מפרורי ~~ושין תבשיל והוא בק~רה. ה~נומה ~ת ~~.

 רך ~אינופת
 כ"~

 הכלי~. אל ונ~בק

~~~~~ 
 לקנחן אפשר אם אבל וכו' לקנחו וא~א בהגה'
 סי' ל~יל כמ"ש ל~ם שא''צ כיון ל~דיחםאסור

 שם. ר"ז ג' או' מ~~ח ג' או' א~ר ה' או' ח~י ו' ס~י'שכ~ג

~~~~~ 
 דאסור א~"ג פי~ וכו~ מעט להדיחו יש בהגה.
 מותר הכא להם א"צ אם בשבת כליםל~~יח

 לה~בירכ~ו
 החמץ~

 חק פר"ח. סק"ה. מ~א
 יוס~

 ה' או~
 להדיח אפשר אם ומ"מ יו~ד. או' קכ"ט כלל ח"א שם.ר~ז
 ההדחה ש~~י יזהרו ו~כ"פ בקינוח א"א ~ם עדיף ~כו~םע"י
 סדין ~~י ~היינו דא~' מלאכה לי~ו ובואולא

 וכדומ~
 מח~"ש.

~ ~

 אפי' להדיחם וטוב ~כו' מ~ט להדיחו וש בהגה.
 מ~ט אלא בהםאין

 חמ~
 מעיקר לבערו שא~צ ב~נין

הדין.
 ר~~

 שם.

~~~~~ 
 החמץ נדבק ואם וכו' מעט להדיחו יש בהגה.
 ~~ו כ~אוא~א

 גרי~~
 דהוה עכו~ם ע~י שרי

 מצוה. במקום דשבותשבות
 א~~

 ה'. או'

~~~
 ברגלים נדרסים שהפירורין וכו' המפה ינטר ד'. ~~~~

 סק~ו. מ"א הרא"ש' ובטלים. שועור בהם איןוגם
 עכו"ם לו אין שאם כתב קצ"ג סי~ומהרי~ו

 שיכב~
 הבית לו

 שינוו ~"י הישראלוכבד
 בבג~

 נסרים שיש במקוס וכ~ש
 כלל ח~א ה~ או' א"ר ו' או' ~"י לגומות. למיחשדליכא
 ~לשם ובדברונו ב' ס~י' ש~'ז סי' ~לעיל ועיין יו~ד. ~ו'ק~'ט
 האכילה ואחרבס~~י

 ירח~
 ~יו

 וינק~
 אם ~בפרט שיניו ~ח

 במשהו. בפםח חמץ כי סדקים או חור~ן בהםיש

~~~
 וא~פ"י גמורה במתנה וכו' ל~כ~~ם ליתנו וכול ~~.

 הש~ת צורך בה שאין מתנה בשבת ליתןשאסור
 החמץ לב~ר כדי כן עושה ש~וא כיון מ"מ ש~ו ב~י'כמ"ש

 של~מרשות~
 זו בנ~ינה וש הרי בב"ו בפסח ~ליו ו~בור

צו~
 ר"ז שם. כמ~ש מצוה לצורך מ~נה ליתן ומו~ר מצוה

או~
 ו~וקא ט'

 בחמ~
 חפצים שאר לא אבל לעכו"ם לתת התירו

 ולקנח המפה לנ~ר לנו~ו
 פח~ ~ק~רות~

 ע' או~ יצחק
 ~עו"~. כ~ט ~ו' ו~ז סי' ה~"ט ~וקריוהבי~ו

~~~
 להאכיל ג"כ ומותר וכו' ל~כו"ם ליתנו יכול ~~.

 מבער ג"כ דבזה ל~ה~כ להשליך או לבהמה~
 שא~ן לחזיר ולא על~ו שמזונותיו לכלב ו~וקא שם. ח"אהחמץ.
 א"ר ג' ~ו' בהגב~ו שכנה"ג מהרי~ל. דרשות עליו.~זונותיו

~~~
.~~ 

 יכ~~
 ליתנו

 לעכו~~
 וכו'

 ובלב~
 לתוך יתן שלא

 ע~ירה. ו~שה שלאידו
 ח"~

 ~ו' ס''ב ובכלל שם
 ו'. או~ שכ~ה ~י~ ל~יל ו~ייןט"ו.

~~
.~~ 

~~ 
 מנת

 של~
 וכו" לצאת

 מ~מ~
 בסתם ~בל

 מט"י. ~' או" מק"ח ז' ~ו~ ח"י~סור.
סי' המט"~ ~ב~

 תקנ~~
 ~נותנים ~ין רק מותר נמי בסתמא ~~"ה כתב

 וכ"כ י~ו"ש. ~צ~ת~~מ ל~
 שכנה~~

 א"ר סק~ז. מ~א ד' ~ו~ שם

 ו~יין ~' או' ר"ז ז~ או~ יוסף חק פר"ח~ ה~או'
 ל~י~

 סי
 בהגה. ב' ס~י'שכ"ה

~~~
 אפי' לו ליתן שרי רה"ר לנו דאין ולדידן לרה"ר. ~~.

 דצריך אלאהר~ה
 של~

 ט~ז לתחום. חוץ י~ציאנו
 לו לצוות מו~ר רה~ר לן דל~ת דלדידן שם המ~א וכ"כסק~ה

 או' ר~ז שם. יוסף חק שם. מק"ח שם. א~ר וכ~כל~וציאם.
 ל~ז או' לשם וב~ברינו ז' ס~י' שמ~ה סי' ל~יל ו~יין~ו"ד.
 המוקפת וב~יר יעו"ש. ל"חו~ו~

 מחיצ~
 ומ~ורבת

 לכ"~
 שרי.

 ~'. או~ מא~~ר שם. יוסף חק שם.מ~א

~~~~~~ 
 ב~"ש מיוחד בחדר לו שיש חמצו למכור שכח
 בשבת לתתצריך

 במתנ~
 ~ם החדר ל~כו~ם

 שרי ~ג"כ מכורה דאפי~ ואפשר ~מפתחמסירת
 ~ול~

 יכתוב
 בכסף ימכור אלאבשטר

 לחו~
 ולא

 וק~~
 יתן רק בידו הכסף

 להקל שכתב מה ~ח' או' א"א ו~יין ה' או' דה"חלתיבתו.
 ~~ה או~ ש~ו לסו~ ובדברינו שלהם בכתיבה שטרלכתוב

יעו"ש~

 עושה שאינו כוון בשבת דאסור וממכר כמקח ~וי ולא
 ~בדונן במתנה ~אפשר ~יכו מ"מ אך ח~ץ מ~יסור לינצלרק
 תמ"ח. סי' לקמן כמ"ש ~פסח ~חר לו וחזיר שהעכו~ם יו~עאם
 ח~א ה~ או' מ~~ח סק~ז. מחה"ש ה' או' א"ר ח' ~ו'ח"ו

כל~
 בנימין ~מלת בתשו' ~יון ומיהו יו"~. או' קכ"ט

 לסמוך ~אין ומסיק בשבת למכור ~"י של זה בהיתרשמפקפק ו"~ ~~
 י~ו~ש. שבת לצורך או בה~~מ כ"אעליו

 והר~~
 ~ו' תמ"ח סי~

 אלא בהפ"מ אפו' מכירה ~רך אוסרט~ז
 דו~~

 ~רך
 ו~ו~ש.מתנה

~~
 מו~ט. ו~בר ~~.

 וכ~
 ~' מס~ודה יותר ש~נו

 שיאכלנו למיתלי דאיכא משום מיקרי~מו~ט ד~
 וחזר העכו~ם הוציאו ואם פר~ח. החוצ~. יוציאנו ולאבבית
 וכן א' סעודה מזון לו וליתן לחזור וכול ישראל לביתובא
 פעמים מאהאפ~~

 אב~
 ממזון ~ותר א~ בפ~ם לו ליתן אסור

 ושראל בבית ~כשיו כולו לאכול וכול שאינו דכיון א~סעו~ה
 בפו' א~ל כאלו והוו להוציאו ע"מ לו שנותן הדבר ניכרהרי

 כמ~ש רה~ר דרך מוציאו שה~כו"ם ו~"ז ט או' ר"זלהוציאו.
 ~"ז. או' ~~ול ~יון רה~ר דרך מוצי~ו אין א~ אבלבש"ע

~~~~~ 
 נשאר ~ם ~'.

 חמ~
 ש~~א ב~נין והיינו וכו~

 מ~א ג' או' ~ו~ש לבהמה. או ל~כו~םליתנו
 לטלטל מותר ה~ ~בש~ה המ"א שם וכתב סק"ג. תמ"ו~י'
וליתן

 החמ~
 ו~~כ ט' או' שם ח~י וכ~כ יעו"ש. ל~כו~ם

 לנהר לזרוק ל~כו~ם לומר ששות ובש~ה ו' או~ זה בסי'המש"ז
 שס. מש"ז שרי~ מצוה במ~ה דשבות שבותי"ל

~~~
 ב~טול ~מד~ו~ מבטלו. ~~.

 ב~למ~
 סגי

 ל~שו~. שא~שר מה ~ושה~פשר דל~ והוכ~

~~~
 ~ם לטלט~ו דמו~ר וה~ה ו~ו' כלו ~ליו וכופה ~~.

~ו~
 ו~הש~יכו ה' בש~ה

 ~בה''~
 לו יש ~ם

 ~ו~ ~ ו~~~~~~י
~~~

 ~~ו'
~"~~~ 

~~"~~~ '~~ ~'~ 

~ה~~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

 ~~~~ ~~~ן
~~~~~~

 ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~י~~~~~ ~~~ ~~י~ ~~~~ י~~~ ~~~ ~~~"~~~
 ~~~~~ י ~ ~~~~

 ~~~~ ~~י~ ~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~ ~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ י"~ ~~~~
~~~~~~~~ ~~ ~~~ 

 י~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ י~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~י~~ ~~~~~ י~~~ ~~ ~~י~~
 ~~~~ ~~~~ ~~י~~ ~~ ~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~ ~ ~~~~ י~~~~' י~~ו~ ~~~ ~~~~ י~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~ ~~~י~ ~~~~ ~י~ ~~~ ~~~~~

 למקום מבי~ו להוציאו או ל"~. ~ו' לעיל וכמ~ש בחצרובה~כ
 ל~תחילה. לעשות ~כון וכן ~~~ל~מוחר

 ה' א~~ חמ"~

~~~
~~~ 

 מתיר המאור ש~על ו~ע . ו~כו' כלי עליו וכופה
לפרר

 ולזרו~
 אין שהרי לים לה~יל או לרוח

 א~בזה
 ~וחן ~דאין מל~כה

 אח~
 סי' לעיל כמ~ש טוחן

 או' לשם ~~ברינו ועיין ~הגה י"~ סעי'שכ~א

 ע~ד~
 ה~יא הב~ח א~ל ה~~ח. עמו והסכים ברה~ר י~~ירנושלא ו~ל~~

 סי' והרוקח סמ"ק הגהותבשם
 רס~

 לרוח יזרה שלא
 עיקר וכן ב~"ג הרמ~"ם ~~רו והם המח~ר מלשון מו~חוכן ~שב~

 ~~~~ פר~ח.~~'~~~~להחמיר~

~~~
 שנת~אר מהטעם ו~ו' ל~~ל צריך ו. ~~~

ס'' ~עי~
 ~ל~~

 ב' סעי'
 ~ל~

 ב~י~ו~ סגי
 דלי~ה

 ~חוזר~~י
 וזו~

 ~חוש ויש למא~~ו ששייר בפת
 שמ~

 י~אר
מ~נו

 ב~~
 ועיין ב~י. ~~יו. וי~בור

 ל~י~
 או'

 כ~~
 ~~~. ו~ו'

~~
.~~ 

 כ~ר~
 ע~פ ~~חלהמים ~אי~~ ולענין ~ניס. בשאר מבטל שהוא

 בשב~
 ~נ~ה סי' לקמן עיין

 בס~~. לשם וב~ברינו ~הגה א~סעי'

~~~
 וה~ה קצ''ג. סי' מהרי~ו הלילה. לצירך ~שלחן לס~ר
 הלילה לצורך פסח של ~' ביום השלחן מסדרין~~ין

 ~הגה~~' כנה"ג לחבירו מכין יו~ט~אין

~~
 ביום ההולך ~. ~~~

 י"~
 בין שחרי~ וכו'

 ~שח~
בחו~

 ~שב~. כשחל בין
 ר"~

 ~~ו. או'

~~~
 למול כגון ~~.

 א~
 חבירו בן למול הולך אם וה"ה בנו.

 ~עשאו או ~עצמו למול יודע אינו האב~ם
 א~ להוליך ~ליח~אב

 ש~לחו או ל~ולו בנו
 הא~

 לו להב~א
 הו~. מצוה ~בר שכ~ז ~חר ממ~וםמו~ל

~~~~~ 
 ~אמרינן והא וכו' אירוסין סעו~ת לאכול או '

~עי~
 ~אסור ב~ סעי' ר~"ט סי'

 סק~ט מ"א תירץ בע"פ ו~ש ~~ש~ירוסין סעי~~ לעשו~
~~~ 

 אורס
 לארס מו~ר א~ל ~ע"ש הסעו~ה לעשות אסור לכןקו~ם
 ~"כ מותר ואז ~חר יק~מנו שמאב~"ש

 לעשו~
 סעודה

וכ~ש
 בהג~ ש~ ז"~ ~ור~~

 ~ותר ק~וע ~מ~ה ~סעודה
 ~אפשר ~יירי ~התם ~ירץ ~' ~ו~ ~ם וה~"ריעו~.

 בא~א מיירו ~הכא אחר~יום לידחו~
 ~י~חו~

 וחק יעו~ש.
 יוס~

 ~ו'
יו"ד

 ~~~ ~לי~ ~~~
 ~ושיא

 ~זי~
 ~אסור ~עמא ~תר

 ~עשו~
 בע"~ס~ו~~

 משוס
 כבו~

 שי~נס היינו שבת
 לש~~

 כשהוא
 שתי להפסיק צריך דהרי בע~פ לי~א זה וחשש ~א~ולתאב

שעו~
 חצות קו~ם

 חמ~ ~שו~
 ~עו"~.

~~~
 ל~~ול ~~.

 סעו~~
 וה"ה וכו' ~ירוסין

סבלונו~. סעו~~
~"~ 

 יו"~. או' ח~י ס~"~. מ~א ס~"ח.
 ~ק ו~ או'א~ר

 יוס~
 וכ~~ מט"י ו' או' מק~ח שס.

 ו~לא
~פר~ח.

 ו~~
 וכן ~' ~ו' ער~ה

 סע~~~
 עכשיו שעו~ין קנין

 ~"~ ~~י~וכי~~ש~~
 מ~רו

 סעו~~
 שם. א~ר שם. ח~י ~ מצו~.

ן~
' ~ ~  לאכול 

 ס~וד~
 וה~ה ז~ו~ אירוסין

 ~~וד~
 מילה

 שם. ר.ז ה~ן.ו~דיון

~~~~~~~~ 
 ~~ח בבת אלא ממנה להנות רשאי שת"חמצוה ~~ו~~ מקרי דלא שכ~ב ד~ת מה' פ~ה ברמב~ם

ל~"ח~וםכ.מ
 ש~

 אלו פ' אמרו ~ולא מוסר מ~רך רק שזה כ~ב
 לע"ה ת"ח ~בת אלא מציה ס~ו~ת מקרי דלאעוברים

 ~ישראלכ~ן וב~
 משא~~

 מקרי ע~ה שהם אף שוים ~~ניהם היכי
סעיד~

 ע' סי' חו~י בשו~ת ועיין ~ם. ~"י י~ו.ש. מצוה

איזו שהארי~
 ס~ו~~

 וכללא מצוה
 ~מל~~

 גמר על שנ~שית סעו~ה
 שב~ים ~ן וס~ודת וכ~ומה מסכתא סיום מצ~ה. הוימצוה
 מציה. הוישנה

 וסעוד~
 ~יום ~נה ~כל ח~ורה

 א~ מצו~הוי ל~ ~מוג~~
 ש~ורש לא

 הר~
 שם.

 וסעוד~
 המי~ה שלפני ל~ל

 ~ו ש~עשה ~מי שעו~ה וסעו~ה מצוה~ הוי ~א ~~י~הוש~י~י
 אונס

 ~נו~~
 ~~~ה. הוי הק~~ש וכ~י ס~~

 ~ ~ב~ ו~י~
 בן

 פסקזכר
 ב~''~

 מצו~ ~הוי רס"ט
 הבן. פ~יון וה"ה

 וא~
נול~

 בליל ~ר~ית ה~פללו וה~הל צ~ה אחר ש~ת ליל זכר ~ן

שב~
 אומריס אם וחנוכה מצוה. הוי לא למילה הסמוך שנייה

 ו~ר מצ~ה' הוי ופורים מצוה. הוישירו~
 מצי~

 ~ו~ י"ג ביום
 שם. חו"י מציה. הוי כשדורש דוקא ואח~כמצוה.

 מש~~
 ט~ או'

 אחר ס~ו~ה שעושיןומה
 כתיב~

 מאל קנס ~קורין התנא~ם
 זה אין כי מצוה ס~ודת מקרי לאו~אי

 ס~וד~
 ~בימי אירוסין

 סעו~~ ~זוהי ונראה ~ם. ~~"י קי~ו~~. אחר שהיהה~"ס
 קנין

 ~שע~~ע~שין
 האחרונים ~שם מ~ט או~ לעיל ~כ~~נו השי~וכין

 ועיין מציה. סעודת~הוי
 מש"~

 אבל ל~י~ב מ"ש ח' או~
 וכ"כ שכ~~~י.~מו ~~רא~

 מ''~
 י''~. או' הציון בש~ר

~ן~
 החתן ~וקא משמע חמיו. ~בית ~~.

 או, ה~רישה וכ"כ אחר. ולא~מיו בבי~ שאוכ~
 או' וא~ר ~'

 ע~ו ~ח~ן ~ו~א ~~או ~ש~ע פ~ג ~ר~~"ם ~~~ר~~,.אב~
 ~הו~ך ~אחר ~ה~הא~א

 ~ס~ו~~
 ~~י~.

 וכ~~
 וכן הפר"~.

 ~ק י~א. או' ח~י ו~~כ ~ק~י. המ"אמסיק
 יוס~

 י~א. ~ו'
 ז,. או'מק"ח

~ן~
 שנזכר ר~ל בבי~ו. חמץ לו שישונזכר ~~.

 ט~ו. או~ ר"ז ה~יעור. זמןשהגיע קו~~

~ן~
 שמא מס~פק אם וה"ה וכו' חמץ לו שיש ונזכר ~~.

 איכא אי חמץ. לויש
 שהו~

 פר"~. וי~ערו~ יחזור

~ן~
 ע~י ~מצוה י~בטל ~לא ~מאחר וי~ער. יחזור ~~.

 ~ני~ם. יקי~~~ביעיר

~ן~
" ~ ~  וא~ 

 ~~~~ת ויש~~ל יחזור שאם ר~ל וכו~ לאו
 ~ו י~~ר ~א~בועור

 ~מ~
 ה~צוה~ ~עשו~

~~
" ~ ~  ב~י~ול ~מ~~ו' משום וט~מא בל~ו.יב~לנו 

ב~~מ~
 ~יה סג~

 אל~
 בי~ור הצרו~ו שח~~ים

 ~~ו ~~~~ י ~"י~

 ו~~י~ו~ ~~~~~~~

~~~~~~ 
 ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~ ~~ ~~.~ ~י

~~~~~~ 



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

 ~~~~~ ~~~י~ ~~~ ~י~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~י~~ ~י~~ ~~ ~י~~ ~ ~ ~ ~~י~
 ~ ~י~~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~י~ ~~י~~~ ~י~ ~~~י~~ ~~ ~~~ ~~~~י~ ~~~~~~~~

~~~
 ~ ~~י~י~ ~' ו~ו ~~~~ ~י~ו~ ~ין

 ~י~ ~~י~ ~~~ ~ ~~~~ ~י~ ~~~ ~י~ ~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~ ~י~~~ ~י~~ ~~

~ן~
' ~ ~  הוא דאס ומ~מע ב~בו. יבטלנו 

 ויבער מיד יחזור לבטל ברשותו דאינו ולמעלהו' ~ע~ מ~חל~
 על~ואפי'

 ספ~
 חוזר'

 פר"ח~

 לה~ע~ק הולך אם ומ~מ
 חוזר אינומצוה ב~~

 דמ~
 כבוד דגדול ח~ץ מהשב~ת עדיף מצוה

 או~ ח"י שם. מ"אהבריו~.
 ~ק"ח ~'~ב. או~ יוםף חק י"ב.

 מצוה דבר בכל העוזר אבן דעת מיהו ט''ז. או' ר~ז ח'~א~'
 לחזור א~צ לבטל מצי לא אפי~שהולך

 משו~
 דדע~ו דכיון

 או~ הפ~ח חקת ועיין יעו"ש. יראה בבל עיבר אינולבערו
 לע~ין ובלא"ה האהע~ז על לה~~ג מ"שג~

 ~~נ~
 ~ל

 מת ~נקרא איזה ב~ ~עי' תרפ"ז סי~ לקמן~ ועיין הפו~רוב כדע~
 יעו~ש.מצוה

~ן~
 עו"ש נפ~.~ פיקוח ב~ני שעומד דבר לךשאין לצא~ יכול לכתחלה וה"ה וכו~ הולך היה ואם ~~.

 ה'או'
 וה"~

 מבטלו בביתו וה~א שהות ואין בנו את למול
 י"ב. או' א~א לכתחל~.ו~ולך

 ~~~ש~
 בעלמא בביטול דמ~או' והט~ם שהו~. יש א~י'
 ששי~ דבשעה משמע וא"כס~י.

 מה~י דלא יחזור
 שיכול לו כשברי דדוקא ונראהביטול.

 להצי~
 אבל אח"כ

מספיק~
 אפי' דוחה נפשות דספק יחז~ר לא

 שב~
 החמורה.

 ~מן לאחר דאפי' כ~ב י"ג או' ח~י מיהו ו"ב. ס"קמ~א
 יכול שאינוהביעור

 לבט~
 לא א~~ה להציל עדי~ן שהות ~~ש

יחזו~
 שמא דחיי~ינן

 יטרי~
 ו~תבטל בביעורו

 מהצל~
 נפ~ות

 או' המק"ח וכ"כ עכ"ל. כמ~א ודלא פ"ג ה~"מ שכ~כוכתב
 מ~א. כדברי פסק י"ז או' הר"ז אבל~'

ש~~
 עצמ~ לצורך יצא ואם ~~.

 כדי לערב הולך וא~י' וכו'
 טור. ~רשו~. דברי חשוב רבו ~פנ~ ללמודלילך

 כתב ב~"ע ה~תי~ו דלא והא בב~י. כמ"ש מהירושלמיהוא
 אירושלמ~ חולק ~הרמב"ם בב"י דמשמע משום ט~ או'א"ר

י~ו"~~
 מציה. דבר מקרי דזה כהרמ~"ם ~סק והש"ע ~ר~ל

 מיהו ו~ או~ מא~~ר ד' או' נה"ש המט~ייו~"כ
 דע~

 המ~א
 י'~ס"ק

 ~ק"ח י"ד. או~ ח~י הסכים וכן הטור. כדעת נראה
 ח~י. או' ר"ז יו"ד.או~

ס~~
 א~י~ מידי יחזור ~~.

 ל~
 שיכול הביעור ז~ן הגיע

 ~ידול~ער לח~ר הוא ח~ב כן א~פ~ לבטלועד~ן
 חכמיםכמ~ת

 דוח~ ~א~
 הר~~~. ~בר מפנ~ חכמים ~~ת

 ש~י~~

ם~~
.~~~~~ 

ע~
 כביצה.

 ו~שו~
 מ~ה לצורך שלא דבהולך

 דינוהוי כל~
 שו~

 ללמוד הולך כמו
 דא~

 אלא ח~ר
 כב~ה.עד

 ט~
 וכ~כ בז~. לחלק שכ~ב כלבוש ~לא וכתב םק~ט
הע~ש

 א~
 ה'

 ~~ מט~~
 י"ט~ או

ס~~
 וכ~ מבטלי מכאן פחות ~~~~~.

 ~בי~ור ז~ן אחר הוא ו~ם
 ח~ר כ~ת עד לבטל יכולדאינו

 פחו~
 נו א מכ~ת

 ע~ברין אלו ~~"פ בתו' כ"מח~ר.
 ~ש~

 וכ~כ הירושל~י.
 מ~~

 ט, או'חמ"מ
 ר~

 ~. ש

~~~
,~~~~~ 

~~ 
 ש~חמ~. קו~ם בלבו מבטלה

 בב~טול די איסורוזמן
 כי~

 שבאו
 החמיץלא

 ד~~ ו~~
 כמו

 קוד~~
 ~~ק~. ט"ז איסורו. זמן

ס~
 ש~~ר עסק בלא שה~ה ואם וכו' החמ~ה אבל ~~~~.

מ~
 ~~ע~ תנ"ט כ~' ~קמן כמ"ש החמיצה ודאי

 יע~~.ב'

ס~~
 מועיל הביטול אין ~~~~~.

 וכ~
 הטור דבר~ מ~~תמיות

 רבו אצל היה דאפ~ משמע ניםוהאחר
 ולומ~

 וצריכה לבטל בידו שאין כ~ן לב~ר לבי~ו ו~לך לק~ם לוי~
 ~הפסיק דא"צ משמע הרמב~ם מדברי א~נםביעור.

 או~ מאמ"ר יע~ש. מיד יבער לביתוכשח~ר ~ל~
 ח~

~~

,~~~~~ 
 שור~ו ח~ץ ביעור כיצדא'.

 וכ~
 מי~ם ג'

 כנגד חמץבביעור
~ 

 ~רענ~ת
 עוש~ שה~

 המצר~ם
 מה כנ~ד שורפו ב~צרים.לישראל

 שור~~ ש~~
 ישראל בכור

 ~וציא שנאמר~ אש שלבכור
 אתכ~~

 ממצרים הברזל מכור
 פמ"ח. אליעזר ר' בפרקיוכדאי~א

 פורר~
 ~היו מה כנגד

 הבנ~~חונק~
 שנאמר המשבר על

 וראי~~~
 על

 א~~ ו~אבנ~~
ב~

 אותו ו~מ~ן ~~וא
 וכ~

 שזרקו מה כנגד לים זורקו
 כדי ור~ל וכו' תשליכהו היארה הי~ד הבן כל ש~אמרליאור בניה~~

שנזכור
 ה~ע~ו~

 ונשבח
 להשו~~

 מז~' שה~~לנו
 ועו~

 ~ל
 שורפו מתלקח~. ואש גדול. ענן נ~ערה. רוח קליפות ג'כנגד ש~~~

כנגד
 א~

 ~~ערה. רוח כנ~ד לרוח ~ורה פוררו מתלקח~.
 דב~עור ור"ל ה~~' מן עולה שהענן גדול ענןכנגד לים~רקו
 ביעור מיני ~' ל~ ונתנו הקלי' ביעור לבח~רמז הואחמץ
כננד

 לבער~ שיכ~ן הקלי' בח~ ~
 בב"א. ה~אולה קץ ~~קרב

~~
 וכו~ חמץ ביעור ~יצד ~~~~~.

 ו~~
 במ~ע חייבות ה~ש~ם

 שע~~. פ.ב. ס~ אריה שאגתש~ת ולמ~לה~ ~משש השב~ה בח~ב ואפ~~ד~ש~יתו

~~
 פחמים. שנעשה עד שורפו. ~~~~~.

 ד~ א~ ר~
~~

 ר"ז דק~ן~ לפירוריןוכו' פוררו או ~~~~~.
 ש~~

~~
 פ~~חים גמ' נהרות. לשאר וה"ה~ם. ~רקו או ~~~~~~

 ~שבי~ו ד~~יב משום זה בכל ~נ~ם וה ~~"א.כ"ח
 שאתה דבר בכל ~~~יכםשאור

 יכ~
 ~מ' להשביתו.

 כ~ ש~
 ע~ב.

.~~~~~
 ~א~

 החמץ היה
 ו~רקם ב~ק יתנם שלא פ~ור כ~מר פירורב~י שהחמי~ חיט~ וה"~ וכ~ קש~

א~א
 יפזר~

 פ~~חים רש.י ללקטן. אדם יוכל שלא ~מים ע"פ
 כתב ~~ק.ב ה~"אמיהו ב' א~ ח"י וכ.כ ~"א.כ.ח

 חטה כל שיח~וך ~~~ינו פיר~ר ב~י דחטים ~~גהמ~מ בש~~
 י"א א~ א~ א.ר ~~~כים וכן חלקים. ג'או ל~נ~~

 ביאורי בהגב~~
 רך שהוא פירור בעי לא נהמא אבל המ"א שם וכתבהגר~א.

ונ~~~
 מפר~ והרב"י ב~ים

 מ"א עכ~ל יעו~שפירור בעי לא ~~טים פירור ב~י ~נהמא
 וכ~~~

 פירור ולעשות להחמיר דיש
ב~~הם.

 ד~ א~ ~הר~
 פס~

 ~ס בחטים אבל פירו~ בעי דפת
 ~ם אבל להחמיר י~ מו~טת בש~ה ~ח~כן ש~כל מעט~ם

'~~~
~ 

 ו~~~~~'

 י~~~~י~~~~~
~"~~~~~"~~ 

 ~~חר א~~~פ~

הם
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 ש~~ה ~נותר דומיא ביום ל~ור~ו וטוב לשור~ו והמנהג הגה ~י~~
 ביוםנשרף

 ~~ ~~"ע~

 ~חר מיד ל~ורפו רוצה אם
 הרשות חולדה יגררנו שלא כדי הבדיק~

 ביד~~
 ~הג~מ

~"~
 וכל

 בו~
~ ~ ~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ 

'~ 
~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ 

'~ 
~~~ ~~~~ 

 ~~~' ~ יו~~ו~~~

 ו~~~~~ ~"~~~

 או בח~יכתן הרבה לשהות שיצטרך ~רבה~ם
 ע~

 שיט~נם
 ראשונ~. סברה על לסמוך ויש כך בשביל החמץ לה~הותאין

~~~~~ 
 ו~יכא פירור א"צ ל~ה~כ משליכו

 למיח~
 שיאכלנו

 ~ ה~גים אותם יאכלו נמי במיס דא"כ חזיר אוכלב
 אבל לאכול לפניהם נותן אינו שהוא כיון חי~~ינן~ לאאלא

 לתוכו להשליך אסור דגים בהם שיש מכונסים מים לויש א~
 וכ~כ שס. א"ר שם. ח~י שם. מ"א ממנו. נה~הדהוא

האחרונים.

~~~~~~~ 
 בכל

 המלאכו~
 ~ד הש~יפה זמן ~יע כשמ

 שם. מ~א תל''א. ס~' כמ''ש החמץשי~רוף
 סי~ כ~~שור"ל

 תל"~
 כ~ן ה"ה בדיקה לענין

 לעני~
 שר~פה~

~~
 ~פררו ~~.

 ואח"~
 המלח לים זורקו ואם~ לים. זורקו

 פסק הב~ח אבל הפ~~חי כ"פ פירור. בעילא
 וכ"כ פירור. בעי המלח לי~ זורקו אםדגם

 הט~
 סק~ב.

 העיטור. בעלוכ"פ

~~
' ~ ~  וכתב לים' זורקו ואח~כ 

 בכ~~
 מתחילת ~~וקא פ~ג

 ל~ם זריקה בעינן איסורו זמן ש~וא ולמעלהשש
 ~ש קודםאבל

 בהוצא~
 ה~שימים אדם בני ואותם סגי. מרשותו

 הם כדין ~לא שש ב~עה רה~ר בצידיחמץ
 ~ושי~

 כ~~גיע
 ~הביאו יעו~ש ~העולם לב~רו צריך שש~תש~ה

 מ~~
 סוף

 ~~מים ב~ן ה~רויים לדי~ן ומיהו זה. בםעי~ ופר~חהשי'
 בדרכים אי ברחו~ות החמץ כשזורקין היהודים עלומ~עיגין
 לא ששית שעה קודםאף

 ~זרו~
 השם חילול בזה ~יש ב~רכים

 או בצנעה לנהר ישלכנו או לגי במתנה יתנו או א~אח"ו
 בביתו.לשרפו

~~~~~ 
 הגה.

 והמנה~
 פלוגתא דאיכא מ~ום היינו לשורפו

 אין אומר יהו~ה ר' ע"א כ~א בפסחים כ~אי~אבזה
 לרוח וזורה מפרר אף א~' וחכמים שריפה אלא חמץביעור
 כוו~יה ר~"י דפסק כר~י להחמיר נהגו וע"כ לים מטילאו
 ג'~ועוד או' מאמ~ר וכ"כ פ'ז. סי' בת~ו' רש"ל בסמ''ק.וכן
י"ל

 ~~~ ע"~
 אל רמז ~וא ד~חמץ ל~א או~ תל~ב סי' לעיל

 שרי~ת ע"~ כי ור"ל יעו"ש. אותו ~ורפן ולכן הקל~'בחי~
 מן שי~בערו הקלי' בחי' אל רומזתה~מץ

 ה~~ל~
 ו~ת בסוד

רוח
 הטומא~

 ולכן הגאולה ~ץ ותתקרב הארץ מן אעביר
 לשר~ו.נהגו

~~~~~ 
 רמ~א שד~ת םפק ואין לשור~ו. והמנהגהגה.
 הן ~יהיה זמן בכל שריפה דבעי ל~מרז~ל

 מוכח וכן וכיוצא ז' או ו' בשעה ~ן ה'בשעה
 ממ~~

 רמ"א
 אחר א~א ביום לבטל דאין בהגה ~' שעי' תל"ד םי'לעיל
 ~בשעה ששית שעה קודם הוא והביטול וכו' החמץששרף
 ובפו' בש~ס כ~מוכח לבטל בידו איןששית

 ו~~~
 מוכח

 וכתב שם. מאמ~ר שריפ~. בעי ששית שעה קודם דגםרמ"א בדע~
 כ~עו~'שודלא

 וג~
 מוכרע ד~ינו כתב סק"ב הט"ז דברי על

 בעי ששית שעה קודם דאף הנז' ב~שו' ר~"ל וכ~כיעו"ש.
 דהח~ץ הקודם באו' לעיל ממ~ש וכ~מ יעו~ש'~ריפ~

 רו~

 חילוק אין וא~כ הקלי~ בחי'~ל
 דג~

 ~עי ששית שעה קודם
 אךשר~פה

 ל~''~
 ח~ץ אותו אלא שריפה ב~י דלא ~שמע

 בלילה~נמצא
 ב~ע~

 שרומז הביעור
 אל~

 כ~~ש הקלי' בחי'
 תל"~ סי~לעיל

 יכול בבית שנשאר הח~ץ שאר אבל ל'א ~או'
 למכרו או במ~נה לגוילי~נו

 א~
 ששית. שעה קודם הוא

 ~~י~~
 לשורפו וטוב בהגה.

 ביו~
 ~היינו וכו'

 קו~~
 שעה

 מ' או' תל"ד סי' לעיל וכ~כ ג' או' ח"יששית.
 מ"ג או' וע~~שיעו"ש.

 מ~~
 יעו~ש. ואח"כ שריפה קו~ם לומר

~~~~~ 
 לשורפו וטוב בהג~.

 ביו~
 העולם ונוהגין וכו'

ל~שו~
 טוב ולכן ה' בשעה אף ב~~ע מדורה

 רש"ל ממנו. יהנה שלא כד~ בבית ולא בחצר אותולשרוף
 י"ל ועוד ~ק~ד. מ"א בהגה~ט. כנה"ג והביאו הנז~~בתשו'

הט~~
 היו וה~ותר ~נותר ד~ומיא מ~ום בחצר לשורפו דצריך

 פ"א בפסחים כמ"ש ג~ותיהם על או בחצרותיהם אותושורפין
 י"~. או' לקמן ועיין יעו"ש'ע"ב

~~~~ 
 מאמ"ו וראית~ וכו~ ביום לשורפו וטוב ב~ג~.

שהי~
 מרבותיו מקובל

 לשרו~
 קצ"ג סי' מהרי"ו כתב וכה"ג ש~. כנה"ג הנז~ בתשו'רש'ל~ בהושענות. החמץ

 התנור להסיקדיש
 ממנו לעשות רגיל ~יה ומהר~י בלול~

 אפיית בשעת התנור בפיהיסק
 או' ר~ז ג' או' ח"י המצות~

 כ"א סי' לע~ל ועיין כ"ב. ואו' יו"ד או~ צו פ' א"ח בןי"ב.
 ח'. או' ~ם"א סי' ולקמן ~'או'

~~~ ~  

 דוקא ~תב ובמהרי"ל וכ~' רוצה אם אך בהגה.
 סק"ג. מ"א לבטל. שיז~ור כדי ביוםלשרוף

 ביוצא ומיהו ב' או' מק~ח ג' או'יוסף ח~
 בשייר~

 בלילה דמבטל
 או' לשם ~וב~ברינו סק~א במ~א תל"ו כבסי' בי~םולא

~'~ 
 ולי ג' או' א"א ירצה. אם בלי~ה לשרוף לכ~ע ~רשאיפשיטא
 על דוקא אלא ~יום לשרוף אמרו דלא פשיט ז~ו בלא~הנראה
יום

 י"~
 בשיירא'~יוצא ימי~ שאר על ולא דמותר דומיא איסורו ז~ן שהוא

~~~~
 ל~ב~ו לתת ואסור ו~ו' לעכו"ם נ~נו ואס ב'. ~~~'

 הנשאר חמץולשפחתו
 ביו~

 רב החמץ אם י~ד
שא~א

 ק~ד~ ל~כל~
 מאחר אי~רו ז~ן

 דמזוניתיה~
 הו~ל עליו

כ~ורע
 חוב~

 או~ ח"י ק~~ז. ~י' בתשו' ב~ח הנאה. באיסור
 החמ~מ ומיהו~ ג' א~' מק"חד'

~ 
 כיון ומתיר חולק ה' או'

 שיחזיק בפי' לו לומר אסור ורק איסורו זמן קו~םשנו~נו
 יתן אלא חמץ ~ל בקיומו רוצה ~א~~ הפסח ימי כלהח~ץ
 יהיה לא ושוב זה חמץ הילך לו ויא~ר בסתםלו

 ל~
 ע~י

 הגאון ל~~נא הסכים וכן יע~~~. ה~~ח ימי כלמזונות
 ~דא מש~ם בביתו הח~ץ יאכל לא ~עכ"פ ~כתבבחידושיו מהר~"~

 יעו~ש. ו~ ס~י' ת''ן סי' ~קמן וכ~"ש בחמץ חובוש~ורע

~~~
 כדי לשרפם פתית~ם איזה יניח ומ~מ לבער. ~"צ ~~.

 מן ויתבט~ו שישרפו הקלי' בחי~ אל ב~םל~וין
 מ~ג או' ~ל~ד ~י' לעיל ש~תבנו היה"ר לומר ~ד~ וגםהעילם

 היום. של הביטול ולימר לזכור כדיוגם
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 וא~
 מדורה לו לעשות טוב ששית ~עה קודםשורפו א~ דגם משמע בטור ו~ו' קודם ~ר~ו

 שמא דחוישינן שריפה בשעת ממנו יהנה ולא בפ"עולשור~ו
 סק"ד. מ"א וכ~כ ב~י. ממנו. יהנה ~יסורו בשעת כ~~שר~נוגם
 בפ"ע ל~דורה א~צ ה' בשעה שורפו ~אם ודאי כתב הב~חאכן
 נוהגים דהעילם סיים ו~יהו ב~נאה איסורו ש~ת שאינוכיון
 כ~י בבית ולא בחצר בפ"ע מדורה לו ל~שות ה' בשעהא~י'
 נוהגים גם ששית ב~עה כששורפו ~ם ממנו לי~נות יבאשלא
 כחכמים ל~חמיר נוה~ים וגם בשרו~ה ~וקא י~ודהכר'

 מהרש"ל וכ"כ לחומרא והכא הכא דנק~ינן אםור~אפרן
 והביאו~כ~ל.

 לעיל וכ~כ והאחרונים. ב' או' ~ה~~"י שכנה~~
או~

 ו~~
 יעו~ש.

ך~
 הרמב~ם ל~ון זהו וכו~ מפחמ~ם ליהנות מותר ~~.

 עד ששרפו דהיינו מנוח ~ר~ עליו וכתבפ~ג
 ודאי הכ~ב מלאכול נפסל לא דאי הכלב מאכילתשנפסל
 באכילה שמו~ר וה~ה ב~חמים לי~נות מותר ומשו~הדאסור
 חרכו אס ו~אי אבל~ ה~חמים לא~ול הבריא דרך שאיןאלא
 מוצא או~ו גורר היה ואם הכלב מלאכול שנ~סל עדבחוץ
 כל בר~פ ~רז~ה וכ"כ יעי~ש' אסור בהנאה אפי' בתוכולחם
 הרא"ש אבל~ יעו~ש. שרי ~ב~כילה דאפי'שעה

 בר"~
 כ"ש

 הר~י שכ"כ וכתב באכילה אסור כלב מאכילת שנפסל~אעפ"י כת~
 חקת והב~ד יעו"~. תמ"ב בסי' ה~ור וכ~כ יעו~ש.אברצולני
 ג' או'הפ~ח

 ועיי~
 לשם וב~ברינו ט' ס~י' תמ"ב סי~ לעיל

~~~
' ~ ~  לא זה הרי 

 יסי~
 ביו"ד הילל בית וכתב וכו~ בו

 דלא מותר חמץ של ~~להבת א' או' קמ~בסי'

~ר~
 ואפ"ה אסור ~אפרן עכו"ם של מעצים

 שלהב~
 מותר

 גביו~~כ
 חמ~

 אע~~ נמי
 מותר שלהבת מ"מ אסור דאפרן

 שלהבת דגם ופסק עליו הקשס ו' או' ח~י מיהו~עו~ש.
 מחב"ר ד' או' מק"ח ה' או' א~ר הסכים וכן ~~ו"ש.אסורה

 על ~השיג מה ו~י'ש ד'~ו'
 החולקי~

 וכ"פ יעו"ש. הח"י ~ל
 קי"ט. כלל סוףח~א

~~
 ר"ן בפת. עצים שבח שיש ל~י בהנאה. אסורים ~~.

 כ~מ כנג~ו כש~בוקה ודוקא פ"ג.מ~מ
 ש~

 בשם
 זו"ז הו~ מ"מ אסור ואפרו גחלו אפי' דחמץ ואע"גהרמ"ך.
 דתנורגורם

~~~ 
 ת~שיל בשל אם אבל ושרי שיאפה גורם ה~א

 כדעת ~יקר נראה ומיהו אסור. ~חלים או ~פר ע"ג~פי~
 סי~ ביו"ד ו~"כהט"ז

 קמ~
 בישל א~י' והפו' הרמב~ם ~~עת

ע~~
 עוממות בגחלים ה"ה ~א"כ אםור תנור של בחו~ו או ~חלים
 ~ החמץ והניח האש על אחרים עצים מונחים היו ואפי'דאסור
 דהו'ל עליהםג'כ

 זוז"~
 או' ח"י סק"ה. מ"א א~~ר~ אפ~ה

 או' המק"ח מיהו שם. ~~א ~' או' יוסף חק ג' א~' א"ר~'
 אחר אבל אסור זוז~ג בפסח דדוקא ~תבה'

 ש~
 הלילה קודם

 הר~ז~ שם עיד וכ~ב יו~~. או' הר"ז ו~"כ יעו~ש. זוז~גמו~ר
 להתיר יש ה~סח בתוךדא~~'

 בזוו"~
 או הפ~מ במקום

 אחר~ם. מאכלים לו שאין יו"ט שמחת לצורך כ~וןהדחק בשע~

~~
 לו ואין בהנאה. אםורים ~~.

 תקנ~
 מ"מ עיקר. וכן

 בהולכת תקנה לו דאין ור''ל~"ג.
 ויש דמיה שתופסת מהני בע~ז ~~וקא~מלח לי~ הנ~~

 ל~
 משא~כ פדיון

 ~נאה בהולכת שמיקל כלבוש דלא איסוריןב~~ר
 ל~~

 המלח.
 סק~ ק"י סי' ביו~ד הש"כ וכ"כ סק"ומ~א

 ובסי~ ב~ או' שם ו~~ר~ח
ז~

 ו~והו ט~ או~ ר"ז ו' ~ו~ יוסף חק ד' או~ א~ר א' סעי' תמ~ז וב~י'
 אותו נתערבאם

 פ~
 דג~ ש~ הש~ ~דברי משמע באחרים

 בזה
 המ~א ~~ל ~ר~. וכ~כ ~מלח. לים ~נאה הולכת מהנילא
 דבהפ~מ ונראה תמ"ז. בסי' שם הפר~ח וכ"כ דמהני.כתב
 הנאה הולכת וב~נין להקל. יש הדחק בשעתאו

~~ 
 המלח

 סי' יו~דבש~ע
 קמ"~

 ~פת אותה דמי דיוליך כתב ד' סעי'
 ~~'צ כ~ב תמ~ז ב~י~ הפר~ח אבל המ~ח ל~ם שנ~ערבהאסור
 ואז שנת~רב האסור הפת אותו של ~צ~ דמי רקל~וליך
 תמ"ז בסי' שם ה~ט"י ~יהו ~עו"ש' בא~י~ה אפי' שריהכל
 הסכים וכן ~עו"ש. ה~"ע כדברי אלא לנו א~ן דאנוכתב

 ב'' או~ שםהנה"ש

~~
~ ~ ~  

 למכרן ~ותר אבל ה~"כ שם
 לעכו~~

 חוץ
 שאין בענין הוא אס שבהן א~סורמדמי

לחו~
 ימכרנו שהעכו~ם

 אח~~
 המ"א מיהו יעו"ש. לישראל

ש~
 מש~ע תק~ה לו ד~~ן שכתב המ~מ דמלשון כתב
 מד~ו' ד~סור כנג~ו כשאבוקה והיינו כלל תקנה לודאין
 הש~כ. כ~ברי תמ''ז וב~י' שם הפר"ח דעת א~לועו~ש.
 ז~ או' הח~יוכן

 השי~
 לדבר~ והסכים הנז' המ~א דברי על

 בה~~מ ו~יהו ש~. יוסף חק ~ ~כ"כ י~~"ש~ה~~כ
 כנ~~ו. אבוקה באין או בזוז~ג ובפרט להקל ~ישכתב המ~~ ג~

~~~
 וכן ~~.

 הפח~י~
 ~צמו החמץ מן הפחמים ר"ל וכו'

 מ~ירן אם והיינו ~ק~ד. ט"ז העצים. מןולא
 ~בל מותר~ם העצים מן שאלו בבירורשיו~ע

~~ 
 הרי נתערבו

 מהרי"ל. בשם ~ק~ה מ"א בהנאה' אסורין~ולן
 ר~

 ח'. או'

 מ~א שם~ ט"ז אפרן' וה~ה וכו' הפחמים וכן ~~~~~~
 ח' או' ח"י הנז' בשםשם

 ח~
 מק~ח ז~ ~ו' ~וסף

 של באלף ~~י' בטילים חמץ של ~האפר הפחמים ואין ו'או'
 יש שהריהיתר

 לה~
 ~הי~נו ביטול בלא אפי~ הנאה הי~ר

 ב~לף אפי' ~ת~ר~ן ~ לו שיש דבר וכל ~פסח לאחר עדלהשהותן
 ~טל.לא

 ר"~
 שם.

~~~
 דם בו לכסות ~ותר ומ~מ וכו' בהנאה אסורים ~~.

 ~~תנ~. ליהנות לא ~~צות מש~ם ועוף חיהשחיטת
 שם. מק~ח ה' או' א~ר ט' או' ח~י ד' או~ בהגה"טשכנה"ג
 ח"י גט. וצריכה מקו~שת ס~ק ה''ז אשה בו קידש ואם ש~.ר"ז

 ז'. או' יוסף חק ח'או'

~~~
 עכו~ם של חמץ מל~ים ~ש~ים וכו' בהנאה אסירים ~~.

 ולפ"ז ~~ ~~' מש"ז ~נ~נה. עלי~ם לישבאסור
 ל~תחמםה"ה

 כנגד~
 אסור. מאורן ליהנות ~ו

~~~
 לא איסורו זמן דלאחר ~וכו' איסורו זמן קודם ג~. ~~~

 שו~קירומהני
 א~~

 מן לבערו חייב
 י~ו~ש. ~ו~ד ~ו~ לעילכמ"ש ה~~ל~

~~~ '~ 
~"~~~~ 

 ~~~~~ו~~~~~~
 ~~ו~~~~~~

 ~~~י ~יי~ו~י~~~ו~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

 ~~~~ ~~~ן
~~~~~

 ~~ו~~ ~~~ ~~~"~ ~~~~~י~ ~~~~~~ ~~~ ~יס~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~ ~~~~י~ ~~~~~~י~ ~~~~~~~~~~~~
 ~ואם י~~~~~. ~~~ ~~ ~~י~~~ ~~ ~~~~~~~~~~

 ל~
 ~~קח ~~~י יסרוף כ~בדק ~מץ מצא

 כדי לב~~ק~
~ל~

 ביעור חובת י~~ח

 ~מהרו~ל~
 ~~~ ~י~~~~ ~

~~~
 ~~ו~~ ~~

~~~ 
 ~ ~~י~י~ ~' ו~ו ~~ו~~. ~~וך

 ~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~ ~~י~~ ~~~ ~~~~~ ~~
 ~~ ~~י ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~י~ ~~~~~~ו

~~
.~~ 

 יכ~
 ~"ז כתב וכו' ~~ליכו

 סק"ה~
 ס~"ז ו~"א

 הפקר מקוהדלאו
 ממ~

 ברה"ר ~שמונח כגון קאמר
 ז~ן וקודה בר~ותו מונח שאינו ~יון לב~ר א~צ ל~ע~אז

 בהפקירו סגי לכ~חלה אפי~אי~ורו
 אל~

 בחצר מיירי ~הכא
 תל"ג סי' ל~יל עיין ומיהו ט' או~ יוםף חק וכ~כ י"א.או' ח~~ ~יוצא. ל~ורבים מופקר ~ה~מץ כ~לומר הפקר וקר~ו~לו
 ~פקר במקום מיירי דהכא האחרונים ב~ה שכתבנו ג"ןאו'

 בר~ותו~אי~~
 יעו"~

 וא"כ
 מ~~

 ואה בש"ע הכא
 מצ~

 זמן ~חר
 ~אינו מ~וה אלא עליו ~עובר מ~וה לאו יב~רנו וכו'איסורו
 זמן אחר כל ל~ין ונראה מונח שלו ה~~ץ ש~הא הראוימן

 שלו~ הח~ץ ד~~"פ כיון מופקר הוא ואפי'איסורו

~~~
.~~ 

 יכו~
 המופקר במקום כנ~~ו וא~י' וכו' לה~ליכו

 ~יפקירו~ צריךלכל
 יהיה ולא ובלבו בפיו לגמרי

 הפםח לאחר בו ולזכ~ת לחזור הפקר ב~עת~ד~תו
~~ 

 לא
 הוא והרי גמור ה~קר אינו כן בדעתו י~ ~אה אחריק~מנו
כש~ו

 ממ~
 ומצפה יו~ב שהוא כיון אחר בו זכה ~לא זמן כל

~מ~
 לא

 יזכ~
 ב'. או' ר"ז הו~. בו ויז~ה אחר בו

~~
 ב~ו~ת וכ~ב ו~ו~ ~יסורו ז~ן אחר מצ~ו ואה ~~.

 י~ב סי' יהו~עפני
 באח~

 בבית חמץ לו ש~יה
 קו~ה חמצו ביטל והוא ~זכר חצות ואחר למכרו ושכחגוי

 שיניחנו עצה בדרך לו והורה לעשו~. איך ו~אל ~נהוגחצ~ת

במק~~
 הפקר

 לכלבי~
 או

 לח~ירי~
 יוכל ~ה בו י~כ~ ואם

לק~ות~
 הגוי מסתמא כי לו יחזירו או בזול ה~סח אחר מהס

 יניח לא ב~יתו~הח~ץ
 לה~םי~ לכלבי~

 אולי ואח~כ בו ווזכה
 כלל בנ~א אמנה ~ע"ת. והביאו יעו~~' ש~כירו כי~ן לויחזיר
 בדיעב~ אך וסייה ה~ז' פ"י תשו' ~ברי על ה~יג ~' ~אלה~'
א~

 ו~יין יעו~ש' ~פסח ל~חר צ~ע חכה ~אלת בלא כן ~~ה
 ל~חר בחמץ ~זכה ב~כו"ם שכתב קי~ב ~י' ח~~סב~שו'
חצות

 א~
 תרצה אה לו יאמר הפסח אחר ~החזירו ירצה

 חליפי זה ו~ין כסף או מחירו אחר וי"ש לי תן מתנהלי לי~~

ח~~
 יעו~~.

~~~~~ 
 לזה. וסמך טעה ו~ין וכו' ה~לי י~רוף בה~ה.
 ול~ורפן פתיתין ~יזה לה~איר הנכון ו~כפר"ח.

 חמץ. ~ריפת מצות לקיי~~~י
 ועיי~

 תל''ב. ס~י' ל~יל

~~~~~ 
 ~מ~~א א~

 ~מ~
 הרי ברה'~ר אבל ו~~~ ב~~ת~

 ~אס~ר הפקר ~שלה~א
 א~ ~~ל~ל~

 שמזיק
 ז~~השהרי רבי~

 בה~בהת~
 ~ה~~ל

 ~מ~
 ת~א. ~י' ריב~ש ~ל~.

 א~ א~~א~ר
 א~ מ~~~ פר~~

 א~.
 ר~ל מי~. ~יבערנו י~ציאנ~~~.

 ש~~~
 מ~צא שה~א

 ל~~~ ~~צ~אנ~ ~ירת~ במ~~~ה~מ~
 ~לא בענין

יהא
 במ~~~ לפנ~~

 ~~נה ~הייה אפי~ שה~א
 שישרפנ~ ע~

 ~~~א. ~~ז א~ילה. ~~~ול לי~~ ~ב~א ~לא~~~
 ~מ~~

 א~'

 ~~יםא'
 שנמצא~

 יבר~~ ~~~מצי~ ~~י~ בהם
 מה ~ל

 ל~רר~אפ~ר
 שצמ~~ ~~~י~ ~ל~רו~

 ~~~אר
 ל~יי~ מ~~~

~מ~
 ~לא ה~י לב~ר ~~''א

 ני~~
 ב~~ב ~ב~ל

 יב~
 ב~בש

 ~ש~' ~~ו~י ב~פס~ ~~יימ~~~~~~ר
 ~א''~ ר~''~

'~~ '~ 

~~
 ~יבערנ~י~צי~נ~ ~~~

 אבל ~י~.
 ל~ל~ל~

 לצ~רך שלא
 אס~רביע~ר

 ~ש~~
 ~~ינ~ה למי~ל א~י ~למא

~אפי'
 ~מצ~

 א~. א~' ע~''ש ~~י. של
.~~

 ~אעפ''י ~מץ ביע~ר על ~יברך מי~י ~יבערנ~
 ~י~ל~כבר

~''~~ 
 ~~נת על ~~ברך

 ~~''ש ~~מי~
 נת~מצה~ם

 ~ז~ בפ~~ עי~~ ל~
 בכלל היה לא

 ~~ה אבל ~~~~ר ב~מץ ~~~~א ביע~רה עלשיברך הבי~~~
 שנמצא~

ב~בשי~
 ~~''~. מ''א עליה. י~רך לא ~~~ר ~מץ ~אינה

 תל~ה ס~~' ל~יל עיין ~ינא ~~ענין ~' ~~'~''י
 מ''~

 ~עת
 יע~~ש. ~זההא~ר~ניה

 ה~א ~אם~~.
 י~''~

 ה~~ן ו~ן ~~~'
 ב~מ~

 ~נ~~ר

 להי~ת ש~ל בי~~בבית~
 א~~ ב~ב~

 ~ע~~. ה'
 ~י' לעיל ~עיין ~~''ב. ~''ז~ור.

 ~מ''~
 ~' סעי'

 ~ב~ב~ינ~

~~
 י~~ה ~~.

 ~כ~' ~לי עלי~
 ~ה~

 וא~~~י ל~ל~~לי ~זי לא
 ל~ בב''~~~יה~

 בל~יה ~~ליה ~~א עבר
מא~~~~ל

 מ~~~ ~ל~
 כפיי~ ~ריך ~יא~לנ~ י~~~ ~לא

 ~ל~.
 ע''א. ~' פ~~י~ר~''י

 ~הביא~
 ב''י.

~~
.~~ 

 ~י' ~לעיל ~הא ~~~' עלי~ י~פ~
 מ~יצה~בעינן נ~בא~ ~''~

 ~~~ שאני י~''~ ~ב~~
 שהיא

בבי~
 י~יה שלא כאן ~בל ז' כל

 בבי~~
 אלא

 ב~פיי~~~י הליל~ ע~
 ~הרל''~. ~לי.

 ה~~~~ בח~~~~י ~הביא~
 ~בגלי~ן

 ~י' לעיל ~עיין א' ~~'ב''י
~~''~ 

 א~'
 ל''~

 ל''ז. ~א~'

~~~ ~  

 ~ל~ לפי ~~ה.
 י~~ל

 ל~ל~ל~
 היה ~אם ר''ל ~~~'

 לה~ציא~ צריך היה ל~ל~ל~~~תר
 ~א~ לח~~

 היה
 במק~מ~ ש~רפ~ הי~ ל~ר~~~~~~

 להשה~~ו ~תירין הי~ ~לא
 כלי. ~פיית ע''~בבית

~~~~ 
 ב~ין הנה ~~~' ל~ל~ל~ י~כל ~לא לפי ה~~.

 ז~
ר~~

 בבי~ל ~~~א ~י''א ה~ע~ת
~~~~ 

 שעה

 ~א~''~~~י~
 מצא

 ~מ~
 ~אינ~ ב~ש~~~

 ~י~ן בב''י ע~בר

~בי~~
 כלי ב~פיית ם~י

 אב~
 בי~ל ~פי~ א~ ב~~ל ב~א

~נת~מץ
 ל~

 ב~~ך עי~ה
 הפ~~

 ~לא
 ~~~ הית~

 זה בי~~ל
 ~ע~בר ~י~ן ~לי ב~פיית ס~ילא

 עלי~
 ~יכ~ל בב''י מה~ת

 מצ~ה ~צת ~י~ ~כי~ן בי~~~לש~רפ~
 אמרינן בשריפת~

ש~~~ך
 ~ה~תר~

 לצ~רך הבערה
 י~''~

 לצ~רך. שלא נמי ה~תרה

~י'~~
 שנת~מצה א~ בי~ל בלא ~אפי~

~~ 
 ~י~ה

 אס~ר בי~~ל ב~ללהיתה ~~ בי~''~
 מת~ך ~ אמרינן ~לא בי~~~ לשר~~

 לצ~רך שלא ~ותרה לצ~רך הבערהשה~תרה
שם י~ א~~ אל~



~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~  

 ~~~~ ~~~ן
~~~

~~~~~~~~ ~~~~~~ 
 ביו~ט ל~לט~ו יו~ל שלא ~ל~י

 ~ריב"~~
 במקומו לשר~ו ~גם

 ~~"ן~ אסור~
 ~~~~~ ~~~ ~~ ~י~ ~ ~ ~

 ~"~ ~ ו'י ~~~י~~~~~~

 משא~~ הי~~ צ~רך קצ~~~
 שאין ה~א

 ב~
 ~י~ן הי~~ צ~רך

 להמ~ין~י~~ל
 הע~~ ע~

 לבער~ ~רצ~נ~ ~~י~ן
 ש~~מים אלא

 ע~בר אינ~אסר~ה~
 ב~ור ~~ז ~מב~אר הוא ~א~נס עלי~

 וב~~~~ב~י
 ~שאר ~מ~א ~~~ז

 הא~ר~ני~
 ~בשל~ה יע~~ש.

 ~רבנן ~~שבי~~ עשה ~א~י ע~~~~ ע~י ה~מץ ~י~~יא~~ב
~~ש~בר

 בי~ל~
 ל~~ ~~~י

 ~ב~~ ל~~י ~א~ירה ~רבנן
 יע~~ש

~הביא~
 הש~ע ~ברי ~~ת~י~~ אמנ~ ~ק~~י מ~א

 ביעל בלא ~אפי~ מ~מע בה~הז~ל ~מ~ר"~
 אס~~

 לשרפו
 א~ ביו~~

ל~ל~ל~
 א~א שרי ולא ל~~ץ לה~ציאו

 ר~
 ~~ן ה~לי. ב~פיית

 ~מ~א~ו~יק
 ש~

 והי~א ~~~ב אלא
 נה~~ ~~ה~~

 ~מק~ם
~אין

 ע~י~ ~א~~ ש~ מנה~
 י~~~ש.

 ~~ א~~ ~~י ו~~~
 כ~~~עו~ ~אח~~ני~ ~~~~סכ~~

 ~אין ב~~ע ~~סק
 לעכ~~ם אמירה ע~י ~אפי~ ~לי בכ~יית אלא ~~נהש~ס ל~

לזר~ק
 ~~~ ל~~

 לא
 ה~יר~

 הי~א רק
 ~נה~~

 היתר
 נה~~

 לה~~~~
 מה על

 ~~ס~~כ~
 ~ע~~~.

~~~~ 
 ~ק

 ~~ס~
 ב~ א~~

 שרי לא בי~ל לא ~אפי~ הפר~~ הס~י~ ~~ן ב~ א~~~מ~מ
 המ~~י מ~יק ~~ן יע~~ש. ~לי ב~פיי~אלא

 ס~~
 ז~ א~~

 מ~~~ ב~ א~~ א~ר~~"פ
 ~~~. א~~ ~י~~ ~לל ~~א ~~ א~~

~~
 המ~ירים ל~~ת ~~~~~

 א~ בי~~~ ל~ר~~
 בי~ל לא

 שנ~~מץ~~
 בי~~~ ל~

 אבל ~מ~ר ב~מץ ה~~ד
 ~נמצאתבשיל

 ב~
 בשבת ~~ה

 ע~ ישהנ~ בי~~~ א~
 ~~~~ה

~אינ~
 ~~~ש שני בי~~~ אפי~ מבע~ו

 בב~~
 ~עיין ~מ~~א.

 סי~לקמן
 תס~~

 ק~~ז. א~~

~~~~~~~ 
 ~~ר ~י~~ מ~רה כל ליזהר ~רא~י ~~ א~~ ~~י

 שמ~רה מה שם ל~~~יך מס~~רת תיבהא~
 איס~ר ~ה~א לביתן שנ~שאין נ~ה~ין ~ראיתי ~מץשה~א
 יע~~ש.~מ~ר

 מיה~
 מ~ש על ~סמ~ינן ~~ב ~~~ א~~ הא~~ר

 ש~~סי~
 ב~י~ר שמ~לעל ~~ל

 מ~זיר~ בי~~ ב~~~~
 למק~ם

שירצה
 ~א~

 שהמ~רה
 מי~~ נ~~ל~

 ~רא~ת שע~שה ~י~ן מ~מ

 בי~ ~~יין ~אל~ ~י~לה~זיר~
 אבל הש~אל

 ~~נת~
 שהמ~רה

 אצל~~זיק~
 ה~צה ~מחמיץ ~ש~ לי~י שיבא נהירא לא

 ~עיין ~ע~~~. בי~~לה~זיק~
 ~א~~ ז~ או~ ש~~ לסי~ ב~ברינ~

~~~
 יע~~~.

 ~ע~~
 ~אסר בי~~ ~~נח שע~יין זמן ~~ל נראה

א~ת~
 לבער~ ~~י לבה~~ לה~לי~~ יש ה~~רה

 הע~~ם מן

אב~
 א~ הארץ על ה~נח ~בר אם

 אחר ~בר על
 ע~

 שי~~ה
 בספריה ~לעייןה~~רה

 א~ר ~א~~~
~~~~ 

 יש ה~~רה
 ל~פ~~

 לבער הבעלים יבא~ ~א~~~ י~~~~ מ~צאי ע~ כ~יעלי~
 ~ע~לם.מן א~~~

~~~~~ 
 ~ם ה~ה.

 ~מק~מ~ ל~~רפ~
 ~~~קא משמע אס~ר.

 אס~ר~י~~~
 לשרפ~

 משא~כ
 בע~~~~

 ~~~ר

 א~ ב~להצי~
 ~א~סר ~~~אן ~תב ע~א ~~~ הר~ב~א ב~~~~ א~ןבי~~~. ~ה~ל~~ ~~~~~ ~היא ל~~י~ה סמ~ך ~א~ר

ל~רו~
 להצית ~~כ אס~ר בי~~~~ ה~מץ

 ב~
 האור את

~~יא מעי~~~
 ~~לק~

 ב~. א~~ ~~י יעו~~~. בי~~~ ~ה~ל~ת
 אמנ~

הפר~~
 להצית ~מ~תר ~~ב

 בעי~~~ הא~ ב~
 ~~~ל~ת ו~~לקת

ביו~~
 ~מ~~~ ה~~י~ ~כן יע~~ש.

 ~~. א~~

~~~
 ב~. ~~~~

~~~ 
 שא~מר מי

~~~~ 
 זה ~כתב ~א

 בש~
 שא~מר מיי~

 מש~~
 ~שמע ראש~נה ~ל~יעה

 א~ א~~ בד~מ ~~מ~ש ב~ לי~~~ א~ י~~~ בין ~יל~ק~אין
~בש~נה~~.

~~~
 ~כ~~ ב~ ~י~~~ שא~מר מי ~יש ~~.

ע~א ~~ א~~ כ~~
 ~מ~~~

 מ~תר ~~ל ~אפי~ שם בה~יא

 ~מ~ ~לשרפ~ל~~טל~
 ~~לא ב~~~ה

 ~הפר~~ ~השכנה~~
 יע~~ש.

 ~~~~ ג~ א~~ער~ה
 ~~~~~. בא~' ~עיין השש~~א.

~~
 מ~~ר מ~ר~נן שה~א ~~~~ ב~ ~י~~ ~~.

 ל~ל~~~
 א~~לז~~ק~

 בש~ ב~י לש~רפ~.
 א~~.

ה~~ז ~הביא~
 םק"~

 ע~ז לסמ~ך ~יש ~~תב
 ר~

 באיס~ר
ל~~~ ~ל~~~

 לא א~ל
 לשר~~

 ~~~~ש. מלא~ה אב שה~א
 ~כ~~~

 הע~~ש
 ~~ א~~ ~~~י סק~~. מ~א ב~א~~

 ל~ל~
 בלא ~~~קא יצא

בי~ל
 ה~ה י~לא ה~סח ב~וך ~נ~~~ץ א~

 בכל~
 ~בי~~ל

 ~ל~~ל ע~י לבער ב~ ~י~~~ להתיריש ~~
 יע~~ש. לשני א~ י~~~ בין ל~לק אין בבי~לאבל לבה~~~ א~ לר~~ א~ לי~

 ~הפר~~ ~~א~~ המק~~ וכ~~
 ~~ב

 ~א~
 בלא

 ב~~~
 ~~ן ל~לק א~ן

 ~~~כ יע~~ש. ~ק~ן ~א~~ ~עין רבנן ~~קון ~~ל לשניא~ ~~~~
 ~~ א~~א~ר

 ~זקנ~
 נה~ ה~א~ן

 ענין ב~ל לאם~ר
 כמ~

 בראש~ן
 ~לב~ש הש~ע מ~ברי ~~~נ~~~ב

 סבר~ ש~תב~
 המתיר

 הראשונה סברא אבל שא~מר מי ישבשם
 א~ ~~ב~

 ה~א
 משמעב~~~ה

 מ~ר~ם מ~ברי ו~~מ יע~~ש' ~ר~ש~ן שני ~י~י~
 ~לא א~ או~ ב~~~מז~ל

 ס~~
 ב~ ~י~~~ א~~ ~~ברי

 ~~~בנ~ ז~ א~~ י~~ סיי לעיל ~עייןיע~~ש. ~ראש~~
 היכא ~כל

 ה~~עשס~~ם
~"~~~ 

 בש~ א~ י~א בשם ~~תב
 ~י יש

שא~מר
 ~~עת~

 יע~~ש. ~סתם לפס~ק

~~~~~~~ 
 הר~זכ~ב ע~~~~ ע~י ~עשה אפ~ר אם ה~~י שם

 ס~~
 נ~ה~ין אין ~עכשי~ ~~ ~~~

 ל~~ר אפי~ ע~~~ם ע~י~בער
 ~השלי~~ ל~

 הע~~~ם יאמר שלא ~סכנה ש~~~שין לפי ~לי~~ שלב~ בי~~~ ~אפי~ ~הר
כשפים

 ה~~
 ע~~ל. לי ~~שה

 ~ע~~
 ל~~ש יש

 ל~יל~~
 ~~ם

ח~~
 שיאמר

~~~~ 
 שמש~י~~ם בא~~לים מז~זלים הי~~~ים

 א~לבה"כ
 לנהר.

 וע~~
 יש

 שי~זיקנ~ ל~~~
 זמן ~א~ר לעצמו

אי~~ר~
 תמ~~ סי~ לעיל כמ~ש ~ע~~~ם אפי~ לי~נ~ אס~ר

~~~~
 של בז~ ~תב~יל שנמצא ~~~ה ~כ~~ ב~ ~י~~~ ~~.

 יה~~ה ~ר' אפי~פס~
 ~שלי~נ~

 ~~~י לנהר
~יר~ר

~~ 
 ישה~~ ~אם ~א~שר

 הא~ר~ן י~~ ש~~נס ע~~
 סעי~ ~~~~ סי~ ~ק~ן ~כמ~ש מ~תר ה~אהרי

 י~~~~
 ~~~צא

~האי~~~
 מ~עם סק~ב ~~~א ~כ~פ ב~~. להיתר~. ~~~זר

 ש~תב אלאא~ר
 ~~ א~' ~~~ ~~כ ע~~~ם ע~י ~יבערנ~

 ~~ א~~ הא~ר אמנם אפשר. אם עכ~~ם ע~י לעש~ת~~~ב
 בשם~~~

 זקנ~
 ה~א~ן

 נ~~~ ~אינ~ ז~~
 בזה ~פ~ק

 ~מ~תר הרא~ש פ~~~ בשם ~~~~כ כהב~~~
 ל~~ה~ת~

 ~ע~~ש.
 ~י' ~~צבת~~~ ~~~

 פ~~
 של בז~ בתבשיל שנמצאת ~ח~ה

~~פה פס~
 ~אז י~~~ מ~צאי ע~ ~לי עלי~

 ב~ א~~ בק~א הר~ז ~עת ~~~ה יע~"ש. התבשיל ~ת~א~כל ה~~~ א~ ש~ר~
 מיה~ י~~~ ס~י~ ~ס~ז ב~י~ ~איר~בית

 ~כ~ב ~לל ~~~~א
 ~בהפ~מ ~תב א~א~~

 ~~מ~ך י~
 ע~

 ~ע~~~ש~ ~~~צ א~ר ~~ר~
 שכתב ~~צ בת~~~~ע~~ש

 שא~
 א~ ~קח~~ מעצמ~ ~~י ~א



~ ~ ~

 ~~~ו ם~~ן ~ם~~~~ו~

~~~~~~
 ~ג~~~~~ י~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~ ~~י~ י~~~י ~יג~ ~~ ~~~ ~ ~ ~ ~~ ~~גי~ ~~~~~~ ~י~~ ~גי ~י~~~~~~~
~~~~

~~~~ ~~ 
 ~~י ~~י~ ~~~~ ~י~~~ ~~ ~~~~ ~י~ ~~~ ~~ג~ ~~~~~ ~"~ י~~~~ ~~ ~~~~ ~~י

 ~יו"ט ~ט~טלו~~א~ו'
 ~~~ ~~ ~ו~~ ~~יג~ ~~י~~ ~~ש~ ~~ ~~~ ~ ~ ~ ושב~~

~~~~ 
~~ ~~~ ~~~~ 

 ~~י'

 ~~ ~~~~~~ ~~ ~~"~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~י~~~~~י~~
~~ 

 ~~ג~גש
 ~~~~~~~ ~~ ~~ש~

~~~ 
 ~~~~~~ ~~~~~ ~ג~~~ ~~ש~ ~י~~ ~~~~ ~~~

 ~~~~גש
 ~~~ ~~ ~~ש~

 ~ש
 ~~~~~~~ ~~~~ ~~~י~~ ~~י~ ~ג~ג~ ~~ ~~ ~~~י~~ ~~~ ~~~~ ~~~י~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~י~ י~~ ~~~ ~~ ~~ ~~ש~ ~~~~~~~~~י~ ~~~

 ~~~ו~~ ~~~~~~~
 ~~ו~ ~~~

 ו~ו ~~ם~י
 ם~~~~~~ ~~~

~~ 
~~~ 

 הג~ ~~ג~~ ~~י~~ ~~~~~ ~ ~~יג~ ~~~ ~י~ ~יג~ ~י~ ~~~~~~~ ~~ש~ ~~ש~
 לשרוף וצריך

 שלב~'
 בי~~ למ~~~ אס~~ פס~

 אפי'
 שלב~' ~ב~ מ~~~ באים~~

 בי~~ למ~~~ מ~~~ פ~~
 יע~''ש

 נ~~שה ~ ~ב~מץ י~''~. סעי' ~ס''זבסי' ה~ע''~ ~הב''~
 ע~ פי~~~ במי א~

מי~
 ~~מץ ~ה~י פי~~~ מי ה~~ב ~~~~~א

 נ~~ש~~
 ~~~ן

ב~~ה
 ~נמ~א~

 של ~ז~ ב~~מזלי~'ך
 א~ פס~

 מ~~ה המ''א

 סעי'~ס''ז
 י~''~

 יע~''ש.

~~~
 ~~~ב ~~~' ~~~''ה ~ינו ~~.

 שא~~ בש~''~
 א~יה

 סי' ש~ל~~~ל
 הפס~ ~א~~ בא~~ י''~

 מצא
 ~אינ~ לע~ך ש~~רין ~מץב~יב~ו

 אם יו~ע
 ש~ ה~נ~

 ~~~ב איי~ ך' היה~המעשה לא~ א~ ש~ ב~~ א~ ש~~ ~י פס~ א~~ א~ פס~~~~~
 ה~בה מע~פש ה~א א~ שא~

 ~' שה~א בזהמ''מ
 פס~ א~~ שב~ע~~

 ~נ~עפש י''ל
~מס~מא א~''~

 בשע~ ב~~
 ~ל ב~י~ה

 מ~~מ~~
 שמ~ניסין

 ~~~' י~~שלי~~ ש~~י ~אמ~ינן למה ו~מי~מץ ב~
 יע~''ש. ~ל~~לא ה~אד~בנן ~~פ~ ~ג~

 ~ע~'~
 ~'. או'

~~~~~~ 

 ב~בי~~ יינ~ שנ~ן
 ~ה~בי~~ ~י~ש של

 הי~ה
 אלא ~ב מזמןישינה

 ה~~יש~ ~בפס~ נ~~ה~
 ~ע~~~ל~

 עיין יי~ש
 ~~ה סי' ~~ש מאי~~~ פני~ ~ש~~'~

 ה~ס~ א~~ לה~~~שהעל~
 יע~~ש.

 ~הביא~
 ה~~~~.

ך~
 זה ה~י ~'. ~~~~

 ~~~פ~
 ב~נה.

 א~
 משעהע~פ א~ ~~~~ה ה~א

 ששי~
 ז' א~' ~~ז ~~ילך.

 ה'. א~'המש~'ז ~~''~

~~~
 ה~~ז ~~.

 ~~~פ~
 ~~נה.

 ה~~ץ ~אין ~אע~~
 ~ל~

 יבא שמא ~זי~ה מ''מ בב~י עלי~ ע~ב~ואינ~
לא~~ל

 ~~נ~
 על ~שיעלה

~~~ 
 ש~. ~''ז ש~. להש~מש

~~~
.~~ 

 ל~~~ ב~נהי ~~~פ~
 שצ

 א~ ע~ו'~~
 ש~. ר'~ז ל~~'~~.

~~~
.~~ 

 ~~~פ~
 אבל ב~נה.

 אס~~
 לי~ע

 ב~
 ד~י~שינן

שמא
 יא~לנ~

 של~ ב~מץ אבל
 לזה ~יישינן לא

 שה~א~י~ן
 עלי~ ~~ז~ עצמ~

 ~~י ~~''ה. מ~א ב'~י' לש~פ~.

~~~
.~~ 

 לי~ע. מו~ר נ~~שה ב~מץ אבל ב~נה~ ~~~פ~

~~~
 ~~פה ~~.

 עלי~
 ~לי.

 ע~
 ב~נ~ י~~פ~~ ~אז הע~ב

ל~~~
 של

 א~ ע~ו''~
 ש~. ~~ז ל~ה~~~.

~~יפה
 הצ~ מן ~מ~ל~ל ~ה~י ב~נ~

 ~שמיה

מ~~~
 סי' לעיל ~עיין ש~. ~''ז ה' א~' ~מ'~מ ה' א~'

~~'~ 

~~~
 ~אזלינן ד'. ~~~~

 ב~~
 ~ואפי' ~~~א.

 מש~~~
 ב~~מא

 ~ריץ שיש לא אם בי~~ ב~~ה ~ו~~מא ~~אש~י
 י~''~י א~' ~''י ~~''~. מ''א ה~יבה. ב~~שיהמ~~~ה

 אי~

~~~
 ~אזלינן ~~.

 ב~~
 ע''א~ז' ~~~י~ מ~מ' ה~א זה ~ין ~ ב~רא.
 השמי~~ה~ ~ה~מב''~ ~ה~י''~

 ~~~ב

הצל''~
 ~~מץ י~~~ה ~~' ~''ל ~שמע~א מ~א ד~ב ~ס''ל

א~~
 זמנו

 מה''~ א~~~
 ~בל ~שיל~~מ ה~י לא ~מץ ~א''כ

 ~~מץ ~~~~יה ~~''לל~''ש
 ~בר ה~י ~~~~ הפ~~ לא~~

 אזלינן ולא~יל~מ
 ב~~

 אזלינן לא ~ה~'נ ב~שיל''מ ה~~ב
ב~~

 ~ה~יאו יע~''ש ~~~א
 ~פ~~ ~~~

 אבל ~~~ב ~' א~'
 ז~'למרן

 ~פס~
 ז~ ~ין

 ס~'ל
 אע''~

 ל~~ר ~~מץ ~~''ש ~~''ל

 מה''~ מ~~~~פ~~
 ~מ~ז בסי' מ~~~ב ~שיל''מ ~שיב לא

 מ~' ד~מץ ב'סעי'
 שע~~

 ~ינו ~למעלה
 ~~~' איס~~י~ ~שא~

יע~~'ש.
~~~ 

 על
 הש''~

 פי'
 ~מ''~

 ~~מ'
 היינ~ מ~~~~ הפ~

 ~פ~~לא~~
 ~יש בזה פל~~~א ~יש ~י~ן ~א~~ יע~'~ש.

 ב~
 נ~א~ ~~~איס~~

 לה~י~~ ואין ל~~~יר ~יש
 ל~~ר ~ק

הפ~~.

~~
 ~~ץ א'~ ~~~~

 א~ס~ בפ~~
 ~מץ ה~י ~~א~' ~כ~'

 אלא איס~~י~~שא~
 ב~ ~~מי~~ ש~~מי~

 ~י~ן
 ביה~אי~

~~~ 
~~י~ ~י~ מ~א ש~~. ~~לי מ~ניה ב~ילי ~לא

 מ'~~ מהלכ~~ פ~'~~ ו~~מב'~~
 ~~עס ~~ב ~~' ~ין

 ~ב~ ~ה~ימ~~~
 ש~ש

 ל~
 ~~~ב ב''יי ~הביא~ יע~יש מ~י~ין

~רמ'~~
 סי' ב~ש~~

~~~ 
 ~אי~א ~י~א

 צ~ ע~~
 ל~~ל

 עלל~מ~ך אפש~
 מ~~

 אשאל~~~ ל~~~ך ~י~ המ~~~י
 לה~ל ~~יש

 . איס~~ים ~אר ~מו בששי~ ~מץ~ל~~ל
~'~~~ 

 ~'~ב ב~ש~'
סי~

 ס''~
 וה~בא

~~'~ 
 ~ס'~ז ~י' ל~מן במ''א

~~~ 
 ל''~

~~~~~
 נ~אה למעשה

 מ~ב~יה~
 אלא ~~ז ~~מ~ין שאין

 א"~
 ע~~~אי~~

 ~' א~' ~~י להקל. צד~י~ הר~ה

 י~ס~ ~~
 א~'

 בז~ה''~ ~~~~~~
 ~~~~ב ~צא ~י פ'

 ע~~
 מא~י ~ז'ל

 עלייה~ ~~לי~ בזמנא~פס~א
 שמ~~ים ליל

~לה~
 ב~ל ~שא~ר מ~מץ ~נ~~~י~ שמ~~י~ למיה~י ~~י~יס

 ~~לשה~א
 ~לה~ ~מש~י~ מא~לי~

 ~מאן נ~~~ין.
 ~נ~י~

 ל~ן
 ~שא~~מ~~ץ

 מיצה~~ נ~י~ איה~ ~~פיה
 ~נשמ~א ל~~א

ל~ילא
 ~א~~~

 ~הא ~ע י~~~ך לא ביה
 ~~פיה א~~בי~

 ~~ו~~~~י"ז

~~~~~~~ 
~'~ 

 ~~~~ ~י~~~~

 ~~~~~ י~~'~~י~'
 ~~~~י' ~"י~~~~
 ~~~ ~~יי~~י~ ~~י~י~~~~~י~

~~ש



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

הכ~
 ~מי ~פ~יון סג~ ולא

 ה~מ~
 סימן מה~~"י ופסקי ~פס~ים פ"ק ~מר~~י ה~אר ולמכור

 קס"~
 ותשובת

מ~ר''ו ~~~~~ ~~~

 ~ר"ין~
 לא~ר מותרים בהם שנתבשל כלים מיהו

 הפס~
 הג~לה. או שבירה וא"צ

 ~ד"~
 פ' ~תוס'

~~ ~~ ~~~~ 

 ~יצה''~ ~את~~ ק~~י~ ק~~~ ~נ~~תי~ק~~~
 ~~ל

 ז~
 לא

~א~ל
~~~~ 

 ~הזר
 הקר~

 ע~''ל. י~~ת
 ~ת~ ~~~א~"~

 כן
 ~ת~~ ~~~תי לא ~~עת ז''ל הא~''י~~ם

 האר''י ~~~~י ~ן

~~
 שלא ~ין ~~ינ~ ~ין ~~.

 שלא בין ר''ל ~~~' ~~ינ~

~~ינ~
 ~תר ~זלינן אי~~רין ~~אר ~~על~א

 ~~ינו ~~ין~ע~א
 ~מ''ש ~~' ~שע~ינן איס~רין ~~שא~

ר~י' ~י~''~
 יע~''~ ~~~

 ~א~סר ~יל~ק יש לא ~~ן ~~י ה~א
 ~הנאהיאפי' ~~שה~

~~
 ~~~' ~~ינ~ ~ין ~~.

 ~~~ן ~ינ~
 ק~~~

 ~י~ים של
~~~~ות

 ~~~צ~ת ~אין ~~י~ ק~~ ע~ שנתער~
שלא

 ~~~ ~~~ן ~מינ~
 ~~~צ~ת ~~י~ ~ל

 א~ר ~יןשל ק~ו~ ע~ שנתער~
 לעיל ~עיין ו~~~~הי לת~שיל א~ ~~~~ שאינ~

~~
.~~ 

 ~~שה~
'~~~ 

 ל~~
א''נ ~ש~~ קרי ~ם' פ~~ת אלא

 י~תר ~נ~~ר התער~~ת שה~~י~ ~~~ה~
 שהי~~~ה

 ~ת~ הרי ~אלת''ה ~ק~~ם נ~~ר
 ל~~ן ה~~~ר

 ~עי' ת~''ז~י'
 י~''~

 ~ה ~נ~צא ~~~שלת ת~נ~~לת על

~פ~~
 ~~אן ל~~~ה ש~~תר ~~~קעת ~~ה

 א~' שם ~~~א~''ר פר''~. ~~א~~ןי ~~אי אלא ~~נאהא~~ר ~~~ש~~ ~ת~
~~ז

 ~ת~
 ~ן אפי' ~~~ין הרא''ש על ס~ך ~~~ה ~שם

~~~קע~ת
 ~~~ לא~

 ל~קל ~~ך הנאה לענין ~ל~ן ה~א ~~~ר
 ~~ייןיע~~ש

 ~~~רינ~ ע~~
 ~~''~. ל~ם

~~
.~~ 

 ~~שה~
 ~~~ש~ ~ין ~~~'

 של
 ~ין ני~~~ ~~~

 אלא ולי~א ~עין~ישנ~
 ~~שה~. ~ה~י ~ע~~

 ~~ם ה~~''י ~~~ים ~~ן פר''ח. תס"ז. ~~סי' זה~סי'

 ל~~~~ע~~
 א~~ר

 ~~שה~
 ~י' לעיל ~עיין יעי~~.

~''~~ 
 א~'

 ל~~~ר~ ~~ת~ א~ ~לענין~'
 לע~~''ם

~~~ 
 אי~~ר ~~~י

 י''~. א~' לק~ן עיין~~~

~~
י ~ ~  ~~שה~ 

 ~אפי' ~~~'
 נ~קש~ ~~~~ ~~ה~

 ~א~~ר
 פר''~.~~ר~נן.

~''~~ 
 נפל ~אם י~~ ס''ק ה~''ז

 נ~קש~~מ~
 א~~ר ה~א~ל לת~ך

 ~פ~~ לא~ל~
 ~ותר א~ל

להשה~ת~
 לא~ר

 ~ק''ה ה~''א ~יה~ יע~"שי הפ~~
 ~ת~

 ~הרי''ל ליק~~י~ש~
 נ~קש~ ~~~~

 ~ת~ך אפי'
 הפ~~

 ~~ל
 סי' ~~רא''י ~פ~קי ~''ש ~~~יא כרת ~~ ~אין כי~ן~~'
קפ''~

 ~א~~ר
 ~~~~י''ל ~ה~~ל ~~יי~ עלי~ ~השי~ ~~ש~~

 פירות ~י א~נםהאל~.
 ע~

 ~ים
 א~

 א~סר נ~קשה ~ה~י
~~שה~.

 ~ק''~
 ר~''~. א~' לק~ן ~עיין שםי

~~
.~~ 

 ~~שה~
'~~~ 

 נתער~ ~א~
 ~נא~ר ~איס~ר

 ~שה~ תרי ~ה~י א~ר~ת~שיל ~~ש~~
 ~~''ז ~םיק

~י~'~~
 ~~~ ~י'

 ~תי~ה נ~~רה ~אם ~~ז ~''ק
~נפלה ~~שה~

 ~ק~י~~
 א~~ת

 ~םלק~ה~
 ~~שהו א~~רת פלי~תה אין

 ~~ה~~ת~י
 א~ל א~~ינן לא

 שנ~ע~~ בל~ ל~
 ~~~ך

 ל~~לםנאסר ז~
 ב~~ה~

 הסכים ~כן יע~''ש.
 ~~~רי הפר''~

 ~~יק ו~ןה~~'ז
 א''~

 ~נא~ר ~~תי~ה להקל א~ א~'
 ~~שה~

~נפ~~
 ל~~~יל

 א~~
 ~נ~~~ ~~~ שיש

 ה~תי~ה ~~~ירין
 א~נם יע~''ש. א~~ר ה~ל ~~ירין אין אה א~ל~~לק~ה

 הש~~
 ~~תי~ה להתיר ~~''ש הנז' ה~~ז ~~רי ~ל השי~ ש~~נה''~
שנא~רה

 ~~שה~
 א~~ת לק~ירה ~נפלה

 ~~ת~
 נוה~ין ש~ן

 לא~ו~ ה~רא~ ~עלי~ל
 ה~~ים ~~ן יע~''ש. התער~~~ת ~ל

 ~''ז. א~'~ס~ז
 י~~~ ~~

 ~~ת~ ~~''י ~' א~'
 ~~'ה ז''ל ~~~ר''ם ~רן~~~רי ~~~~ ש~ן

 ה~נה~
 ~עיר

 יע~''ש. אל~זאיי~
 איס~ר ~~פק ~יה~ ~' א~' ק~''א ~לל ~~א ~''ז. או'ר''ז
~שה~

 ~תב
 הר~

 יה~~ה ~ית
~~ ~''~ 

 ~~תר ~ני ~תער~~ת
 יע~''ש. הס~ים~~ן

 ~''~ הר~ ~~''~
 סי'

 ק~''~
 יש ~אם

 נ~נס ~לאל~פק
 ~תער~~~ ~ה~~~

 אלא ~'
 נ~א~

 ~ל

ה~~~
 יע~''~. ~~תר ל~''ע ~א' ~תער~~ת

 ~ה~''~
 א~' הער''ה

 אלא~'
 ~~~ע ~''ו ~~ק ~'~א ש~~~רי ש~ת~

 ~אע''~
 ~יש

 נ~אר ש~אל~פק
~~~~ 

 יע~''ש. א~רי~ן א' ~תערו~ת

~~~~~ 
 ~א~רה ~ק~~ה ש~~צאת

 ~ה שה~י~~ ~~~
 ~ה ה~יסו ~~''ל א~ר~ת ~ק~~~ת ~~וההק~רה.

 א~~~~''~
 זה ~סי'

~~~ 
 א' א~'

~~~ 
 ה~ל~ע

 ~~שה~
 א~~ר

 שנאסרה ~~~תי~ה ~ה~םב~ש~~.
 ~~ש~~

 ~אינה להא''ר ~''ל
 ~א~סרת~~ז~ת

 ~~~~ ~~שה~
 ~א~'

 הק~~~
 ~~ר

 ~ת~
 הא''ר

שם
 ה~ע~

 י~ול לא ~~תי~ה ~~~קא
 להתפש~ ~~ה~

 א~ל

~~~
 שאין

 ל~
 ~עם

 ~עצ~~
 אפשר

 להתפש~
 ~ר''ל יע~~ש

 ~עם ~ה שישש~~~יכה
 פ~ל~~ ~שפ~ל~~

 ~ע~~ה
~ה~''ל ~''~

 ~~שה~ ~~~~
 א~ל

 ה~~
 ~עם ~~ שאין

 הק~ר~ת א~~ר ~לפי~ך ש~לע ה~שהו~ל פ~ל~ ~שפ~ל~
 א~''~. ~ו שה~י~~

~~~~~ 
 של ב~~~ת ~~ים ש~ישל

~~~ 
 נשת~ש שלא

 הר~הי~ים ~~
 א~רת~שיל א~''~ ~~ ה~י~ ~~ שה~י~ ~~ה~~

 נתנ~ ~~~~~~
 ~''א שב~''י עיין א~ר. לת~שיל קצת

 ~''א~י'
 ז''ל ~~ר''ם ל~עת ~~היינ~ ~זה להקל ~אין ש~ת~

 ~עי'לק~ן
 י~''~

 לפ~ם ~עם דא~~ר
 ~פס~

 א'~~ אל~ יע~~ש~
שי~

 יש ~~אן להתיר צ~ ~לא~ה
 לפ~ם ~עם להתיר צ~ ע~~

 ~~~ש~ע ~~~ים ~ני א~ר ~~יע~~ ~פ~~א~
 ~א~

 ~ה
 ~~תר ~מ~~תשנ~~~ל

 ~~יע~~~
 יהיה שלא ~פ~ל ~~תנאי

 ה~ת~~ל~~ר
~~ 

 ~~ר
 ~רי~

 ~~סי' ~ה~ה צ~~ ~י~'~~~י' ~עיין
ק~''~

 ~' ~עי'

 ~ה~ה~
 יש ~~זה

 ל~~~~
 ק~ירה ~~יס~י ה~~~יר

 ~''י שאינ~אעפ''י
~~'~ 

 להת~ר יש ~~שים ~' א~ר
~~~~~ 

ל~ת~ל~
~לא ~'~~ ~אינם ~~לי~ ~~שת~ש א~~ר האי~~רים ~~ל
 א~ ה~על~

 ו~~''ש הר~ה שנים ~הם נשת~ש שלא
יעו~שי ~~~~

 ~ה~''~
 ע~ה ~י' צבי ~~ם ~ש~'~ת ~יה~ ~' א~' ש~''ת

 להתי~~ת~
 ~~~א

 נשתהה א~
~''~~ 

 א~ר
 ש~של~

 ~ה
~~ס~ים ~~~

 זצ''ל ~הן ~פתלי ~ר~ ע~~
~''~~ 

 ~סי' שם
 ע'~~



~ ~ ~ ~

 ~~~ן ~~~~~~ו~
~''~~ 

~~~~~ ~

כ~ש~
~ 

 ~~' ~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~~ ~~~ ~~י~ ~~~~~~~ ~~י~
~~~~ 

 ~~י~ ~י~ ~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~~~~ ~~~~
~~ 

 ~~~ ~~ ~~~~ ~~י~ ~~~י~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~י~~~י~ ~~~~ ~~~י~~ ~י ~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~~ ~~ ~~~~ ~~י~~ ~~ ~~י~~ ~~~

~~~~~~ 
 של בעה"ב של

~~~ 
 ב~~ך שנ~ערב

 ~~ר~~
 ~ל

 נ~ערב א~י'~צ~
 באל~

 ~~לן
 א~~ר~~

 בא~ילה
 ~~~''ש שב~נין ~בר שה~א ~פני~בהנאה

 בי~''~
 ר~י'

 לא~ר שאפי' לי~יראה ק''י~
 הפ~~

 נ~~ך ~א~ א~~רין
 ~פ~

 או
 לא~ר ~~~ר בצענ

 הפ~~ ~אח~ ~א~~ר ~י ~י~ הפס~~
 ע~~נ~ א~ א~ ~היינ~~~~~~~

 של~~
 ש~רי

 ה~יר~
 ~ל

 ~ער~ב~
~~~

 ~ ~פ~ח א~ר
 במשהו שאי~~ר~ א~

 ~ל~
 ~בר יהא

 ~הה ~~~רשב~נין
 שאי~~ר~

 ~ח~יר אני ~בזה ב~שה~.
 ~ער~ב~ עש~ש~רי

 שב~נין ~בר
~~~~ 

 בעצ~~. האיס~ר

 לא~ר ~ם ~א~~ר ~'~עי'
 הפס~

 ~עי' ~~~ן ~עיין יע~''ש.
'~

 לש~ ~ב~ברינ~
 ב~''~.

~~~
 ~א~~ר בהנאה. אפי' ~~.

~''~ 
 לא~ר להשה~~ו

 הפס~

~~~~~ 
 ~צריך ה~ה.

 ל~ר~~
 ~~~' ה~ל

~''~~ 
 ~י' לק~ן

~''~~
 ~עי'

 י~''~
 ב~~ה ~אפי' בה~ה

 ~איןב~בשיל שנ~צא~
 אלא~~~~~ ש~

 ~לא
 ~~ש~

 ש~סירין א~ר ~הא
 ~עם אלא לי~אה~~ה

 בלב~
 נ~ה~ין

 א~ לשר~~
 יע~''ש ה~ל

 ~' או' ~~''א~~ל
 אל~זאייר בעיר ~~נ~~ה ה~~~י ~~''~

 ה~ל להשליךיע'~א
 יע~ש. לאיב~~

 ~יה~
 ח~לק הפר''ח

~''~~ 
~י~ו~

 ל~~י ל~ו~רו
~~~ 

 אי~~ר ~~~י
 שב~

 ו~''פ יע~''~.

~~ב
 הפס~ ~ב~~ו~

 ~ר~בה
 ה~~~ בשע~ א~ ~א~

 ה~י~ל
לה~~~

 ~שה~ ח~~ הנא~ ~~~ ~להשליך בה~ה
 ש~עורב

 לא לי~ב~
 ע~ ל~ י~ ~י הפ~י~

 ~~ן יע~''ש. ל~~~ך ~ה

~ס~~
 ~הרי''ש ה~א~ן

 ~י' שי~~~ שב~~~ בש~''~
י''~

 לא ל~~י~מכ~ר הפ''~ ב~~~~ ~"י על ~ה~~~ך ~~~עשה להל~ה
יע~''ש. ~~רי ~שה~ ב~רי ~~''ש ה~~י~

 ~הביא~
 ~' א~' ~הר'~ז יע~''~. א' או' ~~~ב~ר

פס~
 ~אין הי~א ~~~~א

 רק א~א ה~~ץ ~~~ש~~ ב~ער~ב~

 ~ע~ לש~~נפל~
 ~שה~ ~~~

 ~יש
 הפס~

 ל~~~ך יש אז ~~~ל

ע~
 ה~~ירין

 ל~~ר~
 יע~''ש. לע~~ה

 ~ה ה~~''י ~~''~
~~~ 

 הא~רוני~ל~ע~
 ~~~ה ~~~~א בהך אלא לה~יר אין

 ~ל~ם נשאר~לא ב~רנ~~ל~
~~~~ 

 אבל האי~~ר
 שיש ל~~ש יש א~

 ~אין נ~ך ~יין ~ינ~ ~~ש~~ ש~~~~נ~
 ל~

 יע~''ש. ~קנה
אבל

 ב~ער~ב~
 י~ול ל~''ה ~יבש יבש

 איס~ר~~~י ~ו~ לע~~''~ ל~~ר~
 שב~

 א~~ר אבל
 ל~

 לי~~ל
 ~ל ~~י ~הע~~''~

 ~~י ~~השליך שב~~~~ ה~~~ ע~ה~ער~ב~
 ה~~~

 ~~נה~א~ן לי~ שבו
 ~~על~ ז~

 אלא
 ~ע''~

 אי~~רי בשאר לא אבל
 ~אפי' ~ק''ל ביבשב~צה

 ל~ באל~
 ~עי' ל~~ן ~~''ש ב~יל

 ל~ ~ש ~~~
 ~מי שי~ליך בפ~י~ן ~~נה

 ה~ברי~ ~~~~ך יע~~~.~~''ע ~זה~ ה~ל~ לי~ ה~~ו~
 א~ה

~~~ 
 לי~~ל א~~ר ~לר''ז

 ~ל ~~י~הע~~~~
 ה~~רוב~

 ~~י .להשליך
 ~ל~"י לי~ ה~~ו~

וב''~
 ~~''~ ~שרי נראה

 ~ל~~~ר ~הר''ז להח~יר ~ש
 לעכ~''~

~ו~
 שב~. אי~~ר ~~~י

~~~~~ 
 שנ~בשל ~לי~ ~יהו בה~ה.

 ~כ~' ~~~רי~ בה~
 ל~~~להו~~~ר

 ע~ להשה~~~
 לא~ר

 הפ~~
 ~~~''ש

 ~נ''~.ר~~'
~''~ 

 ~עיין ~~ק''א.
 ב~ברינ~

 ~אפי' ה'. א~' ל~ה
נ~בשל

 בה~
 ~~~לה ~בשיל

~~~ 
 ~ק ~לא

 יצניע~
 ~~ין ~~~ר

 ~לי נ~ערב~אה
~~~ 

 א~' לק~ן עיין י~''~ ב~~י
 רי''~

 ~רי''~.

~~~~~ 
 ~בר הני~

 ב~לי ~~
 ד'. א~' פ~'ע האל~. ~~ן~לי~ה. ~~י אלא א~סר אינ~ ~~~

 ~פל~~~א ~ל~~ ~ה~~
 שנ~ע~

 זה
 ~ז~

 ~ם
 בפ~~

 אה ~ל~ן לה~ירה יש
 בשר על ~~ץנפל

 א~~ר. אינ~ ~ל~~
 ע~ר~

 שלמה
 לב.ב~יני י~~ ~~

 ל~~יר ~אין ~~~ב ~' א~' ~''י ~הביא~
 ב~ק~~ ר~

 י~''~ ש~ו~~ ~ניע~ א~הפס~
 ב~~ה ~א~רו ~הא~

 שנ~~א~
 א~ ~~יה~ יע~''~. ע~ה~נ~ל~ה

 צלול ההי~ר
 ~ל~~

 ~~~א

~~~
 ~~הא היינ~ ~~ליפה ~~י ~שיע~ר קליפה. אלא ~~.

~~ה
 ~א~~. ~~לה להנ~ל ש~~כל כדי קצ~

 ב~ה''אהרשב''א
 ב~~פ~. א' ~ער ~' בי~

 בי~''~ ב''~ ~~''~
 א. י א~' ~''ב ~לל ~~''א ~''ה. א~' שהבל''י

~~~~
.~~ 

 נ~יל~ א~
 אצבע. ר~~ב ~ע~בי שה~א ~~~~.

~~ק~~
 ~ל ~~~ל ה~א אצבע ר~~ב ~נז~ר

 כ~~ש בינ~ני א~~

בהר~ב''~
 ה'

 פ''~ ~''~
 י''~. א~' י''א ~י' לעיל ~עיין יע~'~ש.

~~~
 ~~ם ~~.

 ב~~
 ~~~' ר~~ב בלא

 הי~ ~א~
 בר~~ב

~~~ר
 ב~שה~

 ~נז''ל.

~~~
.~~ 

 ב~~~ ש~~
 ~אפי' ~~~' ר~~ב ב~א

רב ~~~~ ~ק~~
 כלח~~

 ~~~ל
 הי~צ~

 הב~ר ~ן
 בשע~

 ~לי~ה
 ~ק~~ ב~~יל~ א~ ~~ליפ~ ~~י ר~~ב בלא ~יבשני~~ן

 ~אין
 ~~~י~הנאסר

 ב~ש~' ~הרשב''א ~~~~ש. ר~~ב י~ א''~ אל~
 ז~~ל. א' א~' ע~''ש הש~~. ~ברי ~ב~אר ~בזה ~ע'~~.סי'

ך~
 נ~ילה ~די אלא ד~~א לאו ~~~' בקליפה ~י ~~.

הפר''ח.
 ~ק''~

 ~' א~'
 ר''~

 ~ס''א ~י' ל~~ן ~עיין ה' א~'
 ה'~עי'

 לש~ ~ב~ברינ~
 בס''~.

~~~
 י~ קליפה בלא נ~בשל ~אם ~~~' בקליפה ~י ~~.

 ~ה~יר~ י~ ~עכ''פ ~נראה שה. ר''ז ~'א~
 א~' ~''י בהנאה.

 ר'. א~' ~~''ז ~י' לק~ן ~~יין~'

~~~
 ב~ה ~''ש ~' א~' ~א~''ר עיין איס~רין. ~שאר ~~.

 ה~''~ ~~~ברי~~יים
 ש~שה

 הש''ע ~ב~י ~ק~~

~ש~~~
 בבי''~ איס~~י~ בסאר הא~י~י~ ~ה~י~~א

 יע~''ש.

~ע~~
 ~''~ ב~~''~ עיין

 יע~''~. בזה ליישב

 ~י~י ~י~י~~~י~י ~~~ ~~~~~~~
 ~י ~~~י~י~~~

~שניה~



~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

 י~~~. ~~~~~ ~~י~~ ~~י
 ריחא וב~ין הג~

 ~ו ~ש~בשיל ~~ני~ מיל~~
 חמ~

 וש ~~שילין שאר עם
 ~~~ו~ מקילי~

 ~שאר מותר ~ה~ה
 ~מר~~י אי~ורי~

 פכ"ש~

 ווש
 ~מ~הומח~ירון

 איכ~ מי~~
 סמ~ק ~הגהות

 ו~ו~
 ~ע"~~

 ו~וקא
 ב~קו~

 ריחא בו ששייך
 אל~

 אסורום ~ב~~ר

~~~
.~~ 

 ~~ני~~
 ~~ין.

 בה~י ~~ל~~ שהי~
 ר'~~

 א~'
 ~~' לעיל ~יין ~''ב י~ ~שי~~ר~~

 ש~''~
 ~ע~'

 לש~ ~ב~ברינ~י''~
 ~~''~י א~'

~~~
י ~ ~  ~~ ~אין 

 ~בר
 ה~פ~פ~~

 ~ש~ע ~כ~'
 ~א~

 ש~י~
 ~~~ן ~~פעפען ~בר

 פש~י''~
 ~יש

ב~
 שהאיס~ר א~פ''י כ~~ה ~~~רת ~~~ן

 ~~~ כח~~
 ההיתר

~~~~
 ל~ה

 ב~~''~ כמ~~
'~~ 

 ק''~
 ו~ן ~~י ~ענ~ן

~~~~ 
 ונ~עה ~ש~~ןה~ש~חי~

 ~~~ אח~
 בחברתה

 ~~יהו כ~~ה ל~בירתה א~~רת ~נ~~~צהשנ~כפ~ה ב~ק~~
נ~עה א~

~~~ 
 ~א~ר

 ~ל~ ~~קו~
 נ~ילת ~ע''י שרי נת~~לה

~ק~ם~
 י~~א ~בלוע איס~ר ~אין

 ~~תיכ~
 ~לא ~ח~יכה

 ש~ין ~י~ן ש~ן ה~יתר אפי'ר~עב
 ~''א ש~ןי האי~~~

 ~~צ~~. ~~ר ~לענין י''ב. או' קכ''א כ~ל ~''א ~'א~'
 א~ר~' ~לא אי~~רי~ ב~אר פ~' ~י~ כי~ן ~וב~~ה ~נ~ע~
א~יל כ~~

 ב~~ן ה~ש~~ה ב~~ה ~~ן ~~~~~ הית~
 ~נ~ע~

 האחרת ~התיר יש~מ~ר ב~~~
 בז~ הנ~~ע~

 קליפה ע''י שנא~רה
 ~א~ לעכ~''~ שי~~ר~א~

 אינה
 ח~~

 ~מ~ר
 ר~

 נפ~~ה
 ~נ~עהכפ~לה ~~

 בצ~
 להתיר יש האחר

 האחר~
 ~נ~~ה

 חיל~ק~אין ב~
 א~ בז~

 ~אפי~ ב~נור א~ ל~נ~ר ח~ץ נ~עה
נ~ע~

 שבתנ~ר ~צ~ת ~שאר לח~ץי בתנור
 ~א~נ~

 נ~~ע~ת

 עכ''פ שהרי~~~רי~
 ~ש~חי~ אינ~ ה~~~חי~

 כ''כ
ש~ז~ב ~~

 ~ה~
 כ~אי~א ב~~ח ~~ין אס~ר בלא''ה ~א''כ ה~~~ן

בי~''~
 ~~~א רק הכלי בכל ~פע~ע ~אינ~ ~ק''ל צ''ז סי'
 ח''אבב~ס~~י

 ש~
 בזה ש~ח~יר כהמ~''ח ~~לא ~כ~ב

יע~''~.

~~~
 ~בר ~~~אין ~~.

 ה~~עפע~
 שנ~עה ח~ה ~כו'

 ~פעפע בש~ן ~~ש~~~ןב~~~~י~
 ~הי~~ בכ~~~

 ~~~ו~~פ~~
 ~'י או' א''א ~פע~עי זית

~~~~ ~ ~  

 הק~רה בתוך שנ~צאת ~~~צה
 ש~~נ~

 ~ה
 ~י' רע''א ב~~~' עיין בשבת.~~ין

 ~ה~בשי~ין ה~~יר~ת ש~ר בפשי~~ת~ה~יר ~כ''~
 הר~ב ~ע~פ~~~צ~י ~א~ ש~~~~~

 הר~יח~
 ר~פת על ~זב ע~~ה

וק''ל התנ~~
 ~ל~ע איס~ר הוי ~''~ בכ~ל~ ~~~~פ~

 ~אינ~
 י~צא

 ר~~ב בלא לכלי~~כלי
 ז~~~

 א~תן
 ה~~יר~~

 ה~ר~ב~ת
~~ר~ב

~~ 
 ה~ירה עיני ר~~ת ~פי ~הכל ~ס~ר~ת ת~~יהן

 ~פ~~~יעי~שי
 ח~~שין ~אין בא~פן ~~~א

 מש~~
 ריחא

~~~~~ 
 ~ב~~ן ~~ה.

 ר~~~
 כ~ב ~כ~' ~ל~א

 ה~''~
 א~'

 לאכ~~ ~הנזהרי~~~
 ~צה

 בר~רי~ ~ח~י~
 ~אכי~ת

ע~בר
 נזהרי~

 ש~אלין ~א~ן
 נשא~ין ~אין נזהרין ~לאין כליה~

 ע~~ ~~~~~~~
 שיש א~א

 מה~
 בתנ~ר ~~ין ~~~נין שאין

א'
 שאינ~ ע~

 ~הנזהר ז''ל ה~א ~כ~ב נזהר
 בז~

 ~לא
 ~ריחא ה~~ה על הפריז א' ב~נ~ר~~~ין

 ~שכן היא~ל~א לא~
 ~הרי~'~ א~~

 יעו~ש. ז''ל
 ~עי''~

 בסי'
 ~נ''~

 שנ~הרל~~
 ב~~~ לאכ~~

 ~~''פ יע~''שי נז~ר ~אינ~של בכל~~ ~~ר~ ~~~רה ~שעת ~~~רה
 בהלק''~

 וכ''כ ~"~. ~י' ח''א
 בפשי~~~ פי''~~ י~שר א~ר~~תב~'

 זכ''~. ~ע~~ש.
 ר~''~

 ~י'
~נ''~

 ~' א~'
 ~בספר~

 ~פ''~. ~~ה. א~' ב' סי' חי ~כל ~~עד
~עיין

 ע~~
 תנ''~ סי לק~ן ~זה

 ~א~'
~ 

 ז.

~~~~~ 
 תב~יל ל~~ין בה~הי

 ~~~ ב~ שי~
 סעי' תס''א סי' לק~ן כ~''ש ריחא ~ייךאין ~בפ~ ~כ~~

 א~~ר ריח אין ~~עלה ~~ש בע"פ ~כן ~~~~שיה'
 כ~'~

~~~~ ~  

 וכ~' ~קילין יש ב~~ה.
 ~כ''~

 ~~הרי''ל ב~שו'
סי'

 קפ''~
 יע~''ש.

 ~מ''~
 ~~''א סי' ~~ק~ן ר''ת

~ע~'

 ה'~
 פ~ ~רי~

 בפת
 אינ~

 א~~ר ~תבשיל ~מש~ע א~סר
 ~אנן ~רב ~פסק לשי~~יהאזיל

 ק''~
 סק''~. ~''א כ~~י.

~~~ ~  
 בה~ה.

 ב~~~~
 א~~~ר~~. ב~אר ~~~ר ~היה

 ב~~~ לכ~~ל~דה~~~~
 ~רי~

 ~י~יה
 ~~נ~~

 ~~~ל
 י''בש~~יק

 פת~~ ~פי~ עשר~ני~
 ~ש~א

 בזה. זה י~ע~
 ~א~

 ~~~אח~
 ~ק~רה ~~~~ה

 ~כיוצא בבצק א~
 ב~

 אפי' ~~תר
 זה ~ק~רה ~ב~ב~של ~ת~~י ~~י~ ק~ןב~נ~ר

 לעצ~~
 ~זה

לעצ~~
 ~~~~ ~פי~ ~~ן ב~נ~ר אפי'

 שפ~ ~אע~''י ~~~ר
הק~ר~~

 ~~~לה
 ~~ר''~ ~ל~ע~

 פ~~ח התנ~ר ~יהיה צריך

 ~ב~יעב~ק~~
 ~ה~א ק~ן בתנ~ר אפי'

 ס~~~
 ~הה~~ר ~האי~~ר

 ק''ח סי~ בי~''ד כ~~''ש שרי ה~נ~ר ב~וך ~~~לי~~ני~~
 בשאר ש~~~ר ~ה ~א~ר ~ע''ז יע~''שי ב' ~~עי' א'סעי'

איס~רין
 ב~יע~~

 יש
 ~קילי~

 ~''כ

 בח~~
 ~ה אבל

 ביה ~לית ל~''ע בח~ץ שרי לכתחלה ~יס~~~ן בש~רש~~~ר
 ל''~. או' לק~ן ~עיין רי~אי~ין

 ש~~זי~ ~~~~~~~~
 י~ב

 ש~רקע~~ היינ~ עשר~נ~~
 ה~~~ר

 ~חזיקיהיה
 ב~ לאפ~~

 י''ב
 עשר~ני~

 ~~שי~~ר
 רם~י ~ק~~ן ~יין~~ר~ן

 ~נ''~~
 ש~
 ~פ~ ע~בי שה~א ~צה ~

 ~~ר~~~ש~
 ~~~ב א~~.

 הר~
 א~' זה בסי' יה~~ה ~~~~קק

 בפ~רנ''י ~זה ~' א~' הר''ז ~כ''כ עיקר. ש~ן ע~לם ~~~קת~'

 ~~נ~~ ב~ר~~י~ ב~~א~~י~
 ב~~~ר אבל

 ב~ ש~~פ~~
 ב~~בה

 ~חז~ק ~שיהיה צריך ב~פ~~~י~~~~בי~~ין
 ש~ כר~י~שר~ני~. ~'~ ב~פנו~י~

 ב~~'
~''~ 

 בב~''א ~כ''א ~כ~ב ~' א~'
 שא~פ~ן ~התנ~ר ~''ב א~' ~~''הש~ר

 ב~
 ב~~בה

 בכל שי~יה צריךב~פנ~~י~ ~א~פ~~
 י~ב ~צ~~י~ צ~

 ~פח ~~צי א~~~ ב'~היינו ~ח~י ~פחי~
 ~~בה~

 א~הי ש~ה~ה צר~ך
 ש~היה צר~ך ב~ר~עי~ו שא~פין הפר''ח ~כ~ב~פ~רנ~י
ש~~נה

 א~~~
 ~~בע

 ע~ בקיר~~
 ~~~~ש. ~רבע א~~~ ח'

ב~ק~~~~
 ש~~~ינין

 ב~''~ לשב~
 ש~רה ~~~רין

 ע''~
 ש~רה

זה
~''~ 

 זה
 ע~

 דין ~~ אין ל~ע~ה
~''~ 

 ~ח~ק. שה~ק~ה
א~א

~~~ 
'~~ .'~ 

~~~~~ 
 לנה~~ ר~~י ~כן ~~~' ~חמירין ~יש בה~ה.

 ~~~ח~ה
 ~ל~ינא ז''ל. אז~לא~ מהר''א בשה ה' א~'~רכ''י

 י~~~ ~~ז~~~~~ו'
 ~י' ~י~~~~י' ~~~~~י~ו~~~~

 ~~~ י~' ~'~~~י' ~"~

נלע''~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  ~~~ ~י~~ 
~

~~~~ ~~ו
 מי~~~

 ~ימן בי~ד שי~ב~ר ~מו ~~א
 ~ בס"ד.~ ק~~

~~~ 
~ ~~~~ ~~~~~ ~~ ~ו~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~ר ~~~ 

~ ~~~ ~"~~ ~"~ 

 ~~ינ~נלע''~
 כל~~~ב ~הרי~ נ~יל~ ~~י א~ קל~ה ~~י אלא א~סר
 מק~~

 ~צריך מ~~~ץ
 לקלו~
 כילו. ~

 ~' א~' פ~''עע''ב. ~''~ פ~~י~ צל''~

 א''א ~א~
 לסמ~ך יש הפ''מ ~י~ לקל~~

אמקילין~
 ~מ''~

 ~~~''ז. ~א~'

~~~~ ~  
 ~ה~ה.

 ~י~
 ה~~~~ירין ~' מ~ה~א ~כ~' ~~מירין

בא~ר~נה
 ש~ע~~ נרא~

 כן לפ~~ק
 ~י' ~י~''ד~~פיה מ~ר''~ אמנ~

 ס~ר~ ~~~ ק''~
 ~~יי~ ~א~ר~נה המקילין

 הפ~~~~מ~ו~
 נראה ~~ה ~לענין המקילין על לס~~~ך יש

 ~ש~' עיקר.~זה
~''~ 

 ~~''כ ר~''~. סי'
 הפר''~

 ~ינא ~לענין
 ~~י~~רכי~ן

 מ~ה~
 יע~''ש. אמ~ירין לםמ~ך יש ~מ~ר~נן

 ~עת~כ''ה
 ~במק~~ הא~ר~נ~~

 ה~~~ילין על ל~מ~ך יש הפ''מ
~כמ''~

 ל''ה. א~' לק~ן

~~~
 ~~~קא ~~.

 במקו~
 כ~~ן פי' ~כ~'~ רי~א ~~ ~~ייך

 י''ב מ~זיק ~אין ק~ן~ה~נ~ר
 עשר~ני~

 ~ה~א

ס~~~
 ~המצה ~~~מץ

 ~ניה~
 ~זה ה~נ~ר ~~~ך מ~~לים

אנ~
 כמ''ש איס~רין ~שאר ~~יע~~ מתירין

 ~י~''~
 סי'

 א~~ר ~במצהאלא ק''~
 ~~~~י~ין~ ל~ע~ ~היינ~ ~ז~

 ה~א אפי' ~~~לה~נ~ר א~ א~ל
 ~~א ה~~שיל~ן ~ן שא~~ א~ ~~~~

 שייך אין ~בזה ~~ו~ר מצה של הן ~מץ של הןמכ~~ה
 ל'. א~' ~עיל ~ ועיין סק~~. ~''ז כלל.רי~א

~~~~ ~  

 ל~~ אי~~רי~ ~~~אר אלא ~ה~ה.
 היא ~~~א

~כ~'
 ~~י~''~

 ר~~''א הכריע ~ס
 ~מ~ ~ה~י המקילין על ל~מ~ךיש הפ~~ ~~מק~~

 ש~. ~''ז אי~~רי~. שאר

 ~ק~ן א~ ~~~~ל א~ל ~~~~ם ק~ן ~~נ~ר אפי' ~ם~י~''ד

~פ~~~
 באין אפי' מ~~ר

 הפ~~
 ז~ א~' א''ר כע~'~ש. ~~לא

~כ~~
 ~הא המ''א שס

 מ~ר''~ ~כת~
 ז''ל

יש הפ~~ ~~מקו~
 להק~

 ~~קא
 ~מק~~ קצ~ ~פ~~~

 אבל י~צא שהעשן
 אפי' ~~מץ להקל אין ~ק~ן ל~מרי~~~~ם

 הפס~ במק~~
 ~כר~י~ אין ~מ''א ~ ~~ברי להקל יש צ~ מכל וס~~םק~ן

 ~תב ה~~''א ~ם ~~יש~ל א~ל בצלי ~כ~ז ~''י.א~'
 ש~

 ~כתב אלא שרי~~~יע~~
 ~מכ''ש כצלי ~ינ~ ה~~~נ~ ~~מי~

 שע~שין ~~רך ק~ר~ל~
 בי~''~

 לפי ~~נ~ר כש~י~ל אבל
~עה

 ש~ת~ א~
 ~כ''כ יע~~~. לה~~יר אין ה~נור

 ש~ ה~~י אבל~~. ה~~ק''~
 כ~ב

 ~~~ ~ה~~נ~ ~א~
 יש

 לצ~רך א~~הפ''~ להק~
 י~''~ שמ~~

 ~כ''כ אי~~רי~. בשאר כמו

 לכ~~לה אפי' מ~תר ק~ר ~צל~כתב
 כמ~

 ~~יין מ~~של.

~~~~~ 
 דבר הא~~~ר

 ~רי~
 א~ ~כ~ש

 ~בר ההיתר

~רי~
 ~אפי' היא ~ל~א רי~א

 ~~~עב~
 אס~ר

 מ~~לי~ שניה~א~
 אבל

 ~' א~
 ~ה~

 בבצק אפי' מכ~סה
 ~~~ר.בעלמא

 מ~ר''~
 ~ה~ה ז'~ל

 ~י~''~
 סי'

 ק''~
 א' סעי'

י'~א
 ~ה''~

 ק~ן בתנ~ר
~~~~~ 

 א~ל
 ~פ~ו~ ~~''~

 ד~ר אפי'

 ~אפי'~י"א
 ~פת~~ ~~"~

 ז''ל רמ''א ~~י~. ב~בר א~ור

 ת~''~~ספר~
 ~''ז ~' ~ין ל''ה כלל

 ש''כ ס~~~~ ש~
 ש~

 ~~רבאי~~ר
 ~רי~

 לצ~רך א~ ~הפ''מ לה~~ר ~יש
 ~~~ת~

 ~א~ ~''יא~'
 ~~ר ה~י~ר

 ~רי~
 אפי'

 ~פתו~ בת''~
 ~ס~ר

אפי'
 ~~פ''~

 ~יהו
 כ~~ ש~ ~~''~ ב~~ר~

 לה~יר
 ~~ר ~~יתראפי' בהפ''~~

 ~פת~~ ~~''~ ~ר~~
 אי~ורין~שאר ד~~ ~אפ~~ יע~''ס

 כ~~
 לה~יר

 מ~~''~
 ~אי~~ר~ ב~מץ

 ב~~ה~.

~~~
 ~~~ר

 ~רי~
 שר~~ ~~יירי

 ~~ב~יל
 ~~י~

 כמ''ש
 ~י~''~

~~~~~~~~ 
 ~ור''~

 מה~ א~~ א~ א~ל ז''ל
 אפי' ~כ~סה

 הש~כ ~תב ~~תר~~צק
 ~שם ~~''י ש~

~לכת~לה א~''~
~~~ 

 ~כ~ה לה~~יר
 הא''~ ~~~

 ז' א~' זה ב~י'
א~ל

 ~~ ~~~~''~ ~כנ~''~
 כ''ה א~'

 כת~
 נמצא ~לא

 ז~
 ~זר ~~~ה הכאמ''מ

 ~א~ ~~
 ~~''כ יע~~ש. שרי לכ~~לה

 שלש~ א~ ~ש~~~ן הכי~~י~~~
 ~מג~לה. ~ינ~ ש~מן עם

~''~~ 

 כשהתנ~ר שרי ב~י~~ל א~ל ~צלי ~כ''ז~~.
א~ א~~ קצ~ פ~~~

 ה~א
 ~קא~~ר. ~~~ לצ~רך ה~מין שמ~~ינין כ~רך צ~ ~~~ ~~~~

 י~~~
 ל''ה. א~' ל~יל ~עיין ~' א~'

~~~~~~~ 
 ~כל

 מק~~
 ~א~ר מיל~א רי~א ~אמרינן

ה''~ ~~י~~~
 נ~~ ההי~~ מן ~' ~~יכא

 א~נ האיס~ר
 האי~~ר מב~ל ש~תנ~ר מה בכל ~פי' ה~י~ר ~ן ~'בדאיכא
~לצ~~ך

 ~פס~
 יש

 ~לצ~רך א'~עי' ~~ ~יו''~ ~ה~~ ז'~ מ~ר~~ כן~ לנה~~
 היינ~ הפ~~

 אבל ~פ~מ.
 ב~ק~~

 ~אין
 ~~תיכה ~~יכה ~כלצריך הפ~~

 ב~~~
 כל אפי' לב~ל ~'

 ה~תיכ~~

 פ~~~ ~ינ~ ה~מץ כשרי~ ~~~~~~~
 ~הי~ר

 א~ א~~
 ה~א

לפ~~
 אין אפי' ענין ~כל לה~יר יש ~הי~ר

 ~פ''~~~~
 א~י' מתירין שיש כי~ן

 ~פ~~ ע~~
 ע~~~. ~כן

לפ~~
 יע~''~.

~~
 ק~יר~~ ~~~

 זה
 ע'~~

 כמ~ש זיעה מ~~לה ~~~~~נה זה

 ~א~ור ~ק''ל~~~א
 דיעב~ א~

 על~~נה בק~ירה שנבלע
 א~א לת~~יל.~משם

~~~ 
 ~'. א~'

~~~~ ~ ~ ~  
 שסתמ~

 ה~~ר
 בד~

 השנה כל ש~~מ~ן
 ~מי ה~א~ן ~ה~יר ה~~ה בלא ~מץל~י

 ~~~ להרי~ ~~~~~~~~
 כ~ל או~ה ~~~~. ~ם

 ש~. א~ר ~~.~''י ~''~
 מ~~~

 לע~ל ~עיין ש~.
~י'

 ~מ~~
 ~~' ~לק~ן י~~ א~'

 ~מ'~~
 ~'. א~'

~~~
 ם~~

~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~ ~~~ 



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  ~י~~~י~ ~~~~ ~י~~ 
 נמי לפגם ט~ם ~ונותן

 שרי~
 ~ליבא ~~~ע

 דכ"~~
~ ~ ~ ~~~ ~~~ ~~~~~ 

~ג~~~~
~ ~  

~~ 

~ 

 ~~~לת~נ~
 ש~~ן ~~~א ~~~יי~ ~פי' אל~~~''י כ~~ן ~~~ץ

~~~~
 ~~ ש~~ר~ין

~~~~ 
 א~~~

 אפי'
 ~פ~~ א~~

 ~~ריך
 ~ו~~ל~~~~

 ב~~ ~''י פס~.
 ~י''~.

~~~~~ ~~ 
 לא ~אפי'

~~~
 ~~''א.

 הפס~ ~לי~ ~~~~ ~י~ר~ ל~ ~א~
 אפי' ~~~ר

~הנא~
 א''כ אלא

 ה~~~ץ א~ ~~~~
 ~~~ר א~ ~~~~כ~

 ~~~לעכ~''~
 כ~ין ~~~ אי~~ר ~~~י

 ~פ~~~ ~נ~~ר~ ~~~

~~~
.~~ 

 שע~~ ~~~
 ~ליו של~~ין ~א~פ'~י ו~~' ~ל~~לה

~~ה~~
 ~ר~ ~~ ~אין כי~ן

 הר~
~~~ 

 ~~~ר

~~~
.~~ 

 אינ~
 א~~ר

 במש~~
 ~~~~ל ~~א ~לפיכך ~כ~'

'~~
 כ~א~

 נ~~רב ~~ אי~~רין
נ~~רב ~א~ ~ל~ ל~

 נ~~~ל ~י~~ יב~
 כ~~ ~ר~~

 ר''ז אי~~רין. ב~אר
 ~' ~~י' לק~ן ~~יין ~''~.א~'

 ל~~ ~ב~~~ינ~
.~~~~ 

~~~
.~~ 

 א~~ר אינ~
 ב~~ה~

'~~~ 
 ~ב~י ~~~י~~ ~~~~~

 ~אין~ש~~
 ~יל~~

 ~~ ~~~נ~ נ~~ר~ א~ ~~ין
 ~~''ש הל~~~. ~~'~כ אי~~ריןי כ~~ר ב~' ~~ל ~ינ~~~אינ~

ל~~ש
 ~ר~~ב''~ ל~~~

 ~~~ש~''א י~נה ~ר' ~הר~~~~ן
 ד~יל''~~י~רי ~~~~

 ~~~''פ
 ~~~ל~ ש~~~ ~~ש~

 ~~ינ~ ~~ן
 ~יהא

א~~ר
 ~~~ ~~~ה~

 ~~שיל ה~א
 ה~~~~

 בע~פ ל~~ע ~ל
 ~~~~' ~~ייןי~ו''~. אסו~ ~~~נ~ ~כ~ ה~ס~ ~~וך אבל ~~ל ב~ינו ~~יןאפי'

~~'~ 
'~~ .~''~~ 

~~~
.~~ 

 או~ר אינ~
~~~~~ 

 ~א~ ~כ~'
~ 

~~' בפ~~~ נ~~~~
 ל~~י~ י~ ~ל~ ל~

 ל~~~~ר
 ~י~~ר~~~י ~~~ ל~~~''~

 בי~~ י~~ ~~''~ ש~~
 ~אפ~'

 בפ~~ נ~~ר~
 ~י~~ל

 ~~יין ~~~' ~~~ש א''א ~~~. אי~~~ ~~~י ~~ץל~כ~ר
 י''~. או~לעיל

~~~~~ 
 ~נ~~ן ה~הי

~~~ 
 ~י~~ ~~ן ~כן ש~י. נ~~ ל~~ה

 ~יין נ~~~ה ~~ץ ~ל~נין ליזהרייש
~''~ 

 ז'. א~' ל~יל

~~~~ ~  
 ~לילה עד פי' ו~~' לפגם ט~ם ונותן בהג~.
 או' ~"י ב' או~ עו"ש מס~ פחות הואוא~י'

 נ"א. או' לקמן ועיין ח' או~ ~ק~חי~ב.

 ~~ן~
 ~אור בשה~ל כ~ב וכו' ל~גם ט~ם ונותן בהגה.
 נ~"ל צלי או מבושל ב~ר עם שנתבשל ח~ץאו

 מעיין ~הוינו ב~אר דח~ים ~תב פ"ב והמרדכי ומותר.הוא
 א~א נט~ל. בבור אפ~~ וש~~רין לש~ח ט~ם נ~~ן בבורא~ל
או~

~'~ 

 דתרומו~ ובפ"י נט''ל. הוי
 נט"ל הוי דש~ורים איתא

 ~~'ט אה ספק ל~אר שנפלה חמץ ד~יס~ ~י~ וכ~בב~ור.
 או' ר"ז המים. שיסננו לאחר ~והיינו לפגם אול~בח

 ו~'ט~
 מוהו סק"ו. מ"א יעו"ש. וכו' לפ~ם נ'~טומס~מא

 ומותר הוא נט~ל צלי א~ בשר ~ם שנתבשל חמץ אושאור במ~
 או~ח~ו

 י"~
 וס"ל חולק

 נ~~
 לשבח

 ~כ~~
 וכן ח' או~ המק"ח

 סו' לקמן מ~"ש השיג נט~ל הוי ~באר שנ~צאת ~ח~הב~"ש

~ס~~
 בנמצא ש~וסר מי שיש י~ב ס~י'

 חט~
 יעו"ש. במים

אמנ~
 ט' או~ הא~ר

 ~ו דשאור ~~א כ~ברי הס~י~
 הוא נט~ל צלי א~ מבושל בשר עםשנתבשל חמ~

 אל~
 דהיינו ש~תב

 מן אבל תבשיל באותו ~נט"ל י~עינן בוו~איאס
 הםת~

 לא
 נט"לאמרינן

 ה~
 הב"ח מ''ש שפיר אתיא ולפ"ז י~ו"ש~

 שה הש"כ והביאו שכ"גסי' ביו~~
 סק"~

 לתבש~ל שנפלה דחלה
 בוודאי י~עינן ~~א תבשיל בסתם מיירי דהתםאוםרת
שפוגמ~

 ומ~ש י~ו~ש. ו~~ומה חמוץ ש~ינו כגון
 עו~

 הח"י
 י~ב ס~ו~ תס~ז מסי'להשיג

 ~ת~
 ~מיירי התה דשא~י הא"ר

 י~ו"ש. בבאר ולא ~בכלי במיםחטה
 וכ"~

 ב~~פ ל~ו~לו בא אם
 לקמן וכמ~ש נט''ל שרי אי פל~גתא איכא הפסח בתוךאבל
 י~ו"ש. יו"דסעי'

 ו~יי~
 סי' לקמן מזה עוד

 תס~~
 י"ב. סעי'

~~~~~ 
 המחמירין לד~ת אף היינו ~~~~. אלי~א בהגה.
 יו~ד ס~י' לק~ן כמ~ש הפסח בתוך~בנט"ל

 שרי.ב~~פ

 ~~~~~~ן~
 טעם שקיבלה בשר

 חמ~
 שש קו~ם ב~~פ

 ס~ היה~לא
 ואח"~

 קודם אחרת עה בישלה
 באיסורה החתיכה נש~רת שש כשבא החמץ נגד ס' ויששש
 אםומיהו

 קוד~
 בחתי~ה טעם היה ולא לח~יכה ט~מו שש

 שש. לאחר~רי
 ביו~~ שפ"~

 י"א. או~ צ"ב סי'
 פת~~

 ח'. או'

~~~~~ 

 ~גמרי. בצונן וכ"ש שני בכלי להחמיר אין הלילה
מש"~

 י~ט. או'
 פת"~

 כלי נת~רב ואם שם.
 ברוב פ~חבכלי חמ~

 ע~
 בנחו~ת ה~ור ע"י ו~שמישם הלילה

ילבן
 אח~

 ללבן ~א~א ובב~יל מהם
 ~נית~

 ואם הל~לה עד שרי
 ואם מהה אחד ~ג~יל הגעלה דמה~י האור ע~י תשמישסאין

 אח~נאב~
 אף כולם הותרו ה~ולם מן מהם

 תו~
 הפסח.

 ~' או'מש"ז
 פת~~

 ורי"ח. רי"ז או~ לקמן וטיין ט' או'

~ן~
 החטה בנתבק~ה ומיירי וכו' שנמצאת חטה ג'. ~~~~

 נתבק~ה לא אפי' ~"ל מור"ם ולדעת הש"עלדעת
 סי' לקמן ~מ"ש כלל לאסור אין בלא~ה אבל בנתרככהאלא

 יעו~ש. ט' סעי'תס"ז

~~~
 ו~ם שש. ~חר אפ~' וכו' ב~"פ שנמצאת חטה ~~.

 שעה קודם בע~פ מבושלת בתרנגולת חטהנ~צא
 צריך האווזות עם נצלה ואם דנ~נ י~ל ס' בה היה ולאו'

 יו"ד. או' פת"ע רע~~. חידושי כולה. נגדס'

~ן~
 שנמצ~ת חטה וכן ו~~' ~ע~פ שנמצאת חטה ~~~

במצ~
 בע"פ אפויה

 שהמ~
 נתבטל שהרי מו~רת

 ג"כ ~סח קודם המצה ונתקרר החטה הסיר לא ואפי'בם'
 בפס~ח. אף מ~ם הח~ה ויסיר המצה צונן לאכולמותרת
 סי' לקמן ~יין ומיהו י~ב. או' ח''י ע~~ז.ל~וש.

 תס~~
 סעי'

 להסיר שצריך בהגהי~א
 ~~א ו~יין י~ו~ש. נטי~ה כדי ממנ~
 כ"ו~שאלה

~ן~
 הפסח. בחוך אפי' לאכלה מותר. ~~.

 ~ו מרק שם יש אם פסח קודם החטה~שם כשהסיר~ והיינ~
 נגובה היא אם פסח קודםשנתק~רה

 בל~
 ~א~' ~מ"ש מרק

 וה"ד~קודם.
 למ''~

 ~מ~ש ונ~~ור חו~ר אינו ממשו ולא טעמו
 ~~ט~ א~~~ק~ן

~ן~
 הגירסא וכ"ה כצ''ל בששים. דבטלה ~~.

 בש"~
 ה~שן

 ומ~ש ~"ל מרן ב~מןשנדפס
 ~בט~~ בדפוסי~

 ב~'

הו~
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~ ~ ~  ~~ו~~ 
 ל~וש אין ~ני כלי בחי~ום ומיהו הגה ~~~~~. ~~~י ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~י~~ ~~~~~~~~~~

 ~הג''~
 פ~א~

~'~~~ 
 ~י"~ ~י'

~י~
 מ~ג או' לעיל כמ~ש אסור לכתחלה לבטל ד~א ט"סהוא

יעו"~.

~ן~
 וכו' ב~וכה ש~חטה בעוד ~~.

 אב~
 נטלו ~ם

 מותר. התרנגולת חממו ואח"כמ~וכה החט~
 ממשות בתוכו כשיש ~יינו וניעור דחוזר ~~א כתב ר~ד~סעי~ וא~"~

 ט~ם אלא אינו ~כא אבל ב~בש שנ~~רב שכר כגוןהאיסור
 ג' א~~ עו"ש ד' או' בהגב"י ש~נה''ג וכ"כ סק~~. מ"אבעלמא.
 סי' י"א י"~. או'א"ר

 תמ"~
 ומיהו הגר~א. ביאורי ב~גב''י.

 זה ~דדין השכנה~ג ~םמ~ש
 ש~

 ח~זר דאינו ממ~ו ולא טע~ו
 עליו כתב דכ"ע אליבא מו~כם הואוניעור

 הפר~~
 ב~~י'

 הטור ~~ביא נטוראי רב מתשו' בהדיא כדמוכח ~הירא דלאד'
 ומוצאים מצמוקים יין העו~ים על תמ''בסי'

 בה~
 חטים

 החטים טעם אלא התם דליכא אעפ"י בפסח להשהותושאסור
 מדברי וכן תפ''ה וםי' ג"ן סי' הרשב~א מתשו' מתבארוכן
 ו' או' הברכ~י וכ~כ עכ~~. הוא וברור יעו"ש ~נ~א ססי~ב~י
 חוזר דמ~ד ס''ל ~ה~"י כיון בשו"ג כתב הלכה ולעניןיעו~~.
 ~~ין דכן ודאי בטעמו אפי' הוא~ניעור

 ושכ"~
 ח~א בהלק"ט

סי'
 ק"~

 נוהגין חו~נ כמ"ד דהנוהגין שאלוניק"ו ממנהג ושכ"נ

 ~טע~~א~
 דדבר נמצא ד' סעי' על הזכ~ל והביאו יעו"ש.

 וע"כ שנייא בפלוגתא ח~~נ אמרי~ן אי ממשו ולא ב~עמוזה
 וע"ח. ע~ו או' לקמן ועיין ופשטיה. נהראנ~רא

~~~~
 בטעמו המתירין ל~~ת אף

 ול~
 דלא ממשו

 ח~'נאמרינן
~''~ 

 בדבר הוא ~ם
 ל~

 כגון
שהתרנגולת

 משם החטה להסיר צריך מרק בה י~
 אפי' אסור ~ ואז בפסח ט~ם ליתן חוזרת ה~י ל~~ דאיפסח קוד~

בצינ~
 ב~בר הוא ואם יעו"ש י''ב ~~י' תס~ז סי' לקמן כמ~ש

 רק החטה מ~ם הס~רו לא אפי' נגובה שהתרנגולת כגוןיבש
 משם להסיר שרי פםח ~ודם והחטה התרנגולתשנ~קררה
 הפסח בתוך אפי' התרנ~ולת ולאכול~חטה

 כ~~~
 או~ לעיל

 בס~ד. לשם ובדברינו י"ד סעי' תס"ג סי' ל~מן עיין ועודנ"ו

ש~~
 ואפי' וכו' טעם ליתן חוזרת ~~.

 למ~~
 ד' בס~י'

דאינו
 חו~~

 ב~ין האיסור שאין היכא היינו
 חק ש~. שכנה~ג וכ"כ סק"ח. מ~א בעין. החמץ ~כאאבל

 הגר"א. ביאור~ י~ג. ~ו'יוסף

ם~~
 מרק ע"י כשח~מה וה"ד ~כו' טעם לי~ן חוזרת ~~.

 התרנגולת בכל הטטם מ~~שט המרק שע"'לפי
 כ~י אלא אוסר אינו מרק בלא כך ~ממוה א~ אבלונ~סרה
 ר~ח~ כעו~י שהוא מ~וםנ~ילת

 רוטב בלא מבושל שכל אצבע
 כצלידינו

 כמ"~
 הה~ה

 ביו"~
 דמי ולא ה~ סעי' ק"ב סי'

 התרנגולת כל אוסרים ד~ש ~ס"ז. ססי' שנתבאר צלילדין
 נאסר לדי~ן אבל המחבר לשי~ת וה~~נו ~~~ל. פר"ח.ודוק'

 י"ב. א~' פת~ע ח~ או' א"א כולה.ה~תיכה

ם~~
 ובתוך פסח קודם צימוקים ששרה ~~

 הח~
 הוצ~א

 ו~~~כ שרופים מיםמהם
 מצ~

 ~~רויים בצמוקים
 בקועים ~~ם והיו שעורים או חטים גרעיני עשר~ם ~כמו
 שנתב~ל~אעפ~י

 בס~
 כיו~

 חוזרים בפסח הצמו~~ם שהרתיחו

ונותניס
 טע~

 מותר אבל במשהו ואוסרים
 ~השהות~

 ולש~ותם
 פסח~חר

 ~שי~
 בעלמא. וזיעה קיוהא אלא אינו ~רופים ד~ים

כ~כ
 הריב~~

 מסכים דאינו וכתב ה~~"ח והביאו מהריט~ץ ב~ם
 בשם הטיר וכמ"ש לעכו~ה למכרם או לבערם חייב אלאלזה
 מה מ~~ו י~ו"ש. צ~וקים לענין תמ"ב ב~י' נטיראירב

 למכור הפר"חשהתיר
 ~יו חלק תמ~ו בססי' המט~י לעכ~~~

 באכילה האסור דבר דכל משום לעכו"ם ל~כור דאסורו~~ב
 והי~א ו' או' זה בסי' הכם''א וכ~כ יעו~~' ~הנאהאסיר
 או ~מ~ש הנז'הפר"ח דברי על כתב בהג~"ט תמ"בבסי~

 אלא לה~הותו דאסור אמת דין הדין אבל הוא ט~ס~מכרם
 אותו ושהא עבר ו~ם ~פ~ח תוך לבערו~ייב

 מות~
 א~י'

 ולקמן י"ב או~ תמ~ב סי~ ל~יל ועיין יעי"ש.ל~תותו
 ל'. או~ ~ס"בסי~

~~~~~~ 
הוציא

 ה~י~
 פסח קודם שרופים

 ואח~~
 מצא

 טעמו הו"ל בקועים ש~ורים ~ו חטיםבצמוקים
 שנ~בטל ממשוולא

 קיד~
 ולא בטע~ו ולמ~ד בס' פ~ח

 ממש~
ל~

 חו~נ א~רינן
 ~מ~~

 בפ~~. לשתותו מותר נ~~ט או' לעיל
 וענבים מתאנ~ם או מתמרים פסח קידם שעושין יי"שולכן
 ובמקום ממשו ולא טעמו הו"ל ושעורים מחטים בד~קיםשאין

 וה"ה בפ~ח. ~תותו ~רי מ~~שו ולא בטעמו הי~רשנוהגין
 הו"ל פסח קו~ם אותו סננו אם וצמוקין מענבים ש~ושיןביין'
 ממשו ולאטעמו

 ובמקי~
 ממ~ו ולא בטעמו ל~קל שנוהגין

 שנהגו במקום אבל בפסח. ל~תותו ~רי חו~נ אמרינןדלא
 ואם בפס~' לש~ותו אסור ~מ~ו ולא בטעמו גםלהחמיר

 ס~ה. ~ו' תס"ז סי' לקמן ~~ין להש~ותומותר

~~~~~~~ 
 הסל בתוך בצק מהמצות א' חלה שנמצא~
 מהתנור ביציא~ן אפויות המצי~ נותנים~היו

 נודע ולא~ הסלוהוריק
 המצית מן באיז~

 ה~צ~ נג~
 ופסקתי

 הר"י פסח. קי~ם התערובת ~היה כיון בטיל בתרידח~
 הורה וי~ה בנימי~. הר''י בשםב~~ינו

 למ~~
 ומותר חו"נ אינו

 עעמא אלא דליכא כיון ל~"ע ב~סח המציתלחמם
 שאין לפי קליפה צריכין בבצק שנג~ו שי~וע המצות כלו~י~ו בעלמ~

 צ~ט. סי' עבה'~ג ~ת~ו' ו~~כ פר~ח. הי~ו~. לאיסורביטיל
 ~רבה ונגיב עב הוא ~ה~צק כגון דמיי~י ונראה י"ד. או'ח''י
 ב~צית נגע שמא רק היא וה~~שא במצות ממ~ו לידבקשא"א
 ו~בלו חמיןבעידם

 ~ע~
 מ~שו ולא טעמו והו~ל מהבצק

וי~
 פסח קודם היה אם ~זה מ~ירין

 דל~
 א~רינן

 חוי'~
 א~ל

 הוא הבצקאם
 ל~

 לב~וק צריך במצות ממנו שנדבק ח~ש ויש
 ממנה להסיר צריך בה דבוק שנמצא מצה ואותה המציתכל

 נטילה.כדי

~~~~~ 
 שעירו כגון וכו' כ"ש ב~ימום ומיהוהגה.

 מ~
~ 

 התרנגולת נתנו ואח"כ הק~רה לתוךרותחים
 לקמן כמ'ש בצינן אפי' במים האיסרין ~עת ולפיבתוכה
סי'

 תס~
 בלי בקערה ה~רנגולת ~~ני~ו כגין צ~ל י"ב סעי'

 הקערה ו~תנומים
 בתו~

 מ~ל שה~בירו אחר ראשון כלי
 כ"ש. של חום נקרא ג"כ שזה הארץ על אותו ונתנוהאש

 ע~א. או' לקמןו~יין

~ה~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ויש
 בכ~~ ~ח~ירי~

 היד א~ להח~יר וטוב בפסח
 סול~~

 ~ ~ני ~לי מקרי לא הכי דבלאו בו
 ו

~~ ~~~~~ 
 ~~ר

~~~~~ 

~~~~
 י ~~~ו~~~~

~~~~~ 
 לפי לח~ש. אין כ~ש בחימום ומיהו בה~ה.

 לא מפליטדאינו ש~"~
 מבלי~

 ב'י סע~' ק"ה סי' ביו"ד כמ"ש

~~~~ ~  

 ~~ג~.
 וי~

 דח~ם שי~א לפי וכו' בכ~ש ~חמירין
 כ~~ש קליפה כדו ~אוסר ומבליע מפליטכ~ש

ביו~~
 להחמיר. יש במ~הו ~~יסורו בפסח וא~כ שם

~~~~~ 
 ד~א להורות ראוי וכן וכו~ להחמיר וטוב בהגה.
 וכמ~ש ~ליפה כ~י אוסר דכ"ש בעל~א מ~דאיכא

 יש במשהו דהוי פסח לענון והכא ב' סעי~ ~~ה סי'ביו~ד
 בהפסד להקל דאפשר כתב י"ד או' והא~ר פר'ח.לה~מיר.
 ור~ל יעו~ש. בכ"ש ל~קל יש ב"י ~כלי כשאין וכן יו~טו~מחת
דאף

 להי~
 להקל. יש בכ"ש יו"ד סעי' בהגה לקמן מחמיר~ן

 להקל דאפשר הא~ר מ~שומיהו
 ~ע~ וכו~ בהפ~~

 האחרונים
 בזה להקלדאין

 החטה שאין כגין להקל צדדים עוד י~ כ~~
 ך' או~ תנ~א סי' ל~~ן ו~יין וכדומה' נתר~כה רקבקועה

 ט'. סעי' תס~זוסי'

~~~~ 
 על מכ"ש נש~ך ואם וכו' להחמיר ~~וב בהגה.

צונ~
 בטעלי~ר להחמיר דאין ומכ"ש כלל להחמיר ~ין

 ג' ~לי~שהוא

 א"א~
 של קערה על ~ר"ל עליה כשהניח אך

 ש~יאחמץ
 כ"ש~

 הפו' דכתבו להחמיר יש ר~תח בשר חתיכת

~יו~~
 שהיס~~. כ"ז ככ"ר ~וא לעילם ~זם עב דב~בר צ"ד סי'
 א~ר סק"ט.~א

 ש~
 ~אם המ"א ומ''ש ו"ד. או~ יוסף חק

 קליפ~. כדי היינו להחמיר דיש ר~תח בשר חתיכת עליההניח
 נתבשל ~אם י~"ד. או' קכ"א כלל ח~א ז' או' בביאוריםמ~~ח

 כ~~~. או' לעיל עיין קליפהבלא

~~~~~ 
 תס"ז דבסי' והא וכו~ בו סולדת היד אם בהג~.
 ~מ~א כ~ב בצינן אף לאסור ~~~יק ~~בנ~~י'

 הכא ~בל טעמא ויהיב לח דהוי ב~ים ~~רי דהתםסק~ט
 והניחוה לערב ~~מוך הקדירה מן ה~~רנ~לת שהו~או~~ירי

לקער~
 דאז רותחת היא עד~ן הפסח וכשנכנס רוטב בלא

א~
 ~יס"ב א~כ אלא אסורה

 שא~ כי~
 רוטבי שם

 ~ו~
משמ~

 בכלל
 דבר~

 בבשר דדוקא ~ט ס"ק ~ס~ז ~סי~ כאן
 ~פ~ פ~י בהש~ש

 בקעים~

 מותר שלם ד~פן אבל בצ~ן בולע
 שלם ב~רנ~לת דה~ה אפשר ולפ"ז מותר צ~ן דבר שאראו
 לתרץ אפשר גם אסור. הרוטב רק מותר ברוטב ש~יאאף
~הכא

 חו~ לענ~
 ב~~ר רמ"א מיקל

 בול~ דא~
 בצ~ן

דבלא~ו~ כי~
 בכל מקי~ן לקמן הפו. רוב

 ענ~
 א~ א"ר בצ~נן.

ט~~
 ~תבאר

 מז~ עי~
 ב~~' לשם בדבר~ו

 ס~~ ~~~~

~~~~~~ 
 אם בהגה.

 הי~
 כגין עירוי ובדין ו~ו' בו סולדת

 דלכ~ע דק~ל כיון בשר על חמץ מכליש~ירה
 יותר אוסר אינועירוי

 סעי' ס~ח סי~ בי~.~ ~כמ"~ מכ"~

יו~~~
 ~א"~

 סי' ~ביו"ד דק~ל גבר תתאה בדין וכן בח~ץ ה~נ
 סטי'ק~ה

 ג'~

 רק העליון אוסר אינו צונן התחתון דאם
 מצה או בשר שהניח כגון ~"ק רק אוסר אינו בפסח גםכ~ק
רותח

 ע~
 חתיכה הניח ואם גבר. תתאה ~מרינן צינן חמץ

 דאינו איסורין בשאר דק~ל צינן חמץ בקערת רותחב~ר
 אלאאוסר

 כ~~
 דתתאה קצת רטיבות לו שיש בדבר ואפי~

 צוננת אפי' חמץ בק~רת נשתמשו ואם בח~. ה"ה א"כגבר

 שהיס"בברוטב
 וא"~

 קליפת נגד ס' צריך איסורין בשאר
 אם ~היינוה~ערה

 הי~
 ב"י~

 דבכל כ~לו אסור בחמץ א~כ
 ואם במ~הי. בפסח איסר אי~ורון ~ש~ר לבטל דצריךדבר
 עכ~פ הכלי נ~סר ש~פ בקערה ~ותח ח~ץהניח

 כ"~
 וא"כ

כולו~אסיר
 ודוק~

 חמץ שבלע דבר הניח אם א~ל בעין ח~ץ
 פ~לט א~נו דמאכל דק~ל כלל אוסר אינו איס~רוןדבשאר
 בחמץ דגם י~ל וא''כ כחוש דבר היה הבליעה אם רו~בבלא
 או' תס~א ~סי~ ח"י מ"ש לפי אךמותר

 ט~ו~

 הפסח ~בתוך
 וא"כ בחם חם כולולאסור

 י"~
 אין ולכ~ע הפסח' בתוך ה"נ

 ועיין יו"ד. או' קכ''א כלל ח~א בנגי~תה. כלי אוסרכל~
 ס~י~ ק"ה ובסי' בהגה ח' סעי~ סוף צ"ב סי~ביו~~

 בהגה.ז~

~~~~~ 
 שנכנס אף ומ~מ וכו' בו סולדת ~יד אם ב~גהי
 בעינן היס"ב איןפסח

 מקום נטילת כדי עכ~~
 בתחלת אם אבל כ"נ נאסר החטה עם מהרוטב שהוציאודמיד

 יו~ד. א~' פת"ע רע~~. חי~ושי כולו נאסר יס"בהפםח

~~~~~ 
 על שעומד וכ~ר וכו' בו סולדת היד א~ ~הגה.
 בהפ~מ. אף להקל אין ה~ס"ב ~איןהאש

 שם. ~~"ע י~ט.או' ~ש"~

~~~~~~ 
 מש~מן ~נעשים בגרעמזלי~ך ב~סח שנמצ~ת
 נוב"י במשהי. שאוסר להחמיר יש ומיםודבש

 הורתח בגר~מז~י~ך אשר הדבש אם אבל כ"ב. סי'חא~ח
 הי~ה ~ה~~ה ל~לות ויש ה~וה להציף פסחמקודם

 לסמוך יש מים בלי פירות מי דהוי שם נתבשלהוכבר בדב~
אם ~הק~

 נמצ~
 לא והחטה חטים עוד ~~נו שטגינו ההוא בדבש

~כן ש~"ת~ ג~ ואו' ב' א~' מחב~ר כ~ה. ס~' שם נוב"ינ~~קעה.
 הםכי~

 ג'. או' שם ובביאורים ט' או~ תס"ב ב~י' ה~ק"ח

~~
 אלו בעיירות מנהגינו וכו' החמץ נ~~רב אם ד'. ~~~~

 ~ח~ר~נן דלא חו"נ לענין פסח בדיניה~מוכות
 סי' ז"ל מור"ם וכ~"ש בלח לח א~ ב~עמו חו"נלומר

 ד~סעי' תמ~~
 ~דוק~

 לפגם הוא וכשהטעם חו"נ. אמרינן בממשו
 לא ~פגם דבנ"ט פסח קודם ~נתבטל אמרינן ס' ~לאאפי'
 אפי'~ נזהרין אנו לכתחלה אבל בדיעבד הוא וכ"ז ס'בעינן

 ~לישה כלי להג~יל דנהגו שכ~ב קצ"ה סי' ב"ד ועייןבטע~וי
 האוכלין~ל

 בל~
 שאין א~פ~י לכ~חלה לברור הנוהגין בירור

 אלא~ם
 ט~~

 בתבשיל הנמצאת חטה לענ~ן וכן י~ו"~. לבד
 סעי' תס"ז ~בסי' ז~ל כמור~םמנהגינו

 ט'~

 לא דאפו'
 מ~ר"ם מ~ש בכל מנהגינו פסח ~יני בכל וכן אסירנ~~~עה

 הרב ~"ל כך אשכנזים. אנחנו פסח דלענין באו~ןז"ל
 מ~~

 עט"ר
 בין עתה המנהג וכ~ה פסח. הלכות ריש זכ"ל ז~ל. רב"י מרה"ה

 חומר~ת ככל פסח בדיני להורות מקומ~ת בכמההספרדיה

 מור~שכת~
 ז"ל

 ~הג~
 הנז' הזכ"ל וכדברי ~ש"ע

 חו~
 מ~י~ה

 באכילת כמו להקל ~נוהגים שישפרטים
 אור~

 וכ~"ש וכ~ומה
 של שאינם אעפ"י הדינים בשאר ונם יעו~~~ ת~"ג סי'לקמן
 ש"ע שניהם חומרות אחר ~ולכים הספרדים לפעמיםפסח
 לא אבלו~גה

 ~להק~
 ואך בפו, וכנז~ ה~~ע ~ברי ~~ד

 נ~הגים לפ~מיםה~שכנ~~ם
 ל~ק~

 ויתבאר ~~ל. מור"ם כדברי

עו~
 בס"ד. תס"ח סי~ לקמן המנהג~ם בענין

~ו~ס



~ ~ ~

~ ~ ~ ~
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~ ~ ~ ~  

~''~~ 
~ ~

~~~~
~"~ ~~~~~~ 

 ~ם~
 ונוהגין ~גה ~~~~~~. ~י~ ~ ~~~~~ ~~~~~ ~~ם~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~

 בלח לח ש~וא תערובות ב~להראש~ה ~~ו~~ ~~~ ~סבר~
~"~~ 

 סי'

 קי"ד~
 או שנ~~רב יבש בדבר ~~י~ו

 ל~וש שי~
 ~~~ ~~ו~ י~~~ ל~~רוב~

~~~~
~~ ~~~~ ~~~~ 

~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ 
 ~~' ~~ ~~ ~~~~~~~ ~י~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~

~~~ ~ ~  

~~~
 ק~דם ~~.

 פס~
 ס~י' ל~יל כמ~ש שש א~ר אפי' וכו'
 יעו~~.ב'

~~~
 חולקין. ויש ~משהו לא~ור בפסח ח~~נ אינו ~~.

 ~וף הרמב"ם מדבריכ"~
 שנ~ערב שאע~"י פ~~

 שהוא לפי בפסח לאכלו א~ור פ~ח קו~ם זמןכ~ה
 מהגאונים הרבה דעת שכן שם ~מ~מוכתב חו"~

 והרי~~
 גיאח ן"

 ולה~מיר לנהוג ראויושכ~ריהם
 י~ו~~

 כתב ורי"ו
 דממה א' סי' ח~~ח ח"ב מהרימ"ט וכתב ~~י. ג~כ.הרשב"א ד~~ שכ"~

 דברי ואח"כ בסתם המתירים דברי בש~ע ז"ל מרןשהביא
 המתירים כדברי דסובר משמע חולקים יש בשם~אוסרים

 כיון להקלוכ"נ
 דחמ~

 מ~רבנן אלא אינו במש~ו בפסח
 וכ"כיעו~ש.

 מהריט"~
 דס~ל כ~פו' ~נקטינן וס''ה ס'ד סי'

 ד' סי' ח~~ח ל~ולם חיים בתשו' וכ"כ יטו"ש. ~ו''נאינו
 כהפו' הש~ע דדעת ד~ או' הגב~~ ובשכנה'ג בה~ב"י כנה~גוכ~כ
~אין

 ~ו~~
 דל~נין כ~ב הפר"ח א~~ם יעו"~. כוו~ייהו מדס~ם

 הגאונים ~בלתדינא
 לה~מיר וכ~ש ~כרי~

 אנחנו הג~ונים שכ~ברי תפ~ה סי' בתשו'הרשב~א וכ"~ המ~~ ו~~"~
 ~ין נהגו החכמים דרוב י~ד או' הברכ"י וכ~כ י~ו"ש'מעשה עושי~

 בפי ~שגור ו~ סי' חא"ח ח"ב א~רן כפי הרב וכ~כחו"נ.
 מ~ם וזה חו"נ ליה דאית כמאן ~מנהגינו ~ ורושת"ו יושביכל

 גבינה לאכול שלא ~נהגינו וכן החטים לברר מ~מיריןש~נחנו
 הזכ~ל וכ"כ חו~נ למ~ד שהם נוהגין חומ~ות וכמהודגים
 או' ל~יל~הב~ד

 ע~ו~

 טירקייא בני מנהג שכן פסח ה' ריש
 פשוט זה דבר שאין ואעפ~י חו''נ להו ואית החומרותבכל

 יעו~ש. כן ובאין ממשמשין ~דברוםאצלינו

~~~
' ~ ~  ולדיעה חולקין. ויש 

~ 
 אם דבין חילוק יש לא

 ורק חו~נ אמרינן בלח לח או ב~בש יבשנתערב
 חו"נ אמרינן אי ~ו לדיעה פלוגתא איכא ממשו ולאב~עמו

 יעו"~. נ~ט או~ לעיל כמ~ש לאאו
 ~ולקין. ויש~~.

 צריך בם~ דבטל ב' בסעי~ מ~ש ולפ~~
 חק ט~ו. או' ~"י ~ק~י. ~"א פסח. קודםלאוכלו

 חו"נ אמרינן ~א למ~ד ממשו ולא בטעמו או ט"ז. או'יוסף
 מיהו יעו"ש. נ"ט או' לעילכמ~ש

 שנ~ערב או שם ח~י מ~~
לא

 בל~
 לא ~ולקין דלהיש דהא הא~רונים ~ליו ה~יגו כבר

 ביבש. יבש ש~א ולא ~לח לחשנא

~~~~~ 
 שהוא תערו~ת בכל א~ כסברא ונוהגין הג~.

בלח. ל~
 בכ~

 להקל נוהגין ואשכנז פ~לין מדינות
 הדברגם

 פשו~
 הוא כ~אי ר~"א ~~קנת שזהו כיון להקל

 חומרא הוא בפסח ~מש~ו חו~רא שעיקר ובפרט עליולסמוך
 ו~ג. א~~ שע~ת ~' או~ מחב"ר כ~ד ם~' חא"ח נוב~ידרבנן.
 בטעמו ~אפי' שכ~בנו נ"ט ~ או' לעיל עייןומיהו

 ול~
 ממשו

 ~~ו~ני~א
 וא''~

 וע~כ המקומות מנהג ~חר הולכין זה בדבר
 יורה. ואח~כ ההוא המקום ~נ~ג לי~ע המורהצריך

~~~~~~ 
 א"צ חו'נ אינו

 שיווד~
 פסח קו~ם למורה

 א~נו ושוב ~ור~תו ע~פושיתבטל
 ~ו~~

 אלא
 אםאף

 נו~~ ל~
 חו~נ ~אינו הוא ~ין הפסח ב~וך ~לא

דקודם
 הפס~

 בר~''י ט"ו. ~~~ ~הו~ה בית ממילא. נתבעל
 נ"א ח~או'

 שא~
 כ~~.

~~~~~ 
 בכל בהגה.

 תערוב~
 לב~לם ~~~~' בלח. לח שהוא

 שא~ז~. באו' ו~יין ~~ ~ו' ~ו"ש מו~ר.בפםח

~~~~~ 
 שכר שנתערב כגון בל~. לח שהוא בהג~.

 בשכרשעורים
 ~מר~~

 ~ו~ בחמ~מ ועיין וכדומ~. ביין או
~כתב ו~~

 ~~~~ ל~וכי~
 לח ~''ל מור''ם

 ששני~~ ~"~ בל~
 אלא ל~ים

רק ~~
 החמ~

 ה~י~ר א~~ לח
 יב~

 ~עו~ש. חו~נ אינו ג"כ
 וקמ~

 בקמח
 חטים קמח עם שנתבקעו ~חטים קמח שנ~ערבכגון

 הב~ח כמ"ש ביבש יבש הוי וראבי"ה הסמ"ק דעתכשרות
 א~ל י~ו~~. תס"זב~י~

 ~ע~
 כיון בלח לח הוי הסמ"ג

דמתער~
 ט"ז זה. ב~י' וב'י קי"~ סי~ התה~ד והביאו יפ~.

 ש"כ ד' או' עו~ש ע~"ז.סק"ה.
 ביו"~

 וכ"כ סק~ג. ק~ט ~י'
 יו~ד. או' שם א"ר ו"ג. או' שם ת"י סק~~. תנ~ג סי~מ~א

 יום~~~
 ~אמ~ר י"ב. או' ~ם

~~ 
 ג' או'

 ~ק~~
 או' זה ב~י'

 לאפ~ת ו~ותר כ'ג. או~ ק~"א כ~ל ~''א י~~. או~ מ~"זי"א.
 הפסח. ב~וךאפי'

 עו~~
 ו~ב"ח שם. ח~י ~~. ~~א שם.

 פ~ח קודם לאפות ל~צמו יחמיר נפש ב~ל דכל כתבשם
 וכ~כ ו~ו"ש. ביבש יבש הוי ~ק~ח דקמח דס"ל ~א~כאמשום
 שם. יו~ף חק שם. א~ר שם.ח~י

 ר~~
 שם וכתב ט~ או' שם

 ~~טעםהר~ז
 ז~

 ב~רי ~ר~ל אלו במדינוח המנהג נתפשט

אשכ~ז~
 יש החטים שרוב לפי פסח קודם המצות כל לאפות

 מעט תערובתבהם
 מחטי~

 ומיהו טכ"ל. שצמחו
 מ"~

 שם
 תבשיל לע~ות לו אין ~ו לחומרא ~חש דמאן ג' או'העו"ש

ממצו~
 וכתב שם יוםף חק עליו השיג מאפייה דמ"ש בפסח

 ועי~ן שם. מ~מ''ר שם. ח"י וכ"כ י~ו"ש. ל~שות מותרדתבשיל
 או' ~נ"ח ובסי' רנ~ז א~' לקמןעוד

 י~~
 ו~וק.

~~~~~~ 

 שם
 הא"~

 בס' ובטל בלח לח הוי דקמח דאף
 כיבש הוי שנתייבשו פירורים מ"מ פסחקודם

 נקרא ~~וי~ה ממצה וק~ח ל"ו. ~ו' ~~~ו םי~ לקמן ועייןיעו"ש.
 ביבשיבש

 ונ~
 נ~~רב

 ב~~~ ~~~
 ~לילה קו~ם

 פחו~
 ~ס'

 שיגגונתרבה
 ע~

 ובקמח איסור~ן כש~ר ~חנ"נ אסור ס'
 נ~~רב אם אפויה~מצה

 מרו~ פחו~
 רוב ~ם שוגג ונתרבה

 י~~. ~ו' ~ש~ז נבילה. נ~שית לא ~יבש הלילה קי~ם לאכול ~כ''פמותר

~~~~~ 
 בלח לח נ~ערב ואם בל~. ~ לח שהוא בהגה.

ב~~ו~
 ש~ה קי~ם ~היינ~ ~פסח קו~ם מס'

 או' מש"זששית.

 ה'~

 קודם עליו להרבות יכול
 פ~~

 שיהא עד
 ~דיס'

 שיה~
 ~יסור מבטלין ~ין משום בזה ו~ין בפסח מותר

 י~ז. ~ו' יוסף חק ט"ז. או' ח~י עט~ז סק~ה ט~זלכתחלה'
 הנז' הט"ז דברי על כתב ~' או' הנ~~ש~אמנם

 להשהו~ו כדי אפי' ע~יו להוסיף שאסר תפ"ה סי' הרשב"א~ברי ~אישטמיתי~

ע~
 ~ו"ד או' הא"ר וכן יעו"~. הפסח אחר

 ת~~
 ~ברי על

 וכ"כ ~~ז' הרשב~א מ~ברי הנז~הט"ז
 מ~~

 להקל דאין מה ~~ק

נג~
 ו~~כ הרשב"א.

 המ~מ~
 אמנם ט~ ~ו'

 בגוף ירא~ הרו~~
 ~~ז' הרשב~אתשו'

 דל~
 אבל חו~נ אמרינן לא בלח ~לח שכ~ב ז"ל מור~ם לדבריחוזר ד~ט~ הנז~ הט"ז ל~ברי ס~~רה ~ש
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 ~~בש~
 ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ ~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~י~ ~~~~~~ י~~ ~~~ ~ ~ ~ הרשב~~

 ~~~~ ~~~~ ~~י~ ~~~~י~ ~~~~י~ ~~י~ ~י~~ ~~~ם~
 ~~~~~~ ~~~'~~~ ו~~~~~~~ ~ו~~~~ ו~~ ~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~ ~~~י ~~~ ~י~~~ ~~~~י~ י~ ~~~

~~
~~~~~ ~'~~~

 או~ר ולכן חו"נ אמרי~ן דבכ"ג ~גאונים כדעת ס"להרשב~א~

להרבו~
 ב~ם דניכר בחטים מיירי דה~ם משום ו~וד טליו

 משא~כ המבוק~ים לה~יר ב~יקה ע~י לה~ירם ויכולהאיסור
 מ"ה ~"ק וא"א ~מחה"ש וכ"כ ניכר ואינו ~נבלל לח~אי~ור

 ורמ"א. רנ"ו או' לק~ן ועיין~יעו~ש.

~~~~~ 
 חד ביבש יבש נ~ערב דאם י"א ~''ק המ"א ~"ש
 לבשלו ~כול אםב~רי

 ע~
 וי~~רב נימוח שיהא

 אי~ור מבטל זה ואין בפ~ח לאכ~ו ~מו~ר ב~~ פסחקודם
 דגם שם הנה~ש ~ליו כ~בלכ~חלה

 ז~
 יעו"ש. א~ור להרשב~'א

 ~אין הקו~ם באו~ כ~בנו~וכבר
 הר~~"א. מדברי ~~יר~ לז~

 חו"נ. אמר~~ן לא בלח ~בלח ז~ל מור"ם לדברי הואדכ~ז

~~~~ ~  
 בדבר ו~יהו בהגה.

 יב~
 ואפי' וכו' שנ~ערב

 אפ"ה ~אי~ור נ~ד ש' ב~'~ר שיש ~"כנ~ערב
 ~הא בפםח לבשלאםור

 מ~ח~~
 דמי ולא בפ~ח ה~עם

 שנ~בשל כמו הוי דה~ם בלח לחל~ערובת
 ה~ערוב~

 קודם
 לאפוקי בפ~ע עומד האי~ור ואין יפה שמ~~רב כיוןפ~ח
 טו'~ש בפ~ע. עומד והאי~ור מ~~רב שאינו ביבשיבש

 ד'.או~

~~~~~ 
 בדבר ומיה~ בהגה.

 יב~
 חמץ שנ~ערב כגון וכו'

במצה
 ג"כ צריך ט' ב~עי' כמ~ש ב~רי ח~

 בעין. שהחמץ משום פסח קידםלאוכלו
 מ"~

 וי~באר י~א. ~~ק

~ו~
 ט'' ~עי~ לקמן מזה

~~~ ~  

 וכו' שנ~ערב יבש בדבר ומיהו בהגה.
 נ~ע~ב אם ~היינו לכ'ע לק~ימו מותר בלחדלח ~א~''~

 קודםב~'

 פ~ח~

 החמץ דעכ"פ א~ור ביבש ~בש
 הנז' מ"א דברי על חלק י~א או' הא"ר מיהו שם.מ~~א בבי~~~

 כדברי פ~ק י"ב או' המק~ח אבל יעו"ש ל~יימו ~מו~רו~"ל
 ח' או' סוף הנה~ש וכ"כהמ~א

 דלדע~
 לקיימו א~ור הרשב"א

 ~אף כתב ~~א או~ והא'א י~ג או' ה~~ח חקת וכ~כיעו"ש
 במ~ום ואפי~ לקיימו א~ורהרא"ש לד~~

 הפ~~
 או' החמ~מ ו~"כ יעו"ש.

 לדעת דגםי~ז
 הרא"~

 או' הר~ז מיהו יעו~~. להשהו~ו אסור
 כ~בכ"ב

 דבשע~
 ה~~ירין' על ל~מוך יש הדחק

~~~~~ 
 אבל לש~ו~ו ~היינו וכו' בפסח א~יר בהג~.
 מבואר כן לקיימי. דמו~ר ומכ"ש בהנאהמו~ר

 שמו~ר ~וה כל קי"ג ~י' ב~ה"ד וכ"כ ק~"ד ~י~ הרשב"אב~שו'

להשהו~
 י"ב או' א"א ~"י או' ח~י י~ו''ש' ממנו להנות מו~ר

 ט~וי או' קכ"א כלל ח~א כ~ד. או' ר"ז י"ג. ~ו'מק~ח

~~~~ ~  

 ו~ע"ג ~כו' פירורין נ~ארו שמא דחיישינן בה~ה.
 ~וא משהודספק

 מ"~
 דהאי משום בו החמירו

~פיק~
 פירורין' נשאר ~מ~~מא הוא לודאי קרוב

 עו~~
 ד' או

 בפ~ח. טעם דנו~ן ~םור ~כא חו"נ אינו למ"דואפי'

~~
 מ~ני לא ו~ינון וכו' פירור~ן נשארו שמא בהגה. ~~.

 מאד דקין יש ~שמא~זה
 ויוצאי~

 נקבי דרך
 דהכא כ~ב י"ג ~"ק המ"א א~ל פר"ח. ~ק~ו. ט"זהמ~ננ~.
 אבל א~ור ול~ן ה~~ח ~ד סננו לא אבל מ~ם שנטלומיירי
 נה~ש י"ז. או' ח~י ~~כי~ וכן שרי. לכ"ע הפ~ח קודםסיננו
 ו~~נ ט'א~~

 ד~~
 י"ד. או' הפסח ו~קת ך~ או~ יו~ף חק

 שיהא ובלבד שס. ח~א כ~די או~ הר"זוכ"פ
 בג~

 שא"א עב
 דרך לעבור קטןלפ~רור

 הנקבי~
 כלח ~~י יעבור אם אף ואז

~ל~.
 ח"~

 ~יננו לא אם זה טעם ~לפי שס.
 ה~~~ ע~

 אפי'

 לחוש ~יש ~יין א~~ר מ"מ הבגד על למ~לה פירורין נמצאולא
 ונ~נו נ~ין פירורין בו היו הסינון קודם מה ז~ן ~דשמא

טע~
 שעברו עד ~קין ונע~ו נ~מעכו ואח~ז היין ו~~רו בפ~ח

 ו~יין י"נ. ~"ק מחה~ש יעו~ש. י~ב או' ח~~מ ה~גד. נקבידרך
 ~ם.ר"ז

~~~~~~~ 
 תקנה להם אין עבים הם ~ל~ע~ים ~~ש ב~וי
 או' חמ"מ ש~. יוסף חק שם~ מ~א םינין.ע~י

 שם. ר~זח'

~~~~~~ 
 בנ~ה דבש ~י של זוה~א פ~ח קידם שאב
 בלח. לח דהוי שריחמוצה

 שו"~
 ק"ז. םי' ב~ח

 ועי"ש שם. ח''א יו"ד. או' סוף חמ"מ ו"ז. או'ח'י
 באו~ו לחיש יש שאם ש~~בב~~ח בשו~~

 כנון חטים לגרגירי נפ~
 לחוש שיש ו~יוצא חטים בהש~קו

 שמ~
 ~טים גרגירי נשארו

 אריג~בנ~בי
 גרגיר נפל שמא לחוש יש ~ביב ב~ץ הנפה

 יעו~~. הדבש במ~חטה
~~~~ 

 ~נ~א ~י' א'א ועיין י"די או'

~~~~~ 
 לקח ואם ~כו' פירורין נשארו שמא ב~גהי
מאו~ו

 ש~וציא לאחר יין חבי~
 הפ~

 ועירבו ממנו
 סי' הרשב~א ~שו' בשם י"ג ~"ק ~"א כולי. נאסר אחרביין

 כ'ד. או' ר~ז י"~. או~ מק"חקע'~.

~~~~ ~  
 ב~~ה'

 ~מ~
 ~נפל חמץ ככר וכו' פירורין נשארו

 או כלו ול~~ציא הככר כל לחפש צריךלבאר
 יפ~ ~ינ~ן המים י~ננו ואח~כמקצ~ו

 בש~יה ~מו~רין יפה
 ט' או' ברכ"י והביאו י~~. ~י' יהודה ~י~בפסח~

 רבוב~ם אמנ~
 כיון יהודה הבי~ ~ם ~יי~

 שנש~ה~
 הככר שם

 דהוי הפסח ~וך~ד
 כבי~

 דכל ב~ינ~ן אפי' ~קנה לו אין
 ~י~ לקמן עיין ועיד יעו~ש. מחדש טעם נו~ן ושעהשעה
 או~~~"ז

 דדע~ ק"~
 יעו"ש מעל'ע נ~רה ש~אא~~"י פ~ בפרורי ~ינון מ~ני לא ה~~"ח

~~~~~~~ 
 החמץ גוף שעדיין הפםח א~ר עד ~נמ~ך

 אףב~ערובת
 למ"~

 בפ~ח. אסור חו"נ אינו
 ועיין יו~ד. או'ברכ~י

 שע'~
 י~ב. או'

~~~~~~ 
 א~ור קמח עליהם שמפז~ין לחוש שיש ~אנים
 ~חיי ~מא להשהו~ו ומו~ר בפםחלש~ו~ו

 ס''ו. או' ~~"ז ~י~ לקמן ועיין ט'~י'

~~~~~~ 

 של
 חר~

 קמח של אבק בה ~נ~נו
 ~ול~

 בשאר
השנה

 ובשע~
 הוא אם יין ~ה ~מו ~בציר

 יין באו~ו וללוש לש~ו~ו מותר לל~ות דרכן שאיןבמק~ם
 ללתו~ שדרכןובמקים

 חו"נ דאינו כ~"ד המקום מנהנ אם
 דחו~נ כמ"ד נוהגין ואם ביין הקמח נ~בטל ודאי דכבר~רי
 ל~~~~ו להםא~ור

 וללו~
 הפסח. לאחר לשהו~ו מו~ר אך בו

 ג' או' ח~י סי' ה~"ט עיקרי יו~ד. ~י' יו~ף ~הל~שו'
 ~~"ב. ר~י~ לקמן ועייןפ"~.

~~~~ ~  
 הכא בפ~ח. טעם ונו~נין בה~ה.

 לכ"~
 א~יר

 כמבושל כ~וש הו"ל מע"ל דשורה כיון בצונןא~י'
מ"א

~~~ 
 י~ב. ~עי' ~~"ז ~י~ לקמן ועיין כ"א או' יו~ף י~ד.חק

~~~
 ה'. ~~~~

 שנמלח~
 נמלחו ~פק ואם וכ~~ פםח קודם

 הכלבו כ~כ אסו~ים. ~פסח ב~וך או פ~חקודם
 ט"ו. או~ הפ~ח חקת ~' או~ו~"ח

~~~~~ 
 ~מלחו אפ~' לה~יר נראה וכו' ~~ח קו~ם שנמלחו
 ~~בושל דהו"ל מע"ל בו כבוש היה וגם ב~יבכלי

 ~~~~ו' ~~~~~~' ~~~~ ~~~~~~~"~

ו~~י'~
 ~י~ו~~ו~'

 ~ו~ ~~~~~~~
 ~"~~ ~ ~~~י~~~

 ~~~ ~ו~י
 ~~ו~'



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~"~~ 
~~~~~~  ג' ה~שר הדיחו אם אבל יבש ובשר ו~גים ג~ינות לאכול ~לא לכתחלהלהחמיר

 פ~מי~
 ~~ר ~וה~ין ~~ח ~ודם

 אין ובכרכשותלא~לו ~~ו~~
 מועי~

 ה~חה
 לפי~~

 ~מהר~י היבשות הטבחות להשרות אין
 ברי~ן~

 ~~~~~ ~~ו ל~~מיר אין וב~י~בד

 מ"א ב"ח' לו' והלך הט~ם בטל ד~שנתייבשמשוה
 ס"~

 ט"ו.
 לדיעה והיינו ל"ג. או'ר~ז

 ש~תו~ ז~
 ~~~הג אבל בש"ע

 כמ"שלהחמיר
 בהגה~

~~~
 המלח נבדק שלא כלומר וכו' בהם נזהרו ולא ~~.

 כ~כ מחימוץ. ליזהר במליחתם דק~קו ולאמחמץ
 סמ"ג. וכ"כ ם~"ק בשם פ~א והגמ~י שעה כל פ'המרדכי
 אינו בס' פסח קודם שנתבטל דכל דסברי לט~מייהוואזדו
 ~"י.'וכ"כחו~נ.

 הו~ל לא וא"כ הט~ז שם וכתב סק~ז' ~הט"~
 ום"ל חולקין ~יש כתב לזה שקו~ם כיון להת~ר לסתוםלש"ע

 חו~נ~אמרינן
 ונרא~
 דכאן המקילין כ~ברי בזה הש~ע דהכריע ~

 כלל במלח חמץ היה לא שמא חדא לטי~ותא תרתיהיה
 נתבטל אימור היהואת"ל

 קוד~
 שמביא חולקין ~היש פסח.

 יעו"ש חו~נ ~~ס"ל הטור שהביא גאות הרי~ץ ה~א ~הגהר~~א
 שבלעו שאת"ל הטעם כ~ב ט"ו ס~קוהמ"א

 ק~~
 נתבטלו ח~ץ

 ~~~ל ה~חה"ש וכ~ב עכ"ל ג' סעי' ועיין פסח קודםבס'
 בעלמא. ט~מא רק ~ליכא כיון חו"נ אמרי~ן לא לכ"עדכה"ג

וכ~~
 חו~נ אמרינן לא לכ~ע מ''ש ומיהו כ~ב. או' יוסף חק

 ש~באנו נ"ט או~ ל~~ל עיין ב~למא עעמא רק דל~כאכיון
פלוגתא

 די"~ בז~
 ח~"נ ~מרינן ~משו ולא בט~מו ~גם

 יעו~~~
~~~

 מותר ~~.
 לאכל~

 בס' ז~ל והראב"ד בפםח.
 משום בפסח מלוח בשר לאסור כתב ל'~וסי~ ~"~

 ~שהו דאיסור ואע~ג מקונח שאינו בסכין חתך ~מאחשש
 בו שהח~ירו ~צינו הרי ~קולא דרבנן ספי~א והו"למדרבנן

 ט'. או~ כ~"א י~ו~ש. ב~ינו שלאאפי'

~~~
 ~מתיר המחבר לדעת ואף בפסח. לאכלם מותר ~~.

 לה~יחם שמ~יר רק מהמלח להדיחם ~ריךמ~מ
 מק~ח ~סח. קודם ה~חה דוקא מ~ריך והר~~א בפסחאף

 י"א.או'

~~~
 ושלקות שכבו~ים ראוי בפסח. לאכלם מותר ~~.

 מן לוקח שאדםושמן
 השו~

 הפ~ח קודם שיקחם
 לקנות יניחם שאם כשר בכליויניחם

 ע~
 ל~וש יש הפסח

 מלחייהו אגב הכלי מן בל~ו בפסח ועכשיו חמץ בכלי היו~מא
 להזהיר דרכ~ו וכ"ה א~ סי' חא~ח ח"ב מהרימ"טואסורי~.

 בהגב'י. כנה"ג פסח. קודם אלו דברים שיקחו העם~ת
 אבל חמץ ~ם שנתערב ידוע כשאין וכ"ז ק~ך' או~ לקמןועיין
 הדבראם

 ~~ו~
 א~י'

 ~ליכ~
 קודם בס' ונתבטל משהו אלא

 במידי אפי' אלא בידוע מ~בעיא ולא בפסח ואוסר חו~נפסח
 קמ"ד. ואו' ק"ך או' לק~ן ועיין ~ר~ח. אסור.דשכיח

~~~
 שר~יים היו לא אם אבל וכו' במים השרויים ~~.

 א~ן חמץ~ כלי בתוך יבשים מונחים אלאבמים
 מע~ל בו נשתהו ואפי' חמץ מכליבולעים

 דל~
 כבוש שייך

 לח בדברכ"א
 וצלול~

 לקמן ~~יין פר~ח. ט"ז. ס~ק מ~א
 ו'.סעו'

~~~
.~~ 

 ה~ר~י~
 מנו~ה שהכלי אע~ג וכו~ בפסח במיה

 גרע דלא ב"י אי~ו ואפי~ ופה~פה
 ל~וש.משה~י מטע~

~~~
 ל~רייה ~~ין משמע וכו' בפסח במים ~שרוים ~~.

 לאכ~ל נאסר ומי~~ שיעורההיא
 מ~~

 ומשום
 איכא. מיהאדמש~ו

 ~ו~~
 ~~~יירי כ~ב השו~ג אבל . ה' או'

 ~ע~~~ד~רוי
 אם אבל

 מו~~ מעל"~ ~חו~
 זכ~ל. יעו"~.

~~~~
 ~ש~ע וכו' ~פסח במים השרוים ~~.

 דקוד~
 פסח

 מבטלים ~~~~ים הוא צ~~ן דהא כלל להח~יר~ין
 ה' סעי' פ'ג סי~ ביו"ד ומיהו ה~ירכח

 ~ב~"~
 ~ם

 ~מין ~ערינ~ג ד~ריית רואות דעינינו להחמירדיש מש~ו~
 דגים~

 ~זים
 לכתחלה והי~נו ה~~ר כח מבטלים ה~ים ואין הםוחזקים
 מ~א להח~יר. אין לכתחלה אפי' מלוחים ~גים בשאראבל
 ב~אר אפי' אוסר הפר~ח מיהו ע"ו. או' מק"ח ~~ז.ס~ק
 מחמת בדיעבד ו~פי'דגים

 ס' וליכא הכל~ם פליט~
 המלח רוב לפי ~ר"ל המליחה לפי דהכל ונ"ל יעו~ש'ה~לי נ~~

א~
 או כ"כ עזים הם

 ל~~

 כ"ד' או' י~סף חק פליגי' ולא

~~~~~~ 
 מותר ג~כ פסח קי~ם מ~ל~ע חמץ ~כלי נכב~
 אחר כבוש נעשהדא~~תי

 ~~ל~~
 אינו ואז

 נתנוהו ~"כ אלא אסור ואינוב~י
 מי~

 החמץ ממנו כשפינו
 חק שם. מ"א הבליטה. קודם תחלה באה ה~~ימהדאל~כ
 במליחה ומיהו שם.י~סף

~' 
 שירתיח כדי שהה שאם להח~יר

 ח"י מיהו שס. יוסף חק שם ~~א הכלי' מן מפליטבציר
 כתב ו~ט~ו~

 שנעשה ~ה בדיעבד ל~חמיר אין במליח~ ~ג~
 של הציר בתוך ששהה ~ר~ל ממש בכבי~ה אך פ~חקודם
 ד~יינו כבישה שיעורמלי~ה

 מעל~ע~
 בו ~נשתמשו ובכלי

 לאסור י~ מעל"ע תוך הרבה חמץבשפע
 א~

 יעו~ש. דיע~ד
 מה א~ל ה~יר ~תוך שמונח מה אלא ~בוש מקרי דלאו~ע
~הוא

 לקמן עוד ו~יין שם. מ"א לא~ור. אין ה~יר מן ל~ע~~
 ר"ו.או~

 ~~~~~~י~~

 בשר בע~ין נ"ב סי' שמו~ל מקום בש~~ת
 ח~ץ בו שנש~מש בכלי לפסח לקיוםשמלחוהו

 כל על ~יר ועלה מעל"טבחמין
 גדותי~

 אך י~ו''ש להתיר וכתב
 כ'א להקל דאין וםיים על~ו ~ה~יג כתב ט"ז או'השע"ת

בהפ~מ
 ו~ע~

 יעו"ש. גדול הדחק

~~~~
 משמע וכו' בפסח במים השרוים ~~.

 דתר~~
 בטינן

 חי~שי~ן דאז ח~ץ ובכלי הפסח בתוךששרוי
 או ח~ץ בכלי אפי' פסח קודם משא"כ וצונן כלילפלי~ת
 יו~ כלי בתוך ה~סחתוך

 לפירור לחוש ואין דשרי פשיטא
 וכן ך' או' ח~י המלח. שב~וךחמץ

 הסכי~
 ח"א י"ז. או' א~ר

 כמשמעות ודלא ח"י שם מ~ש ומיהו כ"~. או' קכ~אכלל
 יע~"ש. ~יישב מ''ש ~~ג או' יוםף וחק שם א~ר עייןהלבוש

~~~~~~~~ 
 הפתוחה חבית מתוך העכו~ם או~ם שהוציא
 הפסח בתוך הפסחקודם

 שה~
 בצירם שרויים

 משפט ובעל היתר בהם שהורה מי יש בסכ~נווחותכם
 כנה"ג המתיר. ~ל ותמה ~~םור האריך מ'ד סי'בח"ב צ~~

 ר~ובים דפלפלים ~' סי' שמואל מעיל בתשו' וכתבבהגה"ט.
 מהם נתנו ובפסח פםח ~ודם חמץ בכלי וייבשוםשקל~ום
 התבשיל אוסר אי~ו התבש~לתוך

 כמ~
 י~ו~ש. בסמוך הרמ"א

 חריף שאינו בדבר מי~רי ~רמא עליו השיג הפ"תאבל
נ"ט ומשו~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ב~~ו
 אב~

 בשו~ן
 ~הות~

 או~ו ה~יכו ו~~א מחמץ עשייתו בשעת נזהרין היו לא אם מדינא אסור חמץ בכ~י

 כלים ו~תס נ"ט ברנ~ט
 אינ~

 ב~ו
 וז~

 בפל~לין ~ייך לא
 חר~ףשהוא

 יעו"ש~

~~~~

 ק~~. או' לעיל ~יין חמץ. ב~לי ~~.

~~~
 שרי. ובדיעבד לכתחלה היינו וכו' להחמיר וש ~~.

 ט~ז. או'א"א

~~~~~~ 
 ומחמירין. חולקין ויש הגה.

 דמשו~
 דח~ץ חומרא

~יישינן
 שמ~

 וי~ן במלח לחם פירור נתערב
 א~ן מהחמץ המלח לברר נזהר היה ~ם ומשו"ה ב~סחטעה

טע~
 ק~ד. או~ לעיל ~יין ה~ א~' עו~ש להחמיר.

~~~~~~ 
 וכבר אשכנז בערי היינו אלו ובמדונות בהגה.
 בספרד דגם ע~ח או' וסוף ע"ו או' לעילכתבנו

 ז"ל מור~ם שכתב חומרות ככל ב~סח להחמיר נוהגיןיש
 יעו"ש.בהגה

~~~~ 
 מליח בשר וכן וכו~ גבינות לאכול שלא בהגה.
 מלוחי~ מיני ושארמחדש

 אוגראק'ס כגון וכבושים
 לא אם ולימי~~ש ~ומפש"ט בל~א שקורין פרוס~כרוב

 בפסח לאכלו שלא נז~רין עשייתו בשעת מחמץ המלחלבדוק נזהר~
 ו~ט. או' א"ר כ~א. ~ו' ח"י פסח. של האחרון מביוםחוץ
 מ"ש ~מיהו ל"ו. או' ר~ז ט"~י או' מק~ח כ"ה. או' ~וסףחק
 דרכו אין אם היינו לאכלו שלא נזהרין מח~ש מלוח בשרוכן

 או' קכ"א כלל ח~א וכתב שאח~ז. באו' וכ~~שב~~חה
 לכתחלה להח~יר פו~ כ~ותן ע~ינו קבלנו אלו במדינותוז"ל כ'~

 בג' נזהרו לא אם הכבושים או המלו~ים כל לאכולשלא
 ג' חמץ של בסכין לחתכם שלא ב' המלח לבדוק א~~ברים
 וכ~כ עכ"ל. ב~י אינו אפו~ חמץ בכלי לכבשם או למלחםשלא

 י"~. או~חמ"מ

~~~~~~ 
 אפי' או יבש וכו' ~בשר הדיחו אם אבל בהגה.
 ש~רכו ~בדק שלא מ~לח הרבה מח~שמליח

 ~גים וכןלהדיח
 יבשי~

 לכתחלה להקל נהגי לא מלוחים דגים אבל
 דרכן ש~יןדכיון

 בהדח~
 ה~ח~. בלא ויאכל ישכח שמא חייסינן

 דדרכו בל~א לקסי~ן שק~רין במה להקל דאפשר כתבוא"ז
 לאכלם מלוחים דגים מין ~שום להקל נ~גי לא ומ"מבהדחה
 בשעת או ובדיעבד אחרון מיו~ט חוץ פסחתיך

 הדח~
 או

 מניעתבמקום
 שמח~

 וכ~כ כ"ב.~ או' ח~י שרי. הכל יו~ט
 ~גים לה~יח והתרתי בבשר דוחק היה אחת פעס סק~טהט"ז
 נמלחו קרוב ש~זמן אלא ב~גום אסרו דלא משוםבפסח
 מ~שר ע~יף זה ה~חה בלא שא"א בחבית מלוחים בדגיםמשא~כ
 ~שעת אף הדחה בלא לאוכלן שא~שר דדבר~ם ומשמעעכ"ל.

 י~ או' ~~ר אסור.ה~חק
~~~~~~ 

 אבל בהגה.
 א~

 בשו"ת ועיין וכו' הבשר הדיחו
 ~"י אפי' מלוח בשר דאוסר קל"ג ~סי'ביח

 מלוח. בשר לשרות ~לא קבלנו מהר~"ל וכ"כ יעו"ש ג'פהדחה
 ~~.ח~י

 ובדיעב~
 שמחת מניעת במקום או הדחק בשעת או

 מור"ם שדעת הגם ומו~ו י~ב. או~ חמ'מ שר~. זה גםיו'ט

 כ~ ~~~~ והאחרוני~~~~
 נו~גין ב~מנינו ~מ~מ בה~חה שדרכו

 ששוחטון חדש בשר תמיד א~לנו ~~צ~~ מפני ו~פשרלהחמיר
 נוהג~ן א~ן ו~"כ חדשים אצלינו מצויים דג~ם וגם ~וסבכל

 יבש בבשרלהקל
 הקול~ ~ר~ יבשי~ ו~גי~

 היא
 במקו~

 שאינו
מצוו

 תמי~
 או

 ה~ שהחדשי~
 ~י~ יכול~ ואין ביוקר

 העניים
 ופשטיה. ~הרא ונהראלקנות

~~~~~~ 
 יבש ובשר וכו' הבשר הדיחו אס אבל בהגה.
 בחדר תלוישהיה

 שמנהלי~
 הו"ל קמח שם

 א~~ הא"ר מיהו סק~ט. ט~ז הדחה. מהני ולא בעיןח~ץ
 והביאו יעו'ש. פ~ח קודם זה בשר הדיחו אם להתיר כתבך~
 או' קכ''א כללח~א

 ל"~
 להט''~י הסכים כ"ה או' הח"י אבל

וכ~~
 ך' או~ מק~ח כ~ו. או' יוסף חק ט' או~ המש"ז

 להז~יר דיש הח"י שם וכתב ל~ד.או' ר"~
 של~

 דפסחא ~קמחא לנהל
 מקים פסח של כלים ~ו ומשקים למאכליםסמוך

 שם. המק~ח וכ"כ עכ~ל. ל~גיע יכולהקמח ~אב~

~~~~~~ 
 וכו~ פסח קו~ם ג"פ ב~גה.

 אב~
 הפסח תוך

 ומהרי"ל להחמיר. אין ובדיעבד לשרותואין
 ביו~ט לכתחלה אף ידיח פסח קודם ה~יח לא דאםכתב

 ~ו' ח~י מעל'ע' שם שנכבש לא אם חמץ בכלי אףואפשר
 י"ט. או' מק"חכ'~~.

 ח"~
 או' הא''ר מיהו כ~ד. או' קכ"א כלל

 ~וך אפי~ להדיחן להקל יש הדחק ב~עת דדוקא כתבי~ט
 מ~ב. או' הר~ז וכ"כ יעו"ש.הפסח

 וכת~
 דאף הא"ר עו'ש

 לחושדיש
 שי~

 נראה ולכן לזה. לחוש אין משהו חמץ עליו
 ~גים ששורין אותן עב~ידשפיר

 של בח' לאכלו כ~י מלוחי~
 כקצת ודלא למיחש ליכא אחרון ליו'ט ~הוא כיון ועידפסח.

 ק~"ד. או~ ~עיל ועיון עכ"ל. מזהשמונעין

~~~~~~ 
 וכו' פ~ח קודם ג~פ בהגה.

 ובע"~
 ~~ילה עד

 ך' או' א~ר בפסח. לאכול כדי ~הדיחןיכול
 לשפשף היינושה~חה ו~~

 בה~
 בוד

 בחוז~
 ולה~יר

 כ~
 הנ~בק

 חמ~י פורור דבוק יש שמא כיבהה

~~~~~ ~  

 שאינו בכלי ~היינו וכו' פסח קודם ג"פ בהגה.
 חמץ ב~לי אפי' מועיל ודיעבד לכתחלה ~זמץשל

 מעל"ע בתו~ו ישרה ~לא ובלבד סק"ט. ט"ז מפליט. אינודצונן
 מ~~~. א~ הר'~ז וכ"כ קכ"ד. או' לעילכמ~ש

~~~~~~ 
 שרייה ע~י ~היינו ו~ו~ פםח קידם ג~פ בהגה.
קצת

 ול~
 או בנה~ר לשרותו ויש בעלמא בהעברה

 לכתחלה ח~ץ בכלי לא אבל ג"פ מחולפים מים ע~י פסחבכל~
 או' ח"י בנהר. לשרותו יפה ומנ~ג דוקא ~שר~ת נה~ג~וה~י
 זק~ו בשם ך~ ~ו' א"ר וכ"כ כ"~. או' קכ~א כלל ח"אכ~ג.
 קילוח משום בנהר ידיחו שלכ~חלה~~ין

 כדמשמ~
 במהרי~ל.

 אבל שעות ג~ ~שורין או~רים דהעילם הא~ר עו"שוכתב
 בחצי א~י' היטב בשרייה סגיבדיעבד

 שע~
 מהדחה דע~יף

 או' יוסף וחקג"פ.
 כ~~

 ג~פ בנ~ר לשרות דנ~גו כתב

בשלוש~
 פעם וכל ~מים

 אם והיינו עכ~ל שעה חצ~ כמ~
 הא~ר מ~ש ~ל לסמוך יש אפשר בלא ~בלאפשר

 ~~ליו. הנדבק כל שיסיר עד ביד היטבשישפשפנו ובלב~

~~~~~~ 
 ~בש בשר ו~פי~ ו~ו' פסח ~ידם ג~פ בהג~.
 וח~~ושנמ~ח

 תו~
 ~פי' ~שום בס~ין המ~ח

~ינו
 מקינ~

 ~~מו דק דק א~תם וחת~ו
 א~ת~

 למיהב בשר על

בו~
 כמו הד~ה ע~י הבשר להתיר יש מ~מ ורי~א ט~מא

~~ר



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

 ~~~~ ~~~ן
~~~~~~

 חמץ~~לי
 ר~~ ~~ר~~י יומן ב~י שה~

 והג"מ וטמ"ג ~"ש

 ~"א~
 יון כגון חמץ ב~לי שמבשלים דבר כל וכן

 טימן מהרי"א ~פטקי בו לה~ל יש ~אחרון בי"ט אבל בפ~ח ~סור וכ~ומה מר~~ת ~ומבושל
 ק~"ז~

 וה"ה

 א"ר כ"ה. או' ח"י נ~ה' סי' השני חוט תשו' יבש. בשרשאר
 ר~ז ו~ב. ~ו' תמ~מ י~. או~ מק~ח ~' א~'~ יוסף חקש~.
 בתוך כששרה אסור ו~אי דבזה ו~ראה שה. ח~א מ"א.או'

 או' שע"ת ~יין מיהו שם. א~ר האחרון. ביו~ט אפי~הפסח
 שכתבך'

 דא~
 שם ה~ומים ו~~ארו פסח קו~ם הו~חו לא

 אמנם יע~"ש. קליפה להצריך יש שעכ"פ נראהבפםח
 בשר כשאר ד~ינו משמע הנ~' הפו' ~ברימסתמיות

 אף הפ~ח בתוך לשרוח מותר ה~חק בשעתאו וב~יעב~
 בל~

 קליפה

ובלב~
 ~שום מן היטב שי~יח

 ו~מל~
 אפשר אם ומ"מ ש~ליו

 השע~ת. ~מ"ש ל~שותיש

~~~~~~ 
 ~יך כי הדחה. מועיל אין ובכרכשות ב~גה.
 מ"א לבוש' שבפנים' למולייתא הה~חהתו~יל

 י"ב. או' חמ"מ נ"ט' ~ו' יוסף חק ~ה. או' ח"~ י~ט.ס"ק
 שם.ח~א

~~~~~ 
 בגבינה וכן ה~חה. מועיל אין ובכרכשות בהגה.
 ח"~ סק~~' ט~ז ככרכשתא. דהוו ה~חה מהנילא

 שם' חמ"מ ך' או' מק~ח י~ט. או' א"רשם.
 ח"~

 שם.

~~~~~~ 
 בהגה.

 ובכרכשו~
 הדחה. מו~יל אין

 יבש בשר לאכולקוש~א ומנה~
 ~לי ~פ~~ והכרכשו~

 או' לקמן ועיין זכ~ל. יו"ד. או' בהגב"י שכנה"גהדחה.
 ~ל"~

 וקל''ה.

~~~~~ ~  

 היבשות. הטבחות להשרות אין לפיכך בהגה.

ה~בחו~
 בחולין ר~"י כמ"ש ה~רכשות הם

 ע~אקי~ג ד~
 א~~

 נקרא הג~' שבל~ון
 כרכרש~

 חכמים וב~ון
 ג' סי' לעיל כמ"ש מעים הבני ס~ף הוא ו~רכשתאטבחייא
 ט~סעי~

 ועו~
 ע~ה. רס''י וביו"~ ~~ ס~י' שי"ב סי~ לעיל עיין

~~~~~~ 
 א~ פי' באלו. להחמיר אין וב~יעבד בהגה.

 כבר
 שאין בהגה שכתב אותם לכל ~ר~ל אותםבישל

 ה~יח ולא ה~חה שצריכין מה או לכתחלה אותםאוכלים
 להשליכםאין אותם~

 לאיבו~
 לקיימם אפשר אי אם

 ע~
 אחר

 שאינםו~"ש ה~ס~
 אוסרי~

 שהוא כיון מס~ פחות אפי' תערובתן

ר~
 וכן ~רבנן. משהו ספק חשש

 בשע~
 במקום או הדחק

 כ"א. או~ מק~ח כ~ו. או' ח~י כדיעב~ ~הוי יו''ט שמחתמניעת
 ועיין כ~~. או' קכ"א כלל ח"א ל~ח. או' ר~ז י"ב. או'חמ"מ

 קל"ה. או~לקמן

~~~~~ 
 שום יש אם אבל באלו. להחמיר אין בהגה.
 ~וסר חמץ בסכין שנחתךב~בחות

 ~דיעב~
 ~פי'

במ~ה~
 עצמו'~ כחמץ

~~~ 
 חק ש~. ח~י סק~ך.

 יוס~
 ~' אז'

 ~אם ונראה שם. ~'א ~מ~ או' ר"ז שם. חמ"מ שם.מ~"ח
 ~~ר משהו. באיסור בהפ~מ להקל שיש ב"י ואין מקונחהסכין

 כ"א.או~
 אב~

 וכתב הנז' הא~ר ~ברי על חלק ך' או~ הא"א
 והיתרא ב~י אין א~י' נ"ט בר נ~ט אוסר ~ריף ~"ל~א~ן
 היה דאפי' שם הר~ז וכ~כ עכ"ל כאן להקל אין וא~כבלע
 ביו"ט אפי' לאכלו אסור יומו בן היה ולא ונקי מ~ונחהסכין
 עכ'ל~ ה~סח בתוך במשהו ת~רבתו את ו~וסרהאחרון
 ל~שהותו מותרומ~מ

 ע~
 שב בשו"ת כ"כ םפסח אחר

 ~ק"ך. מחה"ש ו~ביאו יעו~ש. המנהג שכן וכתב י~~סי' יעק~

~~~~~~~~ 
 שגג ~אם ה~"א מדברי דמשמע הא"ר שם
 בלי שהן ~מו ~ר~ל בעין הטבחותובישל

 למולייתאה~חה
 שבפנים~

 שום בהם נתן כשלא אף אסור
 הנ"ל ~ברים שאר וה"ה ה~חה בלא בשר בישלאם וכ~
 אינו נברר שלא ~~לח ~ח~שא ב~פסד ~כ~פ להקלנראה ולע"~
 קל"ג. או' לעיל וכ~כ יעו~ש.לכתחלה אל~

~~~~~~ 
 אסור חמץ בכלי מהותך בשומן אבל בהגה.
 יומא בת הקדירה שמא דחיישינן משוםמדינא.

 הכלי כל כנגד ס' בהיתר שיהא דב~ינן החמץ נתב~לולא
 בו שיהא הכלי בתוך המתבשל לדבר ו~"א מש~רינןדבכוליה

 יומו בן אינו כלי סתם דק"ל ואע"ג ב"י. הכלי. כנגדס'

חומר~
 עכשיו אומר ואפי' לבוש. בטתם' ~~וטרים ~~~י ~חמץ

 ~אינש ~לי~ רמיא ~לא דמילתא אסור ב"י היה שלא ליברי
 כלל ח"א כ"ח. או' ח"י כ"ג. ס~ק מ"א ב"~. אדעתיה~לאו
 כמבואר בק~ירהשנ~בשלו כדגי~ והוי הוא דהיתרא נ"ט בר ~נ~ט ואע~ג כ~ו. אוקכ"א

 ביו~~
 יעו"ש א' ס~י' צ~ה סי'

 שם מ"מ פסח קו~ם באכילה שמותר אעפ~י חמץ דשאניי"ל
 בכ~ל ואינו עלווחמץ

 נ"~
 דהיתר~~וכ''כ נ'ט בר

 מ"א ה' או~ עו~שבת"הי ~רש~"~
 ס"~

 כ"ט. או' ח~י כ~~.

~~~~~ 
 ו~אי אבל באכילה והיינו מ~~נאי אסור ~הגה.
 ס~' ~~~א בת~ו~ כמשמע ודלא בהנאה~מותר

 כ~ז או' ח~י חמץ. בכלי שנתבשל מה בהנאה אף לאסו~ו'
 י~ו"~. שע~א כתב די~ה כתב ל~א או' יוסף חק מיהויעו~ש.
 המק"ח אבל כ~א. או' תנ~ג סי' לקמן וע~ין ב~גב~י. י"אוכ"כ
או~

 כ~
 שם. ח~א וכ~פ ח"י. ל~ברי הסכים

 ~דברי ו~~
האחרונים.

 ומ"~
 לה~ליק בעניין מהרי"ל בשם ח~י שם

 בס~~. בהגה א' ס~י' ת~"ג סי' ל~מן יתבארבשמנים

~~~~~~ 
 לא אם ~י' וכו' נזהרין ה~ו לא אם בהגה.
 אסור אינו אז ~לו ~ברים בשני נזהריןכשהיו

מ~י~א.
 מ"~

 אסור ~"י בודאי ל~ינא נ"ל והכלל כ"א. ס"ק
 של באחרוןאף

 פס~
 במשהו. תערובתו ואוסר

 אסור מפרורין מחמץ נזהר שלא אלא ב~י שאין יודע א~י'או ~~~ ו~~
 ~ל ובאחרון תערובתו ~וסר ~ין ~~ל ה~סח~וך

 פ~
 מותר

 היה ולא חמץ שם היה שלא לי ברי עתה וכשאומרלה~יא.
 ~עיין כ"~. ~ו' ~"ר בה~~~. ~~ילין ישב~ו

 א~~
 כ~~. ~ו'

~~~~~~ 
 בהגה.

 בש~~
 ~חיישינן ~ח~ץ. ~יי~ן

 ~שו~ן. תוך בעין והוי חמץ פירור~ בו~תערב שמ~
 חק כ"ב. ס"ק מ"אב~ח.

 יוס~
 ל"ג. או'

~~~~~~ 
 בכלי להתי~ו ~צמו מכווין השומן התכת בשעת
 ב"י אי~ו אוח~ש

 ~~ק~
 לשם התיכו שלא אף

 צ"~ מה~י~פטח
 קמ"ב. או~ לקמן וע~ין~ ל"א. או' ח"י ט"~. טי'

~~~~~~ 

 יומן. ב~י שהם בהגה.
 ~א~ משמ~

 או~ו בשלו
 ~אכ~ו מותר ב~י שאינו בכלי פסח לשםמתחלה

~~ס~
 טעם ~~ותן אע"ג

 ל~ג~
 אסור

 לכתחל~
 ל~כלו ~א~שר
~~ם
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~ ~  להסתפק מחמירין יש כנ"ל. ~תערובות לאסור להחמיר שאין המ~כל תוך אלו מד~רי' משהו נ~ערבאם
 כל ממנו שמס~פקין ייןמחומץ

 דחיישי~ ה~נ~
 שמ~

 ול~עמיס הסעודה ~ן הנ~אר מן בו ~תנו
 ל~ם פירורי בויש

 ~ב~~ומו~ ~~~רי~ל~
 ~צוי יין חו~ץ שאין אלו

 ל~
 מחמירין יש עוד בזה. מח~ירין רא~תי

 שצריך ורק כ~ג. ס"ק מ''א דיעבד. מ~רי ~ה מ~מ פסחקודס
 פסח לכלילערות

 ~~ד~
 י~~. או' חמ~מ כ"~. או' מק"ח פס~.

ח"~
 והיינו כ"ו. או~ קכ"א כלל

 בל~
 כבוש שייך ~א נקרש אבל

 ועיין כ"ג. או' א"א אוסר. אין בדיעבר קצת מלוח שהשומןואף
 שידו~ אף דלכתחלה קכ"ג סי' ב"חבשו~ת

 אס~ר ב~י שאין
 ~ דגים או בשרלמלוח

 כמו ב~סח מהם להשתמש חמץ בכלי
 שידוע כיון בלח אפי~ מו~ר ~דיעבד ומ~~מ וכו' שעלודגים
 דלכתחלה שם א''א וכ~כ כ~ג. או' שע"ת יע~"ש' ב~ישאינו
 דהוי בפסח לאכיל שרי בשלו ואם אסור ודאי ב"י באיןלבשל

 שאחיז. באו' ועיין ~עו"~.כ~יעבד

~~~~~~~ 
 ש~ותך

 לפס~
 ש~ינו ח~ץ לכלי ~ותו ועירו

 שומן ימצא שלא לפסח סמוך היה אםב~י
 ~ותר אחר שו~ן להכין לו שא~א עני שהוא או בריוחאחר
 אפשר אם אבל כדיעבד זה בענין דהוי לפסח שומןאותו
 לכ~תלה. ~הוי אסור ~חר שומןל~צא

 עול~
 ~~ת. נ' סי' שמואל

~~~~~~~~~ 
 במ~ם ב~י חמץ כף ותחב ב~י אין או חדשה
 שומן בה אח"כ ~תיכו ביום ובו ס'ואין

 כ"ד~ או' ~"א בפסח. ה~ומן לכתחלה להתיר ~ש~הותך

~~~~~~~ 

 בידוע מיבעיא דלא זה דין בסיף הפ~~ח
 במיד~ אפי' א~א וניעור דחוזר חמץשנתערב

ד~כי~
 ח~ים גרעיני שיש הוא מצוי שדבר שומשמין שמן כגון
 ~~ישתן קודם במים השו~שמין ושורין בשומשמיןמ~רבין
 משהו דאיכא ~שום בפסח לא~לו דאסור ~פשיטאמי~תא

מח~~
 בפסח לבשל שלא נוהגין אנחנו וכן ש~עור לו אין ו~שהו

 בש~ןאלא
 זי~

 נוהגין וה~הדרין עכ"ל להורות ראוי וכן
ל~חמיר

 ג~
 יום כל עכו"ם דהפועלים ~הוברר ~ית בשמן

 וטובל בידו ככרו אחד כל זית השמן כשעושין אכיל~ןבעת
 זית ~שמן שמסנ~~ן ע"~ ~קילין ויש י"ד. או' ברכ~יבשמן.
 ש~ין מחמירין יש אבל כשר בכלי או~ו ומניחין פסחק~ם
 ~ע''ב. ~המח~יר פםח לשם בכשרות שנעשה מה כ"אאוכלין

 ע~א. או' תס~ז סי' לק~ןו~יין

~~~~~~~~~~~~~~~ 
 ש~נים ~אר עם זית השמן ש~זיי~ין
 ש~ן. בשום לבשל אין אזיכנו~ע

 כמ"ש קטניות ב~~ני איסור שנזהגין אשכנז לבני והיינוכר"~.
 זית השמן ~זייפין א~ ולפיכך בהגה א' סעי' תנ~ג~ סי'לקמן
 ספרד לבני גם ואפ~ר בפסח' בהן לבשל אין ש~הןבשמן

 בהם שישוכגון
 ח~

 שאח~. באו' ועיין חימוץ

~~~~~~~~ 
 זיין ~מהר"י הברכ"י שם

 נטוראי רב דלדעת כתב ד' סי' ו~ שערכ"י ישו~ שערי בשו~~
שכ~~

 דצריך נראה לכאור~~ צמוקים ביין תמ"ב סי' הטור
 ולא ראיתי ~א אבל ~כ~ד. מהבית שומשמין הש~ןלבער
 כן שנהג א~ לשום הצ~י בארץשמ~~י

 אע"~
 ה~~מיס ~רוב

 שלא הנז~ הפר"ח מדברי מו~ח ~כן וניעור חוזר דיןנהגו
 לאכלו שלא אלא שומשמין ש~ן ~להזהיר

 וא~
 הו~ל איתא

 ירושת"ו עה~ק דמר דבאתריה מאחר לבער דצריךלמי~ר
המנהג

 לקנו~
 ל~ברי הסכים והוא השנה ל~ל שומשמין שמן

 בסי' ~טוראירב
 תמ~~

 שיש ואולי דינים. בכמה זה וסי'
 ~ל~ו בשומשמין דשכיח דהגם דשכיח למידי ודאי ביןלחלק
 שמן אכלי אינהו ישראל המון דרוב כיון א~נ הו~.~דאי

 ואם חו"נ לסברת ולחוש לאכלו שלא תסגי בפסחשומ~מין
 דאוכלים ישראל ולאחזוקי לרבים תמוה יהיה לב~רו י~שהכה
 עכ~ל. למארייהו ניחא לא ממשחמץ

 ומיה~
 ~מ~ן ד~וב מ"ש

 בחוזר להקל שנוהגין במקום היינו ~~מ~מין שמן אכלוישראל
 לעיל כמ"ש ~חלה במים השומשמין את שורין שהריוניעור
 מחמת מתחמצין ~ הם ~ע~רין או חטים שם וכשיש ק~"דאו'

 כידוע השומשמין עם נטחנין ואח"כהש~ייה
 והו"~

 של ממשו
 בת~כו מעורבאיסור

 ול~
 או' לעיל כתבנו וכבר בלבד טעס

 כ~ש וא"כ יעו~ש מחמירין יש ~~משו ולא בט~מו דאפ~~נ"ט
 להקל. אין איס~ר בו דנה~גי היכא וע~כ ממשו דאיכאהיכא
 נוהגין ~ין בלא"ה אשכנזובני

 לה~~
 ואעפ~י

 שרי מור"ם ולדעת פםח קודם ונ~בטל שנתערב בלחלח ת~רוב~ ~הו~
 נוהגין קטניות ממיני שהוא כיון מ~מ יעו~ש. ~~ בסעי'כמ~ש
לאסור

 כמ"~
 ויתבאר יעו~ש. בהגה א' ס~י' תנ~ג ס~~ לקמן

 מז~עו~
 בס"ד. לשם בדברינו

~~~~~~~~ 
 הרשב"ץ בפסח. ~ף עכ~"ם של ח~אה לאכול
 והיינו ט~ו. או~ ברכ"י מח"ג. ר~"ח סו~בתשו~

 חשש דליכאבמקום
 זיו~

 ראינו לא ומיהו חמץ. ח~ש ולא
 ואפשר בפ~ח ע~ו~ם של חמאה לאכול בזה שנוהג ~~מי שמענוולא
 מחשש נקיים ש~י~ס לחוש ויש הזמ~ים נשתנו שעתהמפני

 מ"ז. או~ תס~ז סי' לקמן ועייןחמץ.

~~~~~~ 
 וכו' חמץ בכלי שמבשלין דבר כל וכןבהג~'
ח~אה

 שבשלו~
 ולהםיר פסח קודם חמץ בכלי

 החמאה ומםננין ~דירה בשולי ונשאר קמח מעט שמיםהזוהמא
 ממאתים א' שיעורו הנז' וקמח מהקמח כלל בה ישארולא
 כ~כ בפסח. מותרת זו חמאה במסננת עוברואינו

 בשו~~
יכ~

 מנהג לפי כ~~ ~~~ ח~ב ובועז
 ~וקומ~

 טו~ב או' י ברכ
 ח' או' מחב"רוב~~פרו

 ועי~
 ~~ו ~ו' ת~~ב ~~י' לעיל

 ~. ו~ו כ~ח ~ו' תנ~ג ~~~ ולק~ןס~ז ו~~

~~~~~ 
 המצה שע~ו ~~~~~~~

 מצא~
 דבוק בצק

 ב~ו~~
 ~נפה

 שלאבח~ק
 ~קל~

 אלא
 בסכ~

 דאף להתיר יש
 רוב ווני~ור דח~ר פסקדהרמ~"ם

 ~~אחרו~~~
 והדבר חולקים

 נקלף אםספק
 לאי ולק דרב~תא בפ~גתא ס' והוי ונתער~

 דאפי'וא~שר
 הרמב~נ~

 מודה
 בנד~

 לא איסורא דאח~קי זה
 בדרבנן ~~פיקא דה~י ~~פיקותמחזק~ן

 דח~~
 דאור~תא לאו



~ ~ ~

 ~~~ן ~~~~~~ו~
~''~~ 

~~~~~ ~ ל~~ה
 של~

 מ~אוהו ואם ח~ץ בכלי לפסח ל' ~וך יין וחומץ יין מן ל~לאות
 תו~

 נוהגין ל'
 של~

 לש~ו~ו
 מהר"י ~תשובתב~סח

 ברי"ן~
 ש~ן כל ~~~יד לא והמיקל

 ב~קו~
 ~~ב~ו יין חבית כנ"ל' מצוי וחו~ץ יין ~ין

ול~
 סי' כ"י בת~ו~ הרדב~ז לקולא. ו~זלינן איסורא קבע

 אלפי~ש~י
 ~'. או' ברכ~י ק"ך.

 ~~~~~ן~
 ~נסתפקו יבשין פירורין הקמח בריקוד

 ה~ ~~
טי~

 ~יסה של או
 וב~קו~

 ש~ם ונתברר באור
 ~שעת נוקשהח~ץ

 משה ד~ר ריקוד. ע~י להתיר י~ הדח~
 כ"~י או~ ברכ~י ל~ סי' ח~א~

~~~~
~~~ 

 בוריקע"ס שקורין לפתות מלא
 לצור~

 הפסח
 שלהםהרוטב ~~

 וב~~
 עיסות ללוש שדרכה

 ידה וקינחה היטב י~~~~יחה לח~
 ע~

 ~צק שום ראתה שלא
 הבוריקע~ס בי~יה וניערהבי~יה

 וה~~וט~
 ואחר

 ידה שהוציא~
 ס~ס ~הוי ס~נון בלא להתיר יש דבוק קצת באצ~~ה~צאה

שמ~
 לא

 נ~ר~
 כלו~

 וא~"ל
 שנפר~

 ו~וי כ~כ דק ה~א שמא
כל~

 מד~י יותר היקל ולדע~י יו~~. שאלה נ~א חו"נ. ואינו
 בלי הרוטב ולסנן ~להם בהרוטב הבוריק~~ם להדיחדאפ~ר

 ~~ת.~פס~.

~~~~~ 
 שמביאין מבושל יין ~בושל. יין כג~ן בהגה.
 פסח ל~ם נעשה אם ידוע ואין תוגרמאממדינת

 ב~ו אינם כלים ס~ם דמ~תמא לה~יריש
 וג~

 ~''ט בר נ~ט

ועו~
 היין מכירת דעיקר ~פסח אדעתא גם דמבשלין ד~שיטא
 כ~ג. ~ו' שע~ת ז' סי~ כ~~י פ"י שו~תלפסח.

~~~~~~ 
 קיוהא דבר שהוא ובמרקחת מרקח~. או בהגה.
 אינו אפי' איסורים בשאר ~פי~ א~ור זהוחריף

 חק סק~י. ט~ז האחרון. ביו"ט אפי' בו להחמיר יש ו~כב~י
 דבמרקחת כתב ז' ~ין ס~א כלל בת~ח מיהו ~"ו. ~ו'יוסף
 ~~ק''ח והביאו יעו"ש. בדבש חורפיה ~בטל חריף הוילא

 ח"א וכתב י''ג.או~
 ק~~~ כל~

 דבמ~ום כ"ח אוי
 שמח~

 יו~ט
 אפי' לה~יריש

 באכיל~
 י~ו~~.

 א~נ~
 כתב י~ג א~' הברכ"ו

 דמר~חת זיין ~~ר''י~שם
 שנע~י~

 חר~ף ~~דבר ~סח קו~ם
 א~ורה ~"י שאינו בכלי א~י' ביותר מת~בל~ו

 מרן לדע~
 מ'. א~' הר"ז וכ''פ הפר~~' דעת וכ"הי~ו~שי

~~~~~ 
 אותו בני דרך אין ואם במרקח~. או בהג~.
 שום לבשלמ~ום

 מרקח~
 לבשל מיוחד ~כלי אלא

 כלל חמץ כלי בא~~ו לבשל ~רכם ואין מרקחותבו
 וג~

 הכף

מיוח~
 ~ו לנער

 המרקח~
 ש~~. חמץ ~ו לנ~ר דרכם ואין

ב"~
 יש ומי~ו ל~א. או' ח~י ה' א~ עו~ש

 בכל~~ לחו~
 דידן

 למרק~ותהמ~~~ן
 שלפעמ~ מפ~

 בהם מבש~ן
 מרקח~

 ע~~ה
 ממנה לעשות ו~בש לחם ~ת~תיעם

 ~כסנ~ הבא~ פ~
 אלא

 ~ים שאותם שמאחר לימרשא~שר
 א~

 אלא בהם מבש~ן
 כאלו ה~ל רחוקים לעתים ~לא אחרים ~ברים ולא~ר~חות

אי~
 להתיר כ~ב והפר"ח ב"~ להחמיר. ראוי ומ~מ ב~~אי ב~

 המרקחות דאלו כתב א' ~~' חא"ח ח~ב ומהרימ"ט ב~ה.~ם
הנע~ות

 כ~
 השנה

 יודע~ וא~
 ב"י הם אם שנעשו ים בכ

 ל~ו~~נ~ן
 לקו~~

 שכנה~ג והביאו יע~ש' טובא םפיקי ~איכא

המנהג דכן וכ~ב ז' א~בהגב"י
 בקו~ט~

 מקומות וב~ל~
 ה~מוכות~ר~ל הל~

 ל~ושט~~

~הוא וא~ו~י מבושל ו~ן ה~רק~ותלא~ול
 מ~ירוש~ ש~וש~ ד~~

 דכ~ן לזה וכ~ו~ה
 דא~

 האיסור
 ב~ א~ן כ~ם ס~ם כ~ם ~שוהאלא

 והו~
 לפ~ם ~~ם נותן

ק~ד~
 פ~ח

 ~בר אמנם מהריק"~. ו~"פ עכ~. שרי דלכ~~
כתבנו

 דדע~
 והאחרונ~~ ב~~ מרן

 להחמ~ר
 דדוק~

 אם
 ה~ בודאי א~ אוו לה~שיר יש לכך ~ ~מיוחדי בכליםנ~בשלי

 יעו"ש. קמ"א או' לעיל וכמ~ש ב"י אינ~הכל~~

~~~~~~~~~ 
 ב~"ט אבלבהג~.

 וכ~ האחר~
 פי'

 פ~~חשל שמי~
 ומ~ו~

 אלא שאינו
 מ~רבנ~

 עו"ש

 ה~א~

~~~~~~~~~ 
 להקל יש הא~רון ב~"ט אבל ב~גה.

 ב~
 ~רבנן אי~וריבשאר ו~

 כג~
 להקליש נ~~ לפגם ונ"ט משהו

 ט~ ב~
 י~אי ס"ק

 ח~
 ב~איכא ינו וה ל~. א~ יוסף

 אבל באכ~ה מותר לפגם נ~ט וגם משהו לטיבותאתר~י
 נ~ט אוו לח~דמש~ו

 לפג~
 לחוד

 ~אחר~ בי~~
 רק שרי

 קנ~ח. לקמן וע~ן יעו"ש. י"א או' מש"זב~הייה.

~~~~~~~~~ 
 ב~"ט אבלב~גהי

 האחר~
 להקל יש

 ב~
 משום

דה~
 בר ~ט

~~ 
 ~~יתרא

 ב~.א~ו כ~ דסת~ ועי~
 מ"~

 ל"~ א~ ~םף חק כ"ה. ~"ק
 כתב והפר"ח

 אנודאם
 האחר~ בי~~ מת~ר~

 בס~ ~בל יע~שי ~ו יז~לי

חק~
 ~פסח

 השיג ך~ ~~
 על~

 לשמא ח~ש~ן דלא וכתב
 יע~ש. ~ויז~לו

 ~~~~~~ג~~
 להקל ישבהגה.

 ב~
 ~כל בנ~שה וה~נו

 קו~~
פס~

 אבל
 נ~~~

 ~~ע אם אפ~ ~פסח
 ל~~ול אסיר~~ שאי~

 א~
 ~~"ט

 כדמו~~ האחר~
 סי' לקמן

 י~דסס~~ ~ס~
 ~אנו מה לפי וה~נו יע~~. וח~ בט~

בט~~ מחמיר~
 יע~~ ~~~ ~ע~ לקמן ז"ל מור~ם כדברי ל~גם

~~~~~~~~~ 
 בו.להקל יש ~הנה.

 ול~נ~
 ט~ן ד~ש מי

 ס"ה. או' ת~~בסי~ ל~~

 ~~~~~ם~
 משהו נתערב אם וה"ה ~הגה.

 משו~ וכ~
 ~משהו

 ~רב~ה~
 הרבה נ~ערב אם וא"כ

~~~ 
 ם'

 ~~~ורכ~~דו
 ~ה~

 וכ~מ ~אורייתא ספק
 מל~~

 וה"ד הש~ע
 ~~רור~~חמץ לחוש ~יש מ~וםב~ומן

 שה~~
 אבל בתוכו

 מ"א שרי. הרבה נתערב אפ~ בו וכ~צא חמץ בכלימבישל בי~
 או'~כ"א כלל ח"א וכ"פ כ"ו.~~ק

 ל"ב או' הח"י א~~ כ~~

א~
 מחלק

 ב~
 ב~ל להקל יש ~הפ~מ ~וקא אלא לש~מן יין

ענ~
 א~ר והביאו יעו"ש.

 מ~~ח כ"ב. א~
 א~

 ו~פ כ"ה.

 א~הר~
 מ"ג.

 וכ~י~ו~
 לה~ל אין ב~ ~~לישנתבשל

כל~  בי~ט וגם שם.א"ר
 אחר~

 ~~' ח~א ~~ור'

 ~~~~~~ם~~~
 להחמיר שאיןבהגה.

 נ"~ ~~~ ח~~ וכ~
 ~ר

נ~~~
 היה לא ש~א ל~~וקי ~איכא מאחר ועוד

ו~כלי



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

 ~~~~ ~~~ן
~~~  הו~ א~ ב~צקנס~יו

 נ~נוהו ואם לשתותו ואסור בפסח ט~ם ונותן הוא רך עדיין ק~פ חדשים ב' תוך
 והג"מ וסמ"ג כ"ש ר"פ ~מרדכי וש~י בפסח ט~ם נותן ואינו נתייבש כבר לכןקו~ם

 פ"א~
 יש אם מ~הו

~ז~~

 ד"~. לקילא. דרבנן ~ספיקא איסור מחזיקין אין ב~וה~לי
 שם.מ"א

~~ם~ ~  
 שנזהרו אעפ~י ו~ו' להס~פק מחמירין ~ש בהגה.
 מ~ט. או' ר'ז חמץ. בכלי ממנו לשאובשלא

~~~~~~ 
 המונח אבל וכו' השנה כל מ~נו ש~ס~פקין בהגה.

לו
 בב~~

 מותר. שפירש בדבר הנזהר או אוצרו
 מהרי''ל.דרש~ת

 ~~~ס~~
 לחם. פירורי בו יש ולפעמים בה~ה.

 ו~~
 סיננו

קוד~
 דלעיל מבי~ל ויין בשומן וכן מותר פסח

 בו מ~עיל מפ~רורין נזהר שלא ורק ב"י מ~לי נזהר ~יהאם
 מיהו ל~~. א~~ ח"י פסת. קודה יום שלושיה לסנן וטובסינון
 ועיין י~ו~ש. בסינון להקל אין ~בשומן כ~ב כ~ז או"הא~א

 צ"ג. או'לעיל

 ~~~ש~~
 וכו~ מצוי יין חומץ ש~ין אלו ובמקומות בהגה.

 דלא מחמירין אין לסעו~ה ממנו נסתפקי אפי~וא"כ
 ולפי כ"ז. ס"ק מ"א א~ר' למציא בקלאפ~ר

 מ'~
 באו'

 דבר דהא פסח קודם לסננו יש א~~ סינון דמהניהקודם
 הוא.שאפשר

~~~~~~ 
 כשבא ר"ל וכו' י~ן מן למלאת שלא ~הגה'
 כלי ע"י ימלאנו לא לפסח יין חביתלמלאת

 ואין הן נק~ים כל~ם שסתם אףחמץ
 בה~

 רק ב~ין לכלוך
 ע'. או' מ"ב צונן. ע"י נפלט אינו ובלוע בתוכובלוע

 ~~~ש~~
 וכי' יין מן ל~לאת שלא בהג~.

 ח"י כ~ט ס~ק מ"א מהרי"ל' שרי' ושוטףמורק הי~ הכלי וא~
 נ~~. או~ ר"ז כ~ו. או~ מק"ח ל"ד'או'

~~ם~~ ~  
 ב~לי החומץ ע~ד ואם וכו' למלאת שלא בה~הי
 ~ינו ~פי~ ~ורסין ~ויש ב"יח~ץ

 ב"י~
 ושהה

 ביו"ד ~מ''ש מדינא אסיר וירתיח האור על שיתנו כדיבתוכו
 ק"הסי'

 וא~
 מ~ל'ע בעינן בחומץ ~גם שם כתב שהש"כ

 בחומץ דגם כ~ב שם ק''ד ~בסי' ואע~ג הש"ע נגד להקלאין
 כ~כ. חזק שאינו בחו~ץ מיירי דהתם נראה מעל"עבעינן
 דגם הש"כ ~דברי הסכים ל"ד או~ הח~י מיהו כ~ח. ס"קמ"א

 מ' או' יוסף חק הסכים וכן יעו"ש. מעל"ע בעי~ןבחומץ

 או~ קכ~א כלל הח"א אמנם י~ג. או' חמ"מ כ"ו. או'מק"ח
 טד להקל ~יש כתב בהפ"מ ורק המ"א לדברי הס~יםל~ה

 בתוכושישהה
 יע~"שי מעל~~

~~~~~~ 
 כל שערבין במקומות ו~~~ למלאת שלאבה~~.
 לפסח החומץ אס~ר ביין מבו~ל צ~קר מיהשנה

 תערובת בלי מהחב~ת ~ה~א החניני ~עישה החומץ לאאם
 ש~ ח"י מיהו א~ז. לחומץ. וין שלוקח לחנוני כשא~~רוה~ה
כ~~

 קודם סי~ון ע"י להתיר
~~ 

 כ"ג או~ הא''ר אבל י~ו"ש
 דהא סינין ע"~ להתיר דאין וכתב הנז' הח"י דבריה~יא
 ולא חמץ ~ל ואלפ~ין ביורותנתבשל

 ומ~ין דבש ממי ~ר~

 ~רכן גם דלעיל~בו~ל
 תמי~

 דגים בו שבישל אחר לבשל
 אם ואף לכת~לה כלל להקל שאין וסיים ב"ו בודאי קצ~והוי בח~~

 להקל יש בהפ"מ ורק בא~ילה לאסרו יש במאכל ונתנועבר
 הח~י על תמה י"ג או' הח~"מ וכן יעו"ש. סינ~ן ~"י ~לאאף

 מפני סינון ע~י שהתירו הטעם ונראה שרו. פסח קודם~ננו דא~ ח"י לדברי הסכים ן' או" הר"ז אמנם ס~נון ע"ישה~יר
 ב~עת נזהרו שלא ~ירורין חשש מ~ני רק הואשהסינון
ט~יי~ו

 לחוש אין חמץ בכלי צוקר המי שנתבשל מפני אב~
 מור'ם ולד~ת ביין ~סח ~ו~ם בס' צי~ר המי נתבטלדהא
 בלח לחז"ל

 שנתער~
 כמ~ש חו~נ אינו בס~ ובטל פסח קודם

 ת~רובת ח~ש בו יש אם הצוקר ולענין יעו"~. ד' ס~י'לעיל
 בס~~.~ ח' ס~י~ תס"ז סי' לקמן יתבארחמץ

~~~~~~ 
 שהוכהה ל~ן

 מראית~
 לתוכו שמשימים ל~קנו ורוצים

 דגזרינן אסור מס' פחות חטה וחלב בהמהחלב
 בפסח ממנו י~~ה שמא או בשר עם מ~נו לש~ות יבאשמא

 לכ~חלה איסיר מבטל הו"ל מ"מ בס' ~נתבטלוא~פ''י
 י~אר ש~א לחוששיש ועי~

 קצ~
 פ~ו. סי~ צ''צ בעין. חטה מחלב.

 שאין דכי~ן ב~בר איסור דא~ן ~תב מ~ה ס"ק המ"אאבל
 בפסח לשתו~ו כדי לערבוכוונ~ו

 א~
 לא בשר עם לש~ותו

 ומ~מ היין לתקן אלא כוונתו ~אין איסור מבטלהו~ל
 נ~אר דשמא בפסח ממנו יש~ה לא יין אותיידוע ~~
 ס' שאין ~ד לתוכו הרבה נותן אש מיהו בעין חטהחלב קצ~

 בשר עם ~ו ב~סח ל~תות יבוא שמא מטעם אסיר~נ~~ו
יעו"ש

 וכ~~
 הנז' הצ"צ דברי על ח' ס~י' ~ס"ז בסי' ה~ר~ח

 שאין כיון איסיר ~ מבטל כאןדאין
 דע~~

 אלא ה~לב לב~ל
 או' ח"י מיהו י~ו"~. הייןל~קן

 ל~~
 הצ''צ ל~ברי הסכים

 הר"ז וכ"פ המ~א. לדברי הסכים כ"ו או' המק"ח ~בלי~ו"ש.
 כלל חכ~א נ~ב.או'

 נ"~
 כתב בפסח לשתותו ול~נין ו"א או'

 ל' או'הא~ר
 די~

 דאם שם הר~ז וכ"כ סינין. ע~י תקנה
 קו~םסיננו

 פס~
 לפי והיינו יעו"ש. בפסח לש~ו~ו מו~ר

 שנתערב בלח דלח ד' סעי' בה~ה ז"ל מור~ם שכ~בהמנהג
 יעו"ש. חו'נ אמרינן לא בס' ונת~טל פסחקידם

~~~~~~ 
 ע~ו"ם מצוי. וחו~ץ יין שאין במקים בהגהי
המחזיק

 חזק~
 מהשררה שקבל ~היינו יי~ש

 ימכורשלא
 אל~

 אחר ממקים שולחים ה~סח ובהגיע הוא
 נותן ו~מחזיק ל~ס~ הכשר עם מחותם יי"ש חביותלשם
 בחותמו או~ם חותם הישראל ואו~ו קטנים בכלים הישראלל~ני

 חותם כ~א מנ~ח שאינו ורק לישראל או~ם מוכרוה~כו~ם
 ~ם מקפיד דהעכו~ם משום כדיע~ד דהוי בהכי סגי איאחד
 ל~תיר שקשה שכתב ס~ו סי' נוב"י~מה"ת עיין חב~ח.~ניח

 הצלוח~ת ע"פ נייר לכרוך ~היינו ~ב~ח להצריך ווש או'בחותם
 הר~שון נייר על נייר י~רוך ושוב ויח~ום ס~יב קשירוחוט
 ה~חזיק ואם וכלי כלי לכל יעשה וכן ויחתום בו קשורוחוט

מק~יד



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~  במקום בצקכ~ית
 אח~

 סימן ~הרא~י ~פסקי לח~ק שעשוי א~פ~י לב~רו חייב
 קמ~ט~

 ת~ב סימן כדלעיל
 ס'ז~

~ 

 ~~ ~~י
 ~~ם~ ~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~

 מפליט דאינו ~משום
 בצונן~
 ~~~"~~~י'~~"~~ו~~ ~ ~~ ~~~~~ ~~~י~ ~~~~ ~ ~ ~

 להתיר יש שלו לאיבה לחוש ויש ע~ז~קפיד
 בחות~

 כיון א'
שר~ילין

 ש~
 ש~חת מניעת עי"ז להם ויהיה יי"ש בשתיית

 ל~כריז ו~וביו~ט
 ול~ו~י~

 אל
 אופן היהו~י~

 החות~
 א' ~כל

 החותם באופן הוא אם שיקח בעת~~גיח
 ג~

 למחזיק יו~יע
 או' שע~ת יעו"~. הוא איך החו~ם אופן ל~לשהודיע

 ~ועיין כ"ו~
 ביו"~

 א'. ס~י' קי"ח סי'

~~~~~~ 
 והט'ז וכו' ח~שים שני תוך הוא אס בהגה.
 ב~יבוק כמו יום ~שלושים דסגי כתב י"בס~ק

ניירו~
 כתב סק~ה שם המ"א אבל ג' סעי' תמ"ב סי' דלעיל

 ויש~~ ביין ט~ה שיתן דחיי~ינן הכא~ש~נ~
 ~תם מ~א"כ

 יעו"ש. ב~יתו שהייה איסור לענ~ין אלא דאינו ~יירות דיבוק~~~
 מור"ם כדברי והסכים הט~ז על חלק ל"ו או' זה בסי' ~ח~יוכן

 וכןז~לי~ו"ש
 הסכ~~

 ר"ז י''ג. או' ~מ~מ מ"א. או' יוסף חק
 ט"ל. או' תמ"ב סי' לעיל ~~יין ל~ו. או' קכ"א כלל ח~אאו'~ד.

~~~~~~ 
 ונותן ~הגה.

 שנ~ן ~הטעם פ~~ בפסח~ טע~
 פסח קודם בס' נתבטל כבר פסחקו~ם

 דהאיסיר אלא ד' ס~י' לעיל כמ"ש חו~נ אינו ז"ל ~ור"םולדעת
 ו~ע'ג במשהו דאיסורו עצמו בפסח ט~ם דנותן משוםהוא

 כמ~ש הפסח בתוך אפו' בס' ~בטל וי"א נוקשה חמץ~הו~

לע~~
 ל~תחלה עושה ד~וא הכא ~שאנ~ סק"ל המ"א כתב ז' ~ו~

 ל~תו~י. אסיר ולכן היין בושמניח

~~~~

 מ~~ר אבל לש~~~~~ ~א~~ר בה~ה ~~.
 ל~~~מ~

 מ''א

 אבל ~~ב ל''ה א~' ה~''~~הנה
 לק~~מ~

 שעבר ~~~ן מ~~ר

על~~
 ל'

~~~ 
 ~~ב~ק ~ב~ ~' ~ע~' ~מ''ב ~~' ~~לע~ל

 הנז' הפ~' מ~בר~ אבל ~ע~''ש~נ~~ר~~
 ~ת~ ש~~ב~

 אבל

~~~~
 ~ה~ה ~~.

 ~א~נ~
 נ~תן

 ~לפ~ ~~ר~~ בפ~~ ~ע~
 ~נ~ע~ר ~וזר ~הע~קר ~' ב~ע~' ש~על~~מה

 בשת~~ה אס~ר זה~~ן
 ~אע''~

 ~~~נן
 ~~נ~

 מבל~ע
 מפל~~ ~א~נ~

מ''~
 ~ס~~א ב~~ן ~נ~נ~ה ר~ה ה~א ~ה~~~ה ~~~ן

 נ~מ~~
ק~~

 ~~מץ ב~~ן מהע~~ה
 מ~ה~ פר''~~ במ~~~ בפ~~

 הא''א
 ~א~ כתב ל'א~'

 לא אפ''ה ע~~ה לנסר נסר בין ~בק
 שמא~~~ש~נן

 נ~נ~
 ב~ן

 ה~ב~~~~
 ע~''ל ל~~ן בע~ן ~~רור

 שר~ ל~ןק~~ם
 נ''~~ א~' הר''ז ~~''פ בפ~~~ לש~~~~ א~

 ~זהו ל''~~ או' ~~''א ~לל~''א
 ב~עמ~ ~מ''~

 ~לא
 ממש~

 לא
אמר~נן

 א~~ לע~ל ~מ''ש בזה פל~~~א ~ש ~~ ~~'~
 נ~~

 ~ע~''~.

~~~~~ ~  

 בה~ה
 א~ מ~ה~

 ~ש
 ~ז~~

 ~~~' ב~ק
 הפ~~ לפנ~ ~~ש~~ב' ~אפ~'נ~נ~

 ~~~ב
 א~ לבער~

 לא
 ~~א~

~~
~~~ 

~ ~~~~~~~~~~י~~  ~~~ 

 מור''~~~בר~
 ~~ר~ך ז''ל

 א~ לבער~
 לא

 מ''א ב~~~~ ~~א~

 ש~. ~~א ש~~ר~ז

~~~~
 ~~~ב בה~ה ~~.

 אבל ~~~~ לבער~
 מכז~~ פ~ו~

אינ~
 ~~~ב

 לבער~
 ל~זק ע~~~ ~ה~א מא~ר

~~~~
'~~~ '~ 

 ~שמ~ מל~
 ~~ה ~מץ~ ~ל במ~~~ה

 ~עה כל פ'~~ר~~~
 ב''~' ~מב~א~

~~~
.~~ 

 ש~~ מל~
 א~ן ל~~~לה אבל ~~~' במ~~~ה

 מל~להנ~~
 שה~א אעפ''~ ~מץ ~ל במ~~~ה

~~~~
.~~ 

 ששמ~ מל~
 ~אפ~' ~~~' במ~~~ה

 ב~
 ~~מא

~ר''ל
 ש~~~

 בה
 ב~~~

 זה~
 שה~אאעפ~~ ש~מל~ לפ~ מ~~ר

 ~ר~~
 ~בר ~שה~א ~~~ן

 מפל~~ א~נ~ ~ב~
 מה

 ~ה~~נ~ פר''~~ ב~ל~~~שב~לע
 א~ל ל~ת~לה

 ב~~עב~
 ה~~א

 א~ ק~~~נ~ל~ל~
 ~~ך

 מל~~ה ~א~ן שר~ הפס~
 נק~ה במ~~~ה ~~''ז ~''ב~ א~' א''אמ~ל~~ מפל~~

 נאסר הר~ ~אל''~

במ~ה~
 בע~~. ~הוא

~~~~
.~~ 

 ~שמ~ מל~
 נש~הא ~אפ~' ~~~' במ~~~ה

 א~א ~~ב~של כב~ש אמר~נן ~לא מ~~רמעל''ע ש~
ב~בר

 ל~
 ~''~ ~ב~~ ב~בר ~לא

 ~''ב. א~'

~~~~
.~~ 

 מל~
 ~~מן

 ~מ~~~~
 ~בשאר ~~~' מ~תר

 שלאה~~מ~ר ~ל~~
 בפ~~ ב~ לה~תמ~

 ת~''ב

~~~~
.~~ 

 ששמ~ מל~
 אבל ~~~~ במ~~~ה

 ~~ו א~
 אפ~' לא~~ר ~ש ~מץב~ל~ מל~

 ~אפ~~ ב''~ א~נ~
 ס~' ב~~~~ ~~מ''~ פס~~~~~

~''~ 
 ~' ~ע~'

 ~ו''~
 ~' א~'

 בתבל~ן ~שמ~~ה~רוב
 ~ל~כ~ ~~ה~~ ~בשמ~~

 ~שש רק
 משה~ל~ע~

 ~נתב~ל
 פ~~ ~~~~

 ב~ל~~ אפ~'
 לה~~ר ~ש ב''~

 ש~~~''~
 ~ו~~ ~~

 ~~~ מק~~ ~ם'
 ש~. ~~'א שה, ר''ז

 ~מץ ~ל~ת במ~~~ה ל~~ך שר~י~~~ במק~מ~~ ~~~~~~~~
~רק~ק~ן

 ~~~ך קש~~
 א~~~

 ~~ת ה~ב ה~ק
 אפ~' המא~ל~םל~~ך

 א~
 ש~ך הענ~ן ~ה~ה

 ב~~נ~
 ~~~קא ע''~

~מ~~~א
 מפל~~

 ב~~ר. ~ה~א
 ר~''~

 ~'. א~~

~~~~~ ~  
 מש~ם ה~ה.

 מפ~~~ ~~~נ~
 פ~~ ב~~נן.

 ב~ב~
 ב~~נן~שא''~

 ~~שש שר~~ה ~ע''~ ל~
 הר~

 ~ע~ל

 ק~~ם ש~~~ן ב~סר ז'. ~~~~~~~
 פ~~

 ~ז''ל ~~~'
 ש~~~כ~ן ב~~ר בב~~ ~הב~א ר~~א~~' ה~מ~'~
 א~~~

ב~~ו~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

 ~~~~ ~~~ן
~~~~

~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ 
 אם ~אפילו בצונן מ~ל~ט ~~ינו משום הנה ~~~~.

 ~וך ח~ץ ~ל בס~ין ח~כו אם א~ל נקי הכלי ~יה אם אוסראי~ו ב~ס~ נ~ש~
 נקי אי~ו סכין דםתם ל~חמיר י~ הפס~

 לחו~וי~
 ~ליו ה~בוק לחמץ

 ~מה~י"~~

 דבר א~~ו נ~~רב א~ אבל
 בתב~י~

 אין
 לחו~

 כנ~ל מס~ק ול~סור ולהח~יר
~ 

 ~~~ ~~~~~~~~כ~~
 ~~תר

 שה~~~~~~ ~אע~''י ב~~~
~~~~~~~

 ש~ערבין ~~~~ץ
~~ 

 ה~~~~יים
 ~~נן ~~~י ~~ש~~

~אין
 ~ש~~ ~לי~ אי וא~י' ל~~לי~ כ~ ב~

 ~~א בעל~~א
~פ~~

 ~נ~ב~ל
 ~ה~י ~י~י ~ס~ קו~~

 ב~~ין~~~כן ~בצלי~ אכריש~~
 ~ע~ ~נתנ~ ~~לב~

 עכ'~ל בר~ך ר' כ~~י' בשר
 ~א~י' ר''ל ~~~' ~לי~ אי ~א~י',ו~''ש

 ל~''~
 ~~~צים ~~יר~ת

 ~~~רי~ ~~הרי
 ~צ~יך ב~~נן א~י' ~~~לי~י~ ~~י~ים

 או נ~ילה~~י לשע~
 כ~''ש ~כלי כנ~~

 בי~''~
 ~י'

 ~''~ צ''~
 הכא

 ~~~ץ ~~ין~~ין
 לב~~

 אלא
 ~~ה~ ~~~~יי~ ע~

 בעלמא
 ~נתב~ל ~~~לי~~~א

 פס~י ק~ד~
 ~~ו''~

 אכר~~ין ~~~ה ~~~י
 ~~~רין דאין ר''ל~כ~'

 כ~ל~ כנ~~
 אלא

 ~נ~~
 ~ה

 ה~י~~ר~ן שבלע~
 ש~ ב~~''~ ~כ~''~

 ~א''כ
~~~ 

 לכאן.
 ל~י ~זה~

 ~~ת~~~
 נת~~ל ~א~ ~' ס~י' לעיל ~~''ע

 ~ינ~ב~' ~~~ ק~~~
 ~~''ש ~~~'נ.

 ~~ר''~
 ז''ל

 ~~ינ~ ~~ש~~ ~~ע~ בה~~
 ~ע~ ~~~ בצ~נןמפלי~

 ~~ ~רא~~ן
 ~~~א ס~''ק

 ~''~ ע~'~
 ת~'~ב~~ר~

 ~~'א ~לל
 לא ~~~~י~ ~ת~~~~~ א~''~ בש~

 ~~ביא~ ~רי~ ~ב~~יק~י
 ה~'~ז

~~ 
 סי' בי~'~ד

 ס~''~ צ''~
כ~ן

 ב~~~
 א~ ~א~י'

 נע~ה
 ~~ס~ אינ~ ב~~~

 ~כ~'
~ס~'ל ~~~~

 ד~ב~
 ~~לי~ אינ~ ~~~ץ

 א~ל ב~~נן
 ל~ע~

 ~~'~ע
 בצ~נן א~י' ~~לי~ ~~~ץ~~בר ~ס''~

 בי~''~ ~~''~
 סי'

 צ''~
 םעי'

 ~כאב'
 ~ינ~

 ~~יר
 כ'~~

 בנע~ה ~~קא
 ~ס~ ק~~~

 אבל

 א~~רי ב~ש~~ ~אי~~ר~בפ~~
~~~ 

 ~~תיר ~ה
 ק~~~ בנע~~

 אינ~ ל~~'~ היינ~~~~
 נ''~י א~' לעיל ועיין כנז' ~~''נ

~~~~
י ~ ~  ~~~~~~~~ ב~~~~ו~ 

 ~וע~~ב שהיה~~ץ ~ע~ ~~לע~ היינ~ ~כ~'
 ע~

 ~כ~''~ ~~רי~ ~ברים
 לש~ןש~ביא

 ה~~~ק~

 אבל
 ב~~ א~~~ דכ~ א~

 ש~כין כ~ת
ב~~

 ל~עת ~~יינ~ ב'~י ~אינ~ נקיי~ ש~~ אע~~י בעין ~~ץ
 שהביאי'~א

 ~י~'~~
 ~י'

 צ'~~
 א' ס~י'

 יע~''ש~
 ~~~ר

 לא~ל~
 ל~ע~ב~~~

 ~רי~ ש~ב~ ~~ני הש''ע
 ב"י ~אינ~ כלי ~~~~ץ

 קצ''~י ~א~' ~א~'~~ בא~' ~עיין נ~'ה. א~'~ר''ז

~~~~~ ~  

 ה~~.
 א~י' ~ל~''ז בצ~נן. ~~לי~ ~אינ~ ~~ש~~

 ~~~ ב~~כ~
 בעין

~ו~תר ב~~~ ב~ ~~כ~ י~~~ ב~ ~ה~~
 ב~~~ לא~כל~

 ~ם
 כי~ן נקי ה~~

 בצ~נן~ ~~לי~ ד~ינ~
 ~בר ה~י ~~~ס~ הם~י~ ~~~~'~א~נ~

 ~''ש ~~~י~~ יע~~'ש א~~ר ~~~~ר ב~יאינה שה~~~כ~ וא~ ~רי~
~~ 

 הש~'ע על

 יש~נ~כב~
 ~~~ז א~' ל~יל

 יע~~ש~
 א~' ~~~א כלל ~'~א ~כ''כ

 ~~~~~~כ~'~
 ~רי~ ~ב~ ה~י ~ב~~ר א~~~נים

 ~'~י אין ~א~י'
 ~~~ו~~~~

 אלא א~~ר
 ~~ ~י~~ כ~ל~ נ~~כ~ ~א~ שסיי~

 י~~שנתב~ל~
 ~שש דאין ~~י ~~~~ך שהי~ ב~~~י ~י~~ע

 בעין ~י~~~~~~~
 ל~~ל ~~~ין ~ר~ה ~אי~א ב~'י ~ינ~ ו~~

 להקלי~
 ב~~~~

 ~ני~ת
 י~''~ ש~~~

 באכילה א~י' ~לה~יר
 ר~ב. א~' ל~~ן ~עיין י~~'~~. ~רי לכ''ע~להש~ות

~~~
 ~ני~~~ ~~י~ שאינ~

 ~~~~צת ב~~~כה
~~~ 

 ~~~ר

~בליע
 ~בר אבל ~~~~לי~

 ~~י~ ש~ינ~
 ~~~קא ~הני לא

 ~~א נק~. ה~לי ~יה א~ בצ~נן ל~פלי~לב~
 ש~

 ל''א. א~'

~~~~~ 
 נקי. הכלי ~יה ~ם ב~~~.

~א~י~ א~~~~יי~~ ~קאי נרא~
 ~ס~ ק~~~

 א~~ר
~~ 

 ~ל~כלך ה~י היה
 א~~'ל~א~י'

 ~ל~
 ~~ר ~~י

 ~~~~א ע~י ~'~~ ~רי~
 נכנ~

כ''~
 כ~ב

 ~' אי~א~~~אי ~~~~ שרי מל~~לך ~י~ א~ א~ ~~~ ~~ו~~
~~~~~ ~~~ 

 ~ק אבל ~ע~''ש. ב~' ~ב~ל
א~' י~~~

 ה~כי~ ~כן ~~א ~~ברי ה~~י~ ~'~~
 ~ל~~א. א~~ ה~ק~~~

~~''ז
 ~~ר~~ ל~ע~

 ~בר ה~י לא ~בו~ר ז''ל
 ~~י~

 אבל
~עת

 ~הא~ר~ני~ ~~'~~
 ~בר

 לעיל~ ~~בנ~

~~~~~~ 
 ב~~ה.

 א~
 ~~~ן נ~י. הכלי ~יה

 הס~~

~~~~~~ 
 ~בלבה~~.

 ב~כי~ ~~כ~ ~~
 ~כ~~ ~~ץ ~ל

 ~~~כ~ב~~
 בסכין ~~סח בת~ך

 ב~ ש~רר~
~~~

 ~~ן
 ב~~~ ~~~~ נ~י הי~ ~ה~כין ~ע~יב~

 כי~ן
~כין ~א~~~

 ~~~~ ל~
 ~צ~נן בלע לא ב~~~ין

 ל~
 ~~לי~. ~לא ~בליע

תש~'
 ה~א"~

 ~לל
 כ'~~

 ~~ביא~ ז' א~'
 ס''ק ~~~'א ה~~ר

~~~~~ ~  
 ה~~~ ~~ך ב~~~.

 ~~~ע ~כ~~
 ~~'א ~~~ה. ~''י~רי ~~~ ~ק~~~

~~~ 
 ~~. ~~י ל~ה.

 כ~ז~ א~'א'~ר
 י~~~ ~~

.~~ 
~~~~ 

 נ~~. א~' ~ר~ז ~"ב. א~'

 ~~~~יינ~
 בי~~ע

 א~ נ~י ~אינ~
 היה

 ע~י ~~י ~ס~ ~~~~
ה~~~.

 א''~
 א~ברי~ ~אי ~זה ל'~~. א~' ~ א'' ש~י

 ~א~~ר~

 א''א ~ה~~ה. א~~ר לא ב~סר אבל ~~~~~~ ~~~י~בה~~~

 ~~~~ץ ~~ ~לךא~ת~
 יצא ~~~~ך ~ע~י ~ע~~ ~~נ~

 ~~ו~~~ב~י~ ~~נ~
 ע~

 ~ב~~ר ~תיכות
 וע~'~

 לא
 ב~~~ה. א~~~

 קצ~ה~ א~' ל~~ן~עיין
~~~~~~ 

 ב~~ה.
~~~~ 

 ~ה~~'ז ~~~' נ~י ~ינ~ ~כין

 ~~ך ~~כואם
 ב~~ין ה~~~

~~~ 
 ד~ר ה~א ~ב~סר ~ש~ס

~רי~
 ~~ש~ע הע~~ז. ~כ''כ יע~'~~.

 ~יה א~ ~רי ~ס~ ~~~~~
 ~ ב''י ~ינ~ א~ ~היינ~נ~י

 כ
 ~כ~'~~

 ~עיל
 יע~~~. ~~~~~ א~ ~~~

~~~~~~ 
 ה~ב~~ ל~~~ ל~~~ ~י~ בה~ה.

 עלי~.
 ~שאני צ~ל ~רי~ה א~ בה~~ה ~~י~בצ~נן ~אע~~

 דה~י~~ס~
 ~~ר~~ ל~ע~ ~~היינ~ קצ~ ~~י~

 ל~אר אבל ז~ל
 ה~י~~'

 ~~~ ~~י~
 כנז~~~

~ 
 ~ע~~

 ש~א ~~ייש~נן
 א~~ר ~ב~סר ~~~מע ~~~. א~' ~''י ~~~הי בלאלאכלו ישכ~

 לעיל ~~ייןב~~~ה.
~~~ 

 א~'
 ~~~~~ שכ~בנ~ ~צ~~

 ~~"א

~הנה''~
 לא ב~~ר

 א~ש~
 ~ע~~'ש. בה~~~ה

~~~~ ~  
 בה~ה.

 נ~~~~ א~ א~~
 א~~' ~~~'

 ~ס~ ב~~~~
 ש~. ~~י ל~~. ~~קמ~א

 ~ק כ~'~. א~~ א~~~

י~ס~
 ~~~~. א~'

~~~~ 
 לי~. א~~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

 ~~~~ ~~~ן
~~~~~~

 ~~~~ ~~~ין ~~~~~ ~~~~~~ ~י~י~ ~~
 ~~י'

 ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~ ~~~~ ~~ ~~~~ ~~~י~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~
 ~~~~ ~~י' ~י~~~ו~~~

~~~~~ ~  

 א~ן בה~ה.
 ל~~~

 ~כ~~ ~לה~מ~ר
 א~ ~ה~~נ~

 ת~לה הה~א ה~ברה~י~~
 ק~~~

 ~נת~רב.
 ~~א~'ר ש~. ~י~ ל~ז. ~~קמ~א

~~ 
 לא א~ אפ~' כתב

 ת~לה ההוא הדברה~י~~
 ק~~~

 חק אבל ~נתערב
~~~~ 

 א~'

מ~~
 ש~. המק'~ח ~כ''כ מ~א. כ~ברי כתב

 ~במק~~
 הפ''מ

 ב~ע~א~
 לצ~רך כ~~ן ה~~ק

 ~~''~ ~מ~~
 ~אכל~~ ל~ ~א~ן

~ 

 ~רכ~ כ~אחר~~
~~~~כין ב~כינ~~ ~מיה~ נ'~~. או' ר''ז להקל. ~ש

 ל~~ ב~
 אפי' ~לכן ~~ץ פיר~רי ב~ ~ שנ~ב י~~ע

ב~יעב~
 אס~ר

 א~
 א~ת~ ה~י~~ לא

 קכ~א ~לל ח~א ~בר.

~~~
 ~ללב~ש~~ הרא~~ ה~נה~ ~ל מהעריבה הב~ק~~רר ~מי~~~ ~כין~ ~ה~ה ~כ~' ~~שה ב~כין ~' ~~~~

 כ~~
 ~אין כי~ן ~ר~ל פר~~~ ה~~ר~ ~הביאה

 לא בצ~נן כ~א בסכיןמש~מ~~ן
 בל~

 ~לא
 פל~

 ~ה~א ~~~~ן
 יע~~ש. ק~~ב א~' לעיל כמ~שנקי

~~~~
 אפ~~ י~נה ~ב~כ~ן מש~ע ~כ~~ ~~שה ב~כין ~~.

 אס~ר ב~י~ינה
 מ~~~

 ~הא לשבח להמ~וי ~ז~י~ ~חורפיה
 ~הכא ~נראה יע~'~ש ב'~י ליה ~~~י לא~ח~רפיה ~~~ צינ~ן ~בי צ~ו ר~י' ~בי~~~

 ב~מ~
 כי~ן

 ~~ל פ~~~י~
 לפ~~ נ~~

 א~~ר
 ~פ~~ אע''~ בפם~

 מרן

 לפ~~צ~~
 מ~תר

 ~רי~ ב~ב~ בפס~
 אסור.

 ח~ק~
 ~''~. או~ הפ~ח

~~
' ~ ~  אבל ~כ~' ~~~ה בסכין 

 ~~כ~~ן י~ן ~סכ~ן א~
~מ~~מ~ין

 ב~
 חמץ

 ב~מין~
 ~ה~א ~י~ן אס~רב~י ~אינ~ נ~י ה~א אפי~

 חרי~ ~~
 ס~ק מ~א

 ~נ~~~~ ~~~ק~ ל~~
 לכב~~ א~~~ שנ~נ~ק~~~

 ~~ז
 ה~

 ב~ריפ~ן ע~יין
 א~

 ~~י'
לא~ר

 ~א~ ~נ~~מצ~ שנ~~~~
 ~בר ~~קרי ~~כ

 ~שא~~ חרי~
~נ~~כ~

 לאחר
 ק~~~ מי~ עלי~ שנתנ~

 לא ~אז כ~י~תן ~מר
 ~ברמקרי

 א~~ ~~י ה~~ר. כמ'~ש ~ריפ~ן מב~ל ~~י~ חרי~
 ~כ~כ יע~~~. ~המ'~א ה~~ז ק~~יי~ מ~~רץ ~בזה ~כ~ב~ב

 לקמן ~ע~ין ל~~. א~'המק~ח
~~~ 

 ר~ה. או~

~~
 מ~ערינן םכין ~ב~~ליה ישן ~~~ין בי~~ל ~ייך ~~~~

 הז~ים~~~כ
 כ~ל~

 ~כל ~ר~ל ~~ר. ח~ץ.~
 בלעא~

 ~א~כנעשה מהסכין קצ~
 כ~

 ~~~ב מהחמץ בל~ע א~
לא

 ~~ע~~~ פ~
 דפ~ק

 ק~~ םי~ ביו~~
 ~~~זר

 ~פול~
 הא~ם~ר

~ר~~
 כבישה ~ע~~י נימא ה~נ ~א~כ

 נפל~
 האי~~ר

 ס~ ישהכל ~ב~~ר~~
 נ~~

 ק~~ה ~ב~ל ה~כין

 פ~~~
 בביש~ל ה~מ

אבל
 בכב~~

 ~ל~. לא
 לכ~ע ה~י~י~ מי ~מיה~

 מ~תרי~
 ק~~~ מהז~י~ סיננן א~~~ה~ינ~

 א~~ א~א פ~ח.
 ל~ח~

 ~החמץ
ב~ל

 ב~~
 ב~~

 ~א~
 ~' בעינן ~א~כ חנ~נ ~ק~ל

 נ~~
 כל

 כי~ן ה~א מ~מה~י~י~
 לא ה~א הי~ר ע~יין פ~~ ~ק~~~

 ~' ~~י~ צ~~ ~י~ בי~~~~ כמ~ש חנ~נ ביהאמרינן

 ~א~
 לפי

 ~א~~ ה~ ~עי~ לעילמ~ש
 קל~~~

 כי~ן ~חמץ
 עלי~ ש~מ~

 לא
 נ~~ה~י

 בר
 נ~~

 א~רינן ~לא הי~ר ~ין ה~~ל זה לענין מ~מ
 חנ~נ אמרינן ~לא ~~ל פ~~ הרבה ~האחנ~נ

 ב~~~
 אי~~ר

 ל~~. א~~ א~ר ש~. מ~א ~חלב ב~שררק
 מק~~

 ר~ז ש~.
 מי~~ ~~א~~

 חק
 י~ס~

 להקל ~אין כ~ב ן~ א~'
 א~

 במי
 ס~~ שהריזי~י~

 ~~~~ע בעין ל~מץ לח~ש נקי~יש אינ~ ~כין
 ~ח~~נמ~~יה

 נ~ערב~ א~ ~ר~
 מ~פק לאס~ר אין ב~בשיל

יע~''~~
~~ 

 ז~~~ המי ~ינן
 ~מפה

 פס~ ~~~~
 ~ר~.

 ~היינ~

נ''~
 יע~''ש.

 הז~~~ א~ פ~~ ק~~~ הזתי~ נתבשל~ ~~~~~
 עצ~ן

 ~~~~נ~ מ~~~י~ ל~י~~ח~זרין
 ל~~י~ון ~~ו~ר

~בל
 תק ~~. מ''א א~~~~ ב~~~ לא~ל~

ש~. ~~''~ ~~~ י~~~
 ~ע~ ~מיה~

 הא''ר ~
 ש~

 להת~ר
 א~

 הר~ז ~כ''פ באכילה

 אל~ש~
 ש~~ב

 י~''~ ע~ ל~כל~ של~ ~~מ~~~~
 ~א~ר~ן

 א~' ~~''א כלל ~ה~~אתע~ב.
 כ''~

 ב~~~אי י~~ע ~א~ כ~ב
 ~ניעת במ~~ס להקל י~ ב''י אינ~ ~~~ נקי ה~ה~ה~כ~ן

 ~~~~שמ~~
 יע~~~. באכילה אפ~'

 ~חתכ~ ~~~~~~~
 ב~כין

 א~ ב~י ~אינ~ ~~~
 נקי ה~א

אפי'
 ב~ ~~כ~

 ב~~ך
 הפ~~

 להתיר נראה
~~ו~

 ~נ~~ן
 לפ~~ ~ע~

 ~~~רפיה ביה אמרינן ~לא ה~א
 ל~ב~. ~יהמש~י

 ~י' בי~~
 ק~'~~

 א~~ הער''ה אבל יעו~ש.
 עלי~ ה~י~ח'~י

 ק~~~ ~~ ~תכ~ א~ ~א~י' ~כ~ב
 פסח

~~
 לה~מ~ר

 ה~~ר~ני~ ~~ ~ה~כימ~ ~מ~
 ~בר ~כל

 יע~~ש. ~~לקא מצינ~ן כרת~ ~רע ~לא ב'~י ל~~ימ~~י חרי~

~~~
.~~~~~ 

 ש~תכ~
 ~מץ שלבמ~~כה ש~~~ ~~ ב~י אינ~ ~~~ץ ~ל ~~כין

 ~ה~י אע''~
 חרי~

 כ~~ן

שי'~~
 סי~ בי~~~ ה~~~ ~כמ~~ ~רי~ ~ב~ ה~י לא ~זנ~ביל

 י'~ז~ ס'~~צ'''~
 קכ~א ~לל ~'~א בתערובת~ עכ'~פ ~הקל ~ש

 ~ח~~~ ~~ ל~א~'
 ~ינ~ חמץ בסכין

 כמ~ש ~~~רין ~~אר

בי~''~
 ש~~כ~ ~~לי~ ~~ והיינ~ פר~~~ ב~ סעי' ~~~ סי~

 ב~כין פ~~~~~~
 ב~ ~נ~~מש~

 ~ינ~ ב~~~ן ~מץ
 כשאר

 הפס~ ב~~ך אבלאיסורין
 א~~ר

 כמ~~
 קצ~~י א~~ לעיל

~~~
.~~ 

~~ 
 אינה

 ב~
 ~~~' ~~~~א

 אע~~
 ~ב~בר

 א~י'א~~ר ~רי~
 ב'~י ~~נ~

 הכ~
 בהן שנ~תנ~ן ~~~ן

 ~בע~נן ע~ ~~י' בי~~~ ה~~כ ~כ~ב ~~ר~ ~~רפי~ה~~ ~~למיה
ר~ב

 אבל יע~~ש מי~
 ל~ע~

 רמ~א
 ש~

 לא
 ~~~מ~

 כן
 מ'~א ~~~רה~ ע~ני רא~ת לפי ~ה~ל~נראה

~~~ 
 ל~ה.א~~ ~ק'~~ ~~ל~

 ביו'~~ ~מיה~
 בה~ה קכ~ב וםי~ צ''ה סי'

~~~~ 
 ל'~ה.א~~

~~~~ 
 ~רבה ~~~~ם ~צריך ~' א~~ הר~ז

יע~~~. ~~הז~י~
 ל~~ א~~ ע' ~י~ ביו~~ ה~ר~~ ~כ~~

 ~~י'
 א~ קי~~

 ~~י.

 ~~ז. או~ ל~ב כלל ח~~א ן' א~~ ~~~פ~~
 ~~ פ~'~~

 ז' או'
 ~אפי'~~~מע

 ~ה~
 הרבה

 ~כב~ש~~
 ר~ א~~לעיל ~~~ ~לפי ח~רפי~ה~. ~~ל

 ~לא~ר ~~י ב~~
 ~בר ~~~כ ~ק~י שנ~~מצ~

 ~~~רה ~ן א~~~ ל~לק ~ר~ךא~כ ~רי~
 ק~~~

 ~רי~י~. שנע~ו
 ~~ל. א~~א~א

~~~
.~~ 

 א~
 אינה

 ב~
 ~א~ ~~~~ י~~א

 בת היא
אס~רה ~~~~

 ~כב~~
 ~~. מ~א כ~ב~~ל.

 מעל~ע ב~~כהשהא א~ ~היינ~
 שנ~נ~ה~ ~~~

 ב~~~ה
 כ~פ~נ~ מי~

 ממנה
 ~א~החמץ

 תחלה ב~ה הפ~י~ה כן לא
 ק~~~

 הבליעה

~אינ~
 נא~ר

 כ~~
 יע~~~. ~~ז ~~~ק לע~ל המ~א

 אב~
 הח~י

 מ~~א~~
 כ~ב

 אע~~
 כב~ש נעשה ~לא

 ע~
 אחר

 מעל~~
 ~אז

נ~ש~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~

~ ~ ~ ~ ~

 ~~~~ ~~~ ~~י~ ~~~י ~~ ~י~~~י~ ~~~~~ ~~~~ ~י~~ ~י~~ ~ ~ ~~~~ ~~~~י
 ~~י'

~~~~ 

נ~שה
 ~ע~

 לפ~ם
 מ''~~

 ~ריפ~ן ~כח
 י~ ק~~

 ~ה~~י~.

 ה~ק~~~כ~~
 ל''ה א~'

 ~~ל ~ש~ע ~~~י ~~~~י~~ ~~''~

~נ~נ~ה~
 אע''~ ~''י ב~~ירה

 א~ר ~~א ~~~י~~ ~~ל ~~על''ע
 הק~רה ~ל~על''ע

 י~
 לא~ור.

 ~ע~~
 הילל ~י~ ~ס' ~יין

על
 י~''~

 ק''ה ר~י~
 ש~~~

 ~~~קא~
 ~יק~ ע~~ד הכלי א~

~על~~
 נפ~ם

 ~~ע~
 א~ל

 ~~ ~~~~ א~
 כ~ר ~~יר הי~ר

 ~ק~לה~~יל
 ~~~~ ~~ע~ ~ע~

 ~על~ע ~לא~ר
 נ~~~

 כ~~~~ל

~ו~~
 ~כ''כ א~~ר ~לכן

 ~~ ~לה~~
 ~~~ר נ~~א יע~''~.

 ~נייא~פל~~~א ז~
~''~~ 

 ~~ץ ~~י
ל~~~~יר. י~ ~~~ה~ ~אי~~ר~ בפ~~

 ~אין לקיי~ן ~~~~~ לא~~ן ~א~~~ אעפ''י ~~''~
 ~ער~~תןא~~רין

 ל~י~ כ~''~
 ~' סעי'

 ~~~רי~ ~~~~
~~~~~לי~

 ~~. ~''~ ~~ליה~.
 ~ק''~

 ~י~~. ~~' ל~יל ~עיין ~~י

~~~~~ 
 ~~לא ~~~ ~נהי ר~ל לכ''עי ~~~ר~

 ~ק~~ י~ ~~~הב~כין ל~~~~ נז~~~
 ~~~יר

 ק~~ ~~ע~
 פ~'

~''~
 ~~~רפיה ~~''ל ~~~~ א~~רי~ יש

 ~זי~
 ליה ~~ליא

ל~~~
 ~~~~יא ~בל~ע

 ל~~
 ל~בח

 ~א~~~~
 א~ל

 לא אפי'~~כין ~שנזהר~
 ~ק~ר~ נז~ר~

 אין
 ~אינה לכלי ל~~~

י~~א ~~
 ~ק~ר~ ~יה~י ~יא ~א~~ ~~ו~

 ~ורפיה ~~ל

 ~~~ירין ~י~~ה~ה
 ~פ~~ ב~~~

 אין בפסח
 ~~ץ ~~ה~ל~ ~ילקן א''כ אלאלה~יר

 ק~~~
 ~איר. ~י~ ~ע'~פ. הלילה

~~~
 ענין ~כ~' ~י~~ י~~ ~'י ~~~~

ר~ל ~ל~ ל~ ~ערו~~
~~~ 

 א~ ~איס~ר
 ~ע~ו

 ~נ~ער~
 ~נ~לל

ע~
 ~ן ~לק ~~כל ל~~רי ~~י~ר

 ~כ~~ן ~כיו~א ~יין יין ~~~ן ~~ן ~~~ן ~אי~~ר~ן ~ע~ ~~ י~ ~~~ר~ב~
 ח~יכ~

 ~~י~ר.~אי~~ר
 ר''~ ~י~~ ~י~~

 ~ההי~ר
 ~ע~~~~ ע~~~

 ~ה~יס~ר
 ~נ~ער~ ~ע~~~ע~~~

 בזה זה
 מכיר~ ~אינ~

 ~ה''~ ~~~י~ ~~י~ כ~~ן
ח~יכ~

 ~נ~ב~לה ~י~~ר
 ~י~ ע''י אפי' הי~ר ~~י~~ ע~

~הר~~~~
 ~י' ~~ש~'

 ~~רק ~י~ ~אעפ''י רפ''~
 ~~~~יכ~

 היתר
'~

 שי~יה צריך כן אעפ''י ~אי~~ר ~~י~~ נ~~
 ב~~יכ~

 ~הי~ר
ר~ב

 לה~~ר כ~י האי~~ר ~~י~~ ~נ~~
 ח~יכ~

 ~אין ~פי האי~~ר

ש~
 רי''~י א~' לק~ן עיין ב~~ץ ~ינא ~לענין ~ק''ד.

~י~
.~~ 

 ~כ~' ביבש י~~
 ~ק~~

 ~ק~חא~~קרייב~~יבשעי'ל~יל

~י~~
י ~ ~  א~י' 

 באל~
 ~~יל. לא

 ~ה~ע~
 ה~~ר~ של~ ~ש~~ א~ ~~ירין ל~ ~יש ~~ר~ה~א ~פני ב''י כ~ב

 אל~ ~~רי ~~ בי~~~ב~
 ~איס~ר

 נ''~
 ~אי~~ר א~ל

 ~ה~~יר~
~~

 ~י~~ר
 ~נ''~

 אין
 הפר~

 י~~ ~ין
 ה~ר~כי ~כ~''ש ל~ל~ל

 עכ''ל. ב~ה''ב ~הר~~''א ~עה ~לפ'
 ~~~. ~''ק ה~''ז ~ה~יא~

 א~' ~'~י~~~~
 ~ע~ כי ~''~

 להל~ה עיקר ה~א ה~ני זה
ד~י~ן

 ~לא ה~~יר~ ~י~~ ~~ ~~~~~ אי~~ר~ ~ל~
 ~~ע~

~שיל''~
 יע~~~.

 ~~נ''~
 ~אין

 ל~ל~
 בין

 ב~אינ~ א~ ~~ינ~ נ~ער~
~ק

 י~ם~
 ולפ''ז נ''~. ~~'

 א~
 נ~ערב

 ק~~~
 ~~ר~ ~ד פ~ח

 ~אז~י~~
 ~~ינ~ ~נ''~ ~יע~ר~

 ~ר~~. ~~~ל אי~~רי~ כ~אר
 ~~.~''ז

~''~~ 
 לאכ~ל ~ריך

 ~~''~ פ~~ ק~~~ ~~ל~
 ~עי'

 ~~'קכ''א
~''~ 

 ~'. ~~' לעיל ~עיין

~~~~

 אפי' ~~.
 ~אל~

 ~ין ~~ן ~יל~ק ~אין ~~יל. לא
 ~~אינ~למין ~~~נ~

 ~~. ~''י ~ינ~.
 ~זה~

 ~ן
 ~~ע~

~~~~נ~
 ~א~'

 הק~~~
 ~עיקר

 ~ע~
 האי~~ר

 ~~~ון ~~~~

 ~~~ה~ איס~ר~~ל~
 ~ם

 ~ש~~''~ ~~ע~ ~אי ה~~יר~ ~יב~
 ~ינ~ ב~אינ~ נת~ר~א~

 ~~~ר היה
 ~י~''~ כ~''~

 ~י'
 אינ~ ל~'~~ ~~יינ~ יע~''~. א'םעי' ק''~

 ח~''נ
 ~ל~''~

 שנ~ער~ אעפ''י ~~''נ
 ~' ~י~ ~~ינ~~~אינ~

 כנ~~
 ~אפי' אסור ~איסור

 ל~ע~
~~ר''~

 ה~א ~הכא כי~ן ה' ~~י' לעיל ז''ל
~~~ 

 י~ש.

 בפס~ ~י~~ י~~ נ~ע~~ ~~~~~~
 ~נא~ל

~~~ר ב~~~~ ~ה~ א~~
 לאכ~~

 ~~''ש ~י~~ ~~~~ ~~י~ הנ~אר

 ~''ך ~' ~' לאכ~ל צריך ~' ~כן ~' ~' לאכ~ל~ריך
 ש~

 ~~ז ~''ק
 ~א~ר~ני~

~~
 בנ~ערב ~כ''ז

 כ~~~ ~~~יכ~~ ח~יכ~
 הר''ז

 ש~
 ~~''א

א~ל ש~
 נ~ער~ א~

 ~~ה
 ר''ך. ~~' לק~ן ~יין ~ל~~~

~~~~

 כ~~רא נ~~ינן אנן ~יה~ ~~~' ~~ה ~~~ץ וי''א ~~.
 ~~נאה ~כל ולא~~ררא~~נה

 כ~''~
 ~א~''ה

 ~כ''ה ~עהי כל פ' ה~ר~כי ~כ''כ כ"~.כ~ל
 ~~קנ~

 הרשב''א.

 ~ע~ ~~~ ~''~ א~' בה~~''י~כנה''ג
 הכלל לפ~ כך ~~''ע

 ~יא ~~~~ ~~~יא ~~ברא ~י~ינוה~~~ר
 ה~יקרי~

 ~ע~''ש.

 ~א~ י''~~ או' קכ''א כלל ~''א א' א~'ר~ז
 ~~~ר

 ל~וכר~
לעכ~''~

 ~ י~~. א~' לעיל עיין ~~~ אי~~ר ~~~י ~~ץ

~~~~~~~~ 
 בפר~~~~ ~יירי

 ככר אבל
 ~ל~

 ~נ~ערב ~~ץ

ב~~~
 אפי' לכ''ע ~~יל לא

 ~אל~
 ~~ץ א~~~ר ~רע ~לא

 ~~יל לא ~~~נין ~~ר ~כל ~~~נ~ן ~~ר ~ה~י איס~רין~~אר

 וא~י'כ''אי
 ~ע''~

 א~~~ ~אילך ה' ~ש~ה
 לאכ~ל

 י''א. א~' לעיל ~עיין ~~. ר''זהנז' ~~ערו~~

~~ז~
 ~היה ~~~~.

~~ 
 ~~ה

 א~
 א~ד ~צ~ ~נ~כפלה

~~~~~
 ~נ~ער~ה הכפל

 ~א~ר~
 ~בר אינה

 עצ~~ ~~~~באי~~~
 ב~ל~ע ~~א''כ

 א~נ~
 אלא

 כ~ע~
ול~י~~~

 ~~''ע
 א~נ~

 ~נ''א ב~~~ ש~ ה~''~ א~~ ~~~''ש~ ~~''נ
א~'

 נ''~
 ~~ב

 ~א~
 ~אם~ר ~~''נ בזה

 בפ~~ לאכל~
 ~~א

 ~~יוו ~~~ו~ו'~~~
 ~~י~~~~~~~
 ~י~ ~~~~ו~~י~
~~~

 ~ו~~יי~ו

 ~~~ו~~~~~~

ש~~~



~ ~ ~

 ~~~~~~ו~
 ~~~~ ~~~ן

~~~~
 ~י'~ ~~י~~~

~~~~ 
~~~ 

 ~~~ר
 ~ ~ ~ ~~ ~י~~רי~

~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~ 
.~~~~ 

 הג~
 ו~ש

 אלא ~לל בי~~ל ~ין ~אןשי~ך
 לא~ל~

 ל~י~~ק ב~''פ
 ~~ה''~

 ~~~~י~~
 ~י~ן ~ב~ח כ~ב י~~~ ב~לי ח~ץ ~לי נתערב
 ~~נ~~~ ~~~~ ב~ל~ לא ~~יל~~ ה~~ ~חמץ~י~א

~כ''ז
 בפ~~

 אבל עצ~ו
 ק~~~

 אפי' ל~ן
 ~ש~

 אין ~~עלה

אבל
 בפ~~

 דלא ~~~ור פשי~א עצמ~~
 י~~ ~שא~ ע~י~

ביב~
 יע~''~.

~~~~

 שם ~~ב ב''י אי~~ ~לי נ~ערב ~~~.
ה~~ירין לדע~ הפר''~

 נ''~
 ל~~ם

 בפ~~
 מ~~ר

~~~~ 
 ל~~~לה

 ~ש~ב אל~~ אלא א~רים ~לי~ לי~א ~איונראה הש~''~ ע~י~ ~~~ב ע~''ל. בהם. לבשל א~~ר ב''י ~ינ~אפי~
 בה~עלה ~קנה להם אין ~הא~ש~~ ~~~עב~

 בפ~~
 ~ע~''ש.

 ~הביא~

~ש~~
 בל~ע וא~~' ~ב~ל

~~~~ 
 ב''~ ~אין להקל י~ ~~~ר

~~~~~~~ 
 נ~ל~

 ~~~~ץ ספק
 ב~צ~

 ~נ~ע~בה
 ע~

'~ 
ק~~ם א~ר~~

 א~ א~ פ~~
 ~פ~~ ~~ך

 ~רי.
~''~~ 

 ~א~~~~ ב~~ ~~~~ר~ב~
 לשנים

 ק~~~ א~רי~
 ~"א פ~~.

 ~~~~ך~
 הרבה ~ין שלי~ה ~~~צה ~צה נ~ערב

 ה'~ש~ה כ~ר~~
 ע~

 א~ נפל אם הלילה
 א' נא~ל

 ל~~~ל ~~לם ה~~רו~הם
 ~לאכ~ל י~ד ל~~~ן א~ שנ~~ שני~

~~~~~~ 
 ~הם

 א~
 ~ה~ה ~'~ז. א~' ~~~ז הפ~~. ~~ך

 לבשל~~~~ר
 ~ני~

 בי~~ כ~לם לבשל אבל ~י~~ שנים
 א~~ר.

~~~~~~ 
 נ~ערב

 ק~~
 ה' שעה

 ונא~ל~
 ~קצ~ן

בפ~~ א~
 ~ש''ז א' א' הנשארים לה~יר ~ש

 ש~

 ~~~ר~~~
 נ~ערב

~~~ 
 נ~קשה

 ב~ב~
 ~~ין ~ה~י ב~ל

~''~
 ~ש~א ב~ל יבש ש~וא

 נ~קש~
 ב~ל

 ~~~ה~
א~

 ב~לם
 ~~~~יר י~ ביח~ אח~~

 ~ל~~~~ ~~~~~~ א~
 ~~ץ

 לצ~~ אפ~~ ~ב~ א~~ור~~מ~
 ~~~ז ב~פ~~~.

~~ 
 ~~~. א~~

 י''~. א~~ לעיל~~~ין

~~~~~~~ 
 ~שיע~ר י~~ר עםק בל~ ~שה~ה ב~~ה
 ~א~'~~ ~~ץ ~ה~~~ויל

 ע~ב~ה
בע~~ה בשו~~

 ~עש~ א~ר~
 ~' א~ ב' ~~נה

 ~~~ערב~ ~~~~
 א~~ן

 שנ~נ~ ~צ~~ בשאר~צ~~
 ~~~ם זה ~ה~ה ~~נ~ר

 פ~~
 נר~ה

שהם
 ~~~ר~~

 א~י' ביבש ~~בש ~הא
 באל~

 ב~יל לא
 ה~ינ~

בפ~~
 ~~~ם א~ל

~~~ 
 ב~ל

 ~~ל~ ~ה~~נה''~ ~אע'~~
 ע''ז

 היפך נק~ינןל~עשה
 ~בר~~

 א~' ~עיל ~עי~ן
 ר~~~

 ~~~' ~"ם כאן~יש ~ע~~
~~~ 

 ולא שב~~~ן ~בר ~א ה~י לא
 כ~~ר~~

 ~י~ן בעה''ב~ל
 ב~~~~ שנ~ערב~

 היא ~~שי~ שאנ~נ~ ז~~~צ~
 ~~~זבע~~בי

 א ~~~נ אינ~ למ~~
 ~~ו~ם ~נתב~לאע~~י

 מ~~~ בתר~ ח~ פ~~
 ח~~נ

 בפ~~
 ~~ן

~~~~~~~ 
 ~~ך ש~~א עני בא~ש

 ה~צו~
 א' ~~ה

שלא
 ~אפ~~

 ~~~~ה
 ע~

 ~האפ~יות א' ~צה
 ~א~''כ ~הפרי~ה ~~י~~~ש~י~

 ~~ערב~
 עם~ב~קה ~הי~~ ה~צה

 העי~~
 הנז'

~~ 
 ~ה שאיש ~י~ן ה~צ~~. ~כל

לי~
 ~''ס ~י~ ~ו''נ ליה

 ספ~
 ~שנדבקה בי~~ר ~ם ה~~ה אם

 השל~ך הרי היה ~ן ~א~''ל ~ק~ם ~~יל~ ~צריך שיע~רבה
 ~ההא'

 ה~א ~השליך א~~~ ~~~~
 ב~ ~נ~בק~

 העי~ה
 לפי ~ם~~ה

 ה~ב''~ ~''~
 ~ם

 ~לנ~ ש~צ~~
 ~בר ~שיבי ~א

 ~~~'~~יב
 ~שעת עני אי~ ~ה~~

 הדח~
 באכ~להי ~ו~~ר~ת ל~ן

~~~
 ואפי' וכו' מו~ר ~~גם ט~ם נותן יו~. ~~~

 קב~
הטע~

 לפגם
 ~פס~

 ~בי~' ~ו~ר.
 עו~~

 יו"ד א~'
דב"מ

 חא"~
 ו~~ין כ"ה. או' בר~"י ~~ט. סי'

 ב~~
 ר'. סי'

~~~
 בפחו~ ואפי~ ~כו' מו~ר לפגם טעם נותן ~~.

 מס'
 ~~ה. או~ ח~ימותר.

~"~~ 
 י~א. או'

~~~~
 אבל ~כו' מו~ר לפגם ט~ם נו~ן ~~.

 לכתחל~
 ~~ור

 קידם א~י~ ב~י שאינה ב~דרהל~של
 ואף פ~~

בקדר~
 דהוו כלים בשאר וכ''ש ב'י שאינ~ ודאי דידו~ה
 קמ"א. א~' לעיל ו~יין כ"ב' או' ~ר"ה~ספ~~

~~~~~ 
 כפםק אלא לנו אין ואנחנו מחמירין' ויש הג~.
 ב"ד ~ר~~. בפסח. לפגם נ"ט ש~תיר~~חבר

 כתבנו כבר אמנם שם. הברכ~י והביאו שם דב~מ קצ''~'סי'
 להח~יר נוהגים יש בספרד דגם ע''ו או~לעיל

 בפס~
 ככל

 וא~~ יעו~ש ~הגה ז~ל מיר"ם ש~תבחומרות
 לכאן ה~ה

וא~
 ר~"~. או' לק~ן עיין לע~ו~ם למוכרו מוחר

~~~~ ~  
 הג~.

 נפסד ו~ם מחמירין' וי~
 כ~~

 שחזר עד
 ~שם ~~י כללי איסור ~אן אין בעל~אכ~פרא

 זמן א~ר שנפסד דאע~ג ואפ~ר ~צ~ט~ סי' ~רשב'אתשו'
 ~פרא אף בהנאה ש~סור ביתו בתוך לקיימו דאסוראיסורו

כמ"~
 א~ ~~מ ו~~~ה ~~"ב סי' לעיל

 מקרי ~א נ~ע~ב
 י~א. או' חמ"מ מ~ו. או' ח"י ~מאכל. מפ~יד ~~דרבההנאה
~י~ו

~~~ 
 כלל

~"~~ 
 נע~~ ~~~ כ~~ י~~ ~ו~

 לאחר כ~פרא
 ~וסר. ~י~ורוז~ן

 ומש~~
 לכלב ~ר~~י כל

 ~ו~~
 במ"כ ~בל

 שרו לפגם דנ~ט ~רשב"א מודה א~ה מאוכל שנפםל כלכתב
 ט"ו. אז' מ~~זבפסח.

~~~~ ~  
 ו~ודה מח~יריןי וישהגה.

 ז~~
 לכ"ע איסורו

 בהגה לעיל וכ"כ ט''ו. או' ~"מ לפג~. נ"טשרי
 בס"~' לשם בדברינו ~עיין ב'לשעי'

~~~~ ~  
 נ"ט דאוסרין דלמאי ופ~וט מחמירין ויש הגהי
 מ~ב. אוי א"ר בהנאה. אפי' אוסריןלפגם

 סי' ל~ילוכ~כ
 ת~"~

 יש ואם י~ו'ש ~~א בשם ה' או~ סוף
ס'

 לפ~~ טע~ כנג~
 ל~וכרו לה~ל מ~א או' הא"א ~~ת

מחמירן
 ~~~~~~י ~ו~~י~

 ~~~~י~ ~ ~~~~ו~ן
ו~~~~"~

 ~~"~י

 ~~~ ~ו~~
 ~~יו



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

 ~~~ ~~~ן
~~~

וכ~
 ~ש~ו אפי~ להחמ~ר ~~הג ~י~ וב~ק~ם ~~דינית ~~לי ~יה~ין

 ונט~''~
 ~י' א~יר~~"ה

 קצ"ח~
 ~~~~ ~~ ~~~"~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~ י~

 ~"י ~~~ ~ו~~~~~

לעכו~~
 ו~י~ו יעו"~. י"ב או' ת~ן בסי~ וכ"כ ה~"מ יש אם

 אם ~שהו תערובת ב~נין ~לוג~א ~~באנו י"ג או' לעילעיין
 ל~וכרומו~ר

 לעכו~~
 י~ו~ש שבו איסור מדמי חוץ

 ~ני~ןדב~ה''ג ונר~~
~~~ 

 ~~י' ~י~ר ה~"ע דלדעת ל~~ס
 ש~ין א~~~י שבו איסור מדמי חוץ לעכו"ם נמו~רוה~יקל באכיל~

 הפהיד. לא כנגדוס'

~~~~~~ 
 בשלו ואם מחמירון ו~ש ~גה'

 בקדר~
 אחר

ש~י~
 לדעת חמץ בה ~שבישלו חודש י~ב לה

ה~חמירין
 בטע~

 ת~"א סי' ולק~ן יו"ד או' לעיל ~יין ל~גם
 יעו"ש. ד'או'

~~~~~~ 
 ר~ל ~~דינו~. ב~לו נוה~ין וכן ב~גה.

 ר~"ח ~ו' ל~יל כ~בנו כבר ו~יהוא~כ~ז. ב~~ינו~
 ~ג~

בס~ר~
 י~~"~. ~ן נוהגין יש

 ~~~~ד~
 שאין ו~מ~ום וכו~ נוהגין וכןב~גה.

 מנה~
 י~וע

 ~י~ תה"ד תע"ב. והמחמיר ה~~יד לאה~קיל

~~~~~~~ 
 בע~ן חת~~א

 נ~~ר~
 בבישול

 א~
 שנ"ט

 ~ף ~טל אינו בובש יבש מטעם אםורמ"מ ל~ג~
 ~עמו בכלל הוי אז כשנימוח רק ט~מא.דליכא

 ול~
 ממשו

 או' מק~ח יעו'ש~ ק"ג ם~' ביו"ד כמ~ש ל~גם~ בנ"ט~~ותר
 נ"ט למ"ד והיינוי~ט.

 ל~ג~
 דאוסר למאן אבל בפסח מותר

 או~ לעיל כמ"ש בעל~א כע~רא ה~א כ~א מו~ראינו
 ן'. או' ל~ילו~יין רכ"ט~

~~~~~~ 
 ברור הד~ר לכ"ע ומיהו וכו' נוהגין ו~ן בהגה.
 טעם דהא מדרבנן א~א ~ינו ל~גם נ''טדאיסור

 נ"טהאוסרין
 ל~ג~

 במשהו דהוי א~סורו חומר משום הוא
 ~מעינן ~מילא מדרבנן אלא הוי לא לכ"ע משהו דאיסירוכ~ון

 נ~בטל ואם מד~בנן אלא הוי לא ל~גס נ~טדאיסור
 להחמיר ד~"ל למאי~סח קוד~

 כמ'~~
 להחמיר יש נמי הכי חו~נ

 מו~"ם מ''ש לפי אמנם ~ר"ח. ה~גה.לדעת
 ז"~

 בהגה לעיל
 בחו"נ להקל נוהגין בלח לח ד~תערו~ת ד'ם~~'

 כ"~
 הוא

 קידם בס' נתערב אס חי"נ בלח ~מרי~ן ~לא ~פגם~~"ט
~סח

 ו~~
 ולא בטעמו למ~ד

 מ~~~
 א~רינן לא

 חו~~
 כמ"ש

 מ~שו ולא דבט~מו ~~גם בטעם הוא כ~ש נ"ט או~לעיל

 א~רינ~דל~
 לומר ~לח בלח גם ל~ח~יר ל~ו~~ים ~בל ~~"נ.

חו~נ
~~~ 

 נ~ערב ~ם
 ט~~

 בס' בלח לח ~~ח קידם ל~~ם
 וכ~ש ~~~נא~~י~ן

 יב~
 ~בל בי~ש

 א~
 ~~~רב

 ~י~~
 ~~ח

 ~יש א~~~ ג~כ לפגם וה~א ~~~ו ולאט~מו
 ח~"נאמרינן ול~ ~ז~ לה~~

 א~
 ממשי. ולא בטעמו להחמיר לנוהגין

 וכ~~
לדע~

 ש~תב המחמירין
 מור'~

 אם גם הש"ע לדעת אבל ז~ל
 ר~~ה א~~ לעיל כמ~ש ~רי ל~גם ט~ם ~~~חנ~~רב

 ~ו~ לעיל ועייןחו"נ. אמרינן ד~א ~סח קידם נ~~רבאם וכ~~

רל"~
 ודו"~.

~~~~~~ 
 נמי ח~ץ ריחוה~ה וכו' ~שהו א~י~ בהג~.
 יח~ של~תן ~איכא ו~יכא ב~ח.אסור.

 ריחא
 לפגם ו~ט ומ~~ו~~למא

 לכ"~
 שרי.

 עו"~
 מ"א יו~~י או'

 ל'ח. או' מק~ח נ~ו. או' יוסף חק מ~ב. ~~~ א"ר מ"א.ס~ק

~~~~~~~~ 
 נוק~~

 ונ''ט
 זוכר אני ל~ג~

 דאית~
 ~אי

 הי~ר ולא איסור לא הורית~ ולא לק~ןעובדא
 ח~ץ הוי אי ו~יהו בהגב~י. כנ~~ג סי'~~~~. וכ~בים~סקים

 ודו"ק. ז' ~~' ל~יל ו~וין פ~"~. לכ"~. ל~~יר יש ומ~~ו ל~~םו~"ט ~וק~~

~~~~~ ~  
 כנגד ס' שיש ו~ל וכו' ~~הו א~~~ ב~~ה.
 א~~ ~~ן סי' א"א כ"כ מש~ו נ~ראה~יסיר

 כ"הי או' תנ~ג סי' ל~~ן וכ"מי"ב~

~~~~ ~  

 טע~ ונו~ן מ~~ו א~~' ב~גה.
 ואין אסור. ל~גם

 אבל ~~סח בתוך ~~יא כיון ליבש לח ביןחילוק
 יעו~ש. רל"ו או' לעיל כמ~ש חילוק יש ~סח קודם נתערבאם
 או' תמ"ב ס'' לעיל אותו כתבנו כבר מ' או~ ~~'תומ~ש
 נתנו ~ם בע~ין הב''ח ומ''ש יע~''~.ס"ח

 קדר~
 ב~ת ת~ור ~ל

 בס''ד. בהגה כ~ב סעי' תנ"א סי' לקמן יתבארהחו~ף

~~~~
 בענין ~הוא וכל וכו' ~נתערב ח~ץ בין י"א. ~~~~

ש~~
 רם~' לעיל וכמ~ש וב~י בב~י עיבר היה

 לערבו מו~ר מ"מ מדרבנן להשהותו ש~סיר בדבר ו~ף~~~ב
 לבי~' לכתחל~. אי~ור ~~טל מקרי ולא לה~הו~ו כדיקו"פ
ט~ז

 ס''~
 חק מ''ח. או' ~"י י~ז.

 יום~
 או' מק"ח נ~~. או~

ט"ל.
 ח"~

 ת~~ב וסי~ ~'~ו או~ ל~יל ועיין כ"ז. או' קכ"ד כלל
 תוך וכ~ש ~סח לאחר במזיד עירבו אם א~ל ו~או'

 דרבנןכ~בואר באיםיר דאסורא~י' לכ~חלה כמבטלאיסור ~~ויאסיר ה~ס~
 יכ"כ שם. ~וק~ח שם. ח"י יעו~ש. צ"ט סי~ביו~ד

 לק~ןא~
 רמ~ו.

~~~~
 לעיל ו~יין וכו' ~סח ~י~ם ש~~ערב חמץ בין ~~.

 אינו נתערב א~ או~ן באיזה ג' א~' תמ~בסי"
 ~~דאורייתאעובר

 ו~איז~
 יעי"~. ה~סח לאחר מ~~ר ושהה עבר אם

~~~~
 דאם והגם וכו' ~~ח קידם ~נ~ערב חמץ בין ~~.

 בס'נ~ערב
 קו~~

 סתם
 לעי~

 ~~ותר ד~ סעי'
 ה~א ~~סחא~י'

~~ 
 ואסור דחו''נ שם לי"א ~גם לומר

 ~~ח~~ש וכ"כ כ"ג' או~ מאמ"ר מות~' פםת ל~חר מ"מב~~א
~"ק

 בכוו~~ ~"~
 מ"א. בדברי להגיה שכתב ~ה ביא"פ ועיין מ"א.

~~~~
 וכו' ה~סח עליו ו~בר ~~.

 משמ~
 הש"ע ~ברי מםתם

 אחר בס' שנ~בטל ~בר א~לו ~~ה ~~זידדאפי'

הפס~
 באכיל~ א~י' מו~ר

 אינו ה~~ח אחר דח~ץ והט~ס
אלא

 קנס~ מ~ו~
 בתערובת אבל וב"י בב~י ~~בר היכה וה"ד

 ואע~ג קנסינן לא ו~"י ~~י עבר שלא נגדו ~~ואי~א
~ם ~לכתחל~

 ביו~~ נ~~ר~
 א~ו ~דל~א ~שוס לב~ר חייב

 למי~~
 מ~יה

 כיון אח~כ לא~רו אין בי~ר ולא עבר אם~ו~מ
 של~

 עבר

 שא~"ז. ב~ו' ו~יין י"~' ~~' ~ו~ש ~או~~י~~'איסו~
 ~~י' ושהה ו~בר בס' בפ~ח.~ ~~~ערב ~ין ~~.~~~~~

 ו~ותר ~תורה ~ן עבר לא ד~א שריבמזיד
 חק ~"ח. א~' ח~י מ"ג. ס"ק מ~א באכילה. א~י' הפ~חלאחר

 רנ~ד. או' ל~מן ו~י' מ' או' מק"ח נ~ח. או~יוםף

~~~~~~ 
 ~חר ע~רבו אם אבל וכ~~ הפסח ~אחר ונת~רב
ה~סח

 במזי~
 הרא"ש. א~ור.

 מ~~
 מ"~. ס"ק

 ועיין רמ~א. או' לע~ל וכ"כ נ"ט. א~' יו~ף חק~ר"ח.
 ו'. וס~י' ה' ס~י' צ~טסי' ביו"~

~~~~

 זהו בס' בטל ~~.
 דע~

 כתבו ה~~' כל אבל הטור
 וכ~מ בטל בעלמא ברובא אלא ס' בעינן~לא

~שטא



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

 ~~"ז ~~~ן

~~~~~~
 ~~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~ ~י~ ~~~ ~~ ~~י~ ~~~~ ~ ~~~~ ~~~~~~ ~י~ ~~~~ ~~י~ ~~~~~~~
 האיסור הנאת ב~שלכת ליה סגי מס' ~ו~פחות ~~~י~ ~~~ ~~~~~~~~

 ל~~
 המלח

 ~הג~~
 ~ ~~א~

 מ~א הפשיד. לא ה~קיל ולכן דתלמודא~שטא
 ס"~

 ~~ן מ~ד.
הסכי~

 הער"ה וכ"כ ברובא. דבטיל ה~ר~ח
 סו~

 בשם כ"ה או'
 ח~ת בס~רו וכ"כ יעי~ש. ברוב בטל ה~סח דלאחר ~ו~כמה
 ~ס' א~נם כ~~. באו' הנה"ש הסכים וכן כ~ט. או'ה~סח

 מ"ט ~ או' ח"י וכ"כ ס~ דצריך הטור לד~ת הסכים העוזראבן
 ומ~מ כ"כ מוכרחת ראיה אין ~ש"ס~מסוגיא

 כת~
 ~ח~י שם

 ~ל ל~מוך ראוי~בה~~מ
 ~ו' ג~ולי הרב~

 דחמ~
 ~נ~ערב

 י~ו"~. מס' בפחות אפי' בטל ה~סחאחר
 ו~"~

 דכבר ה~ו"ג
 אלא ז"ל מרן ~ל הוראותיוקבלנו

 דב~ע~
 יש ובהפ~מ הדחק

 א~שר דבהפסד מ"ד א~' א"ר וכ~כ י~ו~ש. ~ליהםלסמוך
להקל.

 וכ"~
 ק~"ד כלל ח"א ם"א או' ר~ז מ~א. או' המק"ח

~~~~~~~ 

 פסח קודם נתערב
 בפחו~

 פסח ואחר מס'
 כל נגד ס~ ב~ינן בהיתר זו ת~רובתנתערב

 סגי. ב~למא ברוב א~י' הפ"מ ובמקום הראשון~תערובות
 רנ"ב. או' ל~~ן ועיין שם.מק~ח

~~~
 בס' בטל ~~.

 וביב~
 כשאר דונו פסח א~ר ביבש

 כ~"ש ~רוב ~בטל ו~"ל ~ם. א"ראיסורין.

ביו~~
 סי' ~ם ביו"ד ~יין ומיהו י~ו'ש. ק"ט סי~

 ק"~
 ~סי'

 מ"ש לפי אבל שלם ככר או ~רוסהנ~ערב א~ ובין מינו באינו או במינו נ~~רב אס בין חילוק ~ישק~י
 לעי~

 ~מ~ז או'
 ה"ה א~כ ברוב נ~~~ב אם ל~קל יש דבה~~~מ האחרוניםבשם
 ל~קל ~יש הפ"מ ויש פסח אחר ברוב נתערב אם בי~שיבש

 רנ~~. או~ ל~~ן ו~יין ג~ונא.בכל

~~~ ~ ~  
 ~ל ~חוזר היינו וכו' לוה סגי מס' וב~חות הגה.
 בטל הפסח לאחר ~נ~~רב שכתב הש~עדבר~

 ל~יל שכת~נו והגם וכו~ ליה ס~י ס' אין ~אם לומר ובאבם'
או'

 רמ~
 נת~רב אם אפי' בה~~מ להקל האחרונים ~ד~ת

 בעלמאבר~בא
 השלכת בלא א~י' דשרי ומשמ~

 הנא~
 האיסור

 ה~"מ ~ליכא היכא נ"ממ~מ
 וליכ~

 הנאת השלכת ~"י ד~רי ס'
 ~~דם נ~ערב אם או באכילה א~י להתירו המלח ליםהאי~ור
~סח

 ~חו~
 ע'י דניתר הפסח לאחר אותו והשהה ועבר מס

השלכת
 הנא~

 רנ"ב. או' לק~ן כמ"ש בהנאה להתירו האיסור

~~~~~ ~  
 בהגה.

 וב~חי~
 בעינן עכ"פ רוב אבל וכו' מס'
 ן'. או'~~י

~~~~~~ 
 ליה סגי בהגה.

 לא דב~סח א~"ג וכו~ בהשלכ~
 זה רסי' ~~~ש ~דיוןמהנ~

 מ~~
 הפסח לאחר

 וא~י' ~דיון מהני הוא ב~למא וקנסא~ואיל
 אבל שרי באכיל~

 ~םח קו~ם ~~~רבאם
 בפחו~

 מ"ה. ס"ק מ"א אסור מס~
 וכ"כ שרי דבהנאה משמע באכילה' דאשור נ~א או' ח"יוכ~ב
 מ"ב או~המק~ח

 ~א~
 ~~ערב

 קוד~
 אסיר מס' בפחות ~סח

 ה~ק"ח עו~ש וכ~ב עכ"ל. פדוון ע~י בהנאה ומ~~רבאכ~לה
 היה בין חילוק אין הני~בכל

 בת~רובו~
 כזית

 חמ~
 לא או

 י"א א~~ ה~ו"ש וכ~כ ~~ב. ס"ק מ"א והביאו ~ב"ח כמ"שדלא
 כ"ז. או' קכ~ד כלל ח''א מ"ה. או'א~ר

~~~~~~~~~ 

 אכיל~ בכד~ ~זית איכא ~אי
 לה~~יר י~ פרס

 פ~יון מו~יל ואינו ושההב~בר
 השלכ~

 הנאה

 נראה הנ~' פו' שאר ~דבר~ אבל ~~' א"ר ש~. ~ו"שלי~.

 ו~ד~~
 בהנאה לה~ירו ב~דיון ליה סגי רוב שיש דכל חילוק

א~ל
 ל~

 בשאינו מין בנ~ערב וכ~ז הקידם' באו' כנז' באכילה
מינו

 וליכ~
 אי אבל ~'

 איכ~
 ברוב במינו מין שנתערב או ס'

 וע~רק~~פ
 והש~~

 וא~ו' באכילה אף שרי הפסח לא~ר או~ו
 ~מ"~ וב~י בב"י ~בר דלא כ~ון ~דיוןבלא

 תמ~ב סי' לעיל
 הלבו~ מדברי ו~~מ יעו"ש. ג~אי'

 וח"א הא"ר מיהו זה בס~י'
 כתבושם

 דא~
 במינו מין נת~רב

 קו~~
 ~ליו ועבר ברוב

ה~ס~
 ואסור בהנאה מותר

 באכיל~
 ~יש הנראה אבל יעו~ש.

 ~ליו ש~בר חמץ א~סור ד~יקר דכיון הנז~ל ה~ו' כד~תלהקל
 קנסא משום מ~רבנן אלא אינו ~פסח אחר ~ דאסיר~פסח

 המתירין. ~ל לסמוך ישבכה~ג

~~~~~~ 
 נראה בי~ש וביבש וכו~ בהשלכת לי~ ס~י בהגהי
 א~י' ד~ותר ~~י~א בתרי חד מיב~יאדלא

 לא~ר ~ן ה~סח תוך ד~חמיר ~~ ~~ע~' ראשונהלד~ה
 בלא א~י~ ~ריהפםח

 השלכ~
 כאן דהא המלח לים הנאה

 ~דרבנן ואפי' בטיל ~~רי חד ~~ה"ת כיון ב"י ~ל ~ברלא
 למיקנסיה שייך ~לא דמשהו חומרא מצד אלא אינוהאיסיר
 אפי'אלא

 בח~ ח~
 בלח לח כמו ו~ינו ~דיון ~"י ~כ"פ מותר

 או' לקמן ו~יין ח~י. או' מ~~ז ח"י. ס~ק ט~ז מס'בפחות
רנ~ח.

~~~~
 ~י~ה בו וחימץ הפסח ~ליו ~~בר שכר ~~~~

 ר"מאסורי
 לובלי~

 ס~ק מ"א קכ"~' סי'
 היא ה~י השמרים כנגד ס' בה שיש ~א~פ~י פר"ח.מ"ה.
 ש~רים ~יד איכא ~אי ס"בי או' ר~ז בהנא~. א~י'אםורה
 באיסורי אפי' דמותר גורם וזה זה ~הו~ל לאסור איןבהדייה~
 ונראה ס"ב. או~ תמ"ב סי~ ל~יל ועיין י"ב. או~ ~ו"שהנאה.
 הר"מ ~ברי ~ל ~ח~זר כאן~גם

 מלובלין~
 איסור הולכת מהני

 עדיףדלא
~ 

 מעמי~
 דסגי מדאו' שהוא גמיר ~ט~ם ~רב~ן

 הביא שם הר~ז מיהו ז~. ~סי~ בבי~ורים מק~חבפדיון'
 דבמקים וסיים המע~יד לדבר ~דיון מועיל אם בזה~ליג~א
 י~י'ש המ~ילין ~ברי ~ל לסמוך ישה~~מ

 וכ~~
 ~י' לעיל

 ~אם י~ו"~. ס~ או'~מ"ב
 חי~~

 ומאותה שאור באותו עיסה
 עיסה ~או~ה ליקח מותר אחרת ומאחרת אחרת ~יסהעיסה

 בה לח~ץהשלישית
 ~יס~

 רבי~י~.
 שכנה"~

 ב~ג~~ט תמ"ח סי'
 זו ועיסה ס"ג. או' ר"ז ך' או' חמ~מ ז~. בס~י' פר"ח ב'או'

 והג' הב' ~יסה אבל פדיון שוס בלא אפי' ~אכילהמיתרת
 ~ל ~יל בדברינו ~וד ועיין שם. ר"ז הראשינה. כעיסהדינן
 בענין המ~א ומ"ש י~ו~. מעמיד דינו כמה ה~ ס~י' תמ"בסי'
 ק~ע או~ לעיל אותו ~תבנו כבר חלב ל~וכי ש~שימין לבןיין

 בענין מ"ה א~~ הא"ר ומ"ש מ~םיקחנו
 חמא~

 בה ששרה
 מצה ב~נין ומ"ש ס~ז ~ו' תמ~ב סי~ לעיל או~ו ~~בנו וכ~~פת

 בס"~. בהגה ה~ ס~י' ~ס~א סי' ל~~ן יתבאר ונפוחהכפולה

~~~~~~~~~ 
 ~נ~נגבו ונתחמצי המים בתוך חטים שנפלו

 להוסיף אסור מרובום חטים בתוךונ~ערבו
 לכ~חלה ~יסור כמבטל ~הוי בפסח לאכלן כדי ס' עד~ל~הם
 אסור בפ"ע כל~א'ולאכול

 דחמ~
 ול~שהו~ו ברוב בטל אינו

 ~ ~~י~~י~י~י~ י~~"~ י~~~יי~~~

נ~ו
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 ~~~~ ~~~ן
~~~

 ~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~י~ ~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~י~~ ~~י~י~ ~~י~~ ~ו~~~ ~~~ ~י~
 ~ג~ ~~~~~~~

 ה~לחן על ~ת~ק ~~נע'ן יש
 ע~

 קר~י~ן הנקראים קל~ים
 ~פס~

 ד~ששין
 שמ~

 י~ול
 ו~~ ~~

'~~~ '~ 
 ס~' מהרא''י ~פסקי מא~ל ל~וך שב~ן נוקשהמ~~ץ

 קס"ו~
~ 

 ~ין
 ~~~ו~~ ~~~י~~~ ~~~

 אפשר וה"נ בטל אינו בעין ניכר שהאיסור דכל ~סירנמו
 שנ~בקעי. ג~גרים בהו אי~ דולמאלבדקן

 הרש~''~
 ~~"ה. סי'

ולפי
 מש"~

 מו~ר ה~~ח בשם

 ~הוםי~

 ע~יהם
~~ 

 ול~חנן ס'
 הוא הי~ר עדיין דהא עיקר וכ'נולה~הו~ן

 ול~
 מבטל מקרי

 מ~~ע מ"ה. ס"ק מ"א ה~~~''~. נגד ל~קל אין מי~ואיסור
 להשהו~ן כ~י להוסיףדאפי'

 לדע~ חוש~
 דל~יל והא הרשב~א

 דיבש כ~ב י~~אס'ק
 ביב~

 יכול אם ברוב במינו שנ~ערב
 נימוח שיהא עדלבשלו

 ~י~~ר~
 מו~ר אז בס' פסח קודם

 ואין ~פסחלאכלו
 ז~

 משום הכא ~אני וכו' אי~יר מבטל
 הו~ל וע~כ המ~וקעים להסיר לבדקן ~ואפשר ניכרדהאיסור
 ו~כ מח~"~. לכ~חלה איסיר כמבטל והוי נ~ערב לאכאלו
 הרשב~א לדברי מ"א שחשש דמה ~כ~ב אלא מ"ה או'א"א
 אבל לאכול ~וקאהוא

 להש~ו~
 והיינו יעו"~. מו~ר

 ולהש~ו~ן ~ול~וחנן ס' עדע~יהם להוסי~
 דכ"~ המ"~ וכ~~

 עיקר.

 ~~~~~ז~

 שנ~ערבו ניכר ~יקוען ואין שנ~בק~ו חטים
 ולטוחנן ס' ~ד עליהם ל~וס~ף ~ו~רברוב

 ומו~ר בלח ל~ הוי ~ט~ינה ולאחר הי~ר הוא שעדייןכיון קו~~
 וא~צ בפסחלאכלן

 לאפו~
 בלח לח הוי בקמח דקמח ק~"פ

 ~מ"ב ס~' הר~ז וכ"כ כ''ח. או' קכ~ד כלל ח~א חו"נ.ואינו
 שיא~ה דטוב שכ~ב אלא ט''זא~~

 המ~ו~
 וכ"כ ~סח קודם

 דבלח ה' בסעי' ז"ל מור~ם לדברי וכ'ז יעו~ש. כ"ד או'לעיל
 הוי בקמח דקמח האו~רים לדברי ~גם חו''נ אמר~נן לאבלח
 י~ו''ש. פ~ד או' לעיל כמ"ש בזה פלוג~א דאיכא בלחלח

מו~ר וא~
 להשהו~

 ש~ח''זי ב~ו' י~~ ~~ן כמו הח~ים

~~~~~~~~

 בשאר חמץ חטים נ~ערבו דאם פ~א בהגמ"ו
 א~~ג הפסח לאחר עד נודע ולא כשריםחטים

 המלח לים הנאה שיוליך בזה לו די מ~מ ר"ש קניסדקנסא
 יחזור ~לאויזהר

 העכו~~
 ארבא כההיא אחר לישראל וימכרנו

 מ'~~סחים

 ע"ב~

 באכילה אסור נמי המלח לים הנאה שהוליך דאחרמדבריו משמ~ ב~י עליו וכ~ב עכ"ל בחיש~א דטבעה
 בהנאה ל~~יר אלא מהניולא

 בל~~
 ע~~ד. למה יד~תי ולא

משמע
 לה~יר ב''י דד~~

 א~
 לים הנאס ש~וליך אחר באכילה

 אלא בעין ד~ח~ץ ~שום ~~~"י של דט~מו כ~ב והב"חהמלח.
 דאעפ"י מדב~יו משמע יעו~ש' ו~ו' באכילה ~סיר הלכך ס'ב~ה דלי~ דמיירי זיאכלנו כ~יטחנו ק~עים חמץ וטעם ניכר~אינו

 ע"י שרי לא הפסח לאחר עד נודע ולא ברובשנ~ערבו
 ~גמ"י דמ"ש הב~ח עוד וכ~ב בא~ילה. ולא בהנאה אלא~די~ן
 נודעשלא

 ה~~רוב~
 ה~ס~ ל~חר עד

 שא~לונודע משום היינו
 וכיון לבער צריך בס~ נ~ב~לו שלא דכיון ל~מרי אסורקודם
 ~ם. ח~א וכ"פ ~~ו~~. הוא הק~ס ובכלל עליו עבר ביערשלא
 ולא כג~~י ~מ~ש כתב ח~י ס~ק ה~~ז~בל

 נ~~~
 לאחר ~ד

 ~בר אה ה"ה א~א דוקא לאו הואהפ~ח
 ושה~

 שרי במזיד
 פסק שהוא ~לא פדיון~"י

 ~ף פדיון ע"י ושרי כהגמ~'י דל~
באכי~ה

 אבל בחד ~ד נ~ערב אם והיינו וכ~ב ~י וכדע~
 יכול ב~רי חדנ~ערב

 להרבו~
 ולטוחנן כשרים חטים עליו

 כמו דונוויהיה
 ל~

 בא ואם ב~סח אפי' לאכלו ויכול בלח
 אפי' ומו~ר לזה א~צ ~פסח אחרנ~~הו~ו

 בל~
 לים פדיון

 שני הביא ט"ו וחו' י"ד חו' ~~"ב סי' והר~ז י~ו~ש~המנח
ס~ר~~

 ונ~ערבי ניכר ביקו~ן ואין ~נ~ייבשו שנ~בק~ו בחטים
 לאחר ל~~הו~ם מו~ר די~אברוב

 ה~ס~
 ואפי~ אוסרים ויש

 מא~ף בי~~ר נ~ערבואם
 ו~''~ וכ~~

 עבר או שכח אם

ו~~ה~
 לאחר עד או~ם

 מו~רי~ ה~ס~
 דכיון ~ באכ~לה

 ~~רה איסור על עבר לא זושבשהייה
 ל~

 חכמים קנ~והו
 לגמרי העולם מן לבערס צריך הפסח ב~וך נזכר אםאבל
 א''א ואם ~~הם איס~ר מדמי חוץ לג~י ימכ~םאו

 ויש לע~ו~םלמכרם
 הפ"~

 הר~שו~ה ~ברא על לסמוך י~ בד~ר

וא"~
 ו~"כ שניא בפלוג~א זה דדין נ~צא י~ו"ש. ל~ערם

 עבר ואם ברוב נ~ערבו אם ל~שהות אין דלכ~חלהנראה
 ואם באכילה אפי' ~ו~ר ואז המלח לים ה~א~ יוליךושהה

הי~
 למכרו לו אפשר היה לא ו~ם פדיון. בלא אף שרי שי~ג

 וישלגוי
~'~~ 

 יש
 שה~אכיון לכ~ח~~ ~~י~ ולהשהו~ו המקילין על ך ~ס~

 אנוס~
 וכ"ז

 בחטי~
 ביקו~ן ואין ונ~ייבשו שנ~בק~ו

 ~נ~~רבו ~יבשו שנ~לחלחו רק אלא נתב~~י לא אם אבלניכר
 סי~ לקמן מזה עיד ועיין גוונא. בכל ל~~הו~ן יכילברוב
~נ"~

 בס~ד' לשם ובדברינו ב' ס~י' ~ס~'ז וסי' בהגה ג' ~עי'

~~~~
 היינו וכ~' נוקשא ח~ץ יב. ~~~~

 כמואו~ן גמור חמץ שאי~~
 מקמח שע~שין ~יירו~יהם בו מדבקים~~סופרים

 אוומי~.
 עיס~

 ורש"י גמור. ח~ץ נעשה שלא פניה שהכס~פו
 וצ~ל ~מ~ג' וכ"כ לאכילה ראוי שאינו רע חמץ ~ירושווה~"ן

 ראוי גמור חמץ היה דאם לא~ילה ראוי היה לאדמעולם
 ס~י~ ~מ"ב סי' כ~"ש ה~לב ~לאכול ~י~סל ~ד אסורלאכילה

ב'
 ו~~

 לאכילה ראוי ד~כ'פ
 דגז~ינן הר"ן כ~ב דהא ~~~

 ך' או' שם ר"ז ~ק"א. ~מ"ב סי' מ"א מיניה' למיכלא~י דלמ~

ח~~
~~ א'. או' קכ~א ~לל

~ס~
 שהרי וכו' בה~אה אסור אינו ~~.

 עליו עבר לא~
 ם"ק מ"א ~ לב~ש ג' ס~' הריב"ש בשם ~''ימה~~.

 להוכיח שכ~ב ~מ"ב סי' העוזר ~א~ן ועייןמ''ו'
 שד~~

 הרי"ף
 וכן~ יעו"ש. בפסח מ~~ת אסור נוקשא ח~ץוהרמב~ם

 כמה שהקילו זה דין הניח קמ"ג ~י' יעקבמשכנות בשו"~
 שאינו ל~י נוקשהבחמץ קולו~

 ~ה~~
 אבל יעו"ש בצ"ע

 ד~~
 שאר

 ראשוניםהפו'
 ~אחרוני~

 כן אינו
 אל~

 כפסק
 הש"~

 באו' כמ"ש
שאח"ז.

~~~~
י ~ ~  בפסח אפ~' נוקשא ח~ץ וכו' ב~נאה א~ור אינו 

 מדרבנן אלא אסוראינו
 כמ"~

 והר~ב"ן הרי"ף
 ~ם הר'ן וכ~ב א~~בר"פ

 דלכ"~
 לה~הו~ו ואסור ל~ערו צריך

 או~ו ישהא ישרף ואמאי וכו' ישרף שיאור כד~נןבפסח
 ה~ו' ה~כיחו וכן וכו' הפסחאחר

 וכ~כ יעו~~' פם~ים ~רי~

 במיוח~ו~הר~ב~~
 קס~ח סי'

 דח~~
 א~ור נמי נוק~א

 יע~~~. בלאו דלר~מ מדרבנןלהשהי~~
 חק~

 וכ"כ ל' או' פ~ח
 מדרבנן אלא אינו נו~שא ח~ץ דאיסורהפר~ח

 ול~
 כמ~ד ק"ל

 בפ' הר"ן ~כ"כ בלאו ~~יניה ~נוק~א ~ובריןבאלו
 א~~

ובפ~~
 לב~רו תייב כן ואעפ"י שם ה~ו' וכ~כ ד~סחים

 ~' או' שם ~~ז א' או' ~מ~ב ~י' ח"י וכ~כ יעו"~~מדרבנן
 א'. או' קכ~א כללח"א

ואם
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 ~~~~~~~~ ~~י~~~ ~'
 ~~י' ~~~ר ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~

 ~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~י~ ~~~ ~~ ~ ~ ~ ~~~~~~
 ~~~י~ ~~~~~

~~~~
 ~י~~ י~~ ~~ ~~~ ~~~~~~ י~~~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~~~

~~~~ 
 ~י~~~ ~~~~ ~~ ~~~~ ~~~י~

~~
 ~~~~י~~ ~"~~~~~~ ~~~~ ~~י~

~~~~~~ 

 הפסח ב~וך ונזכר בע"פ ביערו ולאשכח
 ר~ז שה. ח"י ל~מרי. ה~ולם מן לבערו~ריך

 ל~כו"ם למוכרו וה"ה ל~הו~ו מו~ר לפגם ~~נ~ט ונוקשהשם.

 מור~~ לדברי והיינו י"ט. או~מש~
 דאוסר יו"ד בסעי' ז"ל

 לשהו~ו מי~ר אין לפיכך בפסח ~פגםנ"ט
~~ 

 ~ר~י ~יהיה
 ט~ם דמ~יר שם הש~ע לדברי אבל לפנם ונ"ט ניקשהדרבנן
 אינו ואפ'~ לשהו~ו דמו~ר כ"ש באכילה אפו' בפסחלפ~ם
 לה~יר יש דבהפ~ע נראה וע"כנוקשה

 לשהו~
 לפגם טעם

 בט~ם להחמ~ר דנוהגין לדידן אף ניקשה ~יני אפי' ל~כו"ם למוכרואו
 לב~ואיןלה~יר בנוקשה ז'לאבל מור"ם כדברי ~פסחלפגם

 רל"א~ או' ל~יל ועיין הנז' הפו'כדברי להשהו~

~~~~

 למ''ד דאפי' ונראה~ וכו~ בהנאה אסור אינו ~~.
 בלא עבר לא באכילה ~מדאו' אסור נוקשאחמץ

 ומו~ריראה
 להשהו~~

 מדרבנן אלא לבערו דא~צ וכיון מדאו'

 ~וו~ר. ה~סח אחר או~ו והשהה עברא~
 חק~

 שם. הפסח
 רס~ה. או~ לקמןועיין

~~~~
 ה"מ ומיהו וכו' בהנאה אסור אינ~ ~~.

 וב~י בב"י עליו לעבור ראו~ שאינו לפינוקשא בח~~
 אלא לבערו מח~יב אינו ~ דהש~א אעפ"י שביטלו בח~ץ~בל

 דמדרבנן עכו"ם אצל המופקד ושראל של חמצו וכןמדרבנן
 רבנן קנסוהו בב"י עליו לעב~ר שראוי כיון ביעורצריך

 דעכו"ם אמתני' דאי~מרא שמ~~~א כדמוכח בהנאהלאוסרו
 ד~~חים ~"ק הר~ן בדב~י מביאר וכן וכו' ישראל א~~הל~ה
 פר"~. יעו"ש. ה' סעי' ~מ"ח ~סי' וכדלקמן שעה ~לו~'

~~~~
י ~ ~  באכילה דאפי' ונראה וכו' ~~~אה אסור אינו 

 נ~ג או~ ח"י ~~ל מ"ו. ס~ק מ"אשרי'
 שמביא הדון במיצא כ~ה בעיניה הוא אם אסור~באכי~ה כ~~

 מ~ברא המ"א כמ"ש ודלא להדיא ג' סי' הריב"ש בשםב"~
 מק~~ מ'~' וכ~כא"ראו יעו~ש'דנפשיה

 ך' או' ~מ~ב סי' ר~ז מ~ג או~
ומיהו

 ש~ מ~~
 מין דה~ה הא"ר

 במינ~
 ברוב שנ~ב~ל

 רנ"ג. א~~ לעיל עיין באכילהדאסור קו"~

~~~~~~ 
 או~ן ~א~י' וכו' הן גמור ח~ץ וה~~יאו"ט
 אצב~ו~ בין העיסה מן שמולליןפידואו~ש

 ~קין
 ~בול~ רא~יכמו

 שיע~ר וקודם
 הליכ~

 כעץ מ~יבשין מיל
 זכ~ל. ק"ב. סי' ח"א הלק"ט לבערם. צריךיבש

~~~~~ 
 ~~יק מנייר הם כי וכ~~ ל~חוק נמנעים י~ הגה.
 ה~לחן ~ל עמו לשחוק יחששו בצקע"י

 פ~
 מעט יפרד

 קפ~ו. סי' בשםפסקימהרא"י ט"ו או' ד"מ מאכל. השלחןל~וךעל

~~~~~~ 
 ואם וכו' שבהן נוק~ה מחמץ יפול שמא בהג~'

 ~ם ד~מ חמץ. כשאר אוסרים מאכל ל~וךנפלו
 יב~ים שהקרטין ו~ע~~י ~"ט' ס"ק הט"ז וכ"כ ה~'בשם

 ה~

ונ~ס~
 ג' סעי' ~מ"ב ~י' ל~יל במובא בחמץש~ב~ואו~ם כניירו~ דהוי מ~~' הטע' שם מהרא"~ ~ובפסקי הכלב מ~~כול

 י~ו"ש~

 ומ~~םזה
 מ~רכך בפסח~~מא~~לב~רם

 במאכ~
 ~ר~ח במש~~' בפס'ואסור ונ~ט

 בס' לש~ר דהמקיל כ~ב סק~ה ~מ"א אבל ה~ז' ~סקי~הרא"יבשם

~~
 ב~~ו' מסיק וכן ~~ז. או~ א"ר ה~סי~'

 ח~"~
 סי'

 פ"~
 דה~קיל

כה~"א
 דבטי~

 מה~~~ש הרב וכן ~עוש"בי ה~סיד לא ב~'
 ך' סי' שיטתו שבס'ףבשו"ת

 להקל הכרי~
 י~ו~"ב~

 והביאו
 וכ"ה ו~ד. ~~'מח~~ר

 ~ע~
 כמ~ש האחרונים

 ~עי~
 או'

 יעו"ש.ז'

~~~~~~~~ 
 קודם בו שח~כו בסכין בשר בפסח ~חתכו
 מצה שלעיסה

 ול~
 גררוהו

 ממיעו~
 הבצק

 משום לאסור דאין קצ~ד סי' הרב'ד העלה בחי~ו.הנדבק
 ~~ט הוא בו שנ~בק מה כי ש~ס~ין שהיא כלבצק
ודק

 מחמ~ מי~ ונ~ייב~
 אינו ושוב דקו~ו

 מחמ~~
 חמץ והוי

 שהוא וכיוןנוקשה
 ניקש~

 בו ואין
 כר~

 במשהו אוסר אין
 בב~ר היה ד~מע~ה דצ~ל השו"ג ~ליו וכ~ביעי"~.

 בלע לא דצ~נן מו~ר גמור חמץ הבצק היה אם אפי'דאל"כ ~~
ולא

 כתב זה בס~י~ הזכ"ל אבל יעו~~. בה~חה וסגי פל~
 אם אפי' דמיירי די"ל מוכרח דאינו הנז' השו~ג דבריעל

 החמץ היה לא אם ועכ~ז חם היה לאהבשר
 נוקש~

 היה
 באיסור הדחה מהני ~לאאםור

 משה~
 ב~וך

 מ"ש לפי הפס~
מור"ם

 ז"~
 באה"ט ומ"ש יעו''~~ ז' סעי' זה בסי~

 ושע"~
 ~ו'

 א' ס~י' ~נ~ג סי' לקמן י~באר בשמנים להדליק בע~יןמ"ו
 מקומי. שם כי בס"ד~הגה

~~
 פ~ ב~ר~~~מ~ ~א~~א ~~~~ עכ~~ם של ח~ץ ~~ ~~~~

 ~ר ~עהכל
 ש~~

 ~עבר ח~ץ ~הנ~ח
 על~~

 הפסח
 בה ~זכה פ~ח ~חר הק~דםכל

 ל~ ~~~ר~
 ע~כ. לד~ה

 זה~א~ן
 ם~~~

 בב~ק ד~דן ל~למ~דא
 ד~

 ב~~זל ע~ב ק~~
חמץ

 ה~~
~לא ~~~ר~ דה~ם בהנאה דא~~ר הפ~ח ~ל~ו ~עבר

~~ ~~~ 
 שחל עד

 על~~
 ~זלן ב~ד ה~~ה ~~מ פסח ק~דםה~ר ~~ אפ~~ א~ ח~ץ א~~~ר

 בשע~
 ח~ץ א~~~ר

 כ~ןמ~א~כ
 כ~~~

 ה~ר
 החמ~

 ~~פקר נ~אר
 ~ע~~~

 ~נ~צא
 א~ה אבל ר~אה א~ה א~ ד~לך ב~~ על שע~בר מ~~א~ן
 כלל ח~א א~ א~~ מק~ח א~ א~~ ח~~ ~פק~. ~לר~אה

 הפם~. אחר~ ש~~תר הפ~ר של בח~ץ ה~~ה ~א~כ כ~ד.א~~ קכ~~

~~
 ~ל ח~ץ ~~.

 עכ~~~
 העולם כל ~כ~~

 נה~~
 בח~ץ ה~~ר

 שעברעכ~~ם
 על~~

 ~נזה~ ~~ ~א~ן הפ~ח
 של אבל

 ב~~ל~ אפ~~~~ראל
 ~~~ ~ח~א ב~ש~~ הרדב~ז בהנאה. א~~ר

 א~ א~~ ~רכ~~~פ~~.
 ~ר~~

 הע~~~ר מבעל לאפ~ק~
 ~~~~ש. ז~ א~~לק~ן כמ~~

 ~ע~~
 ה~. ~ע~~ לק~ן ע~~ן

~~
 לו ~~ש מ~ ~כ~~ ע~~~ם של ~מץ ~~.

 ~~~פ~~
 עם

 ~עבר בחמץהעכו~ם
 על~~

 הפ~ח
 א~

 ~ל ~חצ~
 בהנאה נא~ר~~ראל

 מ~~
 העכ~~ם עם הפסח אחר ~~ח~~ק

חלק~
 ~עבר דח~ץ ד~~~ן בהנ~ה מ~~ר עכ~~ם ~ל

 הפס~ עלי~
א~נ~

 בר~רה ~ש אמר~נן קנסא מ~~ם ~דרבנן אלא א~~ר

~באכ~ל~
 צ~ע

 ~מ~ה~
 ב~~

 ח~~
 ד~ה א~ א~~ הפסח

 ~כ~כ ~ע~~~. ב~כ~לה אפ~~~מ~~ר ~נראה~כ~~
 הר~ז~

 חלק אבל
~~ 

 ~~ראל
 בה~~. ~~א א~ א~~ א~ר ב~ ~~~ ח~~~ ~הנאה. א~~ר~דא~

 במק~חשם ח~אשםא~~כ~ה.~ע~~ן כ~ז א~~מק~חא~~א~ר~ז
 ~מ~~רהא ~מצ~~

 חלק~
 ~ל

 עכ~~~
 ~מ~נח ~~קא ה~א אם

 בב~~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

ע~~''~
 ~א~י' ~מסיק

 י~רא~ בבי~ ~~נ~
בש~''ת מי~~ יע~''~. שרי

 ~א~~
 לה~יר ~~ב ץ' סי' אריה

 ~לק~ א~
 ישראל של

 ב~~''~ עלי~ ה~י~בביא~רי~
 ~~ר''ם

 ~ר~~נבאר~
 א~ר~נים

 הש''~ שי~~ מיישב ~'~י'
 ~עייין יע~''ש.

 ב~ו''~
 זר''
~י' ~''~ ~

~''~ 
 ש~~יר

 ~ל~~ ~~
 ישראל של

 א~ ב~נא~
 ה~ה

 יעו''~. הרבה~~~ל הפ~~

~~~~~~~~ 
 ~עכ~''~

 שיש
 ש~~פ~~ ~לה~

 ~~שאר ב~~ץ
 ל~~ר א~~רדברים

 לע~~''~
 ~~ל

 ~ק''~ ~ברי~~ שאר~אני ~מ~ את~
 א~'

~ 
 ש~. ~''א

 ~ע~ ~~~~
 הא''ר

ש~
 להקל נר~ה

~~~~ 
 ~א~שר יעו~~. ~~י~ ~~~~ אינ~ ~~~ץ

 ~~רי ~~ר ~הא~ד ב~~ץ ~~ת~י~ ~הי~ ישראלים ~~~~~
 ~א~ר ~~ר לא ~השני ק~''~~לק~

 ק~~ם ~יעלה ~לקולנ~רי ~~~~ ~י ~~לק~םי ה~ס~
~~~ 

 עתה
 שתלק~

 ~ה~ברר
 ~~תרי ב~לק~

 ~~ר ~לא~השני
 ק~''~ ~לק~

 ~י' ארי~ שא~ת ~~לק~. א~~ר

ו~
 בא~יל~. א~י' ~~~ר ~~.

 ~~ס~י~ ~תנ~' ~קתני ~~~
כ''~

 ע''א~

 בהנאה~~תר הפס~ עלי~ שעבר ע~~''ם של ~~ץ
 לא~

 אלא א~~ר ~בא~ילה ל~י~רא
 ע~~''~ ~בי ~נא ב~נאה אסור ישראל ~ל ל~י~ני~בעי ~ש~~
 ~~~ר

בהנאה.
 הרי''~

 כתב היר~ש' ~הרא~ש.~בשם
 הרא''~

 ~ק~ני הא
~~ני'

 ~מ~
 שעבר ע~ו''ם ~ל

 ה~~~ עלי~
 ~~~ר

שלא ב~ק~~ בהנא~
 נ~~~

 ב~וקום אבל ~~''ם ~ת לא~~ל
 שנה~~

 א~י' ~~תר
בא~~לה.

 ~הב''~
 .~עיין ב' ~~' ר'~ז ב''י.

 בי~''~
 סעי' קי''ב ~י'

 ~ת בא~זהב'
 נה~~ ע~~''~

 יע~''ש. ל~קל

~~
 ~וש''~ ~~~~ ~ן בא~ילה. א~י' ~~~ר ~~.

 ~~''ש ~כ~'
 הביא ה~~ר אך ~קו~~.בא~~

 בע~ בש~
 ~א~~ר העי~~ר

 ~~ל ב' א~~ לעיל ~~בנו ~~ברבאכילה
 נה~~ ~ע~ל~

 יע~''ש. הי~ר

~~
 ~~~ בא~ילה~~להרי~ א~י~ ~~תר ~~.

ת~ך ~~ ~~י~ ~ל
 הי~ ה~~~

 נא~ר ~לא ~א~ר ~~ינא ~~תר
 ~ה~יע~ר ~ להר~יק שיש אלאבהנאה

 ~~~~ ש~~ א~
 ~~י של

 ~~~ראינו
 ~הנא~

 ~א~''ה ~לי~ן הפ~~. א~ר ~~~א אלא
 בה~ה''~ ש~נה''~ ל''~~ או' ~''לכלל

 . א' א~'
 ~''ש ~יה~

 ~תב ~~~' ~~ינא מ~תר היה ~ברי~ בת~לת הא~''הב~לי~ן

 ה~ר''~~לי~
 ראיה ~~ביא ~ליתא

 ~ש''~
 ~פ~'

~~~~~ 
 של

 אס~~ ה~ס~ בת~ך~~~''ם
 ~ק הס~ים ~~ן יע~''ש. בהנאה

י~~~
 לעיל א'.~כ''כ א~' ה~אמ''ר ~כ''כ ~ה~~''י. א' א~'

סי'
 ת~''~

 יע~"ש. ה' א~'
 ~הר~''~

 בשאר ~אפ~' כתב א' א~'
 ~~נהי~~ת

 להרי~ אי~
 ב~ת

~~~ 
 בשל ~אפי' ~~י ~ל

 א~ עלי~ ~ברך אם ב~~' ~ל~~תא יש ~ייען י~רא~
 ~יש ~א

 בעיקר~~ל~קת ע~~
 בש~ים ~יני ב~רא ~~רך אי בר~~~

 ~ל~ן ב~ת ~~ב רי~~נ~תן א~
 יות~

 שלא ~~ב
 ~~''ש להרי~

 א''~ בב~י~רן
 ~ב~~הת ר~''ז סי'

 ~~ר''~
 ז''ל

 ~ס''י ~א''~
 ב~ברינו ~עיין ע~''ל יעו''שר~''ז

 לש~
 ב~''~.

 ~א ל~ש~~ה ס~~ךא~ר~ן
 יקבלנ~

 ~קבלהשהר~ ~י~~ ~ישר~ל
~~ 

 נ~נה
 ל~

 ~נעשה ~~~ר בקנ~ן ה~~ר~ן
 ~ע~~ר ישראלשל ~~~~

 בר~ע ~ב~י בב''י עלי~
 שע~ ז~

 הלילה.
ר~~

 ~' א~'
 ~~~ה~

 אם
 בי~''~ הביא~

 י~''~ מ~~אי של
 ב'

 ב' ~ע~~ין ~~''ללבני
 י~''~

 ~כי~ן ~~רי י''ל ~קבלו
 ~י~''~

 ב'
 ~ו~ר~נן~~א

 ~ביה~~
 לק~לא ~רבנן ~~יקא י''ל ~~ק ה~א

 לקבל~~~''~
 אבל

 לא~ל~
 א~~ר

 ע~
 ~~ל ו~אי לילה ~יהיה

 ~''י. או' לק~ן ~עיין ~ק~ן. ~א~' ~ע~ן רבנן~~ק~ן

י~
.~~ 

 הע~~~~ א~
 ~~~' ~ביא

 ~ע~~''~ קבל~ ~~~
 ~לא

 לא~ר ~ו~ר ישראלב~ני
 ה~ס~

 ~הי~רא ~~~ם
ני~א

 ~לא ל~י~ני ל~~
 אי~~ר~

 הישראל ~עת היה לא ה''נ
לקנ~~

 ~~ץ
 ע~ ב~~~

 קבלת~ א~ ~~ן ע~''ז י~''~י לא~ר
הש~~~

בבית לה~ניע~ ~~ה לי~ראל ~~שנ~~ע י~ראל ב~ני שלא
 ~ע~~''~

 לא~ר ~~תר
 ~~~~ ~~ס~

 ני~א לא ~איס~רא
 ~''א. ה~~'י בשם ב''י ל~קני.ליה

~~~
.~~ 

 אם ~~~' ~ביא הע~~''ם א~
 ב~~"~ ~~י~ ישראל ~לב~~~ן ה~ושר~י~ ~~י~ ל~~~

 של א~ר~ן
 ~~י ~~

 י~''~ ב~~~אי ~~~נים~יהי~
 ~~תר ~ל~~~ן

 לערב~
 כ''ה ~בר~ב

 ~ר~ב''זבתש~'
~~~ 

 סי'
 ~ק~''~~

 ~ל~~~ן א~רי~ ~~י~ עם
ה~ל

 ~ל~~ר~
 ~י' הר~ב''ז בשם בה~ה~' ~ו~הריק''ש לישראל.

תק''~.
 ~~ר''~ ~~ב''~

 ~אם ~~תב
 נתבקע~

 ~א~~ר פ~י~א
 לא ~אם ~לב~לןלער~ן

 הרי''~ ל~ע~ נ~בקע~
 לערבן א~~ר

 ~~קא ~בעי כש~~~ל ~~סק~ל~~ן
 נ~בקע~

 לער~ן ~~תר
יע~''~.

 בש~''~ א~ונ~
 ~ל~''ע ~תב ~''א סי' ~''א אליהו ק~ל

 ~~תב ל~ת~לה. ~א~י' ~לב~לן לערבןשרי
~~~ 

 א~ר ~~~עם

 ~~ר ב~~~ה ~~~ר ~~ץ~ס~ק ~ש~~ ~ער~ב~ ש~~ בלי בהנאה ה~~י~ א~~~~~~רי~
 ה~~~

 שלא ~~ל
 נ~בקע~

 ב~ס~ א~ירי ל~ הרי''~ל~~~
 ועיין יע~''ש. ~~~ק א~א

 הר~ב''ז ~~''ש ש~תב זה בס~י'~~''י
 ל~~ר~

 לישראל
לי~ראל ~"~

 א~~
 ~~אי~א ה~~י~ לבעל ~לא

 בי~''~
 סי'

 ~~~תר אליה~ ק~ל בשם ~''ש ל~י ~יה~ יע~''~. ה'~עי' ~''~
לער~ם

 ל~ת~ל~
 ל~~~ל ~א~י' נראה

 ~א~~ר ~הא שרי ע~~~
 ביו''~ש~

 ע~~ו ל~ב~ל
 שאס~ר ב~בר היינ~

 לב~ל~
 ל~ת~לה

~~ב~אר
 ~שא''~ ש~

 ~~~תר ~אן
 ~בטל~

 ל~ת~לה.
הר~ב~ז ~~''~

 ל~כר~
 אם ~יינ~ ~ישראל

~~~ 
 אפי'~ ~רי ל~~ור

 לע~~~ ~שרי וה''הלישראל
 ~~~ אינ~ אם

 ל~~~ר.
 ~~''~ראי~י א~"~

 ~קת
 ~~~~ר ~ק ~לא ה~~''י ~ל ~' א~~ ה~ס~

א~י'
 לבעלי~

 ל~~. א~' לק~ן ~עיין יע~''ש.

~~~~~~~~ 

 דגן כו~ים של ברחיים פסח קודם לו ש~יה
 וטחן הכו~י הלך פסח של ז' וביוםלטחין.

 מ~נו ועושה ישראל שלהד~ן
 פ~

 את וכביא
 הפ~

 לישראל
 ההוא הפת בעד ה~מים ליקח ~ותר הפ~ח אחר~~כף

 הילל בית אחר. לכותי ימכרנו או יאכלנו והכו~י~הכותי
 ח~א כ"ח. או' ר~ז ~'. או' ח~י לדבריו והסכים ~ל"~.סי' ביו"~

כלל
 קכ"~

 לה~יר צד עוד ~יש ח"י ~ם עוד וכתב כ"ו. או'
שמא

 החלי~
 חמץ דספק ~~"ט סי' לקמן מ~ש ול~י ה~וי

ס~ק ~הו~ הכא ה"ה באכילה אף לה~יר יש ~הפסח עליו~עבר
 ~כ"~

 להקל ג"כ אפשר ~לו ולט~~ים הגיי החליף ~ם
אם

 גז~
 אלא יעו"ש. הפסח עליו ועבר ישראל חמץ עכו"ם

שכ~ב
 בז~

 אף להקל דיש כ~ב א' או~ הא~ר א~ל וצ"ע.
~ניכר

 וידו~
 הוא ~הא ישראל של דחמץ

 כו~י באחריו~
 וכו' ~זמן חמצו ~ל לישראל שהלוה כ~ו~יוהוי

 ול~
 פ~ה

 וכן ז~ או~ ה~~"ז והבי~ו י~ו"ש. ~מ~א ~רסי'שכתוב
 הסכי~

~~~~
 ו~יין א~ או~ ~"ן סי'

 עו~
 ל"ח. או' לקמן



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~

י~~
 הביא י~א ~י' והודה בית חנוך ~~~~~

 מעש~
 כיוצא

 ושראל של התבואה ~רחיים בעל שטחןבזה
 ~ודם ~~גן שלתת ואמר הקמח הביא הפסח ואחרבפסח
 שעבר חמץ דק"ל מ~עם באכילה אפי~ שמותר ~ומסיקטחינה
 כש~וא אפי' קנסא מ~ום מדרבנן אלא אסור אינוהפסח
 לקולא דרבנן ספיקא ק~ל חמץ ~פק כ~וא אבל חמץודאי
 עדי~ן דל~תו ~את~ל לתתו לא שמא ~דא ד~תהפך ם~ס ישוכאן
 עד כ"כ לתתו אם ספקיש

 שנ~חמ~
 ספק יש ~נתחמץ ואת~ל

 ~רבנן איסור והוא ספיקות כמה שיש ומאחר הפסח אחר וטחנולתתו שמ~
 או~ מק"ח שם. ח~י והב~או יעו~~י באכילה א~י' להחמיראין

 שם. ח"א י~ד. או' מחב~ר~~

 עכו"~ ~~~י~~
 וקבלם וכ~"ג חעים לישראל מכר או נתן
 שהיה לו ~ודע פסח ואחר ממנוהישראל

 לאחר מ~תר ~החמץ ~ראה לכאורה ה~ או~ ח"י כתבחמץ בתוכ~
 הא"ר ~אבל ועו"ש. בצ"ע ו~יים עכו"ם ~ל חמצו כ~יןהפסח
 בסתם כתב ה~או'

 דא~
 מותר. הפסח א~ר ~ד לו נו~ע לא

 צריך בפסח לו נו~ע ואם ~' או' מ~"ח בהגה"ט. י~אוכ~כ
ל~ער~

 והוא בכאן שהוא או לו להחזיר כאן הע~ו"ם אין אם
 אחריות. מטעהאלם

 ומיה~
 בפ~ח אפי' תקנה ל~שות יכול

 עומד שהח~ץ החדר שימכור או אחר עכו"ם לביתלמסרו
 ~ומדים היו ואם אחריות. עליו יקבל ~העכו"ם לעכו"םבתוכו
 על אחרוות כקיבל דה~"ל מו~ר בפסח העכו~ם ~צלהחטים
 בביתו עכו~ם שלחמצו

 ש~
 עכו"ם.

 מק"~
 קיבל ואם ש~.

 דליקניה ליה ניחא ~לא סה~י דאנן מותר ~פסח~חטיס
 ו'~ או' חמ~מ הוא. שליחות משוס וחצררשותיה

~~~
 גופיה בפסח וכ~ש וכו~ פ~ח של אחרוןביום ~~.

 זה. לענין צריך אחרון ביז''ט דאפי' דקמ~לאלא
 חק ד' או' א"ר ו' או~ ~~י סק"ב.ט"ז

 יו~~
 ג~~ או' מח~'ר ב' או'

~~~~~~ 
 ה~א

 ב~ו~~
 לא א~צ אז א~ר~ן

 ~לא ~ל~ ~פ~~~
~~~צה

 לא כי י~'~~
 ~שש~

 לאכ~ל יבא ש~א

~~נ~
 בז~ן

 ~~ע~
~~~צה א~ ~ל~ ~פיי~ צריך הפס~ ~~ך אבל ~זה

~~~~ 
 ~~~ה ~נראה ב~ ~ע~~ ~~~ ס~~ ~עיל ~~ב~אר

אם
 ש~~

 ~שראל אצל ~~צ~ ע~ו~ה
 ~~~נ~ ~~~

 ~~ר~ן כ~ו
 שם. ~~~~ה~א.

~~~~ 
 ד' א~' הא~ר ~י~~ ~' א~~

 ~~ס ~~י ~נ~~ו~אם ~~~
 ב~~~~

 אם אבל כל~ ~פ~י~צר~ך י~~ ~~י ~~י ~ני~~ א~ א~ר~ן
 ~ב~א~

 א'~צ ~~א~ ~נ~ה לא~ר
~ע~~ש.

~''~~ 
 ~~ם ~~ א~' הר~ז

 ב~~~~
 ~ר~ך א~ר~ן

 ~פ~~~
 ל~~ש א~ן ל~ש~כה ס~~ך ה~יא~ א~~ אלא~ל~

 ~ע~"~
 ~עי~ן

 ל~~. א~' ~~~ ס~~לע~ל

~~~~
 לא ~~.

 ~קבלנ~
 ~אם ~~ו'.

 קבל~
 ~~א בהנאה. אס~ר

ס~~א.
 א~~

 ~ק ~~ א~'
 ~וס~

 ~~ א~~
 קעבר לא ו~~א~~ ~ר~נן א~ר~ן~~~~ט ~א~

 א~~ ~ק~~ ז~ א~ ~~~ ~~ק~ן. ~או~ ~ע~ן ר~נן ~~~~ן~ל ~~~ ~ב~~ אב~י ~~
 ~~. או~ הפס~ ~ק~ א~ א~~ א~אה~

~~~~~ 
 ז~ה ~אם ~~~~ ~קבלנו לא

 ב~
 ב~ה~ש ק~~ם ~שראל

א~~ר
 ~א~

 ש~~ ~פנ~ ~~~ר בב~ה'~ש
~ 

 ~ב~ה~ש~~רבנן א~ר~~
 של~

 הל~~~ ס~~ א~~~ ~רבנן.
.~~~ 

 ~ק~
הפס~

 ~~. א~~ לע~ל ~עי~ן ~ם.

 ~~~י~~
 ~ב~א

 ~~ה~ ב~ ש~~ ~ב~ ב~~~ ע~~''~
 א~~ר

 ~לאלקבלם
 ב~~

 ע~~''~. ביד
 א'~~

 ~ס''ז ~י' ~ק~ן כ~''ש ~~~תר נראה ~' ב~~ם הב~אאם ~~יה~ שם.
~ע~'

~~~~ 
 ~~ה בענ~ן

 ב~רנ~~ל~ שנ~צא~
 פ~ת של ב~'

 להשה~~ה~~~~ר
 לש~ ~~~בר~נ~ ~ע~''~

 בס''~.

ך~
 ~הא לא ו~ם ~~.

 נ~~~
 א~~ר ~לא ו~~~ר~ ~~~'

 ל~
 ~''~~נ~

 ה~לע
 הב~ א~

 ~~י~בא
 ~~ה''~

 ~בע~~ן
שלא

 ב~~~ ~~פ~~
 ~תן ~לא ~~''ש ~' א~' ~~~ ~לל.

 ל~
 איזה

~~נה
 ני~ר ד~דאי ש~ביא~ בע~

 ב~ ש~פ~
 ~א~~ר.

~~~
 ~~ם ~~.

 ל~
 ~פץ ה~א שאם ~~~' נ~~ר ~~א

 ב~נקנ~
 ש~~א ע''~ל~

 ב~צ~ר~ א~ בב~~~ ~~נ~
 ~בר ~~ל

 ב~ציר~ה~~נ~
 ~קנה ה~א א~ה של

 ~~~ בי~~ ~~ונ~ ~אל~ ל~
ש~צ~ר~

 ~~א
 ~של~~~

 ~ברי~ ~~~ך נ~~ר כ~אין אבל ~~ר לכל
 ~עש~~א~

 שהוא
 ~פ~

 ~צ~ר~ א~ן בו
 ~' א~' ר''ז ל~. ~ונה

 הפר''~.~~~כ

~~~
 ~~~ר ואז ~~~' נ~~ר ~הא לא ~~ם ~~.

 ~ה~ע~
~ש~~

 דישראל
 ל~

 ~~ה ני~א
 ~~פי' ~נ~א לאנ~י ~~ציר~ בא~~~ר~

 ~ש~~ר~
 ואפ~'

 ע~~~~
ק~נה ~צ~ר~ שא~ן בצ~דה

 ל~
 ב''י. קע~~. ~~~ הרשב~א ~ש~' בע~כ.

 עו''~
 א~. א~'

~~~~~~~ 
 א~ר~ן בי~~~ ~בע~א ~לא ~~שב~א עו'~ש

 אפ~' אלאד~~רבנן
 ב~~''~

 ~ס~ר שה~א ראש~ן
בהנאה

 א~נ~ ~''~
 אס~ר

 כ~הנ~~~
 ה~ש~~~~ ב~ציר~ הע~~''ם

 ב~~''~ א~ ~י~ב~ ~ה~~נ~ ~~א~'
 ש~~ ראשון

 א~
 בס~~א

 ב~. א~~ ~ש~'ז ~ל~קנ~. ל~ה ני~א לא דא~ס~רא~~~ם

~~~
 שאם ~ד~ ~~~~ ~יא~ר ~~~ב ~~.

 ~~לנ~
 א~ר

 ~פס~
~~

 ~~פ~ ~~~~~~ י~א
 על

 שדע~~ ~~ל~~
 ה~ה

ב~~ך
 הפס~

 ~'. או~ ~~~ לקנ~~~.

~~~
 ~~~רה בלא אפי~ ה~~ן ~~צ~ ~~~~ שיא~ר ~~~ב ~~.
 ליה ~ל~קני ליה ני~א ~רא דה ~א~רינןשר~

 רש~~~
~~

~''~~ 
 ש~.

 ב~~עב~ ~ר~
 ~ע~ה עשה ~ל שו~ק אפ~'

 ב~צר אפי' קני דל ליה ני~א לא ~א~ס~ראא~רינן
 ה~ש~~י~

~ע~~~
 ~. א~' ~ש~ז שם.

~~~
 ב~~ר~ן ~~~ז ~~~~ שיא~ר ~~~ב ~~.

 ~כה'~~
 שא~ן

בא~ר~~~
 ~ביא העכ~~~ה אם אבל ~שראל

 ל~~~רישראל לבי~
 א~ל~ להפק~~~ ~~

 ל~~ר הישראל ~ריך ~ז
 שאינ~בפיר~ש

 ר~צה
 אח~כ יהא שלא ~~~ לקבל~

 ~~~~ אינ~ אם אפ~'~~א ~א~ר~~~~
 בא~ר~~~ו

 ב~~~
 אלא

 ש~~~~
 ~~~ לשל~ ~~~פה~ אל~~הע~~~~~

 ס~' לע~ל ~~~ש ~ס~ר

~~~
 ש~. ~~~ ~ע~~~.

 ~ק~~
 לע~ל ~ע~~ן ה~ א~~ ר~ז שם.

 ~~הי א~' ~~~ס~~

~~~~~~ 
 ישראל דבר

 ע~
 קידם ~כו"ם

 ~ס~
 לו שימכור

ח~~
 בפסח ישראל של בחצרו הע~ו~ם והניח

אה
 האחריו~

 על
 ישרא~

 ת"מ. כבסי' אסור
 א~~

 וכבר ב' או'
 שאינו ב~י~ לו ~צ~ל הקודס בא~'כ~בנו

 רוצ~
 י~ו"~~ לקבלו



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~"~~
 ~~י~ו

 ~יו~
~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~ ~ ~ 

 ~~~' ~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~י~ ~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~
~~~~~ 

~~~~~~~~~~~ 

~~~וו ~יי~ ~~~י'~~~~ו~~
 ~~~~~~~ו ~~ו~
 י~~~~ו

 ~~ו~ ~~~~י~י

~~
 ~~"י ~~י~ו~~ ~~י~~

~~~
~~"~~~~ ~~'~~~~ ~"~~~ 

~~~~ ~  

 שקורין מ~יסה חתומה אגרת לו
 ניבל"~

 ביו~ט

~~
 ~ח

 יאמ~
 ~ד דוואר להבי דיחזירנה למביא

 ויוכל החו~ם ויזרוק ויפתחנה דוואר מהבי יקבל~ה ואזחו~ה
 אותו אוכל הנז' מעיסה ד~חו~ם ולהשליכו החותם מקוםלשער
 ואגרות ביעיר. צריך שיעור חצי ואפי' הדבר תלוי ובזה~כלב
 רב מזמןשבאו

 קו~~
 לבער א"צ כעץ יבש שהחותם הפסח

 הפסח תוך הבאות אגרות אבל הפסח' קודםהחותמות
 שלא וכשר וטוב ב~הייתו איסור יש ודאי לח עודנודהחותם
 לקבל הי~ר שנהגו י~ן אמנם חו"ה. עד האגרותלקבל

 שלא דיכוין תקנה יש פסח של ביו~ט גם דוואר מהביהאגרות
 דלקני. ליה ניחא לא איסורא ק"ל ו~בר חותם באותולזכות
 הללו דאגרות דכיון כ~ב ושם יעו~ש. ן' סי~ חא'ח זר~אשו"ת
 בשבת ל~ותחם נכון אין סחורה עסקי על שהם אותםיודעים
 סי' לעיל ועיין ד' או' מחב~ר ~ יעו''שי לקרותם ולאויו~ט

 ~"ד. ואו~ צ"ח או'ש"ז

~~~
 אסור הפסח עליו שעבר ישראל שלחמץ ג'. ~~~~

 קנסוהו. ובב~י בב"י ש~בר דכי~ן וכו~בהנאה
 סקיגי מ~א א~ סעי'לבוש

~~
 ט~ל. אי' ~'"ח לאחרים. בין לו בין בהנאה. אסור ~~.

 מאמר בס~הרשב~ץ
 חמ~

 כ~ש' פ' הר~ן ~"~. דכ"ו
 ב' או' ער~ה מט"י.פר'ח.

 ובספר~
 ר~ז ד~ או~ הפסח חקת

 שלא להודיעם צריך האחרים בו ידעו לא אם ואפי~ א'או~
 ממנו.יאכלו

 שו"~
 שע~ת והביאו ל"ח. סי' ח"ב שאל חיים

 י~אי או' הפסח חקת וכ"כ ט"ו. או~סוף

~~~
 תימא ולא מו~ו לאחר ואפי' וכו' בהנאה אסור ~~.

 שאר כמו קנסו לא לבנו רבנן קנסודלדידיה
 ך' סי' נוב~י לעולם. אסור אלא כן אינו דבחמץקנסות

 ק"ב. או' לקמן ועיין ט' או'מחב~ר

~~~
 אסור ~~.

 בהנא~
 החטים קו~פ בי~ר ש~א יש~אל וכ~'

 חט~ם שהם פארונ'י ~ל~~ז הנקראכתושים
 מוכרם והיה עליהם מים בזל~ף כתישה ע"י קליפתםשמסירים
 וכן אותם ל~רוף מו~ונ'א רבני הסכימו ה~~ח. אחרב~נותו
 שרובם פארמ~א מ~דינת הבא הכתוש דגן אבל מע~ה.ע~ו
 ל~תחלה אבל דיעבד אותו התירו מים בלי אותו כות~יםככולם
 קדמוניות. משנים ריגי"ו בק"ק נה~ו וכן קו"פ לב~רוצ~יך

 ה'. או' מח~"ר ~~~. סי~ חא"ח זר~אשו~ת

~~~~~~~ 
בשו"~

 ל"ד סי' ~פרים בית
 באח~

 לו שהיה

מאל~
 לעשות עכו~ם של הוי''ז בווי~ן מונח

 מכר ובע~פ בפסח יי~ש ממנו שיעשה לו א~ר והעכו"םיי"ש
 רו~חים חטים לתוך המאלץ הטיל הוי"ז ו~ווי~ן כ~~ניהמאלץ

לעשו~
 ממנו

 שלא שלפי לומר מפקפקין ויש יי"~
 הו~ל הנ"ל המים לתוך התבואה יטיל הוי~ז שהווי"ןלה~~נה הודי~

 זה בשביל~ המקח לבטל שאין והעלה טעותמקח
 לו~ר שדעתו ז"ל פי~ הגאון מכת"י ש~~~יק ו~י~שיעו~ש.
 ~ם ה~~ין ל~י שה~ל מבואר ושם נוקשה חמץ הוידמאלץ
 שנת' כדרך אדם ~א~ילת ש~פסד עד הרבה מקולקלהוא

 ולרווחא זה בענין ל~~יר יש ולכן נוק~ה הוי תמ~בסי'

דמלת~
 עיי"ש הפסח עליו עבר שלא מאלץ ברוב לב~לו יש

 ששכחו במאלץ כ~י ב~שו~ ~תב ~~ל ס~נדיר מו~הוהגאון
למ~ור

 קו"~
 הפסח לאחר עד לשאול בא ולא בפ~ח ונודע

 בהנ~ה אסור שהואו~ורה
 יעו~~

 בענין דמיירי ואפ~ר
 דק~ל נוקשה הו"ל דאל~כ לאכיל~ ראוי ע~יין היהשה~אלץ

 ב'. או' שע"ת יעו"ש. ~שרי תמ"זבססי'

~~~
 וכו' בהנאה אסור ~~.

 רא~
 שרו~ה שה~ביאה ב~~פ

במי~
 היה ולא

 ש~ו~
 יהניחה ל~כו~ם למוכרה

 אסיר נ~בקעה אם ה~~ח לא~~רעד
 ל~כל~

 למכרה ומו~ר
 אמנם ב' או' ברכ~י קצ"זי ס~' ח~ב ב~שו' הרשב"ץלעכו''~'
 הנז' ~ר~~"ץ. ד~רי על תמה ב' או'הכס~א

 ל~ ש~
 דבר~ על

 דאסיר ש~~בהרמב~ם
 בה~א~

 אנוס או שוגג הניחו אפי'
 דבריו ~ה~~יק ת~ה הברכ"~ ~לוגם

 ול~
 הרגיש

 בז~
 ~~ו~ש

 הרבוכן
 הפס~ חק~

 הנז' הרשב''ץ ~ברי על תמה יו"ד ~ו'
 י"א' או~ לעיל וע~יןיטו"~.

~~~
~~~~ 

 אחרת עיר תושב משמעון מעות בידו שהיו
 קודם חדשים וח' בסחורות להלבישםכדי

הפס~
 לאחר עד הגיעה לא והספינה לשמעון ו~לח ח~ץ קנה
 שו~ת כלל. לו ידוע היה שלא כיון בא~ילה מותר הח~ץהפסח.
 לקמן ועיין ח' או' שע~ת ג' או~ ברכ"י י"א. סי' יוסף~ברי

 ס"ז.או'

~~~~~~ 
 דידע

 קוד~
 צריך בספינה חמץ לו שבא פסח

 בהנאה אסור ~שע ואם לעכו~ם ליתנו אולמוכ~ו

הסכמ~
 האחרוניה.

 ~'. או~ בר~"ו ה~ז' בתשו~ ו~"~

~~~~~~~ 

 בעיר~ או בים בספינה חמץ לו שיש דמי להלכה
 הפסח ימי לכל ג~ בפני להפקירו יכולאחרת

 הפסחואחר
 מי~

 בו יזכה
 ~ל~

 ופסח ~~פ לחצ~ אלא הפקירו
 לאחר ו~ותר אב"י קעברולא

 הפס~
 דודאי מדרבנן אפי'

 םפר ~גילת הרב למידי. למיחש וליכא גמור הפקרהפקירו
 ב~ או' רו"ח ה~ או' ברכ"י י~ו~"ב. ע"ב ק~ז דף רמ~בלאוין
 הרדב"ז בשם שכתבנו כ"ה או' תל~ד סי~ לעיל עייןומ~הו
 לקמן מ~ה ~וד וי~באר ~~~~ש.~ זה הי~ר על לסמוךדאין

 יעו"~. צ~~ואו~

~~~~~~~ 
 שאומר ~פסח עליו ו~בר הפסח ל~ני חמץ שגזל

 דשרי ך' ם' הנוב~י כתב ל~ניך שלך הרי לנגזל~
 מחב~ר והבי~ו יע~"ש. יראה בל על עבר ולא לנגזלב~נאה
 הואיל לנגזל גם בהנאה דאסור כתב הפר"ח אבל יו~ד'או~
 ח~ץ ביעור ה' בעיטור מבואר וכן ועו"ש. הגזלן עליוועבר
 הב~או ש~ולם שם ובהריט~~א כ"ש פ~ ובהרמ~"ן קכ"הדף

 צ"ו ~קמא דהגוזלמסוגיא
 ע~ב~

 יעו''ש עלמא אכולי דאסור
 ד' או' הפסח חקתוכ~כ

 ו~~
 הפסח בחקת ועי~ש השש"א.

שהבי~
 לא ב~י על עוברין ~אין דס~ל מסרקסטא מהר~מ

 סי' ח"ב אליהו קול בשו~ת ~ו~~כ הנגזל ולאהגזלן

 כ~א~
 ~לא

 הגזלן היה ואפי~ יעו~ש. בהנאה אסור למהר"מ ~גםש~~ב
ע~ו"ם



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~"~~ 
~~~~~~

 י י~~~~ ~~י~~ ~~~~ ~~ ~~~~ ~~~ ~ ~~~~ ~~~~~~
 ~~~~ ~~י~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~י~ ~~~~~

 ~~~~~ ~ו~~ ~~ ~י~~~~ ~י~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~ ~~ י~~~~~ ~~~ ~~~ ~~ י~~ ~~~ ~~ ~יו~~ י~~~~~~י~~

 או' המק"ח כ~ב~כו~ם
 ו~~

 ו~ב או' ל~יל ~יון ומיהו ~אסור
שכתבנו

 ~י~
 וע~~ש. מתירין

~~~
 והניחו ביטלו ואפי' אנום. או שוגג הניחו אפי~ ~~.

 לקמן ו~יין י~ט. ס~' נוב~י מהני. לא ג~כאניס

~~~~~~ 
 אצל שהיה ארנ~א'~ר ~ל

 הווער~~~
 שלו הייז~ר

 כלוסמכו
 אח~

 לא ~ך ובין כך ובין חבירו על
נמכר

 בע~~
 נו~ע מנחה אחר ע"פ שהוא ~"ק וביום ניסן ו"ג

 אסור החמץ נמכר ~לאלארנ~~~ר
 בהנא~

 אעפ"י הפסח א~ר
 ח'~ או' שע~ת ח' או' מח~"ר הנז~ בתשו' נוב"ישבי~.

~~~
 נתנו או מכרו ואם ~~.

 לע~ו"~
 והיינו וכו'

 לעכו~ם חנס מתנת ליתן א~זר ~כי לאו~אי ~מכיר~
 כמ~ש תחנם לא ~שום מכירושאינו

 בי~''~
 סעי' קנ"א ' ס~

י"~
 ~לום לו שוה שאינ~ כיון לו לי~נו ~מותר י~ל או יעו"~.

 ליתן דאסור אע"ג השש"א וכ~כ י~~. או' ח~י בהנאה.וא~ור
 ~בר ~ר"ל תיפלה למעוטי שהוא כל חנם מתנתלהם

 ~ף בע"ז כ~או~ חנם מתנת להם לי~ןמו~ר אסור~
~"~ 

 יעו"ש ~~א

~~~
 לעכ~~~ נתנ~ א~ ~~.

 א~ אפי~ ~כ~'
 מש~ת הוא

בבי~
 א~~ ~'~~י א~~ ~~~ סק~~י ~~ז ~ל~.

 א~'
 ~ק~~~~

 כלל ~~א ז~~ א~' ~'~ז ~~ א~~ ~מ~מ ~~ א~~
 ~בלב~ ב~או~ קכ~~

 ל~ קנ~~ יהא ~לא
 קנ~ן

 ~~ל~
 י~א לא ~א~כ

 בשו~ת ~כ~כ ~ב~י כי~ עב~ ~י~מ~ש~ת~
 אפ~~~ שע~

'~~ 
 ~אסו~~~

 ע~פ ~מץ ~מכור
 ל~פ~~

 לי~~אל הקנ~~ה
~~~~ 

~~
 ~קנה

 עב~
 ~נה

 ~ס~א~ קנא~ ו~אל~ ~ב~
 ~כ~כ ~ע~~~.

 ש~.~~י
 א~~

.~~ 
 י~~~ ~~

 מק~~ ~~ א~'
 ש~.

 ~מ~~
 ~ם.

 בעב~ ~~~ינ~ ש~י ~~א ש~.ר~ז
 ~בל ~לא

 כעכ~~~ ~~~נ~
 י'~ז ~עי' ~ס~ז ם~~ ב~~~~~מ~~

 ~אפ~~
 א~~ר

 ~~ ל~~כ~~
 ~~כ~ר ~א~~ר פ~י~א ~ב~~ל רב~י כי~ ~~~~מש~~

 ל~
 כי~ן

 במצ~ת~~~~ב
 כמ~~ כאש~

 ~~. בי~~ד
~~'~~ 

 יע~~שי ~~ א~' ~מ~~ז

~~
.~~ 

 לעכ~~~ נתנ~ א~
 לב~ת שמ~~ץ

 ~~כ~~
 פ~~

 י~ציא~~~ץ ~~
 בבי~~ י~א~ ~א~ לבי~ ~~~

 י~א
נ~א~

 ~~צ~ ~פק~~ן כ~~קבל
 ישראלי ~ל

~'~~~ 
 ~~ש~~~ ~ק''~.

 ~אין בעינן~ת~תי
 ~~~~ ל~~כ~~

 ה~ר לעכ~~ם
 בבי~ ~מ~

~~~
 מבי~ ~~~וץ ~~~~יא צ~יך

 אבל י~ראל.
 הב~'~

 ~אין כתב
~קפ~~~

 אבל לבית ~~ץ שי~ציא~ ~~~~ץ על כ~'א
 ~ש~ת ~~א א~ ~פי~ ~מכ~ריכ~ל לע~~~'~

 ור~ ~ל~
 ~י~~יא

~~~~ 
~~~

 ~~~ז ~כ~כ יע~~ש. לבית
 ~~~~~ ~ברי לפר~ סק~'~

ש~מנ~
 ~ין ב~י כתב

 ז~
 יע~~שי

 י'~~י א~~ ~~י ו~~~
 הא~~ונ~ס~עת ~כ~~

 ~מכ~~ ~ה~~~
 ~מ~~ת

 כמ~~ ~ל~
 הק~~~י בא~~

 ~~~אל לבית מ~~ץ ~~מץ ~~~ציא ~~קא צ~~ך א~~בענ~ן
 ~א~רי~י ~בא~~ שא~~ז בא~~~ת~

~~~~~~~ 
 ז~ ~ב~~ינ~ הב~~

 ~~~תן ~שא ש~וב
~א~א ~~י'~~

 לעכ~~~ למ~ר~ ל~~
 לבית ~~~ץ

 ~~פ~~
למ~~~ק~~

 ש~מכ~ר זה בענ~ן ל~תיר ~ש בא~~נ~~א
כל לע~~~~

 שב~~~ ה~מ~
 ~~ם

 לעכ~~~ ימכ~~ עצ~~ ~~~~
 ~י~ן ~לא

~ק~~
 ~אין

 ק~נ~ ~עכ~~'~
 אלא ~רקע

 ע~ ב~~~
 נתינת

הכס~
 כ~א~~

~'~~ 

 ~ם ~~ר לכ~~ב ~יל~א ~~~~~א ~קי~~ש~ן

 ~ל י~ל~א~~י
 ~עכ~''~ דע~

 ב~מץ ל~~ז~~~
 לה~זי~~ ~ל~

 ~~~'~ ~~יכ~ בי~~ ש~ש~~~יו~
 ~ע~ו~'~ ע~ שיתנ~ ~~יך

 ~קנ~ אני ל~~~י~~~
 לך

 נ~תן ~את~ ז~ בכם~ ~~~~ ~~
 לך ~תב~י ש~א אעפ''ילי

~~~ 
 ~ל

 ~א~ר~ ז~ ~ו~יר~
 זו

~י~א
 כן ~י~~~~ נז~~

 ~אל''~ ~~~ק~ ב~חל~
 ~~''ל

 ~מי~~
 כ~~''ש ~~~א~'ש ~~ילי פ~~~ויז~

 ב~ו~'~
 צ~יך ו~וי~ו ר''זי ~י'

 ~~~''~ ~~ופ~~ ~~ לעכ~''~ל~ו~~~
 ~עכ~~'ם ~עתיה ~~ו~ה לא

 ~~ערמהו~~י
 ינ~~ ~ל~ ~כ''~

 ~י~ראל
 ~~ת~~~

 ~~~ר ~ל
~לא

 כך. על ולנ~~~ן לכ~פן ~י~ ~ל~ק~ ~~כ~''~ ב~ יכנ~
 ~~כיר~~ ~ל~מ~ לעכ~''~ ~~~~ ל~ש~י~ ~אין ~~אי~~א

 ק~נה

בכ~~
 בלא

 ל~מן ~עיין בית~ ל~שכי~ ~א~~~ ~~~ ~~~
 ~~י' ת~'ןסי'

~'~ 
 ב~ ל~שי~

 ~מץ
 בפ~~

 ~א~~ר כמ'~ש

 ~ע~~ ~יר~של~יבש~
 ~שכי~~ת ~פ~~י~ ~'~ק ב~~' ~מ~יק

 צ~יך אלא קניאלא
 ~~ ל~~~~~ ל~~כ~~

 ~כ~פ~ישית ~~~ר
 ~מיה~ ס~~'~י ~מ'~א ה' א~' ב~~ב'~י ~כנ~~~ ~~ביא~עכ'~י
 כתב~כ~~ בפ~~ ~מ~ ב~ להשי~ בית~ לה~כי~ ~א~~~ ~~''~מ~'~

 ~ע~~~ עלי~
 זה ~אין ב' א~~

 ב~~~
 ~הרי ~~א

ה~~~''א
 ז~~

 א~מ' ~אנן ~זה אי~~~למי פלי~ ~י~ן ~~~~ ~תב
 ~א~~~ ת~מ סי' ב~י ~כמ~ש סמ~ינן~י~ן

 ל~ע~
 ~~ב

 היתר למ~וא ~ש מ~מ הא~~ר כ~עת ת~ן ב~י~ לקמן~פ~ק בה~~

שישכ~~
 הבית

 ~א~ א~~~~ ל~ב~י~
 ~~י~מץ ב~ ה~~~ ינ~~ א~~כ

 ~ע~~'~
 וכן

 על ה~י~ ~פ~''~
 בז~ הב~~

 ~כתב

 מ~ע~ ב~ב~ ~~י~~ למכ~~~מות~
 הב~ת ~~שכיר

 ~~~לי~~~~. לעכ~~~
 שישכי~

 ה~מץ מכי~ה עם הבית
 ~~ב~ בז~

מ~ע~
 שמקבל

 ~~מ~ בע~
 ל~ ~י~כי~ א~

 ~ב~ת
 ל~ב~~~

אחר~~
 ~שכיר לא אבל ~נז'

 ב~ להני~ ~בי~ ל~
 ~~ץ

~ה~''ל מ~ו~
 ~~ת~~

 ~נא~ באי~~רי
 ~א~~ר

 סע~' ~~ן ~~~ ~~~~'~
 סי~~ל ~~י ~~~~ ~בית אין ~א~ ~נ''מ אלא יע~~~~י ב~~ה~~

 ה~~~ ע~ ~ע~~''~ל~כר~
 ה~א בשכי~~ת א~א

 לעכ~~'~~~כירנ~ ~א~ א~ל~
 ~~כירת ~ם

~~~~ 
 ~~יין ~~נז'

~~'~ 
 כלנ

~~'~~
 ~~א. א~~ ~לק~ן ה~ א~'

~~~~~~~~~ 
 החמן להוציא צריך אם

~ 
 שכתבנו הבי~

לעי~
 הט~ז כתב ~~ג ~ו'

 ~ק'~
 אם ~אפי'

יח~
 מהנו בב~ת ז~ית ~רן לו

 ו~ראל לבית ח~ץ קרוי נמי ד~~
 וכ"כי~ו"ש.

 כשהו~ הנ"~
 מחיצה או מיוח~ת~~ בח~ר

 יו"~
 סגי.

 ~~ו"שוכ~כ
 ~ע~ ש~

 ה~ין ~י
 מכירת~

 י~~~ה חומרא הח~ר
היא

 ו~~~ ובמחי~~
 םגי

 ~י~רא~ כיו~
 אינו

 ~קב~
 אחרוו~'

וכ~~
 ~ק~~. ~~א

 ו~~~
 אלא ~זה ~אין הפר~ח

 מ~נ~
 חסי~ים

 מ~יקראבל
~~~~ 

 אם שרו ישראל ~ל ~ביתו ~וא ~ם אפ~'
 י~ו~~. אחריות ה~שר~ל ~ליו קבללא

 וכ'~
 ~' או' המש"ז

 ~ם כתבומיהו
 ~~וי~

 מקילים ~הרבה ב~ו~ה ראיתי ב~~ר

במכיר~
 שלא שב~ולם חומרות כל ~~יהם ל~~מור נכ~ן חמץ

 ל~קל אין ~לכ~חלה ז' אז' ~~ר וכ~כ כה~רמה. נראהיהא
 למכור גמורבחמץ

 ל~כו'~
 ~ף ישראל ~בית הח~ץ אם

שמוכר
 הכ~ ל~כ~~~

 ~במקום הב"ח כמ"ש ~א אם כ~ונא
 ~ח~ר ל~כוים ~ימכור להתיר יש ל~ות~~ חוץ ל~כרםשא"א

 ~ו~' ~~~~~~

~~~~~"~~~ ~"~~ 
 ~~י י~~~~י~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~

 ~~~ ~~~~ ~~~ ~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~י~~ ~~ ~י~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~ ~~י ~~~~~ ~~~~ ~~~י~~~~

 ו~"כ יעו"ש. שם אשרוהחמץ
 ח~

 ז' א~' ר"ז ו~ או~ יו~ף

 ף'. או' לק~ן ועיין ב' או' קכ"ד כללח"א

~~~~~~ 
 וכו' המפ~ח לעכו"ם למסור דצר~ך הב"ח

 כתב וכו~ החדר על חותמו הישראל יניחישלא וכ~~
 י"ד או'ח"י

 דא~
 שהניח או ה~פתת שמסר כן עשה לא

 ד~פי'חו~ה
 בדיעב~

 ה~רמה אלא ~כירה זו ד~ין לאס~ר יש
 ו~~כבעלמא.

 הט~
 כ~ב הפר~ח ~בל י''ג' או' ר~ז סק''~.

 והמ"א דמי. שפיר הי~ראל ביד ה~פתח אםדאף
 סק~

 כתב
 המפתח לו מסר לא אם דאף משמע מ"בשמדברי

 העכו"ם אם ומיהושרי' בדיעב~
 מעצ~~

 המפתח מניח
 אצ~

 ישראל
 ונראה ו' או' חמ~מ בדבר. איםוראין

 דה"~
 לאחר אם

 ~תניח בעיניך היישר לעכו~ם ~~ל המפתח ומסרשמכר
 אם אמנם בדבר. איסור דאין אצלו והניחו אצליהמפתח
 ב~יעבד ~א~י' ~תב ז~ או' הא~ר גם החדר על חותמוהניח
 מתחלה מכר אם ומיהו ח' או' המק~ח וכ~כ לאסור.יש

 או מס~ר~ו הי~ראל בו נ~ן מה זמן ואחר גמורה~כירה
חו~מו

~~ 
 לעשו~ אין דלכ~חלה

 משום כן
 ח~~

 ~~רמה
 בהעושים ל~עורוראוו

 כ~
~~~ 

 ~~מץ. ל~סור ~ין בדיע~ד
 ח"א ~כתב ~~ ח~א שם. ר"ז שם. מק~ח שם. א~ר שם.ח"י
 עליו לי~ן דמותר דה"ה~ם

 חות~
 הנכרי אם העיר מ~ר

 ה~כו"ם לכוף אח~כ ~יוכל כדי ה~סף כל לו נתן ולא~אבדו
 ס'ה. ואו' נ~ה או~ לקמן ו~יין י~ו~ש. ~מיו לולשלם

~~~~~~ 
 למכ~ר שליחעשה

 החמ~
 הח~ץ מכר והשליח

 בת~ך ועומדת בתיבה סגור היה והחמץלגוי
 התיבה ומפתח החדר מפתח לקונה מסר והשליח סגורחדר
 סי~ נוב"י הפסח. לאחר ושרי ל~קל יש מסר לא החמץשבה
 על חותם ~ניח אם וכן ח' ~ו' ~ע~ת ו' או' מח~רח"י.

 מסר החדר מפ~ח אבל שבח~ר יי~ש שלהחביות
 לעכו"~

 יש
 או לחבירו ולמ~ור החביות ליקח העכו~ם שיוכל משוםלהתיר
 ה~ו~הל~סיר

 ולעשו~
 ועיין בידו. ~המפ~ח כיון כרנוצו בו
 ד'. או'מש~ז

~~~
 ובמשיכה בכםף לו לה~נות וצריך וכו~ מכרו ואם ~~.

או
 בהקנא~

 החדר גם לו שימכור ~ר~ל מקום
 לו יקנה הח~ר ואגב בתוכו החמץאשר

 החמץ~

 כמ~ש
 מ"ב לב~. במשיכה או לבד בכסף קנה בדיעבד אבל ש"ךסי' ביו"~

 ז' או~ א"ר י~~. או' ח~י סק"ד. מ~א ~צ''ז. וסי' נ'~טםי'
 אם דה~ה ונראה ד' או' קכ~ד כלל ח"א ח' או' ר"ז ו'או' חמ"~

 שהעכו"ם רק שטר ובלא כםף בלא ~רקע אגב החמץ לומכר

 ~קרק~החזי~
 של הקניי~ז מדרכי מא'

 קרק~
 בחדר דהיינו

 בתוכו ונכנס מנעול לושיש
 להחזי~ ע~~

 בדיעבד ג"כ~ בו
 נתן שהעכ~"ם דהיינו בחליפין לו הקנה אם וה~המותר'
 זה לו מקנה ה~ו~ר לו שמקנה שעי"ז לישראל שלוסו~ר
 סודר נו~ן שהגוי ודוקא מו~ר. ב~יעבד נמי והחמ~.הח~ר
 קונה העכו"ם אם בזה פלוג~א שהבאנו ב' או' תמ"אסי'~ לעיל עיין ומיהו שם~ ח~א לעכו'ם. שליחות ~אין למוכר~~ו

 יש אם ו~ענין כן. ל~~ות ~ין לכתחלה ~ע"כ יעו"ש.בח~יפין
של~חו~

 ז'. ~~' לק~ן י~' לעכו~ם

~~~~~~ 

 לעכו"ם במתנה נותנו א~ אבל חמצו כשמו~ר
א~צ

 אל~
 משי~ה

 בלב~
 ואם ט' א~~ ר~ז לד~ה.

 ~רבה הח~ץה~ה
 ול~

 צריך במשיכה ~~שר
 להקנו~

 אגב לו

קרק~
 ~ינה ~שיכה ~בל מקום בכל קונה וה~ב~ה בשטר. או

 הסמוכה זוית קרן ~ר~ל בסימטא אלאקונה

 לר"ה~

 בחצר או
 סעי' קצ"ח וסי~ ב' ס~י' קצ"ו סי' בח"מ כמ"ש שניהםשל
 אם וכ"ש יע~"ש.ט'

 המשיכ~
 בלבד ללוקח המיוחדת לרשות

 שם.כמבואר

ן~
 ~~ש~ ~~~~

 מ~יכ~ ~יע~~ לח~ירו ~ליח
 ~קנה ביי~ש

 ע~ה. וכןמישראל
 ג~

 מכיסו השליח נתן
 שום יוכל שלא מ~שררא חוק יש גם המוכר לישראלדמים קצ~

 חמצו והוי גמור מקח הוי לבדו אביגד~א רק יי"ש ל~כוראדם
 ~ליחות ~אין ~ק~ל וא~~ג הפסח עליו שעבר ~כו"ם~ל

 לעכו"ם עכו~ם אבל איפ~א או לישראל עכו~ם ה"מלעכז~ם
 ש~כ ב' או~ ~ו"ש בהגה"~. כנה"ג צ"ז. סי' מ"ב שליח.עושה
 על להשיג כתב סק"ד המ"א אבל ~ק"ה. רמ~ג סי'בח'מ
 עכ~~ם דאין שכתב דדמאי רפ"ו ~ירו~למי הנז' מ~בדברי
 בזה ל~קל ~דא~ן כ~ב ~ע"כ וכו~ חבירו לעכו"ם שליחעושה
 ר"ז ח' או~ סוף המק"ח וכ''כ י~ד. או' ח"י והביאויעו"ש.
 וכ"כ ג' או' שם ח~א יו"ד.~~~

~~~ 
 ומי~ו ה' םסי' בא"ה

 כמה והביא המ"ב דברי ליישב מ"ש טו"ב או' שם בברכ~י~יין
 דנש~ר דמיירי הנז' מ"ב ב~שו' ועיין יעו~~. ~מ~ב דסבריפו~

 אם א~ל השליח ~ידהחמץ
 הגי~

 אם ~ף משמע המשלח ליד
 סי' ח~א המבי"ט וכ~כ ה~שלחי~ו"ש. ~נה ישראל ה~ל~חהיה
 אין דאמרינן ~~אקמ~ה

 לזכות יכול ש~ין היינו לגוי שליחו~
 ויכול ~וי שליחות ע"י מחבירו הוא לזכות ולא גוי ע"ילח~ירו
ל~זור

 ו~~ק~
 ~י~כה לו ~נתן מה הגוי מיד

 ב~בי~
 אבל חבירו

 כבר לו שנ~ן מה ~חבירו ונתן שליחותו ע~ה הגוי השליחאם
 לי~ו שהגיע כיוןזכה

 ושליחו~
 כמע~ה הוי עכו~ם

 כנה"ג והבי~ו ~~~~~.בעלמא קו~
 בח~~

 ק~~ח סי'
 בהג~~~

 ~ו'
 בסעי' מט"י ועיין יעו~ם. ע~ז שחולק מי שיש שכתב אלאג'
 ~ה מ~שזה

 ומ"~
 עלוו

 חק~
 נמצא יעו"~. ו' אוי הפסח

 לעכו~ם הח~ץ מלמכור ליזהר יש וע~כ שנייא בפלוגתא זהדדין
 הוא ~ם ~פי' ~פםח עליו וע~ר כך נע~ה ואם שליח~י
 בי~עדיין

 יצא שכבר כיון השליח העכו"ם
 מרשו~

 הישראל
 עליו שעבר שחמץ דכיון ה~~מ י~ אם בדיעבד לאסיראין

 הפ"מ ויש פלוג~א שיש בדבר מדרבנן אלא א~~ר אינוהפסח
 ה~תירין. על לםמוךיש~

~~~
ואם ~~.

 מכר~
 ~בר וכל וכו~ ~עכו~ם נתנו או

 ~היינו רושם כגון ~ו לקנות הסוחריםשנ~גו
 על הלו~חשירשום

 י~וע סי' לו ~שיהיה כ~י המק~
 בח~מ כמ~ש ~רוטה או לחבירו כפו שנתן או מפ~חאו ש~ו~ שהו~

 או' ~~י סק"ד. מ"א צ~~. סי' מ"ב כאן' ג~כ קונה ר"אסי'
 ו~ או' חמ~מ ח' או' מק"ח ו' או' יוסף חק ז~ או' א'רי"~.
 קונה שאז ור"ל ג' או' ~כ"ד כלל ח~א י"א. או~ר''ז

בל~ א~
 קנה ישר~ל ~ם איפ~א ~~ה ו~~"ז החדר מכירת

 מישר~ל י~ראל או ~~סח טליו ו~~ר משךולא מטכו~~
 ל~~ה~ ~~

 ~~~~ ~~~~~י

~ו~ר~



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~"~~ 
~ ~ ~~~  ע~וין הוא הרי לאו ואם ~~ער הלוקח חייב קנה~~וחרים

 ע'. או' לקמן ועיין מוכר.~רשות

~~~~~~~ 

 לישראל ע~ו~ם שבין הקנין ד~~ש מ~בשם
 ה~יג שם והמ"א קיים שהמקחדב~יניהם

עליו
 ו~~~

 ~דין קנ~ן ~עינן א~א מהני לא ~~דיניהם דקנין
 כד~רי ה~~ים ט' ~י' נ~ש משיבת ~תשו~ א~ל יעו"ש.~ורה
מ"~

 יעו"ש. כמ"א ודלא
 לא העכו~ם אס דאפי' שם ח"י ו~ת~

 מידו ~הוציא י~ול ואינו אלם הוא אם מ~מ הדין ע~פקני
 ~'~ ל~יל ועיין שם. חמ"מ והביאו ~עו"ש. גמורה קנייההוי

 ו'י א~'תמ"א

~ן~
 לך מוכר הריני שיאמר וצריך ~כו' מכרו ואם ~~.

 לך מוכר הריני ~אומרים כההמון ~לאהחמץ
 ו~~י' כלום אינו ~זההמ~תח

 ~דיע~~
 שהרי החמץ א~ור

 וכשמוכר ט"ו. או' ר"ז שם. א'ר שם. ח"י שםי ~"א כלל.מכרו ל~
 ~תם ~~מר אם א~ל ש~חדר חמץ מין כל לפרש צריךהחמץ
 ח' או' מק~ח ב~ל. שהמכר ידו~ מינו שאין דבר כ~ו~רהוו
 הכלים גם לו שמוכר לפרש צריך וגם י ג' או~ קכ"ד כללח"א

 ~רשות מו~ר של ~~ליו ליה~ ~לא היכי כי החמץ ~הםשמונח
 ~'. או' צ~ו פ~ א~ח בן ק~ה. ד~אלוקח

 ~~~ן~
 י~ן כמה העכו"ם ~ם ~מום שיפ~וק ליזהר צריך
 או שכר מדה כל ~~ד יתן וכמה הביתב~ד

 יו"~
ו~יוצ~

 אלא ~לל קנין כאן אין דמים פסיקות ד~לא ~ו
 דמיו שיפ~וק או ~ק~אין ג~ או פלוני אותו ש~שום כפיש~אמר ~~~

 ח~ץ או זה ~ית לך מוכר ~ני לו שיאמר מהני לאלפיכך
 אלאשלי

 א"~
 וחמץ ו~ך ~~ך זה ~ית לך מוכר אני לו יאמר

 יהיה שהמדידה עמו להת~ות ויכול וכך כך ~ך ~עדזה
 חמץ או זה ~ית לך מוכר אני לו וכשיאמר הפסח.אחר
 ומקנ~ גמר דהישראל ~הדי דאנן מותר זו פרוטה ~~דזה
 ועיין שם. ח''א ~~~י. ~~~ור שלאכדי

 לעי~
 מ~ד ~ו' סוף

 ~~ט. או'ולקמן

 ~~~~ן~
 ק~ל ולא החמץ רק החדר מכר לא

 ר~
 מקצת

דמים
 וידו~

 העכו~ם לו ישלם לא הח~ץ יא~ד שאם
 ~אחריו~הוי

 ~חר ואפי' ~~סח ~י~~ר וצריך על~ו אלם
 או' ת"מ ~י' ל~יל ו~יין שם. מ~''ח החמ~. אסורהפ~ח
 ליזהר יש וע"כ~א.

 לכתו~
 ו~ם פלוני זמן עד בשטר המלוה

יכתו~
 מחשש להנצל כדי ~עכו~ם ~ל החמץ שאחריות בשער

אי~ור.

 ~~~~~~ן~
 לח~ירו

 שימ~ו~
 ~~ח קודם ל~ו''ם ~לו יי"ש

 חזר הפסח ואחר עשה וכן מועט~~~ר
 העכו"ם מן וק~ההשליח

 והב~לי~
 ~~ין ~ליו צוע~ים

 להעכו"ם נתן א~ ~מיו ל~חזיר הבעלים וא"צ ~~ייניםויוצא ~מה~
 הראוי. מןיותר

 ~' ~ו~ עו"ש ~הגה~~. כנ~"ג מ"ג. סי~ מ~~

 חק י~~ד. או' א~ר ~ק~ד'מ~א

 יוס~
 כלל ח"א ~' ~ו'

 י"א.או~ קכ"~
 ו~"~

 מן אחר ישראל קנה ~אם סק"ו הט"ז
 לחזור חיי~ הזה החמץה~~ו"ם ז~

 ולמוכר~
 ו~~כ יעו~~. ל~עליו

 כ~ג. או~ ר"ז ~' או' חמ"מ י"ד. או'י"ח
 ומיה~

 עדות ~ם'

ב~עק~
 קע"ז סי'

 כת~
 והביאו ~ יעו~ש ~מקחו השליח דזכה

 ה' או~ ~ביאורים המק~ח וכן ~~גה~ט.~~א
 כת~

 ~ד~רי לפקפק
 לומר יכול ואם יעו"ש. שם מ~א שנתן ~טעם וגם הנז~מ~~

~לוקח
 כמ~~ לי קי~

 או' תל~ז סי' לעיל עיין הלוקח זכה
 ח~ירו חמץ לקנות ז~ת ~עושה ומ"מ יעו~ש. י~א ואו'יו~ד
 לא כי להוכיחו יש קו"פ ~ז~ל~מ~ר

 טו~
 ~עמיו עשה

 לה~סי~

 וגםח~ירו
 ש~וב~

 ~ל
 ד~~

 דא~ור דס~רי פו' כ~~ה
 ואהמהע~ו"ם לקנו~

 לבעליו. להחזיר חיי~ קנ~

 ~~~~~~~~ן~
 ו' או'

 ב~ך והח~ץ החדר למכור שי~ כת~
~ר~~

 ~~~וה ויז~וף משויו יו~ר
אין ו~דיניה~

 לחי~
 ~ ל~~~ול

 וא"~ מק~
 ~םך יתן לא אדם ~ום

 הז~
 מע~ו~~

 ם וש לכתחלה שרי ~ודאי הנא~ מכדי פחות יו~ר

 לאא~~
 ירב~

 ור''ל י~ו"ש.
 מהעכו"ם שי~~

 כ~~ מ~~
 ~מו~דה

ו~שאר
 יז~י~

 ל~~וב ליזהר ויש ~מלוהי עליו
 החמץ יא~ד שאם בשטר יכ~וב ו~ם פלוני ז~ן~ד ב~~~ המ~ו~

 או' לעיל ~~"ש ~~כו~ם~ל ~א~ריו~
 נ''~

 יע~'~.

 ~~ר~ ~א~ ~~~ן~
 ~כ~'

 ר~~~ אינ~ ~ע~~''~ ~א~
 ל~~זירו

ל~
 ל~~~ע א~~ר

 א~~~
 ~~''~. ~ו''א ~~יני~~.

 ~ל ~~~ל~ה א~ל ל~ב~ע א~~ר ~ח~ץ~~~קא
~~~ 

 ~~י~א
~~רי.

 ב~~~~ יחזי~ ~~~ ~~~~''~ ~~~~ ~~ ~~~~~
 ~~ר

~פ~~
 ~לא

 ל~ ל~~~ר~ י~ ל~עלי~ יחזירנ~
 ~י~~ר

~~'~~ 
 ~~י'

~ק~~~
 ~אז

 א~
 אם

 יפ~~~ ל~ ~~ יחזי~
 ~~עלי~.

~~~~~~~ 
 ~ו ~~יה ~א'

 ח~~
~~~ 

 כ~ין ~נ~רי ~~~ר
רק של~ ~~~~ ~ל~~ לנ~רי ~~~~ ש~~~ה~ח~~

 ~ניח~
~~~א הח~~ ח~יר~ ~י~~~ר~ שי~ע ח~ירו ~ל ~ח~ר

 ע~
 ח~צו

 ~~ן ~~פ~ח לו ~~~סר לנ~רי ~~~~~~
 ישראל ש~~רנע~ה

 ח~יר~
 ~נ~~ר לנ~רי ~~~א הח~ר

 ~ ~~לל ~~~~ו~הניח ~~~~
 י~ע ~לא רק ~~~א ש~ח~ר ח~ץ

 י~~אללא ב~
 ה~~~~

 הק~נה הנכרי ~לא
 ~~~~ או~~

 א~~~.

כ~ב
 א~''~

 ~~קנה ~אין
 להקנ~~ ~ע~~

 ~~~נה ולא
 ל~נ~~

אפ''~
 ~~ר אה

 בי~~
 ~ח~~ץ ~~ין

 ~''~ ~~~~~~ ~ר~~~
 אין

ע~~ר
 ~ין ל~~צ~ ~אין עלי~

 ח~~
 שעבר

 ~פ~~ עלי~
 ~~~ילא

ל~
 יע~''~. ל~~נ~יה ~ייך

~''~~ 
 להניח ~ר~צה ל~~~לה

 ח~צ~ ~~ו~~~ ~~י~~ ~~~~~~~~~
 ל~~~ר~ליח ~לע~~~~ ~~~~י~~ ~ריך

 ח''~ ~~~''~
.~~ 

~~~ ~  
 ~~ר~ ~א~

 ~~~ר ~~ו~
 פ~~~

 ל~~~ר ~~ין ~~א

~ח~~
 ל~~~~ר

~~~ 
~~~~~~~ 

 ~~עפ''י
 ~ח~~

 י~ר~ל
 ~יש ~~~ר ~א~~~~.

 ל~~~~ י~ ה~''~
 ל~~~~~ר

 ~~ ~י~ליפנ~
~''~~~

 ~~ר
 ~~~ו~ ~~~~רי~ ~ע~~''~ י~~רנ~ ~~

 לי~ר~ל.

ח'
 ~חר ~י~ ל~נ~~ ~~~ ל~נ~~ י~ ~~~''~

 ~פ~~
 ~~~ ~~ר

יי''~
 פ~קדא~רינן ~א~''~ ~פ~~ ~לי~ שע~ר ~~ץ ש~~א ל~י ~~~~ר

 ~פ~חי~
 ע~יר~ ע~ברי ~ל ~ח~צן ~חולין

 ~~~ר

 לאח~~י~
 ~~~ ~פני הפסח

 ל~א~~ן ~~~~ר ~יינ~ ~חליפין

~ל~
 איס~~א ~א~יל ~י~רא ~~יק

 ~שא''~
 ~ע~~ר

 ל~~ע~~
 ע~~ר ~וי~ר~ ~~ל~~ע~~י~

 ~י~''~ ~~''~ ל~~עי~
 ~~י'

 קנ''~

~~~
~~~~~ 

 א~~ נ~~י~ ~נש~י
 לא

~~~ 
 נ~~~~ ~~יא

~נ~~
 נ~רי~

 ו~~א
 ~נה~ נו~~

 ישראל

~נ~צ~
 אחר ע~ה ח~ץ

 ~פס~
 ~ה~~יר ~י~ל ~~~ר ~אחר

 ק~~~ח~צ~
 ~ר~~~~ אינ~ ~~~ איס~ר~ ז~ן

 ח~ץ ~~~~ל
 ע~~''~

~~~ר



~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

 עכ~~~~נ~~
 ~~~~יפך עכ~''ס ה~~לד

 ~' ~י' בא''ה ~~''ש כ~~ה ~~~לדהי~~~ל ה~~ל~

 ~סעי' ה'~עי'
~''~ 

 יע~''ש.
 ב~יעב~ ~~''~

 י''ל
 ~עדי~

 ~~ינ~ק
 לביןשנ~~ה

 ~כ~''~
 ~זה ~ד~ל א~נס לך ואין

 ~א~
 בישראל

 זה ~~~ראנ~ס
 ע~י~

 ~ע''~ ~פי
 בדיעבד

 א~
 ~נה

 י~ הפ~~ ~י~ הפסח~חר ~~~נ~
 ד'. א~' ~~''ז ל~~יר.

 ~~~~~~ש~~
~אש~

 ~~~ר
 ל~כ~~~

 לא לכ~חלה
 אחר ש~יןא''א ~~~

 ~~כ~
 ב~נאי לה

 ~~~~ר ~לאלעצ~ך ~~חזי~
 א~

 לפי דה~ל ~נראה ~~~ ~~''ז לבעלך.
 לה י~ ב~יניה~ ~א~הענין

 ר~~~
 ~~~ני בפ''ע ~לי~ן לישא

 ~נין אין ב~יניהם ~אםה~כירה
 ~~~~ של~

 ~לא
~~~~~ 

 ל~לם
 עכ~פ ה~אהר~

 באחרי~~
 ~א~~ר. הי~ראל

 ~ע''~
 י''א. א~'

 ~נ~ ~~ם~~
 ידע ~לא ~~~~ר ~ן ה~סח ~לי~ ש~בר ח~ץ
 ~כד~~ה ~~~ר~ה~א

 פ~י~~
 ד~~~ח

 ~עו~
 ה~א

~א~
 ה~~~ר יר~ה

 ד~ל~ ר~אי ה~ע~~ ל~חזי~
 נ~~ל ה~א

 ~~. ~~~''ז~~~~~ר.

~~~
 וכו' מכרו ואם ~~.

 ~~ש~
 ויי"ש חמץ שמכר ~א'

 ~פסח ובתוך במלוה הדמים וזקף כראוילע~ו"ם

הפסי~
 ישראל של אוה~ו עכו"ם ולקח מיי~ש ~רבה העכו"ם

 הישראל רשאי ואפשר חש~א. לית העכו"ם מידהמפתח
 יפסיד שלא העכו"ם מיד המפתח שיקח השר ~לפנילקבול
 ה~פתח הישראל לקח אם אבל ענ~ טכו"ם הוא כילגמר~

 וצ~ע ~פסח. לאחר ואסור ישראל על דאחריות י~למהטכו~ם
 מ"ו. או' לעיל ועיין ~ם~~ש~ז

ם~
~~~~~ 

 ושלח יי"ש על גוי עם מקח לו ~היה
 רחוק שהיה גוי ע~י יי~ש ב~~פ לגויהי~ראל

מ~תו
 מהל~

 ב~עה היה הלוקח ליד כשהגיע ונמצא א' יום
 נא~ר~כבר

 בהנא~
 כלה שכבר שידע עד הישראל ~מתין

 סי' ח"ב פמ"א מ~ו~יו. לקבל מותר ואז ~~ולם מןהיי''ש
 ג'. או' בה~ה~~ט מה~ב ~"אמ"ג.

 ~~~ם~~

 ששלח
 ו~"~

 ונשאר לישראל נתנו ולא עכו"ם ע~י
 בו ידע לא אם הפ~ח לאחר עד הטכז~ם~יד

 להתירו יש ודאי הפסח ~מי עבור עדהישראל
 כיון ~~~א~

~הי~
 במכירה אנוס והיה ש~יטלו מטעם וגם ה~כו"ם ביד

ו~ם
 נוד~

 לו
 בתו~

 ידע שלא כיון ג"כ להקל לצדד יש הפסח
 סי' נפש משיבת ת~ו' למקנסיה. וליכא הביעור בזמןבע~פ

יו~~
 וע~ין ת~מ. סי' פ~ת והביאו

 לעי~
 ל~ה. או'

 ~~~ם~~
 שלא

 וב"ד החמץ מכירת בזמן בביתו הי~
 הוא דזכות בדי~בד מהני לזכותו מכרובטצמם

 וע~''ש ב' וסי' א' סי' יצחק באר בפניו. שלא לאדם וזכיןלו
 מהחמץ צעטיל עם למ~ור שליח שעשו בתים בבעלי ג'בסי~
 הע~ו"ם דזכה ד~יון הפ~ח לאחר דמותר מינים ~מהושכחו

 ממילא~חדרים
 זכ~

 פ~ת. יעו~~. הפקר מתורת בהחמץ

 ~~~~ם~~
 ~מ~כר מכירה בשטר ת~יד לכתוב הרב ~דרך
 בקשו לא אשר שבעיר אנשים של החמץגם

 ניחא ובודאי לו הוא דזכות ~אף ששכ~ו או למכורממנו
 הקונה דעת גם דבעינן ממש הרב במכ~רת אין מ~מליה
 שהבעלים כיון דעתו סמכה לא והכא ד~תו ס~כהשי~א
 אבל עול~י בנין תשו' לאחר. ימ~רו ו~מא לבטלהיכולין
 דינו רק דעתו סמכה לא נקרא לא דזה ~ל~ו כתבהפ~ת
 אח"כ נתרצו ואם בעליו שיתרצו ע"מ תנא~ טל ל~~חכמו

 י~ו"ש. מכירההו~

~~~~~~ 
 ח~ץ יחד גם שניהם ~מכרו שו~פים שהיו ו~וי

 טדיין א~ל המטות וקבלו לחג קו~םלשמעון
לא

 מש~
 הפסח ~ליו ועבר השותפים מרשות החמץ ~מעון

 עיקר~ בהג~"ט. י~א ב~ סי' י~קב בני לבטרו. שמ~וןחייב
 לילך דיש נ~א א~~ לעיל מ"ש ולפי ~"ד. או' י~ז סי~הד~ט
 שמ~ון קנה המנהג דאם לכאן ה~ה הסיחרים מנהגאחר
 הוא הר~ לאו ואם שמעין של הוא הרי משך שלאאעפ~י

 ד'. ואו' ג~ או' ל~יל ועיין שו~פיןשל

~~~
 העולם שנ~גו מה גמור~. מתנה לו שיתנו ובלבד ~~.

 שא"א ~מח~מצים כלים שבבית עכו~ם למ~רתלתת
 בה שמו~דין והמ~ה והנפה שאור בי~ כגון היטבלנקרם
קמח

 ו~יוצ~
 והעכו~ם בהם ~בוק הרבה ש~מץ באופן בהם

 רצונו ואין חמץ מאיסור ל~נ~ל הוא זה שדבר יודעבעצמו

לזכו~
 ומביאם חוזר ~פסח ואחר בשתיקה שמקבלם ~לא בהם
 איןלבעה"ב

 בז~
 דמ~ כיון ~יסור ח~ש

 בכלים דבוק שהוא
 ואפי' ה~סח לאחר מו~יל בו ואין הוא דהנאה מידי לאוהללו
 ~הוצ~או ורק גמורה במתנה לעכו"ם יתננו לאאם

 יעו~ש וח~ג ח"א הזכ~ל ו~ביאו כ"ג סי' אליהו ~ול סגי.וביטל מר~ות~
 י"ב. או' י~ז סי' הד"טטיקר~

~~~
 שלוח~ ע"י ואפ~' גמורה' מ~נה ~~.

 ~כול אשתו או
 י~עה לא אשה אמרינן ולא החמץלהקנות

 ט' או' א~ר ט"ו. או' ח"י אח~כ~ לה ~יחזור בד~רל~קנויי
 ולכתחלה פ''א. או~ לקמן ועיין ז' או' חמ"מ יו"ד. או'~~ק"ח
אין

 שלי~ לע~ו~
 החמץ לו ל~כור מומר

 ובדיעב~
 שרי.

 ו~א. או' ~ע~ת ד'או' א~~

~~~~~~ 
 מכר והשליח ח~צו למכור ~ליח ~ישראל ~~ה
 אגבהחמץ

 של~ קרק~
 נתינת ש~ם בלא אפי'

מעות
 ג"~

 כלל ח~א בדי~בד. ~והני
 קכ"~

 כ~ון והיינו ג~ או'
 קרקט של ~קניות מ~רכי באחד בקרקע העכו"םשהחזיק

 יעו~ש' מ~ח או~ לעילכמ"ש

~~~~~~ 
 וצוה ~~"ש בביתו לו ו~יה בע"פ בתפיסה ש~יה
לאש~ו

 ל~~כר~
 ואשתו המפתח לו ולמסור לעכו"ם

 למ~ור אחרת לאשהשלחה
 ול~

 היה הפסח ~מי וכל מכרה
 ואחר מצותו שנ~שיתסבור

 הפס~
 מעולם נמכר שלא לו נורע

 בחנם. ישראל של ממונם ולאבד בהנאה לאסור צד שוםאין
 וכתב ו' סי' יעקב מנחת ס' שבסוףשו~ת

 שג~
 חמיו הרב

הסכים
 עמ~

 ו'. או' שם הד''ט עיקרי יעו~~. להתיר

~~~
 למכור בידו עלה ולא ~נאנס ~~

 חמ~ לעכו"~
 שלו

 הפקר ב~קום המפתח וזרק המר~ף ו~גרבע"פ
 בשו~תעיין

 כנס~
 בד~ע~ד ל~תיר שצידד י"ד סי' יחזקאל

 או' שם הד~ט עיקרי והביאו יעו"ש. ~חרים רבניםבהסכמת
 ועיין ח' א~' שע~תא'

 עו~~
 ד~נים כמה וקבץ שאסף בשע~ת

מאל~
 יעו"ש. הענינים

~~~
 לומר התיר מהר'ש בשם הא~ז וכו' שימכרנו או ~~.

לו
 היל~

 הפסח אחר אחר חמץ לי ותן זה חמץ
 וכ"כיעו"~'

 בספר~
 גדולה להתיר ~יש ונראה י"ב. או~ א"ר

 ~ה~ה לו שיאמרמזו
 ל~

 ~מים ח' ואחר ימ~ם לח' במתנה
 שלייהיה

 כמ"~
 י~ו"ש. פסקה דפ~קה כ~ון אשתי את ולמחר אש~~ אתאי ה~ו~ ג~י המגרש פ' בח~' והריטב~א הר"ן

 פ"ח. ~ו~ לקמן ועיין י~ו"ש. ו' או'כס"א

~~~
 כתב גמורה. מכירה ~~.

 ב~ ~~' ישע בגד~ הר~
 החמץ ~~כ~רת דכיון ה~או'

 ל~כו"~
 מכ~רה ~ל

~~ור~
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 ~' ~~~~ י~~~י ~~י~~ ~~~~ י~~~~ ~~~י ~ ~ ~~~י~ ~~~~~~י~
~~ ~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~ 

~~~ 
 ~~ו~~ ~~~ ~~~~

 הע~ו~ם כשיחזיר הפסח דאחר ני'~ה הערמה בלי~מורה
 לקבל ולא הקנאה מדרכי באחד לקנו~ו צריך לישראלהחמץ
 בחזרה~מנו

 ס~~
 להחזיר ע"מ ~תנה בענין הפו' וכמ"ש

 ~יקנה בזה די הפסח ~אחר ~ ~נראה ה' סעי' תרנ"ח~י~
 ש~ר יחזיר ו~עכו''ם לחוד ~כסף והחדרים ה~מץמה~כו~ם
מכירה

 שקיב~
 דישראל שאף ~זה ודי

 ~ע~ו"~
 קרקע קונה א~נו

 ~~תיה סמכא דלא משום התם בשטר כ~א לחודבכ~ף
 יעו''~. השטר לו שמחזיר הכא משא"כדישראל

~~~
 אנן כי מקח ל~יטול לחוש יאין מועט. ~~בר ~~.

 ל~בור שלא כדי לו ואק~י ~מר שהישראלסהדי
 ~מקח למוכרו נכון היותר ומ"מ ט~ז. או~ ח"י ו~'י.בב"י

 המכירה ו~ם ~הער~וה נראה יהא שלא כדי לשווי~ה~מוך
 במוקדם כסף מעט מהעכו~ם וי~ח ה~~ר עם בשטר~היה
 בשטר ~מלוה ~ליו יזקוף והשאר פרעוןתחילת

 וא~
 חושש

 לו ימכור הפסח אחר בו יחזיק שמאבעכו~ם
 מע~

 יותר
 לא בו יחזיק אם שאף כדימשוויו

 יפסי~
 או' לעיל וכמ"ש

 יעו"ש.נ~ח

~~~
~~~~~ 

 כל לפרש וצריך ב~טר הלוקחשםלפר~ט
 ולא לו שיש ח~ץמין

 יכתו~
 מוכר אני סתם

 מינו כאין ~הוי ~ימוץ חשש ~ו שישכל
 יודע אינו שהרי ידו~

 ומין מין כל יפרוט אלא מ~ט או הר~ה שוהאם
 ר~

 במדידה
 דהמ~ידה ש~ו~בים כמו אלא פסח קודם דוקא שיהיהא"צ

 כלל ח"א דעכו"ם. ~עתו ס~כא וא"כ לאח~"פ יהיהוהשומא
 נ"ד. או~ לעיל ו~יין ג~ ~ו'ק~~ד

~~~~~ 
 צריך ~~וא מפני ~החדר ~ל לו ל~~כיר י~ול אינ~
 ~ו לה~תמש~~כ

 יעש~
 וישכיר הח~ץ לפני מחיצה

 ~מקום אתלו
 המחיצ~ ש~~

 ~ם השטר. ~ת~ך כן ויכתוב
 שישיכתוב

 להקונ~
 המקום אל כרצונו ללכת הר~ל דריסת

 הח~ץ את למ~ור הקונה ~זה ה~כו~ם ירצה ~אם ו~םההוא
 לכולם יש הפסח אחר לישראל או ~פסח בתוך אחרל~כו"ם
 להעכו~ם מוכר או משכיר אם וכן שמה. ללכת הרגלדרי~ת
 לכ~וב צריך ה~וכר של רשותו ~רך שמה ללכת שצריכיםחדר
 ~מה שיביא הקונים ול~ל הקונה לע~ו"ם שיש בשטרכן

 ד'. או' קי"ד סי~ ש"ע קיצור שמה. ללכתהרגל דריס~

~~~~~ 

 מישראל ~שכירות רק הישראל אצל הואהב~ת
 דירה לב~ת לעכו"ם להשכירו~ יכול ~ינו אזיאחר

 משכירו שאינו העכו~ם עם ~פי' יתנה לכן המשכיר. רשותבל~
 ישכירו לא ~בל ומטלטלי~. כליו בו ל~חזיק רק ~ו לד~רלו
 כליו בו להחזיק ס~ם רק חמץ בו להחזיקבפי'

 להשכירו. רשות ממנו יקח ~עיר המש~יר אם ומ~מכרצונו. ומטלטלי~
 לה יתן הח~ץ תמכור ואשתו פסח קו~ם לדרך שנוסע מיוכן

 ~~י"ש ה~ או' שם ש'ע קיצור החדר. שתשכיר בפי'רשות
 אם חמץ ~כירת של השטרנוסח

 חפ~
 לע~ות יש ו~"ז לראות.

 כהערמה נראה יהיה שלא ו~ם חמץ איסור מחשש להנצלכד~
מיהו

 בדיע~~
 בכסף רק מכר לא אם

 לב~
 לבד במשיכה או

 לעיל כמ"ש הפסח אחר מותר ה~~ר מכירת ובלא שטרבלא
 יעו"ש. מ'ה ואו' ~~חאו'

~~~~~~ 
 ונתן ממקחו חצות א~ר בע"פ חזר העכו"ם

ה~רוי~
 חזרו ושוב המפתח ו~ם בח~רה ~עלד

 ~דר בתורת ~ך באכילה אף אחה~פ הח~ץ מותרונתרצי
 ע~~ ~פני להקלשלא

 יזדקק ~לא להח~יר יש
~~ 

 רק הישראל
 מה"ת נוב~י ליסראל. מותרים וה~מים לנכרים י~~רנוהעכו~ם

 נ~ח.סו'
 שע"~

 ח'. או'

~~~
 וכו' להחזיר ע'מ מ~נה אבל ~~.

 הוי דבכ"~~ א~"~
 משו~~תנ~

 וחומרא מהני לא דח~ץ חומרא
 וה~ו הואיתירה

 דל~
 לדמות ע~ה להוסיף

 ל~
 אחריתי מלתא

 ק"~. סי'תה~ד
~"~ 

 כתב ק~מ סי' ח"א והר~ב"ז ~ק"~.
 נתקיים ואם כפקדון הוי תלוי ש~תנאי ז~ן דכל הכאדשאני
 שנ~צ~ אעפ~יה~נאי

 היה שהחמץ ל~~רע
 ש~

 ~שעת ע~ו~ם
 ה~נאי קיום יועיל ולא הישראל ~ליו ~~ר כבר התנאיקיום
 עליו. עבר שכ~ר הלאולבטל

 כנה"~
 מיהו שם. ~"א בהגב"י.

הלבוש
 הת~"ד כ~ברי כת~

 ~הטע~
 משום מתנה ~וי ~לא

 ד~מץ.חומרא
 וכת~

 י~א או' הא~ר עליו
 שא~ משמ~

 ע~ר

ועש~
 ה~ר"ח אבל עכ"ל. ~הנאה לאוסרו אין כן

 כת~
 דלא

כמ"ש
 ה~ה"~

 בעלמא חומרא אלא הוי ~לא
 אל~

 מ~יקר
 ו~מ"ש אסורהדין

 ~~~ הכנה"~
 המק"ח וכ~כ י~ו~ש. הרד~~ז

 ~~~ר להתה"ד דגם כתב ~~מט~י מדינא. דאסור י''אאו'
 יעו"~. עיקר וכ"נ וכתבמדינא

 וכת~
 ~ה"ה ה' או' החמ~מ

 מדינא. ~סור להחזיר ~~מ~מכי~ה

~~~~~~~~ 
 המתנה כ~~ולה דוקא הרד~"ז לדברי דאפי'
 ש~חזירהו ~"מ לך ניתן הריני ~אמר~חזרה

 ~ם אבל מתנה מ~נתו הוי לא לו יחזיר~ו לא שאם דנמצאלי
 תלויה המ~נה ~אין נמצא לי ו~חזירהו לך נותן הריניאמר
 מתנה הוי לו יחזיר~ו לא אם שאףבחזרה

 פ~יט~
 מדינא דשרי

 דחמץ. חומרא משים לאאם
~"~ 

 י''ז או' הח"י מיהו שם.
 ז"ל מור~ם ממ~ש הנז' המ~א ~ברי עלתמה

 ~יו~~
 סי'

 י~ו"ש. כלל מתנה ~וי דלא לי ותחזי~ם שאמר ~היכא ח'ס~ו~ ש~~
 י"א או~ ה~~ק~חוכ~כ

 דמכ~~
 לי ותחזירם כש~מר

 דל~
 הוי

 ~ל דיבור כ~י אחר אם א~ל כלל.מתנה
 פ"ח. או' לקמן ~~יין שם. מק~ח ב~יע~ד. מותר לי ו~חזירםאמר המתנ~ מע~~

~~~
 עד ד'. ~~~

 שא~~
 כלומר ~מאתים. קח במנה לו~ח

 שא'צ א~פ"י מאתים ~סך הר~ה ח~~ץשיקח
 לו ול~ת בזול שי~נהו לו ~פרש לא א~ל במנה אלאליקח

 הא~ודה בשם מי~ו הב"ח. כ'כ כה~רמה. ה~י ~זו רי~חא~~~

 בפי' לו לומר ואפי' ~זול שיקנה לעכו~ם לומר דר~איכת~
 היא דהמכירה ~יון שרי נמי ריוח לו ויתן ממנו ויקנהושיחזור
עכ~יו

 ~כיר~
 סק"ה הט"ז ו~כ יעו"ש. הערמה ~לי גמורה

 י~~. או' א"ר י~ט. א~~ ח~י וכ~כ והמ~~י. ה~ר"ח הסכיםוכן
 ח~א י"ב. או' מק~ח ט' או' יוסףחק

 קכ"~ כל~
 ז'. או'

שמ~ ~~~~~
 זהו וכו' אצטרך

 לשו~
 וכ~ה פ~ד הרמ~"ם

 במרדכי וכ"ה כ"ש פ' הרא"ש ה~יאהבתו~פתא
 במנה ליקח שאתה עד לו לומר דרשאי כתב הטור א~לורי'ו
 מ"א והביאו עכ~ל הפסח אחר ממך שאקחנו במאתיסקח

 הרמב~~ דנו~~~ המט"י וכתבסק~ו.
 דכתב הש"ע לש~ן שהוא

 מ~ך שאקחנו ברור לש~ן לו יאמר אם תדוק לא שמאלשון
 להט~ר ~שוויה ד~~כ אסור הפסחאחר

 ברור לשון דכת~

~פלי~
 שהע~יק התוספתא ל' ~ם דהרי א~א וזה הרמב~ם על

 היה ואם שמא ~ל' כתובה ז~ל הר~"שאביו
 חול~

 לבאר הו''ל
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 ו~~~~

 כשיהיה אלא איסיר ואיןוכו'
 כדמשמע ו~לא ~~אי ב~ור~

 הקודם באו' כ~בנו כבר ומיהו יעו"ש. ס~"ו מ"א~~ברי

דד~
 להקל. האחרונים

~~~
 תלה ~ה~שראל ומיירי תנאי. על לו י~ן ולא ~~.

 ~היה הי~ראל שאם שה~נה כגון ~עצמוה~נאי
לו

 מע~~
 בחו~מ כמ"ש ~לל מכירה הוי לא דכה"ג לו יחזירם

 אם ~א"ל כ~ון בתנאי המכירה הי~ראל שתלה א"נ ר"ז.םי'
 נ~קיים שלא ז~ן דכל ונמצא ~לך החמץ פלוני דבר לי~עשה
 לך נותן ~ריני אמר אם אבל מכירה מכיר~ו הוי לאהתנאי
 זה הרי ~לוני דבר ~~~שה ע"מ או להחז~ר ע"ממעכשיו
 ד' סעי~ רי~ב םי~ בחו~מ כמ"ש גמו~המ~ירה

 ~בא"~
 סי'

 כמ~ש אסור ~חמץ חומרא מ~ום רק יעו"ש ך' סעי'כ'ח
 כ"א ואו' ~' ואו' י"ט או' הר~ז ~הב"ד סק~ז. מ'א ג'בס~י'
 ועיין ~עו~~. הפםח לא~ר בהנאה אסור זה דחמץוכתב

~~~~~~ 
 לאחר ~י ש~חזירהו ~"מ לו אמר אם

 כיון הפס~
 להישראל לה~זירו מחוי~ב היה לא הפסח ימי~כל

 הפסח ימי כל ממש כשלו ה~אהרי
 ולפיכ~

 הוא הפסח לאחר
 אלא וב~י ב~~~ עליו עבר שלא כיין באכילה אפי'מותר

 אסורשלכתחלה
 ל~שו~

 ע"ו. או' לעיל ועיין כ~ב. או' ר~ז כן.

~~~
 שיחזירנו ~נאי ~ל פי' תנאי. על לו י~ן ולא ~~.

 מ~נה ולא מכירה הוי לא דא~כ הפסח אחרלו
 כרצינך בו ו~~שה לעצ~ך שתחזיקהו ~נאי ~ל א"ל אםאבל
 אפי' גמורה מ~י~ה ה~י זה אחר אדם ל~ום ~מכרם שלארק
 ויועיל בפי' לעכו"ם כן יאמר אדם שכל ונראה השנה.בכל
 אותו מהעכו~ם לקנות יוכל לא אדם ש~וםבזה

 ח~~
 ע"מ כי

 ישראל ויוכל ל~עכו'ם המקח חוזר ונמצא לו מכר לאכן
 סק~ו ~~ז ולקנותי. לחזור החמץבעל

 המט"י אמנם יע~~~
 באופן תנאי מהני ולא בזה הט~ז ~ברי על לסמוך דאיןכתב
 גם נ~בטלה ומכר העכו"ם ~בר דאםהנז~

 מכיר~
 הראשונה

 החמץ למפרע וחזר לעכו~םשמכר
~~ 

 קש ו~מילא י~ראל
 לעיל ~מ"ש עיבר דלעולם להחזיר ע~מ כמ~נה דה~יד~נא
~או'

~~~~ 

 קט"ו סי' חא~ת ח~"ס וכ"כ יעי~ש. הרדב"ז בשם
 יעו"ש. כהט"ז ודלא הפו' רוב הסכימושכן

~~
 סי' חת"ס בתשו~ ו~יין ~נאי. על לו י~ן ולא ~~.

קי"~
 על ~~כירה וסבר בדין ~ט~ה במי ~מצדד

 הוא הפסח עליו ש~~ר וחמץ מותר כאומר הו~ל מ~ני~נאי
 מו~ר ובאומר קנסאמשום

 ל~
 זה כל אך ומסיים קנסוהו

 ל~נסיהדלא
 להפסי~

 כלל~ נשכר יהא לא מ'מ אבל מקרנא
 מה ~מכרו בש~ה ב~~פ הח~ץ שיווי די~ום ונראהיעו"ש.
 זה מסך יותר והריוח ל~כ~"ם וימכרנו ~ויו דמי אזשהיה
 ליה דליהו~ ה~כא כי ~ורה לעימלייתן

 ~~ר~
 פ~~~. א~~גתו.

~~~
 דין פ~ד הרמב~ם ל~ון ז~ו וכו' עובר זה הרי ~~.

 שכתב דע~ו כפי ה~א המ~'מ שם ~ליו וכ~בז'

שהמפקי~
 ביד חמצו

 עכו''~
 ומ~א ב'י והביאו עכ"ל ב~או עובר

 וב~ברינו ~~מ סס~י לעיל ועייןסק~ז.
 מ"ה. או~ לש~

~~~
 ~מא דחיישינן שבי~ל~. אעפ~י א~ור ה'. ~~~~

 סק"ז ט~ז טור. ב~טלו. שלא אעפ"י שביטלולומר ~~רי~
 להערמה ח~~~ינן מ~מ בזה"ז מבטלין דכ"ע ואע~ג סק"ח.מ~א

 ~"ג. או~ א"ר ך' או'ח~י

~~~
י ~ ~  שביטלו~ אעפ"~ אסור 

 באכילה אסרו העיטיר ובעל
 ~כילה ב~ן לחלק נכין ט~ם ואין בהנאה.ו~תירו

 הש"ע מדסתם ה~ר"ח וכ~ב טור.להנא~.
 ~שמ~

 דאסור
 ש~. א"ר המט"י. וכ~כ יעו"ש. עיקר~ דכן וכתב בהנאהאף
נה"~

 כ"ט. או' ר'ז ב' או' חמ~מ ה' או'
 וכ"~

 כלל בח~א
 א'. או'קכ"ג

~~~
 שביטלו. אעפ"~ אםור ~~.

 ו~'~
 הפקירו. אם

 כ~~
הרא"~

 ~~סי' כעו~ש ודלא ~ירושלמי בשם והפי'
 או'~מ"ז

 של~ ~~ב~
 בסי' המאמ~ר וכן סק"ח. מ'א ~~"~.

 הפקיר אם ~~~יר שכ~ב ה~ו~ש דברי על השיג כ"ד או'תמ"ז
 יעו~ש. ש~ית ~עה קודםחמצו

 וכ~~
 ק~ל דלדינא י~ג ~~~ א"ר

 וכ"כ יעו"ש. בביטול בין בהפקר ~ין בהנאה דא~סריןכפו'
 יו~ד. או' יוסף חק ך' או'ח"י

~~~
 איכא ~~~~~

 עד~~
הניח א~ מהני לא וביטלו שהפקירו

 חמ~
 ממנו וי~ע מד~תו וברשותו בביתו

 אבל הפקר או ביטיל ~הני ~ה כה"ג דודאי ~פסח י~יכל
 שביטל ~דים ויש הפסח ימי כל ממנו יודע היה שלאכל
 או ~~ח קודם הפקיראו

 המכירה ב~נין גמור אונס שי~
 שלא ~ו נודע הפסח ואחר ~מכר סבור ה~ה הפסח ימיוכל
 אף ~ביטל ואמר ידוע א~~ס כ"כ אנוס ש~יה כיוןמכר
 להערמה חיי~ינן לא עדיםדליכא

 וי~
 לה~יר

 ע~"~
 בהנאה

 דברי על כ~ב י~~ או~ המק~ח א~נם שם' ח~י הפסח.אחר
 אחר החמץ אסור ג~כ י~וע באונס דאפי~ דלי~א הנז~ח'י

 ~ ד~אחרונים הנז' ח"י דברי על י~ג או' א~ר וכ~פ יעו"ש.הפסח
 ל~ א~ לה~ל אין ולכן הכי מ~מע~א

 לסמוך~ אפשר מאד בהפ"מ
 ולהק~

 ש~ח"ז. באו' ו~יין יעו"~.

~~
 הפסח ~ו ו~גע הםפינה ב~וך ח~ץ עם מ~~ה שבא ~~

 להתיר נר~ה היה ח~צי למקים הספינה באולא
 לח~ור הפסח ולאחר ב~ד בפנילהפק~רו

 לזכו~
 מההפקר בו

 אבלולמכרו
 ל~

 ומפני שכיחא דלא מיל~א דהוי ~שום לאכלו
 לבי מלאני לא חמץ איסורחומר

 ל~שו~
 בשכנה~ג מיהו סק~ח. מ"א בהג~"י. כנה"ג י"ב. ~י'חא"ח הלוי הר~ש מעשה.

 בירושלמי פליגי דלא הנז' הר"ש דברי על כתב ז' או'הגב"י
 להערמה ח~יש ר"י ד~זה עצמו לבין בינו בהפק~רו ד~קאאלא
 ~דים בפני ב~~קירו אבל הפקירו ולא הפקירו יאמרשמא
 וכ~ש עדים בפני הפקירו דאם נקטינן הילכך זה שייךלא
 בהנאה וכ~ש באכילה אף ומו~ר הפקר או~ו מהני ~"דבפני

י~ו"~
 על ~~יג הפר~ח אבל יעו''~' ח'~ או' א"א הסכים וכן
 וכ"כ יעו~ש. עלייהו לסמוך דא~ן וכ~ב הנז' שכנה~גדברי
 ~ימכרנו אלא לזה תקנה ~אין הפר''ח שם וכ~ב ה' או'הנה"ש
 והסכים עכ''לי מידי לא ~ו ברור וזה מכירו ל~~ו"ש י~ננואו

 ~שלא ~קנ~א הך אשכח ד~א דהיכא שכ~ב אלא המט~ילדבריו
 ואפי' ממנו ~יקנהו מימצא

 ב~ור~
 עכו~ם לו ש~ין ~~נה

מכירו
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 ~~~~י~
 דליכא כיון ה~סח אחר בו לזכות רוצה ~הואמכירו

~~ 
 שיכול

 ואינ~ בהנא~
 העובר זה מת כבר הפ~ח ובצאת בב~ו עוברים

 ל"ז. או~ לעיל ועיין יעו"~. בה~קירו שריל~ערו

~~~~~~~~ 
 לעכו"ם ל~כור יכול אצלו החמץ אין ~~פי'
 לעיל ~עיין הנ"ל הקניה מ~רכי בא'החמץ

 ואו' מ"חאו'

 נ~א~
 שהוא. מ~ום בכל ~חמץ העכו~ם קנה ואז

 שם.מ"א
 והוינ~

 כסף ע"י המקיםלו שמקנ~ כסף ע"י שם שהחמץ מקום בקניית
 ל~~

 או שטר בלא
 יעש~

 יקנה או שטר
 ~סוחרי שנהגו בק~יןח~ץ

 ישרא~
 או' לע~ל ~עיין

 נ"א~
 אבל

 לותא הח~ץ דהא א"א ומשיכה כסףע"י
 גבי~

 מח~"ש. למ~וך.
 ע"י המקום לו ~ שמקנה מ"ש ~וומ

 כס~
 או שטר בלא לבד

 ובשטר בכסף לו ומכור לכתחלה היינו שטר~עשה
 אני שטר לך כתבתי שלא אע~"י לו שיאמר והוא ~בדבכםף ובדיעב~

 בכסף לךמקנה
 לחו~

 אין ואם יע~"ש. מ~ד או' לעיל וכמ''ש
 שהוא כגון המקום אגב להקנותו שיוכל כדי ברשותוה~~~ץ
 יקנה אז אחרת ב~יר או אחרים אצל בפקדון אובס~~נה

 בכסףא~תו
 לב~

 שאח"ז. באו' כמ"ש ג"כ ויפקיר

~~~~~~~~ 
 ליתן וצריך ב~~כו שיה'די לעיר יבא שחמצו
 ושכר מכסמהם

 עגל~
 הפסח תוך וכה"ג

 כתב~ו כבר בכסף לנכרי ולמכור יפ~ירנו יעשה איךוא"כ
 מ"ח~~ ~או'~~יל

 ~לכ~חל~
 בכ~ף בעכו"ם קונה אינו

 כ~י בכסף לעכו"ם ימכור כך ~יעשה ונראה כאן איןומשיכה לב~
 ושכר המכס העכו"ם שיתן הפסח תוך החמץ יבאשאם
 ~פני יאמר המכירה ואחר החמץ אצלו וליקח בו וכיוצאעגלה
 בכםף קונה אינו העכו"ם שאסשנים

 שעכ"~
 ~פקר יהיה

 יוצא ואזנמור
 ~כ~~ ~ליב~

 ו~פי'
 ל~תחל~

 ח"י שריי בכה~ג
 יו"~. ~ו' קכ"ד ~לל ח''א ך'או'

~~~
 לא וגם חמצו לבטל ~כח ואם שביטל~. אע~"י ~~.

 ל~כו"ם ומכרו ~שית בש~ה ו~ז~ר לעכו~םמכרו

 ב~ואח"~
 לישאל

 ל~מור~
 של כ~~צו ~האי לגמרי מ~תר

 וכו' ר~~י ד"ה ע"ג י~ז דף ~סחים צל"ח הפסח. על~ושעבר ע~ו"~
 ~~ו. או' ~מ~ג סי' לעיל ועייןכ~"~.

~~~~~ 
 איר~

 לא~ר ~מכר
 מהני לא דמכירתו אף חצי~

 העכו"~ א~מ'מ
 העכו~ם בו זכה לר~ו~ו משכו

 הי~ראל עבר לאושוב
 לאחר ומו~ר ב~"~ בפ~~

 ה~ס~
 אע~"ו

 עלש~בר
 מ"~

 שם. ~~ה ע"ב ח' ~ף צל'ח דתשבי~ו.
 מה~~ נוב~יב~פרו ו~"~

 יעי~ש. ח' או' ה~~"ת וה~י~~ ס~ג סי~
 ~אסור ב~יאורים המק"ח דעתומי~ו

 ו~ו~~
 ל~~ל עיין אמנם

סי'
~"~ 

 ל' או'
 כ~ע~ שנרא~

 יעו"ש. צל~ח

~~~~~~ 

 בש~ת~ות לו ~היה
 וי~~

 מאו~ שש~ ב~רך
 הין

שעומ~
 בע~פ למ~ור ו~כח הא~~ן אצל

 ש~יטל כיון ג' בפני להפקיר המורה לו ~ורה חצות ואחרחצות קו~~

 כנהי~חמ~~
 אבל בזה מיקל הייתי לא גמור חמץ היה ואם

 שהרי הפסיד לא ה~יקל נוק~ה חמץ רק כאן שאיןביי"ש
 דעכשיו האחרונים כתבוכבר

 דכ~~
 ~וי חמירא כל או~רים

 בפ~ע~~פקיר
 ו~~

 שיעשה טיב
 בז~

 ל~י~יה אפי' ואז ח~י~ין
 תשו'שרי.

 תיעפ~
 ט''ו' או' פו~''ע י~~. סי' ח~"ח ראם

~~~

 ממש שלו אף ח~ץ לו שהיה מי ש~יטל~. א~פ~י ~~.
ו~בר

 ול~
 ביער

 קו"~~
 ~~ת ג~כ ביטל לא ואפי'

 א~ור בפסח ש~רי יור~ים שאינם ו~אי והבנים ~פסחבתוך

 מת לא אם ~בשלמא להבנים. ומותר כלל חכמים קנסולא
 במוצאי א~ רג~ חי שהיה כיון פסח מוצאי ליל עד בב"והעובר
פס~

 ואפי' לעולם באיס~רו ונשאר ח~מים קנס ~ל~ו חל כבר
 אבל לבנים ~ותר לא אח"כמת

 חל לא עצמו~ בפ~ח מת א~

הקנ~
 הבנים ~ל הקנס תחלה ~צ"ל שאז כלל

 וה~
 ח~או ~א

 ואפי'כלל.
 מ~

 ח~ץ ולהתיר לסמוך יש חצות אחר ע"פ
 הפ~חאחר ז~

 באכיל~
 או' ~וחב"ר יעו~ש. ך' סי' נוב''י ובהנא~.

 שע"~ י~~' ו~ו"י'א
 סי' לעיל ו~יין ~' או'

 תל~
 ~'י ואו' ~~ או'

~~~

 קנו ואם שביטלי. ~~פ"י ~~.
 שי~

 שעבר בחמץ דבר
 ל~ב ואו' ל''א או' ~מ"ג סי' ל~יל עיין הפסחעליו

 או בפ~ח בחמץ ל~תרפות מותר ו~םיעי~ש.
 בחמ~

 ~עבר
 תס"ו רסי' ל~מן עיין הפסחעליו

 וביו"~
 ~' ס~י' קנ~ה סי'

יעו"~.

~~~
 אםור ו'. ~~~

 חמצ~ להאכ~
 אקרא רב~ן ואסמ~וה וכו'

 אפי' היו~ד תחת בציר~י חמץ יאכל לאדכתיב
 לו יש ד~כ"פ הפקר של לכלב אפי' משמע יאכל לאלאחרים
 של היא ואפי' הבהמה את ומשביע שמאכיל ממההנאה

 לבוש.~~קר.

~~~
 וכו' ח~צי ל~~כיל אסור ~~.

 וא~
 שלו שאינו בחמץ

 א~ר ב"י. ~אסור. נראה הפסח בתוך מוצאואלא
 ו"ד.או'

~~~
 וכו' בפסח חמצו ~~.

 ו~"~
 ~~בר בח~ץ הפסח לאחר

 ט~ו. או' מק''ח שם' א~ר כ"ב. או' ח"י הפסח.עליו
 ל"א. או'ר"ז

~~~
 שאסור משעה אלא ~וקא לאו וכז' בפסח חמצו ~~.

 פר"ח. הפקרי לבהמת להאכילו אסורב~נאה
 סי' לעיל וכ"כ י"א. או' הפסח חקת ובספרו ז' או~~ער~ה וכ~~

 י~ג. או'תמ"ג

~~~~~ 
 חמצו

 בפס~
 אי~ורי ב~אר אבל ב~~ץ ודוקא וכו'

 ל~~ו"ם או הפקר לבהמת ל~שליך מותרהנאה
 מכירו.שאינו

 מק~~
 בהגה"ט פ"ז ם~' ביו"ד הכנ~~ג א~נ~ שם.

 כלל ואו"ה פ~ה שער דורא ש~רי בשם כתב יו~דאו'
~~~ 

 או'
 ול"מ ב~נאה א~יר בחלב בשר משום ~נאסר דמאכלי~ב

 א~י' אלא ממנו נהנה שהרי לכלבו או לשפח~ו לי~ןד~~ור
 ~סור ~~ל~א ל~לב או מימיו אותו ראה שלא דעל~אלגוי

 ג' דין פ"ה כלל בת~ח וכ~כיעו"ש.
 וכ"~

 צ"ד סי' שם ~פר"ח
 יו"ד.או'

 חכ"~
 ב' או' מ' כלל

 הער~~ ~~~
 בסי'

 ז~
 ז' או'

וביו"~
 ז' או' פ~ז ~י'

 דבכ~
 הנ~~ איסורי

 אפי' לי~ן ~סור
 לשפוך נ~~גין ולכן הכ~ה~ג שם וכתב י~ו"~. הפקרלכלב

 כנ~רף דהוי לנהר ישליכנו או קבורתו והיא בב~"כהתבשיל
 והפר~ח ו~ו"~' כלב שם כ~אין א~י' לרחוב יזריקני לאאבל

ש~
 כתב

 שצרי~
 יבא ~לא ~כ~י לשורפו יכול אינו אבל לקברו

להנו~
 מאפרו~

 ועיין יעו"~' לשוק להשליכו שלא וכ~ש
 ז'. ~ו' תמ"ה סי' לעיל וב~ברינו א~ ~עי~ קל"גסי' ביו"~

~~~
 בהמתו ~י~ן אסור ז'. ~~~~

 לעכו~
 למכור א~ור וכו'

 חמץ ה~~ו"ם שיאכילם כ~י קו"פ לעכו"םבהמתו
בפ~ח.

 תב"~
 דף

 ~"~ קו~~
 בין לחלק טעם בנותן ~האריך

 או' מ~~ח ז' ~ו' ברכ~י י~ו"ש. בהמות למכירת החמץמכירת
ט"ז



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  ~חרונים מרוטנב~ר"ג מהר~מ בת~ו' אמנס י~ז. ~ו' ש~~ת~~ז.
~~~

~~~ ~~~ 
 ~~' ~~~~~ ~~~י ~ל

 ו~~~~
 ו~ן

 כתבח' ~א~~ ב~~
 להשי~

 ~~ב"~ דברי על
 דבק"ק וכתב

 ווולנ~
 נ~גו

 בנין ב~~ו' וכן יעו~ש.למכור
 עול~

 לה~יר ~אריך כ"א סי'
מכירת

 ה~המו~
 מים בת~ו' וכ"כ יעו~ש.

 חיו~
 רק להתיר

 ליתן בפ~' ~ז~ירש~א
 חמ~

 ~~ו~~.
 ו~"~

 שמואל ~ולת בתשו~
 י~מוד שלא שכ~ב א~א להתיר נ"ג~י'

 הישרא~
 כש~וא ע"ג

 חת~ס ובתשו' יעו~~. ברא~~תו נהנה ודאי ~אז ומשקןמאכילן
~י'

 ד~חר כתב ~ ס"~
 המכיר~

 ג' ~פני וופ~ירנה יח~ור

ובצירו~
 ~~כירה

 כיון מ"מ ה~~ח ימי לז~ רק מפ~יר א~ א~
 מהני לא בלב ביטול א~ל דמ~ני הזוכה ליד כבא הוישמכר
בבהמ~

 והחמץ הבהמות למכור ומיהו פ~ת. י~ו~~. ב~מץ ~מו
 הערמה לך דאין ~סור אחד לעכו"ם בהמות מאכלש~וא
 בענין ג' ס~י' רמ"ו סי' ל~יל ועיין ה~חרוניםי כ"כ מזו.גדולה

 בס"ד. ~שם ובדברינו בהמההפקר

 רב זמן משלו או~ם יזון ושהעכו"ם~וורים ~~ ~~~~י~ ה~כ~''~ ~~~ ר~~~~כרי~ ~~~~~~~~
 מו~ר. זה ל~~ב"ש דגס ור~לשם. ש~"~ ~ם' מק"ח דמו~ר. נראה ח~ץ בפי' מתנין ו~יןקו~פ

~~~
 ל~זהיר וצריך ו~ו~ לע~ו~ם בהמתו ליתן אסור ~~.

ז~
 קלות לה~והגים ו~כ"ש סוס~ם לסוחרו

 צריכי~ אלא לסוסים מים עם סובים ~יתן גויששוכרים
 ל~כור

 הש~אל עסה~וסים
 ול~

 בפסח ~מ~ם ע~ק שום להם יהיה
 י~ב. או' קכ~ד כלל ח~א מי~. בלי סו~ים להם שי~ןאו

~~~~~~~~~ ~~~~ 
 ב~~ו~יו לעכו''ם

 ל~~~
 ~~~לק

 בפסח חמץ מא~ילם והע~ו"םהוולדות
 עליו ~~מות אחריות העכו"ם במקבל אפי' לאסור פניםיש

 סו~~~י~
 ה~המות ~י~ר

 ה~
 ה~כו~ם א~ א~ל ישראל ~ל

 מו~ר עצמו להנאת עושה ~עכו''ם ~השתא לזונם עליוקבל
 ~~~תו ~~כור ~ם נ~~ו~~ה

 ~~כו~~
 בחו~ה

 ו~תנ~
 ~מזונותיה

 ~~כו~ם ~ליהיה
 ו~ד~ א~ א~

 מו~ר ח~ץ יאכילנה ש~עכו~ם
 מיירי זה ~סעו' הש"ע דאסר והא מזה. נהנה הישראלדאין

 ס~' ח'א פמ~א מזונו~יה. עבור ~ לעכו"ם לשלם רוצה~ישראל
 בסעי' המט"י וה~יאו~ו"ד.

 ז~
 עליו וכ~ב

 נרא~
 ב~ך ברור

 אצל הבהמות השנה ~אמצע ~ם בוולדות העכו"ם~שותף
 לגדלםהעכו"ם

 בכ~
 העכו~ם אין אפי' שרי ענין

 אםרדלא חיי~במזונותיה~
 הש~~

 ולא ל~אכילה הפסח לימי לו בנותנה אלא
 להאכילה כדי לו נותנה אינו ~ וגם השנה בא~צע לובנותנה
 טעמי מהני לה~יר יש ב~כירות גם ול~ך לגדל כדיאלא

עכ~ל. ו~ו~

~~~~
~~~~~~ 

 ~סח חלב ל~תות
 מב~מו~

 חמץ שאוכלות
 בנ"א~יין

 שאל~
 יעו~~. לה~יר ~דע~ו ט'

 בית בשו~תוכ"כ
 בס~רו והביאו ל~ה סי א~רו~

 ש~"~
 או'

 ~הארי~ ~~ ז~ ~~~~י~ק~
 ו~א ~ו~ה דאני ו~סייס ~זה

 שתאכל רק החלבלהתיר
 שחרי~

 המותרים דברים ~~רבית
 ~עת להמתין א~שרואם

 מ~ לע~
 הא"א אמנם עכ~ל טוב

 דלשתות כתב זה~~סי'
 ~חל~

 תוך
 ~~ל~~

 ג"כ א~לה אם

~~
 ~~י

 ~~~ר~~ ~~~ ~~~ ~ו~י~
 ו~ע הנ~ה ~~יסורי נ~~ה

 לשתות ~אסיר פשיטה לב~ו ח~ץ אכלה דאם מ~מעעכ"ל
~חלב

 בתו~
 ~~ל"~

 תשו~ה ~ס~ ו~"כ
 ~~הב~

 ח"ג
 חיו~~

 זצ"ל אפענהיים ~וד מו~ה הג~ון בהיות כי ס'סי'
 ל~סור בהכ~נ ~כל ב~קידתו יצא כרוז פראגבק~ק אב"~

 יא~
 ~חלב

ב~ס~
 הדבר הניח ז~ל ש~וא אלא

 בצ~~
 דבעל וכ~ב

 קיצור וכ"כ יעו"ש.יח~יר נפ~
 ש~~

 י"ג או' קי~ז סי'
 לאסיר ~נהגו במקום וב~רט יחמיר נפ~ו ושומר מתיריםויש או~רי~ ~~

חליל~
 ~בה~ת חלב ד~שתות א' או' הרו"ח וכ"כ עכ~ל. לה~יר

 בפסחעכו'ם
 נרא~

 לא~ור
 שמ~

 ה~~ח ~תוך ח~ץ ~~כילה
 וכ~כיעי~ש.

 ב~

 מ"~. או' צו פ~ א"ח

~~~~~~~~ 
 א~א החל~. לשתות דשרי י~ל מעל"ע א~ר
ש~.

 ~ישי"~ ד~~ וכ~~
 דאחר

 ~~רי ו~~י מעל"~
 ה~ו~ם. באו'כמ"ש

 ולח~ו~
 וא~י' מו~ר ב~~ח נ~רי בהמות

 ב~סח בשרה ל~כול מו~ר ואם רב. מעשה ח~ץ.~~א~יל~
 קי"~י או' לקמןעיין

~~~~
 שה~כו"ם ואפי' ו~ו' לעכו~ם בהמתו ליתן א~ור ~~.

 ועיין ז' שא~ה ~נ"א וכ~כ מט'~י. בחנם~מאכיל~
 ~אח''ז.באו'

~~~~
 המתירין ולד~ת וכו' ל~כו~ם ב~מ~ו ליתן א~ור ~~.

 בעבד ו' ס~י' ~~ן ~ס~'ל~~ן
~~ 

 ואינ~~ורע ואנ~ ואכול
 הפר"ח דברי על השיג המט~י אבל פר~ח. דינר.~הקדים מ~ירי ה~נ וכו' דינר הקדים א"כ אלא א~ור

 שהבחירה ב~ועלים דדוקא וכ~בהנז'
 ~י~~

 או חמץ ל~~ול
 אבל דינר הקדים בעינן ל~ן וכו'מצה

 בה~~
 ש~ורים ~מאכלה

 מאכילא ~העכי~ם ידוע אם בה~י~אורחא
 פיסול~

 ש~ורים
 ~פי' לו כאו~ר ~ו"ל ~מץשהוא

 נ~~~ והרי חמץ ~יאכילנ~

בכ~
 אסור בחנס ל~א~ילה לו יתננה ואפי'

 ול~
 הו~ר

~ס~ם אל~
 שאינ~

 וכ~ב שם בנ"א ~ עליו ה~יג וכן יעו"~. יודע
 ו~"פ יעו"שי אסיר בחנם ו~פי' דינר לו הקדים בלא~אפי'

 י"~. או' קכ''ד כלל ח"אב~פרו

~~~~
 וכו' הפסח בי~י להאכילה ~~.

 כ"~
 מ~כ בשם ב~י

 אכן קצ~א ~י' ~הרי~ל ב~~ו' ו~~ה~אגודה ~ש~
~~גוד~

 ~צ~ו
 אי~~

 וכן וז~ל
 ל~

 קח ל~כו~ם א~ם יאמר
 אותה~ לזון לו ~~ננה שס~ם אך ח~ץ ו~אכילנה ב~י~ךבהמ~י
 בפי' לו שיאמר ~~וקא משמע עכ"ל ~פסחימי

 חמץ האכיל~~
 שיא~ילנה בוודאי יו~ע אפ~' בס~מא אבלאסיר

 חמ~
 מותר

 הלבוש אמנם כ~ג. או' ח~י להקל. אין לכ~~לה ומיהולדע~ו
 הש~~ כדבריכ~ב

 יודע דאם
 ש~אכי~

 ~סולת ה~כו"ם או~ה
 שעוריםשל

 שהו~
 ~~ן בסי' הר''ז וכ"כ אסור. גמור ח~ץ

 וכ~ה ח~י.או'
 ואפי~ ~קודםי באו' כמ~ש ונ"א המט~י דע~

זמן
 כ~יודע ל~כו"ם ~בהמתו למסיר אסיר ~ס~ קוד~ הרב~

 קיצור בפסח. ~~ץשיא~ילנה
 ש"~

 יו~~. א~' י~ז םי'

~~~~
י ~ ~  הואאם 

 יוד~
 יודע שאינו ~בס~מא א~ל וכו'

 או' א"ר סק"י. מ"א ד' או' ~ו~ש ב"י.מו~ר.
ט~ו.

 ח~
 ר~ז יו''~. או' א~א ט~ז. או' מק"ח י"ב' או' יוסף

~י'

~"~ 
 ח~י. ~ו'

 ~~ ~~"~ ונר~~
 ~~נה

 ע~
 ~~כו~ם

 בה לן לית ~א~ילה ~אח"כ א~פ~י ב~סח חמץיאכילנה ~ל~
 ת'ן סי' לק~ן ו~~~ן ~ושה. ~ הוא עצמו להנ~תד~ע~~''ם

 ~''סע~'

~~~~

 ~ם ~~.
 יוד~ הו~

 ~כ~חלה ודוקא וכ~'
 וכ~~ש ~~~ור~ין בדו~ב~ ~ב~

 ~יו~~
 פרה ו"א ס~י' קמ~ב סי'

 שם. א~א שם. עו~ש תי~כל' אליליםבכרשיני ש~~מ~
 שע~~

 י~~. ~ו~
 כ~ד ~ו' ~~יו~יין

 שמצד~
 לאיב~ד ה~אה דמי להשליך צריך אם

~ב~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

 ~~~ן
~''~~ 

~~~~~~

~ ~ ~~~~ ~~~ 
 ~~ ~"י ~~~~~~י~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~

~~~~ 
 ~~ו~~~~~ ~ ~~~ ~~י~ ~~~

 וכלי הס~ורה ~פי' ~~~~~ י~~~~ ~~ ~~~~~
 ה~נו~~

 ~~~י~ ~~יי~~ ~ ~י~~ ~~~ ~~~~~י~ ~~~~~~~ י~~~~ ~~
 ~ש ~~~~~ ~~~י~ו~~~

 ~ש ~~~~~ ~~~ י~~~~ ~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~י~ י~~~י ~~~~ ~~ ~~~~~ י~~~~ ~י~~ ~~~~ג~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~
 ~ ~~~~~ ~~~~~~~ ~~~ ~~י ~~~י~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~ ~~~י~~ ~~~~~ ~~~~

 האי~ור הנאת דמי להשליך מחוייב דאין כתב שם ה~ק~ח~בל

לי~
 יעו~ש. כח~י ודלא ה~~ח

 וכ~~
 הר~ז

 ש~
 ~בר דא~י'

 ולאכלה ל~ח~ה ש~ותר בפ~ח חמץ בעצמו וה~כילה~י~ראל

בפס~
 ועיין עכ~ל. ל~יבוד ~ח~ץ הנאת ~~י להשליך ו~"צ

~וד
 ביו"~ ~ז~

 ~~י האחרוני~ ו~דברי בהגה א' ס~י' ~' סי~

 שי~ ~~~~~~ך~
 האכילוה ~אם ליז~ר

 ~עירי~
 חמיצים

 המלאה שבבטן הפ~ולת להשליך דיש בווכיוצא
 ל~חרמיד

 יש שאולי הפקר ל~קום הבטן פ~יח~
 ש~

 עדיין
שעורים

 ח~וצי~
 כיון נתעכלו שו~אי ולומר לס~וך ואין ~עינם

 ועיין ש~. שע~ת אכילה. בשעת חמו~ים היושהש~יר~ם
 תס~ז. ו~~י' ~' סעי' תם"ו ס~' לק~ן~זה עו~

~~
 של ~נות ~' ~~~~

 ~~ל~י יש~א~
 ש~

 ~ך ~~~' י~אל
 ~~''~ ~י~~ת~יא

 ~~ל ~~י ~~'
 ר''~

 ~~~ס
~~פך.

 ~לל~
 ~זלינן ~אי ~~' ~לרש''י ~~יל~א

~~~ 
 ~על

 ~~~ה~נ~~
 י~~~ל ה~נ~ת בעל

 ~~ ~נ~~~ ~~~~
 ~~ר

 אס~~הפס~
 ב~נ~ה

 ו~~
 ~על

 ע~~''~ ה~נ~~
.~~~~ 

~זלינן ~ל~''~
 ש~ ~נ~נ~י~ הפ~ע~י~ ~~~ ~פ~ע~~~ ~~~

 ישר~ל
~~ץ

 ע~~''~ ה~ ו~~ ~~נ~~ ~ס~~ הפס~ ~~~ ש~ שנ~צ~
~~ת~

 ~~נאה
 ~~~~א~

 זה
 ~ר''~ ~~''י ~~~רי ~ה~י~

 יע~~~.

~~
 יש~~ל. של ~~לא~ ~~.

 פ~
 ~יין

 הנ~~~
 ~~''י ~~~~ה.

~~~~א~
 ד'. ~~' ~ק~ן ~עיין ~~~~~~ני~. ב''

~~
.~~ 

 ~נ~נ~י~ ~פ~~~י~
'~~~ 

 ~~ש~דלי~
 ~~~ירת

~~
 הי~ ~ל~י של~ן ~ל~ ~פ~עלי~ לי~ תלינן ~לא ~הנ~~. אס~ר ~~.

 ~~ש~~ע ~ש''י. ~~~. יש~אל ~~ל

~~ב~י~
 ~~~ר ~לא

 ~~~ש ~לא י~~אל ~ל ו~ול~י ~~נ~~
 ~~ ~נ~~~~ ד~~ו~ ל~~י~ו~ ~~י~~ ~~ ~לאי~~ו~~

 ~ל ~~ן
 ד~ל ~רי ~~ ~~לאי ~~~~~ אין א~ ~~ל ~יה~ל~י

 ~ו~~~~
 נש~~ ~~~ינ~ ~~~~י ה~~~כ~''~

 ~~ל~י ~~נ~ת שרי ~לא
 ע~~''~ש~

 ~שיש אלא
 פת ~ל~י ~א~ת~

 ~~ אב~
 ~~ל אס~ר פת~לאי ~א~~~ אין

 פ~עלי~
 ~~~א~. ~וא י~ר~ל

 ~נ~~~
 ~ נ~~י ר''~~ל~ירס~

 ~יירי פ~ ~~~נ~~ ~~~לאי ~שי~ ע''~
 ל~~~~

 ~~זלינן ק~''ל ~אי ~ן
 ~~י~ן פשי~א ~~~לי~ ב~~

~~~ל
 ~של ~~א~ כלל ~~~ץ ~~ ~~ניס ~ינ~ ~~נ~~

 ~ת~ ~~''~ ~יה~ ב''י.ה~א. פ~עלי~
 ~~~ ~ל~י'

 ת~ינן ~~ונא ~~ל

~פ~עלי~
 ת~ינן לא ל~ש~י אבל

 ~ל~ בבעל~~
 שהם~~רה א''כ

הי~
 ~ה~''ז ~יין פת

 פ~ ל~ש''י ~ת~
 ~~~א ~ל~''ח ~יין

 יע~''ש. פת~~ ~לאס~~~ה
 ע~ השי~ ה~~~''~ א~~נ~

 ד~~י
 ~~~ב הנז'ה~''ז

 ד~~
 ~ב''~ ~~~י ~ל

 ~~~ל. יותר נר~ין ב''י ~~ן~~ברי ~צ~ ~~שי~ יש
 ~~ברי הלב~~ ~~''~

 ~ה~~~~~ת~''י
 א~ ה~~

 ~~~רה
 ש~ הנ~~ר~

 היא
 אבל פת~~~ן ~~~~

~~ 
 היא

 ~~ץ ~~~ ~~ין א~רי~ ~~ברי~
ל~''~

 ב~ר אזלינן
 פ~עלי~

 ~ע~''~.
 וכ''~

 ה~~י~ ~~ן ~ע~''ש.

 ~~~ ~~~~ת~ ש~~~ ~~י ורב ~~''י~ד~~
 ה~~י~.

~''~~ 
~פ~''~

 ~י~~ ל~נ~ן
 ~ריס ~ה~י ~~יר~~~ ~~''י ~~י~ ~~~~ר

~~~ק~
 ~~ינה

 ל~
 ~י~א ~~~י תז~ז

 בת~~פ~~
 ~~~פ ע~''ל.

 ~ין ~~ם ~~~ ~פי' ~~~י כ~י'~~''ז
 ~~~~ר~

 ~~~ץ ~ל
 ~~ר~ז~ינן ל~''~

 פ~עלי~
 י~~''~.

~''~~~ 
 ~ב~ל ה~''ז

 ~~~נ~
 ~זלינן

 ~אן ~איןל~~לא
 ~~~ ~נ~

 ~ל~~ר~ ~~~~ז
~''~ 

 ~לא ~~~~ר

ל~ינ~
 ~~~''~ ~ד~רי ~בל י~ו''ש

 ב' א~'
 ~ל~ינ~ נר~~

 ~~~~''~ ~~''~ק~~~
 שא~''ז. ~~~' ~עיין ~~''~.

~~
 ~~נ~~.~ס~ר ~~.

 ~~ר~~~''~ ~ר~''~
 ~~ר~''ש

 ~ינים ל~~רי ~ש~~י~~פ~' ~~~~
 ~~~ב''~ ~~ת~ אל~

 ~עי~בת~י~
 ~י'

 ר~''~
 ~~ל על ב~~~~'

 ה~~א~~
 ~ל~ך

 ~ין~ש~י~
 שי~ ל~י ז~

'~~ 
 ~~~~לפ~~

 ל~י~ו~א ונק~ינן

ע~''~
 ~~ל

 ~~~ת~~ ~~~~
 ל~~~~~ר

 ~~הש~~~~ ~יפ~~
'~~~ 

 ~ל~~ל~
 ס''~~ ~י~~~ אש~~ינן

 ~ס''ל
 ~י~

 לה~יר
 ~~פי~~

 ~~~ ~פ~~ ~~~~ עיין ~~~י~~ ~'~ו'
 ש~אריך

 ~~~''~ א~ ~פ~'~~ל~~ת ~הבי~ בז~
 ל~~לא ~זלינן

~~ ~~~~~~~ 
 יע~''~.

~לענין
 דינ~

 כ~ר
 כ~~נ~

'~~~ 
~~~~~ 

 ~~ת
 ~א~ר~ני~

 ~ז~.

ו~
~~~~~ 

~''~ ~~~ 
 ש~ ~ין

 ~~ר~ ~~ל~י~ ~~ץ ~בר ~~~~רה
 ~~''~ הפ~עלי~

 היה ~ס
 ~~נ~~

 ~ל

 ~~ ~נ~צ~ ~~~ י~~~~ ~~פ~~לי~~~~''~
 ~הנאה ~ס~ר

 הפועלי~ ש~שיצ~~~~~פ~י
 ~~ר ~~ד~י ~~''פ ה~נ~ת ~ן

 ~ןנ~י~ש~
~~~~ 

 שנפל
 ~ו~~

 ~וך
 ~~נ~~

 ~ל
 ~~ע~~''~ ~~~''~

י~צ~ה~
 ~י~כל~ו

 ז~ ~~~~ ~י~ ~~''~
 ~~קר ~~~~ י~~~ כל

 ~~~ ~~''~~ ~ב''י ~פ~עלי~ עלי~ ע~ר~ ~ל~~~~~
 ס~~ן נ~'

~''~~~
 ~~ו~ ~~~

 ~~ל
 ~~~~~~~ ישר~~

 ~ו''פ
 ~~~א~ ~~~~

~~~.~~~~ 
 ~כו''~ ~~ ~~~~לי~ ~~~

 ~~~ץ ~~ר~ל של~~~לאי ~~~נ~~ ~~~''~
 ~~ו~~ ~~ ~נ~~צ~

 ב~~~~ה. ~~~'
 ~פועלי~ ~~יצ~~~~עפ~~

 ~ן
 ~~נ~~

~ן נ~י~~~ ~~~א~ ק~''פ
~~~~~ 

 שנפל
 ה~~~ ~נעש~ ~~~

 ~~ל ~~~~ר
~~~ 

 ~פקר

 ~ר~ו~~~~~נ~
 י~ר~ל ~ל

 ~~~''~ ל~ ונ~נ~ ~~~~~ ל~ ז~~~
כן

 נ~נ~ ל~
 לי~ראל

 ~רש~~~ ש~י~ ז~ ~~~
 ~~~~ ~~~ ~ל

 לא ~ ~~י~~~~~ש~~
 ני~~

 ליה
~~י' ~~ו''~ ~~~~י~ לי~ ~לי~ני~

 ת~''~
 יע~''~.

~''~ 
 ~' ~~' ~~''ז

~~~~ 
 ע~ין

~~''~~ 
 ~י'

~~
 ~~נ~ה. א~~ר ~~.

 א~י~עינן ~~~ ~~~~ ~~~ ~מ~ נ~~~ ~~~
 ע~~''ם של ~~א

~~ 
 ~ל

 ~שר~~
 א~~ר

א'
 כת~ ~''~ ~ב~

 ~~ץ שפק דכל
 הפס~ עלי~ ~עב~

 ~~~ר
 ~~''ה ב' א~' הא''א דעת ~~~נ ~~~ילה.~פי'

 הנה''~ ~ע~
 ש~יןדב~~ה

 אבל ~''א ל~ב~~~ ל~~ש י~ הפ''~
~~~תר ~~נא~

 ל~''~
 ~נע~~ ל~ל~~ י~ ~אם יע~''~.

 ~~ר
ש~~ ל~''~ פ~~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~

~ ~

 ~~~~~~. ~~~ ~י~ י~~~י ~~י~~ י~~~~ ~י~
~~~ 

'~ 
 ם~~~י~

 ~ ~~~~~ ~י~~ ~~ ~~~ ~~~~ ~~ ~י~ ~~ם~ ~~~ ~~~~~~ ~~י~ ~~ם~ ~~~~ ~~~י~~ ~~~ ~~~~ י~~~~ ~~
 ~ם~ ~~~~ ~~ ~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~י~ ~~~י ~~~~~ י~~~~ ~~

 ~י~~
 ~ם~~~~ ~~ ~~~~~ ~~

 ~~~ ~~~~~ ~~י~~ ~~~~~~
~~ 

 ~~ם~ ~~~~ ~~~~י
~~~~ 

~~ ~~~~~ 
~~~ 

 ~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~י~~
~~~~ ~ 

~ר~
 א~

 שא~~~זי ב~~~ ~מ~~ש ב~~ילה
 ~ה~

 ב~כילה ~ש~י

 ש~. ~~~י מ~~ן נזהר שאי~~ למיהיינ~
 משאר ש~~א כ~ון א~

 ז~. א~~ ~~~ן ~י~ לק~ן ~עיין ~~. י~י~~ע פ~י ~אינ~~ב~י~

~~~~~ 
 נ~צא

 אזלינן ~ר~י~ ע~ברי במ~~~
 ב~~

 ר~בא

 ~~ב א~רי~היינ~
 בא~~~ ס~ המצ~יי~

 מק~ם
 וש~~קים. העיר ר~ב ~~ריו~א

 מצ~יים ~ישראל ~~יי~ ~א~
 שנמצא ה~~ק ר~ב א~ר ה~לכים אזבש~ה

 ש~י~ וא~ ~~
ב~~~

 מ~~א העירי ר~ב א~ר ה~לכים אז
 ~אם ~~~~ה~~~י ש~

~~
 ~פק ה~י אז מ~~ה ~ל ~~צה

 מ~'~ ~ל~ע~
 ב~נאה ~רי

 בא~ילה~~א
 באכילה אפי~ שרי ~~'י ~ל~~~

 כמ~'~
 ~~םיע~''~. הק~~~ בא~~

 ל~ל~~ אפ~~
 ל~~ר ~נע~ה

 הפ~~
 ~פי'

 ~צ~יים י~ראלשר~ב במ~~~
~~ 

 ~~. מ~~א ~רי.
 ~כ~'~

 הא~~~ני~.

~~
 ~~ו~ות ויש וכו~ כבר שלוה ישראל א'. ~~~~

 שתשלם הפסח לפני ~חברתה ככר אשה ללוותשלא שנ~ג~
 משום אני וכמדומה ~פסח לאחרלה

 חש~
 בה נג~ו רבית

 בככר ככר או בסאה סאה חבירו אתשהמלוה
 וקב~

 זמן לו
 ריא"ז אסור. ה"ז פלוני יוםעד

 הב~~
 שעה. כל פ' בשה"ג

 בהגה"ט. כנה"ג א' או'ד"מ
~"~ 

 מור~ם מ"ש ולפי סק'א~
 בככר ~~ר ללות שמותר ב~גה א~ ס~י' ק~''ב סי' ביו"דז~ל
 לא עצמו ~~ריא~ז כיון אמנם להקל נראה היה יעו"שוכו'

 שאין נראה כמד~מה כתב אלא נהגו זה שמטעםהחליט
ל~קל

 במקי~
 וגם אחר. מט~ם לאסור שנה~ו דאפשר שנהגו

 ללוות לכתחלה להחמיר דיש נראה איסיר נהגו שלאבמקום

קו~~
 פסח אחר ולפרוע

 שכ"~
 שלוה ישראל ~כתב הש"ע לשין

~
 דדוק~ מש~~

 הפסח אחר לפרוע צריך פרע ולא לוה אם
 צריך לכתחלהאבל

 לפרו~
 אפשר. אם ק~~פ

~~
 שעבר חמץ משום איסור בו ואין וכו' לפורעו צריך ~~.

 ~פסחעליו
 כיו~

 איס~ר. בשעת בעין היה ~לא
 פורע ~אם ~''י שם וכתב א~ או' ח~י שם. מ~א ל~וש.~ור.
 יעו~ש. מו~ר הפסח בתוך אפי' הככר במקום מעותלו

 א' ~~א~ר וכ~~
 א~ ~~ ~~~

 ר~
 או'

 א~
~~

 לפורעו צריך ~~~~~.
 אנ~ ואפ~ וכ~

 ה~כר היה
בעין הראש~

 כג~
 חי~ב ~י~רו ~לא שגג או ~שה שהשואל

 א' א~ מאמ~ר הפ~~ח. לאחר אחר ככר לו ~יתן לול~רוע
 א' ~ו' ו~מק~ח~כ~כ

 א~ א~~
 כלל ח~א א'

 קכ~~
 או.

 כ~ב~

~~
 לפורעו צריך ~~~~~.

 וכ~
 חמץ שהל~ה ו~שראל

ק~~פ ל~כ~נ~
 ישל~

 לו
 כ~צ~ ח~~

 הפנ~ח לאחר בו
 לו מח~ר ואינודהואיל

 ו~ר~ש~ חמ~
 ~~ב~ד ריא~ז מותר' ~עינו

 השיג הפר~ח אבל בהגה~ט. כנה"ג שע~. כל פ'ב~ה~ג
 לו ~תן אם ~~ףוכתב על~

 הר~ש~ חמ~
 באכילה ואף מו~ר

 והו~ל ברשותיה ליה קם ל~~ו"םשהלוהו ~כי~
 חמ~

 ~ל
 ~~~ ~"~ ~ ~~~י וכן באכילה. אפ~ ~מותר הפ~~ח ~~ו~~בר ע~ו~~

~~
ב~ ~~~~~~~

 ~ודם לו י~מר
 וכ~ פס~

 לחלק ~~ק~א הט~ז
 בכל ליה מנ~לק מצי דאייצא

 שבו~
 ~~תנאי ~ועיל

 זקף אם אבלק~~פ
 ~רבי~ על~

 ליה לסלק מצי ולא בפ~א
 התנאי מועיל לא ~בי~הם ז~ןעד

 קו"~
 בתחלת ל~תנות וצריך

 יעו~ש. ~עכ~ם שותפות בע~ן רמ"ה בס~ ל~יל וכמ~שהמקח
 ה~~ז ~ברי על כ~ב א'או' ~נה~שאמנם

 ה~
 מוכרח ~אינו

 שהתנו ז~ן עד ליהלסלק מצי לא~אפ~
 ב~יה~

 לה~נות יכול
 דמי ולא ~פק

 הכ~
 רמ~~ לס~

 יע~~ש.
 וכ~~

 ב' או' החמ~מ

 אלא א~ א~והמש~
 המ~~ ש~ שכ~~

 דמל~ותא ~ד~א ~היכא

דא~
 כמ"ש להחמיר יש לכתחלה ל~~ר י~ל מהם אחד

 ה~~
ו~יעב~

 להחמיר אין בזה דגם כ~ב ב~"ה אבל ~כ~ל צ~ע

בדיע~~
 י~ו~~.

 בד~ים להחמיר דאין שכתב ~ א~ בח~ ו~~
 בלא"ה כיאל~

 א~
 ~ו"~. י הפ~' לרוב משיכה בלא קינה ישראל

 ע~ו שהתנה ~כ~ן~~~~'
 משמ~ וכ~

 ה~~נה לא אם ~בל
 ל~ברת לחוש יש לכתחלה כתב הב"ח אבל ~~לבום. וכ"כיע~ש. ה~זרי אבי בשם ב~~ וכמ~ש אסור קו~פ כךעמו

 אבלראבי"ה
 בדיע~~

 יע~ש.~יקר כל התנו לא אפ~ מו~ר
 ~לל ח"אב~ א~ מק~ח ב' ~~ו י~~ף חק סק~~. מ~אוהב~ד
 כתב והפר~ח י~ד~ א~קכ"ד

 ~א~
 ~בר שום לומר

 ק~~
 ~לא

 ככ~ת הפסח אחר מהם מקבל הסתםמן
 חמ~

 ר~~ם שה~
 כמשמעית דהעיקר כתב ג' א~ וח"ייעו"ש. בב~ שהביא ומר~כי הגמ"י מדברי כדמשמע בפסח לולתת

 לש~
 ~ה~ביש ה~"ע

 ואם ~ך להתנית טובדל~~חלה
 מתנ~

 נותן א~~ אף כך
 אח"כה~כ~ם ל~

 ח~~
 התנה לא ואם שרי ~כ הפסח ע~ו שעבר

 ו~עכו~נ~ א~~ כןעמו
 נותן

~ 
 או מעות או קמח אח"כ

 ה~ין וכןתמ~ג ס~ לעיל כ~~ש מותרין חמץ דח~פי שרי פסח אחרשנעשה חמ~
 בלק~

 שה~לך ~פ~ הכומרים חק
 נית~

 ל~~רים
 ~שראל מכרו והם שבוע בכל חקםלחם

 ~תחל~
 כל השנה

 כל שלהלחם

 השנה~

 לחם להם שנותנים
 ק~~

 ש~וע בכל

וא~
 בלא~ה כי אלו ב~נים להחמיר

 א~
 בלא ק~ה י~ראל

 לרובמשי~ה
 ע~ן הפ~

 שם וש"כ קצ~ד ס~ ח~~
אמנם עכ"~ סק~~

 להתנות צריך ~לכ~חלה הב"ח כדברי פסק ג' א~ הר~
 הביא אם אף התנה שלאוב~יעבד

~ 
 פסח אחר העכ~ם

 ~סח של ~~יעבעד
 שנ~ח~~כ~ר~~

 לקבלם לו ~ותר בפ~ח
~~~לם.

 ובא~
 ד'

 כ~~
 חק דכןהד~~ל~קח

 הכו~רי~
 ~לכ~חלה

צריך
 ל~~נו~

 ולאחר כלום ע~הם ה~נה שלא וב~יעבד ~מהם

ה~~~
 בעד לו נ~נו

 שבי~
 ~ל

 לח~ ~ס~
 בתוך שנ~ח~ץ ח~ץ

 י~י~שי ולא~לו ל~ב~ו לו מו~רהפסח

~~~~~~~ 
 הר~ז שכ~ב

 ~פ~
 ~~~ר כ~מרים

 כפ~ ~ה~ימש~ם הי~~ לא~כל~
 מש~ם פל~ר

 ~עש~
 ל~לק

 זב~י ב~~ ~כמ~שבמתנה ~הנ~~
 צ~~

 ~י~ב ס~ י~~~ על
 כ~~ א~

~שכ~
 כמה

 פ~
 מ~ש ~כן יע~~ש.

 דפ~
 של

 רב~~
 מ~~ר

 לא~כל~
 ~~א ~ם נמיה~נ~

 פ~
 פל~ר

 ~ב~
 אם

 ש~ פ~ ~ו~
 בעה~ב

 ~י' ב~~ד כ~~ש בא~ילהא~~ר
 ~~ם ב~ נ~עי~ ~~~

 ~פ~ ה~

 ~~"י ~~~ ~ו~~
 ~ו~~י~ו~~~~
~~~

 ~~י ~~ ~~י
 ~ו~ ~ ~~~~~"~
 ~~~~י ~~י~~~

פל~ר



~ ~ ~ ~

 ~"ן ~~~ן ~~~~~~ו~

~~~~~~
 י~~~~ ~י~~ ~~ ~~~~ ~~~~ ~~ ~~~י~ י~~~~ ~~ ~ ~~~~ ~~~~ ~~~י ~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~''י ~~~~ ~~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~י~ ~~~י י~~~~ ~~

~'~~ 
~~~~ 

 ~~י'
 ~י~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~

 ~נ~~~ ב~~~~ ~ו~~ ~~ינ~ ש~יפל~ר
 ל~~ל

 פל~~ בפ~

~~
 ~ש~אל ~'. ~~~~

 ~~כ~''~
 ש~ש

 ~נ~~ ל~~
'~~~ 

 ~אופ~ן ~ש~~ל של ~~לא~ ~ש~~לשל ~תנ~~
 הע~~''~

~~~
 ב~~יל~

 א~ן ה~נה כל
 ~~נ~~ ש~שכי~ אל~ ~קנ~

~''~~~~
 ל'

~~~ 
 ~אז ק~''פ

 לאפ~~ ~ש~י~נ~ א~ א~
 ח~ץ ~ו

~~
 ל~כו"ם אימר ~~י

 קו~~
 לעיל שנ~באר וא~פ~י ו~ו'

 השותפות ב~חלת אלא תנאי מו~~ל ~לא ר~ה~י'
 זה ובכגון קנס מש~ם אלא אי~ור דאין שאני הכא~~מ

 בפסח חמץ דלענין ~פ~' מדברי מתבאר והכי למקנסיה~ייך ל~

קי~
 בש~י מרן דברי דחה ~הט"ז ו~~ב ג' או' מאמ~ר טפי.
 הש"ע כיון יפה דעתו ולפיי~ים

 שתל~
 יעו''ש. בתנאי הכל

 יעו"ש. הט'ז דברי על ל~שיג ב' או' הנה"שו~"כ

~~
י ~ ~  וכו' קו~פ ל~כו"ם אומר 

 וא~
 אפי' אמר ~א

 הפסח ~חר חלקו בעד לקבל אם~רמ~ות
 מו~רים קבלם כבר אס ומיהו הנאה באיסירי משתכרדהו"ל משו~

 יעו"ש' ש~ח~ז בסעי'וכמ~ש

~~~
 ל~ח מותר לחם ~פי' משמע אח"כ. אטול ואני ~~.

 א~א ד~ או~ ח~י ב' או' עו~ש מעות~ וכ''ש~ח"כ
 ~הביא המר~כי כד~ת שפ~ק הש'ע דברי ל~י ~ז~ו ג'או'
 אותו של חלקו למכור דצריך כתב הגמ"י בשם אבלבב''י
 הדמים וליקתשבוע

 קו~~
 סק~ג. מ~א וכ"כ הב"ח. וכ"פ יעו"ש.

 ע~ו. או' קכ"ד כלל ח"א ג' או' יוסף חק שם. א"א שסח~י
 די~ ש~תב אלא ~פר"ח הס~םוכן

 וצריך יותר להח~יר
 מתחלתל~תנות

 ה~ותפו~
ואם רמ~~ סי~ לעיל ~~ת לענין כמו

 ל~
 התנו

 בתחל~
 ויעקרו יחלקו אלא תקנה אין ~ש~ת~ות

 ימי שכר יקח שהעכו"ם ויתנ~ וישתתפו ויחזרוה~ותפות
 בביאורים והמ~ח י~ו"ש. אחרים ימים כנ~דם יקח והואהפסח
 ל~כ~~ם שאומר קו"פ אח~ שבוע עצ~ו ח'לק דאם כתב ב~או'
 ~~ח ~ל שהוא ~אחריה ש~וע תטול ואתה זו ~בוע אטולאני
 דמים כנטל דהוי מותרלכ"ע

 מקו~~
 ~~''ל

 נמצ~
 ב~לוג~א זה דדבר

שניא.
 ו~"~

 כ~~ש ל~שות יש דלכתחלה נ~אה
 הפר~

 להתנות
 ל~טל אח"כ עליו וקשה ה~נה לא ואם השו~פותבתחלת
 ולחזור~שותפות

 ולהשת~~
 ב~חל~ ולה~נו~

 אז ~~ותפות
 ה~שראל ~יקח המק~ח כ~"שיעשה

 ~בו~
 הפסח של~ני

 זא~ ואם ~פסח. שב~עיקח והעכו~
 יכיל א~נו

 שלא כגון לעשו~
 או י~ם כ~א נשאר שלא עדנזכר

 יעשה ~ז ~פסח לפני יומי~
 חלקו שימכור דהיינו ודעמיה הב"ח~ס~רת

 לעכו"~
 כל ויה~ה

 הפסח בימי~תנור
 לע~ו"~

 זאת גם ואם קו~פ. הד~ים ויקבל
 טובה לע~ות חפץ ו~ינו אלם שהעכו~ם כגון ~~שות יכולאינו
 כדברי לעשות יש אז קו"פ דמים לו ושיתן לקנות ישראל~ם
הש~ע

 וב~ב~
 להתנו~ שצריך

 ~יבא מה אחד כל שיקבל עמו
 ש~' ח"א וכמ"ש לא או יאפו הן מעט הן רב הןלו

 ~~~י~

~ ~~~~~ ~~~~~~~ 
~~~ 

~~~ל~ ~~~~
 סי' לעיל כמ~ואר ~שנה שבתות בשאר כמו השו~פ~ת

 ימים בד' דגם כ~ב סק"ג וה~~"א ד' או' ח"י יעו''~.ר~~ה
 וכו' א~ה טול לומר אסור יו"ט~~ם

 כמ''~
 ~כ"ל רמ'ה סי'

 דברי על תמה שם ~"י מיהו ש~. ח''אוכ"כ
 ה~"~

 דהא הנז'
 ד~ין כיון תירץ ~' או' הא"ר אבל יעו"ש. ביו"ט ~ריהבערה
ראוי

 הח~~
 הוא גמור איסיר כזו ~~~רה לי~ראל

 א~
 ע''י

 ו~ק ג' או' א~א ו~''כ י~ו"~.~ותי
 יוס~

 ~~שום תי~ץ ~' או'
 יעו"ש. ביו''ט ל~שתכר כדי ~ליח ~''י דבר ל~~ותדאסור
וה~~'~~

 בשבת שאסור היכא ד~ל תנור גבי שכתבו הסי' ריש~ם וב"י רמ''ג ס~"י הטור מדברי ~"י על ~מה ה' א~'
 ביו~טה''ה

 ו~ת~
 שבת שכר כמו אסור יו"ט דשכר בגמ' שכ"ה

 דמים נטל אם אבל תחלה דמ~ם נטל לא א~ וכ"זיעו~~.
 ויו~ט שבת ש~ר כה"ג שרי אז הקו~ם באו' כ~"ש קו"פתחלה

 שם.א"א

~~~
 ד'. ~~~~

 וא~~
 וכו' ~כו"ם בו

 משמ~
 מדעת שלא אפי'

הישראל.
 וכ"~

 ט~ז. או' קכ"ד כלל ח~א ה' או' הר"ז

~~~
 פ~ח קודם ואפי' וכו' לקבל אםור מעות אפי' ~~.

 לאחר וכן ד' או' א"א ה' או' א'~רב"ח.
 שם. ר"ז מ~ות' אפי' לקבלאסור ה~~~

~~
 של שה~נור כיון וכו' לקבל אסור מ~ות א~~' ~~.

 של ~~נ~ר הוא דהתם ג~ ל~~י~ ול"דישר~ל
 בשני מחילקות ~עות שיש שכתב סק"ג ט'ז ועייןשותפות.
 להוכיח האריך בשכנה~ג אבל הש"ע ~ל ומתמיה אלו~עיפים
 מאמ"ר ה' או~ ח~י ה~כים וכן י~~"~. כלל מחלוקת כאן~אין

 ה'. או' ח~~מ ג' או' מש~ז ג' או' נה"ש ~'או~

~~
 ד~יו תופס א~נו ~חמץ מהם. ליהנותמותר ~~.

 סק~ד. מ~א ב"ח. לבוש. תמ'~. ~~י'כמ"ש
 מש~כר ~הו"ל ~נס ~~~ם לכתתלה אסרו וא~~'הפר"ח.
 ב~ח. לכ~חלה. הנ~ה~איסור

 ח~~
 ועיין ~''ז. או' קכ''ד כ~ל

 ל'. או~ תמ~ג סי'לעיל

~~~~
 מו~ר ~~.

 לי~נו~
 מהם.

 וא~
 פר~ח. שרי. לדידיה

 ~רי ~די~בד אח~כ וב~ן ~ידם.~~~ וביןהגר"א.
 ~' א~'~"א

 הר"~ וכ~~
 ~מעות וקבל ~בר אם ~א~י' ~' או'

 לו מותר ה~סח בתוך ~~~ו"ם~ן
 ליהנו~

 מהס.

~~~
 מה~. לי~נות מותר ~~.

 ודוק~
 ל~"ד שנודע קו~~ם

 עליו אסרוהו הב"ד ~אם עליו השכרשיאסרו
 או' ב~~~"י ש~נה~ג ~~ח. מהם. ליהנות אס~ר ~~~כוקבלן

~~~
 ליהנות מו~ר ~~.

 מהם~
 ידיעת בלי ~א~ו ודוקא

 ~מנם ד' או' ~ק''חהישר~ל.
 עיי~

 סי' ל~~ל

תמ~~
 ל~א או'

 ~~באנ~
 ~חמץ ד~ר קנו אם ~~נין פליגתא

 בעצמו קנה אם דאפי~ וי~א י~יעתו בלי דוקא די~אמותר
 שם המתירים ל~עת ו~"כי~ו"ש

 ה"~
 ב~דיעתו אפו אם אפי' ה~א

 ליהנות מותר המעות ו~בל עב~אם
 מה~

 בעצמו~ הוא אפי'

ך~
 אסור ה~כרות קבל אה אבל מהם. ליהנות מותר ~~.

 כיון תנורו בשכר ב~סח בהם דזכה מהםליהנות
 שעבר ישראל של חמץ הו"ל וא"כ ככרות לתת ל~ולםשדר~ן
 שםי ח"א ש~. ר"ז ז~ או' א"ר ס~~ד. מ"א הפסח.עליו

 ~ו~~~י~ו ~~ו~~ ו~~~~~~~ ~~~ ~י~ ~~~~י ~~י~~ ~~~ ~~~
~~~ 

ואם



~ ~ ~

~ ~ ~ ~~ ~ ~  

 ~~ן ~~~ן
~~~~

 ~~ו~~~~~ ~~~~~ ~~~~י~ ~~~י~ ~י ~י~ י ~ ~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~ ~ ~~~ ~~~~ ~~י~~~י~~~~~
 ~~~~ ~י~ ~~~ ~~ י~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~י~~~ ~~~ ~~ ~~~~י~~י~~

~ בית לו להשכיר מו~ר וכן הגה ~~.

~~ ~ 
 ~י~

 ~~'י ~~~ץ ~ך אח~ ~ו ~מ~ניס ואע~"י ב~ל~ו~

 ~~גור~
ו ~~~~ ~~ ~~~~ ~י~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~ ~

 ~י~ ~~~~~ ~~
 ~ו~ ~ ~~~~~ ~"~ו~~ו~

~~~~~~ 

 ה~נור שמשכיר גוי גזבר זה לישראל יש
 ושלא בפסח ה~נור י~כי~ שלאלגזבר ומי~~
 לקבל הישראל מ~תר ~מעות ו~יבל ה~זבר השכירהישראל בידי~~

ממנו
 המעו~

 אבל
~~ 

 ~יבל
 ~ז~ א~ ככרו~

 שם. מק"ח אסיר.
 באו לא ו~פי' ש~.ח"א

 ב~ס~ הככרו~
 הישר~ל גזבר ליד

 כך' הדין אח"כאלא
 נה"~

 . ד' או'

~~~
 הטור כ"כ וכו' שמ~יר מי יש ה'. ~~~~

 ~ש~
 הרשב"א

 ~ס'~ב ~ע~ז מד~נןוראיי~ו

 ~"א~

 שכרו
 לי העבר ~~~ן אע~"י ~חרת מלאכה~מו לעשו~

 חבי~
 יו~נ של

 עליו כ~ב שהר~'~ אלא עכ~ל מו~ר שכרו למק~םממקום

דלפו~
 מ~ם אין ד~תני' פשטא

 ראיי~
 ד~ן ~~ב ו~"כ יעו~ש

 וכ"כ ~מ~יר. מי יש בשס ב~"עזה
 בשו~~

 דדין נ~ב סי' ז~"א
 ז~

אינ~
 נוטלו הגוי דאין סהדי אנן והרי מצהבו לא~ו~ לגוי להשכיר ואיטלולא כ~~~א דהוי גם ומה מוסכם

 ~ל~
 ח~ץ בו לאפות

 המ~א אמנם ג' או' הכס"א וכ~כ ב~ או' מחב~ר והביאוי~~~ש.
 הרשב~א דבר~ ליי~ב כתבו והגר"א ו~~ר''ח ז' או' וח"יסק~ה
 או' ח'י יישב סק~ד הט"ז ע~ז שהקשה מה וגם יעו~ש.הנז~
 דדע~ם ו~שמע י~ו"ש' האחרונים ושארח'

 ל~~י~
 כרשב~א

 ח"א יו"ד. או' הר"ז וכ~פ בש~ע. ש~ביא שמ~יר מי יש~הוא
 ומיהו י~ז. או' קכ~דכלל

 צרי~
 ~"מ קצוב בדבר לעכו"ם לשכור

 א~ מעט הן הרבם הן מצה בולאפ~ת
 כלום בו יאפה לא

 הפר~ח' כמ~ש משלם ~כרוש~ו~ל
 וכ"~

 וכשמתנה ~ם. הר~~ז
 למחות א~צ בפסח ח~ץ בו אופה ש~~כו"ם אעפ"י כךעמו
 ר"ז הפס~. ב~וך אפי' התנור ~כר~ ממנו לקבל ומותרבידו

 כ"ד. או' לקמן ו~ייןש~.

~~~
 חמץ בו יא~ה ה~~ו"ם אם אבל ~~~' שמ~יר מי י~ ~~.

ומצ~
 שכרו שמק~ל יחשוב ש~ישראל לכ"ע מותר

 ~~~ז. לבו~. ~חמץ. בעבור ולא בו שאפה המצהב~בור

~~~~~ 

 לו לה~כיר מו~ר וכן הגה.
 באי~ירי דמש~כר ח~ץ בו לשום להשכירודא~~ר משמ~ וכו~ לדור בי~

 בע~~' או ~פסח ב~וך כשמשכירו ודוקאהנא~.
 מ~~

 סק~ו
 וכ"כ ה~גור.ב~ם

 הט'~
 חק ט~ או' א"ר ט' או' ח"י ס~"ה.

 א~' ה~~ז וכ~כ ו"ז' או~ קכ~ד כלל ח~א הגר''א. ו' או'יוסף
 ב~~ך לו כשמשכיר ד~"זי"א

 הפס~
 ~~ה קודם א~י' בע"פ או

 אבל~~
 ~וד~

 להשכיר מותר ~~פ
 לעכו~~

 תנור בין ח~ור בין
 בפסח חמץ בהם שישתמש לו מפרש שה~כו~ם ~עפ'~~ חדרבין

 הוא ~ן~~'מ
 שוכר~

 ~ום להשתמש יכול ש~~כו"ם דכיון ממנו
 ח~ץ בהסאחד

 בשע~
 משעה דהיינו היתר

 שמשכיר~
 עד לו

 ~~~~שע~
 ניכר אינו הישראל ממנו שניטל השכר א"כ בע'פ

 ש~ואונראה
 ~ע~ ב~~

 פםח ~ל שבוע בעד דהיינו אי~~ר
אלא

 בע~
 להשתמש יכול שהעכו"ם מה בעד דהיינו הי~ר שעת

 מש~ה חמץבהם
 שמ~כיר~

 עכ"ל. בע"פ ~שית שעה עד לו
מ

 ה~
 כתב ה~~ח

 בש~
 להשכיר מותר דאינו האגור

 הפר"ח. וכ~כ קו~פ יום ל~ ~יה א"כ אלא ח~ץ בול~ניח בי~~
 שםוכתב

 הב~~
 ותנור ו~~י בחמור דה~ה נראה

 ~ב~
 בפחות

מל'
 יו~

 חובת עליו ~חל כיון עצמו בע~פ כמו ל~תחלה אס~ר

 ל~חמיר יש ו~"כ יעו"ש'בי~ור
 ל~תחל~

 אבל ~אפשר ה~כא
 ~זה עוד וי~באר המ~ירין. על לס~וך י~ אפשר דלאהיכא

 ז'. ס~י'לקמן

~~~~~~~ 
 בי~ו לי~ן שרי ובשאלה דבחנם הפר"ח שם

 באיסורי נהנה אינו דהא חמץ בו ל~ניחל~כו~ם
 מועיל אין בכלי ומיהו סק~ו. מחה~ש והבי~ו יעו~ש~נאה
 חמץ של ב~יומו רוצה דהאזה

 וכמ"~
 י~ו"~. מ~ט או' לקמן

~~~~~ 
 ואחרונים ראשונים הסכ~ת וכו' לד~ר בי~ בהגה.
 בו לדור ס~מא שהש~י~ודאע~ג

 הו~
 א~א ולא

 ט' או' ח"י ח~ץ. ל~ם בפי' ~משכירו ~יכא ~לאלא~וק~
 ונרא~ ה~ אי'מק"ח

 אי דה"ד
 ל~

 שה~כו~ם בודאי יד~ינן
לוקחו

 להני~
 שמ~כירו כ~ירושו ס~מו הו~ל דאל~כ חמץ בו

 סוף תמ~ח םי' לעיל ו~יין לה~נות. שצריך ודאי ובכה"גלח~ץ
 מ"ד.או'

~~~
 שמזונו~יו ואעפ~י וכו' לעבד לומר מותר ו'. ~~~~

 נביש. ט~ר.עגיו.

~~~
 כקונה זה ואין חמ~. שיקנה שיו~ע אע~~י ~~.

 הוא ד~ת בר העבד שהריחמץ
 ו~ונ~

 לדע~ו
 ~ו לקנות מעות לו שיתן אלא רבו על לו ו~ין ~ירצהמה

 לבושימז~נו~.

~~~
 קנה יא~ר לא אבל חמץ. שיקנה שיודע א~~"י ~~.
 יו~ד. או' א~ר כ"ש. ~' א~י~ה ו~~ול.חמץ

~~
 אצ~ו מושכר ~וא ואם חמץ. שיקנה שיודע אעפ~י ~~~

 שם אג~דה חש~א. משום בביתו יאכל לאלשנה

מ~~
 ז'. או' א''א ז' ~או~ ח~"מ ו~ או~ מק~ח םק~ז

~~~
 ש~"ל ו~וקא וכו' ואכול צא לו יאמר לא אבל ~~.

 חמץ. שיאכל בודאי שיו~ע או ח~ץ ואכולצא
 הש~ס ~שון דמ~מ~ות כ~ב ~ו~ד או הח"י מיהו סק"חימ"א

 א~~~משמע
 ב~ש~

 או' יוסף החק אבל יעו~ש. ~סור ב~למא
 ~' או' המ~ח וכ"כ שם. החמ~מ וכ~כ מ"א. כדברי כתבז'
 וכ~כ כח~י. ודלא ו~~ב~

 א''~
 להחמיר. אין דבספק ח' או'

~~~
 פורע ואני לו ~ן לחנוני וכשאומר פור~. ואני ~~.

 כשי~וע וכ~ז אסור בפ~ח לו שי~ן קי"פ ~מרא~י~
 ואף ח~ץ. לושיתן

 א~ ביד~~
 לו שיתן לחנוני או לפו~לו אמר

 דף ב~ח מתשו' י~א או' א~ר הק~דם. בסעי' כמו מו~ר~~צ~
 ו~ייןק"ב.

 ש~"~
 י~א. או'

 דעת על לעבד ~חנוני לו שנו~ן שכיון פורע. ואני ~~~~~~
 מאכילו כאלו והוי שלוחו החנוני הוי ~וא~יפרע~ו

 מן הוא ~נהנה נמצא עליו~ ש~זו~ותיו וכיון בידים חמץהוא
 שמאכילוהח~ץ

 ופו~~
 החמץ. מזה ~ונו עליו המוטל חובו

 לגוי לומר אי~ורא ליכא ללחם נוד~ת בהמה שראה ומילבוש.
 ב'. או' רו~ח ט~ו~ סי' א~ם ת"ת פור~. ואנ~ לחם לה ת~ןחנוני

~~~
 המעות נ~ן לא שע~יין ~כיון וכו~ מתירין ויש ~~.

לבוש. ~~בד~ החנו~י ~שנותן מה כחמצו חשיב לאלחנוני

ש~
 ויש
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 ~~~ן
~~~ ~~~~~~

~~~~~
 ~~~~ ~~~ ~~ ~~י~~~ ~~י~ ~~~~ ~~~י ~~~~~ ~~ ~~ י~~~ ~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~י
 ~~~~ ~~~~ ~~ ~י~~~~~י~

 ה~~ ~י~~
 ל~נות וא~ור

 ח~~
 בפס~ ל~~י

 ~מ~ותיו א~ילו
~~ 

 יהודי אינו

~~~
.~~ 

 כדי~~~ להחמיר ~סק הב"ח וכו' מתירין וי~
ראשונה.

 וכ~~
 דדעת ב' או' בהגה~ט שכנה"ג

 ~~~ם ~~ביא שס~רא בידינו המסור הכלל ל~י ל~ח~יר~ש"ע
 סי' דביו"ד דאע"ג וכתב י~א או' ח"י וכ"כ ה~י~רית.~יא
 ~' ס~י'~ל~ב

 ~ס~
 דחומרא צ"ל להקל

 דח~~
 יעו''~. שאני

 אלא ו~ב או' א''ר וכ~כ ט' או~ א~אוכ"כ
 שכת~

 חילוק ~וד
דב~בדו

 ו~פח~~
 ל~ם ליתן ~~חויב כיון

 מזונו~
 אסור מ~ש

 נותן רוצה שא~ פועליסא~ל
 לה~

 מיהו י~ו"~. ~ותר מעות
 הפר"ח' וכ"כ מתירין' היש כדברי דעיקר כתב ס~"טהמ~א
 דטוב כתב כ~ג או' שבסוף אלא כ"א או' ר~ז ח' או~מק~ח
 או' ק~'ד כלל ח"א וכ"כ ראשונה. לדיעה~חוש

~"~ 
 דבשעת

 ג~כ לו לומר מ~תרה~חק
 צ~

 פור~ ואני ואכול
 מותר וכן

 קיצור וכ"כ עכ"ד. ~ורע ואני לאכול לעבדי תן לח~ונילי~ר
 ז'. או' י"ג ~י' לעיל וע~ין י~א. או' קי~ז סי'~"ע

~~~
.~~ 

 ~ל~
 בעין ע~יין שהדינר ו~ו~א ד~נר. ה~דיס א~כ

 קל"ב סי' ביו''ד וכמ~ש ש~וכל ~שעה החנוניבי~
 הסכימו שם וש"כ הט~ז אבל ט~ או' מק"ח שם. ~"א ד'ס~י'

~א~
 וכן י"~. או' א"ר כאן. בט~ז וכ"מ אסיר ~~ין ~אינו
 וח~א כ~ב או' הר"ז ~דבר~ וכ"מ זהי בסעי' ה~ר"חה~~ים
 דינר להקד~ם א~ור ס~ם שכתבו כ"א או' קכ"דכלל

 אסור. ב~ין אי~ו~אפי' משמ~

~'~~~~ 

~ ~~~~~~~ ~ ~ ~  לומר מותר חמץ לש~ות וצריך תינוק לו שישמי ~~ 
 ל~כו"~

 תן
 בידו החמץ י~ח לא הוא אבל ~ורע ואני חמץ ל~תותלי

 ~ה. ח"~~ י~ב. או' א''ר סק"ט. מ~א ג~ ס~י' תמ"ו סי'כמ"ש
 הנז' מ"א דברי ~ל כתב ז' סעי~ תמ~ח בסי' המט"ימיהו
 בס~ למהרח"א ראה ושכן היא גדולה וקולא ~ליו ~ לסמוך~אין

מ"~
 אליהו קול בשו"ת וכ"כ יעו~ש. עליו שה~יג קס~ז ~ף
סי~

 כ"~
 דוקא א~א תורה איסור להאכי~ם ~ותר לא ~מע'לם

 סכנהב~קום
 ועו~

 שלי~ות יש דק"ל לאסור יש ~חר דמטעם
 נ~~ה לבנו ל~שקות ח~ץ שי~נה לגוי ו~או~רו ל~ומראלעכו"ם
 או' וח''י יע~~ש' ב"י עובר מי~א ומדרבנן ישראל שלהחמץ
 ~ לאכ~ל שצריך בי~ו בתוך חולה או תינוק לו שוש ~י כ~בי~א
או

 לשת~ו~
 אני יא~ר ולא ח~ץ לו ליתן לטכו"ם יצוה ח~ץ

 וישא~~רע
 חו~ התי~ו~

 ועכ''~ לבית~
 וכ''ז בח~~. יג~ לא

 לאו דאי כן שעו~ה עכו~ם לו ויש כך לעשות כ~~~שרמיירי
 ג"כ וה~אהכי

 צור~
 מה בכל יעשה לחולה או לתינוק גדול

 ~"א וכ~כ עכ"ל שרי הכל םכנה ~מקום כי לעשות לו~א~שר
 ל~שות טוב ו~''מ ~ר~. הכל סכנה בו שיש דבחולהשם

מחי~
 ~שרה

 להפסי~
 שס. ח"י ממנו. לאכול יבא שלא כדי

מק~~
 דלא שכתב ט~ו סי' ח"ב שבו"י ב~ו"ת ועיין ט' ~ו'

 א~םי~ן
 חמ~

 מיניה למיכל יטעי ד~ילמא ביחי~י ל~ינוק
 שבת גביכ~"ש

 ל~
 דלא בחמץ כ"ש ביחידי הנר ל~ור יקרא

 ו~ו~~. אהדדי דאדכורי בשנים משא~כ ש~א כולא מיניהבדילי
 ט"ז. ~ו' שמ~ג ~י' לעיל עייןועוד

~~~~~~ 
 להביא מו~רח

 החמ~
 בשביל ישראל של לביתו

 יכול שאינו כגון לכך הנצרך תינוק אוהחולה
 איזה י~ וגס שם ולהש~ותו ~כו"ם לביתלהוליכו

 הכר~
 שיונח

 שאינו שיאמר צריך ישר~ל בבי~ש~
 רוצ~

 רשותו לו שיקנה

ו~מ"~
 ב' סעי~ ת~~ח ~~' ל~יל

 ו~~~~
 עשרה מ~יצה ~פניו

~לא
 יג~

 ע~י יע~ה א~א ואם לה~קותו ל~~ו~ם ויצוה בו
קטן

 ובמקו~
 לחולה ד~רי ו~א שר~. ג~ול ע''י אפי' ס~נה

ל~תות
 ח~~

 הנאתו כדרך ~לא צ~ל ס~נה בו אין ~ם ~יינו
 מאוס ד~ר או מר ד~ר ~ם שמ~~רבכגון

 ~כנה בו י~ וא~
 ועיין ג' סע~' קנ"ה ~י' ביו~ד כ~"ש ~רי ~נא~ו כד~ךא~י'
 דכל שכתב בהגה~ס

 חול~
 שתהיה צריך איסיר אותו שמאכילין

 אי~ור דבר שום מתירין ואין מומחה ~~פ ידו~ההרפואה
לחולה

~~ 
 א~פ~י באי~ור כ~ו בהיתר הרפואה לעשות יכול

 לשהותשצריך
 קודם קצ~

 שימצ~
 שאין מאחר ההיתר

 ב~ג~. ו"ז ס~י' ~כ~ח סי~ לעיל ועיין י~ו"~.בדבר ~כנ~

~~~
~~~~~ 

 לחוש שיש לחולה רפואה סמי קניית
 יותרחמץ לתערו~

 ~ו~
 ~ישראל מלקנות מעכו~ם לקנות

 כמו הו~ל ~כו"ם ביד ו~משו טעמו שנתבטל דכיוןמשום
שנתערב

 קו~~
 לעיל כמ"ש עליו ~ובר דאינו איסורו זמן

 תמ~ב.~ו'

~~
 זו ול~ברא דינר. הקדים א~כ אלא ~~.

למי~ר ד~צ~ ~"~
 לעכו~~

 ~עורים פ~ולת לבהמ~י ~אכל
 סי~ לעיל ~~ין ומיהו פר~~. דינר. מקדים שאינו ~לוכיוצא
 ד~ת שהבאנו קט''ז או'תמ~ח

 האחרוני~
 בזה החול~ים

י~ו~ש.

~~~
 מיד החמץ שלקח ר"ל ביד. ונתן ~~שא או ~~.

 משום האיסור וטעם ~בדו ביד ונתןהחנוני
 מ~ט או' תמ"ח סי' ל~יל כמ"ש מקום בכל קינ~דהגב~ה
 ו~ובר בהנ~ה שאסיר ישראל של ח~צו הו''ל ד~ג~היה כיוןוא"כ

 הנאה. באי~יר ~שתכר הו~ל לעבדו נותנו ב~~~ליו

~~~~~ 
 דאיכא וכו' לעכו"ם חמץ לקנות וא~יר ~גה.
למיח~

 דאין ועוד מיניה למי~ל אתי דילמא
 ב"י עליוי ועובר ישר~ל של ח~צו הו~ל ו~"כ לע~ו"םשליחות
ב~~

 מ~א בקיומו. רוצה משום דאסור נראה ועוד הריב~ש.
 י''~. או' א~רסק"י.

 ח~
 י''ט. או' קכ"ד כלל ח"א ט' או' יוסף

 היינו בקיומוורוצה
 שמחזי~

 יש ו~יד ש~' מ~א טובה' לו
 סי' ביו~ד כמ"ש שמירתו ע~י ~~בד אם שמ~צר משוםט~ם

~ל''~
 מושך אי~ו ~א~י' י~ו~ש. ו' סעי'

 ~חמ~
 המ~כר מרשות

 ~מי~ נותןאלא
 כ~ז. או' ר"ז אסור. בל~ד

~~~~~~ 
 בפ~ח לעכו''ם החמץ וקנה הישראל עבר

 ליתנורוצה והו~
 ל~

 דא~ור פש~טא בפ~ח
 לו ליתנו ורוצה הפסח עבר~ם מש~~~

 אח~
 יש ה~~ח

 לצד~
 להתיר.

 וגה לעצ~ו לק~ותו היש~אל כיון כשלא ומיהו י''~. או~שע~ת
 קיבללא

 עלי~
 ה~~ח. אחר ובאכילה ב~נאה שרי כלל אחריות

~~~
 יו~~. ~ו'

 ~' ~~~~י~~~~~י

 ~~~ ~~~~~י~
 ~~~~~יי~~

ו~~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

 ~~ן
~~~  סי~ן~ריב~ש

 מ~~~
 ~~~ ~~ ~י~~~ ~~י ~~~~ י~~~י ~~י~~ ~~י ~~~~י~ י~ם~~ ~ ~

 ~~~~ ~~ ~~~י~ ~~~ ~
~~~~~~~~~ 

~~~ 
 ~~~ץ בכלי ~מין ל~~ם ~תירין ~יש ה~ה י

 ~לר~~~
 ~כ~י ~נ~ה צרכי ~אר ~~ן בהן

 ~כן~~ץ
 ~~נה~ ה~~

 ~ר~~י ~ע~י~~ן אין פ~ ~ת~ס'
 ~כ''~~
~ 

~~ו~

~~~~~~ 
 ה~ת~

 בה~ת
 עכ~~~

 שרי ~~ץ ~ע~נה
במק~~ לפר~~

 צער ~איכא
 בע~~

 ~~~ר~כי~ן העכ~~'~ בפני א~י'
 ב~~

 שי~זיק ~~תכ~ין ~אינ~ ~א~~
 ל~

 ~אלא ~~בה

ל~יי~
 ~צ~ה~

 ~שרי. ~כ~ין ~לא אפשר לא ה~י
~~''~ 

.~~ 

~~~~~~~~ 

 ב~~~ה ~יש תב~אה~~כר
 ~~~~~~צי~ קצ~

 ~כ~''~ ר~צי~~בפ~~
 לקנ~ת

~''~~~~~ 
 זה

 לא כי ~ר~~ר להי~ת ליש~אל~רי
 ~''א ש~י. איס~ר ~~~י ~~ץ יבש~ב~בר ~~י~ נ~תן ~~~~צי~ ב~~

~~~ 
א~ר~נים. ~~~~~ ה~י~

~~~~ 
 ב~ע~תי~ א~י~ בה~ה.

 א~~ר ~~ן עכ~''~. של
ל~~ר

 לעכ~~~
 בת~~ה

 פ~' ~יש ישר~ל ~ל ביתו לת~ך ה~~ץ י~ש~ך לא~אפי~ בשביל~ ~~ץ 'נה ~י ~~ם~

 שלי~~ת ~יש~~ב~י~
 לע~~~~

 ~ב~יעבד ל~~~~רא
~~ 

 ~נה
 לר~~ת~ ~~שךולא

 ~~~~. ל~~ר לאם~ר אין ~שראל של
 ~ע~~ש. רע~א~~~~שי

~~~
 ~תר ~בר ע~י אי~~רשל בקי~~~ ~ר~צ~ ~פני ~כ~~ כל~ להשכיר א~~ר ז~. ~~~~

 ~~~ ~ב~ו~~
 כי~~ ~ע~~ הכלי יב~עשלא האש~

 עצ~~ שהכלי
 בהנאה א~~ר

~שבלוע
 ~~ץ~

 א~~ר
 להשכיר~

 ~~ז לבוש. ~~ר. לכת~לה.
 י~א. ~~ק ~~אסק~~.

~~~
 ~כ~ש ~צ~ת א~ר בע~פ ~כ~~ כלי להש~~ר א~~ר ~~.

 הפ~~בת~ך
 אפי' א~נ

 ק~~~
שיבשל כ~י בפי~ ו~תנה

 בפ~~ ~~ץ ב~
 להשכ~ר אבל

 ל~
 י~~ בהבלעת ק~~פ

 כ~וןה~~~
 לעש~ת ~ב~~~ת לד~ א~ ל~~ ל~ ש~שכ~ר~

 ב~
 כל

 שי~~ע אעפ~י שירצה~ה
 יבש~ שהעכ~'~~

 בו
~~~ 

 בת~ך
הפס~

 י~ש~ב שה~א ~~תר
 ל~

 כל
 ש~~~פ ה~~י~ ב~~ שכר~

~שא~ר
 הפ~~

 נ'~ל כן הנאה. בא~~~רי ~שתכר זה ~א~ן
 הר~ז ~יה~ ע~~ז. לב~~. תע~ב. ~ה~~~~ר ~ל~עסהלהלכה
 ק~~~ ~~י~ דאפי~~כ~ה כתב י~בא~~

 כל~ להשכיר א~~ר
 א~לעכ~~~

 י~~ע
 ל~

 ש~בשל
 שא~ן אע~~י בפ~~ ~~~ ב~

 ל~ ~פר~העכ~~~
 שיב~ל

 ב~
 ~עיל ~ע~ין יע~~ש. ~~ץ

~~~
 ~~תר ~~הש~~ל ~ש~ע ~כ~~ כל~ לה~~~ר א~~ר ~~.

 ב~~כיר אלא ~כ~~ ~ק~~~ו ר~צה א~ר~נן~לא
 א~~ לעיל~ע~~ן

 ~~ז~

 לב~ש. תר~~. ~א~כא
 ~ע~ ~כ~~

 ה~~ק~ת
 אבל י~א.א~~

 הב~~
 דלהשאיל כתב

 כל~~
 ~~~כ~ר ~~ו ~~~ר

 בקי~~~. ר~צה~~עם
 ע~~'ש ז~ א~~ בה~ב~~ שכנ~''~ ~כ''~

 ~פ~' ~רי נתינה ~ו~כ~רה
 ~בלב~ לכתתל~

 ב~ת ~ערי~. ~לא

ן~
 ~~ש כל~ א~~~ ~~~ע ~כ~~ ~לי להשכיר א~~ר ~~.

א~~ר
 ~~~ע~

 ~בר ע~י ת~ץ של בקי~~~ שר~צה
 יב~ע ~לאא~ר

 הכל~.~
 ש~. ~~~ש

 ד'א~~ בה~ה~~ ~כנה~~ ~כ~~
 ~ל~ע~

 ~~ בקי~~~ ר~צה
 כשר כ~~ א~ ~~ש בכ~י

שא~נ~
 א~~ר

 בהנא~
 י~~''~. ~~~ר

ג~~
.~~ 

 ~א~ ו~~~ כלי ~השכיר א~~~
 הכלי ~ה~כ~ר עבר

ל~כ~~~
 ~~ ~עי~ כ~ל~יל ~~~רי~ ה~~י~ ~קבל

פר''ת.

 ~~~~~ן~
 ~י~ ~~ב ~שב~''י

 ש~~ר~ בישר~לי~ ~''~
 ~~~צם

 ~ב~~לעכ~''~
 ה

 ~ש~י~ ~~י ~בר~ ~פ~~
 ה~~~ שקנ~ נ~ריא~ר לשל~~ ר~אי~ ~איב~~ ~י~ך ה~ל ה~י~ ~יש~~פ~~~~תיר~י~

 ~ל~~ר
 ל~

 ~י~~ל
ב~~ר ~~~~ ~~~~ ש~~ א~

~~~ 
 אין ~א~ ה~י~ יש~~~ שלא

 נכר~ ~~ת~ ש~
 זה ~ב~~ר א~ר לנכרי~א~ר~

 ~יש ~ברי~ ~רב~ לנכרי ~~
 ~צל ~~י~ ש~~~~ול~~ש

 א~~~
 ~זכ~ן ~~ר ~~דר

 ל~~~
 שלא

~ן~
י ~ ~  שיב~ל ~די 

 ב~
 ~א ~~~~~ע ~~~ץ.

~~ 
 שלא ~~נה

יב~ל
 ב~

 ~~~כ ~ריי ~~ץ
 בולבשל השכיר~ ~א~ הב''~

 ~צ~
 ר~צה שייך לא

 יע~~~.ל~~ץ ה~~יר~ א~'~ אל~ בקי~~~
 ~כ~'~

 ~~~ ~''ר
 בכלי~ לש~~ ~~התנ~ ~~~

 ~צה
 הב~ת~עת

 ~הנ'~~
 ~לא לה~יר

 כשכנה~~
 ~ע~'~ש.

~~~~ 
 ~נה~ש

 ~ת~ ~שכיר~ א~ ~~י~ להתיר ~'~~~
 י~של שלא לתל~ת ~~ש

ב~
 ש~ין ~בר אלא

 ב~
 ~~א על ~פלי~ ~~~ץ

~~~~ 
 ~א~~ר י~א

 לשכ~רבכל~
 ב~ת~

 נר~ה ~~א א~~ הא~א ~עת א~ן ~ע~~ש.
 להתיר. ~יש ~~א~ ~~ץ ב~ יבשל שלא ~~תנה ~~~~~~~~א

~ן~
 ~~כ~ר אבל ~~.

 ל~
 לב~~. ב~~~י אפ~~ ~כ~~ ~~~ר

~עי~~
 שכתב

 לתנ~ר ~~~ר ב~ן ל~לק ~ע~י~ ~~~
 יע~''~. ~' םעי~דלע~ל

 הב~~ א~נ~
 כתב

 ~א~
 א~~ר ב~~~ר

 ת~ץ עלי~ להביאלהשכיר
 ~שו~

 הנאה ב~~~~רי ~ר ד~שת
 תפ~~ ~י~ ~~א הר~ב~ז ~כ~כ~~~~ש.

 דרב~~תא ~בפל~~תא
 אם אבל ~~ץלצ~רך בה~~~ ~ש~ר~ ~~ק~ ~ה~ינ~ שכתב אלא לה~~~יר~~~תברא

 ~ת~ הש~יר~
 ק~'~פ י~~ל~ ה~~יר~ א~ ~כן ~~תר

 ~~ת~
 יע~~ש

 ~ה ~~~~~ ב~~ב~י ~נה~'~ והב~א~
 ~~~א עת ~~~~~ה

~~~ 
 א~כ א~א לה~~~ר ~~א

 ~ת~ בשכר~
 ~ק י~ב.~~~

~~~~ 
 ~י' ~~א אלי~~ ק~ל שו''ת ~~א. א~~

 כ~~
 ל~תן ~~~תרבשאלה

 ל~כ~~~ ~~~~ר~
 לה~~א

 עלי~
 ~~ץ.

 ב~~
~~ב'~ז

 ~~~ ל~ ~~~ד~
 א~' לע~ל ~יין להשכ~ר ~~תר

 מתירין דיש~~תבנו ~~~
 א~

 ~עו~ש. ל~ בת~ך

 ~הבה~~ת ~ר~תיי~ בי~ לה~ ש~~ ~~~~~~~ן~
 ל~~~ןא~~ר שלה~

 בה~
 לשכיר~~ אפ~~ בפס~ ת~ץ

ע~~'~~
 אשר

 ש~. הר~ב~ז עצ~~~. לצורך הרתי~~ בב~~

~נה'~~
 בה~ה'~~.

 י~~

 הפר~ת ~ד~ת ~~הו בה~ה~~. ~''ב
 ש~~~נין כי~ןל~קל

 ב~נ~
 ~ל ~לק זה ב~~~' הנה~ש אבל

 ה~ר'~~~~ר~
 ~נז~

 י~~~ש. הר~ב'~ז כ~בר~ ~ה~כ~~

 ה~תזי~~~ ~~~~~~ן~
 ב~~רינ~~א

 ~ל~ק~י~
 ~לצן ~~~ת

 שכר ביש~ל~כל
 שה~

 ~~שתנה בי~ר~~ ~בשל~ן
 הא~רינ~~א עסק כפיה~ין

 ~א~
 הי~ר~ת

 ש~ ה~
 ה~ושל

ה~שכיר
 ~הי~רא~

 כש~תקלקלין הי~ר~~ לת~ן ~~~ייב
~~~ 

 ~ ~~~י י~~~~~~ ~י~י~ ~~~~יי~י ~~י~~ ~~~י ~י~י
 ~ ~~י~' ~~~ ~~~

א~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  ~י~~ 
~~''~~ 

~~~~~ ~

~~~
 ~~~~~~~~ ~ ~~י~~~ ~"~ ~~~ ~~י~י ~~~~~ ~י~~

 ~~י' ~ ~~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~ ~~~~~~ ~~
 ~'~ ~~~י~ ~~~~~ ~~~~~ ~~י~~ ~י~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~

~~~~~~
 ~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~י~~ ~~~ י~~ ~~~ ~~~י~ ~~~~

 ~ו~

~~~~~~ ~~~~~ 

 הישראל צריך הי~ר~~ נ~י~שנ~א~
 ~~~ל~ ~~שי~ ל~נ~~

 ב~של~~~ל~~ר~
 אז הא~רינ~~א ז~ן

 ~אס~ר ~ב~יא ~לאישראל ברשי~ ה~ הי~ר~~
 ~ש~רהישראל ב~~ שז~~ עצ~~ ה~~~~ ל~~~

 שעבר ~~וץ ~ה~י ~י~ר~~
 ~ל~ הפס~ עלי~

 ~אפי'

~ע~~
 לי~~ אס~ר

 ~~ ל~ י~ ~אם
 ל~נ~ע

 ~ה~
 ~~~ר ~בי~~ל

ל~~~לה
 להנ~~~

 אפי~ לבשל
 ~~~~ ב~נ~

 ר~צה
 ~ע''י ב~י~~~~

 ה~ל לה~יר ~יש~~ירה
 ~היינ~

 לע~~''ם ~~''פ שי~~~ר
כל ~~~

 ה~~~~
 ~~~ם

 ה~~ר~~~
 ~י~יע~

 ~ל ~שב~ע
 פס~

 ~י~~ל
 ~~~יר~ ש~ע~~~~ אעפ~י ~אז ~י~ה~~~~

 ~י~ז~ר
א~ר ל~ ~י~נ~

 הפס~
 אבל ~רי.

 הא~רינ~''~ א~
 ~י~~אל שאין בענין

 הי~ר~~ ל~~ןצריך
 ע~~ר ~ל

 בשלה~ ~בשל~~ שה~
 אלא

 ~~ו~של~~~
 ביש~ל ~~ל

 הע~~~~ ע~ י~נ~
 לי~ן ~~'~פ

 ל~
 ~ב~יע~~~וע~~

 ל~בל י~~ל
 ה~~ו~ ~ה~

 אפי'
 ~~נ~ ל~

 אינ~~א~
 ~י~נה ~בשל ~י י~~ע

 ע~~
 ה~ין ~כן ~~יעב~י ה~''ל

 ~י~~ אין הרי~~י~ ל~קן שצריך ~~~~של ~י~~~~ שש~~רב~י
 ~~ז או' א''ר עיין הנז' הב~ח ~בר~ עלה~~ז

 ש~~ר~
 ~~ן

 הנז' ~~'~ז ~~שי~~ על ~~ב ~~ א~'ה~א~~ר
 ~~~~~.ה~א כל~~ ~~א~

 א~נ~
 ה~~א

~~~ 
 הי~ר~ל ~אין אעפ''י ~~ב י''ב

 ל~~ןצריך
 ה~~~~~

 הי~ר ~~ אין
 שי~~~~ ~ל~

 ~~''פ
 ה~~~יי~

 ש~~ר הישראל אין ~א~ לע~ו~~~הי~ר~~
ש~~ר ר~ עצ~~ הרי~יי~

~~ 
 המ~יע

 להש~
 ~הרי~יים

 ל~~~ר~ ~~ ה~~~~ ~היינ~
 לה~~~נין ~צוה א~ל~~ו~~

 לא~ר ~~~ ~י~~~ בפ~~ ש~~נ~ הע~~~~י~~ב~ ר~ בפ~~ ~~~~~ יפריש~ של~
 ~~~פ~בלב~ש. י~~'~~ פ~~

 ~י' ~~הרי''ש ~י~~ ~ב~~~ בשו~~
~''~ 

 ~אפי'
 ~~ר~ הי~ר~~ ל~~ן הישראל עלאין

 א~ א~~ר
 לא

 ~הביא~~~~פ. ~~~~
 ~י~ ~' א~' ~~א~~ר ~~''כ ~~ א~' ~~ב''ר

ל~~~י~
 עניין בכל

 ~~ע~
 הנאה ב~י~~רי ~ש~~ר

ה~''ז ~~~''~
~''~~ 

 כ~ב להקל
 עלי~

 יע~~~~~אי י~~~ ל~~ל ~~~ה על שהפריז
 ~לל ~''א ~~~פ

~~'~~ 
 ~~''~. כ~ב~י י''~ ~~'

 ~~~זן~
 ע~פ אי~~ י~ם ~יה

 ה~כ~''~ ~~~ל~
 ~כר

 בי~ר~~
אל~

 א~ר
 חצ~~

 ~~''פ ~י~ראל ~~~נה
 ל~ שי~נ~

~ע~~
 ~ל ~לס~~ך ~~~יר יש בש~~ו

 ~~''פ ~ס~רי ה~~~לי~

 ~~~''~י רסי' ~ע~ל ~עיין ~' ~~' ~~ב'~ר~נז'

 ~~~~ן~
 שיש ~שראל

 של~ רי~יי~ ל~
 אין לחל~~ין

 ל~
 ~~נה

אלא
 לע~ו~~ י~~ר~

 כל על
 ~נה ~צי א~ השנ~

~יה~ה
 ~פס~ שב~

 ~''ז ביניה~. ב~בלעה
~~'~~ 

 ה~ש~ז ~~~ב
 ~~~~רה ~~ירה אבל בהבלעה ~יש~רם ~צ~ל ~~א~'

 ר~~~. סי' לעיל ~ע~ין יע~~ש~ ~ע''פ ע'~ש ב~ל~רי ה~י~יי~ ~~~

 ~~~~~~~ן~
 שהי~

 ש~יר
 שנ~

 להשר
 שי~ע~~

 ב~~ר
 ~~~~צה ~~ב~אה~יי~ש

 לע~~~~ ~ה~ינ~
 על

ה~~~~~ר
 בע~ ה~~ע~~ ל~ב~

 ~~לא ה~~ר
 הפ~~ל~~ ~~נב~

'~~~ 

 ע~ לע~~~ר~א~
 ~~ש~ר

 בפ~~
 ~~צ~ ~~~~~ם ב~~''ה

ב~י~~~
 שייך לא

 ~א~~~ ~~~ע~ ה~~
 ל~י~ש

 ~~ו~
 י~תה

 לו י~~~~~~~
 ~~~י א~~ אי~

 ~א~
 ~י' ל~ינ ~~ב~~ר

 ~ר''~

 שצ''ל ~'~~י'
~~ 

 ~~~ר~זרינן הנ~ בה~י~~ ה~~~ ~~~~ עלי ~~~ך ~ן
 שאינ~

 ע~סק
~~~ 

 ב~ריאה
 ~~ בנ''~ ~~~''~

 ~~בי~~ יעו''~י ז' ~~' אפריס ~ער ע~~י א~ר ש~ישבזה

 ~אפ~' ~~ץ ש~~ר~ל~י~~
 ~~~~~ ב~נ~

 ר~צה
 ב~י~~~

 יע~~~.
 כלל~~''א

 ק~~~
 ~~ב ~''י א~'

 ~ע~
 ~~י~~ר

 ~וש~~
 ~~ו~~~ר

 ~נ~~ב~י~יר~
 ~~''~ו יע~''~.

 בדיעב~
 ל~~יר. יש ה~כר שנ~ל

~ם~ ~  
 הא ~~ו' ~~~ירין ~י~ הג~י

 שב~'~~ לפי~~ת~רין ~י~ בש~ ז~ ~כ~~
 זה ~~ב ב' ~~'

 ~~ר~כי ב~~
~~~ב

 ~~~~ ~ב~~~ עלי~
 ~א~~ר ~~~~ר ~אס~ר

 ~"שלכ~~לה ל~שכ~ר~
 בעצ~~ ~~נ~ ליהנו~

 ~כ~ב אלא
 ~~זי א~' לעיל ~עיין י~~~ש~ ~~~רד~י~~ב~י ~~~נה~

~~~~ ~  

 ~~~ירין ~י~ ב~~הי
 ל~~~

 ~א~ר ~כ~'
 הבל~ע.~ו~י~~ר נ~נ~ ~אינ~

 ~ש~ ש~ ~'~~~
 ~~ז ה~ר~~י.

 נ~~י ~~י~~~~ ~~צה ~~~~י~~~'~זי
 ל~

 ~ייך
~~~ 

 ~א~ן ~י~ן

~~~~~ 
 ~~ין ~~~~א ~~~י ~לר~~ץ בה~~י

 ~~~ ל~~~
~~א~

 אבל ~י~ר נ~~~ין
 הראויי~

 ~~~~~ה ל~~~~ל
~~~רי

 י~''~
 ~ב~~~לי ~~לין ~~' על

 ~לי~ ~הנ~ ~~~~ צ~~
 ~~~ילה ~לי~ל~~

 ~~~''~ נינה~
 ~ריך ~יה

~סי' ~~''~ ל~~~ינ~
 ~נ''א~

 ~~~~ אל~
 ~א~פ''י ~ל~יב~ס ל~~יצה ~~י~~~ים

ש~~''~
 בל~י

~~~ ~~''~~ 
 ~~~ינא

 ~~ין ~~ן לה~~ינ~ ~''~
 כ~~~

 שא~''ז.באו'

~ם~~ ~  
 ~~ן ב~~הי

 לש~ה ~~~ן ~~~' הנאה ~ר~י שא~
 א~ בי~~ ערא~ ~רךצ~נן ב~

 ~בר
 ר~יצה ~~~ן ~~א א~י~הבר ~לא~ ב~י~י ל~

 ה~א א~ ~~~~~
 ~ר~

 ~לא ~ראי
~יי~ינן

 ב~ ל~~~~~~
 י~~. א~~ ~'~י א~ר. שי~~ש

~''~~ 
'~~ 

 לא~יל~ ה~~י~~~י~ ב~~י~ א~ ו~יינ~י''~י
 ש~י. עראי ~רך

 ~~ז. או~ ~נ~א סי' ל~~~ן ~~יין ש~.ר''ז

 ~~~ם~~
 לעש~~

 ב~~רה ~י~ר
 ב~י ~~ש~~~~ א~ האס~ר~

~''~~
~~~ 

 י~''~. א~'
 ~א~

 ב~לי בישל
 ~~~''ז ~י' לעיל ~יין בהנאה ה~בשיל נ~~ר א~ ב~~~~''י ~~ינ~ ~~~

~~
 ~~ר~~ ~א'י ~~~~

 ~~~' ~רם של
 לא~

 ~~קא
 ~~~~ ק~ר~~

~ער~~
 ~'~כ שני ~~~י ע~רו~ ע~י ש~ש~~ישן~

 א' א~' ~''י~~~. ~ינ~
~~'~~ 

 ~ש~~~ן ש~ין א~פ'~~ ~ר~ל א' א~~
 הא~ר~~י

 ~~~ר~~ ~~~
 ~להצניעןי לשפשפן צריך ~''כ

~~
י ~ ~  ~~ר~~ 

 ~ה'~ה ~~~' ~רס של
של ~אינ~ ~לי~ ב~א~

 חפ~ אינ~ א~ ~ר~
 ~~כ לל~נן א~ לה~עילן

 ~קנ~~ ב~~יאפשר
 לא~ר ~~ ~~~יי~ן ~~פ~פן

 ~פ~~
 אלא

 שיש ~י~ן ~לי~ ~בש~ר ~~~~הש~~ר
 ע~~ה אינ~ ~קנ~ לה~

 ר~~~
 ~~. א~~ ~''י ~~ל~נן. א~ ~~~י~ן
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~ ~ ~ ~

 ~ ~~~~~ ~~~ ~ין~~י~~
 ~~ו~~~~~ ~~~~~~ י~~ ~~~ ~~י ~~ ~י~~ ~~י~ ~~י~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~י~~

 ~י~~ ~~~ ~ ~~~~~ ~~~~~י~ ~~~~ ~~~~~~ ~ו~ו~ ~~~~~~~
 ~~~"~~~י~~י~~ ~~~ ~~~ ~~~י~ ~י~~ ~~~ ~י~י~~

~~~~
 ~~י~ ~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~י

 ~~י'
~~~ ~~ 

 ~~ו~~ ~~י~~ ~~~ ~~~~ י~י
 ~י~ ה~ה ~~~~י~.

 ~~ ~ ~י~ ~~~~

~~
.~~ 

 ח~~ בה~ ~~ש~~~~
 ~בל ~~~'

 ~~ן~~~ניה ~~שי~ ~ל~~
 הש~~

 ~''צ ~רס ~~לי ~פי'
 ~~~ נ~~~~~~ ל~~~ב~~ ל~פ~

 ~לל ~רך ~~ין
 ~ן ~נ~ני~ ~~~~~ ~לי ~~ל~~שי~. ~~לי~ ל~ש~~~~

~~יר ~אינ~ ~בי~~ ~~~~''~
 ~רי~ין ~~שי~ שה~ ו~אי ~~~

 ~~פ~
 ~~ לה~~ילן

~''~~~
 ל~~~ילן ~ריך ~ליב~ן א~ ~ה~~לה ~~~ר ~' א~'

 לה~יר י~ ~~ל~לי~ז~~כית
 ~ין ~פי' ~~י~~ ~~~~''~ ל~נ~~

 לא ~~~~י ~ל~לי~ ~~~~כי~ן ~כלי~ ~~~~ך ~לי ל~~~ ~~ינ~ ת~~~~ לפי ~~י~~~~~''~
 ~~~ נ~~~~

 ר''ז ~~יין.

י ~ ~
 בה~ ~נ~~~~

 ~~~ב ~~~' ~~~ץ
 צ~י ~~~ ~ש~''~

 ~''ה~י'
 ~ל~~ ~~רא~

 ~~~יל לה~יר ל~~~ה
שנ~ב~ל

 ~~ י~'~~ ~לי~ ~ע~ר~ נק~ ~~ץ ~~~יר~ ~~~~
~'~~

 ~~ר
 ~ע~ לי~~ י~''~

 ~לל
 לב~ ~ל~~ ל~ ~~''~

 לה~יר
 ~~~~ים ל~~~לה בהל~~ל

 נפ~לי ~~~''ה ~~~ון ~~~
 כ''~

 י~~''~. ~~~י~ ~ני ~~ר ~~~י~ ש~~''י ~~~~ ~~ ~~בנ~ו~~

~''~~
 ~י' הר~ב''ז

 ~~~ ~של''~
 שהיית ~~ירו

 ייןל~נין ~ל~ יב''~
 ~~~ בל~~

 ~' ~~' ~ר''ה י~~'~י ~יס~רי~ בש~ר

 ~~~''ה~י'
 ~ל~

 כ~~''צ
 ש~~

 ~~ב
 י~~ן ~ה~י ~ל~

 ר~
 ~ישר~ל לי~~ ב~ ~~~ש~ ~~~~~יין ל~לי

 ל~ שנשל~
 ~לים ~~ר~ן

 ~ל~ פ~רצל~ני ~פאפורי~~~~י~
 ני~ר

~בר ~~~ל~ ~נכרי ~~
 ~ה~~~ י~י~ שנ~יי~ ~~~ר~ ב~~ נ~ת~~

 י~רי~ ~לים
~~~~רי ~~~י~~~~ ~~''~ ~~ו''~ ל~~~ל~ ל~~יר ~ין של~~ורה~~~~

 ~ר~~''~
 ~יש ~זה ~ך א~~ר ~י~ב~ ~אפי' ~~~ע

ס~ס
 ~ה~ נ~ת~~ ל~ ש~~

 ~~~יין ל~~ל ~פק נש~~ש ~א~''ל
 ~נר~ה ~~''ל י~ו~צריך

~~~ 
 ~''פ ~ר~~~ין ל~~~ילן ~פ~ר

יש
 לע~~~

 ~ן
 דרך ~~ין ~לי~ ה~ ~~~

 ~~~ ל~~~~~

 ~~~~.הללו

~~
 ה~נ~. ~ל ~~.

 ב~~ נ~~~~ ~~ ~ה''~
 ~~וך ~~ץ

 ~ינ~הפ~~
 סי' ר''ז לב''~י ~' ~~' ~''י ה~י.

 ~~~~ר ~להצני~ן הי~ב ל~פשפן ~~ריך ~ר''ל ~' ~~'~~''ז
ל~ש~~ש

 ~ה~
 א~ר

 ~ש~~ הפ~~
 ~ין ב~ל~ ה~ל~~ ~~~ץ

 ~~''י ~''י ~~~~ ~י~~ר~~
 ל~~~ ~~''~

'~~ '~ 
~''~~ 

 ~~. הר''ז

~~
 ~פי' ~~~

~~~~ 
 ~~~~ין

 ~~ז ~ל~~ר ~~~' ~יי~~ ~ה~

 ~רב~ ~~ל~~י~ה~
 יב~ל ~~ס ~~ץ

~~~ 
 א~ר

 ~~הפ~~
 י~יה

 ש~
 ~פ''ה ~'

 ~~נן ~~~~ ~ה~~~ ~~~~
~''ל

 ~~ב~ כר''~
 ל~~ר ~~~ץ

 ~פ~~
 אס~ר אינו

 ~ל~
 ~~~ם

 ~ה ~בל ב~ין ~~~ץ ~~קיי~ ~ל~ ~ני~ ~ל~ ב~ל~~~נ~~

 ~~~ישבל~~
 ~ני~ ל~

 ל~תבשל ל~~~לה ~פי' ~~~תר ~לפי~ך

~~
י ~ ~  ~~~' הי~ב ~~~פ~פן 

 ל~ ~~~
 ~~פ~פן ~~''פ ~פשפן

~וך
 ~~ ~פס~

 ל~~ר
 ~פס~

 ~~ין
 ל~

 ק~''פ בי~ר

~י~''~
 ~~''~ ל~ער~ ~~י ~פי' ~~~~ץ לי~~ ~ס~ר

 ב~י'
~''~~ 

~~
י ~ ~  ~נת~רב ל~~ץ ~~י ~לא ~~~' להשה~~ן ~~ו~~ר 

ש~~~ר
 נר~~ ~ה~~ להשה~~~

 ה~א
 ~~לני~ר ~~ינ~ אל~

 ~''י ~~~~ ~י~~ר ~~ ~ין ול~ך ~ר''ל ~~לי ~ל~~

~~
 ל' בפס~י~ ~~~' לה~ה~~ן ~~~~ר ~~.

~''~ 
 אי~א

 בזהפל~~~א
 ~ר~

 ~~ס~ר י~~ר~ ~~ר
~~ר ל~הינה~

 של~ ~פי~ ~ה~ ~ל~י~~~ ~פס~
 ~זירה ~~ינו

 לה~ ~~הי ~~ר~~~~~ל ~ינ~ ~~~
 ~~~ר

 ~ה~ ~~בי~ ז~נ~
 ~לאבין ~~ינ~ ~ין

 במינ~
 יע~''ש

 ~פס~~
 ~~''ל ~~~''ג ~ש~~~ל הפו'

 ~ש~~ ה~~ ~~ני ב~י~~רי ~רב~ל~ה
 ~ר''~. ~~י ~ש~~~ל

~~
י ~ ~  ~~צני~ן 

 בפ~~
 ~~~שי~ ~~~'

 ~~ר~ב
 ב~~

 להשים
 ~~ית ~~ץ ~ל ב~יל~לי

 ה~~ר~
שאין ~~~~רי~ ל~~י

 ב~~ י~~~~ ש~~ ל~~~
 ~י~ן

 ב~~ב~ שה~
 ~לי ~~ן

פס~
 ה~נה י~~~ ~ל בג~~ה ~~~י~ין

~~~~ 
 ~~א ~~~ר

לש~~רן ~צרי~
~~~~~~ 

 ~צ~יה הר~ל ~~ין
 בהם להש~~ש י~~~ ~ל~

דנה~~
 ~ן

 ~ש~~
 ~''י ~~ינן

 ר~~ בה~ יש~~~ ~~ ~א~
 ~ה~~~יר ל~~ש ~~ין ~~~ני~ ~~~ן ~צ~~ן ~ו ש~י ב~לי~ש~ישן
.~''~~

~''~ 
 ס~''~.

 ~' א~' ~~~ר ז' ~~' ~''י ~~~ ~~יה~
ל~~יר

 ~~ל י~~''ש בפ~י~~~
 לסבר~ ל~~~ ~~~~ ~~~ הפר''~

 ב' ~~' ה~ר~''~ ~~''~ה~''~
~''~~ 

 י~ס~ ~~
 ~~ברי ~' ~~'

ה~''~
 ~~''~. ~ה~~~יר

 ה~~''~ ~~''~
 ~'. ~~' ר~ז ה' ~~'

~~~~~~~~ 
 ~~''~ לפ~~ ~~~ בה~ ~~~י ~ל~ יי''~ ~לי

 ל~ שי~ ~~~''~ ~לי~~ן
 ב~~~~ן

 שר~ילי~ ב~~~~
 לבשל

 ~אר~''~ב~~
 ~~~~ץ

 ליזהר י~ ~~~~מ~
 ב~~ ~~ני ~ל~

 ל~~~~~~
 ~~''ב ~י' ל~יל ~~יין ~' ~~' ~~'א ~~ב~~ר.

 ~נה~ י~ דל~ ~~~~~~~~
 ~ני. ~~לי לה~יר יש ~~''פ

 ~''י ~~ ~ני ~~לי ש~ש~י~ן ~רס ב~לי~~פי'
 ל~~יר ~~~~ י~~יר~י

 ~~~ י~ ש~ין ~~~~~ ~~~י~ן ~~
~''~~~

'~~ .'~ 
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 ~המ~י~ שנ~ ב~לי ~פ~~~א~~רי~
~ 

 פ''ה~
 שמא~פ~' ~~~י ~~~ ~~יי~~ ~י~~ ~~~~ ~~יי~י' ~~~י~ ~~~~~ ~~ ~~~י~~

 י~בקע~~
 ~~ ו~~י~~ ~~~י~ ~ם~~ ~~~ ~~~~ ~~~

 ~~~י ~י~~~ ~~יי~~ ~יי~ ~~ ~~~י ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~י~~ ~~י~~ ~~~~~~~~~ ~~~ ~~י ~~ ~~~~~י~ ~~~~~ ~~~י~~
הגה ~~ו~~ ~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~י~ ~~~

 כ~
 כלי

 הצרי~
 או לבון

 ה~~ל~
 א~יר

 צינן ~~ילו בי לה~~~~
~~~ 

 ר~פ ~מר~~ו ה~שר
 כ''~~

 ~ו~' י ~~~' ועי~ן
~~ 

~"~~
 ו~~י~ו

~~~
 ילך שלא ~~~ המפ~~. ~לה~נ~ע ~~~

 לש~
 א' א~' ר''זהפ~~. ~~~ כל

 ~ע~~
שא~ן ~אחר~~ ~פנ~ ~''ל

 ~~~ע~~
 שלא

 ~~ש~מ~~ ~פ~ח~
 ~ה~.

~~~
י ~ ~ מ~~יל אינ~ מבח~ץ רק שה~א ~הי~ק ~~~' ה~~ק א~ל 

 הבליע~ להפלי~
 ~~י

 ~בפניםהסקה לי~ ~עב~~ ~ימ~
 ח~י~

 עליה
 פ~חי~ ~~ה' ~~ מש~~

 ע''ב. ל'
 ~''א. א~' לקמן~ע~~ן

~~
י ~ ~  ~ה~עלה ~~~' היסק אבל 

 א~נ~
 חרס ל~ל~ ~~~יל

מש~~
 ~ר~ ~ל~ על העי~ה ~ה~~רה

 שאינו
 ~~פי~ מי~~~~צא

 לקמן ~~ביאר ל~ב~ן ש~חז~רן א~ עלי~~~ ח~יס ה~ה לא~י ~ים~ לה~ ~~הני ~הא ~~. ~~' לע~ל~.

~~ב~
 נ~~נין א~~~ ~שע~שין ~~~ ~לי ~רך ~~ן חדש ~~לינעשה ~ה~יק~ ~~~~ן ~~פי~ ~יד~ י~צ~ חשי~ לא ~זה ה~~' שם

 לה~יק~ ב~~שןא~~~
 יע~''~.

~~~
 ~~~ן ר~~חין. ל~ו~ן שע~רה אלא ~~.

 קער~~
 ש~ופך

 ה'. סעי' לק~ן ~עי~ן רא~~ן. ~~ל~ב~~~ן

~~~~
 רו~ח~ן. ל~י~ן שעירה אלא ~~.

 זה~
 ה~~ר ~ש~ן

 ~ר~ ב~לי נ~~מש לא ~אפי' ב''~ופי'
 ר~~~~ן

 הי~~ בה~ מהנ~ ל~ ~ני ב~ליאלא
 ~~~ב~~ן

 הרמב''~
 בפ''ה

 ב~ שנש~~~ חר~ ~ליה~~~ה
 ~~''ל. ראשוןב~לי ב~ לנש~~~~ שנ~ ב~ל~ ~מץ

 מ~ר''~ מיה~
 ~לא ~~ב א' א~' ב~''מ ז''ל

נראה
 ל~

 אלא ב''י פ~'
 ~~~ע~

 שני ~לי ה~~ר
 ~~נה לי~ אי~

 ~אינ~מש~~
 אך ~~לע

 ~אפי' ~~ב ה~מ''י בש~
 ~ני ב~לי אלא ~רסבכלי נש~מ~ ל~

 ~לזה ~ע~''ש היסק להו מהנ~ ~
~~ב

 מ~ר''~
 ה~~ר לשון שה~א הש''ע ~בר~ על בה~ה ~''ל

 ה~~ר של זה ~לש~ן ~אעפ''~ ל~~ר שני ב~לי אפי'~י''א

~~~~
 ~~~קא

 נש~~ש~ א~
 אין ראש~ן מ~לי עיר~י ע''י בו

ל~
 א~ל ~~נה

 ב~ נש~מ~~ א~
 י''א ~קנה ל~ה ~י~ ב~''ש

 ~אין שני ב~ליא~י'
 ל~

 ~' או' ~''י ו~''כ ~היסקי ~קנה
 א~~~א~''ר

 ך'. ~~~ לק~ן י~' ~ינא ~לענ~ן ~

~~~~~ 
 אפי' פ' ~ני. ב~לי אפי' א~~רי~ ~יש ~~ה.
לא

 ~יר~
 מ~ק~י~ה

 ר~ ל~~~~
 ~ה~~ירה עירה

 ~אח''כ שניל~לי
 ~~''ח ~ק''~. ~''א ל~~~~. זה ~לי ~נ~~

 א~ אבל ~'~~'
 לק~רה ~ק~רה עירה

 ~ה~''~
 ~~לי עיר~י

~~~~~ 
 ב~''ש. אפי' א~סר~ן ~י~ בה~.

 מ~~~
 מ~אן

~ס''ל
 ב~~~ ד~~

 ~~ן ~~~ה~. מבליע
 מ~כ~

 לק~ן
 ה' ~~י' לק~ן ~מ''ש ור''ל א' או' ע~''ש ה'~עי'

 ~לל ב~לע אינ~ ~א~ ב~''ש ה~שירן ב~''ש~שמישן ~~
 אלאה~שר לי~ למ~

 ~~~ר~
 ~~~''פ ל~~ר

 ~ל~ך ~ש~~ איזה~ ב~ל~

צר~~
 ה~שר.

 ~~ך~
 בהגה.

 וי~
 ~~ת וכ~ה בכ"ש. אפי' אוסר~ן

 טו"ב. או~ לעילכמ~ש הש~~
 וכ''~

 ח' או' וח~י ה~ר"ח
 סק~ג המ~או~~ש

 שהש"~
 ממ~ש בי חזר שני כל~ דין שהשמיט

 ~ברי טל כתב בהגב~י י~א וכן שם ח"י עלי~ השיגב~"י

 הנז~המ"א
 צ"~

 סי' ביו~ד ~כתב והא יעו"~. הנז'מ~א ~~רי ~ל על לה~יג ~~ב ב' או' הנהו"ש וכן
 ק~~

 דחום ב' ס~י~
 ליה מהני ~לא ס~ל והכא מותר ב~י~בד שני כלישל

 בח~ץ ~שמא ~ם י~אכתב היס~
 רצ~

 דינא ולע~ין ~עו"ש. לה~~יר
 הפ"מ ד~מקום שם ח"יכ~ב

 שמח~ ומניע~
 להקל יש יו''ט

 חרס בכלי ואפי' ~"י אינו אם ~~"ש נשתמש אםבדיעבד

 בו לאכול העשוו ~ף כגין והיינו ג' או~קכ"ה
 שרו~

 תשמי~ו
 אם מכ~ר ~תוכה שעירו אחר בק~רה אותו שתוחביןבכ"ש
 ~כ"ר ~פסח ותחבו הג~ילולא

 ~~יעב~
 היה לא אס מותר

 הפ~מ וישב~י
 ומניע~

 דה"ד ופ~וט שם. ר~ז יו~ט. שמחת
 כנוד~. במשהו אוסר ~פסח חמץ כן לא דאם נקי היהאם

~~~
 אם ואפי' ~~.

 ימלא~~
 אם ואפי' ר'ל וכו' גחלים

 גחליםי~~אום
 ~מפליט מ~פנים כהי~ק הוי דבז~

 ו~~' ~לייהו חייס דלמא דחיישינן מועיל ~ינו א~"ה~בליעה
 מ~א"כ בחוץ אלא ~פ~ים להסיקן ~ ~רכן ~איןמשים

 דהכי דכיון ~פנים היסק להם ~מו~יל ~' דס~י'ותנור ~כובי~
 ל~ו ו~ביד עליי~ו חייס לאארחייהו

 הסק~
 וכמבואר מעליא

לקמן.

~~~
 ~תנור ה~"ח כתב וכו' עליי~ו חייס~למא ~~.

 ~"י בא שאיסורן חרס שלוכירים
 היס~

 אפי'
 וכ"נ ~ע~"~. נקטינן והכי להו מהני לא פנימיהיסק

 או' וא"ר ט' או~ וח"י סק"ד המ~א אמנם ~' בסעי'הפר"ח דע~
 הסקה להו ~מועיל וכתבו ~ליו השיגוה'

 מבפני~
 ד~כי ~~יון

 עלייהו חייש לא~ורחייהו
 ~למ~

 רסי' ~"י ו~~כ י~ו"ש פק~י
 כב"ח. דלא ~' או' יוסף חק הסכים וכןתס"א

 ו~~~
 או' הר~ז

 או' לקמן ועיין ~' או' קכ"ה כלל ח"אח'
 ל"~

 תס'א. ו~רסי'

~~~
 חרס כלי נשאל~י ו~~' לכב~ן ה~זירן א~ ומיהו ~~.

שנ~~ר~
 ל~שתמש מותר אם ר"ל ~שריפה אחר

 ומ'מ וה~רתי. הכ~~ן מחזרת יו~ר שזה שידוע ב~סחבהם
 סק"ו. ~אה"ט הענין. לפיהכל

 וכו' ל~בשן החזירן אם ~~.~~~~
 ו~א~~~

 ~ין נ~ח כלל
 נו~גין ~נחנו ע"כ וכ~ב בזה פלוגתא ה~יאמ~ט

 או~ א"ר והביאו יעו~ש. יוצר של ~כ~שן א~י' כלל לה~יקןשלא
 וכ~ב לכ~שן ל~חזירן אפי' האוסרין ~עת הביא הפר~ח וכןג'

 סי' הישר בס' ר"ת אבל יעו~ש. להחמיר יש ~ינאול~נין
תרי~ד

 כ~~
 ל~בשן חזרתן ע"י תקנה להם דיש

 וכ~~
 רי"ו

נתי~
 ה'

 ח"~
 ו~שאל~ות

 דעת וכ"ה מטות פ' אחאי לר~
 ~' ~פסחיםהתו'

 ~"ב~
 וכ~~

 ה"ר ~כ~כ תפ~ד סי' הרוקח
 יעו~ש. פ''המנוח

 חק~ והב"~
 וכ"פ יעו"ש' ג' או' ~~~ח

 ט' או'הר'ז
 וע"~

 נהרא נ~רא בזה פלוגתא ~איכא כיון
ופשט~ה.

~~~
.~~ 

 לתנורי~ א~~
 ~למא ל~~חש ~איכא ל~. שלנו

 התנור מן ומוציאן עלייהו~י~ס
 ~ו~~

 שיתלבנו.
 בתנורום ~גם ~אע~ג ור''ל הרא~ש. ~שם~ור

 יתלבן שלנ~
~י~ב
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~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~  ~י~ןבי"ד
 ~כ"א~
 ~~י ~~~~ ~~~~~ ~ ~ ~

 ~~~ ~~~~ ~~~ ~~ ~~~~~ין ~~~~י~ ~~~~ ~~~~י~ ~~~~י~
 ~שי~~ ~י~~י~~~~~י~

~~~~~ 
 ~~~י~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~י~ ~~~~ ~~ ~~~~~ ~ש~~

 ~~~י ~~~י~ן ש~י~י~ ~ ~ ~ ~~י~~~~י~
 ~~~~~י~ ~~~~~

 ~~~י
 ~~~יי' ~~ ~~~~~~ י~~ ~~~~~ ~~י~ ~~~~~~ ~~~~~ י ~~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~ ~~ ~~~ ~י~~ ~~י~~ ~~~ ~~ ~י~ ~~ ~~~~י~~ ~~~~ ~~~~~

 אותם יתן לא שמא לחוש יש מ~מ ~רבה שם ישהה אההי~ב
 מו~טת. ב~עה אפי' מתלבן בכבשן משא~כ הרבהלשהות
 שהסיקו כיון דכבשן הטעם כ~ב ה' או' והמאמ~ר םק''~.ט"ז
 ליכא תו לתוכה ~ותם שהכניסו ~יד ~קעו ~לא כלגדול

 להו.למיחש

~~~
 המים בארות בשו"ת וע~ין לאי שלנו לתנורים אבל~ ~~.

 גדולים שהם שלנו דתנורים שכתב ו' סי'חי"ד
 דבתנורים כתב ע'א ו' דף מ~רי"ל בדרשות אמנם י~ו~ששרי
 מסתמיות ו~"מ יעו"ש אופה של ~גדול ו~פי' מועיל אינו~לנו
 בכבשן א~י' ~בלא''ה לתנור תנור בין לחלק דאין הפו'~ברי
 עלה. לוס"ף דלא הבו וא~כ הקו~ם באו~ כמ"ש מחמיריןיש

~~~
 ו~בר ניתזין ניציצות שיהא ונתלבן ב~נו~' חרס כלי נ~ן
 בכלי בישל דהוה מידי אשור במזיד ב~סח בוובישל

 איסורין בשאר במזיד ב~ישאינו
 ובשוג~

 או" מ~~ז דשרי. י'ל
 יש אך להקל יש במזיד ~גם הפ~מ ויש ענ~ דבאיש ונראהב'

 ו~יין אחר. פעם י~שה ו~לא דרבנן אתקנתא שעברלהוכיחו
 כ"ג. או' ק"ג סי' יו'ד על צדק זבחיבס'

~~~~~ 
 וא~כ חמין בו להש~מש אתי שמא קביעות~רך והיינ~ וכו~ צו~ן אפ~~ בו להשתמש אסור בהגה.

 מותר ~ראי דרך אבל ~סור תחלה הדיחואפי'
 להשתמ~

 בו
 הדחהע~י

 ודל~
 ז~ן אחר ב~~פ אפי' קביעית ו~רך ~עו"ש ~

 מק"ח ד' או' א~ר י"~. א~' ח"י בו. ל~שתמש א~וראיסורו
 שלא ה~נהג ישנ~ם חרס בכלי אמנם ב' או' ר"ז ח'או'

 לקמן כמ~ש ~ראי בדרך ואפי' בצונן אפ~' בהםלהש~~ש
 יעו"ש. כ~ב סעו~סוף

~~~
 דדרך נ~באר דשם קכ"א' ~י' ביו''ד ו~יין בהגה. ~~~

 מו~רעראי
 א~

 סק"ג. ט~ז תחלה. הדיחו
 ה' או'יוסף ח~

 וכ''~
 ועיין הקידם. באו'

 לעי~
 ~"ג. או' ת''ן סי'

~~~
 כוביא ב'. ~~~~

 שהו~
 וכו~ מלבנים שעישין כלי

 יש בכבשן השרופין מלבניםש~ישין וכיב~~
 ל~~

 דין כל
 חרס ככלי ממש מעשיו דהא חרסכלי

 אל~
 ביותר עב שהוא

 מ"א בליבין. אלא תקנה לו אין עליו רותח דבר נשפךוא~
 או' י~~ף חק י~ב. א~ ח~יסק~ד.

~ 
 תנור תוך א~י' ה~~קה ל~ו דמהני ואפשר י"ב. או' ר~זד' א~ א"א ט~ א~~ מק"ח

 הר~ מדברי וכ~מ שם~ ח~ישל~
 ללבנם מו~ר שכתב שם

בא~
 אור בכל משמע ב~~ח בהם ולהש~מש

 צריך ואך שי~י~
לה~~ות~

 שם
 ע~

 ני~זין ניציצית שיהיו
 בכל ~דין כן כי מה~

 יעו~ש. ד' סעי' לקמן ~מ"ש ליבון הצרי~יןהכלים

~~~~~ 
 לבני~

 שנתייבשו
 בחמ~

 אדמה. כלי ~ין להם יש
 שם. יוסף חק שם' ח~ישם. מ~~

 ור~~
 תש~ישן כ~י

 וכדומה צליוה כמו האור ע~י בהם נשתמש לא ואםהכשירן

 בהגעלה. להם די רתיח~ ע''יאל~
 מק~~

 שם.
 א"~

 ר~ז שם.
 לק~ן יבואר כא~~ ~~נים ו~לי גללים בכלי הדין וכןשם.

~~~~~~~~ 
 ובודאי בכב~ן השרופין ~לבנים שנע~ה שלנו
 לטוח הלי~ון לאחרשניהגין וראית~ גדול ליבון צריכון ח~ץ עליהםנשפך

 חק הוא. ונכון אצבע כעיבי בטי~
 בסוף לקמן ועיין שם.יוםף

 ההג~
 ד'. לסעי'

~~~
 מ~בנים ש~ישין פידלי"א. שקורין קטן תנור וכן ~~.

 שהוא כתב תס"א ברסי' הב~י אבל ב~חועפר.
 חרםשל

 וכ"~
 סי' ולק~ן כ"ב או' לעיל ו~יין ה' או' א~ר

~~~
' ~ ~  שאין וכ~' א~ור מב~יץ הםיקו 

 חמ~
 נפלט שבו

 ~סק~ע''י
 תמיד שהיסקו ואע~"י לבישי חוץ.

 ואפי' בפנים חמץ שבולע כיון חוץ הסק~ מהני לאבחוץ
 ד'. או' ~ש"ז אשור.בדיעבד

~~~
 דילמא בזה חיישינן דלא וכו' גחלים מלאו ואם ~~.

 טעם וז~ו י~א. או' ר"ז ב' או' עו"ש סק~ד. ט~זוע~ר. מלבני~ ע~וי ש~וא כיון פקע ~לא ~לייהוחייס
 ~ידלי"א שקירין ~תנור ט~ם אבל ועפר מלבנים ש~שויהכ~ביא
 ~~יה ח~יס לא בהכי דאורחיה כיון חרס של ש~וא~~~ד

~~~
 מתכת של קדירות וכן וכו' גחלים מ~~ו ואם ~~.

 רוצהאם
 להסיק~

 טור. שרי. גחלים ולמלותם
 בהגה. ד' סעי' לק~ן ועיין שם. ~עי~שלבוש.

 ~חלי~ מיל~ ~~~~~~~
 שתשמי~ו אף בחוץ הא ~פ~ים

 לה~~~ו ~ר~ל כךתמיד

 ~ב~יץ~

 עד ~~~~לבן
 ו~~ה ד~עבד. אף אס~ר נתזין ניציציתשיהא

 אם ב~~~לה~שרי מ~~ו~
 ~ח~

 או~ו ואח~כ ש~תו עד ליו~ה
 ~~ ~~~י~ ~~י~ ~~יולא המק~~

 ד'. ~ו' מ~~ז אסור. ~יעבד

~ז~
~~~~ .'~ 

 ס~ינ~~
 ו~~' ~~ע~לן

 ~ס~~ני~
 ~~~~~~ם

בק~ה ב~~
 ~ס~~ר~~ ~ה~ ~ק~ע~

 להה ~~~י~ אין

ה~~ל~
 ~~~י~ ב~~~~ י~ ~י.

 ~א''א ~ר~ה
 ~~ר~~ ~רב~~י ~בל~י~כך ~~ו~ו~~ ~~ לנ~~~

 ~אין נ~~~ין ~~ן ברבים כך

 אין ~בדא~ ד'או'
 ~יל~~

 ~א~ר ל~ין עצי~ בין
 בז~

 שיש ד~ל
ב'

 לז~ ל~~~ ~~ר~~~ ~~~~~~ י~ ~ה~~~ ~ל~'~
 ~אפשר. היכא

 הק~~ א~ ~~''ה ש~.~''ז
 ~~צ~ה

 ~~ק~~ ~קרן~א~
 ד~~קה

 על~י~~ ד~ייס לה~ע~לה אין ב~בקבברזל
 ~ליב~ן פקעי ~~א

 לא אם ק~יי~~ ~ב~ שייך לא~~~כ
 ש~~ל~

 ~ר~ב ~כי~ן פ~זלא

 ה~~~~יני~
 זה ~רך ~ל

 ע'~~
 ~~ הפ~י~ יס~ י~ה

 א~שר

~''~
 ~ן ד~~~ה

 לקנ~~ ה~~~~
 ~דשים.

~''~~ 
 ~א~ר~ני~.

~~~
.~~ 

 ס~יני ~ד~קא ~כ~' ~~עי~ן ~~יני~
 ~~א~כ ל~יפך א~ ל~~ב~~בשר א~ ~פ~~~

 סכינ~~
 ~יס~ר של

 ליב~ן~ע~
 ~~~~~ ב~ שאי~ א~

 שר~צה ~ל
 ~~ב~אר~~~~ן ב~ לה~~~~

 ב~~~~
 ~עיין ~ע~'ש ז' סעי' ~~'~א סי'

 ב~~'~~
ש~

 ~~''א ססי~
 ~ס~יני~ דא~ ~הכרי~

 ס~י ~~~~ר של

 ו~~~
~~ ~~~~~~ 

 ~~~~ ~~~ ~ו~~
~"~~~~~ 

 ו~~י~ו'
 ~~~~~ י ~~~~"י

~ה~עלה



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

 ~~~~ ~~~ן
~~~~~~

 ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~י~
 ~י~~~

 ~~~~~~~ ~~~~~ ~י~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~י~~ ~~~~~ ~~ י~ ~~
 ~~י'

 ~~~ט~
 שבהם האיסור ~ולטים שהכלים

 והו~
 ~בר שורו מלשון

 ~~~ יגעי~~ ול~
~~~~~ 

 ו~נ~ן הגה ~~~~~~ ~~~~~~י~~~
 ו~סור בהג~לה ~קנה ~ה אין ~כיני~ ש~

 ל~כ~י~
 ה~~~ן בה

 ב~~~

~ה~~ל~
 ל~~~לה ~~~'

 ~בא~~
 ל~~~לה העי~ר

 ~~''~ כ~~~

~ין
 לא~~~

 ~ם
 י''~. ~~' ~''י ~~יןי ~~ ~ה~~~~ ~~ע~ל~

 אין א~~~י~~~
 ~~~~~ ב~

 כ~~''ש
 ~ה~~

 ל~~.
 ~~~עלה~~~ ~~~יע~~ ~~~ע~

 כ~ו~ ~י~ ~~~~
 ~~יכין ~אפ~' דס~רי פ~'

 לה ~~~ ~~~ר ~''י ~עכ~''~ ב~ ~נש~~~ אי~~~~ל
 ב~~על~

 ~''~. א~' ל~~ן ~עי~ן י~~''~י ב~''י ~~~~~~

~~~
.~~ 

 ~~עיל~ ~כ~נ~~
 ~כ~'

 ~אע''~
 אי~~ר של ~~~ין

 ליב~ן~ע~
 כ~''~

 בא~'
 שאני ~~~~~

 ~לבסכין ~כ~
 ~וש~~ ~~ו~

 ~~י~רא
 כ~~''~ ~ל~

 ~~ו'
 ~~~לי~

~~
 ~~ע'ז ~''א ~'

 ע''~ ~~
 ב'

 ~~~''~~ בש~ ~''~ ~כ''~
~~''~ 

'~~'~ 
 ו~ע''~

 ~'~~ק ~עי' ~~~~~~ך
 ~ש''~

 ל~ב~ן~עינן ~א~~ל~~~ ~~פ~~ין
 אי~~ר~ ~~יקרי ~ש~~ ב~~~ א~

 ~~~ן בלע

 ~''~~ ~ב''י ב~~ר ~כ~~ב~אר ~~י~שש~~
 כ~~ן ב~כ~ניה כאן

~איכא
 למ''~

 ~ל ס~כינן ~~~~לה ~~י איס~ר של ~א~~'

 ~~ה ~נ''ב~ב~י'
 לה~ל צ~ ~~~ שי~ ה~כ~ ~ל~ע~י~ ~ע~~י~

 אסב~אם~~~נן
 י''~. א~' ~''~ בל~. ~י~~א ~~~~רי ז~

 ס~''~ ~'~ ~~~~~~
 ~ל~י

 מ''~
 ו' ב~ע~'

 ב~~~
 ~אין

 ~ש~~~~ ~~~ א~ר~~ל~~ן
 א~כ

 ה~~
 ~~כין

 ~ו~~ין ~ל~ע~י~ לי~~ןצריך
לאפי~ ~~ ~~יכ~~ בראש~  ~~~כין ~~~ע~י~ ~אשאצל

 ב~
 ~ש~~~''א

 על ~נק~~''ן א~

 בפ~~ ~~~ ~~~'~בש~
 בס~ין ~~~~~יר

 ללבנ~
~ע~''~. ~ע~'ב

 בא~' ~~'ש ל~~א~נ~
 ~~קילי~ הק~ד~

 ב~~~ן י~~ר
~אי~א ~ש~~

 ~~~ ל~~'~
 ~ה~על~ ~~י אי~~ר של ב~~ין

 ~''ה א''כ
ל~נין

 כלי~ ~~ש~~ ~אע''~ ז~
 ב~כ~ן ~~יע~~א ~י~~ינן

~~~ 
 לה~~~~~. א~ן ל~~ל צ~ע~~

 ~~~ ~נ~''~ ~~''~

 י~~''~י א' א~'

 הי~בל~~ן
 ~ש~~

 הק~א
 ~י~ע~לנ~ ילבבנ~

 א~~כ
כלל ב~~''~ ~כ''~

 נ'~~
 א~ן ל~תא ~~~~ך כ''א ~~ן

 לא א~ יפ~ ~~~~~
 ~~~~~ ~א~~כ ~~~א~~~ך בע~~~ ~~לבני א~ לב~~ ~~לבנ~ ~~~~י ~~הב~זל ~~~א~יםיר

 יע~'~ש.
 ו~~~

 יש
 ~י~~ לנק~

~ק~~
 ~אפשר ~ה בכל

~~~~ 
 ~''י ה~נה~. ~כן ש~~~ע~~ין

ל'~ז
 כ~~

 ל~~ לה~~~~ ~ין ~א~עא ע~א ~נ~~שי ~בז~'~ז
 ~~~~לנ~~~

 לס~~ך ד~~ן
 עלי~~

 אלא ~ר~ל עכ~ל. בזה
~ר~ך

 ל~~צ~~
 ל~ ~ל~ש~~ ~ללבנ~ ל~מ~י ~ה~~א ~~כין

 ק~א

 ~א~ הנז~ ~ע~~ בי~~~ ש~ ~~~~~~~
 בא

 אין א~בצ~נן ~~ לה~~~~
 נ~עצ~ ~~~~~ ב~

 ~ש~ה
 פע~~~

בק~ק~
 ~~~~ ~אפ~ר ~ע~~~. ק~ה

~~~ 
 ~א~~~~ו

~~~~~ 

 ~ה~~ירי~
 ~א~~ר א~ן ב~יע~~ ~~''~

~~~~ ~~ 
 ה~~ה

ה~~~
 ~~~י~ה

 ~ו~~~ ~~ ~~ין א~~
 ל~יל ועיין ~נ~~~ה.

~~~~~ 
. 

 ~ע~~נ~ ר~
 ר~~~.

 בוי ~~ל~~ ~~~~
~''~~ 

 ~~''ז.

~''~~~
 ~~' ל~~ל

 שי''~
'~~~ '~ 

~''~~~~ 
 ~י'

 ק~~
 ~~ ~עי'

 ~~~~ כש~ ~א''~י~~''~
 ר~~~~~ שי~ל~ ע~ ה~על~ ~~~נילא כל~~ ~~~~~ ~~~''~ מ~ל~~~ ~ו~של

 כ~~~~~ר
 ב~~''~

 ~י'

 ~~ע~~ס~יני~
 ~~~ני ~ר~ר

~~~~~ 
 כל ~' הר''ן ~כ~ב

~~ון ~~~
 ~ר~~

 ~י~ן ת~~~~~ן
 ~~~על~ ב~''~

 ר~י~~~.
~''~~ 

 ~~~~~~~ כלי~~~~
 ~~~ינא ~בע~ ~~''ר

 צ~י~ ~~~ל~
 ~~~א

~יעל~
 ר~י~ה.

צריך ב~~יני~ ~~~ ~~ ~~ל~''~ ה~~ק''~ ~ע~ א~~נ~
 ר~~~~ ש~~על~ בכלי לה~ע~ל~

 י~~''~.
 ~כ''~

 ~ר''ז

~~~
 רק ~~.

 ~~~~נ~
 ~ל~~~ב ר~~~.

~~ 
 אין אבל ~~~ין

~~~
.~~ 

 ~מש~ז~
 ברי~~י~. או

~''~~ 
 ב~בר

 א~~
 ~~~~יר

 אס א~ל ~~ל~~ה ל~עב~רכ~~
 ~ש~יז~

 ~~~ב
 ש~~יר~ענין

 ק~~
 כ~ב~אר ~הברזל

 ב~~''~
 ב~ברי קכ''א ~י'

 ~~~ ה~י~~~ב~
 ל''ז. ~~' ~''י ליב~ן.

 ~ע~~~
 ~~~ב ~ה~ה

~י''א
 ל~ ~ה~חז~

 ~~הנ~
 ר~

 ל~~וך
 ב~

 לענ~ן לא ~בל צ~נן
 ל~~~ל~ נ~~~ ~~כי~~~ן

 ~~תב ~כ''ל
~~ 

 ~יעב~ א~ל ה~''כ
 ר~~~ ~~ נ~~~~~א~

 ~~~ר ~''י ה~א א~~' ~ה~~זה ~~ר
יע~''ש.

~~~
.~~ 

 ל~~ב~~
 כל

 אך ~~~רי ~~נ~א וכ~~ ~~ל~~~
~~

 הכ~~ ~א~ ~ז~ב
 ~~~~ר ~~~יך ~~~ן

 א~ ~~~~~~~~
 ~~ל~~ה

 ~ל~~~
 ~~ל~דה א~ ל~ע~יר שצר~ך

~ן
 ק~~~ ~~ז~~ ~כ~~

 לב~ש. שי~עילנ~.

~~~
~ו~ין ~~נ~נ~ ~~~ ~~יינ~ ~~~' ~~ל~~ה כלל~~ביר ~~.

ו~וא רא~''~ ב~~~~ ~~~ ~~ ~י~ רא~''~
 ~~שנ~רר~א~יר ~~ של~ ש~~ ה~~צנ~ ב~~~~ ~~לי ~~י~ ~~~~ ב~

 י~ ש~~ ~ה~ע~ ע~ר~רי~ כ~~ ~~ י~ ~ש~
 ~~~ ~~~~ב~~~~

 ~ן
~~~~~ ~~~~~~~ 

 ~~~~~~~לזה
 ~~נ~ ל~

 אין כי~~~~~
 ~ה~~ ל~~ ~~~ל~

 ~בל ~עין
 ~~~ ל~~~~~

 ~~~ר~~ ~בפ~~ ~~~ל~ ~~~~~ ב~~ז~ א~~י~~~ א~~~ר~~
 ~גר~רה א~ר אפי' ~~~רי ~ש~ להם~~~ ~~'~~~~~ב~~

 ~~ש~ה ~א~~
 ר~

 ~~אה
 ל~~~

 י~~ל
 א~~ ל~~~יל~

 ~ה ~ל ~~~רר
 ~לא~א~שר

 שעכ~'~
 ~לבן

 ה~קו~
 ~~~~. ~~ז עצה''~. הה~א

 ~~~~י' ~~~~~~

 ~~~~י ~~י'י~~י~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

 ~~~ן
~"~~ 

~~~~

 ~~''י ~~~ ~~~~~~~~ ~~י~ ~ ~ ~~מהר~~ל~
~~~~ 

~~~~ 
~~~~~~ ~~~~~~~~ 

~ ~י~~~ ~~י~~~ ~~~ ~~י~~~ ~
 ~י~~~~ ~~~~~~~ ~י~~~ ~~ ~~~ ~~~~~~~

.~~~ 
 ~גו~

 ~ב~וץ עליו נ~רף ש~ש כך ~ל נתלבן ~ם מ~ילין ויש

 הדיןבא~~ן ~~ן ד' א~' ~~~~ה ~לל ~~~א~'~~.
 ע~''ד ~ש~~~ין בדילב~~~ הנע~~~ ~~~~~

 פ~ע~ין~
 א~ ~ע~ב~ן ~א~ן

 ה~~ע~ה
 ~~א~ ~~ ~~~~~ ~א~ן~~~ן

 ~~. ~~~ז ש~. ~~~~ בלבד.

~~~
 בו י~ ~ם ~~.

 גומו~
 האומנין שעו~ין רו~ם וכן וכו'

 ~כו~בין ~היינו ~~~י~~ן בשעתבכלים
 ליבון צריך לנקו~ו יכול ~ינו ~ם גומות כעין ויהיוב~פירה אותיו~

 יגעילנו. ואח~כ ההואבמקום

ן~
' ~ ~  מו~יל הגעלה אין כי לב~. הגעלה לו מועיל ~ אין 

 ~שהוא למה ולא הכלי בתוך שבלוע למה רקאלא

ב~~~
 מ"ח. או' לעיל כמ~ש

~~~
.~~ 

 וצרי~
 בוערות ג~לים שם ~יניח דהיינו וכו' ליבון
 האיסור. שישרףעד

~ן~
 כי החלודה ל~~ביר ~'צ ובליבון וכו' לובון וצריך ~~.

 הכל את יב~ירהאש
 כמ"~

 ט"ז קכ~אי סי~ בי'~ד
 אף לכת~לה ומיהוסק''ז.

 א~
 צריך הס~ין מלבן

 לש~פ~
 תחלה

 פר"~' קכ"~. סי' ביו'ד הטור ש~תב הרשב''אוכסברת

~ן~
 וכו' ליבון וצריך ~~.

 וא~
 הגעלה קודם כן ע~ה לא

 י~ט. ואו' ט"ז א~' ר''ז הגעלה. אחר כן~~~ה

 ~~~~~~ן~
 או צר שפי~ו או נקבים שם ~יש וכלי וכו' ליבון
 חלודה יש ול~ם ר~בים ולא צרים קנים לושיש

או
 טינופ~

 מט~מ אסירא. היא בפסחא אזי להשירה שא"א
 ה~מ"מ ו~~כ ~ג~ל~. ה' מהרי"ל בדרשות וכ"ה ת~מ~וי~י'

 ~~~ן~
 סכין של בית פי~ וכו~ סכינים של ו~נדן ~גה.
 א~ ~ב~~~יוכמ~ש

 ~~א~
 נדנ~. אל חרבו וישב

 ~~~ן~
 דחומרה כתב ו~לבוש בהג~לה. תק~ה לה אין בהג~.
 מנ~רה אם הנדן מן הסכין יבל~ דמה היאיתירה

 ~מט~מ עכ"ל כלום בה ישאר שלא יפהיפה
 ש~

 כתב
 סק"ח וה~~~א ימצ~נה. מי עמוק עמוק שם אשר דח~ץמשום הט~~

 ~שמנונית לפי הטעםכ~ב
 נדב~

 דאם כתב ו~~כ ב~ין בה
 התפירותפי~ח

 וגורד~
 י"ח. ם~י' וכמ~ש דשרי אפ~ר הי~ב

 א~' ר"ז י"~. או' יוסף חק י~א. או~ א"ר כ''א. א~' ח"יוכ~כ
 דאם הענין לפי דהכל ונר~ה ד' ~ו' קכ"ה כלל ~~~אכ"~.
 אז ה~מטים היתרת ע~י היטב לנ~ו~ו ויוכל ~מטים בואין
 הכניס ~ם בדיעבד ומי~ו להתיר. אין לאו ואם ~ה~יריש
 ~ינו דצונן לאסיר דאין פשי~א הפסח ב~וך הס~יןבי

 בו נדבק ש~א למאכל שי~ע ק~דם הסכין לר~ות צריךו~ק מ~לי~
 מהנדן~ דבראיזה

 ~~~ן~
 בכלי לכלי ~ל~ו אם מהני לא הג~לה שצריך מ~ום
 ב~גה י~ז ס~י' לק~ן כמ~ש~ומנות

 וביו"~
 קכ~א ס~'

 יעו~~. ב'~עי'

~ן~
 שפוד כגון מי~ בלי פי' האור.ידו על ד'. ~~~~

 ~ליו ~צוליןואסכלה
 מוליית~

 מ"א ח~ץ. של
 או' שם ח"א י~ג. א~' ר"ז י~~ב. ~ו~ א"ר כ~א. או' ~"יסק"ט.

 י~ג. או' מק"ח בהגעלה. ס~י בשר ~ו שצולין שפוד אבלה'
 ~~ץ בו צלו פ~ם ~~יזה לחוש יש א~ ומוהו כ"ד. א~'ח~"מ
 ז~ל מור~ם ~כתב המחמירין דעת לפי בהגעלה ליה ס~ילא

 ועי~ן יעו"ש' תשמישו ~יעוט א~ר ב~לי ~ה~ל~ין ו' ס~~'לק~ן
 כ"ז. ס~י~ל~מן

 ~~~ן~
 ליב~ן. צ~יכים

 דמ~
 ע"י ~ולט מים ע~י ש~ולע

 האור ~"י ש~לע זה אבלמים
 ממ~

 ליבון צריך
 שם. ר"ז י"ג. או' יוסף חק שם. ח~י סק~י.~"א

ם~
 ~ע~ה ע"ז מ~' סוף בר~יתא ליבון. צ~יכים ~~.

 ע~~~
והבי~ה

 הרי''~
 נראה הר"ן שם וכתב כ"ש ~'

 ליבון צריכין האור ע"י ח~ץ בהן שנשתמש דדברים~דעתו
 ב~געלה בלע דהיתרא הי~א דכל ע~ז ~וף דאסיקנאוא~"ג
 איסורא עליו ששמו ~יון דח~ץ למימר איכא ליהסגי

 זו ברייתא ~תב הוא ~גם הרא~ש דעת וכ~נ עכ~ל.~~~רי בל~
 נתבאר לא ואסכלאות שפודין כתב כ"ג דין פ"ה והמ"מ כ"ש.פ'

 מי יש ז"ל המפרשים בו ונחלקו בפסח חמץ לענין ב~~'ד~נם
 ~אומר מי ויש ליבון וצריכין ~איסורין שאר כדין שדינן~אומר
 שזה ואפ~ר וכ~ב בהגעלה די היתר היה שבלע שמה~כיון
 להשוות והרשב'א הרמב"ן ~עת ומ~מ וסיים הרמ~~םדעת
 לג~עוליח~ץ

 עכו~~
 שם בהגמ''י וכן יעו"~.

 הבי~
 פלוגתא

 רי~ו וכ~כ יעו~~. האוסרים כדברי ~הנו שהעולם וכ~בבזה
 לגעולו חמץ להשוות הרמב~ן כדעת הפו' רוב שדעת ~"בנ"א

ע~ו"~
 יעו~~.

 ו~~~~
 ו~"כ ~~י

 פ~~
 האוסרין כדברי ב~"ע

 וכ"ה לי~ון. דוקא וצריכיןבהג~לה
 ח~י וכתב האחר~נים~ דע~

 דלפעמים אחרי~. למקומות זה מד~ן לל~~וד דאין כ~באו'
 ט~~' או' לעיל ועיין יעו~ש. בלע דהי~רא מטעםה~ילו

ם~~
 הש"ע כתב כ~ז סעי' דלקמן ואע"ג ליבון. צרי~ין ~~.

 צריכין לכתחלה מ"מ מותרין עופות בו שצלושפוד
 לקמן מ~א"כ ~מץ בו שצלו ~ידוע מיירי ~דכאן ~ע~דליבון
 סק"ח הט'ז ומ~ש כ"נ. או~ ח"י ב~ל~א. מח~שא רקדמוירי
 הנה~ש וכן תמוהים דבריו שכל שכתב יו"ד או~ מא~"ר~יין
 עיין ו~וד י~ו"ש. הנז' הט~ז דברי על להש~ג כתב ה'או'

 הנז'. הט~ז דברי על מ"ש ג' או' ב~יאורים~ק~ח

ם~~
' ~ ~  חציו ילבן וא~~כ חציו ילבן ה~פודין ליבון. צריכין 

 והיינו בהגה~ט~ כנה~ג קצ"ג. סי' מהרי'והשני.
 יכול האש בתוך בפ"א להכניסן יכול שלא ~רוכין הםאם
 יעו~ש. ו"א סעי' לק~~ן וכ~~ש ה~ני חציין ילבן ואח''כ חצויןללבן

 ~~~~ם~~
 ~רב עד ואסכלאות ~ שפודין ה~~~ין ~דם בני

 למצות בלא~ה שמחממין בתנור אז ללבנן פסח~
 ~כדין עושיןלא

 לה~הו~
 שע~ עד

 ילבנן אך חמץ ~יסור
 וילבנןמקודם

 ה~י~ ~ם כולן פני ~~
 ה' מהרי"ל דרשות יד.

 כדין עושין לא מ~ש ומיהו ד' או' בהגב~י שכ~ה~גהגעלה.
 ד~א ~הם שבלוע האיסור~ מ~ום הט~ם אין וכו''להשהות
 כמ~ש הפסח לאחר עד מחמץ הבלו~ים כלים להשהותמותר
 להצניען דצריך מ~ום הט~ם אך א' ס~~'לעיל

 שמ~
 ישתמש

 ואל~בה~
 שמא וחיושינן מצני~ן אינו ללבנן ~ד~תו ~יון

 זמן שיגי~ קודם ללבנן צריך ~~"כ ליבונן קידם בהםישתמש
 ב~גה. ד' סעי' תנ~ב ~י' לקמן ו~יין ~ט~ות מפניה~~סור

 ~~~~ם~~
 ליבנו מהר~ש

 נרו~
 שהדליקו חרס

 בה~
 שמן

וליבנו
 אות~

 שם. מהרי~ל ~רשות בער~פ.

 ~~יי~'~
 ~~י~~~~י~ו~ו ~"~ ~ו~

 ~~~' ~~~~ו~~"~
 ~ו~ ~~~~~ו~ו

~יו ~~~וו~~~ו~~י~
 י~ו~~~י ~~י~ו~יו ~~~ ~~~

~כנה"~



~ ~ ~ ~

 ~~~ן ~~~~~~ו~
~"~~ 

~~~~~~
 פי~~ והג"מ ספ~ז~מרדכי

 מהל'

 מ"א~
 ~דינו דבר אבל בלבון שדינו דבר בכל ראשונה ~סברא ונוהגין

 ב~ג~ל~

 בכלי כ"א משתמשין שאין בזה~ז ונ~מ ה' או~ שםשכנה"ג
 לרוחצן דישזכוכית

 ולנ~ות~
 ~יטב.

~~~
 באור ~יבנן ולא הגעילן ואם ליב~ן.צריכין ~~.

 התבשיל רותח בהםונשתמש
 א~

 אסור דיעבד
 האור ע~י ~תש~ישו ש~ללפי

 אינ~
 ~לא ה~עלה ע"י ה~ל פולט

 ~' מרדכי מעט. מעע פולט ~מין ע~י בו שישתמש ז~וןכל

 סי~ ביו~ד וכ"ה ה. ל~ דין נ~ח כולל או"ה תקס"ג. סי'כ"ש
 בסי' המק"ח וכ"כ ה' סעי'קכ~א

~~ 
 ח~א ג' א~~ מ~"ז ז' או'

 ת~"ז סי~ לעיל שפסק הש"ע לדעת ~מיהו ז' או' קכ~ה~ל
 ~דיעבד ~~י הכלי אין אם ה~נ שרי לפגם~ נ~ט יו"ד~~י'
 אף ה''נ אסור לפגם דנ~ט שם ז~ל מור~ם לד~ת אבלשרי
 לד~ת אף איסורין ב~אר אבל בפסח וה~ד אסור ~~יאינו

 בלא ואפי' ב~י הכלי אין אם בדיעבד שרי ז"למור~ם
 ל~יל מ"ש לפי אמנם י~ו"~. ה' םעי' ק"ג סי' ~~~"דכמ~ש ~געל~

 משום ~~יבון הצ~~ך כלי הגעיל אם ב~סח ~~~רין דיש ס'או'
~הי~רא

 פס~ גבי ה"נ א~~ ~ל~
 מתירין ויש דהג~ילו כי~ן

 דלדעת ב"י אינו וגםבהגעלה
 הש~~

 א~י' בדיעבד מותר
 וכ"נ ב~יעבד. ל~~ל ~יש אפשר בהפ~מ הגעילובלא

 וכ~כ בדיעבד לה~ל ~יש הפ~מ ויש דבהגעילו י"ג. או'הא"ר ~ע~
 ~"ט. או' לקמן ועו~ן י~ג. או'ה~''ז

ם~
.~~ 

 ע~
 שיהיו

 פי~ז בהגמ"י וכתב ו~ו~ ניצוצו~
 אביגדור ה"ר בשם מ~אמהלכות

 שא~
 מל~נו

~ד
 שא~

 בהכי סגי ממנו ניתזין ניצוצות יהיו קש עליו ישים
 אם ~כן י"זי או~ פת"ע י~ז. או' החמ"מ וכ''כ ב"ו.והביאו
 ~ילבן צריך מבפניםמלבנה

 כ~~
 ~בר איזה י~ים שאם עד

 ש~. חמ"מ ממנה. ני~זין ניצוצות יהיו מבחוץעליה

םז~
 קלי~~ו ~תסור עד או וכו' ניצוצות שיהיו עד ~~.

 גמ'העליונה.
~~ 

 ה~מב"ם ~הביאה ע~א ע~ו דף
 והאחרונים~ וב~י~ם

ם~~
 שיהי~ עד ~~.

 כל נשרף בודאי שאז וכו' ניצוצות
 י"ג. או~ ר~ז בתו~ו. ה~לועהאיסור

~ם~~ ~  
 הי~רא דח~ץ דס~ל משום וכו' מקילין ויש הגה.
 עו~ש כזה. קל בליבון סגי ולפיכך ~~~ריבלע

 ב~י כ~ב מיהו י~ד. או' יוסף חק כ''~. או' ח~ו ה'א~~
 ~יקרי בלע א~סורא עליו ששמו כיון דחמץ האומריםדלסברת
 בה~~לה להו םגי לא האור ~"ו חמץ בהם ~נשתמשווכלים
 א~' לעיל~עיין

 ס'~
 ~ א"~

 ליבון
 ק~

 אלא להו סגי לא
 ב~"ע סתם ולכן יעו~ש גמור ליבוןצריכין

 ע~
 ניצוצ~ת שיהו

 לאסור יש בדיעבד דאפ~~ י"א ס"ק מ~א ו~~כ מהם.ני~זין
 וכ"כ יעו"ש' כ"כ אותו ~יבנו לאאם

 ח~
 מק"ח ש~. יוםף

 דס~ל פו' ~מה הביא ו' או' הפסח בח~ת מיהו ט~ו.או~
 להתיר יש ~בדיעבד כתב וע~כ בלע היתרא מי~רידחמץ

 דבדיע~ד י"ג או' א"ר וכ''כ י~ו''ש. כ''כ אותו ליבנולא א~
~~ 

 יש
ה~~~

 וכ"כ יעו~~. בלע היתרא ~ס~ל הפו' על לסמוך יש
 ~די~בד. להקל יש י~~ט שמחת מניעת או ~דבהפ~מ י"ג או'הר''ז

~~~~~~~~ 
 שרוצה בשר כלו כגון וחלב בשר של כלים

 בו ולבשללהכשירו
 חל~

 ~"י כתב איפכא או
 הי~רא מי~רי ~זה המרדכיבשם

 ב~~
 ב~ם נשתמש ואפי'

 עליו נ~רף ש~ש קל בליבון או בהגעלה ליה סגי האורע"י
 בלע ד~י~רא היכא דכל ~~~ש פ' ~ר''ן וכ~כ יעו"~.מבחוץ
 בהגעל~ לי~ סג~ האור ע"י ~תשמי~ואע~"י

 י~~~ש.
 י~ג או' זה בסי'הר"ז וכ"~

 ~י~ר ש~וא בסר ב~ן שצילין דכלי~
 ~~ם נבלעו~ח"כ

 יעו"~. הג~לה ע"י נכשרין הן הרי ~ל~
 סי' רע~א בתשו'וכ''כ

 ו~~~~~ ד"~ מ''~
 ב~ר של ~במח~ת

 וכ~כ "ש. י~ בלע דהי~רא כיון ~ג~לה~~הני
 ה~ר~~~

 ביו"ד
 ה~''כ מיהו י~~~~. בלע דהיתראמה"ט בהגעל~ ס~י וחלב ב~ר של דבמחבת י"ב או' ק~~א~~'

 ש~
 כ~ב ~~~ח

 ~מח~~~ צ'~~ סי~ ~רמ"ע~שו' בש~
 ליבון צריך בשר או חלב של

כיון
 בלי דבל~

 ~ו~
 ~' או' שם הפר~ח וכ"כ יעי"ש. אמצעי

 כלל חכ"א וכ~כ ד' סעי~ שם~צ"ל
 ע~~

 מחלב דמח~ת ו' או'
 סגי לאלבשר

 בהג~ל~
 ה~ור ע~י תשמישה ד~שיב

 אל~
 דו~א

 ~~' ח~'ס ב~~ו~ אמנם י~ו"~.בהפ"מ

 ה~ל~ ק~"~
 לדינא

בראיו~
 יהיו לא אפי' בי~ול בדרך ש~יא בליעה ~~ל ברורות

 א~סיר ואפי' א~ור וחלב יי"נ ~בישל כג~ן הי~רבאמצעית
 לנזיר וין כג~ןד~ו'

 מ"~ וכ~ומ~
 פולטו כך בי~ול ע"י כבול~ו

 הגעלת בי~ולע"י
 בישול נ~ראים המשקין דכל ~מין מי~

חוץ
~~~~ 

 אז וחלב ש~מן טיגון ע~י ~נבלע מה אך ושו~ן
 כגון היתר של שימן אמצ~ית ע"י ~יה ~י~ליא

 ח~~
 שטגינו

 מ"מ טיגון ~~י שנבלע אעפ~י הי~ר הוא שה~ומןבמחבת
 ~ולטו ~ך בישול ע~י כבול~ו דליכא דאע~ג מ~ה ע"ופולט
 בי~ולע~י

 מ~~
 פולטו ~ך ~יתר אמצ~י~ ע"י כ~ולעו נימא

 של מח~ת ולא~וקי ה~~ר אמצעיתע~י
 בלי ~בול~ עכו~~

אמצעי~
 ~ר~י דאיכא כיון כלל היתר

 לריעו~~
 ליבון ב~י

 חלב של ד~~בת ק''י בסי~ וכ"כ יעו"~'דוקא
 ~הי~

 ~ינו
 יג~ילנה ~~ת וליתר בהגעלה לה~יר יש בשר בו וטגינוב~י
 ז' או' שם פ"ת ו~~יאו יע~~~.ג~פ

 נמצ~
 הפו' רוב דהסכ~ת

 דהיתרא משים אי בהגעלה דסגיבמחבת
 א~צ~י מ~ים אי בל~

 הפ~מ שיש וב~רט ~יתרשל
 במחב~

 ילבנו אם טיגון של
אותה

 ~חבת בין בהג~לה לה~יר י~ וע~~ כידו~ שמתק~~~~
~~ר

 לחל~
 מח~~ בין לפסח חמץ מ~בת בין

 ביצים בה ש~גינו
ונמצא

 בה~
 מ"מ אשור דבר הם הביצים ~אלו ואע~~י דה

 ~יתר דבר הוא בו ש~טגנין ה~מן שהוא שהאמצעיכיון
 ~עיין ל~טפיח ע"מ טופח בש~ן צ"ל ומיהו כנז'בהגע~ה ניתר~

 או~ ע"ח סי'לעיל
 ב'~

 שפודין אבל
 ואסכל~ו~

 ע~י שתשמישן
 שדרכן בליבון מתקלקלין אין וגם אמצעי שום בלי ממשהאור
 לד~ת לחוש יש לחלב מבשר כגין בלע שהיתרא ~~פ"יבכך

 ~ל בליבון ~יהו ~וקא ליבון ~"י כ''א ל~תיר ואיןה~וסרין
 בלע דהי~רא כיון ~גי מבחוץ ~ליו נשרף~קש

 וכמ"~
 ב~י

 וכ~כ ס~''י' שם מ~א ה' סעי' שם הל~וש וכ''כ תק"טבסי'
 ש~.האחרונים

~~~~~ 
 ב~גה

 שק~
 ר"ל מבחוץ. ~ליו נשרף

 שא~
 י~ימו

 ואז הלי~ון. מכח הקש ישרף ח~ץ מצד קשעליו
 השני. מצד גם ~"כ הליבון ~יצא כיון בו הבלוע החמץ נ~רףו~אי

~~~~~ 
 וכו' רא~ינה כסברא ונוהגין בהגה.

 בשם ב"י כ~~
 שהעול~הג~"י

 הגר"א' וכ~כ ה~וסרי~. כ~ברי נהגו
 דברי מסתם להקל אין כך שנהגו כיון לומר ז~ל מור"םוכתבו

 ~~יו י~י~~י~~~ ~~~~~ ~~~~~~י
 ~יז ~~~~~

 ~~~י~~ ~~~~~~ י~~~



~ ~ ~

 ~~~~~~ו~
~~~~ ~~~~ 

~~~  ב~ ~י~רק
 ~זה' קל ~~י~ון סגי ללבנ~ שמ~~~רין ~ו ~~קי'

 ח~~ב~
 ל~בון צ~יך

 ~~~ ~~~~~~~ ~~י~ ~ ~ ~ ~מ~ר~~ל~
~~~י~

 ~~י
 ~~~~י~~ ~~י~ ~~~י~~ ~~ ~~~י~י~ ~~ ~~~~ ~~~~ ~~~י~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~~

"~~ 

~~~~~
~~~ 

 ~~~י~~
 ~~~י ~' ~~~י ~~~~ ~~י ~~~י

 ~~ ~~'~~ ~~~~~ ~~י~~י ~~ ~~~~~~~י~
 ~י~ ~~י

 שי~ וא~פ~יהש"ע
 שכ~בנו ס~ט או' ל~יל עיון ומיהו מקילין

דדע~
 בה~"מ כ"כ אותו ליבנו לא אם בדיעבד להקל ה~חרונים

או
 מניע~

 הצריך ח~ץ כלי הגעיל א~ וכן ~עו"ש. יו''ט שמחת
 היה לא אם בדי~בד להקל יש הפ'מ ויש בו ונש~משליבון

 י~ו"~~ ם"ה או' לעיל כמ~ש ~''יהכלי

~~~~ ~  

 סעי~ ~עיל ~ומבואר סדקים. ~ו שיש רק בהג~.
ג'

 דצרי~
 ~מקום ליבון

 ה~ו~ו~
 בקש ליה סגי אז

נשר~
 הגו~ות במקוס מבחיץ ~ליו

 ואחי'~
 ל~ל הג~לה י~שה

הכלי.

~~~~~ 
 ג~ לו שיש כלי והוא ליבוןי צריך חצובה בהג~.
 או הקדרה. ומעמידיןרגלים

 המחב~
 וצריך עליו

 או' ח'י י"~. ס"ק מ''א עיס~. עליו נשפך של~~~ים~יבון
 כלל ח~א כ"~. או' ר"ז ט"ו. או~ יוםף ~קכ~~.

 ק~"~
 כ~ו. או'

 כ~ב י"א או' המא~"רמיהו
 דחשש~

 דאף חדא היא ר~וקה
 יש חמץ שם שנש~ך איר~אם

 ל~לו~
 כיון לו והולך שנ~רף

 ~~ דאף וע~ד האש ~ל הוא שעהשבכל
 מה מחמץ בלוע

 בעין המאכל עליו מניחין אין הר~ב~ך
 ~ל~

 או הקדרה

המחב~
 ואין

 הבלו~
 שיש~ך לומר ורחוק לדו~ן מדו~ן יוצא

 ויאכלוהו המאכלשס
 ומ"~ ב~ס~

 להחמיר דיש ד~~יטא סיים
 משים כ"א זה דאין נראה ולי י~ו"ש. ז"ל מור"ם~דברי
 ש~בשלין בזה נזהרין אין וחלב בבשר שהר~ דח~וץחומרא
 של קדרה ואח"כ בשר של קדרה הכירה~ל

 חל~
 ~שום והוא

 הנוגעו~ קד~רו~ ~שתיכהוי
 זו א~ זו אוסרין ~אין ב~ו זו

 סי' ביו"ד כמ~שבנ~יעה
 צ''~

 יעו"ש בהגה ח' סעי'
 אין ב~סח קדרה עליה ונ~נו החציבה ליבנו לא אםבדיעבד וא"~

 הנז' המאמ~ר מדב~~ וכ"מ י"~. ~~~ הא"א וכ"כלאש~ר.
 אבל להחמיר יש לכ~חלהדדוקא

 בדי~ב~
 לאסיר. אין

~~~
שמבשלין הריפו~ ~ני בח~ין. ב~ם שנש~מש כלים ה' ~~~

 מ~כו~ בקדר~
 שלא מצט~קין ונ~~~ים

 או' א~א מיה. בל~ האור כע"י ד~וי צ~~ משקה שוםנשאר
 משום הט~ם ונ"ל בהגעלה להכ~ירם העולם מנהג מיהוט'

דלדעת
 הש'~

 בס~י~ כמ~ש ~ש~י~ו רוב אחר בכלי הולכין
 בלע הי~רא מיקרי דחמץ ד~''ל ~ו' כמה יש ו~םשאח"ז
 נש~משו~פי'

 ל~יל כמ"ש בהגעלה להו ס~י ה~ור ע~י ב~~
 ס~כינן ל~קל צד ~וד דיש ~~י~א ט~ל אי' לעיל וכ~~נו ס'או'
 כיון ה~נ וא"כ י~ו"ש זו סבראעל

 די~
 צד עיד

 ברוטב ~שמישו רוב וזה ~~~ישו רוב אחר בכלי הולכ~ןהש~ע דלד~~ להק~
 בו ~צטמ~ין של~~~יםאע~"י

 הי~רא ~מ"ד ס~כינן הריפי~
 בה~~לה. ליה וםגיבלע

~~
 שמן ש~ולט ~קודם ועוד האור ע~י הוי קדר ~~~

 בפנים ליבון וצריך האור ~~י יבש ~לעכבר

ו~לאו~
 שו~ן או שמן בו אין א~ וה~ד יו~ד. או' א''א גומרי.

 ~~'מ~~~ח
 להט~~~

 ד~ם
 א~צ~י ע~י ~ש~ישו הי"ל בי י~

 הג~לה ע~י ונכ~ר ה~~ר~ל
 כמ''~

 ע' או' לעיל
 ועו~

 ~~ד

 אבל להט~יח ~~מ טו~ח בו ש~ין קדר ~צלי ~~~ישו רובא~
 להטפיח ע~מ טו~ח בו ~יש או ברו~חין ~שמישו רובאם

ובאי~ה
 פ~~

 כמ"ש בהגעלה ליה סגי ביובש קדר צלי בו ~שו
 ~~ד על ם~כינן רוטב ע~י ~ש~ישו דרוב ן דכ~ הקידםב~ו'
 ו~יד יעו"~.בהגעלה סג~ האור ע"י בו נש~מש ~א~י' בלע הי~רא מיקרידחמץ

~"~ 
 אבו קדר בצ~י חמץ דבר יש~ אם

 ~רו~ א~פ"י ו~ירות ב~ר או לבד ב~ר ה~אא~
 ~שמיש.

 קד~בצלי
 יעו"~ל ח"ן או' לעיל כמ"ש בהגעלה סגי רוטב ובלא

~~~~~~~ 
 ע"י הוי לא דף על והניחו מ~נור שהוסר חם
 וקטום שגרוף אעפ"י ב~נור ב~ידו אבלאור

 והיינו שם. א~א לי~ון. ~צריך אור ~'י הוי סכין שםו~חב
 רו~ א~ אבל בכך ~ש~ישו רוב א~נמי

 ברו~ח~ן ~שמישו
 לי~סגי

 הקידם. באו~ כמ~ש בהגעלה

~~~
 לבוש. פולטי. כך דכבילעו הכשרן. ~שמישן כ~י ~~.

~~~
 במה עושים יפ~ ולא וכו~ בכ"ר ~~~ישן אם ~~~

 או~ה ומר~יחין האש ~צל קדרהשמניחין
 ב~וכהומג~ילין

 ל~ דז~
 אבל ודומיהן בס~ינין אלא מהני

 שיהא וצריך כזה הגעלה מ~ני לא בכ~ר שנ~~משדברים
 יעו"ש. ~~ה הר~ב~ם ~ל קיבץ ~חתיו. ~ובר ש~אשבדוד

 ~"ב' או' לקמן ו~יין~י~.

~~~ ~ ~ ~  

 ~מבטי להר~יח המציאו מקרוב חדשים אשר
 קנה ע~י רק האש אצל ~לא מים עםגדולה

 האמבטי ב~וך האש א~ל ~~~מד הכלי מן הזיעההמול~ך
ו~הזיעה

 מ~חמ~
 מידי ר~יחה שמעלה עד שבא~בטי המים

ספיקא
 ל~

 אם נ~קא
 ו~

 ~שו' הא~. אצל ~עומד כ"ר דין לו
 ~כ~~. סי' ח~ג מ~~גשו"מ

 פ~"~
 ל~מן ו~יין כ"ד. או'

 צ''א.או'

~~~
 בשעה לכ"ר שהכני~ו כ~י וכו' בכ~ר ~שמישן אס ~~'

 ~ם אפי' חמין ממנו וש~בשמר~יח
 אעפ~י הזה הכלי ~וך עולה שהר~יחה עד הכ~ר ב~וךהכלי אות~ קצ~ הש~~

כן
 הו~

 אלא כ~ר נקרא דלא ~י~ל כ~ר דין לו יש ~ם ספק
 כ~הוציאו ~יכף י~ל זה אבל ה~סק בלא האור על~שעימד~
 ~וא~י' ככ"ר דדינו בכ"מ ~~ל ולחומרא שני כל~ דין לוי~
 ~וך שההלא

 כ~ר~
 הענין בזה להגעיל דהיינו לקולא אבל

 ~וך שהה~~פי'
 כ'ר~

 ג' או~ נ~ט כלל חכ"א ככ"ר. הוי לא

ו~ו~
 דין כ~ז ~כלל באו''ה וכ"ה צ''ב סס~י ביו"ד הט~ז מדברי

 הנז' הט~ז לדברי והסכים יעו~~.ב'
 בנה"~ הש"~

 וכ~כ שם.
 ז~ או' ק''ז בסי' שם ~ר"ח סק"ז. ק"ז םי' ביו"דהש"כ

 נ'א כלל ~ו~ח ~ל מנ"י ג' או' ק"ז ובסי' ז' או~ ם"ח סי'שם ער"~
 א~' זה בסי' ח"י ובספרו כ"אאו'

 כ~~
 ול~~ז ח'י או' ח~"מ

 הי~ר על ונשפך אסור דבר האש שעל מכ"ר בכף הוציאא~
 שהה שלא אע~"י ~ונן בשר טל ונ~ל חלב של מכ"ר אוצינן
 מכ"ר נש~ך כאילו ואמרינן ל~ומרא אזלינן כ"ר ב~וךהכף
 ~ל מחם דעירוי קלי~ה וצריך צינן הי~ר על איסירשל
 וסי' ד' ס~י' צ~א סי' ביו~ד כמ''ש קליפה כ~י א'סרהצינן
 ונ~ן חמץ של ~כ'ר בכף הוציא אם וכן ~עו"ש. ג' סעי'ק~ה
 ואם מכ"ר ב~וכה עירה כאלו ~ו"ל הק~רהל~וך

 רוצ~
 להכשירה

 ~פסח בהל~ש~מש
 ש~ירה כלי אבל מכ"ר עירוי צריכ~

 י~~י~ו~~~"~ ~~יי~~~~
 ~~~~י~~~~~~ י~~~~~~י~~

~~ו~ו
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 כל הגה
 הכלי~

והוא ~~ו~~~~~ חלודה או ~ומות או ס~קים בהן שיש
 בתו~

 יוכל ~לא הכלי
 לנק~

 ב~~ום ליבון וצרו~ין להגעילן אין ולנקו~ן
 הס~~

 ~רשב"א והחלו~ה
 ~ בתשובה~

 ~~~ ~י~'~
~~

 ~ ~~י ~~~~"~

לתוכ~
 להכ~ירו יכול אינו לפסח להכ~ירו ובא מ~"ר

 אותו שהש~ה ואע~"י ~ליו ולשפוך מכ"ר רותחין בכלישיקח ~''~
 עד כ~ר בתוךכלי

 שירתי~
 המים

 בתוכ~
 אלא

 צרי~
 לש~וך דוקא

 להג~יל נוהגין ~לא~ה אבל דינא ל~ום ~כ"ז ~כ"רעליו
 ~"~. או' לק~ן ועיין יע~"ש. בהגה ו'~ ש~י' לקמן כמ"שבכ~ר ה~

~~~
 דכבול~ו וכיוצא ויורות קדרות ו~ן וכו' כף כגון ~~.

 ~הו םגי ולא פולטוכך
 בהגעל~

 לאחר בכ"ר
 תח~יו מהלך האור ~יהא צריך אלא האש ~ןשהסירוהו
כשמגעילן

 וכמ"~
 ~י' ביו~ד ה~יר

 קכ~~
 ~רור ו~ץ ום~ינים

 שעיקר ל~י הא~ מן ש~~בירו~ו לאחר בכ"ר להודםגי
 ~ר"ח. עי~ר~ ~כן כך הוא~שמישן

 ח~~
 ~מ"מ ז' או' הפסח

 מ~ב שבת ה~ו~ ~מדברי שכתב אלא הש~~א וכ~כ ח~י.או'
ע~ב

 ד"~
 שנתבשל ל~לי ~~י דלא הוא עירוי דדוקא משמע אבל

 ש~יר האור מ~"ג ~הע~ירו אחר בכ"ר לה~עילו אבל איסורבו
 לה~מיר יש איסירין דבשאר כתב כ"ה אי' והר''ז י~ו~שדמי

 דצריך האש ~צל כ~ר של ~ום ע"י בו ~נשתמש דכלילכת~לה
 אצל ה~ומד כ'ר ב~וך ג~כלהגעילו

 ~א~
 או בחמץ אבל

 אלא אחת בבת נבלעו שלא ו~לבבבשר
 ~ז~

 א~י' זה א~ר

לכתחל~
 האשיעו"ש. מ~ל ~העביר~הו ~אחר בכ"ר להגעיל יכול

 מן שהעבירוהו ל~חר בכ~ר להגעיל ~מי~ל להר"ז אףומיהו
 בעודו דו~א הי~נוהאש

 רות~
 אבל כיע~"ש

 א~
 רותח אינו

לכ'~
 בו להג~יל יכול אינו

 כל~~
 שנשתמש

 בה~
 שעל ~כ~ר

 מ"ג. או' לעיל ועייןהאש.

~~~
 שמערה בעירוי ~גי ולא בכ~ר. להכשירן צרוך ~~.

 כלי ואפי' ~ק~ט. ט"ז וב"י~ טור עליו.~מכ"ר
 האש מן שהעבירו ל~חר בכ~ר אלא בו נשתמשושלא

 ~' בס~י' הפר"ח וכ"כ וב~ח. מהרש"ל עי~וי. ליהמהני ל~
 ליה דסגי כלי אבל ח"~.או~ ח~'~

 בעירוי~
 אם ליה ~סג~ פ~יטא

 שם פר~ח הא~. מ~ל שהעבירו~ו ל~חר בכ"ר אותומגעילין
 בכ~ר הכל להגעיל המנהג אבל דינא ל~ום והיינו שם.~~~'מ

 י~ו"~י בה~ה ו' ם~י' לק~ן כמ~ש האש~על

~~~
.~~ 

 ו~~
 ש~וחבין כ~ות כגון וכו' שני בכלי ~שמישן

 צרי~ין מכ~ר בתוכה שעירו לא~ר בקערהאותן
 ~גם מכאן ומ~מע בכ"ש.הגעלה

 כ"~
 משהו קצ~ מבליע

 סי' ביו"ד מ"ש ע"פ והיא בכ"~. הגעלהצריך ולכ~
 ק"~

 סעי'
 של דחום די~א~'

 כ"~
 אינו

 מפלי~
 דמ''מ וי~א מבליע ואינו

 קלי~~ כדי ואוסר ומבליע מפליטהוא
 ב~"ע שם וכתב

 ב~למא בהדחה ובדיעבד לכתחלה בדבר ליזהר ל~ושדראוי
 וע"כ יעו~ש.סגי

 הכ~
 לה~מיר ~~ק במשהו דאיסורו בחמץ

 בו ונשתמש ה~עילו לא אם דיעבדולענין
 ב~ס~

 עיין בכ~ר
 שמחת ומניעת ~~"מ ויש ב"י אינו דאם שכתבנו ך' ~ו'לעיל

 יע~~ש. להקל דישיו~ט

~~~
 בהגהת ומ~הו ~ולטו. כך דכבולעו בכ~ש. הכ~רן ~~.

 שנאסר שכלי ב~יניו זה נראה דלא כתבהר"ש
 ~כ"ר כ"א מ~נו לצאת יכול בו האדוק אין בכ"שברות~ין
 בהגב"י ש~נה"ג והביאו יעו~ש. הנכון וזהו הב~ח עלוווכתב
 ~~מנם ו' או~ עו"ש ז'או'

 הפר"~
 ~~ז' הר"ש בדברי ~ק~ק

 דיעבד ולענין כנז' ב~"ר הכל להגעיל המנהג בלא"הא~ל
 הקודם. באו' כ~בנוכבר

~~~
 ח~ץ בהם שנשתמש וכלים בכ"ש. הכשרן ~~.

 גדול בכ"ש אותם נותנים וכוסות ק~רותכגין בכ"~
ונותנים

 עליה~
 רותחין~ מים

 ואמנ~
 ~~~ם על מים ליתן צ~יך

עד
 שיגבר~

 ~~עמים כי תשמישן כ~~ן שיהיו כדי גדותם על
ממלאים

 אות~
 או' ~ו"ש ב~י. כלבו. שפת~. על שנש~כין עד

 לקמן כמ~ש בכ~ר הכל להגעיל שנו~גין אעפ"י לדידן ונ"מו~
 ~~רה כגון בכ"ר להכניסו א~שר ~לא היכא מ"מ בהגה ו'~עי'
ג~ולה

 א~
 ס~י' ל~מן כמ~ש ימים ג' עירוי הצרי~ים ~ל~ם
 גדותם. עד למלאותם דצריך~"א

~~~
 שמשתמשי~ וכלי ~~.

 ק~רות כגון ו~ו' בעירוי בו
 אם וה"ה מכ''ר. בתוכםשמטרה

 לוק~
 בכף

מכ''~
 מכ~ר לתוכה ~ירה כ~לו הוי הקערה בתוך ונותן

 יעו~ש. פ~א או~לעיל כמ~~

~~~
 מכ~ר לערות כגון דכ''ש. בהכשר ליה סגי לא ~~י

 אלא בתוכה זה כלי יג~יל וא~~כ הק~רהלתוך
 מכ~ר. ~ליה לער~ת דו~אצריך

~~~
 ~יש~וך ויזהר מכ"ר. עליו לערות צריך אלא ~~.

 ו~אוב ואל בו שבשלו הכלי מן דו~אהרות~ין
 ששואב דכלי משום להגעיל ממנו ול~רות א~רבכלי

 ב~
 הוא

 ונתב~לכ"ש
~~ 

 שוהה אם אכן שמגעיל טרם הרותחין בישול
 שש~א~ הכל~את

 וב~וד הרותחין בו ש~בשלין ~כלי תוך בו
 ~טלין שםהוא

 המ~~
 כ"ר. הוא גם מתקרו ש~יר רתו~ין

 והביאו הגעלה. ה' מהרי~לדר~ות
 ד"~

 ה~ או' תנ"ב סי'
 בס~' שכנה~ג סק~ט. שםמ~א

 ז~
 או' עו"ש ז' או' בהגה"ט

 צ~ב ~סי' ביו''ד הט~ז א~נם כ"ח. או' ר~ז ט~ז. או' א~רו~
 כ~ש הוי בו ששואב דכלי שכ~ב הנז~ מהרי"ל דברי עלה~יג
 לחומרא הכא ביה אזלינן א~א ככ~ר הוי אותו ה~ההו~ם
 י~ו~~. לחומראו~כא

 וכ~~
 ~~א או' לעיל

 בש~
 יעו"ש. ~~' כמה

~ן~
 הרותחין וה~ערה מכ"ר. עליו לערות צריך אלא ~~.

 ולא בזריז~ת או~ם ל~פוך ל~זהר צריךלהג~יל
 קילוח ~אין דכה~ג באויר זריקה ע"י וי~פוך ברחוקיעמוד
 שם. מהרי~ל דרשות עירוי. מי~שב לא כ"ר אל מחוברהניצוק
 שם. א~ר ~~. עו~ש ט~ או~ שם שכנה~ג ~~. מ''א שם.ד"מ
 י"ז. או' מ~"ח ~"זי א~' א"א י'ז. או~ יוסף חק כ~ט. או'~"י
 לקמן ועיין כ"ט. או' ר~ז ח"י. או' ~מ~מ ט~ או~ ה~~חחקת

 קי"ז.או'

~~~~~~~~ 
 עד האש על מחבת ב~וך ק~רה שמשימים
שהרתי~ות

 עולו~
 הק~רה תוך

 ומאות~
 הקערה

 ותלה לאו אם ככ~ר מועיל זה אם ר~י מ~ו~ק בזהמגע~לין
 להגעיל וא~ר לה~~ירהדבר

 בה~
 ~~ז תו' ככ"ש. דחשיב

 ש~. מק"ח ~ר~~. קינ~א. ד~ה ע"בל~ג

~~~
 צריך אלא ~~.

 ל~רו~
 דסגי משמע מכ"ר. ~ליו

 כתב בלבוש מיהו ~~געלה. כמו ~~אב~ירוי
 עליו לערותדצרי~ך

 ג~~
 עליו השיגו שם והא"ר וה~ו''ש מכ"ר

 יעו~~. ב~"א דסגי ~שמע הפו~ כל דממשמעותוכתבו
המא~''ר אמנ~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~

~

~ ~  

~ ~ ~  

 ~~~י~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~~י~
 ~~ו~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~י~ ~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~

 ~~ ~~~~ ~~י~~ ~~~~~~ ~~י~~י ~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~י~~~~~
~~~ .~~~~~ 

 וי~ ~ג~
 ~~~~"~ ~~י"~~ להגעיל ~וחמירין

 ~טור ב~~רהק~ר~ת
 מסכת םוף ~תוס' ~~ש פ' ומרדכי העזרי אבי בש~

 ~~א~
 בכל וכן המנ~ג ~וא וכן

~"~~~

 ג"כ וצ~ל הלבוש ב~~רי נפל ~ט"ס כחב י"ג או'המאמ"ר
במקום

 ג"~
 הלבוש מדברי כן ו~וכיח

 יו"~
 סעי' קכ"א סי'

 גם ולפ"ז י~ו''שג~
 ~~ע~

 פ''א. בעירוי סגי הלבוש

~~~
 עלי~ ל~רות ~~.

 דין נ~ח ~לל ~או~ה מיהו ~כ"ר.
 רק שנאסר כלי שאפי' פו' כמה בשה כתבמ"א

 לחומרא מבליע עירוי דשמא ממש בכ"ר ה~~לה צריך ~ירויע~י
 אמנם יעו~ש. מפליטואינו

 ~ע~
 ורק ה~"ע כדברי האחרונים

 י~א~
 ש~יזה לחוש

 פ~~
 מחמירין יש בכ"ר בו נשת~ו

 יעו''ש. בהגה ו' ס~י~ לק~ן כמ"ש בכ"רלה~~ילו

~~~~~~~~~~ 

 מן מנוקרין מקידם יהיו ו~ולחנות דפין
 ~~יצין ~כל יפה יפ~ ומ~ופשפיןה~~ץ

 שמא צוננין שום ~לי~ן יהא ~לא ה~ים ~ן מנוגביןויהיו
 הרותחיןיצטנן

 קו~~
 דרשות ~איסור' או החמץ מגעילין אשר

 יו"~. או' בהג~~ט שכנה~ג ~ם.מהרי"ל

~~~~~ 
 א~י' וכו' סד~ים בהם שיש ה~לים כלה~~.
 רשב"א. מחד~.נעשה

 מ~~
 ור"ל ט~ו. ס~ק

 ורושה ~לאי דל~ניןא~~~
 מח~קי~

 נעשה אם ~ין י"ג בס~י'
 לנקרו יכול ואין ב~ין חמץ שם דיש דהט~ם הכא ~"ממח~ש

 מ~ה"~. לא' או מחדש נעשה ~~ן לחלק אין א"כ ה~~~לה ל~המהני ול~

~~~~~ 
 שיש ~הגה.

 בה~
 ~~ץ שס יש ~מא ~שום וכו~ סדקים

 מ"ח או' ל~יל ~מ"ש הג~לה לו מועיל ~איןב~ין
 אין כלי של ה~~ה על מבחוץ שהם סדקים ומיהוי~ו"ש.

 שאח~ז. באו' ו~יין ח"י. או' מ~~חמזיק.

 ~~~ז~
 שהוא. כל אפי' וכו~ הכלי בתוך והוא בהגה.
 אין שפ~ו על למ~לה או מבחוץ חלודהאכן

 סק"י' ט~ז ג' או' ד"מ הגעל~. ה' מהרי'ל דרשות~עכב'
 ח"י. או' יוסף חק ~~ו. או' א"ר ל' או' ח"י ט~ז. ~"קמ"א
 כלל ח~א י~ז. או'ר~ז

 קכ"~
 הח~ץתשמיש מגי~ שלפעמי~ וא~פ~י ד' או'

~~ 
 מ~יע אין הפ~~ים שרוב כיון מ"מ מבחוץ

 החמץ~שמיש
 לש~ ע~

 ~משות שם יש שמא חוששין אין לפי~ך
 ומיהו שס. ר~ז כלל' ל~~בירה וא"צ החלודה תחת ב~יןהחמץ
 אחר לכלי אותו שתוחבין~לי

 ו~ו~בי~
 אף וכ~ו~ה שכר בו

 צריך צ~ דמכל ~סיטא ולטבילה יפה ולשופן לנ~ות צריךמבחוץ
 ט'~זי או' א"א יו"ד' או' מש'זל~ופן.

~~~~ ~  

 כלים כיסוי וכן וכו' לנקרן יוכל ולא בהג~.
 שא''א צירי~ ע''ימחובר

 לנקו~
 ~ם וקערות

 ציריס כעין~זנים
 א~

 וא''א כידוע ~ם נ~נס החמץ מבח~ץ
 איןלנ~ית

 להג~יל~
 ט''ו. או' א"א כלל.

~~~
 יורות ת~מישו. רוב אחר ~בו הולכים כלי כל ו' ~~~~

המיוחדי~
 מ~תמ~ין ואין ליי"ש

 בה~
 ~בר ~ם

חמץ
 זול~

 בהם להוציא
 ~י~

 ל~בקן כלל דרכן אין ו~ם שרופים
בבצק

 אל~
 בהמה ב~ללי

 פ~יט~
 בהם ~הוציא ~~רי

 מי~
שרו~י~

 ש~~ ~ל~י ~פסח
 וכיון להג~~לה ~נ~גו כמד~~ה אלא ה~עלה

 אין אבל במנהגן שי~מדו צריךדנ~~ו
 להגעיל~. ז~יר שאינו במי למחו~

 הטע~. וי~י''ש יו"ד סעי' ת~~ז סי'זכ~ל
 ועי~

 רנ"ט. או' ל~~ן עיין

~~
 שלפ~מי~ א~~~י ~~.

 יש וכו' בכ~ר בהם משת~שין
שסיברים

 של~ ~ה~~
 חששא אלא בבירור י~ענו

 בבירור יוד~ים אנחנו אם אבל מיעוט ~"י בו שנשתמשבעלמא
שנ~תמש

 מיעו~
 הולכין כ~ר ע"י שהרוב אעפ"י האור ע~י

 י~ענו דאפו' כתב צ''ו בסי' הרמ"ע אבל להחמיר מיעיטאחר
 ~כנה"ג בה~עלה" די האור ע"י המיע~ט שנשתמשבבירור
 דאפ~' שעה כל פ' בה~~ן וכ"מ ו' או'בהגב"י

 ברו~
 שהשתמש

בו
 בכ~~

 הוא תשמישו שרוב כיון מ"מ
 ~כ"~

 ~ו"ש בכך. סגי
 ב"י הוא האור ע'י שנש~מש המיעוט אותו אם מי~ו ז'או'

מאות~
 ליבון. צריך האור ע~י שנשתמש ה~יעיט

 הרמ~~
 שם.

 העו"ש וכ"כ ה~ז' בשם פר"ח שם.שכנ~''ג
~~ 

 עדיין ~אם
 שלהם הת~מיש ~עיקר א~~~~י מכ"ר ב"יהם

 בכ~~
 דכ"ע ו~אי

מודי~
 ב~ד תשו~ ו"ז' או~ א~ר ל'א. או' ח~י וכ"כ כ"ר. דצריך

 י"ב. או' חמ~מ י~א' או' ער"ה נ"ג. סי' המלך גן רי"ב'~י~
 בלא~ה אבל דינא לפום וכ~ז ל~א. או'ר"ז

 ~~נה~
 שלא

 בהגה ב' סעי~ תנ"ב סי' לקמן כ~~ש יומו בין כליש~ם להגעי~
 כמ~ש ב~"ר בו שנשתמשו למיעוט לחוש המנהג ו~םיעו~~.

 זהבסעי'
 יעו"ש' בהגה~

~~~
י ~ ~  וכו' בכ"ר בהם ~ש~משין 

 ועו~
 בהם ששורין

 מ''א הג~מ. כמבושל וכבוש מ~~ל לחםפתיתי

ס"~
 ק"ג. או' ל~מן ועיין י"ז.

~~~
 כלים וה"ה וכו' בעירוי הוא תשמישן שרוב כיון ~~~

 א~פ~י זו ל~יעה בשטיפה להם די בצונן בהםשמש~משין
 בח~~ן בהם משת~~ין~לפ~~ים

 ל~~~ כ~~"~
 ~עו"ש' כ~ה ס~י'

~~~
 וכבוש הכשרן' הוא כך ~~.

 צרי~
 מיהו מכ"ר הגעלה

 מהני. רתיחות מ~לה ואין האש על שאינואף
 אם והיינו י"ז. או'א~א

 הי~
 מ"ז. או' לעיל כמ~ש בו סיל~ת

 ק''א' או' לעילועיין

~~~~ ~  

 והטעם בכ"ר. ה~ערות להג~יל מחמירין ויש הגה.
 כופין שפ~מים לפי העזרי אבי בשם הטורכתב

 ב~''ז והתו' ה~ש. על כ~היא ב~חבתאותם
~"~~ 

 ע~ב~

 כתבו
 יורה ותוך כ"ר בתוך הקערות תוחבין דפ~מיםמ~ום

 שעה' כל פ' המר~כי וכ"כמרותחת.
 והב"~

 דלא והא ב"יי
 המון ~פני י"א ס'ק הט"ז כ~ב ת~מ~~ן רוב אחראזלינן
 לפעמים. או בכ"ר תשמישן רוב בין לחלק י~עו דלאהעם

 י~ט. או'~ יוסף חקוכ~כ

~~~
~ 

~~ 
 הג~.

 ו~"~
 לפעמים ואף בכ~ר. הקערות להג~יל

 מחמירין יש י~א ב~ע~' וכתב מח~ת עלכופין
במחבת

 י~א. או' מש~ז בק~רות. מ~מירין לא האי כולי מ"~

~~~~ 
 ב~יעבד ומיהו ~כ''ר. הקערות להג~יל וי"מ ה~ה.
 ח~י ח~י. או' א~ר ראשונה. אסברא לסמוךיש

~~~~~~~~ 
 בהגה.

 וכ~~
 האחרו~ם. וכ~כ הלבוש. וכ"כ המנה~.

 לחלב מבשר או העכ~ם מן הנקנ~ם בכליםוכ~ה

נוהג~
 בהם נשתמשו שמא לחוש יש כי בכ"ר הכל ל~געיל
 לשנות. ואין מע"ל בכבישה או ב~"רלפעמים

~~~~~~~~ 
 לחוש שיש ~בר בכל וכן ~הגה.

 ולפ~ וכ~
 ~ם

 צריךהאור

~יבו~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~~ ~ ~  

 ~י~ן
 ~ג"~

~~~~  וכ~ו~ה ~פות כגון בכ~ר בו נשתמש שמא לחוש שיש~בר
 ~הג"~ לז~

 פ~ה
 ואגור~

 וי~
 מחמירין

 לה~עי~
 ~רבינו בחמין בהם מש~משין שלפעמים משום בצונן שתשמי~ן אעפ~ישתיה כלי כל

 ירוחם~
 להגעילן המנהג הוא וכן

 גדולות ו~ערות בשטיפה להו סגיוב~יעבר
 של~

 יוכל
 תו~ להכני~

 מ~ובן אבן ~~יהם י~ן כ"ר
 ויער~

 עליהם
 ~ל וכן ראשון ככלי ~הו~ ר~ש~ן. מכלירותחין

 כיוצ~
 ~זה

 כולו מג~יל ש~ז ~כלי כל ~ל האבן וו~בי~
 והג"מ כ"ש פ'~מרדכו

 פ"~
 ואגור

 ואו"~
 כלל

 נ''ח~
 ~~~ ~י~ ~~~~ ~~~~י~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~ ~ ~ ~

~~ג~

 בהגה ד' ~~י' לעיל ~מ"ש ס~י קל בליבון ומיהו דוקאליבון
 ואםיעו~~~

 הו~
 כדיעבד דהוי א~שר הליבון ע"י שי~קלקל כלי

 כ~~~ ב~י אינו אם ת~מי~ו רוב אחר לילךויש
 ק~ו או~ לעיל

 להח~יר. יש באחר לו אפשר אם אבל'

~~~~~ 
 טפי חמירי דכפו~ ונרא~ וכו' כפות כגון בהגה.
 ~מהפך טובאד~כיחי

 בה~
 הא~. אצל בקדירה

~~~~~ 
 וכ~' שתויה כלי כל להגעיל מחמירין ויש בהגה.
 לקיום מים בהם שמכ~יסין הגדול~ם הכדיםולענין

 לפי לחם פירורי בתחתיהם שנמצא הוא מצוי ו~בר השנהכל
 אותו מחזירין והשיור בידם ופתם מים שו~ים פעמיםשהרבה
 האשה לפעמים וגם ה~נקןאל

 מ~עסק~
 ועריכה בלישה

 וידיה ה~נ~ן מן בידיה מים וממ~~ה המים אל נצרכת~היא
 ב~נקנים מים מ~ט נשאר ולפעמים בקמח או בבצקמלוכלכות
 מ~"ל הפירורין ~ם ונשארו הפירורין כנגד ס' בהםש~ין
 להש~מש ת~נ~ם מה החמץ שם שנכבש באופןויותר

 אבנים ו~לבן הרבה גדולים שהם לפי א~א וב~געלה~פסח. בה~
 א"א נמי הא ~כ"ר רו~חין עליהםולערות

 אי א''א נ~י הא לפסח חד~ים ולקנות ~~ייהו חיי~י~מרייהו שברו~ משו~
 גדול. ביוקר דהם משום ואי נמצאים ש~~א כל ~לאומשום
 ולמלאות היטב לרוחצן הוא הקנקנים אלו דתיקוןונראה

 אות~
מי~

 המים בהם ויניחו ג~ותיהן ע"כ
 כ~~

 ואחר שעות
 הפסח לצירך מים בהם ליתן וי~זרו המים אלו ישפכוש~ות כ''~

 בישל אם הרשב~א ~שם צ~ג סי' ביו~ד הטורוכמ~ש
 ד'. א~' כס~א יעו~ש.וכו' ירקו~

~~~~~~ 
 בהגה.

 דהיינו בשטיפה. להו סגי ובדיעב~
 כל ל~ס'ר כדי במים הי~ב תחלהלשפש~ן

 קכ"~. סי' ביו~ד ~מבואר במים שוטפין ואח''כ עליוהדבוק
 רצ"ו. או' לקמן ועיין ל"ג. או'ח~י

~~
~~ ~~ 

 ב~גה.
 וקערו~

 וכו' להכניס יוכל ~לא גדולות
 טפי ע~יף ~יורה ~וך ~הכניסו שיוכל מהאבל

 לבו~. רו~ח. אבן ~~י יגעילנו ולא היורה בתוךלהג~ילו
 כ"ז. או' ר"זעט~ז.

~~~~~ 
 בסי' והב~ח וכו' מלובן אבן עליה יתן בהגה'
 לפעמים בהס שמשתמשים דכלים כתבתנ~ב

 הרותחים ושפיכת אבנים דליבון הכשר הך מהני לאבכ"ר
 באותו הם כש~חמין אלא כ~ר הוי ולא עי~וי כ~ו אלאדאיני
 האש ~ל ~ו ~הרתיחוכלי

 אב~
 כםף וכלי בדיל של ~נקנים

 לתשמיש אלא לחוש ואין כלל בכ''ר בהן השתמ~ו שלא~י~וע
 אוכלין לשם שמצניעין ותי~~ת שלחנות וכן עירוי ~"יבחמין
 מכ"ר עליהן ר~תחין ושפיכת אבנים דליבון זה הכ~רמ~עיל
 הפר~ח. דעת וכ~ה י~ט. או' וא~ר ח"י ס"ק מ'א והביאויעו"ש.
 הנז' הב~ח ~ברי על כתב י"א ס~ק תנ''ב בסי' הט~זמיהו
 הנז' ב~ו' והא~ר יעו"שי ב~למא ~ומרא אלא ה~~ן מן~אונו

 במהרו"ו מבואר וכן ככ"ר ד~וי קצת משמע פ~ה דבהגמ~יכ~ב
 בכל להקל דיש כ~בו~"כ

 ~קערו~
 אבל

 ל~
 ~שמישו שרוב ב~בר

 שכתבנו ק~ או' לעיל ועיין עכ~ל. במהרו~ל מבואר וכןבכ"ר
 בכ"ר רוב~תשמישו שאין אעפ"י כ"ר מ~שמיש ב"י הואדאם
 בכל להקל הא~ר מ"ש ו~"כ ככ~רהוי

 בא~נן הייני הקערו~
 כ~ר. מתשמישב~~

~~~~~~ 
 דבאיזה וא~''ג וכו' מלובן אבן ~ליה י~ן בהגה.
מקום

 ל~
 שם נוגעין הר~~חה מי האבן. נוגע

 וכ"מ ו"ב. ס"ק ט"ז ט"ז. סעי' כמ''שושרי
 באו~~

 כלל~נ"ח
 ~'~ון

 והמ~~
 כתב ח~י ס"ק

 די~
 שיש בקערות ל~חמיר

להם
 אוגני~

 להעביר א~א שאז ו~רחים כפתורים כ~ין ובליטות
 אין ולכן כולה ~~פהאבן

 לה~
 לי~רה שיכניסם אלא תקנה

 לא ~רתיחה מ~ שגם לחוש שיש בעניין דמיירי ונראהעכ"ל
 לשםיבואו

 וכ~~
 ~~ברי וכ"מ כ"ב. או~ א~ר

 המחה"~
 שכתב

 ~בר ובלא~ה מ~ני. דלא מודה הט"ז גם אוגנים לו~ביש
 ~ו' לעילכתבנו

 קי"~
 דאפשר דהיכא

 להכניס~
 אין ביורה

 ק~י. או~ ל~יל ועיין יעו"ש. מלובן אבן ע~ילהגעילו

~~~~~~ 
 לענין נוהגין וכן וכו' מלובן אבן עליה י~ן בה~ה.
 תחלה השלחן וינגב וה~~סלים השולחנותהכשר

 או' לעיל ~עיין ל''ד. או' ח~י המים. יצטנן שלאכדי
 צ"~

 ולקמן
 ך'.סעי'

~~~~~~ 
 עליהם נותנין דלפעמים גב~נה ~ו בשר~ל מולית~~ ~פי כגון בזה. כיוצא כל וכן בהגה.

 או' א~רחמיןי
 כ~א~

 רל~. או' לקמן ועיין

~~~~~~~~~~~~ 
 בכ~ז ליזהר נ~הגין אין מליבן אבן ע~י
שאף

 ~נפס~
 שמגיע קודם הקילוח

 אבן ~~י ומרתיח חוזר הוא הרי מעט ונ~קררלקערה
 וכן~מלובן

~~ 
 עצמו מכ"ר ה~ערה על מערה אינו א~י'

 הק~רה על מ~רה כלי ומאו~ו אחר לכ~י מכ~ר ~ערהאלא
 אותם ו~ח~ם המים מרתיח הוא המלובן ש~בן מותרה~ז
 ח~א ~וכ~כ כ"ר כחום גדולחום

 כל~
 או' קכ"ה

 ך'~
 אבן ע"י כש~געיל אף זה בכל ו~הזהר להחמיר טובלכתחלה ומ~~

 ה~ים את להרתיח כח לו אין ~מ~ובן שאבן י"א ~הרימלובן
 ל~יל ועיין ל'. או' ר"ז כ'~ר. כ~ום גדול חום אותםולחמם

~~~~
 ב~ל ~~ם הטור כ"כ וכו' ~אומר מי יש ז' ~~~~

 שבשם אלא מ"ח בסי' הכלבו וכ~כהמנהיג
 בשעת ~גם משום הגעלה להו ~מהני הכלבו כתבהר"ש

 ח~שימו~
 י~קלקלו שלא רותח כלי בתוך מלהכנ~סה ע~יהם

 יעו"ש פילטו כךוכבולעו
 וה~"~

 כתב ו~~כ ב"י
 בש'~~

 ~ין
 מתירין. שיש לפי שאומר מי ישבשם ז~

~~~~
י ~ ~  וכו' תקנה להם ~ין מקרן הע~ויות ~כפות 

 מקצת ואפי' מקרן שלהם שקתא סכיניםוה"ה
 סכין וכן מהרי~ל. דרשות בהג~לה. ני~רין א~ן מ~רןהקתא

 ~~~~י~~~~~

~הק~א



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~"~~ 
~~~~

 ~~~~~~~~~ ד~י~~ ~~~~~~~~~~
 ~~~ ~~~ ~ ~ ~~יי~~~ ~י~~ ~~~~ ~~~~י~~ ~~י~ ~~י~

 ~~י ~~~~ ~~
 ~~~~~~ ה~ע~~ ~~~~~~ ע~~ ~ל~ ~~ן ~~ה ~~~~~~. ~~~~י~~ די~~ ~~~~ ~~י~~~~ ~~~
 פ~~~~
~ 

 ~~~ ~ו~~~~~~~י~
~~ 

 ~~~~ ~~י~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~י~ ~~~~ ~~~ ~י~~ ~~~~~~ י~~~
 ~נ~ ה~~~ ~~~~~ ~~~~~~ א~~~''~

 ~~''ע~ פע~~~~
 ~~~ ~~~י~י~ י~ ~~~~ ~~~ ~~~~~י~ ~~~~ ~ ~ ~

 אפי' בדבק ע~ויה שלהשהקתא
 הי~

 להגעילה אין עץ של
 ~ל~~חייס

 ט"ז ב"ח~ קצ"ג סי' מהרי"ו הדבק' יתקלקל שלא
 ל"ז או' לעיל וכ"כ י~ט. ס~ק מ"א בה~ה"ט כנה''ג ו~~.ס"ק

יעו"ש.

~ך~
 מפ~רי'ל והעשויה וכו' מקרן העשיות~ ~כפות ~~.

 וקשה חזק שהוא כיוןמוט"ר
 מא~

 ~ינו
 חק ך' או' מק~ח כ~~. או' א"ר מי~ט. מ~ו~. שנימוחלקרן דומ~

 י"ג~ או' מש''ז כ"~. או'י~סף

~~~~
 חייס דלא שאומר ואף ~לייהו. חייס דל~א ~~.

 בהם ו~שה בישל ואם ואסור לו שומעיןאין
 ~דיע~ד. להתיר ישחמין

 א"~
 ל''א או' במש~ז וכ"כ י"ט. או'

 גללים. כלי~"ה

~~~~
 כלי וה"ה אבן~ כלי וא~ד ~ץ כלי אחד ח'. ~~~~

 או' יו~ף חק ל"ו. או' ח~י וב"י. טורגללי~.
 בקר מר~ש העשוים כלים הם גללים וכלי כ"ה' ~או~ ר''זכ"ד.
 ש~. הרא~ש וכ~כ דכלים פ~י המשניות בפי~ הרמב"םועפר.
 ט~ז ~~בת ר~"ימיהו

 ע"~
 ~י~

 גללי~
 שם ~~ח בדף אבל שייש

 ע"ב ס"ט במנחות וכ"כ בקר ~צפיע~ שהם וכתב בו חזרע"א
 או' המ~"ז וכתב ע"א ב' ביומא רש"~ וכ"כ שם. הת~'וכ"כ
 ד~ןל~א

 ה~כ~
 בהו ומהני הגעלה ~צריכי ~~לכה כ~ב וגם
 ל'. או' לעיל ועיין יעו~ש.ה~עלה

~~~~
.~~ 

 להכשיר~ ~י~~
 הגעלה דמועיל כלומר בהגעלה.

 ~~הביא פו' קצת מדעתול~~וקי
 הטור~

 דס''ל
 ט' או' עו"ש חרס~ לכלי כמו הגעלה מועיל אינו ~בןדלכלי

 כ"ה. סעי' לקמן ~ עיין ז~וכית כליול~נין

~~~~
.~~ 

 והיינו בהגעלה. להכשירם ~ינ~
 חלק הכלי א~

 שוםבלי
 ~ד~

 ~~ז וגומא.
 ס''~

 כ~ד.

~~~~~~ 
 הלבוש וכ~כ הגעלה. צריכים עצם כלי ו~ן הגה.
 א~' ר~ז ה~"ח. וכ~כ בהגעלה. ני~ר ~צם~~לי

כ"ה.
~"~ 

 כלל
 קכ"~

 ניתרין אין מקרן ~כפות והגם ג' או'
ב~~עלה

~"~~ 
 ואין קשים ~הם עצם כלי שאני הקודם בס~י'

 ~ ל"א ואו' י"ג או~ מש~ז עלייהו. חייס ו~א בהג~~ה~~~ק~קלי~
 י~ט. או'וא"א

~~~~~ 
 מהני עור כלי וה~ה וכו' עצם כל~ וכן ב~ג~.
 הכלים לכל וה~ההג~ל~.

 לב~
 ניתר מחרס

 כ~א ~יתר אין ומפ~ת וכדומה מנייר ~עושין ואותםבהגע~ה.
 ~ לבעין מועיל אין כי בהגעלה לא ~חביטה א~~ בח~יןבכיב~ס

 ל"א. או' מ~~ז הארי~ה. ב~קבישנכ~ס

~~~~
 ש~ה קו~ם המגטיל ~'. ~~~~

 חמישי~
 וכו'

 ~הי~ירא נ"ט בר נ"טדהוי משו~
 כמ''~

 סי' ב"י
 מותר. החמץ שעדיין ור"לתנ~ב

~~~
' ~ ~  אחר והמגעיל וכו' חמישית שעה קו~ם המגעיל 

 תנ"ב. סי' לקמן ית~ חמישיתשעה

~~~~
 כ~ף כלי כגון וכו' ~ועט ~בר שבלעו וכלים ~~.

 שמא ~ושש אלא חמין בהם להשתמש ~רךשאין

 שתייה כלי וכן ולבו~. טור להג~ילן. ורוצה חמין ~הםנשתמש
 ~~ה סעי' לקמן כמ~ש להגעילן ורוצה ב~ונן תש~~שןשרוב

נקר~
 ~כלי שכתב שם בלבוש עי~ן ומיהו מוע~. דבר בליע~ן

 להגעילן שלא נוהג~ן~תי~ה
 ע~

 יבל~ו שלא הכלים שאר
 יעו"ש. שש קו~ם כשמגעילן וא~י' הגעלהמ~י

~~~
 והטעם הגעלה. להם מצריכין י~ יוד. ~~~~

 הסל ובולע הנצרים בין חמץ בהם נופלדלפעמים משו~
 לבוש. ב"ח. ~"י. כ~'ו~ח. ~הוה מליחה ~"י חמץטעם

~~~~
 דסלים סה"ת בשם ב"י כ~כ שחולק. מי ויש ~~.

 בהם לתת מותר השנה כל בשר בהםשנותנים
 איסורא דליכא משום הפר"ח כתב והטעם יעו~~. בפסחב~ר
 מחזקינן. לא אי~ורא ואיחזוקי נבדק שלא מלח משוםאלא
 צריך חטים גרעיני במלח שנמצא ~שכיח מ~די הוה איאבל

 עכ~ד. לכ"ע סגי כ~ר ~ב~ירוי מ~תברא ~מיהוהגעלה

~~~~
 ~עת וכ"ה הפר''ח. הסכים וכן ~בריו' ונראין ~~.

 הסכים הב~ח אבל ט"ו. או'המאמ~ר
 וכתב יו'~' או' העו"ש הסכים וכן הגעלה. דצריךראשונה כדיע~

~ו~
 הגעלה ע~י אפי' להתיר דאין ג' סברא מהרי~ל בשם ה~"ח
 נהוגי והכי וכתב ניכר ואינו הנקבים בין ~~ץ איכאדשמא
 ~לכתחלה כ"א או' המק"ח וכ"כ ט~ו ס~ק הט'ז הסכיםוכן
 שם המאמ"ר וכ"כ בעין. חמץ יש דשמא כלל להגעילאין

 השנה כל בהם שמולחים בסלים להשתמש ~לא העולםדמנהג
 לשנות.ואין

~~~~~~ 
 ~שייך במקום כלומר וכו' להגעילן וטוב הגה.
 שמא ביה למיחש ~ליכא כלי ~הוא כגיןהגעלה

 שםנשאר
 מ~ה~

 אבל נראה ואינו בעין חמץ
 בסלי~

 הע~ויים

מנצרי~
 ישאר שמא בהו ~מיחש דאיכא

 חמ~
 בין

 או' ח~ו יו~ד. או' ~ו~ש חדשים. לקנות טוב לעין נראהואינו הנצרי~
 להשתמש שלא העולם דמנ~ג הקודם באו' כתבנו וכברל"ז.

ב~סח
 בסלי~

 ועיין לשנות. ואין השנה ~ל בהם שמולחים
עו~

 בהגה. ח"י ~עי' לקמן

~~~~~~ 
 מלחו דאם ~פשוט וכו' להגעילן וטוב בהגה.
 כ"ז סעי' כמ~ש ~רי ה~עלה בלי~ליהם

 כרות~ מלי~ דאין ר~ל לכל~ם מליחהדאין ו~ו~
 מן להפליט כ''כ

 כמ"ש בתוכו שבלוע מההכלי
 ביו~~

 בהגה י"ב סעי' ק~ה םי'
יעו"~.

 מ~~
 או' מק~ח כ"~. או' א"ר ל~ז. או' ח"י ~ק'~.

כ"א.
 ר~

 י"ב. או' קכ"ה כלל ח"א ל"ה. או'

~~~~~~~~~ 
 ורק בעין ח~ץ וליכא נקי ה~ל היה אם

 מן מפליט המלח דאין אמרינן בתוכומובלע
 ואח~כ מלח א~ אבל בדי~עבד ושרי בתוכו ~בלוע מההכלי
 ~ס"ז ס' לקמן עיין הסל בנקבי דבוק משהו חמץנמצא

 י"~.סעי'

~~~
~~~ 

 יו~ר ולא קליפה כד~ מבליע בכלים ~מליחה
 מלחו אםוא~כ

 חמ~
 ואח"~ ב~לי

 בו שימשו
~בחמין

~~ 
 ס' ב~בשיל דיש מותר הלילה

 נג~
 ובפסח הקליפה

 ~~"~ ~~י"~~
 ~~י~ו ~י~ ~~~ י~~"~~~~~י~
 ~~יי ~~~~~"~
 ו~~~ ~"~~~י~ י~~י~~י~~~~~~

 ~~י ~~~ ~ו~~

א~ור



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~''~~ 
~~~~~~

~~~~~~~~ 
 ~י

 ~~~~~י~ ~~~~ ~ י~ ~~שי~~~ ל~נ~~ א~ ~ה~עילן ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~
 ~י~צ~~ן ~פי~~ש

 ש~ןבה
 לאפ~~~~

 ~~~ ~~~~ ~~י~ ~~~י~ ~~~ ~~~~~ ~~י~ ~~י~ ~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~
 ~ל ~~בליב~ן ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~י~

 ללבן ~~~ירין ~י~ ליה ~~י ~לי~ נ~ר~ ~ק~ ~ה~
אך ה~~ב~

 בלב~~
 כל

 ~ש ~לי~ שישרו~ דהיינ~ ~ה~
~~~~~ 

 ~~~~~ין ~~י
 ל~בנ~

 לכ~~לה
 בה~עלה ליה ~~י ~יה~

~~
~~~ 

~~ ~~~~~ 
 ~~הר~~~ל~
 י~~~י~~ ~~~~י~ ~~י~ ~~~י~ ~~ ~ י~ ~

 ה~ה ~~~~~.
 ~ויה~

 לא אם
 ה~עי~~

 ך' א~' א"אאםור.
 עיין לפגם נ"ט דהוי ב"י הכלי אין וא~

 ו~וק. רל"א א~'~ לשם ובדברינו יו~ד ם~י' תמ~ז סי'לעיל

~~~~
 י"א. ~~~~

 אופין ~ין שהרי וכו~ בה שמטגנין מ~ב~
בו

 חמ~
 או שומן לי ומה ~ומן עם אלא בעין

 הש~ן נת~בש שמא ח~שינן ולא כ~א. ~~"ק מ"אמים.
 נשרףאם דאף מש~ה בלאנאפה והח~~

 ונ~ב~
 המחבת ופן ל

 וכן שם. מש~ה לח~חית יש~~~ן
 הד~

 מתכת של בקדרה

שמבשל~
 כ~כ בה.

 הרא"~
 ~~. ~ביאו שעה כל ~'

 ט~
 ~"ק

~"ז.

~~~~
 אבל בהגעלה. מו~רת ~~.

 האגנו~
 בהם שאופין

עוגו~
 ~"ל. או. ח~י שם. ~~א ליבון. צריך בעין

 ~כ~ה כלל ח~א ל~ו. או' ר"ז ~~ג. או, מק"ח כ"ה. או'א~ר
 ו'.או~

~~~~~~~ 
 לעשות אלא אי~ו ~שמישן ~עיקר נחושת של ה~םין
 ליבון צריכין לכ"ע כך ל~נור ומכניםןפש~י~א

 נותנין אלא ~שמן רוחש אינושהרי
 שמ~ מע~

 כדי ב~סין
 שם. ר"ז פר~ח. הפש~י~א. ~שרףשלא

~~~
 איםורין שאר של ~חבת אבל בהגעלה. מותרת ~~.

 בש~ע כ"כ ליבון.צריכה
 יו~~

 םעי' קכ~א םי'
 דגם ~ק"ח הש"כ שם וכתב~~

 במחב~
 בשר או חלב של

 אבל ~' םטי, שם עצ~ל ח' או' שם הפ~"ח וכ"כ ל~בון.צריך
 כתב י"ב או' שםהער~ה

 דמחב~
 םגי חלב של או בשר ~ל

 ~עת וכ"נ בהגעלה.לה
 הג~

 ~.' ב~שו'
 מ"~

 ובההיא ד''ה
יעו"~.

 ועו~
 שם וכתבנו בזה שהאר~נו מה ע' או~ לעיל עיין

 יעו~~. דינאלעניין

~~~~
 יי"ש לבחון כשרוציס ומה בהגעלה. מותרת ~~.

 בדיל כלי על מיי"ש שופכין בו יש מיםכמה
 ליה ~גי בדיל הכלי נשאר מים כמה ~ לראות היי~שו~~ליקין
 כ~ז או' השע"ת אמנם ה' סי' הכרמל הר שו~תבהג~לה'
 היי"ש לבחון זה ב~ניין פעמים ~רבה בו נשתמש ~אםכתב
 ורק הגעלה ע~י לה~יר ~לא להחמיריש

 ב~יעב~
 נשתמש אם

 ~עו~ש. להתיר יש ~געלה ע"יבו

~~~~
.~~ 

 וא~
 כלי כל וכן וכו'' חציה משים ארו~ה היא
 יכולשאינו

 להכני~~
 המים לתוך בפ"א

 בולע הנגעל שצדו חיישינן ולא השני חציו ומכנים וחוזרחציו מ~ני~
 ל~ז. או' ~"ז לבוש. וב~י. ~ור נגעל. שלא השנימצדו

~~~~
.~~ 

 וי~
 נ~ייבש דלפ~מים המחבת. ללבן מחמירין

השומן
 והעי~~

 ב"י המחב~. על בעין נא~ת
 כ~~. ~"ק מ"א הרא"ש.בשם

~~~~
 לא והגעלה הבדיל וצפוי המחבת. ללבן מחמירין ויש ~~.

מה~
 ~מ~ו. או~ ל~מן ועיין פר~ח. ליבון. ~מקום

~~~~~~ 
 דגם ~כיון כלומר וכו' ~~ו כל ובליבון הגה.
 גודלה מחמת בהגעלה שא~א אלא םגיב~געלה

 ~~י' לעיל ו~יין י.א. א~' עו"ש כז~. קל בלי~ון ~גיל~יכך
 בהג~.~'

~~~~~~ 
 ה~ר"ח ודעת וכו' בהגעלה ליה ~גי מיהו בהג~.
 דעת וכ"ה ליבון ~וקאצריכה

 ח~~
 קכ"ה כלל

 ד~~י ע~~ר ד~ן כתב נ"ה ~'~ זר"א בש~~~ת אבל ה'או'
 הורה וכן יעו~ש. כ~פר"ח ודלאבהגעלה

 הר~
 צרור מהר"ש

 ע~~. ק"ח ~ף יהודה ~ית הרבכמ~ש
 בהגעל~~ דםגי נוהגין ~כן ט"ל א~~ ח"י וכ~כ ה' או'מחב"ר ו~ב~~

וכ"~
 ל"ז. א~' הר"ז ~עת וכ"ה כ~ג. או~ המק"ח

 וכ~~
 לעיל

 יעו"ש. ע'או~

~~~~
 ו~ו~ י~ותיהם להגעיל צריך הכלים כליב. ~~~~

 י~ותיהם להגעיל צריךאבן כלי או מתכות כלי ~בין חילוק ~איןומשמע
 כמות~

 הב"ח כתב וה~עם
 משו~

דא~~
 ~עם הידות גם בלע~ דלא

 חמ~
 כ~ר ע"י השנה בכל

 וכ"כ תשמישן. לאחר מהזו~מא לנקותן או~םכשמדיחין
 כ"א. או' ר"ז מ' או' ח"י י"ב' או' עו.ש י"ז.~~ק ה~"~

~~~~~~ 
 בתבשיל שת~ב ודוקא בדיעבד. לאםור אין הגה.
 אבל שהגעיל מקצתאותו

 א~
 אותו תחב

 כתב שם ~"י אבל כ"ד. ~~ק מ~א א~יר. נגעלשלא צ~
 ב~וך ~חב אם אף לא~יראין דב~י~~~

 ~~אכ~
 מחזיקנן לא כי הי~ות

 ולחששאים~רא
 ש~~

 בלע
 הי~

 ~מו ~ר"ל כבולעו הכלי מגוף

 כך בחמין בכלי כשנשתמשו הכלי מגיף הי~שבל~
 גוףכשהג~ילו הי~ פול~

 הכלי~
 יע~"ש. פול~ו כך

 וכ~~
 כ~~. או' המק~ח

 שם. ר~ז הגר"א. ביאורייא~פ.

~~~~~~~ 
 אם בתבשיל הי~ות ו~חב מ~כות כלי הוא
הוא

 קוד~
 דאמרינן א~יר כלל ~הגעילו

 מותר הי~ות הגעיל שלא אף שהגעילו אחר אבל בכו~יבליעתו דמולי~
 הר"ז מיהו כ"ו. או' א"ר פולטי. כך ~כבולעו א~ו'דםמכינן

 הכל~ גוף ~ת אפי' כלל ~ג~יל לא אם ~אף כתב כ''באו~
 ~~חת מניעת או הפ"מ יש א~ בתבשיל הכלי יד אתותחב

 להקל. ישיו~ט

~~~~~ 
 יש דב~כין ונראה~ ב~יעבד. לא~יר איןבהגה.
 הג~יל שלא ב~כין חתך אם ~י~~~ א~י'להחמיר

 נוג~ דבו~אי כיון ב~~ח חם בתבשילהקתא
 בשעת ב~תא

 ומיהו שם' מק"ח שם. א~ר י"ז. ם"ק ט"ז ב~~ין.תשמישו

א~
 י~ל לאו או בבשר בקתא עתה נגע ספק

 נ"~
 ב~סח ל~גם

 י~. או' מש~ז לקילא. דר~נן ו~~ק הואחומרא

~~~~~~ 
 ~יינו ב~יעב~. לא~ור אין ב~ג~.

 נשתמש א~
 אס~ר ל~~חלה אבל מותר המאכלכבר

 להגעילי. וא"א הפ~ח בתוך הוא א~י'בהם להשתמ~
 מ"~

 ~~~. ~~ק
 כ"ז. או'א"ר

~~~~~~ 
 ח~ק ~"כ ~ליעתן שאין וכו' עירוי ע"י בהגה.
 והמ"א לביש. עצמו. בכליכמו

 כ"~ ~~~
 ~תב

 ~~~~~יי~~~ ~י~ ~ ~~~~י~~ ~~~~~~~יי י~"~ ~~~~י~~י ~~~ ~~ ~~~~~י
 ~~~~י~י~~"~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

 ~~~~ ~~~ן
~~~~

הי~ו~
 י~~~ ל~~חל~ ו~פי~~ ב~י~ב~ ~א~ור אין

 ש~ע~~ עירוי ע~י לה~עי~ן
 עלי~ן

 ~או~~
 ~לל

 ע~א~
 ~~ו~~ ~~~ ~

 ~~י ~~~ ~ו~ ~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~~~ ~~~י~~ ~''~ ~~י~~~ ~~~~~~ ~~~~י ~~~ ~~ ~~~י ~~ ~י~ ~~י ~~~

~~~~~~~~~~~ ~~~~~ 
~~~~ 

 ~י~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~ ~~י~ ~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~י ~~~י~
 ~~~~י~

~~~
 ~~~~~ ~~~"~ ~~~~ ~~ ~~י~~~

~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~ 
 ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~ ~י~ ~~

~~~~~~~~~ ~~ 
 ה~ה ~~~~~~.

 ~~~עי~ן ~ו~ר ~~י~ ב~ו~ האו~ני~ ~~~שי~ ~ו~~
 ~א~~

 ~נע~ה
 ~ח~~

 ~ומה הי~ות~בליעת
 ג"~

 שהל~ה לעירוי
 ז~ מצ~ הבליע~

לצ~
 ו"ז או' ו~~א~''ר זה.

 ד~~~ כ~~
 משום הידות איסיר

 עירוי ע"י פולעו ה"נ ~ירוי ע"י וכבולעו עליו הני~זיןניצוצות
 ע~י דבלעי מ~ום קמ"ז או' לעיל שכתבנו הטעם לפיוכן
 ~ך כבולעו וא~כ עירוי ע"~ ג"כ הוא אותם כשמדיחיןכ~ר

 ומיהופולטו.
 א~

 בכ~ר בח~ץ בח~ין בי~ות ~נש~~ש ידע
 דוק~. בכ"ר להגעילן וצריך ב~יעבד אפי' עירו~ מהני דלאודאי

~~~~
 שבס~י' טלאי כל וכו' טלאי בו שיש כלי י~ג. ~~~~

 שנעשה ~ה אבל מס~רים ע~י שנקבע היינוזה
 כיון מ~כות מיני ושאר וכ~ף ברזל או עופרת היתוךע"י

 ונעשה באור הי~וך ע''ישנעשה
 גי~

 מליבון ע~יף אחד
 ח"י ~ט~ז. חיי. ס~ק ט~ז מתחלה. נעשה כאלו הוא~זה
 כ'ה או' מק"ח ל"~. א~~ ~וסף חק כ"ח. או' א~ר מ~איא~~

 יו~~. או' קכ~ה כלל ח"א ט~ל. או~ר"ז

~~~~
 ~יא הטל~י אם והיינו ו~י' טלאי בו שיש ~לי ~~.

 ~ם אבל הכלי של פנימיבצ~
 בצ~ הו~

 חוץ
 מזי~.אינו

 חמ~~
 וכ~ומה בק~ירה וה"ד ל"ח. ~ו' ר~ז ט~ו או'

 לתוך אותו ש~~ניסים בכלי הוא אה אבל מבחוץ מזיקאי~ו
 שעלהיורה

 הא~
 הפני~י בצ~ הטלאי אם הפרש אין וכ~ומה

 חוץ מצדאו
 ~ה~

 מק~ל חוץ בצד הוא אם גס
 טע~

 ח~ץ.

 ~~~~~ג~~
 היו ולא טלאי בה שיש

 ב~ מש~~שי~
 בחמץ

 בהם ~נבלע כלים בתוכה להרתיח רקבעיניה
 להגעיל מותר ליציי"א שקורין וא~ר ב~יםחמץ

 ב~וכ~
 קודם

 הטלאי במק~ם קל ~ליבון ועכ"פ איסורוזמן
 ל'. או~ ש~~'ת ו' או~ מחב~ר ~"ן. סי' זר"א סגי. מיהאעליו נשר~ דהק~

~ג~~
.~~ 

 א~
 ב~~ה נעשה ~הטלאי פי' וכו' הטלאי ~~ם
 ששמו קודם ה~לי שהגעילו או חדש ~~לישהיה
 מ"אהטלאי.

~"~ 

 חק כ~ו.
 י~ס~

 ל"~. או~

 שמודבק ב~קום ומיירי וכו' הטלאי קד~ א~ ~~~~ג~~
 בעין ח~ץ תח~יו ~נכנס למיחש ~ליכאופה

 אם אפי~ הג~לה מועיל אינו ~אז נראה~אינו
 הטלאי קד~

לבליע~
 ה~ל~י לה~יר או ליבון וצ~יך י"ג. או' עו~ש האיסור.

 או' ר"ז מ"~. או' ח"י לנקרו. שיו~ל ~~י הס~ק להרחיבאו
ל~ח.

~ג~~
 כתב והב"ח וכו' גחלים ישים או ~~.

~~~ 
 ק~מה

 ג~~י~ בהנחת לה~~ר אין לטלאי האיסירבליעת
אל~

 אלא כ~ז ם"ק המ"א דעת וכ~נ יע~"ש הכלי כל בליבון
שכתב

 דא~
 ~ד גחלים כ"כ לשום צריך לטלאי בליעה קדם

 חשש ~ויש לבלי~ה טלאי ק~ם ואם ממנו ניתזין נוצוצותשי~ו
 בתיך ח~ץ נכנס~מא

 הס~קים~
 בהגה כמ~ש קל בליבון ~י

 או' ח"י אבל יעו~ש. ~~ סעי'לעיל
 מ"~

 הש~ע כ~ברו פסק
 שנשרף עניןדבכל

 החמ~
 להניח ~~היינו םגי העלאי שתח~

 עלי~ נשרף שקש עדגחלים
 מבחוץ~

 יעו~ש ה~"ח על והשיג
 הר"ז וכ"כ כ~ו. או' ~ק"ח פר"ח. ~~ט. או~ א"ר הסכיםוכן

 יש הלכה פסק דלעניןשם
 אחרונ~ ~ס~ר~ ל~~~

 במקום ורק
 טובשאפשר

 לחו~
 ~~כ ג~לים ל~ניח ~~יינו הרא~ינה לס~רא

 מ~נו. ניתזין ניצוצות שיהועד

~~~~
י ~ ~  כך נתלבן ואם ~כו~ האיסור גוף שישרף עד 

 ה~יראו
 הטלא~~

 שוב ~~געיל אחר עד פ"א
 ב~ל העלאי עם כך להגעילמו~ר

 פע~
 מיק~י לא ~~וב כיון

~ד~
 כשהטל~י ו~~ז ל~ח. א~' ר"ז ~~. ח"י לט~~י. איסיר בליעת

 יעו"~. קנ"ז או' לעיל כ~~ש י~הדבוק

~ם~
 ~~ני יעשה לא א~כא אבל וכ~~ מג~יל ואח"כ ~~.

 ליבון ממקים הטעםדיתפשט
 למ~ו~

 כבר שגיעל

עו"~
 י~ג. או~

~ם~~
 יש וכו' מ~~יל ואח~כ ~~.

 מ~
 ש~וברים החכמים

 חלק מ'ג ס~~ ח"א בתשו' והרא~ם הגעלה צרי~ין בבדילאו~ם צ~~ אם אף ב~"ר שתש~ישן ~ליםדאותם
 הנכשרים ~~לים מ~ום חדא הגעלה בלא והכ~ירםעליהם
 לה~ ~יב~געלה

 מבח~ץ עליו נשרף שקש קל בליבון
 וכו' ח~שים ככלים הם הרי בינ~הם מפ~יק שהבדילכיון ועו~

 י~ו~~י החכמים ~ברי ליי~ב כתב בהגה"ט ה~נה"ג אבליע~~ש

~כ"~
 ~ס' הובא מהרימ'ט בתשו'

 מגי~
 וז~ל ~~ סי' מר~~ית

 שבזמןהחכמים
 ~רא~~

 וכן וכו' שיגעילום בקהליתיהס הכריזו
 בא"י כן מורים רבותי וכל הרבנים מז~ן בא"י ש~~הגיםראי~י
 דלמע~ה ה' בסעי' הפר~ח וכ~כ יע~~ש. וכ~' ומצרים סיריאוכל
 ~צפום שאחר להורות ראוי ולכן וכו' ~צ~וי על לס~וךאין

 ההגעל~ ומהני או~םיגעילו
 נ~הגין ו~ן

 פ~
 ירושת"ו עה~ק

 עכ"ל. ~מעי~ייהו ~בטילי יח~~י~ קצ~ז~לתי
 והב"~

 או' ח"י
מ"אי

 יוס~ ח~
 ע' א~' ר"ז ל~~. או'

~~~~ 
 יו"~. או' ק~"ה כלל

~~~~~~~~~ 
 ובין ~הרא"ם ~נוהגים ~בין הכנה"ג ~ם מ"ש

 ברכה בלא טבילה צריכין כחכ~יםהנוהגין
 א"צ הבדיל צפוי עשה נכרי שאם כתב רי"ג םי' ב"דהרב
 יעו"~. כהכנה~ג ודלא לכליםעבילה

 וכ"~
 בת~ו' מהרימ''ט

הנז'
 של~

 יעו''ש. צורך אין כי טבילה ~הצריך ~~ם לשום ראינו

וכ"~
 הפר~ח

 ביו"~
 י"~ א~~ ק"ך סי'

 להעביל המנהג ~~אין

ו~נהג~
 י~ו"ש. ~יא תורה ישראל ~ל

 וכ~~
 בס~~ בהג~"ט י~א

 מ~וםי בש~ם ל~טביל נוהגין שאיןזה

~~~~~~~~ 

 פ' בשה~מ
 ליז~ר ראוי עק~

 של~
 הכלים לל~ן

 העולם כדרך מהותך בדיל עם נחושתשל
להש~~ש

 בה~
 מצה

 ע~
 הבדיל שזה לפי תחלה ~יגעילם

 הח~ץ פליטת ומונע הנחושת על קלי' נעשה עליושהותך
 והליבון אח"כ יג~יליהו אםמתוכו

 עצמ~ ב~~י~
 ל~י מועיל אינו

 לעיל ~עיין ניציצות ממנו שיותזו שיעור חז~ל לו נתנושהליבין
ס~י'

~'~ 

 וע"י הבדיל הו~ך לא הנושא~"יר לילי הב~יל וליבון
הנושאד'י~

 האש חום יספיק
 בלב~

 שיעיר יתלבן~ לא אם אף
 לפלוט תחלה לה~עילו טוב יותר ולכן ניציצותנתיזת

 אח"כ ה~~י י~~ה שלא ויזהר בב~יל לפניו הגוי ילבינוהוואח~כ החמ~
במיס



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

 ~~~ן
~"~~ 

~~~~~~
~~נ~ר~

 ~הי~ר ~א~~~ר ה~~ב
 ~~~ה~~~
 ~~~י~ ~י~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~י~~ ~~ ~~~שי~ ~~~~ ~~ ~~~י ~ י~ ~

 ~~~~יש~~~~י~ ~~~ ~~ ~~~~ ~י~~~ ~~~~י~~ י~~~ ~~י~~ ~~ו~~ ~י~ ~~~ ~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~ ~~~י~~~~~ ~~~~ ~~י~~ ~~ ~~ג~~י~ ~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~י~י~ ~~~~ ~~ ~~~~ ~ ~~ ~ ~~~~י~ ~~~~~~~ש~~ ~~י~~ ~ש~~ ~~~~י~ ~~ ~~~~~ ~~~ ~~~י~~ ~~ ~~ש~ ~~~~~~ ~~~ ~ ~~~י~~ ~~~~ ~~~~~~
~~~~~ ~~~ 

 ~~ש ה~ה ~~~~. ~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~י~~ ~~~~~ ~ו~~~

 מכבה שבהם האומן שלפניבמיש
 הכלי~

 ו~~כ ~~~ל'~ חמץ של
ב~"

 פ~~ סי~ פ~"~
 המצי~. חג משער

 וכ~~
 ~נה~ג

 מהמדק~~ים ל~צ~ראי~י בהגה"~
 והב"ד יעי"ש. הצ~~י ~~ד~ ~געילי~

 משום אלא זה ~אין וכ~ב רי"ג~ ססי'ב~ד
 חס~דו~ מד~

 י~ו"~.

~ם~~
 שנו~ני~ מ~כו~ ~~~

 לעכ
 ל~~נ~ "~

 או
 לצפו~

 בבדיל
 ~ו~ום דאי למידי בהו למיחש דלי~אמם~ברא

שמ~
 הב~יל צפוי הרי צפוי או ~יקון קו~ם בהה יש~מש

 במקום מהני אח"כ~עושה
 וא~ הגעל~

 ל~ג~יל ~מחמרינן למאי
 לא בהם נש~מש לא ~אימור ספ~~א דהוי הכא הצפייא~ר

 חיישינן ואי הצ~וי אחר ~געלה להצ~יכם האי כולימחמרינן
 אין הצפוי ~חר ב~ם יש~מששמא

 ז~
 משום חדא שכיח

 שה~י אומנו~יה דמירט ועוד הצפוי אחר בו ב~~ו אםדמינכר
 רוצים א~רבה האומניםכל

 להראו~
 שי~ו כדי לכל צ~ויין יופי

 והכי בהם מ~~ל אינו ~ס~מא וא"כ אצלן ל~~אמורגלים
 פר~חנהגינן.

 ביו~~
 ט~ או' קכ"ב סי'

 לחה"~
 י"ד. או' שם

 בשאר וזה ו"~. או' נ~ה כלל ח~"א ח' או~ ש~בל"י
 ימו~

 לפס~ אב~השנ~
 הצפוי. אחר להג~ילם דצריך לעיל כ~בנו כבר

והמ~קדקים
 להגטיל~

 לפסח מיוח~ים ~~ם או הצפוי ~ודם
 באו' כ~בני כבר להג~ילשא''צ

 הקו~~
 ~צריך

 לע~ו~
 בעת

 שיש~מש שכיח לא וא"כ כשרים במים להטב~לם כדיהצפ~י
 ~ע~ו~םבהס

 אח"~
'~ 

 ~יכ~
 לבי~ו' הישראל י~~ה

 ~~~ש~~
 ה~ה.

 הא~~נ~~ ~ע~~י~ ר~ש~
 פי~ ~~~'

 א~ א~~י~~~עין ש~בק~~
 ~אר

 ~~~נ~~
 ~אין ה~לי ב~~ך

 א~ ל~ר~~~~ ~ל~~~~נ~~
.~~~~~ 

~''~~~ 
 ~''~. או'

 ~לשר~~~~
~ל~~~~~

 א~ ~~~~ נע~~ א~ לי ~ה
 לא.

 ~~ה''~
 ~''~. א~~

 ~~~ש~~
.~~~ 

 ר~~~
 ~ע~~ים

 ל~~יר וכו~ הא~~ני~

~~ם~~ ~  
 ~~~שי ~נ~~ה ~~א~ר ב~~הי

 ק~~ ~ה~
 ה~א

~לבליע~
 ~כב~לע~ ~~לי האי~~ר

 ~~. ר''ז ~ול~~. ~ך

 ~~~ם~~
 בה~ה.

 ~ינק~~
 הי~ב.

 ~~לי~ ל~ני~ ו~~~~
~א''א

 לעיל ~~~''ש ס~י קל ~בליב~ן ~~לי~ ישי~~ לנ~ר~

~ש~~
 ~~~~~בר ~~ע~~א ~~~' ברזל ~ל ~י~~י י~~. ~~~~

ה~א
 ~ה~~

 הק~יר~ ל~י~~י ~ה~ב~יל ~ע~לה
ל~

 ב''~. ב~~עלה. ~~י ~לפי~ך ה~א
 ע~''~

 י~~. א~'

~~~
 ש~~~ין ~~.

 ב~
 ~י~וי א~~ו לא~~קי ~כ~~ הק~ירה

 לי~~ן ~צריך בצק עליו~א~פין
~''~~ 

 בב''~.

~~~~
 ~~~' ה~ע~ה צריך ~~י

 ר''~
 רא~ן. ב~לי

~'~~ 

 ~~ל~''א
~''~~ 

 ~'. א~~

~~~~
.~~ 

 אבל ו~~~ בפ~~ נ~נ~ה~ ~א~
 נ~נ~ה~ א~

 בע''פ
אפי'

 ~ש~
 ~ל~עלה

~~~ 
 א~~~יס~~ ~נ~~ ~~~יר~ ב~~ך ~'

 נ~~ ~~~י ב''י אינ~ ה~י~~~ שהיה
 ~ו~~ר ~פ~ם

 יע~''שי ~' ~עי' ~~~''ז ס~'לעיל ~~~''~

~~~~~~~~~ 
 ה~~י~~

 ה~א ~ך הא~~ר ~לי של
 האס~ר ה~ל~ ~~ביאין ~~~ם ~~לא ג~~ל~~י יביא~

~~~לאין
 הנז' ה~~~ל ~~לי ~י~ או~~

 שב~~~~ ~~י~ עםהא~~ר ~~לי יני~~ ~א~''~
' 

 הי~צאים ~ה~~ם הנז' ה~~ול ב~לי
 הא~~ר ~לי ~~פני שיע~ר ה~א ~נז' ה~~~ל~~לי

ה~בשיל וי~~~~
 יש א~

 ב~
 ה~ב~יל הי~צאין ה~י~ או~ם ~נ~ד ~'

 זה בא~פן יע~~א~
 ~~~ל ~ ~ל~ ~ביא~

 ~י~~לא~
 ~י~ א~~ו

 א~ר ~ל~לי ~~ים אי~~ ~יער~ י~זר~~א~''~
 ~שהיא הא~~רה~ל~ יביא~ ~א~''~

 או~~ ~יני~~ ריקני~
 ב~~ך

 ~לי א~~~
 ריקן ~שה~א~~~ל

 ~~~לב~~ך שהי~ עצ~~ן ~~~י~ ~ א~~ן יביא~ ~~~''~
 א~~~ ~י~~לא~ ~י~זר~

 הא~~ר ~ה~ל~ ~~~ל
 ~נשאר~~ה ~~~~~

 ה~~י~ ~א~~~
 האס~ר ~לי ~~פני שיע~ר ה~א

~וא~
 ב~ב~יל ~' יש

 א~~~ ~נ~~
צ~ק זב~י ~~~ר. ה~בשיל ~ים

 ש~
 בן ~הרב ~נ''~. ~י' לק~~ן ~עיין ~' א~'

 א''~
 פ'

קר~
 ~~ב ב' א~'

 ~ה~נה~
 ה~~~~ ~לי לש~~ל

 ~אם
 ~אהעלה

 ~ר~''~
 עשר ב~~שה נ~ש~ב

 ~רה''~
 ~אם

 ~' ב~בשיליש
 פע~י~

 על
~''~ 

 יע~~ש. מותר ~ר~''ם
 ~אם~ר~ל

 ~~שקל~ נ~~~~ ~לי ~~ני~
 ~רה~ם ~אה

 ~~לא ~~~ל ~ליל~~ך
~~~ 

 יצא
 ~נ~~~

 ה~ים ~ן
 ~רה~~ ~~~

~~~~
.~~ 

~~ 
 ב''י כ~ה~יס~י ~~יירי ~~~' א~~ר ה~ב~יל

א~
 שלא

 ה~~~
 הא

 ה~~ל הכי לא~
 נ~~

 לפ~ם
~שרי

 ל~ע~ ~~~~ ~~
 ~עי' ~~~ז ~י' לעיל ~~''ש ה~''ע

 ל~ע~~~~י~~
 ז''ל ~~ר~ם

~~ 
 ~~~מיר

 בנ''~
 ב~~ך לפ~ם

 א''~הפ~~
 א~ ~א~~' ב~י~~י ~אן ה''ה

 היה
 ב~י אינ~

 ב~ס~ נ~נ~ א~ לפ~~~נ''~
 ה~~יר~ על

 ~ל ה~~לה ~לא
 ~~בר א~~ר~~~~יל

 ~~~נ~~ ~~ ~~~נ~
 ~~ברי לה~~יר

 יע~''שי ז''ל~~ר''ם

~~~~
.~~ 

 ~ש~ע ~~~' ~~ערב ה~י~~י שזיע~
 ע~י~ן ~א~

 לא~~ר. אין להז~ע ~~~יללא
 ~~~עש~ ~יה~

הק~ירה
 ~רא~

 ~הוא
 יב~

 ה~בשיל להזיע ה~~יל שלא ~~יין
 לא אם באכילה אפי'מ~~ר

 הק~ירה ~~ם ה~י~~י ~~ נ~~
~~~ר~

 ~~יין יע~~~.
 צ''~ ~י~ בי~''~

 ~בא~ר~נים ב~~ה
~~ 

.~~~~ ~~~~~
 ~נ~~ע~ ל~~ ליב~ן. צריך ~''~. ~~~~

 הפע~ים ברוב
ב~ררה

~~~~ 
 ~~~. ה~ררה. ~הבל ~~זיעה

 זה ~~י~~י ~~''ל.~~~א
 ~יעב~ א~

 ~~א קל. ליב~ן ~~~ני לא
 ל'.א~'

 ל~ ~ע~~ ב''י ב~ינ~ ~~~ה~
 קל ל~בון

 ל~קליש הפ'~~ י~ ~~
 ב~יעב~

 יעו''~. י''א א~' בא''א ~~''ש

~~ז~
 ~~~~ה ~''ז. ~~~~

 ~ו~ר~
 ~ל בין ב~~ע~ה.

 של ~ה''ה ~~ר.אבן. א~ ע~
~~~~~ ~~~ 

 ~ינא
 אי~

 ~~ו~~לה~
 יע~''ש. ~~ ~עי~ ~עיל

 ~~~'~י'
~~~~~ 

 ~ ~~י~~י~~י~ ~~~ י~ו~~~~י ~י~ ~~~~~י~יו~
 י~י~~ ~' ~י~~~~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

 ~~~~ ~~~ן
~~~~  ללבןמ~מ~ר~ן

 המ~~~~
 בש~ י~~~ ~ע~ר

 ~תש~~ ~~~ל רבי~
 רשב~~~

 ~ע~ר
 רש~~י בש~

 ~ר~~ת~
 בלב~ן אך

~~~~ 
 על~~ שי~ר~~~היינ~

 ~ש~

 מבת~~
 ~~~ע~~נ~ה~ין ס~י

 ללבנ~
 ~~ת~לה

 בה~עלה ל~ה ~~י מ~~~
 אין א~

~~~~ת ב~

 ~~הרי~~ל~
~~~ 

 של המ~~~ה
 ע~

 יש
 ל~~מ~ת ~~יישינן א~מנ~ת ב~לי ~~לפ~

 ~ה~~~ א~~~~ ~לה~עיל~

פ~~ה~
 ~~~ ~~~~ ~~ ~~י~ ~~~~~י~ ~~~ י י~ ~

 ~~~~~. ~~~~י~ ~~ ~~~י~ ~~י~~ ו
 ב~ ~~~י ~~~ כג~

~~~~
 ב~~~עלה. מ~תרת מ~~כה ~~.

 ~לפעמי~
 ~~ין

 ע~ ל~~פיר~רי בה~
 ~בר ~ה~~ ~פלפלין ש~מין

~ר~~
 במ~~~ה ~מבליע

 לבית א~~ה מ~מין ~ר~~ת ר~~~י ~ע~~~

 ותר~ס~שא~
 ~לא

 בה~על~ שר~
 ~עת אבל

 הרי~~~
 ~~ר~~י

 ~מ~תרת ~י~ת ~הרי~~ץ הער~ך ~בעל העזרי ואבי~הרא~~ש
ב~~עלה

 וה~~~~
 ~~ן ~~תב ה~~ר

 שיה~ ~בלב~ המנה~
 תל~יס

שאין
 ב~~י~ בה~

 ~לזה יע~~~~.
 בש~~ פ~~

 ~ה~עלה ~מיתרת
 תר~~ת ~בית שא~ר בית לענין ~~~ב ב~עי~ ל~מן~כ~~פ

 ~פ~~ב. ~~~ ל~מן ~עיין יע~~ש. בה~עלה~~~תר~ן

~~~~
.~~ 

 שאינ~
 אבל ~~~~ לה~ני~ה י~~ל

 א~
 י~~ל

לה~נ~ה
 ע~י~

 הי~רה בת~ך לה~עילה ~~י
 יע~~~ש. ~י~~ב א~~ לעיל~מ~~ש

~~~
 ~~ל ~~.

 ~תב ~הפר~~ת ~~~ר. ה~עלה ה~י ~ה~~~
 הרתי~ה ל~על~ת אלא מהני לא ר~תתת~אבן

 שפ~י~ב~ל
 אבל

 לעש~ת~
 ~לא פשיעא ~~~ר

 ~ע~~~
 ~אפשר ~~ב

~לא
 ~ל~ין למ~~~ה ~~קא אלא ב~~~ר ה~עלה ~מי~רי ~תב~
 תמין ~מתמי לי~ר~ת אבל בכ~~ש תשמישן שר~ב ~~~ל~ת~ער~ת
 ~הלך האור שיהא שצריך פשיעא~~~~צא

 מש~~ ת~תי~
~~ב~לע~

 פ~לע~ ~ך
 ~~ן ~ע~~~ש.

 הס~~~
 ~~ת

 י~~ב א~~ הפ~~
~כ~~~

 יע~~~~. ~י~~~ ~~~ לעיל ~~~~~ י~~~. א~~ המש~ז

~~~~~~ 
 ה~ה.

~~~ 
 לענין ~~~קא המ~~ה. ללבן מ~מירין

~מ~
 בפ~ת

 ~שא~~~
 בשאר

~ 
 השנה ימ~ת

 ~~י~צא איס~ר שלב~~~~ה
 ב~

 בה~עלה. ~~י ~~~~ע אל~בא
 מ~~ז. א~~ת~~י

~~~~
 ~יש ה~ה. ~~.

 ללב~ מ~מ~רי~
 נ~~שת ~מ~ו~~ת ~~~'

שלנ~
 ~א~ן

 נעשי~
 ~~רנ~ ~ע~~י מהמ~ב~ר

 אלא
 האש ע~~ ~פקעי עבי~~ הת~ה ~ע~~י נ~~~ת שלמהפ~~לת
 עינינ~~אשר

 אין עלייה~ ~ייס ~למא למ~~ש ~אי~א ר~א~ת
 אל~ ~~מר~ במיל~יהיתר

 שאין
 ר~~לי~ אנ~נ~

 השנה ב~ל
 במ~~~ה תמץ ~לללהשתמש

 ~שמא צריך ה~עלה ~מי~~
 תמץנ~ערב

 ~שה~
 ~ב~לע ~ ~י~ה בש~ת

 ~מ~ ~ע~
~ר~פ~ת ~~~~

 ~אינ~ הבשמ~~
 ~מנה~ינ~ ב~לי ב~~ בעל

 להתיר
 ליב~ן ע~~~ ~לא בה~עלהמ~~~ה

 ~~פרישית ~יי~ ~ילמ~
 מש~~מ~ה~

 ל~~~ע שצריך מה ~ל~ ל~~ך יש ~~מץ ~~מרא

 ל~ ~א~ פ~~ק~~~
 ל~~ך י~~ל ~ן עשה

 ~צמ~ בפ~~
 ~הע~ל~ פ~~ ק~~~~ש~~עיל~

 בה~הת הרב ~מ~ש נ~ה~ין
ש~~ע

 ~לע~~~
 י~~~. ~~ק ע~ז ב~~. ~מ~ש. נראה

 ש~נה~~~
 ~~~א מ~~~. א~~ ר~~ז ~~~~. א~~ מק~ת ל~~~. א~~ ~~~רמ~~.
 הע~ר ל~~ת אבל ה~תמירין ל~~ת ~~~ז י~~א. או~ ק~~~ה~לל

 בה שמש~משין אעפ~~~ ~~עמיי~~~הש~~ע
 תמ~

 בה~עלה ~~תרת
 בפסת אפי~ הה~עלה א~ר בה ל~~ך~מ~תר

 ~ע~~~ א~~~עי~~ ~~~~ עצמ~
 יע~~ש.

 ב~~~~ה ה~עלה בלת~ פ~~ ק~~ ~~~ ~~~~~~~
 א~ אפי~ ~בשמים בתבלין תשמ~~ה~ר~ב שלנ~

 להתיר יש י~~ה בתהיתה
 ב~יעב~

 כמ~ש
 לע~

 תמ~~ז ~~
 ~פ~~~א~~

 י~~~~ש.
 ~~ע~~

 עי~ש
 ~בר. ~~ה ~פ~ע א~ ב~ו~

~~~~~~~ 
 ב~~~~ה ~~ א~

 בשמי~ ש~~
 בלתי בפ~ת

ה~עלה
 ~נתנ~

 ה~~~א ~תב בתבשיל
 ס~~~

 ל~~א
 ל~ס~ר יש א~~צ~~

~תב ~~~~ א~~ ~ר~~ז אבל יע~~~שי ב~יעב~
 ~ב~יעב~

 התבשיל לא~~ל מ~תר
 ~ר~

 ~יש במ~~~ה ~~~~ז יע~~~~.בתבשיל י~נ~ לא ל~ת~לה
 תש~ ר~

 ב~אק אבל
 ~~~ני~ין ~מץ של ב~כין ~בצלים ש~~ת~ין שי~~ע~ע~ר
 ~מתת~ין בבשר~~~~

 בה~~~
 מע~ר

 ~~ת~
 י~~ל ~ק ~ק בשר

~א~~ר.
~~~~ 

 שא~~~ז. בא~~ ~עיין י~~א. א~~ ~~~~ה כלל

 שלפעמי~ ~~~~~~~
 ו~~ין בשר של ב~~ין זנ~ביל ת~ת~ין

 מבשר בל~ע המ~~~ה ~נמצא במ~~~הא~תו
 ~~ין~את~~כ

 ~~ין ~לא ע~שין ב~לב ~או~ל~ן ~שמי~ בת~~~
 הזנ~ביל ל~ת~ך שלא ליזהר יש~ל~ן

 ר~
 מ~א ~~ש. ב~~ין

ה~~~
 ל~~א.

 הנז~ מ~א ~~ברי ש~תב במתה~~ש עיין ~מיה~
 שנ~יבמ~ל~~ת

 אל~
 ל~עת להע~ת ~ברא ~צת ~י~ ש~תב

 ~ע~~~שמ~~א
 ~ע~~~

 אבל ל~~תלה רק בזה ליזהר ~יש נראה

ב~יעב~
 לא~~ר. אין

~~~~~ 
 ~ל בליב~ן אך בה~ה.

 ~ברת ~יינ~ ~~~~ ~ה~

מ~ר~~~
 פר~ת. ~מ~ר. ליב~ן צריך המ~מיר~ן ל~עתאבל ה~בר~~ שת~ ב~ן פשרה שע~שה ז~~ל

~~~~~~ 
 ~נ~ה~ין בה~ה.

 מש~ם ר~~ל ~~ו~ לכתתל~ ל~בנ~
 ~ה~עלה ל~ה ~~~י ראש~נה ~~ברא~העיקר

 קע~~ת א~' לעיל~מ~~ש
 שא~~~ במק~~ ~ע~~~

 של ~~~ן בליב~ן

 עלייה~ ~תיי~ א~ע~
 לה~ ס~~ ~~~~מה פ~עי ש~א

 בה~עלה.

~~~~~~ 
 בה~ה.

 ~לה~עיל~
 א~~~כ.

 מהני ~~ לב~ ~הקיל~~
מש~~

 ~הבליעה
 הי~

 ~אינה לעבר מעבר
 ~צ~~~. א~' לק~ן ~~~~~ש ה~ע~ה ע~~י אלא עבר אל ~עברנפלעת

~~~~~~~~~ 
 ~א~~ע של

 שש~~~
 ה~שר בלא ק~~~ע בה

 ~לא ~מ~תרפשיעא
 ע~~

 אלא
 א~ן ~א~

 ר~יל לא שהרי ל~תתלה ~פי~ בה לשת~ק מ~תר אתרתלו
 שהיה ~את~~ל ב~א~~ע ~רעינין ל~צאכלל

 ב~
 שמא ~רעין

נקלה
 ~אינ~ יפ~

 בא
 ~ימ~ץ. לי~י ע~~

 יא~
 להי~ת ר~צה

 המה~ריןמן
~~ 

 אין
 לפ~~ מי~~~ רתי~~ ל~

 ~פ~ ~נקה
 היעב~~~

 ~~ת~ י~נ~~ ~~~~~~
 בר~ת~ין.

 ת~~
 א~~ ~~ה ~לל

 ~ק~~וע בע~ין מ~~ש ~~~ב א~~ תנ~~ סי~ לקמן ~עייןכ~~.
 נ~נ~אי

 ר~ע. א~~ ~~מן ועיין יע~~ש. הקעני~ת ב~ין

~~~
 י~~. ~~~~

 ה~~
 שא~ר לבית ~~מי ~~~ עלי~ שע~ר~ין

 קשה ש~ימ~צן~~ר~~ת
 ~ל~~

 ב~י. ה~עלה. צרי~ין

~~~~
 ב~ שלשין ~~~~ עריבה ~~ן ~~.

 ע~ר. השנה. ~ל
אבל

 לל~ש ר~ילין אין א~
 ~י תמי~ בה~

לה~
 אבל רי~~~ ~ש~ ב~~י בק~יפה.

 ~י~~א ~תב המרד~י ב~~
 יע~~ש. ~יל~ק~אין

~~~~
.~~ 

 ~בר אבל ה~ין מעיקר היינ~ ה~עלה. צרי~י~
 ל~מ~ך ~אין תמ~~ב ~~י~ לעיל ז~~ל מרן~~ב

 ~~~~ו~ו~~~
 ~יי'

 ו~~~
 ו~~~ ~ו~

~"~~~~~~~~ 

 ~' ~~~~י~ ~~~'~

ע~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~"~~ 
~~~~~~  הג~לה שצריך ~בר כל וכן או~נ~ת ב~~~~ילוף

 ל~
 ליה מהני

 ~ליפ~
 ~מהרי~~

 להשתמש שלא ~ה~נהג

 בערובו~בפס~
 כ"ש פ' ~מר~כי ~~קר וכן הג~לה ע"י ~פילו השנה כל עליהן ~לשון ודפין

 ו~לבו~

 ו~~ר

נ~~א~
 י"א סעיף ~מ"ב סו' לעיל

 ~~~י~~ ~~~~~~ ~~~ ~~ ~~~~~ ~~י~ ~~~~ ~ י~ ~
~~ ~ג~~~ ~~~~

~~~~~ ~~~~~ 
 ~מהר~ל לשנות ואין הג~לה ע"י בנפה להש~מש שלא ונ~גו הגה ~~~~' ~י~~ ~~~ ~~~~~~~ ~~י~~~~י ~~~ ~~ ~~~~ י~~ י~~ ~~~~ ~~~~ ~י~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~י~~ ~~~~י

וב"י~
 שקורון הכלי כגון בזה כיוצא בכל וכן

 רי"~
 ר~ייס ~ל הכוס או אויז~ן

 ~~הרי"ל~
 ב~ו~ן

~~ 
 להו מהני

 נראה ~לזה הכ~ירן ~ין ~יקר כ~ב ~כאן ~הי~רה~~ב מצ~ ~היינ~ ב~מין א~~~ ~ר~~צין א~~ם ~מ~~רין מהעל
~כי~ן

 מ~ר~~
 ~כ~כ ~~ב. א~' מאמ~ר בה~ה~ ז~ל

 בם~~. לשם ב~ברינו ~עיין ~מ~ב.ב~י~ הב~~

~~~~
 להכני~ם שא~א ~~~לים הם ~אם ה~עלה. צריכין ~~.

 על ~ישימ~ אבנים ~לבן א~~בכלי
 ה~~

 ~ישפ~ך
עליהם

 מ~~
 לב~ש. ~ריב~א. בשם ב~י ר~~~~ם.

~~~~
 ה~לה. צריכין ~~.

 ~א~
 מצה בהם ערך א~ לש

 הרב כ~ב ה~עלהבלא
 ב~~

 צ~~ ~~~ א~~ ~כ~כ יע~~ש. נקי היה אםמ~~ר ~ב~~עב~ ר~י סי~
 ~הרשב~א

~הרא~ה
 ~~מ~

 שא~ א~~ ב~ש~~ ב~
 ~לש עבר

 אפי~ ב~
 שלהיא

 ~ר~
 ב~~ך ~אפ~~

 שהפ~ הפ~~
 א~ר מ~~ר

 בצ~נן שצ~נן לפי יפה יפה מנ~~השהעריבה
 ~~~. א~~ הפ~~ ~~~ ~הב~~יע~~שי מפל~~ א~נ~

~~~~~~ 
 בה מהנ~ ~לא ה~ה.

 ~יל~~
 ~~~עלה ~כ~~

מפל~~
 מ~א עבר. אל מעבר הכלי כל

 ס~~

~~~~~~ 
 בה~~.

 ~המנה~
 שא~א לפי ~~~~ להש~~ש שלא

 יש~ר שלא יפה יפה ~לנ~~~ןל~ררן
 ~מץ מש~~

בא~~
 הפ~~ים

 א~
 בנ~ב

 שאינ~
 בש~ ב~י לע~ןי נ~אה

 הכלב~.
~המ~א

 ל~~ ס~~
 מש~ם ה~עם כ~ב

 ~כמ~~ ~נ~~~~~
ה~עלה מהנ~ ~לא

 לבי~
 א~~ הר~ז ~כ~כ שא~ר

 מ~~
 בשל גם ~לפ~ז

 כ~ב הלבוש אבל ~ע~~ש. ~~~ א~~ ~כ~ה כלל ~~א ~כמ~ש לה~מיריש מ~כ~~
 ~ק~ך. ה~~ז ~כ~כ הכלב~. בשם ב~י כמ~שה~עם

~~~~ 
 ~~ז. ~~~

 ~~א נזהר~ן ה~עם ~מזה ~~א. ~עי~ ~מ~ב םי~ בש~ע ~עיל~כ~ה
לה~עיל

 לפ~~
 ב~ם מ~זיקים ~הי~ כלים

 שע~שין מש~ה בהםמ~זי~ים שהי~ ~~~~~~ ~מ~
 במ~~נ~~

 ~~ב~ן ממימ~ ר~סיא
 שמ~ בארש~~שק~רין

 נשאר
 ב~

 אבל הס~בין. מן ב~ין ~מץ
אם

 הי~
 ק~~ם

 פ~~
 א~ן זמן א~זה מים שם מ~זי~ים

 ל~~ה. א~' א~ר ן~ א~~ ~~~ שם. ~~זלה~עיל~. ל~~~
 מק~~

 כ~~. או~
 א~א~ל א~~ מ~~יכ~ עש~יים אם ~~~~א י~~. א~~ קכ~ה כללח~א

 ~ש~יים
 ~נ~רי~

 להקלי אין הרבה
~~~~ 

 י~~. או~ שם

~~~~~~ 
 בה~ה.

 ~המנה~
 שלא

 להש~מ~
 אם ~אפי~ ~~~~

ר~צה
 ~לה~ע~ל~ א~מנ~~ בכל~ ל~ולפ~

 ~~~כ
 מ~~י א~~ ר~ז ל~א. א~~ ~מ~מ שםי ~~י מהניי לא~~כ

~~~~~ ~  

 בה~ה.
 ~המנה~

 ל~~ר ~~ם ~~~~ להש~מש שלא
 מ~ה ישיםה~עלה

 א~
 ס~ין

 להפ~י~
 ביניהם

 להש~מ~שר~
 כמ~ש בהם

 בסמ~~
 ב~~. רכ~ב. סי~

 שכנה~~
 ב~~כו לי~ן ומי~ר~ י~ז. א~~בה~ה~~

 הפ~ק ע~י אפ~~ בהם לל~ש להקלאין ~~יה~ ~מ~~ ~צ~~
 ~פ~

 שם ~סיים
 ל~~~ם ונכ~ןבסמ~ק

 ב~~~
 ~~~ב ~ס~~ ~מ~ש ~להצניעם

~~~~~~ 
 ~כ~~ ה~עלה ~~~ ~פ~~ בה~ה.

 ~ה~~
 בשל

~~ 

 ~~כ~ ~לימשא~~
 שם. ~~~ ~נין. בכל לה~עיל נ~~~ין ~ב~יל

מ~~~
 ש~.

~~~~ 
 א~'

 מ~~
 שם. ~~א שם. ~~~מ

 ~מיה~
ל~ע~

 ~צ~~ א~~ לעיל המ~א
 בשל ~ם

 ~~ מ~כ~~
 ל~~מ~ר

 רס~~. א~~ ל~מן ~ע~ין~ע~~שי

~~~~~~~ 
 ~~ב הה~~לה על מבר~ין שאין

 בא~~
 ~ע~ה

ע~א
~~~ 

 להש~מש ~אפשר מש~ם צ~ה א~'
 מצ~ה ~לאו ~נמצא ~לי~ הני לה~ע~ל ~א~~צ ~~שיםבכלים
היא

 להש~מ~
 כלל ~הא~~ה ~ע~~ש. בהם

 נ~~
 ~~ן

~~~ 
 כ~ב

 ~ה~עלה על מברכין ~אין ה~בי~ה על ~מברכיןה~עם

 ~ה~ביל~מש~~
 ~הה~עלה מ~ע

 ל~~ מצ~~
 לאכ~ל שלא

 כני~~ר ו~~ינ~לו~
~~~ 

 מברכ~ן שא~ן ~~לב
~~~~ 

 ~ע~~ש.

 ~כ~א ~י~ ביו~~ כנה~~~הב~א~
 כס~א ~~~. א~~ בה~ה~~

 ~~~~~. א~~ זה~ם~~
 ~ע~~

 מש~ם ה~עם נר~ה
 ~א~נ~

 אלא
 ב~ ואין בליעאים~ר

 ע~~~. מברכ~ן א~ן לכך ממש

 ~נפה~~יי ~~~~~~
 צר~~

א~~ה ~ישפשפ~ ~כו~ בה ~~~~ק
 ~כ~~ ~מי~

 ~ה~~נ~
 א~~ה שמ~~~ן א~ר

 מןהי~ב
 ה~ב~~

 בה
 א~~~

 ~~~. ~פה במ~ם א~~ה משפשפ~ם

~~~
 ~א~ ~~~~ ה~~שה ~ל~ שאר לכל ~ה~ה ~~.

 צר~ך
 א~ר ה~עלה~~כ

 השפש~~
 בס~י~ ~ש~ע הזכיר לא

 ~~~ר ה~א הכא א~נ ה~~~ה סע~~ על ש~מך ~אפשרזה

 הלב~~ מ~בר~ ~כ~מ ה~עלה ~א~צ הי~~השפשו~
 א~ר ~~~כ

~~~~~ 
 ה~ה.

 ~נה~~
 בנפה להש~מש שלא

 ~כ~
 ~בל

צר~ך
 לקנ~~

 ע~~ בה ~נ~פה עבר ~~ם ~~שה.

~פש~~
 ה~~ב

 ~ה~על~
 הפ~~ ~~ך אפ~~ לא~~ר ~ין

 כ~~ן

~ל~ע~
~ 

 הכלב~
 ה~א כ~א~ בכה~~ ס~י ל~~~לה אפי~ ~הש~ע

ב~יעב~
 נ~א. א~~ ~~~ משה~. בא~~~ר עלי~ לסמ~ך

 ~אפ~~ ~~ב שם ~הא~ר נ~~י א~~ ר~ז ל~ב. ~~~ ~מ~מ ל~ ~א מק~~
בלא

 ה~על~
 אלא

 ב~פש~~
 ה~~ב

 לב~
 ~אס~ר אין

 ב~~עב~

~~~~~ 
 ה~ה.

 ~נה~~
 ~אם ~כ~~ בנפה ~הש~מש שלא

 א~ן מקצ~ה על אפי~ הנפה על~~ם ב~
 ~~פ~~ ~~~ל ל~~. ס~ק מ~א ~הר~~לי ב~~~. בהלהש~~ש ~~נ~ ל~

 שלבנפה
 פם~

 אם
 בא~

 לה א~ן מ~צ~ה על א~י~ מ~ם

~~נ~
 בה לנפ~ת ~וב

 אל~
 צר~ך

 א~ר~ לקנ~~
 ~~שה.

 ~מ~~

~~~~~~~ 
 שם

 המ~~
 ~אפי~

 במ~~~
 שא~ן

 ש~
 ~~שה ~~ה

 ש~אמ~~ב
 ~רק~~

 ~~~כ ה~מ~.
 ~~ המ~~~

 על~~ השי~ ש~ ~~~י אבלל'
 ~~א ~כ~ב

שלא ~כ~ ר~א~~ ע~~~נ~
 הקמ~ רקד~

 ~ש
 ב~

 כמה
 ה~צה~נ~~רה ~ש~~מ~ ~שב~ר~~ ~~~~

 א~
 כמב~אר הע~סה

 לק~
 א~א ~ס~ז ס~~

שנפה
 בה ~הנ~ ~~יעב~ ז~

 שפ~~~
 ~~~עלה הי~ב

אם ~מכ~~
 פס~ ~~~~ ~רק~

 מקרי ~לא שנ~ב~ל
 מב~

 ~~~~ר

 י~~~ו



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~  ~~ו~~~
 וצריך כבוס ע"י ~יתר בהן נוהג~ם י~נים שקים אבל ~נפה ~ינם חמץ בהן ~מש~מ~ין סלים וכן ~ג~לה

 ה~~וס קודם שבהן ~ת~ירות ~ל ~ה~~ר י ~~~י~'
~~~~ 

 סי~
 קי~ו~
 ~~~"~ ~~~~י~ ~~~~ ~ ~~ ~

 ~~~~~ ~~~~ י~~ י
 ~ע~~~ן כ~~ןל~~חלה

 שע~
 ~~פק ה~א ה~~ר

 משה~
 בעלמא

 ח''~. א~'קכ''ה
 אמנ~

 מ''ש
 ~א~ ח''~ ש~

 לא
 הק~~ ~ק~~

~~
 הע~סה לא~ור

 ~ע~
 לה~~ר שם הא''ר

 ~~''~ ~ע~''~
~ע~

 ל~~. או' א~א ~' א~' המק''ח

~~~~~~ 
 שם ח''א

 ~א~
 ~א~ן לנק~~ה א~א

 ל~
 נפה

 ~אכל ~לא ~ש~~ראז~
 המצ~~

 כ''א
 עכ''~. לח ~ב~בר בר~~ב ~~נם ~לא ~בשלם~לא ~ב~~~~

 ~~~רז~
 ש~רכ~ ~~מ~ לפ~ שאמר

 אתר ה~~ב לרח~ץ

הפס~
 הבאה ל~נה א~~ה לק~~ם כ~~ הנפה

 ב~~ר~ק~
 מה ~ה~ר~~ ~מח

 ב~~עב~ ב~ שר~ק~
 על ~ל~מ~ך

השפש~~
 הש''ע כ~עת ה~~ב

 ~א~ ~ע~~
 שנשאר נ~מא א~

 ב~' ~ב~ל נ~קשה תמץ ה~~ל הקמח ~ ת~ך ~נתערב~ב~ק ~~

א~
 שם. ח''~ הפסח. ~~ך

 מק''~
 שם. חמ''מ ש~.

~~~
 שר~ק~ ~~

 ש~ש אעפ''~ חמץ של בנפה פ~ח ק~~ם~
 מ~~נאה~~ר

 ש~~
 מ''מ פ~ח ק~~ם ב~~~ל

 אסר~
 ~~רה בנ~ שא~נן לפ~המ~ר~~

 ~~ב~א~
 ~~''ר בא~~~ר~ן. לזלזל

 חלק א' ס~' ~' כלל ש~~ן פרח בס' מ~הו ~~''~. ס~' ~'כלל
 לא אם אס~ר ~מ~~נא ~כ~בע~ז

 ב~ע~
 ~~של~ך פסח ק~~ם~~אפה הפ''~ א~ ה~תק

 ק~~~ מע~
 ל~שה

~~ 
 ~עשה לא

ממנ~
 ~ע~''ש. בפסח ~בש~ל

 שע''~
 ל''~. א~'

 להש~~ש להקל ~ש מ~כשר בל~~ באב~ב ~נק~ה ~~~~ר~~

ממנ~
 בפסח.

 שאל~
 קנ''א ס~' ת''ב ~עבץ

 ~~ר~~
 משאר בזה. כ~~צא ~ל ~~ן בה~ה.

 כל~~
 ~נק~ב~ם

 ~~ר~~~
 א~~ז''ן. ר~''ב שק~ר~ן בה~ה.

 ~לפעמ~~
 מפרר~ן

על~~
 לתם

~~ 
 ~מכא

 שח~כ~
 ונשאר חמץ בסכ~ן

ב~~כ~
 בע~ן.

 ~בז~
 אפ~'

 ב~~עב~
 אבל בפסח לא~~ר ~ש

~~
 ~~~נ~ ~~' ב~ל דבע''פ ומ''ש נ~~. א~'

 ~מ~~ר
 לא~כל~

בע~
~ 

 ע~
 ח~זר ~פ~ר~ר ה~~ הל~לה בשה~~ע אבל ה~~לה

 ~א~סר~נ~עור
 במשה~

 ~ע~~ן ש~. ~~~ז ~מ'~. ב~~' ~מ''ש

ב~בר~~נ~
 ~'. א~~ לשם

~~~~~~~ 
נ~פרר

 ב~
 הנ~ק~ר ~אחר נפ~~ה מצה בפ~ח

 פ~ררה~~ב
 ב~

 ל~קל ~~ש אפשר~ כשרה מצה
 שס. מק''ח שם. א''ר בנפ~חה. מ~ש~ר~ן~ ~~שכ~~ן

 ח''~
 כלל

קכ~א
~~ 

 שנ~ערב ה~מח ~כן ל''ב.
 מ~~ר נפ~חה ממצ~ ב~

 נפ~תה מצה ~ב~~ן שם. ח''א ~שה. מק''ח ~בשה~~א.בהנאה.
 בה~ה. ה~ סע~' ~ס''א ס~' לקמןע~~ן

~~~~~~ 
 לה~ מהנ~ לא בכ~לן בה~ה.

 בל~ב~ן אלא ה~עלה.
 לקנ~~ א~ אפשראם

 ת~ש~ם.

 ~~ר~~~
 ב~ן לנקרן ~א~א מאחר וכ~~ כלים ~כן בה~ה.
הנקב~~.

 ~רש~~
 שמ~לח~ן סל~ם ~ב~ין מהר~''ל.

בה~
 ~~~~. סע~~ לע~~ן ע~~ן בשר

~~~~~ 
 ~לא ~וקא לאו וכו~ ישנים שקים אבל בהגה.
 בו ששם חדש בשקא~י'

 אח~ פע~
 ק~ח

ל~~~
 שנית פעם בו ל~ת לכבסו ורוצה

 ג''~
 להתיר צר~ך

 א~' מק~ח כ"א. או' תמ~ב סי' ~~ר נ"ב. או' ח~יה~~ירות.
 ~''ד. או~ תנ~ג סי' ר"ז ל~ג. או' חמ"מל'~ב.

 ~~ר~~~
 בעלמא הדחה מהני ולא כבוס. ע~י בהג~'
 ואפר בח~ין כבוס וצריך בו נדבק הבצקדאדרבה

 ~ס~' וכ"כ י~ט. ס"ק תמ~ב סי' מ"אוחביטה.
 ז~

 ל~ו ס''ק
 סוף ובהג~א ~בתו' שכ~באלא

 ע~~
 ב~יסור דוקא דזהו משמע

 כסברא נראה המ~א דעת מיהו בה~ח~. סגי בצונן אבלרותח
 ס~י ולא גמור כבוס דוקא דבעינן האחרונים וכ~כהראשונה.
 שם. ח~~מ מ"ב. א~' יוסף חק כ"ב. או' שם א"רבהדחה.

 אם הח~ץ כל בסכין היטב שיגרר והעיקר כ~~. או' שםר"ז
 שם. חמ~מ עינו. מראות לפי היטב יעיין וגם ימצא~מצא

 ~~~ר~~~
 עליהן לעשות אסור עלי~ן המצות שעושין במפ~ת
 בהם נ~בק דהבצק ה~חה ~~י אפי' אחרתפעם

 מבצבץ ד~חמץ או~ם שמהפכין מה מ~ני דלא וכ~ש כבוסוצריך
 יוסף חק נ'~ג. ~ו~ ח~~ שם. מ"א עבר~ אל מ~ברויוצא
 עבר ואם ע''ו. או' תנ~ט סי' לקמן ועיין ל"ג. או' מק~חשם.

בדיעב~
 בתוך ה~א אם כלל כבוס בלא הסדין על המצות ועשה

 אף~הפ~ח
 דיעב~

 ~יבסו או הסדין ~יפך אם אך לאסור יש
 ל~נין וכן ~דיע~ד. להחמיר ~ין הת~~רות התיר שלא~ף

 אין קמח בתוכו ונתן התפירות התיר ~לא כבםו אםהסקין
 או' שם ר~ז שם. חמ~מ שם. ~ק~ח שם ח"י בדיעבד.לאסור
 ~בתוך נמצא דאם ח~א ~שם וכ~ב ו' או' קכ"ח כלל ח~אכ"ד

 קו"פ אפי' א~ור בדיעבד א~י' שנתייבש עי~ה ~מוהתפירות
 עכ"ד. וני~ור וח~זר לח נקרא לא פירוריןשהרי

 ~~ר~~~
 דה~ינו וכו' התפירות כל ר ל~ת וצריך בהגה.
 שבטלאים התפירות כל להתיר צריך מטולאים הם ואם~ם. ח~י האימרא. שהוא השק בשולי ~הוא מה~ם

 תנ~ג בסי' הב"ח מיהו שם' חמ~מ הכיבוס.קודם
 ד~פי~ כת~

 בשק הנילוש כל להעביר ~שה נמי וטלאי ~~ירה שםאין
 נהוג והכי פסח של קמח ~הם ליתן אין ו~~כ האר~גהבנקבי
 כאן כ~"שו~לא

 ~ש"~
 ו~ביאו עכ"ל. להיתר תנ"א ובס~'

 ~וכתב ~יעו"שי חד~ים ליקח ~מובחר ~ן~ דמצוה סק"השס~ הט"ז וכ~כ לזה. לחוש יש ~כתחלה ~ו~~ב ו' סעי' שםה~ר"ח
 לק~ות ו~פר~ח ו~ט~ז כהב"ח ה~ו~ם דנהגו ל"ג או'החמ"מ
 עיד ויתבאר דוקא'חדשים

 מז~
 יעו~ש. ו' ס~י' ~נ~ג סי' לקמן

~~~~~~~~ 
 שכבסו בבגד לפסח קמח לי~ן

 אות~
 בחלב

 לא אםחטה
 שיכבסנ~

 מקודם. היטב

חמ~~
 איזה יש השוק מן חדש שלוקחים מה גם ועתה ש~.

 חלב בהם שישמינים
 חט~

 נראה שיהיה ~די אחר דבר או
 לבן אועב

 וע~~
 נקי שהוא מ~ין לי~ח להשגיח הקו~ה צריך

 היטב ל~בסו ~ריך חשש בו שיש יראהואם
 מקוד~

 יתן ואח~כ
 דפסחא. קמחאבו

 לתנור הלחם בה שמכני~ים פאלה. שקירין הרחת י"ט. ~~~רך~
~שקורין

 פורנ"א~
 התנור. מן בה ומוציאין

 ר"~
 נ''ה. או~

ש~
 י~א



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

 ~~~ן
 ~ג''~

~~~~

~~~~~~~ 
~~~~~ 

 ~~~~י~ ~~ג~ ~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~ג~~~~ ~~~~~~~ ~~~~ג~~ ~ ~ ~ ~~~~ ~~ג~~

~~~~
י ~ ~  לפי י"א בשם זה כתב וכו' מועיל ש~ין ~א 

 הכלבושדעת
 ניתר~

 יעו"ש. בב''י כמ"ש בהגעלה

~~~~
 ל"ז. ס"ק ~~א כ"א' ס"ק ט"ז ב"י.האור. ~"~ שתש~י~~ לפ~ הג~ל~. לה מו~יל ~~ין י"א ~~.

 להגעיל וגם אומנ~ת בכלי לקלפו ואפי~ נ~~. א~'ח"י
 ש~. מ''א ח~י. או' ~עו"ש ב~י. ק"ל. סי' תה"ד להכשיר.אין א~"~

 ל~ד. ~ו' חמ''מ ל"הי א~' ~ק"ח מ"גי או' יוםף חק שם.ח"י
 כלל ח~א נ~הי או'ר"ז

 קכ"~
 י"ט. או'

~~~~
 צריך עץ ובשל ברזל של היא אם בליבון ~אלא~ תקנה לה ואין הגעלה. לה מועיל שאין י"א ~~.

 ~ם. ר"ז לבושי חדשה.לקנות

~~~~~~~ 
 נשתמש שלא אעפ''י מצית שעברה משנה בה ר~ה
 כלבה

 השנ~
 בה נדבק שמא אותה מגעילין

 ט"ל. או' א"ר ש~. מ"א מהרי"ב. בשם י"ב או' ד"מחמץ.
 והמחמיר ה~חרת לשנה הכשר שום דא''צ כתב שם ~ט~זמיהו

להגעיל~
 רחת ל~געיל למטעי דאתי עושה יפה לא

 ש~
 חמץ

ר~
 בעיון ויראה אחריו שבא ב~סח גם היטב לנקר יזהר

 ש~' ח"י לדבריו והסכים יעו~ש. כראוי נ~ייה היא אסרב
 מאמ"ר ל~ד. או'~ק~ח

 ~כ"כ כ"~. א~
 הר~

 שכתב אלא שם
 אפשר אם חדשה לו יקנה עצמו על להחמיר שר~השמי
 יגע~נה לו א~אואם

 בצנעה~
 כתב שם והחמ"מ יע~ש.

 והעולם הדיע~ת לכל לזה לחוש שאיןפשיטא דב~יעב~
 נוהג~

 להקל
 כמ~שלכתחלה א~

 הט~
 עכ"ד.

~~~~
~א ~~~~~.

 שא~
 אבל לכתחלה ~הו הגעלה. לה מועיל

 אחר מצה חמץ ברחת נשתמש אםבדיעבד

הגע~~
 ד מותר

 ~מכי~
 ע~ד שהביא ועי"ש שם א~ר אכלבו.
 יעו"ש. ~הראיות

~~~
 הרחת~נשבר ~~~

 ש~
 מצת ברחת מ~ת א~ה ואפה

 ונ~ערב~הקראי~
 המצות כל

 מותרו~
 הרב הכל.

 ~~' ו' שער כ~ ישועה שערי תשו' בס' ז~ןמ~ר~

~ 
 ברכ~

 ה~א~

~~~~~~~ 
 פסח קודם ~~ת אפו

 ברח~
 הי~ה אם ונסתפקו

 אפ~א כל ~~ץ בה שנשתמשו ישנה אוח~שה
ש~ן

~~~ 
 חמץ. א~סור של חשש שום אל~ במצות

 דרכי שו"~
 א~ קכ"ה כלל ח"א נ~ד. א~ ח"י ה' סי'~טם

 י.ט'

~~~~~~~~~~~~~ 
 ~רחת ~~ת~ר מן המצות שהו~או לי~יבא
 היתה לא והרחת השנה כל שלח~ץ

 לפגם נ~ט ה~ל ב~י הי~ה שלא דכ~ן המצות והתר~י~מה ב~
 דאוסר למאן דאפ~ לכ~ע~~תר

 טע~
 לפגם

 בפס~
 ה~ד

 אבלעצמו בפס~
 כשנות~

 פ~~ח קוו~ם לפגם טעם
 לכ~~

 ~כנה"ג מותר.
 כתב אדמה מזבח הרב מיהו ~"~. א~בהגב~י

 שהרה~
 מהר"ם

 ~חב~ר והביאו טעמו עי"ש ב"י אינ~ אפ~ א~~רגאלאנטי
 אמנם מ"ב. א~ שע"תבק"א.

 בתש~
 סי' ~ופר כתב

 פ"~
 כתב

 מותר בו~אי פ~~ח קודםדבנאפה
 בש~~ת וכ"כ יעו"ש. ב"י באינ~

 ~~'זר"א
 נ~

 לכתחלה להחמיר נרצה אם דאף שכתב אלא
 א~~ מחב"ר והב~או יעו"ש בה לן לית ודאי בש~~ה~אכילה
 חמץ עליה דבוק יש אם אבל נק~ה הרחת היתה א~~ וכ~זח'.
 דדוקא להתיר איןבעין

 מו~
 אינה אם נפגם בתוכה שבלוע

 כמ"ש נפגם אינו בעין שהוא מה אבלב"י
 ק~ג ~~~ ב~"~

 יע~"ש. ג' ~~~~ קכ~ב וס~' ה'~~ע~'

~~~~~~~~~ 
 מצה נטל

 שמשתמש~ ברח~
 ולא השנה כל בה

 ח~ה ~אוה ה ~ם ל~~ר ע~ה וה~~סונתקנחה
 קליפת ע"ו להתיריש

~~~ 
 כמ~ש ~קום נטילת כדי אלא

 ושיעיר נים. האחר ושאר ומח~"שהא"א
 נטיל~

 מקוש
 דקותנ~~~ר מצית ~אופין לדי~ן וא"כ טו"ב א~ תמ~ ~~~לעיל עי~

כו~~

 מהר~מ בתשו' כ"כ ברח~~ שנגע המצה תח~ית
 קע~~ נ~~מרוטנבור"ק

 עו~ת לאפות שרג~לין מה לפי אך
 הודחה אם אבל נק~ה שאינה ודוקא ~כולו אוסר ש~מןעם
ש~יר

 לא בכלי דבלוע המצה שקולף בקליפה ~~~
 מחמרי~

כו~
אינה אה ומכ~ש האי

 ב~~
 ס"ק מ"א

 נ"ד~ או' ח"יל~~
 ו~יעור י"ט.א~' קכ"ה כלל ח"אנ~. א~ ר"ז ל"~. או' חמ"מ ל~ד. א~ מק.ח מ~ג. א~ י~~ףחק

 ע~~ ~~ליפ~~
 נ~~ לעיל

 או'~~מ~ז
~~~ 

 כ"א. או' ~~"ש ועוד

~~~
 יש אם ~לה נאסרת ראש~ה דמצה מקום ~~~~~

 ובאיןשמנ~ית חש~
 חש~

 נט~ה כדי אסור ~מנ~ית
 הלא א~צ האחרותאבל

 ק~פ~
 נתקנח שכבר

 במצ~
 הראשונה

 דלא בטלות נתערבו אםוא"כ
 ה~

 ~בר
 שבמנ~

 ~ון
 אבל ב~"פ ודוקא עצמו מחמתאיס~רו שא~

 בפס~
 לא

 בט~
 כמ"ש

 כתב שם הח~י מיהו ש~. ~~א ט' סע~ תמ"זס~
 ~א~

 אם
 בע"פ דוקא אלא לאוכלן שרי לא בע"פנ~ערבו

 כג~
 לת~וק

וכה"~
 וכ.כ יע~ש. ו~עור דח~ר אסור בפ~~ח לאוכלם אכל

 וע~ן שם.הר"ז
 ח~~

 מ~~ברות א' לכל טעם שנ~ן שם
 נתק~ח שכבר קליפה אלא א"צ האחרות אבל ~מ"אומ"ש ה~~

 כתב ראש~הבמצה
 על~

 הנ~"ש
 א~

 מלתא פסיקא דלא י"ד
 לא מקומותדבכמה

 אמרי~
 שממנונית שם שיש כל וא~כ הכי

 נא~~רו שמנונית שם שאין וכל לגמרי כולם דנא~~רונראה
 מכ~ם קליפהכדי

 וא~
~~וק

 ב~
 ראש~נה

 ל~חרו~
יעו"ש.

~~~~

חמ~ה מצה פסח של ברחת רדו אם בה~מ ~~~~~~~
 להביא וצריך עוד בה לר~ותאסור

 מצות שאר בה רדו אח~כ ואם ש~. מ"א בשל"ה.וכ"מ אחר~
 שםי ח"י קליפה.כ~ם צריכ~

 א~ ר~
 ש~תחמצה במצה מ~רי ו~ז נ~.

 ונפ~חה ~פולה מצה אבל ~מורחמץ
 כי~

 חומרא ~פא שהיא
היא

 לא אבל ~כתחלה הרחת לאסור די תס"א םס~ כמ~~
 ~ד~ה כתבשם ~ח~ מיהו שם. מ~א ובשל"ה בהג"מ ו~מ האחרות המ~תל~סיר

 אצל ראיתי מ~
 הגא~ מוח~

 אסר שלא מהר~ש
 כשנ~אלההרחת

 לפנ~
 דחש~ב מהטעם כפ~ה או נפוחה ממצה

 אפ~תשל~יאסור ברוב ימלט לא כיכדיעב~
 אח~

 ~הםמשום
 ב~ל~עם ו~צטרך כפולה אונפוחה

 מרד~
 גם חדשה

 ~~נ~
 יאסר

 יע~ש. ישראל ממון על חסה וכה"גהתורה ש~תל~סיק
 וכ~~

 המק"ח
שם.

 הר~ וכ~
 הרי~ה חדשה אחרת רחת בקל למ~א ~א דאם שם

 בה להו~א ומותרכדיעבד
 עו~

 לכתחלה. אחרות ~מ~ת
 שם. ח"אוכ~כ

~~~~
 ~~תם אבל ו~' אוכ~ם בהם שמצנ~עום ך. ~~~~~~~

 דלא ב"ח הגעלה. א"צתיבות
 כב"~

 ~~~ק מ"א
 מ"ה. או' י~~ף חקל~ח.

 שכ~ ~"~
 והי~ו . ך' או'

 שא~
 דרך

 בהן יעלהצ
 נ~ח. או~ ר"~ חמי~ מאכל~

 ~~~~יי~~"~
~"~~~
 ~ ~י~ ~ ~

 ך~~~~~~~~~~~

 ~~צ~~~שכ~



 ~יוו ~~י~~י~~י~ ~~~ י~~ייי~~
 י ~~י~ו~~~~י~ו

~ ~ ~
~~~~~~~~ 

~~~~ 
~~~~ 

~~~~

 ~~~~~~ ~~י~~~~~~~
 ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~ ~~~~~ ~ ~~ ~ ~~~י~~~~~~~ ~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~י~ ~~י

 ו~ג~לת הגה ~ י~י~ ~' ~~י~~י ~~ ~~~~~~ ~~~~י~ ~~~~י~~~~
 הח~יו~

 יל~ן זה ~~רך י~~ה
 א~ני~

 ~הג~מ לכ"מ הגעלה שיגיע הח~ית ויגלגל מכ"ר רותחים עליהם ויערה ב~ם~י~י~~
 פ"ה~

 נ~נו אם ובדיע~ד

~~~
 ו~~"א כ"ש ~' ~~רדכי ~פ~ח ממנו לש~ות מותר תחלה הי~~ שהדיחן רק ה~~לה ~לא דבש או יין

~~~~
 דוקא לאו ו~ו' או~~ים ב~ם שמצניעין ~~.

 מידי הוי השנה כל עלי~ם ~אוכליםלשלחנות ~"~ א~~
 לחומרא ו~הו פר"ח. עירוי. ~צריכין מרק עליהן ש~שפךדשכיח
 כ"א עליו שאוכלין השולחן על נש~ך אין כיבעלמא

 כמ"ש ומ~ליע מפליט אם פלוגתא יש עצמו כ~ש ~לוב~ום מכ"~
 לכתחלה ליזהר דראוי ~~"ע שם וכתב ~' סעי' ק~ה סי'~יו~ד

 עץ של ~שלחנות ו~"כ יעו"ש. סגי ~עלמא ~הדחהובדיע~ד
 שום א~צ מפה ע~י כ"א עליהם אוכלין שאיןשלנו

 הכש~
 רק

 דבר מן והדחהני~וי
 עליה~ הד~ו~

 בעין.

~~~~
 העולם מנהג וכו' עליהם לערות רגילים ~~.

 מניחין אז פשוטין ושלחנות דפיןכשמ~עילין
 אסכלא ע"ג או קטנים ~צים ע'ג מלו~נין א~נים אואודין

 לערו~ כדי הש~חנות ועל הדפין עלומעמידין
 רו~חין עליהן

 האודין הנחת ~קום ואז יפה ויגעילו העירוי מן~ יצט~ןשלא
 ולא ח~צציןוה~~נים

 םלי~
 יזהר ל~יכך דמיא דיק~לא שם

 רותחין ולערותל~סירן
 ש~

 או ~ידו ה~וד ית~וס חבורו או
 יערה והוא ~צ~תה~~ן

 ויש~ו~
 דרשות ג~~הן. ~ל הרותחין

 קט~ו א~' ~עיל ועיין ח~י. או~ ~הג~~י שכנה"גמהרו"ל~
 קי~ז.ואו'

~~~~
' ~ ~  שאוצרין ומגדלין תיבות וכו' ~ליהן לערות רגילין 

 להשתמש להגעילן נכון אין השנה כל מ~כליןלתוכן
 ואם הד~קים בין מאומה נשאר שלא לטהרן דא"א ~פ~חבהן

 יזהרהג~ילן
 מא~

 שלא ~פסח ד~ר שום לו נשפך שאם
 וטוב חם ד~ר להדיא ~תוכו יניח אל וגם לאכול כלליג~~~~ו
יותר

 להני~
 כדי ודף דף כל ~ל סמרטוטין או דפין חתיכת

 ושתמששלא
 להדי~

 ~~פיה.
 דרשו~

 דמידה ונראה מ~רי'ל.
 שא"א ומגדלים ~תי~ות דדוקא הפשו~ים ~שלחנ~תמהרו"ל
 או' וח"י מ' ~ו~ א~ר לאכול. ל~גביה שלא החמיר כ'כלנ~רן
~"ה

 כת~
 דהגעלה ~חומרא די כי יתירות חימרות הוא דכ~ז

 עכ~ד. נוהגין~~ן

~~~~~~~~ 
 ס~י' הט~ז

 תנ"~
 להשתמש שלא נוהנות דהנשים

 שמכשירין האבן ~ל רותחין ששופכיןבקדירה
 ולא ריח ~ו ואין בו נכנס ח~ץ של שהריח ~טעם כליםבו

 למנהג ~ר~לט~ם

 זה~

 עכ"ל. בפסח כלל אי~~ר בו דאין
 נ"ה או' זה ~סי' ח~יוהביאו

 וכת~
 לכתחלה המ~הג ל~יים

 ל"ו. או~ המ~"ח וכ"כ ועו~~. אוסר דאינו ודאי ~די~~~אך

ר"~
 כ~עת לכתחלה אפי' להתיר שם הא"ר דעת א~ל נ"ט. או'

~ט~~
 ב~י~ כלי שום מגעילין שאין למ~הגינו ו~פרט יעו"ש.

 טעםדהוי
 לפג~

 להתיר. דיש

~~~~
 דלפעמים ~כ"ר הג~לה ג~כ צריכין מולייאות ~~~

 חמין. כשהן ה~שר או המולייא ג~ינותעליהם ז~
 שכנה"ג מ~רו~~.דרשות

 בהגה"~
 תנ"ב ססי' ~~י ו~כ ח' ~ו'

 י~. סעי' ~ה ~י' פר"ח רנ"~. סי' רוקח המרדכי~בשם
~~יין

 ~~י~
 ~~. או'

~~~~
 ~אפי' בה~ע~ה. מ~~רים כ~א. ~~~~

 נ~נ~
 ~קי~ם ש~~

 ~ה~עלהמ~~רין
 ב~י ימים. ג' בעיר~י א~

 ס~. א~~ ר~ז י~~. א~~ ע~~ש לב~ש. המרדכי.בשם

~~~
 ~רס כ~י דאמרינן ~~א בה~עלה. מ~~רים ~~.

אינ~
 ד~פי~ מידי י~~א

 לע~לם
 לה~ ם~י בצ~נן אבל הא~רע~י כשב~ ה~~

 אם ל~~ש בה~עלה
 בשם ~~ר מזיפ~י אינ~א~ מז~פ~

 י~~ד בש~ע ~~~פ י~אלי רבינ~
סי~

 ~ל'~~
 מכנ~סן ~אפי' ~ז~פ~ין דאפי~ יי~נ ל~בי ~~~ סעי~

 העו~ש ~כ~כ הל~~ש. ~כ~פ יע~~ש. בה~עלה ני~ריןל~י~ם
 פ~ה בה~מ~י אבל י~~א~'

 מהני דעיר~י פ~~
 למז~פ~

 אבל
 אלא מהני לאה~עלה

 מז~פ~ לשאינ~
 הב~ח ~כ~ב

 ד~עמ~
דאע~~

 דה~עלה
 עדי~

 אפ~ה מעיר~~
 במז~פ~

 ע~י דמ~~לקל
 שפיר ה~עלה מ~ יר~יח ~לא חייס דלמא חיישינןר~~חין
 ~כ~~ עיר~יוצריך

 אלחנן רב ~שם א~מ פ~ ה~~' שכ~כ
יע~~ש.

 שם. הע~~ש ~הביא~
 ~הר~~~

 ח~שש ~אם כ~ב שם
 י~רפהשלא

 ~ר~צה הר~~חין ע~~ הזפ~
 להכש~ר~

 ה~עלה בלא

 עיר~~. ע~יכשירנ~

~~~
 אם ד~קא ~~~א שם.ר~ז החמ~ מבליע~ ב~~ ה~א ~אפי' בה~עלה. מ~~רים ~~.

 בי~~~ד ש~כ ב~י~ אינ~
 ק~~הסי'

 ס'~~
 ~נ~ב ~סי~ רמ~ב א~~ לקמן ועיין ל~~.

 בה~ה. ב'סעי'

~~~~
.~~ 

 צר~ך עיר~י שצריך כ~מ ימים. ~' ~בע~ר~י א~
ל~לא~~~

 כל על ~ים
 ~ד~~י~

 ~יניחם
 ב~

 כ~~ד

 ~לבס~~ לע~ מע~שע~~
 כ~ד

 שע~~
 ~י~ן ישפכם

 ב~
 מים

 ~יניחםשניים
 ב~

 כ'~ד
 שע~~

 ~אעפ~י שלישי~. פעם יעשה ~כן
 ימים ~ ~י~של~

 א~~
 ~אם כל~ם. בכך אין רצ~פים

 עמד~
ב~

 לא שפכם ~לא ימים כמה המים
 ל~ על~

 אחד לי~~ אלא

 ק~~ם המים שפך~א~
 ב~ שעמ~~

 ~~ד
 שע~~

 לא
 י~ב. סעי~ ~ל'~ה סי~ י~'~ד בש~ע כ~כ המיםיא~~ם ל~ על~

האחר~נים. ~כ~~

~~~~
.~~ 

 אי~~רים ד~אר ~נראה ימים. ~~ בעיר~י א~
שנבלע~

 ה~שר מהני לא ~ כבישה ע~י ~צ~נן
 ~~א ~~יר~י~יל~י

 אמר~
 שממלאין שהמים ביין אלא ~ן

 איס~רין בש~ר משא~כ היין ~עם מ~לישין ~כלי~~ערין
 כאן שהקיל~~מה

 בחמ~
 דלא אפשר

 אל~ ה~יל~
 כשא~נם

 ד~~ב~~
 י~ל ~ם דא~' איס~רא ליכא

 ד~ח~~
 ~פי לה~ל יש

 שם ש~כ בלע. דהי~רא~ש~ם
 ל~~ ס~~

 יע~~ש.

~~~~~~ 
 ה~ה.

 בחבי~~ מיה~ ~כ~~ החבי~~ ~ה~על~
 של

שכר
 שלנ~

 ביר~א. ~ש~~רין
 דרש~~

ש~נ~ מ~רי~ל~
 מ~עיל שא~ן נ~ל מאד בהם מד~בקים ש~שמרים ~וא~ם

לה~
 בסכין הי~ב ~ינקר שי~רר עד ה~עלה ~~א עיר~י לא

 בז~יו~ ב~ליא~
 ~ד מכל מב~נים ~הנסרים הש~לים ב~ן

שיפ~ח דהיינ~
 אח~

 ~ינקר ~י~רר הש~ליים מן
 ב~~י~~יו השני בש~לי~

~אח~~כ
 יערנ~ א~ ~~עילנ~

 הי~ב
 כדינ~

 ~אח~כ
 יס~מנ~

 א~ל
~כ~ס
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 בסי ות~~~
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 ~~י~~

 ~~ך י~י~להכני~
 ~~~פ~~

 שאינ~ ~~י לא
 י~~ל

 ~י~~ ל~~~

~~~~~~~~ 
~~~יו

 נ~~~
 לה~~ויר

 ~ה~ ל~~~~~ של~
~ל~

 ב~ם ~~צוי
~~~~~ ~~ 

 הנםרים בין
 ז~~~ו~ ~ו~~~ ~~ ישאי~ שלא לנקר~''א

 ~~~ר ח~ץ ~ה~א
~~~ע~ב

 ואינ~ בפס~
 ב~ל

 ~~~ן ~נ~אר ב~' פ~~ ק~~~

~לי
 ~~ן ~~וצ~י להן ~ה~~~~~ ק~~~~ ~~~ ע~

 הלל~ ~~י~~ ל~~שיר ~איןכ''ש ~~~~~~ ~~~ו~~
 ~~ב~תי ~ו~רש''ל ~~~~ ~~ך

 ~ל~בלין~הר''ש
 היר~ ~~~~''~

 ~~י~~~ ז~ל ש~ר
 ~~~~לה לה~י~ יש ~~ש ~י אלא בהםנש~~ש ~ל~ ב~בי~~
 ~עי~~י א~

 בי~~ה שנ~בשל~אעפ''י
 ש~י~ל~

 בה
 ש~~

 אין ~ע''ל ~~ך

קכ''~
 ~~ש~וע ~''~. ~~'

 א~
 ~ל ש~ו~לק

 העיק~לי~
 ~~~נ~ה

 בפ''ע עץ~ל
 א~~~

 ל~~~לה
 ~~~ו~~ ~ש~~

 ~~ע ~לא
 לה~ע~~ הב''~ שא~ס~ עץשל ~ו~ער~

 ~ע~''ש ~~לא
 א''~

 ~יה~ ש~.
בקע~~~

 ש~ם
 ~ע~ ~נקיי~ ~לקי~

 ה~~ז
~''~ 

~''~ 
 ל~~ל

~~~~~~~~~ 
 על ל~מוך יש שכר של חב~ת הגעיל ~אם
 בדיעבדמי~ט

 ~וכ"~
 או' ~ר'~ז ~עת

 שהחמ~ר בפרישה ר~י~יאך ס~ד~
 ~א~

 שלנו שכר של בחבית
 חמץ מ~ום אסור דל~~ע היטב ו~נקר שוליים פותחיןכשאין

 שם. ח"א שם. א"ר~עין.

~~~~~~~~~~ 
 במ~הו ~אי~ירו ~חמיר חמץ ל~נין דוקא
 ישראל של או ג~יוס ישן~של עץ כליאבל

 מורה. אני וכן ~מי ושפיר מגע~לו האיסיר מדברהנא~ר
 שם.שכנה"ג

 שמחזיקי~ והנו~ו~ ~~~~~~~~~~
 בהם

 יי"~ תמי~
 שלנו

 משעוריןשעושון
 ומחזי~י~

 ~הם אותו

לקיו~
 הריח ~גם מרגיש מעמנו חוש

 מבית מגרעי ~גרועי יעי~
 במים אפי' וריחן ט~מן מפיגין ואין שאור ומבית~רוסת
 מועיל ~אין פעמים כמהרותחין

 לה~
 הגעלה ולא עירוי לא

 אפר ~ם ~מים או~ן בישל שאם ונראה שם. עו''שלבוש.
 ~~ונים שאראו

~~ 
 אין לגמרי הריח שנ~~לק

 אח"~
 אי~ור

 שם. מק"ח שם. יו~ף חק שם. ח"י כ~ז. ס"ק ט~זלהגעילו.
 ~~ב או'ר"ז

 ח~~
 ~שוום הם אם ד~קא וז~ו י~~. או' שם

מ~~יכ~
 מנסר~ם עשוים הם אם אבל ונקיים וחלקים ~חת

 שס. ח"א ו~יין ר~"ד. או' ל~יל ~מ'ש לה~ור אין~לא~ה

~~~~~~~~ 
 קנקנים כגון בצונן ש~שמישן

 וכו~
 מוטב ת

 שת~מי~ן ~לים ~ם מלהגעילם בעירויל~שות

 קודם אף ומשמע ~אגודה' ב~ם ט"ל ס~ק מ'אבחמין.
 אחר ~~פ במג~יל היונו כתב המחה''ש אבל ט"ל. או' א"א~' שע~

 תנ"ב. ~י' וכמ"ש אי~ורוזמן

~~~~~ ~  
 למלא~תן דא'~צ כלומר וכו' ה~ביות והג~לת בהגה.
 המי~שיציף

 ~ל
 כ~

 ור~ל י"ט. או' עו~ש ג~ותיו.
 שיגי~ו החבית ויגלגל החבית ב~~ך האבנים ~ל ישפוך רקאלא

 מקום. לכל הגעלהמי

 ~~~ן~
 בה~ה.

 ~ש~~ ~~~~ ~ה~ נ~נ~ ~~ ~ב~יעב~
 ~~עם

 ב~' ב~ל~~~וץ
 פ~~ ק~~~

 ~לע ~הי~~א ~י~ן
 לשער~א''צ

 נ~~
 הק~~ ~ה~''י ~~~י~ ~ל

 על
 ז~ ~~~

 העיק~~ל~
 להקל

 ~ו~ע~
 ה~ני~

 לפ~~ ~נ''~ ~עו~
 ~~א

 ~~~ד ~''י~אינ~
~~~~ 

 ביין
 ל~~~ נ''~

 ה~~.
 ~~~~~כי ~''~

 ~~~. ~ל~'
~''~~ ~''~~~ 

 ~''א ~י'
 ~~~ע~

 ~~~י ~~~ם
~עי'

 ~פ~~ לפ~~ נ''~ לא~~~ יו''~
 ~ה''ק צ''ל

 נ~נ~ א~
ב~

 ק~''פ ~בש א~ יין
 ל~~~~ ~~~~

 ~ו~נו
 ובלב~ בפ~~

 ~~~~שיער~
 ~~''פ

 ל~בי~
 ה~ל~ היה אפי' ~ין ו~בי פ~ח ~ל

 ביין ~~~~ ש~יב''י
 לפ~~ נ''~

 ~~''ש ה~א
 בי~''~

 ~י'
 ~ב~ ב~י אבל ~'~עי' קל''~

 א~ ~לכן לפ~ם ה~י לא
 ה~לי היה

 אפי'ב''י
 א~ א~~~ ק~''~

 ~' היה לא
 נ~~

 ה~~~.
~ל ובחבי~

 ~~ל ~~~ר ~''י ~אינ~ א~''~ יי''~
 שנ''~ ~~א~~ ~עינינ~

 ~ב~ב~וי
 א~ ב''י ש~ר ב~לי נ~נו ~ם

 ~~~עם קו''פ ה~א

~~~~~~ 
 שאין ב~נין תחלה. ~יטב ש~~יחן רק ~~ג~.
~~ן

~~~ 
 ~ם. ח~א ב~ין~ מח~ץ

~~~~~~~~~ 
 אשר חמץ של ~ חבית לתוך שהוריקו ~~ח של
 של יי"ש בהח~ית שנש~~שו שנים כשלושהזה

 עתה ועד ומאזח~ץ
 ~מ~

 ~יי"ש של ההרקה טרם ו~ם ריקן
 למו~רו רק בפסח לשתות להקל אין החבית היטב ר~ץ פ~חשל

ולש~ו~
 ~"~. יע~"~. ק~"ב ~י'~ ח~ב ומשיב שואל שו''ת הפסח. אחר

~~~~~~~~~ 

 נ"ט בר נ"ט מהני לא חר~פים ~ברים ושאר
 האור ~ל ליתנו כדי וגם לפגם נ~טולא

 כבוש' הויויר~יח
 א"~

 א' סעי~ ק"ה ~י' ביו"ד ו~יין מ' א~'
 בהגה. ג' ס~י' קכ"בו~י'

~~~~~~~ 
 וע~ד הגעלה בלא שכר של בחביות ירק כב~ו
 ואח~כ יפה שהח~יץ עד ימי~ איזהבתוכו

 דהכלי וא~~ג לא~~ר יש פ~ח של לחביות הכל עירוכשנזכרו
 ליה משוי חריף ~~ר שהוא כיון ב~י אינו היהכ~ר

 בלו~. נגד ~' בו שיהיה כלי לך ואיןלשבח לבל~~
 נ"~

 י~ו~ש. כ"ח שאלה

~~~~
 ~לומר וכו~ בצונן חמץ בהם שנשתמש כ~~. ~~~~

 ~דבר או יבש בחמץ שםשנשתמש
 ל~

 ולא~

 ~"~~~~י~
 ~~י~~

 ~~ ~ י~"~~~י ~~~ ~~ ~~~~~~
~~~~~~~ 

'~ 

~
 ~~י~'

 ~~"ו ~~י'י~~י ~~ ~~י"~

שהה
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 חרס כל~~פו'
 ~שנים~

 ~תנור על דבר לשום ו~סור חרס ככלי דונו החורף ~ית של ~ותנור

 ~מהרי"ו~ בפ~ח~

 להשתמש מותר ~לפיכך חריף ~בר הוה ~לא מעל''ע שםשהה
 מחמץ~ כלום שם יהיה שלא שה~יח~ אחר בחמין אפי' מצהבו

 ך'. או'עו"ש

~~~~
י ~ ~  מותר 

 ל~שתמ~
 ~~כי~ן בחמ~ן. אפי' מצה בהם

 כלום בלעי לא ~צונן אלא בהם ~~תמששלא
 להםו~י

 ב~ד~
 הכלי. ל~ופני בעין שדבוק מה להעביר

~~~~
 מ"ח דין נ"ח כלל באו"ה מיהו בחמין.אפו' ~~.

 צונן אלת חרס בכלי נש~מש לא ~אפי'כתב
 ~הביאו יעו~שי נתר לכלי וה''ה לרותח אח~כ לאוסרונוהגין

 יעו"שי ך' או' ה~סחחקת

~~~~
 שאור בית וכו~ חרוסת ובית שאור מבית חוץ ~~.

 שהאש~כלי
 השאור את בו ומנחת שורה

 חרוסת ובית בלילה. שם שו~ה שה~א ופעמים בעיסהונותנתו
 ל~תן ורגילין קיהוי לו שיש ~בר וכל חומץ בו שנותנ~ןכלי
 מתחמץ והקמח השנה ימות כל בשר בו לטבל ועשוי קמחבו

 ~"ב ל~ פםחים רש~י קיהוי. חרוסת ולשון הקיהוימחמת
 והאחרונ~ם. ב~יוהביאו

~~~~
 ששורפין יורות הכ~ר ובנידון שאורוכו~ מבית~ חוץ ~~.

 לעשות שיוכל מי אשרי יי'שבהן
 לא אך ~דשי~

 בהיורה לבשל ההגעלה טרם צויתי לגמרי לאסורישמ~ו
 הרבה אפר גם לוי''ג שקורין אפר מי בהם לבשלוהכובע~ והקנ~~

שיהיו
 חזקי~

 גדולה השגחה וצריך הטעם מפגימים והם מאד
 מהם ולהסיר בתחתי~ו הוורהלנקות

 או אומן ~"י ה~ני~
 עלי~םלהניח

 ~"ך סי' חת"ס תשו~ גחלי~י הטלאי מקו~ ע~
ו~י"ש

 שסיי~
 ירחק נפשו שומר זאת אחר

 משתי~~
 בפסח ~~~ש

 התיקוני~ אחרי להם לאסור איןאבל
 והב"ד יעו"ש אלו

 צ"ט. או' לעיל עיין ו~ודהא~רונ~ם.

~ם~
 חמ"מ ~' ~ו' ~ו"ש צוננת. אפויה. מצה ~~.

 קכ~ה כלל ח"א מ"ג. ~ו' ר"ז ~'או~
 ומקרה ~ראי דרך לח אפי' צינן ~בר שאר וה"ה י''ג.או~

 מה מפליט אינו לח הוא אפי~שהצונן
 שבלו~

 הכלי בתוך
 ק"ה סי~ ביו~~ ועיין ש~. ר"ז מ~ל~ע. בתוכו שוהה א'~כאלא
 ש~יהם ואם ~ליפה כדי אוסר ~ר ~וא ~הכלי כיון בהסול~ת והי~ חמ~ המצ~ עדיין אם א~ל שם. ובאחרונים א'ס~י'
 שם. עו~ש אצבע. כעובי שהוא מ~ום נעילת כדי ב~ינןחמין
 ובדברינו ~~ סעי' תמ~ז סי~ לעילועיין

 לש~
 י~ו"ש. ע~ב או'

~ם~~
 מכח להחמיץ דממהר בהם. ללוש אסור אבל ~~.

 בשם ~פר"ח ~כ~כ כ~ו. ס"ק ט"ז שבכל~.הכח
הרא~ם.

 ר"~
 שם. ח"א שם'

~ם~~
 דלא הטעם ו~ו' הגעלה ע"י אבל ~~.

 גר~
 בית

 ש~. ~ו"ש האור. ע"י שבלע ממה וחרוסתשאור~

~ם~~
 הגטל~ ע"י אבל ~~.

 לאסור נוהגין ואנחנו וכו'
 או~ יוםף חק מ"ב. ס"ק מ"א י"ז. סעי~כמ"ש

 מ~ש לפי והיינו~~ב.
 מור"~

 שלא והמנהג י"ז ס~י' ל~יל ז''ל
 הגעלה ע"י אפי~ וכו' ב~ריבות בפסחלהשתמש

 וכת~
 מ"א

שם
 ~טע~

 ~נ~ה~ין מ~וס
 כמ~~

 שאור ~בית הגעלה מהני ~~א

 ל~י~ו~ב"~
 ב~~~' ~"ל מור"ס וכ~כ י~ו"ש. קצ~ו או~

 גבי ט'~

 כתב כ"ו ס"ק הט~ז מיהו ~עו"ש. לכתחלה ללבן דנוהגיןמ~וכה
ד~עת

 מור~~
 להחמיר לנו שאפשר כוון מ~וכה גבי דדוקא ז"ל

 ה~א משא"כ עוב הי~תר צד על כן ל~שות ראוי ו~א~וללבנה
 כלים בשארדמיירי

 ~ל~
 יעו"ש ובדיל עץ כגון ליבון בהו שייך

 במ~וכה ולדוך לחזור שרוצה מיירי ~לעיל כתב ~~ או' ח"יאבל
 משא~~ טפי מחמירים ע''כ כדרכו חר~~ים ~בריםבפסח

 כאן
 ב~בר הראשון תשמישו הפסח תוך בו להשתמש רוצהאינו
 דברים שאר רקחריף

 וראיי~
 לזה

 ~דומי~
 כיון ור"ל עכ~ל חמץ או שאור ה~סח תוך בו משתמשאין שו~אי שא~ר ~בית

 כ~ו חריף דבר בו משתמש~אין
 בהגעלה ליה סגי מקד~

 ש~חמיר ז"ל מור~ם לד~תאפי'
 במדוכ~

 ט"ז ~עי~ לעיל
 יעו"~

 אמנם
 ב~רי ~ר"ל אלו במ~ינות ~המנהג כתב מ~~ד או~הר"ז

 נחושת או ברזל של כ~י שהוא כגון שאפשר במ~וםלהחמיר אשכנז~

וכיוצ~
 קל ליבון ללבנו מחמירין באור ללבנו שאפשר בהם

 חרוסת כלי אבל מבחוץ עליו נשרף חוט או קש שיהאדהיינו
 סוף לעיל וכמ"ש ונקי חלק שהוא ~וכגון עץ של או בדילשל
או'

 רמ~ד~

 שאור בית אבל בכ~ר בהגעלה לו ~י ללבנו שא"א
 להשתמש שלא להחמיר שנוהגין הלישה כל~ כל כשארד~~ו
 לעיל כמ"ש ור"ל עכ"ל הגעלה ע"י אפי' ~פסחבהם

 לה~תמש שלא והמנהג י~לסעי' בהג~
 ב~ס~

 י~ו~ש. וכ~'

~ם~~

 ב~עי~ כתב ~כבר ואע'ג וכו' ~~רס לשל אבל ~~.
 היכא הגעלה מועיל חרס לכלי ~גםהקודם

 וחר~סת שאור ~בית הכא שאני צונן ע~שבל~
 חמוצ~

 קשה
 כמו ו~וימאד

 א~
 ~פיו מי~י יוצא ~אין אור ע~י בלעו

 ה~ור ל~עת היינו כתב הגר~א מיהו ך' או~ עו"שלעולם.
 שתשמישו ~~בר כ"א בסעי' מ~ש על שחולק ה~י רבבשם
 שפסק מה לפי אבל הגעלה מהני חרס בכלי אףבצונן

 אע"~ ביי"~ וכן הגעלה דמהני כ"אבסעי' הש"~
 טובא ותקיף ~חריף

ה~~
 חרו~ת וב~ת שאור ~בית בה~יא במלחמות וכ"כ כאן
 ~~ת אמ~ם ~כ~ל. שם שהאריכו ובר"ן ו~י~ש ביי~נ כמו~ינם
 ח~א מ~ג. או' הר~ז וכ~כ מה~י. דלא כתב בכאן חרסלכלי הגעל~ ~מה~י הקו~ם בסעי' ~כתב ~אע"ג ~ש"ע כ~בר~הלבוש

 י"ג. ~ו' ~כ~הכלל

~ם~~
 וכ~ה כצ~ל בצונן. אלא מצה בהם ישתמש לא ~~.

 וכ"כ ~~ר~ח' וכ"כ ולבוש.~טור
 בש"~

 ב~פוסים

ישני~
 הג~רסא מקיימין יש ומיהו כ"ט. או' המאמר כמ"ש ז~למור"ם הגה~ בלי שנ~פסו שכ~ח משנת והשני של"ד בשנת הא'

 גירסא ולפי יע~"ש. י~א ~ו' וחמ~מ שם ב~~~ש עיין בצונןאפי~
 ובבית שאור בבית לה~יח מותר דבצו~ן הסעי' בריש מ"שזו

 חרס. של באינם אייריחרוסת

~ם~
י ~ ~  מ~ג. ס"ק מ~א בצונן. אפי' וכו~ לאשתמושי דלא 

 ו' או' חמ~מ ס~~. או'ח"י
 ר~~

 מ"ג. או'
 שס~ עו"ש ב~ח. וחרוסת. שא~ר בית של אינם ואפי'שם' ח~

 שם. ר"ז שם. חמ"מ מ"ג. או' א"א ש~.ח~~י

 ~~~ם~~
 ~הרי"ו כ~כ וכו' החורף בית של ותנור הגה.

 הת~ורים ~ל ~ברים שום להניח איןב~רשותיו
 ~רגי~~ם ה~ורףבבית

 להשי~
 ושאר פשטי~א ~ליו

 חמ~
 כל

 ~כן ל~ולם ~ופיו מי~~ יוצא שאין חרס ככלי והוי השנהימות
~~ר



~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

 ~~~ן
~''~~ ~~~

 ימי תוך בה~חלי"ן דבר שום להניח שלא ז~ל מהר~יאסר
ה~ס~

 בהגה~'ט ו~נה"ג ~מ~ז בסי' ב~ח ~הבי~ו ~כ~ל מה~ט
 זה סי'סוף

 ~'~ ומ'~

 שם וכ~ב ~~ד.
 ה~"~

 נ~ט'נן. דה~י
 כש~מא~ל בדיעבד לאסיר יש א~ צ"ע מיהו הב"ח ~ו''שוכתב
 האי~יר דאין דק"ל חם כשהיה התנור ~ל וה~יחוב~דרה
 אינו ה~זנור דעל ~לנו דבתנורים ותו לדופן. מדופןמפעפע
 טיט ויטיח יחזור ד~ם טיט ~יחאלא

 ~ו אצ~ע בעובי חד~
 עובי דרך לדו~ן מדופן מפעפע החמץ שאין ~ודאי~חות
 למ~לה התנור שס~מו דלאחר תנוריס למקצת מיהוהטיט.
 ועו~ין וחוזרין מסביב צד מ~ל כחלי'~ן מעמידין טיטב~יח
 לשום ~טן כתנור ונעשה שמסביב כחלי"ן מ~ותן למעלהכיסוי
 קדרה ל~ם הניח אם מתחמם כשתנור התבשיליןשם

 הניח כאילו דה~"ל דיעבד א~י' דאסור ~שיטא בפסחהמאכל ~~
 בהנאה אפי' ודאי דאסור כחלין של חם התנור ~תוךהקדרם
 ~ל למעלה אלא בתוכו הניחו שלא ~ר"ל לא"ההא

 דיעבד לאוסרואין התנור~
 כ"~

 אפי' דח~ץ דררא דליכא כיון באכילה
 עכ"ל ז"ל שור הירש מהר"ר ממורי קבלתי וכן בודאימשהו
 יו"ד. או~ שם עו"ש כ"ג. או' בהגב"י שם שכנה~גוהבי~ו
 ס"ק זה בסי' ~ט~זאמ~ם

 כ~~
 הנז' הב~ח דברי ~ל כ~ב

 אופן בשום כלל איס~ר כאן ואין הוראה בהך כלל ~קודלא
 שאר או שם ~צה הניח אם ~ולת באכילה א~י'ב~יעבד
 כמו~ברים

 שהו~
 לאסור ~ש אז רותח כשהוא קדרה בלא

א~ו'
 בדיטב~

 יעו"ש. השנה בכל ח~ץ שם לתת שרגילים במקום
 תשו' בשם מ~ד ס"ק מ~אוכ"כ

 מהר~~
 דאין ~"ז סי' מלובלין

 הסכים וכן יעו'~~י ~דיעבד לא אבל לכתחלה רק בזהלא~ור
 חק ~ר"ח. ס~ג. או~ח"~

 יו~~
 חמ''מ הגר"א. ביאורי נ"ד. או'

 היה אם וה"ד ב' או' ק~"ה כ~ל ~~א ס'ה. או' ר"ז ~'או'
 שם שיש לחוש יש אם אבל נ~י הק~רה עליו ~הושיבוהמקום
 הקדרה וא"כ רוטב שם שאין כיון קליפ~ כדי אוסר בעוןחמץ

 מ~ד או' הא~א אמנם שם המ~א כמ"ש מותר והתבשילאסורה
 או~ ~בדברינו לעיל מ"ש לפיכתב

 רכ~ט~
 אלא ל"ד דקליפה

 אגודל אצבע כרוחבנטילה
 א''~

 נטילה במקום הקדרה אין
 גם נאסר נטילה במקים הקדרה דאין כיון ור'ליעו"ש.
 קדרה העמידו ואםהתבשיל.

 ~חמה~
 ע~

 די בזה קר התנור
 רע"ב. או' ל~מן עי~ן ועיד שם. א~א קליפה. במקום והקדרהבקליפה

~~~~~~~ 
 א~

 כדיעבד א~ר בענין שא~א ~דחק שעת הוא
 ומ"מדמי

 עכ"~
 הצד~ין ב~ל היטב התנור יכבד

 כעובי הקד~'ה מושב מקום בטיט יטיח ו~~"כ היטבויסיקהו
 בלא ~וגם מבד~ל מסך ~~י מצה בו אפה אם אבלאצבע

הכשר~
 בדועבד~ אף לאסור יש

 אכ~
 להתיר ~ש משמע בלבוש

 ~וא~צ מב~נים דהסיקו כיון לכתחלה א~י' היטב הס~הע"י
 כל להסיק שדרכו מקום רק עצים מלא ~תנור כללה~יק
השנה

 ומקו~
 הקדרה מושב

 ~כבכ~~
 שאו~ין לתנור דמי ולא

 הגחלים שי~כו דבעינןבו
 ע"~

 וה"ה כולו להסיקו שדרכו כולו
 בתנור ~ו~~ןאם

 ~ה~

 שהסכימו בדבר ראשו יקל מי אך
 אין וע~כ~אחרונים

 באפ~ להק~
 מצה בו

 עכ"~
 בהפ'מ ומ''מ

 שמחתומנועת
 אפי' הדחק ובשעת ~דיעבד להתיר יש יו~~

 טיחה ע~י ב~שיטות להתיר יש מבחוץ התנור ועללכתחלה
 שאין מ''ה או' הא~ר ד~ת מיהו ~ם. ח"י ~צבע. כעוביבטיט

 הדחק. בש~ת אף ~כ~ח~ה~התיר

~~~~~~ 

 חר~ וכלי ר"ל וכו' חרס ככלי ~ינן בהגה.
 אינו

 ע"י אלא לעולם ~~~יוווצא
 היס~

 במקום

 שמ~ למיח~דלי~~
 פ~~י

 ו~יס~
 מו~יל אינו בפנים

 ל~~
ש~בל~

 בחיץ
 מלמעל~

 ~~ו"ש. ב' ס~י' לעיל כמ"ש

~~~~ ~  

 שירצה ומי ו~ו' דבר ~~ם ל~ום וא~יר ~~~ה.
 ברזליתן

 וישתמ~ ת~ת~~~
 מ"א בפ~~. עליו

~ם
 ב~~

 מ~רי''ל.
 ח~"~

 ~~~תמש אם והיינו שם. ר"ז שם.

ע"~
 ~בשיל ל~ניח אין ש~~ו~ו ק~ן ה~נור ב~וך אבל ה~נור

 ~וא ~תנור ואפי~ ל~~~לה ברזל ח~י~~ ~~ג א~י'רו~ח
 הטיח ~~כ אלאצונן

 ו~ת מתוכו זה קטן ה~נור כל א~ בטי~
 ס~יב קירותיו ואת~גו

 ו~~
 ה~יט עובי ויהא ~רקעיתו

 שם. ר~ז תס"א. סי' כמ~ש גו~לכרוחב

~~~~~~~ 
 והניח שכח

 ח~ה מצ~
 בתו~

 זה קטן ~נור
 שו~ בלי החורף בי~ תנור~~ג ~~

 המפסיק ד~ר
 ~דכיון התנ~ר בגוף שנגע ה~~ה תחתית ל~לוף צריךבנתיי~
 בתוךא~י' קל~~~ מכדי יו~ר אוסר אינו בתנור בליע הואשה~יסור

 הפס~~
 התנור היה ואם צונן התנור הי~ א~י'

 ממנו ליטול צריך צינן היה עליו שהניח שהמאכל אע~~יח~
 קליפהכדי

 וא~
 מדינות ולמנהג אסור ~ולו שמן מאכל הוא

 ק"ה סי' ביו~ד ~כמ"ש ל~מן כחוש בין מחלקין שאיןאלו
 ~'סעי'

 בהגה~

 ~~ין בכל
 כול~

 מאכל הוא א"כ אלא ~ס~ר
 תמ~ז בסי' כמ~ש בו ו~יוצא מצ~ כגון שמנונית בו שייךשאין

~~~~~~~ 

 הניח אם
 ש~

 ה~נור היה א~י' ~קדרה תבשיל
 אם ~פי' מותר ~תבשילחם

ה~דרה מוש~ מקו~
 בו אין אם כן אע~"י בעין מחמץ מלוכלך הי~

 יותר אוסר אינושמנונית חש~
 מכ"~

 יש הקדרה שולי ובעובי
 שמקום לו ~רי אם ל~תיר י~ הקדרה וגם מכ~קיו~ר
 שהאיסור בעין חמץ משהו שם ~יה שלא נקי היהמושבה
 צ~ב סי' ביו"ד כמ"ש שעליו לקדרה נ~לט אינו בתנורהבלוע
 ב~וע איסורשאין

 יוצ~
 ר"ז י~ו"שי רו~ב בלא לדו~ן מדו~ן
 ס"ז.או'

~~~~~~~ 
 באפר כירה ~"ג הניח

 א~
 שם דמיקל למאן

 או' ופ~ת כ"ה או' שם באה~ט ~עייןביו"ד
 לצדד יש הלילה ועד נ~י אין א~ אסור ל~גם נ"טב~םח ד'~

 כ"ח. או' מש"זבהפ'~.

~~~~~~~~ 
 כמין בנוי וה~א בו ~אופין תניר ~מחציתו
 מחרס ~חורף בית תנור הוא ומחצי~וכי~ה

 שהורה נ"א סי' שמואל ~ולת בתשו' עיין קאכליןשקורין
 מלובן שם אשר הכי~ה תחת התבשיל ויתנו ~סיקוהושאם
 אבל למידי לח~ש אין נתזין שהניצוצות ~דהיטב

 נותנין א~
 החורף בית במקוםהתבשיל

 ~כמע~
 שיהיה הנמנע מן הוא

 שא"א מגדל כ~ין בנוי ~אד גב~ה שהוא מ~נו ניתזיןניציצי~
 לא~ו~ ולענין תמידי ~יסוי ~ריך ל~עלהשיתלבן

 ~סח קודם בו
~ש~"א

 בכיסיי~
 לה~~יד הדחק ~~ת והיה

 ש~
 חדש תנור

 הקא~לין בנין סתור זאתי~שה
 לנקות~

 טפל בטיט ולהטיחם
 ונ~ב~ל טעם חשש משום רק ב~ין חמץ משום חשששאין

 ~~תי י~ו~שי ל~גם נ"ט הוא וגםקי''פ

~~~~~ ~  

 להג~יל ואין וכו' דבר שום לשום ואםור בה~ה.
ההע"ל

 טא"~
 שדבוק שמאחר בתנור ~דבוק

 ועו"ש ~"ז. סי' ב''י חנוך בתוכו. חמצו ~ולט ~~נורבתנור
 למעלה לתנור שמחובר במקום לפלוט ש~~א לפי הטעםעוד
 שמבשלים בתנור רק כ~ז שאין נראה ומ"מ יעו"ש.בשפה
 ממנו נשפך ולפעמים ~"ג מ~מידין או בתוכול~עמום

~תו~ו ונבל~
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 ~ג~
 ויש

 ~קומו~
 ~~ל~ ל~~תמש שלא שנהגו

חרס
 ~ג~יואר~~

 אפי~ו
 ~מהר~~~~ חדשים~

 ~מ~ום רק להחמיר ~א~ן
 המנה~

 ~~~ובת

 מהרי"ל~
~ ~~ ~ ~~~ 

 ~~~~ם ל~~~מש ~לא שמחמירים מק~מות ווש הגה ~~~. ~~~~ ~י~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~~~~י~
 ח~שים הן ~פילוצ~ו~ים

 ~~הרי"ל~
 ואין ב~~יל המחופין ו~ן

 ~~חמי~
 מהרי"ל~~ ~תשובת איסור ש~הגו במקום רק ~זה

 ~שפיר נראה להסקה רק שאינו החורף בית ~~~ור ~בלב~וכו
 דכ~"כפ. לחוש אין חמץ בכלי ממנו ששואבין א~~ג לה~עילויכול

 מ~~. או'שע~ת

~~~~~~~~~ 
 החורף בי~ ~תנור האחרונים שה~מירו מה
 במדינות ~~ו~ין כמו היינו ל~~ון מהנידלא

 ~שה גדולפ~לין
 מקו~

 של כ~~~ם
 אבל ממש חרס כלי הוי וא"כ מכאחלין רק נעשהשה~נור כידו~ ובא~כנ~ ~מ~~ רמ~~

 ~חי~ ה~~~~י~ ~~~ ~~ו~י~ ~י~ו~ זו~~~י~ה
 ~ל

 פקעי שמא חייש לא ~בזה בו שאופין כ~נור ממש דינוו~~כ ל~~י~
ולכן

 דכ~~ נ"~
 ~~י~. ~וח או ליבון דמהני מו~ים

 כ~סוי עלי~ שי~ ~ובין שוועדצק"ע ~מ~ינ~~~נו שקוריןל~נורים וה"~
 שאין דבמקום נ"ל ולכן ליבון.מהני

 ל~
 לה~יר יש בכירה לב~ל

 בית ~נוריללבן
 ה~ור~

 ש~ושין בו וכיוצא לי~א במדונת
 ב'. או' קכ~ה כלל ח~א כן.ה~נורים

~~~~
 ואע"ג וכו~ המצופים חרס כלי כ~~. ~~~'

 דכ~
 ~ש"ע

 כיון הכא ~ולע אינו זכוכית דכלי כ"וס~י'
 עלדמחופה

 ה~ר~
 פ' הר~"ש ~~י. בלע בכבשן עמו ונצרף

כ~
 ועוון ס~~. ~ו' ר~ז ~ח. או' ~~ר כ~~.~ ~ז~ עו"ש ~עה.

 ע~ב ק~ז דף כתובות ו~ו' קוניא ד~ה ע"ב ל~ג דף ע~זתו'
 יעו~ש הני~~ה

 ו~ו~
 לייש~. ויש

~~~~
 ש~ה כל פ' המר~~י וכ~~ וכו~ ז~וכית בהי~וך ~~.

~שם
 בה~תו~ דה~~ ר"~

 מן שהוא ~פי זכוכית
 ככלי בהגעלה מותר עופרת היתוך אבל חרס ~כליהחול

 מ~ה ס"ק המ"א וכ~ב ב~י' ע"ה. בסי' סמ"ג וכ"כמתכות.
 ~כןאפשר

 כוונ~
 בעופרת מחופין אבל הלבוש וכ~כ ~ש~ע.

 כלי כ~ב הטור אמנם עכ''ל. מתכת ככלי בהגעלה מ~ירין~ש
 ו~ן הב"~. דעת וכ"ה חר~. ככלי דינם באבר המחופיןחרס
 מק"ח נ"ו. או' יו~ף חק ס"ד. או' ח~י וכ''כ הפר~ח.הסכים
 ל"ב או~ מאמ~ר מ"ג.או'

 וכת~
 הוא הש"ע דעת ד~ם ~אפשר

 ע'. או' ר~ז יעו~ש.כן

~~~~
 בהם נשתמש אם ואז ר~ל חרס. כ~לי ~י~ם ~~.

 לעיל כמ~ש בהגעלה תקנה להם איןב~מין
 אם אבל לירוקי ואוכמי ח~~ר~ בין ח~לוק א~ן ובזה א'סעי~

 ובין לירוקי ואוכמי חוורי~ בין חילוק יש בצונן בהםנש~מש
 ישאם

 ~לקיום ~הם הכניס אם ובין לא ~ם בקעי~ בה~
 ועי~ן יעו"~. יו~נ לעניין קל"ה ס~' ביו~ד כמבואר לאאם

 ~~ב. ~~~ס~י~

~~~~~ 
 שמחזיקין מפני וכו' שנהגו מקומות ויש~ הגה.
 שה~סק לתנור רק או~ן מ~זרין וא~ן בסו~יןאותם

 או~ם ~אף ב~~ו' ור~ו~יימים. ג~ או ~' הסיקוהו א''כ אלא כבשונות מקרו דלא~~~מא
 שקבל~

 קוניא
 מע~

 מ~אר
 אסורים~דרות

 ל~~~ אב~
 ~מ~~ שר~ ~~בשונ~ת ~ו~רים

 נ~רף
 אבל ~יותר לשור~ן ~אומן עלייהו חס דלא שבהןהסובין
 שלא ~יותר לשור~ן עליוהו ~ס לגמרי~~חופין~

 ~תק~ק~
 הקוני~"

 כל לאוסרן ~דין ד~ן גאון בשם מצא~יועוד
 ~שנ~

 שמא
 ובפסח ~"י אינו דשמא משום ש~~ירו אלא ישנים כליםחפה
 ה' מהרי~ל ~דרשות הוא ~~~ז ע~"ל ~~י~מיר

 פס~~
 וב~שו'

 נ~~מש שמא ד~יישינן כ~כ בליע~ו ניכר דלא משוםכ~ב
העכו"ם

 בה~
 עכ"ל.

 ובד~~
 לשאול דיש מהרי"ב בשם כ~ב

 או~ם מ~~נים כיצדלאומנים
 וא~~

 הראשון כטעם ס"ל
 אותם דמ~זיקין~משום

 ~כ~ ב~ובין~

 בקצת ע~ה נוה~ים
 ~~~~~ ~~~ ~ומ~ ~~ודי ~יה~~~ומו~

 ~~~~ה
 א~ר בהם שנש~מש ~ו ישנים ~לים חי~ה ~שמאהשני ~~~~ ~~~

שחיפה~
 רפ"~. או' לקמן ועיין מ''ו. ם~ק מ'א לה~מיר. יש

~~~~~ 
 ויש הג~.

 מקימו~
 וכו~ שנהגו

 ומ~מ~
 דבמקום

 בגליזאר"ט לשמש שלאשנהגו
 א~

 בחוץ מ~ט
 מ''ו. או' א'א לפנים. ~ישול ~"י י~~פע כיאסור

~~~~~ ~  

 ומיהו המ~~ג. ~מקום רק לה~מיר ואיןבהגה.
 לכ~~ל~. שמ~מירין במקום אף לאסור ~יןדיעבד
 מ"ו. או' וא"א כ"~. או~מש~ז

~~~~
 מו~לת ה~~לה שאין חרס. ככלי ~נםכד. ~~~~

 שהס~מנים בחמין חמץ בהם נשתמש אם~הם
 בתוך שבלוע מה יפלי~ו שלא הה~~לה מי ~ל~עכבים

ש~ח~יהם. הע~
 ר"~

 ט~ם ~ל י"ל ומיהו ע~א. או'
 ז~

 דאם
 מעכבים א"כ וכו' הגעלה מי על מ~כביםהס~מנים

 יבלעשלא ~~~
 בע~ חמ~

 ~בבכ"פ
 אל~

לעולםי דופו~ מ~י יוצא דאין חרס ככלי דדינם עצמןהסממנים מפני הוא דה~עס נראה

~~~~

.~~ 
 אין בצו~ן ב~ם נש~מש ואם חרס. ~כלי דינ~

 לעיל כמ~ש להחמיר שנהגו במקום רקלהחמיר
 ~"ב.~עי'

~~~~~~ 
 אפי' צבו~יה. ~כלים להש~מש שלאבהגהי
 מאל"ט בלע"ך שקירי' מה או בכר~וםהצביעים

בל~א.
 מהרי~ דרשו~

 סי' ומהרי"ו בפסח מ"א ה'
 מ"א קצ~ג~

 נ"ו. או' יוסף חק ~"א. או' א"ר ס"ה. או' ח~י מ~ז.ס'ק

~~~~ ~  
 ש~א ~חיישינן חד~ים. הן אפי' ~הגה'

 שם. א"ר שם. מ~א ~ צבען. או ישנים~לים חיפ~
 ח~י. או' ד"מ ~חוש. אין ~~יע~ד~יהו

~~~~~~ 
 לתקנם שא~א לפ~ ב~דיל. המ~ופ~ן וכן בהגה.
 ונוה~ין~ י"ז. או' ד"מ סובין.~לא

 בקצ~
 מקומות

 ב~~~ ~~~ יהו~~~~ז~~
 ועי~ן מ~ד. ~~~ מק~ח ~~~~ה.

 קס"ה או' עד ואילך ומשם הבדיל ציפוי ב~נין קס~אאו' לעי~
יע~~~.

~~~~~~~~~~ 
 ברזלשל

 לבן בה~~~ך ~מצופי~
 דלא י"ג סי' חי~ד חת"ס בתשו'העלה ו~ו~

 ובתשו' יעו"ש הג~לה להומהני
 ר~

 ~~ח סו' ח~ג פע~ים
 הגעלה ~"י וגם ~וקא ~ני כלי בהגעלה להתירה~לה

 ~א הדל ואנייעו~ש. ~"~
 מעש~

 לידו
 ש~ישל~

 מליחה בל~י בשר



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

 ~~~ן
 ~ג"~

~~~~~~
~~~~~ 

 ~~~~י~~ ~י~ ~~~~~ ~~י
 ~י~

 ~~~ ~י~ ~~~~י~ ~~ ~~~ ~י~ ~~~י~~ ~~~~י~ ~~~~~
 ~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~י~~~~~~ ~י~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~~י~ ~~~~~י~ ~~~~~'~ ~~~ ~~ ~~~ ~י~ ~~~~ ~~ ~~~ ~י~ ~~~~

 ~~~י~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~י ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~י~~ ~~י
 ~יע'ל ניהנ~ן וכן הג~לה ומצריכים מחמירין יש מיהוהגה

 ~~ו~
 ~~י' ~~~~י~ ~~י ~ ~~ ~

 ~~~ ~"~ ~~~י~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~י~~ ~~~י~~
~~~~~ 

 ~סמ"ק אלו ומדינות בא~כנז ה~נהג וכן להו מהני לא הגעלה אפילו זכוכית דכלי ואומר~ם ~חמ~רין ויש~גה ~~~ ~~י ~~~~~ ~~~~י~~ ~~~~י~ ~~י~~

ואגור~

 ~ת~~ד מזיק אינו מבחוץ ~בל להגעילו אין גי~מעלצ~ט שקורין זכוכית התוך בתוכן שיש כסף כלי וכן

 להתירו סמוכות ועשי~י ה~ין מזה הק~רה של הכיסויוהיה
 דכמה משוםבהגעלה

 רבוות~
 ס~ל

 ד~
 כמבואר דרבנן שבישלו

 לנו ברור דאין מ~ום וגם ס~ט רסי' ביו~ד האחרוניםבדברי
 שתהיה ובתנאי וכו~ זכוכית א~ חרס הוא אם הציפויזה

 מעל~~ ~הכלי שיש~ה אחרההג~לה
 ~געלה במי להטבילו וגם

ג~פ
 כמ~~

 יעו"ש. ~יי~ מים באר בסה"ק בת~ו'

~~~~
 זכוכית כלי ~כש~נין זכוכ~ת. של שהם בין כ~ה. ~~~~

 ליזהריש
 לקנו~

 נשתמש ~לא ש~דוע הצלולים
 ס"ו' או' ח"י פםח. ה' מהרי~ל דרשות צלולים~ שהם כיוןבהם

~~~
' ~ ~  אינה זו דהנעלה כי~ן פי' וכו' ~שמישן שרוב ~~ון 

 ~כמים הלכו לא ב~י אינם כשהם מדר~נןאלא
 בהם משתמשים שלפ~מים ואעפ~י התשמיש רוב אחראלא
 ב~י הם דאם מזה ומשמע בשטיפה. סגי בחמין האשאצל

 צריכין חמיןמ~שמיש
 הגעל~

 ומביאו בהדיא ז"ל הרשב~א וכ~כ
 צריכין מעל"ע חמץ בהם שנ~בש מכבוש ב~י הם ואםב"י.

 דכ~ע אליבאהגעלה
 דל~

 רוב אחר דהולכין זה היתר שייך
 ק'. או' לעיל ועיין כ"ג. או' עו"ש ב"י. בשאינו אלאהתשמיש

ר~~~
 ל~~ד ואפי~ וכו' תשמ~שן שרוב כיון ~~.

 נ"~
 ~~גם

 תש~ישי. רוב אחר בו הול~ים בפסחא~ור
 ~"~. או~ הפםחחקת

~~~
 המנהג אבל הדין מעיקר היינו ב~טיפ~. סגי ~~י

~וא
 של~

 חרס בכלי כלל ~פסח להשתמש
 ~~ב. או' ר"ז כ~ב. ס~י' לעיל כמ~שישנים

~~~~
 היטב וישפשפם שידיחם דהיינו ב~טיפה~ סגי ~~.

 בהם הדבוק הא~סור ולמרק להסיר כדיב~ים
 כמ"ש שפשוף בלי במים ושוטפן חוזר ואח"כבעין

 סי~ ביו"~
 ש~י ר"ז ב~מין. אפי' אח~כ בהם להש~מש ומותרק~~א

~~~~~ ~  

 וכו' מחמירין מי~ויש הגה.
 דע~ ה~ינ~

 ~סוברים
 לעיל וכמ~ש תשמישו רוב אחר בכלי הולכיןשאין

 י~ו~ש. בהגה ו~סעי'
 וכ~~

 קמ"ט. או~ ל~יל ועיין ע"ב. או' הר"ז

~~~~~~ 
 הגעלה. ומצר~כין ~חמירין יש מיהו הנה.

 וכ~כ כ"~. ס~י' לעיל כמ~ש ועירוי מיל~~ע''י ו~"~
 ~מכניסו בכלי מיירי כ~א בס~י' ~שם ו~ע~ג ע"ב. א~'~ר"ז
 ומש~םלקיום

 כביש~
 בחמין בו שנשתמשו חשש יש והכא

 כיון מ~מ ו~ירו~ מילוי מהני לאוב~מין
 ~רו~

 בצונן תשמישו
 ~אחרוניה. כ~כ להקלי יש ב~יואינו

~~~~~~ 
 בשטיפה להו סגי ובדיעבד נו~גין. וכן בהנה.
 עבר אם והיינו י~ו~ש. בהגה ו' סע~' לעילכמ"ש

 ורק כלל הכשירםולא
 שהדיח~

 בהם והשתמש היטב ושפשפם
 ועיין שם. ר~ז מותרין. הללו חמין הרי בחמין אפי'בפסח

 שאח"ז.באו'

~~~~~ 
 בהגה.

 וכ~
 ז~ל ~ור~ם ~דעת וא~~' נוהגין.

 בהם נשתמש ~עם ~יזה משום היינו~~חמיר

 בסעי' ומבואר כבוש ומטעם מעל"ע פ~יתין ששרו אובחמין
 ב~גהו'

 ד~~
 וגם הגעלה א"צ בחמין נש~מש שלא לו ברור

 יעו~שי בכ''ז האי כולי להחמיר אין דבדי~בד שם~ובואר
 בפסחככל מחמירין דאנחנו דאף לדידן~נ"מ

 חומרו~
 האשכנזים

 במקומותינו דרך אין דלעולם שתייה דכל~ זה בעניןמ"מ
 חשש דאין מאחר ז''ל מור~ם ל~עת אף ד~רי בחמיןלהשת~ש

ז~
 אין מ''מ כמבושל וכבוש ש~ות כ"ד דשוהין ואף בינינו

 ימים שוהין שכר של שכלים ואף כלל פ~י~ין לשרותדרך
 שאין מ~ומו אנ~י על רק שמדבר ~והיי~ו יו~ש מלאיםרבים
 ויי"ש שכר לעשותדרכם

 מש~ורין~

 בעלמא חשש ~לא אינו מ"מ
 והישר שהטוב ו~אי שלכתחלה ואף מבורר שאינו~הכישות

לקנו~
 פשוט נראה לעניים או נ~צאים כשא~נם מ"מ חדשים

 ז~~כי~ בכלי ובפרט בשופילה~יר
 ודוק. בולעים דאינם שי"א

 ~י~ של לקנקנים לעשותוהנכון
 וכן ושכר

 לצלוחיו~
 של

 זכ''ל. ספק. מיני מכל יוצא ואז י~ים ג' עירויזכוכית

~~~~

 והטעם וכו' לקיום מ~ניסן אפי' זכו~ית כלי כ"ו. ~~~~
 ראבי~~ בש~ ב~יכתב

 שי~י ז~~כית דכלי משום

~חלקים~
 י~ו"ש. ע~ב ע~ד בפ~חים לב גבי כדאמרינן בלעי ולא

~~~~
 החמץ בהם ש~והה היינו לקיום. מכניסן אפו' ~~.

 יו"נ לגבי ע~ב ע'ד בע"ז ו~דפרש"י מרובהזמן
 ביו''~ו~~י

 קל~ה. סי'
 ו~~~

 ע"ג. או' הר"ז

~~
 בהם ~~שתמש היינו בחמין. בהן מ~~מש ואפי' ~~.

 עראי דרך דאי בקב~עות בח~יןחמץ
 ה~

 כתב
 תשמישן רוב אחר הולכין כלים ~שאר דאפי' הקודםבסעי'

 שס. הר~ז וכ~כ דזכוכית. רבותיהומאי

~~~~~ 
 ~הוי דס"ל משום ו~טעם ~כו~ מחמירין ויש ~גה.
 הואיל חרסככלי

 ותחל~
 והתורה החול מן ברייתו

 שורין מ''מ בצונן דתשמישן וא~~ג וכו' חרה כלי ~להעידה
 ב"י. כמבושל. כבוש ~הוי ביין חם לחם של פ~יפיןבהן

~~~~~ 
 ואע"ג להו. מהני לא ~געלה אפי~ בהגה.
 בהם משתמשין פע~ים מ''מ בצונןד~שמ~שן

 ~אינו לת~מיש אף דחוששין בהגה כ"ה בסעי' ~~מ~ש~חמין

~בו~
 הגעלה א~י~ ולכן

 ל~
 ~גר"א. חרס. כלי כ~ו להו מהני

~~~~~ 
 עבר ו~ם ו~ו' ה~נהג וכן ב~גה.

 חמין הרי הכשר שום בלי בחמין ~פי' בפסחבו והשתמ~
 כל זה כלי תש~יש רוב אם מותריןהללו

 השנ~
 בצונן הוא

 כל ~שמישו רוב אם אבל מעל''עפחות
 השנ~

 או בח~ין הוא
 הפעמים שרוב אלא בצונןאפי'

 לה~הו~ דר~
 חמץ משקה

 להכניס שדרך צר שפיהם צלוחיות ~כגון יותר או מעל~עבתוכו
 או בו שנש~משו החמין א~ורין בדי~בד אף ל~י~ה יי'שב~ם

המשקה
 שעמ~

 שנשתמש קודם הכשירו א"כ אלא מ~ל"ע ~ו
 הגעלה ע~יבו

 ממ~א וה~א ע"ג. או' ר"ז ועירוי. מילוי ע"י ~~
 הדברים. ש~רחיב אלא האחרוגים והביאוהו מ~ט~"ק

~~יי~י~יו
 ~~י~

 ~~~~~~~ ~~ו'~

 ~~~~~~ ~~~~~י'

שי~~

ובמקום



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

 ~לב~ ס~מ~
~ ~~ ~ ~~~~ 

~~~ 
~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~ 

~~~~~~ 
~''~~~ 

 ~~~ ~~~~~~~~י ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~~~~
.~~~~ 

 ~ג~
 וכן בדיע~ד רק לה~יר אין מיהו

 הברזו~
 ~~ג~ר להדיחן נו~גין שליין שבחביות

 ו~הרי~~~
 ו~ן

 הדחה צריכין ש~ייה כלי בהה שתוחבין ה~צים~~~~י~~
 לשו~

 כלים בהם
 בפס~

 ~מהרי"ו~
~ 

י~

~~~~~~~~ 
 לו ואין ז~וכית ~לי בנמצאשאין

 נ~ל המחומצים הכלים רק כליםושאר כוסו~
 ~השמרים שיד~ע תקנה ~ להם איןד~וטעלק"ש

 נד~~
 וכן בהם

 לו ~א"א כליכל
 להכני~

 אבל היטב או~ו לנקות ל~וכו ידו

כוסו~
 עירוי ט"י להכשירן יכול יפה יפה לנקו~ן יכול אם

 יו~ר במים שם וישהה אחר לכלי אותם שיתן דהיינו ימיםג'
מכ"ד

 ~עו~
 ל~~כו וישפוך מים אותו ישפוך ~ואז

 מים ויתן המי~ לש~וך ויחז~ר שעות מכ"ד יו~ר ג~כוישהה אחרי~ מי~
 ~י~ות ג~ ב~וך ~~~הה ~ד ~היינו ש~ות כ~ד וישההאחר~ם

מחולפו~
 לי~ר תמצא אם דאפי' מעל~ע ג'

 ~שה~
 חמץ ב~וכו

 חמץ ובלעמעל"ע
 מ~~

 עכ~יו יש~ה לא ~א
 מעל"~

 ואע~ג
 אפי' בו לה~ת~ש אסור בחמין ח~ץ ~ו שנשת~ש חרסד~לי
בצונן

 מ~~
 זכוכי~ דכלי י"א הא

 ע~י אפי' כלל בולע אינו
 ע"ז ל~מוך י~ ~וחק ובמקוםחמין

 אב~
 ~נ~צא במ~ום

 הוא כן שהמנהג כיון רא~ונים של גדרן לפרוץ אסורחדשים לקנו~
שלא

 להש~מ~
 כלל ח"א בהן.

 ק~"~
 כ"ב. או'

~~~~~~ 
 שראה הפארפור~י כלי על כתב שכנה~ג

 ב~שו' נדפםה לו והיא עי"ש שאסרןהרדב"ז ~~וב~
הרדב"ז

 ח"~
 מח~ש שנדפסו

 בפיורד"~
 ואחד יעוש~ב. ~"א סי'

 ~כבר כדבריו לק~אי ~שו~ בידי~ דאיי~י ~ראה בעיניוהר~אה
 ~בריו הזכירה~ר"ח

 י~ו~~
 וכ"~ אמי~י בפארפור"י וכ"ז

 דהיום
 וכבר ז~ל כמ~שמזייפים

 נ~פש~
 לכלי לשוויינהו המנהג

 יו"ד. או' מחב"ר חר~. לנבל~י נחשבו דפחרא ~~אניהפארפור'י

~~~~~ 
 ב~נים שמצויירין היינו וכו' ~~ף כלי וכן בהגה

 כמבואר ז~וכית ככלי ~ינם הוי ולכן זכוכי~בהיתוך
 יעו"~. ~ל~ב סי'בתה"ד

~~~~~ 
 אבל בהגה.

 מבחו~

 הידו~ על כגון וכ~'
 על או

 ל~וש. מבחוץ. בכלי או ש~. תה''דהכיסוי.

~~~~~ 
 לה~~מש ומו~ר מזיק. אינו מבחוץ אבל בהגה.
 ר~ז ועירוי' מילוי ע"י או הגעלה ע'י בפסחבו

 ע~ה.או'

~~~
 פ' ~~רדכי כ~כ וכו' בו שצלו י~ן שפוד כ"ז. ~~~~

 שהיה הח~ץ שטעם ל~ו שם וסיים ~~הכל
 נתבאר וכבר ב~י עליו וכ~ב עכ"ל פסח קודם נתבטלבמלח
 עכ~ל וניעור דחוזר וסי~רים זה בדין חולקים שיש ~מ~זבסי'
 כאן דאין ~יון דמודו אפשר בזה ומי~ו כ~ב בבד~האמנם
 מלח חשש אלא ידוע~מץ

 של~
 גם ור~ל עכ''ל ~בדק

 בעל~א ~שש רק כאן דאין כ~ון דשרי ~ודה הכא וני~~רחוזר למ~~
 בש~ע ס~םולזה

 המרדכי כדע~
 ול~

 בסי' כמ~ש פלוג~א ה~יא
 גם ולכן ד' סעו'תמ~ז

 מור"~
 דב~יעבד לזה הסכים בהגה ז"ל

 ודגים בשר גבי בהגה ה~ ס~י' תמ~ז בסי' לעיל וכמ~שמותר
 להחמיר אין דבדיעבד המ~ח לבדוק נזהרו ולא קו"פשנמלחו
יעו"ש.

 ו~''~
 ס"ק הט~ז

 ל~~
 דכאן

 פם~
 לענין לקולא הש~ע

 ספק דאין ל"ד ~ו' המאמ"ר עליו כ~ב כבר וניע~רחוזר

 לק~ן עוד ו~יין יעו''ש. בבד"ה ~רן דברי מי~יהדאש~~יט~
 שי"ב.או'

~~~
 מלוח בשר בו צלו השנה שכל וכו~ ישןשפוד ~~.

 ח~ץ מפירורי נבדק שלאבמלח
 שדרכ~

 לה~צא
 ~~ו. או' ר"ז המלח.בתוך

~~~~
 א' פעם בו צלו אם אבל וכו' בשר בו צלו ~~.

 בנ~יים לבנוהו ולא חמץ שאר אומ~לייתא
 כלל ח"א ש~. ר"ז נ~ה. או' א~ר נ"א' ס"ק מ~אאוסר'
 לד~ת ~ולייתא בו צלי אם דאו~ר והא כ~ד' או'קכ"ה

 דוקא אוסר הכא שרי לפגם דנ"ט יו~ד ס~י' ~מ~זבסי' הש"~
 ול~ע~ ~~י הואאם

 הכא אסור לפגם דנ~ט שם ז~ל מ~רים
 נקי ~~ה אם וה~ד ש~. הר~ז וכ~כ ב"י. ~אינו אפי~אוסר
 ~חמץ ב"י אינו אם אפ' ~אוסר לכ"ע נקי היה לא אםאבל

בפס~
 רכ~ח. ~ו' תמ~ז סי' לעיל ועיין ~משה~.

~~~
 הלבוש וכ~כ בדיעבד. רק להתיר אין מיהו הגה. ~~~

 כ"ד. או'חמ~מ
 ר~

 מ~~רי ונראה שם. ח"א ~ם.
הפו'

 דא~
 וא~צ הגעלה ע~י מותרים כאלו שפודים לכ~חלה

 ולעיל שאח"ז באו' ועיין שם. ח~~מ בזה. כיוצא כל וכןליבון
 ודוק. ס'או'

~~~~~~ 
 ובמקום ב~יעב~. רק להתיר אין מיהו ה~ה.
 צוליןשאין

 ~שפו~
 נראה נמלח ~שלא בשר אלא

 וללבן. להחמיר המנהג מיהו לכ~חלה אפי~ לחוש מקוםדאין
 ל~ה. או'מאמ~ר

~~~~
 וכן בהגה. ~~~

 הברזו~
 ד"~ו כ~כ להדיחן' נו~גין וכו'

 בהם שממשמשין מפני ו~טעם תס~ז.סס~י
 מח~ץ. המודבקיסבידים

 מ~
 ח~א ע"ז~ או' ר~ז נ~. ס~ק

 יש כ~ב קצ"ג סי' מהרי~ו ב~שו' ~יהו כ~ה. או' קכ~הכלל
ליקח

 חדשו~ ברזו~
 ח"י שכר. ~ל בחביות כבר הי~ שמא

 חק ע'או'
 יוס~

 ס'. או'

~~~~~ 
 שתוחבין העצים וכן בהגה~

 שתיה ~לי בה~
 קצ~ג' סי' מהרי"ו שכר. בהה ששו~יןוכו'

 נ~ו. או~ א~ר נ"ג. ס"ק מ"א בהגב"י. כנה"ג ך' או'ד~מ

~~~~~~ 
 אינו כ"ז ובדיעבד ו~ו' הדחה צריכיןבהגה.
 שי"ח' או' לק~ן ועיין ל~ה. ~ו' חמ~מאוסר.

~~~~~ ~  
 ש~וחבין וכו' הדחה צריכין בהג~.

 בה~
 כלי~תיה

 ~ו~ן ~ולין אם ~שא~כ שב~וכם מ~שקהונתלחלח
 שם. א~ר ע~א. או' ח'י קפידא. איןבאוגגיהם

 וא~
 לכ~חלה.

 שם.חמ~מ

~~~~~~ 
 שכר שבחביות וברזא וכו~ הדחה צריכין בהגה.
 מ~ל"ע ושהה בפסח ד~ש ב~י ~חבואם

 להקל. יש ב~י אינו ואם ובהנאה בש~יה דבש המיאסור
 תחבו ואה בהנאה. אוסרת ב~י באינו אףוביי~ש

 שירתי~ כדי ו~ההפסח ליי~
 ביו~ד ו~יין נ~ג. או' א~א אוסר. ג"כ

 בהגה. ~' ס~י' ק~"בסי'
~~י~
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~ ~ ~  
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 ~' ו~ו ~~~~~י
 ~~ו~~~~~ ~ ~~~~~~

 ~~~ ~~~~ ~~~~י~ ~י~~~ י~ ~~
~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~ 

 ~~ו

~~~~ 
~~ ~~~ 

 ~~יי ~~~ ~י~~ יש אם ~~ו
 ~מג~יל כלי נג~ ~מי~ס

 ~~~ ~~ור~ ~~ל~
 ~~"~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~ ~~י~ ~~ ~~~~~ ~~~~~~~ ~~י~ ~~~י~ ~~

~~~
~~ ~~~~ ~~~~~ 

~~~~ 

 ~~י~~~~
 ~~~~ ~~י~~ ~~~י י~~~

~~~~ ~~~ ~~~ 
~~~ ~~~ 

~~~~~ 
' ~~~ ~י~~~ ~ ~  

~~~~ 

~~ו~ו

~~
 ס~ר וכו' להג~יל לי~ר י~ א'. ~~~~

 הג~ל~
 יורה לו~ח

 שיעיר ~~י ומר~י~ה מים ~~אהג~ו~ה
 ע~

 שיע~ו
 הכלי כל פני ~להרותחין

 מכ~
 עב~ו

 ~פני~
 ומכניס ו~חוץ

 ז~ א~~ אחד ויכ~יס להגעיל שרוצה ~כל~ם כל~ה
 ז~. א~ר

 ל~~ן ~יין היורה ~~יך להכניסי יכול ~אינו ג~ול וכלילבוש.

~~~~~~
 כ~

 כתב ~ותו כשמגעילין ביורה הכלי ישהה

ה~
 עד ~גווייהו להו ~משהי ~~ה כל פ~

 שם~ ~הר~ן וכ"כ~פלטן.
 וכ~כ כ~ג. ~ין פ"ה הרמ~~ם וכ~כ

 בס'הרא~'ד
 תמ~~

 שער ד' בית ~ת"ה הרשב~א וכ''כ כ"~. ס~~
 א~ל י~ו"ש. רמ"א סי' הרמ~"ם ~ל' הר~~"ז הכריח~~~וכן
הטור

 כת~
 ~טור ~כ~כ ~יד. ולהוציאן להכניסן ~נוהגין

 תקע~ט סי' ~עה כל פ' המר~כי וכ"כ יעו~ש. קכ~אסי' יו"~

והב~~
 ו' סעי' בסוף ~~ר~ח וכ~ב ב' סעי' הלבוש וכ~כ ב"י.
 ישר~ל של~מנהגן

 תו~
 הי~.

 ה~~~ א~נ~
 ~~"ש כתב סק"ב

 קאמר מ~ש ~לאו נראה ~י~ ולהוציאם לה~יסן ~נוהגיןהטור

מי~
 שהיה קצ~ צריך ע~~פ אלא

 וכת~
 ~צריך בכל~ו שכ~כ

 פנאי שיהא כ~י היורה מן הכלי להוציא למהר שלאלדק~ק
 א' או~ א~ר וכ~כ ש~ל~. מה ולהפליט ליכנס הרתיחהאל

ר~
 י"~. או~ לקמן ועיין י~~. או' צו פ~ א"ח ~ן ~~ או'

~~~~~~ 
 מ~או' לכ~חלה איסור מ~טלין ~אין שסו~ר למי

היא~
 ו~רי ~הגעלה מדין כלי תורה הכ~ירה

 מגעיל שהוא ב~ים לכ~ח~ה ~הם ה~לוע אי~ור מ~טל~~א
 במתכוין אלא איסור מ~טלין אין אמרו לא ו~אי אלא~ותן
 ממנו ליהנות כ~י ~היתר איסור~ל~רב

 א~~
 להכשיר ~מתכוין

 מעמי~ין. אין פ'~ הר~ן שרי. האיםור~ ~ן נ~נה ואינוהכלי
 ~היתירא נ~ט בר נ"ט הוי ~אז שעה~חמי~י~. קודם~~.

 סק"~. ט"ז~"י
 ~היתירא נ"ט ~ר נ"ט הוי וכיצ~

 ונו~נין ~וזרין והמים במיס והכלי בכלי טעם נו~ןהח~ץ

~~~
 כל פ' מרדכי הגי~. ~א ח~ץ איסור ו~~יין בק~רה

 ~ש~ו כיון ~חמץ שי~א .ואע~~ג ג~ ס~י' ל~וש תק~"ו. סי'שעה
 ~' סעי' תנ"א סי' לעיל ז"ל ומרן ~לע איסורא מיקריעליו

 לסברתם~שש
 מ~~

 ~~רי~ ~כל ~מתירים פו' קצתאיכא ~בלא~'~ ~שו~ ~מקילי~ על ס~ך ה~א
 מאמ"ר אלו.

 א~
 א'יועיין

 ט"ל. או' תנ~א סי'לעיל

~~
 דהיינו ח~ישי~י שעה קו~ם ~~.

 ת~ל~
 ~מי~ית שעה

 עכ"פ נאסר ~' ~מ~עה ~כיון ~' שעהםוף
מ~ר~נן

 ~כמ~~
 רסי' לעיל

 תמ"ג~
 נ~ט ~ר נ"ט ~קרי לא

 או' ~~ח מ~~י. פר~ח.~היתרא.
 א'~נה~~

 ח' או' ר"ז א'י או'
 ל~~. או~ קכ~ה כללח~א

~~
 שלא ליזהר א"צ ~אז ~לומר וכו' יצטרך שלא כ~י ~~.

 ס~ ~מים ואין ~~י הוא ~אפי' ב~י הכלייהיה
 ~ר נ"ט והו"ל הוא היתר זמן שע~יין ~יון מותרהכלים נג~
 ק~ח חולין תו'~דהיתירא. נ"~

~~~ 
 וכ"כ ע"א. ע"ו ~ע~ז

 והר~ן שעה כל פ' המר~כי ו~כ ~עה. כל ~~~' ע~זבסוף ~רא~~

ס"~
 ~~~ר. כל

~'~~~~ 
 ~ק"א. מ~א א~ או~ העו"ש וכ~כ וב"י. הטור

 א' או' יוסף חק ~' או'ח'~י
 מק~~

 ח"א י"ג. או' ר"ז ~' או'
 ~ברים אוסר ~~גה ה' סעי' ~מיז סי' ד~~יל ו~ע~ג ל"ג' או'שם

 י"ל ~ט' ~ר נ"ט מטעם התיר ולא חמץ ב~ליהמ~ב~לים
 ו~ןלמים ~~לי ומן לכלי המאכל מן ~עמים הרבה ~איכא כיון~הכא

 שרי. לכלי ה~~~
~~~ 

 ש~. ח~י ש~י
 ~ק~~

 ש~.
 כמ"ש ~"י ~י שום להגעיל שלא המנהג א~ל ~ינא לפ~םוכ~ז
 ו~יין יעו"~. ~~גה ~' סעי'לק~ן

 עו~
 בענין כ~א או' לקמן

 יעו~ש. ת~לה להגעילה צריך אם ~ה שמגעיליןהיורה

~~~~ז~
 חתיכת ש~צאו

 ~יור~ לח~
 ~ה מגעילין שהיו

קו"פ
 ושאל~

 להגעיל צריכין אם
~עלה פ"~ הכלי~

 הר~~~
 סי'

 כמ"~ ~לנוהגי~ ~צ"~
 פשיטא חו~נ ~אינו

 ולנוה~ים ~ס~ נתבטל ~מים הנפלט הלחם שטעם כלים~אינו

~מ"~
 ~~ב לה~עיל א"צ נמי חו"נ

 ~ל~
 ד~בלו ראינו

חו"נ ~ליה~
 אל~

 ב~~שות
 כלי להגע~ל שנ~~גין ואעפ"י בטע~ ל~

 היינו ו~ו~ מקילים שלהלישה
 לכתחל~

 ~נהג ~~~ר ו~י~ן וכו'
 ~ם אמנם ו~ו~ וה~ו חומרא להוסיף לנו איןהוא

 המצ~
 י~צא

 לב~ ~~עמ~ ~~יע~~ אפ~ לאסיר שמנהגם~בירור
 ~ו~אי אז

 אלו כלים ל~געילצריכין
 פ"~

 ועיין תנ~א. סי' סיף ז~~ל יע~~ש.
 ע"ו. ואו' נ"ט או~ תמ"ז סי'לעיל

~~
.~~ 

 ה~לי~ א~
 ~י~זרו פי' ~''י.

 ~יב~ע~
 מ~ה

 סק~ב.~''ז ~פ~~
 ~אע''~

 ר~~~ין ~~מי~ זמן ~ל ~י''א
 ע''ז ~~~ינן לא ~~לעין ה~לי~אין

 ה~ר''~ ~~~~ ה~בר~
ב~~

 יע~''~. ר~~~~א ~מה

~~
.~~ 

 א~ ב''י ~~לי~ א~
 ~~~ר ~''י אינן ואס ל~.

 אין אפי'לה~עיל
 ב~י~

 ~~לי. לב~ל ~'
 ~~ה ~ל~' הרא~~

~~~~~ 
 ~'זי ~~'

~~~~ 
 ~' א~~ ~''י הלב~ש~

 ~נ~לע ~~זר~מנו
 ב~~כ~

 ~~~''ל
 ה~על~ ~~~~~

 ~ין
~ה~ה ~ש~ ב~

 ~נ''~
 בר

 שנ~~ נ''~
 ונבלע ~~~זר ל~י~ ה~לי ~ן

 ~י~ן הי~ר ~~~לן~~לי
 ~נ~~~

 ~~ע~.
 ~~ הרא'~~

 ~עיין .
 ~~'~. א~'לקמן

~~~ ~  

 ב~ים ס' י~ אם א~ה~ה.
 ~~~~, ~לי נ~~

~~עיל ~~~
 במי~ להי~~ צ~יך א~ הרב~ ~לי~

'~ 

 ז~ מ~עיל~ א~ ~~~ ~לי נ~ד ~י א~ ~~~י~ ~~נ~~
 ~~ר

 ~ני ~~עילין ~אין ר~~ב~ סי~ ב~ש~' הר~ב~~א ~~ב~ה.
 ~אין ~~י~ ~אח~ ב'~י~לי~

 ב~~
 ס~

 ~ניה~ ~נ~~
 אבל

 בזה ~ה א~ר זה ב''י רבי~ ~~י~~ה~עי~
 ~~~~י נ~~~

 ~ה~ י~ה~~רו~
 ~יר~ה

 מ~~~ ~ה~~ מ~בריה~
 ~ה~א

 ~ע~
הראב''~

 לא רב~~י אבל
 בסי~ ב''~ ~הבי~~ י~~'~~ ל~ ה~~~

זה
 ק~''א ~י' ~בי~~~~

 ש~ ~הש'~~
 ס~'~ך

~לא ~~~~י~ ~~~~ ~עי''~
 אל~ ~הראב~~

 ~' ב~ינן
 ~נ~~

 ~~~עילן ~אעפ~~י כ~לם

~פר~~
 ~~~ה ~' ~עי~ ~ה בסי'

 ~ע~
 הר'~ז ~~~פ ה~ר~~א.
 יו~ד~ו~



~ ~ ~
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~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

 ~~~י~~~. ~~י~
 הג~

 אך
 רבי~

 רו~חיה ~מים אין א~ כלום ~געלה'מועלת ~אין להו וסבירא חול~ים
 ב~י' וטור ואג~ר קל''א סי' ות"ה וסמ"ג מהרא"ש~כ~מ

 ק~ה~

 ינו~ו שלא איסורו ז~ן קודם אפי~ ליזהר יש ע"כ

 כ~עת לה~ל ~~ א~~ ~~י ~ע~ ~יה~ י~~~יא~~
 ~~~א~ע~~ש. ~ראב~~

~~ 
 זה א~ר בזה ~כש~~עיל ~תב

 ס~ היה אםלהתיר י~ ב~יע~~
 ה~~~ל ~כלי נ~~

 שב~~
 יע~~~.

~~~
 ל~~ש ~י~ ~כ~ס~ת כפ~ת כ~~ן ~~ע~ת. שבלי~ן ~~.

שיבלע~
 ~~א ~ה~~יר~ת. ה~ער~ת שפ~ל~ין ~~ה

 ~א~~כ ~~ע~ת שבליעתן כלי~ ת~לה ל~~עיל צריך אלאס~~ב.

 ~ר~בה שבליע~ןכלי~
 ~כ~~~

 ם~~~. ה~~א
 ר~ ~זה~

 ~~~רא
 א~ בכך ~~הלכת~לה

 כי~ן יבלע
 נ~~ ב~י~ ~~ ש~ש' א~ ב~י אינ~ שהכל~~

 ~~ה~ש. הכלי.

~~~
 א~ ~כן ~~.

 ~שהא
 לא~ר ד~יישינן ~~~~ ה~לי~

נמי ~היינ~ ה~עלה ~~י יבלע~ ש~~ הפל~~ה~~ר
 ר~

 ~~~רא
 לכת~ל~

 ~~א בכך ~~ה
 ~ה~~

 שיהיה בעינן
 ~~ ס~ב~ים

 כל אלא ב~י אינ~ הכלי שיהיה
~~ 

 ~אפשר

ל~יעב~
 ~ל ל~~~ך נצ~רך שלא

 נ~~
 שיש ~ה א~ לפ~ם

 ~~ה~~. עב~ינן.ס~

~~
 ~שש בה אין ~צת ~שהיה ~~~ע ~~אי. י~תר ~~.

~~
.~~ 

 ~אינ~
 ~שהא

 א~ת~
 ~צת ~שהי~ ~ש~ע כך. כל

 שיפל~~ כ~יצריך
 א~~ לעיל ~כ~~ש האיס~ר

 יע~~ש.ב~

~~~
 ~רתי~תן.ה~י~ י~~~ ~לא ~~~~~.

 נ~~ ~א~
 ~~ר אז

~~רתי~ן
 ~~~ע~

 ב~ה ה~רה נאסר ~א בהן

~נ~~
 ה~י~.

 ב~~
 ~~~~~. ~~ז ה~נה~. ~כן ~~תב

 בא~ ~עי~

~~~
שלא ~~~~~.

 ~ת~ ~כ~ ~~~~ ~נ~~~
 ~~~ר

 ~לא ~י~~רה~א~נ~ם תש~ בש~
 ~~רתי~ה ~ן ~~~י~ ~~~~

 ~~~~שא~~
 כלי~ בהן לה~עיל א~~ר

 ~כתב
ל~~ר ~~ינ~ ~~י עלי~

 י~עיל לא ~הרתי~ה נ~י~ שבע~~~
 לפי ~~י~ ~ה~

 ה~עלה כאן אין ר~ת~ין ה~י~ שאיןש~~ן
 הרתי~ן~א~~כ נ~~ א~ אב~

 ~ה~ע~
 בהן

 כ~~
 ה~עלה להן ~עלתה פשי~א

~כ~כ
 ל~ שי~ ש~י ~ל~א כ~~ בתה~~

 ש~~עיל הרבה ~לים
זה

 א~~
 ~יעלו ~~~י~ שיש~ב~ ע~ כ~י בכל לו~~תין ~צריך~רתי~תן ה~י~ ~י~~ א~~ כלי כש~כנ~~ן ה~א ו~~~~ת זה

 ~ז~ר ~ריךרתי~ה
 ~א~

 הפסי~ ~~ר לא
 ~הא

 ~~~א אלא ~~עלת א~נה ~ה~עלה ב~לב ב~רב~צות ס~~~ כת~
ש~על~ ~ר~ת~~

 אבל רתי~ה
 הי~

 ~~ל~ת
 בה~

 ~כ~כ ~~ני לא
 בפ~א~יר~י

~~ 
 ~לא ~~ץ כלי בה~עלת ליזהר שצר~ך ~עה

 עכ~ל ~רתי~תן ה~י~~~~~
 ~~תה~~

 ~~~ שהביא
 ~כתב

 ה~לב~ בש~ ב~יע~~
 שלא ~זהר שצריך

 תנ~~
 ה~~~לה ה~רה

ש~~עיל~
 בה

 בת~~ו~ ש~~~לי ~ע~~ ~רת~~~~
 שלא

 י~זר~
~בלע~

 ~ה
 ~פל~~

 ~~י ~כ~ז
 שמ~ע~

 יע~~~ איס~ר~ ז~ן א~ר
~~~

 שלא ל~הר יצ~רך ש~א ב~~ע
 ~רתי~תן ה~י~ ~~~~

 שלא לי~~ר צריך איס~ר~ ז~ן א~ר י~עיל ~א~םר~ל
 ~רתי~תןהמ~ה ינ~~~

 י~זרו שלא בת~כה שהכלי בע~~
~ה ~יבלע~

 א~ ~א~ שפל~~
 ~~עי~~ ~ירתי~ י~~ר

 לס~~ך אין שנית
 ~ ב~~~ע~~

 ~~א ל~~ש יש ~~ם צ~רך ~אין
 לה~עיל~ י~~ד~

~~~~
 ~~בר כ~ן

 ~כ~~~ ה~ע~~
 ~ה~~ה~ש

 סק~~
 ~~דם אבל

 שלא ל~ו~ר א~צאיס~ר~ז~ן
 ~א~ ~~~י~ ~~~~

 אם
~~~~ 

א~
 א~צ ב~וב הכלי נ~עלכבר

 לה~עיל~
 פ~ב

 ~בלע א~ ~א~
~~ה

 נ~~ ה~י שפל~
 בר

 נ~~
 ~היתירא

 ~א~
 נ~על לא

 וי~עילנ~ ~~~י~ ~ירתי~ י~ז~רב~~ב
 פ~ב

 ~~~~כ~
 ל~~שאין איס~ר~ ז~ן

 כ~~
 ~~~א צ~ל עכ"פ אבל ר~~~~ת ל~שש~ת

 ~~~~ ~אפ~ ש~~עיל בעתרתי~ה~עלה ה~י~
 ~א~ איס~ר~ ז~ן

לא~
 א~ ל~~ן ~ע~ן כ~~ ה~עלה ה~י לא

 י~~.

~~~~~~~~~ 
 ר~~א ~ברי ~~~ ~~ל~י~ רבי~ אך ~~ה.

 ת~~הי~
 ~לא~ר אלא לזה ~~~ה הרב~י~~~

כ~ן איס~ר~
 ז~ן ~כל פ~ב להרתי~ן אס~ר ~רתי~תן ה~י~ ~נ~~

שה~
 לא רות~ין

 בלע~
 ה~עלה ~~י

 נ~~ ~א~
 ~רתי~תן

 אבלבלעי
 נ~~ ~ה~י שרי איס~ר ז~ן ~~~~

 בר
 נ~~

 ~היתירא
 וכן ~~~~~.~~א

 ב~ א~~ ~א~~ר ב~ א~ י~~~ ~~ ~ א~~ ~~י הע~~ז'~כן הנ~ ~~ר~~ ~ברי על ת~ה א~ א~ הע~~~
~~~

 שלא ~ה~ה. ~~~~~י
~~~~ 

 ~רתי~תן
 ~כ~

 ~כתב
 ה~א ר~~~ת ז~ל ~א~~ר ~ל~אסי~ בתה~~
 כלי בכל לו~~תין צריך לכן ~רתי~תן ו~~י~ ~י~י א~~כלי כש~כ~ס~

 ו~~י~ שיעל~ע~
 להזהיר ~יש ע~כ. א~עב~ע~ת

בז ל~~עיל~
 כי ~

 נ~~~~
 ~ז
~ 

 ~ל~ת
~~~ 

 ב~~יר~ת ~~~עילין
~~ 

 א~ר
 לרא~ת ~~~~~ין ~~יןזה

 א~
 ~אפשר הרתי~ה ~עלה

 ~~ער~ת כפ~ת רק לה~עיל ~רך אין כיזכ~ת לל~~
~רתי~ה שנ~~ ~~~ ב~י~ ה~עלה ~הני ~בה~ ~עירוי צ~ן ע~יבה~ ש~שת~ש~

 כ~י~
 נ~י ~הני עירוי ע~י בה~עלה ~~~י ~~~ילתא ~כתב~~ן ~~~ ~~רא~י ~פ~~~~ בהן~~רא~ה נ~ל~ת

ה~עלה
 ז~

 הנ~ל י~ ~כ ה~ סע~ תנ~א בסי' נתבאר ~כבר
 נ~~שת ב~~ירות ~יר~.~~~~ ע~יה~ע~תן

 ~~ברי~
 ש~שת~שים

 נראהבכ~ר
 ~~יעב~ ~אפ~ ~תה~~

 כ~~ ס~ רש~ל ~תש~~ כנראה ~~אכ~. ה~על~ לה~ ~הני לא
 ~~~ א~~ א~ר

~~~~~~~~ 
 ה~ש ~ל שתשמישן כ~ם ל הגע

 בכ~
 על

 ולאהאש
~~~ 

 כתב רתיחות מעלים
הא"א

 ~ א~
 ~ל ~געלה הוי דלא מת~"ד ד~שמע דמה

 ~~מאכל י"ל בדיעבד אח"כ שימש הא שנית להגעילדצריך
 וכתבו י~~ש בזה עוד שמצ~ד ו~י~שמותר

 ה~חר~י~
 דאם

 ~לד~ת ~ון ~מץ בו מש~שתמש ב~י א~והכלי
 סי' כמ~ש בפסח בדיעבד מותרלפגם ~"~ הש~~

 בכה~ג ~~ד ס~~ תמ~
 ב~י~בד המאכל ולה~יר ל~קל יש לה~יר צד נמידאי~א

 נתבשל.שכבר

ך~
ו~לא ~~~~~.

 הגעל~. ממי יבלע שלא כ~י וכ~ יכ~~~
מ~א

 הי~"ב הג~לה דמי ~~ק.~
 ~מפלי~~ ומבליע~

כל~~
 שיש

 בה~~~
 ~ין ש~~~ן וכ~ן

 מרתיח~
 אין

 פו~
 לין

 כמו כשירתי~ן ~ח~כ ~~~א יתירא חומרא ו~ואלהכשיר. ל~פל~~
 ה~עלה מי גם יפל~ו ~צמן ב~עת ~כ~םשיפל~ו

מח~~ש. שבלע~

~~~
 להגעיל יצ~רך ~לא כ~יוכן ~~~~~.

 וכ~ ה~ר~
 ר"ל

 מג~יל~אם
 קו~~

 ה~רה פלי~ת לבטל ס' ב~יםואין ב~ ~י~ אפ~ ה~ ש~ה
 להג~י~~ א~

 כמ~ש ~~לה
ה~~ר



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~  

 ~~"~ ~~~ן
~~~~~~  ~~"ע~. שמגעיל~ זמן כלמרתיחתן

 ~ ~~י~~ ~י~~~~~ ~~ ~~~י~ י~גי~ ~~~~
~~~ 

 ~~ו~~ ~~~ ~~~~י~ ~~~~ ~~~ ~~י
 להגעיל יכול איס~רו זמן קודם ~ג~יל ~א ואם הגה ~~~~' ~~~~ ~~ ~~~~י~י~ ~~~~~~~י~~~

~~ 
 ה~סח

~"~~~~ ~"~~~~ 

 חמ~שא~
 ותשו~ת ~~~ע הפ~ח תוך כלי לל~ן מותר א~ל ו~ולע ~חוזר הגעלה מועיל ואינו ~משהו

 רשב"א~

 ~~~~י~ וכ~מגעיל

 מ"א וכ~כ א~ או~ עו"ש ~ל~וש. וכ~כ הרא"ש. ~שם ו~"יהטור
 או ~תחלה כשמגעילה די ה' שעה קודם דהמגעילסק~ה

~סו~
 כמ"ש ~פסח בה ל~שתמש רוצה אם ור"ל עכ~~.

~מחה~ש
 ונתי~

 ~פסח בה להשתמש רוצה אין אם ~~ל ~חיים
 כלל. להגעילהא~צ

 וכ~~
 קודם מגעיל דאם י"ג או' הר~ז

 מיהו יעו~~. תחלה להגעילה א"צ ~"י היורה אם אף ~'שעה
 ה~ שעה קודם ~מגעיל ~אף כתבהב"ח

 וא~
 שאינה ביורה

 תחלה ל~געיל צריך~"~
 היור~

 כ~רא"ש ו~לא ~ה שמגעילין
 וכ~כ הפר"ח. והביאו עכ"ד. נוהגיןוכן

 המ~~
 דנ~גו ~ק~ו

 וכ~כ יעו~ש' ה' ש~ה קודם א~י' החומר~ת בכללהחמיר

הר~
 להגעיל להחמיר אלו במ~ינות דנהגו ט"ו או'

 א~ל ה~ שעה קודם בתוכה ומגעיל ~"י אינה אם אףתחלה היור~
 ולא ~~חלה לא ~לל להגעילה ש~א דמנהגם כתבהשו~ג
 והביאו יעו"ש. אפר ~מי בפסח כלים בה מ~יחין ואפ"ה~סוף
 מנהג דאיכא במק~ם וע"כ הדעות ר~ו זה בדין נמצא~זכ~ל.
 יש לכת~לה מנהג דליכא ובמ~ום המנהג אחר לילךיש

 כדעת~החמיר
 הב~~

 המתי~ין' על לסמוך יש מקום בכל ו~~יע~ד

~~
 ואילך ה~ משעה הוא אם דהיינו וסוף. תחלה ~~..

 ש~ה~עלה מפני תח~ה להגעילה צריך ב"יוהיא
 היורה פל~טת ל~טל ~' בהם שאין המים נאסריןראשונה
 ונבלעים נאסרום שהמים ונמצא משערינן~בכולה

 ~~לי~
 הנגעלים

בתוכם
 א~

 פליטתן שת~מור עד בתוכם אותם משהה
 אותם לשפ~ך צריך ~לא ~ הרא"ש בשם הטורכמ"ש

 בחמיןולשוטפה ~מי~
 ואח"~

 את בהם להגעיל אחרים מים מרתיח
 חוזר ואח~כ ~גאונים. תשו~~ בשם הטור וכמ'ש .הכ~ים

 ו~געיל~

ב~ו~
 שהוגעלו כשהכ~~ם בפ~ח.וה"ד בה להשתמש שיוכל כדי
 לחזור א"צ לא~ה הא כנג~ן ס' ~מים היו ולא ב~י היובתו~ה
 היתה לא אם ~א משמע יעו"ש. ~~~י כמ"ש אותהולהגעיל
 ואילך.וכ~כ ה~ ~שעה שמ~ל אעפ"י תחלה ~ה~עילה א"צב~י
 היה אם וכן י~ב. או'הר"ז

 ~מי~
 שלא או הכלים כנגד ס'

 לחזור א''צ תחלה היורה והגעיל ב~י הכליםהיו
 ולה~עיל~

 אם

רוצ~
 ואילך ה' משעה שמגעיל ואעפ'י ~פ~ח בה להשתמש

 או' הר"זוכ~כ
~~~ 

 דעת אמנם יעו~~.
 ה~~~

 רוצה אם

ל~שתמ~
 בה שמגעיל אעפ"י בה שהגעיל זו ביורה בפ~ח

 צריך תחלה הגעלה לה ועשה ~~י היתה ולא ה' שעהקודם
 בה שמגעיל הכלים כל גמר לאחר ~~וף ~להגעילהלחזור
 דנהגו סק"ו המ"א וכ"כ י~א. ס"ק הט"ז דעת וכ"היעו"ש.
 וכ"כ י~~~ש. ה' שעה קודס אפי~ החומר~ת בכללהחמיר

הר~~
 ~געלת אחר ה~רה ולהגעיל לחזור להחמיר דנהגו שם
 להשתמש כדי ~תו~ההכ~ים

 ב~
 הכלים היו לא אס אף בפסח

 ב~י היתה לא ~יורה וגם ה~ שעה קו~ה ב~וכה והגעילוב"י
 עכ"ד. הגעלתה~שעת

~~~~~~~~ 
 מחמירין אין הכלים ~נגד ~' ~מים ~יה אה
 כ~ג. או' ר"ז ~י~רה. את ולהג~~ללתזור

~~~~~~ 
 כנג~ ~~ ש~יורה ~מים היו לא אם

 א"צ הכלים

לשפו~
 ~מים

 ח~צ~
 אחרים מים ולמלאותה ולחזור

 ג~ר לאחר ~תוכה הללו רותחים מ~ם ~עוד אלאל~ג~ילה
 ~ו מלובן א~ן המים לתוך מכניס הכליםהגעלת

 לפי~
 ~וער

ומתו~
 היו~ה שפת על ו~עלו ויג~רו ~יותר המים ירת~חו כך

 כ~~. או' ר~ז הגעלתה. היא~זו

~~~~~~ 
 תשל~א. ~י' יגעיל.ס~ח הוא ~הגעלה ה~קי תורה
 דהכי ~אחרונים וכת~ו ג~. או~ א~ר סק"ט.מ"א

 כמו ולא ילך ~עצמו א~ שכל ~נכון אפשר. אם לנהוגי~
 מהרש'ל מ"ש ידעת הלא שיו~ע ואומ~~ם ~טן נ~רשמעמי~ין
 יעו~ש. מרובים והמור~ם מועטים היו~עים בעו~ה ~תהבחולין
 הוא ~יותר ושפל עניו שהוא מי כל לזה וסי~ . ט~ או'א"א
 זה סי' נתנה והתורה ~יותר ~לכה דבר אל יתכויןאשר

דכתי~
 עוד נביא קם ולא וכו' מאד עניו ומשה

 ~י"ג עירו~ין ~מס' אז"ל וכן וכו~כמשה בישר~~
 ע~ב~

 זכו מה מפני

~~~
 יעו~ש. וכו' היו ו~לו~ין שנוחין מפני כמותן הלכה לק~~ע

ומד~רי~
 לש~ה או ולהתגדל לנצח כדי לומד אם ניכר א~ם

 ודוק. מפיהו י~קשו ~ורהואז
 ו~ו~

 ~סה~ק ~זה מ~ש ~יין
 ע~ות ובסה~ק הבר~ה וזאת פ' עה~ת דרוש ישראלי~מח

~יע~~
 ~ענין ופ"ה וכו~ חכם איזהו ~ע~ין פ~ד א~ות פרקי על

 יעו"ש. וכו~ מדבר אינוחכם

~~~~ 
 וכו' איסורו זמן ~~ודם הגעיל לא ואם הגה.

ו~~רא"~
 כת~

 וכן ~~פ. ימים ג~ להג~יל דיש
 ~כת~ו ~ תקמ~ו סי' מט"מ וכ"כ מהרי~ל. דרשות דבר.עמא
כמה

 ג~ולי~
 ימים ג' פסח קודם להגעיל לנהוג ~יש וחכמים

 וכשר מר"ח להגעיל עצמן על החמירו דידן נשי והני~כ"ל.
 ולא בנ~ת הד~ר שיעשוה~~ר

 ~~לבו~
 מתחילין דרו~ן ו~וד

 ז'. או' ~~ג~"י שכנ~"ג ~וכשרים. לכלים וצריכות המצות לע~ותמר"ח

~~~ ~  

 להגעיל יכול ~הגה.
 ע~

 ~משהו חמץ שאז הפסח
 עצמו ~יו~ט דאלו זה לטעם הוצרך חו"ה משוםו~ו~

 ~שאראפי~
 יו~~

 ~הגה. ה' סעי' תק"ט סי' כמ~ש ל~געיל אסור
 בדברינו ועיין סק"ד.ט"ז

 לש~
 בס"~.

~~~~~ 
 וכו' הגעלה מועיל ואין ~משהו חמץ שאז ~הגה.
 מ~ לפי~יינו

 ~י' לעיל ז'ל ~מור"ם שפ~ק
 תמ~

~עי~
 שם הש"ע לדעת א~ל בפסח אסור ל~גם ~נ"ט יו~ד
 ~~מ~ש ~"י שאינם כלים ~פסח להגעיל ~מותר ה~הדמתיר
 שהסכים מה לפי וז"ל ~' או' ~הג~"ט שכנה"ג וכ~כ יעו"ש.~ב~י
 יש בפםח מותר לפגם טעם ~נותן תמ~ז ~סי' ז"לרב"ה

 ל~טל ס' במים שיש אלא ב"י לכשהכלי ~~י אינו כשהכלי~ון חילו~
 ~נ~ט עצמו ~פסח אפו' להגעיל יכול ~"י אינו ~כשהכליהחמץ
 ס' במים שיש אלא ב"י הוא כשהכלי א~ל ~פסח מותרלפגם
 דאיסורו הלילה עד ~י~ורו זמן אחר ~~פ ~וקא החמץל~טל
 דאיס~רו דכיון אסור עצמו ~פסח א~ל לה~עיל יכול~נ~ט
 ~כ~~. הב"ח וכ"כ מת~טל אינו~משהו

 וכ~~
 מאמ"ר הפר"ח.

~לא ש~ת~ המט"י על שהשיג ~ועי"ש ה' או' הפסח חקת ד'.או'
 כ~ר"ח~

 ר~~ח ואו' ע~ו או' תמ"ז סי~ לעיל עיין ומיהו .
 דגםשכתבנו

 ~~פר~
 חומרות ככל ב~~ח ~החמיר נוהגין יש

 לכאןי ~"ה וא"כ יעו'ש ב~גה ז~ל מור~םש~תב



~ ~ ~

~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~"~~ 
~~~~

 ק~~ ~~ו~~~~~
 לאחר

 ש~
 ~~~~~~~ ~~~~~ ~~ ~ ~~ שש קו~ם ב~ן ליזהר ש~"צ ה~ז~רים הדברים ב~ל ליז~ר צריך

 ~~י
~~"~~~~ 

 ~~~ו~'

~~~~ 
 ~~ ~י~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~י~~ ~~~ ~~~י

 ב~י~~ כלי שום להגעיל שלא נהגי~~כ איםור של כלי ~כ~ש י~~~~

 א~~ר הוה ולא ישמעאלים של ב~פר בע"פ ש~גיע ~~~~~
 ח~שים כלים לקנותלו

 ול~
 קי~פ ~ישנים להג~יל

 ל~ו~ מכ~~ בס~עיין
 להתיר שכ~ב ך' ~י'

 ל~
 אפי' להג~יל

 ~צמוביו~ט
 ו~וק~

 ו~ביאו י~ו~ש. ב"י א'נם ~כלים אם
 פ~ת' ב' או' י~ט ~י' ה~"ט~יקרי

~~~ ~  
 וכו~ ללבן מותר א~לבהגה~

 וט~~
 שבין החילוק

 ~א~ור אין ~בליבון מבואר הוא לליבוןה~עלה
יוצא

 ונש~~
 שחוזר ש~אמר בעין

 ונבל~
 באש וכלה נשרף אלא

 ב~געלהמ~א~כ
 שנפל~

 בזה הט'ז ו~ברי ונ~לע. וח~זר במים
 ה' או' מא~"ר בדבריו. נפל ט~ס ואולי מחיורים אי~~סק~ו

 ס~~. או~ תנ~א סי' ל~ילוע~ין

~~~~~ 
 שש. לאחר בהגה.

 וצ~~
 ~קט למה

 ליז~ר צריך ~' אחר דהא ששאחר רמ"~
 לעילכמ"ש

 ~ס~"~~
 מ"מ ~רבנן ~א~סורא ~אף

 ל~
 נ"ט שייך

 נ"ט.בר
 מ"~

 סק"ו. סוף
 ~ברי על כתב ג~ או~ והמק~~

 ~ל~ו זו~גה
 דוק~

 א' או~ וח~י ליז~ר. צריך ד~ לאחר אלא
 שש ~לאחר הכלבו כ~~ת ל~חמיר הרב כ~ונת א~~רכ~ב
א~י~

 אי~~
 ס'

 וה~לי~
 ב~י אינם

 צר~~
 ה~ברים בכל ליזהר

 ל"~. או' לקמן ועיין~~ו~ש.

~~~~~ 
 כלל להג~יל שלא ונו~גין וכו' שש לאחר בה~ה.
 וכ~ל הגע~ל ולא ~כח שאם נ"ל ומ~מ חצות~~ר

 לפגם ~נ~ט כיון הלילה עד ב~י שאינם כלים ~בי~ול~ג~יל
מותר

 הליל~ ~~
 ~לא ~יכא לכתחלה אסור ל~גם ~~"ט וא~"ג

 להתיר יש ליו"ט כלים לו ~~ין צורך ובמקום שא~יא~~ר
 ל~ה. או' קכ~ה כלל ח"א כד~~ב~'~~ש~ב

~~~~~ 
 ~~ד ויש וכו~ ~~בר~ם בכל ליזהר צריך בהגה.

אח~
 מקצת מגעיל אם ~היינו כאן נזכר שלא מה

 ב~~הכל~
 כמ~ש ~' שעה קו~ם מגעיל אם ליזהר א"צ ~בזה

 ט' סעי~ ת~~אבסי'
 ממ~ל~

 ליזהר צריך ~איסור זמן אחר

בז~
 במ~יס ~~א בזה ליז~ר אפשר ואיך

 שמחזי~
 בי~ו ~כלי

 א~ וכ~ש שם נכנסין המ~ם אין שמגעילובשעה
 בצבת מחזיקו

 בשבכה אז להג~יל צריך ו~"כ ביורה ולהחזירו הכ~י ל~~גלצריך
 אבל בכולו נ~נסין שהמים כיון בפ"א להגעילו אפשרשבזה
 איסורו אחר מגעילואם

 בי~
 לו עלתה לא בצבת או

 ~י~ב~ א~י~~לל ה~על~
בזה ~י~ ש~אריך ועי"ש סק"ה ט"ז ו~י~ור. ~חוזר

 אמנ~
 ברור ~ה~בר ו~תב עלוו השיג ז' או' המאמ~ר

 אין ב"י ~כלי היה שלאדכל
 להקפי~

 בבת שלא ~געילו אם
 בזה. ה~"ז על להשיג המט"י וכ~כ יעו~שיאחת

~~~~~ 
 פי~ וכו' ~דברים בכל ליזהר צריך בהגה.

 שיהיה צריך ב"י הוא ואס ב~~ הכלים יהיושלא שירא~
 צריך זה אחר זה כלים הרבה מגעיל ו~ם נגדו ס'במים
שי~י~

 תחלה ו~געיל וניעור' חוזר ~הא~סור כולם נגד ס'
 יש~ה ולא מרובה שבלי~תן כלים ואח~כ מועט שבליעתןכלים
 ~יורה ומגעיל מרתיחתן המים ינוחו ולא מ~אי יותר~ותם

תחל~
 סק~ו. מ~א ~סיף.

 ח~
 ח~א ב' או~ ~מ~מ ה~ או' יוסף

 א"צ ב"י הכלים ~ היו לא אם הא ומשמע ל~~. או' ~כ~הכלל
 ומ~ש ט' או~ לע~ל וכ~כ המחה"ש וכ"כ כנגדם ס' במיםלהיות

 ליזהר צריך ס' איכא וגס ב~י אינו ~~לי אם ~אף ט' או'ח"ו
 במ~ם יש וגם ב"י אינו תרתי ~בעינן ~מ~מע ה~בריסב~ל
 ו~ואס~

 מ"~ ~~~
 א' באו'

 לחל~
 להתחלת ~~ התחלת בין

 יעו~ש מוכרחים ~בריו ~אין ב' או' ~חמ"מ ~ליו כתב ~~ו~שז'
 כתבוה~ר~ח

 דא~
 בכל ליזהר א"צ ב~י ו~כלים היורה היו לא

 כשתהיה כתב המט"י אמ~ם יעו"שי הש~ע ש~ז~ירה~רטים
 ש~~~ה אפי' או ב"~ הכל~ יהא ~לא או ה~ק~ות מש~יאחת
ב~ו

 ו~הי~
 שהזכיר ה~ברים בכל חשש אין אז נג~ו ס' ~מים

 יהי~ אפי'ה~"ע
 או' ~מאמ"ר וכ~כ י~ו~ש. איסורו זמן אחר

 קושטא דלפוםז'
 נרא~

 ~אין
 להקפי~

 ס~ איכא אי זה בכל
 כתב ומיהו יומן. בני אינם ~כלים אסאו

 ש~
 אך המ"א

 להח~ירנהגו
 בכ~

 וכ~כ ה' קודם א~פי' ~חומרות
 הב"~

 עכ~ל.
 מיהו אחרו~ים. ~צ~וכ"~

 בלא~~
 להג~יל שלא נו~גין אנחנו

 כמה יש ב"~ ובאינו בהגה ב' סעי' לקמן כמ~ש ב~י כלי~ום
 ה' ~~~ם כ"ש וא"כ כנז' ליזהר ~א~צ ה' אחר אפי' ~ס"לפו'
 ~הוג. ה' ש~ה וקו~ם ב~י באי~ו אף להחמיר ~נ~גו ~יכאאך

~~~
 קודם ואפי' וכו' מלהגעיל ~ז~ר יש ב'. ~~~~

 ש~~
 ה'

 ולבוש בב~י וכ"ה וחלב. בשר מטעם שהואכיון
 א~י' ~אסור ~מ~שאלא

 בדיעב~
 שאח"ז. באו' יתבאר

~~~
 ~כו~ מלהג~יל ליזהר יש ~~.

 וה~~
 ל~זהר יש לכתתלה

אבל
 ב~יעב~

 לא~ור אין
 ביו~~ וכמ~~

 צ~ה סי'
 שניהם אפי~ חולבת ביורה ש~ו~חו ב~ר של בקערות ג'ס~י'
 אפו, בהגה שם ז"למור~ם ל~בר~ מיהו ~הית~רא נ"ט בר ~"ט ~ה~"ל מ~וס מותרב~י

 ב~יעב~
 העו"ש ~כ"כ כיעו"ש אסור

 ~מ~ש סק"ט שם ~ש~כ וכ"כ ב'או'
 ~הש~~

 ~יינו ליזהר יש כאן
 י"ג. או' שם ער''ה ו~א. או' שם ~פר~ח וכ~כ יעו"ש.לכתחלה
שפ~~

 ~אפי' הלבוש מ"ש וא"כ ט' או' שם
 בד~~ב~

 היא אסור
 ~ו~ם ו~~יח ב~י ש~י~ם אם אבל שם ז"ל מור"ם מ~שע"פ

ביח~
 והי~~ו עכ"~.~ לשנות ואין נוהג~ן ו~כי אסור ~כל בכ"ר

 א~ל אשכנז ~בני נ~הגיןדהכי
 הש~~

 פסק
 כדע~

 והכי המתירין
נהי~

 ספר~. בנ~

~~~
 ש~~~ב פי' בי~~. ~לב ~~לי הבשר כלי ~~.

 בי~רה ~' ~אין בי~~ה א'בפ~ם א~~~
 נג~

 א' ש~ם

 במי~י~
'~ 

 נ~~
 ~~'~מ י'~ב. א~' ~~'~ ~כ''כ ~רי. מהן א'

 ~אין ~א' ~ע~~נ~ב~ל
 א~~ר ה~ני ~ע~

 ~ב~~
 ~~לא ~כ~ב

 ~' דבעי~כע~''ז
 ש~ מ~~ ~~~ שניה~ נ~~

 ~מ'~ש הע~'~ז
 בי~~ב~''ע

 ~~א
 ל''~

 לה~עיל אין זה א~ר בזה ~''ה אלא

 כ~ב ~מ''א ~~לא ב~י שניה~א~
 המ~~'~~ ~~~~ עלי~

 ~ה~ין

~~~
.~~ 

 אל~
 א' א''כ

 מ~~ר ~~ב'~י ב~'י. אינ~ מה~
~מ~בל

 ~~~ ב~י ~~א~נ~ פ~~~ ~ע~
 מ~~ר

~מ~בל
 נ''~

 בר
 נ''~

 ~הי~ירא
 ~~מ~'ש ב~'י כש~נ~ה~ ~~א''~

 אלאשם



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~"~~ 
~~~~~~

 ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~י~ ~~ ~~
 ~אם י~~ ~~~~~~~ ~~~

 נו~עי~
 זה

 ב~~~
~~~י ~~~~~ ~~~~ ~~~י~ ~~ ~ ~ ~

~"~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~ 
~~~~ 

 ו ~ ~ ~~י~ ~י~~~~

 ~~~י~י~ ~י~
 ~~~י~ ~~~י

 ~~יג~ ~~י~ ~~י'

~~~
 מהם א' א~כ אלא ~~.

 א~נ~
 ב~~ר ~~''ז ב~~.

~מ~~
 מ~~''כ ה~ שעה ק~~ם בע~פ א~ השנה

 ~~ ~~~ם א~~ בכל ~ ~~הא צר~ךא~~כ
 ב''~ א~נ~ ~~ נ~~~

~~~

 לאכ~ל ~לב כלי~ לה~~~ל שלא הנ~ה~~ם לא~~ם ~עם ~''א

ב~
 בשר

 א~
 מ~ין ע~'~ש ~~ם א~פכא

 ה~על~
 ~ל~ב~ן

~''~~~ 
 ב~~'~י לש~~ב~בר~נ~

~~~ ~  

 ש~~א שצר~ך א~~~ר. של כל~ ~כ~'ש ה~הי
 נ~~~ ~~ במ~ם אוב~~ ~א~נ~

 אפ~' ~ה~ע~ל מ~~ר ~אז
 ~~~~ ה~מ''~ בשם ב''~ ~כ''כ ת~לה. ~~~~ר של~כל~

 בתש~~
~והר~ם

 מ~~~נבער'~~
'~~ 

 תכ''~
 כלל ובא~~'ה

 נ~~
 ~~ן

 נ'~~
 ~א~ן ב~~ ה~א אם אבל ~'~~. א~~~'~~

 במ~~
'~ 

 ~נ~~~
 לא

עלתה
 ל~

 ~לא ה~עלה
 ע~~

 ~~ר ~~תר. של ה~א אם נאסר~'כ בת~כ~ שמ~ע~~~ הכל~ אפ~~ אלא
~'~~~ 

 ~ע~~ן קכ~א. ~~'
 ע~'א. א~~לקמן

~~~~~~ 

 ~אכ~ל בשר של כל~ מ~ע~ל אם
 ב~

 ~לב
 א~ן אם נא~ר~ם ה~~~ם כ~ ב~~ ~הא שלא צר~ך א~ס~רשל בכל~ מ~ע~ל ~אם ב'~~ ~הא ש~א צ~~ךא~פ~א א~

 ~~בהם
 ~נ~~ו ~' בהם ש~הא ~א~א ה~ל~ כנ~~

 ~ם~ ~~ר כנ~~~. ~~ ש~~~ר מחז~ק ~ל~ ש~ם וא~ןמש~ר~נן ~~כ~~~
ומ~ה~

 ב~~~~ ב~~ ע~~ן
 כל ~~'פ הר'~ן ~~כ~כ צ~~ ס~'

ש~תב הבשר~
 ל~ מש~~~

 הק~רה ר~~ב ש~הא ~
 ~~~ל~

 כ~כ
 ש~ה~~~~~ ש~~ז~~

 ~ע~~ש. ~~~ל ~ר~~ה ~ק שנ~~שתה כ~~ן כנ~~ה ס'

~הב~~
 שם. הא~ר~נ~ם

~~~~~~~~ 
 ב~' משער~נן

 מב~א~ן הא~~ר הכלי כנ~~
 מלא ~~~ל~לי

 מ~~
 ~ממלא~ן

 הק~יר~
 ~א~~רה

 האס~רה הק~~רה ~~תן ע~מן המיםבא~תן
 ~~~ל כל~ בא~ת~

~המ~~
 ~א~~~ האס~רה הק~ירה ~~פנ~ ~יע~ר הן ה~~צא~ן

~מ~ו~
 המ~ם

 המב~ל~~
 ~~ א~ א~~ה

 א~ ס~ בהם
 לא. ~

מר~כ~
~~~ 

 פ'
~~~ 

 ~נשה
 בש~

 בס~~ שם ~~מ רא~~~~.

 ~' בע~נן ~לא ~ר~ל ~ א~~~~~
 כנ~~

 ה~~~ר ~ל~ ~~~קל
 נח~שת ה~אאם

 א~
 אלא א~ר ~בר

 ת~ן א~ ה~~~ כנ~~

 ~~ג~~ ~~~~ ~צא~ כ~וה מ~ם מלא בכל~ הא~~ר כל~א~~~
 ך צר

~~
 ק~''~. א~' תנ~א ~~~ לע~ל ~ע~~ן ה~וצא. מ~ם א~~~ ~נ~~

~~
 ע'~כ ~~~ה. ~~.

 נה~~
 שלא

 לה~ע~~
 אפ~' ~כ~'

 מהנ~ ~לא א~ס~ר של ~כל~ ~ז~רה ~ו~ום ה~שעה ק~~~
 ה~עלהל~ה

~~ 
 ש~~זר ב~'~ שה~א זמן

 ~~עלה ממ~ ~ב~ל~
 ב~ה ש~~ך~~א

 נ~~
 ~ק ~ק~'~. מ~א נ~~. בר

 ~ו~~
'~~ '~ 

מ~~~
 ה~. א~~

~~~~~ 
 ע~~כ בה~ה.

 נהג~
 לה~ע~ל שלא

 ~כו~
 ר~ל

 לה~ע~לשלא ~נה~~
 א~ אפ~~ כל~ ש~~

 בלב~
 ה~א ~ם

 מבשר א~ לב~ר מ~~ב ה~א אם ב~ן ~~ס~ר ~ה~ה ב~ןב~~
 א~לח~ב

 מ~מ~
 לפםח

 ~ה~ע~
 א~ם~ר ~ל ~~~ל~ מש~ם

 א~ ה~א א~~~ ק~~~א~ש
 לב~

 במ~ם ס~ ש~ה~ה ~~ר~ך
 כנ~~

 ~~~ן~~~~
 נה~~

 א~~~ר
 בכ~

 שלא שמ~~~~~ם ה~ל~ם
 ס~ במ~ם א~ן ~מס~מא מש~ם ב~~ה~~~ ~ה~~

 ~~ם ה~ל~ נ~~
 ~~. א~~ מאמ~ר זה. א~ר ~~ק~ק שלא~~~

~~~~~ 
 ס' יש וגם לב~ו אפי~ יומו. בן כלי שום בהג~.
 כלל ח~א שם. מק~ח י"~. א~~ח'י

 קכ~~
 או

ל"~.

~~~~~ 
 ישפ~ף ~ שלחנות וא~י' יומו. בן כלי שום בהג~.
 ב"י יהיו שלא מע"ל השפשוף א~ר ויש~היפה

 הרותחין מהן יצטננו שמא ציננין המים מן מניגביםוי~יו
 לא ~זה באויר ז~יקה ע''י ולא בזריזות עליהם לשפוךויזהר
 ולא המים בו שבישל הכלי מן שישפוך ו~זהר עירוי~יח~ב
 ~זהו להגעיל עליהם ולערות מהקדירה אחר כלי ~םישאוב
 הקדרה תוך בו ששיאב הכלי שוהה אם אכן כ"שמקרי
 בשם סק~ט מ~א כ"ר. שפ~ר מקרי רתיחתן המיםשמעלין
 ~"י ~מ~עילין לפי בכ"ז נזהרין ראי~י ולא מהרי"~.~רשות
 כמ~ש ככ~ר והוי יצ~נן שלא החמי~~ת המחזיק מלובןאבן
 אינן ~המעל~ע בשהייה ו~ם ~הגה. ו' סעי' תנ~א סי'לעיל
 צינן ~י תשמישן שרוב כיון והספסלים השלחנות אצלנזהרין
ואם

 י~ו~
 שעירו

 ~לי~
 ~יהיה צריך וכה"ג מע"ל תוך רותח

 מה~פשוף מע"ל להמתין שהצריך מה אבל עירוי מאותומ~ל"ע
 ליישב שכתב מ~~~ש ~עיין זו ל~ו~רא מקום י~~תילא

 ואין ~בר עליו שנשתמש מ~שמיש ~י~~ו ב"~ שאינו כלי~כל קצ~~
 בצינן עליו ~נ~בק ממה כללנפקיתא

 ע~
 לא אם עכשיו

 ששפשף שפשוף ~"י ~או~י~נחוש
 עלי~

 הבליעה רותחין
 איז~

 ~בר
 לעיל ועיין ש~י ~~י ~יא. רחיקה חששא זו וגם עליוה~בוק

 ץ'. ואו' פ"ט או' תנ"אסי~

~~~
 כלים יניח לא ג'י ~~~~

 הרב~
 ~יינו וכו' כלי לתוך

בסל
 אח~

 ר"ז ב' סעי~ לבוש אח~. בסבכה או
 א כלי אפי~ יגעיל לא מנוקב שאינו כלי ~תוך א~ל כ~~.או'

 ~ש~ה א~כ אלא ~זה זה נוגעין וא~ן בתוכו צף שהואאעפ"י
 ~יורה בתיךאותם

~~ 
 שהוא בכלי רתי~ה מעלים~ שהמים

 לה~עילרוצה
~ 

 שם. ר"ז

~~~~~ 
 נו~עין אם הגה.

 ז~
 נגי~תן ~במקים ~זה.

 איסור א~ן טבילה ~לענין ואע~ג הרתי~ה.סלקי ל~
חציצה

 בז~
 ר~יח~ ל~נין

 בש~ ~"י שאני.
 לבוש המר~כי.

 ל~א. או' קכ"ה כלל ~~א שם. ר~ז סק"~. ט~זשם.

 ~~יינו הכלי. י~לגל בצבת מ~עיל אם ~~ ~~~~~
 במקי~ הכלי ויא~ז הרות~ין ~תוךהצבת שיפת~
 אחר

 כ"ו. או' ר"ז הצב~. אחיז~ מקום על הרות~ין ~ שיעלוכדי

ן~
 וכל אנשים שנ~ לשם להיות נוה~ין ישהצבת תפים~ מקו~ חציצ~ מקים וב~בור וכו~ הכלי יגלגל ~~.

 המים תוך תופסו ו~שני בצבתו מ~ניס והראשון בי~וצבת~ א~~
 יש אך ומוציאו בצבתורות~ין

 ל~ו~
 יבא ~ך מתיך שמא

 בחרוזות להשימו יותר טוב ע'כ ביורה. הרבהלהשהותו
 שם ויכניסו במחבת או ב~ל או הקלועים הדייגים שלקטנות
 ~~ל או~ה שחוצ~. ~בר בו ואין ורפוי פתוח הוא כיביורה

~~~
 ל~נין אבל ו~ו' טבריה ב~מי מגעילין אין ~. ~~~~

 לבוש א~חי בש~ ב~י כרו~חין. ~ינםבליעה

 ו~~~י~~ ~~~ ~~~~~י~
 ~~יי~ ~ו~~ו~

~ה~~



~~'~~י~~ו~~~"~

~ ~ ~
~~~~~~~~ 

 ~~~ן
 ~ג''~

~~~~

~"~~
 ~~~~י ~~~~~~ ~ ~~י~~ ~~~י

 ~~י ~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~י ~~~~~~~ ~~~~~~
 בשם ~~~י ~הן מגעילו טבריה ~מירק ~ו נשתמש אם מיהו הגה ~~~~.~~~~~~

 בשם ~ב"י משקה בכל הג~להמהני ~דיע~ד מיהו ~מים רק משקה ~שום מגעיליןואין א~ח~

 א"ח~
 מגעיל א~

 עד ~יורה כליםהר~ה
 שמרו~

 ~עשו הכלים פליטת
 המי~

 פרק ~ר"ן המים באותן עוד להגעיל אין כציר

 ה~שר~כ~
~ ~ ~ ~~~ 

 ~~~ ~~~~י~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~
 ~~י~ ~ ~~י~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~

 ~~~ן~
 ~~י האורי חמ~ ע"י או ~הן. ~ג~ילו בהגה.
 הא~ר חמי ע~י ד~"ש ~תב שם והלבוש א"ח.~~ם

 הפר~חוכ~כ
 והר''~

 צ~ב או' א~ח מלשון א~ל שם
 משמ~

 דיכול
 וכ~כ יעו~ש כ~ש לא א~ל ~~~ר האור חמי ע"ילהגעילן

 ה'. או'~ער"ה

 ~~~ן~
 ששאר מפני וכו' משקה בשום מג~ילין ~ואין ב~גה.
 םי' הרש~"א ~שו' מפליטיןי ולא מבליעיןמ~ק~ן

 כ~ט. או' קכ"ה כלל ח"א כ"ח. ~ו' ר"ז הרמ~~ן. בשםתק~ג

~~~~~ 
 וכו' משקה בשום מגעילין ואין בהגה.

 אותו קורין ~ו~ל"א לישיא~ה שקורין באפרהמעור~ין והמי~

לוי"ג~
י~. או~ ח"י םק"י. ~~א ב~~. משקין. ~שאר שדינן נראה

 ח~
 ו~יין שם. ~~א ש~י ר"ז ז' או'~ מק~ח ט' או' יוסף

לקמ~
 ~"ח. א~~

~~~~~~~ 
 ~וויי~ן הצורפין אצל כםף כלי שמרתיח~ן אותן
 שנית ~געלה צריכין~טיי~ן

 חד~ אח~~
 דאין

 ~מים אלאה~עלה
 ועו~

 שאסרו יי~נ שמרי הוא שטיי"ן ~וויי~ן
 שטיי~ן מוויי~ן ש~לע מפני ~כלי ל~סור ואין שם' מק"ח הכלי.~ת
 ט~ז. ס~י' קכ"ג ~י' ~יו"ד כמ"ם י~~ח לאחר הואאם

 ח~~
 שם.

~~~~~ 
 ~שם ב"י כ"כ וכו' מהני בדיעבד מיהו ~הגה.
 או' ~~ד דף בא~ח ~עייןא"ח.

 דמש~ו~ צ"~
 בהדיא

 לא דיעבד ואפי' דו~א ~ ~מים ד~ר~~~ן בד~ר מחלוקותדג'
 ולהרש~"א משקין שארמהנ~

 ור~~
 בכל שרי ל~תחלה אפי'

 יעו"ש. לכת~לה דיעבד ~ין דמחל~ין י~א ה~יא ~אח~כ~משקין
 ~' או' הברכ"י וכ~כ י"~. או'מאמ~ר

 וכת~
 קישיית נסתלק ו~זם

 יעו~ש. א"ח עלהפר~ח

 ~~~ן~
 מיהו ~הגה.

 ר~ז הל~וש. וכ"כ וכו' מהני ~דיע~~
או'

 כ~
 ז' או'החמ~מ די~ב~ והאי כ~ט או' קכ"ה כלל ח~א

 כת~
 וו"ד או' הא~א אבל שנית להגעילה ~א~צ

 ~ו מש~מש להגעיל שא~א פ~ח והגיע הגעילו דאםכתב
 הרש~"א כדעת לכתחלה אפי' להתיר הפ~"ח דעתמיהו ל~תחל~
 דעת~כ~נ וכ~~

 הש"~
 מיני שבכל כפירושו שסתמו לפי זה שהשמיט

 יו~ד או~ בהגב"י ה~כנה"ג אבל יעו~ש. מגעיליןמשקין
 הזכ~ר דלאהא כ~~

 ל~ הש"~
 הרשב"א סברת ~לא הרמ~''ן סברת

 ב~ללי מלאכי י~ ועיין יע~~ש ליה מ~~קא דספוקימש~ם
~ש"~

 ~ש"ע דב~~ת נמצא יעו"ש. זה ~~נין מ~ש ד' ~ או'
 ~יין אמנם כך וי~א ~ך די"א ה~~עיש ל~

 בחק~
 או' הפ~ח

 יו~~
שכת~

 והריט~~א הרא"ה דדעת
 כדע~

 מהני דלא הרמ~~ן
 רמ~א סי' הרמ~~ם בלשונות הרד~~ז וכ~כ משקין בש~רהגעלה
 בס~ף מנוח הר' וכ~כ הסכימושכן

 פ~'~
 מה~

 חמ~
 נראה וא~כ

 שנתבשל ~ה ~דיעבד ~בל הכלי להגעיל לחזור וצריךלהחמיר
 אם דה"ה ונ~אה י~ו''ש. מותר ~משקה שהוגעלב~ל~

 ~"י היה ולא זה כ~א אחר כלי לו וא~ן להג~יל שא~אפסח הגי~
 ~ד~עבד. המתירין על ל~מוך יש הג~להבשעת

~~~~~~~~ 

 שק~רין באפר המעורבים במים הג~ילו אם
 ~ש~ם דיעבד אף להחמיר הפר~ח דעתליש~א"ה

 כח~אין
 המי~

 ~~י ו~כלי ס~ אין אם והיינו יעו~שי להפליט במקומו

 לכתחלה אפי' בהם ~מגעילין משקין כשאר דינן ו~פר מים~גם כת~ והמט~י יו"ד. או' א~א ~יעבד. להת~ר יש ~~י הכלי אין אםא~ל
 באו' ש~~בנו כהרש~''א~דם"ל

 ה~ודם~

 נוהגין הם דכך ו~תב
 ~א~ר המעור~ים ~מיםלהגעיל

 דא~
 יהיו אפי' חשש אין

 ~יו~ד הש~ע הוראת ~~פ לפגם נ~ט דאפר משום ~"יהכלים
 השיב ~כ~ר עליו שחלקו ז"ל האחרונים כדעת ו~לא צ~הסי'

 והם שם הפר~חעליהם
 ד~רי~

 הוא האפר דלעולם ברורים
 ~ל צדק ז~חי ~ס' ועיין עכ'ל המנהג שנתפשט וכמופוגם
 או' ~הג~''י השכנה"ג מיהו יעו"ש. ~"ל ואו' ל"ז או' שםיו~ד
י~ג

 כת~
 באשה לידו מעשה ~א שכ~ר וכתב ~ותר דבדועבד

 וא~ור לישיא~ה ~מי שהג~ילהאחת
 ש~דיע~~

 ה~כים ו~ן שרי.
 שם הפסח בחקת עיין אמנם ~"ח. או' ר''ז ח' או~א~ר

 א~~ משקין כשאר דינם לישיא~ה דמי א"ח מ~שדלפי ש~ת~
 לדעת

 משקין ~שאר הגעלה מהני דלא והריט~'א והרא"ההרמ~"ן
 כדתניאמדאו~

 ומור~
 ~"נ א"כ וכו' ~~ין ולא ~מים ושוטף

 ~אפר המעור~ים~מים
 ומיהו יעו"ש. מדאו' הג~לה בהו מהנ~ ל~

 לכאן ה~ה ~~תר שנתבשל מה ד~~יעבד ~קו~ם ~או' מ"שלפ~

 ~~~ן~
 בה~ה.

 המ~~ נע~~
 כצ~ר.

 צ~ר~ ~נ~~נ~ ה~~נ~
 ~נע~~המ~~

 ~' א~' ~~מ כ''כ כציר.
 ב~~

 ה~''ן.

~~
 לה~עיל אין בה~ה. ~~.

 ע~~
 ד~א מי~. בא~~ן

 עינינ~
 מ~~~ נ~~~וצ~ הלל~ ~המי~~~א~~

 בליע~ן.
לב~ש.

 בר''ן מיה~
~~ 

 ~אין ~~אר
 ה~ע~

 דה~~ אלא ~ן
כמ~

 ~ל~''ז בר~~ב מ~יל
 ק~~~ במ~~~~ ~א~

 ה'
 לה~ל יש בדיעבד~מ''מ לאס~~ ~~

 א~' א''ר לע~ל. ~פרש~י מ~עמי~
 ~ר''ל~'

 מ~עמי~
 הק~דם בא~' שכתב

 ב~יעב~ ל~~י~
 במים

ה~וע~~בים
 ע~

 יע~''~. בזה ~ה''ה לי~יא''ה שק~~ין א~ר
 ז' ~~' ה~~מ''~ו~כ''כ

 א~~ ~~''י ~ה~עלה. מהני ~ב~יעב~

 כ~בנ~ כב~מ~ה~
 ~א''כ ב~ו~קה ~~ל~י~ ~ו' דכמה לעיל

 בזהה''ה
 ~ע''~

 ~~קא כ''א לה~יר אין
 ~כב~

 נ~בשל
 ~א''א ~~~ ה~י~~כבר א~

 לה~~י~
 ~ל ל~~ו~ך י~ ~אז כנז'~ל.

 ~~יעבדיהמ~י~ין

~~~~~ 
 ל~~עיל אין בה~ה.

 ע~~
 מי~. באו~ן

 ~נ~א~
 ~א~י'

ה~~יל
 כןי ה~~ן ב~'י ~אינן כ~י~ בה~

 ע~~~
 ד'. א~ת

 ~~~~ם~~
 בא~'~~

 כלל
 נ''~

 ~אין ע~'ה ~ין
 לכ~~לה ~י~~~ שלה~~לה ב~י ל~~ת~ו~

 א~
 כנ~ד ~' ~יש

 ש~~צה כי~ן ~~~לה ~י~~ר כמב~ל דה~י מ~~~הכלי

 איס~ר ~מב~ל ה~י ~אז אי~~~ בלי~~ מ~~~ ~כלי~~מכ~יר
לכ~~לה

 כ~מ~עי~ אב~
 אי~~ר אין ~ס~ לצ~רך

 עלי~
 כלל

ק~~ם
 פס~

 ~ל ~~ם ב~ר ~ל ~מ~עילין ~י~ן ~מ''מ ~א~~ר
 ~~ל~לב

 אים~~
 ~לכן זה בכלי הכל

~~ 
 מ~~יל אם

 אין הי~ר של א' מין~ל ~~
 ~א~ל~~י ~אתי בה~ להס~מ~

~כה''~
 כ''~. א~' ~כ''ה כלל ~~א ~~. הא~''ה כ~ב

~~~
 ~לא ל~י~ סביב ר''ל ל~י~. ~~ה ע~~ה ו'. ~~~~

 כ~י מ~~לה ~י~ ~י~יה צ~יך כי ממש~ני~
שיבו~ו
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 ~~~~~ ~~~~י~ י ~ ~ ~~~~ ~~ ~י~~~ י~~~ ~~י~ י~~י~~
 ~~י~ ~~~י

~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~ 
 ~ ~~~~~~ ~~ ו~ו ~~~ו~י ו~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~

 ~~~~~~י~ ~~~י~ ~~~ ~~~~ י~י ~~~ ~י~~~י~ ~~~י~ ~~~ ~~
~~~~~~~ 

~~~~~~~ ~~~~ 
 ~~~ו~~~

ם~~
י ~ ~  שפה ע~~ה 

 לפ~~
 ~בש~ר ~~~~.

 ~מ~~
 ה~נה

~רק
 בפ~~

 שא~~ר
 בע~~~ לעש~~

 ~מ''ש ~~~נא ע~שה

ם~~
 שפה ע~שה ~~.

 לפ~~
'~~~ 

 מ~~~
 נ~~ז שלא שא''א

פע~
 א'

 ~ל~~
 ~שמא

 בשע~
 ~~~ז לא ה~עלה

על~~
 שפה. ~עשה ל~ן

 מ~~ זב~~ שהמ~~ ~אע~'~
 ~~ך

 ה~~~

ם~
 שפהע~שה ~~.

 לפ~~
'~~~ 

~~~ 
 שש~אב~ן ~ל~ ה~א

עמ~
 א~ן ~~~~~ן

 ל~
 זה ~א~פן תקנה

~~~ 
 ה~~צ~ן

 צר~ך ל~ן נ~עללא
 ~~ל~ לה~נ~~~

 ~נ''ל מה~~''ל. לי~רה.

 ~''א ק'א~'
 ש~ ~מ''ש ~''ז. א~' ש~

 ~לי בענ~ן המ''א
 ~~~' צ~שפ~~~

 א~~~ ~~בנ~ ~~~
 א~~ תנ''א ~~' לע~ל

 נ''~

~~~
 בענ~~ן ה~~'

 ~נ~ה~~~ נש~~
 בק~~רה להש~מש שלא

 ~~~' ר~~~~ןש~~פ~~ן
 רל''~ א~~ ש~ א~~~ ~~בנ~

 ~ע~''~.

ם~~
 שפה עושה ~~.

 ~~~' לפ~~
~~~ 

 א~ ב~ן ~~ל~ק
 לא

ה~~~ל
 בש~אב~ן ה~~צ~ן צ~

 אס~~ ~~עב~ מ~~~~
 נ~על לא א~משא''~

 השפ~
 ~~נפא עשה שלא

 ~~עב~
 מ~~ר

ם~~
 ה~~ן ~~ן ~~~' שפה ע~שה ~~.

 ב~~ר~
 א~ר

בה שה~ש~~~
 ~ל~~

 בה להש~מש ~ר~צה
 בפ~~

 צר~ך
לעש~~

 ~ק~~. ~~ז שפה. לה
~''~~ 

 ה~~רה ~~ין הא~~~נ~~.
~בר

 א~~~ ~~בנ~
 ~א~לך ~''א מא~' לע~ל

 ק~נ~
 מש~.

ם~~
פ~ והמר~~י הרא"ש כ~כ וכו' רו~חת אבן ~קח או ~~.

 כ~
 ~י שאינו שכתב מי שיש כתב ורי~ו שעה

 להכשיר נהגו הע~לם אבל טיט של בשפה דוקא אלאבאבן
 באבן. נהגו ~העולם הב~ח וכ~כ ~"י. רותח.באבן

~~
 יש ד~ך פשוט ונראה וכו' רו~חת אבן יקח ~ו ~~.

 בח~ץ כמו איסיר של בכלי זה תיקון ~ללסמוך
 דהא תיק~ן אין ב"י היה דאלו ב"י הכלי יהא שלאובלבד
 כ~~ו~ר שבתו~ו ~מים ~נגדו ס' ~יהא כלי ואין ב~י~ ס~צריך

 יו"~בטו~
 י"ד. או' ~אמ"ר קכ"א. סי~

 ועי"~
 ~ל ~~ש~ג מה

 ~~ו~~. זה טל לסמוך אין אסור ~בכל~ שכתב שמשון נזירותס'
 מ"א. ואו' מ~ או' לעילוטיין

~~~~~~ 
 ויש בה ובשלו גדנפא ע"י ב~י איסור כלי הכשיר

 י"ג. או' א"א להתיר. יש ~ציה וסעו~תה~"מ

~~~
 שימלאנו ~י' ~כו' רותחת אבן ~קח או ~~.

 י~ב. ס"ק מ~אהיטב. ~~~ל~

 י"ג. ס"ק מ"א המום. מצנן דצוננת ו~ו' רו~חת אבן ~~~~~~

~~~
 ממ~ה ויבלעו י~זרו שלא וכו' לשטוף נוהגין ז' ~~~~

 ב~ה"ג. רש"י. ~שו' ב~ם ט~ר שעליהם.הרותחין
 הטור אבל ה' או'~''ז

 כ~~
 כך. שנה~ו ~לא לזה לחוש דאין

 ~צ''ז חטאת דם בפ' ~אי~א מה ע"פ ש~תבוויש

 ע~א~
 ומורק

ושוטף
 במי~

 יעו~ש' בב"ו כמ"ש בצונן ושטיפה ב~מין מריקה

~~~
 ח'י ע"~. ~ין נ~ח כלל או~ה כלל. הכלי שטףלא א~ אפי' קפי~א אין ובדי~בד וכו' לשטוף נוהגין ~~.

 חמ"מ יו~ד. או' מק"ח י"א. או' יוסף חק פר"ח. כ"~.א~'
 ל~ז. או' קכ"ה כלל ח~א ~'או'

~~
 ~יוצאין ~ברים אלו א' ~~~~

 משו~ וכו'~ ב~~
 ~ובת

 מצה לאכול מחוויב שהוא ראשונה בלילהמצה
 פסחי~ רש"י מצות. תאכלו ב~רבכ~כ~יב

 ועוין ע"א. ל"ה
 וב~ברינו ז' סעי~ תע~ה ~י~לקמן

 לש~
 בס"ד.

~~
 בחטים ~~.

 ו~ש~ורי~
 ~~כל לא קרא דאמר וכו'

 דברים מצית ~ליו ~אכל ימי~ שב~ת חמץ~ליו
 א~ם חימוץ לידיהבאים

 יוצ~
 יצ~ו במצה חוב~ו ידי בהם

 גמ~ סרחון. לידי אלא חימוץ לידי באין שאין ודוחןאורז
 או~ן מח~יצין ו~ם חמץ טושין אין ודוחן אורז רש"יופ~' שם~

 ז'. או' לקמן ועיין הלבו~. וכ~כ עכ~למ~רי~ין

~~
.~~ 

 מין כוםמין ו~~' ובכוסמין ובשעירין ב~טי~
 שועלשיבולת חטי~

 ~שיבול~
 ~ועל. ~זנב ~שוי שלה

 במשנהרש~~

 שם.~
 ש~. גמ' שעו~יןי ~ין ושיפון

~~
לפי בר~שא חטים נקט וכו' ובשעורין בחטין ~~.

 וכו' ו~עורה חטה ארץ ב~סוק מוקדם~הוא
 מין שהוא א~פ"י כוס~ין קודם ש~וריםונקט

לפי חטי~
שהשעור~ן

 הו~
 לכיס~ין קודם הוא ולפיכך ז' ממין

 כמ~~
 לעיל

 לפי ושי~ון שו~ל לשבולת ~וס~ין והקד~ם ~' סעי' קס"חםי'
 שיפון הג~' שם ב~שנה מי~ו חטים. מין הואשהכוס~ין

 דשיפון ו"ט או' קס"ח סי' לטיל וכ~כ שועללשבולת קו~~
 שאח~ז. באו' ועיין יע~''ש. שועללשבולת קוד~

~~~~ 
 ה~ה.

 ל~ק~ ~המנה~
 ~ה~א ~~~~. ל~~~לה

 א~~ל~ מצו~ ~ו~~ ~ק~~~ ~~~ ק~~~על~~
 ~~אב~ן מצה

 ב~ב~ב~~ על~~ש~~~
 אז

 ~ק~
 ~~ר על

 ש~תבנ~
 הק~~~. בא~'

~~
 ~~~~ז שק~~~ן ~~ה ~ה~א בא~רז. לא אבל ~~.

 ה~~~''ן. שק~~ין ~~רק~~ ~~ןה~~''ז א~
 מהר~~ ~~~~

שק~~~ן
 ~בער~ אל~ ב~~~~נ~~

 אש~נז~
 ~~רק~ש~ן

ב~לל א~נ~ ~~~~~~
~~~~ 

 ק~נ~~~ למ~נ~ רק ~לל
 א''ר א' א~' ~''~ ~~שב.

~~"~~~ 
 י~~~~'

י ~~~~י~~~"~
 ~~י~~ ~~~ ~ו~
 ~~~~ ~~יי~~~ י~~ו~ ~~~~~~~י
 ~~~י'~~~~~~~~

 ~~ש~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  לי~ח ~והמנהג 
 חטי~ ל~ת~ל~

 ~מ~~י"ל~
 ~י~י ~~י~ ~י~~ ~~~ ~~~~~~ ~י~י ~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~ ~

 ~ ~~~~~ ~~~ ~י~~~
 ו~ו~~

~~
.~~ 

 ~אפי' ~~~ץ. לי~י באי~ אינ~~~~
 בו ~~י~צאא~~ז ~מ~ ל~

 ~~ בב~~י~ ~~ס~~ ב~ו~~י~
 בצ~ ~מ~~נ~פ~

 הר''ז ~ה~מיץ
~~~~ 

 זה שאין בא~ילה
 ~~~~ן. אלא~מץ

 ה~מב''~
 א' דין פ''ה

 ה~לב~ ~~''~
 ב~י'

 ב~ל ~לל ~ימ~ץ ליד~ באי~ ~אינ~ משמ~ ~~מ~ץ לי~י~אי~
 ~' א~' ל~יל ממ''ש ~~''מ~ו~נ~.

 ~~''מ ~לב~ש. ~ש''י בש~
 ~י''~מ~ברי

 נ''ה
~''~ 

 שכ~ב
 ~ה~ ~~ש~~ ~מ~~~

 ~מ''ש י~ו''ש.~בשיל מיני ~ל
 ה~אב''~ הש~~~ בה~מב~~ ש~

 ~א~ן
~בר

 פש~~ ז~
 ה~ל ~לא

 ב~ מ~~י~
 ב' ~ין ~ל היינ~ ו~~'

 פירו~ במי לשא~
 במ~מ ~~מ''ש

 ב' ב~ין שה~~י~~ ש~

~''~~
 ~בר שלא ~''מ מרן מ~ברי ו~~מ בה~~''~. י''א

~ל ~ל~~
 ה~א~''~ ה~~~~

 הנז'
 מש~~

 המ''מ ~ברי ~ל ~~מך
~~~ 

 ~אמ~מש~~
 ה~ל דאין כן ה~א

 מ~די~
 פי~~~ ב~י בלש

~~
 ~מ~~ר ~~.

 מה~ ל~ש~~
 א~רז יא~ל לא ~ר''ש ~בשיל.

 ב~מ~ אי~~~~ שנ~פש~מא~~
 מה~''י הרב ~הל~~.

זיין
 ו~ן ~' ס~' ~' ש~ר ~''י יש~~ה ~~רי בש~''~

 נה~~

~מ~~
 ~ל

 נ~ה~ין יש ~~~שי~ פולין ~~ון ה~~ני~~
אי~~ר

 בפס~ לא~ל~
 ~~ן

 ה''~
 אבל מאיב~''א שמ~אל

י~יאל ה''~
 נ~ה~ין הי~ ~דולי~ ~ש~~

ה~בר מא~ ~~~ה~ הי~~ ב~~
 בה~ נה~~ שא~~י~ כי~ן לה~י~

 ~לא ~נ~אה איס~~.

 מש~~ אי~ו~ בה~~ה~~
 ~לא ~ימ~ץ

 ~זה ~ינ~י ~~~
 ~אינ~ ב~מ' אמ~ינן דבפ~' א~~ו י~~~ין ~בן בי~של ~~ינ~ק~~
 בא

 אלא בלבד מינין ה' אלא ~ימ~ץלי~י
 מ~~~ א~~~~~

 ~ד~ן
 ~~~ני~~ ~~~~המ~סה

 הא ~זירה ~~ירה ~~~ה
 א~~

 הא

~~~
 ~ש

 מ~~~~~
 ~~~שין

 ~לל לד~ן ~מי ד~א י~~~~ מינ~ אבל ~~י~ה מ~שהשה~א ב~יי~~ לא~ל~פי ~א~י מ~~ני~~ פ~
 פ~מי~ ~~~ לא~ל~פי א~י~לא

 ~ב~אה
 מ~~רב~

 ~א''א בהס

לב~~~
 ~ה~ר~ל יפה

 כ~ ~מ~
 יש

 בפ~~ לא~~ר~
 דה~א משום

 ~מ~~~ןמ~~י
 א~''~

 מ~~~ ~י~ דבימיהם
 יש ~~ה ~ו''מ

 הלל~ בד~~~~לה~מי~
 שאינם

 כ''~ ב~~א~~
 ~~י~ר באי~ור

 ~כ''ל. ~א~ן ס~דיה ~ב ~פי' ה~אש~ני~כד~~~~
 ה~ר~~י ~~''~

 האשכנזי~. ז~ל~~ הלל~ל~ב~~~
~''~~ 

 ב' א~' ד''מ
 נ~~נ~ האש~נזי~בני ~אנ~נ~

 ~~ך לה~מי~.
 ~אן דב~י~ ה~

 בה~ה~
ש~~

 ש~~ב
 ~המנה~

 באש~נז
 לה~מי~

 לשנ~~. ~אין
 ~כ''~

 לא~~לשלא
 בפ~~

 אפי' ~~ניו~ מיני ~~אר~ש~משמין ~~דשי~ ~פ~לין ~~~~ן א~~ז של ~בשיל
 בי~''~

 א~~~ן.
 א' א~' ~~''ז ~לל~''א ~~''~

 ~נה~~
 ~ל

 ~פ~צ~~
 ה~~לה

~כן ~אש~נזי~
 במ~~נ~~

 פ~לין
 האש~נזי~ ~בני נ~שבי~ ה~ ש~~

 לא~~ר
 ~ר~צ~''~ ~~ני~~ לבשל~אפי'

 הט~~~ מפני~~ל א~~~ שלימי~ ~~~~ן ~א~~ז
 ~י' לקמן ~~ד ~~יין ~~~~ש.

 בה~~ ~~''~
ש~~

 ה~~דל
 ~מ~ה~

 שלא באש~נז
 לא~~ל~

 ~לל
 בפ~~

 י~~''~.

 ~שא~ ~הב~~ הל~~~~כ''~
 הא~~~ני~.

~~~~ 
 אוסרים ויש הגהי

 וכ~~ וכו''
 ומ~ידני וז~ל המו"ק

 או~ו נצ~טר צ~ר כמה זצ"ל הגאון מארי א~א~ל

צ~י~
 ~ל

 ~יה וכו~ זא~
 מתר~~

 חילי א~ישר אי וא~מר
 למנהג~בטיליניה

 גרו~
 קולא לידי דאתי' חומרא שהיא הלז

 מיני שאין מתוך ~י חמץ ~איסור ומכשול חורבא מינהונפק
 לאכול לה~ון מצוייןקטניות

 ולש~ו~
 ל~פו~ צריכין

 מצה לחם
 ב~יסה נז~רים אינם כך מתוך וכו' ה~ניים ~פרטותהר~ה
 וכו'כראוי

 קרו~
 ה~~ר

 שנכשלי~
 דהוה ו~ו' ר~ל כרת ~איסור

 ו~י"ש וכו' מדינה ~ליו תל~וז שלא עם רבת לה~~ןחש
 ראש ~שמים ~~שו~ ו~ן א'. או' מ~ב''ר והביאו ~רבהשהאריך

 על תמה שמ"חסי'
 ~אוס~י~

 ואורז ק~נית לאכול
 הפר'ח אמנם י~יש"~. ו~~' ~ט~ות מנ~גש~וא וכת~

~~~ 
 ~~וך

 מידי כל לא~יר לתפוש יש לפי~ך וז"ל וסיים מ~~"סלמנהג
 מנ~גינו כן ~~ן אבל ~דגן להו דמחלף משום לדגןדדמי

~ספרדים~
 ~אורז זולתי

 ששנ~
 ~פה ~פ נ~דק ש אחר אחת

 ו~אותו חטה גרעין ~ונמצא
 יו~

 לא והלאה
 אכלנוה~

 ~פםח
 בס' ~יד"א הגאון וכ"כ~כ"ל.

 טו~
 ו' או' ט' סי~ ~ין

 ~~וני~ת נוהגין אין ס~רד~ני דאנח~~
 הקטניו~

 באורז אמנס
 בפסח לאוכלו שלא ה~ ויראי הת"ח מר~ית ירושת"ו~~יה~ק ~~~~

~ה~ידו
 ד~~~

 פ~מים ~~ה~ האורז ש~יררו ~ו~דא
 ושו~

 אחר
שבישלו~ו

 חט~ נ~צא~
 מוחין אין א~ל מלאו~לי נמנ~ו ולכן

~יד
 האוכלי~

 והתנו~ות ה~ניים מזון הוא ~~יה"ק כי ו~פרט
 דף נ"א ~י' ל~יל אל~זר פקודת ~~פר ו~ייןי~ו~~.

 ס"~
 ~~ד

 גם ניהגין ד~כשיוש~~ב
 הספ~די~

 הקטניות לא~ור בירושת"ו
 י~י~ש.~פסח

 ~ת~ אמנ~
 יותר האכלוסים נתרבו ~זה"ז

ויותר
 ממ~

 ~~דם שהיו
 קהלי~

 מח~יק ואחד אחד וכל מרו~ות
 בזה ואין אוכלין שאין ויש ~פסח קטניות אוכלין יש~מנ~גי
 קהלה אחד דכל כיון ת~גודדו לאמשים

 בפ"~
 לקמן וכמ'ש

~~~~~ 
 בה~ה.

 ~המנה~
 באש~נז

 ~אל ~~~~ לה~מי~
 יאמ~

 ד~ל ל~~ש אין מדא~' א~~~ שאין ~י~ןא~~

 רבנן~~זר~
 ~~~ר לא ~ל ~~~~ר מי~ה ~ייב ~לי~ ~~~ב~

מן
 ה~ב~

'~~~ 
 ~רש~~

 ה' מה~י''ל
 ~' או'א''ר בפ~~ אס~ר~~ ~א~ל~~

~''~~ 
 בשי~''ב ה~יד''א

 ~ב~פר~
 ~~ן ~~ב

 כמה ~לי~~ ש~יבל~ ~פ~ליןדבאש~נז ש~
 שני~ מא~~

 ~ומרא
זו

 ~ה~ל אין יש~~ל ~~~לי ~צ~
 לה~

 פ~רץ ה~א ~המי~ל

 לפר~ץ ש~צ~ מה~~י~ ~צ~ ~מד~ א~~ ~~~~~~~~
 הד~ר ש~~מי לפי בי~~ ~ל~ה ~לאבזה

 ~~~ו ~ס~נזמ~~~לי
 ~~מ~~ ל~~א~~

 דב~י ~~יימ~ ב~~ץ
 במ~ינ~~ האי~~~ ~ה~לי~~~כמי~

 אל~.
 ש~''~

 ש~.

~~~~~~ 
 ה~א

 ~שנ~ ~~~~ ש~~
 ~~ב~ן

 ~~מ~~
 לא

 ימצא~
 ~יין לא~~ל מהה~ניי~

 שד''~
 סי'~ ~~~מ מ~'

 פל~~~א שהביא א' א~'~'
 בז~

 ~~~~אהמ~י~ין כ~~~ מ~~י~ ז~'ל ~ה~א
 ~לא ש~ה ~ל~יי ל~ניי~

 לז~ל~~
 י~~''ש

~''א ~~''~
 ~~~~ ~בש~~ ~~

 לא~~ שאין
 לאכ~ל מה

~~~ל בד~~~ אל~
 מ~~~

 ~שאר ~~ני~~ לבשל
 דב~י~

 מה ~ל ~מ~מ
~~הר שאפש~



~ ~ ~ ~

 ~~~~~~ו~

 ~~~ו~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~~
 ~טיר אוסרום וי~ ~גה

 ו~ג"~

 ~ער~י ~ש~~רין ~~~~ן ~~א~רזליזהר
 ~~~'~ן~

 ש~~רין ~~עצ~''י
 יזהר~אר~א~''י

 ה~ ~י ~~ה~
 ~~''ל ~יני~ לה' י~~ר ~~~~ין

 ל~~~ ~~~~~ ~שו''~ ~~~~~י~~
 ך' ~י'

 ~ע''פ שה~י~ ~א~~
 לא~~ל לו ~ה~יר יש~עאל ל~פר~

 ~י~י ~~ני~~
 אין א~ א~הפ~~

 ה~רה ~~לי לא~ל~ ~נה~~
 אין א~

 א~~איש
 לה~יר

 יש ~א~ ל~
 ~~~ע ~א~רז ~צ~~~ יזהיר'~א~רז ~ו~ ק~ני~~ ~יני ~א~ ל~

 ~ה~יא~ יע~~'~י ~~לה~

 ~~~' ~~~נינן. ל~קן ש~פשר ~ה~~ל
~''~~ 

 ~י'
 קכ''~

 ש~ הש~''~~ה~יא~
 ~פ''ת.

~~~~~~~ 
 הנ~ה~י~

 א~רז לא~~ל ~לא
 ~~ירין ~~~~יץ ~אורז ~~~~רי~ ~פני~ן נה~~ א~ ~פ~~

ל~~
 בש~לה

 שהא~רז י~~עי~ ~א~ ~ה~ר~
 ~~~י~ אינ~

 אלא
שרצ~

 לה~~יר
 לה~יר א~~ר ~~יי~א לא~ל~פי אתי~~ל~א ~זיר~ ~~~~ ~~ ~ער~~~ ~ש~~ עליה~

 לה~
 אפי'

 ב~~נה~ ~ני~~ ~ני ה~זי~~ ~א~~שאל~
 ~ה~ אעפ''י זה

 ש~ע~סו~רי~
 היא ה~~~רא

~א~רז לא~~יי~~ ~''ל ~~~~ ~~~~
 ~~~י~

 ~~~~~ילין ~א~ר
 לנה~~ ~~~ל~

 שלא
 ~~~רין שהי~ ~פני היהלא ל~~~ל~

 ש~~~~י~
 אלא

 העיר~~ ~~ע~
 ~~ע~א~

 ~י' ל~י ~~הר''י לה~י ~~ירין אין ה~זירה
 ל''~

 נה~~~א~
 ש~~ר~ ~פנ~ ~ן

 ~~נ~~ ה~י ~~~~יץ שהא~רז
~~ע~~

 ו~~~יעין
 לא~ל~ ש~~~רי~ לה~

 ~~ירין עצ~ן על לה~~יררצו ~א~ ה~רה. ~לא
 ~ר~ה ע''~ לה~

 ~~ירין ~ל~ני~
ל~~

 ~ו~נא ~~ל
 יע~''ש. ~ר~ה ע''י ~''~

 והביא~
 ~~י' י''א

ז~
 א~ל ~ה~~''~.

 ~~~~ ~~''~ הר~

 ~י'
 ו~יין ~עו''~. ה~וי ~הר''י~~רי לקיי~ ~~~ ~~''~

 ע~~
 ~זה

 ~י~''~
 ~י'

 רי''~
~~~

 עי''ש
 שי~

 ~ין ~פרש
 י~~''ש. לי~~~י~ ר~י~ ~~ל~

~עיין
 ~''~ ~יי~ ל~ להר~

 ~י'
 ~~עיר~ ש~~~ צ''~

 אז~יר
 ס~י~~~יה~כל

 נה~~
 ~~~''ל ~לל א~רז לא~~ל שלא אי~~ר

~~ש
 ~ה~ נה~~ ~א~רי~ ה~~~ר~~ ~~ר~~

 ~אין אי~~ר
 ל~~יר רשאיא~~

 לה~
 סי' ~י~~~ ~מ''ש

 אל~ רי''~
 ~~י~ן

 ~ענין~ה~י
 שנה~~

 אי~~ר
 ~ש~~

 ~ש~~ ~~י~~ ~דר
 ~~~רא

 יע~''שי ע~''ל שרי ה~ר~ ע~י ~~~אי~על~א
 ~ר~ ~~''~

 ~''~ פעלי~ר~
 שנ~~ ~~י ל~ םי'

 אי~~ר
 ~אכיל~

 א~רז

ו~~~~
 ר~צה ~~~ה

 לעש~~ ~עירינ~ פש~~ ~~נה~ א~ר~ ~י~~ ~~~~הן ה~ריא~~ ~~~ שאינ~ ~~~~ ~ן לא~ל~
 ה~רה

~~~~~~~~~ 
 ל~של י~~לאם ק~ני~~ ~~י~י א~רז ~ל ~בש~ל ~א~~ל ~לא

 ~י~''~ ל~~רי~
 עיין

 ~~ק~
הפ~~

 ~הרי''~ ~~רי שה~יא א' א~'
 ך' ~עי' ~~כ''ז סי' ל~ןז''ל ~ור''~ ~~~~יא~ נ''ה ~י'

 ~ה~ה~
 ~~~~ענה ~י ~~~~

 ~י~ן ~~~'~ר''ה
 ~א~נ~

 י~~ל
 לאפ~~

 ~ל~~ל
 אינ~ לעצ~~

 י~~ל
 ~כ~~ ~~~~ ~א~רי~ל~~ל

 ~לפי ש~~ענה ~~ ~~~א ז''ל ה~א
~אינ~

 ל~של י~~ל
 לעצ~~~

 ~נ~~ מי א~ל
 א' ~~ין איס~ר

 ל~של~~~ר
 ש~~~ר ~~~ לא~רי~ א~~~

 לאפ~~
 ל~~ן ~לה

~~~ן
~"~~ 

~~~~~~  ~' ומר~כ~פ"ה

 כ~~~

 ~ו~~ ~~~ ~~~ ~ו~~ו ~~ו~~ ~~~ ~~~מור בא~~נז ו~מנהג

 ~ת~ ש~ פעלי~ ר~ ~ר~ א~נ~ ~עו''~י ~' א~' ~~''ז~~י'
 ~ע~ ~לפיאע''~

 ~ל
 ~ש~~ לה~י~ י~ ~הרי''~

 ש~~א
 ל~~ענה ~~י ~לא ~בשיל ~יני~שאר ~~~~

 ~אינ~
 ל~של י~~ל

 ~~לה ל~ך ~~י~לא ~ל~
 ה~~''~ ~ע~ ~פי ~''~

 ~~~''ז ~~י'

~''~
 ל~~~לה ל~~יר שאין ש~~~ ~''~

~~~~~ 
 ה~איל

 ה~~
 א~''~~נ''~

 ל~~~לה שרינן לא ~~של ו~עי ~~איל ~י''ל
 ~~~ל ~א~רז אי~~~ ~נ~~~ין אל~ ~~~~רין~~איל ~~~~~
 לא~רי~

~~ת~
 ~נר~ה

 ~~ע~
 זה

~~~~~ 
 ל~''ע

~~~~ 
 הרב על

 ~ק~
הפ~~

 ז~ר ~לא
 ~ע~~

 י~~''ש. ~~א ~ל
 ~~פר~ ו~~~

 ~ן
א''~

 ~''א. א~' צ~ פ'
 ש~ ~~~~

 ל~ין ~~~~ה
~שאר ~~ ~~~צ~ ז~

 שא~ י~''~
 ה~~של זה

 א~~
 ~שר

 א~~~ ~י~''~
 ל~~ל

 לא~רי~~ל~
 אלא

 א''~
 יש

 ז~ן שי~~~ר בי~~ שה~~
 ש~

שע~~
 שיא~ל רא~י ~יהא ~~י ~~שר א~יל~ א~ר

 ז~
 ~ן

 ~ה~אה~~שיל
 א~ל ~י~~ ~~

~~ 
 יש לא

 בי~~ ש~~~
 ~יא~ל

~~א
 ~~נ~ עצ~~

 ל~~ל א~~ר
 עיין ~יה~ ע~''~י ל~~רי~

~ע' ~ש~''~
~''~~ 

 ש~~יא ~' א~' ~' ~י'
~~~ 

 ל~~ל ~~~~ירין פ~'
 ~ל ז~ ~י~~א~רז

 פ~~
 לא~~ל ~~י ~' ~י~~ ~~ל

 ~ה~א ~~' לא~~לל~~ילין ~ש~~
 ~~ע~

 ליה ~~~לעי ה~איל
 ז' ~י~~ לה~~~זי אור~י~

 הי~ ~א~ יע~~~
 ל~~ל א~~ר

 הר~ ~~רי~פי ל~~רי~
 א~י' הא הנז'

 ל~~לא~~ר ~~~יי~ א~ר~י~ ~י~ א~
 ~א''~ לה~

 אלא ~~~~לעי ה~איל נ~יר היאך
 שאינ~ שאני ~~ענה ~~~לצ''ל

 ל~של י~~ל
 ל~ לעצ~~

 ~י ~ן
שאינ~

 ~~ענה
 ~~יל~ ~~~~~ ~~רי''~ ~~~ע~

 נ~צא ~~ר''~.
~~ין

 ז~
 שניא ~פל~~~א

~''~~ 
 ~י~ן

 ~ר~~
 ל~של ~~ירין הפ~'

 ~~~~ש ~ע''ש ~~ל ~ז'~א~רז
 לפי ~~~ ~ע~~ ש~ ה~~''~

~ע~
 ~~~''א

 ~ינ~
 ~נז' ל~~~לה אלא אס~ר

 ~ע~ א''~
 הצ~רך

 ~~יא ~~~ן ל~~ליש
 ש~~~ר~ ~~ר~~

 ~~~~~~ה ל~של לה

 ה~ר~שי~
 א~ל ~~~ר

~~~~~ 
 יש ~לא

ל~~~יר. י~ ה~~~

~~~~~~~~ 
 הא~רז נ~~של לא ע~יין ~א~ פ~לי~ ר~ ש~
~~~ר

 ~~ ~נ~~~ א~~~ ~י~''~ ל~ל~ל~
 ~יס~ר

 על ~אש לקל~~ו ~י~~ל י~ן ~~~צה ~י~יה ל~~י ~~י~~לא

 ~~~ הא~~נזי~ ~ל~~י ~י~~~ץ ~~ן ~אין ~י~ ~ליהא~~ל~
 ~~~ר ~אינ~ ~אפשר ל~ס~פק~י~

 לקל~~ לה~
 הא~רז ~ל~של

 י~~''ש. העין ~ראי~~~ש~~
 ~ש~

 ~~~קא
 לא ע~יין א~

נ~~~~
 ~לא~~ל~ ~ל~של~ לקל~~~ ~ראוי ה~~רז

 ~~תר
אבל ל~ל~ל~

 א~
 ~א~ור נ~~של ~~ר

 ע~~ ~א~~ל~ ל~
 א~~ר

 ל~ל~ל~
 ל~ע~~יה~

 הפ~'
 ש~~~נ~

 ל~~ל ~~~~ר ~~י~ן לעיל
 ל~של~~~ר לע~~~

 ~ין ~י ~ין ~לל. ~~ק~ה ~יה לי~ א''~ לא~רי~
 ל~ש~נזי~. ~ין ל~פר~י~ ~ין~~~~ל

 א~נ~
 אפ~ר

~יישינן ~לאש~נז~~
 ~~~''ש ~עין ~ראי~ ~ש~~

 הר~
 ולפ''ז הנז'

 ל~של א~~ר~~~''ה ~~
 לא~רי~

 ~ל שע~~ר י~ש~~~ ש~א
 ~~נ~

 אלא~~~~י~
 א''~

 איז~ יש
 הי~ר

 ש~ינ~
 ~י~~אר לעצ~~~ ~~של

 יעו''ש. ~ה~הך'

~~~~~ 
 ~לאפ~~ן ל~~~ן ~~~ר א~ל ל~נ~~. ~א~ן בה~ה.
 א' א~' ~כ''ז כלל ~~א ~לא~ל~. ~~~~~~ין



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

 ~~~ן
~"~~ 

~ ~
 ~יהו לשנותואון

 פשו~
 ~~ון

 בדי~ב~ ~וסרי~
 נ~לו ~ם

 ~ו~
 ~תבשיל

 וכ~
 ~ותר

 בש~נ~~ לה~ל~~
 מהם ~נעש~ם
~~י~ן

~~~ה~
 י~עו ש~א ל~~ש ~יש אפשר

 ב~~ לצא~
 מצה י'~ח

 ה~נה~~ע~~
 ~~~נא. ב~ל לה~מיר

~~~~~ 
 ש~~~רין. ~ראה ל~ים פ~לין לשנ~~. ~אין בה~ה.

ב~~
 לבני לפ~פק ~יש נראה ~לי רי~~. סי'

אש~נז
 שנה~~

 ש~~מה ב~ר~ל אפ~ לה~~יר
 ~ראיי~ ל~~ני~~

 י~הרב~~~
 ב'. א~' בר~~י ל~ח~~.

 ~~ך~
 ~א~~ל שלא נ~ה~ין

 ש~~
 י~~ע ~איני בפסח

 ע'~~ בפני לה~ל אין ע~ה ו~~~~ל~ה ~ע~
 ~בצנעא

 ~ס~~. סי~ א~א ~החמיר. איןל~~ח
 מיה~

 ק~~ז כלל ח~א
 נ~ה~ין שיש ~מה ~~ב~ ז~א~'

 לאכ~~ של~
 שאין ~ש~~י~ צנ~ן

לזה
 לה~יר ~~~~ר ~רי~ ~ע~ ש~~

 ~מ~ז ~י~ לעיל ~עיין ע~~~ל. סיי~ שוס שייך לאבזה ~~~~ בפשי~~~ לה~
 קל~~.א~~

~~~~~~ 
 שק~ר~ן

 ער~
 ~~~ה. ~~פ~חי עפיל

 כ~~
 בס'

 סי~ פסח ה~ הלכהע~ק
 קל~~~

 ~מ~~~ה
 ב~לל אין כי הי~רשנ~ה~ין

 בה~ ~לי~ ה~ ~~~~לי~ ק~ני~~
~ער~ב~

 ~ס~~. סי~ א~א הי~רי נ~ה~ין ~קאוי ~בואה.
 ~ש~~י~ א~ או~ זה ב~י~במש~ז ~כ'~~

 כי הי~ר נ~ה~~ן ה~אפ~ע
 בה~ לי~ע~~ב

 לאס~ר ואין לאיחל~פי ל~~ן ~~מין ~אין

ב~ק~~
 שק~רין ~ה ~ה~~ה הי~ר שנ~ה~ין

 ער~~~
 ~אפל~ן

~~ 
ער~

 א~ ~שרי עפיל
 ~א

 שנ~~~ ב~ק~~
 ~עיין יע~~ש. איס~ר

ע~~
 שאח'~ז. בא~~

~~~
 פס~ ק~~~ חר~~~ א~ ~~~~~~

 הרב לה~יר יש
 חק והרב ה~ ~י~ ~~בשב~~י

 י~ס~
 ב~ין

זה
 ח~~

 עלי~
 ח~י~ ה~א~ן ה~רה ש~ן ~אסר

 ~הר~ר
 אברה~

 ~~~~ שב~'~י כהר' מס~ברא ~ליבר~~~
 ~לא

 לו~י~
 עלה

 ~עיין ~~ א~' בר~~י ~~קה. ~נעשה ~אילן הואשהקאב~י
ב~פר~

 ש~~~ל ש~~ב ~~ א~~ ~' סי' עין ~~ב
~~~יר ~י~ א~ח~

 א~
 פרי ~~~אי אע~~ בקא~ב~י

 ע~
 ונראה ה~א

 ~הה~~ן לפי להח~ירשרצה
 שה~א ~י~~~ ה~א מה י~ע~ ל~

 ה~ל ~י~יר~ ק~ני~~ ~ין~~~
 ~~~~~ ~ראש~ני~ ~~ר ~יפרצ~

 שקיב~ במק~~~~א~
 ח~מרא

 ~~כ בקאהב~י ז~
 חר~~ א~

א~~~
 להקל יש ק~~פ

 ~~לא ה~ סי~ ~~ב בשב~~י ~~מ~~
~חק

 י~ם~
 ~הביאו יע~~ש.

 שע~~
 ~~~ב א~ א~~

 הי~ר נ~ה~יןאלו ~ב~ק~~~~
 ~קדי~ין זריזין כן ~אעפ~י בקאפ~י פש~~

 הקאפ~י א~לחר~ך
 ק~~פ~

~~~ 
 לע~ין

ל~רר א~~~ שק~לי~ ק~~~
 ~ער~ב~~ ~~

 להי~~ ~יני~ ~שאר א~רז
 ~כל נקיה

~שו~
 ח~~רא

 ~בר~~ דפס~
 תבא ~~ב

 ~ליה~
 ~~רב עכ~ל.

 ל~~ ~~~ ~~י סי~ ה~~~ע~~ר~
 כ~ב

 פש~~ ה~נה~ ~אצל~
 הקא~~לשת~~

 א~ א~
 לעיל ~עיין יע~~ש. ק~~פ נ~רך לא

סי~
 ~נ'~~

 או'
 ר~~. ~א~~ קפ~~

~~~~~~ 

 ~פ~רשי~ שרבי~ ש~ע~י ב~~ע
 שלא

 לש~~~~
 ב~~ע ש~ש~~שי~ ר~א~ת ~שש ~יש לפיבפ~~

 א~~~ ~~ייבשין ~~זרין~אח~כ
 ~~לה נש~מש ~ש~א ל~כ~ר

 ~~~ע~
 ~~כן רבי~ ~כן ~של~~~ ש~עתי ~~ן

 א~~ ~רכ~~ ש~. שב~~י ~ה~.יר~ק נ~~~ ש~~~
~~'~~~~~ 

 ~~ין נראה
 שנתבשלל~ל~ם ל~~~

 א~ ~יי~~ בה~
 ל~וך ~ה~י~א נשפך

 אשר ה~~רי~ מן שבאה ב~~י~א ה~תר נוה~ין~יש ~~אכ~
 ב~~~נ~~

 מעי~י~ הבקיאי~ ~~~~~~ל~
 ע~י לפסח כשר שה~א

 ב~ראהש~~ירי~
 ~ר~ ~~ע~

 ~יי'~א בין הב~ל שיש
 ~ד~ל~~ ~~רך הבאה ה~יי~א לבין~נ~יי~ה שנתבשל~

 ~לא
 של~

 בה
 ~לל. לבשלהא~ר

 שע'~~
 ~~''~ עיקרי א'.~הרב או'

 ~~י סי'
 ל~~א~~

 שלא נזהרין שיש ש~ע~י ה~י~י עשב אך ~תב

 א~ מהחני~~לקנ~~~
 ~בר

 ~הבאי~ ה~~י נפ~~
 ~א~לנ~י~א

 ~אשר ס~~רי~ ה~ א~אך
 ליקח ~קילין ~ש~ מ~בא~~

 יח~~~ לא ~י ~לש~~ת~מ~נ~
 ר~

 ה~ל~ הארצ~~ ל~~~רי
 ~לא

 מקר~ב ~ע~ה עכ~ל אולנ~יאלס~~רי
 ~אח~ שמענ~

 יר'~ש
שספר

 ~א~~
 היה

 הט~י~א שע~שין ה~~~ל ~וס~ר בבי~ ש~
 שכ~~ב א~~ ח~ר~ראה

 ע~י~
 שהיה ועבור אס~ר ה~ני~ה

 נכנס ה~ס~ר ראש לבעלאה~ב
 ש~

 בלא
 ר~~~

 ~ראה
 ש~

 ~יי~א ~לאי~כיסי~
אחר ה~סיב~~ ~ן א~~ן של~ק~י~ ~ב~שלי~

 ~עמ~ ~לקח~ א~~~ שבישל~
 מה המסחר לבעל ~שאל

 ע~ א~~~ מערבין שזה ~א~לזה
 ה~~~ ה~י~י עשב

 שאל~לא
 שלא הזה ב~ס~ר לה~עסק י~~לין הי~ לא~ן

 ה~~
 ~ש~כרין

 שאמראלא
 א~~~

 ~ערבין שאין ~~חר ש~ש אפשר היר~ש
 ש~מר ~ע~'כ י~~~~~י

 נפש~
 ירחק

 מה~
 אלא

 אחר א~~
 ~ח~ירה.~רישה

~~~~~~ 
 מ~~ר

 ש~~ ~~ שאיןהי~ב ב~ק~ א~ אפי~ לאס~ר ל~א סי~ בנ~אח~א ~ע~ ~ק~ני~~ זרעי~ ~~ינ~ יי~~ לעש~~
 ו~פי' ~רעין

 ~~בש היי~ש נעשה א~
 הר~ב~ה~א

 וה~יע~~
 היה

 מהק~ני~~
 יע~~ש אס~ר אפ~ה

אבל
 בש~~~

 פס~ בה~ הל~ה ע~~ק
 סי'

 קל~~
 ב~~~ש ה~יר

 ~מע~רב א~מה מ~פ~חיהנעשה
 ק~נ~~~ ~יני ב~

 צריך אך
 שיהאליזהר

 ק~ני~~ א~~~ ~ל~ק~
 של ~~ב~אה

 ח~ש~
 צריך ~~~ה~יני~

 ל~נ~~~
 ~יזהר צריך וזה ב~שרות ~~~חזק

 שק~ני~ יי~שב~ל
 שנעשה לפסח

 ~~ע~~
 ~~י~צא

~~~~זק לקנ~~~
 ב~שר~~

 יע~~ש.
 ~הביא~

 ~ע' הש~~ח
~~~~~ 

 סי'
 שאח'~ז. בא~~ ~עיין יע~'~ש. י~א או'~'

~~~~~ 
 בה~ה.

 הרב ~לש~ן ה~בשיל. ~~ך נפל~ א~
 באכילה אפי~ ~~~ר ~~כ ס' לי~א ~אפי'~ש~ע

~כן
 ~~ן הא~ר~ני~ ~ש~ע~~

 ~ש~ע קי~~ סס'~י ב~ה~~
~~~קא

 משה~ ב~ער~~~
 אבל ~אסור אין

 יש ~ס~ פח~~
 נראה ~ ~עיקר באכיל~ל~ס~ר

 כ~ע~
 ~בלא~ה כי~ן הא~ר~ניס

 ~הר~קה ח~~ראה~א
 ~~~~ בעל~~

 ~אל~כ בעינן עכ~פ ר~ב
 ~ער~ב~ ~ויקרילא

 ~ק~ני~ת ה~בשיל ~א~~ל ~ה~י ~לל
 ~~~קא ~~ א~~ א~ר ~~~כ ~ ~' א~'~~י עצ~~

 נ~ערב~ א~
 ה~~ר בר~ב

~כ~~
 הזר~א

 ח~~
 ~א~ ~~~ סי'

 נ~ער~ו
 יע~'~ש. שרי בר~~

 ~לל ח~א~ ה' א~' ר'~ז א~ א~~ ה~~~~~~~כ~
 קכ~~

 א' א~~

~היינ~
 ~~קא

 ב~יעב~
 ~ילפ~נן ל~~חלא לא אבל ר~~א כ~~ש

 ~~ער~ב~~ ~ו~~ואי~ה
 ~~~ר

 ב~יעב~
 כ~א~רינן לכ~~לה ~לא

 ~~~ש ~~לא יט~~ש ~ח~ליןבפ~ק
 הפר~~

 ~לא
 לב~ל מ~~ר לכ~חלה אפי~ ד~~~עח~~ל ~~ל~ ע~~~

 ~ל~ כ~~
 ~~~ל.

 ~כ~כ ב~ א~~ער~ה
 בספר~

 ח~ת
 ~ע~'~~. א~ א~~ הפס~

~~~~~ 
 אם ב~~ב ~ב~ל

 א~נ~
 בע~ן

 אב~
 נ~כר שה~א מה



~ ~ ~ ~

 ~~~~~~ו~
 ~~~~ ~~~ן

~~~~~~  מותר וכן התב~יל לתוך נפלו אם אוסריםואינן
 סי' ~ת~ה ב~~ת ק~ניות מינ~ ל~ש~ו~

 קי~ג~
 אקליז~א ~זרע

~~~
~~~~~~ 

 ~~נ~~~ ~~~ני בה~ ~נ~ב~ל~ ~ל~~
 לנ~ה~ין

 ~~נ~~~ ב~~ני~י~~ר
 ~~~~ר~~. ~~ענ''ע נאחר

 ש~. ער'~ה~~~.
 ח~~

 הזר'~א ע~~ש ~כ~ב ~~. הפסח
 א~~אפ~~~

 ~ע~~
 א~~~ר שנ~ה~~ן

 ב~~נ~~~
 בע~ר ~~~ארח

 לא~~ל ~~~ל הי~ר בהםשנ~ה~~ן אח~~
 ב~ל~ה~

 ל~א~ל ~~~צ
 ~~~רה בא~~הב~שלו א~

 ~~~ בא~~~ ~~נ~~~
 ~ע~'~~.

 ~~פ~' שם~הרלנ'~ח ~~~~~
 שא~נ~ בס~~

 ~~~ע
לבשל ~~~~ ב'~י ~א~נ~

 ב~
 ~ע~~~. ל~~חלה

~~~~ 
 ~~. ער~ה ש~. הפר~ח

ח~~
 ~~. הפסח

 ~~ה~
 ~~ש

 ב~~ל~ א~ ~א~ הזר'~~ ~~
 ~נ~ב~לב~ל~

 ~~~ ב~~~~ ~~ני~~ ב~
 ה~~ארח ~~~ל ע~~ז

 ~א~~~לא~~ל
 ~~~~ל

~~~~~ 
 ב~הרלנ~ח עיין

~~ ~~ 
 ~פ'~ה

~~~ב
 ~ל~

 ב'~~ שה~~ ב~~א~ ~~~ד~ע ~~~~ר ב~ל~ ל~~ל
 ~נ~ב~ל ה~~~ל ל~~~ל ~לא~~ם

 ב~
 ~ע~~ש.

 א~נם ~ס.הפסח ח~~ ~הב~א~
 ח~~ ~ע~

 הפסח
 א~ ~בד~עב~ ~~

 ~~~ר ה~ב~~ל ~~'~ ה~ל~ אפ~~ב~~ל~
 ר~בב~ב~~ל ~~ ~~~א~ ~~~~

 נ~~
 הבל~ע

 אב~
 ~~~ב ~זה ~צ~~ ל~~חלה

 ~אס~ר~אפ~ר
~~~ 

 ~אס~ר
 ~ע~~~. ל~~חלה ~א~~ו ~~~ ~ערב~

~ע~~ן
 לע~~

 ~~ז.~ א~~ ~~~~ז ס~~

~~~~~ 
 ~~~ר ~~ן בה~ה.

 ~ה~ל~~
 ח~~ה ~~~~

 ~ב~~ל~
 ע~~~~ש~

 ל~~ן ש~רך
 ב~~~~

 ~~ח
 ש~~ל~~

 ~ל

הפ~~ל~
 אס~ר

 ~~ לה~ל~~
 בפ~ח

 ~~~ שס~~ ~~~~
 ~~ל

 ל~~~ה ה~אע~~~ם
~~~ 

 ~ע~ ~צ~ ~ש
 ש~~~~~ן ~אחר ל~סור

 ח~ץ ב~ל~א~~ה
 א~ר~נן לא ח~ץא~סור ל~ב~ ב~~ א~נ~ ~~~~'~ ~ל~ שס~~ ~א~

 א~נ~ ע~~~~ ~ל~ ס~~
 ב'~~.

 ~~ ס~~~~~א ש~~~
 ~~~ה~

 ~'~ז א~' ~~'~ז ס~~ ח~~ ע~~ן
 שה~~~

 על
 א~ל ח~ץ ב~ל~ ~~~~~ל זה~~ם

 ל~'א א~~ ~~ ~~ס~ ח~
 ~עי~ן ~ע~~~. שע~א ל~~~~ הס~~~~ ~~ בה~ב~~~~~א

 א~~לשס ב~ברינ~
 ~ל~~

 ~ל~ז. ~~~'

~~~~~ 
 ו~~רשות וכו' ב~~נים לה~ליק מותר וכן בהגה.
 בש~ן לה~תמש ~לא כתבמהר~~ל

 בו ששורין במכתשת אותו כותשין ~~י לתבשיל ~יפלולחוש שי~ במקו~
 בהם שמשת~שין בפמוטות ידליק לא זית שמן ואפי~ש~ורין
 בד''מ מיהו ~עו~~. השמן מכח מ~חמצית שהם השנהכל
 מחה"ש הגיה ~כן לתלותן מותר ~מנ~ם שאר דאפ~'כתב

והלב"~
 בדברי

 מ'א~

 לתבשיל שי~לו לחוש שיש במקים אפי'
 אוסריןדאין

 בדי~ב~
 אפי'

 י~ו~
 ששורין במכתשת אותן שכתשו

 לומר ואין קו~פ בס' בטל משהו בו נתערב ~אפי' ש~יריןבו
 דוחקא אגב אמרינן חריף בדבר ~~וקא ~~המכתשת טעםשקיבל

בל~
 ~ק"ב. מ~א לא. חריף שאינו ב~בר אבל ~ו סי' ביו"ד כמ~ש

 כ~ א~ ~מ~ז ~י' ח~יוכ~כ
 חק ד~ או' א"ר ז' או' זה וב~י'

 ~~~ חמ~~ ה~ או~יו~ף
 ה'. או' ר~ז א'

~~~~ 
 וכו' בשמנים לה~ליק מותר וכן בהגה.

 וכיוצ~
 בזה

 שמן לאכול שלא המחמירין הצבי בארץנוהגין
שומ~מין

 להדלי~
 ~כתבנו מה ל~י ומיהו בו.

 ל~י~
 תמ~ז סו'

או'
 י"~

 ~יש
~ 

 השמן יב~רו חו"נ לסברת ~חש דמאן לומר
 להדליק ולא ופה מסונן זות בשמן ~הד~יק ~דבר ~ובשומשמין

 ה או' בר~~י בו. חטים גרגירי טו~א ~ש~יח שומ~מין~~~ן
 קמ~ו. או' תמ''ז סי' לעילו~יין

~~~
~~~~~ 

 מ~א זית. שמן לאכול דמותר ממהר~"ל
 א' או' חמ"מ ו' או' יו~ף חקסק~ב.

 ~~סח זית שמן שיא~לי מנ~ג ר~יתי לא ~~ב ה~ג"ממיהו
 במכ~שת כותש הזתים שהרי זית ב~מן חומרא נר~הו~וד

 ~' ס~י' ~~~ז ~י' ל~יל כמ"ש חריף דברי מ~ריו~זתי~
 שכ~שו במכתשת ~כתשו אולי לחושיש וא~~

 ב~
 א~נם י~ו"ש. ח~ץ

ע~ון
 במח~"~

 אין דבז~ים שכתב סק"ב
 לחו~

 שכתשו
 שעורים בושכות~ים במכ~ש~

 דידו~
 לשמן מיוחדים כלים ~הם שיש

 פ"ב או' ח"י סי' עין טיב בס' חיד"א הרב וכן יע~"~'זית
 יעו~ש. הבד בבית נ~שה זית שהשמן ידוע ~י זה ~לתמה
 ~~~ן ח"ה נ~ח רי"ו בשם כ~ג או' תמ~ז בסי' ה~~''גוכ"כ

 ודוק. קמ"ד או' תמ"ז סי' ל~יל ו~יין י~ו"~.מותר

~~~~~ 
 השמנים אבל וכו' להדליק ~ותר וכןבהגה.
 אפי' מותר~ם קטנ~ות ~~מיני נעשיםשא~נם

 כנז'. תששות בהם אין אם והיינו ה' או' ר~זבאכ~לה.

~~~~~ 
 התבשיל. לתוך נפלו א~ אוסרין ואינןבהגה.
 ~~ושין קודם הזר~ונים תחלה שלותתין אףפי'

 שמניםמהם
 וא~~

 ה~בר קרוב
 שנתחמצ~

 שר~. אפ"ה
 ה'. או' ז'ר~ז או' ח"י הדברים' שהכפיל הרב כוונת ~זהו שםבתה"ד כ~~

~~~~ ~  
 דמותר וה~ה וכו' להשהות מותר וכן בהג~~
 מהם.~הנות

 תה~~
 ה~ או' א"ר סק~ג~ מ"א שם.

 י"א. או' קכ~ז כלל ח~א שם. ר~ז ז' א~' יוסףחק

~~~~~~~
 והוא

 מ"~
 דכלאים פ~א הרמב"ם

 משנ~
 והטופח א'

 לתרנגולים להאכילם פעה"ק ~הגו לבנים.גרענין
 ~דמה מזבח דקמאי. קמאי וכןנהגו מחמיץ דאינו מ~ום~~סח

ד"~
 מ"ז. סי~ ח~ב שאל חיים ו~~ין ע~ג

~~~~~ 
 מה קשה קצ~ וכו' להשהות מותר ~כןבהגה.
קמ"ל

 בז~
 להשהותן מותר דגן מיני ה~ גם דהלא

 בבי~ להשהותן דמותר לאשמ~~נן ~אצטריך ואפשרבבית
 ולא

 כיון ולאכלם לבשלם ~קלה~ לידי לבא למיט~י דאתיחיי~ינן
שאין

 בה~
 שיבשלם חיישינן ~לא דגן מיני ובה' מדינא איסור

 ~~ך אין וגם אינשי בדילי ומיבדל גמור חמץ שהואמשום
 ח~. או' ח"י כך. ולאכלםלב~לם

~~~~~ 
 מו~ר וכן בהגה.

 להשהו~
 מיני דכל ~פשוט וכו'

הרי~ו~
 ~השהו~ן אסור ~גן מיני מה' העשויין

 סק"ב מ~א כתישה. קידס במים אותם ~מלחלחין מפניבבות
 שם. ר"ז א' או' חמ"מ ח' או' ווסף חק ב' או' א~ר שם.ח~י
 שמי~ לפי אסורים הפסח ~ליו ו~בר ~הואם

 שנתלחלחו אחר
 ונמצא קמח ואבק ~סובין מהם וני~ז אותם כות~יםב~ים
 שהתיר ששמע הא"ר ~שם ומ~ש שס. ח"י גמור. חמץשהוא
 בדין הנז' גיסי ~ם ונותן נ~שא היה כבר שכתב שם ח"י~יין לכות~ למכרם הריפות מיני ושהה ששכח לא' ז''ל הג~יןז~~ו
 ואמרזה

 שהו~
 ג"כ

 ~מ~
 גמור חמץ שה~א החקירה ~ל

והשומע
 שמ~

 וכ"ה וכתב ב' או' הא'א והבואו ו~ו~ש. וט~ה
 וכ"כ י~ו"ש.ברור

 החמ~~
 אף אותם השהה ~אם שה

 ~~ו"ש. הפסח ~ליו ש~בר גמור כחמץ ד~ינםאסור דועב~
הר~ז ~כ~~
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 א~כ אלא בהנאה אסורים הפסח עליהם עבר
 כתישה. ק~~ם ~~י~ נתלחלחו שלא לו~רי

~~~~~ 
 השבת ~וא עני~ס ו~ו' ואליינ~"ר ועני"ס ~הגהי
 ~ער~י~שקורין

 ש~נת~
 ~כסבר. ~וא ואליינ~"ר

ר~
 ומעשרות ~' פ~א'~משנה כלאים ~ועיין ~' או'

~"~ 
 משנה

 שם. וברע~מה~

~~~~~ 
 רבה ב~יקה וצריך וכו' ואליינ~"ר ועני~ם ~הג~.
 ~הם יהיהשלא

 אח~
 סק~א. ~~ז מי~ים. מה'

 י~~וק בעה"ב שכל ונכון ו' או' ר'ז ו' או' א"ר ט' או'ח~י
 ו~י"נ שם. ח~י וקטנים. נשים ב~י~ת על יס~וךולא

 כת~
טו~

 וקימ"ל עני~ס לאכול שלא ל~חמיר
 ~כמון~

 ~אחרון יו~ ע~
 שם. ר"ז סק"ג. מ"א יפה~ ל~ררם א"אכי

~~~~ 
 קימ~ל שקורין וקצת וכ~' ואליינ~"ר ועני~ס ~הגה.
~כ~ון.

 ר"ז~
 קרא~ם שקורין ~אותו מחלקין שמע~י

 שגרעיניו ~פסח אסור אחרות ממ~ינ~ת אותו שמ~יאיןקימ~ל
 או~ו א~ל ל~גן~ומה

 פעל~~ ~נקר~
 לפי ~~סח מותר קימל

 ~' או' ר"ז ש~י ט"ז כ~גן. צורתושאין
 שם ח"י מיה~

 ~וא ~עלמא חומרא עצ~ן ~~נוות ~גם יותר להחמירדאין כת~
 א' או' והחמ~מ שם. א~ר וה~יאו עלה. לוסיף דלאוה~ו

 אחר הולכין~~כ''ז כת~
 המנה~

 להחמיר. ובין לה~ל ~ין

~~~~ 
 ליוהרא לחוש אין וגם ~~סח ~חומרות ליכא ת~גו~~ו

 ~ין ~י~יהם א~ותי~ם מנהג ומשפחה משפחהכי
 וכן שעושים מתיקה ~מיני ו~ין אחר במקום הקא~"יבשתיית
שלא

 לסעו~
 כשרי~ים חומרות נו~ג שאינו מי ואפי~ אחרים. אצל

 מה אפ~ה קורא ה'אשר
 אשרי ~י~יים הפסח ~~ימי טו~

 השנה. ימות משאר טפי ~יתךוושבי
 מוע~

 ~' סי' חי לכל
 ועיין טו'ב.או'

 ~ו~
 ע"א. או' תס"ז סי' לקמן

~~~~~ 
 ~שמים. מיני אלא קטניותימיני אינם ~~גה.

לבוש.

~~~
 ב'. ~~~~

 העוש~
 וכו~ האורז ומן החטים מן עיסה

 ה' ~ין פ"ו הרמב"םכ~כ
 ~~ת~

 שם
 הרא~"~

ו~ו~
 שיש

 כדי שיאכל ~ר"ל ~ ויאכלנו א"פ ~~~י כזית ~גן ~~
 כזית ~אכילתו שיהא כ~יא~פ

 ~גן~
 כתב שם והמ"מ עכ~ל.

 א"פ ~כ~י כזית ~~ אין שאפי' נראה ז~ל ~רמ~"ן מ~~ריאבל
יוצא

 ~אורז את גוררין שהחטין הוא גרירה שמ~ין לפי ב~
 והאריך ~ירושל~י מ~ואר וכן ~~וקא ואורז חטין שהזכירווזהוא
~זה

 ~~רמ~"ן~

 רבונו וגם ~כורות ~הלכות

 ~הרמ~"ם~

 פ"ו
 בכוריםמה'

 ע~
 מתנות שאר

 כת~ כהונ~
 ~דין משנתינו

 עי~ר וכן ~אלו דדו~א ומשמע אורז וקמח חטים ~קמחהחלה
 ה~ ס~ף ~הל~~ט הרא"ש מ~~רי וכ~נעכ"ל.

 חל~
 ~לוכא ~הגם

 בה יש אם ~ה ווצא א~פ ~כ~יכזית
 טע~

 וגם ~גן
 ~תערובת מן כזית רק ~וכל אינו אם ~~ף שםמד~ריו משמ~

 ח~ים כעיסת דהו"ל י"ח ~ה~וצא
 מ~~

 הרש~~א אמ~ם יעו"ש
 ~לו חלה~פסק~

 ב"ו. ו~~"ד עו~ר. נ~ל ~רא~~ד ש~~רי כת~
 מ~אוכ~כ

 סק"~
 ל~חמיר ~נ"ל א"פ ~כ~י כזי~ בו שיש ו~וקא

ע~''~
 ~יא~פ ~~יו ו~תב

 צרי~ ולפ~~
 שי~יר ש~אכל

 פ~~
 כ~בו~ר

 ~לה~~~~~
 להרשב~~

 כ~ברי פסק יו~ד או' ~ח"י מוהו עכ"ל.

 בכ~י ~זית בו אין א~י' ~~אורזה~מ~~ן
 א''~

 ~ל וכתב ס~י
 יתירא חומרא ~~וא הנז' ה~ו"א~ברי

 נג~
 הראשונים מ~מעות

והס~מת
 אחרוני~

 סי' ו~יו"ד כ~ן
 ש~"~

 או' הא"ר א~ל יעו~~~
ז'

 כת~
 ~לענין

 שיה~
 ו~חלה להח~יר ראוי ו~אי מצה י~י יוצא

 ~עו~ש. חי~רא ג~כהוי
 וכ~~

 יש ~לכה ולענין וסיים ~ס~רות שתי ה~יא ז~ או' והר~זא~~. ~כ~י כזית ~ו ~יש ~~וקא המק~ח
לח~~

 ~שעת א~ל תורה ~של להחמיר האחרונה לסברא לכ~חלה
 ועיין ע~''ל. עי~ר כן כי הראשינה ~ ס~רא על לסמוך ישהדחק

 ~~ח"ז.~או'

~~~~~~ 
 א~רז עיר~

 ~~וא~ ~יני ~ה' אח~ ע~
 הנז'

~~עי'
 ~ע~ ה~~~~

 ה~~ר
~~~ 

 ~ה י~צא ~זה
 ח~~~י~י

 ה~ער~~~. ~ן ~זי~ ~~א~יל~ מצה

 פר''ח~
 א~

 ~הי~
 ~ע~

 שר~~~ אעפ~י ~~ן
 א~ל א~רז.

 ~ע~
 הר~~''ן

~הל~~~
 ~~~א חלה

 עיר~ א~
 ~~ח

 חעי~
 אעפ''י א~רז ~~~ח

 ~ה י~צא א''פ ~כ~י ~זי~שאין
 ~ש~~

 ~~~ח
 ח~י~

 ~~רר

 ~א~רז ~~~~א~
 ~~~~~ להי~~

 א~ל
 עיר~ א~

 ~יני~ שאר
ע~

 א~רז אפי' א~ ~ב~~ה ~יני ה'
 ע~

 ת~~אה ~יני ~' ~אר
 ~ה לי~ ~אי ר~~א ~תר אזלינן ~ח~י~ ~יןח~ץ

 ~~ן ר~~

 ~עינן.ד~ן
 ה~~''~ ו~''~

 א' א~'
 ער''~

 ~~'ח''י הר~ ~יה~ ה' א~'
 ~~~ י~''~

 הנז' הא''ר ~~רי על
 ל~ע~ ~זה~

 הר~~''א
א~ן

 ~סיע~~ הר~~''~ ל~ע~
 ~זי~ ~~ אין אפי' ~~א~רז

 ז' א~'הר''ז
 ש~ ~~~~

 ~ח~~ י~ הל~ה ~לענין ~ר''ז
 ~~~חלה

 א~ל ~~רה ~שלל~~~יר
 ה~~ירין. על ל~~~ך י~ ה~ח~ ~ש~~

~~~

 זה ש~ענין
 שעיר~

 ~ינים שאר
 ע~

 ~~~אה ~יני ה'
א~

 ~~רז
 ע~

 ~י~ הח~י~ ~ן ח~ץ ~ב~אה ~יני ~'
 א~פ ~~~י ~גןכזי~

 ל~ע~
 ~ר''ז

 א~
 א~~ל

 ~ן ~זי~
 י''חי~צא ה~ער~~~

 ה~ח~ ~~ע~
 הפר~ח א~ל

 שיהא צריך ~~~
 ~~יא~ל א''פ ~~~י ~זי~ ~~~תער~ב~

 ~~נ~
 הא א''פ

 אינ~ה~י ~א~
 י''ח י~צא

~~~~ 
 ~~''ה

 ה~''~ ~~~
 נראה ~זה

 יע~''ש. נ~טינן ~ה~י ה~~~ב~ע~
 ~ע~~

 ~זה עיין
 לעי~

 סי'

~~~
 א~~' ~~~~

 לא
 ~~קא ~~~ע ~~~' ~הח~י~ ~ירר~

~יע~~
 א~ל

 יש~ ל~~חל~
 ה~~רש~~יא הר''~ לס~ר~ לח~~

 ~וא~יל~ ~ח~ין ל~רר נ~ה~ין יש ש~~~
 ~~~ר

א~~
 ~אפי' ~~ש~ע ~~פ''ח ~י' הרש~''א ~~~~' ה~~ר ~ו~~רי

 ~נ~~~. ~' ~אין ~יירי ~הש''ע~י''ל
 א''~

 ~~~ן ~עיין ~' או'

~~~~~~~~~~~ 

 ~ל חי~~ אין ~~ר~ר
~ 

 ~ניהם
 הר~~ ~כ~כ~~

 ~נ~ז ~לך ~~א
 ז~ל~

 ה~א ~ם
 ~נה~

~~
 הע~ר

 ה~נ~~ ח~
 אחריה~ ה~אי~ על

 ~~~~א
 ~~נ~~~

ס~~
 על חל

 הבני~
 אבל אחריהם

 על ~~~~~י~ פיר~~ א~

 ~~~עצ~~
 אין

 אחרי~~ ח~י~י~ ~~ני~
 א~א

 ~~ נה~~ א''~
 א~~~~. בח~~ ~ה''~ א~יה~ ~~~~ אח~ה~נ~~

 ב''~
 סי'

 א~ןשם



~ ~ ~ ~

 ~~~~~~ו~
 ~~~~ ~~~ן

~~~~~~

~~~
~~~~ ~ 

 ו~ן הגה
~~ 

 ביררו ~א
 ~ו~~~

 מי~ו שצ~ח ~~ן ~ו~ו
 לראו~ צרי~

 ~נג~ו ~ס' והא שלא ~~כ ~ו שאין
~ן

~~
 לו~ר זו ~יה ר~וקה ~ח~שא כלו~. ~כך אין ~~.

ש~חמיץ
 חט~

 ק~ה
~~~~ 

 ~עכ~ר ש~פי רוק
 ~חד אינו נשוכין בהם יש אם אפי'ועוד

 ~אל~
 טוחן שאינו לכת~לה איסור מ~טלין כ~ן ואיןכשיטחן ~~ ו~ת~~לין

 טור.ל~טל~. כד~
 ונ"~

 הטע~ויה שני ~ין
 ~לטע~

 דח~~א הראשון

רחוק~
 ~~ל ~דיע~ד שרי כנגדן ס' ~ין א~י' ~ת~מיץ ~יא

 הוא שההיתר ~נילטעם
 מש~~

 אם ר אס ~די~~ד אפי' ~יטול
 ה"ד ~טול משום ~הוא ~ני ל~עם נ~מ ~ע~ד ~נג~ם ס'אין
 א~נם יעו~~. ד' ס~י' ת~"ז סי' לעיל כמ''ש חו"נ אינולמ"ד
 האחרוניםדעת

 כט~~
 רחוקה ~חששא הראשון

 שתח~יץ ~י~
 ~רי ~דיעבד כת~ו וע"כ העכבר ש~פי רוק ~מעט קשהחטה

 ס' איןאפי'
 כנגד~

 שאח~ז. באו' כמ"ש

~~~
 כלו~. ~כך אין ~~~

 דמע~
 חטה מח~יץ אין רוק

 מ~א בדיעבד. שרי נגדן ס' אין אפי' ולכןקשה.
 י'א. או' יוסף חק ט' א~' א"ר י~ב. ~ו' ~"יסק"ה.

 ר~
 או'

 וכ"כ כנגדם ס' אין אם ל~ררם יש לכתחלה הא ומשמעח'
 הנ~וכים כנגד ס' ה~למים ~~טים ~ין ~אם שםהר"ז

וטחנם ל~
 ע~

 הנשוכים מ~ם ~י~רור
 העוד~י~

 על
 ~יח~ הכל וטחן ~יררם לא ואם~ס' ~מ~~טלי~

 י~ו"ש. מותר ~~ז

~~~~~~~ 
 להתיר ~יש ~טה ~~וקא ואפשר ה~~א שם

ב~וטב~
 ~~ אין אפי'

 כ~~דן~

 שעורה אבל
 מיהו שם. ר~ז ש~י יוםף חק ~ם. ח''י וכ~כ לה~מיץ.~~~רת
הא''ר

~~ 
 והבי~ו שעורה. ~ה"ה כ~ב

 א"~
 ~~ם ~'.ועיין או'

 בא פ'לו~ז
 דנ~~

 ~שעורים ל~סיר דצריך ש~~ב ע"א
 טעמא והיינו~ח~ים ~שב~ררי~

 ~~ו~
 נ~לע טל ~ו מיס עליו נ~ל דאי

~~
 והביאו הנז~ וח~י ה~"א לד~רי ~ציין יעו"ש ~החטה יותר

 ס"ו. או' לק~ן ו~יין ז~. ~י' על~זכ~ל

~~~~~ 
 א~ ו~ן ~הגהי

 דגן אותו ~מנו ~יררו לא
 ~~~ ~~ג~~י כ~כוכו' שצ~~

 הדגן על סמ~ק בשם

~צמ~
 גמור ~~ץ שזהו יחיאל ר' או~ר הארץ מלחלוחית

 ס' שוהא י~~ ל~ררו צריך ~~רת בת~ואה מעורבוכש~וא
מאותו

 יעו'~ ~~~ של~
 ומיהו ~"י. וה~ו~ו

 מ~~
 הס~~ק שם

 ~יךוגם
 ~ו~פ ה~פיי~ שתה~

 ~כת~ ~"~ עיי~
 הל~ה דלענין

 לח כמו הויק~ח
 ~ל~

 ואם
 נתער~

 ~והיינו חו"נ אינו קו~פ
כ~טת

 מור"~
 שכ~ב בהגה ד~ סעי' תמ"ז סי' לעיל ז"ל

 חו"נ אמרינן לא ~לח לח~~תערו~ת

 י~ו"ש~
 ל~פות ו~ותר

 לעצמו י~מיר נפש ~על כל למעשה א~ל ~~סחא~י'
 יטו~~. קו~פהכל ולאפו~

 וכ"~
 ~מ~ז סי' ל~יל ~מ~ש הא~רונים ד~ת

 יעו"ש. פ"דאו'
 ועו~

 י~ו~. ~רנ~ז רנ~ו או' לשם ~ד~רינו ~יין

 ~~ן~
 מיהו ~הגהי

 צרי~
 ~~י וכו' כ"כ ~ו שאין לראות

 א~~ יוםף ~ק י"ג. או' ח"י סק"ו. מ''א שצמחאדגן
י"ב.

 דכא~יל~ ור"~
 ~נג~ן ס' אין א~י' ע~~ר

 ~דיע~~
 ~רי

 מ"ז. או' לעילכמ~ש

~~~~~ 
 ~~~' כנ~~ן ~' י~א שלא ב~~~.

 ~' אין ~א~
 ~~~ל~נ~~ן

 לב~~~
 ~א~~ן

 ~לא ~א~~ן ~נ~~ן ~'~יהיה ~י~~~~~ ע~ ~~~~~
~~~~ 

 א~' לעיל ~~~'ש
~~~~ 

 ב~ה~~~~~
 י''~ א~~ ~~~י ~י~~ סי'

 אבל יע~''~.
י~~ל אינ~

 ע~ עליה~ ל~~~י~
 ~פ~~ ~לא~ל~ ~י~בט~~ ~~י ס~

 ~~''~ ל~~~ל~ אי~~~ ~~~~ל~ה~י
 ~~' ~מ'~ז ~י~ לעיל

 ~נ''~

~~~~
 לא ~א~ ~~י ~~~ז

 ~~''ז ~י' לע~ל ~יין בי~~~

 ~~~ן~
 ~ה~~.

 של~
 ~~~לין ~אן ~אין ~~~' ~נ~~ן ס' יהא

~י~ור
 שאינ~ לכ~~ל~

 ~~~. לב~לן. ~~י ~~~ן
~''~~ 

~י~ו
~~'~~ ~~~ 

 ~~~ינ~ ~''ל ~~~~''ק
 ~~~~ל ה~'~ל

 ~י~ו~
 ל~~לן ~~י ~~~ן ~אינ~ ~עפ''יל~~~ל~

 ~~ר''~ ~~ד~~
~~~~ב~

'~~~~ 
 ~ר~~''~

 ~~ל''א סי'
 דע~ ~~'~~

 ~~' ~~''ן
~ל

 ~~~~~ ~ע~
 א~~א

 ד~~ע~
 נ''ז ~י' ו~~~~' ~~י~~א

~נ''~
 ~ל~ה ל~נין א~ל

 ~~~~ ~דע~ ~~''~ פ~~
 יע~~~.

 ~י~~ ל~~~נן לא~~ר י~ א~~ ~~~ע~ ~~~~ אל~~פ~''~
~~~ע~

 ~~~ב
~''~~~~ 

 ~י' ~~~~'
 ~פ~~

 אי~~ר ד~ל
 ני~~

 ד~ר אפי' ~עין~~~~~
 ~~~ע~

 ~אפי~ ~~~~~ה ~י~~ ~~~ך

~אל~
 ~ח~י~ ~~~ל לא

 אפ~~ ה~י ~ללו
 ~לפי~ך ל~~~קן

 ~~~ ~נ~~~~ א~נ~ ~ע~~~~י ל~~נןא~~~
 א' א~~

 כ~~
 על

 הפר''~~~~י
 ~ל ~ינ~ על ל~ל~ק ~~י רו~~ ~אינ~ הנז'

~~~~~''~~~ 
 ז''ל

 ~~ד~ נ~~י ~אינה~
 ~כל

~ין ני~~ שה~י~ו~
 ל~

 ~~יך אלא ~י~~ל
 לב~~~

 ~זה ~לה~~~א~~
 ~ע~ש~~ ש~~~נ~

 ~ל~~ז~
 אי~~ר ~~~ל ה~''ל ני~ר י~א

 ~טו~ ו~א~~~
 ~~ל~שאינ~

 ~ב~ל
 ל~~ל ~~~ ~~~ן שאינ~ ~י~ן אי~ו~

 ~ע~''~
 ול~ר~~ הא~~~י~ ל~ע~ ל~~~ י~ ~ל~~~ל~ נ~א~וע~'~
 ~~~א ~יון ~~ינ~ק~ד~

 ~בדיע~~ נ~~~
 ~ל ל~~וך יש

 ~ע~
'~

 ~ל~ ל~ ~~~ע~~~~ ~~~~
 ~~'~נ א~~ינן לא

 ~ל~''~
 ~ל~ ל~ ~~י ~~~~~~~

 א~ל
 ל~ע~

 אפי' ~~~~י~ין
 ל~

~ל~
 א~ לא~~~ י~ ב~יעב~ אפי' ~~''נ א~~~ינן

 ~י~~~ לא
א~~~

 ~~~~ ~~ן
 ~א~~'

 פס~ ק~~~ א~~~ ~~פ~ ~~נ~
 ~אפי'

 ~'י~
 ~ש~~ ~צ~~ ~~ן א~~~ ~נ~~

 ~~~נ.

~ן~
י ~ ~  נ''א ע~ין ~~~~ ~נ~~ן ~' ~הא שלא ~ה~~. 

~אלה
 ה~~י~ ~~נ~ ~א~ ~''~

 אם נ~~ק ~לא

 ~ין ~~~י א~ ~~ליא ~' ~~י~
 ~פיק~ ב~וינ~

 ~אם לק~לא

 ~~~יא ל~~מ~א ס~יק~ ~א~~יי~א ~פק ~~~י ~ינ~אינ~
 ~~ני~ ~~ינ~ ~ין ~קרי אי ~ז~~~ל~ק~

 יעו''~. בצ~ע

א~~
 א~~ ע~~~י ~~~~'

 ~' ~~עינן העלה ~~'ו הי'
 פ~~. יע~'~~. ~~פי~~ ל~~ל~~ין ~~ירו~

~''~~ ~~''~~ 
 ~'. או'

 ~~~ן~
 ה~י~ה ~~ו' ~נ~~ן ~' י~~ ~לא ~~~~.

~~~~~אה ~~~נ~
 א~

 ~~~~לה
 ~~~י~ ל~ר~ א~~

 לק~ן ~~~י ~רן ~~יאו ~ר~~~~ן ~~~~~ ~~~~~~~~~~ל~י~
~י'

 ~נ~'~
 ש~נה''~ הר~ ~~ב~י ~~~~~ע ~דלא

 זה ~~י'
 ~~~ ~ה~ י~ ~~~ל~י~~~~ים

 ~' א~' ב~~''י ~י~~ץ.
 ~בספר~

לי~א
~~~ 

 ~~ן שםי ~~~~~~ ~ה~יא~ יע~~~. ~~~~ץ
 ~ז~~ ~~

נ~~~
 בפ''א

 ~~ אי~ ~~לע~ ~א~יל~ ה~~~~ ~'~~ ~~ ~~לי~
 ~י~~~~ש~

 דלא
 ש~נ~~~ ~ה~~

 ~ע~''~ ~~~יא~ יע~''ש.
 ~' או'

ומי~~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

 ~~~~ ~~~ן
~~~~

~~~~~~~~ 
 מ~

 סי' ו~~ה סמ"ק בשם ~ה~"מ ~~י~ר

 ~~"ד~
~ ~ 

 ו
 ~~~~ ~~י~~ ~~~ ~י~ו ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~י~ ~~~י~

 מדברי ~ולע איסור משום טחי~ה קודם בירור לענ~ןומ~הו
 לברר ~א~צ מש~ע י"ד ~עי' פ"ד סי' יו~ד בש"ע ז~למרן
 כתב ט~ל ס"ק שם ה~"כאבל

 ~~ דא~
 ברוב מתולעים

בענין
 ש~"~

 אבל לגמרי אסורים החטים זהו לבררם
 לבררם צריך ברובמתולעים א~נ~ א~

 קיד~
 נ~אר שלא וכ~ון ט~ינה

אל~
 דיש חש~א

 ש~
 הכנה~ג וכ"כ יעו"ש' לטחנן מותר ~~לעים

 שפ"ד ט"ל. או' שם ~ר"ח צ"י. או' בהגב~ישם
~~ 

 ט~ל. או'
 כ"ד. או' ל"ח כלל חכ~א ל~ו. או' מ"ו כללמנ~י

 ~~~~~~ן~
 לחיץ התול~ים שבורחין מ~ני לטו~~ן שמותר
 האפרכס~ דו~נידרך

 יטחנו א~ דאף ו~וד
~תולעים

 לטח~ן אין לכ~~לה ולכן הקמח בתוך בס~ בטילי~
 בו שיש גדול בריחיםאלא

 אפרכס~
 לטחון מותר ובדיעבד

 בריחי~גם
 פר~ח צ"ה. או' שם כנה"ג סק~מ שם ש''כ יד. של

 ~ם. חכ~א מ' או' שם שפ"ד ~~ז. או' שם בל"י מ' או'~ם

 ~~~~~ן~
 הרחיים ~~יל התולעים ~בור~ם הת~נות שני
 לאור הקמח שירקד והוא בש"ע שםומ"ש

 שאם האדומים או השחורים התולעים מין באלו אלא מהנילא היו~
 יהיהלא

 לה~
 הם לברוח מ~ים

 נכרי~
 ומתבררום בקמח

ומ~
 שאלו הלבנים הדקים תולעים אבל מתב~ל מהם שנט~ן

 אם ומ''מ לטחון אין בריקוד נבררים אינם וגם בורחיםאינם
 כ~ו. או~ שם פר~ת שנימוחי. ש~זקתן מותר בדיעבד וט~ןעבר

 ~~~~~~ן~
 שאסיר בתוכו מילבי~ן ונתהוו שהתליע קמח
 לחטים דמי ולאלטוחנו

 ד~~
 מבטל הוי לא

 לטחון דכו~נתו משוםאיסור
 משא~

 י~ח או' שם מש~ז בקמח.
 י~א סי' חו''מ מע' בשד"ח מזה עוד ו~יין ט~ל. או'וש~~ד

 ה'.או'

~~~
 מצת בהם ש~~~ם החטים ד' ~~~~

 מצו~
 ל~רן טוב

 המצות. א~ וש~רתם ד~~יב אקרא ואסמכוהוכו'
 ד'. או' עי"שלבוש'

~ן~
 ~ע~שים ~~.

 ר~א להו דאמר וכו' מצוה ~וצ~ בה~
 את וקושרין ~העומרים כיפי דמהפכילהנהו

 ב~מותהעומרים

 הקציר~
 מר מצ~ה. לשם הפיכו מהפכיתו כי

 ~חיטין א~מיה ליה מנקטא דרבינאבריה
 מתחל~

 לצורך קציר
 שימור להו ועבדאה~סח

 מעיקרא~
 מ~ ~ס~~ם בארבי.

 ~ל פ~ ~סיף הרי"ף וכ~כ שם.ופירש"י
 שע~

 הטור והביאו
 ט' דין ~'ה הרמב"ם וכ"כוב"~.

 והרוק~
 ומ~מע רס"ג. סי'

 דכל שם הרמב~םמדברי
 מצ~

 לכתחלה בפםח אוכל שא~ם

צרי~
 ש~~וכ"כ ~רי~ף מדברי קצת קצירה.וכ"מ משעת שימור
 שימור צריך לכ~חלה וז"ל זיין מהר"י משם ח' או'הברכ~י
 כל קצירהמשעת

 המצ~
 הרי"ף לדעת הפ~ח בכל שאו~ל

 אבל עכ"ל. ~וצוה מצת דו~א ולאו מהגאונים וקצתוהרמב"ם
 דוקא הרי"ף שם על ~~בהטור

 למצ~
 שומור צריך מצוה

 וכ~כ הריא~ז. בשם שם הרי'ף על הש~~ג וכ''כ ~צירה.~שעת
 שעישים החטים בש~ע כתב ולזה ב~י וכ"כ ש~.הר"ן

 בה~
 ה~. או' חמ"מ ~"ו. או' ח"י ב"ח. ~הלב~שי וכ~כ ו~ו'י מציהמצ~

~~~~
 א~צ הדין ~מצד ואף וז"ל ל' או' קכ"ח כלל ~"א
 חובה של ל~זית אלא זושמירה

 מ"~
 החרדים נוהגין

 משומרים המצות כל שיהיו ראו~וכן
 משע~

 כמה שיש קצירה

 מי~ מביא~ח~שו~
 לייבשן שמניחין לפעמים וגם החטים על

 שקורין וזו לקציר ~נאי להם שאין מפ~י מד~י יותרבמ~ובר
 ואדונינו קצת לחים שהם בעוד לקציר ממ~~ין עכ"פשמירה
 משעת שמשומר מצה רק לא~ול שלא בזה מאד הח~ירהגר"א
 זה מטעם והיינו ה~סח ימי ~לקצירה

 ומכ"~
 כשמו~יכין

 שכמעט עד השקים על מרובים ג~מים לפעמים יורדהחטין
 סי' לקמן ועיין עכ~ל. מדינא ואסור במים הסק כלנשרה

 ל~ח. או'תס"ז

ם~
 מצו~ מצ~ בהם ~~ישין ~~.

 מצת דוקא מ~מע וכו'
 ראשונות לילות לאכול ~די ~י~ור צריךמצוה

 השוק מן קמח ליקח ו~רי כלל שימור א"צ מצית שארמ~א"כ
 בעינן לא ג~כ וא~ייה דלי~ה שימור ואפי' דחק בלאאפ~'

 קדושים ישראל אכן מדינא זה כל מיהו ו~ו' בש"סכמבואר

ה~
 ולפחות טחינה משעת המצות בכל שימור לעשות ונהגו
 הגאונים מן דיש לעיל כתבנו כבר ומיהו שם. ח~י לי~ה.משעת
 שומור צריך לכתחלה בפסח אוכל שאדם מצה דכלסוברים

 יעו"ש. קצירהמשעת

~~~
 קהלות ברוב ו~ו' מצוה מצת בהם ~עישין ~~.

 דמצת נהגוהמפורסמות
 מצו~

 קצירה משעת היא
 במצת שי~כו העיר בני לכלועושין

 מצו~
 ~צירה. משעת

 קצירה. ~שעת תהיה ~סח של המצה ~ל כי נה~ו רביםהצ~י ובאר~
 ח'. או' זה בסי' שע''ת והביאו ג' או~ ~"ס ס~'מחב"ר

ם~~
 שהוא לת"ח כ"א ~מצה קצירה לעשות להניח שלא ~~~~

 לידע הכיבר
 וגם בהם להז~ר כדי הדיני~

 באיסורים מיקל הוא דאם שמו וחושבי ה' מיראי לרביםיד~ע שהו~
 הוא הראוי ומן קצירה. משעת חטים שימכור להניחואין

 קצירה משעת שאינ~ אפי' למצה חטים מוכר ~ום יוכלשלא להכרי~
 אצל ילך לאאם

 חכ~
 מהיכן לו ולהודיע הח~ים לו להראות ב~~לה

 או' ג' סי' חי לכל מועד באו. מאין עליו ויחקיר אותםקנה
~'~ 

 ~~ש~~
 החטים ~יהיו בפסח שאוכל המצה כל לאכול נוהגין

 משום לא ~זה ואין קצירה משעת שמורים~
 יוסף דברי הרב תתגודדו. לא משום ולא מח~וקת משוםולא יוהר~

 יעו"ש. והחומרות הדינים פרטי בכל שהאריך ועי~ש מ"הסי'
 שם וכתב ה' א~' שם מל~ח ח' או' ~ע~ת ז' או'ברכ~י
 הח~ים לו ~מדו בי~קר ~י הדמים על יחוס ולאהמל~ח
 כמ~ש ממצרים להוציאם כדי ישראל לו עמדו ביוקר ה'דגש
רז~ל

 ע~~
 דאם דמוע"ד החשבון ~ידוע אפרים לי יקיר הבן

מוסי~
 כלל ח"א וכ~כ ע~"ד. לו ~~סיפין

 קכ~~
 ד~גר~א ל' או'

 מש~ת שמשומר מה רק ל~כול שלא בדבר מאדהחמיר
 יעו"~. הפסח ימי כלקצירה

ם~~
 ~כל לאכול שנהג ~~

 המצ~
 משעת

 התר~י א"צ קציר~
 נחפה הרב אבל בסופוי הראש~ן בד~ה תצ"ו סי'פר"ח

 והביאו ה~רה דצריך ס~ל ~נ~ה דף לרא~ם בביאורוב~סף
 ~' או'הברכ"י

 ו~~~
 נחפה הרב שם וכתב נוטה. דע~ו וכן

בכסף
 אלא מצה ל~כול ~לא שנהג ~י דג~

 פירו~
 ימי בשאר

 בזה לאסור לצדד די~ ~ףהפסח
 וג~

 ~מצה כל לאכול בנוהג
 דחר~ה בהתרה דסגי הוא ה~יקר לה~ירו דאין קצ~רהמש~ת

 ח'. או' שע"ת שם. ברכ"יי~וש~ב.
ו~ב



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

 ~ג~ג ~~~ן

~~~~~~
 ~ ~~~~ ~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~ ~~י~~ ~~ ~~~~~~ ~ ~~~~~ ~~~~ ~י~ ~~י~~י~~~

~~~~ ~  
 לנהוג שרוצה מי דכל והנכון ~שע~ת שם

 או ~לו בחומרותפרישות
 כיוצ~

 בהם
 י~

 לו
 ~ליו ~קבל שאינו ~~ירושלהתנות

 לנהו~
 כן

 ת~י~
 רק

 ו~תי הכי ל~יעבד ליה א~~ר דלא מתרמי דזי~ניןהז~ת ב~~~
 ב~תרה ליה דסגי נראה להתנות שכח ואםלאקל~ולי

 עכ"~. ז~ל מורו בשם ה~רכ~יכמ"ש ~חרט~
 וא~

 בתנור ל~טמין מותר
 וכן נזהר שאינו מי עם קצירה משעת לאכול שנזהר מיאחד
 ל~יל ~יין בכליו לה~תמש ~ותראם

 סי~
 ~ז. או' תמ''ז

~~~~ 
 ד~יס~~ ~טי ~~וך השעורים לברר שנהגו

 ~יין
 ח"ב חק~ללהרב

 שנתן ט~ו סי' א"ח בשיורי ליו"~
 הקצירה בעת שמירה שנעשו בחטים שהמנהג לפי למנהגט~ם
 להם נעשו שלא ו~מצא קודם מתבשלות ה~עוריםוהרי
 ועיין ~' ~~או' זה בסי' ~רו~ח וה~יאו עכ~ל נכון טעםוהוא למצ~ חטי~ מיני בכל המנהג ~שתרבב ואגב ר~ויהשמירה

 מ"ח. או'לעיל

~~~~~~~ 
 ~רחק נפ~ו שו~~ר שבמצרים השונ~ה מן

מהם ליק~
 לפס~

 נותנים וה~פנים ב~פינות שבאים

~ל~ה~
 ל~ם שנותנים ה~דה י~~~ שלא ~~י ~ים

~~~ 
 השונ"ה

 ~ליהם ויור~ים מקורה~ינה
 ~שמים~

 בתשובות ~ר~ב"ז
 יו"~. או' ברכ"י הצ~דין' בכל שהאריך ועי"ש רפ"ו סי'ח~א החדשו~

 ~י' ל~~ןועיין
 תס~

 ג'. סעי'

~~~~
 יתעפשו שלא וכדי שמ~רה למצה לחים בעו~ם שנקצרו
 אם קליות כמו יבש שם ונעשו חם בתנורנתנם

 שאלה נ"א עיין מצה. י"ח בהםיוצאים
 י"~

 ד~~י שכ~ב
 שהוא כיון יוצא הרמב~ם ו~~עת יצא לא דלרמב''ןבמחלוקת

 עליו לסמוך הרמב"ם הוא דדכי וסיים חימוץ לידי ~באממון
 שמחממין בבית אותם יבשו אם מי~ו י~ו"ש. ~דחקבשעת
 עי~ ו~יין ט~ז. שאלה נ"א לחוש. איןאו~ו

 ~ע' בשד~ח מזה
 כ"א. או' יו"ד סי'חו"מ

~~~
 וכו' ל~ו~רן טוב ~~.

 כ~~
 ~ל ש~ה כל פ' סוף הר'ן

דברי
 הרי''~

 ~כי המובחר ~ן דלמציה ו~אי שם
 שפירע~וף

 וכ"כ הריא"ז. בשם השה"ג שם וכ"כ ב''י ומביא~
 ~יהו י~טי או' ר"ז הלבוש. וכ"כ ~"ת. בסי~הכלבו

 אלא יוצא אינו ראשונה לילה של חיוב של מצה דכזיתכתב הפר'~
 כהש"ע ו~לא ה~חק בשעת ואף ~צירה משעת שמור הואא~כ
 אבלי~ו"~.

 השי~ ה~ק~~
 ~ליו ו~תב הנז~ ה~ר"~ ~ברי ~ל

 מירושלמי ראיה וה~יא ואחרונ~ם ראשונים הפו' כל נגדשהוא
ד~לה

 ד~ינ~
 וכן יעו"ש. ~צירה משעת נש~ר ~לא אף ~~~ב

 הפר~~ דברי על להשיג ~~ב ב' או'הנה~ש
 פו' מכמה הנז'

וסיים
 דפס~

 ע"ט סי' במה~ת ה~וב~י וכ"כ וקיים. נכון ~ש"ע
 יעו~ש. המה~רון מן המה~רין רק דהפר"ח להא דחשדלית
 כמהדרין עצמם שתו רבים והאדנא וכתב ח' או' ש~~תו~ביאו
 קצירה מש~ת שמורים חטים להם ש~היה הגרנות עלומחזירין
 ס'א. א~' לעיל ועיון ע~ד. מצוה מצת י"ח לצאתעכ~פ

ש~~
 מחוברים ~עודם קצירה ~קו~ם קצירה. משעת ~~.

א~א
 לה~

 חי~וץ. לי~י לבא
 ~בוש~

 ~י' לקמן ו~יין

 ה'. סעי'חס~ז

~~
 ש~~ ~פי טחינה.משעח ול~חוח ~~.

 או~ן מ~ר~ין

אל
 המי~

 הטור והביאו הרא~ש מים. של בריחיים שטוחנין
 שהרוח או חמור של בריחים שטוחנין שבמקים משמעוב"י'
 רגילין שם גה ~יה~ ~מירה. א~צ הרי~ים~וליך

 ל~~ו~
 החטי~.

 סק~ז.~"א
 ~ר~~

 דבמק~ם
 שרגילי~

 לר~ו~
 שטוחטין ~ף החטים

 ש~ירה. צריך הריחיי~ מוליך~ שהרוח או חמור שלבריחיים

~~~
.~~ 

 ולפחו~
 מ~רם ו~ם טחינה. ~ש~ת

 יוצא אינו ~ש~ו או עכו~ם ביד לטח~ןל~וליכם ל~טי~
 ~ב"י. השאלת~ת בשם טור י"ח.בה

~~~~~~~~ 
 א~ו~ ~י~ של ב~יחיים לט~ון

 בתו~
 ~~ס~.

 י~א קי~ז. סי' ח"גהרשב"ץ
~"~ 

 או' בהג~~ט
 ח' או' שע~ת ~~~~ או' ברכ"יג'

 ש~ וכת~
 נוהגין וכן הש~''ת

 שאוכלים אותןאפי'
 כ~

 הפסח
 משע~

 קצירה
 דל~

 עדיף
 מ~עת ~מור שי~יה מהדרין דרו~א ~אע"ג מציהממצת
 שנוהגין יש רק יד של בריחים לטחון מקפידין אין מ~מקצירה
 ~עצמםסלסול

 ג~
 לעיל כמ~ש יוהרא משום בזה ואין בזה

~או'

 ס~ג~
 ליה דאפשר מאן בא~י כן שנוהגין שמעתי וכן

 ו~יין ~כ"ד.בה~י
~~~ 

 ~~ו'ש. ~"ה או' לק~ן ~זה
 וא~

 ~ותר

לט~~~
 ~~~"~ ~"י

 בס"ד. א' ס~י' ~~ס סי' לק~ן י~'

~~~~~ 
 שומר בלי נכרי אצל ~פסחא ק~חא הניח

 תשובהבשו~ת פס~
 מאהב~

 שמותר ס' ~י' ח~א
 כמה רחוק למקום ~פסחא קמחא לשלוח מותר ואם~ר"ש. ב~ו~ב~

 בחו~ם נכרי ע"יימים
 ב~ו~

 עיין ישראל שומר בלא חותם
 ועו"ש. ~זה שמצ~ד ו' או' י"א סי' ומצה חמץ מע'בש~"ח

~~~
 טור איסורא. מחז~ינן דלא השוק. ~ן קמח ~~.

 דאפו' ומשמע סק"ח~ מ~א סק~ג. ט~ז גאון.בשם
 ריטב~א בחידושי אמנם איסורא. מחזקינן ~לא מותרמעכו~ם
 ~חמורלפ~חים

 מא~
 כל ~~"כ יעו"ש. מע~ו~ם ~יקח בזה

 דליכא במקום אפי~ מע~ו~ם ~נינן לא ~אפשרהיכא
 חש~

 ל~יתא.

~~~
.~~ 

 ~מ~
 בשימ~ר ד~~י ~~~מר ה~~~. ~ן

 לא ~אי ~~מ' ~ם ~~~מע ~אילך.לי~ה משע~
 עבי~

 מ~~~~~מ~~
 ~''א לי~ה

~~~~ 
 א~ייה

 א~נ~
 י~~ בה י~~א

 ~~~ה. ~~ת~~~~
 ע~''~

 ~'' א~' ל~יל ~'~~~יין א~'

~~~~ ~  
~~~ 

 ~ש~~. ~ן
~~~~~ 

 ~נ~~~ים ב~~~ם ~אפ~'

 ה~טי~ללת~~
 לא אימ~ר

 ל~~
 ~נ~~~ץ ב~רך

 א~
ב~~

 ~~~ל
 דב~~~ינ~ א~~

 ~ר~ילין
 ~~~הין ה~~י~ לר~~~

 ~מ~~א~~~
 א~~ר

 ~מ~ ל~ק~
 מן

 ה~~~
 ~ה~י

 ממ~
 כ~~ן

~נ~בע
 ~מ''~

 ~' סעי' ת~''ז ~י'
 וע~~

 רא~ה
 ממ''~

 הב''י

 ~~~רל~מץ
 מ~~~

 ה~~י~ ~~~~~ין
 ~כן ~~~ב

 ~~ק~
 ~ל

 ~רא~~~מי
 נראה ~~ב ~''ז א~' ~~''י~ י~~~ש.

 ~בעיר ה~~~נין א~~ןמן ~~~~~ ל~ל~
 בק~יע~~ ק~~ המ~~~י א~

 אין
 מן ~כ''שלי~~

 נק~י~ ~~~~ לה~ ~י~ הנ~~~מי~
 ליק~ ~א~ן

מה~
 אבל

 ~~נ~~ מ~ת~
 בני מן

 ה~~ר~~
 ~אין

 יע~''ש.נ~ייה ס~ל~ לה~
 ~מיה~

 המ~ה''ש
 סק''~

 ~~לם ~בזה~ז ~~ב
 ה~~ר~~ בניא~י'

 ~ו~תי~.
 ע~~ ~~~י~

 ~א~'~ז. בא~'

~~~
' ~ ~  ק~~ 

 שהמוכרום תלינן מסתמא פי' השו~. מן

~~~~~
'~~~ 

~~ 
'~ 

 ~~'~~י~~~ ~~ו~~~'~~~~~~
 ~~~ ~ו~ ~~~~ ~ו~~

ל~~~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~  ~~ו~י~~~ ~י~ ~~י~ ~י~ ~~~~ ~~ו~ ~~י~~~ ~ ~ ~~ו~~~
 ~' ~~'י~~~"~ י~י ~~י"~ ~~~י~~ ~~~~ ~~ ~~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~~~י~ ~~י~ י

 ~ ~~~~ י~~~~~

לות~
 אסור

 ליל~
 לחנות

 לקנו~
 על כמחצה קבוע דכל

 מ~נו ליקח מותר למכור הישראל לבות ~ביא המוכר אם אבלדמי מחצ~
 פ~יש ~רובה דפריש וכל לו~תים אינ~ המוכרים שרובכיון
 צמח הרב ~בלפ~~ח.

 צדי~
 ~ס~רב~וק מ~ז~ הגוי דאפי' כתב ל"ב סי'

 לקנו~
 במקו~ו ניכר ~איסור דאין ד~יון ממנו

דל~
 כ~"ש הקבוע ~ן יקח שמא גזרינן לותת הוא מי וד~ינן

 י~ו"ש ט' או' ה~ר~ה ו~ביאו יעוש~ב ק"י סי' ביו"דהטור

~~~
 החטים ~ט~חנין ו~~~ום ה~וק. ~ן קמח ~~.

 אפי~ אסיר המלצ~''ן שטוחניןברחיים
 י~ז או' ח"~ אבל סק"ג' ט~ז הוא. ג~ור ח~ץ כיהד~ק ב~~~

כ~~
 כה~ג אף הדחק ~בשעת

 י~
 נשאר אם דאף לה~יר

 קו"פ ונ~בטל דנתערב ודאי ונת~רב המלצי~ן מן ד~ר~יזה

ו~~~
 כ~אינו

 מחזקינן ~א קודם ~מלצי"ן ~~חנו ודא~ ידו~
~~ס~~א

 בשע~
 הפו' כל כ~~ש הדחק

 ו~''~~
 ~נכון

 הכל לאפות~דחק בשע~ הו~
 קו"~

 י"ב. או' ~א~ר והביאו עכ"ל

~~~
 ואין השוק. מן ק~ח ~~.

 לחו~
 פיר~רי נ~ערב ~מא

 הואיל הק~ח לתוךחמץ
 והמנה~

 הקמח ש~רקדין
 ויש וש~ל. ו~ניא כלבו קולט~ו. ~נפה חמץ יש ואםבנ~ה
 ל~וך חמץ פירורי נתערב דאם מזהלל~וד

 הק~~
 לו ~יש

 שע~ אין אך לנפו~ו ~נפה ע"יתקנ~
 ב~למא וס~יקא ה~~ק

 להתיר יש עכ"פ ו~"מ נתערב לודאיר~יה
 בהנא~

 לקיי~ו
 שה. א~ר ש~. ח~י הפסח. אחרעד

~~
 שלק~ו ק~ח השוק. מן קמח ~~.

 ~~~ו"~
 ערעור ויצא

ש~כשיו
 שב~ביבו~ הע~ו~~

 רק נ~בקעו ולא הל~ו~ים החטים וב~קו החטיםלותתים מ~~ קצ~ ~~יר
 משום ה~סח לאחר ל~הותו ומותר לפסח ~א~ור קצתש~כים
 חימוץ. לידי באו ~ם וספק לתותים אלו אם ספקס~ס

 פ~ת. ה' סי' שמואלמעיל

~~~
' ~ ~  ~ן ק~ח לוקחין שאין ו~נ~~ינו השוק. מן קמח 

 אפי'ה~וק
 בשע~

 ~לא ליז~ר וצריכין הדחק
 על גשמים ~ו מיםיבא

 החטי~
 אסורות נתבק~ו לא אפי' דאז

 ב'. סעי' ~~"ז ס~' לק~ן וע~ין ד' א~' קכ"ו כללח~א

~~~
 אסור האדנא ה'. ~~~~

 לל~ו~
 כתב ל~י~ה פי' וכ~'

 להסיר במים החטים שבוללים פ"הה~מב"ם
 ל"ו ~~~חים פירש ~ורש"י שרייה לשון פירש ~והערוךסובן

 ולכותשן ~עט במים~ו~ן ~''א~
 ב~כ~ש~

 ~~הא ~~י מירסנן ל~סיר
סול~ן

 נקיה~
 הגאונים אסרו לכן בל~י~ה בקיאין אנו שאין ולפי

 כיון החטים בבי~ם לקיי~ם דמותר נראהו~"מ
 ד~דינ~

 ~ש"ס
 לק~ן כמ~ש לה~ב~ע קרוב שאינו כל בל~~תה ה~טיםמו~~ים
 אבל מועטת רחיצה או ב~רייה וה"ד ט' סע~~ ~ס"זסי'

 דגן כמו ג~ור ח~ץ הוי מרובהבשרייה
 שנטב~

 שנ~' בנהר
 ל~ו משהו דאי נ''ט סי' בת~ו' מהרי~ל וכ"כ תס~ז.ב~סי'

במי~
 לק~ן ועיין ח"י או~ ח~י. ~כ~ל. גמור חמץ ~וי

 פ"ז.או'

~~~
 חטים ליקח אסור ו~~כ ו~ו~ ללתות אסור האדנא ~~.

 ב~ל~ן
 של~ק~ הרחיי~

 ~רגילים השנה כל ~דות
 י"ג. או~ א~ר שם. ח~י סק"ד. ט'ז ~חלה. החטים ל~דיח~טוחנים

~~~
 פ' והרא"ש הרי"ף כ"כ שעורים. בין חטים בין ~~~

 בחטים גם אסרוהו הגאונ~ם דבימות שעהכל
 מותר ל~י~ה היה התל~וד חכמידבזמן

 דוק~
 בחטים

 שקשי~
ה~

 אנו ~אין וראו גאונים ~~ו הדר בשעורים לא א~ל
 ה'. או' עו"ש ענין. בכל ואס~ו~ו בל~י~הבקיאין

~~~
 בין ~~.

 חטי~
 ~~וקדק אינו הל~ון שעורי~. בין

 ובא~ת הם שוים ושעורים דחטים~משמע
 כיוןש~ורים

 כמ~ש ללתות אסור דש"ס מדינא אף ה~ דרכי~
ב~ו'

 ~קו~~
 אין הלכך שכתב מדוקדק יותר הטור לשון אבל

 לא כ~ל לל~ותלנו
 בח~י~

 הלבוש ~כ"כ ~כ~ל בשעורים וכ"ש
ואסור

 לל~ו~
 עכ"ל. רכין שהן שעורים וכ~ש חטים

~~~
 שועל ושבולת והשעו~ים שעורי~. בין חטים בין ~~.

 והכוס~ת החטים אבל דש"ס מדינא אםורושיפון
 ער~~ אסור' האדנא אלא דש"ס מדינאמותרים

 ~'. או'

~~~
 אסרו לא ומ"מ שעורים. בין חטים בין ~~.

 רק הלתותים החטים להשהות מותר אבלבאכילה אל~
 מיד טחנם לא אם אבל הל~יתה ~חר מיד לטחנםשיז~ר
 אסור מיל ה~לוך כדי שעליהם במים ~לחלוח שהואלא

 כ"א. או~ ר~ יעו"ש' ~~"ז בסי' כ~"שלהשהותם
 שהו לא אפי' דרכיכי שעורים אבל הם דקשים משום~טים ה"~ ומשמ~

 או' הח~"מ וכ"כ לה~הותם. אסור טחינה קודה ~ילשיעור
 בפסח להשהותם מותר ל~ותים שחטים האחרונים ~~ס~נתו'
 ממהרות ~רכיכי דכיון להשהותם אסיר לתותים שעורוןאבל

 ח"א מיהו עכ"ל. שהוחמצו לודאי קרוב ספק והיהלהחמיץ
 ש~ורים וכן במ~ם אותם שלתתו דחטים כתב ג' או' קכ"וכלל
 בשעת בהם ~וסקים שהרי בודאי מח~יץ ~ אינו דזהאע"ג
 עסק בלא מונח ~התם בנהר ש~טבע לד~ן ד~מה ~אינורחיצה
 ~פי' אסיר מ~מכלל

 לקיי~~
 בלתיתה בקיא~ן אנו ~אין בביתו

 וכ''כ יעו"ש. ח~ץ ~כירת כדין מוכרם אלא חמץ ס~קוהוי
 ט' או'א''א

 דלתית~
 ח~ץ ספק אלא ~אינו כיון נראה ומיהו עכ~ל בהנאהדאסור משמ~ שה~ ו~י בבי~ו לשהות אסור של~ו

 יש הפסח עליו ו~בר שהם א~ בדי~ב~ נ~בקע~ שלאכ~ז
 אלא אסור אינו הפ~ח עליו שעבר דחמץ כיון ב~נ~הל~תיר
 לה~יר. י~ ובס~יקומדרבנן

 ומי~
 אבל ושעורים בחטים ה~ד

 ל~ו או' לעיל וכ~"ש לאסור יש בדיעבד א~י' הריפותבמיני
 יעו"~. א~ ס~י' ~ס~ז סי' לקמן מזה ~וד ויתבארי~~~~.

~~~
 וכו' השנה כל קמח בהם ~נ~תנים ~קים ו' ~~~~

ו~"~
 קמחא אפי' אחת פעם בו בנותן

 תנ~א סי' לעיל ~מ"ש התפורות להתיר צריך ל~בסה רוצהאם דפסח~
 ח"ו נ"ב.ס~ק

 או~
 ומשם רט"ו או' לשם בדברינו ו~י~ן ך'
 יעו"ש. רי~ט או' עדואילך

~~
 ~מה מפני וכו' כיבוס קודם להתיר צריכין ~~.

 ועוד מתכבס ~ינו ו~תפירות ה~מטיםבתוך
שה~בר

 ~כש~קמח י~ו~
 נוג~

 ונדבק ונילוש נתרכך מיד ב~ים
 בשם ב"י כולו. לה~ביר וקשהבבגד

 תה"~
 סי'

 קי'~~
 לבוש.

~~
 כתב הב~ח אבל וכו' כיבוס קו~ם להתיר צריכין ~~.

 ל~עביר ק~ה נמי ~טלאי תפירה שם איןדאפי~
 קמח בהם ליתן אין ע~כ הארי~ה בנקבי בשק הנילושכל

של



~ ~ ~ ~

 ~~~~~~ו~
 ~~~ן

 ~ג~~
~~~~

~י~~
 ~~ ~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~י~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~י~ ~~י~י~ י~~ ~~~~ ~~~~~~~ ~~~ ~~~

 ~~י~ ~~~~ ~~י ~~ ~~~י~~ ~~~~ ~~~~יי~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~י~ ~~~~~י~י~ ~ ~ ~ ~~~~~י~~~
 יזהר ו~ן הגה ~~~. ~~~ ~~ ~~~ ~~~~~~

 לכ~~ל~
 ש~א

 להני~
 עם ~~ין הרבה

 ~~ו~
 זה על זה

 אלו ס"פ ~מרדכי שאפשר~מק~ם
 ~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~י~ ~~~~ ~~~~י~ ~~~~ ~~~~י~ ~ עוברין~~

 להיתר ~נ"א ובסי' ~ש"ע כ~ן כמ~ש ו~לא נהוג והכי פסחשל
עכ"ל.

 וה~יא~
 ו~~כ לזה' ל~וש יש ול~~חלה וכתב הפר"ח

 חד~יס לי~ח ה~~ו~~ר מן ~מצוה סק"ההט"ז
 ו' ~~' בהגב'י השכנה~ג מיהו ~עו~ש.קמח ~ה~ הי~ של~
 כ~~

 ~ב~י על
 התה"די כדברי אלא מנ~גם כן דאין הנז'הב''ח

 ~ס~' ח~י ל"ו. ס"ק תנ''א סי'~"א דע~ וכ"~
 ז~

 כ"א. או'
 וכ"~

 א"ר
 ל~~יר נהג ז"ל הגאון דזקנו ~~ואו'

 כמ~מעו~
 ה~~ע

 מן מצוה אבל הדין מעיקר ~כ~ז כתב כ"ה ~ו' והר~זי~ו~ש. ול~ו~
 ח~שים. שיקנה לו שא~שר למיהמובחר

 וכ~~
 קכ"ח כלל ח'א

 ל"ג א~' ~נ~א בסי~ ה~מ"מ אמנם ח~~י~. לעשותן ~טוב ו'או~

כת~
 דנהגו

 העול~
 וה~ר"ח והט~ז כה~~ח

 לקנו~
 דוקא. ח~שים

~~~~~ 
 המפו~

 ו~תר זה חשש יש המצ~ת ~ליהן שעושין

 המצו~ לעשו~טו~
 מפה ~לא החלק השל~ן על

 שם. ~~ז שנזהר. מי ואשרי ה~ביסה על יסמוך לא יר~שוכל
 שנזהר מיואשרי

 ל~שו~
 שהוחלק קשה מעץ חלקין ב~פין מצה

 ~לגרר הראשון צד ולהדיח השני צד על ו~הפוךברהיטני
 יעשה ו~ןהיטב

 ~מי~
 ולא

 ה'. או' מש"ז חימוץ. לי~י יב~

~~~
 שהק~ח מפני וכו' בהמה ע~ג להניחם אסור ז~ ~~~~

 ותו ג~ה על כשמונח הבהמה ~גוףמ~חמם
דרגילות

 הבהמו~
 להזיע

 ~ח~
 אי לן ברירא ולא המשא כובד

זיע~
 הבהמה

 מחמצ~
 לזיע~ דמי הסברא דלפי ואע"ג

 אדם
 פ~יטא דלא ~מיל~א להקל א~ן מ"מ מחמץ ואינו מכשירדאי~ו
 ~שםב"י

 תה~~
 תס~'ו בסי' הפר"ח מיהו ל~~~' קי"ח. סי'

 מחמ~ץ אינו ~ו~אי כ~ב ג'סעי'
 וחל~

 דברי על
 ה~ה'~

 הנז'
 אמנםיעו~ש.

 הנה~~
 ד' או' זה בסי'

 כ~~
 ~פר~ח ~~רי על

 ל~פר~ח לו אין ~י הרא~ונים שנס~פקו ~מה להקל דאיןהנ~'
ראיה

 מכרע~
 י~ב ~ו' ה~ו~ג הסכים וכן עכ~ל.

 ~~ל~
 כפר''ח

 זיע~ ~ענין ה' סעי' תס~ו סי' לקמן ועייןיעו~ש.
 הא~ם

 ובד~רינו מחמיץאם
 לש~

 ~ס"ד.

~~~~~~~~~ 
 יש

 ~זיע~ להורו~
 אינה בהמה

 או' הח"י מיהו סק~י.מ~א ~~חמצ~
 כ''~

 ~ס~~ק
 מהם ללוש מו~ראם

 מצו~
 ~~וכו פירות המי ~נ~יי~~ו וגם להח~יץ דממהר מיםעם פירו~ כמי ד~וי דאפשר משום

ואח"~
 ~לוגתא הביא או~ו ללוש

 בז~
 יע~"ש להחמיץ ממהר אם

 יעו"ש. להחמיץ ממהר זה ~גם ליה פשיטא ~~ז או'וה~~ר
 יש דבדיעבד ~"א כ~~רי כ~ב ט"ז או' יוסף החקאמ~ם
 ~זיע~להורו~

 כ"ז. או' הר~ז וכ''כ מחמ~ת. אינה בהמה
 ש~היה צריך ומ~מ שכ~באלא

 שהו~
 ~ין יו~ים או יום

זו הולכ~
 להל~ש~

 לקרר
 הקמ~

 ומ~מ עכ"ל. ה~ה~ה מגוף שנ~חמם
 נראה דאם האחרוניםכ~בו

 מקו~
 לכ~חלה מהזי~ה המלוחלח

 המי נ~יי~שו ~ם ו~ענין המלוחלח. קמח או~ו להסיריש
פ~רו~

 סי' לקמן עוד י~' הקמח ~תוך
 ~ס~~

 ובסי' ~' סעי'
 יעו~ש. ה' סעי'~ס~ו

~~~
 והני~ם עבר ואם וכו' ~המה ע~ג להני~ם אסור ~~.

 ור"ל פר~ח. ט' ב~~י' כדלקמן בו י~ושלא

 בטחינה כמו ילוש ואח"כ ~יתקרר עד יומיםאו יו~שיניחם
 ~או' וכ~כ ~' ~~י'לק~ן

 הקוד~
 הר~ז. ב~ם

~~~~~ 
ו~ו' ~קי~ הרבה יניח ~לא ל~~חלה יז~ר וכן ~ג~.

 וג~
 ע"~ י~~ שלא ל~זהר צריך

 ~~~ח. ~ל ~שק
פר~ח.

~"~~ 
 ~"ח. או' ~"ז ז~ ~ו'

 וא~
 שנ~ח~ם ל~וש ויש ישב

י~~ה
 כ~"~

 ~~. חמ"מ ט' ~עי'

~~~~~ 
בהגה.

 ו~~
 ואם וכו' יניח שלא ל~תחלה ~זהר

 עוד יש זה על זה ה~קים והניח~בר
שי~~ה ~קנ~

 אות~
 ח"~ ט~ו. ס"ק מ''א לישה' קודם יומים או יום

 ומיהו ש~. ר~ז שם. ח~"מ כ~ג.או'
 מ~~

 וצ~ע המ~א שם
 בשם ~ה סי' בסוף בהגב"י י"א מ~ש עיין וכו'~בירושלמי

 שאח"ז. ובאו'השה''ל

~~~~~ 
 אבל פי' וכו' יניח שלא לכ~~לה יזהר וכן ~הגה.

~דיעב~
 משמע ~בירושלמי וא~~ג לאסור אין

 ~ו"ש למיחש. ליכא לדי~ן אבל לו~~ין דה~ו לדיד~ו ה~דדאםור
 ~בר ~אם כ~ג או' ח~י ו~~כ ז'או'

 ול~
 יום שהיית קודם ~ר"ל

או
 יומים~

 ב~יעבד איסור אין
 ~משמעו~

 הרב. לש~ן
 וכ"כ ~נ~ץ.שכ"כ וכת~

~~~ 
 י~ו"ש. ה' ואו' ז' או' קכ"ח כלל

~~~
 וכ~ב ~ו' הריחים לנקר נוהגין ח~י ~~~~

 הר~"~
 או'

 ~ורה המר~יץ לילך יע~א ~ז~יר עירם ~מנהגז~

לר~ו~
 ויהי~ ה~יחים ניקור

 ע"ג הוא גם
 הריחים אבני לראו~

ש~~יו
 ואח"~ נקיו~

 לשר~ם נוהגין
 בק~

 וכ"כ עכ"ל ובגבבא
 להסיר שנוהגין נ"ח סי'הזר"א

 לנקר כדי הרכ~
 ה~כ~

 דהיינו
 ה~~~ ש~חורי מה~~יםהריחים

 כלי ~~ל ה~י~וד מלבד
הט~ינה

 לי~~ ~אצל~ ו~ג~
 י~ו~'~. ל~ו~ה ת~ואה ~~ש

~~~

 סי' דחיי ס~א ועיין ו~ו' הריחים ~~~ר נו~גין ~~.
 ~כת~ ו~ וסי'ב'

 ד~~וט
 ~צרי~

 הכ~ים כל לנקר
 מקול יפול ~לא התקרה שעל האבק ולהסיר הטחינהשל

 ל~~טיםה~חינה
 והק~~

 י~ו~'ש.
 וכ~~

 עו"ש
 ~או~~

 הריחים
~~ם

 ~~וסי~
 ת~רה כמין ו~ליהם ~נסרים ~~י~ם

 מנסרי~
מכוס~

 לפי הט~~נה קודם להסירם צריך הריחים אבן על
שמזיע

 ~ח~~
 להר~יק י~ וכן ~צק. ~נ~שה ה~חינה ~~ום

 ~ד ~טוחן להא~ן הסבי~ ברזל ~לה~קלי~
 י~~ של~

 הברזל
 ונ~~ה מזיעה ~כ~ז ~ק~חל~וך

 בצ~
 יעו~ש.

~~
 נו~גין ~~.

 לנק~
 לאו הריחים ני~יר וכו' הריחים

 אם ~לכן הואמדינא
 ניקר~

 כמנהג הריחיס

ו~ו~
 ח~י ע~~ו

 דס~~
 לנקרם א~צ ח~ץ

~~~ 
 ה~חק.

 שו"~
 שבע~נחל~

 ~~ד ו~רב י''ג סי' ח~ב
 פקפ~

 ועי"ש רי~ז ~סי' ~ד~ריו
 י"ג. או' ברכ"י רי"ח. סי'~סוף

 שע"~
 ~אח~ז. ~א~' ועיין י''ז. א~'

~~~~~ 
 ו~ו' הריחים לנקר ~ו~גין

 וכ~~
 נחלת ~~~ו'

שב~ה
 ח''~

 מו~ר קו"פ יום דשל~שים ו~ב סי'
 זה. ב~יתר שהאריך י~~"ש הריחים ניקור בלי ~ף~טחון
 לנקר ~קל יוכלו לא ~אם כ~ב י"גו~שאלה

 ה~א כי הריחי~
 חק כ"ד. או' ח~י והביאו יעו~ש. ניקור ~לא לטחוןושרי ה~ח~ כשע~ הוי לדידהו גם הכרח שאר או לפסחסמוך

 יוס~

~~~"י ~~~ ~~~ו~ ~ ~~~
 ~ו~י~

 ו~~ו'

~ו'
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 ~~~~. ~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~י~ ~ג~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~ג~~~י~ ~ ~~~~~ ~~ו~~~~~
 מעשה ו~נ~י הג~

 ~~~~ ~~ ~~~~~~י~~

 ומ"מיא~ה ח~י שם וכתב ל~א. או' ~"ז נ"ח. סי' ~ר~א ז'או~
 יעב"ץ בשאילת מיהו שם. הר"ז זכ~כ קו~פ.הכל

 ח~~
 ע~ז חולק

 ל" קודם אפי' הריחים לנקר שנהגו דכיוןוכתב
 ולא נ~י יו~

אמרו
 יו~ למ"~

 במצה ואצ~ל וכו' ביעורו חובת חלות לענין אלא
 מן לברור שא"צ מה~י"ל בשם מ"ש וכן שימור דבעו~מצוה
 דלא להח~יר יש ג"כ פורים קודם הצמוח~תהחטים

 גר~
 קמח

 ~סח לשם הנעשים דברים משאר~מצוה
 ש~זהרי~

 במשהו
 ל' קודםאף

 יע~"~
 והביאו

 י"ז. או~ שע~~
 זכ~

 מאיר בית בס'
 שלחלק במה הנז~ שבעה נחלת בדברי הרבה ~אריך זהבסי'
 ומסיק הימנו נוחה ~~~תו רוח ואין ל' לקו~ם ל' תוך בין ~יצא
 דדינ~ בעיני הברורלכן

 ממנו שעושין ומכ~ש ~סמכא ~לאו
 מצ~

 אף ל~~ל צד שום אין בודאי~צו~
 ~לושי~ קוד~

 והביאו ע~~ל
 המ~ה"ש וכ"כ י~ו"ש. ~' או' יו"ד סי~ חו"מ במע'השד~ח
 אין ה~בואות כל דלותתין דבזה~ז הנז~ נ"ש דברי עלסק~ח

לס~ו~
 ~~ש על ח''י או~ א''ר וכ''כ יעו~~ש. זה היתר ~ל

 ו~לא ניקור בלי לטחון מותר פוריםדק~~ם הנ"~
 פרוש~

 ס~~נים
דלא

 נהיר~
 מותר לנקר שא~א הדחק דבשעת מ"ש על אכן

 עליו. לסמוך ~יש כתב ניקור בלא לפסח סמוךאף
 ו~~~

 ח''א
 ד' או' ק~~חכלל

 דבדיעב~
 לנקר שא~א ~דחק בשעת או

 וכן ~ו~פ הכל שיאפה רק ניקור בלא לטחון מו~רהריחים
 ~אסור אין לתותה תבו~ה בו שטחנו ריחים באותו טחנואם

 תמ"ז סי' לעיל ועיין עכ"ל בטל דאז קו"פ שהוא כיוןבדיע~ד
 ודוק. פ"דאו'

~~
 לנקר נוהגין ~~.

 הריחי~
 לאלף תק~א בשנת וכ~~

 פראג פההששי
 איר~

 טחינת שבש~ת מעשה
 לחוכו נופל שהקמח ריחים כלי אות~ מזי~ הי~ למצותהקמח
ושהיו

 ~ל~עלהי בהכיסוי טי~ות כ~ה שהרגישו נא~נים מעי~י~
ונוסף

 לז~
 מחמת ~לי אותו בדפנות ~מתוח בפ~~ן שהודבק

 היה והספק אצ~ע. כעובי עב עיסה כמו הקמח אבקהזיעה
 נ~בשלה ~לא ה~נה ~באותו ה~בואה לחלוחית מחמתאם

 פירו~ מי ו~וי ה~דה פני על צרכה כלונתיבשה
 שבא ~ו

 והוי הריחים ו~~ום ~~חינה בעת שהיה ולח קר אוירמחמת
 שאר צירוף ע''פ הב~ד ו~סקו דמים.תולדה

 וחכ~י לו~~ו~
 ולמתוח כ~כ חם יהיה שלא כדי העליון המכסה ליקחהקהלה
 הפשתן להחליף גם עליהפשתן

 תמי~
 עיסה. בו ~ נראה אם

 נאמנים מעמידיםוהיו
 הקמ~ לרק~

 ריקוד אחר ריקוד
 זהיבים מאות כמה הפ~מ ומפני קו~פ הכל ולאפותודקה ~ס~

 כל ~~ם הריקו~. ~מהני הפו' אותם עלסמכנו
 מנע~י זא~

 פ"ב הרא"ש כל ק''נ עדה. שרידי שאר ~ם מצות מאותןלאכול
 ~"ב. סו'~פסחים

~~~~~ 
 כ'~א שאלה נ~א ~יין ו~י' הריחים לנקרנ~הג~ן
 התיב~ בדופני בריחים עיסהבנ~צא

 שהקמח
 מחום בא שזיעה אמרו הריחים וב~לי בתוכו מונחהנטחן
 שנ~בק זה שבצק וכתב עיסה. ונעשה ה~ר ומאוירה~חינה
 דינו ול~רוקח לגמרי מותר ~להרא~ש בפלוגתא תלויבתיבה
 לטחון להקל יש דחק דאיכא במקום ו~סיק וכו~ מ~שכמים
 חצי דוקא ~טחון יש ~חק ~אי~ו במקום ~בל לכ~להאפי'

 בפ~םח~ית
 אח~

 וכן בצק י~צא ולא כ~כ חימום אינו שאז
 יע~"ש' ~בקיאין ה~וחנ~םא~רו

~~~~~~~~ 

 חטי בה לטחון מותר אם קיט~ר של ם ריח
 שהביא ג' או~ חו~מ מע' ב~ד"ח עייןדפ~~א

דע~
 ה~ו'

 המ~ברי~
 והללו אוסרים ~~ללו בזה

וסדר~ מתירי~
 יעו"ש. שם שנטחנין דפסחא חטי של והטחינה הניקו~

 על רמיא ח~ו~א להתיר ~נהגו במקום ~ףועכ'~פ
 הב~

 של
אותו

 מקו~
 אנשים למנות

 לראות ע~ז תורה מרביצי נאמני~
 והריחים הריחים וכלי הריחים מושב של המקום ניקייסדר
 דפסחא חטי של הטחינה ז~ן כל ת~'ח שומר שם לי~בוגם

 ויעשו יזיעו שמא הריחים ובכלי בקמח תמיד ולהשגיחלראות
עיסה

 דינא. כפום ולע~ות תיכף לתקן צריך ~יס~ נ~צ~ ו~~

~~~
~~~~~ 

 ב' או' שם בשד"ח עיין מים של ריחים
 כל את ~יטב לנקות מאד ~שה כישכתב

הכל~
 ישאר שלא

 בה~
 דבוקה עיסה ~ום

 יעו"~
 באו' א~נם

 שוב ד"ה ~םג'
 ו~~~

 כדברי בזה המ~ירין ~עת הביא והנה
 במקום נמי הכא וע"כ יעו"ש ע"ב או' לעיל שהבאנוהרשב''ץ

 ע"ז להש~יח ~ינא בי ~ל רמיא חיובא הי~ר שנהגו~
 הקודם.באו' כמ"~

~~~~~~~ 
 שמצ~~ך ח"א יעב~ץ שאלת בשם י"ז או' ה~ע~ת
 פסח לצורך הקמח בו לרקד חדש כיסל~~ות

 הגאון א'~מ הנהיג וכן הרוחים כיס לשנה מ~נה להצניעולא
ז~ל

 במ~ומ~
 תנ~א לסי' בהגה לע~ל ז~ל מור~ם וכ"כ יעו"ש.

 וטל ~"ה ג' או' שם בשד"ח עיין אמנם יעו"~. ח~~~עי'
 סיי של~ם של חיים בשם שכ~בהנפה

 פ"~
 ה~~סים בנידון

 שהיא רי~יםשל
 הריחי~ שבעלי ג~יר~

 אלא לע~וד יכולין אין
 קמח משיורי יפה יפה אותם שמנקין ~בדינן חד~אכ~ין

 היטב שער ~ל במכבדותומ~בדין
 תנ~א סי~ הרמ~א כי וג~

 ודלא נפה וכן חדשים כיסים לנקות ~מנהג כ~ב ח"יסעי'
 או' שם הח"י כתב כבר שפש~ף ב~י דמה~י ש~~בכה~חבר

 ג~ול דחק ואין שפשוף ומ~ני כדי~בד הוי הדחק דש~תנ"א

מז~
 יעו~ש. רב סך ל~וציא צריך אחרים ~לקנות

~~~
.~~ 

 משו~
 לתותה תבואה בריחים כ~טוחנין וכו' דזמנין

 אחרת בריחים אפי~ לפסח בית באותו יט~נולא
 י'~א. ס"ק מ~א מ"צ. ו~ת~רב. ~ורח הא~קכי

 ול~
 ראיתי

 אחר קמח בו שטוחנין ~ לפ~ח בית באותו ו~וחנין בזהנז~רין
וצ"ל

 משו~
 אינה ג"כ אחרת התבואה שמא לס~וקי דאיכא

 שנתחמץ. ב~רך ~לתת לא שמא לת~~ה שהיא וא~"ללתותה

ג~
 הפסח תוך אכן קו~פ שנתבטל כיון ~יסור ליכא בדיעבד

 ~ב~יעבד י"ט או~ א"ר וכ"כ כ"~. או' ח"י בזה. ליזהריש
 ~נ~בטל איסוראין

 קו"~
 הר"ז וכ"כ ליזהר. יש הפסח תוך אך

 לתותה תבואה ~אותה בבירור י~וע ה~בר אין ~אם ל"באו'
 להקלנהגו

 צריך ודא~ לכתחלה ומ"מ י~ו"ש. קו"פ טוחנן א~
 עד ממטה הקרקע ~ן ביניהה מ~יצה יעשה ~לכןליזהר

 ג'. או' ~ק~"ח כלל ח~אהתקרה.

~~~
 שטוחנין הללו במדינות וכ"ש לסולת. ~תו~ה תבואה ~~.

 ש~ושין ~רבה במים השרויין ושעורים חטיםבהם
 שהוא בל~א מאל~ץ לו שקורין והוא ~כרמהם

 חמ~
 גמור

ו~וחנין



~ ~ ~

~ ~ ~ ~  ~ם~~
 ם~~ן

~''~~ 
~~~~  לילךרגילים

 ב~צ~~
 אל

 מקו~
 בעצמם הם לראות הרחיים

 קמחיהם לט~ינ~
 ~~י ~י~~ ~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~י~ י~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~י~~ ~~~י י~~י~ ~~ י~~~~~י~ ~~~~~ ~~י~ ~ ~ ~~ר~כי~~

~~ן ~ ~~~~י~ ~~~~ ~~~י~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~י~~ ~~~~~~~~~

 שאסור בריחים הרבה ונ~בק קצת לח ב~ודו ~ותווטו~נין
 כ"ט. או' ר"ז לבו~. היטב. אותה שי~קרו עד בהלטחון

~~~
 לא שמא שח~ששין וכו' אותו שומרים ~~.

 מ~ט בהם דבוק ונ~~ר הי~באותם נקר~
 קמ~

 ח~ץ
 עד אותו מצ~יעין לפיכך הראשון זה ק~ח לתוך ממנוונת~רב
 ל'. או' ר"ז הפסח. קידם אותו אוכלין ~ו ה~סחלאחר

~~~

 נוהגין ועתה בא~ז וכתב וכ~~ אותו ש~מרים ~~.~
 קמח אף להתיר אפשר ולפ~ז בפשתןהריחים לכסי~

 או' א"ר בספרו וכ~כ כ"ה. או' ח~י והביאו עכ~ל.הראשון
 אלאח"י

 ש~ת~
 א"א ומ'מ

 לכסו~
 עכ"ל עצמו הריחים תוך

 הא~ז. כ~ברי פ~ק שם הר~זמיהו

~~~~~
.~~ 

 שומרי~
 להתיר נראה נאפה ואם ו~ו' אותו

 ך'. או~ איר י"ג. סי~ נ~ש בת~ו' וכ~מ קו"פדנתבטל

~~~~~~ 
 מ~שה ואנשי הגה.

 ~ילך רגילי~
 ב~~~~

 וכו'
 עם לילך צריך ישראל כל ר~"ג בסי' הרו~חכ"כ

 ~' חולין במס' כ~אמרינן ל~חון~חטין

 ע"א~
 פנחס ר' גבי

 נמי חלוק אמר לפ~חא חיטי ~רי דהוה גברא ההוא יאירבן
 אותו בו ל~בור כדי מימיו לח~וק לנהר אמר ~פי'~האי

 עוברין אלו בפ' כתב המר~כי וגם ע~יק. קא~במצוה האיש~
 טחוניא לגבי אזיל פזי בן חנינא ר' בירושל~ידאיתא

 משמ~
הת~

 ב~י עכ"ל. הרי~ים לבית הולכים היו האמוראים ~אפי'
 איתא וכן תק"ט. ~י' מט"מוכ~כ

 במד~~
 של נטיעתן עוקר והקב"ה ולשין טוחנין שהיו במצותע~וקין הי~ הן פי~ז סוף בא ~~

 ז'. או' הרו~ח והביאו באפך. ~' קומה שנאמר~צרים

~~~~~ ~  

 יותר בו שמצוה וכו~ בעצמם לילך רגילים הגה.
 להניח ראוי ועכ"פ י~~. ס"ק מ~אמבשלוחו.

 שקים להניח ולא קצת בדינים וב~י ~ר~ש איש שומרבריחים
 מ"א הריחים~ ישמור לא וקטן י"ב. או' א~א וכ~ומה. שקיםע"ג

 ע"א~ או' לעיל ועיין מ"צ~ בשם י~אס~ק

~~~~~~~~ 
 שיהפך בשק הקמח כשנותן

 הש~
 יהא שלא כדי

 להזהיר צריך ו~ם היטב שינ~רנו אפי~ חיטהחשש
 הקמח שירקדו לש~מרים בין לבעלים בין ברי~יםלהיושבים
 ויהיו א~רת יקחו דתכף הנפה ניקב דאם דעתם ויתנוהי~ב
 ~ימצא למיחש איכא ע"ז יקפי~ו לא דאם מו~~ות ה~ או ~'שם
 אחד שקים שני לו דיש איש ואשרי ואפיה לישה בשעתחיטה
 לי~ן ואחדלחטים

 ב~
 שאינו מי טוב מה וגם הקמח. אח~כ

מרק~
 ~קמח

 בבי~
 בביתובשובה אלא ובחפזון בבלבול הריחים

 ו~~. או' ג' ם' מל"ח החש~ות. מכל דיוצאונחת

~~~
 צריך ט. ~~~~

 לטח~
 וכו' יומ~ם או יום החטים

 ה' א~' ד"מ ימים. ג' כתב קצ~ג סי'ומהרי"ו

ט~
 כ"ו. או~ ח"י בהג~"י. כנה"ג ~ק"~.

~~~~
.~~ 

 יו~
 ימים ב' יטחון לכתחלה פי' וכו' יומים או
 א' יום יטחון עכ''פ א"א ואס הלישהלפני

 ~~ק מ~א לילה. לינת רק~ מט"ל בעי~ן ~לא ונ~ל הלישהלפנו
 ~בעינן הפ~~ מדברי להוכיח כתב כ"ו או' הח~י מיהוי~ג.

~ע"~
 יעו"ש לילה לינת רק מע"ל בעי ~לא כמ~א ו~לא וכתב

 ה' או' קכ"ח כלל ח"אוכ"כ
 דעכ~~

 ה~פייה קו~ם ~מע"ל יט~ון
 מלבוש דכ"מ וכ~ב הנז' מ"א דברי הביא כ"ב או' הא''ראבל

 ליישב ך' או' יוסף חק וכ'כ זהי דין מקור דמשםובשה"ל
 או' והר"ז י~ו"ש. ח"י ~ליו השיג דבחנם וכתב מ"אדברי
 ש~היה לו א~א דאם כתבכ"ו

 ביני~
 יש~דל ימים ב~ ש~ות

שיהיה
 שהו~

 מפסקת תהא ולפחות מע~ל א~ יום ביניהם
 לילה לינתביניהם

 שהליל~
 ~שעת רותח שהיה הקמח מקרר
 יעו"ש.~טחינה

~~~~~~~~ 
 שם אין י~ של ברחים שטוחנין

 חימו~
 כלל

 בהגב"י. י"א י"א. סי~ ח~אהלק"ט להחמי~ טוב אבל יומים או יום ל~מתיןוא"צ

~~~~
 זו לחששא לחוש אין ל~עתי וכו~ יומים או יום ~~.

 שמוליכין ~מים ~וחנים היו במקומם ש~א כיכלל

 אין ב~~ומנו אבל הקמח ו~חממת ג~ול בכח האבןא~
 י~י ומשים פעמים כמה בדקתי ~אני בבהמות אלאטוחנין
בנקב

 שיור~
 הקמח ממנו

 ומקבל~
 שהוא כל אלא חם ואינו

ומי~
 חמימות אותו מתבטל

 כשיור~
 וכו' הכלי לתוך

 כי ועו~
 ~מילתא כללא וכו' לגמרי מצטנן הקמח את שמרק~יםבעוד
 אבל ~וכיח והנ~יון במקומני זו לחששא טעם רואהאיני

 הר~ב~ז שי~מוכו. מה על להם יש שהרי הא~~רים עלתתמה ל~
 ~גב"י בשכנה~ג כמ~ש יהושע עזריא הרב והוא החכםמשם ששמ~ בהג~"~ כנה"ג וכ"כ ת''ץ. ~' ח"א הח~שותבתשו'
 תשו' שהביא ~יון האחרונים עליו תמהו ~וכבר ט~או'

 יעו"ש מהרדב~ז זה הביא לאלמה הר~ב"~
 בדבריהם~

 שאנו שעתה
 עליו שכתב אלא להמתין א"צ בנפה ה~מחמרקדין

 וכ"כ כ"ז או' ח~י ~עת וכ"ה יעו"ש. זו ש~ועה עלסימך שאי~~
הרב

 תור~
 יעו"ש. הריקוד על ל~~וך ~אין רצ"ב ~י~ חסד

 או' א~רוכ~כ
 כ~~

 שמרקד ואף בהמות ע''י שטוחן דאף
ה~מח

 ל~
 כמ"א. ו~לא הקמח ~מקרר ~מרינן

~~~~
 בזה פלוג~א הביא לא בב"י וכו' שאסור י"א ~~.

 בש~ע זה כתב וע"כ וכו' הירושלמי מן להוכיח רוציםיש שכת~ ב~~~ שה~יא האגור לשון הוא שכךאלא

בלשו~
 י"א.

~ך~
 החי~וץ מן ה~טב ומשמרו בד~בד לאסיר~אין נרא~ ולש עבר ואם וכו' ל~וש ש~~ור י"א ~~.

 כ"ג או' א''ר וכ~כ כ~~. א~'ח~י
 נאפ~ ~א~

 בו
 ב~~~

 פשיטא
 סי' ב~ד רצ~ב. ~י' חסד תורת וכ~כ יעו"ש. להחמירדאין
 קכ"ח כלל ח"א כ''ו. או' ר"ז ה' או' כ~~א י~ד. ~ו' א"אר"י.
 תורת הרב טו"ב או' הברכ"י וז"ל ה'או'

 חם~
 הנז' ~י~

 והא'ר ב' שי' ו' שער כ~י ישו~ה ש~רי ~תשו~ זייןומהר~י
ה~כימו

 ~ב~י~ב~
 ת"ץ ~י~ הרדב"ז ~הרי נקטינן ו~כי מותר

 לן ת~גי וא"כ כמש~ל לחוש אין בהמות ע"י נטחן ~~םכתב
 להתיר ~מסכים ~הא משמע טכ"ל לכתחלהלאסור

 ב~יעב~
ה~~

 שכתבנו הפו~ שאר מס~מיות אמנם בהמות ט~י נטחן אם
 ב~יעבד להתיר יש קמח דבכל משמעל~יל

 א~
 עבר כבר

 ~~ף נותנת ה~~רא ומ~מולש
 ב~יעב~

 אלא להתיר אין
 א~~

 ~~~י ~~~ ~~~י~~
 ~י~ו~' ~~~~~~~

עבר



~ ~ ~

 ~~~~ ~~~~ ~~~~~~ו~
~~~~

 ~' ו~ו ~ו~~ו~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~~~
~~~~~~~ 

~~ 

 ~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~י~ ~~~ ~~ י~~~י~ ~~~
 ~~~~~ ~~~ ~~~~~~~ ~~~~י~ ~~י~~ ~~ ~~~~ ~~ ~~~ ~

 ל~שות שלא לכתחלה וטוב הגה ~ ~~~י ~~~ ~~ ~~~ ~~~~י~ ~~~~ ~י~~~ ~~י~ ~~~~ ~~~~ ~י~~~~~
 ה~צ~

 רחבה
 כאשי~ה דהוי מדאייותר

 ~מהרי"ו~
~ 
~ 
 ~~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~י~ ~~~~~~~ ~~~~ ~~~~י~ ~~~~ ~ ~

 י~~~~~~י~
 הר~ב"~ ~ברי הם כך ~גה ~ ~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~י~ ~~

 שאינו משום הטעם י"א אבל
 שאין ז~ן כל לחםקרוי

 הרועי~
 ש"ל סימן י"ד ~טיר עיקר וכ~נ מ~נו אוכלים

 ור~~
 ~לה דמסכת בפירוש

 ~ פ"ק~

 אותו. שריקדו ~י הק~ח נתקרר שכבר שעות איזהעבר

~~~~~~~~ 
 ~לא לש~מרן צריך ב~סח ~מח שמרקדות נשים

 הקמח על רו~ן ינ~ז שלא הקמח על ישיחו~
 כ"ג. או' ~~"ע ריטב''א. ז~ני. קודם ואפי' משהו שםויח~יצו

 מ"ע. או' תס~ו סי' לקמן עודועיין

~~
 שבעת ~נאמר וכו' סובין בפת לא יוצאין אין א'. ~~~~

 נקראים אינם ואלו לחם מצות עליו תאכלימים
 למאכל הראוי דבר אלא לחם נקרא שאינו לפילחם

 על לא ~ו~כתיב אד~
 הלח~

 חלה ~בי ועיד האדם. יחיה לבדו
 מה אלא לחם נקרא שאין משמע הארץ מלחם באכלכםכ~יב
 אדם אין ג"כ זה ומטעם אוכלים עצמםשהם

 יוצ~
 י~ח

 לבוש. בחלה. שחייב ב~בראלא מצ~

~~
 ולא סובין בפת לא ~~.

 בפ~
 קליפת וסובין מורסןי

 הנשאר ומורסן כתישה מחמת הנושרתחטין
 והביאו ע"ב. ע"ו שבת רש"יבנפה.

 מ"~
 וכ"כ סק~א

 הוא דמורסן א~כא פי' דהר~ב"ם ש~תב אלא דשבתפ"ז הרע~~
 כפי' ~חלה בפ~ב וכ~כ מסובין וגרועעבה

 הרמב"~
 דס~בין

 ומורסן הדקהוא
 הו~

 יעו"ש. דתרומות י~א בפ' וכ"כ הגס
 א'. אי' ח"יוהב"ד

~~~~~~ 
 ש~ר~יר"ר שקורין שקליפה מורין וראיתי המ~א שם
 קלי~ת אבל מקש ק~י~ה זהו ~מיהו מחמיץאינו

 שלא א''א וגם דמחמיץ אפשר עצמןחטום
 נדב~

 בו
 ק~~

ממשו~
 חק והביאו ~כ~ל ~טים

 יוס~
 א' או' ח"י מיהו ~' או'

 ליה ~ספ~א דמאי הנז' המ"א ~~רי עלתמה
 ה~

 משנה
 שפה האשה ואין ל~רנגולין מורסן שורין אין שנינושלימה
 יעו~ש ~ס~ה ~י' לקמן ~מבואר בודאי מח~יץ והואמורסן
 כתב א' או' הא~ראמנם

 לתר~
 כלל מסתפק לא ~המ~א

 סובין שהוא חטין בקלי~ת רקבמורסן
 וכמ"~

 ~בריו ~ר~ש
 יעו"~. וכו' כ~ישה בש~ת הנו~רת חטין ~ליפת סוביןפירש~י
 אין למורסן אבל דוקא אסובין ~אי דהמ~א בהגה~ט י"אוכ~כ
 ב'. או' קכ"ב כלל ח"א וכ~כ יעו~ש. מחמיץ דו~אי ספקשום

 עודויתבאר
 מז~

 יעו"ש. ~ס~ה רסי' לקמן

~~~~~ 
 מ~ש ~בולת נ~צא

 תו~
 בשבולת ואין הנימוח מאכל

שום
 וב~יסור מחזיקן לא איסירא ~חזוקי ~בוא~

 א' או' ח~י ~יש~. בש~ת נ~לו ~כולהו ואמרינן מדרבנןמשהו
 א' או' תס"ה סי' חמ"מ א' או'א'ר

 ר"~
 כלל ח"א ו' או' שם

 ב~. או~קכ"ב

~~~~~ 
 א~

 בתבשיל נ~צא
 קליפ~

 ידוע ואין שועל שבולת ~ל
 ה~ל~ונה הקלי~ה היא אם~

 שנושר~
 או דישה בשעת

 בית תשו~ ל~תירי יש כתישה ב~~ת הנושרת העבהה~ליפה
 א~. או' ~ע~ת ל"א' סי'~~רים

 לש אבל~~.
 הו~

 נטל ואם ו~ו'
 מורס~

 וחזר מתוכה
 סק~ב מ~א כ~ב עמה ולשלתוכה

 י~
 אם להסתפק

מצטר~
 כלל ספק כאן דאין כתב ב' או~ הח"י אבל ל~זית

 אינו חלה דלע~יןדכיון
 מצט~~

 ס~י' ~כ~ד סי' ביו~ד ~כמ"ש
 ב' או~ ~~ר והביאו יעו~ש. מצה לענין ה"הג'~.

 ח'~
 כלל

 הברכ"י מיהו מנוח. הר' בשם בהגה~ט י~א וכ~כ א' או'קכ"ח
 כתב ב'או~

 ב~~
 כן ~אין הנז' מ~עד בית דברי על כתב ה~ר''ח אמנםי"ח בי י~צא ק~ח בו ויש הואיל מועד בית ס'

 אלא מצה י~ח בה יוצא דאינו ב' או' הר"ז וכ''כ ה~ו'דעת
 ועיין יעו"~. המורסן מן או הסובין מן לבד כזית אכלא"כ

 מ"ג. או' תנ"ג סי'לעיל

~~
 דיוצאין ~ה~ה הר~ן וכתב וכו' הואלש אבל ~~.

 שם. א''ר שם. ח"י תולעים. מהם שאכלובחטים
חק

 יוס~
 או' תנ"ג ~י' לעיל ועיין ג' או'

 ג"~
 ואילך ומשם

ע~
 י~ו"ש. ח"ן או'

~~
.~~ 

 ויוצ~
 דמצי~ וכו~ נקיה מסלת במצה

 ריבה מצות
 פרט עוני לחם ת~ל ומה ~למה של כמציתואפ~"

 ולאשישה.לחלוט
 ואשיש~

 ג~ולה גלוסקא היא
 אח~

 מששה
באי~ה.

 פסחי~
 היא בחלה החייבת ~יסה ושיעור ע"ב. ל~ו

 תק~ך והיא יעו"ש ע"ב פ~ג בעירובין כד~יתא האיפהעשירית
 רסי' וביו"ד ~נ~ו רסי' לק~ן כמ~ש בקירוב מצרייםדראהם

שכ~~
 שי~ור וא~כ י~ו"ש

 ה~~~ש~
 ~ששים מאות שמונה היא

 ~ו"ד. או' לקמן ועיין מ~טי ~חות מצרי~ם דראהםושב~ה

~~
 ויוצא ~~.

 במצ~
 הטור מד~רי וכו' נקיה מסולת

 משמ~

דא~
 הפר"ח שדקדק ומה כן לעשות יכול לכת~לה

 דאינו ב' או' הער"ה עליו ~~ב לכתחלה כן לעשות ראוידאין
 אלאד~דוק

 ד~~
 ומיהו יעו"ש ~ן לעשות יכול לכתחלה

 הטור. כדברי נהוג ~הכי כתבה~ר~ח ג~

~~~~ 
 שעה כל בפ' ואמרינן כלומר כאשישה. דהוי ב~גה.

 ומ~רש ולאשישה לחלוט ~רט עונילח~
 ואם ~ר"ח. באי~ה. מ~שה אחד הוידאשי~ה הת~

 גלוסקא ~שא~
 אש~שה נקראת והיא האיפה ששית כמוגדולה

 והו~
 דרך

 זו הרי וגדו~החשיב~ת
 ~שיר~ מצ~

 ר~ז בה. יוצא ואינו
 ה'.או'

י~~
 החיות. מ~יני זולתם או וכו~ ~~לבים עיסת ב'. ~~~'

הרמב~~
 ח~ משנה ~חלה פ~א המשנה בפי'

 שם. וב~י ~~ל סי' י~~ד בט~ר וכ~כ ב"י.והביאו

~~~
 אוכלים שהרועים בזמן ~~.

 ממנ~
 בש~ת שחישב וכו'

 אכילת ~ל ובין הכלבים אכילת על ביןליש~
 אדם.בני

 הרמב"~
 ש~. המ~נה בפי'

~~~
.~~ 

 יוצאי~
 לבוש. מחימו~. שמרוה אם בה.

 ח~.או' ר~
 שאין~ם



~ ~ ~

 ~~~ן ~~~~~~ו~
 ~~ג"~

~~~~~~
 ו ~ ~ ~~~~ ~~י~~ ~~~ ~~ ~י~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~י~~ ~~

~ ~''~ י~~~ ~~~ ~י~ ~ ~ ~  ~~~~~ 

 ~י~'

~~~
 ל~ון הוא כך מצה' לשם משומרת זו ~~ין ~~.

 ה' דיןפ''ו ה~מב"~
 והג~

 הט~ם ~תב ~ם המשנה ~בפ~'
 ~כ~ב י"ל ב~לה שחייב ב~בר אלא י~ח יוצא א~ם שאיןלפי
 שא~פ"י לו~ר מצה לשם משומרת זו שאין משום הט~םכאן

שע~אה
 מ~ול~

 שעש~ה כיון אפ"ה כראוי ואפוייה נקייה
 לשם משומרת אינה ה"זל~לבים

 מצ~
 יוצא ואינו

~~ 
 י~~.

 ט~ם על סק"ג מ~אוכ"כ
 ז~

 של
 ~ת היא דאפי~ הרמב~~

 משומר אינו א~ם למאכל ח~ב ~לא כיוןי~ה
 לש~

 ו~"כ מצ~.
 בשעת חשב א~ אבל הגר"א. ביאורי ח' או' ר"ז ג' או~ א~א ג~ או'א"ר
קיבר. ~~ היא אפי~ זו ל~יעה בה י~צא ~דם ממנה שיאכללישה

 מ~
 ב~לא וה"ד ~~.~ ר~ז שם. א~א שם.

 או ל~וכן והחזירן הפרישן אם אבל מתוכן מור~נןהפריש
 ממנה שיאכל ~ריך מעלמא סובין או' מור~ן בהשעירב

 כזי~
לב~

 יעו~ש. ו' או' ל~יל כמ"ש המורסן מן או הסובין מן
 ח''י. ואו~ טו"ב או' לקמן עייןו~וד

~~~~~~~~~ 
 והיא כלבים לשם רק עשאה אם חלה חי~ב
 למאכל שראויה לחם בצורת כראוי ואפוייהיפה

 שניכר דדוקא שכתב ~ ש"ל ססי' י~~~ וש"ע בטור עייןאדם
 ו~שוייה ערוכה שאינה כגון לכלבים שהיאבה

 לח~ כצור~
 ~א

 אמנם י~ו~ש חייבת הכילא
 בבד"~

 שהביא
 כתב בב~י ש~

 הרמב"~שמ~ברי
 ולא של~ה של כמצ~ו ~שאה שאפי~ נראה

 ולא שינוי שום בהעשה
 שו~

 מאחר היכר שום ולא גריעותא
שעשאה

 מ~ע~
 פטור מ~נה הרו~ים ~אכלו שלא ראשונה

 וק"ל בזה פלוגתא דאיכא כיון וא~כע~ל
 ~ב~~

 א~י'
 לה~ריש יש ז~ל מרן כנגד ואפי'הרוב כנג~

 ~מנ~
 ברכה. בלא חלה

~~~
 זו שאין ~~.

 משומר~
 ונש~ר מצה לשם הלש וכו~

 וא~~~מ~ימוץ
 למימר דאיכא א~~ג לגוי לע~~~ה חשב

 יש ממנה ד~~ו שהסיח כיון מ~מ ואתי אזיל ראשונהע~ד
 בהגה"טי י"א נ~א. סי' ח"א ~לק"טל~חמיר.

~~~~~ ~  
 הטעם י~א אבל בהגה.

 משו~
 לחם קרוי שאינו

 פ~א המ~נה ~בפי' ~ר"ש פסקוכו'
 לח~ קרוי שאינו דהטעםשס~ל דחל~~

 עירב אם
 ב~

 ~רבה מורסן
 ~~א דעתו. בטלה לאוכל חישב ואפי~ לרו~ים ראויהואינה
 זו לדיעה ומ~מע ח' או' ר"ז ג' או' ~"יסק~ג.

 ה~
 אם

 וכ~ב לכלבים. שע~אה ו~ע~"י לחם קרוי ~דם למאכלראויה
 אבל דעלמא בלחם ~מחלף לפי חלה לענין וה''ד~פר~ח
 בה יוצא אינו לכלבים שעשאה כל ~לכ"ע פשי~א מצהלענ~ן
 דאם כתב ב~ או' העו~ש מי~ו ~כ~ל ברור וזה מצהי"ח

 אפי' אדם למאכלראויה
 א~

 ע~אה
 לכלבי~

 בה. יוצא
 ד~ת אמנם י~~"ש. הפר"ח על ופליג ב~ או~הנה~~ש וכ"~
 וכ~נ הפר~ח כ~~רי ב'או' החמ"~

 דע~
 בא"א ועי~ן ג' או' ~הער"ה

 ש~ינה ~~פ~י בה יוצא דבדיעבד שכ~ב ג~או'
 משומר~

למצ~
 ודוק. ~~ה או' תנ~ג סי' ל~יל ~יין וע~ד יעו"ש.

~~~~ 
 יוצאין ו~ין וכו' לחם קרוי שאינו מש~ם בהגהי
 כזית שאכל ב~נין ממנה הרבה אכל אפי~בה

 וכתב ~ק~ג. המחה"ש ו~"כ ~ם ר"ז שבה. המורסן מןלבד
 אם אבל אחרים הרבה מורסן בה שעירב והיינו המחה"ששם
 י~ו~ש מי~רי גמור לחם עצמה של מורסן רק בה היהלא

 ו'י ~ו' לעילוע~ין

~~~
 חולטין שהיו למיחל~~ ד~דע בזה''ז ליכא ג'. ~~~'

 ת~"א סי' בטור כמ~ש הקמח ~אוהעיסה

וב~רמב''ם~

 אינה כך ומתוך ברותחין
 מחמצ~

 אין וה~ידנא
 סק~ד. מ~א בחליטה. בקיאיןאנו

 והטע~
 ~פ~ה בהרמב''ם כ~ב

דין
 ג~~

 לא שמא גזרה
 ירתי~

 בקי~ין אין א"נ יפה. יפה המים
 וכמה מים מעט אם מים הרבה אם רותחין המיםבשיעור
 עליהן ישפכו או ברותחין יניחוהו או הרתיחה ז~ןשיעור

 כ"ד. או' לקמן ועיין ~"ג. סי' ביו"ד ב"חרותחין.

ך~
 י~ח בו לצאת רוצה אינו ואפי' ו~ו בזה~ז ליכא ~~.

 חמוץ. חשש משום ~~~ר אפ"המצה
 עו"~

 ג' או'
 א'. סעי' ת~~ה סי' לקמןועיין

~~~~~~ 
 נפל

 ח~יכ~
 רו~~ין למים עיסה

 בשע~
 רתיחתן

 וכ~כ סלקוהו לא אפי' כתב ~והלב''ש מידוס~ל~והו
 א~'החמ"מ

 ג~

 ס~"ד מ"א להקל. אין ומ"מ ב~יעבד מותר
 ~ א~נםיעו"ש.

 כ~ב ד' או' הח"י
 שמו"~

 הכריע ז"ל הגאון
 א~ר עד לקיימו או בהנאה ~ להתירו משהו ב~ערו~תלהקל
 י"א ד~ או' יוסף חק ה' או' א~ר והביאו יעו"שה~סח
 כתב ה' או~ הער~ה מיהו ג~ או' חמ~מ ד~ או' א"אבהגה~ט.
 לה~יר רמ~ב סי' הרדב"ז על סמכינן שהוא כל חמץדבתערובת
 אכן יע~'~ש כהח~ו ודלא בהנאה וכ~ש באכילה אףב~יעבד
 הנז' הפו'מדברי

 כוותי~~ ד~ברי משמע ~ח~י ~ברי ~הביא~
וכ~~

 דא~ ז~ או' הר~ז
 ל~וך מצה של ~יסה חתיכת נפלה

 שהוציאו~ א~פ~י שבקדרההרותחין
 כל הרי מיד

 מ~
 שבקדרה

 הפסח ל~חר ~ד להשהות או בהנאה מו~ר אבל באכילהא~יר
 י~~"ש. העיסה כנגד ס~ שם יש~ם

~~~~~~~ 
 ~עי~ ~~~~ז סי~ עיין לר~~~ין שנפלה ~לי~ה
~~

 ~~ ~ב~~
 בלא

 נ~ב~ע~
 ~~~~ע

 ~~נה~א עי~רה~~בר ~ע~
 בא~ילה ~~רי י~ל לר~~~ין ~א~~ לה~~י~

~~ו~~
 ה~~יר~ ~~ץ

 ~יה.
 ~ס~ז ~י~ ל~~ן ~ע~ין ~~ א~~ א~~

~~~
י ~ ~  ש~~~שה ל~~לה א~ן ~~~~ בזה~ז לי~א 

 הר~פאיםע~פ ~~ל~~
 א~

 ~עיין ~~ א~~ א~ר ~~'~א. ~י~ ~~רב~~י~ה. שע~רי~ ~י שרי ל~יה
 ע~~

 ל~~ן ~זה
 יע~~ש~ א~ ~עי~ על ~ס~ה ~סי~ ~~~ א~~ ~~~~~י~
~~~~~ 

 לי~ן ~בין ~שע~רין ~~י~ בין עי~ה. בין~ ~~~ בין ר~ל א~~ר. ~לי~ה ~~ין כל הל~ך
 ~ב~י ~~ר ~עיין ה~~~. ל~~ך הר~~~ין א~ הר~~~יןל~~ך ה~~~

~~~
~~~~~ 

 בנין ב~ש~~
 שה~לי~ בא~~ י~~~ ~י~ ~~ל~

שביל~
 ~ה~ ר~~~ין'לע~~~ ~~י~ ש~על

 גרי~~ן
~עבר

 הפ~~ עלי~
 אין ~~לי~ה ב~~ס ~~~ש לה~יר שאין

 א~ היינ~ ~י~~~ ~~~~ב~
 שה~~ ע~ ל~~רי נ~ב~ל

 רא~י
 ~~ ~ךלא~ילה

 אין הבי~~ל ~~ר
 ב~
~ 

 ~ש~
 ~שא~כ ~י~~ץ

 א~~ ל~~~י נ~בשל ~לאב~לי~ה
 א~ר

 ~ר~י~~ן ה~י~ שינ~~~
 הא ~ע~ד ~~~~ץה~א

 מ~ ~פ~~י~ ~~~~ ~ב~א~
~לא ע~א~

 ליחל~~
 פ~~. יע~~ש~ ה~~י בהדי ~~~י ~רי איניש

~~~
 אין ~~. ~~~~

 ~~צ~
 הרבה ~שא~פ~ן ~ז~לה. ב~צה י~ח

 ~~ב א~~ב~נ~ר
 ל~~~ לל~~

 שי~יע מי כל

 ו~י~~ ~~~~~יי~'
 ~~~~ ~~~~ו~~ ~~~י~ ~~~~~
~~~~ 

 ~~~ו~י~ ~~'
 ו~~ ~~ ~~~~~~י ~ו~~י~ ~~~ו~~~

~ידו



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~

~

~'~~ ~~~~~ ~~~ 

 ו

 ~~~ ~~~ ~~~י~ ~~י~~י ~~~~~ ~~ י~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~ ~~י~ ~~~ ~~ ~~~

~~~
 ~ול~נין ~~. ~יי~

 ברכ~
 סי' ריש ~~ל

 תרמ~ט~
~ 

~~ן י ~~ ~~~~

ל~~~
 ~יא הרי ש~י מצה

 ל~
 ~~רבה ל~לב פ' כ~אמרינן במ~נה

~מ''ב

 ~~ב~

 או~~ מלמ~ין
 בי~~ ל~לבי שי~י~ מי ~ל ל~מר

 ~ל יאמר בי~~ ~ש~~~נין~ה''ה
 א~~

 ליד~ שי~י~ מי ~ל
 ה~א הרי שליקמ~

 ל~
 ~''~. ~מ~רה. במ~נה

 ש~נ~~~
 מ''א בה~ב''י.

~לל
 קכ''~

 ~סי' ~''ב ~י' אריה ~א~~ ב~ש~' ~~יין ל''ה. א~'
~''~

 שא~ירה ~מ~יי~ בזה שה~ריך מה
 אפי' מ~ני ל~''~ ז~

 ~~ ~לי~למאן
 אלא למפרע ~ל מ~נה ~אינו ~י~ן ברירה

במ~אן
 ולהב~

 שי~~ל
 המ~נ~

 ש~''~ ~הביא~ י~ו''ש
 ~'. א~'

~~~~~~ 
 א~

 אמר לא
 בש~~

 ל~מר י~~ל ~~ינה
 ה~א הרי לי~~ קמ~י שה~י~ מי ~לאפייה קו~~

ל~
 במ~נה.

 מק''~
 ב'. א~'

~~~
 ב~י~בד. אפי' ~ז~לה. במ~ה י~~ י~~א אין ~~.

 אינ~ שני בליל ~א~י' ~' א~'חמ''מ ב''~
 י~~א

 ~ז~לה.במ~ה י''~
 שא~~

 ~ר~ה ~' א~' מ~ב~ר צ''ה. ~י' אריה

~~~~~ 
 שנס~פק

 למ~ה ~אי~~ש ~זול במר~ר יו~אין א~

~מהרי''~
 בסי'

 ק~''~
 ~ז~ל. במר~ר ~י~~אין ~~ב

~נה''ג
 שא~~ ~~''~ בה~ה''~

 ~י' א~יה
 צ''~

 במר~ר ~י~~אין
 בזה''ז~ז~ל

 שאינ~
 י~~''ש. מדר~נן אלא

 ש~ ש~''~ ~הביא~
 י~~אין.~אין

~''~~ 
 ~נה''~ ~ברי ~ל ~~מה בב''ה

 י~~''ש. הנז'

 אינ~~ר~נן
 ~א~ריי~א ~~ין ~רבנן ~~ק~ן ~~ל ב~ז~ל י~~א

~מיה~
 ~~ב

 ש~
 יש ~רבנן ~ר~י ~ה~י שני ~בליל ה~ר''ה

 ~שרי מאן ~אי~א ~י~ןלהקל
 א~

 בר~ה ~ל~נין א' בליל
 ל''~. א~' ל~מן~~ין

~~
.~~ 

 במצ~
 שלא חבירו מצת אכל אם וכן גזולה.
 ט'. או' ר"ז יצא. לאמד~תו

~~~
 אבל גזולה. במצה ~~.

 יוצ~
 סק"ד. ט~ז שאולה. במצה

 חמ~מ ז' או~ יוסף חק ו' או' א~ר ה' או'ח~י
 י"ד. או~ ר~ ד~או'

 ח"~
 החמ"מ שם וכתב א' או' קכ"ח כלל

 ש~. הר~ז וכ"כ לכתחלה אפי' בהדיוצאין

~~~
 שינוי הוי לאחר ונתן גזל ואם גזולה. במצה ~~.

 לאחר וד~קא בו ויוצארשות
 יאו~

 צריך ~ואם

 אפי' א~ ר~~~ שינ~י ק~~~היא~~
 א~''~

 ~י' ב~''מ ~יין
~נ''~

 בזה פל~~~א ~איכא ~' ~~י'
 הש''~ ~ל~~~

 אפי'
 ~ל~~~מהני א~''~

 ~~קא ז''ל מ~ר''ם
 ~~~~ ה~ינ~י ~~ד~

~א~ י~~''ש~
 ~אחר

 נ~נ~
 ל~זלן

~~ 
 מ''א מהרי''ל. ב~. י~~א ה~זלן

ש~
 ~ליה לברך ~~~~ר הר''ז

~''~ 
 ל''ח. א~' לקמן ~~יין י~~''~י

~~~
 ~אם ~ז~לה. במ~ה ~~.

 מ~~~~~ ~ז~
 ~י' במ''א ~יין

~רל''ז
 ~ק''~

 ש~~ב
 בש~

 ~אפי' יראי~ ~'
 למ''~

 ~~~~ י~~''~ ל~~ מקרי לא מ''מ שרי ה~~~''~~ז~
 ~יין

 ה~~זל בפ' ~ק''ל ש~~ב ~~נ''ב ~י' הרשב''אב~ש~'
 קי''~~ ~~~

 א~ור הג~י~~זל
 ~ר''~

 ה~~ר ~~''פ י~~''ש.
 ~הש''~

 ב~''מ
רסי~

 שנ''~
 י~~''ש.

~~~
 גזל ~~~~~

 מ~~~''~ ~~י~ א~ קמ~
 מ~ה א~~~ ~~שה

 ~בירה ~~''י~~~ן
 ליד~ ~א~

 מ~~ה
 ז~

 לא
 אבל ~ר''ל י~''~. א~' ר''ז מנאץ. אלא מברך זהשאין יבר~
 בהי~~א י''~

 שס. ב~''ז ~מב~אר בשינ~י שקנאה כי~ן ב~י~ב~
 ~~מו ב~זלן~~''א

 אב~
 מ~ה נ~ן אם

 מ~ה באה ~בירה ~''י לא שהרי ~ליהל~רך מ~~רי~ לא~רי~ ז~
 ש~י~ן לי~~ ז~

 ש~שאה ~ר''ל ב~ינ~י ~~זלן קנאהש~בר
 ל~ם~

 שנ~נ~ ק~~~

~~~~~ 
 שפ~ק מי

 שא~
 לרה''ר מר~''י מצה ה~~יא

 ~~בה י~י בהי~~א אינ~
 בין ~יל~ק ימ~א לא ~י בפס~

ז~
 ~ז~לה. למ~ה

 הפ~''~ ~''~
 שמ~א

 בש~ ~~~~
אלא מ~~~ בי~ ~'

 שזה ~~תב ~~ז השי~ שהפר''~
 פש~~

 ~~~ב בה ~יוצא
 מב~ארש~ן

 י~''~ בלבו~
 ~~~' ~''מ סי'

 פ' ~ביר~שלמי ~''~

הא~ר~
 י~ו''ש.

 בי~~~ בב''י ~~''~
 ה' א~' זה בסי' ~''י ש~.

 ש~ ב~''י~~יין
 ש~~~יא מי ~מ''מ ש~~ב

 א~ א~~~
 א~~ר

ל~
 המב~ל ~~ין לא~~ל

 בשב~
 ~ב~י' שי''~ ר~''י ל~יל ~יין

 בסי'~~ר''ה
 שי''~

 י~~''ש. ~' א~'
 ~לב~ש ב''י מ~ברי אמנ~

~הפר''~
 הנז'

 משמ~
 ~מ~~ר

 ל~א~
שה~ציא מי אפי' ל~~~לה בה

 שנ~שה א~א ~בירה אינה ~~מה ש~יא לפי א~~~

 למזי~ ~~~~ בין ל~לק ~אין יראה הנז'היר~~'
 י~~''ש.

 לרה''ר מרה''י מ~ה שה~~יא מי י''ב א~'~ר''ז ~~''~
 א~

 מרה''ר
 ~~ל ~''ו בל~ללרה''י

 ב~ב~ להי~~
 מו~ר

 בה ל~א~ ל~
 ~אין ~ליה~לברך ~''~

 ז~
 י~~''ש ב~בירה הבאה מ~~ה

 לרה~ר מרה''י שה~~יאוה ~מ~ה ~ז''ל ~ ~' א~'ה~~~''מ ~~''~
 ~ל ~~ן ל~~~לה בהי~~אין בשב~

 ~ה''~
 בא ה~~וה ~יקר שאין

 ~~''ל ~~מה ~בירה~~י
~~~~ 

 ~~ה ב~י' ל~יל מזה ~יין
 יש א~ ~ל~נין ~~~קי ~'ס~י'

 לנ~
 ל~יל ~יין בזה''ז רה''ר

 ז' ס~י' שמ~ה~י'
 לש~ ~ב~ברינ~

 ל''~~ ~א~'

~~~~~~~ 
 בשבת א~תה ואפה ~בר דאפי' ~~ר"השם
 ב~בירה ה~אה מצוה הוי ולא י"ח בהיוצא

 דאסורה~לא
 באכיל~

 ל~יל ו~יין י~ו~ש. בשבת המבשל כדין
 ב~"~. ~שם וב~ברינו שי"חר~י'

~~~
 וכו' חטים ג~ל אם אבל ~~.

 ~וצ~
 בדי~בד והיינו ב~.

 ד~ ~ו' חמ~מ פר"ח. ב"ח' אסור. לכתחלהאבל
 יו''ד. או'ר~ז

~~~~ ~  

 כוונתו תרמ~ט. רסי' ל~מן ~יין ברכה ול~נין הגה.
~ל

 מ~
 שפסק

 ש~
 ~ליה יברך לאאפ"ה ושינו~ ביאוש דק~או ~א~~ג

 בירך וביצ~ מ~~~
 נא~

 או~ ח"י ~~~.
 יו~ד. או' הר~ז וכ~כו'

 דאינו קצ~ו סי' בב"י ומשמ~
 הב"ח אבל יעו"ש. ף בס ולא בת~לה לא~ליה מבר~

 ש~
 את"ל ~אפי' כתב

דבאוכ~
 ו~פי' ~~רפה ונבלה טבל כגון ב~צמו א~סור דבר

 ~לי~ מברכין דאין דרבנןאיסיר
 חטה ~ונב או ~גוזל מ"מ כלל

וטח~ה



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

 ~~~ן
~"~~ 

~~~~~~

~~~
 ~' ו~ו ~~גו ~~~ ~~ן

 ~~ו~~~~~ ~~~~~~~
 ~ ~~~"~ ~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~ ~~י ~~~ ~י~ ~~~יי~~~ ~~~~~ ~י ~~~ ~~~ ~~~~ ~~י~ ~~~ ~~~~ ~~י~~

~ ~ ~ ~  
 ~~~"~ ~ ~ ~~~~~וך

 לברך חייב דלבסוף ה~א פשיטא לחם ועשה וא~אהוט~נה
 ~דמי~ מנאץ אפי' ואינו~~"ה

 ראשונה ובברכה לו חייב הוא
 נראהנמי

 כמ~~
 בגוזל א~ל מנאץ ~הו~ל אלא לברך ~חייב

 קנה דלא כוון בת~לה לברך לו אסור אפוייה מצה אולחם
 שם שכנה"ג והביא~ יעו~ש. לברך יכול לבסוף ~בל בשינויליה

 או' א~ר ~' ~ו'בהגב~י
 וכ"~ א~

 דב~ל הסי~ בריש שם המ~א
 בהמ"ז עליהן דמברכין ~א~~ן וטחנןחט~ם

 וכת~
 להורות י~ וכן

דהא
 ברהמ~

 ~~פי' ואפשר אזלינן ולחומרא ה~א דאורייתא
 יעו"ש. בשונוי קנאה דכשאכלה בהמ"ז מברך ~חם~ל

 אבל ברהמ"ז אחריו מברך לחם ב~ל דאפי~ ב' אז~ שםהר"ז וכ"~
 פסק ראשונה בר~הבענין

 ש~
 בגזל ~אפי' ג~ באו

 משום יברך לא פתו~שאן חטי~
 סב"~

 יב~ך לא המצוה ברכת ~כן
 יעו~ש.~ליהם

 ועו~
 ודוק. ב' או' לשם בדברינו עיין

~~~~~~~~ 

 ~קכ~ח תרומה פ' בזוה"ק

 ע~א~
 דאסור שכתב

 בההוא זכי ~לא בגין בחנם מצוה דברלקחת
 לא~שכא כללעובדא

 ~לי~
 אלא ~ק~שא רוחא

 באג~
 שלים.

 של ~ספר ~חרשיובס~רא
 ~אולי~ כשו~ין~

 לשלמה א~מ~אי
 מסאבא ריח מניה לא~ברא לאשתדלא ~בעי מאן כלמ~כא
 מה בכל שלים באגר ליה למקני ב~יוכו~

 דיב~ו~
 בין מנ~ה

 במגנא ת~יר אזדמן ~הו מס~בא דרוח בגין רכ בין~~יר
 עלייהו למשרי נשא לבני ואניס ~גרא ~לא ואזד~ןובריקנייא

 יעו"ש. פיתויין בכמה עמהון לדיירא לוןומ~~י

~~~~~~ 
 קונה כ~היה ז"ל האר~י על עקב פ' בשה~מ
 היה לא אתרוג או תפילין כגון מצוהאיזה

מקפי~
 ההיא במצוה יתן כמה לדעת

 אל~
 ~מה כל פורע היה

 הרי למו~ר אומר והיה ראשונה ~פעם אותו שואליןשהיו
 עכ~ל. תרומה פ' בזוה"ק וכ~"ש שתרצה מה כל קח ל~ניךהמ~ות

~~~~~~~~~~ 
 ~~~דל ~צה

 ל~רו~
 י~ח לצאת כ~י ~~~פ

 ~אורייתא בקנין שיקנה דכ~עאליבא
 בקו' מו~ב ~ס' החיד"אוכמ~ש

 כ~
 אח~

 תקנו וחז~ל קונות מעות ~מדאורויתא י~ו~ש.ור~ל מי~ין~' קניי~ ~ענין ג' או'
 כסף כשנותן ו~~כ י~ו~ש קצ"ח רסי~ בח''מ כמ''שבמשיכה
 המובחר. מן מצוה והוי מדרבנן בין מ~או' בין קנהומושך

~~~~ ~  

 אע~"י הישראל בפני העכו~ם שלשו עכו"ם של
שראה

 הישרא~
 העכו"ם שלשו סוף ועד מ~ח~ה

 במים העכו~ם ושלשו ~תחמץושלא
 שלנ~

 י~ח בו יוצאין אין
 אמר ~אפי~ מצה לשם שימור העכו''ם בו עשה לא ש~רימצה

 לשם שלשה בפי'העכו"ם
 מ~

 ושמרתם דכתיב שימור אינו
 ~מצותאת

 את~
 בתוך לאכלו מותר אבל מ~מע עכו~ם ולא

 א' בלילה ~פי' ממנו כרי~ו וממלאהסעודה
 ובלב~

 ~יאכל
 מצה לשם שמורה ~מצהכזית

 באחר~~~
 הישראל לא אם אבל

ה~יש~
 ו~ד מתחלה

 סו~
 ביד נתחמץ שמא לאכלה אסור

 ~עת שכ"ה שכתב בב~י ז"ל מרן כדברי וזהו לבוש.עכו"ם.
 דברי על כתב ח~ או' ה~"ר מיהו יע~"ש. והרמב"םהרי~ף
 ש~אור בבצק אין אם מותר הלישה הישראל ראה שלאדאף כרש~~ ~פסקו פו' ~מה והביא מו~רח דאינו הנז' וב~יהלבוש

ו~י~ו~
 בש~ת ע"ז לסמוך ~יש כתב וע'כ

 הדח~
 יעו~ש. ביותר

 וכן ה' או' ה~מ~מ וכ~כ ב~~. כדברי הסכים הפר~חאמנם
 ד~ס~ו ראשונים פו' כמה הביא ת~ס ~י~ בב~ה מ"בהרב
 עוד ועיין יעו~ש. ~כלל להקל דאין כתב וע"כ כרש"ידלא

 תפ~ב. סי'לקמן

~~
 שאינה מצה אפי' שלנו. במים אלא לשין אין א~' ~~~~

 הרשב~ץ חימוץ. משום דהחשש משוםל~צוה
 הברכ~י והבי~ו פ"ז. סי' ח~ב ובת~ו~ ל' דף ח~ץבמאמר

 סוף הרא"ש וכ"כ זה. רסי' והשע~ת א' או' ~~כס"א א'או'
 וכ'כ ב~י. והב~ד י~א. דון ~"ה ו~מ"מ כ~שפ'

 ל~ח דף הכלב~
 כר~~ז דלא החכמים ורוב הגאונים הסכי~י שכןע"א

 א' או' הער"ה והב~דיעו~ש. גי~~
 הר~ וכ''~

 א'. ~ו'

~~
 לשין אין ~~.

 אל~
 ~חת בק~ץ שלנו מ~כ שלנו. במים

 מדבר אז יהיה כי בפתח לק~ותו אין אבלהל'
 א' או~ א~ר. ע~כ. בגב~ה ולנו כמובע~ו

 ור~
 הוא ד~ם

 וגם אחרים ~ל שחוזר לנו מלון ~בע כמו רפה יהוהבקמץ
 על חוזרכאן

 המי~
 ~מו ~~גש יהיה ~פתח הוא אם אבל

 ~צמו. על שמדבר בגבעהולנו

~~
 לא שלנו מ~ם וס~ק שלנו. במים אלא לשין אין ~~.

 הבי~ו בואינו מהר~י מותר. לש ואם ב~םילוש
 ג' סס~י~ בה~ה ז~ל מור"ם מ~ש ו~י~ן אדמה. מזבחה~ב

 א'. או~ ~קו"אמחב"ר

~~
 וא~צ מצה בהם ל~וש מותר מהגש~ים מים שקלט ~~

 אליבאלינה
 ש~~ ובלב~ דכ~~

 שתפוג במ~ום יניחם
 הברכ"י והב~או ק~~ב. אלפים ~ני ~י' ח"ה הרדב"זצינתן.
 יצא לחלק צ~ז סי' ח"א הלק"ט אמנם ~' או' שע~ת ד~או'
דא~

 לינ~ צריך ביום נקלטו
 לינה א~צ בלילה נקלטו אם ~בל

 או' לקמן ~יין ועוד שם~ והברכ"י בהגה~ט י"א ו~ביאויעו"ש.
 י~ו"ש. בזה מ"שס~ד

~~~~~~ 
 של~ו תו~ו לפי מסיח העכו~ם שאמר במים ללוש
 דרבנן מידי וה~א איסורא אתחזק ד~אבבי~ו

 זלה"ה מ~לכו מהר"י החםיד הרב תע"~.והמחמיר
 לצאת אין ד~דאי ונראה ה~ או' ב~כ~י ק"ג. סי~ ~"יבתשו~
 ג"כ מצות ל~אר וגם שימור כאן אין דהרי י~ח אלובמצ~ת
 וכיוצא המחמץ ~בר לתוכו נפל ~מא מיב~י מיהאלמיחש

ובשע~
 ~ם. ש~"ת סינון. ע~ו להתיר ~ש הדחק

~~
 ~פ~~י~ ~ירש~י והט~ם שאיבתןאחר ~ל~ בתוך שלנו ר"ל שלנו. במים אלא לשין אין ~~.

 מ~ב

 הם ה~שמים ימות שע~יין חמין המ~יינות ניסן שבימימפני ~"א~
 ר~יע של בשיפולו מהלכת חמה הגשמיםובי~ות

 לפיכ~
 ~ל

 ומצטננ~ן בלילה מלינן הלכך חמין ומ~~ינות צינןה~ולם
 ~~ת ב~~לה מהלכת שהחמה ~פי הטעם מפרשים וישעכ~ל.
 שלא אלא תקנה להם אין הל~ך המעיינות ומחמ~תהארץ
 מהרי"ל ובדרשות ~~ו~ש. בב~י כמבואר ~מחו~ר ~לילהי~~ו
 המים שיצטנן שצריךכתב

 כ"~
 י"ב ~~~ה קו~ם שעות

 רחו~ה שהשמש ~באר מחוברים בהיותםהיום ש~ו~
 מה~

 ש~ות וי"ב
 י~ו~~~ ש~יבתן אחרבל~לה

 ~~ש~



~  ~י~ ~~~ י~~~~
 ~~י~ ~ ~י~'~~י~ י~~~~~~~יי~~~~

~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~
 לבין~סמוך

 השמ~ו~~
~"~~ 

 והג~מ

 פ~ה~
~~ ~~~~ ~ 

 ~י~~~י~ ~ ~~~~ ~~י~~ ~י~~~~ ~~ ~~~ ~~י~ ~~י~

~~
 בין ~~.

 בין ומ~ינות בורות מי שה~
 נה~ו~. מי שה~

 מ~~ורות מלשאוב הנהרות מן לשאוב טוב יותרומיהו

ו~~ינו~
 וותבאר בה~ה לקמן כמ"ש אפשר ~ם

 ~ט~~
 ב~ברינו

 בס'ד.לשם

~~
 מב~~~ אותם ושואבין ~~.

 ~הגה~
 ~ש~שות. לבין סמיך

 אפי' ז"ל מרן דל~~ת ברורהדבר
 ב~ו~

 ש~ד גדול היום
 ממיץ הר~א ~~ת בב~י שפי' אזיל ולטעמיה לכתחלהל~אבן
 ש~בר כל לכתחלה בהם ללוש מותרים ביום שנשאבו~אותם
 פסק ~~פי~ז ז'ל ~זרחי הר"א כפי' ודלא א~ לילה~ליהה
 ובש"~בב"י

 או מב~"י לשאבן
 בה~~

 ~~זה א~ ליל~ ול~לינן
 א~י' ו~יינו ממיץ הר"א לפ~' ~ין לפ~רש"י בין שפיראתי
 לב~"ש סמוך שהגיה ז"ל ומור"ם ~משמב~"י

 לט~מי~
 אזיל

 ו~פ"ז ו~ו"ש ב"י ~ל ונחלק מב~"י לשא~ן ~אין בד"משכתב

פס~
 בהג~ ל~מן

 י~ג אור לשאוב יש בשבת בא' פסח ~~שחל
 פשיט ונ"ל מב~"י. ~~~ש ישאבם ולא פסח בליל ללושכ~י

~לכתחל~
 לו ס~וך או ביה~ש ולשאבן לחוש יש

 לח~~
 ל~ברת~

 הגמ~י שהביא שלישית וסברא ז~ל מו~"ם וסברת ז"להרא~ם
 קצת ~דאיכא אבל בב~יכמ'ש

 דוח~
 וכיוצא

 ש"~
 ל~ימלא

ביממא
 ב~ו~

 כיון גדול היום
 לכתחלה אפי' ז~ל מרן שלד~~

 לאחר טפי~ ~~דיף מסיק שהט"ז ~אף הכי למי~ב~שרי
מלהק~ים

 כד~~
 ~~ או' מא~~ר גררינן. וב~~יה ~יקר ז~ל מרן

 ~מ"ש הגר"אוכ~כ
 ישאבו שלא רק ר~ל ביה''ש או מב~"י הש"~

 סמוך וכ~ב להמח~ירין חשש הגה ב~ל אבל הלילה ה~חלתאחר
 הג~' מלשין וכן הפו' כל מס~ימת אבל מב~~י ולאלבי~"ש

משמ~
 כ~~ת

 הש~~
 הרי~ף מלשון וכ"מ

 שכת~
 בו שנשאבו

 שירצה אימתי ביום לשואבן דוכול הפר~ח וכ~פ עכ"ל.ביום

ור~
 וזה וכתב הלילה כל שילינו צריך

 הש~~ ד~~
 ו~"כ י~ו"ש.

 ~ל~~ת א' או'~~א
 הש~~

 היום בחצי אף
 ש"~

 שלא ודוקא
 ~ליהי~י"ש. פליג וכו' לביה~ש ~מוך שהגיה והרב בלילהל~חר
 יש דל~~חלה הוא פשוט ד~בר כתבנו כברו~י~ו

 לחו~
 לסברת

 ולשואבן ו~~מיה ז~ל~ור~ם
 דו~~

 לו. ס~וך או ב~ה"ש
 האחרונים.~~ת וכ~~

~~
 שנהגו שמה שר"ל ~י יש וכו~ מב~'י אותם ושואבין ~~.

 המובחר מן ושמצוה להקל הוא מב~~ילשאבם
 היו~ בחצילשאבם

 אבל
 להוכיח האריך ל"ב בהי~ הרמ~~

 לש~וב להקל אין בוה"ש ל~אוב ~נהגו ובמ~ום וכתב כןשאינו
 בהג~''י. כנה"ג י~ו"שי והפ"מ הדחק בש~ת אלא~ב~"י

~ ~
 סמוך הגה.

 הי~ לכאור~ לביה"~
 ש~ה ~~צי ~נראה

 רל~ב סי' ל~יל וכמ~ש סמוך נקרא ביה"שקודם
 סמוך ב~נין ט"זאו'

 למנח~
 בה~יא כתב א' או' בד"מ אמנם

~המנהג
 לדק~~

 מט~ם ממש לו סמוך או ~יה"ש לשוא~ן

דל~
 ל~וין ~יכולין למה~ש תורה ניתנה

 ביה~~
 יעו"ש. ממש

~~~
 או' רס~א סי' ל~יל ~וין ביה"ש וזמן ביה"ש או ~~.

 שמנהג שכתבנוא'
 ה~ול~

 הגאונים סברת ~~פ
 ~יל ר~~י ג' שהוא בי~"ש זמן מתחיל הש~~~ה אחרש~כף
י~ו"ש.

 וא"~
 הש~י~ה אחר תכף שמת~יל השאיבה לזמן הה~נ

 נראית ~שמש ש~ין~~וינ~
 ~ו~

 מינוט י~ג שי~בור ~ד הארץ ~ל
 שליש ה~א מיל דשי~ור ~מיל רב~י ג' שהואוחצי

 ש~~
 פחות

חל~
 בהגה רס"א רסי~ ל~יל ~מ"ש ~~

 י~ו"~
 ב'. או' מ~ב~ר ו~י~ן

~~~
 ת~לת אחר שאבן ~~ם ב"י וכתב בי~"ש' או ~~.

הליל~
 לעולם המים ואםור~ם ת~נה ל~ם אין

 מי~ו י~ו"ש דרא"םאליבא
 ~ב~~

 כתב
 ~בדי~ב~

 אם
 מ~א ביום. בהם ללוש מותר ~לילה הת~לת אחר אומב~~י נשאב~

 ב~ או' א~ר א' או' ח"יס~"א.
 ח~

 ו' או~ ר~ז א' או' ~יוסף
 לאחר אבל לילה חצות קו~ם שנשאבו ודו~א הא~ר שםוכתב
חצות

 ליל~
 ו~שמ~ שםי הר"ז וכ"כ י~ו~ש. אסור

 דמותר בב"ח
 בהםללוש

 מי~
 ש~ות ו~ב ל~מתין וא"צ השחר ~לות אחר

 ש~ ה~"י אבל שם. א"ר וכ~כ י~ו"ש. שנשאבומ~ת
 בשם כתב

 בהם ללוש דאיןהאחרונים
~~ 

 חק וכ"כ ש~ות. י~ב לאחר
 כלל ה~~א ~~ת מיהו ש~. ר"ז שםייו~ף

 ~כ"~
 נראה ח' או'

 ללוש ואין בלילה בנ~אבולהחמיר
 בה~

 ש~ות י~ב לאחר אף
 א' או' החמ"מ ד~תוכ~ה

 ו~"~
 אין באחרים דאפ~ר היכא

 בהם'ללוש

 השא~בה לא~ר~וב
 מלהק~~~

 ~~~~ן
 ל~ ~~פ~

ב~ה''~
 ~מו

 ב~~~
 המ~~נן

 ~~~ומה~
 לה~פך ~תב מהר~''ל א~ן

 ~~בה~~תר
 להק~~~

 מש~א~ר ~צת
 נ~ונ~~ נרא~~ ~~בר~~

 ~~ן
 ~כן ש~. ~~~ מ~א.מ~~~~ת

 ה~~~~
 מ~ן

 האל~
 ~~תב

 הא~ר~נ~~ ~בר~ מ~מ~~ת ~~~ה י~~~~. ~~~ז~~לא
 ~~~ין

 ~'~ א~~ל~~ל

~~~
 בהם ל~~ן ~א~ן ~~.

~~ 
 ~~~ן ~~לה. הל~לה ש~~ב~ר

 ~~' ~~תבב~י
 ~ל~ק~~

 ב~בר
 ~ל~~~

 הר~א
 ב~ה'~~ נ~אב~א~ ~מ~~

 מ~תר
 מ~~ בה~ לל~~

 ~ל ר~~~ ~ל~~ת

~~ה~
 א~ר ~~~ת ~~ב

 ~נ~אב~
 מותר

 מ~תרמבע~~ נ~אב~ ~א~ בה~ לל~~
 בה~ לל~~

 א~ אפ~' ~~~ת ~''ב א~ר
 ה~א

 ~ה~~~~~~
 בין הר~ב~ן ~ל~~ת

 בת~ל~ א~ ב~ה~~ ~נ~אב~
ה~~~

 צר~ך ~~~~צא
 ~~ל~~

 בב~ת הלילה ~ל
 מ~ו~

 ~ס~~
 הל~לה

 ~~ר~ ~ה~~ ק~~~~הי~נ~
 ~ס~ר ~לפ~~ך הצ~נ~ן

 לאפ~~
 ו~~ ~ה~~~~~~

 ~~ן י~~~'~. לאס~ר רא~~ ~פה
 הסכ~~

 ~~לא ~~תב ב''~ לפ~~הפר''~
 ~הב~~

 הש~אב ~לפ~ז ~~~~'~.

 ~~ ב~ ל~ ~א~נ~ב~ה''~
 ~~ה'~ש ~~~ת ~''ב ~~~בור

 ~~''~.אל~בא זה~
 ~א~נו מב~''~ ~אב~ ~א~

 ~~ ב~ ל~
 ~בור

 ~~להה~~לה
 ~ה~~נ~

 ~''ב
 ו~ה''~ ~~~~

 מ~תר זה
 ר~

 ל~~ת
 ~ר~ב'~ן~~"~

 פ~~ ~זה~
 ה~~~.

 ~א~
 שאב

 ~ל~ ביה~~
 ~~ר

 ק~~~~ה''~
 ~הלל~ת ~ג~ן ~~ות ~~ב ש~הה

 קצר~~
 מ~תר זה

~~
 ~~קא ~~א~ב

 ב~ה~~
 ~א~ן

 ~~ ~~ לל~~
 ~~~ב~ר לא~ר

~ל~~
 ~~ב

 לצא~ ~~~ ~~ה~~ ~~ו~
 ~ב~~ת ~~~~. ~ל~א

 א~ר ~ה~~ר יש~~~ק
 ~~א א~פ~~ ~ה~~

 ~בר~
 ~~~ת ~''ב

~''~~
 ~א~ר~נ~.

 ~ה~~ ק~~~ ~אפ~~ ה~ר~ ~~ ~א~
 צר~ך

 ~לפנ~~. הל~~ה ~ל ב~ה~שלשאוב

~~
.~~ 

~~ 
 להמת~ן ל~זהר ~נ~~ן ~~לה. ~לילה ~~~בור

 ~~לל~~
 ~~~~ר

 ה~~~
 פן הרבה

~~~~ 
 בא~ר

 ב~~ ב~~הלבנה.
 ב~. א~~ א~ר ר~~א. סי~ ~מ~ק

~~~~~~ 
 שלא

 נ~ה א~ה ~~~
 במ~~

 ~צ~ה ~מצת ~~~אב~ן
 ~~~. א~~ ~צ~ פ~ א~א בן לראש. ב~י~~~~מ~~

וה"ה



~ ~ ~ ~

 ~~~ן ~~~~~~ו~
~"~~ 

~~~~~ ~
 ~~~~ ~~~ ~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ י~~~~~~~

 ~~ו~~ ~~~ ~~ ~~~~~ י~~~~ ~~ ~~~~ ~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~

~~~~~
~~~~~ו~~~~~

~~
 ~לא~ה~ה ~~יי~

~~~~ 
 או

 ~~~ ~~צ~ ~ע~~~
 ל~נ~~ה ~לא נזה~~ן

 ~צ~ה ~ל ~~צהל~~ע
 א~~ ~~

 אפ~~ה.

~~~~
.~~ 

 ~~ר~~ ~נ~~~
 א~ן ~א~ ~~~~

 צר~ך ~~א~ד ז~ א~~ ר~ז ה~~~י~~~ך ~נ~~~ ~~~~ ~~
~לא ל~זה~

 ~~דר ה~י~ ~ע~~~
~א~פ~ן ~נ~~ א~ ה~~ר~ ~~~ ~נ~~ ~~ ~~~

 ~צ~~ ~~
 ~~~~~ן ~~ל~לה

 הנ~~
 ~אז ~~צא ~הע~ן

 ~~~~~ ~לפע~~~~ ~~יה~~~
 ה~~ר

 ~א~~ר ~~~י~ נ~~~~

ל~ע~~ד~
 ~נ~ר אצל

 ~~ר~
 ~~ל ~~א ~~פ~ר.

 ~~. א~~ ~~~~

 ~~~~ ~~זר~ ~~ד~ ~~~י~
 ~לא ~ד~ ~~~~

~~~~~~ 
~~~~~~~~ 

 ~ה~~ד
 על~~ ז~ר~~ ה~~~ א~

 א~ל

 א~ןא~
 על~~ ז~ר~~ ה~~~

 ~~~ן
 אצ~ ~~~נ~

 ~~~ל
 ~~~ן ה~~~ל~צל ~זר~

 על~~
 ~~א ~לא

 ה~~~ על~~
 ז~ן כ~ה עד

א~ן
~~~~ 

 ~~כ
 לה~נ~~~

 ~ה~~~ה
 ~~~~ י~ ~~~~

 ~~א
~הא

 ה~~~
 ~~~א ~~ל~ה דע~~א ~~~~א ~ע~נן

~~~~ 
 ל~~ן

 ~נ~~ר~~~
 ~ע~~~.

 ה~~~ ~~~~ ל~~נ~~ ~~~~~~~
 ~ד

 וה~~~~
 ל~וך

 הב~~
 ~~~ ~ל~ל~ ~ה~~ ה~~~ ~~~~~~~

 הר~~ע א~~ר
 ב~~ ~~~~~ע~~ן

 נ~ז ~~~ ~ה~~ה
 ~ה~~~ ~~~~

 א~א
~~~~ 

 ~~~~~ ~נ~~נ~ א~ ~~~~ ~ע~ ~~~נ~ ל~~~~ ~~~~~~~~
 ~~ל~ל~שא~~

 ~ע~~~.
 ז~ א~~ ב~~~~ ~ה~~א~

 ~ע~~
 ~~. א~~

~~~~~ 
 כהוחמו פו~רין נעשו ואם שהוחמו. עד בהגה.
דמי

 כמ"~
 היינ~ ופושרין ג' ~עו' לקמן

 ~חמימות
 ועי~ן ~"ו~ או' ח~י כמ~שהרוק

 שע~~
 ב~ם שכתב א' או~

 בי~~פרו
 ~אינו אעפ~י קצת חמימות שנתח~מו שכל אפרים

 ולה~מיד לזה לחוש ויש וכתב ~הם ללוש אין הרוקכח~ימות

במ~ו~
 יעו~~. כלל חמימות לידי ~בואו ~לא קר

 ~~ך~
 ב' ~ו' ח~~מ ג~ או~ א''ר סק~ב. מ~א~רא~ש. ב~~ ב"י בשמש. עמדו ואפי' ~זיק. אינו בהג~.

~~~~ ~  

 ~די ~ד שם נשתהו לא ~ם מזיק אינו ב~~ה.
 המי~שיוח~ו

 צונניםי מצאן אלא ~שמש כחום
 אחר ב~ם ללוש מותר אם ~שמש מן הוחמו ו~ם שם.ר'ז

 ס"ח. או~ לקמן עייןשיצטננו

~~~~~~~ 

 באחד
 החורף בבית מצות מי ש~~

 היה הכל~ אם ו~אל ז"ל הג~~ן לזקניו~אלו ח~
 שם. א~ר והתיר. לאו וענו ממנו כ~לקחוחם

~~~~~ 
 תחת ל~ע~ידם טיב ויותר בהגה.

 התקר~
 וכו'

 שהוא אף מכוסה. בלילה להניחם תמידונוהגין
 נ~ל וטע~א זה מכי~~י שי~חמם חיי~ינן ולא ה~קרהתחת

 לתו~ו דבר יפול ~לאדחיישינן
 וא~

 זהירות שזה בתה"ד שכ~ב
 שמוליכין בש~ה דהיי~ו נ~ליתורה

 מנה~
 בה שעו~ק לביתו

~בל
 ~מקו~

 או' א"ר ביו~ר. לחוש יש ~ל~לה ~ל שעומד
 כשמעמידין אף לכס~ת נוהגין דהעולם ג~ ~ו~ א~א וכ"כד'

 דקה ~פשתן רק ומ"מ ה~חמיץ דבר לתוכו ופול שמא~~ית
 עכ~ל. וותר שיצטננו מגולין להיות יותר טובכי

~~~~~ 
 המי~ וכשמוליך בהגה.

 שלא לכסותן. יש וכו'
 שכבר שיתחמ~ו לחוש אין אבל לתוכן ~בריפול

 שהיא שאיבה אשעת ~ק~י ומשמע סק~ג. מ~א החמה.שקעה

אחר
 שקיע~

 רמ~א ~כוונת כתב ג' או' ח"~ אבל ~~מה
 אויר ~~ת ביום ~מים~שמוליך

 הרקי~
 בית מ~ום אל

 ~ותם י~~~~לי~ה
 במפ~

 שמוליכן או המעונן יום הוא ~אם
במקום

 זריח~
 השמש.

 ר"ז~
 ~רב לעת ~בל ~~חממו שלא כדי

 רק כלל לכסו~ן א''צ ה~מה שק~ה שכ~ר ששואביןבש~ה
ממנהג

 וז~ירו~
 ל~וכו יפיל ~לא יתירה

 ~ו~
 ה~חמם דבר

 וכתב ט' או' הר"ז וכ~כי~ו~~.
 ז~ דמטע~

 המ~ם לסנן נוהגין
בשעת

 ה~איב~
 עכ~ל. ונ~י לבן בבגד

 ח"~ וכ"~
 קכ"ח כלל

 וכן גר~~ן איזה לתוכו יפול ~לא המים לסנן דה~נהג ח'או'
 ל~ג. או' לקמן ו~יין עכ~ד. זה מטעם מכו~הלהיות

~~~~~ 
 וכה"ג ועץ חרס ב~לי ו~וקא ל~~י~ן. יש בהג~.
 זכו~י~ בכלי הם אם אבל ~יסוימהני

 מהני לא
 דזורח ד~יון~יסוי

 ה~מ~
 משהם יו~ר מבעיר הזכו~ית תוך

~גולי~
 וכדאיתא

 בש~~
 שם ב~ירש"י ו~יין ~~א ל"ג ביצה

 לא לבד גביהן על כיסוי והיינו ד' או' ח''ו תק"ב. סי'ולק~ן
 צריך אלא זכוכית ל~לי~הני

 לכ~ו~
 שכנגד הדפנות על ה~פה

 השמ~זריח~
 צריך המעונן יום הוא ואם

 ל~סו~
 כל ~ל

 שם. ר~זהדפנות.

~~~~~ 
 באחד פסח כ~חל בהגה.

 בש~~
 והיינו וכו'

לנוה~~~
 לאפית

 מצ~
 כשחל ט"ו בליל מצוה של

ע~פ
 ~~ב~

 תנ''ח סי' בט"ז הטעם כמבואר
 וכ"~

 ב~י~ הר~ז
ז~

 י''א. או'
 ~יינ~ וג~

 ל~עת
 ז'~ מ~ר~

 לשאוב דאין ודעמיה
 לדעת דאלומבע"י

 הש~~
 וא~צ מבע~י בע"ש לשאוב ~ותר

 יעו~ש. ח' או' ~עיל ~מ~ש י"ג לאורלה~ד~ם
 וכ~~

 ~בתשו'
 ד'. או' ש~"ת ז' או' הברכ~~ והביאו נ"ז סי' יהודהב~ת

~~~~ ~  

 ו~ג דאור אע~ג ה'. בליל דהיינו י~ג אור ~הגה.
 ו' לילהוא

 בגמ' ~דאיתא ה' אור ליה קרי שפי~
פ~ק

 דפסחי~
 ~ד~

 ד~

 ע"~~

 ארביסר. נגהי דתליסר אורתא
 ור"לפר~ח.

 דה~
 ביה~ש נמי

 ש~
 שם על נקרא ~שי ליל

וו~
 ויו~ ה'

'~ 
 משו~

 ~הוא
 א~ ~ספ~

 של הוא
 יו~

 שעבר
 ודו~~ ה' ו~יל י"ג אור נקרא ולכן להבא ליל שלאו

~~~~ ~  
 במ"ש שאופין לאותן פי' ה'. בליל דהיינו ב~גה~
 ל~או~ יכוליןואין

 לשאוב דצריכין בע~ש ולא במ~ש
 השייכה ה' בליל ישאבו לכן ליו''ט מכינה ~בת ואיןביה"ש

ליו~
 וא"כ ב''י. ו'

 א~
 ביה"ש לשאיב אסורין שני ביו"ט האו~ין

 ונ"ל לי~ד אור לש~וב וצרי~ין לחבירו מכין ~ו"ט ~איןביו~ט
 ל~כו~ם יצוה או מבע~י בע~ש ישאוב ה' בליל לשאוב ~כחדאם
 יקח או ~ו~~שלשאוב

 ~שאובי~ מו~
 נשאבו שלא אעפ~י ~ביתו

 ח"א ג~ או' ווסף חק סק~ד מ"א אחר. בענ~ן דא"א כיון מצוהלשם
 לשאוב ~וב דיותר כתב ~' א~~ ח"י ומיהו י~ב. או' קכ"חכלל

 שלוחו ע"י אובעצ~ו
 דאין לביה"ש ~מוך יו~ באות~

 איסורחשש שו~
 כמ~

 י~ב או~ הר"ז וכ~כ ועו"ש דרכים בשאר
 י~אוב ו' ליל של בביה~ש ש~ב ולא שכחדאם

 בוו~
 סמוך ו'

 על ל~~וך שיש מעט ביה"ש ~ודםלחשי~א
 האומרי~

 ש~ותר
לשאוב

 המי~
 מבע"י. אפו'

~~~~~~ 
 ש~ח

 ע~ ל~או~
 עי~ן שבת ליל של בי~"ש שנעשה

 און אפו' ~כו~ם ע~י לשאוב דיש שכתב מהר~ז
 להולי~ן וצריך בחצירו~ור

 דר~
 שבות לעכו~ם שאמירה ר~"ר

וביה"ש



ו
 ~יי~ ~ו~~ו~

~~~
 ~~~~ ~~~ן ~~~~~~~

~~~
~~~~~~~~ ~~ 

 ו

 ~~~~~~ ~י~~ ~~~י~~ ~~~~ ~י~~~ ~~~~ ~~י~ ~~~~~~~~ ~~~~י~ ~~~י~
. 

 ~אם בהשכמה ה~ניסם לא ו~םהגה
 ל~

 מזיק א~נו שהוחמו ~ד ~~כ עמדו
 ויות~

 טוב
 תח~ לה~מי~~

 ~~קרה

~מ~
 ~~ח

 ב~ם ~ב"~ ב~שכמ~ ל~כניס~

 א"ח~
 המום ו~ש~וליך

~~~ 
 ~י~ן ~ת"ה לכסותן יש הרק~ע אויר

ו~יה~~
 לו וש א~ אבל ~~וה ~מ~ום שבות על ~רו לא

 יקח מ~וה לשם ~שאבו שלא ~ף מבע~י שאוב~ם מיםבביתו
 ללוש~ותם

 בה~
 לעכו"ם יאמר ולא

 לשאו~
 ל~וליכן צריך אם

 אם אבל רה"ר~רך
~~~ 

 יאמר כרמלית ~רך אלא להוליכן
 אה ו~צ"ל מבע"י שנשאבו מביתו יקח ואל לו לש~וב~~~ו"ם

~~
 ונראה יעו~ש. ~יה"ש לשאוב לע~ו"ם שיאמר בחצירו בור לו
 המים שזה שאיבה בשעת י~~ל כנז~ ~כו"ם ע~י כששואב~אף
 אפשר ~לא ~יכא ~כן ~צוה. מצת לשם הוא העכו"ם לי~~אב
 ~ביה"ש עליהם י"ל ביתו בת~ך השאובים ממים לקחתורוצה
 מ~ב. ~ו~ לקמן ו~יון מ~וה. מ~ת לשם יהיו ~מיםזה

~~
 ה'. בליל דהיינו בהגה'

 ו~~~
 שאופין לאנשים

הרב~
 יזהרו א' ביום כשאופין פסח קודם ימים
 ~'. או~ א"א ה' בליללשאוב

~~~~~ 
 ~רש"~ וכו' ~נהרות מן לש~וב יש לכתחלה ~~גה.
 ל~ו שלא במים הקפ~דה דעיקר בתשו'~תב

 ובורות במעייניתהוא
 דה~

 ש~ניסן נהרות לא אבל רותחים
 ~יירות לרוב חכמים שחשו אלא במים מהלכת החמהאין
 דאין ע~ז כתב והכלבו ו~עיינות בורות מי אלא ל~םשאין
 השמש חום ~ליהם מכה המושכים בנהרות שאף ~~ום~ה
 ומתחממיןביום

 וע~~
 טוב

 ~כ"~
 כ'ז מהנהר לשאוב לכתחלה

 רש"י תשו' ~בר~ שהביא וב~י טור ועיין סק~ב. ט"ז~אפשר.
 ו'. או' לעיל ועוין יעו~ש. ~כלבו ודבריהנז'

~~~~~ 
 אבל ב~גה.

 ~שהנהרו~
 שלגים מהפשרת ג~ולות

 מ~א רותחים. לעולם וגשמים ש~גים ~הפשרתו~ו'
 ועיין כ~ב. או' ר"ז הבארות. ממי יותר שר~תחין והיינו~ק~ה.

~ר~~
 שם ונתחממו לנהרות ירדו ש~בר ~שום דה~ד שכתב

 כיונו לא והש~ג הגשם ירד כ~שר האויר מן לקלוטאבל
 ד~. או' לעיל ועיין יעו~ש. ל~חמיר ו~רמ"א~הרו"ו

~~~~ 
 יפה מנהג הבארות. מן לשאוב יו~ר טוב בהגה.
 יש~ב א"א ו~ם ~חלה המ~יין ~לטהר לנקות~וא

 שום ימצא אולי למצות מים ישאב קודם ה~בה מים~תוכו

 ~~~ח~~
 מים מהם ששאבו סתמן שבבתים הבארות וכל בו

 שלנו ומנהג פסח. הלכות מהרי"ל דרשות ב~ו~. בורבים
 הקנקן ע"גלה~ים

 ~ג~
 איזה יהי~ שאם כדי מלובן ל~ן ~שחן

 שכנה"ג לכלי. ~שומרים יר~ו והמים בבגד ישאר חמץשום
 ~וא זה וכל ח"י ~ם וכ~ב ו' או' ח"~ י'ב. או'בהגב~י

 ר~
~ו~ר~

 ~~~גלו שלנו מים ולענין לכ~חלה.
 בליל~

 ע~פ של
 מוצאואינו

 אחרי~
 ג' סי' מל"ח ~~קל. י~ נחשים שכיח ולא

 ו~יין ג'או'
 ~ט'ז. רסי~ ביו"~

~~~~~ 
 מת. מ~ח שלנו מ~ם לשפוך א~ן בה~ה.

ה~ר~~~ כ~~
 ב~~~

 לפנ~נו ~עשה ~בא ~~ש פ~
ע~פ

 ה~~ם לשפ~ך שא~ן ~א~ר~
 שלנ~

 ~ל~ל ה~ת בשב~ל
 ~ל ל~ל~ת בשאר א~~ר ה~~~~ ~~ן לה~ש~~ר~ם

 פס~
 ~ש~~ר

 עכ~ל השם ב~צ~ת ~קלה ~בר ש~ארע ~~ל~~ה ה~פתא~ם

 ב~~~הב~א~
 ~ס~~

 ~~~~ הס~~
 ~~~ל ל~ל~ת ~בשאר נראה

 א~שר אם א~תםלש~ך
 בקל~~ ל~

 א~ת~ ~ל~ לה~~ת
 ~~ם

 בלול~ש~~כ
~~~~~ ~~~ ~~~ 

 ל~~~ך א~~~ ~צ~~ ~צ~ ~ל
 במצ~ת מ~ל~ל ~ה~~א~ת~

 עצמ~ ~מרא~
 שמ~~~ק

 ~~נת ה~צ~השא~ן ב~עת~
 על~~

 ~~תקלה
 בע~נ~~ ~ק~

 ה~ת~ב ~א~ר
 ~~ז א~~ ר~ז ס~~~. ~~ז רע~ ~בר ~~ע לא ~צ~הש~~ר

 ~תב א~ז בס~~~ה~
 ~א~

 ~צ~ת לשאר ב~~ם
 א~ן ~~~

 התק~פה ~פנ~להקפ~~
 א~

 ~ת
~~~~ 

 הא~~~ה ב~ם ס~~ם
 ~~שס~פ

 ~א~
 ~שא~א אלא להתיר א~ן ~צוה של ב~~ה

להשא~ל
 בא~ת~ ל~

 ~~ם ע~ר
 שלנ~

 ה~זקא ~קב~ע ה~~א ~ש~ם
 ~ע~~ששאנ~

 בספר~ ~~~~
 ~ע~~~ש. ~~ז א~~ א~~ר

 ~~~ב ז~ ~~~ח~~ ~הב~א~
 ל~ ~~ח~~~ ה~~~~~ ~א~

 ~~~ר
 בה ~אנש~ם ~~נהבע~ר ~ל~

 אב~ ~ע~
 לא ו~א~ ~~ולה ~ע~ר

~~~~ב~
 ~~ם עב~ר הפת~~ם על ו~~א~ל ל~ז~ר

 ר~
 אצל

 ~~ה~~ ~~י~~ע~~ש~נ~~
 ~ס~~ם

 ~המנה~
 ענ~ן ב~ל להקל

~ע~~ש.
~~~~~ 

 ~לל ~~א
 ~~ם לשפ~ך ~אין ~~~~ א~~ ק~~~

 ה~ק~פה ~~נ~שלנ~
 ~~~ת לל~ש ~שאבן ב~ן ~~ א~

 א~
 ע~~~ מצ~~שא~

 נ~~~~ לב~ ~א~ ~נראה
 א~ ~שפ~ך ~~~ל

~~
 ~~. א~~ ~ש~ז א~ר~ם. מ~~ם לו

~~~~~ 
 ~~ם לשפ~ך א~ן בה~ה.

 ~תב ~~~~ שלנ~
 ש~~~~

 א~'בה~ב~~~
~~~ 

 ~ה~א א~~א א~בע~ת בל~~ן
 ב~~ם~~~ר~

 שנש~ב~
 בל~ל לל~ש ע~פ

 פס~
 ל~~ר ב~ה ~ש~~ך

 ש~~ר~םל~ל
 א~ אב~

 בל~ל א~נה הל~שה
 פס~

 ~~תם ש~פ~~ן

 הע~~~ ~~ה~~ע~~~
 הנ~~ ש~נ~~~ ~בר~ על ~תב א~ א~~

 ע~~ל ה~~ ~שמע לא הרב ~בר~~~ש~ע~ת
ה~~ז ~~בר~ ~~~~

 ש~תבנ~
 הק~~~ בא~~

 ~~ל
 שנשאב~

 א~ן ~צ~ה לשס
 ~ע~~ש. ק~~פ האפ~~ה תה~ה אם ~אפ~~ א~תםלשפ~ך

~~~~ 
 בה~ה.

 א~
 הנ~פלת. תק~פה

 ~ב~ו~~
 בשעת ~~ם לשת~ת שלא ~תב ~בה~ה ה~סע~~ ק~~~ ס~~

התק~פה.
 ~כ~~

 רק ב~~ם ס~נה ~א~ן מהר~~ל ב~רש~ת

לש~ת~
 ~תב ~ה~עם התק~פה. ~שעת אותן

 ב~~~ ש~
 בשם

 ~תנזק שלא סכנה ~ש~םהר~~א
 ~~תנפ~

 ~~פת ~~ ~ה~עם
 בן ה~~ם בשם אבל ל~~ם לת~~פה תק~פה ב~ן נ~פלת~ם
 ~תבעזרא

 נ~ה~~ן ל~א~ הא~ להרב ק~רא~~~ן ~~~~ ~אל~
 לה~~ר ש~ערב~שראל

 ~שת~ ~ל~
 ה~ק~פה בשעת ~~ם

 ~~~~ש ה~א בעל~א נ~~~ש ~~~הש~ב
 ~הב~א~

 הע~ז
 ~ש לא ~~הר~~ל הר~~א ~ל~עת בדבר ~~ל~~~ת ~~נ~צא סק~~ ש~

 ב~~~ה ~~~א~~נה
 בשע~

 ~~ק~~ה
 ~ל~ע~

 עזרא בן הרב

 בשע~ ב~~~~~~
 ~ש לא ~~~~פה

~~ע~~ה ה~ר~~~ ~ל~~~ ~ש~
 ש~תב~

 ב~ים ל~~ש ~א~ן
 שלנ~

 ~ש~ם ~צ~ה ~צת של
 א~ר~ם ב~~ם הא ~~~עתק~פה

 שא~נ~
 ל~וש ~ש ~~~ה של

 ~לש~ן~אעפ~~
 ב~

 א~ א~~ מ~ב~ר ~ע~~ן הת~~פה. אחר
 ~אנןש~תב

 באר~
 א~~אל~~ה ~ער~ ~~ר~~א~~ה ~ל~ל~ת ו~ל הצב~

 ~~קא התק~פה בשעת ~~ם ל~~~ת שלאנזהר~ם
 א~נ~

 א~ר
 ש~ת~םז~נה

 ~א~ת~
 ~~ם

 שה~~
 ה~ק~פה בשעת ~תל~ש

 פ~צ~~א~ן
 פה

 ~ע~~
 ~מך שהב~א

 ל~נה~
 ~ע~~ש. זה

~~~~~ 
 ב~~ה.

 א~
 ~ב~~ם הנ~~לת. תק~פה

 ~ה~~
 ~~~בר~ם

 פש~~א הת~~פהבעת
 ~א~~

 א~~ ~א~~ר ~שש.



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

 ~~~~ ~~~ן
~~~~~~

 ב~~קט~~
 וס~''ק ~מ~ג

 ו~הרי''ק~

 פסח כ~חל
 ~מרדכי ה~ בל~ל דהיי~ו י~ג אור מים לש~~ב י~ בשב~ באח~

 דפסח~ם~ס~~

 ~ן לש~וב יש לכ~חילה
 ו~~ ~~הרו~

 הב~~ו~ ~ן
 ~~~י~ו

 ו~רד~י~
 ~בל

מהפשרת גדולו~ כ~~נהרו~
 וג~מי~ שלגי~

 הבארו~ ~ן לשאוב יותר טוב
 ~מ~רו~ו~

 של~~ מי~ לש~וך ו~ין
 מ~ח

 מ~
 ~~ופה או

 פ' ~מרד~יהנופ~~
 ו~~~~ כ~~

 פ"~~

 ו~"מ
 ~רזל ~~ם ל~~י~ לכ~חל~ טו~

 ג~
 ~~ו ~~~ ~ים לשאוב אסור

למ~ו~
 של

 ~צו~
 ב~י"ן ומה~"י ~מרד~י ישראל יש~ב מצות לש~ר ואף

 ומוהרי''~~
 ליטול אפשר~ונוהגין א~

 ל~צ~ ~יוח~י~מי~
 ואין ח~~י~ חרס כלי ליקח ו~והגין מצוה ~ל

 ל~~~~
 להק~י~~ אין עץ בשל א~ל ה~נהג

 ~כלבו~

ה'
 ~פר~ח ~~~ר~ ~~'~~

 הל~~~ ~~~
 ר'~~.

~~~~ 
 ~~~~~~ת

 ~א~ן הפ~'~~ר~
 ח~~

 ~~ע~ ~א~~~~ ~~~~ ~~~י~ רק
 ה~ק~פה

 ~~ע~ ב~ק~~ ~ח~~רי~ ~~~ א~~~ל
 ה~ק~פה

 ל~~א~אבן ~~ח''~
 ח~~

 ~~~ר ~לל
 ~~~נ~

'~~~ 
 א~ ~~~ הק~~~

 ~~ע~ ~~~~~~ה~~
 אחר ה~ק~פה

 ה~נה~ ה~~~פ~
 להקל

ל~~~~~
 ל~~חלה ~רק

~~ 
 ~ק~ן. ~~~'~ש ל~זהר

~~~~~ 
 ומ"מ ב~ג~.

 טו~
 לכ~חלה

 ברזל~ בה~ להשי~
 ויתלה חדש ברזלויקח

 בחו~
 אל משיחה או

 ~מי~תוך
 ישלי~נו ואל

 ש~
 ~דו לה~ניס צריך דכשיוציאנו

 ~מי~תוך
 ויהיה ויתחממו

 ש~
 אין ואז ~תקופה זמן כל

 מהרו~ל דרשות למזיק.רשות
 הלכו~

 סק~ד. ~~ז ~~צי~' לי~ת
 או' ר"ז ז' או~ ח"י סק"ט.מ"א

 ט~
 להוציאו וטוב י~י ואז~

מש~
 יתחממו פן התקופה שנפל מיד

 ד"מ הברזל. מן המי~

~~~ ~ ~ ~  

 מ"א חותם. או מלח יניח ה~נהימות
 ז' או~ ~~מ ו~ייןשם.

 שכת~
 או

במפה לה~תימ~
 ~כ~חות~ ~ש~~

 אין ב~פה
 רשו~

 כ~אשכ~ן להזיק
 ד~. ~ו' מש~ז וכו~ וחתי. דציור מידיכל

~~~~ 
 וכן ~רזל. עליהם להשים בהגה.

 נוהגי~
 העולם

 כל על ברזללהנ~ח
 המשקי~

 ו~ל ו~אכלים.
 ~ניחי~ אין ומלוחים ~בושום ~ו מבושלום ומשקיןמאכלים
שו~

 אומרי~ כי דבר
 משום ומלוח וכבוש במבושל לחוש שאין

 סי' ביו"ד ש''כ ~ליו. ברזל להניח בזה להחמיר וטוב~~ופה
 לה"פ ם~~ו.קט"ז

 ש~
 ש~ ~ל~י ז' או'

 וכשמשים י~א. ~ו'
 המי~ בתוךה~רזל

 זל~ה רחל בלהה האמהות בזכות יאמ~ כה

לא~
 ג~רות מכל להצילנו לנו יע~וד י~ה שבטי י~~ ש~עמי~ו

 ג'. או' רו~ח י~ו"ש. פמ~ז הישר קב ב~' ו~"כ ור~ו~.ק~ות

~~~
~~~~~ 

 בראשית בפ' ציוני ובהגהותברקנטי
 קרנות ~ס~קי הת~ופה סודתבין ומש~
 ממשלת~ לצמצ~ ~א"אבאשר העיל~

 נש~רו
 ומלאך שומר בלי פנוי~~

 ~ין המשמרות ~ש~שת~ות רגע והוא ל~~ופה ~~ופהבין
 לפעמי~ ~י ל~קופה~~ופה

 ר~ות הרוח~ת ל~~וב י~ולין

בעול~
 כנפות בד' הציצית סוד בא ולזה הקרנות סדקי תוך

 בד' ה~ם זריקתוס~ד
 קרנו~

 ר~ות הרוחות לבטל המזבח
 הקרנו~ סדקימתוך

 י~ו~ש.
 ~פני~ לח~

 ש~.

~~~~~ 
 בהגה.

 ג~
 ~כו"~ ~י מי~ ל~אוב אסור

 היינו וכו'
 או' חמ~מ ~~י. או' א"ר ח' או' ח~ילכ~חלה.

 ח"י. או' ר"זד~

~~~~~ 
 עכו"~ ע"י בהגה.

 ל~~וב צרור מהר"ש הורה וכו'
 עכו"~ע~י

 בו ואין ב~ה"ש ~בת יום
 משו~

 מכין
 יהו~ה בית מעשה. עשו וכןלחול

~~ 
 ג' או' מחב"ר ע~א. ק~ח

~י~ו
 ~~ע'~

 ד' או'
 כ~~

 להקל ו~~כ בזה ~צ"ע
 אל~

 הדחק. בשעת

~~~~~ 
 ~כו~~ ~י ע ב~גה.

 ~"ס. רסי' לק~ון ועי~ן ש~יר~ז וקטן~ שוט~ חר~ ע~ ולא ~~ו~

~~~~ ~  

 ~~א י~ראל. יש~ב מצות ל~אר ואף ב~ג~.
 א~

נאב~
 ~רשות מצו~. שאר על סומכין האפיק~~~ן

 ~ל~ותמהרי''ל
 כתב והגר~א ~מצו~' ליש~

 חמץ. לתוכו יתןשלא משו~ הטע~

~~~~~ 
 ישראל. ישאב בהגה.

 וא~
 זקן כגון לו הוא טורח

 המצות מי לשאוב עצמו את יטריח מ~מ חולהאו
 בעצמו הוא המרדכי וכן לס~ר.~צריך

 שאב~
 וביירינו~ס

ב~ך נזהרי~
 וג~

 מהרי~ל דרשות בפ~ע' לילה לכל המצות מו מ~יחדים
 ימ~ם ~~ ש~ושין חו"ל ל~ני ור"ל תקמ"ז. סי' מט~משם

שואבי~
 י~ו"ש. מ"ח או' לקמן וכמ~ש בפ"ע לילה לכל מצוה למצת מים

~~~~~ 
 וואמר וכ~~ ~ווחדים מים ליטול ונו~גום בהגה.
 השאיבהבשעת

 לש~
 מהרי~ל דרשות מצוה. מצת

~~
 ש~. מט"מ

 מהרי~~
 ט' או' ח"ו בהגה"ט. ~נה"ג קצ"ג. סי'

 שאיבה ~שעת שיא~ר והי~~ו ~"א. או' ר~ז ד~ ~ו'חמ~מ
 לש~ ~י~ ~ואבהרי~י

 ו~יין ש~. בר~ז וכ"ה ~צוה. מצת
 ובדברינו א' ססעי' בה~ה תנ"ו סי' לקמן~~ד

 לש~
 בס~ד.

~~~~~ 
 בהגה.

 מי~
 למצות ואחד ראשונה ל~ל ל~צות ~חד ~לוכלים שנ~ ליקח ונוהגים וכו~ מיוחדיה

 ונוהגי~ שניליל
 ל~מר

 בשע~
 ראשונה ליל למ~ות זה שאיבה

 ו~. או' יוסף חק שני. ליל למצותוזה

~~~~~ 
 כלי ליקח ואין וכו' חרס כלי ליקח ונוהגין בהגה.
 בולשאוב

 מי~
 כי פירות מי ~ו ד~ש בו ~היה

 פירותמי
 מי~ ~~

 תס~ב. ~י' לק~ן כמ"ש להח~יץ ממהר

מט~~
 ח"~ ~ק"ט. מ~א שרי~ הגעלה דע"י ונ~ל ~קמ~ט. ~י'

 חק י"ט. או' א"ר יו~ד.או'
 יו~~

 דלחומרא ונראה ז' או~
 כתבבעל~א

 א' או' מק~ח סגי. וניגוב בה~חה דודאי ז~
 וו~ד או' ק~~ח כללח"א וכ"~

 דל~
 ~ה~ ב~ל~ יתנם

 וכו~ ד~ש בו

 רחצ~ ~~~אל~
 וכ"מ עכ"לי להגעילן שוב ~ל~ת~לה ~יטב

 ל~א~ב שלא ליזהר טוב ~כתב י"ט ~ו' הר~זמ~ברו
 ב~

 אלא
 ~ ~~ודם הגעילוא~כ

 משמ~
 זה דאין

 אל~
 צד על לכתחלה

 בדי~בד. ליה סג~ וניגוב בה~חה אבל ~ובהיותר

 ~~~ן~
 בו ~היה כלי לקח

 ד~~
 החמ~מ כ~ב פירות מ~ או

ש~
 ה~"ר אבל לחוש יש בדיעבד דאפי'

 ש~
 כתב

 דבדי~~
 ב'. סעי~ תס"ב סי~ לקמן ו~יין ל~קל' נראה

~~~
~~~ 

 ממי~ חוץ המ~קין
 ~ה ל~נין פירות מ~ נקרא

 חילוק ואין ש~. ר"ז ת~~ב. בסי' לקמןכמ~ש
בזה

 א~
 כ~ון מצית לשאר או מציה למצת שואב

 ו~"כחימוץ. משו~ שהו~
 הח~~~

.~~ 
יז~ר



 ~~~~"~~~~~ ~יי~~ו~~ו~

 ~~ ~~~י ~~י~ו~י

~~~~
 ~~~~ ~~~ן ~~~~~~~~

~~~~
 ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~י~~י~~~~ ~~~~~~י~ ~~י~ י~~ ~~

 ~~~י~~~ ס~~~
~ 

 ~~~~ ~~ ~~ ~~~~~~~~ ~~י~
 ~~י~ ~~~~ ~~~~ ~י~ ~ ~~~~~~

 ~~י'
~~ ~~~~~~ ~~~ 

~~~~~ 
 ~~~~ ~~~~ י ~~~~~י~ ~~י~ ~~~

~~~~
כששו~~

 שתקנו מים ממ~יין יהיה שלא למצה מים
 ~~ים ויהיו שמן האומן דנותן משים הצינורותמחדש
 ג'. או' ג~ ~י~ מל"ח ~ספק. ויכנס שמןט~ם

~ן~
 הל~ן שר"י ~~~~~

 ל~
 היה

 מני~
 ~מים ~פסח ללוש

 מחמה שהנחושת ~פי נחושת בכלי~היו
 סי' מט"מ כן. כמו רבנים שאר ואסרו מ~~ה ש~יהושמ~תי
תקמ~~.

 שכנה"~
 אלא ג' או~ שם ~ו"ש ~' או' תנ"ו סי'

 יו~ד. ~ו' זה ~~י~ ח"~ וכ''כ ~די~~ד. להח~יר ~~ין העו"ששם שכת~
 ~פר"ח וכ~כ י"~. או~א''ר

 ~~די~~~
 ול~ו ~~רו כ~ר אם

 י~ו~ש' ד' או' המח~~ר וה~"ד י~ו''ש. י"ח ~ה יוצאין~הם ~יס~
 י''ט או~ הר"ז אבל ד' או' ~חמ~מוכ~כ

 דבדי~ב~ כת~
 אפי~

 המים~שתהו
 ~תוכ~

 ~כ~ל ~הם ללוש מותר הר~ה ימים

ונרא~
 שרי. אחר~ם ~דלי~א ו~"כ קר ש~ואהמ~ם א~ שרואין כגין ו~ם אחרים דליכא כגון נמי דהיינו

 ~~~~~~ן~
 וכ"כ נחו~ת של ~~רי~ות ללוש נוהגין ראיתי
 שם. א"ר שס. ח~י סק~ט. מ~א י~ו'ש.~ס~~ג

 ~דיל ~ק~רת לליש יו~ר וטוב ך~ או' ר'ז ~' או' יוסףחק
 ט'~ או' א~א היט~. לנקות יכולכי

~ן~
 משמרין שהם מפני וכו' חדשים חרס כלי ~~גה. ~~.

 אפי' ישנים לא א~ל ז~ ס~י' ל~ושקרירתן.
 שלהם

 פס~
 י~נים חרס ~כלי מציפים הם א"כ אלא ש~~ר

 מצופיםש~י~ם
 אינ~

 עוד ו~יין י~טי או' ר"ז למצ~. הידור
 נ~ו. או'ל~מן

 ~~ל~~~שנ~~
 ~לא

 ~ה~ נש~מ~
 אלא

 ~מ~~

 ~~~ן~
 ~~ל~ ~''ש ~לפ~ז ~~~~. מ'~א המצ~פ~ן.~רס ~ל~ ~ה'~ה לה~פ~~. א~ן ~ץ בשל א~לבה~ה.

מ~~~
 ~א~ן ~~ן ~מ~~ר

 ~מ~~ ~~~
 ~~~י או' א''ר ~~ל~~.

 נ~~ש~ ~~ל~~מ~ה~
 ~~רזל

 י~
 לה~מ~ר

 ~מ~~
 א~' ל~~ל

 ל~~~אי~ נ''~
 ~~~'~ש.

~ן~
 ~~א~~. ~~~~

 ה~~~נ~~~ שמ~~
 ~~~' ~~~~~~רנ~ה

 בלש~ן שקור~ן מה~ה~א
 ~~~ הש~~

 שהוא
 מ~~

המ~ונ~~~
 ה~ ~הר~ ~ס~~~~~~~ ~~~~~ ש~~~~~ ~~נ~ן

 מר~~~~ן ~א~ן ~~ל~~מ~~נס~~
 מ~מ~

 ~מה
 ~~~ המהל~~

 ה~נ~ן שהר~ה~ר~~
 מפ~~~

 ~~נם
 ~~~ ל~ר~~

 ה~מה א~ן
 ~ל~הם.מ~ה

 א~א ~~~ ~~~
 אל~ שמ~~ ל~ שה~~~ ש~~~

 ה~~~~ר~
 ~מ~ן

 ~אר ~~ ~מ~
 לה~ל ~א~ן ~~~ ~~~~

~~~~
 לא אם

 ה~~~ ~ש~~
.~~~~~ 

 ~ה~~~
 ~הא~~~נ~~. ~~~ה ה~~ז

~ן~
 ~א~ן ~~~~ ב~~~~~רנ~ה ~~.

 ל~מו~
 מה לזה

 למ~לה מ~~סה שה~א א~פ~~ ~~~~'~ן ר~~ר~~ר~ן שאנ~
א~ן

 לשא~~
 ממנה

 ~ה~ להש~מ~
 לשא~~~ן ~מ~ך

 מש~~
 ~~ל

ש~ה
 ל~~~~ ז~ ~ר~~

 א~ן הנהר מן
~~ 

 א~~~ להל~ן ר~צה
 מ~~ שא~~מ~

 ~לשא~ב
 ~~~ ל~א~~ מ~~~ ~זמנ~

 הצ~נ~ר

א~
 ר~~ר ~~~א ש~~ר~ן מה

 כמ~
 מהנהר

 א~
 שנמשך ה~אר

~מנ~
 א~ ~צ~~ ~ה~~~~~ן ~~ן

 ~~א. א~' ~~~ ~~~~ה. ~~א
 ~~. א~'~~~~

 ~מר~פ~~ ~מ~ר~~ ה~אר~~ ~~~ן~
 צר~~~ן

~''~ 
 ל~לה צ~נ~ן

א'
~~~~ 

 ה~ ש~ר~ ~הלישה
 ה~ל מ~ל~ן

 ~~מ~~
 ~~~~ן נ~~ן ~~מ~ה~שמ~~

 מ~מ~~
 ~רש~''ץ ה~. ה~שמ~ם

 ~~~ס~
 ~~ר~~~~ שנ~מ~א~

 ~ר~~''ץ ~הם. לל~ש א~ן ~ל~לה

 ~~~~~~~~~ס~~

 ~למ~ה למ~לה שמ~~~ה
 ~מ~ך לשא~ב צר~ך~~א~ מפ~~~ א~~

 ~~~~~ ל~~ה''~
ה~~~

 מ~ה השמש ~א~ן ה~א~ל ~''ל
 ~~~~~ שרי ב~~~ ~ל~ה~

ס~~
.~~ 

 א~
 לא

~~~~ 
.~~~~ 

~''~~ 
 או' ~מ~מ הל~~ש.

ס~~
.~~ 

 א~
 לא

~~~~ 
 ה~~~.

 ~ש ~א~
 ל~

 שא~~~ן ~~ם
 א~ א~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ךשלנ~

 ל~~ש ש~ש

ס~~
 א~ ~~~

 לא
 ~ש~~

 שנלק~~ ~שמ~~ מ~ ~~ן ה~~~.
~ל~ל~

 לה~ל א~ן
 א~

 לא
 ~הר~ ה~~~ ~ש~~

הל~''~
 אמרה. אפ~ר ~~רך צ''ז ס~' ~~א

 מז~~ ~~~
 א~מה

ס~~
 ~~~ן א~ן ~' ~~~~

 ~מ~~
 ~אפ~' ~מ~ן.

 נ~ש~
 פ~שר~ן

ס~
 ל~~ן א~ן ~~.

 ~מ~~
 אפ~' ~~~' ~מ~ן

 לנ~
 הל~לה ~ל

~לא
 נ~~ממ~

 ל~~ש. ב~מה. ~לא

ס~~
 לא אפ~' ~~.

 נ~~ממ~
 ~מה ~מ~ ~~''מ ב~מה. אלא

 ~~מ~~ר ~~ר~ה~מ~
 השמש ~~י~~ ~~ שלה~

 ~~ן הפרש שא~ן ~~מ~ל~~~'
 ~~~~ לה~~מ~ א~~ ~~~~ ~~~מ~

~מ~~
 ~ל~נ~ן

 לא~~~רא. פ~ר~ש~ ~ר~ ~הנ~ א~~נה~ הל~~~
ה~ר

 מנ~~
 ~~~~ש.

 ~'. א~' הפ~~ ~~~

ס~~
 ~~~ן הא~ר ל~מ~צ~נ~ן מהנ~ ~א~ ~~~' ב~מה אלא נ~~ממו לא אפ~' ~~.

 ~ש~'~~
ל~ה ~~'~~ הרמ~א

 ש~~~
 הא~ר ל~מ~ צ~נ~ן ~הני ~לא

~~~~ 
 ~אל ~~~~ש

~~~~
 ~מה

 מ~~ שא~ר~
 המ~ל~~~ר מן ה~ר~פ~ם

מזה ~~~~~~
 ה~ר~פ~~ ~~~ו~~

 ~זה שר~ ~ל~ה אבל המ~~~~ר מן

 ~~ ~נ~~ממ~ מ~~ר~ לא המ~ל~~~ר מן ~~~ר~פי~א~נ~
 האש

 ~מ~~~א~~~
 ~~ה ~לא מי~ר~ אלא ~מ~ל~~~ר

 ש~
 אש

 מ~~ל~
 ש~מר שהמ~ל~~~ר מפנ~~אס~רי~

 ~~~~~ ~~מ~
 מ~א ~ה~~או

 ~א~ ~~~ ~הפר''~ ~''~~~~
 צ~נ~ן מהנ~ לא ~מה ל~מ~

 ~לל ~~א ~~~כ~~~~~.
 ~' א~~ ~~~~~

 א~~ ~~~ מ~ה~
~~'~ 

 צ~נ~ן מהנ~ הא~ר ל~מ~ ~~~~~~
~~~~~ 

 לה~מיר ~הר~צה
~~~פ

~~ 
 לה~~ר

 ~הפ~~
 ~~~''ש.

 אמנ~
 ~~ב ז' א~' הא~ר

 הנז~ ~~~ ~~י~ל
 ~~ן לה~ל. ~א~ן

~~ ~~~~ 
 י~~~ א~~

 ל~~~~~~~
 הנ~' ~~~ ~~ר~ ~ל

 ל~~ר~ ~מ~~~~
 הר~~~

~הפר~~
 ~~ז א~' ~~ר'~ז ~~~''ש.

~~~ 
 המ~~ר~ן ~ל ל~מ~ך ~~ש

 א~ ה~~~~ש~~
 ~לש ש~~ר ~~~ן ~הפ''מ

 מצ~~ בה~
 ~רבה

ס~~
.~~ 

 שנ~~~~
 ש~~ שהש~ל~~~ פ~רש~~ ~~~' ~~ה

 ~~ה

 נ~~ש~ ב~~ ~~~~~וא~~
 ~'~א ~~ר~.

~~~ ~~~ 



~ ~ ~ ~

 ~~~ן ~~~~~~ו~
~"~~ 

~~~~~~
 ~~~~~~ ~~י~~ ~~~ ~~~ ~~י~ ~~~ ~~~י~י~ ~~~~י~ ~~~ ~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~י~ ~~י~ ~~~~ ~י~~~~ ~~~ ~~~ ~ ~~~~~ ~~~ ~~~י~ ~~~~~ ~~~~י~ ~~~~~~ ~~י~ ~~~ ~~~~ ~~ ~~~~י ~~~~~~~~~
 ~~~~~ י~ ~~~~ ~~~~~~~~~

 ~מים ולש בשוגג ~~ר א~ לה~יר י~ דחק בלא ו~~ילו הגה ~ ~~י~~~
 ירו~ם ~ר' לנושלא

 וב~י~
 ~~~ ~~י~ ~~~~ ~~י~ ~~~י ~~ ~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~י~ ~ ~ ~

~''~'~~ .~''~ 
~~ ~~~~ 

'~~ .~''~ 
~''~~~ 

 ~''ז ~' ~~'

~~
.~~ 

 ~ב~~~~~ ~~~~~
 ~~~' ~~~~~ן

 ה~~~ ~~~~~~~~ ~~~~נ~

~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ 
 ~~~' ~~~~~ן

 ~~~~י~~~~ נ~~~~~ ~~~
 ~~~~ ~~ה~~~

 ~~~~~ין
~~~~ 

 ~ן
 ~נ~~

 ~~~יד
 ~~~~ןהה

~~~ 
 ~~~~~ן ~~~~ ~ין להן

 ~~~~ ~~~ ~ל~
 ~~י~.

~''~~
'~~ 

 ~נ''~
 ה' ~עי'

~''~~ 
 ~' א~' ~''ר

 ~~~~''~ ב~~

~~~~~נ~~~~
 ~ע''~. ~~'

 ~~~נ~
 על ~~י~ זה ~~י' ה~~''א

 ה~~''~ד~~י
 ~נז'

 ~''~ ~ד~~~ ~~~~ע ~''~ ~~''~
 הנך ~~ל

~~~~ינן
 ה''~~ ~~~~ ~ל~~ ע~~~

 א~ל ~א~ילה
 ~~נא~

~ו~~
 ע~''ל. ~~~ין ~~~י'

 ~ש~ ה~ל~~ ~~~~
 ה~''~.

~''~~ 
ה~''~

 בהנאה ~~ל ~~~~לה ~~~~א
~~~~ 

 ~יד
 ~י~~ץ.ל~~~ ~~~~ קו~~

 א~' ~'~~ ~~''~
 ~~הנ~ה ~~''~ ~~~~ ~~~~~~ ~''~

~לל
~''~~ 

 י''~. ~~'
~~~~ ~~ 

 ~~''ז
 ל~~ה~~~ ~~~

 עד
 ל~~~

 ~~ל' ל~~~~ ~~~~~~~~

~~
 מו~ר שנצטננו וה~ושרין וכו' פושרין שבתוכו ומים ~~.

 וכ~כ שם' ר~ז ב~ם.ללוש
 ב~~ ~"~

 ה~~רונים
 ב~מי המ~מירין ל~עת ~פי מותר לכ"ע לגמרי ציננןדאם

 יעו"ש. שנצטננוהאור

~~~
 ודלא ~אכילה פי' ~~ור. וכו' ולש ~בר ואם ~~.

 ש~יר~ו הע~עור ובעל גיאתכהר~י
 דוק~

 למצה
 ועי"~. ~' או' מאמ~ר א~ורים. אלו מיםמשומרת

~~~
 ומתירין ~ולקין ויש ~~.

 בל~
 ~~' לנו' ~לא במים

 פר"~. במזיד.אפי'

~~~
 במים בלש אף קאי אכולהו מו~ר. דב~י~ג ו~''א ~~.

 או~ ~אמ~ר ~ר~~~ ג' או' בהג~"י שכנה"ג~~ין.
 ד' או' האלף מגן ש~' ר"זט'

 ור~
 ~זריזות בה לעסיק שיזהר

 ש~~ ר"זיתירה.

~~~
 עליהם. לס~וך יש הד~ק וב~עת ~~.

 והב'~
 דגם כתב

 או' ~ר''ז אמנם יעו'ש. להתיר אין הד~קבשעת
 כדעת פסקכ"ז

 ה~"~
 הד~ק בשעת בח~ין לש ~א~י'

 כלל ~"א וכ~פ בשוגג. לש אם באכילהלהתיר ~~
 י~ג. א~~ קכ"~

 ~קו~~. באות כמ"ש יתירה בזריזות בה לעסוק שיזהרורק

~~~
' ~ ~  לש אם אלא ל~תיר ואין וכו~ ה~~ק ו~שעת 

 ~ק י"ד. ס'ק מ~א א~רת. ~יסה לו ואיןבדיעב~
 י~ג. או'יוסף

~~~~~ 
 ~רא"ם וכו~ ל~תיר יש ~~ק בלא ואפי~ הגה.
 לכת~לה אפי' מתירין ~סמ~קוס~~ג

 לסמוך יש ראשונה ~בלילה ונראה א~ר ב~ניןשא"א במקי~
 יבטל שלאכדי עליה~

 מ"~
 כיון מצה דאכילת

 דבשוג~
 אבל מותר

 סק"ו. ~"ז א~רים. ~ברים יאכל אלא ~ימים בשארלא
 אכ~לת מצ~ת לקיים לו שא"א הד~ק דבשעת כ~ה או'הר"ז וכ~~

 מים למצוא לו שא~א כגון לנו שלא במים ילוש א"כ אלאמצה

שלנו
 א~~ וג~

 להמתין לו א~א וגם א~רת מצה למצוא לו
 עדמללוש

 וילינ~ מי~ שיש~~
 ללוש לו מותר ע"פ ש~וא ~גון

 שהוא מצה ~~ילת מצית ל~יים כדי לנו שלא ב~~םלכת~לה
 יו"ט ליל ~ל בביה"ש בע"פ לשאוב טוב אפשר אם ומ~ממה"ת
 מיד ~הםוילוש

 בת~ל~
 הם הללו שמים י"א ~הרי הלילה

 כ~~ש שלנו כמיםחשובים
 למ~ל~

 י"ד. או' לעיל ועיין עכ"ל

~~~~~ 
 ו~~י' בהג~~

 ~~~ בל~
 שיש כיון וכו' להתיר יש

מ~ירי~
 הקו~~. ב~ו' כמ~ש לכ~חלה אפי'

~~~~ 
 אם לה~יר יש בהג~.

 עב~
 ב"י כ~כ וכו' בשיגג

 לשה אם להתיר נקטינן דהכי ב"י וכ~ב רי"ובשם
 במיםבשוגג

 של~
 פ~ג. או' לקמן ו~יין ~~"ל לנו

~~~~~ 
 להתיר יש בהגה.

 ו~~ה וכו' בשוגג עבר א~
 ל~יל ו~יין ד' או' סוף האלף ~~ן מותר.באומר

 שי~~סי~
 י"ט. א~'

 ~~~ ~~~~ ~~~~~ ע~~ ~~ לה~י~~~

 ל~~~~
 ע~~ה

~~~~ 
 ~~~~''ר ~~~~~~.

'~~.~''~~ 

 ב~~~~ ע~~ ~~ ~~~~~י~
 ~~~ת ~כ~'

 ~~~~~~ן~~~~נ~ס
~~~ 

 לז~ז ~~ין ~זה
 ו~''~~~~ ~~פ~~

 ~ין
 ל~~~

 ~~~ה
 ~''ז. ~~'~~~ ~~~~נו~ לל~ל~~ ~~~~ ~~~ ל~א~

~''~~ ~~~ 
 ~לל

~''~~ 
'~~ .~''~ 

 א~ וה~~נ~
 ~~~ ~''~ ~~~ ל~~~ ~~~~~~~~~~

 ~~ל ~~~ה
 ל~ ~~

~~~~~~~~~~ 
 ל~~~לה א~~'

 ~''~ ל~~~~~י לנ~ ~ל~ ~מי~ לל~~ ~~~~~
 ~~' לעיל ~~~~''ש ~~~ה

 ע~~
 ~ע~''~.

~~~
 ~~~ן ~~

 ~~ ל~
 ~~עין ~~

 לנ~ ~ל~
 א~זה ~~~ן

 ~~ני~~~
 ~~ ~~ לל~~~~~~

 ~~ע~ין~~~ ~ל~ ~''~ ל~~~ ~~~ ~~~~ה
 ל~~~ל ש~~יך ~~~~~

 ל~~
 ע~ני.

 ~''~ ~ל~''~
'~~ 

~~~
 ~'י ~~~~

 ~נ~~~ל~ לנ~ ~ל~ ~~~~
'~~~ 

~ ל~~~~ ~ה''~
 ~~נ~ן ה~י ~~~נ~ ה~~~

 ~ך ~''~ נ~~~~~ ~~
~~ 

ל~ע~
 ~~' לע~ל ~ע~~ן ~~ש~' ~~''א

~~''~ 

 ~~''ל
 ~~~~. ל~~~~~~נ~ן מהנ~ ~ל~

 ע~''~
 ~''ז. ~''~ ~' ~~'

~''~ 
 ~''ז ~'. ~~'

 ~~~~ ~~ ה~~ ~~ה~ ~''~י~~'
'~~ 

 ע~ ה~~~ ~''~
~~~~ 

 הנז' ~~''~הע~''~
 דל~ ~~~~

 ~י~~ל ~הני
 ל~~~ ~~~~ ~ל~

 לנ~~ל~
 ~~ן ~ע~''~.

 הא''~
'~~ 

~''~ ~~~ 
 ~~~ב ~~ע הנז~~~''~ הע~''~ ~~~~ על

 ~~ע~~ ~~~
 ~~ל

 ~~~~עב~ ל~ז~~ ~~ ~~~~ל~~~לה ~ע''~ ~ע~''~ ~~~~~
 ~~ש

~''~~ 
 על ל~~~ך ~ש

המ~~~~ן.

~~
.~~ 

 ~ה~י ~~~~~ר מ~~~ע ~~~' ~~~~ ~~ ~נ~~~ל~
ל~

 ~~~ל
 ~~ל ~''~ ~''~

 ~ס~''~
~ב~~ל ~~~~ ~ס~''~

~~~~ ~''~~ ~''~~~ 
~~~ 

~''~ ~''~~~ 
 ~~א ~ע~~ש.

~''~ .~''~
 ~~~"~ ~ש''~ ~~~~

 ~~~ ~י'
.~''~~ 

 ש~ ה~~''~ ~~''~
~''~~

 ש~ ~~~''~ ~~~~~~ ~ה~~י~ ~~~ן
 ~~''ב.

 ~~~~~רי ו~''~
 ~''~. ~~' ה~''ז ~כ''פ~~~''~.

 ~''ז ~~' ~~~ ~ע~ ~~~~

 ~~~~ך ~''~~~~~~
~~~~ ~~ 

.~~~~ ~~~~ ~~'~ 
 ~ו'

~''~~ 

~~~~ ~  

 ~ה~ה.

~~~~~ 
 ~~~ה.

ד~~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

 ~~~~ ~~~ן
~~~

~~~~~~~ ~ ~ 
~~~~~~ 

 ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~י~~ ~~~
 ~ואפילו

 בדי~ב~
 יש

 ל~סור~
 ~מרדכי

 ו~"ע~
~ 

 ~ ~ו~ו~~~~~~י~~
~~ 

 ~בי~~'~~א~
 ~~י~'א ~''ח ס~'

 משמ~
 מ''מ בר~ב ~ב~ל

 בפח~ת מצ~נן ~איןשאני ה~~
 יע~''ש. בתרי ח~

~~~~ 
 הער''ה

 ~~~א דל~תחלה ~תב י''א א~' ~~''ח ~ללח''א
 ב~רי ח~

~מ~
 א~ אבל

 ש~א ר~אה
 בר~ב. ס~י ל~ י~פי~

~~~
.~~ 

 מ~מ~ ~~ו~ בתרי ח~ שנתב~ל~
 ~~~א

 איןאבל ב~יע~~
 ל~~ל~

 לל~ש~ ~~י ל~תחלה
 בה~.

 ~המ''א ~'א~' ע~''~
~''~ ~''~ 

 ~~~תר נראה ל~א~רה ~תב
 לערב~

ל~תחל~
 אין ~הא

 ~~~~ ה~ע~
 ~שלא ~לא ~י~~ר

ח~ין ה~ לנ~
 נעש~ ~~~נתערב~

 צ~ננין
 ~א''~

 ל~תחלה לצננן ~~תר
 ע~''ל.~צ''ע

 י''ז. א~' ח~י ~הביא~
 ~יה~

 ~~~א אלא ה~י מש~ע לא ~~הא~~~ה~תב י~~~ א~' הא''ר
 א~

 נתערבו
מ~תר

 ~ה~ ללו~
 ~בשעת ~~תב ל~תחלא

 ל~קל י~ ה~ח~

 ב' ~ס~י' ש~~ס~ירנ''ה~ב~י~
 נרא~

 לערב ל~תחלה לה~ל
 היתר נ~~~ין ל~תחלה ~אפי~ ~תב ~''ח א~~ ~הר''ז~~~ל.
 ~לא ~יםל~רב

 לנ~
 בר~ב

 ~א~ ~לנ~ מי~
 ע''ז ח~ל~ין ~יש

מ~~
 ~בל המ~ילין בי~ למח~ת אין

 לעצמ~
 להחמיר ~~ב

 למצוא ב~לאפשר א~
 ~לנ~ מי~ ~~~

 י~~~ש. אחר בי~~ לל~ש ~ו
~כ~~

 שם ח''א
 א~

 שלא ר~אה
 שלנ~ המי~ ל~ יספי~

 ~~תר
לשפ~ך

 לת~~~
 שלא ~ים

 לנ~
 ~נראה ~~''ל

 ~~ נמי ~היינ~
 א~א

 למצ~אבקל
 מ~~ ~~~

 ~לנ~.

~~~
.~~ 

 ~כ~' בתר~ ח~ שנתב~ל~
 ~משמ~

 הפ~' מל~~ן
 הלי~ה ת~ך נתערב ~א~ בב~'~שה~בא

 נת~רב ~ד~~אב~ל אינ~
~~~~ 

 ל~שה
 ב~ינ~

 העלה א''ז ~בס'
~התיר

 א~ ב~י~ב~
 ש~. ח~י ~ה''~.

~~~~ 
 א~' בא~ר

~~~'~ש. י''~
 ~מיה~

 ~חמ~מ
 ס~~

 ~תב ז~ ~~'~
 ~ל~

 מר~ב ~ן נראה
 ר~ש~ני~הפ~'

 לא ~מ''מ ע~''ל ~ה~ל אין ~ל~ן ~אחר~נים
 ~ר~

 מלש
~מ~ם

 לנ~ של~
 שהתיר

 מ~ר''~
 ב~עי' בה~ה ז~~ל

 ה~~~~
א~

 לש
 בש~~~

 לש~. ~ב~ברינן י~~~ש

~~
 ביו"ט ל~רב ומותר וכו' בתרי חד ש~תבטלו ~~.

 ~לאמים
 מתקן' משום בזה וליכא ~תרי ~~ לנ~

א~
 ~~פרו ~ו או'

 שפ~~
 ש"כ על

 יו~~
 י~ו~ש. י"א או' צ~ט סי'

 דהר~ה הטיר כ"כ ו~ו' מלח ליתן שלא נוה~~ן ה'. ~~~~~
 בכל נוהגין וכן בפסח בפת מלח ליתן שלאנוהגין

~שכנ~
 שיש א~פ~י ~כלומר לאו~רו ~ר~ר ט~ם ואין

 ברור. א~נו מ~מ ה~י~ה שמחמם מפנ~ט~ם קצ~
 ב''י~

 אין ו~~מ
 ~עכשיו ב"י וכ"כ עכ~ל. אמך ~ורת ~טוש אל משוםלשנוח
 ~~~ל ה~בר ונכון כלל בעיסה מלח ליתן שלא המנהגפשט

 ב~~ע.~ כאן ~בריו הםוכך

~~
 לוזהר שיש כ~ב המר~כי וכו' מלח ליתן שלא ~~.

 אוכל ~אילו מ~וחה מצה והאוכל מלח ליתןשלא
חמץ

 מפ~
 בפ"ה כתב והגמ"י ב~יסה. חום מוסיף שהמלח

 מיום חוץ בפסח מצה למלוח להתיר רוצה היהשרשב~ט
 ה~~ הר~ ~מליח אוסרין וחביריוראשון

 לש ~מו והוי כרותח
 מלח ב~י~ה נותנין שאין הראב"ד ~שם כתב והכלבו~פושרין.
 נ~ן ואה ~מו ~כרות~יןותבלין

 ע~
 נאכל ~הא שלא

 בה נתן ~אם ברותחין שנילושה ~צה כמו באכילה ~אסר~ל~ו מח~~
 תאפה אם מלחמ~ט

 מות~ מ~~
 ~בל באכילה

 לכ~~ל~

 ~ב~ינן יצא לא נתן ואם כלל י~ן לא מצוה של ובמצהיתן
 וזה עונילחם

 ~שיר~ מצ~
 היא

 ~שירה ~צה מי~רי אי וצ~~
 מלח שום לתת שלא נ~גו ו~כ~יו ~לחמשום

 ל~
 בשל

 וזה ~מ~ש ונראה ב~י. עכ~ל. ה~נהג לשנות ואין באחרותו~א מצו~

מצ~
 ר"ל אלא ~ירי~ במי כ~לושה ~~וי ר"ל אין ~שירה

 ~שאר עשירהדה~י
 ~וני. לחם ואינו מלח בו שנותנין פ~

ו~ו~
 בכלל הוי מלח ~מי ת~"ב ~~י' ~טור מ"ש ~"פ י"ל

 צ~~. או' ל~~ן ו~יין י~ו'ש. פירותמי

~~~
 ~"ט תי~ון בתי~וני~ ועיין וכו' מלח ליתן שלא ~~.

ד~ה
 ועו~

 אין למה ב~~ד ט~ם ללדת ו~~~ף
 יעו~ש. מציה ב~צת מלחמניחין

~~~
 ה~בר. ונכון ~~.

 משמ~
 וכ"כ לכ~חלה רק ~ה דאין

 לפרש י''א או~המאמ"ר
 ב~ע~

 דו~א ~היינו הטור
 אבללכתחלה

 בדיעב~
 וכ~כ י~ו"ש~ ראשונה בלילה אף בה יוצא

 להכ~יר דיש פשיטא ~~~י~בדהפר'ח
 ופלי~

 ז'~ל מור~ם ~ל
 שאר ~~ת אמנםי~ו~ש

 האחרוני~
 מור"ם כ~ברי להחמיר

 לקמן. יבואר וכאשרז"ל

~~~~~ 
 ואפי' הגה.

 בדי~ב~
 לאסור. יש

 ו~"~
 הלבו~.

 הב~ח.ו~~פ
 ~"~ וז"~

 רבי~ו מ~ש דלפי ה' או'
 ~ירות מי הוו דמלח תס"ב ס~'ל~מן

 א"~
 ~אסור פשיטא

 ~אפי' נ"ל ולכן מים ~ם פירות כמי~הוי
 בדי~ב~

 וש
 ~הרבה אע"גלאס~ר

 גאו~י~
 ~נהגו ~אחר מ~מ מתירים

 ב~י~ב~ אףלהחמיר
 מצה האוכל המר~כ~ וכ"כ לא~ור יש

 פירות למי אותה שמ~מה ולפ"ז ~כ~ל. חמץ אוכל כאלומלוחה
 מ~ש א"כ מים~ם

 מור"~
 לאסור יש ב~י~בד ~אפי' ז~ל

 אפאה לא אםהוינו
 להכשיר יש מיד אפה אם אבל מי~

בדיעב~
 פירות מי כמו

~~ 
 ב' ~~י' תס~ב ~י' לקמן מ~ם

 שאח~ז. באו' ו~ייןיעו~ש.

~~~~~ 
 ואפי' הגהי

 ב~י~ב~
 לת~כה נ~ל ואם לאסור. יש

 ואם תס~ב ~י' כמ~ש מיד תאפה מלחגרגיר
 א~~ לעיל ~~יין הכלבו על ל~מוך יש שמ~מםמשום

 צ"א~
 דמ~טשכתב

 מל~
 ח"~. א~' ח~י ט"ז. ס"ק מ~א מחמם. אינו

 ט~ז. או' יוסף חק י"ב. או'א"ר
 ר~

 אפאה לא ואם ל~ או'
 וכמה שם. ר"ז באכילה. ולאוסרו רמ"א כד~ת להחמיר ישמיד

 י~ו~~. ~' ס~י' תס'ב ~י~ לק~ן ית~ מידהוא

 שאפ~ ~~~~~~~
 ~~צות

 בתנ~~
 חדש

 שה~ש~
 מלח

 התנ~רבתחתית
 המצ~ת ~~שאפ~ ~נה~~

 במצ~ת ~נ~בק הח~צה ~לצאת לבצבץ המלחהתחיל
 ~ה~לינ~

~~~
 ~בר ה~א

 ~מע~ מ~~~
 להתיר ~יש המצ~ת

 ~ה~~
 ~נימא

~ה~י
 המ~

 ~תאפה ~~ל הר~ פ~ר~ת מ~ ~ין
 מ~~

 ~ך ~א~ן
נ~פה

 ~מ~ מי~
 ח~ ~~' ר~~ח ~צמה. התנ~ר בת~ך שה~א

~~~~~ 
 ~אפי' ה~ה.

 ~~ ב~~עב~
 לאס~ר.

 בא~ילה ~~ינ~
 ~ה~~ר ח~י. א~~ ח~~ ~מ~~ר. ~~אי בהנאה~בל

 ~לפי ~~ב ~~~א~~
 מ~~

 ~~~ל בהנאה ~~~ר ל~~ל
~~ש לפ~ ~ר~~

 ל~~~
 ח~ א~~

 ב~~
 מהר~ם

 מר~~נב~ר~
 ~אס

 אס~רבפ~שרין ~~
 בהנא~

 ~~~~ש.
 אמנ~

 ~בר
 ~תבנ~

 ה~ה ~א~~ ~ע~~ש בהנאה להתיר הפ~~ ר~ב ~~~ת~~א א~~ ל~~ל
לכ~ן



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

 ~~~~ ~~~ן
~~~~~~

~~ ~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~ 
 ~ה נפל אם וכן א~ור בדיעבד אפילו ופלפלין הגה ~~י~~. ~~~~~ ~~ ~~~~~~י ~~~י~ ~~ ~י~~ ~י~ ~~"~ ~ ~~~ ~~~ ~~ ~י~ ~~~~ ~~~~ ~~~י~ ~~~~~י

~~ן ~מהרי"ב~~ סו~

 ~~~בנ~ הר''~ מ~ב~י ~~"מל~אן.
 צ~ה א~' לעיל

~ה~מיר י~ ש~~~
 ~לא~~~~

 מ~~~. ב~נאה הא מ~מע בא~י~ה
~''~~ 

לעי~
 א~'

 ~ל~ע~ צ''~
 ~ה~~ע ~~~ר

 באכילהאפי' מ~~~ ב~י~ב~ ~הפר~~
 א~ ~נ~ ~י ~א~~

 ב~~ילהי נ~מיר

~~~~~ 
 ~אפ~' ה~ה.

 לאס~ר. י~ ב~יעב~
 ל~ ~~ ~~~~

במי~
 ~~. ~~י ב~יע~~. לא~~ר~אין ~ב~~ פ~~ פיר~~ במי ל~ א~ אבל

 א~~
 לה~~יר י~ ל~~~~ה

 ל~א. א~~ ~'~ז פיר~תי במי ניל~שה אפי' בעי~ה מלח לי~ן~~א

~~~~~~~ ~~ 
 ~לא ישראל

 ל~~~
 אפי'

 א~י~ לב~~ במ~~
 ~~א~~נה בלילה אפייהלא~ר

 ב~יעב~ ומיה~
 ~~~ א~ ~~ושאין

 פניה
 לאח~

 מל~ במי אפי' אפייה
 ב''ח. ~בשמ~~.~ביצי~

 ל~מן ~~עיין ה~ א~' בה~ב~י ~~נה'~~

י~ע בב~~י א~~~ני~. ~ל~. ~ימ~ל ב~~. המצה לש ~. ~~~~~~~
 ר~'~~ בש~

 ~~~א ~~ב
 אני'~~

 פ~~~ע ~~~~.

~~~
 ~ש~ה. ~~.

 ~~צה ~~י~ לא~~ל צריך ~מיה~
 מ~אמ~ב~ין. ~~~

~~~ 
 י~~.

 י~~~ ~~
 מצה ~~י~ ~יא~ל ~~~אובע~נן י~~ א~'

 ~ל~ ~ע~~
 יצא. ~א ~~לא'~ה יצא~~~א ~א~ מ~זי~ ס'

 מ~~~
 ~~ א~'

 ~ע~
 י~א ~מה

 ~~~רא בהמ~~רב
 עיין ~~~

 ~עי~
 סי'

 מ~~ א~~ ~נ~~
 יע~'~ש

 ~א ה~בלין ~ע~י ה~~ברי~ לדע~~~~~
 נע~י~

 ע~ירה מצה
 בזה ~ו~~ין יש אבל י~~ בה~י~~א~ן

 ~מ~~
 ~~~~'ז. בא~'

~~~
 ~י~ן ~~.

 שי~
 בה

 ~ע~
 בה ~י~צאין מ~מע מצה.

 ה~א~~נה. בלילהי~~
 ל~ע~ ב~~ ~~'~~

 ה~~ר
 מ''או~''כ

~~~ 
 י'~~

 ~~~מ
 ~ע~

 ~ש~ע.
~~~~ 

 א~' א'~ר

 ~~~מי~~
 ~ע~

 הש'~ע
~~~~ 

 ~~~ה י~~ א~~ א~א
 אבלהש~~ע. ~ע~

 הראב~~
 ב~י'

 ~מ~~
 כ~ב ~~ז ס~

 ~מ~~
 ~~בלין

ה~~
 יע~~~. עשי~ה מצה

 בהנ~ן ~א~ ~ה~לב~ ~י'~~ א~~ א~~ ~~'~~
 א~י' ~ב~ין א~ מל~

 מע~
 ע~ני ~רך ~אין יצא לא

 יע~~ש.ב~ך
 ה~~~~ ~~~~

 ~י'
 ~ע~~

 צל~ד ~הרב
 ב~ל~

'~ 
~''~ 

~~~~
 מ~א

 ~בהרמב~~ ש~
 ע~~רה. מצה דה~~ל משמע

 ~~ה ~י ~ה~~י~ ~' א~~~ע~ה ~כ~~
 מצה ~ה~י ה~מב~~ ~ע~

 יע~~~.עשירה
 ~ינא ~ענין ~~ א~~ ~~~~~

 ~אינ~
 בה י~צא

 מצה י~~ בה י~צאין ~אין ~~ב י~~ א~' ~~''ייע~''ש.
 ~אי~

~א~~~
 ~י~ן ~~י~ה מצה ~~ין בע~פ א~~ה

 ~~~ע~
 הרבה

~~~~~~~~ 
 במצה

 מ~~בל~
 אפיי~ א~ר

 בה ~יש בה י~צא

~ע~
 מצה.

 א'~~
 אבל ש~. ע~~ה ש~.

 א~~ ~~בש ~שמןביין ניל~~~
 אפייה

 אע~~
 ~אינה

 נ~רא~
 מצה

 ~י~א מ''מעשירה
 ~ע~

 ~~א ~צה
 ע~י~

 במי משר~ייה
פיר~~

 י'~~י~ יצא ~~א
 ~א~

 לעיל ~עיין ש~. ער~ה ~יעב~.
 ~לא ~מ''ש צ''~.א~'

 ע~י~
 י~' ~~~~ פיר~~ ב~י משר~ייה

~~~
 לתת לחוש ~אין וכו' ת~לין בה ליתן אין ומ"מ ~~.

 ומיהו הע~סה. ~תוךמ~~י~א
 במ~

 מצוה של

 יטעום שלא ~ד~ כלל דבר שום לתתאין
 ב~

 מצה ט~ם זולת
 תק~"~. סי~ ~פיורד~א שנ~~~ו ח"ג ~תשו' הרדב~זל~~.

 ה'. או'מח~~ר

~~~
 ליתן אין ומ"מ ~~.

 תבלי~ ~~
 אין לכתחלה ר~ל וכו'

 ת~לין. ~ה ליתןנ~ון

~~~~~ 
 אסור. ~~יעבד אפי' ו~לפלין הגה.

 וכת~
 מהרי"ב

 או' ~"מ חמץ. ה~י~ה כל עושה פלפל קורט ~חד~
 ו~ו~ר. יסלקנו עליו נפל א~ אבל בתוכו כשנילוש ~~וקאו'
 חק ט"ו. או' א"ר ך' או' ח~ו י~ט~ ~"קמ"א

 יוס~
 ח~י. או'

 ט~ז. או' קכ~ח ~לל ח"א ל~ד. או~ר~ז

~~~~~ 
 משמע ו~רמזים אסור. ~דיע~ד אפי' ופלפלין הגה.

 שם. מ~א להקל. אין ומ"מ ~~י~~ד שרידפל~לין
 ~עתמיהו

 הא"~
 שאפו ~כל הפר~ח ו~"כ ~~יע~ד להתיר שם

 ל~כ~יר יש ~פלפלין ואפי' ~ת~לין לחלק איןמי~
בד~ר ~דיע~~

 מוע~
 חמץ ~מאמר ~רש~"ץ מד~רי וכן יעו"ש'

 ד~
 ל~

ע"ב
 אמנם ח' או' ~ר~"י הפר"ח. כדעת שרי דדיע~~ נרא~

 ~אפי' ז~ל מור"ם כ~ברי כתבהל~~ש
 ~דיע~~

 ו~"נ לא~ור' יש
 הר~ז ו~~פ שם. ~~ודעת

 ש~
 ש~. ח"א ל~~. ~~או'

 ש~. ר"ז י"ט או' א~א ש~. ח~י שרי' ב~נאה א~ל~אכילה וה"~
 מותר וכן שם.ח"א

 להשהות~
 שם. ר~ז ה~סח. לאחר עד

~~~~~ 
 אפי' ופלפלין הגה.

 ~דיע~~
 א~יר.

 ו~~~
 בלש

 פירו~ במי לש א~ א~לבמים
 להחמיר אין ל~ד

 או' לעיל ועיין ג~ או' ~ו"ש ~פלפלין.אפי'
 צ"~

 שאח~ז. ו~או'

~~~~~~~ 
 ביין שנילושה

 ונתער~
 שכר מעט ~ה

 מים שם שאין כיון ז' או' ~הג~"ישכנה"ג כת~
 ו~ביאו עי''ש. להקפידאין

 י"~
 אלא ~הגה"ט.

 ~מי ודנוה ~שמירתה נז~רו לא א~ והוא העי~ה לא~ור י~אחר ~מטע~ שכ~~
 פירות מי ~מו בשמורתה נזהרו אם א~לפירות

 ע~
 מים

 וית~אר יעו"~. ו' או' ~הגה"ט ~~~ו סי' לקמן וכמ"שמותרת

ז~
 יעו"ש. ל' או' ת~~ב ~~' לקמן ~~~רינו

~~~~~ 
 אפי' ופ~פלין ~גה.

 בדיעב~
 דזנג~יל ונ"ל א~ור.

 מ~א וכרכו~. נ~גליך דה"ה ואפשר כפלפל~ינו
 מיני ~כל ~אכילה~ להתיר פ~ק א~ז ~~' מיהו י"ט.ס"ק
 ך~ או' ח"י פלפלין. רק הזכירו לא דהפו' עיקר נ"ל וכןת~לין

וכ~~
 ד~~ג~י~ל ל"ב ~ו' הר"ז

 וכרכו~~
 ~שאר דינם ונעגלי"ך

 להקל דיש וכ~נ ~די~~ד. או~רין שאינ~ת~לין
 ~ז~

 בדיע~ד
 ~דיע~~ מתירין יש בפלפלין אפי'~הא

 כמ"ש
 לעי~

 ק"ז א~'
 כנז"ל. מיד לאפות שצריך רקאלא

~~~~~~~ 

 וכיוצא ושומ~ין קצח
 זרעי~ ממיני בה~

 ש~~ן~

~ה~
 מותר לכת~לה אפי' כלל חריפות

 יש שלכתחלה אלא העי~הבתוך לערב~
 לכו~ש~

 בתוכה ישימםואל בעי~~ שישימ~ קודם
 שאפ'~ ש~ומר מי שיש לפי שלימי~ כש~~

 מעכ~י~ קטני~דברי~
 ת''ס. ב~סי' כמ''ש האפייה את

 ר~
 לכתחלה או~ו ליתןואין ~~~~ הת~לין מן הוי דקצח הלבוש דעת מיהו ת~~. ובס~י~ש~

 ב~י~~
 הפ~ח ימי ~ל של

 יעו~~
~~~~~~ 

 ד~מ מעט. ואפי' סי~. ~ה נפל אם וכן בהגה.
 ו'או'

 ו~א י~ט. ~~ק מ"א מהרי"ב~ בש~
 ד~~~

 י~~~~~יי~~~"~
 ~~~~י~~~"~
 ~"~ ~~~~י~~~~
 ~~~~י~ ~~~יי~~ ~י~~ ~~~ ~י~~

מחמיץ



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~

 ~~~~ ~~ו~ ~~~ו~
 ~ ~~~~~~ ~~ ו~ו ~~~ו~.

 ~~~~~ ~~~~ ~י~~~י~ ~י~~ ~~~~~ ~~י~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~י~~~ ~~~~~ ~י~~ ~~~~ ~~י~~~י~
 ~~~~ ~~ו~ ~י~~~ ~י~ ~~~ י~~~ ~~~~ י~~~~~~~

 ~~י~ ~~ ~י~~י~ ~~י~ ~"~ י~~ ~~~~~ ~~~ ~~~י
 ~~~~י ~~~ ~~~י י~~~ ~י~~~~ ~~~י~ ~~~~~~~~

~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~~ ~~~~ ~ ~~~~~ 

 שכבר שבכו~ל סיד אבל בפ"ע שהוא ממש סיד היינומחמיץ

נ~יב~
 כל וכלה

 הלחלוחי~
 ~אינו פשוט נראה כאבן ונ~קשה

 בהגב"י. י"א י"ג. סי~ ח~ב ~בו"יאו~ר.

~~
 לפי וכו' ~ולה עיסה לפסח לשין אין א'. ~~~~

 ח~מיםשיעורו שכ~
 ~האד~ שהעס~

 בידו מ~~~ק
 גדולה כשהיא חימוץ ~י~י מצילה אינו ו~רי~ה בלישהבעי~ה
 לה~ע~~ מספיקו~ ~ידי~ שאין מעשרוןיו~ר

 בה
 מ~ו~

 גדלה
 כ~כ בה לה~ע~ק רוצה אםואפי'

 בזריזו~
 עד

 יהיה לא האפי~ה עדהלישה שמ~חיל~
 אסור מיל הילוך כדי ~הו~

 וא~י' א~ או' ר"ז מעשרון. יו~ר לכ~חלה ללושג~כ
 רוצה א~

לחצו~
 לעוזרים ולי~ן הלישה מיד

 בלי~ה חימוץ ח~ש י~ רבי~
 אם וכן אח''~. ויב~ל ~מח וישאר ופה ילוש לא ~מא ~גםמיד
 מחבר ואח"כ קטנה עיסהלש

 ~סור ועורכן ביחד ~יס~~ ~מ~
 כ~ב. או' לקמן ועי~ן א' א~~ א"א בעריכה. ~ימוץ ח~ש~יש

~~
 ~יסה בפ~ח לשין אין ~~.

 גדול~
 בטור עיין וכו~

 לרא~ונים דוקא דזהו שי"אוב"י
 ש~נוריה~

 היו
 שלנו ~נורים אבל לחממו עי~ה ב~ל למיחש ואיכאקטנים
 שילוש טפי ~~יף גדוליםשהם

 ביח~ הרב~
 עסיקים ויהיו

בעיסה
 ~מי~

 הגאונים ששאר אלא חימוץ לי~י ~בא ~לא
 נשים הרבה שאפו' הריא~ז וכ~כ י~~~ש. בדבר~חמ~רו

 ללוש ~פםח להם אסור ~נוריםבהרבה שאופו~
 אח~ בב~

 משיעור יו~ר
 בשהייה אפי' חימוץ לידי יבא הבצק שריבוי שא~שרחלה

 אל~מוע~~
 כל

 בשה"ג והב~ד חלה. כשיעור בפ''ע ~לוש אח~
 ~ס' וכ"כ שעה. כלפ'

 בהגה~ט. כנה~ג כ~ד. דף הזכרונו~
 פר~ח ס~"~.מ"א

 חמ~~
 עוזרים לו יש אם וא~י' ג' או'

 או' ר"ז שם. ח~"מ ב~ח. השוע~ר. מזה ~ו~ר ילוש לאהרבה
 ~אלאה'

 שכ~~
 סברא על ה~ולם ~מכו ~עכשיו הר"ז שם

ראשונ~
 מה על להם שיש מאחר בידם למחות כח בנו ואין

 או' לקמן ~~י~ן יעו"ש. ל~צמו יחמיר א~ם כל אבלשוסמוכו
 כ~ה. ואו'כ"א

~~~~~~~~ 
 שהאשה שנהגו

 מ~חל~
 ולגלגל לליש

 לאחריםלקטף ונותנ~
 והאפייה ה~ס~ריקין ולהשלי~

 אחרלזה
 ז~

 והפורני מהמדה יו~ר הא~ד ביד שאין ~יון
 הרבה כן ללוש לחוש איןגדולה

 אח~ מ~ו~
 אחר

 וכן אח~
 ח~ץ מאמר ב~' הרשב~ץנהגו.

 ד~
 א'. או' ער~ה ל~א.

~~
 וכו' ביצים מ~ג ~היא ~~.

 ע~
 מ"א ב"ח. ה~ליפו~.

 חמ"מ ג' או' יוסף חק פר~ח. ~' או' ~~י~~ב.
 א'.או'

~~~~ 
 חלה. כמנין וכו' ביצים מ~ג ~היא

 סה~~
 ~"ב. סי'

 ב'. או' יו~ף חק תקע"ג. סו~מ~~מ

~~
 בשם ומ"כ ~כו' ביצי~ ~"גשהיא ~~.

 מהרו''~

 שהוא
 ג'שי~ור

 קוואר~
 שהוא כ~ב ומהר~ו וקווטירל

 והש"כ סק~ב. מ"א זיודלי~.ג'
 ביו"~

 כ~ב סק"ג שם
 קווארט ~~ והוא~יער~י וז"~

 פחו~
 מהרי"ו וכ~כ נהגו וכן מ~ט

 מ~ט ש~חזוק כלי הוא חלה דשיעור פסח בדינ~ קנ"גסי~

פחו~
 מג'

 זיי~לי~
 או' א"ר והביאו ~כ''ל קווארט הוא וזיי~ל

 וכ~בא'
 שנ~של א' ממורה ~אפוקי פולין במדינו~ והוינ~

 יו~ר ~וא פולין שבמי~ו~ ד~~וארט ג' או' ח"י וכ"כבז~~
 וכ~ב יעו"ש. ~ל~ומזיידל

 לשער שאין כולם ומ~ברי ח"י ש~
 ו~ל והזמן המקום לפי משתנו~ המ~ו~ כי ה~~לה ע"פזה
 המחה~ש וכ~כ ~כ"ל. ושע~ו מקומו לפי ישער ב~ורוגדול

 י"ג. או' לקמן ~עייןסק~ב.

~~
 ~~ב ר~"ד ~י' וברוקח וכו' ביצים מ"ג שהוא ~~.

 מ"מ ביצה וחומש ביצים מ"ג חלה דשיעור~א~~ג
 מ~~ ע"י ישער לשערכשבא

 ויראה ד' או' ח~י ~ינוניםי ביצים
 בעינן ביצה ~לבטל פ~ו סו' ביו~ד דאי~א ~מהא לזה סמךשיש
 גדולים בביצים שיש לפי העעם וכ~בו~"א

אח~ צרי~ ו~ט~י~
 וחומש ~יצים מ"ג שהשיעו~' חלה שיעור לענין וא"כ יו~ר

 יכולין דאין ביצים מ~ד שיהיה חומשים ד' להוסיףיש
 א'. או~ האלף מגןבינונ~ם. לצמצ~

~~
 בינונים ושיעור בינונים. ביצה וחומש ~יציםמ"ג ~~.

 ו' משנה פי"ז כלים רואה. של ~~~ו לפיהכל
 יעו"ש' יוסי כר' ~הלכה ~כ~ב המשנה בפי' בר~ב~םועי"ש

~~
 ע~ר~ן ר~ל ~~~~ן. ~ה~א ~~.

~~ 
 ~~~יב ~~רה

 ~~איפההאיפה. ~ע~ירי~
~~~~ 

 ~ב~ן ~~ה ~הסיאה ~אין
 ~אין ~~~רי

 ~בין י~~ הרי ל~~ין ~~ ~ה~ב ~בין. י~~ נע~~
נ~~~

 ~ו~ין. ע~ב
 ~~~ין ע~ב הרי ביצי~ ~~ ~~~~~

 נעש~
 ארבע

 ו~~~~י~ ~~ני~מא~~
 ~ע~ר ביצי~.

~~ 
 ארבע

 מ~~~
 ~~~~~יס

 א~~ ~~ א~~~ ~~~~~ הביצי~ ~~ני מ~~.ה~א
 ל~משה

 ע~ר~יהי~
 ~~מ~ין

~~~ 
 המע~ר

 ~לה~
 שה~א

 ח~מ~
 ~יצה

 פ~~עיר~בין ~ר~~י ב~ל~ פ~ ר~~י ~עיין ב~י~~. ביצה ו~~מש ביצי~ מ~~הרי
 ע~ב

 מ~~ ~פס~י~
 פ~ו ~~~מ ע~ב

 ~~ו~. ~~~~ין ~ב~~רי~

 ~~~~ א~~ה י~ער ~~ן ~~~~~
 ז~~

 ~~~ב ~ני א~פן
 ~י~ן מי~ ~~י ימ~א ~~ב הרא~~ן ~~א~פןה~~ר

 א~~ בנ~~ ביצי~ מ~~ ~~~~~ ~י~ני~ רי~ן ~~י ~~~ךא~~~
 המ~זיק ~לי הי~צאי~ ~המי~לא~~

 א~~~
 ~מ~ה ~יע~ר ה~א

ע~~ל
 א~~

 יע~~ש. ~~ב י~~ר שה~א ה~ני א~פן ~ל ש~~ב
 לא הש~ע~ע~כ

 ר~ הע~י~
 ה~~ר. ~~~ב ה~ני א~פן

י~
 ~~~' א~~ה י~ער ~~ן ~~.

 במ~ק~ ~~
 שיע~ר ~הנ~~ן

 ב~יע~ר~~ה
 המ~~~י~

 ~~עה.
 בפי~ ~רמב~~

 במס~ ~~~~ ~~ משנה פ~ב ~~ה ~מס~המ~נה
 ע~~~~

 פ~א
 ~~~פ ~~מ~נה

 ב~יב~~~
 ~~ב ~ין ~~מצה ~~מץ פ~ה

ה~יצה ~ב~~~
 ו~ן במ~~~ה ~~א משערין הבינ~ני~

 הס~~~
 המ~מ

 ~~~הש~.
 הרמ~~~ ~פ~~ הא~ר~נ~~ הס~מ~

 ~~ן ~ה~~ע.
השיע~ר

 לב~~
 ה~א בס~

 בא~מ~
 ו~א ~מ~~~ה

 ב~~~~ ~~~~ ~ניה~א~ ~ר~ במ~~~
 ~שער ~ש אז ~~ה~~ר הא~סור

 ~מ~~במש~~
 זב~י ב~~

 צ~~
 ~ס~~ ~~ א~~ צ~~ ~סי~ י~~~ על

 י~א א~~צ~~
 ב~~

 ~מה
 אחר~נ~~

 יע~~~.
וכתב



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

 ~~~ן
~"~~ 

~~~~~~

 ולא ~~י~~~.הגה ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~י~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~
 ~דח~

 במדה ~הקמח

~~~~~~~ 
 שם

 ~ר~ב''~
 ~פי'

 ~~שנ~
 ל~~'

 ~ל~
'~~~ 

 ר~~ה ~י~י~ ~דה ~י~ ~~ל~ ~~ד~~~י~~
~~ר

 א~ב~~~
 ~שר ~ל

 ~ר~~ א~ב~~~
 של~ש

 ~~~ירי~ ~~~~~~
 ~~ל~ ~~~~ ~~ירי~ ~~שירי~~~~~

 ~~~~ ~~פי~ ~~~נ~
 ~ל ~א~~~~א~~

~~~~~~ ~~~ 
 ל~~ר ~ר~ה

 ~~~ ~~ר~~
~~~

 ~א~ר
 ~ ~~~~~~ ~~~~ ~~ ~י~י~ ~~~

 ז' ~ל

 ~~י פ~~~ ~~~~ו~ ~~~~ ~ר~~ ~~~~ ~~י~י~~ ~~יפ~~~ ~~~ע~~~
 ~~''ל ~~~~~~י~י~~

~''~~ 
 ~~י~~רו

 ~ין ~~י~~רי~ פ''~
~''~ 

 ~~ר''~ו~~י~~
 ז''ל

 ~י~''~ ~~~~
 ~י'

~''~~ 
 ~' ~~י'

 י~~''~
~~י''~

 ב~''ך
~''~~ 

 ~~בר ~~~ב
 פ~~~

 ~~א
 ב~ל~

 ה~~~ת

 ~ר~ב~~~~~~
 י~~''~.

 ~פר''~ ~~בי~~
 ז~י ~~~י'

 ~~~ ~~~~ ~~ ~~~~רין ~~~~~ ~י~ר~~''ם ~~ ~~~~
 ~ה~יא~ ~~~דל

~~ר''~
 ~~~~ל ש~י

 ~ל ~יינ~ ז~
 ~~ור ~~ר ~~ל ~ינ~ני ~~~

 ~~~~ל י~י~~~~
~~~~ 

 ~~ין ~~ריי~~ ~~~~ ~~י~ה
 ~פני~ו~~ ל~~~~

 ~~''~ ~~ר~~ ~~~~
 ~י' ל~יל

 ק''~
 ~''ז ~ ~~'

 ~~~~ל.~~י~~

~~~~~ ~~~ 
 ~~~' ~~~~ י~~ר

 ~רש~''~
 ~~ץ ~~~ר ~~'

 ~~~ ל''~~~
 ~ל

 ל~~ר~~ב ~י~~~ ~~~~ ~~י~י~ ~~~~~
 ~א~~~~~ ז~

 י~~~~~.
 ~ר''~

'~~ '~ 
 ~~'~ל ~~ל''~ ~~''~

 ~''~ ~י''~ ~~ פ~~י~
 ~נ~~רר

~ר''ל ~~~י~~ ~''י ל~
 ~לי ש~~~

 ~~~זי~
 ז'

~~~~~~ 
'~~~ 

~''~~ 
'~~~ 

 ר~ ~~~ שלנ~ שלי~~ ~~י~~ ~ינינ~ ~~~~י~~ש~~י~~~ ~~~~ם~
 ~~י

 ~~~ר~ שיע~רי ש~~~ ~~~י~~~~י~~
 ~ז~יר הי~ ~ל~ן

~~ל
 ~ל~ ~~ל~ י~~ ש~נ~ ~י~י~ ~''~ ~~~ז~~ ~~~

 בר~ה

 שלנ~ ~י~י~ פ''~ ~~~~ שי~י~~~
 ~~ז

 י~ר~~
 ~~~י~~ י~~''ש.

 ~י' ~י~~~~פ''~
 ש~''~

'~~ '~ 
~~~~ ~~~~~~ 

 ש~ם
 ז''לה~ר~א ~~נה~~~

 ר~~
 ~''ש ~~י~~ ~~~''~י ~ן

 ~~~ שלנ~ ש~בי~~
ר~

 ~שינ~ ~נ~נ~ ~י י~ן~~נים ~''~ ~י~ ~~ק~מ~ ~~י~ ש~בי~ים ~פ~ר ~~~' ~י~ה ~~י
 ~~''ש ~י~ ~''י~~י~ים ~~י~~ שי~~ר יר~~~''ו פ~~''ק
 ~~ל~ ~ש''~

 ~~~ ~~י~ה שי~~ר
 פ~~~ ~~רי~ ~ר~~''~~~~

 ש~~ב ~שי~~ר ~ר~~''ם ~'

~ר~~''~
 ~~י~ה ~~י~~ר ~~י~~ ~~~'

 ~ר~~''~ י''~
 ~ים

 ~~~זיק ש~לי ~~ל~ הק~~ ~''~~~~~נ~
~''~ 

 ~ים ~ר~~''ם

 ~~~ ~~ק~~ ~~~~ ~ר~~''~ ~שר~ ~~~ ~~~~~ז~~
 קל

 ~ק~~ ~~י~~ן
 ~~''ל של

~~~ 
 קל י~~ר

 שלנ~ ~ק~~
 י~ן

 ~ך ~ק י~~ר ~~~ו~~~~נין
 ~ני~~ ~~לי ~~~י ~~ר~

 ולפ''ז

 שי~~ריהי~
 ~ר~~ ~~~ ~י~ה ~~~~ש ~י~י~ ~''~

 ~א~ת

 ~אנ~ ~~~''~ ~נ''~ שלנ~ מ~~~ ~ר~~''~~של~~י~
 נ~~~ין

~~ין
 ל~ר~

 ~ל
 ~''~ ~ל~

 ~~''ך שי~~ר ~ל
~ש~~~ר ~~~ ~ר~~''~

 ~~ש''~ ~ר~~''~ ש~~~
 ~''ז ~~' ל~~ן ~מ''ש

 של הנז' לש~~~ר ל~~ש~ש מ''~
~''~ 

 ~י~יס
בר~ה ~ל~ ~ל~ ~לה~~י~

~''~~ 
 הא~ר~ני~.

~~~~~~~ 
 ~מחמירין ל~י דאפי' ט~ו או' קכ''ח כלל ח~א

 קוואר"ט ה' הוא חלה ששי~ורוא~מרים
 וי"~

שש~
 מב~אר ש~רו קוואר~ט ג' מן יותר ~י~ה ללוש אסור מ"מ

 ששי~ור ה~חרוניםבכל
 חל~

 שהמחמירין רק ביצים מ~ג הוא
 מב~ציהם קטנים הם שלנו ש~ביצים~ומרים

 לכ~~ ~כ"~
 א~ור

 כמו וא~כ ~לה משיעור יו~רללוש
 ~הביצי~

 ~~נשים כן נ~~טנו
 ול~נין ~~"ל.נ~קטנו

 ברכ~
 צירוף ע~י יטול למחמ~רין חלה

 ו'~ או' ל~יל ~וד ו~יין תנ"ז. סי' לקמן כמ"שסל

~~~

.~~ 
 למלאות~

 למלאות דס~ל ~מאן לאפוקי מקמ~.
 יותר קמח ממנו שנ~שים השיעור מזהמתבואה

מ~י~ור
 ז~

 מה קמח אלו מים ~ה וללוש במים ל~לאותו או
 הן דחויות אלו ו~~ותש~פ~ר

 כמ"~
 ה~ו~ש וכ"כ י~ו"ש' בב"י

 ה' או~ ח''י א'או'
 וכ"~

 המחזיק דכלי ~~~~ כ~~רי ~לבוש
 ביצ~ וחומש ביצים~ מ~ג של מיםאו~ם

 למלא~תו המדה היא
 ב'. או' ר~ז א' או' חמ"מ ~ב~ח. וכ~פמקמ~.

~~
.~~ 

 מחוק~ והמד~
 יהיה שהקמח ר"ל גדושה. ולא

~ו~
 אותו שמלא כ~רך המדה של הכלי לשפת

 ולאמים
 ~ול~

 ב'. או' הר''ז ו~"כ ~כליי מ~פת למ~לה

~~~
י ~ ~  הרמב"ם כ~כ וכו' מצרית ~טה מקמת ו~י~ורה 

 בכל הנז' ~רבי~ית ומצאתי ~דקדוק מן שיכולתי מהבתכלית מ~~ ~שי~י ואני וז"ל ד~~יות פ~א המשנהבפי'
 ב~רבי דר~"ם הנקראים ~ספים כ~ו קרוב היין מן תכילהתורה
 ~מי~ו~ן

 ומן דרה~ם לכ"ז קרוב
 ~חט~

 ~רה~ם לכ"א ~רוב
 שי~ור ומצאתי דרה~ם י"ח כמו ~חטהומקמח

 בקרוב דרה"ם ו~שרים מאות חמש~מדה באות~ חל~
 מקמ~

 ואלו חטים
 מצריות שמדדתי ~מינים אלו כן וכמו מצריות כלם~דרה"ם

 ~כ~לג''כ
 וכ"~

 פ"ו
 ו~מה וז''ל ~"ו דין ~ביכורי~

 מד~ מכיל~
ז~

 בינוניות ביצים מ"ג כמו
 ביצ~ ~חומ~

 ~ל~ים פ"ו משקל והם
 החטי~ מקמ~ סל~ שלישיושני

 מ~קל ש~ם שבמצרים
 בז~~ז מצרים מזוזיזוז ת~"~

 ומד~
 מקמח הזה כמשקל שמכילה

 מודדים בה הזההחטים
 לחל~

 ~ליו וכתב ~כ"ל מקום בכל
 שהם דמ~ש ב~"משם

 משק~
 כל פי' מצרים מזוזי זוז תק"ך

 ו~ל דרה~ם משקל ~ואזוז
 סל~

 מ~ין ו' דינר וכל דינרים ד'
 וכל וחצי דר~"ם משקלו דינר כלנמצא

 סל~
 ששה משקלו

דרה"~
 שלישי ו~ני דרה~ם תקי"ו ~ולים ~ל~ים פ"ו נמצאו

סל~
 ~' הם

 ושני ~ל~י~ לפ~ו דר~"ם תק~ך הרי דרה"~
 ע~~לי ~ל~שלישי

 נמצ~
 שי~ור ל~י

 המד~
 ז"ל הרמב"ס שכתב

 ו~~מש ביצים ~מ"ג י~לו מים דרה"ם כ~ז רבי~יתששי~ור

שב~
 רבי~ית הוא שהרבי~ית ~לפי מים דרה~ם וש~ונים מאות

 או' ל~יל כמ"ש ביצים ו' והלוג~לוג

 ח'~
 וז~

 של המדה
דרה"~ תש"~

 שלישים שני דרה~ם תק~ך הקמח ~ן תכיל מים
 ~שינו וכן מ~מים קל ~וא הקמח כי ~בור המיםממ~קל
 מים דרה~ם תש~פ שמחזיק כלי ש~באנו ירוש~~ו פ~~"קנסיון
 הקמ~ מןוהחזיק

 ל~רך פ~ה"ק המנהג ו~"כ ~רה"ם ת~~ך
~ל

 חל~
 הרמב~ם כפסק ~ר~"ם תק~ך ~~מח כשיהיה

 והש~~
 שי~ור ~ל לברך ותימן בסוריא ~מנ~ג כ~ה כי ואמרוו~אלת~

~ק"~
 קמח ~רה"ם

 כפס~
 ש~ש בכ~מ ולכן והש"~. ~רמב"ם

 תש~ף המחזיק כ~י ~~י~ו מצרים של כמו דרא~~ם~~ם
 הקמח אותו יש~לו ו~ח"כ קמח או~ו וימלאו מיםדראה"ם
וידעו

 כמ~
 שי~ור קמח משקל

 חל~
 ובמ~ום מקום' באותו

 מדיד~ ~"י י~שו מצרים של כמו ~ר~ה"ם להם~אין
 כמ"ש

 או'לעיל
 י~~

 ~עו~ש
 ועו~

 או' ק''ץ סי' ל~יל ~יין
ו~וק. ~'~



 ~י~~י~ ~ ~י~"~ ו~~~~~ יו~~~~~~ ~~~ ~י~ ~ו~"~
 ~~~~ו~~~"~
~~~י~י~

 ו
 ו~~~~"~ ~~י"~~ ו~~"~ ~"~~~י~~ ~~

 י ו~"~ו~~י~ו~

~ ~ ~
~~~~~~~~ 

~~~~ 
~~~~ 

~ ~ ~ ד~~כ
 ל~

 יפה ~ילוש
 וטו~

 בשעת ~ו~ר
 נתינ~

 מצוה לשם שעושה למדה ה~~ח
 יו~~ ~~ ~~ ~ ~ ~ ~מהרי~ל~

 ~~~~~י ~ ~ ~~י~~~ ~~~~ ~~~~י~~~
 ~יש~ ~~י~ ~~י~ ~ס~ ~~ ו~י"~ ~~~~ ~י''~ ~~~ ~~~~י~ ~~י~

 ~~~~~ ~~ י~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ י~~ ~~~ ~~ש~~~ ו~י~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~~~~
 ~~הכי

 נהו~
~ 

~~ן

~~~~~~ 
 ~כו' ~מדה הקמח ידחוק ולא הגה.

 א~
 ימ~וד

~פ~זור
 כדר~

 דאין רא~ה וכ~כ למכור. מודדים
 על ידולהכ~יד

 הס~~
 ~מצות. תיק~ן ~ה' מהרי~ל דרשות עכ~ל

 ~' או' א"ר ~~ק~~. מ"א ~' א~ ד"מוה~יאו
 ר~

 ~~ או'

~~ש~~~
 ~~שום ג"כ ~~וא ~~קמח על ידו להכ~יד דאין ~נ~ם דה

 או' א~א וכ~כ יפה. נ~ושדלא
 ד~~~מ~ה"~

 ~~ק~~.
 ~~ידיים ~~~י כי אחר ~~נ~םהמ~ה~ש ע~~~ וכת~

 ~ותח~~~
 וכ"כ ~~קמ~.

~~~~~~~~' 

 נראה מכאן וכו' הק~~ח ידחוק ולאה~~.
 נש~ר א~ ל~קפק דיש ~כל~ו ~שם ~~שה~יא ש~~~~

 קמחבכלי
 רפ~

 ~ע~ר או
 ומ~

 ~ץ
 שא~

 שד~ר פקפוק כאן
ברור

 דמשער~
 וכ"כ רפוי ~קמח

 הת~
 המנחות כל ~ר"פ

 ר~ח פ~ מכ~ן יתירה או חסרה דתנןאהא
 דכש~ודד~

 ~מדה
 או~פסח

 ל~ר~
 נמצאת דא"כ הסולת על להכ~יד ~ין חלה

 כמויתירה
 לענ~

 ע"כ. מנ~ות
 ו~

 פר~ח' ~יקר.

~~~~~~~~ 

 הקמח וי~א יפה. ~וש לא דא~כ ~~גה.
 י~~. או~ ו~~"ח כלל ח~אג~ א~ א~ר סק~ה. מ~א תנ~ט. ~~~~~ כמ~שומתחמץ ל~~ש~

 ~~~~~ך~
 נתינת ~שעת לומר וטוב~הגה.

 ה~מ~
 ו~'

 שאי~ת ו~ש~ת ~מצות עש~ת ו~שעת לישה~ש~ת ו~
 מים וכשנותןהמים

 לת~~
 וכ"כ שםי מהר~ל דרש~ת המקח.

 ח~ו תקע~. ~~~מט~~
 ח~ א~ י~~ף חק שם. א"ר ח~ א~

ר~
 רא~ אין וא"כ ו' או,

 למדה קמח ~~תן לשאו~ קטן להנ~ח
 א~ תנ"ה כ~' לעיל עוד ו~~ן ד'. או~ א"א ג~ולי~. ע"יכ"א

מ~~
 ~ד או' ת"ס ~~י' ול~מן

 וט~~

~~~~
 ב'. ~~~~~~

 אנ~
 ע~ה ואפ~ וכו~ זה משיעור יותר לש

 בדי~~ד שרי נמי~מ~ד
 כ~~

 אפ~ דשרי דאיכא
לכתחלה.

~~~ 
 ~~מ

 א~ ח~י ~ א~
 ט'

 ר~
 ט~' א~ ~~ח כלל ח"א ח~ או'

 יש לכתחלה~מיהו
 ל~~

 יותר ל~ש שלא ל~הר נפש ~על

מעשר~
 ואפ~~ גדול בתנור אפי~

 ע~רים. אדם ~ני הר~ה י~

ב~~
 ~~ א~ לעיל ~ע~ן שם. ד~מ

~~~~~~~ 
 קיטוף ~שעת ואח"כ עשרון עשרון עיסתם ~וש נוה~ן
 ~נראה יחד אותן ומקטפים עשרונים ~'מחברים

של~
 יותר ל~ש חכמים אנ~רו שלא ~תקנתם כ~ם הוע~ו

מ~שר~
 יחמיץ שלא מפני אלא

 שהם ואעפ~י קיטוף ~שע~

~~~ני~
 אמרו דלא

 חכמיכ~
 שיעור

 ז~
 אלא

 גדולה עיסה אפ~ ~עמילה דמקטפים אנןא~ל ~ידיהנ~ ~מק~~פי~
 כמ~~

 ~ינה
 יותר ל~ש שלא להם למה דא~כ היא ט~נה לאו~חמצת
מעשרון

 ו~~~
 דע~ילה קיטוף דאחר

 מקטפ~
 למיחש ואיכא ~ידים

 ~~~~ א~~ חימוץ ליד~ תבאשלא
 מכשיעור. יותר

 ב~~
 פר"ח.

~~~
 ללוש התיר רבי מצאתי ה~~ונ~~ בד~ריהא~ור ~~~~~~

 שממהר לפי עץ בעמ~ת~קטף
 מתכת. של ~~ס או~ה מצ~ן ~ש~~. מלאכת~ להש~~

 העיסה שתהא כדי
עומדת

 ול~ ~קרירות~
 שמוסיפין ~ש ~~חמיץ תמ~ר

 לעשות~

 קרירות ומוסיפת ממהרת שהיא לפי חלקה מא~ןמ~יקרא
ושבחו

 אית~~
 שבדור. חכמים

 כ~
 כ~ה"ג כ~~. דף נות הזכר

 והנ~~הג~~~
 ב~תכת

 ~ל~
 העיסה נד~ק דאל"כ מסמרים

שם.
 ג~

 תנ"ה סי' ע~ן למנוע יראה מנחושת
 ~מ"~

 סק~ט
 ה~צות ~~ש~ת קלות ~ה~ןוהעולם

 ורא~
 ~~. להש~ח

 מש~
 ~ג. או~ ~נ"ה סי' לעיל וע~ן ~'א~

~~~
.~~~~~ 

 מות~
 מועיל העסק שאין דא~"ג ~דיעבד.

 מיל. שיעור ~ה שוהין ~וןמ"מ ~~
 לכ~יע הע~ריים שיתחילו קודם מיל ~יעיר ~ה שהוואם ו~ר~~ הרא~~

 מ"א תנ~ט. ~~י' ~"ח ~סור.~ריכה בשע~
 ~~ק"~

 והפר~ח
 יע~ש מיל ~לא העיסקא בכל ~~ו לא אם אלאלהתיר דא~ כת~

וה~יא~
 המאמ~ר

 א~
 פ~ה הרמ~~ם מד~רי מיהו ~'

 ד~
 י~א

ו~~
~~ 

 מ~מע
 דא~

 ~דיע~ד א~ל לכתחלה זהירות כ"א זה
 יעו"ש ~~ ~~עי' תנ~ט ס~ לקמןן ~מ~ואר ע~סית כשארדינה
כן

 משמ~
 ~א~~ כתב ח~ או~ והר~ז הש"ע. ד~רי מ~~תמיות

 שנ~ו~~~
 כ~י שהות

 הילו~
 מיל

 טו~
 שלא לעצמו להח~יר

לאכלה
 בפ~~~

 תנ~~ ס~ לקמן ~ע~ן עכ~ד. לו ~פשר אם

~~~
 לכתחלה אף נוהגין וה~ולם בדיע~ד. מותר ~~.

 מ~א מתירין. דיש ~ידם למחות כח ואיןלהקל
 דיש ק~ין מג~ יותר עושין אם עכ"פ ומ~מ ד או' א"רש~.

 וג' ~' או' ח~י לאסיר. יש דיעבד ~ף דכה~ג דאפשרלמחות
 הםקבין

 ע~~
 ג' או' חמ~מ ~מכוון. ~יצים

 והו~
 מ"ש ע"פ

 ח' או'לעיל
 דהק~

 נמצא יעו"ש ביצים ו' והלוג לו~ין ~'
 ק~ין וג' ~יציםכ"ד ~הק~

 ע~~
 כתב ט~ או~ ~וסף חק ומיהו~ ~יצים.

 לידי ~אים שב~דאי כ"כ גדולים לעשות מוסיפין ויום י~ם~כל כ~ דאפשר מה כל ~ידם למחות~ דיש הנז' המ"א ד~ריעל
 קטנ~ם בישו~ים מכ"שחימוץ

 שאי~
 עכ~ל כ~כ ~עסקים מ להס

 ~'~ או' לעילועיין

~~
י ~ ~  ~ושה אינו ואם ~דיע~ד. מותר 

 ר~
 מצה

~ר"ל אח~
 טיס~

 א'~
 טו~

 השיעור כמידת ללוש יותר

~ריו~
 יוכל וגם ספק ~לי ~~ירור חלה ל~טול כדי

 לבר~
 עליה

 פ"ב. סי' סה"ת טפי. דהוי ~ור~א משום חימוץ חששואין
 ו~ל~וש תנ.ז סי' לקמן ב~יוה~יאו

 ש~
 זה ~ס~' ט"ז א, ס~י'

 סי' לקמן ~וד וע~ן ~ א~ ר"זס~"ב.
 תנ~

 או'
 ג~

~~~
 שאין א~פ~י ג~ ~~~~~~

 מודד~
 וכו~

 כמ~~
 רס~ לקמן

 הטעם. וע~שתק~ו

~~~
 פ~~ח של בי~ט ~~~~~.

 וכ~
 מותר

 גר~ דל~ למדו~
מת~ל~

 דשרי. לנחתום
 וע~ן הר~. ~שם י ~

 תק"ד. סם~לקמןן

~~~~
 אוסרין ויש ~~~~~.

 וכ~
 ~הורות~ ראוי וכן

 פר"ח.

~~
 שמא חלה ברכת ומשום ע~ר~' ~ל יר~ה ~לא ~~~~.

א~
 ~ה

 עשר~
 ל~מן כמ"ש סל צי~ף ע~י יט~ל

 תנ~~ר~~~
 ימדוד אז אחת ~יסה כ"א לש נו א ואם

 מהר~ל. בשם ~~מוכמ~ש מע~~~
סע~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

 ~~~ן
~"~~ 

~~~~~~
~~~

 ~~~י ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~ן
~~~ 

'~ 
~~~~~~ ~ 

 ~~~י ~~
~ו~ ~~~ ~~ ~~~~~~י~~~ ~י~~~ ~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~ ~~י~~ ~~י~~~ ~~~~~ ~~~י~

~~
 וכו~ ל~ק~ק שצריך מפני א' ~~~~

 מ~ה~
 רוב

 עשיית ~ל שומרלהשיב ה~קומו~
 לעמו~ ~מצי~

 עסייתן על
ולזר~

 נבון איש למנות שיש ~וא פשוט ואמנם בהם ~עוסקים
 ~ושין אין כאלו ול~ברים אלהים ויראוחכם

 חבור~
 נשים

 ס~וקטנים.
 הזכרונו~

 ~ף
 כ"~

 ו~יין בהגה~ט. כנה~ג ע"ב.
 י~א. או' ת"ס סי'לקמן

~~~~~ 
 שלא

 ב~ להרבו~
 הראשונים ב~ב~י ומבואר וכו'

 תנ~ר~ם שני וגם רבים עוזרים לו יש אםאפי'

 אפ~~וכה"~
 או' מק~ח א' או' ח"י העיסה. ~יעור ירבה לא
 הקו~~. בסי~ באורך כ"ז נתבאר וכברא'

~~
 ק~~ינן כ~ הכלבו וכתב וכו' בה להרבות שלא ~~.

 מ~י~ור יו~ר ללוששלא
 ז~

 לש כשהוא
 אם אבל~רבה מ~ו~

~~ 
 כ"כ לצמצם אין אחת מ~ה רק ללוש בא

 וכתב לב~לה. ברכה יברך וכשמברך ה~י~ור יהיה לאשמא

~ו~
 אין ביצים ו' או' ה' יותר היה ~אם ו~ניא ובש"ל ~כלבז
ק~י~~

 מק"ח ש~. ח"י מצוה. של מצה לענין ~פי' מהרי"ל וכ"כ
 חקשם.

 יוס~
 שאח"ז. ובאו~ כ~ו או' תנ~ו סי' לעיל ועיין א' או~

~~
 לקרב טוב ולכן ~~.

 ~עיסו~
 ש~~קדק כיון והטעם וכו'

 ~יסה בהם יש שמא ~~~~ינן ~"כ ה~יסהבשי~ור
 מברך ונמצא כשיעור בהם אין ושמא בחלה שמחוייבכשי~ור
 רו~ה אם ואף לב~להברכה

 למע~
 שיהא ועיסה ~יסה בכל

 ~חו~בו~אי
 אסיר ג~כ ~ה ~כשיעור

 ~מפקי~
 ומצוה מחלה

 לקרב טוב לכן העיסה מןלהפריש
 מבואר ~כן יח~ ה~יסו~

 ~"ב מ"ח ~ף עוברין אלו פ' בש"ס ל~~יא זהט~ם
ססי~ וביו"~

 שכ~~
 כשיעור קמח לו אין אם ומיהו ב' א~' ח"י י~ו~ש.

 כ"ה ס~ק שם ש"כ חל~. בלא לאפותו ~מו~ר פשי~אחלה
 פריש~. בשםי

~~
 שיגיעו היינו וכו~ ה~יסות לקרב טוב ולכן ~~.

 לזוזו העיסו~
~~ 

 ב~~ע וכ"כ ב"י לזו. מזו מ~ט שי~בק

יו"~
 ~י~

 שכ"~
 א' סעי'

 ובתה"~
 פי' בשם כ~ב קפ~ט סי'

המש~יו~
 שמ~~ק היינו דנ~יכה

 כ"~
 י~לשו שכשיפר~ו

 והביאו מ~טמחברתה אח~
 ה~~

 כאן וכתב סק~א. זה ובסי' שם
 נילושה שה~יסה כל וא~כה~~ז

 שהם אעפ~י בקש~
 מונחו~

ז~~~
 נדבקות אינם

 יש ו~"כ ~ירוף כאן ואין יח~
 ע~י לעשו~

 שחותכין נוהגין ~ראה כתב ~~ או~ וח'י ~כ"ל. כליצירוף
חתיכה

 אח~
 שלפ~מים ז"ל אביו ~מר שמע והט~ם י~~ משניהם

העיסו~
 נ~בקים ואינם קשים הם

 ה~"ז וכמ"ש קירוב ~"י יח~
 ~~ נ~בקין משניהם שחו~כין חיתוך חוזק וע~י יוסף~ר~ש

 ב~ה
יעו"ש

 והב"~
 א' או' א~ר

 ר~~
 ג'. או~

 לקרב טוב ולכן~~.
 העיסה מניחין ויש וכו' ~~יסו~

בכפל
 הפרש~ בשע~

 שמ~חמם משום נכון ואינו חלה
 בשפ~וף~~יסה

 ז~
 מקצה העיסה בחיבור י~יהם שמשפשפים

 ~ביב קצהאל
 המגלג~~

 מקצה מפריש אלא
 ואח~ אח~

 י~רוך
במג~גל~

 ~ל~ה. השני. בק~ה
 והב~~

 ומחה"~. ~ק~א מ~א
 ~' או' מק"ח ב~ או' א~ר ~'או' ח"~

 ר~
 ה~ ~ו~

~~
.~~~~ 

 ~שמ~
 לבוש. לבטלה. ~רכ~ו ו~היה ~ו' בהם יש

 אח"~ שמ~ ~ח~שי~ועו~
 ח~ב ~~י יבא

 מחמ~
 ~רוף

ונמצ~
 הרא~~. בשם ~~ק"ב ~"ז טבל אוכל

 ועי~
 לעיל~ו'

~~ 
~~

 ב~ו~ה להפריש צ~ך ~לכתחלה ו~' אפשר אי ואם ~~~~~.
 רחמנא. אמר עריסו~יכם ~ראשית~יסה

 א~ ח"י ~~ק"ב.מ"א ב"~
 מק"ח ~~ א~ י~~ף חק ה'

 א~
 ב'

ר~~
 ובחו~ל מ~ינא בא~י הר~ז שם וכ~~ב ו~ או'

 ל~ א~ ל~~~ן ו~~יןח~~י~ו~. מ~ו~ו~
~~~~~~~~~~~~ 

שיפריש
 חל~

 ק~שנו אשר יברך
 תרומה. להפרישוצינו במצו~~

 ש"~
 ~כ"ח. רסי' יו"ד

 מ~ברי והוא חלה להפריש יברך או כתב בהגה שם ז"לו~ור"ם
 ~אין הסמ"ג בשם שם ב"י וכ~כ חילוק. דאין שכתב ~םהטור
 ביןלהקפי~

 יזכיר~
 שס הב"ח מיהו תרומה. יזכירו בין חלה

 לברך נוהגין ~המ~ק~קיםכ~ב
 להפרי~

 ~~נשים חלה תרומה
 יש השנה ~בכל וטו~~ן לפסח מצות כשאופ~ן כך לברךנוהג~ת
 ~נוהגין ג' או' שם הפרישה וכ~כ ~כ"ל חלה ~ר~מהלברך
 שניהם. חלה תרומהלומר

 ו~ב~~
 שם בל~י סק"א. ~ם הש"כ

 להפריש ל~מר ~נכון נראה ומיהו א'.או'
 חל~

 כל~שנא ~רומה
 ב'. או' שמיני פ' א"ח ~ן וכ"כ ~רומה. ~רימו חלה~קרא

~~~~
 סי' ב~"מ

 ז~
 אין חלה ברכת ~לעניין א, או'

 סק"א. מ~א ~הביאו השנה. ימות לשאר פסחבין חילו~
 ~~"זוכ"כ

 ביו"~
 שאח~~. באו' ועיין ב' או' א"ר ס~"א. שם

 ש~ ~~~~~~
 ~א~צ ~מש~וע הא~ז

 ~~מ~
 אלא העיסה מן

 כשאומ~~~י
 העיסהמן לו~~ נה~~ ~אמאי חלה להפ~יש

 חלה ~ה~~יש לאפו~י כן ה~א ~ה~ין ~אע~~
 אין מ~ממ~מח

 ב~
 צ~יכין ~כי ב~כה לענין צו~ך

 יע~~ש. בב~כה ה~יניןפ~~~ להזכי~
 מיה~

 נתן ב~ א~~ שם ה~~י~ה
~עם

 למנה~
 חלה בהפ~ש~ן שמב~כין הנשים

 מעיס~
 ~וצה

 ~~~~~ה שא~מ~ים ~~~ן ~יש העיסה מן חלה ~~~~והלהפ~יש
 יע~~ש הע~סה מן מצהחלה

 מ~~ ~הביא~
 ~~~א זה ב~י~

 ~~ין~נ~מ
 אבל כן הנ~ה~~ן ~י~ למח~~

 העי~~
 לעיל כמ~ש

~א~צ
 להפ~י~ ~~ לומ~

 בין בפ~ח בין ~~~מה חלה
 בשא~

ימ~~
 השנה.

 ה~אב~~ ~~~~~~~
 פ~ה ה~מב~ם על

 ~בכ~~י~
 ~ב ~ם

 ~ם לה ~~~~א ע~ב סי~ ~~ פ~ משבחאאחא

 שכ~ח ~י~ בי~~~ ב~~ ~הביא~ ~ עכ~ל ~~~מה זה ה~י~~~מ~
 בחי~ שם~כ~ב

 ~ע~~
 ~כן

 מב~א~
 בחי~ ה~שב~א מל~~ן

בח~לין
 ח~א ~כ~כ . יע~~ש לעכ~~ם י~ך ה~~לח ~~ה צ~~ ~~
 שע~יב~~~~

 ל~ב א~~ פי~~ צ~~
 ~אח~

 שם י~~א שי~~יש

~יאמ~
 עכ~~~~כ~ב חלה ה~ז

 בבינ~ ש~
 ב~~~פ~א ~כ~ה א~ם

פ~~
 ~בכל

 ~מעש~ו~ ~~~מ~~
 יע~~ש. הכי ~ינא

 ~אע~~ א~~ בן שס ~כ~ב כ~א. א~~ צ~ פ~א~ח ב~ ~כ~~
 ~איכא

 ~~יכא כי~ן עכ~ז שם לה ל~~א בע~נן ~לא ~~~ל~בים
 לא הכי ~~~ל~ב~~~א

 למעב~ הפ~~ י~
 ~כ~ע. אליבא

~~~~~~~~ 
 הב~כה

 יאמ~
 לשם

 בא ה~י~י ~~~~ יח~~
לקיים

 ~פ~ש~ מצ~~
 כ~~ה העי~ה מן חלה

~אש~~
 ~~~מה ~~ימ~ ~לה ע~י~~~י~ם

 מ~~ה ש~~ש א~ ל~~ן א~~ה.~~י~~ כ~ ~~~ כ~~~מ~
 ז~

 ~יהי עלי~~. במ~~ם
 ~כ~~.נ~עם

 ל~מ~ ~עיי~
 ~~~ ~~~~ ~י~

 ז~ א~'

 ~י~~~ו ~~י' ~ו~~

~נ~
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~ ~  ~~' ~י~~~~ ~~~ ~ ~~י~~~ ~~ ~י~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~~ ~~~ ~~ ~י~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ י~~ ~~י~~~ ~~~ ~~~ ~~ו~~~
 ~"~ יו~~

~~~~~~ 

 ר~מזת היא ה~לה
 ~~~מה ~פנימי בש~

 ~עיין ~ספירות שמ~ת ב~~~ש ~נז~~ז''א ~מל~~~
~ער ע''~

 מ''~
 פ~'~~

 ~הוא
 י~''~ ש~

 ה''א
~''~ 

 ~י' הע~לה ה''ה
מ''~

 ~לה שיע~ר ~לכן
 שבזה~'ז ~אעפ''י ~לקי~ ממ''~ א~~

 להפריש המ~ילין דברי על לסמ~ך רא~י אין ע~~זנשרפת
 האמיתי ~שיע~רה ל~פרישה ליזהר צריך אבל שה~א~ל
ע''פ

 לךי ~ל~ פ' שעה''מ ~נז' ~ל~י~ ממ~~ א~~ הס~~

 אבל ש~תב אלא ב' א~' ש~''ב סי' בי~~~ הבר~''י~הב~א~
 יע~~'ש ~ך נה~~ ב~~רנ~ ~סי~ שש~~ ~מעתי ~לא ראיתילא

 בספר~~~''~
 הרב אמנם יע~~'שי ~' א~' ~' מע' ז~~ר עין

 ~תב ~' א~' שמיני פ' א~~בן
~~~ 

 שי~~ה
 בע~מ~ ~~י~ זאת ~יעשה ז''ל ~אר''י ~ברי כפי בשנהא~ת פ~~ הא~~

 פע~ל~יי~
 בי~~ ~לה הפרשת א~ת

 ~~~ר
 בעת~

 ~~ב מה

לה~סי~
 במ~''ר ~~עי~ן עכ''ל. י~ה~~ ~~ד~ ז~י~תי~ על ז~~ת

 ~' בז~~ת ~~תב בר~שיתפ'
 ~ברי~

 נברא
 ובז~~ת מעשר~ת ~בז~ות~לה בז~~~ הע~ל~

 ~ה~ע~ יע~~~ ב~~רי~
 ~בר לזה

~תבתי
 ישמ~ בםה''~

 מ~~. ~~נ~ בר~שית פ' עה~ת ~ר~ש ישראל

~~~~~~~ 
 מי של פת ~ש~~~ל ליזהר ~~ב בשה''מ ע~''ש
 מ~~ז~שאינ~

 ~~יפריש ב~ש~~ת
 ממנ~

 ~לה

 ~בפר~ שיא~לנ~~~~~
 שר~ב פל~ר בפת

 זהירין אינ~ פעמי~
 ~נ''מ . ע~''ל ~להלהפריש

 התנ~ר מבעל מ~ה ש~~נין לאל~
 בבית~ א~~ ב~לי ל~רפ~ ~י~ אפיי~ לא~רבמש~ל

 ~לה~ציא
מה~

 מן ~לה
 הספ~

 לא ~~מא בר~ה בלא
הא~פה א~~ נ~~~פ~

 לפ~~
 ~ינא

~~~ 
 מה~ ה~~יא~ לא דשמא

 כי ~לה
 מל~~ת~ ע~שי~ש~

 במהיר~ת
 ~~נשי~

 מ~יל זה הרבה
 א~ א~ן מ~~יה ~הש~~ה זה על ~זה זהעל

 א~~ יש
 ממונה

~א~מר ש~~ל~ א~ עלי~ לס~~ך יש אז ~לה ~ינ~ ~י~~ע ~ר''שע''ז
 מת~~ני~

 מ''~י א~~ לקמן ~עיין ה~.

~~~
 אפ~ר היה דאם וכו' חלה להפריש א"א ~אם ~~.

 לאחר עד מלהמ~ין מהעי~ה להפריש יו~רנכון
 ואין ממנה יאכל שמא למיחש דאיכא בא"י וכ"שאפייה

 ~כח דאם הפר''ח וכ"כ ב~י. ממנה. שנאכל ~ה עללהפרוש ~קנ~
 ~ב~ שא~ל מה דהרי המ~תר על אלא מפריש שאינוואכל
טב~

 עליו. להפריש ~תקנה לו ואין איסורא
 הברכ'י אמנ~

 םי'ביו~ד
 שכ~~

 מק~ה קרה ~~י דאם כ~ב ד' או'
 ~שכ~~

 ל~פריש
 רוב אכלו וכברחלה

 דע~ בבלי הפ~
 יפריש ~ארץ ~הוא אף

 דדיעבד שאפשר מה ל~קן ~אכל מה על גם הכל עלמהמו~ר
 לקמן כמ"ש המוקף מן שלאמפר~ש

 ~ביו"ד~
 ~עי' של''א ~י'

 ~ן וכ'כ טכ"ל ~רומה גביכ~ה
 א"~

 ה'. או~ שמיני פ'

~~~~~ 
 ~קנה אין בט"ש בא"י חלה להפריש ש~ח

 במחשבה.~י~קן בשב~
 קרי~

 מל~
 ח"ב רב

 בשו"~
 ~י'

 שכ~ב ~' או~ תק~ו ~י' בא"א ועיין ג'י או' שם ברכ~יט'
 ~בליל פסח~בליל

 סוכו~
 מעיו~ט להפריש בשכח

 י'ל א"י בחל~
 לשבו~ ודחי ~ורה דבר דהוי~מפריש

 לו באין מפרישין ~אין

לח~
 מיהו יטו"ש אחר

 יעב~~ בשאל~
 דע~ו קל"ג ~י' ח~א

 להפרי~ ב~~י בזה לה~ירנוטה
 א~ר לחם לו כשאין יו~ט בכל

 ל~~וך ~יש ~~ו~ראה~עו~ש'
~"~ 

 מאחרים. לשאול שא"א היכא
 ה~. או' ~~~ד ~י~ לעיל ~ודו~יין

~~~~~~~~ 
 דאם סק"ג ה~~ז

 שכ~
 להפריש

 חל~
 ~~ח"כ

 יוכל לא ב~"י חלה כשי~ור נשארלא
 לה ש~צרףעד להפרי~

 עי~~
 יפריש ואח~כ חלה שי~ור ~יהיה אחרת

 וכ~ב הנז' הט~ז דברי על השיג ב' או' הנה'ש אמנםי~ו~~.
 ~נ~חייב כיון חו~ל בחלת בין א"י ב~לת דבין פשיטדהדבר
 ואכל שכח אפי' מעיקראבחלה

 ~ל~
 חלה חיוב שיעור נשאר

 בביא~רים ~' או' ~~ק"ח וכן עכ~ל צירוף וא~צ מהנותרמפריש
 ~ברי דחו כלם ~ק"ו ~י~ לקמן והיא~פ ג' או' האלףומגן
 בין בזה ~יליק ~~ין וכ~בו הנז'הט"ז

 חל~
 חו"ל

 א"י לחל~
 שיעיר בה הי~ ~~עיקרא כיוןאלא

 חל~
 מ~ני~ר אח"כ מפריש

 יש אפשר דאם כתב ג' או' ה~א~"ר מיהו יעו"ש. צירוףוא~צ
 שיעיר שיהיה בכדי אחרת עי~ה ל~נשארלצרף

 חל~
 ולהפריש

 לו א'א אם ובדיעבד זו עלגם
 בע~ס~

 מן יפריש אז אחרת
 יעו~ש. חלה ~יעור בו נ~אר שלא אעפ~יהנותר

~י~
 שצריך המנהיג ב~' וכ~ב וכו~ להפריש ~~א ואם ~~.

 מכל חלהלהפריש
 ~ד~

 כמה להקיף ואין ומדה

עיסו~
 ולהפריש

 מאח~
 אלא אמרו לא מצרפן הסל כי כולן על

 להקל לא אבל ולחומרא עיסה שיעיר ~' בכל היהבשלא
 בפ' המרדכי זו סברא ~זכיר וכבר וכתב ב"י והביאועכ"ל
 בשם עוברין~לו

 הר~~~
 שם ו~תב

 דהסה"~
 חולקין ואבי~ה

 ~י' ~ביו~ד חלה ובה' כאן הטור ~ברי הם ו~ךעליו
 בכל ביש היקל~ואדרבא שכ~ה~

 עיס~
 להפריש ורוצה חלה שיעור

 לפנ~ו בששתיהן רק נגיעה ולא סל צירוף שא"צ זו עלמזו
 ~יו"ט בפ'ק הרא~ש דברי הם וכך זו טל מזו ל~פרישסגי
 יו~ד בש~ט וכ"פ יט~"ש. ~~ל~ד סי' הרשב~א בתשו' מצאתיוכן
 שכ~ב ח' או~ הגר~א בביאור ועי~ש יעו"ש. ב' ~עי' שכ"הסי'
 דיניםדג'

 בז~
 אם

 ה~
 ואפי~ נגיעה אפי' א~צ ~לל כלי בלא

 כלי ב~וך הם ואם מצרפן הביתרחוקים
 ופתוחי~

 מלמטלה
 קירוב והוא הקפהצריכין

 ונגיע~
 ואם אהדדי כלים

 ה~
 ~~ומים

 כלי מכל חלה ליקח שצריך ור"ל יעו~ש מהני לא נגיעהאפי'
 ~רומה לגבי כ~ו סעי' של"א ~י~ ביו~ד ~כמ~ש ~~ומים ~םאם
 להפרי~ ~~צ להם נ~כוין אם ~דיטבד מיהויעו~ש

 פעם
 טיין ועוד יטו"ש. ל"ז או' לקמן כמ"ש ב~ים מ~ני גרע~לא אחר~

 ל"~. ~ו'לקמן

~~~~~~~ 
 אבל לשואל שהשיב הרשב~א בתשו' שם

 מכל נוטל נוהגשא~ה המנ~~
 עים~

 וא~ה מעט ועיסה
 מכל ~טושה

 החלו~
 חררה

 אח~
 אין

 ז~
 כי כשר מנהג

שא~ה ב~ו~
 ~שה~

 ב~י והביאו טכ"ל חימוץ לי~י באין הן או~ן
וכ~ב

 ב~ו~ דה~~

 ש~ד פ~ח קי~ם ~ש אם אבל הפ~ח
 נכון וזה וכו' טיסה מכל ליטול טושה חכם או~ו שהיהכמו לטשו~

 וכו' האפייה לא~ר טד מלהמ~יןיו~ר
 ומ"~

 להפריש א~א אם
 ~מהירו~ מפני אחדמכל

 טכ"ד. מיד אפייה אחר להפריש ש~ד
 ב' או' ב~~ממיהו

 כ~~
 וטי~ה ~יסה מכל להפריש ד~מ~הג

 ד"~ דבריטל ~~ שם וכ~ב ג' או' ח"י ~ק"א. מ~א והביאו האפייה.קו~ם
 לטש~~ שנוהגין המנהג ע"פ דהוא וצ"ל הנז'

 ג~ולו~טי~ו~
 או' ח~~מ וכ~כ יטו"ש~ ~נ"ו ססי' לעיל כמ~ש

 וכ~ב ד' או' ר"זב'
 מ~~

 אם ~כולן א' בברכה די ~מ~מ ~ם
 ח~י והב~ד ~לישה. מטנין שאינה בשיחה ב~~יים הפסיקלא

 וכ~ב~ם
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 ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~ ~~י~~ ~~~ י~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~י ~י~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~~~"~

 ~ה~ריש הרוב ע~פ נהגו ו~כשיו וכתבשם
 מכ~

 ועיסה עי~ה
 ח"א מיהו שם.~ הר~ז וכ"כ לעצמה. ומברכת אחרתאשה

כלל ~~~
 קכ~~

 מן חלה נוטלין~ שאין נוהגין בקהלתינו דאנו כתב
 בסל הכל מניחין ואז ש~אפי א~ר רקהעי~ה

 א~~
 ונוטלי'

~ל~
 נ~לה~ ואם תיקין. בלי לשרפה נ~גו ויש לאור משליכהואח~כ ~צ~ ~עין ת~לה ל~שותה ונו~גין ח~י עו"ש וכתב ~כ"ד.

 ה~ב~ילל~וך
 הנ~

 ' ס ביו~ד שנתבאר חלה ~ערובת דין מלבד

 לדון יששכ~ג
 בז~

 ~~ץ איסור ~ין
 וכמ~~

 סי' ל~יל
 ב~ברינו ו~יין ~~~ל~ק~ד תנ~~

 לש~
 כ''~. ~ו'

ך~
 אפייה א~ר יפרישנה ~~.

 ~אע~~~ ~~~~ מי~
 ~~~'ל

~ל~
 ~בר ~~י~~ י~~ ~נ~ל~~הבעי~ה ~יינ~ ~~פריש ~א~~~~ ~ה~לך א~~ל ~~~ל

 מן להפריש בעינן ~לא~~~ל ב~ל~ ה~יל~ מ~~בר~
 ~~ המ~~~

 מפריש ~א~~~ ~הולך או~ל
משא~~

 ע~~י שנ~~ייב~ ~~~ן ~ר~ל ~~ א~~ ~~י ~~ן.
 להפריש צ~יך~ל ציר~~

 מה~
 מן ~לה

 ~ע~~ המ~~~
 לא~ול ~ס~ר

 ע~מה~
 שיפריש.~

 מיה~
 ~~ב ~~~ב ~~~ז

 א~ ~~~
 נצ~רפו

 להפריש י~~ל ~לע~י
 מה~

 המ~~~. מן ~לא
 ב' הביא י~א ~א~~ י~~~ א~~ ~הר~ז ב~ ~ין ~מ~מ ה~א~~ ה~~~~ ~~~~

ה~בר~~
 להפריש א~צ הל~ה ~לענ~ן ~~~ב

 מ~~
 מן

 המ~~~
~~~~~

 לא~~ל
 מ~~י~~ יפרי~ ~~~~~ מה~

 מצה
 ~~ א~~

 על

מ~
 אלא ~בר שא~ל

 הלל~ ממצ~~ ~ל~ר~~ ל~~~ל~ ל~~~ ~~~~
 מן

המ~~~
 יע~~ש.

 ו~~~
 ש~~ ~א~ ך~ א~~ צו פ~ א~~~ בן

 הפריש ~~א
 ~~~~. א~~ ל~מן ~עיין י~~~ש. זו ~ברה ~ל ל~מ~ך יש י~~~~~~~

~~~
 ~ל שי~ן ~~.

 המצו~
 עיין ~~~' ב~ל

 ב~~
 ש~~ב

 ~מהני~הא
 ציר~~

 ~~~~ צריך סל
 ~~ל נ~יעה

 המצו~שי~~~
 ~ד~מ ב~י ~~~~ יע~~ש לה~~י ה~ל ב~~ך

ב~~~~
 ~ע~~ש. ש~~ה ~י~

 א~~ זה ~י~ בה~ב~~ ש~נה~~ ~~~~
 מיה~~~

 שיע~ר ב~ביל ל~רפן שר~צה ~~אן ~~ב ~~~ב ה~~ז
~לה

 א~~
 ~ה~~י ~לל נ~~עה

 ציר~~ ר~
 ~~ן ~ע~~ש ~לי

 ה~~~~
 ~ע~~~הפר~~

 ~~ב ב~ ~א~~ המש~ז אבל
 ~א~

 ב~~א באין
 ממש ~נ~יעה ~ל בעי~שיע~ר

 לציר~~
 יע~~~. ~לה שיע~ר

 פל~~~א שהביא ז~ א~~ ~~~ עיין ~מ~הי א~ א~~ הנה~ש~~~~
 א~ ~~יי~בזה

 אבל נ~יעה בעי ~ל~~~לה
 ב~יעב~

 ~נ~~ל יצא
 ~לא הפ~~ ~~~ל~ על~~מ~ך

 נ~~ע~ הצרי~~
 ~ע~~ש. ~לל

~הב~א~
 ~~~~ ~~ א~~ א~ר

 רא~י ~למעשה ב~ או~ המאמ~ר
 ~המ~ן ~מ~מירין. ל~בר~ל~~ש

 הא~~
 ~אפי~ ~~ב ב~ א~~

 ~ע~ין יע~~ש. לה~מיר י~ב~~עב~
 ~פרי~ בי~ בש~~~

 סי'

מ~~
 ש~~ב

 מצ~~
 ב~ל ~אין שא~פ~ן

 ע~~~
 ~לה ~~ע~ר

 ע~~~נ~~~~ב~
 צ~~~~

 ~ל
 הפרש~ בשע~ ~ש~~

 נ~~עין הי~ ~לא

 מא~~ של~~ א~פ~י צב~רי~ ~~ני ~ל~~~ן הי~ ר~י~~
 ~לה

 ~ש ה~לעל
 ל~

 ~לה להפר~ש ל~~~~ה
~~ 

 בלא השנ~ מצב~ר

~~~
 ~ה~ל ~~.

 מצרפ~
 א~מר ~מז~~ה ~~~~

 שא~
 ה~נ~ר

 ~מ~מצר~
 ר~אה אנ~ ~א~ן ~~ל

 א~
 ~ברי~.

 אל~ פ~ ~שה~~ הב~~ר~א~~
 ע~ברין.

 ~נה~~~
 בה~ה~~.

~~~~ 
 ל~~ה מצרפן ה~נ~ר ~א~ן ~~ז ~ין ~ב~~רי~ פ~~הרמב~~

 ב~~~~ ב~~והביא~
 ~~ן ~ע~ש. ש~~~ה ~~~

 זה.~~~~ ה~ר~~ ה~~~~
 ~מ~ה~

 א~ א~~ ~ער~ה ~ א~~ בה~ב~~ ש~נה~~ ע~ין

 יע~~ש. ~זהמ~ש
 ~ע~~

 נר~ה
 ~~~~נ ~א~~ר א~י דב~נ~

~~~~
 הפרשה

 לעי~ ~מ~~
 ~~~ א~~

 אם
 נצ~ר~

 ~לה ~~ע~ר ב~נ~ר

 ממנה לא~~ל ~אין לה~מיר~י~
 א~~~ שי~רפ~ ע~

 ~לה. ~י~~ל בסל

~~~
 ~ה~ל ~~.

 ב~~ עיין ~~~~ ~~צרפ~
 אפרי~ן~

 שלמ~
 על

 ש~~ב ~להה~
 בל~~

 שלמה
~~~~ 

 ~~ע ~ז~ל
 ~~ב שפ~ה ~י~ ז~ל להרא~~ ה~נ~ך~בס~

 ממ~ר~ ששמ~
מ~~

 ה~ל ל~ל ~נ~~ן שהר~~ה
 מצרפ~

 אלא אי~~ ~~לה
 א~

 מן ר~י~בשע~
 ~~נ~~

 אבל ל~ל נ~~נן
 א~

 ~שהוציאן
 ע~~ א~ לו~ ע~~ א~~~ נ~~ן ה~נ~רמן

 ~ר~ע
 א~

 ~בר ב~ל
~אין

 ל~
 א~~~ ~נ~נ~ אעפ~י ~~ך

 נפ~ר ~בר בסל
 ר~~ז ~~י' ~~א או~ז ~~~~ יע~~ש~מ~~ה

 בש~
 הריב~א.

 זה ~בר ~אין ע~ז~~~ב
 ב~

 הר~~ה ~~ני ~הא סמכא
 לסל~נ~~ן

 משמ~
 ~~ע ל~ל נ~~ן ~עה ~א~ר ר~~ה

 יע~~ש. ~~~' ~הרי~~א שסובר נראה ע~ב ~י~ ~~פ~ השאל~~~ ~מדברי ש~~ב אלא יעו~ש הסל ל~~ך הר~~ה ~~ני~לא
 רב~ב~~ ~הב~~

 ל~~ ~י~ ~י~~~ ~~~ פעלי~
 ~כ~ב .

פה א~לנ~ ~המנה~
 ב~~א~

 יע~א
 פש~~

 ~בר~ר
 ~הרמב~~

 ~~ל ~י~~ע ~מבר~ין

 מנה~ ~~ שי~~ב~
 ~יש אעפ~י בר~ר

 מ~ל~~~ ב~
 ~~ששין אין

~ספ~
 נוה~ין ש~ן בר~~~.~~~ב

 בעה~~
 ~~ב~ב

 ב~לי א~~~ להני~~
 מפי לצר~~ נזהרי~ אש~נזי~ ~יש ~מבר~ין א~~~ ~~~י~א~

 ~ר~צה ~מי ~~~אה~נ~ר
 לעש~~

 מה ~נה ~ן
~~~ 

 ~ן יעשה
לעצמ~

 ~אפשר הי~א
 ל~

 י~~ל אפשר ~~א הי~א אבל
 לצ~פ~

 ש~~שש ~מי ~לב~ךא~~~
 בז~

 לע~~ת עשה ~~ב לא לב~ך שלא
 יע~~ש. בר~ה בלאהמצ~ה

~~~
 לה שאין ב~בלא נתנן ואם וכו' מצרפם והסל ~~.

 ~פי'לבז~זין

 שפה~

 בפסחים אפשיטא דלא ב~יא

 הרמ~~ם וכתב ע"ב"~~~
 פ~~

 חלה דאם י"ז דין ~בכורים
 כלי אותו שיצטרף עד לה~ריש ~ייב אי~ו ~וא דבריהםשל
 לושיש

 תו~
 ופ~ק א~שיטא דלא ב~~א שם ~כ'מ וכתב ע~"לי

בה
 בדאוריי~~

 הרמב"ם ו~ברי עכ"ל. לקולא ובדרבנן ל~ומרא
 ומיהו הב~ח שה שכ"היוכתב סי~ ביו"ד הטור ה~יאוהנז'
 כיון לברך לו אין להפריש דצריך ~אורייתא בחלה דאפי'נראה
 עכ~ל. כלל להפריש אין ~בריהם ~ל בחלה אבל ~ב~ל הוא~ספק
 וז"ל כתב שםובש~ט

 וא~
 לבזבז לה שאין טבלא על נתנם

 מצטרפי~אינ~
 שלא הש"ע דברי מסתמיות ומש~ע עכ~ל

 ל~ו"ל א"יבין חיל~
 דג~

 ~~זה''ז כיון מצטרפין אין א"י בח~ת
 ב'י ס~י' ~כ"ב בסי~ כ~~שמדבריהם הי~

 וכ'~
 סק"~. שם ה~~כ

 וכ~כ ה~ א~' ~ם הגר~א בביאורוכ~מ
 המש~

 א' או' זה בסי~
 הב~'~ מדבר~מיהו

 משמע ברכה בלא להפריש שכתב הנ~'
 הילכתא דקמ"ל מסתבר דלא מצטרפין בז~~ז גם א~ידבחלת
 דבא~י משום וטעמולמשיחא

 ~יקר~
 שהחמירו וגם ~אורייתא

 לאכול ~לאבה
 ע~

 מן ~לא ~יטל~ ואינה שיפריש
 ~ש~ע שם כתב הא ובלא~ה יעו"ש. ש~~ג סי' ביו~דכמ"ש המיק~

 להפקיע כד~ מכשיעור פ~ות עיסתו ל~שות דא~יר שכ"דססי~
 עכ~ל חלה ~יובממנו

 אל~
 לאכול דאסיר א"י דבחלת ד~"מ

קוד~
 ~רשה

 נצטר~ א~
 ~~זבזין לה ש~ין בטבלא חלה ~~י

 בו שיש כלי לתוך שיצרפם עד מהם לאכול ~אין להחמירדיש
קיבול

 ויפרי~
 ל"ח. או~ ל~מן ועיין חלה. מהם

 וה~ל~ס

 ~~~י'י~~"~
~~~ 
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 ~ג~ ~~~~י ~י~~~
 שיעור בו היה ~אם

 חל~
 צירוף ואפי~ אח~כ יפריש ל~פריש ושכח

~~~
 חשיב במפה הפת מכסה ואם וכו~ מצרפם והסל ~~.

 כמ"ש לצ~פם כליכמו
 בסמ"~

 ב~ח. רכ~א סי'
 נ~הגין. וכןוכתב

 וכ"~
 בש~ע

 ~ו~~
 ואעפ"י א~ סעי' שכ"ה סי'

 שכתב שם בש"כ עיין שאומר מי ~ש בשם הש"ע זהשכתב
 והא זה. בסי' הפר~ח הסכים וכן ~עו"ש ב~בר חולק~אין

 י~ל שאומר מי יש בשם~ הש~עשכתבה
 ~רך כן כ~ משו~

 כ"א או~ה מצא שלא סבראה~~ע
 בפוס~

 א~תה כותב א~
 שאין וא~פ"י ש~~מר מ~ ישבשם

 חול~
 אותה כתב וזה ב~בר

 רק שםבב"י
 ~ש~

 בסתם אותה כתב ~הטור וה~ם סמ~ק
מ~מ

 בשכנה"ג ו~יין א' פו~ק והוא הסמ~ק מ~ברי ע~קר~
 ומ~מ ~דו"~. ב' ~ו'הג~"י

 משמ~
 רק ~אם מזה

 מכס~
אות~

 שמונחי~ אעפ~י סגי במפה
 כגון ~וך לו שאין כלי על

 ~אם כתב חלה ה' מהרי~ל בדרשות מיהו ו~דומה הל~ח~ל
 ג~כ המפה ויכסה במ~ה יניח~ כולם את שמחזיק כלי לואין

 ביו"ד הש~כ והביאו ~כ~ל הגון צירוף ונקראעליהם
 ש~

 סק"ה.
 היינו במפה ומכסה א' או' המש"זוכ~כ

 יניח~
 וישים במפה

 לא במפה ולמ~לה בטבלא מונח ואם המצות ~ל ג~כ זומ~ה
 מג~לות קצת שבאמצע ואף ולמעלה מלמטה מפה ב~דאוהיינו
 ~' או' המ~"ח וכ~כ עכ"ל מכוסין שמצדדין כיון הכלמצטרף
 ל~ון מסתמיות כי וגם לכ~חלה ~ה"ד לומרואפשר

 ~בפרוס~~שמ~ הסמ~~
 מפה

 למעל~
 והביאו סגי לבד

 הש~~
 והב"ח

~נ~'
 ועו~

 ~או~ מ"ש לזה לצרף יש
 הקוד~

 על ~ניחם דאם
 זה הרו שפה לה שאיןטבלא

 ספ~
 בדי~בד ו~"כ מצטרף אם

 מפה לו איןא~
 לכסו~

 ל~סות להקל יש ומלמ~לה מלמטה

ר~
 אם למ~לה

 ה~
 וכ~ה קיבול בית לו שאין כלי על מונחים

מנהג
 העול~

 לשון משמ~ות על שסומ~ין ואפשר בזה להקל

 וה~~~הסמ"~
 להחמיר שיש ודאי דאפשר היכא אבל כנז' והב"ח
 דכ~ע. אליבא לצאתכדו

~~
~~~ 

 ~א~
 נימא

 מהני מפה ~יס~י ~ס~~
 לצר~

 ה~ה

 על ~לי ~פהא~
 ל~ר~ ~~~ מהנ~ המ~~~

 א~ן
 אליעזר ~א~ר האלפ~ז

 א~
 ה~א ~כ~~ ל~ל ~נ~~ן הר~~ה

לא~
 ~ה~ה ~~~א

 א~
 ב~ה. ~ליה~. הסל כפה

~~~~~ 
~הסל

 ~~ל ~כ~~ מצרפ~
 מצר~

 שהיה ~י~ן
 ר~

 א~ש~
 פ~~~. ~זה ב~לה נ~~ייב מ~~~ה נ~ל

 ~ ב~ א~~א~א
 ~ציר~~

 של ~~~א ה~א ~לי
 א~ ~מין א~ א~~

הא
 ~הוא ש~. א~א מצרפ~. ה~~י א~ן ~~י ל~~

 מ~~~
 ב~. בס~י~ ~עי~ש ז~ ס~י~ ש~~~ סי~י~~~~

~~~
 ~הסל ~~.

 מ~רפ~
 ש~א ~זהר ב~לי ~~שמצרפה ו~~~

 ~~ר ~ל~יהא ~ה~ינ~ ה~לי מ~~פני למ~לה ~בר ~~~יצא
 א~ א~~

 ה~לי. ~~~פני למ~לה ~יסה
 בה~הז~ל מ~ר~~

 בש~ א~ סעי~ ש~~ה סי~ בי~~~
 א~ל ה~~ר.

 הכלי מ~~פני ל~~לה שמ~צ~ה א~פ~י ה~ל~ ~~ך~צ~ה א~
 ש~. ב~ימצ~~פ~~

 ~~ הב~~ מיה~
 מלש~ן ~~~ב ~~לק

ה~~ר
 למ~לה ~מ~צ~ה ה~לי ~~ך מ~צ~ה ~אפי~ מש~~

 מצ~פן. ה~ל~ אין הכ~ימ~~פני
 ~~ ה~~~ ~הב~~

 ס~~~.

~הסמ~~
 אפי~ ל~לי ~~פני~ ~~שיש ר~י בשם ~~ב

~~ 
 העיסה

 מצ~רפין. ה~ל~ מ~~פני ~מ~לה המצהא~
 ~כ~בש~. ~ב~~ ב~י ~הב~~

 הב~~ ש~
 ~ל ~~~שי~ א~~~ ~רב~~~א ~בפל~~~א

 היא~לה
 מ~בריה~

 למעלה העיסה כל אפי~ להפריש צריך
 אלא לברך אין ~ר~ה ל~נין א~ל הכלימ~~פני

 כל א~~

העי~~
 יצא ~לא ה~לי ~~פני ~~ך

 ש~~ ממנ~
 למעלה ~בר

 ה~לי~~~פני
 ~ר~ו~ ~~פ~

 ~המנה~~ ע~~ל~ ל~~ל
במפה ל~~~~~

 ~~~~ ~לברך~ הכלי מ~~פני למ~~ ~~והי~ ה~ א~
 ב~~~~לב~

 הר~פ
 ע~בר~~ ~א~

 יפר~~ ה~~~יצ~~ מן למעלה
עליה~

 ~~~ל ~לי לך ~אין א~~~ ~מ~~ה ~~ין א~ מפה
 ע~~~.מזה

~~~~~~ 
 נ~~ ~י~ ב~~~~ ר~~ל

 בסל ~מצרפן ~הי~א
 ~י~~ל מ~ני לא אפייהא~ר

 אלא מא~ מע~
 להפרישצריך

 מה~
 לזה ~~~ה ~מאי ~לימה ע~~ה

 ~נ~ערב מי ~ין ~~~~~י~ מי~~~
 אל~ פ~ ב~ר~כי אבליע~~ש ל~~ יי~~~ ~בר ~~ו~ פ~ ל~

 ~~~~ר ע~~רין
 במצר~ ~א~

 א~~ ב~צ~ל~~
 לפ~~ר

~~ 
 ב~~~י ~~~ ~~~כ פר~~~. המצו~.

 ~ן נ~ה~ין ~אין הנז~ ר~~~ל ~ברי עלזה
 ~~ברי~ ר~

 ~~י~ה
מה~.

 ~י~ אפרי~ בי~ בש~~~ ~כ~~
 מ~~

 רש~ל ~ברי על
 ~איןהנז~

 המנה~
 ~ן

 ~~מ~~
 ב~ל~ ~בפר~ ~~~ ב~~י

 ~~~ל
 ~~י~פיר

 ~הביא~ יע~~~ בפר~~~ א~
 בפ~~~ ~~יין ב~ע~~.

 ~נ~~~~~~
 י~ב א~~

 ל~~. מי~רי פר~~~ ~אפי~ ~~~ב~
 וה~ל~~.

 מצרפ~
 ל~ל~.

 ~א~
 מן ~לה הפריש לא

 מן ~לה יפריש~עיסה
 הל~~

 ~ה~ה ~~~יב

 מל~~בא~לכ~
 של~ פ~ בספר~ ~~אי~א הארץ

 לך.
~~~~ 

 ב~~רי~ מה~ פ~~הרמב~~
 ~~ז. ~ין

 ~הש~ע ה~~ר ~כ~פ ש~~ז~י~ בי~~~ ~~י ~~ב~~
 ש~

 ב~~~
 הסי~.

~~~~~ 
 ~~ה.

 ה~~ ~א~
 ~לה שיע~ר בו

~~~~ 
 להפריש

 ע~פ ~ה~א עיסה. ~בע~~הר~ל
 מ~~

 ב~~מ

דהמנה~
 מכל ל~פריש

 עיס~
 ~עי~ה

~~~~ 
 אפייה

 ~~~ ~~~לע~ל ~הב~~
 ~ע~~ש.

~~~~ 
 ~~יל ועיין אפי~ה. אחר ר"ל אח~כ. יפריש בהג~.

 ל'.או'

~~~~~~ 
 מן חלה להפר~ש שכח ואם אח"כ. יפריש בהג~.
 להמתין יכול המצ~ה מצות שלה~יסה

 ע~
 הלילה

 מצה וכשיבצע הק~רה על שלימות כך שיניחםכ~י
 השלימות מצות הב~ ~ני~ אז לאפי~ימן חציה לש~ורלשנים השנוי~

 מן ~טנה פרוסה ויקח ויכםם לצר~ם בכלי השבריםושתי
 ושורפה לחו"ה אותה וישמור ~ חלה לה~ריש ומברךהבצו~ה
 ת~פ~ח סי~ מט"מ וכ~כ ~בוש.בחו~ה.

 בש~
 הג~~נ~ם. תשו'

 ~ותר שטוב ונ"ל הלבוש שם כ~בומיהו
 תחלה ממנה שיבצ~

 בלא"ה ~הא בלילה וישכח יחזור שמא ~י~ קטנהפרוסה

 בל~יבצענ~
 וכן וכתב ט' או~ ח"י וה~י~ו ~כ~ל בלילה ברכה

 להמתין שלא לנ~וג ונכוןר~וי
 ~ה~ ~ליל~ ע~

 ~יסה בלא~ה
 סי~ לקמן ו~~ש ב~ו~ט ממנו להפריש אסיר מעיו~טשנילוש
תק"ו

 יעו"~
 שהקשה ומה בהגה"ט. י"א והבי~ו

 הכס~~
 א' ~ו'

 בלילה חלה מהם להפר~ש ~יכול שכתב הנז' הלבוש ~בר~~ל
 כיון ש~ני ~הכא שם ח"י זה תירץ כבר ת~ומסי'

 ~ל~
 ב~ו

 חיובלכלל
~~ 

 ~החמ~ר ~' ~ו' הא"ר ~~ת ומיהו י~ו"ש הלילה
גם

 ל~ ~~
 נצטרפו

~~ 
 ו~ ~ו' המק~ח ~~ת ~כן י~ו"ש. ~ו"ט

 להפריש מותר יו"ט ~ד ל~לה נצטרפו לא ~~ם הנז' ה~ו'כדבר~
מהם



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

 ~~~~ ~~~ן ~ס~
~~~~

~ 

~~  צריך לא~ל
 ל~~ ו~~

 חל~ ליק~ צר~ך ~נת~רבו לקח לא ו~מקצת העי~ות ממקצת
 ילוש או ואחד א~ד מכל

 חלה~הם
 ביו"~

 ~סכים וכן ו~א. או' הר"ז וכ~פ יעו~ש
 י~ו"ש. ~' או' האלףמגן

 השע~~ ומ''~
 פ~"א בשם ~' או'

דיש
~"~ 

 ב~' ראה דלא נר~ה בלבוש
 מט"~

 ב~~יא דשם הנז'
 שהבינו הנז' הפו' ד~רי כל נגד הוא וגם הלבוש כלשוןהלשון
 נצטרפו כבר אם ומ"מ ודוק. ט"ס בלא כפשטן הלבושדברי
 הלילה עד נזכר ו~א בעיו~ט חלה להפריש ושכח מ~יו~טלחלה
 בחו~ל הוא אם תק"ו סי' לקמן כמ"ש ביו"ט להפר~ש אסו~~דאז
 והולךאוכל

 לשייר וצריך בחו"ה דהיינו מפריש ואח"כ ~
 שמפריש בש~ה שיריים שיהא כדי שמפריש חלה משיעוריותר מע~

 ט~ז. או' ל~יל עיין בא~י הוא ואם ~כ"ג סי' בי~"דוכמ"ש

~~~~ ~  
 שיש דכיון צריך' לא סל ~ירוף ואפי' בהגה.

 ~יסה ממצות להפריש יכול כשיעור~חת בכ~
 הכל שיהיו ~ריך ורק הכלעל אח~

 לפני~
 וכמ~ש הפרשה בש~ת

 ועיין י~ו"ש. ח~י או'ל~יל
 עו~

 שאח"ז. באו'

~~~~~ 
 שיהיו צריך אבל צריך. לא ~ל ~ירוף ואפי' בהגה.
 אוכל חו'ל חלח ~ק"ל ~~ף לפניו ~ונחיםשניהם

 המוקף. מן שיהא ב~ינן לכתחלה מ~מ מפריש ואח~כוהולך
 אוכל חו~ל חלת ~אמרו דהא לחלק כתב והב"ח סק~ג.מ~א
 דאית אחת ב~יסה היינו ~פריש ואח"כוהולך

 ב~
 שיעור

 ~י~ור אחת ובכל עיםות בשתי אבל ~קפה ב~ינן לאחלה
 נילושו שלא כיון המוקף מן בעינן בזה~לה

 הככרו~
 יעו~ש יחד

 מור~ם ו~ביאו שכ~ג סי' ביו~ד ב"י וכ~כ שם. מ"אוהבי~ו
 ר~~ל מיהו יו"ד. או' ר~ז ג' או' המאמ"ר וכ~כ בהגה. שםז''ל

 נ"ח ~י'בתשו'
 או' ל~ול ~עיין והרא~ש ~התו' אעפ"י כת~

ח"י~

 שא~צ ~תחלה ח~ה שי~ור בעיסה שהיה היכא ~~קו
 לא המוקף מן להפריש כדי בעלמא הקפה אלא סלצירוף
 רש~י שפסק כמו אלא הכי~הגינן

 שצרי~
 ונגי~ה סל ~ירוף

 יעו"ש. נניעה ולהצרוךלנהוג י~ דלכתחלה ז' או' ~וף ח~י וכ~כ הב~ח. והבי~ו~כ"~.

~~~
 שיעור בה שהיה אחת מעיםה הבאות מצות ~~~~

 המו~ף מן ~הם ל~פ~יש א~צ שלד"ה~לה
 ואח"כ והולך אוכל חו~ל חלת אמרו שהרי לכת~לה א~י'בחו~ל
 מהן להפר~ש להח~יר הוא חסי~ות מדת ~ן אעפ~ימפריש
 בזה זה שיגעו המוקףמן

 בתו~
 ולפי~ך הפרשה בש~ת הכלי

 יהיה לא שיאכל מה שהרי הפרשה קודם מהן לא~ולאין
 נוהגין. וכן שיפריש מה עםמו~ף

 ר~
 י"ב. או'

~~~~~~ 

 מן שלא והפריש שעבר בדי~בד אבל לכתחלה זה

המו~~
 שיעור בפ"ע אחד בכל שיש ~י~ות ב' אפי'

 אלא לזו זו ~מוכות ואינןחלה
 ז~

 מונחת וזו זה בבית מונחת
 בחלה לפ~ור דעתו ~היה מהן מאחת חלה וה~ריש ~חרבבית
 השנייה את גםזו

 ה~
 ממנה גם ולהפריש לחזור וא"צ ~טורה

 חכמי~ הצריכושלא
 או' ר"ז ל~תחלה. אלא ~מוקף מן לתרום

 כ~ה. ס~י' ש~~א סי' ביו~ד ועיין שם' המ~מ"ר ו~"כי"~.

~~~~~~ 

 אחד בכל חלה שי~ור בהן שאין ~י~ות ב'

ב~~
 כלי צירוף בלא חלה ~הם והפריש ו~בר

 שתיהם היואפי'
 סמוכו~

 ~זו זו נוגעות היו ואפי' לזו זו
 חלה אין ולפיכך מצ~רפות אי~ם בזו זו נושכות ~י~ לאאם
 שוה~ו

 כלו~
 או' ר''ז ~~ורו~. ש~יו בשעה שהפרישה כיון

 וצ~ע שכת~ו ו~קפת ד~ה ע~א ז' נדה בתו' עיין ומיהוי"ד.
 נשיכה בלא או הכלי צירוף בלא גרידא בנגיעה מו~ף חשובאי

 דבחלת ונ"מ באגודה. ~~~כ וכתב ז' או' סוף ח~י והב"דיעו~ש
 שיעיר כדו בזה זה נג~ו אם הפרשה קודם לאכול דאסור~"י
 שיצרפם עד מהם לא~ול דאין להחמיר דישחלה

 לתו~
 כ~ד. או' ל~יל ועיין חלה. מהם ויפריש קיבול בית בו~יש כלי

~~~~ 
 ועכ"פ צריך. לא סל צירוף ואפי' בהגה.

 מ"א המוקף. מן ב~ינן ממנה שמפריש מהעם החל~
 ~'. או' מק"חסק"גי

~~~~~~~ 

 כ~כ ר~ת לפי' כהנת או כהן במ~ורת לשורפה
 ~כדאימהר'ם.

 הו~
 ~~י' עליו לסמוך רש~י

 מהר~י ואמר ליהנותי כ"ש זרים לאכילת ברוב מבטליםדהיו
 ד~בטלינן הדקל מן שנשרו לעצים לדמ~ת לו נראה דעודסגל
 ~ידן וחלה . מתירין לו ~יש אע"ג לאיסורא ~~ליא כיוןברוב
 הבשר. כל פ' כדמשמע דאורייתא שורש לה לית נמיבחו"ל
 או שם מבשלין שאין במקום לעצמה מדורה לה לעשותונכון
 ידוע שאז מצות תוכו הורדו ק~~ם המצות בו שאופיןבתנור
 דרשות איסורא. ~ליא טרם ישראל הנאת לי~ו תבא שלאלו

 שכ~ב ~סי' ביו''ד בהגה ז~ל מור"ם וכ~כ חלה. ה~מהרי~ל
 אסור ~י~ראל בפ~ע הי~ק לה ~ושין החלה כשש~רפיןדו"א
 עכ"ל. הפת שאופין קודם לתנור להשליכה ונוהגין ~מנהלי~~ות

~~~~~~~ 
 יו~ט בליל ~תנור החלה שנש~הא

 עדיין אם ~גל למהר"ו ושאלושנחר~ה ע~
 לה ~לקרא לצרפה והתיר צירוף ע"י המצות את לפ~ורראויה
 וה~יאו שם. מהרו~ל דרשות עליה. ולברך בהפרשתה חלהשם

 חמ~מ ג' או~ א~ר ט' או' סוף ח~י ה' או' בהג~~ט~שכנה~ג

סו~
 שאין עד שנחרכה מ"צ בשם הא"ר שם מ~ש מיהו הסי'

 תנ~ח סי' ב~~א עיין לאכולראוי
 שכת~

 עליו
 צ"~

 דכתיב
 ואפשר וכתב לחם שם ~~יה שתהא דבעינן הארץמל~ם

 יעו"ש. ה~חק ע'י לאכילה ש~אוילומר

~~~~~ 
 בש"ע וכ~כ וכו' ~עיסות ~מקצת לקח ואם בהגה.
 שכתב ועי"ש י~ב סטי' שכ"ד סי'יו"ד

 יעו~שי אחרתיקון ~ו~

~~~~ 
 בהגה~

 צרי~
 לא שאם וכו' אחת מכל חלה ליקח

 ה~טור מן יקח שמא כולם על מאחת אלאיקח
 א' או' ~ו~ש לבוש. החיוב. ~ל הפטור מן מפרישיןואין

 נ"ח. ~~י' של'א סי' ~יו~ד ועיין ט''ז.או' ר~

~~~~ ~  

 בהגה.
 צרי~

 ואם וכו' אחת מכל חלה ליקח
 עד לתקןשכח

 ~א~ יו~~ ש~כנ~
 לה~ריש א~ור

 שנילושה מעי~החלה
 בעיו~~

 תק~ו ~י' כ~~ש
 הוא אם א~

בח~"ל
 יכו~

 מכל חתיכה ולשייר מ~ם לאכול
 אח~

 ובחו"ה
 ו~צה מצה מכל וגם ש~שאיר וחתיכה חתיכה מכל חלהיפריש
 הוא ש~וכל ~ה אם דממ~נ מהם אכל שלא שלימותש~~יין
 טו~ הרי חלתה שהורמהמעי~ה

 שלא מעיסה הוא ואם
 וא~שר מ~ריש. ואח~כ והולך אוכל חו~ל חלת חלתההורמה
 ~ודם לאכול ~~רו דלא בכה~ג להקל יש א"י בחלתדגם

 יש ואחת אחת דבכל בםפק ולא בו~אי אלא חלהה~רשת
 ועוד חלתה שהופרשה ה~יסה מן היאשמא ס~~
 דב~י~ב~

 גם
בא~י



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

 ~~~~ ~~~ן
~ ~  ממנה ו~קח אחרת~יסה

 ג"~
 שנתערבו או~ן ~ל

 ו~~
 מ~יר

 אח~ מ~
 האחרת ~ל ממנה נוטל בחלה שח~י~ת

 המו~ף מן שלא להפריש יכולבא~י
 כמ~~

 ט"ו או' לעיל
אפשר ו~~~

 ד~~~~
 ל~אול יכול ואינו ~חר ~ת לו שאין ה~חק
מאחרים

 די~
 ט"ז. או' לעיל ו~יין להקל.

~~~~ ~  
 ליק~ צריך ~ה~הי

 ~ה''ה ~~~~ א~~ מ~ל ~לה

 המצ~~ נ~ער~~א~
 שלא

 לק~
 ~~ל~ן ~לה

 מ~יצ~~ ~שנ~ ש~ל~קה א~~ ~~י~ה א~ ~י~~~ בש~י~הנ~~ן
 א~~ מ~~ק~~~לק~

 המ~נ~י~ א~ לפ~~ר ~י~ן ~~לא ~לה
 ~~נ~י~ אפי' ~י~ן ~א~ השני~מקו~

 ל''ז א~' ל~יל ~מ''ש~~הני ~~יע~~ ~~י~ ~ ~~'

 יע~~שי~
 ~ז

 ה~~~נ~י~ המצ~~
 ~אל~ ~ינן ה~ני~~~~~~

 נ~ערבו
 ~ל~ מ~~ ~לק~ מק~~

 מק~~ע~
 שלא

 מה~ ל~~
 א~ר ~~לי מ~נ~י~ שה~ ~~ ~י~~ שניל~ש~א' מעי~~ ~ה~ ~מ~~~ ~א~~~ ~לה

 נפ~ר~
 ~~לה

 מן ~עי ~לא הא' ~~לי המ~נ~י~ ~~ו~~~ ~~~~~~~שלק~

המ~ק~
 ~אפי' ~י~~ ~ניל~~~ ב~~~ן

 מ~~~
 שלא

 יפ~ר~
 ~י~ן מ~ני לא ה~' ~~לי ~מונ~י~ה~~צ~~

 ~בא~~
 מעי~ה

 מ~~~ה ~מ~נ~ משמע~''א
 של~
 העי~ה ~ל לפ~~ר ~

אין ~מ''~~
 לעש~~

 ל~~~לה ~ן
 מש~~

 ~א~~ר
 ל~ר~~

 ~ר~ה
צרי~~י שאינ~

 מ~''~
 יע~~ש. ~' א~' ~~~יא~רי~ ז' א~'

~~~~~~~ 
 ~י~''~ ~~''~

 ~י'
 ש~''~

 נ~ה~ין יש
 לקנ~~

 ~~ן

הנ~~~~
 ~לק

 א~~
 ~מ~ריש ~שיע~ר~לק ~א~~~ ~י~ ~~ולה מעיסה

 מ~~נ~
 ה~א ~~ך עלי~ ~~~~ך ~לה

מ~~~
 א~~ ~ני להר~ה עי~ה ~~א~~ה

 ~~ק ל~''א
~~~ 

 שיש
 מפר~ש ~~''א ~ש~ע~ר~ה

 ~~~לק~
 ~ה~~ר עליה ~מ~רך

שזה פש~~
 ~ע~~

 ~~לא ~~א
 מי~

 ש~ל~ל
 הנ~~~~

 הע~~ה
 ה~~ול~

 היה אפי' ~ל~ה ממנה להפריש~י~~
 ל~לק~~ ~ע~ו~ל~~כר~

 פ~~~ק~ני~
 מ~ש~ע~ר

~''~ 
 שאין ה~א

 ~ע~~
 אלא למ~רה

ל~ל~י~
 ~לה שה~צ~ה ~~י~ן ~~ש~ע~ר

 על~~
 ~לה להפר~ש

 פ~~ר~~ש~~
 למ~~ר ל~~~לה נ~יר ~יאך הע~~ה ~ל

 ל~לקי~
 ~פרי~~~שה~~ק~י~

 ל~ ~הנ~~~~ ~י~ר~~ ~לה
 ~לא יפריש

 ~~י~ן ~~~יברך
 ~ל ~ל~ ~~הפרש~

 הנ~~~~
 ~ל ~~~רה

 למ~~רה לן לי~הע~סה
עצמו בפנ~ ~ר~ה ~~א שי~רך ל~לקי~

 שאינ~ ~ר~~ מש~~
 ~~ש ~~א ~מ~רשא~~~ר מר~~~~ ק~ל~י ~~ן ~~~' צרי~ה
 למ~~~

 ~לב~ל
 מנה~

 שלא שה~א זה
 ב~~~ האר~~י ~~~ש~'~~ין

 ~~ב א' ~י'בנ~מין משא~ ~~ש~' מי~~ ע~''ל
 ממנ~ ~לוק~~~ הנ~י~ ~~א~~ ~~~לה עי~הע~שה ישרא~ שנ~~ו~ מ~~מ~~ ~~צ~ ~~מנה~

 ~ל
 שיע~ר~~י א~~

 ~ל~
 ~ל~ נ~~ל~ א~~ ~~ל

 מן של~~ה מע~~ה

הנ~~~~
 הא~~ ~~~ע~ ה~י עב~י ~שפ~ר

 ~ה~~ מיל~א ~ל~א
 ~ל~איל~

 בצ~
 ~לה ל~~~ל א~ד ~ל ~~י~ב בפ~ע ניל~ש

 ~להמשי~~ר
 ~ל~

 ה~~ז ~ה~יאו ~~~~ש
 ש~

 סק~ב
ה~א ~~~

 ~ע~ ~~~
 ל~ישב

 המנה~
 א~ל יע~~ש

 הש~~
 שם

 ~ק''~
~~~

 מ''~ ~~רי על
 ~אין הנז'

 מ~~ר~י~ ~~ר~~
 ~ע~ין יע~~ש.

שע''~
 מ''ש זה ב~י'

 ז~~~ ללמ~
 א~ר ~נ~ה~ין מה על

 המצ~~אפיי~
 מ~לק~ם

 ~נ~~לי~ ל~לק~~
 ~מה

 נשי~
 ~~א

 ~~ן בפ~ע~לה
 ~~ל~~ באפיי~ ~מנה~

 של
 ש~~

 ~ע~''ש.

ו~~~
 מ~ן

 ~אל~
 המנה~ לייש~ ה' א~'

 ~~~ר נמצא יע~~ש.
 ~י~א שנייא ~פל~~~א~ה

~~~ 
 ~שש

 מ~~~
 שאינה בר~ה

 ~א~ א~~ ~~ר~ה ~~לם לפ~~ר ~י~~ל מפניצרי~ה
 המ~יר~ן

 ~מנ~~ לייש~~~~~
 שיע~ ק~~ יק~ש~''א ~ה~ינ~ ע~י~ קמ~ ליק~ ~~~פ א~ל

 ~לה
 א~

 שצריך מה ~~~ר
 ל~

 מן
~נ~~~ם

 ק~~~
 על ~יאפ~ ~יל~~~ אפייה

 א~נ~ ~~ ש~~~
 ר~צה

 ~עצמ~לה~פ~
 אין א~ ~~ל~ יצרפ~ וא~~~ ~אפיי~ ~לי~ה

 לעיל ~עיין ~בר~ה. ~לה ~יפריש ~לה שיע~ר עי~~~~ל

~ז~~

~~~ 
 אין

 ~קמ~
 ש~ע~ר זה

 ~ל~
 ~~~פ ~שיאפה אז

 מצ~ה~~צת
 אל~ ע~ ~צרפ~

~יש ~~לי מק~~ם שאפה
 ~~ר~~. ~לה ~יפריש קיב~ל ~י~ ל~

~~~~~ 
 ~ה~~.

 יל~~ א~
 ~י~ה

 א~ר~
 ~יאפה ק~נה ~~~'

א~~ה
 ~יצר~

 א' ~~לי ~~~ה
 ע~

 ~ל
 הלל~ ~מ~~~

~עי''~
 ~יפריש ~שיע~ר ~~ שאין אעפ''י ~~לה נ~~ייבה

~~מנה
 א~~ה שיאפה ק~~ם א~ל ע~י~ן ~~ייב~ ה~~~~ ע~

אין
 ממנה להפריש ~~י א' ~~לי ה~צ~ ע~ ~~~~ ל~ר~

 שהריעל~הן
 ע~ש~ הצ~ר~~

 ~~~י~ה א' ~~ר הן ~אל~ או~ן
 אפשר איך ~פ~י~ מצה ~הן עיסה שה~א ~~י~ן ממשא~~

 אבל ממש א' ~~~י~ה ~יהי~~י~~ר~~
 ~לא ~פ~ע ~להשיע~ר ז~ ~עי~ה~ יש א~

 ציר~~
 לאפו~ה א''צ ~לי

 ק~~~
~פרש~

 ~~ל~ לצרפה ~א''צ ~לה
 ע~

 ה~ין מעיקר ~מצה
 ~יפר~ש ~~~ י~יפ~אלא

 ~~ ז~ מעי~~
 על

 ~י' רש''ל מ~ש~' ~ה~א ~''ז. א~' ר''זע~יין. ה~יי~~~ המצ~~
 ~הביא~ נ''~

~~~~~~~~ 
 עיסה מלאה ~ריבה דאפה

 ~~ר~
 ושכח ~ו~ט

 אחת פת ישייר מעיו"ט חלה הפרישולא
 שג~לם ~~ני למחר עד כולםבשביל

 כאח~
 בע~פ במצות אבל

 א~ת מכל לשייר צריך ה~ריש ולא שכחאם
 מפני ואח~

 בסל החתיכות כל יניח ולמחר ~פ"ע ואחת א~ת כל~גיבולן
 ירצה אם ומוהו אחת כולם מן וי~רי~ לחל~ ומצרפןאחד
 י~שה קל ~ברלע~ות

 אח~ מצ~
 ויאפה

 אות~
 ויפריש ויצרפם

מאח~
 כל ~ל

 האחרו~
 ~א שחיובה מפני מצה אותה אגב

 ~"~. ט' ביצה תו'עכשיו.
 ו~ב"ד עוברין. אלו פ' המרדכי וכ~~

 עכ~ל ב~ל נצ~רפו כשלא דהיינו ומש~ע וכתב זה בסי~~"י
 ~לאו~~ל

 ה~יסו~ נצטר~~
 נ~טרפו אם אבל מ~יו~ט בסל יחד

 ~~לי~ד
 ב~ל חלה ~י~ור יש אפי~ מ~יו"~

 ~ים~
 כ~י~ה הו"ל

 או' והמאמ"ר ~ הפר"ח ו~מ'ש מפריש ואח"כ ~הולך ואוכלאחת
 על כ~כ ג' ~או' ב~~מ מ~הו י~ו"~. הנז' ~"י ד~רי בביאור~''

 ב~ל דנצטרפו דא~"ג ~י~ל הכרח בדבריו דאין הנז~ ב~ידברי
 שי~ור מצה בכל שיש מאחר מהני לאמ"מ

 בפ"~
 יעו"~.

 לא ~ל ~צירוף ט~מו ידע דלא הנז' ב"י ~ב~י ~להב"ח וכ~~
 מ"ש ~ר''ח ועיין יעו~ש חלה שי~ור בו היה כשלא אלאנאמר
 ט~ם כתב וגם שם המאמ~ר שיי~ב ו~ה ה~ז' הב~ח ~בריעל

 י~ו~~. ~נז' ~ב~ילדברי
 ועו~

 המק~ח בזה מ"ש ~יין
 י~ו''ש. ד' או~ האלף ובמגן ~'או~ בביאורי~

 נמצ~
 ~דבר

 ז~
 בפלוג~א

 שי~ור אחת בכל שהיה עי~ות ג' או ב' נאפו אם וע"כשנייא
 ו~וא ב~יו~ט חלה מהם הוציא ולא וש~ח נת~רבו ולאחלה
 הוא אם ו~י~ה ~יסה מכל לאכול יש ביו"ט מהם לא~ול~ריך

~ר~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

 ~~~ן
~"~~ 

~~~
 בש~ וב''י עוברין אלו ר"פ ומר~~י פ~ג~הגמי"י

 פ"ק תו~'

 י~~~ ~~ ~ם~ ~~ ~י~~ ~יס~ ~~~~~ ~ ~ביצה~
 ~~~י~ ~~ י~י~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~ ~~ י~~~ ~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~~

 ~~~~~ ~~~י ~~י~~
~~~~~'~~~~~~~~~ ~~ ~ ~  ~~~~~~ 

~~~~~ 
~~~~~~~ 

.~~~~~~~ 
 הג~

 או ~רי ראה שלא ~~ן כהן יש ואם

 מאותה ויפריש א~ת מצה ועי~ה עי~ה מכל ולשייר לזהצריך

מצ~
 ממצה וכן עיסה מאותה שאכל מצות אותם ~ל ~חו"ה

שניי~
 עיסה כדין וכו' ש~ייה מעי~ה שאכל מצות אותה ~ל

 ~אח~~ והולך א~כל ~בחו~ל חלה שיעור בהשיש
 ואם מפריש.

 ואפי' בעיו"ט חלה שיעור ~חת בכל שיש ~יסות אותם~תערבו
 בכלי~צטרפו

 שי~
 חלה מהם להפריש ושכח קי~ול ב~ת בו

 והואב~יו~ט
 ~צר~

 מ~ל לשייר צריך ~ אז ביו~ט מהם לאכול

מצ~
 אחת חתיכה

 ובחו"~
 הח~י~ות יצרף

~~ 
 מצות

 לא ~אם ~אכל. מה ~ל ~ס ויכוון ~כל ~ל אחת חלהויפרוש הנ~ארי~
 ונצ~ר~ו כשיעור עיסה בכלה~ה

 בעיו"~
 ~לה לשיעור

 ושכ~
לה~רי~

 חתיכה ומאותה ~חת חתי~ה כ~א לשייר א"צ אז בעיו"ט
 חלה שי~ור בה שיש עיסה ~~ין שאכל מה על גםיפריש
 יעו"ש. ך~ או' ל~יל וכמ"ש מפריש וא~~כ והולך אוכל~ב~ו"ל

 יו~~ או~ ומ~ב ~' ~ין חמ~מו~יין
 ודו~.

 לכלל כשהגיע ומיירי וכו' לחלה שם יקרא לא ב'.~~~~
 עושה כן שאלמלא כבר ~גלגלה ~היינוהפרשה

 פ~"ע. הרי~ב~א. חי~ושי מכשיעור. פחותאותה

~~~~~ 
 לחל~ ~~ י~רא

 ~~ורין עוגה אלא וכו'
 ~ליכא ו~"ל ~לה. הלכות מהרו~ל ~רשותבל"~. קוכי~

~פי~~
 א~~ כל שאר ~או שם לה ~ורא כשבעליו אלא

 שיש
 כשלוחו הוא שהרי מעיס~ו חלה להפרוש ממנו רשותלו

 ביו~~שנת~ וע"~
 ועו~ש. שכ"ח ~י'

 ר"ז~

 ~~ורא א~פ'י באחר אבל
לה

 ש~
 לתרו~. רשות לו ד~ין בה לן לית

 מ~~
 א~ר סק~~.

 י~ט. או' ~ז ~' או' חמ"מ ט' או' יוסף חק ז~או'

~ן~
 ~קרא לא ~~.

 ש~
 ~~~ ~כ~~ ל~לה

 ~ה~ה לא
 ~לה ק~~שת על~ה~ת~~ל ב~עת~

 ע~
 אפ~~תה לא~ר

 ק~~~שא~
 ה~ה אפ~~תה

 שז~ ב~עת~
 העיסה מן ~לה ה~א

 ~ל שהר~ ל~לה נת~~שה כברהר~
~~~~~ 

 ~מעשר~ת תר~מ~ת
 ~יב~ר ע~~הן

 מ~שבה ע~~ אפ~~ א~
 ~מ~~ בלב~

 בש~ע

~~~~
 ~~י. א~~ ר~ז מ~~. סע~~ של~א ~~~

~~~~~~ 
 שת~פ~.

 ~~~~ ~~ס~ר~ ~~~כ~
 ~~~כה

 של~
 ל~~רך

 ~~~א ~~א ~ל לתנ~רא עיילי ~קא ~בע~~נאה~א~ל
 ל~~~יה. ל~ה~ז~~א

 ~ס~פ~ ~אע~~
 ל~לה מהן א~~ להפר~ש

~נ~~א
 א~~~~ן א~~ה לא~י~ה ~א~י שאינ~ ב~ב~ ש~ר~

 ~~א מ~ל בצע אלא ל~לה ~~א מפר~ש לא בע~ ~א~הוא~ל
 ~אפ~תה ~מ~תר ל~ה ~ז~~א ~~א ב~ל למ~מר ~א~~א~~~א

 מ~~פס~~~
 ~הב~א~ה~ ש~ ~פ~רש~~ ע~א

 א~ר~נ~~.

~ן~
.~~ 

 שא~
 לה ~קרא

 לאפ~ת ~אס~ר לא~~להאס~ר שהר~ לאפ~תה. רשא~ א~נ~ ש~
 ב~~~~

 ~בר
 שא~נ~

א~~~
 ~~ש. נפ~.

~ן~
.~~ 

 ~אס~ר לאפ~תה. רשא~ א~נ~
~~ 

 ~אפ~~ ~~לה
 תע~~. ס~~ ~~א הר~ב~'ז ~~~~.בשאר

 ~~~ ת~~~ ~~~ ל~מןמ~א ~~~~
 ~~ א~~ ~ש~ז ~~~.

 ~מ~ה~
 בע~~ה

 ל~~ע ל~~לה מ~תרב~~~~
~~~~ 

 ~לא מהר~~ל
 ~~ א~~ ~~מ~א~סר. כמהר~~~

 ~ע~~
 ס~~. א~~ לק~ן ע~~ן

~ן~
.~~ 

 אפ~~ לאפ~~ה. רשא~ א~נ~
 אעפ~~ א~~ ב~נ~~

שהפת
 משב~~

א~~ל ~הת~ ~~ סע~~ תק~ז ס~~ לקמן ~מ~ש ב~ך
 א~ז~

 הפת~ל א~~ל~~ א~ר~~~ ל~~ ~~לע~ א~ א~נ ש~רצה פת
 מ~~~~

 ~ו~א ~אן.
 ש~

 ~~כ~ל ל~~ר ~א~ן ~~~. ~~ק

~~פ~~
 א~תה

 מ~ע~
 ~~~~ עלה מתש~ל בע~ ~א~ הואיל

 ~מ~ש שא~~ז בא~~~מ~ש
 ~ט~~ש. הת~~ ש~

~ן~
 ת~מ~ץ. ~ך ~נ~~נה ואס ~~.

 ה~א ~הק~ש ~אע~~
 מתש~ל בע~ ~א~ הוא~ל בב~~ ע~ב~ של~~א~נ~

 ~~ל~ן. ~~ו~על~ה
 מ'~~ פס~~~

 ~לב~לה סק~ה. מ~א ~~ב.

ק~~~
 שא~נה לפ~ א~א שת~מ~ץ

 של~
 לב~לה א~א ~ה~הן

 ~~. א~~ א~~ר ~לב~. לי~~. ~~יעה לא~~~יין

~~~
 ש~רפ~ן שא~ן לשרפה. רשא~ ~א~נו ~~.

 ~~. ~ע~~ תק~~ ~~~ לקמן בש~~ ~~~כ~~ר. ב~ו~~ ~~ש~~

ס~
.~~ 

 לא הל~ך לשרפה' רשא~ ~אינ~
 ~קר~

 לה
 ~אז א~~~הא~ר ע~ ש~

 יצר~
 א~ת ~~פר~ש בסל ה~ל

 תע~~. ס~~ ~~א הר~ב~ז לב~ש. ~~ר. ה~ל.על
 ~ה~~נ~

 בלש
 ~ר~ך ~ש~ע~ר פ~~תפ~~ת

 צ~ר~~
 אבל סל

 א~
 ~~ע~ר ה~ה

 א~צ ע~סהב~ל
 צ~ר~~

 ~שהן רק ~ל
 לע~ל ~~~ו~ש ס~~ לפנ~~

 ~מ~ש ס~~ה ~~ז ~ע~~ן ~ע~~ש. ~'~~א~~
 הנה~~ על~~

 א~~

ם~~
.~~ 

 ש~~~א~
 לה ~קרא

~~ 
 ו~~~ לצ~נן ~~~לנה

 לה ~~רא לא ל~ת~להאבל
 ש~

 לה~~לה ע~מ
 ר~ז לב~ש. ב~~. בה~ל~'צונן. ~פה ~זהר לא ~או~~לצ~נן

~~~
 צ~ע ~~~~ לצ~נן י~~ל~ה ~~.

 זה על לסמ~ך ~ש א~
~זה~ז

 מע~ ~ע~מ~~~ הצ~ננ~~ ~~~
 בבית

 ס~~~. מ~אמת~ממי~.
 ל~ה מספ~א קא מא~ ~~~ת~ ~לא הנז~~~א ~בר~ על ~תב ~~א ~~' ~~~ מ~ה~

 שפ~~ ב~~
הת~ר~

 הפ~' ~~ל ב~~ס
 ~א~רונ~~ ראש~ני~

 לא
~~~רא הז~~ר~

 ~~~ ז~
 הז~ן

 לעש~ת ת~נה י~ ~~
ס~~ ~ע~~ ~~~~

 תנ~~
 ע~~ל. א' סע~'

 ~הב~א~
 ~~ א~~ ~מ~~מ

 ~מ~~
 א~ר

 המנה~~ ס~ בש~ ~~או~
 ~~זרם ~ק~ן. ~~ר~ר~ן ~~עשה

 כ~~ז ב~~ה ~~~~~~~ן לר~~
~~~ ~~ 

 ה~ א~~ ~~~~ז ה~ש~ה
 ~'א~~ ~א~~

 ש~~ב~
 לבער ~אס~ר

 ק~ל א~נן ~בלא~ה ~ע~~ש.ב~ע~ר בש~~ בי~~~ ~מאי~ ק~שי~
 ~פס~

 ~כ~פ הש~ע
 ~~~. א~~~הר~ז ~~ר~~

ם~~
 ~~~~ראה ~מסתברא ו~~~ לצ~נן ~~~לנה ~~.

 ~המ~~
מת~מ~~~

 ~צת
 קר~~ א~ר~~ במ~~ ש~~ל~פ~

~בז~
 ש~. ~מ~מ פר~~. ~~מ~~י ~~~~ ~בא ~א

 ~ה~~נ~
 ש~שאב

 הלל~מ~~
 מ~נ~ת שה~לה ה~ל~ מן

 מ~~ לש~ ~~שפ~ך ש~
 צוננ~~א~ר~~

 מ~נ~ת שה~לה ה~ל~ ~~ל~ל לא אבל
 ~~~ ב~

לשפ~ך
 הלל~ מ~~

 האס~ר ל~בר בס~ס נעשה זה ש~ל~ ~ת~~ה
ב~ל~~ל

 ~ה~~נ~
 שקרא לא~ר ב~ל~~ל אס~רה שהיא ה~לה

לה
 ש~

 ~ע~~~ תק~~ בס~~ ~מ~ש
 ר~ז זה. ~~ן פ~~ ~ל

ש~.
 ~ע~~~

 ה~ן. א~~ לע~ל

 ו~~"~~~~
'~~~~ 

~~ו~'.
~ ~~~~~ 

שם
~~~ 
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 ש~~~~דו~
 ~הן לשום הזה בזמן חלה מאכילין שאין אומרים ויש בשבילו החלה לאפות ~ו~רום ~קרוו

י"~ ~מהרו"ו~
 ללוש ~י"ט דמ~תר

 פחו~
 אלו פ' ריש ~ר"ן ה~לה מן ~צ~ו לפטור כדו ~~שו~ור

 עוברין~
~ 

 ~~ם~~
 כהן יש ואםהג~.

 קט~
 חו"ל בחלת וה"ד וכו'

 כמ~ש לכהן בזה"ז נאכלת אין א"י בחלת~בל
 שכתב בלבוש ועיין יעו"ש. שכ"ב סי'ביו~ד

 לפר~
 ה~"ע דברי

 חו~ל ב~לת או א"י בחלתדמיורי
 ובמ~ו~

 שיכול כהן ~~ שאין
 כהן שם שיש ובמקום חו~ל בחלת מיירי ז~ל ומור"םלאוכלה
 וכ"כ ~עו~ש. לאוכלהשיכול

 הפר"~
 ד~'ז ז"ל מור~ם דברי על

 מ"ש אלא תקנה לה ~ון א~י בחלת אבל חו~ל בחלתמיירו
וכ"כ הש"~

 ובתו' נ~ח או' שצ"ו סי' לעיל ועיין ך' או' הר~ז ~
 תרומה לאכול מותר אם הזאה וכי ד'ה ע"ב כ~זבכורות

 יעו~'ש. וז' ג' הזאה בלא~

 ~~ם~~
 שנים~ מט' פחות וכו' קטן כהן יש ואם הגה.
 ו"א. ~ו~ מק"ח פר"ח. סק"ז~ מ'א רי~ו. בשםב''י

~מ~~
 דאמרינן פו' המ"א שם ~כתב ך' או~ ר~ז ד' או'
 אפי' קרי דראה יד~ינן אי אבל קרי ראה לאמסתמא

 ט~א ~וא יומובן הו~
 לקרי~

 ליה ואשתמיטתא עכ'ל
 סוגי~

 דש"ס
 ל~ב ~נדה כו~ים בנותר'פ

 ע"ב~

 ~ה' פ~ה להדיא והרמב'ם
 אצל שכב אפי' ט' מבן דפחות י~ט ודין ~ב' דין הטומאהאבות
 י''ב. או' ~~י ~כתוב. מגזרת והוא מטמא אונו קרי וראהאשה
 הנז' הש~ס מדברי הנז' המ"א דברי על הקשה הדג"מוכן

 השיג כ"ץ ליב מהר"י הרב מיהו יעו~ש. הנז' הרמב~םומדברי
 אלא כ"ב סי' ח"א שבו"~ בתשו' ו~ובא הנז' ח"י דבריעל

 יעו"ש הנז~ ח~י שבס' דבריו לקיים חזר שם שבו"ישהרב
 והעלה הנז' השבו~י דברי כל דחה י~א או' יוסף חק~הרב

 ה' או' הברכ~ו ~מנם ועו"ש ליב ומהר'ו ~"א כד~רידהעוקר
 שבות דברי ולחזק יוסף וחק לב מהר~י ר~יות לסתורכתב
 ~כן יעוש"ב.י~קב

 החמ~~
 מהר~י דברו לסתור כתב ה' או'

 שם~ הר~ז וכ~פ ועו"ש. ח~י לדברי והס~ום ווסף וחקלב

ם~
~~~~~ 

 ט~ מבן יותר גדול הוא שאם רו''ו מדברי
 משום והטעם קרי שראה בחזקת הואהרו

 ראה שלא אומר שהוא ו~עפ"י ב~ו. ביאה. ביאתו ט' דבןדק~ל
 ~' שבן דכיון טבל א"כ אלא החלה אותו מאכולין איןקרו

 ך'. או' ר~ז קרי. שראה ~חזקח הוא הרי ביאהבי~~ו

 ~~~ם~~

 יום בן תינוק אפי' זיבה לענין ~בל קרי ל~נון זה
 פ"א הרמב~ם ופסקו שם נדה גמ' טמ~.אחד

 ~סתם מן מיהו~ ד' דין ומ~שב מ~כבמה'
 ל~

 זיבה ראה
 ט' מבן פחות שהואכיון

 ר~
 שם.

 ~~ם~~
 ש~דיין לקטנה או קרי. ראה ~לא קטן בהגה.
 נדה. ראתהלא

 ש"~
 ה'. סטי' שכ"ב סי' יו''ד

 ~~ם~~
 מים אח"כ ראה ואם לקריו. שטבל גדול או ב~גה.
 דמקו~ות פ~י כדאיתא טמא עכורים או~לוקים

 מ~א בנתי~. מים וטיל ולא הטבולה אחר תכף~ ואכללכן
 וזהו ך~ או' ר''ז י"ב. או' מק"ח י~ב. או' יוםף חקסק"ח.
 פסקלפי

 הש~~
 שמשו העריב שלא שאעפ"י ש~~ב שם ביו"ד

 שצרוך י~א הב~א בהגה שם ז"ל מור~ם מיהו חלה לאכולמותר
 הרמב~ם ועיין יעו"ש. ~משהערב

 פ"~
 דין ~טומאה מאבות

 ברואה חילוק ש~שו'
 מי~

 יעו"ש. עכורים או חלוקים

~~~~ 
 במ' לקריו. שטבל גדול או בהגה.

 סא~
 במים

 שם. ר"ז ר~א. סי' ביו"ד שנתבאר ע"דכשרים
 ותפלה לק~ש ב~ק טבילת בעניין פ"ח סי' לעילו~יין

 בס"ד.לשם ובדברינ~

~~~~~ 
 בהגה.

 א~
 גדול

 שטב~
 שטבל דוקא פי~ לקריו.

 טבי~ מצי בעי ו~י הואיל אופין לאאבל
 ואכיל

 ה' ~ו' ער~ה פר~ח. הואיל. אמרינן לא מעשה דמחוסרדכיון
 ודלא שכיח דלא בהואיל שרינן ולא שכיח לא דכהן כהןאורח מקל~ ואי ~וא~ל כהן דלו~א אפי' שרונן דלא נמיומסתברא
 גם ~מוהו שם. ער~ה שם. פר~ח ~טור. שהביאכהגאונים
 לה לקרא שלא ומוטב הנז' הגאונים דברי על כ~בהטור
 עכ~ל מפלוגתא נפשיה לאפו~י בעיר כהן יש א''כ אלאשם

 יעו~ש. כהגאונום דלא פו' כמה ב~יוכ"כ

~~~~~ 
 מה לפי בשבילו. החלה לאפות מותרים בהגה.
 לכתחלה דמותר שכ~ג סי' יו~ד בש"עשפסק

 ברובלבטלה
 בחל~

 ג~כ ט~~ר כהן כאן ליכא אפי' א~כ בזה~ז
 מהר~ם וכ~כ י~ד או' ח"י לב~לה. שיוכל כיון לאפותהמותר
 או' ר~ז ו' או' ער~ה ועו"ש. תתע"ו סי' הר~ב~אבתשו'

 הש"כ וכ~כ פר"ח. להחמיר. יש הזר לאכול ברוב לערבהאבל כ~~
 וכתבנו ד' או' שם בל~י שם. לה"פ ועו~ש. סק~י שםביו"ד
 בחו"ל אפי' לכהן חלה נותנין אין עתה דהמנהג אע''ג~"ז

 ש~עור שלשו אירע דאם נ"מ מ~מ שאח"ז באו'וכמ''ש
 מן אותה לשמור יכולין ואין עיסה בעודה שם להוקראו חל~

 הגר~ז וכמ"ש כהן בשביל אותה לאפות יכולין דאזהחימוץ
 ועוין ~ב~י. בב"ו לעבור שלא וכדו שאח"ז באו' דבריווהבאנו

 נ"ז. או'~עיל

~~~~~ 
 מהרו~ו כ"כ וכו' חלה מאכילון שאין וי"א בהגה.
 לתת נוהגין דאין ק~גסי'

 החל~
 והטעם קטן לכהן

 דלא משום או תקלה לידי ואתי יפרר שמא דחיישינן~"ל
 וכ'כ ~' או' ד"מ והביאו עכ~ל ודאי בכהן בזה~ז~חזקונן
 לקטן כלל חלה לתת נוהג~ן דא~ן ס' סו' הבשר כל פ'רש"ל
 נ~ח סי' בתשו' וכ"כ ודאי בכהן בזה"ז מחזקינן דלאמשום
 ברבים לדרוש דדרכו חלה ה' מהרי~ל בדרשות וכ~כיעו~ש.
 ועו"ש נאכלת ~חו"ל חלת יאמרו שלא קטן לכהן להאכילהשלא
 האידנא ד~והגין וכתב סק"ט שכ"ב סי' ביו~ד הש"כוהב~ד
 ימות דכל ו~חלות קטן לכהן אותן מאכילין דמצהבחלות

 קטן לכהן ליתנה נהגינןלא השנ~
 וצרו~

 לחלק
 בי~

 לשאר ~סח
 סק"ט זה בסי' ~"א והביאו י~ו~שהשנה ימו~

 וכת~
 מ~נו ואפשר

 מחזיקין יהיו לא יאכלנו לא ואם מרובות החלותשב~סח
 ~דף פ"י בחולין ר~'~ וכמ"ש בכהןאותו

 קל~ג~
 מתנות גבי

 חלה שהאכילו גדולים מקצת ראיתי כתב והב"ח ע~"לכהו~ה
 חלה ~ה' מהרי"ל וכמ"ש מחמירין גדולום מקצת אבל קטןלכהן
 ורש"ל מהרי"ו דברו הבוא בהגה"ט הכנה"ג אמנם עכ"לי~ו~ש
 דברו על כ"א או' הר"ז וכ"כ פשוט~ המנהג וכן וכתבהנז'

 ז~למור"ם
 דכ~

 כשכבר
 קר~

 און לכ~חלה אבל חלה שם לה
 שם להלקרוא

 חל~
 טהור כהן שם יש א~ו' עיסה בעודה

 מטעם לכהן חלה להאכול שלא אלו ב~דינות נהגושכבר
ש~תבאר
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שנתבאר
 ביו''~

 ~י'
 שכ~~

 ~כ"ל. יעו~ש
 וכ~~

 שע~י ~ס' ח''א
צדק

 פי"~
 לכ~ן חלה שום ליתן נוהגין אין ~עכשיו ~' או'

 אנו שאין ועוד ~~זרים מעכו''ם לשמרה שצריך ק~ןאפי'
 ומ"מ ו~ו~ ב~~ת כ~נים הם ~םיודעים

 ~~~י לכהן ל~נם נוה~ין יש ווי~נא ק~'ק ~המרובים ~~חלו~ בע"~
 הנז' ~ש"כ דברי ~ל ד' או' התמ~מ וכ~ב~כ~ל. הג~"~
 שאין ובמקום נהגושנה~ו דבמקי~

 מנה~
 כהן. ל~ום להאכיל ~ין ידוע

 ~~ה ראיתי דלא ה~ז~ הש"כ דברי על כתב ט' ~ו'וה~~א

לנהו~
 אלו ובמ~ינות ט~ו או' ח~~ וכ"כ יעו"ש. ב~סח אף כן
 לנהו~ראיתי

 או בע~פ בלש ~חלה לשרוף
 בחו"~

 אינו וביו"ט
 נכון. היותר ~הוא אפייה אחר עד שםקורא

~~~~~ 
 ~~~ה.

 י"~
 ~מותר

 ללו~ ביו"~
 ~כשיעור פחות

 ~יס~~ עיד ילוש ~א~ כלל ילוש לא ותו פי'וכו'
 וצט~פו שמא לחוש יש מכשי~~רפחות

 אח"~
 ויבוא א' בכלי

 על כתב ~"ז ~ו' ח"י מיהו סק~ז. ט"ז ~בל. ויאכל חיובלי~י
 זו היא רחוקה דחששא הנז' הט"זדברי

 בחל~
 דרבנן חו"ל

 או~ האלף מ~ן הרב וכן חלתו. יפריש ~"כ י~טרפו אםדודאי
 י~ול הא יצטרפו אם בכך דמה הנז' הט"ז דברי על ~מהי"ב

 להשיג כתב והפר~ח יעו'~ש. בסל שיצטרפו אחרל~פריש
 שמיקל מי כאן ~אין ו"א בזה ז"ל מור~ם שכתב ה~יןעיקר ע~

 לצרפס אח~כ צריך אלא החלה ~ן לפוטרה לכתחלה כןלעשות
 ה' או' הנה~ש ל~בריו והסכים י~~~ש חלה ולהפרושבכלי
 יע~"~י ז"ל מור"ם שכ~ב זה בדין לפקפק כתב ה~ר"אוכן

 ~'. או' לעילועיין

~~
 מע~ה בתשו' ואי~א וכו' ללוש שלא נוהגין א'. ~~~'

 ביער וכבר שעות ד' קודם מצות שאפהבאחד
 אינו ~פסח ו~יון לפסח דאיתקש המצה רבותינו ואסרוחמצו
 אלאנ~חט

 מש~
 ר' ~בל . כן מצה ~ף ולמעלה שעות

 אך התיר~ הכהן שמואל ור' הגדולאליעזר
 לכ~חל~

 ליז~ר יש
 יוצאין תוספתא הביא העזרי ואבי בשעתה. מצוה חבי~המשום
 ושינהבמצה

 ~בלב~
 אוסר ~ירוש' וכיון פםח ל~ם עשאה אפי' ואוסראת~ס~תא ~לי~ דירושלמי וכתב פסח ~שם שיעשנה

 טור. חצית. קודם לעש~ת שלא להחמיר~אוי
 ומ~~

 דאי~קש
 ו~תבו ע"ב ק~ך בפסחיס כדאיתאל~~ח

 על ~דכתיב~ר"ת ורש~~~ רש~~ ש~
 מצו~

 הלבו~. וכ"כ יעו"ש' יאכלהו ומררום
 אבל לאכילה אלא לפסח אי~קש דלא ס~ל המתוריםודעת

 ב~ח. לעשיי~.לא

~~
 אלו במדינות ה~נהג וכן וכו' ללוש שלא נוה~ין ~~.

 בערו~ר"ל

 אשכנז~

 אחר מציה של מצות ללוש
 שום ראי~י ולא לזה קודם אופין ~צות שאר א~ל י~~חצ~ת
 א' או' ~"מ זה. בדברחשש

 וכ~~
 ישראל כל נהגו א' או' ~ר~ז

 מצ~ה של המצה ללושש~א
 ע~

 מי~ו בע~פ. היום חצית אחר
 מקילין דהאידנא ~תב א' ~ו'~מאמ~ר

 הרב~
 מפני ב~בר

~דוח~
 שש אחר זלא~ות ללוש בזה שנזהרין קצת זו~~י

 המצו~

 מ"ב וכ~כ עכ"ל. לעשות ראוי וכן הלי~ות ב~~ ~הןשיוצאין
 ג'יאו'

~~
 אחר עד ~~.

 ש~
 ש~ות.

 א~"~
 שז~ן

 הקרב~
 ה~סח

 הוא זמנו עיקר מ"מ ומחצה שעות שש אחרהוא
מחצו~

 כ"ח דף יומא וב~מ' ~~א ה~ דף בפסחים התו' כ~ו'ש
 וב~ו'ע"ב

 נד~
 ס~''אי מ"א ע''ב. ס'ג דף

 וכ"~
 מיהו ~~ר~ח.

 שש לאחר אלא דוקא לאו דקא~ר שש ל~חר ~~בהב~ח
 ר"ז א' או' ח~י א' או~ עו"ש סק~~. הט~ז ו~~כ בפסח.~מו ומ~צ~

 ברו~ח וכ"כ ומחצה. ~שבע כתב תק~"ו סי' וב~ט"מ א~או'
 דטעמייהו א' או~ הא~ר וכ~ב רי"גי סי' בשה~ל וכ"כ ר~~~.סי~

 נ"ח ~פס~ים ~~נןמשוס

 ע~א~
 בז' נ~~ע תמיד

 ומחצ~
 ואח"כ

 הפסח כש~חט כשר דבדי~~ד כי~ן ס"ל פו' ושאר פסחקרבן
 תמידקודם

 וז~
 איני דמצית

 א~~
 אסמכתא

 ~קיל~
 לכ~חלה בה

ונ~'אה
 שז~

 טע~א
 דמ"~

 ו~"כ יעו~ש.
 ח~~

 ב' או' ~פסח
 וכ~פ יעו"~. דמי ~פיר מיד חצי~ דאחר ופו' מ~מ'ל~וכיח
 כ~ב ~' או~ הברכ~י א~~ם ~איר.בבית

 דטו~
 להמ~ין הדבר

 והביאו ו~וחצה. ז'עד
 שע"~

 א~. ~ו'

 מנחה ע"פ ל~תפלל מ~קדקים ~~~~~~~
המצית עשיי~ קיד~

 ו~~~
 ל~ע~ חיי~י השנה דבכל

 הרמ~~ס
 סי' לעיל ~כמ"ש ~דולה מנחה לכתח~ה להתפלל שלאומרן

רל~ג~

 מתפ~לין היו בע"פ
 קוד~

 ב' או' ~רכ"י המצות. עשיית
 המדקדקים אפי' הכי נ~י~י לא וגבן וכ~ב שם שע"תו~ביאו
 שבע"~לפי

 ע~יית אחר לגמרי פנויים ש~ם
 חשש אין המצי~

שכח~
 עד וימ~ך יותר באפייה שיטרדו לחוש אין ו~ם כ~ל

 האופים הם דזריזין משוםהלילה
 ה~בואר לפי וגם ב~'פ מצי~

 ש~א למיחש ליכא לבהכ"נ קורין דעכ~יו רל~ב ~י'לעיל
 ק~~ם לה~פלל ~מדקדקים דכוונת נראה ~לי ע~~ל. עי"שיפשע
 ~סח ל~רבן זכר ~עישין אלא ה~כחה מפני לא המציתע~יית
 א~ר נשחטשהיה

 התמי~
 ותפילת

 מנח~
 ה~מיד~ במקים היא

 חצות אחר מצות וא~ייתכידוע
 הו~

 כ~"ש פסח קרבן כמו
 כמו המצות~ עשיית קודם מנחה מתפללין וע'כ ~קידםבאו~
 ומיהו פסח. קרבן קידם נעשה שהיה התמידקרבן

 לפי ג~
~"ש

 השע''~
 המקומות כל אין

 והז~ני~
 שיש דבמקוס ~וים

 המצות באפיית דוחק ויש חצות אחר שאופין אנ~יםקבוצת
 ~ו~ם להתפלל יש המנחה מתפילת יתבטל שעי"זואפשר

 ~מצות.עשיית

~~
 אחר עד ~~.

ש~
 כמו ~יכובא הוי לא אבל שעות.

 הרי~ף על וריא"ז דפסחים פ"ק המר~~ישהוכיח
סוף

 פ"~
 והכלבו דפסחים

 סו~
 מ~תנן וא"ח ורו"ו מ~ח ס~'

 ו~"כ בהן יוצאין בשוק למכור עשאן נזיר ורקי~י תו~החלות
 חמץ מפני בי~ד תו~ה מביאין אין ~הא אייריבי"ג

 וכ"כ יעו~ש. ~' א~' ~ער~ה והב~דיעו~'ש. שב~
 הרדב"~

 סו~ ח~ה
 אל~יםשני

 רי~~
 בר~~ו והביאו ~עו"ש לאסור אין דב~יעבד

 א' או' מאמ~ר פר"ח. א' או' ~ו"ש הב"ח. ~כ~כ ד'א~'
 ב'. או' ~"ז א'או' חמ"~

ו~תב
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 הב~~
 ~מצ~ יוצ~ין דאין הוא ~~נ~ון

 הא~וי~ה
~ו~ם

 שלו~י~
 ועז"שי פסח לשם עשאה אפי'

 דאינו הנז' הב"ח ~~ברי על כ~ב שם העו~ש~מנם
 דכ'ה ~' או' ח~י וכ~ב הנז' הב~ח דברי על השיג הפר~חוכן מוכר~

דע~
 ~במקומות שמ~~י וכן בדיעבד להקל הפו' רוב

 ן ששול~
 למרחקי~המצו~

 חד~ים כמה שאו~ין
 קו~~

 ~הוא כ~ון
 ה~פרשי~ וכן וכתב ג~ או' הגר''ז וה~יאו עכ~לה~חק שע~
 מי~שה

 ח~שים כמהלי~
 קו~~

 אבל מבי~ם יציא~ס קודם מצה אופין

של~
 ~וקא ו~"ז ~~'~ל. המנהג לשנות אין הדחק ב~עת
 מצו~ מצ~ ול~ם פ~ח לשםבשעשאם

 מצוה של ~מצה משום
 ~~ס רסי' ולקמן ד' סעי' תנ~ג סי' לעיל ~מ~ש שימורצריכה
 מן פסח ל~ם אפאן לא אה אבל ב~~~. ל~ם ו~דבר~נוי~ו"ש
 ~~ורין הן לפיכך ~שיי~ן בשעת מהחמץ יפה נזהר לאהסתם
 ב' או' ר"ז הפ~~ח. ימיל~ל

 ועי~
 סי' ל~יל

 ~~נ~~
 א. ~ו'

~~~~
 ו~ם שעות. ~ש אחר עד .

 ג~
 ל~הר י~ מ~ת ~אר

לאפות~~
 בזה ~מצדד ב~י ~~~ן ~צות א~ר

 וכ"~
מהרו~

 קצ"ג ~~~
 ~~פו~ ~~ו~

 אם חצית אחר המצות כל
 והביא~ רביםי ביתובני א~

 א"ר בהגב~. כנה~ג
 אבל ~ א~

 דה"מכתב הפר~~
 במצ~

 ~כ~. מצוה אפ~ מ~ת בשאר אבל מ~ה
 א~ ל~יל~כ"כ

 וכ"מ הלבוש. בהגהות וכ~כ ד~מ. בשם ב'
 דה~~ האחרוני~ דברימ~תמ~ת

 י~ח בה ש~צאין מציה ~מצת
 אופין ~~ת שאר א~לב~לה

 כ~
 ש~הא ובלבד שירצו

מן מ~ו~ר~
 התימו~

 דבר. ע~א וכן

~~
.~~~~~ 

~~
 ס~~ ~~~ ס~ לק~ן ו~~ן שעות. ~ש אחר

 ב~~~
 י~~~. חמץ איסור זמן אחר הלש

~~
 ~עריכת לשורר נהגו פס~. קרבן הקרבת זמן שהוא ~~.

 בע~יית אומרין שהיו ~~לל זכר ההלל ע"פהמצות
 ר"הי א~ ז' סי' מ~בהק~פ.

~~
~~~~~ 

 רב~~ע חצו~. אחר ע"פ ש~ל ה~~דר
 גל~

 ~~וע
 הזאת ובעת נ~~ן לחו' י~~ שהוא הזה שבזמןלפניך

 היו ק~ם בהמ"ק כשהיה חצות אחרשהוא
 מקריב~

 לפניך
 התמידקרבן

 מקריב~ ואחר~
 ו~תה ק"פ'

 בעונו~
 חרב נו

 מזבח לנו ואיןבהמ"ק
 כפר~

 לכן בעדינו. שיכפר כהן ולא
 שיח זה שיהיה או~א ה~ מל~ניךיה~ר

 שפתותינ~
 ו~קרבנו כאלו

 ונשלמה כמ"ש במועדו פנ~ח וקרבן במועדו התמידקרבן

 יאמר ואח"כ ה~מיד פ' ויאמר וכ~ נועם ווהי ש~תינ~פרי~
 משה אל ה' ויאמר ~אבפ'

 וכ~
 הזה החדש

 וכ~ לככ~
 עד

 משה אל ה' ~אמר יאמר ואח~כ מצות. תאכלו מושבותיכםבכל
 ז~תואהרן

 חק~
 הפסח

 וכ~
 כן עד

 עש~
 משנה יאמר ואח"כ

פ~~
 דפסחים

 נ~ח~ ת~י~
 ו~'

 וא~
 יאמר. ואח~כ~כ. פ~ יאמ~ בשבת ~"פ חל

~~~~~~
 ה~רש ומ~~ב טב על~ו רחם רחמןמלך

 ל~
 שובה

 רצ~ך שעשו אבות בגלל רחמיך בהמוןעל~ו
 ב~

בית~
 מכ~ו על מקדשך בית כונן כבתחלה

 הראי~
 בבנינו

שמחנו
 ב~יקונ~

 לעבוד~ם כהנים והשב לתוכו ~כינתך והשב
 לשירם ל~וכנםולוום

 ולזמר~
 נע~ה ~ושם לנויהם ישראל והשב

 כמו בזמנו פסח וקרבן במועדו התמיד קרבן לפניךונקרוב
 וכו~. לרצון יהיו בתורהשכתוב

~~~
 לה~ות שחל ובי"ד ~~.

 בשב~
 כדי וכו' בע"ש לשין

 ועיין לבוש. השנים. ב~אר ל~עות יבואושלא
 אופין בשבת ל~~ות שחל דבי"ד הסוברום דעת שהביאבטור
 כתב האי רב בשם א~ל~מו~ש

 דאנ~
 אלא לנו אין

 ~נה~

 לטרוח ולא מע~ש לאפותאבו~ינו
 ביו~~

 ולאחר
 מצה אכיל~

 היה ש~ך וכ~ב ל~צות ~קדימין זריזיןאלא
 ~וש~

 אב~ו ~''כ
 וכ"ה ב''י ~כ~ב ~~ו~ש. מע"ש המצות שאופה ז"להרא''ש
 לאפו~ ה~ולםמנהג

 לאפו~ ~אין הלבוש וכ~כ מע"ש.
 במ~ש

 ל~כול להקדיםכדי
 מצ~

 דאנו הב~ח וכ~כ יעו"ש. זמנה בתחלת
 אלא לנואין

 ~נ~~
 ~ע~ז ס~' ח"א הרדב~ז וכ~כ אבו~ינו.

 יע~"ש. ~ע~ים כמה לזה וכ~ב מ~"ש ~~ל לאפות~~נהגינו
~''~~

 מכמה ~סח בליל ל~פות כן לנהוג ~א~ן ~ק~א ה~"ז
 ו~~~ יעו"שיטע~ים

 ~ו' ח"י א' או~ עו"ש ~קצ~ז. סי' ~~~מ
ג~

~~~ 
 ~' ~ו' ר~ז ~' או' יוסף חק ~ר"ח. ~' או'

 דהסכימו ב' או' החמ''מוכ"כ
 האחרוני~

 לאפות לנהוג
 בע"~ הלילו~ל~ני

 אחר
 חצי~

 ~~פ חל ~ם בע~ש או
 הש~~. כפסק נהוג ~הכ~ א' או' הברכ"י וכ"כ~כ"ל ב~ב~

~~~~~~ 
 אפשר אם ח~ין המצית ל~~~ר דטובבד~מ
 ע''ז הקשה ~הי''א ע~''ל ~ק~א ~מן לה~~רכדי

דהא
 החרו~~

 ~רבי פ' כ~אמרינן ה~זרת של ~~~א ~ב~ל
פסחים

 יעו"~
 ז~ר ~~א

 ~ור"~ מ"~
 ~י' לקמן ב~גה ז"ל

 וא~כ וכו ל~~לו דאין וי.א א' ס~י'~~"ה
 לד~ע~

 ~אין זו
מ~בלין

 בחרוס~~
 ~מין המצות להיות צריך

 לב~~
 הקפ~.

~~~~~~ 
 שהיו מהמ~קדקים בברצלונה ראי~י ו~ני הטור
 קודם ל~ו~ד שצריכין מה כל~ופין

 למוע~
 שאם

 וכן ~כ"ל איסורו ז~ן ~ודם ~יתב~ל מח~ץ משהו ע~ויתערב
 ~ר"ל ז~ל מהר''ש הגא~ן מורי נו~גהיה

 רש.ל~
 ומהר~ש

 ~קצ~חי סי' מ~"מ הוא. י~ירה דחומרא ע"ז כ~במאוש~רי~ך
 הט~ז כתב איסורו זמן קו~ם ה~ור ו~~ש בהג~~~.~כנה"ג
 מ~חלת דהיינו במשהו א~סורו ז~ן קו~ם פ~' הסי'בסוף

 פסח.ליל

~~~~~~~ 
 המ''א

 ופ~ו~
 בל~שה נתערב קו"פ דכשנאפה

ומו~ר
 ~ח~~

 לבשל
 בפס~ המצו~

 כן לא דאם
 אסורים בעין לאוכלםאף

 ~~ל~
 ~עו"ש תנ"ג בסי' כעו''ש

 הסי סוף חמ"מ א' או' יוסף חק ~' או' א~ר ג' ~ו'ח~י והב~
 הא~א ומיהו רנ~ז. או' ו~י~ש פ"ד או~ תמ~ז ס~~ ל~ילוכ"כ
 וחוזר ~ושול ע~י בפסח טעם ח~ש ~~ם דמ"מ כ~ב א'או'

 כתב והמח~~ש עכ~ל ביין כשכר ~~ש בלח לח ושאניוני~ור
דמ~~ם

 אח~
 ~בשיל לעשות שלא נ~ש לב~ל להחמיר יש

 מעט ונשאר נילוש הק~ח כל אין ~לפע~ים בפסחמ~צות

בא~צ~
 תס"א סי' לק~ן מזה עוד ~ית' י~ו~ש. מבפניה ~מצה

 ל~א.או'

~~~~~~~~~ 
 ~הרי"ל

 כ~~
 הפסח ב~וך אופין ~~ש

 מצית ~ל~ם~י~א
 חדשו~

 בכל
 יו~

 והכל
 המנ~~לפי

 שם' א"ר שם. ח"י וכ"כ שם. מ~א ו~ביאו ~כ"ל
 לאפות שלא ~לנהוג ראוי בחו.ה דאף ~תב ד' או~ הר''זומיהו
 בסי' ~נ~' מ~עם לו אפשר א~ קו~פ הכל ואפה אלא~צה
 וכבר ~כ"לתנ"ג

 כ~בנ~
 מ~ם. ק~נו פ~ד או' תמ~ז ס~' לעיל ~עמו

~~~~~~~~~ 
 בליל

 יו"~
 ספיק~ת מצית לאפות אסור

 ז' סעי' ~~"ה סי' לקמן~עיין
 לשםובדבר~נו בהג~

 בס"ד~

 על ראשון בל~ל לאפות דאסור וה~ה
 שם. מ"א תקצ"ט. ~י' ~~~מ שני.ליל

 ח~
 או~ ר~ז ג' א~' יוםף

 אם ~יהוט"ז.
 לומר י~ול ראשון בליל מבע"י אפ~

 אוכ~
 היום

 שאפה ואותם רא~ון בליל אחרים לא~ות ויכול חמהפת
 ל~מן ועיין שם. יוסף חק שם. מ"א שני. ללול יצנועםמבע"ו

 בס"ד. לשה וב~ברינו ז'. סעי' ~ק"וסו'

ו~~



~ ~ ~

 ~~~~~~ו~
 ~~~ן

 ~ג"~
~~~~~~

 ו' ו~ו ~~~ו~י ~~~~ ו~~~ ~~ו~~~~
 ~~ו~~~~~ ~~~~~~~

~
~~~~ ~~~~ 

~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 
~~~~~~ 

 ~מ~ ~~ ~ין א~י' ה~~וח החלון ~גד מללוש ליזהר נהגו וע"כהגה ~~~~ ~י~~~~ ~ ~~~~ ~~~~~ ~~י~~ ~י~~~ ~~~~ ~~~י~ ~~י~ ~~ ~~~ ~~~~
 ~"~~~~~~ ~~~ה אד~~יה ולאו מעונן יהיה ~מא

 ~"~ יי~~~~~~"~

~~~~~~ 

 ג' ~ר~ל ביו''ט אחרות יאפה ~המצות א' נאבד
 בסי' ור"ז תע"ה סס"י לבושמצות.

 זה~

 מ~ום
 לעש~ת לנוהגין ~והיינו א' מעשר~ן ג' לע~ות דנהגואסמכתא

 ז' סעי' תע"ה ס~' לקמן כמ"ש א' ~ע~רוןג'

 בהגה~
 ואעפ~י

 א~~קומן דל~נין ונהי קטנים ע~י נעשו שמא אחרות לושיש
 עלייהוסמ~ינן

 כמ~
 מצה לענין ~~"ז סי' לקמן

 חק ~ם. א"ר ש~. מ"א שם. מט"מ עלייהו. ס~כילןלא דא~ריי~~
 ~וד יש אם מיהו ~~~. או' ר"ז ~~. ח~"משם. יוס~
 ז' סעי' תע"ה סי' לקמן מזה עוד וית' ~ם. א"ר חש~.אין מספי~ו~

בהגה.

~~~~~~ 
 לא~ותה הספיק ולא ל~שיכה סמוך ~יסה נילו~ה
 אוכל אני ולו~ר לה~רים ~שרי י'ל שחשיכהעד

פ~
 א~~"י חמה

 של~
 ~לא כיון למצות עיס~ אותה יקח

 ביום ל~חר או ~~ודתו תוך לאכול יוכל מ"מ מצוה לשםאותה ל~
 לו יש דאפי' כתב ו~מק"ח ~שם.ראשון.~~א

 ממנו כשאוכל~ לאפות מותרהרבה חמ~ פ~ ~ו~
 כזי~

 דדו ו~~מע וע~~ש.
 דצריך כ~ב י"ז או' הר"ז אבל הפת מכל כזית יאכלאם

לאכו~
 יעו"ש א' ביו"ט זו מעיסה שיאפה~ ומצה מצה מכל כזית
וי~באר

 עו~
 ס~~' תק~ז וסי' א' ~עי' תק"ג סי' לקמן מזה

 ביו"ט מפרישין א~ חלה ול~ניין יע~"~.ו~
 מעיס~

 זו
 בס~ד. ג' סעי' תק"ו סי' לקמן ית' ביו"ט ונאפיתבעיו~ט שנ~ליש~

~~~~~~ 
 פסח במקום הוא כי לאכול ממצה לכו~י יתנו
 ראש בשמים בשו~ת וכ~כ ע''~. ק~"ג ~ףשל"ה

 דמצת קס~טסי'
 מצו~

 ~~צות ש~ר אבל לגוו ממנה לי~ן אסור
 ג'. או' ת~ס סי' הפסח חקת והביאו יעו~ש.מותר

~~
 השמש שחים לפי הש~~. במקום לשין אין א. ~~~

 נבוש. ב"י ע"א. מ"ב פס~ים רש"ימחמ~~.

~~~~ 
 לו שאין ומי וכו' לשין אין

 מקו~
 ללוש לומו~ר הבי~ בתוך רחב

 המצו~
 מקום חצר של באמצעה

זריח~
 ~שו' מלמעלה. וסדינים אהלים פריסת ע~י השמש
 א'. או' כס"א א' או' ברכ~י מ"ו. סי' יהו~הבית

~~
 תחת ולשה עברה ואם הש~~. במקום לשין אין ~~.

ה~מ~
 וכ''פ פ~ה. ~רמב"ם ~ותר. הפת

 כ~לש וכ~ש ~' בסעי' לק~ן ה~ר'ח וכתב ה' סעי'לקמן הש''~
 סמוך לש אם דה"ה נמי ומסתמא הרק~ע תחת המעונןביום
 וכ~כ הרמב~ם. לדעת מו~ר ~בדיעבד וכיוצא התנורלפי

 שעה כל בס"פ הרא"ש ד~ת אבל א' או' החמ~מ וכ~כיעו~ש בדיעב~ שרי המעינן ב~ום ה~ה הש~ע לדעת א~ או'המ~"ז
 הב"ח וכ"פ ב"י. ו~בי~ו ~שמש' תחת ולשה ב~ברהלאסור
 ~יעבד אף דאסורוכתב

 וש~יג~
 דדינו המעונן ביום וה"ה

 ~נורים לפי ~רוב ב~ש ב~יעבד אף ~~סור ~כ"ש בחמהכלש
 מתחממת והעיסה הצד מן שפיהןשלנו

 מי~
 התנור פי אצל

יעו"~
 ~ו~א ונ~ל וכ~ב ט~ו ס"ק ~"א והביאו

 וה~יאו~ עכ~להעיסה כשהוחמ~
 חמ~מ ו' או' א"ר וכ'כ כ"ו. ~ו' ~"י

 ~"א. או' מ"ב י~ז. או' קכ"ח כלל ח"א ח' או' ר~ז~ם.

 לא א~י' לה~מיר יש ~במזיד שכתב ו' או' האלף ב~גןועיין
הוחמה

 ~ע~ס~
 בחמה הי~ה הלי~ה דכל כיון

 מיה~
 בהתחילה

 ו~מרהבחמה
 אח~~

 עכ"ל ~ להחמיר ~אין אפשר אחר במ~ום

 שלא כל אלא חילוק דאין מ~מע הנז~ הפו' מדבריא~נ~
 מותרת הוחמה לא דאם שם הר"ז ו~~כ ~רי בדיע~דה~~מה
אפי'

 ל~
 אינו הוחמה אם דאף בר"ז ~ם ומשמע ~~זיד

רק אסו~
 באכיל~

 ונראה יעו~ש ~רי ב~נאה אבל
 בז~

 ד~~~ע~יין לפי דהכל
 ~ו~ים ~נחנו

 ~ה~ח~
 ~ז הר~ה

 י~
 אף לאסור

 הוא אם~הנאה
 ב~ו~

 אי~ורוי זמן אחר ב~"פ או ~~סח
 ע"א. או' תנ"ה סי~ לעילועיין

~~~~ 
 מעונן שאינו ביום אבל וכו' אס~ר המעונן וביו~
 ובלבד הרקיע ~חת בצל ולקטף ללוש~ו~ר

 של~
י~~

 ~רוב
 לש~~

 עליו וכתב רי"ו. ~~ם ~~י שיתח~~.
 דאף ו~פ~ר ~'~ו' בד~~

 ה~ה"~
 ליזהר נהגו ק~"ב בסי' ש~~ב

 ללוש~לא
 תח~

 ליכא דהכא בהא מו~ה וכו' חלון
 למיח~

 ליום
 שמש כ~ן ~אין היכרא ליה אית בצל שלש מאחרה~עונן
 יוסף חק א' ~ו' ח"י ד' או~ א~ר סק~א. מ"א וכ"כיעו"~.
 א'או'

 ח~"~~
 ~~ש ומיהו א' א~' ר~ז א' או'

 ~"י ~~
ומבואר

 ב~"~
 אל מתקרב ש~~נו ~כל ופו'

 הש~~
 רק מ~ש

 ודלא לחוש ~ין השמש אל קרובשה~א
 כר~~

 ~מ~~~ק יושף

בז~
 עליו ~השיגו א' או' ומאמ"ר ב" או' בא"ר עיין יעו"ש
 י~א וכ"כ ~נז~ רי"ומ~ברי

 ~~גה~~
 בזה יוםף הראש ~מ"ש

 קרוב שהוא דכל א' או' המש''ז וכ"כ ברור.הוא
 לשמ~

 ~ם
 העי~ה ויחמם חםהצל

 ודוק~
 ~~יון ע~~ד. ~רי רחוק

 שאח"ז.באו'

~~
 מעונן כש~וא ודוקא וכו' אסור המעונן וביום ~~.

 כשעננים א~לג~ור
 עוברי~

 פעם ושבים
 נגל~

ופע~
 ~~ן נ~םה

 בכ~
 שכתב אלא הרמב"ן בשם פר~ח ~לו~.

 הת~~~ דברי לפיומיהו
 שלא ליז~ר נהגו ~כ"פ הגה והבי~ו

לליש
 תח~

 התה~ד דגם א~~ר כתב דבד"מ והגם עכ"ל הרקיע
 אפשר בדרך ד~~ב ~יון מ'מ הקו~ם באו' כ~"ש בהאמודה
 מחלון ~נא ~לא בהיפך לומר דאפ~ר ~שים ליזהרנהגו
 ועוד יר~ישו. ולא מע~נן יהיה וקיטוף בלי~ה דעסוקיןד~יון
י'ל

 הט~~
 שאין אעפ~י הרקיע חחת ללוש שלא ליזהר דנהגו

עננים
 ~~ ~~ו~

 ועד ~חר למ~ום לילך צריך ~ננים יהיה
 העיסה יהיה והכלים העיסה שם ולהעתיק מקוםשיב~שו
בלא

 עס~
 אלא הרקיע תחת ללוש שלא נהגו ו~"כ זמן איזה

 שאף ללישה הראוי מ~ום ~זמינים בלישה שיתח'לומקודם
 א~ר. למקום להע~יק א"צ עננים יהיהאם
 דבית פשוט ונראה וכו' א~ור המעונןוביום~~י

החור~

 ~פו ~גרע בתנור בו שהסיקו
 הדלת ופתח או ביום בו להסיק שלא צריך אלאהמעונן ~יו~

 או' יוסף חק ס~"א. ט"ז ~הס~ה. חום שיצא עדוהחלונות
 לא אם לאסור אין ובדיעבד ז' או' ר~ז א' או' ח~"מב'

 העיסה~הוחמה
 כמ~~

 י"~. ~ו' ~מן ועיון י~ו~ש. ג' או' לעיל
 ~ביו~ש~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

 ~~~~ ~~~ן
~~~~

 קצ~ג~~
 ליזהר י~ ו~ן

 מלהולי~
 בשם פ~ה ~הגמו"י הקמח ~ו המ~ם וכן מגולה ~רקיע תחת ל~נור המצות

 כל תחת ~וקא דלאו נראה וכו' אסור המעונן וביום~~י
 בתוך אפי' אלא הר~יעאויר

 הבי~
 שהי~ה במקום

 בסי' הרוקח וכ"כ אסור. מעונן היה לא אם זורחתהחמה
 ב"ח.רמ"ג.

 עו"~
 א'. או'

~~
 וכו' החלון נגד מללוש ליזהר נהגו וע"כ הגה. ~~.

 החלון מן רחוק או חלון ~ל הצד מןמשא"כ
בענין

 שא"~
 יהיה אם אף הלישה ~קוס אלא לזרוח לש~ש

 כג~ן ~מ~א דכולא דעיבא כיומא הרקיע שטח בכלהשמש
 שאר החו~ות בין צר במקום עומדשהחלון

 בתי~
 וכיוצא

 עליו כתב מ~~ר הצד ~ן מ"ש ומיהו ג' או' ח~י ללוש.מו~ר בז~
 או' לעיל ~והב"ד רי~ו ~~ם א' או' מ~ש דלפי ג' או'הא"ר

של~ ד'~
 ליז~ר. יש כאן גם לשמש קרוב יהא

~~~~ 
 פתוח החלון אם אפי' וכו' ה~לון נגד בהגה.

 לדרום החמה סיבבה שכבר חצות אחר לשה ~הואלמזרח
 העבים דמתקשרין דזמנין מעונן שאינו ביום ואפי' לחושיש

 א~. ~ו' ~ו"ש ב"י. קכ"ב. סי' תה"ד א~עתיה.ולאו

~~~~ 
 החלון ~ם אבל וכו' הפתוח החלון נגד בהגה.
 אף פתוחאינו

 א~
 סתם כדרך זכוכית של היא

 תח~ם שלא ליזהר צריך ומ"מ שכתב אלא ה' או'הר"ז והביא~ ועי"ש ד' או' ח"י נגדה. ללוש מותר אפ~החלונות
 אף שמש יש דאם כ~ב ג' או' יוסף חק אבל עכ"ל.ה~יסה
 מב~רת דהחמה זכוכ~ת של היא אם אסיר פ~~ח אינושהחלון
 מילי לש~ר מים בין לחלק ח"י כמ~ש ולא זכוכית ע"ייותר
 בז~וכית אף זורחת שהשמש כל א' או' א"א וכ~כיעו"ש.
 כלל ח~א א' או' חמ"מ וכ~כ יעו"~. ה~מש נגד ללישאס~ר
 בספרו והביאו פ"א סי' ח"ב ~יים לב בשו"ת וכ~כ י"ז או'קכ"ח
 שם וכתב יעו~ש. א' או' זה בסי' ח~ב והיפל ד' או'רו"ח
 שם ח"א וכ~כ בכה''ג. ללוש שלא בזה שנזהרין ראיתי וכן י~סףחק

 בס~יני~. ל~סותשנוהגין
 וכ~~

 אבל ג' או' ק~י סי' ש"ע קיצור
 זכוכית של חלון נגד ללוש מותר שמה זורחת החמה איןאם

 ש~. ש"עקיצור

~~~~~ 
 פתוח שהוא כגון שמ~. שם אין אפי' בהגה.

 ב'. או' ר"ז צפון.לרוח

~~~~ ~  

 יבואו פ~אום שמא פי' ו~ו' מעונן יהיה שמא בהגה.
 ג'י ~ו' ר"ז סק"א. מ"אענניםי

~~~~ ~  

 יהיה ד~מא מ~"ט וכו' ליזהר יש וכן בהגה.
 מ~א ב"י. קט"ו. סי' תה"ד לחוש. אין ביה''ש אבלמעונן

 ו'. או' ר"ז ~' או' ~מ"מ ד~ או' יוסף חק ה' ~ו' ח"יסק~~.

~~~~ ~  
 סי' הר~ב"א ובתשו' ~כו' המצות מלהול~ך בהגהי

קכ~~
 בביתו לש מתחלה היה ז"ל שהרמב"ן כתב

 ב~ים עשר ומחמשה מעשרה יותר רחוק לפורני פתוושולח
 ולא נמנע מכאן שלאחר ~שמע~י אלא ~ושש היהולא

 והיה מלא הפורני היה דלמא שחשש מח~ת אלא הפורניריחוק מחמ~
 שמאירא

 יתעכ~
 לסילוק לחוש אבל יותר או מיל בחוץ פתו

הי~
 שמענו לא

 ~כ"~
 והביאו

 ומיהו ו' או' וח"י ש~ מ"~
 דהוא ~"ז כתב ב' בס~י'הפר''ח

 היפ~
 הגאונים ~~ת

 כן שעושה ומי נמנע מכאן לאחר שהרי ועוד לדבריולחוש ואי~
 ב'. סעי' לקמן מזה עוד ויתבאר ~כ"ד. בנ~יפה בוגו~רין

~~~~ 
~~~~~~ 

~~~ ~ י ~ ~  

~~~~ ~  

 במפה. יכסנו אלא וכו' המצות מלהוליך בהג~.
 או' א"ר ז או' ח"י ו' או' ~~מ מהרי~ל.דרשות

 שם. חמ'מ ~' או' יו~ף חקה'
 ר~

 שם.

~~~~~~ 
 להני~

 דשמא המצות על ~עמים הרבה ~' ~~ין
 ~~ר ~ם. ח"י ש~. מ"א ו~תחמץ. בצק ~ונדבק

 ש~. ר"ז שם' חמ"מ שם. יוסף ~קש~.
 וא~

 סד~ן לו אין
 מחה~ש. מפה. באותה מלכסות מגילה להוליכו ~וב אפשראחר

~~~~~~ 
 ליזהר יש לכן הקמח. או המים וכן בהגה.

 השקים יהיו שלא מהרחיים הקמחכשמוליכין
 ח'. או' ח~י מנוקבים. או למעלהפתוחים

~~~~~ 
 אין ובדיעבד הקמח. או ה~ים וכןבהגה.
 כשנחמו לא אם ~ם. ח"י ב~ח. כלל.לא~ור

 י"ט. או' לשם בדברינו ועיין ה' או' א~ר תנ"ה. ברסי'כמ~ש

~~~
 הרא"ש לשון זהו וכו' התנור אצל ללוש יתקרב ולא ~~.

 התנור פי אצל כתב בטור אבל בב"ישהביא
 התנור פי אצל ד~לא משמע הב''חוכ~ב

 אל~
 או באחוריו

 ~סי' הרוקח וכ~כ בה לן לית ל~נור ~רוב אפי'בצדיו

ול~ רע"ג~
 כתב שעה כל בס~פ שהרא"ש ואעפ"ו התנור פי אצל
 לפי קרוב נמי האש חום מפני לתנור קרוב ללוש שאיןסתם
 לפי קרוב ש~ינו דכל ט' או' ח~י וכ~כ עכ"ל. קאמרהתנור
 בהם שאופין שלנו בתנורים לחוש אין מאחוריו אלאה~נור

שעשוי~
 לחוץ שולט ה~ום שאין עבים מלבנים

 כמ~
 בתנ~ר

 אינו אם משא"כ לחוש יש התנור פי ~רך רק החורףבית
 דפשט כתב ב' או' העו~ש מיהו יעו~~. התנור לפיקרוב
 מאחריו ~לא התנור פי אצל לש אינו א~י' מ~מע הרא"ש~ברי
 אסור ממנו יוצא וחום ב~נור הוא דהאש דכיון מצ~דיואו
 יעו~ש. להקל נראין דבריו אין ה~~ח ומ"מ לחים קרובללוש
 כח~ו לחלק פסק ז' א~' הר~ז א~ל ו' א~' יוסף חקוכ"כ

 שולט חומו ו~ין עבים מלבנ~ם ~שוי שהוא ~ו שאופין~בתנור
 תנור ~בל מצי~יו או מאחוריו ללוש מותר לדפנותיוחוץ

 מחזיק שהוא לפי צדד~ו מכל לו בסמוך לליש אין שהוסקהחורף בי~
 ואף לדפנותיו ~וץ חו~ו ומת~שט ביו~רחומו

 ברחו~
 ממנו

 עד בית באותו ללוש אין ההסקה חום ~ם מרגי~יןאם
~יפ~ח

 וה~לונו~ ~ה~ל~
 או' ה~מ"מ וכ"כ יעו~ש. החום שיצא

 ילוש שלא אלא לחוש אין בו שאופין דבתנוריםא'
 נג~

 פי
 שאח~ז. ובאו' ו' או' לעיל ועייןהתנור.

 ~~~~~ך~
 לפני לוחשות וגחלים בו~רות עצים דמשימין

 דהכל הח~ר או~ו ב~ל ללוש אסור התנורפי
הוא

 אצ~
 הוא החדר וכל התנור בתוך האש שאין כיון האש

 ~ז"ל עוברין אלו פי באגודה ~כ~כ ב~מה מלש טפי וגרעחם

בש~
 אבל בו ה~נור שאין בבית דוקא מיל שיעור הגאונים

בב~~
 הוא בו ש~~נור

 ח~
 מיל ממהלך בפחות ואפי' ביותר

הו~
 ראי~י ולא וכתב שם ח~י והביאו ~~ח. עכ~ל. מ~מיץ

 אלא קאמר לא דהאגודה ~יקר נ"ל והטעם בזהנזהרין
 שלבתנורים

 וכה"ג חומן מחזיק ההסקה שע"י החורף בי~
 של החמימות ש~רגישיןמקום

 א~
 לאש ~ו התנור ל~י קרוב

 סמוך ולא החמ~מות מרגישין שאין במקום כשאופיןמשא"כ
 ש~חזיק החורף בית שלל~נור

 החמימו~
 סתום הבית שא~ן או

ו~ינו



~ ~ ~ ~

 ~ג"~ ~י~~ ~~~~~~ו~
~~~~~~ ם~"ק

 ו~הרי~ו~
 ~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ י~י~~ ~~ ~ ~ ~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~ י~~~~ ~~~ ~

 ~~י' ~~ ~~~~~~י~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~
 ~י~~ ~י~~ ~~

~~~~~ 
 ו

 ~~י ~י~ ~י~~~ ~~~ ~~~ ~~י~~ ~~~
 ~~~~ו~ ~~~~ ~~~ ~~י~~~ ~~~ ~י~ ~~י~~~~~~

~~ 

 וי~ ~~~ ~~~~.
 ב~נין ל~הר ל~ח~יר

 עשי~
 ה~צות

 ~הג~~י להח~וץ ~~~הר ~ם ~~קוה שיהיה או ~יל ל~י~ור יצטרפו לח~ששהשהיות ישכי
~'~~ 

 ו~ר~~י
 ~ר~

 אלו
 ~~~~~~~ ~~~~~ ~וברין~

~~~~ 
 י~~י~ ~י~ ~~~ ~~~ ~~י~~~~ ~~ ~י~י~ ~~~~~~

 ~~י' ~~~י~ ~~ ~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~י~~~~~~ ~י~~~ ~~~~ ~~~י~~ ~~~ ~
 ~~ ~~~~~~ ו~~ ~י~~~~ ~י~~י ~~ ~~~~~ ~י~

 אף לאש ס~וך התנור לפי קרובואי~ו
 ל~נור ס~~ך ~או~~

 וכ~כ ועו"ש. ~פי~א אין בושאופין
 ~ח~"~

 מניח ~~ם א' או'

עצ~~
 וגחלים בו~רות

 ללושא~ור ~צ~ ~ן אף התנור ~י לפני לוחשו~
 קרו~

 אחוריו אי התנור ~ן רחוק א~ל ~לת~ור
 קטן הח~ר אם הענין לפי והכל כלל לחושאין

 והחו~
 או רב

 האחרונים כל כמעט ה~כ~ת הוא ~~ט~כן והחוםהח~ר~ג~ול
 ~יים ~וכןעכ"ל.

~"~~ 
 אם ה~נין לפי ~~כל ט' או~

 והחוםקטן הח~~
 ר~

 ורק וכו'
 ליז~ר צריך התנור ל~י קרו~

 ~צית ~ם ל~ניח או שם ללוש שלא מקים~ל ~א~
 קו~~

 אפייה
~~וכרח

 ע~ז. י~י~ ו~חי~ ח~ימו~ ~~ שי~

~~~
י ~ ~  ~~~ ~פני 

 ~~ב ~ל~ן ה~נ~ר.
 לאפ~~

 ב~נ~ר

 ה~~~~~לעש~~
 א'. א~' ~ש''ז א~רי ב~~ר

~~~
 ~~~~פני ~~.

 ה~נ~ר.
 לש א~ ~ב~י~ב~

 פינ~~
 א~ לאס~ר אין~~נ~ר

 שר~אין לא
~נ~~~  ~' א~' א''רהעיסה.

 ל~א~ ~ב~יעב~ ש~ ה~~''~ ~~''~
 ה~נ~ר פינ~~

 כ~~ ~ינ~
 לש

 הש~~ ~~~
 ~~בר ע~''ל

 ~~ע~~ ~' א~~לעיל כ~בנ~
 הא~ר~ני~

 לאס~ר ~אין
 לא א~ ב~יעב~

 יע~''ש. העיסהשה~~~ה

~~~
~~~ 

~יש
 בז~ שנכשלי~

 שיש הא~פין ~~~ן
~~שעה ~ו~~

 שה~~~~
 ה~קל ~ל בי~ם

 ~~~רביןל~נ~ר ל~~ריד~
 ה~נ~ר לפי או~~

 ~~~ישבין ש~הי~ ~~
באיזה

 ~הני~~ ~ק~~
 ~זה י~~ר ~ר~ע א~ ב~נ~ר

 ~~ושי~יןרא~ם ~פ~ני~
 הע~רכי~ ע~

 ~~צה כך ~בין
 ~א~ ~~~~~

 ~~ן כאןי ה~ב~אר לפי ~~ו~ר אי~~ר ~ה~א ה~נ~ר פיכנ~~
יש

 ע~~
 ליזהר

 ה~וצ~~ עליה~ ~~שי~י~ ה~ק~ו~ ל~~~י~
 ב~~ש ר~אין ~אנ~ בפ~~~פע~

 ש~~~~~וי~
 הרבה

 ~~~ו~
~הי~

 ב~נ~ר
~~~~~ 

 זה
 נ~~~ו~

 ה~~ה
 ~ר~ ~~~

 ~~ו~ריבה
 הרבה ~~ע~''ה ה~נ~רלפי

 נ~שלי~
 י~''~. א~' ~''ב ~זה.

 עיר פה~ע~ה
 יר~ש~~~ קו~שינ~

 ~ק''ק ~ל
 קני~ ל~ז~ין ~זה נזהרין ~הי האש~נזי~ ע~~~

 ~ה~ניס הרבה
 ~קנהל~נ~ר ~~~~ בה~

 שהכניס~
 בה

 פ~~
 ~~ני~ין אין ~'

 פע~ עו~ ב~
 ע~א~ר~

 ה~א הנקי~ן אי~~ר ~~'י ~~~ילא א~~ה ש~נקין
 ל~נ~ר ~צ~~ בה~ ל~~ני~ ~~ז~ני~ ה~נ~קין ~רק~~קרר
 ~לא ליז~רצריך

 ~הני~~
 עי~'ז ~י ה~נ~ר פי א~ל

 ~~~~~י~ ~~
~א~~~

 ~~~שי~ים
 ~ה~ניס~ ה~צ~~ עליה~

 ל~נ~ר
~~ 

 ה~נ~~ ~~~~~~~~~י~
 ל~נ~ר

 ליזה~ י~ וע~'~
 בזהי

~~~
 לא ב'. ~~~~

 בלי ה~ס~ יני~~
 עס~

 א~~~ ~כ~'
~~עבירי~

 ~~צ~~ על י~יהם
 יפה לא

 אלא עסק קרי~לא ע~שי~ ה~
 ה~רי~~

 ה~~~~ ~שנ~קבין א~ ~הלישה
אב~

 על י~יה~ ~~~עבירין
 ה~צ~~

 ~פי. ~רע
 ~ו~רי'~~

 סי'

~אין
 ל~~ ~ו~~~

 ~~ו~ן שנ~~~ין
 ~ע~

 ~כ ש~ו~בין
 בעי~~ ~

~~~~~~ 
 ליז~ר ~ריך

 ~ל~
 להעריך לה~~יל

 ע~ ולר~~
~יגרפ~

 לי~ן ~י~~ל~ כ~י ב~~לה ה~נ~ר
 ב~

~~ו~~~
 ב~~~ יע~י~~ ~לא

 ס' א~~. ר~ע אפי' י~ה~ ~לא

 י~ר~~ ~א~ ~~נ~~~~ריפ~~
 ~~נ~ר ~ל

 ~א~''~
 לה~ריך י~~יל

 י~~נן עי''ז ינ~ר~ ~~ ~~~~~~לר~~
 להעריך י~~יל ~לאאלא לפע~י~ ~וא~ ה~נ~~

 ע~
 ~י~~יל

 ל~ר~~
 ~י~~ל ~~י

 לאפ~~
 ~ו~~''ז. ~גא~ן בבי~ נ~ה~ין ראי~י ~~ן~י~

~~ 
 לא ~ו~~לה

 לל~שי~~יל
~~ 

 ~~~~~ א~~ ~וה ז~ן
 ~י~~ל כ~י ~~נ~ר

 ~לי~ה א~ר~י~
 ל~ר~~

 להעריך ~ל~~~יל ה~נ~ר
 ~~ו~~~

 עכ''לי ~וי~~לאפ~~
~''~~ 

 ~'י א~' א''ר

~~
 ~לאפי' ~~.

 אינ~ הי~~
 ~~' לק~ן עיין ~ו~~ויץ.

 היר~~ל~וי ~ש~ ~~~ב~ ~י~ל''א
 ~~~י~ אינ~ ~~ילין ~'שיע~ר ע~ ~~~ק~

 יע~''~י

~~~
.~~ 

 ~בספק ~~~' ~ויל ~יע~ר ע~ק בלי ~ני~~ ~א~

שה~
 ~~ר~. אי~~ר ~~~י ל~~~ורא ~ויל שיע~ר

~~~
י ~ ~  ~~~ב ~~~' ~יל~יע~ר 

 רא''~
 הזה ה~יע~ר

 ~~קאה~א
 שאין בבי~

 י~ר~ן~ ~אר א~ אי~ ב~
 שאר ~~~~~~י~ו~~

 ~~וי~ו~~ ~י~ר~ן לפי ~ברי~
 ~ו~והר

לה~~וי~
 ~~ריך

 ל~~
 פ''הי ~~~ו''י עכ''ל. הענין לפי לב

 אל~ פ'~~ר~~י ~~''~
 ע~ברין.

 ~~ב''~
 ~''י ע~''זי ב''יי

~~~ 
'~~ 

 יע~''ש. ך' א~' ל~יל ~~''כי~''די

~~~
 ~~יע~ר ~~~ע ו~~' ~ילשיע~ר ~~.

 ז~
 אע''ג

 ביה ני~ר~לא
 ה~וב~אר ~י~~ץ ~י~וני ~~~

~ק~ן
 הר~ב''~ ~ו~ברי ~~~'~

 יע~''שי ~'~ה

~~
 ה~א ~יל ~~יע~ר ~~.

 רביעי~
 כ''כ ~~ו' שעה

סי' ב~ה''~
 ק~''~

 ~יל ~שיע~ר
 רביעי~

 ~~לק ~עה

 ע~ר בינ~ני א~~ ~הלך ~שב~ן לפי ~שעה ~ןע~רי~

 שה~~ בי~~פרסא~~
 י''ב

 ש~~~
 ~''~ ~פ~~י~ ~דאי~א

 ע''א~
 ב'~יי ~ה~יא~ עכ~'ל ~~א שהיה ~יפ'

~''~~ 
 ב~'~ע

סי' י~~'~
~~'~ 

 ~לי~ה ~בי ~' ~עי'
 הי~וך ~כ~י פ~~~ ~אינ~

~י~
 שלישי~ ~~י ~~~א

 ~בש''~ ~ב~'י ~~ב~אר ~~יר~ב שעה
~~

 שה~א
 הר~ב~~ א~נ~ יע~''~י ~ינ~~ין י~'~

 ה~שנה ~פי' ~
'~

 ע~ב~י~ אל~
 שעה ~~~~י ~ני שה~א כ~ב

 ~שע~~
 הש~יה.

 ~הנ~ה~ו~שבי~
 ה~~וה

 ע~
 שעה ~~~~י ~ני הוי ~קיע~ה

~~זה
 או' ~''י ~~כי~

 ~~ב ה~ר''א ~ב~יא~ר יעו''~י י~''~

 ~~~~~~ ~~~ ~~~~~י~~ ~~~~ ~~ ~~~"~~
 י~~י~~'

 ~ו~~~י
~~~~~~ 

 ~ ~~~~י~~"~
 ~~י ~~~י~~יי~'
 ~~~"~~~י~~

 ~~~~ ~ י"~~~~
~~~"~ ~ ~~~~ 
 ו~~~~י~ ~~~~~

~~יע~ר



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~''~~ 
~ ~

 ~~~י~ ~~~י~
 ~~י'

 ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~~י~ ~~~~~~ ~~
 ~פ~' ~~~י~~ ~~~ ~~~ ~~ ~י~ ~~~ ~~~ ~יי~ ~~~~~~~~~~~ ~~~

 נ~תנ~
 ללובן מראי~ו

 ערוך~
 הגה ~~~~. ~~~~~~ ~~~~~י~~~~~~ ~~~~ ~~י~

 וא~
 לעשותה ולחזור לשברה מותר ~ימוץ לידי תבא שלא וירא עש~יה ~מ~ה

 ~יע~ר ה~~ ~א~~ ~ע~~ש ~חצ~ ש~ה ה~א פרסה~שי~~ר
 מי~~ ~~צ~ מינ~~~ן ~''ב~מיל

 ד~הל~ה ~תב ~' א~' ב~''א
 ~~~פ יע~''~י ~לח~מרא מינ~~ין ~'~י ש~ם ~אן ~מ~ש~~ל

ח'~~
 י''~ א~~ ק~''ח ~לל

 ~לענין ~~ב י~'~ד א~' הר''ז אבל
 ~ע~קרהל~ה

 ~א~מרי~ ~~ע~
 רק שעה ~~מ~~ שני שה~א

 איןאם
 ש~

 לה~מיר יש הפ~מ
 ~א~מרי~ ~~~~

 ~''י ש~~א
 ב~~ה ~~'~כ ~ע~~~.מינ~~ין

 ~מק~~ ~ל~~~ל~
 ~פ~מ שאין

מששהה
~~~ 

 ~~נאה ~א~~ר ~מץ ה~י מ~נ~~ין
הש~ע ~~~ע~

~~~~ 
 ~ר~ז

 אמנ~
 ~ני על ל~מ~ך ~יש אפשר בהפ'~מ

 ~~~י מינ~~ין ~~ב ע~~פ ~הה ~לא ~מה ~~ל דפלי~יפ~~
 לא~~ראין

 א~
 לא

 ~יאור ~ימני ב~ ראינ~
 ו~ידו~

 ע~~~.

~~~
 ו~~' מיל ~שיע~ר ~~.

 ~~ר~ א''י בתלמ~~
 שי~~ר

 השי~~ר נאמר ~לא מילין ~' הילוך כדיה~הייה
 ~ב~ק לל~ש משה~~ילה אלאהזה

 ~ע~
 ב~נ~ר. ש~ד~יק

 השיע~ר מן י~~ר האשה לשה שלא שאעפ~י בעיני~נראה

 ~~מי~שאמר~
 אלא ~י~ר כל ה~~~ה מן י~ה ה~ביהה ~לא

 ~הי~ה בי~~ר ~קין רקיק~ן עושה~הי~ה
 ~~י בה~ מ~~~ל~

 ~ימן שאין אעפ~י א~ור זה בצק ~רי מילין ~~היל~ך
 ב~. נ~כר~~מ~ץ

 בשה~~ הב~~ ר~א~~
 פ'

 ~ל~
 ~זה ע~ברין.

שלא
 הרמב''~ כדע~

 ~~י' ~~רשב~א
 ק~'~ד~

 ~שאר ~ה~~ר

~~~~~~
 שמ~עסקים ~כל

 א~נ~ ~י~~ ~ל אפי~ ב~
 מ~~~ץ

~לפ~~ך
 א~~

 לה~ר~~ ~א~~
 איס~ר

 ב~יעב~ לא~רי~
 אלא

 ה~~~ל ל~ברי ל~~ש ל~~~להלהזה~ר
 בא~ר~ני~

 ~המ~מ~ר

 ב~~עב~ א~לעצמ~
 א'~ר י'~א. א~~ ח~י ~~~. ~ע~ב.

~~~~~~ 
 ~ו~ה העי~ה

 וי~י~
 לשה יח~דה או

 אות~
 אי~ו

 להר"ן ו~'כ לישה בשעת הח~מוץ מן ~הצילויכול
 אסור הבצק מיל שיעור הוי הלישה גמר עד לישה מתחלתאם
 עריכה משעת העוזרים שיצילוהו קו~ם ~ימוץ ליד~ באשכבר
 ~יל כשיעור הוי דלא דא~פ"י נראה עוד נקטינן.והכי

 בשעת קצת עסק בלא י~יח~הו אם לישה סוף ~דלישה מתחל~
 אין דבדיעבד כתב שם ח"י מיהו ב"ח. וי~םר. יצטרףעריכתו
 איסורלהורות

 נג~
 והרשב"א הרמב~ם ~ר"ל גדולים הני כל

 באו' כנז'וכו~

 הקודם~
 מצינו שלא מכשיעיר יותר בלש א~~~

 כ"ד. או' ~נ~ו סי' לעיל ועיין יעו"ש. בזהשחילקו

~~~~~ 
 ובתה"ד וכו' יצטרפו שהשהיות לחוש יש כי בהגה.
 שהייה ~~ן ה~סק שאם כתב קכ~גסי'

 שמרדדין הרידוד וכגין בבצק ~ידים בעיטת כגין ~וא גמורעסק לשהיי~
 עגול ב~ץהמצות

 כה'~
 כזה דעםק מצטרפות השהיות אין

 ~~~יל שכבר מה לבטליכול
 להתחמ~

 ~ שמנקרין ~ניקור ~בל
 מ"מ לעסק לחשבו ~יש אע"גהמצית

 ל~
 לבטל עסק חשיב

 י~ו"ש.~שהיות
 מצטרפות דהשהיות כתב מהרי"ל אבל ב~י והב~~

 ~ניןבכל
 של~

 סק~ד ומ~א ~ק~ב הט"ז אמנם ב~ח. חילק.

 ~תה~~ דבריהבי~~
 וכ"כ לדבריו. שמסכי~ין ומשמע הנז'

 ח' או' יוסף ו~ק י~ב או'ח~י
 ~כ"~

 האחרו~י~. הס~מת

~~~~~ 
 במקו~~ת כגון ~~ו~ ~ם במקום ש~היה או ב~ג~.
 או' לעיל כ~בוארה~מין

 כ"~
 יעו"ש.

~~~~~ 
 יחמיץ. מיד ~

 כ"~
 ד' סי' י'ד כלל בתשו' הרא~ש

 ליזהר צריך ומאד ב"י.והביאו
 במ~ בז~

 שנו~גין
 כללחתוך

 מצה~
 מת~~צת ו~יא כדור כ~צי ~~די~ ול~קנ~

 עד להניחה לי שאיןביד
 ~יתננ~

 בעץ אותה שמרדד לאותו
 מי~ ~מחמיץ חם הוא הבצק אז ~יהעג~ל

 אפשר ומיהו
 מקילין והר~ה ראיה בלא להקל שאין אלא ממש ל'דדמיד
 ארוך זמן שאינו ואעפ"י ~ה זמן להניחהבזה

 מ"~
 נכון אינו

 ג'. או' לע~ל ד'.ועיין או' מאמ~ר הש~ע. מדבריכ~בואר

~~~
 לא אפי' מיירי זה וכו' עיסות בשתי התחילו ואם ~~.

 שבודאי אמרינן אפ~ה מיל שיעיר בודאינשת~א
 סק"ג ט"ז שהח~יצ~. השנית מדרואין הרבה חמימות כאןהיה
 י~ב או' ר"ז ג' או' חמ"מ פר~~. י"א. או~ ~"ר י~ד. או'ח"י
 בעסק החמיצה אחת שרואה כל שעה כל בה עסקואפי'
 שס. חמ"מ הפר"ח. וכ"כ ג' או' מש~ז חמץ. ג~כ הוא א~ככזה

~~~
~~~ 

 זמן דכל בפ~ה ~רמ~~ם שכתב
 ששה~

 עד הבצק
 בזמן קול נהשמיעשהגיע

 שהאד~
 בידו מכה

 ש~ראב"ד ~עפ~י לה~מיר עיקר וכן מיד וישרף ה~מיץ כברעליו
 פר~ח. ב~ח. ~ליו. חולקבהשגית

~~~
 נול~ ואי וכו' ~~קים בה שיש ~ד ~~.

 של חימוץ
 אפי'סידוק

 עיס~ למקצ~
 ~אסר העיסה כל

 או' יוסף חק ט"ו. או~ ~~י קכ~ה~ סי~ מליבלין מהר~םתשו'
 י~~. או' ר"ז ג' או' חמ~מ~~א.

~~~
 הכסיפו של פי' ו~ו' פניו הכ~יפו אלא ~~.

 הו~
 כמו

 ~דליקין במה ~פ~ התחתון ולא ה~ליוןהכ~יף
 שהוא והליבן השחרות בין א~צעי ק' וה~א ~סף ערך ך ב~רו~יין

 הש~ר~~ה~חל~
 ~~~א

 ~מ~
 ב~~~~ל~''ך ב~~א שקיר~ן ~ר~ק

 כא~ם~זה
 ~ר~~ פ~~ מ~מ~ שער~~~~ שעמד~

 ~נש~נה

 ז~~ור~~
 שאין אך א~~ר

 ~נ~נ~
 הש~ע~ר בזה בק~אין

 א~א לא~~ראין ~~~~
 א''~

 ע~ק בלא מיל ~~ע~ר בשהה
 ו~~~

ה~לב~
 ~~ן ע~~ש ל~~~א

 משמע~~
 ~~ז. או~ ~''י ~חר~.בצק ~ב~ ע~~ר~ן אל~ פ~ הש~ס

 אב~
 דצר~ך ~~ב סק~ה המ'~א

 ~ שם א~ש ~א~ן ~צו~ ה~א ~י בזהל~ק~ק
 ע~

 א~ר ~~'~כ ~ב.
 שע~~ן ~נז~ ~~~ ~בר~ על ~''באו~

 ב~~ב~
 משהנ~~ ש~ע~ר~ ו~~~ בז~בק~ ~א~נ~ ~מ~ ש~~~ב

 מיל ~הלך הע~סה
 מ~~~

~לא~
 ~לל

 ~~משמע~~ הע~ל~ ל~~
 ~ר~ל עכ~~. ~לב~ש הש''ע

 בז~ בקי ש~וא~מ~
 ~~~ע

 פנ~~ שה~ס~פ~
 ~ש

 מיל ~יע~ר שההשלא אעפ~~ ~א~ר~
 ~ע~~

 ~מצ בעשיי~ למהר ~ש
 ~ך. ~~~~ לבא שלא ~~~ שאפשרמה ~~~ ~

~~
אלא ~~.

 ~ר~נן נ~קשה ~ה~ה ו~~~ פנ~~ ה~ס~פ~
 ~~~אל~~~ן

 ב~~
 הר~ז ~~~כ ה~ ~~~ א~א בס~

 ז~ ה~~ י~~א~~
 מ~~ס ~בהנ~ה ~א~ילה א~~ר

 ~~מ~
 ~מ~ר

 נ ~מץ ~קרא~ה~א
 ~אכ~~ה רא~~ שא~נ~ קש~

 ~מרשלא ~מ~צ~~ מ~~~
 ע~~~.~ע~~ן צר~~ ~~

 ~ע~~
 ס~~

 ~מ~~
 ~~ב סע~~

 ~ע~''ש. ז~ בא~~ ש~ ~~~ בס~~ ~ש~~ב~בר~נ~

~~וכל~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~  יב~ל ש~עסקכדי
 החי~~~

 ליז~ר טוב מיהו
 ~~~ח~

 ~~הרי"ל
 אגוד~ ~~~

 ורו~ח~
~~ 
 ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~ י

~~~~~~~~ ~~~~ ~~ 
~~~~ 

 ~~ ~~~~י~י~ ~~~~~י~ ~~~ ~~~י י~י~ ~~~ ~~~~~~ ~י~ ~~~~~
 ~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~י ~~~~~ ~~~~~י~~

.~~ 
 ~ג~

 ~רמ~''ם מותר ידי~ ~ננה ולא ~~~~ה ו~~~ו

 פ~ה~
~ 

~~ ~~ ~~ ~~~ 
~~~ 

 ~~~ י~~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~~י~ ~~י~ ~~~ ~~ ~~י~ ~~~ ~~~ ~י~~~
~~~~~~~~~~ 

 ~י~~~~. ~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~י
 הג~

 ש~ותכין ו~סכין המצות ב~ם שמ~קנים ו~כלים

~~~
י ~ ~  מ~ה~ ה~~ 

 לא ~שמא ל~~~להי ל~ז~ר ~~ב
~ק~פ~

 בפעם ~פה
 של~ שנ~~

 א' ~~ש ~~~ה
 שא~~ר~ ~פ~ל~ ~מצ~~ה~~ ~ב~~

 ~אש שא~ן מש~ם
 ש~ל~

.~~ 

~~~
 בה~ה. ~~.

 מי~~
 שנ~~נ~ן ~מה ו~~' ~וב

 וש~ה~ן ~~נ~ר פ~ אצל שמקרב~ן ~~''ש~~ב א~נ~ ל~~ ~~~~

~~~
 ~ל~ע~~~ מא~ להש~~~ ~~~~~

האפ~~ה ב~~ ב~ל ה~~ן א~ש
 להש~~~

 ~שלא ע''ז
 המצ~~ לעש~~

 נערי~ע''~
 ~ע~זר~ם ק~נ~ם

 ~ק~
 לא ~~~~ם בע~'ב ~ל

ש~~~~
 ~~מם ~~מ~~ם

 ~ל~ל~
 מ~חמ~~~ם ~~~~ם

 ~~א~
 ~~''ב ממש

~~~
 ~צבעה ~א~ה ~~~' ל~שה שה~א הא~ה אם ~'. ~~~~

 הנקרא ~צבע~ד~ה
 ~א~ן ~ד~ע~~ לל~~ מ~~ר~ ~נה~~ אל~נ~~~

 ממ~~~ ~~~
 בעלמא. ~ז~~א ~''א צבע

 שד''~

~~
.~~ 

 מק~פ~
 ש~~ה פי' במ~~.

 ~~ררה. פנ~ ב~
 שלא אפשר הר''ן ~~תב~~ר.

 ~~~ב~
 ~~מ~ם ~

 ל~מר אלא י~~ה~ש~צנן
 שא~

 היא
 של~ במ~~ מק~פ~

~ק~~
 בא~~ם

 מ~~
 בהם שמצננת

 א~
 ~הם מפני ~ד~ה

 ~א~ ~מ~מיצ~ןמ~חממ~ם
 שא~נה ~ל אבל הע~~ה

 לאבמ~ם מק~פ~
 הצר~~~~

 שא~ן צ~ננ~ן א~ ~מ~ן ~~~ה אם ל~ק~ק
 ~ל~ך ~~ך ~~מ~ץ~שש

 פ~ר~
 ~הרמב''~.

~''~ 
 ~ה~''ז ה~ר~שה

~מאמ''ר~

 ~לא
 ~~ה~א א~א ~~~ה לצנן ~צר~~~ אמ~~

 א~פ~

 הב~~מ~ה~
 שאינה אעפ''~ ~~~ה לצנן צר~ך ~לע~~ם ~~ב

 ש~~~מם ל~~ש ~יש ה~נ~ר ~בצר~~ ב~פ~~הע~~קת
 אמנם ~ע~~ש. העי~ה במשמ~ש שמ~~ממין ~~~המ~~ם הע~~~

הע~''~
 הב''~ ~בר~ על ~~ב ד' א~'

 נ~~~ין ראה דלא הנז'
~ן.

 ~~יה שאין ~~ל ~''~ א~' ~'~~ ~~''~
ה~נ~ר מ~~~ מ~~ממ~~

 ~א~~~
 ~~ן ~~~ב ~~ל לצנן א~צ בע~םה נ~~עת

~ע~''~. המנה~
~~~~ 

 ~ק ~''~. א~' א~ר
~~~ 

 א~' ~מ~מ ~'~~. א~~
 הפר~~ ~~~~ ~~~. א~~ ר~ז~~

 הנז~ הב~~ ~בר~ על
 ~ל~~א

 ש~~ב~א
 ~~א~

 לצנן צר~~ה ~מ~ן ש~~~ה בעצמה הר~~שה
ל~~~ל~

 ~ע~~ש. נק~~נן דה~~ ~~~ב
 ~הב~א~

 א~~ המאמ~ר
 ~~ש ~~תבז~

 ~~בר~~ ל~~~
 ~מ'~מ ~~~ב ~ן נ~ה~~ן שא~ן אלא

 בה~ שלש~ ה~ל~ ב~~פנ~ ~~יה ש~צנן ~נכ~ןעוב
 ~ע~~~.

~~~
 ב~י~. מקט~ת ~~.

 וב~~ינו~
 ~קטף שלא נוהגין אלו

המ~~
 א~ יו~ף חקי~. א~ ח~י ~~ק~. מ~א ה' א~ ד"מ במים.
 י~ג.

 חמ~~
 שם.

 ומ"~ ט~~ א~ ר~
 אם

 כ~~יר~
 שלחלחו

 אם ו~~נו~ם. ר~ ש~~ ד"מ נא~~ר. אי~ ~מי~ ה~צו~
 במי~ לחל~~

 שאינה
 ~~צננ~

 אבל ידיה בהם
 ל~ל~~א~

 במים
 שמצננ~

 מ"ט. א~ לקמן י~' י~יה בהם

~~~~~~~~ 
 ומי~ו הגה.

 בע~ר~
 ולא

 וכ~ צ~~
 מ~מע

 דלכ~חל~
 כש~~יא ו~~ינו ידי~ לצ~צ~י~~~

 ~~~זק~
 ה~נור נ~ם

 אח~~ ~~וע~סק~
 ז' או' מא~"ר ~~~~~' מ~א בבצק.

 מ~~ א~לעיל ועי~
 ~נה~ י~ לא ~~ה ומיהו

 שלשה שהאשה זה

הי~
 אופה. ואחר לש אחד אלא או~ה

~~~~~ 
 במים צננה ואם וכו' ב~ברה ומיהו בהגה.
 אם צ~ע המים באו~סוקטפה

 נאסר~
 ~מצה

 ~זכים נקיים ~מים או~ם ~ד~ין ~יו דאם ונראה ח' או~א~א
וקרי~

 ל~~יר יש
 בפשיטי~

 בהם נראה ואם
 מרא~

 לבן
 ש~י~המח~ת

 וצ~נ~ בעים~ ~וסק~
 נעשו וגם ידיה בהם

פו~רים
 י~

 ~אה אבל ~מים או~ם נ~חמצו כבר ד~א לאסור
 להסתפק יש בזו וקרים לבן מראה בהם יש או וזכין ~~~ריןהיו

 ע"א או' ~נ~ה סי~ לעיל ועיין להכשיר' יש דבדיעבדואפשר

 דוק.~

ן~
 אם ~. ~~~~

 ל~
 ~חר

 ז~~
 קו~ם אבל וכו' חמץ איסיר

 שבירה ~לשון אשבורן במקום אפי' שופכןלכן
 ב~וכם ושוהין נאספים שה~ים בקעים ויש הקרקע~מש~בר

 פסחי~ ר~~י ומחמ~צין. נבל~יםואין
 םוף והרע~מ ע"א. מ~ב

פ"ח
 בו ~~קוו ~מוק מקום אשבורן פי~ דטהרו~

 מיה~
 ואינו

חוש~
 אין אחד אדם של דבחצר ~ל"ג בסי' מ~ש ולפי ב"י.
 לשפוך אסור כאן אף איסור זמן ~ידם א~י' חמץ ש~להשליך
 וכ"כ ב~~. יעו"ש. אחד אדם של בחצר א~בורן במקוםהמים
 להניחו א~ור ח~ץ דו~אי ~מ"ה בסי' מ"ש דלפי סק"ההט~ז

 קודם אפ~' שיאכלו~ו העורבים על ~לס~יך שלו ~הואברשו~ו
 קיבוץ כדי ששו~ך במה יש אס אסור ~"נ א~כ איסירוזמן

 סי' לעיל ו~ייןע~"ל.
 ~מ"~

 ג~ן. או~ ולקמן ל' או'

~~~
' ~ ~  מים בין המיס. אלי 

 ש~קטפ~
 המים ובין ~הם

שמצננ~
 ט"ז. או~ ר"ז לבוש~ ידיה. בהם

~ן~
 כלים שאר ~ל ~כן העריבה. בהם שרוחצין ~~.

 שם. ר~ז לבוש. בעיםה.ששי~שו

~ן~
' ~ ~  י~חמצו אם בכך דמה וצ"ע וכו' י~קבצו שלא כדי 

 וי.ל ~מ~ד סס"י כמ"ש ~~פקירם שופכםהרי
 סק~ט. מ~א חימוץ. לידי יבואו שלא ליזהר צריךדלכ~חלה

וכ~כ
 ש~ ~ר~

 ~ם ~אפי'
 שופכ~

 מרש~~ו שיצאו ונ~צאו לרה~ר
 צריך חמץ איסור ז~ן הגיע שכבר כיון מ~מ שנ~חמצוקודם
 שלא לו יש אשר בכל לכ~חלהליזהר

 כלל. חימוץ לי~י יבוא~

~ן~
 נבלעים מדרון במקום אבל וכו' י~קבצו שלא כדי ~~.

 על ישפכם לא ולכן רש"י. מהרה.בקרקט
 מדרון במקום א~י' אבנים וברצפת ור"ל שם. מ"אאבנים. רצפ~

 ח~~ וכ"כאסור.
 ר~ג סס"י ו~רוקח י~ז. או' ר~ז י~ט. ~ו.

 ~~ ~~~~ ~~~~י
 ~~"ו~"~י~~י~י~

~~~~~ ~~ ~~~ 

כ~ב



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  ה~יסה~ו
 שלא ~~יי~ בש~~ תמי~ יגרר~

 בה~ י~ב~
 ל~ז~ר היטב וינגבם ידי~ם ~שי~ה ולא~ר הבצק

 פעה ~הםולת~ן
 ~ני~

 ~מ~רי~ל~
 ממ~ ט~י ~~יף וז~ו

 או לצונן יטילם יהודי ~ינו אין ואם יהודי אינו ~~י ל~שו~ו מותר ובי"ט ידי~ן וא~"כ יגררןו~מ~מיר גריר~ ~~ היטב ~נקותן א"א ~י לגררן ~נ~הגין
 מותר ~תוכו דבר לתת שאפ~ר וה~ריב~ת ש~ליהם הבצק שיאפהלתנור יתנ~

 להדי~
 ליזהר ויש בזה כיוצא כל וכן

 בה יהיה שלא בה שלשיןב~ריבה
 שו~

 שלא ס~ק או גומא
 יוכ~

 כ~~~זר וא~~כ ות~מיץ הלישה ~~ר לנקרו

כתב
 במקו~

 או א~ד במקום כזית יאסף שלא אל~סון מדרון
 כבר ומיהו ט~ו. או' א~ר ~ והביאו ~כ"~. לר~"רישפ~ם
 באו'כתבנו

 ~לכת~ל~ הקיד~
 אם אפי' ליזהר יש

 י~ו"~ילרה~ר שופכ~

~ן~
~~~ 

 ולשפוך למהר דצריך
 אות~

 אחר
 ~קיט~

 בהם
שצינן ~~

 ~ה~
 ~~יו

~~ 
 לאחר

 ה~ח~
 מ~ני ה~ריבה

~ה~
 ל~א. או' מ"ב להחמיץ. ממהרות

~ן~
 יכבדו הלישה גמר ולא~ר וכו' יתקבצו שלא כדי ~~.

 ~נה"ג קצ'ג. םי' מהרי"ו שם. ~לשוהמקום
 ~"י. או~ ת"ם סי' לק~ן ~וד ו~ייןבהג~~ט'

 ~~~ן~
 שמת~נים והכלים הגה.

 ב~~
 אבל ו~~' ה~צית

 ב~ה. שנ~תמשו אחר לה~יחן א"צהמרדות
 ~ק ~"~. או' ח~י סק"י. ~~א המצות. תיקון ~' סוףמהרי"ל דרשו~

 יש דאם היא נקיה המרדה ~י ל"ב. או' ר"ז ט"ז. או'יוסף

 שהחמי~ בצ~~לי~
 תנ~א סי~ כמ~ש ה~~לה אף לה מהני אין

 ~צ~. ~ליה אין אם ולראות לבד~ק נ~~ן ו~"מ י~טסעי'
 ה~רדה. בדין ל~ם בדברינו ו~יין יו"ד.או' א"~

 ~~~ן~
 ה~~.

 המצ~~ בה~ שמת~ני~ ~ה~לי~
 ~~~ן ~~~'

 ~~~~~ין מ~ל~לי~ ~~צי~~~~יבה
 ב~~

 המצ~ת

 שמנק~ין~~צי~
 בה~

 ~''י. או' ~''ז המצ~ת.

~~~~~ 
 דלא ו~~' ~~ייה ב~~ת ~מיד י~~~~ בה~ה.

~נוה~ין ~מ~
 ה~~ל~

 ~לא
 א~~ ~~ ל~~~~

 ~י ~שייה
 ל~ת~לה מ''מ מיל שי~~~ ש~~ין ~איןא~פ''י

 ~מ''ש א~~~
 א~~ י~מ~~ ל~ן ב'ס~י'

 תמי~ שי~~~ ~ביהן ~ל
 ~לי ~ל

 לישה של ~לי~שני
 ~א~~נ~ ~י~~ א~~ ~מי~

 י~א
 מ~~ן א~~

ל~~~~
 ~~~ה הי~ב ה~לי

 ~~ן שני ב~לי ימ~~~ השני~
 ~~~.~לילה ~~ז~

 ~הביא~
 אבל זה. ~~~' מ''א

 מה~י''~
 ב~י'

קצ''~
 כ~ב

 א~~
 ה~פל וי~י~ ידי~ י~י~ ~~יםה ~י~~ ~ל

 ב~פ~~ינ~ב~
 אלא

 א''~
 בלי מי~ ש~ש

 הפ~~
 י~~''ש

 מש~~
 בלי מי~ ל~~א~

 הפ~~
 א''צ

 ~~''~ ~ל~~
 מה~י~ל ב~~ש~ת

 המצ~ת ~י~~ןה'
 לליש~ ת~~ ~א~

 נ~תנין
 ~לשין א~~ ~מ~

 ~פידה אין ~ני~מיד
 בז~

 ש~~~~ין זמן דכל
 אינ~ ת~~~

שיל~~
 ~ל

 משמ~ ~~~י מן ה~י~ה י~~~~ ~י~ת~
 הא

 ל~ א~
 א''צ ~לי ב~~~~מי~

 ל~~~~
 ~''י ~~~~ ~~י~ה ~י~ה ~ל בין

~יזהר
 ~~''פ הי~~ ~לנ~~~~ י~י~ ל~~~~

 לא~~
 ~~~ל~ימ~ץ שי~~~ שלש

 מיל~
 של~ין ה~לי~ ו~ן

 לא~ר ~י~ב י~~צ~ בה~

 בה~ש~~~
 הלישה מת~לת יהיה שלא ~~ ~י~~ת ~' א~ ב'

י~תר
 משי~~~

 בה~ ~מ~~י~ הס~יני~ ~כן מ~ל
 ~י ה~~~~נ~ת

 מ~י~~~~ה~לי~
 מיל לשי~~ר מיל

 ינ~~ י~ת~ ~המ~~~קי~

 ~לב~~ה
 ~מנה~ ~אש~

 ~~~ ~~~ין ~~''~. ה~א ~הי~~ת

 ~~~ם~
 ~מנ~בי~ ~לי~ ~~ן הנז'בזמן ~לה~ליפ~ נ~יי~ ~יהי~ המ~ל~ליה ~צי~ ~ל יש~י~~

 ~~א בה~.
 או' ~~

 ~י~ה בי~יה~ מ~~ב~ א~ י~~י~~ ~~~~~~~~ם~~
 י~יהם~י~~~~

 משי~~~ ~''~
 מיל

 לשי~~~

 ה~מ~ ~המ~~~ ליזה~ ~~~~ם~
 לאות~ מי~ יתן לא

 ~לש
 שמא~י

 לת~ך ~יפ~ל ~י~~ ~מ~ מ~~ נ~~~
~מי~.

 מ~ל ה~תונת יסי~ המ~~~ ~~
 יבא שלא~~י ~מ~פ~ ~~ הז~~~

 ~א~''~ למלב~שי~ ~מ~
 ~~''ז ב~י~ה י~~~ק

ל~ת~ל~.
 א''~

 לת~ך מי~ הנ~תן ~~ן ~~ז. א~'
 ה~מ~ ל~לי המי~ ~לי י~~בשלא יזה~ ה~מ~

 ל~לי מה~מ~ יפ~~ ש~א
 ~ית~מ~המי~

 המי~ ~כן
 י~יה

 מהקמ~ ~~~~
 שלא

 יפ~~
מה~מ~

 למי~.
 ~הל~

 יהיה
 מלב~שי~ לה~י~ זהי~

 מ~ל
 הז~~~

 המ~פ~~~
 י~בק ~לא ~~י

 ~ ~ב~לה~י~ה ~~ יפל~ ~א~''~ בצ~ בה~
 ~מנ~ה י~י~ ש~~~~ פ~~

 צ~יך א~ת~
 א~ת~ ~יב~~~ ~מ~פ~~~ ~~~~~

 שמא
 בה~ נ~ב~

 ~~ן בצק
 ~מא הצפ~~ן~~ת יב~~~

 בה~ נ~ב~
 במלב~ש י~יין ~~~ ~י~ה

ה~לי~ן
 ש~לי~

 שמא
 ~א~''~ בצ~ ב~ נ~ב~

 ~י ל~י~ה יפ~ל
הל~

 ה~בה
 בצ~

 יהא
 ~ל ו~ן ~י~~~ ~~ נדב~

 ה~~~קי~
~בצ~

 תמי~. בנ~י~ן זהי~~~ צ~יך ~לכן

 ~~ס~~
 שלא בה~ה.

 בה~ י~ב~
 הפי~~~ין ~י~~~ הבצ~.

 א~~ ה~ל~ןמ~ל
 ~ל

 ~מ~ ~א~~ ~יס~
 הלישה

 מ''א המ~~~ייכ~~~
~~~ 

 א~' ל~יל ~~יין ה~י'
 נ~~

 ~ל~מן
 ~~י'

~''~ 
 א~'

~''~ 
.~~~~ 

 ~~ם~~
 ~ה~ה.

 ולא~~
 א~~ היינ~ ו~~' י~י~~ ~שייה

~מ~
 הנאפ~ת ה~י~~~ ~ישת

 ~נ~~ בהי~~
 א'

 ~מ~יק~כ~~~ז~
 לאפ~ת

 פ~~ ב~
 ~ל י~י~ ~נית

 ל~ז~~ ~ינ~ב~ ב~י~~~י~מ~~ ה~לי~
 ~להשתמש

 פ~~ בה~
 שנית.

~ס~~ ~  
 בה~ה.

 ~לא~~
 ~~לשין ~~~' ~ינ~ב~ י~י~~ ~~ייה

 שה~פי~ מי יש ~שי~הבמצה
 שלא

 לש~~~
 ה~~יבה

 ללישה ל~~ה בין ~ה~לשין
 במי~

 ל~~ש יש ~במי~ ביין אלא
שמא

 ~~א~
 ~יפת

 פ~~~ת מ~ ~ה~~ל ביין ~~שיל~ש מי~
~~ 

מי~
 ~ממ~~ין

 ~הנ~ה~ לה~מי~
 אך ~בי~ ~פי~ כן

 המנה~
 ~מני~ין במי~לש~פ~

 בא~י~ א~ ב~מ~
 לנ~בם

 ב~~ ~מ~~י~
 ~~~~~~לנ~~ת~

 ל~~~. ~אין
 נשא~ בא~לי ~א~

 לן לית ל~~ת
בה.

 לנ~ב~ יז~~ ~י~''~
 יפה

 ת~''ב. ביין מ~י~ן ~א~
 ~''ב. ~י'~ת~~' ~נה''~

 ~בא~~
 ~יין. ~~~י~~ ~ש~~ מנה~ ~צ~י

 בהגה~~



 מ~ערב בהולש
 ~מהרי"ל~ בבצ~

 או כר על ה~ריבה יתן ולא

ם~~
 ~ה~רירה עכו''ם. ע~י לעשותו מו~ר וביו"ט בהגה ~~.

 מצוה במקום ~ש~י דשבות שבות והוי שבותהוי
 חמץ יהיה~שלא

 ב~ב~ת~
 כמ~~

 מ~א ה~ ס~י' ש~ז סי'
 ע~~''ם ע'י לעשותו מותר ז"ל מ~ר"ם ומ"ש מלאכה אבהוי דגריר~ הנז~ ה~~א בד~רי לפקפק כתב י~ז או' הא'ר מיהוי"ב~ ס"~

 ~כו~ם. ע~י ידי~ם ך~ או' הר"ז וכ"כ יעו"ש. אהדחהקאי
אמנם

 הא"~
 ומ~מ יעו~~. מ~א דברי ליישב כ~ב ו"ב א~'

 הדח~ ~"י י~ש~ ה~חה ע~י ~אפשרכיון
 ~~~ א~ אך

 כגין
 מ"א. כדברי להת~ר יש אז ו~~ייבש הרבה ~בוק~~וא

~ם~ ~  
 מותר וביו"ט בהגה~

 והיינו עכו~ם' ע~י לעשות~
 לא~ות רוצהבאין

 אח~~ ~ו~
 רוצה אם אבל

לאפו~
 י~ג ס~ק מ"א וכ~כ בעצמו. לה~יחס מותר היום ~וד

דאם
 צרי~

 אסור אבל להדיחן דשרי פשיטא ביו"ט שנית לאפות
 ו~ או' המש~ז וכ~כ עכ"ל. שכ"ג ססי' כמ"שלגוררן

 ח~"~
 או'

 דאסיר א המ ומ~ש ל~ו. או' מ''ב כ~ג. ואו' כ"ב או~ ר~זו'
 דאפי' מותר כשא"א אבל בה~חה כשאפשר היינולגזררן

 לתקנו מו~רכשנשבר
 כמבוא~

 ~וק"ח. יעו~~. תק"ט בסי'

~ם~~ ~  
 בה~ה.

 ~~ן ~א~
 ~~~ל~ ~~~''~

 ב~~נן.
~~~~ 

בדר~~~
 ~~~ר א~ ל~~נן ל~~יל ~~ב ~הר~''ל

~~~~~~ה
 ל~~ל~

 ~~~~~ ~~~~ ~אין
 בכל

 ~ע~~ צ~
 ~~ל~א

~~ץ
 ~פס~~

 ב~ן
 ה~~~

 אבל
 ~הר~''~

'~~ 
 ~צ''~

 ~~ב
 ש~~בי~

 ~~ה~~א~~~
 ~ן ל~~ה

~~~~ 
 ~אל

 ~~~פ~
 ל~על~.

 ~~ב~~~
 ~''ז

~~~~ ~  

 בה~~.
 ~~~ל~

 ~~י~~ץ ~~נע שהצ~נן בצ~נן.
 כ~~''~

~~~ ~  

 ב~~ה.
 ~כ~' ל~נ~ר י~נ~ א~

~~~~ 
 ~א~~ל א~~ר

 לא ד~~~~~ם ה~ני ~בצ~הבצ~
 נאפ~

 ~פ~.
~הר~''ל.

~~~~ 
 לאפ~~~ רשאי ה~אך ~''כ

 ~~~~נא ~א~שר
 בא~~להשר~

 ר~
 ל~ן לאכ~ל ~לא ~~א ב~ל~א ~~~~רא

לפ~פ~
 ~נז' ~~''א ~~~רי

 ~~דר~~~
 ~~הר~''ל

 ~ל~נינ~
 לא

 או' ~הא''ר ~ע~''ש אפ~~ה של זה ה~~רכ~~ב
~~~ 

 ~~ב
 כ~~ ס~~ים ~~א~ן ~ייר~~ר~''א

 י~~~~. ~ב~~~ך בער~בה

~''~~~~~~''~ 
~''~ ~~~ 

 ~~א~ר צר~ך הנז' ~~''א ~~ר~ ~ל
 ~א~ןכ~~ן

 לא~ל~ דע~~
 ~צ~ א~ ~~~ן ~צ~ י~~ה

 ~~~רא
 ~~''שא~~ר ~~~~

 ~א~פ~
 ~~~ן

 ה~~~ לאכל~ ~ע~~
 ע~''ל

 ~נרא~
 ה~~א כ~ב זהד~פנ~

 ש~
 ~~~ץ ~~ב~ל ~~ר ~~~~ן

 ~~ן ~~ש~~~~ץ ~~ד~
 ב~~נ~ הבצ~ ~~ ה~ל~~

 ~~~~ן לעכ~''~~

א~~~
 א~ר ~ר''ל

 שהפ~~ר~~
 א~צ

 א~ ~לבער~ ל~עב~ר~
 ב~ל

 ש~~''ז. בא~' ~~~~ן~ע~~~.

~~~~~ 
 בה~ה.

 א~
 ~~~' ~~אפה ל~נור ~~נם

 ~ה~~נ~
בא~~~

 ~נ~ר
 שה~~~

 ~לא לאפ~ה
ב~ביל ~~~~ ל~~~~

 אל~ ~ל~~
 ש~~א

 הב~ר~
 שא~~ר ~~~ן לצ~רך ~לא

לא~~ל
 ה~צ~

 ~בר ה~א ~~ם
 ~~ע~

 ~~פ~~~ן ~אין~
 על~~

 ל~~ל~.
 ~אין כ~ון ~צ''ע כ~~. ~~'~~~

 לה~י~
 ~לים ~~~יל ה~נ~ר

 ~~~ן~~
~"~~ 

~~~~~~  ~עריבה שמחמם ~לי~ה בש~ת צמרכסת

 א~כ לצ~רך שלא הב~~ה ~ה~~ ~~~~אל~
 הנכ~ן אלא לצורךשלא אפי~ ~ע~~ ~~~~

 כ~~~ לע~~~
 בא~'

 ה~~~~
 ~י~~ל

 ~~~~הב~~
 ~ש ~א~ ~~~~~ץ

 בצ~ כז~~
 וא~ל~~~ ב~~נ~ ~~נ~ ~לי ~כל

 ~~ן
 ~~נ~ עכ~''~ ~~

 תנ''ז ~י' ל~~ל ~~''ש בצ~נן

~~~~ ~  

 בהגה.
 ה~כין ~כן וכו~ דבר ל~ת ~א~ש~ והע~~י~

 בושח~כו
 ה~יס~

 המצות ולדקור יו"ט. לצורך ~ד~ח

בעצ~~
 מהר~~ל ~רשות יחמצי. טרם לצירך ולשורפם קטנים

 המצות. תיקוןה'

~~~~~ 
 מצ~ין יש וכו' גומא שום בו יהיה שלא בהגה.
 של בטסה~~ילה

 מתכ~
 מאבן אות~ ~עו~ין ויש

 וכבר הזכרונות. ס~ בשם י"ג ס"ק מ~א שתתקרר. כדיחלקה
 משם. ~חנו כ"ג או' תנ"ו סי' ל~יל זהכ~בנו

~~~~~~ 
 נ~ו~~

 ב~~ה נ~~ר והיה מגוי קנו
 מהרי"ל הורה קטנים סדקים נת~שטוה~בירה ו~חמ~

 ולהגעילו יפה ביניהם לגרר ~סדקים את ולהרחיב יפהלשפשף
 ועל השבירה על בדיל להתך גוי לאומן ~תנו ואזאח"כ

 להשוו~ו יפה ול~חליקהשדקים
 לשפ~

 יס~ום ואל~ הא~ן

ה~ביר~
 ~פי' ~ית~ות מחי~ר נחושת בח~יכת

 בין ובצק ק~ח נכנס אז כי נחושת כ~י להטל~אכרגילים במסמרים~
 לט~רו כדי א~~יו ~גרר ו~~ם פ~ם ב~ל מצי ולאהדבקים
 אחד א~ן לו שהיה העיד ~"ל אביו מולין מה~~ר ובשםכראוי.
 כמלא ולהרחובה ה~גימה א~ לחתוך והניח בשפתושנפגם
 בח~יכת הפגימה להס~ים רצה ולאאצ~ע

 נח~~
 ~נז' מט~ם

 ומזה הגעלה. ה~ מהרי''ל~רשות
 תד~

 מהר"י הוא ~מהרי"ל
 מולין מהר~י אותו קורין דפ~מים מולין ו~ואמ~~~יס~''ל

 ע"~
 אביו.

 שםו~י~ן
 הגדולי~

 מע'
 ג~ולי~

 סעי'
 יו~~

 ובהקדמת רל'ח א~'

דרשו~
 ודוק. מהר~"ל

~~~~~~ 
 סי' ~הרו"ו חריץ. או סדק יה~ה לא במרדה

ח~
 ל"ב. או~ ו~~ז או' ח~''מ ~~א. או~ יוסף

 ח''~
 כ"ג. או' קכ"ח כלל

~~~~~~~~ 

 צריך המצית עליו ש~ושין הדף על המונח
 בשוהין ~ו~יינו ללישה לי~ה ביןלהחלף

 להחליף א"צ שוהין באין אבל ללישה לישה בין ה~נורל~סיק
 וכ~"ש מיל שיעור~ד

 בח''א~

 סדין בלא הדף ~ל עושה ואם
 בדף נק~יםויש

 צרי~
 דרשות בצק. ב~ם יכ~ס שלא לסותמן

 חק שם. א"ר ~ם. ח"י שם. מ"א המצית. תיקון ה'מ~~י~ל

יוס~
 ~ם. ח"א שם.

 וכ~~
 על לעשות יותר דטוב הא~ר שם

 להדיא חלקדף
 מלעשו~

 דרוב כ~ב ~ם ח~י אבל ס~ין ~ל
 ~לחנות שרוב לפי סדין על ל~שות נוהגיןהעולם

חלקי~. ~ינ~
 וכ~~

 סוף לעיל סדין מדין ~יין ו~וד ל' או' ~ר~ז
 יעו"ש. צ~א או' תנ~ג ובסי' רי~ז או' ~נ"א ובסי' נ~ט~ו~

~~~~ 
 ~מצות ואו~ות וכו~ גומא שום בו יה~ה ~לא בהגה.
 עורכת ואחת ~שה ש~חת ~מכונות ע~~הנאפ~ת

ואח~
 מע' בש~"ח ~יין לתנור אותם מכניסין ותיכף מר~דת

 וגראה יעו"ש בזה הפו' מחלוקת שהביא י'ב או' ~~ג סי'ח~~מ
 המכונות לראות כל שקו~ם צריך ~יתר שנהגו במקוםשאף
 ו~יהיה סדק ושום גו~א בל~ישום בתכלית חלקים הםאם

אח~



~

~"~~~~ ~~~~ 
 ~~י~~ ~~~י~~ ~~~~~ ~~~~~~~

~~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~  שרי ~ור של על~בל
 ~~ ~~~ ~~י~~ ~~~ ~ ~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~ ~ ~מהרי"ו~

 ~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~~~ ~~~ ~~י~~~ ~~~~ ~י~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~י~
. 

 ה~מ~ כימהקמח ה~צ~~ וי~~י~ ~ג~
 בא בהן ~נדבק

 אח"~
 ~מרד~י ומ~~~ץ ב~בשיל

 ר~~
 אלו

 עוברין~
~~ן ~

~ח~
 ה~יסה ~ניחו שלא לרא~ת תמיד ~לי~ם עומד ור~ש

 ידבק שלא המכונות על משגיח וא~ד א' רגע אפי~ ~סקבלו

בה~
 יבד~ו מיל שיעור ~בכל במגר~ת יגררנו נדבק ואם בצק

 היטב בודק והכלים המכונות כלאת
~~ 

 דבוק ישאר שלא

בה~
 משהו

 ומ~~
 ל~שותה שלא להחמיר יש מצוה מצת לענין

 ~"י טו~ין הלישה שגם חדשה מכונה שראיתי לפי ~כונותע''י
 יש ורקמכונה

 שמנ~נ~ אח~
 הלישה שעושה א~ת מכונה יד

והבצק
 נילו~

 הו"ל וא~כ מאליו
 אף וא~כ ק~ן ע"י כנעש~

 להחמיר. יש מצוה במצת היתר שנהגובמקים

~~~~~ 
 שרי צמר בגד על אבל וכו' צמר כסת או בהגה.
 ~"י והביאו י~ד. ס"ק מ~א כ~כ. מחמם~אינו

 או' קכ"ח כלל ח~א כ~ד. או' ר~ז כ~בי או~ י~סף חק כ"האו'
כ~ג.

 מיה~
 דלא הנז' המ'א דברי על ~תב כ~ב או' הא"ר

 י"ד. ~ו' א~א והביאו צמר~ לבגד צמר כסת בין לח~קמסתבר
 שםי א~א שם. א"ר שם. ~~י איסורי לי~א ענין בכלובדיעבד

~~~
 הפ~ ה'י ~~~~

 ~~~ר~.
 הא~רוני~ ~ה~~~~

 לא~~ר
 ~הנ''ץ~דיע~~.

 כ~~
 ~~יע~ד ~~קא

 ~~זי~ ~ל~

~~~
 ה''ר

 ל~~רי~ ~~~כי~ הנ''ץ כ~~רי ~נ~~
 א~ל יע~''~.

 ם''קה~~א
 כ~~ ~~~

 העי~ה. כ~ה~~~ה ~~קא
 ~~~יא~

ל~זי~
 אלא

 ~א~
 ל~כ~יר. י~ ה~~~הלא ~א~ ענין ~כל לאס~ר יש העי~ה ~~~~ה

 ~כ~~
 יע~~~. ~' א~' לעיל

~~~
 א~ ~'~ ~~~~

 העי~ה
 רכ~

 ~כ~~
 ~ה~~~

 ~~~אר

~~ה~~
 ~י'

 שהק~~ לפי ק~~~
 אינ~ ~~~~יפין

ניל~~
 ונ~אר יפ~ ~נ~~ל

 ~ע~
 ~א~י' ~עי~ה ~~~ך ~עין

 אפייהלא~ר
 ע~~נ~

 ק~~ א~~~ נאפה ~א ~~~א ~עין
 י~ה

 ~ה~יא~ עכ~~. ~י~~~ץ ~קערה ~~רק יפ~ל ש~א ל~~ש~י~

 ה~ע~כ~~
 ~אין

 שם ~''א ~ה~יא~ עכ''~י העי~ה ~ין ~פ~יק ~נ~צאהראש~ן ע~ ניל~~ ~אינ~ ~ש~~ ק~~ ל~~~י~

~כ~~
 ~אין ד~''ל ~~~ע

 הפ~ק~ ~פני יפ~ העי~הנ~פי~
~ק~~

 ע~''ל.
 ~נ''~

 ~ל~עם ~~ע~י~ בין
 התה''~

 ~ה~ששא

 ~ק~~~~~~
 ~לא

 ~~יע~~ יפ~ ניל~~
 רק כך לאכלה ~ו~ר

 ב~~ר ישי~~~לא
 ל~

 ית~~ץ ~לא
 הק~~

 א~ל
 ל~ע~

 ~~ק~~~~רי~~
 נאפי~ ~עיס~ ~אין ~פ~יק

 יפה
 א~

 לאכ~ל

 ל~~ך שישי~~ ~ל~ כך עצ~~ה~צ~~
 לה~~יר י~ ל~ ~~~

 ~~~א~~
 הא~ר~ני~~

 כ~~ה''~
 י~~א~ כאשר

 ~א~~ז ~א~'
 ~א~רי~.~~א~'

~~
 ה~ה~~ ~~ברי ~~~~ע ~כו' עי~~ ע~שה אלא ~~.

 שא~ש~
 לע~~ת א'~א

 ע~~
 אין קשה עי~ה

איס~ר
 ק~~ לה~~י~

 יש~~ר רק
 ה~צ~~

ל~בר א~~~ לי~ן ~לא
 ~ש~~ ~אי ל~

 ~~~~ץ אין של~עסו
 ~כ''~ ~יכ~

 ר~י~
 ~ע~~רס~~

 ~הא
 הק~~

 ~י' כ~''ש ~א~ר נקלה
~''~~ 

 ~עי'
 ~הר''~ ב~~ ~ה~י~~ ~~ר~~~ ~~~~~

 ~''א ~כ~~לה. ~~יר
ש~.

 ~~~~~ ~כ''~
 ~א~ ו~ א~~

 עבר
 ק~~ ~~~~י~

 שלא יזהר

יעשה
 ~~~ ה~צ~~ ~אל~

 ~~~יל
 ה~צ~~ א~~

 ~~~רין עצ~ה
 ~ק כ''~. א~' א''ר כ''ז. א~' ~~י וכ''כ ~פ~~י~אכילה

 י~ס~
 כ~~ לר~~~נ~נ~ה~ ~~~~~~

 ~''א
 לה~~יר ~י~ ~~

~א~ר
 ~פסק~ ~ה~צ~

 ~ין
 הק~~

 יע~''~. ~הא~ר
 א''ז ~ס'א~ל

 ~א~ כ~~
 ע~ה

 ~~נ~
 לאסר~ ~אין ~~~יל

~דיע~~
 ~אינ~ ~א~ר

 ~על~א ~~שא אלא
 ~ה~יא~ יעו''~

ה~~~~
 א~ל ~~. ר"ז ~' א~'

 ~צ~
 ~י~וע

 שניל~~
 ~~~כה

 אפי' לה~~יר י~~~~
 ~~יעב~

 ~בר ל~~ך ~נ~נה ~ע~ר

 ~~~~י~ נ~נ~ ~א~ ~' א~' ~~~~~~סי'
 ~נ~צא

~~~ 
 ~~צה

 לאס~ר~יש
 ~יע~~ א~

 ~י' ~יי ~ני ~~' ~י~~ יע~~~.
 ~נ~~

 ה~~י~ ~א~כ~~
 ~ה

 ק~~
 אפי' לאכול אס~ר

 ~' א~' הברכ''י ~ה~יא~יע~''~. ל~~~ הל~~
 ~כ~~

 ה~רה ש~ן
 הלכ~ ~''י ~~~~'ז''ל הר~ ~~ר~

 ל~ע~ה
 ~יי ~ני הר~ ~~ע~

 יע~''~
 ~י' ~''א שאל ~יי~ ~~~ר~~~נ~

~''~ ~~~ 
 לאכלה ~ה~יקל

 לאל~~ה
 הפסי~

 ~א~ר
 ~~ה~~ ~~~כ~

 ~ר~נן ~~רי ~~רן
 ש~~~~ראי

 ~פיר~ש ~כי~ייא
 ~א~ל~

 ל~~רי י~~~ נפש ~על
 ~~''~ ~יי ~ניהרב

 ~~~~~ האל~ ~~צ~~ ל~ער ל~~~יר אין
 בפס~לה~ה~~~

 ~~~ ~אין
 ~'. א~'~~~~ר ~ספר~ ~ה~יא~ יעו'~~י כלל

~~~~ ~ ~  

 ~' א~' כ~''א
 כ~~

 נראה
 פ~~~

 אסר ~לא
ה~~''~

 ~אי~א ~~א ע~ה ~~צה אלא
 ~~ל~~כי ל~י~~

 ~~~ שה~ ~א~ ע~ ~ק~~ ~ה~ ~לנ~ ~מצ~~
כ~~

 אין רקיקין
 לז~ ל~~~

 הא~ר שהרי כלל
 נכנ~

 ל~~ך
ה~צה

 ~נקלי~
 יפה

 הר~א~~ ~עינינ~
 ~קר~~~~~~~~ץ ~~י~ יפ~ קל~יה ~היה

 לזה
 הא~ר~ני~ כ~~~

 נפ~~ה ~צה אי~~ר לענין
 נא~ר~לא

 ז~
 ברקיקין

 ~לנ~
 ~ע~ה ~~צה אלא

 ~~~צעי~ה~~~ ~י~ ק~~
 ~~~''~ כ~~~

 ~~ין ~~~א ~~י' ~~~ה לק~ן ~עיין עכ~~י ~זה~האריך עיי''~ ~~ע''~ רל~~ ~י~
 נפ~~ה.~צה

 עו"~ ~~~~~~~
 יש דמזה הכס~א

 את נתן שא~ ~ללמו~

המצו~
 קמח של מעפרורית נקי שאינו ~מקום~

 אותם ויתן~ ר~י~ז
 ~~צו~

 בתנור
 לקלו~

 ~~ף ושרו אותם
 של מעפרורית במצות נ~בקאם

 קמ~
 פעם איתם בהכ~י~ו

 ~דף באו~ח ראה שכן וכתב ושרי נ~לה הוא לתנוראחרת
~~ג

 ע"ד~

 ולהרדב"ז
 ח"~

 בשע~ת עיין ומיהו יעו"שי תצ~א סי'
 המצית להחזיר שגם שכתב ~~פ ~ו' לקמן והב"ד זהסס"י
 כן לע~ות אין האיסור להקל ~לוי הק~ח שיעשה חםל~נור
וב~ר~

 יעו"ש אחריס מצות לעשות יוכל וע~יין משגת כשידו
 ל~ח~יר יש קמח ~ליהם איכא דו~אי התם ד~ו~אונראה

אב~
 לתנור. בחזרה ל~~ל יש בעלמא חששא אלא דאינו היכא

~~~
 אחר אדם כשיש ו~וקא וכו~ עיסה ~ו~ה א~א ~~י

~יכול
 ~לו~

 אדם אבל קשה עי~ה
 א~~

 אסור

~ל~~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  ~''~ ~י~~ 
~ ~~ ~

~ ~
~~~~ ~~~ 

 ~' ~~ו ~~~ו~י
~~~~~~ ~ 

 ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~י~ ~~
 ~~ ~~~~ ~ו~י~

 ~~~~ ~~~~ ~~~ י~י ~~ ~~~ י~ו~י ~י~~ י~י

 ו~הת~סק כאחת ~יסות שתי ללוש שא~א כאחת שתי~ןללוש
 חק כ"ד. או' א"ר כ"ח. או' ח~י ~~~. ס"ק מ"א יפה.בהם
 קכ"ח כלל ח''א כ"ה. או~ ר~ז ~' או' ח~"מ כ"ה. או'יוסף
 משמעות ~ל לסמוך נראה אחד א~ם ועשו עברו ואם ך'או'

 שם. א"ר להתיר~הלבוש

~~~~~ 
 אותו לכן וכו' מהקמח המצות וירחיק הגה.

~מו~~
 ה~י~ות ~ל יקרב לא קמח

~~ 
 ~יקנה

 כ~ז. או' ר~ז כ~ט. או' ח"י תחלה. ידיו וי~יח מקמחמלבושיו
 ס"ב. או' ל~ילו~יין

~~~~ 
 בהגה.

 וירחי~
 מהקמח המצות

 מצות ואפי~ וכ~
 פר~~. ט~~א. ב~ר ~זיל פירות ב~ינילושות

~~~~~ 
 שנוהגין ומה ~ו' בהם הנ~בק הקמח כי בהגה.
 שחותכין בראשאד~"ב הנקרא במין אלובמד~נות

 בתוך א~~ה ומ~גלין מה~יסה ~תיכה~תיכה
 כדי ~~מ~

 ~וא גמור דאיסור ~ריכה בשעת בידים העיסהת~בק של~
 קמח בתוכה נמצא לפעמים בושקאטיל~ו הנקרא במין~גם ל~~~

 ו~~"פ ~ה בכל ליזהר וראוי היטב נילושו שלא ממשבעין
 ועוד ט' או' מאמ~ר ב~סח. משקה לתוך או~ם ישרולא
 ה~יסה ~ל קמח בזרק צ"ט סי' צ~קה שמש בתשו'~יין

 אותה לבשל ואח"כ ה~קה מן מצה ל~שות אותהכ~מרד~ין
 ובהגה להחמיר המחבר~ד~ת

 ש~
 מהוספת קל דבזה מבנו

 אין ולכן יפה ונ~לה למעלה נשאר הקמח כי ב~יסההקמח
 לאסור בדי~בדלחוש

 הכלי~
 יעו~ש להתיר אין לכתחלה אבל

 או' ח"י סי' הד~ט עיקריוהב~ד
 י"~

 ועיין ופ~ת.
 ~ו~

 מזה
 ב'. ס~י' תס~א סי'ל~מן

~~~~~ 
 בתשו' ~י~ן וכו~ בהם הנדבק הקמח כי בהגה.

דב"~
 האפויות מצות שהניחו בע~ין ~מ"א סי'

ש~ושים

 למכור~

 ונתמלאו והסולת הקמח שם מר~דים שהיו בבית
 ובלבושו בידו ~ולה היה שאם ~ד הקמח מאבקהמצות
 ומי אבקיתמלא

 של~
 או במרק אותם בשלו בהם נזהר

 עליהם ולהכריז בתחלה בפרץ ל~מוד צריך היה ש~ודאיבמים
 הכלים על והשאלה ה~סח שעבר עתה אמנם אסוריםשה~צות
 ונראה י~ו~ש. בכלים להחמיר אין ו~"כ ס~קות ~מהיש

שבש~ה
 שבא~

 האבק ממנו ני~רו בישול לצורך במצה לה~תמש
 ו~ינ~ו פניוש~ל

 בי~
 או

 ל~וש ~~ום היה ~ן וא~פ~~ ב~פ~
 לאו ~מסתמא להת~בק דרכו האבק ~י יפה ניערשלא

 מונח ~אבק רואות שעיניהם ~סקי~ןברשוע~
 ע"~

 המצה
 ה~פר בסוף ועיין המים. בתוך שהיא כמות אותהויתנו
 לאסור ומסקנ~י זה ~נין ~ל תשו' ג~כ דאיתא דר"עמש~ת
 ובו~אי לפנינו פתוחים נקבים יש שהרי ב~יניה לאכולאפי'
 מ~ם יפול שמא לנקותם וא"א הנקבים לתוך מהקמחנכנס
 חיי בני מס' שם הביא וגם א~~תיה. ולאו התבשיללתוך
 כמות המצה לאכול אף קמח בה שהוס~פו בעיסהש~וסר
 משתלי דלמא מט~םשהיא

 ויפו~
 וגם ~~~תיה. ולאו במרק

 או' בהגב"י תם~א סי' ~לקמן בשכנה"ג מ"שלפי

 ו'~
 לשנים המצה נושך ולפ~מים מחמיץ שהרוק לפי לא~ור~יש משמ~

 ~ם מיל שי~ור ישהה והנשאר קמח מאותו שםויש
 לחלוחי~

הרוק
 ויתחמ~

 להחזיר שגם ועי"ש וכו'
 המצו~

 ה~נור לתוך

 שי~~~ח~
 ובפ~ט כן לעשות אין ~איסור ~הקל קלוי ה~מח

כש~דו
 ~~ג~

 ~~''~י י~~~. אחרים מצית לעשות יו~ל ו~ד~~ן

~~~~ ~  

 ר''פ מר~~י בה~ה.
 ~~י ~~ביא~ ע~ברי~~ א~~

 ת~''א.~סי'

~~
 ~~ת~ב ~~~' מ~~ה מ~ת לשין אין א'י ~~~~

 ה~~~תאת ~שמרת~
 ע~

 שימ~ר שיהא
 לש~

 ~~ר. מ~ה.
 ~א~לב~שי

 שימור
 לש~

 ~''ת מ~ה
 משמע בב''ח ~רבנן א~

 ד~ימור ~תב ~הפר''ח מ~רבנן~איס~ר
 ל~~

 ~~~ה
 ~~ה''~

תנ''~
 ש~~~רי ש~תב ~עי''ש ~' א~' מש''ז יע~''שי ד' סעי'
הרמ~''~

 יע~~ש. ~~רח אין ב' א~' ח''י ~~ביא~ ח' ~ין פ''ה

~''~~
 ~ק

 יו~~
 יעו''ש. ~' או'

 ועי~~
 ~י' לעיל

 ~נ''~
 ~''ב. א~'

~~
 מ~ת לשין אין ~~.

 מ~~~
 מ~~~כ ~~~'

 ישראל אך~ימ~ר א''~ מ~~~ ש~~
 ~נהג~ ה~ ק~~שי~

 ~ימ~ר לעש~ת
 ~י' לעיל ~~~ין א' א~' ח''י ~מ~~ת.ב~ל

 ~נ''~
 ~' א~'

 ~'. א~'~לקמן

~~
 לשין אין ~~.

 מ~~
 ~אחרי~ ~אעפ''י ~~ו~ מ~~ה

 ע~מ~ין
ע''~

 לעש~~ א~ת~ ~מזהירין
 י~~אין א~ן מ~~ה לשם

 ~ק''א. ~''ז א' א~' ע~''ש הלב~שי ~~''כ ה'~ין
 מיה~

 האי רב
 ~אפאה מ~ה ~~ב~א~ן

 ע~~''~
 שימ~ר ע''י י~ראל בפני

 לא~~לה. לישר~ל מ~תר~~י~~נה
 ~הב''~

 ~~~רי
~~~~ 

 ה~ר''ח
 ~תב הנה''ש אבל בחש''~~ ~לא האי רב מ~יר בנ~רי~~~~א
~לר~~~א

 נ~רי נ~~
 ח~''~ ~~''~

 יע~''ש.
~~~~~ 

 ב~י~
 ~הר''שא~''ח בש~

 ~הרי''~
 הלש מי~ לח~ש ~אין ~~בו ~הרמ~''ן

~ה~~~ה
 ב~רש~~ יע~''ש.~~~''~

 מ~רי''ל
 ~ד~~ ~~~

 עומ~~~

ע''~
 ~מי ~פיר

 ~ר~
 ~שראל אפי' בע~~~ם

 ע''~ ע~מ~
 ~~ ~~~ר

 דנפשיה א~ע~א~~~י
 יע~"ש ~עבי~

 ~הב''~
 ~י' מ~''מ

 לנו ~אין הפר~ח ~~ב ~ינא ~ל~ניןת~פ~~. ~
 א~

 ~פסק

~ 
הש''ע

~~~ 
 הלישה

 ה~פ~~~ ~~
 י~ראל אפי' ב~יע~~אפי' ~ ח~~~ ~~ ג~י ע''י נעשית

 אינ~ ~מז~יר~ ע''~ ע~מ~
 בה י~צא

~~~ע~ ~
 ~י' ב~ש~' הר~ב''א

~''~ 
 ~~~ ע~''ל יע~''ש ב''י הב~אה

~מיהו
 ה~ח~ בשע~

 א~ ז~ן שה~א ~~~ן
 ~ תפיס או ח~לה

 ~~~''~~י~~
 ~~ב

 הב~~
 ~א~ן האי רב ~ל ל~מ~ך ~יש

 י''ח ~י~או~עמיה
 במצ~

 ~א~אה ש~~ה
ישראל. בפנ~ הע~~''~

~''~~ 
 ב' א~' א''ר ~~. ~~''ז

~''~~ 
 זה ברסי' מ''א

 א''~~א~
 שישראל ע~~''ם עיי מו~ר ~ע''א

ויאמר ~''~ יעמ~~
 לש~ לע~~~ ל~

 שי~יים ~~~ב פ~ח
 מ~~ב ~מ''מ ~~~

 כלל ח''א א' א~' חמ~מ א' א~' ער''ה זה. ר~~' א''אא'

 לא~דנ~~
 ~עי~ן ~~~א.

 מחה''~
 ~~~ב

 ~~~~ ~חר~
 ע~יפי

מש~~ה
 עדי~ ~חר~

 יע~~~. ~ק~ן

~~ו ו~~~~~~~י~
 ~~~ ו~~~ ~~~

ו~~



~ ~

~ ~ ~ ~~ ~ ~  

 ~~~ ~~~ן
~~~~~

~~~

~~פי'
 ל~ע~

 המקילין
 בעע''~

 במה י~תפק לא
שא~~ור

 ל~
 ~''א

~~~~ 
 ~י~וין הע~ייה

 ל~זהיר~ ~ריך ~לאמ~~ה מ~~ ל~~
 ע''ז שעה ב~ל

 ~ל~
 י~י~ו

 מש~נ~~מזהי ~עת~
 ~~א. ~י' יעקב

~~~~~~ 
 מ~מר

 לעכ~~~ לה~עי~
 ~~~ ~~~ יו~א ואינ~ ~נפ~יהא~עתא ~ע~~~ ~פי ~רע

 ~לתיאב~ן
 זהי~~ת ~~ריך י~ראל ~פני ~לא ~ע~ה ממ~ה לאכולאין

יתירה
 ~מ~ר~

 ~~. א~א ~ר~. לא

 ~~ש''~ ~~~''~ ~~~ ~~~~~
 י~ראל ~אין

 ~ע''~
 מר~~ק רק

להב''~
 ~נראה א' בליל יא~ל מ~רבנן ~~ימור

 בר~ה בלא~י~~ל
 ~ע~~~ הני בל~~ ~א~

 יברך. ~י ~''ע
 ~נראה א' ~~'מ~'~ז

 ~ה''~
 ~ייע בלא

 עמ~
 ~ייע אבל ק~ת

 עיין לברך ~י~~ל פ~י~א מ~~ה ל~~ לע~~ת ~א''ל ק~ת~~~~
 ב'~ ~עי' י~א ~י'לעיל

 ~ב~ברינ~
 ל~ם

 ב~''~
 ~ד~ק.

~~
 של ב~פר ~ע''פ ~ה~יע ~~

 י~מע~לי~
 ~הי~מעאל ~מ~א

~~~
 ~בר

 הקמ~
 לל~ש בעריבה

 ~קד~
 ~נתן ~י~ר~ל

המים
 ל~~ ש~

 הלישה ~א~ר ~לש ~ל~ל ~הישמע~ל מ~ה

~פרי~
 הישראל

 מי~
 ~לה ~מין ~ע~אה העי~ה מן ~~י~ה

 על~אפאה
 ה~חלי~

 היתה ~לא
 ל~

 מ~ה ~זית רק א~רת מ~ה
 ~ה~ליך מ~א~~קד~מ~רה

 עמ~
 א~א אם ל~~~לה ב~רך

 ל~
 פני~ב~~~

 ~זה ה~~ק ~~עת א~רת מ~ה לע~~ת
 ע~~ה על~י~רך יק~~

 ז~
 ו~~ר מ~ה א~ילת ועל המ~~יא

 לאפיק~מןי ~א~תק~ ~זי~ א~~~יא~ל א~יל~~
 ל~~~ מ~ת~

 ך~ ~י'
 ה~~~ עיקרי ה' א~' ~פ''ב ~י'בר~''י

 ב' א~' י~~ ~י'

 ~נראהפ~~~
 ~ה~~

 ~א~ ה~~י~ ל~~תין ~אין במק~ה
 ~א

 בא~ילה ~~~רכן
 כמ''~

 ~י~ לעיל
 ~נ''~

 פ''ז א~~
~~~ 

 כ~~ן
 א~' ~נ''א ~י' לעיל ~מ'~ש נקייה הי~ה~העריבה

 ~י~ לעיל ~ע~יןיע~~ש. ק~''~
 תנ''~

 י'~~. א~~

~~~~ 
 ~חטין דמיירי נראה ו~~' מצוה מצת לשין אין

 חש~ו עכו"ם ע"י נטחנו דאילו ישראל ע"ישנטחנו
 כדכתב י''ח בה יוצא אינו דעת בר ואפאה לשהאפי~

בשם הרא"~
 ~שאלתו~

 ומ~מע ב~ח. תנ"ג. בםי' לעיל הטור והביאו
 ישראלדא~י'

 עומ~
 אבל ואפייה ~לישה דומיא~ מהני לא ע~ג

הט"~
 סק"א

 כת~
 ~וקא

 ליש~
 ~בעינן ~כו~ם ע~י אסור ואפי~ה

שימור
 לש~

 אעפ"י עצמו ע"ד אלא~ עושה לא ועכ~"ם מצה
 תשו' בשם ב"י כמ~ש מצוה לשם שיכוין ומזהירו עע~גשישראל
 אם עכו"ס ע~י איסור א~ן חטים של הטחינה ~בלהר~ב~א
 רח~ים שם שאין מקומות בכל נוהגין וכן וכתב ~ע~גישראל
 חשש בזה ~אין ~כו~ם ע~י יד של ~ר~יים שטוחנים מים~ל
 ר~ז א' או' ה"ב ב' או' ח~י וכ~כ יעו~ש. עע~ג ישראלאם
 מהש"ע דמשמע מאי כת~ המט~י ומיהו ט"ז. או~ תנ"גבסי'
 ~ש~ת לא אבל ואילך מלישה אלא מצה לשם שי~ור בעינןדלא

 דמתיר תנ"ג בסי' לטעמ~ה דאזיל משום היינו והרקדהטחינה

ל~ק~
 שימור דבעינן דס~ל דהרי"ף אליבא אבל השוק מן קמח

 לא עכו~ם טחנה אם הה"נ קצירהמש~ת
 י~

 וכן וכתב י"ח
 מצה לעשות המדק~קיםראינו

 של~ שמור~
 החטים את לטחון

 של רח~ים ~"י ולא יד של ~רחיים ישראל ~"~ בביתאלא
 ~ע~ג ישראל ואפי~ ~המות של~כו"ם

 שכ~~ ~כת~
 ו~ן מנהגם

 ~ת~ ג~ או' המח~~ר אמנם י~ו''ש. ולהנהיג לנהוגראוי
 דברוב

 דמצת נהגוקה~ות
 מצי~

 משעת היא
 קציר~

 כל ו~ם
 עכו~ם ~"י הוא הטחינהזה

 וכת~
 הטעם

 משו~
 ע~י ד~ט~ינה

~~~י~
 לתת כ"א עושה אי~ו וה~וי וכיוצא

 ו~ל ~כלי חטי~

 וי~ראל מצוה ל~ם ומ~וין הישראל עומד הנה הטחינהזמן
 אינו כי בדעתו מ~גחינן ולא בטל העכו"ם וד~תהעיקר
 בידו טוחן שהעכו~ם יד של ברחיום מיהו בטחינהמתעסק
 שהטחינה כיון עכו"ם ~"י בכה"ג לטחון שלא להחמיר דושכתב

 שמענו לא בז~~ז ומיהו יעיש~ב. חזי דלא גברא מכחנט~נת
 בריחיי~ שטוחן מי ראינוולא

 של הטוחנות רבו כי עכו"ם של
 נמצא שלא רחוקים מקימות באיזה ימצא אם ~רקישראל
 ה~חק כשעת דהו"ל המתירים על לסמוך יש אז ישראלשל

ור~
 הרחיים לנקר ש~ריך

 ולנקו~
 והמקום הטחינה כלי כל

שטוחנום
 ב~

 לשם ובדברינו ח' סעי' תנ~ג סי~ לעיל כמ~ש

בס"~
 הרחיום לתוך החטים בידו הישראל ליתן יש אפשר ~אם

 לשםויאמר
 מצ~

 מצוה.

~~
 מצ~ ל~ין אין ~~.

 עריכה ולא לישה לא וכו~ מצוה
 בהגה~ט. כנה"ג קצ'ג. סי' מהרי"ו אפייה.ולא

 או' א~ר זה. רכ~'מ~א
 שנ~ א~.וכת~

 אלו ~וקא המ"א
 אבל ~פסחים פ"ג במתנ~ כ~איתא לפת דמ~ח~ותמלאכות
 אבל קפי~א אין המ~ת שמנקביןנקוב

 בדרשי~
 כתוב מהר~ל

 כלוכן
 תיקו~נ~

 אסור
 דבעי~

 ומיהו ע~~. מצוה לשם שי~ור
~אינו ור"ל ~~~~א. ~כ~ל ~~וכרח ואינו ~~ותר נקוב דג~כ~ל

 נ~ק"א ~~~~"ז וכ~כ ~~ו~~ר ~נקוב ~~ו~רו~ל בלשון לומרמוכרח
 ~מצהי לנקר אפ~ לקטן מ~ה של ~מצה לתת שלא ~זהרדיש

 א~ ח~י מיהו שם. א"רוהביאו
 ~ראה כתב ג'

 נוהג~
 להקל

 לכתחלהאפ~
 ל~שו~

 וכה"ג קטן ~"י הנקבים
 כי~

 ~גם
גד~ים

 עע~
~~כ הט~ כדברי הסכים ב' ~~ יוסף חק אבל י~~ש

 ב' א~ הר~ז וכ~כ ~' א~ המש~
 דט~

 ל~תחלה להחמיר
 מצת של הניקור לע~ותשלא

 ומזהירם עליהם עו~ד דעת בן ישראל אםאפי~ ~ש~ ע~י או עכ~ם ע~ מ~~
 שי~ש~

 לשם
 ~ישרא~ אעפ~ המצות ~אר א~לפסח

 ק~שים
 לנקרם נוה~ן מ~מ פ~~ח ל~ם מחימוץ שימור להםלעשות ונה~ ה~

 קטניםע~י
 כי~

 עע~ג ג~ולים שגם
 ומשגיח~

 שבידוהם ~מ~ת על
 ב' או' לעיל וע~ן יע~~~. חימוץ לידי יבואושלא

 שאח~~ ובא~
~~

 מצוה מצת לשין אין ~~~~~.
 וכ~

 ונכ~
 ~יא

 אם דהא המ~ת כל בשאר אפ~יתעסקו שישראל~~
 דרשות ב~~עודה שאכלו מצה על ~~ומכין~~יקומן נאב~
 מהר~~

 ה'

תיק~
 המצות.

 ועי~
 כ~' לקמן

 ב~ סע~ תע~

~~
 שלא ושפחה ע~ד האגור כתב עכ~ם. ע.י ~~~~~.

 ~~~ ~~ד בש"ע ~וכ"ה א' או' ד"מ כ~כו.ם. נםד טב~
ר~~~

 יעו"ש. י~ז ~~עי'

~~~
 למדו שלא ישראל של נשים ואפ~ עכ~ם.ע~י ~~~~~.

 הפ~~חענ~ני
 א~

 להם מאמי~ם
 לענ~

 אפייה
 ש~נו משום ב~סח~ישה

 המק~
 בפסח לה~מר

 בכמ~
 מ~~מות

שהוא
 רב~

 המ~ת חג את ו~תיב המ~ת א~ ושמרתם דקרא
 תמצא פסוקים והרבהתשמור

 לענ~
 יום בכל ומעשים זה.

 אותה ומוליכין בי~יהן החטה את מנקים הרב~ם ורובשת~ח
 ועל אפ~ה ועל הרקידה על ועומדים בע~מם הם הרח~םאל

 על יעלו דברים ~הרבה משוםהלי~ה
 שהה הנ~י~ ל~

 שלא דבר ועישות שוכחות שנ~א אומותרים
 כהו~

 ואינם
 מצוה שכר~דעות

 ~ה~~~
 עומד אדם יהיה ואם עבירה

 י~עו שלא זכ~ש נזהרית יותרעליהם
 הג~נ~

 על י~גיחו ולא
 או כרת נתח~ב אם שמחים הם ~~תרישראל

 ~ו~
 ~בר.

מ~~מסי'
 תקפ~~

 והאי~נא ג'.וכתב או בהגב~ שכנה~נ והביאו
 המצה ישת ב בשפח~ת לאשתמושי עלמאנהוג

 ועריכת~
 בא~תה

מצ~



~ ~ ~

~  

 ~~~~~ו~
 ~~~ן

~"~ 
~~~~~ ~

 ~~~ ~~~~~~~ ~~~יי~ ~~~ ~~ו~~י~ ~~~~~ ~~יי~~ ~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~י~ ~~~"~~~
 ~~~י

 ~~~י~ ~~ ~י~~ ~~~~ י~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~ ~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~
 ~ ~~~~~~ ~י~~ ~~~~~י~~~

 ~~~~~ ~~י ~~~~ ~~~~ ~~י ~~~י~ ~~~~~ ~~~ ~~~
~~~~~~ 

~~~~ 
 ~י~~~~
~ין ~

 אלא ז"ל הגאונים דברו שלא ונר~ה ~צוה ~ל שאינה~צ~
 ג~יו~ ע"י מ~~~~ים שהיולז~נם

 ש~חות שאינם
 של~~

 דכיון
שאינן

 ~~חו~
 יע~ו א~ שלהן

 איז~
 א~ל ~ר~~י לא ~גידה

 בג~דה איזה יע~ו אם ד~ר~~ו ~לנו~~חות
 אי~

 ל~קפי~ד
 ש~וק בזה"ז ו~יהו ~~ ~ו' השו~ג ו~ביאו עכ"ל~זה

א~ור ה~לכו~
 עב~ לק~ו~

 אלא ו~ינם ש~חה או
 בשכירו~

 ~ר~~י לא
 ב~צה אפי' לעסוק להניחם איןו~"כ

 ש~ינ~
 ועיין ~צוה. של

 א'. או' ~נ~ז סי'לעיל

 ~~~י~~
 לו י~ח ה~צה עו~ה אשר בעה"ב דכל טוב

 ע~יית ע~~ג ~ומד שיהיה ~צלו ורגיל ~~כירואחד ~~~
 ג' סי' ~ל"ח מושלם. שכרו לו ויתן סוף ועד ~~חלההמצות

 ט"ז.או~

~~~
 ואינו ~ו~ע ~אינו ~~ינו וחרש חש"ו. ע"י ולא ~~.

 היינו ושוטהמדבר.
 ש~~ב~

 ג' ~ו~ ח''י סק'א' ט"ז יעו"ש. ה' סעי' א' סי' ביו"דכמ~ש ל~ ~נותנין מה

 כתב וקטן הא~רונים.וכ"כ
 בדר~ו~

 תיק~ן ה' מהרי"ל
 ה~צו~

~~
 הבנה לו ~יהיה עד כתב ~ם והט~ז ~צוה בר ~יהיה

במ~
 ל~ם שיע~ה לו שאומר

 מנו~
 על וכ~ב הש"י צוה אשר

 יעו~ש. יתירה חו~רא ~~וא ה~ז' ~הרי~לדברי
 אמנ~

 ה~"ו
 ~אינם ~נז' הט"ז דברי על וכ~ב מהרי''ל כדברו ~סכים ג'~ו'

 ~~~~ע א' או' המ~"ז וכ~ב ב' או' א~ר וכ"כ יעו"ש.מוכרחיה
 וב~ שנ~ם ~"ג ד~~י~דבריהם

 ו~~~ ~ערו~
 ב' ~ו' ה~"ז

 ~עיין ד''ת מצה לשם ד~ימור ~ם~ל דיש כיון המש"זעו~ש ~כ~~
 או'לעיל

 א'~
 להם י~ מס~מא לו~ר לכ~חלה ל~~וך אין

 וב' שנ~םי~ג
 ~ערו~

 ועיין י~ו~ש. ב~נים ~דולים ~יהיו עד
 ~ס"ד. ל~ם ובדברינו ה' ס~י' נ"ה סי'ל~יל

~~~~~~~ 

 ב~ה דיוציא יראה לשמה דהך ~מש~ז ע~"ש
ו~יהו

 ירא~
 וס~מא סגי בחישב ~פי~ דיעבד

 ל~מהד~צה
 ~ש~~~

 ~חינה
 וקציר~

 וצ"ע לש~ה לאו ס~~א
 גם ~יזהר י~ ו~"כעכ~ל

 קציר~ בשע~
 ל~ם לו~ר וטחינה

 ~אח"ז. באו' ועיין ~צוה.~צת

~~~
 ב~ ש~~י~ ~ד וקענה וקטן. ~~.

 א' ~יום ~נים ו~ב
 ו~ניח~ן מקילין אנ~ים כ~ה ובעו~ה ~~~ע~ז. סי~לק~ן כ~"~

 הק~~ ל~וך ~~י~ לי~ן וק~נה~קטן
מים ~נ~ינ~ ~ו~ן כדין ~~לא

 ל~~~
 לי~ה בכלל ה~מח

 ~ו~
 סי' ל~יל הי"א לדעת

 לד~דהו נ~יק ולא ג'סעי' שכ~~
 חו~~

 לא אם כזו במ~ה מ~ה
 מצה. דאכילת ~מ~ע לקיים הסדר ללילי ~חרות ~צותשלוקח
 לשם ~ל הק~ח לתוך המים בנתינת גם ולפ"ז ~' א~'~~ב
מצת

 ~כמ'~ מ~~~
 ~מצות בני~ור ו~ן ך' ~ו' תנ"ו סי~ לעיל

 יעו~~. גדול ע"י ד~עינן ח' או' ל~יל ~מחמיריםלדעת

~~~
 הג~~נים מנהג וזה וכו' ~ש~דל היה הרא'ש ~'' ~~~~

~מ~~
 דק~ל והטעם ז~ל

~~~~ 
 מבשלוחו יו~ר בו

 בקידושין~כ~"ש
 רפ"ב~

 ~שב~ כ~בי ~ל פ' ואמרו
 קי"ט

 ~קידושיןוכ"ה ע~~
 שם~

 עו~ין ה~ו ישראל דגדולי
 ~עצ~~

 לכבוד
 לא ו~חומותם בבי~ם עו~ים שהיו לפי ~ה''ד תס~ור ולאשבת

 בפרה~יא אפי'כי
 לה~~ס~ ~צו~

 ~ונו בכ~וד
 וז~

 במציה
 ~'. או' ~~~~"ר יעוש"~. ר"ה ~י' חו~י ל~קום.שבי~ו

~~~~
 צ~ורות ~נאמר משום וכי' ~~~דל היה הרא~ש ~~.

 עלבש~ל~~ם
 ~כ~~

 ~~~ים ו~לא
 וחמורי~

הרב~
 הי~ה ~ח~יבה אלא להם היו

 ה~צו~
 ו~וד ~ליה~.

טע~
 ~~בי ~ל ~~ ~ד~ש~חן ~ו~יה בעה~ב יע~ה ~צי~ ד~ל

 א~ור~י~גבי
 חריך ~ד

 ריש~
 ~פי' שיבו~א ~לח וחד ל~ב~א

ד~י~~
 הוא עני ~ל ודרכו עני לח~ ~~ק~י ~~צה וע~ד

 משום נ~י ועוד ל~ה. ו~~~ו~סיק
 ~יבט~

 בכלהפירורים א~ בעצ~ו
 ~ע~

 יחמצ~. טרם ו~עם
 דרשו~

 ה' מה~י"ל

 המצו~.תיקון

~~~
.~~ 

 במצ~
 ל~אר אף מהמשתדלים ואני וכו' ~ציה

 שרוב ל~י לבי~י ~~~~ ~א~י~צו~
 ע~ויות אינם ~ז~'זהנעשות ה~צו~

 ע~~
 ה~~ם די~י

 והמ~רשי~
 ז~ל

 בשאר אף אדם לכל דר~וי ד' או' הר~ז וכ"כ~ר"ח.
 ט~. או" ל~יל ועיין לע"ה. להא~ין ולא ~~י~~ן עללע~וד ~צו~

~~~
 בס' ו~ו' אדם לכל ראוי וכן ~~.

 ז~ל האר~י כווני~
 י~חמם כי ~ד ~צוה ~ל ב~צה ~צ~ו שיטרחכ~ב

ויזיע
 ~בז~

 סק"ב. ע"ז לבטלה. מש"ז שנולדו כ~ל~' י~בר
 ז"ל ~א~י"י בכתבי זה ~צא~י לא ~~ת ו~יהוה~חרוני~. והב"~

 ז~ל מהר~~ו ש~י~ר ~עריםבח~
 כ"~

 ני~ן ב~סכת ~~ח בס'
 ג"כ זה כתב ~ל~ב או' שמיר ~צ~ורן החיד"א ו~ן ~~ או'פ~ג

ד~טורח
 לתקן זה לחטא ~ועיל שיזיע עד מצוה ~צ~ בלי~~

 כ~בו ולא ~~םא~ר
 משאר שהוא ואפשר יעי"ש ז"ל האר"י ע~~

 הנז' ~~' ~ו' ה~קובליםס~רי
 ומ"~

 ינטף שלא ליזהר יש
 דזי~ת ל~"ד דאיכא ~שום ~~יסה על~זיע~ו

 כ~י הוי האד~
 ~ירות ו~י ~ס"ו סי' לק~ן ~~~ש~ירות

 ע~
 ~~הרין מים

להח~יץ
 כ~~~

 יעו"~. תס''ב סי'

~~
 וכו' בעצמו היא לה~~ל ~~.

 ב~~ וא~~
 ש~טח~ן אלה

 ק~חותלוש
 למצ~

 לה תהיה ~צוה
 ם~ול~

 שלא
 מ~לת ב~~ה ~רי~~~ל

 נפלי~
 בס' כמ~'ש

 ב' או' ח"ה יפ"ל ז"ל. ~~ר~ן ליקוט~ ~שם ע"ב ד~"דב~י"ב וחיי~ ר~וא~

 או' ל~ילועיין
 י"~

 ודוק. ע~ז או' ~נ~ה וסי'

~~~
 לגוי לי~ן ואין ב~ציה. ~~צמו הואלהעפל ~~.

 או' תנ~ח סי' לעיל כמ"ש ל~כול ~צוהמ~צת
 יע~"~.י"ט

~~
 איסור ז~ן אחר הלש ג' ~~~~

~~~ 
 ~כתב והא וכו'

כאן
 דוק~

 אי~ורו ז~ן לא~ר
 ה~~~

 ז~ן דקודם
 הביעול בכלל יהיואיסורו

 דכ~
 ז~ן א~ר ~שא~כ חמירא

 א~ לבטלם ~ידו איןאיסורו
 יוסף חק סק~~. ט"ז נתח~צי.

 ק~דם בלש דאף ~כתב כהב~ח ודלא וכתב הפר"ח ~וכ~כ ז~א~'
 כן לעשות צריך איסורוז~ן

 יעו"~
 ו~ן השו"ג. הסכיה וכן

 כה~"ח ודלא הש"ע לד~רי הסכימו ב' ~ו' ומ~~"ר ט' א~'ח"י
 דקודם וה~ר~ח הט"ז לטעם ו~יהו האחרונים. וכ"כי~ו"~.
 שעדיין א~פ''י ביטול אחר הלש הביטול בכלל יהיו איסורוזמן

~~~~~י ו~"~ ~~ו~ ~~~~
~~~~ 

'~ 

 ~ ו~~~~~~~י~
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~~~ ~~~ ~~~~ 
~~~ 

 ~~~~ ~~~ ~~''~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~י~ ~~
~~~~~~ 

~~~ ~~~~~~ 
.~~~~ 

~~~ . ~י ~~~י~'~

 טוב מ"מ תימוץ אחר לבטל ויכול איסורו זמן הגיעלא
 א~''כי לבטל ישכח ~~א ~חיישינן לישה בשעתלבטל

~~~
 ~א~ר ~~.

 ל~ש~ ב~ע~
'~~~ 

 וא~
 א~ר לא

 ל~~ר ~~~לל~שה ב~ע~
 א~''~

 ~~ז
 נ~~~ו~~ ~ל~

 ~לא
 בלש~ןשצ''ל

 הז~
 פ~ר~ר~ן ~ל

 ~נ~בק הב~ק ~~ל~ער~~ה ל~~~ בשע~ ~וע~~~~ ~נפל~
 ~~~~ ב~ל~~

 ~ארעא. ~עפרא ה~~ר

~~
 ב~שין וצ~ל ו~~~ לי~ה בשעת יא~ר ~~.

 בהגה. ב' סעי' תל~ד סי'לעיל כ~~~~ ~~בי~

~~~
 פירורין אמרינן שבעלמא ואע~"י ו~ו~ פירורים כל ~~.

 דחיישי~ן הכא שאני ביטול ~לי מאליהן ~י~הפקר
 להח~ב וראויים ויכנסו ה~ית מכבדין האפייה לאחרשמת
~ר~ל

 שיהי~
 בהם

 כז~ת~

 דאמרי~ן הא חילק ז"ל רונקיל ומהר~ז
 ב~ק ~ירורי אבל פת פירורי היינו הפקר פירורין~עלמא
 ח~יבי יחד לידבק ראוי דעדייןמאחר

 ול~
 דרשות בטלי.

 בהגה~ט שכנה~ג תקע"ט' סי' מט"מ ~מצות. תיקון ה'מהרי"ל
 ג' או' מאמ"ר ד" או' א"ר ~ק"ב~ מ"א סק"ג. ט"ז ג'או~

~~~~~~~~~ 

 ו~ה האופה בית לכבד המצית ש~אפו לאחר
 לשםשנמצא

 ישר~
 בהנאה אסיר בפסח דחמץ

 מי~ו שיפול כגון צד ~שום מאכל לידי אתי דלמא ח"וועוד ה~י~ ל~בד שלא כ"כ שממהרין נ~ון ואין ה~קר לבהמתא~י'
 ולאו הבצק ~ירורי וידבקדבר

 אדע~י~
 מ~רי''ל דרשות וכה"~.

 הב"ח הביאם הנז' ~הרי"ל וד~רי תק''~. סי' ~~~מש~.
 דזה הפר''ח ו~תב ו~~ר~~. ה~ או' ~הגה~ט ושכנ~~גבקיציר
 כ~בואר מדרבנן בי~ור צריך ~~י~לו א~~~י חמץ ~'כלברור
 יעו"ש. תל"אברסי'

 והביא~
 וכן וכתב ג' או~ השו~ג

 לא אך ~בית אתלכבד ה~נה~
 לשרו~

 להפקר להשליכו אלא הבצק את
 פירורי דגם שכתבנו ח"פ או' ~מ"ב סי' לעיל ועייןע~'ל.

 תמ~ה. רסי' לעיל עיין ועוד יעו"ש. ל~~ר צריךפ~

~~~
 שצריך בת~ו' מהרי~ב וכ~ב וכו' הפירורים כל ~~.

 פירורין אמר אם אבל ~פקר יהיו פירוריןשיאמר
 ד~מ אינו' ~ וזה הפקר הן דמעצמן דמשמע מועיל אינוהפקר
 ועיין סק~ג. ט"ז א~ או' פרישה תקע''ט. סי' מט~מ ~'או'
 הפ~ר פירורים שאומרים ה~ולם מנהג ליישב ~"ש ס~"במ~א
 י~~~ש. ב~~ע כמ"ש די"ל כ~בומ~מ

 ח' או~ ח"י ו~"~
 ~' או' יוסף חק עליו ~שיג כבר ~עולםמנהג לקיי~

 וה~כי~
 לדברי

 יעו"~. הפ~ר יהיו ~צ"להאחרונים
 ו~~~

 דאף ה' או~ ~ר~ז
שיש

 מיישבי~
 יותר המבורר בל~ון לומר טוב יותר מ"מ ה~נהג

 בסי' כמ"ש שמ~ין בלשון שיאמר צריך~עכ"פ
 תל~~

 ~כ"ל.
 כ~~. או' לעילועיין

~~~
 בעפר ברגליו וידרדס ו~ו' פירורין כל ~~.

 צריך חימוץ לידי יבואו ד~ם ח~מוץ לידיש~בואו קוד~
 ~בצ~. יתערבו ~לא השלחן מ~ל לנער. ויזהר ש~"ל.ל~רפם.

 ס"ג. או' תנ~ט סי' לעיל ~עיין שם.מ~א

~~~
 תנ~ט סי' לעיל ועיין וכ~~ ~כלים הנדבק חמץ וכן ~~.

 ד'סעי'
 ב~ג~

 ועשה מה ~יו"ט הלש בעניין

~כלי~
 בס~ד. לשם וב~ברינו א~"כ

 אות~. ~בטל אני~~.
 וא~

 עומד אינו א~
~~ 

 יכול
 תל"ד סי' לעיל ועיין ב' או' א~א ~ביתו.לבטל

 ד'.סעי'

~~~
' ~ ~  ש~בטלן 

 קוד~
 ~ודם ל~טל שצריך והטעם חימוצן.

 ברשו~יה לאו איסוריה ~בתר משום~יח~יץ
 עליהם ויעבור ב~~. ע"א. ז' בפס~ים כדאמרינן לבטלוהוא
 ו~~יבב"י

 ע~
 לבו~. שישרפם.

 וא~
 כשאין

 בה~
 עובר כזית

 אסיר שיעור ד~צי ~ועוד מד~סעליהם
מה"ת~

 אם אבל
 שי~~מצו אף שיתחמצו קו~םביטל

 א~~~
 ~לי~ם עובר אינו

א~
 ה' או' ר"ז יחד. ויתדבקו כשי~~~~צי כזית בהם יש אם

 שביטלו~עפ"י
 קוד~

 צריך מ"מ עליהם עיבר ~אינו שי~~מצו
לבע~~~

 יעו"~. כ"ו א~' לעיל וכמ~ש א~'~כ

~~~
 ~ליהן ששוהה מפני וכו' סריקין עושין אין ד~. ~~~~

 פסחים ומחמיצין. לתנור מהר נותנין ואיןלצייירן
 ~קין רקיקין הם המצות ו~פי' לבוש. ב~י. שם. ו~ירש~י ע~אל"ז
 רוצה ואפי' חכ~ים אסרו כן אעפ"י להחמיץ ממהריןשאין
 לא כן אעפ''י כלום שוהה שאינו דפוס ע"י הציורלעשות
 מצויירות מצות שיאפה שהרואה לפי ב~זירתם ~כמ~םחילקו
 ר''ז דפוס. בלא אף להתיר ויבא ד~וס ע"י שנעשו יודעאינו
 ו~דרשות ד' או' חמ"מ אסור. ~צית בשאר ואפי' ז~או'

 בדפוס מציירין דאין הטעם עוד כתב המצית תיקון ה'מהרי"ל
 יעו~ש. ~ק"ג מ~'א והביאו ומתח~ץ בדפוס נכנס ד~בצקמ~ום

ועיי~
 מ~ב. או' לק~ן עוד

~~~
 בדיעבד אבל לכתחלה היינו וכו' סרי~ין עי~ין אין ~~.

 יו"ד. או' ח"י סק~ד. ט'~ז ב''~. ב"י. בה.יוצאין
 ה' או' שו"ג פר"ח. ה' או'א"ר

 ח~
 או' חמ"מ ח' או' יוסף

 כיון ואז חימוץ שיעור בציורין שהה בלא והיינו ט' או~ ר~זד'
 לכתחלה. אפי' י"ח בה יוצא אדם נע~יתשכבר

 ר"~
 שם.

~~
 וכו' סריקין עושין אין ~~.

 לכ~~ל~
 של הן ~ישין אין

 ודועבד אסור בדפוס ואף נ~~ומין ~ו ~~יםבעלי
 ד'. או~ מש~ז שרי. ענין ~כל~ף

~~~
 ~יזה לצייר נוהגין יש וכו' סריקין עישין אין ~~.

אותיות
 האר~י הקדוש הרב כתבי עפ"י במצי~

 בציור לצייר זצ"ל האר"י רבינו כונת א~ן בקישטא אבלזצ~ל
 מהר"ר ~מקובל הרב בהגהות מצאתי וכן בכוו~ה רק~מש
 בסי' ברכ~י בס"ד. ~ש"מ סי' לעיל וכמ"ש זלה"ה צ~חיעקב

ז~
 דב~י' הנ~' ברכ'י ודברי יעו''ש. ז' א~' תע'ה ובס~' ג' או'
 מש~. קחנו ל"ב או' ש"מ סי' לעיל אותם כתבנו כברש''מ
 בשבת לש~רם איסור אין אותיות צורת ~ בהם נ~שו אםומ"מ
 סי' לעיל וכ~"ש עצמה מהמצה הם אם מוחק מ~וםויו~ט
 סי' לקמן מזה ~וד וי~' יעו"~~ פ~' כמה ~שם ל"א א~'ש"מ

 יעו"ש. בהגה ז' סעי' תע"ה וסי' ו' סעי'תע"ג

~~~
 פי' וכו' במ~רק אותו שעושין מה כלא~ל ~~.

 מכוין שאינו כיון שרי ציור כעין שהואאעפ"י
 ו' או' א"ר י"א. או' ח"י ~ק"ג. מ"אלצייר.

 ח~
 ט' או' יוסף

חמ~~
 וקצת כ"ה. או~ קכ"ח כלל ח"א ח' או' ר~ז ~' א~'

נה~ו



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ הגה
 וי~

 ולא רקיקין ה~צי~ ל~שות
 ~ב~ ~~

 כשאר
 לה~מיץ ממהרין הרק~קין אין כי לח~

~ ~ ~~~~ ~~~~~ 
 ~~ו~~~~~

~~~~~~~ ~ ~~~~~~~~ ~~ ~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~ ~~~~י~~ ~~~ ~~~~ ~~י~ ~ ~ ~~~ ~~~ ~~~~~~
 ~יי~ ~~~ו~ ~ ~"~~ין ~~~

 ש~. ח~י שם. ~"א נכון. ו~ינו ציורין ל~~ות ב~ו"הנהגו
 ש~. חמ~מ שם.א~ר

~~~
 ליזהר ויש וכו' במסרק ~~.

 וטיב המםרק שיני לנ~ו~
 כל בין ולהדיחולג~רו

 ~~ס~
 ~ו' מאמ"ר ועיסה.

 ד' ס~~' ~נ"ט סי~ לעיל וע~יןה~
 בהג~

 או' לשם ו~דברינו

~~~
 סי' ביו~ד ז"ל ~ור"ם וכ~ב וכו' במ~רק ~~.

 בהגה ה'ס~י~ ק"~
 דהברזלי~

 שמתקנים
 לא~ו~ו הפת ~ל שכופין כיסוי וכן טבילה א"צהמצות בה~
 שמ~קנים ד~ברזלים ~~~ דין נ"ח כלל באו"הוכ"כ עכ~'~
 של העיסה בו שחו~כ~ן ולהטהמצות ב~~

 מתכות והכלי המצי~
~מתקנים

 בה~
 העיסה בו שמנקרין ברזל וכלי ~קרעפלי~ן

 ויותר א"צ ברכה בלא להטבילן אפי' כה~ג ו~ל ה~ריבהמן
 לבטלה כברכה והוי עליהן לברך אתי דש~א להטבילן שלאט~ב
 מיה~~כ'ל.

 רקיקין ~עישין ד~רזל כתב תפ~א בסי' הרוקח
 טבילה. צריךבבצק

 וכ"~
 שמתקנים ברזל דכלי סק"ז ~ם ~ט"ז

 או שם הבל"י וכ"כ י~ו"ש ברכה בלא להטבילו יש המצותבו
 הרוקח לדברי לחוש ~טוב י''ד או' שם הפ~~ח וכ~כיו~ד.
ויטביל

 הב~זלי~
 טבילה הצריך אחר כלי עם

 ונ~~ן וכתב י"ב ~ו' זה בס~' ח"י והביאו יעו"ש. ספקמידי עצ~~ להוצי~
 הש~כ אמנם ד. יו' או' יוסף חק וכ~כהוא.

 ש~
 כתב ~נה~כ

 להטבילו דאין המנהג וכן אינו ~זה הנז' הט"ז דבריעל
י~ו"ש

 ח~''~ וכ~~
 ~ה אלא~ ט~ילה ד~~צ ט' או' ~"ג ~לל

שנו~~
 תיקון שום בלי ע~שיו לאכילה והראוי עצמו ב~~כל

 י~ו"~. כלל טבילה א~צ הע~סה בהם ~מתקנים כליסאבל

~~~
 ליז~ר וצריך מותר. המצית שמנ~בים מה ו~ן ~~.

 ב' לנקובשלא
 שהעיסה לפי א' בכלי חלו~

 בו~והא
 מעוגה לשנו~ו צרוך נפש ~על לפיכך ומתחמצ~

 ד' או' ~ו~ש לבוש. ב"י. ומ~יאו הרא"ה ב~ם א"חלעוגה.
וכתב

 הרי~~~
 המסרק ~שנין שאין מה על זכות ללמד שיש

 ה~א ומתעסק כולם את נוקב אחד ~י המצות בושנוקבים
 ואם לעולםבעיסה

 שה~
 עו~ה בין

 לע~ג~
 שצריך ודאי ~ש~טא

 נזהרין ראיתי ומיהו ל~ו. או' ל~יל ועיין פר"ח. ע~~ד.לנקרו
 נקיבת כל ואחר המצית ב~ם לנקב דקים ~ציםשמזמינין
 השנית ומנקבין ה~צה בו שניקבו העץ ראש חו~כין ו~צהמצה

 שיגמר עד ~ושים זה דרך ועל נקי ~הוא החתךבמק~ם
 וכו'. השני בעץ מתחילין ואח~כהעץ

~~
 ~ וכו' למהר ~ובומ"מ ~~.

 מ~צ~ה כשמנקר ~הרי
 כלל. ~סק בלא השני מקצתה שוהה~אחד

~~~~~ 
 לעש~ת וישה~ה.

 המצו~
 ואע~~י וכו' ~קי~ין

 כמ~ש שרי מטפח פחות שהוא כל הדיןדמעיקר
 בהגב~י ~כנה"ג דקין. לעשו~ם לי~הר צריך מ"מ ~אח~זבס~י'

~~~~~ 
 וע"ז ו~ו' רקיקין המצות ל~שות ויש הגה.
 עו~ים שאנחנו מפני ~לנו מצות לציירסמ~ינן

 הב"ח אבל הריצב"א. בשם ב~י רקיקין. כמיןאותם
 כת~

 ~עכשיו

 וכ"כ נקטינן. ~הכי לעולס הציורין לאסירנהגו
 ה~"~~

 סק~~.
 ל''ב. או~ לעיל וכ"כ ז' או' ר~ז ד' או' ח~~מ י"ג. או'ח~י

~~~~ ~  

 להח~יץ. ממהרין הרקיקין אין כי בהגה.

ובאבודרה~
 לעשות ~צריך הראב'ד בשם כ~ב

 וגדולים עבים ולא קטנים רקיקיןהמצות
 דל~

 ~יני. לחם הוי
 ל~יל ועיין ג' או' א"ר י~ג. או' זה בסי' ח"י תע"ה.ס~י' ב~י והביאו הראב~ד. בשם ~כלבו וכ"כ ג' או' ד~מוהביאו

 בס~ד. לשם ובדברינו בהגה א' סעי' תנ"דסי'

~~~~~ 
 ועיין להחמיץ. ממהרין הרקיקין אין כי בהגה.
 לעשות ~מנהג שכתב צ"ו ~י' ביו~ד היללבבית

 וכ~ובי ז' או~ א"ר י"ג. או' ח~י והביאו אצבע כעוביהמצות
 כ"כ לטוחנן. שעישין במצות והיי~ו א~ודל רוחב היינואצבע
 ק"ק מנהג ועכ~יו ד' או~א"א

 אשכנזי~
 ירושת~ו ~יה"ק פה

 רקיקין לעוחנן שעושין במצית וכן מצוה מצתלעשות
 מצת ג~כ ש~ושין ה~פרדים מן קצת יש וכן ז'ל מור"םכ~"ש ממ~

 ה~ז עביה ולא דקין י~תר לעשות ~נזהר וכל ממש רקיקיןמצוה
 רקיקין אותן לעשות ע~ה נוהגין ~~ע מצות ובש~רמשובח.
 ו~הצניעם פסח קי~ם הכל לאפות ~~ה ~המ~הג משוםדקין

 לאכול. קשה דקים רקיקין יהיו לא ואם הפסחלכל

~~~
 ואפי' וכו' עבה פת בפסח עושין איןה'. ~~~

 ע~~. ~~ו ~ף או"ח מצוה. של שאינהבמצה
 ~~. או' חמ"מ ב~ או~ברכ~י

~~
.~~ 

 פ~
 חום אין כ"כ עבה דכשהיא ~ טפח. עבה

 שיאפה. טרם ומתחמץ מהרה בו שולט התנור~
 יו~ד. או~ ר~זלב~ש.

~~~
 מותר משהו אפי~ מטפח פחית אבל טפח' עבה ~~.

 הוא ~ך חכ~ים שיעירי כלכי
 ~כ~~

 בפר"ח
 ר~ז ה' או' חמ"מ ט"ו. או~ ח~י יעו~ש. צ"ו סי'בקו"א

 יו~ד.או'

~~~
 מיהו ס~~' מ"א מותר. ~בדיע~ד ~פח. ~בה ~~.

 מ~א ~ב~י על להשיג כתב ב' ~ו' ה"בבס'
 וכ"כ יעו~ש~ ~פח ב~בה דיעבד אפי' לאסור ו~עתוהגז'

 דאףהפר~ח
 בדיעב~

 י~ו"ש. טפח עבה כ~היא לא~~ר יש
 ו~"כ קפידא אין דבדי~~ד מ~א ~דברי כ~ב י~ד או' ח"יאבל

 הנז' ה"ב ~ברי על שהשיג ו~י"ש י~ג סי' ח~ב ~בז"יבס~רו
 בעבה לאסור אין דב~יעבד ז~ או' א"ר וכ~כ ש~~ת.והביאו
 הסכים וכן חיים. נתיב וכ''כטפח.

 ח~
 ~השיג י~א או' יוסף

ע~
 וכן יעו"ש. ופר"ח ה"ב דברי

 נ~"ש ב' או' הברכ"י הסכי~
 מצוה של למצה אותו ליקח אין ו~"מ יו~ד. או' ר"ז ב'או'
 ~~י נתחמצ~. ולא ב~וכו שפיר נא~ה אם בה לעיין ישגם

 שם. ר~ז~םי

~~~~~~ 
 להכשיר יש אם מ~פח יותר הוא

 ~יין ב~י~ב~
 וה~~ז המחה"ש וכ~כ ל~תיר ~ד~תו שםב~בו"י

 אפי' מ~פח יותר לאסור ~~תו בב~ה מיה~~ם.
י~ו~ש. ~די~ב~

ן~
 והם ו~ו~ פאנדי~ש ל~שית שלא ו'. ~~~~

 שפ~נ~ו~ש אלא בגבונה ~ו בבשרשממול~ות מצו~ ~יסו~
 הו~

~ש~יד~



 ~~~~ ~~~ ~ו~~
יו~~

~ ~ ~
 ~~~ן ~~~~~~~~

~"~ 
~~~~

 ~~~ם ~~~~~ ~~~~ ~~~י~ ~י~י~ ~י~~ ~י~ ~~
~ 

~~~
 ~~י~י~ ~' ו~ו ~~~~~ ~~יי~ ~י~י

 ~ו ~~~~י~ ~~~ו~~

 ~~~~ים ~~~~~ ~~~ ~~ ~~~~~ ~~י ~~י~י~~~~ ~י~~~ ~~י~ ~~~
~~ 

 ~~~~ ~~י
~~י~

 ~~~ים ~"י ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~ ~י
 ~י~~~ ~~~~ ~~~ין ~י~~~י~ ~~י~~ ~~~י~ ~~י ~~~~ ~~

 ~ם

 ~~~ם ~~~ים ~~~~~י~~~~
 ~~~~ים ~~~~ ~~ ~~~ ~י ~~~ ~~~~~ ~~~י~~ ~י~~ ~~''~ ~~~י~ ~י~~ ~~~~

 שהב~א ועי"ש ט'או' שו~~ ג~ינ~י של פ~טידא הוא ופלדאוני~ש ~שר שלפ~טידא
 סמוכו~

 ~עו"~. לזה
 ו~ו~

 לקמן ~יין

~~~
י ~ ~  לעשות שלא 

 ומלחלח והגבינה מהבשר ליחהיוצא ~~יי~ שב~~~ ל~י וכי~ פאנדי~~
 דכשהם פירות מי כ~ו דינה זו שליחה ועוד אפיי~הו~עכבת העיס~

 ב~יס~~~~רבי~
 ~נילו~ה

 ~מי~
 היא

 מ~הר~
 ל~חמי~

 מיד

כמ"~
 ל~~ך הליחה כ~יצאה ש~א לחוש י~ וא"כ תס"ב בסי'

העיס~
 חום שה~~יק קודם מיד נ~חמצה

 הא~
 לשלוט

 ב~
 י"א. או' ר"זלאפו~ה'

~ן~
 ~לא ~~.

 ל~ש~~
 ~~~' פאנ~י''ש

 מי ע~ שנ~ש~ ~א~
 ~זר~פיר~~

 ~מו''ק. ~כ''כ ~''ז. א~' ~''י ~זה.

~ן~
 שלא ~~.

 לע~~~
 יש ~~יע~~ ~אפי' ~כ~' פאנ~י''ש

לא~~ר.
 מ''~

 א~' א~ר פר''~. ~ק''ה.
 י~''~

 ~עיין
 נ''~. א~'לקמן

 ~מיה~
 ש''~. אפ~יה ~במ~ה מ~~~רא

מ~~ר א~ ~~~~ ~סם''י ל''א ~~' ~ס~א ~י' ל~מן זה~י~~אר פר''~
 לע~~~

 יע~~~. אפ~יה ממ~ה ~~~יל

~ן~
 לי~~ מה~ י~~~ שהרי ~כ~' ~י~י~ לי~ן אין ז' ~~~~

 ~~~~ל~ ה~י~~ א~ ~אפי' אפיי~~~מע~~~
קר~~

 שמעכ~~ לפי לאס~ר ~ד~ר
 א~''~. ~~~ ~~י אפיי~~.

~ן~
.~~ 

 אי~
 ~ש''ע מל~~ן ~~שמע ~~~' ~י~י~ לי~ן

 א~ור ~לכ~~לה ~~~' ~י~י~ ~י~ןאין שכ~~
 ~' ~סעי' ~כ''משרי ~~דיע~~

~~~~ 
 ~ין

 להק~
'~~~ 

 מיה~
 ~מנ~~ינו

 ~~~רי~שאנ~
 נראה אפיי~~ ש~ע~~~ מפנ~ כפ~לה מ~ה

~~~
 כשנ~ן ~''כ לא~~ר

 ב~~~~
 ~י~ים

 ~ש~ א~ שלימי~
 ממ~רי~ מי~ ע~ פירו~ ~~~י~ע~~

 לה~מיץ
 כמ''~

 ~י'
 ש~. מ''א~~''~.

 נר~~ ~~~יע~~ כ~~ הפר''~ מיה~
 לה~יר

~דיע~~
 לא~~ר יש

 כמ~
 א~' א''ר ~כ''כ ~פ~לה. ~~~ה

 י~''~

א~
 לה~מיר. ר~~~ ~דיע~ד

~ן~
.~~ 

 או~
 לל~ש ~א~~ר שה~ה ~'א ~~כ~' ~י~י~ ליתן
 ~םהעי~ה

 זרעי~
 מה~י ב~ ~כי~~~ ~~מי~ כ~~ן

 ~ה שנמ~א~מ~ה
 א~~

 אפיי~ה
 שאין ~אעפ''י א~~ ~~ני~

 מ~מיץק~ני~
 כמ''~

 ~י'
 ~נ''~

 מ''מ
 מ~ע~

 האפייה ~יכ~ב

 עכ''ל. לא~~רי~
 כ~~ הפר''~ אמנ~

 ~י~ י~ירה ~~~מראהנז' א~''~ ~ברי על
 ~עה כל ~פ' אמרינן ~~~ש' ~ ~הא

~הש~ע
 סבר~ השמי~

 ~~ר כ~ י~א
 פס~
 ~נ''ה ~~י' לעיל ~

 ~~רא הפך ~'~עי'
 ז~

 ~מ~ה ~י~~אין
 מ~~~ל~

 י~~''ש. ~כ~'

~כ~~
 ~~''ה המ~א

 נ~~ ~א~
 ל~~כה

 א''ר ~''ז. א~' ~''~ ~כ~כ ~~יעב~. שר~ כ~~שי~ ~ינ~אפי' ~~י~ שאינ~ זרע~ני~

~~
 ~~ן ~י~~ק ~~ין ~כ~' ~~ץ ~~ שא~פין ~נ~ר ~. ~~~

 מן שפיהן~נ~~י~
 שלנ~ כמ~ ה~~

 ~נורים ~~ין

 ~''~. למעלה. ~פי~ןק~ני~
 מ''~

 א' ~~'
 ש~~נ~רי~ ~א~

 ~יש ~~~~ן ~נ~רפי~ מל~ני~ נעש~שלנ~
 לה~

 ~~פי~ ~י~י י~~אשאינו ~ר~ כלי דין
 דהסיקן ~י~ן הי~ק מהני מ~מ

 ~לא~~פנים
 עליי~~ ~יי~

 ~ק א' א~' ~''י פקעי. ~ל~~א

~~
.~~ 

 כ~ל~ ע~~ ~~~לי~ ~י~כ~
 ~כ~'

 כ''~
 ה~ור

 ה~'~~ ~כ~~ י~נ~הר' ~~~
 ל~~~ר ~~''ל נראה

 כי~ן ~~נ~ר נ~~ראי ~לרב נ~~ראי רב על ~~לק י~נהד~ר'
דאיכא

 י~נה הר' א~ל מ~ני שלה~~ א~ ~~לי~ ע''~
 ~של~~~ ל~ די~~ין כ~~

 ~ילכ~ ~עינן אלא
 ע''פ ה~~לים

 וכ''כיע~''~. כ~ל~
 הש~''~

 ~' א~'
 ~רב נ~~ראי ~לר~

 שלא אע~''י ל~נ~ר~י~ק מהני עמר~
 ה~~לי~ הלכ~

 ~ע''כ כ~לו ע''פ

 ל~~ש מ~~יי~כ~~
 ל~~ר~

 לא~~ר לא א~ל לכ~~לה י~נה הר'

 כ''~ כי ~כ~~~~יע~~
 דלא הש''ע דעת

~~ 
 יע~''~. לכ~~להאלא י~נ~ הר' ל~'

 א~~
 א' א~' ~מאמ''ר

 כלללהקל ~אי~ ~~~
 ~כ~~

 ~ה~א יע~''ש ~פ~י~~~ לה~מיר מ''א ~כ~פ
 יע~~~. ~' ~~' לקמןממ''ש

~~
.~~ 

 ~כמ~
 ר~ל ~כ~' ~~לי~ ע''י ~ב~~ע

 ~~ל~~מץ שמני~י~
 ה~י ~עי''ז ~פי~ ~~ע~ ה~~לי~
 ~~לי~. ע''יה~~יעה

~~
 ה~יק~ה~ א~ הל~ך ~~.

 כמה
 פעמי~

 א~ל להקל דיש~נראה ~~~יע~~ ו~~'
 א~

 רק ~~יקוהו
א' פע~

 ~ל~
 לה~יר~ ~י~ן

 ~~פק
 א~

 הלכו
 ע''פ ~~~לי~

 ~דיע~ד לא~~ריש כ~ל~
 ~ה~

 ה~קה ~~עי ~ר~ ככלי דינו ~נ~ר

 ~סי~ ~~~~~
 ובשאר בחציו הגחלים והלכו

 ספ~
 ואפו

 ם"ס דהוי דשרי י~ל שם הגחלים שהלכו בצדמצית
 ~"פ הגחליםשמא

 כול~
 בישול ~ין וש~א

 ואפיי~
 בכולי. מפע~ע

~~~~~ 
 ב~נור אפו

 ח~~
 כולו ע~פ הגחלים הלכו ולא מצה

 ~~י ואינו ~סחקודם

 ונו~~
 ג'. או' א~א מו~ר. לפגם טעם

 והטעם וכו' פ~ח לצורך לה~ירו ~יון א~כ אלא ~~.~~~
 ד~י דלא משום פולטו כך כבולעו אמרינןדלא

 ש~א דכולא להיסק שע~א דחדאהי~ק
 וכדאמרינ~

 ~בי ב~ו~א
 ~וקבאמר

 ב~
 מס' ף

 ע~~
 פר"ח.

~~~~~~~ 
 ~כ~ן בל~ב ה~~ר לה~יק

 דא~עבי~
 ~צוה ~ה

חדא
 י~עב~

 לע~ות רגיל היה ומהר"י אחרת. מ~ה
 ב~עת התניר בפי ה~קממנו

 אפ~~
 ~בח דיש משום המצית

~צי~



~ ~ ~ ~

 ~~~~ ~י~ן ~~~~~~ו~
~~~~~~

 ~~~~ י~~ ~~~~~ ~י~~ ~~~י~~~~~ ~~~ ~~~~~~~ ~~ ~~~י~ ~~~~י~ ~י~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~
 ~"י וכשמכשירוהגה

 היס~
 לצורך ול~~יק ל~זור ~וא וישר טוב

 האפי~~
 ולא

 ל~~ו~
 הכל

 ~ח~ ב~י~~

 מהרי~~ל ובדרשות בה~~"~. כנ~~ג קצ"ג. סי' מ~רי"ו בפ~.עצים
 נוהגין כ~ב המצי~ ~יקוןה'

 לה~י~
 ה~נור

 בעצי למצו~
 יעו~ש ~סיכית לו ש~יו לול~ין ~ל~רבה

 וכ''~
 סי~' בתשו' רש"ל

 ז"ל אביו למר שראהפ"ז
 שהי~

 ~ר~ו~יו מק~בל
 לשרו~

 החמץ
~~ושענו~

 בתנור זורקין ויש
 ב~~

 ואלו וא~ו המצות אפיית
 ב~~ך להסיק נוהגין~ דיש כ~ב ו~ או' י~סף וחק עכ'לדא''ח
 הסוכה.של

 וא"~
 ל~סיק נכון הפר''ח כאן מ"ש

 ה~ו~ג והביאו ה~~' רש~ל ~שו' בשםוכו' בלו~~ ה~נו~
 וח~

 שם יוסף
 הוא.דט'ס נרא~

 ועו~
 ט~ו. או' ~~"ה ~י' לעיל עיין

~~
 קר~ע בו להטיל נוהגין ויש ~~.

 חד~
 ~י' וכו'

 יפה שמנ~ג ואמר כולו. ע"פ ~יסק יצטרכולא דה~~~
 ל~י~~א

 שילכ~ לדקד~ שא''~
 הגחלים

 ~~~. ממש. כולי ע"~
 שילכו שא"צ אלא ג~כ לה~יקו דצ~יך ה~ז~ הב"ח ~דברוומשמע
~ג~לים

 ע~~
 בו להטיל נוהגין ו~ש כ~ב הלבוש אבל כולו

 היס~. יצטרך ~לא כדי חדשה~קר~ע
 ו~~

 ו~"מ ב' או' הר~~ז
 ~~חריו. ובאו' שאח"ז באו'ממ~ש

י~
 עבה קרקע בו ~~טילו ובלבד ו~ו~ חדש קר~ע ~~.

 רו~ב עובי ~ר"ל אצבעבכ~י

 אגודל~

 יו~ר או

ע''~
 ~טחה אבל ~ולו

 מוע~~
 ב~למא

 כדר~
 ש~נ~ים

 מועל~ ש~ינ~נ~ל עושו~
 ש~ינה

 מ~ה הפליטה מפ~י מ~ס~~
 לבו~.ב~ניר. שבלו~

 עו''~
 ב' או~ ר"ז א' או'

 רוחב מעובי וב~חו~
 אג~דלאצבע

 מועט~ ~~יח~
 ב~. או' א~א ול~תיר. לצדד יש ~~י~בד

י~~
 כ~מסי~ין ש~~נור העליון וצד ו~ו' חדש קר~ע ~~.

או~ו
 ~שלהב~ ע"י מ~ל~ן לאפו~

 כוביא אבל
 ב~וכו מסיקין ש~~ן כיון ה~נורשע'ג

~~ 
 בו להש~מש רוצה

 ומל~עלה. סביביו מ~ל להטיח צ~יךבפסח
 מ"~

 או רע"ר קורין שאנו במהלנהוג י~ וכה"ג ~ק"ב.
 ט~~~ ~ענ~~

 כעו~י להטיח
 ~רע"ר לה~לבן נו~גין ויש כירה. ע~ג ו~ן סביביו כלאצ~ע
 חלב מאכלי בין ~~נה כל ל~הוג ראוי ו~ן וכה"ג גחליםע"י

 חק ב' או~ א~ר ג' או' ח"יובשר.
 יוס~

 ומי~ו ג' או'
 כל לנהוג ראוי וכן~~י מ"~

 השנ~
 כ~ב ובשר חלב מאכלי בין

 בלא ב~ין בשר או חלב בו שנ~נו כשידוע היינו ~םא~ר
קדרה ה~~~

 ~פ~~ מש~~~
 בכל כן עשו ד~ס~מא

 השנ~
 ו~~ל ~~''ל

 ידו~ ש~ין ~~פ~י בפ~ח דמחמיריןהא
 בעין ח~ץ שם ~נתנו

 ג~כ בשלו מ~~~א ה~~ה כל ~ם שמב~לין דכיון~~~ום
 ב~שו~ ועיין ב~ין.חמץ ש~

 חו"~
 ח~ס של הר~רי''ץ לענין ק"ל סי'

 ד~י~ הי~~ ס~ך על הסקה בלי בטיט לט~ח מהני~לא
 בלוע

יוצ~
 דנעשה לדופן. ~דו~ן

 ג~ל~
 ~ח~ ודו~ן א~ד

 ולא הוא
 של בר~רי~ץ כ''א טיטמ~ני

 מ~כ~
 או יפה מתחבר דאינו

 חרס ל~ל בטיט לא א~ל ברזל להניח חרס ~לברער
 לטוח ואח~כ ב~חלה גחלים קצ~ הי~ק ע"ימתיר ומ"~
 יעו~~.טיט עליה~

~~~
 ח~ש קר~ע דהמ~ילין ונ~ל וכו' חדש קר~ט ~~.

 יז~רו ה~~ח לחג מצי~ בה לאפותבתנ~ר
 ע~י אח~כ ~י ה~נור בקר~עית מלח יטילו שלא ~~דהרבה
 ונו~ן המלח ~יוצא מבצבץ הואהאור

 במצו~ ~ע~
 לידי ו~~נו

 מ~פ דון לו יש דהמלח למ"ד חי~וץ וחששפקפוק
 ש~ב~ והג~

 זהו בכה"ג גמור הי~ר ש~וא והורי~י ב~~~' ע"זעמ~תי
 ב~נור לאפות אין ל~~חלה ~בל בו נאפו ש~~ר בדיעבדדוקא

שי~
 מלח יטיל שלא הוא לזה וה~י~ון ~לח ח~ש בו

או זכוכי~ כלי כשברי חימום ~גורמים דברים שאר כ"אה~נור בתחתי~
 פסיל~

 ~לח בו הטיל כבר ו~ם ו~דומה וחול ברזל של
יז~ר

 הרב~ פ~~~י~ ב~חל~ לאפ~~
 עד ח~ץ

 שיכל~
 וי~סר

~~
 או~ו יטיח נ~~נה לא ~~דיין ראה ואם שבו ה~לח

 כלטיט בטיח~
 סביבו~

 אשר ה~נור
 וסד~ בד~ ש~ ימצ~

 כן ו~מו
 כ~נו~ן ואח~כ טיט בה יטי~ ~ם הרע~~ם וסדקי ב~~יבין
 כלל. דו~יו ~ידי לצ~~ למלא כח ואין בו מ~חזק ה~יהאש

~~~~~ 
 הגה.

 טי~
 וישר

 הו~
 ומדכ~ב וכ~~~ ולה~יק ל~זור

 מדינא חיוב דלי~א משמע ~וא וישר טובהרב
ומכ~ן

 ד~ד~
 שכח דאם ז''ל הורווץ וואלף ~ו"ה

 לה~שיר~ וצ~יך יו''ט קודם ה~נירול~כשיר להסי~
 דמותר ביו~ט

ל~שו~
 ~' בהיסק הכל

 לע~ו~ ו~ל~
 לצורך שלא הב~רה

 ליבון ל~נין ~~"ט סי' לק~ן ו~מבו~ריו''ט
 ברזל כלי ביו~~

 עד היטב שיסיק רק ה~א וה"ה יעו"ש פאלדי"ן בושא~ו
 או~ יוסף ~חק ד' או~ ח"י הוא. ונכון כולו ע''פ גחליסשילכי
 ח"י דברי ~ל כ~ב ג~ א~ ה~"ר מיהו בהנה~ט.ד'~י"א

 דצריך הכא דק"ל ~~ןצ""ע הנ~
 ני~ז~ ניציצי~ שיו~~

 ~~~נוו
 בלועכ~ו ~~

 מנבל~
 ~~"ט ב~~ ד~סיר

 אמנ~ י~ו~~
 ה~~א

 הכשר ~ל~רך ד~כר ה~ם ד~אני כ~ב ~'~~
 משא"~

 בת~ר
 יעו"שי יפה ל~סיקד~רך

 ו~"~
 א~ א~ המק~ח

~~~~~~~~ 
 טיב ב~גה.

 ו~ש~
 ולהסיק לח~ר ~וא

משים ו~~~והטע~
 דח~~

 ~ר~ש~ה ~~שהסיק בהנ~ה א~ור
~מא

 ש~ הי~
 ~~ץ

 ונ~ר~ בע~

 ~כןאפ~ מח~ץ נ~נה ונמצא
אופ~

 שנית מ~י~ין איסירו ז~ן ~ודם
 ~משו~

 פל~. לא

וכמ"~ ~חה"~~
ולא ~~~ שישרף די~~רא הט~ם א~ ~~ק"ד~. ~מ~ה ~י'
 יסי~

 ~ד ~נ~~ם ל~הות צריך ולפ"ז היטב כ~כ
 ה~נו~~צ~ שיצט~

 יסיק ו~~"כ
 ~ני~

 והא
 ~עו~~

 ~~ל וחלב בב~ר
 א~דבהיסק

 ב~מ~
 ה~~~ר~

 מ"א יו~ר.
~"~~ 

 ~י~ו
 ה~י~ולא ~~אחרו~~

 ר~
 ג' א~' א"ר ה' או' ח"י מ~א. של ב' ט~ם

 ג' או~ ה~אמ"ר ג'.וכ"כ או~ ר~ז ה~ א~י~~ף ח~
 דטע~

 השני
הוא

 הנכ~
 ל~~ריך~לא ~לו במד~ות דה~~הג שכתב אלא

הי~~
 ~~"ל ואולי ~~י~

 הרא~~ כט~~
 ש~זכיר

 ה~"~
 ולכן

 ~~ן ש~ית~~י~ין א~
 קיד~~ ~~ו~

 כה~"א ודלא איסורו ז~ן
ו~מ~~יר

~"~~ 
 א~נם ע~"~.

 הב~~
 כ~ב

 ו~מצו~. ורך ל ~ל~~~יקולח~ר ~והג~ דהעו~~

~~~~
 בגל~ןכ~וב ~~~~~~~~~~

 מצ~ ~~~ו~~א~
 על ~~ניר

מקי~
 ~כבר

 א~ ח~רת~ נאפו~
 כשיסיק לא

~~~ור
 ~ע~

 האי בחולין ו~מרינן וכו' מחלי~ה וראיה שנייה
 חדא ז~נא ~יה ד~ליטחלה

 ל~
 ו~ו' ביה לי~ליט

 הכא וה"ה החומץכח ~פס~
 דנצטנ~

 מו~ב ~מקום ה~נור חים כבר
 א~. או' א"ר ע.כ. ראשונהמצה

 ו~יה~
 נזהרין אין בז~~ז

 ואופין ~רבה ועצים אש מניחין ד~זה"ז משום ~טעם ונ~ל~זה
רקי~ין

 והר~י~
 וכש~~~ירו ~יכף מ~בשל ~וא

 ~יכ~
 ~וזר

המ~ים



~

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~  

 ~יי~~ו~~ו~

~~~
 ~~~~ ~~~ן ~~~~~~~~

~~~~
~~שובת

 ~~~~ ~ מהרו"ב~~~
 ~~י'אחד

 מ~
 קופי הגג בהם הרעפיןשמכ~ין

 בלע"ז~~~
 ~~ש

 ~~~~~~~~~י~ ~~~~~~~
~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~"~~~ 

~~~~ 
 ~~~ ~~~י~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~

~~~~~~ ~~~~ 
 ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~שי~ ~~י~ ~~~ ~~~~

 ~~~~ש
 ~~~~~ ~~~ ~י~ ~~~

~~~~~~~~~~ ~~~~ ~'~~~ 
 ~~ש~~

 ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~~~~~ ~~ש~י~ ~~~

 אבל והעצוה ה~ש מרוב כבראשונה לה~חמם ההואהמקום
 ~רבה ועציס אש שם ואין עבים מעט שאופין במקום ה"נאין
 ליז~~צ~יך

 שחזר שי~ער עד במ~ו~ה אחרת לה~יח ~לא
 כבראשונה. ההוא המקוםונתחמם

~~~
 וכו' חרס של טפק~~ ב'. ~~~~

 טפק~
 ~~יא היינו

 שקורין ~נור דהוי ב' סעי~ תנ"א בסי'שכ~וב
 בלא היינו ב~סח בה לאפ~ת ~אסור ~טור כאן ומ"שפידל"א
 גחלים ~ל~הו שאם ~ם נ~באר כ~ר בהכ~ר ~בלהכשר
 ~רי~ב~נים

 ~ל~
 חיישינן

 ~למ~
 ~הגם ב"י. עליה. חייס

 מה על ש~מך נראההיסק בי~ מהני לא חרס של ~יה דאם רי"ו בשם אח~כשכתב
 שפס~

 שאח~ז באו' עיין ומיהו ~ש''ע. שם
 לא. אם מ~פנים להסיקו ~רכו בין לחלק האחר~ניםשדעת

~ו~~
.~~ 

 טפק~
 ישנה אבל משמע וכו' חדשה חרס של

 עליה דחייס ליבון ע"י אפי' בה לאפותאין
 פקעדלמא

 ~מ"~
 אכן הלבוש נמשך זה ו~חר רי~ו בשס ב"י

 גבי ב' ס~י' תנ~א ~י' לעיל נת'ב~מת
 כובי~

 הטפקא דהוא
 הסק~ דמהני מ~פנים להסיק דרכו ~~םשבכאן

 להכשירו

ומ"~
 וכמ"ש ההכשר מדין כ~ן מיו~י שלא לפי חדשה כ~ן

 דלא נותנת הסברא ושכן הטור דברי לפרש תחלה ג'כב"י
 ד' או' הא"ר ו~י~ו ו' ~ו' ח"י הלבוש. נמשך שאחריוכרי~ו

כ~~
 לה~יק ~רכו בשאון מיורו ~ל~וש דגם

 יעו~ש. ~שרי כאן מודה בפניס להסיק ב~ר~ואבל ~פני~
 לפעמים מב~נים להםיקו שדרכו ~בוכיא הב"חוכ"כ
 מילוי דהיינו פ~ימי היסק ליה ~מהנו כתנורדינו
 של טפקא אבל חרס של הוא אפי' עליה חייס דלאגו~רי
 מהנו לא מבחוץ היסיקו שלעולםחרס

 לי~
 פנימי היסק

 כדפרישית הטיר ורבינו הרשב~א דעת היא וזאת חייסדילמא
 ה~יר דלא כרי"ו ודלא נטור~י רב ודעת תנ"א סי'לעיל

 יעו~ש. אבן ~ל כשהיא אלא כללבוכיא

~~~
 הפת י~~ק סאם וכו' תחלה להסיק צריך אבל ~~.

 קודם שמא ל~~ש י~ ירתיחנו ו~ח~כתחלה
 ד~. ~ו~ ר~ז הפ~. ~חמיץ ~ו~ב מרו~ח~והוה

~~~
 טו~ב. או' לעיל כ~"ש טפקא היינו כוביא. בין ~~.

ך'~
 ה~בשיל בו שמשימין כלי הוא באל~ס. בין ~~.

 ול~ע~ים ~שבת פ~ג הר~~~ם כמ''של~תבשל
 ע~א. ל"ז בפסחים כמ"ש בואו~ין

~~
 י~ח בה וווצ~ון וכו~ באל~ס בון ~~.

 והרי~ף ~' דין פ~ו הר~ב~ס ופסקו ע"אל~ז ב~סחי~ כ~~~
 י~ח בה יוצאין בקרקע הנאפת וכן דפסחים. פ'בוהרא~ש
כ~~ש

 בבר~ו~
 והרא~ש והרי~ף שם הרמב"ם ופסקו ע~א ל"ח

 כ~ד. או' לקמן ועיין יעו~ש. ד~רכותפ"ו

~~
 ה~ם דתני חלוט היינו ב~ים דאילו ~י~. בלא ~~.

 ל~לוט. פרט כתיב עוני ~לחם בה יוצאין~אין

 סי' ~~ול ו~יוןב"ח.
 ~נ"~

 חליטה אסרו ד~ז~~ז ג' ס~י~

וא"~
 ב~יעבד. וא~י' אסור מצית לש~ר אפי'

~~~
 או' שו"ג פר"~. משקין. בשאר וה"ה מים. בלא ~~.

 שם. שו"ג שם. פר"ח לאסור. יש בדיעבד ואףד'

~~~
 סי~ לעיל שכתוב טרוקנין והוא בקרקע. בין ~~.

 ~ליו לברך רשאי שאין ועי"ש ~~ו ~~י'~קס"ח
 אלא ובה~מ~מוציא

 א"~
 יוצאין א~ל ועו~ש עליו סע~דתו קבע

 כ"א. או' לעיל ~מ"ש מצה י"חבו

~~~
 ~ב~י. בטור כמ"ש בזה פלוגתאשיש ל~~ אוסרים יש מ"ש ליזהר. וטוב אוסריםיש ~~.

 ומ"~
 וטוב

 ~מא צ"ע דיעבד ולענ~ן סמ~ק בשם ~~י שכתב לפיליזהר
 ~כ"ל ל~ח~יר נכון ומ~מ מול שי~ור קודם ~מצה שולטהאור
 אבל לכ~חלה היינו ומשמע ליזהר ונכון בש~ע כתבוע~כ

 או' מאמ"ר ו' או' שו"ג הפר~ח. וכ~כ לאסיר. איןבדי~~ד
 שעבר בדיעבד דאפי' כ~ב ד' או' ו~ר~זה'

 לו. אפשר אם ~פ~ח לאכלה שלא להחמיר נכון הרתיחואח"כ והדבי~
 הו''ל דאל~ה האפייה ה~חלת ~ד מיל שי~ור שהה בלאוכ~ז
 סי' לעיל כמ"ש בדיעבד א~י' אסור ולכ~ע גמורחמץ

 משיעור בפחות אפי' מקום באותו חמימות יש ואם ב'סעי' תנ~~
 יעו~ש. כ~ח או' ל~ם ב~ברינו כמ"ש אסורמיל

 ש~~ ~~~~~
 על ~צה

 ~ת~ך הניי~
 ~תנו~

 א~תה לאפ~ת

 י~ב~יעב~
 אבל לה~ל

 י~ לכת~ל~
 ח~י ליז~ר.

~~~
 ~תב ~~~' שא~מר מי ~י~ ~~.

 מי י~ בש~ ז~
 ~תבה ~לא יחי~ית סב~א שהיא לפי~א~מר

~~~
 למ~~~ שרא~י ~~.

 ~מא ל~~ש ~י~ ~~~'
 י~מ~~

 ~' א~' ר''ז לאפ~~י ~יתחיל~~~ד~

~~~
 בעלמא ~~מרא אלא ואינו ~~~' למח~ת ~רא~י ~~.

 י~ ד~~יע~ד~פ~י~א
 ~ה ~י~צאין לה~יר

 י''~

~~
 שלא ל~~~ת ~רא~י ~~~ש ~~~' למ~~ת ~רא~י ~~.

לא~~~
 ~~צה

 ב~~~
.~~~~ 

~''~~ 
 רי~''ז

 הב"~
 ב~מה עיםה א~~ין ד~ין ~עה ~ל פ'בשה~~

 בפ~~
 ~מא

 חי~~ץ. ~י~י~~א
~ר~יה א~נ~ ~~~~ ~נא~~ ~י~~ ~~ ~~~~

 לח~
בפ~~. ~~ י~צ~ין ~אין ה~~ציא ~ליה ~בר~ין ~אין
 ~~צה ~~מע ב~~ה''~י ~נה''~

 א~נ~
 ~~ורה

 בדיעב~
מ~~~

 ~~וץ
 ~א~

 ~ו''~ לפי
 ~י' ל~יל

 תנ''~
 ~''~ ס''~

 ~~עיין
 ל~~~ד~רינ~

 או'
 ע~~~

 בע~~ה
 ול~~
~ 

 במק~~ הי~נ~ ~~יעבד המ~הלא~~ר י~ ה~~~ ת~~
 ~~ם שאין

~~ל~ת השמ~
 לא~~ת ~~י ~''~

 ה~~~ א~ ~~~א''~ ~ל~~
 ש~ל~ת

~''~
 ~מימ~ת~ה אצל נאפית ~י ~לל מחמצת לא

 ~מ~
 ת~ך

 אך ~שריה~נ~~
 ל~~~~ א~~~

 י~צא ~אין ~ן
~''~ 

 מצה.
 ~' א~'~''י

~''~~ 
 ב~מה ~~פה עבר דאה ~' א~' ~ר''ז

 שמ~~~~~עפ~י
 א~~ אין מ''מ בא~ילה

 בהן י~צא
אפי~ י''~



~ ~ ~

 ~~~~~~ו~
 ~~~~ ~~~ן

~~~~
~~~~~

~~~~ 
 צינירוני חם אפר ~פי'

 בלע~ז~
 ~~ו~~ ~~~ ~~~~י~ ~~~י~ ~י~ ~~~~ ~~~~י~ ~~~ ~~~~~~~ ~~~~ ~ ~

 התנור מן ללק~ה שלא ליזהר ויש ~הגה . ~~ י~~~י~~~~~
 קוד~

 לכן
 ~ד~~~

 ~~יי'~~~י'~"~ ~ לידי לבא ~וכל ~י ~ל~~זירה

 ל~~ ~ר~~ א~ן ב~~ה ~הא~~י לפ~ ב~~עבדאפ~'
 ~לל

~~~~~~~~~ 
 לע~~~

 אפ~~ה. ~~~ה ~~פ~נ~ן
 ~~''~ ר~~''~

 ~~תב~''ס.
 ~~~ א~~ ~פע~ הכנ~~~ ~~

 ~בר
~~~~ 

 ב~~ן ~~י~~~~נ~
~לא ב~~~~ א~~~ ~~~י~ ~ה~נ~~ ב~~~ב~

 ~בפ~~ ~לפ~ ב~~ב~ י~ב~~
 ~~~ל~ן א~ן

 לע~~~
 כן

 ~נז' ~א~הל~~ה
 ~~~נ~ אפו~~ ~~~~

 א~~ה
 ע~

 א~ר
 ~~~~~נע~~~ ~~

 בה ~~~~~ה
 ~בע~ ~ד~~~ א~

 ~~~א
 נ~נ~~

 ~~שב~~~~נ~
 ~~~א

 ~~~ ~מ~
 ל~~ר

 ~~~הל~~ן ~~י~ ל~ ~ב~א~
 ל~~~י ה~~רי~ ~~נ~~~~~ ~~~ ב~~~ אות~

 ~לא ~זרוהע~ר
 ע~~ ~עש~

 ~~ך ~~ין ~רא~~ ~פנ~ ~ן
ה~א

 ~~~~ ע~ ה~נה~
 ~~~ב ~זה

 ~''~ ז~ ~~~ע~
 ע~~ין א~ן

פ~
 ~נ~ראין ב~~נין ~~א

 אפ~~~ ~~~~ פא~~~ל~~
 ~ע~~~.

 הפר''~~~ה~
 ~נ~''~ ~בר~ על ~~ב

 ~ה~ל ~נז'
~~~~ 

 ~ן
 ~א~ןה~~ן

 לנ~
 ל~ז~ר

 ~ז~ר~~
 א~~ ~~ ב~ך ~~ה ~דע~~נו

 ~ע~~א~~
 ~ע~''ש. ו~~' ב~~ן

~~~''א ~~ב''~ ~~''~ ב~~''~ ~~''~
~~ 

 ~~~' ~~ער''ה ~' א~'
 ז~

 ~' א~'
 ב~~' ~~ר~''~ אב~

~~~~
 לראב~ן ~~~א ~~ב ב' ~~'

 ע~~ ~~
 ~~~ב ~''ב

 ~ינ~
 ~~ב

לע~~~
 ~~א פרפ~ל

 ~ק~~ ~~ ~ע~~
 לאס~ר ~~א ו~~ב

 ~~נ~ ז~
 ~כ~ב ע~''לזה

 ~ז~ ~בר~''~ על~~
~הב~א ~~~~~~ ל~ב~~ ~~ול ס~ך

 ~~ ~~~~~ ~~נ~''~ ~זר~~
 ב~רך ר~ב''ן

~~~ 
 ~א~ר

 ~~''~ע~''~
 ב~~~''ב

 ה~א~ן ~ל~ק~~~ ~~~~ ~~
 ~ר~~~ ~הר''~

 עכ~ל צרפת ר~ני נהגו וכןעשהו א~ ל~ונסי ויש לע~ות אסור מ~צה פ~אל שכתבממודינא
 וכ"~

 ב~וף יהו~ה בית בשו"ת
 ך' או' ע~ג ח' דף ארגיל מנהגי בקו'הס'

 בש~
 מ~רו

 דגי~ לטגן דאסור הכנה"ג כסברת לדון דישז''ל הר~
 במ~~ת

 מעשה ומשום העין מראית משום א~ויה מצה שלבקמח
 דלא כהפר"ח ודלאשהיה

 חיי~
 דליתא העין למראית

 בסי' מחב"רוהביאו יעו"~
 ת~~~

 ו' ~ו'
 או' ~"ס בסי' ח"י א~נ~

 וטח~נ~ אפוי~ דבמצה כתבט~ז
 כל ממנה לע~ות מותר

 הפר~ח וכ'כ תס''ג ססי' לקמן כמ"ששירצה מ~
 ביו"~

 פ"ז ~י'
אנו הדבר ~ל ~גזרו מכשול שאירע כתב ~בכנה"נ ו~~םסק~ז
 ש~ יוםף ~ק וכ~כ יעו~'ש להתירנוהגין

סי' ר"ז י"ב. או'
 ג' ~ו'תס~ג

 חמ~~
 או~ ת"ס סי' השע"ת וכ~כ הסי' סוף שם

יו"~
 לז~ ~וש~ין אין דבמד~ינו

 שהקמח י~ד~ת אשה ~~ל
 או וכתושה ~פ~יה ממצה הוא בפסח בושמשתמ~ין

 שום אוכלין ואין עצמן על שמ~מירין מעשה אנשי שישורק טחונ~
 ~עט בה נשאר שמא ש~~ששין במים מב~שלת או שרויהמצה
קמח

 של~
 נמצא י~ו~ש. ~בי~יל או ה~רייה ע"י ויתחמץ נילוש

 עוד וית' להח~יר. יש נ~וג דלא ~היכא לסמוך מי עללהם י~ ~י נהוג היתר דנ~וג ~יכא וא~כ שניא בפלוגתא זה~~~ר
 מעש~ אנ~י ולענין ~שם. קחנו תס''ג סםי' ל~~ןמזה

 שמח~ירין
 דבר~י~ין פ'ב או' תנ'~ט וסי' י"ד או' ת~"ח ~י' לעיל עייןוכו'

 יעו"ש. לחוש~ין

~~~~~~ 
 באזמיר נוהגין שהיו ~ה ו' או' ~~גב"י ש~נה"ג
 מסולת מלופיטאש קו"פ ל~~ותיע"א

~~ 
 י~ן

 משימיס היו בכלי המילופ~טאש י~בקו שלא וכ~י בתנורולבשלה נחוש~ ~לי בתוך המילופיטאש לשום מנהגם והיהו~בש
 ת~ת בכליסולת

 מ~מה כן לעשות אשרתי המיל~~יטא~

 והביאו יעו~ש. סולת במ~ים שמן שישימו וצויתיטע~י~
 וכתב זהבסעי' הפר"~

 דבדיעב~
 יעו''~. ל~תיר נ~ל

~~~
 שיעור דהיינו וכו' מ~נה נמשכין ~~טין אין ג'. ~~~~

 אלו ס"פ מרדכי ונמטה. ל~עלה פניושיקרום
 דדעת ל~ז או' רנ"ד סי' ל~יל וכ~כ ב' או' ד"מ ~עוברין.
 פו'כמה

 מצריכי~
 וא~~ יעו"ש צדדין משני קרימה

 לכאן ה'ה
 לסמוך דאין שכתב ב~ או' בח~~מ עיין ומיהו הוא. שיעוראד~ד
 עבה אם א~ל ה~קין ברקיקין אלא פניס קרי~ת~ל

 פנים קרימת על לסמוך אין לט~ח קרוב עבות במציתובפרט הרב~
 המצה עובי לפי והכל ממנה נמשכין חוטין אין א"כאלא

 ל~ח. ואו' ל~ז או' לקמן ועיין יעו"שיודקותה

~~~
 ו~פי' ו~ו' נמשכין חוטין אין ~~.

 נפרכ~
 כשמטלטלין

 ~ו' א~ר ט' או' ח'י סק"ה. מ"א בהי ווצאיןאותה
ז'

 ח~
 מן הוציאוה כש~מצה וכ"ש ~' או' ר"ז ט' או' יוסף

 ואח''כ רכה ולא קשה והיתה צדדין מב' פנים בקרימתהתנור

 ולפ~מים אויר מ~~ת דזהו כלל חשש דאין רכהנ~~י~
 מתרככות ו~ן זו ע''ג זו מכיסות או~ם ומני~~ים ג~מיםשהזמן
 חמה כשהיא התנור מן שהוציאוהוכל

 וי~
 והיא קרום לה

 איןקשה
 ספ~

 ברור. והוא כלל
 רו~~

 ה'. או'

~~~
 זה דסי' ונ~ל וכו' מ~נה נמשכין חוטין אין ~~.

 הוא נמ~כיןדחוטין
 דוק~

 או' א"ר חם. כשע~יין
 ל"ז. או' לקמן והב"ד ף' סי' מה~ת הנוב"י וכ"כח'

~~~
 ~כול אין ואם וכו' ממנה נמשכין ~וטין אין ~~.

 א~ ממנה נמשכין חוטין אםל~מוד
 כתב לאו

 ל~סור שיש מ"ח סי' יוסף שאריתבתשו'
 מ~פ~

 ומ~מ י~ו~ש.
 לא תו עיסה בה נ~בק ואינו המצה תוך האצבע תוחביןאם

 מ~נה. נמשכין בחוטין לספוק~ ליכא ודאי ד~ה~ג~חמרינן
 וכתב ט' או' ר"ז ח' או' א"ר והביאו יו~די ~~'~"י

 להסתפק יש בזהדגה הא"~ ש~
 א~נ~ בצינן מהני א~

 ב' או' החמ~מ

כת~
 דאין ה~ז' ח~י דברי על

 ז~
 א~ שהרי כלל ס~רא

 יהיה
 ידבק לא פ~מים יו'ד אצבעו י~~וב אם קשה העי~הגיבול
ממנה

 ~אומ~
 שכ~ר בזה ובפרט ע''ז לסמוך ~ין ל~ן

אין נתחמ~
 ז~

 שאח~ז. באו' ועיין עכ"ל. פוסק שום זה הזכיר ולא סי'

~~~
 המצה שיבר ~אם ו~ו' ממנה נמ~כין ~וטין אין ~~.

 אז ממנה נ~שכין ~וטין שאין וראה חמהבעודה
 א~ ~כן פניה קרמו אם כלל לעיין א"צ~וב

 למראה ספק לו יש
 שאין ש~יון מותרת ה~צה לא או היטב פניה קרמו אםעיניו
 כבר אם אבל ~ניה קרמו ודאי בפריסתה נמשכין~~טין
 ~"א שוב מה ז~ן המצהנצטננה

 לבדו~
 כי נמשכין ~וטין אם

 שמ~ציאה א~ר מה זמן שהתה שכבר אחר שייכא לא זובדיקה
 שמורה מבפנים ריעותה עכ'פ בה ורואה ונצטננה התנורמן

של~
 ואם המצה בפני יביט ואז מבפנים יפה נאפית

 ~ום ואין פניה קרמושו~אי ירא~
~~~ 

 א~ל להתיר יש בקרימה
 לו יש המצה של ב~רימה גםאם

~~~ 
 אם

 ז~
 ~רי~וה מחשב



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~  

 ~~~~ ~~~ן
~~~~

 ~ ~מהדי"~~~ חי~וץ ~~~~~~~~
 ו

 ~~~ ~י~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~י~ ~~~~ ~~~ ~~~~
 ~ם

~~ ~~~ ~~ ~~יי~'ו ~~~ י~~~ ~~~~ ~~~~

 שמא שחוששין הוא כרת ספק שזה ו~אי הא לאאי
 ולא בהפ"מ לא משגיחין אנוואין נתחמצ~

 ~מח~ במניע~
 יו"עואיסרין

 ולאאותה
 ~ו~

 נצ~~נה כאשר ~~~ות שבמצות אלא
 ~הך רואין ואנו נמ~כין חו~ין אםל~~חין א~~ ~שו~

 ריעות~
 מבפ~ים

 ו~ז ה~ח~ון וצד ~עליון צד צדדין משני פניה ~יקרמובעינן
 פ' סי' מה~ת נוב~י כלל. וג~וגים ח~ש שום ~לי ל~~יריש

ו~~י~ו
 ה~~"~

 או לעיל ועיין ו או~
~~~ 

 ~דו~~.

~~~
~~~~~ 

 ~' ל~~יו שה~או מ'ה סי' ד~א נאות ~~שו'

 ~ל פיררום וכאשר ~~ח בערך עבותמצות
 בהגיע ~ייזין~רי~ב

 ע~
 ש~יה רחבן ~אמצ~ ר~ו חציין

~לא עיס~
 נאפי~

 כלל
 וה~~~

 ~הוא
~~ 

 הש~ח סבי~ות וכל
 מז~

 הא~ של~ו~ז~
 ~לו ~פירורים ~ן בישלו וכבר ~הוגן

 שה~גיחו ~ודם~קדירות
 ע~

 התבש~~ין ו~סר מה~צות הנשאר
 להתיר יש ב~ן שנגעו המצות ~אר ולענון הכליםוכל

 נ~ילה כדי והשיעור נ~ילה מכדי יו~ר אוסר ~ינוה~ק דהש~~
 נאפהמסביב

 יפ~
 מחתיכה יוצא ו~ינו בל~ע כאסור ד~וי ועוד
 ~לאלח~יכה

 רו~~
 פ"ת. וה~יאו יעו~ש.

~~~
 בה. יוצאין ~~.

 ושו~
 רי~ב''א חימוץ. לידי ~אה אינה

 לעיל ועיין י"א. או' פת"ע ז~ל. הרא~ה~שם
 ל~ד.או~

~~
 ~ין ממנה נ~ושכין כ~החו~ין ~~ל ב~. יוצ~ין ~~.

 י~ח בהיוצאין
 מצ~

 לאכול מו~ר ~מ"מ משמע
 ~ו' ושאר והרמ~~ם ~~ור לשון וכ"מ חימוץ מ~ום בהזאין
 ~ר~ ~דבריאכן

 ב~גה
 מ~מ~

 ~יש
 חש~

 ~לא כל חי~וץ
נאפי~

 ממנה נמשכין חו~ין שאין עד
 העול~ נ~~י וכן מיד ~ישרפםעוברון אל~ פ' ~מרדכי וכ"~
 לאסיר

 כשחו~ים המצ~
 יו~~. או' ~~י ~~~נה~נמשכין

 וכ"~
 להחמיר עי~ר דכן הפר~ח

 ו~יין ~' או' הר"ז ו~~כ ממ~ה. נ~ושכין ~חו~ין מצהולאסור
 ~אח"ז.באו'

~~~
י ~ ~  ~ודם והוציאה עבר ואס וכ~' ליזהר ויש ~גה. 

~נאפית
 ע~

 דאפי' נראה נמשכין חו~ין שאין

ב~י~ב~
 אסור

 שנתחמצ~
 לת~ור ח~ץ דהי~ה ~ע~א בההיא

 החמימותדע"י
 מי~ נ~חמצ~

 והמר~ה
 ג"~

 ~תשו' ~יהו ~~ס~~א. ~'ז י"~. סעי' תנ"א סי' כדל~ילתי~~ן ל~ ואין נתחמצה
 כתב ~"א סי' שב~הנחלת

 לקח~ דא~
 כשרה מיד והחזירה

 לדע~אף
 וכ"ה ~~ או' השו"ג והביאו יע~"~. מ~רי"ל

 ה~~ז כ~~רי דהעיקר כ~ב י"א או' הח~י אבל ~~ ~ו~הא''ר דע~
 הס~ים וכן שבע~י נחלת כ~~ו'ו~לא

 ח~
 ~~ז י~"ד או' יוסף

 יש אם אכן ~' ~או' ח'~ו'
 להס~~~

 ~י
 חו~י~

 ממנה נמ~כין
 החזירה א~ ל~תירה לצדד אפ~~ אז קצ~ פניה שנ~קר~וכ~ון
 קודם ממנה נמשכין חו~ין ~היו איסור להחזיק ושלאמיד

 יו~די או' הר"ז ו~"כ ~ם. ח'יש~חזיר~.

~~~~~~~~~ 

 נמשכין חו~ון ~היו מצה בה ~וציאו אם
 איןממנה

 ~ל~ לא~~ר~
 שאין לכתחלה

 ב~להו~י~
 ~בל מצות עוד

 ב~יע~~
 ~ברא על לסמוך יש

הר~שו~~
 או' ר"ז אח~~. בה שהוציא המצה לאסור ~לא

 ו"~
~~~~~~~~ 

 אייזן ברי"ב ש~וחנין מצות
 ונרא~

 שנאפה
 בישולו חציכמא~"ד

 עכ"~
 ~הפ"מ ל~~ור אין

 לפי והכל לצ~ד. יש ג"כ כה"ג ובהנאה של~ן משהות~רובת
 א'. או' מש"ז בז~. המורה ~יניראות

~~~~~ 
 שלא חם התנור ויהא וכו' לכן ~ו~ם ב~גה.
~שתהא

 הרב~
 להחמיץ יכול הפת שהרי באפיי~ו

 פת"ע ע"ב. כ"ב דף ~ביצה מקובצת ~י~ה יפה. חם אינואם
 י~ב.או'

~~
 ~~צא ~' ~~~~

 א~~
 ~אם לי ~~~מע שר~י~. ב~צה

רצה
 א~ל ~~א מ~~של לאו ~~אר~אי ר~~~י~ ~אינ~ ~~י~ ~~י~ ~~רו~~

 הר~~~
 ~~י'

י~רה ~~~ רפ~~
 א~ ~~ ~~~~יל א~ל ~רי~ ~יין או ~~י~ א~~~

 ~ה~ ~~ל~~~~~י~
 הא

 ~~ש~ע פר''~. יצא. ~~י לא~

 שאינ~ שני ~~לי אפי' ב~~יןה~ר~י
 ~עם לי~א ~~של

 ~~צ~
 שאינ~ שני ~~לי ~~~ ס~''~ ~''~~~''~

 ~ל~~~יר יש ~בשל

~~~~~~~~ 
 א' א~' ~בר~''י

 ~א~ר~ני~ ~ס~~ו~
 ~~י~ ~~~א

 ~~פר''~. ~~לא ~י~~~ה ~לא ~ח~ין ~לא~רי~

 שא~ נרא~ו~ויה~
 א~ ~~פ~~ ז~ן ~~א

 לפרר ~~~ל ~~לה

 ~~ ~~ ~וצ~ ~~זי~ ~~ו~ציא~זי~
 ~וש~~ ~~~ ~לי

 ~א~~לם
~~רי

 פס~
 סי' לעיל ~רן

~''~~ 
 ~ין

 י~''~
 ~~פ~רר

 משק~ ש~~~לי ~~ ~~
 ~ש~~ע~י ~~~~''ז. ה~~ציא ~~רך

 ~י~ ש~~
נ~~~

 ~~~ר ~~~ל
 ~~ר~~

 זל~''ה א~~לעפייא
 ז~נ~~ לע~

~~~~
 לפרר י~~ר

~ל~ר~ת ~~~~~~ שי~~ך ע~י ד~י~ לפיר~רי~ ~~וצ~
 פ~~. ~~~יא~ יע~''שי ~~וי~ א~~~

~~~
 י~צא ~~.

 ~~~~ אד~
 שר~יה.

 ~ש~ע ~ר~''י ~דס~~
 ~רי ביין~אפי

 הר~~~ ~ש~ ~~ו''~
 ~~~''ה

~~ר~~~
 ~דר ~~רי''ל

 ~א~~ה~
 ~לש~ן אבל

~~ר~~~''~ ~רי''~
 ש~~~ל ~יין לא א~ל ~~י~ ~~~~א מש~ע ~~רא''ש

 ~א~ ~הרי''~ ~~''~ ~צ~~~~
 לה~~יל ~ש~י

 ~~ש~ין ~~~
 ~ו~~~~יינ~

 ~ו~צ~ ~פי ~ע~א ~נפיש
 ~~~' ~~אי'

 ל~~ל ~ין~ל~ן קי''~ ~~
 א~

 ל~~ל~. לא
 בר~~~ ~~~''~ ל~~ל~ א~ לזקן אלא ~רינן~לא ~רי''~ ~~~ ~~וי~ ~א~

 ~~~הרי''ל

~ם~
 ש~~~ ~~~~' הש~ע ~ול~~ן ~~''מ ~

 י~צא
 ~ו~מע ~~~' א~~

 ~ין ~כ''זבדי~~~.
 ~~ר~~

 על
 אכיל~
~ 

 ~אפי~~~וין ~ין ~צ~
 ל~~יר י~ ~~י~ ~~ר~י~ ~~יינ~ ~~''ז.~ו''א

 ל~~ל~
 ~לז~ן

 ~~~אר ל~~~להאפי'
 ~יין ~שר~יה א~ל ~~יע~~ ~~~~ א~~

 לה~יר אין ~וש~ין~שאר
 ל~~ל~ א~

 א''א א''כ אלא ולז~ן

 ~~יע~~ אפי' א~~ ~ל ~שאר ~מי~ל~
 ~~רוי י~~א אינו

 לשר~~ ~~~~~~~~
 ה~צה

 ~~ר~
 ~אז ~ר~י''א ~~~רין

 ~~ א~ל~א~
 יצא. לא

 ~ר~~~
 ס~ר מ~רי''ל

 י''א א~' א''ר ~~~י~~~א~~ה.
~~~~ 

 ~צ~נן אפי' ~אפשר
א~~ר

 מש~~ ~ז~
 ~~~~ל

 ~ע~
 ע~''ל ~~ה

 עי~ן ~~יה~
רש"י



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~

~

 ~~~ ו~~
~~~ 

~~ ~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ 
~~~~ 

~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 
 ~~~~. ~~~~~ ~~~~ ~~י~~ ~~י

 ~~נור שנתכפלה מצהה~ה
 ו~~וק~

 שם ~ילט שאין עד
 הא~

 אוסרים
 אות~

 הפס~ תוך
 ~צות שאר אבל

 מו~ריםשבתנור
 וקוד~

 דבוקה מקום רק לאסור אין פ~ח

~~ 

 סי' ופס~יו קנ"ז סי' ~ת~~ד

 קמ~ה~

 נפוחה מצה

 פ~~י~רש''י
 ע''א ~''א

~~~~ 
 י~צאין

 י''~
 ~צה

 ~~~שילהשר~י בר~י~
 ~~''~~ יע~''~

 ~~ר
 ~~בנ~

 ~א~'
 הק~~~

 ~ש~ין~~אר ~ל~ ~~י~ ה~ר~י אלא ל~~יר ~אין ה~~ר~ני~~ה~~מ~
 ~א''~ יעו~~

 ~~~ין. ~~אר ה~ב~יל ~רע לא
~כ''~

 א~' הר''ז
 י''~

 ול~ פיר~~ ~~י ~לא
 ש~ן לפי ב~ורק

 ~ע~ א~~פי~ין
 ~~קא ~~''ז יע~''~. ה~צה ~

 ~הן~~צה א~ ~~ש~ר~
 א~~

 ~נ~~ ר~ינ~ ~~~ ~~ן א~~ה ל~~~יל
 ~על

הר~~''ה

 פ''~~
 נ~~~ל לא ~~זה ~~רי ~פ~י~~~

 ~ע~

ש~באנ~
 בא~'

~~~~~ ~~~ 
 ל~בל

 ~יין א~~~
 ב~~~

 ~~י~ן
ש~

 ל''ב או'
 עלי~ ~~~~

 ~לא
 נהיר~

 יע~''~.

~~~~~~ 
 נשפך

 יי~
 ~~י לא ~~ע''י הש~~רי~ ~צ~~ על

 ~~ירה~~~
 ~~ה י~~ ~~''~

 ~~י~~ א~ר~
א~

 ~לא
 ל~~ נעשי~

 ~''א. ~י' יע~~ ~י~ ~ש~' ~צ~ה.
 ~י'~~י

~''~~ 
 ~' א~'

~''~~ 
.~~ 

ן~
 ש~ת~ם~ס ~אעפ~י ני~~~ה. שלא ~ה~א ~~.

 שלא ~יי~ שה~א ז~ן ~לה~א ל~~
 ני~ו~~

 ר~''י ל~~רי.
.~~

 ~~~ר~~~
 ~הרי''ל

~~ ~~~ 
 עלי~ ע~יין ~י~א

 ~~רי~א
~נה~א.

~~~
 ליזהר ~צריך ני~~~~. ~לא ~~~א ~~.

 ~זי~ לשרו~
 א~ל ~י~~של~

 א~
 י~רה

 פ~ו~~~ פר~~~~
 י~צא אינו~~זי~

 ~~~ נ~ר~ א~ י''~ ~ה~
 עד

 ~נ~ל~נ~
 ~~~ר ~~~~ןה~י~

 ~~''~ ל~~ מ~~ר~ נ~~~ל~
 ~~י'

 ק~''~

~ן~
 א~ א~ל ~~.

 ~נ~~~ל לפי ו~~' ~~לה
 ~ע~

 ~צה.
 ~עי' ~ע~ה ~~י' ~א~רינן~~א

~ 
 ~צה ~לע

 ~ע~ ~י~~~~ ~עינן ~לאיצא
 ~יהיה ~א''צ היינ~ ~צה

 ~~א צריך עצ~ה היא ~~ל ~ר~ר ~מו ~פה~צה ~ע~
 ~ע~ ~~

יע~''ש.
 ~~~~~~ י''~ ~ע~~

 לא~~ל י~ע~ ~~יך א~~ר
 ~א''~

~שהי~
 ~~יך ~עיניה

 ~צ~ ~ע~ ~~ע~
 ~~היא א~ל

 ~צה ~עה ~~נהשנ~~~ל ~~~~ל~
~~ 

 ~ע~ ~~ע~ אינ~ ה~יך
 ~צה

 ~~בה. י~י ב~ י~~~ אינ~~ל~~

~~~
.~~ 

 אב~
 טור. נימוח~. לא ~פי~ וכו' בשלה ~ם
 מעל"ע בכ~וש ד~"ה ונראה סק"ח. מ~אלבוש.

 ~א"א עיין ומיהו י"ג. או~ ~"י כמ~ושל. ~כ~וש נימוח ~לאאף
 מפליט דכ~יש ה~ סעי' שי'ח מסי' ל~קדק שכת~. ח'או'

 יטו"ש מ~של ולאומ~ליע
 אמנ~

 י"א או' הא~ר
 כדברי כ~~

 לק~ן ~זה עוד וית' ~"~. או' ~ר~ז ו~''פ כבוש. ~ה~הח"י
 יעו"ש. הכ~וש מרור ~~ין ה' סעי~ תע~גסי'

~ן~
 בדיע~~ אפי~ ~ה. יוצא אינו ~~.

 לחולה. או לזקן ואפי'
 י"ד~ או~ר~ז

~~
 כזית פרו~ה בכל שיש ואעפ"י ~ה. ~וצא אינו ~~.

ותואר
 לח~

 ~לא''ה כזית פרוסה ~כל אין דאם
 תורת לואין

 כמ~~ לח~
 ולמה יו"ד ~טי' קס"ח סי' ל~יל

 ומ~מ ך~ או' מ'~ב וכ~כ מצ~. טעם דנתבטל משום טעמאלי
 יוצא שאינו אע~"י כזית פר~סה בכל ישאם

 ~~~ ב~
 ~צה

 קס''ח בסי' שם וכמ~ש ובה~'ז המוציא עליהמברך
 בדברינו ו~יין ו' או' זה בסי'המאמ"ר וכ"~

 לש~
 ודוק. פ~א או'

~ן~
 חמץ אפו אם ה'. ~~~'

 ע~
 ב~וך אפי' וכו' מצה

 ~~י. והביאו ~~ה כל פ במרדכי כ"ההפסח.
 הלבו~.וכ"כ

זן~
 קטן ~~נור אפי' וכו' מצה ~ם חמץ א~ואם ~~.

וסתו~
 ד' או' חמ"מ לגמרי.

 וכ"~
 לעיל ~ר"ז

 ט~ או' ת~~זסי'
 ~י~

 כ"ב. או'

~ן~
י ~ ~  פ~ האי כי דריח נאסרה. לא 

 ~יתר בפת איסיר
 ואפי' הלבוש. וכ~כ וב~י. טור שיאסיר. מצינולא

 י'~ד או' ~"י אוסר. ואינו כחוש ~יקרי בשמן בלול הפתא~
 על מנ"יו~ס~רו

 חטא~ תור~
 א"ר וכ~כ י"~. או' ל''ה כלל

 מקום אותו ומ"מ שם. מ"ב ש~. ר'ז ש~. חמ~מ י"~.או'
 שאר אבל להכשירו כדי היסק צריך ~תנור החמץ~עמד

המקומו~
 ~ליעתו ומ~פשט מוליך דאין הכשר א"צ ~תנור

 מ'ב ~ס. ר~ז ש~. חמ"מ ש~. ח"י ~כולו. רוטב בלאהכחוש
 שם. חמ~מ תקנה. לה אין החמץ ~ה שהוציאו וה~רדהשם.

~בדיעבד
 א~

 ס~~. או' לקמן עיין מצה ~ה רדה

~ן~
 ~לא ~~.

 א~~
 ח~ין. כשהן ~תנור היינו בחמץ. נגעה

 לשם ובדברינו א' םעי' תמ~ז סי' ל~ילועיין
 כ~ג.או'

~~
 נטיל~ כדי ~~.

 רוחב כעו~י היי~ו מקום.
 אצב~

 ~גודל
 ולא אגידל ~וחב במקום ~והיינו ~ינוני אדםשל

בראשו
 במקו~

 מ"א אצבע. ס~ם ש~וזכר בכ"מ וכ~ה הקצר.
 וסי~ ט~''ב או' תמ"ז סי' לעיל בדברינו ועיין ~~חה~'~.סק'ט

 ו~ד. או'י"א

~~~
 אבל שמנונית שם באין ו~יינו מקו~. נטילת כדי ~~.

 לבד במצה וא~י' שמנונית מהם באחד י~א~
 שהיא~~ון

 משוח~
 ונגעה ~~ימן או ~שמן

 ~חמ~
 חמין כשהן

 ~ולה~~סרת
 כמ'~

 לשם ובדברינו א' סעי' תמ"ז ס~' ל~יל
 יעו~~~ כ"דאו'

~~~~~ 
 ~ם נראה ולפ~ז וכו' מקום נטילת כדי

 ~ל במרדהמצה רד~
 חמ~

 דהוי מו~רת שהיא כ"ש
 במ~~ה טעם נתן דהחמץ ~ר~ל נ"ט ברנ~ט

 והמרד~
 חוזר

ונותן
 טע~

 ~מצה~
 והב"ח לבוש. קליפה. בכדי להחמיר יש מיהו

 של ברחת המצה הוציא שאם רש~ל בשםכתב
 חמ~

 אוסר
 דס~ל לטעמיה ~אזיל ונראה עכ~ל בפסח~משהו

 דא~
 נגע

~צה
 ~ח~~

 כל נאסרת
 אבל שאח~ז ~א~' ~~'ש המצ~

 הש"~ לד~ריחוזר הלבו~
 ~או' עיין וא~כ נטילה כדי כ'א אוסר דאינו

שאח"ז
 שנכתו~ מ~

 לרחת וה"ה המצה ~דין
 ועו~

 ל~יל עיין
 ודוק. רכ"ט או' תנ"אסי'

~~~
 ס~י' תמ"ז סי' לעיל וכ"כ וכו' מקום נטילת כ~י ~~.

 סק"ה ה~~ז מדברי וכ"מ הל~וש. דעת ו~"נא'
 ~מסכי~ים י"ב ם~קומ"א

 ל~ע~
 כ~ב ה~"ח מיהו הש"ע.

 ~"י ~ ~~~~~~~ ~י~ ~ יי~י~י~~'

 ~~י~~~~~י~
 ~י~ו~י ~~ו~~~~ ~~~~ ~י~~~י~~
 ~~~י~ ~~~~~~י~

 ~~~י~~~~~~~"~

~ענין



~ ~ ~

 ~~~~~~ו~
~~~~ 

~~~~ 
~~~~  על שעולה כ~רך קרום עליה עלה אם א~ל אסורהבאמציעתה

 ה~~
 אפייה ב~~ת

 מו~ר~
 ~מהרי''ל~

 שני אם
 שוכבותמצות

 ז~
 כמצה דהוי אסורים אפייתן קודם ~תנור זו על

 כ~ול~
 ~מהרי''ו~

 ~ה יגעו ~לא ליז~ר יש ו~ן

 נהגינן לא איסירים ~בשאר כיון הלכהלענ~ן
אף אל~ ~הר~~~

 בצליי~
 במ~הו או~ר בפסח לפ"ז ס' עד או~ר ומליחה

 בתניר שנגעו~~ץ
 במצ~

 מהרש"ל ו~"פ המצה כל אוסר
 עי~ר נראה דכן שכתב א~פ"י ט"ו או' הח"י וכןע~"ל.

 כמו כילה לאסור יש הפ~ח ת~ך בנעשה סיים מ~מהש~ע כדע~

ב~~צ~
 ~פסח דתוך י''ג או' א"ר וכ~כ יעו~ש שבסמוך כפולה

 כתב ח' או' המאמ"ר אמנם יעו"~. כלל לה~ל~ין
 די~

 לגמגם
 היינו ס' עד הכל ו~ו~~ים כהרא~ש ק"ל דלא דהא כאןל~~יר י~ כ~רא"ש ק~ל דלא שכתבו למאי ד~ף הנז~ ה~"חב~~~י
 איסור בין בקא~נן דלאמ~ום

 כחו~
 א~ל לשמן

 הכ~
 ~איסור

 יש ב~אינן דלא לומר מקים ואין ~מנונית בו שייך דלאחמץ
 סי' ביו~ד ב~~יא מצ~~י וכן כהרא''ש דנקט~נן ולומרלד~ן
ק"ה

 בהג~
 ~כתב ט' סעי' רמ"א

 ש~
 באיסיר אלא אינו ד~~ז

 י~~~~. בפ~ח ~ח~ץ לא אבל שמנונית בוד~~~ך
 יכ"~

 הפר"ח
 דאנו הנז' הב~ח דבריעל

 אי~
 אלא לנו

~~~~ 
 הש"~.

 וכ''~
~ע~

 ~ש~ע. לדברי ~מס~ים הגר"א
 ו~~~

 תמ~ז ב~~~ ~ר~~ז
 נראה ומ~מ כ"ד. או' מ"ב ה'אוי

 ~ינ~ ל~ני~
 דליכא היכא

 ו~~ימיה הב"ח כדבר~ להחמיר יש מועט דבר כ"אהפסד
 כלולא~ור

 אות~
 ~בל ה~סח ב~וך הוא א~ המצה

או ב~פ''~~
 הדח~ בש~~

 ~~י להתיר יש יו"ט שמחת ~~יעת יש או
נטיל~

 כ~סק מקום
 הש~~

 ודעימי~.

~~~
 כ~נג~ה אם דאף משמע וכו' מקום נטילת כדי ~~.

 בנ~ילת סגי כראוי נאפית לא עדייןבחמץ
 סי' הכהן ושב בשו~ת וכ~כמקים

 מ'~
 אבל מהש~ע ~כ~מ

 לחלקהוא
 יצ~

 אז כראוי שנאפית אחר נגעה אם ד~וקא
 י~א. או' ש~~ת וה~יאו יעו"ש. נטילה בכדיסגי

 ~~~~ם~~

 ה~צו~ שאופין לאחר ליזהר
 במ~ה יתנום שלא

 בו שיש בכליאו
 ~מ~

 ב~צה הקמח ידבק שמא
 ח~~ץ. לידי ויבא ~עליה הקמח עם במרק המצה י~רהואח"כ
 ~בי~. ~"י הרו~ח. ב~ם ~"ה והגמ"י עוברין אלו ~'~רדכי
 ב~י שנילו~ה למצה במים שנילושה מצה בין חילוק איןו~זה

 בהגב"י. ~נ~"ג ~זכרונות. בס' ראיתי וכןפירות.

~~~~ 
 ~הייני וכו' ודבוקה בתנור שנתכפלה מצה ~~~.
 משא''כ ונת~מץ בנתייםשולט האו~ חים אין דאז לגמרי הכ~ל שנדבקהיכא

 האיר ש~ז דיביק בלי בסמוכי~
 המצי~. ~יקון ~' מהרי~ל ~ר~ות שם.שילט

~"~ 
 ג~ או~

 תקצ~ד. סי'מ~"מ
 ט~~

 הוי דלא אע"ג כתב והב"ח םק"ג.
 אם ממשכפולה

 ל~
 ואםו~. ח~ץ הו"ל דלמטה פניה ~רמו~

 או וכ"כח~ ~~אוהב~~מ~א~~יק
 ט"~

 א~' א~ר
 ט"~

 חק
או' ו~~~

 ט~~
 א~ חמ"מ

ה~
 ר~

 ~~~ י~~ףבשאר~ת וכ"כ כ~ב. או'
 ד~פ~מ~ח

 ~פ~
 שם. מ~אוהביאו ~סורה. פ~ה קרם אם

 ~~. א.רוכ"כ
 ח~

 דדו~א המ"א~ם מ"ש ומיהו שם.י~~ף
 לריטותא תרתי דאיכא פניה קרמו בלא להחמיר יש ~~ולהבמצה
 א~ א~אבל

 רק ריעיתא בה
 קר~~ ~ל~

 פניה
 א~

 לא~~רה

 יע~~וכ~
 דדעת שכתבנו מ~ או' ל~יל ע~ן

 האחרונ~~
 לא~~ר

~~
 ~פ~ל~~ ~א~ה ~מצה

 נמ~כ~ ~ש~ו~~
 ~מ~~

 'ט~~.

~~~~~~~~ 
ב~ג~י

 אוסר~
 אינה אפ~ ה~~~~. ת~ך אותה

 בפסח דחמץ ש~וא כל אלאדבוקה
 ~~~ם~ בתה"דכ~ה במ~ה~

 ש~מנו
 ד~ ~ב~

 ובספרו זה
 טל כתב הב~~ מיהו הלבוש. וכ"כ יעו"ש קמ"ה ס~וכ~ביים פ~~י~

 ~חשש מי ראינו דלא הנז' ה~ה"דדברי
 לז~

 דאפשר הוא ~לא
 וכ~נ הכפל שיסיר א~ר מו~רת עצ~ה המצהדאפ~

 אפ~ה במצה ש~מצאת בחטההרא"ש לדע~
 וכ~"~

 תס~ז בסי'
 והגי הכפל ~~~יבות מקום יטול הפ~~ח ב~וך דאף הפר~חוכ"כ עכ~~

 יעו~~.בהכי
וכ"~

 הגר~א
 בסו~

 ז~. סעי~
 אמנ~~

 כתב הלבוש
~ועם

ב~ לחל~
 שנתכפלה מצה

 לאס~~ ~נו~ג~
 לככר כ~לה

דמי דלא ~שום מק~ם בנטילת שדי חמץ ב~~ר ~נגעמצה
 למחוברנ~עה

 בחתיכ~
 וכ~כ א~~.

 ט~~ א~ הר~
~~. או' מ~ב

ו~י~
 לעיל

 א~
 ס~ ולק~ן ס"ג

 תס~
 י~א ~~עי'

 שג~
~ם

 בהגה ז~ל מור"םכתב
 לאסו~ דנוה~~

 תוך ~צה אותה כל
 יע~ש'ו~פ~םח

~~~~~~~~ 
 שיש ו~עפ~ הפסח. בתוך אותה אוםרין בהגה.
 ס'במצה

 נגד~
 מקים נגד ~ר"ל

 הדבוק~
 ~פסח שחמץ בתוכהמתבטל אי~

 ר~ במשה~
 א~ חמ~מ שם.

 ה'
 שם.מ"ב

 ~~~נ~
 כל בנדבקה אפ~ המצה כל האיסר~ם לדעת
 באו' כמ~ששהוא

 יעו"שי הקוד~

 ~~~~~ס~~~
 רש.ל ו~כ ו~, מצות שאר א~לבהגה.

 קבלה ו ל יש כפולה במצה דדו~א נ"ז~~' ב~ש~
 יכול ה~ש חום ~אין משוםלאוסרה

 ליכנ~
 הכפול במקים

 שנגעו מצית שאר אבל ממש~דבק
 אינם בנשיכה א~~ ב~

 וכי רו~ב בלא לחתיכה מחתי~ה ~צא איסור דאיןנא~~רות
 ה~נ בקליפה ~~~י אי~ורים דבשאר~יכי

 חמ~ לענ~
 אם ורק

 ~לא אפ~ בחם אוסר אז ממש ה~פל במקוםנגע
 והביאויעו"ש. רוט~

 הט~
ושאר י"ב ~~"ק ומ~א סק~ד

 מ"שומיהו האחרו~כ~
 ד~~~

 בלא אפ~ בחם או~ר ~ז הכפל במקום נגע

רוט~
 ס"ג או' לעיל כתבנו כ~ר

 דדע~
 אחרו~ם וכמה הש"ע

 בנט~ל~ סגי ח~ץ ~ככר נגעה אםדא~י'
 ~"ש וא"כ מקום

 ה~~א וכ~כ בטלמא חומרא אלא דאי~ הכפל במקוםבנגעה
 רש"ל דבריעל

 הנ~
 ידן דל

 אוסר~ א~
 נטילה מכדי יותר

 גמ~ר מח~ץ עדיף דלא ועוד ק~ה ס~ ב~"ד ~ט~זוכמ~ש
 או' א"ר וכ~כ יע~~. ב~צהש~גע

 ט~
 בזה להקל ~דאפ~ר

כ~~
 ~וא. חומרא דנת~~לה

 וכ"~
 ל~ א~ מ~~ ט~~ או~ הר"ז

~~~~~~~~ 
 במ~ים שלא ~~~ו דאם שכתב ד' א' ~מ~~ז
 קל~פ~ א~~הכפל

 צריך לא
 דא~

 ~צא ~לוע
 נשכו א~ אבל רוטב ב~א לחתי~המחתיכה

 ב~ ~
 ~עינן אז

 נטילה כדי כ~ב י~ט ~~די ובה' י~ו~ש. הכ~ירה מ~צהקליפה
וכ~כ

 החמ~~~
 כ~ט~ או' מ~ב ה' או'

~~~~~~~~ 
 במצה בשו~ן~ונגט משוח הוא ה~פל מקום
 אותה אם וכן ס"ב שהיד חמהאחרת

 שמ~ום אע~~ מגטה ~מ~ום בשומן משוחה ה~א בהשנ~עה מצ~

הכפ~
 ~לה את אוסר הוא הרי משוח אינו

 כד~
 חמץ ככר

 בסי' שנ~' בשומן ~שוח מהן ואחד מצה בככרשנגע
 תמ~

י~ו"~
 הטטם.

 סי' לעיל ו~כ י~. א~ ר~
 כ"ד א~ ~מ~

יטו~~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

 ~~~ן
~"~~ 

~~~~~~  ~~ם ~~"י חימוץ לידי ו~אין נגיעתן במקום ~ולט האור אין כי לחין ~~ודן ~תנור~זה

 א~ח~
~ 

 דמש~~ ומאייעו"ש.
 ס~ק מ"א בהגהת

~~~ 
 כולה לאסור

 ~שומן משוחה המצה ~יתה אם הכפל ~מקום ~לא נגע אםאף
 יעו"ש. זו ~הגה ל~ש~יח שלא ~~ז או' יוסף חק כתבכ~ר
 ואולי ה~נה לה דאין זו הגה ~ל ד' אי' סוף החמ"מוכ~כ
 מחה~ש ~יין ומיהו יעו~ש. ~הם נפלדט"ס

 יעו"ש. קאמר רש~ל~לד~רי לייש~ שכת~

~~~~ 
 אף מותרים. ש~תנור מצות שאר א~ל ~~גה.
 חומרא עצמו ~~וא כיון אחת ~מרדה אותםשר~ו

 רל~~. או' תנ~א סי' לעיל ו~יין י''ז' או' ~~י~עלמא.

~~~~~~ 
 כשמ~ציאה ~של"ה

 המצ~
 אם מסו~קת ~תנור

 לכל וראוי אחרת ~רחת אחרת מוציאה~מיצה
אדם

 להיו~
 ט"ו. או' א"ר ~~כ. רחת שני לו

 וטו~
 אחד ~צד לא וגם אחת ~מרדה המצות כל יוציאו ~לא~~ית ל~נ~ ללמד

 ימצא שאה כדי אחרת לפעמים ויקח פעם בכל יהפךאלא
 מס~ס. מותרים המצות ~אר יהיו המצות מן ~אחת חמץאח~~

 ה'. או'עו"ש

~~~~~ 
 וקודם ב~גה.

 פס~
 נמצא א~י' וכו' ~סור אין

 ח"י. או' ח"י פסח. קו~ם ~נאפה כיון הפסחתוך
 י~ז. או' ווסף חק ט~ז. או'א"ר

~~~~~ 
 ~הגה.

 וקוד~
 ~~"פ אפי' וכו' לאסור אין פסח

 ~דרשות וכ"כ שם. תה~ד ולמ~לה. שע~תמשש
 ט~ז. ~ו' ר"ז ~מצות. תיקון ה'מהרי~ל

~~~~~ 
 פסקים ומשליכו. די~~קם. מקום רק ~הג~.
 חמץ ~לאו כיון דס''ל ואפשר קמ~ה. סי'וכת~ים

 נ~ז סי' בתשו' רש~ל א~ל שריפה. ט~ון אין הוא~מור
 כשמסיר כ~א או' הר~ז וכ~כ י~~. ס"ק מ"א שריפה.~ב~י כת~

 ~ם הכפלמקום
 מקו~

 או הפסח בתוך כפ~לה מ~צה מג~ו
 להחמיר טוב ולמעלה ~~ות מששבע~פ

 א~ ולשרפ~
 א~שר

 ומיהו עכ~ל. בעלמא ח~ש אלא ~רור חמץ שאין א~פ"ילו
 קו~פ בנאפה היינו הפסח בתוךמ"ש

 כמ"~
 ע~ד או~ לעיל

 לאסור נוהגין ~~~ח ~יךד~נאפה
 כמ~~

 י~ו~ש. ס"ז או' ל~יל

 ~~~ז~
 ~י~~קם. ~ק~ה רק בה~ה.

 ~~~~ת~
 ~~~ע ר~''א

~~''ל
 ד~ע''~

 ס' ~אין
 ~ק~~ נ~~

 ~~י הכפל
 ק''ה ~י'ל~בלין

 ~כ''~~
 נ''ז ~י' ב~~~' ר~'~ל אבל ב~~הרי''ל

 ~~ה'~~ ~~הר~''י~ב'~~
 ס' ~~צריכין ק~''ז סי'

 ~~~~~ ב~''~~~~~~ ה~ב~~ נ~~
 אלא ~~ בעינן ~לא נ''ל

 הפני~י צ~ נ~~

~יכ~
 ~א~ ~~ל~ ~~יצ~ן ~בצ~ ל~~~~ ש~ב~ק~ם

 ~~א שפיר.
 ~~~ר ~' בלא ~אפי' כתב סק''ה ה~''ז אבל י''~י~''ק

 נ~ילה כ~ילי~~~
 ע~

 סק'~ה ה~''ז ~כ'~כ ~~. א''ר ~~יב~ק.

~~~

~ 

~~ 
 בה~~.

 ~צ~
 כ''ה א~~רה. ~אמצע~~ה נ~ו~ה

 ~הרי'~~ב~ר~~~
 נפ~~ה ~פי' ה~צ~ת. תיק~ן ה'

ב~~צע~~ה
 ~~~נ~

 עלה ~~העלי~ן ה~צה ע~ב~ ~נ~ל~ה ל~~ר

 נפ~~~ לפר~ י~ ~ע~~ל~על~
 ~לל נ~לקה ~לא בא~צעיתה

אלא
 ~ו~ ~~פ~

 ב~~~עי~ה ה~צה
~~~ 

 שה~א
 ~~~ בל~~

 זה ל~~~ר~י~
 דאיכא לפי וז~

 ל~~~
 ~''~. ~~ניה~. ל~~ץ

 ~ע~''~~ה~יא~
'~~ '~ 

 ~~י'ל~~לין ~~הר''~ ~יה~ נכ~~י~י ~~~רי~ ~כת~
 כת~ ק''~

 ~~~''ז הרא~~ן כפי'
 סק''~

 ~אריך
 ~~ני כפי' אלא אי~~ר ~אין ~~~יק ~רא~~ן כפי'ל~תיר

~''י
 כמ''~

 ~''י~

 נפ~~~ ל~~רי ~ה~יר
 אלא

 ל~קל ~~~תי~ על~~~ריז עלי~ ~כת~
 רא~

 ~~~ר
 שא~~~ינ~

 ~א~ות

 ~שניה~~א~ר~ני~
 לה~~~יר.

~~~~~~~~ 

 א~ל ~תש~'
 י~~~

 ~' ~י'
 ~כת~

 שא~ר ש~ה
 מצהמ~רי''ל

 נ~~~~
 ~ה~צה זה ~ענין ה~א

 התנ~ר ~קר~ע נ~עה ~לא התנ~ר ~קרקעית כ~להעלת~~
 ~ע''כ היריעה ב~צה ה~צה ~~י~~ת~''א

 אס~ר~
 דאין

 ה~צה ~~תית לא~~ת ~תנ~ר קרקעב~~ש כ~
 ~ר~

 י~~ץ
~~לא

 סעי' פ''ת ~ה~יא~ יע~''~ ל~~לי~ ~~~הר''~ כהב''~
 ז~

~~~~
 ~~עיד ~~~~ש ~ה~כל ~~ר ~ה~א

 ~ב~ק~~
 אין כיפה

 נז~רין הע~לם ~אין יפ~נאפי~
 ~ז~

 כ~ר ~~יהו עכ''ל.

כ~~נ~
 ~או'

לא~~ר ו~~הר''~ ~ה~''~ ~~~ר~ני~ ~~ע~ הק~~~
 ~שניה~

 אלא
 דנ''~

 לה~~יר ~יש
ר~א~ת עינינ~ א~ ~ז~ ~~

 ~ל~
 ~עיין יפה. נת~של

 ע~~
 בתש~' ~זה ~''ש

 ~י'ש~~אל ~ק~~
 ה~~ ~~~י~~ ~''~

 ~~ין
 ~ה~ר~~

 ק~לא
 ב~ק~~

 א~ל ~''א כ~~רי~נה~~
 ב~ק~~

 ~אין
 אפי' א~ ~נ~~

 ~~ק~~
~נ~~~

 עיני~ רא~~ לפי ~קצת להקל ~~~ה איזה ~ירצה
 על

 להאשימ~ אין ה~~~ילין~~~ך
 יע~''~.

~~~~~
 ~~י' יעק~ בי~ ~תש~'

~''~ 
 ~צה ש~תיר

 נפ~~~
 נראה אינ~א~

 הנפ~~
 א~ א~ל ~~~~ץ

 נר~ה
 לא~~ר. יש~~~~ץ הנפ~~

 ש~ ~כ~~
 ש~ש

 ~הר''ר ~ה~~ון ~י~~ ק~ל~

ה~שי~
 ~מ~~ כ''אי ~~' ~''י יע~ש''ב. ז''ל

 ~עיין ו' א~'

~~~~~~ 
 ~ד~ל ה~א ה~לל א''כ אלאא~~רין

 ~אזיל ~שק~רין ל~זא~~ז ~~~ ~''~
 נ~~~

 אצ~~ ~~~~ א~
 ~~א א~י' ה~צה כל נ~~רה ~אז בינ~ני~~~~

 ~'~~צה ~~~ ק~''~
 ~לא ה~צה ~ל של ה~מץ~~לה א~~ ~~~~ק~~ ~הנ~~~ לפ~ הנפ~ ~ק~~ כנ~~

 ~~ נ~עס~~
 ~~~~ר ע~ק

 ~ל~יכך ה~י~~ץ ~~~לתל~~ל
 כשה~~י~~ה~

 ~לפיכך ~~ש~ה ~נ~~לה לפ~על ~י~~~ץ ~ה יצאה~נ~ר ~~~ ע''י ~תנ~ר
 נ~פ~~

~~~~~~~ 
 ה~נ~ר בת~ך כ~ר~אי~ הא~פי~ ~רך

ה~~יל שה~צ~
 ~ה~נפ~

 שלא ב~ר~ה עליה ~~כה
 ~ש~י בזה ~אין ~~''י ~~~ברי ~ש~ע ל~עלהתע~ה

 ס''א. א~' הצי~ןב~ער ~''~
 ~א~ ~נרא~

ב~~' שכ~~נ~ ה~ע~ לפי
 ~ק~ד~

 אינ~ הכאה ~לא~ר כי~ן
 ~~ין נראה ע~לה

בו
 ~ש~

 ~י~~~ץ.
 א~ ~והיינ~

 לעיל שנת' כ~יע~ר ~ל~ל ה~א
או'

 ע''~י~
~~~

 ~~ר~~ ~~ר~נ~ ~א~נ~ ר~יתי ~נק~ ~~~~
 לא~~ר

 ~~ק~~
 בל~~הנ~~

 ~וך ~~י' ~תירין ה~~ה ~ש~ר
~פ~~



~ ~ ~
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~ ~ ~

~ ~ ~

~~~ ~~ו~~
 ~ ~~י~י~ ~' ~~ו ~~~י~יןי ~~ ~י~ו~ ~י ~ין

 ~י~ ~~~ ~י~~~ ~י ~ ~ ~~~~~
 ~~י' ~~~~ ~~י ~~~~~~ ~~~ ~~ם~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~י~י~ ~י~

 ~יי ~וי~י~~ ~~~~
~~ 

הפ~~
 הע~~~ה ~~~~ ~א ~~פ~'

 א~
 ~~צה ~ה~~ ה~קי~ה

~פ~לה
 א~ ~''~

 ~~~~~~ן
 לא~~~

 ~~לה.
 נקב~ם ~ני ~~ ~א~

 נק~~~ך
 ~~ש~ין

 לא~~~
 ~לק הנקב ~אם ~~לה.

 ~א~ ~ו~~

 ~א~ן ב~ל~א ~~~רא ~כ''ז~''~.
 ה~~ו~ ~~א~ ~~ל~~ לא~~~

~ש~~
 ז~.

~''~~ 
.~~ 

~~~~~~ 
הא~~~~~ן ~ל~

 שנתבא~
 ~נפ~~ה ~פ~לה ב~~ה

 לנו~~
 לא~~~

 ~~ה א~תה
 ע~~~

 לא אבל
 ~נ~~~~ו ~לי~ ~שאר איז''ן ה~~''ב לאסור אין ~~ן~ער~ב~ה

 אב~~~נ~ עלינ~ וקבל~ ק~~~~ כב~ ~~ להקל דאין הנז'~''~
 הת~~~בת לאס~ר נ~ה~ין ~א~תי ~~ן ~~~ר ל~~ץה~א~ני~

 ה~~ר לעניןאך
 על ל~~~ך י~ הנא~

 ~בר~~
 ל~קל

 ~~ ~~א~ ל~~~לה ~יז''ן ~~י~ב לא~רן ~ש ~' בו כשא~ןה~ל~ם ~~
 א~לא~~~

 ~בר אם
 ב~ נש~~~~

 להקל יש
 דאינ~

 ספ~קא אלא

 לה~~י~ ~~~ ~''~ ~דבר~ ה~~י~כ''ז
 א~תה לא~~ר

 שנ~~פלהע~~ה ~~~
 א~

 ~בא~' ~ע~~ב~~. לא אבל ~נ~פ~ה

~'~~
 להסיק א''צ ~כן ~~ב

ש~~בה ב~~~~ ה~נ~~ א~ ולה~ש~~
 עלי~

 ה~~~ה ~~ן ה~צה.
 שה~~~א~

 ~ן בה
 ל~~~לה אלא לא~~~הא~ן התנ~~

 ב~אר ו~ן בא~ר~ ~ ל~ אפ~~ א~
 בה ~נש~~ש הכלים~ל

 ~בלע~
 ס~' לעיל ~ע~~ן ע~''ל. ~~נה

 מ~ נמצ~ ~~~~~~
 לאחר ונפוחה כפו~ה

 ה~ס~
 בסי כתב

 א~ר בספרו וכ"כ יטו~ש ולאסור ל~ון דישא"ז
 הגאון זקנו בשם מ"ה או' תמ"זסי'

 במצ~
 אחר שנמצ~ת כ~ולה

 לנהר הכפל ~ישליךפסח
 הבלו~ הנא~ ו~~

 ושיטורו כפל מאותו
 במצה ס' היה אם אבל לכותים למכור והשארב~רוטה

 מותר וה~אר לנהר הכפל י~ליךהכפל נג~
 א~

 וה~ה ב~כילה
 אבל הפםח אחר ~~צה הנמצאתבחטה

 בנ~וח~
 לעולם אס~ר

 ב~נאהכולו
 א~

 אחר בנמצא וכן קו"פ נא~ה אפי' סי דאיכא
 ~מצה כיון כתב ח"י או' זה בסי' ח"י אמנם יעי~~.~סח
 כ~ולה ~ין רק ראשונים ופו' ~ש~ס ה~ז~ר לא ו~~יחהכ~ולה
 כולי בה להחמיר אין ע"כ מהרי"ל בדברי ו~פוחה בת~"דהוז~ר
 דלא הבו א"כ בעלמא חומרא עצ~ו שהוא כיוןהאי

 ~כ"פ להקל וישעלה ניסי~
 בנמצ~

 אחר
 ~ס~

 ~עבר ~חמץ כוון
עליו

 הפס~
 ~עו'~ש. ~דרבנן רק אסור אינו

 וכ~~
 כ~ט. או' הר'ז

 או' לעיל ו~יין ל"ב. או'~~ב
 ט"~

 ~"ז. ואו'

~~~~~ 
 עליה טחו כשלא ו~וקא וכו' נפוחה מצה בהג~.
 בתנור כשהניחוהו מתחלה אלא ושומןבביצים

 לאחר התנור מן המצ~ כש~יצי~י בחו~ה אבל נפוחהנעשית
 וטחושנאפית

 ואח~כ לתנור והח~ירוהו ~ביצים בשומן על~~
 ב~ח. נאפית. שכבר כיון בה לן לית באמצעיתה נפוחהנ~שית
 ~זה האחרונים וכ"כ פשוט. וזה וכ~ב ה' או~ הע~~שו~ביאו

 ל~~ע.~רי

~~~~~ 
 ~לא מיירי ברקי~ין לא וכו' נפוחה מצה בהגה.
 מהר~ם באמצעיתה. ממש ויש קצת שטבהבמצה

 הסכים והרמ~ז נ~ב סי' הרמ~ז בשו~ת והובאה בתש~'באסן
 ג~ן בסי'עמו

 וכ~~
 באורך ו~יי"ש ושט~ד רל"ד סי' ~~ב"ש

 יעו~ש. ג"כ נפוחים ברקיקין האוסר דברי י~ים בשתיש~חו

 ט~ו. או~ שע~ת ד' או' הברכ"יוהב~~

~~~~~ 
 קרום היינו וכו' קרום עליה עלה אם אבל בהגה.
 מלמעלהדק

 ול~
 המצה. עובי באמצע

~~~~~ 
 אפי' ~יינו וכו' שוכבות מצות שני אם בהגה.
 מקצת על בתנור מונח היה זו מצה מקצתאם

 מצה ד~ן לו יש הדבוק שמקום לפי אםורות שתיהן זומצה
 ~את זו מצה כל את אוסר והוא שם שולט האש ש~יןכפולה
 מסיר פסח קודם הוא ואם לשתיהן מחבר שה~א זו מצהכל

מ~ו~
 גודל רוחב עם הדבוק

 ממצ~
 גודל ורוחב זו

 ממצ~
 זו.

 ל"ו' או~ מ~ב י"ט. או'ר~ז

~~~~ ~  

 ב~ין ו~ן זה ב~ין וכו' בתנ~ר זו על זו~ בהגה.
 דכל נראה הי~~פולה

 שדבוקי~
 יחד

 איסור ואין הרבה עבה כמצה זה והרי בזה איסוראין בנ~יכ~
 אםרק בז~

 שוכבו~
 דבוקות או זע~ז

 וכשמפרידי~
 יתפרדו מזו זו

 ע~פ יבא זה ידבקו יחדיו בנשיכה ~ם אם אבל זו נשיכהבלי
 פיר~~ בלי וידבק רך כשהגיבולהרוב

 כאחד נילושות כאלו
 הפ~~ פירשו ולא הואיל בזה היתר להחליט לבי מל~ני לאומ"מ
 הרב חמימות ע~י ואח"כ בפירוד מדובקים היו מתחלהו~ולי
 איזה י~י~ אם ומ~מ יחד ונדבקו לחותןפלטו

 עו~ צ~
 להקל

 ה'. או' חמ~מ כזה. בטנין ~לה~ור להקליש

~~~ ~  
 טד כך והונחו ר~ל וכו' אפייתן קודםבהגה.
 אבלשנאפו

 א~
 נסתלק

 מי~
 א~ר להתיר. נראה

 כתב ~"ח או' קכ"ח כלל ~~ח"א ואט"ג ל~ז. או' מ~ב ח~י.או~
 ~תנור מיד ~חזיר אם ~לענין וא"ר ח~י של בפלוגתא תלוידזה

כשהחוטין
 נ~שכ~ן~

 ~ם הכרענו כבר אבל
 בז~

 להקל. למעלה
 ה~י ובלאו מ~א. או' לעיל ועיין ע"~. או' הציון בש~רמ''ב
 דלא הבו חומרא אלא אינו עצמה כפולה ~מצהכיון

על~ נוסי~
 אבל לאסור יש שנאפו עד כך נשארו אם ודוקא

 ל~קל. יש מידשהסירם בכה"~

~~~~~ 
 ו~ו' יגעו שלא ליזהר יש וכן בהגה.

 ובדיעב~
 אפי'

 ה~~חבתוך
 נרא~

 זו שנ~שכין דכה"ג להתיר
 למטה שולט ~האש חום אז למטה בתנור נוגעין ושניהםבזו
ש~יר

 ונאפ~
 עו"ש ב"ח. נ~ז. סי' בתשו~ רש"ל כ~ינו.

 ~' ס~י' ת~ס בסי' פר~ח כ"~. או~ ח"י ו~~. ס''ק מ~אהסי' סו~

 חק ח' או' שם~א"ר
 ייס~

 ך' ~ו~ ר~ז ו' או' חמ~מ ך' או'
 שס.ח'א

~~
 בזה הדי~ות ורבו וכ~' מים בלא פירות מי א'. ~~~~

 נוקשה חמץ אבל כרת חימוצן על חייבין איןלרש~י
 אפי~ אלפס ולרב ללוש. א~ור לב~ן פירות במי ואפי'הוי
 ויש ואילך. ר~ש~ן מליל ללוש מותר~ מים טם ~~רותבמו

 מים עם פירות במי ללושאוסרין
 א~

 ואילך ראשון מליל



~ ~
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~"~~ 
~~~~~~  בהן שמקטף קי~וף~בל

 העיס~
 מליל מתירין עריכה בשעת

 בלא פירות דמי פירש ור~י ואילך.ראשון
 מי~

 מחמיצין ~ין
 ראשון בליל אבל ואילך ~ ראשון מליל ~הן ללוש ו~ותרכלל
 טור. ע~י~הי מצה ~הו"ל מצה י~ח בהם יוצאין איןושני
 כ~ן פסק מים בלי פירות מי בענין אמנם לקמן. כ~זוי~'
 משום כלל מ~מיצין דאין כר"יבש"ע

 דכ~~
 ד~ת

 בגמ' שם ר''ת דעת וכ"ה ך' ו~ין ~~ דיןפ~ה הרמב"~
 והרא~~

 פ'
 יע~~~. ב~~ו והב"ד ה~אונים בשם פ~ה שם והמ~מ שעהכל
 מום בלי פירות דמי של''ג וסי~ ~~ סי' בתשו' הר~~~אוכ~כ
 וכ~כ ו~ו"ש. שרי לכתח~ה ו~פי' כלל חי~וץ לידי באיןאין

 הרי"ף בדברי לפרש ש~ה כל פ'הש~''ג
 יעו"~

 ה~~ב"א ~מ~ש
 פיר~~ במי ה"ד ~~ל לאסור נוהגין אנו וכן תנ"דבסי'

 עם
 ~רי~ף אדברי דהא ~ירות במי ולקטף ~מים ללוש אומים
 ~מתיר~אי

 ומבי~ בז~
 כיעי"ש האוס~ים דעת גם בהר~~ף שם

 ~ל'ג וסי' ד' בס~~ כ~~"ש לכתחלה ~רי לבד פירות ~מיאבל
 הביא אלו מ~' ג~ל סי' המנהיג בס'מיהו

 ד~~
 ~אוס~ים

 לר~~י בדבר מחל~קות ג' ומעתה וז''ל ~סיים בזהוהמתירין
 ~לאו דקאי ללוש אסיר לחו~ייהו פירות במיאף

 דכ~
 מחמצת

 פירו~ במי אףו~רי"ף
 ר~ג ולד~רי מ~~עי לא ומים

 פירות במי בקיטוף בין ~לישה ביןאסור ור"~
 ע~

 להכניס לנו ואין ~ים
 כולם כדברי ל~ח~יר ויש ~אלה הגדולים ~הרים ביןראשינו
 מהראנ"ח וכןעכ"ל.

 ~ח"~
 ונתן ונשא בזה האריך ע''ד סי'

 פירות דמי ~ס~ל למא~ן יחוש שמ~ם שירא והעלה הסברותבכל
 אלא שימור בל~י פירו~ ~מי מ~לוש ו'זהר מחמיצין מ~םבלא
 הצ~יכ~~ ~דברים מכל בה ו~זהר שימור ע~יילוש

 לדק~ק
 ~הגה"ט כנ~"ג ~ה~יאו יעו~ש. ל~דן במים כלש עיסהבשאר
 נז~ר היה זלה"ה וא"א בכך נזהרין אין והע~לם וז"לוכתב

 מ~~~ פסח של אחרון יו"ט עד פירות ב~י שנילושה מצהלאכול ~ל~
 ~ורו~ דמ~ חושששהיה

 עפ"י כן נהג ואולי ~~מיצין מים בלא
 ישרים תומת ובעל אחריו אני נהגתי וכן הראנ"חהוראת
 בשימור אפי' פירות במי ללוש שלא להחמיר חוכך ק~חבס~'
 מים בלי לבדן פיר~ת במיאפי'

 ועי"~
 כל בדברי שפלפל

 הנז~ מהרא~~ח דברי ~הביא אעפ~י הפר"ח אמנם עכ"ל.הפו'
 ~ברי שהביא אעפ"י א' או' ~~ו"ג ו~ן הש"ע כ~בריפםק

 ה~"ע כפסק נ~טינן הלכה ל~נין כתב המ~ירין ~דבריהאוםרום
 וכן וכתב להתיר ה~פרשים ורוב ~פו' רוב ד~עתמש~ם

 ללוש היתר שנהגי במקום ~ם ומיהו יע~~. ס~רד עריבכל נ~ג~
 יש דלכתחלה ודאי ל~דם פירותבמי

 ה~וסרים לדברי לחו~
 ~מהיות במים שנילושה עיסה חקת ככלולשומרה

 טו~
 אל

 ~וא וכך רבו נוהג היה שכן ב' או' השו"ג וכ~כ רעתיקרי
 פירות במי ללוש שלא אשכנז בני ומנ~ג ~עו"ש. אחריונהג
 הדחק בשעת לא אםכלל

 כמ"~
 יעו''ש. בהגה ד' סעי' לקמן

 ~חלב ~ין כגון הן פירות ומי וכו~ פירות מי~~~
 וכל רמונים ומי תפוחים ומי זית ושמןוד~ש

 מ~~ר בהןכיוצא
 ו~מני~ יינו~

 וכתב שס. ~רמב"ם ומשקין.
 משקה ~מוצים שהם ורמונים חפוחים דאפי' זה רסי~המ"א
 וכ"כ יעו~. כהשה~ג ודלא פירות מו בכלל הוי מ~םהיוצא
 א' או' מ~ח ז~ או'ח"י

 ח~
 ר~ז ~' ~ו' חמ~מ ~' או' יוסף

 הקודם באו' ~חבנו כבר ומיהו ז' או' קכ"ו כלל ח"א ב~~ו'
 יחמיר יר"ש ~ל וע~כ מחמיצון אם פלוגתא יש פירות מידבכל
 פירות מיני ~כללעצ~ו

 שנוהגי~
 האפשר ~כל שיז~ר ~הם ללוש

 וא~כ החול~ים לדעת לצאת כ~י ~~הירותלעשותם
 כ"~

 אם פלוגתא בו שישבדבר
 הו~

 הדברים. לכפול~ וא~צ פירות מו

~~~~~ 
 התוס' כ~כ פיר~ת. מי ~כלל הוא החו~ץ

 וכ"כ ו' ~עי' לקמן והש~ע הטור וכ"כ ע"ב'ל"ה בפסחי~
 רכ"~. סי' בי"ד ה' סעו' תס~ו סי' לקמן פר~ח~ ז' או'ח"י

 ~רנ"ו ~פ"ג סי' ח~א חי"ד חק~ל שם. ח~א ב' או'חמ~מ
 ז~ל הא~ ישעיה ר~ משם הביא ב' או~ הער"ה מיהוע~בי
 כמ"ש הפו' ~עת כן ד~ין עליו ש~תב אלא לאסורדדעתו
 לש ~אם כתב ו' או' הרו"ח אבל יעו~ש. ו' סעי'מרן

 נג~י מעשה לעשות אין לכתחלה א~ל לאסור איןבחומץ בדיע~~
 או' ל~מן ועיין יעו"ש. שאו~ר ישעיהר'

 נ"~~

~~~~~ 
 א"~

 פירות ~מי הוי לא ד~לב ~~~ בשם והכלבו
 בפ' הרז~ה עי~ן לק~~ הב"י ~~מה ומהומח~יץ

 והרמ~'ן תמ"ד בס' הראב~ד אבל דעתו ~כןכ"ש
 וכן ו~בש ושמן כיין הוו המשקין וכן דחלב הו~יחו שםוהר"ן ~מלחמו~

 רפ"א סי' הרוקחדעת
 ור~

 שעה כל פ' וה~רדכי וריא~ז

והר~ב~
 יעו"ש. ל' דף

 ער''~
 כל דדעת הב"י ~כ~כ ג~ או'

 ~י~ לקמן ז~ל מור''ם וכ~כ פירות~ מי ~כלל הוי חלבהפו'
 בשם ~' או' לע~ל וכ~כ סק~~. מ~א בהגה. ה' סעי'תס''ו

 וכ"ההרמב"~.
 דע~

 שם. ר"ז שם' חמ~מ הא~רונים.
 וכ"כ שם. חמ"מ פירות. מי בכלל חלב מי וה~ה שם.ח"א

 רי"א סי' ח"ב ~לקט אבל ה' סעי' ~ס~ו סי' לקמןהפר"ח
 פירות. מי הוי דבוריס דבש וכן יעו~ש מח~יץ חלב דמיכת~
 ~~ או' א"ר ב' או' ~''מסמ"ג.

 וכ''~
 ~~ש ~ין שם החמ~מ

 טצמן מתמרים הזב דבש והיינו תמרים. דבש וביןד~ור~ם
 ~בש דאותו דבש מ~ם ועושין במים התמרום שמ~שלין ממהולא

 יעו"ש. כ~ה ואו~ כ~ד או' לקמן כמ"ש מים עם פירות מי דהו"לאפשר

~~~~ 
 כ~י ע~ירה מצה לעשות כדי השמן לטגן שנו~גין
 מעם הרב וכמ"ש בשמן שיש מים מעטלהבליע

 יעו~ש ת"ו צפת עה~ק מנהג זהו כי ע"א דח~ן בא ~'לועז
 מאו~ה חדשה היא השמן אם ~א~ור דיש נראה טיג~ן בלאלש א~

 משנה יותר כשעבר זולת מים בלי ~שמן אפשר לא יעןשנה
 אחת שנה בהמשך כי שאומרים מפני לטגן שלאנוהגין

 נשאר או הכלי בתוך ~בלע הוא הרי ~שמן בחוךשהיה ה~י~
 יותר שעבר אפי' טוב ~היותר לומר ונראה הצלוחית.בתחחית
 קרו~ הכלי בתחתית שהוא מהמשנה

 בלא כשהשמן ל~ופו
 חר~ בכלי אינו כשהשמן ומכ~ש בהם ילושו לאטיגון

 א כ
 שהזכו~י~ ז~וכי~בכלי

 בס' שם ו~בו~ר המים מבליע אינו
 בתחתיתו ה~ים להשא~ר סגי ימים ג' כש~עור כי לועזמעם
 כשלא חדשה ~שמן לש אם ולכן ו~יים ~' או' רו"חיעו''ש.
 ~בר לא א~טיגן

 לא~יר יש אח~ שנ~
 כהר~ ודל~

 לב
 הגר~ין שריית ע~י שיוצ~ין השמנים בכל ה"ה ולפ"ז י~ו"~.מב~ן
 לא ~ם תחלה לטגנן צריך ו~~ומה ש~מ~מין שמן כמובמים
 רא~ונים הפו' ד~רי מס~מיות מיהו א' שנה עלי~ןע~ר

 בשמן ללוש דמותר שכתבו~ואחר~ני~
 בלא בעוניה אפי~ משמ~

 נראה ו~''כ ל~עלה לצוף השמן דדרך משום והט~םטיגון
 שנשאר במה ורק מ~ין. לב הרב כ~ברי להקל ישדבדיע~ד
 אפשר הכלי~סיף

 די~
 מיא צחציחי ~י יש ש~א להחמיר

 דיעבד אף שאו~ר דבריו לפיואף
~~~ 

 א~ל מיד אפו לא אם
 יע~"ש' שרי מים עם פירות ~~י דא~י' ~' ~ס~י' מבו~ר הא ~י~אפו א~

~~
~~~~~~ 

 או יום ל~מתיך צריך אם ~אור הש~ן~ טי~ן ~ם
 ח~י םי' הד"ט ~י~רו עיין שיצטנן כדייומים

 ס"גאו'
 ש~ת~

 דאפי' מ~ או' יצחק פחד ~שם
 הו~

 ו~יו חם
~ו



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~  ~ ~~~~ ~~ ~~ו~~~
 ~י~ ~~~~יי~~. ~~~ ~~ ~~~ ~ ~ ~ ~~~~ ~~~ ~~י~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~י~ ~~גי ~~~ ~~ י~~~ ~י~ ~~~

 ~~יו~~~יי~~

~~
~~~~~ 

 י~ו~~. מו~ר פל~ליןבו
 והביא~

 וכ~ש וכ~ב שם ~רו~ח
 אמנם יעו~~~ ברור והוא יומים או ~ום ל~מת~ן ש~~צכשמת~רר

 ~אר~רב
 המי~

 מסקנתו ונראה בזה פלפל ח~י ~י'
 י"ג ~י' חו"מ מ~' ה~~"ח והביאו יעו~ש. מ~מיצין ח~יןכשהן לדי~~

 ~אין ל~חמיר יש וע~כ י~ו"ש. ו~או'
 ללו~

 שיתקררו. בהם
 נ~~. או' ~ם~ו ~י' לקמן ~~דו~יין

~ ~
 קדש א~מת הרב לי~ יש פירות מי ~ין האשה
 ולפ"ז יו~~' או' ש~~ת ג~ או~ ברכ"י ~' םי'ח~א

 שםפסק
 הר~

 באשה קו~ש ~ד~ת
 מינק~

 ע~ה שלשה
 מיד יא~ה לא א~ מים עם פירות מי ~הוי מ~דיה חלבונטף לפס~

 ו~יין יעו~~. בשר עם לאוכלה שמותר שכתב ~ו~ש ועייןיעו"ש
 או'ל~מן

 כ"~
 א~ה ולא מו~ט ~בר ב~~ל

 מי~
 ~~ו~~.

~~~~~~ 

 א~~ז
~~~~ 

 א~א בס~ ב~~~א מהר~א
~~ 

 ל~
~

 ~אינ~ כי~ן פירו~ מ~ ~אינ~ ע~~~
 ~לא משקה

 ~~ב רצ~אב~~~ הר~ק~ אמנ~ ב~ א~~ הברכ~י ~הביא~ יע~~~ ~פריא~י
 ה~~~ ד~~~~ני~

 ~אין פיר~~ מי ה~י
מ~~יצי~.

 ~כ~~
 צמ~ ב~ש~~

 א~~ז ~~מן ב~ין ק~~ב ~י~ צ~ק
 ~ל ~נשר~ו ~ה~~ך~א~ר

 המי~
 אשר

 ה~~~ ב~~~~
 יע~~~. מ~מ~~יןואין פיר~~ ~י

 וכ~~
 ~ק~~. מ~א

 בסי~ הפר~~ ~~~~
 ~~~. ~עי~~ס~ז

 יע~~ ~ונ~~ ~~~~
 על

 ת~~~
 א~~ מ~ז ~~ל

 ~ש~מןז~
 ב~~~

 ~~~. ~יר~~ מי
~~~~ 

 ר~ז ב~ או~ ה~מ~מ
 כלל ~~~א ~~וא~~

 ~ע~~ ז~ או~ ק~~~
 ש~.

~~~~
 א~~ז שומן ב~ א~~ ה~~~א

 ל~מו~ ~~~~ ~א~ פיר~~ מי~ין ~~ ~יש הא~~~ני~ ~~ב~
 מי~ הוי~הה~א ~~י~ ~~~~ן ~זה

 כי~ן
 כ~ק~~ ה~י~ מבריי~ ~י~~~

 ~~נין
 בסי~נ~~י

 ק~~
 ס~~'

 יו~~
 א~א נ~~י ~א~ן אע~~ג

 ~~~~ ה~~א~י ל~~ת ה~א~כ~ז במי~
 ה~~ר שהביא

 ~מל~
 ~יון

 ~~~~~ת~ה~י
 מ~~י~ המי~

 ~זה
~~~ 

 ~~~כ ע~~~. ~רן פסק
 מה~~ נב~~ב~ש~~

 ~מ~ ה~י לא ~~י~ ד~~~ן נ~ז ~י'
פ~ר~~

 ~שע~~ ~הביא~ ~מ~~יץ
 ב~ברינו ~עיין י~ו~~.

 ו~~קי ז~ ~עי~ ~לקמן ~~ז א~~ ק~ססי~ ~עי~

~~~~~~ 
 וא~~כ ~י~ל~י ~י~ל~י ~ע~ בלי מצ~ ~~י~~

 ב~~~~ הפר~י~ מא~~~ מצ~~ בקצ~נ~צא~
 ~~ א~ ב~~~~ פר~י~ ~י~ ה~צ~~א~~~

 לא
 מי~ ע~ פי~~~ מ~ ~~~ם לא~~ריש א~~~ אפ~

 ~~כ~~ילה ה~י ~הא

~ג~
 מ~ע~. ~בר ה~א

 לאסור י~ אפא~~ ~א~
 מ~ע~

 א~ר

~הפר~
 ~~פיה מ~~ב

 אב~
 ~אר

 המ~~~
 ~י~ זר~א ~~~ר~~.

 מ~ב~~~
 ו~~ק. ~~~ ~~י~ ~עיל וע~ין ב~ א~~

~~
 פיר~~מי ~~.

 בלא
~~~ 

 ~~ערב ש~א ~~~א וכ~'

 שו~בה~
 בע~לם מים

 ~א~
 ~הם נ~ערב

 מי~
~~

 אל~ הרי שה~א
 ~~מ~צין.

 ~רמב~~
 ~~. ~עי~ ל~~ן ~~~~ן ~~ א~~ ר~ז ~~~. ~עי~ ~~~ובסי~ פר~~ ב~ ~ין פ~ה

י~~
 ה~ו~. כל שה~ה אפי~ ~~.

 הבצ~ שנ~פ~ ע~
 מ~~ר

בא~י~ה.
 רמב~~~

 ל~יל ~עי~ן ~ב~~. ~ם.
 ס~~

 א~. א~~

~~~
 ~כ~~ בה י~צא אין אבל ~~.

 ~ב~~~~
 ~אינ~ היכי~~ י~י~ שנ~ שעושין

 ~שירה ב~צה ~~~ ~~צא
 ה~נ~א~~ן בל~~

 ~~נ~
 ~~צא

 ב~~~
 ~~~. ~ב~~' ~~ר שנ~.

 ~כ~~
 ני~. ~א~ר ~~~כ ר~~ג. בסי~~~~~~

~~~
 ~~מע לכא~רה ~כ~~ עשירה מ~ה שהיא מפני ~~.

 ב~ה~~~~~ק~
 ה~י לב~ פיר~~ ב~י שני~~שה

 ע~ירהמצה
 אב~

 ב~יל~~ה
 מי~ תע~~ב~ ע~

 מ~ה מקר~ לא
~שי~ה

 הב~~ ~~~~
 בה ~י~צאין ת~~א ~~~~~ ~קמן

 ב~~עב~
~~~~

 בה ~י~צאין ה~ ~ב~ר~ ~ס~
 ה~~~ בשע~

 המ~א א~ן

 ~~~ עליה~ ה~י~ ~ק~ה ~ע~א ב~י~ש~
 ~~~יא

~~~~ 
 ל~~~~

 עי~ש
 כלל פקפ~ק ב~י ~בר~רי~ נ~~ני~ ש~ב~י~

 פ~ ~י~ו~~מ~ להדיא~~~ה
 כ~

 מב~אר ~~ן ~~ הל~ה ~עה
 ה~~~ מ~ברי~ה~יא

 ~הרא~~
 פ'

 וה~ו~ כ~~
 ~~ל

 ע~י ~אפי~הא~ר~ני~י הס~~~
 קי~~~

 א~~ר
 ~כמ~~ רא~~נ~~ בל~~~~

 ~ה~י~ה~~~~
 ו~~באר ב~ א~~ ~~י ~הכלב~. ~~ש פ~

 ע~~
 מזה

לק~~
 מ~ה. או~ ל~מן ~~יין יע~~ש. ב~ ~עי~ ~ע~א ~י~

~~~~~~~ 
 סק~ה ~ע'~א בסי~ מ~א שס

 בה ~י~ ~כ~

מע~
 ~~א א~~ אלא בה ~~צאין אין ~מן

 מע~
~~ע~

 ~~~~ה ~ב~ ~מו
 הנז~ א~~ זה ב~י~ ~~י ~ה~י~~ יעו~~

~~~ב
 ~~ע~~

 נראה
 ~כ~

 מר~~~ין שא~ן בענין ב~~ ~נ~ב~ל
בה

 ~~~ן עוני ~~~ מ~רי פיר~~ מי ~ע~
 בה יהיה~ב~~~ה ~ע~~ ~נ~ב~~

 מצ~~ה ~~ך ל~~ ~ס~ ~~~~
 ~ה~~

 בי~~ר
~~~~~י

 המ~~~ ~~~~
 א~ונ~ ~~ א~~ ר~ז ~~ א~~

 ~~ א~~ המ~ב~ר
~~ב

 ~שמן יין ~~ין כ~ש ~~ ז~~א באלפ~י הרמ~~ בש~

~~ב~
 ב~צי א~א ~~~רה מצה ~י~י ~דאי י~צ~ין בהן ~~י~צא

 ~שר~ני~ ל~~רביעי~
 ~הן ~שליש

 קמ~~
 ביצה ר~בע ביצים

ש~
 ל~ל ש~מן

 א~~ השמן שי~~ר נ~צא קמ~. של בי~י~ מ''~
 ~~י~ן יעו~ש' בקמ~~~צ~~

 ~~. א~~ שע~~

~~~~~ 
 כ~יב ~קרא

 ל~~
 ~~ני.

 ~ה~~
 ~~א

 בה ~צא~

 מ~~~~~~
 ~ב~~נן

 ~~א אבל ע~ני ~~~
 ~מלא הרא~~ן ~~~ה ב~~~~ת ~פי~ דמצ~המצה ב~~ר~
ה~מנה כריס~

 ואינ~
 לל~ש הי~ר ~נ~~~~ן ~ה~ינו ~ב~~. ב~י. נמנע.

 ש~א א~כנז בנ~ ~נה~ אב~ פ~רו~במי
 פיר~~ במי ל~~~

כ~~~
 ~ע~~ש~ בה~ה ~~ ~עי~ לקמן

~~
 ~~~ ע~ פיר~~ מ~ ב~~ ~~~~

 ~ה~ה ~~~~
 ניל~~

 ~~לה

 שנאפ~ ק~~~ למי~ בא~ ~א~~~ פ~ר~~ מ~ע~
א~

 ~ן ~היפך.
 ~~~~ הפ~~ ~שמע~~

 נ~~. ~~~ ב~~~~ הר~~ן
 פר~~. ב~ א~~ א~~ ~ א~~~~~

 ~ק ~ א~~ מק~~
 י~ס~

 א~~
 ~~א ~~ א~~ ר~ז ~~ או~ ~~~מב~

 ~ל~
 ז~. א~~ ק~~ו

~~ך פירו~ המי נ~ייבש א~ ~אפי~ ~~י ש~ ~~~~~~~~
 א~ הקמ~

 בא א~~כ
~כ~~ מ~~~~ למ~~

 ב~ם ~~ה בה~מ~~ ~~~מ ~~ב ~א~~ ~נ~~ ב~~ ל~יל

ס~~~
 ש~ ב~~ שהב~א

 יע~~~.
 ~~~ ~כ~~

 ש~.
 כ~ב ~~בס~י~ הפר~~ מ~ה~

 פיר~~ ה~~ נ~ב~ל~ ~א~
אם ~~~~ אין ~~ב

 ~פ~ח ס~~ הר~~~א ~~~~~ כ~~ו~~ במי~ א~~~~ י~וש~
 ~י~ ~הרמ~~ן~מ~ש~~

 ק~~
 סמ~ק בשם פ~ה ~ה~מ~י ~~~א

 תנ~~ ב~~~ הב~~ לה~מי~~י
 ב~י~ הר~ז ~כ~פ יע~~ש.

 ~כן א~א~~ ~ס~~
 המאמ~~

 ~זה סמוכ~ת ה~~א א~ א~~ זה בסי~
 ~יש ש~י~~אלא

 ל~~~~
 ~~~א ע~ז

 ~~ בנפ~~
 ~~~ן

 ע~ אב~
 ~~ן ~י~~~ המ~ שנ~ייבש~ אעפ~יקמ~

 ~ה~~
 נמצא ~~~~~.

 בפל~~~א זה~~בר
 ~~~~ ~נ~~

ל~~יר י~ ~~~ק ~בשעת נראה



~ ~ ~ ~
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~ ~ ~  

 ~~~~ ~~~ן
~~~~~~

 ~~~~ ~~~~ ~ ~ ~ ~י~ ~~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~ ~~~ ~~~~ ~י~ ~~~~ ~י~~ ~~~~ י~~~ ~~~~י~~~~~י~
~יי~

 ~~~~ ~י~ ~~י~~ ~~י~י~ ~~~~~~ ~~~ ~~~י~ ~~~~ ~~~~~~ ~י~ ~~~~ ~~~ ~~ ~~~~ ~~~~י

לה~~ר
 ~~~ ~~ פ~~~~ במ~ ב~~ ~~ו~ ~~~ לאפ~~ ע''~~

ב~~עב~
 מ~~. ~~אפה

~~~
 ~~~ ע~ פ~ר~~ מ~ ~~.

 ע~ין ~~~~
 ~א~~א ~ב''~ ב~~~

 ב~מץפל~~~א
 ~~א~ ~''~ דל~ע~ ז~

 פ~'
 ~~מץ נ~~שה ~~וץאלא אינ~

 א~נ~ ~מ~~
 א~א

 ~ל~ע~ בלב~ מ~~~
ה~~~~'~

 ו~~~ו~ה
 ה~~

 ~~~~ר ~מץ
~''~~~ 

 ~~~ב
 ה~וק''~

 א~'
~~

~~~~~ 
 ~וב

 ~~ל ~~~ר ~מץ ה~~ פי~~~ ~י ~מ~ע~ ~~~
 נ~~~~ ~~~ ~~~ ~מ~ע~ פירו~ מ~~שה~~ב

 ~דלא ~~~''ז
אפה

 ~~ד~
 א~סר ~~''מ

 ~מ~
 ע~''ל ~~~~~ ~~י ~~ נ~~~ה

~ע~~ן
 ~ע'~~

 ~'. א~'

~~~
 וכ~' ל~~מ~ץ ~ומהר~ן ~~.

 לא א~ א~
 ~~. א~' ~'~ז ע~~. ~לא~~~ל ~~ע~~ ~ה~~

ך~
 אין ה~ל~ך ~~.

 לל~
 ב~~.

 ~א~
 ~~ו~ר

 לק~~
 ב~ס

 ~ל~ א~~~ה~~נ~
 הע~~ה

 ב~י א~~~ ל~~ש~~ ב~וי~
פ~~~~

 ע~~ן
 ל~~ ~פ~~~~

 ע'~א
 ש~~ ב~~~~ת~

 ~~~ב פל~~~א

~~~~'~ 
 לב~~ ~~~ ל~ א~ ~אפ~' ~~~מ~ם ~~''ל

 ~~~ר

 לק~~~~
 ~ע~~~. ב~מן

 ~ה~~~
 ~בל ~~ב

בה~ ש~~~~~ ~~~~~
 ~ע~~ה

 ע~~~~ ב~ע~
 ~~ילך רא~~ן ~~ליל מ~~~~ן ~ש

~~~'~ש.
 ~~~שב''~

 ~~' ~ ב~~~'
 ~נ'~~

 ~~ב
 ~ה~ב~

 ~ון
 ה~א~נ~~

 ~ה~~נ~ בל~ש~ ב~ןא~~~
 עם

 פ~~~ת ~ב~~ ~~~~
 ~בס~' ~' ב~~~~~ב ~ב~ בלב~

 ~~ר~ ~ל''~
 ~ע~''ש~

 ב~ן
 ב~~~~~

'~~~ 
 ~ו~ו~~ם מ~~~ל~ אסרו~~ן

 ~א~~~נ~~
 ~~ן

 אנ~
 לא~~ר נ~~~~ן

בהם
 ~~~'~ש. נו~~~ן א~ן ה~צ~~

 ואפ~~
 ש~~'ה

 ~א~ןהש~ע ~ע~ ~''~
 לעש~~

 ~ן
~~~~. ~~ פ~ר~~ במ~ כלש ~ה~~ לכ~~ל~

 ש~~''ע ש~~ב ב~ו~''~ בה~~א ~~~ה ~א~~~ ~א~''~

פס~
 ~''ב. א~' ל~מן ~ע~~ן ~ע~''~. הנז' הרשב''א ~~ב~~ כאן

~~~
.~~ 

 ~אפ~
.~~~ 

 ~נ~ל~~ה ~ע~~ה שאעפ~~~ ~ל~~~~
ב~~ם

 לב~
 ~ל אפ~' בה שמ~ע~~~ן ז~ן ~ל

 א~נ~ה~~~
 ~י~ לע~ל כמ''ש ~~מ~ץ

 ~נ'~~
 ב' םע~'

א~ן בז~
 לה~ה~~

 אפ~'
 בע~~

 אלא
 ~האפ~~ה.~ע~~~ה ~ע~~ הל~~~ א~~ ~~~~

~~~
 נפל אם ~צ''ע מ~ד. ~אפה ~~.

 נאפה ~לא העי~הל~~ך פ~~~~ מ~ מע~
 מ~~

 ~ש אם
 לא~~ר~

ב~~~ב~
 משמע ~ברא''ש

 מ~ע~ ~~ב~
 ד~~ב א~~ר א~נו

~~~~~~
 ~בר

 מ~ע~
 ~~~א. מ~א מ~מ~ץ. ~א~ן ה~א

 על~'~נ ~~~~
 ה~א~~

 ~~~ ~~~ שעה ~ל פ~
 ק~ א~'

 מ~ ~מע~
 ב~~~פ~ר~~

 מ~א ל~ב~
 נ~אה הנז~~~א ~ב~~ על ~~ב ה~~~~ מיה~ ~ע~~~

 מ~~~מ~ ~א~~~ פש~~
 הפ~'

 ~א~~~ ~ב~~ה~
ה~~~~~

 משמע
 ~ד~נ~

 ~ע~'~ש ~ל~שה
 שה~ב~

 לה~~א
 ~~ו~~~~

ל~ב~~~
 ~ע~~'ש.

 ה~~''~ ~כ~~
 ~מנם ~~ א~'

 ~פא~~ בשו'~~
~~~~

 מ~א כ~ברי ~~ב ~~'ב ~~'
 פ~~~~ מ~ ~~מע~

 א~ן
 ~ש~

 ~~~~ש.

וכ'~~
 במ~ן ~~~~ ~~ א~~ ה~~ז

 האל~
 ~א~ן ה' א~~

 ב~~עב~ לא~~~
 ~~~~ ~~~~~ מ~ע~~~ב~

 ~ב~~~ב~ א~ א~~ א~א
 א~ן

 ~ב~ לא~~~
~~~~

 ~~ע~~מ~ל ~~ה ~ש~א
 ~~~ע~ ~~ב~

 ~ש~ש בא~~א ~ם ~~ב
שש~~

 א~~ ~לע~ל ~עי~ן ~~~~ש.
~~'~ 

 שא~~ז. ~~א~~

~~~
 נ~פה לא ואם מיד. יאפה ~~.

 שהה שלא כוון מי~
 ~סק ~לי מילשי~ור

 ול~
 ני~ר

 ב~
 חימוץ שי~ור

 ס~י' ~~~ט סי' לעיל~הכ~וב
 ב'~

 באכילה לאסור יש וכה'ג
 א~' מק~ח ד' או' ח"י פ~ח. אחר ולה~הותו ב~נאהולהתיר

ד'
 חמ~~

 בא~ר מיהו ז' או' ~כ"ו כלל ח~א ג' או' ר'ז ג~ או'
 להתור נראה ב~כילה דאפי~ לומר מצדד ג'א~'

 בהפ"~
 יע~"ש

וכ~כ
 מ~~

 הי~ דאם ח' או'
 דבר

 ב~וג~ ז~
 ל~מוך יש בודאי

 לי~ה לטנין ג' ס~י' תנ"ה בסי' וכנ"ל הדחק בשעתלהקל
 אבל יעו"~.בפישרין

 הא~~
 דבהנאה כתב א' או'

 ~סימ~
 על

 כרתי צד בו יש י"ל בא~ילה אבל שפירח"י

~~~
 ~ין ה~א צמוקים ויין ~כ~'~ ביין ללוש מותרג'. ~~~~

 מחמיצין שאין פירות מי לעניןענבים
 ב"יכ~כ

 בש~ בבד~~
 הס~ים וכן הרש~"ץ.

 המבי~
 רנ"ב סי'

 מ~רימ''ט שם וכתב ב' סי' ~א"ח ח'ב ב~~ו' ז~ל מהרימ~טובנו

 לדב~דכ~~
 מן שעישין

 הצמו~י~
 וסיחטין במים או~ם ששורין

 שהמים לפי ~ירות ~~ דין לו שיש אותם ומבשליםאותם
 ס~~ו ומ~א בהגב"י כנה"ג והביאו יעו"ש. ה~ור ע"י נ~תנושבו
 י~~ או~וח~~

 הסכים וכן לדבריו שמסכימים ונראה והפר"ח
 כיין צי~~וקים ~יין ~רשב"ץ לד~ריה~ט~י

 ענבי~
 חימוץ לענין

 הז~ן ו~י~ור ~מים שי~ור לי~~ אומן צריך ומיהו ~סייםאלא
 ~~~ורור"ל י~ו"~

 המי~
 ושיעור יין להיות ~צימוקין על שנותנים

 אמנם לי~ן. צימוקין שריי~ מ~י וטעמו ריחו ~נשתנההז~ן
 שהביא הראייה על ל~יג כתב ק~מ סי~ ח"צבתשי'

ובנו המבי~~
 מהרימ"~

 ~~ן וסיים ענבים כיין דהוי צימוקים ליין ז"ל
 בפסח בו ללוש א~ור ~לנו צימוקים שיין ול~~שה ל~ל~הנראה
 שמדברים הפו~ ~ברי ~הביא ה' או' בברכ"י ו~ייןיעי"שי

 מרן ובימי האו~רים רבו כי ~אסור י~ הל~~ ל~ניןוסיים ~ז~
עבוד

 ~יבד~
 והי~ה

 לשרפ~
 מצה כל

 צימו~ים ביין ~נילו~~
כאשר

~~~ 
 מלכים שלחן ב~~ בואינו יצחק מהר"ר הרב הע~ד

 אדמת הרב והביאוכ~~
 ק~~

 ו~ב~~ יעו"ש~ ט' סי~ חא"ח ח"א
ש~~~

 א~~ י''ג סי' חו''מ מ~' ב~ד~ח מזה ~וד ו~יין יו"ד. או~
 שמדברים הפו' דברי ג''כ ש~ביאח'

 בז~
 דמו וסיים

 יש ו~עמיה הרשב~ץ כסברת מ~~הלעשות שרוצ~
~ 

 על
 מ~

 לסמוך
 ע~פ ~שוי שיהיה צימוקין ~יין בעשיית שיזהר בתנאיאך

 שכתבוהתנאיס
 עצמו ~ל להחמיר והרו~ה ומט~י קד~ באדמ~

 עבוד מרן דבימ~ דמ"ש ודע ~~"ל.~ע~ב
 עובד~

 והי~ה
 משום היינווכו~ לשרפ~

 ~ל~
 מיד ואפו לבד במים שנילושה כעיסה ~ו~ם שמרו אם~~ל מי~ אית~ ולאפות אותם לשמור נזהרו

 פירות ומי במים שנילושה מעיםה גרע דלא דשריפשיטא
 בס~י' כמ"ש ~יד אפו אם שרידבדיעבד

 ~קוד~
 ואפשר

דבכה~~
 חימוץ לענין ~נבים כיין דהוי ם~ל גדולים דכמה

 מי~. ולאפות ליזהר ע"מ בהם ~לוש שרי לכתחלהאפי'

~~~~~~ 
 ששו~ין

 בה~
 הרבה ימים ~ם ומש~הים הגרוגרות

 ~ריית כמו ~ינן ~רופים מים מהם ~הוציאכדי
 כדי ~~ח אלו במים לגבל ומו~ר ~ירות ~י ד~~י~יצימו~י~
 ויז~רו ~ח לצירך שכר כ~~וציאין ו~לג~ב"ה האל~טר"אלדבק
 כלל. להמון להתיר אין אמנם ~עלמא מים ~ליהם יביא~לא

 ~~ ~ ~~ י~י'~~יו
 י~~~~י~~~יי~~

ב~~
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 ~~~~ ~~~ן
~~~~

 ~~י~~ ~~~~ ~~~~ ~יי~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~י~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~י~ ~~~~~~י~

 יהודהבית
 ד~

 י~ג סי' ~~ב ~''ח
 בש~

 הרב
 דלא דנקטינן דלדידן וכתב ה' או' מחב~ר וה~ואוור~ו. טוו~ אברה~

 שיירת במי הדין מן לאסור דוש ה~ה~הרשב~ץ
 דהרשב"ץ כמנהגם י~שו ארגי"ל דמר ובאתריה וסייםהנז' ~גרוגרו~

רב~
 און מקומות בשאר אך

 ל~מו~
 כבר ומיהו י~ו"ש. זה ~ל

כתבנ~
 מ~שה לעשות שרוצה דמי השד"ח ~משם הקודם באו'

 מה ~ל לו יש ו~~מיה הרש~"ץכסברת
 לסמו~

 אבל י~ו~ש.
 ~שם צימוקון מיין יותר ל~חמיר יש הגר~גרות דבמיאפשר
 יבואר וכאשר הגרוגרות ~מי משא"כ ועעמו ריחונש~נה

 י~ו"ש. ל' או'ל~מן

~~~
 ~~ששל~~~ ~פ~~ קו~~ פיר~~ ~~י ~צ~~ לש~ א~~ ~~~

~~תי~~
 נ~נו ל~נ~ר

 ~~ל~ ~~~
 ~ל ~ל ~פ~זר

 ~ז~ ז~ יד~ק~ של~ ~~יא~~
 ~תנ~ר ~לא

 ~ר~ ~ה~ר~
~הר''~

 לה~שיר צר~ר
 ~~~~~ ~~~~ ב~י~ב~

 רב תנ~ר של
 ש~ יה~~~ בית יפ~. יפה ה~~לת ~נקלהבי~תר

 י''~. ~י'

 ~~~~ז~
 שנ~ ~~י~ ~ן הנ~~ה

 ~ל ו
 שלא~ל ~ז~י~ ה~רצני~

 ~ק~ר~ נ~ר~~
 ~יש ~יין דינו

 ל~
 ~ין

 פירו~~י
 זר'~א ~~'~ת ~~~יצין. שאין

 ~א''~
 ~י'

 ~ש~ נ''~
~ר''ל

~''~~~~ 
 ~''ל

 דאינ~
 ה~י~ ~ת~~ל

 אלא יין ל~י~ת
 נתנ~א'~~

 י~ים ג' ~~ך
 לדרי~~~

 אפי' ~''ל ~הזר''א
 א~' לק~ן ~יין ~~יה~ ~י~~'~ש. ה~ת ~ן ~יין יצא שלא~''ז א~''~

 ש~ת~נ~ל''~
י~~''ש ה~~''~ ~~~רי ~~~~י~י~ פ~' ~~ה ~~~ ~יש

~''~~ 
 י''~. א~~ ר''ז ~~יין לה~~יר. יש

~~~~~~ 
 ~ז~י~ ~~רצני~ ע~ ש~שלי~~

 ~~ר ב~~ר של
 ש~צר~ה~

 ~ד ~~ני~~ם ~רא~~נים ~~~ר ~י ~~נ~~ה~~י~~

 א~ ת~~ ~~~ ~נ~~~ש~~~~
 ~~א

 נ~ר~~
 ל~~~יר יש ~~~רה

 ~ך ~מת~ך פיר~ת. ~~י ~ינם~א~ן
 ~שנפל~ ~~~~ הל~~ ז~

~צ~
 תי~ת ז~ית ~רן ~ל ~נז' ~סר ~~~

 ~רק~ ק~~
 ~ל

הק~~
 ~~~ש ~יש

 ~נפל~
 ~ו

 ~שאר ~בל ~~~ר ~ל ~~י~ אל~
 לנהל.א''צ

 זר~~
 ז'. א~' ~~ב''ר שם.

~~~
 ~ ~~~ן

 ~~י~
~ 

~~~~~ ~ ~~ ~~ 
 ~י~~'~ש.~~~יצין

 א~נ~
 נ~~~ ~ר~י ~~ש~'

 שאין ~~ב ז' ~י'
 ש~שי~יןה~י~

 ~שתני~ ה~ר~ ~~
 ~~ הרי אלא

 ~~רייתם
 הי~~את~הזי~ה

 ~~ ~ה~
 ~כ~כ ~פק. ~זה ~~ין ~~ש ~ים

 ~ר~~נ~
 ~שאר ~ר~ים ~י ד~ריית ~' ~י' ~' ~לל ~''א ~~''ר

 ~~~ר~ש~ים
 פיר~ת כ~י ~~~~ פש~~

 ~י~ ~~ ~~~רבי~
 ~ר~ ~~ר~~~ש~

 ז~ל
 ~ר~י~ ~~י ~י~ת~ לש א~~ ~א~~

 ~~זקיק~ פ~~~~~~
 ל~~~ר

 א~~~
 ~ה~יא~ י~~~'ש. ה~צ~ת

~~~~~ 
 ~יש ה~א בר~ר ~~ר ~~י~צא ~יין ש~~ציאין

 דל~יל צ~~~~ין יין ~דין ב~כ~'ש פיר~ת ~י~ין ל~

אב~
ל~~ן י~ ב~ים שר~יין ~~ר~~ר~ת ~צי~~~ין ~~~ציאין ש~ר
~~ 

 צי~~קין ליין ~מי ~לא לה~מיר ~לה~~יר ~הקל

ה~א ~שא''~ ~~~י~ אינ~ ~לפי~ך יין ~נ~שה ~~י~ נ~~~לש~~ר
 שה~וי~

 ששר~יים
 ש~~יין ~~~ע ~ה~ר~~ר~ת ~צי~יקין ~~

 נת~~ל~ל~
 ל~ון ~יש ~צ~ן ~~י~ ~~~ הרי השכר ~לפ''ז

 שפני~ לפי ~ללה
 צי~~קין ליין ~~~י ל~אן ~א~ ~~ש~ת

 ~ל~~ש~ ~ו~ריית~~נ~~נ~
 לה~~יר. יש

 פר''~
 ~~ ~~י'

 הש~רים ~ת~ך א~ ~יין~ת~ך
 ~~ן שי~צ~~ ~זי~~ א~ת~

 ה~א ~רי~~וי~
 ~צ~~ ~~י~

 י~~''ש.
 ~ר~ ~~''~

 ~~~~ה
~~~~ר

 ~~הריק''~ ב~~ ~''~ ק~''~ ~~
 סי'

~''~~ 
 ~ש~ר

 ~~י ~~י ~ל~~ ~~י~ ~ינ~ ~~י~ ~שר~יי~ ~צי~~קין~י~צא
 ~לפ'~ז ~~יי~פיר~ת

 ~זה בש~ר לש א~
 ~שה~

 ~ו~שי~~ר י~תר
א~יר

 ל~~~~ת~ ~~~ ~פ~~ לא~~ל~
 ~~'~ יה~ש~ פני~ת~~' ~צ~~ ~~ן י~ו''שי א~~ר

 דה~~ר דאפ~ר י~~~ ~י'
 פיר~~ ~י ש~~א ה~~ר ~~~~ ~י~ ~~ ~יש~י~ן ~~~י~

 יע~~'~.
 ~ה~''~

הש~''~
'~~ 

~''~~ 
 ~י'

 י''~
 ~ר~~ ~תש~' ~י~~ ז' א~'

 ז'~י' נ~~~
 אר~ינ~''~ אג~~א''~ ~ת~

 צי~~קין ~ל ~יין ~~~שין
 ~~~צי~ין הצי~~~יןשש~רין

 ~ה~
 יין ~~ין ה~א ~רי ש~ר

 א~ר ~''א ש~ר ~הן ~~ציאין שאין לפיצי~~קין
 ~נ~שה~מים ש~שתנ~

~~~ 
 י~~'~ש יין

~~'~~ 
 ד~ת

 ~נ~
 ~לל ~~ו~'ר

 ~ל~~~ ש~~~ ~' ~~'~'
 ~ש~ר ה''נ צי~~קין ~יין ~~תירין

הנ~~~
 אלא ~~ן

 ~י~ ש~ת~
 ~ש~ר ל~~~יר

 ~נ~ל~ ~~~~
 לק~ר~ ~ד~י ~י~ ~א~~ן~ריפ~~

 של
 ~~'י ~תש~' ~~~א א~רהם כ~~~~רהרב ~~''~ י~~''~ ~לתי~

~~'~~ 
 ~נקרא

 רנ''ה ~י'~פיר
 ש~~

 פיר~ת ~י ש~~רין ~של ~~ץ ש~ר ~יני
 ~~~~ לה~ י~ פ~ר~~ ~י ~~יןהן

 ~ה~א ~ה'~ה
 ~~י~ ה~~~

הנ~~ני~
 ~ל

 נש~נ~ ~~~רי~ ~~~ הת~ני~
 ל~ן ~~ריי~ן

 ~~~יצ~ן אין ~~ץל~נין
 ~~ו~

 פיר~ת ~י שאר
 ~~~י'~~~''י ~ה~~~ י~~ש'~~

 ~~~ת~ ~~ת~ ז~
 ~~~ני~לפני ~פר''~ ש~ ~~פיק~ ל~~ש ~ין

 ~נ~'
 ~מפש~

 פשי~א
 ל~~

 ~~~יר
 ~ל~~נ~

 ~~י
פיר~~

 ~~ש
 ~ופני הנז' ~ש~ר ל~~~יר נ~ה~~ן שאנ~ אל~

שה~~ר
 פר~~

 לה~ר~ת ~אין
 לה~

 ~~ניינים ק~לא
 אל~

 י~~''~.

~~~~~
 ~~~ר ~ב~יעבד כלל ~ו לל~ש ~~ין ל~~~יר י~ לכ~~לה

ל~
 יש

 פי~~ת ~מי ל~~נ~
 ~י~. לאפ~ת ~צריך ~י~ ע~

~~~
י ~ ~  לפי הבציר בש~ת ו~וקא הבציר. בשעתשנופלת 

 כדרך יין ונ~שו מברייתן נשתנו הללושהמים
 התירוששנשתנה

 ונעש~
 אחר ביין מים ש~יר~ו כל אבל יין

 שיעור ה~יסה לישת קודם אפי' ייןהיותו
 מופל~

 כל אפי'
 ~דמ"ש ~כתב ו~ו~ש ~הגב"י כנה"ג מחמיצין.שהוא

 בש~~
 קודם

 ו~~כ יעו~ש. הבציר בש~ת ~לא דוקא לאו הוא ה~יסהשלשו
 ו~ או' בהגב"~ שכנה'ג וה~יאו ב' סי' חא"ח מהרימ~ט~תשו'
וכ~כ

 וכתב זה ~ס~'~ המט"י וכ"כ והפר~ח. ~' או~ ה~ו~~
 שבתחלה ~עפ"י סק~ו מ"א מסקנתשכ~ה

 כת~
 בענין לפרש

 א"ז ~ס' מיהו ו~ו"ש.אחר
 כ~~

 שכתב דמלשון
 הש~~

 הו~ול
 ביין ~מים נתבטלווכבר

 ~ו~~
 ביין אפ~' משמע ה~יסה שלשו

 כנה~ג דברי ~ל וחלק ז' או' א"ר ב~פרו וכ"כ מתבטלממש
 ו~"ה י~ו~ש. ו~ או' ח~י לד~ריו והס~יםהנז'

 ~ע~
 בפי' ר~~ל

 הס~"ג.על
 יו~~ ח~ אמנ~

 הכנה~ג ל~ברי ה~כים ד' או'

ומ~רימ~~
 ה~ או~ ~שו~ג הס~ים וכן כח"י. ו~לא הנז'~ והפר~ח



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~''~~ 
~ ~ ~~~

~
 ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~י~ ~~~~ ~~י~ ו~י

 ואין ח~ין בעודן אפיי~ן לאחר רק נוהגין ~~ן המצותל~טוף ~~ו~~~~~ וא~ילו במ"פ ללוש נוהגין אין ~לו ~במד~נות ה~ה ~~~.
 ~~נו~

 זקן ~ו חולה לצרכי ה~חק ב~עת לא אם
~~~~~~י~~~"~

~~~~~~"~~
 ~~~~י~.

 ח"א ה' או~ ר~ ~ א~ חמ"מ ~' ~ו' נה"ש ~' או'מאמ~ר
 יו~~. או' ~~~ב ~~~ או~ ~~כ"וכלל

~~~
~~~~~~~~ 

 צריכ~ ומ~~ ח~ש~~
 שני~שה ~ה עי ~מו שימור

 אין~רידא פירות ~מי ~ע"גבמים
אפי' מח~יצ~

 שה~~~
 כל

~~~~ 
 כאן שישכ~ן מ"מ ע~ק בלא

 מ~~
 וחמץ המיםבמק~ם עכ~פ חימוץ חשש יש א"כ בתוכומי~

 והחמ~מ שם והמאמ"ר שם יוסף חק אמנם עכ~.~משהו
 השיגושם

 על~
 דזה וכתבו

 ה~
 ~יה לא כאלו דינו

 ש~
 מים

 א' או' לעיל כתבנו כבר ומיהו יע~ש. כלל שימור וא"צכלל
 בהם של~ו פירות מי ובכל האוסרים ל~ברי לחוש ישדלכתחלה
 יעו"ש במים ~נילושה עיסה כחקת לשומרה ישעיסה

 מ~א. א~לקמן ועי~

~~~
דמלש~ ~~~~~

 והפר"ח הכנה"ג
 ז~

 וכל דכתבו
תו~~ס שהי~

 וכ~
 ~לא משמע

 מכשרי~
 בנת.נת אלא

מים
 בתו~

~ 
 נקרא ~עד~ן לדריכ~ו ימים

 תונ~~ יי~
 ונקרא

 אחר אבל ב' ~~עי' תקנ~ב ~~~ כדלקמן ~גתו~ן
 ~ע~~ ~ מיבו נתנואם ומי~ ~

 בתו~ שהו~
 כשר דאי~ יוםמ'

 יין מקרי תירוש שנקרא ואעפ~ילנהכים
 העלה וכן וכתב שם מט"י מים. עם פירות מי ~ה~ל מיםבו מערב~ שא~לענ~

 משה ~בר~ס~
 ח~~

 סי'
 כ~

 עמו הסכים ~ל ~וד בית ושהרב
יעו~~.

 ו~
 הסכים

 בתש~
 אהל

 יוס~
 יע~ש. ט~ סי'

 ~"~ א~לעיל ועי~

~~~
 שיש עכ~ם לכלי כשמערה נ~' ני~ק. להתירכדי ~~~~~.

 מים יש א~~ אז טופח משו~ה~ו
 רואין~~על~ן שבכ~ בי~

 ~~י~
 עכו~~י של היין מב~לים ו~~~ים אינו כאלו

 ~~בי~~ל שיטור וכמה ~~ק~ב.מ"א
 עי~

 ~~ע~ קכ"~ ~~~ ב~"ד
 העל~ן ~כלי ס~ במים שיהיה ~ה~נושכתב

 הי~ כנ~
 שבכלי

 ~שי~ור ~תב ה' סע~ ק~ד בסי~ שם מיהוהתחתון
 הבי~
 ל

הו~
 חלקים ששה

 מי~
 הש~כ כתב וע"כ כנגדו

 ש~~
 י~א ס"ק

 קכ"ו בסי'לה~ה
 שש~

 בסי' כמו חלקים
 קל~~

 שכ"ה וכ~ב

בש~~
 ~~ו
~ 

 יעו~שי הב~ח ~~~ק ו~כן ה~נאוו

~~~
~~~~~ 

 כשממלא ה~נו ני~ק להת~ר מום ~מועי~ןדהא

הי~
 ~של בצ~חית

 ~כו~~~

 בז~ן ~ר"ל זמן באותו

הבציר~
 ~של הצ~וחית ~שולי יש שמא וחוששין

 עכו~~~

 קצת
~ן

 נס~
 אם אבל

 מער~
 מיםלאותן דנ~ שא~ כ~ן ~ן ש~~שה אחר

 לענ~ י~ כד~
 ל~ם לתת נח~ר איך חימוץ

 ש~~
 לענ~מי~

 והא ביטול
 מ~ברי מוכח וכן ~~~~רן ~רתי ה~

 חמץ במאמרהרשב"ץ
~~ 

 יע~ש. ע"ב ל~ד
 ולפ~ מט"~

 משמע
 שהוא כ~ז זה ~~ן וש ל~אסור

 תונ~~
 נשתנה לא שע~~ן כ~ן

 ~ן ל~~ת שבוהמים
 וה~~

 פירות מי
 מי~י ~~

~~~
~~~~~~ 

~~
 מה ו~~ ~י~ם מי

 ה~~~ ש~וצר~
 לפרט

ב~ים ~~
 הו~

 רש~ו מס' לאפו~י
 ז~~

 בהם דנ~ת~ק

 צ~לח~
 שהנ~~~ה רואים שאנו לפי מ~פ משאר גריעי ~ילמא

 לשאר ~נם ~י~ק ~אין ~מ~ל מבמיה יותר בהם עבהנעשית
 נוהג ~היה ר"ת כ~~' פירות~י

 לאוכל~~
 מצה לה ~חשיב בע"פ

 ~~ט~~ ו~ו~יעשירה

~~~
 ביצ~~מי ~~~~~.

 של ל~~פיקו לחוש והישר ~~~וב ו~ו'
 ז~לר~"י

 בז~~
 והרוצה

 ילוש ביצ~~ במי לל~~
 לב~ם~~ם ב~~

 ב~
 ת~~בת

 י~
 המ~~. בעש~ת ~מהר

 דףבכסף נח~~
 קע"~

 ס~ מ~ב בספרו וכ"כ ~ א~ ברכ~י ע~ד.
 רט~יא~

~~~
 בי~ם~~ ~~~~~.

 כמה ~עת הביא כ"ש פ' במרדכי וכ~
 לה~יא שאוסרים וע~מים גד~יםרב~ם

 כת~ שבב"י אלא יע~ש בי~םבמי ל~~
 לה~יר המנהג פשט שכן

 ולכןיעו"שי
 ~~ת~~

 או' הש~"ג וכתב לו~תיר. ב~"ע כאן ג"כ
 ל~ש שלא באזמיר דהמנהג כתב ז' א~ והר~ח מנהגםוכן
 וכ"~הרב י~~ש פעמיה כמה מורה ~יה הוא וכן ביציםבמי
 ביפ"לבנו

~~ 
 שהביא האוסרים כדעת באזמ~ר ~המ~הג ב'

 כדעת שמנהגם הש~ג שכתב שאל~יקי כמנהג ודלאהמרדכי
 בכל פשוט אי~ היתר של זה ~מנהג נמצא יעו~ש.המתירים
 אין בי~ם במי ל~ש שלא שנהגו במקום וע"כהמקומות

 ע~הם קבלו ש~אלהם לה~י~
 ~ע~

 היתר שנהגו ובמקום האוסרים
 הקו~ם. בא~ כמ"ש בעש~תן למהריש

~~~
ושאר ~~~~~.

 המשק~ וכ~ וכ~ משק~
 לם שבע

 נקראים הם תס"ו בס~ שית' ~מיםמת~~ת שאי~
 פירות.מי

 ר~
 או'

 ב~
~~~~~~~ 

 אלו ובמדי~תהגה.
 ~~ג~ א~

 ~קשה משים וכו'

 יש וגם הדיעות כללצא~
 לחו~

 ~~יהם שנפל
 בביאור וכ~כ ~גדול. שבת ~' נ~הרי"ל דר~ות מ~~.~~עט
 ~לא כך שנהגו אפשר ה~עם כתב ה' ם~י' והלבושהגר"א~
 מי~ה ליכול ~~חלופילי~י

~~ 
 מ~~~. של במצה ראשונה בלילה

 ל~הר יוכלו ולא מים מעט נתערב שמא ~ח~~~נןא"נ
 עכ"~

~~~~~~~~~ 

 נוה~ן אין אלו ובמ~ינות הגה.
 וכ~

 ובכל
 ב~

~~פר~
 פירות במי ל~ש להתיר המנהג פשט

 ז~ל א~לאי נ~~ר"אלבדן.
 כ"~ ב~~גה~

 נ~גנו בדידן ואנן
ב~ן ללו~

 לב~
 ואפשר ~אפשרי ב~הירות המ~ת ~עשות מאד ולהזדרז

 ~ ~~כי וכן רובם. או ה~יעות כל ידי נפיקדבזה
 נחפההרב וכ~כ ~' ~~~ ו' שער כ~י ישועה שערי ב~~ו~~ין מו~ר~י הרב

 ו~ף קע"ו דףב~~~ף
 קע~

 עתה ומיהו ז' א~~ ברכ"י ע~א.
 ספרד ב~ני מקומות כמהיש

 שא~
 נו~~ן

 פירות במי ללו~
 ס~ה.או, תנ~~ ~~~ לעיל וע~ן ו~~' ~חששות שהוא ואפשרכלל

~~~
אשכ~ ~~~~

 במים לעשותם להחמיר שנהגו
 א~

 לה~ל
 מהר~ו הרבלהם.

 בא~ וע~ן~' א~ ברכ"~ ~~' כ~ בתש~ ~~
 שאח~.

~~~~~~~~ 
 הגה.

 ~במדי~~
 אלו

 נוהג~ א~
 וכ~

 וכ"כ
 א~חמ~מ הלבו~

 א~ ר"ז א'
 א~ קכ"ו כלל ח~א ז'

 ז'

וא~
 מיד אפה אפ~ ולש ~בר

 א~
 אוכ~ן

 אות~
 בפסח.

 ר~

~~~~~~~~ 
 ה~"א ה~שה ~ו' המצות לקעף ואפ~בהגה.
 ~א~ר~ה אפי' מאי~~ק"ד

 כשלש~
 במים

 עם פירות מי ה~~ פירותבמי ו~ו~פ~
~~~~ 

 וממהר
 להחמי~

 ותירץ
 אפי'דה~ק

 קיטו~
 וכ~כ מועט. ~בר שהוא

 ח~
 א~~ ~~~ף
~עו~
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 ~~~~ י ~~~~ ~~~~'~ ~~~ ~~~י~~~~ ~~'~~~ ~~י~ ~~~י~~ ~י~ ~~ ~~~~ '~~~ ~ ~ ~~

 ~~י~'~~~~~~~~י
~~~ ~~י~ו~~~יו~"~ ו~~~ ~~ו~ ~~"~ ~י' ~~~"~~י'~י"~~~~ו ~~ ~~~~י~ ~~~~י~ ו~~ו~~ ~~~~~ ו~~ו~~ו~~~
 המצי~ ל~טף ~אפי' קאמר ~הכ~ י~לועוד

 ~~עשו אחר ר~ל
 אין~נ~הגין. ג"כ ל~נור מוליך ו~יכף ו~ריכה לישה אחר~מצות

~~~~~ 
 נהגי בזה גם וכו' אפיי~ן לאחר רק בהגהי

אים~ר~
 דמצה גזירה משום ראשונות בלילות

 ו~ן ~' ר~ז ז' או~ מק"ח ה' א~ א~ר ח~ א~ ח~יע~יר~.
 ~~ג~

 א~~
 הרא~~~ם בימ~ם מצ~ת~~אר

 לזכר~
 שם. א~ר ע~ירה. מ~ה

~~י~
 ~נ~ה כ~~ ~עיל

 על יין נשפך ~~ם צ~~~ א~
שמורים מ~~~

 עי~
 מ~~. א~' ~~~א ~~~ לעיל

~~
 בה~ה ~~~~.

 ר~
 אפ~תן לאחר

~כ~
 ~א~תן

 ~ו~ר~ ~פנ~~ בבי~~ המ~~~פני ה~ח~
 לא~~ת שי~~נה

י~ו~
 ב~נ~ר

 ~~ח~~ שי~יחנ~ ק~~~
 ל~~ש. פנ~~~ י~יח

~~ 
 לא אםבה~ה ~~~~.

 וכ~ ה~~~ בשע~
 ~יאפה

 לח~ש~יש ~~
 ל~ע~

 מ~פ ה~~ברים
 מחמי~~

~כמ~~
 יע~~ש. א' א~~ לעיל

~~~
 ~זקן ח~לה ~~רכיבה~ה ~~~~~.

 ~מי ~הי~~ ~כ~
 אבל לב~ןפיר~~

 א~ מי~ ע~~
 ~ז~ן לח~לה

א~
 א~ר לה~ל.

~~ ~~ 
~ו~~

~~~~~~ ~~
 פיר~~ במי עיהה הלש

 מיירי פ~ וכ~'
בשלש

 שאי~ פיר~~ במי ו~עי~~~
 מז~

 שח~~ ~~~~ס~ מש~~
 ~~ם

 ~עי~
 ~~ע~ ~נ~ח ~~' לעיל

~~ 

 ~~~ן

~ל~
 היא החלה ~~מאה ל~בל ה~כשרה

 ~ה~רו~
 אי~ ~לפיכך

י~~
 ~~~~ סהרי יכול אי~ לא~כלה ~~ם לש~רפה

 ~מאים
 ב~סי' הה~ה כ~ב כבר ~~ן לכ~ן~האכ~ה

 חלהמאכיל~ן ~א~ ~נ~~
 ~זה~~

 ~כן ~ר~ח. ~הן. לשום
 מ~י~

 ~מ~א
 ~כ~כס~~ה.

 ~' א~' ש~~~ המ~~~
 נה~~ ~ א~ י~ס~ ח~

~כ~נ~
 לכ~חלה לח~ש ה~~ע

 פ~ ~~~ ל~ע~
 ~~ספ~א

 ח~ב~אי לה~
 ~ע~ן יע~~ש. ז' או~ המאמ~ר ~~~כ ב~לה

 שכ~~ס~ ב~~~
 ~ם. ~ש~כ י~~~ ~עי~

ן~
 לעש~~ה ~~ב ~~~~.

 פח~~
 עשר~ן משיע~ר

 ~כא ~הש~א ~ש~ין מז' א' לערב ~י~~ן~יש ~א~~~ ~כ~
חשש

 חי~~~
 ~~מאה חשש~ה~שר לא ~~ם

~~~ 
 ~יל~א

 נ~יר ~ם א~נ נ~~.פ~י~~א
 ל~

 לערב
~~~ 

 לערב יב~א

תער~ב~
 ~ים

 כמ~
 כ~יך ~~~רך ~שנה י~~~ בשאר

 לע~~~
כמעשה~

 ~לא הימ~ם ככל
 מ~י~

 חשש א~ע~יה
 ~~~~ חימ~~

~~ש~~~
 פיר~~ במי ~~לש ~רך ~שמא כתב

 כ~א לל~ש שלא

במ~
 פיר~~ מי ~עם ל~~ל שלא אחר מין לערב ~לא א'
 ~י~ה~אש~~~

 ~~מים
 ש~~

 ~תב לכך ~עם ש~ם מב~~ין

~בפ~~
 עי~ה יל~ש מים עם ב~ים במ~ ~לוש ש~~א

 פ~~~
מעשר~

 ~~~~ש.

~~~~~~~~ 
 ז' בלא חלה~ש~עור ~שעבר

 מש~~
 לא

 ~~ן ~כהן ~~תה ~~ןא~א ~שר~~
 כמ~~

 מ~ר"ם
בה~ה ז~~

 שכ~~ סס~ ב~~~
 ~~~כ יע~~ש.

 הב~~
 פרישה שם.

 מ~ב י~~. א~ש~
 באה~~ ~עי~ ~ ~~

 שכ~ב שם
~~~ 

 זה
 ~ב~בר~~ ~נ~ ~~~~ בה~ה ל~~ל ~ע~ן יע~~ש ~~~ ב~לתאפ~

 ב~~~לש~
~~~

~~~~~~~~ 

 ~יר~ת במ~ שנ~~~ה חלה על יברך אם ~רכה

 ~~~~ה~
 ~~~ ש~~~ נ~ש~ין

 ~~ם שח~~ו
 ~כ~

 ש~י~ פיר~~ ~~יבנ~~שו~
 ~~~~ין מז'

~~~ 
 ז~ל ~רן הנה ~כ~'ת~תים א~ ~י~י~ ב~י

 ~~י' י~~~ בש~~
 ~~ ~~ע~ שכ~~

 ~ו~ עיכת~
 פיר~~ במי שנ~~שה

 ש~ם בלא אפי'
 חייב~ מ~~

בחל~
 שם ב~~י כ~ב~~ר ~~~~ ב~י ~פ~ ע~~ל

 ~על~הרש~~א כהר~ב~~ ~פ~~
 ~מחי~ כת~ הרמ~~~

 ~~~~ יע~~~ ב~י~ במי אפי'
 ליזהר יש ~~ד בסע~~~

 ש~~ם פי~~ במי מל~~
 מ~~ם הי~~~כ~ משק~ מ~

 דאי~
 ש~ ~ב~י ~כ~~~~ר לש~רפה י~ל

 ~כ~כ

~ש~~
 שם

 ז~. ב~ע~ ~מ~~י ~כ~~ ~~~~
 ~מש~~

 ~~~~ת
בחלה

 בברכ~ ~~נ~
 כ~~נה.

~~~~ 
 שם הב~ח

 פ~~
 ~לכ~חלה

 ~~ים ~מי ~~שלא
 א~

 פיר~ת ~י ~שאר
 ~שאינ~

 מש~~מ~
 בלא

 מי~ ~ער~~~
 ~כל

 בכללהם ~~ש~~ ה~
 מים~

 ברכה בלא חלה יפריש לש ~אם
 ו~כי~~ש.

 ב~~
 בז' ד~יםה~ניש~ה רכ~ח סי'

 משק~
 ח~בת

 והפלוגתא לכ~עבחלה
 ר~

 בי~~ ב~י
 וכ~כ ~עו"~. וכדומה

 זה בכ~'הש~ג
 א~

כ~ז א~ פ~ד צ~ק מש~טי ב~' ח"א וכ~כ ט~
 עיסו~

 מ~' בא' שנילושה

 משק~
 אבל לכ"ע בחלה ח~בת

 משקין בשאר נ~ושהאם
 כג~

יש ~ מי בו נתערב ולא בי~ם מי
 מחל~ פוטר~

 אמנם יעו"ש. ברכה בלא חלה יפריש ולכן
הש"כ

 ~~ק~~~ ש~~
 חלה ~יפר~ש ט' ~~עי' הש"ע ~~רי על כתב

~לא
 ומשמ~~ ברכו~

 בנ~ושה אף
ב~

 בית וכ"כ י~~"ש~ משקין
 קכ~א. או' חלה בה' לב"ש ~ א~~ ש~~ בל~~ שס.הלל

 בר~חעו"ש ועי~
 מ~

 כמה על שצ~ן
 ~~פרי~~

 להאריך וא~צ י~~ש.
 ברכות ~~פק בו שישבדבר

 משו~
 כתבנו ~כבר

 לע~
או' ח~ ~~י'

~ 
 ~בע~ין

 ~~פ~
 ואפ~ מרן כ~גד להקלאפ~ נקטינן ברכות

 י~ו"ש. הרובכנגד
 וא~~

 בעי~ה הן
 שנילושו~

 הן משקין ~ז'
 ל~ א~~ משקין מז~ נן שא וכדומה בי~~ במיש~ילושה

 כשיעור
 בלא חלה לה~רישיש

 ברכ~
 סב~ל משום

 ור~
 לשם יאמר

 ~רומה חלה ה~רשת מצות לק~ם בא הר~י ו~'יחוד
 אם אבל לב~ם פי~ת במי בלשו~ז וכ~

 ל~
 מים עם

~~ 
 הם אם

 משק~ מ~ משא~~ ב~ משק~מ~
 בברכה חלה ~פר~ש לכ~ע

 יע~ש~ החלה מן שפטירה עי~ה א~ו שכ"טכ~' בי~~ עוד וע~ן ברכה~ ספק חשש בזה ו~כא כשיע~ר לשא~

~~~
 שיעור ב~ים במי ל~ש דמנהגם ~ א~ הנה"ש ~~~~~~~י

 ~ ומפרישיחלה
 חלה עליה

 בל~
 והוא ברכה

נכ~
 ~ש

 ללמד~~
 דבש או שמן מעט הביצ~~ ~וך שיערבו

 וכדאיתא ~~עי~זה שיכשירכדי
 ש~~

 עכ~~~ ~~ד ס~י~ בי~ד
 לעיל ~"ש ולפי ו~אחרונים.ו~"כ

 יפריש ~~~קין בז~ בל~ דג~
 לשורפה. ~יכול נ~מ ברכה בלאחלה

 ~~~~~~~~~~~~ן~
 לרח~ץ ~~רג~ים

 החט~~
 הוכשרו א"כ

 החט~~
וא~

 ור~ל ~~ק"ה. מ"א בדבר. קפי~א
 ב~ים במ~ הקמח זה אח~כלש דא~~

 לבד~
 שאינם פירות במי או

 משקין~ז'
 יכ~

 שכבר משוםכשיעיר לש א~~ החלה לשרוף
 טומאה. לק~ל ברחיצההוכשרו

~~~~~~~~ ~ 
 בדבש שנמצאתחטה

 וכ~
משו
 פירות ~מי ~

 א~
מחמי~~

 טור
 הר~ב~ בתש~ ועי~ וב"~

ר~~ב ~~~ ח"א
 בענ~

 להתיר שכתב בגב~ה ש~מצאת ש~ורה
 שמ~~ מ~~

א~
 ה~ נוקשה חמץ ~מ"פ הא~מרים ל~עת ואפ~ ~מחמי~ן

 וע~ש ובטל י~ו אי~ ז~ן קו~ם נת~~רבהר~
 הזכ~ והב~~

 זה. בס~
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~ ~ ~ ~

~ן~
 חטה ~~.

 וכו' ~דבש שנ~צ~~
 ו~~~

 פירות. מי שאר
 או' ר~ז ד' או' ח~"מ יו"ד. או' ~ו"ג ז' או~~ו~ש

 השו"ג שם מ~ש ומיהו~~
 ב~~

 רכ"ו סי' בי~ד
 לחל~

 חומץ בין
 דחומץ חמוצין ~ירות מיל~אר

 ~מתחל~
 אינו מתוק ~ריי~ו

 שמתחל~ פירו~ מי שאר אבלמחמיץ
 מח~יצין חמוצין ב~ויתן

 פירות במי דא~י' האחרונים דהסכמת ב' או' לעיל כתבנוכבר
 ס~רא דאין ו~וד יעו"ש מחמיצין אין ח~וצין בריי~ןשמתחלת
ל~לק

 ~ז~
 מתחלה אם מו~יל מה חמוצין הם שע~ה דכיון

 ~תוקין.היו

~~
 ומיירי וכו' בדבש שנמצאת חטה ~~.

אימ~ ידעינ~ דל~
 אס~ינן מים ~~בש שיש כל ומ~~יקא נפלה

מחמת
 ספ~

 על הדבש כ~~רתיחו א~נ כמבושל שהוא כבוש
 מי~ ב~ ~נת~רב כל ולפיכךהאור

 ציננים היו אם אבל אסיר
 כדלקמן ~~ם ~בהם נותנת ~חטהאין

 סי~
 ס~י' ~ס"ז

 ~וא אם שאוסר מי שיש שכ~ב ב~"ע ~י~ש ומ~הופר"ח. ו"ב~
 מ"~ ול~י יעו~ש. הפסחבתוך

 דכבוש ~~ה סי~ יו"ד בש~ע
 הוי וי~תיח ה~ור על שיתננו כדי שהה ~ם בחומץ אובציר

כמבוש~
 מיירו דה"נ ל~ימר איכא עי~ש

 בשה~
 זה שיעיר

 ~הוי יין ~~"הואפשר
 חרי~

 זה ל~נין
 הרמב~ן מ~ברי כדמוכ~

 חומץ ~א~י~ שם האחרונים הפו' וגם יעו"ש כ~ש פ'והר~ן
 פו' יש דהא אסור משהו ~באיסור ~פשר מע~לצריך

 מ"מ הכי ק"ל ~לא ואע~ג משהו מפליט צונן~אפי' דס~~
 ~לכ"ע נראה ~חריפיויין בחומ~

 מפלי~
 ו~ ~ו~ הפסח חקת מש~ו.

 ת~"ז סי' לקמן וכמ"ש נתרככה או החטה בנתבקעהוכ"ז

 י~ו~ש. ט'סעי~

~ן~
 ואפו'מותר. ~~.

 א~
 היין. מותר בקו~ה החטה

 בקועה היתה כבר שמא חוששיןואין
 ~ס~ז סי~ פר~ח מ~פק. אי~ור מחזיקין ~אין ל~וכם~נפלה ~ו~~

~ן~
 לעיל ז"ל מור~ם שכחב המנהג לפי ואפי' מותר. ~~.

 חטה וכו' במ"פ ללוש ~והגין ~אין ~'ס~י~
הנמצאת

 ~~ב~
 במשהו ~חמץ הפסח ב~וך אפי' וחומץ ביין או
 יו"ד. א~' ר'ז לבו~. אותו. מתיריןאפ"ה

ם~
 בהם נתערב דאם מי~. בהם נתערב ~לא ו~לבד ~~.

 ב' ס~י' לעיל כמ"ש יותר מחמיצין אדרבאמיס
 ~א~א אעפ~י ביין ללוש דמו~ר ג' בס~י' דכתב והאי~ו~~.
 בש~ת המ~ם שנפלו התם שאני וכו~ מים טיפת בלאלו

 משא~כ ליין ונהפכו מבריי~ן נשתנו ה~סיסה ובעתהבציר
 יעו~ש. ל"ג ואו' ל"א או' לטיל וכמ~ש אח"כב~פלו

ם~~
.~~ 

 ~בלב~
 ~~~~ נ~ע~ב ~לא

 ~~ א~ ~מ~ה~
 נ~~~ב

 מ~~בה~
 א~נה הח~ה אם

 מב~ק~~
 ה~בש

~ה~ין
 ~~~~ ~הח~מ~

 ~ה~א ~~ ~עי~ ~ס~ז בס~~ ~~לקמן

במב~קע~
 מ~יר~.

 פ~~~
 ~ע~~ן~ע~~ש. ~~~ ~~~~ ~ס~ז ~בסי~ ~ה בסעי~

 ~~סב~~ ~~ סע~~ ~ס~ז בסי~ ~ש~ ב~ב~~נ~
מ~~~~

 ז~ל
~~ 

 י~~~ש. בנ~~~~ה לאסור

~~~
.~~ 

 ~בלב~
 ~~ הפס~ ~~ך ה~עהשנמצא מיי~~ זה ~~~ן ~נ~אה ~~~~ נ~ע~ב שלא

 ~~~פ
 ~ס~ל למאן ~בל ~~~נדס~ל למא~

 ~אינ~
 היין ~~~נ

 מו~~
 ~~~ן

 שה~א הכא ~~ש בס~ ק~~פשנ~ב~ל
 ~~מ~

 ~לא
שהס~~~ ~י~~ ממש~

 ~~~~. ה~~ה
 נ~~~ו~ ~מ~~ ~~~ לעיל ~ע~~ן ~~א. ~~~ ש~~~

 ב~נין
 ~ל~ ~עמ~

 א~ ממשו
 אמ~~נ~

 יע~~ש. ~~~נ
~מ~ש

 מהר~~~~ ב~~ י~~~ א~~ השע~~
 ~~ר

 א~~~ ~~ב~~

 ס~~ א~~ ~מ~ז סי~ל~~ל
 מ~ש ~~ן

 ~בר יה~~ה בי~ ~ש~

 א~~~~~בנ~
 ק~נ~ י~~ א~~ ~מ~ב ~י' ~יל

 מ~~.

 ~~~~ם~~
 מ~א

 ב~~י צ~~ ~~~~
 ~ב~

 ש~~רין
 נפלאם ~~ע~~

 ל~~כ~
 ח~ה

 ~~מי~ א~
 ~הרי

 ביש~ל ע~~ מב~~~~ן ה~י~נש~נ~
 ה~ב~ ~~

 ~~~י~ה.
 ו~~

בש~~
 ויי~ש

~~ 
 לה~~פק

 ~נ~~ מ~מי~ א~
 ח~ה היה שאם

 בצ~נן ב~י~ש א~~ש~~
 ~אח~~ ממנ~ ~נ~ל~ה~

 מ~ ל~~ך נפלה
 א~פי~~~

 ~מ~צה הי~ה
 ~א~ פ~~~~ המ~ א~~~~ ~ב~

 א~נה מ~מיץאינ~
 ~~~כ. פי~~~ המ~ א~ס~~

 ו~~~ה~
 מ~ש

 שק~~~ן ~בש ~מ~צ~~
 מע~~

~~~~ 
 ~ב~

 א~~ לעיל ~~ב~ו
 ש~~~~~

 מי ~~~ א~ צי~~קין ביין פל~~~א
 פי~~~'

 ~ע~~~
וא~~

 ~ב~נין מע~~. ~ק~~ין ~בש למי ה~ה
 ש~~

 ~~~ ~י~~ש
 ~~בנ~כב~

 ל' ~~~ לעיל
 ~ש~~

 כמ~ ~ינ~ היין מן ~מ~ציא~ן
 ~מה~י~~~

 שמ~ציאי~
 ~מן הצימ~ק~ן מן

 ה~~~~ר~~
 ~ש

 ~א~כ ~ע~~ש.פל~~~א ב~
 בני~~~

 שה~א ח~ה לענ~ן ~~~ן
 איס~~

 משה~ ~א~~~~משה~
 ~~~ב~ן

 ה~~~
 ~רבנן בא~~~ר ~פקא

~ע~~
 לה~יר ~ש

 להשה~~~ ~~ לעכ~~~ למכר~
 אחר ע~~

הפס~.
 ~ס~ז ~י~ ~במ~~ז ~~ א~~ א~א ש~~כ ~~~~י ~א~~~

 יע~~~. ~~יא~~
~~~~ 

 ~לל ~~א
 בנ~בק~ה ~~~ז ~~ א~~ ק~~~

ה~~ה
 א~

 נ~~~~ה
 ~~מ~~

 ~~א א~~ לעיל
 ל~~ל ע~ין ~~~~

א~~
 נ~~

 ~~~ק.

~~~~~~ 
 א~~~ לש~מן שנ~ל

 ר~~ח
 שמ~מיץ א~~~

 מכ~
 שהו~~המי~

 פ~~~~. במ~~ של~ה ב~.

~הבי~~
 מ~א

 ~~~~ ס~~~
 ~הא בהא לה~~יר ~א~ן

 ה~י~
 ~ב~ ב~שהו~~

 יע~~ש. האש אצל ~~נ~בשל ~מ~~~ש נ~נ~ב
 ~~ב א~~ז~בס~

 זקנ~ ב~~
 להשה~~ה מה~~ש ה~א~ן

~~ 
 י~א. א~~ ~~י ~הב~~ הפס~א~~

 בסי~ הפר~~ אמנ~
 סע~~~ס~ז

 ל~~ש ~~ש ~כ~ב ה~ל~ה ל~ב~י ~סכי~ ~~~
 ה~ה לא ~שע~ייןשמא

 מר~~~
 לא ~ע~~~ן ~פה הש~מן

 ~ל~
 ע~ פ~~~~ ~מי ה~~ה אז נפלה ל~מ~~ה~~י~

 ממה~~ן מים
 ה~~ה ~ה~מ~צהלה~מ~ץ

 ~ל~אסרה במשה~ ~~~ נ~~נ~ בפ~~ ~עכ~י~
 ~ש~מ~

 סי~ ~מ~מ ~~~. א~~ ה~~ז ~~~פ ~ע~~ש.
 ~~א ~~~. א~~~ס~ז

 ק~~~ כל~
 ~~ל~ק ~~~ן ~~ע ~~ א~~

ב~ן
 ק~~~ א~ בפס~ שה~~~וה~

 פ~ח
 ~נ~צא~

 ה~~ה
 מש~~ ב~ שה~י~~ ב~ל~בע~ד~ ב~~מ~

 ~מב~של ~ב~ש ~ה~~~ל
 ~נ~~נ~

 בפס~~ע~
 אבל

 הס~ר~ א~
 ק~~פ ה~~ה

 שנקר~ א~
 הש~מן

~~~~פ
 ~בק~~~

 ~מ~ש ~ב~ש לי~א
 ה~~ל ~~ א~~ המק~~

~עמ~
 ~לא

 ~ב~עמ~ ~מש~
 סי~ לע~ל ~~בנו ~משו ~לא

 נ~~ א~~~מ~ז
 ~ע~~ש ~ו~נ א~~ינן א~ בזה פל~~~א ~~ש

 ~א~נ~ ב~~~~~א~~
 הח~ה נ~לה ~שמא מספק אלא אס~ר

 שנש~פ~~ח~
 ~פ~ר מ~מ~צ~ן ~~~ן פי~~~ מ~ ~ה~~ל ה~ים

~~~ע
 ~מ~~~ מ~~~

 לא~~לן
 בפ~~

 ו~~ק.

 ה~~~ק~ ~~~ם~
 נמצא~~ל~ ~ב~~~~ א~~ לכל~ מהא~לפס הש~מן

 בת~ך ח~ה
 הש~מ~

 הו~~~~ה~ אפ~~
ל~~~~

 כ~~~ה
 ה~א ~~~ין א~ ~אפ~~ ר~~~

 ~נפ~~ רו~~
 ~ע~ל~~~~

 שאנו לפי מ~~ר ה~~ז ה~~ה
 ~ומ~~~

 ~אן
 ה~ה ~אןנמצא

 ~ה~ינ~
 ח~ה

 זה ~~ל~ ע~ש~~ שנמצא~ ז~

 ~~~~כב~
 ב~~~ו

 ~שמ~ ק~~~
 הש~~ן

 ל~~~~
 ה~ה ~לא

 ע~~~~~ל~
 ב~~ך הש~מן

 הא~ל~~
 היה ~שע~~~ן

 צח~~~~ ב~
~~~~

 ~~ה נ~~מצה ~א
 וע~ש~~ מע~ל~ ז~

 ~יד~ ב~ה א~נה
~'~י ~י~~

 ה~~~~
 כי~ן

 שכב~
 הל~ו

 ל~~~~ המ~~ צ~צ~~~ מ~~נ~
~שנ~בשל

 ב~ש~~
 הפ~~~ מ~בר~ ~~ז א~~ ר~~ ב~~פסי יפה
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 ~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~ו~~
 ~~~~~ ~~י~

 ~~ם ~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~
 ~~~~ ~~~~ ~~ ~ ~ים~~

 ~~~ים
~~~~~~~~~ '~ 

 ~~~ים ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~י ~~~~~ י~י~ ~~~
 ~ ~"~~יי~י~י ~~~~ ~~~~~י~ ~ ~~~~~~

~~

 הנז~סעי~
 ה~~~~~ ~כ~~~

 ~~ג. א~~ ~~ב ~~. ~~~א ש~.
 ס~~. א~~ ~~~ן~ע~ין

~~~~~~ 
 אם

 נמצא~
 שהתיכו כלי באותו אפי'

 ב~
 לאחר

 ושם א~ר במקום והעמידוה הכירה מןשהסירוה
 דלא מותר מ"מ רותח השומן בעוד אפי' בה החטהנמצאת
 לאחר נפלה עתה ואמרינן למקים מ~קים איסוראמחזקינן
 שם. מ"ב שם חמ~מ. פירות. מי הכל נעשה וכברשהתיכוהו

 יעו"~. כ"ה ס"ק סוף תס~ז בסי' שם מ~א מ~ש ע"פוהוא
 נ~בקע אפי' וכ~ז מ"א. או' סוף שם ח~יוכ"כ

 שם.חמ~'מ החט~

~~~~~ 

 קודם הה~חה ממי השומןנתנגב כשלאזה
 ממי לגמרי נתנגב אם אבל באילפסששמוהו

 ונמצ~ת באילפס שמוהו ואח"כההדחה
 חט~ ש~

 אפי'
 אלא כאן שאין מו~ר ה"ז יפה ביש~ל שנתבשל קודםנמצאת
 נשרה אם ואפי' חי~וץ לידי באה החטה ואין בלבד פירותמי
 נתגנב שאח~כ ואף בתוכו שנבלעו עד במים ימיםכמה

 שהיו המים מ"מ שהתיכוהוקודם שעליו מיםמלחלוחית
 פירות כמי דינו כן אעפ~י כשהותך בו נת~רבו ב~וכובלועים
 עליהם מים שם אין הבלועים שהמים לפי מים בליבלבד
 בימות שמזיע יבש בשר כגון לחוץ ויצאו שיתגלו עדכלל

 בהם שהודח המים מחמת ~הגשמים
 וכמ"~

 יעו~ש ~ס~ו בסי'
 שם. מ"ב י"ז. או'ר"ז

ם~~
~~~ 

 של החומרות ע"פ הוא דכ"ז הפר"ח שם דמ~ש
 אף טעמים מכמה שריא לדידן אבלהאשכנז'ם

 עליו תמה ת~"ז בסי' המ~"י יעו"ש ראשון באל~ס נמצאאם
 ~ר"ל לדידן דה~הוכתב

 לספרדים~
 הש"ע כדעת ק"ל דהא

 מעיקרא שנפלה לחטה דמ~זיקן י~ב בסעי~ כראב~ןדפסק
 או' תמ"ז סי' לעיל ~יין ועוד עכ~~. פשוט וזה דאיתרעכיון
 כמו פסח בדיני להחמיר נוהגים הספרדים דגם שכתבנוע"ו

 יע~~ש.האשכנזים

ם~~
 ואח"כ אותה וסוחטין במים המצה ששורין טיגון ~~~~

 לה~מיר יש חטה ל~וכה ונפל בשמן או~~לשין
 ס~ף מ"א כך. כל לסוחטן דא"א בעין מים ב~~כודנשארים
 לעיל ועיין שם. ר"ז יו~ד. או~ יוסף חק י~א. או' ח"יסק~ו

 ע~ה. או' תמ"זסי'

~~~~~~~ 
 וביצים בשומן ומטגנין טחונה ממצה עיגולים
 עירובבלי

 בנמצא ~חוש דאין פשיטא כלל מי~
 לחד מים דהוי אע~ג בהם הנתון מלח ולמעט בהםחטה
 א~א דשריי כותיקא צורתו ונשתנה ~וא מעט מ~מדיעה

 ו'.או'

~~~
 בתוכם ~נמצאו חטים וכו' המלח לברר יש ז'. ~~~~

 בפסח לאכלם אסרם חיי בני בס' הרבהמלח
 להשהותם ואסור שמחמיצין מים עם פירות מי דהו~משום
 חא"ח ח"א~ משה משאת בס' אבל יעו"ש לכחחלה הפסחאחר
 גרגרי רבים היו ואם מו~טים היו אם להתיר פסק ~'סי'

 מותר הפסח אחר לה~הותם אבל באכילה אסוריםה~ל~
 ו~א יעו"ש. חיי בני כהרבו~~א

 מ"~
 וכ"כ ד' או' בה~ה"ט

 יו"ד או'הברכ"י
 א~

 והנם יב~ים מ~ח ~רגרי בחיטים נמצאו
 א"ח ח~א משה משאת הרב כהוראת להתיר נהגנומועטים
 כפי הרב העלה וכן יו''ד. או' שע~ת והב~ד ע~~ל ~'סי'
 ב~ם מצאו אותם שריקדו שבשעה בחיטים ד~ סי' ח~באהרן

 ואח"כ כברה ע~י א~תם והוציאו מלח גרגיריקצ~
 בירר~

 אותם
 לט~נן דמותר ע~ד מצאו ולא פ~מים ו~'ב'

 ולעשו~
 מהם

 יעו~ש. לפסחמצה

~~~
 המלח לברר יש ~~.

 קו"~
 בה נמצא א~י' דאז וכו'

 במשהו דהוי בפסח משא~כ בס~ בטלחטה
 י"א. או' מק~ח י~א. או' יוםף חק י"גי או' ח"י סק"ז.מ"א
 שכ~ב במ"א ועי"ש י"ט. או' קכ"ו כללח"א

 דא~
 חטה נמצא

בחבי~
 בכל להשתמש שלא להחמיר יש דלכתחלה בפ~ח מלח

 ישליך סביבו נטילה ~די אבל הפסח אחר עד ויש~רנוהחבית
 נמצא אםוה"ה

 בע"~
 מחה''ש. קו~~. ~וכן

 ר"ז.~

 ~ביבו ישליך
 לאכלו מותר והשאר ~ר"ל נטילהכדי

 בפס~~

 שמו אם אבל
 חטה בו שנמצא ~א~תו ~ר"למהמלח

 בפס~~
 אין המאכל תיך

 והב"ד יעו"~. נטילה כדי מאותו שמו א"כ אלא בדיעבדלאסור
 או' ר"ז ה' או' חמ"מ שם. יוסף חק ט' או' א"ר ש~.ח"י
 מלוחלחת כשהח~ה וכ~ז שם. ח"א כ"א. ואו'ך'

 דהיינ~
 שנ~רככה

 סק"ג' ט"ז ~~ח' ענין. בכל מותר יבשה היא אם אבלהחטה
 שם. יוםף חק שם. א~ר שם.ח~'י

 מק~~
 ט' או' מאמ"ר שס.

 שם. ח~א כ~ב. או" ר"ז ש~יחמ"מ

~~~~~~~ 
 ~פסח לפני מלח שקנה באחד

 והני~
 בשק

 וביררהו ממנו הרבה לקחו המ~עדולפני
 ולקחו ע~ד ל~לח הפ~ח בת~ך הוצרכו ושוב ובר ~קיונמצא
 מצאו מבררים שהם ועיד לבררו בכלי ונתנוהו מהשקהשאר
 שביררו השק ש~תחלת ומהמלח המלח. בסוף בקועיםחטים

 ותבשילין מבשר שיריים האיכא הלום ול~ת היום עדנםתקפו
 במלחשתיקנו

 ההו~
 שהעלה י~א או' ברכ"י עיין המועד. לצורך

 ~אכילה ההוא במלח המתוקנים והתבשילין ~בשרלהתיר
 בחטה פגע ולא נגע לא קו"פ ~בררו הראשון דהמלחמחמת
 מהמלח נעשו ה~~שילין ואלו השק בסוף היתה זאתדחטה
 טעמים שכתב עי"ש ועיד המועד לפנישבררו

 אחרי~
 וכתב

 שנוהג מי אף ת"ו בעה"ק הנה חו"נ כמ~ד דנהוג ל~אןדאפי'
 והב"ד יעו~ש. ספיקא בדאיכא לא בודאי אלא נהיג לאכן

 יו"ד. או'השע~ת

~~~
 ליקח נוהגין רבים ועתה~ וכו' המלח לברור יש ~~.

 ושורפין גדולות חתיכות שהם המלח מ~ותולפסח
 כשהביאו שמא ~וששין כי אותם מגררין ואח"כ האש עלאותם
 לכתחלה לעשותזה ו~ש קמח של בשקין הונחו ממק~מםאותם

קו"~
 י~יה אם שאף כד~ הפסח י~י לכל שנצרך מה כל

 ח"ד מה"ת שו"מ בת~ו' ועיין קו"פ. יתבטל חשש ~ איזהבו
 קכ"ד.סי'

~~~

 לברר יש ~~.
 המל~

 המלח כי וכו' מחטים קו"פ
~תולדת

 המי~
 פירות. מי בכלל ואינו הוא

כ~~
 ב~~י כמ~ש פ"הו~גמ"י כ~~ בפ~ ~ר~ן דעת ו~ה כתוב. מצאתי ב~ם הטור

 ולכ~
 דעת אבל בש"ע. כן פסק

הטור



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

 ~~~~ ~~~ן
~~~~~~

 ~ו~~ ~~~~~
 ~' ו~ו ~~~~י ו~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~וך

 ~~ו~~~~~ ~ ~~~~~~
~~ ~~~~ 

~~~~~ 
 ~~~~~ ~י~~~ ~י ~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~י~ י~~~ ~~~ ~יי~י~~ ~~~ ~י~~ ~~~י~ ~~י

~~~~
~~~~~ 

 ~~~~י ~~~י~ ~~~~ ~~~י~~ ~ ~~~~י~י~
~~ ~ ~י~ ~~ י~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~ ~~~~ ~~~~

 ~~~ ~יי~
 ~~י~ו י~~~ו~~~~~

 דעת ו~"ה מ~מיץ. ואינו פירות מי בכ~ל הוי מל~ דמיהטור
 כמוהר~"ש

 שהו~י~
 במאמר הרשב"ץ ~עת וכ"ה הפר"~.

~מ~
 ח''~~ נ"ה רי"ו דעת ו~~ה ז' או~ הער~ה כמ''ש ~ל~ דף
ו~~פ

 הפר~~
 נתברר לא ע~יון ואילם יעו"ש. כש"ע דלא

 באיזהלנו
 וכ~ב ~י~ול ע"י ~ו מהקרקע בחופרין מיירי מל~

 שמבשלים שלנו ~במלח ד' או'הד~מ
 לחיש יש ודאי או~~

 א"כ וכתב סק~ז מ"א והביאו יעו"ש הט~ר לדעתאפי'
דפלוגתייהו מוכ~

 במל~
 ש~ופרין

 מהקרק~
 ~ש~ע בטור אבל

 שחופרין דבמלחלכאורה
 מהקרק~

 עכ"ל. מ~מיץ אינ~ לכ'ע
 הטור דמל~ון ג~ א~~ המש~ז וכ"כ ו~א. או' המק"חוכ"כ
 אףמשמע

 מל~
 ב~י' מוהו י~ו"ש. פירות מי הוי ממים

 שאפי' ~י"א ~תבהריטב"א
 מל~

 הוא ~רי ~הר מן הנ~צב
 ה~'ר דעת אמנם וע~''ש. ג~ או' תס~ג סי' לקמן כמ"שכ~ים
 ד"מ כדברי שמסכים נראה ~'או'

 ~במל~
 שמבשלים שלנו

 בסתם ~נז' הד"מ דברי שהביא יען מ~מיץ ל~~עממים
 להל~ה. לו נראה דכןמשמע

 י"ג או~ הברכ"י וכ"~
 בש~

 ס'
 ~"א קע~ו דף ~כסףנ~פה

 דמל~
 של כמו ממום הנע~ה

 לה יש מים שדין ודאי נראה ירוש~"ועיה~ק
 ול~

 מי דין
 לחוש דיש שכתב אלא ח"י או' הר"ז הסכים וכן עכ"ל.פירות
 סוף ח"א וכ~כ יעו"ש פירות כמי שדונו האומרים לסברת~ם
כלל

 דמל~ קכ~~
 ודאי במים אותו שמבשלין ע~י שנ~שה שלנו

מ~~י~
 להי~ך וי"א פירות כמו דהוי י"א בקרקע ש~ופרין ומה

~כ~ל.
 נ~צ~

 האחרונים דהסכמת
 דבמל~

 מים ע"י שנעשה
 ~נקרש מום או בישול ע'יכגין

 ונעש~
 הים מי כמו מלח

 מ"א לדברי מה~רקע שחופרין ומלח מ~מיץ. ודאיוכדומ~

ומ~~"~
 והריטב"א הד~מ ולדברי מח~יץ אינו ל~"ע ור~ז

 דמנהג~נו כיון לה~מיר יש בזה גם וע~כ פ~וגתא ~ו~ ישו~~א וא"~
לה~מיר

 ב~~ ב~ס~
 ספק איזה דאיכא ~יכא ורק חומרות מיני

 ולהתיר. פירות כמו ~הוי סניף לעשותיש

~~~~ ~~ 
 לברר

 ה~ל~
 ~~''פ

 א~~ ~צ~יך ~~~'~
 ~ב~~ק

~~ל~~
 ~~~ן ~~~ י~יה ~לא ופלפלין ~~בלין

~ל~~ל~ין.
 רוק~

 ער''א. ~~י'
~~~~ 

 ה~בלין. לבר~ר ~יש ר~''ל

 ~~~ ~''~~הביא~
 ~~~ב ה~י~

נ~צא א~ בדיעב~ ~שרי ~פ~~~
 ב~~

 ע~~ל. ~~ י~~י~ ~~א ~~ה
 י~~ א~' ~''י ~~~~

 יע~''~י ה~~ז על~~שי~
 ב~''ז ~~~~~ע~דלא ב~יעב~ ~~רי ~פ~~~ ~~~ה''~ ~~''~

 המק~~ יע~''ש.~~''~
 ~א~''ר י~א. או'

 ש~~פה ה~~ה ~נ~בקעה נ~ר~~ה~אפי'
 א~

 ~~עה ה~א

 ~אפי' הפ~~ ~~ך ה~א אפי' ~~~רין ~ה~ב~ין ~אילךששי~
~ה~ה

 ב~~~~
 יע~~ש. י~יס ~~ה

~~~
 ה~~ה ~~~~~ץ. ~~.

 נפ~ ~א~''~
 ~~נה

 ל~ל~~י~

 ~~~' שבלי~ שני ~~ר~ך ~~~ר א'. ~~~~~
 ~א~

 לפי
 שנהג~ה~נה~

 לל~ש לה~~יר
 ~לק~~

 פיר~~ ב~י

~~~~~
 ~' ~עי' ~~''ב סי' לעיל

 בה~~
 ב' ~עי' ~לק~ן

 ב~ג~

~~
 ~~~ר ~~ן ~כ~' ~בלי~ ~ני ל~ר~ך ~~~ר ~~.

ל~לא~
 ק~ירה

 ~אין ~~נ~ר ב~~ך ליבש~ שבלי~
 ~ים יצא~ ~א~ר ~~~ ע~י ~~א~~~~ין

 א~~ ~~ב~ל~
 ~''~~יפל~

 פיר~ת ~י נקראי~ אל~ ש~י~ לפי ~~~~~יץ ~בר~ה
 א' א~' ~''ב א' א~' ר''ז ~' א~' ~~'~א"ר ~~~~יצין.~אינן

 ~~~א~
 ~~~ר זה

 ~נה~~ ל~ק~~
 ~~ע~ פי~~~ ב~י ל~~~יר

~~
 ~~~ן ~עש~י ב'. ~~~'

 ~~ל~
 לי~ א~רינן ~לא ~~~'

 ~יל~~~~~~
 ~~~ן עם ~~ע~רב ~~ים שה~א

 ש~ואלפי
 צור~~ ~נ~~נ~ ~~~ע~

 ~אין
 ע~ ~~ ב~

 ~ש~ן
 ~י~~ ~א~ נ~י ~אפשר ~~ן ~ב~ל ~יי~ינן ~~~רי~ ~י~אבל
~ל~

 ~~''ב. סי' ב''י ~''~. פ' הר''ן בה. ~יישינן ~ר~בה

~ק
 יוס~

 הנ~' הר''ן ~~ברי ~~~~ע ~' א~' ר~ז ב' א~'
 ~ה~אש~~ב

 ~אפי' ~~~~~
 שה~א ~י~ן שרי אפ''ה ע''ה א~' ~~''ב ~י' לע~ל~~''ש ~~י~ ~~ינ~ ~י~ ש~בשלי~ ב~ל~

~בר
 ~~''~ ~~ע~

 על ה~י~ב''א ב~י' ~יה~ הנז' א~' הר''ז
 פס~י~~~~'

 ~~ב
 ~ז'~~

 ב~~~~א ~א~קי~נא ~רי ~~י~א
~~ל~א

 שזה י''א ~~~יצין אין פי~~~ ~~י ~~ש~~
 ~ןהנ~צב ב~ל~

 ~ל~ אב~ הה~
 ~~א הרי ~~~ים ~ן הנע~ה

 ~ל~ שאפי' ~י~א ~א~~ר~~י~
 ה~ר ~ן ~נ~צב

~~ 
 ה~א

 נ~ינ~ ~~י ~~ע~ ~ה~ל~ לפי ~ דה~א אלא ל~י~ני~ך
~~~

 לא
 פירש~ ~א~רי~ ~~~~

 ~ה~א ~יירי ~י~~~ ~ב~ל
 ~שנ~בשלו~יירי

 הק~~
 יפה ב~~לה ~הש~ן

 ~א~''~
 נ~ן

 ~אינ~ ~אפ~י~ה~''ל ~ל~ ב~
 'להרי~ב~א נ~~ן נראה ~זה ~י~~ץ ~י~י בא

ע~''ל
 והביא~

 ~~~~לה ~~~ב נראה ~ל~ינא ~~~ב בב''ה ~''ב

 ~הרי~ב''~~ה~נה~
 לי~ן

 לבס~~ ה~ל~
 ה~~~ל. ~נ~ב~ל א~ר

~~
 כמ~ש שהוא כל אפי' מים. בו יהא שלא ו~וא ~~.

 פירות מי הו"ל מים בית אית ~~י הקו~ם.באו'
 יעו"~. ב' ~ו' תס"ב סי' לעיל כ~"ש להחמיץ שממהר מ~םעם

~~
~ .~~ 

 ~ג~
 לעיל כמ''ש במ~פ. להחמיר שנוהגין ולדידן

 יעו"ש. בה~ה ד' סעי' ~ס"בסי'
 גםב~גה~~.

 ז~
 ו~~ן ~ולה לצ~רך אם אס~ר.

 שם. בהגהכמ"ש
 א"~ וכ~~

 ~'. או' מ"ב ב' או'

~~
 בהגה ~~.

 ג~
 מ~תר א' דס~י' דההיא ומ~מע אסור. זם

 במי מח~ירין שאנחנו דמה עע~א ונ"ל ~דידן.~ם
 לעשות שלא היינופירות

 ת~רוב~
 בא הוא א~ אבל בידים

 ~"א והביאו סק''ב. ט"ז ~מותר. אדינא ליה שבקינןממילא
 מטעם דשרי כתבו ע"א נ"ד דף במנחות התו' אבל ו~תבסק~ג
 ד~ילתא מים וצאו ~מא ~יישי~ןדלא

~~~ 
 עכ"ל היא שכיחא

 לדידן אף מו~ר שבלים ל~רוך ~לעיל הא אבל ג' או' ח"יוכ"~
 ואפי' בעלמא ~ששא רק ~שהואכיון

 בתוך ליבש~
 ~ק~יר~

ג~~
 ב~~א מי~ו א' או' ר~ז א' ~ו' א~ר ~~"כ מה"~. ~ותר



 ~~י~~~~י~
'~ ~ 

 ~~~ ~י~~~ ~~~
~ו~~~
 ~~וו ~ ~
~~~~~~"~~ ~ 

 ~~~ו~~~י~ו~

 י~~ו~~~~~י~ו~
~ 

~~~~
~~~~~~~ 

~~~~ 
~''~~ 

~ ~ ~  ~סור זה גם במ"פ להתמיר שנוהגין ולדידן~~ה
 ~~ר~~ ~ ~

 ~~~~ ~~~~ ~~~~~~ין
 ו~~~~י~

~~~~ 
 ~~~~~ י~~ ~~~~ ~~~~ ~~ ~~~ ~~י~ ~~~ ~~~~~~~~~ ~י~

 ~~~י~
 ~~~~ ~~~~~~י~

 ~~~~~~~~~~יר~~ ~~~~~~י~ ~~~~
 המ~כל ל~וך קמת שנותנים ~פי'

 ~~~ להקפות~
 ~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~י~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~~י~

 הן ~ירות מי דייב ~~~נ שרו~ ~ך ליבשם דוקא ~תב א'או'
 לקלותאבל

 בק~יר~
 ב'. או' ל~יל ועיין י~~~ש. לדי~ן אסור

~~
~~~ 

 שלהן מים ופלטו ~קדרה קליות ייבשו דאם
 י"ל קצת ושהה מים עם ולשו טתנוואח"כ

~י~עב~
 זה. א~ר בזה אף מים עם פירות מי דהוי אסור
 טו~ב. או' תס"ב סי' לעיל ועיין שם~א~א

~~
 שמ~בהבין כרמל ג'. ~~~~

 אות~
 אעפ~י ר~ל וכו'

 שלו הקמח וא"כ באור נקלא כבר שלו~שהדגן
 ד~יישינן אסור אפ"ה מחמיץ אינו דאפוי וק"ל כאפויהו'ל

 וכו'. יפה נקלה לאש~א

~~~~~~~~ 
 אם קלוים גוים של

 אוכל~
 שרי שהן כמות

 וש~ורים בפסת. א~~כ לבשלם אין אבלבפסת
 ע~פ ומ~נח מנו~ב בכלישעושים

 קד~ר~
 רותתים מים של

 ~אש על אותם~מניתים
~~ 

 ואח~כ יפה השעורים שירתיחו
 תמ"ג. סס~' לעיל מט"י להשהותם אפי' אסורים אותםטוחנין

 ד~. או'מתב"ר

~~~~~~ 
 להשהותו. מותר חימוץ ~שש בו ש~ש מתאנים
 ה'. או~ מחב"ר ט' סי' חא"ח דתיי סמאשו"ת

~~~
 קו~ם ואח"כ ~נהוג במ~בת אותם שקלו ~קאוי ~~~~~~

 שנקלו ~ע~רים גרעיני ~יניהם מצאוט~ינה
 לשתות ל~תיר צ~~ין כמה שכתב ג' או' בשו"ג עיין~מהם
 בפםח הזה הקאוי מי לשתות דמותר ו~תב בפסתמימיהם
 הקאוי לאסור יש אם ובענין יעו"ש' ~פסח זה אירע אםאפי'
 תנ~ג סי' לעיל כתבנו כבר בקטניות איסור לנוהגיםבפסת

 יע~~~. כ"באו'

~~~
 נתנוהו אם וצ~ע וכו' יפ~ ~אור נקלה לא שמא ~~.

 דהא זו ~ששא מפ~י אוסרים אם במ~כלבדועבד
 אפי' מתיררש"י

 ל~תתל~
 מ~א הרמב"ם. בשם הב~י וכ"כ

 וכתב ג' או' ~~י וה~יאו~ק"ד.
 מ~

 לשונו מס~ימות שמ~מע
 זה לכתחלה ~מותר ורש~י הרמב~ם לדעת הקלוי בכרמלדגם
 הרמב"ם ~כ~כ ~אוסר דש''ס אסתמא פליגי ~לא אינוודאי
 הוי וא"כ דאסורבפי'

 ספיק~
 בקמח אך בדיעבד ואסור דאו'

 א~שר לכתחלה ~פי' מותר ורש~י הרמב~ס ~לדעת כיוןהקלוי
לסמ~ך

 דיעב~
 לשהותה או בהנאה ולהתיר

 ע~
 פסח א~ר

 ז' או' מ~ב ב' או' הר"ז ~כ"פ ד' או' המאמ~ר וכ"כע~ל.
 ח'.ואו'

~~~
 מצה ~בענין ~כ~' יפה נקלה לא שמא ~~.

 ~בר קמתבה שניל~~
 כ~בנ~

 ~י' לעיל
 תנ''~

 א~'
 ~''ב~א~' פ''~

 קתנ~
 משם.

~~~~~~~ 
 ב~ שי~

 הר~פא ~אמר ~~נה
 מי לה~ק~ת~

 ~א''~שע~רי~
 בספק אפי' אתר במשקה

 ד~~~תר ~~אי~~נה
 א~ אב~

 אתר במ~קה אפשר
 ימ~א ~ע~רים~ב~י א~''~

 נת~
 אין י~תר ר~ת

 נ~תני~
 ל~.

 ~את''כ יפה תתלה השע~רים יצל~אם מיה~
 ~בש~~ה~

 ~יש ~בת~~ה
ב~

 ~כנה
 א~

 שע~רי~ במי נ''ר ימצא
 שיש או

 ת~על~ ל~

 אתר מ~ברי~תר
 אע''~

 כ~~ן יפה נק~ה ~א ~מא ~ת~~שי~ן
 לא בת~לה ה~א בעל~א~~~שא

 ~ע~~ התמ~ר~
 ~איכא

למימר
 ~ה~~

 ~פה נ~לה לא תיישינן ב~תם שנקלה בקמת
 בתתלה ~םא~ל

 קל~
 לכך א~תה

 לייב~ ~נתכ~~נ~
 ~פה א~תם

 יהא שלא לת~לה מ~מי~ם ליתןכ~י
 ת~~

 למ~מר א~כא תמץ
~שרי.

 ת''~ מהרת''~
 לכך נתכ~~ן דאי ~נראה יע~''ש~ ז' ~י'

 ליתן כ~י יפ~ אות~לייב~
 מ~מיה~

 אין ~פי' ~ לת~לה
 ~עיין ~' א~' הפ~ת תקת מ~תר.~כנה ב~

 ע~~
 ~י' לעיל מזה

תנ''~
 יע~''ש. א' ~עי' על תס''ה ~י' ~לקמן כ''ג א~'

~~~
 הת~~ו~. הק~יר~ת כשמ~ללין ~כן ~~.

 ~ת~מץ ~מים קמת בה לבשל ת~שה בק~יראה~ה ש~רכ~ ~ה~ינ~
 שאת~ז. באו' ~עיין ה' א~' ~''ז ב''ת~ כ~~~ פ' ~ר''ן פי'~כן

~~~~~ 
 ה~א הפי' זה וכ~' קמת שנ~תנין פי' ~~ה.

 שהעתיק הרב''י אבל ה~~רל~עת
 לש~ן~הרמב''~

 שכ~ב
 רא~~נה בפעם כן שע~שין פיר~ש ~~י הת~ש~תהק~יר~ת
 ~'. א~' מ''ב ~' ~~' מאמ''ר ~ק''~. מ''א הק~ירה.להק~ות

~~~
 על שתמה ב~~ר עיין ~~~' אפ~יה מצה אלא ~~.

 שכ~ב~ ~הרא''~הרי''~
 לה~יר ~תמא

 ה~כא אס~ר אפ~יה במ~ה ~אפי' קאמר ~בגמ'אפ~יה במצ~
 במצ~ת שמזלזלין עבדידאי~א

 כי~צ~ א~
 ~א~כה בזה

 לשר~יי~אתי למית~
 א~

 כאן ~אין כתב הב''~ אמנם עכ''ל בקמתא
 אפי~ ~שרי ~~מ' של בתרא ~לישנא ~נק~ינן ~ללתמיהא
ה~כ~ת ~כ''~ הב~'ת~ הסכ~ם ~כן יע~''ש עב~י ~שכיתיבאתרא

 אתר~ני~
 ליישב ב''י מרן ~מ''ש כתב~ ה' א~'המאמ~ר ~מיה~ ל~לכה~ הש''ע כדב~~ שהע~יקו

ו~יים מספי~ אינ~
 ~~ו''~

 אפ~יה במצה אלא אי~~ר אין ~לכ''ע
 שתזר~

~~תנ~
 ~שא''כ א~תה

 א~
 תזרו לא

 ~~תנ~
 א~א

 כתש~
 א~~ה

 שאנתנ~~~~~
 למיעב~ ~מי שפיר ~~~~ה~ין

 דהא צרכנא כל בה
מינ~רא

 ~ל~
 ~לב~ש ה~כמת אבל ע~''ל לאתל~פי אתי

 הש''ע כ~ברי~האתר~ני~
 ~כתבנ~

 זה
 ל~מ~

 איזה יש ~אם
 ~נהג~~ק~~

 מצה בקמת בפסת להש~מש שלא להתמיר
אפ~יה

 דגן מיני ה' של בקמת לאתל~פי דאתי מש~~
 להתמיר אין כת~שהבמצה עכ''~

 ~ש~~
 לאתלופי. א~י ~לא

 כ~א. א~'לקמן ~עיי~

~~~
 ושאר ~דשים בק~ח וכן ~כו' ~פייה מצ~ א~~א ~~.

 פר"ח. ב~י. טור. מחמיץ. ~אי~ו שריקטניו~
 כ~ב ס~"ג ה~'זמיהו

 ד~י~~
 לאחלו~י לחוש יש עב~י דאיכא

 ממצה יותר מינין ה' ל~מת דדמיא דגן מיני ה' של~ק~ת
 מ~ש ולפי יעו"~.א~ויה

 מור"~
 ז~ל

 בהג~
 סי' ל~יל

 ל~סור שיש כ'ש קט~יות מי~י ל~כול ~לא שנ~גו א~ס~י' תנ'~
 ק~ח ~נעשו~א~ו

 הט~ וכ'~
 לא האש~נזים רבני וע"כ ש~.

 מיני לא~~ל שלא נו~גין דבלא"ה משום זה ~דין~~~יקי
קטניות.

 ~~~~ך~
 ~~ני לאסור מנהגם ~לפי ד' או' סיף ~ש~"ג
 מ~~ה שהםקטניות

~~~ור שמנהג~ ~ר~~ קדי~~



~ ~ ~ ~

 ם~~ן ~ם~~~~ו~
 ~ם~~

~~~~

~~~~~~~ ~~~~~~ 
 ~~ו~ו

 ו~ו י ~~~
 ם~~~

~~~~ 
 ו~~ ~~~ ~~~ ~~~~י~ ~י~ ~י~ ~~~ ~י~ ~י~~~ ~י~י ~ו~~~~ ~~~~~~

 ~י~י ~~~~~ י~~י~ ~~~ י~~~~~~~ ~י~ ~~~~ ~~~~~ ~~ו~ ~~~
 ~~~י ~~~~ ~~~ ~~י~ ~~י~~ ~י~~ ~י~~~י~

 אפ~' בפסח כלל חרדל לאכול שלא והמ~הג ~גה ~~~. ~י~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~~ ~~~י~ ~~~י~
 סי' ו~~ה רפ~ה ~ה~"מ אי~ור בו שנוהגין קטניות כמיני דהוי פסחקודם נ~~ר~

 קי"ג~~
~~~

 ו~~ ~~ם~~ ~ורםן ~~~~
'~ 

 ם~~~~~~

 ~ו~~~ ~~~י~ ~~י~~
 להם וכשנ~תנים הגה ~~~~~~~ ~~~~ ~~י~ ~~~~ ~~~~~~~י~

 ~עורי~
 ~ו

 כמו ק~ירה מעשה רקלאםור
 אור~

 בסי' וכמ"ש ו~דומה
 או~תנ~ג

 ג'~
 גם

 הכ~
 קדירה ~שום ~טניות קמח ליתן אין

 יעו~ש. אפויה ממצהכ"א

~~~
 נוה~ין ובקושטנטינ"א ו~ו' אפויה מצה אלא ~~.

 במצה דגים לטגן או ~א~שיל"ש ל~שותאיסור
 ~ק"ה. מ~א מותר. ב~ופגנין אבל לאחלופי דאתי משוםאפויה
 ומ~מ ~משם. קחנו ל"א או' ת~~א סי' ל~יל ~"ז כתבנווכבר
אף

 במקו~
 לעיל כמ"ש שרי כתו~ה טחונה במצה אי~ור שנהגו

 ח"י.או'

~~
 בהם שמטבלין טיבול. מיני שאר או חרדל א'~ ~~~~

 שיש דבר ושאר חומץ בהם וישהבשר
 ל~

 קיוהא
 קיוהא ~''י ג"כ מתחמץ שהקמח קמח בתוכם ליתןורגילין

ר"~
 ע"~. מ' פ~חים מרש"י והוא א~ או'

 פירות מי הוי ~כי לאו דאי מים. בהם שיש~~~
 בעצמן חמ~צים דברים הם אפי' מחמיציןואינם

 הסי~ ריש א"א א' או' ח~י תס"ב. סי' לעיל וכמ"ש חרוסתכ~ו
 שכתב הש~ע לדעת והיינו ג' ~או' ב' או' ל~ם בדב~ינוועיין
 מ"ש לפי אבל מחמיצין אין מים בלי דמ"פ ת~"בברסי"
 דאין ד~ ~עי' ב~גה שם ז~למור~ם

 נוהגי~
 פ~רות במי ללוש

 עם טיבולים מיני רק כלל מים בהם אין אפי~ יעו"שוכו'
 א' או' יו~ף חק וכ"כ אסור. ג"כקמח

 מש"~
 הסי' ריש

~
 ח~ק שהוא לפי מיד. יאכל החרדל לתוך נתן ואם ~~.

 ו~ר"ן. רש"י להחמיץ. מהר מ~יחהואין

~~
 הא ממיל פחות ~יינו יחמיץ. שמא ישהנו ולא ~~.

 הסי' ריש א"א תס"ב. כבסי' מחמיץ ודאיאח~כ
 מום עם פירות מי בענין ב' ~~י' ר~ל תס"ב כבסי'ומ"ש

 להחמיץשממהר
 ועיי~

 כ"ג. ואו' י"ט א~'~ לשם בדברינו

~~
 דוקא לאו וכו' לשרפו וצריך ~~.

 שריפ~
 לעיל וכמב~אר

 ד~. או' מ"ב שם. א"א ב' או' ח~ו ת~~ה.~י'
 וכו' לשרפו ו~ריך~~.

 מי~
 ו~א בביתו חמץ ו~א שלא

 ~יד. לשרפו יותר ט~ב בע"פ ואפי' בב~ייעבור
 האלף.מגן

~~~~ 
 קאמר במלכותו וכו' חר~ל לאכול שלא והמנהג הגה.
 אוחו אוכלין יפה במלכותונודאו~ו

 ב~ס~
 אף

 ~תב הרו~ח אמנם ג' או~ שו~ג קטניות. מיני בשאר~נ~הרין
 ואע"ג עכ"ל אחרון יום ~ולת ~ו חומרא קבלו ~~רדר~ב

 ושניהם בשאלוניקי והשו~ג בא~מיר הרו~ח היו אחתדבמ~כות

 מקרוב ~עתה אלא כי~וע תוגרמא מלכות תחת מקו~םהי~
 י~ל תוגרמא מיד ש~לוני~י את יוןל~ח

 הרו"ח ~מן שא~~

 ל~ו במל~ותי~ו ~מ"ש י~ל או לחו~רא המ~הגנשתנה
 ו' סי' חו~מ מ~~ השד~ח ומ~ש כן אומר מקומו אנשי~ל אל~ ~וק~

 השי"ג כ~"ש חר~ל לאכול מנהגינו ה~~רדים ואנחנו ~'או'
 נראה תה~דסי'

 ~ל~
 ד~ל י~ל ו~וד הנ~' הרו~ח דברי ראה

 נהרא ו~~כ כן אמר מקומומנהג
 נהר~

 ופ~~יה.

~~~~ 
 ל~כול שלא והמנהג הגה.

 חרד~
 לכתח~ה היינו ו~ו'

 לה~הותו מו~ר וכן ~תבשיל או~ר אין ב~יעבדאבל
 ~~שוי חרדל לו יש ~ס הפסחאחר

 כלל חימוץ בואין כי ק~~ בל~ ב~ לטב~
 ר~

 והוא סק"~. ט"ז ב~למ~. חומרא
 קטניות לגבי בהגה א' ~עי~ ~נ"ג סי~ ~~יל ~"ל מור"םממ'ש
 דחד בחרדל דה~ה ~אן לומרובא

 ממ~. ~הו ~י~ דינ~

 מ~~ בלי קמ~ ע~ ~ר~~ ~~~~~~~
 ~מ~~ר

 ~השה~~~
 ו~~ב

 ~מ~~ו ~ע~~''~.למכ~ר
 שלנ~ ~~~~ קמ~

 ~מ~~~~~~~
 ~מכ~ר ~צר~ך ~~א

 א~
 ~'. א~' מש~ז מ~~. ב~~

~~
~~~ 

 ~~ן
 בבצ~~ ב~ ש~~~~

 כשה~ה
 ~~ר~~

 ~ה~א ח~~ל

 ב~~~ק~~ ~מעמ~~~ מ~~ס~מ~נע~
 ~~~ר

 ל~ש~~~~
 ~א~ןבבי~

 ד~ש~~ בפס~~ ל~~~~~
 ה' ~הר~~ל

 מא~~~~
אס~ר~~

 ~' א~~ ~''~ בפ~~.
 א~~

 חק ~' א~'
~~~~ 

 ~' א~'

מ''~
 ~' א~'

~~~~~ 
 ע~~ן

 בסד~~
'~~ 

~''~~ 
 ~' א~' ~' ~~'

 ה~א ~~~רה ד~~מראש~~ב
 ז~

 ~ה~~ר ~ש ~עכ~פ
 לש~~~~

 ~ע~~~. ~~נ~ןע''~

~~~~~ 
 נ~~~ ה~~ ~כ~' ~~~פ נ~ערב אפי' ~ה~ה.

 א~ן

 ד~~~~ פש~~~ דז~ קמ~ ~~ר''~
 אם ל~ ~~ה

נ~ע~ב
 ~~ס~ א~ ק~~~

 א~א
 ר~~

 ק~''פ ב~~ן ~נ~ערב
 שא~~'ז.בא~' ~~~~'~

~~~~~ 
 פ~~ ~~~' ק~''פ ~~~רב אפ~' בה~ה.

 ע~א~~~ ~ע~~~~
 א~~~ ~~~~~~ן ~~ן

 ~~~~נ~ן
 ~א~נ~ א~ת~

~~
 מפני וכו' מור~ן שורין אין א'. ~~~~

 ש~~מי~
 בשרייתו

 מחמי~. נמי וסוב~ן ע~ב. ט"ל ~~חיםרש~י
 א' או~ תנ"ד סי'א"ר

 ו"~
 ~ר~ה בהגה"ט. שם

 ש~
 א' או'

 ש~ר~~
 ועו~ש ב' או' מ~ב ~' או' זה בסי' ~מ"מ ג' או'

 ועיין י~ו~ש. גדולים כמה בסם זה ~כתב הציוןבש~ר
 ~ו' שם כתבנו ~בר ומ~רסן ~ובין ופי' גי או' לשםבדברינו ~ו~

 ועו"ש.ב~

~~
 ו~ולךי ששית ~עה מתחלת וכו' מור~ן שירין אין ~~.

 דלכתחלה מיל שיעור שוהין אין אפו~ פנים. בשום~~.
 רג~ ~פי~ להשהותואסור

 תנ"ט ~י' כמ"ש ~'

 ~~ ~~~י' ~~~~~

 ו~~~~~~ו~~~~

 ~~~י~ ~~~~~
 ~~~ו~י~~~~



 ~~~"~ י~~~~~ ~~~~ ~י~~~~י~
 ~~~ ~י~ ~~~~י ~~י~ ו~~~~~~~ו י~ ~~~י~~~~~

~~~
~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~  ~ה~~יכם שלא יז~ר לא~ולח~ים
 במקו~

 חימוץ ~י~י שיבואו לח
 ~מהרי''ו~
 ~~~ ~~~~ ~~י~ ~ ~

 ~~~~~~ ~~~~~ ~י י~ ~~י~ ~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~ ~ י~~ ~~י' ~~~~ ~~~~~~

 א' או' יוסף חק א' או' ~~י ~ק~~. מ~א א' או~ עו~ש ב'~~י'

~~
 כמ~ש בחליטה בקיאין אנחנו שאין חולטין.ולא ~~.

 ב~ או' ח"י סק'ב. מ"א ג' סעי' ~נ"ד סי'ל~יל
 בדברינוו~יין

 לש~
 בס~ד.

~~
 בל~א שקירין בבטנו ח~לי לו שיש מי חולטין. ולא ~~.

~~
 שרפואתו מוט"ר

 שחולטי~
 שבולת או שעורין

 אם בטנו על~ ומניחיןשו~ל
 בו ויש בפסח זה חולי איר~

~כנ~
 אם אך ולרפאותו החמץ ל~~ות עצמו לישר~ל מותר

 עכו~~ ע~יא~שר
 היטב ה~ים ירתיח א~א ואם יעשה~

 ואע~ג חליטה ע"י ~חימוץ לידי יבא ולא השעורה בתוכוי~יל ~אח"~

דא~
 לאסור נוהגין

 ~חליט~
 כל מ"מ

 שאפש~ מ~
 יותר ל~שות

 במי נמי ~לעשות אפשר ו~ם ע~~ינןבהיתר
 ~אז יעש~ פירז~

 א~ר שם. ח~י כ'ז. סי' שמואל ~מונת תש~' מח~יץ~ אי~ו~
סו'

 ~נ~~
 ד' או~ תס~ו סי' ר"ז ב' או~ יוסף ~ חק ~' ~ו'

 ונ~
שיק~

 פירו~ במי להחמיר נוהגין אנן ~~א מנכרי
 ~כמ"ש

 ~ ~' ~~י~ ~ס~בסי'

 בהגה~
 ואם בב"י. ~יבר וא~כ ~מח~~צין

 שם. יוסף חק הרשב''א. ~מ"ש ישראל לו מקנא לנכריאין
 כמה ד~א ~וקא לא~ בב''י עובר מ"שומיהו

 ~דולי~
 ס~ל

 רסי' ל~יל כמ"ש מחמיצין ~יןדמ~פ
 תס~~

 ~שש ר"ל אלא
 שאח"ז. באו' ועיין המחמ~רין. ל~עתב~י

~~~~~ 
 הנחתו כי ס~~ה באין אף מותר משלו עושה כו~י

ע~
 הנאתן כ~רך שלא הוי בטנו

 וה"~
 א~שר אם

 ביש ופשוט סכנה. באין ישראל ~"י אף מותר ~ירותבמי
 חליטה ע"י וא~א~כנה

 ז~
 הנאתן ב~רך אפי' ~נין בכל מותר

 כדרך שלא אפי' לרפואה שלא דמילתא כללא אכילה.~פיאת
 ולרפואה אסור ה~ל בא~י ואפי' כותים בשל ואפי'הנאתן
 כל ~נאתן כדרך שלא כלמותר

 שהו~
 לו שיקנה או כותיס של

 ש~בר בחמץ אוי~ראל
 עלי~

 ה~~ח
 ובדר~

 היתר אין הנא~ן
 ~רבנן. באי~ור אפי' סכנה בישאלא

 א~
 לקמן ו~יין שם.

 ו~וק. ג' ס~י' קנ~ה סי' ו~י~"ד ח' ואו' ו' או' תס~וסי'

~~
 לו שיש ~~

 חול~
 אותם וירתיח קלו~ות בלתי ש~ורים יקח יעשה.כיצד ש~ירי~ מי להשקי~ו וצריך בפסח

במו
 המים ירתיח פיר~ת במי א"א ואם מחמיצין ~אין פירו~

 בעוד השעורים וישליךהרבה
 שהמי~

 רותחין
 אפ~ר בחליטה בקיאינן לא דה~דנא וא~~ג שיח~יציקודם מתבשלי~ וה~

דלא
 אמר~

 אבל שיתבשל קודם להחמיץ~ שממהר לפי בבצק אלא
 ~ תימא ואפי~ שיחמיצ~ קידם מ~ב~לים ~הם הס ק~ים~~~~ים
 ס~כינן חולי ~איכא בנ"ד בקיאינן לא נמי כזוד~ליטא
 לעין רואין שאנו דידןאביקיאות

 שהש~ורי~
 זמן מתבשלות

 שהם בז~ן וכ~ש קלופות הם אפי' יבשות הם ועדייןמרובה
 מתבשלות הם דודאי כלל במים נישירו ש~אבקלי~~ן

 ב~י~
הרותחי~

 דבר להתיר אני ורואה חימו~. לידי~ שיבואו קודם
 אלא זה משקין ש~ין וכ~ש סכנה בו שאין לחולה אפי'זה

 וידו~ קדח~לב~לי
 הוא. סכנה בו שיש חולי שהקדחת

 ומיהו ה'. או' ~וף תמ~ח סי' המ~"י ו~ב~ד רמ~א. סי'ח"א ה~~ב~
 ורדי~ ד~י הרד~~ז שםמ~ש

 עליו ~תב כבר פירות כמי הוי

 שם~מט"י

 ~יש~
 או' ת~"ב ~י' לעיל וכ"כ יעו~~. בזה לאסור

 ו~יין י~ו~~.כ'ט
 מז~ ~ו~

 סי' ל~~ל
 תנ~

 ט"ו. תס~גאו' ו~י' כ~ג או~

~~~~~~ 
 ~נ~ה ה~ס~~ן

 ל~~~
 רצה ~לא

 ח~ץ דהו~ ח~ין ~~י הנעשה ~בר ~שאל~בר ש~~ ~~ע~~
 ~י~ן ~~~ר~~~ר

 די~ ~~ע~ ל~
 שלא ~~י ס~נה

~ע~~ ~י~ר~
 בי~~ר ~יס~~ן

 ~~~יר~ ~~~
 ל~רש

 ~~רבנן. איס~ר אלא בו שאין אחר~ן בי~~~~~א ~~יה~ ~ה~~ בשב~
 יה~~ה בי~

~~~~~ 
 י~~עאל ר~פא עפ''י לח~לה ח~ץ להא~יל א~~ר

 א~ר~~א~
 חיל~ל ~בי פיו על ~ע~שין

 ~י~ה''~ ~ב~
 לא

נא~ינה~
 ~~יצ~רך ~~ה י~~ל א~ ~יס~~ן שא~~ר ב~ה

 על לא ~י ח~ץ לא~~ל~~~א
 לבד~ הלח~

 הא~ם יחיה
~הרבה

 לס~~~ ~ע~ל~ ~לי~ ~~א~~י~ ~~חי~
 בלי ~ח~לה

 ~~~ ח~ץא~יל~
 לא ~צה

 יא~ר א~ ל~ י~נ~
 אך ~יזי~נ~

א~
 ח~ץ של ~בשיל להח~לה שצריך הר~פא יא~ר

 ל~נ~ע ~אין ~~~י~ שה~ל ~שי~א בלא''ה~שא''א ~~ק~
 ש~~ ~~נ~

 א~' ח~י סי~ ה~~~ ~י~רידבר~
 ל''~

 ~עיין יע~''~.
 ע~~

 ל~~ן

~~~~ 
 ה~ה.

 ~איל~~ ~ש~ ~~~~ שע~רי~ לה~ ~~שנו~ני~
 ~~הרי~~ ~~ א~'ר'~ז

 ~~ב
 ~~~~ ~א~

 יש פסח
 ש~א~ בזהליזהר

 יח~י~
 ~ישאר

 לש~
 א~~ ח''י הפ~ח. ~וך

 י''ב. א~~ ל~~ן ~עייןיע~''ש

~~~~~ 
 בה~ה.

 ~~~' ~~~~ל ח~י~ א~
 ליזהר צרי~י~בפ~ח ע~פ~~ ~~שש~ח~~~

 ~זפק ~א~~
 ישארשלא ה~רנ~~לי~

 ד''~ ח~ץ~ ש~
 א~~ל~ן שאין ~א~~~ א~ א~'

 לא או~לין ~ב~חר~ני~ ראשוני~ בי~י~~רנ~~לים
א~א י~יה~ ~צא~

 א''~
 א~~~ ~א~ילין שאין הפסח ~~ך נזהרין

 ~לא
 ~לא~צה

 ש~~
 ~ב~אה.

 ~הר'''~
 ~~ א~~ ח''י ~צ~ז~ ~י'

~י~ב~ר
 ע~~

 ~זה
 ~ל~~~

 ~~ז סעי' על ~ס''ז ~י~
 ~~נ~

 ~ש~.

~~~~~ 
 שלא ~ה~ה~

 ב~ק~~ להש~י~~
 אלא ~~~' לח

 ע~~~א''~
 ~ליהה

 ~אח''כ~צניעו ~הנשארי~ שיא~ל~ ע~
 ~''~ לש~~~~ ל~~ נ~~ני~

 ~~ב ש~. ר''ז ~ם.
 ~~''ש ה~א~'

 ואח''~
 להה נ~~נים

 לש~ו~
 א~ אפי~ זה

 ~~נ~ין ש~~ב~ין י''~ ~י~~ ~היינ~ ~אילך ~יב~~~~~~
ה~~~~~~~~
~ 

~~~~ 
 ב~יקה

 ~אין ~~ניו~ ~~יני לה~~יל~
 לי~נס שלא ~~י~ח~יצין

 בחשש~~
 ~~יין ה~נה~~ ה~א ו~ן

 סי'לעיל
 ~נ''~

 ל''~. א~~

~~~
 ~חיישינן יבש~ אפי' ב~. ~~~~

~~ 
 יש~ר

 ק~~
 עליה

בשעה
 ~א~י' ~נראה ב~י~ ש~ש~~~

אח''~ ~ש~ו~
 לא דש~א החמירו ב~~נן

~~~~~ 
 סק~א. ~''ז יפה~

י~~
 אין ב~~רסן ~שפה עברה ~אה י~~. אפי' ~~.

 זה אחרבצ~נן לש~~~
 ע~

 ה~ל עבר שכבר שיד~ע ~ה ז~ן
 א~

~~
 ~~ור ~''כ ~~~' שא~~ר ~י י~ ~' ~~~~

 בש~
 ראבי~ה

~~~ב
 כ''~ בב''י עלי~

 ~א ~''ש בפ~ הרא~ש
הביא



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

 ~~~ן
~"~~ 

~~~~~ ~  אי~ו~ ל~נין נהוג והכ~ הגה~~~~.
 ~מ~

 ליז~ר ויש ב~ש~ו ש~וא
 של~

 לה~הב
 ה~ופו~

 בק~ין

שמ~
 ~ ההבהוב בש~ת בעופות ט~ם וי~ן מ~ומץ ד~ן או ~ט~ם שם יהיו

~~~~~ 
 ~~ו~

 ~~~~~ ו~~
 ו~ו~~ו

 ~ ~~~~~~ ו~ ו~ו י ~~~~~~~
 ~~י~ ~~~ י~~~~~~~

 ~~ וי~~
 ~~~י ~~~~ ~~י

 ~~~י~ ~~~~~ ~~~~~~~ ~~~
~ 

 בזה פ~ו~תא~ביא
~~~ 

 ב~תם~ או~ה ~~ב ה~ב~ש
 בש''עזה ~~ו''~

 ~א~מר מי י~ ב~~
 ~ת~

 לפי ב' ~~' המ~''ז
~ב~''ע

 י~''~
 בצל~ בפילי מתיר ז' ~עי' צ''א ~י'

 בה~~ה צ~נן
 במשה~ ~אי~~~~ ~בפ~~ ~י~~''ש

 ה~מיר
 וכמ~~

 הרב
בה~ה

 מ~~''~
 ~תב

 י''~~ א~~ לקמן ~עיין ~ע~''~. שא~מר מ~ ~~

 ~~~מרמי
 ~ל~

 בזה ~~לק ~תב
 הל~~

 ~ן
 ~עיין~~~''ש.

 ע~~
 י''ב. א~' ה~''ע ~ללי מלא~י בי~ מזה

 בע~ריה בי~~ ~~ית מש~ם א~~ר. שהאווז ~~.~~~~~
 ב~בת ~~איתא פר~י~פרציה

 ק''~
 ע''א

 קי''ב ~~~לין ה~שר ~ל בפ'~אי~א

 ע''א~
 ביה אית ~אי

 ~עיין ~ק''ב. ~''ז ראבי''~. ב~ם ~~ר א~~ר. ~יליהפילי
 שא~''ז.בא~'

~~~~~ 
 ש~~א ~מץ אי~~ר לענין נה~~ ~ה~י ה~ה.

 ר''לבמשה~.
 אע''~

 נ~ה~ין אין אי~~ורים ~בשאר
 אתל~~~ר

 אלא ~ילי ביה ~אית א~~~ ~~ל~
~''~ 

 היתה
 מב~שלתה~תי~ה

 א~
 ~מ''ש צל~יה

 בי~''~
 צ''א סי'

 ~~~י~~רוב~מץ ה~~
 במשה~

 נשאר שמא ל~~ש ~יש ל~~~ר יש

 הפילי. בת~ך ~מץמשה~
~~~~ 

 מ''א ב' א~~ ~''מ
 ~ק''~

 ~מפשי~~א~
 ~הע~''ש. ~~לא א~~ר ממנה הע~ר

~''~~ 
 ~''י

~~~
~~~ 

 יב~ ב~~ר~ן ~~ו''ע זה ~ין צייר ~הלב~ש
 ~~ם

 היה לאהא~~ז
 ~אי~~ר~ ב~ ~ששפשפ~ ל~

 ה~א
 ~א~''~מפני

 ~לבי~~ל למלי~ה ~~~ן במים א~תו מ~י~ין
 המ~ר~ן~ית~~~ץ

 ~שפש~~
 ש~בר מפני מהני לא

 נ~נ~
 המ~ר~ן

 הנקביםבעמק
 יע~''~

 המ~ר~ן שהיה ~בזה הא''ר שם ~~תב
 ה~~ה ק~~ם הע~ר יפשי~ אם מהני יבש~האו~ז

 יע~''~. בע~מק בבשר ~לא מלמעלה בעור רק נ~נסלא ~ביב~
 שכתב בא''א ~עי~ש ז' א~' הצי~ן בשער מ~ב ~~' א~'א''א ~~~~

 ר~צה אם יבש ~הא~~ז המ~ר~ן ~היה~בזה
 בלי ~ך לצל~ת~

 י''ל ~מלי~הה~~ה
 א~

 א~~ר אבל שרי הע~ר
 ~מ''ש לצלי אפי' לה~י~ ~נה~ינן ~אנןיע~''ש. ~~''~ לבשל~

 בי~''~
 ~י'

ע''~
 בה~ה ב' ~עי'

~''~ 
 אין לצלות ~ם

 ל~
 אלא תקנה

להפשי~
 ~' א~' שם מ~ב''ר ~עיין ~נז' ה~~ה ק~דם ה~ור

 ~~ך~
 ~ ~מ~א~~ר במשה~. שה~א ה~ה.

 אי~~~ מ~ע~
 משמ~משה~

 ~~~ם ~~א~ אם
 ע~ פ~~

 הל~לה
 ~ק שם. ~~י ~~~~ ~~ א~~ ע~~שמ~תר.

 י~~~
 ~בתנאי ה~ א~'

שיא~לנ~
 ~' א~~ א~א ק~''פ.

~~~~ 
 במ~ן

 האל~
 ~~ א~~

 ~בהפ~מ ~תב ה' א~' הר~'ז~יה~
 להתיר יש ה~~ק ש~ת א~

 ל~~~ל~א~
 בת~ך

 ~בלב~ הפ~~
 שיזהר

 בת~ך ~פהבמים ~לשפשפ~ ~ה~י~~
 הפ~~

 ~נראה ע~'~ל
 ~מ'~~

 שיזהר
 ר~~ הפ~~ בת~ך~~~' לה~י~~

 ~ר~צ~ שה~י~~ ממה ~~ץ
 בע~פ יפה

 ~ה~י~~~~י~ן
 יפה

 קו''~
 רק נ~אר ~א

 ~ב~ע~~ ~עמ~
 ~~א

ממ~ו
 שאינ~ י''~

 ~~''נ
 ~מ''~

 יע~''~. ~' א~' תמ''ז ~~' לעיל

~~~~~ 
 בק~ין ה~~פ~ת להבהב שלא ליזהר ~יש ה~ה~
מ~נ~ים הי~ א~לי ~שע~רים ~~י~ של ב~ב~לת פי'ו~~'
 ל~ במק~~

 הארץ על
 ~נ''~ ~נת~מצ~

 בתרנ~~ל~.
 א'.או' ~''~

~~~~~ 
 ~יתן ~ בה~ה.

 ~ע~
 ~~~' בע~פ~ת

 ~ב~יעב~
 ~ין

 פי~~ת מי ~הא~אס~ר
 נינה~

 ~~מיצין ~אין
 ~ל בא שמא ל~~ש~אין

 אות~
 ~לא מים א~~ פעם הקש

 סק''~י ~''ז אי~~רא.מ~זקינן
 ~א~

 י~~ע אם
 ב~ שי~

 ~~ן
מ~תר

 ~יעב~
 שנפל י~~~ שאין ~י~ן

 על~~
 א~' א''ר מים.

 ~~~קא ה~''ז. ל~עת~'
 בסתמ~

 שהיה י~~ע אם אבל
 מ~~מץ~~ן ב~

 ב~ ~הבהב~
 ~ק ז' א~' ~''י ~ק''~. מ~א אס~~.

י~~~
 מיה~ ~' א~' ר~ז ~' א~' ~מ''מ ~' א~'

 ~תב שם הא''ר

 לה~ל י~~ב~יעב~
 א~

 שהיה בי~~ע
 ב~

 ~א''צ ~~~מץ ~~ן
 ~אינ~ ~י~ן ק~יפהאפי'

 נ~~ע
 ~אינ~

 ~מ~ רי~ רק
 יע~''ש

 שבימ~הם בהבה~ב רק אמר לאהמ''א
 שהי~

 על מני~ים
הקש

 אב~
 האש מן למעלה שא~~זין ~י~ן ב~בה~ב

 א~
 ה~ו''א

 ~אפי' למעלה ~עם י~ליך שה~ש ~ברא שאין ~מ~תר~~~ה
 יע~''ש. האש בתוך שילך ~~רא איןזיע~

 הבהב~ ~~~~~~
 בקש

 ~א~'~~
 ~~ן נמצא

 מ~~מ~
 בקש

 מ~ז~ין איןהנ~תר
 ב~

 ~~י שם. מ''א אי~~ר.
 נמצא אם אךשם.

 ב~
 לה~תפק ~יש שם ~''י ~תב ~'

 המ''א ~עתאבל
 ש~

 ה~מ''מ ~~~כ יעו''~. להתיר נראה
שם

 ~א~
~ 

 א~''~ שנמצא~
 מ~~מצ~ת ~ הרבה ~רעינין

 מ~תר.הנש~ר בק~
~~~~ 

 ש~. הר''ז
 ומיה~

 ~בר
 ~תבנ~

 באו'
 א~ אפי' האש מן למעלה שא~~זין ~י~ןהק~~ם~~בהבה~ב

נמצ~
 ~קש בת~ך מ~~מצ~ת ~עים

 ~רי בעצמ~ ב~ שהבהב~
 ~עייןיעו''ש.

 ע~~
 ת~~ז. ~~י' ל~מן מזה

~~~~~~ 
 תב~אה בו ~אין מ~ש ~יבו~ת מא~ל ת~ך נמצא
~בר

 ~תבנ~
 ~י' לעיל

 תנ~~
 ~' א~'

 ק~נ~
 ~שם.

 ~מ~תר ~שמע ~~ו' ~~ים א~ם ילע~ס לא א. ~~~~~
 מי~. מ~מיצין ~~ין ~לב~לעןל~~ע~ן

 מ''~
 ~ק~א

 ש~ א~ר ~ימ~ץ. לי~י את~ לא בלעיסה ~מתע~קשל~עס
 בשם

 ~מ''מ א' א~' א~א ~''ש. פ' משנה~~ם

 צר~~
 לנק~ת

 שני~
 שם ישאר ש~אא~~~

 ~א~~~ משה~
 י~מיץ.

~~
 מ~זית פ~~ת ~אפ~~ ~~ו' א~ם ילע~ס לא ~~~

 אפשר א~תי מ~זית בבציר אב''י קעבר~לא ~אע~~
~מ~ייב

 דא~~ר שיעור א~צי ~~~י מי~י לבעורי מה~~
 פר~~. בהשבתה. ~ה''ה בא~ילה~ה''ת

 מ~ה~
 בער''ה עיין

 בז~ שהאריך ~ה א'א~'
 שיע~ר ד~~~ ~~תב

 אינ~ ~~ה''~

 ~~~~י~ ~~~~~

~ל~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

 ~~~ן
~~~~ 

~~~
 ~ ~ ~~ו~~~~~

~~~~~ 
 ~~י~ ~י~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~י~

 ה~~יל לחוש אין מסתם אבל הגה ~~~~~.
'~~~~~~~

~~ 

 ב~ל ו~בר

~~"~~ 

 לב~ר ~חמירין ויש
 כ~

 שאין אעפ"~ הבהמה מן הנותר
 רוא~

 ~ור עליו

~~~~~~ ~ ~~~~י~~~~~

אל~
 ~~~ב ~~רבנן

 להני~ ~~~ת~
 ~~ל~~~א

 ~~~~ ז~
 ש~י~ל

~~ ~~~~ 
 אפי' להת~פ~ות מותר ~פ~ח ~ליו ~עבר

 ~י' לעיל ~~יין ~ע~ש''בי כזי~ לי~~א~
~''~~~ 

 אכילה לענין ומי~ו סכנה בו שאין בחולה ע''זי א~'

~~~~ 
 לא

 ~כנה. במקום אלא להתרפאות ואין תורה כשל שעשאוהו אפ~ר של ה~י' ~~~א ~~~' ~~י~ א~~ ילע~~
 ~י' לעיל וע~ין א' א~' ~~י~ל~~~~~

 ת~''~
 ~עי'

~~
 לא ~~.

 ילע~~
 ~~קא ~~יינ~ ~כו'

 ~~א~י~ו~ץ לי~~ ב~ין בלעי~~
 ~נ~יכ~

 בנ~י~~ ~~ן ב~~~א

 ל~~~ב~ברינ~
.~'~~~ 

~~
 ~יתן ~~.

 ~~ת~ ע''~
 ע''י ~~~~~יצ~~ ~~~ ~פני ~כ~'

~~~ק
 כ~ש~הין שבפי~

 ע''~
 בב''י ~~יבר ~יל ~י~~~ ה~כה

 וי~ירם. בי~~ר ~ריךק~''פ
 ר~~~

 א' א~' ~''י רע''א. ~י'

~~~
 ב~''פ ~~ית

 אל~
 כבר א''כ

~~~~~ ~~ 
 שנפסלה

'~
 ~ב~ברינ~

 ב~''~י ~ לשם
 ~~~ ~יתן~~.

 י~ראל ב~ל ~~~קא ~כ~' ~כתו
 אבל בב''י~~~בר ~~~~~

 א~
 ה~א

 לי~ראלו~~אי~ה ~ע~~''~ ~~~~
 ~כת~ ע''~ הני~~ א~

 על א~רי~ת ~אין

ה~~ר~~
 ~רי.

 ~א~
 מל~~~א אין

 לע~~''~
 ~~נה

 ל~
 הי~ראל

 ~~כ~''~~~~~~~~~~
 ~~נה

 ~ל~~~~
 ~נ~תנה

 ~~~ ע''~

 ~~י' ~~~''י ה~~י~ ~כן יעו''~. א''ח בשם ~כתב~'
 ת~''~

 היתר על ת~הא'
 ז~

 ~~א~ ~~אי~~~~י י~~~ ~~כת~ ע''~ כשיני~ ~כי~ן
 ~~~רא ש~לה

 בעיני~
 לך ~א~ן ה~א

~~נה
 ~ז~ ~~~ל~

 ~~''כ
~~~~ 

 נפ~דת א''כ לא~~ר~אלא

ה~וכ~
 ~~ן ~~ו''~.

 ל~ ~פר~~
 בני~~ן ל~~~ר ר~ה

 ז~
 ש~ ~ה~~''י ~~~~כ~~~''~

 ~ה~~י~ ליישב ~תב
 ל~~יר

~''~ 
 לה~~יר י~ ~ל~~~ל~נרא~

 א~
 בענ~ן לעש~תה אפ~ר

 א~ר~ ב~~~~~~ ~~ ~י~~~ב~~י ~יל~~ א~ ~~~~ ע''~ ~ינ~~~ ק~~~ ~כ~''~ ~~~~~~~~
 אבל

~ 
 בענין א~א

 ז~
 ל~~י~

 הי~ר~ל ~יכ~ין ~~~ירין על ~~~~ך י~ ~ז ~~~ל צ~ר
 ב~ לז~~~ ~~~~~אין

 היא ~~דיין ~לל
 ~~~נ~ת~''ז ~~כ~''~ ברש~~

 ~~ ה~~~ ע~~
 לא~פה. ~יזרי~נה

~~~~~ 
 בחול~ ז~

 בו שיש בחולה אבל ~כנה בו שאין
 מותר ג'כ ומחמצו ב~צמו ישראל ~~י אפי'סכנה

 א' או'ח''י
 ח~

 ר~ז א' או חמ"מ א' או' מק"ח א' א~' יוסף
 מומח~ פי ~ל או ידועה הרפואה שתהיה ובלבד ~'או'

 וגם
 ז"ל מור"ש כמ"ש ~ב~ינן בהיתר ל~שות ~אפשר היכאכל

ביו"~
 והבי~ו ז' סי~ ב~ח בתשו' וכ"כ י~ו"ש. בה~ה קנ~ה ססי~

 וכ"כ שם. ר"ז ש~. חמ"מ שם. יוסף חק וכ"כ א' או'ש~~ת
 יעו~ש' ה' או' תס~ה סי'ל~יל

 סעי' תמ~ח ב~י' המט"י וכ"כ יעו"ש. פו' כמה בשם שםח"י
 ו~ו~ש' ~' או' תס~ה סי' לעיל וכ'כ י~ו~~.ה'

~~
 שי~ ~~

 של קילור ל~ניח ו~רכו ת~יר הראש כאב לו
 לה~ל ב~~~יו אחרים וסמינים מום עם~קמח

 ~ובר כן ע~ה ואם בפסח כן לעשות אסור הכאבמ~ליו
 לחיש ואין פירו~ במי ילוש פקפוק מ~~~ ולצאת וב~יבב"י

 ח~י א' או' ~ו"ג ה' סעי' כ~לק~ן מחמיץ זיעה ~איןלזיע~
 שם. מק~חשם'

 וא~
 ב' או' בא~א עיין מים ע~י כ''א א~א

שמצ~~
 ב'. או' לע~ל ו~יין יעו"ש' שיעור בחצי לה~יר

~~
 רקק ואפי' מחמיץ. שהרוק ~~.

~~ 
 ה' בס~י' ומבואר

 ר~ק צחצוחי בלא א~א מ~מ מחמיץ אינו~~ם
שא~א לפי תחלוץ ~ם שרקקה י~מה ע~א ק~ה בי~מותכדאיתא

 בל~
 רוק צחצוחי

 וה"~
 או~ מק"ח ג' או' ח"י ב~וצצ~.

 ברקק ולפ~ז מ' סעי' קס"ט סי' בא"ה ועיין ב' או' ר"זג'
 פ~רות ~מי טפי גרע~ם

~~ 
 מש~ז להחמיץ. ממהרין מום

 א'.או~

י~~
 כמ"ש מחמיץ שהרוק מפני לב~רם. צריך ב'. ~~~~

 הקו~םבסעי'
 ו~"~

 לא אם ואף לב~רם. צריך
שה~

 חימוץ ל~~י יבואו יב~רם לא אם מ"מ מיל שי~ור
 ויעבור מיל שי~ור~שוש~ו

 תאכלם ו~ם וב~ו ~ב~י ~ליה~
 ו'. א~' ר"ז בפסח. מחמץ נהנה נמצאבהמתו

~~~ ~  

 ביטל. וכבר הואיל לחוש אין מסתם אבל הגה.
 ושאר ~' או' וח"י סק"ג מ~א~יין

 כל אלא ב~"פ אמר לא ~הא הנז' מור"ם ~ברי ~לשהקשו האחר~נו~
 וזה ברשותי ~איכאח~ירא

 שנתחמ~
 בכלל היה לא ~תה

 ~המתו לפני ש~תן קודם והפקיר שביטל שתירצו ומההביטול
 ~כבר ~מאחר שכ~ב ב~"מ ז~ל מור"ם ~ברי במשמ~ותאינו
 ~ובר אינו הס~ס יחמיץ ~ אם אף החמץביטל

 ~לי~
 וכו'

~משמ~
 אביטול

 ח~~
 הש~ורים שיורי אביטול ולא קאי ~ע~פ

 ~מסתם הט~ם בעיקר ומיהו י~ו~ש. א~ או' המאמ"רוכמ~ש
 שהוה איסורא מחזקינן ~לא משום הב"ח כ~ב לחושאין

 ו'. או' ר~ז פר~ח. א' או' העו"ש וכ"כ ריר.~ליהם

~~~~ ~  

 לי~ן ~וב ומ~מ וכו' לחוש אין מסתם אבל הגה.
 ש~. ח~י ישיירו. שלא באופן מ~ט מעט~להם

 ר"ז ב' או" ח~~מ ד' או' מק~ח ג~ או~ יוסף חק ~' או'א~ר
 ח"י. או' קכ''ו כלל ח"א ו'או'

~~~~~ 
 והב"ח וכו~ ~נותר כל לבער מחמירין ויש בהגה.
 וכ"כ ריר במוצא אלא אוסר אינו המר~כו ~גםכתב

 כאן הרב ~ל והשיג א' או' הגה~טבשכנה'ג
 כיו~

 דהרוקח
 כתב ומוהו י~ו"ש. ריר במוצא ~וקא לה~יא ~בריוביאר

 ~נותר כל לב~ר בסתם ~תב ומ~רו~והב"ח ~ו~~
 ומשמ~

 באינו אף

מוצ~
 ע~~ל ותורה וזהירות חומרא ו~אי וזהו ריר

 והב"~
 ח"י

 הרוקח שם שמיורי וכה"ג בסוס ~וקא ~~ה וכתב ה'או'
 אבל ר~"הסי'

 בפר~
 הס~ם מן ריר לה ~אית

 וכ~אית~
~ש~~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~מר~~י
 ר~~

 ~וברין אלו ~~
 בש~

 ה~וקח~
~ ~ 

~~~ 
 ~~~~~ ~~י~~ ~~~~~~~ ~~~ ~~~

 דףבשב~
 ~"~ ק~~~

 יש ו~אי י"ד ~~י' ש~"ד ~י' ול~יל
 מ~ט מ~ט לפניה ו~ן לכן ~~תם ~ןלב~ר

 וכמ''~
 סק"ד

 ב' או' חמ''מ ה' או' ~מק"ח והב"ד~כ~ל.
 ר~

 ו~ח"כ ו' או'
 באבוסיבדוק

 וא~
 ל~~ל ו~יין יב~רנו. דבר שום נשאר
 י~א.או'

~~~~~ 
 דאסיר ופשי~א וכו' לב~ר מחמירין ויש הגה.
 אפי' סיביןלי~ן

 ה~
 לפ~י מים ובלא ~בשים

~המה
 ~רו~ דמחמ~

 קכ"ו כלל ח"א י~חמץ' ~בהמה של
 סי' ל~יל ו~יין ח~י~או'

 תס~
 ג'. או'

~~~
ג' ~~~~

 מזיע~
 אוסרים. ויש מ~~ר. החומה

~מ~יר דע~
 הו~

 לדמו~ו דס~ל ~רא"ש
 לזי~~

 אדם
 פ~ ~הג~~י וכ"כ ה~ור כמ"ש מח~יץשאי~ו

 בב~י. וכמ~ש
 ~אוסרי~ודע~

 ר~ץ בס~' הרוקח הוא
 שכת~

 דא~רינן א~"ג
ב~"ב

 הב~ים ~י~~ דמכ~ירו~
 וזי~~

 האדם~
 טהור~

 מי~ו
 חטין יל~וס לא ואמרינן מכשיר א~נו רוק כדאמרמחמיצין
 שמחמיצו~~מפ~י

 וי~באר סק"א. והט~ז הטור והביאו ~כ~ל
 י~~"ש. מח~יץ אם האדם זי~ת בענין ה' סעי' לקמן~וד

~~~~~~ 
 ו~~לחלח ~רנגולים ~ליו ~ישבו קמח בו שיש

 הבצק ירקד מיהו ~חמיץ ~ינומצוא~ם
 המרד~י וכ~כ ~טור. והביאו שם רוקח מו~ר. ו~ש~רלחוץ וישליכו~~

 ומ"ש ט' או~ שו~ג ג' או' בהגב"~ שכנה~ג והביאו כ~שפ'
 משום לאו ה~"ח כ~ב וכו' הבצקירקד

 שצוא~
 הוי ~~רנגול~ם

 מים ~~ פירו~מי
 ב~י~~

 בשום ~ך מצינו דלא
 מקו~

 וגם
 ~לא הסברא נגד~וא

 משמ~
 ~~ולדה

 בפ~~
 מלח כמו הוא

~ל~
 נ~א וכ~כ י~ו"~. הבצק ~~רקד קאמר מאיסותא משום

 הגהו~ בחידושי אמנס כ"א.שאלה
 כ~ב ב~י שב~ליון מהרל"ח

 ודלא וכ~ב ה~ בס~~ הפר"ח וכ"כ י~ו"ש. שמחמוץ מיםעם פירו~ מי יהי~ אח"כ דכשילוש מ~וה לרקד ~צריךד~א
 דאם ונ"מ א' או' ר"ז ז' או~ א"ר ז' א~' ח"י ו~"ככב"ח.

ל~
 ליזהר ~צריך ריקוד בלא אותס

 לא~ו~
 וכמ"ש מיד א~~ם

 לעיל ~ת' כבר פסח לצירך אותו ללוש מו~ר אס הקמחתוך פירו~ המי נ~ייבש כבר ואם י~ו~ש. ב~ ~~י' תס~ב ס~'ל~יל
 וית~ טו~ב א~' ~ס~בבסי'

 ~ו~
 כ"~' או' לקמן

~~~
~ ~  

 הקמח ונמצא בחול מוטמן שהיה ק~ח מלא

 הוי~לוחלח~
 ח~~

 המ~מן דמכשירין בפ~ג ד~נן
 הר~"ב וכ~ב יותן בכי זה הריבחול

 חול דאין יו~ן בכי הר~
 ג'. או~ חמ"מ ו' או' שו~ג פר~~. מים.בלי

~~~
 ~ק~ל מים לחלוחית ג"כ בו דיש ואפסרשרי לכ"~ שמזי~ ~ץ של ובכו~ל וכו' ~חומה ~זי~ת ~~~

~חובר. ב~וד~
 מ"~

 ב~גן מיהו סק~ה.
 ~אל~

 או'
~ 

 ~ל הקשה
 ט~~

 ש~~~
 שכ~ב המ"א

 ~ט~~
 שמזי~ מפ~י האוסרים

 המים מכח
 בה~יש

 דה~
 שכ~ב הרוקח מן זה דין מקור

 א~"~
 ד~נן

 דהכותל נימא ואי מחמיצין מ~מ ~כשרת ~ינה ב~יה~זי~~
 מכשרתה~י~ה באמ~ במרחץ ~הא מ~שירין ~ין למה המים מח~תמ~יע

 ~פירו~
 ~'כ ~~כ דמכשיר~ן ב~~ב כמבואר

 ~ולדה שה~א דאפי' ~~להרוקח
 בפ'~

 י~ל מ~מ הכשר ל~נין

דמחמי~
 טהורה בתיה זי~ת ~~מא דנ~ט ~ממת~י'

 אלא ~~א ש~~לק כמו ודלא לחומה בנין ~ין ~ילוק דאין~~דאי משמ~

 מד~י~ן לא ואי מחמיצין אין שניהם להכשר חימוץ מדמינןאי
 י~ו"ש. בשניהם לחושיש

 ול~~
 לכי~ל בנין~ כו~ל בין חילוק אין

 מזי~ין דא~~ץ
 לכ~~ המי~ מחמ~

 ואם מחמיץ
 מחמ~

 הלחות

להרא~~
 שאח"ז. באו' ו~יין מחמיץ. ולהרוקח מחמיץ אינו

ך~
.~~ 

 מזי~~
 ~~~קא מ~~~. ה~~מה

 אם משא''כ בזה ~כי~צא האש מ~~ם א~~צמן מ~מ~ ~כשמז~~
 מ~~םמזי~

 ~הב~
 דמכשיר כמים ה~א הרי ~מין ~מים

 ה' א~' א'~ר ~' א~' ~~י ~מ~מי~. ד~כשירין בפ~בכמב~אר~

מק~~
 כלל ~~~א ~' א~'

 קכ~~
 י''ב. א~'

~~~
.~~~ 

 ה~~מ~ מזי~~
 מ~~ר.

 הזכ~~~~ בזיע~ ~צ''~
 אם

יש
 ~~רכן המ~כ~~ זי~~ ~כןבכל ~~ץ לזי~~ ל~מו~

 מ~מ~~הז~~
 ~לפי ב' א~~ ~מ~~מ הק~ר.

 מ''~
 אין ל~יל

 דכל לזה ~י~ןצריך
 ה~א הר~ המי~ מ~מ~ מזי~ שאינ~

 ש~לה נ~א ~כ~כ מ~מ~ץ אינ~ ~להרא''ש ה~~מהכז~~~~
~~א.

 ~מיה~
 פיר~~ כמי ה~י דלא ~ם מ~ש

 כ~~לדה אלא

ב~~~
 ~~ם

 דז~~ מ''~
 ~ם אדם

 ~י~ן מ~מיץ אינ~ לר~ק~
~~י~

 ~א~' מ~ז א~'
~~~~ 

 ~י~'
~~~ 

 בדין ה' ס~י' ~~מן
ז~~~

 י~~~ש. אדם

~~~~ ~  
 יבש

 בשע~ שמזי~
 ~מים מכח מחמיץ הגשמים

 ח' או' ח~י ~ור. ר~ץ. ~י' רוקחשהודחו.
 ~ס"ז בסי' הפר"ח אמנם יו~ד. א~' סיף ש~~ג ז~ או~מק~ח
ס~י'

 ט~~
 ~נז' הרוקח דברי ~ל כ~ב

 דהד~~
 ~~מים נוטה

 ומה להואזלי
 ~זי~

 מוהל הוא
 ~יו~~

 דין לו ויש הבשר מן
 פירו~מי

 להביא ו~רבה
 רא~ו~

 יש דינא דל~נין וסיים לזה
 י~ו~ש~ פירו~ מי וחומרי מים חומרי זו בזי~הלי~ן

~~~
.~~ 

מזי~~
 הני וכל ~ו~ר. החומה

 א~
 מי שאינם

 כמו ~מים ~ם להחמיץ ממהרין ~"מ ממשפירו~
 פירו~מי

 ~ד ה~לוחלח ~יקיים ירק~נו ~~יין מלוחלח הוא ואם
 לאחר ויקיי~ו בהם ללוש אין ו~~~רב נ~ייבש ואם פסחאחר
 ס~י' ~ס'ב סי' ל~יל ~מ"ש מיד יאפה בהם לש ואםפסח
 מ~ש ומיהו ז' או~ ח"י~'

 דכ~
 הני

 מ"~ שאינ~ א~
 כמי הוו

פירו~
 אבל פו' כמה בשם טי~ב או'. ג~כ ל~יל כ~כ

 מ"~
 דגם

 אחרונים כמה מ"פ דין ~~יהם ~דיין המ~פ ~~ייבשואם
חולקים

 בז~
 ~ל~יל כ~"ש נ~בטלו המ~פ דנ~ייב~ו כיון ~ס"ל

 ~~ה ו~~ש י~ו"ש. טו~ב או~ תס'בסי'
 זי~~ בכללו~

 ~חומה
 ~ירו~ מי~ם

 הוא
 ~רא"~ לד~~

 דזי~ת די~א ל~נין אבל
 שא~~ז. ב~ו' י~'~חומה

~~~
 זהו ~וסרין. ויש ~~.

 סבר~
 כ~"ש הרוקח

 ~יהו י~ו~~. טיזאו~ ל~~~
 הרשב~

 ~מץ במאמר
 אדם דזי~ת הוכיחכ~ז

 ב~י~ וזי~~
 הרא~ש כד~רי מחמיצ~ן אין

 ו~~פ קמ"ב. ס~' ובו~ז יכין ב~שו' וכ'פ~עו"ש.
 ה~ר"ח~

 וכ'כ
הא~ז

 דד~~
 או' א~ר ~ספרו לה~כיח וכ~כ ~יקר. המ~ירין

 אבל י~ו"ש.ה'
 ד~~

 ס~ה המ~א
 כד~~

 ~~ב הא"ז די~א ול~נין ~~או' ח'~ וכ~ב האוסרין.
 ~ד~~

 והמ~א ~יקר המ~~רין
 ד~יקרכ~ב

 כ~~~
 וטוב האוסרין

 להשהו~~
 פ~ח א~ר ~ד

 יש הלכה דל~נין ז' או~ הר'ז וכ~כ ~' או' המק~ח וכ"כ~כ"ל
 הסבר~~ ש~י כחומריל~חמיר

 ~יש ~~~ינו בפ~ח. ~כילה ל~~ין
 חי~וץ ליד~ להביא דיכולין בלבדן מי~ חומרי זו זיעה ~ללי~ן

 ~~יי ~~~ ~י~~
~~~~~'~~~~~~ 

ו~~~רי
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~י~ ~~~~~ ~~ ~י~~ י~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~ ~~ ~י~ ~~~~~ ~ ~~~~י~~ ~~י~ ~~~~ ~~ו~~~~~
 ~~ ~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~ ~י~י~ ~~ ~~~ ~~~~~~~ ~~~ ~~~

 ~~~~~ ~~~~ י~~~ ~

 ממהרין שהם פירות מיוחומרי
 להחמי~

 עם
 מי~ תערוב~

 ~ל
 הפ~ח לאחר עד להשהות לענין אבלמיד. לא~ו~~ צריך הטיסה ל~וך ואסנפלו בלבדן. ממים יותרשהוא

 י~
 כקולי להקל

 הס~רותשני
 שא~

 י~ול הק~ח על בלבדה זו זי~ה נפלה

 ע~ל~שהות~
 עיס~ ל~יך נ~לה אם ~~ן הפסח לאחר

 ~ניל~שה
 שלא מצה לאו~ה ~ר"ל להשהו~ה יכול מיד א~~ה ולאבמים~

נאפי~
 מיד~

 סי' ל~יל כתבנו וכבר עכ~ל. ~ה~סח לאחר עד
 שסי~ם דכ~מ ז' או'י''ג

 ה~~~
 אוס~י~ יש כו~ב ואח~כ לה~יר

דחוש~
 י~ו'~~. לכתחלה האוסרין לסברת

 וע'~~
 הר~ז. כדברי להחמיריש ~לכ~ לע~ין

~~~
 נ~לוד' ~~~'

 מי~
 ב~~ח א~י' וכי' ק~ח ~ל

 סיף ~הגב"י ~כנה~ג ס~"ד. ט''ז וכ"כ וב~י.בטור כ'~
 א'או'

 ו~יין ח' או~ הר"ז ו~"כ סק"ח. מ"א מדברי וכ"~
 כ"ח~ או'לקמן

~~
 א~י~ השק. שנתלחלחאו ~~.

 מזי~~
 ל~ב~י החומה

 ~אר ו~~~ש רי~ו. הקוד~. בסעי'האוסרים
 ח~. או' א"ר~מחמיצין ~ברי~

~~~
 דהנ~אר מ~~ע ה~"ע מדברי וכו' בידו יאחז ~~.

 ר~~ל ב~ם כ~ב הב~ח אבל ריקוד. בלאמותר
 עיקר. ~כן המנהג ד~ן וכתב ריקוד הנשאר צריך הכאדגם
 בעל~א חומרא אלא זה דאין בסק"ד הט~ז וכתב ג' או'~ו~ש
 ר~~וד בלא לאסור לא אבל עבדינן הכי למיעבד דאפ~רכיון
 יעו''ש.אח"כ

 והביא~
 ח' או~ מק"ח ח' או א"ר יו"ד. או' ח~י

א"~
 י"ג. או' ר"ז ד או' חמ''מ ו' או'

~~~
 אפי' מ~תר הק~ח דשאר משמע ו~ו' בידו יאחז ~~.

 כ"ה. או' ל~יל ועיין ש~. מק"ח סק"ג. ט~זב~ס~.

~~~
 בהרבה בצדו ש~תלחלח כגון כן. לעשות א~א ואם ~~~

 מן רחב במקום או םק"ז. מ~אמקומות.
 הצ~

 יכי~~אינ~
 כל א~ לאחוז

 מקו~
 וה~~ז ח' או' שו~ג הלחלוחי~.

סק"~
 ואין לטיט נפל מ~נו גדול חלק או השק שכל כגין כתב

 מ~קום שזרקו דמיירי כ~ב ט' או~ והא"ר בריק~ד. א~אתקנה
 הט~ז דברי ג~כ ו~ביא נ~ערב ו~ס~מאלמקום

 ו~"~
 הנז~

 לא מיקרי מאלו אחד דכל ור~ל ע~"ל איתנהו דכולהווכתב
 בריק~ד. אלא ~קנה ואיןאפשר

~~
 מו~ר. וה~אר ~ק~ח ירקד ~~.

 כ"~
 ~סי' הרו~ח

 ז"ל דה~א"ש וה~ם הטור.והביאו ר"~
 כ~~

 דברי על
 זו היא ג~ולה דקולא הנז'רוקח

 ~פסח ~וך ~ך ל~שו~
 יע~ור שמא כי במ~הושחמץ

~~ 
 בנ~ה שהוא ~ל ח~ץ הקמח

 סמך זו כסברא כ~ב כ~ש פי המרדכי ~~ם כ~ון~~מ
 ל''ב. א~' לקמן ועיין ב~"ה. וכ"כלה~יר. ה~~~

~~~
 כמו יהיה שנתלחלח ו~ק~ם וכו' הקמח ירקד ~~.

עיס~
 הקמח מן לאכול א"צ ~אם למעל~. וישאר

 לבער כדי ~כו~ם ע~י ירקדנו אלא ביו~ט לרקדו אסורביו~ע
 בו שאין כיון הכא ד~ו' מלאכה הוי דרי~וד וא~"גהחמץ.
 במתנה לעכו"ם נותנו רוצה ואם מלאכה. אב הוי לאפיסילת

ע~
 או' ח"י םק'~ח. מ"א מיל. ~י~ור שהא שלא

 י~א~
 או' א"ר

 ח'. או' ר"ז ד' או' חמ"מ או'יו"ד. מק"ח ז' או~ יוםף חקי~ג.

~~~
י ~ ~  סוף בהגב~י שכנה~ג בפסח' אפי' מותרי ו~שאר 

 ~כדעת החמיר והנ"ץ שם. ר"ז ש~. א"ר א'או'
 או' לעיל שכ~בנוהרא"ש

 ל'~

 כיון ה~סח תוך לאכלו שלא
 האחרו~ים ומ~ל הלח ל~וקים בידו א~~זשאין

 מ~מ~
 להקל.

 שהיא''ר

~~~
 ריקו~ מ~ני לא ~~.

 כד~וכח ~סח קידם ואפי' וכו'

בסו~
 הס~י'.

~~~
 מ~מע ו~ו~ ריקוד ~הני לא ~~.

 אב~
 הראשון תי~ון

 מהני הוא ה~לוחלח המק~ס בי~ו ~יאחזדהיינו
 המקום כל ~נוטל כיון ביבשא~י'

 שי~
 סק~~. ט"ז ס~ק. בו

 נה''ש י''א. א~' מ~~ח ח' או' יו~ף ~ק ~~~ח. י''ב. או~חיי
 מותר ה~סח ~וך ואפי' ט''ו. או' מ~ב י"~. או' ר''ז ב'אי~

 ירקדנו ואח"כ שם. מ''ב שס. ר'ז שם. מק"ח ~ם. ח''יבכה"גי
ואם

 ל~
 ~נפלו המקים א~ הסיר שכ~ר כיון מותר ה~ז רק~ו

 שם. ר"ז מים.~ם

~~~
' ~ ~  החמץ ~מ~רך ר''ל וכו' ומ~ערב דמ~רך 

 לבוש. השאר. ~ם ומ~ערב הנפה נקבידרך ~יעבו~

~ו~
' ~ ~  בטל בק~ח דקמח ואע'~ג וכ~' ו~תערב ד~פרך 

 ~מ"ז סי' כמ~ש חו"נ בעין ~ירורין שי~ ~יוןבס~
 להשהו~ו. ו~ותר לא~לו אסור וא~כ ~'ס~י'

 מ"~
 ח"י ~ק~ט.

 ~כ~ב כלבוש ודלא האחרונים הס~מת וכ"ה וכתב י"גאו'
דוקא

 דליכ~
 מק"ח ט~ או~ יוסף חק י'~ד. או' א"ר ו~"כ ס~
 ~אח"ז' באו' ועיון ט~ או' ר"ז י"ב.או'

~~~
 רוצה אם אפי~ פי' וכ~' ב~~ח לאכלו ואסור ~~.

לאפו~
 מהם לאכיל אסיר קו"פ מצית מהק~ח

 הפו' מדברי וכ~מ י''ג. או' ת~"ג ב~י' ח~' ו~"כ ג' או' עו"שבפסח.
 דמותר כתב ט~ סי' פנ~י ב~שו' מ~הו ~קוד~. ~או~~כ~בנו
לאפותו

 קו"~
 יפה ~~יהול אחר

 דבז~
 דק~ל למאי חשש אין

 סעי' תמ"ז בסי~ ז"ל מור"ם ש~תב המנהג לפי ~ר"ל ח~''נאינו
 ד~מח ~א~מרים לדברי ו~ם חו"נ אמרינן לא בלח ד~ח בהגהה'

 בלח לח הויבקמח
 כמ''~

 פ"ד או' ל~ם בדברינו

 יעו"ש~

 וכתב
~~ן

 הל~~ ~ור~
 סי' ד~ כלל ב~ו"ר וכ"כ י~ו''ש. פעמים כמה

 והשאר משליכו ונ~ייבש ק~"פ נתלחלח שאה ה~שו' באמצעיו~ד
 במגן ~כ"כ י~ב. או' ש~~ת ו~ב~ד יעו"ש. לכ~חלה לנהלו~ו~ר

~~ל~
 קמח ~ין לו יש הנפה נקבי דרך ~~ובר דוד~~ ה' או'

 שבטל בקמח ~ק~חוהוי
 וע~~

 ולאפות בהרקדה להתיר כ~ב

~''~~
 ויא~לנו הקמח מן קצת ~קח בהי~רא ולא~ו~י עוד ו~~ב

ק~"~
 יעו~ש. ~אכל במה ונ~לה

 וכ"~
 הסוברים דלדעת ~ם העו"ש

 בק~חדקמח
 ל~ כ~ערוב~

 אפשר ~לח
 להק~

 אלא באכילה אפי~
 וכן באכ~לה לא~ור להחמיר הוראות מורי כל דמנהגשכתב
 דבשעת העלה א~ סי' ד' כלל שושן פרח והרב עכ"לעיקר
 אוהדחק

 בהפ'~
 ממנו וישליך ספק בו יש אם קו"פ יאפה

 יעו"ש. הפסח בתוך תבשיל ממנו יעשה ולא הלישהקודם
 ~ל לסמוך דיש יו~ד או' הר"ז וכ~כ ג' או' ~ער"הוהב~ד

 הדחק ב~~תהמ~ירין סבר~
 שאינ~

 לטחון או אחר ק~ח ל~~ות מצ~י~
 קו"פ ולאכול מהקמח ליטול להחמיר יש ומ~מ אחרוםחטיס
 לתלו~כדי

 קו"פ א~ה אם ולפיכך כבר שאכל במה הפירורין
~ו~ר
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 ~~י~~~ ~י~~~ ~~~י ~~ ~~~~~~י~ ~~י~~~ ~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~

~~~~~~~~ 
 ~~ס~ ~~~ ~~ ~י~~~~~ י~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~

 ~~~~יי ~~יי~~ ~~ס

~~~~~~~~
 ~~~~י~ ~~

 ו~תה ה' או' ת"ל סי' לעיל ועיין עכ"ל לד"המותר
 כ'א ל~קל דאין נראה וע~כ בזה ~לוגתא ~ כ~ה י~ כילדעת הרא~

 המתירין. על לם~וך יש ~ז כי ב~חר א~~ר דלאהי~א

~~~
 ~~א ~~.

 ~ר~~נ~
 ~י~~רנו

 ע~
 ~לענין הפ~~. אחר

~הייה
 ~חה''ש. ח~''ני ~אינ~ ה~יל~

~~~
.~~ 

 נתייב~ ~א~
 שנ~ערב~ ~ח~ץ ~ה~''ל ו~~' בפ~ח

 ~א''כ ~ו~ערב היה לא ~ל~חלח שה~א ז~ן ד~לבפ~ח
 נ~ייבש ~לפי''ז ~~''~. ~''א להשה~~~י ~א~~ר בפ~חנ~ערב
לא~

 ~עיר~ב ~ל~י ה~ל אלא ~~~א
 ~א~

 ~~~ר ק~''פ נ~ערב

 ו~~לה~ה~~~
 נ~ערב

 בפס~
 ~נראה להשה~~ו~ א~~ר

 ~לא נ~פרך לא בפ~ח ~נ~ייבש ~אעפ''י ~עי~ה ה~אע~יין ~א~
נ~ערב

 י~
 לה~יר

 לזר~~
 העי~ה

 א~ ~לה~ה~~
 הנ~אר.

~~
 א~ור ~א~ר ~~~לא לה~~~~~. ~~~ר ~~.

 ~~~~ר~ש~ע ב~נא~
 ל~~ר~

 אי~~ר ~~~י ~~ץ לע~~''ם

 ~נ~ה~ין~~
 א~ ל~ר~~

 כבר א~נם בז~. ה''ה ה~ל
 א~' ~~''ז ~י'לעיל ~~בנ~

 י''~
 ~ה~~~ת

 ~בהפ''~ הא~ר~ני~
 ~~~ר

~~~~~~ 
 ה~ב~אה ~ל נפל ~י~ א~ של~ ~ע~

 וי~~ העלי~ני~ה~~י~ י~ר~
 ר~קח ~ה~~~~ני~.

סי'
 ע~''~ ~~ר~ ר~''~

 ~נראה ה' א~'
 דעלי~ני~

 ~תח~~נים
 ע~ ה~ע~ א~~~ לפי ~יינ~~קא~~ר

 א~ ה~ל~ ה~י~ הי~ן
 נ~ראי~ ~~ה~י~

 ~הש~ר עליונים
 ~~ת~ני~ ~~

 ~ל~עשה
 לה~ציאצריך

 ע~
 ה~פק שיצא

 ~לב~
 ~לא

 ~ר~
 ה~ים

~~ 

 ~נ~~~ הע~~רי~ ש~א~ ~בש~ ~~~~~~~
 השק את

 ה~~~~א~ל~
 א~ ~ינ~ ~ך

 ק~''פ ה~א
 לנהלצריך

 ~א~ ה~~~
 הנפה על י~~ר

 יבשה עי~ה~יר~ר~ ~~~
 ~~~~~ זור~~

 ~~תר
 ע~ להש~~~~

 ל~חר

~פס~
 ~~~ה בהנאה ~~~ר ה~ל בפ~ח כך נ~צא ~~ם

 ~צ~~נע~ה
 עי~ה

 בר~~
 ~יפרך ~נתייבש הע~בר שבפי

 ני~~ל ~~ ~~~יל ~~ין~נ~ערב
 ~א~

 ~~נח ה~ק
 ~לא נ~ניעעשלא ב~ק~~~

 הק~~ נתער~
 הנ~~ך ~~~~ ~י~~ יאחז אז

~י~~~ר
 הש~ ש~

 הנש~כה ת~ת
 ע~

 ~צת
 ק~~

 ~ל ~יערב

 ~~~~ ~~נהל~ שבש~~ק~~
 ~~~~~ר

 ~א~~~ להשה~~~
 א~~ר

לא~~ל~
 ~ן ~צ~ הע~בר ~א~ל ~~נראה דו~א ~~''ז ~פ~ח

ה~~~
 רק נ~ך אם אבל

 ה~~
 ~אי~א

 ~פ~
 א~ל לא ש~א

 אפי'~ל~ם
 א~

 ~~~ר בפ~ח נ~צא
 לה~ה~~~

 ~א~~ר
 נ~צ~ א~אפי' לא~ל~

 ~נ~~יבש ~~ץ אי~א ~~~ל~א ~~''פ ~ך
 ~~~~. ~ררא דלי~א ~י~ן ניה~ל ~א''צ~~יפרך

 ב''~
 סי'

~הביאו תנ''~
 ~~ בה~ב''י ~~נה''~

 שא~ר ~~ה ו~~ב ה' או'
 אםבפסח לאכל~

 ה~~
 נ~נענע לא

~~~~~~ 
 ~~ירה ~~~רא ה~א

 א~א נשך ~לא~~~ון
 ~ק~~ בא~ת~

 ~א~תו
 ~ק~~

 ~בר

נ~ש~
 ~ו~תר

 בפ~~ לא~ל~
 יע~~ש.

~''~~ 
 זה. בסעי' הפר''ח

וכ''~
 ה~''ז

 ב~~''~
 ~אם

 אכל~
 ע~בר~ם

 ~~~ י~~ בק~~

ה~~~~
 הה~א

 ~סביב~
 ~~נ~אר הי~ב

 ~יאכלנ~ ~נהלנ~
 בפ~ח

 ~נפל~ ~~י~ ~ר~~ל~
 על

 ב~ק~~ ~~~
 להח~יר אין ~בזה א'

 ~נז' ה~''ז ~בריעל
 ~בע~ברי~

 ע~ברי ~הני י~~ר ל~ח~יר יש
 השק ב~ל ~ה~ל~ין נינהור~יעי

 ~ש~~נחים ~~''ש ~~~~לי~
 ~~ל~~ ב~~אי ~אזב~בית

 ~~א~ני~ ~ח~יר~ ~ל~ן ~~~ח ב~ל
בז~

 ע~''ל
 ל~ח~יר ב~י~~ ~~''~

 ~~~ב יע~~~י ~ה''~
 ש~א ה~''א ~הח~יר ~~ה י''בא~' השע''~

 הל~~
 נראה השק ~~ל

 להח~ירשאין
 א~

 ע~בר שע~''פ בענין קצת ~~~ל שהנקב לא
 לי~נס י~~ל~~ן

 ש~
 ~~ק ל~~ך

 לפני~
 ~ה~מח

 לה~יל יש עיני~ רא~~ ~לפי בענין ב~~ב~צב~ר ~ח~~ אינ~
 ~פ~

 ב~~ר
 הע~בר ~~וא~ל~~ר

 ~ת~~~ נ~נ~
 ~~פר

 ל~
 ב~רך א~~ל

היל~כ~
 והיה בשק

 אנ~ ~ש~~~
 ~~ר~ק אנה

 נת~~ץ שבפי~

 ~~~~~~ב~~~
 אבל

 א~
 ~~א~ ~~ן הנ~ב

 ע~י ~זה ~נעשה
 בעל~אנ~י~ה

 ~ה~~~ א~
 לעין ~נראה הרבה צ~~ר

 של~
פרפר~

 ~ע~ברים
 ~בפני~

 ש~~א ~ח~ת
 ~ד~ ~~~~~

 הי~ב

~~ע~ברי~
 ~~ה ~לאכול ~בח~ץ לנ~ר בפי אלא להם אין

שבנ~ב
 בש~לי שלפני~

~~~ 
 בזה לה~~יר ~~~ם ~ה ~~ש

 ל~ר~ר בזה~~~י
 ~ול~על~

 ~~ביב
 ~ע~

 ב~נין הה~א ב~~~ם
 ~יח~~ ~י~ יהיהשלא

 ~נשאר
 הע~בר פי ~ל~ל~חי~ ש~

 ~אפ~ת ~~תר~ה~אר
 לפס~ ~~נ~

 לפע~ים ש~צ~~ ~ה ~~''ש
 ~שק ב~~לי נשי~ה נ~~א ל~לה~בין

 ב~רנ~~~~ א~
 ~נראה

 ~לאלעין
 נ~נ~

 דרך ה~~בר
 רצ~~ ~~

 בת~ך ו~~ב
 ני~ראלא הש~

 ה~~~ך ~ן בפי~
 י~ ל~

 ל~ח~ז
 ב~~ר~~

 בש~ליים
א~

 בקרן ל~ח~ז
 ש~ ~לק~~~ ~ה~~~ קצ~ ע~

 ~~שאר הי~ב
 ~הוא~~תר

 פש~~
 ע~''ל. ל~ע~ה לה~ר~ת י~ ~~ן

~שר~א~ן ~~נה~ינ~
 ~~~ ש~

 שא~ל
 ~~נ~

 א~ ר~אין ~ל ~~~ם ע~בר
ה~~

 ע~יין
 ב~~~~~ ע~~~

 ~לא
 נ~נ~נ~

 הק~ח
 ~א~''~

 ר~אין
 ~ביב~ת~ל

 הש~
 ש~א

~~ 
 עליהם

 צ~א~
 ~אש~ ~י הע~~ר

 ל~ד~לי~נצרך
 ר~אי~ ~א~''~ ל~~ני~ שנצרך אפשר

 ~~~ח

א~
 לה~~ך לע~בר שא''א הרבה ~ח~ק ה~א

 ~~~ בתוכ~
ה~י~

 ~ח~ק ה~א
 ~א''~ ל~~~

 ~~יס בין להל~ך לע~בר
 א~ אפי'~אז לק~~

 ~~~ל נ~ב ה~א
~~~~ 

 עכבר ~~נו ~א~ל
 ב~~יןח~~~ין

 ה~ק~~
 ~~ח ~~~ירין הה~א

 ע~
 ~י~אר שלא

 ~פ~לנ~
 שנשאר

 ~א~יל~ ~~
 עכבר

 ה~~~~ יר~~ד~ ~א~''~
 א~~~~א~~לי~

 בפ~~.
 ה~~ נ~נדנ~ ~א~

 שיש
 ~ש~

 שנתערב

~א~יל~
 ~~ר ב~~ך ע~בר

 חש~ שי~ א~ ה~~~
 ש~לך

 ב~~ך~ע~בר
 ה~~~

 אז
 א~

 ~''כ לאפ~ת ~ר~צה ~~''פ ה~א
 לעי~ ~~''~ ~ינ~ ה~י~~''פ

 ל''ז א~'
 ה~~ ~א~

לא ~פ~~ בת~ך
 ~~''~ י~הנ~

 זה. ~~~י' ב~~ע

~~~~ 

 ~א~ר ק~ח ~ל
 י''~ שלש~

~ ~צא~ ~~ה ~יע~רין
 ב~

 יבשין פיר~רין
 וה~ני~

 ה~ו~ר
 יבש בצק ~~צאהשק תחתי~ ע~ יד~

 דב~~
 ~רבה

 בש~
 הש~~ר ~נתחכם

ל~~~~
 ~~~ם

 ~ה~ר~~~ ה~ב~~
 ~ל

 נ~צא~ ~ן ~א~פ''י ה~~~
ב~

 ~~בר ה~צה לא~~ל א~~ר ~ב~ין פיר~רין
 ~''~. א~' לעיל ~עיין ~' ~י' אהרן~פי בפ~~ אפ~



 ~' ~י~י~~~י~

 ~~ ~ ו~"~י~ו~~

~~~~~~~~~~~ ~ 

~~~~~~~~ 
~~~~ 

~~~~ 

~

~ ~ ~

 ~~~ ~~~י~~~~~
 ו~~~~~ ~~~י~ ~~~~~~ ~~~ ~~~י ~~~י~ ~~י

~~~~~~~ 

 שא~ר ~~~~א
 שאפ~

 ~נ~אר המצ~ת
 ה~ל~כ~ה~ ~~~~ע~ ~~~

 ~~~ת שלש ~א~ר לבית

רא~
 נ~ב

 ה~מ~ ~ב~~~ בש~
 ~ה~תה הנש~ר

 ב~
 ע~בר ~~את

 מקר~ב נעשה שזה ~נראהרכה
 א~~

 ~ה~בא
 הש~

 ל~~ת
יש

 ל~~~
 המצ~ת ~כיר ~אם המ~~ת

 בס~~ שנעש~
 יסיר

 ~ש~~ א~~ ש~ע~ר ~~ימה~
 ~~ב ~יי~ לב ~~ב~ מהי~ת

עניני~
 יע~''ש. מזה

~~~~~~ 
 ~מה י~~עאין

 ה~~ נתל~ל~
 ~ש

 ל~~~
 אפ~'

לאכ~~
 בפ~ח

 ש~א ~''ס ~כח נת~~בש א~ א~
 נת~~~~ מ~י~ ~את''ל נתי~בש פ~ר~ת ~~מ~ח

 לא ש~א
נפל

 ~א~ כ~~~ לתוכ~
 א~~~ה ~ברי ב''~ ה~~א תס~ז שבםי'

ב~~ן
 ש~~נ~

 ~כ~' בעל~יה
 שאינ~

 מת~ר
ר~~א וכ''~ בפס~ לא~~~

 ש~
 ב' ~ע~' בש''ע

~''~ 
 י''ל

 לס''~ ל~מות~
 ~~תיר

ה'
 ה~נה~ לפ~ ~~~

 שכתב
 ~~ר~

 ~~~' ~ס''ב ם~' לע~ל ז''ל
 ~לא ב~~א~ היינ~ פר~ת ב~י ל~~ן ~א~ן~'

 ~ע~~ בםפ~
 הא

 להם א~ן פ~רות ה~~ נ~ייבש ~א~ ~~ל פ~'כ~ה
~~~ ~~ 

 ~~י~חש~
 רי~~~ ע''~ ~ת~ר~ן פ~' כ~ה הא

 ~~''פ ~לאפ~ת
 א~' ~ע~לכ~''ש

 ל''~
 א~ בהפ~~ ~ע''כ יע~''~.

 שעת
 ה~~~

~~
 ר~~~~ ע~~ להת~ר

 בע~י~תן. ~ל~~ר ~~''פ ~לאפ~ת
אפשר וא~

 ~ה~ ~~~ ל~
 ל~ל~ת לב'

 ראש~נ~~
 ~כן

 ~כ~~
 ~א~~א

 שמ~תר אעפ'~~~ש~
 ~א~כ~~

 ~~ח ~א בפסח
 מה~

 ~~ל~ת ~ב'
ראש~נים

 מש~~
 ~~שיב

 א~נ~
 ~א~ר~נ~~~ ~כמ~ש ~פה ~ש~~ר

~~
 ~~~~א מ~~~~. ה~ל ה. ~~~~

 תל~שי~ ב~~~~
 ה~ל

מ~~~~
 א~ל

 שב~~ל~ א~ מ~~ברי~ בע~~~
 כל

 שא~~רכ~
 מ~ם נפל

 עליה~
 ה~ה

~~~~~ 
 ~''מ

 ה~~
 שה~א

דבר
 ~~ע~

 ~ר~ספין אהרן בית ~ס~ ה~~~ה הרב כ~כ ~~~~~. אינו

 ה'. ~ע~' ת~'~ז ~~' ~~~ן ~ע~ין ז~ א~~תם~~

~~
 ה~ל ~~.

 מח~~~
'~~~ 

 ~פש~~
 ה~~ר ~כתב הנ~ ~כל

 בל~ שהה אם היינו ~~~מיצ~ן כאן~המ~בר
שיע~ר ע~~

 ח~מ~~
 ~לא

 התעס~~ת ~ע~י ~~י~ ~רע~
 אינ~

 בא
 ~~~. א~' ח~י ח~~~~.~~~~

 מ~''~
 ~~~. א~'

 א~~ ח~''~
 ה'

 ~י' לע~ל ~ע~ין כ~ב. א~~מ~ב
 תנ~~

 ב'. סעי'

 ה~~ ~~~~~
 ~~את ~~~י~.

 ~~נ~ תרנ~~ל~~
 מ~מי~י

 ~ש הא עבה ב~~אה ~~י~~ה~
 ב~

 מ~~ה לחל~ח~ת
 ~ה~ה ~~ב. א~' ~עיל ~עי~ן י~~~. א~' א~א בזה. ל~ז~ר~~ריך ~~~י~

 בה~ה ש~~לל~ח~י~
 אינ~

 ~~~י~.
 ר~~~

 ס~. מ~א ש~.
 ~~.~~~מ

~ענין כ~ע~כל~~ חש~בי לא שלי~י~ ה~ א~ ~~ה~
~~~~~ ~~~ 

 ב~עי בנ~צא
 בזפ~ א~ ~ע~~

 ~מב~אר

בא~ר~נ~~
 ס~'

 תם~~
 ~~~~ ~ע~ ~~~ח י~ב. סעי~

 סי~
 י~''~. א~~ יו~~

~~~
 ה~ל ~~י

 ~ח~~~
 ~כ~~

 המשקין סכל בעינ~ נרא~
~ח~יצין

~~~ 
 ריא~ז פיר~~. ~~י

 ~~ש.~~ ב~~~'~ הב~~
 ~~. ~~~ א~ר ~ה~ב~י~ כנה~~

ן~
 כלב ~בה~ה בין ~א~~ בין ר~~~~~ מ~ ~כן ~~.

~ע~ברי~
 ה' מהרי''ל ~~~ר~~ת בב''י מ~מע~ת כן

 ~כ''כ ה~~~~.ת~~~ן
 ~השת~נ~ ~עכברי~ ~א~ במ~~

 על

 א~ מ~מי~ א~ ~ל~~~ה~~י~
 ב~~~ע נראה

~''~ 
 ב~מח

 ש~. א''ר מ~~~~ין.~~א~
 הפר''~ מיה~

 ר~ל~ ~~~ כתב
 ~שבהמה

 ל~
 ~כ''כ י''~. או' ~~י ~כ~כ יע~~ש. פ~ר~ת מי ~ין

ה~~''~
 שאר אבל מ~~~~ין א~~ ר~לי מ~ ~~~~א י'~א א~'

 ~~ ר~מי
 של שנא ~א בה~ה של שנא ~א

~עכברי~ ~ע~~ ~~~
 ר~ל~~ ~מי א' א~' ו~ר~ז ~כ~כ יע~~ש. ~~מיצ~ן אין

ש~
 שאין פיר~ת כמ~ ~~נ~ ~ע~~ ~י~~ ב~~~~

 מ~~~צ~
 ~ע~~ש.

 ~~ברנ~~א
 ז~

 ~ע~כ שנ~א בפלו~תא
 בע~~~ נתערב~ ~~

 ב~~~שנ~~ש~
 ~~ח~~ר ~ש

 ~~ד~נ~
 פיר~ת ~~ כ~ו

 ל~הרשצר~ך ~~~ ע~
 ב' ~~עי' ת~~~ב ב~~ כ~~~ באפ~~ת~

 נפ~~ וא~
ע~

 להס~ר ~ר~ך ~~ח
 ה~~~~

 הה~א
 ~א~ ~י~ בנפל~ כמ~

 ~אינ~נת~יב~
 נ~כר

 עי~
 ~ע~ל

 א~
 שבכאן אלא ל~ז

~תר ישלה~~
~~~~ 

 ~א~כא
 ספ~

 ש~א
 פי~~ת. כמי ~~נ~

~~~
 ~א~ן ר~~~~. ~~ ~כן~~~~~.

 ב~ ~~~~
 ר~ל~~ ~~

 ~~~~~ א~~~~נ~~
 ~~. ~~י ~בעתי ~פי ה~~א

 ש~. ר~ז ~' א~~~~~

 אב~ ~~מ~ א~~ ע~~~~~~~~~~~~
 רכה ~אה

 ~א~~ ב~
ב~

 בה~ה ~ל
 ~ע~~

 בע~~ה ה~י וא~כ פיר~ת כ~~ ~~~~ י~א
 פ~ר~תכ~י

 ~~~ ע~
 ~~~י ~א פיר~ת כ~~ ~אפ~ ~~~א

 ~א~
 ח~~ כל~~~מי~

 כלל
 ~כ~~

 א~ לעיל וע~~ן י~א.א~'
 ~~~~ב.

~~~
~~~~~~~~ 

~נ~צא
 בת~כ~

 ~~את
 ~~ ~ת~~~

 לאס~ר

~א~
 כמ~ ע~~ה~ ~הש~י~ ל~~ש ש~ש

 מ~~~~נן לא אי~~רא א~ז~~~ רע~ יא~ש~~
~~~~ 

 עלר~י ~~~א~ ~לא
 ה~~~~

 א~א ~מש
 ~~~~ ~ש~ רח~~

 לא ~שמא

 ע~~ה~ השת~נ~ א~ ~א~ ~ע~~ ר~~~~ מ~ה~יל~
 ~א ~~א

 נתח~~~ א~ ~א~נת~מ~~
 א~א אינ~ ~~ת

 מיע~~~
 ד~~ע~~א

~~~~
 ב~חל~~~ ~נוי ר~ל~~ ~~ ~~ן ע~~ר

 ~~כן בב~י כ~ב~אר

כ~
 ש~~ ר~אין ~א~ן

 ר~ע~תא
 ב~~~~

 כל~. לה~~יר אין

~~~
 של בין וכו~ ~פה ומי ~~.

 ב~לי שאר של בין אד~
 לבו~.חיי~.

 ר~~
 כ"ד. א~' מ"ב א' א~'

~~~
 הפה. ומי ~~~

 נשי~
 קמח כשמרקדות חשובות

 נותנו~
רדי~

 ~נגד
 מפיהן צנורא ~נתז שלא כדי ~ניה~

 או~ י ברכ ע~א~ ~' ~ף חמץ במאמר ~רשב~ץ ~~ברות.כשהן
 ~ן קצת נוהנין ראיתי וכןג~

 הנשי~
 כס~א ~רושת"ו. פעה~ק

 ~תנ~ג. ~~י~ לעיל ועיין ~'או'

~~~
 ויז~ירוו~חוטם. ~~.

 הזקני~
 הט~ה מן והזקנות

הנופלת
 לה~

 לתוך תפול שלא החוטם מן
 י"א. או' א~רה~י~ה.

~~~~~ 
 מחמוצין אין ג~כ מרה מי וה~ה וכו' ~ם אבל ~גה.
 כ~~~~וי

 ממנה ל~שות מותר וא~כ סרוחה וליחה
 לרפואה.עו~ה

 מ~~
 י"ג. או~ יוםף חק ט~ו. או' ח.י סק"י.

 ש~. ח~א שם~ ר~ז ה' או, חמ~מ ו'ג. או'מק~ח

~~~~~ 
 אבל הג~.

 ד~
 בש~ ב.י כ~כ וכו~

 ואו~ח רי"ו

דד~
 האחר~נים. וכ.כ הפר~ח. וכ~כ מחמיץ. אי~ו



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

 ~~~ן
~~~~ ~~

~אבל
 דם~

 ~רבי
 ורוחם~

 ו~לב
 וזיע~

 מח~יץ אינו אדה
 ~~י~ ~~~~ י~~~ ~ ~טור~~

 ~י~~ ~~ ~~~~ ~י~~ ~~~~י~~ ~~
 ~י~~~

 ~~י ~~~~ ~~~~ ~~~י~ ~~~~ ~
 ~~ם~

 ~י~ ~י~~~~ ~
 ~~~ ~~~~~~י~םי~

 ~ם~~~
~~ 

~~~~ 
 ~ם~~ ~~~ ~~ ~~~~

~~~
 ~~~י ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~ן

~~~ ~''~ ~~~~~~ ~ 

~~~~
~~~~~ ~~~~ ~~ 

 ~~~ ~~יי~~ ~ס~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~י~ ~~י~ ~~~~

 ~יכולו~"מ
 לט~ו~

 הקודה. באו~ כמ~ש לרפואה עיסה ממנו

~~~~~ 
 וכן ד' או' תס''ב סי' לעיל עיין וחלב. הגה.
 ז'. או' ע~~ש האשה חלבב~ון

~ם~ ~  
 ~ ~~היינו בציר"י חלב וה~ה וחלב. הג~.

 תר~~~
 א~ר~ ט~ו. או' ח'י נקרש. וכ~ש וצלול רותחאפי'

 ועיין שה. ר~ז י~ג. או' מק~ח י"ד. או' יוסף חק י~ב.או'
 ו~. או' תס~ב סי'לעיל

 ~~ם~~
 הרא~ש דעת זהו מחמיץ. אינו אדה וזיעת ~גה.
 וכ'כ קי~ח. הי' תה~ד דעת ו~"ה הטור.כמ"ש

 הרוקח אך ~ל' דף חמץ ובמאמר כ''ב סי' ח~ג בתשו~הרשב~ץ
 ~עו"~. ט~ז או' ל~יל כמ~ש מח~יץ אדה דז'עת ס~ל ר''ץב~י'
 או' הבר~י והב"ד ע"ב ע~ב דף הרא~ה משם באו~חוכ~כ

 כ~ד. או' לעיל ועי~ןד'

 ~~ם~~
 נתבאר בהמה וזיעת וכו' אדה וזיעת בהגה.
 משם. קחנו ז' ~עי~ ~~ג סי'לעיל

ם~~
 ר~ז ר~~י. הגג. מן דלף עליו שנפל קמח ו~ ~~~~

 ט~.או'

ם~~
 אי~ו ~~.

 ב~
 הנופל הדלף שטירוד חימוץ. ליד~

תמי~
 ל~וש. רש~י~ לה~מיץ. מני~ו אינו

 ר"~
 שה.

ס~~
 א~נו ~~.

 ב~
 דגן וכן חימוץ. ליד~

 שהדל~
 טורד

 אינו כולו היוה כל אפי~על~ו
 ב~

 חימוץ ליד~
 מ~ב ~םי ר"ז מיד. לטחנו צריך ~~לף טרדתוכישפ~וק

 ל~ב.או'

ם~
 ז"ל ~רא"ה ~י' ~ימוץ. לידי בא אינו ~~.

 בש~
 רבו

 מיה ~~~ ששרו~ דמה למימרא דלאו ז~ל~רמ~~ן
 טיף משום מ~מיץאינו

 טי~
 לאו דאי לומר אלא

 לפי אסור הכל במיה שרוי שיהא רואין אנו ~~~ן ~האפי' טי~ טי~
 הלח~ת מן שואב ש~וא קמח של דרכושכך

 במיה כשרו~ ודינ~
 טיף ועושה טרוד כשהואאבל

 עי~
 שאינו למה מניחו אינו

 דאינו עליו וכתב כ"ש פ~ הר"ן ~ה~יאו עכ~ל כ~ל לש~ובלח
 וכ"כ ב"י. וה~"דמחוור.

 הפר"~
 טורד שה~לף מקוה דבין

ש~
 דכי חימוץ ליד~ בא אינו לה ש~וצה הק~ח שאר בין
 שנופלת במ~וה טירדא דאי~אה~כי

 כ~
 ש~~לעיה הקמח בשאר

 דכיון ה~יהשם
 שנ~~עי~

 ~טריד שה גה ט~פה אחר טי~ה
 הר~ב~ן כ~' ודלא ~יקר וכן ח~מוץ לידי אתיא ולאהקמח

שה~~~
 הר~ מדברי וכ~מ עכ~ל. ~~ל ~ר~ן

 שה.
 ~דברי להחמיר ~~כון ~תב ה' או' העו~ש מיהו כ~ט.או' מ~~ וכ~~

 המל~חלח קמח ~כל להחמיר ~' או' המש'ז ודעתהרמב"ן.
 עיף מק~י איזו לידע בקיאין אנו דאיןמשוה

 טי~

 יעו~ש.

ם~~
 ~יהיה ~ה~א ~~.

 ~~ר~ ה~ל~
 ~נ~פלין ר~ל ~~~~

 ~מ~ך ~יפה א~ר~יפה
 ~~י~~

 ~אין
 ~נ~~ ~י~ לעיל ~ע~ין ~~~~. ~י~ ~ה~ד ~מ~מיץ. מיללשיע~ר מצ~רפ~~ ה~הי~~ הכי לא~ ~אי ~~. ר~ז רש~י.בינ~ייה. ~ה~~

ם~~
 ~יאפנו ~~.

 מי~
 אין ~לכ~חלה ר~ל לכ~יפס~.

להני~~
 אפי'

 בלי א~ ר~~
 ע~~

 לעיל ~כמ~ש
~י~

 ~נ~~
 אבל ב~ ~עי~

 אינ~ ב~יעב~
 אלא א~~ר

 א~ר מיל שיע~רנש~הא א~~
 שנפ~~

 ~כ~כ ה~ל~.
 הרמב~~

 פ~ה
 ~פ~~~ ~הבי~ יו~~דין

 בר~ר. ~ה~א ~כ~ב
 או~ ~~י מיה~

 א~ ~אפי~ כ~בי~~
 נ~~~א

 פ~~~
 א~~ר מיל מ~יע~ר

 מ~~~יאפנ~
 ל~בר ~יע~ר ~אין מ~מע

 יע~~~
 ~כ~כ

 י~~.א~~ ה~~~~
 אמנ~

 מי~ ~~~ ~א~לי כ~ב ~~ז א~' הא~ר
 ~~אמר

 ה~א ~לב~שה~~ע
 לא~

 ~~~א
 ~ל~

 משוע~ר י~~ר לא~~קי
 ~מיל

 יע~~~
 כ~ב ~~ א~~ ~~מ~מ~ר

 בפשי~~~
 ~~~ה

 ~~כ ~כ~בה~~ע דע~
 בש~

 אינ~ ~ב~יעב~ פ~~ כמה
 אלא א~~ר

 מיל ~יע~ר ~ההא~כ
 ע~ ה~ל~ ~~פס~

 יע~~'~. ~נאפה
 ל~א~ א~~ מ~~ב ~~ז. א~~ הר~ז ~כ~פ ~~ א~~ ה~מ~~ ה~כי~~~ן
ם~~

.~~ 
 ~א~

 ~כ~~ מ~~פק ה~א
 ב~~ב~י ל~~~ר~ ~א~ריי~~ ד~פ~

 לב~~. הרא~~.

~~
.~~ 

 ~א~
 ה~א

 מ~~פ~
 ב~עי~ נ~באר ~כבר ~כ~~

 בע~~ הקמ~ ר~~ ~א~~~
 ~העי~ה

 בפ~~. ~ה ה~אר לאכול~מ~~ר מל~~~~~
 י~~. או~ ~~~~

~~~
 ה~א ~אה ~~.

 מ~~פ~
 ~כ~~

 ~א~
 א~~ר להשה~~ן

 ~~~ז ~י~ כ~לקמן ~פיקא ~דא ~לא ~ליכאכי~ן
 ~~יהו ל~ב. א~~ ~~ב ~~ז. ~~~ ר~ז פר~~. בה~ה. ב~~עי~
אה

 מ~פ~~ ה~~~ הני~
 ~הלך

 ~מצא~ ~ב~ ל~
 ע~יין

 א~לי ~יי~ינן לאכברא~~נה מ~פ~~
 נפ~~

 ו~זר
 לה~י~

 כברא~~נה
אלא

 מ~~ר~ הקמ~
 נפ~ק ~לא ~אזיל נ~י~ ~רכיה ~מ~~~א

 ~~. ~~~ ~~~מ פר~~.הקיל~~.

~~
 בהנאה א~~ר. ~~.

 ה~~ א~
 ש~. ~מ~מ בפ~~.

~היינ~
 רק

 מ~~~
 ע~. א~~ לעיל ~עיין המל~~ל~.

 ~אינ~~ימ~ץ ~~~ בה~ ~י~ ~כ~~ ~נהר ~נטבע ~~ן א. ~~~~~
 משמע לב~~. ~~ר. בה~. ניכר

 ה~מ~~א~
 ר~ז א~ ל~~י הרבה אפי~ ~למכ~ר מ~~ר ניכר

א~~
~~ 

ל~~~יה~ ~אין כי~ן ~ימכ~~ י~~נ~ שמא ~יישינן ~לא
 מן קמח

 ה~~~
 א~א

 בשע~
 ~נ~~ סי~ כמ~ש ה~~ק

~~ל~
 מ~א כע~~ש.

 כ~ש ~פ~ הר~ן ~יה~ ה~י~ רי~
דאפ~~ כ~~

 נ~ב~ע~
 ניכר ~~~~מוץ

 בה~
 למכ~ר ~~~ר אפ~ה

לעכ~~~
 א~~~ י~חן ~~א ד~יישינן

 לי~ראל ימכ~ר ~א~~כ
 ~כ~כע~~ל

 הע~~~
 דמ~מע ה~~ר ל~ על ~~מה א~ א~~

 מ~~ר ניכרה~~ץ ~א~
 ~זה~ יע~~~

 ~כ~ב
 מ~~

 ~ע~~~. ~~לא
 המ~א ~ברי על ~ה~~ה א~ א~~ ~~י ה~יא~ הנז~ הר~ן~דברי
 הי~ראל י~~ ~מא ~יי~~נן ד~~מהנז~

 קמ~ א~~~
 ק~~פ

 בבי~~~י~יימ~
 ~קע~ר

 ע~
 ~כ~ב ~~י

 ~כ~~נ~
 הט~ר

 ~~ו~ע ניכר ה~מץ שאין~אע~~
 ~י~ ר~ ב~

 ~מץ ~~~~
 המכירה בעניין ל~קלה ~יי~ינןאפ~ה

 ב~~ ~מכ~~
 יד~ע

 לכת~לה ~~יי~ינן~ניכר
 יע~~~

 ~~ב א~ ~~ ה~~ר אמנה

 . ~~~ ~~ ~~יי'י

 ~~י~~~~~~~ ~~~~~~~~יו
 ~~~י' י~י'~~~~~
 ~י~~~ו י~~י~~'



 ~~~ ~ו~~
 ~~י~ו

 ו~~~"~~~~י~

~ ~ ~
~~~~~~~~ 

~~~~ 
~"~~ 

~~~~
 ~~~~י~ ~י~~~~~~~~~

 ~~~~ ~~~~ ~~''י ~~~~ ~~~ ~~~~ ~י~~ ~י~~~~~ ~~י
~ 

~~~~ ~~~ 
~~~~~~ 

 ~~ ~י~~~~ ~~~~~~~ י~~~י ~~י~~ י~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~י~~~ ~~י ~~'
 ~~י~~ ~~י~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~'י ~י~ ~~י~ ~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~

~הא
 ~ב~ל~

 ~לא שא~~ר ב~ה
 לדברי ~סכי~בביא~רים ה~~''~ ~~~ יע~''~ ח~~~י~

~''~ 
 ~תב ~' א~' ~הער''ה ~ע~''ש.

 ~~א ס''ס ~~ח ~~~י ל~~~רלה~~ר
 ~א~''ל ל~~י י~~ו~

~~~~~
 ש~א לישראל

 ח~י~ ~~~רנ~
 נ~~ר ~ה~א

 ~ע~''~
 ~בל

הרב
 ב''~

 ~ל''ב ~~'
 יע~''~. ה~''ן ל~ברי ה~~י~

~דבר נ~ו~~
 ז~

 שנ~א בפל~~תא
 ~ע''~

 ל~~חלה
 אפש~ א~

 ~ש

 ~ע~ל~~~~
 לכל

 אח~
 ל~~ר~ א~ ~~חד

 ל~ שיחזיר~ ~ענ~ן
אח~

 הפסח
~''~~ 

 סי' לעיל
 ת~''~

 א''א ~~ם ~' סעי'

 הפ''~~י~
 ה~~ירין. על לס~~ך ~ש אז

~''~~ 
 ~' ~~' הר''ז

 ל~~~ך י~~בהפ''~
 ע~

 ~~~י~~ן.
 ~קרקע וזרען וקיימו עבר ואם לקיימו. אםור כך~~.

 ת~~~. ססי' לעיל כ~"ש מותרין גידוליווצמחו
 ל"ג. או' לשם ב~ברינו ועיין ב' או'ח"י

~~
 שמו~יל כמו הכרזה בכ~ן מועיל ואין וכו' ומודי~ו ~~.

 כנה"ג דע~ז. פ"ה שה~ג הנש~. גיד בפ'בבשר
 סק~א. מ~אבהגה~ט.

 חמ~~
 א~. או'

~~
 ב~י וכתב פ"ה הרמב~ם ל' זהו ~וכו' ומודי~ו ~~.

 אלא ~בא קבא נז~נינהו אמרינן לא~ל~רמב~ם
 אינו אם לישראל ~אילו לעכו"םב~וכר

 מודיע~
 קבא אפי'

 בפסח ל~~לו כדי ישהנו שמא דחיישינן אסור נמיקבא
 דאפי~ כתב מהרש"ל אבל עכ~ל. שרי נמי טובא אפי'~ו~יעו וא~

 וכן הב"ח. לדבריו והסכים אסיר טובא לו למכורב~ודי~ו
 הפר"ח ~~נם ג' או' א"ר א' או' עו~ש סק~ב. הט~זה~כים
 אסור ~בא קבא א~י' מודיעו שאינו דכל ב"י כדבריהסכים
 שרי. נמי טובא אפי' וכש~ודיעו לפיסחא ליה מינטרדילמא
 הסכיםו~ן

 השו~~
 ר"ז ב' או' יוסף חק ג' או~ ח"י א' או'

 ב~. או' מ~ב ב~ או~ קכ"ו כלל ח''א ג'או'

~~
 א"צ נתחמצו ~~ם ני~ר ואם וכו~ ומו~יעו ~~.

 כיוןלישראל להודי~
 ~החמ~

 אפי' ומ~מע ~ם. ח''א ניכר.
 ד~ניכר פשיטא מעט ולישראל כתב א' או' המש~ז מיהוהרבה
 להחמיר יש וע"כ ~~וט אינו דבהרבה משמע יעי~ש להו~יעוא"צ

 להודיעי. שצריך לכתחלהבהרבה

~~
 ~יהו וכו' מעט מוכר קו~פ ל~~ו~ם מכרו ואם ~~.

 אפי' דלעכו~ם כתבמהרש~ל
 קב~

 אסור קבא
 הב"ח. לדבריווהםכים

 וכ"~
 ~' או' הע"ז אבל ב' או~ א"ר

 ~~ז א' או' חמ"מ הפר"ח. הסכ~ם וכן הש"ע. כדבריהס~ים
 שם. ח~א ב'או'

 מעט ~עט מועיל בח~ץ ודוקא וכו' מ~ט מוכר~~.

~א~
 אבל קו"פ יא~לנו לישראל שימכור את"ל

 שימכרם חיישינן ד~"מ מעט מעט מהני לא איס~ריםבשאר
 ישראל. לאוהבו במ~נה יתן אולי~ראל

 מ'~
 ~~~ ח~י סק'ב.

 ומיהו ד' או' מ~ב ~~ א~' מק"חד'
 עיי~

 ~ל צדק זב~י בס'

יו"~
 איסירין שאר בענין בזה פלוג~א שהביא ל"ג או' ~"ד סי'
~~

 אלא להקל ~אין וסי~ם מעט ~עט ל~כו"ם למכור מו~ר

~~
 שיכלה~ ~די ~~.

 קו~~
 דגם את"ל אף פי' וכו'

אות~
 אותו מ"מ ל'שראל ימכרנוהמעט

 המע~
 יאכנ

 למכור אסורקו"פ שיכל~ שא"א בענין ה' בשעה דבע"פ משמע ולפ"ז קו"פהישראל
 לעכו~~

 דאולי מחשש מעט מ~ט אפי'
 אם ומ"מ פו' ושאר ורמב''ם ה~"ס ל~ון וכ"מ לישראלימכור
 למכור לו שא~א בענין והוא בע"פ הרבה ד~ן לישראלנתח~ץ
 שיודע לעכו"ם למ~ור מותר הפ~מ ואיכא קו"פ שיכלהלעכו"ם

 ה~סח לאחר עד לו ישמרנו אלא כלל בו יגע שלא ומכירובו
 סי' לעיל כמבואר וכו' במנה לוקח שאתה עד לו לומרורשאי
 חק ~ם. ~~י למידי. למיחש ליכא ואז וד' ג' סעי'תמ"ח

 ג'. או' ~~ב ד' או' ר"ז שם. מק"ח ג' או'יוסף
 רל"ז סי' ב"ד להרב עיין וכו' קו"פ שיכלה כדי~~.

 הרבה אפי' לפסח הרבה זמן יש דאםשצ~ד
 זכ~ל. ~עו"ש. לגו~ למכוריכול

~~
 כיון ס"ס דהוי ואע"ג וכו' הע~ו"ם יחזור שמא ~~.

 בידים הנעשה ס"סדהוי
 אי~

 ס"ס' מטעם להתיר
 כנה~ג ב~ ~י' ~"ב חו~ד מהרי~"ט מ~ה סי' חי"דרשד"ם

בהגה~~
 על זב~צ בס וכ'~כ זכ"ל. סק"ב. מ"א ה' או' עו"ש

 ס~~ בדיני ~~י סי'יו"ד
 והס~ים פ~ו' כמה ב~ם ~מ~ט או'
 יעו"ש. לד~נאכן

~~~
 לישראל. ו~מכרנו ~~.

 מ~ש~
 חטים שלקח בישראל

 וביקש אחר ישראל אח"כ ובאמעכו"ם
 שמכרתי היהודי כי חטים לי אין ואמר חטים ג"כ לושימכור מה~כו"~

 לטוחנן ובקשתי שרחצ~י החטים לו ומכרתי אוהבי הואלו
 למ"ש ~דמי נ~ל אותו. לאהבתי אותם ומכרתי ביתילצורך

 לאחר שאמר במה נאמן העכו"ם דאין י"א סעי' ט''זסי' ביו~~

שמ~ר~
 עכ"ל. אסור ל~ה מהי~ן אי מיהו ידו מתחת ויצאו

 ~הגה"ט. י''א ג' או' א~ר ה' או' ח"י סק"דימ"א
~~ 

 יוסף
 שמכרם דק~דם משמע ח"י שם וכ~ב ה' או' ~ק~ח ד'או'
 להשביח שנתכוין די"ל דכיון אינו וזה נאמן בי~ו שהואכיון
 ~ברי על ה~יג שם יוסף חק אבל יעו~ש. נאמן אינומקחו
 בידו דבעודם פו' כ~ה בשם וכתב הנז'ח"י

 נאמ~
 אפי' לאסור

 בס' וכ~כ יעו"ש. אומר מקחו ~להשביח למימר דאיכאהיכא
 או' ט~ז סי' י~"ד על צדקזבחי

 ל"~
 יעו''ש. פו' כמה בשם

~~~
 שכתב ב"י ~יין וכו' בנהר ~נטבע זה ד~ן ב' ~~~~

 בעי~ן ~בשעורין לשעור~ן חטים בין מחלקיןדיש
 שנתבקעו כמאן סדק בהו דאית כיון בחטים אבלשנתבקעו

 בין חילוק שאין והרמב''ם הרי"ף דעת אבל שסיים אלאדמי
 וכ"מ עכ"ל נקטינן ~הכי לשעוריןחטים

 מסתמיו~
 כאן ד~ריו

 העו"ש וכ~כ נתבקע. שלא א~פ~י אסור ~~ן מיני ~בכלבש"ע
 וכ~מ ב'או'

 ~נקטו האחרונים ~ברי ~סת~יו~
 ~גן ~יב~

משמ~
 נתבקע. שלא אעפ~י אסור דגן מיני דבכל

~~~
 ד~ן לבטל מו~ר ואם ו~ו' בנהר שנטבע זה דגן ~~.

 שע~ דעדיין כיון קו"פ בס' או ברובזה
 הי~ר

 כברהוא
 כ~בנ~

 קחנו ורנ~ח ורנ~ז רנ~ו או' תמ"ז סי' לעיל

~ש~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

 ~~~ן
~"~~ 

~~~~~ ~
~~~~~~~~ ~~~~ 

 ~י~~~
 גשמים או מי~ י~ואו שלא ליזהר יש ולכן הגה '

 ~זל~י~
 על

 ~גג דרך ג~~ים וירדו בעלייה ~~נח שהיה ודגן א~ורות נתקבעו לא אפי~ אזכי החט~~
 אבל ~~ורות שנתלחלחו אותן ו~תלחלחוהמק~ות בקצ~

 ש~~
 שמא ס~יקא ספק מכח להשהותן ~ותר מ~ו~ות

 על~הם~רדו ל~
 גש~י~

 ספק ~הני ולא אסור ~פסח לא~לן א~ל נתח~ץ לא שמא יר~ו לו~ר ת~צי ואם
 םפיק~

 ~אגור
ו~ל

 בו~
 ~~~~~~ ~~~~~ י~~~~~~~ ~~ ~~ ~ש~~~~ ~~~~ ~~~~ ~ ~ ~

 ~ ~~~~י~~ ~~ ~י~~~~ ~~~~~י

 ~מ"ש מהריע"ץ ב~ם ו' או' השע~ת מ~ש עוד ועייןמשם.
 י~ו"ש. מ~א או' תס"ו סי'לעיל

~~~
 סק"ג. ט~ז ב"ח מעט. אפי" ~ים. ~ליו שנפלו או ~~.

~~~
.~~ 

 אע~"~
 לתיתה דגבי ואע~ג וכו' אסור נתבקע שלא

 דעסיק התם שאני נתבקעו א~כ אלא ~סוריןאינן
 בסעי' לקמן דכתב והא סק~ג. מ"א אפרים. ר' ב~ס טור~ה'
 נ~ב~ע לא דאםט~

 ממ~
 נייחי ד~ינח אע"ג ~ותר התבשיל

 דאינו כחליטה הוי ר~תח דהתבשיל כי~ן י"ל ~'מ התבשילתוך
 שיש ~ק י~ו'ש ~תס"ז תס~א סי' הטור לדעתמח~יץ

 ו~וד האי כולי מח~רינן לא לכן רתיחה קודם במים~היה ל~~~
 ~רבנן משהו תערובת רק שהוא ~בתבשיל עיקר והואי"ל
 מ~ש ולפי יעו~ש. י"ב ~"ק המ~א כ~''ש האי כולי מחמרינןלא

הרמב~ם
 פ~

 נתבשל או שנבלל שדגן לפי פשוט הטעם ~"ל
 לא דרבנן מ~הו וגם תורה של ח~ץ אינו ממש נתבקעולא

 ליי~ב דכ"ז שכתב ועי~ש ז' או' ח~י דרבנן. תריאסרי~ן
 אבל וה~~עהפו' דע~

 לדינ~
 כ~ר

 מסי~
 בהגה ט' בסעי' רמ~א

 בס'ד. לשם ב~ברינו ועיין יעו"ש. ענין בכל ל~סורדנהיגין

~~~
 שאין שאעפ"י ר~ל וכו' אסור נתבקע ~לא אעפ~י ~~.

 שום בו רואיןאנו
 רעות~

 ל~ת~קע קרוב ואינו
 אף וה~ל~ך בה דעסיק ל~תיתה דמי ~לא אס~ר כן אעפ~יכלל
 מהני. לא נתחמץ אם לבדוק וכיוצא ח~ית ~~פ יניחנואם

 ~'. או~מאמ~ר

~~~~

 ודאי משמע וכו~ ~סור נתבקע שלא אעפ''י ~~.
 אסור והניחו עבר אם רבוותא הנידלדעת

 אחר באכילה שהתירן קצ"ט סי' ח"ב ~תשו' להרשב~ץועיין ח~מוץ~ לי~ ~אין נייחי דמינח דכיון א~רינן דהא הפסחלאחר
 על שס~ך לא אם פלא והוא יעו~ש נת~קעו לא ~םהפ~ח
 מבוקעין בהם ~כשהיו מיירי ארבא דההיא שכתב הר"ן~ברי
 פסקו הפו' דכל יחי~אה סברא והיא וכו' ניכרין היוולא

 של~א~פ"י
 יו"ד או' ער~ה ~יין ומיהו א' או ~ס"א נתבק~ו.

 ולא ~מים שנשרו חטים ~התיר שהרשב"ץ ~אפשרשכתב
 ~קו~ן נראה דלא דכיון הראשון ישעיה כרבי ס"לנ~בקעו

~ו~~
 ~ו' ל~יל עיין ועוד י~ו"ש. ~ותרין נשרו אפי' שיב~ו

ט"~
 של ח~ץ אינו ממש נת~קע שלא דכל ח"י בשם שכתבנו

תור~
 וא~כ י~ו"ש

 א~
 הפסח לאחר אותו והשהה ~~ר או שגג

 להתיר דיש אפ~ר הפ"מויש
 בהנא~

 ~ו' כמה ~איכא כיון

~ס"~
 וח~ץ וב~י בב~י ~יבר ואינו תורה של חמץ הוי ~לא
 משום אלא מה~ת אסור אינו הפ~ח עליוש~~ר

 ~נ~
 דטבר

 ו~~ה~~ וב~יא~~י
 ~י' ל~יל ועיין להקל. ~~ש אפשר

 או~ תמ"~
 ו~וק. ר~"ח או' תמ"ז וסי'ג'

 ~~~~י~
 מותר לאו אם החטיס לתתו אם ספק שיש

 מעיל ~~~. מ~עש הפסח אחר עדלהשהותם

 ל~יל ועיין א~ ס~י' על ז~~ל ~הג~"י. י~א ה~ סי'ש~ואל
 בס~ד. ל~ם ~בדברינו ה' סעי' תנ~גסי'

י~~
 שיעור ~~יין ~הה לא ואם חימוץ. לידי אתי ~~.

 הח~יץ לא עדייןמיל
 וא~~

 בפסח נ~שה אפי'
 סק"ד. מ~א מיל. שיעור ששהה קודם לעכ~~ם למוכרומותר
 ח' או~ מק"ח ה~ או' יוסף חק ~' ~או~ א~ר ח' או'ח~י

 שנ~רה הרבה ~גן ~א~~~ הר"ז שם וכתב ה' או~ ר"ז ב'או' ח~"~
 ששהה קו~ם אחד לעכו~ם כילו ל~וכרו יכול ה~~ח תוךב~ים
 כדי ל~כו"ם ל~כור ~~~קא כתב שם ~מק~ח אבל מילשיעו~'
 לישראל וי~כרנו יחזור שמא דחיישינן ור~ל מותר תיכףלאוכלו

 הקו~ם. בסעי'כ~~ש
 וכ"~

 מחה~ש. ועיין ט' או~ מ"ב

 ~~ך~
 מים כ~כ בהם ~היו ~ד ונתלחלחו. בהגה.

טו~ח ש~י~
 ע~~

 בשם אבל האגור בשם ב"י להט~יח.
 דלף אפי' כתבהכלבו

~~~ 
 ~כתב ז"ל ~ור"ם מל~ון וכ"מ

 טיפח כ"כ בהם שאין אע~"י שנתלחלחו דכל משמעונתלחלחו
 י"ד. או~ לעיל ועיין אסורות. להטפיחע~מ

~~~~~ 
 אבל הר~ה נתלחלח שמאל~~ק י~ אם ~יינו ~סור. ב~סח לאוכלם אבל ~הגה.

 א~
 ~עט נפל

 יגרוף מקומו ויודע הטחינה קו~ם התבואה על שלג אומים

החטי~
 ל~יל כמ~ש מותר ו~שאר ב~ם לס~ק ש~ש העליונים

 יעו"ש. מ"א או' ~ס"וסי'

~~~~~ 
 דאין משום היינו ספיקא. ~~ק מהני ולא בהגה~
 שאין או הפסד יש אם אבל בשהייתןהפסד

 ~אכילה. א~י' מותר אחרלו
 ט~

 יו"ד. או' ח"י ~ק''ד. סוף
 ח"א ח' או' ר"ז ב' או' ח~"מ יו~ד. או' מק"ח ז'~ או~ יוסףחק

 או' קכ"וכלל
 מ"~ ~

 כ"ה. ~''ק מ~א ועיין י"א. או~

~~~
 לחות הם ~ם אבל וכו' יבשות הם אם ג'. ~~~~

 או' ר~ז נתרככו. שלא~אעפ~י

 י~א~
 ~נש~נו או

 בפםח להשהותן ואסור מים עליהן ~הג~ע בי~~עמראיהן
 פסחא. קמי דליכלינהו היכי כי ~בא ק~א לזבנינ~ואלא
 ל~וש. בה~ג. ~שםטור

 בתחלת לעיל כמ"ש ~ינא והוי וכת~
 וכו'. בנהר שנט~~ו בחטיןהסי'

~~~
אם ~~.

 ה~
 מין וכו' י~שות

 ח~~
 ממקום הבא

 שמראיהן כיון אירמייאן הנקראא'
 טו~~

 והם
 כמו קשין שאינן אעפ~יקשים

 חטי~
 אינם ~"מ הא~רים

לחות
 ולפיכ~

 שו"ג פ~''ח. ז' או' ~הגב"י שכנה'ג מותרין. הם
 לקמן ועיין ג' או~ ח~~מ ח' או' יוסף חק ט'או'

 ל"ב.או'~

~~~~~~ 
 ליקח מ~תר

 חטי~
 המלך של ~~ונ~ה ~ן

 לעיל ~יין ~פסח לצורך בספינות אותןשמביאין
 י"א. א~' זה ב~י' ושע'ת ס"ז או' תנ"גסי~

~~~
 עליהם בא אם מ~הו וכו~ יבשות הם אם ~~.

 החטה לאסוריש מי~
 עצמ~

 כלל. נשתנה שלא אף

 ~~~~~ ~~~ ~י~~
 ~~ו~ ~~~ ~~ו~~~

 ו~ש~



~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  
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~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~  

~  
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 ~~~ ~ ~ ~ ~~~ ~~~~ ~~ ~~י~ ~ם~~ ~~~~~~ ~י~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~י~~~ ~~~י~~~ ~~~ ~~~~~י~ ~~~ ~~י~ ~~ ~~~~~~ ~~י~~~ ~~ ~י~~~ ~~~~~ ~ר~~
 ~~~~ ~~~~י ~~~יי~~ ~~~~~~ר

~
~"~~~~ 

~~ 
~~ 

~~~~~ ~~~~~~ 

~~
 ולא ~~.

 נש~נ~
 בספ~נ~ ~א~ לא ואם וכו' מרא~~ן

א~
 ל~מר ~ש ~חרים א~ן אם מרא~הן נש~נו

דשר~.
 מ~''~

 ה'. או'

~~~
י ~ ~  

~  

 ~ור ~א~~~ה. ~מו~ר מח~~~נןי
~~~ 

 ב~'~~י
 בס' וע~~ןלבוש.

 ב~~
 שכתב מא~~

 מ~~ר~ דכ''~
באותן

 ~ספ~נו~
 על מונח~ם שהח~~ם

 על~ו~
 שבא~צא

הספ~נ~
 ~א~ן

 ~ח~~~
 ~ה המ~ם ל~וך בא~ם

 ~~ח~~~
 שואב~הספ~נ~

 מכוסה ~~א למעלה ו~ם
 משא~~

 בספ~נות
~שקור~ן

 ~אנ~~
 ~דו~ הספ~נ~ ש~~~~~

 ש~מ~ד
 ו~ם במ~ם ש~ו~~ם והח~~םמ~ם ~ל~ ~~~

 למעל~
 ה~א

 על ש~~א שב~מן ~ הדברו~ר~ב מפורע~
 הדר~

 מ~ר על~~ם ה~~שם
 ~מ~ד מ~בי~~ן כשהמלח~ם ו~ם~שמ~ם

 ~משו~ו~
 מן

 על~ה~ נ~~~ בו~א~ ~ספ~נה ל~~ל~ךה~~ם
 בכל ~נ~ר מן

 ע~כ ~~פ~נה~דד~
 א~ור בודא~ לכ~חל~

 ל~נו~
 ח~~ם או~ם

 אפשר ~פ''מ במקום ובד~עבד ~~ונ~ ~כללפסח
 ה~~

 ל~קל
 מה או מל~~עלה ~שמ~ם חשש~~~נ~

 שנ~~~
 על~הם

 הואדאול~ ~משו~~~ מ~
 ר~

 ~ל~פה
 מ~ע~~

 ש~דוע מפנ~ אמנם
~~~ונ~ים ש~ח~~~

 ~~ח~י~
 ~בודא~ ~מ~ד מ~ם ~ש ששם ~ספ~נה

 ~לא רב ~מן ב~וכם שר~~ה~ה
 שע~~

 א~ור~ם ו~ם נ~נ~בו
 הסו~ר~ם מן דר~שה ~ר~ך ע''כ נ~ב~עו לא~פ~~

 הבק~א~~
א~

 שש~ם ש~ש ל~ם ~ד~ע
 בהח~~~

 שלמעלה
 נ~~

 מה

 הספ~נ~ש~ח~~~
 לאו ~אם ~פ~ח לא~~ם בד~עבד ומו~ר

 ~'~ד. או~ מ'~ב וה~יאו ~עו~ש בד~עבד אפ~'אסור~ם

~~~
 ~אין ~ל ו~ו' ח~~ם לס~ם חושש~ן ~~ן ד. ~~~

 ר~~ ח~מ~~~ ~~' ב~םרו~~ן
 ~''ב ~~~~י או'

 ~~'ו.או'

~~
 הולכין ~ורה שדבר וכו' ח~ים ~סתם חוששין אין ~~.

 אותן ואף מ~מיצין הרוב ואין הרוב אחרבכ"מ
 לא שמא להקל תולין גשמים טליהם שנ~לו שראינו~רומות
 בב~ן לא אבל העליונים ב~בלים אלא ~ים בהםנכנסו

 הלכך להחמיץ הספיקו לא שמא שנכנסו את"ל ואףהערימה
 תשו' בשם ב"י ול~ולא. ס~סהוי

 הרשב~~
 לבוש. ק''~י סי'

 וא~י' יקח לא ~עליונים השבלים מן אבל שם. ר~ז סק"ה.ט"ז
 שהעלו אותם אבל ס~ק חד אלא בהם שאין צמחים ה~לילא

 לבוש. ח~ץ. ו~אי הםצמחים

~~~
' ~ ~  למקום לילך אבל וכו~ חטים לסתם ח~ששין אין 

 כמחצה קבוע דכל משום אסיר ולקנותקביעותם
 ~' ~ו' א~א הגדיש. מעליונות והיינו פר~ח. דמי. מחצהעל

 ליקח שרי מאמצע אבלור~ל
 א~

 ס''ס מ~ח הקביט ממקום
 הקודם. באו'וכמ~ש

~~~
 שנמצאו אעפ~י ר"ל וכו' חטים לםתם חוששין א~ן ~~.

 ודאי אבל ח~יס לשאר ~וששין אין מצומחותבהם
 יש אם לבדוקדצריך

 ש~
 ס'

 ופשיט~
 כש~וליכין

 שרוי כמעט שהשק ~ד השקים על יורדים וה~~מיםלמכור הח~י~
 שהרי ב~סח מדינא אסורים נתלחלחו הח~ים וגםבמים

 אינם המוכרים כי ע~ז להזהיר וצריכין לע~נים נגלההריעותא
מקפידין

 וגם תורה בני אינם רובם כי ט~~
 צרי~

 ל~זהיר
 השקין טל מים ~ירדו או גשמים שרבו ב~נה תבואהל~~וכרי

 מכירת כדין ה~בואה ל~כור מ~וייביםדאז
 חמ~

 ואסורים
 להם לה~יר וב~וחק איסורו ז~ן אחר לנכרי מהםלמכור
 ולמכור לקנות אבל ולמכור לקנות לנ~רים סרסריםשיהיו
 ט"ו. או' מ"ב ~' או' ק~"ו כלל ח"א גמור. איסיר הואלעצמם

~~~
 בשכנה~ג וכ~ב וכו' חטים לס~ם חוששין אין ~~.

 חטים לקנות שהתיר למעשה ~לכה ז' או'הגב"י
 שינוי ~הם ראינו ~לא כל בבורות נ~צרים שהיו אףלפסח

במראי~ן
 ואינ~

 י~~. או' מק~ח י~ג. או' ח"י יעו"~י ל~ות
 יש ואם כ'ד. או' לעיל ועיין ט"ז. ~ו' ~"ב ד' או'ח~~מ
 ובדברונו בהגה ~' סעי' ~נ~ג סי' לעיל עיין שצמחו חטיםבהם

 בס~ד.לשם

~~~
 רק חילוק יש וכו' חטים לםתם חוששין אין ~~.

בין
 חטי~

 שבלים ובין עליהם מזל~ין שהגשמים
 נכנסים ~מים לבוש בלי שהם שבחטים גשמים עליהםשירדו
 תוךמיד

 וי~ החט~
 חשש

 חימו~
 השבלים טל בירדו אבל

 הלבוש תוך נבלעיםהמים
 ל~ ו~חט~

 מעט רק נתלחלח
 שנקצרו לחטים לחיש צריכין אנו ו~ין שתחמיץ אפ~רבלתי וכמע~

 אנו כשאין מחמיצין שא~ן רובא בתר דאזלינן הגשמיםבימי
 להם שיש אומרין תבואה שבעלי אחרי ומ~מ ריעותארואין
 לקמחא ולקחת~~ לזה לחוש יש ודאי שנתל~לחו באותןסי'

דפסח~
 ת~ו' שינוי. שום בהם ניכר אין אשר ~טים רק
 ט~ל. או' לקמן ועיין ~~ או~ פת"ע ה' סי' ציוןבנין

~~~~~~ 
 אחד משר חטים ~נה

 למצו~
 קנה ואח~כ

 הראשון שקנה אחד מצבור ישראל עודממנו

וא"~
 הראשון מ~ה ~פה נודע שלא ועד ל~ותים שהם השר

מצו~
 והכלים אחרים אנשים ששה ~לו בכלים א~ו ואח~כ

 מרדותד~יינו
 וקאצ~~קע~

 אנשים ששה של אחרים ובכלים
 כל לאסור יש וכו~ אחרים אנשים עוד אפוהנ"ל

 של בכלים אח"כ ~אפו ה~צות לענין אבל ~ראשוןשאפה המצו~
 כמנין וכן הקאצעלק~ס כמנין מצות מנין ליטול ישהראשון
 ולאכלםהמרדות

 בחמ~
 א"ח צ"צ תשו' האחרים. מותרים ושוב

 שם. פ~"ע ס"א.סי'

~~~~~~~ 
 יבשים היו העין ולמראית פסח לשם שנקצרו
כראוי

 ר~
 בתחתיהם לחות ה~ו השבלים זנבות

 שרבו הגשמיםמלחות
 שבאו ימים איזה ולאחר הקציר בימי א~

לדוש~
 חטים של ~כגרגרים נתרככו וגם ש~תח~מו מצאום

 שום נמצא ולא בדקו טחינהובשעת
 ביקו~

 ראינו שלא ~יון
 ~ומר אלא לאסור אין בעלמא שנתרככו אלא רי~יתא~ום
 חטים~ אחר יהדרנ~שו

 משומרו~
 קל~ב סיי חת~ס תשו' כראוי.

יעי"ש.
 פת"~

 ~ם.

~~~~~~ 
 לפסח ה~~ומרות הח~ים והיו ג~~ים ~רבו
 נ~ד ס' היהב~קצת

 המבוקעו~
 לא ובמקצתם

 מותרות ס~ שיש ~מקצת ~'היה
 ר~

 משו~ר נקראים שא~נם
 ומשיב שואל תשו' משומרי בודאי שיהא דבעינן פסחל~ם
 ~"ג. סי'ח~ג

 פ~~~
 וד~ק. ב~ן או~ תנ"ג סי' לעיל ועיין ש~.

~~~
 דגן ה'. ~~~'

 שמחו~
 ש~מרו וזהו וכו' לגמרי שנתייבש

 ע"א ל~ג פסחיםבגמ'
 דאחמי~

 במחובר.
 מניחים שאין הסתם מןסימכין ~~

 לעמו~
 שלא כ"כ בקרקע

~~נ~
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 ~~~ן
~"~~ 

~~~~~~
 ~י~~~ ~~~~~ ~~י ~~~~ ~~~~ ~~~~~י~י~~

 ~~~~~~ י~~י~ ~ ~ ~~~~~ ~~י~ י~~~ ~~
~~~~~~~~~~ 

 ~~יו~י~ ~~~י~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~י ~~~~~~ ~~~~~~~ ~~י~ ~~~~
 ~~י~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~י~~~~~~~

 ~~ ~י~ ~י~~~~ ~ ~ ~~~ ~~~~~~~~ ~~~~י~ ~~ים
 ~~~~~~ם ~~ים ~~~י~~~י~ ~~ו~ ~~~~~י~ י~ ~~~ ~~~~~ ~~ים ~~~י~~~~~~

~~~~~ 
~~~~

 ס~ל~ו ~יע"ל ~~י ~~~~~ ~~י~~~ ~~~ר~
 ~"ח~
~ ~ ~ ~~~ ~  

 י~~~י ~י~ו
 ~יס~~ ~~~~~י~ים ~י~

 והג"מ פכ"ש ~מרדכי מחמירין יש מיהו ה~ה ~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ים

 מחמת ~לפעמים ~"ז להשגיח ונכון ראוי ומ"מ הגרעינים.יפלו
 עומדים מניעות שאר אוהגשמים

 בקרק~
 שנתייב~ו לאחר

 ~יש בעוד ~חטים לקציר ונכון ראוי ולכן צרכןכל
 ב~~

 עיד

מע~
 כלל ח''א גשמים. מ~~ת ח~ש אין דאז ירקות מראה

 ובאלו ב' או'קכ"ח
 ה~רצי~

 הרוב על ה~בואה כש~וצרים
 והיא לגמרי יבשהאינה

 גורמ~
 הלכך בערימות בתלוש ב~שולה

 רוב ~נפלו לא אם ח~שא כאן דאיןנראה
 ~שמי~

 לחוש ~יש
 והכל אותם כשקיצרים הגשמים מן לחים השבליםש~דיין
 ד"ה נ~ט או' תנ''ג סי' לעיל ו~יין ו' או~ מאמ"ר העני~.לפי

 וכו~. ח"אוכתב

~~~
 שנשרית תבואה ריא"ז וז~ל וכו' חימוץ ומקבל ~~.

 אם וא~י'במים
 נ~רי~

 לקרקע מחוברת בעודה
 ואסיר חמוצה על חיששין זו הרי ליקצר ועומדת שיבשהלאחר
 עכ"ל ב~סחלקיימה

 והב"~
 דאין מ~מע כ"ש. פ' בשה"ג

 בזלי~ה אבל במים נשרית א"כ אלא לחימ~ץחוששין
ליכא ~ועט~

 למי~~
 וכגין זה ~דין פ~ה הרמב"ם על מנוח הר' וכ"כ

 יעו"ש. ~רובים ג~מים עליה נפלו ואח~כ ליקצ~ זמנהשהגיע
 מזער מעט נפלו דאם כ~ב ו~כ ז~ או' המאמ'רוהביאו
 להם לח~ש דאין למחרתם ונקצרו השבלים על ~~מיםטיפי
 מש~ת שימור בה שעושין ~ציה של למצה ואפי' ~יקרכל

 הלכה הסכמנו וכןקצירה
 למעש~

 עכ~ל.
 ה~ע~~ ומ"~

 או'
י~ד

 בש~
 סק~ה מחה"ש ~יין ס"ט סי' צדקה מעיל תש~'

 ו~וא הש~ע ~סק שהוא הרשב~א דברי על חולק שהואשכתב
 ל"ד. או' ~עיל ועיין להח~יר. יש ~ע~כ יתירהקולא

~~
 טל ~ליהם ירד ואם ג~מים. ~ליהם ירדו אם
 ~שם. קחנו מ"ו או' ת~'ו סי' ל~יל כ~בנוכבר

~~~
 ~אכיל~. אפי' מותרות. מבו~~ות שאין אותם ו'. ~~~~

 ולא ויבשות קשות הם אם והוא ט~ או~ר~ז
 מראיהןנשת~ה

 וכמ"~
 ג'. סעי' לעיל

~~~
 צריכין ומ~מ מותרות. מבוק~ות ש~ין אותם ~~.

 שיהיה ה~עיב ל~ק~ק צריכין או המבוקעותלברר
 או' מ~ב ~' או~ ~כ~ו כלל ח"א המבו~עות. נגד ס'עכ"פ

 וד~ק. ב"ן או' תנ~ג סי' ~ע~ל ועייןי"ט.

~~~
 לעיל ~יין וכו' מתחמץ ותחתיתו הג~יש עליונות ~~.

 ~'.או'

~~~
 נודע שאין מפני וכו' בורות לו שיש ישראל ז'. ~~~

 כלל שס אין ושמא שנתבק~ו חטים שישממש
 וכ~כ ע' סי' הרשב"א בתשו' וכ~ה ק~"ח' סי~ הר~ןתשו' בש~ ב"י ס"ס. והו"ל כלב מאכילת נפ~לו שמא נתבקעוואם

 ו~~ברינו ~הגה א' סעי' תל"ו ~י' לעיל ועייןהלבוש.
 בס~~.לשם

~~~
 וכו~ איסור בו מחזיקין אין עכ~"ם של דבש ח'. ~~~~

 ו~~~ע טור. הוא. מ~וייףלומר
 ודעינן ~א~

שמעור~
 ~ו

 ~והביאו הרא"ש שכתב א~יתר לס~וך ואין שעהכל ס~~ בירושלמי להדיא כדאיתא לב~ר צריכין סל~
 ב~י~

 בשם
 סלת או קמח בו שנתערב ב~ירור נודע ~אפי~ יונההר"ר
 לומר באנו אם אלא מחמיץ ואינו הוא פירות מי בכךמה

דשמ~
הקמח א~ מחמיצין מים עם פירות דמי מ~ם ג'כ בו עירבו
 הנ~לו~

 חששא מפני לאסור דאין נראה וא~"ה ~מהם
 לא האי וכולי דבר~ם שני בו לערב היא רחוקה דחששאזו

 סולת בו עירב שמא לחיש וגם איסיראמחז~ינן
 ~ח~~

 לתותה
 ש~י~הלא

 וג~
 האחרונים ד~ת מיהו יעו~ש. ב"י קו~~. נתבטל

 לקמן. וכמ"שלהחמיר

~~
' ~ ~  הגב~י בשכנה~ג ועיין וכו' א~~יר בו מחזיקין אין 

 מן הדבש ~כשמוציאין לו שנתברר שכ~ב ח'~~'
 חמין מים בכלי או~ו נו~נין אין אם א~אהשעוה

 ולפ"~
 כל

 מן דבש זולתי בה ללוש אין השעוה מן ש~וציאוהדבש
 עוד וכתבהכוורת.

 דבשנ~
 סתם דבש אליו הובא ~תכ~ח

 הדבר על וחקר נישאסט~ה או קמח מעירב ~היה בהוראו
 מים בו מערבין שהם מפני כן עישין ככולם שרובם~צא
 בה וניתנין חוזרין רכה נ~שה ~נותנין המים רוב שלפיולפי
 הודו ~צמם הדבש שב~לי עד לעבותה נישאסט"ה אוקמח
 והכריז בושוולא

 ש~~
 ~אכלו

 דב~
 בפסח

 ל"~
 אלא בה ללוש

אפי'
 לא~ל~

 הכוורת מן דבש כ~א בפ"ע
 ע~

 שלה ~~וה
 שכתב שאחר עוד וכתב בארופי. או הש~וה יוציאוהי~ראל

 שמ~ימין ה~בש מב~לי ~שמעו נ~מנים אנשים מפי ש~עזה

בדב~
 אז ומן למ~קה כדי באל'י יון

 ח~~
 מל~כול עצ~ו את

 מדבש כיא יי"נ שהוא באל~י היון מפני השנה ימי בתוךא~י'
 יחידי וקצ~ לעצ~ו~ כ'א לא~רים אסר לא א~ל משעיההבאה
 אשרסגולה

 נ~~
 יעיש~ב. ממנה ג~כ ידם מש~ו בלבבם אלהים

 ולדרוש לחקיר צריך בדבש היתר שנוהגים במקומות גםולפ"ז
 בו יששמא

 חש~
 ממנו. ירחק נפשו שומר וא~ל איסיר

~~~
 בו ~נהגי ~עיקרי ה~נהג וכו~ עכו"ם של דבש ~~.

 ה~סח בתוך לקנות שלא הוא הראשו~וםאבותינו
 ולא שמן לא עכו"ם שלמחניות

 דב~
 ~שכיחי מטעם חלב ולא

 שלפירורין
 פ~

 ה~ז' במשקין וי~~רבו ה~כו"ם ~כילת בעת
 אלא אותה קינין שאין נוהגין חמאהוכן

 ק~"~
 תהיה ולא

 ס~~. או' ע"א ק~ת ~ף ארגיל במנהגי יהו~ה בית הרבמלוחה.
 ק~~ז. או' תמ'ז סי' לעיל ועיין ב' או'מחב~ר

~~~~~~~~~ 
 לאוכלו אסיר שומשמין שמן ממנה ~מוציאין
 תוכל מ~מ י~ה ונתערב שנבללשאע~"~

 נו~ם ~רכי איסיר. של מ~~ול~רג~ש
 חא"~

 בהג~"י. ו''א ו~ סי'
 ודוק. וקמ"ו ~~"ד או' תמ"ז סי' לעילועיין

~~~~~ 
 בו נתערב שמא דחוששין מח~ירין. וש מיהו הגה.
 הוא הק~ח מ"מ הוא פירות מי דדבש ואע"גקמח

 שנוהגין גמורחמץ
 לרחו~

 הח~יםי
 מ"~

 האחרונים. וכ"כ סק"ו.

 ~~~ו. ~~י~~י
 ~~~י'~

~~י' ~~~~~ ~~
 ~"~ ~~~~~~י~~ י~~~"~~~~~ו ~~~ ~יי~י~יי~~~' ~~ו~ ~~"~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~  

 ~~~~ ~~~ן
~~~~

פ"ד~
 והמנהג

 במ~ינו~
 ה~וורת מן בחביות שמביאים או~ו רק דבש לאכול שלא ~לו

 או גדולים רוזינ~י ש~ורין יבשים וענביס יב~ים ותאנים מע"ד. ש~ורין משקה ~~מנו~עושין

~~~~ 
 ממנו נתערב ואם מח~ירין. יש מיהוהגה.
בתבשיל

 בדיעב~
 ס''ק מ''א אסור. מס~ בפחות

 אם ידעינן דלא הסתם ~מן כתב ט~ז או~ ~"י מיהוי~א.
 איסור בו שנוהגין אעפ"י סולת בתוכונתערב

 לאכל~
 בע~ן

 ~אפי' ~י~בד לה~ירו יש התבשיל תוך נ~ערב אםמ~מ
 בתוכו שנתערב ידעינן אפי' אומס' ~פחו~

 סול~
 לקיימו מיתר

 אם אובביתו
 נתער~

 מניעת או הפ~מ הוא א~ התבשיל תוך
 יונה הר~ר דברי על הסימך מס' בפחות אפי' יו"טשמחת
 או' א'ר וה~יאו יע~"שי הפסיד לא לדבש ונהפך דנימוחדס"ל
 דכ~ז וכ~בז~

 כשל~
 שאין עד סילת הרבה בו שמערבין נודע

 ידוע דאם כתב ט"ז או' הר~ז ומ~הו יעו"ש. נגדו בדבשס'
 להש~ותו אסור לדבש שנתהפך אף חמץ קמח שעירבובבירור
 במקים אף במשהו תערובתו אוסר התבשיל לתוך נפלואם
 ס' כשאין דהיינו ואפ~ל יעו"ש יו"ט שמחת ומניעת~פ~מ

 ונתבטל נגדו ס' היה אם אבל ק~"פ כשנתערב הסולתנגד בדב~
 י"א. או~ א"א ועיין להקל. יש הר~ז לדעת אףקו"פ

~~~~~ 
 בחביות שמביא~ן אותו רק דבש לא~ול שלא בה~ה.
 תערו~ות בו ~כיח שאין גדולות בחביות פ~'וכו'

 להתערב ר~ילים כי ל~םור יש קטניות בח~יותא~ל
 ש~

 קמח.
 הב~ח. וכ"כ ח' או'~ו~ש

~~~~~ 
 שעו~ין וכו' בחביות שמביאין אותו רק בהגה.
 מאותו ~דוקא בעינן תרתי פי' וכ~~ מ~קהממנו

 מ~ט בו שיש את"ל דאף משקה לעשות מותרשבחבית
 אפי' אסיר קטנים בכלים שמביאין אותם אבל ~ו~פ בס'בטל ~מ~

 ממנולעשות
 משק~

 בהן ~מערבין לי נתברר פעמים וכמה
 אסור חי שדבש כתב מ~רי"ל ובדרשות ~ק"ו. מ"א הרבה.~מח
 קו~פ טעמו שנתבטל לפי ~תירו בדוחק המשקה כילאכול
 הוא גם קיבל שכך מהרש~ל ע~ש ~בלתיוכן

 בעיני ונרא~
 חי לאכלו אין לפנינו הכוורת מן שמוציאין ~בש אותושאפי'
 דדוקא נראה עוד וכו' לאחלופי אתי ~~למא גזירהמשום
 כבר קמח תערובת בו היה ~אפי' משקה ל~שות יכולקו~פ
 קצת תערובת בו יש דשמא אסור במועד אבל ב~'נתבטל
 אמ~ם שם. מ"א והביאו ב"ח. נהגי. וכן עצמו בפסחונ'ט

הט"~
 שלא שכ~ב כאן ז~ל מור~ם מדברי דמשמע כתב סק"ו

 אפי' היינו וכו~ הכוורת מן שמביאין אותו רק דבשלאכול
 או' יוסף חק י"ז. או' ח"י וכ"כ יעו~ש. מותר בעיןלאכילה
 וכ"מ ו' או' מש~זי"א.

 ב~~~
 ט"ו או' הריז וכתב ג' או'

 א"כ אלא בעינו לאוכלו שלא המחמירים ל~ברי לחישדטוב
 ט' או' והא"ר קו"פ.נתבשל

 כת~
 בז~. המנהג לפי ~הכל

 מנהג ולידע לחקור צריך ומ~מ ז~ או' חמ"מ ~ם. ח"יוכ"כ
ה~קומות

 כ~
 ~ בשעת בכוורת לחם לתת שנוהגין מדינות יש

 אסור לחוש שיש ובמקים ~מץ של ~ברים שאר אורדיה
 בעיןלאכלו הדב~

 בפס~
 מותר אבל

 ל~שו~
 קו"פ. מע"ד משקה מ~נו

 מ~ו. או' לעיל ועיין ב' או~ קכ"ז כללח~א

 ~~~~~ן~
 בחו"ה לבשל גמור היתר נ"ל ועפ~ז הט"ז שם

 שבא שניכר מ~בש מע"ד שקוריןמשקה
 האנשי~ ~יני ראותל~י מהכוור~

 ~ ואף ~יו~ט לשתיה ראוי שהוא כל

 המשקה לעשות לאסור כ~ב ז''לשמ~~ח
 במוע~

 תערובת מחשש
 אלו במדינות יו"ט לכבוד דהמיקל נ"ל מ''מ נה~ו שכןוכ~ב
 המש"ז וכ"כ יעו~שי הפסיד לא בפסח ~חרת שתיה לנו~אין

 כ"ה. א~~ מ'ב שםי ר"זשם.

 ~~~~~ן~
 ה~וורת מן שמביאין דבש

 נוהגי~
 לכ~ע היתר בו

 כשרודין כלום בו לערב דרךשאין
 אות~

 מן
 ל~וש.הכיורת.

 וכת~
 סק"ו המ"א

 דהיינ~
 עם שמביאין אותו

החדרי~
 לא שעדיין בכוורת מונח שהוא כמו שלם קטנים

 ~ם דלהב"ח שכתב מחה"ש ועיין יעו"שנ~רסק
 ז~

 אסור
 דהלבוש אלא לאחלופידא~י מ~ו~

 ל~
 ט' או' הא"ר א~ל לזה חייש

כת~
 לאחלופי. אתי לא ד~זם ל~תיר בזה מודים וב"ח רש~ל ~גם

 ~אחרונים. דעתוכ"נ

 ~~~~ן~
 בבירור שידוע במקומות אבל מקומות בסתם זה
 שם להתיר יש קמח שום בדבש לערב דרךשאין

 ט"זי או' ר~ז בעי~ו. לאכלו אף מה~עוה שהובדל הדבשאפי'

 ~~~ן~
 לערב שרגילין שיש לפי וכו' יבשים ותאנים בהגה.
 כ~ש פ~ מר~כי אותם. כשמ~קנים סילתבהם

והב"~
 ליזהר ונכון ב"י וכתב מהרי"ל. בדרשות וכ"כ ב~י.
 סולת עירוב חשש בהם ש~ין מאותם כ~א ת~ניםמלאכול
 בכולם איסור דנוהגין כ~ב שם מהרי"ל בדרשות אכןעכ"ל
 שאר אטו הרואה משום גזירה בגנים שמ~דלים באו~םגם

 שזה ז~ל מור~ם שכתב וזהו סק"ז. הט"ז וכ~כ עכ"לת~נים
 ס~ד. או' לקמן ועיין וכו~ המקומות במנהגתלוי

 ~~~ן~
 בהגה.

 ות~ני~
 לקנות שלא מחמירין יש וכו' יב~ים

 בית הפסחי בתוך פירות ושאר וצמוקיןגרוגרות
 צרור. מהר~ש הרב רבו משם ס"ח או' ק"ח ~ףיהו~ה
 או' לעיל כמ~ש עכו~ם של מחניות והיינ~ ג' או'מ~ב~ר

 יעו~ש.מ~ז

 ~~~ן~
 בהגה.

 וענבי~
 מהרי"~. בדרשות כ~ה ה~אנים. אצל אותםשמניחים ~פי וכו' רוזיינ"~ שקורין יבשים

~
 ומהרי''~

 אוכלים יש כתב
 הקטני~ הענבי~

 בפסח צמוקין
 לאחר או הפת אצל בתנור או~ם שמייבשין וא~מרים נמנעיןו~ש

 שנעשה המשקה אפי~ אוסרים ויש התנור מן הפתשהוציאו
 נוה~ין וכן בפסח לשתותמהם

 ברעגנשבור~
 מהרי~ל בתשו' וכ"ה

 נהגו זו חששא ומטעם ק~נים. ענבים לאכול שלא כ'~הסי~
 ~במדינות הארצ~תבאלו

 אשכנז~
 לאכול שלא

 יבש פרי שו~
 בת~ור שנתייבשו שחוששין מחימוץ שמורים אינם אםבפ~ח
 שג~ליה ארצי~ שבאותן קטנים ה~נבים שאוכלים מקומ~תו~ש
 ~בריו הה וכך ה' או' ד~מ בשמש. אותם מייבשין~ס

 ~הגה.כאן

 ~~~~~~~~ן~
 שאומרים ~~ני איסור ניהגין אדומות
 אותם שמיי~שין בשעה אותםשמגעילין

 כלים דסתם משום לאסרן טעס דאיןונראה
 והו"ל ב~~ אינ~

 בתשו~ ~מצאתי תמ~ז. בסי' כמ~ש לכ"ע ושרי ~ו~פ לפגםנ~ט
 סי~ מהרי'ל תשו' ~והיאאשכנזית

 כ~ה~

 ענבים אותם וז"ל
 ובסליהם הגרוגרות עם אותם שמערבין ל~י בהם נזהרין~קים
 בין דצמוקים כתב והלבוש ב"י. היא. יתירא וחומראע"כי



 תנויקטנים
 להחמיראלו

 שנא מחמירים י~ כי המקומותבמנהג
 שום ל~כולשלא

 פירו~
 לא אם יבשים

 במ~ינות נהגו ולכך מקילין וישלאכלן
 לחוש שאין ב~רך שנתייבשושידוע

 מפני בפסח לאכול שלא נוהגין השחורים ביןהאדומי~
 ~ליהם שחקרו ואעפ~י קמח הוא שעליהם שהלובןשאומרים
 לחוש שלאונודע

 ~ז~
 לא ~מיהו האיסיר פשט כבר מ~מ

 בפשיטית האיסורנתפשט
 כ"~

 ראזינקא שקורין באדומות אלא
 שאין רואות עינינו דהא מ~ירין יש ~שחורות ב~קותאבל
 דכ~ה י"א או' בה~ב"ו שכנה"ג וכ"כ יעו"ש. לובן שוםבהם
 ו~תב השחורו~. ולה~יר ~~דומות לאסורמנהגם

 עו~
 וראיתי

 אותם שמגעילין פירות שאר לאכול שלא נ~הגין אדםבני
 מחשש בצ~וק~ם א~א איס'ר נה~נו דלא ~לי~א אותםכשמייבשים
~זורקים

 עליה~
 מותרות זה שייך שאין הדברים ~אר אבל קמח

 ישתנה הענין זה אבל מקומו מנהג לפי כתב וזהעכ"ל
 וגם והמקים והזמן העתלפי

 פירו~
 שוים אינם הייבשים

 לבית נכנסים אשרשיש
 הס~~

 וה~ל נכנסים אינם ~שר ויש
ל~י

 המנ~~
 אחר ההוא ~א~רא המורה עיני ~ראות ולפי

 והחקירה.הדרישה

ם~
 מ~טם וכו' יבשים פירות שום לאכול שלא בהגה. ~~.

 מאראנצין וקליפת י~ו~~. נ~ח או~ לעילשכתבנו
 צינין רקחו ואם ב' או~ קכ~ז כלל ~~א יבשים' כפירותדילן~
 יב~ים מאר~צין קליפת עמו עירבו ~עם ליתן וכדיב~בש
 ל לע ~~יין ל' שאלה נ''א להשהותו. ~מותר ב~סח לאוכלואסיר

 ך~. או' תנ"גסי'

ם~~
 יח~~ץ ואם וכו' פירות שום לאכול ~שלא בהגה. ~~~

 הסמדר פתח השירים בשיר מ'ש לקייםאדם
 סק"~~ מ"א כ"ה. סי' מ~רי"ל תשו' דידן. בענבים לקייםיכול

 האחרונים.~כ''כ

 ~~ם~

 בק~ק ו~~' יבשים פירות שום בהג~.
 יבשים ~גסים לי~ח מקדמונים היתרנוהגין קאלי~

 ששופ~ין דהיינו משקה מהם ולעשות העכו~ם מןקטנים
 ~בל משקה שנעשה עד בתוכו וש~רה קרים מיםעליהם
 אין עצ~ן האגסים וגם ~יסור ~ נוהגין ה~גסים עם~בשלו
 אותםאוכלים

 והכלי~
 שלא נוהגין ~משקה בהם ששואבים

 שמא ~חוששין משום הטעם ונ"ל אחר. דבר ב~םלהש~מש
 המשקה אבל אותם אוכלים אין לכן חמץ קצת בהםנדבק
 בס' ב~ל ה~עט דאותושותים

 ואעי~
 מ~מ בפסח גם ש~ורה

 ~נוהגין ו~ה מספקי החמירולא
 אי~ו~

 דע"י משום לבשלן
 מ"א ביותר. טעמא יהיבהבישול

 סק~ח~
 י~ט או' ~"י ו~~כ

ד~הגו
 לעשו~

 לבשל אין~ אבל קרים מים ע~י משקה מהם
 או' מק"ח י~~. או' יוסף חק י~ג. או' א"ר ~כ"כ יעו~ש.בהם
ו"גי

 כלל ח"א ח"ו או'. ר'ז ז' או~ ~ח~~~
 קכ"~

 יש ומיהו ב' ~ו'
 מ"א וכ"כ נ"ח. או~ ל~יל כמ"ש שרייתן במי גם להחמירנוהגין
 ש~. ר~ז ~ם. חמ"משם.

 ח"~
 וב~לם שראן א~כ אלא שם.

 ו~יין המנהג. לפי ד~הכל ~תב שם והחמ~מ ש~. ר"זקו"פ.
 י"~. או'שע"ת

 ~~~~~~~~ם~~

 ב~ו ~הגו מ~~וקין שעושין אר~יינט"ו
 לש~ו~ו שלא ~אשכנז

 והו~
 חומרא

 בפם~. לש~ותו~ אםור ביורה ייאנס~~ן ~ותנין א~ אךב~למא

 ~~ סי' ~' ש~ר כ~י ישועה שערי בת~' זיין מהר~יהרב
 ד'~ או'ברכ"י~

 ~~~~~~~~ש~~

 חימוץ חשש משום הצמוקין מן היין ל~נן
 הצמוקין ~ל נ~בק ב~ין יששמא

 וכשחל בס' דבטל הלילה עד בע"פ אף לסנן רשאיןבפסח ונ"~
 מע~ ויני~ בורר ~שום יזהר בשבתע~פ

 ומיהו בצמוקין. יין
 לשתות רשאי כי דשרי י"ל ש~ת בבקר ~מסנן בין ישהפרש
 מעט הלילה קי~ם משא"כ ליו"ט כמכין מחזי ולא בע~פיין

 טובא רק לשתותאסור
 וכ~~

 כוםות לד' ב~מצים רק לו כשא~ן

ומע~
 יניח ובהכרח בשבת לסנן ואסור ליו"ט כמכין מחזי יותר

 אין מיהו ב~~ה הרב כמ~ש אי~ור ~ין ודיעבד הלילהעד
 ק"ח או' שי"ט סי' לעיל ועי~ן ח' או' א~א תערובתן'אוסרין

 א'. ס~עי' ~ע"א ~י'ולקמן

~ם~~ ~  
 י"ז או~ הר"ז וכ"כ וכו' שידוע ~א אם בהגה.
 שנתייבשו כ~ין חימוץ חשש בהם שאין י~ועדאם

 החמ"מ וכ~כ בהם. להחמיר אין מחמץ בהם ונזהר ישראל~"י
 נ~. או~ ל~יל ועיין~ם.

 ~~~ם~
 ~~~פ שע~שין

 שיש יבשי~ מ~~ני~
~~~~ 

 ~~ץ
מ~מ~

 ~ליה~ שמפזרין
 ~מא ה~ב ה~לה

 מ~ש ~~פי ~' ~י'~~יי
 הפר''~

 ~~''ל
 כמ''~

 אפי' ~~''נ

 ~א~ור ~~''נשנ~ב~ל
 להשהו~~

 ~בשהייה ~~ב ז''ל ~ה~א
 יע~~ש ~ר~ב''א ~~~~~ מאיזה ~~''נמ~~ר

 ~ל~''~
 א~שר

לה~יר~
 ב~הייה

 ם''~ מ~~~
 הל~ה ספק

 ~מ''~
 ~א~''ל ~~~נ

הל~ה
 ~מ~~~

 ~~למא
 ה''~

 ב~~שו
 ~ה~י ה~~ה''~ ~~~ר~

 אלאמ~~פך
 א~~ר~ ~לא~~ל~

 ל~יל ~~יין זה. ב~עי' ז~''ל

 ~~~~~~ם~~
 יבשי~ פיר~~

 שאין ~~לה לכל
 ב~

 ~~נה.

~ש~~ ~  
 אס~ר ~צ~~ר ~ה~ה.

 ~~~' לא~~ל~
 ~א~~ר ~י~~~י' ב~ה''~ ~~~

 ~ליל~~ ל~ה~~
 צ~~ר

 של ~~ר~ן לא~ל~~''ש בבי~
 שנ~~ני~ ~ר~~י~

 בהם
 ס~ל~

 ול~ן
א~~ר

 ~~ר~~~ ~כ''~
 צ~~ר א~י' צ~~ר לא~~ל ~דא~~ר מהרי''ל

קנ~יל
 ~י מ~ני~ א~~~ שמבשלי~

 לב~~~
 מ~ימין

 ~~~ר~אפי' ~~ ב~
 ב~ שי~~~י~

 ~אין
 ב~

 א~ן ~מץ
 ~ש~~ לאכל~

מראי~
 העין.

 ~הב''~
 ~א''כ ה' א~' ~''מ

 מ''~
 ~אן

 א~~ר~צ~~ר ב~~~
 לא~ל~

 אפי'
 להשה~~~

צ~קר בבליל~~ מיירי א~~ר
 בצ~~ר אפי~ א~ המר~~~י~

 מש~~ ~~~ק~ שאינ~ ~צמ~
שי~

 שמ~רבין ~שש
 ס~ל~ בה~

 ~שש ~לי~א הי~א אבל
מ~~ר

 להשה~~~
 ~~~ה

 ~א~ר~ני~ ~ע~
 ש~ל אלא

 מצ~ין א~~
 במק~מ~ המצ~י מיןעל

 וזה מ~~ר זה
~~~~ 

 יש~נה ~זה
 הזמןלפי

 ~~~~ ~המק~~
 ~ל

 ישאל ~א~~ א~~
 ~י~ק~~

 אמנ~ ~זמנ~במ~~מ~
 ~י~~~ין צ~קר ~אפ~' מ''ש

 ב~
 שאין

 אין~מץ ב~
 ~א~ל~

 במק~~ היינ~ ~~~'
 מין שיש ~ששא ~~~א

 ~~ל~ ~~ שמערביןא~ד
 ~~~ן ~ששא דלי~א הי~א אבל

 אצל~ המצ~יהצ~~ר ~~~
 מ~שש נ~י ה~א

 שיש ~~ון א~ ~יל~
מין

 מפ~ר~~
 לי~א נק~ שה~א

 למראי~ למי~~
 העין.
צו~ר



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

 סי' ~ת~ה אסור ל~שהותו אפי~ לאכלו אסיר וצוק~ר~חמץ

 קי~ד~
 וביו~

 ה~חרון טוב
אוכלין

 ~ירו~
 חימוץ חשש בו שאין קנדי~ל וצוק"ר יבשים

 ~מהרי~ל~
 ~לו במ~ינית~ ו~מנהג

~~~~ ~ ~  
 ~אכ~ו שלא ליזהר ~~~~~ן

 ל~~רך אינ~ א~
 כמה מער~ין ~רו~לין ~י לרפ~אה~~ול

 נה~ו וע''כ כ''ה. סי~ בת~ו~ מהרי~למיני.
 מרקח~ת לאכ~ל ושלא ה~~קר א~כלין~אינם ~אשכנזי~

 ב~~קרי הנע~י~

כנה''~
 שק~רין ~יקר מן הנעשה המ~קה ו~ם בה~ב~י.

 כ''אי או' ח''י ל~חמיר. ~א~כנזים נ~ה~ין לא~~ורי~ ~~שא~פי
 ועיין י~~ או'מ~''ח

 לק~~
 ~''~. א~'

~~~ ~  

 הרב מדברי מ~מע לאכל~י א~~ר ~צ~קר בה~ה
 אס~ר צ~קר מיני~כל

 לאכל~
 שע~שין ה~קר ~י'

 שק~רין ~~~לי~ ב~פ~סיםהא~מנים
~''~~ 

 ~הכל ב~''א ~~קר
 ~ע~~ין צ~קר בבלילות אחל~פימשום

 המרקחי~
 מיני ~ל

 ~~א ~~לת ~~תה ם~לת ~קמח ~מזייפיןפי~~ת
 ~חלה הח~ים~ר~חצין חמ~

 ~מכ''~
 הקמח. מן הרבה י~קר ~~א ~ה~~קר קמח לתער~בתלחוש ~י~ ~~ק מפ~רר ~ה~א צוקר

ע~''~
יש הי~~ ~ק דק ~ה~א ~~וקר שם ח~י ~כ''כ ~' א~'
 ב~

 יע~''~. חימוץ ח~ש
 ~כ~~

 כתבנו ~כבר ~םי המק''ח
 המק~~ לפי דהכל ~''ח א~'לעיל

 ~כ''כ יע~''ש ~הזמן
 כבר ~~קר מבלילות שע~שין המרקחת ולעניןה~חר~נים'

 יע~~~. נ''ז א~' תמ''ב ~י' לעילכתבנו

~~~~~~~~ 
 ש~ם ~ו ~אין מוחזק פרו~גא''ל מעיר הבא

זיו~
 כמין ~~א ~~תו ~~~ש בפ~ח ונאכל

 ~אין~פוס
 ב~

 יה~~ה בית חימ~ץ. חשש
 ק~~ ~~

 ~' ~י'
 ~אח'~ז. בא~~ ~עיין ז' א~~ בה~ב~י מ''בי''א

~~~~~ 
 בויני~א וכ~' לאכל~ א~~ר ו~~קר בה~ה.

 שאיןהעי~ו ~במ~רי~
 ב~

 נו~ע אך כ~ל ~קמח תערובת
 ביערת פתם ~ובלים ~א~~ניםכי

 ~~ב~
 לכן ר~תח ~ה~א

 יזהר~ר''ש
 ~למ~~

 בליל~ת ~מיני א~~ר ח~~נ
 שע~~י~

 ~צ~קר
 פ~ר~~א''ל של ~ב~~קר ~' או' בר~~י ~~ ~~~ ~' שערכ~י יש~ע~ ~ערי בש~~ת זיין מהר'~י הרב ל~שה~תן. א~י~א~ור
~כי~~א

 שאומרי~
 ~~ין

 ~שמענ~ חש~ ב~
 ה~ מיראי שר~~ם

 ק~~~ה ~ב~~ר בחכמה שמייהו~פקיע
 א~כלי~ הי~

 ~~~כ
 ש~ין ~ה~~ה ביתהרב

 זי~~ ב~
 נראה

 ~המחמיר~
 שלא

לאוכל~
 י~ול ~''מ

 להשהות~
 ~צוקר רבנן ~חיי~י ~מאי ~פ~ח

 ה~בש ביערת פתם ~ובלים ~הפ~עלים ב~~ריםהעש~י
 ~חיישינןמאי ~כ~

 בעי~
 עז

 לנ~
~''~~ 

 ~ר~שת''~
 זית ב~מן

מ~ע~
 ~ו' תמ''ז ~י' לעיל ~עיין זה

 קמ~~

 החששות ~לו
הם

 ב~לילותינ~
 חקרתי אד~~ בערי אבל ערביים ~הם

 המר~בי~ מפי ~מעתי ~אני פ~~םכ~ה
 לחש~ות דליתנהו

~~~
 מינה לא

 ול~
 להחמיר נפ~ו תא~ה א~ר ומ''מ מ~~ת~.

 ~בפסח י~עי כ''ע כי ~ותו מזניחין א~ן בזה ~~יו~אבזה
כל

 אח~
 ר~ כ~ ~~י~~ים ~~ר~ת ~ע~שה לע~מו מחמיר

 ~~א

~~ק~
 אי~ור

 ~מ~
 כ~שר שבת~רה אי~~רין ~כל ~חמור

 בתשו' הר~~''זבירר
 דפ~~

 ~אינו מת~''ק. ~י' ~י~ר~א
 היו ~י~ד~ים ~ק~ה העם כל כי ת~~ה ~בר ולאי~הרא

 כל ע~~ה ח~מר~תמיני כ~~
 ~ח~

 תאוה כא~ר
 כר~~נו להחמיר חכמה ~נועים את ~מיהו לע''ז. מש~םליכא ~בכה~~ נפש~

ב~~~~
 ~~חומ~ת~ו

 ולישמ~
 מ~תורי~ ל~ל~ת שלא ~מ~י ~ה כל

 מ~ב~ר ~ו~א. ה~ין ע~פ ~ו~ה ה~א ~ם להו~אה ה~~עואם
 מ~. או~ תנ~~ ~י~ ועיין ה~א~~

~~~~ 
 וכו' לאוכלו אםור וציקר בהגה.

 ו~ו~
 ניהגין צוקר

 כלל ח"א הכשר. כתב שצריך רק בפסחלאוכלו
 כובע כמין העשוי הצוקר לאכול נוהגין עתה ~כן ג' או'קכ"ז
 הציקר מלאכת שם שנעשה העיר מרב הבא הכשר כתב~"י

 לפסח. כשר עליווכתוב

~~~~~ 
 א~י' בהגה.

 שיש במין ו~יי~ו אסורי להשהות~
 חשש דלי~א היכא אבל סולת בו שמערבין~שש

 ועיין יעו"~. ע"ב ואו' ס"ח. ~~ או' ל~יל וכ~~ש להש~ותומותר
 שאח~ז.באו'

~~~~~ 
 בס' וכתב אסור. להשהותו אפי' בהגה.

 או' א"ר בספרו~וכ"כ א"~

 י"ב~
 שאלה שבא וראיתי

 ציקר הוט ששהה פסח ~חר ז"ל מהר~ש הגא~ן זקנילפני
 איסור דאין כ~בו ומ"א והט"ז עכ~ל. לעכו~ם למכרוו~ורה
 להשהותו ומותר צוקר קאנד~י קורין שאנו מה או ציקרב~וט
 או' ח"י מותר. ובדיעבד לכתחלה למכרו נה~ו ומ~מבביתו
 כלל ח"א י''ט~ א~' ר"ז י"ד. או' המק"ח וכ~ככ"א.

 קכ'~~
 או'

 לעכו~ם למכרו ~~ול הפסח בתוך נזכר ואם כ~ט. או' מ"בג'
 א~נו ~תבשיל לתוך נפלואם

 או~~
 מ~' בפחות אפי'

 ר'~
 ~ה.

~~~~~ 
 ~הוא אחרון ביום פי' וכו' אחרון וביו''ט בהגה.
 ז~"ל ח~ או' ~ו~ש מ~רבנן. אלא שאינו 'שנייו"ט

 שם.ר~ז

~~~~~ 
 וכי' וב~יס פירות אוכלין אחרון וביו"ט~הגה.~
 חשש בו שאין ~בר אלא אחרון ביו~ט להתיראין

חימו~
 לאוסרו ונהגי

 משי~
 בו שיש ~בר ~בל מנהג א~ גזירה

 שומשמין כשמן קו'פ חמץתערובת
 ודב~

 יזהר וכיוצא ואורז
 להקל ואין ראשון כיום אחרוןביו~ט

 כ~~
 וכדומה יבשים בפירות

 ישועה שערי בתשו' זיין מהר"~ בעלמא. וחשש מנהג אלאשאינו
 אלא ה' או' הברכ~י ו~ביאו ד~ םי' ~ו' ~~רכ"י

 ~י' כנה'גש~~שי~ שכת~
 יעו"ש. הנז~ כהרב דלא קצ~ משמע ס~~

 ט"ז. או' ת~"ג~~ ~י לעיל ~דברינוועיין

~~~~~ 
 בו שאין קנדיל ו~יקר בהגה.

 ח~~
 כ~כ חימוץ.

 הלומדים שאכלו מ~ר"ש שהעיד מהרי"לבדרש~ת
 ~נוול הח~ר להם ונתן דפס~ אחרון ביו"ט בניאושט~טיחד
 ~ום בו שאין לי ברור שהיה מקאדני~א עמו שהביאצוקר
 סק~ט. ומ~א סק"ח הט~ז וה~~ד עכ''ל. עמו ואכלוחימוץ
 אין קנ~יל וציקר בהגה הרב ~ דמ~ש הט'ז ~םוכתב

~~ 
 מה

 גמור וחמץ יותר חשש בו יש ~אותו קנדי"ל ציקר קוריןשאנו
 אלאהוא

 ה~ינ~
 דהיינו ונראה ב~~רי"ל ש~תב קנדיא ציקר

 אין בודאי ~הוא ~יקר הוט או קנ~ד אותו קורין שאנומה
 והמקום הזמן לפי ישתנה שזה כתבנו וכבר יעו"~. ח~ץ~ו
 מותר חמץ חשש בו שאין מקום באותו שברור כלוא"כ

 להקל. הנו~גין אחרון ~ביו"ט לאוכל~

~~~~~ 
 דכש~עבירין משום וכו' כרכום לאכול שלא בה~ה.
 מניח~ן מרא~ו ונשתנה למדינה ממדינהאותו

 בדרשו~ כ"~ ל~ראיתוי וחוזר שאור ע~גאותו
 וב~שו' מהרי~ל.



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  ~~~' ~י~~ 
~~~~~

של~
 ~~כול

 ~רכו~
 נעג~יך ~ו זפרי"ן שקורין

 ~מהרו"ל~

 וכנ"ל תערובתן אוסרין ~ונן מיהו
 ~~ו~~~~~ ~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~ ~~ 
 ~ש ~~יש ~~ ~~~~יש

~~~~~~ ~~~ ~~~ 
 ~~~~~~י~ ~ו~~ ~~ ~~~ ~ש~~ ~~~~י~ ~~

 ~~~~י~ ~~~~~~~~~
 אוסרים ~א כן המנהג ו~ין הגה ~~~~.

~כ~
ו~"~~~~~~~~~"~ ~פילו במשהו

 בחול אפי' איסור בו נוהג שהוא כתב קל"ג סי'הרשב"א
 ומזלפ~ן אותו מזייפין הזאת הארץ ב~ל הכרכום שרובלפי
 צבועין במים קמח בוחשין שרבים בפסח וכ"ש הרבה ייןעליו

 כלל בתשו' הרא~ש מיהו יעו"~. עליו מזלפין ואח"כבכר~ום

כ~~
 ו' סי'

 כת~
 עליו שמ~תי לא~ כי בפסח מותר דכרכום

 שלא והמנהג וכתב ה' או' ד~מ והב"ד עכ"~. חימוץשום
 נראה מיהו בפסחלאוכלו

 דא~
 בתבש~ל ממנו מעט נתערב

 עליו לסמוך הרא~ש הוא דכדאי ~לאסרו אין הפסחבתוך
 משהו איסור דלענין תס'ו סי' לעיל מ~ש לפי כ''שבכה~ג
 איסור מחזקינן לאדרבנן

 דיעב~
 כאן דבריו הם וכך עכ"ל

 קי"ד ססי' ביו~ד ~~ין השנה כל של כר~ום דין ובעניןבהגה.
 פ''ב. או' ולקמן שםובש"כ

~~~ ~  

 הגודל וגם וכו' כרכים לאכול ~לא ב~גה.
 שם. מ~רי"ל דרשות ~רכו~. כל אטו גזרוביתו בגנ~

 ~ש~ת הנקח מן אוכל שהיה כתב שם הרשב~א בתשו'מיהו
 סק~ט. ~~~ז וכ"כ מהרי~ל. כדברי כתב ~לבוש אמנםל~יטתו.
 ~מדינות ליגדל מצ~י אין דכרכום משום בלבוש כתבוהטעם
 שהוא ויסברואלו

 כרכו~
 סק~י מ~א והביאו ממרחקי~. שבא

 ל~ג. או' מ"ב כ~ב. או'ר"ז

~~~
~~~~ 

 או בח~ר לסוגרו וצריך בשכר לשרותו ~דרך
 מ"א כרכים. ה"ה וא"כ לפניו מחיצהלעשות

 ח~א וכתב כ~ד. או' ר~ז ~~ו. א~' מק"ח כ"ב. או' ח"ישם.
 טאבק שניוף שעישין האומנים אצל שחקר ג' או' קכ"זכלל

 שיי~נ וידוע ביי"נ אותם מלחלחים בחוטם ששואפיןד~~ינו
 אותו לשאוף שלא ליזהר ראוי וא"כ מדינא בהנאהאסור
 וכתב שם מ"ב והב"ד ~עו"~. ה~נה ימות בשאר גםטאבק

דכ~~
 אם האומנות אצל לחקור יש עתה אבל בזמנו ח"א ~~תב
 ע"א או' ח~י סי' ה~~ט עיקרי עיין ~מיהו כן.עושין

 משום בזה המתירין פו' כמה ~עת שם וצייןשהביא מ~
 יעו"ש. הנאתו ~~רך שלא שהוא משום או מילתאלאו ~ריח~
 תע"ב. והמחמיר לסמוך מה על לו ישהמיקל וא''~

~~~~~ 
 הבא זעפר"ן וכו' כרכום לא~ול שלא בהגה.

 דאין בכשרות מוחזק ואיספאני"אמתיני"ס
 אותה מזייפין תורקיא"ה מארצית הבא ~בל אותומזיי~ין
 חוטין בו שנראין היכר קצת בו ויש לתותה תב~אה שלבסולת
 ר"ח בעל הקדוש והרב ה' סי' ק"ח דף יהודה ביתלבני~.
ב~'

 תו~ו~
 ~ף חיים

 כ"~
 ~תב מ"ח או' אמשט' ~פוס ע"ב

 איסורין ג' בו שיש זעפר"ן אדם יאכל שלא מעשה אנשיתקנת
 בשר בי ומטילין יי"נ עליו ומזלפין חזיר בשו~ן אותושטחין
 ובפסח ~וסנבלת

 קמח ~שש משום רביעי ~יסור בו י~
 ע"ט. או' לעיל ועיין ז' או~ מחב"ר עכ"ל. בו~מטילין

~~~~~ 
 שעורין. במי אותו ששורין לפי נעגלי"ך. ~ו בה~ה.
 ~ו'ד~מ

 ה~
 מהרי"בי בשם

 ר~
 ~"~. או'

~~~~~ 
 ~בעיר והעידו ~קלאו~ו. הוא נעגלי"ך~ או בה~ה.

 עליו מזלפין שהק~~ו~ו להם נתברר~מ~טר~ם

מ~כר
 שעורי~

 סי' ~עיל ועיין ח' או' מח~"ר בור"~י הנקרא
 ט"ז. סעי'ר"ב

~~~~~ 
 משהו דלענין~ תע~ובתן. אוסרין אינן מיהו בהגה.
~רבנן

 ל~
 הגר"א ביאורי בדיעבד. איסורא מחזקינן

 לעיל~עיין
 סו~

 ~~ט. או'

~~~~~ 
 כל על קאי תערו~תן. אוסרין אין בהגה

 למעלהשנזכר מ~
 חו~

 ~ם שאוםר צוקר מבלילות
 כל על ~ק~י ט~ז או' ~מק"ח וכ"כ ח' או' עו~שתערובתו.
 מ~ש ומיהוהנז~ל.

 מבלילו~ חו~ ה~י"~
 ו~ו' שאוסר צוקר

 ב~~"מ ציקר בלילות במינ~ דא~י' שכתב כ"ג או' ח~יעיין
 ד~~'ז ונראה שם. ה~ק"ח וכ"כ יעו"ש. להקל ~שוכה~ג

 ש~יה~ או בעל~א חששא רק בהה שאיןבלילות בס~~
 בצ~ק~

 ס~

 ~נ~ב~~ ה~~~~נ~~
 ק~~פ

 א~ אב~
 ב~~ ~י~ בביר~ר י~~ע

 ב~~קר ~' היה ~לא~~ל~
 ה~~ל~ נ~~

 ק~~פ ~נ~ב~ל
 ~ער~ב~ןאו~רין

 ב~שה~
 ן' א~' לעיל ו~~''ש

 ל~קור ה~~רה~ר~ך ~ע~~ יע~''~
 ול~רו~

 י~רה. ~א~~כ

~~~~~ 
 ~אפי' ~~~' או~רין אין ב~~ה.

 נ~ערב~ א~
בפ~~~

 א~' ~''י י''אי ס''ק ~''א שרי. ~~'

 נ~ערב ~א~ב~'~~
 בפ~~~

 ~ק ~~. ~~א אס~ר. ~~'
 י~~~

~~~
 ~~~ב~ל ~ב~יל ~י ~~~'

 שע~רי~ א~ ~~י~ ~~ ~נ~~א~
 נ~בקע~א~

 אי~א ע''א ~ו' ~~~י~ ב~~' ~~~'
 שע~רי~ ל~~~ א~ ~עניןפ~~~~א

 אפי' ע~קבא~ ~~~ר
 ל~

 ~~~נ~בקע~
 יין. ~~ל ~בי~ ע''פ ~ני~ן ש~יל~ ~ל אלא

וי~
 ~ל ~ב~ב ע''פ ~~ר~ין

 קלאין~
 ~~בקע~~ ~~~

 ~אליהן
א~~ר~~

 ~~קא ~ל~~~אל
 ~פ~ק ~~שי נ~בקע~ א~

ל~~~ר~ הרי''~
 ע~קבא כ~ר

 בעינייה~ ל~י~לינ~~ ~ה''~
 ~בל

 ~אי~~ר ~י~ן ב~ב~ילנ~~~או א~
 ~שה~

 אינן ~~רבנן
 אלאה~בשיל א~~ר~~

 ~~~פ ~~שי נ~בקע~ א''~
 פ~~ הר~~''~

 ~ין
 ש~ם ה~ראה ע~~~י ~~'לפס~ק

 ~הר~ב''~ הרי''~
 ~~רא~ש

~י~~ע.
 ~ור''~ ~~ע~

 לה~~יר בה~ה ז''ל
 ב~ב~י~ ~~

 א~י'
לא

 נ~בקע~
 ~''א. א~' לק~ן ~~בואר ע~קבא ~~ר

~~~
 ~~י~. א~ ~~.

 ~א~
 נ~~א

 ב~
 ~~~א בם' ז~נין

 ה~יר~רב~~א
 א~''~

 ה~א ~~ין ~~ין
 ל~א~לרא~י אינ~

 ~אין בעל~א ~עץ ~ה~~ אד~
 ב~

 י~~''~י ~י~וץ
 בי~ בס'אבל

 י~~~ה
 ק''~ ~~

 ~~ב ~' ~י'
 ~נ~~א ~~ק~~ין ~~ר~ בש~

 ע~
 שק~רין ה~~ין

 בראק''~ ל~
 ה~א

 ~א~~ר ~~ין~ין
 ~~ב~י~

 ושע~רין. כ~~ין
 ~לב~~~

 ~~ב
 ~ע~ולפי

 נרא~
 ~~ין של ~הבראק''א

 נקרא~
 בלש~ן

 י~ו''שי בז~ ז~ ~~לאי~ אינן ~~ז~נין ה~~ין ~~נןז~נין ~~נ~
 בא ~~עשה ~' א~'~~~ב''ר ~~''~

 ~נ~~א~ ליד~
 ~רעיני ב~בשיל

 בק~עי~ז~נין
 ~ין ~הז~נין לפי ~א~ר בערבי זי~~אן ~נקרא

 ~~ן כלאי~ רי~ ביר~~ל~י ~~''ש~~ין
 ב~ר~ב~~ ~פ~ר~



~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

 ~~~ן
~"~~ 

~~~~~
 הע~~~ ~~~~ יע~~~~ ~ם ה~שנה~פ~~

 א~~ ב~ם ~~ א~~
~~

 ע~~.
 הפס~ ~~~ בס~~~ ~~~~

 ~ע~~~. ~~ א~~

~~~~~~ 
 ג~ילה שהיא בראק~א דיש יהודה בית בס שם
 בצורתה ומובדלת האורזעם

 קצ~
 אוסרת ואינה

 שם. המחב"ר והביאו עכ~ל אורז מיןדהיא

~~~
 כל מעט ~דק ואפי' וכו~ ממש נתבקעו אם ~~.

 ב"~. והביאו יו"ד. או' ~ש"ז חימו~. סי' הויש~וא

~~~~~~ 
 דל'~~

 נמצא ~א אפי' אלא ג~ או ב' כשנמצאו
 כל אוסר ונתבקע א~ גרגיר כ~אבתבשיל

 והביאו י~ו~ש. פ"ה שם הרמב~ם על מנוח הר' וכ~'התבשיל
 צ"ד. או' לקמן ועיין ו' או' הפסחחקת

~~~~~ 
 כיון אסור נתבקעו דלא אע"ג דחטים דאמרי
 שנתח~צי אעפ~'י מהר מתבקע~ן איןדשרירא

 ה~ו' ~על וה' ~רא~"ד הסכים וכן נקטינן הרב כדבריו~נן
 אין וכן שם. הפסח חקת שם. מנוח הר' דרבוותא.ורובא
 עו"ש תבואהי מיני חמשה שאר ~ו לש~ורין חטים ביןחילוק

או'
~ 

 י~ב. או' לעיל ועיין

~~~
 בכל אסור. התבשיל כל ~~.

 שה~~
 בו שה~ה והכ~י

 שע~יו הכסוי וכן בו שנתחב והכף זהתבשיל
 דה"ה ונר~ה פ~ה. שם הרמב"ם על הגמ~י שהוא. בכלאסור
 ש~וא בכל אסור הכל תבשיל מאותו ~נתערבו התבשיליןכל

 ~ו"ש י~ג. או~ בהגב"י שכנה~ג ב'ח. נוהגין. וכן הואופשוט
 יו~ף חק ט'ז. או' א"ר כ~ז. או' ח"י י"ג. ס''ק מ"א ט'או~
 ועיין כ~ה. או' ר"ז ו~~. או' מאמר י~. או~ מק~ח כ~ביאו'

 סי'ל~יל
 ~תמ~

 ~'. ואו' ח~ או'

~~~
 ל~~ו"ם למוכרו מותר אבל אסור. התב~יל כל ~~.

 או~ ח"י וכ~כ יו"ד. םעי' כמ"ש הש~עלדעת
 כ"ו.

וכ~כ
 הר"~

 בתבשיל ~נמצאת מבוקעת חטה ~אפי~ ~"ו או'
 בהנאה אפי' א~ורשהתבשיל

 מ~~ לד~
 לעכו'ם למוכרה יכול

 ממנו הח~ה שה~ירלאחר
 א~

 חולו הוא
~~ 

 מטעם ~מועד
 ולקמן י'ג או~ לשם בדברינו ועיין עכ~ל תמ~ז בסי'~נתבאר

או~
 ק''~

 ודוק.

~~~
.~~ 

 וא~
 שקרובה עד שנתרככה אף וכו' נתבקעו לא
 שם. ר~ז כ~ד. או' ח''י מותר. ג"כלהתבקע

~~~
 נגד היתר של ס' כשיש פ~' מותר.התבשיל ~~.

 ס~ק מ"א וכ"כ פר'~ח. השעורים. אוהחטים
 דמשערינן והטעם שםי ר"ז ח' או' חמ"מי~ב.

 נג~
 החטים

 סעי' תמ"ז סי~ פר"ח מינייהו. נפק כמה י~עינן דלא~שום
 זכ~ל.ג'

~~~
 הראב~ד בשם הכלבו כתב מותר.התבשיל ~~.

 תרי אלא בישולא בהאי מ~תכחי לא אידדוקא
 ודאי תלתא אבל מ~ש בנתבקעו אלא אסרינן דלא הואש~רי
 ושמא טובא דא~כא ~יאחזקה

 נתבקע~
 ב"י. והביאו עכ''ל

 כתבו דלאוהא
 בש~~

 ה~מיטו ד~כוונה י~ב ס"ק המ"א כתב
 פ"ד סי' ביו~ד הט~ז כתב דהא הכי ק"ל דלא משוםבש"ע
 א~א כן אמרי~ דלא רש~ל בשם ט'ס~י'

 ~א מעלמא דאתי במלתא אבל רבוקא דמיני~ בתולעי~
 ועו~

 יכולין ~הא
 עליו שנפל חטים של בכרי מיהו שעורים בו יש אםלבדקו

גשמי~
 ~השמיט דהא כ~ה או' ח"י וכ"כ עכ~ל. סברא האי י~ל

 הכלב~ דבריהש"~
 והרא"ש הרי"ף שהרי הכי ק~ל דלא משום

 הרבה בשם והאגודה בה~ג בשם כ"ש פ'~המר~כו
 או תרי ביה דמשתכח בישולא להאי אסרינן דלא לה~יא~~~ו גאוני~

 ס' ב~בשיל שיהא רק יותר ~ה"ה נ~בקעו ולא ש~ריתלתא
 ב~ת בס~ מיהו יעו~~. עיקר וכן ו~תב הפר~ח וכ'כיעו"~.
 ממה ראייה דאין כתב כ"ג סי' ~~ח דףי~ודה

 שביאר ~מה דסמך די~להש~ע שהשמיט~
 ב~ו"~

 תולעים גבי פ"ד סי~
 לחמץ אתיומכ~ש

 שהו~
 כמה מעשה עשו ש~ן וכתב חמור

 ~~פפ~מים
 הורא~

 יעו~ש. כ~פר~ח ודלא הראב~ד בשם הכלבו
 אבל יעו"ש. ז' או' הפסח וח~ת ט~ו א~~ ר ~מחב~הביאו
 דאפי~ מ~מע וה~"ע הרמב"ם דמסתמיות ~~ב ~~י או~הש~"ג
 יעי"~ הפר~~ וכדברי מותר נמיטובא

 ך' או' יוסף חק וכ"כ
 יפה לבדוק ונכון טוב ומ~מ המאמ~ר שם וכ~ב י~ב או'מאמ"ר

א~
 שכתב שם מ"א מ~ברי וכ~מ י~ו"ש חטי~ עוד שם ימצא

 דאם הנז' הפו' מ~ברי מש~ע ומיהו וכו' לבד~ו יכיליןדהא
 לומר איסירא מ~זקי~ן דלא מו~ר ה~~שיל לבודקו יכו~יןאין
 אלא שנ~בקעושיש

 ד~~
 ס~ק והו"ל נתבקעו לא ג"כ ימצא אם

 ורק לקולא בספי~ו ואזלינן דרבנן משהואיסור
 לסבר~

 ~בית
 כנז' לאסור י~יהודה

 ג~ ונ~~
 שכתב ז~ל מור"ם לס~רת

 ב~ינן ד~כ~'פ ז~ל האחרונים וכת~ו במשהו הכל לאסורדנוהגין
 לאסור ד~ין נתרככה ולא וותר או ג' נמצא דאםנתרככה
 ה~~ירין לד~תה~בשיל

 ור~
 התב~ול לבדוק י~ לכ~חלה

 כנז'.אפשר א~

~~~~~~~ 
 כן אמרינן דלא רש"ל בשם ~מ~א שם מ~ש
 ~ליו כ~ב וכו' קרבו דמיניה ~תולעיסאלא

 אמרי~ן דסתמא מוכרחים אינם ~זה מהרש"ל דדברי שםח~י
 יעו"ש. מעלמא דאתי דבר דה~א ו~~~ג חזקה הוי זי~נא~לתא
 דרש"ל זו בהוראה גמגם כ~ב או' פ"ד סי' בי~~ד הפר~תוכן
 י~~"ש. הראשונים בס~רי זה ענין הוזכר ~לא נ~קפו שלבווכתב
 מינים דכל ע''ד א~' שם יו'ד על צדק זבחי בס' ה~להוכן

 הרב~שמצויי~
 אוסרים אתו דמעלמא אע~'ג ויתושים נמלים כגון

 יעי''ש. בשלישההתבשיל

~~~~~ 
 מ~תב~יל וניטלת חטה נמצאת

 ובעו~
 שמוליכין

 נאבדה מבוקעת היא ~ם לראות ל~~רהאיתה
 הו~ל מדרבנן משהו דאיסור דכיון לקולא דאזלינןפשי~א
 ונשפך במינן שנתערבו איסורון שאר וכדין דרבנןספיקא
 צ"ח סי' ביו'ד כדאיתא לקולא דאזלינן ס' יש א~~ נידעולא

 זכ"ל. י"די או' מחב~ר ~ם' הפסח חקת שם. יהודה ביתיע~"ש.

~~~~~ 
 וכו' הכל אוסרים אלא ~ן המנ~ג ואין הגה'
 כמר דפוסקים מ~ום ה~חמירין שלטעמא

 כל ואוסרת אס~רה להתבקע ראויה שהחטה דכיוןעוקבא
 להתבקע ראויה נקרא מה בקיאים אנו ואין עמההמתבשל
 בכל לאסור יש ל~יכך סה~מ בשם כ"ש ~' המרדכיכמ"ש
 ח"פ. או' לעיל ועיין הגר~א. בביאורי ~וכ"כ פר"ח.גוונא.

~~~
 ואין בהגה. ~~~

 המנ~
 דאנו הב"ח וכ"כ וכו~ כן

 ואפי' נתבקעו לא ואפי' הכל ל~~ורמנהגינו
 ה~ר דעת לפי רי~ו וכ"כ עיקר כל בדבר מיקל ואין~שעורים
 י~ז. או' א"ר י'ג. או' בהגב"י שכנה"ג וה~יאו עכ~ל יעו~שמקוצי
 ז'~ מור~ כדברי אשכנז רבני האחרוניםוכ"כ

 הפר"ח מיהו
 ~מנ~ י"ט~ או' השו~ג וכ"פ הש"עכדברי פס~

 בהגב"י השכנה"ג ד~ת
 סי' זר~א בת~ו' ו~"כ ז~ל. וב"ח מור"ם כ~ברי להחמיר י'דאו'
 דנוהגיםס"א

 כחומר~
 בין לחלק שלא הרמ"א

 נת~קע~
 ללא

נתבקע~
 תמ''ז סי' לעיל וכ'כ י"א. או' המחב"ר ורמזו יעו~ש.

 יעו"~. ע"ואו'

~~~~~ 
 הכיסוי במשהו. הכל אוםרים אלא בהגה.

וה~ה והכ~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~  נת~ק~ולא
 ~~~~~~~ י י ~ ~~~~ ~~~~י~ ~~~~י~ ~~ ~~י~ ~~~~~

 ת~שי~ין שארוה~ה
 שנת~ר~

 לעיל כמ''ש ת~שיל מאותו ~הן
~ו'

 מותר ~בל ~עו"ש. צ~~
 להשהו~

 ולהשתמש ה~סח לאחר הכ~ים

~ה~
 ~~~ה א' ס~י' תמ~ז בסי' כמ~ש חרס כלי ~ם אפי'

ו~ד~רינו
 לש~

 י~ו~ש. ט~ו או'

~~~~~ 
 אלא ~הגה.

 א~סרי~
 למכור ואפי' וכו~ ~~שהו ~כל

 חק ח~י. ~ו' א"ר ט"ו' ס"ק ט"ז אסור~ל~כו"ם
 כלל ח~א כ"א. או'יוםף

 קכ"~
 כ"ו או' הח~י מיהו ~' או~

 היכא ~הנאה עכ~פ ל~תיר יש ~כה"ג הפ"מ ד~מקוםכתב
 ר"ז שם. זר"א י"ז. או' המק"ח וכ"כ יעו"ש. נתבקעו~לא
 וכ"כ כ"ה.או~

 מ"~
 והאחרונים ח"י כד~רי ~המיקל ~~~ה

 לאד~מו
 הפסי~

 או' ולקמן צ"~~ או' ל~יל ועיין יע~"ש.
 ודו~.קט''ו

~~~~~ 
 נתרככה עכ"פ אבל נת~קעו. לא אפי' ~הגה.
 שם. ח~~ כ~ה. ס"ק מ"א סק"י. ט"ז~~ינן.

 ~' או' ~מ~מ ש~. מק~ח כ"ג. או' יוסף ~ק י"ז. או'א~ר

ר~
 שם. ח~א ש~.

 ומשמ~
 כנ~ץ. ודלא ~קיאין ו~אי ~~נתרככה

 שם.א~ר

~~
 ש~ ~~

 ~~קנת נ~בקע~י לא אפי' בה~ה.
 ~יניםב~ל ~א~~~ני~

 ב~עיפים לק~ן שי~באר~ אל~
 ~באי~

~פר''~
 סעי'

~''~ 
 ב~עי' ה~ה ~לא ~הרב

 י~''~
 ~י''ב ~י''א

~י''~
 ~' אסעי' ~~ך

 ~כ''~
 י~בי א~' ה~~~ז

~~~
 ~~~' ~~י~ ~א~~ם ~~.

 ש~ר~י~
 א~~ה.

 ~~ו~
 ~פק

 ~~קאי לא ~~ריפה ל~~~פם ~~~ירין~~~ץ
 אבל ל~רן ~~יינ~ ~'א~' ע~~~

 ל~~ה~
 אפי' ביע~ר ~~ם

~נ~צא ~רנ~~ל~
 ב~

 ~ב ~~ה
 קע~

 ל~יל ~~יין ז~''לי ~ריפהי צריך
 ~' סעי'' ~~''ה~י'

 ל~~ ~ב~ברינ~
 ב~''ד.

~~~~~~~~ 

 א~רז ~ל
 ~~~ ~ב~קע~ ~~~ ב~ שנ~צ~~

 ~ש~~ ה~יר~ ע~אר~~הר''ש
 ~ה~~ז

 ~נה~~
 ~אע''~ ~רי ~~לי~הבר~~~ין א~~~ ל~~יל

 ~~לי~ה בקיאין דלא
~''~ 

ל~~~ל~
 א~ר~ יר~~לי~ ~רבני ~כ~~~~ה ~רי ב~יעבד אבל

 ~פ~~ ~~~ ~~ב~~~ ~ע~''~בז~
 עי~ר ~~''נ ~כ~ב ~ ז' א~'

 ה~~~רי~~~~~
 א~''~ ~''~ ~~י~~ יע~''~.

 שם
 ~פ~~ ~ק~

אב~
 ~נ~צא ~בשיל

 ~ע~רי~ ב~
 ~י~ן ~לי~ה ~~הני נראה

 ~~ו~רד~י~י
 ~ל~א~~~ ב~~~ב~

 ל~י~ר אי~א
 ב~~י~ ~~~

 ~א~רי~~א ס' ~~~י א~~רי~ עצ~~ ~~י~ ד~~קא ל~~ירי~
 ~רב~ן ~' ~ה~י ~~~ר ה~בשילאבל

 יע~''~
 ~~י'כ

 ב~פר~
~ר~~

 ב~~ין לה~יר ~' א~'
עיין יע~'~~ בא~יל~ ~~ בדיעב~

 לע~
 ~י'

 ~נ~~
 ~''ב א~'

 ~~ע~ ~~~בנ~
 לה~~יר ~א''א

י~~''~.
 לה~~יר ~ ~י~ נרא~ ~~~~

 מ~ע~
 י~~ע כי ~ה~א א~ר

 ~רבה קר ~בר~~נ~~נין
 ~~~ בפ~~

 לסיר
 ש~ה לפיהר~~~ה ש~ב~~ ר~~~

 ~ני~ן הקר ~~ר ריב~י ~ח~~
 ~לי~ה ה~י ~~אאפ~ר ~א''~ ב~~~~

 ב~~''~
 ~~נ~~נין

~~ 
 ל~~ך הא~רז

הר~~~ין
 ע~הן ~~~~ה א~~ בפע~

 ~~פש~
 ~זה

 בזה ~~ו~~ים י~~שלי~~בני ~~ ~ע~~
 ~י~ נרא~ ~ע''~

 בא~י~ה לה~~יר
 בהנאה ~ק~ל~תיר

~''~~~ 
 ~י' ל~יל

 ~נ''~
 ~''א א~'

יע~~~.

 ~' ~~' ~~~~י י ~~ ~~~~~~~~~~~

 .~~~~י~~~~~

שנ~צ~~
 ש~ ב~~~י~ א~ ב~~רז

 אין ר~י~ין
 ~~~י~ה ~ן ~~ילק ה~~ר~~~רין

~~~~ 
 ~~ס~~~~כי~צ~

 ה~י~ה ~ציא~ ר~יל~~ אין
 ב~ם.אלא

 בי~
 י~~~ה

~~ ~'~~ 
 י''בי ~י'

ב~~~יל ל~רנ~~ל~ ~~''~
 ~~ילק~

 א~~ה
 נ~ינ~ ~~~~

 הא~~ז
 ד~~י~ ~אע''~

ל~צ~~
 ~~ים

 ~~~ ~תרנ~~ל~~
 ל~ ~ות~ ~~~י~ ~י~ן

 נ~~ר

~~י~ ~ ~ ~  
~~~ 

 ~א~לה
 ~~ה ב~יניה ~~~~י~~ ~ב~י~

א~ת
 ~נ~צא~

 ~~ק ב~~עה
~''~~~ 

 צר~ר
 ~אםז''ל

 אז השיניים ~~י~~ ~~~~ ~ר~י~~
~~ 

 ה~~ם

~לינ~
 ~בל ב~יניה ~ב~ק~ע

 מ~~~ ~ל~ ~ר~י~~ ~~
 הי~ ~~אן הביק~ע נ~צא ~~אן א~רינן ~ז שיניה~~יק~
~~י~ר~

 ~~ ~א~~רין
 ש~ש ~~ן ~~~~ ~~י~~ ה~~~יל

 ב~
 מי~ו י''~. א~' ~~ב''ר ~~י יה~ד~ בי~ ~~ ל~~~~ע~

~~~ 
הע~''~

 לה~~יר י''ז א~'
 ~~~~ ~~ר~י~~ ~~

 ~~י~ת
 יע~''~יהשיניים

~~~~~~~ 
 ~א~ר ל~ניו בש~ל~ן ~ב~ילין שני

 ~לי~ שא~ל~
 ~~ב~ילין.ל~~יר י~ מב~ק~ת ~י~ה ה~ל~ן שעל ב~פה~צא~

 ~~ בר~''י ~''ז. ~י' י~~~ה בי~
 י~~~.

 פם~~ עלי~ ו~~ב~ ב~י~ ש~~~~ה א~~ ~~~~~~
 ~רץ

 ~~ע~רה~~ה
 ~~~ ~~ל~

 ~ם
 ה~~ת~

 ~שם

 ~נ~~~ו~ ~~ע~~י~ ~ר~בע~~ בא~~י~~אבי~
 ~~~ה וב~ל

~ר~ב
 ~~יבו~~

 כ~~~יע
 ~ן ז~י~ ב~~ן ~ני~~ הפ~~

 ~ל~~~~~~ר~~ ~~~~
 י~צ~נה

 ~פ~~ ~~~~ א~~ ~~~
 לא~~~ ~~לך

ז~י~
 ~~ני~ה

 ש~
 ~~~זר

 ~ז~~~
 ה~~ר ~נ~~ן ~~ב בה.

~~~~
 נוהגין יש וכו' מבושלת תרנגולת יוד. ~~~~

לאכול ~ל~
 תרנ~ולי~

 בס' ~ט~מן מ~ש ו~יין ~פסח
 י~א. או' ברכ~י ~"א. ~כ"ג דף הרואה~ית

~~~~~~~ 
 אחרונים ו~ימים תרנ~ולים או~לים שאינם
 מצאו לאאוכלים

 יד~ה~
 נזהרין א"כ אלא

 מאכילי~ שאין הפסח~תוך
 מצה אלא אותם

 ול~
 ת~ואה.

 או' תנ"ג סי' לעיל ו~יין ~הגה~ט. כנה"ג קצ"ג. סי'מהרי"ו

ל"~
 רכ''ה. או' ~לקמן

~~~~
 למוכרה מו~ר ~~.

 לעכו"~
 החטה שהסיר ל~חר וכו'

 שסתם למה דמי ולא כ~ו. או~ ר~זממנו.
 בהנאה אסור משהו ח~ץ ~ת~רו~ת תמ"זרסי' הש"~

 ומשמ~
 ~אפי'

למכרה
 לעכו~~

 אםור
 שת~רו~ת ב~נין מיירי ~ת~

מ~ור~ הח~~
 ~סי' הר"ז כ"כ להסירו. שא"א ~תוכו

 תמ~
 א' או'

 או' לשם בד~רינו ~יין ומיהו ש~. ה~ט'י ~~ת וכ~ני~ו'ש.
 שכת~נוה'

 כמובן הט~מים ~ין נפקו~א ויש א~רי~ טעמי~
 ~ד~רינו ו~ייןלמ~יין.

 לש~
 ו~וק. י"ג או'

~~~~
 ל~ו~רה מותר ~~.

 ל~כו"~
 למוכרה וכשרוצה וכו'

צרי~
 ומיד ~יכף למכרה

 שמא ~פסח להש~ותו אסורשהרי ~ת~רו~~ שנו~
 ~ש~~

 ויאכלנו
 ~ושבת ~ו~ וא~

 יו'~
 ליתנו יכול

 ל~כו"~
 ל~ברי ~מתנה

 המתירי~

נתינ~
 ה~~רז



 ו~~~~~~יז ~"~ ~~~ ~ו~~

 ~~~ ~ו~~
 ~~יו

~~~~~~~~~ 
'~ 

~ ~ ~
~~~~~~~ 

 ~~~~ ~~~ן
~~~

 ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~ו~~~ ~~~~~ם~
~~~~~~

 ס~יף תמ''ז ~י' ~ו~~ל ה~ל לשרוף נוהגין אלו ~במדינות הגה ~~~~~'
 ג~~

~ ~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~~~ 

 ~~~~~ ~~~ ~~~~~~~ ~ ~~ ~~~~~ ~~~ ~~ ~~~~~~~ ~ו~~ ~~~ ~~

 ליתן מותר ~הרי בחו~הלמוכרו
 ל~כו'~ מ~ונו~

 ויו"ט ~שבת

כמ~~
 יו~ט או בשבת לגוי וכשנותן כ"ז. או' ר"ז ש~"ה. בסי'

 יטלטלנו ולא התבשיל יקח ב~צמו ~הגוי~ריך

 הישרא~

 בי~ו
 ~יין לגוי.ויתן

 ל~י~
 א' ס~~ תמ"ו וסו~ ו' או' ~כ~ה ~י'
 או' לשםובדברינו

 יו"~
 ודו"ק.

~~~~~~ 
 וכ~כ הכל. לשרוף נוהגין אלו ובמדינות הג~.

 האשכנזים. רבניהאחרוני~
 מיה~

 פסק הפר~ח
 הש~~כדבר~

 כ~ון שבו איס~ר ~דמי חוץ לפרש דא~צ וכתב
 שםדליכא

 אל~
 ך' או' השו"ג וכ~פ י~ו~ש. הח~ה ~לי~ת

 סי' ל~יל ו~יין ~~"~.כדברי
 תמ~~

 כתבנו ~בר ומ"מ ~"ו או'

 דבהפסד ו"ג או~ש~
 ג~ו~

 י~ו~ש. ל~~ו~ם למכור מתירין יש

~~~~
.~~ 

 וא~
 אחרון ~יום משום ו~ו' שמיני ביום נמצאת

 אינו ~יסורו~יקר
 אל~

 אי~ור וגם מדרבנן
 בת~רובת ~צמההש~ייה

~~ 
 תרי והוו ~דרב~ן אלא אינו

 או' ~ו~ש לב~~. אחרון. ביום כ~כ בה החמירו לא לכךדרבנן
 ~ו~ב. תמ~ו~או' סי' ל~יל ~יין ~~ח של ז' ביום נ~צ~ת ואםיו~.

~~~
 שהת~רובת אף מ~מע וכו' שמיני נמצאת~ביום ואם ~~.

 ולא ~ר~ל הפסח בתוךנ~שה
 ~~ נו~~

 יום
 ח~~

 ושהה ~בר~וא~י'
 במ~י~

 יום ~ד ~ר"ל
 ח'~

 בת~רובת מקילין
 דר~נן א~רון ביוםמ~הו

 להשהות~
 ~"ט. או' ח"י ל~תחלה.

ר~~
 א' או~ קכ~ב כלל ח~א כ"חי או'

 אבל מ~~. או~ מ~
 אלא ח' ביום אפי' להשהותו אס~ר ~צמו משהו~חמץ

 י~ו'ש. תמ~ו סי' ~נ~~כמשפט י~ש~
 ר~~

 קכ~ב. או' ל~~ן ועיין שם.

~ך~
 נמצא אם ו~וקא וכו' שמיני יום נמצאת ואם ~~.

 לשרוף צריך הפסח תוך נמצא אם אבל ח'ביום
 ב~ו"ת ו~יין ח~י. או' מק~ח שם. ח"י בחו"ה. הכלולב~ר
 ~"ו סו'פ"~

 שכת~
 כ~ון הפסח ~בר לא ~דיין אם ש~ם

 גדול שהפסד הדחק ש~ת הוא אם ובת~רובת משהושהוא
 ויתננו ~ת~רובות לוישמור ~נכרי ואם ~נ~רי וי~ננו בו יכשל שלא מביתו יוציאנוהוא

 ל~
 י~ו~ש. מותר הפסח א~ר

 י~ט. או' הש~''תוהביאו

~~~~~~~ 
 נותן ל~נין וכ~ש וכו~ שמיני ביום נמצאת ואם
 בסי' כמ~ש בפסח מ~מירין ~אנו לפגה~~ם

תמ"~
 להשהותו ~מותר יו"ד ~~י~

 ביו~~
 הוא דקיל הא~רון

 ~משהומת~רובת
 ט''~

 י"א. ס"ק
 מש~

 י~סף חק י"א. או'
 שם. מק~ח כ"דיאו'

~~~
 ~פי~ גמור בחמץ אבל וכו' להשהותה מותר ~~.

ביו"~
 ל' או' ח"י י~ד. ס"ק ~"א ~ס~ר. אחרון

 ו~יין שם. ח~א שם. מק~ח שם. ~וסף חק י"~. או'א"ר
 ב~~ד. לשם וב~ברינו ב' וס~י~ ~' ~ע~' תמ"ו סי' ל~ילמשפ~ו

~~~~~~~ 
 באינו מס~ פ~ת חמץ פסח של בח' נת~רב
מינו

 ~ט~~
 ~אסור י~ל לדידן ~"ת כ~יקר

 הוי ~לאלשהות
 ח~ ר~

 ~ר~נן
 וא~

 שהה
 במ~י~

 בח~
~~ 

 ב~ה
 ש~בר ב~מץ בח' ~םור ת~רובת ~לי גמור בחמץדאפשר
~פסח

 ל~
 ומ~מ ~ה~ג

 ה~
 מינו באינו מס' בפ~ות י~ל ו~~י

 אם אבל שבו ~יסור מדמי חוץ ל~כו"ם למכור בח'דרשאי
 ואם להשה~תו. ומותר דרבנן ~רי ג"כ ~וי ברוב ב~ינונת~רב
 דרבנן ~וק~ה לדידן ש~פ בשמיני מס' פחות נוקשהנת~רב

 י"ד. או' א~א כאמור~ להש~ותםמותר

~~~
 נמצאת אם י"א. ~~~~

 חט~
 שאר ה"ה ~כו' בקו~ה

 ך~. או' א~ר תבו~ה. מיניחמשה

~~~~
 בק~~ה חטה נמצאת אם ~~.

 ו~
 מור~ם מ~ש ו~פי

 שנתרככה. אלא ~נ~בקעה שלא א~פ"י הכא~נמי ~תבק~ה~לא א~פ"י לאסור ~נ~הגין ט'~ ס~י~ בהגה ל~יל~~ל
 אכ~לה ל~נין ודוקא ~"ו. או' ל~ול ו~יין ל~ו. או~וכ"~~~ר~ז

אב~

 בלא בהפ''מ ~הקל יש ~נאה.
 ~תבק~

 מה. ~ו'~ מ~ב ~קום.~~ נטילת בלא ~ף

~~~~
 בקו~ה חטה וב~נין ו~ו' בקו~ה חטה נמצאת אם ~~.

 ~ה בסי' הטור והביאו כ~ש פ' הרא~שלד~ת
 בם~י' הלבוש וכ"כ י~ו"ש להחמיץ קרוב אלא גמור חמץשאינו

 קרוב הם ~לא מה"ת גמור חמץ א~נו ממש נתבק~ו דאפי'~'
 במש~ו התב~יל כל ואוסרין מדרבנן ג~ור חמץ והםלהחמיץ
 מדרבנן אפי' גמור חמץ אינם ממש נ~בק~ו לאואם

 י~ו~~
 אמנם

 פ"ה הרמב"ם~דברי
 משמ~

 מה"ת גמור חמץ הוי ~בנתבק~ו
 ר~~~ סו~ ב"ד וכ"כי~ו~ש

 דלהרא~ש סברות ג' ~ה ב~נין נראה
אפי'

 ממ~ נתב~~
 ולהרי"ף גמור חמץ אינו

 ~תבק~
 הוי ממש

 ולא גמורחמץ
 ול~רמב"ם דאו' ספקא ~וי נתבק~

 ולא גמור חמץהוי נתבק~
 י~ו'~. דרבנן הוי נ~בק~

 וכ"~
 לשמואל

 י~ו~ש. ח~פ או' ל~יל כמ~ש נתבק~ו ~בלא אפי' ~וקבא למראבל

~~~~
' ~ ~  רוחב כ~ובי ד~יינו ~~ום. נטילת כדי 

 סי' ל~ולכמ~ש אצב~
 תמ~

 ו~"כ י~ו~ש. טו"ב או'
 כשרדדו מ~חלה היו שלא הד~~ן ברקיקין נמצאאה

 אות~
אל~

 רקיק. או~ו כל לאסור צריך אצבע רוחב כ~ובי

~~~~
 וכו' מקום נטילתכדי ~~.

 דמחמ~
 הל~שה דוחק

במקום
 שנג~

 נטילה. כדי פ~לט הח~ה
 ו~~.או' מ~"~

 ר'~
 ל~ו. או'

~~~~
 סברת זהו ~כו' ה~יסה ~ל שאוסר מי ויש ~~.

 שאיסור כיון שכ~ב ק~~ו סי' בתשו'הרשב~א
 אחד במקום שלא הכל ~ת ש~סרה י~ל במש~ו חמץת~רובת
 לומר ואין ~יסה ~ל גלג~לה דרך וכאן כאן ~לא נג~הבלבד
 כאן הא~כי

 נמצא~
 היתה וכאן

 ו~ו~
 מוליכין ~ב~יסה ~~מים

 מ"א ב"י. והב~ד יעו"ש. בכל גרגיר מאותו ~ווצאאת
~"ו. ס''~

 ומ"~
 הוא ~צה אותה או

 ד~~
 ג~ולים קצת

 ~כ~~
 ה~ור

 הרא"ש.בשם

~~~
 ה~יסה כל פי' וכו' ה~~~ה כל שאוסר מי ויש ~~.

 מותרין ~יסות שאר אבל ב~יסה ~גרגירכשנמצא
 ה~י~~ת כל בו שנילושו במ~ם היה הגרגיר שמא למיחשוליכא
 יפה. מימיהן משמריןדישראל

 ו~~~
 כאן נמצא כאן דאמרינן

 מחז~ינן ולא~י~
 איסור~

 ~א~ן ~~ק"ל כמו למקום ממ~ום
 י"א. או' ~ו~ש למקום. ממ~ום ~ומאהמחזיקין

~~~~
 בהפ~מ אף ולמ~שה וכו' הפ"מ במקום לא אם ~~.

~בר~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~  

 ~~~~ ~~~ן
~~~~

 נוה~ין וכן~~ ~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~ ~~ ~~ ~~~~י~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~~ ~~ ~~~~~ ~י ~י~ ~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~י~~ ~~י ~~~~ י~י~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~י~~
 תו~

 ~ין האחרות א~ ומתירין החטה ~ה שנמצא מצה ~ותה ~א~ור ~~~ח

~~ר~
 הרש~~~

 ח~ה שנמצ~ת וכל עיקר נראים
 ו~ם הטיסה כל~כאסרת ~טיס~ בקו~~

 ~מצ~
 וכאן נמצאת כאן אמרינן

 וכ~כ ~ר'ח. מותרות. ו~שאר ~סורה המצה ואותההי~ה
 שנמצאת ב~יסה להחמיר ~גה~ו בה~ה~טהכנה~ג

 חט~
 ~תוכה

 כלל~ס~ר
 הטיס~

 מיהו ~יעו"ש.
 השו"~

 או'
 כת~ כ"~

 לדידן
 ~נוא~ן

 ~ל~
 כל בטיסה נמצאת ד~פי~ ז"ל מרן כפסק

ה~חק שע~ לך ואין מקים ~נטילת ה~חק בשעת מותרתה~יסה
 ~~ו~

 ול~חון ח~ים ליקח ~~ה
 ~ות~

 הקמח ולרקד
 מתשו' ונס~ייע מקום בנ~ילת ליה שרינן ולכן שניתוללוש

~"~
 א~ל י~ו'ש רל"ו סי'

 כת~ הז~"~
 הנז' השו~ג ~~רי ~ל

 סיוע~אינו
 עכ~ל בקועה שאינה ~חטה מיירי ב~~ ~הר~

 נראהו~"כ
~~~ 

 ~פר~~ כ~ברי הזכ~ל ~~ת
 ו~יין והכנה"ג.

~ו~
 ~ל~~. ~~~ לקמן

~~~~~~~~~ 
 ל~ מסתברא

 ~א~
 הרא~ש לד~ת

 א~
 שלש~ שמ~ר~~המ~~

 ה~~סה
 שנמ~א~

 ~ה
ח~ה

 שנש~ר~ מ~~ ~~ נשאר~
 ה~~ע הר~ אחרת ח~ה

 שלכחן
 מ~~

 ש~ש~אל הרא~ש מ~ש ש~~ך ~~א
 ר~~ל~~

 ~פה
~שמ~ר

 ~~עת~ ~א~ שמ~ר~~ המ~~
 ~~~ס~. כל ~אס~ר ~ש

 ה~תה הח~ה~מסתמא
 במ~~

 ~אסרה ~נתחמ~ה
 ~~א ~~~~. ~~~ ח~מ ש~.פר~ח הע~~~ כ~

 כ~~
 ~'. ~~' קכ~ב

~~~~
~~~ 

 ~~ ~ע~~ תמ~ז ~בס~~המ~~ר ~~ הר~ ~א~~כ הפסח בת~ך מ~~ר~ ~כ~ז
 ~ע~'~ש~

ח~~~נ שא~נ~
 ~הכ~

 ש~~ פ~ח שר~.
 זכ~~

 ש~.
 אפ~~ח~~ן א~נ~ ~למ~~ ~ה~~נ~

 ש~~
 נ~~לת ב~א ~אפ~ ה~חק בשעת

 שר~ מק~~
 ~האק~~פ

 נ~ב~~
 בס'

 ש~~~
 א~' ~קמן ~ע~~ן ש~.

 ~קמ~~.קמ~ח

~~~~~~ 
 ח~~ ע~~ן ~כ~~ הפסח ת~ך נ~ה~~ן ~כן ה~ה.
 ל~אא~~

 ~א~ שכת~
 ה~~ה נ~~~עה ~א

 בהנאה ~לא ~אכ~~ה ~~קא א~א לא~~ר א~ן שנתרככהרק

 א~~המ~ק~
 לא באכ~~ה

 הפס~~
 ~אפשר

 ~א~
 בנתבקע

~~ 
להק~

 ~~~ל בהפ~מ ב~~נן
 ~א~

 נ~~~~ן ~כן בה~ה הרב מ~ש
 המחבר ~~בר~קא~

 בהפ~מ להקל ~~ש ~ה~~נ~
 א~

 ~ש~ת
 ~~ןה~חק

 נ~~
 ע~~ר

 מ~ה~ עכ~~
 ~~ב א~~ החמ~מ

 הש~~
ע~

 ~כ~ב הנז~ ח~~ ~בר~
 מ~ר~~ ~~ע~

 לאס~ר בה~ה ז~ל
 כתב ~~כן ה~חק ~ש~ת בהפ~מאפ~'

 ~א~
 א~~ר ~הנאה

 ~~~ א~~ הר~ז אמנם ~ע~~ש ~אכ~~ה~כ~ש
 ח~~ כ~בר~ פסק

 א~~בהפ~~
 ה~חק ש~ת

 א~
 ~הת~ר ~ש הפסח ~ת~ך

 מק~~ נ~~~~ ע~~בא~~~ה
 ~כ~כ ~ע~~ש

 מ~ח א~~ מ~~
 מ~מ ~הפ~מ ~פ~~ כ~~ה ~א~סר מ~מע הרמ~א~מסת~מת ~א~

 נתבקע ~~אבנתרככה
 אפ~

 ~~ש
 ~הק~

 נ~~~ת ע~~ בהפ~מ

מק~~
 ע~~~.

 ש~ ~~~~~~
 ע~~ן ~כ~~ הפ~ח ת~ך נ~ה~~ן ~כן ה~ה.
 מ~~~ ~בר~ על שחלק~ב~ש

 ~פסק הנז~

~הק~
 הרא~ כ~בר~

 ~פסח ~בת~ך בק~עה ב~~ה ~אפ~~

א~
 ב~~סה נמ~את

~~ 
 ~~ה אפ~~ה שא~נה במ~ה

 בנ~~ל~
 ~~ ~ר~~~~~

 אפ~~ה ~מ~ה נמ~את
 נ~ה~י~

 ~א~~ר ~החמ~ר

~המ~''~
 ~ה~~ז

~''~ 
 מ~~''~ לפ~~ הס~~מ~ ~''~

 ~ש~ם ז~ל
 מ~מצה ~ל~~ה~~~~

~~~~~ 
 ~~מא

 ~~~~~ ~משה~
 ~~~''ד

 א~'ה~מ''מ
~''~~ 

 ~לזה
 ה~~~מ~

 ~~ו''ש. הא~~~נים ~ל

~~~~~ ~  

 ~~~' אפ~~ה ~ה שנמצא ~~ן ~ה~ה.
~~~~ 

'~~ 

 ~~ד~נ~
 הל~~~

 ~~נ~ן ~~''מ
 אפ~~~תשמ~ר~ת ~~~צ~~ ~נמ~

 ~קצ~ ~~~~
 מהם

 ~נ~~~
 שלא

 ה~~
 ~~~ך

 ~~~ך ~~ים קומץ ~~~~ת נ~נה המ~ק~ק רקהמ~ם
 ~קמ~

 ~מצ~~~לש~
 לה~מ~ר ~ש

 ~לא~~~
 שנמצא כ~~ן

 לח~ש~ש ~~~~ ~~~
 אםנ~~~ ~א~ מה~ ~נ~~ק~~

 שלא
 ~ק~~~~ ~~~

 ~ש
 ~א~ר ~פה נקלה לא שמאלח~ש

 ~~וא~ ~ש~~
 ~~~''ש. ~מ~ק

~~~~ ~  
 נמצאת כאן ואמרינן ~ה~ה.

 כא~
 ~אמרינן פי~ היתהי

 ~ע~סה היתה ולא הזאת המצה ל~~ך נפלה~תה
 וא~כמטולם

 א~
 מ~אה היא החטה

 מי~
 אל מ~~ר ומלוחלחת

 כל לאסור יש וא"כ ו~טיסה ~מים שהיתה נראה ~"כ~~ר

העיס~
 אחר ~מקוס היתה שמא י"ל ומ~מ

 ~לוע~
 ממ~ם

 יש דאם הענין לפי דהכל ונ~ל המצה. ל~ך ע~הונפלה
 להחמיר ~יןז ל~קל ~ין ~מ~וי תולין דלעולם תולין ~תלות~מה
 מיקר~ולא

 ספ~
 כמ"ש ~יה כמו ב~ה לתלות כשיש אלא

ב~ו"~
 חק ל"בי או' ח~י ט"ז. ס~ק מ~א נ"ה. סי'

 י~ס~
 או'

 יו"~. או' חמ~מ ך' א~~ מק"חכ"ו.
 ר~~

 מ~ב ל~ח. או~
 מ'ט.או'

~~~~
 ~י~ו ~יש ~~

 לאחרים ונתן מצית ממנה וחתך עיס~
 אסורים חטה עליה ונמצא ב~דו אחת ~צהונשאר

 דאמרינןכולם
 שמ~

 ממקום דדוקא לכן קודם עליה היתה
 ה~~ח ד~רי ולפי אי~ירא. מחזקינן לאלמקוה

 דחשי~
 ליה

 נתח~צה שמא~לא מקודם ~היה וא~~ל נפלה עתה שמאלס"ס

א''~
 נתחמצה לא ספק דהאי ול~נ זה מטטם מותר ~וי לעולם

 ידיעה חסרון ~הוי ~פק הוילא
 כמ~~

 שם. מ~א ביו~~. הפו'
 שם. ח'י י"ד. ס"ק הט"ז ה~כמתוכן

 ח~
 שםי יו~ף

 וכ~כשם. חמ~~
 ~ר"~

 אלא ט"ל או'
 שכת~

 ~ין ~אם
 כיון לעכו~ם המצות שאר למכור להתיר יש שנתרככהאעפ"י ~קוע~ החט~

 יטו"ש' להקל צד~ין הרבה כאןשיש
 וח"~

 כלל
 קכ~~

 ד' או'

כת~
 ~יטו"ש. בהנאה להתיר יש בהפ"מ ממש נת~קעו לא ~אם

 ~ו' הא~רמי~ו
 כת~ כ"~

 ~~רי על
 מ"~

 ~~~למא אע~ג הנז~

 דס~ריאיכ~
 ~ל~

 ~א~סור הכא ידיעה ~חס~ון ספק טב~~נן
 ועוד ~ליו ~סמוך ישצונן

 דמשמ~
 ~טור

 ~ספ~
 נתחמצה

 ~~"~ ~ל~ י~י~~ חסרון הו~ ~אחטה
 וכתב יעו~ש. לי~ע

 ~סמוך יש ~בה~''מ מ~ט ~ו~~מ~ב
 ט~

 ודעמיה הב"ח ~ברי
 קל"ד. או~ לעיל ועיין י~ו"ש. ~צות בש~ר~התירו

~~~~
~ ~  

 ~~עת ~~ף
 מ"~

 היינו
 ~~וק~

 כשנמצאת
 מצהב~ותה החט~

 שעוד~
 ~~ותו ~י~ו

 המצות ש~ר~מנה שחת~ מקו~
 א~ ~~~

 נטל שחת~ה ~~ר
 מ~

 ~נש~ר

 ~~ ~ ~~~~~י~
 י~~~ ~~~י'~~~

~"~~~~
 ~~י~י~~ ~~~~~~ ~י~ ~ ~~~י~~י' ~~~ו~~ ~



 ~~~"ו ~~~ ~י~~

~ ~ ~
 ~~~ן ~~~~~~~~

~~~~ 
~

~~~  ~ל ~וסר ~~י~~ נמצאת ואם היתה כאן נמצאת ~אן וא~רינן חוה או אפויה בה~נמצא
 ו~כי נטיל~ כדי רק או~רון אין ק"פ אבל הפסח תוךודו~א ה~י~~

 ~~~~ נהוג~~~~~~
 ~פי~וש

 להע~יר ~מים~הרתיחוהו
 הנ~ה~

 ~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~י~ ~~י~ ~~~~ ~~~'~ ~~ג~~~~

 ל~דה מצה א~תה ~ליה חטה נמצא ושם א~~ ל~קום~ידו
 למקום ממקום ~יסורא מחזקינן דלא מותרות וה~~ר~שורה
 ו~מקום וכו' נמצא כאןואמרינן

 החט~ נפל~ ז~
 היתה ולא

 שכת~~ ~כרו~ הדין וכן לכןי מקודם~ה
 נמצא ~אם אח"ז

 ~ח~יתחטה
 א~

 ~מקומה שהח~ית ה"ד אסור ש~ק~רה מה
 ממנה שלקחו ~~ק~ם~ומ~ת

 הכ~'ו~
 כל וכן ~קע~ה

 ~~~ר מ~ב והביאו י~ד או~ חמ~מ ~ית~ארו. הדינים~אלו כה''~
 ~~ז. או'הציון

~~~~~~~~ 
 העיסה ח~יכת על החטה ש~~צא כל פשוט
 לא ועדיין ~ידושהיא

 גי~ל~
 כיון ~גלגלה

 כאןדאמרינן
 נמצ~

 הח~יכה ~זו ~~ם נתנה לא עדיין א''כ
 אם והיינוו~ותרת

 נמצא~
 ד~וקה ואפי' מלמעלה הח~יכה על

 י~ העיס~ ב~וך נמצאת אם א~ל~עיסה
 העיםה כל לא~ור

 החתיכה ~זו נאמרדאם
 נפל~

 לא ~~דיין כיון
 גי~ל~

 ~ל
 ולא לא~כוחי ליה מיב~יהחתיכה

 ~היתה ודאי אל~ בתוכ~
 כל נאסרה וא"כ השלימה~עיסה

 העיס~
 בזה שייך ולא

 כאןלו~ר
 נמצ~

 ב~~ה. מ"ב וה~יאו י~ג או' ח~~מ וכו'

~~~~~~~~ 
 מהח~ית שלקח ~א'

 כרו~
 והוליכו ~~ערה

 ~ית ~אותו אפי' אלא ~ל~דלבית~אחר
 שהואכיון

 מקי~
 אחר.

 ח~~~

 והתיר ~ליו חטה נמצא ושם
 מלו~לין מהר"ם היה. כאן נמצא כאן דאמרינן ש~חביתהכרוב
 ~ח~ית חטה נמצא אם א~ל ע"ח.סי'

 הכרו~ א~
 ש~ק~רה

 בחבית. לכן ~ידם היתה ה~טה שמא דאמרינןאסור
 ח"א מ' או~ ר"ז יו"ד. או' חמ"מ ל"~. ~ו' ח"י ט~ז.ש"ק מ~~

 קל"ח. או' לעיל ו~יין ז' או' קכ"בכלל

~~~~~~~ 

 נת~קעה לא אם א~ל מ~וק~ת כשהחטה זה
 שם יש אם שבחבית מה להתיר ישהחטה

 תמצא ו~ם לעת מעת תוך שם נפלה שמא ס~ס מכחהפ"מ
 מעל~~. תוך עד נתרככה לא ~מא ~כן קודם נפלהלומר

 קנ~ט. או' לקמן ועיין מ"א או'ר"ז

~~~~~~~ 
 כשנמצ~ ז~

 א~ל שבחבית הציר ~תוך ~חטה
 ~~יכת ע~ג נ~צאאם

 כרו~
 ~ילה הציר ואין

על
 גב~

 שאר לה~יר יש
 הכרו~

 ר~ז ל"ח. או~ א~ר ש~חבית.
 שם ~א~ר ו~יין שם. ח"א מ"~.או'

 שכת~
 דינים חיל~קי ~וד

 שם. ח"א ו~ביאו~זה

~~~
 לא

 הי~
 ציר רק מים שם

 מהכרו~
 מי הוי עצמו

 או' א"א ~ס~ג. כ~סי' אוסר אין מלח ומעטפירות

ט"~
 ודוק. סעי'~~' תס"ג םי' לעיל ועיין ל~ג. ואו'

~~~~~ ~  
 ~ו שנתב~ל כלי וכו' נ~צא כאן בהגה'

 חמץ נמצא אחר ובכלי אחר לכלי ממנוועירה ~פ~~
 נגד הת~שיל בכל ס' היה אםאז

 חמ~
 לה~ל יש הנ~צא

 איסור דאיכא ס~ אין ואם ראשון בכלי הנשארבתבשול

דאוריית~
 כתב וכה"ג ו' סי' הכהן ושב שו~ת לה~מיר. יש

 ה~ביות מן ~שקין ש~וציא ב~~ד כת"ו פנ"ובשו~ת
 בכלי חטה גרגיר מצאו וא~~כ נ~דק לא והכלי הכלי~~וך ~פס~

 ~ה~ז
 ל~ שב~~יו~

 כ"א. או' ש~"ת יעו~ש. נאסר

~~~~~~ 
 אינו ס~ס ~ליכא ~יכא וכו' נמצא כאן ~הג~.
 רגלים דאיכא היכא וכן וכו' נמצא כאןמועיל

לד~ר
 ל~

 וה~יאו יעו~ש. הרואה~ ~ית וכו~ נמצא כאן אמרינן
 י"ב. סעי' עלהזכ"ל

~~~~~ 
 ואם וכו' ~עיסה נמצאת ואם בהגה.

 ג~ נמצא~
 להו מחזקינן לא מצה ~חדחטים

 א~
 ~שאר

 ~עיסות מג' ש~או חטים נמצאו מצות ~~' אם מש~"כמצית
 דמעלמא בשלשתן לומר דק~ה הנותרים להחזיק י~~ודאי
 מפרר אם ואפי~ ב~ין ולא~ישול ע~י לא לאכילה היתרא כאן אין הר~ה שנמצאו ו~פרטאתו

 קוד~
 ~ביטול מהני לא פסח

ברו~
 פ"ת. י~ו"ש. מ"ה םי' שמואל ~ולת מו~ר. להשהותו א~ל

~~~~~~ 
 חמץ איםור שאז הפסח. ~~ך ודוקא ~הגה.
 עיין העיסה כל ~נאסרת והטעם~משהו.

 קכ"ט. או'ל~יל

~~~~~~ 
 וניעור חוזר ולמ~ד וכו' פסח קודם אבל ב~גה.
 והיינו פר"ח. הפסח. לתוך קו"פ ~ין לחלקאין

 דסיל ל~עמיהדאזיל
 בטעמ~ דא~

 ולא
 ממש~

 ~ו~נ אמרינן
 אמרינן לא ממשו ולא ~ט~מו דס"ל ד~יכא ~זה פלוג~א ישא~ל

 סי' לעיל כמ~שחו~נ
 תמ~~

 יעו~ש. נ"ט או'

~~~~~~ 
 נטיל~. כדי רק א~סרין אין קו~פ א~ל בהגה.
 ~עם ויהיב מתמצה ה~~ם הלישה שע~יואעפ~י

 נטיל~ לי~עי ולא בס' לי~טל וא"כ~כולו
 אמרינן לא מ~מ

 לא אבל להחמיר אלא וכו' מתמצה לישה דע"י ס~ראהך
 ד~פי' כ"א או' המק~ח וכ~כ ב"ח. נטילה. בלא להתירלהקל
 באו' ועיין נטילה. כדי בעינן ס~ איכא ואפי' אפוייהבמצה

שאח~~.

 ~~~~~~ן~
 נטילה כדי כ~א אסור אינו בע''פ אפויה במצה
ב~ח.

 מ"~
 ~ק י~ז. ס"ק

 יוס~
 ר~ז ~"ז. או'

 סעי' תס"א סי' ל~יל ועיין ד~ או' קכ"ב כלל ח"א ~"ו.או~
 דאם שם ה~טה בעוד הפסח משנכנס חממוה כשלא והיינוה'
 המצה וחממוחזרו

 בער~
 בפסח ונ''ט חוזר

 ~צמ~
 ו~וסר

 לשם וב~'ברינו ג' סעו' תמ"ז סי' לעיל ועיין ב~ח.במשהו.
 נ"ו.או'

~~~~
 מלגו אם י~~. ~~~~

 א~"ג וכו' ~רנגולת~
 דביו"~

 םי'

ס"~
 ~כלי אפי' למלוג לכתחלה אוסר י~א סעי'

 והוד~. הנוצה ~ע"ג מקודם שנמלח מיירי הכאשני
 מש"~

 או'
 נ"ב. או~ מ~בי~ג.

~~~~
 ~~ הארוך במרדכי כ"כ וכו~ תרנגולת מלגו אם ~~.

 ~ו הרתיחו אשר הכלי וגם שם ומסיקכ"ש
 הה המיס ~ו ששפכו ~כלי ~גםהמים

 מחומצי~
 והביאו י~ו"ש.

 מליגה דהא אוסר כ''ש דאפי' מהכא דמשמע וכתבהב"ח
 רא~~ן אסר ואפ~הבכ"ש

 התרנגו~~
 י~ו~ש. הכלים וכל

 הטעם וכתב י"ב. או' ע~~ש ח"י. או' בהגב"ישכנה"ג וכ~~
דל~נין משו~

 חמ~

 אינו דכ"ש דניהו ~~~מיר ק~ל
 מב~~

 מבליע אבל
 בכ~ש גם לאסור ל"ג או' ~~י הסכים וכן ~משהו.ומפליט
 בהגה ג' סעי' תמ~ז סי~ לע~ל כמ~ש ~ו סולדת הידאם

י~ו"ש



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

 ם~~ן
 ~ם~~

~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~ 

~ 
~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~ ~~~ 

~~~ 
~~~~ 

 ~~י ~~ ~~י~ ~י~ ~~
 ~י~~

 ~~ר
~~~~~ 

 ~~י ~~~ ~~ ~~~~

 כ"ב. או~ המק'ח וכ~כיע~~~.
 ~ע~ וכ"~

 גם לאסור הפר"ח
 בהגה לק~ן עיין ומיהו ח' או' מאמ"ר כ'ד או~ א~רבכ"ש.
 אם ~ין~מחלק

 הית~
 וב~ברינו ש~ורה או שלימה החטה
 בס"~.לשם

~~~~
 ה~יה מ~לא א~~ר ~~~' ~ק~עה ~~ה ~רעין ~~.

 אינה ~~י' לא~~ר ~' סעי' ~~לעיל ~~ןהרב

 ~ש~~בק~ע~
 ~איכא ~~~ן ~ה~א

 ע~~
 ~מא ~~יקא

 ~~~ק ה~~ז א~ן ל~~. א~' ח'~י האי ~~לי ~~~מרינן לאנ~לה ~~~~

~~~~

 ~~רב~ ~~ב
 באינ~ ~אן אך ~שנ~ר~~ה~ל ~ק~ע~ אינ~ א~י' לאס~ר אזיל ל~י~~~

 ~~~י בק~עה
~~'~ 

 לא ~~ק
 שמא נ~~מץ ~א~''לנ~~מץ

 א~~~
 למ~~ר ליה ~רינן נ~לה

 לע~~~~
 ~ל~ה~רנ~~ל~

 אלא מח~רינן
 ~ח~

 ~~ ~~עי' ~~~~א ~~יקא

 מיהו ש~. ~~י ~הב''~יע~~~
 למ~~ר ל~קל ה~~י ~ע~

 ~' ~~עי' ~~היא~ם לע~~''~
 ~מ'~~

 א~' לעיל
 ק~~

 ~עיין יע~~ש.
 א~~במ''ב

 נ''~
 ב~לי בנ~ר~~ה ~זה לה~יר ~ה~~מך ~~~ב

שני
 א~

 לא~ילה
 לא ~א~ ה~~~~ ל~

 נ~ר~~~
 א~ א~י'

 ראש~ן ב~לי המלי~ה~י~~
~~~ 

 יע~~ש. ~~~ר

~~~~
 ~~~א ~תרנ~~לת. א~~רה ~~.

 ה~~~
 ~~~ה

 במי~
ק~~~

 ~ה~מ~צה ר~י~ה
 ~~רנ~~ל~ ~בל~~

 מן
 ~~רהמי~.

 ממק~םאלא הי~~ ~אן נמצא ~אן אמרינן דלא ראב'~ןי ~ש~
 ל~~י~ה מ~~י~ה א~ למק~~

 ~מ~~
 י~א ~עי'

אבל
 במ~~~

 שמא ~ל~מר ~זמן ל~~ק ~יש במל~~ה כ~~ן ~'
 במים ~~~ההי~ה

 ק~~~
 מ''א נ~ל~. הש~א אמר~~ן לא ל~ן

 ה~ר"א.ביא~רי

~~~~
.~~ 

 א~~ר~
 ונראה ה~רנ~~ל~.

~~~~ 
 המים ~אם

משנשאב~
 היה

 ~זק~ לה~
 ב~ם הי~ ~לא

 ~העמ~ מ~~ר~ ה~רנ~~ל~ מ~ננ~ ע~י שנ~אבו ~~~ן~~ה
המי~

 ~אימ~ר ~זק~ן על
 ה~~~

 ~אי~~ע. ה~א
 נה~~

 א~~
 ~~מ~~~ים מ~מ ~~רנ~ולים ~~י~ למצ~א ~~~י~ ~אע~~י'~א.

 ~ל~ם ב~~~ם~~ר
 ~ב~ר~

 ~ע'~~~~י ~מ~~ ~~~ לצירך
 ר~ל ~אי~רע ה~א הש~א אמרינן

 ה~רנ~~ל~ש~~יר~
 המים. ~ן

~אם
 נמצא~

 לע~ל עיין ~~~' בק~עה ~~ה

 ~~~~ צ~ננ~ם ~~מי~ ~עם לי~ן ~~~ ~~~אין
 באה~~. צ~נני~.המ~ם ~שיה~~ ~~~ י~~ר ~יהא בעינן ~~~~~ר''ל

~''~~ 
 ~~~ה~ר~א בביא~ר~ מי~~ י~~. ~'~ק מ~א

 ~ל~יעה
 ז~

 ~ה~ים מ~עם
 לב~ צ~נני~

 ~~א
 שא~ן ~אע~~~מ~יר

 ~ב~
 יע~~ש. ~'

~~'~~ 
 מ~ן

 ~אל~
 ~~ז. א~~

~~~~
~~~ 

 ~י
 ~ ~ ~י~~י~

 י~ ~~~
~~~~

.~~ 
 ל~~ א~

 י~~ע ~אם מ~~ר. עי~ה
מעל~ע ה~~~ ~נשר~

 במי~
 ~מב~~ל. ~~ב~ש א~~ר

~~~ 
 ל~ע~ה~ר~~

 הש~~. ~~ק ~ה~א ~~~ר
~~~~ 

 ~רישה ~ב'~~.
 ~~~. א~~ ~מ'~מ ~'~~. א~' ~מ~'ז ~י~ א'~ר ~~ו.א~~

 מי~~
הנה''~

 ~~ב י~'א א~~
 ~~~יר משמע ה~~ר ~ברי ~מ~~מי~~

 מ~ינא א~~ר ~''כ מעל~ע שנשרה ל~~קי~
 יע~~~

 ~~~כ

 ~~נ~צאה ~~קא בק~עה ב~~ה ~א~י' ב~~יק~. לה~~יראין

 ב~ל~ ~~~''~ה~~~
 מי~ בא~~ן

 אבל
 נמצא~ ~~

 ה~~ה
 ~~רבמים

 ~~~~ מ~~~ ~אי~~~ ל~~ל י~ שבשל~
 ~מא ~~א

 א~''~ ה~~~נ~ל~
 מעל~ע נ~רה לא ש~~א מק~~ם ~א~''ל

 ה~י ~ל~במי~
 ~ב~~

 ~א~י' בצ~נן ז~ ל~י~ה ~מו~ר
 ל~ע~

 ב~קו~ עכ''~ ~~~~ ~~ך בצ~נן ~א~~ר ~א~מר ~~יהי~
 ~~~ק

 ~~''~א~
 קע~~. א~' ל~מן ~עי~ן נ~~. א~' ~~'~ב ל~~מ~ר. אין

~~~~~~ 
 ב~רו~~

 ~מץ
 מעל~ע ב~י~ נ~~ה לא א~ א~

 ~א~~ריםנ''ל
 ~~~ר~~ה ל~~ המי~

 פר'~~. מ~ני. לא ~ינ~ן ~א~י' ~נ~םי~ ב~~לי~ ~קין~יר~רין ~~~~רר~

~~~~
 המ~א

 לה~מיר י~ ~בל~~ ~~
 להת~רר. ~עש~י מש~~

 מ~~ר נ~י~~~~
 ל~ע~

 ו~ן ~רן
 ~~ ב~ר~~~

 שנ~לה
 ~~~' ~ינ~ןמ~ני למי~

 יע~~~
 ~~ב

 עלי~
 מ~~~רין ~ברי~ ~אין ~ז~~ל

 ~מ''ז ~י' לעיל ~עיין יע~~ש. ה~~' ~ל הי~ך עליה~ ל~מ~ך~אין

~~~~~~ 

 ~זהר~ן ~אין ב~ח מבארות שמשתמש למי ל'זהר
 ש~ש ~כו~ם של מבארות ובפרט השנה כלמהם

 המים לסנן שיש בבור ח~ץ יש שמאלחוש
 בכל נקי בב~~

 ב"י ו~~יאו מול'ן. מהר~י ב~ם האגיר כ"כ ששואב.פ~ם
 מ~ב מ~ח. או' ר"ז י"~. או' ח~'מ מ"ה. או' ח"י זה.בססי'
 שם וכתב ס~ז.או'

 הר~
 איסור מחז~קין אין ה~ין מעיקר אבל

 ל'ג. או' ~נ"ה סי' לעיל ועייןמס~ק.

~~~~
 דס"ל הפסח. ב~וך הוא אם שאוםר מ~ ויש ~~.

דעכ"~
 דבשאר אלא מ~הו ~עם נו~ן צונן גם

 ס"ק מחה~ש בפסח. חמץ משא"כ אוסר משהו א~ןאיסורין
 שא~~ז. באו' ועייןי"ט.

~~~~
 הכרע~ו ל~י ב~י כ"כ וכו' שאוסר מי ויש ~~~

 לח~ק וכתב וביה מיניה ש~קשה ~~ורב~ברי
 יישב י~ב ס'ק הט~ז מיהו יעו"ש. ה~סח ל~וך קו"פבין
 ~מו~ר ט~ז וב~~ק ~ם כ~ב ~~~כ אחר ~ענין הטורדברי
 דעת וכ~ה יעו~ש. ~לל ~עם נותן אינו ~צונן בפסח אףבזה

 ליכא ~בצונןה~ר~ח
 בליע~

 י~~. סי~ יהו~ה ~בית וכ'כ כלל.
 ~"ק והמ~א נ"א. סי' ח~ב ישרים משפטים בס'וכ"כ

 שהגאוןכ~ב י"~
~"~~ 

 מהר"ש אבל להתיר הורה מ~ראג
 ובקראקא העולם רוב נוה~ין ו~ן לאסור מלובלין למהר~שכתב ~אוסט~~

 ~בבשר~וסיום
 ~ילי ~י~ דאי~

 ~בק~ים~
 בצונן מ~ינא אסור

 או' קכ"ב כלל ח~א בה~חה.~~א"א

 ט"ו~

 ~לוו צ~נן ובשאר
 ענין ל~י או~~מנהג

 שע~
 יע~~ש~ הדחק

 ל"~. או' ח"י והב~~
 טנין ל~י ומ~ש ל' או' יוסף~ק

 שט~
 ~אפי~ ר~ל ה~חק

במק~~
 ועי~ן להקל. יש ה~חק בשעת לאסור שנוהגין

 להתיר הש"ע שסו~ם ~יכא ~כל שכתבנו ז~ או~ ו"גסיי לעי~
 ל~וש ~~עתו האוםרים ~~ת כותבוא~~כ

 לה~
 לכתחלה רק

 הש"ע ~עת ~'נ וא~כיעו"ש.
 לה~~

 אם וכ"ז הדחק. ב~עת
 י~ו"ש. קנ"ט א~' ל~יל כמ~ש מ~ל"ע החטה שם נשרהלא



 ~~~~י ~ ~~~~~י
 יי~~ ~י~~~~י~ו
 י~י~יי~~~י~
 ~י~~י~~~י~
 ~~~י ~י~~ ~ו~
 ~~~י~ ~~ו'~~~י
~~~~~~~~~ . 

~ ~ ~
~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ 

~ ~
 ~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~ ~~~~~ ~י~ ~~~~ ~~י~~~ ~~~~י~ ~~~~~ ~~~~
~~~~ ~~~~ 

 אפי~ שמתיר מי ויש ה~ה ~~~~.
 ~מליג~

 תרנגול~ם
 מש~~

 שמא דאמרינן
 מ~~ו נ"ה ~תא"ו לשם נפלהאח"כ

 ומהרי"ב~

 שאוס~ מי ויש
 ~תרנגולת ומתיר בשר בש~ר

 ס~ק~כח
 ס~י~~

 ~מרד~~
 פכ"ש~

 שלי~ה ~ח~ה ~ו ~שר ~ש~ר ~~סור ~ר~ה מנהג ולטנין
 בתרנגולתא~ילו

 ו~ווק~
 צו~~ין היו ~ם אבל חמין ~מים שהיו דהיינו תרנגולים נמלגו אם

ושר~
 וב~~ום מספיקא ~~סור ~ין התרנגולים שם

 ד~י~~
 למימר

 שמ~
 הח~ה נ~~כל

 בתרנגול~
 כגון

ש~י~
 שבורה

 ~מהרי~ב~
 ספק מכח להתיר יש ~מליגה ~~ילו

 ספיק~
 מיהו

 א~
 הת~רובות נת~ר~ו

 ~~~ם~~

 תרנגולים ~~~יגת ~פי' שמ~יר מי ווש הגה.
 מ"מ מדאורייתא החמץ דעיקר~ ~אע"ג דס~לוכו~

 שאח"כ לקילא תלינן ולפיכך מדר~נן אלא הוי לא משהואיס~ר
~פל

 החמ~
 הגר"א~ ~יאורי פר~ח. במי~~

 לא דרמ~א ואע"ג

ס"~
 כן

 כת~
 סומך ~ה~"מ או שבצינן משום כאן הדעת זה

על
 ~יע~

 הגר"א~ ~יאורי בסמוך. אח"כ כמ~ש זו

 ~~~ם~~
 ש~ניחיה בכ~~ג בשר. בשאר שאוסר מי ויש בהגה'
 משם ש~ק~~וה ואחר וההדחה המליחה אחרבחמין

~~~
 חטה שם

 בקוע~
 שהי~ה ואמרינן ל~~ן מז~ן מחזיקין

 נ"ח. או' מ~ב ~~שר. ~לקחו מקו~ם החטהשם

~~~~~ ~  
 שמא ס'ס. מכח ~תרנגולת ומתיר ב~גה.

 שמא בתרנ~~לת קודם היתה ואת"ל~~לה עת~
 לענין ולא עיכול מהני טומאה לענין דדוקא ס"לו~חולקים נת~כל~

 כמ"ש~יסור
 ביו~~

 ססי'
 ס"ק מ'א בש~~. שם וכ"מ בב~י פ~

 והחולקים ומ~שכ~ב.
 ס~

 סעי' בריש הש~ע דעת ר~ל וכו~
 רכ"ט. או' לקמן ועי~ן ש~וסר.זה

~ם~
 או בהגה. ~~.

 בח~~
 דשלימה כיון ~י' וכו~ שלימה

 ל~ מס~מ~הי~
 אפי~ ומשמע נתעכל

 כיון אפ"ה מה~פק ~חטה שנפל~~ירור י~ו~
 דשלימ~

 לא ~יא

ח~י~
 וכן י~ב. ~ו' עו~ש ומחמצ~. עליו א~כל ותורת כמעו~ל

 פ"ג ססי' ~יו~ד ט~ז ~מ~וכלת. חשי~ה לא קצת נתרס~ה~ם
 ה~חרונים.והב~ד

 ~~~ם~~
 תרנ~~לים שם ושרו צוננים היו אם ~בל בהגה.
 תרנגולים נקט ~ו~א ~לאו צ~לוכו'

 דה~
 מיירי

 בחט~הכ~
 אין ~"כ נתעכ~ה ל~ימר דליכא שלימה

 מ~ס שנטלו אחר ~חטה נמצא דאם ל~שר תרנגוליםב~ן חילו~
 הבשר. אוסרין א~ןהבשר

 מ"~
 כ~ג. ס"ק

 והעו~
 י'ג ~ו~

כתב
 לרבות~

 של בגרעין שמוחזקת אעפ'י ~רנגילים נקט
 כאן דאמרינן מספק להחמיר אין אפ"ה שטורים ו~לחטים
 שאר ~מכ~ש למפרע איסורא מחזקינן ולא ~יה כאןנמצא
 בצונן שמקילין והטעםבשר

 ד~~
 ס"ל פו' הרבה בלא"ה

 מניח אינוד~ונן
 להחמי~

 ~כ~ל. מש~ו אפי~ מבליע ואינו
 וכ~ה מ' או' ח~'יו~ב"ד

 ד~~
 דאין האחרונים

 לחל~
 בזה

 לתרנגילים. בשרבין

 ~~~ם~~
 אם א~ל מש~ע מספק. לאסור אין ~הגה.
 ~~שר שהיה ~שעה שם החטה היתהבודאי

 בתוך בצונן שאוסר ~י ה~ש כדעת לנהוג יש ~מיםשרוי
 ~ס"ג. ~ו' לעיל ועייןה~סח.

~~~~~ 
 מכח להתיר ~ש ~מליגה א~י' ~הגה.

 ס~~
 וכו'

מי~~
 ~~בורה ~ס"ל ~לו בדינים החמיר ה~"ח

~~
 הר~ דברי על להשיג וכ~ב ספק הוי ולא ~~עוכל הוי

~ה~~
 ~~ל וטו"ש.

 י"~ ס~~ ~ט~~
 ~~ל מור~ם לד~רי ~סכים

וכן
 הסכ~~

 ח~י ~סכיה וכן כ"~. או' ~''ר ו~ספרו א"ז ~ס'
 או' קכ"ב כלל ח'א וכ~כ מ'או'

 י"~
 מור~ם ע~פ דמנהגינו

 ~ינא ולע~ין כתב והפר~ח יעו"ש.ז"ל
 משו~

 חומרא
 דח~~

 יש
לחוש

 לכ~
 בשעת א~ל הפ"מ ~ליכא ו~יכא לכתחלה הסברות

 ~רנגיליסוכיוצא ב~לי~ת אפי' ל~תיר יש הפימ איכא אוהדחק
 משהו בא~סור לקולא תלינן לשם נפל שאח"כ לתלות שישכל
 ~~גה מור"ם כדברו ~~יקר אלא כה~"ח דלא מ~רבנןדהוי

 עכ~ד. ל~ורות ראיתיוכן

~~~~~~ 
 פי' וכו~ התערובת נתער~ו אם מי~ו בהגה.
 שיש בתרנגולת שלימה בח~ה או ~בשראף

ס~~
 ב~~מ ומשמע בהפסד מותר א'

 דוק~
 אבל התערובת

 התבשיל אותו~א
 ומשמ~

 דסמכינן ט~מא ~תער~בת ~אף שם
 גם וכו' נמצא כאן ~אמרינן ~נ"ל ומהרי~ב הרשב"א עלבזה
 אפי' אסור אחר ~ספק אבל לזמןמזמן

 בהפס~
 ותערוב~.

 הזכ~~. וה~יאו כ''ח ~ו'~"ר

~~~~~~ 
 ~סק הנה וכו' ת~שילין שאר להתיר ו~ש בהג~.

הרמ"~
 ש~ש ס"ס כל ~וא הכין הנראה כפי

 א' ספק ~א מתירין דר~נן~משהו
 ל~

 יש ואם בדרבנן אף
 משמע ת~שילין שאר ~התיר יש יו"ט שמחת ומני~תהפ"מ
 ~ר~נן. ~~ בספק אסור בהפ"מ אף תבשיל אותו~א

 א''~
 כ~ג. ~ו'

~~~~~ 
 בהג~.

 שנשר~
 החטה שנ~צא ~עפ~י פי' במים.

 א~"ה בתוכו שרוי היה ש~בשר ~עודבתוכו
 וש ולכן בצונן מתירין יש דהא דר~נן איס~ר ספיקאהוי

 ושאר ה~כ~ל ו~ב~ד כ~ד. ס'ק ~~א ~~בשילין. שארלהתיר
 או' י~סף חק וכ"כהאחרונים.

 ל~~
 הנז' מ"א דברי ~ל

 מ"~ או~ ח"~ ו~ייןהוא. דנכו~
 שאח'~. ובאו'

~~~~~~ 
 דאיכא ~חטה ואח~כ~נמצא פי' נמלג. או בה~ה.
 או~ א~א וכ~כ כ~ה. ס~ק מ"א נפל. עתהלמימר

 ~הגה הרב ~מ~שכ"ד
 נשר~

 ~א נמ~ג או
 בחד~

 הוא מחתא
 ~' ספק דיש ~ם הבשר ~~ודו גרעין ומצאו ~צונןדנשרה

 ונ~~ג חמ~. ~לחם ~ אף כלל ומבליט מפליט אין צינן~שמא
 אח"כ ומצאו~כ"ר

 חט~
 משם ה~שר ש~סירו לאחר במים

בתרנ~יל~
 בספק מותר נפלה עתה טפק ~יש ~שר בשאר או

 כתב והמחה"ש עכ"ל. יו~ט שמחת ומניעת בהפ~מ דרבנןא~
 במים כשהתרנגולת המליגה אחר החטה נמצאתדאפי~

 מותר ג~כמצונן כ~הו~
 דשמ~

 ח"א וכ~כ יעו"ש צונן כש~יה שם נפלה
כלל

 קכ~~
 או~

 י''~
 או התרנגולת שנ~לו לאחר נמצא ~~ין

 מותר התערובת מ"מ אסור דהתבשיל~ שלימה ו~גר~ין~נצטנן
 לומרדסמכינן

 עכשי~
 י~ו"ש. נפל



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

 ~~~~ ~~ן
~~~~~~ ויש

 הפס~
 לה~ל יש ~וב יוס שמחת ומניעת מרובה

 תערובות בהן שיש תבשילין שאר לה~יר וישמשהו
או

 ~~ נ~ל~
 ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~ ~ ~~ ~ ~י נראה

 בספי~~~ זה~ב~ל
 שהוא דרבנן איסור

מאות~
 הב~ר ~ל תבשיל

 ש~שר~
 במ~ם

~~~ך ~~~~ ~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~
 י~~~~~י~י~
 . ~~~~י~~~~~

~'י

 נמצ~ ~~~~~~~
 באותן בישל שכבר אחר החמץ או הח~ה

 להתיר יש נתרככה אפי' דבחעה נראההמים
 ~תה ~~א ספק ס~ם דאי~א מש~ם באכילהאפי'

 נפל~
 ב~ים

 נתרככה לא שמא נפלה כבר את"לואפי'
 אל~

 אבל עכשיו
 התבשיל ספק חד אלא דליכא ~נת~מצה עיסה אובחמץ
 להשהו~ אףאסיר

 שריפ~ צריך אלא
 והב"ד ב"ח. בחו~ה.

העו"~
 מאחר להקל אין תשו' יש דלדין אעפ"י וכ~ב י"ג או'

שכבר
 הור~

 שמחת מ~י~ת יהיה שלא והוא זקן
 יו"~

 עכ~ל
 יש מקילין דהרבה צוננים ~מים ~בזה כ~ע או' א~רו~כ
 שמחת ומניעת בהפםד רמ"א ~ללסמוך

 יו"~
 ו~ומר להקל

 שם עוד ומ~ש עכ''ל עצמה התבשיל אף ולהתיר נפלהעתה
 או' לעיל כתבנו ככר ה~"ח בשםהעו'ש

 ק"~
 האחרונים דהסכמת

 י~ו"ש. ~"ל מור"םכ~ברי

~~~~~~~~ 
 וחתי~ת מצה חתי~ת פיו לתוך ש~ל באחד
 שיש בפיו והרגיש יחד שניהם זאכלתרנגול

 וראה מפיו המאכל ונ~לח~ה
 ח~~

 היה אם ניכר ואינו
בתוך

 המ~
 ס~ס מכח להתיר יס התרנגול התרנ~ול בתוך או

 שמא קידם שהיה ואת"ל בצונן לתרנגיל נפל ~תהשמא
 שהח~ה ~וכגוןנ~עכלה

 שבורה~

 ע~כ במצה היה אם ~בל
 נפל דאם אפייה בשעת בתוכההיתה

 עלי~
 מתגל~ל היה בצינן

 ~רבנן משהו דאיסור כיון ג'כ מותרת דהמצה נ"ל ומ~מויורד
 בשתי קי~א סי~ ביו~ד כמ"ש בתרנגיל שהיה לקולא~לינן
 בא'~דרות

 ושניהם ס' בו ~יש ב~ו~ו דתלינן ס' בו י~
מותרים

 ~מקים מצה מאותה ~ד~נא ~~ור נ~ילה כ~י ו~~~
 החתיכה.שנ~ל

 ו~ו~
 חתיכת היה ~אפי~ ~ל

 בש~
 ~וה~ה

בתרנגיל
 וח~~

 א"ר שלימה.

 וח~א~

 מחזיקן ~לא שרי ג~כ
 ממקוםאיסורא

 למקו~
 ואמרי~ן

 השת~
 ב~ודו הבשר על נפל

 וא'כצינן
~~ 

 בקערה מונח היה הבשר אם אבל מו~~ת המצה
 דשמא איסורא מח~קינן ~מן דמזמן הבשר אםור מ~וכהואכל
 אוסר שני וכלי לתוכו הבשר ~עירו ~שעה ב~ערההיתה
 ב~שר ואת'ל במצה ~יה ספק דהו~~~~ס נאמר ואםבפסח.
שמא

 ע~~
 ~ה נ~ל

~~ 
 שהיה ~~מר דאם ספק הוי

 דרבנן באיםור אפ~~ אמרינן לא וזה המצה לאסור אתהצריך ב~צ~
 מיהו ~סורים והמצה הבשר ו~"כ בס~סואפי'

 ע"~
 ~יכר הרוב

 או' ח~י סק~ה. מ"א לאו. אם נא~ה אם הח~ה ~~בשלהאם
 ~~ב. ~או' חמ~מ ל"ו. ~ו~ יוסף חק כ~ח. או' א"רמ~א.

 מ~גאו' ר"~
 מ~~

 י"~. או' קכ"ב כלל ח"א מ"ה.

~~~~~~~ 
 למקום מהכירה וםלקוהו בק~ירה תב~יל בישלו
 ונצ~נןאחר

 ונמצ~
 אמר~נן ח~ה ~ג

 עת~
 נ~לה

 ונראה שם. ח"י שם. מ~א למקום. ממקום איסור מח~קינןדלא
 שה~מידו קו~ם שנצ~נן~מיירי

 למקו~
 וכ"כ ש~. א"ר אחר.

 שם.החמ"מ

~~~~~~~ 
 לקדירה הכף ונפל בשומן מלוכלך ~ף ~הביא
 אך ס' היה חלב ספקומחמת

 מחמ~
 ספק

 ש~ר בתשו' כתב ~כו"ם מבית לקחו דשמא במשהו~מץ
 יש אבל ד~ותר י"ל ~פי שכיח דהיתרא כיון ה' ~י~אפרים

 ~~ר~ל ר~~א ~ו ט~ו~ם שרו~א עיר ביןלחלק
 לה~יר סמו~ות והביא ל' א~'הש~"ת וה~~~ יעו~~

~~~~ 
 י~ו~~. אחר

~~~~
 ~ק כ''ו. ס"ק מ~א ~~~. איסורו' זמן ~~ קוד~ ו~יירי וכו' מחומצת יורה הגעילו אם י~. ~~~~

 ~ו~~
 ~ו~

 ה~ר~ח. דברו ~ל מ~ש ו~י~ש ח"י או' ~ר~הל~ז.
~~~~ 

 א~'

 עליו ומ~ש לבושו~יין
 הב"~

 ~ל'~. ~י'

~~~
.~~ 

 ב~
 אבל ~~מא.

 א~
 אינה

 ב~
 ~~מא

 א~
 המי

 ~~~ן בפ~ח מ~~ר~ן עצמןה~עלה
 שה~ע~ל~

 ק~~פ

 מ~~. א~' ח~~ ~נ~ב. ~~~ לע~ל כמב~אר ב~~ א~נ~~ה~
 ~הר~ז ש~. ח~א ש~. ~ר~ה ~~ח. א~~מק~ח

 ש~
 כתב

~~~קא
 נפל~ א~

 הבור ~~~~ ~ב~ר
 מ~תר~~

 ב~~ בא~נה
 ~ב~

 שנפל~ק~~~
 לה~~מש אס~ר לב~ר

 ב~~
 ~ע~~ן ~ע~~ש.

 ס~ב. א~~ ~נ~בס~~ ~ע~~

~~~~
 אבל ~כ~~ הפסח ב~~ך ~~.

 ~ר~~ א~
 מ~ב~ל ~~~פ

 ~ש~ב בס~ה~א
 ~א~נ~

 ח~~נ
 ~~ע~

 ~~~ל~ס ~מה
 לב~ש. ב~~. ~מ~ז. ב~~~~~ש

 מ~ה~
 מאחר ~~ב הב~ח

 לשא~בשאפשר
 מ~~

 ~שא~~ רא~~ א~ן ~חר מב~ר
 ל~~ח~ה ~ה

 אםאבל
 ב~של~

 בא~~ן
 המ~~

 נ~סר ~א
 ~הב~ד~ע~~ש. ב~~עב~ ה~בשי~

 ך~ א~~ בה~ב~~ ש~נה~~
 עו~~~

 ~~~. א~~
~ה~~ז

 ס~~
 ~כאן ~~ב ח~~

 ~פעמ~~
 אפ~~ אס~ר

 ~~~פ~פ~~ ב~~עב~
 נש~ר~ המח~מצ~~ ~המ~~

 ~מעלה
 א~

 נ~ער~~ כ~
קצ~

 מ~מ למע~ה
 ה~ ו~אל~ ~ק~~מ~ ~~~ ה~

 אלא בע~ן
א~

 ~בר
 שאב~

 ~מה מש~~
 ~~~~ פעמ~~

 ~~~פ ~מ~ב~ל
 א~ן הפסח ~~ךאבל

 ח~ל~~
 א~~ ח~~ אבל ~ע~~ש.

 מ~~
 ~~ב

אע~~
 נ~~ ה~~ ק~~פ שנעשה ~י~ן מ~מ נ~ב~ל ~לא

 בר

נ~~
 ~אס~ר ~א~ן ~ה~~רא

 ב~~עב~
 ~ע~~ש.

 ~הב~~
 א~~ ~~ר

 א~~ ק~~ב ~לל ח~א מ~~. א~~ ר~ז ~~~. א~~ ~ק~חל~א.

~~ט.
 מ~ה~

 ~~ב ח~י א~~ המש~ז
 בר ~נ~ט לסמ~ך ~ש הפ~מ~~ש ב~~עב~ ב~של~ ~ ~~~ק~
 נ~~

 ~ע~~ש. לה~~רא

~~~~~~~~ 
 ש~

 ~ה~~ר ה~~ז
 במע~~

 שנמצא
 ב~

 ח~ה
~בר

 הש~~~
 ~הנה~ש ~~א א~' המאמ~ר ע~~ו

 בהפ~מ ~~פ~~ ש~~~ ח~~ א~~ מש~ז ~ע~~ן ~ע~~ש. ~~זא~~

~מנ~ע~
 שמח~~

~~~~ 
 לא

 מלא~
 רק בש~י~ה לה~~ר לבו

בשה~~ה
 לע~~~~ ~מ~ר~ א~

 ~ע~~~.

~~~~

 פ~~ ~נ~ער~~. בשב~ל ~~.
 א~

 ה~א בצ~נן להמ~~ר~ן
 ח~~ ~~ח. ס~ק מ~א שנ~ערב~. ~~~~ל~ס~ר

~~~~~~~ 
 ב~ שנפל~

 א~זה
 מק~~~ ח~~~

 פסח
 ~עבר~

 מ~~ מלא~ ~~ ~הע~~~ ~נ~~~~~מי~
 הרבה

~~ננ~
 ~לא

 מצ~~
 ~בר

 ~הס~בר הנ~~ן אעפ~~
 ~מ~~

 ח~~נ
 ~~~ש~א

 מא~~~
 ב~ר.

 פה~~
 ח~א

~~ 
 ע~ב. ~~ל

 ~הב~~
 ע~הז~~~

 י~ב. ~ע~~

~~~~~~ 
 מי~ בבאר ~בואה ~רע~נ~ נמצא

 בפסח
 ~~ב~

 שלא ~~פשר מה בכל ל~זהר שר~~~האחר~נ~~
 בא~~ן~הש~מש

~~~ 
 נכבש ~שמא בצ~נן ~המ~~ר~ן אפ~~ בפסח

~ו~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

~

 ~~ו~
 ~~ם ~ ~~~י~~ ~י ~~י~~~~~ם ~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~ ~ י~ ~ ~~~~~~~ ~~~י~ ~~~~ ~י~י~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~

 ~~י~~~י~~~ ~~~~י~ ~~~~ ~~~י~~~ ~~~ ~ ~~~י~~ ~י ~~י~~ ~~~
~~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~ ~ 
 ~~מלח מה כל לאסיר מח~ירים ו'שהגה

 ביח~
 לאסור ~~קר אבל

 ~~ ~~''~ כ~~~~~~י
 ~אחר~~ ~~~ ~~ א~ן

 כ~ון

ב~
 להתיר יש

 ~''~ ~~ע~
 ש~א

 ע~שי~
 נפלה

~על~ע
~~~~~ 

 ~נתרככה נת~~עה לא ש~א

~ל~
 שנעשה ~שעה כ~~ש ~עשה

~~~ 
 ~ס~~ינן

 כ~~שה. בלי אוס~אינ~
~~~ 

 ~~~ין ~''ז. א~'
 ~''~. א~'לעיל

 נ~צא~ א~י~~.
 ~~ה

 ~~~קע~
'~~~ 

 כ~~
 א~' ~~~~~יש~נה~~

 י''~
 ~~יה ~~לא

 לא אפי' ~'י' ~ר~
 נת~~~~

 ~~לי ~~~לי~ה ס''ל
 לפ~אפי'

 ~~נה~
 ~~קא אלא ~~א~~ר אין

 דשאני ~נ~~~~~
~י~~ל

 ~~~ר~
 ~~ר~נן אלא אי~~ר~ שאין ~~בר צ~י ~~יש~ל

 ~ז~הש''~
 נ~צא~ אם ה~עי'

 ~~ו~עת ח~ה
 פ~~~

 ~ל~י~ן
 שכ~~ ה~נה~ לפ~~ר''ל

 ז~ל ~~~~ם
 סעי~ ~~~~

~~~ 
 ~~~ן

 ~עו''ש ~כ''כ ע~''~. ~~ו~עת ~אינה ~עפ''י בנתרככהכך
א~'

~''~ 
 ~כנה~~ ~~~~ על ~כתב

 ~לל~ נהירא ~לא הנז'
 חקהפר~ח~ ~כ''~

 יו~~
 או' ~א~~ר ל~~. א~~ ~ק~ח ~~ז. או~

~~~~
י ~ ~  ~~ 

~''א א~ס~ אינ~ לכ''ע ר~~ב ~לא ד~~נן בש~~פה.
~''~ 

.~''~ 
 ~א~

 בלא א''א שב~רנ~~לת
 ~~תל~~~~ית

~''~ 
 אינ~ ב~~נן

 ע''י ~א ~כ''ע אליבא ~בליע
ש~ייה

 ה~ע~~~~ ע~י א~ ק~~
 ~''~י או' ~''י ~כ~''~י בעי~ה

~''~~
 ל''א. א~'

 ~ה~~~ ~~ע~~
 רא~~נה ה~~ה התרנ~~לת

~''~
 ~אינ~ כי~ן

 ~~~ה נשרה
 ב~י~

 א~םר~~ אינה
 י~~~ ~~

 א~' כ~''א~~לא
 כ''~

 ~א~~ר ל~אן לה~~יר ~זה ~ר~~ה
 יע~''~יב~~נן

~''~~ 
 ~לי~ה ~~~ם ~לה~י~~ ל~ז~ר ~ריך

ב~~~~
 ~נ~עה

 ה~~~ ב~
 ~אין

 ל~~~ך~ע~
 ש~~י~~ הה~~ה

~~~~
 שמלח בעוד פ'' בקליפ~י די מליחה אחר ואם ~~י

 אם ~~לעליו
 נמצ~

 לאחר
 שנמל~

 אמרינן והו~ח
 ~י~~ דאי נפל~ש~א

 עליה ~הי~ה
 קו~~

 נופלת היתה לכן
 אבל התרנגולת על שנמצא ודוקא במים כשהדיחובה~חה
 םק~ל. מ"א לכן. קודם היתה ו~אי התרנגולת תוך נמצאאם
 ~ק ל~ד. או'א~ר

 יוס~
 ל~ב. או' ~ק~ח מ~א. או'

 חמ~~
 ~ם

~~~~~~~~ 
 טרם ה~רנגול ~וך היטב שיבדקו ל~שים ללמד

הבהו~
 חטה שים שם ~~יה שלא ומליחה

 בהגב~י שכנה~ג הוא. ונשכר זריז כן שע~שה ומי שעורהאו
 שם. ח~~מ שם. מק~ח מ~ז. או~ ח"י הסי'סוף

~~~
 צריך בע~פ נמלחו דאפי' נראה בקליפה. ~~ ~~.

 איסור ~ין חילוק אין קליפה ~באיסורקליפה
 רכ~ד. או' לקמן ו~יין י"ז' או' הפסח חקת איסורים. לשארמשהו

~~~~
 ידוע אם חטה של מגעה במקום בקלי~ה. ~י ~~.

 במקום אלא נג~ה שלא~בירור
 שנ~צא~

 בו
 שמא ל~סתפק י~ אםא~ל

 נגע~
 צריך א~ר במקום בו

 קצ~ה. או' לקמן ועיין י ן' אז~ ר"ז ~כולו. קליפה ~~י~יטול

~~~~~~~ ~~~~
~~~~

 מחמירין ויש ~~.
 לומ~

 ס~י ולא פי~ וכו~ שמעמיק
 במשהו ש~יסורו אחר מק~מו את ~קולףליה

 בשם ~~י משהו. לאותו למיחש דאיכא הוא דוקאוס~יבותיו
 הכ~בו.~~

~~~~
 כל שמעמיק ~~י

 ס~יבו~י~
 החטה ס~יבוח ~י' וכו'

 הבין וכן ה~בוש וכפי' התרנ~ולת סבי~ותלא
 י~ו"שהפר"ח

 סו~
 זכ~ל. ודוק. הסי'

~~~~
 ~~י

 קול~
 צ"ל ~ול~. אח

 שנמצ~
 התרנגולא ~ל הח~ה

 נמצת אם אבל בכולם נג~ה שמא לספק~יש
 ה~רנ~ול~~וך

 אין
 ה~חרי~

 ל"א. ס~ק מ~א קליפה. צרי~יה
חק

 יוס~
 לקמן ועיין ע~~. או' מ"ב ל"ג. או' מ~ח מ~ב. או'

 ר'.או'

~~~~
.~~ 

 קול~
 א~

 סי~ צ~קה שמש ב~שו' נשאל כולם.
 הואיל התרנגולת עור כל להסיר צריך אםז"ך

 מועטת בקליפה ~י או החטה נ~עה היכן ראה ולא ידעולא

מכ~
 מקום ידוע אין דאם וה~יב באומדנא א' ~מקום ואחד א'
 הסברא נגיע~ןואופן

 נו~נ~
 כולם לקל~ם דצריך

 ל~~~
 ~חשש

 ג' או~ תמ~ז סי' ברכ"י הזכ~ל. ו~ב~ד יעו"ש. הבליעהאיסור
 ט"ל. או'שע"ת

~~~~~~ 
 מ~ערין דאנו משום וכו' מח~ירין ויש הגה.
 סי~ בי~~ד כמ'ש בס' במליחה האיסוריןבכל

 ט' ~סעי~ק"ה

 בה~~

 ~חוש ~יסור בין ~קיאין דלא משום
 א~כלשמן

~~ 
 יוסף חק ל"ב. ~~ק מ~א כולו. אוסר בחמץ

 ~"ג. או' מ''ב ל"~. או' מק"ח ~''ג.או'

~~~~~ 
 לאסור העיקר אבל ~הגה.

 וכו~
 דס"ל מ~ום

 יוצא שאיסור ~רבנן באיסור אמרינן~לא
 היינו בס' איסורין בשאר שמשערין ומה ~ליחה ע'ילחתיכה מחתיכ~

 שמן בין לש~ר נצטרך שלא דפסי~א מילתאמשום
 ~זהואז~ינן לכחו~

 א~
 א~כ ק"ה סי' ביו"ד כמ"ש ~הקל

 א~
 ~חמץ

 בס' משערין שמנונית בו שסייך באיסור דדוקא ועוד בס'ד~
 ~במקוס ו~וד פעפ~ע~ ~ו ~ייך דלא חמץ באיסור לאאבל
 אשאלתו~ סמכינן לה~יר צד ~ודשיש

 חמץ דסבר~
 בט~

 בס'
 הטעם שאין ס"ל ~אונים שהרבה מזה ג~ול הי~ר צד לךואין

 ל~שות ויש במליחהמתפשט
 פשר~

 חתיכה אותה לאםור

כמ~~
 סעי'

 י"~
 להחמור והרוצה לא ו~ו מצה או~ה ולאסור

 ~מה ה~ונחות האחרות ול~~ות חתיכה אותה לשר~ףיפ~וק
 ~אר להתיר יש ועודבחבית.

 ח~יכו~
 פדיון ע"י בה~אה

 ~תב סק"ך והט"ז ל"ג. ס"ק מ"א ס"ט. סי' מ"בבתשו'
 שראינומאחר

 בז~
 הלכה לנהוג י~ ובתראי קמאי מחלוקת

 בלא ביבש מלוח בשר ~ל חטה נמצא דאם זה בדרךלמעשה
 הכל להשהות להתיר ישציר

 ב~ר~

 יקלוף המציאה ~מקום זה
 ממנו י~כל ולא נגיעה ~~ק אלא בו שאין כיון ישהאוהשאר
 לאחר ישהנו אלאבפסח

 כיון מכשול בו אין ודאי וז~ פס~
 ואנן לי~ אכלי ואחרונים גדו~ים רבווא~אדלהרבה

 ל~
 משהינן

 אם אבלליה
 נמצ~

 או בשר של הציר בתוך הח~ה
 דגי~

 אז
 כל דינו והוי ~על"ע שם מונח אם וכ"ש כמ~ושלחשוב~



~ ~ ~
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~ ~  ה~~רות ולהתיר עליה ~חטה שנ~צאת כולה חתיכה~ותה
 ע~

 ו~ם קצת קליפה י~י
 רו~

 ~וכל
 ת~~ז סימן ש~תבאר כמו יהודי לאינו הכללמכור

 ~ע~~
'~ 

 ע~ א~
 גב

 נוהגי~ ~~י~
 ~ לי נר~ה כן חמץ תערובות בסאר ~ן

מה
 שמונ~

 אסור והכל א~ בקדי~ה ~תבשל כאלו הציר בתוך
 כמ~ש בי~ורוצריך

 ביו"~
 או בציר בכבוש ק~ה םי'

 מן למעלה שמונח מה אבל כמבושל הוי מועט~בשיעור ~חומ~
 ~ין כי הפ~ח אחר עד ~''כ ישהנוהציר

 מ~עפ~
 למעלה בציר

כמבואר
 ביו~~

 סי'
 ס"~

 בציר למע~ה פעפוע ~אין ח"י סעי'
 והשאר י~לפנו הציר שבתוך בבשר שנוגע ~ה ה~יומשום
 לעכו"ם. הכל דימכור ב~יפא רמ"א כמ~ש יעשה או אותו~שהא
 חמץ זהו כי תחלה החטה מקום ~~קלוף בזה דגםונראה
 וכתב מ''ח או' ח"י והב"ד עכ"ל. בסמוך כמ~ש ויעשהגמור
 ~עיין מבוק~ת אינה ~חטה אם וכ"ש נכונים נראים~~בריו
 או'לעיל

 ק~~~~

 חק אמנם יעו~ש. כלל במלוחה להח~יר דאין
 או'יו~ף

 מ~~
 המאמ"ר וכ~כ ~'ל מור"ם מ~ברי לזוז דאין כתב

 ממה י~תר כלל להחמיר דאין כ"גאו'
 שהחמי~

 ~"ל מור"ם
 ~כונות בראיות ה~~ר והכריח ~אריך כ''ח ~י'~בתשובתו
 ל~~ר עד להשהותו אפשר אם נראה וע"כי~ו"ש.

 ~~פס~
 או

ל~וכר~
 בלא ל~כו~ם

 הפ~~
 כמו לעשות יש כ~כ

 יותר להחמיר אין י~"ט שמחת מנ~~ת או פ~ידא יש אםאבל הט~~ שפס~
 שה~מיר~מה

 ~ור"~
 ~תב~עה בלא וכ"ש ~~ל

 רי"ב. או' לקמן ועייןנתרככה. ר~ החט~

~~~~~~ 
 שמק~ל~ןמק~ם

 ~~~~ שמ~~ מ~מ~
 להקל ~ש

 ב~~~האפ~~
 שא~

 שמ~ה לענ~ן י~~~~ ב~לל ה~א

~~~~
~ 

~~~ 

 שמק~ל~ן מק~ם
 מ~מ~

 להשה~ת ~~~ל ~ם הפ~מ

ע~
 לא~ר

 א~ הפ~~
 לע~~~ם למ~~ר

 ס~~. א~~ ר~ז ~הקל. א~ן הפ~מ שם ~ה~ה~לא בפ~~

~~
 קצת. קל~פה ~~'~ בה~ה. ~~.

 ~ה~~נ~
 לספק ~ש אם

~~~נ~עה
 בה~ ~~ ה~~~

~ע~~ש. ~צ~~ או~ לע~ל ~מ~ש
 ~א~

 אלא נ~ע שלא ב~~א~ ש~דע~נן
 בא~~

 ~לא מהן
 נ~~ זה~ ~א~~~ע~נן

 מ~~נא
 א~~ר~~ כ~ל~

 קל~פה ~~ע~נ~ן
~~מץ

 בפ~~
 בר~ב ב~ל לא

 ~מ~~
 ~א~~ ~' סע~~ ~מ'~ז ~~~

א~
 נתבשלה

 בל~
 ל'~~. ~~ק ~~א תער~בתן. א~~רת קל~פה

 ~~א. א~~ תמ~ז ~~~ לע~ל ~ע~~ן ע~ה.א~~

~~~~~~ 
 לא שמא להס~פק ~ש

 על~ה ~שנ~~א ~~~~הב~א~ א~ר~~ ~תי~ו~ נ~ע~
 ~~ה~

 צר~כ~ן א~נן
 ~~~. א~~ ע~~שקל~פה.

 משמע הנז~ מ~א מ~בר~ מ~ה~
~~~ 

ב~ה~~
 ~א~ן אלא קל~פה צר~ך~

 א~~ר~ הקל~פ~
 נ~~של אם

בל~
 ~ם. ~~~א החמ~מ מ~~ר~ ~~~מ ~ע~~ש קל~פה

~~~~~ 
 לעכ~~ם. ה~ל למ~~ר ~~~ל ר~צה ~אםבה~ה.
 ~~מ~~ר ~ר~ל ל~מראפשר

 ~~ק~
 שאר

 א~ז בשר~פה. לע~לם ~~~~ה א~~ה אבל קל~פה~א~צ ה~~~~~~
 ~כ~~

~~פר~
 ה~~ז מ~בר~ ~בל ל~ה. א~~ א~ר

 ש~~בנ~
 א~~ לע~ל

 למ~~ר מק~ל~נן מל~~ה ע~~ רק ~ה~א ~~אן ~שמע~צ~ז
 ~~ק ~~~~ה א~תה~~

 שיקל~~
 במק~ם הב~ר מן ~~לה

~נמצאת
 על~~

 ~ע~~ש. ה~~ה
~~~~ 

 מ~ב ~~~. א~~ ה~מ~מ

~~~~~ 
 ס~~ ~מ~ש לעכ~~ם ה~ל ~מ~~ר ~~~ל בה~ה.

 תמ~~

 בשאר ~ן נ~ה~~ן ~~~ןאע~~
 ~ער~~~

 תמ~ז בס~~ ~מ~ש ~מץ
 מש~ר ~פ~ ~~ל במל~~ה ~כ~ן~ר~'ל

 תער~ב~
 ב~~~ הנז~ ~מץ

 ~ק~ך. ~'~ז~מ~~ז.
 ו~~

 ~~~. א~~ המאמ~ר

~~~~~~ 
 נשאר ~א~ ~~ ~~' צ~צ ב~ש~~

 מ~~
 ב~ל~ ש~ר

 ~ה~~~~ מ~~ ב~~כ~~נ~ל~
 מל~~ה א~ר בשר ~ו

 ~~~מ~ק~בפם~
 ו~ש בלע ל~ה

 ל~
 ~~ה ~~ן

 ~נ~ל~
 עם

 ~ע~~ש זה ש~סעי~ ה~~ע~ת מן א~ ל~לה~רנ~~לת
 מ~~ א~~~~ ~הב~~

 ~~ב
 ~~ק ~~ ~~ל מ~~~~ ~ב~פר~

 הש~~ ~~'~
 על קב~ע בנ~ן שבנה לפ~על~~

 ~ס~~
 מב~ל~ן המ~ם ~~ רע~ע

 המל~כ~
 ~א~ן

 ל~
 צ~נן ~~ן רק

 ~א~נ~
 ש~~פה ע~~ נאסר

 ~פ~ק פ~ל~ ב~ה א~~ אפ~~בעלמא
 ה~~

 ~ס~ה ~~~ לע~ל
 בא~וזלאס~ר

 ה~~
 ה~ם

 שמשפש~
 נשרה או במ~ר~ן ה~~ב

 משא~~ב~~~~
 בעלמא בש~~פה

 משה~ ~~ע~~ב~
 ~מ~מ ~~תב

מש~ם
 ~~מר~

 ~~ש שם העלה ~~מץ
 מע~ לקל~~

 הב~ר
 ~~א אבל נ~ח. א~~ ~ר~ז ~~~פ ~ע~~ש. בעלמא ~~מרא~ה~א שה~~~~

 ~~ב ~~~ א~~ ק~~ב~לל
 ~מ~

 פ~ל~ ~א~~ ~~~ן קל~פה צר~ך נא
 לא~אפ~~

 נמל~
 ל~~. או~ א~א ~עי~ן ~ע~~ש. ~לל הבשר

 מ~~ ~~~~~~~
 ~~ק

 שנמצא~ ~מע~~ ל~~
 ח~ה

 ב~ב~~
 שנמ~~~~~~~

 לשם
 פ~~

 מהר~ר ה~א~ן ~צ~ה
 ~מ~~ר ~השאר לנהר ש~רה א~~ה ל~של~ך מפ~זנאבנ~מ~ן
 ע~~לל~~ם

 ~הב~~
 ~ק ל~ה. או~ א~ר

 ~~ם~
 מ~~. א~~

~מ~מ
~~~ 

 ~~~. א~~
 ה~~ז ~בר~ ~פי ~מ~ה~

 ש~~בנ~
 ~~ל

 ~שמע קצ~זא~~
 ~א~~

 ~ע~~ש. ה~~רה ~ל לא~~ר
~~~~~ 

 בב~ה.

~~~~~~ 
 ארבעה על צ~א ס~~ בתש~' מל~בל~ן מהר~ם

 ~נמל~~תרנג~ל~
 ק~~פ

 ~בא~~
 ה~ה מהם

הזפ~
 ~א~~ה ~~~ם מלא מ~~~ר

 התרנ~~ל~
 ה~א הזפק שבה

 א~~רהלב~ה
 ~אע~~

 הרמ~א ~פ~ק
 ~חמץ ק~ה ~~~ ב~~~~

בפ~~
 מלאנ~ לא מ~מ ל~~ע קל~פה ~~~ אלא ~ו~רת א~נה

 א~תה ל~ת~רלב~
 ה~רנ~~ל~

 הרבה ~מץ שם שה~ה מאחר
 ~עו~ש מ~~ר~ת ~~לן ה~רנ~~ל~ת שאראבל

 ~הב~א~
 שם מ~א

~הפר~ח
 ~ס~~

 שם ~~~ב ה~~~
 ~ל~ הפר~~

 לה~~ר נראה
 במק~ם ~ס~~ מפ~~ק הזפק ~ע~ר מ~עם ~רנ~~לתא~~ה א~

קל~פה
 בםע~' מ~ש לפ~ ~מ~ה~

~~~ 
 להעמ~ק לה~מיר

~~ 
סב~ב~~

 ה~נ ה~~ה
~~ 

 לה~~ר
 מע~

 ~שאר הזפק סב~ב~ת
התרנ~~לת

 לפ~ א~ל הש~ע פ~ק לפ~ ~ה~~נ~ וע~~~ מ~~ר~
 כ~לה ~~~~ה א~~ה לאס~ר ~הע~~ר בה~ה ז~ל מ~ר~םמ~ש
 א~~~~~

 א~תה לאסור ~ש ה~נ
 ~רנ~~ל~

 שנמצא ~~לה
 שאר אבל א~ת ~~ה אלא בו א~ן ~אפ~~~ת~~ה ה~פ~
 ה~רנ~~ל~~

מ~~ר~~
 ~מ~ש קל~פה בלא אפ~~

 לע~~
 קצ~~ א~~

 ~ע~~ש.
 ~~ה בענ~ן ~נז~ ~הר~ם ~ש~~ בשם המ~א ע~~ש~מ~ש

 ב~ב~~שנמנא~
 ~~~~ כר~ב

 ע~~ ~~בנ~ ~ב~
 ק~~א א~~ לע~ל

 ~א~לך~משם
 ק~נ~

 משם.

~~~~~ 
 ד~א~ר וציר ~~י~ בבשר כ~ר ~כל~ חטים נ~צא
 כ~ק הכלי ד~א~ר ציר בלא או בוו~אי~כלי

 בשר אח~כ הניחואם עכ'~
 ל~~

 ~~ורה מלי~ה ומלחו
 צי~ י~ ול~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~"~~ 
~~~

 ~~ו~~~ ~~~ ~~ ~~~~~~ ~~וי~ ~~~~~~~ ~~ו
 ~~ו~

~~~~ 
~~~~ 

 ~ו~~ ~~~ ~י~~~~~ ~קו~
 ~ ~~~~~ו~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~י~ ~~י ~ו~~ ~~ ~ו~~י~ וי~ ~~~~~

 ~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~וי~~ ~~~~~ו~ו~ ~~ ~~~~~ ~יי~ ~~~
 ~ו

~~~ 
 ~~י ~י

~~ו ~~~~~ ~~~ו~ ~י~~~
 ~~ ~~ו~

 ו
~~~ 

 ~ו
 ~~~~~~ ~~ו~~

~~~~ ~~~~ 
~~~~ 

 ~ו~ו ~~~~~ו
 ~~ו~

 ו~~~ו~~ ו~~~~ ~ו~~

 ו ~~~~~~~י~
~~~ 

~~~ י~י' ~~~י~~ ~~~י ~~ י~י~~~~~~י' ~ ~~~ו~~י~ ~~י~י  ~~~"~ ~~יי ~~~ ~י~ו
ו~~~~י ~~~~~~ י~"~ ~י~י~ ~יי ~~ ~י~י~~~~~יו ~~~י~ ~~יו

~~~~ 
 ~~''~~ ו~~~י~ ~~~~י~ ~'

י'
 ציר יש ואם ~שהו אף לה~ליט ל~לים מליחהן ~ ~~~ ~~~ ~~"~

~~~ 
 שכ~מהפכ~ן לפ~ ~~.

 השפ~~
 ~שמ~ ו~~~

 מהכא
 ~ הלילה ~ד ובע~פ או~ראח~כ

~~~ 
 ~כ~י. כ~ק כ~א ~~~ר

 ~'. או~מש~ז

~~~~~~ 

 שנ~צא~ ח~וצה
 ה~דיר~ בתוך בפ~ח

 שטמנו

~
 שא~ מו~רין בשבת ח~ין

 והתבשילין הקדירות
 ח"י. או' כר"ש כ~ו. סי' איגר ~קיבא ~ר' תשו'שבתוכן.

 כ"ו. א~' תמ"ז סי'ל~יל ו~וו~

~~~
~~~~ .~''~

 ~~נ~~~~
 ~ל~יה

 ~נמ~~
 ~~ז ~כ~' בה

 ב~~ך~נ~~א
 ה~~נ~~ל~

 ~נ~~מ~ה ~~~ל
~ה~~~ה במ~~

 ב~
 אבל

 א~
 ~ל נמצא

 התרנ~~ל~
 א~ א~כ

 א~תא
 ה~~~ מש~~~ה~~

 ה~~א ~~''כ נ~פל ה~ה
 נ~

 ה~~ ~~~~ן

~~~
 ~~ה ~~.

 מב~~~~
 ז''~ מ~~''~ ~ב~~ ~לפ~ ~כ~'

 ל~יל
 נ~~~~ה לא אפ~' ה''ה ~'~ב~ע~'

~~ 
 שנ~~ככה

 א~' ל~~לכמ''ש
 ~~~~~ ~פ~~

 אבל
 א~

 אינה נ~רכ~ה לא
א~סר~

 כלל.

~~~~
 ~~~ך ~~.

 ~~פ~~~ ~ק~~
 ~כ~'

 ~מ~מ~~ ה~~נ~
 כל

 ה~~''א. ב~א~~~ ~~~~~. ב~~~~ ~כ~~ש~~~~~~~ה
 ~~ינ~ פע~~ע~ ~~~~ ~ח~~ך ~~~ א~~ ~~~ב כלל ח~א~~~כ
 נ~~לה.כ~~

 נ~~ א~~ ה~~ ~~~ה~
 ~מן כ~ב

 א~נ~ הס~~
 ~~~ב. א~' ~מ''ז ~~' ל~~ל ~~~~ן ~ל~פה~ מ~~~ ~~~~א~~~

~~~

 מ~~ם ~~~ך ~~.
 פ~פ~~~

 ~כ~'
 ~אבלכ~~~ה ב~רנ~~ל~ ~ה~~נ~

 א~
 ~~ן ה~ה

 מ~ו~
 ~ל מ~עה

~~ה
 נא~~~

 כ~לה
 ~מפ~פ~

 בכ~לה
 ~כמ''~

 ~~~' ז ~מ ב~~'

לאס~~
 ~לא ~כ~' כ~לה ~~~כה א~~ה

 מ~ל~
 לשמן כ~וש ב~ן

 הכא ה''הא''כ
 בכ~~~ א~

 ~ש
 ל~~ו~

 ~לא ~~לה
 צל~ ~ר~

 ה~~ה נ~ב~עהלא
 ~נ~~ככ~ ~~

 א~~ ~בהפ~מ
 במ~~~

 ~~ ~~''~ ש~~~~נ~~~
 ~ל ל~~~ך

 א~ ב~~א~ת~נ~
 ~~~ש ה~א

~לה~י~~
 ש~ס~ר ~אחר בא~~לה א~~'

 כ~''ש ~ל~פה כ~~ ~~~

ב~~''~
 ~~~ ~ל~~ עכ~ל. ~~ה ~~'

 ה~~~~ בא~'
 ~~~ צר~ך

 ~''~ א~ ב~~~~ה כ~צלה ~כ''זנ~~לה.
 ~~לים

 כ~''~
 הר''ז

~~ 

~~~~

 ה~פוך ~~~ל ~כ~' כ~לה ~ת א~~רי~י~~ש ~~.

השפ~~
 ה~א

 ~ב~ כמ~
~ 

 א~ ~שא~~~ ה~~פ~פ~
כ~ל~

 ה~~''א. ב~א~~~ ל~~~כה. מ~~~כה ~~צא אינ~ א~ל

~~~~

 ~פ~ ~~.
 השפ~~ ~כשמהפ~~~

 ד~~א ~זהו וכ~'
 במש~~שא~~~ר~ ב~מ~

 בשאר ~~~''כ ל~ה ~~~~~נן

 ב~~~~א~
 שלא

 ~א~ ה~פו~ ~~כ~
 שנצלה

 ע''~

~~ל~ם~
 ~~~ן

 ~~~~ ~כ~י ~~~~ לא~~~
בה~ה~ ה~ב ~ל~~ת פ~פ~~~.

 ~ב~~~'

 ה~~~~~
 ~~~~ ב~ל~ לה~ל ~א~ן ~~א~

 מבמל~~ה

~א~~ב~
 ~פל~~ מ~ן ~אפ~' מ~תב~א אפכא

 לה~ל במל~~ה

~~~~
 ~כן ~~.

 ~~~ס~ מ~ ~~
 ~ל

 ~~~נ~~ל~~
 ~~''ל ~כ~'

~הפ~כת
 השפ~~

 ה~א
 כמ~

 ~כ~סה נ~~ר
 ~~תפ~~

~~~~
 ~~ן ~~.

 ~א~ס~ ~~ ~~
 ~כן ~כ~' ה~~נ~~ל~ת כל

~~~~ 

 ה~א ~ה~~הא~רונ~~
 כ~~~ ה~נה~

 הא~~~י~.

~~~~
~~~

 בז~ ז~ הנ~~ע~~
 אה אבל ~כ~'

א~ן נ~~ע~~ א~נ~
 א~סר~~

 ~הבל~~ה אמ~~נן ~לא
 ~~לכ~

ב~~
 הכל~

 ב~~''~ כמ''~
 ~''ב ~~'

 ~א''כ בב~~~ל מ~~~~ ~~~~

 ה~~נ~~ל~א~
 א~נן אפ~' ~מ~נה

 א~~~ו~ נ~~~~~
 הכל.

 מ~~

הפ~''~
 א~ן

 לא~~~
 ה~~ה בנ~ב~~ה ~~קא כ''א

 כמ''~
 ל~~ל

'~~

 ~''ב~

 שכל
 ב~פ~~ ~נ~ל~ ה~~נ~~ל~~

 א~נן אפ~~
 נ~~~~~

 נא~~~ בז~ז~
 ה~~נ~~ל~ ~~~נ~נ~~ ל~~ כ~לן

 ~נא~רה
~ל נ~~פ~

 הא~ר~~
 כפ~ק ~~לא לה~מ~ר נ~~~נן ~~כ~ ~כ~ב

 ה~''~

א~~~~~
 קל~פה כ~~ ה~ינ~ הכל

 ~~~ר ~~א נ~~לה כ~~ א~
~כ''כ

 המ~ה''~
 דב~~ ~ל

 מ''~
 כנז'

 ~הא~~~~
 ~א~נן

א~נן נ~~~~~
 נא~~ו~

 אלא
 כ''~

 ~~' ~~~~ ~~~~ש
 נ''~

 ~ב~~ ~ל ~~ב
 ~בא~נה הנז'מ''א

 מב~~ע~
 א~ן

 ~מ~מ~ לה~~~~
 ~אפ~'

 הא~~~~ ~א~~ן א''צ~ל~פה
 ~לא

 ~~ נ~~~
 ה~~ה א~ן

 נמ~א~~~''שי
 ~~ב~

 ~~~~ת
 בז~

 ~בא~נה נ~אה ~~''כ
 מב~~~~

~~
 שנת~ככה

~~~ 
 א~' ל~~ל ~~''ש בזה פלו~~א

~~~ 
 ~א~'

~''ב
 האח~~~ באל~ ~~~ ~~~''~

 שלא
 נ~ע~

 איכא ~~כ
 ה~~ה ~נ~ב~~ה אפ~' ~ל~~ה ע~~ ~~יר~ןו~ש ~~~~~~

 א''~
 בלא

 א~תם קל~פה ~~''~ ה~~הנ~ב~~ה
 ה~~ר~~

 שלא
ל~~~ר ~~ נ~~~

 א~~~
 ב~ופ~.

ר~~~
 ~~ז. ~~~

 ~ע~~
 ~~~ר א~~ר אינ~ ~צל~ ~~~ר.

 ~ל~פה~כ~~
 ~הזפ~

 ב~~ קל~פה. בכ~~ ~~א

~~~
.~~ 

 הע~~
 ~נ~ה~~ן ~ה ~לפ~ כתב ~ ~הב~ת מ~תר.

 במשה~ ב~ל~לא~~~
 א~כ

 א~
 ~~ה נמ~א

 בז~
 ~~~~ שהבה~~~א~~

 כל
 א~~~ ה~~~

 ~כ~כ ~~''ל
 ~כנה~~

~להפך
 ה~~נ~~ל~

 כ~מהבהב~ן
 ה~~נ~~ל~ כ~ נא~~~

 ~~מ~א
~ה~פ~ך

 שפ~~
 ~כן דל~~ל

~~~~ 
 כל לא~~ר

 ה~רנ~~ל~
 ~~''ל.

~מנ~
 ה~~ז

~~~ 
 כ~ב כ~א

 ~אנ~ א~'~~
 ~~ צר~ך ~~ל~ ~''ל
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 ~' ו~ו ~~ו~.
~~~~~~ ~ ~~~~~~~~ 

 ~~~~~~ ~י~ ~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~
~~~~ '~~~~ 

 ~~~י~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~
 ~~~' ~~ ~ נ"~וי~

 בקליפה ~~י בח~ה פעפ~ע שייך ~~ין כ~ןמ~מ
~הבה~ב ~ת~

 ע~י~
 ~כל ~בהבה~ב ל~ז ס~ק מ~א ~כ~כ מצלי.

מ~~י~
 ~ה~כמת ל~ז א~~ א~ר ~כ~כ ~שרי.

~הבה~ב האחר~ני~
 ע~י~

 ~ק ~כ~כ כב~ח. ~~לא מצלי
 י~~~

 ~~~כ ן~ א~~

הש~~~
 א~'

 ל~~~
 ~אפי~ הנז~ הפר~~ ~ברי על

 הרא~~
 שא~~ר

 שמהפך מש~ם בצלי הע~פ~ת~ל
 השפ~~

 ~~~תר הכא י~~ה
 שמהפכיןאפי~

 הע~~
 הזפק ש~~ר ~~ש~ם אי למעלה ממ~ה

 ~~ם ~י~~פםיק
 ~~ח~מ~

 ~~~כ עכ~~ל מצלי ה~א קל
 ~~י.א~~ הנה~~

 הע~~~ ~כ~~
 א~~ ר~ז כ~~. א~' חמ~מ י~ז. א~~

 ~אפי~ הר~ז שם ~כתב כ~ה. א~~ קכ~ב כלל ח~א~~א.
אם

 הע~~
 לה~~יר אין שמן

 ב~
 קליפה. מכדי י~תר

 ~~~ר~~~
 נ~ל הפ~ק שאין הזפק מן ח~ץ הח~ה נמצא
 בהנאה ~לא באכילהלא~~ר

 מיה~
 משמע קצת

 ~הבה~ב בקליפה נמי ~~~ימהאחר~ני~
 ח~ אינ~

 א~ר כ~כ.
 ~קלי~ה. בשביל דיע~~ לאם~ר אין אח~כ בישל ~אםשם.

 ל~~ז. א~~א~א

 ~~~ר~~~
 מל~~

 התרנ~~לת כל הזפק עם התרנ~~לת את
 המים ע~י שהריא~~רה

 ה~ע~ מתער~
 בכ~לה.

לבוש.
 ~כ~~

 י~ב. ~עי~ לעיל ~עיין יעו~שי בב~י ז~ל מרן ~עת

~~~~~~~ 
 ו~א בקערה הת~נ~~לת אצל ח~ה ~ר~יר נמצא

 התר~~לת בתוך נתעכל ~שמא ~פק~~א ~~~ שהרי להתיר נ~~ה הדעת עצמהבתרנ~~לת
 מתע~ל ~אינ~ ~את~~

 ~בתרנ~~לת בקערה נפל השתא שמאבתרנ~~נת
 מ~~ל~

 לא
 לב~ש. ב~י. שעה. כל פ~ מרדכיהיה.

 ~~~~~ר~~~
 ~כ~ר ש~~ב

 המנה~
 קצת שנ~ה~~ת

 הבהוב ~~ם ~כל מכל הקרקבןלה~יר הנשי~
והמליחה.

 להזהיר יש לכתחלה ~כן כ~ד. א~~ בה~ב~י שכ~ה~~
 ~כ~כ י~ז. א~~ עו~ש הב~~ב. ק~~ם משם הזפק שי~ל~הנשים

 קפ~~. א~~ לעיל ~~ייןהאחר~נים.

~~~~~~~~~ 

 עין ~~ב בק~~
 ~ע~ שב~~~

 שכתב לחכמים
 ~צריך ע~פ~ת לקנ~ת ק~~פ ימים איזהשצריך

ל~
 שאין ~א~רז ~~חן ~נייתם ~עת ~להאכילם הפ~ח ~~ל
 לקנ~ת לאס~ר שצי~~ בכת"י א~ לרב ראיתי ~כברמחמ~צין
 שה~א נמ~א ח~ים בזפק יהיה שאם הפהח ב~~ךתרנ~~לת
 נראה ולי חמץ.ק~נה

 ש~~
 שמחת לב~ל אין לתרנ~~לת צריך

 כלל הזפק לקנ~ת ר~צה ~אין בפי~ ל~מר ~יכ~להר~ל
 ~ת~ם לרה~ר הזפק להשל~ך ימהר כשיפתח~הלשחי~ה ~תיכ~
 ק~~~. א~~ לעיל ~עיין ~~~. א~~ שע~ת יע~~ש.שה~א כמ~

~~~
 דכ~מץ ~כ~~ לשר~ה צריך ~השע~רה ~הח~ה ~~.

 שנתח~צ~חשיבי
 לב~ש. הזפק. מ~יחת

~~~~
 שנתר~כה אלא נתבקע לא אפי~ ~כ~' לשרפה צריך ~~.

 אבל שלימה כשהיאב~~א
 א~

 הרי שב~רה היא
ניכר

 ששל~
 העי~~ל בה

 ע~
 ז~ ~הרי שנשתברה

 ~נפקע כפרש
 אפי~ א~םרת שאינה ~~צ~ל ל~ערה ~א~צ ממנה חמץאי~~ר

 ~~ב. או~ ר~זכ~~~.

~~~~~~~ 

 מ~~רים בהן ~כי~צא ~שע~רה ~ח~ה זה
~בלען שאפ~

 הע~~
 כלל לעםן ~לא שלימיה כשהן

 כ~~~כלין ח~~בין אינן~לכן
 שנשתבר~ ע~

 ~ם
א~ ~~ ב~עי~

 ~כי~צא מ~רםן אכל
 ב~

 נלעם~ שב~~י רכים מ~ברים
בפי~

 אם
 במעי~ שה~

 ~יכ~ל כ~י~~ר
 ד~יינ~

 הרי מעל~ע
 ונפקע ל~מרי כמע~כלים~ם

 מה~
 ~קי~ן ~אם חמץ אי~~ר

 נפקע מעל~ע ~תיך אפי~ הרעי בית~רך
 מ~~

 ~מץ אי~~ר
 ~ש~~רים ~~ים בלע אםאבל

 ~כי~צ~
 כשהן ~ה~יאן בהן

~לימים~
 אי~~רן נפקע לא מ~על~~ע י~תר במי~י~ ~שה~ א~

 שאר בלע אם~כן
 זה. לענין בפסח כ~מץ דינ~ אי~~ר~~

 שכתב י~ב ~י~ נפש ~משיבת בתש~~ עיין ~מי~~ ~~~. ~~~ר~ז
 בשיע~ר ~~~כ מיל~ן ~~ ~ה~א י~ל עיכ~ל~~שיע~ר

 ~אי~~ר ל~~מיר ~איןעיכ~ל ה~~ מ~ע~
 מ~ה~

 ~בפר~ דרבנן
 בלא

 פ~ת.נתבקעה.

~~~~
 ~תנן ~הא כמע~כלים. ~שיבי ~לא ~~.

 ב~~
 אה~~ת

 ~תשר~. לא~ר שתפ~ל ~~י ~ב~~יםבע~פ~ת
 ללמ~ד שאין שי~א ~כתב בזה פל~~תא שה~יא ב~~רעיין
אי~~ר

 מ~~מא~
 ~לזה

 ~כ~פ יע~~ש. ז~ל הרא~ש אבי~ ה~כי~
 ל~יל ~עיין ~אחר~נים. ~עת ~כ~ה הלב~ש. ~כ~פ בש~ע.כאן
 ק~~~.א~~

 ~ע~~
 קפ~~ ~~י~ בי~~~ ~זה ע~ין

 ~~~י ב~~ר
 ~ם.~באחר~נים

~~~~~~ 
 מ~אעכ~~ם. ~~~ יעשה לא פ~ח ענייני כל התניא ב~~

~~~ 
 ה~י~.

~~~~~~~~~ 
 א~ רב ~~רח שיש

 להא~ין א~ן אי~~ר ~פק
 כ~~ ~~~ בני זכרים ~~~לי~ ע~ינע~ים יהי~ פ~~ ענייני שכל ~רא~י ~~כ.לנשים

 ~~צה. עשיית

~~
 ~כו~ ~למעלה מחצ~ת ב~~פ מלאכה ~ע~~ה א~. ~~~~

ה~עם
 פ~ח קרבן ~זמן מ~~ם ביר~שלמי מפר~

 מלאכה בעשיית אם~ר קרבן מ~יא ~יחי~ ~בי~ם ~אילךמחצ~ת
 אם~ר שאינ~~מה

 במלאכ~
 לפי ~~ילך מחצ~ת אלא בע~פ

 ע~ להקריב~ רשאישאינו
 חצ~ת

 ~אע~~~
 ק~פ ליכא ~האי~נא

 ה~עם שב~ל אעפ~י שנא~ר~י~ן
 ל~

 ת~~ ~אי~~ר. ב~ל
 ר~פ~הר~ן

 מק~~
 שנה~~.

 ~כ~~
 ראייה ~הביא ~ם ~רא~ש

 י~~~ש.ל~בר
 ~הב~~

 ב~י.
 שם רש~י מיה~

 כת~
 יהאשלא כ~~ ~~עם

 ~רו~
 ביע~ר ~ישכח במלאכה

 חמצ~
 ~ש~י~ת

 ~עם כתב ~רש~י ~ה~ם י~~~~ הלילה לצ~רך המצהותיק~ן הפ~~
 ~~מ הי~ם כל מלא~ה לעשות שלא לנ~ה~יןזה

 ~נ~~
 לע~פ

 מלאכה לעש~ת א~~ר ~ע~ש ק~פ דליכא ~ה~ם בשבתשחל

בא~ת~
 מ~עמא ה~~ם כל מלאכה ~עש~ת שלא לנ~ה~ין ע~ש

מש~~ ר~ ש~ינ~ כי~ן ~הרא~ש ~הר~ן הת~~ ~עם ל~י אבל~רש~י
 ~~ א~~ לקמן ~כמ~ש שרי קרבן לי~א ~בע~ש ~רבן

 ~הרא~ש ~ר~ן ~ברי רק הביא שלא מב~י ~משמעיע~~~.
 ~הר~~. דהת~~ ~עם רק הלב~ש ~~~כ ~רש~י כ~עם ~~ל~לא
 ~לא עיקר זה ~~עם הפר~ח ~כ~כ ~ק~אי ~א ~ק~ב. ה~~ז~כ~כ
 חק ~כ~כ יע~~ש.כרש~י

 י~~~
 ~הר~ן. ~ת~~ זה ~עם א~ א~~

~~~~~~~ 
 ~מדא~רי~תא ~יר~של~י שם ~משמע הת~~ שם

~~~ר
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~ ~ ~ ~~~ר.
 ~רא''~ ~~~~

 בת~~'
~~~ 

 ~~'~ד. ~~~ נ'~ה
 אב~

 הר''ן

~~
 אפ~ר ~תב

 דא~נ~
 ת~' ~ע~~ן ~ע~''ש. מ~רבנן א~א א~~ר

~א~נ~
 ~ע~''ש ~ד~בנן אלא אס~ר

 המש''~ ~~''~
 ~~~ בה'

~מ~דש
 פ''~

 ~א ~הר~ן דהת~'
 נ~~~~

 ה~ר~ש~ בפ~' אלא
 אב~

 ~מ~ מד~~ מ~~~~~עש~~~
 ~ה~א ~~''ה

~~ 
 מ~~''ה

 ה~~~ ~~צי א~אא~~ר ~א~נ~
 אבל הש~~~ה ז~ן שה~א ~~מע~ה

 במנה~ ~ל~~ ה~~~ ~צ~ עד החמה~הנץ
 ~~~''ש.

 ה~מ~~ ~~''~
~ע~ש~~

 א~~ר ~נמ~ בזה''ז
 ב~~~

 יע~''ש. ~~~''ה מד''ס ה~רבן
~~ן

 הפר''~ ה~ר~~
 ~צות א~ר בע''פ מ~א~ה דא~~~ר

 הש~''~ ~ע~''ש.~הב~א~ ~רמב''~ ו~דבר~ מ~רבנן~~א א~נ~
 א' א~'

'~
 ר~ דא~נ~

 מדרבנן.

~~~~~~~ 
 ע"~

 בדרשות כתב בשבת
 מהרי~~

 ה'
 שלא ~צ~ו על להחמיר שרוצה מיהגדול שב~

 אותו ב~רב חצות אחר מלאכהלעשות
 שב~

 משום יחמיר
 בספרו הכנה~ג והב~ד י~~"ש~לוג ל~

 וכ~ב צ"ג או' מעובין פ~~
 דרך אפי' בזה נזהרין ראה דלא ו~יים חומרא אלא זהדאין
 ~"ד בסי' ה~ר~א ע~ז נשאל וכן יעו~ש.חומ~א

 ומסי~
 ~רוב כיון

 ה~~ימוהפ~'
 ל~~~

 נראה ק~בן
 פ~ו~

 ~כן יעו~ש. דמותר

ה~ל~
 גמור מותר הדין דמן ז' סי' חא"ח בכסף נחפה הרב

 ח"א קודש א~מת הרב מ~הו יעו"ש. תע"ב והמחמירהוא
 א' או' הבר~~י אמנם י~ו"ש. לא~יר ה~לה יו'ד ס~"חא"ח
 מכרו~ות ראיותיו דאין הנז' אד~ק דברי עלכתב

 כ~~
 וע~כ

כת~
 ה~נז' כנה~ג וכדברי הנז' בכסף נחפה כ~ברי ~~~יקר

 בע~פ לעשות שנ~גו דבמקום שכתב ב' או' א"ר ועייןיע~"שי
 לא שהרי ~ש~~~ אף חצית אחר ~ע"ש ~ל~תיר ~ראה חצות~ד
 ד~עם הפו' רוב דה~כמת נמצא יעו"ש. דטרוד ט~םס~ל

 הו~הא~םו~
 כל לע~ית ~לא שנהגו במקום ואף קרבן משום

 באותו מלאכה לעשות מותר בשבת שחל ~''פהיום
 ע"~

 ובמקום
 במקום המחמיר ומ"מ מותר ~רש~י ~ם חצות ~ד ל~שותשנהגו

 תע~ב. רש~י לדעת לחוש היום כל לעשות שלאשנה~ו

~~
.~~ 

 מ~צ~~
 ע~~ן ~~~' ~למ~~ה

 ב~~נה''~
'~~ 

 שהמנה~ דאעפ''י ש~תב ה' א~'בה~ב''~ תרצ''~
 ה~א

 א~רבע''פ
 חצ~~

 ~לא
 לע~~~

 שאחר שאנ~ ה~ם ב~ר~מ~~א

 ~מ~אכה א~~ר~צ~~
 ה~רב~ מ~ע~

 ה~רבן
 בפ~ר~~ משא''~

~ע~
 ~~א רא~נו לא זה ~ל

 שעשה ~~~ ש~נ~ מ~ שמענ~
 א~ר בע~'פ~~רה

 ~ע~''ש. בצ~נעא ~~''ש בא~רא~ חצו~

מ~ה~
 ב~~' ב''ד הרב

 רמ~~
 יע~''~ שר~ בע''פ~ ד~~ורה ~~ב

~הב~א~
 ~רב''ד ראה שלא דנראה ~~~ב זה ב~י' הז~''ל

 ש~נה''~דבר~
 ד~ן הז~''ל ע~~ש ~~תב הז~~ר~. מדלא הנז'

 ה~נ~~~~ ל~~~ בע~ר~הנה~~
 ~מע ~~ן בחצ~ת

 ל' א~' ל~מן ~ע~~ן ~ע''א.ב~~פי~א שהמנה~
 ~לע~~

 ב'. א~' רנ''א סי'

~~~~~~ 

 ~~ שאין
 ~א~ל מה

 ל~~~~ שר~ בפ~~
 מל~~ה

 ~לא ~צ~ת אחרבע''פ
 ע~~~

 ~~דש.מ~רא דא~~ר~ מח~''ה
 א~'ר ' ב' א~' ע~''ש ה'. א~' בה~ב''~ ש~נה''~

 ~''ז.ד~ן
 וה~~~

 ~תב
 ש~

 ~מ~רה שהשמ~תה לפ~ ה~~'מ
ממ~ת

 מרד~~
 ~ע~''ש. פ''א ~~ב~אר

~''~~ 
 ה~~'

 ב~ת~ב~~
 ~~ת''~ ~ע~''ש~ ב~ א~' ~''~ ~הב''ד ע''ב~ע'

 אלא משמת~ן ~~ן
 ש~''ד ~~' ~~''ד מש''ע ~ה~א א' א~' מש''ז ב~נעא.מ~~~ן

 משמת~ן ~א~ן זה בענ~ן שהאר~ך מה ~''ד ~~'שע''א
 ~ת''~

~~
 א~~~.משמ~~ן ~~.

~~ 
 זה

 ה~מ~ר~
 בע''פ ~~תר

מב~אר
 דש~ ו~~''~ ע''~

 המנ~ה מן אמר~נן
~~מע~ה

 א~נ~
 בא~~ה בר~ה ~~' ר~אה

 אב~ ~~א~~
 בע''פ אבל ל~ה ~שמ~~נןלא שמ~~~

 מחצ~~
 מה~מ' ~ה~א א' א~' ע~''ש~ ~~ה.משמ~~נן ~''~ שמ~ת~ ~~מע~ה

 פס~~~
 ע''ב. ן'

~~~.~~~~~ 
 אות~משמת~

 ~~~ רואה א~ו הגמ' ~ביא בטור
 ורש~ל הרא""ם ופ~ ~ם לעברכה

 באותו דהיי~
 ר~ח א~ה לו ~ש אם~ אף הי~ו לעולם ופי' דוקאדבר

יהיה מ~
~ 

 א~ר. מ~קום ו~פ~~ד כנג~ו
 והב"~

 הב"ח
 ~~ט~

 ~~ק~א.
 ה' הרמב"ם מדברו ומשמע ~אחרו~ם. כ"כ ~. א~ח~

פ"ח ~"~
 בס~ פר"ח שם. ח"י וכ~כ איכא נמי דאיםורא י~ ד~
 א' או' רנ"א כ~' מש"ז ח~. א~תצ"ו

 ועי~
 רנ"א ~~' לעיל

 ~~א~
~~

 אסור. בחנם לעשיתוא~י' ~~~~~.
 אנ~

 גמורה ~לאכה הוא
 לרחוץ אכן ועו~ש. בה~ה ב' ~~ע~ לקמןכמ"ש

 וכ~כ ת~~~ה. ~ ~~ מט"מ מותר. ח~תאחר
 בדרשו~

 ~~ר~ל
 בה~~. ~~~ול שבתה'

י~
 מלאכה כמו עכו~~. ע~י אפ~ שא~~ר מיויש ~~~~~'

 ~שם ב"ידחו~.
 ~עי~ המרדכ~

 תק~~~. נ~~ ל~מן

~~~
 ש~ ~~~ הרוקח בשם ב"י כ~כ שמתיר. מי ~ש ~~~~~.

 עכו~~דע"י
 אפי' ~ל~כה ~~שות מותר

 שב~~ ~בי כ~א ש~~ת ל~~כ~ם ~מירה ש~ךדלא בבית~
 וחו~ה ו~~ט

 ו~אחרונים. א' או, ~~עו"ש והבי~ועכ~ל.

~~~~~~~~ 
 דעת וכ~ה המנהג. הוא וכן שמתיר. מי וישה~ה.
 שכותב היכא דכל ז~ א~ י~ ~~' ~עיל כמ~שהש~ע

 ~~ יש~הש~ע
 דכשסברא ~ק אלא אחר~ה כסברא לפ~וק דד~תו
 יעו~ש. לכתחלה לה חושש לחומראהראשונה

~~~~~~~~ 
 נ~י הצ~רנים ו~טול לס~ר ו~"ה ש~~תיר. מיו~ש

 בין לחלק ~~~תבר דלא שריעכו~~
 מלאכו~

 אלו
 בדרשות~ מהרי~ מלאכו~.אכןלשאר

 ~כ~ם ~"י אף אוסר

 אבל ג' ~ע~ ש~~ ס~ ב~"ד מ~רמ~א מדבריוכ"~
 בב~אורו~ש~ל תק~~ ס~ ~ט"מ הפסיד. לא הדחק בשעת דהמיקלנ~אה לפיהד~

ל~מ~
 אחר לה~תפר ~וא דהמנהג כתב

 ~כ~נ~ע.י ח~~
 ו~ב"דו~ב"ח ע~~ל ~בלתי ~כן ישראל ~"י לא אבל

 ~בד~שות ואעפ"יוכ~ב
ש ~~~ בי~ד וכן פ~~ח בה' מו~רי~

~" 
 ~ם ~כ ~"י אפ~ ח~ת אחר ~ר דאו משמע

~"~ 
 ~ל

 לא עכ~ם ע~י בזהדהמיקל
 הפ~י~

 בח~ם אפי' ובישראל
 ~חלק ד~יןא~ור

 ב~
 בחנם

 ב~
 כ~ן בשכר

 שהנ~
 מלאכות

 ~כ~. המרדכ~ כדכתבגמורות
 ו~פר~~

 כלל להתיר דאין כתב
 ב~וחק~אלא

 ~דו~
 דנ~תמא משום

 דמילת~
 ~~צ~ו מטה

 אל~
ומ~~י~~

 אבל ~עו~ש
 מן דלה~~ת~ר כתב ~~ ~~ הע~~

אפי' ~~~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

 הוא ~וכן ~~~י~ ~י ~י~ ~ י~~~~ ~י~~ ~~י ~~י~~ ~~~~~ ~~ ~י~~
 המנהג~
 ~~~~~~ ~~~~~~~~~~~ ~~~~י~ ~~~~~ ~~~ ~ ~ ~

 והוא בחנם ~או
 גמור~ מלאכ~

 בגדים לת~ור
~~יו~ ~~~ ~~~~~ ~~~ ~ב~י~ ממש~

 הישראל עמו מסייע דעכ~פ אמרינן ולא ~ותר חצות אחראפי'
 המ"א על והשיג ~' או~ ח"י וכ~כ יעו~ש. עצמו אתשמטה
 וכ'כ יעו~ש. מסייע משום האיסור ט~ם שכתב י"ג~"ק

 ה' ~ו'~ר"ה
 אין דמסיי~

 ב~
 י~ו~ש. כהפ~~ח ודלא ממש

 ד' או' א~רוכ~כ
 דנה~~

 ~צות אחר כותי ~"י להסתפר
 ד' או' השו~ג וכ"כ רמ"~. ס~~ ח~א~רדב'ז וכ~~

 וכ"~
 ד' או~ הר~ז

ח"~
 ודאי לכת~לה~ וע"כ ~' או~ האלף מ~ן ז~ או' קכ~ט כלל

~~רי~
 לס~ר ליזהר

 קוד~
 אס ורק דכ"ע אליבא לצאת חצות

 עכו~~. ~~י חצות אחר לספר להתיר יש אז נאנס א~~כח
 ביו~ד עיין ועוד ~ג. או' ר~ס סי~ ל~יל ו~יין האחרונים.וכ"כ
 שמצו~ין במקום אלא מע~ו"ם מסת~רין ד~ין שכתב ~נ"וסי'
 יש א"כ אלא אסור במספרים כשמגלח ואפי' וכו' אדםבני

עמ~
 יעו~ש. שם הש"כ וכמ'ש אחר

~~~~~~~~ 
 חציתי אחר לעכ~~ם לספר אסור דישראל

~~~~~ 

 סי' מינץ מהר"י מותר. חצית אחר עצמו לספר
ד'

 כנה"~
 ס~ק שצ~ט סי~ ביו~ד ש"כ בה~ב~י.

 ~~ת ו~~נ~"ב.
 השו"~

 ע"ז ~לק ~פר"ח אבל ד'י או' זה סי'
 ח~י ועיין ו'~ או~ האלף מגן ד' או~ ~ הר~ז וכ~פ לאסור.וכתב
 ~~י~

~~~~ ~'~~ 
 ~ ~~ ~ ~ '~~ ~~~י.י ~~י~~ ~~ ~~' ~~~ ~~~~ '~~~י

~ 

 ח~א ה~ או' ר~ז ג' או' א~א ד' או' א~ר ~' או' ח"יסק"ג.
 קיצורשם.

 ש~~
 ב'. א~~ ל~יל ו~יין שם. מ~ב ~' או~ קי"ג סי'

~~~~~~ 

 הגאון גיסו בשם רב לחם
 מהר~~

 י~נו דלא
 בגדיםהנשים

 לכובס~
 א"ר והב~או חצות. אחר

 וכתבשם
 לכאור~

 ק~ל דהא ל~תיר נראה
 כרמ"~

 ~ניהגין
 חצות ~חר בע'פ גרע ולמה ~צות אחר עכו"ם ע"יבמלאכה
 ~'~וכן או' המש"ז והביאו ~ עכ~ל לחלק ודו~ק לכובסתמליתן
 כמ~ש ו~לא וכתב מיתר שהוא יו~ד או' האלף מגןהכר~ע

 לחם בשם~עט~ז
 ר~

 שם. ~''ב וכ~פ יעו~ש

~~~~ 
 גמורה מלאכה והוא בהגה.

 לדינא כלל וכו'~
~מלאכ~

 אםור יו~ט ולצורך בחנם אף גמורה
 בשכר אבל יו~ט לצורך בחנם מותר לחבירו ~ף ~יקוןאבל
 אסיר. ובחנם תיקון אף יו"ט לצורך שלא וכן תיקון אףאסור
 באו' ועיין . ו~ ~ו~ ~~ר בס~רו והביאו א~ז בס' העלהכן

 הנוב~י. ב~םשאח~ז

~~
 ~~ן כל~ כגון ליו"ט. כליו הואמתקן ~בל ~~.

 וכן ה~ועד צורך בו יש אם קצתשנתקלקל
 שנקרעובגדים

 המועד לצורך ולתקנם לתופרם רשאי קצ~
 ~ ~ ~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~ ~. ~~ ~~~~~ או' ר'ז בחנם. לאחרים בין לעצמו בין אומן מעשהאפי'

 ~"י ~~י' ~י~~~

 ~~~~~ י~"~~~~~י

 ~~~~~~~ ~~~~~~ ~י~~~~~
~~ 

~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~ 
 ~~י' ~~י~ ~~~~ א~ל הר'ז ~ם מ'ש ח'יו~יהו ~ו' מ"ב ~~'

 בהגה ~הרב ו~ביאו שם.מינץ
 ביו"~

 ~'.וכנה"ג סעי' שצ~ט סי'
 שם ~ומ"ש . ב~~ב"י ז~סי~

 ~כנה~~
 כתב כבר חצות אחר

בשכנה~~
 מכוון ה~שון ~אין ~' א~'

 יעו~ש~
 בשאר חל אם אבל

 אינו יו"ט~ר~י
 כ~~ מ~ל~

 סמ~ך
 לחשיכ~

 בהגה שם כמ~ש
יעו~ש.

~~~~~ ~  
 ה' ריש מהרי~ל ובדרשות קצ~ג סי' מהרי~ו
 אחר אסור הצפרנים נ~ילת דגם ב~גהיו~ט

 בס~ אבל ב~ג~~י~ תקל~ב סי' לק~ן ~ע~ין בחו~ה כמוח~ת

 חצות ~קידם ליטול שכח אם הצפר~~ם ~נטילת להתיר כתבא~
 ~כ"~ ייעו"ש

 ובספרו ~ ד' או' ח"י והביאו י ד' או' א~ר בספרו
 סי' ח"א~בו~~

 ~כ~ י~זיאל~
 לבו מלאו שלא בשבו~~ שם

~ק~
 מהר~ו נגד

 ~הרי~
 ~כו~ם ~"י ל~תיר ~ש רק אלא

 ר~~ד סי~ ב~ד~ בתשו' ~בלי~ו"ש.
 ~סכי~

 בשו~ת וכ~כ להתיר.
 . ד' או~ מחב"ר ס~~. סי'זר~א

 א"~
 ח"א ו' או' ר~ז י~~. או'

 סי' ש"~~ קיצור ז' ~ו' קכ~טכלל
 ה'~ או~ מ"ב ד'~ או~ קי~~

~~~
~ ~  

 בד"א ב.
 כש~וש~
 אפי' ובזה להשתכר. מלאכה ~

 ואפי' ב' או' ~ו"ש ~אסיר. ~מורה ~לאכהאינה
 ו'. או' מ'ב ז' או' ר"ז אסור. ~מו~ד~צורך

~~~ ~  

 בחנם או הגה.
 ו~ו~

 וכו~ גמורה מלאכה
 ~~רךא~י~ ובז~

 יו~~
 כלל ח~א ~' או~ ר~ז ב"י. אסור.

 כ~ג. או' לקמן~ ו~יין ז' או' ~~ב ו' א~' האלף מ~ן ~' ~ו~~~ט
 ~~ן ואסור. גמורה מ~אכה ~ בכ~~~ ~וא~~~~~~~יו

 שם. מ"ב שם.ה~לף

~~~~~ 
 ~לאכה והוא בהג~.

 וכל וכו'~ ~מור~
 דש~ מ~

 ב~"~ ד~רי כ~~~חו~~
 מ~א וב~ו' ~~' כ~מ

 מעשה וא~י' המועדל~ירך
 סי' מה~ת נו~~י ~יין הדיו~

 מעשה בחו"ה לתופרו מו~ר למועד הצריך דבגדשכתב ק~~
 לקמן השע~ת והביאו יעו~שי ~שכר ואפי~ הכלב כ~ינידהי~נו הדיו~

 כמ~ש מחו~ה ~קיל ~צות אחר בע~פ כ~ש וא~כ תק~"ב.םי'
 או'לעיל

 כ"~
 ועיין יו~~. או' הציון בשער מ"ב וכ"כ ד~רי.
 ה'. ~~י' תקמ~א ו~י' ט~ל. או'לקמן

~~~
 לימודו שדרך דכי~ן וכו' ספרים שכותב מי וכן ~~.

ולעצ~ו
 הו~

 ג~ורה כמלאכה נראית אינה כותב
 כתיק~ן ד~נו והרי וה~ינה גמורה לכתיבה מתכיין אינושבודאי
 המו~ד. לצירך ש~תירובעלמא

 ר~
 וע'ון ט~ או' מ"ב ח' או'

 כ"ח. או'ל~מן

~~~
 וכו' םפרים שכותב מי וכן ~~.

 ו~'~
 מצית צורך

 שם. ר~ז לזכרון. לו שיהיו ד"תכתיבת

~~~
 בחנם אפי' לאחרים אבל וכו' לעצמו ספרים ~~.

 ~"א ~~. ר"ז ז~ או' א"ר פר~ח. לבוש.אסור.
 שם. מ~ב ~' ~ו' קכ"טכ~ל

~~~
 ~אף אפשר ה~ר~ח כתב וכו~ לעצמו ספרים ~~.

 לצורך הוי לא אי ~סור לי~ודו דרך לעצ~ול~תוב
 עכ~ל~והביאו וצ"עיו~ט

 השו~~
 מיניה ~אש~מיט עליו וכתב י ו~ או'

 הוא ~ים דבמלאכת ט~מא ד~דתלי המרדכ~לשון
משמ~ ~ס~

 ספר אותו ויו"ט שבת לצורך הוי ~א דאפי~ להדיא
 שבת לצירך ד~ינו דאף הפו' ~דסת~ו ו~כ~מ וכתב שרישכו~ב
 וכ~~ שריויו~ט

 סי' ל~~ל ו~יין יעו~ש. נו~ג
 רנ~~

 ~~ז ~ו'
 טו~~.ו~ו'

~~~
 קמאי ~ש~~אי ~רבנידינים מחידו~י כ~י נו~ן ישן בקו' וכו' ל~צמו ספרים ~~.

 מ~"~
 ירושת"ו

מ~~~
 אסור לימודו דרך ספר לכתוב דאף מצא~י הר~~ט



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

 ~~~~ ~~~ן
~ ~

 ~י~'~~~י~ ~~ו~~~~~
~~~ 
 ש~~ים ~~~~~ ~י

~~~~~ 
~~~ 

 ~~~ם י ~ ~ ~~~~ ~י~~~~
~~~~ 

 ~~~ם
 ~י~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~י~~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~י ~~~~~ ~~~~~

 ל~שות ~לא שנהגו מ~ים ולדידן הגה ~~~י~.

 ~מהרי~~
~

~~~~ ~~~ 
 מלאכותודוקא

 גמורו~
 ~ ~מהרי"ב~'~ ליכא מנהג אפי~ו מלאכ~ת שאר אבל

 ~~~~ם~~~~~י~ ~~~~~
 ~~~~ם

 ~~~~~ ~~~י~~
 ~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~ ~~~~~~~ ~~~י ~י~~~ י ~~~~ ~~ ~~~י~ ~~י~

 ~~~~~ם
 ~~י~

 ~~~ים

 ~~~~~~~ ~~~~~~ ו~~~י ~~~י~י~ ~~~ ~~~ ~י~ ~~~ו~ ~~~~י~י

 ~י~~~~~~~ ~~

 ~~ו
 ~~~י~

~~
 אפי~לעשות מהר"ר ~רב מחו~ה. יותר בו להחמיר ראוי כי חצות אחרע'פ ~~~~~

 מלאכ~
 ~א סק"ג. הט"ז והבי~ו ~כ"ל גמורה

 דגם נמצא שם. ח"א ה~ או~ יוסף חק ח' או' ח~יסק~ו. מחב"ר ה~סיד. לא ~רן כדברי ~כ~ל~והמיקל מטריליע~ב~
 ב'~או'

 ח' ס~י' תקמ"ה סי' לקמן ועיין
 ובדברינ~

 כמנהג יחזיק אחד כל וע"כ כך ויש כך יש אשכנזב~דינות בס~ד. לשם

~

 ~~י'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 ~~~ ו~~~~ ~~~

~~~~~ 
 ולית לו ~"צ מלאכה אומר דהרואהרשאי ברכ"י רמ"ג. סי' ב"ד ע~פ. ל~כור אסירא לא דסחורהחצית ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~

 ד"ן. או~ לקמן ועיין ג'~ או' מש~ז המחלוקת. מפני ולא יו~רא ד'. א~~ לעיל ו~יין ג'או'

~~~
 שנהגו מקום חצית קו~ם ~~.

 וכו~
 סברא ובירושלים

~~~~~ 
 ב~ סעי' כנז"ל וכו' גמורות מלאכות ודוקא הגה.

 אף שם שמתקבצים כיון איסור שם לנ~וגהוא
 בהג~

 יעו~ש. חצות אחר ב~ין
 שתי. ד"ה ע"א י~~ ~סחים תו' איסור. בהן שנהגו~~קומות

~~~~~ 
 ואפי' ליכ~. מנהג אפי' מלאכות שאר אבלבהג~.

~הב~
 ס~ק מ~א

 י"~
 יש דבירושלים הפר~ח וכ~כ

 של~ לנהו~
 ומותר לעשות שלא שנהגובמקום

 א~
 לאחרים

לעשות
 מלאכ~ ב~

 ו'. או' א"אבשכר. שאר דה~ה ונראה התו' כמ"ש ה~ום כל
 אנשים שם שמתקבציםמקומות

 מהרב~
 מ~ריק~ש. ~כ~כ מ~ומות

 והיינו וכוי שע~שין ממקום ההולך ~'. ~~~~~
 מא~רונים וקצת מ'א לדעת הוא כן למקומו. לחזור~ ס"ה. או' ולק~ן שאח"ז באו' ו~יין ח' ~ו' סוףשו~ג בדעת~

 אדרת עיין ישראל ע"י להס~פר מותר ~~~~~~
 ס~ג. או' לקמן עיין ועוד יעו~ש~ מ''ו או' לקמןכמ"ש אליה~

 שכ~ב ~~א ט~ ~ףישראל
 שרא~

 ~קילין פע~~ק
~~~~~~ 

 כמנהגם י~שה ל~ם שבא במקום להשתקע דעתו

בז~
 ע~י להס~פר

 ~רא~
 וכ"פ טור. לחומרא. בין לקולאבין לעשות שלא שנ~גו מקום שהוא ~ף

 ~הש"~
 ביו"ד

 ה~כים וכן רי"ד. ס~י' וכסברת המו~ד ~ורך שהוא כיון בידם מוחין ואיןכ~"ש
 הש~~

 וכתב ט' או' ח~י והביאו שם
 ה~ו' הס~~ת דכ"ה ז' אז~ ע~ט כלל ת~ח על מנ~יבספרו של ו~נהגום ~תקנות ס' יעו"ש. מר"ן כד~ת ודלאהראב"ד
 או' א~ר סק"ט' מ"א הלבוש. וכ~כ יעו~~. ואחרו~יםראשונים רמ~ג סי' ב~ד וכ~כ נ"ט. או' פסח בדיני ירושת~ועה"ק

 ואפ"ה ל~שות שלא שנהגו מקוםדבשלוניקי
 נוהגי~

 ~~' ~"ב י"ב. ואו' ט~ או~ ר~ז פו' ~מה בשם בהגה"ט י"אט~ לה~תפר
 ומצפצף פה פוצה ואין חצות עדב~רה~~א

 וכת~
 ולא י~ט. ~או~י"ד ס~ק ד~ין

 מני~ פק~
 ~קום חומרו

 ~יצ~
 משם

 סברת ע~פשמנהגם ע~
 מור~

 י~ו~ש. ה' סעי' לקמן בהגה ז~ל
שיוקב~

 מנהג בה ש~ין ב~יר לא אבל היתר בו שנוהגין בעיר
 ק~וע. ~"ג. או' לקמןו~יין

 כנה~~
 בשם ב~גה"ט

 רב~
 עו~ש כ~י. תשו' מהרומ~ט

~~~
 ט~ו. או' ר~ז ~ר"ח. ד'או~ דלדעת שכתבנו ע"ו או~ לקמן עייןעושין. ~~.

 ~צורך דוקא הש"ע ~פסקהר~ב~ם
~~~ המוע~

 ~ יכולין ~שם ונשתק~ו~ במצר~ם ~מתגיררום אשכנז ~~~
יעו"ש.

 ול~ט~
 ~"זיעו"ש. או' שם ית' שם מור"ם ש~תב המקילין

לנהו~
 שהיו ומה וכיוצא בפ~ח הס~רדים כקולות

~~~
 עלייהו ~~יא ~חיו~א שסברו בטעות היה לשטבר מחמירין הח~ה ~הנץ והיינו וכו' לעשות שלא שנ~גו מקום ~~.

 מ~ם שיצאו מקום כמנהג לנהוג וכ"כ ע~ב. ב' ודף ע~א ~~ה ~סחיםואילך.
 ו~

 איסור זולת להם ל~תיר
 ג' כלל חי"ד גו"ר הרב~ רגמ"ה. חרם בו דיש נ~ים ב'לישא וכ"כ ז' או' ח~י סק~ה. מ"א ח~י. ~ין פ~ח יו~ט ב~'הרמב"ם
 אבל חו"ל ליושבי רק ענין אינו .וכ~ז ד' או' ברכ"י ה'סי~ שם רש~י דעתן. בטלה נהגו א~י' לכן קודם ~~לה~חרונים.

 ע~מן בפני לקהל י~ו~ים והם ~בדן ב"ד ל~ם שישבירושלים נהגו אם ל~שות שלא שנ~גו במקום דאפי' הר'ן וכ'כ ב'דף
 בהגה"ט. י"א והביאו ש~. גו~ר מקומם. כמנהג לנהוגחייבין ז~. או' ער"ה הפר~ח. וכ"כ עכ~. הוא טעות בכךהלילה

~~~
.~~ 

 ~קו~
 לעשות שלא שנהגו

 וכו~
 ס"~. או' ולקמן שאח"ז באו~ועיין כן ~נוהגון וכיון

 ~על זרעם ועל עליהם חלה וסייג ~דר~שום
~~~~~~~~~~ 

 ודברים חו"נ בדין בפסחהמחמירים
 גלילות ושאר מצרים לדור הבאיםאחרים יעו~ש. רי~ד ססי' ביו~ד להדיא כמבואר שם לדור~באים
 ט' או' ר"ז ו' או'ח"י

 ח~~
 להחמיר שנוהגין יאמר~ אם דברים באותם המק~ליםהספרדים י~א. או' מ~ב ד' או' קכ~ט כלל

וג~
 צ"ח. סי' בתשו' הרשב~א בשאל~. היתר להם אין

 כנה~~
 ואין להקל בידי אין דחו~נהסיברים לסברת שחששומשום

בהגה"ט.
 עו~~

 ~כ"ה שם. מ"ב שס. ח"א ג' או'
 ביו"~

 שמחמירים יאמרו ואם לעולם ה~רהלהם סי'
 מש~

 מנהגיו~יעום
 ואפי' להחמיר א"צ למקומם ל~זור ד~תם שאיןשכיון י~ו~ש. ~~ח ס~י'רכ"ח

 התר~
~~~~~ 

א~צ מט~מ וכ~כ לעשו~. ~לא שנהגו מקום ~ל~ידן הג~.
 וא~

 ~~רישות ~ומרא משום במנהגם ל~~מיד רוצים
 יוד~ים שהכל מחלוקת חשש בזה ואין תע"ב הגדול שבת ה~ מהרי"ל ב~ר~ות אכן ~קס~ה.סי~

 דאנו כתבבהגה ש~שכנזי~
 במקו~

 מלאכה לטשות שנוהגין
 ~~ בע~~

 וטי"ש בי ~' סי~ ח~ב יוסף מטה חו"נ. בדיןמח~ירין
 ~ברי על ה~בוש וכ"כחצות. שהארי~

 מור"~
 אחרים בחילוקים נהגו שבמקומו אפשר הנז~

 בעני~
 להשיב והרבה למקום ממקום הולך

 קו~ם לעשות~לא
 חצו~

 כ~ג. או' ח"י סי' ~ד~ט טיקרי י~ו"ש. תשו~ות של חבילותח~י~ית נה~ו ~רבה ראיתי ~קומות ובשאר
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~~~~~~~
 ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~י ~~~ ~י~~ ~~~~ ~~~~י ~~י~ ~~~~~י~ י~~~ ~~ ~~~~י~~~~~~
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 ולא בא"י שהיא אשתו אחר ושלח לחו~ל ~~לך ~~~~~
 ומוכנת ביתה כלי ושלחה נ~רצית ואח~כ ל~לךרצ~ה

 זמן כל הפסח אחרליסע
 ~ג~פ~

 כא"י תנהוג בא~י עדיין
אך

 משו~
 בעלה וכן ח' ביום חמץ ~ תאכל לא ח~ץ חומרת

 מחב"ר אדמה. מזבח הרב כא"י~ ינהוג בא~י ~אשתו זמןכל
 ~צ"ו. בסי~ שע"ת ז~. בסי~ ~ע"ת זה. בסי' ז~"ל א' או'בקו~א

~~~~~~~ 

 ~יעשה קשישאי רב~ן דהורו לא''י מחו~ל ~בא
 נשתדך זה בחור אם הוראה. פ~~ה וכןכ~~י

 שנא זה בחור בחו~ל אתה ~לדור וש~ח בקגו"ש חו"לבבת
ושנא

 זכ"ל שם. מחב~ר שם. הנז' הרב חו~ל. כבני ויעש~
 ג~ ס~י' תצ"ו סי' לקמן ~זה עוד וי~באר שם. שע"תשם.

 משם. קחנובס~ד

~~
 לחזור ~שדעתו ומיירי וכו' ביישוב יעשה לא ~~.

למקום
 שעושי~

 מ~ני יעשה לא ביי~וב ולפיכך
 במדבר אבלהמ~לוקת

 דלי~~
 ד' או~ עו~ש ~ו~ר. מחלוקת

 דדוקא מפרשים הרבה בשם ך~ דין יו~ט מה' ~"ח המ~מוכ"כ
 יעו"ש אסור במדבר אפי~ לחזור דעתו באין אבל ~חזורבדעתו
 מיהו ה~''~. דברי מפרש שכן ומשמע ~ק~ח מ~אוהביאו
 כתבו ט~ או' וח"י זה בסעי' והפר~ח רי"ד ססי' ביו~דהש"כ
 דמיירי פ"ח יו"ט בה' הרמב"ם ל' שהוא הש~ע בדברילפרש
 פנה לדרכו אחד וכל רבוותא קצת וכ"כ לחזור ד~תוב~ין
 ~מותן הו~קע לא למה לחזור דעתו אין דאם ט~םלי~ן
 הס~יף מס~ף להם דהוקשה משום והוא בדבריהםיעו~ש
 וכו' לחזור ש~ע~ו מי וכן~~~ב

 משמ~
 באין מיירי דה~א

 מיירי דה~א זה תירץ ~"ב בס''ק המ"א אבל לחזורדעתו
 לחזור ב~עתו גם ולפיכך בצנעה לעשות דא"א מלאכהלענין
 דברים ושאר במאכל מיירי הס~י' ובסיף במדבר רק יעשהלא

 בצנ~ה יע~ה לחזור דעתו אם ול~יכך בצנעה לעשותדאפשר
 י~א. ואו' יו~ד או' הר~ז וכ"כיעו"~.

 מ~~
 ~~יין י"ד. או'

 ם'א. או~לקמן

~~~
 ואם ישראל ביישוב דוקא וכו' ביישוב יעשה לא ~~.

 מ"א העיר. בתוך הוא כאלו הוי ה~חום ~וךהוא
 או' הר~ז וכ~כ ט~ז. או' זה סי' מ"ב סק"ה' תצ"ו סי'לקמן
 לתחום מחוץ רק מלאכה ל~שית אין לחזור בדעתו דאףיו~~~
 יעו"ש. המחלוקת מפני מנהגה לשנות אסור התחום בתוךאבל

 ג~ן. או' ~צ"ו סו' לקמןועיין

~~~
 לתחום חוץ הוא עדיין ואם במדבר. עושה אבל ~~.

 םק'ח. מ"א ר~ן. שרי. ל~זיר דעתו אין אפי'ה~יר
 יצא אפי' העיר לתוך א' פעם בא כבר אם אבל שם.ר~ז

 קבע שכבר ~יון אסיר מ"מ ל~חום חוץ וה~א משםאח~כ
 ד~ן. או' תצ~ו סי~ לקמן ועיין י"ד. אז~ מ"ב שם. ר~ז מחה"ש~שם.

~~~
 אבל ~~.

 ~וש~
 לעשות ~מותר ו~"ה במדבר' הוא

 במקוםמלאכה
 צנו~

 אותו. רואין אדם ב~י שאין
 לחזור ~עתו בין לחלק ~די רבוו~א קצת וכ"כ ד' או'עו~ש
 א"א דבמלאכה כתב ס~''ז ~מ~א אבל לחזור דטתולאין

 שם הר"ז וכ"כ לחזור. כשדעתו ~שרי ~ברים שאר כמובצנעה לעשו~
 כ"כ להיות למלאכה ד~"א אסור בצנעה לעשות ר~צהדא~י'

 ו"ז. או~ מ~ב וכ"כ עכ"ל. אדה לשום הדבר י~דע שלאבצנעה
 מקומו כמנהג ולהקל העיר לתחום חוץ לשדה לצאת יוכלא~ל

 י~ד. או~ מ"ב למקומו. לחזור שדעתוכיון

ן~
 מקוס חומרי עליו ונותנים ~~.

 שיצ~
 כ~דע~ו משם.

 מקום כקולי ~פי' נוהג לחזור דעתו אין אבללחזור
 סק~ט. מ~א לשם.שהלך

 וכ"~
 יעו"ש. פו' כמה בשם מ"א או~ לעיל

~~~
 לחזור שדעתו א~פ~י ושם. שהלך מקים וחימרי ~~.

 ך'. או' מ~ב י"ג. ~ו' ר"ז ~ק"י. מ"א המחליק~.מ~ני

~ן~
 כשנוהג פי' וכו~ בפניהם יתראה לא כן ואעפ~י ~~.

 לא משם שיצא מקוםחומרי
 יתרא~

 מ"א וכו'
 כ~א. ~ו'~ מ"ב שם. ר"ז י~א.ס~ק

~ן~
 כאלו ~צמו יראה אלא איסור. מפני בטל ש~וא ~~.

 שלא זמן ~וכל שם. ר"ז לבוש. לעשו~. מה לואין
 דמימר מחלוקת ליכא איס~ר מח~ת בטל ~הוא לפני~םיראה

 ~ט~ב. נ"א פסחים בשוקא. הוי בטל~י כמהאמרי

 ~~~~~~ן~
ההולך

 ממקו~
 שרצה עיר בן אבל למקום

 ~ירו בני מקפידיס אין עצמו עלל~חמיר
 מקילים. ~~ם בדברים עצמו על מ~מיר אותו שרואיןבמה
 ד' או' העו~ש מיהו בהגה"ט. כנה"ג קצ"ג. סי' חי~דרשד"ם
 משמע וכו' אדם ~שנה אל ל~ולם שכתב הש~ע שמדבריכתב
 האדם צריך ובלא"ה יעו~~. ישנה אל ~~העיר ~בני אחדדאפי'
 מה בכל א~ם בני לפני י~ראו שלא הטובים מעשיולהסתיר
 והב"ד ש~ד ח"ב הק~שה ~בש~ר ז~ל מהרח"ו ו~מ~שד~פשר
 י~קב בית ובס' ~ויקרא פ' עה"ת דרוש ישראל ישמחבס~"ק

י~ו"ש.

~ן~
 לעו~ם ~~.

~~ 
 מעשיו כל בשאר וכן וכו' אדם ישנה

 ממנהגם ישנה ולא הארץ כל בדרך עצמוינהוג
 הארץ כל בדרך עצמו שירגיל כדי רואהו אדם איןואפי'

 בסי' ח~ב יפ"ל ד' ס~י' ב' בסי' ~ל~ושוכמ"ש
 ז~

 ג'. או'

~ן~
 מתיר שמרן דבר וכו' אדם ישנה אל ל~ולם ~~.

 באשכנז להתיר הורה אשכנזי אם אוסרומיר~ם
 וכן ק~ך. סי' ח~ב מאירות פנים וכפרה. ~ש~' צריךכמ~ן

 שמרן בדבר יהיה אם ז''ל מרן הוראות שקבלוהספרדים
 וכפרה. תשו~ צריך ז~ל כמור~ס הורה אם מתיר ומור"םאוסר
 בם' חיד~א הרבכ~כ

 וע~
 יו"ד או' ~' מ~' ח"א לחכמ~ם

 י"ב. או' ט' מע' ספרים מע' ה~דולים בשם וכ~כי~ו''ש.
 וכ~כ יו''ד. או' רמ"ח בסי' הפתה~דוכ"כ

 מהרח"~
 חקקי בס'

 ג~ן דף מ' סי' חי''דלב
 ע~~

 ג' או' תנ"ד סי' רו~ח ובספרו
 כדברי להקל נהגו כבר אם מ~הו כ~ג' או' ב' סי' מל'חובס'
 לקמן וכמ~ש למ~ות אין פוסק ~יזה כסברת או ז"למור~ם

 י~ו~ש. נ~טאו'

~~~~~~~ 
 הצבי ~בארץ ידוע ו~בר הגדולים בשם שם
 צובה וארם דמשק וע~בס~א"ן מצריםוארץ

 הוראת עלי~ם קבלו המערב וערי טורקיא~ה וגלילות פרסוערי
 בדיני זולתי אחרונ~ם. ושאר בתשו' מהראנ~ח וכמ"ש ז''למרן

 ב~לו ומיהו . עכ"ל לי קים לומר בטורקיא~ה ש~הגוממונות
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 מ~ש דו~א הוא אם~~ל
 בש~~

 רב עיין ב~שו' מ"ש גם או
 בז~ שה~ריך ~ה ב~ סו' ח"מ ח~ב~~לים

 והביא
 ~בר~

 בתשו~ הכ~וב ~~~בר וה~לה ~~ה שחולקיםה~ו'
 יכו~

 לט~~ן
 לומרהמוחזק

 יעו~ש. מ~~ו ממון להוציא לנו ואין לי קי~
 ח~~ ~רכ~יו~וין

 לי קי~ ב~יני שהאריך מה כ~ה סי'
 ~ש~.קחנו

 ~~~~~ן~
 ה~~ולים בשם ~ו"ש

 דבאר~
 איזה נהגו ~בי

חומרו~
 ~וחין און אך ז~ל כמור~ם להחמיר

 ח"~ ב~רכ~י וכ~כ ~כ"ל. כמרן שנוהגבמי
 סי~

 כ"~
 ~' ~ו'

 דראוי לחומרא שהיה לא אם גרירנא מרן ב~ר א"י בנו~אנן
 אין ומ"מ לה~מירל~וש

 למחו~
 עכ"ל מרן כ~סק בעושה ח~ו

 פשט וה~ר ~איסור דינים דבכמה בשיו~ב שכ"ד סי' ביו~דוכ"כ
 חיים בספרו ~כ~כ יעו"~. מקל דמרן הגם להחמירהמנהג
שאל

 ח~
 באיםור ז'ל מרן הוראות ד~בלנו ד~גם ט~ו סי'

והי~~
 ~ספרו ~כ"כ ז"ל מור~ם לדברי לכתחלה הרוב ~ל חו~שין

 ~ו' ח~י סו~ עון~טוב
 ס~~

 ח~ל ~תשו' עיין ומיהו . יעו"ש
 סי' ח~ממה~ב

~ 
 סוזין מהר"מ הגאון דברי שהביא פ' ~ף

 יו~~ דיני שברוב שכ~ב~"ל
 בחו~~ הברכ"י דברי ~כ והביא ז~ל מרן~סק נ~~ בא~י מחמירין אנחנו וא~~ע

 לדידי וכ~ב הנז'
 אבל ל~צמו ל~חמיר דרשאי בביתו ל~~ח כ"א דבריו שאיןחזי
דיין

 ה~בו~
 ל~ורו~ רשאי ~ינו

 נגד להחמיר א~י'
 דע~

 מרן
 דבאיסור משמע ~נז~ל החי~"א דברי מ~אר אכן יעו~ש.ז~ל

 לכ~ח~ה להח~יר י~ו~יתר
 להור~תוכ"~ א~

 אם
~ 

 האחרונים
 להחמיר~סכימים

~~ 
 ה~ס~ במקי~ אך לא~ור

 ש~ת או
 אם ענין אינו וכ'ז ז~ל. ~רן כדברי ל~קל דיש ו~איהדחק
 נהגו דכבר דכיון ז'ל מרן נ~ד לה~מיר או לה~ל ~~~וכבר

 ~ליהם ~~לוהרי
 ~~ר~

 כ~"~ ל~חו~ ואין ההוא ה~וסק
 ש~~~ז.~~ו'

 ו~~
 ה~און כמ"ש ערוה לאיסור ענין ~ינו כ~ז

 שמח~ בשו~~ אלגאזימהרי~ט
 י"א סי~ יו"ט

 דמ'~
 י"ב ו~י' ע"ג

 כמרן דפסקינן ל~ידן דאף ~"ג~~ט
 ז"~

 ערוה איסור בענין
 וקידושין~גיטין

 ו~~ו~
 כל ל~פוס א~י ~כל נוהגין אנו וחליצה

החו~רו~
 בס' יעו~ש.והב"ד הפו' כל של

 ~~קנו~
 של ומנהגים

 סי' חו~מ ח~ב פ~לים רב ב'.וכ"כ או' קידושין בדיניירוש~~ו
 וקידושין ~ ~יטין וב~יני ~רירן מרן ב~ר יע"א בגדאד דבעיר~'

 להקל ז"ל מרן שפסק בדבר אפי' לחומרא למיזל~~~~~~~רור

וכמ~~
 הג~ון

 מהריט~~
 יעו~~. ירוש~~ו עה"ק מנהג ~ל ז"ל

 ~' סי~ חיים חקי בשו~חוכתב

 ד~
 ע"א י"א

 ד~~
 בענין

 המקואות~
 חש~~

 ~איסור לבעלה אשה ל~הר ערוה אי~ור

כר~
 וא~מ"לי י~ו"ש.

~~~~~~~ 
 ~ז~ל לב~~ בהק~מ~ו ז~למרן

 ~א~
 בקצת

ארצ~~
 אי~~ר נה~ו

 אעפ~י ~ברי~ בקצ~
~אנ~

 כבר כ~ במנה~~ ~~ז~ק~ בהיפך נכר~ע
 עליה~ קבל~

 ה~כ~~בר~
 ~א~~ר הא~~ר

 לנה~~ לה~
 בפ~ כ~א~~א ה~~ר

 רמ~~ ~י~ בב~~ ~כ~כ עכ~ל~ שנה~~מק~~
 א~ בע~~ן

 מ~~ר

להפל~~
 בספינה

 שב~ ק~~~ ימ~~ מ~ פ~~~
 הל~ה לענין

ב~~~ה
 שנה~~

 הכרע~~ היפך הי~ר
 כי~ן בי~~ מ~~~ן א~ן

 ~ה~ש~~
 שיס~~כ~ מ~ ~ל

 ~~~~ בב~~ ~כ~כ ~עו~ש.
 ס~~

 כי~ן הלכה ~לענין ב~רה נימ~ק ד~הל~ו
 ~הרמב~~ שהרי~~

הסכימ~
 לאס~ר

 לה~
 א~ ש~מעין

 לא
 ~~ברי שנה~~ במ~~~

 יע~~ש. ~~~~ ~~ב~י ~כבר ~~ה ל~ז ~סי~ ~כ~כ ~כ~לה~~ירין
 ~~ה ב~ש~~~כ~כ

 י~ס~
 ב~ ~י~ י~~~ ~~ב

~~ ~~~ 
 ~י ע~א

 ~מהיש
 פר~י~

 ב~ש~~ ~כ~~כ ז~ל מרן ~~~ק ~לא ~נה~ינן
נ~פה

~~~~ 
 ~~~ ~קנ~~ הרא~ ~~ספי בביא~ר ~~א

 ענין על
 שלביה~ש

 ~ב~
 שנ~ה~ין

 ב~
 מרן כפסק ~לא בא~~י אפ~~

 בש~עז~ל
 שאל ~יי~ ב~ש~~ ~כ~כ ~ע~~ש. רס~א סי~ א~~~

 ~מה בענ~ן ב~ א~~ ל~ה סי~~~ב
 פר~י~

 בא~י ~נוה~ין
 ז~ל מרן כ~~רי~לא

 ~ה~ מש~~
 מנה~ים

 ק~~מי~
 יע~~ש.

 בכללי~ ה~~~~~~~~~
 לא ~ז~ל ~~ו סי~ הספר שבראש

 ~ורא~ ~לינ~~~לנ~
 א~א ז~ל ~רן

~לא בק~~ ~צ~י ~אי~~ ב~ב~
 נה~~

 שה~א ב~בר אבל ~בר
 מנה~

 לאס~ר ק~מ~ן
 ~נ~פ~~~ אעפ~יל~~יר א~

 א~~כ
 ה~רא~

 ז~ל ~רן
 המנ~~

 לא
זז

 ממק~מ~
 עכ~ל

 ~~וה נר הרב ~כ~כ י~~~~ בסי~ ש~ ~~~~
 ~נ~ב סי~ שי~ן א~~ הפ~~ בכללי~~ב

 הפ~ה~~ ~הב~~~
 סי~

 רמ~~ ~סי~ י~~~ א~~~~~ב
 ליצ~ק זכ~ר הרב ~כ~כ י~~~. א~~

~ה~~~~
 ~י~

 ראש ~~י~~ ע~~
 וכ~~ ע~~

 אהרן כפי הרב
 ~פ~ב י~א ~י~ אה~ע~~א

 ~ע~~ ע~~
 ~ב~~ב

 ~ו~~
 י~ז~ סי~

 רב~כ~כ
 ~בע~ר הנז~ ב~ש~~ פע~י~

 ב~~א~
 מרן ב~ר יע~א

 ממ~נ~~ ב~יני הן איס~ר ב~יני הן~~ירן
 ~א~~ן ~~ץ

 ~בר~~
 כ~ע~ המנה~ ~פ~~ לנ~הי~~עי~

 בה~ה רמ~א
 היפך פ~~שאר כ~ע~ א~

 ~ע~
 מרן

 ז~~
 ב~ר אזל~נן ~אז

 המנה~
 הן

 ~אין ע~~ל~ לה~מיר הןלהקל
 חיל~~

 אי~~ר ~יני ~ין בזה
 ממונ~~ ~יני ~בין~הי~ר

 שה~~י~ ~~מו
 אה~ן ~~~ הרב

 יע~~ש. פ~~ ~מ~אר ן~ סי~ ~לאנ~~ מהר~מ ~~שו~ב~~א ש~
~~זק ~כ~

 המנה~
 שכ~ב י~~ סעי' רל~ב ~י~ ב~~~מ עיין

 מ~ר~ם ~כ~כ הלכה~מב~ל ~מנה~
 בסי~ ש~

 מ~~
 בה~ה ~~ סעי~

יע~~~
 בענין מ~ש ~מכל ש~. ~ב~~כ

 שקבל~ הספר~י~ מנה~
 ז~ל מ~ןה~רא~~

 מ~נ~
 שקב~~ האשכנזי~ למנה~ ~~~ י~~אר

ה~רא~~
 ז~ל מ~ר~ם

 שא~
 מ~מיר ז~ל מרן

 ~מ~ר~~
 ז~ל

 ז~ל~ מרן ל~ברי ל~~ש יש לכ~~להמיקל
 א~ ~כ~

 כבר~

נה~~
 היפך ק~לא איזה

 מ~ר~~
 כ~בר~ ז~ל.

 מר~
 ז~ל

 א~זה כ~ברי ~~
 ~מנה~ וי~זיק~ ל~~~~ איןפ~סק

 כנז~. הה~א

 ~~~~~ס~

 בעה~~ק ~~~מה
מהספר~ה ~פר~ כל~ ~ יר~ש~'~

 ש~ הנכנס~~
 יצא~ שלא

 ~~צה
 שבא~ ~י~ןלה

 ה~~רה ל~מ~י ו~~ק~ן ~~~ש~ב להש~קע ע~~מ
 ~נראה~~.

 ל~'~~ ~ה~נ~~ כל~~ י~~א~ ~~יי~~בני בז~~ ש~~~א~ ~~י שנ~~נה ש~אי~י ~נ~~~~
 ~לא

 ~~~~ ~~~ש~~
~סר~נ~

 ~י~~רא
 הלק~~ ~יל~~ה~

 ~מנ~~י~ ה~יק~ני~בס~ ~הב~~~ ~פ~~ז~ ס~~ ~~ב
 של

 א~~ ס~~~ ב~~נ~ ~ר~ש~~~~ עה~~
 ~ק~נ~~ בה~ להס~~~ ס~~י~ ה~~~אי~ ~ה~~~ר~~ס~י~נרא~

 עמ~ ~מ~ליכ~~ האור~~~מה~
 ל~~~~ל

~~~ 
 ~ש

 מה~ ש~~נ~~
~ש~ל~י~

 בס~~ נכנס לא ל~~~~ל
 ש~~~לה ~~~ן זה

~~~ 
 כן

 שנמכר מה כל ~~ ~~~~בא~
 אצל~

 ~~~ר
 ~כןב~ו~ר ע~~ מב~א~~

 הנ~~ס~~ הספר~~
 בעה~~ק

 נ~נ~~ ~~ ~ר~ש~~~~
בס~~

 ~פש~~ א~~~ מ~פ~סי~ ~ן ~'~מ שמת~לה כ~ון זה
~~~~' ~~ 

~~
 ~כן
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 ~~ו~~ ~~~ י~~י~ ~~ ~~~~~ ~ג~~~ ~~~~~ ~~י~~ ~ ~ ~ ~~~~~~~

~~
 ~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~יי~

ס~~
 הל~~ן וכו~ לחזור שדעתו מי וכן ~~.

 מגומג~
 מאד

 וכתבו למקומו לחזור ~דעתו קא' ה~עי' ~לדהא
 ד~או ו~~ונה כל ~יבת וחסר כאן יש לשון דקיציר~~חרונים

 בכל דה"ה עישין שאין למקום מלאכה שעושין ממקוםדוקא

 שבמקו~מ~ה~
 באו~ן ניהגין אחר וב~קום כן נוהגין הזה

 מ"ו. או' לעיל ועיין כ"ב~ או' מ"באחר.

ם~~
 ל~ש יש ואם וכו' י~ראה שלא והוא ~~.

 מקומו אנשי מנהג ~ניח ממנה~ם י~נהאם למחלו~~

וינהו~
 ~הר~'ש כתב וה~עם ~ור. ל~קל. נהגו א~י' כמנהגם

 איסיר בו שנ~גו אלא דאורייתא איסורא ביה דליתכוון
 ב"י. והביאולהחמיר.

 עו~~
 דאל הלבוש וכ~כ . ~' או'

 המחלוקת מ~נו לקולא ואפי~ לשם שהלך המקום ממנ~גאדם ישנ~
 . ח' או' הטר"הוכ~כ

 וכ~
 בענין הוא דאם י~ד ~ו' הר"ז

~א"~
 ~כ ~אלא להחמיר לו

 יוד~
 יחמיר לא עם להמון הדבר

כ~~
 ~ל עובר שאינו כיון השלום שגדול כמותם ונ~וג אלא
 תו~האיסו~~

 ול~
 ~לא ד"ס על

 מנה~
 ~כ"ד. בלבד

 משמ~
 ~א

 יחוש ולא יעבור לא ד"ס או תורה אי~ור וש~ס
 ~~ג או~ מ"ב וכ~כ תצ~ו. סי' ה~פר~ח בשה שם הער"הוכ'כ למחלוק~

 ח~ו דרבנן איסור אפי' הדין מצד אסור ~הוא ~דבראבל
 קטטות ע~ע ~לסבול ומוטב ומחלוקת איבה חשש מפנ~~~לטבור
 עכ~ד. שמים ~ידי מיתה חייב ד"ס על שהעיבר ד~ס על י~~ורולא

~~~
 וכו' ~ יתראה ~לא והוא ~~.

 מ~מ~
 ד~ל הוא ~כללא

 חוץ בצנעה מותרין ד~רים ושאר דאכילהמיד~

מ~לאכ~
 דא"א

 לעשו~
 במדבר אלא שרי לא לכן בצנעה

 פירושו לפי והיינו י"~. ס~ק מ"א במ"~. וכ"מכמ~"ל.
 ~ין ומחלק לחזור בדעתו ~יורי ~ה~~י'דכל בש~~

 מלאכ~
 לשאר

 וכן~ברום
 ואו' ס''א או~ ל~יל כמ"ש האחרונים רבני הסכמ~

 יעו~ש.~~ו

~~
~~~~ 

 באו דאם בר~ן
 ומצ~וה~

 לכסי~ צריך אוכל
ב~ני~~

 שיודעים ה~"ח בפני אבל המאכל
 אין לכתחלה ומ~מ שם. מ"א לכסותו. א~צ במנהג תלוי~~זה
 ביתו בתוך ~צנעה להקל נהגו שאם אלא הת"ח בפני להקללו

~באמצ~
 מ~ב י~א. או' ר~ז להפ~יק. א~צ לביתו הת"ח בא

 כ~ד.או'

~~~~~~ 
 נ~ג דמהרי"ל ~~יתר איסור ה' מהרי"ל ב~רשות

 עליהם שנפל פא~צ"ן מאותן לאכול להניח ~לא~ביתו
 גלילות מאותן בחירים שם שמתקב~ם לפי הג~וליםמחלוקת
 והביאו יעו~ש. בהן חלב אי~ור שםשנו~גין

 מ~~
 והוא שם.

 בני רק היתר בו שנ~הגין הפריסה שתחת לכרס הדביק~לב
 המקומות ~אררוונוס

 נוהגי~
 ~יו"ד כמ~ש אוסור בו

 מנהג לע~ות שצריך והטעם י~ו"ש. ~' ~עי' ס~דסי'
 סק~ג ת~ג סי' המ~א כמ"ש תתגודדו ~א משוה~וה
 תתגודדו לא ~~ו אחד ~עיר אחד ב"ד דוקא והיינווט~ש.
 ~נו~ל

~~~ 
 נוהגין אלו אחד בעור

 כ~
 כך נו~גין ואלו

 י"ד דף בובמות דאותא מהא שה מ"א כ~~ש לא~~תגודדו הוו~לא
 ~רו'ף ~כ~~~ט"א

 והרא"~
 ועו"~. ~ם

 וכ~~
 ססו' ~יו~ד הש~כ

 מרן וכ~כ יו"ד. ~ו' ~היתר איסור הנהגת קיציר בדינורמ"ב
 ר~ו אם דא~י' ~"ב סי' רוכל אבקת בשו~ת~~ל

 באות~
 הע~ר

~הולו~
 ~כול~ם אינה הפו' מן ~ולתו כהרא"ש ~נו~גים

 ~מותה לנהוג ז~ל כהרמב~ם ~נוהגיה ~~ל~ת~מי~וט לכי~
 ~~ול~

 ~שום ולי~או~חימרות
 ל~

 נו~ג קהל וכל דהואיל תתגו~דו
 כר~א וק"ל אחת ב~יר דינים בתי כ~ני הו"ל הרא~יןכמנה~ו
 נוהגים אלו אחת ~עיר דינים בתי שני דאיכא דהיכא י~ד דףביבמות
 ו~לולאסור

 נוהגי~
 תתגו~דו לא משום כאן אין להתיר

 קהל בני שאין בפ"ע כ~יר וקהל קהלוכל
 ודברי עכ~ל בתשו~ מהרד"ך ~כ"כ ~חר קהל לב~יכופין אח~

 וי"ד י"ג בבית בתשו' הםמהרד"ך
 הוא כן כי שכת~

 הם שהספרדים יע~א שאלוניקי בישראל ואם עירמנהג

ב~~
 וה~שכנזים בפ~ע

 ב~~ ה~
 מנהגיהם נוהגין אלו בפ"ע

 וה~ה כב~אשונה מנהגיהס נוהגין ואלוכברא~ונה
 בכ~~

 שימצא
 וכ"כ קנ"~~ וסי' מ~ ~י' בחיו~ד ~רשד'ם וכ"כ ~עו"~. ~זהכיוצא
 והספרדים ~אשכנזים לענין קל''ב סי~ ח''ב מ~ירות ~נים~~שו'
 לא משום בהו לית אחת בעיר דינים בתי דשני ביליגראדושבעיר
 מעלה הרוב ~ואין דא~' באיסיר אפי'תתגודדו

 ~מורי~
 ב~נין

 ~ד~ר שמח~וקתם דבדבר תצ~ג סי' ב~ף מ~א ומ~ש וכו~זה
 ~וכלין אין ואלו ריינ~ס בני של חלב אוכלין שאלו כגוןאיסור
 אחד למקום נתקבצואם

 לעשו~ צריכי~
 כ~ונתו וכו' שוה ~נהג

 בקיצור רמזים דברי ~ל כ~"ש אחת בעיר אחד ב~דעל
 בילוגראדו ~עיר אבל וכ~~ דיב~ות פ"ק סוף הר~"שפסקי
וכו'

 ואל~ אל~
 חיו"ד גו"ר בת~~' וכ"כ י~ו~~. כמ~הגם ינהגו

 ירוש~'~ו שבעה"ק והס~רדים האשכנזים לענין ט~ סי~ ג'כלל
 ל~א~כנזי~ ~י~ד~יון

 מ~ורבים ואינם לברם הו~ר בית
 שכל אחת ~~יר דיניס בתי כשתי נידונ~ם הםה~פרדים ע~

 להאשכנזים ויש תת~ודדו לא משום בזה ואין כמנהגה עושהק~ילה
 איפרכייא בתוך היו כאיל~ הא~כנזיה מנהגי בכל להחזיק הדיןמן

 להת~רר מ~ירו היוצא ~האשכנזי וכחומרי~ון כקוליהוןשבא~~נז
 ש~צא מקומו דיני כלבירו~לים

 נוה~ מש~
 קודה אפי~ בו

 אשכנזים קהל יש ושם שם ~ילך ש~תיד כיון לירושליםשיגיע
 יעו~ש. קבועוב~ד

 וכ"~
 יעו"ש. ~' סי' הנז~ בכלל עוד

 ~~~~~~ש~~
 אם עיר דין לו ~ש וקהל קהל דכל דכיון
 אע~"י אחד בדבר איסיר נהגו אחדבקהל

 להתפלל שהולך אכסנאי דבר ~או~ו מקילין הקהילית~שאר
 יש ק~ל ~אותובקביעות

 ~ז~
 לשם. ~~לך מקום חומרי עליו נו~נין

 ך~. או' ~צ~ו םי' ~ר"ח י"ג. סי'~ ח~א ב~~ו' הרא~ם~"כ~

~~~~~~ 
 נ~גין ~היו

 ~ז~
 ונתגר~ו חומרות

 מ~
 המקום

ההו~
 ~נוהגים אחר ~~ל שם נתיישב ואח'כ

 כמנהג לנהוג חייביה ואין כמנהגם יעשו החומרות באותההיתר
 או' ח"י מנהגס. נתב~ל הקהלה שנת~~לה דכיוןהראשון

 נתגרשו אבל יושב מאין שנחרבהוכ'ז ~~
 ר~י~

 י"ל מי~וט ונשאר

א~
 שנ~יישבו. מקום לשנות אסור שמקילין ממקום נ~~~ש~ו שאח"כ

 להם יש שנשאר המיעוט אותו אם וה"ד י''ב. או'א~א
 ש~

 ק~לה
 ל~ותם נ~פלים הה~ ו~"כ ק~לה שם להם א~ן ה~איהואותם
 שה~ אעפ~יהמיעוט

 להה יש מחדש ה~א~ם אם אבל הרבים
 רבים. נשארו ואפי~ כמותם לנהוג חיי~ום אין קה~השם

~מ"~
 יעו"~. ס'ה או' לעיל

ש~~
~~~~ 

 שנוה~ אכ~נאי
 ~~~ר~ת א~זה

 א~
 לאכ~ל ~~תר

 ז~ ~ע~~ ~~~~ ס~~ ב~~~~ד ~~~ן בעה~~ב~ם
 ~~~~'כבה~ה

~~ 
 ~אכ~~~ל. ~ע~~~ש. בזה שהאר~ך ~ה

~~~
~~~ ~ ~  ~~~ 

~ ~  ~~~ ~  ~  
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 ~~~~ ~~~~ ~~~~ י ~~~~ ~~~~~~ י~~~ ~~~~ ~י
 ~~ ~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~י~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~ ~~~ ~~~~י~י~ ~~ ~~~~~~~~י~~
 ~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~י~ ~~~~~י~~~~י~י~
 ששלשה לומר מקי~ין ויש ה~ה ~~~~. ~~~י~~~~

 אומניו~
 ו~ישין מתחילין הנזכרים

 חצו~~~
 שלא שנהגו ~מקום אפילו

 ל~שו~
 ה~חיל ואם

מ~~ו~
 בשאר יום

 אומנ~~
 והוא

לצירך
 המו~~

 ~ושין
 בשם ~טור נ~יג והכי חצו~ ~~

הרא~ש~
 ~~~~~~ ~~~י~~~ ~ ~

 ~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~ ~י~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~יי~~ ~~~ ~~~~~~~~~~~~י~

~~~
 ~~~ה ~~~.

~~~ 
 ~~ב ה~~ר אבל שם. המ~מ

 בש~
 הרא~~ש

 ~מ~ום~אפ~~
 ~נה~~

 ~לא
 לעש~~

 ה~~ם ~ל מלא~ה
 לצ~רך ~ה~א מאתמ~ל~~ח~ל א~

 המ~ע~
 ב~~פ ל~~מרה ~~ול

 מל~~ה ע~~~ן ~ה~~בס~ן ~הספר~ן ~הח~~~יןחצ~ת ~~
אפ~~ חצ~~ ~~

 ~מ~~~
 ~לא שנה~ו

 ~~~ה ~כ~~~ ל~ש~~
 בב~~. ~מ~שוהר~ן הראב~~ ~~~

 ~זה~
 ~~~~ מ~~ל~ן ~~ש ~ה~ה ז~ל מ~ר~ם ש~~ב

~~~ה
 ~ע~

 ~~ז. א~~ ל~מן ~ע~~ן ~~~~ש. המק~ל~ן ~~בר~ הפר~ח

~~
 ~~ה ~מ~~~. לצ~~ך אפ~~ ר~ל ~~ו~ ~~ח~ל לא ~~.

 להרמ~~ם ~מ~נ~~ת בפ~~ ~מב~אר ז~להרמב~ם ל~~~
 שם. וב~מ''מז~ל

 ~במ~~ס לע~ל מ~ש ~א~~
 ן~~ש ל~ש~~ ~נה~

 ~~~נ~
 שה~ח~ל מלא~ה ל~מ~ר

~~ 
 ~מ~~ר~ או ~קו~ם

 א~מנ~~~ב~
 ~~~~ א~~~~ כמ~ש לה~ח~ל ~מ~~ר

 מ~ב

~~~
 במ~~ם ~~.

 ~מ~~ם הו~ ~ל~~~ן ~~~~ ל~ש~~ שנה~~

שנ~~
 שלא

 לעש~~
 ~ל ל~ן

 א~~
 ~~~~ל ~~לח

 ק~~~צפרנ~~
 אבל פ~ח

 ~~~ל~ ~~לח~ האבל~~
 ע~פ צפרנ~~ם

 ~~פ~~~~בא
~~~ 

 ב~
 ~הנכר~~

 א~נם
 מ~לח~~

 אז א~ ~~ם
 ע~~פ ל~~חמ~~ר

 מ~ה~~~ לה~~פר ש~~כל ~מ~ חצ~~ ק~~~
~ספ~

 ~~ ב~~ם
 מהר~~~

 ~נה~~ קצ~~ ס~~
 ל~~ל ~~~~ן בה~ה~~.

~~~
 ~~ הנך ~שר~~ן ~~~מא ~~~~הח~~~~ן ~~.

 משאר~~~ר ~~מנ~~~
 א~מנ~~~

 ~~מ~ מפרש
 מש~~

 ~אש~ח

~ה~
 ~~ם~ ~ר~ בח~~ה ~~לא

 א~ מ~~~~
 ~~~ש~ן הרצ~נ~ן

מנ~ל~~
 נ~ה פסח~ם רש~~ ח~~~ם.

 ~~ב~
 ב~~. הפ~~ ~~~ ~ן ~א~ן ~ה~ל~~ רס~~ ס~~~ר~~ח ~מ~~~ ~פסק~

 י~א. א~~ ~~ר מו~ר~ ל~~ע ~שנים מנעל~ם ל~קן שםב~מ~ ~משמ~
 ~~~~ן ל~א א~~ מ~~ב ~~~ א~~~~~~

 ל~~~
 ~~~. א~~

~~~
 נהגו ~~ו קדשנו ~יר ~ירושלים וכוי והם~רים ~~.

 ~ד ישראל ע~~ ~~~פלה~~פר
 חצו~

 חצוח ואחר
 דינה דירושלים ~מ~ש לא הפר''ח ל~~רי חשו ולא גו~~"י

 הו'ל ~וי ע~י דלהס~~ר במ"ש ולא ל~שות שלא שנה~יכמקום
 הישראלכאילו

 שי~ מסיו~ דה~י מלא~ ~וש~
 ממש. בו

 אחר ~כו~ם ~"י לה~~~ר שלא ליזהר הנכוןאמנם
 מדי~אדאסיר חצו~

 ד~~ לפי חצי~ וקו~~
 יש ו~פר"ח פו' ש~ר

 ל~חמיר יש ~רן פסק לפי אך ישראל ע"ילה~יר
 ~רב להח~יר. ~ין גוי ו~~ייר~ש~~ו ~~ה"~

 נחפ~
 ~כס~

 ~~יאור
 דףלרא~ם

 ק~~~
 ואו~ י"ג או~ ל~~ל ו~יין ~' או' מחב~ר ~"ג.

 ודוק. ל~ב ואו~ל~א

~~~
 המו~ד לצורך ו~וקא וכו' והס~רים החי~טים ~~.

 הגר~א.ביאורי
 מ"~

 כ~ו. או'

~~~
 שאר א~ל ~~.

 ~ומניו~
 לש~ר צריכ~ן ה~ם שאין וכו'

 י"ט. דין פ~ח יו~ט ה' הרמב~ם הרבה~ צורךאומ~יוח

~~
 או~ם ש~ו~ה והוא וכי~ קודם ~הם ה~חיל אם ~~~

 הגר~א ביאורי הרמב"ם. לפי' ג~' ה~ו~~.לצירך

~~~~~ 
 ~י~ה ולפי ו~ו' לומר מקילין ו~ש הג~.

 ז~
 מ~~ם

שנהגו
 לעשו~

 ~"ד ~יום ו~ג~ור להתחיל מו~ר
~~ 

חצו~
 או~ ח~י הכל~ו' וכ~כ הר"ן ~שם ~"י וכ"כ ענין ~~ל

 י'ב או~ וה~~ריו"~.
 כ~~

 ש~גו ד~מקום
 ל~שו~

 מו~ר
 ל~ירך ולגמורל~~חיל

 שכ~ב הלבוש מ~ברי וכ"מ ע~"ל' המו~~
 ש~הגו במ~יםאבל

 ל~שו~
 שה~חיל ~ה לגמור לו מו~ר

 ~צירך אי~ה ~פי'מא~מול
 המו~~

 עכ"ל.
 משמ~

 לגמור ~וקא
 לא. ולגמור לה~חילא~ל

 אמנ~
 שנהגו~~מקים ח"~ כ~ברי ~~ב ח~י או' הר"ז

 ל~שו~
 חצוח ~ד המלאכוח כל לה~~ל מו~ר

 צורך בהן ש~יןאעפ~י
 המו~~

 ~~. או~ מ~ב וכ~כ ~כ"ל. ~לל

~~~~~ 
 ~מקום ר"ל ו~' מ~~"י החחיל ואם ~הגה.
 ש~. מ"ב ה~ר"א. ב~אורי ל~שות. שלאשנ~גו

~~~~~ 
 ואם ~הגה.

 ה~חי~
 מקו~ם ~יינו ~כו~ ~~~~י

הנץ
 החמ~

 שהוא
 שע~

 או' ל~יל כ~"ש הי~ר

~~~ ~  

 ~ושין ~הגה.
 שהגי~ וכיון חצי~~ ~~

 ח~ח
 אפי'להפסיק ~חו~י~

 הרא~ש מד~רי כ~מ מל~כה ~~~צ~
 ל"~. או' מ~ב וכ"כוהר"ן.

~~~~~ 
 ~ה ~~ ~ין ואם חצו~. ~ד ~ושין ~הגה.

 ל~שו~שרי ~א~~
 אחר ~ם

 י~ו~ש. ה' או' ל~יל כמ~ש ~~~

~~
 כל ~~ו' ~ובכים מושי~ין ~. ~~~

 הי~~
 הט~ר כמ"ש

 הזבל גורפין וכן~
 כ~

 ה~ום
 כמ"~

 ודלא הר"ן
 י~ו"ש. ~רמ~ז השיגו וכברכהתיו~ט

 ~ר"~
 י~~. או'

 ו~גור~~ן שובכין דמושי~ין בבי ~נ~ ~כל יו~ד בס~י'~פר~ח וכ~~
 ~~ח שכן וכ~ב היום כל אפי' ~וו וט' וח' וז' ו' דס~י'זבל

 מ~מ"~ ול~~~קי ~י~ר וכן וב"י והט~ר~מ~מ
 ה~י דאפ~' ~כ~ב

ד~קא
 ~צו~ ~~

 או' ~~י וכ"כ י~ו"ש.
~"~ 

 אחר אפי~ ~יוםכל שר~ ד~רי ~ני דכל
 חצו~

 ואפי'
 ~מק~

 כל ל~שוח שלא ~נה~ו
 ~מלאכות ל~~חיל מו~רהיום

 אל~
 וכ~כ ~כ~ל. ~~~ד

 ~ל ~מו~ר ~נז~ ה~~יפים כל ~ל כ"א ואו' ך~ ואו' ו~טאו' ~ר~

היו~
 ל~~" א~' מ"ב וכ"כ ח~וח. אחר ~פי'

~~~
 ~ן ~כו' ~~רנגולים ~י~מ~ו מ~ום ל~קן ד~יינו ~~.

 הר~ב"ם ~ד~רי יו"ט ה~ סוף המ"מפי~
 ח~~ ~יצ'~ כשנוחנין ~ובכין מוש~~ין ~י'רש~י א~~
 החרנ~ו~ח

 ~ר~ן. וכ"כ ~~ל שובכין מושיבין קרי א~רוחים ל~~לל~חחמם
 ~ל ~~~~~ה פי' ל~רנ~ו~ין שו~כין מ~שיבין הטורוכ"כ

לג~ל הבי~~
 אפרוחי~

 ~~וחר והטור והר~ן ~לפירש~י ~נ~מ ~כ~ל
 להו~יבלכתחלה

 ביום ~ביצי~ ~~ ~ר~~~ל~
 י"~

 ~~~' א~ל
המ"מ

 ~הו~
 א~כ ~לא להו~יב ~ין ~כח~לה ~~ע ד~רי

~~~ 



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

 ~~~~ ~~~ן
~~~~~~

 ~~~~~~ ~ ~ ~ ~~~י~ ~~~י~~~~~ ~~י ~~~י~ ~~~~ ~~~י~י~ ~~~~ י~~~ ~~ י~י~ ~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~~~~~~~~
 מיוחד כלי והוא במ~ר~ה ~וציאין ~פי'

 ~~~~ ~~~ ל~ך~
 . ~~~~~ ~~~~~ ~~י~~ ~~~~י ~י~~ ~~ ~~~~~ ~~י~ ~~י~ ~~~י~י~ ~~~י~~~ ~ ~ ~~~~~~ י~~י~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~י~ י~~~~~ ~~~ י~~י~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~ ~ ~ ~~~~~~~~

 ואין עי~ט בשום דם להקיז שלא ונהגיה~ה
 לשנו~

 בשם בו ~כל

 ~ מהרי"ו~

 וכ"כ ש~ח"ז בס~י~ וכ~"שיש~ה
 המ~~

 ש~י' זה לפי' שם
 ו' או' ע~~ש סק"ה. הט"ז וכ"כ יעו"ש. הרמב~םבדברי

~'~ 

ס"~
ד~עת י~~ אי' הא"ר וכ"כ ~' או' יוסף חק י~ב. או' ח"י י"ד.

 ה~"~
 וה~~ז

 ~מ~~
 לכתחלה ל~ושיב ~א~ור כהרמב"ם

י~ו"ש.
 וכ~~

 הל~וש מיהו ~' או' קכ"ט כלל ח~א י"ט. או~ הר"ז
 פ~. ואו' פ~ו או' מעובין בפסח וכ~כ ~טור. כד~ריכתב
 שם. ח~~ דעתוכ"נ

 וכ~~
 ~דעת ~ן ל~רש וכתב ט"ו או' ~שו"ג

 שם ה~"ר ~מנם יעו~ש.~ש"ע
 כת~

 להקל יש קצת הצורך ~ל~ת
 ל"ו. או' מ~ב שם. ח"א וכ~כ ~ו' ו~ארכלבוש

~~~~~~ 
 להושיב ~או~רים לדעת

 ~~~חל~
 חצות אחר ה~ד

 אבל היום כל לעשות~ ש~א ~נהגו במקוםאו
ב~קום

 ~שנהג~
 לדעת אך שרי חצית קו~ם חצות עד לעשות

~~~
 התחיל לא א~י' ~קילין ו~יש מ~~~י לה~חיל צריך

מ~~~י
 וכ"~

 לצורך ~א ~ם
 המוע~

 לצורך אינו ~ם ~בל
 ~ייןה~ועד

 לעי~
 אך י~ו"ש. בזה ~לוגתא דאיכא ע"ז ~ו'

 הנר~~ל~י
 אלא הנז~ חילוקי בה שנ~מר כדי מלאכה זה שאין

 דבמקום נראה ו~~כ ו~דומה הזבל ~יר~ין כמו טרחאמ~ום
 לעשותשנה~ו

 בכ~
 האוסרים' לדעת אף חצות קודם שרי ~נין

~~~
 תיקון והיינו וכו' מקום לתקן דהיינו ~~.

 ד~וי דאסור י~ל וכ~ו~ה ל~ל להם לבנותא~ל בעלמ~
 במקום א~ חצות אחר וה~ד ה' או' מש"ז ג~ורה.~~~כה
 שלאשנ~~ו

 לעשו~
 אבל

 לעש~~ ~נהג~ במק~~
 מ~~ר

~~~ח א~
 חצ~~ ~ו~~

 לצירך והיא מבט"י בה ה~~~ל אם
 כנז''ל.המועד

~~
 ר' ובציואות וכו' הביציס על שישבה תרנגילת ז. ~~~

 ~חסי~והוד~
 אדם יו~י~ דלא כחב ס~ז או'

 ביו~ד לחה~פ וכ~כ עכ"ל. א~רוח~ם לגדל ביצים ~לתרנגולת
 ע"~. או' ~ם ~דק זבחי או שם בל"י ה' ~ו' קט~זסי~

~~~~~~~ 

 בבית לגדל טוב שאין זלה"ה מהרח~ו
 בה שיגדלו ש~~ית ל~~ י~נהוב~י תורי~

 א~
 ימותו

 שמ'רת ח"ב. ריש ומצוה נגיד זרע. לו יהיה לא ~ו ב'מבנ~ו
 קמ~י או' שם זב~צ רל"ו. או~הנפש

~~~
 נ~סלים י~ים דבשלושה וכו' י~תר או ימים ג' ~~.

 אחרת יושיב לא אם ה~~מ ואיכא ~ לגמרי~א~ילה
 י~ה ש~עתו למי קצת ראויין ש~דיין לכן קודם א~לת~תיה
 פסחי~ תרנגולת~ ע~יהן להושיב ~קל~נן לא א~~~יסוא~~ו

 כ"ה
 ~"ד. או~ מ"ב שם. ו~ירש"י~~ב

~~~
 ~ם וכ"ש ~וכו' אחרת ~ו~יבין ומתה ~~.

 ל~קומה ~ותהשמחז'רין ברח~
 ~ה~

 שר~ בחו~ה ~~י'
 יעו~ש. תק~ו סס~ לקמןכ~~ש

~~
 ומשליכין וכו~ זבל גור~ין ח. ~~~

 אות~
 ט"ו. או~ ~"ר י"ג. ~ו' ח"ישם. רש"~ לחוץ.

 ר~
 ח~א ך' או~

~~~
 הב"ח וכתב לבו~.~ יצערה. שלא וכו' זבל גירפין ~~.

 בחצר עימדת~דוקא
 ~~זי~

 התירו חצר לבני
 אבל לח~ץ ולהשליךל~רוף

 עומד~ א~
 מתחת ~ורפין אין ברפת

 או~ המאמ"ר מיהו יעו~ש. לצ~דין מסלקין אלא הבהמהרגלי
 עליו השיגה'

 הרבה שם ויש ברפת ב~ומדת דמיירי וכת~
 רב ~ בין לחלק אין דברפת שכתב אלא ה~ר"ח וכ"כיעו~ש.
 הר"ז וכ"כ יעו"ש. ~שה שניוולו מ~נילמעט

 ש~
 הרפת דאפי'

 כן אעפ"ו הרפת בתוך לצדדין לסלק ויכול מעט והזבלגדולה
 שהרפ~ מ~ני לר~ת חוץ להוציאהרשאי

 אין א~י' קשה ניוולה
 אלאשם

 מע~
 ~כ~ל. ז~ל

~~~
 . ט ~~~~

 וא~
 ~חצר שנ~שה עד וכ~' ב~ר נתרבה

כרפת
 כמי~

 חו~ה ג~י ג' ס~י' תקל"ה סי~ לק~ן
 הב~ח. כ"כיעו"ש.

 וכ~~
 בב"י.

 וכ~~
 ט"ז. או~ א~ר ה~ר'ח.

 ~ם.מאמ"ר
 נה'~

 או' ח"י ומ~ש ~~י ר~ז ז' או'
 ו~~י' מחו"הקיל די~~ י"~

 נתרב~
 עיין מוציאין קצת

 שהשי~ מ~
 ~ליו

 מחוורין אין דדבריו עליו וכתב שםהמאמ~ר
 יעו"ש~

~~~
 שאין וכו' כלים ומביאין מוליכין יוד. ~~~~

 ז~
 ~לאכה

 ל~וש. שי~סרוהו. כ"כמרו~ה

~~~~~ 
 דבערב משים וטעמא וכו' להקיז שלא ונהגו הג~.

 יצא שבו מ~ום ~כנה יום הואשב~עות
 ואי ט~וח ששמו~עולם זיק~

 ל~
 הוה ~תורה את ישראל קבלו

 להקיז שלא עיו~ט בכל חז''ל וגזרו ולב~רייהו לדמיי~ו להוטבח

 ~ר~ משו~ד~
 לבוש ע~ב. קכ"ע בשבת כדאיתא שבו~ות

 ~"ו. ס~ק זה סי' מ~א תצ~ג. ססי~לקמן

~~~~~~~~~~~~ 

 ~בל~א
 קע~~ף~

 ומהרי"ל אוסר מהרי~ו
 שהוא מפני רבא בהושענא מלבדמתיר

 ונ"ל שם. ~"א תתקס~ה. סי~ מט"מ דין.יום
 ד~כ"~

 בערב
 ערב בשאר ~שא"כ ס~נתא דחמירא להחמיר י~שבועות
 או' ח"י ~בועות. ערב משום בעלמא גזירה רק ד~ואיו'ט
ט"ו.

 א~~
 ב' או' ע"ט כלל ח"א כ"ג. או' הר'ז וכ"כ ט~ו או'

 ל"ח. או'מ~ב

~~~~~~~~ 
 מליל חוץ ~ם להקיז דמוחר ~"ל יו"ט של~ני
 ר~ז ~~ז. או' ח"י שם. מ~א רבא~הוש~נא

~~~
~~~~~ 

 ~סח של אחרון יו~ט דבערב ~~לבו
 מ~א ש~. במ~"מ וכ~כ סק"ז. ט"זח~ש. א~

 שם. ח"א שם. ר"ז שם. ח''ישם.
 מ"~

 ב~רב ומיהו שם.
 ז~ או~ מ~"ז ב~"ע. רגל ~הוי אסור ~~כות של אחרוןיו~ט

 ~ט. או' לקמן ועיין שם. א"א להקיז. מו~רוב~"ש

~~~~~~ 
 שבועות חל

 ביו~
 א~

 וביו~
 מהר~י עיין ב'

מברונ~
 מה~ר לפניו שהעיד שכתב קי~ח סי~

 חל אחת שפעם מהרי~ו ~ל לויאי~ז"ק
 שב~~ו~

 א' ביום
 משם מל~קיז ב~חורים ומיחה למרחץ נכנסו ובע"ש ~~וביום
 ונסתכנו והקיזו ביה אשגחו ולא ~ו"ט ~ערב דחשיב דס"למהרי~ל

~י~ו~ו ~~י ~~~~~~ ~~~
~~ '~~~ 

ו~~"~
 ~~ ~~~י

 ~~~ ~~ו~~~~~~

ו~~ר



~

 ~~ ~~~י ~~י'
 ~~~~ ~~~ ~ו~~

~ ~ ~ ~
~~~~~~~ 

 ~~~~ ~~~ן
~~~~

 ו~ו י ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~~
~~~~ 

~~~ 
 ~~ ~~~~~~ש~~

 ~~ש
 ~~~~~ ~~י ~~ש~ ~~ ~~~ ~~~~~~ ~י~ ~י~ ~י~ ~~~~

 ~~. ~י~~ ~~ ~~~ י~~~ ~~~~ ~~~~ ~~י~ ~~~~ ~~~~~ ~ס~ ~~~~~ ~~יי~~~~~י~~

 עכ"ל ז"ל מהרי"ל א~מור ~ברו להו תיתיואמר
 והב~~

 הי~~ל
 ~~~ש להקיז ~יכול א' ~יום פסח חל דאם וכתב ד' או'ח"ב

 יעו~~י הגדול ע"ששהוא

~~~~ ~  

 דהורגלו כיון ומיהו וכו' ~הקיז שלא ונהגו הגה.
 שומררבים

 פתאי~
 אע"ג א~''ש דהוי מידי ה'

 קכ~ט ~שבת מפנין פ~ ~סיף כדאיתא ~זווי מ~~יםדקאי

 בהגה פרץמהר"ר ע~~~
 ב~שב~~

 ה~ר"ח. וכ"כ שם. מט"מ רס"ו. ס~'
 להקל דאין משמע הנז' הפו' מ~בריאמנם

 וכ"~
 שם ~ר~ז

 שאח'ז~ ב~ו' ועיין לשנות.דאין

~~~ ~ ~ ~  

 להקיז הרו~אים שא~~ו ~~ו~ות בערב בחולה
 בערב דםלו

 שבועי~
 החולי סכנת משום

 כ~ון דהאידנא ו~ת~~~ץ בכלבו ~ראיתי משוה להתירוהוריתי
 שם דמיירי ~י"ל ואף ה' פתאים שומר רבים בושהורגלו
 ~יו"ט דשאר זו ד~זירה כיון מ~'מ עיו"ט וש~ר רבאבהושענא

 ~בועות בערב ה"ה א"כ ~פנין פ' סוף בש"סנמי
 וא~

 דו~אי
 ~ם סכנה ודאי שיש בזה מ~מ להקלאין

 ל~
 ספק אין יקיז

 היו דבימוהם כ~ב שם ~~אגידה ועוד ודאי. מי~ימוצ~א~

~מקיזי~
 מדינא י~ל א"נ כ~~. ~קיזין אין ע~ה אבל דם רוב

 שלהם ה~ה דוקא דהש"ס שבועות ~ערב ~אף לדידןמותר
 ו~ףא~רו

 שכת~
 היינו שבועות ערב מלהקיז שנזהרין שם

 אבל להחמיר חש ~כנה כשאיןנמי
 בסכנ~

 א"ר ל~~יר. נ'ל
 סכנה בו ~יש דחולה ט~ו ~ו' 'ה בסי' א''א וכ"כ ~צ"ג.ססי~

 ח"א וכ"כ שרי. ~ם להקיז ~צריך מומחים רופאיםואומרים
 ב' או' ע"טכלל

~'~ 
 שרי. נמי נפש פיקוח וספק ל~ח. או'

 ~ם. מ~ב שם. ח"א לא. בלא~ה אבל ~~.א"א

~~~~~~ 
 ילך חצות

 למרח~
 ~רגל. לכב~ד עצ~ו ויט~~ל

של"ה
 ד~

 דף ה~~ו~ ב~ער יכ'כ ע~ב. ק~~א
 הטבילה כו~נת וז~ל ע''אע"ח

 ~ער~
 כך כי בע"ש כ~ו יו"ט

 ט"ז ~ר~ה ~רגל עצ~ו לטהר א~ם ~ייבאז"ל

 ע'ב~
 מ~ הוא שיעו~ו ולכן סתומה מ' הנקר~ת אי' היאהמקוה והנ~

 אהי"~ כמנין קנ''א בגי' הוא המק~ה ~ם שלמים.סאה
 דההין.

 כי לר~וז ביו"ט ולא ברגל ב~~רם לשונם את ~ינווא~נם
 ויטביל החול הקלי~ בגדי נפ~~ מעל להפשיט פ~א לטבולצריך
 ~ליו לה~שיך ויכוין שנייהטבילה

 קדו~~
 שהוא הרגל

 סו~
 שם

 יודי~ן במילוי אהיה ושם ע'ב בגי' העולה יודי~ן ~מילויהוי~ה
 בגי' ושניהם קס"א בגי~ה~ילה

 רג"~
 שער ב~ע~ח וכ~כ עכ~ל.

 ו~גליו ידיו פניו ג"כ לרחוץ וטוב ר~ד. או~ מו~ב פ~ג. סוףך'
 ~משם לדחות יכוין החסד במימי פניו וכשירחוץ ~ע"שכמו
 העליונים פנים בחי' אל נהורין ש~ע ~להמשיךהקלי'

אל"פ שה~
 למ"~

 לדחות ויכוין ידיו ירחוץ ואח~כ ש"ע. גי' למ"ד אל'ף
 ימין שב~ד מנצפ~ך ג~ורות ה' ולהמתיק הקלי'משם

 וי~
 שמאל.

 יט~ול ואח"כ הקלי' משם לדחות ויכ~ין רגליו ירחוץואח~~
 טהרה במקו~ה מטומאתו לטהר טובל ~הוא ויכוין א'טבילה
 ט~ילה יטבול ואח''כ ההי"ן. ~מילוי אהי~ה כמנין קנ~א~~ו~ה

 דמילוי אהי~ה ושם ~"ה מקיה בגי' שהוא ה~~ס לתי~וןב'
ה~י"ן.

 ואח"כ ~"~. בשם שפגם מה לתקן ג~ טבי~~ וא~~~

 לתקן ה' טבילה ואח"כ ס"~. בשם שפגם מה לתקן ד~טבילה
מה

 בש~ שפג~
 ~"ן ~שם שפגם מה לתקן ו' ואח"כ מ"~.

וכ~~~
 םי' ל~יל

 ר~~
 ש~ת טבילות בענין ה' ואו' א' או'

 ואח'כי~ו~~י
 י~בי~

 מעל להפשיט ז' טבילה
 הקלי' ב~~י נפש~

 לה~שיך ח' טבילה ואח"כ חולשל
 ~לי~

 שהוא הרגל קדושת
מ~ם

 ע~~
 ללמוד שצריך ומה כנז' רגל בגי' העולים ו~ס"א

 משם. קחנו יו~ד או' תנ~ח בסי' לעיל כ~בנו כבר חצות א~רבע"פ

~~
 לפסח ז~ בשר אמר ואם וכו~ לומר אסור א'. ~~~'

 קבורה. וצריך אסור בהנאה ואף לאכלואסיר
 הפ~'ח. וכ"כ עט~ז.~''~.

 וכת~
 אליעזר ~ דמשק בס' שכ"פ

 והמ~א יעו"ש. ע~א ע"ז דף חוליןבמס~
 ~ק~~

 ~בגדי יצא לחלק
 יעו~ש. להחמיר אין ~שר ובש~ר בדיעבד להחמיר ישוטלה
וכן

 נט~
 ח~ או' ק~ל כלל ח"א וכ~כ ג' או' יוסף חק דעת

 הר"ש משם כתב י~א או' ע"א ע~ז דף או"ח בס'א~נם
 ~שם כמק~יש ~נר~ה לפםח זה יאמר לא שההקינה

 פ~~
וא~

 סק~א ~ט~ז ~כ''כ י~ו~ש' לאכול מותר אמר
 דא~

 ~~ר
 בדיעבדואמר

 א~
 או~ העו"ש וכ"כ יעו~~ש. אכילה איסור בו

 וכ~הא'
 אמר ~אם ע"ב קע"ג בדף קידש מקראי הר~ ~ע~

 האריך ח~י סי~ יחזקאל ~נסת בשו"ת וכן יעו"ש. מותרבדיעבד
 וכן י~ו"ש באכילה מו~ר דבדיעבד והש~כ ~ט~ז ת כדעלהוכיח

 וכ"ה ב~ או' מאמ"ר א' או' ברכ'י א' א~' ח'~יהסכי~
 מגן א~ או' ה~סח חקת א' או~הנה"ש ד~~

 ~אל~
 וכ~כ ב' או'

 בשר חיים וטלה גדי על ~מר אם אפי' דבדיעבד ב' או'הר~ז

ז~
 ~צית אחר ~~~פ כן אמר אפי' באכילה ~ותרים לפסח
 לאסור אין העין מראיתדמ~ום

 ב~יטב~
 ~לא עכ"ל

 ולאסור~ המחמירים לדעת לחוש טוב וטלה דבגדי בהגהשם שכת~
באכילה

 ד~~~
 י~ו~~. הדחק ש~ת ולא הפ"מ שם אין אם

 וגם לה~ל ופירושם להחמיר נדרים סתם ק~ל האובלא'ה
 יש וע''כ ר~י וסי' ח ר' סי' ~יו''ד כ~~ש שוים ולבו פיו~עינן
 להתיר. יש אז פ~ח של ליו"ט ~~ק כוונתו שאין אמר ואםל~אלו

~~~~~ 
 שותפות בהן לו שיש או שלו הן וטלה כשהגדי ז~
 אדם שאין כלל להחמיר אין בהם חלק לו אםאבל

 ד' סעי' ד' סי' ביו~ד ~ ועיין שם. ר~ז ~לו. שאינו דבראוסר
 ודו~. ה' םי'וסוף

 ועו~
 ~"ד. או~ לקמן ~יין

~~
 ליזהר צריך וכן וכו' בהמה שום ~ל לומר ~~ור ~~.

 או' ק"ל כלל ח~א לפסח. זרוע לצלות יאמרשלא

~~
 שיהיה ~המה מין איזה פי' וכו' בהמה ~ום על ~~.

 גסה' בין דקה בין ור'ל ב~י. קטן. בין גדול~ין
 א'. או'שו"ג

~~
 כל ~וף אפי' אוסר וב~הרי"ל וכו~ בהמה שום על ~~.

 כי שהחמיר הוא ~וחומרא שחיטה טעוןשבמינו
 הקרב בדבר אלא איסור איןמדינא

~~~ 
 ב~ח. ה~ז~ח

 שחי~ה. ט~~ן שאינו כיון חשש אין למהרי"ל אפי' וב~גיםסק~א. ~~~

בדגים



~ ~ ~

 ~~~~~~ו~
 ~~~~ ~~~ן

~~~~~~~  ועל ~ר~יו ועל ראשו על שלם ~פי' מקולס וג~יהגה

 קרבו~

 זה ואמר פירש שלא אעפ'ו
 ל~שו~ו א~ורלפסח

 ~טור~

 ~ע"ו סימן ריש כדלק~ן
 ~ ~~~~ ~~~ ~~י~ ~~~~ ~~~~ ~~~~

~~
 ~~י~~~~ ~' ו~ו ~~~י ~~~~ ~~~ג~ן ~~~~~~~~

 ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~י ~~י~ ~~~ ~~ו~ ~~י~ ~~~ ~~~~ ~י~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~~

 מדאמר לדמי שהקדישן דאפשר אסור וכה~גב~גים
 לפס~

 לפסחא דמנטרא אמרינן שמירה דצריכין חטי גבימשא"~
 א' או' ח''י והב~ד ~' או" א"ר בספרו וכ"כ יעו"ש.ק~מר
 ב~ ~ו' הר"ז וכ~כ ~כ~חל~. ליזהר ויש נ~ונים ~ד~ריווכ~ב

דיש
 לחו~

 ב'י או' מ~ב וכ"כ לכ~חלה. לזה
 הילך לשלוחו אדם יאמר לא ו~ן לפסח. זה בשר~~.

מ~ו~
 לפסח בשר בהם לי וקח הללות ~

 א'. או' ר"ז ליו"ט. בשר לי קחיאמר אל~

~~
 על זה בשר אשכנז בל~ון לומר ש~וה~ין ~~~.

 פסח לקרבן שהקדישו אי~א ~איכא קפי~אליכא פס~
 א~ר ב' או' ח"י סק"ב. מ~א לפסח.~ זה בשר למימר ליהה~"ל
 חק ~'או'

 יוס~
 ח' או' ק"ל כלל~ ~"א ג' או' ר"ז ב' או'

 וה~ה שם. ר"ז קפידא. אין חיים וטלה ג~י על כן אמרו~~י~
 ב'. או' א~א קפידא. אין פסח על כשאומר הקו~שבלש~ן

~~~~ 
 בשר יא~ר אלא

 ז~
 ~ו כשקונה היינו וכו'

 צולה או מו~ח אושוחט
 הזור~

 ב~ר כש~~לחין וכן
 לייבש פירות שאר או לייבשם דגים~ו

 לצור~
 פסח של יו"ט

יאמר
 ל~ר~

 המצי~. חג של יו"ט לצורך או יו"ט

~~
 יש יאכלנו לא אפי' משמע ל~שו~ו. אסור בהגה ~~.

 א' או' מ~~ז סק"א. ~~ז בעשיי~ו. ~יסורנמו

~~
 אחר בע"פ לצלותו ד~יינו לעשו~ו. אסור בהגה ~~.~

 צליית כעין שלם כשהוא פסח בליל אוחצות
 שלא אעפ~י פסח בליל לאכלו אסור ב~יעבד ואפי'ה~סח

 או' ר"ז הפסח. קודם ימי~ כ~ה צלאו ואפי~ ל~~ח זהבשר פיר~
 משמע~'

 דא~
 אסור אינו שלם צלאו אם

 באכיל~
 ב~יל רק

פס~
 אבל

 גדי עשה ~אם א' או' העו"ש וכ"כ שרי אח"~
 ו~יין י~ו~ש בהנאה ומכ~ש באכילה אפי' הבשר לאסור איןמ~ולס
ב~~

 תע~ו ובסי' כאן א' או'
 ~מ~~

 כולו ~לה ~אם לו~ר

כאח~
 אף השלחן על נתינה קודה לאי~רים ח~כו ~אח~כ

 מדברי מיהו יעו~ש. צלי שאוכל'ן במקום באכ~לה שרימקולס
ה~~

 ליה דפשי~א משמע י~ד או' תע~ו ס~' לקמן שנכתוב

דוק~
 חתכו אם

 קוד~
 עו~ וית~ יעו"ש. צלייה

 סי' לקמן מזה
 יעו~ש.~~ו

~~~
 ~מו דלא לפסח. אלו חט~ם לומר מותר אבל ~~.

 דמנטר לפסח אלו חי~ין קאמר וכי ל~~שיםמידי

 קאמ~~~ס~
 ב"י. ע~~. נ"ג פסחים רש~י ב~מיהן. פסח ולקנות~מו~רן כמ"~ מיחזי אמרינן ולא לאוכלם לפסח אצניעו כלומר

 ס~~ב. ט"זלבוש'

~~~
 א~ן בכ~ה הבשר על שאמר ~~~.

 ל~
 פסח מקרבן

 מלוא ב~י~ ח~ב הזקנים ש~ר בת~ו' עייןהזה

~~
 ל"~

 וגם להתיר יש וגדי ט~ה דאינו בשר בשאר שמסיק
 ג~ובבשר

 וטל~
 נו~ה

 יות~
 להתיר דע~ו

 ר~
 ראשון ~ליל

 י"ז סי' יהו~ה בית חינוך בשו~ת וכ~כ י~וש"ב. ~אכלואסור
 שחו~ ג~י הקצב אצל ~ר~הבמי

 ואמר
 א~

 א~ה בכמה הקצב

 יעו~ש. ~פסיד לא דהמקיל והעלה זה פסח הקרבןנו~ן

~~~
 טלה לו שהיה ~~~.

 בעדר~
 שלי פסח קרבן זה ואמר

 שאמר ואמר ה~נצלואח~כ
 ע''~

 ו~יתול ~~וק
 בפ~ח נדרו על שישאל דמסיק קל"ט סי' ח~~ס ב~שו'עיין

 לע~ו"ם יצוה שוב כהלכה נדרו ה~יר שכבר ואחרוחרטה
 הכנס~ בני ג~ ~"י לה~ירו ~ראוי מום בו להטילקטן

 ואח"כ
 לנהר וישליכנו ויפ~נו שויו דמי ויעריכו ב~ד לפנייעמידנו

ומהיו~
 יעו'ש. כהן המעריך שיהא ט~ב

 פסח קרבן יהיה זה ואמר לשוחט גדי ש~ביא~~~~~~.

~~ל~
 ציון בנין ב~ש~' עיין אביו של אלא שלו היה לא

סי'
 כ~~

 בהמת בשוחט ה' סי' ביו~ד הפו~ לשיטת ~אפי' להקל שצדד
 משום ~~ור קדשים לשםאחרים

 העין מראי~
 היינ~

 ש~שה בשוחט
 ו~ורה שלו שאינו דבר אוסר אדם אין בהקדש אבלמעשה
 ימכרנו ואח~כ ה~ין המראית ל~קן הקדשו על הנערשישאל

 פ"ת. ~ע~~ש. מו~רין והדמים~עכו"ם

~~~~ 
 רש~ בירושלמי פסח. טורח כמה יאמר

 הוא ~ה
 העבודה מהאומר

 הזא~
 רוקח זה. טורח מה

 ראי~י ~א ~ם זו אזהרה הזכירו לא הפו' וכל רפ"ג.סי'
 קרבן על דוקא הירושל~י ~מפרשים ונ~ל בזה. ליזהרנוהגין
 דא~~ שמצוה ~נראה ~כם הזאת העבודה מה לומר אסורפסח
 ל~ורחע~יו

 משא"~
 בזה"ז

 דל~
 הזהירות גודל על רק קאמר

וחומרות
 יתירו~

 או~ ר"ז ג' או~ ח"י קפי~א' אין טורח ~מה
 ועייןה'

 ~ו~
 ביעקב ~~ות בסה~ק בזה שפרשתי מה

 י~ו~ש. הגדול לשבתב' ~רו~

~~~~ 

~ ~  

~~~~~ 

~~ ~ ~  ~~ 

~~ ~~~~~~~ 
 בבכור ~ם המכה שהי~ה כמו מאב. ~כור בין~~.

 ועיין ~' או' עו"ש העזרי. אבי בשם טורלא~.
 ~תב ב' או' וח"י ט'ז. או~לק~ן

 ה~ע~ ~ו~
 דהוי כיון

 ור"ל עכ"ל לפדיון רחם לפטר או לנחלה בון בכור~כ~פ
 ילדה שכבר אשה לקחבחור דא~

 הול~
 רק בכור הוי הראשון

 ר~שי~ ~הוא משוםלנחלה
 ולקח בנים לו שיש ומי אונו

 יל~ה שלאאשה
 הראשו~ היל~

 משום לפ~וון רק בכ~ר הוי
 רחס ~טרדהוי

 ביו"~ כמ~~
 ס~~

 ש~~
 סי' ובח"מ י~ז סעי'

 ועו"~. ח' סעו'רע"ז

 ז~~~~~
 הן בכור הוי ~לא אחריו והבא דו~ן יוצא
 וב~"מ ש'ה סי' ביו"ד ו~מבואר לפדיון והןלנחלה

 ~~ו~מא ל~ונא צ~ע ~ופן ביוצא ומ''מ ל~תענות א~צ רע"זסו'
 ~לענין מקרא ~~את~עט התם~וקא

 נחל~
 לו וול~ו ~תוב

 כאן משא"כ רחם פטר ~~יב פ~יוןולענין
 שהו~

 ~נס ~~ר
 ממכתשניצולו

 בכורו~
 ולע~ין ש~. ח"י וצ~ע~ הוו ~תם ובכור

~ינ~
 ~אין כיון

 צרי~ ~מ~ בעלמ~ ח~ש~ כ~~ ז~
 ~התענות

 להתענותא~צ
 וכמ~~ מספ~

 י~ו"~~ ז' ו~ו~ ו' ~ו' ~קמן
ועו~

 ח'. ~~' ~וף ~~מן עיין

 ~~~וי~י' י~~~י~~~~~י ~~~י~ ~'~י~~י~ ~~~~ ~~~ ~י~~ י~~~~~~~~~~~~י

 ~~~~~י~ ~~י~~~
 ~~י~~ ~~~~~~

ב~ן



~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

 ~~~ן
~~~ ~~~~

~~
 ~~ן ~~.

 ~~~ ~~ו~
 ו~י~ו וכו~

 ~~ו~
 להתע~ות ~~צ ה~ת

 ~~כה ~הם שהי~ה~ע~י
 ד~~

 כו~י מחמרינן
 ~''פ. ה' מהרו~ל בדרשות וכ~כ ~~זרי~ אבי בשם טורה~י.
 ר''ז מש"זי שם. ח~י ~ט~ז. ~תק~~~. תק~ס סי' מט~מלבוש.
 ~~ם ב' או' מ~ב~ ~'או~

 ר~צ~
 ~~'ש. הוי. מנה~ה ל~ת~נות

 ל"~. או' לקמן ועיין~ת~~.

~~
 ולוים כה~~ם בכורות וכן וכו~ מאב בכור בין ~~.

 ו~ד. סי' מ~רי"ל תשו' ב~~פ. להת~נותצריכין
 ופש~ט בהגה"ט. י"א ~' או' יוסף חק ד~ ~ו' א~ר שם.ח"י
 ל~ח~ה בכור ~אינו דנמצא מאם בכור רק שהוא דאףהוא
 לפדיוןולא

 אפ"~
 להת~נ~~ צר~ך

 שם. ח~י ב~~ו~ שם ~כ"מ

~~~~~~ 
 צריך הנפלים ~חר

 ~~~ענו~
 לנחלה' בכור ~הו''ל

 יו~ף חק שם. א"ר ב' או~ ח~י ~סי' רישמ~א
 ~ם אבל נפל ודאי אחר בבא ~ו~א והי~נו ב' או' ר~ז ג~~ו'
 ~חרבא

 ול~
 להתטנות א"צ נפל ספק שהוא ~ום ל~ תוך שמת

~ג~~.
 הסי' ריש א"א ט~ז. סי' ח~ב שבו"י ב~ או' י~י"~ ~כ~~

 א~~~ן
 כ"ה. או' ~ו ~'

 מ"~
 ו~עי' רט~ סי~ ח''מ ו~יין ב' או'

~~~~~ 
 יוד~ ואינו זכרים ב~ אשתו שילדה מי

 מהם ~יזו
 ל~ת~נות א~צ מספק בכוריה ושני~ם ראשוןיצא
 מש"ז. לק~לא. דרב~ן דס~ק ונקבה ז~רו~~ש

 צריך ~כור~ם של זה ות~נית ~ מאם. בכור בין ~~~~~
 ק~~ג. סי' בתשו' מהרי"ל הלילה. ~דל~שלים

 ב~~ב~~~~~~~
 ~ו~~~ ~י

 מ~רו~~ ~~ר~ו~ וכ~~
 ~סח.ו~~ ~~

הר~
 מהרי'ל בשם ח"י שם כתב והט~ם שם. מ"ב א' או~
 ~יין ו~יהו ר~"ט. ~סי~ בהגה ל~יל ו~י~ן ~~צ. ~הוי~שום
 נ~ח ~י~ ש~ואל ~ולתבתשו~

 ש~צד~
 ~רבה

 ז~ ~תעני~
 ~"צ

 מי ~"כ להתענות א~ור ק~פ זמן שהוא חצות דאחרהשלמה
 בריא שאינומי

 ויוד~ וחז~
 כל לו מזיק הת~נית שאין ~~צמו

 מצה באכילת בלילה ח"ו שי~~כן ~חוש שיש להשלים איןעיקר
 הנוהגות ממצית שיתבטל או כוםות ו~'ומרור

 בליל~
 וגם

המת~ני~
 או מרק ~קידוש אחר ~אוכלים ומשלימ~ם

 לתיאבון מצה אכולת ~מבטלין בהפ~~ו שכרויצא קא~~
 וכו~

 וסיים
 ~יקר לו שאין ~~בר להחמיר ~לא בראשו עיניו י~י~~דהחכם
 ויש שלנובתלמ~ד

 לחי~
 י~ו~ש. ~ה"ת שהן מצות למני~ת

והב"~
 י"~. או' לקמן ו~יין הפ~ת.

~~~~~~~~~ 
 יאמרו מנ~ן בהם ויש בע"פ ~~~~נים
 בש~ת ~והיינו בחזרה~~ינו

 כמ~~
 לעיל

 סםו~ בה~"טשכנה~ג
 ר~ך~

 אין ~בני~ן שאמרו למה חשש ואין
 ח~ני~~ז~ירין

 שכנ~'ג ה~~~ית. ~ותר דל~יד~ו כיון בצבור
 בכורוח עשרה יש ד~ם ה~ר~ח וכ~כבהגב~י.

 שמת~ני~
 י~~ללו

 א"ז בס' וכ~כ יחי~ים~ כדין בש~ת ענינו ויז~ירו בחזרהמנחה
 א~ ~~~ ~~י ~~ ~ו' א~ר~בס~~ו

 ה~ו~~ אמ~~
 ~~י'

~~~ 
 ~ו'

ב~
 כת~

 ~כון ד~ין ה~~~ שכנה"ג דברי ~ל
 לעש~~

 משום כן
 לדבריו וה~כים יעו~ש ת"צ גוזרין אין ובניסן ת~צ כ~ו~הוי
 או' והר~ז נוה~ין~ ~~ן א' או' יוסף חק וכתב זה. רסי'המ"א

 ומ~מ ש~יים אלא ו~עמיה ~נ~' שכנה"ג כדברי כתבו'
 ש"ץ הב~ור יהיה שלא טוב~~תחלה

 כשעשר~
 מתפללין בכורות

 ועיין ב' או' מ~ב וכ~כוחדי
 ל~י~

 שכתבנו ~ז ~ו~ ר~ך ~י'
 ~דברי ~~ר שמאדכן

 ה~ו~~
 עשרה ~תאספין שאין ור~ל ו~ו'

מנחה לה~פללבכורות
 ב~ח~

 ב~~רה ~נינו לומר כדי
 הפשוטים. עםמת~ללים אל~

~~~~~~~~~ 
 לאכול יכולין ב~"פ ש~תענין א~פ'י

 בס~ודת~

 הלוי הר~ש תע"ב. והמחמיר מילהברית
 ג' סי~חא~ח

 כנה~~
 שם וכתב פר~ח. א' או' ~ו"ש בהג~~~.

ה~ר~~
 מצוה בסטודת התרה ~לא ~ אף בבכורות דהמיקל

 ל~
~פסי~

 י~ו~ש.
 והמ~~

 ברסי'
 ז~

 להח~יר נה~ו דב~דינ~ם כ~ב

~~~
 סי~ ~~ני חוט ובתשו' מי~ה. ב~~ודת הב~~רום לאכ~ל

 לאכול מותרין הבן ו~בי ו~נדקים מילה ברית ~ב~ל כתבכ"ה
 אחר ת~נית ויפר~ו המילה~ל

~~ 
 י~ו~. הנדר יתיר

 בנו ~שביל כשמתטנה וכתב א' או' א~ר ובספרו א~זבס' והב~~
 י~ו~ש. ברית בעל שאינם אותן אף המילה ~~ל לאכולמותר

 וכתב ד' או' ח"יוהב~~
 הר~~

 שאלה ~~י דהיינו ~ ח' או'
 במנה~ תלוי דזה נמצא י~י~~.וחרטה

 שנהגו ~במקום
 אדעתא נהגו שמתחלה כיון התרה א~צ מצוה בס~ודתלאכול ה~כירי~

 ~~~ק~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ י~~~ ~~~~~~
 ~~~ו

 ואפי' התרה ~ריך לאכול ה~א מצוה בס~ודתלאכול ~~~
 הוא א~

 הרחיב ~אריך ששם ~~ ~י' חו~י בתשו' ו~יין כנז~ בריתמבעלי
 בסעודה ~~וכ~ים ~גם שם וכתוב מצוה סעו~ת ~יקריאיזה
 תשו' ב~~ מי~ו י~ו~ש. מצ~~ה ס~ו~ת מיקרי מס' מסייםשל

 אחר בזמן הסיום להיות שיכול כיון בזה מפ~פקמאהבה
יעו"~.

 וה~~~
 הרב אמנם הפ~~.

 מ~
 דכן כתב יו~ד ~ו~

 בס~ו~ת אף ולאכול להקל במ~ינתו מקומות בכמה כהיוםנוה~ין
 מ~מ המ~' את למ~ו לא ~~צמן שהב~ורים ואף מס'סיום
 לסעודתו ~צטר~ים מצוה ~~ודת ~וא המםיים שאצלכיון

והמנה~
 ל~מ~יים ש~ת~קצים

 קוד~
 לפניהם ומסיים שסיים

המ~'
 ו~ומעי~

 ~~~דה ~ושין וא~"כ ב~יומו ~מו ומצטר~ים
 ~ו' צו ~' ~"ח בן וכ~כו~ו~ש.

 כ~~
 ~ביר ~מיר הבכור ~~ם

 לאכול לו ~ותר ה~יום בעת ~אומרים מהלהבין
 ש~

~~~~~~~~ 

 שכתב שם בחו~י טיין הבן פ~יון סעו~ת
 ~~ודת מיקרי ~~לא ~אפשר~

 מצו~
 וכ"כ יטו~~.

 שם א~חבן
 דא~

 נזדמן
 ל~

 אין ~~ו את שפודה פדיון לב~כור
 ~יין ומי~ולאכול.

 ס~י' ש~ה ס~~ ביו~~
 יו~~

 ויש~ שכתב בה~ה
 וכו' הפדוון בשעת ~עודה ל~שות שנ~~ושכתבו

 ד~וי משמ~
~~ודת

~~~ 
 וכ"מ

 ~~י~
 ר~ט סי'

 סו~
~~~ '~ 

 לאכול להקל שנהגו במקום וע~כ בס~ד לשםובדברינו ב~~
 כלל ח~א ו~~כ לסמוך מה ~ל להם יש ~בן פ~יוןבס~ו~ת הבכורי~

 ~בן פדיון או ~רית דבסעודת י"ב או'קכ"ט
 נהג~

 ב~~ק
 להקל.ווילנא

 ~~~ '~~ ו~~
~~ ~ ~  

. 

~~~
 שנשא בכור ~~~.

 ע~~
 אליבא לאכול מו~ר

 וכני~תו חתונ~ו ביום להת~נות שנהגוומה דכו~~
לחופה

 הט~~
 ישתכר ~לא

 ות~י~
 וזהו ~~יו ~יוש~ת ~~תו

במקו~
 המנחה ב~עלוח ברכות ~' ~מברכין

 באר~ א~~

 מצרים
 כ~~ ישועה שערי בתשו' זיין מהר~י בבקר. ~רכות ז'מברכין
 ~ית ~תשו' ~יי~ש מהר~י ו~כ ~~ סי~ ו' ~ער ~~ח~~ר
 ל~כול ~ו~ר בכור ~ח~ן כ~ג סי~ ח"ביהו~ה

 ~החמיר ירצה דאם~יד והו~י~ ב~"~
~~ 

 י~~~ש. רשאי אינו ~צמו
 ~~לפי רבבות ו~ילין ~~כנז דב~י דמא~ר וכתב ב~ או'הבר~י והב~~

 ביום להת~נות נו~גיןישראל
 החתונ~

 משאר עיי~ות וכמה
 אבתרייהו ר~~יגלילות

 במנ~~
 ולהתענות ל~חמיר ירצה ~ם זה

 ~טעם זיין מ~ר"י דמ~ש הברכ~י טו~ש וכתב ותע~ב.רשאי
 כי ~יינו ש~ת~נה~חתן

 נהו~
 שמענו כבר ה~נחה בטת לישא

~ראי~ו



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

 ~~~ן
~~~ 
~ 

~~~~
~~  ~~א~ן~~~~~

 ה~נה~
 ~מה~י~ל~ ~ן~

 ~' ~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~י~ ~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~ ~ ~ ~

 ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~י~~~~~
.~~~ 

 הג~
 מת~נה האם בכור כ~האב ונוהגין הראשו~ה כסברא לנ~וג יש א~ל

 במנחה נושאים שהבחורים עיירות ובכמה ~צבי בארץוראינו
 סי' ח"ה יפ"ל ו~יין י~ו~~. מתעניםואי~ם

 תכ~~
 ג' או'

 ל"ד. או~ לשםובדברינו

~~
 את מז~ין דהחתן נו~גין ~.

 הבכורו~
 ביום בו לס~וד

 ואין מילה בסעודת הבן אבי וכן חתן בס~ודתא~ו
 ~הזמין יכול אינו מיהו בכך הנוהגין בי~ ~וחיןאנחנו

 שם. א~ח בן י~תר. ולא העשרה ~השלים צמצום רקא~א הרב~

~~~
 בשם ~ע~פ בפ~ ~~רדכי וכתב מאם. בכורבין ~~.

 תרגמא מי~י לאכול הבכורות ~~ותרין י~יאלר'
 ~~~ה דמי מהריק"ש וכתב כן. נ~גו ולא ו~תב ב~י~הביאו
עליו

 התטני~
 א' או' השו~ג והביאו ע~כ. ע~ז לסמוך יכול

 קשה שהתענית דב~דם ב' או~ מ~ב וכ~כ עיקר וכ"נוכתב
 ובשיעור קל~ם דברים רק לא~ול יכול אין הת~נית ו~~רלו

מוע~
 הדבר וקרוב מאד

 ל~ ש~י~
 מצה אכילת לקיים י~כל

 מצותשי~יים כדי ל~תענות שלא מוטב ~תיקונם כו~ית ד' ושתייתו~רור
 הליל~

 טוב ומ~מ כתיקונם
 יות~

 מיני רק שיאכל
 בשר י~א תר~ימא ומיני עכ~לתר~ימא

 ו~בינ~
 ~טניות מיני וי"א

 ל~ו. או' סוף ולקמן ח' או' סוף ל~יל ו~~ין שם. ~ו~ג ~ירות~וי~~

~~~
 ב~"פ אוכל היה לא רבי ~"פ פ' בירוש~מי ~~~~~.

ונחלקו
~~ 

 בכור שהיה מפני י"א אמוראים
 והביאו יעו~ש איס~ניס שהיה מפני אלא ~ה מפני לאוי"א

 ש~המרדכי
 תלוי דהדבר ד~יון השו~ג וכתב שם. וה~ו"ג

במחלי~~
 אלא ~ש לא דא~י' לבכורות להקל יש

 בראש~
 ~ו

 חמיר ד~א הרבה שמצ~ערות ומניקות למעוברות וכןב~יניו
 התרה וא"צ ו' ו~עי' ה' סעי~ ~קנ~ד סי~ כדלקמן צומותמג'

 שם מ~ב וכ''כ עכ"ל. בהגה ב' סעי' תק~~ח ~י'כדלקמן

 ומ"מ שכתב אלא להתענות א~צ ב~יניו או בראשו חש~א~
 ~~ביותר

 שיאכ~
 כ~ד או' לקמן ~וד ועיין תרגימא. מיני רק

~~~
.~~ 

 ~כו' נקבה שאפי' שאו~ר מי וי~
 כמ"~

 בפ~יקתא
פ'

 ב~
 לא~ה בכור לאיש בכור בכור כל ומת

 הא נקבה בכור זכרבכור
 כיצ~

 נשים ~שר ~ל בא איש
 עשרה יולדתו~יא

 בני~
 עשרה נשים. בכורי כולם נמצאו

 נמצ~ו בנים עשרה יו~דת ~והיא אחת אשה ~ל ב~~םא~שים
 בת בתיה פזי בן ר~י בשם אבין ר~ וכו' א~שים ~כורי~ילם
 מה בזכות היתה ~כורה~רעה

 נצול~
 וכו' משה של ב~~ילתו

 הגר"א.~יאורי
 וכ~

 בא. ~' ס~ר במ~~ר

~~~~
 ~ק~ה ~~~י' ~~.

 ו~ו~
 בפסח ו~~כ כ'ח ~ן. ~נהוג ונכון

 ~שוט ה~נהג דבמדינתו מ~א או'מעובין
 נ~בה. בכ~רהלהת~נות

 ו~~~
 שלוניק~י דמנהג ג~ או' השו"ג

 אלא במקומם המנהג דכן הזכ~ל וכ~כ הנ~בו~.~התענות
 דמ~וברותשכתב

 ומניקו~
 ~תב ג' או' וח"י יעו"ש. מקילין

 אלו~~~~ינות
 נת~ש~

 נקבה להתענות שלא כרמ"א המנהג
 על הרגל ב~מחת החיד"א וכ~כ ג' או' ~ר"ז וכ'ככלל.

 ~"בדף ה~גד~
 ע"~

 שה~יקר
 כמ~~

 ית~~ו לא בכורות שה~קבות

~"~
 יעו~ש. ~'ל ~מור~ם המנ~ג וכן

 וכ'~
 או' מחב"ר ~~~רו

'~
 י~ו~~

 ~~~כ
 הי~~~

 בן זה. ב~י' ~"ה
 א"~

 כ"ה. או' צו ~'

~~~~~ 

 כן. המנהג ואין הגה.
 כ~~

 ~' מהרי"ל בדרשות
 כג~ול חשבינהו ~ו' שאר ואוליע"פ

 ה~~~
 ד~א

 ~~~ם כתב הגר"א ובביא~רי א' או' ~ד~מ והביאו יעו"שצריך
 שה~ור~לפי

 לנקב~. בכורות ק~ושת נת~ה לא

~~~
 מת~נין ~בע"ש חל ~ס אבל בשבת. ע~פ חל אם ~. ~~~~

 תי~ז. סי~ בהגה~ט ~כנה"ג היום.באותו
 ג' או~ א"א ה~ או' א~ר ד' ~ו' ~~י ז~.~~עי' פר"~

 מחה~~
 סק~א.

 ה'. או' מ"ב ז' או'ר~ז

ך~
 שמת~נים י"א ~~.

 הבכורו~
 תענית כ~ו ה' ביום

אס~
 דכיון והטעם ב' ~~י~ תרפ"ו סי~ לקמן

 מיוםדנדחה
 ~שב~

 מפני ב~"ש אותו קובעין אין זמנו שהוא
 כש~וא לשבת יכנס שלא השבת~כבוד

 מ~ונ~
 סי' ל~יל כמ"ש

 ע~א סי~ כ"י בת~ו~ ~רובינצא"ל ומהר''ם יעו"ש' י~ז ~ו'תי"ז
 ראיות והביא הששי ביום ד~תע~יןכתב

 ש~ ~~ת~
 שכ~כ

 ל~יל טיין אמנם ד' או~ הברכ"י והביא~ מאיר. לב~תמנחם רבינ~
סי'

 תי~~
 טוב ד~ינו ~עמים כמה עיד שכתב~ו כ"א או'

 א~ן וע"כ י~ו''ש בע~שלה~ענות
 ו~ה הש''ע מדברי לזו~

 ש~כלו ~ כ~ון ה' ביוה הבכירים הת~נו לא אם דאפי'~מנהג
 מתענין אין מילה ברית או חתןבם~ודת

 עו~
 ~ששי. ביום

 ל~קל. נהגו לכן כלל מתענין שאינם שי~א ~כיון נ~לוהטעם

~~~
 לס~ו~ רשאי ואין ה' ביום ~~.

 בדיקת קודם הלילה
 לבדוק שצריך בכורים ויש כן שחל מתי וא''כח~ץ

הרבה
 חדרי~

 לבדוק אחר ממציא החענית מפני ומצטערים
 אובשבילו

 י~עו~
 אימשוכי. בה שייך דלא ב~למא ט~י~א

 ח~י סק~. מ"א ת~"ס. ~י' מ~~מ ע~פ. ה' מהרי"לדרשות
 ו' או' א"ר ד'או'

~~~ 
 ~יין ~עימא ושי~ור ו' או~ מ"ב ז' או'

 בס"ד. לשם וב~ברי~ו ג' ~עי~ רל~ב סי'לעיל

~~~
 ידחה ונ~חה ~הואיל כ~ל. מתענים ש~ינם ו~א ~~.

 לב~ש. ב~י. מנ~ג. אלא שאינומא~ר

~~~~~ 
 הלבוש וכ~'כ הרא~ונה~ ~סברא לנהוג יש אבל הגה.
 מ"ו או' מעובין פסח ב~פרו כנה"גוכ~כ

 ש~לוניקי. מנהג ד~"ה ~' או' השו"גוכ~כ
 הר~~ וכ'~

 ~' או'
 ב~ביל המת~נה ומ~הו י"ב. ~ו~ קכ"ט כללח~א

 בנ~
 הבכור

 ~'ת. ח' סי~ מנחם ~ ~ברי תשו' ה~סיד. לא האחרונה כסברא~מיקל

~~~~~ 
 וכו~ מ~ענה האם בכור כשהאב ונוהג~ן בהגה.

 ל~~ענות ה~ם דא"צ כתב שם מהרי"לו~דרש~ת
 מ~~מ וכ~כ ה~~ן. לבנו גם עולה ~אב דת~נית הקטןב~ד
 תקס'~.סי~

 והב~~
 להקל ~יש ~ער דבמקום וכתב ~~ב. מ"א

וכ"~
 לה~מיר דאין ~~ או~ ח~י וכ"כ ו~ניקות. ב~עוברות

 ~כר מנהג רק ~הוא ~הבת~נית
 לנ~

 לכאן ע~לה אחד וזכרון
ו~כאן.

 והא''~
 ז' או'

 דחי~ כת~
 יום ל' כל

 ומעובר~
 ו~ניקה

שמצ~ערי~
 מת~נין אין

 א~
 ~~ב ~' או~ הר~ז וכ~כ אב. שאין

 ~~ו~ או' ל~ל ו~יין ט~~ו'

~~~~~~~ 
 ~מ~~ עו~~

 סו' ~~~ק הגהות בשם
 ק~~~

~~~
 כ~~יתא נדר כמו הוי ~חת ~עם ~~~נה

 ~שק~ים~~ק
~~ 

 אביו ש~ת~יל ק~ן
 ~ד~ ~~ לשקו~

 ~ם. ~"ר שם. ~~~ וכ~~~ו~~~ אי~~ ש~ב
 ~~~~ ו~"~

 ~אם ~ם
 הח~ני~

 ו~~~ו~~~ו~~
 ~ו~~. ~~~"י~~~

 ~~יו~ ~~~ ~~~

~~ר



ו
~~~ ~~~ ~~~ 

~~~~~ ~~~~~ 
~~~~ ~"~~~ ~~ 

~ ~ ~
~~~~~~~ 

~~~~ ~~~ 
~~~~  שיגדל עד בנו ב~ד מתענה הוא ~כור האב א~ן ו~ם ~טן כשעדיין הב~ור בנה~חת

ו
~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ 

 ~ ~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~י
 ~~~ו~ ~~ו~ ~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~~~~~

 ~' ו~ו ~~י
~~~~~~ 

 ~~~ ~~~~~~ ~~י~י~ ~~~~ ~~ ~~~~~~~~~
 ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~~ ~~~ ~י~~~

 א' פעם~כבר
 ב~~

 והיה בנה
 א~

 ~דעתה
 כ~ לנ~ו~

 לעולם
 להתירה וצריך כנדר עליה זה תענית הרי בנה שיגדל~ד

 שם. מ"ב וכ"כ וחרט~. ש~להע"י

~~~~~ 
 ואם וכו' מתענה הוא ~כור האב א~ן ואם בהגה.
~ביו

 מתענ~
 שמתה אחרת מאשה בכור בשביל

 לוויש
 ~ו~

 בכור בן
 לאמ~

 להתענות אמו א"צ שנייה ~אשתו
 ~שביל תעניתוועולה

 הב~ כי שניה~
 ח~~ עלה. לוסיף ~לא

 ואמו צער לא~יו יש אם וכן ד' או' ר~ז ב' או' א~א ו'~~ו'
 נקבה היא אם להתענות הנוהגות לאותן עצמה בשב~למת~נה
 שם. ח"י בנה. בש~יל ג~כ עולה ~~

~~~
 מתענה הוא ~~.

 ב~~
 אינה שהאם אע~"~ ו~ו' בנו

 פר"ח. ~"כ.בכורה

~~~
 ב'. או' א~א האם. או וכו' בנו בעד מתענה הוא ~~.

~~~~~~ 
 ~ע"פ ~כור ט' בן כלומר קיימא של ולד נולד
 לא~יו יש אר~י~ר נ~ה~ שנכנס אחר שנולדאף

 י~ז. סי' ח~א שבו~י שנולד. הילד ב~ביל למחרלהת~נ~ת
 פ'ק''נ והר~

 כת~ ע"~
 נפל מחזקת שיצא ל~ בן אינו ש~בן ~מן כל

 חיו~אין
 והב''ד~ יעו''ש. מפדיון עדיף דלא ל~תענות האב ~ל

 ו' או'ה~רכ"י
 וכת~

 ~~ד להליץ ~יש
 פדיון דשאני שבו"י ~ר~

 ~מפורש רחמנא אמר~ה~~
 בש~~

 מ~תמא והכא ~מ~ט ~בכורוח
 אח"כ למות ועת~ד נפל שהוא ~ף ע"פ שנולד מצרים~כור

ע~~
 הגזירה ~כלל כזה שבכור וכו~ן חג התקדש ליל ומת הוכה

 חיו ישראל שבכורי י~ענו שהבכורות רבנן ~תקוןכל
 שאביהם ונה~ומצרים באר~

 יתענ~
 הלזה הבן ~אבי הוא דין ~קוטנן

 כוס ~ליו עבר במצרי דכוות~ה שה ~יה אלו נמי שבנויתענה
 מפדיון ראייה ~ין דו~אי הש~ת וכ~כ ע~~ל~ ניסאלפרסומי נהו~ דהכי ועיו"ט ניסן משום לחוש וא~ן ומתהתרעלה
 ולכן נפלים אין ולד~ת ~רוב בזה משא"כ הברכ"~ כמ"שבכור
 פת"ע וכ~כ ק~נ. כ~ברי כ~ב רע"א בחי' מיהו עכ"ד.ישראל ~כורי להצלת זכר והוא ~עדו י~ין שהתענית להתענות לויש
 במ~ום וע"כ יו~ד. או' מ"ב וכ~כ רוקח. מעשה בשם ~'או~

 להקל. יש צעראד~~כא

~~~~ 
 יתענה לא י"ד ליל ל~לה חצית אחר בכור ~ן נו~ד
 הפ~ח ליל חצות אחר במצרים שנולד דכל ל~חראביו

ל~
 כיון שיטתו ~פי בזה לפקפק ויש הנז~ בתשו~ ש~~"י ~ מת.
דמכ~

 ~כורות
 ~לי~ הי~

 ~י~ד ~נולד בזה כי~צא על ו~ם פסח
 דא"א משום ~י"ד התענית ~מקדימין אלא גזירהנ~זרה

 ה"ה בע~פ מתענה אביו יומו ~ן ~כור ~על ~~רתו לפיא~כ ביו"~
 ב~ור בן ~לדיתענה

 הנול~
 וכ~ר ~' או' ~רכ"י י~ד. ליל לו

 שלא כל ל~קל יש צערא דאיכא דבמקים הקודם באו'כתבנו
 יו~. ל' לומלאו

~~~~~~ 
 או בכור בן לו ויש א' ביום ~ע"פ

 עצמ~
 בכור

 מש"ז. ~"כ~ יתענה תמיד מתענה~ם

~~~~~ 
 כמו בע~פ ~בכורות לפדות נוהגין דיש הכל~ו

ש~~~~
 עט~ז~ ב' או' ד~מ במצרים. ה~י"ת

 ה או' פת~ע או"ח' ממשמעות הר~~פ לפדיון. א"צו~מתענה
 ל"ו. או~ לקמןועיין

~~
 ב~מ' איתא דהכי וכו' מתענה הא~טניס ~'. ~~~~

 ק"ח~פ~חים

 ע"א~
 בתעניתא יתיב הוה ששת רב

 דא~ט~יס משום דפסחא יומא מעליכל
 א~יל ~וה ואי הו~

 וכתבו טור. בליליא. אכיל מצי הוה לאביממא
 ש~

 התו'
 מלאכול. עצמו שומר אלא דוקא לאו ~תעניתא יתי~ הוהששת ר~

 ונזהר נזכר ~יהא כדי ~ענית ממש עליו מק~ל היהא~נ
 שם וכתב ו' או' ש~~ג ~"י. והב~דמלאכול~

 ה~ו~~
 עיקר דתפסו

 בתרא.לישנא

~~~
 בשבת ע"פ חל ואם וכו' מתענה האי~טניס ~~.

 ~כור הוא ואם לה~ענות לואסור
 יתענ~

 ביום
 הארץ שדה הבכורות. כשארה'

 ח"~
 הד"ט ~יקרי כ~ד. סי'

 ז'. או' רפ~ח ~י' לעיל ועיין כ"א. או' י~ז~~~

~~~
 שבת ליל לאכול ~~די בע'ש שצם ~~~~~~~.

 בה' מ~ענים והבכור~ם בשבת~ע"פ לתיאבון~
 ביום יתענה לא א"כ רצופים ימים ~~ התענית קשהויהיה
 מתענה אין ני~ן בימי איסטניס דא~שר וצ"ע ו' ביום רקה'

 שיתענה בפי~ קיבל אם אבל ה' ביום רק ויתענהבע"ש
 א~' א"א ה' ~יום להת~נות דא~צ פשיטא בני~ן אףבע"ש

 כ~ב. או~ רמ~ט סי' לעיל ועיין ז' א~' פת"ע~'

~~~
.~~ 

 הא~טני~
 ~פי"א יושר אורחות והרב וכו~ מתענה

 הבית ~דול בע"פ להתענות שנהגו דמהכתב
 לבטל ראוי וכו'והאי~טניס

 שבזה"~ המנה~
 לעולם חולשה ירדה

 לעשות יכול אינו מ"מ להתענות שיכול לו נראה שלשעהאף
 מצרים ביציאת ול~פר וכמשפטו הפסח חוקת ככל בלילההסדר
 ~בכור אלא התירו ולא יו"ט שהוא ~ם ומה מ~~ת מ~עשהיא
 בכוראך ואפי~ ~כ"ל ל~דן וה~כורה ה~כור שמתענין ומנהגינובלבד

 ו~~ור~
 הסדר לעש~ת יו~לו ולא כח חלושי ~ם ~ה

 פדיון יעשו כמשפטבלילה
 ~מקו~

 חיים בס' וכ~"ש התענית
 די~~לרא~

 או' לעיל ועיין ג~. ~ו' ח"ב יפ~ל א~ או' ע"א
ו~~~. ל~~

~~ ~  
~~~ ~~ 

~~ ~~ ~~ 
~~ 

 ו~
 ~י~ן

~.~ 

~
 עשירה מצה אפי" הייינו וכו~ פת לאכול אסור א. ~~~~

 מתחלת לאכול א~ור חמץ ~לחם ~' ~~י'וכדלקמן
 בלילה י~ח ~ה שיוצאין ומצה תמ"ג רסי' לעיל כמ"ש ה'שעה

 יעו"ש. ב' ס~י' לקמן כמ"ש ~'ד יום כל לאכולאסור
 מכזית. ~פ~ות ואפי' וכו' פת לאכול אסור~~.

 מש"~

~~~ ~  
 ~כלל עשיר~ת ושעה כ~ומר וכו' עשירית משעה
 פת ~א~~לת א~ור שעות ט' אחר ~היינוהא~סור

 א' או~עו"ש
 וכ"~

 מאמ"ר א' ~ו~ א"ר ~ר"ח. א' ~ו' ח"י ~~~א. מ"א
 הרמב~ם וכמ~ש זמנ~ות שעות הם הללו וש~ות א' או' ר~ז א~או'
 וכ~כ ~' או~ ~"א ~ק"א. המחה"ש וכ~כ פר"ח. המשנה.~פי'
 אסור לעולם קצר שהי~ם ובין ארוך שהיום דבין שם~ר~ז



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~  מזיק מ~ט א~כל ~א~ילו א~סטניס הוא ~ואם ~~~ ~~~~~ י~~~ ~~ ~~~~ י~~~~ 
 הכלבאכילתו

 אסור~

 ~רבינו
 ~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~ ~~~ ~~יי~ ירוח~~

 ~~~~~ ~ ~ ~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~י ~~~~ ~~~~ יין ~~~~~~~
 אסיריש ~~ילה בה ~יוצאין מצה אבל הנה ~~י~~. ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~י~י~~~~

 וע~ין עכ"ל הלילה עד האחרון יו~ רביע מתחילת לאכוללו
 ובדברינו בהגה א' ס~י~ תמ"ג סי'ל~~ל

 לש~
 כ''א. או'

~~
 סעודתו ~ימשוך יודע ואם וכו~ עשירית משעה ~~.

 ~' קידה אפ~~~ יתחיל לא שעות ט~ ~חרעד
 בשםסק'א מ"~

 כמ~
 ומשמע ש~. הר~ז וכ~כ פו'

 ד~~
 התחיל

 התחיל~אחר אם אבל מפסיק אין ט' לאחר ~ד ונמשךבהיתר
 שלפום דאעפ~י ונראה א~ או' א"א פוסק. ודאי איסיר~מן

 ש~ציה משום מ~מ להפסיק א~צ ב~יתר ה~חיל ~~דינ~
 מבע~י. ולהפסיק להחמיר יש ל~יאבון ~צ~לאכול

~~
 שהביא הגמ' ~ל כתב והר"ן וכו' עשירית משעה ~~.

 מז~ן להחמיר דיש ע~פ פ'הרי'ף
 מנח~

 גדולה
דהיי~ו

 מש~
 ולמעלה

 ו~~~
 הגדול שבת ה' מהרי~ל בדרשות

 דלא והא . בהגה ג' ס~~~ תרל~ט סי' לקמן ז"ל מור"םוכ"כ
 יכול ~אינו דבפסח י"ב ס~ק שם מ"א כתב כאן ג"כהגיה
 א~ר וכ"כ י~ו~ש. כ"כ משביע אינו ~שירה מצה רק פתלאכול
 הרב פסק שכבר ד~יון כתב א' או' וח~י א~. או' זהבסי'
 תמ"ד סי'לעיל

 עשירה מצה לאכול כלל נוהגין שאין ותס"~
 מחצ~ת יאכל ~לא כמהרי''ל ~אן הרב י~סיק צורך לאיזהא"כ
 ומצה חמץדהא

 בלא"~
 ~והגין אין עשירה ומצה היום כל א~ור

 לכ~בו הוצרך פת לא~ול דאפ~ר סוכות בערב אך כלללאכול
 ~רב ~~חה דמה וכתב ב' ~ו' הברכ"י לדבריו והסכיםיעו'ש.
 דבליל דכיון מתרצים יש ועוד יעו~ש. מידי קשה לא ~~סףחק
 יו"ט בליל כמו הלילה בתחילת אוכלין איןפסח

 דסוכו~
 ~לא

 מחצות להחמיר ז~ל הרב כ~ב לא ~"כ הגדה ב~מירתשו~ין

וע~
 קידם פסח בליל יין כוסות ב' לשתות שצר~ך דכיון י~ל
 ז"ל מ~ר"ם כ~ב לא וע"כ המאכל תאות גריר מגררסעודה
ובענין~ בס"די לשם בדברינו מזה עוד ויתבאר מחצות להחמירכאן

 בע~פ לאכול מותר אם
 מצ~

 לאסור להנוהגין עשירה
 י~ד. או' תמ~ד סי' לעיל עייןב~סח

~~
 הבן ופדיון מילה ברית סעודת וכו' עשירית ~שעה ~~.

 לא אם וב~פ רמ~ט סי' לעיל עיין~ע"ש
 ססי' א'א בלילה. יעשה אלא אח"כ אסור ע~ירית ~עהקידם עש~

 חמץ. איסור זמן קידם בבקר לעשותה והמנהגת"ע.

~~
 פירו~~. מ~ט אוכל אבל ~~.

 וה"~
 מ~א ~דגים. בשר

 קכ~ט כלל ח"א ב' או' יוסף חק ב' או~ א~רסק''ב.
 ב'. או~ ר~ז המינים. כל ו~אר וביצים גבי~ה וכן י~ד.או'

~~
 תבשיל ומי~י כתב בטור פירות. מעט איכל אבל ~~.

 י'ט סי' ע~'פ פ' הרא"ש מדברי והוא שרי~מי
 הטור אח"כ שכתב אלא יעו~ש~ המי~ים ה' של בתבשילשהתיר

 משמע וכו' פירות מעט הוא אוכל ~אבל כתב ז"לוהרמב~ה
 ס~ם דהטור ב~י ו~~כ הרמב"ם כדעת להחמיר דישדס"ל
 דמשמע משום ורש~~ם הרי~ף כדבר~דבריו

 דה~ דכיון ל~~
 יאכל אם לתיאבון מצה יאכל היאך האדם את משביעיםמינים
 יעו"ש. ואילך עשיר~ת מ~עה~~ם

 וכ"~
 העו"ש וכ"כ הב~ח.

 א'או'
 דלעני~

 שאינו פ~רות במי שנתבשל המינים מה' תבשיל

מח~י~
 משעה מהם לאכול דמותר הרא~ש מדברי נראה

עשי~~~
 והרשב"ם והרי''ף התו' מד~רי אבל י ולמעלה

 מהם יאכל איך משבי~ים אלו דמיניס כיון מהם לאכולדאסור משמ~
 יאכל לאואח"כ

 מצ~
 ב~ או' ח~י דעת מי~ו עכ"ל~ לתיא~ון

 ~~ט לאכול דמותר ב~ או' הר~ז הרא~ש.~~"כ כדעתלהתיר
 להנוהגין פירות במ~ שנ~בשלו המינים מה' העשויתבשיל
 לאסור כתב הפר"ח אבל י~ו'ש. פירות במיהיתר

 וכ"~
 מ"ב

 פו' כמה בשם זה שכתב ד' או' הציון בשער ועי~ש ג'או'
 צ~~. להרא"ש מסכימים פו' דרוב שכתב ח~י ודבריוכתב
יעו~ש.

 נמצ~
 מיני של בתב~יל מיהו לאסור הפו' רוב דהס~מת

 מינים. ה~ של כמו מ~ביע שאיני כיון ~הקל דיש אפש~קטניות

~~
 בעירובון והתו' ירקית. או ~~.

 נ~~
 דירק ~~בי ע"ב

 יעו"ש קל בדבר מ~ביע מבישל אבל גריר מגררחי
 בו שמל~~ין ~יי~ואכילה קבי~~~ דרך קאי דה~ם כתב ג' או' ח~י אבל סק~ג.מ"א

 פ~
 בין לאכול מותר לבד י~ק אבל

 א'א וכ"כ ~כ''ל. הפו' לשון סתימת כמשמעות מבישל ביןחי
 הציון בשער שם וכתב ד'י או' מ"ב ב' או' הר"ז וכ~פ ג~או'

 לאכול העולם ~~גווכן
 בע"~

 ~ד~ה. תפוחי

 ~~י~
 ואם הגה.

 הו~
 סעי' ת"ע סי~ כנ~ל וכו' אסטניס

 ביאורי דשם. אסטניס כמו אינו שכאן רקג'
 אוכל אינו בבקר אוכל היה אם א~י~ דהתם ור~להגר"א.
 לשער אדם לכל יש וא"כ לתיאבון. בלילה לאכיל יוכללא ולמעל~ ט~ משעה אוכל שאם מיירי הכא אבל ל~יאבוןבלילה
 בלילה לאכול יוכל לא פירות אפי' שאוכל שעה ~מאי~הבעצמו
 א~' ואילך שעה מאו~ה מלאכול עצמו ימ~ע אזלתיאבון

 וכדומה.פירות

~~~
 לש~ות מתיר והטור וכו' יש~ה לא מעט ויין ~~.

 ליישב טרח איך ב~"י ועיין מעט. ייןאפי~
 ב~ניין שפירושו וט'ז בב~ח ועיין אלי~יהדש"ס סוגו~

 אח~
 ומ"מ

 לה~מירעיקר
 וכ"~ הש"~ כד~~

 וכ'כ ד' או' ח~י הב'ח.
 ב'. או' הר'ז וכ"פ המחבר. ~פסק דה~יקרהפר"ח

י~~
' ~ ~  מכוס דבפחות ומס~~רא סעיד. דמיסעיד משום 

או
 עכ"~

 ו'. או' מ'ב ושרי. סעיד לא כוס מרוב

~~~
 כל לשתות יכול וכן וכו' יין לשתות רצה אם אבל ~~.

 הרבה ישתה לא יי~ש ומ"מ ~ם. ר~זהמשקין.
 שהואמפני

 מש~~
 מאכילתויתבטל כראו~ הס~ר לעשות יוכל לא ~עי"ז ואפשר
 מצ~

 בראשו. עיניו והחכם וכו'

~~~
 רובן או רביעית של כוס'ת וש~י וכו' ~רבה יין ~~.

 ז~. או' מ"ב ושרי. להרבה לחש~ביש

~~
 ~רבה כ"כ ~ישתה זה בכלל ואין ו~ו~ הרבה יין ~~.
 ~~ז המאכל. תאות מקל~ל וד~י הוא כי שבע שיהאעד

 ועוד ב' או' ר"ז ה' או' יוסף חק ה' או' א~ר ~' או' ח"י סק~ב.סוף
 האחר~~ים. ~"כ ~ראוי הסדר מלעשות ~יתבלבל לחוש ישכי

~~~
 ב~י שנילושה פי' עשיר~' מצה לאכיל מותר ב'י ~~~~

פירות
 לב~

 ע~ פירו~ במי ניל~שה אבל
 ~ים

 ~~י"~~ י~~~~'ו' ~~~~ ~~~~"~~

 ~~~~~ ~ ~~~~ו' י~~~ ~"~~~~ו~

יוצ~ין



ל~כול
שאינו
לאכול
פסח

~~~
~~~~~~~ 

~~~~ ~~~~ 
~ ~ ל~כול

 כ~
 יום

 אר~~~
 והמגיד הרמב"ם בשם ~וברין אלו פרק ~ר~ן ~שר

 פ~ו~

 וקטן
 סי~ ~~~ה להאכילו מותר מצרים מיציאת בלילה שמס~רין מה ו~דעשאינו

 ז'~

 שלא נוהגין ויש
 נ''ה ~תא"ו לתיאבון מרור לאכול כדי ~ע~פ חזרתלאכול

 ח~'ג~

 של רא~ון ~יום וכן
 ~כל מ~~ט א' ביום מצה ~אכילת למעט קצ~ ~והגין וכן לתיאבון שני ~ליל לאכול כדיפסח

בו~

 מ~מירין ו~ש ההוא למנהג לחוש ו~ין לתיא~ון החרוסת לאכול כדי פירות ~אכול שלא עוד ~~~ירין ויש

יוצ~ין
~~ 

 ל~וכלה ~סור ו~~כ ממנחות ור~ייה הדחק בשעת
 ב"ח.~ע"פ.

 וכ~~
 חלק סק"ה המ"א אמנם ה' ג~ורות ~~~

 ~יל~שה דאפי' וכתבעליהם
 ~מ~

 בה יוצ~ין אין מים עם פירות
 דהוהמשום

 מצ~
 הפר"ח. וכ~כ ה' או~ ח"י וכ"כ יעו~~. עשירה

 או' יוסףחק
 ו~

 ג' או' ה~לף מגן ו' או' מאמ"ר
 ~' או' ער~העיין ~מיה~

 מ~
 ומסי~ם ~בזה פלוגתא שהביא

 יוצאין מים עם פירות ד~מי מסיק דב~רושל~יכיון
 אבל ~ע~פ לאכול דאס~ר לענין להחמיר נקטינןבדי~בד
 י~ח יצאלא

 מצ~
 י~ג. או' תס~ב סי' לעיל ~עיין יעו~ש.

 כ"א ו~' א' ~ליל לו ש~~ן ~~~~~~~
 מצ~

 עם עשירה
 ולא יאכלמים קצ~

 יבר~
 אכילת

 מצ~
 וגם הוא ~ספק

 מקייס מ~מ עיני לחם מ~יים דלא ~נה~י~ל
 מ"~

 ~כילת של

מ~
 ה' או' א"א כן. מים ~לי ניל~ש אף ואפשר

 וה~
 לחולה

 לושא~רו
 הרופאי~

 יאכל מצה לאכ~ל
 מצ~

 ומ~רך ~שירה
 סי~ לעיל כמ"ש פירות מי ~עם ~ה שמרג~ש ~ כל במ~מעליה
תס~~

 א~'
~"~ 

 שיוכל נראה ומיהו יעו"ש ז' סעי' קס~ח וס~~
לומר

 עלי~
 הריני הברכה קו~ם יחוד ל~ם

~~ 
 מ"ע לקייה

 ~צ~ א~ילתשל
 ~י' לעיל ועיין וכו'

 ת~~~
 בהגה. ד' סעי'

והא
 ד~בר~

 עשירה מצה על
 ~מ~~

 עליה ק~ע לא אם היינו

א~~
 המוציא מ~רך עליה ק~ע

 ו~המ~
 קס"ח סי' לעיל כמ"ש

 ~ס~ד. לשם בד~רינו ועי~ן ו'ס~~'

~~~~~ 
 לא~ול אסירים ~לילה ~ה שיוצאין מצה אבל ~ג~.
 בערבי לאכיל~ה היכר שיהיה כ~י מדרבנןוכו~

 אותו מכין בע''פ ~צה שאכלומי
 מכ~

 פ'~ו הרמ~''ס מרדות.
 שאח''ז. באו' כמ''ש ~ירושלמי וכ''ה י~~.דין

~~~~ ~  

 ~ע~פ מצה האוכל וכל וכו' לאכול אסורים ~הגה.
 ארוס~ו על וה~א חמיו ~בית ארוסתו עלכ~א

 ר~~ ירושלמי לוקה. חמיוב~ית
 שה ~מ''מ וה~יאו ע''פ.

 וכת~ וב''~והטור
 מכת היינו לוקה ~פי' וב~~י ה~מ שם

 והא מדרבנןמרדות
 ד~ק~

 קה'ע שם פי' ח~יו ב~ית ארוסתו

שקרו~
 לא זה כך להמתין יצרו כבש ולא ~נישואין מועד יום

 והרד''א עכ''~. הערב עד מצה לאכילת להמתין ליצרוכבש
 מותרת אינה כלה מה פי' וכי~ לחמא הא ד''ה הגדהבסדר
 ~סורה ברכה בלא כלה כדאמרינן ~ר~ות בז' אלאלבעלה
 ברכות בז' אלא לאכול מותרת אי~ה מצה אף כנדהלבעלה
 ושהחיינו. היום וקידוש היין ברכת הן.ואלו

 מצה ולאכול והמוציא הגד~. כשמ~יים שאומר הייןו~רכת פה"~ ~~ור~
 ועיין עכ''ל. שבעהרי

 מט'~~
 תר'~א סי~

 ש~ת~
 אחר ~ענין

 קצ~ג סי' מהרי"ו ~שם ~הגה~'טוכ~ככנה~~ג
 ו'יעו''ש. או' ח'~י וכ"~

 ~~ך~
 אין ונפוחה כ~ולה ומצה וכו' לאכול אסורים ~הגה.
 מ~א הי~. מצה דשמא היוס כל ~ע~פלאוכלה

 ו' או' א~'א ז~ או' יוסף חק ו' או~ א''ר ~' או' ח~יסק'ו~
 בס'~~. לשם ו~ד~רינו תס~א ס~י' ל~יל ועיין ז' או~ר~'ז

~~~~ 
 ~ה~ה.

 אסירי~
 דוקא ונראה וכו' לאכול

 מ~

 טעמו ~~ל הס~י' סוף כמ'~ש פירורין ~ף לאכול ~סירה~עין

ותערוב~
 ~~~ת ע~~פ ~שחל ניהגין ראיתי וכן מותר קצת

 שם. א'~ר מצה. ~פירורי הדגים~~~שלין

~~~~~ 
 אלו פ' והרא'~ש עשר. ארבעה יום כל בהגה.
עו~רין

 כת~
 איסור מזמן ד~וקא

 חמ~
 ואילך.

 ש~וכת~
 דחה ~והוא ~ליו השיג ושה~מב~~ן הרז''ה שכ''כ הר''ן

 הרמ~''ם שמדברי י''ב דין פ"ו המ~'מ וכ~ב י~ו~'ש.~אייתו

נרא~
 כ~ן ז~'ל מור~ם שפסק וזהו ב'~י. וה~''ד אסור. ~יום כל
 והמ"מ. הרמב"ן כד~רי י"ד יום כל לאכול דאסירים~~גה

וכת~
 ומשמע סק~ו ה~~א

 ד~יו~
 עכ"ל ~צה לאכול מותרין י"ג

ומשמ~
 כל דאסור ~י'~ד או' או~ח וכ~כ אםור י''ד ליל הא

יו~
 ו~לילה י~'ד

~  
 י''ד ~בליל כתב ז' או~ ח~י אבל יעו''~.

 ח'~א ד' או' ~ז ר ט' או' יוסף חק ~' א~' א~'ר וכ''כמותר
כלל

 קכ"~~
 וכ~'ה מר"'ח מצה לאכיל שלא נוהגין ווש י ~"ג או'

 שם ~י~י וה~יאו ג' או' בהג~י'י שכנה''ג מקישט' ר~ים~נהג
 האחרונים.ושאר

 בע~פ עשירה מצה אפי~ יאכל לא להחמיר שנ~הג ~~~~~
 מל~~ חמ~~ אי~ורמזמן

 ~~. או' ד' סי~

~~~~~ 
 חל ואם עש~. אר~עה יום כל בהגה.

 ע"~
 ~ש~ת

כת~
 דא~ורים דכיון המצית לטלטל דאסור השש"א

 ח' או' ~ה~~'א אבל יעו''ש הם מוקציןבאכילה
 כת~

 מצת דדוקא

מצו~
 משום ~ה ~~בת יטלטלנה לא ~לילה י''ח ~ה שיוצא

 שלימים להיות רוצה כי לעכו~ם או לקטן ממלה לי~ן ראוידאין
 ל~לטל שרי ו~דומה לתרנגולים דראוי מצות שאר א~לללילה
 דנו~ואם

 לכ~
 וכ~כ י~'~י או~ צו ~~ ~~ח ~ן וכ~כ יעו~ש.
 יעו~ש. ~ב ~ו או~ ש~'ח ~~~~~יל

~~~~~~~~ 

~ 
 ה~דע קטן אבל ו~' ~דע שא~ו וקטן ~הגה~
 לומר ש~ך דלא להאכ~ואסור

~ 
 זה בע~ור

 מילא שכברמאחר
 ממנ~ כריס~

 קכ~ה. כ~, תה~ד
 וא~
 לוק ח

 או' א~~ר כ~~~ז. ~~~א ~קנ~~~. ~~טן~ין
 ~'.ר'~

 י~'ד. או'
 שם.ח~א

~~~~~~~~~ 
 כל להאכי~. מותר בהגה.

 ה~~~
 קידם בל~ה ואפי'

 שם. ר~זקידוש.

~~~~~~~~ 
 חזרת לאכול שלא ~הג~ן ויש בהג~.

 וא~ וכ~
 טעם

 נהגנו לא ואנו ההואלמנהג
 כ~

 ש ~כ~כ~עו' ~~י.
 ב~או'

 דא~
 המרור יאכל שלא הוא ד~וב ה~הל~נהג טעם

 ומ~~~ת~א~~
 ~אין כתב

 המנה~ לשנו~
 מנהג שהוא באשר

 ~רור לא~ל כדי שאמרו הטעם נראה ~ע~דקדמונים.
 ח~וב מ~וםר~ל לתיאב~

 מצ~~
 מצותו דעיקר כ~ן

 ~ואשבזה~ז אעפ'~ ~~דא~
 דר~נ~

~~~~~~~~ 
 וכן ~הגה.

 נוהג~
 ~אכילת למעט קצת

 ~ן ולמעלה המנחהומן וכ~ מצ~
 צר~~ הד~

 ~~ל ל~הר
 ~~~ המ~א כמ~ש שני ע~~ט שהוא מפני ראשון~~ט

 תקכ~~
סק'~

 יעו~ש.

~~ת~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~"~~ 
~~~~~ ~ ~ המצות לש~ור ~ו לפררשלא

 ~ע~~
 מהם לאכול~ ל~א שלא

 ~~הרי''ל~

 מצה לזה. גם לחוש ואין

שנאפ~
 ~אחר כתקנה

 כ~
 ואסורה ~שירה מצה נקראת אינה ושמן ביין וני~ושה נתפררה

לאכלה
 ~~~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ו~~ ~ ~מהר~"ו~~~ ~~"~

~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ 
'~~ 

~"~~ 
 ם~~~

 ולגלח לרחוץ ~ו~צוה ~'
 יום~ערב

 טו~
 ר~ס סימן לעיל ו~יין בשבת כמו נאים ~גדים ולל~וש

 ורס"ב~
~ 

~~~~~~~ 
 שחל ~פסח ג~ סעודה ל~נין הרמ~'ז ב~גרות
 ~א'יום

 ~ש~~
 הוי ~לדידן עדיף וא'~ת שב

 ומ גליות של שני דיו''ט ס~יקא משוםכע'~פ
~~ 

 מצה א~ילת משום הרבה ולא ל~רכה שיעור~ כ~י מעעפרי איז~ יאכל
 י~ו'~~ שני יו~'ט בל~לל~יאבון

 בש~ם מבטל שאינו מי ונראה
 יר~ה ~ם מעט ויאכל רשאי פת עם ג' סעודה מלעשותפעס

 ולקמן א~ סעי' תמ~'ד סי~ לעיל ועיין שע'~~. עצמו~להקדים
 בהגה. א' ס~י' ת~כ~טסי~

~~~~ 
 וכו' פירות לאכול שלא עוד מ~מירין ויש בהגה~
 אינו שהחרוסת ~פני ההו~. למנ~ג לחושואין

 אסיר ~לילה ואדר~א ש~מרור הארס ל~טל כ~י אלאלאוכלו מצי~
 ט~ם ~ב~ל שלא המרור מעל לצפנו וצריכין ממנו הר~הלאכול

 י'~ב. או' ר'~ז ל~וש. ביום. פ~רות יאכל לא למה וא''כהמרירות
 לתת הל~וש ש~וצרךוהא

 עו~
 בלילה וא~ר~א אחר טעם

 זכר שהוא בחרוסת אחר טעם עוד שיש מפני וכו'אסור
 לת~ץ כ~י וכו' ואדר~א כ~ב ו~''כ ה' סעי~ ~ע~'ג סי~כמ~~ש לטי~

 ודוק. השני לטטםגם

~~~~~ 
 שמת~סק כיון וכו' מ~ם לאכול לבא שלא בהגה.
 לע~ין ור~נן חמץ לטנין יהודה ר' וכ~חיישבהם

 פסק ה ואפ' מהרי'~לי עכ~'לחדש
 הר~

 לזה לחוש דאין
 משא~'כ דאורייתא לאיסור שחיישינן וחמץלחדש דל''~

 אכיל~
 מצה

 הש~ה כל ~~ו רג~ל לא וגם דר~נן איסור רק הואבע~'פ
 ח~. או' ח'~י ממנו. לאכול שיבא חיישינןלא

~~~~~ 
 וכו~ ב~ון נילושה לא דאם וכו~ ביין ונילושה ~הגה'
 שיוצאין כיון בע''פ לאכלה דאסיר~שיטא

 יעו~~ש. מ''ו או' תס~א ס~' לעיל כמ~ש בלילה מצה י''חבפירורין

~~~~~ 
 'כ אח נאפית אפי' וכו~ ושמן ביין ו~ילושה ~הגה.
 סק''ח מ~'א הגדול. שבת ה' מהרי~~ל דרשותשנית.

 י~~ג. או' קכ'~ט כלל ח'~א יו'~~. או' יוםףחק
 מ'~~

 י'~ט או~
 פ~'ד או~ קס~'ח סי' לעיל וכמ''ש לחם תואר בה יש אםוה'~ד

 יעו'~ש. פ~~הואו~

~~~~~~ 

 במ"מ ומ~רך לאכול מותר ונתבשלה מפוררת
 שם. מהרי~ל דרשות ונימוח. קדירה מ~שהדהוי

 שם. ח~א שם. ~וסף חק ט~ או' א"ר יו'~. או' ח"י שם.מ"א
 לאכול לאסור שכתב ורמ~ח רמ~ז סי' ~~ד בתשו~ עייןומיהו

מ~
 אלא י''ד יום קודם נתבשלה א~כ אלא בע"פ מ~ושלת

 שהסכמת מבושלת מצה ~ל ח~'י מ''ש לנג~ו ~עומדש~יים
 שדחה ~''ט סי~ אומץ יוסף בס~ ועיין יטו'~ש להתירהאחרונים
 ב~ום ב~ישל ואף הב''דרא~ית

 ו~'~
 ומותר איסוריה פקע

 אפשר דאם אלא האחרונים ~עת ~כ''ה כת~נו~ וכבריעו~~~.
 י''די י~ם קו~ם ולבשלה להחמיריש

~~~~~~ 

 לאכול דמותר
 מ~

 לכאורה משמע ~ע''פ מ~ושלת

דה~'~
 יש אם א~ל כזית פירור בכל אין אם

 קס'~ח סי' לעיל כמ~'ש פת כמו ~~ינו כי~ן אסור כז~ת~ו~

 כן א~פ'~י וברהמ''ז המוציא עליהם שמ~ר~ין בעניןקיימות שהפרוסו~ ~אעפ''י כתב ח~ או~ הר''ז אמנם יעו~'ש. ~ד~ יוסעי~
 יכול אדם אין שהרי עשירית שעה קודם ~ע'~פ לאכלהמ~תר
 סי~ כמ~~ש בלילה י'~ח בהלצ~ת

 תס~~~
 אין ואם ~' סעי~

 אף לאכלן מותר ג~ ומעין במ'~מ עלי~ם שמ~רכין כזית~הם
 לאוכלה ~מותר מ''ש ו~יהו ~עו'~ש. ול~~לה עשיריתמשעה
 ~שירית מש~האף

 ולמעל~
 לאכול דמת~ר ס~רתו לפי היינו

 או' לעיל כמ'~ש ולמעלה עשירית משעה המינים ~ה~ת~שיל
 לכאן ה''ה וא~'כ אוסרים הפו' דרוב ~ם שכתבנו אלא~~
 'כוכ

 א'~~
 משעה לאכול אסו~ר מ~ושלת דמצה ח' ואו' ב~ או'

 ~ם ומ'~מ יעו''ש. משביע מינים ~ה~ ולמעלהעש~רית
 מ~ושלת מצה לאכול עשירית ש~ה קודם להתירהר~'ז ~'~~

 להחמיר דיש נראה 'ח י ~ה יוצא דאינו משום ה~וציאעליה שמ~רכי~
 וט''כ כנז' בר~ה לע~ין פת דין ~לה יפ דעכ''פ כיון~כ~חלה

 אחד. לכל מכזית פחות לפוררםיש

~~~~~~~~ 
 כלל ~~~א דעת טיגון

 קכ'~~
 ~~ישול הו~ י''ג או'

 ח~ או~ א'~א ט~.א~ל או~ הר~~ז ~עתוכ~'נ
 צ'~~~~~

 ~ה דיוצא דו~'ל
 י''~

 ~ל~ו היוה כל לאכול ~אסור
 ו~~~ר~נו י"ג ~י' ~~''ח סי~ לטיל ועיין עכ~~ל הוא~ישול

 ב~~~.לשם

~~~~~ 
 ו~שמע וכו' עשירה מצה נקראת אינה ב~גה.
 מן אלא ~אינו הג~ול שבת ה' מהרי~ל~דרשות

 יעו~ש בלילה י"ח בה לצאת גמור לחם ה~י לא אבלהספק

וכ~~
 דאף לחומרא והכא הכא למהרי"ו דס~ל יו~ד או~ א~ר
שאין

 יוצ~
 או~ הר~ז וכ~כ יעו~ש. בע~פ לאכול אסור מ"מ ~בה
 מ~ז. או' תס"א ס~~ ל~~ל ועיין~~

~~~
 ה~חיל אם ~~. ~~~~

 בקבע ומיירי וכו~ קו~~ לאכו~
 ל~רך דצריך ע~ירה מצה על מקודםסעודתו

 סי' ל~יל כמ"ש ברכות וג~ המו~יאעליה
 קס''~

 ו' ם~י'
 ד'. א~' ל~יל ועיין ו~ או'מאמ"ר

~~~~~~ 

 ש~יך לא זה דדין ברור דנראה המאמ~ר שם
למנהג

 ש~ת~
 הקודמין בסי~ לעיל ז~ל רמ"א

 או~ליןשאין
 מ~

 ומיהו י~~. או' ח'י וכ~כ עשירה.
 מ~~

 ~ם
 מנהג לפי זה דין שייך ד~אח~י

 שכת~
 מור"ם

 ז"~
 שא~ן

 מצהאו~לין
 עשיר~

 שקדש עד חמץ היתר מזמן אכל א"כ אלא
 ~תירץ ומה שם המאמ"ר דבריו ~ל שהקשה מה עייןהיום

 ועיין יעו~ש.בדוחק
 לעי~

 סי'
 תמ"~

 י"ד. או'

~~
 ו~עי' ~' סטי' שצ~ל נראה ~' ס~י~ רע~א סי~ ~~.

 נת' דשם והכוונה ודו~. יעו~שו~
 מחלוק~

 ה~ו'

 אה סעודתו ו~גמר לא אם המוצ~א ולברך לחזור ~ע~אי
 ברהמ"ז לברךצריך

 מקו~ם~
 בס~ד. לשם ב~~רינו ועיין ש~. מאמ~ר

~~~~~ 
 ~~ש ~יין וכו' לרחוץ ומציה הגה.

 לעי~
 תס~ח סי~

 ק"א.או'

~~~~~ 
 פי' בש~~. כמו נ~ים ~גדים וללבוש ~הגה.

ו
 ~~~י'י~~~ ~~~~~ ~~~ ~ו~

~~~~~ 
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 של נ~ים ~ותר יהיו ~ב~דים אך כשבת וללבוש ולגלחלרחוץ

 שב~ מש~יו~~
 ובס' ה' או' ברכ"י תקכ"ט. ס~' לקמן כמ"ש

 ע'א י"א דף הגפן~בודח
 פיר~

 כמו
 ב~ב~

 שילבשם ר"ל
 כשב~מבע~י

 יותר ~היו עצ~ם ~בגדים אבל
 טובי~

 בסי' כמ"ש
 דכן הברכ"י שם וכתב יעו~~. ~' או' המחב'ר והביאו~קכ~ט
 ויו"ט שבתות המכבדים ~~לילותינונ~גו

 להיו~
 בגדים ל~ם

 ליו"ט. מיוחדיםנאים

~~
 לאכול כדי א. ~~~~

 הסדר לה~חיל כדי ר'~ל וכו~ מי~
 כרפס אכילת והיא מידולאכול

 שאוכלי~
 מיד

 ו~. סעי' תע~~ג סי~ לקמן ו~מ'~ש ~קידוש~חר

~~
 בפ~חים כדאיתא וכו~ יקום בבה~מ הוא אם ואף ~~.

ק~~
 לא מימיו טקיבא ר' ~ל עליו אמרו ע~א

 עת הניעאמר
 לעמו~

 וטרב פסחים מערבי ~וץ בבה~מ
~וה"כ

 בע~~
 כדי יוה~כ וערב ישנו שלא כדי תינוקות בשביל
 ות~'. ברש"י ועי"ש ע~~כ. בניהם אתשיאכילו
 שמצ~ מפני~~.

 הסדר להתחיל~ ר"ל וכו' לאכול למהר
 והגדת אמרה והתורה ישנו שלא ~תנוקותבשביל

 ביו~ל~נ~
 התינוקות שישאלו כדי ור"ל א' או' ~ז ההוא.

מ~
 היינו עבדים להם וישיב וכו' נ~תנה

 לפר~~
 וכמ"ש וכו'

 היינו עבדים לבנך ואמרת וכו' בנך ישאלך ~ ואתחנןב~'
 וכו'. לבנך והנדת של מ"ע מקי~ם וב~ה וכו'ל~רעה

~~
 ~קידוש יאמר לא א~ל ~~.

 ואע"~ שתחשך' ע~
 דבשאר

 הקודש על מחול ל~וסיף יכולין ויו'טשבתות

 אכיל~ דזמן שאני~ס~
 דפסח ~ומיא בלילה אלא אינו מצה

~~ת~~
 אלא נאכל אינו והפסח יאכלוהו ומררים מצות טל
 בשם וב~~ טור הזה. בלי~ה ~בשר ~ת ואכ~ו דכתיבבלילה
הרא"ש

 ר~~
 ויגיע האגדה שיסיים ~קודה וא~"ג לבוש. ע~פ.

 לילה יהיה ומרור מצהלאכול
 ממ~

 כוס מ"מ
 ש~

 קידוש
 שאר אכילת וגם כוסות מד~ אחדשהוא

 ירקו~
 ~י~וי וי~ר

 נמי בעי עצ~ה האגדה וכ"ש התינוקות שישאלו כדידעבדינן
 מצה אמצות הני דכל ומרור מצה לאכול שרא~י ~ש~הד~~הוי
 ו~רשינן וגמרי שייכיומרור

 וה~~~
 לא זה ב~בור וכו' לבנך

 וכו'.אמרתי
 תה"~

 א~ או' ~ו~ש ב~ח. לבוש. ב"י. קל~ז. ס~'
מ~~

 ו~כ ב' או' ר~ז א~ או' ~וסף חק ~ק"~.
 הט"~

 סק~א
 בא הוא המצה שב~ביל משום בל~לה שצ~ל הקידושדט~ם
 ה' מהרי"ל בדרשות מ~הו~עו"ש

 הג~~
 שמתח~לין הטעם כתב

 שצ'ל הגדה סדר וש~ר ראשון טיבול משים בלילהה~ידוש
 לענין אכן . ג' או' ח"י וה~~ד ~~ו~שבלילה

 דינ~
 ~~ים כו~ם

 בלילה. דוקא~צ"ל

~~
~~~~~~ 

 טיין מבע"י ולאכול לקדש מ~תר אם ~~ת ליל
 ו~ או' לשם ובדברינו ב' ~~י' רס~ז סי' לעיל~

אב~
 יצא. לא בדיעבד א~י' לפסח דאיתקש ומרור מצה אכילת

שו"~
 משמע הנז' מהרי"ל דרשות מדברי אמנם . ג' או'

 יצא קידושי~~ דדו~
 כרפס י~~ אב~

 והגד~
 ה~ה"ד ומדברי יצ~. לא

 נראה וע"כ יצא לא נמי קידוש י"ח אף ~שמע ודעמיההנז'
 סב"ל משום דיצא י~ל בקידושדדוקא

 מש~~ וג~
 שבת כמו

 ומצית כרפס אכילת לענין אבל מבע~י שמקדשין יו~טושאר
 משתחשך~ על~הם לחזור צריךוהגדת

~~~~~ 
 אכל

 מצ~
 ויאכל יחזור ובלילה י"ח יצא לא ביה"ש

 א' או' מש~ז בלילה. מצ~ אכיל~ לברך אםו~ע
 ברכת על לכוין ישוע"כ

 אחרי~
 יכוונו האחרים ונם לצאת

 ובדברינו ג~ ס~י' רי"ג סי' לעיל ועיין בברכ~ם. להוציאועליו
 בס~~.לשם

~~
 כלל ח"א הכוכב~ם. צאת ~היינו שתחשך.עד ~~.

 או' צו פ' א"ח בן ג' או' ה~דר ~דיני~"ל
כ''ח.

 מ'~
 א'~ ס~י' ~קס~ב סי' ~קמן ועיין ה' א~'

~~
 שאמרו לפי והט~ם וכו~ ~פה שלחנו יסדר ב'. ~~~~.

 עצמו את לראות אדם חייב ורור דורבכל
 ב~ח. וכו' מצרים משעבוד יצא ב~צמו הואכאלו

~~
.~~ 

 בכלי~
 למ~~ע טוב השנה ימ~ת כל וכו' נאים

 לח~רבן זכר שררה מיעוט למ~ן נאיםכלים
 חירות דרך להראות הזהירה ש~תורה לפי הס~ר מלילותלבד
 אותם להשים מותר הגוים מן בידו הממ~שכנים כליםואפי~
 שלחןעל

 מיוח~
 אגדה ה' מהרי"ל דרשות בראו~ם. לשמוח

 מ~א דברי על מ"ש ועי"ש ד' או~ ח"יוהביאו
 סק"~

 וחק
 י~ו"ש. מיישב ב~ או'יוסף

~~~
 נאים יהיו הכוסות וגם וכו' נאיםבכלים ~~.

 יקח ידו השיגה ואם היום לכבודומהודרים
 שהוא מפני כסףשל

 רמ~
 אל~~ם גי' כיס ~י החסד אל

 ממותק. יהיה כסף של הוא אם וע~כ דין בחי~שהוא

~~
 ב~יל שררה לנהוג ומ~וה וכו' בהסיבה ~ישב ~~.

פסח
 ובז~

 כל ~גאוה שררה שנהג מה יכופר
 ב~. או' ח~ב יפ~ל פי''א. יו~ר אורחות~שנ~.

 ~~~~י~~
 דע"~ א~~~הרב

 ומ~ש מ~ר בשם ~''ג
 להסיבה ס~ךילמדנו

 מה~~
 ויסב דכתיב

 בני דרך ב~סיבה שהו~יבן מלמד וכו' ~עם אתאלהים
 סי' לקמן השו"ג ו~כ מטותיהן. על רבוצין מסוביןמלכים
 שם. י~"ל יעו"ש. והרד"א המנהיג ס~ בשם י"ב או'תפ"ו

~~
 או בד"מ כ~ה הספ~~צ"ל~כי על ~~יסב~~ בהגה ~~.

 ריטב~א. ובחי' ובמרדכיא'

~~~~~ 
 צר~ך ה~ני אף ~י הספסל. על יסב בהגה.
 לו יש ואם שמאלו צד על~יסיבה

 ספס~
 יסב

 ~~''לעלוו

 היסיב~ צרי~
 א~א שמאל. ~ד על הקרקע על

 ~'.או'ב~"ד.
 וב~יעבד שתחשך. עד~~.

 א~
 בענין וכן מבע"י קידש

~~~ ~~ 
 על ל~מ~ך מותר וגם הספסל. על יסב בהגה.

 וא~ילת וה~דת~צות
 א~ ~ר~~

 יצ~ מב~~י ~שה
 ק~ח ~~סח~ם בגמ' כדאיתא חבירו ירך

אב~ ~~א~
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~ ~

~ ~ ~  פ' ריש ~~רדכי ~~פסל ~ל ישב כרים ל~ שאין ~ני ו~פי'הגה
 אטר בין חילוק ~ואין ~~~~~ ~~ ~~~ י~י~~ ~~ ~~~ ~~י~ ~~ ~~~~~~ ~~ י~~ ~~ ~י~~ ~~~~~ י ~ ע~~~~

 ל~חר~

 בשה ~ט~ר
 ר~

 ות"ה
סימן

 קל"ו~
 חשובות מיקרי שלנו ~נשים וכל הגה ~~~~~. ~י~ ~~~~~ ~~י~~ ~~י~~ ~~~~ ו~~~ ~ ~

 פ~ רי~~מרדכי
 ורבינ~ ע~~

 ירוחם~
 אין הזה ~בזמן דכתב ראבי~ה דברי טל סמכו כי ל~סב נה~ו לא אך

 ה~ מהרי~ל דרשות כדואג. דמיחזי עצ~י ירך ~~ל לאאבל
 ר~ז ג~ או~ יוסף חק ד~ או~ א~ר ז' או~ סק~~.~ח~י מ'אאגדה.
 ה'. או' פ~~ע סע~ש. אאוסיא. ולא אפיתא ידו יניח ולא ח'א~'

~~~~
 ~ ג. ~~~

 יט~ ~
 שאין וכו~ גבו על

 ז~
 חירות. דרך

 שמא בזה יש ע''א ק'ח פסחים ולפירש'ילבוש.

 ששאר וא~פ"י י~ו~ש ~ סכנה לידי ויבא לוושט~ ~נ~יקדי~
 מ~מ ימינו על המיסב על אלא כן פירשו לאמ~רשים

 חיישינן ~כנה חששד~ש היכ~
 למיעוט~

 גם בזה ליזהר יש ו~''כ
בשאר

 ימו~
 השנה.

~~~
 שמה לא ימין דהסיבת וכ~' ~ימינו~ על ולא ~~.

 יקדים שמא ~עוד לאכול. צריך הוא בימינוש~רי ~סיב~

קנ~
 צד על הוי ~וושט סכ~ה. לידי ויבא לוושט

 ואם ימין כלפי ~טה כשהיא מאליו ~קנה ~פי שעלהכובע ונ~ת~ י~~
 סכנ~ הרי המ~כל בויכנס

 אלא ~כנ~ין ומ~קין או~לין שאין
 ~כ~כ ו~"ח. ב"י והביאו שם. רשב"ם ופי~ ג~~ הוושט.דרך

 האחרונים. וכ"כ סק~ד. ומ~א ~~"בה~"ז

~~~~~ 
 ~ ואין הגה.

 חילי~
 לאחר. אטר בין

 דכי~
 שהטעם

 לאחר אטר בין בזה חיל~ק אין וכו'~ יקדיםשמא
 י~ול היה כ~' לא~ול צריך הוא בימינו הטעם לפיאבל
 בס~~ התה~ד שכתב אלא אדם כל של ימין לצד ~היסב~אטר
 דשמא ~~מא מ~מיה בימין לאכול ~צריך~ טעמא דשבקי~ןקל'ו
 וחמ~רא סכנה ביה דאית מ~וםיקדים

 סכנת~
 מאיסורא

 הב"ח. וכ'כ העיטור. ב~ם ב~י וכ"כ יעו"ש. דחולין פ~קכדאיתא

~~~~~
 ודיו בשתי

 ד~שיט~ נרא~
 דמיסב לכ"ע הוא

 טעמא ואידך איתא יקדים דשמא דטעמאבשמאל
לית~.

 תה~~
 ב~. או' העו"ש ו~"כ ב~י. ~הביאו ~ם.

~~~~~ 
 בימין אוכל ואז וכו' איטר בין חילוק ו~ין הגה.
 או' מ"ב שמועה. יבין בס~רו ~רשב~ץ אדם.כל

 ל'. או' לשם ובדברינו ד' סעי~ ר~ו סי' לעיל ועייןי"~.

~~~ ~  
 ימין ביד ו~ם וכו' אטר ~ין ~יל~ק ואין ה~ה'
 ~בה לאכול יכול שא~נו ב~נין מכה בה שישאו

וא~
 מכה לו שיש מי וכן בשמאל לאכול יוכל לא שמאל על יסב

בזרו~
 שמאל צד ~ל ל~י~ב יכיל שאינו ב~נין שמ~ל

 דרך אלא היסבה חז~ל תיקנו דלא מהיסבה פטור זהבכגון נרא~
 צער. לי~י שי~א ר"ל צ~ר דרך ולא ת~נוג ודרךחירות

בנידון ועו~
 ד~ םעי' לקמן וכמ"ש אראבי~ה סמכינן ו~אי כז~

 י~ו"ש.בהגה

~~~~~ 
 ה~~ב אם ודיעבד וכו' איטר בין חילוק ואין הגה.
 אף ל~טה פניו או גבו על משא~כ יצאבימי~ו

 אמנם ב~י או' מש'ז ולהי~ב. וצריך~לחזור היסיבה אין~י~בד
 אפי' בימינו בהי~ב דאף ח~לוק דאין משמע ה~ר"ח~דברי
 יטו"ש. ז' סעי' לקמן ית' דינא ולענין יעו~ש וצא לא~דיעבד

 פו' וכו' הסיבה א"צ אשה ד. ~~~~~~
 רשב"~

 ~~סחים
ק"ח

 ~"א~
 ע~~. לו וכפופה בעלה אי~ת ~פני

ולפ~~
 כתב ובה"ג ה~יבה. בעו וגרושה אל~נה

 משי~
 דלאו

 להיםב~.~~כ ~ר~ל ~~גא דאשה אר~אאורח
 ב~~ל~ו~

 דרב
 אלמנה א~י' הסיבה א'צ אשה כל ול~"ז ע"ו. סי~ צו פ'א~אי

 דאפי' השאלתות כ~י' דהע~קר ה~"ח ו~"כ וב"~. ~רוגרושה.
אלמנה

 ~גרוש~
 חשובות. בנשים לא אם הסיבה ב~יא ~א

 יו"ד" או' ר~ז ב~ או' ברכ~יה~ר"ח. וכ'~

~~~
' ~ ~  ~ורחא חשובה דא~ה חשובה. ~יא ~~כ אלא 

 שם. ר~ז לבושי ב~ח. ב~י.למזגא.

~~~
 חשו~ה. היא א"כ אלא ~~.

 ואש~
 הר~ כתב חשובה

מ~ו~
 ~ב~ת גברת ו~יא ב~ל לה שאין כלו~ר

 ~~ יראת חיל אשת הדור ג~ולי בת י~יה ב~רי ח~ובהשהיא א"~
 בצרכי להתע~ק צריכה שאינה וש~חות ~בד~ם לה שישא"נ
 ה~ז~ לטעמים מיהו ו~פר~ח. פ''ז כ"מ והב"ד י עכ"להבית
 ~כל ורי''ו המרדכי בשם ב~~ה ז'ל מור~ם כאן מ"שיקשה
 או ה~ור גדולי בנות כולם וכי חשובות מיקרי שלנוהנ~ים
 ו~ם כתב רפ"ג ב~י' הרוקח אמנם ו~פחות. עב~ים להםשיש

אש~
 עכ''ל. ~סיבה צר~כה עליה מקפיד הבעל שאין חשובה

 דכיון נכון על ז"ל מור''ם דברו יבאו ולפ~ז ח'. או' ח~יוהביאו
 הבעל בקפידת ~וי הוא~חשיבות

 ו~ת~
 הבעל דרך אין

 חשובות. מי~רי שלנו הנשים כל ע~זלה~פוד

~~~~~ 
 ראבי'ה על סמכו ~י להיסב נהגו לא אך בהגה.

 הסיבה צריכין אנחנו שאין הראבי~ה כ~כ כי ' וכו'י
 חרי בני ש~ריבז~"ז

 אינ~
 הוי כדרכן ישיבה ואדרבא מס~בין

 ח' דין פ~ז הרמב"ם על הגמ"י ~כ~ל.והביאו ~ירות~רך
 פ'~ המרדכי וכ'כ וב~י.והטור

 ע'~
 שכתב ~לא ראב"ן. בשם

 בדבר הוא דיחיד הנז~ ראבי~ה דב~י עלבה~מ~י
 ז~
 והב~או .

 ~ר~ל וכתבב"י
 ש~ע~

 ואפי' הסיבה בעי ~לעולם הפו' כל
~ז~~ז

 ~כ"ל~~כ'~
 כתב ב' או' בד"מ ז"ל שמור"ם~ ~ש~ע.אלא

 להקל ~נהגו ואפשר מסיבות נ~ים בזה~ז ראה~לא
 דברי ע"~

 ש"ע. בהגהת כאן דבריו הם וכך ~כ"ד'ראבי~ה

~~~~~ 
 ט~ז הלבוש. וכ"כ וכ~' להיסב נ~גו לא אך בהגה.
 יו~ד. או' ר~זסק"ג.

 א~נ~
 פ~ח בםפרו הכנה"ג

 כמ"ש להיסב הס~רדים בין דהמנהג כתב ק"ע סי'מעובין
 ~תו' בשם ורי~ו~~דדכי

 י~ו~~~ו~"~
 ~אש~נזים ב~"ק ד~ם נראה

 שאינו כיון ת~"ב להיסב ה~חמיר~ להיסב שלא הנשיםשנה~ו
 חשובות שהם כיון ולכן הקי~ם ב~ו' ~~~ש להקל ~נהגואלא

 לצאת טובכנז~
 אליב~

 דכ"~"

~~~
 וכו' ראבי''ה על סמכו ~ו בהגה ~~.

 ובאב~
 תוך

 אביו על ~היינ~ ח~דשי~ב
 ו~מו~

 הב"ח כתב
 חירות דרך הו~ל כדרכה דישיבה מאחר להיסב לושאין

 ומ'א סק"ג הט"ז והב~ד יעו~ש. המנהג דכן וכתבראבי"ה כמ~~
 וכתבסק'~.

 ש~
 המ~א

 דה~~
 ל' תוך אבל

~~ 
 כשלא קרובים שאר

 הרגל קו~ם ז' נהג דאם ~כ~ליור~ל הר~ל קי~ם ז~נהג
 סעי' תקמ~ח ~י' לק~ן כמ"ש ל~ ~ירת מבטל הרגלהרי
 דברי הביא ק~~ז סי~ מעובין פסח בס~ א~נם י~ו~ש.ח'

 ד~וסק לשי~~ו דאזיל עליו וכתב הנז'הב"ח
 כר~בי"~

 דבזה"~

~~~~~~~~ 
 ו

~~ 

א"~



~

~ ~  

~  ~~ י ~~י~~~~~ ~י~~ו~ 
 . ~~~~~~י~יי~ ~~~~י~י~~~~~י ~~~~~ ~~~~~~

 . ~~~ו ~~י~~~

~~~~
 ~~~~~~ו~

 ~~~~ ~~~ן
~~~~

~~ס~
 ~ד"~~
~ ~ 

 ~~~ ~~~~ י~~~י~ ~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~י~~ ~~י~~ ~~י~ ~~י~ ~~~ ~~~
 אם אבל א' של~ן על כ~וכלין ~ודווקא ~~י~. ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~~י ~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~י~ ~~~~ ~~~ ~~ י~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~י~~ ~~~י~~ ~~י~~~'~

~ו~~

 אחר האבל ~ם הסיבה דצריך ~פסקינן לדידן אבל להיסבא"צ
 מ~טל דהרגל הרגל קודם א' שעה שנהג כגון ~ר~לז~

 ז' ס~י~ ת~~"ח סי' לקמן כמ"שז' גזיר~
 י~ו~ש~

 פסקה דכבר כיון
 ה' או' ח~י והבי~ו המנהגעכ~ל וכן להיסב חייבאבילות

 וכת~
 ש~ף עליו

 ב"י ~כפסק הםפרדים דעת דע~ו א~ר נמשך ז'לשהוא
 יצא לא דבדיעבד ז'סעי'

 בל~
 ~אחרונים כה~רעת היסבה~~ולא

 דבריו האבל ~ין ל~נין ~~~מ אחריהם נמשכים אנחנואשר
 ממצית ולבטל דקילא באבילות להחמיר לנו מנין כינכונים
 יע~"~. ואחרונים ראשונים בפו' כלל נזכר שלא דברהסיבה
 ד~תוכ"ה

 םי' מנחם דברי ב~ו"ת מסיק וכן ג' או~ המש~

ל"~
 ב' או' הישי"ע הסכים וכן יעו"ש.

 ועי"~
 ~ל להשיג מ"ש

 מגן ד~ת וכ"ה י~ו~ש. ה' סי' בתשו' ~ב"ח מ"שכל
 ~'ג. או' מ"ב ה' או~ דה"ח ג' או~ וכ"פהר'ז הסיבה. דצריך ~'~ו' האל~
 קצת ל~נות אפשר אם ~ח~י שםכתב ומיה~

 יש~ה~
 וכ~כ שם. המ~''ז וכ~כ

 קצת בשינו~ אלא וכלולה כבודה מטה על להיסב דאין ~ם~ה~ח
 אחד וכר מטה ~לדהיינו

 ת~~
 חבירו. ירך או מראשותיו

 שם. מ"בוכ"כ

~~~~~~~~ 

 בני שנוהגין מתים בגד ש~וא הקיטל לבישת
 הסדר עשיית בשעת פסח בליל ללבושאשכנז

 תוך לאבל יש אם השמחה מן עליו דעתו תזוח שלאכדי
 המ~א ~סח בליל ללו~שו ~רובים לשאר ל' ~וך או ~דשי"ב
 לבו דבלא"ה לובש דאינו כתבשם

 נכנ~
 כתב שם והט~ז

 ד' או' הר"ז וכ~כ שם. ח"י הסכים וכן ילבשנו האבלדגם
 כיון ללובשו דאין מ"א כדברי כתב ג' או' הא~רא~נם
 ש~. דה"ח ה' או' א"א וכ"כ נכנ~. לבודבלא"ה

 ח~~
 כ~ל

 לא ~הלבוש ח~א שם שכתב אלא י הסדר בדיני ב' או'ק~ל
 תוך האב~ים ללבוש שלא נהגו וקיטל ~ם מ"ב וכ"כהפסיד.

 בידו. מ~חין אין ו~לובש ל~ תוך ~~י~~

~~~~~~~ 
 בין ~סח בליל הנהוגות המצות בכל חייב
 ראשונהבלילה

 בי~
 שסדר זולת השניה בלילה

 ופסוקים ומדרש דברים אריכות בה ~יש כיוןה~גדה
 מוהר"ם ההגדה. וישמע ישב והוא לפ~יו אחרשיקרא~ טו~

 קע~ז. סי~ מע~בין פסח והב"ד י~ו"ש. ע"ג ב~י'מלובלין
 כס"א י"ג. או ת~~ה ס~' ער~ה סק~ח. תקמ"ח סי~מ"א
 הע~לם מנהג ד~פי הכס"א שכתב אלא א' א~' זהב~י'

 אלא מדאו' אב~ל~ת שום דאין האומרים כדעתדסובריס
 מתו הקובר ולפיכך בלבד ~דשים אכילתלענין

 ביו"~

 שני~
 ביו"ד וה~"ע הט~ר כמ"ש בפרהסייא אביל~ת מתאבליןאין
 ה~דר כל שיעשה ל~~תו מאד פשוט י"ג סעי' שצ~ט~י'
 ביו"ט אנינות דא~ן ~ליו מיושבת דעתו אם פסחיםבל~לי
 בלילה קוברו אינו אם ומכ"ש בלילה לק~רו שרוצהא~~"י
 ומיהו יעו~ש. שבתורה קריאות ושאר ההג~ה לקרות~יכול
 ס~י' שמ"א סי' וביו~ד ה' ס~י' ~קמ"ח ~י~ ל~מן~יין
 שם ובאחרוניםא'

 ד~וק~ ~מ~~~
 לקיברו רוצה אין אם

 בשבת אנינות עליו חל לאבלילה
 ויו~~

 בליל ואפי'
 ש~י יו~~

וחיי~
 ~ליו חל בלילה לקוברו רוצה אם אבל ~מצות בכל

 ה~ולם ממנהג ראייה להביא ומ~ש י~ו"ש. בכולן ואסיראנינות
 להקל נהגו אבי~ת בדין ~דוקאי"ל

 ול~
 ו~יין ~. אנינות בדין

 סי' ~ו"דבטיר
 ~~~~~~י ~~~~~ שצ"ח~~~

~~~
~ ~ ~  

 רשות וא"צ וכו' הסיבה צריך א~יו אצל בן ה.
 ~לבו לב~ו. כבודו למ~ול האב ~דרך לפי~"ז

~י'
 ב~ד~ הרד"~ ~'~וכ"~

 וכ"כ סק~~. מ~א ~והביאו אגדה

הלבו~
 הפר~ח. וכ~כ להיסב. לבנו רשות נותן האב דמסתמא

 כתב הב"ח ~יהו י"ד. ~ו' מ"ב ו' או' דה"ח י"א. או'ר"ז
 לו נו~ן א~כ אלא ~בן י~ב ~לא להחמיר ראוי מעשהל~נין

הא~
 ה'. או' יוסף חק ח' או' א~ר ט~ או' ח~י והביאו רשו~.

~~~
 שידענו והיכא וכו~ צריך~~סיבה ~אביו אצל בן ~~.

 די~ל ח"י שם כתב למחול רוצה אינושהאב
 ל~יסב דא~ור כתב ד' או' ה~ש"ז אבל אדם כל אצלד~תו ~בטל~

 ספק והסיבה ולחומרא תורה ~פק הוה ואם אבדכיבוד
 י~ו"ש. מאביו רשות לבקש דראוי ופשיטא ולקולאדרבנן

 אלא דוקא לאו הסיבה. א~צ רבו לפני ותלמיד ~~~~~
 רשות. רבו לו נ~ן לא ~ אם איכא נמיאיסורא

 או' ~ר"ז ו' או~ א"ר יו~ד. או' ~"י פר~ח. ו' אי' פרי~הב~ח.

י"~.
 מ'~

 רואה רבו ד~ם ב"י מדב~י משמע ומיהו ט"ו. או'
 ג' או~ העו"ש וכ~כ ר~ות. לו נתן כאלו הוא הריושותק
 ב' או' מאמ"ר ט~ו. או' שו"גפר~ח

 ~ל~
 המאמ~ר שם שכתב

 יקפיד דילמא נתי~~~~רשות בלא ~תחלה להישב לו איןדמ"מ
 הוי ~ידי ולא ~~ל~~~בו ולא והי~ב עבר דאם אלארבו

 יעו"ש. ר~ותכ~תינת

~~~
 אבל וכו~ א'צ רבו לפני ותלמיד ~~.

 רבו ל~נ~ תלמי~
 ~~א. ק"ח פסחים הסיבה. צריך אומנותשלמדו

והביאו
 הכלב~

 ~ם. שו"ג ~"ח. ב"י. רפ~ג. סי~ והרוקח ן' ~י'
 י~. או'ח"י

 ר~
 י"ט. או' מ"ב י"ב. או'

 ומ~~
 הפר"ח ~ם

 ~ר"ל הפו~ הש~יטוהו למה ט~םדצריך
 הש"~

 ושאר ומגינ~ם

האחרונים~
 היא ד~~יטא דמילתא~ משום שכתב שם בש~~ג ~ ~~ין

 מכ"ש דנלמד משום כתב ~' או'והנה~ש
 דהשמ~

 י~ו"~.

~~~
 חכמתו רוב למד שלא ר~ל מובהק. רבו ~ינו אפי' ~~.

 רבו ה"ז ממנו חכמתו ~וב למד אם אבלממנו
 יעו~. ל~ ~עי' רמ"ב סי' ביו~ד כמ"שמו~הק

~~~
 ~רב ~ל חיוב ואין רשות. רבו לו יתן א'כ אלא ~~~

לתת
 ל~

 י~א. או~ ר~ז סק"ד. ט"ז רשות.

~~~
 י~ן א"כ אלא ~~.

 ל~
 לחלק ה~"ח דעת ר~ות. רבו

 ~ף מובהקדברבו
 ~שנ~

 אם רשות רבו לו
 חייב רשות לו ~ ונתן מובהק שאינו ברבו אבל מיסבא~נו רו~

 אבל . יעו'ש ז'ל ~פראג מהר~ל שכ~פ וכתב מספק~הסיבה
 וד~תו ~ליו השיגהפר"ח

 ~א~
 ר~ות לו נתן ~ם מובהק ברבו

 ~ל~~ע כיון וא"כ י~א. א~' הר~ז ד~ת וכ~נ י~ו"ש. הסיבהב~י
 נתןאם

~ 
 רשות רבו

 יכו~
 ו~~ין ר~ות. ~ו ~תן אם מ~הק ברבו אף ו~היסבלהחמיר י~ מובהק ברבו א~י' להיסב

~~~
 ו~ו~ בדורו ~ו~לג ות"ח ~~.

 וכ~~
 ~ח~ב ~ח~ם אם



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

 ~ ~~~~ ~~~ן
~~~~~~~  ~י ~~~ ~ ~~י~~~ ~~~~ ~~~~~ ~ להםב~~ צריך ~צמו בפני שלחן עלאוכל
 ~~ ~~י~~ ~~~~~

 הגה ~~~~~. ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~י~ י~~ ~~ ~~י~~ ~~~ ~~~ ~ ~~~~~
 ו~~~~

 דב~~ן
 בלא יצא שבדיע~ד עליו לס~~ך ראבי"ה הוא כדאי להסב ~רך ~איןהזה

 הסיב~
 פ' ~א~ו~ה

~~~~~ 
 אם ונ~~ל

 ב~~יבה ו~~~ות לחזור אין בהסיבה רבי~י או שלי~י כוס שתהלא
 די~

 על כמוסיף שנראה חשש בו
 ברכה בלא וישתה יחזור ראשונות כוסית בשני אבלהכוםות

 ~~נהגי~~

 כל יסב ולכתחלה מצה באכילת ו~ן

 ד"מ קל~ח. סי~ תה~ד ~בר. לכל כרבו הוא שהר~ ה~ורלג~ול
 ג'. סעי~ רמ''ד סי' ביו"ד ו~יין ~'או'

~~~ ~  

 אע~"י וכו' בפ~ע שלחן על אוכל אם אבל בהגה.
 רבו. בפנישהוא

 ד"~
 מהרי~ב. בשם שם

~~~~~ 
 ו~דול מובהק רבו הוא אפי' להיסב. צריך בהגה.

 י~א. או' ר"זבדורו.

~~~~~ 
 דכל וכתב חולק וה~ר"ח להיסב. צריך בה~ה.
 והב''ד להיסב. ~צי לא ~ורא משום רבושרואהו

 בכה"ג. ~ם רשית שיבקש ~אוי ומ"מ וכתב ד' ~ו'המש~ז

~~~~~~ 

 לה~סב איסור יש להיסב שא"צ שנז~ר מק~ם
 ס~י' תרל"ט ~סי' סוכה לעניןכדאיתא

 ז'~

 דכל
 ר~~ל בשם מצ~תי וכן הדיוט. נקרא ו~ושהו ~דבר מןהפטור
 ש~רי בדבר להתיישב דצריך כתב שבע והבאר הסי' ס~ףט"ז
 ~צ~נו פעמיםכמה

 שמחמירי~
 והב"ד בו. פ~ור~ן שאנו בדבר

 ומח~יר כך לעשות דצריך דיע~~ יש אם ומיהו סק~ו.מ"א
 דיעה שום כשאין משא"כ ה~יוט נקרא אין פטור דהלכהאע~ג
 ש~ואל ~ולת ובתשו' ו'. או~ א"א צ"ע. ועדיין הדי~ט~קרא
 הוא הדיוט נקרא ו~ושה דפטור הא דה~לל כתב נ"טסי'

 דמזלזל איסיר צד ~זה יש וה~נ קולא לידי דא~יבמקום

בכבו~
 סי' לעיל ועיין יעו~ש. להחמיר רשאי אינו לפיכך רבו

~~~
 ה~מש ו'. ~~~

 צר~
 הרמב~ם רבו. בפני אפי' הסיבה.

 הבית בצרכי שמתעסק ואעפ"י ח' דיןפ"ז
 בדרשות וכ~כ ש~. כ"מ אד~ן~ כקונה עברי עבד שהקינהלפו מיס~

 להיסב. חייבים ושפחות ד~ב~ים אגדה ה'~הרי"ל
 וכתב י~ב או'ח"י והב~~

 דמ"~
 ~עבד קמ~ד סי~ הסמ"ק בשם ב"י

 ~כתב אלא כנעני בעבד דמיירי אפשר מיסב אינו אדוניול~~י
 ה~צות בכל מחוייב דהוא הםיבה צריך אדוניו בפני שלאאבל

 ובניו והוא לחר~ת זכר היא שהסיבה ואף חייבותשהנ~ים

~שועבדי~
 ט' או' א"ר וכ"כ ~כ''ל. בשחרור להם אפשר מ~מ

 אף כנענים עבדים לא אבל הסיבה צריכים ושפחותדעבדים
~חייבי~

 ושפחות דעבדים י"ב או' הר"ז וכ"כ עכ~ל דנשים במצות
 ה~מ~ק דברי הביא הפר"ח מיהו הסיב~. צריכיםהעברים

 דומיא הסיבה צריך אדונו ל~ני דעבד נראה ~לו וכתבהנז'
 ש~חות או ישראלית בשבויה וכןדשמש

 ואח~~ ~קונ~
 מתגיירות

 כיון ונראה י~ו"ש. הסיבה דבעו שמש דין להם ישכולן
 רבו ל~ני הסיבה בעי אי כנעני בעבד בזה פלו~תאדאיכא
 הסיבה דבעי פשיטא משוחרר וב~בד ולהיסב. רשות ליקח~ש
 ועיין כי~וע. גמור כי~ראל שהוא~יון

 ביו"~
 י~ז. סעי' רס"ז סי'

~~~
 מי כל ז. ~~~~

 שצר~
 ו~~ הסיבה

 ~יכין ואימתי ~
 ארבע ובשתיית מצה כזית אכילת בשעת~סיבה

 ושאר האלו~~סות
 אכילת~

 אם ושתייתו
 משובח זה הרי היס~

 . ~ח' ~ין פ~ז הרמב"ם א"צ. לאו~ואם
 ע~פ פ' ב~~ירי מיה~

 בתו'וה~רדכי
 הסיב~ שצריך כתבו שם והג~~~ מ~"~

 כשאוכל

 בפסקים התה~ד וכתב אפיקומן' כזית וכן מצה כזיתבתחלה
 של ראשין בכזית משמע כולם דמ~ברי ~נ"ב ~י~וכתביס
 אמנם ט~ו. או' וח"י ב"י ע~~ל.וה~"ד הסיבה בעי לאהמוציא
 ה~וציא של כזית דשניהם משמע תע~ה סי' הטורמדברי
 יעו"ש. הסיבה ב~ו מצה אכילת שלוכזית

 וכ"~
 הש"ע

 דעת וכ'~ה ניה~ין וכן וכתב ז' או' ~ם ח"י וכ~כ י א~סעי' ~~
 מצה הכריכה באכילת וכן כי~ו"ש. שםהאחרונים

 ומרו~
 ~צריך ת~ז וברסי' ~ם בש~~ע פסק אפיקומןובאכיל~

 הרמב~~ דברי על לסמוך דיש יצאבהסיבה א~~ כז~ת רק אכל לא אם דבדיעבד דנ~מ אלאכיעו~ש. הסיב~
 וב~רט הנז~

לדע~
 בהגה ז"ל מור~ם וכמ"ש הסיבה א"צ דבזה~ז ראבי'ה

 י~ל עוד~ לאכול ~ליו וקשה בהסיבה כזית דא~ל בכה"גו~"כ
 ובסי' ן' או' לקמן כמ"ש האחרונים דעת וכ"ה בדי~בדדיצא

 יעו~ש. ז' או'תע~ז

~~~
 ו~ו~ יצא לא הסיבה ~לא שתה או אכל אם ~~.

 ה~~סות מן איזה מס~פק ע"א ק"חבפסחים
 אידי הכי ~אתמר הכי דאת~ר השתא ומ~יק הסיבהצריך
 בעלמא ד~א מקשים המפ~ אבל הסיבה. ב~וואידי

 ~לא כיון ~הכא וי"א וכו' לקולא דרבנן ס~יקא דכלאיפכא ק"~
 כתב והר'ן דמ~לתא. לרווחא ~בדינן ה~א דטירחאמילתא

 דע"~
 נ~יל אמאי לק~לא נזיל דאי בכולהו ~סיבה למיעבד לןאי~
 מצות מ~קרא הא בתרווייהו נ~יל ואי מהני ט~~בהני

 בעלמא וק"ל ספיקא בהו דאיכא כיון וא"כ פ"ז. כ"מל~מריי הסיב~
 הנז' מ~עמים לה~מיר יש דהכא אלא לקילא דרבנןספי~א
 ועוד דיצא הסיבה בלא שתאן אם בדיע~ד לומרא~שר

 וכ"ה ~ הסיבה א"צ בזה"ז דס"ל ראבי~ה דעת ג"כ לזהלצרף שי~

דע~
 יעו"~. מ~ח או~ לקמן ~כמ~ש מאחרונים קצת

~~~
 וי"א בהגה ~~.

 דבזה'~
 הוא כ~אי להיסב דרך דאין

 ונראה וכו'ראבי"ה
 דא~

 לא הראב~~ה
 כת~

 כן~
אלא

 בארצו~
 שנוהגין ארצות בשאר אבל להיסב נ~ה~ין שאין

 כ"ז. או' ל~יל ועיין בהגב"י. שכנה"ג להיסב. צריךל~יסב

~~~
 פירוש וכו' שלישי כוס ש~ה לא אם ונ~ל בהגה ~~.

 ביניהם לשתות דאסור כיון ורבי~י שליש~דכוס
 לשתות דעתו היה לא מתחלה א"כ תע"ט רסי' לקמןכמ~ש
 כו~~ ~ כל על שמברכים אשכנזים למנהג ~וה~ינו לברךוצריך
 סי' לקמןכמ''שוכוס

 תע"~
 יעו"ש.~

 ~בל מוסיף והוי
 ~ע~ג סי' ל~מן כמ~ש ~יניהם לש~ות שמותר כיוןברא~ונות

 דע~ו היה א"כ ג~~סעי'
 עלי~

 ד~אידנא ונ"ל לברך. וא~צ
 נמלך הו''ל א"כ הראשונות בין ~~תות דרך~אין

 ~ותה ואם~
 על ויסמוך וישתה יחזור לא לכן כמ~סוף והו"ל לברךצריך

 אפ~' דהא וישתה יחזור שני ב~וס אבלראבי"ה
 ~ות~

 יין
 ~אלא פוטרו השני כוס ה~עודהתוך

 ל~ א''~
 ד~תו ~יה

 הסיבה דבתחלת ו~"ל הסעו~ה. תוךלש~ות
 יה~~

 ~חזור~ ד~תו
 אם ואז הראשונות ~ביןולשתות

 טע~
 יחזור הסיבה בלא ושתה

~~~ '~~~ 
 ~~~~' י~וי~~~~' ~~י~

 ~~~י'~
 ~~יו ~~יי~~~ ~~~~~ ~
 ~~י~ ~~י~~~~~~ ~~~~~~ י~'~~~'
 י~ו ~~~יי~~~~י' ~~~ י~~~~~~
 ~ ~~י~י~ו~~י~



~

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

 ~~~~~ ~י'~ו ~"~
 ~~ ~ו~~~

'~~~~ 

~~~ 
 ~ו

 ~ ו~~~

 ו~~~~~ ~~~~~~~

~ ~ ~ ~
~~~~~ 

~~ 
~~~~ 

~ ~ ~~עודה.
 ~~הרי~ב~
~ ~ ~ 

 ~~~ ~~ ~~~ ~~ ~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~י~
 רוצה ~~ם ~י~~~~~ ~~~~ ~~י~~ ~~~ ~~~~~~ ~ ~~~~ ~~~~~~

 למזגו~
~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~ 

 ~~ ~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~י~~ ~~~~ ~~ ~~ ~~~~
 גדול בהפסק שלא השיעור לשתות ~וצריך ~~~~~~ ~~~ ~~~י~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~ ~~~י~ ~~~~י~ ~~~ ~ ~~~ ~~י~י~~ ~~~י~ ~~~ ~~~

 בנתיי~

 ~~ו או' ר"ז ח' או' יוסף חק סק''ז. מ~א ברכ~. בלאויש~ה
 דבכלהו ~ש"ע כפסק ה~ר"ח דעת~יהו

 צר~~
 ולשתות לחזור

 על כמוסיף הוי לא אח~כ כששותה ~סיבה בלא ~שתהדכיון
 ג~ או' המאמ~ר וכ"כ י"~. או' השו"~~ ד~ת וכ~ההכוסותי
 שתאן אם כוסות ד' דבכל ~~"ט ~סי' הב"ח ד~תאבל
בלא

 הסי~
 והב~ד יעו~ש. בהסיבה ולשתות לח~ור א"צ

 נ"ל וכן הח"י שם וכתב י'ד או' וח"י ה' או' זה בשי'~עו"ש
 או~ הברכ"י ~םכים ~כן עכ~ל. ע~פ ~' האגודה וכ"כעיקר

 ~~ו~ או~ לעיל ועיין י~ו~ש.ח'

~~~
י ~ ~  מצה. באכי~ת וכן בהגה 

 ר'~
 להחמיר דיש

 או' ר"ז ד~ או' ד"מ בהסיבה. ולאכולולח~ור
 יחזור לא ב~סיבה לאכלו שכח אם באפיקומן מיהוט"ו.

 כלל ח"א אפיקומן. פעמים ב' לאכול אסור דהאויאכלנו
 או~~ לע~ל ו~יין כ''ב. או~ מ"ב י~ג. או'ק"ל

 סי' ולקמן מ"ה

ת~~~
 ז'. או'

~~
 לעיל וכ~כ הסעודה. כל יסב ולכתחלה בהגה ~~.

או'
 מ"~

 אכי~תו בכל דהמסיב הרמב"ם בשם
 דהכי כ~א או' השו"ג וכתב יעו~ש. משובח זה הריושתייתו
 חירו~ ~רך ~~שית~סתבר

 כ~א חי~ב א~~ו דגמ' מדינא אבל
 מצהכ~ית

 בלב~
 ~'ז או' ח"ו~ ~כ~כ מספקא. כוסות וד'

דבדועב~
 כ~~ת אכילת ב~עת יצא

 ו~תיי~ מצ~
'~ 

 בש~ת ~יסב א~ יצא דבדיעבד ז' או' ~ה"ח ו~~כיעו~ש. כוסו~
 מ~ה ~ו' לעיל וכ~כ כ~ג. או' ~"ב וכ~כ מצה. ~יתאכולת

 מ''ח. או' לעיל כתבנו כ~ר כוסות ד' ובענוןי~ו''ש.

~~~
 חכמים תק~י וכו' כוסות ד' לשתות צריך ח. ~~~

שצרוך
 כ~

 גאולות לד' זכר כוסות ד' לשתות א~ם
 ב~' מצרום בגאולת הנאמרים גאולה של לשונותו~'

 ~וד ועו~ש ע~פ פ' ירוש' וכו' ולקחתי ~הצלתיוגאלתווהוצאתי ו~ר~
 שכתבנו. זה ו~~ם וישב. פ' במד~ר וכ"ה אחרים.~עמום
 ז~. ~ס~י' הלבוש וכ~כ ~"פ. ר"פ ורשב"ם רש~יהביאו
 ג' עוד כתב תר'ז םי~ובמ~"מ

 אשר ראשון כוס א~ ~עמים.~
 אבר~ם. בימי בניבחר

 כו~
 מצרים גאולת על ~ודאה שני

 ג'כוס
 כנג~

 ~עם ה~תידה. גאולה כנגד ד' כום הגלות. ז~ן
 שנגאלו ראשון כוסב'

 ~שעבו~
 ב~לה בר~ה כי ~מצרי~.

עבו~~
 ג' כוס מצרום. יציא~ שני כוס במצרים. מאבותינו

 כנ~ד ג' ~עם תורה. מתן על ~' כוס שפ~ים. ב~םש~שה
ד'

 אותיו~
 יעו~ש. הוו'ה

 ו~ב~~
 ד' הסוד וע~פ י~ב. או' א~ר

 כוס חכמה. ~נגד ר~שון כוס ~בינ~. חב"ד כנגד הםכוסות
ב'

 כנג~
 חס~ים כנגד ג~ כוס בינה.

 שבדע~
 כנגד ~~ כוס

 ~שניהם מפני יש~ה לא ~רביע~ שלישי בין ולכן שבד~תגבורות
בבחי'

 ספיר~
 דף ~כוו' בשער כ~בואר הדעת שהוא אחת

פ"~
 ע"א

 וע"~
 סי' לקמן עיין ~ועוד יעו"ש. ופ"ג ~'ב ופע~ח

~ן~
 מברכין דאין והא וכו' כוסות ד' לשתות ~~ך ~~.

 א~'ו כוסית ד~ ל~תות ~"ו ~שר כוסות ~'~ל

~י~
 ~~לא ה~ה ~לילה כוס~ת ~' לשתות וצונו הכ~סות ~ליבר~~ דהיאך ועוד מופסקים שהם לפ~ התורה. מן סמך להם
 ~שאר ברהמ~ז ו~של קידוש דשל מהםשנים

 יו~~
 מ~'מ נמי.

 לשתות וברך דהיאך כתב ה~דה בסדר והר~"א תרכ~ב.סי'
 ~עומד.וא"ת בו מצ~~ה שהוא קידוש של כוס וש והרי כוסותד'

 כוסות ~~ לשת~ת~רך
 והל~

 לא ה~כך ~' ל~תות הוא מחוייב
 יעו"ש.אפשר

 והב~~
 לקדש ב"ו אק ~ברכין דאין והא שם. א~ר

 על שמברכין כמו הייןעל
 שא~

 מ~~ם ו~ל דרבנן מצ~ת
 ברכה. על ברכה ~קנו ~לא ברכה היא היין על לקדשחז~ל דת~~

~ן~
 סק~ח מ~א בנתים ההגדה שיאמר פי' ~סדר. על ~~.

 ~"א דע~ב ב~~ח דאיתאוהיינו
~~ 

 קי~וש כוסות
 הייןעל

 לקבלי~
 ויגד ~וסי~ ~יע~ב לקבליה הגדה דדוד.

 מתתא ד~ברהם ל~בליה ה~דול הלל דוצחק. לקבליה~רהמ~ז י~קב~
 וכו' בקודש מעלין המידה ~יא וכך יעו~ש. וכו' סליקלעילא

ומה"~
 כוסות ד' א~ר ~ א~ ס~י' תפ~א סי' לקמן מ"ש הוא
 ה'. או' ח~ב יפ"ל כי~ו"ש יין לשתות רשאיאינו

~ן~
 הד' ל~תות צריכין הנשים וכן הסד~. על ~~.

 דהא בנתיים הגדה שיאמרו דהיי~ו הס~ר~ל כוס~~
 ~צות בכלחייבים

 ב~ות~ הנוהגו~
 ס~י~~ לקמן כמ"ש לילה

 ו~ב. או' ק~ל כלל ח"אועו"ש. ו~~

~~~
 ח~~ל שתקנו לק~ן הכתוב כסדר ר~ל הסדר. ~ל ~~.

 שנו ובין הגד~.~ באמי~ת יפסיק לשני ראשוןדבין
 הללבקריאת ~רבו~ שלי~~ ובין וברהמ~. ומרור מצה באכילת יפ~יקלשל~~י

 וא~
 ביני~ם ה~סיק לא

 בדברו~
 שתה אלא הללו

 לא זה אחר זה כוסית~'
 יצ~

 ט~ז~ א~~ ר'ז כוסות. ד' י"ח
ומשמ~

 זה אחר ~ה כיסות ד~ דוקא דלאו
 ~ל~

 אם ~"ה
 ~~שלישי אחררביעי שת~

 ז~
 ~ה אחר

 בל~
 הלל קריאת

 אחר רביעי כוס ולשתות לחזור וצריך רביעי כוס י"חיצא דל~ בינ~וי~
 כ"ו. או' מ"ב וכ~כ ~לל.קרי~ת

~ן~
 ולא ראשון כוס חשובין ~כולן וצא. לא כסדר שלא ~~.

 הסדר. ~ל כוסות ~ ג' עוד להביא וצריך~וותר

 בפסחי~רשב"~
 הפר~ח. והב~ד הר~ן. פי~ וכן ע~ב. ק"ח

 וצריך שם. מ~ב ש~. ר~ז ח' או' דה~ח ח' או~ א~א ז'או' מש~~
 לו דאין ~סבור בדין ש~עה ~כיון ב~~~ג ולברך~חזור
 ~צ~ו ~ילק ~רי ~כו~ות~ על כמוסיף דהו"ל משום עודלשתות
 שם. מ"ב שם. דה"ח שם. א~א וכ~כ ב' או' ער~ה כ~מלך.והו~ל

 שיכילנו הכלי וכ~~~ומ~ת רב~ית הכוס שיעור ~. ~~~~ן~
ארכו

 ב~ כרוח~
 גודלי~

 כרוחב וגבהו רחבו. וכן

 ~~~ ~סחי~ מגמ~ והוא ~ור. ~ידל. וחומש גו~ל. וחצי גודלים~ני'
 ט~א

ושיעור
 ז~

 ~שהכיס הוא
 מרוב~

 גבהו כל ע~פ
 ועד~

 ~שער
 ~ם וא"כ רביע ממרובע פחות שהעיגול ע~ולבכוס

 ג' גבהו שיהיה צריך רוחב גודלים וב~ אורך גידלים ב~הוא ~כו~
~ו~~ין.

 ו~
 גודלין. חו~שו

 ר"~
 ~ועור והוא ח'י. או'

רבי~ות ~~ו~ ו~ח~ בוצ~
 הלו~

 וכ"כ כמ"ש~~רי'פ
 הרא~~

 כלל בתשו'
 י"~

 וכ~כ ה' סי~
 ואו' ח' ~ו~ תנ~ו ~י~~יל

~"~ 
 מהרי~ל בדרשות ו~תב י~ו"ש'

ה~~ות



~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

 כוס כל א~~ה~ל~ת
 שיחזי~ צרי~

 קליפות שני מלוא כמעט
ו~חצה בי~ הוי רביעית דאמרינן והא הלוג רב~עית ~הי~נוביצה

~~~ 
 ביצה בהטלת שמשערין מ~י

 ת~~
 לשער מים

 היא אז ביצה בקליפת ומ~ערין כשממלאין אכן ~יוצ~יםהמים כנ~~
 א''ר ח"י. או' ח~י ~הב"ד עכ~ל הביצ~ קליפו~ שני מלואכמעט
 לעיל ~יין ועוד י~א. או' א'א יו~~. או' יוסף חק י~גאו'
~י~

~"~ 

 יעו"~י בזה האחר~נים ד~ת כתבנו ששם ~~ז או'

~~~~ ~  

 ארבע ~ימ~גנו. לאחר
 כוסו~

 ל~זוג צריך האלו
 היין ~פי הכל עריבה שתיה שתה~ה ~דיאותם

 ח~'. היין מרבי~ית ב~רבעתן יפחות ולא הש~תה~ ~~תו~~י
הרמב"ם

~~ 
 ופי' ~"~. ק"ח ~ס~ים מג~' והוא ט~ דין

 בכל ~יהיה כ~י רשב"םשם
 אח~

 שימזגו כדי רביעית רבע

וי~מ~~
 וכ"כ ואת. ד"ה התו' שם וכ~כ ~עו~ש. רבי~ית ~ל

 קמ~~. או' תע"ג סי' לקמן ועי~ן~ר"ן.

~~~~~~ 
 כוסותארבע

 אל~
 שאינ~ מיין

 ידי יצא מזוג
 הרמב"ם חירו~. ידי יצא ולא כוסותאר~ע

 מצוה זו אין כלומר רשב"ם שם ופי' שם מגמ' והואשם.
 ידי הר'ן שם וכ"כ מזוג ביין א~א חשיבות שאיןשלימה
 א"צ ומיהו המו~חר מן מציה קיי~ שלא יצא לאחירות
 שם. הרמב"ם ~ל המ~מ וכ~כ ~כ"ל כוסות ד' ולש~ות~ח~ר

 על ~דרו שלהם ביינות וה"מ הרשב''ם שם וכתב ב"~"ו~~~~

ח~
 שם וכ~כ עכ~ל מז~גה בעי לא שלנו יינות אבל ~יא~ ~לת
 צריך חז~ים ש~יו שלהן ביינות ד~וקא ש~אן ~"הה~ו'
 הטור וכ~כ ע"פ. פ' ה~רדכי וכ"כ ~לא. בשל~ו אבלמזיגה
 אם בהגה שכתב ~וז~ו עכ"ל מזיגה א"צ לכתחלה ~~נו~י~ן

רו~
 סודם לפי מיהו כנז' מזיגה א"צ שלנו ד~ין משום למזגו

 יין ~נ~רא מ~יגה בלא שיין ~פני והוא למזגו יש ~בריםשל
 מ~י~ ו~~~ה~~ר

 בבחי' הוא ש~יין לפי ~משמח יין נקרא

הבינ~
 ~ין בחי'

 בסו~
 המי~ וע~~ ג~ורה לי בינה אני

 שהוא
~ח~'

 מ~~ת~ חס~
 אפי' ~ע~כ

 הו~
 יין

 ר~
 מעט ~מזגו יש

 שיש יודי"ן ג' ~הם ויכוין מי~ ~פין ג' ~~וכו לש~וךדהי~נו
ב~~

 ס~ג
 יודי"ן במילוי א~י"ה בשם שיש יו~י"ן ג~ וכנג~

וג~
 לג~פ המזיגה ~חלק הרבה למזגו רוצה ח~ק הי~ן ~ם

 ~עייןכנ~'
 ~ו~

 של ~כוס בענין ב' ס~י' קפ~ג סי~ לעיל
 ~עי' ~ר"א ובסי' ~ו'ו' לשם~~~ברינו בהמ"~

 יו"~
 קי~וש של כוס בענין

 יעו"ש. ח"ן או~ לשםובדברינו
 לכתחלה כולו ר~ל רוב~. או כולו וישתה~~~

ב~~~~ד. ורוב~
 ש~ כ~~

 מדברי וכ~מ רובא. ~~ה התו'
 וה~~~הר~"~

 וה~~ד אגד~. ס~ר מהרי~ל ב~רשות וכ~כ ב~י.
 והלב~ש הטור מדברי ~~הו ך' ~ו'ח~י

 מש~~
 לכתחלה דאף

 ~רוב~~גי
 ה~וס מחזיק אף הפו' ~משמעות שם ח~י ו~כ

הר~~
 וכ"כ יעו'ש. לכתחלה א~י~ כולו לשתות דא"צ רביעי~ת

 י~ד או'~"ר
 ב~~

 התו' כד~ת ה~כים הב~ח אבל ראב~ן.

 ~רי~דל~ת~ל~
 כן לפרש וכתב כולו לש~ות

 ג~
 הטור ב~~ת

 וכ~כ~ו"ש
 ~' ~ו~ ה~ו~~

 וכ"~
 צריך ~לכחחלה הפר"ח ~~ת

 ו~כ כ~לו.~~~ות
 ח~

 מאמ~ר כ"ה~ או' שו"ג י"א. או' יוסף
 ~'~ו~

 א"~
 ~במדינות ל' א~' מ~ב ~גר~א ביאורי ט' א~'

 אפי' ביוקר~ה~ין
 ברובו. ~~י ל~~~ל~

 ט"~
 או~ א"ר סק"ח

 שמברכין רביעי בכוס ומ~מ שם. ~"ב ~~ט. או' ר~זי"~.

~ר~~
 רב~~~ת ~~"פ ~ש~ות יש אחרונה

 של~
 ל~~ל וכמבואר

 שם. יוסף ~ק ש~. ח~י י~ו"ש. ~' ס~י~ ק"ץ~ו~
 ר"~

 שם.
 ~"ו. ~ו' לקמן ~~י~ןש~. מ~~

~~~~
~~~~

~ 

~~~
~~~~~~ 

 הרבה שותין אם המשרתים עלוכועסין שמקמצין
 כי הדין ל~תןועתי~~ן

 הו~
 ~ן ו~ונ~ן ~כשילן ~

 ח~אהמצו~.
 כל~

 שם. ~"ב הס~ר. בענין ג~ או' ק"ל

ם~~
~~ 

 שצרי~
 בכל

 כו~
 חי ~ין ש~ותה א~פ"~ רביעית

 הוא כלום לאו מרבי~ית דפחות חזקאו
 כ"ט. או~ מ'ב ב"ח. ב~י והב"ד הר"ן. וכ~כשם. רש~''~

~~
 שהוא לוגמיו ~~לא ה~ינו כוס של ורובו רו~ו. או ~~.

 סי' ל~יל כמ~ש רביעיתרוב
 ק"~

 וסי' ג' סעי'

ר~"~
 דבר כל של ~וס טעי~ת ש~עור והוא יעו~ש י~ג סעי'
 ה' או~ מא~~ר כו~.הצריך

 וה~ינ~
 בא~ם אבל ב~נוני בא~ם

 לא ומ~מ א~ם שהוא מה ל~י הכל ד~שתיה ~פי בעינן~דול
 סי~ ל~יל כמ"ש מרב~~ית טפיבעינן

 ק"~

 יעו"~~ ט~ו או'
וכשהו~

 די~יה לוגמיו דמ~וא י~ג בן שנעשה כגון קטן אדם
 ב'ה. רביעית. רוב דוקא צריך ר~יעית מרוב פחותהוא

~~~~~~~~ 

 ממנו
 אד~ בני כ~~

 מו~רין דלכ~חלה משמע וכו~
 ואע"ג סק"ט. מ"א אחד. בכוס לצאתהרבה

 שלא צריךדלכתחלה
 יה~

 סעי' ר~~א כבסי' פגום הכוס
 שלם דכוס כיוןיו"ד

 הו~
 שתיית בתחלת ~ר"ל

 הראשון~

 שותין
 ט'. או' א~א לכתחלה. ושרי ~דם בני הרבהממנו

ש~
 רביעיו~ כמנין ~~.

 שבו.
 ל"~

 דהא רביעיות כמנין
 משום אלא ~גי אחד לכל רביעית רובבשתי~ת

 כ~ן נקט ו~ו~ כולו ויש~ה כמ~ש רביעית ב~ידלכתחלה
 סגי בכה"ג ד~ף ~הר"ן בהדיא ~כ~ה ו' או~ מאמ~ררביעיות. כ~נ~

 יעו~~. רביעית~רוב

ש~~
 דעת וכ'ה וכו' הכוס רוב לשתות שצריך וי~א ~~.

 ה~ד וסי~םהב~ח
 בד~עב~

 לשת~ת צריך לכתחלה אבל
 י~ו"ש. הרבה גדול בכוס אפי'כולו

 וכ"~
 יוסף חק הפר~ח.

 ~ברי הש~יט הלב~ש מיהו י"ב~או'
 הי"~

 ~ו' א"ר וכתב הנז'
 ~פו' דרוב משום~"ד

 ע~~ חולקי~
 וסי~ם הב"ח דברי והביא

 שהיא ר~שונה כדיעה דנוהגין ור~ל י~ו"ש. כלבוש נוהגיןאבל
סת~

 לשתות דנוהגין ך' או' ח"~ וכ~כ הלבו~. שהביא הש"ע
 וכ~כ יעו"ש. גדול מ~וס אפי' רובו אורביעית

 הר~
 או'

 רביעית רוב ~שתיית די לכתחלה שאף האומרים כ~עתדעי~ר י~
 טוב ~מ"מ שכ~ב אלא רביעיות ~מה מחזיק הכוס אםאף
 לסבראלחוש

 ראשונ~
 יעו~ש. כולו ולשתות ~טן כוס וליקח

 מ"מ~ קמייתא ~יעה שה~יקר דאף ~' או' המאמ"רוכ"כ
 וכ'כ י~ו~ש. הי~א ל~ברת לחוש ונכיןראוי

 המש~
 ח~ או'

 ליקח ~טובדלכתחלה
 כ~~

 ק~ן
 ~חזי~

 וישתה בריוח רביעית
לכתחלה

 כול~
 ויוצא

 ל~~
 ~ע~~ש. וכו' גדול כוס שיקח ממה

 ז' או' י~ג סי' לעיל כ~בנווכבר
 דכ~~

 שסותם
 הש"~

 לקולא
 ~"א בשם כותבואח"כ

 לחומר~
 להם לחוש דדעתו

 בכוס ואפי' הו~א לדעת לחוש יש לכתחלה ה"נ וא~כיעו~ש. לכתחל~
 י~ן לשת~ת יכול אינו ואם רובו או כולו לשתות ישג~ול

 יותר מעט שמכיל קטן כוס ~קח ~ז ביוקר ש~ייןאו הרב~
 ס'. או' ל~יל ועיין ב~י~בר. ורובו לכתחלה כולווישתה מרבי~י~

 ~~~ש~
 ש~

 אין ל~תחלה דאפי' נראה ומ"מ ~ב"ח
 בכוס ~וה~ינו ממש ה~וס כללמל~ות

 ג~ול~

 אלא
ימלאנו

 ע~
 וי~תה ~ין של כוס נמי נקרא דזה רובו

 המאמ~ר ~מנם ~~"ל ~מנו הרוב בשתיית יצא וב~יעבדלכת~לה ~כ~
 מחוורין ~אינם הנז' הב"ח ~ברי על כתבשם

 ~עכ"~
 של בכוס

~ידוש
 ובהמ~

 הטעון ~בר דכל ג~ותיו כל ~ל למלאותו צר~ך
 בה~ה ב~ ס~י~ קפ~ג סי' לעיל כמ"ש מלא שי~י~ ~עי~כוס

וסי'



~ ~ ~

~  

~ ~~~ו' ~~~~"~ 
~~~ 

 ~~~~י'
 ו~~י~ו~~~י~"~
 ~ו'~

 ~י~ו~' ~~~

~ ~ ~
~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ 

~ ~  בשם~ב~י

 רוקח~
 יי~ ~~~~ ~~י~~ ~י ~ י ~

 ~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ י~ ~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~י~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~י~ ~~~~~ ~~ ~~~י~~ ~~~י
 ~ובח הלבן ~ן ~אם ~~~~.

 מ~נו~
 ~טור~~

 ל~ם ~ד~רי~ו ו~יין י~ו~ש. דוכתי ו~אר ~ו~ד ~~י~ ר~~אוסי'

~~~~~ 
 וכו' ~הפ~ק שלא השי~ור לשתות וצריך ~~~.
 משתיית יותר סופו ו~ד מתחלה ישהה שלא~היינו

 יותר שהה ואם י~ו"~. יו~ד ס~י' תרי"ב סי' כמ~שרבי~ית
 אפי' ולשתות לחזור וצריך יצא לא בדי~~ד אפו~ פרסמאכילת
 הוי ~ א~כ רבי~ית ~תיית כדי שהה ו~ם אחרונו~.בכוסות
ספיק~

 כוסות ובשני
 ראשונו~

 סעי' מ~ש וע"פ וישתה י~ור
 וישתה יחזור לא אחרונות כוסות בשני אבל ~ר"ל~ בהגהז'

 ~ל כמוס~ף שנר~ה מפנימספק
 הכוסו~~

 ישתה ו~כתחלה
 או' א~ר הפר"ח. וכ~כ י~א. ס"ק ~"א אח~. בבת ר~י~יתרוב
ט"ו.

 ח~
 ~~נין ח"א ~' או' ר"ז ~' או' דה"ח י"ג' או' יוסף

 ~שאר היינו וכו' רוב ישתה ולכתחלה ומ"ש ג' או~הםדר
 ברכה ~ליו ~~~רך רבי~י בכוס אבל ר~י~ית ~רוב ~~גיכוסו~
 ק~ץ סי' ל~יל ו~יין אחת. בבת רבי~ית לשתות צריךאחרונה

 ח"י.או'

ש~~
 ר~ל ו~ו' ~מזיקו מפני יין שותה ש~ינו מי יו"ד. ~~~~

 ~שתייתושמצט~ר
 וכוא~

 בנ~ריס וכדאמרינן ~ראשו
~ף

 מ~~
 חמרא שת~ הוי ~לא ~ל~אי ~"ר י~ו~ה ר' ~ל ~"ב

 ו~ד הפסח מן בראשו ומזיק ~סי ד'וש~י
 איתא וכן ~צר~

 י~ו'ש. ~"י והב"ד יונה ר' על~ירושלמי
 ומ~מ~

 אם ~~וקא
 אם לא אבל ולשתות ~צמו לדחוק שצר~ך הוא~ ~ראשו כ~אברק
 ויפוליח~~

 למשכ~
 ~י' לקמן ו~יין ל~ה. א~' מ''ב וכ~כ ח"ו

תע''~
 ח~פ. או'

~~
 למזגו דרשאים ונראה וכו' שמזיקו מפני ~~.

 לקידו~ ~ראו~ ~~ןכל היט~
 סי' כמ~ש

 ~ר~
 ~' ס~י'

 ט~ז. או' א"ר י~ב. ס~קמ~א
 מ~~

 ב~~רינו ו~יין ל"ז.~ או'
 או'לשם

 ל~~
 סעי' ר"ד ~~י~ ~יין ו~וד ~"ה. ואו'

~ 
 ו~ד~רינו

 ~ס~ד.~שם

~~~
 מן פטור דמצט~ר והא ו~ו' ~צמו לדחוק צריך ~~.

 ע"א דכ"ו ~סוכה התו~ וכמ~ש תדורו כ~ין תש~ו דטעמוהתם שאני ~' ס~י' תר~מ~ סי' לקמן כמ~שהסיבה
 סוכה כי מקרא פטורא לן דלית מצות בשארהא

 דכ~י~
תש~~

 תקון. דאורי~תא כ~ין רבנן דתקון וכל המצ~~ר ~ייב
 ו~י"ש. יו~ד או'~רכ"י

~~~
 לשתות ~צמו וידח~ק ו~ו' ~צמו לדחוק צריך ~~.

'~
 שלימי~ כ~סו~

 וא~יקומן מצוה ~צת ואכילת
 כזיתשי~ור

 שהו~
 ש~שה אף דרה"ם ט'

 אכילתן ~לי~
 לאכול ~צטרך לא ובזהושתיי~ן

 סמי~
 ומשקין

 מרי~
 לר~ו~ת

 ז'. או' ח~ב י~'ל פי"א. יושר אורחותהגוף.

~~~
 צריך ~~.

 ל~חו~
 ד~ מ~ין ניצול ובזה וכו' ~צ~ו

 נתחייב אם ב~דמי~ות
 כוסות ד' כי בה~

 פ' י~קב ~יון הרב כמ"ש ב~ד מיתות ד' ~ל לכפר~איס

~~~
' ~ ~  לשתות יכ~ל ~ינו ואם וכו~ ~צמו לדחוקצריך 

 הנקרא צמוקים מי בשריית יוצא אופן ~שוםיין
 זאת גם ואם י"אי או' ברכ~י רנ~א. סי' ~"ד ~ש~'שרבי~ט.

 ~~~"ב והוא לו שמזיק הרופאיס לו שציו כ~ין יכולאינו
 ויתן~ ~~ט ולטעום לק~ש י~ אז אחרים לה~ציא~צריך

 י~ח וי~צאלשתות ~~חר~~
 קיד~~

 וכ~~ש
 ל~~~

 סי'
 ר~י~

 ~"ד ס~~'
 ב~~ד. לשםובדברינו י~ו~~

~~~
 ל~יים ~~.

 מצו~
 ~קידוש משא"כ כו~ות. ד'

 ~אחרום בשתיית לצאת שיכול יו~ט ושארשבת ~ש~
 ס~י' ר~"א סי' ל~יל~מ"ש

 י"~
 בס"ד. לשם ו~~ברינו

~~~
~~~~ 

 ~' ~ל ~ג"כ חלה סתם יין י~תה שלא

 ~ו~כוסו~
 ו~יין ט"~. או' א"ר ח' או~

 לשם וב~ברונו תפ"ה סי'לקמן
 בם~~

~~~
.~~ 

 שנשב~
 ל~' צמוקים ~י יש~ה יין לשתות שלא

כוסו~
 מצוה ~וא יין לשתות ש~~שר ~מי אך

 המו~חרמן
 ומחויי~

 יין. לשתות
 שה~יחאלא י~ סי' חי~ד ~לוי ~הר~

 צמוקי~ מ~ ~י ~צ"~
 ג~כ נכלל

 רב משם ~"ז מנוח הר~ וכ~כ כ"ב. או' ח~י וה~"די~ו"ש. שבו~ת~ תו~
 גאוןנ~רונאי

 א~
 במים צמוקים ישרה וכו' ~ין ~וצא אינו

 וכ~~ י~ו~~וכו~
 ~~ב ל"א דף ~ש~"ל

 בש~
 והב~ד הג~ו~ים.

 סי' הטור וכ"כ ~~~ג. סי' הרוקח וכ"כ י"א. או'ה~רכ"~

תפ~~
 ח"י סק~י. ~זה ~סי' הט~ז והב~ד העיטור. ~על ~~ם

 הנ~'~ו'
 וכ~~

 ~~ם שיש צמוקים בא~תם ודוקא כ"זי או' ר"ז ו~~כי~ו~ש. פו~ כמה ב~ם ~' או' תפ"ג סי' ה~ר~ה
 רק דבר מהן יוצא אין אם א~ל אותם כשמ~צריןלחלו~ית
 ש~. ~ ח~י ~~ סי' ~ריב"ש ב~ם. יוצא און ~מים שרייה~~י
 ובדברינו ו' ס~י~ ~ר~ב סי' ל~יל ו~י~ן שם.ר"ז

 לש~
 כל

 הצמ~קין לב~וק צריך ומי~ו י~ו"ש. לזה השייכיםהד~נ~ם
 ~ה~ י~ שמאשרייתן קוד~

 ~תיתי או ~עורין או חטים
 חמ~

 וגם

 ואח~כ קמח ~~ם יש שמא ט~א ~~ינא בהם להשגיחי~
ס~ד. ~ו~ ת~"ז סי' ל~יל ו~יין יח~יץ. במים אותםכשישרה

 ~ירוש' כ"ה אדום. יין אחר לחזר מצוה י"א. ~~~~~~
 יין תרא אל שנאמר שם כתוב והט~םדשקלים. פ~~

 טכ~ל ~כו' יתאדםכי
 משמ~

 וכ"כ משובח. יותר ~וא שהאדום
 זכר לא~ום רמז ~וד ויש כ"ו. או' ר~ז סק~ט. ט'זהלבוש.
לדם

 שהי~
 חק ~~. ט~ז ישראל. בני שו~ט פר~ה

 יוס~
 ~ו'

 ~ם. ר~זט~ו.
 והא"~

 שהיה דם למכת זכר כתב י~ג או'
 ~טיט זכרכחרוסת במצרי~

 עכ'~
 בא זה ~י כמ~ש לעתיד רמז ועוד

 ~ישעיהמאדום
 ס~~~

 וכו'
 מדו~

 וב~ומות וכו' לל~ושך אדום
 ח"י שם. ט~ז אדו~. יין מליקח נמנ~ו שקרים ~לילותשמצויים

 שם. ר"ז כ"ד.או'

~~~~~ 
 ה~ור כ~כ ממנו. משובח הל~ן אין אם ה~ה.

 ~ משובח הלבןשא~
 מהאדו~

 וכ"כ קו~ם~ שהוא
 דף חמץ במאמר והרשב~ץ ש~. ר~זהלבוש.

 ל~~
 לד~ת חשש

 בו ~אין לבן יין ~ל לקדש שלאהר~~"ן
 אדמומי~

 לצאת ולא
 אבל כוסות ד' ידיבו

 ל~ידו~
 לכתחלה בו יוצא ולהבדלה היוס

 ~~ם ובדברינו ד' ~~~' ~ר~ב סי~ ל~יל ~~יין ~. ~ו'~ר~ה
~~~~~~~~~

~~ 
~~~ 

~~~~ ~~ ~~~~~~ 
~~י'
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 ~~~~~~ ~~~~~ ~ ~~~~~ ~~ ~~~~~~~ ~~י ~~~י' ~~ ~ ~~~~~~י~~~ ~~~~~ ~י~~ ~י~~~י~י~
 ~י~ ~~~י~ ~~~~ י~~י~ ~~ י~~~~~

'~~ 
 ~~~~~ ~~~~~ ~יי~~~ ~~~י~ ~~~ י~ ~ ~~~~~

 ~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~י~~~ ~~~י~~ ~~~~~~ ~ ~~ ~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~~

~~
 ~ושל ביין יוצאין יב. ~~~~

 וכ~
 ~מבר~ין~ אע"ג שכר

 ד~ין היכי כי פסח ~בלילי נראה ברהמ"זעלי~
 עליו מברכין ~ין ה~נ שכר עלמקדשין

 ברהמ"~
 הכוסות דכל

 בשכר. ולא~ בי~ן ל~שותם לחשיבות שויםהם
 הרשב"~

 שם.
 קפ~ב סי' לע~ל ז''ל מ~ר~ם לדברי אפי~ והוונו ד' או'ער~ה
 ב'~עי'

 בהג~
 אף ה~כר על ברהמ"ז לברך דנוהגין שכ~ב

 ~ליו לברך אין פ~ח ~ליל מצוי ייןדאי~א
 ברהמ~

 לדברי אבל
 יעו~שי מצוי שוין במקום השכר על לברך אין~ בלא"ה שםהש~ע

~~~
 לכתחלה אבל בדיעבד הי~נו וכו~ ביין~מבושל י~צאין ~~י

 בלי משובח הי~תר היין ליקח ~מובחר מןמצ~ה
 ח' ~עי' ער"ב ~י' לעול ועיין כ~ה. או' ח"יתערוב~.

 ב~"ד. לשםובדברינו

~~~
 ח"י ופלפלין. דבש בו שנתערב פי' ובקונדיטוןי ~~.

 כ~ז. או' ר~ז ~"~~ ~ו~ שו"גשם.

 כוסות ד' ~לא לו שאין ומי וכו' ~ני אפי' י~. ~~~~~
 הראשונה בלילה וקחם מזי~ה אחרמצומצמות

ול~
 ללילה ושנים וברהמ~ז לקידוש הראשונה בלילה שנים יקח
 עיקר קמא ויומא דירחא בקבועה בקיאינן דהא חדאש~יה

ו~ו~
 דרבנן יו~ט של קידוש דהא

 וברהמ~
 טעונה דאי~ה י"א

כו~
 לכן

 פרסומ~
 עיין בפת אפשר דקידוש ו~וד ~דיף. ניסא

 או' א"ר כ''ו. או' ח"י ~~ד. ~"ק מ~א ד' סעי' רצ~ו ~י'לעיל
 סי' ר"ז ו''ב. או' ~ה~ח ה' או' ער"ה ח"י. או' יו~ף חקי~ז.
 ת~~ג. ר~י~ לקמן בדברינו עוין יתנהג ~יךג' א~ כוסות ב' אלא לו שאין ומ~ מ"א. או' מ~ב ה' א~'תפ~ג

~~~~~ 
 בית שלום משום כוסות מד' ~~יף ~ביתו

 א~ר שם. ח~י שם. מ"א ג' ~עי' רס"ג ~י~ל~יל ~מ"~
 ל' או' ר~ז שם. דה"ח שם. ער"ה י~ז. או' יוסף חקשם.
 ת~"ג סי' לקמן כמ"ש הפת על הסדר ויעשה שם.מ"ב

 יעו~~
~~~

 כוםות לד' יין לו שמשלחין מי ~כו~ עני אפי~ ~~י
 רל"ב ~י' יאיר ~חוות לשנות. רשאי ~ אינוו~קידוש
 ח"י. או' רמ"ב סי' לעיל ~ייןועוד

~~
 גבאי לו נתנו לא אם היינו וכו~ מלבושו ימכור ~~.

 ס~ק מ~א ב"י. ע''ב~ ~ט פסחים רשב"םצ~~ה.
 כמבואר לו ליתן הם מחוייבין אכן ~~. ר~ז~"ו.

 הרמ~ם וכ"כש~. ברשב"~
 פ''~

 וכ"כ ע"פ. פ' המרדכי וכ"כ ז' דין

 שכתבו בתו' שם ועיין שם. ~ר~ן וכ~כ שם. ~רי~ף עלרש~י
 ו~~א ל~צמו כ~א ביתו ולבני לבניו נותנין שאין קצתדמשמע
ל~~מיר די~ ~ שסיי~ו אלא שבת של בקידוש כמו בשלו כו~ם אתמו~יא

 ולהצרי~
 ~שהוא למי ונ"מ ו~ו~ש. אחד לכל כו~ות ארבע

 לו ~ ו~ין ביו~רעני
 ר~

 מלבושיו למכור דא"צ~ כו~ות ~'
 בית~ אנשי של ~וסותד' לצ~ר~

 כוס מכל וישתה בשלו דיוצאין אלא
 ורק לזכר מעט אחד כל לשתות ביתו ל~ני יתן ו~שאררובו

ב~ו~
 שלת רביעית~ לש~ות ~ יש רבי~י~

 משו~
 אחר~נה. בר~ה

~~
 יין בשב~ל ~~.

 ל~
 במקום משקין שאר ~ו כוסות.

 מדינ~. חמרשהם
 ר~~

 ססי' ל~מן ל~.ו~יין או~
~פ"ג

 בס"~ לש~ וב~ברינ~ בהג~

~~~
 וכו' חייבות ~נשים גם יד. ~~~~

 ש~
~~ 

 באותו היו
 נשים מצה ובאכילת ~"ב. ק"ח פסתים~נסי

 הואיל נמי נשי והני מצה באכילת ישנו חמץ תא~לבבל שישנ~ כל וכו~ חמץ על~ו תאכל לא ~נאמר תורה דברחייבות
וישנן

 בב~
 תאכל

 חמ~
 מ"ג פסחים מצ~. אכול ב~ום ישנן

 כ"ה. או' הר~ז והב"ד ע"~. ל~ד בקידושין וכ~ה~ב
 ~הרי מה''ת חייבות הן ק'פ ד~שיש דכיון חייבות נמימרור ובאכיל~

 חייבות~ן
 בק'~

 תיקנו פסח בלא מרור לאכול כש~יקנו לכך
גם

 לנ~י~
 רנ"ו סי' ב"ד תקון. דאו' כעין רבנן דתיקון דכל

 ומרורים מצות ד~ל מ~יקשא דחיי~ות כתב ז~ או~והער"ה
כדמוכח

 בפ~ח~~
 יעו"ש. בהדיא שם וכפירש"י ע"ב צ"א

 יעו''~. מדרב~ן אלא ~ינו בזה"ז דמרור ~~א ק"ך בפסחיםעיון וע~~

~~~
 כדי והלל ההגדה באמירת~ ו~ן וכו' מצ~ת ובכל ~~.

 ל"ח סוכה תו' הסדר. על כוסות ד~לשתות
 וכ"כ י~~. או' ק'ל כלל ח~א וכ"כ שהיה. מי ד~ה~~א

 דאוריי~א בהגדה חייבות דנ~ים ט'ו או~ תע~ג בסי'הברכ~י
 סי' ב"ד כהרב ודלא וכתב רבוותא מכמה כןוהו~~ח
 ב~י' ח"ב היפ"ל וכ''כ י~~'ש.רנ~ו

 ז~
 ~"ע קיציר יו"ד או'

 ביתו ב~י לה~היר צריך ולכן ח"א שם ב'~וכתב או' קייטסי'
 מאד בו שמזלזלין מרור באכילת ובפרט זה בכל יזלזלושלא
 פסח של הטעם עכ~פ שמבינים בלשון להם ל~ודיע צריךוגם
 שיקיימו כדי ומרורמצה

 מצו~
 קידוש ~י~מ~ו וגם זו

וברכ~
 תע"ג סי~ לקמן ו~יין עכ~ל. להוציאם ויכוין גאלנו אשר

 ו'~עי'

 בהג~.ו~~~~
 ~~ ~~ ~ו~~~

~~
 כבן דהיינו וכו' לח~נוך ~הגיעו ~ינוקות ט"ו ~~~~

 ב' סעו' תר~מ סי' לקמן כמ"ש שנים ו' ~ו~'
 לפום אחד כל היינו ו' או ה' כבן ו~"ש כ"ז. ~ו' ח"יוכ"כ

חורפי~~
 ט"ז. או' א'~א ו~"כ יעו"ש. שם ומ~א הט~ז ~מ~ש

 מענין יודעין שהן היינו לחינוך שהגיעו כ~ב ~"ה או'~הר"ז
 וגם יו~טקדושת

 י~
 בהם

 דע~
 להבין

 מ~
 להם שמ~~רים

 קיצ~ר וכ~כ יעו"~. לחנכם ראוי ולכן ההגדה~אמירת
 א~. או~ קי"ט~י~ ש'~

~~~
 דתלמ~ד סיגיא מיהו וכו' לחינוךשהגיעו ~~.

 ויהיה לחינוך. הגי~ו שלא גם לכאורהמ~מע
רביעי~

 שם ח~י ~הגדה. סדד מהרי"ל דרשות לחינוך. להג~ע
ו~בר

 נהג~
 הקטנים לפני ואפי' כוסו אחד כל ל~ני לתת העם
 ~~ סדה"י. הוא. יפה ומנהג שישאלוכדי

~~~~~ 
 ד' כ'א לה ואון לחינוך שהגיע בן לה שיש

 הגדה ותאמר ~יא ~~תה מצומצמותכוסות
 דרבנן תרי והבן דרבנן חד הוה דהיא ממנה ישמעו~בן

 שהיא"א

~~~
 רק עיכב לא נתן לא ~אם וכו' לי~ן מצוה ~~.

 לעיל וכמבואר המובחר מן מצוה הואלכתחלה
 דהא הכא דשאני ~תב ך' או' יו~ף וחק כ"ח. או~ ח"י ט~ס~ו~
 חיישינן וא"כ תינוקות ג' או ב~ כשישאיירי

 של~
 שיבא ידקדקו

 לכל ליתן מצוה לכן לבטלה בר~ה ~יש ~י~ור כדי אחדלכל

 ~~ ~ ~~~~י~~~~
 ~ ~י~י~~~י~~~
 ~~~י~ ~~~~~
 ~~י' ~ ~~~~י~~~

 י~~~~~י~~~י~~



~

 ~ ~~~ ~~ ~יי~
 ~~~י~ ~~~~~

~~~
~~~~~~~~ ~~~ ~~~~ 

~ ~
 ו~ן ~הגה ד' ס~יף ק~''ג סי~ן וע'~ל ~וחו לוקחים ~ין בל~'~ה~ה''מ ~ ~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ י~~~ ~~~ ~~~י ~~~~~' ~~~~~~ ~~~~ ~~ ~~י~ ~~~ ~י~~ ~~י~~~~

 ה~י~
 ~' ל~יל ~ וע~ין קידוש' של

ר~"א
 ~ע~

 י~.
 ~ב~י~
~ ~~ ~ ~~~ 

~~~~ 
~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ 

~~~~~~ ~ 
~~~

 ~~~ו~ ~~~ ~~~~
 ~ו~ ~~ ~~~~ ו~~~

.~~~~ 
~~~ ~~ ~~~~~~ ~ 

~
~~~~~~ 

~~ ~~~ 
~~~~~ 

~~~~~ ~~~~ 
~~~~ 

 ~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~ ~~~ ~~~י~~~ ~

~ח~
 ~~ל ל~~י~ ~ו~ו

 ו~ו~
 ~כל ליחן ~מ~וה י"ל

 וכו~ אח~
 נוחנין אין ~מן ~~כל וישאלו ~י~וי החינוקות שיראוכדי

 ~' ~ל~חינוקוח
 ~~~~ כו~

 נוחנין ו~שחא
 ו~י~ז ש~נוי ~ר~~

 ~הי~~לו
 נשחנ~

 ו~ו'.

~~~
.~~ 

 מצ~
 ליחן

 ~ח~ ל~~
 דישחה ~חב והשה"ל וכו'

 הימנו שותין ה~~ניס ~יחו ובני ~~ניו הכוסרוב

מ~~
 ~'צ אבל

 כו~
 ~~ל

 אח~
 ~ג~ה. בסדר הרד~א ו~~כ ואח~.

 ד~~נים המ~ה'~ש שם ו~חב י"ז. ס~ק ~חה"ש ח"י~ או'~~ר
 ומיהו ע~ל לשחוח א~צ ר~יעיח רוב~~י'

 ~כ"~
 לש~וח יש

מלו~
 ~~ן. של לוג~יו

 ומשמ~
 ק~ן בין ~ילוק ~ין זו דלסברא

 לא. או ל~ינוךשהגי~
 אמנ~

 ה~"ע כדברי ~אחרוניס ~~ח
 למי~ אך ל~ניו כוסו א~ד ל~ל ~יחן מצוה ל~ינוךד~הגיע
 א~שר ביוחר ~נישהוא

 די~
 ~~~. ~ו' לעיל ועיין להקל.

~~~
.~~ 

 הג~
 ו~ף ו~ו' ~ר שפיו ~וס ליק~ ואין
בדיעבד

 א~
 ~נ~' השי~ור שהה

 ~י~
 סוף

 ~~ח. ~ו' לעיל ו~יין ~ר"ח. יצא~ לא ט'סעי~

~~~
 וכו~ לחלק מצוה ט~~. ~~~

 בל~
 ~שייח ~ודם ~סח

ה~דר.
 ר"~

 ל~~~ ~~'

~~~
 שלא ~~י אי~א ובש"ס ויש~לו. שינוי ~יר~ו כדי ~~.

 ו~ש~לו.~שנו

~~~
 ~בדים ל~ם וישיבו וישאלו. שינוי שיר~~ כדי ~~.

 צרי~ וא~~ ו~ו'~יינו
 ל~וררם

 של~
 ישנו

 ולק~יסמ~רים יצי~~ ענין ~י~~ו ~די ו~ו' היי~ו ~בדים שאו~רים~~~ר ~~
 מצו~

 ו~ו~. ~הוא ביום ~~נך וה~דת

 לו מ~~ין ~. ~~~~~
 ~ו~

 של ~~וס וה~חה~י~ה צר~~י והכוסוח וכו' ראשון
 ~ר~

 מהרי"ל ~רשות ~ן.
 ר~~~. סי' רוקח ~א~דה.סדר

 ~מהרי"~ ו~''~
 מהר~"י בשם

ו~ת~
 שם

 ח~~
 א~~ נ~יי~ הם ~אם

 בין וה~חה ש~י~ה
 עיון ומיהו עכ~ל ~ראשון כוס ~שטי~ת סגי אלא ~כוס~וס
 דל~י ~~חבנו ד' או' לשם ו~~ברינו א~ ס~י' ק~~ג סי'ל~יל
 וש~י~ה הדחה צריך ~רה"מ של ד~וס והתיקו~ הזוה~ק~~ת
 טוב ומ"מ י~ו~ש. ~קי הוא אם~פי'

 מ~ם מ~א כלי ל~ שיה~~
 ול~די~ לשטוף ~די לש~~ןםמוך

 סה"~. ל~וס. כוס בין הכוסוח
 ~~ ~יי~חו'

 ~~א
 ש~

 ו~יין ~~ד. או'
 ~ו~

וסי' ~מ~~ או~ לקמן
 חע"~

 ~'. או~

~~
.~~ 

 מ~גי~
 עיין וכ~' ראשון כוס לו

 לעי~
 תע~ב ~י'

~ו'
 נ~~

 סי' ולקמן
 תע~~

 ב~. ~ו'
 י~ל קידוש וקודם וכו' עליוומק~ש~~.

 נוס~
 ז~.

לשם
 י~ו~

 קב~~ו
~~~~ 

~~~~~~~~ 

 בד~ילו
ור~ימו

~~~~ ~~~~~~~~~ 
 ~~~ילו ~ר~י~ו

~~~~~~~~ 
 ש~~י~ד~

 שלים ביחו~א בו~ה י~ה
~~~~~~ 

 ~ל בשם
 י~ו~ה ~י~ ~נ~מ~ רו~ ~~~ ~~~~~~ ישרא~

 ~~ ה~תיח~י~
 ~ורשי

 יחידחנו ~יחינונר~ן
 ו~~~שיה~

 אליהם ו~~רו~ים
 ~~י~ע ~ר~י ומ~ל ע~יה י~ירה ברי~ה אצילוח שמכ~לוחלהם ו~נ~~~

 אבי~ע ד~ר~י וס~ירה ~רציףדכ~
 הנ~

 ~~ים אנ~נו
 ~מצוח ~לבע~~י ל~י~~

 לי~ ש~י~ ~~~ ~ליל~ הנוהגו~
 ~~ ליל ~~~~

ש~
 יין. של ראשון ~וס ~ל ~יום קידוש מצוח והם ~~צות ~ג
 ידים ר~יצח~מצוח

 ראשונ~
 ~ר~ס. ~יבול משום

 וא~יל~
 ~ר~ם

 ~יום ל~נך ו~~דח כ~ש~ה מצרים יציאח סי~ור ~לומ~ע
וכו' ה~ו~

 ומצו~
 ~ל הגאולה ברכח

 ש~יה ונ~"י יין. של שני כו~
 ו~רכת נ~"י. ובר~ת ~~עודה.עבור

 מ~. ו~~יל~ ה~וצי~
 של~מ~ע

 כמש"ה מ~ה א~יל~
 ~~ר~

 ~כילח ומצוח מ~ח~ חאכ~ו
 א~ו~~ו ~יי אח ה~צריים שמררו לז~ור כ~י~רור

 ~מ~רו~
וג~

 ו~רי~ח לטיט. ~כר בחרוסח ל~בלו
 מ~

 ~י~ד ומרור
 ~ס~. לקר~ן זכר א~יקומן וא~י~ח הזקן. הללכסברח

 שלידים ור~י~~
 מי~

 אחרונים.
 ומ~~

 על לאומרא ~ו~ם בהמ"~. של

כו~
 ושחייח ה~לל קריאח ומצוח יין. של ג'

 ~ו~
 ~ת~ן יין~ ~ל ~'

 ו~על~. ~מיר ~הוא ~~י ~ליון במקום ~לו מצוח כל ~ורשאח
 וכו'. נו~םויהי

~~

 ~י' ~~יל ו~יין ~ליו. ומקדש ~~. ~
 ת~~~

 או'
 נ~~

 ד~ו~שכ~בנ~
~~ 

 ח~מ~ כנ~~ ~~~
 יעו"ש ~~ינה

 ח~וין א~~ ~ אלהי~ ~י~ ~וא עצמו ה~וס כי י~וין א'וב~וס
 מח~~~וח ~אל~ים ל~~י כי ~ר~ל תמורחולב~י'

 להםהקודמות ~אותיו~
~~~ 

 אין וא"ם
~ שהו~ ~חח~~~~~  הם ימינך יד א~עוחוה~ ~~כ~~~~ 

 ~נ~~
 אכ~~~ם. ~ותיות ה'

 ה~וסש~תוך ו~~~~
 רומ~ ~~~

 ~שם
 ע' ~י' ~יין ~י א~ד~~

 ע~~ ~~י ~ו האו~~ות א~~~ות ה' ~םחחברהו וא~
 ח~וין ה~י~וש ~רכת ~ל ו~הוי"ה ה~ולל.~ם ~~~~~ ~מ~ין
 לש~

 ~~ב
 ~~מה.~~י~ ~~ו~

~~~~
 ~ו ו~כוין ד~ינה ~י~ה ~חי' הוא שני

 ל~~~הח~ל~ו א~~~~ לש~
 ג"~ א~~

 כ~~~ כי ~ר~ל
 ~י'

~~"~ 
 י~וין ~א~נו אשר~~ר~ת ו~~ו~~

 ס"~ לש~
 ~ינה. ~חי' שהוא

 הא~רונים ~וסות~~~
 ולכן ש~~עח ~ו~ג ~~חי~ ה~

 שלא ~י י~חה לא ו~'ג' ב~
 לה~רי~

 ~~ ו~וס ~יניה~.
 ~שם וי~וין ש~~עח חסדים ~ב~י'הוא

 א~ד~~
 שהוא ~~ש~ונו

 ~הוא ע"ה ה~ו~ל ו~ם ~~דגי'
~~ 

 ~ר"ל ~~~ק
~"~ 

 הוי"ה
 ~י' ~' שכל~להי~ם

 יב~ק~
 ולשם

 מ"~
 ~סדים ~~י' ש~וא

 ~כוין ש~דעת ~~ורוח ~~~י~ הוא הא~רון וכוסשבד~ח.
 ~~ן ולשם ע'ד ב~~' ~הוא ~~~~~ו ב~חי~א~ד~"ם ~~

 ~~ו~
'~~~~ 

 שב~עח.גבורוח
 ואמ~~

 ה~וו' ~ י~~ ח~~ר אתה
 ~כו~

 ראש~'

וא~"~
 לכוין תח~ור

 שניה~
 ~~~ואר שני ~~וס

 ה~ו~ ~~~ ~~

~~
 מ~ומ~. יקדש עלי~. ומקדש ~~.

 א~~נו ~ין ~דה~~
 שחל לא אם ~ןנוה~ין

 פ~~
 וי~~~. ~שום ~ש~ח

 כ~~~~
בהגה~~

 ו~~כ
 ~~~ בס~ר~

~ין ~בר~ ל~י אמנם ר"~. ~~~ מעו~ין
~~ ~~~ 



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~

 ~~~~י~ ~~ ~~~~ ~~~ ~~~~י~ ~~~ ~~~~ י~~~~~ ~~~~ ~~"~
 י~~י~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~

 כלל ידיו ליטול ואין הגה .
 קוד~

 קידוש
 פ' ומרד~יבתשובה

 ~~פ~
 י~יו אין ו~ם

 נקי~~
 ~ל לברך אין אבל מ~ט יטול

 הי~"ל וכ"כ י~ו"ש ס"ב או' רע~א סי' ל~יל ~~~ש יו~טשל
 ב~ול חל אם וכ~' ה' מועדי אלה ומתחיל שם וכתב א~ ~~'~'ב

 חל ~ם אבל ור"לי~ו"ש.
 ב~ב~

 וי~לו הששי יום יאמר ~כל קודם
 וכו' ה' מועדי אלה .ואח~כוכו~

 ואח''~
 היין ברכת ואח"כ מרנן. סברי

 קידו~וברכ~
 רו~י ~' ל~וד מזמור י~ל הכל וקי~ם וש~חיינו. היום

 יעו"ש. ס"ג או' רע~א םי' לעיל כ~'שוכו'

~~~

 קידו~ שאין
 ו' או' רע"א סי' לעיל כמ~ש ד"ת יו~ט

 פ'ג. או~ תע~ב סי~ ל~יל עיין ו~וד~יעו~ש.

~~
 מברכין שאין נ~טר ו~זה וכו' ש~חיילו ומברך ~~.

 על ~ש~חיינו
 ברכ"י כ"י. בתשו' מ~~כו מהר~י המצה~

 מצות לפטור יכוין הקידוש ~ל שהחיינו כשאו~ר ולכן א'או'

אכיל~
 א' סעי' תרמ~ג סי' ל~~ן ~עיין מצה.

~~~~~ 

 טו~ה שאין ה~ט והמטיב ~טוב ברגל מברך דלא
 עם משותפתזו

 ואין גשמים לירדו ו~מי חביר~

ל~
 מ~לכו מהר~י מברך. דאינו ~כ~א סי' דק~ל בשות~ות שדה
 נ"ח סי' ח~א והלק~ט ב' או' ברכ"י ק~א. סי' כ~יבתשו'
 בחרתנו אתה ובקידוש ה~~ילי~ התקינו והמטיב ~טוב דבמ~וםכ~ב

 יעו"ש. מזו גדולה הטבה ~ לך ואיןוכו'

~~
 נסים שעשה ~ברך ואינו וכ~~ שהחיינו ומברך ~~.

 ב~' וכ"כ טור. ~הגדה. לאומרו שעתידלפי
 סי' ~רוקח וכ'~כ כ~י. שה~ל והביאו ז"ל לרש"י ~~י~~ר~ס
 א' או' המחב"ר והב''ד חמץ. במאמר והרשב"ץרפ"ג

 כתב אגדה ~סדר מהרי"לובדרשות
 משו~

 דמצוה
 דרבנן אמציה אלא ~נסים שעשה מברכין ואין היאבתורה הכתוב~

 דיום משום הטעם כתב ור"ע יע~"~. ופורים חנוכהכ~ון
 ב' או' פרישה תרי"ט. סי' מט"מ מנס~ם. ועדיף הוא~שו~ה

 ~'. או'א~ר

~~
 ראשון בליל בי~ך לא ואם ~כו' שהחיינו ומברך ~~.

 וה"ה ש~עה. ~למברך
 בכ~

 מ' עיר~בין יו'ט.

 של ~ני ביו~ט בירך ולא בראשונה בירך ~אפי' ונ'ל~"ב.
 והנה"ש המו'ק ומי~ו סק~א. מ"א שבעה. כל מ~רךגליות
 הורה כבר ומ~מ הנה"ש שם וסיים בזה מגמ~מין א'או'
 ג' ~ו' א"ר הנז~ ~"א כדברי א' או' ח"י וכ"כזקן.

 ח~
 יוםף

 א'או'
 ר~
 ב'. או' ~

~~~~~ 
 נזכר לא

 הא"א כתב ב~ו"ל פסח של שמיני ע~
 ~בקיאין די"ל ד~ע א'~או'

 בקבי~~
 ~ירחא

ו~"~
 לברך ~יכול כתב שם הר~ז אבל י~ו"ש. זמן

 ע~
 סוף

~ו"~
 א~. או' מ"ב וכ"כ גליות. של האחרון

~~~~~~ 
 אמר לא אה עצרת בשמיני~ ~ה"ה ח"י שם
 בסי' הא"ר אבל שבעה. כל תשלומין לו ישזמן

 די"ל א~ או' זה בסי' ה~"א וכתב ~"ז הק~ה ד~ או'תצ"ד
 שם. מ"ב הסכים וכן לה~ל. ברכותספק

~~~~~~ 
 אמ~ שני ובליל ראשון ליל זמן לומר שכח

 זמן
 להשלמה ראשונה לילה מכח ~זמן לומר שובא"צ

 יום ו~ם ש~י ביום הזמן השלים א'כ קו~ש ראשון יוםדאם

 ירוחם~רבינו ~~ו~~ ~~~ ~~~~~ י~~~~~~~~~
 ~~ו ~~~ ~~~~~ ~הרא"~

 לא ה~ות ובעלהנטילה

 קיד~שני
 שםי ר~ז שם. א"ר שם. ח''י זמן. אמר הא

~~~
 ק~דם לב~ך ש~ח ואם וכו' שהחי~נו ו~ברך ~~.

 ל~חר נז~ר ואפי' שנזכר מיד אח~כ יברךהשתיה
 ואפי' יברך~יום

 באמצ~
 ועיין שם. מ"ב שם. ר~ז השוק.

 שאח~ז.באו'

~~~~~~ 
 ז~ן מברך הקי~וש בשעת יין ~ל כוס לו א~ן
 בכל ם"פ ~רי"ף על השה~ג כ'כ כוס.בלא

 שא~ר ע"ב מ~ עירובין מגמ' והוא הריא"ז. בשםמערבין
 בשוק אפי' ר"ח שם ופי~ בשוק. אפי' אומרו ז~ןוהלכ~א
 א~ או' ח'י וכ~כ שם. והרא"ש הרי~ף וכ~כ כוס. צריךולא

 א'. א~~ יוםףחק

~~~~~ 
 לומר שכח

 קי~ו~
 סי' כדלעיל דינו בלילה

 וכ~כ ~פ~ה. ססי~ ל~מן העו''ש כ~כ ח'םעי~ רע'~
 ב~ או' א~ר א' או' זה סי'ח"י

 ח~
 ג' או' ר~'ז ב' או~ יוסף

 הקידוש ברכת יברך ואח~כ בפ~"ג יברך ביום שלמחרדהיינו
 רע"א בסי' לשם בדברינו ועיין שם. ר~ז וכו' בנו בחרא~ר

~~~~~~ 

 תשלומין לו אין ~סח ב~יל ה~דה אמר לא אם
דהא

 כתי~
 בשעה אלא אמרתי לא זה ב~בור

 או' ח"י תפ~ה. סי' מ"א לפניך. מונחים ומרור מצהשיש
 שם. ר"ז שם. א"רהנז'

~~

 אח~כ יאמר חצות לאחר~ עד הגדה אמר לא ~אם
 בלא מצה וואכלהג~ה

 ס~ק דמידי מצה ~~יל~ ברכ~
 סי~ לקמן ~עיין לא או כראב~ע הלכה אי נפקאלא

 ואו' ט~או' ת~~

 י~~ד~
 בברכה ישתה כוסית וד'

 ע~ אח~
 כולן

 ~~"ש ~'~ונראה או' דה~ח ה~ או' א"א לבסיף. א~רונהוברכה
 בבהמ~ז ביניהן הפסיק לא ~ה היינו כולן על אחתבברכה
 ~ל אחת ברכה מברך בבהמ~ז ביניהן הפסיק אםאבל

 כו~
ראש~~

 לענין הפסק הוי דבהמ~ז בהמ~ז כוס על אחת ובר~ה
 יעו"ש. א' או~ ק"ץ סי' לעיל כמ~ש הייןברכת

~~~
 ~ס~ר ההגדה לומר ומותר וכ~' בשבת חל ואם ~~.

 ~מ"ש יטה שמא חיישינן ולא ביחידות ~ואאף
 ו~לא ט' סעי' רע"ה סי'לעיל

 כדע~
 דאוסר. קצ"ג סי' מהרי~ו

 חק דעת ומיהו ~' או'ח~י
 יוס~

 מהרי~ו כ~ברי ~החמיר ג~ או'
 בהבטה לא כלל י~ע דלא איכא דהאידנאמשים

 ול~
 באמירה

 בס"ד. לשם בדברינו ועייןיעו''ש.

~~~
 דהיינו יין פי' יקנ~"ז. אומר במו"ש חל ואם ~~.

 ה~ש. ~אורי ברכת ~היינו נר קידוש. היין.ברכת
 התו' ~~בו הבשמים ~ל מברכין שאין ומה ז~ן.הבדלה
 יו~ט דשמחת ~שום רב ד"ה ע"ב ק"בבפסחים

 כמו מועילושתיה ואכיל~
 בשמי~

 ו~יין הרא~ש. שם וכ~כ יעו"ש.
 א'~ או' רצ~ז סי~ לעול~"ש עו~

~~~
 יקנה~. א~מר ~~.

 ומ~
 ולו~ר להוסיף העולם שנהגו

 המעשה ימי מששת השביעי יום ואת ~ב~לה~ם~ר
 ע~ך את וקד~ת הב~לתקדשת~

 ישרא~
 ~תו~ עיין בקדושתך

~סחים
 ק"~

 ואת שכתבו בעי ~"ה ע"א
 מששת השבי~י יו~

ימי



~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~''~~ 

~ ~ ~ ~
 המעשהימי

~~~ 
 האבוד ~בר ~שרי מועד של חולו היינו

 גרם ~והרד~א הבדלת אסורובשבת

 ו~בדל~~

 א~ וקדשת
עמ~

 לוים ובין ללוים כהנים בין הן הבדלות שתי בק~ושתך
 ~בין חתימה מעין ו~וילישראלים

 קוד~
 הן הכל וםך ל~ודש

 ~הב"~ והמרדכי הרא"ש וכ"כ יעו"ש. הבדלותז'
 וכ"כ ב"י.

 שם מ"ש ומיהו ט' או' ר"ז הפר"ח. וכ"כ י~ו"ש. הגדהבסדר הרד~~
 זהו השביעי יום ואתהרד"א

 יו"~
 שהשיג מה עיין וכו' אחרון

 יעו~ש. ב' או' המחב'רעליו
 נוהג~ן יש בדרשותיו מהרי"ו וכתב יקנה~ז. אומר~~.

 ~שנה ימות שאר בכל ~כן הבדלה בשעתלע~וד
 בו שחל דבמו~ש וכתב עליו חלק תרי"ח םי~ מט~מ בס'אבל
 ד~ ~ו' ח"י וכ"כ יעו"ש. בקי~וש כמו מיושב להבדיל ישיו'ט
 ח' או'ר"ז

 ~מנ~
 בשגם שלנו דה~נהג כתב ב' או' ח~ב ~י~"ל

 ליל חל אם מיושב מבדילים השנה ימות דבשארה~א
 דהגם ור~ל י~ו"ש. ב~מ~דה הכל יקנה"ז אומרים מו"שבליל יו~

 סי' הש~ע כדברי מיושב הבדלה אומרים ~שנה ימותבשאר
 לקדש ונוהגים מו"ש בליל יו"ט כשחל יעו"ש ו' םעי'רצ~ו

 כל אומרים ה~ או' ל~יל וכמ"ש ~''ל האר~י דברי כפימעומ~
 ב~מידה.יקנה"ז

~~~
 י~לי~ ההגדה שהתחיל ~ד נזכר ולא ~~.

 וכ~כ וכו'
 דלאהלבוש

 יפסי~
 או' ח"י מ~'ש ומיהו בהגד~.

 הרי פוסק בשום זה ראה דלא הנז' הלבוש דברי עלה'
 התירו ~לא וס~ל המאור ~על ~ל שחולק ע"פ פ'במלחמות הו~

 ב~צותו ~התחיל שני כוס לו משמזגו אבל לכוס כוס ביןאלא
 ר~אי אינו ולדרוש עליולשאול

 להפסי~
 וכ~כ יעו~ש. בשתיה

 ק"ג בפסחים התו' דעת מיהו שם.הר"ן
~'~ 

 אשי רב ד'ה
 יעו~ש. ~גדה באמצע ~~תות דמותר המאור בעל כדעתנראה
 ~ הסכים הגר~א אבל י"א. או' הר''זוכ"כ

 המלח~~ת כדברי
 מ"ב וכ"כ יעו~ש. לשתות אס~ר ההגדה שהתחיל דכיוןוהר"ן

 ג'. סעי' לקמן טוד ועיין ד~או'

~~~
 נזכר ואפי~ וכו' ההגדה ש~תחיל עד נזכר ולא ~~.

 ה~גדה אחר עד יב~יל לא ההגדה שהת~ילקודם
 ~הבדלהדכיון

 צרי~
 שלא אחר כוס ישתה למה הכוס על

 כמה ~שתות בידו הרשות ל~ני ראשון דבין דאע"גלצורך
 לקמן כמ"ש לשתות שלא ליזהר ראוי מ"מ דגמ' מדינאכוסות
 ישראל גאל אחר עד ימתין הילכך ישתכר שלא כד~ ג'סעי'
 קודם נזכר אם אבל אחד. בכוס קדושות שתי י~שהואז

 יאכל ואח"כ ~חלה יבדיל כרפםאכיל~
 כרפ~

 אסור דק~ל
 סי' כדלעיל שיבדיל קודםלאכול

 רצ~~
 ~זכר אם וה"ה

 כזיתאכי~ת קוד~
 מצ~

 שו"ג יאכל. ואח"כ תחלה שיבדיל מרור או
 נזכר דאפי~ ~תב ז~ או' הר"ז מי~ו ~~או~

 מי~
 ששתה לאחר

 כוס מיד ימזוג לא ~ירק~ת שיאכל קודם קידוש של ראשוןכוס
 ונראה יעו"ש. הכוםות על מוס~ף י~א שלא עליו להבדילב'

 לפי הוא ירקות אכילת קודם להבדיל שכתב השו~ג~~~ת
 כ~א בפה~ג מברכין שאין שכתב תע"ד סי' ~לקמן הש"עדברי
 מב~כין דאין כיון וא~כ בר~מ"ז כוס ו~ל קידוש של כוסעל
 ~~ש לפי הר~ז ודברי הכוס על כמוסיף הוי לא בפה~ג~ליו
 לברך שצריך כיון וא~כ וכוס כוס כל על דמברכין שם ז~למור~ם
 להמתין צר~ך וע"כ הכוס~ת על כמוסיף הוי ב~ה~געליו

~~
 אוכל ומה ~שראל גאל לאחר

 קוד~ כרפ~
 היכא הבדלה

 ומ~מ י~ו~. ג' סעי' רצ"ו סי' לעיל וכמ"ש שרי אפשר~לא
נ~אה

 תיכ~ דא~
 להבדיל יש הבדול שלא נזכר הכוס לטעימת

עליו
 אלא שותה ב~ודו נז~ר ואם רובו. או הכוס ישת~ ואח"~

 ולהבדיל ולמלאותו לחזור יש רובו או רביעית שתהשכבר
 סי~ק לא הרי ~ותה בעודו שנזכר דכיוןעליו

 עצמ~
 וא~צ מהיין

 וא~כ כוס כוס כל ~ל לברך ל~והגין אפי' זה כוס עלל~רך
 ~~וסיף הוי לא בהסיבה שותהו ואינו לפניו ברכה שא"צ~יון

 מ~~. או' ת~~ב סי' ל~יל ועיין לכ"ע. ו~רי הכוסותעל

~~~
 יבדיל. ואח~כ ~~.

 וא~
 שלא ~~ודתו באמצע נ~כר

 ואם הכוס על סעו~~ו באמצע מבדילהבדיל
 תוך יין לשתות דעתוהיה

 הסעוד~
 ואם ב~ה"ג מברך אינו

 להב~יל ימתין ולא לברך צריך דע~ו היהלא
 ע~

 ה~~ו~ה אחר
 על כמוסיף י~יהדא"כ

 הכוסו~
 הבדלה ~יאמר לו~ר ואין

 א' כוס על קדושות ב' אומרין דאין ~~ כוס ~לוהלל
קידוש ~דוק~

 ב~סחים כדאיתא הוא ~' ענין דשני~ם שרי וה~דל~

דג~
 ~ק"ב ~"א לקודש. קודש ~ין המבדיל א~רי~ן בהבדלה

 ו' או~ יוסף חק ו' או~ח"י
 ר~

 הסדר בענין ק"ל כלל ח"א ז' או'
 סי' לע~ל ועיין ~' או' מ~ב ~'או'

 קע"~
 י"א. או~

~~~~~~~ 
 צר'ך ב' כוס ששתה לאחר ~יד נזכר אם
 ~ליו יברך ולא עליו ויבדיל ~' כוס מי~למזוג

בפה~~
 ~ל שבירך שבשעה א~כ ~לא

 ~ו~
 ~~תו היה שני

 הס~ודה בתוך יין ~וד לשתותשלא
 קו~~ ול~

 ~סעודה.
 ש~.ר'ז

~~~~~~ 
 לאחר דהיינו הס~ודה גמר לאחר ~ד נזכר לא

 ~ל יבדיל לא א~יקו~ןשאכל
 הכו~

 ק~דם
 ב' ~~קנו שח~מים הכוסות ~ל כמוסיף ~הא שלאבהמ"ז

כוסו~
 ~ש~~כ ג' ישתה והוא ~ס~ודה אחר

 לאחר ~ד ימתין אלא הוספה כאן אין כלוםתיקנו ~ל~ באמצ~
 בה~

שא~
 הנר ברכת יא~ר

 וישת~ והבדל~
 ר~ז בהמ~ז~ של הכוס

 ב~מ~ז מ~רך הבד~ל שלא בה~~ז תוך נזכר אם וה"הש~י

והבדל~
 אחד. כוס על

 מחה''~
 שם~ ~~ב סק"ב.

~~~~ ~  
 אחר עד להבדיל שכח

 בהמ~~
 ו~בדלה הלל ~ו~ר

~ל
 כו~

 אחר ב~נין א~א ד~א אחד
 ~מ"~

 סי"
 שם. ר~ז ~~. יו~ף חק שם. ח"י ~ם. מ"א ג' סעי'ר~ו

~~~
 ~וס ששתה לאחר עד נזכר לא ואה שם. מ"ב שם.

 על יבדילד'
 כ~~

 שם ר"ז אחר. בענין שא"א כיון ~'
 ש~.מ"ב

~~~~ 
 אף ר"ל קי~וש. קודם ~לל ידיו ליטול ואין הגה.
 קודם לסעודה ידיו לי~ול השנה בכללנוהגין

 לס~ו~ה נ~ילה בין ה~~ק חשיב לא הקידוש ולדידהוקידוש
 וכמ"ש סעודה ~צרכי והואהו~יל

 לעי~
 י"ב ס~י' רע~א סי'

 ~~קידוש אחר הרבה ~ שמפסיקין פסח בלילמ~מ
 באמיר~

 ל~שות א~ן ל~"ע י~י~ ~שמירת ~עתו מסיח כך ובתוךהגד~
 ~יד~ ולי~ול~ לחזור יצ~רך שלא כדי לי~ול ואפי~כן

 אחר
 ו'. או מ~ב ד' או' ר"ז נכון. אינו ג"כ כרפס לא~ילת~קי~וש

~~~
 הסכים וכן וכו' ידיו לי~ול ואין ~גה ~~.

 ה~~~
סק''~

 מנהג והוא וכתב
 פשו~

 אלא נו~לין ~אין
 חק א' ~~' א~ר ~' או' ח~י הס~יס וכן יעו"ש. הר~שון טיבול~ד
 בשם ~הקודם באו' וכ~כ שם. ח'א ז~ או'יוסף

 ע"~. או' רע~א סי' ל~יל עודועיין האחרוני~

~~~
 ~תב מ~~. יטול בהגה. ~~.

 לה~~ס לחוש ~די מ~~
 או' ב~~מש~ביא

~~ 
 ידים לי~ול ~אין

 נ~ילה צ~יך שקי~וש שסובר דמיחזיקידוש קו~~
 ל~ ו~~~

 ~~ול
 ז'. או' מ~ב גמ~רה.נטילה



~ ~ ~

 ~~~~~~ו~
~~~~ 

~~~~ 
~~~~~~~  ~~צ~וימ~וג

 ר~
 חירות דרך לו ימזוג אחר

 ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~ ~ ~מהרי"~~
 ~ ~~ר~~ ~~~~

 ~י~ ~~~~~ ~~~ ~י~~~ ~~~~ ~~~~~ ~י~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ו~~
~~~~~

~ ~ ~~~~~ ~~~י~~ ~~~~ ~~~~~~ ~י~ג~ י~~~~ ~~~ ~~י ~~~~ ~~~~~ ~~ ~~ ~~~~
~~~~~~ 

 ~~~ י~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~ ~י~ ~~~~ ~~י~ ~~~ ~~~~
ו~ו~~

~ ~

 יטול אם אפי' ר~ל וכו~ ל~רך ~ין א~ל בה~ה.
 ענט"י י~רך שלא עכ~פ יזהר גמורה~טילה

 זודנ~ילה
 אינ~

 ~רכה דהוי ונמצא ~נז' ~כילה לצורך לו עולה
 ו'. סעי' לק~ן ועיין ח' או~ מ~בל~טלה.

~~~
.~~ 

 ~הג~
 ו~על

 ה~י~
 לו. א~שר אם ו~ו' ימזוג לא

 חפץ אם וא''כ א' ~ו מ~ב א' או' ר"זלבוש.
 כוונת לכ~ון כדי בידולמ~וג

 המזיג~
 ~ע'ב סי~ ל~יל כמ~ש

 אפשר. כלא הוי נ~טאו'

 הסימני~ ~~~~~
 יאמר קי~וש קודם דהיינו ~פה יאמר

 וקודם~דש.
 הרחיצ~

 וכן ורחץ. יא~ר הראשונה
 ~ו נרמזו ~י ה~דרכל

 ~ודו~
 מאד. ונ~לאים גדולים

 מ"ש פ~ז בפ~~ח ועיין א' או~ פת"עי~וה~ש.
 סודו~

 י~ו'ש. ~זה

~~~
 ולא שכח ואם ~סיבה~ שו~ה ~'. ~~~

 עיין היס~
 ~ס~ד. לשם ו~ד~רינו ז' ~~י' ת~~ב ~י'לעיל

~~~
 מה ~ל ~ו~ך כי הגפן על אחריו. ~~רך ואינו ~~.

שיבר~
 ואפי' ס~ב. ט~ז בהמ~ז. ב~וף ~

 שת~
 משקין שאר ~הוא ~ין יין שהוא ~ין ו~ותרר~יעי~

 שה~
 חמר

 ל~ימדי~ה
 שהכו~

 הוא ו~רי הסעודה מצרכי הוא קידוש של
 ה~~יםכ~ברים

 מחמ~
 לפי לאחריהם ~רכה שא"צ ה~עודה

שהם
 ט~לי~

 ועוד ה~עוד~. שלאחר ב~המ~ז ונפטרים ~~~ודה

~~
 עוד לכ~וב שהוצרך

 טע~
 קע"ד סי~ לעיל עיין אחר

 י~~~ו'
 ודו~

 שהו~
 כוס אחר שי~רך אחרונה ~ברכה נ~טר

 שש~הה ו~ע~~ירביעי
 ~רב~

 ר~ז כלום. ~כך אין בינ~יים
 ~עי' ~ר~ב ו~י' ~' סעי' קע~ד ~י~ ל~יל ו~וין יו~ד.או'

 ובד~רינו~ו~ד
 לש~

 ~ע~ד. סי' לקמן עיין ועוד ~ס~ד.

 בין וכו' כוסות כמה לש~ות ירצה אם ג. ~~~~~~
 ב~וך וכ~ש שני כוס לאחר או לב' א'~ין לש~ו~

 ~~~ט~ ~י' לקמן כ~"ש ~ש~ה לא לד' ג' בין א~לה~ע~דה
 כ~א. או' לעיל~עיין

~~~
 ס~' לקמן הרב מ~ש ולפי ביד~. הרשות ~~.

 ת~~~
בהג~

 ל~רך דמנה~נו
 ~רכ~

 כל על ראשונה
 כו~

וכו~
 ~ד~ת דלא

 הרא~~
 א"כ

 ה~
 דמו~ר

 לשתו~
 הכוסות בין

 דוקאהיי~ו
 א~

 ב~נין עליו דע~ו היה
 שא~~

 ~פה~ג על~ו ל~רך
 הר"מ ~שם ~טור כמ"ש ~כיסות על כמו~יף הוידאל~כ

מרוטנבור~
 וכן

 מ~קנ~
 ח~י יעו"ש. ~רא~ש לדעת אף הב'ח

 י~ג. או' מ"ב י~ב. ~ו' ר'ז יו"ד.או'

~~~~~~ 
 הכל~ו לדעת לחוש והוא וכו' ליזהר ר~וי ומ~מ
 הכוסות ~ין לש~ות דשרינן דהא ~ב~ישהביא

 ביןהי~נו
 כו~

 ל~ו~ שני
 ~~וך או לאכילה ~מוך דהוא ג~

 לשני רא~ון בין לא א~ל משכר אינו דאזהאכ~לה
 שלא ~די~

 וכו'.ישתכר

~~~
 ה' או' ד~מ המ~~. וכ~ה וכו' ליז~ר ראוי ומ~מ ~~.

~~~

.~~ 
 א~

 ולא ה~דיל ולא שש~ח כגון גדול. לצורך לא
 מ~יו ש~נ~ כג~ן או ראשון ~וס ש~תה עד~~ר

 ~ליוכ~דים
 ורו~

 המ~כל ~א~ת לגרר כדי עוד לש~ות
 כ~~. או' לעיל ועיין וכדומה. ל~יא~~ןמצה ויא~

~~
 וכו' יש~כר שלא כדי ~~.

 ולפ~
 ~שקין דשאר מ~מע

 או~~ ח~~ ל~~~~~ ~ו~ר משכריןשאי~ם
 א~ר י"~.

 י"ג. או' ר~ז ח' או' שו"ג ט'או'
~"~ 

 ה~מ"מ מיהו ~ז. או'

כ~~
 יעו~~. לשתות אסור משכר אינו דאפי'

~~~
 וכו~ יש~כר ~לא כדי ~~.

 ומה"~
 שראוי שמעינן נמי

 ~ש~י ה~עודה ~~וך צרכו כל לש~~ת שלאלהזהר
 של~ ~דילילו~

 ~המ"ז ולומר אפי~ומין מלאכול וימנע ישתכר
 יוכל שלא אווהלל

 כוס~ת ש~י לש~ו~
 אחרוני~

 בדוחק כ"א
 סי' לק~ן המפה כ~~שו~צ~ר

 ~ע~
 יעו~~. ~הגה א~ ~עי'

שו~
 שם.

~~~
 ~כו' ~~ה~ב לפני מ~יאין ד. ~~~

 משמ~
 לשאר א~ל

 ל~ניח א"צ הבי~~ני
 לפניה~

 ~לא הזה כסדר
 הלכ~א איפסיקא והכי לכולם יחלק הוא אכילה שעת~הגיע
 ~'ב. ק~"ו~פ~~ים

 וכ~~
 יו~ד. א~' שו"ג הפר"~. ו~~כ הטור.

 האחרונים.וכ~כ

~~~
 ללחם שנים מצית. שלש ~השיש ~~.

 משנ~
 כמו

 וחציה לאפיקימן חציה לפורסה ואחד וו"טשאר
 עיניללחם

 מ~
 יעו~ש. ~ע"ה ר~י' ל~~ן וכמ~ש ~פרוסה עני של דרכו

~~~
.~~ 

 שי~
 מדברו והוא הטור כ"כ מ~י~. שלוש ~ה
 וכ~כ תע"ה~ ~~~ הטור כמ~ש והרא"שה~ו'

 עמרם. רב ~שם שםה~ור
 ~וכ"~

 ~סדר ~מרד~י
 ש~

 פסח
 מהר~י"ל ~דרשי~ וכ"כ הכל~י. וכ~כ רפ"ג. ~סי' ~רוקחוכ'כ
 מצו~ שני אלא ש~"צ כ~ב ע~פ ~פ' הרי~ף מיהו ההגדה.סדר
אח~

 ועל המוציא חציה על ~רך ומ לשנים פורסה
 לאפיקומן הש~יוחציה מ~ אכיל~

 והשלימ~
 שם ~~ר והב~או ל~ריכה.

~~י'
 וכת~ ~ע"~

 קצ~ שכ"כ
 ~"ח ~הרמ~"ם וכ~כ הגאונים.

 הגר~א ~ב~אורי הסכים וכן ~ם. המ~מ ד~ת וכ'ה ו'דין
 נוהגים ו~עולם כ~ב זה ~~י~ הב~יאמנם

 כדע~
 ה~ו'

 ו~ה ב~"ע. כן פסק ו~כןוהרא"ש
 דע~

 האחרונים.
 ד~ה ס~ט ~יקון~~יקונים ו~~~

 ו~ו~
 ללד~ ות~סף

 ול~~ל וכו'
 ~קינו אלין טיפיןג~

 מצו~ תל~
 ב~ער ו~~כ י~ו~ש. בפסח

 והאמצ~י~ העליונה דמצה ע~ג ~~ז ודף ע"ב פ~ג דףהכוו'
~~

 והמצה אבא דמצד ו~י~ה חכמה כנגד
 וה~ח~ונ~

 היא

 הדע~כנג~
 ~~פ~"ח וכ"כ יעו"~. אבא דמצד

 פ"~
 יעו~ש.

 ב~"ד~ ~ודם נ~ארולקמן

~~~

 המרור ~ו לט~ל כדי וחרוס~. ~~.
 לק~ כמ~~

 הי'
 י~ו~ש~ א~ סעי~תע~ה

~~~
 קורין וב~"א כן שנ~רא ירק מין והואוכר~~. ~~.

 ~דרשות כמ~ש ~י~י'ךאו~ו
 מה~"~

 ~דר
 ט~. או' ר~ז י"ב. או' ח"י ו~כההגדה.

~~~
 ח'י שנאכל דהי~ו אחר. ירק או ~~.

 ומבוש~
 ~~~ר~ין

 ועיין שם~~ ח~י ר~. סי' כדל~יל בפה"אעליו
בדברינו

 לש~
 ב~'ד.

'~~~~
~~~~~ 

 ~~י' ~~י~~"~

 ~~י י~~~~י~~
 י~י~~ו ~~~~~~י~~ ~~ ~ ~י~~ ~~~~י י~~~~ו~~~~
 ~~~~ ~~י' ~ו~~
 ~~י'~~~

 ו~~~~~
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~~~
 ~ו ~~.

 יר~
 אחר.

 ובלב~
 מהירקות יה~ה שלא

 מהן עכשיו יאכל ~אם מרור י"ח בהןשיוצאין
 על הסעודה בתוך אח~כ ויברך יחזוראיך

 אכיל~
 מרור.

 ב'. סעי' ~ע'ה סי' לקמן ועיין ט"ז. או~ ר"ז ג' או'עו~ש

~~~
 משום ~רפס ליקח ונוהג~ן אחר. ירק או ~~.
 במצרים בפרך עבדו רבוא ס' ר~ל ~~ך ס' למפרעדכרפס

 ובשער שם. ר~ז י~ב. או' ח"י ס~~ד. ~'א שם. מהרי"ל~ר~ות
 שם ו~וא ש~ס גי' הוא כרפס דמילת כתב ע"א פ"ג דףהכוו'
 שי"ן במילואה וכשתמלאנה ש~ שהוא יודי~ן במילוי~להים

 דאימא שבנצח חכמה דמוח א' הקטנות והוא כרפם בגי'י~י~
 שם ~ר~ל וד~ת בינה דמוח א' ~ק~נות שאר כל ~גםותכוין
 יו~~ בציור האלף אלפין ובמילוי דבינה ההי~ן במילויאלהים
 דדעת בגבו~ות יו"ד בציור והאלף דדעתבח~ד~ם

 ח~מה דמוח קטנות עם יחד נכנסים הם גם א~מאדמצד כנודע~
 ~םייםוכו'

 ובז~
 אינה פסח בליל הכרפס לקיחת כי תבין

 ואין ~רצה ~ם במ~ומו אחר ירק שלוקח הפו' כמ~שבהזדמן
 לדייק וצריך ה~א תורה ומנהגם חכמים דברי כי ~ןה~נין

 דוקא לאכולולהזהר
 כרפ~

 ולא
 יר~

 עכ"ל. אחר

 ~~ן~
 המי יכין בשבת חל ואם מלח. מי או וחומץ הגה.
 שכ~א סי' כמ~ש בשבת יעשה ולא ~בת קודםמלח

 חומץ לו ואין שבת קודם עשה לא ואה ב'סעי'
~~ 

 לעשות
 י"ג או' ח'י סק"ג. ט"ז שכ"א. ב~י' שם וכמ~ש ~עט מלחמי

 בס"ד. לשם בדברינו ~עיין י~ט. או~ ר"ז י"א. או~ יוסףחק

~~~~~ 
 ואם טבולין. מיני בשאר או מלח. או וח~מץ הגה.
 או~ ר~ז ו' סעי' פר"ח בחרוסת. ~טבלנו לואין

 שם עליהן שיש היינו טיבולין מיני בשאר או מ~ש ומיהו~~.
 ס~י' קנ~ח סי' לעיל ועיין בהם. למטבל נט~י שצריך~שקה

 ודוק. כ'ט ואו' ~~ו או' לשם ובדברינוד~

 ~~~ן~
 מותר הירק שאכל ולאחר מלח. מי או בהגה.
 המל~ ~מי הירקלסלק

 סק~ה. מ''א מהק~רה.
 לק~ן ~נכתוב מה ל~י אמנם כ~. או' ר"ז י~א. או' ~וסףחק
 ~ליונים לאורות רמז בהם יש בק~רה שמניח~ם ~דברים~אלו
 כדי האכילה לאחר אף בקערה כרפס קצת להשאיר ישא"כ
 בן וכ"כ ומרור. מצה אכילת לאחר עד שלם הסדרשיהיה
 מל~ מי אבל ל~ב. או' צו פ'א"ח

 להסירו יכ~ל
 כיו~

 שאיני
 ח"ן. או' לק~ן כמבואר הס~רמכלל

~ן~
 מביאין היו קיים בהמ"ק ~כשהיה לפסח זכר אחד ~~.

 ~ ע~א. קי~ד בפסחים כמ"ש פסח של גופולפניו

~ן~
 במו~ש פסח חל אם ואפי' לחגיגה. זכר ואחד ~~.

 דוחה שא~ן הפסח עם באה חגיגה היתה לאשאז
 בעלמא לזכר אלא שאינו כיון ~בשילין שני מביאין אפ~השבת
 ~סתמיות וכ~מ נהגי. וכן וכתב הב"ח כמ"ש הטור מסיק~כי

 יו"ד. או~ א"ר י"ד. או' ח~י פר"ח. ג~ או' העו"ש וכ~כ~ש~'
 כ"ב. או~ מ~ב כ"ג. ~ו'ר"ז

~~~
 למשה זכר ~אמר~ ואית ל~גי~ה. זכר וא~ד ~~.

 זכר ור~ל ט~ו. או~ ח"י רפ~ג. סי~ ר~קחולאהרן.
 ממצרים. ויצ~נו הנסים נעשו י~ם שעל ולא~רן~~~ה

~ן~
 בשם ן' סי' הכלבו כ"כ ו~~~ וביצה בבשר ונה~ו ~~.

 שהמנהג~ירוש'
 לקח~

 בעא כלומר וביצה זרוע
 למפרק~~~נה

 יתנ~
 מביאין עוד וכ~ב מרממא. בדרעא

 ל~סח זכר הצלי מ~ושל ~אחד צ~י אחד תבשילין שנילפניו
 הבהמה מזרוע הצלי ~לעשות ומנהגינו ~ לחגיגה. זכרוהמבישל

 לפי הגחלים על רק ב~פ~ד אותו צילין ואין נטויה. לזרועזכר
 אלא נצלה היה לא ו~~ח לפסח ז~ר~הוא

 ~שפו~
 רמין של

 גדול. טורח יהיה ר~ון של ~ שפוד אחר נחזור ואםוכ~~
 שהיא מפני וי"א בהמ'ק לאבילות זכר מביצ~ עושיןוהמבו~ל
 בש"ע. כאן דבריו הם וכך ~'~י והב"ד עכ"ד. להתבשלקלה

 בהגה. ~ב' סעי~ ~ע"ו סי' לק~ןועי~ן

~ן~
 לפי ונהגי ש~תב הא וכ~' וביצה בבשר ונהגו ~~.

 וארוזא סילקא למ"ד איכא ע~ב קי"דשב~ס~ים
 בשר מיני שני למ"ד ואיכא ~עליו. וביצה דג ל~~דואיכא
 בשר מיני ~ני כמ~ד פ~ח הרמב~םוכ"פ

 יעו"ש. ב''י וה~~~
 ונה~ו ~כתב אלא שי~צה מין מאיזה תבשילין דשני ה~ורוכ~כ
 ונ"מ עכ"ל נטויה לובזרוע ר~ז זרוע ליקח ונ~גי ו~יצהבבשר
 להקל יש הצירך דל~ת וביצה בב~ר מנהג ~ אלא ~אינוכיון~

ע~~
 מיני דשני ר"ח בשם ה~~ב'ם ~ס וכתב דגמ' דינה

 מיהו חגי~ה כנגד ומבושל הפסח ~נגד צליב~ר
 דע~

 שם התו'

שניה~
 ס'ח. או' ל~ן ועי~ן יעו"ש.~ מבושלים

 ~~~ן~
 ~~ערה ו~דר וכו' ~ ל~ניו הקערה ויסדר~ הגה.
 סידור ~דר וז"ל מ~~ח ~ו~~ק ז~ל האר"יבשם

 הכהן ותניח שמורה מצה מצות הג~ ת~ח פסח לילהקערה
 והישראל ממנו למטה והלוילמ~לה

 ל~ט~
 ~' והם ממנו ~

 וזרוע ~וכרפס מרור ~ תקח אח"כ עלאה. דא~א חב~דבחינות
 ~צו~ הג~ על ותניחוביצה

 מטה ו~ליו כמו סמוך ~ר~ל

מנשה~

 והביצה ש~ך ימין מצד לחסד הרומז והזרוע
 כי באמצע לתפארת הר~מז ו~רור שלך. שמאל ~צדלגבורה הרומז~

תפארת
 תחת ימין בצד והחרוסת ו~בורה. חסד בין ~כרי~

 ~ניח להיד הרומז והכרפס נצח. נגד והוא ימין בקוהזרוע
 הביצה~חת

 מ~
 מן למטה תניח וחזרת~ שמאל. בקי שמאל

 היסוד נגד והוא כירך אח~כ בו ל~שות הא~צ~~ בקוהמרור
 עשר הרי ה~לכ~ת נגד כולם הכוללת בעצמהוהקערה
 ישנה ואל דחכ~ה~פ~רות

 מז~
 ~מכוין למי ואשרי הסדר

 בהגה"ט. י~א ~~ב. פע"ח עכ~ל.ל~נ"ל
 מו"~

 אלא ר~ו. אי'
שמ"ש

 ש~
 ג' המו"ב

 מצו~
 וצ"ל הוא ט~ס כח"ב

 ~ב'~
 בשער כמבואר

 לקמן סודם נבאר וכאשר חב~ד בחי' הם מצות דג'הכוו'
 וכן הקערה חוץ אלא מלח ~מי ל~ניח אין ולפ~זבם''ד.
 כדי יין שלהכוסות

 של~
 ולא להוסיף

 לגרו~
 ~ד הנז' מסדר

 ומרור. מ~ה אכילתלאחר

~~~~~ 
 מ~א לו. ~מוך פי' הכל. מן למעלה בהגה.
 זע"ז לא אבלסק~ו.

 ממש~
 ו~. או' א~א.

ש~
 ע"פ פ' הר"ן ~כתב זרוע. שיהיה נהגיוהבשר ~~.

 צריך לכן תבשיל מיקרי לא בשר בלא~עצם
 חק סק"ז. מ"א ח' או~ ד~מ עליו. סרוך בשר מעטש~הא

יוס~
 שאר יקח זרוע לו שאין ומי כ"ב. או' ר"ז י~~ או~

בשר
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 נו~גין וכן צלויה הדין~והוא
 ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~ ~ בעירנו~

~~~~~~ 

 אףבשר
 בל~

 פר~ים ~שני ודע ז' או' א~א ע~.
 זרוע נקראים הירך כף ~ד הראש עם הנמכ~~תהאר~ובה מפר~

 י~ו"~. כהונה מתנות לגבי ב' ס~ו' ס"א סי' ביו~דכמבואר
 אי~ה לכאן ה"הו~"כ

 פר~
 יקח הנז' פר~ים מב' שירצה

 שאין המנהג כי דע ~עוד זרו~. בכלל ושניהם הפרש איןכי
 עצםל~בר

 הזרו~
 בו. ת~ברו לא ועצם לפסח זכר שלם יהיה אלא

~~~
.~~ 

 ונהג~
 לנהוג כתב ורש''ל וכו' צלי יהיה שהבשר

 הב~ח וכ"כ למסו~ין ויחלקה בשר חתיכתדיבשל
 שהבשר כתב ס~ד הט"ז אבל סק''ח. מ"א והב~דושל~ה.
 או~ו אוכלין אין לזכר~מני~ין

 זכר משום אלא אינו כי א~
 בין לאכלו דאסור קצ~ג סי~ מהרי"ו וכ"כ יעו''ש.ל~סח

 זכר שהוא כיון השני בלילה ביןהר~שון בליל~
 לפס~

 במקום ~אפי'
 וכ~כ כ"א או' ר~ז י~ז. או' ח"י וכ"כ ועו"ש. צלי לאכולשנהגו
 קדשים כאוכל ~מיחזי משום בלילה לאוכלו ראוי דאיןה~ר~ח
 עד לאוכלו אין ולפיכך ~~ח לקרבן זכר שהפרישו ~כיוןבחוץ
 מבושל ה~~ר אם דאף ~' או' המש"ז וכתב יעו"ש.למחר
 למחר אלא בלילה אוכלין אין לפסח שזכרכל

 א~
 ירצה

 אחר טעם עוד בה שיש משום אוכלין ה~יצה ~בלכי~ו~~.
 שם. ר"ז שם. מש"ז שם. ח~י שם. ~"ז ב~מ~ק. לאבילותזכר

 ס"ט. או' ל~מןועיון

~~~
 לפסח זכר הגחלים' על צלי שיהיה ~~.

 כמ~~
 ל~יל

 וגם נ~ו.~ו'
 הפס~

 שפיר גחלום ~~ג צלאו אם
 ~' או~ מש~ז יו~ד. ~ין פ"ח ק~פ בה' הרמב~ם כמ~שד~י

 כ"ט. או' מ~ב כ~א. או'ר~ז

~~~
.~~ 

 ~צריך ב~רשותיו מהרי~ו וכתב וכו' צלי שוהי~
 אוכלו ~אינו דהואיל מב~~י והביצה הזרועלצלות

ביו~~
 בי~~ט לאכלו ר~צה דאם ונראה ביו~ט. לצלותו אסור

 יוכל ו~ז בידז הר~ות ש~י י~"ט לליל אחרות ולעשותראשון
 יו"ד. א~~ ד'מ י~ם. באותו ש~וכלו הואיל ביו"ט ~ףלצלות
 ו~אן ל"ב. או' מ"ב ~ם. ר~ז י~ז. או' ח~י סק"ח. מ~אוכ~כ
 י~ודה בי~ יו"ט. בליל לצלו~ו אסור ביום אף צלי אכלדלא
 א~ ברכ"י נ~א.כ~'

 ~' א"ח בן בס' ו~יהו ד'.
~ 

 ל~ או'
 דאנ~כ~~

 אע"ג פ~~ח בליל לצ~תו מותר שכח
 אוכל~ ~א~

צ~
 ב~ם ~ם

 וכמ~~ ראש~
 ה~~ אמנם מקב~אל בספרו

 כ~י מצ~אינו הנ~
 ל~~~

 ו ראי~~יו ולראות בו
 ~י~

 ~נ~ג ~~~ ל~יל
או'

~~ 
 לעיל כמ~ש מ~~ג אלא אינו ~צלי כ~ן ומ~מ

 ו~נ~ת~ן א~
 א~ האחרונ~~

 כ.א להתור
 ברא~

 באותו לאוכלו

~~~~
 א"כ

 להנוה~~~
 לאכול שלא

 ג~~ צ~
 ~צלותו ושכח ב~ם

 באותו לאוכלו שראוי מ~ושל בשר במקומו להניח יש~בנ~י

הי~~
 ~~' לקמן וע~ן לכ"~.

 תע~
 או'

 ב~

~~~
.~~~~~ 

 והבי~~
 ~~בושלת. תהיה

 וצריכ~
 בכל להזהר

 ביצ~~
ששולק~

 במים תחלה שירחצו בפ~~ח בקדרה

צוננ~~
 ~מוכרים אלו אצלנו כ~ מ~ני בפ~ע אחד כלי בתוך

 ~~ו~ם צ~~ הב~ת
 אותנ~

 אותם מניחים והם הערב~ם מן
 שלהםהקמחים ~~~

 ונדב~
 היטב ירח~ם לכך ~מח קליפתם על

 ~פ~ח ח~ץ כיתחלה
 ~ ~משה~

 ב~ם בשלו ואם שם. ~~ח

 ב~יה~~ו~ט~
 ל"מ

 ~~ס~
 עד ב~"פ אף דאוסר

 כנגד ס~אין ~~ ה~ל~
 וה~~ הח~~~

 אסורות. אינ~קלו~ות
 מש~זאו'ד~

~~~~~~~ 
 ששלקו בקדרה אפר ה~חו

 ב~
 שם ונמצא הבי~ם

ב~~
 שיש ~צה או ~פרוח בה שיש

 ב~
 דם

 מ"ב נ~' ז~ל ~~אמון בוהוסף עדות הרבכתב בחלמ~
 כמ"ש בבשר לפגם טעם נותן ~הא~ר משום הכשריםה~י~ם דמותרי~

 ה~~ הרב וכתב ד' ס~~ ~'ה ~~ י~ד בש"ע ~למרן
 ד~

~הג~
 מילה או חופה כשיש במערב

 ששולק~
 ב~ים הרבה

 המים בתוך אפר ני~נים אדם לבנילחלק
 ששולק~

 בהם
 ו~זהבי~ם

 ב~ כשנמצ~~
 בה ~יש ב~ה הבי~ם

 ד~
 או

 מו~ שהרי הב~ים ~~ר מ~יריםאפרוח
 היה הב~ה שפלטה

 האפר ע~י פ~םטעם
 הנבל~

 והגם יע~ש. בה
 שהט~

 והש"כ
 שהביא ד' א~ ~ם בברכ"י ע~ן בצ~ע הש~ע דברי הנ~חושם
 כדעת ~סברי פו~כמה

 ו~ הש"~
 ~ל הוא ~סכים

 א~ ק~ בס~ ו~כ י~~ש. ~ש"ע כדבריהלכה לענ~
 ב~ם ד'

 הג~
 מותר בק~רה ה~י~ם על אפר נ~ן דאם ~מערב מרבניכ~
 לכתחלה ואפ~לכ"ע

 עכ~~
 שם ה~ר~ה וכ"כ

 א~
 וכ~כ ~'

 נו~~ין דכן ל~ז א~ צ~ה ס~ יו~ד ~ל צדק זבחיבס'
דבכל במ~ינתנ~

 ששו~~~~ פענ~
 הרבה

 בי~~~
 בתוך אפר מניחים ביחד

 שאר אפ~ח או דם מהם באחד י~צא שאם כדיהמים~
 ~ ובאי מורום שכן וכתב מותריםה~ו~ם

 יעו~ש. יום בכל
 ו~~~

 בן
 וכתב יע~א. בגדאד עי"ת מנהג שכן י"ב או' בחקותי פ'א"ח
 ה~נ~ג לפיוגם

 צרי~
 ~ל שירתיח המים בתוך האפר להניח

 הרבה א~ר להניח צרוך וגם צ~~ ו~ב ניחו ש קודםה~ש
 למחות דאין אע~ג ~כ~ים אלא במים ניכר טעמו~יהייה

 בי~
הנו~ג~

 יעו"ש. ו~ע~ב בזה יחוש נפשושומר היתר

~~
 וח~גה לחג~ה זכר שהיא מבושל~.תהיה והב~ה ~~~~~.

 וכמבואר תימא אבן דפליגי וכחכמים ~יא"צ
 ~ב~~~חי

 וכ~פ ע~א ע'
 ~רמ~~~

 ~ב. ~ן פ~ ק~פ בה~

~~~~~~~~ 
 כמ"ש כשל~י~ ד~נה שהח~גה צל~ה. וה"ה ~גה.

 מאכל בכל נאכ~ם והשל~~ם ~םהרמב"ם
 נ~בושל ביןצלי ~~

 כמ"~
 איזהוו פ'

 מר~מ~
~~~~~~~~ 

 ~כן בהגה.
 ~הג~

 בעיר~.
 דחושש~

 לסברת
 קי"~ ~ ~~~חי ~~' ~~~ן תינ~א.כבןן הפ~

 שני ~~ה ~~"ב
ו

 ד"~ נ~~~ ~~~~
 צלי. כולו

~~~~~~~~ 
 וכן בהגה.

 והט~ וכ~ ~הג~
 תהיה דהב~ה כתב

 לפי ~וקאמ~ו~לת
 שא~

 ~סח בל~י צלי אוכ~ן
 אבליע~~.

 המש~
 בהגה הרב מ~ש ~לפי כתב

 ד~הג~
 ל~~ת

 ~~ב~ה לאכול רשאי הב~האף
 בל~~

 אף
 צ~

 ו~כ ו~~~.
 דו~ביצ ~"א א~ו~ר~ז

 עושין ~
 ~~בושל בין צל~~~ בי~

 בכ~' כמ"ש ה~~עודה ~תוךאותה ו~וכ~~
 תע~

 כלל ח"א וכ"כ יעו"ש.
 ~~~דר ובנ~ין ו~ ~ו'ק"ל

 א~
 מותר צלו~ת דבייצים י"ב

וכן לא~~
 ת~~ו ~~~~ בעצמ~ הט~ מסי~

 דא~
 ~~שה אחד כל וא"כ יע~ש. מנהגולא ~~י~~ צלי איסור

 כמנהג~

~~
 ירק~ת אלו ה. ~~~~~~~

 ו~~ ~הנ~ ש~צא~
 והט~ם

 בא~~~~~י דל~
 ~אי~ ~~ן שי~יה מה יהיה ~ר ~בר

~~~~~ ~~ ~~~ 

אל~



~
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 ~~ ~ו~~~~
'~~~ 

~ ~ ~
~~~~~~~ 

~~~~ 
~~~~ 

~ ~

 ע~~ים מיני ~פי' ~~~~י~~~~~~
 ~~~~~~ ~~~~ ~~י~~~ ~~~~ ~~~י~ ~~~~~י~ ~~~~~ ~~~~~י~ ~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~י~~~ ~~~~ י~~י~ ~י~ ~~י~ ~ין י~~~י~ ~~~~~~~ ~~י~ ~~ ~~"~ י~~~י~ ~י~ ~~~~י~ ~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~ין ~י~~~י~ ~~~~ מרים~

 ~מצה דאיתקש משום ~~ו' המצריים שמררו לזכראלא
 מצית~ל דכתי~

 ומרו~
 מרור אף קרק~ ~י~ולי מצה מה יא~לוהו

~י~ולי
 קר~

 זרעים. מין מרור אף זרעים מין מצה ~~ה
 ~מרור וה~ם ע"א. ט"לפסחים

 ~זה~
 כמ~ש דרבנן

 כעין ר~נן ~תקון ~ל מ~מ ע~א~ט"ו ~~סחי~
 ד~וריית~

 והטעם תקון.
 עדות ~סה"ק עיין ~זה"ז ~ם מרור אכילתשתיקנו

 ~יעק~
 דרוש

 ה~דול. לש~ת~~

~~~
 ~מצה יוצאין שאין וכשם י"~. ~הם שיוצאין ~~.

~ז~ל~
 יוצאין אין כך ~' סעי~ תנ"ד ~סי' ~כמ~ש

 ~זול~מרור
 ו~"~

 המרור ~עצמו ישראל יע~ור שלא לזהר יש
 לו נותן שהוא אף נכרי שלמקרקע

 רשו~
 גיזלי עכו"ם דסתם

ארעת~
 ~סי' וכדלקמן יאוש שייך אין קרקע ו~ל נינהו

 ~הגה ~~ סע~'תרמ~ט
 אל~

 אז ו~ייך ~עצמו ~עכו~ם יעקור
 יאוש עי~ז דהוי ממנו הישראל יקנה ואח~כ יאוש שם~~ז
 ~שות.ושינו~

 מ"~
 או'

 ל~~
 לצאת חומרא מצד והוא

 אליב~
 כתלוש או כקרקע חשוב זה אם בזה פלו~תא יש כי~כ~~
 ס~ק מ~א~יין

 י"~
 ~' סעו' צ"ה סי~ ובח~מ י~ז או' וא"ר

 ולקמן כ"ט או' תנ~ד סי' ל~יל עיין ועוד ו~וק. שםו~אחרונים
 לשם ו~~~רינו בהגה א' סעי~ תרמ~טסי'

 ~ס~~~
~~~

.~~ 
 חזר~

 ~הן ~קי אדם כל של~ו לפי וכו' ~ולש~ן
 הירקות כל ואון המדינות לפי משתנה הלשון ו~םו~שמותיהן

 כאן להעתיק אמרתי כן על ~כ"ממצויין
 כ~

 אלו של הפי'
 לשונו כפי אחד שכל כדי ~פו~ שמצאתי מה כפיהירקות
 ~וריו. על ~ד~ר י~~ןומ~ינתו

 חזר~
 ~הוא ~~סחים ~~"ס פי~

 לטיך. או לקטיקא ~טוקאובה~מ~י והער~ך לטי~א ופירש"וחסא
 ו~ס' זערזיך. אלו ~מדינות קורין שאנו מה ש~וא כתבו~לבוש
 ~~~א~ז

 כתו~ מצאתי ~שם
 רק ~זה הל~וש על שהשיג

 רפוא~ת ו~ספרי לקטוק~ רומי וב~שון לאטוך ~ל~אהנקרא שהו~
 ימצ~

ממנ~
 עכ~ל. אלו ~מ~ינות המצוי ~זערזיך כלל ענין ואין מינים ז'
 עסקיך עיף חלמין מפשר ה~יא ~ר ~~י הרואה פ'ו~~רכות
 כפול שהוא פירש"יכחסא

 אחד מלועז ושמעתי וע~
 כפיל והוא ניסן ~ימי חזרת אצלם מצוי חמות ש~מ~ינ~תלועז ש~אר~

וע~
 ~ל~א שלטי"ן ~יי''פ אלו ~מדינות קורין שאנו מה כמו
 שכת~ ~~~י ועיין למרור. המין זה או~וואוכלין

 ~חזרת מצוה
 הרואה פ' ועי"ש ע"כ. מרירות ~ה ואין מת~קה שה~אאע~~י
 דמ"מ וצ"ל ~חסא עסקך מריר לר~א דאמר ה~יא בר~~י
 ו~~רוך קצת. מרירות בווש

 כת~
 חסא הוא ~ליון דחזרת

 מטריטך יקח לטי~א נמצא לא אם וז~ל כתב וב~~~דהמרא.

 פי' והערוך קר~שפל~א ופירש''י הינד~~י ~~מ' עולשין~כ~ל.
 ו~ש"ל ~כ~ל. כיספינ~ו וי~א סינצינ"י ו~לע~ז דמישטקי~ולשין

 אנדי~י~א דאמטיק~א ~ל~~ז וי~א אסחרול~א שהוא מצאתיכת~
וכ~כ

 הרט~~
 אנ~יבי~א שהוא

 ו~ו~
 ~ותו שמ~שלין אצלנו מצוי

 צוק~ר עם אותוואוכ~ין
 וחומ~

 ~מהרי'ל אך אצלינו מצו~ ג~כ והוא קר~י"לש~וא כת~ ו~ה~מ~י המרירות ל~טל
 כת~

 כיון
ש~סי~ורום

 כת~
 ראשון ~טי~ול קרב"ל ליקח

 משמ~
 יוצא דאונו

~ו
 ו~~

 קר~וויי"א ו~ער~ך מרו~ייא פירש"י ותמכא ~רור.

 מערטי"ך ~ו קרי~ן ~ל"א שקורין מה שהוא כת~ו והאחרוניםמריי"ו
 ו~י~ש ה~י~טו~''כ

 שהשי~ ~מ~
 על

 הר~"~
 ו~ן שם

 נתפש~
המנה~

 ה~לין על ומ~רכין למרור הקרי~ן ליקח אלו ~מ~ינות
 ~ש"ס איתא ~ חרח~ינה לכריכה. נוטליןוהקלח

 אציות~
 ד~יקלא

 ופירש"ו מררייתא ~ש~ס מרור אגרורי~ן ו~רוקח מידל''אופירש~י
 לענה. ~היינו ווערמוט~א ש~וא ו~א~ודה תפור~יאמירופיי~ל

 קי"ט סי~ ח~צ ~תשו' ועיין ח"י. או'ח''י
 שכת~

 שהח~רת
 ~וא עליו לחז~ר שמצוה ח~א חכמים ו~לשון ~משנתינוהשנוי

היר~
 סאלאט"א ס~רד ו~לשון סאלא~ט אשכנז ~לשון הנקרא

 ~תוגרמא שש~עתי הלשונות ~כל לטו~א הוא שלו העצםושם
 ואשכנזואיטליא

 וספר~
 הרפואות ו~ספרי ופורטו~אל

 ~~ולם ופקפוק ספק שום בו ואין סאלאט לאטו~א אותווקורין והט~~
 ו~ח~תו מכסיפין ופניו שרף ב~מ' האמורים הסימנ~ם לוויש
 הפסח ~זמן מצוי אי~ו קרות שהם ופולונייא אשכנזש~ארצית ומפני כל~נה. מר ו~ופו מתוק ותחלתו קשה וסופורך
 הוו שלא מפני או ~רור מצות לחו~ת לקחתו הור~לולא

 הקרובות ארצות כ~נשי הירקות שמות פתרון ~טי~~קיאין
 תמכא שהוא הקרי~ן ולקחו הוא. מה יד~ו לא ו~~ללא"י
 עתה רבים ~ן כי חור~א מיניה ונפק חכמים. מקצתלפ"ד
 ושהוא חורפיה מחמת זית כחצי אפי' אוכלים ש~ינםע"ה
 ~~ר ~ל החרדים ואף מרור מצית ומבטלים חי ~א~ילתומזיק
 אשר וכל ו~ו' ~ו ~סתכנים מהקרי~ן כזית ואוכליםה'

 ~אלאט הלאטו~א ויקנה כתי~נה מציה יקיים ~קר~ואל~ים נ~~
 דנוה~ין הלבוש וכ~כ עכ"ל. ~יוקר הוא ~ם אף מרור מצותל~ם
 ס~מנא דשמא יקרום ~דמים לקנותו אפי' חסא אחרלחזור
 לקמן עוד ועיין עלן. רחמנא דחס לרמוז כלומר הואמילתא

 ~'.או~
~~~~~ 

~~~~~ ~~~ 

~~~
 אכולהו מרי~. עש~ים מיני פירוש ה~ה ~~.

 ~ם איזה בבירור יודעין אנו שא~ן ומשום~אי
 לכך~לשוננו

 כת~
 מרים. מינים שהם אכולהו כלל ~דרך

 ז"ל אמרו שלהם והסי' ל~~. או~מ~ב
 ~פסחי~

 ע~א ט"ל
 שרףי ופיר~ו מכסיפיןי ופ~יו שרף לו יש מר ירקכל

 ל~ן שרף מ~נו יוצא חתוכו ~~קום אותוכשסוחטין
 אלא ככרתי מאד ירוק אינו מכסיפין. ופניו לייטו~ן.וקורין כחל~

פלד~
 הריא~ז וכ"כ הר~ן וכ"כ עכ~ל

 השה~~ ה~~~
 כל ~'

 שה וכתבש~ה.
 הראי''~

 א~ם. למ~כל שר~וי והוא

~~~
 מין ~"כ הוא מרור. ~~.

 יר~
 מר

 ו~משנ~
 קר~ו שם

 מרירתא. אותו קראו שם ו~גמ' מרורא~~ו
 מ"ש ע"ב א~' לעיל ו~יין כיעו"ש. ביותר מר שהוא~"ש והו~

 ~ו.עיד

~~~
 הרבה ור~ותי ו~קלחן. שלהן ~עלין ויוצאין ~~.

 את מרור אכילת ~שעתשלוקחין אנשו~
 היר~

 שלו
 ט~ם לזה ו~ין ה~לח נוטלין הכריכהו~ש~ת

 ורי~
 ~יקח ~יש

 כי הכריכה בש~ת גםהירק
 בטו~ לאכו~ יוכ~

 כ~ית
 ~מ~ונת~ כי~ר"ל ממנ~

 נוה~ין
 ש~ו~ תמכ~ לאכו~

 הקרו~ן
 ע~ב או~ ל~יל כ~"ש בוותר~ר והו~

 יעו~ש~
 כ"כ מצ~ר אונו כי

כמו
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~ ~ ~  מר ירק שאר או לענה יקח הירקות מאלו א' לו אין ואם~גה ~~~~~ ~~~ ~ ~~~~י~ 

 ~אגור~

 לטיט זכר עב יעשה וחרוסת
 וא~~~

 בו נו~נין
 ~יי~ו~י ~~~ו~ ~ מע~

 לו שוש ~קלח~מו
 כ~

 ס"ק המ"א מיהו סק"ה. ט"ז וותר.
 בקלח ויוצאין דקאמר משום ה~ולם למנ~ג הט~ם כתבי"ב

שלהם
 אל~~

 ומי~ו ל~רכה העל~ן נוטל~ן לכן ע~יפא~ דעלין
 הרבה העלין שאין ומפ~י תפ"ו סי' ~מ~ש ~זית ליטולצריך
 ליטול רוצה אם מיהו לכריכה ~קלח נוטלין לכןכ~כ

לכריכה העלי~
 הרשו~

 שאין חשש שיש במקום ומיהו עכ"ל. בי~ו
 לאכול טוב יותר א~רבא התולעים מן יפה נבדקיןה~לין
 בכריכה בין בברכה ~יןהקלח

 כמ~~
 ץ' או' לק~ן

 יעו~
~~

 המתפצלים הקטנים ה~רשים ~י' בשורש. לא אבל ~~.
 הגדול השורש אבל ולכאןלכאן

 שב~
 הירק ~ומד

 ~ם המ"א ה~כים וכן מ~רי~ו. בשם ~ם ט"ז קלח. ב~ללהוא
 בסי' שם מהרי"ו כתב זה אחרמיהו

 קצ~~
 מער~י"ך יקח אם

 או' לעיל כמ"ש קרי~ן~והוא

 ע"ב~
 יק~

 מן למעלה שהוא מה
 מן שלמטה מה לא אבל לו והסמוך ה~לין כגוןהקרקע
 או' א~ר דעת וכ"ה שם מ"א והביאו עכ"ל שורש ~~ויהקרקע
 שכתב אלאי"ג

 ~הדח~ דבש~~
 להקל יש

 יעו~~
 הר"ז וכ~כ

 לקרקע חוץ היוצא והקלח ~עלין ליטול טוב דיותר כ~חאו~
 טמון ~הוא שמה שי~אלפי

 בקרקע~

 ~בל שורש נ~רא הוא
 עכ"ל. הר~~ו~ה כסבראהעיקר

~~~
 אל~ ~~~

 א~כ
~~ 

 כעפרא הם הרי יבשי~ ~עלין לחיה.
 מתייבש אינו שב שהוא מתוך קלח אבלבעלמא

 הר"ן. וכ~כ ע~ב ט~ל פסחים ר~"י טעמו.שיפסיד

~~~
 בהם שיוצאין אומר ו~~ה ל~ים. הם א~כ אלא ~~.

 לחים שיהיו צריכין שה~לין נראה ~ליכמושין
 פ' ~שה~ג הב"ד ריא~ז כמושין. אפי' וה~חלים כמושיןולא
 שסיים דמה הכנה~ג שם וכתב בהגה"ט. ~נה~ג שעה.כל

 אינו כמושין אפי' והקלחיםהריא~ז
 מדוק~~

 ביבשין דהשתא
 אפי' דב~לין י"ט או' ח~י וכ"כ כ~ש. לא בכמושיןיוצאין

 המ~א ~עת וכ"ה יעו"ש. בהם ווצאין אינם כ~ושין רק לגמרייבישים א~
 י"ד. או' וא'ר שם ח~י ~מ"ש בט~~ת שמצויין אלא ו"ג~"ק

 הר~~וכ~~
 כתב שם הא~ר ומיהו כבושים. לא אבל כ"ט או~

 מ~הש~י~ו צ'ט~ל~ינא
 הרי~~

 דין פו~ ושאר והרמב~ם
 וכ"מ כמושין ב~לין אף ד~וצאין דס~ל אלמאדכמושין

 הסכים וכן ~כ'ל' ~~ג דף הראב"ן וכ~פ הש"ג דעת וכןדילן מהש"~

ה~ר"~
 או~ הברכ''י ב~~ו הליץ כבר ~ליו שהקשו ומה

 ~מצא יעו~ש. הש~ע שבגליון חיים נתיב דעת וכ"היעו~ש.
 להחמיר יש וע"כ ש~ייא בפלוגתא זהדדין

 דאפשר~ הי~~

~~
 דאזיל ו~"ל בח~מץ. פירש~י כבושי~. לא אבל ~~.

 בשמו ק~ה רסי' ביו~ד הב"י כ~"שלשיטתיה
 והו~ כבוש הו~ מעל"ע במים ~שרוי דדבר קול ~גןאבל

 במים ~מרור שרה אה ו~~ככ~בושל
 מעל"~

 בו יוצאין אין

דנתבט~
 מרירת~.

 ס"~ מ~~
 מיהו ד' או' העו~ש ~~''כ י"ד.

 אותו ששורין הוא ~ורה ושראל של דמנהגן כתב ך' או~ח~י
 ויש ~קודם ב~ו' כמ~ש כמושין ולא לחין העלין שיהאכ~~
 ח~י או' יוסף חק דעת אבל יעו~ש. שיסמכו מה ~עללהם
 לשרות שלא מ"אכדברו

 מעל~~
 א~ר ו~"כ יעו"ש. במים אפי'

 בשר~יה לה~ל שאי~ י~דא~'
 ובפר~ מעל"~

 הא~רונים שכל

 ב~י' וכ~מ בפי~אסרו
 תקכ~~

 ח"ו ~מ~ש ה~ ס~י'
 מ~ה~

 של
 מעל"ע ~~חות סגי לזה הא קשה וכו~ ששורין תורהי~ראל
 כשנשרה להקל לס~וך יש הדחק בשעת ומ~מוסיים

 דיע~~
 מעל"ע

 יש לכתחלה ו~אי הלכה דלענין ג' או' המחב~ר וכ"כ עכ~לבמים
לחוש

 ל~ע~
 ב~~ ~ירקו~ ~היין שלא ו~עמיה המ"א

 יטו~ש. ~טל"ט

~~~~~~~~ 
 ירקות שקינין בשבת שחל ב~~פ ליזהר יש

 ואם יכמושו במים יניחום לא ואםמע~ש
יניחום

 במי~
 ה~ים תוך כ~לם יהיו לא ואפי' כבושים הו"ל

 למ"דאיכא
 ביו~

 שלמטה ה~בישה ~~~י בהגה א~ סעי~ ק"ה סי'
 ~ה"ש במים~ שרויה במט~~ת לגלגלם לנהוג ~ש היל~ך למ~להמפעפע

 צ"א. או~ לקמן ועיין ו~או~

~~~
~~~~~ 

 שעות כ"ג שרה אם א' סע'' ק~ה סי' יו"ד
 שרו ו~ח~כ ממיםוסלקוהו

 עו~
 הוי לא כ"ג

 רצופין שעות כ~ד וצריך יעו~שכמבושל
 וה~~

 ~~נה יש כאן
 מ~ש ~"פ והוא י~ד. או'א~א

 בספר~
 יעו"ש א~ או' שם מש'ז

 ~ביא קע"ב או' ס~ט ובסי' ה' או' שם צדק זבחי בס'אמנם
 הם רבים כי המ~~רים כד~ת שה~לה אלא בזהפלוגתא
 דבלא~ה כיון בכה~ג להקל ד~ש כאן כ"ש וא"כ~עו"ש

 יעו"~. ע'ט או' לעיל כמ~ש מע~ע במים כבוש הוי איפלוגתא איכ~

~~~~~ 
 למ~~

 מ~מ בו יוצ~ין ~ין מעל'ע ב~ים דכבוש
 מ~ל"ע במים שרוי הוא אם אף קרי'ן שהואבתמכא

 ט' או~ ברכ~י ק~י. ס~" ח"ב פ~~א בו.י~צאין
 מחה"~

 י"ד ס~ק
 ווחזור מעל~ע תוך המים מן להיציאו עוב ומ"מ י~א או~ש~~ת
 ב~ים שרוי דכשאינו שםוישרנו

 כ"~
 נקרא איגו רציפים ~עות

 צ"ב. או' לקמן ועיין כ~ט. ~ו~ ר~ז לד"~.כבוש

~~~~~~ 
 כדי שהה אם חומץ או צ~ר בתוך כבוש הוא

 הרי להתבשל ויתחיל וירתיח הא~ר עלשיתג~ו
 קליפה כדי אלא ~~סר לא זה משיעור וב~חות כמבושלהוא

 יו"~ש"~
 ~אם הנז~ באו' הר~ז וכ~כ א' סעי' ק~ה סי~

 הציר נותנים היו שאם בכדי שם ושהה חזק בחומץ אובציר נשה~
והחומץ

 ע"~
 ~"ד. בו יוצאין אין להרתיח מתחילין היו האור

 השיטור~~~ו
 ה"~

 לטנין
 דיטב~

 ליתנו ~אין ו~אי לכתחלה אבל
 ~ח~. רגע ~פי~ חומץ או צירבתוך

~~~
 פיר~ו ותו' דרש"י אע~ג וכו~ שלוקים ולא ~~.

 ~ירש תמ~ה ~י~ הרוקח רבינו מ~מ מ~א~יותר דשל~
 ~ליקה שלוקהאי

 מועט~
 להחמ~ר ויש

 א~
 מועטת~ בשליקה

 ד~. או'מחב~ר

~~~
 הכבישה ~"י טעמן נשת~ה שכבר מבושלים. ~לא ~~.

 לבוש.והבישול.

~~
 מיני~. החמשה כל ר~ל וכו' ~צטרפין ~כולם ~~.

 מבטל ד~ד ~~מא ~ ק~דינן דאמרירותאכיון דסד"~
בחבריה

 קמ~
 הר~ן. מצטר~ין. מר~רות עעם ל~ולם דיש דכיון

~~~
 ~רנ~י~ת ~יצ~ חצי ~מו שהוא וכו~ לכזית מצטר~ין ~~.

 שיעורוצריך
 ז~

 ה~לין שבין ריוח מלבד בשלימות
 ב~~~ לי~הר ויש תפ"ו סי~ לקמןוכ~איתא

 ואכילה האכי~ה ~ל ש~ברך ~יוןלבטלה ברכ~ הוי דא~~~
 ומי ~שמ~" בכ~י~

 או ~ולהשהוא
 ~י~~נ~

 ~א~ה ~ו ~י~~ ~ותר
 מי~

 ~רור



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

 ~~~ן
~"~~ 

~~~~  לדם זכר אדום וין אוחומץ

 ~~ור~

 ועושין
 החרוס~

 ישר~ל בהם ש~משלו מפ~ות
 ~ת~~

 פ'
 ע~פ~

 תפ~ח~ם כגון
 הטיט. בו מגבלין שהיו ל~בן הדומים וזנגביל קנמין ~גון תבלין עליו ונו~נין שקדים רמוניםאגוזים ת~ני~
 ~טור~
~ 

 או מעט יאכל ע~'פ ~לל לו א~א ואם ביותר עליושערב
 עצמו לדחוק וראוי ברכה בלא מרירות לזכ~עם בפיוילעוס
 או~ ח"י חז"ל~ ה~צות ל~יים עליו יכאב א~ אף יכלתובכל
 ~~ט לאכול יכול ומיהו ל"א. או' ר"ז ~~ט. או' יוסף חקכ''א.
מעט

 ובלב~
 בכדו סופה עד כזית א~ילת מתחלת יש~ה שלא

 ~ש~~ור ~~ו~ש ו' סעי' תע"ה סי' לק~ן כ~"ש פרס~כילת
 יעו"ש. תפ"ו סי' לק~ן ית~כזית

~~~~~~ 
 בכה"ג יומים או יום יחלה ~~נו כזית כשיאכל
 ואיסורא זו ~דה ליד~ ~צמו להביא הבריאא"צ

 יעו~ש צ~ד סי' ראש בשמים תשו' בעצמו. לחבול איכאנ~י
 ~~~ ~~~~~~ ס~ט.ו~~~~ן או' תע"ב סי' לעילועיין

~~~
 סי' סופר כתב בתשו' עיין וכו' לכזית מצטרפין ~~.

 לכריכה ובין לאכילה בין כזית דבעינן שכתבפ"ו
 כולו יאכלנו ~צומצם כזית אלא לו איןואם

 בפע~
 ולא ראשון

 הראשונה בלילה כזית אלא לו אין ואם בכריכה כלליאכל
 ראשון בליל כולויאכלנו

 ול~
 ועיין יעו'~. לשני ה~צי יניח

 ל'~ או~ תע~ה סי'לק~ן

~~
 ואין מתוקה שהיא וא~פ"י ב~זרת. המצוה ועיקר ~~.

 להו קים מ"מ המינים בשאר כמו כ"כ מרירותבה
 ~רור שם שעיקר מ~נו יותר בלש~"ק לדבר שידעולרז~ל
 וסופו מתוק שתחלתו ועוד תחלה עליו חונה בתורההכתוב
 חייהם את לוימררו זכרמר

 בפר~
 ואח"כ רך בפה תחלה

 ואפי' אחריו לחזר ד~וב ~~''ק בשם ב''ו וכתב לביש.בפרך.
 ל' או' ר~ז כ~ב. או' ח~י הלבוש. וכ~כ יקרים. בדמיםלקנותו
 אתרוג לגבי תרנ"ו בסי' שנת' ע"ד במצוה שליש ~דוהיינו
 פ~ד סי' ביו"ד כנה"ג עיין ומיהו שם. ר~ז שם. ח~ויעו~ש.
 הרב~ מצוי הרחש הללו וב~קומות שכתב ב"ן אי'בהגב~י

 בחזרת
 וכמראה וקטנים דקים הם שה~ולעים מפני יפה בדיקהוצריך
 בבדיקה אלא לאוכלם שלא מנהגי ה~ה ו~קדם עצמוהחזרת
 י~ו"ש. לאוכלם שלא וכל ~כל מהם ידו משך מקרובוע~ה
 אוכל אינו זה ש~פני שם וכתב ס"ב ~או' שםוכ~כ

 ויש הרבה תולעים בו ש~צוי היכא וא"כ יעו"ש. שלהםהקלח כ"~
 כ"כ חרדים שאינם ביתו באנשי שיודע או יפה נבדק שאינוחשש
 יאכל לא שלש פעמ~ם הדעת וישוב במיתון היטב ול~ייןלבדוק
 קל"ב סי~ חת~ס ב~שו~ וכ"כ בכריכה. בין בברכה בין הקלחיםכ"א
 מתולעים השאלאטע לב~וק יראה בע~י אנשים לו שאין~י

 יעו~ש. קרי"ן ~קורין הת~כא ליקח מוטב בהם שנ~צאוקטנים

~~~
~~ 

 ערבי ~ובלשון אינדידיי"א שקורין העולשין
 מושכים בדבר וה~ו~עים דקים תולעים בתוכויש הינדבא~

 ידיה~ ~את
 ע"ב. דכ"ג הזכרונות ס' בשם שם כנה"ג ממנה.

 תולעים בהם נמצאים הירקות כל ידוע כי בזה לה~ר~ךוא~צ
 מעלייא בדיקא ע"י לא אם מהם ירחק נפשו ושומר~קים
 צריך ב~בת ע"פ וכשחל מרובה. הדעתוישוב

 לבדו~
 אותם

 כנודע ליו"ט מכין שבת אין כימע"ש
 אל~

 לכרוך אח"כ~ שצריך
 יבא שלא בענין טוב במקום אותם ולהניח במטפחתאותם
 לראותם שחוזרים נוהגים ויש האדמה מרחש או נמלים~ליהם

 ~~א~מו"ש
 ב~

 ף'. או~ לעיל ועיין ~בר איזה ~ליהם

~~~~~~~~ 
בשו~~

 סי~ אפרים בית
 מ~~

 ~רבים ~כתב
 מלול בקרי~ן מרור י~~ לצאת נוהגיםוגדול~ם

 שעדיין רואות ש~נינו כיוןושחוק
 הו~

 לא אם מאד חר~ף
 ונהפך יוצא שהחריפות טעמו שמפיג ארוך זמן ~גולהכשעומד

 י~צאין דאין ו~אי למתוקמר
 ב~

 השע"ת והב"ד יעו"ש. כ~ל
 מנ~גם כן כי ב' או~ ישי~~ וכ~כ י"א.או'

 למלו~
 כדי הקרי~ן

 יעו"ש. בזה שפקפק מי ~ל והשיג מ~נו כזית ל~כולשאזיכול
 דף בנימין שמלת בתש~'וכן

 ל~~
 יוצאין דאין שכתב מי על חלק

 בפירור הוא ~כילתו דרך עיקר דאדרבא וכתבבפורורין
 וכתב ל"ב שאלה בנ~א עליו השיג וכן יעו~ש. מרור טעם בוויש
 ערבית אחר עד י~לול שלא שהקפיד רק ~גר"א נהגשכן
 ג' או' ק"ל כלל ח"א בספרו וכ~כ ועו~ש. ט~מו ~פיגשלא
 שאז התמכא לגרור דנכון ב' או~ האלף ~גן ~כ~כיעו~ש.
 המנוח הגאון בבית נהגו וכן הכזית עם בריוח לצ~תיכולין

 פ~ב. או' לעיל ועיין עכ"ל~ נוב"יבעל

~~~~~ 
 מאלו ר"ל הירקות. מאלו אחד לו אין ואם ~גה.
 ו'. או' ~"מ במשנה. השנויין ~יניםח~שה

~~~
 אף ומ"מ ~ר. ירק שאר או לענה יקח בהגה ~~.

 א~ו על רק לברך אין עכ"פ אחר בעניןשא"א
 וכן ורקות אלו דק~ני כיון במתני' חשיב דקאהמינים
 ח"~ והמ~~. הש~ך הסכמת וכן אלו דדוקא הפ~' כל~שמעות

 ט"ו. או' א~א כ~א. או' יו~ף חק ~~ז. או' א"ר ~"ד.או~
 ל"א.או~ ר~~

 ומ"~
 מכסיפין ו~נ~ו שרף לו שיש ירק אחר לחזר יש

 י~ו~ש. ע"ג או' לעילכמ~ש

~~~~~~~ 
 ליתן מותר בשבת שחל דע''פ י"ד או' א''ר

החזרת
 במי~

 סי~ ק~ל דהא בשבת
 שכ"~

 סע~'
 שם דמיירי אף יכ~וש ש~א כדי התלוש להשקות מותרי~א

 אוכלין אין וחזרת ביומו לאכילהשראויין
 דז~ ב~~

 אינו
 הא ו~וד תע~א בסי~ שנהגו יש אלאמדינא

 נהג~
 לטלטלו

וק~~
 הא"א אמנם עכ~ל השקאה תליא דבטלטול שכ~א בסי'

 ל~לגלם לנ~וג יש וע"כ בצ"ע הנז~ הא"ר דברי הניחשם
מע"ש

 במטפח~
 ומ'ש י~ו~ש. ף' או' לעיל כמ~ש במים שרויה

 ליתן ראוי אם ה"ד נראה וכו~ לטלטלו נהגו הא הא~רעוד
מהם

 ל~טני~
 מחמת לקטנים מהם נותנים אין אם אבל

 משום או עליהם וחס ביוקרשהם
 שה~

 וחס מרים
 בשבת לטלטלם ואס~ר מקצה נ~שה אז יזוקו שלא~קטנים ע~

 לענין מ~ב או' ש"ח וסי~ כ"ד או' תע"א ~י~ לעילוכמ"ש
 ועו~ש.מצה

~~~
 בשבת י~~ וכשחל וכו' ~ב יעשם וחרוסת בהגה ~~.

 ירצה ~אם י'ג יום שהוא ו~ יום ה~רוסתעושה
 ~"פ ב~~ ~א~ר בידו הרשות יו~ט שהוא במו'שלעשות

 ני~וכין תבלין השתא מצוה. מכשירי ואינו ~צוהחרוסת דקי~~
 שהואחרוסת

 מ~~
 מ~ש הנה רס~ז. סי' רוקח מיבעא.

דהחר~ס~
 כד~ת ו~וא הרב כ~'ש ול~ם לטיט זכר היינו מצוה

הרא"~
 ת~~ה ~י' והטור ~יד בספר ~רמב"ם וכ"פ ~~פ פ'
 הטור כמ~ש מרור לגבי שבטל לפי עליה מברכין א~ן~אפ"ה
 או' ~~י המשניות. בפי~ הרמב~ם כמשמ~ות ודלא ת~~הבסי'
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 ~~~~ ~~~ן
~~~~~ ~

 ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~י~~ ~~~י~~ ~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~י~~~~~~
 ~~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~י~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~~~
 ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~~ ~~~י~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~י~ ~~~~ ~~י~ ~י~~ ~~~י~~~~~~~~

 ת~~ה ~סי' הב~ח וכ"ככ~ה.
 ~ל~

 ו~ם כהרמב~ם הכי ק"ל
 בר' כר"א פסק בפ~ז שהרי בחיב~רו בו חזר עצמושהוא
 על לברך כתב לא כן ו~~פ~יצדוק

 החרוס~
 דעת ו~'נ עכ"ל.

 כתב שלא ת~~ה ב~י'הש"ע
 לבר~

 האחרונים. ד~ת וכ"ה עליו.

 בהגה~ ~~~~~
 ואם וכו' חומץ מעט בו נותנין ואח~כ

 ואם אגו~. מ~"ש. המשקה ~ו יתן בשבתחל
 לעשות י~שכח

 תוך תחלה המשקה שיתן דהיינו שינוי ע~~
 סעי' שכ~א סי' לעיל כמבואר החרוסת בו ישים ואח"כהכלי
 ח~י. או' א~ר כ"ו. או' ח~י ט"ז. ס"ק מ~א וכ~כ יעו"ש.ט"ז
 לא בעב אבל ברך ודוקא ל~ד. או' ר"ז כ"ב. או' יוםףחק
 ~ו' לשם בדברינו ועיין ט~. או~ א~א מחה~ש. ~נו~~ה~י

 קי~ז. ואו'קי"ג

~~~~~~~~~ 
 אפויה מצה טחינת ליתן ~או~ר סק'י בט"ז
 ע"י אפי' בש~ת דבש ~י או יין עםלערבו

 ח"י בזה. נזהרין אין ה~ולם ~גם ~וכרחים דבריו ~ ~ואיןשינוי
 או' לשם בדברינו כמ"ש להתיר האחרונים דעת ~כ"השם.

 יעו"ש.צ"ג

~~~~~ 
 כגון בהגה.

 ~פוחי~
 עו~תיך. התפוח תחת וכ~'

 אמרתי פגיה. חנטה התאנה רקתך. הרמוןכפלח
 שם על ושק~ים ירדתי. אגוז גנת אל אגוז בתמר.אעלה
 צריך ד~ה ~"א ~ט~ז פסחים תו' הקץ. על הקב"ה~שקד
 סי' ~הכלבו ל~ב. או' ר~ז הלבו~. וכ"כ הגאונים. ~שו'בשם
 היפ~ל וה~"ד ר~ח. נתנו ~~דר לגפגים זכר ו~נבים הו~יף~~

 כ~משמע התפוח הוא המצוה .שעיקר שם וכתב ז' או'ח~ב
 ומנהג יעו~ש. לתפוח זכר אמר ר"ל מצוה מאי בגמ'שם

 שבלת תבלין מיני ג' בחרוסת ~להניח ז"להאר"י
 נר~

 וב~רבי
 וז' קומו~ן הנקרא וקאניל"ה וזונגיבל~י ובו~ש"י סינבו"לנק'
 ואגוזים ~תמרים ורמונים ותאנ~ם ענבים והם ~ירותמ~י

 ~יקר לשוס נוהגין האשכנזים אבל ופירא"שותפוחים
 אב"ן ר"ת והם ~וכרחים היותר הם ואלו אלו ~בריםמג' החרום~

 א~~נזבלש~ן
 וה~

 ג' ר~ת בל~א כי ופיר~~ש ותפוחים אגוזים
 ובחר~ת ל~בר סו' ונותנון אב"ן נוטריקון הם אל~פירות
 מהרש"ו הגהת ע~ד פ~ג ~ף הכוו~ שער למלאת.אב"ן

 ז~ל~אל~
 ש~שכת~

 רק הסוד ע"פ אינו שזה א~מ ה~הת בשם
מנהג ע~~

 האש~נזי~
 י~ו"ש.

~~~~~
 צמוקין או גרוג~ת או תמרים לו~חין אותו ~ושין
 חומץ לתוכן ונותנין אותן ודורסין בהןוכווצא

 השלחן על א~תו ~מביאין בתבן טיט כמו בתבלין או~ןומתבלין
 שם. כלבו י"א. דין ~'ז ~רמב~ם ~סח.בליל

 והרע~
 בפי'

 ולוזים מתאנים שעושין וחרוסת ~ז~ל כתב ע"פ ~~המשנה
 ודכין תפוחין בה ו~שימין פירות מיני וכמה ושקד~ם~טנים
 וקנמון קנה תבלין ~~יה ונותנין בחומץ ומערבין במדוכה~כל
 זכר אר~כות ~קות פתילותכעין

 לק~
 ~כר ~בה שתהיה ~צר~ך

לטי~
 ~כ~ל

 אח~ כ~ ו~י~
 אינו דינא לפוס כי כמנהגו יעשה

 שאח~ז. באו~ וכ~~ש ע~במ

~~~~~ 
 יכול הדין ומ~~קר וכו' תפוחין כגון בהגה.
 ושאר ב~ים אפי' ולרככו מירקות אפי'לעש~תו

 בתו~ו ליתן צריך ~כ~פ אבלמשקין
 ~ב~

 כגון קיוהא בו ~יש
 יין אותפוחין

 וחו~~
 בישראל משת~ב~ין שהיו ל~עבוד זכר

 ל"~. או' ר"ז ~יהות. שי~יהם שהיועד

~~~~ 
 סי' ל~יל עיין ~כו' ~תאנים ~פוחים כגין בהגה.
 ח' סעי'ת~~ז

 בהג~
 בפסח לאכול מותר אה

 בס"ד. לשם ובד~רי~ו יבשים פירות ושאר יבשים וענביםתאנים

~~~~~ 
 וכתב וכו' לתבן ה~ומין וזנ~ביל קנמון כגון בהגה.
 משימון לכך הרוקח בשםהמר~כי

 בחרוס~
 קנה

 חוטין בהם יהא שלא היטב לדוכן שא~א לפי וזנ~בילקנמון
 וב~רשות ב"י. בו. מעורב ~בן שה~ה לטיט זכר וזהוקשין

 כתב האגדה סדר~הרי~ל
 חרוס~

 מונחים י~יו וע~יו לטיט זכר
 עכ~ל. לת~ן זכר ארוכין מחותכין בשמים ושאר וקנמוןקידה

~~~
 צריך במשקה שטיבולו דכל וכו' ידיו נוטל ו. ~~~~

 יעו"ש. ~' סעי' קנ~ח סי~ לעיל כמ"שנטילה
 ישומכאן

 תוכח~
 ליטול השנה בכל נזהרין שאין לאותן מגולה

 הזה הלילה נשת~ה דמה במשקה שטיב~לו דבר ~~אכלקודם
מכל

 הימי~
 בלילה טפי עצמו לטהר בא ואם שב~נה

 פת לאכול הכל שנז~ריה ב~שי~ת עכ"פ להזהר הו"להזה
 ~אין זהירות חסרון אלא כאן שאין ודאי אלא דוקאושראל

 כתב פכ~ה והל"ח סק~ז. ט~ז מ~ותיהם. לה~וותמדקדקים
 מה על ל~ם ויש ליטול שלא נוהגיןדהעולם
 מהר"ם ~עת וז~ו ע~~ל. כן סו~רין שה~ו'~יסמוכו

 ~נ'ח. סי' לעיל מ~א וכ~כ כאן הטיר שהביאמרוטנבורק
 בליל שעו~ין שינויים מש~ר כאחד הוא זה בליל דנוטליןו~א
 כ"ה או' קנ"ח סי'~ לעיל ו~יין כ~ח. א~' ח~י שישאלי~ כדיזה

 האחר~נים. בשם בזהמ~ש

~~
 בשביל שינוי ל~שות כדי ראשון. טיבול לצורך ~~.

 שטובלין שינוי הוא זה כי שישאלוהתי~וקות
 טור. הימי~. ~אר כן לעשות דרך שאין מה סעודהקודם

 ב"י. והב"ד ע"א קי"ד ~פסחים ורשב~ם ~ירש~יו~ן

~~
 בזה פלוגתא הביא בטור וכו' יברך ולא ~~.

 יברך א~
 והעיטור מרוטנבורק מהר~ם לדעת כי זו נטילה~על

 לברך א~צ וע~כ במשקה ש~יבולו ל~בר ~טילה א~צשהאידנא
 וכתב לברך צריך רש~י בשם שמעוה והר' הגאוניםולד~ת
 שלא טוב נטילה צריך אם ה~א דפלוגתא כיוןב"י

 לברך. ש~א בש~ע כאןפסק ~ל~ ל~ר~
 וכ~~

 ד' סעו~ ~נ"ח בסי' לעיל
 ~~ג. או' א"ר סק'ז. ט"ז הב~ח. וכ"פ י~ב. או' ב~מוכ"פ
פר"ח.

 קיצור ~~ או' הסדר בענין ק"ל כלל ח"א י"ט. א~ ~
 סי'ש~ע

 קי~~
 ומסתמא ל"א. או' צו ~' ~~ח בן ג' או~

 ל~ נט~י ~~~י ככל למשקה ~~י ב~ינ~ ליזהרדצריך משמ~
 רק אלא

 כ"כ ~ב~ל משוה למש~ה נט"י ~ל לברךשאין
 לע~

 ~י~
 הנז~ או~ ח~א וכ"כ י~ו~ש. י"גאו' ק~"~

 והג~
 הלבוש ד~~ת

 אפי' ~ס~"ל ז' ~ו~ ח~י סי~ ל~יל כתבנו כברלברך וה~ר"~
 כנ~~

 ~~י~ו~יי~~יי

 ~י~~ ~~~' ~~~
 ~~י ~~ ~~~~~~
 ~~י~~י'~~~י~~~ ~~~י~ ~~~י~י~~י ~~~י~~ י~~י'~~~
 י~~~~~י ~~~~~~ ~ ~~~י~~~~~~~

הרוב
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 ~י~ י~י~ ~~~~ ~~~י~ ~~ו~~
 ~~~~ ~~ ~י~~~ ~~~~~ ~~ ~~י~ ~~~~~ ~י~~י~ ~ ~~~י~~~ ~~י

~~~~~~~~~ 
 ר''י עשה וכן הענין להם יפרש ~ו והק~~~ם הנשים ש~בינים בלשון ויאמר הגה . ~~~~~ ~~ ~~ ~~י~

 ~~~~~~~ ~ו~'~ ו~~~~~~ו'

 ואפי'הרוב
 כנג~

 וכן ~לבוש שכתב ואע~"י ועו"ש' ז~ל מרן
 הא מ"מ סב~ל אמרינן לא מנ~ג במקום ~וק"ל המנהגנתפשט

 לברך שלא ~תבו הנז' אשכנז רבניכל
 ~מש~

 מנהג זה דאין
 ועוד המקומות. בכלפשוט

 ה~
 דעל י"א

 פחו~
 א''צ מכזית

 צריך יעו~ש~והכא ך' או' קנ"ח סי' לעיל כמ"ש כללנטילה
 להכניס דאין ודאו בש~ע.וע~כ כמ~ש מכזית פחותלאכול
 וכמה הש"ע דעת כ~ה כי ובפרט זה בנידון בסב~לע~מו

האחרונים'

~~~~~ 
 לראש חיים בס' עיין זו בנטילה ובירךשכח
 יוסף הר' משם שכתב ב' או' ע~א מ~דדף

 נטילה בשביל לו ועלתה ה~עת היסח יעשה דלא ז"לעליכם

שני~
 הרב אבל וכו' הפסק וההגדה בסיפור ואין לס~ודה

 ד~ או~ ז~ך ~ף לחיים זכרנו והרב א' או' דכ''ט יעקבויגד
 והב''ד יעו"ש. בברכה פ"ב ~יטול דצריך והעלו ~ליוחלקו
 תקנת לבטל שלא וכדי להכרוע וכתב ה' או' ח"ההיפ"ל
 ברכה בלא שנית ~יטול פעמים ב' פסח בליל ליטולחכמים
 בראשונ~ שבירך במה ודי מעכבות אינם ברכותשהרי

 אקב~ו
שגם

 הי~
 לפי אמנם עכ"ל ולכאן לכאן ועולה חכמים מצות

 הלבוש דעת וכ"ה לברך גאונים כמה שדעת הקודם באו'מ~ש
 ומשמע לברך שלא שטוב אלא כתב לא ה~"י וגםוהגר"א
 א~כ למ"ד יוצא הרי בירך שכבר זה א~כ ~ לכתחלה רק אלאדאינו
 לנט~ו ענין ואינו ברכה צריך משקהשטיבול

 שני~
 סעו~ה של

 לברך שתקנו חז~ל תקנת יבטל למה וא~כ לה~ כיון שלאכיון
 ואכל כרפס ל~כילת כ~א כיון שלא ~יון ו~וד לסעוד~.ענ~י
 הזה דבלילה ידעי דכ~ע הנטילה מצות נגמרה הרו~רפס
 דעתו והסיח מצותה שנגמרה ומאחר פעמים ב~ ליטולצריך
 אוךמהן

 תעל~
 סעודה של לנט"ו הברכה

 וע"~
 דא"צ נראה

~יזהר
 מלהסי~

 לסעודה שנית וליטול לחזור כדי מ~ן דעתו
 יברך לא אם אדרבא ~לא בר~ות ספק חשש וליכאולברך
 תע"ה. רסי' ~קמן בדברינו מזה עוד ועיין חז"לי תקנת ביטלהרו

~~~
 הרחיצ~ וכוונת וכו~ וברך ולא ~~.

 בשם היא ~זו
 דמילוי ו"ה משו~ש ו~וא ו"ה אותוות ב' עם רחץ בגי~וי~~ה בה~י יו"ד ת~ה ר~ל י"ה רחץ רחיצה וזהוו~ה

 היא גם הב' ורחיצהע~~.
 בסי~

 ששם אלא הנז' ע~ד ו~ה
~~ה

 הז~
 ה~א וגם דס"ג מהוי"ה היוצא ~"ה שם אל תכוין

 ו~"~. ע"ב פ"ז דף הכוו' ש~ר כנ"ל. ה~ו פעמים יו~דב~כאה
 קס~~ סי~ לעיל שכתבנו הנטילה מכוו' חוץוזהו

 יעו~~. ב' או'
 מ~ם. קחנו מ"ט או' לעיל כתבנו כבר הכרפסוכוונת

~~~
 דא"צ ~~ור כ"כ מכזית. פחות מהכרפסוקח ~~.

 כיון שכתב ע"פ פ' הרא'ש מדברי והואכזית
 הרשב~א ~תשו' וכ~כ כזי~. א~צ אכילה עליהם מזכוריןדאין

 זה דטיבול דכיון פ"ח והגמ~ו נ~ב סו' להרמב"ןה~ווחסות
אינו

 אל~
 ב~ל הת~נוקות ~התמיה

 ובת~ו' סגי דה~
 כ'ה ~י~מהרו~ל

 כת~
 לומר צריך או פלוגתא ~איכא כו~ן

 נפ~י~ לאפוקי מכזית פחות אוכל אנו ~"כ בנ'ראחריו
 וכמ~~מפלוגת~

 והפלו~תא וע~~~. בב"י כ'ז
 הו~

 דלר~ו

~בר~
 בנ'ר הט~בול ~חר

 ולרשב"~
 לברך א~צ

 כ~~~
 וב"י בטור

 וכתביעו"~.
 הב~~

 בנ"ר לענין זו דמחלוקת
 שנחלקו דממה מדע~ו מפרש שהטור אלא בפירושבמחברים נמצ~ ל~

 לברך א~צ דלרשב"ש ~מרור שעל בפה"א בברכת ור"ורשב~ם
 רא~ון בטיב~ל הורקות על שבירך בב~ה~א שנפטר לפיבפה~א
 משום ברכה באותה נפטר דלא וסובר חולקור"י

 והליל~ד~~~ת~
 הוי

 הפס~
 אלא טובא

 טע~~
 דבר של

 בתוך הסעו~ה מחמת הבאים כדברים נחשב שהמרורלפי
 בפ' והרא"ש התו' וכמ"ש פוטרתו הל~ם שבר~תהםעודה
 דהוי דלר"י בנ''ר לענין נמי דנחלקו זו ממחלוקתם נמשךע~פ
 ראש~ן טיבול אחר לברך צריך ממילא והלילא באגדתאהפסק
 פוטרת ~ בהמ"ז שאיןבנ"ר

 מ~
 קודם כבר שאכל

 ~"צ ולר~~"ם לסעיד~. אכילה בין והלילא באגדתאוהפ~ק סעוד~
 על שבירךבפה~א ~רכ~ שהרי עיקר כל הפסק הוו לא והלילא דאגדתא דמאחרלברך

 הירקו~
 טיב~ל ג"כ פוטר ראשון בטיבול

 שלאחר בהמ"ז ודאי נמי ממולא א~כ בפה~א מברכתשני
 טיבול ~"כ פוטר שלאחריו מברכה שני טיבול שפ~טר~סעודה
 ו~יהו ס~~ח. הט~ז וכ"כ יעו"ש. שלאחריו מברכהרא~ון

~~~
 בטיבול יאכל הגאונים כל י~ח לצאת ~~רוצה הב~ח שם

 וכו' שלם כזיתא'
 כת~

 וצא לא דעדוין כ"ט או' ח"י עליו

לד~
 ר~ש~נום רוב כהסכמת דהעיקר כתב ו~~כ הסמ"ג

 שלא שלם כזית מהירקות יאכל לא ולכן הסברות לב'~~וש י~ הלכה לענון ח"י או' הר"ז וכ''כ יעו"ש. כלל ~ לברךד~ן
 אורע ואם האחרונה סברא לפו בנ~ר אחריו לברךיצטרך
 ל~ו לבט~ה יברך שלא בנ~ר יברך לא כזיתשאכל

 לו אין אם וכן בנ"ר שבירך אירע ואםהראשונה סבר~
 אל~

 ורקות
 המרור על יברךיבפה"א לא אעפ"כ חיים כשהן שהכלשברכתן
 סברא לפי לבטלה וברךשלא

 ה~
 הש~ע ד~ת עכ"ל.וכ"ה

 אירע אם ~אףוהאחרונים
 ואכ~

 בנ"ר אחרוו וברך לא כזית
 ~ט"ז. א~' לק~ןכמ~ש

~~~~~ 
 מיני לשאר וה~ה מכזי~. פחות מהכרפס יקח
 למי דאף ור~ל פר~ח. מרור. ממין שאינםירקות

 ממין חוץ ראשון לטיבול ירקות שאר שלוקח כרפס לושאין
 ובדברינו ~' סעי' לעיל כמ"שהמרור

 לש~
 ג"כ מ~ח או'

 מפלוגתא. נפשיה לאפוקי מכזיתפחות וק~

~~~~
 דהטיבול משמע וכו' ~ ו~ברך בחומץ ומטבילו ~~.

 ~ברכה בין הפסק והא ~לא כדו לברכהקודם
 מרור~ ~בי ת~"ה סי' לקמן וכ~כלאכילה

 וז"~
 מרור כזית י~ח

 דמשמע עכ"ל ~ א"מ~ ~ל ויברך בחרוסת כולווישקענו
 זה. סו' סוף מ~"ו לברכה קודם~חרוסת ~~ובו~

 ו~~~~
 שתמה

דברי ע~
 מה~י~~

 ה~ובול קודם לברך שכתב ו"ט ס~ק מ"א שהביא
 לנו אין שיהיה איך~סיים

 ל~שו~
 כנראה אלא

 מה~"~
 ו~ו"~.

 כ"ד. א~~ תע~ה סי~ לקמן עווןועוד

~~~~
 ~י~~ ב~אר או מלח במו וה"ה בחומץ. ומטבילן ~~.

 שי~ט~בולין
 שם ע~והם

 ~~א. או~ לשס ובדברינו בהגה ד'ם~י' ~עו~ כ~~~ משק~

~~~~
 את ל~טור זו בברכה ומכוון בפה~א. ומברך ~~.

 אח"כ. שאוכלהמרור
 וא~

 אפ"ה כוון ולא שכח



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~  

 ~~~ן
~~~~ 

 ומהרי~ל~. ~ו ~כל והקטנים. הנשים שי~ינו כדי ל~"ז בל' ההג~ה כלמלונ~רי

 ק~ט ~ו~ ל~יל כמ"ש ס~"ל משום ~פה"א המרור ~ל ~ברךלא
 י~"ש. א' ס~י' ת~"ה סי'ולקמן

~~~~
 כרפס ~אכילת להיס~ וא~צ ואוכל. ~פה~א ומ~רך ~~.

 סי' מט"מ פי"א. ל~רך צידה ס"ד. סי'שה~ל
 יונה ר~ מסם הפסח חקת ~ס' וכ"כ ~~~. או' ~רכ"יתרכ"ה.
 כס~א ז' או' כרפס ~או' ~"ג ב' דף פסח ז~ח בס' וכ"כז"ל.
 אג~ה ~ס~ר הר~"א אבל ~'או'

 כת~
 וכ~ה היסבה. ~צריך

~~~
 קיציר וכ~כ ו~ו~ש. ד' או' המאמ~ר

 ש~~
 ג'. או' קי~ט סי'

 שם הכס~אאמנם
 כת~

 נוהגין אנו דאין הנז' הרד~א ~~ר~ על
 ~ן הרב וכ"פ ~יקר. וכן וכתב הםיבה ~לא לאוכלו אלאכן
 ל"ב או' צו פ'א~ח

 ו~ת~
 הסי~ה בלא לאוכ~ו נו~~ין שכן

 ופשטיה. ~הרא נהרא וא"כי~ו~ש

~~~
 הבית בכלי הירק גדלו ואם וכו' ~פה"א ומ~רך ~~.

 לא אזי ~~בבית בכלי בצלים שנוט~ין שנוהגיןכמו
י~רך

 בפה"~
 ה' או' הס~ר ~~נין ק~ל כלל ח"א שהכל. רק

 מנוח הר~ שם על א~ או~ הפסח חקתוכ''כ
 דהזור~

 ירקות

ב~צי~
 שאינו

 נקו~
 אדמה מקריא ~~א ~פה~א ~ל~הם י~רך לא

 ב~מ' ופי~ ~ליו מזמנין אין ט~ל אכל מ~תנן ~ליו שה~שהאלא
 מ~ז~~רכות

~~"~ 

 שזר~ו כגון דר~נן ט~~ל ~ט~ל
 ~~צי~

 שאינו
 ~ר"ל י~ו"שנ~וב

 מזמנין היו מ~וקן היה ~אם מהגמ~ ~משמ~

 ב~צי~ שנזר~ וא~פ"י~לי~
 דאין נראה א~ל נקוב שאינו

 ~הא ברכה ל~נין ולא לזימון צירוף ל~~ין ~מיירי די"לקושיא כ~~
 אכלאפי'

 יר~
 ופסקו מ"ח ~~ף שה וכמ~ש מצטרף

 ~ל~י ~מדבר הגדילים ירקות ו~~נין י~ו~ש. ב' ס~י' קצ"זסי' הש"~
 סי~ ל~יל ~ייןזריטה

 ר~~
 ~~~~רינו א~ ס~י'

 לש~
 טו"ב. או'

~~~
 מט~י. כזית. כשאכל פי' אחריו. מ~רך ואינו ~~.

 ס~ק המ"א וכ"כ הגר~א. ~יאורי ג' או'מאמ~ר
 וכ"כ אחרונה. ~רכה י~רך לא כזית ~אכל איר~ ~אםח"י

ח"~
 והגם ח'י. או' ר"ז כ"ד. א~~ יוסף חק כ~ט. או'

 ל~יל כת~~ו כ~ר אחריו מ~רך כזית אכל ~אם שכתבופו' די~
 אפי' ~ס~''ל ז' או~ ~~יסי'

 כנג~
 כנג~ ואפ~~ הר~ב

 ז~ל מרן
 ד~~ת הכא כ"ש וא"כי~ו~ש

 הש~~
 ל~רך שלא אחרונים וכמה

 ה~רכה להרהר יש ~פק יד~ לצאת הרוצה ומיהו לברך~אין
 סי' ל~יל וכמ"ש ל~טלה ~ר~ה ~שום ~זה ~שש ואיןבל~ו

 י~ו"ש. ה' או'קפ~ה

~~~~
 הרא~ש כ"כ לשתים. וי~צ~נה האמצ~ית מצה ויקח ~~.

 ~סדר פ~ח ~הגמ~י וכ"כ ~"פ פ'והמר~כי
 פי' ושכןמהר"ם

 ו~ל~ ראב~~
 רפ"ג סי' וברו~ח ~סמ~ג כמ~ש

~~וצ~
 ~~ליונה

 שהי~
 ~ל מ~בירין דאין משום הראשונה

 ~ר~שונה המצוה ~א~רבאהמצות
 שהו~

 ה~וציא ברכת לברך

הי~
 ~בל הראשונה

 לבצו~
 משום פרוסה ל~שותה לשתים המצה

 ה~לישית ~וצ~ין שאין ומה ~~כ. מצוה בזה אין ~וני לחם~כ~יב
 מ~~ירין ~~~ן משום נמ~היינו

~~ 
 שבוצ~ין ~ותה שהר~ המצות

 הכריכה ~ושין ו~ח"כ תחלה מצה א~ילת ~ל ~ליה ל~~ךצריך
 הרא~ונה מצוה ~ושין הרא~ונה ~~צה ולפיכך שנשארהבאותה

 ברכ~והי~
 ~נייה מצוה ~ושין ו~שנייה המוציא

 ש~י~
 ברכת

 שלישית מצוה ובשלישית מצה ~כילת~ל
 שהי~

 ב"ח. הכריכה.
 הכוו' ~~~ר~כ"כ

~~ 

 ב' ג~לות ב~נין נת' הנה וז~ל ~"ב פ"ג

~~~~~~~~~~~ 
~~~ '~~~ 

~~~~ 
 ~~ו~~ו~ו~~~

 הוי~ה ~יא הראשונה מצהכי
 מו~ ד~~~

 היא והב~ חכמה
 בינה מוח ~הוא ~ס"גהוי"ה

 ו~~י~~
 ~ינה הא' המצה זו

 כי פרוסות ל~' ונ~רסתנחלקת
 הי~

 הנ~רא~~ות החכמה נגד
יו~ד

 והי~
 אות

 אח~
 ונפרסת נחלקת ה~~ המצה א~ל שלימה

 פרוסותל~~
 כנו~~

 ל~י ל~~יקומן וחצי~ מצה לאכילת חציה
 ~ל ד~ אותיות ~' ~ציור נחלקת והיא ה' או' נקראתשה~ינה

 שצורתה הא' וחציה וכו~ זו"ן סוד שהם פרוסות ל~' נפרסת ול~ןו~
 נוק~א כנגד שהיא ~' שצורתה ה~' וחציה לאפיקומן מניחין~~
 השלימה הא' מצה שהיא החכמה ~ם אותה ~ח~ריןאנו

 מצה ואכילת ה~וציא ~ליהםומברכ~ן
 ~נג~ המוצי~

 השלימה
 או' כנגד שהיא הב' הפרוסה ~ו ו~ל הפרוסה כנגד מצהואכילת

 הה"א שלד'
 אנ~

 ~רכו מה וכמאז"ל ~ניא לחמא הא אומרים
 ~דף וכ'כ ~כ~ל. ו~ו' בפרוסה ~נישל

 פ~
 וכ"כ י~ו~ש. ~~ג

 ש~ר~פע"ח
 כ~~

 הם כוסות ~~ כי ור"ל פ"ג.
 כנ~~

 ח~"ד
 סי' ל~יל כמ"ש אימא הנקראת~בינה

 ת~~~
 י~ו~ש נ"א או'

 הם מצ~תוג'
 ח~~~ כנג~

 כשמס~ר ולכן אבא הנקרא ~חכמה
 ה~ליונה מצה כי יכוין כשאיכל וכן ב~~רה להניחם ~צותהג'

 כנג~הי~
 והג' ~חכמה בינה והב~ ~חכמה חכמה

 כנג~
 ד~ת

 כמ~ש החיצוניות ~בחי~ וכ'ז דחכמה ~~~ת ~ו"ג ור"ל~חכמה
 ו~רכותיהם מ~שיות מצות ~חי' כל כי ~' דרוש מ' ש~ר~~~ח
 וסוכה מצה ואכילת ותפילין ציציתכמו

 ולול~
 ~הם וכיוצא

 ~~י~ור שהוא מצוה וכל ה~ולמות ~חיציניותהם כול~
 לב~

 כמו
 פסח דליל ~רבית בתפלת ו~~כ י~ו~ש~ ~פנימיות הוא~פלה
 דבינה חב~ד ~חי' שנכנסין דהיינו הפנימיות ~חי~נתקן

 בשאר משא"כ ~זו"ן חכמה ~חי' ~כל או"א הנקראים~חכמה וח~~~
 ~לילה נשתנה ו~"כ לאט לאט ~מדרגות שנכנסין ויו"טשבתות
 לקמן כמ~ש ~~רכה ההלל את ~ו וגומרין יאיר כ~ום ולילההזה
 מים ב~ר שו"ת ~סה~ק ו~יון יעו~~. ד~ סעי' תפ~זסי'

 י~ו~~. וש~ת ~חול התפלה כוו' סדר ~חי' שם~כת~תי חיי~

~~~~~~~~ 
 פ"ג דף הכוו' ~ש~ר ~ו"ש

~~~ 
 אחרת כוונה

 שהם ~מצותבג'
 כנג~

 שמות ג'
 אלהי~

 ואות
 ושל ד~~ ציורה ~חכמה ~אלהיםה'

 ה~ינ~
 ג' ה~עת ושל ~~ו

 י~ו~.ווי~ן
 ה~"~ וכת~

 לצייר ז~ל האר'י כתבי ~שם רנ~ז סי~
 ווי~ן ג' ~"ו ד~י במצית ~יורים ~ג' ~'אצורות

 וכת~
 דיש

לכתו~
 י~ו"ש. בזהוהאריך צ~~ שום ~לי ~חקי~ה ~צמה ~~יסה הנז' ההין

 וכתב ז' א~' ת~"ה סי~ הברכ"~ וה~~~
 וסי~ ג' א~' ת~ס סי' ל~יל כת~נו וכ~ר וז~ל~ליו

 או~ ש~~
 יראה כאשר בפו~ל האותיות לצייר זצ"ל האר"י כוונת דאין~'

 ג~ול ה~קו~ל הרב שכ~כ מצאתי ושוב הז~ב ~לשוןהמ~~~ק
 מהר"ר~~ורו

 ~~ק~
 ה~רכ"~ ו~~רי ~כ"ל. ~ש~ב ~לה'ה צמח

 או' ש"מ סי' ~מקומם אותם כתבנו כ~רהנז'
 ל~~

 וסי'
 וז~ל א~מ בשם הגהה ~כוו' ~ש~ר שם וכ~כ י~ו"ש. ל"האו' ש~~

 א~ור שזה ממש האו~יות ~ליהם לצ~יר שפירו~ו תחשובאל
 כמוחק ~ה~יואפשר

 הש~
 ~~פה ~~ל כ~"ש ~יו"ט ומוחק

 ריש ~"ל ~הר~~ו מ~בר~ וכ"מ ~כ"ל ב~וונה הצי~ר פי' אלאז~ל
 ~ין כי הוא פשוט ~~בר שכתב הה~~מותש~ר

 פרטי ~ור ~ל מורה ואות ~ות כל אלא נקו~ה ולאאות ~~ למ~ל~
 ~ט~שה ~~ וא"~ י~ו"ש~טל~ון

 ~ורו~
 ~ל ה~ותיות

 ה~צו~

 ~~~י~~ י~~~ ~~~~



~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

 ~~~~ ~~~ן
~~~  צור~ן ו~ושה ממש או~יוח הם ~אלו שנראה נתןמגר~~ת

 בכוונה רקאלא
 עליונים אורות אל רומזים הם ~י לב~

 מצהכשבוצט וע''~
 ~אמצעי~

 רק וו~"ו,אלא ~ל~ת צירת ~שה לא
בכוונה

 אין אותי~ת צורת ב~ם נעשו אם ומ"מ ~ ל~~
 מהמצה הם אם מוחק משום ויו~ט בשבת לשברםלאסור

עצמ~
 וסי' ל"א או' ~~מ סי' לעיל כמ~ש המתירין רבו ~י וען

ת~'~
 ז~ סעי' ~~"ה סי~ לקמן ~וד ועיין ~~ש. ל~ה או'

 בס"ד. לשם וב~ברינו ב~גה~

~~~~
 שבוצעין ומה לשתים. ויבצענה ~~.

 או~~
 קו~ם

 כדי הט~ם בכלבו ~תב כבר האגדהשיקרא
 בפרוסה. ~ני של דרכו דמה עניא לחמא הא ~ליהשיאמר
 הר"ןוב~ברי

 בש~
 משום הוא דהטעם משמט גאון האי ר'

 שלימה בתוך פרוסה מניח ~בפסח מודים הכל דאמרינןדהא

ובוצ~
 לפניו הביאו אם אבל פרוסה לפניו כשהביאו היד

 לפורסה לנואין שלמ~
 לכ~חל~

 האגדה ק~דם לפורסה מקדומון ולפיכך
 וכ~כ ~רוסה. כשהיא ימצאנה המוציא ברכת שבשעתכדי

 אותה שפורסים ~תב הרמב~ם אבל י אחרים בשםהמ~מ
 ב~ח. כמותו. עכשיו נהגו ולא המוציא שמברךבשעה

~~
.~~ 

 ויבצ~נ~
 ש~עני כדרך ב~כין ~לא ביד לשתים.

 או' א"א~~שה.
 ך'.ועו~

 ~ליהם תניף לא משום
 מצה. אכילת על עליה שמ~רכין כיוןברזל

~~~~
 שמא הוא דה~עם נראה וכו' לאחד חציה ויתן ~~.

 עוד לו יהיה ולא הסעודה ב~וך הכליאכלו
 כדי כ~ב הגר~א ובביאורי ב"ח. באחרונה. משומרתמצה
 בפרוס~. יהא מצה לשם שאוכל אכילותששתי

 ש~יא חדא מצוה הראשון בחצי ואתעבד דה~אילהט~ם נרא~ ועו~
 מצהאכילת

 פסח. לקרבן זכר שהוא אחריתי מצוה השני בחצי נעבי~

~~~~
 ה~דול החלק ואת וכו' לאחד חציה ויתן ~~.

 וכ'כ האג~הי ה' מהרי"ל דרשותלאפיקומןי יני~
 כ"א. ס"ק מ"א ה' או' ע~~ש ב"ח. פ"ח. סי' בתשו'רש~'ל
 ל''ה. או' ר~ז כ'ו. או' יוסף חק ~~~. או' א"ר ל' או~ח"י
 כ"א ~ער ~~~ח ב~' ו~"כ ו~ או' הסדר ב~נין ק"ל ~ללח~א

פ~~
 לבצי~ דצריך

 חלק
 אח~

 ו' נגד הגדול הב' מן גדול יוחר

והקטן
 ננ~

 ו' של ואותו ד' מספר על יותר ו' מספר ~י ד'

הו~
 קי~ז. או~ לעיל ו~יין יעו~ש. א~יקומן של

~~~~
 אותהונותנין~~.

 תח~
 למשאר~תם זכר המפה.

 ל~שים נוהגין ויש טור. בשמלו~ם.צרורות
 צרורהא~יקומן

 ב~פ~
 על

 כתפיה~
 ח"י ~צרים. ליציאת זכר

 הנז' ~תשו' ~רש~ל ל'~. או' ר'ז כ"ז. ~ו' יוםף חק ~"א.או~
 וכשרוצה והכסת הכר בין ולהניח במטפחת לכורכה ראויכתב
 וילך לאחוריו וישלשל המפה ב~וך שהיא כמו יוציאהל~כול
 מ~ארותם הולכים אבותינו היו כך ויאמר אמות ~'~מו

 בשמלותם.צרורות
 והב"~

 שט'ו סי' מעובין ובפסח ש~. א"ר
כ~ב

 וז"~
 ליקח ומנהגי

 מק~
 ולומר ברגלי ומנעל~ ~ידי

 ברגליכם נעלי~ם חגורים מתניכם א~תותאכלו וככ~
 ומק~כ~

 ~ידכם
 בחפזון אותוואכלתם

 פס~
 אני ו~כן לה' הוא

 נוה~
 שלא

 והב~ד עכ"ל אפיקומן אחר עד פסח ב~יל האזור~הפ~יט
 א' או' תע"ז סי'ח~י

 וכת~
 נוהגין אין א~ו ו~מדינות

 כ~
 זה

עכ~ל
 וא"~

 כ~א אינם אלו דדברים כיון כמנהגו יעשה אחר כל
 ומנהגינו מנ~ג.מצד

 לכרו~
 אותו

 במפ~
 ה~י~וק בכתף ולקש~ו

 התינוק הולך ואח"כ וכו' ~ניא לחמא הא אומריםואח"כ

 ~~ודו~~
 הדלת

 ואומרי~
 ומאין ישראל ואומר אתה מי לו

 ומה לירושלים ואומר הולך א~ה ולאן ממצרים ואומרב~תה
 ואח"~ ~צ~ ואומר נושאא~ה

 מה וקורא ~מסובים לפני ~א
 ואח"כ וכו'נשתנה

 הגדו~ מתחי~
 ונ~אר ו~ו' עבדים ואומר

 ישן אם ואך האפיקומן לאכ~לת שמגיעין עד בכתפו~~ור
 במפה כרוך בעודו אותו ~וקחים אז לזה קודםה~ינוק
 ה~פיקומן. לאכילת שמגי~ין עד לכסת הכר בון אותוומניחים

~~~~
 נז~רין ויהיו המפ~. תחת ~~.

 שיכרו~
 ~אפיקומן

 שלאבמטפחת
 כובס~

 ה~רים כי בקראך~מעל
 כנהוג. בקר~ך~מעלמכובסים

 ח"~
 לעיל ועיין נ''ט. או~ מ~ב שם.

 ול~ד. ל"ב או' לשם ובדבר~נו ג' סעי' תע"בסי~

~~~~
 בשלימה שיפגע כדי השלימות' שתי בין ישים ~~.

 שממנה המוציא ברכת לברך כשיבאתחלה
 ~ע~ה. רסי~ ~קמן ~~יין לבוש. ~ור. המוציא. לבצועיש

~~~~
 ~יגביה ~~.

 הקער~
 בתשו' רש"ל שעליה. ~ה כל על וכו'

 ס~ונוה~י~ן או' מ'ב ~~ו. או' ר~ז ל~א. או' ח~י פ'ח.סי'
 ~אשתו ולפעמים ~ק~רה מגביהון בי~ו בנישכל

 לא שלע~לם נכון יותר ולכן שחוק לידי שבאים אומתביישת ו~~ נד~
 אש~תגביה

 ק~ל כלל ח"א גדולים. כמה שנוהגין כמו ~קערה
 ונכון כתב ר~~ה סי~ מעובין ובפסח ז'. או הסדרבענין
 הא ויאמר ה~חרת בידו והמצה אחת בידו הקערהלהגביה
 מהרי"ל ובדרשות כ"ח. או' א"ר שס. ח~י והב"ד וכו'לחמא
 המצות להגביה ו~יישר ~הטוב מ~ר"ש בשם כתב ~~גדהה'

 או' ל~יל שכתבנו הכוו' שער ומדברילחודייהו.
 קי"~

 משמט
 יעו"ש עניא לחמא הא עליה ולומר ~פרוסה רק להג~והשא~צ
 ~ו' השו"גוכ~כ

 ל~~
 הפרוסה המצה ~~גביה דמנהגם

 ע~
 שם

מ~
 או' צו פ~ א~ח בן וכ~כ יעו"~. בפרוסה עני של ~רכו

 להגביה שנוהגין במקום ורק סמך לו יש מנהג כל וא"כל'~.
 הפרוס~ר~

 בקערה ~~פוס רק האנשים עם תגביה לא האשה
 עניא. לחמא הא ותא~ר המצית שאר בהאשר

~~~ז~ ~  

 ב~שו' רש"ל רם. בקול וכו' לחמא הא ויאמר
 אם וא~י' ההגדה כל והיי~ו ל"ב. או' ח~י~נז'
 יו~ד. או' ח~ב יפ~ל יחידי~הוא

~~~~
 מפראג מהר"א כתב וכו' לחמא ~א ~יאמר ~~.

 כלחמא הא או לחמא כהא ולומר לשבש~אין
 לחמא האאלא

 ע~~
 יר~ו למען ~מקרא

 א~
 ד~מ וכו' הלחם

 הא לומר רוצין שאין ~יש פי' תר"ל. סי~ מט~מ וכ~כ י"ז.או'
 ולכן ישר~ל שאכלו ממש הלחם אותו זה דאין משוםלחמא
 והרי וכו~ הלחס א~ יראו למען ~קרא דכתיב ראיהמביא
 אלא אכ~והו כבר שאכלו אותו שהרי שאכלו הלחם זהאין

דוגמת
 הלח~

 דהתם ראיה זה ומיהו~אין הלחם. ~ו~מת ה~נ
לקח

 האכלתי אשר הלחם זה לומר שפיר שייך א~כ מן צנצנ~
 ~צות אופין אנו הכא אבל ההוא מזמן נש~יירדהא

 לומר שייךואין חדשו~
 ה~

 או כ~ח~א הא האומר לכן וכו' לחמא
 חק כ"ט. או~ א~ר כ~~. ס~ק מ"א הפסי~. לא לחמאכ~א

 ל' או'יוםף
 ר~~

 קל~ב. או' לקמן ו~יין ל~ז. או'

~~~~
 מ~מקובלים ~מעתי וכו' לחמא הא ~יאמר ~~.

 לומר נכוןדעד~ה
~~ 

 מחב"ר בצירי. הא לחמא
 דמנה~ינו א~ח בן שם וכתב ל"ג. או' צו פ' א~ח בן וכ"כ ו'או'

 ג~פ. ~ו פסקאלכפול

~~
 הטטם וכו' לחמא הא ויאמר ~~.

 ש~~
 ~יקנו

 ויש דבר~ם. סיפור אלא ש~ינה לפי ההגדהטל ~בר~
 ~א~י' קצ~ה לה שאין מצוה היא שזו לפי אחר ~עםנותנים

~~יבור
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 אלא יוצאין ~צ~מ ב~~פור בעלמאבדיבור
 שכ~

 ה"ז המרבה
מ~ובח.

 או"~
 ף' דף

~"~ 
 תרל~ג. סי' מט"מ ~"~. א~'

 ~או~ר במה כי לפי הטעם כתב הרי"ף בשם הגדהבס~ר והרד~~
 הפר"ח' וכ"כ יצא. מצרים ליציא~ זכר ~~ידושב~חלה

~~~~~~~~~ 

 ונפלא~ת והנסים יצ~מ ענין בהשמגיד מפני ו~וד וכו' לבנך והגדת ע~ש הגדה
 הלא ההגדה ונוסח ש~. הרד"א זמן. באותו הק~~ה עמנושעשה
 ישר~ל גאל עד וכו~ לחמא הא מן פ"ח ב~רמב"ם כתוביםהם

יעו"ש~

~~~~
 לאומרו שנהגו ומה במצרים. אבותינושאכלו ~וני לחם היה כזה פי' וכו' ~~מא הא ויאמר ~~.

 ע~ה ואין ארמית בלש~ן מדברים היו שכולם לפי ארמיתבלשון
 מתפארים שאנו מה~ש יבינו שלא כדי ועוד לשה"ק.מבינים
בכל

 ז~
 ראויין אנ~ שאין ~ונותינו ויזכירו עלינו ויקטרגו

 וא"ת בקדיש. כמ"ש ארמית לשון מכירין מ~~ש שאיןלהגאל
 את ויאפו כי ~מצרים באר~א אבה~נא אכלו דימהו

 אחר אלא היהלא הבצ~
 יצ"~

 ה"ר ~פי'
 יום~

 עזרא בן בשם האזובי
 בהודו שבוישהיה

 והי~
 לחם אותו מאכילין

 מצ~
 ולא

 מת~כל ואינו קשה ש~~א מפנ~ והטעם חמץ לעולם~ו נתנ~
 עושין המצריים היו וכן מעט ממנו וי~פיק כחמץבמהרה

 שם. הר~~אלישראל.

~~~
 לפתוח נוהגין ~עשה ~אנשי רמ~ט סי~ מעוב~ן בפסח

 איך ~גור הפתח ~אם ~כפין כל כשאומריןהפת~
 ~~ראב~ן ע~~ל.יבו~ו

 אאחרים ולא ביתו אבני ~קאי כת~
 ויפ~ח יתי דצריך כל כ~ד. או' א~א ל"ג. או' ח"ישיבואו.
 יבא וכדומה ומרור חרו~ת ~גון הפסח צרכי לו שאיןפי'

 הפסח.סדר ויעש~
 ע~ אב~א~

 ~ם. א"א ~גדה.

~~~~
 שום ידבר ולא וכו' לחמא הא ויאמר ~~.

 הכל כי ההלל גמר עד הקידוש משהתחילחולין שיח~
 בינתיים. להפסיק ואין גמוריחוד

 ~ז~ ל~
 סי' מל~ח ל' פרק

 להיותו לאדם שראוי ע"א קמ~ב דף ב~ל"ה וכ"כ ~"ד. או'ד'
 ~דבר שלאנ~הר

 בליל~
 ויזהיר חולין משיחת שיחה שום הזה

 יעו"ש. זה על ביתובני

~~~~~~ 
 ואילך לחמא מהא ר~ל ~כו' בלשון ויאמר הגה.
 לקיים וכ~י ~'~. ~ו~ מ"ב הגדה. התח~תדהוא
 וכו'~ לב~ך והגדת מצותבזה

~~~~~ ~  

 וכו' הנשים שיבינו כדי ב~גה.
 ~ש~~

 דבש~י~ה
 ח~א הרא~ם וכ~כ ~פיו. לספר ~וקא וא"צםגי

 א~נו בהרהור אבל בשמיעה ודוקא . ה' או' עו~ש מ"א.~י'
 קל~ט. ~ו' לקמן כמ~שיוצא

~~~~~ 
 הנשים גם שהרי וכ~' הנשים שיבינו כדי בהגה.
 ובאמירת הלילה באותו הנוהגות במצותחי~בות

 ס~י' תע"ב סי' לעיל ~מ"שהג~ה
 י"~

 בס"ד ~שם ובדברינו
 ותשמע השלחן אצל שתשב המשרתת על ~ם ה~יובו~כן

הג~~ כ~
 לשמוע מח~יבת עכ~פ לבשל לחוץ לצאת צריכה ואם
 כל אומר גמליאל לר' ולכשיגיעהקי~וש

 של~
 תכנס וכו' ~מר

ותשמע
 ע~

 ג~ ~מר שלא מי שהרי ב' כוס שתיית לאחר

~ברי~
 עשר שתשמע אותה שקור~ין ונוהגין יצא. לא הל~ו

 עשה נסים כמה לה להגיד ~ד~ המצריים על שהביאמ~ות
 ס"ד. או~מ~ב ז~ או' הסדר ב~נ~ן ק"ל כלל ח"א ישרא~. בשבילהקב~ה

~~~~
 שפטור כמו ה~דה מלומר פטור סומא ר~~ו ~~~~~

 וכו' מדרבנן בכל ~חייב ומ~מ המצותמכל
 דלא וכתב עליו תמה בב~י ז"ל מרןאמנם

 פטר~
 פ"ז ~קמ~א החובל בפ' יהודה ר'אלא ה~צית מכל

 ע"א~

 הלכתא ו~ית
 הםכים וכן רע"ג. או' מעובין ~פסח וכ~כ יעו~ש.כוותיה
 חייב ד~ומאהפר~ח

 מה"~
 ומוציא

 אחר~
 ~ו~ ברכ"י ו~יין נ~ב. או' ר~ז ט' או~ מש~זט"ל. או~ ~~י ~כ"כ ו~ח.

 ט~~
 על מ"ש

 י~ו"~. ס"ה או' ~~ג סי' לעיל ובדברינו הנז' רו~ודברי

~~~~~~ 
 וכו' היינו ~עבדים ההגדה ס~ר כל לומר יכול
 בהעלותך פ' החיים אור בס' עטר ן' מהר"חהרב

 כ"ז. או' ש~~ת טו"ב. או'ברכ~~

~~~~
~~~~ 

 שאגת בהרהור. יצ'מ זכירת י~ח י~צאאדם
ארי~

 ש"ץ ~' או' ס'א סי' מחב~ר י"ג. סי'
 חקת וכ~כ יו~~. או' זה בסי' ח~ב יפ"ל ע"ב. ריס צ"דדף

~פס~
 סי' ראש בשמים בתשו~ מיהו פו'~ כמה בשם ב' או'

 לח~קר~~ג
 יצ~

 בלב ~גי מדאו' הי~ים כל של יצ~מ דזכירת
 והב~ד . יעו"ש בפה צ~ל והגדת דכתיב פסח בלילאבל

 שם.ה~סח חק~

~~~
 יצוה ואז ~~.

 להסיר~
 לא ועכשיו וכו'

 נהג~
 להסירם

 שאלו דיודעים בזה לתינוקות היכר ד~יןמשום
 ס"ק מ"א אכילה. לצורך הש~חן על ני~נו לאהדברים

 כ~~
ר~~

 שאין א~פ"י הקערה שיסיר ל~ר נוהגין וקצת ל~~. או'
 כ"ה. או' א~א ל"ג. או' ח"ימסירין.

~~~~
' ~ ~  ל~ם ויאמרו וישאלי. התינוקות שיראו כדי 

 אין ולכן ביצ~מ שיםפרו עד לאכול רשאיןשאין
 שוםליתן

 מצ~
 מ"א מהרי~ל. הסדר. אחר עד השלחן על

 מצות ג' לבד ר"ל ~כו~ מצה ש~ם ליתן אין ומ"ש כ'~.ס"ק
 כ"ו. או' א~א הגדה. קודם בקערההמונחים

~~~~
 רש~ל ישעפם. ולא וכו~ מיד לו מוזגיןז'. ~~~~

 פ"ח. סי'בתשו~
 ב~~

 עו~ש בה~ה~~. כנה'ג
 ~'ל או' ר~ז ל~~. או' יו~ף חק ל"ב. או' א~ר ל~ד. ~ו~ ח~י ~~או~
 וכ"כ ~ידוש. קודם והדיחו שט~ו שהרי הטעם ~סוכתב

 א'. או' לעיל ועיין ם~ח.או' מ"~

~~~~
 ר"ל וכו' מיד לומוזגין ~~.

 ש~~
 במזיגת ימתין

 ה~וס לאח~ז צריך שאז ללפיכך עדהכוס
בי~ו

 אל~
 ~~~. או' מ"ב מוזג. השל~ן מעל הק~רה ש~~יר ~יד

~~~~
 ~בל ~ב~ה"ב ד~ו~א משמע וכו' מיד לו מוזגין ~~.

 א~צ המסוביןלשאר
 מי~ ~מזו~

 עד אלא
 כל להגבוה צ~יך אז~י לפיכ~

 ~ח~
 לקמן. כמ"ש בידו כוסו

~~~~
 רגיל אם נמי צמוקין יין וכו' מיד לו מוזגין ~~.

 ברכ"~ תע~ט. סי' ח"א הר~ב~ז ימזוג.למזוג
 סי' לעיל ועיין ח~י.או~

 תע~~
 ~נ~ט. נ~ח או~
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 נשתנה ~ה לומר א"צ ~ואלת האשה או ~וכשהבן ~~~'

~~~~
 ~שני ואין ~~ו' לזה ~ה שואל~ן ~~ח ו~~ו' ~~.

 נשתנה.מה צ''~
 ר'~

 מ~. או'

~~~
.~~ 

 מ~
 ה~ילות שבכל שי~מר וצריך וכו' נשתנה

 הזה והלילה אחת פעם אפי' מטבילין אנואין
 לטבל. חייבין אנו אין הלילות שבכל לומר ואין פ~מוםב~
 משמע דא"כ משום וט~מאטור.

 דבליל~
 חייבין אנו הזה

לטב~
 אותו עושין ואין חובה אינו ראשון דטיבול וליתא ב~פ

 ב"י. התינוקות. שי~אלו כדיאלא
 ט~

 כ~ז. ס"ק מ"א סק"ט.
 יכולין שגם כתב הגדה ה' מהרי"ל בדרשות מיהו מ"א~ או~ר~ז
 יע~"~. עליו הק~ה ל"ג או' הא"ר אכן לטבל חויבין אנו איןלומר

 והאחרונים. הטור מדברי לזוז איןוע"כ

~~~~
 יפ~ בניגון או~ו ו~ומר וכו~ נשתנה מה ~~.

 לשבח
 מילי בכל ממ~רין בשבת ע"פ ואם הכל~אדון

 התינוקות ישנו ושלא חצות קודם ~פיקומןלא~ול
 ד~~

 צריכין
 מהרי~ל דרשות בקידו~. מתחי~ין טרם הלילה תוך לשהותאז

 ל"ה. או' ח"ישם.

~~~~
 וכשמתחיל ~~.

 עבדי~
 ~די וכו' הקערה מחזיר וכ~'

 לחם כדאמרינן ההגדה בשעת ~פניוש~הא
 או' לקמן ועיין ו' או' ~ו"ש לבוש. דברי~. עליו ~עוניןעוני

קס"ט.

~ן~
 בפסחים כדאמרינן וכו' ~~דים וכשמתחיל ~~.

 בגנו~. מאי בשבח. ומסיים בגנות מתחילע'א קט~~
 עבדים אמר ושמואל אבותינו. היו ע"ז עוב~י מתחלה אמררב

 כתרווייהו~ עבדינן והשתא והרא"ש הרי"ף וכתבוהיינ~.
 וכ"ה

 בהרמב"ם אשר ה~~דהבנושח
 פ"~

 קנ"ג. או' לקמן וע~ין יעו'ש.

~~~~
 ההגדה לומר ואין וכו' ההגדה כל וקורא ~~.

 ~מ"ב דף של~ה וביראה. באימה רקבהשיבה
 מ"ח או ר~ז כ"ט. או' א"א ל"ד. או' א"ר ל~ה. או' ח"י~ב

 קל''~. או' לעילועיין

~~~~
 ההגדה כל וקורא ~~.

 וכ~'~
 בא פ~ בזוה~ק וכתב

 בשבחא לספר דא בתר פקודא וז"ל ~"ב מ'דף
 שבחא בהאי לאשתעי נש בר על חיובא ~איהו מצרים~יצ~את
 סיפור ובהה~א ביצ~~ דאשתע~ ב"נ כל אוקימנא הכילעלמין.
 דהוא דאתי ל~למא בשכינתא למחדי איהו זמין בחדוהח~י
 ~ההוא חדי וקב"~ במריה~ דחדי ~"נ איהו ~האי מכלאחדו

 ל~ן ואמר דיליה פמלייא לכל קב"ה כניש שע~א ביהסיפור.
 וחדאן בני משתעו דקא דילי דשבחא ספורא ושמ~וזילו

 דישראל ב~דייהו ומתחברין ואתיין מתכנשין כלהו ~דיןבפור~ני
 דפורקנא בחדוא חדאן דקא דשבחא ~פוראושמ~ו

 ואודאן וגבורן נסין ~ינון כל על לקב"ה ליה ואודן אתייןכ~ין דמריהו~
 דפורקנא בחדוא דחדאן בארעא ליה דאית קדישא עמא עלליה

 וישראל לעילא. וגבורתא חי~א ~יה אתוסף כדין~מריהון.
 חילא דא~וסף כמלכא ~מריהון חילא יהבי ספוראב~הוא

גבורת~
 מקמיה דחלין וכולהו ליה ואודן גבורתיה משבחין כד
 בספור ולאשתעי לשבחא אית ובג"כ ~~הו ~ל יקריהואס~לק
 עה"ת דרוש יעקב בית בסה"ק ועיין ע~~ל. דאתמר כמה~א
'~

 ב~
 האורות דכל שם ~~תבנו ו~ו' שמורים ל~ל פסוק ~ל

 ביצ"מ פסח בליל~נתגלו
 ה~

 ו~כן ושנה שנה בכל מתגלים
 אד~מרגיש

 יותר ושמחה הארה לו שיש פסח בליל ב~צמו
 יעו"ש. ושבת יו~ט לילימשאר

~~~~
 וקורא ~~.

 כ~
 שתיקנו ההג~ה נוםח ועיקר ההגדה.

 חובהחכמים
~~ 

 היינו עבד~ם מתחילת היא הכל

ע~
 ע~ עובדי מתחלה ואח~כ משובח ה"ז

 וכו' אבותינו היו
 שהיו פסח וא~~כ אבי אובד ארמי ~רשת דרוש סוףעד

 וכו' ודור דור בכל וכו' זה מרור וכו~ זו מצה וכו'אוכלין
 וכו' לפיכך וכו' משם הוציאואותנו

 ושאר ישראל גאל בא"י ע~
 ראשונים. מדורות ישראל כל ~נהגו מנהג הוא ההגדה נוסחכל

 ק'ן. או' לעיל וע~ין מ"ג. או'ר"ז

~~~~~
 בהרבה ט~ות נפל הבטח~ו שומר ברוךהגדה.
 לאברם ויאמר וצ"ל לאברהם ויאמר שנאמרדפוסים

 נקרא היה אז כי ה"אבלא
 אבר~

 ח~ש ובד"א שם ככתוב
 וכ~כ הרד"א כמ~ש ח~ב לה~ות וראוו מחשב שם וכתבהוגה

 ט'. או' מש"ז ז"ל.אברבנאל

~~~~~~~~ 
 יוד~ שאינו

 כל בחומש יקרא הגדה א~ירת
 ח"י ת"ס. סי' ב"ח מצרים. יציאת שלפרשיות

 סי' לקמן וטיין תע"ד. סי~ מש"ז ל"ד. או' א"ר ט~ל.או'

~ג~~
 ~אבותינו שעמדה היא וכשיאמר ההגדה. כל ו~ורא ~~.

 מצ~לנו עד הפת ויכסה בידו הכוס יאחזוכו'
 ~ל"המידם.

 ד~

 א"ר ~~ד. או' ח"י כ~ז. ס"ק ~~'א ט~ב. קמ"ב
 מ~ד. או~ ר~ז ל~ב. א~' יוסף חק ל~א.או'

~~~
 וצ~ל ההגדה. כל ~קירא ~~.

~~~~~ 
 שירה ~פניו

 שעברה מצרים ג~ולת על דקאי הללויהחדשה

וג~
 רש"ל ע~פ. פ~ כדאיתא וישראל משה אמרו דהלל י"א

ב~~
 או' ~ו"ש סק~ט ט~ז שם. מ"א של"ה. ב"ח. פ~ח. םי'

~
 מ"ו' או' ר"ז ל"ו. או~ יוסף חק שם. א"ר ל"ה. או' ח"י .
 ט~ז בפסחים התו' גירםת לפי~זהו

 ע"~
 אמנם

 הנוסח~
 שם

 והרא~ש בהרי"ף הנוסח וכ~ה הללויה. לפניו ונאמרבמשנה
 ו~"ה~ם.

 ב~רמב"~
 הדרישה וכ"כ ולבוש הטור וכ"כ פ"ח.

 דבתריה. הלל עם ומצורף בחולם ונאמר ~צ"ל ח' או'ס~ף
 ט"ו. או' הער"ה והב"ד יעו"ש. ההג~ה בפו' הרשב"ץ דעתוכ"ה

~~~~
.~~ 

 וכ~שיגי~
 כדי אותה שנושקין ויש וכו~ זו למצה

 בענין ק"ל ~כלל ח~א בעיניהם. המצוהלחבב
 ט'. או~ תע~ה סי' לקמן ועיין ז' או~הסדר

~~~~
 פסח כשאומר אבל ז~. למרור כשי~יע וכן ~~.

 שנראה התבשיל יגביה ~א אוכלין אבו~ינו~היו
 או' ח"י כ~ז ס"ק ~ מ"א ו' או~ עו"ש. טור. ל~ך. ~~~ישוכאלו
 סי' מהרי"ו בו. יסתכל ומ"מ שם. ~"א מ"ה. או~ ר"זל~ו.
 ל~ו. או' א"ר שם. ח"י שם. עו"ש בהגה~ט. כנה"ג ב"חקצ~ג.
 אעפ"ו ~מרור פסח גמליאל רבן שהקדים ומה כ'ז. אויא"א

 עיין הפסח ואח"כ ת~לה שהיה לש~בוד רמז הואשהמרזר
 בזהמ~ש

 בסה"~
 יעו~שי הג~ול לשבת ג' ~רוש ביעקב ע~ות

~~~~
 למצה כשמגיע סומא זה. למרור כשיגיע וכן ~~.



~ ~ ~

~ ~ ~ ~  ~ם~~
 ~~~~ ם~~~

~~~~~~~  מתחיל~לא
 ~הרי~ל~ עב~י~~

 ~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~י~ ~~~~~~~~~ ~
 ~לחם שהיא הפרו~ה מצה ל~גבוה ~ויש~~~~~. ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~י~ ~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~י~י~ ~~~~~ ~~ ~~~~~~~~~~

 ~~~~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~מהרי~ו~ עוני~

~~~~~~
~~~~~ ~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ 

. 
 הג~

 ונ~הגין
 לזרו~

 הכוס מן ~עט
 כשמזכיר וכן עשן ותמרות ואש לדם כשמגיעבאצבע

 המכו~
 ט~ז הכל ובפ~ט בכלל באח~ב עד"ש דצ~ך

פעמים
 ~מהרי"ל~

 ~אגור הפת י~סה ואז ביד~ הכוס שאוחז לפי~ך עד ההגדה שאומר מגולה~בשעה ה~ת ויהיה

 וב~י~
~ 

 מצה אלא זה לומר אין זה ולמרורזו
 שאנחנ~

 ח'י אוכלין.
 ט~. או' מש~ז ט~ל.או~

~~~
.~~ 

 וכש~גי~
 איכא ~הלל ברכת בענין וכו' ללפ~כך

 עליו מברך היה ריצב"א ~דרב~ו~א~לוגתא
 אחר ואחת אכילה קו~םאחת ב~~

 אכיל~
 מהר~מ נוהג ה~ה ~כן

 הרי"צ אבל ~ עמ~ה ~רב צמח ורב האי רב וכ"כמרוט~~רק

גיא~
 שחולקים ל~י כלל עליו לברך שאין כ~בו ו~אבי~ה ~
 כיון יברכו האיך ו~"כ ולאחריה הם~ודה לפני לשניםאותו

 ראוי ~כן ז"ל. הרא"ש א~א נוהג היה וכן באמצעשפוס~ים
 ~יש דבר בכללע~ות

 ספ~
 דברכות לברך שאין בברכ~ו

 שמנה~ ב~י וכ"כ טור. מעכבות.אי~ם
 לברך שלא העולם כל

 ההלל ב~וף אבל הב~חי וכ~כ שלחנ~. על שאומר ההללעל
 סי' לק~ן כמ"ש ב~שבחות מ~ולל מלך בא''י לחתוםהמנ~ג

 בס"ד. לשם בדברינו ית' והטעם~~פ

~~~~~~~ 
 וח~ב הסע~דה לפני א' חלק ההללשחולקין
 יצי~מ מענין מדבר אחד שחלק לפילאחריה

 עם או~ו אומרין אנוולכן
 ההגד~

 על
 ענין שכולו ב~ כו~

 סומכין אנו ולכן הע~ידות בגאולות מדבר ח"ב אבליצי~מ
 ורב ושל"ה השל~. נהורא ~דה"י. חמ~ך. לשפוךאו~ו

 להדר כדי הט~םכתבו י~ב'~
 ג~

 חיים ~ו' והב"ד בשירה. ב' כוס
 עיין מיושב זה הלל שקורין ומה ל~א. או~ ק"ל כלל ח~אעל

הטע~
 שאומרין הלל ובענין ג~ן. או' ~כ~ב סו~ לעיל בדברינו
 ~ס~ד. ת~"ז סס~' לקמן ו~' ~רב~ת ~~לתאחר

~~~
 מן שם ונאכל וצ"ל ישר~ל. ~אל ש~ו~ם עד ~~.

 זבח להקדים שצר~ך הפסחים ומן~זבחים
 מהרי"ו וכ~ב טור. ~שבע. על נאכל שהוא ק~פ חגיגהדהיינו
 פסח דכשבא ~צ~גסי'

 במו~~
 ומן הפ~חים מן יאמר אז

 קריבה חגיגה דאיןהזבחים
 ב~ב~

 הז~חים מן יאמ~ שני ~בליל
 הפםחיהומן

 ~חגיג~
 הב"ח וה~"ד עכ~ד. הפ~ח קו~ם נאכל

 שלא אחריהם ואנחנו ~בותינו דמנ~ג כתב בהגה~טהכנ~~ג אמ~ ל"וי או' ~"ר סק~ל. מ~א ~ ו' ~ו' עו~ש סק"~.והט"ז
 ו' או' הגה"ט ב~כנה'ג וכ~כלשנו~.

 ו~~~
 מעובין פסח ~ספרו

 מ' או' שח"י ו~גם ל"ג. א~' יוסף חק והבי~ו רס~~.או'
 כ"ג ססי' כנ"י בתשו' ~יין כמהרי'ו אחרונים דהםכמתכתב
 הגדול ~ש~ת ודרש ~במו"ש פסח היה תפ~ז דבשנתשכתב
 שא~ו הנוסח לשנותשלא

 מתפללי~
 פסחים לאכול שנזכה

 לפי אם ואף בש~ת יחול כשלא והיינו בהמ~קכשיבנה
 יקדשו שאז כלום בכך א~ן בשבת יחול הבאה לשנההקביעות
 מ"ט. או' ר"ז כ~ז. או' שע~ת והב"ד יעו~ש. הראייה~פ'~י

~~~
 ה~וס מן מעט לזרוק ונוהגין הגה ~~.

 שנאמר מה עללרמוז באצב~
 אצב~

 היא אלהים
 ח''י או~ ד"מ קטן. בזרת ~זרוק דיש בהגמ~נ כמ~שודלא

 ר"א מ~ר~י מביא וארא ~' ובילקוט ל"~. או'א"ר
שבקמיצה ~מ~~

 הקב~~ הכ~
 ~להים אצבע נאמר וע~ז למצרים

 ~ו' ח"י מיהו כ~ח. ס''ק מ"א בקמיצה. לזרוק ישוא~כ הי~
 יוסף חק הסכים וכן באצבע. לזרוק הד"מ כדבריהסכום ל~

 ז"ל ~רח~ו בשם א' מחכם שמעתי כ~ב צ~ח והרב ל"ד.או'
 מן ~~ט שופך היה מכות מעשר א' לכלשבהגיע

 הכו~
 עצמו

 לרמוז שהט~ם ואפשר בכוס. א~ב~ו לטבול נוהגין כישולא
 מד~וש כנודע ברכה ~ל כוס הנקראת מ~לכות יצאושהמכות
 וכ~כ פ~ז. כ"א שער פ~"ח ~כ~ל. זלה'ההרב

 מ"~
 א~' פי~א

 נ~~. או' הר"ז והב~דא'
 וכ"~

 ~~ש ~די~י פסח שבח הרב
 בכיס הש~יכות לעשות שהעיקר י~ב או' מגיד ובדוני ו'או'
 ולאעצמו

 באצב~
 יעו"ש. י"ב או' ח"ב היפ"ל וה~"ד יעו~ש.

וכ~ונ~
 ובשער שם ומ"ח ~פ~~ח עיין מכות העשר

 יעו"ש. וארא~~ ~פסוקי~

~~~~~~~~~~~ 
 הנקרא הקלי' אל הרומז שביר כלי ל~וך
 מ"חארור.

 ש~
 בסידור וכ"כ ב' ~ו'

 השלם.נ~ורא

~~~~~~ 
 ד~"צ משמע וכו' ~כוס מן מעט לזרוק בהגה
 שני לכוס עליו ישלים והשאר מעט כ"אלזרוק

 שהיין ט"ז או' שם מ~ח ל~ז~וכ"כ או' ח"י ~דבריוכ~~
 אחר יין עליו יוסיף אדרבא אלא לזרקו אין מהשפיכהה~שאר
 כל את לשפוך ניהגין יש מיהו יעו~ש. חדשים גבורותס~ד
 מה לשתות שלא מטעם ה~וס ש~טפין ואח'~כ שבכ~סיין

 שםשנז~ר
 וכמ'~ המכו~

 סי~ מעובין פסח בשם שם ח~י
 שאותו כדי לשפיכה אחר כ~ס להביא נוהגין ויש י~ו~ש.רס"א
 סיפור כל עליו יאמר נשתנה מה אמירת קידם שמזגכוס
 ~כל וא~כ שני. לכ~ס יש~הו ואח~כיצ~~מ

 מנה~
 מה על לו יש

לסמוך.

~~~~~ 
 ~לשון שחלקן מה באח~~. עד"ש דצ~ך בהגה.

 מכות ועד~ש הארץ מכות הם שדצ"ך לפיהז~
 לפי עמהן בכורות מכת ושתף האויר מכות באח~ב~קריות
שאין

 ל~
 הזה כסדר נמ~ו לא ~הלים שבס~ לפי ד"א זוג.

 ומ~וחר מוקדם איןו~אמר
 בת~ר~

 כן כי להודיע~ו בא ע~כ
 דצ~ך ~~א בתור~. הכתובים כסדר~יו

 נעש~
 א~רן ע"ו

~המי~
 באח~ב משה. ~"י עד~ש מש~. ע"י לקו לא והארץ

 הקב~הע"י
 שארב~

 לעשו~ן יכול אדם אין אלו מכות
 אל~

הקב~~
 היו שכך אומר ובירוש~מי בכבו~ו.

 ~תובי~
 ו~הו במ~ה

 תעש~א~
 ש~מטה בתנחומא וא~רינן האותות את בו

 ומ~ש רד"א. באח"ב. ע~"ש דצ"ך בו וכתוב היהסנפרינון ~~
 וארא. פ~ במד~ר ג"כ כ"הב~נחומא

~~~~~~ 
 הקב''ה של חר~ו כנגד פעמים. ט"ז הכל ~ בהגה.
 מלאך ו~וא יוה~ךש~קרא

 ממונ~
 הנקמה על

 . ~~~ו ~ו'~ו~י ~~~~ ~~~ ~ו~~

 ~ו~ ~ ~י'~ ~~~
~~~~~~~ ~~~~~ 



 ~~יי ~~~ ~י~~
~~~~~~~ '~~ 

 ~~ו י~~~"~
 י~~~~~י~~~י~~י י~~ ~~י~~~~ ~~~ ~~~ ~~~י~~ו ~~ ~~~~~י~~~ ~~~

 ~ ~~~י ~~~י~~

~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~
 ~~~ ~~~~~ןי ~~ן ~' ~~~ ~~~~~

~~~~ 
~~~ ~ 

~~~~~ ~~~ ~~~ 
~~~~~ ~~~~ 

~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~ 
~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~ 

~~~~ 
 ~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~י~~~ ~~ ~~~ ~~ ~~ ~~

 לברך אש~נזים בין ו~מנהג הגה ~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~~
 ברכ~

 ראשונה
~~ 

 ברכה אבל וכוס כוס כל
 ~ברכין א~ןאחרונה

 ר~
 הא~רון אחר

 לב~
 הגאונים רוב ד~ת וכן

~ 

 ~ם~~י ~~~~ ~~~~~~
~~~ 

~~ 
~~~~~~ ~ 

 ~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~י~ ~~~~~ ~~ ~י~~~ ~~~~~~~~~
~~~ ~~~~~~~ 

 מ"א ח~י. או'~"מ
 ס"~

 מח~~ש. ~הכ~. ה~ך י"ו ור~ל כ~ט'
 שםוהוא

 ~יוצ~
 ועיין כנוד~. ל'ך יצו"ה מ~~כי~ו כ"י מס"ת

 ט~ז לו יש הקב~ה של דחרבו שכתב ל"ז תיקוןבתי~ונים
פיות

 ופרי~~ ~יל~ כנג~
 מילה בפרשיות כתוב ברית פ~~ים י"ג ר"לי~ו"ש ~לי~ שנכרתו בריתות וי~ג ומציצה

 שיש מי~ה מצות זכות ~"י ור"ל ~ך. לך בפ~ לאברהםשניתנה
 ~ושה פיות ט"ז של חרב בחי' ט'זבה

 נקמ~
 מ~ה בשונ~י~ם

 ~דה.כנ~ד

 ~~~ם~~
 שו~ך ב~ו~ו ויכוין פ~מיס. ט"ז הכל ב~גה.
 מכל יצילנושהקב~ה

 המכו~
 תו' סה"מ. האל~.

 כ"ח. או' ק"ל כלל ח~א עלחיים

 ~~~ם~~
 מט~ם והוא וכו' ~גו~ה הפת ויהיה בהגה.
שכתבנו

 ל~י~
 ש~ונין עוני לחם שנקרא ~~"ט או'

 כל את ~ליה שי~נה המצה לגלות נוהגין ו~כך דבר~ם~ליו
 לבוש. האגדה.~ברו

~~~~~ 
 ש~מ~ה היא כשאומר מיהו וכו' לפיכך ~ד ~הגה.
וכו'

 ~אוח~
 הפת לכ~ות צריך בי~ו הכוס

שיגמור ~~
 ה~סק~

 כ~"ש לגלותי חוזר ואח"כ מידו ~כוס ויניח
 י~ו'ש. קנ~ה או~ל~יל

~~~~~~ 
 ב~~ו. הכוס שאוחז בהגה'

~~ 
 ברכת סיום

 מ"ד~ או' ר~ז לבוש. טור. ~אלנו~אשר

~~~~~~ 
 ~ל שירה לו~ר כ~י בידו. הכוס שאוחז ב~ג~.
 ~בוש. טוב. שוחר מדרש בשם טורהיין.

~~~~~~ 
 בושתו. הפת יראה שלא הפת. יכסה ואז ב~גה.
 לעיל ו~יין ס~~ל. מ"א לבוש. הא~ור. בשםב~י
 בס"~. לשם וב~ברינו ט' ס~י~ ער"אסי~

~~
 בטור וכו' ~~יו מברך ואין שני כום שותה א. ~~~~

 לברך צריך הרי"ף דל~~ת בזה פלוגתאהביא
 חד וכל ~ואיל כוסות דד' משום וט~~ובפה"ג

 וח~
 מצוה

 וכ"ה וכסא. כסא אכל בפ~~ג לברך צריך הוא נפשיהבאנפי
 ור~ נטרונ~י רב~עת

 ~ לברך שצריך וראבי"ה והרמב"ם ~מרם
 ~דלא הנז' הרי~ף דבר~ ~ל כתב הרא"ש אבל וכסא כסאאכל
 דכל דא~~ג~הירא

 וח~ ח~
 כיון היא נפשיה באנפי מציה

 ראשון כוס ~ל אלא בפה"ג לברך א"צ ד~ת היסח~~יכא

~הו~
 הג' ו~ל קי~וש של

 שהו~
 ו~ל הב~ ~ל אבל ב~מ"ז של

 שלא נהגו וכן ב"~ וכתב צדק. כהן רב וכ~כ לברך א"צ~ד'
 של כוס ~ל אלא בפה~ג~ברך

 ~ידו~
 ~כ"ל בהמ"ז של וכוס

 וכ"ה בש'~. כאן דבריו הםוכך
 מנה~

 הספרדים.

~~~~~~ 
 רבי~ית מחזיק יין של כ~ס

 ויאח~
 ב~מינו

 קו~~
 ויברך ~חזה כנ~דנ~י~~

 ובברכ~ מ~ומ~
 של

 הכוסות וב~ן שנ~ כוס לפטור יכוין זה~וס
 הלל~

 ~ם
 בהמ"ז ~ל כוס וידיח כמנהגים. ~לא ישתה~שתות ירצ~
 ~רכת ויכוין בה~~ז ויברך בימין ויאחזנו ~ין וימלאנוומבפנים בחו~

 האלו. הכוסות שני ב~ן יין לשתות ואין ד' כוס לפ~ורהיין
 ת~"~. ~י' ל~יל ו~יון ~'ח. ס' משם פ"ו כ~א ש~רפ~"ח

 בס"ד. לשם ובדברינו ג'ס~י'

~~
 ואין ~~.

 ~~ מברכי~
 בזה גם ד' כוס אחר כ"א הגפן

 הסכים ז~ל שהרא~ש וכתב פלוגתא הביאהט~ר
 אחרון אחר אלא אחרונה ברכה לברך שאין האומרים~דברי
 וכ~כ ב'י וכתב י~ו"ש. יונה הר'וכ~כ

 הרש~~~
 ~~ב םי' בתש~'

 ~כ"ל המנהג פשטוכך
 וכ~

 בש~~. כאן ~בריו הם

~~~~ 
 בין והמנהג הגה.

 א~כנזי~
 ו~ט~ם וכו' לברך

 כתבנוכבר
 ל~י~

 דאיכא והגם י~ו"ש. א~ או~
 כתבנו כבר בזהפלוגתא

 ל~י~
 ב' או' ז' סי'

 ובכ"~
 דב~קום

 סב"ל. א~רינן לאמנהג

~~~~ 
 טוב וא"כ וכו' לברך אשכנזים בין והמנהג ~גה.
 ב' כוס להוציא דלא קידוש של בפה"ג בברכתלכוין

 מפה~ג ב~ כוס לפטור בקי~וש לכך כיון אםאבל
דלא י~~

 ~~"~ יבר~
 ראשונה. ברכה אף דסב~ל ב' ~וס ~ל

 א'.או' מ~"~
 ~אינו ~ג~ה לו שאין~~~

 ~וד~
 י~ל מ"מ הגדה לומר

 בהגדה שאנוס הי~א ואפשר ~זכר ~וסות ד~דישתה
 יברך לא ~בפה"ג ברכה וד~י אבל כוסות ד' י~י~יצא

 ועיין שם. מש~ז ברבו~י. הגפן ו~ל לב~ו בה~~ז ו~כוסאקי~וש כ"~
 קנ"ד. או' ~~~ג סי'ל~יל

~~~~ 
 ומסיק וכו' מברכין אין אחרו~ה ברכה אבל בהג~.

~רא~~
 לשתות יין לו אין דאפו' ~~פ פ'

 ד~ כוס אחר רק ~חרונה ~רכה יברך לא אפ~ה~~~ודה בתו~

~~
 כ~ל יברך לא הראשונות כוםות שני כ~א לו שאין ~~~

 אחרונה~ברכה
 דבהמ"~

 ס~י' ר~~ב סי' ~יין ~וטר
 ו' ס~י' ק~~ד וסי'יו"ד

 ~משמ~
 אכילה קודם כוסות ב' דוקא

 ב' כ"א לו שאין ד~י כתב תפ~ג בסי'וה~~א
 כוסו~

 יקח
 אחרונה ברכה ויברך לבה~~ז וא' לקי~ושא'

 ~ה~~
 כוס ~ל

 א'. או' ח~"ג סי' ~קמן ו~יין שם. מש~זבהמ~.

 וכו~ ידוו ~טול א. ~~~~~
~ 

 בטיבול ידיו שנטל וא~פ"~
 ~קט~ו ~~פ ב~' אמרונןרא~ון

 ~~ב~

 ~~וטל חו~ר
 ~ר~~ת בש~ח ~~תו שהסיח ~פני ~נ~י ומברך שנ~תי~~ו

 רא~ונה בנטילה נתכוון ש~ם נ~ל ~מר~~~ וכתבהה~דה.
 ה~~ת היסח בלא ~~ודתו כל ~ה~~מור

 א"~
 ולי~ול לחזור
ש~ית



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~"~~ 
~ ~~~

~ ~~~~~~~~ ~~~יו~~ ~~~~~~~ י~~~ ~~ ~~~~ ~~~ ~~י~~ ~~~ ~~~~~~ ~י~~~ ~~~~~~י~~~~
 ~~~~. ~~י~~~~ ~י~~ ~~~~~~

 ה~~
 ו~ין

 המנה~
 ראשי~' ~לול' ב~לח לטבל

 ד~~
 ~לח. ~"צ נ~י

 ~~~~ ~~י~ ~~~ ~~~~~ י ~~~ ~~י~~ ~~ ~~~~ ~~~~~~~~~~ ~~~~ ~י~~ ~י~י~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~י~~ ~ ~~~ ~ ~~~ ~~~ ~~י~ ~~~~ ~~~~~~~י~~~~
 ו

 ~י~~~ ~~~י~ ~~~~~~ ~~~~ ~י~ ~~ ~~~~~ ~ ~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~י~~~~~

 ח~~ים תקנת לבטל שלא בכך לכוין דאין ונ"ל ~כ"ל~~נית
שת~קנ~

 ~~ או~ ח~~ ו~ב"ד ב"י. פם~. בליל פ~~ים לי~ול
 וכ"ה נכונ~ם ודבריוו~תב

 המנ~~
 הב"ח עליו השיג~ ובחנם

וה~'~
 ~ברי ~ל ש~שיב שה~ם א' או' יו~ף חק ועיין י~ו"~.

 ה~~~ח~י
 ~~~ם מ~מ ~המ~א ~ ~הב"ח המר~כי לדברי ומסיי~

 כמו כן לעשותדאין
 שמסי~

 להפ~יק שלא ב~צ~~ ~ב"ח
 להמו~יאנ~ילה בי~

 ו~ו~
 ל~רך צריך ~אז

 תי~
 שיכוין צריך וגם

 ב~ לי~ול ~והגיןי וכן ~מירא ~ינא כ~ע ולאו לאכילהשנוטל
 עכ~ל.פעמים

 וכ~~
 כן. ~~לע~ות נכון אין דלכ~חלה ב' א~' הר"ז

~~
~~~~~~ 

 שלכ~חל~ אעפ"י הלכה
 נו~לין אנו

 ~~מי~ ~~
ב~ע~

 לו מצוי שאינו הדחק
 מ~~

 לחולה ~~ו
 ~רב ה~~כ~ ~ברי על לסמוך יכול ל~ם קשה ש~צינה~לזקן
~~בריה

 ה~
 שרבינו וא~שר

 ~ב~~

 ~~י~ל וב~נ~ו בזה ~ודה
ברא~ו~ה

 כ~שפ~
 או' שו~ג ובברכ~. הנ~ילה

 יטול~~.
 וכו~ ידי~

 וא~
 א~ירת בש~ת אם

 כן א~~~י ו~יו משמירת ~עתו ה~יח לאוהלל הה~ד~
 ב~א לס~דה ידיו ולי~ול לחזירצריך

 ידיו כש~~ל ~לפי ברכ~
 זו ~~ילה לו שתעל~~ בדעתו היה לא ירקות טיבולל~ורך

 ~ין במשקה ~טיבולו~ לדבר ידיו הנ~טל וכללס~~ה
 לא~ אם לחם לאכול לו ~להזו נטיל~

 הי~
 ~טילה ב~~ת לכך ד~~ו

 ז' בס~י' ~ ועי"ש שם. ר~ז ק~ח. בסי'כמ~ש
 ו~דבר~~~

 לש~~
 ומ~~בס"ד~

 נכון אין לכתחלה
 לעשו~

 ד~~ו להס~~~ שלא כן
 כנ~~ל.~הם

 סי' ~~יל ~ עיין הנטילה וכו~נת ענט~י. ~יברך ~~~~~

תע"~
 על ל~רך פו~קיס שיש לפי וכו~ בידו ויאחזם~~. ~~ ~~~ ~ ~ ק"ח. ~ו'

 ~ל המוציאהשלימה
 שהי~ ה~רו~

 ~עוני לחם
 שיא~~ כתב ~"כ להיפך ~ו' ויש ~צה אכילת~ל

~ 
~~ 
 וב"~ ב~ור כמבו~ר ה~י~ות כל לצאת כ~י וכו'ויברך בי~~ ~

 י~ו"~
 על ה~ו~א לברך הסו~רים כדעת מסכ~ת ז~ל האר'יו~ט~

 תע"ג סי~ לעיל כמ~ש ה~רוסה ~ל מצה ~כילת ועלהשלימה
או'

 ק~~~
 באו' כ~~ש האחר~יה ד~ת וכ~ה בסוד ~~ם וי~ו~ש

שאח~ז.
 שיה~ה כ~י ~לשתם כל וכו' ~י~~ ויא~~ם~~.

 וכ~כ ~ק"ב. מ"א עוני. לחם משום ו~רו~המשנה לח~
 ה~~י~נה בידו ~מצות ~' יתפוש וז~ל ה~ה ס~ר מ~רי~לב~רשות
 ו~ברך ~וני. לחם ע"ש והפרוסה משנה ללחם והשלישיתלמוצ~א
 הש~ישית וי~יח ה~וציא~רכת

 ~ה~שמ~
 ויברך מי~ו

~~ 
 ה~רוסה

 הברכות שת~ ויברך מצה אכילת על ה~~~ונה ~פיסתעם

~ר~
האחר~נים.~ הסכמת וכן ו~תב ב~ או~ ח~י והב"ד ~כ~ל יש~רם
 וכתב ע~ב קמ~ב דף ~של"ה וכ~כ

 דבז~
 לכל יוצא

 חק וכ"כ תרמ''הי סי' ~ט"מ וכ"כ יעו''ש והספיקותהדיעות

~וס~
 ~' או' מ~~ז ~' או~

 צו ~~ ~~ח בן ה~ ואו~ ~' או~ ר~

~~
 ד~דיר והט~ם וכו~ ~צה ~כילת ו~ל ~מוציא ויברך ~~.

 המצות ~כו~נות ~ר~ח. קידם. תדיר תדירוש~ינו
 או~ תע~ג סי'~ ל~יל כ~בנוכבר

 קי''~
 לכוין יש וגם מש~. קחנו

 יש ועוד ~~~~ש. ~' או' זק~ן סי' לעיל כ~~ש ~~אכלכוונת

לכוי~
~ 

 באכ~ל~~
 דאו' מ~ע ~~קיים

 בער~
 מצית. ת~כלו

~~
 ועל ~~.

 אכיל~
 י~וין ומרור אמצה וכשמברך מצ~.

 כ~~ברך הראוי מן ~ם ה~יכה ~ל ג"כב~~~ם
על

 במ~שב~~ ~~~הו~ מצה~ ~אכיל~
 ~ל ~~כ

 אפי~ימן~ אכיל~
 בסוף.שיאכל

 ד~ של~~
 ו~~~ן ע"א~וע~ב. קמ~ב~

 לקמ~
 ל"~. או'

 מנשקין היו ~צית המחבבי~~ עלי~ה מבני ~~~~~~~~~~
 וכן ~צוותן ב~ת ~מצות ~~ל וה~ר~רה~צית

 לחבב והכל שבלולב ~מינים ~ ד' ו~ן ~וביציאתה בכניס~ההסיכה
ה~צוה.

 ~ל~
 ~ שם.

~~~ 
 ה~יונה מהשל~~~~ ~בצע~ וא~~כ ~~.

~~ 
 ~ל ~פי' ~~ וכו'

 ~ב~בת.
 מ~~

 ור~ל סק"ג.
 דהג~

 ד~למא שבת ב~ול~
 ~בי~ין

 כמ"~ ~תחתונ~
 שחל פסח ליל א' סע~~ ר~"ד ב~י'

 ~~~'פ ב' ~~' שס כתבנו ~בר אמ~~~ העליו~ה ~יצעבש~ת

 בליל ~~~ ז~ל ה~ר~י~~ל~
 ~ב~

 ~ ~יעו~ש. ~~~ ה~ליונה לבצוע צריך ~~למא

~~~
 ביחד.~ מש~יהם ~~~.

 והו~
 ~הד~עות לכל לצ~~ ~כדי

 שיאכלם כ~י ~עיד ~ה' ~ו'~ לעיל כ~~ש~ ~ ~~
 ביח~

 כמ~ש
 ~~~~~ ~והט~ם ~~~כ ~~

 וי~~~ם~~. שם~
 ~במלח~

 א~' ~ס"ז סי~ לעיל ו~"כ
 צריך ה~וציא ~רוסת כל ז"ל האר~י ~ברי ד~פ ~~~ ל~~

 ~במלחל~בל
 כ~

 יעו"~. ה~בור~ת ל~תק

~~~~ 
 ואין~גה.

 המנה~
 במלח ל~בל

 בליל~
 ר~שונ~.

וה"~
 ~לי~ה

 ~שנ~~
 ~היא

 בא~
 ה~פק. על

 ~~ או' יוסף ~ ~ חק ר~~~~~ או'~~~~~' ~ס~
 כ~~ וה~~~

 בלבוש
~שו~'

 ש~ה~
 ה~~ם ~כתב ~ו"ד ~ו' והר"ז ~וני. לחם נחשב

 טעם עמ~~~תערובת שא~ן במצה ~"ח ~צ~ת ~ציה חיבוב~פני
 כלל~חר

 אל~
 ל~~ש ~ין הדין ~עי~ר אבל שכתב

 לז~
 עכ~ל.

 בד~ות~כ'כ
 מהרי~~

 הא~~ה ~~ר
 דמהר~~

 ~צי~ת ט~ל
 יעו~ש למולחה מותר ~כריכה מצות ~~י' וא~ר במלחהמוציא

 שאח~. באו~ ועיין ~~~~~

~~~
 סי~ לעיל טיין ~מיהו מלח. א"צ נ~י ד~ת ~הג~~ ~~.

 שכתבנו ל~ח ~~ו~~~~ז
 ז"ל ~אר"י דבר~ דע~~

 מלח ~ר~ך נקי~~
 והו~

 למתק לכוין כ~י
 יעו~ש~ ~~בורו~

 למתק ולכוין במלח לטבלס יש ~כ"ע אליבא לצא~~ הבא ~וא~כ
ה~בורות

 כנז~~
 לצאת מלח בלא ולאוכ~ם ~עליהם ונ~ץ ו~ח"כ

 ~מחמירים.ידי

~~
 וכו' ביחד ב~סיבה ויאכלם ~~.

 וה~ט~
 ועל המוציא השלי~ה על שיברך ~יעהא~~~אותו~ ~שוט ~ל

הפרו~~
 אכי~ת~

 ~אפכא ~או ~צ~
 א'~

 לברך
 ~לא~ל~

 א~ר ~ה
 ויאכל ה~וציא ת~לה ~ברך ~~יזה

 אח"~ ~ר~ ~י~
 ~ל

חכינת



 ~' ~~~ ~י~ י~~ ~~יי~~ ~ יי~~~'

 ~~"י ~~~~~~י~
 ~~~~ ~~י~~~~ ~י~ ~ ~~~~~~~

~~~
~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ 

~~~
 ~~ ~~~~~~ ~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~"~ ~~י~~ ~~~ ~י~~~~~ ~~~~ ~~י~~~~

~~~~~
 ~~~~~~ י

 . נו~גין ראיתי ו~ן במנ~גים הוא ו~ן ל~~בלי דאין ~ומרים ויש ~~ה ~~~~~~.
 ~~~~ ~~י~ ~~ ~ ~~~ ~~י~~ ~~ ~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~
 ~~~ ~~~~~~ ~~~י~~~י~~

 ~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~ ~~י~~ ~~~~~

 אין וכן המ~ה. א~ל שכבר כיון מצהאכילת
 יכו~

 לברך
 בירך שלא כיון א~א פשיטא זה ויאכל מצה אכילת~ל תחל~
 צריךוע"כ המוצי~

 לבר~
 יאכל אם וא"כ תחל~. הברכות ב~

 יהיה ל~ד ~מוציאפרוסת אח~~
 הפס~

 לאכילתה מצה בר~ת בין
 ביחד ~אכלם ו~"כ להיפךו~ן

 של~
 ומ''מ כלל. הפסק יהיה

 או~לן יחד לאכול ~ו א"אאם
 ז~

 הוי ולא זה אחר
 ~או' ו' או' ר~ז ה~ או' ח"י אכילה. מ~נין דהוי כיוןדי~בד ~פ~~

 יו~ד. ואו' ח' או~ מ~בז'

~~~
 סעי~ תע''ב סי' לעיל ~יין ו~ו' בהסיבה ויאכ~ם ~~.

 בס~ד. לשם ובדברינוז~

~~~~
 אחד. מכל כזית ~~.

 מ~מ~
 המוציא פרוסת דגם

 וכ"כ כזית.צריך
 מ"~

 ו~גם ו' או' ~י ס~~.
ד~רכת

 המוצי~
 בר~ת אי פלוגתא דאיכא כיון מ~מ כזית א"צ

 על מצהאכילת
 השלימ~

 ה' או' לעיל כמ"ש הפרוסה על או
ואכילת

~~~ 
 לצאת כדי אחד מכל כזית כ~ב וע~כ כזית ~ריך

 ~~יעיתכל
 ו~~~

 ועיין נהוג. והכי וכתב הש~ע לדעת ה~ר"ח

בפ~''~
 לו~חין אנו ד~י ציור וכנגד שכתב פ"ד כ"א שער

 ~יעור כי וגם שלימה י' ש~~א העליו~ה מן ה~וציאבציעת
 תע"ג סי~ ל~יל ועיין י~ו~ש. י' דאיהו ~זית ~יעורהמוציא

 ~י"ח.או'

~~~
 כ~ית ~~.

 מכ~
 שם וכתב אחד~

 ~מ"~
 יש ~לכתחלה

 אם אף ובדי~בד אחת בבת מרוסק כזיתלבלוע

 ובלב~ מע~אוכ~
 פרס מאכילת י~~ר באכילתו ושהה שלא

 וכ~כ יעו~ש. ביחד לבלוע עליו קשה אם לכתח~ה א~י~ובמרור
 ח"א י~~. ואו' ו~ או' ר~ז ד' או~ ~יוסף חק ~~ או'~~י

 ל"ז. או' לקמן ו~יין ט' או' מ~ב ט' או' הסדר בעניןק~ל כ~~

~~~
 אבל לכתחלה ~ וכ~ז מצה. ~כילת ~ל ואח~כ ~~.

 בלבד א' כזית אלא ~כל לא אפי'בדיעבד
 ~~ן מהשלימהבין

 מהפר~ס~
 באכילות זה אחר בזה א~ל ואפי'

 ר~שונה אכילה ~תחילת ~~ן א~הרבה
 ע~

 אכילה סוף
 ~~אפי' יצא. ~יצים ג' דהיינו פרץ אכילת מכדי יותר~אחרונה
ה~יח

 הרב~
 ~כילה בין הכזית באמצע

 לאכיל~
 לחזור א"צ

 בין ~שיח שלא כיון ~~וציא לומר וא"צ מצה אכילת עלולברך
 ח~ או' ר~ז ה~כילה. לתחלתברכה

 ו~יי~
 וסעי~ ו' ס~י~ לק~ן

 ודוק.ז'

ך~
 ~לח אכל ואפי' מרור. כזית יקח ואח~כ ~~.

 ש~וא כמו שלםהעלין ע~ אח~
 ל~את בריה מיקר~ ל~

 חס~רה. הבריה והרי ב~רשים יוצאין אין דהא ~כזיתבפחות

פסקי~
 או' יוסף חק ~ר"ח. ס~~. מ"א ר~"ה. סי' וכתבים

 או' מ~בה'
 י"~

 ו~יין
 ל~י~

 לשם ובדברינו ~' ~~י' ר~י ~י~
ב~~ד.

~~~
 יקח ואח~כ ~~.

 כזי~
 תפ~ו סי' לקמן ועי~ן מרור.

 למעךשצריך
 חל~

 ולשער הירק שבין ~אויר
 ו~וד יעו"~. שבינ~הם באויר ו~א ~צ~ן ~ירקות ה~זית~יעור

 לט~לעיון
 ~ס"~ סי~

 וד~~. מ~ו או'

~~~
 י~ח ואח~כ ~~.

 כזי~
 מות ~י~ מרור סוד וכו' מרור

 ולמ~~ם ללעסם וצריך הק~ים הדיניםשהם
 המרירות למתק בשיניםולטוחנם

 שבה~
 לא ~ר~ר בלע ל~ן

יצ~
 וימתי~ם. שילעסנו ~ד

 פע~~
 ~לכן פ''ד. כ"א שער

 ה~ינים. למתק יכויןהמרור בל~~~~

~~
' ~ ~  פ~חים ק~א. משום וכו' ~חרוסת כולו וישקענו 

 בתוכו יש תולעת מין ר~ח שם ופי' ע"ב.קט~ו
 וא~ת שם. ותו' הרש~~ם והב~ד שבחרוסת החומץ ע"יוימות

 הו~א~
 עיין ימ~ת אם ואפי' אותו אוכלין כיצד תולעת מין

 א~ור שאינו ממין תולעת דהאי דצ~ל שכתב ג' אז'מאמ~ר

משו~
 ~עו~ש ~כנה משום אלא ואינו פ"ד סי' יו"ד עיין שרץ

 ח~ או~ ח"י וכ"~ יטו''ש~ שבחזרת ארס ~ירש רש~יאבל
 להמית כדי בחרוסת כולווישקענו

 האר~
 עכ~ל שבתו~ו

 הרי"ף שי~ת וע''פ בחרו~ת כולו לשקעו נהגנו לאאנו ומ~~
 מביאין שאנו ~מה בינינו מצוי אינו זו שקפא ו~ודש~שמיטוהו ו~רמב~~

חרוס~
 משום דה~י צדוק ~ר כר"א דק~ל ~שום השלחן על

 וכ~כ פר~ח. י~ו~ש. ה' סעי' תע~ג בסי' ל~יל וכמ~שמצוה
 אין למה טעם צ~ו או' תע"ג סי' לע~ל ועיין י''א. או'הר~ז

 י~ו"ש. החרוםת ~נמבר~ין

~~
' ~ ~  כולווישקענו 

 ~ברך ו~ינו וכו~ בחרוס~
 ~ובר ~~יקרי אכילה קודם הטיבולאחר ~~

 טיבול גבי ו~ סעי~ תע"ג סי' לעיל מתבאר וכןלעשייתן
 ח' או' ח"י שם. מ"א ו~"כ כמ~רי"ל וד~אראשון

 ר"~
 ודוק. קי"א או' לשם בדברינו ~ייןועוד י"~ ~ו~

~~~
 ~י~ לעיל עיין וכו'~ מרור אכילת ~ל ויברך ~ ~~.

 ז~. ~או' ד' או'תל"ב

~~
 ואכל ש~עה ~י וכו~ מרור אכילת ~ל ויברך ~~.

 כתב לחודיה המרור שיאכל קודםהכורך
 לברך דאין הוא דפשי~א ב' או~המאמ~ר

 ע~
 המרור

 לא אם ואףלחודיה ~ח"~
 ת~ל~ ביר~

 ו~רא"ש ~תו' לשיטת דהא
 ל~כול יש ומיהו ~ י~ו"ש. מרור ידי יצא לרבנן אף ~ו~ושאר
 הי~"ל ומ~ש הדיעות לכל לצאת כדי לחודיה מרוראח"כ

 ~"כ לברך דיש ~'או' ח"~
 ל~~

 ל~חות יש וראיותיו
 כ~וד~

 ל~עיי~.
 ~'. ~ו' בא~א מזה עודועוין

~~
 ר~~ו ל~בדו~. זכר שהוא ~~י~ה. בלא ויאכלנו ~~.

 ואם ~ם. רשב"ם בפי' וכ"כ ע''א. ק"חפסחים
 לאוכלורצה

 בהסיב~
 ט' או~ ~"ו ב~ או~ עו~ש ב~י רשאי.

 ~~~ו והמ~א ~~ד. או~ מ~ב י~ג. או' ר"ז ג' או' ברכ"יפר"ח.
 חק וכ~כ יצא בהסיבה אכלו דאםכתב

 יוס~
 ו~ או'

 ~וק~ ו~ש~~
דיעב~
~ 

~~~
 וכל ה~ו' כ~כ שליש~ת. מצה נו~לו~~~כ ~~.

הנמשכי~
 אחריהם

 מצוה ~~יים ~די והט~
 זכר דע~שין ~"ד כ"א ש~ר ב~ע~ח ~כ~כ ב~ח.בשלשתן.
 וכן ווי~ן לג' רמז שהוא שלישית במצה כהלללמ~דש

 הי~
מ~

 ג' ומרור מצה פ~ח כורך שהיה רמז ~ם ~~
 דב~~

כ~~~



~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~~~~י~   ואו' קי"ז או' ~~~ג סי' לעיל עוד ועיין י~ו~ש. ו~י"ן ~'כנגד
 ודוק.קי"ח

~~~
 קט"ו בפסחים כ"ה וכו' המרור עם וכורכה ~~.

 קיים שבהמ"ק בזמן ורבנן הלל ~פליגיע~א
 ומרור מצה כורך היהאם

 ביח~
 וקאמר בפ"ע אחד כל או

 עבדינן כמר ולא כמר לא הילכתא איתמר ~לא השתאבש~ס
 וכ~פ יחד שניהם ואח"כ אח'ז ~ה ~וכלין מתחלהכתרווייהו
 נ"ב א~~ לקמן ועיין יו"~. או ח"י והטור. והרא"שהרמב~ם
 ב' דר~ש ביעקב עדות ובסה"ק מברך אלא ד''ה שםובתו'

 יעו"ש. הגדוללשבת

 צריך זה במרור גם ו~ו' המרור ~ם וכורכה ~~~~~
 ק' סי~ אריה שאגת~זית.

 מחב"~
 א' או'

 מרור כזית עם מצה כזית דיאכל רפ"ג בסי' הרוקח וכ"כש~"ת.
 הטור וכ"כ הגדה. ס~ר מהרי"ל ב~~שות וכ~כ כהלל.~כר
 ו~ או' המאמ~ר וכ"כ א' או' ישי"ע וכ"כ תפ"ו. בסי~לקמן
 ק"ל כלל ח~א ח"י. או' הר''ז וכ"כ יעו"ש~ פו' כמהבשם
 או~ מ~ב ל"~. או~ צו פ' א"ח בן י"א. או' הסדרבענין

 בזמן ~לל עשה כן הוא ~ך שלנו ~הנוסח כתב י"ג או'וח"י
 שכתב הנוסח והביא וכו' ~מ~ור מצם כורך היה קייםבהמ"ק
 ועכשיו עשה ~ן שא~רינן ~כיון נכון שלנו ~הנוסח וכתבהט"ז
 שאין כיון שקר יאמר איך ~אל~כ להזכיר~פסח אין פסח~ין
 עשה כן ו~אמר פסח שיז~יר כיון למט~י אתי וגם פסחלו
 קדשים כאוכל נראה ויהא עמו הצלי ג~כ לאכוליבא

 או~ הר"ז וכ"כ יעו~ש. הישנים נוסחת לשבש דאון כתבולכן בחו~
 לא דהמזכיר כתב ומ~מ פסח להזכיר ד~יןח~י

 הפסי~
 וכתב

 ובנוסח ח"יעו''ש
 להספרדי~

 מזכיר אינו מעובין פסח בספר
 עכ"ל. אחת בבת ו~~כלן כורכן שהיה כהלל רק ~בר שוםכלל
 ולא פסח לא להזכיר שלא ומנהגינו ח' או' המאמ~רוכ"כ
 ~כ"ל ספרדים מנהג והוא מרור ולאמצה

 ומ"~
 סק"ט הבאה"ט

 האר"י שב~ברי כ"ח או' ל~יל עיין כהט~ז ור"ל ז"ל האר"יוכ"כ
 נזכר לאז"ל

 שצ"~
 שמצה רק אלא הכריכה שאוכל בעת ~ך
 יעו"ש. דהלל ~דברים לג~רומז

~~
 כתב רפ"ג ~י' והרוקח בהסיבה. ביחד ואוכ~ם ~~.

 סדר מהרי~ל ב~ר~ות וכ"כ הסיבה. בלאדואכלם
 איסור אין למרור ~אפי' ואמרו למצה כמו הסיבו יש ~גדה ט"פ.~~~~~~~~~~~~~~ א~' תע~ג סי' לעיל ו~ייןט"ז.

~~~
 והרא~ש רש"י בשם הטיר כ"כ בחרוסת. וטובלה ~~.

 הי~ שכן בחרוסת~טובלו
 אוכל עושה הלל

 דעת וכ"ה ב"י וכתב עכ"ל בחרוסת וטובל ומרור מצהפסח
 ר~~י"ה בשם מיהו עכ~ל. נהגו וכן בחרוסת שמבטלוהרמב~ן
 בזה"ז מצינו טיבולין ~ב' בחרוסת לטובלו שאין הטור~~ב
 דאוכלם ~ם הרוקח וכ"כ מצינו. ~א ג' כהלל לעשות~רגילין
 לטובלו דאין וי"א בהגה ז"ל מור~ם שכתב ו~הו טיבול.בלא
 ~בריו דאין הנז' ראבי"ה דברי על כתב הב"ח אמנםו~ו'

 בחרוסת שט~בלין האומרים ~~ת ונראין עיקר כלמכריחין
 מהר"~ בש~ בה~מ"יוכ~כ

 וכן מפראג מהר~ל וכ"כ ור~ת

נה~
 במנהגין כמ"ש ודלא נהגו שכן כתב ב"י ו~ם רש"ל

יעו~ש.
 וכ"~

 סק~ו. ~ט~ז
 והב"~

 והי~א וכתב ~ק~ז מ~א

דנהו~
 האחרוני~. דעת וכ~ה נהו~.

~~~
 מולין מהר"י בשם ה~גור וכתב בחרוסת. וטובלה ~~.

 לטב~ל יש כהלל למקדש זכר ~עושיןהכריכה
 מרור באכילת אבל החרוסת עם ולאכול בחרוסתהחזרת
 החרוסת מן החזרת וינענע בחרוסת הח~רתיטבל

 עכ"ל. ט~מויבטל ~ל~
 באכילת ~~וקא מ~מע וא~כ ב~י והב"~

 א~צ בכריכה אבל החזרת מן החרוסת לנער צריךמרור
 הש"~ מדברי וכ"מלנ~ר

 כמ''ש לנער צריך כאן כתב שלא
 דגם ~~ או' המאמ"ר ~עת אמנם מרור אכילת ~ביל~יל

 יעו~ש. לנער צריךבכר~כה

~~~~ 
 מצות קיים שכבר וכו' לטובלה דאין וי~א הגה.
 לקפא לחוש אין ו~ם ראשון מרור בטיבולחרוםת

שבמרור
 ז~

 כיון
 שאוכל~

 י~ט. א~' ר"ז בכריכה. מצה עם
 ביה לית נהמא ביה דאית כל הירושלמי בשם הגר~אוכ~כ

 כ~ג. או' לעיל ~עיין קפא. ~משום

~~~~ 
 וכ"ה בהגה.

 במנהגי~
 ל"א. או' לעיל עיין וכו'

~~
 ג' או' בד~מ וכ"כ כהלל. למקדש זכר ואומר ~~.

 ואומר הלבוש וכ''כ וכו~ ~מקדש ~כר לומר~נוה~ין
 שהיה בזמן עושה הלל היה שכן כלומר כהלל ~מק~ש~~ר

 ג' רק שאצ~ל והל~וש ה~~ע מ~ברי ומשמע עכ~לבהמ"ק
 ~בנוסח כתב סק'ט הט"ז מיהו כהלל למק~ש זכר ה~לותיבות
 יעו"ש. ומרור מצה פסח כורך ~היה י"ל כ~לל למקדש~זכר

 וסמכו למרור כמו הסיבו לא ויש צורך דלא רקבהסיבה
 ליה מספקא יחיאל דהר' הטור ו~~כ עכ"ל בכה'גאראבי~ה
 אבל הסיבה בעי לא ~מרור כיון הסיבה בעי איבכריכה
 שבאה המצה בעבור הסי~ה דבעי כתב המנהיג ~~לבשם
 וכ~כ הסיבה. דבעי והרד~א הכלבו וכ~כ עכ~ל לחירותזכר
 שהלל הסיבה ~~~י ~פשיטא הנז' יחיאל ה~ר דברי טלב~י

 היתה ~~ריכה מה שהרי אוכל הוה בהסיבה כורךכשהיה
 הסיבה צריכה ~מצה ~ק"ל ~מצוה מצה לאכילת לועולה
 בכך אין בהסיבה לאו~לו רצה ~ם הסיבה א~צ דמרורואע"ג
 לאכול צריך בה מעכבת והיא הסיבה צריכה ~מצה וכיוןכלום
 בש~ע. כאן דבריו הם יעו"ש.וכך בהסיבה דכריכה ומרורמצה
 ומיהו ך~ או' והר~ז והפר~ח הב~ח הסכים וכן ~לביש.וכ"כ
 הר~ז וכ"כ דיצא. ה~י~ה בלא אכ~ן ~אם הפר"ח שםכתב
 ובדברינו ז' ס~י' תע~ב סי' ~עיל ו~יין ח"י. או' השו~ג וכ"כשם.

 ו~וק. . מ"ה ~ו'לשם

~~~
 שבכריכה והמרור המצה בהסיבה. ביחדואוכלם ~~.

 לבלו~ צריךזו
 יזהר ולכ~חלה אחת בבת אותה

לבלו~
 כשהן מרור הכזית כל עם אחת בבת מצה הכזית כל
 בבת הזי~ים ה~' לבלוע עליו ~שה א"כ אלא בפיומרוסקין
 בבת זה מכזית ~מ~ט זה מכזית מ~ט לבלוע יכול שאזאחת
 זה מכזית ומעט זה מכזית ~עט ויבלע יחזור ואח"כאחת
בב"א

 ע~
 ~מד~רי והוא כ"א. או' ר~ז זתים. הב' כל ש~אכל

 ח~. או~ לעיל ~עיו~ן סק~ח.המ~א

~~~
 בשל"ה וכו' יסיח לא ~~.

 ד~
 קמ'~

 ישיח שלא כתב
 שיחהשום

 ע~
 ~ב~ת אפיקומן אכילת אחר

 יתירה. חומרא והוא ע''כ. אפיקומן על גם לכוין צריךמצה
 סי' לעיל ועיין ח"י. או' ר~ז י"~. או'ח~י

 תע"~
 ~ו'

 קל~~
 וסי'

 ט"ז. או~זק"ן

~~~
 ולברך. לח~ור א"צ שח ואם וכו' בדבר ישיח לא ~~.

 פר"ח. ט"ו. או' ח~י סק"ח. מ~א סק~ז. ט~זב~ח.
 מ~ב שם. ר"ז יו~ד. או' ~מאמ~ר ח' ~ו~ יוסף חק ח' או'א~ר

 י~ט~ או' לעיל ועיין כ"~.או'
~~

 מצוה עיקר י~יה ל~לל פי' וכו~ ברכת שתע~ה כ~~ ~~.
 ~~~ז מצה דאכילת לברכה שייכא~ היא ע"כבזו
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 ג~כ~קאי
 ול~

 ~וי
~~~~ 

 ב~ה א~ל ל~ה צרוך ~לא במה אלא
 לכתחלה וכ"ז שם. ~"ז ה~~~. הוי לא כרוך טול כגין~צריך

~מ~~
 הקו~~. ~~ו~

~~
 שאר אחר לחזר וטוב וכו~ ירקות לו אין אם ב. ~~~

 קט"ו פסחים מפלוגתא~ ~פ~יה לאפוקייר~ות
 דבר יקח ירקות שאר לו אין ואם סק~ט. מ"א לבוש.~~א.
 או' יוסף חק ~ם. מ"א ל~ת. מין אפי~ בפה"א שברכתו~חר

 סי' לעילועיין
 תע"~

 מ"ח. או'

~~~
 וכו' ראשון בטיבול עליו יברך ~~.

 כ~~
 סק"י מ"א

 לאכול שראוי מרור מין ~ מאותו לוקח ~םד~ו~א
 ~א~ן מה אבל בפה"א עליו מברכיןח~

 דר~
 כמו חו לאכלו

 עליו לברך אין קרי"ן שקוריןתמ~א
 ר~

 מרור אכיל~ על
 מיהו יעו~ש. עליו מברכין שאין ר''ב בסי~ שנת~ בפלפליןכמו
 וכה~ג ~חומץ ~יבול דע"י כיון וכתב עליו חלק ט"ז או'ח"י

 כברכת אלו הנהנין ~ברכת ועוד בפה~א ~ליו מברכיןמתאכל
 ע~ו ד~ברכין כתב ~ וע~כ תפ~ד סי' לקמן כמביארהמצית
 יו~ף ~ק אמנם י~ו"ש. מרור אכי~ת ~על בפה"א טיבולבשעת
 לדברי וה~כים הנז' ח~י ~ברי על השיב ט'~ו'

 מ~~
 יעו~ש

 וכ~פ יו"ד. או~ א~א ~עתו~~ה
 ~ר~~

 ~תב ונב"ה כ"ג. או~
 בודאי שהכל~עכ~פ

 צרי~
 לפי ד~ל ונראה י~י"שי עליו לברך

 ש~כל עליו לברך יש ה~חק ע~י נאכל ה~יבול ע~י ~אםהענין
 און ביותר ועפוץ מר הואואם

 ל~ר~
 אכילת על רק כלל עליו

 עלי~ לברך יש אז בריוח נאכל ואםמרור
 אכילת ועל בפה"א

 ובדברינו ב' ~~י' ר~ב ~י' לעיל וכמבוארמרור
 לש~

 יעו~ש. ל~ד או'

~~~
 כ~ו בזה לנהוג דא~א מרור. אכילת ועל בפה~א ~~~.

 אכילת ברכת ~לתי לא~ול ירקותבשאר
 מרו~

ולבר~
 דלא~ר מצה כזית שיאכל לאחר עד ~רור אכילת ~רכת

 ע"א.~ ק~~ו פ~חים ~~ח"כ. עליו י~רך~ א~ך ממנו כרי~ו~מילא
 מרור להכזית מרור אכילת על ~רכת ~ין הרבה שמפסיקואף
 אחרשאוכל

 המ~
 כיון ~לום ~כך אין

 שמי~
 אחר

 בין הפםק כאן ואין במצוה התחיל הר~ מ~~רור מעטטעם הברכ~
 או' ר~ז מתק~. ד~ה ~ם תו' המצוה. עשיית לתחלתהברכה

~~
~~~~~ 

 בטיבול כזית לאכול דא~צ הנז~ התו' מ~ברי
זה

 אל~
 הר~ז ו~~כ מצ~. אכולת לאחר עד

שם.
 ~טיבול יותר או מרור כזית ~כל אפי' ומ"מ שם' ~~~
 ל~ור צריך א~פ~כ הג~ה אמירתשקודם

 ול~~ו~
 אחר כזית

 להתמיה כדי אלא אינה הראשונה~ ~האכילה ~פי מצהאכילת
~תינוקות

 ו~אכיל~
 מרור י~ח שיוצא הוא השנ~ה

 ש~~
 היא

המצי~
 י"ח שיצא קודם ~רור ו'ח לצ~ת שלא לכתחלה

 הרמ~~ן ~דעת והגם שם. ר~ז ומרורים. ~צות עלשנ~מר מצ~
 א' טי~ול ל~ה דף חמץ במאמר והרשב~ץ והר~ןבמלחמות
 דעת וכ~ה עיקר שני טיבול הנז' התו' דעת מ"מ~יקר
 וכןהרא"ש

 ה~כי~
 דעת וכ~נ תע~ג בסי~ ~ט~ר

 הש"~
 והלבוש

~~~
 ה~כי~ וכן~יקר שני דטיבול מש~ע ~ני לטיבול אלא חרוסת הצריכו

 ו~"ה ~~ר"ח
 דע~

 האחרו~ים.

~~~~~~~~ 
 בט~~ול ~רור כזית אכל אם אחרונה בר~ה
 כתבא'

 ה~~
 וכ"כ לברך דאין בסק~ח

ה~ש~~
 לברך דאין ק~~ז ~ו' ת~''ג סי' לעיל וכ"כ ח~ או'

מש~~
 ~יבול אחר בנ"ר שבירך אירע אם ואפי' יעו"ש. םב"ל

 ה~ע~דה שבתוך מרור אכילת על בפה"א ולברך לחזור איןא'
 יעו"שי הר"ז בשם ק"ט או' תע~ג סי' לעיל כמ~ש סב"למשום

~~~~~~ 
 אי~ צ~~ בצמצום מרור כזית אלא לו אין

 יעשה
 וי~שה לדר~קי דחיובא א~ טיבול לעש~ת ~לאונראה

 במרור טי~ול המ~ה~~ר
 דז~

 שם. מש"ז המצוה. עיקר

~~~
 במרור לצאת שלא ויכיון וכו' מרור אכ'לת ועל ~~.

 שאח"כ למרור עולה זו וברכה ~מצה אחר עדזה
 הר"ז. בשם מ~ד או~ לעיל וכ~כ כ"ו. או' ~~ב ט' או'א~א

~~~
 אבל משמע וכו' בחרוסת יטבלנו השני ובטי~ול ~~.

 א"צ א'בטיבול
 בחרוס~

 במי או בחומץ אלא
 מדברי וכ"מ כרפס לגבי ד' ס~י~ ~ע"ג סי~ לעיל כמ~שמלח
 כ~~. או' הר"ז וכ"כ זה. בסי' הלבוש וכ~כ תפ"ו סי'הטור
 דעת וכ"ה בחרו~ת יעשה א' טיבול דגם כתב ~~לבומיהו
 ~יקר א' טיבול ה~וברים לדעת וכ"ה תע"ג בסי'ה~~ח
 וד~מיה הש~ע ~דעת ק"ל א~ן אמנם מ"ד או~ לעילכ~"ש
ד~~צ

 חרו~~
 נ~א. או' תע'ג ~י' לעיל ועיין שני. לטיבול רק

~~~
 ללועסה צריך לכתחלה אבל יצא. מצה בלע ג'. ~~~~

 ע"~. קט'ו פסחים רשב"ם ~עינן. מצהדטעם
 ר~ז יו~ד. או' יו~ף חק פר~ח. י'~. או~ ח~י י~~. ס"קמ''א

~~
.~~ 

 בל~
 הרגיש שלא ואעפ"י יצא. מצה

 טע~
 מצה

 לעיל כמ~ש יצא דלא מ~ושלת מצה באוכל כן לא שם.ר"ז ~אכי~~ נקראת ה"ז ממנה גרונו שנהנה כיון~~יו
 ד~ם משום ד~ ~עי~ ~~~אסי~

 החי~
 ועיין מצה. טועם אינו

 נ~ב. או' לשם~דברינו

~~
.~~ 

 דטע~
 ~פיד הכי דמשום וליכ~. בעינן מרור

 לוימררו זכר אוכל של פיו את ~מרררחמנא
 י~~. סק"ב מ"א ס~~ט. ט~ז שם. רשב"ם חייהם.את

 ר~
 שם.

~ן~
 ~אין דכיון אמרינן ולא וכו~ יצא. מצה ידי ~~.

 דכיון משום למצה מ~~ל כלל מצוה זהבמרור
 ~"א ל~וש. ב''י. ~ם. תו~ ~~צה. טעם מב~ל אינו לעסו~לא
 י~ג.ס"ק

 אבל כ~ו. או~ ר~~
 ~לוע~

 ו~רור מצה
 כאח~

 יצא לא
 למצה. ליה ומב~ל ~רור ואתא דאו' ומצה ~רבנן בזה~ז~~רור
 כל בתחלה ~אכלינן הא מתישבובהכי

 אח~
 ~~"ע

לכורכן ואח"~
 יח~

 י~טל שלא הטעם אלא יחד לכורכן סגי דהא
 למצה.המרור

 מ~~
 ו~יין ע'א. קט"ו פ~חים מגמ~ והוא שם.

 כ"ט. או'לעיל

~ן~
 כרוך ~מרור אם דאפי' משמע יצא. מצה ידי ~~.

 המצהסבי~
 ונמצ~

 ל~ית המצה ~ין חוצץ ~הוא
 איןהבליעה

 בכ~
 הגמ~ על שם רשב"ם ~פי' וכ"מ כ~ום.

 הפר"ח. ~כ"כ שם. הלח"מ וכ~כ ב' דין פ'ווהמ~מ
 ~ו~~

 או~
 או' א~אכ"א'

 ר"~ י"~
 כתב והטעם ~~ז. או'

 ש~
 דכיון ~הלח~מ
~מ~ין



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~  

 ~~~~ ~~~ן
~~~~~~~

 ו~~~~ ~~י~ ~~~~ ~ו~~ י~~ ~~ ~~~~ י~י י~~ ~~~ י~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~
 ~~י ~~~ ~~ ~~~~~~ ~~

 ~וו~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~ ~ ~~~ ~~י~~ ~~~ ~~י~
 ~ ~~~~~ י~י ~~~ ~~~~~ ~~~י~ ~~ ~~~"~~~~ם~~~ ~~ו~

 ~יו~
 ~~~~~ ~~~ ~~~~~~ י~~~ ~~~~

 ~~י~ ~~ ~ו~ ~~ו~ ם~ו~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~י~~~יי~
 ~ו

 ~~י~ ~~~ ~ ~ ~ י~~ ~~ ~~~

~~~~~~~ ~~~
 שם השו~ג ו~"כ י~ו"ש. ~פ~ק הוי לא הוא המצוה~מ~ין

 ~ מאכילת דהמרור דכיון יוסףראש בש~
 הליל~

 הפר''ח אבל יעו"ש. הפסק הוי ולאהיא אכיל~ דרך הוא
 כת~

 דכיון ~~עם
 מין הוא מא~ל מין~חזרת

 במינ~
 ~ם. הר"ז וכ"כ חוצ~. אינו

וע"כ
 כת~

 כרכה אם ה"ה אלא מרור דוקא ~לאו הפר"ח שם
 ו~ע~א יעו"~י מצה י~ח וצא גוונא דבכל אוכלין מיניבשאר

 ~בר נקט ולא יצא לא בסיב כרכה נקט דלמה הוא~מ~תבר
 ~ו~א לומר אלאאחר

 סי~
 כרכה ~בל ~~כילה מידי דאינו

 בכך אכילה ~רך שאין לפי ממ'ש וכ"מ יצא. דאכילהבמי~י
 לאכול ש~רך ופירות פת כג~ן בכך אכילה ~רך אם האמשמע

ביח~
 כרך דאם שם א"א וכ"כ יצא. ובלע בהס כרכה אם
 במרור~מצה

 א~
 משמע אוכלין בשאר

 שלא אעפ'י צ~ ~
 ל~ג. או' מ"ב וכ"כ יעו"ש.בגרונו נג~

~~~
 הדקל' סביב הגדל םיב וכו' בסיב כרכם ואם ~~.

 שם. בגמ' ורשב"םרש"י

~~~
 ממש היה לא שהרי וכו~ יצא לא מצה י~י אף ~~.

 דמי. לח~ת אבן וכזורק זה ולא זה לאב~יו
 לבוש. שם.רשב~ם

~~~
 מ~' פ"ה מש"ל להרב ~יין וכו' לא מצה י~י אף ~~.

 התור~יסו~י
 לחקור יש שכתב ח' ~ין

 בה~
 ~~~ל

 הנאתן כ~רך שלא עליהן לוקין אין שבתורה איסורין~כל
 ~ברים עמהן שעירב~כגון

 מרים~
 ג~כ נ~מר אם

 שלא ~כלן אם פסח וקרבן מצה כגון תא~ל אמר~רחמנא במ~~
 מ"ש ועיין יעו''ש יצא דלא וה~לה י"ח יצא אם ה~אתןכ~רך

 יע~~ש. ~' או' והברכ"י י"א או' ~א"אעליו

~~~
 צריכ~ת דמצית ואע''ג וכו' כוונה בלא מצה אכל ~. ~~~~

כוונה
 לעי~ כ~"~

 ~עת שהביא ~' סעי' ס' סי'
 כוונה צריכותה~וברים

 באחרונ~
 ב~י וכ"פ הלכה וכן וכתב

 תקפ"ט ססי'~~מן
 ובש~~

 הר"ן בשם בב~י כתב הטעם שס.
 כה~ג~~וקא

 יצ~
 שע~שיו הוא שיודע

~~~ 
 אלא מצה וזו

 כסבור ~או מצה ~~כל הוא ח~ל כסבור לצאת~אבל מ~כוין~אי~ו

לאכול~
 י~ו"ש יצא לא ודאי מצה ואכל ב~ר

 וכ~~
 פ~ו ה~~מ

 ג'~ין
 הלבוש ו~"כ בש"ע. כאן ~בריו הם וכך ב~י והב~~

 ס"ק המ"אמיהו
 י"~

 שהרי שאני ~אכיל~ ~במי~י הטעם כתב

א~
 לאכול רצה ו~א מצה שהוא י~ע אפי' ומה~ט בכך ונהנה
 עכ~~ל יצא לאכולואנ~והו

 או' יו~ף וחק ח~י או' ח"י והב"~
 כפסק האחרונים ~~עת נמצא ומ"מ כ"ח. ~ו' הר~ז וכ~כו"א

~ש"~
 יצא ~בכה~ג

 א~
 הפר"ח

 והסכי~ חול~
 הםו~רים כ~עת

~ג~
 ולאכול לחזור וצריך לצאת נת~וון ~לא כיון יצא לא ב~ה~ג

 יעו"ש מצה ~~ז~ת
 השו"~ והב"~

 קבלנו ואנן וכתב כ"ג או'
הוראת

 הש~~
 האלף במגן אמנם יעו~ש. תזוז לא ומינה

 שיאכל להחמיר ~יש~ כתב ג'~ו' סי~
 פע~

 וכן ברכה בלא שנית
 מ"מ פ~ח שהוא י~~בלא

 יאכ~
 זו ~אין ברכה בלא ש~ית

 יעו~שי ~וכרחתסברא

 ~~~~~ן~
 הב~ח

 דדו~~
 ואכילת~ופר ת~יע~ ~ג~ן ד~וריי~א במידי
 ו~סקי~ן ל~ומרא אזלינן מצ~

 כמקצ~ מ~כוין בלא יצא~לא
 שהוא מרור באכילת אבל ג~ונים

 יצא מ~כוין ~לא אכלן דאם לקילא אזלינן בזה~ז דרבנןמצוה
 יוסף חק ח~י. או~ ח~י וכ~כ יעו~ש. החול~ים הגאוניםכשאר
 דרבנן מצות בין ל~לק ד~ין כתב הפר~ח אמנם י"א.או'

 דתקון דכל יצא לא לא ואי כוונה ב~ינן דבכולהו דאו'למצות
 וטוב וכ~ב כ''ט או' הר"ז וה~"ד יעו~ש תקין דאו~ כ~יןרבנן
 ועיין ברכה. בלא בכוונה מרור ולאכול לחז~ר לדבריול~וש

 מז~עי~
 יעו~ש. ז' או' ם~ סי' לעיל בדברינו

~ן~
 למ"~ ~~~~~

 במ~כוון אבל בס~ם ה~מ כוונה ~"צ מצית
 בשם דר'ה פ~ג הר~ן כ"כ יוצ~. אינו לצאת~לא

 בשם ב"י עו"ש וכתב תקפ~~י סי' ב"י והביאו ש~ואלרבינו
 כוונה א"צ דמצות שסיבר מי ~אפי' ~ברכות פ'ק סיף יונהר'
 אבל מעשה בו ~~ש בדברה"מ

 צריךו~אי בלב~ ב~מיר~ שתלוי במצו~
 כוונ~

 בלב היא ש~~מירה
 באמירה מכוין וכשאינ~

 עושהואינו
 מ~ש~

 עשה ~לא כמי נמצא
 שו~

 מהמצוה דבר
 ~אותה לצאת רוצה ואינו מצוה ה~ושה כתב מועד אהלוב~ם

שע~
 הצפרתים רבותינו שכ'כ וכתב יצא~ לא

 ~הרשב~~
 ז"ל.

ובש~
 אותה ידי לצאת רוצה שאינו צווח שאפי' כתב הרא"ה

מציה
~ 

 ב"י ~ליו שכתב אלא יצא
 דל~

 הרא~ה לדברי חיישינן

בז~
 בש~ ה~ או~ תפ~ט ב~י' הער"ה וכ~כ ~יעו~ש.

 פו' כמה
דלא

 ~הרא"~
 ~עתו ליתן האדם שצרוך מזה ולמדנו יעו~ש.

 בוראו מצות לקיים כדי ~ושה שהוא ש~ושה מצוה דברבכל
 ולקיים דכ~ע אליבא לצאת כדי ~ך עלשציהו

 ~מצו~
 בשלימית

 לשמוע שצינו השי"ת מצות לקיים יכוין דרבנן במצותואפי'
 לא וכ~' יורוך אשר ~כל לעשות ו~מרת כמש"ה חכמים~~רי
 וכו' יחוד לשם לומר תיקנו ו~~כ וכו' ~דבר מן~סור

 ל~יי~~ כדי מצוהכל קוד~
 המצו~

 בש~~ות
 במחשב~

 ומעשה ודיבור
 ה~יבור ע~י ~ והרוח המעשה ~~י נ~קנת שהנפש ~~"ן כנ~דו~ם

 ~"יוהנש~ה
 ~~~מחשבה~

 כמ~ש
 במקו~

 אחר.

~~
 שכפא~הו היכא וכ'ש וכו' עכו~ם שאנסו~ו כגין ~~.

 כ~ות ~יצא. ~צה מצות לקיים ~י לא~ולי~ראל
 ל~ה. או' מ"ב ע"א. כ'ח ר"התמרים

~~~
 כיון יצא. לא וכו' חול שהוא סבור אם אבל ~~.

 בלא וה~ה מציה עושה ~הוא כלל יד~של~
 זו שאין או חול שהוא ~סבור אלא מצה ואכל עכו''םכפאוהו
 יצא ד~אמצה

 כיו~
 שלא

 יד~
 כ"כ מצוה. ~ושה שהוא כלל

 נ"ז. ~ו' סוף לעיל ~ועייןהאחרונים.

ש~~
 ~א שני בל~ל ~גם ~פו' משמעות יצ~. לא ~~.

 ח"י ביה. מזלזלי~ן לא ~רבנן שני ~יו~ט ~אףיצא
 י~טיאו'

~~~
 ה~ ~~~~

 אכ~
 בשאר וה"ה ו~ו' נכפה ו~וא מצה כזית

 נטל ~אםמצות
 לו~

 או שוטה שהיה בש~ה
 שמ~

~~~~ ~~~~ ~~~ 
 ~~~ ~י~ ~~יי~~ ~~י~י~~~י~ ~~י~~ ~~י~~י ~~ ~~~ו ~י~י~~

~ול



~ ~ ~ ~ ~ ~

 ~~~יי~'
~~~~~~~~ ~~ 
 ~~ ~~י~ ~~~~י~ ~~~י~ ~~~יי~'~

 ~~~~ ~~~ן ~~~~~~~~~~
~ ~

 ~~י~~ ~~~~~ ~~י ~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~יי~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~~
 ~~~~~ י~~ ~י~ ~~~י ~~~~ ~~~~ ~י~~ ~~~י ~~~~ ~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~י~ ~~~~~י~~
 ~ ~~~ ~~~~~ ~~~י י~~~ ~~~~~~ ~~י~~ ~י~ י~~~~~~

 ~י~ ~ ~ ס~ג~~ תרי"ב סימן ~וע"ל ~

 לעשות וצריך יצא לא וכיוצא תפי~ין הניח או שופרקול
 א~י' דזה שם וכתב ~"ה. או' שו~ג שנתרפא. אחר מצוהאותה
למ"ד

 מ~ו~
 על ש~ק~ה ומה הפר~ח וכ"כ יע~~ש. כוונה א~צ

 שם. השו"ג שיישב מה עייןהטור

~~~
' ~ ~  דמצית משמע לבוש. לילה. ב~וד נתר~א. ו~ח"כ 

 פ''ו ריש הרמ~"ם וכ"פ הלילה כל זמנהמצה
 דאכילת דאע~ג ז"ל שקלי' שמואל ר~ בשם ץ' סי' הכלבווכ"כ

~ס~
 אחר מצה האוכל הד~ת הסח משום חצות אחר הוי לא
חצית

 יצ~
 חצית קודם לאוכלה דצריך כתב הר"י בשם מיהו

 ל~יל ועיין תע~ב. דהמחמיר וכתב עזריא בן אל~זרכר'
 אכילת על יברך לא חצות ד~חר שכתבנו ט~ז או' ת~''גסי'

 יו~ד. ואו' ט~ או~ תע~ז סי' לקמן עיין ועוד יע~~ש.מצה

~~~
 ו~ו~ ~ שנתרפא אחר לא~ול ח~יב ~~.

 ול~
 אמרינן

 הוא ~דיין שהזמן כיון אי~חי ואי~חיהואיל
 י~ב או' יוסף חק כ"א. או' ח~י סק~י. ט"ז ~שלומין. הויולא
 יו"~. או' מש"ז שני. בליל דיאכל פשיטא שני בליל נתר~או~ם

~~~
 חייב ~~.

 לאכו~
 רפ~ג או' מעובין בפסח וכתב וכו'

 הוא ופשוט ע"כ. ולברך לחזור שצריךויראה
 וברך שאכלדמה

 בשע~
 כ"ו. או' שו"ג היה. כלא היה חליו

~~~
 זי~ כחצי ואכל וחזר ו. ~~~~

 בדיעבד היינו וכו' יצא
 כש~וא הכ~ית כל לבליע המובחר מן מצוהאבל

 קל~ט. סי~ תה~ד מרור. בכ~ית וכן אחת בבתמרוסק
 ח~י. או' ל~יל ועיין כ"ב. או~ ~"י ו~א.ס~ק ~~

~~~
 דצריך מדוקדק אינו וכו' לחברתה א~ילה בין ~~.

של~
 ס~ף עד ~אשונה אכילה מתחלת ישהה

 תרי~ב סי' לקמן כמ~ש פרס אכילת מכדי יותר אחרונהאכילה
 ~' או' ברכ~י פר~ח. י~א. או' א"ר שםי ~~י ט~ו. ס"קמ~א

 לסי~ הכא בין לחלק ~כתב יוסף חק דברי לדחות מ"שועי~ש
תרי~

 או' מ~ב ח~ או' ר~ז יעו~ש. ופו' ~"ס מקומות מכמה
 ג' סעי' תרי~ב בסי' עי~ש פרס אכילת כדי וש~עורמ"ב.

י~ו~ש.

~~~
 בכ~ית בין י~נו זה ודין פרס. אכילת מכדי יותר ~~.

 כוסות ד' בדין בין מרור של בכזית בין מצהשל
 לשם ובדבר~נו בהגה ט' סעי~ תע~ב ס~~ ל~יל ועייןפר~ח.

 יעו~~. ס~חאו'

~~
 הראשון בלילה אלא מצה אכילת חיוב אין ז'. ~~~~

 דכ~יבבלבד.
 בי~

 אבל מצו~.~ תאכלו בערב
 ולא אחר דבר לאכ~ל ירצה אם הפסח ימות כל ו~ילךמכאן
 כל איסורו שחמץ ~מץ לאכול שלא ובלבד בי~ו הרשותמצה
 שאור ימים שבעת כתיב שכןז'

 ל~
 ו~ו' בבתיכם ימצא

 שב~ת כ~יבשג~כ וא~"~
 ~מי~

 רבותינו למדו מצות תאכל
 הפסוק שאין נדרשת שהתורה מדותמי"ג בא~~

 הז~
 נאמר לחובה

 מצות תאכל ~מים ז' ~אמר א' שבמק~ם לרשות~לא
 מצית ~~כל ימים ששת נאמר א~רובמקום

 ~שביעי וביו~
 מצה ב~אכול היה ימים הז' בכלל הז~ יום והרי וכו~עצרת

ו~~"~
 מצה בו לאכול חיוב ולא ~צרת שקראו ~~גו יצא

 בכלל שהיה דבר והו"ל חובה ולא הוא דרשותש"מ
 ויצ~

 מן
 בכלל ~היה דבר שכל נדרשת ש~תירה מדות בי~ג וק"להכלל
 הכלל מןויצא

 ללמ~
 ~צמו על ללמד לא

 יצ~
 על ללמד אלא

~ולו ~כל~
 יצ~

 רשו~ שביעי מה
 נשאר ולא רשות הז' כל א~~~

 לבוש. מצ~ת. תאכלו ב~רב שנאמר ראשון ~ליל אלאחובה
 באכילת איכא מציה אבל יעו~ש. ע~א ק~ך פסחים מגמ'והוא
 תשו' כלל. אכיל ~א בעי ואי רשות דהיא אע"ג ז' כלמצה

חת~
 ל''ב. או~ פת~ע החזקוני. בשם קצ~א סי~ יו~ד

~~~
 על מברכין שאין והא בלבד. הראשון בלילה ~לא ~~י

אכיל~
 בסוכה ל~שב ~מברכין וא~לך א מליל מצה

 רש~ת ואילך א' מליל שמצה לפי לי~ב. שנכנס עתבכל
 אינו מצה שאוכלוזה

 אל~
 לאכול יכול שאינו מפני

ח~~
 בשר ש~אוכל כ~ו

 יכול שאינו מפני טהור~ בהמ~
 שא~תה כך לאכול קדשנו אשר מברך ואינו טמאהלאכ~ל
 אינה ~אכילה

 אל~
 אכילה אבל ר~בונו ולהשביע גופו לצורך

 ט~ו שגמרו אעפ~י עליה ~מברכין ימים בשארבסוכה
 אינה שהיש~בה כיון מ~מ רשות נמי ואילך ומכאןה~צות מח~

 בסוכה. לישב עליה לברך ראוי המצוה קיום אלא גופוצירך
 כ"ד. או' ח"י ן' סי'כלבו

 ו~רז~~
 שאדם לפי הטעם כתב

 מצה אכילת בלא לעמוד ~פסח ימי בשאריכול
 ניזון ויהי~

 מש~~כבפירות
 בסוכ~

 שינה בלא לעמוד יכול שא~נו
~ 

 ימים
 כ"ח או' השו~ג והביאו עכ~ד. ולטייל בסוכה לישן חייבוהוא

 תרל"~. ססי' ולקמן בזה מ"ש ו' או' ברכ~י עודו~יין

~~~
 לאכול חייב ומ~מ בלבד. הראשון בלילה ~לא ~~.

 לצאת כדי מצה דהיינו פת יו~ט ס~ודותבכל
 לאכול שלא המחמירין ואו~ם ב~ו"ט ס~ידה אכילתי~ח

 הם יפה לא הראשונה בלילה כ"א חמץ חששמשום מצ~
 אכילה חיוב ~אלו ובספק רח~קה היא זאת חששא כיעושים
 יטו"ש. זה בסי~ פז אדני בס' וכמ~ש חיוב ודאי ~ויביו~ט

 שאח~. באו~ ועיין ג' או'רו"ח

~~~
 לאכול מחויב ומ"מ בלבד. ה~אשון בלילה אלא ~~.

 פ~ב ה~ן עשירה. במצה שיוצא אלא פתביו"ט
 מיהו סק~ט. קפ~ח ובסי' ט"ז ס~ק זה סי~ מ~א והב"דדםוכה
 דאין מכאן הוכי~ו וא"ז דבסמ"ק כתב צ"ה סי~~~ה"ד

 סק"~ תרל"ט ס~~ לקמן הט"ז וכ"כ יעו~ש ביו~ט פתלאכול חוב~
 י~ו~ש אכיל ~עי אי ד"ה ע"א כ"ז דף בםוכה ~תו'וכ"כ
 ~פ~ח סי' ל~יל זו פלוגתא כתב~ו וכבר כ~ג. או' ח"י~והב"ד
 צריך אם ביו"ט המאורע מעין ה~כיר לא אם בענין כ~דאו'

 וכמ~ש לאכול שצריך ודאי פת אכ~לת לענין ומ''מ י~ו'ש.לח~ור
 יעו''ש. א~ ס~י' תקכ~ט סי~ לקמןבש"ע

~~~
 דין בגלותנו ואנו בלבד. הראשון בלילה~לא ~~.

 או' שו"ג הר~שונה~ לילה כדין שניהלילה
 לקמןו~יין כ~~

 סי~~תפ~~
 בהגה. ב' סעי'

~~~
 ב~וכה התו' וכתבו בלבד. הראשון בל~לה אלא ~~.

 ~סח בל~ל~ מצה אכל לא דאם בו חזר ד~השם
 ללמוד ונ~ל י~ו~ש פסח ~מי בשאר תשלומין לואין

 דמ~ מז~



~~~י~ ~'~ ~~~ ~~~~~~~ו~  מ~~רון ס~ר של מצות שלש לעשות ונה~ו ה~ה . ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~ ~~י~~~י~~
 לידע סימן בהם ועושים תודה ללחמיזכר ~~~~~ ~~~

 איז~
 או שנייה או ראשונה

 ~~~ באמצע והשני' עליונה הראשונה ומניחים שלישי~
 בשם ~כב~~ור לא שינה ואם לכריכה בתח~ו~הו~שלישית

 הר~~ש~
 בו כסד~~כל ג''כ אותם ואו~~ן

 ואבודרהם~

 ~~~י~ ~~~~ ~
 לוקחין מהן אחת נ~ברהואם

 לשני~ אות~
 ~ ~אגור~~ אותה פור~ין ה~י ד~לאו

~~~ 
 ~ושעיר ~~~י~.י~~~ ~~~~~~ ~~י~~

 כזי~ע~~
 ת~'ו~~ סימן

~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ 
. 

~~~ 
'~ 

~~~~~~~ 

~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 
 ~~~~י~ ~י~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~י~ ~~~י~ ~~י~י ~~י

 ~כ~ש~~
 כשי~כל ששוב אונט ~יזה משום פסח בלי~י מ~ה

מ~
 לה ואין רשות שהוא כיון מצה אכילת על מברך אינו

 י~~. ~ו' א"ר כ"ד. ~או~ ח"יתשלימין.
 ר~

 ל"ג. א~'

~~
י ~ ~  בשם הטור כ~כ וכו~ לעשות ונה~ו הגה. 

 וכו' מעשרון לעשותן וצרפת באשכנזדנוהגין הרא"~
 על מפק~ק מאיר בית ב~'מי~ו

 המנה~
 מקומות ובכמה

 מ~ו~ או' מ~ב המנ~~. נ~תקעכהיום

~~~~ ~  
 ~ ועוד תו~ה. ללחמי זכר בהגה.

 איקרי עני לח~
 בתי~ון מהרי~ל דרשות האיפה. ~שירית מייתיו~~י

 ~"ה. או' ח~יהמצו~.

~~~~~ 
 שלא לצ~צם טוב וע~כ תודה. ~לחמי זכר בה~ה~
 או' ד' ישנו אם אכן מעשרון יותר המצותיהו

 כ"ו~ או' ח"י שם. מהרי~ל דרשות להקפידי אין יותר ביציםה'

 י~וא~
 שאין הרבה בנים לו

 מספי~
 ילוש חלה שיעור לו

 חלה משיעור פחות א~ת ~כל כליםבשנ~
 ומש~

 יתקן הע~ות
 קצ~~. סי' מהרי~ו מצות.~'

 ח"י תנ~ח. םי' ~ה~ב~י כנה"~
 ו'. או~ תנ~ח סי~ ר~ז י"ד. או' א~רשם.

~~~~~~~~ 

 לפי מהאחר~ת ~~ולה יותר יעשה השניה
 תתיכות שני אחד כל ממנה לאכולשצריך

 בשעת ואחת המוציא ~ בש~תאחח
 האפיקומ~

 שם~ מהרי~ו
 יו~. או' שם. ר"ז ~. ח~י שם.כנה"ג

~~
 ועושין ב~גה. ~~.

 בה~
 סי'

 וכו~
 לסמנן ויש

 בתשו' מיהו שם. מהרי'ל דרשות הל~שכה.כקו~ות אב"~
 משום להכירא אותיות לעשות שאין כתב ~י"ט ס~~רמ~א
 הלבוש. וכ~כ כ~ו. א~~ ח"י והביאו יעו~ש.מוחק

 או~ ש~ ר~
 לשברם לא~ור אין אותיות בהם נ~שו כבר אם ומ~מח'

 א~ ויו~טבש~ת
 תע~ג םי' לעיל וכמ~ש ~צ~ה מהמצה הם

 יעו~ש. קי~חאו~

~~~~~ 
 ש~שה והס~מנים וכו' סי' ב~ם ועושין בהגה.

בה~
 לבוש. וכה"ג. מנקבים או מחריצים י~יו

ר~~
 ורק שם.

 שיזהר~
 ועיין שם. ר~ז ב~~ייתן. מאד למהר

לעי~
 ד'. ~עי' ת~ס סי'

~~~~~ 
 ~אם בה~ה~

 נשבר~
 השלישית אפי' וכו' מ~ן אחת

 בשם ב"י אחרת. יא~ה לא למצוה הקדמהדמשום
 ~~. ס"ק ט~זהא~ור.

 ~~ ר~
 ~~ב. או'

~~~~ 
 אלו ובמדינות וכו~ מהן אחת נש~רה ואם ב~~ה.
 ל~שותנו~~ין

 מה~י~~
 לרביעי ו~ורין מצות ד'

 אותה לו~חין מהם בא' תקלה יארע ש~ם כ~~ ~פיקאמצות

ואע~~
 תוד~ כלח~י ~' רק לע~ות דאין

 העילם ש~ומכין אפשר
 שנו~~וןכיון

 לעשו~
 עושין ~כ מעשרון י~תר קצת העיסה

~~יתרון
 מ~

 ממנו עושין וה~שרון א'
 ר~

 מצ~ת ג~
 ועו~

 כיו~

 יו~ף חק כ~ז. או' ח~י בדבר. ק~ידא אין ~בדינן~לס~יקא
 ~~ז. או' תנ"ח סי~ לעיל ו~יין י"ד. או' שה ר"ז ט"ו.או'

~~~~~~ 
 מצית לא~ות דנוה~ין דלדידן כ'ח או' ח"י

ס~יקא
 דוק~

 מצות מניחין שלישית נשברה ~ם

ס~~ק~
 אותה מניחין ר~שונה נשברה אם אבל במקומה

לשני~
 דאיזה לחל~~ ~א~ן ~תב ט"ז או' הא~ר אבל יעו"ש
 ~מקומא הספיקא מניחיןשנ~ברה

 ודל~
 יעי~ש. כח"י

~~~~~~ 
 ~לא אי~ן אלו ~ברים

 מנה~
 א~ל לכתחלה וזריזות

 ~לו. דברים בכל ~לל ליזהר א''צ הדיןמעיקר
 ט~ו. או' ~ שםר"ז

~~
 לעשו~ ~~~~~

 רקיקין מצית ה~'
 וקט~י~

 ~~ים ולא
 הראב~ד. בשם כלבו עוני. לחם זה ~איןו~דולים

 ס~' ל~יל ~עיין לבוש.ב'י.
 ת~

 ד' סטי'
 בהג~

 ל~ם ובדברינו
 ומ~ מ'~יאו~

 שא~
 לקמן ית~ הלילות לשני מצות ג~ רק ~ו

 יעו"ש. תפ~בסי'

~~~
 הרא~ונה בלילה אף פי' וכו' הראשון בלילה ואף ~~.

 י~ מדרבנן ~י~ים ד' לאכול~~י~~
 א' בכזית

מדאורייתא.
 ~ו"~

 כ'ט. או'

~~~
 לא או כזית אכל אם מסיפק ~אם בכזית. יוצא ~~.

 ~לא ולאכול ~חזור וצר~ך לחומרא דאו'~פיקא
 שאין בר~ה בלאשיאכל

 ברכו~
 דאו' במצות אף מעכב~ת

 שו~~
 ש~.

~~
 סו' ח~ב יעקב שבות בתשו~ וכתב בכזי~. יוצא ~~.

 מצה זית חצי רק פסח בליל לו א~ן שאםח"~
 ביה ולית משמע בכזית דאכילה כלל ~אוכלו חייבאין

 א~' המח~"ר וכ~כ תפ"ה. סי~ חיי ~נ~ בס וכ"כ י~ו~ש.כלל מצו~
 הוא אבל אחד חכם תשו~ בשםד'

 הארי~ ז~
 ~ודעתו בזה

 א~ור שיעור חצי ~ק~ל ממאי לדבר וזכר איכא מציהדקצת
 יעו~ש לאוכלו וצריך שיעור בחצי מצוה קצת דאיכא וה~המה~ת
 ב~פרו וכ~פ ~' או' תפ"ב סי' בברכ~י וכ"כ הש~~ת.וה~~ד
 לו שיש מה ~יאכל י"ג סי' שאלתיים

 בר~~ בל~
 ~ר'ל יעו"ש

 ~בל מצה אכילת ב~כתבל~~
 ברכ~

 לעיל וכמ~ש מברך המוציא
 האריך י~~ ס'' עולם בנין בתשו' וכן יעו~ש. ט~ ~~י' קס"חס~'

 ה~"ת. והב~ד יעו~ש. מצוה ג~כ בו יש דמצוה שיעור דבחציבראיות

~~~~~ 
 ידו אין

 כ"~ מ~ג~
 לזית ~ו מצה לזית

יקנה מרו~
 מצ~

 ~או או ז~ת ~כל אי ספק ואף ד"ת
 מה"ת ס~ק למ"ד מיבעיא לא אכל לא ודאיומרור

 אף אלא ~צ~יקנה ~חומר~
 ~למ"~

 מ~ר~נן
 ס~~ עדי~

 ~רבנן מיודאי תורה
כב~י'

 ~ק~~
 ספק ת~יעות של

 ו~וס~
 ט"ז. או' א~א יעו~ש. ו~אי

~~
 ואשכנז וכו' ~לי לאכול ~נהגו מ~ום א'. ~~~

 מ~ו~
 ל~ו~ של~~נה~~

 ~~י
 ~ו~

 ~ור.
 ו~~



~ ~ ~  ~~ ~~יי~~~
~~~

~~~~~~~ 
~~~~ 

~~~~ 
~~~

~~~~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~ 
~~~~~ 

~~~~~ 
~~~~~ 

 ~~~י~ ~~~~~ ~~~~~~ ~
~~ 

~~~~ 
~ ~~ ~~ ~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ 

~ ~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 
' 

 הג~
 מד~י יותר ~ר~ה י~תה ולא י~כל ולא

ה~~וש.
 ~ק~~ ~

 חק ~' ~ו~ ח~י סק~~. מ~א
 יו~~

 ~' ~ו'

מש~~
 ר~~ ~~ או'

 ~' או~ מ~ב או'~ט~ ק~ל כלל ח"א ה~ או'

 ~' ~ או' א~ר אוכ~ין. אין שנ~ ~לילואף
 מש~~

 שם. ~ ח"א שם.
 ~ל~ל~~~חים ~צלי לאכול נו~~ין ש~ון ה~ר~ות ו~א~ו שם~מ~ב
 ~ואף ~ייר ~~ו ~ליל ~םא~ור

 ~ת'~
 ת~יא~מל~א ~~נה~א כיון

 ~ני~ן. ב~~ו רק נה~ו ~לאאמר~נן
 ~~~ מ~~

 דא~ור מקולס
 ~וא איסורו מ~וםבכל

 א~
 הרש~ש הגהות ~י~.~ ט"ו ~לילי

~~ח~~
 ~ ~ י~ו"ש. ~תו~ שכת~ו הא"נ ל~י ע"א ~ ~~ג

~~
 ~ו בו שנוהגין~ שני ~~יל~ ל~בות בלילי~ לומר דייק ~סח~ם. ~לילי ~~.

 ~לי~
 י~~ל ~~.

 ח~
 ~~~נין ~'~ ~ו'

הימים
 שנה~ו~ ד~~~~ם ~"א סי' יהודה ~ית ~~תשו~ כ~~

לאכול של~
 ~ו~
 בליל~ בין ~

 דלא ביום ו~ין
 ~~י~

 ~ומיא ~ ~דוקא
ד~~ילת

~~~ 
 ~מש

 וסיי~
 ~ר~ ממורי ק~~תי וכן

 שאי~ור ז~ל
 ~ב~נ~~~~ימי~ ל~ידן~צלי

 ~צריך ~~וכן ~יום ~~ין ~לילה ~ין ~~ר~שונים
 ~''ח בדף ו~~כ ~~~ו~. ול~נהיגלנה~ג

~~~ 

 ט"ו~~~~ים ~י~~

 ב~ב~ ~תוספתא. ~~' ~וד ח~~~ ~ר~~~~
 ~~~צ~

 ~~י~~~~.
 א' א~~ מחב"ר ~בס~רו א~ או' ~~ר~~יוה~~ד

 וחי~
 שאל

 או' ל~ח סי'ח"ב
~~~ 
 סי' לעיל~תב~ו~ ~בר ומיהו י~ו"ש. א' או~ ו~~~ה .
 תע~~

 ד~~ת ~"ג או'
 כמ~

 ~כד~רי אחר~ים

 וכ"~~"~
 ~כיטו~ש. לאכול מותר ~~יום ~~~מ ~~ל מ~ר"ם ~~ת

 ~ה~~~~ לשוןו~"מ

 ~ד~~~

 ~~חים ~~~ו
 ~ש~~

 ב~~ום ד~ף
 ~שלאשנ~~ו

 ~~יום ג~ ~ו' ~~~~א~~ב~~~.וכ'כ~~~ה~ו~ג א~~ ~א~~~
 ~ ~כלמותר

~~~~ 
 אי~ו~~~א~ל ~ ~~~ח

 ~ל~
 ~לי~ה~~ו~~ן

 ל~לה~ א~וביו~~ ~~~
 ~~ו~

 אי~ו~ ש~קר~~י~ורו
~כ"ל. המ~ה~ ~ל~~~~~נה~~~ו~~

 וכ"~
 מס~~י~ת דמוכח ~ ~' או' הנ~"ש~

~ 
 ד~יום ~ ~~ו'

 ~~~~ ~~ר~ ע~ וכת~שר~
 יהוד~

 ~מכריעות אין ~ דר~יות~ו הנ~'
 ~ו~ לא ~~י נהגו אםוא~י'

 מנ~~א~
 ו~יי~

 דאין ני~א ~נמי כי~

להק~
 מ"מ~ איסו~ ~~ה~ו ~מ~ם

 ~~א~ ~שו~
 איסור לה~היג

 ~ו~~ש חדשהב~יר
 ~~קו~

 הדבר דעיקר כי~ן ~יתר שנהגו
 דנה~~ ~~קו~ו~~~~מאו~ת~~י

 יע~א אזמיר ומנ~ג ~הוג~~י~ו"~. ~

~ל~
 ~ ~' צ~~~ לאכ~~~

 ~~לו~
 של~פסח

 ויו~
 ~' ו~ום ~ ~~ד א~~

 כמ~~~אוכלין
~~ 

 ~א'. או' רו~ח ~ע~~~.~ ~~~~ בסי~ ~נ~יות~ ~בתו
 ~סחים ב~~לי~~~~~

 ~כלי~~
 על ~~~חים~~ ~ב~~~ ~מי~~

 אין ~לפסחה~לחן~~כר
 ~ותו~~ליל~ א~כל~

 אף פ~~ים
 או~ ת~~~~ סי~~~ ל~יל~ כמ~ש צל~י~ לאכול ~נה~וב~קום

 ס~~
 יעו~~.

~~
 ש~~גו מקום ~~.

 ל~~ו~ של~
 וכו~

 ו~לא~
 ב~~~ו ו~~כ

~ו~ר
 א~~

 ~סור ~~ר צלי ~שאו ו~~"כ ~בש~ו

 ח~י~ ~ק~~. מ~א ה~ין. מראית~~~~
 מי~ו ב~. או~ ~"ר ~'. או'

 מתי~~נ'~
 ~שם ה~כ~ל וכ"כ קדר ~צ~י

 הקמ~ ל~
 מ~ד ~ף

~~~
 ~ו~ין ~צל~ו ~ח~כ בי~לו~ ~ון לאסור ~תב יעו~ש.~ה~ר"ח ~
 ק'ח דף יה~~~ בית וכ~כ ~~ו~~. ~ביש~ו וא~~כ~~~ו

 ט"~~
 ~סי~

 ~ש~~~~
 ו~~יאו ~~ל. רבו

 המח~
 ~~.~~~~~~יו~~~~~ו~ ~ו'

 דבריו' דנר~ין הנ~' ה~~ח ~ברי עלא'
 ~~ ~או~ ה~~ ~~~~

 וכ"פ מו~ר~ ~ישלו ואח~כ דצלאו מ"א כד~ריפ~ק
 ב~ש~

 בית
 ~דברי וכ"מ כ"~. סי'י~קב

 ח~~
 או' ק"ל כלל

 א'~~~ מ~~ ~'~'וכ"~
 י~ ~~ר~

 ~ י~שכר
 ב~"~

 ט"ו דין
 כת~

 ~אם ל~כר~ע

 ~יסור שם ~לוו חל צלי ה~הבי~~ש
 ושו~

 להתירו י~ול ~ינו
 ~ל נקרא לא מ~~"י הצליה אחר נת~של ~ם ~ך ~ישול~~י
 סי' הד"ט ~יקרי יעו"ש. ומותר מעולם איסור שם זהבשר
 לה~ל י~ יו"ט וש~חת הצורך דלעת ונראה יו~ד. ~או'י"ט

 ~מ~אכדב~~
 ודע~י~

 דעיקר ~יון מותר ~ישלו ואח"כ דצל~ו
 אלא אי~ ~ה איסור~

 מש~~
 מנה~.

~~~~~~~~~ 
 ק~ר צלי עשאו ואח"כ ד~בשלו המ"א שם
 ש~. א"ר ו~~כ להקל. יש קצת חולהל~רך

 שם. ר~ז שם. י~~ףחק
 מ~~

 שם.

~~
 ש~~~ירה ~~~~~~~ר ~

 שי~
 ~ו

 ~ר~
 ~צ~~ק של~ח"כ ~~~~~

 אלא צלי נקרא א~ו מרק של ~חלוחית ישאר~לא
 ש~~ת. ד~ א~ מח~~ר שם. יהודה בית ומותר.ת~~יל

~~
.~~~~~ 

~~ו~
 שנה~ו

 וכ~ ל~כ~ של~
 ואסור

 לה~
 לשנות

 לשנות רשאים א~ן ~חריהם ב~~ם ואףמנה~ם
מנהג

 ממקום שם ל~~ר ש~א מי ואף א~ותיהנ~
 ~נ~~

 לאסור

אסו~
 ~ו'לשם~~~ ~ד~ר~~ א'.ו~י~א~ ר~ ~~~ח~ ~~ כ~~ש לא~ולל~~

 וא~ ל"~
~דוק. מ"א

~~
 אסור ~~כ~מ ~~~~~.

 לאכו~
 נצלה לאאם דא~~ וכ~~מש~ע כולו צל~ שה

~~ 
 קרבו

 וכר~~
 אסור ~יחד

 ~"ח ~~רמב"םמדבר~ וכ~~
 ד~

 ומור"ם ה~ור מדברי מיהו ו~לבוש. י~א
~"ל

~~~ 
 כ~'

 מש~~~ ~~~~~
 אסור דאנו

 אל~
 ~צל~ו א~כ

 ~קרבו ~~~ו~ם
 ו~~ש.ו~כ ~יח~ ~כר~~

 א~ המש~~
~~ 

 הרמ~~ם ~~ ~~ברי ~וא ~"א ~~ד ב~~חים לש~~ה~~~תא א~נם~~~ש.
 ו~ש~~

 להחמיר~ ~ש ו~"כ

~~
 לאכול אסורובכ"מ ~~~~~.

 וכ~ ש~
 צל~ א~~ ~גל אבל

~ל~
 ~מקום מותר

 ש~הג~
 י~א ~ר~ח. צל~ לאכול

 י~ד. או' מ"ב ~ב' או' ער~ה~הגה"~.

~~
 שה לאכול אסור ~~~~~~.~

 וא~ ו~~
 לטלה ~די ~ין חי~ק

 או נקבה א~ שנים ~~ ~ן ואפ~ ~ליה בו~שיש
 דלא מום~~על

 ח~
 לפסח

 הרש~~~ אסו~
 דף

 ~~ א~ ס~~~ ל~~
 ~קום ~~ בש"ס ומ~ואר ~ו' כולו צל~ שה ~~~~~~~~~

 שע~ר ~~י ~ ~~ שנה~
 ~~ והנה~

 מקולסים ~ד~ם לאכול ~רו

בל~י~~~~~
 ~א~תו מנ~ם

 לת~~~ וכ~~לח~
 אתה ~~ודוס אלמלא

~~רני~ע~~
 ~ה~~א ~מוכח שם ני~י.ו~~~אר

~ 
 ~ף ~לפע~ים

 לנש~ו מותר לנ~ותו שראוימי
 ~נ~~

 ~וא אם לנדותו שלא
 ל~י~~ ~~לאי ש~~~יל או ~תודוס כמו~תו~ה גד~

 אפ~ או ~"ח
~~ר~

 אלמא
 כ~~ית~

 . ~ש"ס שם
 ~~ל מ~ט~ו כששב ~~~

 בו והתרו לו~ששלחו
 ו~די~

 במרדו ~ומד
 מנד~

 ב~ו אותו
 גדולה ~~~ירה על ולפ~מים ~~םנשיאות

 מנד~
 בכ~~ר אותו

וכ~~יח~
 ~~ו~ק

~~ 
 ה~י ג~י י~

 ~ל~~
 של"ד נ~' ובי~ד ~' או~ ~~רכ~וה~~ד ~~ ~~ י~~~.

 י~~~. ן~ ו~~ מ~~~ א~
 ו~כמ~~. ו~ ~א~ תס"ח ~~~ ~~יל ~י~~~~~~ר~ו~~~ו~~

~~~
'~~~~~ 

 צ~~ ~~
 כ~ו

~~~ 
 ומ"מ ~םור ~~~~נ~ ~~ף

~~~וי ל~נ~
 ד~ק~~ ~"~

 א~ ~ליל
 נ~נד~

 ב~דיי
 ~~~ו~~

 לא
 ~~ני.~~ליל

~"~~~~ 
 ~~'. ~~ו'

 ו~ל וכו' כולו צלו~ ~~ו~ ~~~~~~~~~~~~
 ~~צול~~

 ~~~~ר
 ~~צו~~

 ~~נ~ור

נחכו~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~"~~ 
~ ~~ ~ ~ שלא

 יאכ~
 מיד וישן ישת~ר או גסה אכולה על האפיקומן

 ~~~~ ~ ~ ~מהר~~ל~~
~~~ ~~~ ~~~~ ~~ ~~~ 

~~~~~
 ~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~י ~~~~~ ~~~ ~~י~~

 מקומות בקצת נוהגים הגה ~~י'
 זכר ועוד פסח בליל נקבע באב ~שעה שליל מ~ום הטעם לי ונראה לאבלות ז~ר ביצים בסעו~הלאכול
 בסדר ש~ושים ~בולים ב~ רק בלי~ה ~בול שום לא~ול שלא נו~ג~ן ויש פ~ח קרבן ~קרי~ין שה~ולחורבן

 ~ ~מהרי"~~
~~~

 ~' ~~ו ~~~~~ו~ןי ~~י~~ ~י~~
~~~~~~~ 

 ~~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~י~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~~~~~~

 ג~~ מ~~~י~~כול
 דוקא אוכלין שאין במקום צלי בשר אבל

 וכ~ש לא~ל מותר מב~~י ~אבלילה
 ל~לו~

 עלייהו קבלו ~לא
 לאסור. בלילה אכי~הרק

 מש~~
 שם.

~~~
 ~יה אותו כשצלה ר~ל ~מחותך. הי~ ואם ~~.

 אבר שנח~ך אלא מחובר כשהוא אפי'או מחו~
 אצ~ו. צלאו ~ואפי' הצלייה קו~םמ~ו~ו א~

 גמ~~

 אבר בו ששלק או
 ואינו ~ואיל כאחד כולו אותו צלה וא~~כ מחובר כשהואא'

 צלי לאכול שנהגו במקום מותר ה~ז הפסח לצליית~ומה
 ~וד ועיין ה' ואו' ד' או' מ~ב ב~ או' ר'ז הזה.בלילה

 יו~ד. או' תס~ט סי'לעיל מז~

~~~~ 
 בהגה~

 ע~
 כ~ג ~נזיר התו' ופירשו גס~. אכילה

~"א~
 גס~ אכול~ גווני ~תרי

 קצה שנפשו אחת הן
 שאינו גסה אכילה ויש ביוה"כ פטור אכילה אותה ועל~לא~ול
 בנזיר קאמר אכילה אותה ועל ט~ם בה יש אך לאכולמתא~ה
 לא גסה אכילה לשם הפסח את ~כלשאם

 ~בי~
 מן מצוה

 על נאכל ד~סח והאהמובחר.
 השב~

 לאכול שמתאוה היינו
 סק~ב. מ"א ת~"א' רסי' ב~חקצת.

~~~~~~~~~~ 

 לו יהיה לא האפיקומן
 ~ר~

 בנזיר ~אמר
~כ~ג

 ע"א~

 ~צ"ל מצה א~ל

 פסח~

 לשם
 כתיב ~ליו גסהאכילה

 ופו~~י~
 רפ"ג. סי' רוקח בם. ~כשלו

 ואם שם. מ~א ת~"ז. סי'ב'י
 מ~~ אכל~

 יצא. לא גסה אכ~לה
 אכילה אותה ~ל שפטור ב~זונו קץ אם והיינו שם.רוקח
 מ~א וכ~כ ו' סעי' תרי"ב ובסי' הקו~ם באו' ~~שביו~~כ
 ~~ או~ ר"ז ~' או' יוסף חק ג' או' א~ר ד~ או' ח~ישם.

~~~~~~ 
 לאכול מתאוה א' אכילות. מיני ג'

 במ"~
 מציה

 ואינו מתא~ה שאון ~' ~~ו~חר~מן
 ק~

 יוצא
 לא י~ח במזונו קץ ג' חייב. ובאיסורין ה~ובחר מן ולא~~ח

 ב~. או' א~א פטור. ובאיסורון~צא

~~~~ 
 ליזהר יש ~ני בליל ו~ם ~סה. ~ אכילה ~ל בהג~.
 סי' לקמן ועיין שם. ח~י לתיאבון.~אכול

 בהגה. ב'~~י' ~פ~~

~~~~~ 
 בתו~פתא ~תניא מי~. וישן יש~כר א~ ~הגה.
 ביאור~ הלילה. כל פסח בה~ ל~סוק א~םחייב

 ישן שלא הטעם כתב והלבושהגר~א.
 מי~

 ההלל. לגמור יוכל ולא

 בשר אפ~ ב. ~~~~ך~
 ו~ו~ עג~

 מהם בא ה~סח שאין וכו'
 גם להתיר ויבואו לצלי צלי בין יטעו ~ה~ולםל~י

 או' ר"ז ~וא. בשר מין שה~ל כיון ו~ים מכ~שים צלויבשר

~~~
 וביצים ~גים אבל ו~ו~ שחיטה ש~~ון ~בר כל ~~.

 סק"ג ומ"א ט~ז ב' או' ~ו"ש מותרים.צלויים
 חק א' או' א"ר ~~ או'~"י

 יוס~
 ג' או'

 ר"~
 כלל ח"א ~ם.

 ט' או'ק'ל
 ס"ט. או' ~ ת~"ג סי' לעיל ועי~ןג' א~ מש~ז א' בליל ולאכול ~יצה לצלות רשא~ וא~~

~~
 באם ~ף ו~בושל וכו' צלי לאכול אםור~ ~~.

 ל~כ~ל ~לאמנהג ~ש~
 מנה~

 ומבטלין הוא שטות
 ג'. ~~ו~ א"א בפניהם~ לה~יר ורשאי יו"טמ~מחת

~~~~ ~  
 וג~ וכו~ ביצים ~ס~ודה ל~כול בה~~.

 לאכול נכון
 זה בסי' ח'ב יפ~ל בשב~. כשחל גם ו~ה~~גים

 ו~י"ש ~~' או' ~תע"ג ובסי' ב'או'
 טעמי~ כמ~

 יעו"ש. ~ה
 ז~ן. או' ת~"ג ~ סי' לעילו~יין

~~~~~ 
 דמשמע ב' או' ~ו"ח וכתב לאבילות. זכר ב~~ה.
 האמ~י. דרכ~ משום כן בפיר~ש יאמר שלאבס"ח

~~~~~ 
 ~"ב שליל ~שום בהגה.

 נקב~
 פי' ~סח. בליל

כמו
 שח~

 פסח של א' י~ם
 באותו ל~ולה יהי~

 ~י' לעיל וכמ~ש י~כלוהו ומרורים מצות ~ל וסי~ ט~ביום
 יע~~ש ו~ו' ב"ש א"ת המוע~ים לקביעות בס~ר ג' ס~י'תכ"ח
 לאוכלם יש ב' לטעם אכן לאוכלה צורך אין שני בלילולפ"ז
 מקריבין שהיו תע"ג סי' לעיל ועיין שני. בלילגם

בטל ועכ~י~ ק~~
 ט~~ ועו~

 רחמנא דבעא בי~א תר~ימו ~ביצה ~שום
 לביצים הט~ם ו~ולפרקינן

 ש~~
 ועיין ו~ או' ח~י הקערה.

 נ"ו. או~ תע''גל~יל~סי'

~~~~~ 
 ב~גה.

 ועו~
 כתב ג' א~' והמש~ז וכ~' לחרבן זכר

 ~ד בשםהטעם
 ~וס~

 פ'
 אברהם ~ כ~ תול~ו~

 ~תא~"ה
 ~ב~"~

 יעו~ש. לאבילות ~כר ביצים אוכלים ומשו~ה
 זכר אותו ש~ושין מ~ני העעה ~י~ כתבוהגר"א

 לחגיג~
 כמ"ש

 לאכול וצריך ~' סעי' ת~~ג ~י~ל~יל
 ומ~

 את אוכלין שאין

 ב~פי~ומן ויוצאין צלי אוכלין ואין צלי אות~ ש~ושין לפיהזרו~
 ~~כ~ל.שאוכלין

 ולפ~~
 בק~רה שהונחה ביצה אותה לאכול יש

 ~כר ~~יצה אכילת ב~ת לו~ר נוהגין ויש חגיגה קרבןלזכר~
 חגי~ה.לקרבן

~~~~~ 
 ולפ~ז ~~~. ומ~בלין ק"פ. מקריבין ~ ש~יו בה~ה.
 וכ"ה כ~ה או' לעיל ~כמ"ש ~ני בליל גם לאכוליש

 אי~ו ה~מים לכל ומ"מ ~ג~גה. לקרבן זכר שהיא הט~םלפי
 למצוה זה ש~ושבין ~ההמון ו~לא ב~למא לז~ראלא

 כריסם~ממלאים ז~ ומ~~
 שאוכלי~ ע~

 ולכן ג~ה אכילה ~ל אפיקומן
 ט' או' ק"ל ~לל ח~א בנפשו. לי~ע אדםצר~ך

~~~~ ~  

 גם שטובלין ומה ו~ו' טבולים ב' רק בהגה.
 ~' טיבול זה אין בחרוסת הכריכה ש~להמרור

 משום אלא כן ~י~יןד~ין
 ס~~

 לא~~. ~~שבים ושניהם
 סק"ו. ת~"הסי' ט~~

 א. ~~~~~~
 כזי~

 כל
 א~~

 ו~ב~ח וכו~ לפ~ח ~כר
משום~ כת~

 זו ~ילה אין ~להרא''ש
 ~אל~

 ל~סח ~כר
 ול~

 ~י~י~~~י~~~~ ~י~~
 ~~~~~ ~~~~~~~ י~~~"~ ~~י~~~



~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~  ~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~י~ ~~י~~ ~~י~ י~~~ ~~~ ~~שי~~ ~~י~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~ו~~~

 ~~י~~~"~
 ~~~~~~ ~~י~~ ~~~~ ~י~~~ ~ ~ ~'
 י~~~ ~~~~י~ ~~~יו ~~~"~~~~ו~~~

~~  מצה חובת משום היא ולפרשב"ם מצה אכילח חובתלשם
 ~"כ הפ~ח ~םהנאכלת

 צרי~
 א~ כזית ~גי ולא זיתים ב'

 תע'ג. ב~י' וכ"כ ~כ~ל. מפלו~תא נפשיהלאפו~י
 וכ~~

 בדרשית
 משום זיתים שני ~שיעור לאכול דצריך אגדה ה~~הרי"ל
 יפחות לא מ~מ האי כולי לאכול יו~ל לא ואם מציהחיבוב
 שכתב אלא ~ע"ג ב~י' שם הב'ח והב"ד י~ו~ש כזיתמלאכול
 הט~ם עיקר אלא יסוד לו דאין דמהרי"ל ~נז' טעםעל

 הא~רונים הסכמת וכ"ה יעו"~. מפלוגתא נפשיהלאפוקי
 ואם זיתים ב' לאכול ישדלכ~חלה

 ל~
 לא יוכל

 וכ"כ הש~ע כפסק לפסח זכר יכוין כזית רק או~לו~~~ינו מכזי~ לפחו~
 אפיקו~ן כשאוכלין לומר נוה~ין יש וע~כ ל"ה. או' צו פ' א~חבן

 השב~. ~ל נאכל שהיה ~~ח לקר~ןזכר
 הנ~ים וגם וכו' אחד לכל כזית~~.

 חייבו~
 כמ"ש בזה

 ~ י~ו"ש. י"ד סעי' תע~ב סי'ל~יל

~~
' ~ ~  זכר 

 ל~~~
 השובע. על הנאכל

 ומ~
 אוכלין שהיו

 הסעודה בתוך ולא באחרונהאותו
 היינ~

 משום
שישאר

~~~ 
 לידי יבא שלא כדי אחר טעם ועוד ~פיו ומ~ה פסח

שביר~
 אותו אוכלין היו ואם בו ~שברו לא ועצם דכתיב עצם

ב~וד~
 ותאבים רעבים

 ל~כו~
 עצם. ~בירת לידי באים היו

 תע"ח. רסי' לקמן ועייןלבוש.

~~
 ת~~ג סי' לעיל בזה מ"ש עיין וכו' לפסח ז~ר ~~.

או~
 קכ"~

 משם. קחנו

~~
 ~ס"ד. לשםובדברינו בה~~ א~ סעי' תע"ו סי' ל~יל עיין ה~בע. על ~~.

~~~~
 א~יקומן של זו מצה מאכילת דמשי~רין עלייה בני

 של יד בבתיומניחין
 בגדי~

 אל בשמלותם צרורות

חי~~
 המה כאשר באניות הים ויורדי מצוה לחיבוב לשמ~רה

 המצה מן י~ילו בים גדול ~~רראו
 ש~

 ~~יקם אשר אפיקומן
 הי~אל

 ויעמוד
 ה~~

 ישר~ דרך ~ס' כמ"ש מז~פו
 ע~ב דפ~ג

 ע"ב. דע~ז לרא"ש חייםובס'
 יפ"~

 נוהגין ויש א~ או~ ח"ה
 בה ואין אותה ותולין אותה ו~נקוב מא~יקומן ח~יכהלשבור
 סק"ז ת"ק סי' מ~א וכ"כ ביו'ט. אותה שמנקבין מה איםורחשש
 מרובע או משולש נקב לכוין ומ'מ י"~. או' ר"ז ~' או'ח"ו

אסור
 ביו"~

 ל"~. או' ת~ק סי' לקמן עוד ועיין א'. או' מש"ז

~~
 כן משמע לא הרמב"ם מדברי בהסיב~. ויאכלנו ~~.

 יצא דכבר אפיקו~ן של דכזית בי~ושל~י ~ש~~וה~י
 ד' או' ר"ז ~ר"ח. בדיעבד. ע"ז לס~וך ויש הסיבה בעילא
 שאין כיון בהמ~ז קודם נזכר דאם כתב ב~ או' השו"גמיהו
 בהסיבה אחר כזית ויאכל יחזור לבטלה ברכה מכשול~~ן

 ~ה~~ר והמרדכי הרא'ש ידי לצאתכהלכתא
 ו~ש"~

 וכן וכתב
 כתב י~ג א~' ק"ל כלל ח~א אבל י~ו~ש.~י~ר

 ד~
 אכל

האפיקומן
 בל~

 לסמו~ י~ ~סיבה
 ד~א דיצא דס"ל הפו' על

 ת~''ב סי~ לעיל ועיין יעו"ש. א~יקומן פעמים ב' לאכולאסור
 ובדברינו ז'סעי'

 ודוק. מ~ט ואו' מ"ה או~ ל~~

~~
 בעלמא לקרבן ~כר אלא שאינו ~ל~ו. יברך ולא ~~.

 שכבר ~~י כתב וה~ר"~. לבוש. קרבן. אינו~הוא
 בסי' וכדל~מן לברוכי ב~י הכי לאו הא מצה אכילת עלבירך

~~~~
 ב"~. ו~וין ~כ"ל.

 ועו~
 ט'. ואו' ח' או' תע"ה סי' לעיל עיין

~~
 אכילת דבענין משום חצות. ~ידם לאכלו זהיר ויהא ~~.

 איכאפסח
 פלו~ת~

 אינו ע~ריה ~ן דלר~א
 מצה אכל רבא ואמר הלי~ה כל ולר"ע ~צות עדא~א נאכ~
 יצא לא טזריה בן לר~א חצות~~ ב~~~

 י"~
 לפסח דאיתקש משום

 על יבדכ~
 מצו~

 ע~ב ק"ך בפסחים כדאיתא יאכלוהו ומרורים
 בפס~י וכ"כ האחרון. בסדר והמרדכי הס~"ג וכ"פי~.~"ש.
 אחר ~צה דהאוכל ל"ג או' וזבחים של"ד או~ פסחיםתו'
 כל שז~נה פ"ו ריש פסק ~רמב"ם א~ל ו"ח. יצא לאחצות
 דאפשר כר"א להחמיר נכון כתב ו~רא"ש~לילה.

 היה וכן דאו' באיסור העבירה מן האדם אתל~רחיק מוד~ ~ר~~
 הר~ן וכ"כ עכ~ל חצ~ת קודם אפיקומן לאכול למהר ז"לר~ת נוה~

ב~ו~

 ליזהר שצריך דמ~ילה ~"ב
 של~

 בלילי מצוה מצת לאכול
 יעו~ש. חצות אחרפסחים

 והב"~
 כ~ן ~בריו הם וכך ב"י

 ח~א ו~ או~ ר"ז הפר~ח. ~כ"כ הלבוש. וכ''כבש"~.
 ~כל~

 ק"ל
 י~. או' ל~~ן וע~ין י~~. ~~' הסדרבענין

~~~~~~~ 
 ל~ שאיר~ דמי

 פרוסת לאכיל יכול שלא אונס
 חצית ~דהמוציא

 ל~
 מצה אכילת~ על יברך

 כוס וישתה יקדש לחצות סמוך עד לו החשיך ואםדסב~ל
 ויא~ל מצה אכילת ועל המוציא ויברך ידיו ויטולראשון

 המרור על ~ם ~יברך אח~כ~אמר וה~ד~
 תיכ~

 חצות קודם
 או' תע"ה סי' ל~יל ועיין שע"~. ד~"מ. הגדהאמירת קו~~
 הגאולה ברכת דהיינו ~~~ה בר~ת ולענין ט"ז. או' תע"ג~סי' ס~~

 בזה שנסת~ק פ~ת ~יין חצית אחר לומר יכול~ם
 ע"~

 ~"ש
 שמ~ה בשעה אלא אמרתי לא זה בעבור תפ"ה בם~'מ~א
 הוי חצ~ת ואחרוכו~

 דעתו ונראה מצה זמן הוא א~ ~~~
 סב"ל משום לברךשאין

 י~ו~
 על לה~יב ~יש דה~ם ונראה

 אי~ם דברכות ~ק"ל כיון מ~מדבריו
 מ~כבו~

 לו~ר יש וסב~ל
 שו~מי בלאאותה

~~~
 שחל ~"פ ~צות" קודם ~אכלו זהיר ויהא ~~.

 חלום וח~ם~ישן בשב~
 כמ~ש היום חצי שמת~נ~

 אלא הלילה ח~י יתענה לא רפ'חסי' מור~~
 באופן ~סדר י~ש~

 או' ברכ"י נ~ב. סי' י~ודה בית חצות. קודם האפיקומןשיאכל

~~
 הוא ~הירות והיינו חצות. ~ידם לאכלו זהיר ויהא ~~.

 חצות אחר יאכל עבר הא חצית ~ו~םשיאכל
 ~' או' א"א נפק~. לא ספיקאד~ידי

 ~ו"~
 י~~ל ד' ~~'

 ג'.או' ח~

 תוך מצה לו שאין ~~~~~~
 התחו~

 ~וץ לילך ~יכול אינו
 א~ירה ו~~ילת~ום

 ~לא אף ~אפשר שר~ לעכו"~
 א'. ~ו' מש~ז חצו~. אחר ~איאכל

~~~~~ 
 הר~ן כ"כ חצית. קודם יקרא ההלל שגם בהגה.
 דמגילה וספ~ב ע"פם"פ

 והב"~
 וכ"כ ב'י.

 דפ~א באו~ח ~כ~כ~ ~~ו' ב~ם ת~~ה ~י~בת~ו~ הרשב"~
 ע"~

 ל' או'

וכ"~
 ~~ון שק"פ לפי ו~~עם שם. ח"א ו' או' ר~ז הלבוש.

הל~
 באכי~ת כ~ו וא~כ ~'א צ~ה בפסחים כמ'ש באכילתו

אפיקומן
 שה~~

 חצות ~ודם להקדים צריך ל~~פ זכר
 מיהו ה~ ~ו~ ה~ו~ג שכ~כ ראיתי ואח~כ ~אכילתו. שנאמרבהלל ה~

 ~בהלל כת~ו ~~~ילה ס~"בבתו~
 ש~

 ל~חמיר אין א~יקו~ן אחר



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~  

 ~~~~ ~~~ן
 קו~ם יקרא ההלל שגם עצמו~ויק~ים

 חצות~

 פ' ~ר"ן
 ע"~

 וס~~ב

 דמגילה~
 ~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~י~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~ ~~ ~~~~ ~~ י~י~ ~~~~ ~~ ~~~~~~~ ~~י~~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~ ~

 ~~~~~ ~~~~ ~~י~~ ~~ ~~~~~~
 ~~י ~~~~ ~~י~~ ~~~~ ~~~~ ~~ ~

 ~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~ ~י~~ י~י~ י~~~ ~~~~
 וישתה ~פה~ג ויב~ך ~מז~ן ברכת ויברך ~ויחזור

 הכ~ס~
 ~~ית

 יו~ף~
. 

 ~~~ ~~~~ ~~י~~ ~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~~
 ~~~~ ~~~ ~~ ~י~~~~ ~~~י~~~~ י~~~ ~~ ~~~~

 ~~~~ ~י~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ו~~~ ~י~~ ~~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~~
 ~י~~~ ~~~~י~ ~י~~~ י~~~ י~~~ ~~~~ ~~~ ~~ ~~~~ ~~ ~~י~~ ~~~~~ ~~~~~~~~

 ~~~י~~~~.
 כלל הרא~ש ~תשובת ~כוסות על שמוסיף במה לחוש ואין הכוס על וי~רך ויחזורה~ה

 כ"~~

 ואם
 כזית יאכל~אפיקומן ~אב~

 ~ח~
 ~חרת שמורה ממצה

 ~רוקח~
~ 

~"~
 הוא. מ~רבנן שהרי

 ג' או~ יוסף חק ג' או~ ח"י והב~~
אכן

 לפ"~
 קי"~ סי~ ~הל~ם במ~רש רז"ל

 הללו הללויה בפ'
 ואילך מחצות ההלל את לקרות ע~יף ~טפי נראה ~'עב~~

כי~וש"ב.
 דקמ"ט בהעלותך פ' הזוה"ק מ~ברי ו~~

 ע"~
 והובא

 פ' ר~ובניביל~וט
 ~פ~~ ב~

 ס~~ג
 ורע~~

 שם. יפ''ל יעו~ש.
 יש לכתחלה מחמירין ויש ע~יף טפי אלא ~אינו כיוןו~"מ
 איחר ו~ם ~כ"ע. אליבא לצאת כ~יליזהר

 ע~
 חצות אחר

 יאמר~~מ
 יהללו~

 כ~ט. סי' שלמה ~נין בברכה. בחתימה

~~~
 ו~גם המוציא. ברכת בלא אפיק~ן אוכל ב. ~~~~

 הוי ונברך לן הב אמר ~אם ~'א קע"ח~בר~י'
 בנטל וכ"ש ולברך לחזור צריך לאכול ירצה ואם ה~עתהיסח
 ~אפיקימן כיון הכא שאני כיעו"ש ולברך לחזור ~לכ~ע~צריךי~יו
 ~רחמנא את~א למימר איכא עלן רחמנא ~רמיאמצוה

 פרץ. ה~ר בשם טורסמכינן'
 ס~~ק בשם הגמ"י וכ"~

 הנז' פרץ ה"ר ~ברי על הטור ~כתב ו~ע"ג סק~ב. מ~א~"~. והב"~

 נהיר~~ל~
 לחזור ~צריך ר~בי"ה בשם וכ"כ ז"ל הרא'ש ל~"א

 סב~ל. משום וסמ"ק כהר~ף הש'~ע פסק מ"מ ה~וציאו~ברך

וכ"~
 ק"ל כלל ח"א ז~ או' הר"ז וכ~פ הש"ע. כ~ברי הלבוש

 ט~ו.~ו'
 אל~

 ברכה בלא י~יו ליטול ~וזהר הר"ז שם שכתב

קו~~
 ~לפי והגם עכ~ל קע"ט בסי~ כמ"ש אפיקומן אכילת

הטעם
 ~~תכ~

 סמכינן רחמנא
 ל~

 ונטילה ה~~ת היסח הוי
 המוציא לענין כנז"ל בזה חולקין ~יש כיון מ"מ צריך לאנ~י

 בלא ליטול יש נטילה לענין אבל לברך ו~ין סב~ל~מרינן
 ~'. או' קע~ט סי' לעיל ועיין ~כ~ע. אליבא לצ~ת כ~יברכה

~~
 העיטור ובעל המוציא. ברכת בלא אפיק~מן אוכל ~~.

 כלל לחזור שא~צ~תב
 ויוצ~

 בראשונה ש~כל בכזית
 אחריו. ~'א שאכלאע~"י

 והב~~
 וכ~ה הב"ח ו~תב ~טור.

~ט~
 יעו~ש. רש~ל הס~ים וכן קלו~~מיס ר~

 והב"~
 סק~ב המ~א

 ~מנםומ~ה~ש.
 הסכ~~

 באו' כמ"ש הש'ע כפ~ק האחרונים

 ק~ל. והכיהקו~~

~~~~
 ~כיון וכו' י~יו יטול ~~.

 ~יר~
 אסח בהמ~ז

 ב'. או~ ער"ה סק"ג. מ~א ~ע~ה. רס~'~מ~ש ~עתי~

~~~
 הא"א אבל ח' או' ר"ז נט"י. על ויברך י~יו. ~טול ~~.

 ~יטול ~תב ג'~ו'
 בל~

 ובפרט בר~ה
 שיו~~ היכ~

של~
 ~עתו הסיח

 של~
 וכ~ב ט~ או' מ"ב והב~או ע~~ל יברך

 ונר~ה הציון~ש~ר
 היכ~

 הסיח שלא ש~ו~ע
 ג~ ~ע~~

 הר"ז
~ו~ה

 של~
 יברך.

~~~~ 
 וכו~ בפה"ג ויברך בהמ"ז ויברך ויחזור הגה.

~~י~ וה~
 מבר~

 הראשון בהמ"ז ~חר זה ~וס ~ל

 לאחר שותהו י~א ג' שכוס תיק~ן הכי ~מ~י~רא לומראפשר
 ב~ח. האכילה.גמר

ך~
 לברך צריך שהיה מפני וכו' האפיקומן יאכל לא ~~.

 ונמצא ~נית בהמ~ז שיברך אחר הכוס עלבפה"ג
 ~יהו ~' או' ח"י סק'~~. מ"א ראב~~ה. בשם טור ב~וסו~.מרבה
 ורשב"א ורו~והמ"מ

 והרא~~~
 בלא ומברך כזית ~אוכל כתבו

~וס.
 והב"~

 ומברך השנה בכל נזהר שאינו ~מי וכתב שם מ"א

לפ~מי~
 וכ~כ כוס. בלא אפיקומן יאכל עתה אף כוס בלא

 ק~ל כלל ח~א ח' ~ו~ ר~ז ה' או' יוסף חק פר"ח. שם.ח"י
 ~יינו הנז' ה~~ע דברי על ב' או' העו"ש וכ''כ ט"ו.או'

 אבל כוס טעונה~בהמ~ז ל~"~
 למ"~

 י~ול הרי כוס טעונה ~אינה
 ב~ או' הא~ר ~~ל ה~ר"א. בביא~רי וכ~כ ~וס. בלא ~~''זלברך
 אע~ג~כתב

 קפ''ב ~~בסי~
 י~~

 ט~ונה אינה בהמ"ז
 כו~

 מ"מ
סתמו

 הש"~
 ~מ~~קרא כ~ס צריכה דבהמ"ז ה~א ופס~ו והלבוש

 שכוסנתקן
~ 

 ג~ר לאחר
 בכלבו וכ"מ המרדכי כמ"ש אכיל~

בשם
 הר"~

 וכ~כ עכ~ל. יעו"ש כמ~א ו~לא וריא~ז ושה~ג
 שם כתב ו~"כ ג' או' המאמר וכ"כ ח' או~ שו~ג רנ"ט.סי' ב~~~

 הש"~. מספק לזוז ~איןהמאמ~ר

~~~
 ~כו' הסעו~ה בתוך שאכל מצה על ויסמוך ~~.

 ומיני פירות אלא לבסוף מצה אכל שלאואעפ"י
 הפסח אחר מפטירין אין אלא אמרו שלא מעכב זה איןקטניות
 אבלאפיקומן

 ל~
 ~לא שני פסח ש~ושין הפטירו שאם אמרו

 או' ח~י סק"ה. מ~א הר~''א. בשם ב"י מפסח. אפיקומןע~יף
 ז'. או~ יוםף חק~'

~~~
 אכל לא אם אבל וכו' הס~ו~ה בת~ךשאכל ~~.

 אכל לא או ע~ירה מצה אלא הס~ו~הבתוך
 כזית ולאכול לחזור צריךכלל

 אפיקומ~
 של בכזית נפיק ולא

 וכ"כ פר~ח. מצ~. אכילת של ו~זיתהמוציא
 ב'~

 רנ"ט סי'
 ב~שו' ומשמע ב' או' המש"ז וכ"כ י~ו~ש. פו~ כמהבשם

 ~הג~הנז~ ב~~
 וכורך מצה אכילת של וכזית המוציא כזית ~אכל

 כ~ית ולאכול לחזור וצריך יצא לא הסעו~ה בתוך אכל שלאכל
 שאכל בכזית ~יוצא כתב ו' או' יוסף חק ומיהו יעו"ש.אפיקומן
 כ"כ ~אב ~אינו ~היכא ונראה ט~ או' השו"ג וכ~כבראשונה.

 ט~ז. או' לעיל ועיין ע~ז. לסמ~ך ישלאכול

~~~
 וכי' שימור לעשות שנהנו במקום ~בל ~~.

 עצמו את שנוהג יחי~ה"ה לאו~~ווק~
 לעשו~

 משעת שמורה
קצירה

 ~ינ~
 שם על ו' או' ח~י וכ"כ ה~ או' יוסף חק הכי.

 ב'. או~ מש"ז~לבוש.

~~~
 פי' קצירה. מ~~ת ~~.

 ~מצ~
 שומרים מצוה של

~י~
 ~ ~~~~ ~~~י~~~~
 ~ ~~~~ ~~~~~~י~ ~~~~~ ~ ~ ~~י ~~~~~ י~~~~~ו~י

~~ע~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

 ~~~~ו~~י ~~~~~ ~~~ ~~~ו~ ~~~~~ ~~ו~~
 ו~~

'~ 
~~~~~~~ 

 . ~~~~~~ ~~~~~ ~י~ ~~י~~~~ ~~~ ~ ~ ~~~י~ ~~~~~
 הג~

 מאלו עדיף דלא מ~ו~ות ~ש~י יאכלנו ולא
 ה~סי~

~~~~~~~~

 מקומות כשני דהוי ~שום לאוכלו דאסיר בשינה

 ~טיר~
 ~י ~ ~ ~

 ~י~~
~ 

~ו~ ~~~~ ~~~ י~י~~ ~~ ~~~ י~~י~~~ יו~~וי~~ ~י~~ ~~~י~ ~~~~~~ ~~~~  ~~~~ ~~~~~ ו~~י' יו~י י~~~י ~~ ~~~~~
 ~~~י ~'

 ~~ ~~~~ ~~ו~~~ ~~~ ~~~י~ י~"~ ~~י ~~י~~יו~י

~~  מצת במקום בהן יוצא אין ~~כ מצות ~אר ולא קצי~ה~~עת
 סק~ב. ט~זמצוה.

~~~
 הסעודה בתיך ~צה מאותה אכל ולא קצירה. משעת ~~.

 משמורה הסעודה תוך אכל שלא וכל ~ק~ו.מ"א
 שם. מש"ז ואוכל. חוזר קצירהמש~ת

 והשו~~
 ~ל כתב שם

 יצא בראשונה ~אכלה אעפ"י קצירה משעת שמורה כזיתשאכל
 ט''ו. או' ק"ל כלל ח~א מ~ברי וכ~~מ יעו~ש. ולאכול לחזור~א~צ

~~~
 ההלל קודם כשנזכר וכן וכי' ההלל אחר ~ד ~~.

 ומברך אפיקו~ן ואוכל המוציא ויברך ידיויטול
 שכיון לרביעי שלישי בין כשיתה כאן ואין הכוס עלבהמ"ז
 להיות ~ליו ע~ה מברך שהוא כוס חזר בט~ות היהש~שלישי

 סק~ז מ"א סק"~. הט~ז וכ"כ כ~ד. כלל הרא'ש תשו~ בשם ב~י~~
 ט~ו. או' מ~ב ט~ או' יוסףחק

~~~
.~~ 

~~ 
 שאחריו הכוס שתה וגם ר''ל וכו' ההלל אחר

 ט"ז. או' מ~ב וכ~כ הנז' הרא~ש מתשו'כ"מ

~~~
 ~ל ויברך ויחזור ה~ה ~~.

 הכו~
 ש~שאן ואעפ'~ וכו'

 ראוי שהוא הלל של כוס ~הק~ים כסדרן~לא
 ברכות סדר אין ג~ שהוא בהמ~ז ל~וס קודם אחרוןלהיות

 פר"ח. שם. ט"ז הנז' הרא"ש תשו' בשם ב~ימעכבות.
 או' ח~ו אבל הכוס ~ל הלל ויאמר ~יחזור כתב שםהמ~א ~ה~

 י~ו"שי והאחרונים ראשונים פסקי נגד שהוא וכתב ~ליו השיגז~
 השי~וכן

 אם אמנם ב' או' נה~ש ד' או' המאמ"ר עליו
 על בהמ~ז ויברך אפי~ומן דיאכל י"ל ההלל שגמר קודםנז~ר
 לא מן ההלל לימר יחזור ואח"כ כ~ו או' ל~יל כמ~שה~וס

 הכוס. על הסוף ~ד וכו~לנו

~~~~~ 
 ויחזור ה~ה.

 ויבר~
 כתב והפר"ח וכו' הכ~ס ~ל

 כדל~יל כוס טעונה אינה ~בהמ''ז דק~לדלדידן
 או~ מ~ב ט' או' הר~ז וכ~כ הכוס~ ~ל יברך לא ק~"בברסי'
 של כוס על שבירך קודם שנזכר דהגם הר~ז שם וכתבי~ז.
 ברהמ~ז יברך ואח''כ הכוס ישתה הלל ברכת שחתם כיוןהלל

 ך~. או~ לטיל ו~יין י~ו~ש. כוסבלא

~~~~ 
 דאין כתב וב~~ז אחרת. שמורה ממצה בהגהי
 ד"מ מצו~. לשם נעשו שלא אחרות במצותי~צאים

 ב' לליל מציה מצות ~' לו ויש מצוה ~צת ~וד לו אין ואם ~'או'
 ראשון. בליל ויאכל מהאמצ~ית חתיכהישבור

~~
 ~~ט~רין אין דתנן וכו~ לאכול אין אפי~מן אחר א. ~~~~

 ה~סח לאכול משסיימו פי~ אפיקומן הפסחאחר

ל~
 מקום באותו וא~י' אחר במקום לאכול ממקומן יעקרו

 דבר שום אחריו יאכללא
 וא~יקומ~

 ה~סח במקום לנו הוא
 לאוכלו משהתחילוהלכך

 ל~
 יאכלו ולא למ~ום ממקום יעקרו

 סק"א. ט~ז טור. מקום. באו~ו ואפי~ דבר שוםאחריו

~~~~~~~
 שום לאכול שלא

 דב~
 אכילת אחר פירות אפי'

 כמו בפיו הא~יקומן ~~ם שישאר כדיאפיקומן
 ~~ש אפיקומן וקראו~ו הפ~ח באכילת ~בותונושנה~ו
 אחר מפטירין ~ין ששנ~נוהמשנה

 ה~ס~
 ומפטירין אפי~ומן.

 לשון א"נ בשפ~. ופטירו מלשון ל~יבור פה פ~יחת ~ניןפי~
 כשנפטרין כל~מר מחבירונפטר

 מ~
 אין הס~ודה

 מסיימי~

אות~
 מ~י אפיקו ~יבות ב~ הוא ואפיקומן א~יקומן. לומר

 פירוש~והכי
 לומר הפסח אכילת אחר פיהם פותחין אין

 שא~ו ואפ"ל אחריוי לא~ול פירות כג~ן מתיקה מיני ~נואפיקו
 במקום שהיא ע"ש סתם אפי~ומן עצמה ~~צה אתקורין
 וא~ב אחר בפעם הסעודה אחר לאכול שדרךהפירות

 אותה קורין ~נו מתוקים כפירות עלי~ו חביבה שהיא~מציה ח~יבו~~
 והיא מתיקה מינילנו אפיק~ לחבירו אחד~ כל או ביתו לבני ש~ומר ~לו~ראפיקו~ן

 המצ~
 לבוש. מצותה. ~לינו שמתוקה

 א'. או'מש"ז

~~
 לחזור א"צ אכל אם ובדיעבד ~בר. שום לאכול אין ~~.

 ב'.ומיהו א~~ א''ר א' ~ו' ח"י אפיקימן'ולא~ול
 לא עדיין שאם שכתב ~' או' תע"ז סי' בא~רעיין

 סי~ ל~יל ו~יין י~ו~ש. אפיקומן ~וד ולאכ~ל לחזור שצר~ךודאי בהמ"~ ביר~
 כ~א. או'תע~ז

 הרי"ף כ~ב ש~יה ולענין דבר. שום לאכול אין~~.
 לטעום אין אפי~ו~ן ~כילת ~לאחר ע~פבס"פ

 רשות לו אין שצ~א ומי ההלל וכוס בהמ"ז מכוס חוץכלום

לשתו~
 ~א אבל מים אלא

 יין~
 והב"ד

 הרא~~
 סי' ע"פ פ~

 ל"ג דבסי'אלא ל~~
 ~מ~

 ~ דלא הא דמנלן ו~תב ע~ז
 קאמ~

 אלא
 הפסח אחר מפטיריןדאין

 אפיקומ~
 אבל ~אכול שלא~ היינו

 שרילמשתי
 אל~

 שלא ~וא פשוט ומנהג שכתב
 כתב והט~םיין לשתו~

 בש~
 ~לילה כל ל~סוק א~ם שחייב לפי הר"ש

 י~ו~ש ישתכר ישתה ואם שינה שתחטפנו עד וכו' פסחבה'
 תפ~א בסי~ הטורוהב~ד

 הרא~~ מד~רי ומשמ~
 שאר אבל הנז~'

 ~תבוה~ולם ~ם ~ב''י לש~ותיאמנם שרי ~שכרין שאיןמשקין
 דה"ה סק~א זה~ בסי' המ"א וכ"כ י~~~~י הרי~ף כד~רינה~ו
 וכדבר~ משכרין ש~ין משקין שאר אפי' ור"ל לשתותדאסור
 א' ~או' ווסף חק הסכים וכן ו~"י~רי~ף

 וה~י~
 ח"י ~ברי על

 ו~ו"ש. ת~~א ס~' לקמן מזה ~וד וית' יעו~ש. להתירשכ~ב

~~~~ 
 יאכלנו ולא הגה.

 בשנ~
 ~שהאפיקומן ~ לפי מ~ו~ות.

 ~~ני ה~סח מן לא~ול ואסור לפםח זכרהוא
 ד~. או' ו"~.~~~ב ~~ל~~או~ כלל ח''א ב' או' ר~ז יאכל. אחד בביתשנאמר מקומ~~

~~
 בחדר ואפי' ~קומ~ת. בשני יאכל~ו ולא ה~ה.

 ב' או' ~ח"י סק'ב. מ"א שלחנות. בשני יאכלנולא אח~
 שם. מ~ב ~ם. ח~א שם. ר~ז ב' או' יוסף חק ד' או'~א~ר

~~~~ 
 מקומות. בשני יאכלנו ולא ה~ה.

 ומשמ~
 ~וקא ~

 ל~כילת~ זכר ש~ואבאפיקומן
 פס~

 שאר אבל
 יוםף חק שם. מ~א מקומות. בש~י לאכול מו~רהס~ו~ה

 בסי' הט"ז ~כ"כ ~' או'מ~ב ש~
 ת~ע"~

 ס~"~'

~~~ ~  

 וכו~ בשינה הפסיק מאלו ~דיף ~לא בה~ה.
 ד~ת ד~ם ר~יהמביא

 הש~~
 בשינה מד~~ר כן

 אסר ~לא ~ס~ל בב~י~~ שהביא התו' כ~ברי ודלא ב~בס~י'
 מקומות ב'רב

 אל~
 ~ה~אמ"ר וכ"כ י~ו~ש. במצה ולא בק"פ

 עיון ומיהו א'או'
 בשו"~

 כן כתב שלא ב' או'
 ומ"~

 הוא ~ם
 יש דלכ~חלהכתב

 לחי~
 לסברת

 מור"~
 ט~ו. או' לקמן ~~יין י~ו"ש. ז"ל

 לאחר היינו וכו' הסעודה בתוך שישן מי ב. ~~~~~
 הוי לא לזה קודם אבל האפיקומן לאכולשהתחיל

ש~נ~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

 ~~~~ ~~~ן ~ם~
~~~~

~~~~
 אלא אינו זה וכל ה~ה ~~~~~. ~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~י~ ~~~~י~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~י~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~.

 לאח~ שי~נ~
 אבל האפיקומן לאכול שהת~ילו

שינה
 קו~~

 ורבינו ~טור הפסק הוי לא לזה
 ירוחם~~

~~~~~~~ 
 ~~~ון

~~ 
 ~~ו ~~י~י. ~ום

 ~~ ~~~~ ~ ~~~ ~~י~
~ 

~~~~~~ 
~ ~~ 

' 

~~~ 
 ~~~~י

 ~~י ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~
 ~~~~ ~~~ ~~~'י ~~~~ ~~~~ ~~~~~~י~~~י ~~~~

~~' 
 ~~~~ ~ ~~~ ~ ~~~~ ~~י~ ~~~י

 טו~ב או' לשם וב~ברינו בהגה ~ה אחר וכמ~ש הפ~ק~ינה
 יעו~~

~~
 מ"א מקומות. בשני כאוכל ~הוי לאכול. ח~ר ~ינו ~~.

 ז'. או' מ"ב ~' או' ר~זסק"ג.

 ~~~י~~

~ ~~~~~~~~~~~~ 
~~ 

~~ 

~~ 

 יכול~~לאכ~ל~פיקומן~ ~~
 ע~

 ~יש ונראה יעו"~. כזית
 כדברי לנהו~

 ~א~ר~~ר~ח~
~~ 

 לקמן כמ"ש זה ~ין בעי~ר מ~ילין הרבה~ ~~ש
 יעו~ש. ט~ואו'

~~~
 שישנו אותן אפי~ ו~וכלין~ ח~רין ~~.

 ~כיו~
 שמקצ~ן

 נעורין~יו
 ל~

 ח'. או' מ"ב לבו~. ה~סק. הוי

 ז' סעי' קמ''ח סי' לעיל ~עיין בר~ה~ בלאי~~ו י~~לעראו
 מ'. או~ לשםוב~ב~ונו

~~~
 ובפי' רפ"ג סי' ורו~ח ב~ור ו~ו~ כולס נר~מו ~~.

 והאגו~ה ו~רא"ש והר~ברשב~ם
 פ~

 מבואר ע"פ
 מקצתן בנתנמנמו א~כ אלא יאכ~ו ~א מקצתם ~ ש~ר~~ו~כל

 ו~'מ קאי ~ארישא ווסי ר~ ~בר~ כן ~ו~ירשו
 פשט~

 שם ~ש~ש
~~~ן

 ~~~ב"~ ~~"~
 ~קצתן ונר~מו קאי אסי~א ~ר"ו ~~רשו

 כ~י~ה ~~תם ב~בוש ועיין ~וותייהו ~~ח~ר ו~תם~~יא~~~
 ג~ או' ח"י עי~ר. וכ"נ וסייעתו הרא"ש כ~עת שהואר~שונה

~~~~~~  

~~~~~~~~ 
~~~~ 

 ה~מ כמ~ש והרא~ה המאור בעל ~~~~ת ו~ן בסוגיואשם ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 בנר~מו להח~יר לנו ~ו וא~כ ~לאו~ה ~~ת~~~~~ר~ס וכן~~ו
 עכ"~. ~המח~ר ~~~קכולם

 ~כ~~
 האחרוניס. ~עתוכ'נ הש"~ כ~ברי ה' או' הר"ז

~~
~~~ 

 סק~~. מ"א ע~ב. ק"ך ~חים ~מ~כר. ל~ה מדכרווכ~ ~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~י~~

~~~~~~ ~~~~ 
~  ~ ~ ~ ~ ~תו~ ~~~~~~~~~~~~ 

 ~פיקומן ואכלו לא ה~~ו~ה
 ה~ מ~ברי אמנ~

 ~א
~ש~ע

~ 
 ~עו~ה באמצע ~שינה ב~~יא~ ר~י ו~~כ

~~ 
 ~וי

 וכ"כ ש~ע. בהגהת כ~ן ~בריו הם וכך א' או' ~~מהפ~ק.
~א

 ~הסכמת ~' או' יוסף חק וכ~כ ~' ~ו' ח"י סק"ה~

~חרוני~
 ה~ע ~מ~ש ה~ר~ח וכ"כ כ~רי~ל~ ~לא

 בתו~
 ה~עו~ה

 ב~~~~ר~
 וכ"מ ה' או~ א"א וכ~כ י~ו~ש. ~~~קומן אכילת

 י~ו~ש. האפיקומן אכילת בתוך היינו ~~עו~ה ~דבתוךבב~י

 הר~ו~~~
 הרבה הא ובלא~ה י~~. או~ ק~ל ~לל ח~א ו'~ או~

 ~~ ~ין בט~קר~~~~ין
 ט~ו א~' לעיל כמ"ש ~י~נו

 וא"~
 אין

 שלא לזהר שיש ~~אי לכתחלה ~~"מ כשו"ג ו~לא י~תרלה~מיר
 לזהר יש נמי ~סעו~ה בתוך שלא ואפי' הסעו~ה ב~וךלישן

 יעו~ש. קל~ג או' תע"ג סי' לעיל שכתבנומטעם

~~
 שטיפה וצריך שלישי. כוס ~וזגין אח~כ א~. ~~~~~

וה~ח~
 מי ואף

 של~
 בכל נזהר

 השנ~
 ראה אם

 אכן נקישהכוס
 בז~

 המצוה ל~ר ~~י ביותר יזהר הלילה
 א' או' עו"ש בהגה"ט. כנה"ג ב~ח. פ"ח' סי' בתשו~רש"ל

 השנה כל נזהר ~אין מי ואף רש"ל בשם כתב סק"אה~~ז מיה~
 ~ר~ל ומשמע וכו' נקי הכוס אםלראות

 ~א~
 שאינו מי

 ביותר ~יזהר הלילה ~זה נקי הוא אם לראות השנה בכלנזהר
 א' או' ח~י וכ"כ וה~חה שטיפה ~~צ נקי הוא ואםלר~ות
 להם היתה אחרת שגירסא וא~שר האחרונים קצתוכ~כ

 והעו~ש ו~נה~ג ~ב~ח כמ~ש הוא שבי~ינו רש"ל ~תשו'~כן ברש"~
 ויעשה ביותר יזהר הלי~ה בזה נקי הוא אם ~~ף~משמע

 א' ~עי' קפ"ג סי' ל~יל ועיין יעו"ש. וה~חה שטיפהלו
 ו~תיקונים הזוה~ק ~ברו ~לפי שכתבנו ~~ או' לשםוב~ברי~ו

 יעו'ש. נקי הוא אם אף~ ושטיפה ה~חה צריך בה~~ז שלכוס

ועו~
 ו~י' א' או'~ תע"ג ~י~ לעיל עיין

 תע~~
 ב'. או~

~~
 אפי' וכו' בהמ~ז ~ליוומברך ~~.

 ביחי~
 ~ארבעה

 ~ע~ב. ~"ה פ~חים תו' לי~י~. אפי~ תיקנוכו~ית
 ואפי' י~~. ~י~ ע~פ פ~ ~רא~שוכ''כ

 בעלמ~ למ~~
 בהמ"ז

 תיקנו כוסות ~' ~כא קפ"ב ר~י' לעיל כמ~ש כוש טעונהאין
 כל חירות ~רךרבנן

 נעבי~ וח~ ח~
 פסחים מצו~. ביה

 קי~
 ~~ב.

~~
~~~ ~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~ 
 ברכותלשש~

 ואח~
 ~~ א~ה בש~ע שכתב א' כסברא לבהמ"ז

 יהא שלא וכ~י וכו' ואשכנז ומצרים בא~י כמו ~' ~עי'ס"ב
 בשם שכתב ~' או~ תע"ג סי~ ב~"מ עיין הכוסות עלמוסיף
 ~ל כוס על ברכות וז' שלו כוס על בהמ~ז שיברךמנה~ם
 בפה~ג ו~ח"כ חתן של כ~ס על ~ת~ים ברכת ור"ל ~כ"לח~ן
~ל

 כ~~
 שמברכין ~ם בא"ה וכמ"ש בהמ"ז המברך

 ת~ל~
 ברכת

 חיים בש' חי~~א הרב מיהו יעו"~. בהמ~ז כוס על בפה"גואח~כ חתני~
 ~גם כתב י"ג או' ע"ד סי' ח"אשאל

 למנהגינ~
 ~' ~מברכין

 ב' עלברכות
 כו~ו~

 על ז"ב וברך פשח בליל מ"מ
 כו~

 בהמ"ז
 בספרו וכ"כ יעו"ש אח"כ ברכות ושש תחלה בפה~גויברך
 ~מים ברכות ב~' אכן יעו"ש. מ"ז ~י' א~מץיוסף

 ע~
 סי'

 מנהגנו שלפיכתב ~~
 ~נהגנ~

 א' כוס ~ל ברכות שש לברך

בהמ~ז המבר~
 ובר~

 אחר היין על
 מ~ שאח~

 ברכות שש יברך המסו~ין
 והמברך לבהמ~ז בי~ו שהוה כוס אותועל

 יבר~ בהמ"~
 ~ל

 ~ל~ברוו והסכים יעו"ש. מוסיף הו~ ~לא י"ח יצא ~בזההיין
 ח~ב אהרן ~פי בס' ועיין יעו~ש ך' או' ו"ט ~~' ה~"טעיקרי

 ~יי~~יו ~ ~~י"~
 ~~~~ ~י~ו~~י~
~~י~

'~ ~ ~~~~ 



 ~~~ ~ו~ ~~י~~
 . ~~~י~~~~~

~ ~ ~
~~~~~~~~ 

~~~~ 
~''~~ 

~~~~
 לשתות יכולש~יש~

 כמ~
 ומהר"י ~מהרי~ל בנתיים דהפ~יק א~~ג אחת שתייה מחשב ~הכל פ~מים

 ~י~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ ותשב~ץ~
 או~ר שבהן והג~ול ~ה ~

 הו~~
 ~כל אחריו ~ונין והאחרים ואנא

 ב~
 רשות לקטן ליתן יכולוה~דול

 ~מהרי~ל~
 הבית שב~ל ונהגו ~מ~ם ~כל שלא אע"ג הלל ל~נין לזימון לצרף ויכיל

 ~ין טוב שנאמר פסח בליל ~מזון ברכתמברך
 יבור~ הו~

 כו' וייכול ייתי ~כפין כל שא~ר ~ין טוב מיקרי והוא
~ 

 מה ~'~י'
 שהארי~

 המים ~רכות כדברי ג"כ ו~סכים בזה
 ~ל תחלה ברכות ~ש מ~מסובין א'דיברך

 כו~
 שבידו בהמ~ז

 שאין שכתב ו~י"ש ב~ה"ג מברך ~המ"ז שב~רך אותוואח"כ
 ל~סוף בפה"ג לברך יש א' כוס ~ל ז~ב למברכין דגםחילוק
 לברך יש ברא אשר רק ומברכין ~שרה שם כש~יןוה~ה
בפה"ג

 לבסו~
 בד~רינו ~יין ומיהו י~ו"ש. חיד~א כרב דלא

 א' או~ ק~ן ס~'ל~יל
 שכת~נ~

 בפה~ג לברך לנוהגין דגם
 המנהג לשנות ואין סמך להם ישתחלה

 יעו"ש~
~~~~~ 

 המברך כ~א ברכות ~ש לברך שי~ד~ מי שם אין
 של בהמ~ז כוס ~ל כולם לברך יש ~זבהמ~ז

 שם שכתב שניה וכסבראהמברך
 בש"~

 רב ~הסכ~ם וכמו
 ואח~כ חתן של ~ה~~ז כוס ~ל ברכות ו' שי~ל או ז~ל~יד"א
 ל~יל וכמ~ש בהמ~ז המ~רך ~וס ~לב~~"ג

 בש~
 דא"צ ד~מ

 שם כמבו~ר אדם בני שני ולא כוסות שנירק
 בש"~

 ומה
 דלא היכא אבל דאפשר היכא ~יינו אדם בני בשניש~ושין
 כמ~ש לעשות ישאפשר

 בש~~
 הזכ~ל ~כתב להמצאות וא"צ

~~
 ~יין הסיבה ב~א שתה ואם בהסיבה. ושותהו ~~.

 או' לשם ובדברינו ז' ס~י' ת~"ב סי'לטיל
 דסומך הרבי~ית כל שתה א~י' אחר~ו' יברך ולא~~. מ"ח~

 כמ~ש רבי~י כוס אחר שמברך אחרונה ברכה~ל
 ~"~. סי'לקמן

~~
 ולא ~~.

 וכו~ יין ישת~
 והט~~

 כדי בירושלמי כתוב
 ו~ריך הלל. למימר מצי לא דתו ישתכרשלא

~~~
י~ן ומשני בס~ודתו ~רבה כבר ששתה הוא משוכר כבר והלא
 שב~ו~

 וכתב משכר. המז~ן ~~אחר משכר אי~~ המזון
 בפסחיםרשב~ם

 קי"~
 אינו המזון שלפני יין נ~י ~ה"ה ~"ב

 משום הט~ם כתב האחרון בסדר והמרדכ~ י~ו~ש.משכר
 י"מ בשם הט~ם כתבו שם ובת~' הכוסות. ~ל כמוסיף~מחזי
 הב'ח והב~ד י~ו~ש מצה ט~ם יבטלשלא

 וכת~
 הט~מים ~לכל

מי~
 ו~יין ג' או' יו~ף חק ~פר~ח. וכ~כ יע~ש. לשתות ~ותר

 תפ~א. רסי'לק~ן
 וט~~

 תע"ג סי' לעיל כתבנו כבר בסוד

~~~~~~ 

 ישתכר שלא כדי הירושלמי ט~ם דלפ~ סק'ג הט"ז
 מ~~ד שקורין ~בש מי ג"כ ישתה דלא ה"הוכו~

 מותר משכר שאינו משקין שאר אבל משכר ג~כ שהואכיון
 ~~ש ד' או' ת~'ח ~י' ל~יל ו~יין ג' או' א~ר וכ"כ~כ~ל.

 משם. קחנו בס"ד תפ'א בסי' לקמן ~וד וית'בזה

~~~~ 
 כשהיה וכו' לשתות יכול שלישי מ~וס מיהו הגה.
 יוסף ~ק סק~א. מ"א ברכ~. בש~ת ~"זד~תו

 דאם ד~או'
 ל~

 ~~וי לברך וצריך הד~ת היסח הוי כן
 ~ל כשיברך דמילתא וס~מא מ~ה"ש. הכוסות. ~לכמוסיף
 למנהג וכ"ז ד~ או' ח"י כולו. ~ל ~~תו~כוס

 למנהג אבל ת~"ד סי' ל~יל ~מ~ש וכוס כוס כל ~ל~מברכין האשכנזי~

 בלא"ה ג' וכוס א' כ~ס ~ל כ~א מברכין ~איןהס~ר~ים
 ~'. כוס ~ל גם היתה בהמ~ז כוס ~לברכתו

~~~ ~  

 שו~ה וא~ו' וכו' פ~מים כמה לשתות יכול בהגה'
 ראשונה שתייתמתחלת

 סו~ ~~
 אחרונה שתייה

 ד' או~ ר"ז אחד. לכוס נחשב הכל פרס אכי~~ מכדייותר
 ~י~ ל~יל כמ"ש רבי~ית רוב אחת בבת לשתות צריךו~כ~פ

 מחה~ש. ט' סעי'ת~"ב

~~~~~ 
 ומחזיק גדול הכוס ואם וכו' לשתות יכול בהגה.
 ישתכר. שלא כדי ממנו הרבה ישתה לאהרבה
 שם. ~~ז שם.ח"י

 מ"~
 ז'. או'

י~~
 בש~ת גם ג' שיהיו כדי זימון. אחר לחזר מצוה ~~.

 תרנ~ד סי' מ~~מ וכ"כ לבוש. הלל.קריאת
 אגב א' או' ~דרישה כתב והט~ם להודו. וכן זימון אחרלחזר דמצו~

 בש~ת ג~כ הג' ~יהיו נמי מצריכין ~ודו משום ג~שמצריכין
 בהודו כמו וכו' נברך לש~ים אחד אומר נמי דבזימוןהזימון
 אחר לחזר מצ~ה הטור ~מ"ש כתב סק~ג הט"ז ~~לי~ו"ש.
 לבהמ"ז כלל נתכוון לאזימון~

 אל~
 כן ~מר לחוד ה~דו משום

 ר~ז ה' או' יוסף חק ה' או' ח~י סק~ב. מ~א וכ"כי~ו~ש.
 טיב ומ~מ ~ ו'או'

 ליר"~
 ~ם אכילה מש~ת זימון לו שיהיה

 אליבא המ~בחר מן מצוה לצאת כדיאפשר
 דכ"~

 וכו'.ויכול ~ת~ ~כפין כל שנאמר מה לק~ים שלחנו אוכ~י ~ניים~היו א~ וכ"ש

~~~~~~ 
 ויש המ"א שם

 ג~כ ל~רף שרוצי~
 לבהמ~

 וא~כ
 בביתו ה~~יקומן יאכל שלאצריך

 סי' כמ"ששמברך ב~~ו~ אל~
 קפ"~

 האפיקומן יאכל דאה
 הוי ב"~

 כאו~~
 כמו הוי זימון ~הא באבודרהם וכ~מ הכלבו וכ"כפםחים ~~~

 סי~ כמ"ש לעקור ומותר ~וברתמצוה
 ק~~~

 בה~ה ב' ס~~י'
 ת~"ד ~י' ~כמ"ש בלילה ס~ודות ב' לאכול להאוסרין דאפי~ונ"ל
 בירך א~כ אלא ס~ודתו ~אמצע לצאת אסור ק~~ח ~סי'שם הרב~י מ"ש ל~י מ~הו א' כס~ודה הוי אחר ~מקוםשהלך א~~"~ בנתיים בירך כשלא אבל בנתיים כשבירך דוקאהיינו
 כמ~ש נוהגין ואנו י~ו~ש בהמ~זתחלה

 ש~
 ו~"כ ~כ"~~ הרמ'א

 אליבא לצאתהרוצה
 דכ~~

 מתחלת לשם לילך ~יש
 ואם והודו. זימון וי~נה וכו' ~נט"י ויברך ידיו שםויטול ס~~ד~
 לילך חפץ ורק חבירו אצל לס~וד לילךלו א~~

 ש~
 ל~~ות

 כוס ~ל וי~רך בביתו ס~ודתו ישליםאז ה~~~
 בהמ"~

 שם. ילך ואח~כ
ולמנהג

 ס~רדי~
 כוס ~ל בפה"ג מברכין שאין

~ 
 צריך אה

 סי' ל~יל ~יין מקום שינוי משום ולברךלחזור
 ק~"~

 או'
 ודוק.ל~ד

~~~
 במדרש דאמרינן ~ימון ~חר לחזר מצוה ~~.

 לש~~ם אחד שיאמר כ~י ג' שיה~ צריךהקוראים ~ה~~י~
 וההוא זימון א~ר לחזור כך נהגו לא ו~~ולםהודו.

 לחינו~ שהגי~ וקטן ~אשתו ~םתהילים ~מ~~~
 הודו. לומר יכול

פ~ הרא~~
 ע~~

 וב~י. הטור והב~ד ל"ב. סי'
~~ 

 ~ק"~.
 ~אגור ו~"כ ~יובא. בני גברי ב~~תא ניחא טפי ומ''מהט"ז ~~ וכ~~
 ~~~ ~צו~

~~ם

~דולי~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

 ~~~~ ~~~ן
~~~~~~~

 ~~~~~י ~~~ ~~~~~
~~~ 

~~~~ 
~~~ ~ 

~~~
 ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~י~~ ~~~~ ~~ ~~י~ ~~~~~ ~~~ ~~ ~~~~י~ ~~י~י

 ~~~~ ~~~~~ ~י ~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ ~~ ~~ ~י~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~ ~~~~~~~
~"~~~~~~~ ~~~~~ ~~ 

 ~~~ר ~~~~ ~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~ ~י~~~~ ~י
~~~~~~ ~~

 תע~ד סימן לעיל ~וכברנ~באר ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~י~~ ~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~ ~~~
 נוהגין~אנו

 לברך~
 ו~~~~~

~~~~~ ~~ ~~~~ 
 ~~י~~ ~~~ ~~~~~ ~~~

 ו~~~~
~~~~~ ~~~ 

~~~~~~~~~~ 
 ס~יף ת~"ב ~י' לטיל ~~~יין

 ו'~
~ 

~~~~~ 
~~~~~ ~~~~ 

 ~~י
~~~~ 

 ~~~~ ~~~י~ ~~י

 דבודאי וכתב סק"ב ~מ~א והב"ד הלילות. בש~י~~ולים
 קפיד~ אין אבל המובחר מן מצוה ל~שות ישלכתח~ה

 כ"כ
 או' יוסף חק ה' או' ח"י וכ"כ כנז' לזה מצטרפים ~"כדנשים
ה'

 ר~
 ~כ~ב סי' ~מ"א ו~יין ח"י. או~ ~"ל כ~ל ח~א ו~ או'

ס~"~
 הגדול שבהלל הידו מ~א~כ ג~ צריך שבהלל ~הו~ו ~ד~קא מ~ואר

 ח'. או' הר~ז וכ"כ שם. ח~יי~ו"ש.

~~~
 אחד אפי' אומר ג' ~ש לא ואם ~~.

 ~מ~
 באחד והוא

 ב'. או' ברכ"י האחרוניםי וכמ~ש לקרותמצי

~~~~ ~  
 ובדרשות וכו~ ואנא הודו אומר שב~ם והגדול ~גה~

 היה לא מהר"ש שרבו כתב האגדה סדרמהרי"ל
 אבל פסח בליל הודו לומר מציה בני שאינם נ~ריםמ~יח
 יכולים שאז לומר הניחם נא והצליחה נא הושיעה ~'~נא
 בהודו. משא~כ ומלה מלה כל אחרוהן ו~ונין הואיללהוציא
 ישנו שלא כדי לומר הקטנים את ~ניחים ואנא ~ודוכתב
 וכ"כ ו' או~ וח"י סק~ב מ~א והב"ד ~כ~ל~ לחנכם כדיוגס

 הודו לומר ול~טנים לנשים הניח לא השר קצ"ג סי~מהרי"ו
 ל''ח ~סוכה ואמרינן הפרק תחלת שהואכיון

 ~"א~
 תבא

 היה לא אנא ~ל אבל אותו מקרין ובנ~ו ~אשתו למ~מארה

מק~י~
 כנה"ג והב~ד ~כ"ל הפרק תחלת הוי דלא משום

 ח"י מיהו ד' או' א"ר זה. בסי' עו~ש. ת"פ. ס~'בהגה~ט
 בשאר דדוקא בסוכה שם התו' כתבו נשים ~ל~נין כתבשם
 מהלל פט~רות הםימים

 משא"~
 אף דפסח והגדה בהלל

 אומרין דנשים נראה ולפ"ז כוסות ד' כמו ~חוי~ביםנשיס
 שם מהרי"ל בדרשות וכ"כ אחריהן ו~וניןהודו

 א~
 מה לפי

 דאמרינן למאי לחוש יש קול נ~ימות בניגון הודו לומרשנוהגין
 ~גלה פ' בסוטה כדאיתא ~ בנ~ורת כאש גברא ו~ניא נשיזמרי

 ~כ"ל.~רופה

~~~~
 כאן אין ואם א~ריוי ~ינין והאחרים בהגה ~~~

 ח"א ה' או' ח"י הודו. יאמ~ו שניהם~נים ~~
 י"א. או' מ"בשם.

~~~~~ 
 כתוב ב~~מ רשו~. ל~טן ליתן ~כול ו~גדול בהגהי
 הודו לומר רוצה ~גדול אין ~אם כ~בומהרי"ל

 צ~ל וא~כ ~כ"ל לאחר רשות~ותן
 דמ~~

 מן ר"ל קטן כאן
 בדרשות אסר הא ממש קטן דאי חיובא בר והואהג~ול
 או' המאמ~ר וכ~כ ט~ז. א~ לעיל ~~מ"ש הו~ו לומרמהרי~ל

 ובר הוא ג~ול מ"מ אבל מ~נו ל~טן ר~ל קטן כאן ד~"שג'
 ו'. או' הר~ז מדברי וכ~מחיובא.

~~~~ 
 שב~ה"ב ונהגו בהגה.

 מבר~
 לו יש אה אף ו~ו'

 בירך אם לחוש אין אמנס האגודה וכתב~ורח
 ז' או' ח~יאחר.

 ר"~
 ט'. או'

 ~~ך~
 עוד כתב ובד~מ וכו' דכפין כל שאמר בהגה.
 ד' כל ~ל~ הוא שיברך כ~י האגודה בשםהט~ם

 הוא דנראה משום הטעם עוד כתב מהר"ש וב~םכיסות.
גדול

 הבי~
 הסדר. עושה שהוא הואיל

~~
 גומר ד' כוס כתוב בטור וכו' לנו לא מתחיל א. ~~~~

 הלבוש וכ"כ לני. לא ומ~חיל ~הלל את~ליו
 או' הר~ז וכ~כ וכו' ההלל את ~ליו ~~ומר ד' כוס ~וומוזגין

 לגמור ד' כוס ל~זוג צריך בהמ~ז של כוס ששתה אחר~'
 וכו'. לנו מלא ~ומתחיל וההגדה ההלל~ליו

~~
 לא מתחיל ~~.

 לנ~
 לפניו ה~לל ~ל מברך ~אינו וכו'

 ולא אכילה קידם שאומרין ~ה ~לולא
 ע~

 מה
 וב"י בטור כמבואר הפו' מ~קנת כן האכילה אחרשאומרין

 ק~ס. או' לשה בדברונו ו~יין א' או~ ח~י י~~'~. ת~~גסי'
 ~חותמיןוהא

 שבסו~ ביהללו~ בברכ~
 שאין א~פ"ו הלל

 שהיא לפי הט~ם שכתבו ~~"א י"ד ברכות תו' ~ייןתחלה מברכי~
 בעלמ~הודא~

 חתומה בה ~קנו ק~ת ארוכה ~היא ואפי'
 ~שמה ~להי כמו פתיחהולא

 ~סחים וב~ו~ יעו~~
 ק~~

 ~~ב
 פתיחה שבלא פתיחה א"צ פסוקים שא~ר דברכה הט~םכ~בו

ניכרת
 ה~חל~

 י~ו"ש.

~~
 ב~ול ההלל. ~ את ~ליו וגומר ~~.

 נע~~
 לקמן כמ"ש

 השמי~יני שה~ש במדרש וכ~א ד' ס~י~ תפ"זסי'
 פ' בזוהר דאיתמר ו~וינו בנועם הלל ~ריאת זו קולךא~

 רם בקול הללא ואמרין מזמרי וישראל ~~א דקמ"טבה~לותך

~~
 מיושב אותו ~קורין ומה ההלל' את ~ליו וגומר ~~.

 ג"ן~ או' תכ"ב סי~ ~~יל הט~ם~יין

~~
 ~איר~ מי ההלל. ~את ~ליו וגומר ~~.

 ב~מ אבל לו
 אבילתו נהג שלאביו"ט

 ~וד~
 גומר אפ"ה יו"ט

 א' או' מש~ז בהגה"ט. י"א ב' או' א"ר ב' או' ח~י ההלל.את
 כלל ח"א וכ~פ י~ו"ש. יוסף ~כחק דלא המחב''ר הסכ~ם~וכן
 ת~~ב סי~~ ל~יל ועיין ב' או' מ"ב ט"ו. או' הסדר בענין~"ל

 ל~א.או'

~~
 צדיקים רננו לומר ואין וכו' בבל נ~רות ~ל ~ד ~~.

 ד"מ.~כו'
 ט~~

 חק ג' או' ח~י סק"א. מ~א סק~א.

יוס~
 א'. או' ר~ז ג~ או'

~~
 יאמר ואז ~~.

 יהללו~
 בשם תפו' ~י' ב"י כ"כ וכו'

 ויי~בו ~ליו וכתב ז''ל ~ר~מה בן מאירמהר~ר
 הפו' כמ"ש ממש שאינו וא~פ"י ספק ידי לצאת ד~ריוב~יני
 ולכן טכ"ל דמי שפיר ס~יקא מידי בהכי דנפקי כיוןמ"מ

פס~
 כן

 וכ"~ בש"~
 אשכנזים מנהג אבל ה~~רדים מנהג

 ~~יי' ~ ~~~~~~~ ~~~~~ י~~י~י~~ ~~~י~ ~~~~~
 י~ו~~ י~~~~~
 יו~~ו ~~~י ~~~
 ~~ו~ ו~~~~~~
~~~~"~~~~ ~ 
~יי~~יו ~~ י~ו~~ ~~~~

 ~~~~~י' ~~י~
 ו

~~ ~~ 
 ~י~~יו ו ~~~
 ~י'~~י~

 ~ ו'~~י' ~~"~
 ~יי~~יו

~~י~
 ~ ~~~~ ~~י'



 י~~"~ ~~~~י~ יי~~ ~'~~~~י ~~יי ~~~ ~י~~
 ~~ י~~~~~~י~~

 ~ם~~~~~~~~~
 ~י~ן

~~~ ~~~~
~~~~~~~~~ 

 ה~ה .
 וי"~

 קו~ם וכו' חמתך ~פוך לומר ~יש
 ל~

 פרק ~ר"ן לנו
 ע'פ~

 כד~ הפתח ולפתוח
 ובזכ~ת שימורים ליל שהואלזכור

 אמונ~
 בה' ה~כחשים ~ל חמתו וישפוך משיח יבא זו

 ~מהרי"ב~
 נו~~ון וכן

 ו~מגיד ~רמב~ם י םעודה במקום שלא אף הלל לגמ~ר ~וי~ול
 ~~ח~

 ~~~~ ~~~ ~~~ו~ ~~~~~~
 ו~~ ~וםו~~

'~ 
~~~~~~ ~ 

~~~~
~~ 

 ~י~. ~~~ יי~ ~~~~~ ~~~י ~י~~ ~~~~~
 הג~

 וכל
 המשקי~

 כיין דינן
 ~ב"י~

 ו~י
 . הגדול הלל עליו ויאמר חמישי כוס לשתות יכול לשתות ~ הרבה ~תאב או אס~ניסשהוא

 ~מר~כי~
~ 

 ת~~ו ~ובסי~ והרא~ש כהן חיים הרב בשם זה בסי' הטורכ~~ש
 אתה עולם עד אלא חותם ואי~ו יהללוך ואומר ~ הה~לדגומר
 בתשבחות ~מהולל מלך וחותם ונשמת ~גדול הלל ~אומר~ל

 חק ~' או' ח"י וכ"כ מ~רי"ל. בשם ס~~א מ'~א וכ~כעכ~ל.
 הציון ~ש~ר מ"ב עיין ~מיהו שםי ח~א שם. ר'ז~ ד' ~ או'יוסף
 ובאיזה כהש"ע נד~ס סידור~ים דבאיזה ש~תב ה'או'

 ופשטיה. נהרא נהרא וא~כ ~כ~להזה כמנה~

~~
 יהלליך יאמר בישתבח חתם ואם וכו' יהללוך יאמר ואז ~~.

 ~י' מ~מ"ר חתימה. בלא~ח~כ
 תפ~~

 וכ~כ ג~ ~ו'
 א' או' זה בסי~הר~ז

 ו~"~
 בי~תבח ש~ו~מין ~שכנז לבני

 שם. ר"ז ~יש~בח. ~א'י וחתום לא ביהללוך וחחם שכחאס

~~
 ושותהו ~~.

 בהסיב~
 עיין הסיבה בלא שתה ואם וכו'

 מ~ח. או' לשם ובדברינו ז~ ס~י' ת~"ב ~סי'לעיל

~~
 רוב אז ~היינו הפיוטים ~ וכו' בהסיבה ושותהו ~~.

 אלא ~שאינו הכוס שתית אחר או~ר ~כו'נסים
 ואחר ~פי~טים אחר ~שותה הי~ ו~הר"ם וב''ח. רש'למנהג~
 ל~כי

 של~ ~כ~~ נאה
 מ~א בסידורים. וכ"ה כשישכב צמא יהא

 וכתב ה' או' ח"יסק~א~
 וכ"~

 בסי~~רים. כמ~ש המנהג
 חקו~~כ

 יו~
 ה' או'

 ר~~
 ג'. ~ו'

~~~~~~~~ 

 יאמר ולא וכו~ נסים ~רוב אז י~מר ראשונה~
 בחצי ויהיבסיום

 הליל~
 יאמר שנייה ובלילה

 יאמר ולא ו~ו' גבור~ך~ו~ץ
 בס~ו~

 פסח. זבח ואמרתם
 סי'מט~מ

 תרנ~~
 נוהגין ~דאין ~תב שם ח'~ מ~הו שם. מ~א

 שם. י~~ף חק וכ~כ שוים' לילות בש~י הכל ~ומרים רקכן
 אחרים פיוטים להם יש והספרדים האשכנז~ם ל~נהגוכ~ז

 ו~שטיה. ונהראונ~רא

~~~~~~~~~ 
 מעשהואנשי

 או~רי~
 בליל השירים שיר

 מו''ב וכ~כ ע"~. ק"ע דף ~ל"השמורים.
 שאחר ר''י או' ז'סי'

 ה~גד~
 כל גמר אחר ~ר'ל

 ~סדר~
 הזמיר עת חרותא בעידן ~כולו השירים ~יר ש~~ה בקוליאמר
 ומזהירים ~מ~ירים למעלה עליונים העולמות כל~ כי~גיע
 דף ~רומה ~' בזוה"ק ו~יין~~"ל

 קמ~~
 ש~ר על ~~תב ע~א

 דכל כללא ~ורייתא ~כל כללא דאיהו~שירים
 עובד~

 ~בראשית
 דאבהן דר~אכללא

 כלל~
 ישראל ~~קו וכד ~מ~רים ~גלותא

 שבת ליל בכל ג"כ ל~ומרו נו~~ין ~ ו~"כ י~ו"ש ~~ו'ממצרים
 ויש ~~ו~~. כ~ז ~ו~ ר~ס סי' לעילכמ"ש

 ל~מ~ נו~ג~
 בליל

 השירים שיר ~חרפסח
 ~יו~

 שגם וכו' ~דיא ~ד
 ה~~

 מדבר
 גאולתב~ניין

 מצרי~
 ל~יל ועיין ~חרונה. וג~ולה גליות ו~~ר
 ו'. או' תכ"טסי'

~~~
 שהיה ~~

 ~ת~וצ~
 ~סח בליל

~~ 
 ~ווט

 גדי~ ח~
 ~~ומרים

~סו~
 ה~דר

 ש~~ והשו~~
 ורב נדוי נ~ו~ו ונ~~ו

 ויתירנו. חטאיו ~ל מחילה וי~אל ע~ם בטוב יוכיחנוהמקום
 י"ט. או' י"ט סי' ~~"ט ~יקרי כ''ח. סי' ח~א שאלחיים

~~~
 את גם עמו ו~וטר הגפן. על אחריו ומברך ~~.

 ז'. או~ מ"ב לבוש. אחרונה. בברכההשלישי

~~~~~ 
 שהכריע ר"ל ז~ ס~יי ~ע"ב סי' לעיל ועיין הגה.
 השנה בכל להיסב דרכנו שאין ד~דידן בהגה~ם

 בס~ד. לשם ובדברינו יעו"ש בהסיבה ולשתות לחזוראין

~~~~~ 
 סי~ מעובין ובפסח וכו' הפתח ולפתוח בה~ה.
 בכ~ה מנהג מצאתי המנהג ובס~ וז~ל כתבשס~א

 כי ~סח בליל שם שישנים החדרים נועלין שא~ןמקומות
 לילה שמורים ליל דכתיב ליגאל ~תידין ובניסן נגאלובניםן

 ואם בראשית ימי ~ש~~משומ~
 ~ב~

 פתח ימ~א אליהו
 וא~ת בזה מאמינים ואנו מהרה לקראתו ונצאפתוח

 פ' ~כתובות בירו~למילדבר סמ~
 הנוש~

 גדול שכר זו באמונה ויש
 דגנבי~~ הזיקא שכיח כי פתוח פתח להניח כן נוה~ין ואין~כ"ל
 ו' או'ח"~

 ר"~
 ~''ו~ או~ ת~~א סי' לקמן עיד ועי~ן ~' ~ו'

~~~~~~~~~~~ 

 מהמ~ובין יותר א' כוס למזוג המדינות באלו
 ש~ ~~י הנבי~. אליהו של כוס אותווקורין

ר''~
 שם.

~~~~~ 
 אף ב~גה.

 במקו~ של~
 שותה שאי~ו ואף סעודה.

 כלום. בכך ~ין ~חד במקום כוםותהד'
 נראה ומיהו י"~. או' מ'ב ב~~ו' ר~

 ל~ור~ דלשל~
 להחמיר יש

 והגם חולק שם הראב"ד כייען
 ד~מ"~

 הי~א מ"מ הגמ' מן הרמב~ם דברי~הח~יק י~~ דין פ"ח~ שם
 דליכ~

 ~וב צ~רך
 דכ"~. אליבא ל~תלהח~יר

 יין ~לשתות רשאי אינו א~. ~~~~~
 אל~

 ~י~.
 אכלו ופירי מגד~י כל דאכל~ דב~ר ע"פבם~פ הרי"~ כ"~

 ~ר כ~ום הכי ~תר ט~מ~ן ולא דמינטרא מצה כזיתבסיף
 ליה לית ד~חי ומ~ן דהלילא וכסא מזונא דברכתמכסא
 וכ~כ וכתב ה~ור ו~ב~ד מיא. אלא חמרא למשת~רשותא

 כתבנוו~בר ה~או~י~ כ~
 ז~

 וג~ ד~ או' ת~~ח סי' לעיל
 ה~ולקים ד~ת

בזה
 ~ל~ י~ו"~

 כ~~רי נהגו והעולם ב~י שכתב
 הר~~

 ומ"מ
 לשתות מותרלד~ה

 מי~
 נרא~ ~~ק~ן שאר ומיהו

 ~למאן
 יין לשתותדאסר

 ה~~
 ~אן ~בריו ~ם וכך ~כ"ל להו ~סר

 של~בש~
 מים. אלא לשתות ~תיר

~~
 שמו~ל ~ה"ר ~תב והמר~כי מים. אלא ~~.

 עצמו על מחמיר~יה מ~ו~ר~
 ול~

 ~ים ~~י' שותה היה
 ושוב גאון שלום רב בשם פ"ח הגמ"יוכ''כ

 ל~
 ~ל ישתה

 ~שתב אלא ב"י ו~ב~ד יעו~שהבקר ~~
 דל~

 נ~~ו
 ~ע~~ ~י~ ל~יל ו~יין מי~. אלאבש~ע ~ת~ ולז~ ~
 ~'. או'



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  ~ם~~
 ~~~~ ם~~ן

~~~~~~~
~~~~~~~~ 

~~~~~ 
 ~~~~ ~~~~~~~~ ~~~י~ ~~~~~ ~~~י~ ~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~

 ~ני בליל ~ן גם יש ראשון ליל דין וכל הגה ~~~~. ~~~~~~~ ~~ ~~~~~~~~~~~~~
 ~אגור~

 פרשת רק מ~תו על לקרות שלאונו~גים
 שמ~

 ליל כי לה~ן כדי לילות בשאר שקור~ן דברים שאר ולא
 המזי~ים מן הואשמורים

~ 

~~
 סי' ~הר~~ו וכתב מים.אלא ~~.

 דדוק~ ק~~
 מים

 עפי~ל שקורין שנתמדו ~ים אבל שרי שהןכמו
טראנ"ק

 גר~
 והביאו ~כ~ל המ~ה טעם דמב~ל וא~~ר ~יין

 שרשים עם מבו~לים מים לשתות והמנהג ~כתב ב' א~~ד~מ
 עפי"ל דאף אפשר לפ~ז וא~כ לאקרי~ץ שקוריןהמחוקים
 אבל אסור נמי לקרו"ץ דמי כתב והב~ח ~כ"ל שריטראנ"ק
 לאסור ראיתי לא וושיר ~ינגבר שקורין זנ~בי"לבמי

 דעת וכ"נ עכ"ל ווש~ר אינגבר להתיר קבלתישכך וכמדו~
 הט~

 סק~א.
 הר''ז דעת מיהו ~~ או' יוסף חק הסי' ריש מ~א א' או~עו~ש
 טראנק. ~כי"ל שקורון תפוחין ומי לקרי"ץ גם להתיר א'~ו'

 וכ~~
 ח~א

כל~
 ~כו~שין טראנ"ק עפי~ל אבל ~' או' מ"ב י"ד או' ק~ל
 ואסור כמים אינו גדול טעם לו ויש הבד בביתהת~וחים

 שאח~ז. באו' וטיין ~ם. מ~ב שם. ר~זל~תות.

~~
 מים. אלא ~~.

 והפר~
 ~אינו משקה דכל וכתב חולק

 דהדבר כתב ולכן לשתותו מותרמשכר
 ו~יוצא. הקאוי לשתותלהתיר ברו~

 דכ~ הנ~ וכ"~
 שאינו מש~ה

 דברי על כתב הנה~ש מיהו . א' או' ח~י וכ~כ שרי.~שכר
 ראוי ~ד~ין הנז'הפר~ח

 נג~ להק~
 והרמב~ם הה~ג דברי משמעות

 ראשונות דבלילות ס"ב סי' בתשו' כנה~ג וכ"כ ז~~. מרןוכדברי
 וכ"כ יעו"ש וטוטון קאו~י לשתות אםור א~יקומן אחר פ~ח~ל

 לנהוג רצי~~ לא קאו~י דמי ושמ"ח ש~~ז או' ~מ~יביןב~~רו
 שומר ביו~ט ~שות~ו למי אפי' הטוטון ושתיית בהם.היתר
נפשו

 ירח~
 דיפה וכתב שם יו~ף חק והב~ד יעו~ש. ממנו

 ומבטל מיין דגרע מהרי"ו לסברת למיחש איכא דבזהכתב
 יעו"ש קאוי מי ב~שיטות להתיר שכתב כפר~ח ולא מצהטעם
 הקאו~י לשתות ב~שיטות התיר דהפ~"ח א' או' המא~~רוכ~כ
 ברור נ"ל מ"מ לסמוך מה על לו שיש ואף אחרונים קצתוכ~כ

 הרב~ מדברי מוכח והכי להקל ~ין ז~ל מרןד~דעת
 מן

האחרוני~
 בידו למחות אין שני בליל דמקיל מאן ומ~מ וםיים

 וכ"כ הקאו"י לשתות המנהג דפשט כתב הברכ~~ אכןי~ו"ש.
בספרו

 מו~
 הםדר אחר קאו~י ל~תות המנהג נתפ~ט רי"א או'

 אחרים במשקין ~מקילין יש ב' ובליל סוקאר בלי יהיהאמנם
 א~~ בן והרבעכ"ל

 על לס~יך דיש כתב ל"ה א~' צו פ'
 עשן וש~יית . גדול לצורך בקאו"יהמתירין

 ~רח~~ הסכ~
בחיי~

 התיר שני בליל אבל ראשון בליל להזהיר לראש
 ו~~ה~כ~ל.

 דהג~
 פש~ הברכ"י ~כתב

 הקאו~י לשתות להקל המנהג
~

 הרב וכמ~ש להח~יר. וש לזה נ~רך שאינו מי מ~~
~ 

 ~~ל. ~~ח

~~~~~~ 
 ~~ין באיסור לילות שני להש~ות הכנ~~ג מ~ש
 לסמוך יש שני בליל ד~כ~פ שכתב ג' או~ח~י

 הכוסות אחר משקין ~אר לשתות המתירין ה~ו' ד~ת~ל
 ~בליל ב' או~ א~ר ו~"כ שם' הברכ~י לדבריו והסכים~~ו''ש.
 א'. או~ הר~ז וכ~כ מ~כרין שאין ~משקין בכל להקל יש ודאי~ני

~~~~ 
 לשתות יכול בהגה.

 כו~
 הזכיר שלא ומה חמישי.

 לשתות דאין הסוברים לדעת דחשש אפשר ה~~עזה

כו~
 וב~י. בטור ~יין כלל ה'

~~~~ 
 עד וישתבח ונשמת ה~דול. הלל ~ליו ויאמר בהגה.

 שם. ר~זהחתימה.

~~~~ 
 ודוקא הגדול. הלל עליו ויא~ר בה~ה.

 כשל~
 א~ר

 א~ אוי א~ר ~ק"אי מ~א ד~ כוס על הגדול.הלל
 הגדול הלל קודם ד' כוס שתה אלא ור~ל ב' ~ו' יוסףחק

ואח~כ
 הבי~

 ה~דול מהלל עליו ואמר ה' כוס
~~ 

 החתימה
 עוד לשתות יכול אינו וחתם הגדול הלל אמ~' כבר א~אבל

 ה'.כוס

~~~~~ 

 בא"א כתב הברכה סיים ולא הגדול הלל אמר
 בכך ואין ה' כוס לשתות דרשאי אפשר א'או'

 יעו~ש. ב"פ מברך ואין הואיל הגדול הלל ~יד שאו~רכלום
 ג'. או~ מ"בוכ''כ

~~
 בתוך ו~"כ וכו~ פ~ח בה~ ל~סיק אדם חייב ב. ~~~~

 מענינא שהיא פסחים מס' י~ל בהמ"ז ק~~םהסעודה
דיומא

 ו~~
 אחרו~ים פרקים ד~ יאמר המס' כל לומר יכול אינו

 ואם א~ני אותיות וד' הוי"ה אותיות ד' כנגד ש~םוי~ו~ן
 אותיות י~"ד כנגד ~רקים יו"ד ש~יא יכוין המס' כללומד
 בבחי' והוא ע~ב שגי~ יודי"ן במילוי הוי~ה ~ם ~הוא ~"ב~ם

חכמה
 כנוד~

 ו~יין בבחי~~חכמה. הוא פסח דליל סדר וכל
 ודוק. ו' או~ תכ"ט וסי~ נ"ח או' תע~ג סי'ל~יל

~~
 ל~פר המרבה וכל שינה. שתחטפנו עד ~~.

 נעורין להיות נוהגין ויש ב' או~ ח"~משובח. ~~
 הלילה בזאת חצ~ת בנקודת להשי~ת לשבח כ~י חצות לאחרעד
 ע"א דקמ"ט בהעלותך פ~ בזוהר וכ~'ש מצרים ליציא~זכר

 כדין וקב"ה צפון רוח אתער לילה ד~תפלגבש~~א
 חצות ואחר יעו"ש. רם בקול שירתא עבדין ~ישראלנוקמין עב~

 הנביא אליהו פתיחת ואח"כ התורה מברכת חוץ ברה~שי~ל
 לישן. ואח~כ ותשבחות ~ירות או ד~ת קצתואיזה

~~~~~ 
 בבהכ"נ ק~ש קרא ואם שמע' ~~ רק בהגהי
 כדי ~ק"ש ~ל ~לילה לקרות צריך יוםמבעוד

 יו~ף חק ד~ או' ח"י ~ק~ב. מ~א רל~ה. סי~ כמ~ש י"חלצאת
 ב'. או' ר"ז ג'או'

~~~~ ~  

 ~ג~~ ל~דיא שמוזכרת כיון שמ~. פ~ רק בהגה.
 צו ~' א~ח בן ~רב אמנם שם. מ~א הרואה.פ'

 הנוה~ים הפסיקים עם המטה ~ל ק~ש דצ"ל כתב ל~חאו'
בכל

 הליל~
 ני~ור הוא ואם ז"ל האר~י רבינו כסדר

 ע~
 אחר

 אותה יאמרחצות
 מע~

 וסדר עכ~ל חצות קודם
 הק~~

 ~~פ
 ב' או' רל"ט סי' לעיל אותה כתבנו כ~ר ז"ל האר~ידברי

 ~~ם.~חנו

 מהרי~~ ~~~~~~~
 שם ח"י שם. מ"א המפיל. ברכת דצ"ל

 ג' או~~"ר
 ר"~

 ~ם.
 האר~י ~ברי לפי אמנ~

 מסתלקין שאין כיון פסח בליל המ~יל לב~כת מקום לה איןז~ל
 בדרושי הכיו~ בשער כמ~ש היום וכל ההוא הלילה כלהמוחין
 י~ו~ש. ג' דרוש~~סח

 ועו~
 ~וף רל~ט סי' לעיל בדברינו ~יין

 יעו"ש. ז'~ו'

 ~ו~~' ~~~ ~ו~~

~~~~~~~~ 
'~~ 

ו~ו' י~ו~~ ו~'~~י~~~

ו~ת~



 ~~~ ~ו~~
 ~~יו

~"~~~~~~~~ 

~~י~~
 ~~~י' ~~ו~

 יו~~~ ~~~ו~~~~

~ ~ ~
~~~~~~~~ 

~~~~ ~~~~ 
~ ~

~~~
 ~ו ~~~ן ~~ ~~ן

~~~ 
 ו~ו ~~ו~~.

~~י ~ ~~~ ~~~~
 הכ וכן ~צה ~כילת ועל המוציא ראשון ליל י~רך מצות ג' רקהלילות ~~~~ ~~~י~ ~~~~ ~~י~~ ~~י~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~י~~ ~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~י~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~י~~ ~~ ~~~~ ~~י~ ~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~ ~~י~

 אבן בשם ב~~אבודרהם לליל השלי~ות וב' ~פרוסה מן~כל
 ירחי~
~~ן ~

~~~~~~~ 
 והיכא חזק בבריח הדלת ינעול דלא מהרי"ל
 ש~. מ"א אניסא. סמכינן לא הזיקאדשכיח

 בסה"ק מזה ~יין ~עוד ט~ז. או~ ת~ף סי~ ל~יל ועיין שם.א"ר
 חולין. ל~ס~ בסיום העולם עדחיים

~~~~~~~~~~ 
 סי' לעיל עיין פסח בליל מותר אם הזווג

 ליל שאפי' הרמ"ז באגרות וכתב ה' או' ר"מ~
 ד~. או' שע"ת י~ו"ש. בזווג אסור בשבת שחל פסח שלא'

~~~~
י ~ ~  בזה מ"ש עיין וכו' הוא שמורים ליל כי בה~~ 
 יעו"ש. בא פ' ~ה"ת ~רוש י~קב ביתבסה"ק

~~
 טחינה משעת וכו~ מש~מרת מצה לו שאין מי א~. ~~~~

 ד' ס~י' תנ'ג סי~ לעיל כמ"ש לישה מש~ת~ו
 משעת בשימור ~גי דבדיעבד ע"ה ואו' ס~ או' לשםובדברינו
 ויוצאיןלישה

 ב~
 לו שאין מי א' או' הר~ז וכ~כ יעו~ש. י~ח

מצה
 שמור~

 וכו~ בלבד אחד כזית כ"א ואילך לישה מ~עת
 כדי לישה מש~ת משומרת מצה לו יש אם הא משמעוא'כ
 דהיינו ת~"ה סי' לעיל בש"ע הכתוב כסדר יעשה אזצרכו
 הכריכה ג~כ ממנה ועושה מצה ואכילת המוציא עליהשיברך

ואח"~
 יעו"ש. ~~~ז רסי' כמ"ש אפיקומן ממנה אוכל

~~~~~ 

 לישה משעת שמורה ממצה זיתים כמה לו ~ש אם
 כ''א ~צירה משעת שמורה מצה לו שאיןאלא

 המוציא ויברך השלימות ~~ בין כזית אותו יניח בלבד א~כזית
 מהשלימה כזית עם כזית אותו ויאכל מצה אכילתועל

 א' כזית ממנו ויאכל מרור אכילת על יברךואח~'כ
 עס בכריכה ב~ כזית ממנו י~כלואח~כ

 מצ~
 שמו~ה

 ממצה האפיקומן יאכל הס~ודה כל גמר ואחר לישהמשעת
 ט~ז או' ק~'ל כלל ח"א וכ"כ ב~ או' ר"ז לישה. משעתשמורה
 שאלהובנ"א

 ל'~
 משעת משומר א~ כזית רק לו אין ~אם

 כזית אותו על דיברך טחינה משעת משומר והשארקצירה
 משאר יאכל ואפיקומן והכריכה מצה אכילת על וגםהמוציא

 בבא"ה. מ"ב וכ"כ א' או~ המש"ז וכ"כ יעו"ש.ה~צות

~~
 זיתים שני לו יש ואם כזית. אלא ~~.

 מש~~
 בר"ן

 מהרא"ש אבל לכריכה וא' לאפי~ומן א'דאו~ל
 וא' מצה א~ילת על עליה ומברך להמוציא אי ד~וכלמוכח

 א"ר שמורה. שאינה במצה אוכל וכ~יכה מסתבר וכןלאפיקומן
 א' או~ ~~א וכ"כ א'~ו'

 ח"~
 ו'. או~ מ"ב שם.

~~
 משמורה א' כזית אלא לו אין ~אם כזי~. אלא ~~.

 ללחם שנים כ"א בק~רה מצות ג~ א"צלכאורה
 שם. מש"ז מצות. ג~ לשנות שלא ומ"ממשנה

~~
 תחלה שמקדש ~הייני וכו' מרור אכילת ~ל מברך ~~.

ומבר~
 מצה על המוציא

 ואח"כ משומרת שאינ~
 שם. ח~א א' או' ר"ז א' או' יוסף חק א' או~ ח"י ~מרור.~ל

 ~ינו דמינטר מצה כזית אלאליה
 כור~

 וכ"כ י~ו"ש. כלל
 שאין כיון ~תב הלבוש אמנם שם. הר~ז וכ~כ ה~ר~א.בביא~רי
 כשאין ה~נ שמורה מצה לו כשיש אפי' הכר~כה עלמברכין

 ~סכים וכן עכ"ל. הבאה לשנה ה~רי~ה מצית ממנו תשכחשלא כ~י משו~רת ~אינה ה~צה עם הכריכה שיעשה הוא טובלו
 ממצה כריכה ל~שות דצריךה~ר~ח

 שאינ~
 ~עו~ש. שמורה

 שם" ~"א שם. יוסף חק וכ"כ ב' או~ השו"ג הסכיםוכן

ז~
 על דלרבנן ואעפ"י וכו' מרור אכילת על מב~ך ~~.

 מעכב. אינו אפשר דלא היכא מרורים והדרמצית

~~
 וכשגומר ~~.

 סעודת~
 מלשון ~הו וכו'

 הרמב"~
 ספ"ח

 ושאר והמאמ"ר והגר"א והשו"ג הפר"חכמ''ש
 שהשיג ו~מו הרי"ף לשון זהו ~כתב כהט~ז ודלאהאחרונים

 דמינטר מיד שיאכל כתב הרא"ש מיהו י~ו''~. המאמ~רעליו
 אם חושש ואינו מצה אכילת ועל ה~וציא עליו ויברך לתיאבוןמצה
 עכ~ל מינטר דלא לבס~ףיאכל

 והב'~
 הט"ז ה~כים וכן הטור

 או~ ~א~ר אבל והחמ"מ. ב' או' יוסף חק ~עת וכ"הסק"א.
 נהירא דלא הנז~ הט"ז דברו על כתבב'

 ועו~
 והרמב"ם ~הרי"ף

 הרא~ש אחר למשוך הרגיל רי~ו ואפי~ כש"ע ~סקו הפו'וכל
 הא~ר כתב כהרא"ש הרי~ף ש~עת ג' או' בח"י ~מ~שיעו"~.
 הש''ע כפסק דנקטינן הפר~ח וכ"כ יעו"~. ט~ות שה~אשם
 א' או' מא~"ר א' או' השו"ג הסכים ~כן ~~ו"ש. כהרא~שודלא
וכ~פ

 או' ק~ל כלל ח''א א' או' ר~ז ה~~~. ~~ברי הלבו"~
 מ"ב. או' תנ~ד סי' לעיל ועייןט"ז.

~~~~~~~ 
 לו שאין או מצה כזית כ~א לאכול יכול שאינו
 כזיתאלא

 מ~
 ואחר המוציא בלא תבשילו יאכל

 אבל כזית. ויאכל מצה אכילת ועל המוציא יברךסעו~תו
 צריך א"כ יין ג"כ לואין א~

 לקד~
 יאכל ואח"כ תחלה המצה על

 בהגה~ט. י~א ג' או~ א"ר ב' או' ח"י סק~א. מ"אתבשילו.
 שאוכל כיון נט'~י ולענין ו' או' מ"ב שם. ח"א ג' או'ר~ז
 יעו~ש ב' סעי~ קנ"ח סי' לעיל כמ''ש יברך ולא יטול מכביצהפחות

 שם. הר"זו~"כ

~~~~~~ 
 אם ~סופקים והרופאים הפסח בימי מסוכן שהיה
 ש~כילת ~שיו~עים כ~ון לאו אם מצה אכילתתועיל

 ~~ל ~הא הנזק הרח~ת מפני חמץ אותו מאכילין לו תזיקמצה
 שיתרפ~~ יודעים אם כ"ש שעה לחיי אף~מפקחין

~~ 
 לו

 ו~יין א~ או' ברכ''י חמץ.אכילת
 עו~

 ט~ או~ תס"ה םי' ל~יל
 ל~ח. או' ת~ןוסי'

~~~~~ 
 עלה ולא בספינה אדם בא

 ע~ ליבש~
 יום

 לא ~אס קידוש כ~ו ואינו ביום הסדר יעשהלא ט'~
 אמר~ הרי מצה ~גבי ביום ~מקדשקידש

 אינם
 נאכל~

 אלא
 ~שע~ת והב~ד כ~י. החיים צרור ס~ בשם ב' או' ברכ'יבלילה.

~~~~~~~ 
 השמיטה ~ש~ע הכריכה

 ומשמ~
 תשלומין שיש מצינו דלא כ"י ה~רד"ס ס~ בשם בשיו'ב וכ"כ כמ"ש דס~ל

 הרז"ה בשם ש~תב הר"ן בשם ~~"י~
 ~היכ~

 לק~פ אלא דלית
 בלב~

 מצו~ן ו~ג~ה והלל כוסות~ ד' מצות אבל
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~~ר ~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~ן~ ~~ ~~~ן ~~ ~~ן
~~~~~ 

~~~ 
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~~ 
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~~~~~ 
 ~~י'~ ~~~ ~י~ ~ ~~~~ ~~י~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~

~~~~~~~ ~~~~~~ 
~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~"~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ 

~~~~~ ~~~~~~ 

 ~~~י~~ ~~י~~

~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~ ~"~~~ 
~~~~ 

~~~ 

 ~ו' תט"ג סי' לעיל וכ~כ י~ו~ש. עבר ז~נן עבר ואםבזמ~ן
 יטו"ש. ע"ה או' תט~ה וסי~ט~ז

~~~~~~~ 
 ואין ~סח בליל במ~בר או האסורים בבית שהיו
 כזית כ"אלהם

 אח~
 ~אלים מאן בצ~צ~ם מצה

 וחוטףגבר
 מ~ כז~~

 או' ברכ~י נ"ח. סי~ יהודה ב~ת וא~כלו.
 כגון ~מיירי ונראה~~

 הבי~ שאח~
 הקרקע על והניח להם

 תהיה אותה שי~ח מי כלוא~ר
 ל~

 כל וע"כ במתנה
 בה זכה ~כבר או שניהם של היה אם אבלזכה ~ק~ד~

 אח~
 מהם

 יוצא ו~ינ~ גזילה בתורת בי~ו הוא הר~ השני אותה יקחאם
 סי' לעיל כמ'ש י~ח~ה

 תנ"~
 מה שע~ת ועיין יטו~ש. ד' סעי'

 בז~.שהאריך
 ומ~~

 סי' לעיל אותם כתבנו ~בר הברכ"י עו~ש

ת~"~
 או'

 פ"~
 משם. קחנו ו' או' ת"ס ו~י'

~~~
 ת~"ה ~ססי' ב~י ~"כ וכ~' לו שאין ומי הגה ~~.
 המנהיג. ס~ שהוא ~ירחי בשם ש~תב הר~~אבשם

~~
 ארבעה לו היה ~אם וכו~ מ~ית ג' רק בהגה ~~.

 ליל ושנים משנים הראשון ב~ום מסת~קהיה~
 ~' או~ לקמן ועיין ז' או~ מ"בשני.

 כיצ~
 יעשה

 א~
 יש לא

 לעבור יכיל ה~ילות לשני שתים אלא לו שאין ~~~~
 הרא~ונה בלילה ה~דר כל שי~שהבהם

 ע~
 אחת

 משנה לחם משום המוציא בשעת תחתיה יניח~ והשנייה~~ם
 ונותן השנייה טל הסדר כל י~שה ~~נייהוב~ילה

בש~ח תחתי~
 משנה לחם משום ש~ורה שאינה אחרת ~צ~ ~מו~י~

שו~~
 ג~. או~

~~~~~ 
 כבר ממנה שפרס ~פרוסה. מן הכל בהגה.
 יניח הג~ול ~חלק והגם ד' או' ר"ז ~אפיק~מן.~ית

 הכל ~טושה הכא ~~~ב ~ו' תע"ג סי' ל~יל כ~~שלאפיקומן
 בכזית ~י ה~רו~ה~ן

 ול~~
 ואין בכזית ש~י ר"ל אלא כ~ית

 ועיין לאפיקומן. יותר לקחת יוכל ~~ולה יותר המצה דאם~~נ
 ברכת לאחר שפורס ~היינו שכתב ה' או' תע''ה סי'מ~ז
 לקמן ו~יין יטו"ש ש~ימה תהיה ברכה שבשטת כ~יה~וציא

 י"ט.או'

~~~~~~ 
 ה~רו~ה. מן ~כל בהגה~

 וא~
 לו ~ספיק אין

 השנייה מן ~רוסה יקח בא' הראשונהבלילה
ויבצט

 ופלגא ח~א טל שני בלי~
~~~ 

 ~תירין והרמב"ם הרי~ף
לכתחלה

 ל~ר~
 בשם תע''ה רסי~ ב~י וכ"כ ופלגא חדא על

~רשב~~
 חק ד~ או' א~ר ~~ או' ח"~ ~ק~ב. ~~א י~ו"ש.

 ~~ ~ו'~וסף
 י"~

 ~~ או' ר"ז בהגה"ט.
~~~ 

 ~~ז. או' ק"ל ~~ל
 הר~ז ~ם וכתב ט~ ~'מ~ב

 ~יבר~
 אכילת ועל ~מוציא

 מ~
 ~ל

 לכל כזית מ~נה ויחלק ~שלי~ה ש~~ג~~רוסה
 מבני אח~

~י~ו
 ו~השלי~~

 שם. ~~ב וכ~כ וה~~יקומן~ הכריכה י~שה

 דה~~ונרא~
 כל לאכ~ל ~ספיק ~ין ~ם

 אח~
 ~יתים ב'

לה~וציא אח~
 ליקח יש ש~~ור בהם ~ש ~ם ~בל ~צ~ לאכי~~ ואח~

 אכילת ~חר ~ה~רוסהח~ק
 ובשעת ל~פיקו~ן ולהצ~י~~ כרפ~

 ה~ו~~~ר~~
 הפר~~ה ~ניח

 ~ח~
 ~יתים ב' ויבצע השלימה

אח~
 לאכילת מ~פרוסה וא' להמוציא מ~שלימה

 מ~
 וכמ"ש

 לכריכ~. יניח והשאר תע"ה ר~י'לטיל

~~~~~ 
 יכול אם ומ~מ ב' ל~יל השלי~ות ושני בהגה.
 השל~מות ב' בין ויני~ה ישייר ק~נה פרו~ה~ייר

מ"~
 ה~ או' א"ר שם. ח~י שם.

 ח~
 שם. י''א שם. יוסף

 שם. מ"ב ה' ~ו~ר~ז

~~~~~ 
 ~ליל כיון וא~ל ב' לליל השלימות ושני בהג~.
 לעשות הו"ל ~יומא ספיקא משום אלא אינושני

 וטל א~ ~ל המזציא ~יט~ה ראשון בליל המובחר מןמצוה
אכילת

 ~צ~
 שני בליל משנה לחה נשאר לא ~א"כ השנייה ~ל

 שני לליל ~לימות ב' שמניחין ~ה~עם הלבוש וכ"כ ~ק~ב.ט"ז
 א~ שפור~ין ואע"ג השני. בליל גם משנה לחם~ לו שי~יהכדי
 מ"מ ~' א~~ א~ר כתב המוציאקידם

 כשהי~ הו~ מצו~
 ~ל

 דיכול כתב ה~ או' יו~ף וחק היום. קי~וש בשעתהשלחן
 ומברך השנייה ~פריס זהדר משנה לחם על המוציא ברכתלברך
 הר"ז וכ~כ בהגה"~. י~א וכ~כ יעו"ש. מצה אכילת עלעליה
 ע~ שני בליל לאפיקומן ~פרו~ה יבצע דלא ~'או'

 ברכת לאחר
 ל~ם ~ל המוציא שיברך כדי מצה אכילת ברכת קו~םהמוציא
 לחם שהיא הפרוסה על יברך מצ~ אכילת וטל שלימותמ~נה
 ה~. א~~ תע~ה ב~י' המש"ז וכ~כ יעו"ש. מצה ו''ח יוצא ו~העוני

 ~~~ך~
 ז~

 הלילות לב' שמורות מצות ג' רק לו כשאין
 לו יש אםאבל

 עו~
 שאינה א' מצה

 שמו~
 לשם

מצוה
 יניחנ~

 אכילת ועל המוציא יברך ראשין ובליל שני ~ליל
 ויבצ~מצה

 אכילת לעל וכזית להמוציא מהשלימה כזית
 והאפיקומן תע"ה ~י' שנת' מטעם שתחתיהמהפרוסה מ~

 העליונה מה~לימה שנשאר ומה מהפרוסה ג"כ יטשהוהכריכה
 השלימהעם

 התחתונ~
 שאינה השלימה מצה עם ~' לליל יניח

 מלמטלה שמורה ושאינה מלמ~ה השמורה ויניח כללשמורה
 א' ליל של מהשלימה שנשארה הפרו~ה יניח~ביני~ן

 לאח~
שבצ~

 וטל המוציא ויברך זו מפרוסה אפיקומן
 אכי~ת ל~ל מהפרוסה וכזית להמוציא מהעליונה מעטוי~צע מ~ אכיל~

~צה
 והכריכ~

 ו'. או' ר"ז השמ~רה. ~התחת~נה י~שה

~~
 א' כוס אלא לו שאין ו~י ~כו' יין לו שאין ~ו א. ~~~

 טטונה אינה ~בה~~ז י~א ~הא לקי~וש אותוי~ח
 ~' לו יש ואם ולב~מ"ז לקיד~ש יקח שנים לו יש ואםכוס

 ו~ל לקי~ושיקח
 כו~

 ההגדה י~מר ~שני
~~ 

 ועל ישראל גאל
 מ~א כוס. בלא ~לל חצי יאמר ו~ח"כ בהמ~ז יברךהשלישי
 הוא ~אם כתב ~' או' ח~י מיהו ה~י~ריש

 בלי~
 ויש ר~שון

 ~~ כוס יקיים כו~ות ב~ רקלו
 ע~

 י~ו"ש ~ני ליל
 ~~ ~ו' יו~ף חק וכ"כ יעו~ש טליו להשיג כתב ~' או'הא~ר אב~

 מ~א כדעת לו~נר~ה
 ~ה~

 ספיקא משום א~א אינו שני ליל

~~~
 יטו~ש~ ראשון בליל ה~ובחר ~ן המצוה ~עשות ע~י~א

 מ"~. כ~ברי א' ~ו' ה~אמ~ר ~טתו~"ה
 וכ~~

 ~' או' הר"ז

ח~~
 ~~ל

~~~ 
 י~ז. ~ו'

 מ~~
 ח'. ~ו' ת~"ד סי' לעיל ועיין ~' ~ו'

~~ם
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 ברכה בלא הגה ~~~~~.
 ו~מ~ומו~

 לי~ח יכול מע~ד שקורין מדבש הנעשה משקה לשת~ת שנוה~ים
 יין לו אין אם ~~סות לארבע משקהאו~ו

 ~מהרי~ל~
 שנתבאר כמו משקין שאר ~ל קידוש ע~שין ש~ין וי~א

 ד~ דל~נין ו~~נ ט~ סעיף ער"ב סי'לעיל
 כוסו~

 אם מ~קין ~אר ~ל דמקדשין דאמר ~מ~ן ~סמוך יש
 ~ר~ב סי' ל~יל ~~ת~אר כמו מדינה ח~רהוא

~ 

~~~
 י~ן כוסות וב' ~~ינה ח~ר מ~"ד לו וש

 י"~
 דיקח

 ב'. ל~ל וכן א' לליל דבש ו~' א'~~לקיד~שכוס
 הסי~. רישא~א

~~~
 ~ינו הפת על סדרו ש~ושה מי א~~ בשם ב"י

 גאלנו לא~ברך
 ול~

 ברכה ש~י~ן כ~ יהללוך
 כדבר~ כתב בש~ע פה אבל עכ~~. כוסשל

 ~רי"~
 גאל שאומר

 נ~ק~~ ד~הגד~' ~~~ם ונ"לישראל
 על~ה ש~~נין המצה על

 י~ללוך אבל הר~ה~~רים
 ל~

 הסי~ ריש מ~א בח~ימ~. יאמר
 טל שנתקן להלל בחתימה יאמר לא דיהללוך ד' או~ ח"יוכ"כ
 הסי' ר~ש א"א ה' או' יו~ף חק ג' או' א"ר וכ~כהכוס.
 ה' או~ ר~ז ב~ או~ברכ~'י

 ח~~
 ~אף כתב בד"מ מיהו שם.

 כוס לו שאין משום לאומרה שלא רחוקה סברא הואביהללוך
 כאן וה~ה כוס בלא הלל אחר אותה אמרינן בבהכ"נ~הא
 ש~ואל שאילת בתשו' וכ~כ והנה"ש. הפר~ח דעת וכ~ה~כ"ל
 כיון נראה ומ~מ ~עוש"ב. ו' או' ~מאמ~ר הסכים וכן ל"ו.סי'

 והאומרה ומלכות שם בלא לאומרה יש בזה פלוג~א~איכא
בשם

 ו~לכו~
 ~ותו. מזניחין אין

~~
 מצוי יין שאין במקום דמי~ר~ נראה וכו~ יין לו שאין ~~

 לעיל כמ~ש כוסות ל~' יין ולקנות מלבו~יו למכור או ללוותצריך ה~~ ה~י לאו דאי מלבושיו למכור או ללוות שא"אאו
ס~'

 תע~~
 בס~~. לשם ובדברינו י~ג סע~'

~~
 או~ תע''ב סי' ל~יל ו~יין וכו' יין ~ו שאין מ~ ~~.

 שר~ית ~מי יוצא יין לו שאין דמי שכתבנ~ע~
 יעו~ש.צמו~ים

~~
 לקידוש. ~ק~~ם אב~ה"ג ~הוה מיר~ המוצ~~. שמברך ~~.

 לבו~. הר~ן. ב~םב~י

~~
.~~ 

 שמבר~
 תחלה יד~ו שיטול דהיינו המוציא.

 ~חלה אומר בשבת חל ואם המוצ~~. ואח~כ~נט~י ומבר~
 ויכולו הששי~ום

 השמי~
 ס~ו~ רע~א סי' לטיל כמ"ש וכו'

 המוצ~א. ואח~כיו'ד

~~~~~~~ 
 יצנ~ע חצ~ה לשנים האמצעי~ מצה יבצ~ ק~דוש
 ויאחז השלימות ב' בין ישים וחציהלאפי~ומן

 מלמטה ובתח~ונה מלמעלה בעל~ונה שיאחז דהיינו בידושלש~ן
 מ~חת י~ו להשמיט יכ~ל ואח"כ המוציא ויברך ביניהןוהפרוסה
 היום קי~וש ו~אמר העליונה ע~ג י~יו ב' ו~נ~חהתחתונה
 הק~דוש ~ל~חר ~ר"ל יקנה~ז אומר במו~ש חל ואםושהחיינו
 ה~ה אם כמו זמן הבדלה נראומר

 יין~
 ~על~ונה יאחז ואח"כ

 משתיהן ויבצע מצה אכילת על ו~ברך שתחת~הובפרוסה
 הט~ם ועי"ש תע~ה ב~י' כמ~ש מזה וכזית מזה כזיתויאכל ~ח~

 ז~.ל~ל
 ר~

 באו' ו~יין זה. בססי' המאמ"ר וכ"כ א~ או'
שאח"ז.

~~
ובוצע. ~~.

 וז~~
 לד~ת

 הרי~~
 ב' אלא דא"צ דס~ל

 המוצ~א חציה על ומברך לב' פורסה אחתמצות
~~ל

 ~מ~ש לכריכה ו~~לימה לאפיקומן ~~ני וחצי~ ~~ א~י~~

 מצות ג~ ש~וקחין ~נו אבל ~~ו"ש. תע"ה בסי'הטור
 נט~י קודם ~ר"ל קידוש קו~ם האמ~עי שיבצע סק~בהמ"א כת~

והמוציא~
 דהא

 מס~ק~
 ~רוסה על המוציא לברך צריך אם לן

 ב' ~ו' הא"ר מיהו ג' או' ח"י וכ"כ י~ו~. תע''ה סי~כמ~ש
 קו~ס לפרוס א'צ ג' דלוקחין והלבוש הש"ע לד~ת ד~םכתב
 ~סכים ~ ב~ יוסף ח~~ ~בל י"ז. או' ק"ל כלל ח"א וכ~כ י~ו"~.קידוש
 המ~~.לדברי

 וכ"~
 א' או' נה~ש א' או' א~א

 וכ"~
 דעת

 הקודם. ~באוכמ"ש הר~~

~~
 ~ציה ~ליו שמקדש שכוון וכו' עליו ידיו ומניח ~~.

 וב~ר עליו שמקדש בכוס שא~חז כשם בידולאחזו
 משום מצה לאכול מברך קי~ושאד~מר

 ~קידו~
 טפי. תדיר

 לבוש. הר"ן. בשםב"י

~~~
 אחר יין לו הב~או ~~כ ואם הקידוש. ש~ומר ~ד ~~.

 על קידשסכבר
 הפ~

 ~הגדה יא~ר
 אשר ברכת יתחיל רק הללויה לפ~יו ונאמר ~סי~ם ולאלגאולה ~~ש~בו~ ע~

 יאמר ואח~כ ראשון כוס וי~~ה בפה'~ג ויברך וגומרגאלנו
 ויברך ~לל של ראשון חצי ~ל וגו~הללויה

 כל~ ~ל שמברכיןא~כנז ~מנה~ בפ~"~~והי~~~
 כו~

 סי' ל~יל כמ"ש וכוס
 תע~ד~

 ויש~ה
 וטטם ב'כוס

 ד~~מ. וכוס כוס כל על שבח אי~ה שיאמר כדי לז~

~~~
 אכי~ת על ומברך ~~.

 מצ~
 ~יתים ב' ואוכל.

 וא~ד להמוציאמהש~ימה ~ח~
 מהפרוס~

 לאכילת
 בס"~.לשם ~ב~בר~~~ א~ סטי~ תע~ה וסי' ח' א~~ לעיל כמ~שמצה

~~~
' ~ ~  היינו ירקות. ש~ר א~~לואח"כ 

 סי' ל~~ל ~מ~ש מלח במי אובחומץ ~מ~בל~ ~ר~~
 סעי~ ת~~~

 א~צ אבל יעו~שו'
 ליטו~

 לס~~דה י~י~ נטל שכבר ידיו
 שאח"~. באו~ ו~~ין ב~ או' א"א לבוש.קידוש. קוד~

~~~
 ~ברים דהוי ~~ה"א ~לי~ם ומברך ירקות~ ~אר ~~.

 ~~פתין שאין כיון הסעודה מחמת שלאהבאים
 ו~מ לבוש. הפת.בהם

 ש~וא מרור ש~וקא ובמרדכי בהרא~
 המצה עם לאכולחובה

 י~
 בשאר לא ~בל פוטר~ו דמצה

 ומ"מ פו~ר~ן. פת ~רקות ד~ם ~צת משמע בתו' אבלירקות
 דאותן ~ליהם לברך דישנ"ל

 ~רקו~
 ~~יי~ו א~כלין שא~ו

 ס~ק~ב. ~א המאכל תאות מ~שיכין איןפיטרזי~ל
 וכ~~

 ~~א
 ~~ש~ה להוציא זי~ל פיטר על לברך כאן יותר דטוב ב'או'

~~לוג~א.
 וכ~~

 ב' או' הר~ז
 דיבר~

 עליהם
 ~פה"~

 הם ~ם
 ללפת ~רך שאין ירקותממ~ני

 ב~
 ברכת שאין הפת את

 מ~ש ולפי יעו"ש. ק~~ז ~י' כמ~ש פוטר~ןהפ~
 ל~~~

 סי~
 ~"ל ~אר"~ דברי ~לפ~ מ~ט או'תע"ג

 צרי~
 דוקא ליקח

 ~ל בפ~~א לברך ~ש א"כ יעו~שכרפס
 לפטור ולכוין פרי איז~

 ואח~כ המר~ר את וגם הכרפסאת
 הטיבו~ ~ע~~

 ב~רפס.

~~~
 ~די~ן והרי לאכול גמרו כאלו ~שלחן. ~מסלק ~~.

ל~
 ל~~ש. ה~ינו~ות. ישאלו כך ו~תוך גמרו

 בס~~. לשם ובדבר~נו ~~ ס~עי' ת~~ג סי~ לעילו~יין
 ואו~רשם
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 ~~~~~~~ ~~~י ~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~~~~~ ~~י~~~~ ~ם~ ~~~~~ ~~~~ ~~י~~~ ~~~ ~~ ~~~

~~~~~ 
~~~ ~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ 

~~~~~ 
 ~~~י~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~ ~~~ ~

 ה"ה וכו~ ~ש~נה מה ו~ו~ר ~~"~~~
 שאומ~

 ל~מא הא

 ~' או~ ברכ"י יו~ףי כחק ודלא ~~כ~~י~

~~~

.~~ ~ 
~~ 

 ול~~ין ישר~~. ~אל
 ל~~ ~י~ יהללו~

 או'
 ל~כול יכול שאינ~ וחולה~'

 ל~
 ד~ ולא מצה

כו~ות
 מבר~ ~~~

 בו ~~כול תיבות יאמר לא אבל ~אלנו אשר
 וה~יט~ו רק ו~ר~רמצה

 ה~יל~
 י~י~נו אלהינו ה' כן הזה

וכו'
 כל~ ~ח~~

 י"~.~ או' ק~ל

~~~
 כמ~ש ~חרוסת ומ~בלו ~וכו' המרור על ו~ברך ~~.

 ~חר ש~י~ ~~ילה ול~נין א' ס~י' תט"ה סי'ל~יל
 ~~ בססי~ המאמ"ר מסיק ס~ו~תו כש~ומרהה~~ה

 ידיו דנוטל

ומ~~
 ~~~"י
~ 

~~~ 
 ~ריא

 ~ל~ ל~
 ~~~יה ~סח ו~א י~יו ~ינף

א"~
 ~יטול

 ~ל~
 ~ר~ה

 ~~י~ו~
 ומרור ~צ~ וכורך ואוכלו ~~י

 א~. או' ת~~ה ~י~ ל~יל וטיין ~כ~ל. ~~ו~תוו~ו~ר

~~~~ 
 ~ל ~רכה. ~לא ה~~

 ~הפסי~ אט~~
 בין

 ~~ר"~. ~יאורי ו~ברך. לחזור א~צ~~~דה ~ברכ~

 ~~ך~
 לעיל ~יין וכו' לשתות ש~וה~ים ובמקומות ~~~ה.

~י'
 ת~'~

 בה~ה. ח' סטי'

~~~~~ 
 וכו' ש~ק~שין ~אמר אמאן ל~מוך י~ בה~ה"

 ו~~כ~
 רש~~

 משה מה~ר ~~און ~שם
 י~י~

 שאם
 טל ~ק~ש שלא יין לו~ין

 הפ~
 ~טש~ו אלא הס~ר ~~ות

 ~~לו כ~ ~~~~~ ~~
 כ~

 ה~ת ~ל ס~ר בענין חלוקות ~~ות

~~~~
 ~~~ל

 והב~~
 ~ב~ח.

~~~~~ 
 ~מקום ו~~י~ וכו' מ~י~ה ח~ר ~וא אם ~ה~ה.
 מ~מ ~בש במי ה~ שתיי~ רוב אין הש~ה~כל

 סק~ג מ"א מ~י~ה.~ חמר ~קרא ממ~ו שתייתם רוב ~~~ח~ם
 שרגילין ב~קום ~וקא ~א~ לה~ל ~אין כתב ~' או' ח"י~~הו

~שתותו
 כ~

~~א. ל~~י הסכים ~' או' הא"ר א~ל י~ו"~. הש~ה
 וכ~~

 חק ~~ת
 יו~~

 ז' ~ו'
 ה~ וכ~~

 או~ תע~ב ס~'

ש~
 ~~~~ ~ו'

 ~ת~
 להחמ~ר

 בז~
 ה~~ר אבל

 כ~בר~ כ~~ ש~

מ~
 שם. ~~ב שם. ח'א וכ"כ

~~
 ו~~ין

~~ 
~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 

~ 
 ~~ א~~~~א

 מסת~~
 טל ~~כ לברך אם

 וכו~ כו~ כ~
 ~ו

~ו~א
 ט~

 וכוס א' כוס
 ~המ"~

 ~~רך ~יש ~ראה וט~כ ~~ו"ש.
 ~~~ור ויכוון א' כוס ~ל~ו~א

~~ 
 כוס טל וי~רך ה~'

 ~~וק. ~שם ~~~רו~ו ו~~ן ה~' את ל~~ורוי~ין ~ה~~~

~~
 ~~ ~ ם~~

~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~ ~~~ 

 ה~תי~~ הש"~ ~~ו~~~
 כמו

 ~ר~ו כן כ~ שהו~
 ברו~

 ה~טמים

 לשי~להבי~
 כמו הרמב"ם ~ו ה~ור

 ש~ו~~
~~

' ~ ~  

 מא~
 הוי~ו וכו' לברוכי ~ב~י

 ~ין א~
 מ~ ~ה~

 אין יו~~ין אם א~ל ה~~ה ולומר לק~ש~יוד~
 כמ~ש להוציאם לכ~חלהנכון

 ל~י~
 רט~~ סי~

 י~ו"ש. ~' ~~י'
 מ~צי~ין אין ~יצאו כל ~~ת במצות שחייבות א~פ~י~נשים
 ו~מירת ~בייהו. ~רבות שייך ~לא ~א~ר אםאחרים

 ומיהו ל~נש~ם מו~יאה אין ~~יין יצאה שלא ~אףאפשר ה~~~
 ~'~~ או' מש~ז ~~יין. ~ה יצאו כ~לאמוציאה לנ~י~

~~
 מברך ~~.

 בביתי~ בריש~
 ואומר שמק~ש היי~ו וכו'

 ~כלה~ה
~~ 

 ו~~יק~~ן ~מרור מ~ה ואו~ל הס~ר
 בהמ~~~ שמברךטד

~~
 ~כל מברך וה~ר ב~מ~ז ומברך ~~.

 ח~
 ~א~ר ~~~ וכו~

 יכול ~' כוס שהוא לאלתרבהמ~ז
 א~~ לכ~ לבר~

ואח~
 ~חר לומר וא"צ ד' ~וס קו~ם בביתו

 כו~
~~ 

 לכל~~רך שי~~~
~~~ 

 הר"ן ואח~.
 הרו~ ~~

 ב''ח~ ~~. ~"פ

~~
 ~תב והכל~ו וכו~ בהמ~ז ~ומברך ~~.

~~~ 
 רצה

 ק~דם הכרו~ה ואחר בביתו הס~רו~ושה מ~~
 ויח~ור בת~ם ב~מה כן וי~~ה ילךס~ו~תו שיא~~

 וה~"ד יטו"ש ~~ו~תוויגמור ב~חרו~~ ~בי~~
~~ 

 ~~רי~ה. ו~"כ הלבוש. ו~~כ
וכ"ה

 ד~~
 וכ"כ ~' או' א~ר

 הער~
 ו~~י' ב' או~ ק~ח בסי'

 ~' או~זה
 הר~"~ ~ב~

 מסטו~תו ל~~ור ~אס~ר כתב
 קו~~

בהמ~~
 ~ה התירו ~~א ס~ו~תו וגומר לביתו חו~ר אח~כ א~י'

~ל~
 מצ~ה משום

 טובר~
 ~~~ול ~וב~ת מצוה מיקרי לא ~ה

 אחר שם~ילך
 בהמ~~

 י~ו~~.
 והב~~

 ב~י.
 מ~~

 וכ~~ ~ק~'א~
~~

 א' או' יוסף חק ה~ר"ח.
 ר"~

 ומ"מ ו' או'
 כת~

 שם

הר~
 ~סטו~תו ל~קור ~יכול

 קו~~
 ל~י~ וילך א~יקומן ~כי~ת

 ויטש~אח~
 להם

 כ~
 וי~רך א~יקומן ~מהם ויאכל ה~ר

 ~~תו היה אם בהמ~ז~מהם ש~
 לכ~

 כשבירך מתחלה
 ויברך~ אחר בבית ~טו~תושיגמור המוצי~

 ו~יין ~כ"ל. שם
 לטי~

 סי~
 י"א. או' ולקמן ה' או~ ק~~ח וסי' י~ג או'ת~ט
 ~ל~ול ~~ ~~ברי ~ראה וכו' בהמ~ז ומברך~~~

 א~ל ~אסור ~שי~א אח~כ ול~כ~ל ולחזוראפיקומן
הר~~

 ~י~~ ח~~~
 ת"~

 ~~י~ך א~יקומן שאכל ~מי כתב
 ~אחר ס~ר לוו~ז~מן בה~~

 לבר~
 ~~~ול מו~ר י~~ט שאי~ו למי

ולשת~
 ~הם ו~ברך טמהם

 ובלב~ בהמ~
 מצה ~ית שיאכל

 באח~ו~הש~ורה
 וכ~~

 בה~יא שכ"כ
 ~ש~

 יטו~ש ה~ב~ות בטל
 ~שה"~וכ~~

 ש~~ריו וכתב ה~' ~~ם ס~ח ס~י'
וי~רים ~כוחי~

 ~מבי~
 א~~~ י~~~"

 ~ת~ ~ה~ב~י ה~~ה"ג
 ~~רי טל

 ה~~'הר~~"ז
 ~~י כ~ברי מוכיחין צ~ק כ~ן רב ~ברי ש~ש~

ו~ן
 המ~~~ ~ש~

.~~~~ 
 וה~~~

 ~' או' ווסף חק
 ל~~ת ~~חרונ~םהסכימו ו~ ו~~

 הש~~
~ ~ר~ ה~יא הברכ~י וכן

 ~~ה~~
 ו~ראה ה~'

 ~ט~ין ל~~ר~ו" שמ~כי~
~~~~ 

 ~~. ~ו'

 ~~~~~י~~ ~ו~~
~ו~

 ~~~~ ~~~י ~~~~ ~~~ ~~~ ~~י~~~ ~~~ ~ ~~~י'
~~יו

~~~~~ ~ 

ש~
 והדר



 ~~"~י~ו~~~י
~~~ו~~

 ו~~~ו~ו

 ו~~~"~~~י~~
 ו~~ו ~~~י~~~ו~

 ~ ~~ ~~"~~~י~~

~ ~
~~~~~~~ 

~~~~ 
~~~~ 

~ ~
 ~~~~~~י ~~י ~~י ~~~י~~ ~~~ ~~~י ~~י~~ ~~~~ ~~י~י~ ~~י~ ~~~~ ~~י~~~י~

 ~~~ י~~~ ~~~ ~~~~~ ~~י~י~ ~~~ ~~~~ ~~י~ ~~~ ~~י~ ~~~ ~~~ ~~י~ ~~י~~~~י ~~~~
 ~~~~~~ ~י~~~ י~~~ ~~~ ~~~~י~ ~~~~~ ~ק~~ י~~ ~~~~~ ~~~~~~~

 ~~~ו~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~
 ו~ו ~~~.

~~~ 
~~~ ~ 

 ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~ ~~י~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~
 ~ ~~~ ~~י~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~ם~ ~~י~ ~~~~~~~

~~
 הנהנין דבברכת וא~~ג וכו' חד ~כל מברך ו~~ר ~~.

 יהנה א"כ אלא לאחרים ל~רך יכול שאינוק"ל
 וברכת מצה של המוציא ברכת שאני~מ~ם

 בפה~~
 קידוש של

 ש~ינו וא~פ~י אחרים להוציא לברך יכול חובה שהןהיום
 קס"ז סי' ל~יל ו~יין לבושי וב"י. טור ~"ב. כ~ט ר"הנהנה.
 כתוב המצות דבמקום ט~ס שם ~ויש קכ"זאו'

 המוציא~
 ~וםי'

 ב~"ד. לשם ובדברינו ד' ס~י'ר~~ג

~~~~~~~~ 

 הטור כתב ראשון טיבול של בפה~א ברכת
 מברך מצי דלא מסתברא ~~יטור ב~לבשם

 בפה~א מברך אלא ~מהם טו~ם שאונו ~יון ירקי אש~רבפה"א
 החזרת ~ל מרור אכילתו~ל

 וכשיגי~
 ברכה בלא אוכל למרור

 ס~י' ת~"ב סי~ לעיל כמ~ש א' בטיבול ירקות לו שאין מיכ~ין
 מש~ם ~היא חכמים דתקנת כיון כתב הרא~ש בשם אבלב'

 כברכת הוי לתינוקותהיכירא
 מצ~~

 א~פ~י ל~וציאם וי~ול
 ~~ת וכ~נ ~רא"ש. כדברי הלבוש וכ"פ י~ו"~. טו~ם~אינו
 א' או' המאמ'ר וכ"כ בה~ב"י. וי"א והפר"ח ~ק"אהט~ז

 הש"~ מדברידמשמ~
 בפה'א דהיינו הירק ברכת להם דמברך

 ~קטינן הלכה דל~נ~ן א' או' השו~ג וכ"כ י~ו"ש. הרא~שוכדבר~
כפסק

 הש"~
 ומ~הו ד' או' מ~ב ב' או' הר"ז ו~~פ י~ו"ש.

 דה~רך ~שו~ג שםכתב
 ה~ו~

 כל להם שיקרא נכון
 במלהמלה הברכו~

 ו~שב~
 להם שיניח השם את ל~כור

וב~ה אות~ שיאמר~
 יו~

 י~י
 כ~

 דכיון הםפקות~
 שהו~

 ~~כרת אומר אינו
 ~~~~. בר~ות ספק ~אן ~ין~שם

 להם שמקדש ר~ל ~כו' וחד חד לכל מברך והדר~~.
 ~~ד ההגדה ל~ניהם ואומר הכרפס ~לומברך

 צריך וגם ומרור. מצה ו~כ~לת ~מוצ~א ובר~ת ~שראל~אל
לפר~

 ת~"ג סי' ל~יל ~~~ש שמבינים בלשון ה~גדה להם
 י~ו"ש. ב~גה ו'ס~י'

~~
 ירקי.הי~נו ואכלי ~~.

 כרפ~
 ומרור.

~~~
 הא~יק~מן אכל כבר ~הא וכו' א~יל לאואיהו ~~.

 ~~ור ו~תבבב~תו.
 בש~

 אם דאפי' כ~ץ רב
 ויחזור ~חר בב~ת שנית שיאכל ~ד ~פי~קומן לא~ול שלארוצה
 ~~ול דאסור א~~ר בהמ"ז שם~וברך~

 בלי~
 אבל ב~פ הזה

בש~~
 ~דמ~~ר כתוב

 ~~ו~
 אלא אפיקו~ן או~ל שאינו כיון ~ ~ן

 אחת.פ~ם
 מ'~

 סק~ב.
 ו~~~

 הראשונה בס~ודה דאם הפר~ח
אינו

 אי~~
 ~~ו~ות ב' לאכול ל~תיר בפשיטות ~~ה ~פיק~מן

 ו~ייןו~ו~~.
~ 

 והולך ~א~~לתו ~פסיק ~~~ם ש~תב ס~ג
 שם ויברך ~פי~ומן ~ שם ויאכל ~חרלבית

 בהמ"~
 ~אן אין

 ~~ץ לרב אפי' ~כללאיסור
 ~~לה ו~א~ ~ב~~

 ח~~
 ~~ו"ש ה~א

אבל
 הנ~~~

 ~~~ ר~שו~ה מא~ילתו מפ~~ק אם שנא דלא כ~ב
 הפסיק לא אם ~א לאבהמ~ז~

 בב~~"~
 לרב

~"~ 
 ~ס~ר

 ~ברך מ~~ם~ נ~י א~כא בבהמ"ז הפסיק שלא כלואדרבא
 ו~וק. ה' ~ו~ לעיל ו~יין ~~ו"ש.~מ~~מו של~

~~~~
 ~~ בהמ~. אינהו ומבר~~ ~~.

 ולא~
 ~~הם יצ~רף

 ~~~ם. אכיל לא דהאלזימון
~~ 

 ~ק"ב.

~~~
 לברך אםור הוא אבל בהמ"ז. אינהוומבר~י ~~.

 הוא דח~בה א~"ג בהמ~זבשבילם
 לאכו~

 מצה
 ~מ~א~~ מברך. שאכל מי ובר~ת ושב~ת ואכלתדכתיב בהמ"~ ~~אני א~ר~ם להוציא ויכול הוא חובה נמי בהמ"זוא~כ

 ~ק~
בש~

 הר~"א.
 ר~~

 שאח"~. ב~ו' ו~יין ג' או'

~~~
 בשם ה~ור במלה.~~~כ מלה יקרא יד~י לא ואי ~~.

 גיאת ~רי"ץ ובשםהרא"ש
 אל~

 ו~פשר שכתב
 דברכ~ ~הוכי כי~ להוצי~ם כ~י ~ל~רך יכולבהמ"ז דא~
 הלחם

 ו~"ה י~ו''~.' בהמ~ז ~~נ חובה שהוא כיון ~וציאם מצהשל
 ~~ברי דנק~ינן כתב ה~י' סוף ~ השו~ג אבל הפר"ח.ד~ת

 ~' או' הר"ז וכ~פהש~~.
 ח~~

 י"ט~ ~~ו' ק~ל כלל
~~

 ~לל את ש~קרא ~ק~ן ~ במלה. מלה ~קרא ~~.
 מוציא כאן שאין אומר ש~וא מה א~ריוש~ונין
 ה~א~ש. בשם טור לב~ל~. ~ שמיםשם

~~~
 וכו' הלילה וגמר ~~.

 ו~~~
 לבת~ם וילך יחזור

אחרים
 וה~

 ~ל יברכו
 מזו~~

 לא ואם
 ~קר~ יד~~

 ~הם
 ~ל ~הם ומ~ר~ו ההלל להם י~~ור ואח~כ וישתו במלהמלה

 ה~~. ו~שתו ~'כוס
 לבוש.~ר~~

~~~~~
 דאסור ~~~~ם. ולא ~כיל ולא ~~~~~~

~~~~~~ 
 קו~ם

קיד~~
 כ~"ש

 ל~י~
 שם ~~~ל ואם ~ר"א ~~י'

 ל~רךיצטרף
 ב~מ~

 ~"כ.
 מ~~

 סק~ד.

~~~
 י~מור ~~~~~.

 ~ק~ה. מ"א הלל~ אפ~ בבית~ הכ~

~~~
.~~~~~ 

 ול~
 בב~תו ~פיק~מן ~כל כ~ר ~~א ~ו~ו' י~~ל

וכמ~~
 ו~א. או' לט~ל

~~
 שבו~ה ~~~ר ~א. ~~~~~~~

 של~
 וכ~ ~~צ~ ~וכל

 ו
 ו~ל ב~ב המצ~ה ~ת ל~טל חלה ~שבועהמשוה ~~~~כ~

 שבו~ה הך הלכך בכ~לת~שה
 מ~

 אמצה ~ח~לא
 בשם ב~ פסח. ~ל~י אמצה נמ~ח~לא ~~נ~ ~כ~

 א~ א~ ח~ סק~א.מ~א ~~ק~א~ ~~ הר~
~~

 אמר ~~~~~.
שבוטו~

 ~צ~~ אוכל שלא
 ומש~~~ ו~~

 ~ף
שנשב~

 ~צמו ~סח בל~ל
 מצ~ שכל~ כ~

 רשות
 ח~ל הפסח ~מ~ כל~אכול ש~~

 א~ מש~~ השבו~ה~
~~ 

 ~~~ ~ר~~

~~
 מצה לאכולאסור ~~~~~.

 ו~~
 ומ~מ

 שיש~~ ר~~
 ~ל

 ~מ~ש ה~~~. ~ם לק כד~שבוט~ו
~~תו ו~~~ ~~ב~~~~~

 לשא~
 ~לא ~~דוקדק א~נו ש~ו~תו ~ל

 ~~מ"ש ~ר~~ן מצות ~לב~~ב~~~~בור ~ל~ ~~ ~~ר~
 לקמ~

 ~~~~~ ~' ~ו'

~~

 אוכל שלא שבו~ה ~~ר ~~~~~.
 ~ל~ מצ~

 פ~ח
 ~~~~ לוק~

 ד~~~~~~
 ד

 יכ~
 ~לל

 שבו~ו~ ~~
 ~לה

 ~ר~. בשם ~"~~~~~ה. ~~ לב~~
~~~~ 

 ל~ימר
~~~ 

 ש~~~יר
 ל~ כ~~~
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~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~  ~~ו~~~
 הגה . ~י~~ ~~~י ~~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~~

 ~לא ~י~~ ויאכל~
 וב~רק~ מע~ ~~~

 ~י~' ~~~~י ~~י ~ צ~ך
 שביניהם ב~ויר ו~א עצמן בירק~ת הכזית שי~ור ולש~ר הירק שבין האו~ר חלללמ~ך

~ 
 ~י~~~ ~י~יו

ש~~

 כל שזמנה י~א דהא ש~ועה וחיילה כולל איסור הויפסח
 סי' ל~יל כמ"שהלילה

 תע~
 הסוברים לדעת ואף ט' או~

 זמן ~ל ~ע~ו פסח ליל שהזכיר כיון י"ל חצות עדשזמנה
 מצת ועלחיובא

 מצו~
 המצוה. לבטל שבועה חלה~ לא וע"כ

~~~~~ 
 לית אפי' אסור ~זו ~מצה ~אוכל שלא שבו~ה אמר
 ויתירו~ אחריתאליה

 ל~
 מו"ק. שבועתו.

 שהזכיר ~~ע'דאף פסח~וכו~~ בליל מצה ~וכל שלא~~.
ל~ל

 פס~
 חיילא הימים שאר ~ם כלל אם ב~י'

 ודלאבכו~ל שבוע~
 כתירו~

 כ"ד. דף בשבועות התו~ שכתבו ריצב"א
 מהר~א מ~יק ~שצ"~~וכן ~סי~ צ~ח סי' הריב~ש דעתוכן

 ג'. או~ ער~ה~ י~ו~ש. קצ"ז סי'~ון

~ ~

 ושלא פסח ~ליל מצה אוכל שלא שבועה ~אמר
 כי~ן לגגאעלה

 שה~
 אמרי~ן לא ח~וקות פעולות

 משום מצה אכילת ~ל נמי חיילא ~גג עליית על ~חיילאמגו

דהו~~
 ופעולה. פעולה ע~כ שבועה מזכ~ר ~אלו

 ~י~ ה~יב"~
 ולא פסח בליל מצה ~ו~ל שלא אמר אם ~כן יעו~ש~קנ~ט
 לליל לו הראוי המו~עת מ~ה שהוא יצו~י ~רש עלא~לה
 שצריך ~לילה לאותה צורך ש~וא אעפ"י עליה לה~סבפסח
 על דחייל מגו אמ~ינן לא חלוקות פ~ולות שהם כיוןהסיבה
~ם~בה

 ~שהי~
 יפ~ל~ דאורייתא. מצוה דבר על נמי חל ~דרבנן

~~~~~ 
 של~ נשב~

 דאכילת כיון פסח בל~ל ~ור לאכול
 חלה ~שבועה עליו ח~ה שבועה דרבנן בזה"ז~מרור

~ל
 מצו~

 כ~א~תא וא~ת בשב ~רבנן
 ביו"~

 סי'
 רל"~

 ו' סעי'
 הב"ח וכתביעו"ש.

 דהנש~~
 שהשבועה אעפ"י~ דרבנן מצוה על

 שישאל אותו כופין מ~מ וא"ת בשב ~ליה לעבור ויכולחלה
 ול~י~ך שבוע~ועל

 הנשב~
 דהשבועה פסח בליל מרור לאכול שלא

 שישאל ~ותו כופין היא דר~נן~ בזה~ז מרור ~אכילת כיוןח~ה
 שלא סתם בנשבע אבל שבו~תו~ל

 לאכו~
 כי~ן ומצה מרור

 לאו בכולל היאדהשבו~ה
 נשב~

 ואין הוא המציה את לב~ל
 עכ"ל. ש~~~תו על ~~אל ראוי ודאי אבל כפייה ד~ןעליו

ו~ב"~
 שכנה~ג

 בהגה~~
 כדין כוסות ד' שדין ודאי וכ~ב

 ~ד' לשתות שלא נשבע ~שאםהמרור
 כוסו~

 עליו חלה שבועה

וכו~י~
 מ"ש ~ ו~י~ש שבו~תו על ~ישאל אותו

 דברי לדחו~
 חלה שבועה דאין שכתב י~ד ס~ חי'ד בתשו' הלוימהר~ש
 השכנה~ג. כדברי ג' או' ח"י הסכים וכן ~ יעו"ש.~ליו

 ג'. או' מ''ב ג' או' ר"ז א' או' ~א ~~~ או' יוסף חקהפר~ח. וכ~~

~~~~~ 

 על ~חל אין נדר ק~ל הגדה ל~ר שלא ~שבע
 וא~כ ~לה שבו~ה האדיבור

 בכול~
 ליל או חייל

 מ~ש ולפי ~. א"א חייל. לא א' ובליל חייל ~הגדה ממצהב'
 יוצא ~מה"ת ק'ל או~ תע~ג סי'ל~יל

 מצו~
 י~מ סי~ור

 א~כ י~ו"ש מצרים לי~את זכר בקידוששאומר מ~
~~ 

 א' ~יל
 על לשאול וצריך הג~ה ל~ר ~לא נש~ע~ אם שבו~החלה

 שלא נשבע דאם ומ"ששבו~תו.
 ל~כו~

 חייל ב~~ בליל מצה
~כ כ~~

 הר~
 שם

 ומ~~
 לכופו ראוי ומ"מ הר"ז שם וכתב שם.

 שם. מ"ב וכ"כ ~מצ~ת. ו~רטה'ול~ים ~אלה ~"י ש~ו~תו~~~יר

~~~~~ 
 נשבע

 של~
 י~ל אפ~ה יצא לא למ"ד במצה לה~ב

דהשבו~ה
 אדרבנן דעבר אף חל~

 ול~
 מה~ת יצא

 מוש~ע איןמ"מ
 ע"~

 ומ~מ שם. א"א שי~ור. וכחצי סיני מהר
 המצוה ולקיים שבועתו להתיר לכופו ~יש

 כמ"ש~
 ~~~ד~~ באו'

~~~
 שבועה~ דאין שוא שבו~ת דהוי וכו' ואוכל לוקה ~~.

 אכילת קונם אמר אם אבל מצוה ~דבר טלחל
 כמ"ש מצוה דבר ~ל חל דנדר אסור פסח בליל עלימצ~
 ג~ ~ו~ יוסף חק םק~ב. מ"א ~ט~ו. ס~'ב~ו~ד

 ואו' א' ~ו~ ר~~
 כופין~אותו ומ~מ א~ או' ק~ל כלל ח"אב'

 ע~ נדרו להתי~
שאל~

 לקי~~ כדי וחר~ה
 שם. ב~"ד ~~"ש ~נ~~צוה

 פסח ב~ל הגדה~ אמר שלא במי המ~א שכ~ ומ"ש שם.א"א ש~~ ר~
 ת~~~~או' ס~ לעיל אותו כתבנו כבר תשלומין לושאין

קחנו ~~
 מש~~

~~
 שיעור א. ~~~~~~~

 ביצה. כחצי דהו~ ~כז~~~י~~
~"~ 

 ע"ב ק"ג חוליןב~~~~התו, ב~י
 ע~ב.ף' ~ירוב~ בת~ ו~~~

 תו' בפנ~קי ~וכ~~

 חול~
 פ' ~~~רד~י ו~"כ ~~ר"ב. או~

 וכ"כ פ~~ח. של ב~~דרע"פ
 קל~~~ נ~~ ~תה~~

 סי'וכתבים ו~~~~קי~
 כ~~

 הגדה. ס~ר מ~ר~ל בדרשות ~כ"כ
מהר~ו וכ~~

 ס~~קכ"~
 ~ה דכתב והא

 בש~~
 ש~~ר לפי י"א בשם

ז~
 ~~ש בת~' שם כמבואר מוסכם אינו

 סוברי~
 דכ~ת

 ביצהמשליש ~חו~ הו~
 וכ~

 ושאר~ ופ~~ח ~מ~א בדברי מבואר
 הש~ע~קט אחרוני~

 כח~
 בצה

 לחומר~~
 ד~"~.~כ"כ אליבא לצאת ~~~

 א~ או'~~~~~א
 ~לענ~

 הלכה
 א~

 ~~ן שבחובה ב~בר ~הקל
 או ו~רור מצהכ~ת

 ל~נ~
 אחרונה ~ר~ה לברך שי~~ר

 ~~ב א~ א~' והר~ז א"א. וכ~כ יע~ש. דוקא ביצה ~~ישיאכל ~~~
 מ~"ס שהואדבמרור

 ו~
 מד" ש~וא~ ד~ר כל

~ 
 ששיעורו

 אבל ביצה מ~~יש ~~~ט פחות ש~וא האומרים על לסמוךיש ב~י~
במצה

 שהי~
 שהוא ד~ר כל ~ן מ~"ת

 מה"~
 יש

הראש~ה~אבל כסבר~ להח~~
 לענ~

 אחר~ה ברכה
 ובהמ~

 בכ~ת ששיעורו
 שיאכל עד יברך ולאסב~ל

 כח~
 שלא ל~הר יש ולכתחלה ב~ה

 הרבה או ~צה כח~~ ויאכל ברכה ספק ליד~ עצמו~ יסל~כ
 לדקדק ל~~ר צריך וכן ~כ~ת שא~צ בדבר ~יצ~ ~~שלישפחות
 ושי~ור ~ולא ~~וא ~דול ששי~ור ~דבר~~שאר

~~~~ 
 חומ~א הוא

כג~
 בי~ור

 ~חמ~
 עכ"ל.

 אמנ~
 שהוא ~במרור מ.ש

 מד~~
 יש

~~מוך
 על~המקיל~

 ~לענין דה~ד נראה
 דאמרי~

 ד~צא
 ב~יעב~

 ביצ~ כחצי לו איןא~~
 ביצה ~~שליש ~~~ר לא~ול יכול שאינו או

~בל
 ל~נ~

 ברכת
 אכיל~

 מרור
 א~

 ס~ל ל דק~שום בי~~ ~חצי ~פחות ~ל לברך
 ~כי~

 ס~ל פ~~ דכמה
 דשי~ו~

 הוא ~ית

כח~
 קדשנו ~אשר יברך איך ב~ה

 וכ~
 ס~ ל~יל ~תבנו ו~~ר

 ~"ו או'~ס"ח
 הר~ב~~ דלדע~

 וכמה
 פ~

 דשי~ור
 דאכילה ובמידי מצר~ת דרהם י"חהוא הבי~~

 כג~
 כ~ת

 ~מצ~
 בל~ל

 ~ו מרור כ~ת אופ~~ח
 כ~~

 אחרונה ברכה לשי~ור
 במשקל~שער~ן כו~~ וכ~

 לח~~~
 דרהם ~ח הב~ה

 ח~ ו~י~
 ב~ה

 י~~ש דרהםתש~ה
 שכתב~

 פו' כמה בשם זה
 ~א~כ~י המנה~ ~"~

 ~מ~ה ~ח
 ו~~ ל~"~

 ברכו~. ס~ק ~שום



 ~~~ ~~~ ~ו~~
 ~ו~ ~~~~.

 ~~י'
~~~~~'~~ 

~~~ 
 ~~~~~ו~~י~
~~~~~~~ '~~~ 
 ~~~ ~~~ו~ ~~~י
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~~~~~~~ 
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~~~~ 

 ~ם~ ~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~
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 ס~יף ת"צ סי'~ו~~ל ~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ י~~ ~~ ~~~ ~~~~~ ~~ י~~ ~~ ~~~י~~ ~'
 ~~~ ג~

 ~~~~ ~~~~~י~ י~~~~ ~~~~ ~ ~~~~~ ~~~י~~~ ~י~~ י~~~ ~י~~~~~

~~
 בוח~ ויא~ל~~ ה~ה ~~.

 סי' לעיל עיין ~ע~' ~עט ולא

~ע"~
 בס~ד. לשם ובדברינו ו~ ~~י~

.~~
 בה~~

 ובירקות
 צרי~

 וה"ה וכו' האויר חלל ~מ~ך
 י~אם

 חק סק~א. מ~א מצטרף. ~ינו ב~צה חלל
 מהכא ב' או' ר~ז ~'~~'

 דאי~ משמ~
 ~ית משערין

 ה~נהג דעכשיו ל~יל כתב~ו כבר אמ~ם ב~דה ~לאב~~קל
 ~כ~ע אליבא לצאת ~~י ד~כילה במידי במ~~ללש~ר

 וג~
 משום

ס~~
 ובוד~י ברכות

 שא~~
 לש~ול

 הרב~ שי~כ~ ר~
 שבודאי בענין

 ש~י~ו מי ~כן ה~~' שיעור בוי~
~~~ 

 ~~ול
~~~ 

 ~שי~ור
 לשקול י~ ס~ה ~יזהמחמת

 מעיו"~
 מרור או ~ מצה כזית

 במדה משערין אם איס~רין שאר ו~~נין בלילה. כמדתוויאכל

 ע~ין ~~~לא~
 י~~ א~' ~נ~ו סי~ ~~י~

 וח~תמין וכו~ ק~ש וקור~ן וכו' ~רבית היום סדר ה~~ ~~~~~
 ואו~ריםו~רוס

 ~סו~
 וכו' מו~~י את ~שה וי~בר

 ה~~~ ~~ואין
 ~מיא. ארוכ~א דכ~אולה ל~~לה ~~לה בין

 ב~י'לבוש
~~ 

 וכ"כ ת~~~~. ו~ס~'
 כנה~~

 ~נוהגין בהגה~ט
 ~ו"ט בל~לי ~שכ~בנו אחרלו~ר

 קדש מקר~י ~~ מו~~ א~
 ר~הובל~~י

 וב~ו~
 ו~ו~~כם שמ~תכם

 ובלי~
 ביום כי יוה"כ

 וכו~ ~~יכם י~~רהזה
 א' ~או' ~וסף חק ה~~ח~ ו~~

~"~ 
ד~~"~

 וה~ם ~"~~
 דהלבו~

 יו'~ דב~ילי כתב
 אומרים

 משהוידבר ~סו~
 א~~ כ~

 מנ~~ ל~י כ~ב
 מק~~ות ויש מק~מו

ש~וה~י~
 ~סוקים. ה~ני לו~ר

~ ~
 יו~~ ו~שח~ הכנה~~ עו~~

 או
 ר~

 יוה~כ ~ו

ב~י~
 אומרים שבת

 תח~
 את י~ר~ל בני ושמ~ו

 ו~ח~~~~ב~
 מ~~ן אומרים

 ק~ו~~
 ועיין עכ"ל. היום

~וד
~~~ 

 ב~~~. לשם ~~דבר~נו ~' םע~ רס~ז ~י' ~~יל

 ח~ ~~~~
 ~ו~~ לכה ~יוט לו~ר למנוע אין ~~בת ~~ח

 ~ב~ ~~~וכו'
 רס"~. סי' דוד בית ו~ו' נקבלה

 ~~ש ו~ או'~ר~י
 מקו~ו~

 בשבת יו"ט ~שחל ~וד~ ~כה ~א~א
~או

 חו~~ ~שב~
 ל~ום שיר מזמור רק

 השב~
 ~קומות ויש

או~רי~
 לכו ומ~מ ה~נ~רי ו~~ל~~ם

 נר~נ~
 א~א

 א~~
 ת~~ח ~י~

 ~'~ו'
 בי~ ו~נה~

 ~ל
 וכב~

 ה~ולכים
 ה~ר"י דבר~ ~"~

~~ 
 ~ין

 ב~~ר ~~חילין רק ~~נה שבתות ב~אר ~~י' לאומרונ~~~ן

 ער~י~ת~ל~
 ל~ם לו~ר

 ~חו~
 שבת לקראת ונצא בואו ו~ו~

~~~~
 וכו' לה~ הבו ל~וד ~~ור ואח~כ ק~ישין ~~וח~ן ~~קל

~~~~
 ~י~ ~עיל הסדר

 רס~~
 י~ו~ש כ"ח או'

 לאותו השייך מז~ור אומרים ~~~ הסדר אחר~~בת יו~~ וכשח~
~ח~כ ~ו"~

 לש~
 ~ ~ר~~~ ~~ו' ~~וד

 ~ה~~לל
 ב~קום ~ור~ה א~ לתקן ~~~ה ~עקב ~ת~ן פ~ני וי~"ט~בת ש~ ~~י~ ~~ל~

 ~ו~~ ~יהי~~~ון.
 ברכות מ~ח~ל~ן ואח"כ ~רכו ק~יש וכו'

 את~~.
 יו"~

 מקרא
 ~ו~~

 ~ת לו~ר ו~~ה~ינו ו~ו'

 ח~יו~
 ~קרא חירו~~נו ~~ן הזה המצות

 ו~~ ~~ר~~ ~י~~א~~~ר ק~
 מ~רא ~אהבה

~~~~ 
 ~בר ~~ר~

 א~ה~נו ה' ~נו ותתןאמרו
 מו~ד~~ באהב~

 א~ן ~שמחה
 ~~מים שני י"אב~בת כשח~

 באהב~
 או' ח"י בלבוש. עיין ו~~~ם

 וכ~ב א~ ~ו' א~ר~'
 מעובי~ כ~ם~ ודל~

 שכתב ~ל~א או'
 ו' או' הר~ז וכ''כ יעו"ש. לנו ותתן גבי ב~הבה לומרשלא
 ה' לנו ותתן לומר מנהגינו כתב המחב"ר מי~ו א' או'מ~ב

 ו~ו' מועדים באהבהאלהינו
 באהב~

 ו~י' וכו' קודש מקרא
 לנו ~תן וב~מלתו ~באהבחו לשי~ת ~אי הראשוןבאהבה
 ואינו קדש מקרא באהבה כי לנו קאי והש~י וכו'~ו~דים

 ל~ורחח~ו
 ו~~~ עכ~~

 ~~מים ~ומרים ~' או' ח"ב ~י~~ל
 וכו' מועדים באהבה אלהינו ~' לנו ותתן דהיינוב~הבה
 ו~ו' קדש מקראבאהבה

 בסי~ורי~ ~מ~
 כשחל בין

 ~~ל~ב~ן בשב~
 ב~ו~

 ~~"ש
 ~שב~ ~מחב"~

 י~~~ש ד~ש סי' ב~י~ין
ו~ה~

 וכו' מקרא ~יו~ט ~ת הזה ~מצות חג יום את~~. כנו~ע. הס~רדים למנהג
ואם

 ט~~
 שם הזכיר ולא

 הח~
 ד' בברכה כל~~

 יו''ט את אמררק
 מ~ר~

 בית בתשו~ כתב ~בד הזה ק~ש
 ~חתם כתק~ה ~יתה ~חתי~ה דכיון ד~ סי'יהודה

מ~דש ברו~
 ישרא~

 וכתב א' או' הברכ~י והב"ד ~עו"ש יצא והזמנים
 ~מא ו~או ~נטויה הדוחה יד ראיות~ו ~כל יר~הדהרואה
מ~יא

 יעו"~
 אמנם

 ~ש"~

 ב~~ח
~~ 

 ט~. או~ לקמן ~ו~יין ~עו~~. הנז' יהודההבית ~~בר~ הסכים ב' ~ו' ר"מ

~~~
 בית הרב עו~ש

 יהוד~
 ו~כיר י"ח הת~לל ~אם

 ש~א אע~~ייו"ט
 קב~

 ~אמר ~כגון ב~~ע ברכה
 י~~ט שם והז~יר ב~בו~ה ויבא~עלה

 זה~
 יצ~

 בשבת כמו
 יעו"ש. ~' ס~י' ר~"ח סי' ל~ילכמ~ש

 וכ"~
 ב'~וכ~כ או~ הר"ז

 ונ~~ר חול של ה~~לל אם וכן . א' או' נה~ש בם~דורדה~ח
 ~עלה אומר מודים שהתח~ל קודם לציון שכינתו המחזיראחר
 התח~ל ואם הת~לה ו~~מר יו~ט של ו~כיר מודים קודםויבא
 ל~ה ח~ר ר~ליו ~קר ולא נ~כר ואח"כ~ודים

 בחרתנ~
 וגומר

 או ר~ליו ~קר ו~ם~~~לה
 שא~~

 ~ף לרצין ~היו
 של~

 ~~ר
 ו~ת~לל חוזררגליו

 ש~
 ש~. דה~ח יו~ט.

~~
~ל~ון שהו~ י~~ והשיאנ~ בלשון ה~ירו~ רבו וכו' והשיאנו ~~.

 ב~~~ ונשי~
 ו~דל~נו. רו~~~נו כלו~ר

 ו~~ני~ו. ~נינו והאר כ~ו~ר ~~~~ת ~שיאין כיצד מ~שוןשהוא ו~"~
 ו~תר~מ~נן ראשך א~ ~רעה ישא מ~שון~ שהואוי~מ

 כלו~ר~ר~ה יד~ר~נ~
 י~ל~

 זכרוננו
 ל~ני~

 ל~ובה.
 וי"~

 ~לשון שהוא
 לשם ומ~~לל וכו' נשרים כנ~י על א~כם~אשא

 שישאונו ל~ננים שיצוה העתש~גי~ ~ש~ ב~ר~
 מו~~ בכ~

 ל~רושלי~. ומו~ד
 בעי~~י~רו

 כ~
 ~~ר~ם אי~~ כ~ ~~י' אלו

~~ 
 ~ת ~יבת

א~ל
 הנכו~

 כלם ~א~ מ~~ת וי~א מל~ון שהוא ל~רש
 ~~~ר הר~~א ~~~די~. ברכת דורון לנו שלח כ~ומרדורון שע~~נ~

~~~ ~  

 וי~מחו הרד'א ~ו~ש
 ב~

 ~~ד~~ ~~ראל כל
 קורי~~~ ש~~

 אוהב~
 ~~עו~ ~מ~

 שצ~ל ~~נ~ הוא

~~י~
 ~~ד~ בא~י ~ם. א"ר לח~ימה~ ~מוך הח~י~ה

 י~~ל
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 ~~~~ ~~~~ ~~~~~ י ~~~ ~~~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ י~~ ~~ ~~~~ ~ ~~~~~~
 י ~~~ ~~~ו~י~~~~~~ ~~ו~~~~~

 ישראל. את מקדש ה' אני כי שם עלוהזמנים
 הזמנים. מקדשיםשישראל והזמני~

 הרד~~
 שה.

 והלבו~
 ומק~ים כתב

 אלה ד~תיב בישראל תלוי הזמנים שקידוש לפי לזמניםישראל
 קוב~ום ישראל של שב"ד כלומר אתם תקראו אשר ה~מו~די
 מקודשים. הם אותם שמקדשים קידושם ו~"י ד~תם לפיאוחם

 י"ט. או' לקמןו~יין

~~
 חתם ואם והזמנים. ישראל מקדש וחותם ~~.

 טו~ב. או' לקמן ~יין ישראלמקדש ר~

~~
 והזמנים. ישראל מקדש ואמר שחזר היינו בו. וחזר ~~.
 סק"~.מ"א

 ר~
 ח~א א~ או'

 כל~
 ~'. או' מ"ב ט' או' כ"ח

~~~
~~~~~ 

 הא והזמנים ישראל מקדש שאמר דוקא
 אינו מקדש בלא ו~זמנים ישר~ל ואמרחזר

כלום
 ואין והזמנים ישראל השבת מקדש אמ~ש דקאי דמשמ~

 א' או' א~א שבת.היום
 סי' ל~יל ממ"ש שנא דמאי וצ"~

 בפה"ג ובירך מים או שכר של כוס שלקח במי ב' ס~י'ר~ט
 ~מירתו ה~תה וכך נ"ב ~שהכל ואמר נזכר דיבור ~דיותוך
 שא~נו דבר הברכה בנו~ח ~הו~~ף וא~פ~י דיצא שהנ"בבפה~ג
 ואמר שט~ה במי ב' ס~י' תקפ~ב סי~ לקמן וכן הענין~ן
 א~פ~י דיצא הקדוש המלך נז~ר דיבור כדי ותוך הקדושהאל

 אמר שאם א~פ"י ה~נ וא"כ הברכה בנוסחשה~סיף
 נ~שהוהזמנים ישרא~

 מקד~ כאומ~
 והזמנים וישראל השבת

 ובפרט לחזור וא~צ בדי~בד דיצא נראה שבת ת~בתשהוסיף
 י~ו~ש. ט~ו או' לקמן ~~''ש שבת מקרי נמי דיו~ט הסובריםלד~ת

~~
 תלמיד שלום שאלת כדי ה~א ~יבור כדיתוך ~~.

 ר'ו סי' ל~יל כמ"ש רבי ~ליך שלום והיינולרב
 ל~יל שכתבנו והגם הברכה. לראש לחזור וצריךחזרתו מה~~ לא זה משי~ור יותר שהה אם וא~כ י~ו"ש. ט~ואו'
 בדי~בד הפסקה הוי ~א לחוד דשתיקה ט"ז או' ר"וסי'
 אלא דיבור מכדי ביותראפי'

 א"~
 דוקא י"ל בנתיים דבר

 היתה דהשתיקההתם
 בי~

 המצוה ל~שיית או לאכילה ~ברכה
 וצריך כהו~ן אמר שלא עצמה הברכה בנוסח שהוא הכאאבל
 הפ~ק~ הוי לח~ו בשתיקה א~י~לתקן

 דיבור. מכדי יותר הוא אם
 דאם הםוברים ד~ת לזה לצרף דיש ~אפשר ד' או' מ"בו~~כ
 ק"ל דלא וא~"ג ט~ו או' לקמן כמ"ש יצא ה~בת מקדשסיים
 כשהה אפי~ וא~~ מהני ב~למא לסניף מ~מ שם כמ"שה~י
 מק~ש ואמר וחזר לחוד בש~יקה הוא אם דיבור מכדייותר

 סב~ל. משוה לחז~ר וא"צ דיצא די"ל אפשר והזמניםישראל

~~
 אבל רצה התחיל כשלא והיינו דיבור. כדי ת~ך ~~.

 הוי אחת תיבה רק אמר אפי' רצה הת~ילאם
 ס~י' תכ"ב סי' ל~~ל ו~מ~ש הברכה לראש לחזור וצריךהפ~ק
 י~ל~ גביא'

 התחיל דאם ויבא
 מודי~

 ל~זור צריך
 לר~

 וכ"כ י~ו~ש.
 דשי~ור הקדוש ~מלך לגבי ב' ס~י' תקפ~ב םי~ לקמן יה~ט~
 ~~יין התחיל בלא כ~'דתוך

 בר~~
 התחיל דאם שאחר~ה

 א' או~ א"א ומ"ש י~~~ש. לראש ח~זר דיבור ~די תוך אפי'ונזכר
 השיג כבר ~צא מלות ד~ אמר שלא כל רצה ~תחיל אם~דאף

 י~ו"~. בב~ה מ~ב~ליו

~~~
 שהוא אחרי ~~.

 שהו~ יוד~
 ~בל בדבורו ~~~ה רק יו"ט.

 לא כ"ד תוך ו~זכר שבת שהוא וסבר טעהאם
 ~או' ר~ט סי' ו~מ~שיצא

 ג'~

 שלא אעפ"י ס"ל ה~ו' רוב ~בל

~ד~
 יו"ט שהוא

 יצ~
 שנ~כר כיון

 ~"ר סק"ב. מ~א כ~ין~ וחת~
 ובסי' ה'או'

 ר~
 או' שו"ג ~' ~ו' יוסף חק פר"ח. א~ או'

 ה~. או' מ~ב ט' או' כ'ח כלל ח"א ב' או~ מאמ~ר שם. מט~יה'

~~~~~ 
 המ~א ~ו~ש

 משמ~
 וחתם נזכר לא דאם כאן

 של ה~כיר כשלא וה"ד יצא לא שבתבשל
 ~ו'~

באמצ~
 יו"ט של הזכ~ר אבל

 יצ~ באמצ~
 ~סק כבר דהא

 תפלת התפלל אפי' ד' סעי' רס~חבםי'
 חו~

 הזכיר אם יצא
 יו~ט ד~א השבת מ~דש דחתם כאן וכ~ש באמצ~ שבתשל
 ~~ או' רס~ח בםי' הא"ר מיהו י~ו"ש. וכו' שבת מיקרינמי

 סתרי דדבריו סק~ה רס~ח לסי' ~כאן מ"א ~ל בזההקשה
 או' יוסף חק ~ליו הקשה ו~ן י~ו''שא~דדי

 וכ"~ ~
 הנה"ש

 הפו' ~ל~ון הנז' מ"א דברי~ל
 ~ש~~ ו~ש''~

 אם ~אפי'
 יו~ט שלהזכיר

 באמצ~
 השבת מקדש שחתם כל יצא לא

 כמו ה~~א מסקנת כאן דגם כתב המחה~ש אבלי~ו~ש.
 אם ~ביו~ט רס"חבסי'

 חת~
 יו"ט של ~ שהזכיר א~פ"י בשבת

 ששינה לפי יצאלא
 מטב~

 הדג'מ וכ"כ י~ו~ש. חכמים שתיקנו
 א~. ~ו~ הר"ז וכ"פ י~ו~ש. ~ א' או' והמאמ~ר ב' או'והברכ~י

~~~~~~ 
 והזמנים ישראל מקדש חתם דאם~~ מ"א ~ו"ש
 יו"ט של הזכיר לא~פי'

 באמצ~
 י~ו~. יצא

 אבל שם. הר'ז וכ~כ יצא. ~לא כתב שם המאמ"רמיהו
 לקולא. ברכות ספק כתב ב'או' הא~~

~~~~
~~~~~ 

 בשבת או ביו"ט חתם דאם קי~ז בפסחים
 אבל בתפלה ודוקא יצא י~ראלמקדש

ב~יד~~
 דברי ~ל כתב ד' או' ח~~ מיהו שם~ מ"א יצ~. לא

 ~לא אפשר בתפלה דגם מוכרחים דבריו דאין הנז'המ~א
 יו~ד או' א"ר דעת וכ"נ י~ו~ש. הברכה סדר כשינה דהוייצא
 וכ"~ המ"א~ ~ם דהדין כתב ו' או' יוסף חקאבל

 שם א~א
 ~~ט ~זכירדאם

 באמצ~
 ישראל מקדש וסיים

 ל~ו~
 ~~ו'ש. יצא

~~~
 במס' רש''י ~~כ הזה. המנוח יום את ~~.

 ~ל תפלות בסדר הרמב"ם וכ"כ ~"א י"זדף בי~
 וכ~כ ~טור. וכ"כהשנה.

 הרש~''~

 בדרש~ת אכן ר~"ב. סי' ח"ג
 הזה השבת יום את לאמר כתוב יו"ט תפלת סדרמהרי"ל
 יו~ רש"י ~דקרא וא~ר הנז' רש~י ~בריוהביא

 ס~ד המנוח
 שאומרים אושטריי''ךלבני

 ~~ בת~לת~
 יום

 יו~ט ת~~א וכי ה~בת י~ם א~ זכ~ר ~קרא לשון שמניחיןהיא ~ו~ליא~ המנו~
 מ"מ ש~ת מתקרינ~י

 יו~
 ~ ~כ~ל. מתקרי לא השבת

 ~נוסחת~נו ~כ"ה ג' או' ח"י וכ~כ הז~. השבת יוה אתהלבוש וכ"~
 ונהרא שכתב אלאומנהגינו

 נהר~
 ~כ"כ לשנו~. ואין ופ~טא

 ש~כר ~שנות לנו ואין השבת בי~ם דנו~~תינו ו' או'~"ר
 ~הר~ש ו~נה~י שם באלפסי ור~''י ובכלבו באגו~ה זובנסחא
 ה' או'~ יוסף חק ו~כ~כ"ל.

 ר~
 מיהו ו' או'

 בפס~
 מ~ובין

 יום את או~ריה כולם ~בקושט' ~תב קל~באו'
 ~מנ~~

 י~ו"ש.

וכ"~
 ב' או' מחב~ר

 ~ש~
 ~לולה מנחה ס'

 רי~
 ויקהל

 אומריםדהספרדים
 נ~~~ ~ם~ אמנם י~ו"~~ ~מ~וח י~~ א~

ו~~~
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 שב~
 אם

 הז~י~
 ביעלה

 ~שם ~ב"י יצאויבא
 א~ח~

 בי~לה ולהזכיר לחזור צריך ה~י אפי~ו ש~ת ~ו והזכיר ~חרתנו ~תה ~מר ואם
 ~תשו~תוי~א

 מהרי"ל~

 לחזור א~צ ויבא ~י~לה ~~כירו לא אם מיהו

 ~~"י~
 ~שחרית י~ט של להזכיר ששכח וש"צ

ומצו~
 פסח ~עניני

 כת~
 אין ~יו~ט ד~ש~ת ז~ל האר~י ~שם

 המנוח ~יוםלומר
 הז~

 וכ~כ יעו"ש. הזה הש~ת ~יום כ~א
 כמעט א~ או' הכס"א וכ"כ פ~ג. ך' שער~פע~ח

 ~רו~
 העולם

 ~מנוח יום את ולא הזה הש~ת יום את לומר בפיהםשגור
 ירושת~ו ~עה~ק מפורסמים ר~נים חזנים ~כמה שמ~ת~ו~ן

 ~יניני. המנהג עתה וכ~ה ע~~ל נוהג ~ניוכן

~~~
.~~ 

 וחות~
 והא והזמנים. וישרא~ל הש~ת מקדש

 מ~דשא שהש~ת לפי לישראל ש~תדמקדים
 וכ~כ שם. ~יצ~ ~ ~מס' כמ"ש בראשית ומו מששתוקוימא
 מעצמו מקודש שהשבת לפי לישראל הש~ת דמקדיםהלבוש
 מקודשים הש~ת קידוש וע"י ~"ד קידוש וא~צ היוםכשקדש
ישראל

 כדכתו~
 לכן מקדשכם ה' אני כי לדעת וכו' היא א~ת

אומרי~
 ח~. אות לעיל ~ועיין עכ~ל. והזמנ~ם וישראל השבת מקדש
 של הזכיר לא ואם וכו' השבת מקדש ~ וחו~ם~~.

 מקדש ~ וחתםשבת
 ישרא~

 וא~צ יצא והזמנים
לחזור.

 כנה"~
 קל"ה~ או' מעו~ין פסח ~ספרו וכ~כ ~הגה"ט.

 מהר"א וכן א' או~ א~א ז' או' א"ר ד' או' ח~י ~א' או'עו~ש
 ~מהר~י גאל~נטו מהר"ם א~ל לזה. הסכים כ"ו ~תשו'הכהן

 דצריך הסכימו כולם ז"ל ~רוסה מעיר ~ו~וטי ומהר"שא~פנ~רו
 הפר~ח ה~כ~ם וכןלח~ור

 והב'~
 הסכים ו~ן בהגה~ט. י~א

 אמנס ~' או'~ברכ~ו
 ~ה~ר"~

 ~' או'
 כ~~

 יצא ד~~ו~~ד
 ~וכ"כ לחזור.וא"צ

 ה~ו~~
 וכ"כ להקל. ~רכות ד~פק ז' או'

 הפר~ח שם מ"ש וכן וו"~. או' כ"ח כלל ~"א ~' או~הר~~
 ~תם לא~אם

 ו~רא~
 דחוזר לחוד הש~ת מקדש אלא ו~זמנום~

 מק~ש ~~ם באם~וכן
 ושרא~

 דחוזר וה~מנים והש~ת
 שםהער~ה כת~

 ~~~וע~~
 שם הר~ז וכ"כ יעי"ש. לחזור וא"צ ~א

ח~
 שם.

~~~
 מ~ש וה~מניה. וישראל הש~ת מקדש ~~~תם ~~.

 נוסחאות ~יש וכן וו~ו ~לא ~ו' יש בויווושראל
 שם. א"ר הפו' גדולי ~על לסמוך להם יש נו~~~ותוש~~

 ר"ז ז' או' ווסף חק הל~וש' וכ"כ ~ש"ע. כמ~ש~נוסחתונו
 שם. ~"אשם.

 מ"~
 ח~. או'

~~~
 ~ש~יל שנתקנה ש~ע. מעין ~רכת אומרים ואין ~~.

 ~האידנא המזיקים יזיקום שלא ~~הכ~נהמאחרום
א"צ

 ~לי~
 נ~ים ר~ונו ~~שם העיטור ~על כ~כ הוא. שמורים

וה~~~
 פסח תפלת בסדר הרד"א א~ל הכל~ו. וכ~כ הטור.

 ע~~דע~~
 ~ל ~אם כתב

 פס~
 מגן ו~רכת ויכלו אומר ~שבת

 ש~ת ~של ותותם ~דברוא~ות
 ~ל~~

 י"א ו~שם
 כת~

 דאין
 ~~ו והב~ד יעו~ש. לאומרה דנהגו שסיום אלאלאומרה

 שלא המנהג פשטד~כשיו וכת~
 לאומר~

 שלא בש"ע כאן פסק ול~ן
 כ"ה ~ף הנד~מ נה"ש ~ס' ז"ל הרש"ש אמנםלאומרה

 כשאר ש~ע מעון ~רכת צ~ל ~ש~ת להיות שחל דפסח יו"טוז"ל כת~ ע"~
 שאון שנראה אעפ~י ~ש~ת ~היות שחל ~יו"ט

~~ 
 מ~מ מ~ום

 שהוזכרה כוון ~ש~ת להיות שחל פ~ח ~ליל גם לאומרהצריך

~ת~מו~
 ~~ת

 ד~

 ~~ט ~ ל~אר פסח ~ין חי~קו ~ ולא כ"ד
 ~~~ת~

החילוק
 ~שכת~

 הרח"פ וכ~כ עכ"ל. מס~רא הוא הר~ן
חיים בל~

 ח"~
 אזמיר ~עירו נוהגין ו~כן לאומרה שיש צ~ה סי'

 היפ"ל ובנו ג' או' רוח בספרו והב"ד יעו'שיע~א
 ד~ או~ ח"~

 ש~עיר יכ~~ץ אל בית מנהג ע~ה ~כ"ה יעו"ש. ג' או~וח"ג

~ו~שינ~
 כמ~ש לאומרו ז"ל האר''י תורת ע~פ ההולכים ירושת~ו

הר~
 ששון שמן

 ז~~
 ~ע~ט הפסח כוונת בסדר עינים בפתח

ע"~
 כמ"ש ודלא

 הר~
 זלה~~ אג"ן

 שלום ד~רי ס' ~הקדמת
 יעו"ש. חיים מים ~אר ~סה"ק ~ת~~~ לזה סמך עשיתי וכ~ריעו"ש.
 וא~כ ס~"ל אמרינן לא מנהג דבמקום ~כ~מ כת~נווכ~ר

 ופשטיה. נהראנ~רא

~~~
 אומרים ו~~מ ש~ע. מעין ~רכת אומרים וא~ן ~~.

ויכול~
 אחריו שלם וקדיש לעשות עד רם ~קול

 א"א ~י סעו' רס~ח סי' כמ"ש יו"ט משום נתקן עיקרודהא
 ברכת או' שאין אעפ"י הזה ד~~ילה ט' או~ השו"ג וכ~כ ג~או'
 ועיין עכ"ל. מעו~ין פסח ~םדר וכ~ה ויכלו אומר ש~עמעין

 מ"ג. או'לקמן

~~~
 ע~' שאין לפי בבהכ"נ. מקדש ש"צ אין ~. ~~~~

 מ~ש~ אדם כל וא"כ כוסות ד' לו שאין~ישר~ל
 טור.~~יתו.

 וכת~
 היין על השנה כל שמק~ש~ן המנהג לפי זה~

 ~ילו איישר אי רס~ט~ ~~י~ עצמו הטור ~עת א~ל~בהכ~נ
 וין שאין במקום הוא אם הטור של הטעם ולפיא~טליניה
 מי להוציא ~~הכ"נ לק~ש יש ליחידים רק ~קהל ~כל~~יר
 ~ק''ד המ~א א~ל סק~א. ט"ז יין. לושאין

 שאין דאעפ"י כת~
 נמו השנה בכל דהא ב~הכ"נ יק~ש לא ~~הכ"נ אלא ~עיריין

 אלא רס"ט ~י~ כמ~ש ~~הכ~נ לקדש שלא אומריםר~ים
 היה לא מ~ולם ובפסח רא~ונום מנהגשנוהגין

 מנה~
 לקדש

 ווסף חק ט~ או~ א~ר ו' או' ח"ו לדבריו והסכים עכ~ל~~הכ"נ
 ז' או' ר~ז ד' או' א~א ח'או'

 מ~~
 וו"ד. או'

~~~
 א' או' מש"ז הלילות. בשני וכו' מקדש ש"צ אין ~~.

 בס"ד. לשם ו~ד~רינו רס~ט סי' לעילועיין

~~
 בה מזכיר שהרי וצא. וי~א יעלה ואמר ג. ~~~~

 אתה כ"א דילג ב~לא ומיירי יום~ שלענינו
 וי~א ויעלה עד~חרתנו

 ~מש~
 ו~תם הסדר על אמר ואילך

 א"א א' או' מאמ~ר לחזור. וצריך יצא לא הכי לאו ~א~~ד~~י
 ג' או~ נה"ש בסידור ד~~ח ~~או'

 מ''~
 י"א. או'

~~~~~~ 
 רק וי~א ועלה לא וגם ~חרתנו אתה אמר לא

 לא אם קו~שך ומועדי שאמר אעפ~יוהשיאנו
 או' המש"ז מיהו ש~.~ ~~"ח יצא. לא ~פרט פלוני חגהזכיר

'~

 ~סת~~
 ה'. או~ לעיל ועיין בזה

~~~
 ע~וון אמר שלא וא~פ"ו י~. וי~א י~לה ואמר ~~.

 לומר חו~ר א~ן~א"ו
 את~

 שם. א~א ~חרתנו.
 לאתה לחזור רוצה אם א~ל צריך ~אין היונו ו~שמעשס. ~~~~

 כוון רשאי ~א"י שאמר ~ו~ם~~ר~נו
 דליכ~

 ~ב~לה. ~רכה
 סי' לעולועוון

 רס~~
 או'

 ט"~
 טו~. ואו'



 ~~~~ ~י~~ ~~~~~~~~ו~
~~~~~  סימןט"ל

 ~~~י~ ~ קכ~ו~~
~ 

 ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~י~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~ ~~~~~
~~~ ~~~~~ 

 אנו אין זה וכל הגה .~ ~~י~~ ~~ ~~~~~ י~ים ~~י ~~ ~~י ~~י~~~~
 ~~~~~ י אומרים אנ~ אין כי כן נוהגי~

 בביתבלילה
 הכנס~

 כלל~ ההלל
 ~~~~~י~'

~~

 ואם ו~ו' י~לה ואמר ~~.
 ו~ת~י~ ~ע~

 חונן ~תה
 ~ינו אמצ~יות ברכות משאר אחתאו

 שם דה"ח יז~~. בשל ומתחיל ברכה אותה שגומר בשבת~מו ביו"~
 בס~ד. לשם ובד~רינו ב~ ס~י' רס~ח ~י~ ל~~ל ו~יין ה'או~

~~
 מודים בר~ת ובאומרו כוונה בלא בי~"ט שהתפלל ~~

 אתה דהיינו כראוי יו"ט תפלת התפלל אםנםתפק
 י~לה אומר כש~יה ~ילמא או והשיאנו ויבא ויעלהבחרתנו
 ~אמר נקטיה דר"ח סירכאויבא

 ותחפ~~
 וא~כ בר~ח ~~ו בני

 ר''ח בכל ~רגיל דכיון ולהתפלל לחזור צריך ביו"ט חתםלא
 לומרוח~"ה

 ותח~ו~
 אשגרת מסתמא ויבא ~~לה אחר בנו

 י''ע סי' ~' כלל חא"ח גו~ר יו"ט. ~של חתם ולא נקטיהלישן
 ~יו"ד. או' שו"ג ג' סי' ד' ~לל שושן פרח בם' ה~כיםוכן
 ~"ד. ר"מ דףש~ח

 ונרח~
 אם אבל פה ב~ל מ~פלל אם דה"ד

 בסידור. שכתוב כמו ~מתפלל מ~תברא בסי~ור~תפ~ל

~~~~~ 
 ויבא בי~לה הזכיר אם שבת היה ואפי' הגה.
 לומר ושכח ג~כ שבת היה אם אפי' ר~ליצא.

 שבת הזכיר אם בחרתנואתה
 ויו"~

 כ"ה יצא ויבא בי~לה
 כשסיים והיינו א"ח. בשםבב"י

 אח"~
 או' לעיל ~מ"ש כדינו

~~~~ ~  
 בתשו' ויבא. בי~לה ולה~כירו לחזור צריך בהג~.
 בש~ת יו"ט כשחל פלוגתא הביא ג' ~י'מ~רי''ל

 וכתב ב~י והב~ד ~~ו"ש. ויבא~ בי~לה ~בת לה~כיר צריךאם
 ~יבא בי~לה שבת של להזכיר ה~ולם נהגווכן

 בדרשות מיהו בהגה~ כאן ז~ל מור"ם ד~ת וכ~ההתפלה. שבאמצ~
 תפלת בס~ר~הרי"ל

 יו"~
 בחרתנו בא~ה שה~כירו כיון כ~ב

 רש'ל ד~ת וכ~ה י~ו"ש. ויבא בי~לה שנית יזכיר שלאפשיטא
 גדולים כמה בשם הלבוש וכ~כ י"ג. סי' דביצה פ~בביש~ש
 האריך סק"ב הט~ז אמנם סק~ה. מ"א והב~ד הב"ח ה~כיםוכן
 שבר''ח א~פ"י להז~ירו לן מ~תבר ~דאי הלכה ול~נין וכתבב~ה
 דא~י' ~וד וכתב כלום ~כך אין ב~המ"ז וכן מז~יריןאין

 אדם בשום למחות אין להזכירו ~~כימי~ שאין גדוליםלאותם

א~
 הזכרה אלא לבטלה ברכה כאן אין ~הא ~זכירו

 היכי כי הפר"ח וכ'כ ז' או' ח"י והביאו יע~"ש. בכך הפ~דואין לחו~
 שבת מ~יר ה~נ ויבא ובי~לה בחרתנו ב~~ה מו~דיםדמ~כיר
 ול~דבשתיהם

 לבהמ~
 והחליצנו רצה דבברכת ~יכי כי דהתם

 וכתב שבת~ מזכירון אין ויבא בי~לה ה"נ יו"ט ~זכיריןאין
 זו ~כ~ברא ה' או' הר"ז וכ"כ י~ו~ש. נוהגין אנו יפהוא~כ
 חשש שום אין הראש~נה לסברא אף שהרי לכתחלה לנהוגיש

 ~להזכיר צריך ה~~רונה ולסברא ומ~~ירו חוזר אםאי~ור
 י~ו"ש. שניהם ידי יוצא ~שמזכ~רנמצא

 ~הפו~ מדברי ומשמ~
 בי~לה וכן חו~ה בשבת ברצה שאומרים וי~א בי~לה ~בלהנ~'
 שאומריםויבא

 לכ"~ בבהמ~
 להזכיר א"צ

 בה~
 משום שבת.

 ~הם מזכירין אין והחליצנו ורצה ישבת ~בתפלת היכידכי

יו"~
 ה~לבו ו~"כ כנז~ שבת מזכירין אין וי~א בי~~ה ה"נ
 וכ"כ נ~~.~סי'

 היפ~~
 סי' ח"ב

 ת~~

 ~~' כמה בשם ח' או'

 בס"ד. לשם וב~ברינו א~ סעי~ תכ~ה סי' ל~יל ו~ייןי~ו~ש.

~~~
י ~ ~  היא דרבוותא דפלוגתא ~כיון לחזור. א"צ בהגה 

 ב~י ~להזכיר. שלא ה~ימרים על ס~כינןבדי~בד
 בדיעבד אבל לכתחלה אלא פליגי דלא כתבוה~ר~ח
 דיצאפשיטא

 לכ''~
 וכ~כ בחרתנו. באתה שהזכיר כיון

 הגר"א.בביאורי

~~~~~~~~ 

 ~רבית התפילות בכל י"ל ב~בת יו"ט
 מנחה מוסףשחרית

 קוד~
 במצותוך ק~שנו

 דהיינו במנ~ח~ינו ~א רצ~או~א
 כשיגי~

 רצית כאשר~ לו~ר
 במצי~יך קדשנו במנוחנו נא רצה או"א יאמר לברכנו~~מרת
 ס~י~ תפ"ח סי' לבוש בשבת. ש~לו וווה"כ בר~ה וה"הוכו'
 שבת שהזכיר מאחר מעכב אינו אמרו לא דאם ו~שוטג'

 אם יצא בחרתנו אתה חיסר אם אפי~ דהא ובחת~מהבא~צע
 דיומא מ~נינאהזכ~ר

 באמצ~
 או' ל~יל ~מ~ש ובחתימה

~~~
 וכו' הה~ל גומרין פ~ח של ראשון בליל ~~. ~~~~

 שנוהגין מ~ומות דיש תע~ג בםי~ הטורכ"כ
 ~ליו לברך יצטרכו שלא כדי בצבור בבהכ~נ ההלללקרות
 ו~ש מנהגא ההוא נעים ומה טוב ו~ה הה~~הב~~ת
 בני ומנהג ב"י שם וכתב י~ו"ש. במ"ס~~ך

 ~פר~
 לקרותו

 בש"~. כאן כן פסק ולכן ~כ~ל מ~ס כד~רי ~ליו ולברך~בצ~ור

~~~~ 
 ~' מאמר לדרך צדה הרב וכ"כ וכו' ההלל גומרין
 לומר ~רבית בתפלת גדולים דנהגו פי"א ג'כלל

 ~"פ בברכהההלל
 מ"~

 ~כ"כ ~' או' ברכ"י נוהג. הוא וכן
 יו~ט שבשאר לפי שם כתוב ו~ט~ם ~"ב דפ'א ה~~ו~בש~ר
 ~וליןושבת

 ה~ולמו~
 אחר מדריגה במדרגות

 מ~רי~
 ב~ל

 ותפלהת~~ה
 משא"~

 בפ~ם ש~ולין פ~ח בליל
 אח~

 המ~ר~ות כל
 תפ~ת ~"יוהוא

 ~רבי~
 בליל ג~ור הלל ~ומרים זו ולסיבה

 יו'~ לילי בשאר משא~כפסח
 כ~א ~~ר בפ~"ח וכ"כ י~ו"ש.

 ~~~~. או' ת~"ג סי' ל~יל ו~ייןפ"א.
~~

 ק"ק וכו~ ההללגומרין ~~.
 נס להם שאיר~

 את לגמור וקבלו פסח שלראשון ב~~~
 ההל~

 בכל
 ל~ר~ר אין ~ליו ומברכין כן ונוהג~ן כך נוהגין היו שלאשנה
 מחב"ר ס"ה. ~י' א~ח זר"א שו"ת שמברכין. ~ושין ויפה~ליהם

או~

~~~~~~ 
 ונשא רם סו~ו בבהכ"נ ההלל

 וכתב~
 ז~ל

 אותו אומרים שאין ב~יר הואאם שא~
 ר~ז. או' מו~ב מ~שה. רבנים כמה ב~צ~ן ו~שו ביחידולברך לאומר~ ~כו~

 ב~רבית הלל לומר שלא נוהגין שהם בבהכ~נ שהוא ~~~~
 ההלל לומר יכול פ~ח~יל

 ~ין בינו ~~י~ ולבר~
 וכתב בכ"י לינגו שלמה ישראל מהר~ר~צמו.

 ~~~ שכ~
 שנ~ג

הרמ~~
 ברכ~ו ~ואה. נחמן מהר'ר הרב נהג וכך מ~אלנו

 שכתב ראיתי ~כן ח'או'
 פ' כ"י זוטא באלפסי הרמ''~

 ~'. או' ~יו"ב ו~וף.תחלה ~~י~ ויברך ~צמו ~בין בי~ ההלל יגמור במעשיודהמדקדק ב"~

א~



~

'~ 
 ~י~ ~ י'~~~יו ~י~~~ ~ ~ו~

 ~~~י~~~י~~
 ~~י' ~~י~י~~~ ~~~י~~~~~~יו

 י~ו ~~~~י~~~~~ ~~~~~~י~~~"~ יי~~ ~~י~י~~~ ~~~יי ~~'~~~~~ ~~~י~ ~~~~~י~ ~~~~~ ו~~~~
~~~ו

 ~~~~~י~~
~ 

 ~י~ ~יי~~יי~
 ~~~ ~יי~~י ~~~~

~~~
~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ 

~ ~
~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~ . 

~~~ ~~ ~~~~~~ 
~ ~~~י~ ~~~~ ~~~~~~~~ ~~~ ~~ ~~~י~~~ ~~~~י~ ~~~~~ ~~י~ ~~~~י~~~~~י~
 לקרות ~ו~ברכין ~ ~~~~ ~~~~~~~

 ~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~ ~~~~~~~ ~~~י~ ההלל~
 ימים בב~ ~ודוקא ~גה ~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~י~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~י~ ~~~ ~~ ~~י~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~~

~גי~רים הר~שו~י~
 דינ~ ה~ל~ בה~

 לענין ה~י
 ~פ~ק~

 אבל
 בימי~

 ~~מרין שאין
~~~ 

 ~~יף תכ~ב םי~ן
 ד~

. 
 ~~~~ ~~~~~ ~ש~ ~~~~

 ~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~י~~ ~~~~ ~~ ~~~~~ ~די ~~י~

~~
~ 

~~ 
 כנסי~ת בבתי

 ש~~
 ~ל לדבר ~י~ר טוב בזה נהגו

 ההלל ולומר להנהיג הקהל רא~ילב
 ואיזה הנז' ישראל ומהר"ר הכהן בנימין מהר~ר הרבנים ~שווכן ב~רבי~

 ט'. או' ברכ"י ~~ר~~.רבנים

~~~~ ~  

 לבאר האריך ברקת טור
 לש~

 צריך דכך הזו~ר
 מהר~ר בזה וה~ריך בבהכ''נ ההלללגמור
 א~ ברכ~י הנז"ל.ישראל

 יו~ד.

~~~~~ 
 פ~חים בלילי ההלל לימר הקהל שכחו

 דבר. כל ק~דם בברכה ~הלל תכף יאמרו~זכר לבי~ ~שב~
 ד'. או~רו~ח

~~~
 להיות ~ל ואם ו~י' ההלל גומרין ~~.

 בשב~
 מקדי~ין

 כך ~~~ו ו~א ז~ל רדב"ז לויכולו ההללקריאת
 ב~דר הוא וכן שט"ת ~ר~ח. קודם. תדיר ת~יר ושאי~ו תדירמט~ה

 ה~י'. סוף שו"ג של~ו. וב~דרים מעובין פסחשל

~~~~~~ 
 לה~~~ דצריך בשבת פסח חל

 וטעה ויכולו
ובירך

 בר~~
 ההלל יגמור ויכולו קודה ההלל

 או' ברכ"י ל~ה. סי' א"ח ~הודה בי~ ויכול~. יאמר~ח~כ
 שע"ת.י"א.

~~~~~ 
 יש אשכנזים בק"ק גם עתה מיהו אשכנזבני מ~נה~ לפי זהו וכו' ~והגין אנו אין וכ~ז ~ג~.

שנוה~~ם
 כ'ה כי וגם ז"ל האר"י בדברי שנזכר ~פ~ ל~ו~~~

 כנז~ל. גדולים כמהדעת

~~
 משכ~מין דאין כלומר לב~כ"נ. נכנסין שחרית א'. ~~~

 ב~"ב כד~ניא לצאת ומ~~רין לבא מאחריןדב~ו~ט
 ב"ח.דמגילה.

~~
 ו~ורין ~~י

 ה~מירו~
 מנהגים מהרי"ל וכ~ב שב~~ של

 ליום שיר ~זמור שקוריןשלנו
 השב~

 ש~תחיל אך

טו~
 לה' להודות

 וכ~~
 ומיהו שכתב ~לא ס~דיה רבי~ו בשם אבודרהם

 ד~מ נוה~ין. וכן ~~~ל שבת מיקרי נ~י דיו"ט לאומ~ונה~י
 הסי' ריש מ~א א'~ו~

 ר~~
 או~ו ~ומרים אין ומ~מ א' ~ו'

בהכנ~~
 המזמור זה שבת בהכ~סת לומר ~נו~גין כמו יו''ט

ביחידות
 קבל~ בשע~

 עם אותו אומרים ~בשחרית רק שבת
 ~"~. ~ו~ נ"א סי' לעיל וטיין א~ או~ א~א א' או' ח~י ~זמורים.~~אר

~~

 ומ~~גי~ו שב~. של הזמירות וקירין~ ~~.~
 ל~וסי~

 מ~מור ע~י~ן ב~תר יו~ב ~חר פסחשל ביו"~
 אלהים יקום ס~ח מזמור ובשבועו~~~ ו~~' ה~ גאולייאמרו ק~~

 ~ל א' וביו~ט ו~ו' אויביויפיצו
 כ~י~ סוכו~

 ו~יו"ט וכו' ~טרוג
 גמר כ~~ ה' הושיעה י~ב מזמור ש~ע שהואאחרון

 חס~
 וכו'

 ~~"ל א~ או'שו"ג
 ח~

 ן'. או' ~"א סי~ לעיל וטיין א' או'

~~
 או~רין וכן שבת. של ה~~ירות וקירין ~~.

 נשמ~
 קו~ם

 וכן בשבת כמוישתבח
 ברכ~

 ו~צר
 בדברי~~ ו~~ין וכו' ש~ת~ אשר לאל ש~דלגיםרק ~ש~~ כמ~
 ר~"~~ סי~ לעיל

 והר"מ ה~לל את לגמור ומברכין ההלל. וגומרין~~~~.
 אף ההלל את לגמור מברך ~יהלא מר~ט~בור~

 כשגומרי~
 או~ו

אלא
 לקרו~

 ~מ~ה יחסר אם לגמור כ~מברך אומר היה כי ההלל את
 ~יבה או אחתאות

 וא~א . לבטלה ~כה הוי אח~
 לקרות ~ירושו הוי לגמור ~כי בזה ל~קדק שאין אומר היהז"ל הרא"~

 הנץ קו~ם אותה גומרין היו ותיקיןכמו
 החמ~

 ו~ירושו
 וכ~פ תרמ"ד. ובסי~ ~ה בסי' טור אותה.קורין

~"~~ 
 שם

 וכ~ה לגמורשמברכין
 מנה~

 ~"ל ~מור"ם ~לא . הס~רדים
 וכ~ה לקרות שמברכין ו~סק מר~ט~בורק ~ר"מ לד~ריחשש ~~~~

 ~~"ד. או' ~קמן וטיין א~כנזים.מנהג

~~
 ~~ה ~~לל~ וגו~רין ~~.

 של~
 שנ~ ביום וכן כ~ן כ~ב

 לקמן ~מ~ש ~מך ~' ~עי' תפ"ז סי~ ל~ילכמ~ש
סי'

~~~ 
 א'. ~ו~ ח~ג יפ"ל יע~~ש. ד~ ~עי'

~~
 ההלל. ~גו~רין ~~.

 ~מ"ש הר~ש~נים ימי~ ב~ני וה~~
 ה~מיס ~~אר א~ל סמוך ~חר~ בהגהמור~ה

 כמו ~~יל~ג ההללקורין
 ~ר~~

 סי' לקמן כמ"ש
~"~ 

 ד' ס~י~
 ~הלל גמור הלל אומרים שבפ~ח והטעםיעו"ש.

 שאי~~
 ~~~ר

 ב~י~ו~יס ועי~ש ב~~ או' ~~ב יפ"ל י~ג. תיקון בתיקו~יםטיין
 וב~~ן שכ~ב ש~י~~ה~ה

~~ 
 ש~~נו~ ~הלל ג~ור הלל ~מרין

 בפסח~מור
 לקב~

 מצה
 ~י' לקמן ה~טםי~' ו~ו~ י~~ש~ ~רו~~ ו~~ שלימ~

 ת~

 ~טו~ש" ~' ס~י'

~~
 בדילוג שלא ההלל כל שקרא ~~

 ~תחל~
 ~~ד

 ס~
 לשם

 ל~~יו לא בירך ולאמצוה
 ול~

 לברך א~צ לאחריו~
 וא~~ם מ~רב~ן אלא א~~ס לכ"ע ברכות דהא ולקרותולח~ור

 או' מאמ"ר~עכבו~.
~'~ 

~~~ ~ ~  

 ח~ר אינו א~ר ~א ~~ק ביו"ט הללא~ר ~פק
 ~~לל מספקלומר

 ~יו"~
 ~א~רייתא לאו

 ל~ו~~.דרבנן~ וס~יק~
 ש~~~

 סו' ~ריה
 ב~. ~ו~ ש~"~ ~'~

~~~~ 
 ומברכ~ן הגה.

 לקר~~
 ההל~.

 ו~~
 לגמור ב~רך

 ~~ו ~ין ל~מור ל~רך המ~~ג ~~תפשט ב~קוםוכן ~~~
 שכ~ב מט~ם המ~הג ל~נותצר~כ~ן

 הרא~
 ~~ק~ם א~ל

 ~הר~ ~בר~ לחוש ראו~מנהג ~~י~
 ~~~ברך

 חק ל~ה. סי' הרמ~אש~"ת לכ~~ יו~ ~~ ל~ר~~
 יו~~

 ג' ~ו'
 מש~

'~~ '~ 
~~~ 

~~~~ ~  

 ~ג~~ר ~ברכין שאותם הלבוש
 חצי וכש~ומרין~מש ~~~ כשג~~ר~

 ה~~
 וחו~ה בר"ח כ~ון

או~רים
 ~קרו~

 לג~ר ~מבר~ין ~~הגס מת~ך ~ראה
בלשון ~~~

 ג~יר~ ע~ לגומר~
 ו~~כ

~~ 
 ~חשש ~חוש

 מהר~~
'~~ 



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~"~~ 
~~~~~ ~ ~

ו~~~~

 ~~י'
~~~~ 

 ~~~ו~
~~~~~ ~ 

 ו

 ~~~י~י~
'~ 

 ש~~י~
~ואם ~~~י ~~~~ ~~~~ו~ ~~~~~~

 מו~יפי~
 ע"ל בייט

 רי~
 ~י'

 רפ~~~
~~~~~ ~~ ~ 

~~ 
~~~~ ~~ 

~~~~ 
 ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~י ~~~~~~~~י~ ~~~ו~~ ~~ ~~~י~

 ~~~~ו~
 ~~י~ ~~~ ~י~~~~ ו~~~י~

 ~~~~~~~~ ו~~~~~י~
~ 

 ~~י~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~י~ ~~י~
 סי' ~וע"ל

 ~וםף בתפלת י"ט ~כל לומר ונוהגין הגה ~~~י~י ~~~~~~~~~~~ ~י~~~
 כאמור~ עבדך משה ע~ישאמר

~~~
 ~~~ ~~~~י~

 א~ר היום מוסףפסוקי ~~י~~

 ~~י~~~יי~~
 ~~~~~ ו ~~"~

~~~י~ו ~~ו~~י ~~~וו~ו~י
~~ 

 ו~~~ו~י'
 ~יו~י~ו~~~י~~

'~
~"~ 

 ו~~~ו

 ~"~ ~~י~~ו~ו~ ~~~~~~~~~~~
. 

 ~יי~~יו ~ י~~ ~~י~~~~יי~~

~י~כ~
 ~ין וחו"ה ~ר"ח בין י~רך ל~מור ~ברך שרו~ה ~י
 קורא היה פ' הרא"ש מיהו יעו~ש.בר~~ים

 כת~
 ומה וז"ל

 לגמ~ר פעמים לשנותשנהגו
 ופעמי~

 לצבור ל.'מוז כדי ל~רות
 י~ו"ש תרמ~ד סי' ~"י והב~ד עכ"ל מדלגין ומתי ג~~רין~תי
וא"כ

 או~~
 ובר"ח מ~ש הלל כשגומרין לג~ור ל~רך שנהגו

 אומריםוחו~ה
 לקרו~

 א''צ ~א"כ הרא~ש כד~רי נוהגין הם
 לעיל כמ~ש ~דר"ח הלל על ל~רך לנוהגין ו~ו ~~גם.לשנות

 יעו''ש. ~~ סעי' תכ"בסי~

~~~
 סי' לעיל עיין וכו' ~ק"ש שא~רו~ כדרך אלא ~~.

 ~ס~די לשם ו~~~ר~נוס~ו

~~~
 הללויה ה~רקים ~ין הן ואלו וכו' הפרקים ובון ~~.

 ~צ~ת וכו' ה' ע~דיהללו
 ישרא~

 לנו לא ~מצרים.
 ורד~ק המצר. מן גוים. כל ה~ את הללו אה~תי. ל~~. לא~'
 המזמור תחלת אינו ה~צר מןכתב

 אל~
 לה' מהודו מתחיל

 הלכות הרד~א ~ו~.כי
 ר"ח~

 א' או~ א"ר
 מ~~

 ויתר ה' או'
 סי~ לעיל נת~ארו הללדיני

 תכ"~
 משם. ~חנו

~~
.~~ 

 וא~
 הפרק ~אמצע אפי~ משמע וכו~ ~אמצע פסק

~~~
.~~ 

 וש~
 אפי~ משמע ~מדסתם וכו' לגמור כד~ אפי'

 ~כ"~ סי~ לעיל כמ~ש מאונסשהה
 יעו"ש. מ~ט או'

~~~~~ 
 הכוכ~ים צאת עד מעה'ש הה~ל לקריאת כשר היום
 יכול שחרית תפלת אחר מיד קרא לאשאם

 ~ללקרות
 היו~

 אותו יקראו לא ולכתחלה הכוכ~ים צ~ת עד
 ה~ריות ~ע~ני כלילה הוא ש~די~ון לפי ~חמה הנץק~ה
 ע~ר~ואם

 יצ~ וקר~
 הצ~ור עם לקרותו ה~ו~חר מן ומצוה

 אחר וא~א הו~ו עמהם שוענה כדי שחרית תפלת אחרמיד
 סי' ל~יל וע~ין ג' או' ~"זהש~ץ.

 תכ~~
 ל"ח. ~א~'~

~~~~
 קלי ~תרי וא~"ג וכ~' עשרה. אפי' בהלל ~. ~~~

 דעתייהו יה~~ להו דח~י~ה אי~ד~ מש~~עילא
 סק~~. ~~א ע~. כ"א ~גילה ו''ח. ר~יםו~וצי~ין

 ומה~~
 המנהג

 דג'כ וי~~ט ~~שבת ~חד ~ותר או ~שניםשמק~שים
 ח~~

 ~לייהו
 למנוחה ש~תות לנו ונתן הק~"ה ~נו ש~חר שמזכיריןכיון

 או' מש~ז ד~ או' ח"~~ מצרים. ליציאת זכרון לשמחהומ~~ים
 יותר ומ"מ ד' או' ר~זב'

 טו~
 זה. ~ל זה ~מתינו שלא

 י~~~ או' ~רע"א סי~ לעיל ו~ייןשםי ר~
~~

 י"ח אחר~ם ~הוציא דאף וכו~ ~שרה אפ~' בהלל ~~.
 בכה~ג.ש~~

 א~~
 שיוציא מי שאין ~אף דברים ~ש~ר

 זא~ דמ~ל~ל~ן א~וראותם
 ~ל לפני סידור יש ויוה"כ ור"ה

 ~~. או' א"א ~~עתויהו. יהב~ וחביבאחד
~~~

~~~~~~~~ 
 לצרף וא~צ גומר~ י~יד אפי' ה~לל א~
עמו

 שני~
 ~חרים

 ל~נ~
 מיהו אחריו

~~~
 ~י~

 תע"~
 א~~ם ~חר ~להדר יש ~לכ~חלה ~ש~ע

~~י~
 סגי לחינוך שהגיעו בקטנים אפי' מיהו ~חריושיענו ~ ~י"~ ~~י'~

 סי~ לעיל ועיין ~~ או' ~ו~ש~ם. וכמ"~
 תכ"~

 ו~דברינו ג' סעי'
 ~~"ד.לשם~

ך~
 סי' ~~יל עיין וכו' ספרים שני מוציאין ~ג. ~~~~

 ס"ת הוצ~ת ~עת השייכים ד~~ם ~'סעי' קל~~
 ~ס"~. לשםו~ד~רינו

~~~
 העולים מ~רגות וסדר ג~רי. ח~שה ~ראשון וקורין ~~.

 י"ט. או' קל"ה סי' ל~ילעיין

~~~~~ 
 הגה.

 וא~
 רפ"~. רסי' לעיל עיון ~יו"ט מוסיפין
 בס~ד. לשםובד~רינו

~~~~~~~ 
 ~יו"ט לקרוא

 לעמו~
 שהם ~תים ~עלי לתורה

 אין אם לכל קודמין הן ~לפיכך הקהלמ~מ~דון
 סדר מהרי~ל דרשות שם. מופלגת"ח

 שכנה"ג יו~טי תפל~
 ~סי' לעיל ועיין ד'או~

 רפ"~
 א~~ לשם ו~ד~ר~נו ~הגה ג' סעי'

 ~'. או' לשם ו~דבר~נו א~ ס~י' קל"ו וסי~כ~ח

~~~~~~ 
 לח~~

 ש~ת דאין ~יו~ט למ~ר לקרותו ~ש~ת הס~ר
 התפלה. סיום אחר ~~ו"ש אלא ליו"טמכין

 ה~. או~ שכנה"ג שם.מהרי~ל דרשו~

~~~
 הזה היום והיה מן מתחילין ו~ש וכו' משכו מן ~~.

 הטור מדברי משמע וא"כ ~טור. ~זכרון.לכם
 ~תחיל~ן ויש משכו מן קור~ן ~ בש~ת כש~ל דגם חילוק~~ין
 שלא ה~"ע מ~רי וכ~מ וכו~ והיהמן

 כת~
 ~ש~ת חל אם

 משכו מן מתחיל ~ש~ת כש~ל דגם וכו' ה~ום והיה מןמתחיל
 הלבוש מ~~ריוכ~נ

 שכת~
 ג~רי ז~ קור~ן אז ש~ת הוא ואם

 הר~"ח וכ~כ יעו~ש ~' או' ח' שער שע"א מד~רי וכ"נוכו'
 שאם ~ישנוהגין ~~הו יעו"ש. ג'או'

 ח~

 ~ן מתחיל~ן ~חול
 ה~' ~"ד כמ"ש וכו' היום והיה מן ~תחיל~ן ~ש~ת חלואם מש~~

ס'
 וכ~~

 שאח~ז. ~או~ ועי~ן הספרד~ם. מנהג וכ"ה ~' או' הרו~ח

~~~~~~~ 
 היום והיה מפסוק שמתחילין ~~~ת א'~ יום
 משכו מן ~פי התחיל אלא כן ~שה לא אםוכו'

 א~. או' א' סי' ~תוה~ש לד~א ג~ או' ע~ג ~רפ"ה בש~ח ~"ץיצא.

~~~
 שהוא המנין כל קרא ואס וכו' משכו מן ~~~.

 אחד ויקרא ס"ת יחזיר היום ~חו~ת לקרותושכח ~י~
 מגילה ~ו~ ~~ל~תיה. כמאן קודם שקרא ואחרון ה~ום~חו~ת
 כ~ון שמורים ליל ~~' סי~ם ואם ~"י. ח~. ד~ה ע~אכ~ג

 ~וד. לקרות א"צ ה~רכה חמ~שי~ העולה א~רשכבר
 ב~~

 שם.
 ש~"ת. יו"ד. או' ט' םי' לד"א ו~ספרו ג' או'ברכ~'י

~~~~~ 
 או ~ור פ' ראשון ~יום קרא

 כש~
 לח~ור א~צ

ו~קרו~
 י"ד סי' א~ח ח~א משה ד~ר משכו~ פ'

~כת~
 הסכי~ו שכן

 הר~
 ברכ"י יע~~ש. ז~ל ומ~רש'ף א~יו מר

 וכ~כ ח' או' ט' ~י~ לד~א ~ספרו וכ"כ ד'או'
 הש"~

 בש"ח
~ף

 רמ"~
 סנזכרו הד~ר אירע דא~~' ~ש'ץ שם ~כתב ~~ג.

~~ו~



~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~

~ ~ ~

~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~  ~~ו~~ ו~~~~~ ~~~ ~~ ~~י ~י~ ~~י~~ 
 ~ ~~י~י~ י' ו~ו .

 ~'ו ~~~ו' ~~יי~~

~ 
~ 

~~~~ ~~ ~ ~  ~~~~ ~ ~ ~  ~~~~~ ~~~~~ ~ם~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~י~~~ 

~תו~
 ~רי~תו

 ~ול~ ~~
 ~חרונה ~ר~ה ~~ירך קודם הר~~ן

 הש~ת ~ג~ול~א
 ו~יי~ ~~~~~~~~

 הקרי~ה
 ש~

 יעו~~.
 הרב ~יהו א' סי' ד~ או' בתוה"ש הל~~~אוכ"כ

 ש~"~
 ח' שער

 ~'או'
~~~ 

 איר~ דאם
 שנ~כר

 ~~אמצ~
 הקרואים מן א' קריאת

וכ~ר
~~ 

 ~זי ~סוקין ~' ל~ה
 יבר~

 אחרונה ברכה הזה עו~ה
 ברכה ויברך ג"פ ~ד ישלים פסוקים ג' ~דיין קרא לא~~ם

 הקרואים שאר מנין שם וושלים ~שכו לפ' ויגלולאחרונה
 יעו~ש. ה' סעי' ת"ץ סי' ~קמן מ~ה עוד וית'יעו~~.

 פ' ~ענין דינים איזה נת' קל"ז סי'לעיל ו~~
 המוע~י~

 משם. קחנו

~~~
 ~~וספין ~' שקורין מה וכו' קורא ומפטיר ~~.

בי~~ט
~~ 

 ~~נ~~. כג~ונ~ם ~ק ב~~~ מ~ינו

~~
 שני ~~' ~קרות שכח ואם ו~~' קורא ומפטיר ~~.

 ומ~רך וקורא ס~ת ומוציא חוזר ה~וספיןפרשת
 שם הלבוש מ~ברי וכ~נ סק"ו. קל"ז סי~ מ~א ול~חריה.לפניה
 י~"~.ס~י~

 ו~~~
 ~ס' מהריק"ש

 ~ר~
 לסי' בהגהו' לחס

ו~בי~ו ז~
 י~

 קל"ז סי לעיל ועיין ~' או~ הכ~'א וכ"כ בה~ה"ט.
 שאח~ז. ובאו' ~ל~באו~

~~~~
 ומפט~ר ~~.

 קור~
 ~~' בשני

 פנ~~
 ואם וכו'

 אחר. בע~ין ש~י בס~וקרא טע~
 סי' ב~ד בתשו~ כ~~

 השלים וגם היום חובת ר~שון בס' קרא שכ~ר ~יוןר~"ט
 ח~בת ~ינו ש~י ס' קריאת שהר~ לחזור א"צ הקרואיםמנין
 קרבן ש~וא אע~~~יום

 ~יו~
 בש~ ~רב~י ~כ~~ש

 ~ר~~ש
 שלא והמרדכיוהר"ן

 ~תלמ~~ נמ~~
 אלא

 ש~גאוני~
 כן הנהיגו

 הש"ץ אמנם י"א. או~ ט' סי' ~ד"א י"ב. סי' ~' דף אמ"ל ו~ב~די~ו"ש.
 ו~תב עליו חלק רמ~ה ודף ע~ד רמ"ד ד"ףב~~ח

 רואה ~יה ואילו הנז~ ה~בוש ודבר~ מהריק"ש ד~ריראה ד~~
דבריהם

 הו~
 ביה ה~ר

 וע"~
 אם שני ~ס' שגם להל~ה העלה

 לחזור צריך אחר בענין וקראט~ה
 ולהוצי~

 ולקרות אחר ס~ת
 ו~"פ יעו"ש. ולאחריה לפ~יה ולברך המוס~ין~~

 י~ג. או~ א' סי~בתוה~ש הלד~~
 שע~~

 או' ב~' ~י~ו ב' או' ח' שער
 ב~ד דברי לחזק ~תב ס~ או~~~ת

 ו~~~
 לח~ור דטוב כתב

 בלאולקרות
 ברכ~

 יטו~ש.

 קרא ולא דילג אם ה~א~ון בחדש קרא אם ~~~~~~~
 ולהוציא ל~זור ~צריך יצא לא המוספין ע~ין כל~

 או' ~מת אות ~ס' מיהו י"ד. או' שם לד'א שם. ~"ץס"ת.

 ~ת~~"~
 ~ל ~חולק אז~ל דל~יטתיה ~נז' ה~"ץ דברי על

 ב~~~ברי
 ה~ז~

~~ 
 אם אפי' כב~ד ~ה~יקר ז~ל הוא ~"ש ל~י

ל~
 יעו"ש. לחזור~ א~צ ~לל מ~סף ~ענין קרא~

~~~~~~~ 
 אם

 מסוף ~יל~
 ה~רש~

 ~ד רק קרא שלא

~י~
~~~~ 

 ה~~ר ~ו~ת
 ~דיל~

 וכבר הש~ר
 אם וכן הנשאר. ולקרות לחזור א"צבירך

 דיל~
 והתחיל מראש

~~~~ק
 והקר~~~

 ש~ ל~"~ ש~~ ש"ץ י~~.
 ~"ו. ~ו~

 ש~"~
ש~

 ~ו'
~ 

 ו~יין ~~ ~ו~ ~~ת ~ות
 ~עי~

 ~~ו. ~~' ~ל~ ס~

~~~
 ו~~טיר ~~.

 בי~ו~~
 וי~מר מתחי~ין ~אנו ~~יא. ~עת

 ו~~ה התקדשו ה~ם אל~הושע
 ~~ ~מחזורי~

 ואין
 בא. ~~ין~ו~א

 ~ ו~חומ~י~
 ההיא בעת ~ן מ~~יל~ן ~סחה

 הרא"~כ~יס~~
 והטור

 וי"~
 ה~ם ~י~י ה~סוק גם בסיום

~~
 ו' ~~~ ~~י ~ה~ש~.

 חקי~ס~
 ו' ~~~

 ~הר~ ~נ~ר~ ו~~~
 ו~ש~יה.

והר~
 ~~ או'

 כת~
 וכ'כ י~ו~~. וי~~ר לה~חיל ~כשי~ ~נוהגין

 ~ס~רדים ומנהג יו'~.או' ~~~
 כמ~~

 שמתחילין בש"ע
 וכו'. יהושע אח ה' ויהי הפסוק בסיוהו~ומריה ההי~ ב~~

~~~
 ~זיה"ק ~ועיין מוסף. תפלת ו~תפללין ~~.

 ח"~
 בסו~ו

 ש~ב דף~תוספת
~~~ 

 ~וספין לז' טעם ש~תב

~י~
 ~שנה לנו

 כנג~ שה~
 י~ו~ש. ברית ~ורתי ז'

~~
 ס~י' קי"ד סי' ~עיל ~יין וכו' ~שם מזכירין ואין ~~.

 בס~~. לשם ו~דברינוא'

~~~~~ 
 ~עיין הג~.

 ~עי~
 סי'

 קי"~
 ~' ס~י'

 ר~~
 ~"ש

 בדברי מ~ש לשם בדברינו ו~יין~הגה ש~
 הג~

 ה~~'~

ק~נ~
 הדברי~. לכפול וא"צ ~שם

~~~
 ושאל שכח ואם ו~ו~ מלשאול ואילך משם פו' ו~ן ~~.

 בס~~. ל~ה ובדברינו קי"ז סי' לעילעיין

~~~~~ 
 ב~י ומ~הג ו~ו' יו~ט ~כל לומר ונו~גין הגה.
 בתפלת ~וסף קרבן פסוקי ~ומר שאין~פרד

מוס~
 ב' ס~י' ~קצ~א סי' לקמן כ~"ש

 ו~ו~
 לשם וב~בר~~ו

בס"ד.

~~~~ 
 וכו' ה~ום מוםף פסוקי בה~ה.

 כמ~
 כתו~~ם שהם

ב~ור~
 ר~ ~םפר. מ~וך הפסוקים אותם וקורא

 ח~.או'

~~~~ 
 ~ס~קי ~~ג~.

 ~וס~
 ~~ו~

 ל~ ו~~
 ~יון ה~כ~ר

 ר~ז י~~. בתורתך ~לינו ~~ת~ת ~~וש~~ר
 ~לל ח~אשס.

 כ~
 ~"ז. או'

 מ"~
 י~ג. ~ו'

~~~~~ 
 מוסף פ~יקי בה~ה.

 היו~
 וכו'

 ~~~ וא~
 ~מ~~ין

 ו~ן אחר יום שלוהזכיר
 בסו~~~

 א' ~וום שאמר

דחו~~
 ש~י~ו מה

 שיי~
 ש~מר כגון יום ~אותו ~לל

 ~יום~

 מפ' יתחיל הברכה סיי~ לא אםהר~י~י
 ~קר~נו~

 שם. מ~ב ~ם. ח"א לחזור. א~צהבר~ה סי~~ ואם

~~
 השיי~ים ~~עריבים ואומרים וכו~ שני בליל א. ~~~~

 ~בש~ר בשבת רא~ון יום ~ל אם אף שני~ליל

 ~מערי~ים ~~יה ~ליל או~רים בשבת ראשון יום חל א~חגי~

 ו~שני~ רא~ין יו~ש~
 או~~ים ~סח של ב~ ביום מ~מ נדחית

לעול~
 ל~~יר~. ~~ורו משום ש~י ליום ~שייכים המעריבים

 וה~ה א' ~~ יוםף חק ~' או' ח"~ הס~' ריש ~~אלבוש.

ש~ח~
 אע~~~ לש~ע ה~ייכיה ~עריבים אומריה ~מו~ש תורה

 מערי~ים אומרים ד~ין ו~א גשם. ~הםשנזכר
 הםי' ריש ~~א לה~ות. יבוא ~קי שאיןמשום ~שב~

 ~~. ~~ה~יה ~ין והס~ר~יה~ש~~יה ל~~~~ וכ~

~~
 העומר. לספור מתחיל~ן ~~.

 הקש~
 ~סי~ה ~~ו ה~"מ

 ~ס~ירה ~ל ~ברכיןהי~ך
 ~ו~~ ש~~ ~~~~

 ח~ישי~ן
לז~~ות~

 ~יו~ט
 ~~ ~ה~~ ~ה~

 מבר~ין
 ע~

 ~ש~יני ה~ו~ה

ותיר~
 יום את ה~וס על או~ר דהתס

~~~ 
 ~זה

 מש~~~ אהדרי סתרו הסוכה~ל יבר~ ~~~
 ב~יאין דאיכן ~יון. ~~כ ~אן.

 א~ ~די~~ א~~ ~~ר~~ב~יבוע~
 בש~י~י ~ישב

 ~~ ~~ו~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~  

 ~~~~~~ ~~י~~
 ~~~~~~~~ ~~~י~ ~ ~~~~~~~~~

 ~ם~~~~~
 ~~~~ ~~~ן

~~~~~~
~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ 

~~~~~ 
~~~~~ ~~~~~ 

 ~~ ~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~י~~~י~~ ~~~~

 ~יום לספור צריך ~מ~ינא איפכא הוי הכא אבל מברכיןאין

י~ו"~.ו~ב~~
 הר~ן ו~כ ס~~א. מ~א

 בס~~
 ו~יין ~וכה. ~ס~

 י~ו"ש. אחרים ישוביה ~וד שכתב ב' או'ח~י

~~
 לספור מתחילים

 וכ~''והט~
 ז~ן אומרים שאין

 לזכר אלא שאינו לפי ~~ומרבספירת
 ב~למ~

 זכר
 שום בו שיש ב~בר אלא זמן ברכת מצינו שלאלמקדש.ו~וד

 שופר ~קי~ת לשמחה באה שהיא לולב נטילת כגוןהנאה
 מגילה ומקרא שבש~ים לאבינולזכרון

 ~חמנ~ דח~
 ופר~י~ן ~לן

 נפל מספק שיצא לפי שהחיינו הבן אבי שמברך הבןופ~יון
דכ
~ 

 אין ה~ומר לס~ירת אבל נפל אינו בא~ם יום ל' ששהה
 לשום ז~ר~ו

 הנא~
 כ"כ מאוויינו. בית לחרבן נפש ל~ג~ת אלא

~ר~

 הרשב"א וכ"כ י~ו~ש' המאור ס' בשם פסחים מס~ ס~ף

בת~~
 היא דהספירה ~שום הט~ם כתב והלבוש קכ"~. סי'

 ~וד ש~ב ו~י~ש דרגל אזמן וסמ~ינן י~"~ ~ורךמ~~ם
 ש~ת~ו ב~חרונים ~יין~~~.וגם ט~~

 ~ו~
 ט~מים

 וא~
 להאר~ך

 בז~

~~
 חושבנא מני ~לא נש בר וכל וכו'' לספור מ~חילין ~~~~.

 אי~ן~א
 שב~

 ל~כיותא למזכי תמימות שב~ות

~~~~ 
 ~הור ~ק~י

 ו~~~
 כד~י ~וא ו~~ו הוא ~~הור בכ~~א

 לי~למהו~
 ~~ג צ"ז ~ף אמ~ר פ~ זוה~ק ורייתא. בא חולקא

 מלב~ וזה~ ~י~ו~
 שאח"ז. באו' כמ"ש למ"ד מ~ע שבי~ל מה

~
.~~~ 

 מתחי~י~
 ~~ת וכו' ~ס~ור

 ~ס~י~ת המ~~ רו~
 למקדש ז~ר והוא מדרבנן אלא אינה בזה~זה~ומר

 מוניה והיו בניסן בשית~ר ה~ומר מנחת מקריביןשהיו
 ר' ~~ במנחות אמימר דאמר וכמאי ה~ומר~באת מי~
 מני ולא יומי מני להכי ואמטו ב~למא למק~ש ~כרד~וא י~~~א~

 ושבו~י יומי ~מנו התם אתמר א~ורא~ ~שאר ~~ף~בו~י
ל~~

 וס~י דמילתא ב~יקרא דאמימר ~ליה דפליגי משום
 את מוני~ן ב~למא דלמציה אלא דאו' בזה~ז ה~ומר~~פירת
 הרמב"ם ברם הראשונ~ם. שיטת זוהי ושבו~י יומיישראל
 והרב ~תמידיןפ~ז

 החינו~
 דמצו~ סברי

 גם ה~ומר ספירת
 פליגי ושבו~י יומ~ דמנו אשי רב דבי רבנן ולפ'ז דאו'בזה"ז
 מדאו' אלא למקדש זכר דאינה אמימר~ל

 ולא יומי מ~~ אמימר דקאמר זו לשיטה הש~ס לשון ~צ~ו~ייק כוותיי~ ופ~~
 ~מק~ש ~כר ~מר שבו~ימ~~

 הו~
 ~~רת ו~י

 דהו~
 ~~קדש זכר

אליבא
 ~כ"~

 למק~ש דזכר כיון שבו~י מני לא למי~ר הו~ל
 ~מקדש זכר אמר לישנא הא ~נקט ה~תא אבלהוא

 מי~~א ו~~ו ~כי ~~ר~~~י~ר משמ~
 וכיו~~ הי~ ~~יק~~

 ב~ה
 ב' ~ו' הר"ז א'~וכתב או' בר~י אחריני' בדוכתי ז~לכתבו

 וכ"כ מדרבנן. אלא אינה ~בזה"ז האומרים כסברת~ה~י~ר
 א~. או~ ~"א כללח"א

~~
 יו"ט שבליל מ~קדקים ראיתי וכו' ל~~ור מתחי~ין ~~~.

 הסדר ככלות ואחרי הס~ר ל~~ות נו~גין~ני

כול~
 ה~ומר ספירת ~ל מ~רכין

 ונותני~
 ~רך ~ל נכון ט~ם

 לאכול אסור ~~ין ~ל~י נ~שה מה ~אך ה~ברים. ונראיןהאמת

~~
 ~בכל גם ומה שי~~ור

 אור~
 ~לספור. שישכח קרוב הס~ר

 או'ברכ"י
 אמנ~ ה'~

 ~ה"ש ב~'
 להרש~~

 כ~ה דף ~"ל
~~נ~~מ ~"~

 ~"~ ד~~ ~ת~
 לבני ה~ו~ר ~רכת לברך צריך ה~וד

~~~~~

~~~~ ~~~ 

 ספירת מצות כי ~רבית תפילת אחר תיכף ב' יו"ע בלילחו~ל
 ~ו"ל לבני ~זה בלילה והס~ר דאו' ~~~ ~יאה~ו~ר

 בחי~ לו יש אחד וכל דרבנןממציה הו~
 בפ"~

 לברך צריך ולפיכך
 ולא שני די~~ט ~רבית תפלת אחר תיכף ה~ומרברכת

 ה~דראחר יאחרנ~
 כמ~~

 גור~ ~רי יאחר~ה שאם המקובלים ק~ת
לת~

 י~ו"ש~ ב' או' מחב~ר והביאו י~ו"ש. לחיצונים אחיזה
~~

 לספור מתחילין ~~.
 וקו~~ וכ~'~

 לומר טוב שיספור
 אל תבואו כי וכו' וידבר א~ור ב~' ה~ומר~'

 יאמר ואח"כ לה' ח~שה מנחה ~ד ו~ו~הארץ
 דמנחות פ~~

 ו' או' ~כ~ט ~י' ל~יל ו~יין וכו' ה~ומר אומר ישמ~אלר'
 סי'ולק~ן

 ת"~

 הכתוב ~ה נוסח י~מר ואח"כ ~~~ק. ה' א~~
 יכב~ץ אל בית חסי~י לאומרו ונוהגין ז"ל הרש"שבסי~ר

 ז"ל. האר"י ~ברי ~"פההולכים

~~~
 יחו~

 ליחדא ו~חילו ורחימו ורחימו~ בדחילו ~~ה~ו
 הנה ישראל כל בשם ש~ם בי~ודא ב~~ה י~השם

 ~קיים באיםאנחנו
 מ"~

 ושבו~ות ימים ~~ו~ר ספירת של
 וידלג וכו~ כדכתיב יאמר לא מ~ט~בליל

~~ 
 ~ת לתקן

 ~כם וספרתם~כדכתי~ שורשה~
 ~~חר~

 את הביאכם מיזם השבת
 התנופה~ומר

 שב~
 תהיי~ה תמימות שבתות

~~ 
 ממחרת

 חמ~ים תספרו ה~בי~יתהשבת
 יום~

 ~מקום שורשה את לתקן
 או~א ה~ מל~~יך ר~ון ויהי~~יון.

 ~ת~ שיה~
 ~ת

 כאילו זו ה~ו~ר ~פירת מצית עולה להיות לפניךורצון רחמי~
 ח~ומים הם אשר והנוראים הנפלאים הסודותכל נשי~

 ב~
 ות~לה

 ו~מכוונים היוד~ים ידידוך בני כוונות כל ~םל~ניך
 לבא הראוים הקדושים שמותיךכ~ונות כ~

 בספיר~
 ~אשר זאת

~רומי~
 יכתירו

 ד~~
 נא יגדל ו~תה

 סגולת בכח א~ני כ~

הםפיר~
 ~ב~~ת הקטנים ~ם הגדו~ים המאורות ובשני הז~ת

ח~רים
 ימלא~

 ה' ל~זרת הד~ת ותרבה ה' חסדי ויתבוננו
בג~רים.

 ג~
 ~בולה. תתן וארצנו הטוב יתן ה'

 אשר את זאת בספירתנו שיתוקן ~ו"א ה' מלפניך רצין~~~~
 ו~תפ~רת והגבורה הג~ולה ה~ליונות במדות~גמנו

והנצת
 ה' לך ובארץ. בשמים כל כי וההו~

 הממלכ~
 אחת

 ליל יאמר לא זה ~גםלאחת
 מ"ט~

 ~בשב~~
 תמימות ~בו~ות

אלה~
 יאמר לא ויו"ט שבת ~~ב~יל ~ינ~ם ~ב~ה אחת אבן ~ל
ותמחול

 וכו'~

 כ~ א~ ותסלח ותמחול
 אשר וח~אתינו ~ונותינו

 ~מך נפשות שטהרת וכשם ~זה. היום ו~ד מנ~ורינופגמנו

ישרא~
 ממצרים ישר~ל ~צאת מצרים ~ומ~ת ~~ש ~והמת

 ת~הר ~רבים~ וחס~יך ברחמיך כן ה~ומר םפירת מציתב~ח

 ונטהר בה שנ~בק וחלאה טומאה מכל נפשותינוא~
ב~~ו~ה ונת~~~

 ש~~~ מ~~ה.וכש~ ש~
 ה~ומר ~צות לישראל ל~ם

ל~ן
 סי~ א~ור פ~ מ~~ר ~~יין גד~ון בימי וצנ~

 כ"ח~
 ו~סתר מר~כי ~מי יחז~אל בימייחזקיהו בי~~

 כל א~ להכני~
 י~מוד ~ן ~ם נ~ם ותנו~האיביהם

 ~~ ~הכני~ לנ~
 כל

 מושי~ חס~יך הפ~א ר~תינו. ומב~~~ נפשינואויבי
 ח~סים

 את ~וררה ~י~ינך.ממת~וממים
 גבורת~

 לישו~תה ~כה
 ה' ב~די י~מור ה~ וכ~' נו~םויהי לנ~

 חס~~
 מ~שה ל~ולם

~~ י~י~
 ~~רא תר~.

 ~ליך וא~בור ~~י. גומר לאל ~ליון ~אלהי~

 ~~יי' ~ ~~~~~י~~
 ~ ~~י~~~י~
 ~~ו~~~~"~

 ~~~י'
 ~~~~~~~~יי~~

ו~רא~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~  

~ ~ ~

~ ~

 ו~~~~ו ~~ו

 ~~~י~
 ו~~~"~~~~ ~~~~ י~~~ ~' ~~י~~ ~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ י~י~ ~~~~ ~י~~ י~~~ ~~~ י~י~ ~~~

 ~~~ ~י~~ ~~~ ~~~~ ~~ ~ ~
 ~בעומר~

 ו

~~~ 
 ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~י~~~ ~~

~
~~~~ 

~~~ 
~~~~~ 

 ואומר בדמיך מתבו~סתו~ראך~
 ל~

 לך ואומר חיי ~דמיך
 מאד גדלת אלהי ה' ה' את נפ~י ברכ~ חיי.בדמיך

 ואח~כ כיריעה. שמ~ם נוטה כשלמה אור עוטה לב~ת.והדר הו~
מברך.

~~~~~~ 
 יחזיר הרח~ן יאמר הברכה

 ~בוד~
 ביהמ"ק

 ע~ב ך' מגילה תו' בימינו. במהרהלמקו~ה
 הברכה ~~~י ויכ~ין כל.ד"ה

 ממשי~
 אמירת וע"י מ~יף אור

 ממ~יך ב~המ~ק נ~~ה שהוה המעשה ~~י' שהיא וכו~הרחמן
 לילה בכל כולו וכו' בכח אנא תפלת יאמר ואח~כ פנימי.אור
 כולו וכו' ויברכנו יחננו אלהים מזמור יאמרוא~"כ

 מעומ~
בכ~

 מן א' תיבת לילה בכל יכוין המז~ור ~כשאומר לילה.
 בתיב~ ו~וין ראשון ב~יל דהיינוה~מור

 שני ובליל אלהים
 וכו'וחנלו

 ע~
 אל לילה בכל יכוין ו~ן י~ים. ~~ט תשלום

 ~ל יו"ד א' ~ליל דהיינו וכו' וירננו י~מחו ~פ~וק א'~ות
 תשלום ~ד וכו~ ישמחו ~ל ש' שני ב~ילושמ~ו

 מ~~
 י~יםי

 אל ליל~ בכל יכוין וכו' ב~ח ~נא כשאומרוכן
 ר~~

 תיבה של
 של ב' ~ני ו~ליל אנא של א' אל י~וין א' ~ליל דהיינואחת
 ~ד וכו'בכח

 ~שלו~
 של בר"ת יכוין ז' ובליל ימום ששה

 דהיינו ~ני בש~וע ה~רך זה על ו~ן אב~י~"ץ. דהו~~וכו~ו הפ~ו~
 ~ל א'~ניל

 ~ני ובלול ~בל ר"ת של ק' באו' יכוון שני ~בו~
 של ר"ת ז' ובליל וכו' רנת שלר'

 הפסו~
 קר"ע דהיינו כולו

 בשער כ'ז כמבואר ~בועו~. ז' תש~ום עד ~~ז ~ל .וכןש~"ן
 ~"ב שער ופע"ת י"א דרוש ~עומר ספירת בעניןהכוו'

 או' א' ~י~ ~עיל ~יין ועוד ק"ו או' לקמן ו~יין יעו~~.ופ~ה פ"~
 סי' ולקמןכ~ב

 תצ"~
 י~ו"ש. ח~ או'

~~
 ~טורות ~נשים וכו' ל~פור ומתחולין ~~.

 ומוס~ין תמידין מה' פ~ז הרמב~ם שהז"~. מ"עדהוי מספיר~
 בשער וכ~כ ~"א. קפ"ג דף תצוה פ' ב~וה"ק וכ"כ כ"ד.~ין

 וכתב סק"א. מ"א ~~~. פ"ה דף~כ~ו'
~~ 

 כבר ומיהו מ"א
 יוסף חק ב' או' א"ר ג' או' ח~י וכ"כ חובה. עלי~הושוווא
 לינגו ומהר"י בכ"י אריה ש~ר מהר"ש ב'.מיהו או' ר"ז ג'או'
 כ~ב או' הבר~"י והב"ד ששופרות הנשים על ~ר~רובכ"י
 נוהגות דאיוכתב

 בלול~
 גם כר~ת וכיוצא

 ב~פיר~
 כארחייהו ינהגו

 שהן במה ~יסור ח~ש ואין הר"ז ~ם~כ"ל.וכתב
 דעכ"פ כתב שלמה של~ן ~~' ממנה.אבל פטורות שהן אףעליה ~~רכו~

 וגם א~ ביוה יט~ו בו~אי דהא יברכולא
 ע~~

 אינם הרוב
 ~מילות פ~רושיודעים

 י~ו"שיוה~"~
 או~ ~~ב

 על לברך הנשים שנוהגין אשכנז~ני למנה~ ג~.וכ"~
 מ~~

 לק~ן כמ~ש שהז~ג
 ~הגה ו' ס~י' תקפ~טסי'

 יעו"~
 ב~א"ה ספרד ~ני לנשי אבל

 ספיר~ מצות לקוים רוצים אם לברך~ין
 א~~ר אס רק ~~ומר

יש
 לשמו~

 י~פרו. וא~~כ לצא~ וי~כוונו ~אנשים
 ג"כ כתיב יובל ~גבי וא~~ג וכו~ לספור מ~חילין~~.

 וספרה כתיב בז~ה וכן לךוספרת
 ל~

 רבנן
 מ~א"כ ממש ~נין הוא ~ומר ~גבי ו~פרתם דה~~ להוגמיר~
 סק~א. ט"ז פ~חים. מס' בסוף הר"ן כ"כ ספירות.באינך
 תו'ו~וין

 ~נחו~
 ו~וק. ח~י או' ולקמן וספרתם ~"ה ~''ב ס"ה

~~~
 ~זמנו ~כו' הלילה בתחלת ל~פור שכח ו~ם ~~.

 וספרתם כ~יב שכן בנ~סן ט"ז יום לילמתחלת

לכ~
 יום ר~ל ה~בת ויום וכו' ~ביאכם מיום השבת ממחרת

 ממלא~ה בו ששובתים יו~ט שהוא קאי דעליה פ~ח שלראשון
 מונים היום ומאותו בניסן ט~ז יו~ הוא השבת ממחרת~~"כ
 ומ~כ~יב יום מ"ט שהם שבתותז'

 תמימו~
 להי~ת שצריך ש~מ

 להתחיל צריכים וא"כ כלום מהם יחסר ולא ת~ימות ~בועותהז~
 הלילה מתחלתלס~ור

 שנכנ~
 ומתין שאם בניסן ט"ז יום

 שבתות יהיו לא ט"ז ביום למחרתו עד וכ"ש הלילהב~וך
 לבוש. ~ל~לה. בתחלת לספור מ"ה מצוה הילכךת~~מ~ת

~~~
 יברך שיזכור תיכף ומ"מ ה~ילה. כל ו~ופר הולך ~~.

 ואמתין אחרתי שאחרתי כיון יאמר ולאוי~פור
 לפי מעטעוד

 ~כ~
 החיצו~יס אל אחיזה גורם וותר שמתאחר מה

 הצבור ברכו שכ~ר כיון יאמר ולא ג~ או' לעיל וכמ"שביו~ר

ל~
 ופוגם שמתקן מה שכל לפי מאחר אני אם איכפת
 ~נחצבה למקום הואהאדם

 מש~
 תקון בתיקונים~ כמ"ש נשמתו

מ"~
 בש~ר וכ"כ וכו' ~אמר פתח ד~ה ~סופו ע' ותיקון בסופו

~גלגוליס
 ~ק~~~

 י~ו"ש. י''א

~~~~~ 
 ~תהא לכם ו~פרתם דכתיב וכו' אחד כל ~ל ומצוה
 דאי פ~י ע~ב. ס"ה מנחות ואחד~ אחד לכלספירה

 אחד של בספור דסגי משמע הוה יחוד לשון ו~פרת כתיבהוה
 ~בעינן מיניה דרשינן וספרתם ~כתיב השתא כולםבשביל
 לכלספירה

 אח~
 וכ~כ הגזול לולב ר"פ התו' פי' וכך ואחד.

 ב~ח שם.~רא"ש
 דה~פירה ~ו' כמה בשם ד~ או' ח"י ~כ''~

 לכלצ~ל
 ~ח~

 כולם בש~יל ש"ץ ולא וא'
 וכת~

 דש~מע ואע~ג
 הספ~רה אכן בהגה ג' ב~~י~ כמ"ש ברכה לענין ה"ד כ~ונההוי

 אחד לכל הספירה ש~הא וספרתם ל~דיא הקרא מןמתמעט
 דג~י ולקחתם ש~ר~ינן ~מווא~

 א' לכל לקיחה שיהא לולב ~
 וכ"כ יעו"ש. בב"~ שהביא הרשב"א כוונת כ"ה כי וכתבוא'

 שכן אמן אומר אפי' חבירו בספירת יוצא א~ דאיןהלבוש
 חק וכ"כ וא' אחד לכל ספירה שתהא לכם ו~פרתםמשמ~ות
 בס~ירת די~צא נראה סק"ב המ'א ד~ת ~ו~ו ד' או'יוסף
 ש~"ה וכתב ~פר"ח ~עת וכ''ה יעו"ש אליו נ~כוון אםהש"ץ
 ~ער''ה ו~~כ ~' או' הברכ"י דעת וכ"נ י~ו"שי הרשב"אד~ת
 לצאת יכול לכתחלה ~אפי' הנז~ הפו' מ~ברי ומשמע ~'או~

 כתב א' או' ה~אמ"ר אבל ומשמיע שומע כוון אםבשמיעה
 בדועבדדוקא

 וע~כ שניא בפלוג~א זה ~דבר נמצא יעו~ש' י~
 הפו' מדברי משמע ומ''מ בר~ה. בלא ויספור יח~ור ל~"ץ כיון~ם
 לצאת יכול לכ~ע ברכה ~לעניןהנ~'

 ~ש~~
 שומע כ~ון אם

 ב~רכת לצאת עתה נוהגין א~ן אכןומשמיע
 ש"~

 כלל
 ר~

 כל
 ו' או' ~שע'ת כמ~ש לעצמו וסופר מברךאחד

 ומ"~
 ~' ~ו~

 האחר~נים.ושאר

~~~~~~~~ 

 שכתב ~הגה"ט ~נה~ג
 נהג~

 תחלה הקהל לברך
 ~חלה ~ברך הש"ץ מקומות ~בקצת הש~ץואח~כ

ואח"~
 דב~ירם ג' או' ח"ב היפ~ל וכ'כ ~עו~~. ה~~ל כל
אז~יר

 יע~~
 ו~ח"כ תח~ה הקהל לברך שנהגו מקומות יש

 ~הי~ך מ~ם וישה~ץ
 ~הש~

 ואח"כ תחלה מברך
 כ~

 הקהל

~~
 ~ו



~ ~ ~

~ ~ ~ ~  ~ש~~
 ~~~~ ~~~ן

 ~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~י~ ~~~~~~~~
 ~~ ~~~ ~בעומר~

~~ ~~~~ 

 שלא דעתם שיתנו רק שיסמכו מה ~~ל ~~ם י~ ואלוואלו
 יעו"ש. הש~ץ בברכתלצאת

~~~
 פ~חים בסוף הרא"ש כ~כ מ~ומד. לספור וצריך ~~.

 תחל ב~מה דת"ר מעומד מברכינן מברכיוכי
 סק"ב. ט"ז לבוש. ב"~. בקומה. אלא בקמה תקרי אללספור
 בן הר"י בשם שכתב ~~~ ~ין ומוספין תמידין ה' בכ~מועיין
 שזהגיאת

 רבותינו מפי קבל~
 ואסמכו~

 ג ~ו'א~א והב"~ ~~"ש~ אקרא

~~~
.~~ 

 וצרי~
 יצא. מיושב מנה ואם מ~ומד. לספור

 סק"ג. מ~א כ"ג. ~ין ומוספין תמי~ין ~~הרמב"ם
 כלל ח~א ד' או' ר"ז ה' או' ~וסף חק ב' ~~' א~ר ה~ או'ח~י

 ד'. או~קל"א

~~~~
 ו~ינו יצא בירך~ ולא מנה ואם תחלה. ולברך ~~~

 שם וכתב כ"ה. דין שם ~רמב~ם ומברך.חוזר
 אילם דברכות הוא פשוטה~~מ

 מעכבות~

~~~
 העו~ר ספירת על דמברכין והא תחל~.ולברך ~~.

 שאם ל~י וספרה כתיב דהא ~בר~ת א~ן~זבה
 ע"ב כת~~ות תו~ לברך. לה ~ין ~כך תסתורתראה

 ע~ב ס"ה ~מנחות ~ו' וכ"כוספרה. ד~
 ד"~

 ~עיין וספרתם.
 ומ"ש כ"ז סי' הרדב"זמ~ש

 ~ל~
 והסכימו ו~ או~ וח"י הפר"ח ~

 ~ו~ד. או' לעיל עיין~ ועוד ~~ו~~. ~~ו'לדברי

~~~
 ש~וא העומר ספירת ~ומר וצריך ת~לה. ולברך ~~.

 ~כוו~ ב~ער כמ~ש אדנ~ שם כמספר ~~~ה~ת

~~
 ע"~ פ~~

 בסו~. טעם ויעו~ש
 וכו' הימים וסופר~~.

 ופשו~
 בכל לספור ~~ותר

לש~
 וספר לה"ק מבין אינו ואם שמבין בלשון ודוקא

בלה~ק
 ל~

 ספירה. זה ואין קאמר מאי ו~ע לא דהא יצא
 יו~ד. או~ ר~ ~~ או' דה"ח ח' או' יוםף חק סק"ב.מ~א
 דברי ~ל חל~~ קל~ט סי' י~ב"ץ בשאלתמיהו

 מ~~
 וכ~ב הנז'

 בלה"ק מבין אינו אםד~ף
 יצ~

 א' או~ ~בר~י והביאו י~ו~ש
 וע~כ ג' או~ הער"ה וכ"כ ג~ או'ש~ת

 נרא~
 ואינו בלה~ק ספר דאם

 בלשון ולמנות לחזור ישמבין
 לאפוקי ~רכ~ בל~ שמב~

 מפל~~תא.נפשיה

~~~
 ~"ו במנחות כדאיתא והשבועו~. הימים וסופר ~~.

 שבועי למימני ומצוה יומי למימני מצוהע~א
 וכן שבועות שבעה לספור תחל מ~כתיב ~ל~וש כתבוהטעם
 וכו' לכם~ספר~ם

 שב~
 שבת~ת

 תמימו~
 שצריך משמע וכו'

 ל~פור שצריך משמע ~ום חמשים ת~פרו ומ~כת~ב שב~עות.לס~ור
 עכ"ל. ש~י~ם סופרים לכךימים

~~~
 הימים ספר ואם והשבועות. הימ~ם וס~ר ~~~

 לחו~
ול~

 חא"ח הלוי מהר~ש ד~ת השבועות ספר
 ה'סי'

 דל~
 ~בל יעו~ש בבר~ה ולמנות לחזור ~וצריך ~צא

 וכתב עליו חלק בהגב"~הכנה'ג
 יצ~ דבדיעב~

 וכ"כ יעו"ש

מ~~
 או~ והא"ר ח' או' ח~~ סק~ד"

 ו"~
 ימי בתוך דדוקא כתב

 ימ~ם שמונה היום ~לא הזכיר שלא אף בשמונה כגוןהשבוע
 אבל ולמנות לחז~ר א"צ א' ויום א~ שבוע שהם סיים'ולא
 ולברך ולמנות לחזור צריך ושבוט שבוע כלבסוף

 כשל~
 ~זכ~ר

 וכ~כ ~~ו"~.שבועות
 הפר~~

 מש~ ט~~ יומ~ מ~ה ~~ם
 ~הם

 סי~ם ו~א לט~מר ~~ים ז' היום ואמר ~מיםז'
 ~תיקנה חכמ~ם מצות קייס לאאחד שבו~ שה~

 וצרי~
 ול~~ור לחזור

 ~רבוותא ~~לוגתא כ~ון ט' או' יוסף חק וכתב יטו"~.בברכה
 וכ"כ ברכה. בלא ולספור לחזור י~היא

 י~~
 נה'ש בה~~~~.

 ו' או' ר"ז ~"~. או' רצ~ז דף ש"ז ד' או' א"א א'או'
 ~כאן י~נ~ שלאחריו ליל עד נזכר לא ואם א' או' קל"אכלל ח~~

 שהוא אמי מ~די בברכהוא~לך
 א' יום ~יל~ א~ מסופ~

 ח'. ס~י' ל~מן ועיין שם.נה"ש

~~~~ ~  
 ה~ור. כמ~ש יצא נ~~ לבד שבו~ות מנה

 שא"צ י~א ראבי~ה בשם הטור כמ~ש ור~לשם. ~מ~~
 ה~מיםלמנות

 אחד יום היום כגון לשבוע שיגי~ ע~ ~
 אחד שבוע שהם ימים שבעת היום יאמר ואז ימיה לז~שיגיע ~~

 שעברה שבוע של י~ים למנות א"צ ואילך ~כאןאבל
 ע~

~שבו~
 אלא הבא

 ביו~
 ~ן א' ויום א' שבוע היום י~מר ח'

 ~ימים עשר ארבעה היום יאמר לי~ד שיגיע עד ט'ב~ום
 וכן ~חד ויוס שבועות ב' ~יום יאמר ~~ו וביום ש~ועותב' ש~~

 ~"ל דלא ניה~ ור"ל ומחה~ש ח' או' ~"~ וכ~כ ~כ"ללעולם
 ~"מהכי

 ב~ו~ב~
 ~ו ~' ביום אם מיהו ~מחה~. וכמ"ש ~צא

 וכ"כ יצא דלא ~~שר ה~מיס הזכי~ לא י~דב~ום
~~ 

 בשם
 ולס~ור לח~~ר ראוי כתב ~' או' הא"א ~מנם~ שם. ח~~~"~.

 וכ~כ סב"ל. גווני~כ~ בכל ברכהבלא
 הר~~

 שם~ ח~א ~ם.

~~~~ ~  
 שאמר כג~ן בר"ת ספר

 היו~
 או~ ל~ו~ר ב'

'~ 

ל~~~
 בלא ומונה וחו~ר ולברך לחזור לו אין

 ~ו' יו~ף ~ק ה' ~ו' א~ר ח~ או' ח~י א' או~ עו"שברכה.
~~ 

~~~
 ~' או' הברכ~י וכן ~' או' ~"ז ד~ או'

 הבי~
 ~לוגתא

בז~
 סידור והב~ו יעו~ש. ברכה בלי ולמנות לחזור וטוב וכתב

בי"~
 ואם ו' ~ו' ~ע~ת י~~. או'

 ל~
 וספר חזר

 ~ו' ~וף ל~יל וכ~כ שם' ~ו"ש בברכה. הב~ים הימיםלמנות י~ אפ~
 ולספור ~ח~ור שצריך שנת~ ~דבכ~מ כ~ה או' ~ר"ז וכ"כ~~ב.
 מח~ת ברכהבלא

 ה~פ~
 בשאר ~ספור ו~~ר ח~ר לא ~ם

 ל"ח. או' מ~ב וכ"כ בברכה.הלילות

~~~~~~~ 
 ש~היה טוב ה~ילה ~ותה בר~ת שמנה דזה
 ~כול ~~~נו כתבנו דבשכח דהגם ויברךש"ץ

 ש~ץלהיות
 ה~~

 בזה וכ"ש מוציא ~יצא אף דק~ל ~ שאני
 ~~יכ~

מ~
 דף ש"ץ ~~ ~ו' בשיו~ב ברכ~י ופשו~' יצא דלא

 רצ"~
 ~ו~

 סי~ ע' או~ זכ'לך'
 סק"ו~ תפ~~

 ל~~ מיהו שם. בי'ע
 י~ד ו~~' י"ג או~ סוףלעיל מ~~

 ~ל~
 ש"ץ בבר~ת לצאת נה~ו

 לו ~ין א~כ ל~צמו וסופר מברך אחדכל כ"~
 להיו~

 לעצ~ו רק שא~נו~ון ~בר~ ש"~
 ~ל~

 ~~ למ~~ת צריך
 בל~

 ברכה.
 ו~~~

~~~~ 
 אותיו~ במ~לו~ בר"ת מנה

 יו"ד כ~ון
 וו~~. או' בר~"~ ברכה. בלא ומונה חו~ר ב~הגם וכ~וצ~ ~ל~~

 הוא ~~היה או שם. בי'ט ~~.ש"ץ
 הש~

בברכת ~~~ ~ל~ ש~~~ ~~ ~~~י הקו~ם ב~ו~ כתבנו וכברשם. ב~~~ הל~לה~ ב~ותו
 ש~~

 ~ינו
 ש~ץ להי~ ~כו~

 א~ ו~בר~
 ~~~ות ~ר

ב~~
 ברכה.

~~~
 כתב ל~בירו כו~ב שה~ה ~~

 ב~ה~~
 ו~~ב

 ר~~
 ~~~~ן

 ~~~~רה~ו"ב
 ~כ~~צ~

 ~~ יש
 י~~ ~~ ~~ ש~~ת~~

 י ~~~ ~~~~~~~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~  

~  

~ ~  

~ ~ ~  

 ~ם~~~ ~~~~י~ ~~~~~ ם~י~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~י~~
~~~~~~ 

 ~~ו'~ ~~~~~~~י~
~~~~~~ 

 י

 ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~ םו~~י~ ~י~~
 ~~~~~ ~~ ~~~~~~ ~ ~ ~~~~ ~~~י

בכ~יב~
 ו~~לה ב~ה ק~ת והאריך י~ד או~ ה~רכ~~ ו~ביאו זו
 ~~ו. או' בי"ע שם. ש~ץ והביאו י~ו~ש~ ב~רכה וימ~ה~י~~ור~

 ו'. או' השע~תוכ~כ

~~~
 היום בו וכתב ביה"ש כתב לחבירו ~ותב שה~ה ~~

 אם האחרו~ים בו נחלקו ~ס~ירה וכךכך
 יד~ יצ~

 הרב ו~עת ~ו בכת~בהס~י~ה
 ~בו~

 דיצא ל~ סי' ח~א יעקב
 לברך יחזורו~א

 וכ"~
 ו~רב ~~ סי' ח"א אליהו קול דעת

 והב~ד יצא. דלא ~ם הברכ"י דעת אבל די"א באהליךאגיר~

בי"~
 ברכ~. בלא ~~~ור דיחזור ד~נא דל~~ין ~כתב י~ד או'

 פ"ד. או' ~קמןועיון

~~~
 שם וקרא לספירה ח~ ~ליל בש"ע קוראשהיה ~~

וא~
 שמונה היום אומר ח~ היום

 ~הם ימי~

~בו~
 שכוונתו כיון ם~ירה י~ח ב~ה יצא לא אחד ויום אחד
 למ"ד ואפי' המצוה ~וונת ו~וקר גדול ותלמוד ב~ורה~קר~~ה

א~
 כתב ב~ או' הער"ה אבל קי"ד. סי' ח~א ~לק~ט כ~ונה.

~ליו
 ~ר~~ דלית~

 ~ורא ד~יה מ~תני~ דייקי~ן קורא היה

 והגי~בתור~
 א"צ ~צות ש''מ יצא לבו ~יון אם המקרא ~מן

כוונ~
 עיין ~כ"ל~ומי~ו וכו' חבירו אותו ששו~ל מי כדין הו"ל וא"כ

 או'בי"ע
 י''~

 ~יים לם~ירהיו~"מ ק"ש בין לחלק שיש ש~תב
 בלא וימנה ~חזור די~אד~ניין

 ברכ~
 לעיל כתב~ו וכבר י~ו~ש.

בש~
 ~צא אם ס~ק ש~ש ד~ל האחרונ~ם

 וצר~~
 ולמנות לחזור

 ומ~ה ח~ר ~א אם ברכה~לי
 יכו~

 הבאים ב~מים למ~ות
 מםופק ~ה~אמודי בברכ~

 א~
 ועו~~. ח' םעי~ ~ק~ן כמ"ש א' יום ד~לג

~~~~~~~ 
 לחבירו

 ל"~ בלי~
 ~הוא ודוי תאמר אל לעומר

 ולא אח"כ ולברך לםפור יכול לע~מרל"ג
 ב~ה.נ~~ר

 מ~~ בהגב~י כנה"~
 ~עי~ש ה' סי~ הלוו מהר"ש

 ~מושה~כ~ם
 ב~~

 עם
 ד~ו~

 וצא בר"ת משיב דאם ס~ל ~~ל
 ב~ידון ~~~ ימים אלא ~ ה~כיר לא אםואפי'

 ז~
 היתה שלא

~וו~~ו
 לומ~

 חשבו~
 לו~ר אלא כלל

 י~"~ ~הו~
 יאמר ושלא

 כר"ש. ~' או' זכ~ל ט"ו או~ ~ו~ג יעו~ש. ו~ברך לח~~ר ~כול~ידו~

~~~
 שהוא דמ~~ע שהיום יאמר ולא וכו' היום ~~.

נתי~ת
 ט~~

 ל~ה
 של~על~

 יאמר אלא ממנו
 ~ו~ ח"י מי~ו סק"~. ~~א סק~ג. ט~ז לבוש. ו~ו' יוםהיום
 מי על לו ויש אש~בש לא שהיום שאומר ד~~ כתב~'

 אמנם ~ו~ד. ~' יוסף חק ~~ או' א''ר וכ~כ יעו"ש.שיס~וך
 שי~ל כתב ע"ד ~"ה דף הכוו'בשער

 היו~
 ~ם~י~ וכן וכ~'.

ה~ל~
 קמ~ג דף

~~ 
 בםיד~ר ~כ~ה

 הרש"~
 הר~ז וכ"כ . ~~ל

 דבר. ~מא וכן א' או~ קל~א כלל ח~א ה'א~'

~~
 בעו~ר. הגה ~~.

 ה~"~ ד~~ וכ~
 שכן וכתב סק~ג

 אבל וכתב ט' או' ח~י וה~יאו יעו~ש.~~גם

ב~~~
 ~י' בכלבו ו~ה לעומר שי"ל כתבו י~י~ים נו~חת רוב

נ~ה
 ות~י~

 סי' ~רשב~א ~תשו' וש~ל
 שהבו~ תנ~~

 ו~ר~ן ב~י
 השל~ה וכ"כ ~סח~ם מס' ףס

 ו~~מ ש~יי~ אל~
 אי~

 ~שנות
 על להה ~ש כי מקדם ש~~~יהמנ~ג

 מ~
 וכ~כ ועו"ש. שי~~~כו

 י"~. ~ו' יוםף חק ז' אי~א~ר
 ר"~

 הכ~ו~ ב~ער א~נס ~' ~ו'

~~
 ק~"ג דף הש~"ה וכ"כ לעו~ר. אחד יום היים לא~ר כ~יב

~'~
 והבי~ו

 א~~
 וכן ו~~ב ה' ~ו~

 ~מנהגי~~יוכ"~
 ח~ או' השע~ת

~~ה~~
 ~מ~י~ת~ו

~"~ 
 ~~~"י

~"~ 
 ב' ~ו' ~~א~~ר וכ"כ י~ו'~~

~~~~~~~~~~
 ב~ה קפידא דאין המ~מ~ר ~ם כתב ומיהו ז' א~' ח"ביפ"ל
דאפי~

 ל~
 י~ו"ש. ופו' ברש~~א כמבואר קפידא א~ן כלל עומר ~~כיר

 יותר לבאר כד~ לעומר וכך כך לומר ראוי היותראך
 נ~ו. או' לקמן ועיין ב~י. ומביאו הנ~' הרשב"אבתשו' כמ~~

~~~~~~~~~ 

 שבועות. שב~ה כדכתיב זכר לשון הם וימים
 יאמר ולכן סק"ה.מ~א

 שבו~
 ולא אחד

 ששה חמשה ארבעה ושלו~ה שתי. ולא שבועות ~ני וכןאחת.
 מנין לעולם יאמר מחה~ש. תיבה. בסיף בה' כולםשב~ה
~מועט

 קו~
 כגון

 אח~
 ~שרה עד ~ם. מ~א יוה. ועשרים

 צחות דרך וזה יום אומרים ולמעלה עשר ומאחד ימיםאומר
 י"ב. או' יוסף חק יו~ד. או' ח"י ע"ג. ~י' ש~ללשה"~.

 וכ"כ יעו''ש. מעכב זה אין דבדיעב~ד המחה''ש שם וכתבשם' מחה~~
 ח~א וכ~כ יצא. גוונא דב~ל פשיטא דבדיעבד זה ססעי'ה~ר~ח

כלל
 קל~'~

 ט'. או' מ'ב יו"ד. או'

~~~
.~~ 

 וא~
 שב~ת היוס יאמר

 שה~ ימי~
 אחד שבוע

 אמנםבעו~ר.
 בא"~

 שבעה הי~ם כתוב וכלבו
 היא ל~ומר ~~בת בכולם וכן א' ~בוע שהם לעו~רימים
 וכ~ה ~~~י. ~הביא הר~ן מדברי מוכח והכי שהם ~י~ת~ודם
 נ~ה~רי~ו

 ח'~~
 ~כתב ג'.~לא א~' המא~ר ~ו'~והב~ד ובשאר

~יישב
 המנה~

 ~נוהגין מ~ומות יש ומי~ו ~ש"ע.וכתב שכתב
 תיבת קודם לעומר תיבתלומר

 הראשונ'~ וכדברי שכ~
 י~ו~ש.

 י~ב~ץ רב ובסידור ~"ל הרש"ש בסידורו~"כ
~"~ 

 האר~י ~ברי
 ימים. וכך ש~ועות כך שהם לעומר וכך כך היוםז~ל

~~~
 היום יאמר ~~.

 ארבע~
 עשר

 ימי~
 ובהר~~א וכו'

 ~"~ד~
 עשר ארבעה היום שאומר כתב ע~ב

~ו~
 או' ל~יל וכ~כ ע~ד. ~פ~ג בא"ח ו~כ . וכו~

 וכ"כ יום. ~ימרים ולמע~העשר ~~אח~ ל~~
 או~ ח~ב י~"ל ה' א~~ הר~~

 ~~. הרש"ש בס'דור וכ"הח~

~~
.~~ 

 ד~~ ~ע~
 עד ~ה~~ך מ~~ה

 מ~~
 ~~ם.

 אמר~~ל ב~~~ ~א~
 ארבע~~

 בס~ כ~ב לע~מר א~ד ~~ר
 ~~~ד ס~~ הארץפר~

 מ~לכ~ מהר~~ ב~~
 ~ע~~ש. ד~~א

 ~~ץב~~ה~~. ~~~~
~~ 

 כ~~. א~~ בי~ע ~~ד~ר ~~א. א~~ רצ~ז
~נראה

 דל~~ר~~ פש~~
 ה~מ~ם ~נה דאם דס~ל ~ל~~ ~מהר~ש

 ~~כ מנה ~כאן צ~ל ~צא לאל~~ד
 ~~ ה~ב~ע~~

 לא לא~ה
יצא

 לדידה~
 ז~ל.

 זכ~~
 אבל בברכה כך ~שמ~נה ~ה~ד ע~ א~'

ב~ם
 ~ב~ר~ שאל~

 ל~~מר כמה
 ארבע~~ ~מש~~~

 א~ ~~ר
 הארץ ~ר~ בברכה. ~ס~~ר ~~~ז~ר כ~ל מנ~ן ה~~ ~לאא~שר
 ~~ץ~ם.

~~ 
 רצ~ז

~~~ 
 מ~ה~ ~~~~ כ~ב. א~~

 שם הזכ~ל
~~ב

 ש~~~ דלכנה~~
 ב~ן ל~ה שנ~ ~לא הל~~ מהר~~ש על

 ל~שלאכשב~רך
 ב~ר~

 דמשיב א~א
 ל~~אל~

 הכא ה~ה דבר
~לד~ד~ה

 א~נ~
 ~כ~ל

 ~מנ~~
 לע~ל ~ע~~ן ~~ו~ש. ב~רכה ע~ד

 נ~~. א~~ ולקמן כ~בא~~

~~~
 אםב~. ~~~~

 טע~
 מ~ש~~ ~ה~ ~כ~~ המע~נן ב~~ס

 ~מב~אר ~נ~ד ~י~הרש~~א
 ש~

 שה~הל
 הת~~~

~~
 ל~ז~ר א~צ מער~ב ~~ענ~ן ק~~ם ~ער~ב

 ~ע~~ן ~~ד ~ע~~ רס~~ ם~~ ~כדלע~ל דצ~ב~ראט~ר~א מש~~ ~לה~~ל~
 בדבר~נ~

 אב~~~ם~
 ~ענ~ן

 ~פ~ר~
 בטר~א מש~~~נן לא הע~מר

 ~מ~ם עשרה ה~~ם ~~מא~ה~~~ ~~~~~
 אל~ ~~~~~ ~~~~~

 ת~עה
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~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~

~ ~

~ ~ ~ ~ ~

 ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~ י~ם
 ו~~י' ~ה .

 ~~~ ~נ~
 ~ל

בר~~
 ~ק~ל

~~ 
 היה

 ~ל~ ד~ת~
 ~~~~ר ל~~ת

 ויבר~
 ~ש~ ~ב"~ בלילה ~י~~ור

 רשב~~~
 ~~י ~ ~

 ~~~ ~~~ ~~ ~י~ ~~~~~ ~~ י~~~ ~~י~~ ~~~ ~~~י~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~~~
י~~~

 ~~ ~ש~ר~ ~~א ה~א ת~יעי י~~ ~~ת~כי
 ~את

י~~~~ש הכ~~בי~
 ~הב~~

 ב~י.

~~~
.~~ 

 ~ברכ~
 ~ל

 םפ~ר~
 ה~~~ר.

 ~~~~ר~ ~את~~~
ה~בי~

 ~~~~ע
 ~~~~ ש~~

 י~~בי א~~ ר~~ז ~~~~~~.

~~~
 ~ח~זר ~~~תברא משתחש~. לםפ~ר ח~ז~ים~ ~~.

 בברכהלםפ~ר
 כ~~~

 ז~~~. בלא שבירך
 אלא ב~ א~~ הע~~~ש ~כ~~כ י~~~.א~~ ~~~~~

 שכת~
 ~אם הע~~ש שם

ה~ה
 ~פל~

 ברכה בלא ~~~נה תו~ר ~~ילך ה~נחה
 י~~ב. או~ח~~~ ~הב~~~

 ~כ~~~
 שם. ~ר~~ז

 ~~ה~
 כ~ב י~~~ד א~~ ~א~ר

 ~~נה ~~ער~ב ק~~ם אבל ~עריב שהתפלל אחר~ד~קא
 י~~~~ש.בב~כה

 ~~~~ב א~~ ~נח~ת ת~~ בפם~~ ~כ~~~
 דלא~ר~''א ~כתב~

 לענין ~י~ה ~ה~~ ~יון ע~י~ ~~~פל~~
 ע~~ר לענ~ן ~~~כ לילה ה~~~ת~לה ק~~~

 ~כ~~~
 זה ~~בר נ~~א ~

 ~ לפי ~א~~כ שניאבפל~~תא
 ~~כב~ת ~ין דברכ~ת ~ק~'ל

 שםפר כל ע~כ~םב~~ל
 ~פל~

 לחז~ר יש ~ל~עלה המנחה
 ~~~ה. א~~ לק~ן ~ע~ין ~ברכה. בל~ כש~ח~ך~למנ~ת

~~
.~~ 

 ~~~~קדקי~
 ם~~רים אין

 ע~
 ~כ~~ הכ~כבים ~את

כ~~~
 ב~י. ~הב~~ד הנז~ הרשב~~א בתש~~

 ~הרא~~~
 ב~~~כת~

 בשם פםח~~ ~~~
 רי~~~

 י~~ל ~שיכה דםפק
~כ~~~ לבר~

 ה~~ר
 מ~ה~

 במנ~~ת הת~~
 ם~~~

 םברא על כתבו ע~~א

 דא~נ~~~
 ~כ~~כ נכ~ן

 ~~~ הר~~
 ~ם~~ם. ~ם~

 ~הב~~~
 ~כ~~כ ב~~~.

 הרש~~~~ ~ב~~ עלב~~~
 ~~ן הנז~

 מנה~
 כ~ב ~הב~~ח ~ע~לם.

 ~~~ל~~~~~~
 לברך ~כש~~~

 ~שיכ~ בםפ~
 אבל

~שיכה םפ~ ק~~~
 פשי~~

 כ~''ש ~~~א ב~~~שי ~~~י~ ל~רך ~~ין
 ב~ה~י~

בש~
 י~~~. םי~ בתש~~ רש~~ל ~כ~~כ ~כ~~~. הר~~~~ן

 של~ דרא~~ ~ה~~~ע ~רשב~~א כ~בר~ כתבהלב~ש א~נ~
 ~~נ~ת

 ע~
~א~

 לא ז~~ל ~הר~~~ל ~רם~~ד םי~ ~~~מ ~כ~~כ הכ~כב~~.
 יע~~~ש. הכ~~ב~ה ~את ~ד ם~פרה~ה

 ~כ~~~
 ~~~ב. א~~ר~~ז ~~~~~ א~~ א~~ר

 ב~. א~~ בי~~ע .ם~ד~ר ד~ א~~ ר~~~~ ~~ ש~~~

~~~
 ~ד ~~.

 ~םפר ~עה ~אם ~~~~ הכ~כ~~~ ~א~

ב~ה~~~
 ם~~~~. ~~~א ~~א.

 ~~ה~
 ~~~ר

כ~ב ש~
 כ~~~

 ד~יכא
 ל~~~~

 ~~פ~רה
 ה~ א~~ ה~ש~~ז ~כ~~כ ~ע~~~ש. ברכה בלא ~ל~נ~תלח~~ר ~~~ ד~~ר~י~~ ב~ה~~~

 ~םפ~ר לאלכ~חלה
 ע~

 ~פר ~אם ~~~ה
 ~~ה~~~

 אח~~כ ~םפ~ר

בל~
 ב~ה.

~~~~~~ 
הרב

 ק~~~ ~~ של~~~ החם~~
 ~~~ב

 ~רבית ש~ת~ל~~ן ~~~רהש~ש במק~~
 בזמנ~

 אחר

 לה~חבר רא~~ ה~~כב~םצא~
 אז כ~ הםפ~רה ב~מ~ לה~

 ~~~ת ~צ~ה ~~ררתמ~~ה
 ק~~~

 ב~ב~ר הע~מר ~םפ~רת בז~נה

 ~~~~. א~~ ת~~~~הב~~~
 ש~~~

 ש~י

~~~
.~~ 

~~
 לא א~י~ ~~~ה אחר לספ~ר ~~~תר ~~~ה.
 ~~~~~ בי~~~ ~~ד~ר ~~~ז. או~ ר~~ז םק~~ז. ~~~א~~פלל.

 ~~~~ תפל~ ~~ק~~~ רא~~ ~מ~~~
 ~~פי~ה

 ש~~ל~

 ק~~ם ~ת~יר ת~ירה א~נ~ ~הםפירה ~דירהערבית
 ת~י~. לש~ינ~

 שם.ר~~ז

~~~
 ~יש לע~~ת. ר~וי ~כן ~~~

 ~ל~ ~ת~י~י~
 לםפ~ר

 כל~~~~ר
~~~ 

 עבר ~~א
 א~ר ~~י~ ~ע~

שקיעת
 הח~~

 פני מ~ל
 האר~

 דם~~ר ר~~ת םברת ~פני
 שעה ~~~בי~ ~~אי י~ה עדי~ן הנז~ ש~יעת א~ר ה~~הדכל

שאחריה
 הי~

 בי~~ש
 ~לכ~

 אין
 ע~ ם~פרי~

 השעה עב~ר
 ~יש בי~~~ש אחר הוא ד~ז הנז~~רבי~

 ~ה~
 ~~בזין ש~~ערין

 ~םופרלמי
 ~~ד~

 ד~ ~י~ ח~~ב כה~נה בתי ~הר~~ זה. ז~ן
 מנה~ן ~קייםה~~י~

 ש~
 הכוכבים שר~אין כל שםופרין ~ב~ר

 כל לםפ~ר שלא ~~ק~~ין שבזה יצא~ש~בר
 ע~~

 י~יאת ש~ין
~כ~כבים

 בם~ר לה~~בל ~~י ~~~~~~
 פ~י~

 י~~ת
 עללערער ~אי~

 ~נה~
 זה

 ~ב~ר~
 בזה~~ז הע~~ר ~פירת פ~~ ~לר~ב

 ~נ~~ם ל~~ל ~בא ה~ערער ~כל~רבנ~~
 ~~רע~~

 ש~~רם נ~ן
 א~~ בנילכמה

 אין ~~~ הםפירה~ מ~~ת להתב~ל
 ~רביע בת~ך שיםפ~ר ב~י~~~דק

 הראש~~
 ספק ה~א ~י

~ש~כה
 ל~~

 זה
~~~~ 

 ~~י. ~~פיר דרב~~~א ר~בא
 ה~נ~~נתפ~~ ~כ~

 ~~ת אחר ~ויד ל~פ~ר י~ראל ת~~צ~ת בר~ב
 ~עה''ק אבלהכ~כבי~.

 ~בר~
 ר~~ת ~ס~ נ~~ינן ~~בב~~א

 ~~~רין~~~ן
 ע~

 ~שעה עבור ~חר
 ~~הלילה. ~רבי~

 א~. א~~ רם~~א סי~ לע~ל ~עיין ש~. ~בי~~ע ם~~~~

~~~
 ה~תפלל ~. ~~~~

~~ 
 ~כ~~~וק~ה ~בע~~י ה~ב~ר

 ~~קינן בר~~ע~ ~~~ ~בע~~י הקהל ~~ניןל~ה
 ~לא ~בע~~~ ~~קא ~לא~נ~אה

 ~םפ~
 חש~כה

 כ~~~~
 בם~~ך

~ה~א
 רוצ~

 םק~~~. ב~~~הי~~~ז ~~לברך לחז~ר
 ~~ר~א' בב~א~ר~ ~כ~~~

ר~~~
 י~~ב. א~~

 ה~~~ ~בר~ על ~~ב י~~ א~ ת~~י ~~ה~
 ~פ~~ן הפ~~ ~ברי~~~ציא ה~ז~

 ~~~~ ה~הל ~~רכין ~~~
 חשיכה בספק עכ~~פ ~םפירה ~ז~ןאע~~

 ~כ~~עאליבא ~ק~~~ ~ל~
~~~~ 

 ע~ה לה~~~א כ~~ מבע~~ ~ברכ~ן
 שאינ~

 ב~~~~~~~~~
 ~ם~~~ן ה~ב~ש ~~''ש

ערבית ~~~ל~ שם~מ~י~ כמ~
 ~ק~ר~~ ~ק~~~

 ~ע~~ש. רל~~ה םי~ לעיל~ כמ~~ש מב~~~י
 חק ~~~א. א~~ ~~~ר~כ~~כ

 י~ם~
 ה~ א~~ ~א~~~ר ~~~ז. א~~

 ~~. ~~~נ~~~ש
 ~~ר~~~ מ~~ לפ~ ו~~~~

 ה~ה אם אח~~כ
 נתן לא אם הא דמשמע ~כ~~ ~יברך יחז~ר ל~את~לא ~עת~

~~ת~
 א~ אפי~ ל~~ת שלא

 היה
 ~ל~

 ~~ל. א~~ לע~ל ~~~~ן~~ברך. ח~ז~ אינ~ המנחה

~~~
 ~~נה ~~.

 ע~~~
 בלא

 ברכ~
 ~יכ~~ן ~כו~

 בלילה~~~~ר א~ בל~~
 אי~

 א~י
 בםפיר~ ל~א~ ~כ~י~

.~~ 
 ~~~~~ ~י~~ר ה~ א~~ ~אמ~~ר םק~~ז.מ~~א

 ~~~ב ה~ א~'

~~~
.~~ 

 ~~כ~~ ~~~
 ~מע ~~~' ב~לה

~~~ ~ 
 ~~ר

 עלתהב~~לה
 ל~

 ~א~פ~~~ ה~פ~רה
 ש~

 ב~רך
דבר~~ת

 א~נ~
 ~כב~ת

 הרד~א ~~בר~ ~כ~~~
 שהב~~

 ב~~
~~~~

 א~ר מ~מר
 א~

 ~זכ~ר
 בל~~

 ~~חז~ר בב~~
 ~~בר~

 ~~י~' יי~~י~~~י~ ~~~~~ו~~~~

'~
~'~~~~ ~~~ 
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 ~~~ ~~ ~~~~~ ~י~~ ו~~~~~ ~~~ ~~~~ ~י~~ ~~"~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~י~~
 ~~ה ~~~~.

 ~כ~הגי~
 א~ירין ה~מן

 וםופר ~ו~ק ל~כול ה~חיל ו~פילו ~י~פור ~~ ל~~י~
 להפסיק ~~צ הז~ן ~~גי~ קו~ם ל~כול ה~ח~ל ~ם~י~ו

 ~ל~
 וס~פר ~כילתו גומר

~ז~ן ס~יר~ ~~~ ~ד"~ אח~~

 ~~מ~א~~~ן
 ~ב~~ה ~~~~י ש~~

~~~ 
 ~~י~~ ה~~ א~~ח

~מ~ם
 ~שב~ע~~

 משמע עכ~ל. ל~~~~ה
 ~א~

 ~מצ~ה קיי~ שכח
 ~ספרמה

~~ 
 .מיה~ מבע~י הצב~ר

 ~מנה כל כ~ב ה~ר~ח
 לאמבע~~

 ~פ~ר~ מצ~~ ק~~~
 ~א~ י~~ ~צא ~לא

 נזכר לא
 בשאר י~פ~ר להפ~רב~~לה

 הימ~~
 כ~לקמן ברכה בלא

 ~ע~~ש. ח~םעי~
 והב~~

 ע~.~~ל א~~ הז~~ל
 כמ~

 במי ~~ ב~עי~
ששכ~

 בר~ה ב~א הימים ש~ר ש~~פר א~ י~~ ספר ~לא
 ~~~ ~בפ~קי ~מנם~ע~~~.

 מנ~ו~
 ~~ב~ קצ~~ א~~

 ~ש
 בע~~ ~~~בני

 שה~~ם
~~~~ 

 ~בל~לה בר~ה בלא ~~פרים
 ~אין הראש~נה מ~פיר~ם יצא~ ~הא נראה ~~יןמברכ~ן
 ברכ~ ~ה~~ מעכבו~הברכ~~

 שכ~~ן זה ~א~כ עכ~ל. לב~לה

שא~
 ב~ילה זכר לא

 ~~ ~ע~~
 מבע~י ש~פר הספ~רה

 שיצ~ שכ~ב~ ה~~~ ה~~~~ל~ברי
 ~כ~ל ~ראש~נה ב~פירה

 ~~~מ בברכה ה~מ~ה בשאר~ספ~ר
 מ~~

 ~~ל א~~ לעיל
 אחר ש~פר במה ~י~~א ~~~א מ~ה~א~~

 פ~~
 ה~נחה

 ~כבר~ע~~ש
 ~~בנ~

 לע~ל
 ס~~

 ~פק שי~ ~כל ~~~ א~~
 א~

 י~א

 ~~נ~~~~~~
 בשאר

 ה~מ~~
 בברכה

 כמ~
 ה~ה ~א~כ ח~ ב~עי~

 פל~~~א שיש~כ~ן
~~ 

 בברכ~. הימיה בש~ר ל~~~ר י~~ל יצא

~~~~ ~  
 א~ ~ בה~ה.

 ה~ה
 ~ע~~

 פ~~ ~~~~ ~צא~ שלא
 מ~כ~~ן א~~אפ~קי

 לצ~~
 ~יה~ ~~ א~~ ע~~ש ~מבר~. ~~זרשא~נו לה~צ~א~ כי~ן ~המברך
 כ~ב ~ק~ח המ~א

 ~~~א~
 ~~~א כי~ן שני~ ~ברך א~~ר ~~ה ה~ה

 מצ~~
 א~צ

 ~~ב ~~ב א~~ ~הא~ר יע~~~.כ~~~ה
 ה~ע~

 ~~~ל משוה

~~~~~~
 דרב~~~

 א~~
 ~~פ~רה ~~~נה~

 בזה~~
 ~מש~~ה ~רבנן

 א~א~
 א~~ר ~~ם ה~ה

 שנ~~ ~בר~
 י~~~ש.

 ~כ~~
 הער~ה

 ~~~~ן ה~א~~
 ע~~

 מזה
 לעי~

 ז~ א~~ ~~ ס~~
 לס~~ ~ב~בר~נ~

 ~ע~~~. ~~ םע~~~ע~ה

~~~~~ 
 ~ה~ה.

 ~~ב~~
 שהי~ ~כי~ן בלי~ה. ~~~פ~ר

~~~
 ש~א

 לצא~
 ער~ה ~צא. לא לכ~ע

~~ 
ב~~

 י~ב. א~~ הר~ז ~כ~כ ~ע~~ש. כהר~~ה ~~~א פ~~ כמה

~~~~~~~~ 
 ~~~~נ~~. ~ע~ה ~י~

~~~~ 
 ~~פי~ בל~~ה. ~יספ~ר ~~ברך ~ה~ה.

 בע~~
 שכבר

 שב~קיב~
 ~~ה

 הצ~ב~~ ע~ ה~~~~
 יברך אפ~ה

 ש~פר במה ~צא~ רצה ש~א כי~ן ב~~~ה~~~~~ר
 ~~~. א~~ מ~בב~ה~~. עמ~~

~~~
 מי ~. ~~~

 ~יה~~ ~ביר~ א~~~ שש~א~
 ~כ~'

 ב~ה~~נק~
 ~~~צא ד~~א מש~ה

כמ~ש ב~ה~~ ~~פ~ר~
 ל~~~

~~~ ~~ 
 שצר~ך צה~כ א~ר א~~~ ש~א~ ~~ ~כ~~
 ~~ך. כך ה~~ה מ~הש~ב~~זהר

 ~~~ן~
 ביה~ש

 מ~ש ~~פ~ ~כ~
 ~ע~~

 א~~
~~~ 

 ~א~~
~י~א מ~~

 פ~~ בספיר~ ~יוצ~
 א~כ ~מ~~ה המ~חה

~פל~
 ~י~הר צר~ך ומע~ה המנ~ה

 ה~~~ מ~ש~~
 ~כך~ כך

 ~~~~ א~~ הר~זוכ~כ

~ן~
.~~ 

 ~~ ה~~~ ~אמ~ ~א~
 ~א~ ~כ~~

 ~מר
~לא ~~~ ~~

 אמ~
 ה~~ם

~~~ 
 בה. ~ן

~~~ 
 ~~א ם~~ז.

 ~~ ~~~ מא~~רסק~~~
 כ~ב. או~ רצ~~ ~~ ש~~

 ~~ א~~ ~~~
 י~~. א~~ר~ז

 ~~~ מיה~
 א~ ~~~ א~~ הא~ר

 אה
 ל~

 א~ר

 יצ~ה~~~
 ~כ~ה יע~~ש.

 ~ע~
 ~ק

 י~~~
 ~ע~~ש. ~~~ א~~

~ע~כ
~~ 

 ~ך. היה א~מ~ל ל~מר ל~זהר

~ן~
.~~ 

 שא~
 יאמר

 ה~~~
 ~כ~~ כך

~~~ 
 ~ל~~ן

 יש~בלא לע~~
~~ 

 ך~. א~~ מ~ב~~. ~ה~~ ~~ א~~ א~א ~~~. כך הי~ה

 ~~~ן~
 ~כ~~ כך ה~~ם ~אמר שאם

 שב~ע~~ ~א~
 ב~א ~

ימ~ה
 ימ~~ א~

 בלא
 שב~ע~~

 ~א~כא כי~ן ~שיב לא
 כמ~ש ש~~א ~י~א בזהפל~~א

 ~ע~~
 כ~~~~~~~ש. כ~~~א~~ א~~

 לחזור ~כ~ל אינ~ ~~~ן~
 ~~מנ~~

 ~אע~~ ~כ~~
 א~ר ~~א

 ~~~. א~' ~~י סק~~~ מ~א ב~~עב~. ~צאבע~מר
~ק

 ~ו~~
 מ~ב ~~ ~~~ ק~~א כ~ל ח~א י~~. א~~ ר~ז~ ~~~. ~א~~
 לעיל ~~יין ~~א.א~~

 ס~~
 ל~ב. א~~

~ן~
 אינו ~~.

 ~ סע~~כמ~ש לצא~ כ~~ן ~~א ~א~~~ ~~~ ~למנ~~ לחז~~ ~~~~
 ש~. מ~א

~~~~ 
 ~ק~ח ~~~ש

 ל~~א ל~~ש ~י~ ~~ע~~ ע~
 ~צ~~

 ~~~ק לב~ך ~א~ן ~~~נה א~צ
 ~ה ח~י ~כ~כ~ע~~ש

 מצ~~ ~ק~~ אע~~
 כ~~נה צרי~ה

 כמ~~
~ע~~

 כ~ן ~ב~ך א~ן אפ~ה ס' ~ס~~
 בש~ ~מ~~ ~נ~~

 המ~א
~כ~ב

 ע~~
 עכ~~פ שמ~כ~~ן כי~ן כ~~נה מיקרי ~זה ~אפשר

 ספירה ימ~ כמה~~מר
 ~מצ~~~

 עכ~~. ב~~מא ס~פ~רא רק ה~א
 כ~ב ~~ א~~~ה~~~ה

 ה~ע~
 מש~ם

 ~ב~צ~
 כ~~נה א~צ ~רבנן

 ~ע~~ן ש~. ח~א ~~~כ יע~~ש. ~רבנן בזה~ז~ס~יר~

לע~~
 ~~~. א~~

~ן~
.~~ 

 ~~נ~
 לחז~ר ~כ~ל

 ~כ~~ ~למנ~~
~~~~ל ה~~א~ אב~

 ~הפ~~
 בברכה

 א~
 ה~יפ~ר כבר ש~מע

 ה~ה ששמע בשעה ~מ~ממהמשיב
 ב~~~~

 ~לספ~ר ל~ז~ר
 ~יה לא המשיב~בל

 ב~ע~~
 בפ~~

 ל~ז~ר שר~צה ה~ש~~ ב~ע~
~ל~פ~ר

 שני~
 ~ח~כ

 ~~ שבאמ~ א~
 שלא כ~~ן מ~מ ה~א

היה
 ב~ע~~

 להא~מרי~ י~~ יצא בפ~~
 א~~ ר~ז ~~~נה. ~~צ

.~~~
 שלא ב~י~ כי~ן ~א~ משמ~

 לצא~
 ~ה~~~ע רק אלא

 מניןל~ביר~
 ה~מ~~

 ~כ~כ ב~רכה. ~י~פ~ר ~י~ז~ר יצא לא
 כ~ב. א~~ מ~בהפר~~י~

 מיה~
 ~~~ או~ הא~ר

 כתב
 ~א~ ~ר~מ~בר~ לה~כי~

 שלא שמכ~ין
 ~צ~ לצא~

 ל~מר ש~זר אלא
אפשר

~~~ 
 ש~א ~מכ~~ן מ~~ה ~ר~~~א

 ~ע~~~ש. ~~צא אינ~ ~צא~
 לכ~חלה~ע~כ

 שלא בפי~ מכ~ין א~ א~
 להש~ב א~ן לצא~

 א~מ~לאלא
 ה~~

 כך
 ל~ע~ ~בפר~

 ס~~ ב~~ שהב~א ~רא~ה
 ~ס~~~קפ~~

 שאפ~~
 ~~מ~

 ~צ~~ח
 שא~נ~

 ר~צה
 ~צא מצ~הא~~ה ~~י ל~א~

 ~אע~~
 כמ~ש הכ~ ק~ל ~לא

 ~עי~
 א~~

 מ~~~~~~
 לי~הר. ~ש לכ~חלה

~~~
.~~ 

 ~כ~~ א~נ~
 ~ח~~ר

 ע~~ן ~כ~~ ~ל~נ~~
 סק~~ ~~~

שכ~~
 ~כת~לה א~א ~~ה~ר ~א ~~אן

~ה ש~ר~י~



~ ~

~ ~ ~~  ~~~ ~י~ 
~~~~~  הזה~ז~ן

 ~~ו~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~י~~ ~~~~~ ~~~ ~~~יי~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ י~~~ ~י~~ ~~ י ~ ~~וריי~א~~
 ו~~~ ~~~ ~~ ~ ~ ~~~ ~~~~~ ~~יי~ ~~~י~~~~~~

 ~~'י
 ~י~~ ~~י~~ ~~~~~ ~~"~

'~ 
~~~~ ~~~~ ~~~ 

~~ ~~ ~ו~ י~~י
 ~ם~י~ ~~~~~

~~~ ~~~ 
~~ 

 ~' ~~~ ~י~~~ ~~
~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 

'~ 
 ~~' ~~יי~ ~~~~

 ~~י~~
 ~~י ~ ~~ז~י.~~י

 א~~ע א~ אבל ~אפ~ר מה~ה
 שא~~~

 זה י~~ של ~ש~בה
 יע~~~ש. בבר~ה ~למנ~ת ~~ז~ר ~צריך יצא לא~~אי

 ח~~י אמנ~
 ~מ~~~~ ש~ברי~ הנז~ הע~~ז ~~רי ~ל כתב ~~~א~~

 במה
 שמ~מע~ת הש~~ע ~ברישמפרש

 לש~נ~
 ~כן ~ע~~~~. ~ה~פך

~~ה
 עלי~

 ~ק
 י~ם~

 ~ברי ~ל ~~ א~~ המאמ~~ר ~~~~כ ך~ ~~~
 ואינ~ מח~ורין ~אין הנז'ה~~~ז

 עלי~ ~םמ~ך~~ין ~םיי~ ~הפ~~ הש~~ע ב~מע~ת
 ~כ~~כ ~ע~~~ש. ~זה

 הש~~~ברי כמ~מע~~ האחר~ני~
 ~~ך כך הי~~ שהשיב ~~ל

 א~נ~
 ח~זר~

 למנ~~
 ב~ר~ה.

.~~
 אינ~

 ח~זר אבל בבר~ה. ~למנ~ת לחזור יכ~ל
 ~כבר ד~ ~~~ ע~~~ש ~רכה. בלא~מ~נה

כמה ~תבנ~
 פעמי~

 בלא כשתחשך ~למנ~ת לחז~ר יש ~ ~פק ~בכל
 ~א~בר~ה

 לכ~ין י~ אפשר
 בר~~ ע~

 ~~ם לצאת א~ר~ם

 לה~ציא~ עלי~ יכ~~נ~ה~
 יםפ~ר. ~~~~~כ

~~~ 
 חזר ו~א שכח

~ספר
 בא~ת~

 ה~ילה
 ~כ~~

 כמ~ש בברכה הי~~י~ ~ש~ר לספ~ר

 סו~~~י~
 יע~~~ש~ ~~~ע א~~

ס~~
.~~ 

 יכ~~ ~ינ~
 ששאל מי בברכה. ~למנ~ת לחז~ר

 ה~ י~י~ ~~ בזה~הלש~ן ש~~הבלש~ן ~~ביר~
 ~ל~לה בזה

~השיב
 ל~

~יה~ מם~קא ~פ~~~י כי~ן שכתב ע~ א~' זכ~~ל עיין הן
 כ~~ע

 י~~
 ~יוכל שאלה בלשון למנ~ת ~רך ~אין יצא דלא
 ~ו~~~. המשיב ~כ~~ש בברכהלס~~ר

ס~~
.~~ 

 ק~~~ אב~
ס~~~ נ~~ב. א~~ ~עיל עיין ~~~~ ביה~ש

 לא~ ~~~~ הזמן ~~~ה~~ע ה~ה ~~.
 ס~~ ר~~~ סי~ ברכ~~י ק~~ם.שעה חצ~ ~לא ~~קא
 ~כ~מ ה~ א~~

מ~ברי
 הע~~~~

 ~כ~ה ~~ א~~
 ~ע~

 ס~ק המ~א
~~~~ 

 א~ר
 כ~~~.א~~

 ר~~~
 ש~~ץ ה~ר~~א. ביא~רי י~~ז. א~~

 א~~ רצ~~~ ~~
 ~~ק ~~לא ~כתבח~

 יוס~
 ~י~~ע סיד~ר יעו~~ש. בזה ~מחלק

 אך ~~~~. או~ מ~~ב ~~א~~
 שנה~~ ב~ק~~

 ~~רא שהשמש
 ~ה~מיר אין~~ירה~םפ~ר

 ~מנ~ ~ק~~~
 ~י~ לעיל ~מ~~ש

 וכן ש~. מ~~ב שם. בי~~עש~.
~~ 

 ביקש
 להחמיר ~אין ה~~ןבה~יע שי~~~~נ~ מאח~

 זמנ~ קו~~
 סי~ לעיל כמ~~ש

 ~~~~. או~ר~~~ה

 ~~~~ס~~
 שעה ~חצי

 ק~~~
 שעה ~צי היינ~ אס~ר

 ק~~~

ס~~
 לאכ~ל א~~רי~ בה~ה ~~.

 ע~
 לא רש~ל שיס~~ר.

 א~כלהיה
 ע~

 אמר כ~ צה~~כ
 ישכ~ פ~

 הספירה
 הסע~~הב~ר~ת

 ~~~ד~
 מ~~~מ ~ספ~ר. ר~צה היה לא צה~כ

 ש~~~ה תרס~~~.סי~
 קמ~~~ ~~

 ~~~ב. א~~ א~~ר ~~~ז א~~ ~~~י ע~~א.

ס~
 בה~ה ~~.

 לאכ~~ אס~ר~~
 ~כו~

 וה~~~
 כש~~ע

 ~סע~~
א~~

 ~~ב םי~ לע~ל כמ~~ש שר~ בע~מא ~~~מה
 ~כ~~כ ~~סעי~

 ~ע~~~ש. י~ב א~~ ר~~~ה סי~ ~~י~

ס~~
 ~אכ~~ א~~רי~ ~~ה ~~.

 מ~אכ~ת שאר ~ה~~ה ~כ~~
 רל~~ב סי~~כ~לע~ל

 ~רל~~
 ~~~~~ש.

 ~~ם~~
 ה~~~~ א~ ~אפי~ בהג~

 ~~~~ ~ה~ ~כ~~ פ~סק
הרמ~~~~

 ~ס~~ל
 ב~ה~~~ ~~פיר~

 ~א~~~~תא
 שי~ת ~היא הפ~~ רוב~שי~ת אב~

 המחב~
 ~ספירה ~~ בסעי~ לקמן

 דר~נןבז~~~ז
 באיס~ר לא~~ל התחיל א~ א~

 ~ומרא~~ פ~ס~ אינ~
 ~א~~~~ סע~~ת~

 א~~ ~~י א~נם פר~~~. ס~פר.
י~~ז

 ו~ סעי~ ~בסמוך אע~~~ כת~
 כ~ע~ הר~ ~ת~

 המ~בר
 ~מברך חוזר~~ינ~

 מ~ע~
 בזה~~ז ~ספירה הפ~~ רוב ~~עת

 מ~מ~רבנן
 פ~~

 הרב
 ~להפסיק ~אן לה~~י~

 מש~~
 ~מה

 שיפסיקבכך
 מע~

 ~~~ה ברכה ~~ש ~אי~א ~סמ~ך מש~~~כ
 י~~. א~~ הר~ז וכ~~כיע~~~~.

~ם~~ ~  
בה~ה

 התחיל א~ מי~~
 ~כ~~הזמן שה~~~ ק~~~ לא~~~

 מ~~~ לפ~ ~היינ~~~ א~~ ~~~ש ק~~~. ~עה ~צי ~ה~~~
 שעה ~חצי ~~~~ א~~ לעיל

 ק~~~
 אס~ר

ע~~~ש.
 מיה~

 ~ר~~ז
 עבר א~ ~אפי~ כ~ב ש~

 א~~צ הםפירה לזמן םמוך שעה חצי ~ת~ךבס~~~ה ~ת~י~
באמצע ~פסי~

 םע~~ת~
 ~נראה עכ~~ל~

 ~ס~~~
 כי~ן

 ~זה~
 ~~קא

 ~~א~' בזה~~ז~םפירה ~~~
 ~~קל. י~ ב~ה~~

~~
' ~ ~  פי~ ~כ~~ להפסיק א~~צ בה~ה 

 בדאיכ~
 ע~~~ן

 אבל ש~. ע~~~שלספ~ר. שה~~
 ~ספ~ר שה~ת א~ן א~

 לענין בה~הב~ םע~ רל~~ה סי~ ~עיל ~~מ~~ש ב~יתר ש~ת~יל ~עפ~~יפ~סק
 ק~~~

 ~ע~~~ש~ ~תפ~ה

~~~
 ה~. ~~~

 א~נ~ א~
 הב~כה. ~פתחי ה~שב~ן י~~ע

~~~
 כמ~ה~ ~סיי~ ~~.

 ח~ב~ י~י יצא.
 ~לחז~ר ~א~צ ברכה

 שנית~לברך
 שבש~ת אעפ~~י ספירת~ ק~~~

 ש~. ר~ז מברך. ה~א ~~~ ~איזה על י~~ע היה לא ראש~נהברכה

~~~
 א~י~ לכ~ע יצא. כמוהו ~סיי~ ~~.

 למ~~~
 ספירה

 ~~. ~~~ מאמ~~ר ~~ א~ ע~~~ש לב~~י ~א~רייתא.בזה~~ז

~~~
 יצא. כמ~הו ~~~י~ ~~.

 אב~ ב~יע~~ מש~
 ~כת~~ה

 יברךלא
 ע~

 שיהיה
 ל~

 ~עת ביר~ר
 סק~~. ~~~ז א~~~~~ ל~פ~ר צריךכמה הברכ~

 א~
 ~ק ך~ א~ת

 ~מ~~ש ~~~~. א~~ בי~ע ש~. ח~~א י~~~. א~' ר~ז כ~~ב.או~ י~ס~
 נה~~ ~הע~ל~ י~~~ א~~~~~י

 ~~א ~~אי ~כת~לה אפי~ להקל
 ל~~ש ~~יש כן הנ~~~ין ~ב~ישפיר

 שמ~
 ברכה בין ישהה

 כמ~~ש ~ן ל~ש~ת אין ~~כת~~ה ~~~ר מכ~~י י~תרל~פירה
 ~~ סעי~ ר~~~םי~

 ~ע~~
 ל~מ~ת יש

 ז~
 ~~ ב~עי~ ש~ ~מ~~ש

 מברכ~~א~~
 על

 הא~כ~
 ~כ~~

 ~~ה ~~~~ לפ~~ שיביא~ה~ ע~

שא~~
 ~ש~ב הספ~רה ~~~ע

 שע~~~~~ כמ~
~אע~~~ ~פני~ הביא~ה~ ~

 ~ה~מיר יש ~ת~~ה ~מ ל~~ק ~יש ממש ~מי ~לא
 הנ~~. הפ~~~כ~~ר~

 אה ~~. ~~~~~
 ~ת~

 הב~א ב~~ר ~כ~~ ~אמר
אלו ~~ל~~~~

 ~לא העזרי ~בי בש~
 יצ~

 ~זה~~ב ~ב~~~י א~א
 למ~~~

 מ~ש לפי אבל ~א~~ ~זה~~ז ספירה
 בש~

הר~~~
 המפ~ ~רוב

 ~ספ~ר~ מ~כי~~~
 הע~מר

 עכש~~
 א~נה
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~ ~ ~  ~~י~~י~~~י~ ~~~~ ~~"~ ~~~~~י ~~~ ~~~ ~ ~ ~~~~ ~~~ ~יו~~ ~י~~~~ ~~י~~ ~~ ~י~~ 
~~~י~

~~~ ~~
 ~~~~ י~~~~~~~' ~~~~~

 ~~~~י ~~י ~~~~~ו~
 ומברך ~~זר ~אינ~ ~ק~לא ~רבנן ב~י~י ~פיקא מ~רבנןאלא ~~ ~ ~"י ~~~י~ ~~י~' ~~~ ~~~~ ~~~ י~'~ ~~~~~ ~~~ ~י~ ~

 ~כךיע~''ש
 ~ברי~ ה~

 לקולא. ~פ~ק בש''ע כאן
 מ~~~

 הלב~ש
 ~~יןכתב

 למ''~
 ~ב~ן ~א~'

 למ''~
 שאם ש~ה בזה ~ינן ~רבנן

פת~
 ~' ~לימא א~עתא

 ~ה~
 אפי' י~א לא בה' ~~יים ד'

למ''~
 לא ~הא ול~פ~ר ~לברך ל~ז~ר ~צריך ~רבנן ~פירה

 ~אם כלל~נה
 פת~

 בה' ~~יים ~נזכר ד' ~לימא א~עתא
 אפי' י~א ה'~הם

 למ''~
 ~כ''פ יע~''ש. ~א~רייתא

~כ~ה~א הב''~
 ע~מ~

 הפ~''~. ~כ''פ יע~''ש. ~לברך ל~ז~ר ~צריך יצא ~לאבה' ~~יי~ ~~עה ~' ~לימא א~ע~א ~ב~רך ב~'

אמנ~
 הב''~ ~~רי על כתב ~' א~' הע~''ש

 דאין הנז'~
מ~כר~ין

 וכ''~
 י''ב ם''ק מ~א

 ~~אינ~
 י~פ~ר רק ~מברך ~~זר

 יע~''ש~נית
~''~~ 

 י''~ א~ ~''י ~~''כ ~' או' ה''ב
 לז~ז ~אין

מפ~~
 אשר ב''י

 ה~י~ לא הרב ~~ם א~רי~ נמ~כין אנ~
עלי~

 ~ק ~כ~כ יע~''ש. כל~ם
 י~~~

 ~י' יה~~ה בית כ''~~ א~'

 ע''ז. א~' לקמן ~עיין כ''א. א~' ר''זהש''ע.

~~
 ת~ך נזכר ~אם ~כ~' בה' ~~יי~ ~~עה ~~.

 כ''~
 ~אמר

 מת~לה י~ע שלא אעפ''י יצא~'
 שה~

 ~כ''ש ~'
 רק ד' שהםכ~י~ע

 ת~ך ~נז~ר ב~י~~ר~ ש~~ו~
 כ''~

 ~~צא
 ר''~ ~י~~כמ~ש

 ל~~ור ל~ז~ר ~אפי' ש~י מ''א תפ''ז~ ~~~'
 ת~ך שנזכר כל א''צ ברכהבלא

~''~ 
 בי''ע ~י~~ר ד~ ~~מר

 ~עיין י~ז.א~'
 לעי~

 ~י'
~''~ 

 ע''~. א~' ~לקמן ב' ~עי'

~~~
 א~נ~ ~~.

 למנ~ת ~~זר אבל משמע ~מברך. ~~זר
 ~ק שםי~ ה~ב ~שהי מ~א ~כ''כ בר~ה.~~א

 שם. יה~~ה בית~ם. י~ם~
 ש~''~

 שם.
 ש''~

 ר''ז שה.
 ש~~

 ~כ~ה

 אלא המ''א שם ~~~ב~ ~ה.~בי~'ע
 א''~

 ~רבה הפ~יק
 ~ר''~

א~
 הברכה בין הרבה הפ~יק אם

 ע~
 ~ריך ~ה~~ן ~~פר

 ~ ~' א~' קל''א כלל ~''א מ~ברי ~כ''מ ~''כ ~לברךל~ז~ר
 כתב ~' א~'המאמ~ר ~~ ~~~

 ~ברכ~
 ע~לה הראש~נה

 אעפ~י ל~
 י~תרשש~ה

 מכ''~
 כל

 של~
 ~כתב א~רים ב~ברים הפ~~ק

 שי~צא ~ם הר''ז וכ''כ יע~''~. מ''א מ~ברי מ~כ~~הכי
 ~בר ~בירךבברכה

 א~
 בינתים הפםיק לא

 ב~ברי~
 א~רים

 שנתעםק כי~ן הפ~ק ~ש~בה אינה הראש~נה הם~ירהאבל
 עלי~ ~בירךב~בר

 שלא אלא
 ~עיין עכ''ל. כה~~ן בי~~ על~

 ~י'לעי~
 ר''~

 י''בי א~' תפ''ז ~~י' ~''ז א~'

~~~~~~~~~~ 
 ~' ל~פור

 צ~~
 ~~זר ~אם ~כ~' ד' הי~ם

 מת~ךל~פ~ר
 ~ל~מר לחז~רא~צ הראש~נ~ ל~~יר~ ~''~

 הי~~
 ל~~~~ י~י~ ~' מיד יאמר ~לא

~~~
 ל~עת בר~ה. בלא בי~ם י~~~ר ז'. ~~~~

 בה''~
 יברך

~''כ
 כמ~~

 הר~ן
 ~ס~~

 דמ~ילה פ''ב
 המאיר~ ה~כים ~כן נ''הםי' ~הכלב~

~~~ 
 ~מ~ילה פ''ב

 יע~''~
~~ה~

 הת~'
 במ~י~

 כל ~''ה ע''ב ך'
 ~תב~

 ל~עת
 בה''~

 ~~פ~ר
 בלא~י~ם

 ~כ''~ ברכ~
 ~מר~~י~

 ~ו~
 דלדעת ~מ~ילה פ''ב

בה''~
 ל~פ~ר אין ר'~ת ~ל~עת יעו''~. בי~ם ל~רך ~ין

 בי~~
א~

 ~במנ~~ת שם הת~' כמ~ש בר~ה בלא
~''~ 

 יע~~ש. ע''א
אלא

 ב~~~ ש~רא''~
 בלא בי~~ ~י~פ~ר כתב פ~~ים מ~'

ברכה
 ~הב''~

 שם. במ~ילה ה~~' וכ''כ ה~~ר.
 וכ''~

 הר~ן

 פ''~ב~~~
 ראבי''ה. בשה שם המרד~י ~כ''כ ~מ~יל~.

 ~הב''~
הב''~

 הש''ע. כפ~ק הא~רונים ~עת ~כ''ה נה~~. ~הכי ~כ~ב

~~
 ם~פר הימים ~שאר ברכה. ב~א ביום י~פ~ר ~~~

י~ם ~יל~ ולא ~~איל תמימות שפיר ~מיקריבברכה
 א~~

 ל~מרי.
 תה~~

 ל''ז. סי'
 ~הב''~

 הל~~ש ~כ''כ ב''י.

 דלא המ~''י מ~יק~כן
 כפר''~

 ~כן ~כתב
 המנה~

 ל~פור
 א~' נה''ש ~~''ב א~' ברכ''י ~כ''כ יע~''ש. בברכה י~יםבשאר
 הפר''~ לדברי ל~~ש דאין ~כתב ~' א~' מאמ''רה'

 שכתב
 ~כ''כ יע~'~ש~ ~~ה בלא ~~פר ~ימים~בשאר

 ~''~. או'רצ''ז ~~ הש''~
 ~כ''~

 ע' א~~ הזכ''ל
 בש~

 פ~' ~מה
על ~~לק~

 ~כ~לה~ הפר~~
 יע~''ש בברכה ~~פר ימים ~בשאר ~''ל

 הר''ז~כ''פ
 א~'~

 בי''ע סי~~ר ב' א~' ~~ קכ''א כלל ~~א כ''~.

 ה~זן מ~~יה ~~ר~תתפלת
 ~ק~ל~

 בלילה ש~פרו ~~ה ל~פור
 ~םפ~ר~~~זרים

 עמ~
 שאם כ~י הצב~ר ~ם

 א~~ שכ~
 ל~פ~ר

 תעלהבלילה
 ז~ ל~

 בברכה. הימים שאר ~ל~פ~ר ה~פירה

~~~
 ~רכה. בלא ביום י~פ~ר ~~~

 ~א~
 אם

 שכ~
 בלילה

 ברכה בלא בי~ם יספ~ר ספר ~לאהראש~נה
 בברכ~. י~פ~ר הימים~שאר

 פר''~
 ~כ''פ הש''ע ל~עת

 ל~לק ~אין הא~~~נים דברי ~סת~י~ת ~כ''מ ש~.הר''ז
 ~''פ. א~' ל~~~ן ~עיין ליל~ת. לשאר ראש~נה ~ילהבין

~~~
 ששכ~ ~~

 עש''ק ליל ל~פ~ר
 ~~תפלל~

 של ערבית
~''ק

 הי~~ בע~~
 ~פר שלא נזכר ~אז ~ ~~ול

 בלי~
 ער~~~ ~~תפלל~ה~~

 ה~א י~ם ~עדיין כי~ן ~~ק של
 ~ל ~ש~ר ברכהבלא י~פ~

 הימ~~
 ס~~. ~~~ ז~''א ~~ר~~. י~~ור

 י''~. א~' בי''עש~י
 ~כ~~

 מםברא ב' א~' ~נה~ש
 ~'. א~' הער''ה ~כ~כ~נפשיה.

~~~~~~ ~ 
 ~''א נז~ר

 ב~~~
 הי~ם

 ביה''~
 אז ~מנה

 ~י' ב~ד הרב העלה ~רכה~לא
 ר~''~

 ~ם~פר
 ~הב''ד י~~'~ש. ~~~ר ~''ם ~לי~א ברכה ~בלא הי~וי~~אר

 ~עי''ש ~~''ב א~'הבר~''~
~''~ 

 הא~ר~נים ומ''מ ~ברי~~ על
 להל~~.הב''ד

 ש''~
 ~כ''כ שם. זכ''ל שם.

 הנה''~
 ~ה~ם ~ם.

 ~משיב ~~אל~~רב
 ס~~ ~''~ ב~ה''~

 מ~יק קכ~ז ~י'
 אלא ם~''ל ~''ל ~ ~א ~~~ י~~~~שיברך

 א~
 ל~מ~ע יש אפ~ר

 ~י~~~ין מא~ריםהברכה
 ש~~~~ מ~ ~ל יע~ה ~~ן י~פ~ר.~א~''כ ~~~~~~~ ~~~~~~ ה~ ~~~ ~~א~

 ~לא
 ~~כ~

~~~
 ששכ~ ~~

 א' לילה ל~פ~ר
 ~ב~~~

 כתב
 ~~~ כ~~י~~ ב~שב~נ~תי~

 לע~מר
 יכ~~

 ~אי~ך מכאן ~ס~~ר
בב~ה



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~~ ~ ~  ~~~~ ~י~~ 
~~~~

 י~~ ~י~ ~~י~י~ ~~~~~~~~
 ~~~ו~~ו~~ו' ו~~~ ~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ י~~~ ~~~~ ~~~~ ~~י~ ~~~~ ~י~ ~~~~~

~~ 

 ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~כ~~~ ~~~י~ב~כ~
 ~~~ך

ה~~רה ~ר~~
 כ~~~

 ~~~~ ~~ ס~י~ ~~~ ~י~ א~~ ~~~ע
 ~~~יבה

 ~~ן כק~יאה.~~~
 שא~~

 בשם ך~ ~י~
 ~ק~~

 ז~ל ~ה~א ז~ל
 למ~ני ~ריך נ~י ד~ב~עי ~ס~ל ה' ס~~ הל~י ~ל~הר~ש~~ב
 ~נין~ כ~ב ~לא ~י~ן יצא לא לעיכ~באה~י

 השב~ע~~
 ~ע~~ש.

 ~~~ח ~א~~ ~~~ב א~~ ~עיל ~ע~ין ח~י א~~ש~~~
 לסי~ ~ב~בר~נ~

 ~~~ק. ה~ א~~~~ז

~~~
 ~ספ~ר בלילה א~נןשהיה ~~

 בי~~
 ~~~ר ~רכה ~לא

 סי~ א~ח ח~א ~~ה ~בר בברכה. יספ~רי~י~
ל~~ב

~~~~ 
 כהרב

 ב~~
 ר~~~ סי~

 שיספ~ר שכ~ב
 בי~~

 בבר~ה
 ~~ץ ח~י. א~~ברכ~~י

 ד~
 ~~ז א~~ קפ~ב

~~~ 
 א~~ רצ~ח

 ~בר הל~לה~חצי ה~~ ל~ ~~~ ~אפי~ כ~~. או' בי~ע סי~~ר יע~~~.ל~א
 יספ~ר א~נן היו~~ ק~ד~ הי~ חי~ב~

 ש~. בי~ע ~י~~. באהליך א~~רה ~~ בר~ה. בלאב~~ם

~~~
~~~ 

 הלילה כל ~יה~' ב~ופן רחוק הקברותשמקום
 ושאר ברכה בלי עומר בלילה יספור אונןויום

 האחרונים קצת ומדברי כ~ז סי' א~ח נוב'י בברכה. יספורימים
 ~אונן בהדיא כתב ז' סי' ח~ג הארץ פרי ו~ס' איפכאמש~ט
 אין כי יראה והמעיין ברכה בלא ימ~ם בשאר יספור ויוםלילה
 בל~לה ספר האונן דאם נ~אה ומ"מ מוכרחים. הנו~"יד~רי
 מי וה~ה ומדעתומעצמו

 ~ישתד~
 המת קבורת לצרכי בע~ו

 שאראז
 הימי~

 ש~. ש"ץ ו' או~ מחב~ר ולס~ור. לברך מצי
 ע' ~ו~זכ~ל

 בי"~
 או'

 כ"~
 שע"~ ~"ס~ שם שיש אלא

 ך' או'
 בס"~~ לשם ובדברינו א' סע~ ע~א סי' ל~ילועיין

~~~
 הא ספר שלא היינו וכו~ לברך שכח אהח'. ~~~~

 בשאר ו~יפר מעכב ~ין ברכה בלאםפר
בברכה. ~ימי~

 מ~~
 שא~ר~ה לילה עד נזכר שלא והיינו יו'~. א~~

 נזכר אםאבל
 ביו~

 בברכה הי~י~ ו~אר ברכה ~לא סופר
 וספר במנין טעה שא~~ול לו נו~ע ואם ף' או' ל~יל~~~ש
 צ"ו. או' לק~ן כמ"ש כלל ס~ר שלא כמו ד~ו אחרתס~ירה

 ל"ה. או~ מ~בוכ~כ

~~~
 ס~ות דג' וכו' י~ים משאר בין ראשון יום בין ~~.

 בדבריש
 דלדע~ ז~

 באחד לברך שכח אם בה~ג
 משום וטעמו ~לאח~יו בימים ע~ד יברך לא הימים~ן

 ת~ימ~ת.~בעינן
 ולדע~

 מן באחד שכח אם גאון ס~דיה רב
 ~כח שאם ~ראשון מ~ילה חוץ שלאחריו ~~מים יברךה~~ים
 יברך לא בו בירך~לא

 ע~~
 דכל דס~ל משום וטעמו

 ~פירו~
הי~~~

 אח~ מצוה
 התחל~ה היא

 בט~
 ~ה~ ו~מ~ה בני~ן

בסיון
 כשהת~י~ הילכ~

 ~מצוה שה~חיל ~רא~ון ~~יל~ ~ס~ור
 ~~כ~~~~~~

 הי~ים ~ן בא'
 לי~

 בימים ו~ברך בה נן
 אם אבל בה ~התחיל המצוה ש~ימר רק שאינושלאחריו

 שוב הראשוןבל~לה שכ~
 ל~

 מצות זה אין ~י ~וד לברך 'תחיל
 שעבר ומאחר אחר ביום או בניסן ~י~ להתחילה~~ירה

 ~און האי רב ולד~ת ל~~רי המצוה ממנו בטלה ~תחלתהזמן

 בו בירך ולא שכת אם לי~ות ב~~ר ב~ן הראשון בלילהבין
 וטעמו הר~י דעת וכ"ה לילות ב~אריברך

 משו~
 דכל

 וע'כ~ יעו~ש. וב"ח וב~י ~טור כמבואר טצמה בפני מציהולילה ליל~
 מ~ום עוד לברך דאין בש~ע פסק לג~רי ~חד יוםבשכח
 לשאר ראשין יום בין לחלק ואין וסב~ל בזה ~ פלו~תאדאיכא
 ספר אם מ~ופק הוא אם אבלימים

 ס"~ ~איכ~
 אם ס~ק

 ולילה לילה ~כל כמ~ד ה~כה שמא ספר דלא ואת"לספר
 כ~פ כי ~גם הימים ב~אר לברך ~סק בפ~עמצוה

 ל~זסי' בתה"~
 והב"~

 או' רצ"ז דף ש~ץ ~ר~~. הלבוש. ו~~פ ב~'.
 ~' או' קל~א כלל ח"א כ~ה. או~ ר~ז י"ד. א~~ ד~"חכ~ז.

ב~"~
 ל''ח. או~ מ"ב ~' או~ ~ך סי~ ע ש' קיצור ך' או'

 אע~~ ~ב~ך דאין די~אוכ~ם
 ~"י סי' לעיל כמ"ש ס~ס דאיכא

 הש~ע כדברי לברך להורות נוה~ין בזה מ~מ יעו~ש ז'או'
 כתבנו וכברוהאחרונים

 בכ~~
 דבמקוש

 אמרינ~ ל~ מנה~
 סב"ל"

~~~~~ 

 שכח
 ול~

 אם ומסופק בלילה ספר
 ספ~

 ביום
 ימים בשאר דסופר נראה ברכהבלא

 בל~
 ברכה

 אם ~~ק להחמיר ס"ס ~מי~איכא
 ל~

 ב~ם ס~ר
 הלכה שמא ביוםס~ר ו~ת~~

 כמ"~
 לו אין בלי~ה דשכח

בי~ם. תשלומי~
 ער"~

 ח'. או'

~~
 בש~ר סופר ~~.

 הימי~
 ויאמר וכו'

 בפע~
 ר~~ון

שנ~כר
 אתמו~

 היה
 כ~

 כך ו~יום
 ו~~

 כשמ~ו~ק
 כ~~. או' א~ר כך. שצ~לשמברך

~~~ 
 ע'. או'

~~~
 אחרים להוציא ולספור ~לברך ~~יבה לפנילע~ור יכו~ ואי~ ברכה. בלא הימים בשאר סופר ~~.

 דחה ~ודש מקראי והרבפר~ח.
 דברי~

 להיות דיוכל ו~סכים
 מיהו יעו"~.~~ץ

 הר~
 מטה פרח דהרב כתב רס"ז הי' ב"ד

 שיהיה אס~ו ~כהן ~וד והרבא~רן
 ש~

 כ~ברת והוא
 נ~טינ~~ והכי כ"ט סי' בתשו' ה~נה~ג ~עת וכ"הה~ר~ח
 הכס~א הסכים וכן ך~ או' ~שע~ת והב"ד י'ט. או'ברכ~י
 הש~ץ וכ~כ יעו~ש. הפר"ח לדברי ב'~ו'

 ד~
 כ~ח או' רצ~ח

 הסכיםוכן
 סידו~

 ש"ץ הוא אם ~א~י' וכחב כ~א או' בי"ע
 שלא ~ידו למחות לנו ישקבוע

 יבר~
 להוציא

כהרב ודל~ א~רי~
 שמ~ל~ מהרד~~

 י~ו~ש. בזה

 שכח שא~ריה ובלילה אחת לי~ה ~~ר ~לא שש~ח ~~~~~

של~
 ונעשה הקודמת בלילה ס~ר

 ~ילות~ בשאר ולס~ור ~ברך השומעים יכו~ין ~אחריםב~רכ~ו והוצי~ ש~~
~ו~ת

 סמ~
 שי~~~ הי~ ~המציאות ונראה י~~ד. סי' א~~ ~חיי

י"~
 ~הש"ץ ~~ר~ה

 אח~ וכ~
 ל~צמו ~פר

 וכ"~
 בתוך ~~י~

 ~סופרים ~שוט וזההתשו'
 אח"~

 ב~~כה לילות בשאר
 עצמם הם ס~רו~כבר כ~ו~

 ה~~
 ~לום ~ינו הש~ץבברכת שיצ~~ ~~ה ברכו ~~א ~ני~א

 מ~~
 ו~ר~ת המצוה ~יי~ו ~בר

 ~אינם
 מ~כבות

 היה ~לא ~"ץ ~~ והס~ירה~הברכה י~~ ~י~~ היה ה~ציאות ו~ם ~שוט" וז~
 יכו~

 כיון לס~ור
 ~~נ~ ~ס~~~ י~~הא ~ש~~

 כראה
~~~ ~~~ 

 ~~רא
 באחרוכי~



~

~ ~  

~  ~~ו~~~~ 
 ~י~ ~~~~ ~~~

~~~~~ ~~~~~ 
 ~~ו~~~יו~~

 י

~ ~ ~
~~~~~~~ 

~~~~ 
~~~~ 

~ ~

~~~~~ 
 ~ם~~~

 ~~~ ~~~~ ~ ~ ~~~~~ י~י~ ~~~~ ים~~~ ם~~ ~~~ ~~~ י~~ ~י~~ ~~
 ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~י~"~ ~~~~~~~ ~~~ם~ ~~י~ ~י~~~ ~~~ ~ם~~~י~ ~~~~י~ ~~~ י~~~~י~
 ~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~י~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~ם~ ~~ ~~~~~~ י~"~ ~~~~~ ~ ~~~~~~~י~
 ~~ ~~~~~י~ ~~~~ ~~~~~י~

 ~~~ם~ ~~י~ ~~~ם
 לקדש ~צריך יין ~ו אין ואם הגה .

י~~~ יקנה~

 להיו~~י~ול
 ש~~

 ו~~י ~לכ~חלה אע~ג
 ל~

 זה ש"ץ יעשה
 שהיה ב~יעבד מ~מ אחרונים כ~ה כמ~שששכח

 ש~
 ויצאו

 אח"כ דיכולין נראה ו~ספירה הברכהע"י
 למנו~

 ולספור
בשאר

 בברכ~ לילו~
 הוא אם כדין הו~ל פלוג~א ד~וי ~כיון

 או'ז' מחב"ר~ וכו'מסופק

 ש"~
 כ"ב או~ בי~ע ע~ או' ~זכ"ל ~ם.

שע"~
 י"ג. או' לעיל ועיין ך~ או'

~~~
 חולה שהיה מי וה"ה ברכה~ בלא ~~.

 בק~ח~
 ולא

 בלא דיספור ביום וגם ה~ילה בא~~הספר
 בבי~ חב~ש שהיה מי וכןברכה.

 מטונף במקום האםורים
 בלאיםפור

 ברכ~
 סי' מל~ח לע~. בלשון ~יספור טוב ומה

~~~~~~ 

 ב~וך שנ~גייר גר וכן העומר ימי ~וך שהגדיל
 נקבר שלא שלם ויום לילה אונן וכן העומרימי

 ימ~ם שאר מונים הני כל שניה בלילה הכוכבים צא~עד
 פרי ברכה.~א

 האר~
 שם ש'ץ ך' או' ברכ~י ז' סי' ח"ג

 שהקטנים לדידן זה א~ן בקטן ו~~ש כ~ה. או' בי"ע ל"ב.~'
 ואם לאיש ~מוך מופלא ומכ~ש ג"כ סופרים לחינוךשהגיעו
 דאינו פשיטא העומר מימי עברו וכבר ~שה~~יל עד ספרלא

מברך.
 ש~"~

 ופ"ו. פ~ה או' לעיל עיין אונן ובענין שם.

~~~~ 

 בלי ביום בו מו~ה ~עומר רא~ון ביום שנ~גייר
ברכ~

 פרי בברכה. ואח~כ
 האר~

 או' ברכ"י שם.
 שם. בי"ע ש"~שם.~א.

 שע~~
 שם.

~~~~ 
 שטעה דמי פשוט נראה ברכ~י בלא

 ולאהיום בספיר~
 ע~ נוד~

 שא~ריו יום
 דהו"~

 כאלו
 לא בשבוע אבל בי~ים טעה ~אם אלא לספור ~גמרישכח
 ט"ז כ~רכי. אחרים בימים יספור שאח"כ עכ~פ מהניטעה
 טעה ~~~ש ומשמעסק"י~

 בשבועו~
 אח"כ דסופר בימים ולא

 ט~ו או י~ו וא~ר וטעה יום י~ד שהיה אף ומשמעכ~רכו.
 ~בו~ו~ שני שהםוסיים

 וצ''ע דיצא
 קצ~

 דוקא די"ל
 ~שהי~

 וטע~י"~
 יו~ד. או' מ~~ז ט"~. או י"ג ואמר

~~~
 לעומר יום עשר ששה היום שא~ר מש"ץששמע ~~

 אח"כ ס~ר ו~וא ימים ושני שבועו~ שנישהם
 בלילה שספר זוכר שאחריהובלילם

 הקודמ~
 יום עשר שבעה

 ב' שהם סיים אה ז~כר אינו אבל~עומר
 ימים ~שני שבועו~

 הרב בזה נשאל ימים. וג' אמר~ו
 שוא~

 ח"ג מה"ד ומ~יב
 בשאר שיברך ומסיק קכ~זסי'

 הלילו~
 י~ו~ש.

~~~
 אחר ט'. ~~~~

 קי~ו~
 עיולא להקדים כ~י בבהכ~נ.

דיומא
 כדאי~~

 יו~א אפוקי ע~ב ק"ה בפסחים
 ט"ז ס~ סי' ~ה"ד לי~. מקדימין יומא ע~ו~י ~יהמאחרינן
 ה~בוש על ו~~ב כ~ה או~ א"ר י~~. ס"ק. מ~אסק~י.

 עיין דלא קו~ם ~~דיר מ~וםהטעם שכ~~
 ב~ה"~

 מקור שמשם
 יעו"ש. ~ה~ין

~~~
 קו~ם יספור בבו~ו אבל בביהכ"נ~ קי~וש אחר ~~.

קי~וש
 כמ~ש ספירה קודם לאכול ~אס~~ ועו~

 או' יוסף חק ש~. א~ר כ"א. או' ח~י שם. מ~א ד'סעי'
כ~ז.

 ש~~
 יום וע~י~ן מבהכ"נ כשיוצאין ולפ"ז י~א~ או' רצ"ו דף

 שם. יוסף חק בזמנו. וסופרין תיכף מקדשין בוודאיג~ול
 ס~ג. או' לעילועיין

~~
 צ"ח. או'ל~יל כמ"~ לי~ מאחרין יומא ~אפוקי ה~~לה. קו~ם ~~.

~~~
 ובס' הב~לה. קודם ~~.

 הבי~ חנו~~
 על ~~ה

 ע~יין ~~רי הב~לה קודם ~ספורשנהגו מ~
 כלום בכך דאין ונר~ה יעו"ש~וא שב~

 שב~ ~באמ~
 חלף כבר

 ~ק~ז. מ~א שיב~יל. עד במלאכה שאסורים רק לווהלך
 ך'~ או' ח~י ב~פלה. הבדילכבר ועו~

~~~
 וי~ן שאומרים למנהגי~ו ואף ~~קבל. קדיש אחר ~~.

 סופרים מ"מ הבדלה קו~םלך
 מי~

 ~~יש אחר
 בק~יש ה~~לה נס~לק ש~בר כיון לך וי~ן קודם~~קבל

 עליוחל
 מצו~

 ומנהגים הר~~א ~כ~ב והא נוהגין. וכן ספירה
 שמבדילין מנהגם לפי ~יינו הבד~הק~דם

 מי~
 ק~יש אחר

 ~ו' ~"ר וכ~כ שם. ח~י מנה~ינ~. לפי משא~כ~~קבל
 כ"~

 קו~ם
 וי~ן אחר כ~ב כ"ח או' יוםף וחק ~ךוי~ן

 אב~ ~~
 א~א

 הסכ~ם י"דאו'
 יעו~ש. לך ~י~ן קודם ~וא"ר ח"י כ~"~

 בסדר להפסיק שלא כ~י לשבח עלינו אחר להבדיל נוהגיןיש מוה~
 םפיר~ בענין וכןה~פלה

 אחר לספור נוהגין ג"כ העומר
 מבדילין. ואח"כ הנז' מטעם לשבחע~ינו

~~~
 שני וום א~ל וכו' פסח של האחרון יו"ט ו~~חל ~~.

 לעול כמ~ש בבהכ"נ כלל מקדשין אין פסחשל
 חל אינו פסח ~ל ושביעי ~א. או' ח~י ב~ סע~' ~פ~זסי'

 פ~ח. בד~ו דלא משום ור"ל הגר~א ביאוריבמו~ש.
 בס~~. ב~ סעי' ~פ"ז סי' לשם בד~רינוועיין

~~~
 הוו~ר ההבדלה לאחר ~יש וכ~' קו~ם לספור יש ~~.

 ~אדרבא לומר ואיןשנוכל
 די~

 להקדים
 ברישא עליו מב~יל ~אי משום אח~כ יספרו ולכך יו~טשל הקי~ו~

 עלי~ומיחזי
 ועוד כמשוי שב~ ק~וש~

 ~ל~י~
 אינו שני יו~ט

אלא
 מנ~~

 ~י~יה קי~וש עדיף ולא בידינו א~ותינו
שב~. מהב~ל~

 ~ה"~
 ~~~ סי~

~~~
 אפי' פסח של ~~' ליום פסח של ז~ שבין ובליל ~~.

 ~הא אחרון ~יו~ט קי~וש קו~ם לספור ישבחול
 ק~וש~ עלי~ ~משוך לן ניחאטפו

 שהוא פסח של ז' יום
מה"ת

 יו~~ וקדוש~
 א~~ם ~ק"י. ט~ז מדרבנן. אלא אינו אחרון

 ~הוא הנז' הט~ז דברי על ~~ב כ"א או'ח"י
 משמעו~ נג~

 ~משמ~הר~
 לא אם קי~וש אחר לספור י~ לעולם

 כשח~
במו~~

 ~ו' ~א~"ר כ~~. ~~' א"ר ~וכ~כ יעו"~. נוהגין וכן וכ~ב



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~

~ ~ ~  ~~~ ~~~~~ ~ס~~ ~ י ~ רצ"ו סי'~"ל
~~ ~~~~ 

~~~ 
~~~ 

~~~ 
 ~י~

~~~ 
~~~ ~~~~ ~~ ~~~~ 

~~ו~ ~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~ י~~~~ ~~~~~ ~~י~~ י'~~י~

 לדו~ן ~מיהו יו~ד. או' מש'זי~א.
 כ'~~

 במ~נה
 ש~"~

 ש~בר
 בבהכ"נ לקדש שלא אלו במקומות ובחו~ל בארץ ~מנהג~שט
 י"~. או' רצ"ו דף ש~ץ ~עו"~. רס~ט סי' ל~יל ז"ל מרןכמ"ש
 כת~נוואנן

~"~ 
 ל~יל ~מ~ש כן שנוהגין מקומות דיש משום

סי'
 רס"~

 י~ו~~.

~~~~ 
 אשר ~ל לתקן אלו ~מים במ''ט לכוין לא~ם
 ~היותו בזה והמשל ספירות הז' בכלחטא

 בשבו~

א~
 וב~בוע החסד בספירת ופגם חטא אשר את לתקן יכ~ין

 חטא אש~ את לתקן י~ויןב'
 בספיר~ ~~ג~

 וכ~ד~ז הגב~רה
 של ז' ~ליל ויתפלל ~"~. פ"ו דף הכוו~ ש~ר ש~ועות.בז'
 שחטא מה שימחול ~~ז לה' ה~ומר ס~ירת אחר ש~וע~ל

 מ"ח בהם. פגס אשר את ויתקן~ליהם
 פ"~

 ש"ץ ג' או'
 ל"ג. או' רצ~חדף

~~~~ ~  
 טו~

 נ~ים ומה
 העושי~

 השישי בליל כרת תיקין
 הלילות בכל ששית ובשבוע שבוע בכל הספירהשל

 כ"ד. ~וי ה' סי' מל~ח א~ם. של כוחו לפיוה~ל

~~~
~~~~~~ 

 ~ספר~
 לקרות

 מ~
 תורה קנין ופ' ~בות

בש~ת~~
 א~ פרק ~בת ~כל לשבוע~ת פסח ש~ין

 אותם שקורין ה~עם ישראל בן ישראל הר'~כתב
 באל~

 נמנה ולכן תורה למתן מ~ויים י~ים שהם ל~יהש~~ו~
 כמו הימים ~לוא~חנו

 האוה~
 מן א~ובו את ממ~ין שהוא

 ~יבא עד והלילות הימים מונה והואהדרך
 ע~יני ורו~

 הםה~סכת
 הזירו~

 וגם ~מצות ומ~שה ה~ורה קריאת ~ל
 החלק לנועע ומוכן מזומן הוא ~קציר ז~ן שהוא ~זמןזה

 רוב ו~קשת התאוה רוב אח~ ולהטות ה~פש מןהמתעירר
 מן המס' ~זאת שיש במה ולתקנו ל~ש~יטו ~~צריךהה~אות
 ו~כנעת לפרישות ה~ביאיןהמוסרים

 הנפ~
 ומ~יעתה ושברונה

 המדות נהיגת ולתקן אותה להציל כדי שיזיקנה מהמל~קש
 צ~ דף הרד"א ~כ"ד. והדעת המוסר קו על הולכיםלהיותם
ע~ב.

 ש"~
 ע"~. רצ~ה ~ף

~~~~ 
 ~ס~ו באו~ח

~~~ 
 דיש ז' או'

 של~ני שבת ~ד הפסח שלאחר בשבת אבות קוריןמקומות
 בכל במנחה אב~ת פרקי לומר נוהגין ובאשכנז י~ו~ש.שבו~ות
 שם ובהגה רצ"ב ~י' ל~יל כמ~ש הקיץ בי~י השנהש~תות
 ביעקב ~דות ~סה"ק ו~יין בם~ד. לשם בד~רינו ועיין הסי'סוף
 לעצרת פסח בין ~בהכ"נ לדרוש שמנהגי א~ות פרקי עלד~ש

 יעו~ש. מוסר דברי בו שישלפי

~~~~ ~  
 יאמר אם~ כהנים ~ר~ת כשאומרים העומר ימי

 במ~ש~ו יצליח ה~~ורה בצורת ב~גי~ותלמ~צח
 אגרת ~שם ל~ו א~' רצ~ח דף ש~ץ היום. כל ~י~וק יהיהולא

 כ~א. או' שם מ~~חהרמ~~ן.

 ששם ר~ג סי' ביו~ד עיין וכו' חדש לאכול אס~ר יו~. ~~~~~~
 יעו~~. באריכות ח~ש דיניכתוב

 ו~יי~
 ס"ק מ"א

 דהעול~ ~כת~י~
 דרבנן ~חו"ל דח~ש מ~ד ~ל סומכין

 ול~
~זר~

 או' ח"י~ וכ~כ לא"י סמוכין א~ו שאין כיון בחו"ל ~תה

 ו~ו~~"~
 כ"~

 ~גן בס~ ו~ן י~ו"~י
 הא~

 שס בק~י
 לעשות זה ב~נין הרחיב~עמיק ~~

 סמוכו~
 ה~ולם למנ~ג

 יחמיר נפש ~~על המ~א שם סיים ומ"מ יעו~ש להקלשנוהגין
 דגם דמס~בר הוא וה~ין י~~~ש. ל~זהר לו שא~שר מהבכל

 מה בכל ל~צמו יח~יר נפש ב~ל להקל שנוהגיםבמקום
 כ~'ש ב~ו"ל ~ף חדש אוסרים רא~~נים דכמה כיוןשא~שר
 סי' וביו"ד הנז' הפויבדברי

 הש"~ וכ"~ רצי~
 ס~י' שם ~

 האחרונים. דטת וכ"ה י~ו~ש.ב'

~~~~~ ~  
 מח~ים ליקח מו~ר

 ווא~"~
 דפ~חא למצ~ת

 קודם ונשרשו נ~ר~ו לא שאם פשוטהדבר
 של ההי~ר באמת כי דפסחא למצות ללוקחם אסירלעומר
 באויר פורח הוא בחו"ל בזה~זחדש

 ~ראשוני~ ורו~
 סובריס

 זכות ללמד האחרונים נדחקו והרבה בחו~ל גם מה'תדאסור
 בזה נזהרין שאין אותםעל

 אב~
 יש ודאי דפסחא למצות

 בלילה מצה י"ח בהם יוצאין ההמון דרוב כיון ביותרליזהר
 בה. יוצאין ואין ב~~ירה הבאה מציה ח~ו י~א שלאהראשונה
 בשם י~ז ס~ק ו~מ~א רצ"ג סי' יו"ד בש"כ ההשרשהובשיעור
 ~ליו השיג שם ובנה"כ ל~ומר קודם ימים בג' דדיתה"ד
 וג~ ~עינן שבתות~שת~

 כ~ במה"~ הנו~~י ד~ת
 ל~חמיר ויש

 וה~יאו ~~~ג סי~ ~מ~~ת שלוס שאילת הגאון כ"כ בזה.גם
 י~ו"ש. ט"ז או' יו"ד סי~ חו~מ במע'ה~ד~ח

~~~~
 היוצאין משקין וה~ה וכו' חדש לאכול אסיר ~~.

 ~ראשונים פו~ כמה בשם כ~ב או~ ח~ימהן.
 חדש שם קו' בסוף ה~לף מגן הרב מיהו יעו"ש.~אחרונים

 ~משקין רק לנפשו יח~יר ב~ין שהם בדברים נפשד~~ל כת~
 י~ו"ש. שם שביאר הצדדין ~ל לסמוךיוכל

~~~~~~~~~~ 
 בשם י"ז ~'ק המ"א ~תב כלים פליטת
 הרמ~א~שו'

 דא~
 לחוש א~צ מחדש הנזהר

 חדשה מתבואה שנ~שה לו שבריא לא אם כליםלפליטת
י~ו"~.

 והב~~
 וכתב מ"ח או' מ~ב

 דא~
 רק להח~יר אין בזה

מעל~ע
 מ~

 טעם נותן שהוא מעל"ע אחר אבל הר~שון הבי~ול
 המקילין. על לסמוך ישל~גם

~~~~
' ~ ~  ולחס נקט דקרא ליש~א וכו' קלי בין לחם בין 

 ~~י. תאכלו. לא וכרמלו~לי

~~~~
 כרמל ב~נור. ש~תייבש קלי כרמל. בין קלי בין ~~.

 ~ידשנתמולל
 הו~ה~ ול~

 כריתות רש~י באור.
 צ~ע וכו' ~מח קלי אמור פ' ~חומש רש"י ומ"ש ע~ב. ד'דף

 י~ו"~. ב~יניה אי~יה ד~לי ~כתוב ~"א ה' כרי~ות~גמ'

~~~
 ~ד ~~.

 תחל~
 ~חיישינן ~ני~ן. י~~ ליל
 דיומא.לס~יקא

~~~~
 עושין אין דבא"י ~~יסן. י~~ ליל תחלת עד ובא~י ~~.

 יום כל דמחמר~~ן והא אחד. יוסרק
 ט~

 משום

~כתי~
 ~כ~ל ועד ד~ד וק"ל הזה היום עצם ~ד

 כמ'~

 י~ייו ~~~~~~י~ ~~~י~~ ~י~~~~
 ~י~ו~י~~

~'~~ 
~ 

 ~~ש~



 ~~יי~~~~י~~

 ~~~~~יי~~
~~~. 

~ 
 ~יי~~יו

 . ~~~ו ~~י'~~י~

~~~~
~~~~~~~~~ 

~~~~ 
~~~ 

~ ~

~~
 ~~ ~ו~~ ~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~

 ~ו~~י
~~~ 

'~ 
 ~'~~י~ם ~ ~~~~~~

 ~י~~ ~ ~ ~~~~~ ~~ ~~ ~~~~~~ ~~ ~~~~ ~~י~~~ ~~~~י~~ ~~~~ ~~~~י~~~~~י~ ~~~~~ ~י~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~י~
~~ 

~~~~ 
 ~~ ~~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~י~י~ ~י~ ~~~~ ~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~~~~ ~י~~ י~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~י~ ~~~י~~~"~

 ~לא הגה י"~.
 ו~קר~תם אומר כאמור כבודך מפי ~בדך מ~ה לע~י כש~גי~

 כ~לכתן ~מי~ין וש~י טד וגו'~ולה
 ~טור~
~ ~ 

 ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~~ ~~י~~ ~~~~~ים

~~~~
 תחלת ~ד ~~.

 לי~
 ואפי' דשיל~מ הוי ו~~"ז וכו~ י"ז

 הוי לא מתקלקל המאכל ו~ם בטיל לאבאלף
 ~'ד. או~ ח"יד~יל"מ.

~~
 בסעודה שני ביום ל~שות ויש וכו' שני ביום ~. ~~~~

 נתלה ~הוא שביום ~סתר לסעודת זכר דבראיז~
 וסי' א' או~ ח~י הסי~ ריש מ~א של"ה.המן.

 וישבו~
 המן

 ~פי' כ~ה המן נתלה ~הוא שביום ומ"ש ~~א. הפסח~מ~~רת
 פ"ג ~ר~א ב~ר~י ו~~ה י~ו~ש ~~א וט~ז ט~ו דף למג~להרש"י

 ט"ו י~ד היה דהתענית שם רש~י ד~~ש ~אלא ~סתרובמדרש
 דהת~נית ומד''ר בפדר'א ~ם מ~ו~רט~ז

 י~ד י~~ ה~
י~ו~~. ט~~

 ולפ~
 לתע~ית שלישי כ~~וטו יבא השלישי ביום ו~הי

 ל~וק~וא~צ
 ~ל~~~

 הרצים למשלוח ג'
 ודוק. יעו~ש שם~ רש"י כמ"~

~~
.~~ 

 בי~
 ~התפללו סדר ומתפללין וכו' קורין שנו

~יו~
 תפ"ז סי' לעיל ועיין ולבו~. טור הר~ש~.

 ~~ושין א~י לבני אבל ~' י~"ט שעושין חו~ל ל~ני ו~הוהסדר.
 א'יום

 ~אח"ז. ~סעי~ כמ~ש הסדר שני יו~

~~
 ~~ה עד~ידבר דהיינו ~ענין. סוף ~ד ~~.

 מועדי א~
 ~~~ה'

 ב'. או' ר~ז א' או'

~
 ס~~ ~עיל עיין וכו' קורא ומ~טיר ~~.

 ~פ~~
 ובא"~ ג' סעי'

מתחי~
 כמ"ש ~הקרבתם

 לקמ~
 ~'. ס~י'

~~~~ 
 ה~ומר ~~' לעסוק טוב

 בט~
 אמור בפ' והוא ~נ~סן

 וכו' ולחם עד וכ~' ישראל ב~י אל דבר וכו'ויד~ר
 בכורים מנ~ת תקריב ואם ויקראו~פ'

 ע~
 ויאמר לה' אשה

 כא~ו וכו~ רבוןאח~כ
 נקר~

 פת~ע י~~. הגה~ת בז~נו. העומר
 וי~ל~ א~או~

 ישמ~~ל ר' דמנחות פ~י וכו' העו~מים רבון קודם עוד
 ועיין וכו' העו~ראומ~

 ~עי~
 סי'

 תכ"~
 ו'. או'

~~
 ~תפלת וא~י' אותו. מחז~רין א~רו לא ואם ב~ ~~~

 לערבי~ דמי ולאערבית
 דאין התם דשא~י דר"ח

 יונה ה"ר וכ~כ ר"~~ סי~ רוקח בלילה. החדש את~קדשין
 ער~ה פר~ח. א~ או' עו"ש א~ ~ו' בהגה~ט ~כנ~"ג תה~ש.ב~'

~~
 וכו' אמרו לא ואם ~~.

 הו~ וא~
 אם מסופק

 ~על~ דיני כל וכן ~~י. או' תכ~ב סי' לעילעיין אמר~
ויב~

 בס~ד. ל~ם ובדברינו א~ ~סעי~ י~ו"ש

~~
 ~תפלה דד~קא אותו. מח~רין אין אמרו לא ואם ~~.

 יחזור כראוי התפלל ~לא וכיון יתפ~ל דלא ס~ילא
אבל

 בבהמ~~
 ב~ו א~ ~חו~ה

 אכי~ ל~
 דבר

 ועיין סק"~. ט~ז או~ו. מ~ירין א~ן וע~כ ~~רות בשר~יאכל ל~המ~~ המחיי~
 בס"~י לשם ו~דברי~ו ז' ו~~י~ ו' ס~י' ק~"ח סי~~~יל

~~
~~~~~ 

 ~ה~ה נ"א ססי' ל~יל עיין לתודה מזמור
 ת~ילין ~נחת ובענין ~ס~ד. לשםו~דברינו

 ובענין ~ס~ד. ל~ם ו~ד~רינו ב~ ס~י' ל~א סי' לעיל עיין~חו~ה
 ~הגה כ~ה ססי' לע~ל עיין בחו"ה ת~ילין להניח להנוהגוןחליצתן
 ז"ל מור~ם דבר~ ע"פ המ~~ג נפשט דכן ב' או' ח~יוכתב
 יוסף חק וכ~כ יעו"ש. לשנות ואין מוסף תפלת קודם רקלחלצם
 קודם התפי~ין לחלוץ נוהגין סוכות של ד~חו~ה ~~פי~ ז'או'
 בסי' רמ~א ~פסק נוהגין בפםחהלל

~~ 
 ~ודם~~ת~לת לחולצם

מום~
 הת~ילין ~הא ~לא ולולב אתרוג נטי~ת משום סוכות ושאני

 להסיר נוהגין דה~ולם כתב א' או' המ~"ז מיהו ~כ'~.הפסק
 ב' או' ישי~ע וכ"כ ~עו~~. הלל קודם בסוכות בין ~פ~ח~ין
 של דחו"ה א' ביום ל~מתין דמנה~ו שכתבאלא

 פס~
 ~חר ~ד

 יטו~ש. וכו~ הזאת הח~קה את ושמרת בה שנז~ר קדש פ'קריאת

~~
.~~ 

 מ~פ~ ובמו~~
 שניביום מוס~~ את ~ומרים דאין והא וכו~

 ש~
 ~רבן ~קרי~ין שהיו מ~ני פסח

 ~~ום וכן היום מוסף ~ל יותר התנופה עומר ~םמ~סף
 כתב הלחם. ~ שתי ~ם להקריב שמיסי~ין~ש~עות

 ש~וסף ~מוסף אלא מוספי את אמרי~ן דלא ג' או'בהג~~ט ~שכנה~~
 עצומו דבשביל וחו~ה ויו~ט ר"ח כגון יו~ של עצומומשום
 אבל התמ~ד על י~ר מוסף קרבן ~הם ניתוספו יוםשל
 ~הם ~~תוספו ~לא הב~ורים וביום ~סח ~ל שניביום

 מ~~ ~סח של ש~י ~יום אחרת ס~ה בשביל אלא אלוקרבנות
 עצמו ~שביל ~ולא הלחם שתי מפני ה~~ורים ו~יוםהעומר
 ~"ו. או' א"ר א' או~ העו~ש וכ~כ י~ו'ש. יוםשל

הלק~ט כת~ ~כה"~
 ח~~

 ר~ב סי'
 יע~~~. א' ~ו' ~ברכ~י והב~~

 נעשה ושם ~~וסף פסח של שני ביום שאמר ~~~~~
 ומוס~ין כסדרן תמידין חו~ותינו קר~~ות אתל~ניך

 העומר קרבן ואת הזה המצות חג יום מוסף אתכהלכתן
נעשה

 ונקר~~
 שם. ~רכ~י אותו. מחזירין אין וכו'

~~~~~ 
 והקרב~ם אומר בהגה.

 עול~
 וכו'

 ~'. או' ר"ז ~וש. וכו' הראשוןובחדש מתחי~ ואינ~

~~~~~ 
 וכ~' ו~~ר~תם אומר ~הגה.

 וכ~~
 ס~~' לעיל

 ~כל ~ומר דנוה~יןתפ''ח
 יו"~

 ~וסף בתפלת
 וכבר ~~~ד. ל~ם ו~ד~רינו יעו~ש וכו' היום מוסףפסוקי

 אין ספרד ~בני ~םכתבנו
 נו~~י~

 יעו"ש. כן

~~~
~~~ '~~ ~ 

 ו~חול~
 ~"מ וכו' אומר ~"מ

 ~חו~ה לו~ר ואין יו~ט~יקרי ~~ ~חו"~
 ~~המ~

 ~רח~ן
 ~~ר ד~ או~ ח~~ סק~~. מ~א טו~. ~~ו~ו ל~ום ינחילנוהזא
 ~~או'

 ח~
 ~' ~ו~ ~ו~ף

 ר"~
'~~ 

~~~ 
 ו~ א~~

 ל~ח דף סוכהבחי~~~י והר~~~~
 כת~

 רבו משם
 דחו~~

 יו"ט ב~פ~ה בו אומרים ~~יןו~ה מקר~ ~ו~ט
 קו~~ מקר~

 ל~ו

 ש~ו~י~

~ז~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

 ~~~ ~~~ן
~ ~~~~

 מקרא לו~ר ~והגין ~ין ~ואנו ~~~. ~~~~ ~~~~ י~~ ~~ ~~~~ ~~~~~~"~~~~
 קד~

 כלל
~~ 

 בי~ט
 בח"הולא

 ~~ור~
 ~ ~ ~~~~ ~~ ~~~~~י~~~ ~~~~ ~~~י~ ~~~ ~~ ~~~~~י~ י~י~ ~~גי ~~~~ ~~ ~~~י~ ~~ ~ ~ ~

 ו~י~~
 ~~ ~~~~י~~

 ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ י~י ~'

 סבורין שיהיו ממש ביו"ט ~ז~ל שלא האבד ב~בר מלאכהבו
 וכ~כ ב' או' ברכ~י בשמותם. ששוין מכיון בק~ושהששויה

~ר~ב~
 וסי~ ע"ג סי' ח~א

 קי"~
 נמי דחו~ה הרשב"א בשם

 יו"~~יקר~
 וכ~ב ב~ או' קפ"ח סי' ער~ה ו~ב"ד יעו~ש

כיון
 ~הר~ב~~

 והרי~ב~א
 והר~~~

 שכולו יום ינחי~נו הר~~ן בחו~ה לומר עלייהו~מ~~נן יו"~ מ~רי דחו''ה ~"ל
 ט~~

דל~
 דאפי' כ~ב ב~ א~' זה ובסי' יעו"ש כ~כ שקרן הוי
 בתפלהאו~ר

 מקר~ יו~~
 י~ויש. שקרן הוי לא ~זה קו~ש

 יו"~ מ~רי נמיור~
 מ"ס בשם תק~"ב ~בסי~ ~~ור כמ~ש

 את ו~כוס בת~לה בוש~זכירין
 יו~~

 וכן ~זה קודש מקרא
נוה~ין

 ב~ר~
 אלא

 שבאשכנ~
 והרב ~עו"ש. כן נהגו לא

 כתב ע"א קל~ז דף ניסא~רס~ו
 דביו"~

 הוא הרחמן יאמר
 לקמן ועיין יעו~ש. לשלום לקראתנו הבאים למועד~םי~י~נו

 ~~~.אות

~~
 שביו~ ~~~~~

 בשבת ל~יות שחל
 שו'~

 הרחמן
 ליוםינחי~נו

 שכול~
 ומנוחה טוב שבת

 א' כל אומרום אלא כן נוה~ין ואין ~' או~ ח"י ~ו~~~ל~יי
 עצ~~~~~~

 ובסוכות ~' או' א~ר ויבא. וי~לה רצה וכ~ו
 לי~ם ינחילנו הרחמן ש~ת שכולו ליום ינחילנו הרחמן ~שבת ~שחל~א~ר
שכו~~

 קו~ם תדיר כי וכו' ~וד ס~~ת יקים הרחמן ~וב

~~~
 א'. או'

~~~~ 
 ה~ה.

 ואנ~
 וכו~ קודש מקרא לומר נ~הגין אין

 ~נ~~ב~
 ~שכנ~ בני עכשיו

 מקרא לומר מנהגינו
 באתה~ו~ש

 בחרתנ~
 בחש~מ וב~ן ביו"ע בין

 אב~
 ויבא בי~לה

 א~~רים איןב~~~ה
 מקר~

 קוד~.
 וכ"~

 לומר ומנהגינו רש~ל

~~ר~
 ב~~ ~~ש~

 א' ~ו' פרישה
 ט~~

 ס~~.
 יוםף חק ה' או' א"ר ~ר~~. ה' או~ ח~י סק"ב. ~~א ~'~ו~ בהגה"~ שכנה~~

 ~'~ו'
 והר~~

 אומרים אין מ~ינות שמ~צת כתב ה' ~ו~
 ~ אמנה בחש"מ~ק~ש מקר~

 המש"~
 לומר ומנהגינו כתב ב' או'

 יו~~ ו~~לגין קו~ש מקרא וכו' זמן ~לונ~ח~
 שחרית ביו~ט בין

 ב~בו~ה או בחרתנו שבאתה ו~בא בי~לה אבל במו~ף וחו~הו~ו~ף
 ~עיין עכ~ל ק~~ש מקרא ומ~לגין וכו' ז~רנו פלונ~ חג רקא"א

 ~'. או' תפ"ז סי~~עיל

~~~
 דבסו~ת והטעם וכו~ ב~ילוג ההללקורין ~. ~~~

 לפי מדלגין ובפסח החג ימי כל ה~לל~ומ~ין
 ח~שימ~

 חלוקין אין ובפסח בקרבנות~הן חלוק~ן הס~כות
 יו~ד ~~כיןבקרבנותי~ן~

 ם~

 ע~א.
 ועו~

 מדרש בשם ה~עם
 ~' ה~ריים שנ~ב~ול~~

 ש~
 אל אויבך ב~פול וכתיב פסח

 וכ~~ש~~
 ואתה בים ~וב~ים ידי ~~שה ~קב"ה א~ר

 שהוא ~' שביום וכ~ן~ירה א~מר~
 יו~~

 אין ~כך ההלל יג~רו לא
~~~רין

 כ~ ~ות~
 מיום עדיפי חו~ה ימי יאמרו שלא חו~ה ~~י

 ~ה~אה~~
 ~ו~~

 ויבואו
 ל~ל~~

 ולבוש. ב"~ ב~.
~"~ 

 או' ח"י סק~ג.
 כ~ב נ~ב סי~ ~~כלבוו'

 ~ו~
 מצה חיוב ש~~ן לפי אחר ~עם

 ב~י~ו~~~~
 ר~~ונות

 ~שא"~
 ובשער יעו~ש. הימים ~' כל ס~~ה

~~וו~
~ ~~~ 

 שנכנ~ו האורות ~~ל ל~~ ה~עם כתב ~~ב

 הלי~ה ~ל ~ת~~י~~~ ~~ ~~~~~י~
 יו~ וכ~

 של ~'
~~~ 

 גמור ~לל אומרוםולכן
 ביו~

 א'
 ש~

 ~סתלק~ם ואח"כ ~סח
 ליכנ~ וחו~י~לגמרי

 מדריגה אחר מדריגה המדרגות בס~ר
 ב~אר אומרם אין ולכן השבועית חג עד העומר ס~ירתע"י
 ~י' ~ייןילעיל ועיד י~ו"~. בדילוג אלא גמור הלל הפסחימי

תפ~~
 ז'. או'

~~
 כר'ח. דינו הפ~קה ול~נין וכו~ ~דילוג ה~לל קורין ~~.

 ~ימים ההלל דדין ז' או' הר"ז וכ''כ ג' או'מש"ז
 ~כ''ב סי' לעיל ועיין עכ"ל דבר לכל בר~ח כדינו הואהאלו

 בה~~. לשסוב~ברינו

~~~
 אומרים ההלל ואחר וכו' בדילוג ההלל קורין ~~.

 יום בכל וכן י~ח תפלת על תתקבל שלםקדיש
 על ~"ת הוצאת ~ודם שלם קדיש אומרים מוםף בושיש
 תכ~ג וסי' ב~ או' נ~ה סי' לעיל ועיין לבוש. יוצר.~פלת

 ב'. ואו' ~~או'

ך~
 הרא~ון ביום הן. פרשיות סי~י וכו' תורא משך ה. ~~~~

 כש~. או שור שני ביוםמ~כו.
 ני קדש ג~ ביו~

 בששי לך. פסל בחמישי תלוה. כסף אם ~רבי~י בכור.כל
 ו~עם הבכור. כל בח' פרעה. בשלח ויה~ בז' סיני.במדבר
 כשב או שור למיקרי לן אית ד~שני משום הללו פרשיותסדר
 את לספור מתחילין ובשני לכם וספרתם ביה דכת~במשום
 אמרו ~בשביעי בשלח ויהי למיקרי לן אית ובשביעיה~ו~ר.
 כתיבתן ~סדר נקראות כולן והשאר הים על ~ירהישראל
 העיר. ב~י פ' הר"ן פסח. של מ~נינו בהן וכתוב~תורה

 ט'. ואו~ ח' או' ר~ז ז' או' ח"י סק'ג.מ"א

~~~
 משך וכו' תורא משך ~~.

 הו~
 והוא בא בפ' משכו

 אמור ~פ~ כשב או שור תורא יו~. שלענינו
 בהם יש כולם חו~ה פרשיות וד' ~מועדות. כל כולל~ה~א
 כל לי קדש ב~ורה. שכ~ובים כ~דר וקורין מצריםיציאת
 ~משפ~ים ואלה בפ' תלוה כסף אם כםפא בא. ב~'בכור
 משה אל ה' וידבר במדברא תשא. כי בפ' לךפסל

 שנקרע יום של מ~נינו בשלח בז' בהעלותך. ~~ סיניבמ~בר
 יציאת בה שנזכר ראה פ' הבכור כל בח' ה~ם.בו

 הפרשיות סיום ג"כ כתוב ששם בלבוש ו~יין ח' או~ יוסףחק מצרי~

ול~
 בסי~ורים. כתו~ים הם שכבר מפני לכתבם היצרכנו

~~~~
 זה לסי'

 מש~
 להם לעשות ישראל כשמשכו ר"ל תורא

 כסא מתחת להם ~משכוהו ל~"ז השור תבנית~ת
הכבוד

 ש~ו~
 ר~ל בכספא קדש שבמרכבה. פנים מד' א~

 לה הרביתי וכסף הכתוב ע"ש בכסף ועשאוהו קד~והואז
 כלומר במדברא פסל ואיזהו מפרש ואח~כ לבעל. ~ש~וזהב
 ~פסלאו~ו

 כך ע~י להם נעשה ומה במדבר. ישראל ~~~~
 ובחר עבודתו מעל ~בכורות ש~לח כלומר בוכראשלח

 הגאול~ שע"י ומפני בעגל. חטאו שלאלוי בשב~
 נבחרו הזאת

 וכל מהם שנאבד ~ה ~כור זה ברגל אותו רמזו~ב~ורות
 ט'. ס~י' ~~וש לבו. אל ~~ןאחד

~~~
 קרא מ~כו במקום אם משך. ~~.

 ~ד~
 הפ' וגמר

וביר~
 המשליה

 ~חרונ~ ברכ~
 ~' ויום י~~. יצאו

 ~~י~' ~~~ ~י~~
 ו י~~~~ו ~י~~~ ~ ~~י~~

 ~~~ ~~י~~~~~יי ~י~~~

~~ר~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~  

 ~~~ ~~~ן
~~~~

 ~~ ~~~~~ו~~~~~י~ ~~י~~ ~~ ~י~~ ~~~ ~~~~ ~~ ~י י~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~ו~~~~~
 ~~~ ~~~~ ~~י ~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~

 ~' ~' ~' ~~י~ס

~~~~~ 
~~~ ~~~~~ 

~ק~~
 משכו

 וט~
 פ' גם שיקרא

 ק~~
 נזכר ו~ם

 מהטעו~
 בין

~נז~
 ש~ירך ~ודם וכ"ש ראשונה ~בירך ~חר ראשון ב~ולה

 לג~רא גברא בין או עולה לאיזה קורא בעודו ~נזכרבין
 המשל~ם בירך שלא עוד כל הפ~ ג~ר ~םואפי'

 ~רכ~
 אחרונה

 לתשלום מצטרפין שעלו והע~לים כולה משכו פ' ויקראיגלול
 הפרשה וגמר ה' ~עלה אף בשבת פסח חל ואםהמנין.
 רפ"ו דף ש~ץ משכו. פ' שניהם ויקראו ~~לים ב' י~לוובירך

 י~א. או' משך סי~ בתו~~ש ל~"א ~"~.או'

~~~~~~ 
 פסל או בכס~א קרא משכו במקום שאם ג"כ הדין
 אחרונה ~ברכה ~המשלים בירך כבר אם בשלחאו

 ופ' וקדש מ~כו י~רא הג' וביום להםעלתה
 ~בכספ~

 פסל או
 ביום ~נית לקרות יחזור בשלחאו

 המיוח~
 ואם חז~ל שק~עו

 כמ~ש משכו פ' ו~~רות הס"ת לגלול צריך קו~םנזכר
 בסמוך~

ש~~
 כ~ח. או' תפ''ח סי~ ל~יל ועיין י~ב או' שם ל~"א י~ד. או' שם

~~~
 להלן וקרא יותר או א' ~פסוק דילג אם תורא. ~~.

 ולקרות לחזור א~צ העומר בפ~ הדילוג היהאפי'
 אותו ויקרא שיחזור נכון וכו~ ~בקצר~ם ~פסוק ~ילג שאםונ~ל

ה~~~
 ע~יים. מתנ~ת מצות ב~ה ~יש כיון ברכה ~לא

 ש~
 או~ ~ם

 א'. או' תורא בסי' שם ~ד"א~'

~~~
 העומר פ~ ודלג ~צמצום עולים ה' רק קרא לא ~~~~

 בר~ה הח~ישי ~ירך וכ~ר ~רשיות שאר~כל
 ~יקרא נכון מיהו יצא הקריאה על קדיש ואמראחרונה

~ש~~
 נזכר ואם כלל. ברכה בלא שדילג מה כל ~ם בקול

קוד~
 אחרונה ברכה המ~לים בירך ~כבר אפי' קדיש אמירת

 להו~יף ~נהגינן לדידן ולברך אחר עולה לעלות יכולשפיר
 ב'. או' שם לד~א ג' או' שם ש~ץ ויו"ט. בשבת עוליםעל

~~~~~ 
 וסיים ש~ץ טעה

 הפרש~
 יאמר לא הרביעי עה

 ויקרא ה' ויעלהקדיש
 בסד~

 קדיש ויא~ר אמור
 אמר אסואף

 קדי~
 ואם הענין. משלים ~ני בס' העולה

 ~לדידהו בא'י וגם שני. בספר ~~נים י~לו הג' עס הפ~סיי~
 ~נים יעלו הש~י ~ם הפ~ ~סיים מקרה קרה אם חו~ההוי

 חלקים. לשני המו~פין פ~ ויחלק ב'ב~פר
~~~ 

 ה' או' שס
 ג'. או' שםלד"א

~~~
.~~ 

 קד~
 ואם וכו' בכספא

~ 
 טעה

 ושינ~
 ו~קדים

 ביום קורא ח~~ה ~ל ימום ד' ~סדרהמאוחרת
 ~תורה הכתוב כס~ר קראן ~לא ואעפ"י ~דילג פ' אחריו~ל
 בהגה"~ט. י"א ח~ א~' יוסף חק פר"חי בהגהו' מהריק"שיצ~.
 אזולאי מהר"א הסכימו ~~ן וכתב ג' או' ברכ~י ט~ ~ו'~ו'ג
 ו~הר~ש קוב~ו כ~~ר"י ודלא נקטינן והכי חיי ~ניוהרב
 ב~ס~א ~ שקרא למי שה~רויצחקי

 קד~ במקו~
 למחר שאף

 ח' או' ט' סי~ ל~א בספרו וכ"כ י~ו"ש. ~כס~איקרא

~~

 ב' או' כס~א. ע"ב רס~ח דף
 א"~

 ג' או'
 ר~

 ט' או'
 ~אח"ז. באו'ועיין

~~~~ ~  
 ט~ה

 ש~
 במקום בכ~פא וקרא

 ברכה א'~ולה וכשסיי~ קד~
 אחרונ~

 הרגי~ו
 שה~

 טועים
 ויק~או ס"ת די~ללו המט"יכתב

 קד~
 ~מו יקראו ב' ו~ולה

 ו~ול~ ~בר~ ~ר~~י~ור
~~ 

 י~טר~
 ~יום ל~ובת ה~ולים ~ם

 ושינה ט~ה שאם מהריק"ש בשם הפר"ח דכתב דאע"גוכתב
 הקריאה סיים ~כבר התם יצא חו"ה ~של ימים ד'ב~דר

א~~
 כ~א יסיים לא א' בעולה ונזכר לפניו ס"ת ~עדיין כאן
 אמנם י~~. א~' ח' שער ש~"א ו~~כ י~ו"ש. היוםבסדר

 כת~ ~~ ~ו'המח~~ר
 כ~ף אם פ' א' העולה שקרא ~יון

 ~למחר כםף אם בפ' קריאתם יגמרו אחרונה ~רכהובירך
 יג~לו ולא קפידא ואין ~ייכי ~כולהו כיון קדש פ~יקראו
 הס"ת דיגללו ז"ל הרב ממ"ש עדיף והכיהס~ת

 ~ם. לד"א בספרו וכ~כ יעו"~. פרשיות משני יהיוה~ולים ומני~

~כת~
 ה~~

 ~ע~לה מהטעות נזכר דאפי' ב' או~ רפ~ח דף
 אחרונה ברכה ש~ירך קודםראשון

 ל~
 לפ' הס~ת יגל~ל

 יקרא ולמחר כסף אם ~פ' הקריאה כל יגמור אלאקדש
 בכספא. במקום קדשפ'

 וכ~~
 הלד"א

 בתוה~~
 סי'

 קד~
 או'

 ~זהו נראה מיהוא'
 בבהכ"~ ~קהל~הקבו~ דוק~

 שהתפללו דאלו
 כולם מתחלפים אם אבל למחר גם יתפללו זו ~ב~כ"נהיום
 אם של הקריאה גמרו שלא זמן כל מקצתםאו

 כס~
 יש

לגלול
 ה~~~

 לה~יח א"א ד~א ~ש פ' ולקרות
 קד~

 ל~חר
 קראו ~לא אחרים ~באיםכיון

 אס היום של ואלו כםף א~
 יקראולא

 א~ פ' חס~ו הרי קד~
 דה~

 אם ג~כ יקראו למחר
 ו~וד אחר קהל עםכסף

 ~ה~~ י~~
 בו ~אין במקום דוקא

 לחוש י~ הרבה ~הכ~נ י~ אם אבל א' 'נ בהכאלא
 כסף אם קורין ואלו ק~ש קורין אלו אם תתגודדו לאאיסור מ~~

ועו~
 ביו~ו יום ~בר דוקא ~קרות בדבר סוד ~דיש אפ~ר י"ל

 ~כ~בנו. כמו יש~ל~שותוע"כ
 ועיי~

 ב' או' ח~ג ויפ"ל ס~ סי' ב~ד
 ועודודוק.

 עיי~
 ~~א. או~ ל~מן

~~~~~~ 
 התחיל לא

 לקרו~
 הראהו אפי' כסף אם ~פ'

 העולה בירך כן וע~ד כסף אם ב~' לעולהה~~ץ
 נזכרותיכף

 ~רי~ הש~
 צריך ואס קדש לפ' הס"ת לג~ול

 לחזורהעולה
 ולבר~

 דנהיגי ובאתרא ס~"ל וק~ל ספק הוי

לפסו~
 ולברך. ל~זור צריך מילי בכל ז"ל כמרן

 ש~
 ש~

 ~~ או'
 ~לד"אא~ל

 ש~
 לעיל ו~יין לברך. שלא בסתם כתב ~' או'

 וד~ק. ט"ו או' לשם ובד~רינו ג' ס~י' ק~מס~'

~~~~~ 
 בפ' ~היא קדש מפ' למ~לה לעולה ה~"ץ הראהו
 ~מקוס משם וקרא ה~ולה בירך וע"זמשכו

 פ' עדשהראהו
 קד~

 לכ~ע. לצאת כדי ויברך בכלל ועד
 שם. ~ע~א~ ג' או' שם לד~א ד' או'שם ~~~

~~~~~ 
 אם מפ'

 כס~
 שבמקום טעה אם

 קד~
 קרא

 פרשיות מש~רבא~ת
 המוע~

 שלא עוד כל
 ולקרות ~ס~ת לגלול צריך~ אחרונה ברכה ~~' ~עולהבורך
פ'

 וא~ ק~~
 ופ~ הקריאה עלתה ובירך הפ' הג' גמר כבר

קד~
 אמנם ~~ או' ~ם ש"ץ כלל. אחר ביום ת~ל~מין לה אין שדילג

 ~ו~ אמת או'בס'
 ע"~

 כתב
 לה~יג~ע~~

 אס ~ין לחלק שכתבו
 מהריק'~ מדברי דהא פר~יות לשארכ~ף

 או' לעיל ~כתבנו
כ"ז

 משמ~
 וקרא ~עה אם דאפי~ ~תב וע~כ חילוק ~ין

 ביום קדש ~יקרא ק~ש ב~קום ~רשיות משאראחת
 וכן קדש במקום ~קרא פ' אותה לקרותראויה שהית~

 הדי~
 בכל

 ימים מד~~'
~~ 

 טעה אם ח~~ה
 והחלו~

 ב~ה זה
 בכ~

 ~וונא



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

 ~~~ ~~~ן
~~~~~~~~  ~ה~מ שכתבנו כ~ח או' לעיל ו~יין י~ו~ש. הזה כ~~~טי~~ה

 שאיןבמקום
 ל~~

 אלא
 בהכ"~

 א'
 מה הי~ם שקורין יד~י דכ~~

שדל~ו
 ~~~ו~

 אם וקראו ~~ו אם אף הרבה י~בכהנ~ג אם ~~ל
 ~מקוהכסף

 קד~
 ואם קדש יקראו הקריאה ~דיין גמרו לא אם

 הקרי~ה להם ~לתה אחרונה ~רכה ה~' בירך ~כברגמרו
 קדשופ~

 מחר. לי~ם ת~לומין ~ה אין שדיל~

~~~~~ 
 לש~ץ הזכירוהו הג' שבירךואחר גברי תלתא המ~ע~ות ב~~ שקרא מי ~פסח חו'ה

 דל~
 הפ' סיים

 פרי הרב ה~לה ~פניו. ~~י וס~ר ה~' ו~לה~הוא
ב~~~ הא~~

 ברכה בירך ש~בר ~ף בתיבה עדיין הג' דאם ו' סי' א"ח
 ~ד ~מו הפ~ כל ~הש"ץ יגמוראחרונה

 גמיר~
 אחריה י~רך ולא

 והזכירוהו מה~יבה ירד כבר הג~ ואם ב' בספר יקרא~הרביעי

ל~~~
 הרא~ון בספר ה~' ~מר ד~יסר

 לא ~דיין הרב~~י א~
בירך

 יקר~
 במוס~~

 היו~
 ~ל המו~דות ~' וש~רית שני ~בספר

 ובירך היום בפ~ לו הראו הרבי~י ואם כלל. יקר~נה לאהיום
 הרבי~י יקרא א~ לש"ץ ה~כירוהו זה ~אחר ר~~ון בס'לקרוא
 מרן שפסק ע"ד ~יום במוםף ויקרא חמישי וי~לה ~~~'ת~לום
 ח' או' ט~ סי~ לד~א בספרו וכ~פ ~~ או' ברכ"י תרפ"~.סי'
 ש"ץו~יין

 ד~
 או' ~מת ואות ע~ג רנ"ה

~~~ 
 ומ"מ ~"ז מ~ש

 לד"א. בספרו שכ"פ ~יון הברכ"י כדברי~ק~ינן

~~~~~ 
 ט~~ כסף במקום~אם אם בכספא.

 לקרות והתחיל
'~

 פש~
 הוא למחר אם לך

 יו~
 ~בת

 כ~
 הפ' סיים ש~א ~וד

 ל~לול צריך ג"כ ובירך הג~~ם
 הס~~

 לקרותה כסף אם לפ'
 למחר אםאבל

~~ 
 יגלול לא אזי ~בת הוי

 הס"~
 יסיים אלא

 פ' יקרא ולמחר בה שהתחיל כיון פ~ל ~~~ היום ה~ר~אהכל
פסל.

~~ 
 או~ בכספא ~י' בתוה~ש לד~א ד' או' רס~'ח ~ף

 ועיין~'
 ל~י~

 רק להס שאין במקום שזהו שכתב~ו ל~א ~ו~

~הכ~~
 לכפול ו~"צ י~ו"~. א'

 ~~ברי~
 המקומ~ת. בכל

~~~
~~ 

 אה שבמקוס ~~ה א~
 כ~

 התחיל
 ב~~ לקרו~

 קריאתו יסיים ה' ביום ~סח חל אםבמ~ברא
 ולמחר במ~בראב~~ היו~

 וקר~
 שם לד~א ה' או' שם ש''ץ כ~ף. אם

 ~~ה וגם ב'א~'
 כב~

 ~אין במקום דוקא דזהו ל~א או' ל~יל כתבנו
 הם אם אבל אחר ב~~"נ להם שאין אומת~ל~ים

 שישאו מתחלפי~
 בהכ"~

 אחרו~ה ברכה ובירך הג~ גמר שלא ~מן כל אחר
 לכפול י~ו~שוא"צ ~יום אותו פ' ו~קרות ס~ת לגלוליש

 המקו~ות.בכל ה~ברו~

~~~~~~ 
 מש~ר אחת קרא כסף א~ שבמקום היה ה~עות
 לקרות ה~~ת לגלול צריך ל~ולם ~זה~רשיות

 ובירך הג' ג~ר כבר שאם אלא כסףאם
 אחרונ~ ברכ~

 ~לתה
 תשלומין. לה אין כסף אם ופ~ הקריאהלהם

 ש"~

 ~' או' ~ם
 ג'. ~ו' שםלד~א

~~~
 פסל. ~~.

 וא~
 וכו' אתה ראה ב~' למ~לה ~ר~הו

 אתה ראה מפ' ~~חילין ב~ו~ה שחל שבשבתכיון
 ש~חו~~~פ"~

 ~~חילין ~ין
 ל~ לכ~~ ~ש~

 שהרא~ו כמי הא כי מיקרי
ב~'

 א~ר~
 ~בירך כיון אלא

 ה~ול~ ~'~
 הקריאה ית~יל

 ~~ ~~ץואילך. מש~
 ב' או'

 לד"~
 ש~"א א' או' ~~ל בסי' שם

~~~~~~ 
 ב~קו~

 ~יגמור במ~ברא ~~ ~הת~יל ~~ה פ~ל
 אחת וקרא ט~ה אם א~ל ~סל וקרא ~למחרה~' כ~

 יגלול ובירך הג' הפ' שגמר קודם שנזכר כל ~רשיות~~~ר
הס~~

 הקריאה להם ~לתה ו~ירך ג~ר כבר ו~ם ~סל ~י~רא
ו~~

 ~ס~
 לד"א ~' או' שה ש"ץ תשלו~ין. ~ה א~ן

~~ 
 ~. ב~ ~ו'

~~~~~ 
 ~ם ב~דב~א.

 טע~
 פ' ודילג

 ראסונ~
רא~ו~ה ~ ~~ ~רא והג' ~ולים ~' בה ו~לו איש אישש~ייה מפ~ ו~~חיל

 למ~ר~
 או~ שם ~~ץ יצ~ו. לש~ים ה~וס~ין פ~ ~חלקו או
ב'

 ל~~~
 א~. ~ו' במרברא בסי~ שם

~~
 ~~אה אם שלח. ~~.

 ה~"~

 פ' ל~ולה
 קד~

 שיקרא ~כון
 רפ~ט דף ש"ץ ויברך. ב~לח מפ' קצת ~דמשם
 ~' או' ~לח סי' לד~א ג'או'

~~~ ~  

 במ~ום
 בשל~

 כל ~רשיות משאר בא' קרא
 בירךשלא ~ו~

 ~משלי~
 אחר~נה ב~כה

 י~ל~
 ~ ~קרא

 ה'ה הט~ות ~אם הקריאה. ל~ם ~ל~ה בירך ואםב~לח.
 ת~לומי ול~~ין בשלח. ויקרא אחר ע~לה י~לה קדש ~~שקרא

'~
 ב~ל~

 ש~ושין דלמחר נראה
 מספק שני יו~~

 ~ו~
 במקום א'

 בשלח יקרא הבכורכל
 נ~רס~

 י"ס' קריעת נס
 ש~~

 או' ~ם
 כ"ו. או' ~ם ש~"א ב' או~ ~ם לד~א~'

~~~~ ~  
 בוכרא.

 וכשח~
 כדי ת~שר מ~שר מתחיל~ן בשבת

 לקריאה שייכות יש וגם ל~ו~~ ~ולין. ~~ בהשי~לו
 ~קציר תחלת דהוא בפסחזו

 מ~ו~
 הצדקה מצות

ל~נויה ומתנו~
 האמורי~

 ש"~. גבי והר"ן ר~"י שכת~ו ~"ד זו ב~'

ש~~
 כ~ח. או' שם ~ע'~א ב' או~ שם

~~~
 וכו' שמור מ~סוק הקריאה ה~חיל ואם ב~כרא. ~~.

 ונזכר עי~ים ד' סדרא ~"סוקראו
 ש~ילג הבכור כל פ' ל~~~יר וקרא ה'ועלה מהטעו~

 יצ~
 ויוכל י~ח

 ש~רא א~פ~י ה~ול~ם מ~ין ~שלם שכבר אחרי~ ק~ישלומר
 שקרא המפטיר א' ב~~ר חמי~י ~לה לא אם גםלמפר~.
 המנין ה~לים ב'בס~ר

 ~ק"~
 ל~נין. ~ילה מפטיר

 ש~
 ~ף

~~~~~~ 
 אם בשבת כשחל

 ט~~
 ו~תחילו

 הקריא~
 הב~ור מכל

 ~ראו הנ~ארים והש~ים~ ~ולים ~~ואילך
 מנין י"ח יצ~ו שני ~ספר שנים ~~רא או ת~שרב~שר למפר~

 שם. ש''ץה~ו~ים.

~~~~~ 
 ~שחל ט~ה

 בשב~
 ~ד משמור ודילג שמור~ד ת~ש~ מ~שר ~ולים ז~ וקרא

 סו~
 ובירך סידרא

 ויקרא א~ ~ילה י~לה ~דיש ו~~ר אחרונהברכה
 מ~

 ש~ילג
ויאמר

 קדי~
 כיון ~חר ~ולה עוד שי~לה ו~כון א~רת. פ~ם

 ~ו' בוכרא סי~ שם לד"א ז' או~ שם ש~ץ להוסיף.שמותר

~~~~ ~  

 פרשיות מ~אר א' קרא הבכור כל במק~ם
~זכר א~

 קוד~
 שבירך

 המשלי~
 כל וי~רא יגלול

 ב~ או~ שם לד"א ח' או' שם ש~ץ י~ח. יצ~ו בירך ו~םהבכור

~~
 ~~א ~~.

 כשח~
 ביום כשחל כ~ וכו' ה' ביוה פסח

 בחו~ה שבת אין א' ביום אוז'
 וכשיב~

 ג' ביום
 ~' ~' ב' ו~~ום טור. ~פסל. ~סימנו ~' ביום שבתבא

 ם~י' תכ"ח סי' ל~יל כמ~ש פסח ב~"ו דלא מ~ום ~סחיחיל ל~

~~~
.~~ 

 קור~
 וכו' אתה ראה

 ו~~מ~
 את דכתיב וחו~ה ורגלים שבת מצות ס'באותה ש~ שי~ מ~ום

 במס~ חו"ה ~לא~ת אי~ור למ~נו שמ~~ו ~שמור המציתחג
 רש~וח~י~ה.

 מגי~
 מתחילין ~' ~ק~ות שצריכים ולפי ~~א. ל~א
 לבוש. וכו' אתה ~ראהלקרות

~~~~~~ 
 ~ול~ם ז' שקרא כיון פסל פ' רק קרא לא

 ~~~ דיל~ואפי~ יצ~
'~~ 

 פסו~ ~~~
 לחזור ~"צ ~~

~~קרות



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~

~ ~

 ~יי~~יי ~ י~~~
 ~~~~ ~~י~~~י~
 ~~ו ~י~~ ~~'~~

 יי~~ו ~~~~י~~~

 ~י~~~~יי~~ ~ ~~~ ~~י~~~~~

 ~~~י ~~~~ י~~ ~~~ ~~~~~~~~
~'~ 

 ~~~י~ ~~~~~ים
 ~~~~~~~ ~~י ~~ם~~ ~~~~יעי~

 ~"~ ~~~י~ ~ ~ ~~~~~ ~~~ ~~ ~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~ ~~~~~~ 

 ~~~ ~~~~~~ ~~י~~יי~
 ~מהרי"ל ~אשון בי"ט כמו ח~ו~ינו ז~ן ובקיד~ש בתפלה ואומרים הנה .

 ומנ~~ים~
~ 

 ~~~ ~~~~ ~ ~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~י~י ~~י~~ ~~~ ~י~~~ ~~~~י ~י~~י~~~י~י~
 ~~~~~~ ~י~~ י~~~ ~~~~' ~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~י~ ~~~י~ ~~~~~~~~~

 ב' או' רפ~ט דף ש~ץולקרות.
 לד~~

 א' או~ ח' סי' בתוה"ש
 כ~אי או~ ח' שערשע"א

~~~~~~ 
 לקרות התחיל לא

 אל~
 והראהו הש~ץ שטעה

 ~י~ף ונזכר העולה בירך וע~~ז פסל בפ'לעולה
 שם ש"ץ לכ"~. ולברך לחזור וא"צ ראה מפ' לקרותיתחיל

 ב'. או' שס לד"א ~'או'

 ~~ן~
 וקרא ט~ה אתה ראה פ' במקום

 באח~
 משאר

 ברכה המשלים בירך שלא ע~ד כל המועדפרשיות
 יצא בירך כבר ו~ם ראה פ' ויקרא ~ס''ת יגלולאחרונה
 ~ולים ד' רק ל~רות ~ה שאין ~כיון ~מדברא מפ' חוץי~ח
 הג~ בשביל ראה לפ' לגלול צריך אכתי הד' הפ~ ג~ראפי'

 שם. שע"א ג~ ~ו' ~ם לד"א ה~ ~ו' ~ם ש"ץעולים.

~~~~ ~ ~ ~  
 בט~ות הפ'

 וביר~
 תשלומי לע~ין י'ח דיצאו

 חילוק יש ראהפ'
 הי~ שא~

 הטעות

שקר~
 פ' שיקרא ח' ביום תשלומין איכא ~חו~ל תע~ר ~שר

רא~
 ביום קריאה ~ליכא בא"י אבל ~בכור כל ב~~ום ש~ילג

 ~~ הרי~~
 לד"א ו' או' שם ש~ץ ~אחר. ~יום לתקון יו~ל לא

 ד'. או'שם

 ~~~~ן~
 הי~

 ש~עה
 וקר~

 פ'
~~ 

 בשבת ~יה אם כ~ף
שחל

 ביו~
 לפ' תשלומין לה יש אז פסח של ג'

 שלמחרפסל
~ 

 יקר~
 פסל יקרא בכ~פא במקום ~למחרתו קדש

 לתקון. ל~י מעוות ה"ז ה' ביום שחל בשבת זה היה ואםשדילנ
 ה'. או' שם לד~א ז' או' שםש~ץ

~~~~~~ 

 הפרשיות בשאר הט~ות
 לעול~

 ~שלומין לה אין
לפ'

 רא~
 ח~. או' שם ש~ץ שדילנ.

~ן~
 חק ח' או' ח~י אחו"ה. קאי ~רבי~י. קורין ו. ~~~~

 אחרונים יו"ט ~שני אבל ~ר''ל ט' או'יוסף
 שני. ~~פר המפטירקורא

~ן~
 שקרא אחר עד קדיש וא~א וכו~ הרביעי ~~רין ~~.

 רי~ו. בשם ב"י ה~רואים. מנין ~נשלםהרביעי
 שבת משא"כ י~א. או' ר"ז שם. יוםף חק סק~ד.מ"א

 המפט~ר קודם קדיש א~מרים ו~ ויוה~כ וה' ז' המניןנשלם ויו~~

~ן~
 סע~~ תפ"ח סי' ל~יל עיין וכו' והקרבתם ומת~יל ~~.

 בס~ד. ל~ם ובדברינוג'

~ן~
 טור. ז' בליל פי~ וכו' האחרון יו"ט בליל ז. ~~~~

 הלילות דבב~ ר''ל סק~ה'~~א
~~ 

 האחרון יו~ט
 ~צמו בפני רגל שאינו לפי זמן אומרון ואין היין ~למקדשין

 ~ט. או' לקמןכמ"ש

~ן~
 ביום וכן היין. ~ל מק~שין ~אחרון יו"ט בליל ~~.

 היין על ~טודתו לק~וטחי~ב
 כמ~~

 סי~ ~קמן
 י~ו"ש. א' ~טי'תקכ"ט

~~~
 או~~י~ ~אין ~~.

 ~"ז בסיכה כ~אי~א ז~~~.
 ע"~

 א~ר

 של בשמיני ז~ן אומריןיוחנן
 ח~

 בז~ זמן ~ומרין ואין
של

~~~ 
 ה~~כות של דשמיני ~פי ב~מ' טעמא התם ומ~רש
 של ז' משא"כ בפ~ערגל

 פ~~
 יעו''ש.

~~~~ 
.~~~ 

 ואומרי~
 וכו' ~רותינו ז~ן ובקידוש בתפלה

 שהיו ל~י שמחתינו זמן די~ל שכת~ו כי"א~לא

שמחו~
 א~' הח~י מיהו א~ או' ד~מ ~ים. ה~צריים שטבעו

ט'
 כת~

 וכ"כ יטו"ש. בידם למחות ~ין כן לומר דהנוה~ין
 כתב י"א א~' יוסף חק אמנם ב~ או'~ישי"ע

 ~מ"~
 כדי

 יעו~~. חרותי~ו זמן י"ל דכ"ע אליבאלצאת

~~~~~~ 
 דף הכוו' ~בשער כ"כ ~ז~ווג. חיוב יש פסח של ז'
 ל~יל ועיין רי~ח. או' מו~ב וכ~כ יעו"ש. ע"ב~~ו

 ה'. או~ ר~מסי'

~~~~~~ 

 קודם לקום טוב ~פסח ז'
 אשמור~

 ולקרות הבוקר
 פ"ח. כ"א שער פ~"ח בזוהר. סוף ~ים קרי~תסוד

 בהתלה~ות רפאיך ה' אני כי עד ב~לח פ' לומר נוהגיןואח~כ
כאילו

 ~ומ~
 סי' ~עיל ועיין שירה. ~אומר הנס וראה הים ~ל

 ו'. או~~תכ~ט

ם~~
 ~ו~. וידבר ז' ביוה מפטירין ח' ~~~~

 שהי~
 שירה

 באפו עשן ~לה מצרים מיציאת בה ומדברכמותה
 ע"א. ל"א מני~ה רש"י וכו~ ו~פיצם חיציו וישלחוכו~

ם~~
 ~~~ל~ו ~~י וכו' היום עוד השמיני ובים ~~.

 ליום או~ה שה~יחו ומה שס. רש~י היה. פסח ~ל~לסנחריב ש~
 ז~. ביום ~היתה פרטה למפלת אותה לסמוך כדישמיני

~~~~~~~~ 
 אכל אחרון בוו"ט

 סעוד~
 ג'

 וא~
 ~כל שלא

 מצה אכילת מצות חיבוב מ~ני יו~טבשאר
 ט"ו. או~ פת"ע קפ~א. או' פ~ח ~לכות רב מעשה לי. הולך~ז~נו

ם~~
 לומר ש~ח ואם וכו' שבת של כדרכו מתפלל ט' ~~~~

 בחרתנו אתה ו~מר משה ישמח ~חרי~בתפלת
 תר~"ט סי' מט~מ ולהתפלל. לחזור א"צ ~בת של ~םוהזכיר
 שה~~.בשם

 ~שכנה"~
 י"ב ~ו~ יוסף חק ~ פר"~. ו' או' ~הגה"ט

 ~ערבית ~ה~ה מבואר ותניא ג~פ'ה ובשה"ל ~"ד. רמ~א דףש''ץ
ומנחה

 ד~~~
 וכ~כ ח' או' א"ר וחו~ה.

 השו"~
 י~ו"ש. ח~י ~ו~ רס"ח סי' לעיל וכ"כדנפשיה. מ~בר~ י~~ ~~ו~

~ם~ ~  
 וישראל השבת מקדש וחו"ה שבת ~שחרית ~~ם

 מהמה פארא~~י מהר~י הרב לחזור. א"צוהז~נים
 ו' או' ברכ"י ~י"א. סי' כ"י~~שו~

 כס~~
 ה~ או' ~ר"ה ד' ~~'

 ד~כא ~וא וברור ה~ר"ה שםוכתב
 לכ"~

 יעו~ש. לחזור א"צ

~ם~~ ~  
 וה~מנים ישראל ~קדש חתם

 ול~
 ~א שבת ה~כיר

 ~שבת מקדש ו~מר חזר דיב~ר כדי תוך ואםיצא.
 ז~ או' ברכ~י ~י"~. סי' שם הנז' ~רבי~א.

 תפ~~ סי~ ~מ~ש ד~ף ~~ר"ה שם וכתב שם. ~ר"ה~~. כס"~
 דא~צ

 התםלחזור
 ל~

 ש~ ש~כ~ ~ל~ מטב~ שינוי הוי
 שבת

~~~ 



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~

~~~ם~
~~~~ ~~~ 

 ~~ס~
 ~~~ ~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~ י~~

 ~~~ ~~~~~ ~~ ~י~~ ~~~~~~~~
~~~ 

 ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~ם~~ ~~ ~~~~
 ~~~ם

~~ ~~~~~ 
 בברכת מזכיר~ן ואין הגה ~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~

 ולא ~אמצע לא לפ~ח~הפטרה
 בחתימ~

 ש~ח חל ואם ~~~מ ~ל בשבת ה~י~יס ~יר לומר ונוה~ין
 א~מרי~האח~ון ~ו~~

 בס~כות ~דין וכן שבח ~אותו אותו
 ע~

 בש~ו~ות ~ות לומ~ ונוהגין קהלת

 ~אב~ד~~ם~
 וה~ם

 עליהם ל~רך ש~אנהגו
 ע~

 מגילה מק~א
 ול~

 ~ל
 מק~~

 כתו~ים
~ 

הכא
 ~ו"~ דל~

 משנה הוי והזמנים ישראל מקדש ל~ימר
חכמים מ~ב~

 יעו''ש~
 י"ד. ואו' ך' או' תפ"ז סי' ל~יל ו~יין

ס~~
 ~בח בה מזכיר ואין ~~בוד~. וי~א יעלה ואומר ~~.

כמ"~
 וכ~כ ר"ח לגבי א' סעי' חכ'ה סי' לעיל

 יעו~ש. ~~ב או' חפ~ז ~י'לעיל

~~
.~~ 

 ובמוס~
 סדר ~ומר

 מוס~
 שמזכיר אלא חו''ה יום

 לא לחוד ש~ת ~וסף החפלל ואם וכו~ שבחשל
 לחז~ר. וצריךיצא

 ~שו~ כ~~
 וכ~כ

 הר~
 דוד מהר~ר החסיד

 החפלל ור~ח ~שבח אם מ"ב סי' ר~ים מים בשו"ת ה~דמלמד

מוס~
 ח~ או' ~רכ"י מ"א. סי' שה וכ~כ יצא דלא שבת של

 ~ו. או' תכ~ה סי' לעולו~יין

~~~~~~ 
 חפלת התפלל חו~ה ~שבת

 מוס~
 חו~ה של

 מקדש ו~תם זכר בחחימה רק כ~ל ~בתזכר ול~

~שב~
 יצא דלא נ~ל וה~מנים וי~ראל

 וצרי~
 ~כן לחזור

 וחו"~ב~ב~
 הח~לל אם

 מוס~
 י~לה ואמר לבד ש~ת של

 ולהת~לל ~חזור צריךבעב~ה ויב~
 מוס~

 ~כר ~לא כיון וחו"ה שבת
שם

 מום~
 רס"ח סי' במחב"ר מיהו ~' או' ברכ"י דחו~ה.

ס~
 כשהת~לל בין ~נז' הדינים דבשני וכ~ב חזר ה~ או'

 אם ~ין כתק~ה ו~חתימהד~"ה מו~~
 ~וס~ ~תפל~

 יעלה ואמר ~~ת
 ב~ב~דהו~ב~~

 יצ~
 וכ~כ ~עו~ש~ דס~~ל גם ומה חוזר ואינו

 ד"ן סי' החק"ל וה~'ד ~' או' זה בסי'במח~"ר
 וכת~

 ד~יקר
 ~ס' אמנם ראשונה~מש~ה

 ~ו~~ יו~
 שבמח~~ר דבריו ה~יק

 וכ"פ ז' ~ו' כ~ד סי~ קש~ג ~ס~רו וכ~כ י~ו~ש. החק~לכגד

הש"~
 וסי' ~~ה או' ~כ~ה םי' ל~יל ועיין ע~ד. רמ~א דף

 כ~~. או'רס~ח

~~~
' ~ ~  יום אח לומר ומנה~ינו הזה. המנוח וום אח 

 י~ו''ש. ח"י ~ו' תפ"ז סי' ~~י~ כמ"ש הזהה~בת

~~~
 אח א~ר ואם וכו' מוספי אח אומר וכן ~~.

 ~יו~וכן מום~
 את שצ"ל

 מוס~
 מ~ספי את אמר

 ~ו~ חכ~ג סי' ל~יל ~מ"ש ~~ראינו
 טו"~

 יעו~~.

~~~
 עחידה המתים חחיית כי ע~י. היתה ומ~טירין ~~.

 ומשו~ה ~חשרי ומגוג גוג ונצחת בניסןלהיות
 טור גוג. בא ביום ~בח~ר~ היבש~ת ~~~מות ~פטירין~כיסן
בשם

 ירושלמי חר~ום ~ל~י סק~ד. ~ז לבוש. גאון. האי ר~
בשל~~

 ממצרים שיצאו אפרים משבט ה~ו י~קאל שמחי מ~מ~

 הק~קוד~
 שה~~. המאור~. מ~ין שהוא קצח ודומה וככשלו

 בשלח יר~~למי תר~ום ול~י מ"ש ו~י~ו י"ב~ או'~~ר
וכו' משמ~

 כ~
 י~ו~ש. ע~ב ~ב סנהדרין במס' ~הדיא

~~~ ~  
 ~יו~ט להיות שחל שבת ~טור

 קור~
 במנ~ה

 אותהבסדר
 שבו~

 ~~ל
 והש"~

 כח~ו לא

~~~~
 א' ס~~' רצ~ב סו' ל~~ל כתבו ~~בר

 ~~ו~~
 ~~ומריס

 ועיין ט' או' א"א לב~ש. חפלתי.ו~ני
 לעי~

 ס~י' ר~ב סי'
 ובענין בז~. מ"שא'

 צדקת~
 ~~. בס~י' שם

~~~~~ 
 שלש שקודם ~שבת מנהגינו ה' או~ בשכנה~ג
 פ~מים ~שלש זכר ~~מים שלש מחנדביםרגלים

~שנ~
 הבכור כל ~~ קורין ה~עם ו~ה ידו כמתנת איש

 ~~~ים השלש עושין ~קומ~ח ויש רגלים שלש של שני יוםבכל

ביו~~
 א~חו עושין ויש א' ~יו~ט ~ושין יש עצמו

 לח~קו וג"כ ~ר~ל קו~ם ל~שוחו נכון דהיותר ונראהיעו~ש שנ~ ביו~~
 יחרו פ' בזו~"ק כ"כ כי לר~לקודם

 ד~
 ח''ח ~~ב פ~ח

 ~ד~~ הוא ואו למסכני ולמחדי לחדי ~"נ ~עי וחגין זמניןשאר ~כ~לה~

 קורא וכש~וא י~ו"ש וכו' סגי עונשי למסכני י~יב ולאבלחודוי
 המצוה. קיים כבר ~רי הבכורכל

~~~~ 
 מזכירין וא~ן ה~ה.

 ~~רכ~
 הה~~רה

 לפס~
 ~כו'

 ה~~רה אומרים הי~ לא ש~ח היה ~א אםשהרי
 ב"ח. ל~וש.~חו"ה.

~~ 
 סק"ה.

~~~~~ 
 וכו~ ~פסח ההפטרה ~~רכת מזכירין ואין הגה.
 דסוכוח חו~ה~ ש~ת של ההפ~רה בברכתא~ל

 סוכה. הלכות מהרי"ל דרשוח יו"ט. של בהמזכירין
 קרבנוחיו עם חלוק הסוכות שחג לפי ה~עםשם וכתו~
שקר~ דמוס~

 נקר~ אינ~ היום
 חג אבל למחר

 המצו~
 י~ו"ש חלוק ~ין

וה~'ח
 כ~~

 ההלל בו גומרין סוכות דב~ל לפי הטעס
 ו~"כ יעו"ש. לר''חדומה וא~נ~

 הל~ו~
 ד~אני ג' ~~י' תרס~ג ~סי'

 ההלל בו שגו~רין כיון ~סוכוחחו"ה
 וכ~

 הוא יום
 כרג~

~פ~~
 יעו"ש. קר~נותיו שמשת~ין כיון

 וכ~~
 ד~וקא ~' ~ו' ה~ו"ש

 חותמין סוכות של בחו~ה אבלב~סח
 ~הפ~ר~

 ה~בת מקדש
 ח~י תר~ג. ובססי' ס~~ז זה בסי' מ~א וכ~כ והז~נים.וישראל
 דמס~מיות כחב ג~ או' תרס~ג ~~י' ה~אמ~ר מ~הו יו~~.או'
 ז"ל מרןד~רי

 חרס"~ וסי~ זה סי~ בש~
 וסי~

 ר~"~
 ומד~רי

 בש~ת שגם משמע ת~ץ סי' ז"למור"ם
 חו"~

 אין סוכות ~~ל
להזכיר

 יו~~ ש~
 הפטרה אין ש~ת דאלמלא

 ו~ת~ בחו~
 ~כן

 ~~ או' תכ~ה ~י' ~ברכ~ו וכ~כ י~ו"ש. נו~גין~ם
 דא~

 ~ש~ת
 וכ~כ עכ~ל. שבת בשל אלא חוחמין אנו אין סיכוח שלוחו"ה

הנה~~
 לומר דדויק הנז~ מור~ם דברי ~ל ב' או'

 וישראל ~ש~ח מק~ש לחתום ה~~נזים שמנהג סיכותל~פוקי לפס~
 האשכנזים שמנהג וממ~ש~ י~ו~ש וכו~והזמנים

 משמ~
 ד~מקומו

 ח"י סי' ~מ~חה בשמן וכ~כ ~ן. נ~הגיןאין
 ד~

 ~~ב יו"ד
 י~ו~ש דסוכות חו"ה בשבח א~י' ~הזכיר ~ירושת~ו נוהגיןדאין
 היפ~לאמנם

 ח~~
 סי~

 תרס"~
 ב' א~~

 שמנה~ כח~
 א~מיר

 שכן וכתב בחחומה ב~ן ~אמצע בין ל~זכירי~"א
 המ~ה~

 ~~כ
 ואג~י~ ~ול~ אדרי~נוב~יר

 מדינות ~ל כמ~הג ולוורונו וקושטא

אש~~
 ו~~ה י~ו~ש.

 המנ~~
 ב~~~נת

~~~ 
 וצ"ל ו~ג~יה

 שג~~
 ~נ~~~ו~

 הודו
 ו~ר~

 ש~ו~ם א~ור ו~ר~
 הו~כי~

 ~נהג אחר

 ~ ~' י~י~י~יוי~~

~~~~
 י~י~~ ~~~י
~~~~'~~~ ~~~~ 



 ~~~ ~~~י'~~~יי' ~ ~~~יי~~
 ~~~י'~~~~' ~~~~~י~~~י~ י~~~ ~~~~~~~

~~~ 
 י~~~~~~~~י~
 ~~~י~ ~~י~ו~~

~~~
~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ 

~ ~
 ~ו~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~

.~~~ 
 ~~~ י~~~~~~~~~י ~~~~~~~ ~~ ו~~

 ~~~ ~~~~ י~"~ ~~~~~~
 ~~י~~ ~~~ ~~~~~ ~ ~ ~~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~ ~~ ~~ ~~~~ ~~י~~ ~~~ ~~~~~~~~י ~~~ ~~~~~ ~~~~י~ ~~~~'~ י~~~ ~~~~~~

~''~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~ ~ 

מדינ~
 בכ~ה ~תה ירו~~"ו לנו עוז ~עיר וגם כנו~ע. בבל

 בחו"ה מזכיר~ןקהלות
 ~סוכ~~

 ומ"ש בח~ימה בין בא~צע בין
 ~אינו אפשר להזכיר בירו~ת"ו נוהגין דאין ה~~חהבש~ן
 הת~ני~ בס~ זה כתב לא דהרי ברורמנהג

 של ~ ומנהגים
 ~כלוסים רבו שע~ה מפני לומר אפשר ועודי~וש~"ו

 ס~ה. או' ~ס~ח סי' ל~יל ו~יין כ~קומו. נוהג אחד וכלשונים ממקומו~

~~~~~~ 
 אמר לא

 והזמני~
 אין באמצ~ הזכיר לא אם ו~ן

 ~כ"ז ~ר~"ג. ס~י' יעקב בכורי 'אותו.~מחזורין
 בת~לת לא בלבדבהפ~רה

 ש~"~
 ולא שבת ליל בקידוש ולא

בברכת
 מעי~

 וכן לחזור א~צ הזכ~ר ואם ט'~ או~ רו"ח שבע.
 של הפטרה בברכת הזכיראם

 שב~
 וחו"ה

 דפס~
 לחזור א"צ

 שנא. ד~אי ל~~ן וה'ה ש~~ית תפלת ב~נין ~~ו או~ לעילוכמ"ש

~~~~ 
 שיר לומר ונוהגים בהגה.

 השירי~
 הרד"א כ~כ וכו'

 המצות ~חג לקרות העולם דנהגו הגדהבסדר
 מפני השיריםשיר

 שהו~
 מדבר

 מגאול~
 מצרים.

 השבו~ו~ וב~~
 בו שכ~וב ~פנירו~

 ~תחל~
 ~ק~לו שאבו~ינו ועוד קציר

~תור~
 וכן נ~גיירו

 רו~
 נ~גיירה.~

 ובחג
 הסוכו~

 אומרים
 החג ימי שהם לשמונה וגם לשבעה חלק תן בו ~כ~ובמ~ני קוהל~

 ובאחרונים סק~ח במ~א עוד ו~יין א' ~ו' ~מ וה~~די~ו~ש
 ~י' לקמן ~יין ועוד להאריך ו~ין ~זה ~ע~יםכמה

 תרס~~

~~~~~ 

 נה~ו וה~ם בהגה.
 של~

 וכ"כ וכו' עליהם לברך
 שכ~ב ועי~ש ל~ה ~י~ הרמ"אב~שו'

 כמ~
 ט~מים

 והעולם ~קנ~ט סי~ ב~י וכ~כ יעו~ש. ~~יהם לברך ~אין~ה
 חוץ מגילה שום על כלל לברך ~~ולא

 ממגל~
 יעו~ש. אס~ר

 לברך כתבו ומט~מ ומנהגים ו~"ח הלבוש~יהו
 ע~

 כלם
 בביאורי וכ"כ עיקר. וכן וכ~ב סק'ט מ"אמקה~~~~והב~ד חו~

 על המברך ~ כל כ~ב ס~"ו הט~ז אבל~גר~~.
 מגילו~

 אלו
היא

 ברכ~
 ע~קר וכן ~~~ב י"א או~ ח~י ו~ב"ד י~ו~ש. לבטלה

וכ~~
 דספק ט' או' א~א

 ברכו~
 כ~"ש לברך ושלא לקולא

הט~ז
~"~ 

 לא ~ליה מברכין כ~לכ~ה הכ~ובה אס~ר במגלת
ב~אר

 מברכין אין אפ~ה וט~ב כהלכתה כתובה ואף מגילו~
 ל~~ך דיש~ כתב יו~ד או' ו~א"ר ~' א~' ב~ש~ז ~~"כ~כ"ל

~~~~
~~~ ~ 

 ~י' וכ"כ ומלכו~.
 תרס~

 ~ו~

 ו'~
~ ~ ~  

 ה~ו' וכ"כ ב"י. והב"ד ~"ב. ל"ג ביצה ~ו' בשמים. ריח~לא
 וש~יה וא~ילה יו"ט ~שמחת רב ד"ה ע"ב ק"בב~סחים
 א.. או~ רצ~ז ס~~ ל~יל עיין ועוד יעו"ש. הבש~ים כמומו~יל

 השבו~. כל להבדיל ~י~ול י~"ט ~מוצאי ל~בדיל ששכח ~~~~

בי~
 א~ או~ הברכ~~ והב"ד כ~ח. סי' ח"ב יה~דה

ו~~~
 ראייתו דאין עליו

 מכרע~
 ~שמע א' או' במחב"ר וכ"כ

 סי' לעיל וכ~כ ע~"ל. למעשה עליו לסמוך ואין ה~ז~הרב הורא~ לי~ ש~יע ולא ~וחה ד~תו שאין דורו מגדול~מא'
 יעו''ש. כ'ד או~רצ"ט

~~~~~~ 
 נועם ~יהי לומר אין חו~ה דבמו~ש במנהגים

 שמע~י ~אמ~ דרך ו~לוכו'
~ 

 לו~ר שנהגו וראי~י
 נוע~~יהי

 ב~ל
 ~ו~~

 ~ל אם ~כ"ש ב~~"ה אף
 ט'. או'לשם~ בדברינו ועיין ב~ או' ברכ'י רצ'~ה. רסי~ וכ~ש~להשבוע באמצ~ יו~~

~~~~~~ 
 יו"ט במוצאי כשמבדילין הנביא ~אליהו מזכירין
 ג~ או' מחב~ר ע~ב. צ' דףהרד"א

 ש~''~
 א' או'

 ~ייןו~טעם
 ל~י~

 לך וי~ן דא~א ונראה~ ~'ט. או' רצ~ה סי~
 ב~ או' א~ר במו"ש. כשהוא יו"ט מוצאי או דוקא במו"ש~לא
 לאאבל

 במו~~
 ~' או' מש'ז לחול. י~~ט במוצאי ולא ליו"ט

 י~ב. או' רצ"ה סי~ ל~ילו~יין
 עד ונמשך מב~"~ פסח במוצאי ל~כול שה~חיל~~~

 ח~ץ לאכול ~~~ר והבדיל ה~פלל לא וע~יןהלילה
דכיון

 שחשכ~
 ~מיל~. לכל חול הוי לי~ה

 מ"~
 א' או~ ח~~ סק"א.

 . א' ~ו' שו"ג א' או' ~יוסף חק א~ או~א~ר
 מד~ר~ ומשמ~

 דגם הנז~ח~י
 קוד~

 ס~י~ ~רצ~ט סי' ל~יל ועיין שרי הבדלה
 כ~ב א' או~ ישי"ע .אבל~'

 דבכה~~
 מ~ה ד~ורס לומר אפשר

ומבדי~
 יאכל ואח~ז לכ~ע

 חמ~
 ~~ א~~ א"א ~כ"כ עכ~~~

~לאכול
 חמ~

 קודם
 שהבדי~

 ~סור.

~~~~~ 
 לאכול לו ~ין בודאי בהמ~ז בירך לא עדיין

חמ~
 ~~ום ויבא יע~ה לו~ר יצטרך דהרי

 ב~ר~זלי~ן
 ה~חל~

 קפ~ח ססי' לעיל כדאי~א ה~עודה

וא~~
 דפורס םכ~ב ~קודם באו'~כ~בנו ~ישי~~ מדברי ~מנם א'. או'~ מ"ב דס~רי. תר~י יהיה

 ~פ~
 ו~ו~

 ~ש~~
 ב~~יא

דג~
 וכ"מ שר~ בהמ"ז ק~דם

 הנז' הפו' דברי מס~מיו~
~~~~ '~ 

~~ ~ ~  
 ~~ ~~ ~~י

~~~ 
~~~~ 

~~~~~ 
~ ~ ~ ' ~ ~  

 ו~~ח~~
 דהנכון מ~ג חו' קפ~ח סי נעינ ~בנו ~בר

 שנ~
~~

 כאן ט"ס וכו' במו~ש כמו ב~פלה מבדיל א'. ~~~~
 ערבי~ מ~פללין כ~בוב~~ר

 במו"ש כמו
 ביאורי וכו' אלא במו~ש שמבדילין ~דרך הכוס ~לומב~ילין

 שכ~ז. בשנת שנ~פס הישן בש"ע וכ~ההגר~א.

~~
 מו~ר דיו"ט ~כיון הנר. על מברך שאין אלא ~~.

בהדלק~
 ב~ח~ ב~י ה~ר. על לברך ~ייך לא הנר

 לבו~.

~~
 אבשמים דמברכין דט~מא הבשמים. על ולא ~~.

 נ~מה לי~א ו~יו~ט י~ירה נשמה משום~מו"ש
 מברכין דאין והאי~ירה.

 אבשמי~
 יו~ט כשחל

 להיו~
 במו''ש

~יון
 די~

 ~מילא דע~ו מי~~ וטובים ח~ובים ~א~לים לו

 המאורע מ~יןלהזכיר
 א~

 יעו"~. הלילה ~ד סעו~~ו משכה

~~
 שחל יו~ט ב~. ~~~~

 לה~ו~
 א' יוה בין ~ו'

 ~קצ~ט. ס~' לקמן ו~יין לבוש. טור. ב' יוםבין יו~~ ש~

~~
 אומר ~~.

 באת~
 ו~ם ותו~יע~~. ב~ר~נו

 ל~ו~רו ש~חיד ~יון לחזור ~~צ ו~ודיענולומר ששכ~ איר~
 הכוס.על

 ש~~
 סי' ל~יל ועיין ב' או~ רו~ח ו' אוי רי"ז ~ף

 ב'. וסעי~ א' סעי'רצ"ד

~~~~~~~~ 

 יו"ט במוצאי מש~דל היה
 והי~ חמ~ לטע~~

נמנ~
 ~ווצאין ~צה ~פסח אחר מלא~ול

 ~היכרא ו~"ז בפסח י~חבה
 המצו~ ל~שו~

 ~~~ה עושין שאין



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  ~~ו י ~~~~~~~ ~~~ ו~~י ~~~י~י 
 ~ ~~~ ~~י~

 ~~~~~~ ~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~~ ~~י ~~~~~~~ ~~~~י~~~~
~~~~~~ ~~~ 

 הג~ ~ ~~~~י~ ~~~ ~~~~~~
 מיד

 ~~פש~ ב~~
 ~הת~נות

~~~~~ 
 וצ~פת וב~~כנז

 כ~ו ~ו~ו ו~ושין ל~ת~נותנהגו
 ת"~

 לקרות
 ~~ו~~~ ויח~

 ~~~~~י ~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~~
~~~ 

 ~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~ ~~~~~ ~~~ ~י~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~~ ~ ~~י~~~ ~'

ל~נא~
 ~סח ~' רב ~~שה ית~~. ~~ורא ~ירת מפני כ~א

~~
 ו~ו' להת~נות נוהגין יש א~. ~~~~~

 כ"~
 בסי~ הטור

 ~~~וב~י~ ז~
 נוהגין

 ~ש~~
 ל~ת~נות ובצר~ת

 ~ל אותס וסמכו ~כו' וה~ג הפסח אחר ושניוח~ישי ש~
 וכו' ~ני חט~ו ~ו~י וכו' המ~~ה ימי הקיפו ~~ ויהי~~יוב מקר~

 המו~~ שימיו~שביל
 ~כ~ל חטאו אולי ושמחה משתה ימי הם

 שכיח ~א שנים או א~ י~ה ~לא הוי ~לא בשבו~~תא~ל

~מ~~
 תכ~ט. ססי' ב"~ טובא.

 ר~
 לבוש. סק~~. מ"א א' או'

 מ~ש~ ~אנש~ כתב ~"ח ~י~דעיה ו~תמי~
 ~חר ~ף מ~~נים וחסי~ים

~~
 או' יוסף חק ~' או' א"ר פר~ח א' או' ~~י השבו~וח.

 באו~ח וכ"כא'
 ד~

 ~"ב. צ~~
 וכתב א~ או' ש~"ת א' או' ~~רכ~~ והב"~

 כן נהגו לא ו~מדונתינו לשנות אין ~~הוג ~ ו~~א ~הש~"תשה

 ור~~~~"~
 ד~א

 נ~ג~
 גה ובל~ה הש~ו~ות. א~ר ~הת~~ות

 מ~שהי ואנשי א~~ידיה אלא כתב לא ~~יהבת~יה

 ~בו~~~ א~~~~~~~י~
 אין

 ~~ ~~~נו~
 יוס י~~ ל~~ר

 ו~יון ~יוןימר"ח
 ל~י~

 ק"~. או' ~~~א סי'

~~
 ~ל ~י~בור ~ד ~~.

 חד~
 מת~נין אין בניסן ~~ו' נוסן

~ו~~
 שי' ל~יל ~מ~ש

 ו~~~רי ~~ ס~י ת~"~
 לפי ~~ו~ו ~ת~נין~ון

 ש~ו~
 מת~נין ל~ך במו~~ות מרו~ה

 ועיין ל~וש.~ח"~.
 לע~~

 ~י~
 ק~~~

 ~ח. ~ו~

~~
 שי~בור ~ד ~~.

 כ~

 וכו~ ותשרי ניסן חו~ש
 וא~

 ל~נהגינו
 חג אסרו אחר בת~רי ל~ת~נות שמותרשנו~גין

מ~~
 ~ין

 קובעי~
 ב' ~ו~ ר~ז ~~~ב. ~"ב בתח~~. ~~ני~ בו
 ט~ז. או' ~י~~ סי' ל~ילו~יין

~~
 שלא ~נהגתי מת~ניה. ואז ~~.

 להת~~
 בה~ב

 י"~~~ במ~~~
 איתא והכ~ ר~שו~ה רבי~ה ~הוי במרחשון

 מ~ר~~ לי~~טי ~"ל. מ~הרי~ל ראיתי ~~ן ~בי"הב~'
 ל~~. ~י'

כ~ה"~
 כתב ד' או~ ת~ט סי~ ב~~מ אמנם ~ר~ח.~ בהגה"ט.

 ~~~מא ד~~~ לט~מיה אזיל ~ראבי~ה הנז' מהר~ו ~ברי~ל

משו~
 אין הטור ~כתב ~ט~ה אבל הגשמיה

 מת~נה מתי לחו~
 מ~תי~ין א~~ ~אין נ~~גין~כן

 ~כ"~
 ~ה~ה ~אן שכ~ב ו~~ו

~~
 מ~הרי"ו ~אפוקי וכו~ ב~~ב

 מ~~ וכ~"~
 וכ~כ סק~ג

ה~"~
 והם מ~~י~ון ~ין להת~נות שמ~~ימין ~ב~מנינו ~~"א

~רי~ים
 ונ~~ר~~

 עכ"ל.

~~
 וא~ ~~~

 בבה~"נ אותם ומבר~ין מת~ני~.
 מי~

 בשבת
 ב~רח~ון ר~ח ~חר ~ו ~ויר ר"ח שאחר~ר~שון

 מיונותנין
 כ~ ש~יר~

 מי
 שוקב~

 ל~ת~נות ~ליו
 או~~

 ול~ך
 א"צ ש~ירך מי אותו ~ל א~ן ש~מר~י

 לק~~
 ~ליו

~~~ני~. ~~
 ואומרי~

 קוד~ אשרי ~חר שבירך מי או~ו
 יה~לו

 וכ"כ לבוש. הס~ת. ~ה ~~ה לברך כדי בי~~ ה~~ת~~וד

 ~' או'~וסף
 ר"~

 במנחה ה~ענ~ת ל~~ל ש~~צ ור''ל ג' או'

 ~~"~ כת~ ~~~~ש~ני~
'~~ 

 תקס~~
 בל~ו גמר וא~י~ אמן ש~נה אף~הת~נות~ חייב ~אינו הל~וש בשה

 להת~נו~ א~
 ~לא

א"~
 ש~. הר"ז ~כ~כ מחה~ש. י~ו~שי ~שפתיו הוציא

~ ~ ~
 שנא~ר הת~נית להזכיר אין ר"ח שמברכין
 ~יה טובהביוה

 ~~ו~
 ר~ח והוא ~~~ת מכ"ש

~ר~~~
~ם. יו~ף חק א~ או' א~ר ש~. ח''י ש~ועו~. ה' מהרי"ל

 ר~
 אותו ו~חר ה~א ~ש~ת ל~רך ממ~ינין אלא ~' או'

 ~תחיליןש~ת
 להת~נו~

 ~ה. ר"ז בה~ב

~~~~~ 
 לברכו ~והגין שבת באותה חתונה או מילה יש

ב~נחה
 משו~

 ~~יות
 ~ו~

 מ"א ר~. תקרי אל
 חק ה' או' א~ר ש~. ח~ו~ק~ג.

 יום~
 ש~.

 ר''~
.~~ 

 ~~ע~
כ~~

 ה~ילה ש~חת ש~יקר מפני ב' או' המ~מ"ר
 ל~רך יש החודש ~~ברכין בשבת גה ול~"ז י~ו~ש.~~חרית והח~ונ~

ה~תעני~
 השמחה ש~ין כיון ב~נחה בה~ב

 אל~
 בשעה ב~~רית

 חק וכ"כ החדש.שמברכין
 יו~~

 שם.

~~~~ 
 בהגה.

 נהג~ וצרפ~ ו~~שכנ~
 ~בל להת~נות.

 בס~ר~
ל~

 ת~~י~ת לה~ע~ות נ~~גין ~ין נה~ו
 בט~רד ~~ל הלל~

 נוהגין~ין
 ~הת~נו~

 ~הללו ת~ניות
 שו"~

 א'. א~' סוף

~~~~ 
 וכן אלו בתעניות וכו' להת~נות נהגו בהגה.

 התרה. וא"צ ~אכול מצוה מילה ברית איר~אם בעשי~~
 ~נה"ג תעני~. מה' פ~אהגמ~י

 בהגה"~
 פר~~. ~' או' ~י'ש

ח~
 ה' או~ ר~ז ~' או~ יוסף

 ומי~~
 ~בלו ~ש~א ~~~א ~~ו

מא~מו~
 אלא

~~~ 
 ~ליו וקבלו ח~ר א~~ ~בל אמן עניית ~ל

מאתמו~
 ל~~ל כשרוצה וכן לבו~. ה~רה. וצריך נדר ~ר~ז

 ברי~ ~אינ~~חמ~
 ב~' ~~רה צריך

 א~~
 וית' י~~ד. או'

 סי~ ~~~ןזה ~ו~
 תקס"~

 וסי' ~הגה ~~ ס~י'
 תק~~~

 ב' ה~י'

בהג~
 י~~~~.

~~
 ~~רית ויחל. ~רות ת~צ ~~ו אותו ו~ושין ~~~ה.
 ~נינו ואומרים ~רשו. במנחה ו~~טיריןו~נחה.

~"~~

 ~ואל ב~ן
 ~מ~חה ש~רי~ לרופ~

 ויחי~
 בש~ת. ב~נחה רק

 ~נינווא~א
 ואי~

 ~שרה ב~הכ"נ כשיש כ"א בתורה קורין

ג~ו~י~
 ~~לי~ ~י~~ ~א' ~~רה שיש ו~ף ~משלימי~ שמת~נין

 בס~ד~ לשה ו~~~רינו תק~~ו סי' ו~קמן ב~המ"ש

~~
 ~והגין א. ~~~

 ~ל~
 ה~קומות. ~כל וכו' אשה ~ישא

~~
.~~ 

 של~
 וכו' א~ה ~י~א

 דברי מסתמ~ו~ ומש~~
ה~"~

 ~אין
 חילו~

 ש~ין כ~ון מ~וה ~ל ני~ואין ~~ן
לו

 אש~
 ש~~נו ~נישו~ין ו~ניה

~~ 
 ~וה.

 ה~ו~ וכ~~
 ~~ ~ו~

 ~~י~י~יו ~י~~'~
 ~~~~ ~~~~~י~ ו~~~ ~י~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~

~יי~~יו
 ~י ~ ~~~~~י' ~~י~

 ~י~~וו

וכ'~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~~ ~~~~ ~~~ן

 ~~י ~~י~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~י~~ ~~~ ~~ו~~~~~
 ~~~~~י~

 ~י ~~~
 ' ~~~~ ~~~~י~ ~י~ ~~~~ ~~~~

 ~~~י~י~ ~י~י~~ו
~~~~~~~ 

 ה~ר"~~~~~
 דאף ~~ח ס'' חא~ח

 במקו~
 נזהרים אין שרובם

ב~ספורת
 בימי~

 לה~יר אין ~לו
 ליש~

 מי העומר בתוך
 דנישואון פ"ו קייםש~א

 חמיר~
 להו

 מ~ספו~~
 ש~רו

 ל~
 ראינו

 ~~ או' המחב~ר והב'ד ~עו~ש. ב~ס~ורת אלא ה~רשנהגו
 ~הפר''ח לונז~נו דמהר"ם ~הגםו~תב

 שר~
 ל~י אשה לישא

של~
 פו"ר קיים

 וטעמ~
 שאין המנהג פשט מ"מ עמם ו~ימוקן

 עכ"ל. ל"ג עד ~ללנישאין
 וכ~~

 מהר"ם דברי על בהגה~ט כנה"ג
 וכ"כ כן. נוהגין אנו ד~יןהנז'

 ה~ו~~
 שם.

 ר"~
 מ~ב ג~ או'

 אחת שפעם ש~~ב ל"ה סי' ח~ב יעקב בשבות ועיין א'או'
 המנ~ג נגד הס~ירה י~י ~יך הנישיאין ב~נין א' ח~םהיקל
 מניש~אין ירחק נפשו דשומר כ~ב וע~כ יפה זיווגם ~להולא

 כ~לובימים
~~ 

 שיהיה
 הרב~

 כי להקל צד~ין
 ו~ב. או' לקמן ועיין עכ"ל בפ~הסיא המ~הג לבטל ולאמאיסורא ~כ~~~ ח~יר~

~~
 זקן אלמון ואפי' וכו' אשה לי~א שלא ~~.

 סי~ הרש~~ש פ~וג. דלא אסיר ~זק~ה אלמנהאשה ליש~ שרוצ~
 ~וונא בכל הנישוא~ן מן גרושתו ולהחזיר ע' או' זכ"לתרנ~'ב.
 מהריק"ש ב' ~~י~ תקמ"ו סי' ו~~לקמן שמחה כאן ~~יןשרי

 יוסף חקפר"ח.
 ~ו~~

 א' או' סיף שו"ג
 ~~ו''~

 א~. או' מ"ב ~ה~ה"ט.

~~
 שלא והטעם וכו~ אשה לישא שלא ~~.

 להרבו~
 בשמחה

 ומ"מ טיר. ר"~. ~למי~י מ~ו ז~ן שבאו~ומפני
 מן הימים באלו לומר מו~ר שהחיונוברכת

 ע~ הפס~
 ל"ג

 מלומר ליז~ר טוב ~"ז סעי' ~קנ"א ~י~ לקמן דכ~ובוה~ם
 טפי לן דחמיר בהמ~ק חרבן שאני וכו' המצרים ביןשהח~ינו
 הדט ~יקרו ו~כ למלבוש פרי בון ח~לוק ואין ב' ~ו~~~מ~ר
 ו~ין מ~רשא בי מורים וכן ג' או' ח"ג יפ~ל י~ו"ש. כ"אססי'
 או' ו' סי' מל~ח בס~ ל~~שחוש~ין

 שלא טוב מנהג י"~
 י~ו~~. לל"ג פסח בין וכו~ מלבושלחנך

~~
 ממוחיןהיותן ולסיב~ ~ ר"~. תלמידי מ~ו זמן שבאו~ו מפני ~~.

 ~קטנו~
 הדינין מבחי' היו לכן

הקשי~
 נוה~ין היו שלא ~ל כ~"ש ~א~ז ושונאון ~נ~רנין והיו

כבו~
 ע"ב ס"ב יבמות ~עיין זל~ז

 ובסו~
 ~דרש

 לעצרת פםח ~~ין העומר י~י באוו~אשר קו~לת~
 שא~

 זמן הוא
 פגעה לכן ~חיצינים יניקת זמן הוא ואז ה~ין ~מי והםקט~ות

~ה~
 כבוד להגו שלא על הקטנות של מד~~ד אז

 זל''~
 ומתו

 ימים ולהאריך ל~~דיל הגיעו ולא קטנים בהיותם ההםבי~~ם
 ש~י קט~ות נתגלה אז לעומר ל"ג י~ם ו~בוא ה~'~~יבה
 והנה אכדט'ם שם~הוא

 הו~
 לעיל ~עיין ~להים שם חילוף

 ~ו' תע~גסי'

~~~ 

 ~~ר
 הו~

 אל~ים בסוד רחמים~ ב~י'
 ה~וו' ~~ר מלמו~. פסקו ו~זחוים

 ד~
 וריש ~~ד סוף פ"ו

ד~
 פ'ז. כ~ב שער פע"ח פ"ז.

 וכ~
 להתרחק כדי זכר שעישין

 ה~הבה מ~ת ולקנות וה~בוד והגאוה ~התאוה והקנאהמהשנאה

~הענו~
 הכוו' ב~ער כ~ב ולכן והשלום

~~ 

 להז~יר ~~ג ~'
~~~ 

 בענין
 כ~ו. ~ו' לקמן ו~י' ~~~~ש. ביחד בתורה העוסקים החבריםאהבת

 ר"~. ~ל~ודי מתו זמן שבאותו מפנו~~.
 ובשה~

 ובר~~ו
 רשעים שמ~פט ל~י א' טעמים שני ~ודכתבו

 מפס~ ~ורי בן לר"יבגיהנ~
 סוף ~~דיות עצרת ו~ד

 מן בא היה ה~ימר שלכך התבו~ה ~ל דין ימו שהס~עוד פ"ב~
 ג'. ~ו' ח~~ י~ו"ש.~~~~רים

 וכמ~ש אחר יקדמנו שלא ש"ד. ולקדש ל~רס אבל~~י
 סק'א. מ"א וכ"כ ב' סעי~ ~~נ~א סי'לק~ן

~~
 קידושין לשון שניהם וכו' ולק~ש לארס ~בל ~~.

כמ~~
 הרו ~ה ד~ומר כ~ז סי~ ב~~ה

 את הרי אולי ~קודש~ ~~
 יו~ד ~יקון ב~יקונים ועיין יעו"ש. לי מאורס~

כוונ~
 הקידושין

 ו~טבע~
 י~ו~ש. ברכות וז'

~~
 ומו~ר ש~ד. ולקדש ~ארס אבל ~~.

 ל~שו~
 פעם באו~ו

 מו~ר ו~ן םק"א. ~"א ארוסין.ס~ודת
 לעשו~

 רקודין
 אבל מחה~ש. א' ~ו~ א"א ב' או'א"ר

 לעשו~
 רק~דין

 ומחולו~
 רשות של

 מי ואף לאסורנה~ו
 שעש~

 אסור שידוכין
 ל~~ו~

 ומחולו~. ריקידין
 אלא מקדשין שאין ועכ~יו שם.מ~א

 בש~~
 מו~ר ~"מ נשואין

שי~וכין לעשו~
 דה~ ס~וד~ ולע~ו~

 ~~י'
 ס~ו~~

 היתר ~והגין רשות
רק

 שמחו~ ל~~ו~
 בריקו~ין יתירות

 ומחולו~
 ח~י א~ס~~. נ~גו

 בחו"ה וגם ג~ או' מ~ב ~' או' ר''ז ג~ או' יוסף חק ד'או'
 של ומחולות ריקיד~ן~פסח

 ~שו~
 ב~ או' מש"ז ל~סיר. וש

 סיוןומר~ח
 ע~

 בריקודין להקל יש אם להס~~ק יש שבועות
 קל"א סי~ לעיל ו~יין שם. א~א שם. א"ר רש~ת. שלו~חולות

 יו"ט. כמו דהם ~משמע בהגה ז'סעי'

~~
 מי נמי ונשואין ~~.

 שקפ~
 עונשין אין וכנס

 בימי נס~פר אם אבל~ מצוה שעושה בנשואיןה"ד אות~
 א' או~ עו"ש ד' או' בהגב~י שכנה~ג לקנוס. נוהגיןהעומר

 ד'. או~ מ"ב ב' או~ ר~ז ה' או' א~א ג~ או'א~ר

~~~~ ~  

 ד~ם והגם וכו' ואילך בעומר מל''ג מיהו הגה.

דע~
 כן הש~ע

 דה~
 אפ"ל לעומר ל"ג עד ~~ב

 בש"ע כ~וב היה לא ~"ל מור~םדלפני
 ע~

 א~א לעומר ל"ג
 יפסח ביןרק

 וכגרם~ לעצר~
 וה~בוש ~טור

 וע"~
 להגיה כ~ב

 ו~ו'. מל"גמיהו

~~~~ ~  
 לאו~ם ~יינו שרי. הכל בה~ה.

 הנוהג~
 לס~ר

 סע~' לקמן ~כמ~ש ואינךמל~ג

 ב'~

 לדידן ~בל
 ~ס~ורת איסורשנוהגין

 ~כמ~
 ג' םעי' לקמן

 בהגה~
 אסור

 מיהו לישאי~~כ
~~ 

 אייר ר"ח
 מו~רי~

 שמותרים ~שם לישא
 בו ~יש בשבת ר~ח וכ~חל סק"ב. מ~א ג~ סעי~ כמ"ש~לספר

תוס~~
 ר~ל שבת באותו לישא ~כל מו~רין ור~ח ש~ת שמחה

 או' בהג~"י שכנה"ג ב"ח. אייר. ר'ח עד גם איסור הנוהניןאף
 ח~ או' יוסף חק ג~ סעי~ פר"ח ש~. מ"א א' או' ע~~שד'

 להסתפר. ~מותר ו~~ה ח'או' ר"~
 שכ~ה"~

 שם.
 ~ו"~

 פר"ח שם.
 לא ~''ל זקנו שהגאון כ~ב ד' או~ הא~ר מיהו שם. ר~ז~~.
היה

 רוצ~
 להתיר

 ל~~ו~
 בר"ח נ~ו~ין

 ~ייר~
 שח~

 בשבת
 מקום וכל וכ~ב ב' ~ו' ח"י והב'ד ~עו~ש. מ~ירשהב"ח ~~

 ישנה באביל~ת להח~יר אין ובספק מנהגו כפי יתפוס~מקום
 המנהג מצד רק והואדקילא

 עכ~~
יש כי א~~נז ~ני למנהג וכ"ז

 ~מקומו~
 ~צמו ול"ג ~ואי~ך ומל"ג ל~ג עד ~ס~פרים ש~ין

 אייר ר"ח ~ד שמס~פרים מקומות ויש מס~פריןבכלל
 בל"ג רק עצרת עד ~ס~פרין אין אח"כ אבל בכללאייר ור~~

 איכא בכלל אייר ור"ח אייר ר"ח ד~ד וה"ט מסתפרין~צמו
 ונשארו ימיםט~ז

 ל~~
 בהם שמתאב~ים

 ~מ~~
 ~~~~~. הב~ח

 ~ק לישא ולא להסתפר ~והגין אין ספרד בנ~אבל
~~ 

 ל~ג

~מ~~
 ~ד~ת ואילך

 ה~~~
 ורק

 ב~ס~ור~
 ל~ח~יר ~והגין יש



~ ~ ~

~ ~ ~ ~~ ~ ~  

 ~~~~ ~~~ן
~~~~~~

הג~
 ב~ו~ר מל"ג מיהו

 ואיל~
 ב~י ~~בוד~הם ~רי הכל

 ו~נהגים~
 ~"~ ~~ ~~ם~~~ ~~~ ~~~~י~ ~ ~ ~

 ~ ~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~י~~~~~~
 ~~~ ~~~ י~~ ~~ ~~'~ ~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~~

 . ~~~~ ~~~~ ~~~י ~~ ~~~~~י~ ~~~~~~
 ובמדינו~ ה~~

 מ~~~~ין אלא כדב~~ו נוהגין אין ~לו

 לקמן. יבואר וכאשר העצרת עד ~ס~ר שלא ז"ל האר~יכדברי

~~~
 והאר"י וכו' ל"ג עד להסת~ר שלא נוהגין ב. ~~~~

 חג ובערב בע~פ אלא ראשו מגלח היה לאז~ל
 ביום ולא אייר ר"ח ביום לא מגלח היה ו~אהשבועות

 ~ער ~ע~ח ~~ד. ~"ו דף הכוו' שער או~ן. בשוםלעומר ל~~
 שלא מאד ליזהר דצריך ע~ד כ"ה דף הנה"ש וכ~כ ~"ז.כ"ב
 ביום אלא או~ן בשוםלגלח

 ~מ"~
 ~מ"ש ולא ז~ל האר"י וכמנ~ג

 במ~ח לגלח המקו'קצת
 ויעו"~

 הברכ~י וכ~כ בסוד. טעם
 הנה~ש עו~ש וכתב יעו"ש. ~ רכ"א ~ו' מו"ב ובס~רו ~' ~א

 לח~ן~גם
 ל~

 וכ"כ י~~~. בכמה שבוע~ת קודם לגלח התרתי
 האר"י מנהג שלפי ב' ססי' הרמ~ז באגרות וכ"כ שם.המו"ב
 העומר. זמן בכל להסת~ר אין מילה ברית יזדמן אם א~ו'ז~ל

 יום חל אם דנסתפק~י הנה~ש עו~ש וכתב ח' או'שע"ת
 במ~ח לגלח מותר אםבשבת ~"~

 ול~
 ש~~רחוני ולולי לי א~שיטא

 ~מו"ב והב"ד מגלח. הייתי לא~כמטט
 ש~

 טיקר וכן וכתב
 יעו~ש. מנוול כשהוא לחג י~נס שלא ב~"של~לח

 ליה מ~ניה ~צרת ועד מפסח להסת~ר שלא שנהג ~~~~~
 כתונתהתרה.

 יו~~
 ע'. או' זכ"ל י"ט. סי'

~~~~~~~~ 
 טד

 ל"~
 ששלמ~ מי ו~~

 ~~עומר בימי של~~בלו ל'
 סי' ~זר"א ~סתפר ל התיר לל~ג ר~חב~ן

 מר הרב מע, עם למעשה ~~כה ~~סכימו שכןוכתב ס~
 וטוד התרה ~עשות היה וטוב שכתב א~א ז~ה~המהרד"ך אח~

 מחב"ר ~טו~ש. בזהחילק
 ~ א~ שע~ת ג' א~

 יש ~ם והי~ו
 ויש ש~רותיו שגדלו כגון בדבר~רך

 כא~ ~
 וכדומה. מ~ה ראש

ו~י~
 א~ לקמן

 מ~ח.

~~~~~~~~ 
 ונטילת ~ו' ל"ג עד להס~פר שלא

 מן וגם להתיר~עולם נה~ הצ~רנ~~
 הד~

 שרי.
 ע' א~ ~כ"~

 ~~~ מל~חיע~ש.
 א~ א~ ~

~~~~~~~~ 
 עד של~להסת~ר

 להסחפר ש~הג מי וכ~ ל~
 ~~שבכל

 וא~~
 מיחוש לו יש ש~ה אפי' יעבור

הר~~
 בימי להסתפר לו מותר מיד לה~~ת~ר הוא ות~נתו

 ח' א~ כ~א ~~~ ~~~ט עיקרי ~א. ס~ שמואל עולתהעומר.

וא~ ~~~~~~~
 ש~תו במ~רש ~ש בבקר. ל~ד עד להסת~ר

 קודם ~ם ט~ו והוא העצרת פרוסת עדמ~סח
 וכשתסירה~צרת

~~ 
 ~ם

 הם והנה ~ד נשארו י~ ממ~~

ל~~
 ש~~~ם

 בי~~ ומגלחי~
 היום ~~קצת כי בבקר ל"ד

 ~~גר"א. ביאורי ב~ א~ ~~"שב"י. ככול~
 ועי~

 א~ או' בהגב"י שכנה"ג
 בלילה ולא ביום אלא ככולו ~~י~~ ~~~~צת לומר ש~ך ~לאשכתב
יעו"ש.

 וכ"~
 אמרינן דלא הגר"א בביאורי וכ~כ ר~פ. ~~~ הרב"ד

 הי~~~~~צ~
 ככ~ו

 ע~
 ש~נץ

 החמ~
 א~~נ~ד~ א~ ה~~~מ"ר וכ"כ יע~ש.

 לנ~~וך ~הרוצה כתב הפר~ח
 ~~~~ ד~~קצ~ אמ"~

 ככולו
 הפסיד לא בלילה ~ה~~תפר הלילה במ~~~תאף ה~

 כלו~~
 מי~ו יע~~ש.

~~~"~~~~ 
 לה~~תפר אין הילכך ה~"ע ~~בלנ~~וראות ~אנן כתב

~~~~~~~ 
 יטו~ש. ~לילה ~~א

 ועי~
 ל' א~ ל~מן

 מחד~ ~~~~~~~~
 ה~ר בחצרות העומר בימי יריד הוקבע

קפיד~ ואיכ~
 ו~אריכו בזה הזקן תיקון בלי שם ילכו ~ם

 מחב~ר יט~ש. ההתר צד למצא רבא גברא וחד ס"ט סי'הזר~א
 ~עי~~ ד~או'

 הזר"א שד~ת
 ש~~

 ל~ך ~צריך מי
 ש~~

 יבא
 ב~תח לו וי~תחו ב"דל~ני

 כל תורת ליתן שלא כדי וחרנ~~
 יטו"ש.בידו וא'א'

ך~
בבקר. ל"דעד ~~~~~.

 שא~ במקו~
 ל"ג ~~ם ~~~~תפרים

כ"א
 ל"~ בי~~

 שיש לאחד ואירע בבקר
~ 

 קרוב
 שימות ומת~רא למותקרוב והוא ל~תאבל לושהיה
~~וד למנותוצר~ך

~ 
 ל"ג ום ב ל~~~~פר בכה"ג מותר ~ת~ר לה
 רו"ח התרה. י~שהוב~תר

 ב~ א~
~~~~

 אין בל"ג ו~~תפר ~שק~ץ ~~~~
 עונ~~

 שהוא אע~~ אותו

מהנוהג~~
 י~ד. ס~ שמואל נאמן בל~ד~ להנ~ת~ר

 א~~ בידו מוחין אין בל~ג לה~~תפר שנהג דמי ה~ר"ח~כ"כ
הוא

 בל~~ דמ~~ת~ר~ במ~~~~
 ע~ או' ~זכ"ל יעו"~.

 כ"~. או'~קמן ועי~

~~~
 כמו ל"ד ב~ם לגלח שנ~ג ~~~~

 שנוהג~
 ואח~כ ~~פרד בני

 ב~ם לגלחנהג
~~ 

 כמנהג
 אשכ~

 ~שום כ~ן אין
~א

 תתגודד~
 י~א שם. שמואל נאמן

 ה~ ~~ ב~~ בהגב"~
~~~

.~~~~~ 
 אל~

 ו~' ע"ש ל~ג י~~ חל א~כ
 וא~

 א~ה יהיה
 להנ~תפר~ה שר~ לה~~~~ר ו' ב~ם ל~את ~כל שלאמניעה

 ב"~ שש~ בל~
 זכ"ל ר"פ ~~~

~~~ 
~~~~~~~~ 

 אלו ובמ~~ות הגה.
 כדבר~ נוהג~ א~

 אלא
 ב~םמםת~רום

 וה"~~ ל~~
 שאנו ל~י

 אלא מתו שלא משמם האחר~ים שכתבוהתו' כדבריעי~ר תו~~י~
 מתו שלא ונ~צא בהם תחנה שאומריםבי~ים

 הפסח ימי ב~
 שבתותו~'

 ובש~
 ובר~ח א~ר ר~ח של ימים

 סי~
 שא~א ~מאחר א~אימים י~ ש~ם

 נמצא שבת בלא ה~~ח ימי ל~
 רקשא~ם

 ט~
 בהם שמתו ~~גנשארו בהם מתו שלא י~ים

לפיכך
 נוהג~

 ומ~~~פרים יום ל"ב אב~ות
 בל~

 ~צמו
 וכ~כ ב"~. ככ~ו. דמקצתושנת' מט~~

 בדרשו~
 מה~~ל.

~~~~~~~~ 
 ומשם ~~.ב~ם מסתפרים אלא בהג~.

 ~ סע~ ל~ילכמ~ש וא~~
 וכ"כ בהגה

 ~ה~~
 לעיל~~כ ~ ~~ע~ לק~ן

 א~
 ~~כ הב~ח בשם י"ב

 ~ט~
 וכ"כ סק~א ~וף

 הר~
,~~ 

 ה~
 ב~ם רק לה~תפר שלא נוה~ן ~אנו תר~"חכתב ב~ט~מס~מיהו

 ול~חר~ ול~נ~ל~
 וכתב ו' א~ א"ר ~"כ הלבוש. וכ~כ לא.

 ~קנו הנהיג~ן
 הגא~

 ז"ל
 וכ~

 הם
 ~חר~ נוהג~

 יט~ש.
 קל~א כלל ח"או~~ב

 ~~ א~
 אי~ור נ~~ין ~ב~הל~ו כתב

 עד א~ר ~ר~ח א'מ~ם
~ 

 ה~~ מקצ~ דאמרי~ן ס~ן
 ככולו

מלב~
 לעומר ב~ג

 נוהג~
 יע~ש. ~יתר

 ~ש~נ~ם מנהגי וכ~
 מסת~רי~ שא~ הש"~ כדברי ~ספרדיה מ~הגאבל

 ~ד מ~סח
 מעשה ו~נשי מ~~תפרים ואילךומ~~ד ~"~

 מס~פרי~ א~
 מפסח

 האר"י כדברי שבועות ערבעד
~"~ 

 לעיל כמ"ש
 א~

 ~ב
 י~ו~ש.~ג וא~

 ונ~~
 לאלו

 שמגל~~
 ס~ לק~ן שכתוב במוטד

 לגלח דלהנוה~ןתקל"א
~~ 

 הוי א~ר ר"ח
~~ ~~~ 

 ד~~ח
 ו~ר~~כ~כות ח~~ כד~

 ולהנוהג~
 ~לח ~~א

 ~"~ ~~ ~ו~~ ~~~
 או

~~ 

 י~~ ~~~~~~ו~י~
~~~~~~~~'~

~~~~~~ ~~~~~ 



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~  

 ~~~ן
~"~~ 

~~~  בו ומ~בים ל~ג~יום
 ש~ח~ קצ~

 ~מה~י~ל ~חנון בו וא"א
 ומנה~ים~

 ע~ ל~ס~פ~ ואין
 מבערב ולא ~~צמו ל''ג

~מ~~י~ל~
 ביו~ להס~~~ נוהגין ה~אשון ביום חל אם מיהו

 ו'
 לכבו~

 שבת

 ~מהרי~ל~
 בעל שהוא ומי

 ב~י~

~ו
 ער~ ~

 איסור י~ל ~גלחין א~ן אייר ~ר~ח וא~י' ~~ו~ות
~ו~ר

 ר~~~
 דלפי ז' או' בהגב"י שכנה"ג וכ"כ ואסור. ~ליה

 ~ש~~~~ת
 אף ~ר"ח מסתפרין ואין בעינן שלמים ~ל~ג

 אינ~ב~ו~~
 שבי~י שחל לאבל ונ~מ מר"ח ~מ"ש להסתפר י~ול

 סי~ ~כמ"ש בחו~ה להסתפר ~מותר הרגל ערב בשבתשלו
 ~עי'תקל~א

 ז'~

 יעו"ש. להסתפר יכול אינו עומר ~טעם
 שרי בר~ח לגלח מנהגו אם הא משמע ו' א~' א~רו~כ
 ו~"כ בחו~הל~לח

 ב"~
 שום אין בר"ח למסתפרים רע"ח סי'

 לשאין דאפי' יראה שכתב אלא ב~ו~ה שמסתפריםספק
 אין דבחו~ה ~שום בחו~ה להסתפר מותר בר"חמסת~רים

נוה~
 משה דבר ב' או~ הישי"ע דעת וכ"ה יעו"ש. אבילות

 של ז' ~ערב מיהו ל"ב. סי' א"חח"א
 פם~

 כתב הא~ר גם
 ב'. או~ הברכ~י וכ~כ ~מותר. אפשרשם

~~~
 שפסקו לזכר שמחה' קצת בו ומרבים בה~ה ~~.

מלמות.
 דרשו~

 הפר"ח מיהו ה~~ או' ר"ז מהרי"ל
 תלמי~ים אותם על היא שהשמחה הט~ם וכתב ~~זהקשה
 אח"כש~~יף

 ר~~
 הכוו' בש~ר ועיין יעו~ש. כאלו מתו שלא

 ~~ז~ף
 ע~~

 קטנות נתגלה אז לעומר ל~ג יום ו~בוא שכתב
~~

 ש~
 שם חילוף הוא והנה באי~ אשר אכ~ט"ם ~ם שהוא אי'
 ~~' ~~יל ~עיין~להים

 ה~

 בסוד רחמים בחי' הוא אשר
 הגדולים תלמידיו ה' את ר"ע אח"כ ס~ך ולכן וכו~ חיי~~לה~ם
 שהם ~גדלות גבור~ת ה'~בחי'

 כנג~
 אכדט~ם אותיות ה'

 ו~ם ברבים תורה והרביצו בעולם נ~קיימו וא~ו רחמיםש~ם
 י~ו"ש. נחמיה ור' ור~ש ~מוע בן אלעזר ור' יהודה ור'ר"מ

~~~
 ענין הכוו' בש~ר ~ו"ש

 מנה~
 ללכת ישראל שנהגו

ביום
 ל"~

 אשר בנו ור"א רשב"י קברי ~ל לעומר
 מ~רון בע~ר~בורין

 כנוד~
 אני שם ושמחים ושו~ין ואוכלין

 למור~רא~תי
 ז"~

 ~כל הוא לעומר ל~ג ביום ~"א לשם שהלך
 וזה ~ההוא השבוע של ראש~נים ימים ג' שם וישב ביתו~נש~
 שבא ה~' פ~םהיה

 ממצרי~
 יוד~ אני אין אבל

 היה אז אם
 ו~וד~בקי

 יונתן וה~ר אח"כ. שהשיג הנפלאה הזו בח~מה
 ~בשנ~ לי העידשאגי"ש

 ללמוד אצלו אני שהלכתי קודם הא'

~~
 את שהוליך ~וז"ל

 בנ~
 שם ה~טן

 ע~
 ביתו אנשי כל

 ושמחה משתה יום ועשה הידועה כמנהג ראשו את ~ילחוושם

 ה~י~~~
 ~ם הוא גם הלך הנז' בשנה כו הלוי אברהם ה"ר~

 ל~מר נוהגוהיה
 ו~ם וכו' נחם תשכון בברכת יו~ בכ~

 מוז~ל א"ל העמידה שגמר ואחר וכו' נחם א~ר שםבהיותו
 קברו על ע~~ד ~"ה רשב~י את בהקיץ ראהכי

 וא"~
 אמור

 שמח~ינו ביום נחם אומר למה כי הלוי אברה~~ הזה האישאת
 שכתב ד' או' ברכ"י ~ו~יין בקרוב בנחמה יהיה הוא~לכן
א~שר

 ~הקפיד~
 והראי~ רשב"י ציון על שם שהיה היא

 שלא
 ש~ברו בשנים כשאמר מקודם~ענש

 יעו~ש~
 ~דש יצא ולא

 וכתבתי תנחומין עליו ו~בל א' בן לו ~~ת ~~ימי~
 כ~

 ~ה
 במנה~ שור~ י~ כי~הורות

 ~"ה רשב"י כי ובפרט ~נז~ הזה

~ו~
 הג~ולים תל~~~~ו מה~

 ש~
 ביום שמחתו ~~ן ולכן ר"ט

 ~"ש כ~י~~ומר ל"~
 ביו~ ~~י~

 ~~~~. ל~ומר ל'ג
 וכ"~

 בס'

~~~~
 ש~ר

 כ"~
 ~~ו.

 ו~ת~
 רשב~י ש~ת והטעם ~~~"ח שם

ביו~
 וכ~כ שם. הברכ"י וכ~כ י~ו~~. ל"ג

 הר"~
 ~יום בסידורו

 יששכר ~ני הרב וכ"כ ע"ה רשב"י פטירת יום הוא ~~ומרל"ג
 ח"א וכ~כ ו' ו~ו' ב~ או' ג' מאמר אייר חודש מאמריח~א
 נוהגין ולכבודו דרשב"י הילולא ל"ג דבי~ם י~א אוי קל"אכלל
 דף ויחי פ' בזו~~ק דאיתא מה ע"פ והוא י~ו"ש שמחהקצת
 זוטא אדרא סוף הא~ינ~ ופ' ע"ארי~ח

~~ 
 ~יום ע"ב רנ~ו

 רשב"יפטירת
 ע"~

 שער מדברי אכן יעו~ש. הילזלא ליה קרי
 סמך יום ~באותו משום היא דהשמחה משמע הנז'הכוו'
 ~גדולים מתלמידיו הוא ע~ה ורשב"י תלמידיו ה~ א~ר~~
 העין ובמראית פ"ז או~ ח'י סי' עין טוב בספרו הברכ"יוכ~כ

 דהא ואפשר י~ו"ש. ח' או' ז' סי' ה~פר שבסוףבליקוטים
 לעומר ל"ג דרוש בחיים חפץ בסה"ק ועיין איתא.והא

 מ~~

~~~~~~ 
 כי ז~"ע רשב'י לכבוד שמחה ירבה לעומר ל"ג
 שישמחו הוא ~רצ~נו ונו~ע ~יליה דהלולא יומאהוא

ביום
 כידו~ ז~

 אחרים ומעשים ~~ל ~לוי מהר"א ממעשה
 ל~שות שנהג מי ויש קדישי רבנן מפום ונ~עם שמענואשר

לימו~
 עשרה בי לעומר ~"ג בליל

 המפוזרים רשב~י שבחי ללמו~
 וכ"כ רכ'ג או' מו~ב יפה. מנהג והוא זוטא וא~ראבזוהר

 ע~~. דב~ן ח"י סי' ~ין טובבספרו

~~~
 נוהג~ן שכן התחנון בדין במנהגים וכ"כל~ב י~~ של ב~רב גם תחנון~ בו א~מרים ואין בהג~" ~~.
 ובדרשות ובפיה~~.במעהרי~ן

 מ~רי~~
 כתב

 המנה~
 באשכנז

 מ~ש וא"כ תחנה אומרים בערב משא~כ תחנה ~"אשב~חרית
 הוא עצמו ל~ג עד להסת~ר דאין ג"כהרב

 ה"ה מ~ערב תחנה לומר שלא הנוהגין לאותן אבלמנהגו ע"~ ~מהרי"~
 דהא להסתפרדמותר

 תליא.וכה~ בה~
 או' ח~י המי~ט. כתב

 תחנה לומר שלא לנוהגין דאף כתב סק"ג המחה~ש מ~הו .ו'
 כתב ~~ או' הר~ז אבל עו"ש. בלילה להסתפר איןמבערב
 ~רב של במנחה תחנון לומר שלא דלנ~~גין ח"יכדברי

 בס' עיין ~הו יעו~ש. ל"ג בליל ולישא להסתפר ג~כמותריס ל"~
 בלילה להסתפר ש~ין אחר טעם שכתב ז~ או' ו~ סי~מל"ח
 לא היום האיר שלא כל בא~מורת ואפי' דין ימי שהםמשום
 הטומר. בימי כ"ש השנה ימות בכל להסת~רטוב

 ט~ו. או~ רנ"ב סי~ ולעיל ל' או~לקמן ו~~י~

~~~~~ 
 בשכנה"ג עיין וכ~~ תחנון בו אומרים ואין בה~ה.
 ~תמוה ~יש שכתב ב' או'~גב~י

 ע~
 יו"ט אותו עושין ל~ג דיוםמאחר הש"~ דברי

 ואי~
 מאן פניהם על נו~לין

 כ~א בו לה~תפר ושלא פניהם על ליפול שלא ליה~לג
 ע~

ל~~
 תמה וכן י~~"ש.

 הפר~~
 שנה~ מי כתב וע~כ

 ~צמו
 סי' הרב~ד אמנם . ~עו~ש בי~ו מוחין אין בל~גלהס~פר

 מסתפרין לאין הט~םכתב ער~~
 בל~~

 אליבאלצאת כ~י פניהם טל נ~פלין ואין
 דכ~~

 מסתפרין אין ~רי בו להסתפר שא~ור ~~מ'ד
~ל~~~

 ומסתפרין מ~תפרין לא אי איסורא ליכא מ"מ מ~תר
בל~~

 ~~א מותר דלכ"ע
 למ~~

 מ~~ג היינו בל~ג מותר
י"ח יוצא~ן ג"כ נפ~א וכו~~ולענין ואילך מל"ג ומסתפרין ~טורכמ~ש וא~ל~

 פסקו דאי בל~ג נופלין שא~ן ל~~~
 ~בל~

 נופלין א~ן הרי



~ ~ ~ ~

~~~ו~
 ~ם~םי~ן

~"~~ 
~~~~~ ~ ~  ~הגהות המיל~. לכב~ד בםפירה להסת~ר מותר בנו מל~ו

 מנהגים~
 ~~ו~~ ~~~ ~~''~ ~~ם~~~ ~~~~~~ ו~~ ~ ~

~~~~~~~~~ ~~~ 
 בהרבה מוהו הגה ~~~~.

 מקומו~
 ואו~ן אייר ~~ח עד להסתפר נוהגים

 ~י~ י ~ ~~~י~ יסתפ~ ~~
~~~~

'~~~~' 

 נו~לין לא אם איס~ר אין מ"מ ~~קו ~אואי
 זמנה עבר כבר בל~ג היתה למות הפסקה דאי משוםנופלין וב~~~

 יו"ט ל~שות שאין ~וברים אנו מ"מ ב~ד אלא ~~קו לאואי
 יעו"ש. כךבשביל

~~
 ~בערב. ולא בעצמו ל~ג עד להסתפר ואין בהגה. ~~.

 ב"ח. שלפניו. בלילה ולא עצמו ל~ג ~ביוםוהיינו
 יום ~~ מב~רב ולא בהגה הרב דמ~ש ~תב המ~"קאבל

 שאומרים כמושלפניו
~"~ 

 ו~אי ל"ג בליל אבל יו~ט ערב
 לי~ו ~ילוק ואין בל"ג היתר שנוהגין מותרים הזה המנהגלפי

 ~'.וכ~כ או' בי"ע סידור ~' או' שע"ת ה' או' מחב"רמיומו.
 ב~רב תחנון שא"א כמו בלילה להס~פר דמותר ז' או'א"ר
 כשחל ז~לת ממש ביום אלא נוהגין ראה שלא כתב בנשואיןאבל
 ~לפניו בלילה לעשות הדחק בשעת להקל אפשר בע~של"ג

 כ''ח או' לעיל כתבנו וכבריעו"ש.
 ~נשואין גם מתירין די~

ל~שות
 ~ליל~

 ~~~הג אחר הולכין כאלו בד~רים וא~כ יעו"ש
 מ"ב. או' לקמן ועיין ~סמוך~ מה על לו יש אחד כלכי

~~~~~~ 

 בק"ש תחנונים יאמר לא ל"ד
 א~

 קודם לישן בא
 יו~ד. או' ז' סי' מל"ח ור"ח. מו~ש כדין שעות~'

 וידוי לומר ~אסור שכ~בנו ח"י או' ש' סי' לעיל ~ייןומיהו
במו"ש

 ע~
 לכאן. ה"ה וא"כ לילה חצות שיעבור

~~
 להסתפר נוה~ין א' ביום חל אם מיהו בהגה ~~.

 ז~ל מור~ם שכתב המנהג לפי והיינו וכו' ו'ביום
 ל"ד עד ל~סתפר ~אין בש"ע מ"ש ל~י אבל בל~גשמס~פרים

 מלשון וכ~מ ב' יום עד להסת~ר דאין בכאןה"ה
 הש"~

 שכתב
 ע"ש ל"ג י~~ חל א~כאלא

 וכ~
 א~ בי~~ חל אם הא משמע

א~
 ודוק. ב' י~~ עד להסתפר

~~~
בהגה ~~~~~.

 נוה~~
 ~ום לה~~תפר

~ 
 שבת. לכבוד

 א' ב~ם ל"ג חל א~~ כתבוהלבוש
 ב~ם להסת~ר ~ז יכ~ים חגם משוםמספרים העכו~~ שא~
 א~ ב~ם להסתפר שיכ~ין במקוםהא מש~~ וכ~ ~

 א~
 ~~ם לההסתפר

 שבתלכבוד שכתב ז~ל ר"ם מ מ~בריאבל
 משמ~

 בכל
 ~~יר דרמ"א ה~ז' הלבוש ~ברי ~ל ט' או' א~ר וכ"כ~~י ג~נ~

בכל
 ענ~

 מ~ש מיהו שבת. לכבוד
~~~ 

 ~החמיר הא"ר
 א~שר דאיך התימהמןהוא בשבת ל"ג כשחל אלאהיתר וא~

~יחו~
דלא בשבת ~ג

בד~
 פסח.

~~~~~~~~ 
 ~~ת זהו ו~~ ו~ בי~~ לכ~~~פרנוה~ן בהגה..

מה~~~
 ~ר או ומהר~ל

ו~
 אחר~ים מ~צת דעת

 להחמיר ואין נה~ג היתר דנהוג היכאומ"מ
 י ח אל~ בדינ~~

 ~.או'
~~~~~~~~ 

 ~ הסנ~קי נקראים ברית ~בעלי מבואר תקנ.טםי' בב~ ל~מן ע~ן ו~~ ברית בעל שהוא מי בהגה.
ומוה~

 ח' או' ח"י בעצמו. ~ל שאינו אף הנימול הבן ואבי
 א~ י~~ף חק בהגה"~. י"א פר"ח~ י~ד. או~א~ר

 מאמ"ר ז'

 ו'א~
 ~ שקו~ בי~~ לספר ומוחר י"ב. א~ מ~~

 סמוך מילה
 שם. א"~ שם. ח"י ~ א~ ד"מ לבהכ~נ. הליכתו ק~דםלערב
 להר~וע~ן י"~ א~ מ~ב שם. מא~"ר שם. יוסף חק שם. י~אפר~ח.

 בשם שכתב מוהל ט~ך מ~ א~ יצחק פחד
 הרמ~

 לדידהודה"ד
 שמל~

 ~חרית ת' אחר מיד בב~כ"נ
 שא~

 לו
 לגלח~נאי

 ב~כ~
 גור ~רב ה~~כים וכן יעו.ש עצמו המילה

 ואם יעו~ש. ~' או' כ"א סי~ הד~ט עיקרי והב~ד הלויאריה
 ב~ם~ לא אבל חצות קידם ב~"ש לה~יר יש ~~בת מילהחל
 א"אה'

 א~
 להתיר ש~תב הפר~חעל שהשיג מה ו~י~ש ~'

 בי~~אף
 ה~נדק הוא ברית ובעל ~עו"~. ה'

 התו~~~
 הת~וק

 בש~ג וע~ן ש~. א"א לא. והמו~א המ~יא אבל המילהבשעת
 שאל~יקי דב~ירם שכתב ~.דא~

 נוהג~ א~
 רק לה~~תפר

 י~ו~ש. לדבר ~עם ונתן לבדו הבןאבי

~~~~~~~~ 
 מילה בו והיה א~ ב~ם לה~ת לעומר ל~ג חל
והי~ו

 ל~הג~
 שלא

 לגל~
 ב~ל מותר בל"ד אלא

 בהגה~ט. י"א והביאו ל~ג. כ~' ח"א הלק"ט ב~~~. לגלחהבר~ת
 לגלח מותר אינו בש~רי ~חביב הרב דברי וכפיוכ~ב

 א~ בהגב~ השכנה~ג ~ברי לפיוה~נו עכ~
 שכ~ב ח~

 דא~
 לה~~תפר

לכבוד
 ה~יל~

 קודםיאבל ולא עצ~ה המילה ב~ם דוקא אלא
 ~כתבנו האחר~ים הסכמתלפי

 בא~
 לה~~תפר דמותר הקו~ם

 בע"ש לגלח ד~ותר לכאן ד~"ה נראה למילה שקודםב~ם
 קודם א' ב~ם לגלח אפשר דאם נראה ~מ"מ הלק~ט.וכדברי

 טוב דמ~~ת ב~~ש יגלח לאהמילה
 ו~~

~~~~~~~~~ 

 ע~ן א~ ב~ם מילהחל
 בתש~

 שהורה מאהבה
 א~רה בתשו' אבל י~~ש' בע"ש לס~רלהקל

 ונראה יע~ש. ~נ~ש להסתפר ~אסור כתב ~ דףבא~ליך
 ~לח לא המ~ה קודם א~ ~ום לגלח אפשר אם בזהדגם
 להקל אז אפשר לא ואםבע~ש.

 כ~ע~
 המתיר~.~~ז

 אבל בל"ד ~~ו בל"ג לגלח ז"ל ומור"ם ~~ר.ן ~בריע~~ ל~הג~
 מפ'~ח לגלח שלא ז"ל ~~אר~ דבריע~~ ~נוהג~

 וע~
 אבי אף עצרת

 לעיל כמ"ש ה~~פירה בימי המילה לכבוד יג~ח לאהבן
 יעו~ש.י"ג א~

~~~
 בשבת וחתן וכו' ברית בעל שהוא מי בהגה. ~~.

 להסת~ר מותר האל"ץ ש~י~ן שקורין חתונתושל~ני
 אחר ובפרטבע"ש

 ל"~
 ו~יהו ~ ז' א~' שע"ת דג~מ. ל~ומר.

 גם ז~ל האר~י דברי ע~פ דלנוהגין י"ג או' ל~יל כ~בנוכבר
 יעו"ש' הספירה בימי יסתפר לאחתן

~~~
 וטעות אייר בר"ח ~הסתפר נוהגין יש ג'. ~~~~

 א~ילות אין ר~ח של י~ים דב' אמרו דלאבידם. הו~
נוהג

 בה~
 ב' דבלא עצרת עד תספורת איסור לנוהגין אלא

 מ~כחת דר~חימים
 ל"~

 או' לעיל ~כמ"ש יום

 י"ב~
 אבל

 ל"ג כל בלבד בעומר ל"ג עד אלא~ איסור נהגינן ~לאלדי~ן
 ב"י. בר"ח. ואפי' להסתפר אסוריום

~~
 דמנהג כתב לונזאנו מהר"ם בידם. הוא וטעות ~~.

 וגם הואהגון
 הריק"~

 תלוי הדבר שעיקר דכיון כתב
 דהכי דא~עתא בידם מוחין אין כך שנהגו במקוםבמנהג
 כ~הר~ם ~מנהגם כתב בה~ב"י הכנה~ג וגם פר~ח. כתב. וי~הקבלוה
 והב"ד עומר ערך ע' או~ יצחק פחד הרב וכ~כלו~זאנ~.

עי~רי
 הד"~

 יעו"ש. ~' ~ו' כ~א סי'

~~~~~~~ 
 ש~וצ~ במי למחות ירושת"ו עה~ק

 א~ה לישא
 אפי' להחמיר מעשה נע~ה וכעת איירבר"ח

~~י~



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  י~י'~ ~~~י~~

~~~
 ~~~~ ~ם~~~~~~

~~~~ 
~ ~

 ~~ותר א~פ"~ ואילך בעומ~~ל"ג
 להסתפ~

 מל"ג ל~םתפר שנוהגין מקומות ואו~ן ב~צמו ב~ומר בל~ג
 עד פסח א~ר כלל ~סתפרו לא ואילךב~י~ר

 ל~~
 ומקצת זה מנהג מקצת אחת בעיר ינהגו ולא בעימר

 משום זהמנהג
 ל~

 בשתיה~. הי~ר לנה~ג ש~ין וכ"ש תתגודדו

 ~ד~~
 ~~~~~ ~~~ ~~~י~ ו~~~~ ~ ~

 ~ ~~י~~ ~~~~ ~~~י~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~

 עד שימתינו אלמנה עס אלמוןשהיה
 יו~

 ל~ד.
 ומנהגיס התקנות בס' וכ~כ א' או' שע~ת ~"ב. מ"חדף ח~~ פה~~

 ג~. או' ל~יל ועיין ס"ח. או' פסח בדיני ירושת~ושל

~~~
 לבית הנדוניא ושלח ב~"פ בתו להשיאשהזמין ~~

 מוצאי עד הדבר ונת~כב הכלה וחלתההחתן
 אך בשבת שחל אייר בר~ח שישא רפ"א סי' ב~ד ~ורהה~ג

ל~
 כ"ו דף הרואה בית בס~ ~הרש"ף ~הרב יעו"ש יסת~ר

 הברכ~י לדבריו והסכים יעו~ש ושרי כמלך הוא דח~ן עליוחלק
 שלא לנוהגין וכ"ז ט'ו. או~ בי"ע ע~ או' זכ"ל יעו~ש יו~דאו'
 נוהגין יש בלא"ה אבל הש"ע כדברי ל"ג עד דוקא אלאלישא
 אייר ר"ח עדלישא

 כמ"~
 לעיל ועיין יעו"ש. י'ב או' לעיל

 ~"פ דהנוהג כתבנו כבר ~םפורת ולענין ס~ה. או~ תס~חסי'
 הספירה. ימי כל יסתפר לא חתן גם ז"ל האר"ידברי

~~~
~~~~ 

 פו~ר מצות קיים ולא אלמנה לי~א שרוצא
 ירושת"ו ר~ני התירו ~שבת נ~ד יוםואירע

 ורצה ששי ביום שהוא ל"ג ביוםלישא
 ליש~

 ולא ששי בליל
 פה~א בלילה. קידושין ל~שות נוהגין דאין משום לוהניחו
 ה~קנות בס' והב"ד יע~ש. ~~ב כ~ב דףח~ד

 שכ~
 ~~.ט או'

 ח~ ~~ ר"~ ~~~ לעילוע~ן

~~~
 עד לה~~תפרנ~ה~ין מ~ומ~ת בהרבה מיהו הגה. ~~~~~'

ר"ח
 וכ~

 דלכ"ע הט~ם
 נוהג~

 איסור
~~ 

 יום
 עד ~ום ל"ג נשארו בכלל ור~ח אייר ר"ח ~~דכש~~~תפרין וא"~

 ל"ג בי~~ שמםתפרין ואע~~י~צרת
 וא~~

 מ~מ א' י~~ ח~~ר
 ככולו ~~י~~ מקצת ק"ל~~א

 וכי~
 בנ~קצתו איסור שנהנו

 כ~~ בר~~ ~פ~ לה~~תפר אסורוא.כ ד~
 אבל ב"ח. ~~צרת. ~ד

 ולה~~תפר לישא נהגו זובמדינה
 נ"ל ולכן הגבלה. ימי ב~

 א~ר בר"ח ~~~תפרו ישאודלא
 ובראש~

 אמר~ן הגבלה י~י של
 ח~ סק~ה~ מ"א יע~ש. במהר~ל וכ~מ ככ~~ ה~םמקצת
 א~ י~~ף חק ט'או'

 י"א א~ קל~א כלל ח"א ו' א~ ר"ז ט'
 או.~~ב

 ועי~ ט~~
 ~ב א~ לעיל עוד

 וא~
 כ~ה

 יע~ש.המנ~~ם בענ~

~~~~
בהגה ~~~~~.

 נוהג~
 בכלל ועד א~ר. ר"ח ~ד לה~~תפר

 דת~~~~רת אשה ~שא מותריםוגם
 ונש~א~

 הכל
 וכ~כ ח' א~ י~~ף חק אחד.דבר

 א~ הע~~
 הפר"ח וכ"כ א'

 לעיל~וכ~כ
 לה~~~פר לנ~הגין וה"ד י~ב. א~

~~~ 
 אייר ר~ח

 עד א~ר~ומר~ח
 שבועו~

 ה~ה אמרינן מ~~תפרין אין
 לנשוא~

וכ~
 ~ו ל~ג ~~ד ~~פ~~ח איסור לנוהגין

 ל"~
 אבל

 לנוהג~
 להקל

 ה"ה נן אמר לא ה~~פירה ימי בכלבת~~פורת
 ר~"~. ס~ ב~ד וכ"כ יעו~ש. ב' או' ל~יל וכמ"שחימרה דנשוא~ ~נ~ו~~

~~~
 ויש א~ר. ר~ח עד ~ להס~פר נוה~ןבהגה ~~~~~.

 א~ר בר"ח רק לה~ל שנוה~ןמקומות
 ובר~חבעומר ובל~

 ~~י~
 מ~ב שבועות. עד

 ט"~ א~

~~~
 ש~ו~~ ~~~~

 משום ו' ביום כשחל ~בר"ח לה~~תפר שלא

~א~
 ל~~~~~ר יכ~ל ז"ל ~ח~יד ~~י

 ש~פנ~ ב~~~

 ~ם בא~ה בר~ח לה~~תפר שלא שנוהג מי וכן חצותאחר
 אייר ר"ח ~ל אם ר~ח בושיפול

 ~~כ~
 וכ~ש ~~ ב~ם י~תפר א'

 ימים בשאר חלאם
 שיכ~

 ב~ם להנ~תפר
 שלפני~

 מנהגי וכ.ה
 ~~ ~וף בהגב~י שכנה~ג למעשה. הלכה הוריתיוכן

 ה'
 ע"פ והוא צ~. או' ~' מ~' ח~ג זכ"ל י"ב. או'סוף ש~~
 א~ר ר"ח ב~ם ~וקא להנ~תפרשנהגו ~~נו~~~

 לפנ~ ~ל~
 ואילך ו~ל"ג

 או' הגב"י בשכנה~גכמ~ש
~ 

 "ש. יע מ' או' לעיל וכמ~ש

~~~~~~~~~~~~~~ 
 ונ~למו עצרת עד מל"ד מסתפריםשאין
 ואם יסתפר לא הימים באותן אבלותו~מ~

מסתפר
 ביד~ מוח~ א~

 עיקרי ל"ב. ~י' ח"א משה ד~ר
 ט"~ א~ לעיל וע~ן א' או' כ"אסי' הד"~

~~~~
 ~א בהגה. ~~~~~.

 ~נה~
 אחת בעיר

 מקצ~
 זה מנהג

 שמקצת פ~וכו~
 אד~ ב~

 לא דהיו כך ומקצת כך ינהגו לא
תת~~דד~

 תת~~דו דלא שכתב ו' א~ א"א וע~ן סק~. מ~א

ה~
 יע~ש. ד"ת

~~~~~
 תעשו לא ר"ל תתגודדו לא משוםבהגה.
 ~"ב. ~ג יבמות א~דות.אג~ות

 ועי~
 מ~א

בסו~א שהארי~ מ~
~ 

 ל~יל מ~ה כתבנו וכבר תתגודדו דלא די~~~ לוקי ובח
~~

 מא~ תס"~
 ס~ה

 עדא~
 משם. קחנו ס"ט

~~~
 היתר לנהוג שאין וכ"ש בהגה. ~~~~~.

 בשתיה~
 ~היי~ו

 ראשונה כסברא א~ר ר"ח עד ה~~רשינה~ג
וגם

 מל"~
 מותר אבל אחרונה. כסברא ואילך

 לנהו~
 איסור

 י~א. או' ח~ הסימן~~~וף ~"א בד~נא. דמס~פק כ~ןבשניהם
 ל~שות א~צ ו~~מ י~.או' מ"ב ז' או' ר~ז י~ד. א~ י~~ףחק
כן

 אל~
 שירצה מנהג א~ה לתפוס יכול

 חושש~ וא~
 שמא

מנהג
 מקו~

 כן אינו הזה
 שאבילו~ כי~

 מנהגבעלמא אלא אינה
 אם אבל ב~~פיקא להחמיראין

 ~ ידו~
 המקום ~נהג

 ר"זלשנות. ~~
 שכ~

 שם. מ"ב

~~~
 ד~ ~~~~~~~

 תלמידי משום שחרית עד החמה משקיעתכתב בטו~ וכ~ ~~לאכה לעשות שלא הנשים נהגו
ר~~

 החמה שקיעת אחר ונקברו החמה לשקיעת סמוך שמ~ו
 אחר העומר סופ~ים שאנו ועוד ממלאכה. בטלים ה~םוהיו

 שבתות שבע וכתיב החמהשק~~ת
 ~לש~

 שבות
 ולש~

 שמיטה
 שבתותשבע

 וכ~
 שנת מה

 השמיטו~
 זמן אף ב~לאכה אסור

 טכ"~. במלאכה אסור שקיעה לאחר דהי~ו העומרספירת
~תב

 הט~
 זהטעם דלפ~ סק~ג

 נרא~
 מ~תר ~~פר דלאחר

 ורד~א דבטור כתב ~ב א~ הא"ר מיהו תיכף.במלאכה
 נה"שח, א~ המ~מ"ר ~כ"כ יע~ש. זה לע~ם גם שחרית עד~אסור משמ~

~~ ~ 
 וכ"כ ה~~. כדברי כתב ט' או' הר"ז אמנם

 א~ ~~ך כ~' ש"עק~ור
 א~א ~ט. א~ מ"ב י~ד.

 שכת~
 ~ם

הר~
 להן לשבות שיש אפשר ~~ופרים שא~נם הנשים ואותם

 באו' עוד וע~ן הלילה. כלממלאכה
 שאח~~

~ן~
 ~כנה"ג אנשים. וה"ה ו~' הנשיםנהגו ~~~~~.

ע~ש בה~~~~
 א~

 ~~ א~ י~~ף חק פר~ח. ~א. א~ א"ר ד,
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 ~~~~ ~~~ן~

 ~~ ~~~~ ם~~~~
.~~~~~~~ 

~~~ 
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 ם~~~~~~
 ~'~~י~~

 ~~'~ ~~~ ~~~~~ ~ס~~ ~~~~~~ ~~ ~~~ ~~~~~ ~ם~י~~

 או~ מ"ב ~ שםי ש~ע קיצור שם. ר"ז שם. נה"ש שם.מאמ~ר
 כתב י"ב או' ח"י אמנםח"י.

~~ 
 כנה~ג דברי על רע"א סי' ב"ד וכ"כ הנשים אף בזהנזהרים ראיתי דלא הנז' כנה~ג דברי

 התפירה ב~לאכת עוסקות הנשים גם שהרי נראה דאינוהנ~'
 ו~י בזה כלל חיוב יש דלא ~תב וע~כ מלאכות וכמהואריגה
 שלא ומי נהג זה זכר ~עשותשנהג

 דאפי' וסיים נ~ג לא נהג~
 מקצתן אלא קאמר הנ~ים כל לא הנשים ונהנו סתםשכתבו
 באותן למחות ואין נ~גו לא נהגו שלא ובנשים נה~ו שנ~גו~ותן

 יעו"ש. י"ז או' ~שו"ג והב"ד י~ו"~. ליבטל נהגו~לא

 ~~~ן~
 מלאכה לעשות שלא

 וכ~
 גמורה במלאכה והיינו

 האחרונים. כ~כוארוכה.

~ן~
 וכו' עצרת ועד מפסח ~~.

 ואע"~
 תלמידי דמ~עם

 שאז ל"ג עד אלא כן לנ~וג איןר~ע
 פסק~

 מלמות
 מ"מ תספורתכדין

 אסור ספירה משום שנ~ מטע~
 ע~

 עצרת
 ח'י. או' ~ו"ג המנהג. וכן והפר~ח וכנה~ג מהרש~לוכ~כ

~~~~~~~~ 
 כ"כ העומר בי~י לקריו לטבול לה~הר צריך
 או' העומר ספירת ערך למהר~ן המדותבם'

 כ~א. או' ע~ו םי' לעיל ועיין ח' או' ח~ב יפ~לב'

 מאחרין וכו' העומר לספורת חמ~ים ~יום~~.~~~~
 שיהיו כדי שבועות בכניסת ~רביתלהתחיל

 ה~~~ר~~~י
 קצת וכ"כ א~ או~ ח~י הסי~ ריש ט"ז תמימות.

 אמנם~אחר~נים.
 השל"~

 רק ליזהר דא"צ כתב ע~ב ~~~ט ~ף
 או~עיא ר' דהא כלום ~ינו ~ע~י שמתפללים מה אבלבקי~וש
~לי

 ש~
 ~~"כ יעו"ש. הוא ג~ור שבת ~עדיין אע~ג בשבת מו"ש

 לאחר לו שא"א~י
 ~תפ~~

 ~ יקדש לא מ"מ
 ע~

 כמ~ש הלילה
 שאח~זיבאו'

~~~~~~ 

 של א'
 ח~

 לקדש ~~תינ~ן ~שבועות
 ע~

 הלילה
 קודם יקדש שאםממש

 ~ליל~
 מ"ט מיום יחסר

 בנימין משאת תהיינ~. תמימות שבתות שבע וכתובלס~ירה
 א' או~ בהגה"ט שכנה~ג ז' סי' א~ח בהגהות הס'ב~וף

~ו"~
 חק ג' או' א~ר פר"ח. סק~א. מ"א א' או'

 יוס~
 או'

 הריב"ש וכתב ו~ו~ העומר לספירת חמ~יס ביום~~.
 מתן ביום שבו~ות חג ~כתוב תלה שלא צ"וס~~

 שנתנה בי~ם שיהיה הכרח ואין לעו~ר חמשים ליום ~לאתורה
בו

 פחו~ ל~ ~תור~
 ~~ חשבונינו לפי שעתה אלא יותר ולא

 בששה כלים שחמשים ~עולם כן יבא חסר וא~יר מ~אשניםן
 ח"י פר~ח. ~עו~ש. מ"ת ~מן בתפלה מזכירין אנו ולזהבסיון

 ג~ או' יוסף חק א'או'
 ר~

 א'. או'

~~
 חזרתי אליעזר ברבי טוביהו א~ר השבועו~. חג ~~א ~~.

 ח~ ~צאת~ ו~א המועדות עניני כל~ל
 שבועות

 ה~בועות ~חג עצ~ת בכ~מ קראו ורבותי~ו ~צרתשנ~רא
 פסיק~א ב~צרתכון. ~גר אנקלוס דאמר תרגום לשוןוהוא

 א~. או' ברכ~י פנחס. פ'~זוטרתי

~~
 כוונת ובענון שבועות. חג ~וא ~~.

 ה~ב~ל~
 ערב ~ל

 יעו"~. ~~א ~ו' תס"ח ס'' לעיל כ~בנו כברי~~ט

 בערב ~ותר אם הקזהובענין
 יו''~

 ס~~' ע'ש
 וו~~

 בהגה
 בס~ד. לשםובדברינו

~~
 ~~א דצ"ח אמור ~' בזוהר ואיתא שבועות. חג הוא ~~.

 קדמאיח~ידי
 ל~

 ~לעאן ~הוו ליליא בהאי ניימי הוו
 בתרין ולבנן לן קדישא ירותא לאחסנא ניתי ואמריבאורייתא
 י~ו~ש. וכו'עלמין

 ובהקדמ~
 כתב ע"א ~' דף ח"א הזוהר

 יהון כלהו בה וחדאן ליליא ~~אי תקונהא דמתקניןדכלהו
 בשב~ון לון מברך וקב~ה דדכרניא בספרא וכתיביןר~ימין
 דף הכוו' בשער וכ"כ יעו~ש. עלאה ד~למא ועטריןברכאן
 ולהיות כלל הזאת בלילה ישן שלא הא~ם ~צריך ע"אפ"ט
 ספר ~הק' באורך כנז' בתורה ועוסקים נעורים הלילהכל

 פ'הזו~ר
 בראשי~

 בלילה ישן ~לא מי כל כי ודע א~וור. ופ'
 הלילה כל בתורה עוסק ויהיה אחד רגע אפי' כללהזאת
 ה~יא בשנה נזק שום לו יארע ולא שנתו שישלים לומובטח
 תלויה ההיא ב~נה האדם חיי שהוראת אלא עוד ולאוכו'
 בשנה ימות שלא ודאי כלל ישן לא כ~א זהב~נין

 ודי ההי~
 המנהג פשט ולכן~זה

 הז~
 ליל כל בתורה לעםוק בישראל

 מ~א וכ"כ פ~א. כ"ג ש~ר בפע~ח וכ~כ יעו~ש. ~שבו~ותחג
 או' ח"~ וכ"כ כן. ~עש~ת התלמודים רוב נהגו וכברסק"א
 מאמ~ר ח' או' ברכ"י ג' ~ו' י~סף חק ~' א~~ א~ר פר"ח.א~
 ע"פ שם מ"א כתב ו~טעם ג~ או' ר~ז ב~ או' דה~ח א'או'

 ישנים היו שישראל ל~יהפשט
 כ~

 והוצרך הלילה
 אותםל~עיר הקב"~

 כדאי~
 ~פרקי ב~דרש

 ר"~
 פ'

 מ~א~
 אנו לכן

 ועיין עכ"ל. זה לתקןצריכין
~~~ 

 מדרש על
 ז~

 ע~ות בסה"ק

ב~~ק~
 י~ו"ש. כלה לשבת א' דרוש

~~~~~~ 
 הזוה~ק בהקד' שם כתוב שבועות לליל ~לימוד
 לנביאים מתורה באורו~תא למלעי א~~קנתדאיהי

 בגין דחכמתא וברזי ד~ראי ובמדרשות לכ~וביםומנביאים
 הכוו' בשער וכ~כ יעו~ש. ותכשיטהא דילה תיקון אינוןדאלין
 ס~ר וזהו וז~לשם

 הלימו~
 בלילה בו שת~סוק המקרא של

 בראשית מפ' תתחיל הנז' ~כתר להמשיך כדיהזה
 ותקר~

 פ~
 וא~"כ וכו' בהבראם והארץ השמים תולדות אלה עדבראשית
 ומשם בראשי~. של ~א~רונים פס~קים ג' ותקראתדלג
 ת~ראואילך

~ 
 פרשה מכל אחרונים וג' הראשונים פסוקים

 של ~ו ד' של קטנה פרשה נזדמ~ה ואם פרשיות משארופרשה
 ~~זה בהתחלת הן פסוקיםה~

 פר~~
 תקרא~ה ~סופה הן

 ~ראשונים פסוקים ג' תקרא אז יתרו לפ' וכשתגיעכולה.
 סוף עד ישראל בני לצאת השלישי בחדש מן ותקראותדלג
 הראשונים פסוקים ג' ת~רא משפטים לפ'~ וכ~תגיע יתרו.פ'

 מן ותקראותדלג
 וא~

 וכו' ה~ אל עלה אמר משה
 וכו' הבכורים ובי~ם תקרא פנחס ובפ~ ~פרשה.ת~לום ע~

 ותדלג הראשונים פסוקים ג' תקרא ואתחנן לפ~וכשתגיע
 השניות הדברות עשרתותקרא

 שה~
 כל אל מ~ה ויקרא ~ן

 ומשם ובשעריך עד ש~וא ישראל פרשת סיום עדישראל
 ~פ' וכשתגיע ~אחרונ~ם. פסוקים ג' ו~~ראתדלג

 רא~
 תקרא

 ות~לג הראש~נים ~סוקים~'
 מ~ ותקר~

 שבועות שבעה
 ~ל הפר~יות ~ל ל~רוא וכש~סייה הפ' סוף עד לךתספר



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~"~~ 
~~~~

 ~~~~י~י~ ~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~~ ~~ י~~ ~~ ~~~~~י~ ~~ו~~~~~
~~~~~~ ~~י~~י~~~יי~~יי ~~~~~ ~~~י  ~~~ ~ ~~~~~י~ו

 הכתובים מן וכת~ב כתוב וכל ונביא נביא כל ת~ראהסדר
 וא~ א~ ~בכל אחרונים וג' ראשונ~ם פסוקים ג' ~נז'~~ד
 מגלת של והפסוקים ספרים. הכ~ד כל שתסיים ~דמהם
 תקראנה רות ומגלת יו'ט. שהוא מפני בלחש תקראםאיכה
 שבו~ות של א' יום הפטרת ת~רא יחזקאל אל ובהגיעךכולה.
 ותדלג תשלומה. עד וכו' שנה בשלושים ויהי מן שהיאכולה
 פסוקים ג~ אל ~דלג ומשם וכו' רוח ~תשאני פסוק~ל

 פסוקים ~ג~ תקרא חבקוק אל ובהגיעך שבו.האחרונים
 ~פלה וכו' קדשו בהיכל וה~ פ' אל ותדלג שבוראשונים
 ב' יום הפטרת היא זאת כי חבקוק סוף עד וכו~לחבקוק
 ובהגיע שכלך. ה~גת כפי הזוהר ובס' התורה בסודותהלילה בשא~ ואח"כ המ~רא בענין המוכרח הסדר וזהודשבועות
 עה"ש קודם מעט הבוקראשמורת

 פני שמשחירין ב~~
 צריך אז כנודע השחר אילת נקרא אז אשר במזרחהרקיע
שתטבול

 במקו~
 ~ליון כתר שהוא העליון מקוה ~ל ותכוין

 כמ~ש החמשים שער נקרא ו~וא הזה בלילה לו הנמשךדז"א
 ד"פ לטבול ~ויש וכז~ טהורים מים עליכם וזרקתי נאמרו~ליו
ויכוין

 ברא~ונ~
 דש~ ה~י יו~ד

 דשם ה~י יו~ד ובשנייה ע"ב
 דע~ב מילוי ובג~ס~ג

 ובד~
 אם מ~וה גי' שע~לין דס~ג מילוי

 הרש"ש בסידור כמ"ש כוללים ב'תסיר

 ז"ל~

 מקבלים אנו ~~י"כ
 שם. ב~ע"ח וכ'כ יעו~~. הזה הכתר מבחי' ~דושהתוספת
 ~ם שכתבאלא

 בש~
 החברים נוהגים הסדר כל ואחר ע~ח

 הנז' סדר אחר לקרות וה~נהג ~עו~ש. רבא אדראלקרות

ב~דר~
 ע~פ והוא רבא אדרא ואח~כ תורה מתן בענין יתרו

 דקראי ובמדרשות וכו~ לנביאים~ מתורה הזוהר בשם לעילמ~ש
 דחכמתאוברזי

 דאד~
 נוהגין ויש ~חכמתא. רזי הוא רבא

 המדרש~ ואח"כ מצות תרי''ג הנז' המקרא סדר אחרילומר
 מצות תרי~ג מצות~ לקיים יכוין מצות תרי"ג ובאמירת~כו'

 במחש~ה המצ~ת לקיים שצריך בחי~ מג' א' שהואבדיב~ר
 המעשה שע"י נשמה רוח נפש כנגד ~ והם ומע~הודיבור
 המחש~ה וע''י הרוח בח~ נת~ן הדיבור וע"י הנפש בחי~נתקן

 כנודע. הנשמה ~ח'ינתקן

~~~~
 ה~~ש כמ~ש מצות התרי"ג מכל כלולה מצוה דכל דע
 אדם כשמקיים וא"כ יעו~ש הנהר רחובות הקד'בסוף

 בלשם י"ל מציהאיזה
 יחו~

 מצוה ל~יים בא הריני וכו'

 בה. ~כלולום מצות תרי"ג וכלפלוני~

~~~~~~~ 
 חג בליל פ' מכל שקורין פס~קים לג'

 שבשבעהלפי שבועו~
 הע~מר ספירת ע"י שבועו~

 דהיינו חגת~ם חב"ד םפירות ז'נתקנ~ן
 בשבו~

 ~תקן ראשון
 ובשבוע דדעת חסדים ג' ובשבוע בינה ש~י ובשבוע ~כמהבחי'
 וב~בוע ג~ורה ו' וב~בוע חסד ה' ובשבוע דד~ת גבורותד'
 וזה יסוד הוד ונצח הכתר בח~~ ונשאר ומלכות. תפארתז'

 אחוריים בחי' וכ~ז התנ~ך לימוד ~"י שבועות בלילנת~נים
 הפניםובחי'

 בבחי' וכ~ז ומוםף. שחרית התפילות ע"י נת~ני~
 ~ס~ודה הלחם ~~י ע"י נתקנים החיצוניות ובחו'ה~נימיות
 נה"ש ב~' כ~זכמבואר

 ד~
 למי ונ~מ יעוש"~. ע"א כ~ט

 ילמוד לפחות סיבה מאיזה הלילה כל ניעור להיות לושא"א
 לספור הנוהגות הנשים גם ולפ~'ז התיקון. לה~לים כדיהתנ~ך

 ט~ או~ תפ"ט סי' לעיל כמ"שהעומר
 יעו"~

 ללמוד יכולין
 העומר ספירת של ~תיקון תשלים ~הוא כיון ג"כהתנ~ך
 אלא הת~~ך ללמוד א"צ העומר סופרות אינם אם אבלכנז'

 ט"ו. או~ א' סי' ~ ל~יל ועיין אח~. דברילמדו

~~~~~~ 

 ש~ועות במס' השל~ה
 ד~

 א"י מנהג כי ק"פ
 מעשה שם והביא וכו' ומ~ה מקראלקרות

 ז"ל אלקב"ץ ומ~ר"ש ז"ל למרן ש~ועות בליל בזה ש~יהנורא
 ה~און מיהו י~~"ש. עמהם ודברה השכינה ~ור להםשנגלה
 לב בס~חיד"א

 דו~
 שאין ברקת טור הרב ב~ם כתב ל"א פרק

 וכן שבועות ב~יל משנה ללמודנכון
 נתפש~

 בעה"ק המנהג
 ~שלמים תורת בקו~ אמת לדוד ובספרו יעו''ש. וחברוןירוש~"ו
 שנהגו מעת כן נהגו ת~ו צפת בעה"ק גם כי כתב כ'אסי'
 והאר''י הזוהר מדברי וכ"מ יעו"~. ~"ו וחבר~ן בירו~ת"וכן
 בן וכ"כ הזאת. בלילה משנה ללמ~ד ~א"צ ל~יל שכתבנוז"ל
 משניות ללמוד שדרכו מי נראה ומ''מ ד~ או~ ~מדבר פ'~"ח
 משום לבטל אין הסעודה ב~וך ד~ת ללמוד כדי השלחןעל

 המתירים. על לסמוך יש כיזה

~~~~~ 
 ג"כ ישתדל השבו~ות חג של שני

 לקבו~
 לתורה עת

 ~כמ"ש ז~ל הק' למרן שאירע ממעשה ידועוכבר
באו'

 ה~ודם~

 סי' אחת כף שני' בליל גם לימוד שעשו
 שבו~ות~ של שני דבליל ז' או' במדבר פ' א''ח בן וכ"כ ט'~ו' כ~~

בחו"ל
 יוכל ואם יישן ואח"כ א' בליל המסודר התנ"ך יל~ו~

 הלילה כל ני~ור ולהיות רבא ואדרא מצות תרי"ג גםללמוד
 יעו~ש. חלקו ואשריאשריו

~~~~~~~~ 
 דברים וכ"ש ה~ילה כל ~ולין שיחת לדבר שלא
 של שדרכו אנשים אסיפת שיש במקום ובפרטבטילים

 לדברים ח~ו יבואו לדבר ו~דבר חול דברי לדבר להכשילםיצה"ר
 הלילה זה קדושת גדולה כי וק~ר שחוק לדברי אואסורים
 למעלה פרי עו~הוהלימוד

 ו~~~
 בלי ונקי זך להיות צריך

 יהיה וגם ~אחרים דברים~~רובת
 בחש~

 רבה ובשמחה גדול
 שכרו ויגדל למעלה פרי יותר שיעשה כדי הלבוהתל~בות

 בדבריהם. ויעו"ש בזה האחרונים האריכווכאשר

~~~
~~~~~ 

 לעיל כתבנו כבר הלילה כל שניעור מי ברה~ת
 ברה~ש וב~נין משם. קחנו כ~ו או~ מ~זסי'

כתבנ~
 ~הר השחר עמ~ד ואחר יעו"~. מ~ט או' מ"ו סי' ל~יל

 אחת בכף כמ"ש ברה"ת יברך שלא עד פסוק שום יאמרשלא
 אע''ג היום כשיאיר מיד ו~~פללים יעו~ש. ד' ~ו' כ~בסי'
 אחרדראוי

 הנ~
 ועיון הסי' רוש א~א הטורח. מפני מקדימין מ"מ

 כל~י ועמידה בק"ש יתנמנם שלא ויזהר ב' ~ו" פ'ט ~י~לעיל
 ה'. ~ו' שם אחת כף ה' לעבדת וכא~ייקום

~~~
 שבו~ות יוס קודם ימים ג' המטה תש~יש למנוע ~~~~~

 אל ימים לשלושת נכונים והיו למ~שסמך
 אשה. אלתגשו

 כנה~~
 י~ים ג' ג"כ לטבול דיש וי"א בהגה~ט.

 האר~י דברי לפי מיהו פרי~ה. מצות לקיים כדי שבועותקודם
 ר"מ סי' ל~יל כמ~ש שבועות ל~ל רק הזיווג אסור אינוז"ל

 ~אח~ז. ובאו' ~'או'

~~~~~~ 

 הכוו' בשער ~וכ"כ זצ~ל האר"י גורי כתבו שבועות
ריש

~~ 
 פ~ ~וף ושה"פ פ~א כ~ג ש~ר ופע"ח פ~ט~

~נח~



~ ~ ~ ~
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~  

~ ~ ~ ~ ~  

 ~~ ~~~~~י
 ~~~~~י~ ~~י~~ ~~~י ~~~~ ~~~~י~ ~~~~ ~ו~

פנחס~

 של שני יו~ט וליל טביל~. בליל לא אם בזיווג ~אסור
 שד~~ו לינגו שלמה ישראל למהר"ר כ"י בתשו' ראיתישבועות
 עמו ו~סכ~ם ז~ותו מהר"ם לפני דבריו והרצה להתירנטה
 ונתן ~אמת ~רך לפי אףלהתיר

 ט~~
 ה~מתה ~~שו' לשבח

 ו' או' הברכ"י כתב תרס"ח בסי' מי~ו ט' או~ ברכ~יכ~י.
 וז"ל ש"ת בליל גם הזיווג אסור ~ו~ל ~לבני~ הרמ~זבשם
 אם הרמ~זבשם

 למד~
 הרמ"ק בדברי גליות של ב~ יום טעם

 לא חו~ל ובני נשמה ל~וריד הוא הזיווג ו~וד הטעםתשכיל
 ו~יא נוגה ~~רך אלא ל~ורידהיוכלו

 ~קבל~
 ח' אור

 יו~ט דבכל הפרש אין הנז' הטעמים לפי וא~כ עכ~לבש~ת עצר~
 מ~רו~ש מ"ש וא"כ חו"ל לבני ב' ביו''ט ה"ה הזיווגש~סור

 ש~סכי~לינגי
 דשבו~ות ב' בליל ל~תיר הרמ~ז עמו

 דלבני שם ופע'ח הכוו' שער מדברי וכ"נ לכאורה היתה~זו נרא~
 דאםור הטעם מדכתבו והוא אסור ב' בליל גםחו~ל

 תפלת לאחר עד ה~יקון נג~ר לא דעדיין משום שבועותבליל הזיוו~
 ~ד תיקונם נגמר לא חו"ל לבני ה"ה ו~"כ י~ו"~.מוסף
 לבאר חפץ ואיני כנודע שני דיום ~וסף תפלתל~חר

 בםי' לעיל כ~בנו כבר ובל~"ה בזה הרבדברו ~ו~
 ר"~

 ב' או'

 עם למתחסד כ"א זה~אין
 קונ~

 הרהור לידי בא ואינו
 בליל ואפי' ~רי הרהור לידי ובא תוקפו שי~רו למיאבל

 יעו"ש.ר~שון

~~~
' ~ ~  עיין וכו' פסח של ביו"ט כמו התפלה וס~ר 

 א'. ס~י' ~פ"ח סי'לעיל

~~~
 ג'. או' לעיל עיין תורתני. מתן זמן ~~.

~~~~
 י"א או' קל"ד סי' עיין ספרים. שני ומו~יאין ~~.
 שבועות. ביום ס"ת הוצאת ב~ת שי~למה

~י~
 והובא בפסיקתא אמרו וכו' השלישי מבח~ש ~~.

 בחדש וכו~ משה וישלח ע"פ יתרו ס'בילקוט
 את קורין היו בני לי~ראל הקב"ה אמר וז"ל ו~ו'השלישי
 מענ~ ואני ושנה שנה בכל הזאתהפ'

 אתם כ~לו עליכם
 ביום שנאמר התורה את ומקבלים ה"ס לפניעומדים

 ב'. או' רו~ח יעו"~. ה~' בחדש אי~תי סני ~דבר~או הז~

~~~
~~~~~ 

 ס~~
 ~נחה ה~ריב כאלו בעצרת לביהכ"נ חדש

 חדש~~
 ברכ"י ק~ס~ סי' אפרים עוללות בזמנה. לה'

 מסופר לקנות צריך המצוה עיקר ו'יומיהו או' שע"ת י~ב.או'
 ~ר~ש ו~קיאומן

 ומוג~
 כמה

 ל~~~ דאי פעמי~
 לת~ן בא

ונמצ~
 ~ב ס~ הל'סתו~מ על יעקב קול בס~"ק וכמ~ש מקלקל

 קט~או~
 חיי~ חקי בסה~ק מזה ~~ן ועוד יע~~.

 דרוש
 יע~ש. לס~תא~

ך~
 וכ~ השלישי מבחדש ~~~~~.

 ב~בועות ו' ס~ המ"ב כתב

ק~ר~
 ובשבת הדברות בעשרת שיש העל~ן בטעם

 יתרופ'
 קור~

 תרצח לא הוי ואז התחתון בטעם
 סו~

 פסיק
 א~נחתא או פסוקים סופי שאר ו~"ה בקמץ ~~צ~~וקורא

 לא קורא אז העל~ן בטעםו~שקורא
 בפ~ח הצד~ תרצ~

יעו"ש.
 ובחזקו~

 מ"ת דוגמת שהיא שבעצרת כתב יתרו פ'
 ז~ור ודבור לך יהיה לא דבור כל קורין ~~דברותומתרגמין
 תרצח לא ודברות א' פסוק ~' מכל לעשות ~ד~ותבנ~~ות

 ~~ור לך יהיה לא קורין יתרו בשבת אבל ק~נות ינית~נ

 פסוק לעשותם גדוולות ~נגינות ו~ו' תרצח ולא ~טנותבנג~ות
 כיא'

~~ 
 פסוק מצינו

 בתורו~
 יש וג~ באנכי וגם תיבות מב'

 כתב תורה אור ~בס' י~ו~~. גדולה~~נה
 פ~ז בירושלמי בע"~ וכ~כ ה~ל~ן קורא ובצבורה~~חתון קור~ היח~~

 וכ~כ ה~~~ ריש מ"איעו"ש. דשקל~~
 הר~~

 ~~ר בשע"א וכ"כ
 בטעכ~ קורא דבצבור ~.ט או'ח'

 ב~ד בתשו' וכ~כ העלי~.
 ~נ~נות בצ~ור בס~ת לקרות היום ~~שוט דהמנהג ~~~בכ~'

 ולקרות י~רו בשבת בין בעצרת ביןהגדולות
 ג~

 אנכי פסוק
 ~~~~ נ~ו~~

 אצלנו ~~נ~~צאים ~~~רינו בכל כ~כ כי גדולות
 ה~~~

בדפוו~
 נ~ע~~נ~ ~~יני בשני אנכי ~~~וק

 ~ף הש.ץ והב"ד ~~כ"ל.
 ו צ~ט. או' ~מת א'.אות או'ר.ץ

 ~י~
 מ"ש עוד

 אורכמ~ש הי~~ הפשוט ~מנהג אמנם יעי"~. כ~ו ~~~ ח~ב יהודהבית ב~ו~~ ~ז~
 תור~

 ה~חרו~ם. ושאר וב"ד

~~~~~~~~ 
 ש~~גים

 בקצ~
 הק~ל שקו~ן השביע~ת ~חג ק~לות

~שרת
 הדב~ו~

 אלהים וידבר בפ' החזן כש~גיע
 לבטל אין הש"ץוקורא ח~רואח"כ

 מנהג~
 דבחג

 תרעומת~כא השבועו~
 ה~ינ~~

 ו~דברות עשרת שקורין ~ה ~דעים שהכל
 ה~םבאו~ו

 ~שו~
 מפ~ הדברות עשרת שמעו ה~ם שבאו~ו

הק~"ה
 ולפ~

 השנה שבתות ב~אר
 כשקור~

 הדברות ע~רת
 בית שו"ת בצ~ור. לאומ~ם מנהג לבטל יש יתרוב~'

 י~ק~
 ס~

 וכתב ב~גב~ א' ~י' וב בהגה~ט זה ב~~' י~א והב"דקכ"ה'

על~
 ~חו~ י~ יותר אדרבא ט~מו ~~פי שם

 ה~י~ם לתר~ומת

 שא~שיאמר~
 אמת הת~רה שאר

 ~א~
 התורה כ"א קורין

ששמעי
 אפ~ רע~ו ~כ~' הדב"ש מ~ש כפי אבל הקב"ה מפי ה~~

 ואתח~ן וב~' י~רו ב~' כ~ן השנה שב~ותבשאר
 א~

 לב~ל
 וע~ן י~~ש.מנ~גם

 בדברי~
 ל~ב. א~ ל~ם

 הט~ ~~~~~~~~~~~
 לק~ות אלו במד~ות ש~~~ים מה סק~א

 לתמוה יש אקדמות ואח"כמתחי~ן ראשוןפסוק
 ~ה~ה~ו מקרוב ו~מעתי וכ~' להפסיק רשאים ~יאך~רבה
רבנים

 מו~~קי~
 לברך הכהן שי~חיל ק~דם אקדמות לשורר

 התורהקריאת ע~
 וכ~

 הקהלות ~כל לנהוג ראוי
~~~ 

 ~י~ב
 פ~~~

ש~ומרי~
 ב~ם

~ 
 הפט~ה ~ל א' פסוק אחר

 לנה~~ רא~
 ~ן

 ש~יןאלא
 ~הפ~ר~

 חמירא
 כ"~

 התו~ה קריאת כ~ו
אכן עכ"~

 ב~~~
 זה מנהג לק~ם האריך י~ד ~~~~ חא~ח ש~"א

 ש~
ראשו~נ~

 ב~ד כח וש~ין ~ זתיקי מנ~ג שהוא
 אד~ ~ו~~

 לשנות
 מה ~ל לו ~ש ~~זה~~~נהג

 שיסמ~~
 ~ א~ ח~י יעוש"ב.

 ~"ר

 א~ ~וסף חק ~~~ם ה~א~
 כתב ~'

 ~הש~
 ה~' השע.א ~ברי על

ו~~כ~~
 לדברי

 הט~
 המש"ז וכ~כ י~ו~ש.

 א~
 דבהרבה א'

מקומות
 נוהג~~

 יע~ש. כמ~שהט~ז
 א~ ו~ר~

 ~תב ז'
 במקים אבל בידם למחות אין א~ ~סוק שקראו אחרלשורר דהנ~~ג~~

~א~
 שיתחילקודם ל~ורר טוב יותר מנהג

 הכ~~
 וכן לברך

בי~ב
 ~ פ~~

 ~ברך המפ~יר שיתחיל קודם לומר טוב ב~ ב~ם
 יע~ש. מקומות בהרבהעכשיו נ~גו וכן וכ~ב הפטרהלפני

~~~
.~~~~ 

 מבחד~
 בתחלה קצת מהקריאה ד~ג אם כו' הש~~י

 ~קרות לח~ר א"צ ו~לאה משם ~קרא באמצעאו

ו~פ~~ו~~
 ~~ע~ קל"ז ~~' ל~יל ו~~ין ג' או' ר"ץ דן~ ש~ץ ~דילג.

 ובדברינוג~
 י"~. או~ ל~~~

~~~~~~~ 
 הפרשה ~מר ~א רות ק הפסקות טשה

~~~ 
 ~ם

 ~~~~ ~ ~~~~~~י
 ~~י~ ~ ~~~~~י~~

המ~~~
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~ ~ ~ ~מש~ים
 ו~וד~

 אפי' ק~~ש ו~מר ~חרו~ה ברכה ברך גומרה
 ש~ילג מה ~לקרות לח~ור א"צ דברות ה~שר קריאת~דילג
 ויקרא עולה שיעלה הנכון ק~יש שאמר קודם ~זכרו אשמיהו
 ויו''ט' בשבת העולים על להוסיף דנהגינן לדידן ה~'שארית
 או' אמת אות א' א~' י~א סי' בתוה~ש לד"א ד' או' שםש~ץ
 לקרות לקורא יש כן ואעפ~ כ~ט. ~ו' ח' ~~ר שע~אק~א
 שפסק ממקום רםבקול

 ע~
 ואם ברכה. בלא סדרא ~וף

 ל~רותרוצא
 עו~

 אין קדיש ויאמר ב~רכו~יה ויקרא אחד
 סי' לעיל ועיין שם. שע~א אותו.מזניחין

 קל~
 ע"ו. או'

~~~~~ 
 הבכור כל בפ' וקרא ט~ה השלישי בחודש ב~קום
 שבירך קודם אפי' או קורא ב~ודו נזכראם

 בחדש פ' ולקרות הם''ת לגלול צריך אחרונה ברכההמשלים
 א"צ מיהוה~לישי

 ל~לו~
 ה~ולים מנין אלא מחדש ~ולים ה' בה

 נזכר לא ~אם המנין. לתשלום מ~טרפין הבכור כל ב~'~עלו

ע~
 עלתה אחרונה ברכה ובירך המשליס שגמר לאחר

 שיקראנ~ השלישי בח~~ לפ~ תשלומין לה יש ובחויל ה~ריאהילהם
 ה' או' שם דל"א ט' או' שם ש"ץ הבכור. כל במקום שניביו~

 מתן במקום אם נמי ו~~ה ק"ה. ~ו' א~תאו~
 ~ור~

 ~~ה
 לך פסל בפ' או כסף ~ם ב~' או כשב או שור ב~'וקרא
 מתן פ' ולקרות לחזור שא~צ ובירך המ~לים גמר כברש~ם
 הדין וכן שם~ אמת אות ו' או' שם לד"א ~ם ~"ץתורה.
 כל במקום ~ם שניב~ום

 קד~ הבכו~
 ~ו שור או תורה מתן ~'

כש~
 גמר כבר ~~ם

 המשלי~
 קודם נזכר ואם יצא ובירך

 ביום טעה אם ואולם הבכור. כל ולקרות ~ם~ת לגלולצריך
 קורא ב~ודו נזכר אפי~ לך פסל או כסף אם ~~' וקראשני
 י~לוללא

 ~ס"~
 יו''ד. א~' שם ש"ץ ש~. קריאתו יגמור אלא

 ז' או~ ~ם~ל~"א
 או~

 ה~ע"א מיהו ~ם. אמת
 ש~

 כתב ל~ב א~'
 ולקרוא לחזור צריך קדיש אמר אם ~~י' זהדבכל

 ~ו~
 ~אחד

 י~ו"ש. היום אותו ~רשת עמוולקרות

~~~
.~~ 

 ומפטי~
 סי' לעיל נתבאר כבר וכו' ב~ני קורא

~"~~
 ה~חרונים. כ~כ לשבועות וה"ה פסח לגבי ג' סעי'

~~~
י ~ ~  ומ~טיר 

 במרכב~
 שכתוב הטעם וכו' דיחז~אל

 ~ביום חדשבזוהר
 ~בו~ו~

 המרכבה. יחזקאל ראה
 דכתיב מו~נים אינם הזוהר דברי אבל בכ"י. לינגומהר~י
 כתב ג' או' מחב''ר בספרו אמנם ג'. או' ברכ~י וכו'ברבי~י
 זהליי~ב

~'~ 
 הזוהר דברי על הרמ~ז בהגהות ~מצא מה

 במרכבה ~מפטירין הטעם י"ל ~וד ו~יהו יעו"ש.הנז'
 ראו הוום ו~ותו ~שכינה מראות ~ה ~כתוב לפידיחזקאל
 מראות ג''כישראל

 הש~י~~
 הו"ל וא"כ סיני הר במעמד

 דוו~~.מענינא

~~~
 ג~ול ~וקא להפטיר ונהגו וכו' ב~רכבה ומפטיר ~~.

וחכ~
 מרכבה ~במעשה דורשין אין לדבר ו~~ך

 א"כאלא
 הו~

 או' יוםף חק ה' או' ח"י מדע~ו. ומבין חכם
 במקצ~ דנוהגין ה' א~' הר'ז וכ"כו'

 וחכם שגדול מקומות
 ~ש~ץ ד~וכ"כ או' ~"ב וכ~כ ו~ו' ל~בר וסמך ~פטרה זאתקורא
דף

 ר"~
 ~''י ולא וחכם גדול המפ~יר להיות דרא~י י~ג או'

 ותעלולים.קטנים

~~~
 של~ה בעמי~ה. ויאמרנה וכו' במרכבה ומפטיר ~~.

 א~ א~ר ~~~ב ק"פ~ף
 בספרו וכ"כ ו'

 א"~
 ~ א~ הר~ז ו~"כ שם. ש"ץ שם. י~~ף חק שם.ח~~

 דיש

~~ג~
 המפטיר ולא מעומד לאומרה

 בלב~
 לעמוד צריך ~הוא

 כבו~ מפני הה~טרות בכל~כתחלה
 אלא ~צבור

 א~
 מ~ כל

 או' מ"ב וכ~כעכ~. כבוד~ מפני ~~ומד קורא ~מפטיר עם בלחש או~השקורא
 ד~

~~
שם ~~~~~~~~

 ~~ש~~
 יהיו הס.ת ~ריאת דבעת

 אז~
 כל

 וביראה באימה א~~~ה~~תהעם
 ~ע~

 ~וגמא
 בעת לעמוד ~ין ~ל הרב ~ברי לפי כי וא~~ כ~ני הרמעמד
 יש ~~~תקר~את

 ~עמו~
 עשרת קריאת בעת ה~ם

 הדברו~

מע~
 ו~הל ~ל מ~י נהג והכי בסי~ קבלתם ~~מת

 ראיתי לא ו~י~ו~כ~ל ע~ת~
 ~ו~ג~

 העשר קריאת בעת לעמוד כן
 ישוב ~ יהי ~תר כי מ~ום למנהג ~עם לתת ~~פ~רדברות

 ל~ב~. כדי מעומד כש~שב לאדם~ד~ת

 אחר במוסף לומר ה~~ומות בכל ~~~~~~~~~~~
 מ~ן על ה~ש~ות אזהרותהתפלה ח~ר~
 מקווכל המ~~

~ 
 מנהג~ לפי ומקום

 ט~ר.

 ישראל של ~~~~~~~~~~~~
 ללמו~

 אשר אזהרות שב~עות ב~ם

יס~
הרב אזהרות או גבירול בן מהר~ש

 לא א~הרות אלו שכל ידוע וכבר~ וכ~צא רא~בן בר~חק
בתר~ג ~למוד וישר טוב ולכן הרמב~~ם לדעת שפירסלקי
 שו~ם מצות א~ה ללמוד נעים ומה ~~רמב"ם. לדעתמצות

 ~~ ברכ"י הרמב~. לדעתמתר~ג
 ~"ד.

~~~~~~~~ 
 הלחם שתי בפ' לעסוקטוב

 דשבועות א~ ב~נ~
 וספרתם מפ' אמור בפ'והוא

 וכ~ לכנ~
 נ~ד

 אח"כ ו~אמר וקראתם.פס~ק
 וכ~ רב~

 יש הגהות
 או'פת"ע נוחל~

 ונכ~ ~
 בי~~ ללמוד

 כ~ח ~~~ א' הימים ב~ברי א'
 ו' או במדבר פ' א"ח בן טוב. מה בנ~תו דדבר כ"טוסי'

 ו~ א~ תכ~ט כ~' לעילוע~ן

 ללמו~ ~~~~~~~~~
 הע"ה דוד כי השבועות חג ב~ם הת~לים

 מנוחתו היתה~
 ~~נ~

 פ"ב בירוש, ~כדאיתא הזה
 ופ"בדביצה

 דחגיגה~
 ~וד ליה ד דהלו~א ~מא הקדוש והיום

יעלה
 לרצ~

 אמירת ב~תר
 תהלותי~

 ו~~~ר רכ~ו. א~ מו"ב
ל~לג

 לש~
 בבקשות ה~מור ופשעים עו~ת של והליחה מחילה

 קו~ם לאומרםהמתוקנים
 ~הלי~

 הוא. ~"ט כ~ תהלים ואחר
 שנה שבעים ונחיה ונזכה לומר שלא ~הר וגם שם. א"חבן
 שנה נים שמ בגבורותואם

 יאמר אלא יותר ח~ם יש כי וכ~
 ~במ~ת בתורה ח~ם ושנות ימים אורך ונחיה ~זכה~~תם

 וכו'.ובמט"ו

~~~
 בתורה חידוש איזה לחדש ישתדל הוא הכי בר ~~

 סי'והוא
 טו~

 השנה לכל מת"ת ביום לח~ש להתחיל

 ידעו לא א~ר בתורה חידוש לי~~ ישתדל באלה ~ניסה לאוא~
 ח'. או' כ.ב סי' אחת כףמק~דם.

~~~~~~~~~ 
 בחכמת ~וסק ~יה שבו~ות ~ביום כתב ז~ל
 כף במשנתו. יפה סי~ רואה והיה האמת~

 ~ד לו יש לא ואם י~א. או' שםאחת
 בחכמ~

 ילמוד הקבלה
 זוהר. או רבאהאדרא

~~~~ 
 פ"ו ~שבת ~וסי ר' ~לדעת בתורה ~תאמץ שני ביום

~~ב~

 וכבר תורה נתנה בסיון ז' ביום
 ידו~

 מ~ש
 ז"ל.הרמ"ע

 כ~
 ~ו~ד. או' שם אחת

~~~
~~~ 

 ~רשות חלום. תענ~ת אפי שבועות ביום להתענות
 ז' או בה~ה"ט שכנה~'ג נוראים. ימיס בה'מהרי~ל

 ~פסחים דרבינא בריה מר כהא ח"י שם וכתב ח' או'ח"י
ס~ח

 ע"ב~

 חלום ב~ענית היינו שתא כולי בתעניתא דיתיב
 ~ומא האי לאו ד~י משום ושבועות ופור~ם י~ה~כ מ~רבלבד

~ד~~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~  ~ם~~
 ~~~~ ~~~ן

~~~~~~
 ~~~~~ ~~~יי~ ~י~~~~~ ~~~~~~~~~~י~

 ~~~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~י~ ~~~י י~י~~ ~ ~ ~~~ ~~~~~י
 ם~~

 ~~ ~~~~~~ ~~~~י~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~י~ ~י~~~
'~~ 

 ~~ ~~~~ ~~י~~
 מ~חיל~ תחנון וא'א הגה ~ ~~~~~~~ ~~ ~~~~~י ~~~~~~~ ו~ם~~ ~ ~ ~~~י~~~י~~~~~

 ר~ח
 ח~ א~ר~ אחר דהיינו בו ח' עדסיון

 ה~ב ~~ג~מ

 ומנהגי~~

 ו~ב~ים בב"ה בש~ועות עשבים לשטוח וני~~ין

ו~לא
 כעו~~

 שמפקפק
 בז~

 דטעם ג' ~סעי' הפר"ח וכ~כ עכ"ל
 ל~בריו ~מסכים ומשמע וכו' בפסחים דאמרינן מהאמ~רי"ל
 ו~"ל בזה מפקפ~ים דיש והגם ח"י. או' הר"ז ~כ''פיעו"ש.
 מ"מ ז~ או' ~קכ~ט סי' וא"ר י"ב או' ח"י עיין להת~נותדיכול
 ס~י' רפ"ח סי' לעיל ועיין ~ה~ענות. ואין ע~יף וא"תשב

 ודוק. לשם ובדברינו ~~ וסעי'~'

~~~
 וכשחל ~ו' הבכור כל בפ' קורין ה~ני ביום ב' ~~~~

 סק~א. מ"א לבוש. תעשר. עשר מתחיליןבשבת
 מ~א. או' ת~צ סי~ לעילועיון

~~~~~ 
 ש~~

 רק תעשר עשר מן התחיל ולא בשבת
 כל מן וקרא בשבת מעשהו כך בחולכמעשהו

 הנשארים ~ולים השני עלו החמי~י בעולה הפ' וכשגמרהבכור
 בחול ו~ן תעשר עשר ~ן למפרע~קראו

 ג"~
 ~תחיל טעה אם

הקריא~
 החמישי ~עלה וכו' ח~ש את משמור

 וקר~
 למפרע

 הקריאה להם עלתה למפרע קריאה שהיא א~פ"י הבכורכל
 לומרויוכל

 קדי~
 ש"~

 דף
 ר"~

 ק~ג. או' אמת אות ז~ או~

~~~~~~~~ 

 סיים אם תעשר עשר מן שקורין בשבת
 ודילג האלה החקים את ועשית בפסוקהז'

 י~ל~ קדיש אמר לא אם הסוכות חגפ'
 ויגמור אחר עולה

 חובת פ' דילג ~ם אבל לחזור. א"צ קדיש אמר כבר ואםהפ'
 לחזור צריך ק~יש אמר אפי' שבועות שבעה ~היאהיום
 עולה שיעלה והנכון אחרת. פ~ם קדיש ולומר הפ' כלולקרות
 קודם. שקרא אותו ולא~חר

~"~ 

 בתוה~ש לד''א ה~ או' שם
 ל"א. או' ח' שער שע~א ק~א. או' אמת א~ת ג~ ואו' ~~ או~ י~אס~~

~~~~~~ 
 וקרא המפטיר שעלה עד מהדילוג נז~רו לא

 המ~~יר עדיין בורך לא אם המוספין פ' ב'בספר
 ~חרונהברכה

 יגלו~
 או~ה וקורא שבע~ת ~בעה לפ' ב' ~פר

 כבר כ~נזכרו ואם יברךואח~כ
 ביר~

 אחרונה ברכה המפטיר
 לחיוב ב~יעבד ב~וספין הקריאה להם ועלתה לחזור א"צאז

 היום. חובתקריאח
 ש"~

 ~אות מיהו ג' או' רצ"ב ודף שם
אמת

 ש~
 צריך אחרונה ברכה המפטיר בירך כבר דאפי' כתב
 בלא היום ~ובת ולקרותלחזור

 ברכ~
 יעו~~.

~~~~~~ 
 כ~חל הששי עם או הד' עולה עם הפרשה סיים
 שקורא שהמפטיר לפי אחר לעלות א~צב~בת

 טעה ואפי' ז' ~מנין ~ילה מפטיר דק~ל ה~נין משלים ב'~ספר
 שני ב~' שנים ל~לות ~פשר אכתי החמי~י עם הפ'וסיים

~"~

 ל~יל ו~יין ק"ב. או~ אמת א~~ ד' או' שם לד"א ו' או' שם
 בס"~. לשם ובדברונו ו' סי' רפ"בסי'

~~~~~ 
 אלוה תורה במתן שמדבר וכו' בח~~וק ומפטיר
 מגיל~ רש''י ו~ו' יבאמתימן

 והלבוש ע''א. ל~א
 מרכבה. מעשה ג~כ שהואכתב

~~~~~ 

 וה'
 בהיכ~

 מתחילין אלו ובמ~ינות וכו' קדשו
 ~חבקוק.תפלה

 מ~'~
 ח' או' יוסף ~ק סק"ב~

~~
 ב~בת עצרת כשחל מפני וכו' להתענות אסור ~. ~~~~

 טבוח יוםהיה
 הקרבנו~

 מ~א השבת. ~חר
 אחרון יו~ט במוצאי אבל מש~ע ולפ~ז ט' או' יוסף חקסק''ג.
 הר~ז ו~"כ הדין מעי~ר להתענות מותר סיכות ושל פסחשל
 מחמת רק דאסור שכתב אלא י~טאו'

 מנה~
 יע~"ש. ב~למא

 שא~"ז. באו'ועיין

~~~
 חג אסרו וזהו בזה~ז אפו' וכו' לה~~נות ~סור ~~י

 ק~רא ובירוש' לחג אסר עשו תורהאמרה
 האגור. בשם ב"י המועד. בן פי' דמ~ע~ה בנה חגלאסרו

 אסור חג א~רו דבכל משמע ול~~ז הגר"א. בבי~וריוכ"~
 דפסח חג באסרו דה"ה רפ"ב סי' ב~ד וכ~כלהתענות.
 לעיל מזה עוד כתבנו וכבר יעו"ש. להתענות א~ורוסו~ות

 בהגה תכ~טסס"י
 קחנ~

 מש~.

~~~
 דתענית מס~ידין שאין וכ"ש וכו~ להתענ~ת אסור ~~.

קיל
 מהספ~

 מאהבה תשו' בפניו. לחכם לא ~ם
 סי~ לעיל עיין הדין צדוק ולענין~"ת.

~~~ 
 ח~. או~

~~~
 במלאכה מותרות ו~שיה וכ~' להתע~ות אסור ~~.

 דשבת. פ~ב המרדכי על שה"ג ח~.באסרו

מ"~
 אסור מלאכה ל~שות שלא שנהגו מקום ומ~מ סק"ג.

 וכו' המותרים דבריםמשים
 תור~

 זכ"ל ח' סי' ח"ג חי~ם
 ב'. סעי' ~כ~ט סי' פסחה'

ן~
 וכו' סיון ר"ח מ~חלת ~חנון אומרים ואין ה~ה. ~~.

דמי~
 להם א"ל סיון בב'

 מש~
 לתורה לקדשם

כדאית~
 ~'. או' ר~ז סק"~י מ~א ~שבת. ~"ח

~~~~~~~ 

 ג' יוה~כ ס~ף בהגמ"נ
 ש~יעות קידם ימי~

 דבשני משמע הגבלה ימי דהוי מ~עניםאין
 ה~ול~ ~~גי א~ל להת~נות מותרבסיון

 להת~נות שלא
 או' יוסף חק ו' או' ח~י שם. מ~א לעיל. שכתב~ימטעס

 ז'. או' מ"ב שם. ר~זיו"ד~

 ~~~ן~
 סי' לעיל בהגה וכ"כ בווכו' ח' עד בהגה.

 ך~ או' הר"ז~ וכ"כ ש~. הלבוש וכ~כ ז'סעי' קל~~
 לו~ר שלא דמנ~גם כתב ו' או' בהגה"ט השכנה"גמיהו
 ~ד נוהגין ויש בו י~ג עד ותחנון אפיםנ~ילת

 י'~
 והב"ד בו.

 או' ח' סי' מל"ח ח' או~ שו"ג ~פר"חי וכ~כ י~א. או'א"ר
 שתמה ח"י סי' יוסף זכרון בתשו~ ועיון ו~ או~ ח~ב יפ"למ"~.
 אשכנז מנהגעל

 האומרי~
 שלאחר ~שלומין~ י~י בז' תחנה

 בפ' האגודה ~ברי והביא~ ומספי~ין מתענין ו~צ~םעצרת
 לומר שאין דורשיןאין

 בה~
 ובתענ~ת בהספד ושאסורין תחנה

 מ~~שטרדם שמואל ר' מהגאון ה~יא י~ט שבסי'אלא
 ק~. או~ קל"א סי' לעיל ~יין ועיד יעו~ש. המנהגבעד ~הלי~

~~~~~ 
 למנהג סמך יש ~כו' ~שבים לשטוח ונוהגין בהגה.
 דמנ~ג ל~חשורוש אמר דהמן באגדה ממ"שזה~

 כתב והלבוש ו' או' ברכ~י ב~צרת. עשבים ל~טוחישראל
 שנאמר סיני הר ~ביב ~שבום שהיו מ"ת ~שמחת~כר

 ~~י~~ ~~ו~ ~ ~~י
~"~~~

 י~~י' ~~'~'
ו~~~~

 ~~~י~' ~~~~~~י~ ~~ י~~~ ~'
 ~~י~~' י~~~~~יו
 ~~~~~~~~י~~~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

 ~~~ן
~"~~ 

~~~~
 ~שני כמו ~הוא הטעם ונ"ל שבועות של ראשון ביום חלב מאכלי לאכול בכ"מ ונוהגין תורה מתן לשמחתזכר

 אוכלים כן ל~גיגה וזכר ל~סח ז~ר פ~ח בליל שלו~חיםתבשילין
 חל~ מאכ~

 ~ה~יא וצ~יכין בשר מאכל ואח~כ
 ויש המזבח ~מקום שהוא השלחן על לחם ב~טמ~ם

 בז~
 הבכוריס ביום ~מקריבין שה~ו הלחם לב~ זכרון

~ 

ג~
 והבקר הצאן

 א~
 מרע~. שם שהיה ~"מ ו~ו' ורטו

~~~~~ 
 של בבשמים וכו~ עשבים לש~וח ונוהגין ב~ג~.
 א"ר ש~וע~ת. ה' מהרו"ל דרשות ובשושנ~ה.~שבים

 י''ב.או~

 ~~~~ן~
 דרש~ת שבת. בכניסת שוטחן א~ ביום שבועות חל

 ליו"ט מכין שבת דאין משום והטעם שם.מהרי''ל
 ח~י והב~ד ביו"ט. לשוטחן דנהגו ס~"ה המ~א כתבו~~כ
 בשבת רק לשטוח מותר דביו~ט י"א או' ווםף חק וכ"כ ז'או'

 דאף י"ד או' הר"ז וכ~כ ליו"ט. מכין שבת דאין משום~~ור
 למאכל ראוי~ם אינם אה אפי' לשוטחן מותר ~צמוביו'ט
 ל~וטחן יו~ט מערב ~לי~ם שחישב כיון מוקצה בהם ואיןבהמה
 חל אם אך ך' סעי' ש~ח ס~~ וכמ~שביו~ט

 שבועו~
 אחר

 בש~ת ישטחם לאה~בת
~~ 

 דאסור משום לטלטלם שמותר
 וכ~כ י~ו~ש. ליו"ט משבתלהכין

 מ"~
 ט'. או~

 ~~~~~~~ן~
 הט~ם ונ~ל וב~תים בבהכ"נ אי~נות לה~מיד

שיזכיר~
 ויתפללו האילן פירות על נידונין שב~צרת

 ר"ז ~ם. יוסף חק י"ב. או' א~ר שם. ח~י שם. מ"אעליהם.
 ט~ו.א~~

 והגר''~
 העמים חק הוא ש~כשיו לפי זה מנהג ביטל

 מ"ב י~ג. או' קל~א כלל ח~א ~להם. ~חג אילנותלה~מיד
 יו"ד.או'

 ~~~~ן~
 ק"ף דף ב~ל~ה

 ע"~
 השבועות בחג שנוהגין במקום

 ואחד אחד לכל המריח'ם טשבים מחלקשהשמש
 שלא א' כל יז~~ר ו~"כ נכון אינו שאמר ברוך שהתחילואחר
 י~ו~~. התפלה סיום לאחר רק בלקיחתן מיד ~~םל~ריח
 ב~ן דק"ל לברך דמותר כתב ז~ או' וח~י סק"ט. מ"אוהב~ד
ה~רקים

 שו~~
 ~הירא ולא הכבוד מפני

 דל~
 מברכת ~דיף

 ה' או' א~א שם. א~ר ב~ ~עי' ס"ו בסי~~לי~
 וכ~~

 דעת
 עד ~אמר מ~רוך הריח ~ל ל~רך יפסיק ד~א י~ז או'הר~ז
 יתכוין לא מאליו הריח לו מגיט אס ואף י"ח ת~לתלאחר

 כ'ג. ~~~ נ"א סי' ל~יל ועיין יעו~ש. יברך ~ולאלהריח

 ~~~ן~
 ומשליכין ~בהכ"נ שושנים לפזר השבועות בחג נוהגים
 יש גם ובחזר~ו. ההיכל מן בהוצאתו הס"תעל

 בבהכ~נ אותם ותולין בעששיות שושנים מיני ליתןנוהגים
 ~בהכ"נ רות מגילת שקראו שב~ר לתינוקותו~חלקים

 ~מולי~יןשני ~יו~
 התינוקו~

 ס~ך ויש ~ביתם
 לז~

 בש~ת ממ"ש
 מאו רי~~ל אמר רע"ק~'

 ~כתי~
 כל הבושם כערוגת לח'יו

 כולו ה~ולם כל נתמלא הקב"ה מפי שיצא ודי~ורדי~ר
 ד' או' רו~ח י~ו~ש.בשמים

 אמ~~
 עלי לפזר נ~הגין שיש מה

 מ~ום דאסור נ~ל ש~ת ~יום ~תוכו שבה~כל ם"ת ביןורדים
 וליכא הס~ת לגמר ~~א מכווני לא ודאי ~הא ריחאאוליד~
למ~מר

 שהו~
 ~אינם ו~ם פרודים ~~ון שהם ~יון הדור לשם

 שהן הי~רדרך
 מ~וזר~~

 ההיכל ~קרק~ית
 וג~

 ~יון אדם בנ~~~ריח כדי ~ינו
 שהו~

 ואין ~היכל ~סגור בתוכו ~מון
 רצ~ג סי' ב"ד ריח. ו~ס~ת המפות שיקל~ו כדי אלא~כ~ו~ים

 ו'י ~ו~ש~~~

 ~~~~~ן~
 להכין היא תורה ישראל

 שושנ~
 ושאר ורד~ם

 מעטרין וגם הש~ועות בחג בשמיםעשבי
 ז' או' ד~ מאמר סיון חודש מאמר יששכר בני התורה.את בה~

 יו"ד. או~פת~ע

~~
 ד~ש לא~ול נהגו גם וכו' ~לב מ~כלי לאכול בהגה ~~.

וחל~
 התור~ מ~ני השבו~~ת בחג

 לדבש שנמשלה
 דבש כמ"שוחלב

 וחל~
 ג~כ ישראל בכל ונהגו לשונך. תחת

 הנ~ים נהגו גם הלב. שמשמח לפי והטעם זפר"ן בעוגהלש~ם

ל~שו~
 לומר ונראה ראשים. ארבע ולו ארוך לחם בשבועות

 המ~הג נמצאכי
 ~קרב הלחס לש~י זכ~

 ~עצ~~
 ~אפשר או

 ט' או' ח~י נ"ב. סי' כלבו בסיון. ~משמש תאומים ~זלמפני
 סי' לעיל עיין הזפר"ן ובענין יו"ד. או'~"ר

 תס~
 פ"~. או'

~~~
 טעמים הרבה יש ו~ו~ ח~ב מאכ~י לאכול בהגה. ~~.

 צ~ אמ~ר ~פ~ בזוהר דאי' הטעםומ"כ
 המיטהרת אשה דוגמת נקיים ז' ל~~ראל היו שבו~ות ז'שאותן ~"ב~

 לרחמים מדין וה~ינו חלב ונ~שה נעכר שדם וידועמני~תה
 איסור. לידי יבא שלא ליז~ר יש אך היא תורה אבותינוומנהג
 ב' ~עי~ פ~ט סי~ ביו~דועיין

 ל~פסי~ דא"~
 אם ~בהמ"ז

 ליקח ו~זהר י~ו~~. ~שה גבינה אוכלאינו
 ~פ~

 כמ~ש אחרת
 שאני אט~~י ואני שם. ~~ר סק~ו. מ~א ד~ סעי' שם~יו"ד
 זה לקיים א' ~ס~ודה ובשר גבינה לאכול שלא הניהגין~ן

 החלב ~וכל א~י השבועות חג ביום ובשר חלב מאכללאכול
 אני שעה אחר ואח"כ ~המ"ז מברך ואני קודם ~דבשעם
 ~~ או' בהגה~ג שכ~ה'ג ב~ר. מאכלאוכל

 וכ"~
 דף השל"ה

 ב' או' קע"ג ס'' ל~יל וכ"כ ע"ב.ק~פ
 בש~

 יעו~ש. הזוה~ק

~~~
 ~נחלב חלב ולע~ין וכו' חלב מא~לי לאכול בה~ה ~~.

ביו"~
 ~ס~ד. לשם ובדבר~נו ~ק"ה סי' ל~מן י~'

~~~
 כשם כלומר וכו' תבש~לין השני כמו שהוא בהגה' ~~.

 מ"א בש~ו~ות. ה~ה לקרבן זכר טושין~ש~~סח
 לפ~ח ~כר תבשילין שני ~ושין שבפסח כמו ור~לסק'ז.

 הלחם ~תי לקרבן זכר ~ושים בשבוע~ת ה"ה ~~והנאכ~ת וח~יג~
 מביאים'שהיו

 ול~~

 כשאוכל
 ואח~~ חל~

 לכ"א ~צריך בשר
 ומ"מ מחה~ש. בזה. זכר הוי לחמים שני וצ"ל מי~חדלחם
 סעי~ תקכ"ט סי~ לק~ן כמ~ש ככרות ש~י על ל~צ~עחייב
 ל~חר לאחת אלא א~צ ~אם אלאא'

 שבצ~
 כ~רות שתי טל

 יתלכלך.~לא כדי חלב מאכלי לפ~יו שי~~או קודם הש~חן ~ן האחתיסיר

~~
 דאסור וכו' לחם ב' טמהם להביא וצריכין בה~ה. ~~.

 בשרלאכול
 וחל~

 לא~ותו נהגו ולכן א' מלחם
 עם לאכול אחר לחם להביא יצטרך ~~ודאי דאז ח~אה~ם
 צריך וגם תס"א סי' כמ~ש ~ יפה ~תנור להסיק ויזהרב~ר.
 נשים כמקצת ודלא י~ט ~~י' תנ"א סי' כמ"ש חדשהמרדא

 טבר ~ל מטבר בלוע ד~א הש~י צדה ~ל אותהשמהפ~ין
 ט~ז. ~ו~ ר'ז סק~ח~ מ~אמשמנונית.

 ו~~"~
 ~שין דאין

 ~בר ~~וי צ~ז סי' ביו"ד וכ~~ש מ~תר כה"ג מ~מ~ח~ב טיס~
 טל יברך לא ועכ"פ ~עו"ש צירה שינוי בו יש ו~םמועט

 לח~



~ ~

 ~~ ~~~~~~ו~

 בס"ד.ל~ם ~ד~רינ~ ועיין מ~ה''ש. ק~~ח. סי' וכדלעיל המוציאזה

~~~
 שנז~רין מה בכל וחלב בשר מאכלי ב~ניןליזהר ~~.

 ו~לא ופ~ט ~~ח סי' ביו"ד ~מבואר השנהבכל
 מה כל הזה המר בגלות ובעו"ה ~הפסדם שכרםנצ~ת~
 טוב וותר גדר לגדור~יכולין

 וכ"~
 ומ~הג שמדי~א מה

 הסי'. סיף מש~ז כנדר. הוו כברשקבלו

ם~~
 יהיו וא"כ וכו~ הלחם לב' זכרון בזה ווש ב~~ה. ~~.

 ווכוון ס~~ט. מ"א הל~ם. ~~י דוגמת חטוםשל
 שניתנו ה~ורה אותיות לכ"ב רמז והם כ~ב ~י'ח~~ה

 זה.~ווס

~~~~
~~~~~~~~

~~
.~~ 

 בהג~
 בחו~ל ב' ביום ו~ם וכו~ הל~ם לב' ז~רון

וע~~
 זכר

 למ"~
 ~ענין ~ו ויל~וד

 היו~
 ואם

 דבר יל~וד או בד"ת חידוש ~יזה לחדש לואפ~ר
 ~ד~

 וי~םוק
 ל'ה או~ ל~יל וכ~"ש תורהבם~רי

 ול"~
 יעו~~. ול"ז

~~~~~~~ 
 אינו השבועית חג בטלין המוע~ות כל אמרו
 שמעלין לפי ב~ל אינו ול~הבטל

מורודין. ול~ בקו~~
 ז~

 ולי פנחס סו"פ ני~ם א~רי בס~ אמרו הטעס
 היא שהתורה דכ~ו ~שוטנראה

 נצחי~
 ל~ולמים ד~ו'

 שהוא שבועות חג כךלעד ~ומד~
 בשבי~

 סלה נצח ה~ורה
 ולכן יו~~. או~ ח'ב יפ"ל עולמית. ביטול לושאין וע~
 ~~~~. מאריךבתורה ה~יס~




