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י יג כו׳. לו שאין ט  המוציא עליה ומברך מיננור דלא מהאיך ברישא אכיל ליה דאית הוא בלסוד כזית אלא דמנמרא ממצה סשדשא כולה ליה דלית והיכא כך בהלכות מבואר זה ו
 לומר הוא והכרח ז״ל הגאונים מן הרבה כתבו וכן עכ״ל. ברכה בלא ואכיל מרור מצה כריך והדר ואכיל אמרור ומברך ואכיל מצה לאכול דמינכיר כזית על מברך ולסוף

 מצה מלאכול ששכח הרי ז״ל הרשב״א וכתב לבאר. לו היה דעתו היה ההלכות כדעת ואם בהלכות הכתוב כסדר עושה שהוא או קודם המרור שיאכל או סובר פהוא רבינו, כרעת
:ע"כ ,כוס מעונה אינה המזון דברכת כוס בלא המזון ברכס ומברך מצה כזית ואוכל המוציא ומברך חוזר עושה הוא כיצד הסדר כל וגמר בתחרונה כדה

ך י י זה דין רבינו מ״ש וכו׳._מהוך שישן מ

 אכילת ועל האדמה פרי בורא ברכות שתי המרור על מברך בתחלה בלבד. מרור אלא [ס]
:ברכה בלא המרור מן ואוכל וחוזר ואוכל המצה על מברך ההגדה וכשיגמור .ואוכל מרור

 מברך משומרת שאיגה ממצה סעודתו בשגומר בזית אלא משומרת מצה לו שאין יימי יג
ת 'בזית אותו ואוכל מצה אכילת על ג ש ד ה ב״ א ר ה

ו נ י א ם ו ע ו ו ט י ר ח : א ם ו ל היסח מפזם ממנו ואוכל חוור אינו יחידי והוא אוכל היה פסח אם א׳א וכו׳. שישן *מי רע־ן יף כ
 והוא מפסיקחו שהשינה ואוכל המוציא ומנרך ידיו נונול פסח שם היה לא אם נפסל הדעת

לגבי הדעה היסח הוי דלא יאכלו נתנמנמו אס כלן דאפילו למימר ר׳י כלן.ואתא שישנו 1 הסעודה בתוך ששן
ר ז ו ל ח כ ו א י . ו נ ה ב ר ו ב ו ח נ ש י :עכ׳ל מיניה יליף דרכה יוסי כרבי וקיי׳ל הפסק הוי לא נמי אכילה ולגבי פסח ש

יאכלו: כולן נתנמנמו יאכלו, לא ונעורו כולן נרדמו .ואוכלין חוזרין הסעודה בתוך מקצתן
m שם וסמ׳ג עיר כ :ע׳ש תעח סי׳ עור :

 שדין סובר שהוא נראה אלו בהלכות
 שאמרה המשנה לפרש ודעתו במנה אפילו הוא ,זה

 יאכלו לא כולן יאכלו מקצתן ישנו ק״כ•:) (דף
 יאכלו לא נרדמו יאכלו נתנמנמו אומר יוסי ר'

 אחר מפעירין דאין דקי״ל ולדידן בפסח שהוא
 מצה אכילת דלאחר הדין הוא אפיקומן מצה
 לאכול רשאי ואינו סעודתו סלק כבר ישן אס

 וכן בסוף מצה ולאכול ולחזור אחרים דברים
 הדין שהוא ראיה והביאו מפרשים קצת כתבו
 קמיה יתיב הוה אביי בגמ׳ שאמרו ממה למצה
 מר ניים קא מינם ליה אמר נייס וקא דיבה
 נתנמנמו דתנן מנמנמנא קא נמנומי אין ליה אמר

 אמר ורבה ואביי ע״כ. יאכלו לא נרדמו יאכלו
 היה רבה של ונמנומו הוו שנים כמה החורבן

 יוסי כר׳ והלכה מצוה של מצה אכילת אמר
 ז״ל הר״א שיעת היא וזו המוציא ולברך ידיו וליפול לחזור שצריך הפסק דהוי אלא לא מצה לענין אבל בלבד לפסח אלא משנתנו שאין אמרת שיפה בזה ויש דרבה; מהא ג״כ

להודיענו אלא הביאוהו ולא בסעודה רבה של נמנוסו היה שלא מפרשים ויש .אכילה לאיסור לא אבל ולברך למזור צריך היה אם לענין אלא היא לא דרבה מעשה ולדבריו .בהשגות
ז״ל: הלוי אהרן ר' הרב הסכים ולזה הכין. ס״ל דרבה וכר'יוסי לנרדמו נתנמנמו בין חילוק שיש

ומצה חמץ הלכות להו סליקו

משנה לחם
ד י ' סי(דף דר׳ מפרש רבינו .מוזר,ואוכל איע והקץ הסעודה בתוך שישן מ  ק״כ:) יו

 נתנמנמו בין דמשמע יאכלו לא כלן דאמרת מאי וה״ק ומיקל אסיפא פליג
 שמואל ור׳ .מותרין גוונא בכל ובמקצתן מומרין נתנמנמו אלא כן הדבר אין נרדמו בין

 דמשמע יאכלו מקצתן בסיפא דאמרס מאי והיק מחמיר יוסי ור׳ ארישא דקאי פירש
 במעשה לומר צריך ולדידיה אסורין מקצתן אפילו נרדמו אס אלא כן הדין אין נרדמו אפילי
היה דאס וכר״י היה דמתנמנס ליה השיב ולהכי רבה עם אוכל היה שאביי דאביי

 אוכל היה לא שאביי שיפרש נראה ורביט מקצתכר״י. היה שהוא אע׳׳פ אסור היה נרדם
 היה דאילו כר״י היה דמהנמנם אמר הכי ומשום אוכל היה לבד רבה אלא רבה עם

 ר״ל ה״ה שכתב האחרון ופי׳ אחר. שם היה שלא הכל היה שהוא מפני אסור היה נרדם
 הנמנום והיינו אין לו ואסר מר ניים קא מינם המדרש בביס מתנמנם היה שרבה

דרילכה משוס והרדימה הנמנום שבין החילוק להודיענו ורצו במהניתין דאמרינן
סי; כר׳ ו י

:דשמיא בסיעתא ומצה חמץ הלכות להו סליקו

ההגדה נוסח
ממצרים. יצאנו בבהילו ואומר שני בום על מתחיל היא. בך הגלות בזמן ישראל בה שנהגו ההגדה נוסח

א  דכפין כל דמצרים בארעא אבהתנא אכלו די עניא לחמא ה
 הנא שתא הא .ויפסח ייתי לפסח דצריך כל וייכול ייתי

 לשתא עבדי הבא השתא .דישראל בארעא דאתיא לשתא
:חרי בני דאתיא

ה  אין הלילות שבכל .הלילות מכל הזה הלילה נשתנה מ
 .פעמים שתי הזה והלילה אחת פעם אפילו מטבילין אנו

 כולו הזה והלילה ומצה חמץ אוכלים אנו הלילות שבכל
 הזה והלילה ירקות שאר אוכלים אנו הלילות שככל .מצה
 מסובין בין יושבין בין אוכלין אנו הלילות שבכל . מרור

:מסובין כולנו הזה והלילה
ם י ד ב  ביד משם אלהינו ה׳ ויוציאנו במצרים לפרעה היינו ע

ה. ובזרוע חזקה ^ טוי  הקדוש הוציא לא ואילו נ
 בנינו ובני בנינו אנו עדיין ממצרים אבותינו את הוא ברוך

 כולנו חכמים כולנו ואפילו .במצרים לפרעה היינו משועבדים
 עלינו מצוה התורה את יודעים כולנו זקנים כולנו נבונים
 מצרים ביציאת לספר המאריך שכל .מצרים ביציאת לספר

:משובח זה הרי

הגהות
 ואוכל ובוצע הפסח סדר וגומר אריפתא ומקדש כתב מתיבתא ריש גאון שלום שר רב

 מעיקרא מברך דאמר הונא ברב ודלא תלמודא פסק הסרא כרב ע״פ ]c[ : אבי״ה רבינו
 מהדר דרב בריה אהא רב וכו' מרור אכילת על עליו מברך ואח״ב ואוכלו בפה״א אמרור
 דגרם בגמרא איתא וכן יוסי כרבי [נג] : ע״כ ,מפדוגתא נפשיה לאפיקי רקי אשאר

 א״ל מר ניים קא מינם ליה אמר מנמנם קא דהוד, חזייה ורבה קמיה ב ית הוה אביי
 פירש שמואל אבןרבינו יאכלו. לא נרדמו יאכלו נתנמנמו והנן ניימנא קא מינם אין
 נתנמנמו ה״מ למימר יוסי ר׳ ואתא יאכלו מקצתן ישנו ת״ק דקאמר ארישא קאי יוסי רר

 רבינו כתב וכן דאביי עובדא ההיא מוכח והכי יאכלו לא מקצתן אפילו נרדמו אבל
 אפיקומן יאכלו לא נתנמנמו כולן ואם המתנמנמים גם יאכלו מקצתן נתנמנמו אם ה אכי׳
 כתב וכן פסח כדין מצד, דדין בולם דעת והנה . ע״כ הדעת היסה דהוי דבר שום ולא

איתקש דלא נראה דאין התוספות וכתבו דלעיל דאגיי מעובדא רשב״ם וכן בפירוש רש״י

ה ש ע  עזריה בן אלעזר ורבי יהושע ורבי אליעזר ברבי מ
 ברק בבני מסובין שהיו טרפון ורבי עקיבא ורבי

 שבאו עד הלילה [א] אותו כל מצרים ביציאת מספרין והיו
של ^מע קריאת זמן הגיע רבותינו להם ואמרו תלמידיהם

:שחרית
 שנה שבעים כבן אני הרי עזריה בן אלעזר רבי להם אמר

 שדרשה עד בלילות מצרים יציאת שתאמר זכיתי ולא
 מצרים מארץ צאתך יום את תזכור למען שנאמר .זומא בן
 וחכמים .הלילות חייך ימי כל .הימים חייך ימי . חייך ימי כל

לימות להביא חייך ימי כל .הזה העולם חייך ימי אומרים
: המשיח

 ארבעה כנגד .הוא ברוך לישראל. תורה שנתן המקום ברוך
 ואחד . רשע ואחד .חכם אחד .תורה דברה בנים

; לשאול יודע שאינו ואחד . תם
ם כ  אשר והמשפטים והחקים העדות מה .אומר הוא מה ח

 כהלכות לו אמור אתה אף .אתכם* אלהינו ה׳ צוה
: אפיקומן הפסח אחר מפטירין אין הפסח

^ *בנ״י תנו ע הכתוב: לשון זה ואין או ש ר
מיימוניות

 לרב פריך דלא ותדע .לא מקומות לב' אבל בגופן התלויות למצות אלא לפסח מצה
 מפטירין מאין מקומות בשני נאכל יהא שלא פי' לחבורה מחבורה יעקרו שלא דאמר

 כדמשני לרב לשנויי מצי הוה ולא לשמואל כדפריך מפטירין המצה אחר הא הפסח אהר
 יותר בפסח רבותא דאין מקומות שני לענין טעמא נפיש דלא טעמא דנפיש לשמואל
 לאכול אסור ישן דאמר הוא תענית גבי דאביי וההיא איתקש לא להא ודאי אלא מבמצה

 לא פסח דלענין היכי כי מפסח ראיה לה מייתי ובירושלמי פ״ק תענית בהלכות וכו'
 חשיב לא דלמחר תענית לעגין ה״נ מקומות כשני ליחשב מעליא בשינה נימנום הוי

ן ע״כ ,באכילה לאתסורי נמנום
 לביך כינו אפילו פסח בד,לכות לעסוק אדם חייב כתראדמכילתין פ׳ בתוספתא תניא ]6[

 ין בייתום בבית שהיו וחכמים בר״ג מעשה תלמידו לבין בינו ייתו לבין בינו עצמו
ונועדו מלפניהם הגביהו הגבר קרות עד הלילה כל הפסח בהלכות עוסקין והיו זונין

והלכו
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ברוך

ה מ .^ ש  ולא לכם .לכם הזאת העבודה מה . אומר הוא ר
כעיקר. כפר הכלל מן עצמו את שהוציא ולפי .לו ׳

 לי ה׳ עשה זה בעבור לו ואמור שניו את הקהה אתה אף
 : נגאל היה לא שם היה ואילו לו. ולא לי ממצרים. בצאתי

ם  הוציאנו יד בחוזק אליו ואמרת .זאת מה .אומר הוא מה ת
:עבדים מבית ממצרים ה׳

. פתח את לשאול יודע ו  לבנך והגדת שנאמר ל
 בצאתי לי ה׳ עשה זה בעבור לאמר ההוא ביום

 ביום לומר תלמור .חדש מראש יכול לבנך והגדת ממצרים.
 בעבור לומר תלמוד ,יום מבעוד יכול ההוא ביום אי .ההוא
 :לפניך מונחים ומרור שמצה בשעה אלא אמרתי לא זה,

 קרבנו ועכשיו אבותינו היו אחרים אלהים עובדי סתחלה
 כל אל יהושע ויאמר שנאמר .לעבודתו המקום

 אבותיכם ישבו הנהר בעבר ישראל אלהי ה׳ אמר בה העם
 .אחרים אלהים ויעבדו נחור ואבי אברהם אבי תרח מעולם
 בכל אותו ואולך הנהר מעבר אברהם את אביכם את ואקח
 ליצחק ואתן יצחק את לו ואתן זרעו את וארבה כנען ארץ
 אותו לרשת שעיר הר את לעשו ואתן עשו ואת יעקב את

:מצרים ירדו ובניו ויעקב
 שהקדוש .הוא ברוך .עמו לישראל הבטחתו שומר
 שאמר כמו לעשות הקץ את חשב הוא ברוך

 ידוע לאברם ויאמר שנאמר .הבתרים בין אבינו לאברהם
 אותם וענו ועבדום להם לא בארץ זרעך יהיה גר כי תדע

 כן ואחרי אנכי דן יעבדו אשר הגוי את וגם שנה מאות ארבע
:גדול ברכוש יצאו

 עלינו עמד בלבד אחד שלא .ולנו לאבותינו שעמדה והיא
 והקדוש לכלותנו עלינו עומדים ודור דור בכל אלא

: מידם מצילנו הוא ברוך
.אבינו ליעקב לעשות הארמי לבן בקש מה ולמד צא

 את לעקור בקש ולבן הזכרים על אלא גזר לא שפרעה
 מלמד ,שם ויגר מצרימה וירד אבי אובד ארמי שנאמר ,הכל
 פרעה אל ויאמרו שנאמר שם לגור אלא להשתקע ירד שלא
 כבד כי לעבדיך אשר לצאן מרעה אין כי באנו בארץ לגור

 :גשן בארץ עבדיך נא ישבו ועתה כנען בארץ הרעב
 ■אבותיך ירדו נפש בשבעים שנאמר כמו .מעט במתי

:לרוב השמים ככוכבי אלהיך ה׳ שמך ועתה מצרימה
 גדול .לגוי שם מצויינין ישראל שהיו מלמד .לגוי שם ויהי

 וירבו וישרצו פרו ישראל ובני שנאמר כמו ועצום
:אותם הארץ ותמלא מאד במאד ויעצמו

 ותגדלי ותרבי נתתיך השדה כצמח רבבה שנאמר כמו ולב,
 ערום ואת צמח ושערך נכונו שדים עדיים בעדי ותבאי

:ועריה
 פן לו נתחכמה הבה שנאמר כמו .המצרים אותנו וירעו

 על הוא גם ונוםף מלחמה תקראנה, כי והיה ירבה
:הארץ מן ועלה בנו ונלחם שונאינו

 ענותו למען מסים שרי עליו וישימו שנאמר כמו . ויענונו
ואת פיתום את לפרעה מסכנות ערי ויבן בסכלותם ^

:רעמסם
 את מצרים ויעבידו שנאמר כמו .קשה עבודה עלינו ויתנו

. :בפרך ישראל בני
 בימים ויהי שנאמר כמו ,אבותינו אלהי ה׳ אל ונצעס

 ישראל בני ויאנחו מצרים מלך וימת ההם הרבים ^
: העבודה מן האלהים אל שועתם ותעל ויזעקו העבודה מן

הגהות
 עד תחלה התראה ע״י צפרדע דם הסימנים טעם י״מ [נ] ! ע״נ ,המדרש לבית והלבו

 ואדבר. וברד ,התראה בלא ושחין בהתראד. ודבר ערוב וכן התרא!־., בלא כנים ,הוכו לא
 עד״ש ,במטה אהרן ידי על היו רצ״ך כי י׳6 ראב״ן אבל . התראה בלא וחשך בהתראה

 .יהודד. רבי סימנם ולכן ,במטה משה ידי על באח״ב ,במטה שלא משה ע״י היו
חשך שחין כנים דד.יינו מסימנים של שלישי שאות הבי להו נקט דלהכי פירש וריב׳יא

ע ס ש  את אלהים וישמע שנאמר כמו .קולנו את ה׳ ד
 את אברהם את בריתו את אלהים ויזכור נאקתם

:יעקב ואת יצחק
 וירא שנאמר כמו ,ארץ דרך פרישות זו ,ענינו את וירא

:אלהים וידע ישראל בני את אלהים
 הילוד הבן כל שנאמר כמו ,הבנים אלו ,עמלנו את1

.לחצנו ואת .תחיון הבת וכל תשליכוהו היאורה
 מצרים אשר הלחץ את ראיתי וגם שנאמר כמו הדוחק זה

:אותם לוחצים
 שרף ידי על ולא מלאך ידי על לא ממצרים, ה׳ ויוציאנו

.בכבודו הוא ברוך הקדוש אלא שליח ידי על ולא
 בכור כל והכיתי הזה בלילה מצרים בארץ ועברתי שנאמר
 אעשה מצרים אלהי ובכל בהמה ועד מאדם מצרים בארץ

: אני שפטים ה׳
 במקנך הויה■ ה׳ יד הנה שנאמר כמו .הדבר זה .חזקה ביד

 ובצאן בבקר בגמלים בחמורים בסוםים בשדה אשר
:מאד כבד דבר

ה. ובזחט  בידו שלופה וחרכו שנאמר כמו החרב זו נטוי
: ירושלים על נטויה

 אלהים הנסה או שנאמר שכינה, גלוי זו גדול. ובמורא
 באותות במסות גוי מקרב גוי לו לקחת לבא

 ובמוראים נטויה ובזרוע חזקה וביד ובמלחמה ובמופתים
 : לעיניך במצרים אלהיכם ה׳ לכם עשה אשר ככל גדולים

 בידך תקח הזה המטה ואת שנאמר .המטה זה .ובאותות
 : האותות את בו תעשה אשר

 מופתים'בשמים ונתתי שנאמר כמו הדם, זה ובמופתים.
:עשן ותמרות ואש דם .ובארץ

 ובמורא .שתים נטויה ובזרוע .שתים חזקה ביד אחר. דבר
 אלו .שתים ובמופתים .שתים ובאותות .שתים גדול

 .במצרים המצריים על הוא ברוך הקדוש שהביא מכות עשר
 חשך ארבה כרד שהין דבר ערוב כנים צפרדע דם .הן ואלו
 דצ״ך [נ] סימן בהם נותן היה יהודה רבי .בכורות מכת

:באח״ב עד״ש
 בפסח אלו דברים שלשה אמר ̂טלא כל אומר גמליאל רבן

:ומרורים ,מצה ,פסח ,חובתו ידי יצא לא
 על קיים המקדש שבית בזמן אוכלין אבותינו שהיו פסח

 אבותינו בתי על המקום שפסח שום על, ,מה שום
 על פסח אשר לה׳ הוא פסח זבח ואמרתם שנאמר .במצרים

 הציל בתינו ואת מצרים את בנגפו במצרים ישראל בני בתי
:וישתחוו העם ויקוד

 הספיק שלא שום על מה, שום על אוכלין שאנו זו מצח
 מלך עליהם שנגלה עד להחמיץ אבותינו של בצקם

 ויאפו שנאמר .מיד וגאלם הוא ברוך הקדוש המלכים מלכי
 כי חמץ לא כי מצות עגות ממצרים הוציאו אשר הבצק את

 :להם עשו לא צדה וגם להתמהמה יכלו ולא ממצרים גורשו
 שמררו שום על .מה שום על אוכלים שאנו אלו מרורים

 וימררו שנאמר . במצרים אבותינו חיי את המצריים
 בשדה עבודה ובכל ובלבנים בחומר קשה בעבודה חייהם את

:בפרך בהם עבדו אשר עבודתם כל את
 יצא הוא כאילו עצמו לראות אדם חייב, ודור דור ובכל

 אותנו אף אלא גאל בלבד אבותינו את שלא .ממצרים
 לתת אותנו הביא למען משם הוציא ואותנו שנאמר . גאל

:לאבותינו נשבע אשר הארץ את לנו
לפיכך

מיימוניות
 כנים שהיו אלא ושחין חשך עמו היו הכנים כשהיו הגירו עם’משמש היה אחד כל

 ותקח זה על זה כשהכתוב כזה זה קשורין כולם כי כן שהוא לך ותדע המכה עיקר
 , כנם שלהן שלישית ,שחן שלהן ושניים ,חשך יהיה השלש מן .ראשונות אותיות
 קורין היו הזה שבסדר דאשמעיגן פי׳ ור״ח . החדוש זה להשמיענו כך סימנם לפיכך
כגיס׳ אשר המחלה כל שמעתי ואני • א״ה בתילים שכתוב כסדר ולא בכורים מביאי

דצ״ך
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 לרומם לפאר לשבח להלל להודות חייבים אנו [ג] לפייבך
 את ולאבותינו לנו שעשה למי ולנצח ולהדר לגדל ‘

 לגאולה ומשעבוד לחירות מעבדות והוציאנו האלו כלהנםים
 ונאמר גדול, לאור ומאפלה טוב ליום ומאבל לשמחה ומיגון
. . :הללויה לפגיו .

ה ד ל ל  מבורך ה׳ שם יהי ה׳. שם את הללו ה׳ עבדי הללו ה
ה׳ אתה ברוך מים: למעינו חלמיש עד ובו׳

 ממצרים אבותינו את וגאל גאלגו אשר העולם מלך אלהיגו
אלהיגו ה׳ כן ומרורים. מצה בו לאכול הזה והגיענוהלילה

 לשלום לקראתנו הבאים אחרים ולרגלים למועדים יגיענו
 הזבחים מן שם ונאכל בעבודתך וששים עירך בבנין שמחים

 שיר לך ונודה לרצון מזבחך קיר על דמם שיגיע הפםחים ומן
גאל ה׳ אתה ברוך .נפשנו פדות ועל גאולתנו על חדש

:ישראל
ר ד ס  של ראשון טוב יום בליל ההגדה וקוראים שמברכין כ

. גליות של השני בליל וקוראים מברכים כך פסח
 שנעשו הדברים ובשאר כוםות בארבעה השני בליל חייבין וכן

;הראשון בלילה

ההגדה נוסח סליק
מיימונמת הגהות

 לפיכך סו!ז ער בידו כוסו לוזגביה אחד כל נוהגין כאן [ג] ;ע״כ , באח״ב עד״ש דצ״ך
הג וכן ושותה הגפן ב״פ שיברך וער ישראל גאל עד בידו לאחוז יגאה •אכן מהר״ם נ

;ע׳כ ״ ז׳ל

זצ׳ל מהר׳ם מ״ו סדר יסוד זהו

 : בזמנה קידוש הגפן על
 : סימנה יקנה״ז שבת במוצאי

: טעונה שלש מעין כך ואחר [ל]
[ ה :כתיקונה ויברך ירחץ וידיו [

[ ו  הגונה: ברכה בטבול אדמה [
fj[ נתונה למשמרת שניה ובוצע: 

 : ברנה וירון קערה *וירים
 : אבהתנא דאכלו לחמא הא

 :נשתנה במה שגית ומוזגין
 : אינה ולסוף היין ברכת
 : הראשונה על ובוצע ̂ נוטל

 : תחתונה שחיא השניה ׳ וכורך
 : ישקענה בחרוסת מרור ובזית
 : רעננה כזית ומרורים ומצות

שיהיה עם זכרון להם יחיה לא
: לאחרונה

 0PP בהגה״ה שלישית כהלכה '1 כפ׳ לעיל עיין‘'*
:הכשר להסיר צריך ושאין הקערה הגכהת

ובספר .וכו׳ שלש מעין כך ואחר [ד]
 היה לא שר״ת כתב התרומה

 כוס אחר עד הגפן פרי ועל הגפן על $ברך
 בורא מברך אינו ראשון טבול ולאחר רביעי

 שלש מעין ברכה כתב ובאלפס .נפשות
 סעודה דמקמי הני בתר מברלין דאמרי «יכא

 דאמרי ואיכא סעודה דבתר חדי ולבתר
קאמר וטעמא בסוף אלא מברכין דלא

1 [ ע ז צ בו ה ו י ת שנ ר ט ש מ ״ ל נ ו ת  פסק ראבי״ה אכן .הכי לטיעכד ומסתבר . נ
L J מכוס בר כסי תלתא בתר לברך כמהר״ם ♦ י ״ ׳ י ’ י*-י

 דברבת ג' מעין אחריו מברך היה לא שני
:רבותינו יתר פסקו וכן פוטרו המזון

הנה .כו׳ בתקונה ויברך ירחץ וידיר [ה]
 לא אמנם התלמוד כסוגיה יסד

 קאי מברך דהאי שמעתי שוב .בן נוהג היה
 ולא ירחץ נקט ולהבי אאדמה אלקמן

 ובוצע נוטל דקאמר הכי כדכתר נטילה
:אח״כ רמז האדמה כ״פ דהא ותימא

ה [ו] ס ד ב״ם פי׳ . הגונה ברכה בטבול א
 ומן בחרוסת ומטבל האדמה

 ואם כזית לאכול צדיך אין ירקות השאר
,רבות נפשות בורא אחריו מברך כזית אבל

: ב׳ בהלכה בהגה״ה לעיל עיין
]D ובו׳ נתונה למשמרת שנייה ובוצע .

 משום באן ואין דאבי״ה פי׳ וכן
מצוד. עיקר דאדרבד. המצות על מעבירים

 ברכת נעשה שעליה הראשונד. על היא
 אחד רקיק שבוצע כ״ב מצוד. זה שאין טעמא מד״אי הראשונה על שתעשה וראוי המוציא
 . השנייה על המוציא ולברך הראשונה לבצוע סדרים ויתר ורוקח כס״ה ודלא לשנים

 משום והשליימד. כבעמוד עוני לחם משום הפרוסה יחד שתיד.ן על לברך רבותינו שנהגו מד.
 פסחא רמיקלע היכא בה״ג וכתב טובים ימים בכל צריך משנה לחם וגם עדיף דחביב
 כשחל אפילו לעשות שיש הרוקח בעל כתב וכן ופרוסה חיתי על בוצע דשבתא כליליא
 ויבצע המוציא ויברך ויגביהם והפרוסה בידו השלמות שתי. בסודר ויקח בחול להיות

 ונמצא הפרוסה מן ויבצע מצה אכילת על יברך •ואח״ב ויו״ט שבת כל כסדר העליונה
 דבתרוייהו לשבת יו״ט בץ חילוק ואין לראבי״ה נראה וכן7 ע״כ חובתו ידי כל שיוצא

 לברך שיש כתב ראב״ן וכן גאונים שאר וכן שר״ח ראבי״ד. כתב עוד .בעינן משנד. להם
 כיצד ם׳ כדמוכח התום׳ כתבו וכן השלימה על מצד. אכילת ועל הפרוסה על דימוציא
 דרכו מה ובוצע השלימה לתוך פרוסה שמניח בפסח ̂?ודים הכל דקאמר דהא מברכין

 רב אכן .באמצע ופרוסה משנד. לחם וצריך המוציא ברכת על קאי כו׳ בפרוסה עני של
 רבעו נד.ג ובן ט״ע יוסף רב כתב וכן להפך מתיבתא ריש״ משה רב בשם כתב עמרם
 רבי רגיל בפסח יהודה רבעו מ״ו לשון והוא כתב ובס״ד. דבר עמא ופן הלוי יואל

 שיבצע קודם תחילה המוציא ומברך יחד משתיהן ובוצע השלימה תחת פרוסה לד.ניח
 מידי ובו׳ חבילות מצות משום בזה ואין יחד משתיהן ובוצע מצה אכילת על כך ואחר
 האדמה ב״פ אחסא מברך ירקות לו שאין מי וכן ובו' והבדלד. קדוש של אבוס דחוה

 ואין המוציא השלימד. על ומברך המנהג לשנות רוצה שאין ופעמים מרור אכילת ועל
 מנחם וד.״ר .משתיהן ובוצע מצד. אכילת על הפדוסד. על ומברך וחוזר לגמרי מפרידו
 שאינה נוגע היד. לא השלימה ועל הפרוסה על מצה אכילת על מברך היד. מיונ״י

שיסד וזהו כבהגד.״חלעיל הגפן על רק מברך אעו שני כוס אחר .משנד. לחם אלא
ה: ולבסוף נ אי

הגעלה הלכות
 בשסרשב״ם רא״ם כתב וכן בה שמגעילין הגדולד. היורד. לד.געיל שצריכין פסק רש״י

 לתוכה קטנים הכלים להגעיל מים בה נותנים כך ואחר לחוץ מים אותם ושופכין
 בשם מצאתי וכן ריב״ק וכן משפיר״א שמואל בר אברהם ורבעו הלוי ריב״א פירש וכן
 ויורה ע״ז בשילר.י דאמרען הא פי׳ רש״י אבל גאון נהילאי רב ומר גאון האיי רב

 הגעלת קודם אבל אוכרתה הקטנה שפליטת הקטנה בה שהנעיל לאחר היינו מאי גדולה
 ול״נ בלעי לא לאפוקי כלים דטרידי דאגב אסורד. היא אפילו כלום צריך אין קטנים כלים

 נבלד. אבל בחוזק שמקלחין מפני סימנים לגבי אלא הבי אמרען דלא אפרים לרבינו
 בלע למפלט טריד דהיתר אע״ג הטהור עם שנמלח טמא דג או השחוטה עם שנמלחה
 ליזד״ר צריך הילבך התרומד. בספר וכתב .כלים גבי נמי הכא האיסור מן וציר שמנונית

נאסר לא שעדיין הפסח בערב שעות ארבע שעברו קודם שיגעילם יומן בגי שהן שבלים

 במי הקערה ומן בקערה נבנם חמץ דטעם דד.יתר טעם נותן בר טעם נותן וד.וי החמץ
 שעדיין הוא היתר ועדיין טעם נותגי שלשה הוי הקערה אל חוזר המים ומן ההגעלה

 שעלו דגים כמו האסורה ביורה להגעיל מותר זה ומטעם .חמץ איסור זמן הגיע לא
 דליתיה ממשו ולא לבד איסור טעם רק בלעו שלא בשביל בכותח לאוכלן דמותר בקערה
 כלים לר.געיל אפשר אי שעות ארבע לאחר אבל בלע היתרא וד.אידנא בעיניד. לאיסור

 הכלים אם אבל הכלים את ואוסרין וחוזרין בפליטתם נאסרין המיס שד.רי יומן בני שהן
 ספר ע״ב לפגם טעם נותן דהוי שעות ארבע לאחר אפילו להגעילן מותר יומן בני אינן

 בגי שאינן אפילו להגעיל אפשר אי שעות ארבע דלאחר כתב רא״ם אמנם .התרומה
 יומן בני בין חילוק אין לעילבפ׳׳אא״ב כדפרישית ואסור חמץ גבי לפגם נ״ט דהוי יומן

 ביחד חמץ וכלי עבו״ם כלי להגעיל התיר מהר״מ הנד. .סה״ת יומן בני לשאינן
 ‘וכן תחלה עבו׳׳ם כלי מגעיל ואפילו יומן בני שאינן כגון לפגם טעם נותגין כששניהם
 שעות ארבע אחר שאפילו עוד וכתב כסה״ת להיתר פסק בס״ה והנה קס״ו בסי׳ בתשובה

 בשר בכלי להגעיל מותר יומו בן שאינו וכלי מותר במים ששים אם יומן בני כלים ואפילו
 מעת זהו יומו בן ושיעור יומו בן שאינו איסור בבלי אותם ומגעילין שמחמירין ויש

 הלשון מוכיח וכן פוגמת לילה דלינת הגאונים פירשו כי בתשובה השיב ר״ת אמנם לעת
 יודע שאין מאחר אמנם . לעת מעת אומרים ואין יומא בת קדרד. אלא תורד. אסרד. דלא

 ועל הלילד. כל שתעמוד צריך כולו או סופו או הלילה תחילת הטעם פגימת גורם מי
 • ר״ת דברי ע״ב החסרון מפני לחוש ויש ברכה עליו תבא והמחמיר סמיך אנא זד. דין

 שבירה שהצריך מה יותר יתישב לעת מעת דמצריך המחמיר לדברי כי אומר ר״י אבל
 יצחק ב׳׳ר ברוך רבינו והנה . המצות מספר ע״ב .חטאת בישול אחר ושטיפה ומריקה

 האיי רב בשם בתוספות שראה א״ה רבינו כתב לעת מעת יומו בן ששיעור להדיא כתב
 רא״ה ונפלא לטהרה גדולה ביורה כשרים מים להשים צריך הגעלד. שלאחר נהילאי ורב
 ראיתי כי לפקפק יש ועוד .ובו׳ בה דשוד״ין הננעלים הכלים מכל היא נשתנית מה

 באלפס כתב גוונא ובהאי יפה שתפלוט עד בו לד.שד.ות צריך כשמגעילין בתשובד. כתוב
 ורוצר. איסור של כלי ע״ג או חמץ כלי גבי שעל טלאי . להוציאה למהר רגילים ואנו

 צריך ואין בד.געלד. שכשר מד.ר״ם אומר לחמץ או לאיסור הטלאי קדם אם לר.געילו
 ממה תחתיו הגעלה מי יותר ויכנסו ויותר יותר מתרפה הטלאי שהרי הטלאי להסיר
 וליבון הגעלה כלא טלאוהו ואח״ב האיסור או חמץ בליעת קדם אי אבל האיסור שנכנס

 בשמגעילין ליזהר שיש אבי״ה רבינו כתב .מעליו הטלאי יסירו לא אם בהגעלד. כשר אינו
 יכניס אלא במים שגית הנגעל צד יכנס שלא במים סביב סביב יגעילנוביד שלא גדול כלי

 שהנהיג שב״ט כיבינו ודלא יכלתו כפי ויצמצם השנית צדו ויכניס ויוציאנו ,אהד חציו
 יפלוט פן לחצאין ולא אחת בפעם מכוסה הכלי כל שיהא לד.געיל ראב״ן חמיו מפי

 דם פרק מזבחים וראיה קדשים גבי אלא שייך דלא המים הגיעו שלא במקום ויבלע
 בפ״ד. בעמוד כדמוכח זד. בכל המחבר רבינו דעת ואין .ראבי״ד. ע״כ ובו׳ חטאת

 בירושלמי משמע ובן ימים שלשה בעירוי לו די חמץ שקבל מזופף בלי .כ״ד בד״ילכחא
 ימים שלשה אותם ממלא דכותחא גרביא אילין אמי ר׳ אמר דגרס שעד. כל פ׳ שילהי

 שאור כבית שהן ולדר״ש כוס כתב עוד .רוקח מגעילן מזופפים אינם ואם לעת מעת
 הגעלה רבעי לראבי״ה נראה וכן ויגעיל הנצרים בין חמץ נופל פעמים והסלים יגעיל
 מותר השנה כל בשר בהן שנותנים הכלים על כתב התרומה בספר אמנם .ראשון בכלי

תר. היה עצמו הבשר שהרי בפסח בשר בהן לתת.  של רחיים בר־וקח כתב עוד מו
 קשת דחימוצן הגעלה צריכין העיסה בהן לתת שרגילין ודפין הגעלה צריכין פלפלין

 וישימם אבנים שילבנו ריב״א בשם כתב אחד בכלי להכניס יכולין שאין הם גדולים ואם
 גדולה קערה או שכר בה שהשימו לחבית יעשה וכן רותחין מים עליהן וישפוך הדף על

 רותחין מים לתוכן שיערו להן די שכר בהן שיש החביות אומר ומהר״ם בזד. כיוצא וכל
 דם פ׳ זבחים בתום׳ ר״ת התיר כן רביעי או שלישי מכלי יותר שהוא אע״פ בהן ומגלגלין

 החביות תוך לשפוך יכול רתיחתן נח אפילו האש מן המים כשמעבירין וה״ה חטאת
 והעץ .במקומו כמבואר נסך יין לענין ובן צונן ידי על כ״א בהן נשתמש שלא אחרי

 אבנים וכלי אבנים ומרובות תשמישו, האור דע״י בד.געלה תקנה לו אין הפת בה שרודין
 טעונין אין גללים ובלי אבנים כלי התדיר כל פרק בזבחים כדאמרינן הגעלה צריכין אין

 מצריך אבי״ה ורבינו מסימפונ״ט. ר״י הורה וכן בלעי דלא הדחה אלא ושטיפה מריקה
 בהלכה בפ״ה לעיל ועיין הגעלה פי׳ הדחה דההיא כתב בס״ה אמנם בחמין הדחה להו
 עץ יהודה דרב בריח הוגא רב אמר שעה כל דפרק מהא ראבי״ה כתב . בהג״ה כ״א

 פולטו כך כבולעו קסבר ראשון ובכלי ברותחין מגעילה הקדרה את בה שמגיסין פרור
 משתמשין לפעמים אם בצונן שתשמישו כלי אפילו הכלים כל על לדקדק צריך ולפיכך

 טוב וחמץ יין בהן שמחממין מתכות שאר של או כסף של כוסות כגון בחמין כהן
 מדיחן רותח חמץ בהן נשתמש שלא לו ברור אם אמנם בהן מסופק אם ולהגעיל להחמיר

 כגון רותח חמץ עליהן נופל שפעמים רותחין עליהן ישפוך ותיבות ושולחנות .ודיו בצונן
 שאין חרם כלי על העידה התורה מעמידין אין בסרק .ע״ב בו וכיוצא ומרק סשטיד״א

 שנשתמשו זכוכית של כוסות דהני יחיאל רביגו אומר היה מכאן לעולם דפיו מידי יוצא
 והדחה שכשוך ידי על ולא עירוי ידי על לא בפסח בהן לשתות אסור השנה כל בהן

 בחמין בהן משתמשין דאין ואע׳׳ג לעולם דפיו מידי יוצא שאינו חרם ככלי דהוי משום
 ככבוש והוי בתוכו ביין לחם של פתיתין שורין דלפעמים משום לאסור יש מ״מ בצונן אלא
 שרי חרם דבלי דכתב מטות פרשת בשאילתות ותימה .ע״ז תוספות כמבושל הוא והרי

 מועיל שאינו כתבו ראב״ן וזקנו שהראשונים וכתב ראבי״ד. פקק וכן לכבשונות בחזרה
שן‘חזרה לקדרה דלא בידם היא ושגגד. שפיר לד. מלבן ולא פקעא דילמא דחייס בכב

שו ח
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 חזרת אבלי גומרי מלוי ע״י נמי אי מבפנים ולא מבחוץ רמתלבן חיבא אלא לכך חשו
 בם׳ התוססות כתבו וכן כאןS באות חדשות פנים ומבחוץ מבפנים דמתלבן הכבשונות

 חמאת דם בפרק דגרסינן דברS וראיה כו׳. העידה התורה דאמרינן מהא ע״ש שעה כל
 שתשמישן חרס וכלי תס״ד בסימן באבי״ה עיין וכר ישברו אמאי שבמקדש קדרות אלא

 במס׳ דנרסינן אחת בפעם להגעילן אפשר שאי גדולים שהן אעפ״י בהגעלה מותרין בצונן
 נמי ועירוי דע״ז אההיא בע״א סי' המקצועות בספר ומיהו .ארתחו נעור. רבא דרש ע״ז

 ע״י שתשמיש; כיון ליבון בעי ולא מעמידין אין בפרק כדאיתא הרס של לקנקנים מהני
 חבית שהתירו נמצא שמואל ר' ובפסקי הלוי ריב״א בדברי וגס . בהגעלה מקילינן ה״נ צונן

 אבי״ה. בצונן דתשמישו כדסרישית וטעמו כאחת כולה להגעיל אפשר שאי ואע״ס בהגעלה
 הטה והמצות סה״ת .מלאכות דאיסור תשובות של י״ג בסימן קדושה בספר בתשובות ועיין

 טעם שנתבטל כיון מותר והכל החטה ישליך מלוחין או צלויין והן ע״ס בעופות שנמצאת
 בפסח שזהו בכרת שיהא עד במשהו לאסור וניעור חוזר אינו הפסח קודם בששים חמץ

 הגמלים מן רוב אם יחד שטרפן ורחלים גמלים צמר דכלאים בתרא פרק מדתנן וראיה
 הצמר נתבטל אם כלאים כגון במשהו שהוא דאיסור אלמא לשם פשתן להביא מותר
 זמן קודם ביטול שייך שאין שכתב באבי״ה וצ״ע ,חמץ גבי וה^, וניעור חוזר אינו כרוב

 לטהר לכשיטמאו כלים יטבילו דפריך נערה פרק דנדרים מההיא ראיה והביא האיסור
 הרינג״ש כגון מלוחין דגים או גבינה או ישן מלוח בשר וכן .ת״ב בסימן ע״ש וכו׳

 מותרין הפסח קודם ונמלח שנפשט אווז עור וכן החמץ מן המלח נבדק שלא ומורא״ת
 שנשאר ופעמים חמץ תבשיל בה שעושין המחבת בשביל אסור מהותך שומן אבל כפסח

 אל אותו ומחזירין במחבת שומן מעט בו וכיוצא רושול״ש כשעושין טיגון לאחר במחבת
 לשתות מותר הנסרים לדבק בשוליה עיסה שנותנין פעמים בחבית הדין ובן השומן שאר
 שהרי ביין טעם נותן הפסח.אינו ובתוך הפסח קודם ביין נתבטל החמץ דטעם כיון בפסח היין
 הנסרים לדבק בשוליה העיסה נתן אם חדשים ב׳ לפסח סמוך אבל החמץ הוקשה כבר

 טעם נותן הפסח ובתוך רכה העיסה שעדיין לפי חביות מאותן בפסח היין לשתות אסור
 בפסח בתרנגולים שנמצאו שחטין חיים רבינו אומר . התרומה וספר ומה״ג מס״ד, ע״כ ביין

 ע״כ חמץ איסור בהן ויש עיכול הוי דלא עמהן נתבשלו או נצולו אם לאסור ראוי
 בעיני ונראה הראשונים בה נחלקו אפויה במצה שנמצאת חטה וו״ל אבי״ה רבינו ובהב

 שאינה לצונן תטיל חלה גבי כדאיתא מחמצי לא צוננים במים נשרית שאם להתיר
 ממי״ץ וממורי .מתחמצת אינה נמי בעיסה נגבלה ואס החטה וכ״ש העיסה מתחמצת

 פיעפועו מקום חותך רותחת מצה או צלי או מליח בשר גבי על שנמצאת חטה קבלתי
 או שתים או אחת חטה .אסורה מצה דאותה כתב וברוקח הרא״ם בשם בס״ה כ״כ ודיו

 עליו חבא והמחמיר ששים שייך לא דבצלי סביב אצבע כשיעור בקליפה סגי בצלי שלש
 בתום׳ וכן לחימוץ חיישינן לא דבצלי יהודה ב״ר ר״י בתשובת מצאתי וכן .אבי״ה ברכה
 ואע״ג בקליפה סגי חמץ בהן ונמצא בפסח שנצלו תרנגולים וז״ל חולין דשחיטת בפ״ק
שנתבשל ירך הנשה גיד פרק לקמן מוכח וכן לא בצלי אבל במבושל ה״מ כמשהו יחמץ

 קולן!ן נצלה אבל נתבשל אלא ל״ש בגמרא שמואל ואמר אסור נ״ט בה יש אם בגיד
 בין חלוק שאין גהן שכתוב התרומה ספר יש אמנם .ע״ב כו׳ לגיד שמגיע עד ואובל

 בשם מצא וכן בו כנתבשל והוי והטעם המרק מתערב השפוד דכשמגלגלין למבושל צלי
 חמץ אבל בנ״ט שאיסורו לדבר אלא ב,,ליפה סגי דלא תם רבינו בשם וכן גאון האיי רב

 משטראסבורג הרי׳י ובשם שב״ט רבינו בשם מצאתי ובן בצלי אף אסור במשהו שהוא
 שנמצאת חטה הרוקח בעל בתב וכן אסורץ שני בנלי מליגה ידי על רק אפילו לאיסור

 אותת אוסרת שעורה או מלוח בשר על שנמצאת שנתרככה חטה או צלויה בתרנגולת
 תרנגולים שאר או בחטה נגעו ולא שנמלרו חתיכות שאר אבל תרנגולת אותה או חתיכה
 מצא כתוב רש״י בתשובת אסורה. החטה בה שנמצאת אותה אבל מותדין עמה שנצלו

 די׳׳ט משום וטעטא ואוכלה הלילה עד אותה שוהא פסח של אחרון יום בתרנגולת חטה
 • כדפרישית בקליפה סגי דבצלי הנתירימ כדברי שהורה בשסמהר״ם ומצאתי דרבנן שגי
 המים אסורים נתרבכה אם צונן בין חמין בין במים שנמצאת הטה משמו מצאתי ועוד
 ברוקח ולקולא. דרבנן ספיקא הוי ספיקא קצת דאיכא ואעפ״י המים מותרים לאו ואם

 המים לשאוב ואסרו לבור ירדו מחומצים המיס וכששפכו מחומצת יורה שהגעילו מעשה
 ראבי״ה בחב וכן .מהן לשאוב המים רין אס לבאר שנפל חמץ וכן במשהו שחמץ כפסח

 לבור שנפלה חטה אבל דחמץ נט״ל האוסרין לדברי המים אסורים לבור שנפל שהחמץ
 ם' בדאיתא בצונן שהיא זמן כל חמוץ לידי באה אינה עיסה דאפילו הכל לדברי מותר

 שנמצא לחוץ המים לשפוך שצור. מצאתי יב״א בשם אבל .ע״ב גרעין כ׳ש עוברין אלו
 .ע״ב המים בלעו לא אחת שמהטה חתיר המים מן כבר שנעשו המצות אבל חכה בהן
 בל אסרה הוגעל ולא ליבנו שלא מחבת של בכסוי בפסח קדרה שנסה מי שם עוד

 דדמי אסורות במצות נגעו אס מצות אצל חמץ עוגות שהשליך מי שם ועוד וכו׳ התבשיל
 לאו דריחא מותר נגע לא אם אבל זרה דעבודה שני בפרק פתוחה וחבית חמה לפת

 חבית גבי בע״ז רשב״ם פסק . ה׳ בסימן אסורות מאבלות בתשובות עיין וכו׳ מילתא
 ערלה בעצי האפוייד• לסת וה״ה אינך ומישתרו המלח ליס הנאה יוליך שנתערבה דאיסורא

 או במשהו במינו שאסור בפסח וחמץ ומותרת המלח לים הנאה יוליך בפת עצים דשבח
 ומותר לאיבוד שבו הנאה דמי להוליך פדיון לו יש בהנאה אף ואסור במינו שלא

 לדבריו ראיה הביא וראבי״ה טעים. חמץקא טעם סוף דכוף אסור באכילה אבל ליהנות
 ואיסורן אסורים עכו״ם של דברים אלו תנינן תמן דעךלה בתרא פ׳ בירושלמי דגרכינן

 ואי אסור ד״ה בתבשיל בשנתנו אי קיימין אק במה הדרייני וחרס עד וכו׳ הנאד. איסור
 ד״ה לה קרי כרשב״ג הלכתא דפסקינן ומשום מותר ד״ה שבו יין מדמי חוץ כשמכרו

 תקנה ידי על ושרי דחמץ דומיא היא חתיכה חרא והתם דהילבתא אליבא מתני' ומוקי
 דקנסא אע״ס הפסח לאחר עד נודע ולא כשר בחטי חמץ חטי נתערבו אם לחמץ וה״ה
 המלח לים הנאד, דיוליך בזה לו די מ״מ ימצא ובל יראה בל עליו ועבר הואיל ר״ש קניס

בפרק בחישתא דטבעא ארבא כד,הוא אחר לישראל וימכרנו הנכרי יחזור שלא ויזהר
:שעה כל

דשמיא: כםיעתא ומצה חמץ ודץ הפסח סדר הלכות להו סליקו

ולולב סוכה שופר להלכות משנה מגד הקדמת
פרק

פרק

פרק

פרק

פרס

ן ו ש א  שופר זה ואי הוא מין זה מאי והשופר החקיעה מצוח רניגו באר ר
 השופר הכשר דיני וכל יו״מ עליו מסללין ואם פסול שופר זה ואי כשר

:הפקיעה ומקום ושיעורו
 הפעורים הם ומי שופר קול לשמוע הממוייצין הם מי רבינו בו באר שניי

פרעי גם בשבח תוקעים ואם התוקע כונת צריך ואם ^ו  אלו דברים כן
:בארוכה

 הברכות וענין סדרה הוא וכיצד וכמותה התקיעה שיעור בו נתבאר שלישי
 מדברי שהוא ומה מה״ח מזה שיש ומה ושופרות זכרונות מלכיות

: סופרים
י ד י ב  ^ואיכותן דפנותיה ושיעור וגבהה מרמבה הסוכה שיעורי בו נתבארו ר

 הן וממה שיהיו צריכין וכמה דפנוחיה והכשר הסוכה ותכונת וענינן
;לזה הנמשך וכל כשרין

פסולים הם דבר זה ומאי שיהיו שראוי ממה הסכך דיני בו נתבאר חמישי

ם לשמה עשיה צריך ואס דינו מה פסול ומקצתו כשר הסכך מקצת ואם  וסוכה כן נ
אלו: בדכרים וכיוצא סוכה בתוך

 הם ומי דבריהם ומן התורה מן בסוכה המחוייבים הן מי בו נתבארו ששי פרק
 ובאיזה בסוכה ישיבה מצות היא וכיצד בתלק. אס בכל אם הפעורים

 הפרק ונסתיים ,ישיבתה על לברך חייב שאדם הברכה וענין ,ממיובא נפער אדם סיבות
היזג: לימי ומיין סוכה עצי איסור בביאור

ק ר ' פ ץ י ב . מה מכשיריו וכל לולב עניני בו נתבארו ש  שבין ההבדל וביאור הן
 ושיעורן ומדתן ומנינן נעילתן וענין להם ה־ומין אתרים למינין מקצתן

 ומדבריהם ההורה מן נעילתן מקום הגבלת וכן ומדבריהם התורה מן ניעלין זמן זה ובאי
 אלו ממינין ליהנות שאסור מה בביאור הפרק ונסתיים ,וענינה שביעי ביום ערבה ודין

חג: ימי שבעת כל למצותם שהוקצו מפני ה
ק ר י פ נ י מ  מומין מהמת או גנבה או גזל מהמת אם אנו מינין פסולי בו נתבארו ש

 הפרק ונסתיים ,בהן יוצא אם שמכילן מי של אינן אס וכן .בהן שיש
:החג ימי בשבעת במקדש נוהגה שהיתה השמחה בביאור

ת1 ב P כאילו בלבד מהם, ענין כל בפרקי אלא זה בסדור עעם לתת צורך אין זה ואחרי כן שהיא הזמן קדימח מפני ללולב וסוכה לסוכה שופר להקדים היה .הסדר זה ס
ק ואומר .מוחלקות הלכות שלש ר פ הם שאלו לפי ,ופסול בהכשר וענינו זה שופר מהות תתלה לבאר וראוי בשופר, לתקוע היא שהמצוה לפי ראשון להיות היה ראוי א ש

ם: שני להם הוצרכו מרובין פרמיהן להיות ובסוכה אחד, בפרק נכללו רבים אלו פרסים שאין ולפי הזה בפועל הקודמים הצריכין ק פרקי ר  וזמן המהוייביס הם מי לבאר שגי פ
מדברי ג׳ צרק עניני רוב להיות אהרח סבה ועוד המחוייב. דבר שיעור לביאור זמן זה ובאי המחוייב הוא מי ביאור להקדים שיש לפי ג' לפרק להקדימו היה וראוי החיוב,
ק: מפני ומקצתן סופרים פ ס ק ה ר ק נתאחר: למה נתבאר כבר שלישי פ ר הסוכה מהות לבאר חסלה וראוי בסוכה לישב היא שהמצוה לפי להקדימו היה ראוי רביעי פ
ק אותו: הפוסלין הדברים לבןאור וחבניהו, וצורתו הפועל תכונת והוא פועל בכל ההכרח להקדים שיש לפי לעשוחבהן, ראויה שאינה הדברים לביאור וענינה ר  ראוי חמישי פ

ק בשופר: שהוזכר כמו נדבר הקודמים הצריכים שהם וענינו הפועל חשלום אחר נמשך שהוא לפי להקדימו היה ר ם. יודע ועוד נהאחר למה נתבאר כבר ששי פ ע ט  ידוע ה
 וראוי למצוה פרסי וייחוד נרעון הוא הפעורין הס מי ביאור כן ואם .בה חייבין הכל היו הסתם מן ממנה הפעורין בביאור פורעים היינו לא ואס המצוה היא הענין שהתחלת

ק :לאחרו ר  ואח״כ הזמן תחלה נתבאר וכאן בו חוקעין שאין הזמן ואח״כ והכשריו פיסוליו תחלה נתבארו שופר שבהלכות והוא ,שופר להלכות שינוי לולב בהלכות יש שביעי פ
 השנה ראש חל אם הורה שדבר לפי חכמים מתקנה והוא המצוה מגרעון הוא בשבת בשופר הוקעין שאץ לומר רוצה בשופר הזמן יסוד סעם בזה לך אתן והנה המינין. פסולי
כל הוסיפו והם אמד יום אלא בגבולין אינה ההורה מן שהמצוה בהפך הוא בלולב אבל .לאחרו ראוי גמצוה גרעון שהוא ואחר שם כמבואר זה מנעו וחכמים מוקעין נשבח

ק להקדימו: וראוי תורה של b תוספת והוא שבעה ר מיני פ נתאחר: למה נתבאר כבר ש

:אלו הלכות סדר סבות כיאור ונשלם


