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 המשך הלכות פסח

–
 


     

    


 



ואפילו  עני  שאין  לו  כרים  ישב :  הגה

 :)מרדכי ריש פרק ערבי פסחים(על הספסל 


) ואין

י  ותרומת "טור  בשם  רש()  חילוק  בין  אטר  לאחר

 :)ו"הדשן סימן קל


וכל  הנשים  שלנו  מיקרי :  הגה

מרדכי  ריש  פרק  ערבי  פסחים  ורבינו (חשובות  

ה "  אך  לא  נהגו  להסב כי סמכו על ראבי)ירוחם

 :)דברי עצמו(ן להסב דכתב דבזמן הזה אי







) ודוקא
ל  על כשאוכלין  על  שלחן  אחד  אבל  אם  אוכ

 ):שלחן בפני עצמו צריך להסב
 



ויש  אומרים  דבזמן :  הגה

ה "הזה  דאין  דרך  להסב  כדאי  הוא  ראבי

לסמוך  עליו  שבדיעבד  יצא  בלא  הסיבה 
לא ונראה  לי  אם  .  )אגודה  פרק  ערבי  פסחים(

שתה  כוס  שלישי  או  רביעי  בהסיבה  אין 
לחזור  ולשתות  בהסיבה  דיש  בו  חשש  שנראה 

כמוסיף  על  הכוסות  אבל  בשני  כוסות 
 )מנהגים(ראשונות  יחזור  וישתה  בלא  ברכה  

וכן  באכילת  מצה  ולכתחלה  יסב  כל  הסעודה 
 :)ב"מהרי(


 

) אם
)  רוצה  למזגו





) וצריך  לשתות  השיעור  שלא

 :)בית יוסף בשם רוקח() בהפסק גדול בנתיים



 

) אם  אין  הלבן
 :)טור() משובח ממנו

 



 


 


ואין  ליקח  כוס שפיו :  הגה

ז  מפני  שלא  יוכל  לשתות "ג  גלא"צר  כעין  קרו
ובכוס  של  ברכת .  )ב"מהרי(רביעית  כאחד  

המזון  בלאו  הכי  אין  לוקחין  אותו  ועיין  לעיל 
ה  וכן  הכוס  של "  בהג'  סעיף  דג"סימן  קפ

בית (  'א  סעיף  י"קידוש  ועיין  לעיל  סימן  רע

 :)יוסף


 

–
 

     


     



ואין  ליטול :  הגה

ש "רבינו  ירוחם  והרא(ידיו  כלל  קודם  קידוש  

ואם  אין  ידיו .  )בתשובה  ומרדכי  פרק  ערבי  פסחים

נקיות  יטול  מעט  אבל  אין  לברך  על  הנטילה 
בעל  הבית לא ימזוג בעצמו רק אחר ימזוג לו ו

 :)ב"מהרי(דרך חירות 
 


     



 



)וחומץ  או  מי  מלח  (


ויסדר  הקערה  לפניו :  הגה

בענין  שאינו  צריך  לעבור  על  המצות  דהיינו 

הכרפס  יהא  למעלה  מן  הכל  והחומץ  סמוך  לו 
  והחרוסת יותר  מן  המצה  והמצות  מן  המרור

והם  יהיו  יותר  קרובים  אליו  מן הבשר והביצה 
.  )ל"מהרי(


) והוא  הדין  צלויה  וכן  נוהגין

 )בעירנו


   )מיני פירוש  



 

 
– 

 

                      
                                  

                               
               

)  עשבים  מרים

      

     




ואם :  הגה

אין  לו  אחד  מאלו  הירקות  יקח  לענה  או  שאר 
וחרוסת  יעשה  עב  זכר  לטיט .  )אגור(ירק  מר  

ואחר  כך  נותנין  בו  מעט  חומץ  או  יין  אדום 
ועושין  החרוסת  מפירות .  )טור(זכר  לדם  

 )תוספות פרק ערבי פסחים(שנמשלו  בהם  ישראל  
כגון  תפוחים  תאנים  אגוזים  רימונים  שקדים 

ליו  תבלין  כגון  קנמון  וזנגביל ונותנין  ע
 :)טור(הדומים לתבן שהיו מגבלין בו הטיט 



    


   

 



הגה :

ויאמר  בלשון  שמבינים  הנשים  והקטנים  או 
י  מלונדרי  כל "יפרש  להם  הענין  וכן  עשה  ר

ז  כדי  שיבינו  הנשים "ההגדה  בלשון  לע
.  )ל"כל  בו  ומהרי(והקטנים  

    


 








וכשהבן  או  האשה  שואלת  אין  צריך  לומר (

. )ל"מהרי()  מה  נשתנה  אלא  מתחיל  עבדים



   

)וסה  שהיא ויש  להגביה  מצה  הפר

  )ו"מהרי()  כלחם  עוני


     הגה :

דברי (ונוהגין  לזרוק  מעט  מן  הכוס  באצבעו  

  כשמגיע  לדם  ואש  ותמרות  עשן  וכן )עצמו
ב  בכלל "ש  באח"ך  עד"כשמזכיר  המכות  דצ

ה  הפת ויהי.  )ל"מהרי(ז  פעמים  "ובפרט  הכל  ט
מגולה  בשעה  שאומר  ההגדה  עד  לפיכך 

אגור  ובית (שאוחז  הכוס  בידו  ואז  יכסה  הפת  

 :)יוסף

–
 








והמנהג  בין  האשכנזים  לברך :  הגה
ברכה  ראשונה  על  כל  כוס  וכוס  אבל  ברכה 

אחרונה  אין  מברכין  רק  אחר  האחרון  לבד  וכן 
 :דעת רוב הגאונים

–
 





     


ואין  המנהג :  הגה

לטבל  במלח  בלילה  ראשונה  דפת  נקי  אין 
.  צריך  מלח












ויש  אומרים  דאין  לטובלו :  הגה

.  וכן  הוא  במנהגים  וכן  ראיתי  נוהגין





 




    

 







 






 


     
    

 



) ועיין  לקמן  סימן

 )'ב סעיף ג"תרי
     

ונהגו  לעשות  שלש :  הגה

  זכר  ללחמי  תודה מצות  של  סדר  מעשרון
ועושים  בהם  סימן  לידע  איזה  ראשונה  או 

שניה  או  שלישית  ומניחים  הראשונה  עליונה 
והשניה  באמצע  והשלישית  בתחתונה  לכריכה 

ואופין .  )ש"טור  בשם  הרא(ואם  שינה  לא  עיכב  
  ואם )כל  בו  ואבודרהם(אותם  גם  כן  כסדר  

נשברה  אחת  מהן  לוקחין  אותה  לשניה  דבלאו 
.  )אגור(תה  הכי  פורסין  או 

) ושיעור  כזית  עיין
 ):ו"לקמן סימן תפ

–
 






   




ולא  יאכל  ולא  ישתה  הרבה  יותר  מדאי :  הגה
שלא  יאכל  האפיקומן  על  אכילה  גסה  או 

 :)ל"מהרי(ישתכר וישן מיד 



נוהגים  בקצת :  הגה

מקומות  לאכול  בסעודה  ביצים  זכר  לאבילות 
ונראה  לי  הטעם  משום  שליל  תשעה  באב 



 

 
– 

 

                      
                                  

                               
               

נקבע  בליל  פסח  ועוד  זכר  לחורבן  שהיו 

מקריבין  קרבן  פסח  ויש  נוהגין  שלא  לאכול 
  טיבולים  שעושים 'שום  טבול  בלילה  רק  ב

 :)ל"הרימ(בסדר 
–

 



    
     

) ויקדים  עצמו  שגם
ן  פרק  ערבי  פסחים "ר()  ההלל  יקרא  קודם  חצות

 :) דמגילה'רק בוסוף פ







) ויחזור
 ויברך  ברכת  המזון  ויברך  בורא  פרי  הגפן

  )בית  יוסף()  וישתה  הכוס







ויחזור  ויברך  על :  הגה

הכוס  ואין  לחוש  במה  שמוסיף  על  הכוסות 
ואם  נאבד  האפיקומן .  )ד"ש  כלל  כ"תשובת  הרא(

 :)רוקח(יאכל כזית אחד ממצה שמורה אחרת 

–
 


ולא  יאכלנו  בשני  מקומות  דלא  עדיף :  הגה
ילו  הפסיק  בשינה  דאסור  לאכלו  משום מא

 :)טור(דהוי כשני מקומות 






וכל  זה  אינו  אלא  שישנו  לאחר :  הגה

ה  קודם שהתחילו  לאכול  האפיקומן  אבל  שינ
 :)טור ורבינו ירוחם(לזה לא הוי הפסק 

–
 


     


מיהו :  הגה

  והכל מכוס  שלישי  יכול  לשתות  כמה  פעמים
מחשב  שתייה  אחת  אף  על  גב  דהפסיק 

מצוה  לחזור .  )ץ"י  ותשב"ל  ומהר"מהרי(בינתים  
והגדול  שבהן  אומר  הודו :  הגה.  אחר  זימון

והגדול .  )כל  בו(ואנא  והאחרים  עונין  אחריו  
ויכול  לצרף .  )ל"מהרי(יכול  ליתן  לקטן  רשות  

לזימון  לענין  הלל  אף  על  גב  שלא  אכל  עמהם 
רך  ברכת  המזון  בליל ונהגו  שבעל  הבית  מב

פסח  שנאמר  טוב  עין  הוא  יבורך  והוא  מיקרי 
 :'טוב עין שאמר כל דכפין ייתי ויכול וכו

–
 









    

) וכבר
) ד  דאנו  נוהגין  לברך"נתבאר  לעיל  סימן  תע




)  'ב  סעיף  ז"יל  סימן  תעועיין  לע(


ויש  אומרים  שיש  לומר :  הגה
ן  פרק  ערבי "ר(  קודם  לא  לנו  'שפוך  חמתך  וכו

  ולפתוח  הפתח  כדי  לזכור  שהוא  ליל )פסחים
שמורים  ובזכות  אמונה  זו  יבא  משיח  וישפוך 

ול   וכן  נוהגים  ויכ)ב"מהרי(ם  "חמתו  על  העכו
ם "רמב(לגמור  הלל  אף  שלא  במקום  סעודה  

 :)'והמגיד פרק ח

–
 


בית (וכל  המשקים  דינן  כיין  :  הגה

ומי  שהוא  איסטניס  או  תאב  הרבה .  )יוסף

לשתות  יכול  לשתות  כוס  חמישי  ויאמר  עליו 
 :)מרדכי(לל הגדול ה

    



וכל  דין  ליל  ראשון :  הגה

ונוהגים  שלא .  )אגור(יש  גם  כן  בליל  שני  
לקרות  על  מטתו  רק  פרשת  שמע  ולא  שאר 

י  ליל דברים  שקורין  בשאר  לילות  כדי  להגן  כ
 :שמורים הוא מן המזיקין

–
 






ומי  שאין  לו  ב:  הגה' 
ות  יברך  ליל  ראשון  המוציא   מצ'הלילות  רק  ג

ועל  אכילת  מצה  וכן  הכריכה  הכל  מן  הפרוסה 
אבודרהם  בשם  אבן (  'ושתי  השלימות  לליל  ב

 :)ירחי

–
 



  






 ובמקומות .  בלא  ברכה:  הגה

שנוהגים  לשתות  משקה  הנעשה  מדבש 
ד  יכול  ליקח  אותו  משקה  לארבע "שקורין  מע

יש  אומרים ו.  )ל"מהרי(כוסות  אם  אין  לו  יין  
שאין  עושין  קידוש  על  שאר  משקין  כמו 

ולי  נראה .  'ב  סעיף  ט"שנתבאר  לעיל  סימן  ער
  כוסות  יש  לסמוך  אמאן  דאמר 'דלענין  ד

דמקדשין  על  שאר  משקין  אם  הוא  חמר 
 :ב"מדינה כמו שנתבאר לעיל סימן ער

–
 







    











 



 

 
– 

 

                      
                                  

                               
               

–
 





 
– 

     
ויאכלנו  ביחד  ולא  מעט  מעט :הגה  

ובירקות  צריך  למעך  חלל  האויר  שבין  הירק 

ולשער  שיעור  הכזית  בירקות  עצמן  ולא 
 :באויר שביניהם

–
 








) ועיין  לקמן  סימן

)  'צ  סעיף  ג"ת






    

 
 


ואפילו  היה  שבת  אם  הזכיר :  הגה

. )בית  יוסף  בשם  אורחות  חיים(ביעלה  ויבא  יצא  
תה  בחרתנו  והזכיר  בו  שבת  אפילו ואם  אמר  א

הכי  צריך  לחזור  ולהזכירו  ביעלה  ויבא 
  מיהו  אם  לא  הזכירו  ביעלה )ל"תשובת  מהרי(

ושליח  ציבור .  )בית  יוסף(ויבא  אין  צריך  לחזור  
ששכח  להזכיר  של  יום  טוב  בשחרית  עיין 

 :ו"לעיל סימן קכ





וכל  זה  אין  אנו נוהגים כן כי אין :  הגה
 :אנו אומרים בלילה בבית הכנסת ההלל כלל

–
 

    
    

)רות ומברכין  לק

).  ההלל    

    




  ימים 'ודוקא  בב:  (הגה  

הראשונים  שגומרים  בהם  ההלל  דינא  הכי 
גומרין  עיין לענין  הפסקה  אבל  בימים  שאין  

).  'ב  סעיף  ד"לעיל  סימן  תכ 


 
 
    

) ואם  מוסיפין  ביום  טוב  עיין

)  ב"לעיל  ריש  סימן  רפ


    

    

) ועיין  לעיל

)  'ד  סעיף  ג"סימן  קי
הגה :

ונוהגין  לומר  בכל  יום  טוב  בתפלת  מוסף 
אחר  שאמר  על  ידי  משה פסוקי  מוסף  היום  

 :עבדך כאמור

–
 





    

   
   )בעומר  ( 


)בעומר  (


)בעומר  (


)בעומר(

 


   
    

 



ואפילו  ענה  אמן  על  ברכת :  הגה

  דעתו  שלא  לצאת  יחזור  ויברך הקהל  אם  היה

 :)א"בית יוסף בשם רשב(ויספור בלילה 







וכשהגיע :  הגה
הזמן  אסורים  לאכול  עד  שיספור  ואפילו 

התחיל  לאכול  פוסק  וסופר  מיהו  אם  התחיל 
לאכול  קודם  שהגיע  הזמן  אינו  צריך  להפסיק 

דברי עצמו (אלא גומר אכילתו וסופר אחר כך 
 ):למאן דאמר ספירה בזמן הזה דאורייתא




 








 


 






 



     





הגה :
ז  עיין  לעיל "ואם  אין  לו  יין  וצריך  לקדש  יקנה

 :ו"סימן רצ




 

–
 



    


 






 

 
– 

 

                      
                                  

                               
               

     




אלא כשמגיע לעל ידי משה עבדך : הגה

 'מפי  כבודך  כאמור  אומר  והקרבתם  עולה  וגו
 :)טור(עד ושני תמידין כהלכתן 




) ואנו  אין  נוהגין

לומר  מקרא  קדש  כלל  לא  ביום  טוב  ולא 
 :)טור() בחול המועד


     

 





     



 


  )הרביעי  ( 

   
 


ואומרים  בתפלה :  הגה

ובקידוש  זמן  חירותינו  כמו  ביום  טוב  ראשון 
 :)ל ומנהגים"מהרי(


 










ואין  מזכירין :  הגה
בברכת  ההפטורה  לפסח  לא  באמצע  ולא 

בחתימה  ונוהגין  לומר  שיר  השירים  בשבת 
של  חול  המועד  ואם  שבת  ביום  טוב  האחרון 

אומרים  אותו  באותו  שבת  וכן  הדין  בסוכות 
עם  קהלת  ונוהגין  לומר  רות  בשבועות 

והעם  נהגו  שלא  לברך  עליהם  על .  )אבודרהם(
 :על מקרא כתוביםמקרא מגילה ולא 

–
 






 


 

–
 


     


מיד  שני  וחמישי :  הגה
ובאשכנז .  )דברי  עצמו(ושני  שאפשר  להתענות  

ת  ועושין  אותו  כמו וצרפת  נהגו  להתענו
 :)טור(תענית צבור לקרות ויחל 

–
 

     


  


ג "ו  מלמיה:  הגה
אבודרהם  ובית  יוסף (בעומר  ואילך  הכל  שרי  

 :)ומנהגים


    




ובמדינות  אלו  אין :  הגה

ג "נוהגין  כדבריו  אלא  מסתפרין  ביום  ל
ומרבים בו קצת שמחה ואין אומרים בו תחנון 

ג "ואין  להסתפר  עד  ל.  )ל  ומנהגים"מהרי(
מיהו  אם  חל .  )ל"מהרי(בעצמו  ולא  מבערב  

  לכבוד 'ביום  ראשון  נוהגין  להסתפר  ביום  ו
ומי  שהוא  בעל  ברית  או  מל .  )ל"מהרי(שבת  

בנו  מותר  להסתפר  בספירה  לכבוד  המילה 
 :)הגהות מנהגים(


מיהו  בהרבה :  הגה

מקומות  נוהגים  להסתפר  עד  ראש  חדש  אייר 
ג  בעומר  ואילך  אף  על "ואותן  לא  יסתפרו  מל

. ג  בעומר  בעצמו"פי  שמותר  להסתפר  בל
ג בעומר "ואותן מקומות שנוהגין להסתפר מל

ג "ואילך  לא  יסתפרו  כלל  אחר  פסח  עד  ל
חת  מקצת  מנהג  זה ולא  ינהגו  בעיר  א.  בעומר

ומקצת  מנהג  זה  משום  לא  תתגודדו  וכל  שכן 

 :)דברי עצמו(שאין לנהוג היתר בשתיהן 


 
–

 





    

    
   

 





 


ואין  אומרים  תחנון  מתחלת  ראש  חדש :  הגה

הגהות (  בו  דהיינו  אחר  אסרו  חג  'סיון  עד  ח

ונוהגין  לשטוח .  )מיימוני  הלכות  תפלה  ומנהגים

ם  זכר עשבים  בשבועות  בבית  הכנסת  והבתי
לשמחת  מתן  תורה  ונוהגין  בכמה  מקומות 

: לאכול  מאכלי  חלב  ביום  ראשון  של  שבועות
ונראה  לי  הטעם  שהוא  כמו  השני  תבשילין 

שלוקחים  בליל  פסח  זכר  לפסח  וזכר  לחגיגה 
כן  אוכלים  מאכל  חלב  ואחר  כך  מאכל  בשר 

  לחם  על  השלחן 'וצריכין  להביא  עמהם  ב
 'בשהוא  במקום  המזבח  ויש  בזה  זכרון  ל

 :הלחם שהיו מקריבין ביום הבכורים

 
–

 


     


הגה :
פש  עצמו  כל ויש  מחמירין  אפילו  באוכל  נ

שאינו  מפיג  טעם  כלל  אם  עשאו  מערב  יום 
מיהו  אם  לא  עשאו .  )ל"אור  זרוע  ומהרי(טוב  

מערב  יום  טוב  ויש  בו  צורך  יום  טוב  מותר 
 :)ן"ג ור"סמ(לעשותו על ידי שינוי 




 



 

 
– 

 

                      
                                  

                               
               

 


ויש  מתירין :  הגה

 )טור  בשם  פוסקים(מוקצה  אפילו  ביום  טוב  
אבל  נולד  אסור  לדבריהם  אפילו  בשבת  וכל 

מוקצה  שאינו  בעלי  חיים  כגון  אוצר  של 
פירות  ועצים  סגי  כשיאמר  מכאן  אני  נוטל 

. )'  חלק ג'ם  נתיב  דרבינו  ירוח(ואין  צריך  שירשום  
 ימים 'ומותר  להכין  מיום  טוב  ראשון  לשני  בב

י  כל "ועיין  לעיל  סימן  ש.  )כל  בו(של  גליות  
 :דיני מוקצה

–
 


     




 


או  שאר :  הגה
.  )ן  פרק  אין  צדין"ר(חולי  שאין  בו  סכנה  







ודוקא  שבות  דרבנן  דומיא  דמכחל :  הגה
עינא  אבל  אב  מלאכה  אסור  לישראל  לעשותו 

ן  פרק  אין  צדין  והמגיד "ר(אפילו  ביום  טוב  שני  

 :)'פרק ד











 
–

 
אפילו :  הגה

במקום  שאינם  מחוסרים  צידה  לפי  שהביבר 
רחב  הרבה  והדגים  נשמטים  אילך  ואילך 

 :)'המגיד פרק ב(


     



 







 


 





מאחר  שאמת  המים  היא  צרה  ואינן  יכולים (

 :)'פרק אהמגיד () להשמט
    


 




    

 








 


)כלי חרס הבנויים בכותלים פירוש  
)  לקנן  בהם  העופות


    

 



 


ואם  הוא  אפשר  שיצטרך :  הגה

כל  השובך  יכול  להזמין  כל  השובך  ולמחר 

רבינו  ירוחם  והגהות  אשירי  פרק (נוטל  מה  שצריך  

 :)ביצהקמא ד





 
) ואפילו

בית ()  היו  מקושרים  ביחד  מנתחי  מהדדי

 :)יוסף








     



הקן ואם  הזמין  תוך  הקן  ומצא  על  פתח  (

 :)אור זרוע() מותרים



 




 


    



 

–
 






    

ועכשיו  בזמן  הזה  שכל :  הגה

שוחט  רואה  סכין  בעצמו  כל  הרוצה  לשחוט 
ביום  טוב  יבדוק  סכינו  מערב  יום  טוב  ולא 

ל "דברי  עצמו  ומהרי(ביום  טוב  שמא  ישחיזנו  

  מיהו  אם  לא  בדקו  מערב  יום )והגהות  שחיטה

ביום  טוב טוב  והוא  שעת  הדחק  יכול  לבדקו  
 :)שחיטת ישנים(



      

) והוא  הדין  שהטבח

 :)בית יוסף() יכול להוליך הסכין אצל הבהמה
 

    











 

 
– 

 

                      
                                  

                               
               


)מקום פירוש 

)  ששם  שוחטים  הבהמות

   
    
     


 
    


    
    

 



ובעינן  גם  כן :  הגה

  דחיישינן )ש"טור  והרא(  גבי  קרקע  שהפריס  על

שמא  יראה  בו  ריעותא  באיברים  הפנימיים 
ונמצא  שחט  ביום  טוב  שלא  לצורך  כן  נראה 

.  ש  והטור"לי  מדברי  הרא


 





) ואפילו  אין

.  )טור()  שהות  לנתחה  ולבדקה  תחלה



ויש  אומרים  דאין  להפשיטה  כלל :  הגה

אלא  אם  כן  שחטה  לצורך  יום  טוב  וכך  ראוי 
 :)פרק אין צדיןהגהות אלפסי (להורות 




 


  



 











ואם  נפל  בכור  לבור :  הגה

אסור  להעלותו  דהא  אינו  ראוי  לשחטו  אלא 
 :)'ם פרק ב"רמב(עושה לו פרנסה במקומו 





 



 




 )בית  יוסף,  בידו  ( 
 


 




)פירוש 
) כעין  יתד  של  ברזל  שחופרין  בו  את  הקרקע


בית ()  ואפילו  היה  צריך  לכמה  דקירות  שרי(

 :)יוסף






) ומיהו
עדיף  טפי לכסות בדקר נעוץ בעפר תיחוח אם 

 :)ש וטור"בית יוסף בשם הרא() יש לו







 


)ח "ועיין  לעיל  סימן  ש

)  ח"סעיף  ל


    


 
)בריה  שנולדה  מתיש  וצביפירוש    (








ודוקא  ששחטו  בקרן  זוית :  הגה

וכהאי  גוונא  אבל  אם  שחטו  באמצעית  החצר 
אפילו  דם  בהמה  יכול  לכסות  אם  יש  לו  עפר 

מוכן  דהוה  ליה  כגרף  של  רעי  וצריך  לכסות 
הגהות  אלפסי  פרק (שלא  יתלכלכו  כליו  בחצר  

 :)קמא דביצה



    


 


 
–

 






 


 





    




ונוצות  של  עוף  דינן  כמו  בעור  דמותר :  הגה
 :לטלטלן כדי להצניען כמו בעור





 






 ):אבל לצורך גופו ומקומו שרי(
–


 

    








 

 
– 

 

                      
                                  

                               
               


יש  אומרים  דדוקא  ישראל ו:  הגה

לגבי  ישראל  שרי  בכהאי  גונא  אבל  ישראל עם 

הגהות  אשירי (נכרי  אפילו  בכהאי  גוונא  אסור  

 :)פרק אין צדין




    

     
    




 




 




    

 


ויש :  הגה

אומרים  דלא  שרי  להערים  רק  קודם  אכילת 

ומותר .  )ג"י  ובית  יוסף  בשם  סמ"ר(  שחרית
למלוח  הבשר  ביום  טוב  אף  על  פי  שהיה 

ל  ותרומת "מהרי(אפשר  למלחו  מערב  יום  טוב  

 :)'הדשן סימן פ


) וטוב  לשנות  קצת  אם  יוכל
ל  ותרומת  הדשן  סימן "מהרי()  לשנות  באיזה  דבר

 :)ד"פ

–
 









)סכין  של פירוש  
  ראשין  דומה  קצת 'קצבים  ויש  עושין  בו  ב

)  י"רש,  לקרדום



 



 




)וכן  בחצר  לוקח  לפניו (

  )ם"בית  יוסף  ורמב(
   





 


  



 


)ז  סעיף "ועיין  לקמן  סימן  תק

 ):'ב


) ואם  הסיק  בכלים  אסור  להפוך

באש  לאחר  שהודלקו  במקצת  דאז  הוי  שבר 

) כלי  אלא  אם  כן  ריבה  עליהם  עצים  מוכנים
  )ן  פרק  קמא  דביצה"  ור'המגיד  פרק  ב(

    
 




גם :  הגה

אין  להסיק  עם  האגוזים  והשקדים  עצמן  אלא 
ולפידים .  )בית  יוסף(אם  כן  הם  עדיין  בקליפה  

שנשארו  מיום  טוב  ראשון  שכבו  מותר  לחזור 
ולהדליקם  אפילו  ביום  טוב  שני  של  ראש 

ש  ומרדכי "הרא(בת  השנה  או  יום  טוב  אחר  ש

 :)ריש ביצה ובית יוסף
 

 
 







 

 


