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 דוצת הלוי איחקע"
 ישראל לארץ הראשי*תרב

 ת"1 ירושליםחחופעה"ק

 תש'ו. ב' אדר כ'דב'ח

 ידידי של ' ת ם פ ה ן ת חוק הספר לקראתשטחתי
 התורה חדרי בכל וחריף בקי הטפורסםחעילוי

 שבמיוחדים טחטיוחדים שלים'א גרשוני יהודא ר'הנאון
 חתפלפלתי ת'ון קדשנו, בארץ הצעיר מהדור התורח חכטיבין
 חטופלאים קונפרסיו את רב בעונג וקראתי פח בעלאתו

 רב עושר הטהבר חעשיר וה שבספרו טלא בפח אוטרוהנני
 ז*ל הרטב"ם הגדול רבינו של הענקי ספרו על החד'ת פפרותאת

 המחשבה ודקות ובהירות טקורית עמקות יחד טתלבדיםבחדוופיו

 ובראשונים בתלטודים עצוטה בקיאות טטיא גדולוהיקף
ואחרונים.
 לנו לחעניק ויוסיף הוה חנדול בכחוילך
 יפוצו הלכה בחקר הטוהירות יצירותיוטאוצר

 ובציון בתורח הבוהר זיברכהו חוצהטעינותיו
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 סלצר ולמןאיסר
 סלושק( ור-ס)אג"ד
 להישיבה ראשיר"ם
 חיים עץ הכללי הטומרוראש

 תובב"א ירושליםבעיה'ק

 "*יו שנת אד"ב לתדש ב' ג' יום ירושליסב'ח

 חביבי ורב ירירי של ספרו אתראיתי
 מוע'ה ובקי חריף המובהק חגאוןחרב

 נרשוני יהורה מו"ה עצום ומחרש נרולעילוי
 פסח קרבן הל' הרסב"ם עלשליט"א
 א' פרק על חירושיו הרפיםולע"ע

 הרפים א' פרק שעל לעשותוהנריל
 חירושים וחרש ברחבה ובאר נליונותעשרה
 ברבריו ועיינתי והלכה ה"כה ככלנכונים
 במברות נכונה דרך שררכווראיתי
 לטעיינים תועלת רב ויביאוישרות

 וישמע הלכה שבכל והפירוקיםמחקושיות
 יראו תורה וטחזיקי לקח, ויומףחכם

 הקורש עבורת עבורתו להסשיךלחזקושיוכל
 זח במקצוע חרושיו כל בחוצאתלגמור

 הנפש מנוחת ר' לו שיתן מברכווהנני
 ליסים נם התורה בטעלות לעלותשיוכל
 בישראל. ולתפארתו לנאוןחבאים
 חתורח לכבורהכו"ח

 מלצר זלמןאיסר

 חרליפ משהיעקב
 הטרכזית הישיבהדאש

 הרב'שמרכז
 תובג"א 'ר,שליםבעיח.ק

 אר,ש ג' פקירי לסרר ג יוס ירושלםב*ח
 לפ"מ כפורתשגת

 הספורמם העלוי היקר ירידנו כבורהן
 חרדי בכל והבקי החריף המובהק חנאוןחרב
 התלמור אפיקי על כיונים ועיניותורה

 שליט"א גרשוני יהוראסוחר"ר
 הגרולות הישיבות בכל נורעשמו
 ובקיאותו חריפותו בשקירתובחו"ל

 ישיבתגו אל בא וטאז ואחרונים,בראשונים
 כ.ק ראשנו על ר' נר בהל בעורהק'

 הכחן יצחק אברהם טוהר'ר הנה"קרבינו
 ציון בשערי נם שמו נורע זצוק"לקוק

 ובכל ולתהלה. לשם בהלכההמצויינים
 היח בהישיבה חשיעורים שהנרתיפעם
 הרחבות ביריעותיו לשעשועים לנוהוא

 הטהירהותפיסתו
 תלק לאור לחוציא הרה ירוועתח
 הפמח חוקת בשם הנשאיםסחידושיו

 הדפים כעת פמח, קרבן חלכותעל
 ראשון. פרק על נליונותקשרה

 חהוגים כל כי להניילטותר
 המסולאיפ היקרים מהחירושים הזה המפר על ניל ישמחו בתוח"קחטשתעשעים

 הראשונים ורבותינו התלמודים טרברי סוצקים יסורות על נבנים ואשרבפז,

 הולכים. אנו לאורם אשר האחרוניםונרולי
 חוצחי מעיינותיו ויפוצו התורה קל במנוחח לשבת אתו ר' יחי' כי לבבי מקוטקואברכחו

 י*ראל וקרן תוה"ק קרן ולחרטת קרובה לישועההטצפה
 חרל"פ מגטהיעקב



 פראנק במוהר"ל פמחצבי
 לירושלים ואכ-ר הראשיחרב

 תיסב"אעיה.ק
 תש"ו. שנת אר"ש לחדש וי תיו ירושליםב"ה
 הדפום ממכבש עכשיו היוצא חפסח חוקת טספר נל'ונות איזח ראיתי עתחזה

 בו. טדובר נככרות והנת שלים"א גרשוני יהורה ר' הטובהק הגאון חרב טחכרומאת
 בשערים וטפורסם עליה מכני שהוא מכבר זה ידעתיו שיחי' המחברחרב
 טשיב כשמעתא ולכטרי למשקל לו רב ויריו עמודי ביני לרישי' חזיתיחמצוינים
 אורח בקרן לחעמירחו עטו חכון ידי גם לזאת תורח של בסלחמתה שערהמלחטה
 ירבר, כרעח כי וקנים טעם בו מצאתי רא'תי אשר בהטקט וגם לנא, ממוכו יין מןוכל

 הקודש ולחכת רבנן, סלכי סאן מלכנם שלחן על לחקלותן הראוים יקרות הערותמעורר
 ח'קרים. רבריו על קכרי טרי שחעליתי שתים או אחת הערה איזה לרשוםאטרתי

 אבדיטי בר יצחק רב דאטי מחא חביא מספרו מ"ח כעמודא(.
 אח תקריבו ביום שנאטר החמח בשקיקת שנפסל לרם טנין נ"ו()זבחים
 טקרא ח*'ל זבחו את הקריבו רביום קרא דלם"ל התום' הקשו וכו',זבחו
 פיגול פחשבת זח ראין סר"א צוותו מביום ראי וכתב וכו' צוותורביום
 את הקריכן טביום אבל דכשר פמולים שיקריבוה חושכ רלעיל לחהיאודטיא
 טפים טאן י"ל ולענ'ר עכת"ד. מפגל וחוי פמול חדם רנקשה שפיר ילפינןזבחו
 משוי זבתו את חקריכו וביום לפסול, לרם ליי משווי לא צוותו רביוםדקרא
 במשטעותם, הברל ואין זריקח, אין רכלילח משמקותם שניחם לכאורה פמולליח
 רומח ואינו פיגול 14ה משוי רם'ם י"ל בדם פסול זה ראין את"ל אםונם
 וע'ם בזסנח שלא על פסול טחשבת חוא רפנול פסולין שיקרינוחולע"ם

 בל'לה לזרוק כשטחשב משאי'כ בזטנח לשלא בהטחשבח אין פמוליןשיקריבוח
 )שם ראמרינן למאי דומח אי3ו גם יריקה, בזטן שלא לזרוק טחשבח זחחרי
 רחחיא לשריפה, אינתיק רלא כשר אמר חזקיח שלישי לאור חמחשב ק"א(נ"ו

 משום חייב אינו של'שי אחר נאוכל רלד'דיה וטכיון טרכר אכילחבטחשכת
 בטחשבת רטיירי כאן כן שאין מה בזמנח, דשלא אכילח סחשבת זת אין שוכנותר
 טחשבח יחשוב לא למח חיא זר'קח ופן לאו דלילח טכיון בזמנת שלאזריקה
 לפגול. לעשותו כזטנחרשלא

 זה בלילה הפקרש בית בנין דאין בהא לומר מצרר קכ'ח בעטורב(
 כתב כרבריו הגה כלילה נם לבנותו אפשר טזבח אבל המקדש ביתרוקא
 סי' )או"ח טשו'ע לזח מיוע להביא לי ויש ט"א( )סוכח לנר קרוךבם*ד
קי*

 לכסותו שלא ונהגו ברחם"ז, בשעת חטכין לכסות נותנ'ם שכתב ח'( מעי,
 וכמזבח למזבח, רוטה דשלחן משום רחמקם חסנ"א וה על וכתבבשויו"ם,
 ואם לטזבח, רמז ול'כא מזבח בונין אין ובשבת ברזל, עליהם תניף לאכתוכ
 דאל'כ בלילח, סובח דכונין עכו'ל בבחם"ו חפכין לכסות דנוחג'ן בלילחכן
 חסכין. לכםוח צריכין אין לבנ'ן ראוי שאינו בזטןחא

 ולוסדי' חחורח נבוד לטען עחיח חבא כעתירת סרובח ברגח ישא חשי"תומאח
 ת'ו ירושלם סעח"ק ח""ו אדר ו' לד', סגחח קרסן חקר,ב ני ונפש לסדר א'נ,,ם

 פראנק במומרי'ל פטת צבי3אם



 הפסחחוקת
 פסח קרבןהלכות

 אפרק
 אהלכה

 עשר בארבעה הפסח את לשחום עשהסצות
 טן אלא שוחטין ואין חצות אחר ניסןלחרש

 שנה. בן זכר בלבד העזים מן אוהכבשים

 ציו דף פסחים בנם' כדמשמע כפסח ימים ד' ביקור הזכיר לארבינו
 תפיר אלא כיקור בעי לא ראחשון כפמח דאף טרבריו טוכח וה הזכירוטרלא
 ד' כיקור שפעון לתמיר טנין אוטר בנ בנ בן צ'1 כפפחים רתניא והאגלבד,
 וחיה אומר הוא ולהלן במוערו לי תשטרו'להקריב ת'ל לשחיטח קורםימים
 קוום יטים ארכעה כיקור טעון להלן טח יום עשר ארבעח עו למשמרתלכם

 סצרים לפפח רין זה שחיטה, קורם ימים ארבעה ביקור טעון כאן אףשחיפה
 רשיי כפירוש לא וורות, לפסח שם הגם' את רכינו ומפרש דורוה לפסחולא

 שמירח שוה טגזירה לכיקור תמיו לרכות חזית דטאי היא קושיא אלאבציחותא
 איסא רוקכות טהיקשא ולאפוקי טכיקור דורות פסח למעט הזח ואתשסירה
 לביקור מחיקעזא נרבה רורות פסה אכל מנ.ש ולאפוקי תסיר לסעט הזהאיפכא
 לפקופי הזה ההוא אלא ומשני כיקור, כעי דפסח מקום כשום אשכחן לאואנן
 פפח ליה קרי דורות שסח אלא קאמר ממש שני פסח ולאו דכוותה, שגיפמח

 כגם' ע'ש תם*ר ולא סמעמ דכו1תיה פסח ממעט רכי מצרים פסח לגבישני
 המשנהובמרכבת

 לשוט וזה ע'כ ט"מ דף טבחות על כהרשב.א נפלא רבר מצאתיוכקת
 אם כי שחיפה קוום יטים ו' ביקור כעינן רלא קאמר אמאי להקשותיש

 אתפיר אם כי קאי לא רתשסרו להו ואית ונ'ל וכו' לט1מפין ולאלתמיר
 כם רכתב פמח איכא רהא קאי ראטולהו למימר מצינן דלא סשוםד0מיך



 הטטח"יקתב

 פיניח דאתיא אע'נ הוא יחיר קרבן שחרי ביקזר בקינן לא וכפסחחפרשח
 קאי ראכולהו למיסר מצינן וטדלא פקון, שיחא יחיד קרבן מצינו לאוחרי
 קאי המסוך אתמיר דוקא לטימר לן אית חרי ליח קאי רלא פמח איכארהא
 אומר יוסי ר' איתא ג' פרק ויקרא פרשה כהנים בתורת והנח קכ"ל, לאינך,ולא
 שאינו בשבת תמיר חשוחפ שסעתי יוסי ר' אטר ויקריבנו יבקרנו יקריבנותמים
 יחיד בקרבן טיירי כאן והרי ע"כ. אחר תמיר ויביא חפאת חייב שחואסב~קר
 דין יש ג"כ יחיד כקרבן שאף פפורש חרי שם ב*רשה ועיין קרבנו קולהואם
 מרבריו בן שמוכח רביגו' דברי ונגד הרושב'א דברי ננדביקור

 שחשוחפ שטקתי יומי ר' אמר איתא ח' פרק פמחים בחוספתאוחנה
 תטירין מבוקרין כשחם לכם יחיו תטים'ם שנאמר חייב מבוקר שאינותסיד

 ביקור רין שלסידין חתומפתא וסרברי ע"כ. תסידין אינם סבוקדיםכשאינם
 ולא תסירין אינם מבוקרים וכשאינם תמירין הם מבוקרין כשחםמתטירין
 אחר, קרכן ולא כיקור רין לחם יש תמירין ררק משמע כחנים, חתורת שלטהלימור

 שאינו דחשוחט שמובר יומי רלר' נ' פרק ויקרא פרשה וחמצוה לחתורחוראיתי
 בתוס' במבואר בשבת בשחפ חפאת חייב תמים אח"כ שנמצא אףסבוקר
 לקיכוב ותד למצוה חד קראי שגי צריכים לרידיה ע"כ ע'א, מ'ב דףסוכח
 וחד למצוח חר כחניס ותתורת חתוספתא של חפסוק את צריכיםולפיכך
 הוא ובזה מצרים, ט*סח ביקוף פעון דתמיד ריליף בג בג כבן מ"ל ולאלעיכוב

 לא שדריש כהנים בתורת ת'ק שלרעת בסוכח תמרים חכפות קושיתמתרץ
 שהשוחט שמובר יומי ר' על חולק יקדישנו תמים יקריבנו, תמים אלא יומיכר'
 הביא לא ולפיכך לקיכוב זח ראין חפאת חייב בשבת מבוקר שאינותמים

 חטאת חייב בשבת מבוקר אינו תטים דחשוחם זח דין שנגות בחלחרסב"ם
 חרשב'א על קושיתינו קשח דבריו לפי אבל ק"ש. בנ בג וכבן כת"קרפסק

 וחתורת והתומפתא ביקור פקון יחיד לקרבן שאפילו כחנים בתורתשמפורש
 דבריו. לפי חולקין יאכהנים

 אם מסתפק כ"ט דף במגילח אבן הפורי רחנה זה, כל לתרץ ליונראה
 הקרבן את לבקר יכול חחקדש ל*ני אפילו או חהקדש אחר להיות צריךביקור
 מטקות שלקחו לציבור חוצרכו שלא תמידין ו, דף שבועות רש"ידמדבדי
 חמבוקרין פלאים מששה פוחתין אין י'ג דף בערכין ותנן חלישכחתרומת
 חתרומה ממקות קרכנות שוב טקריבון היו לא ניטן וכשמגיע חפלאיםבלשכת
 טטעות חפלאים בלשכת פלאים ארבע ושנת שנח בכל ונמצא ובו', אשתקרשל

 רברי ע'כ שקכרה נשנח לחקריב לציבור הוצרבו לא וחיינו חישנחחתרומח
 לפני יבקר קורם, לחקדישן להם למח החקרש בקודם מני ביקור ואירש'י,
 הוצדכו שלא תמידין יחיו ולא חחישח לשנח יקדישן ואח"כ יקרישן ולאתהקדש



נ *סח קרנןהלכוח

 אחר פירוש ז"ל רבו בשם סביא ע"ב ק"טו דף בסנתות ברש"י אבללציבור,

 נסצאו ואח"כ תחתיחם אחדים והפריש שאבדו לציבור, חוצדכו ו*לאתסידין

 7פאבדו יוה"כ של ושקיר פר י'ב דף שבועות בססכת דאמר שסעון ר'לדברי
 יקדיבו הסוכות בחג יקריבו לא כי נסצאו ואחקכ תחתיחם אחריםוחפריש
 חוצדכו לא אם שהתנו דין בית תנאי דאין תסיסין נפדין דאין הסצותבחג
 ז"ל רש"י דברי ולפי ק"כ וכו' נפדין אין נטי תסידין חגי בהם, כעקיליפדו

 אבל שחקרי187. בשעת הביקור שיחיה צריכים רלא טשטע רבו בשםבסגחות

 אחר שיהיה צריכים דביקור אסרינן אי שב91ות רש'י על סקשה אבןבפורי

 לחאי סשכחת היבי בתרא לבן כשר שסח ע'א י"ב דף זבחים סגם"כחחקדש
 חצוח, לאחר תהא אמהו ר' אסד אלא הוא, ונרחה נראה סאתטולדאפרשינתו

 החקדקם 91קד ביקור כאן חיה לא הרי חהקדש אחר יסים ד' ביקור צריכיםואי

 בשבת פסחו אדם טקדיש ע"ב קם"ח דף שבת סגם' סקשה ועוד ימים,ר'
 רברים אלו פרק בפםחים וכן פסח, קרב הקריש שם ס"ר דלפי ביו"פוחניגתו
 בזה שסאדיך סח ע"ש ההקדש לפני להיות יכול דהביקור נ"כמ8ורש

 אחר רוקא או ההקדש לפני ביקור צריכים אם הדין דזח נראהולי
 ביקור דין דיליף בתומפתא וכן כהנים בתורת יוסי דלר' בזח תלויההקדש
 כל כן אם תסידין, חם סבוקרין כשהם לכם יהיו טתסיטין או יקריבנו,פתפים
 נטצא אפילו תסים נקרא לא טבוקר שאינו זטן שכל חוא ביקוד שלהטעם
 קודם זה את לדקת שצריכים ביקור של חהלכח דזח טום בו שאיןאח"כ
 כטבואר תסים אינו נקרא זח כדין בקרו לא ואם יטים ר' ולבקד הקדבןשחיפת
 או ההקד,פ לפני בביקור הבדל אין יוסי לר' זה ולפי ס*ב רף סוכהבתום'
 שהוא נדע ושאנחנו תסים שיהיה הוא ביקור דין שכל כיון ההקדשאחר
 ציבור לקרבן יחיד קרבן בין הבדל אין יוסי לר' זגם פום, בעל ולאתסים
 ריליף בג בג לבן אבל יוסי, לר' תקרבן בתסיטות רין הוא ביקור שדיןכיון

 ,לסשטרת לכם והיה כתיב סצרים ובפסח תשסדו סדכתיב ביקור צריךרחטיד
 שצדיך הקרבן בקדושת דין אלא הקרבן של תסיסות טפני אינו זה רין כןאם

 הקדבן קרושת טפעם שזה כיון ההקדש, אחר רוקא זה קודם ימים ד'שיטור
 צ"ו פסחים בגם' כמבואר לתטיד טצרים ספסח שלוסדין ציבור בקרבןודוקא

 ביקוד דין שכל סוברכרייוסי דבןבתירח להיות יכול זה ס"פ,ולמיוברשב"אטנחות
 ההקרש לפני הביקור להיות ויכול יקריבנו סתסים רילפינן סשום חואבקדבנות

 שיטת לפי אבל יוסי, לר' אזלי נ"כ חם"ר לפי קם'ח דף שבת הגם' וכןנ"כ,
 אין דבפפח והדו8ב"אדבינו

 בכ~
 סקוד יש יחיד, קרבן שהוא ספני ביקוד דין

 רלבן כיון ביקור צריך דאין קם'ח ושבת י'ב סזבחים האלה המוניותסשתי
 יוסי ולר' עלטא לכולי אזלי חסוגיא וא"כ חחקדש אחר ביקור צריכים בגבנ



 הפשחחוקתר

 יחיד קרכן וגם הקרכן של תמיטותו מחמת שוח כיון חקרש ל*ני כיקורטחני
 כיקור כפסח צריכים לא כנ ננ ולכן זה ל5ני לבקר יכול אכל ביקור ד'ןיש
 נפםח אבל ההקדש אחר ודוקא הקרבן קדושת טחסת זח רלדידיח כיוןכלל
 רכינו שיטף וזהו כהרשכ"א כטנואר יחיד קרבן רהוי כיון ניקור צריכיםלא
 רינם. את והרשב"א תרסב"ס הוציאו וסכאןודוק

 שסוכר , יוםי לר' שם דטחדש נ'נ מיטן חמד תורת כםפרוראיתי
 כלא היח שחקרכן ואעפ"י חטאת חייכ מכוקר שאינו כשכת חמידדהשוחט

 כיקור אנל שחיטת לפני כלל מכוקר היה לא אם רק זח מעכב דביק~רטוס
 ימים ד' כיקר לא אם הקרבן נפסל ולא מעכב אינו ספסח שלוטדין יסיםרי

 תם נטצא וא*ילו וז"ל להיפך ט8ורש ס"כ רף מוכה כתום' אבל והלפגי
 לה יליף טמא שהיה טי דכפרק שחיטה קורם יטים ר' ניקור דמעוןטשום
 אבן כטורי ונן יוסי לר' טעככ יטים ד' דכיקור מפורשו עכ"ל סנ'שספםח
 ע.ש ג'טטגייה

 יו במצוה חייבין האשה והאהר האישואחד
 חי"ר מורשא זמכע טנחם ד' ישראל של דנן הנאון הרב כשםשמעתי

 אם וושות שני כפםח לט"ד וכן ר,שות ראשון כפסח נשים לט.רשנםתפק
 דהוי כיון או שכחונה דנר כטו הוה אם המקשר סן זה את להביאיכולין
 כמו הוא כרינו חפמח אכל פטת לעשוח דהרשוח הפירוש אם כזה הוא והספקרשות,
 שיש שחפירוש או רשוח בפמח מעככ חוכח כפמח רמעככ וטה חוכה 5סחכל

 טכיא שרכיט טה להמתפק יש וכן רשות, כקרכן פמת להכיא לנשיםרשות
 כל'ת עובר יחיד יככמת חנסות היתר בשעת פמח דהשזחם נ' כהלכה זהאחרי
 ולא רשות שהוא נשים כפסח אכל חוכה שחיא אנשים כפםח דוקא והאם

 איםור ונוהנת איתא תפ'ז טצוח ובחינוך יחיר, ננמת א*ילו ונקרכ חוכותחוי
 דאם מרפריו מושטע עכ"ל, פטח בקרכן חייבין הם שאף ונקכות ,כזכריםזח

 פסח לונוה איסור עליהם ח" לא רשות אלא *מח כקרבן טחוינות היו לאנשים
 ננשים חקרכן של דין עצם שנשתנה מרכריו זה לפי וסשסע יתיר,כבסת
 *םח קרבן טהל' ה' פרק הגר'ח רשככה"נ של נס*רו ראיתי וחנח ר,שות.לם"ד
 רשות בפםח נשים לם"ד נשיס קרכן נין לחלק רכריו כתוך שם שכתכ ו'הל'
 דלס"ד דכתב דאורייתא לאו אכות לנית שה למשר קפנים של פסח קרכןונין
 על יש הניאה אם אבל להביא רשות לח ריש חפירוש רשות כפמחנשים
 ססחוסרי א' פרק הרטכ"ם פדברי זה את וחוגיח תובה קרכן דין כלחפסח
 טחוייבי שכל הקרכנות נטעשה ביארנו ככר הרטכ'ם שכתכ ה' הל'כפרה



ח הפסח קרבןהלכ1ת

 בעלים רעת שצריכים רטה ורקרק וכו' מדעתן אלא ירן על סקריבין איןקרבן
 סחוייבי שכל הרמב"ם שכתב כסו חובח בקרבנות רוקא זה הקרבגותבכל
 ראם אטרינן אי וא"כ בע~ים, רעת צריכים לא רשות קרבנות אבלקרבן
 פ"ח פסחים טפורשת ברייתא הרי א"כ גמור, רשות הוי רשוה בפסחנשים

 העברים ושפחתו עברו ע"י ולא הגרולים ובתו בנו ירי על שוחט אינואבל
 רעת צייך נשים של פטח רקרבן טפורש הרי מרעתן, אלא אשתו ע"יולא

 לוסר רוחק וזה בעלים רעת צריכיס לא לגמרי רשות רהוי אמרינן ואםבעלים
 חינוך הטנחת והנה ברבריו, ע"ש חובה בראשון נשים לם"ר רק אזלירהברייתא
 הפסת סשחימת שליחות רין לוסר רהגם' רכיון שם כתב בסוף ה'בטצות

 טכאן סבואר פ.א רף קידושין ישראל ערת קהל כל אותו ושחמודכתיב
 רירן ושלוחי לכ"ע רוקא שליחות וצריך הבעלים קל טוטל השסחששחיטת
 לא זה לפי וא"ב שם, בקרושין הטקנה וכ"כ קרשים בשאר משא"בנינהו
 בעליס רעת צריך נשים של פפח רקרבן רכיון פ"ח פפחים סהנס',סוכח

 פסח קרבן כפו חובה קרבן שם זה על חל הביאה אם רשות לם"רשאפילו
 אינו אבל כתוכ פפח מקרבן ב' פרק וברפב"ם שם רחברייתא אנשיםשל

 טיירי חשחיטה רעל שם טפורש מרעתן, אלא אשתו ירי ועל וכהשוחט
 רעת צריכים ולפיכך לכו"ע רירן שלוחי והוי שליחות צריכין הפסחובשחיטת
 0שחימה חוץ הפסה הקרבת על אבל רשות בראשון נשים לם'ר אפילןהאשה
 בפרק הרטב"ם שכתב טה לוסר עור ונראח בעלים, רעת צריכים לאבאכת

 רוקא זה טרעתן אלא טקריבין אין קרבן מחויבי רכל כפרה ססחוסריא'
 טמעשת י"ר פרק הרטב"ם וכן כ'ה רף בערכין הגם' רחרי הקרבה שלברקת

 רעת צריכין ואין הפרשה בשעת רעת צריכים ושלטים רעולח פסקהקרבנות
 הפרשת בשעת בין כפרה בשעת בין רעת צריכים ואשם וחטאת כשרהבשעת
 רחמאת פירוש תקרבנות מעשה בהל' ביארנו רכבר שנתב חרטב.ם רמז זחועל

 הפרשת בשקת בין כפרה בשקת בין רעת צריכים קרבן טחויבי רחםואשם
 הפרשה בשעת רק רעת צריכים ונדבה נרר ע"י באין שהפ ושלסים קולהאבל
 בבעלים להיות שצריך שליחות סטקם רקת רצריכין שאני הפמח שחיפתאבל

 ורוק חינוך בסנחתכסכואר
 שכתב י' הל' הקרבנות טטעשה י.ר בפרק חרסב'ם רברי קצםאבל

 הרי פלוני אותו רצה אם עלי פלוני של ושלטיו ואשטו ועילתו חטאתוהאוסר
 בשעח רצה ולא חפרשה בשקת רצה לו, וסתכפר ידו קל להקריבן טניחוזח

 אעפי בהם לו וטתכפר לו טקריבין ובשלסים בעולה בו חזר אלאכפרח
 רטה סרבריו טפורש ק"כ, וכו' הפרשה בשעת רצה שהרי עכשיו רוצהשאינו
 פקריבין בע-כ אפילו הפירוש ושלסים בעולח כפרה בשקת רעח צריכיןןשלא



 חשס"חוקת

 צריכין שלא רסה ומובר מקוואות חל' שסח כאור הוכא זרוע כאור ודלאאוהו
 נזשל להתכפר ליה רניחא וכיה סטקם הוא כפרה בשעת ושלסים בקולחרעת
 לכים אזחרה ועשית ע'א, ו' דף השגה בראש מנם' רבריו על וקשהחבירו
 ש*כופין סלסד אותו יקריב רתניא נפקא אותו טיקריב לי למה שיעשוךדין
 חד אגי רוצה שיאסר עד אותו כופין כיצר הא לרצונו תיל בע'כ יכולאותו
 קד אותו דכופין מפורש ע"כ, אקריב ולא דאפריש וחד א*ריש ולאדאטר
 ובשלסא בעולה טיירי הרי ושם אקריב ו~א באפריש מ*ירי אני רוצחשיאטר
 להקריב יכולים לא רוצה אינו שאומר וכיון זכיה מטעם דזה כיון זרועלאור
 שאינו ספורש אוסר אפילו כע"כ שיכולים להרמב'ם אבל אותו וכופיןעבורו
 בשעת רעת צריכיס לא הרי אני רוצה שיאסר עד אותו כופין מאירוצה

 קרבן סחוייבי שרוקא כפרה מחוסרי ברמב'ם חגר"ח פירוש לפי וכןחקרבה,
 עד אותו וכופין ויקרא ריש מיירי נדבח שק"י בעולה כאן חרי רעתצריכים
 זה. בכל עיון וצריך רעת צריכין שכן 0פורש טוכח אני רוצהשיאמר

 בכטת פמח רהשוחט מחחינוך מביא זמכק סנחם ר' שהגאון סהוחגה
 אסרינן אם דוקא דזה בתינוך רספורש בל"ת דעובר חבסות תיתר בשקתיחיד
 אסר ל"ו נדרים חחום' דברי לפי לדחוח לי נראה וכו' חובה בפמחנשים
 לימנות צריכות אינם דקטנים כלוטר ראורייתא, לאו אבות לכית שה זידאר'

 אלא רחמנא אסר דלא למנוייו שלא כמאכל הוי לא הפסח סן אוכליןראם
 מידי סיירי, לא בהו שייך רלא אותם אבל תכוסו בטצות דאיהנהולהנהו
 ואינו ססנו לאכול סותרת בפסח ח"בות שאין אקפ"י הן דרשות אנשיםדהוה
 רשות בפמח נשים דלם"ד כ?ום' ספורזש עכ"ל בקטנים וכן לסנוייי שלאנקרא
 דכיון סמנו לאכול להם וסותר ח"בוח שאין כיון הפסח של סינוין בכללאינן
 הנם' ניחא זה ולפי לסנוייו, שלא לאכול איסור אין תכוסו בטצותדאינן
 רכיון לאחרים טפילה אותה עןא~ן רשות נפסח נשים רלם"ד צ"א דףפ0חים
 תכוסו טצות ככלל שאינו דטי דאמרינן וכיון לטנויין ישחט רחפסחדבעינן
 הפסח הרי נשים שכולה חבורה יעשו ואם פמח של טנויין דין עליו חללא

 פירוש לאחרים טפילות רק הם רנשים אמרינן ולפיכך לטגוייו שלאנשחט
 במצות שאינן כיון סנויין בכלל נכנמות לא הן אבל לאכול להסשסותר
 מהם עושין לא חיוב כני אינן ראם צ"א דף פםחים בהסאירי טפורש וכןתכומו
 לי מה רשות בשני נשים ראס שמקשה סח צ"א דף בצל"ח יעיין ק"שחבורח
 ק,שחה חתורח ודאי אלא לסנוייו שלא שנאכל לפמח ניחוש עכ'פ טשילחלקנין
 הסה דהא להם רשות יהיח נסי נשים שכולה חבורה כן אם רשותלאהשה

 א*נן תכומו כמצות ראינן כיון פשוט זח התום' לפי אכל ע"ש דשותבשני
 ראיתנהו להנהו *אלא רחמנא אסר דלא לאכול סותרין רהן והא סנוייןבכלל



 שפח קרבןחלכות4
ץ

 לא תכחם מצות עליחם דאין כיון נשים שכולו בפטח אבל תפפונסצות
 כלל פסח שם עליוחל

 נש*ם סחבורת 9פח טשכחשל לא ר,שות בנשים שפח שטרינן איולפי"ז
 נשים אם ררוקא חחינוך אוטר ולפיכך ונפפל לטנוייו שלא פטח דחוילבד
 אין הרי רשות בפפח נשים אי אכל יחיד בבמת לשתוט אפור חובהבפסח
 פסה חוה הרי כן נעשח יאם פפילח, רק יבד נשים טתבורת שיחיחפסח

 כל טשכחת ולא התום' בשיטת שביארנו כטו דפסול מנוי איעשחקדיופו
 ויכול אגשים טטקם חובח קרבן תוי וא'כ אנשים קם בםפילה ורק הזהחדין
 בא אם לחיות יכול שלו חטפק וכל בזח. חתום' כשיפת טובר שהחינוךלחיות
 טקופ טכל רשוח בשני דנשים דאף דפמק הרמב'ם לשיטח רק חוא החוליןטן
 בצל'ח ועיין ר', הל' פטח טקרבן ב' בפרק נשים שכולה חבורה דעושיןפסק

 שבת לדחות רק חוא פפילה רעו,פין בנם' שכתוב דטח הרסב"ם את12ספרש
 כשיטת טבר ולא ע'ש רשות אצלה רפטח כיון שבת עצמה בפג' דוחהדאינו
 חוא וכן הפסח, על טינוי דין עליחם אין חכוםו במצות דל'תנחו דהנהוהתום'
 להאכי4 איטור ריש ט'ם אבות לבית שח ק"א פ'ח דף כפמחים התום'שיטת
 כחהוכר ורלא אשה וכן ע'ש, תכוטו בטצות דליכא אף לסנויין שלאלקטן
 ל"1נדרים

 רנינו ולשויפת בשצי או בראשון או רשוות בפמח נשים 4ם"דהטתפקתי
 חטיר אחר טקריבין אם רשות, דשני אף בשני נשים כולח חבורהדעושין
 חובה בפטח ודוקא רץשות י רחוי כיון דהשלטח עשה ודוחה הערכים ביןשל

 לטלך בטשנה וע'ין רההשלטה עשה ורוחח הערבים בין של תסיר אחרסקריבין
 בין של תטיר אחר טקריבין אם י"ר חנינת לענ*ן הטקרש טכלי ה'בפרק
 רשות. י"ד חנינת פםק והרמב"םהקרבים

 בהלכה

 הקריב ולא י*ר יום ועבר בזדון זו סצוה שב*ט5ומי
 חייב זה הרי רחוקח בדרך ולא טטא לאוחוא

 פטור. בשננה בפלה ואםכרת

 בל על רקובר הנך בחרי פסח שם חשוב ד' דף השנה בואשוחנח
 לא ואי אקרביח ליח קביע זיפנא שטח בנס' וטקשוח רנלים בנ'תאהר
 שם אהום' וטפרש וכו' פסח שלפי פטח טאי וטשני לח איחיאקרביה

 התו8י שינאז ולפי עיש תאחר בבל עוכר ט4ד והרי ליח ארחי אקרכיח לא ואיז



 "פסחחיקתח

 רנלים שלש לאחר תאחר בבל דעוכרים הנך בהדי ליה חשיב היאךהקושיא
 טפויש רטי כפמח ד"ה ע"כ ח' רף ברש"י וכן תאחר ככל עוברים שידהא

 ןסלא דטי כאן כתב דלא רבינו אבל ע"ש, סיד תאחר בבל ב8סחדעוכר
 וכן כפסח תאחר כל אימור דאין טשטע ול"ת בעשה עוכר בי.ר פסחחקריכ
 רעיכר בפפה נתב ולא תאחר בכל שעוברין אלו הקרבנות כסעשה י"דבשרק
 תאחר כל על דעובר צרקח דין הכיא עניים סתנות טהל' ז' בפרק וכןלאלתר
 סזה מוכה נראה לאלתר, עובר ג"כ רפסח מקום בשוט הכיא ולאלאלתר

 טפיש וו;וא בפמח תאחר בל אימור דאין ומוכר ורש"י חתום' על חולקדחרטב"ם
 אקרביה לא ואי וכו' הוא כרגלים מקרב בר ופסח ה' רף בר'ה אכןכהטורי
 שייך ולא אירחי לא אי 8ירושו רהכי לפרש לו רנראה הוא וכתב ליהאידחי
 אלא ככית עובר דאינו להנכ' ליה רטשטע טשום כלל תאחר דבל לאונכיה
 לעיל רחשיכ הני כל כנון הוא תשלוטין כר אכתי איחורו שאלחרבדבר

 עוכר אינו הכשירו זמן לאדר בתשלוטין אפשר דאי כרבר אבל זובברייתא
 ע"כ וכו' לשלטו תאחר רלא לישנאוהיינו

 ותנא שם ראטרינן והתוס' רש"י כדברי הכרח יש טגם' לכאורהוהנה
 רעתך סלקא עצטן מחפת הבאים שלטים ותנא פמח טחסת חבאיםשוכים
 רש'י פירוש לפי זחנה ק"כ, קט"ל רטי כפמח קאתו פסח וסחטת חואילא0ינא
 כל רין דאין רבינו ל*ירוש אכל אחד, כרגל דיעבור רהפירוש ניחאותום'
 ולא דטי כפסח קאתי פמח וטחסת הואיל דעתך סלקא טאי כ*מחתאחר
 אבל תשלוטין לו ואין זמנו רעבר משום עוכר אינו רפמח רהא כלליעכור
 כשל0א תאחר, ככל עוכרין זטנן קבר דלא כיון פסח מחטת חכאיןשלטים

 קאתי פמח רטכח רכיון ניחא פסח כטו יהיה תאחר בל של רזטן אטרינןאי
 וצ"ע ותום' לרש"י טקור לכאורה וזח תאחר בל רין כל לחפקיע לאאבל

להרטב"ם
 דהכ' כפמח, תאחר בבל עוברין אינן לטה אכן הטורי שם ספרשועוד

 טוצא אתה ואי פסח דערב ביום בו סיך ליה אירחי אקרכיה לא ואיפירושו
 לצרקות דסי ולא כאן אין סאיר דר' אחר רנל ראפילו דידיח תאחר לנל רנליםנ,

 תלוימ דאין הני דשאני לאלתר תאחר ככל עליו רעוכר עניים סתנותושאר
 כל כשאר כטקדש אלא להקריבו אפשר ראי *מח אבל כלל טקדשבביאת

 כלל תאחר בל סשוס כו אין הכשירו בזטן רגל שום דליכא וכיוןהקדבנות
 דבריו,עיכ

 ורש'י התום' פברת קשה רלכאורה הראשונים דברי אה לבארונראמ
 הכשירו 3זטן שההיח רנל שום דליכא כיון תאחר כבל עוכרין דבפטחדסברי
 ש*לם*ס דקרנ פסח טוהר דחגח לי ונראח ב0קדש, שתלויה כיון קובריןארך



בו שסח קרנןהלכות

 מ' רף זבחים בתום' ועיין ולילה ליום רנאכל פ"ם דף רפסחים בטוניאט18רש
 הקרבנות טעשח טהל' י' דבפרק זה קל שחולק נראח חרטב"ם סרבריאבל
 פטח שלטי ואילו נזיר, שלמי ואשסן וחטאת תורה ולילה ליום הנאכלים לכלכתב
 כולן יקרבו בשלמים שנתערב פטח ח' חל' פטח מקרבן ר' ובפדק זכרלא

 אכילת בזמן סמעט חא ולילה ליום אלא נאכל אינו פסח שלטי ואישלסים
 מ' פרק פסחים בתוספתא בהריא איתא והכי לסיסר, לן הוי וירק,שלטים
 זבחים אורח ובקרבן זח את מקשים חטלך ובשער שם שטח באור ועייןדירעי,
 חגיגת כטו פטח סחטת חבאים שלמים מיני דכל ס"ל רהרטב"ם ספרש מ'דף
 שלמי ה.ה ולילה ליום נאכלת י"ד חגינת ולם"ד להו דינא חד פטח וטותרייד
 אחר ולילה יטים לב' נאכלין י'ד רחניגת רברים ראלו רטתניתין ולסתטאפסח
 דחגיגת כם"ד אתיא חאשה דפרק שסעתא והשתא פסח סותר לשלטי חדיןהוא
 שטאריך טה ועי'ש אחד ולילה ליום נאכלתי'ר

 פסח קרושת אם לחקור ריש בזה תלויח תהא רטחלקותםונראה
 בסדר שחלוקים אלא אחת קרושח הם פסח סותר וקד91תקצסו
 שאבד טי כתב ר' פרק ברסב"ם והנה חם קרושות טיני ששני אועשייתן
 טחם איזה יקריב עוטדין שניהן והרי אחר פסח שהפריש אחר וםצאו*סחו
 שלטים יקרב זה חרי חפטח ששחט אחר חיאו שלטים יקרב והשנישירצה
 אבל שלסים תקריב זו תסורה הרי שחיטה אחר הנסצא בזה חם'ר אםוכן
 9טח להקריבו ראוי הנטצא וזה הואיל שהפריש זח שחימת ק,דם טצאואם

 ט8רש והכ'ם קריבה, תטורתו אין הנטצא בזה הסיר אם שלסים להקריבוודאוי
 וכיון פםח לחקריבו וראוי שלסים להקריכו ראוי חשני שזה כיון הטעםש~ם
 פירוש וזח לחקריבו תטורתו להתפשם כח בו אין קבועח אחת קרושח בוושאק
 אין ולפיכך הם קרושות מיני רשתי פפורש חרי קאתי, רחויה קרושהדטכח
 יקריב ואיזה ושלסים שסח קרושת דין עליה חל חתמורה רעל קריבאתטורתו
 הכאים ב*רקים זה ויתבאר זה בענין כאן להאריךואין

 חדא פסח עם פמח סותר רקדישת דאטרינן כיון תאחר בל לעגיןולפי"ז
 בעצם לו ויש פטח וסוחר פסח קדושת הקרבן על חל ותיכף היאקדושה
 יש בעצם וא"כ ולילה ליום דנאכל חפסח של הרינים אותן הקרבןקדושת
 נשאר פסח של זטן עבר אם רגלים שלש של תאחר בל רין הזהבהקרבן
 בבל טיר עוכר לחביא צריך דלאלתר כיון רבפסח אלא קרבן קדושתאותו
 לשני נאכל שלמים דקרב פטח דטותר רסובר לשימתו הרסב"ם אבלתאחר,
 ולאחר דט~תר קרבן לקדושת ר*טח קרכן לקדושת קושר שום ,אין ולילחיטים
 שלטים קדושת והוי פסח טותר דין קליח והל 9סח דינו נעקר שסד שלזסנו
 שצריכים טה תאחר בל ריני כל בזח שאין כיון תאחר בבל לעבור שייךלא



 סח הפחוקת1

 *םה רסותר והא טאיר לר' ליכא ג"כ אחת רנל וא*ילו רנלים שלשכקרבנות
 של זפנו לאחר שלמים דין עליה וחל פסח קרושה רנ*קע רין הוא שלטיםגעשוה
 לאפוקי רנלים, שלש של תאהר בל סציאות שום אין הזה בקרכן וא"כפטה

 אין חקרבן ובקרושת ולילה ליום נאכל פסה רסותר רמכרי התום'לשיפת
 שאין כיון פמח דלאחר עשי'תן טדר דנשהנה אלא לסותר פמח ביןהכדל
 עצם לעגין כפטח ונאכל שלטים של עשייתן דין עליה חל פסח, שלזסנו

 בקרבן תאחר בל דין שיש כיון לאלתר האחר בל רין עליו יש מקרבןקדושת
 לי. נראה כן נשתנה, לא הקרבן קרושח ובעצם פמח בסותר רגלים שלשהזח

 וז'ל תאחר בבל בפסח עוכרין אם דססתפק להירושלסי סצאתיותנת
 *פחים תני אשכחת שיעכור, סהו בז~נן *מחים א' פרק השנה ראשהירושלסי
 על שיקבור סחו אותה קרב לא אם בי'ד העדח הקרכן ום*רש עוכר,כזסנן
 בון ר' בי יוסח רר' כריח שסואל אטר אסרין אנן טה כן רלא תאחר,כל
 שלסים קרכ גופו הבקלים כו שכפרו סאחר ונטצא אבר שאם חאמרשלא
 כן, דלא חערת מקרבן וטפרש שיעבור, סהו בזסנן פטחים צריכא כדוןעד

 בזסנן שלא *מחים הא ושלסים שסרים בברייתא קחני סאי זטנן בעברדסיירי
 אסינא רפד'א פסח שלטי לאשטעיכן דאצפריך תאסר שלא שלטיםמיינו
 9הוא כ*סה לחוי כלל נדחח ולא טיד שלסים קרב נופו נמצא שאםכיון

 תאחר כבל סיד עליו עובר אם בזטכן פמח לן סיכעי ועדיין קרכנותכשאר
 עוכרין אם המפק נשאר דכריו ולפי העדה הקרבן של חדא הפירוש זח לא,אם
 בזסנו רפמח תני דאשכח אחר פירוש ספרש טשח כ*ני אבל ב*סח תאחרבבל
 לן צריכא וכי *שיפא בתסימ טפרש אסרין סה כן דלא תאחר, בבלעוכר
 שלא דאצפריך וספרש סיד ועובר ליה קכיעא זיסנא פמח חא לחאלסיתני
 אחר בפמח בעלים כו שכ*רו מאהר ונסצא ה*םח אכר ואם חואילתאסר
 רגלים נ' עליו שיקברו וער רטי כשלסים איסא שלמים קרכ שנופו17רינו
 אלא נו*א פסה לענין לא טשרש שיענור, סתו כזסנן צריכא כדון ערקס'ל,
 כיון סיר או רנלים שלש אהר עובר אם באחר חכעלים וכ*רו הפמחב"כד
 עובר נופא ד*סח בירושלסי נפשפ דבריו ולפי תוא, נו8יח כפסח הוא פמחדסחטח
 עוברין ב*מח אם כמ*ק שנשאר כיון לוסר יש עדח חקרבן ולפי תאחרכבל
 מברה לפי חוא והס*ק ללאו זה אה חרסכ'ם כאן סנת לא ולפיכך תאחרכבל

 הכרח אין וככבלי רנלים שלש כאן שאין או תשלוסין ראין או אבןהסירי
 תאחר נבלדיעברו



יא ח ס פ קרכן 5כותח

 גהלכה

 הקדפים כשאר בעיה אלא הפסח את "עחפקאק
 את טקריבק חיו לא הנטות היתר ב"פעתאף

 ננטת הפםח את הטקריב וכל יחיד בבטתהפסח
 באחד הפםח את *בוח תוכ4 לא שנאטר לוקהיחיד

 לשוחט אזהרה שזו לטדנו השטועה טפישעריך,
 הבטות היתר בשעת אפילו יחידבבטת

 בבסת חבמות היתר בשעת שסח בשוחם םטתפק טלכו ישועותבס9ר
 פרק בירושלסי וראיתי לקכב קרא בעינן בקרשים רהא כשר הזבח אםיחיר
 מקום טכל חיחיר על חפםח את לשחום שלא אתי רקרא יהורח רלר'חאשח
 רםפ'ק לר"ש וםינה לקכב, קרא בקינן בקדשים וחיינו הורצה ורק ראםםורח

 זה רלקנין לוםר יש מיחו כשר נמי בדיעבר הבמות חיתר שעת על קראלחאי
 רבריו ע'כ וצ"ע חוץ שחומי כמו והוי קמא לאיסוראאהרריח

 היתר בשעת אף פםח קרבן אבל וז'ל צ"א רף פםחים בחטאיריוראיתי
 תוכל לא שנאמר ציבור בסת ר'ל גרולה בבםח אלא אותו שוחפין איןחבסות
 כנון לפסח הראויה בשחימה כן קשה ואם שעריך באחר חפמח אתלזבוח
 דיש םרבריו מפורש עכ'ל בלאו ולממה וסחצות כרת חייב ולטקלהסחצות
 חבמות היתר בשעת יחיר בבטת פםח שחם אם כרתחיוב

 הבבלי רניאל ור' רבינו של בנו אברהם רבינו של בשו"ת טצאתי בקניןזהוהנה
 ועור : הבבלי( רניאל של השאלה אצלינו מצוי אינו חם9ר שזח טפני זח את סביא)ואני
 הבטות היתר בשעת אף חפםח את שהמקריב א'( )8רק ז'ל שאסר טח ליקשיא
 לםרו השטועה מפי וגו' הפמח את לזכוח תוכל לא שנאמר לוקה יחירבבםת

 ליתא כרבגן והא הבסות היתר בשעת אף יחיר בבמת לשוחם אזהרח שזו,
 וכר' בל'ת אינו כרת בו שאין כל וחכ"א חמאת פרת בפרק שנינו כללוושהרי
 איסור לשעת אלא תלמורא קרא טהאי נםיב לא שמעון דר' ליתא נמישםעון

 דקאטר שסעון רר' מקמיה רבה אםר חפאת פרח ובפרק בל'ת שחואהבטות.
 טנין אוסר שטעון ר' רתניא טתניתא מיחא בל"ת חייב זטן שסחוםרבםחניתין
 נחייכו נס' כרת חצות אחר נימא אי איטת יחיר בבםת הפסח אתלשוחם

,
 חצות לאחר לקולם יא ליה ורחינן זמן םחוסר ליה דהוח חצות קורם לאו אלא

 לחבירו בםח והתר לו בםות איסור בטות איסור ומאי חבטות חיתרובשעת



 חפסחח1קחיב

 כגוי כירוושל0י לה מוק0ינן ככר והא ז"ל סטך ודאי דרנא דחיתא האועל
 כני דתריצו זה תירוץ כלא סג*א ולא כשרים, והן הן שלטים תאטרשלא לשטי שלא ולטה הכטות היתר כשעת לשטו שלא ול0קלה שעית טששששחמו
 כעין ותרצינן פםחים אלא ציכור לכ0ת יחיד כסת כין אין קי'ל דהאסערכא
 אפילו יחיד בכטת אסור פסח הא כן ואם זטן להם הקכוע וחוכותפסחים
 ציכור זכחי טשאר פסח שנא וסאי ציבור קרכנות כשאר הב10ת היתרבשעת
 דראו' לשטו שלא בששחפו אלא סתוקם לא הלכך כרת עליה טיחייכדלא

 ככסו שחטו אם אכל כל"ת 0חייב שסעון ור' לגמרי פטרי דרבנןלשלטים
 השאלה עכ"ל כרת חייב הבטות חיתר בשעת אפילו חצות לאחר לשטויחיד

 כ, ותרכר עלינו הקושיות תרכה אכירנו לטה אכרהם, רכינו שלתשוכה
  טטו כהם יש אם ותראה דבריך כענין שתתכוגן קודם לכך על יקלהאשר
 ע ארס אותה שיקשח וחוטר קל ז"ל הרנ ב0דרש תשאל כזו קושיא לאאו

 פם: לא ושלם, עטו נא הטכן כאלו כספיקות כחייך עצסך תכנים אלחבירו,
 כדתרציי הכטות היתר כשקת אלא אסר לא שטעון ורי שטעון כר' אלאבפסח
 שאטר הדכריס ואותן סטכינן דילן דאגמרא נירושלטי לן איכפת ולאבזכחים
 צכו שקרכנות םוכר שאתה 01פרטן סכללן שנראה הירוומלטי דנרילחעטיר
 טו פטח ט"ש ולפיכך כרת חייב תכטות היתר כשעת יחיד בבטתשהקריכן

 דכשע אלו גדכרים לטאוד עד גדולה טעות כראטרת כרת כו יהיה שלאעד
 ול כלל כרת חיוכ כו אין כשוק ציכור קרכגות שחט אפילו הכטותחיתר
 אוו דתנן 0תגיתין דהך כלל רכנן פליגי לא הא וככי טשוק, יחיד כטתנריקא
 כטו איסור כשעת אלא כה תנאי איירו לא וכולי זטן וטחוסר כנוואת

 אונ ש0עון ר' רתניא סכרייתא שטעון דר' פעטיח לפרושי כדאיתינןולפיכך
 כט היתר כשקת כרייתא לחאי דתרצינן איפשימ לא הפסח את לזובחטנין
 וה קאטר לחכירו כ0ח והתר לו כטות איסור כמות איסור דתניאוחאי

 אדעת דסליק טאן וליכא ססבינן, וקליה הוא דגם' 01סקנא אדחא לאתירוצא
 כ יחיר כבטת שכן כל בחוץ חהקרבח על כרת חיוכ יש כמות היתרדכשעת
 כהקרכ אין כסות חיתר כשעת רקרשים היא ארוכח ר0שנח מככודךחוץ
 שהקדי הקדשים כל דתנן כטות איסור בשעת הקדישן ואפ*לו כלל כדתכחו'ן
 כ ואין כעשה אלו הרי בטות היתד כשעת והקריכן כסות איסורכשקת
 כש וחקריכן כטות התר כשעת הקדישן דאם כגטי איפרש וכהדיאל"ת
 קרכו או צ'כור קרבנות ליש אסרינן הקדשים וכל טכלום פמור כסוההיתר
 חככ היתר כשעת כו היה לא וכולי תוכל לא כפסח שכתכ ולולייחיד
 ח כלחוד דפסח לאש0ועיגן בכרייתא שטעון ר' דאתא והיינו לאואפילו
 הרטנ של לכנו התשוכח של קכ"ל כלל, כפמח ק"יח רכנן פליגי ולאעליה



ע הפםח קרבןחלכות

 הש"ך הרבר כל אבל התשוכה סוף הוכא טשנה וככטף אכרהם, כרכתכספר
 שיש עצא רש טפ הובא, לא יחיר כבטת הבמות היתר בשעת כדתלחעב

 יחיר ככמת פמח כשוחט כרת תטב יש אם הראשומם בץ נחלהסחלוקת
 הכטות היתרבשעה

 ולוקה כל"ת רעוכר יחיר ככמת פמח המקריכ רכל כאן רכינושימת
 ע"כ קי'ר זכחים ברש"י אכל לכר, כפסח אלא ליכא לזבוח חוכל לאשנאמר
 וכו', ל"ת איכא חוכות רלנכי קרא ואשטועינן קאטר, הבטות היתר כשעתד"ה

 יחיר ככסת קריבין שאין חובות ככל איכא ל"ת רהאי טרכריומשמע
 כנילה הירושלפי זיל הירושלמי את הככלי רניאל הרי שהכיא סהוהנה

 שעוכר הכמות איסור כשעת יחיר ככמת פסח לשוחט טניין י"א הל' א'פרק
 ר*ש הכין אמר ואת כרות ענוש כאחת הפסח את לזבות תוכל לא ת'לכל"ת

 ולטה כטה היתר כשעת לשמו שלא ולטעלן שעות משש כשוחט אמר לקישבן
 שלא לשטו שלא לי ולטה כמתו, אימור בשעת במה איסור כשעת אוטרהוא

 ולסעלן שעות טשש שחטו אם יכול הרא טן ועור כשרים והם שלמיםתאמר
 ע"כ לשטו שלא לא פסול יהיה ולמטה שעות טשש לך אית מה כשריהיה

 לשטו שלא אסררשכ-ל לטה פירוש לשכו שלא לי ולטה הערה הקרבןוטפרש

 בל"ת חצות לאחר לשסו שלא ראפילו קם"ל רכותא וכו' תאמר שלאוטשני
 כפנים ומתקכל חצות רלאחר כיון קם"ל יחיר ככטת וכשר הם כשלטיםדמר"א
 חצות לאחר לשטו שלא בכטה שחטו ראם ראיה זה הרא טן ועור כל"ת,עובר
 וכטו הככלי רניאל כר' משטע לא בירושל0י הפשוט טפשט הנה עי"ש, וכו'דפסול

 פסת רהשוחט רין כל רלפירושם אכרהם, רכינו גם הירושלטי בפירוששהמכים
 חייכ לשמו רכפסח לשמו כשלא רוקא הוא הכטות היתר כשעת יחירבבטת
 והרי זה על פמוק צריכין ואין יחיר ככטת ששחטן צכור קרכנות כסוכרת

 ככמה רחוכות טפורש וכפמחים בסוף י"כ הל' א' פרק שם בטגילהכירוש"טי
 כשרים ככסה הכאים חנינה ש"סי שם וז"ל חוכה לשם לבעלים עלו ולאכשרים
 הקרכן נפמל לא ככסה :שרים ראינן רחוכות טזה נ-אה חוכה לשם עלוולא
 לאימורא אהרריה אכרינן לא יחיר ככטת ציכור קרכגות כל וכן כשי אלאכזה
 פסח כשוהט שכתוכ סה ונסאירי פה עושים שאתם כמו תעשון רלא סלאוקמא
 איסור עור ויש תזבת לא ר:תיב טשום ב?סח דוקא הוא כרת חייכ יחירבכטת
 כפמח ראטרינן הה יחיר ככטת נקרכ שאין חובות ככל רזה תעשון דלא סלאוחוץ

 לאיסורא ראהרריה זה את עושת תזבח לא של הלאו קטא לאיסוראאחדריה
 כספרש ולא לשט. פסח על תזבח רלא הפסוק את פכיא הסאירי והריקסא
 זה רהלאו כרת רחי,ב מובר טקוב מכל קאי לשסו דאשלא הככלי דניא"חר'



 חפסחחיקתיר

 כרת אין הזח חלאו ובלי חוץ שחוטי כטו זח קושמ יחיר בבטה תזבחדלא
 לשטו שלא רכתוכ ונירושלטי כשר יחיד בבטת שחקריכו ציכור בקרבנותאנל
 דלא הלאו עליו יש לשטו שלא דאפילו קמיל רכוהא חקרח הקרבן פירושלפי

 איסור בשקת בשוחט גם שלהרטב"ם תפ"ו בטצוה חיגוך בטנחת ועייןתזבח,
 דהלאו כיון גאן זה חביא לסה דאל'כ חפסח את תובח רלא לאו ישהבטות
 גמי כרת הגט' שהקשה וטח שם בזבחים אורה בקרו וכן הוה כזטן נוחנאינו

 כרת גם שיש כיון בל"ת דעובר ר"ש אוטר לטה הקושיא רק הואטיחיינ

 רלא דתלאו הבטות היתר בשקת אבל חובח, רלא טחלאו חוץ חוץ,ישחוטי
 דכלא טחייב נטי נרת קושיא אין רוץ לשחופי זה את עושה לזבוחווכל
 כרת. איןחלאו

 בשעת דהקרישו טשנה בכסף גם והובא הרטב"ם של בנו שטביאוטה
 אפילו דחובוה טכלום דפטור הבטות היתר בשקת והעלן ושחפן הבטותחיתר
 אפשר אי רזה ט8רש בזכחים ע"ב קי"ם רף בתוס' איסור, שום אין יחירבכטת

 דאפילו יחיר בטת בעולת ראיירי וטפרש עשה טכלל הבא לאו איכאדבחובות
 אשילו טחיצות דקלטוה בפנים והכגיסה גדולה ככטה להקריבה סנת עלחקריש
 דאינן בחובות לא אבל סכלום פמור נחוץ והעלה ושחט והוציאה חזר אםהכי

 לאו הוא תעשון רלא סקשה אורח ובקרן איסור שום דאין קטנה בכטהקריבין
 רבינו של לבנו לגטרי פטור ולטהספורש

 דפסח טחנם', הטחוורת השימה היא הטאירי ששיטת טרכרינו לנוהיוצא
 השחיטה את עושה וזה לזבוח תוכל רלא פלאו כרת חייב יחיד בבטתששחט
 שאנו ככל תקשון דלא לאו רק יש ציבור קרבנות בכל אבל חוץלשחוטי
 א' פרק וטגילח ב' פרק ססאים בירושלטי שטפורש כטו גפסל ולא פהקושין

 פסת לשחוט דאטור לזכוח תוכל דלא לימוד כלל לנן לטחוקשה
 זבחיס בגטדא הא חובות כל על אזלי ולרש"י פסח דוקא לרבינו יחירנפטת
 קטנה בכטה חובות להקריב דאמור תעשון דלא סקרא לאו איסור שטעינןקי"ז

 ע"ש וכו' תקריבו ישרות וכו' פה קושין אגחנו אשר כבל תעשון לאכדדרשינן
 רבינו על קשה וכן יחיד, בבמת הקריבו לא דציבור שם סהכל טוסכםוזח

 הקדישן בטתניתין דתנן רהא טשנח ככסף גם וחוכא הרטב"ם של בנואברחם
 בין טיירי טכלום פמור חבמות חיתר בשעת והקריבן הכטות היתרבשעת
 חובוה בכל וכן צבור דבקרבנות וצ"ע עי"ש ציבור בקרבבות כין יחירנקרוות
 זה את שהעיר אורה בקרן ועיין תעשון רלא ל"ת ראיכאגראה

 ד' הל' כ' *רק פסחים הירושלטי פי על הענין את לכאר ליונראח
 נזיר רקיקי וגכעון בנוב טושבות בכל דנאכלין תודה חלות ניחא שםדאטרינן

 בר בון ד' אטר היא חוכה דנזירות נזירות כאן לית יוחנן ר' אטר כןלא



טו 8םח קרנןתלכ1ת

 לא ופריך ונכעון, כנוב ושלמיו ועולתו בשילה חמאתו שקרבה תיפחדכהנא
 לשם לבעלים עלו ולא כשרים בכמה חכאים חנינה שלמי מנא רכ אסרכן

 ולא כשרים בבטה הקריבן אם דחוכות חנינח שלסי העדה בקרבן וקייןחוכה
 חוכות הקריכ דאפילו בירושלמי טפורש וכו' חוכח לשם לבעליםעלו

 אהדריה בזה אטדינן ולא בעלים לשם עלו שלא אלא נפמל ולא כשרככסה
 שהקשינו מה על לוסר אפשר זה ולפי חוץ, שחוטי והוי ונפמל קטאלאיסורא

 לזבוח תוכל לא רכתיכ יחיר כבמת הפמח את לזכוח ראמור קרא צריךלסח
 תגשון, לא דנתיכ יחיד בבמת מקריבין שאין חוכות ככל לאו אימור ישדא
 בבמת הכיאו :אם הקרבן נפמל לא תעשון רלא לאו דאמור י1צא זהולפי
 דלא הלאו אכל בירושלסי כמבואר חובה לשם לבעלים קלו ולא כשדיחיד
 המאירי לפי חו'ן שחוטי והוי חקרבן נפסל הפמח לזבוחחוכל

 לזבוח תוכל דלא משמע רבינו מלשון ךהנה כזה עור להומיף ליונראה
 אבל לזבוח תוכל לא כקרא כמפורש נשחיטה רק הוא שעדיך כאחד הפמחאת

 שם ומקשה תפ"ז מצוה חינוך הטנחת טדקדק וכן אימור אין עכודותבשאר
 שיש כאמת ונראה עי"ש כלאו עובר חעכודות כל שעל שם דטשמע החינוךעל
 אכל לזבח תוכל דלא לאו כאיסור רק עובר השחיטח דעל ענינים שניכאן
 ולא עכורות שאר רק הוא האימור בבמה תקריבו לא רח1בות תעשון דלאחלאו
 זריקה על דתעשה ר' דף זבחים ועיין הרם בעשיית תקשון דלא שחיטהעל

 שני כבש לענין ר' הל' פמת טקרבן א' .פרק שמח כאור ועיין קאי,וחסטרה
 מיוחד קרא צריכים לרש'י ולפיכך הדם, בעשיית רק דמיירי שני פמחואין
 לאו לאימור לפסח ולרכינו לשחיטה חוכות לכל הפמח את לזבוח תוכלדלא

 מלא כבמה להקריב לאו אימור באמת יש והקטרה הרם בעשיית אנלבשחיטה
 אברהם רכינו דברי אכל טיוחד, לאו צריכים בשחיטה אכ" כפמח וכןתעשון
 זבחים כנמר' הרי טכלום פטוד יחיר כבטת הקריבן אפילו דאמר מאדקשח
 וצ"ע לאו אימור שישמשטע

 דמי ולא הוא יחיד קרכן רכו"ע אליבא ראיה ועולח למלך הסשנהכתכ
 בזה שממתפק טה ועי'ש קטנה בכמה ולא גדולה בבטה לא קיכ ולאלפמח
 עי"ש ביומא צינור קרבן זה את קורארחגטר'

 לקשות עשה מצות ב' א' הל' הבחירה טבית א' פרק סהרמב"םאכל
 שנאמר בשנה פעמים שלש עליו וחוננין הקרבנוח בו מקריבין לחיות סוכןכ"ת
 וכאו וכו' אבנים של בית שם ובנו לשילה כאו ומשם וכו' טקדש ליועשו

 נם היה וראיה חנינה רחיוב בהרמכים מפורש הרי עי"ש, מקדש שם כנוונבעון
 ציבור במת היה ונבקון דנוב צינור, במח סקום אל לעלות הכמות היתרכשעת
 לא דכתיכ ראיה עולות להביא מחויב הרי פנים להראות הוא סחויכואם



 הפםחח1קתטז

 מצות קיים לא טהגינה א' פרק הרסב"ם שיטת דלפי ועור ריקם, פנייראה
 כהטשנח דלא בכטה ראיה עולה דהיה לכאורה מפורש עי"ש קרבן בלאראיה
 ע"ש דאיה מצות היח לא דבטשכן כתב ראח *רשה וברמב"ןלטלך

 דנרר טנחה רוקא בכטה טנהה אין דלם"ד כאן נסתפק לטלךכטשנה
 ויוש בבמה, דקרבה אפשר דחובה קנאות מנחת אבל קרבה לאונדבה
 כסה היתר כשעת האיפה עשירית ע"י הוא דחינוכו הדיום רכהן ראיהלהביא
 ול*י בבמה טנחה אין לם"ד ציכור בבמת א*ילו טנחה דאין כיון נתחנךבטח
 עי"ש בכמה קרכח חובה דפנחת ניחאהם"ל

 דדין בבטה קריבה חובה של עופות הרין הוא כן אם זה לפיוהנה
 להביא ויש גיפות ולא זבחים פנחות ולא זבחים בג0ר' כראטרינן להםאחר
 בזמן לטהר ויולדות זבים יכולים היו איך כבטח עופות אין דלם"ד לזהראיה
 סוסכר לטלך הטשנה ולפי בבטה עוף ואין עופות קרבנם שהרי הכפותהיתר
 דס'ל לרננן קשה אכת' אב4 קנאוח, טנחת כפו בכטח קריכין חובתדעופות
 רק דכקינן לבר ושלם'ם עולה אלא גדולה כבמח זבחים אף קרב לאריחיד
 וא.כ חפאת בהם שיש חובה ש4 קינין להביא יכולים היו לא א"כ ונידכנידר
 ביסי פהדה להם היה שלא לוטר קשה וזה למהר, ויולדות זבין יכולים היואיך
 בזבחים אורה הקרן והנה לרכנן אף הותר דליטהר לחדש 1טוכרחין וגבעון,נוב
 ואחר איש אחד תני א' הל' א' פרק טגילה הירושלסי על שם כתב קי"זדף

 אינה דאשה דפשטע וכתב ע.כ, כתיכ איש אשה כאן לית יוחנן ר' אטראשה
 רהבטוה כיון לאשה איש כין טה דבר של טעטא ירעחי ולא בכטהטקרכת
 עבר ואפילו בחוספתא מבואר וכן להקריב יכול עכו"ם אפילו והאפותרות
 אכל ישרות אלא יקריב דלא כתיב דאיש להיפוך קם"ל ואולי שפחה,ואפילו
 שתאכל לעולם תטהר לא יולדות הכי לאו דאי חוכתה אפילו טקרכתאשה

 חובתח טקרבת ריולדות אורה הקרן לפי הייושלטי פירוש לפי יוצאבקדשים
 נשים אם כאן נמתפק לטלך שהטשנה טה בהייושלטי פירושו ולפילרכנן,
 א' פרק דטגילה הירושלפי את שהביאו שמח ואור טלכו ישועות ועיין כבטהנשירות

 ג' דף כריתות 0קובצת כשימה ועיין לכאן ענינו אין פרושו ולפישהבאתי
 היא העלאה בת לאו דאשה דכיון בחוץ וטעלה השוחם וכן רכתב י"דאות

 בכטה כשר דזר כיון שטא או בחוץ טיחייבת לא טםתטא פוער אהלבפתח
 שטסתפק שם בשיטה טפורש ע-כ בחוץ עליה איחייב ולהכי כשירה נטיאשה

 ורוק אורה כהקרן הירושלטי את וטפרש למלךכהמשנה
 אם כבטה כשירה אינה ראשה רפנילה בירושלטי הערה הקרכןולפירוש

 מצי לא דאיהו כל כאן לוטד דאפשר בכטה האשה קרבן להקריב יכ41האיש
 דהתורח נינהו ררחטנא שלוחי אסרינן ככהנים דרק שליח טשווי טצי לאעביר



 *סח קרגןחלכות

 דקבודה בבמה אבל ישראל של קרבנו[זיהם להקריב שלוחים לכחניםעשתח
 ופ"י הריטב"א שמפרש כמו שלוחים חתורה שעשאם מצינו לא בזריםכשירה
 יכולה אינה דחאשה וכיון ל"ה בנדרים ובריטב"א שחימה לענין ט"אקידושין
 קרבנו. את לחקריכ יכול אינו איש אף קרבנח אתלאקריב

 מקריב גרול רכהן דאף דכתב ע'ב לץ דף ברכות להצל"ח דאיתיוהנה
 חוא בבטה לחקריב מותר דאונן כמו במח בקדשי סקום מכל אוכל ואינואונן

 ע' דף יבטות התום' דברי לפי והטעם באנינות קדשים לאנול רטותרחדין
 לאונן אמור ופסח ספסח דילפינן משום הוא לאונן אפורין הקדשים דכלרהא

 בעינן םפםח דילפינן וכיון ע"ש, וכו' חקדשים כל חדין חוא טמעשרדילפינן
 פסח אבל בבסה מקריב ואונן המקדש קדשי דהוי רפסח רוסיא קרבןדוקא
 ואוכל אונן סקריב בטה בקדשי ולפיכך קטנה בבטח אינו דפסח קרב,אינו
 היתר בשעת יחיד בבמת פסח דחשוחם אמרינן אם והנח ע"ש וכו' כןנס

 הבבלי דניאל וחר' כחמאירי לא נפטל לא חקרבן אבל בל'ת דעוברהבמות
 של כבנו אלא קמא לאיסורא ראהדריח חוץ שחופי טשום כרת דחייברסובר

 כשר דחפסח יחיד בבמת פסח דשוחם מציאות יש הרי  שחבאנו,הרסב"ם
 אסור הרי יחיר בבטת הפסח את ושחטו עברו אם כן ואם כלאו, דעובררק

 נפסל דהפסח סוכר שהצל"ח ומוכח הקדשים לכל ספסח וילפינן באנינותלאכול
 ודו.ק בכה, בקדשי באנינות לאכול סותר ולפיכך יחיד בבטת שחטואם

 דהלכה

 קודם שחטו ואם חצות אחר הפסחשחיטה
 אחר אלא אותו שוחטין ואין פסולחצות
 קטורת שמקטירין אחר הערבים בין שלתמיד
 הנרות את שמטיבין ואחר הערבים ביןשל

 היום. סוף עד הפסח את לשחוטמתחילין

 ע"ב נ"ח דף בפסחים ורש"י הנרות, הטבת אחר רפסח כתב שרבינוורע
 רם תגי א' הל' ה' פרק ובירושלסי ע"כ הנרות להדלקת לנרות, ד'הדקדק

 שיקרבו כדי הנרות להטבת ופסח לפסח וחקטורת לקטורת קורטין ואיבדיותטיר

 פפור,ש בירושלטי שהובא ראשונה בברייתא וכן וכו' עסו תטירנסכי
 אחר דפסח החולקת ברייחא שהובא כהבבלי פמק שרבינו ואף הנרות,הפבת

 חולקין בהקדטה רק הברייחות חולקין אין בזה אבל הנרותהטבת



 ה6םה"'קתיה

 לנרות קירם קפדת לקפורת קורם פמח לפטח קורם תטיר איתא בנט'וחנה
 ובין כערכ בו שנאסר רבר יאוחר לפסח נקדסו נטי ונרות קטרת הכי איוכו'

 רטיקט התם שאני בלבר הקרבים בין אלא בו נאטר שלא ליברחערביס
 בוקר ער סערב וכניו אהרן אותו יקרוך קרא אסר ט"ט וכוי אותורחסנא
 לנרות קטרת ואיהקש כוקר, ער טקכב אחר רבר ואין בוקר קר מערבאותו
 קורסות ונרות לנרות קורטת קטרת לקטורת קורם תטיר קושיין כיותניא
 שבפנים עבודה לסעוטי ליה סיבקי אותו האי אותו כתיב והא וכו'לפמח
 או"ו חהוא שכפנים, עבורה למקופי ההוא רש'י וספרש וכו' קפרה ניחווסאי
 פנים עכורת קססעם רכי רססתברא חוץ עבודת שהוא אתא פפח לטקוטילאו

 ע"כ פנים קבודת וקטרת פנים קבורת נרות קטטקסרכוותיח
 בחוץ כשרח חנרות רהרלקת כתב סקדש טכיאת מ' בפרק הרסב"םוהנה

 כן אם בזרים וכשרה יומא בנט' כספורש היא עבורה לאו רהדלקהבזרים
 רהוא רכוותיח פנים עבודת רק נתסעט דלא הנרוח חטכת אחרי רק שסחשייך
 להרליק ריכולים חנרות הדלקת אבל קטרת וסכעם פנים רצריך חנרותהפכת
 אחר לחרליק יכולים עבורה הוי רלא וכיון פנים עבודת הוי לא וזהבחוץ
 הוא הנרות רהרלקת " הל' טתמירין ג' בפרק פסק שהרטנ'ם ואףהפסח
 את סותר רהרטבים סקדש סביאת ט' פרק נמפרו הנריח הקשת כברהטכתן
 שיהיה אנל עבורה לאו ההרלקה טעשה רעצם שם וסחלק יוטא, וסגם'קצסו

 לסעשה כשר זר ולפיכך הנרות, הטבת מצות בכלל נכלל זה סורלקתהטנודה
 טטילא חהפנה נקשח ההרלקה רע'י כיון כאן פובר ררש"י וצ"ל עי"שההרלקה

 נכלל סקום טכל ובחוץ בזר כשירה החרלקה סעשה שעצם אעפ"י שטורלקסה
 להקריפ הטכה של רין אותו לח ויש פנים צורך וזה הנרות הפבת בכללזח

 שההרלקח טפני הנרות הפבת בירושלטי שכתוב וזה פסח, אחרי לאחר אולפמח
 זה בכל וצ"ע שם הגר"ח שספרש כסו מורלק שיהיה חהפבה בכללנכללת
 טפני חנרות הטבת שכתב וסה רש*י על חולק לא רהרטב"ם להיותריכול

 להיות יכול שלא וכיון הפבה בכלל נכלל שטורלק סה הרלקה נםשלריריה
 או הקרטה של רין אותו לו יש בפנים שסורלק סה רק הטבתה סצותלקיים
 בחטבה כטולאחר

 הערבים בין של תטיד קים חצות אחר שחטוואם
 התמיד דם שיזרוק עד בדמו ססרס אחד ויהיהכשר

 הפסח דם יזרוקואח'כ

 בגסרא רחנה ביאור, וצריכים סאד תסוהים רבנורברי
 תדיר לשאינו ושחם וקדם תריר ושאינו הריר איתא ע"א צ'א רףבזבחים



%1 ה*סח קרבןהלכות

 ליה דסקרב עד ברטו דסמרם לאחר יחיב דילמא או ליח טקריב דשחםכיון
 לרבינא אשי דרב בריח אחא רב ליה אסר תריר לשאיט טקריב והדרלתריר
 ויהא כשר לחמיר קודם הערבים בין בו שנאטר ספגי פסול חצוח קורםשח*ח
 לתטיר שחמיח דקרים כנון קסקינן במאי הכא תדם שיזרוק קר ברמוטמרם
 ויזרוק שישחוט עד קתני ולא הדם שיזרוק ער דקתני נסי דיקא וכויברישא
 שאינו אה ושחט דעבר פפק גי הן' וטוםפין סחסירין ם' בפרק ורבנו ש'ם,דם
 שיש רבינו כאן ביאר לא לטה כן ואם חתדיר אח שוחט ואח"כ מקריבתריר
 ואור זח שמקשה הסשנח בסרכבח ועיין לא, או לתטיד ושחטו קרם ביןאילוק
 שםשטח

 בזבחים הנמר' רבעי הא כבת י"ז סי' חפילה בהלכרת אריח השאנתוחנה
 טהטשנה למפשם ובעי ליה טקרבינן אי ברישא חדיר שאינו ושחט עכרדאט

 שם, ודחו ברטו ססרפ אחד שיהיה ובלבד כשר לתטיד קודם לפסחדשחטו
 דיאוחר משום קודם רחםיר קרא רנלי טפסח זה רין לפשוט יכול איךוטקשח
 דיש כיון ערבים בין בו שנאסר לדבר הערבים ובין בערב בו שנאטררבר
 לשאינו ושחיפ וקדים תריר ושאינו בתריר אבל קדים רתטיד סיוחרריבוי
 ובין רערב דהריבוי שם וטפרש תדיר לאינו ליה רמקריבין אפשרתדיר

 כתיב בקרב רתזבח שחיטה על רק הוה- טאוחר דהוא בפסח דכתיבהערביט
 בזריקת שמסתין מה והכא הערבים בין ישראל קרח קהל כל אוחו ושחמווכן
 שחתורה השחיטה ועל קורם שחדיר טצר הוא התמיר דם זריקת אחרי עררטו

 ובין בערב שנאטר רבר ריאוחר הריבוי סחטח טאוחר שיהיההקפירח
 טעלה טשום רק היא הרי עבורוח שאר כשום ואי נשתט ככר הלאהעדבים
 לשאינו ושחם וקרם תדיר ושאינו חדיר של לרין ראיה הגסר' טביא וסזהדתדיר
 עי"שתדיר

 את ורוחה חדש ברבר לדון שרצה הי טצוה חינוך להסנחת ראיתיוהנה

 הערבים ובין ערב בפסח שכתוב טה כלל חזכירה לא דהתורה הש'אדברי
 יהיה הפסח וזטן אחר לכל זטנים קבעה רהחורה רק חתטיד אחר יהיחשחפמח
 תטיר וזטן ערב רק כתיב ובחסיד הערבים ובין ערב בו רכתיב סטעםמאוחר
 התורח סן קצת טאוחר יותר הפסח זטן כן ואם וסחצה שעות כשש החורהסן

 הפסח בזטן וטחצה שעות בשש הפסח אח טקריבין לא חמיד לו איןואפילו
 שהתורה אלא החמיר אחר הפסח שיהיה אמרח לא דהחורח קצת סאוחדאלא
 ולפי הערבים ובין ערב בו שכתוב טפני חחסיד טן להפסת מאוחר זמןקבעה
 טתחיל הפסח דזטן רק כחבה רהתורח רכיון הש'א קושית כלל קשח לאזה

 ולא תדיר טטעם לחקיים התטיד חיוב ג"כ הפמח זסן וכשטגיע תטידאחר
 שייך ולא החסיר סזסן באוחר שיהיה הפסח זסן על רק דזה רבר יאוחרטטעם



 פסח החוקתכ

 כטכיאר רהשלטה קשה שייך לא פמת רלגכי גילתה רהתורה כיון חשלםעליה
 הש"ס סביא שפיר א'כ תדיד טחטת קורם התמיר וססילא נ"ט פסחיםכחום'
 לתסיד קורם הפסח את דשחם טהטשנה תריר שאינו ושחט רקדם לחאכזכחים
 תדיר של דין רק וזה לתמיר קודם ששחטו אף הפסח זמן רהגיע מתםדטכואר
 עי"ש כא ככר הפסח רזטן כיון חדירואינו

 קצת אמר ולא חצוח אחר הפסח שחיטת שכחכ חרמב"ם טלשוןוהנה
 והנה כהטנ"ח דלא הפמח זטן חצות אחר דתיכף מבואר חצוה אחרזמן

 אחר דפסח אחר לימוד איתא שנחם פרשה ובספרי כאן ה' כפרקכירושלטי
 פסח ואין שני ככש הערכים כין תעשה השני חככש את כהסיד דכחיכהתטיד

 על הוא הלימוד כל כאן רהרי כהטנ"ח דלא מכואר נ"כ וטזח עי"ששני
 הזמן על ולא השני להיות צריך העדבים כין שתטירהקרכן

 הפטח שחיטת דזטן צ"ג פסחים טגטר' כהמנ"ח רלא להוכיח ישוכן
 להקריכ יכולין להקריכ תמיד שאין וכאופן לכתחילח 03 כתצות כריוקהוא
 הטודיעים טן רחוקה דרך איזהו רחנן מהא והוא חצות אחר טיר הפסחאת

 סילין עשר חמשה ולירושלים הטודיקים טן עולא אסר שם וכנטר' וכו'ולחוץ
 מצפרא חטימר תלתין ליה פשו וכו' פרסאוח עשרה ביום ארט טהלך כמההוא

 שחימת דזמן טזה סכואר ע"כ, לאודתא ריוטא טפלנא וחטיסר דיומאלפל3א
 להיות יכול היה לא ואם כלל שהייה כלי חצות אחר טיר טתחילהפסת
 שני לפסח ונדחה רחוקה ררך נקרא שחיטה זטן שהוא כירושלים ריוסאבפלנא
 רךך נקרא בדיוק דיומא בפלגא ליכנם יכול היח לא דאם אטרינן היאךדאל"כ
 טהני לא התטיר הקרכח זמן שיעור כחוך ליכנם יבול דאפילו ומשטערח~קה
 עי"ש הרשכ"א שהקשה טה ה' דף פסחיס כתום'ועיין

 אחר קרכן שוחטין אין ומוספין טחמירין א' כפרק כתכ הרטכ"םוהנה
 פסחיהם ישראל שיקריכו אפשר שאי לכרו טפסח הזץ הערבים כין שלחסיד
 שעותכשתי

 טשום איא זה טעם אטרינן לא נשחט בתטיר הא משנה בלחםוהקשח
 הערכיס ובין ערכ בו שנאטר דכרריאוחר

 תחילה הפסח ויקריכ אטרינן גשחט כתטיד דבשרושלטי לוסר ליונראה
 אם עור ומקשה דפסח חערבים כין טבטל אחה נטצא וטתרצינן אחריווחתטיר

 תסיר ומתרצינן דתמיד הערבים כין מכטל אתה נסצא דפמח הערכים ביןטקים
 מבטלו אתה אם פטח אכל זטן לאחר טקיטו אחה עכשיו טכטלו אתהאם

 התטיר שיקריכ הירוש"טי דמקשה שם ומפרשים עיי.ש, תקיסו איטתימעכשיו
 הערבים כין מכטל אחה א"כ וטתרצינן קורם הפסח ויקדיב וטחצה כח'בזטנו
 קורם הפסח למקריב אפשר ואי הערכים כ*ן זה אין עריין וטחצה דכששרפמח



כא הפסח קרנןהלכ1ת

 חערבים דבין נ'ח פסחים דהבבלי כם"ד חתם דם"ל לשיטתו דחירושלםיחתמיד
 שקות וני לכאן ומחצה שעות ב' חערבים לב' דחלקהי ומחצח כח'טשמע
 לשחיטה טקדימינן איך בירושלמי עוד ומקשה לקשייתו ושעח לכאןומחצה
 עוד וטקשח לעכב, לא אבל למצוח אמר חדא יוסח ר' אטר פסח בעדכחתמיד
 זה ובשביל התטיד אחר חפסח דשוחטין כיון דתמיד הקרבים בין בטלתא'כ

 דתמיד הערבים רבין ומתרצינן דתמיד הערבים בין בטלת א"כ חתמירמקדימין
 בירושלטי סקשינן זח ואחר וכחצה, בשמונח שקרב חשנה ימות בשארטקיימינן

 עוד מקשה דעכשיו שם ומפרשים אחריו, והתמיד תחילה הפסח ויקרב שםעוד
 ומתרצינן לאח"כ ידחח והתטיד כדינו ומחצה בח' הפסח שיקריבחירושלמי
 בין אלא בו נאסר שלא לדבר הערבים ובין בערב בו שגאמר דבריאותר
 לבדחקרנים

 התטיד לדחות שלא רק סספיק דבר דיאוחר דטעם מוכח מהירושלמיוהנח
 מהני לא לזה הפמח ויקדימו בזמנו התמיד יקריבו אם אכל פסח בשבילטזמנו
 בזסנו התמיד דיקריב הירושלמי כשהקשה טתחילה דהא דבר דיאוחרהטקם
 עי"ש. אחר כטעם אלא דיאוחר מטעם חירושלמי חירץ לא הפסחויקריב

 התמיד את טדחינן דלא היינו דיאוחר הטעם בבבלי דאמרינן מה זחולפי
 אפשר ראי הטעם את שפפרש ורבינו תחילה, הפסח ויקרב זטנולאחר

 ומחצה שסונה עד ומחצה משש היינו שעות בשתו פמחיהם ישראלשיקרינו
 ולא יוקדם הפסח רק ומחצח נשמונה בזמנו חתטיד את שיקריבוחפירוש
 הערבים וכין בערב שנאמר דבר דיאוחר חטעם את לכרש לרבינו אפשרהיח
 זה ועל נירושלסי, כדמוכח סזסנו חתמיד לדחות שלא רק מחני הטקםדזח
 חה שעות, בשתי פסחיהם ישראל שיקרינו אפשר דאי ה8עם הרמנ'םסביא
 דא'כ לתמיד הפסח מקדימינן שלא הירושלמי של הטעם הדמב'ם הניאשלא
 סשמע הערבים דנין רמובר חירוושלמי דלפי משום דפמח הערבים ביןבטלת
 אנל למצוה קודם ולא טדאורייתא זמנו דוקא ומחצה וח' טדאורייתאחלקוחו
 חירושלמי תידוץ סובר ולא זטנו, ומחצח בשש חתורח דסן רסובר חבבלילפי
 בין בטלת כן אם לוטר א"א דילן לנם' איכ ~קיכוב, כאן למצוהכאן

 ,סחצח כח' חתמיד דיקריבו הירושלמי קושית נשארת וא'כ דפסחהקרנים
 שייך ולא חשנה יסות פכל מזמנו התמיד את מרחת לא דכאן קודםוהפסח
 אין לטה חדש טעם הרסנ'ם חוציא ילפיכך בירושלמי כמבואר דיאוחרחפקם
 'שראל שיקריבו אפשר דאי וטחצה בח' והתמיד וטחצח נשש הפמחטקריבין
 שעוח. בשתיפמחיחם

 יש וטחצה שטונה עד ומחצה שקות דמשש הרמב'ם של החידושולפי
 שאי אלא תדיד והתמיד תטיד לפני שזח טטח חוץ *סח של בזטן 8סולעוד



 חפסח"יקתככ

 נקרא לא כן ואם שעות נשתי פמחיהם שיקריבו לישראל אפשר שאי זטנוזה
 שפסק מה מבואר זה ולפי להקרכה, בין לשת"טה בין פסח של זמנוזה

 ככרם אחד ויהיה כשר הערביס בין של תמיד קורם חצות אחר שחטוהרמב"ם
 קודם שחטו כתוב רבסשנה המשנה מלשון קצת שיכה הרמב"ם חפסח,ברם

 הערבים בין של לתמיר קורם חצות אחר שחטו כתוב וברמכ"ם כשרלתמיד
 ינםוד, תריר לשאינו ושחט וקרם תריר ושאינו תריר שפמק כיון שהרמב"םמפני
 עוד יש ובזח חצות אחר רשחטן כאן סוסיף ברם למרם כאן שצריךמה

 ובין לופחיטה בין שעות כשתי פמחיהם שיקריבו לישדאל אפשר ראישמול
 לכתחילה חפמח זטן נקרא לא רוח תדיר ושאינו תדיר מטעם ולאלהקרבה

 התמיר לפני ומחצה ש0ונה אחר הפמח את הקריב אם אבל ברם ימרסבזה
 ינמור שחט אם באטת בזה תריר ושאינו חדיר פשום יקריב לא רקדבזח
 מהמשנה ראיה בזבחים חגם' שהביא ומה ומום8ין מתמירין מ' בפרק שפסקכמו
 דתמיד בזמן אפילו וטשסע לחסיר קודם שחטו רק כתוב רהמשנה סשוסהוא
 שם חגם' רברי לבאר אריה בשאנת כמבואר תדיר סשום רקוזה

 והמפרי הש"א פי על הרסב"ם את שמתרץ שטח לחאור ראיחיוחנה
 בו נאסר שלא טדבר חערבים ובין ערב שנאסר דבר ריאוחר רילפינןרמה
 תדיד משום רק חוא עשיות בשאר אבל בשחיטה רק זח חערבים וביןערב

 לשאינו ושחט וקרם תדיר השאינו לתריר בזבחים הנמר' זה את כרמהולפיכך
 תריר משום דק דיאוחר מטעם משום לא רזה עשיותיו לשאר יגמור אםתריר
 כאחת שניהם ויקרבו פריך ונספרי ב' חל' ה' פרק בירושלמי אבל תדירושאינו
 פרשה במפרי וכן שני פמח ואין שני כבש יוסה ר' אטר והתמיר הפםחפירוש
 יש והספרי הירושלטי ולפי הערבים בין תעשה השני הכבש את דכתיבפנחם
 מעלת בשביל זה ואין קורם תתטיר להיות ענצריך עשיותיו כל על מיוחדקרא

 תעושה השני הכבש דאת מיוחד לטוד יש כאן אלא כללי הוא אשרהתדירוח
 תמיד של עשיותיו לכל שני להיות צריך 'הערבים כין שתמיד תערביםבין
 עד בדם שססרס להפסח ושחט דקרם מהמשנה קו,פיא אין ולפיכך שחרשל

 רפמק תדיר לשאינו ושחם וקדם תדיר ושאינו תריר לדין התמיר אתשינמור
 על סיוחד ליסוד יש כאן אכל חתדירוה מעלת משום רק רשם רינסור,הרטב"ם

 כבש דכתיב עשיותיו שאר על בין יאוחר, דכתיכ זכיחה קל בין עשיותיוכל

 כתירושלמי חרמב"ם ופמק עשיותיו כל קל זה ותעשח שני פמח ואיןשני
 ע-ש. וכו'והספרי

 הכבש את דכתיב וחידושלמי המפרי דברי להבין צריכים לכאורחוחנה

 הקריבו ונרבות נררים נם דחרי שני פמח ואין שני כבש חערכים בין תקשההשני
 מבטלין הם ולכאורה חשנה ימוה בכל וכן נ"ח פסחים כמפורש פטחבערב



,32 פסח קרבןהלכ,י,

 כיון ציבור קרבן דמקרי כיון פםת דשאני לופר וצריכים חתמיר, מן שגינבש
 חשני חכבש כן אם נ"א ודף כתום' ו' רף ביומא כמבואר בכנופיאדאתא
 שתוא פסח ולא שני יהיח הקרבים בין וטעון תמיר רהיינו ציבור קרבןשהוא
 שמקריכין אף התמיד מן שני שם מבטל אינו יחיד קרבנות אבל ציבורקרנן

 שני. כבש דין יש ללפיכך תמיר כמו חצות אחר ומנו דפסח הטעם אובאטצע,
 י'כ הל' פסח סקרבן פ"י רטב'ם להלכה רשוח שתוא י"ר חניגת,וחנה

 לא הרסב.ם שיטת לפי דרשות מפרש י' הל' מחגינה מ פרק משנהזבלחם
 אטרה והתורה התורה טן שהוא אלא מדרבנן שתוא ע' רף פסחיםכתום'
 מטתפק י'ר בחנינת והנח ילין, לא הביא ואם יביא ירצה אם רשותשחוא
 של המיד אחר אותה להקריב יכול אם הטקרש מכלי ו' פרק למלךהסשנה
 ילתיכ סשום תערבים בין של תמיר אחר פסח ררוקא משום הערביםבין

 ר'ה ע' רף רי"ר ובתום' בערב רק כתיב י"ד חגינח אבל הערכים וביןבערב
 לקסן מדאמרינן חשחיטח לפשום יש וז"ל כתב איתקש סילי לכלש'ם

 נשחפת בערב י"ר חניגת אלמא וכו' תזכח אשר הבשר מן ילין ולאבחלכתיו
 דוסיא נשחטת תמיד אחר בערב נשחטת רחיא כיון לומר ויש פסחכדין
 ע":.דפמח

 מחתמיד מבמל ראינו ונדבות נדרים כמו הוי רשות י"ר דחניגתוכיון
 רק נכלל ואיכ התטיר לפני נקרב אפילו שני כבש שם הערכים בין2של

 אחר רהוי עשיותיו ובכל בערב דנשחט לענין לפסח רסיא שהואבהעימור
 ואח'כ יגמור חתמיר לפני שחם ואם תריר ושאינו תריר טשום רק הואהתמיד
 את קאי 4א וה דעל שמח, האור 9ידוש לפי פסח כמו לא חתטיר אתישחוט
 ונדבות כנדרים וחוי פסח כמו חובח הוי רלא הערבים בין תעשה חשניהכבש
 וצ"ע. זהלענין

 ערב בו שנאנרר רבר דיאוחר נימא אם אף רשות בפסח נשים לם'רוכן
 שהוא נשים פסח לקרבן ואפילו פסת קיבנות כל על אזלי חערביםובין
 שני תמיר תעשח השני הכבש את והירושלמי הטפרי של הלימור אבלרשזת
 של ,מתמיר שני שם מבטלת חובה קרבן שהוא פסח רוקא זה שני פסחואין

 אין כנ אם ונרבות נדרים כמו חוי רשות שחוא בשים קרבנות אבלהערכיט
 לפני שחם ואם אריר חפאינו תדיר של רין רק בזה ויחיה שני כבש ביטולבזה
 שני רכבוש מיוחר לימור כאן שאין הפסח את יגסור חערבים בין שלתמיי

 בשיפח שמח חאור מברת לפי תדיר ושאינו תריר של הכללי מריןלהפקיע
 וצ'ערבינו

 ט'ט מנתות בנם' רמפורש שחרית של תמיר את חקריבו לא אםוכן

 איך זה את זה טעכבים ראין חערבים בין ושל תמיר רמקריבין שםבמשנח



 פסח קיבןחיקתכר

 שהט אם ש"ש( תטיר אין אם אף רמקרינין תטיר ראב"ר )ועיי הדיןיהיח
 רכבש הספרי של הליטור לכאורח כאן שאין כיון ינטור אם תחילהלהפסח

 לוטר יש ואולי שהרית של תטיר קרבו לא דהדי שני כאן שאין כיוןשני
 וצ"ע הזסן קובע וזח לו היה שלא אף הקרנה בחיובדתלי

 התטיד דם שיזרוק עד הפסח בדם ממרסויהיה
 דם נזרק ואם אחריו, הפסח דם יזרוק כךזאחר

 כשר התמיד דם קודםהפמח

 רם אמרינן כ"א דף מנחות כנם' והנה פסחים כ"א רף טשנהוהוא
 טבילה בר לאו והאי והזה וטבל דכתיב טשום פסול ה*ניטיות בתמאותשקרש
 בר נטי והאי כתיב ונחן ולקח מ"ט כשר החיצוניות בחטאות הוא,וחזאה
 ולכאורה שקרש דם כשר אם בזריקה שרמן זכחים בשאד והגח ונתינה,לקיחה
 אטר ע"ב נ' רף בע"ז אמרינן דהנח לוטר אפשר או הוא זריקח בר רהאכשר
 בפניה סקל זרק חייב כפניח סקל שבר במקל, אותה שעובדין ע"ז יהודהרב

 הוי נמי זריק זביחה כעין ליה דהוי מקל שבר ס"ש לרבא אביי א"לפט'ר
 של דם זריקת כעין רש"י וספרש הסשתברת, זריקח בעינא א'ל זריקחכעין
 נקרא לא שקרש ובדס עכ"ל טיפין טי*ין ונופל משתכר אלא טחוברת שאינהפנים
 אחר ויהיה כשר התטיר קורם שחטו שלנו טהסשנה והנה הסשתכרת,זר'קה
 לזריקה טהני לא קרוש ררם סשסע בדסו, למרם צדיך דלטה נרסו,סמדם
 בשפיכה שיתן רבעינן רכיון שאני רפמח לוסר יש מיהו זריקה דבעינןבסקום
 הביא איתא ד' *רק ריש רפמחים נתומפתא אבל בש*יכה, אפשר אי קרזשזדם

 תעבור אלא נזילו שיביא ער ברסו טטרם יהא לא נזילו הכיא ולאאשטו
 וסונה זח שהביאו ק'נ זבחים בתום' ועיין ע"ש וכו' השריפה לנית ויוצאצורתו
 וראי זה והנה הרם, יקרוש שלא לסרם צריך נ'כ זריקה שצריך באשםדאף
 ממרם אחר יהא לא בסצורע לאשסו חטאתו הקדים ה' רף טנחות סנס'קשא
 לוטר יש ואולי כשר, שקרש רם לכ'ע חיצוניות כחטאות וחא וכו',ברטו

 החיצוגיות רחטאות רין כל השסימ הרסב"ם וחנה לכתחילה, ולא כשררנדיעבר
 רבר הנר"ח בשם ושסעתי בזה. עטר בסנחות אורה ובקרן כשד שקרשרדם

 שקרש רם שם בנם' דאיתא הכל, יתורץ ובזה רסנחות בסוניאמחודש
 הוא ונתינה לקיחה בר והאי רחטנא אטר ונתן ולקח תייב ואכלובחטאות
 טבילה בר לאו והאי רחמנא אטר והזח וטבל פטור ואכלו חפניטיוהבחטאות
 ע'כ וכו'וחזאה

 ה*ניסיות בחטאת ובין החיצוניות בחטאת בין רבאסת הסוניא אהוספרש



כה פסח קרבןהלכ1ח

 הרם נעצם 5סול חוא הפניטיות בחטאות אלא שקרש כדם זריקח הוילא
 אכל אם ולפיכך והזה ומבל רכתיב וחזאח טכילח בר שיחיה כזה רםשצריכים

 רכחיב החיצוגיות בחמאת אבל לכפרה, ראוי שאינו טפני סטור אוקרשדם
 לקיחה בר שקרש דרם הרם בעצם פמול אינו ונתינה לקיחח בר והאי תתןולקח
 זה אבל זריקה לעשוח יכול אינו שקרש ודם זריקה שצריכין מפגי אלאחוא
 נקרא הדם עצם ולפיכך הזריקה בטעשה צררי דבר אלא חדם נעצס פםוללא

 כאן אין חרם שבעצם כיון חחיצוניום חטאות רם אנל ?אם לכפרחראוי
 הרין דכל לזה ראיה והביא וחייב הרם עצם טצר לכפרה ראוי נקרא5מול
 החיצוניוח חטאות בין בעצם אבל רם אוכל 0טעם לחייבו רק חוא חנם'שהביא
 הגס' רטקשה ע'ב מ"ז רף פמחים טגם' לזריקה, פמולין הפניטיות חטאוחובין
 חרם על טרצה הציץ מח קל דכה טטבחייא בית טשקין ראטר יוסי ר'קל
 לי לטה דכן סטבחיא בית טשקי ואי וכו' שנטטא החלב ועל הנשרוקל

 דהוי שקרש ברם לוקטי לזריקח מהני שקרש דרם אטרינן ואי ציץ,לרצויי
 לרצויי ציץ בוה ונעינן טשקין הוי ר:א טוטאח וטקבל לזריקח וראו'אוכל
 בחטאות ראף ניחא שכתבנו טח לפי אבל יומי, כר' רלא רטהניתין אטרינןואסאי

 או הדם בעצם פמול זה אם רק והחברל לזריקה פמול שקרש רםהחיצוניוח
 נקרא אם לא או טחויב אם רם אכל אם החילוק כל ולפינך הזריקחבטעשה

 נכון. וזח הדם עצם סצר לכפרה הראוירס

 דלא הא ג"כ שהקשח הט הל' אוכלין ממוטאת א' פרק שטח באורוראיתי

 ותירץ א,כלין טוסאת וטקבל קריש ברם ט'ז רפמחים במוגיא שבמטא רדםשקי
 איפעיפ רדם אע"ג קלים בקרשים אף הוא רבקלים לאו וחרם הוא רחקרשדכיון

 ואכילת טחשבח, טוקיל ולא חוי, דכקלים ולאו בו נהנין לא טקום טכלסטעילה
 טוטאת טקבל אינו ולכן שיריים ושפיכת בחסטרח רק אכילת הוי לאפזבח
 דכן. טטכחייא בית רטשקי שהקיר וכו' יופי כר' דלא טתניתין סוקי ולכךאוכלין

 קורסין ואיבריו תטיר דם אמר את אטן מ חל' ה' פרק בירושלטיאיתא
 לעיל 5ירוש הכין, אטר את וכאן הנרות להמבח וחקטרח לקמודח ,פסחלפמח
 ברסו טטרם אחד שיחא ובלבד תנן והנא לפסח קודם הסיר ראיבריאטרינן

 כאן בחי כאן וסתרץ קתני, לא איבריו הקרבת ואלו התטיד רם שיזרוקקד
 אגל תתסיר, איגרי תחילח טקריבין חי קוטר קאזפסח זטן נל פידשבשחו5.
 ר8 זריקה אחר רק רמי בזריקת פטהיפין אין ח*טח נק,שח שככרבשחום

 ולא רגינו בדכרי לא פבואר לא זח וחנח חעדח, בקרבן שם ועייןחתטיר,
 סצמ לרקדק ויש חתטיד קורם יקטיר לא אם הפמח דם זרק ככר אםננחשנח
 קר הפסח איפורי יקמיר לא בחטשנח נפי לסיתני ליה הוי כן ראפמהסשנח
 שאיברי דין אין ושבשחופ פחירושלטי שהבאנו ניון ואולי חהפיר איברישיקסיר



 חפסחחיקתכו

 ריני ונתכמל תחילה הפסח רם וזורקין לפמח קורם תטיר שאברי ריןאין
 של איטורין הקטרת לענין חדין רחוא אפשר ממילא חחקטרח לעניןהחקדסח
 זח ככל וצ"ע הרט, זריקת אחר גומריןחפמח

 ה לכהה

 ברשותו חסץ כזית לו יהיה בוסנו הפסח אתהשוהט
 וכו' ובחי דם חסץ על תזבח לא שנאטר"וקה

 לוקה ברשותו חסץ כזית לו והיה דכתב מכואר רבינו טרנריוהנה
 ובגטר' ברשותו, שהחסץ כיון עובר ג'כ טירושלים חוץ חחסץ היהשאפילו
 חבורה מבני לאחר או לזורק או לשוחט שיהיה ער חייב אינו רשב'לאטר
 הר'ש והנה וכו' בססוך בעל איליסא קמיפלגי כסאי בעזרה עסו שיהיחוער

 ועוד ירושילם, תוסת היינו החומה טן לפנים כתכ חי משנה א' פרקבכ"ים
 סן לפנים התורח את שוחט לענין כנון חכא תנן רלא רברים לכסהטקורש
 בפרק ראמר יותנן לר' החמץ על שותט ולענין לתומה חוץ ולחטחהחומה
 ע"כ וכו' פאני כית לחומת חוץ טיג רף נשחט תמיר ובפרק ע"ח רףחתורח
 לענין טקום סכל כססוך על בעינן דלא רסכר יוחנן רלר' ברכריו ספורשרכריו,
 ר' הל' ה' פרק ובירושלטי כירושלים, עמו חחסץ שיהיח כעינן החסץ עלשוחט
 עד אוסר לקיש כן שטקון ר' כירושלים עטו נתון אפילו אמר יוחנן ר'איתא
 בירושלים. עטו החסץ שיהיה בקינן יוחנן רלר' ספורש בעזרה, עסו נתוןשיהיה

 אחד שואל על שם טקשה קע"ו ס" בתשובותיו איגר עקיבא הג"רוחנה
 חוץ תורה רנבי רלהרסב"ם בזה רתלי רכתכ הר"ש של הטעם לחמכירשרצח
 שייכות ראין פשיטא מנחות שם שאופים סמקום חוץ היינו פאגי ביתלחוסת
 רבעי ירושלים לחוסת חוץ היינו פאני כית לחוסת רחוץ והר"ש לרש"י אכל לחטץבזה

 חחסץ שיחיח בעי חמץ נכי נטי הכי לאכילה הכשר בסקום הלחםשיהיה
 הפסח לאכילת חכשרבסקום

 ולהתירו, הלחם לקרש רכא רבתורה כלל לזה רמי רלא הגרע"א שםוכתב
 לא ביוצא רטפסלי בטקום הם אם אבל דלחם, היכשרו במקום רזהורק לוסרבזהשייך

 על שוחט של חאיסור וגם לזח פסח אכילת סקום שייכות טאי פמח גכיאבל
 אחר חחטץ לבער רצונו אם ואף בשחיטתו רק פמח באכילת תלוי אינוחטץ

 החסץ שיה*ה רבקי בירושלמי שכתוב רסח קור וכתב תזבח, בלא עוכרשחיטתו
 הירושלסי שם וסבאר לזה, ירושלים שייך' טאי טאור קשח באסת כירושליםעמו
 א'א רט0ילא כיהו וסגר חים בסרינת הוא שלו החמץ אם רחרין לומרדיש
 רהרין יום ל' קורם מביתו יצא גם אם וקכיפ חפמח, אחר ער לביתו לחזורלו



כז פסח קרכןחלכות

 לוטר יש כן אם כספולת רעשאוהו הטעם הר"ן וכתב לבער צריךראין
 רהירושלטי ואף והר"ן, לרש"י במפולת כסו צריך לא ביטול אפילורטראורייתא

 טררבנן רזהו לומר יש לבקר צריך הרבים מרשות אפילו חמץ רבוראי0'ל
 ובזה השבתה צריך ראין לומר מראורייתאיש אבל בירים בסכוון פן רעושחביון
 א-כ בהשבתה כלל סצזוה ראינו כיון חזבח רלא לאו על עובר ראינו לומריש
 בטשסע רהיה בעזרה עמו דאין אעפ"י הירושלמי נקט לא טעסא רמהאי לומריש

 ירושלים העיר שם ותפם לו בסמוך רחחמץ נקט לזה חים במרינת החסץאפילו
 לסעפ ואתי אחרת לעיר ירושלים בין חילוק דאין מטילא רזהו אחרת לעירוה"ה
 לאו איסור רכל טדנריו יוצא והנה שם, רבריו ע"כ הים כמרינת החטץ אםרק
 בהשבתתו סצווה שלא ובטקום ה12בתה חובת סשום הוא חמץ על תשחטרלא

 זה לאו עליואין
 פסח רפמעט שם וברש"י צ"ה רף פפחים מגמר' עליו קשהולכאורה

 ליה סיעם רכבר אע'נ רש'י ומפרש חמץ, על תשחט רלא לאו עליו ראיןשני
 בשעת אבל שחיטה בשעת שלא הים אטינא הוה יראה יבל שאורסהשבתת
 שני שצריכים ספורש דבריו, ע"כ תשחט סלא לסעוטי אצטריך להכי לאשחיטה
 חטץ על תשחט רלא לאו עליו שאין וגם שאור  מהשכתת שני בפסחביעיטים

 השבתה בחובת חמץ על תשחט רלא לאו תליאולא

 תטיר משוחם טהסשנה רע"א קל שמקשה מלכו ישועות בפפר ראיתיוכן

 ביו"ט החטץ לבער אפשר אי וחא במוער אלא עובר ראינו לר'ש החמץעל

 אלא עובר אינו רלר"ש שם לוסר ורצה עובר, ולמה השבתה חובת עליוואין

 הים סרינת בין לחלק ויש מפרש הוא ואחעכ החמץ, לבער שיכולבחוח'ס

 שרק ויו"ט לשבת והשכתה ביעור חובת עליו ואין ברשותו חמץ שאיןשנקרא

 רק"א סברת להסביר נראה ולי שם, ברבריו עיין זה את מטנו מונעחאיסור

 שהחטץ היכא רוקא חוא השבהה במצות תלוי תשחט רלא רלאו סוברדהוא

 רק לו שיש וכ'ון חסץ לו שאין כטו נקרא השבתה רין רלנבי היםבמרינת

 אימור אין ולפיכך ברשותו נקרא לא זה שלגכי מ8ני השבתה רין בליחס,ן

 רלא סלאו רנתסעט שני בפסח חסץ על שוחט אבל חסץ, על תשחם רלאלאו

 אלא זה לענין בדשותו החסץ שאין מחמת לא השבתה דין עליו ואיןיראה

 לנסרי ברשותו והחטץ השבתה, רין חסצו על אין פסח רלאחר חכתובנזירת

 ס*ני חסרון ולא מנזיח"כ רק 2חח כיון חסץ על תשחט דלא לאו שפירשייך
 סלכו חישועות כיט לזח ואולי וברור, פשוט וזה זח, לענין ברשותו אינושהחמץ

 הים לסרינת יו"ט ביןלחלק
 כעינן רלא אף לר"י ירושלים רוקא שצריכים 2"סוכר הר'ש לסברתוהנה

 רלא אלא בססוך על סבר יוחנן ר' רנם מברא עוד לוטר אפשר בסמוךקל



 הפסחח1קתכח

 שיעור על רחולק צריכים כן ירושיים אבל טטש, עזרה רצריכים כרשכ'לסבר
 רלהרטכ'ם והראיה ירושלים דצריכים כססוך כעל יש שיעור אכל רשכ"ל,ש?

 שאופין טסקום חוץ היינו' פאגי בית לחוטת דחוץ חתורה, את דשוחמדמובר
 הרי ראל"כ כמטועי כעל שיעור דזה טשום אלא טעם אין שם והרי טנחותשם

 ע"ח רף לטנחות אורה כקרן וטצאתי פאני, כית חוטת כמו הרבר אותוירושלים
 שפירשו כסנחות שם ורטב"ם סרש'י ראיה והכיא יוחנן, לר' בתורה כןשמפרש
 יוחנן לר' טנה ילפינן טקום רטכל הכית הר טחוטת חוץ היינו פאניבית

 על כשוחם כאן וטמיק עיי.ש, הטזכח סן רחוק יהיה שלא הכית כהרדדוקא
 חמץ על סקרי לא לנ"ע פמח אכילת כטקום בירושלים עטו אין ראםהחטץ
 דלענין דוקא, כעזרה עטו שיהיה בעינן לכ*ע לר"י תסיר רנכי זח לפיומחרש
 דלר'י ללטוד הכרח איך כירושלמי זה ולפי לירושלים, כחוץ ירושלים הויתמיר
 כעל ורשכ"ל ר"י של שלוגתייהו מוקי לא רלהירושלטי כיון רוקא ירושליםבעינן
 כםטוך, כעל דכקינן כלל מובר שלא לחידת ויכול ספק נהתראת רקבסמוך
 הים כטרינת יהיה רלא רע"א שטפרש כטו ירושליםוהפירוש

 ירושלים כעינן יוחנן רלר' כירושלטי וכדטשטע הר.ש לשיטתונסתפקתי
 טכית ז' פרק ספד הקרית כעל שימת ולפי חטץ על השחט לא עללעכור
 קרושת להם דיש אף רעטה ערי בכתי קלים קדש"ם אוכלין דאין דהאהכחירה
 הראוי מקום זה אבל ביוצא רנפסל לחוציאם אפשר דאי סשום ישראלמחנח

 נאכלין קלין רקרשים טה דילשינן 1'ה כזכחים סוכח וכן קלים קדשיםלאכילת
 חומה ערי ובכתי טצורע, טפוטאת טחור טהור, כטקום תאכלו דכתיכ תעירבכל

 טפודש כלים ריש וכר"ש טחור מקום זה ונקרא מצורעים שילוח רין נם ישהרי

 היה אם הרין איך ישראל, בטחנה חוטה ערי בתי קידש דיהושע זופאטמפרי
 זה כלאו עוכרין אם קלים קדשים לאכילת טקום *רזח חוטח ערי ככתיחטץ

 ריש כצל"ח ועיין לטקדש סטוך שהוא דוקא ירושלים דבקינן אמרינןטי
 רק הוא חוטה ערי שכתי חוטח לערי ירושלים גין שם רסחלק ו' דףירכות
 קדושתח שכירושלים שם וטפרש כרטכ"ם כטכואר טצורעים שילוח לעניןנעשה
 עהש לטקדש סטוכה שחיאט8מ

 וירושלמי הר"ש של טעם שם8רש טקוטנא יהושע ר' להנאוןוטצאתי
 רק רעוכרין ס"ג פסחים כנם' דילפינן כיון כירושלים החטץ שיהיהדבעינן

 דקיימי כסקום רק רקוכדין דילפינן נטי אפשר ילין לא משום עליח דקייטיהנך
 שאייכ טח דנותר דל"ת כשר דאכילת עשה דאיכא כירושלים וחיינו יליןבלא
 דכריו, ס"כ לא, ילין דלא ל"ת וליכא כיוצא דנפסל לירושליםחוץ

 לית ליתא כיוצא שנפמל כיון לירושלים רחוץ פשום לרבר שתפםוטה
 שלא נותר אזהרת כי דכתכ כפמחים כ"ח כרף כן מובר לא הצל"ח ילין,דלא



כפ ח ס פ קרגן לכותה

  וטבירת שהרי תתסה ואל פסול בזבח ובץ כשר בזכת בץ ש"ך בוקר קרטתירו
 וכו' בפסול נם נוהג היח בפסול ולא בכשר בו קרא דנלי לאו אי בפסחעצם

 זטן שכל בשריפה ויהיה תתירו בבל קאי שיהיה טשכחת לא כשרובקרבן
 רקאי שייך לא שוב ניתר נעשה וכשכבר לשורפו רשאי אינו בותר נעשהשלא
 הוא רגע שכל לתסץ דוטה זה ואין עונר אינו ושוב עכר שכבר תותירובבל
 בבל עליו קאי זה זנחו ביום שנפסל קרבן כן שאין טה יראה בבלעובר
 בכרת הוא כשר סקרבן נטור ונותר בכרת אינו אכל בשריפה והואתותירו
 ע"כ וכו' תותירו בבלואינו

 טשכחת לא בהטה בחדא ופיגול רנותר שם רם8ורש י"ר רף טבריתותוחנח
 חזיא לא טדפיגלה הלכך רם של עבורות בר' הוא רפיגול שם רש"יופירש
 פבואר הרי ע"כ, נותר עליו תל לא הלכך טזבח לאכילת ולא ארםלאכילת
 בנוב"י ומתר:ן נותר אינו לטזבח ולא "ארם ראוי שאינו כיון פסולרבקרבן
 טשום האוכלו שיתחייב לענין נותר שט חל ראין נ"נ סי' תיו"ד תנינאטהרורא
 וכן רש"י טלשון אבל זה, על ומוזתר עובר תותירו שלא הלאו על אכלנותר
 ארם שיתחייב איפשר י"ט הל' הטוקרשין טפמולי י"ח פרק הרטב"םטלשון
 הוטן בטחשבת שנפסל קרבן הוא שהפיגול אחת באכילה ונותר פינולטשום
 שקרב 0קרבן ד;נשאר הוא והנותר כלל נרצה ולא קרבן לשם קולהואינו

 רנותר ילין, דלא אימור בכלל שאין ~שטע ע"כ, אכילתו זמן לאתרכמצותו
 כטצותו שנקרב טקרבן הנשאר רקנקרא

 ל"ר פסתים רש"י מפרש צורה עיבור טעון ובבעלים ררם בפמולוהנה
 שלנה וכיון הוא אתר לילה בלינח בשר טראית צורה עיבור לינח פסולהיינו
 ע"כ וכו' שרישה ומקון נותר הוא הריבלילה

 רש'י ופיוש לט"ז ישרפו והנותר והגירין רעצטות צ' דף בחוליןוברששי
 תותירו לא רקרינן כל תותירו לא רכתיב שריפה מעון אינו אכילה בררלאו
 בלאו תלוי שריפה דדין טפורש הרי ע"כ וכו', לא ואידך תשרפו ביהקרינן
 נותר טמקם שורפין צורה עיבור שטעון פמולין שבקדשים וכיון תותירורלא
 שורפין היו לא ראל"כ בפסולין גם תותירו רלא איסור שיש מפורשלרש"

 בזה זה תלוי צ' חולין רלרש"יזה
 צורה רעיבור פ"ב רת פמחים הטשנה בפירוש הרפב"ם שיטתוחנה

 היינו צורתו רתעוכר 4ר בפסחים הר"ח כתכ וכן ויפסיר, טיתעפש ערשישאר
 שהם ואפשר ע"כ, כלל לאכול אפשר שאי הבשר מצורת וישנה שיסריחער

 רלא לאו רין אין פסולין רכקדשים סוברים שהם מפני כרש"י דלאפירשו
 בלאו תלוי שריפח דרין בחולין רש'י כרפירש שריפה דין אין וטפילאתותירו
 הטנחת שטקשח כה והנה הבשר, שיתעפש ער פירשו ולפיכך תותירו,רלא



 ח ם חפמוקתל

 דטבואי טהא בפמולין אף תוחירו בל דאיכא הצל"ח קל קם"ב מצוהחינוך
 יגבור ולטה צורתן תעובר ובכעלים וכדם מיר ישרף בנופו שפמולו כלבנם'
 תעכנך טמפק שפסולו כל הרסב"ם שכתב פה וכן מיר ישרף ולא ל"תעל

 יעבור ממפק ואיך ב', הל' המוקדשין טפמולי י"ט פרק ישרף ואח"כצורתו
 בל סשום עובר אינו רבפמולים צ"ל ע"כ אלא טיר ישרפנו ולא הל"תעל

 אכילה רבר במידי איא אמרה לא דהתורה עובר אינו כמפק ולחכיתותירו
 שיהיה טעם טאיזה יהיה כלל ראוי שאינו וזה אדם אכילת או טובחאכילת

 סה כ"ו מיי באחיעזר עיין וכו' ועצטות גידין כסו הוי ממפק בפמולגם

 אכל עי"ש, ובבעלים ברס וכן סמפק לשרוף ואסור הוא דאנום כיוןשמתרץ
 לא צורה עיבור ספרש שהוא כיון כלל קשה לא לשיטתו להרסב"םבאמת

 בוראי ונם הצורה לעבור יכולים בשפק לפיכך הבשר שיתעפש עד אלאכרש"י
 ובבעלים כדםפסול

 דאבעיא ק"ר זבחים סנטר' הצל"ח על שם מקשה חינוך הפנחתוהנח
 דבר בבשר לינה טהני כי אטרינן טי הנשרפים בפרים שתועיל מהו לינהשם

 ופירש שנא, לא רילמא או לא נינהו אכילה בר דלאו הנהו אבלאכילה

 חני חלכ ילין לא רכתיב מזבח באכילח אלא אשכחן דלא בבשר, ד"הרש.י
 כיון זה רין בש*ם איבעיא היא והנה ע"כ, תותירו לא רכתיב ארם באכילתאו

 והיא יותיר בלא ע4יה קאי דלא אפשר טזבח אכילת ולא ארם אכילתדלאו

 צריך היה לא הצל"ח ולרברי בפשיטוח הצ""ח כתב והאיך אי8שיטא דלאבעי
 הוא א"כ בשריפה רטצוחו כיון יוחיר בלא קאי פמול רקרבן כיון מפק,להיות

 מפק הוא הצל"ח של דינו דעכ"פ שם וטמיק הנשרפים, ושעירים פריםהרין
 עוברין, אינם בפסולין גם וא"כ מזבח אכילת או אדם אכילת צריכים אםבנמר'
 או ארם אכילת צריכים שלא מוכח עוכרין הנשרפים רבפרים אמרינןואם

 עליהם שיש כיון עוברין בפמולין נם וא"כ שריפח סצוח רק טזכחאכילת
 כ'ו סי' כאחיעזר ועיין טובח אכילת ולא אדם אכילת שאין אף שרישהמצות

 בוה.שסחלק
 איסור יש בפמולין אס מפק הוא הצל"ח של שדינו כיון רבדיוולפי

 מובר רלא יוחנן דלר' הירושלטי של רינו הרמב"ם השטיט ולפיכך תותירו,דלא
 שצריכים ראמרינן הטעם רכל בירושלים חחמץ שיחיה צריכים כממוךקל

 דלא בלאו איתא ילין בלא שעוכר רמי רילפינן רכמו בירושלים החסץשיהיה
 וחוץ בירושלים רוקא ווה ילין בבל רעוכרין במקום כן חמץ, קלתשחט

 בפרים פמק רהרסב'ם כיון אבל ילין, רלא אימור ואין ביוצא נפסלמירושלים
 בקינן רלא חוא מ8ק רכ בפסולין א'נ ילין בלא קובר אם רמפקחנשרפין
 דעוכרין חלימור בכלל אין חבבלי לפי שכן וכיון מזבח ואכילת אדכאגילת



לא ח ס פ קרבן לכותח

 יכול נ.כ טירושלים רחוץ לין ,כלא שקוכרין בסקום רוקא חמץ קל תשחםבלא
 אולי הירושלטי אכל ילין רלא איסור יש תנוארפים בפרים אם דיעכרולחיות
 איטור יש ירושלים דוקא סוכר ולפיכך ילין רלא אימור אין כפסולין דנםפובר
 יש רפמולין כיון טידושלים חוץ ולא ילין בלא רע?ברין כטקום תשחםרלא
 סופח( כמי לינה כפסול פ"כ פופה כירוש, )ועי' זח ככל וצ"ע יליה דלאאיסור

 מפק רהוי כתב גי חיי חטוקושין טפמולי י"ט בפרק חרסב"םוחנה
 צריכים אלו שאין לי ויראה שם וטטיק חנשרפים בפדים מוקלת לינהאם

 נפמלו, לא אפילו לעולם לשריפה קוסרין וחם חואיל צורתן שתעבור קרלחטתין
 טדכריו רנראה כהצל"ח מובר לא שהרמכים סשטק שטזח חינוך המנתתוכתכ
 כיוו הרשות להסתין רוצה אם אבל צורתן שיקכור ער להסתין צריךשאין
 איכעיא רחא לאו ספק הוא הנשרפים דפרים כיון להסחין רשות יהיהולסץ
 אלא תורה, של לאו ספק על לעכור רשאי איך א"כ שם בגם' אפשטאלא
 לסצותן ראוי ראינו כיון פסול כפפק וכין פסולים דבקדשים כהצל"ח רלאע"כ
 ע.ש וכו, ברורה ראיה וזה כלל עוכראינו

 שהוא כיון בהצל"ח רלא דמוכר ראיה שום אין לשיטתו להרסכ"םוהנח
 הכשר שיהעפש עד אלא רש"י שפירש כסו ליבה הוי לא צודה רקיבורסוכר
 אימור, שום על יקכור זלא הנשרפים ושעירים בפרים צורה עיבור גםשייך

 צורח דקיכור אטרינן ראמ כן הרטב"ם לפרש ס,כרחים הריי סזחוחוץ
 שייך טה טוקלת לינה אם מפק יש הנשרפים שבפרים זכיון לינח טפעםהוא
 הכשר שיחעפש ער צורה רעיבור הרמב"ם לשיפת אבל צודה, עיכורככלל
 ברור ווח בהם פומלת לינח אין אם אפילו כן חנשרפים בפרים נםשייך

 זכו'. לוקה ברושותו חמץ כזית לווהיה

 וחוא כזית תשחט רלא ללאו שצריכים טקורו חביא לא טשנההכםף

 בכותבות חסץ ככזיה שאור כש"א תנינן תטן ר' חל' פרק פמחיםסירושלסי
 וכו' כיעורו א"ר או אכילתו אחר סהלך את סי אחר חמץ על שחפווכו'
 ככזית דבר לכל הלל לכית אכלע"ש,

 המקטיר ואחד הדם את חוורק ואהדי השחחפאחד
 וכו'. האימוריןאת

 תייכ יהיה חחטץ קל והטחלך הטקכל יכול ר' חל' ח' פדקירושלטי
 קל והטהל חמקכל יצא כחוץ עליו שחייבין סיוחרת זביחח טה זכחת'ל
 ע"כ. בחוץ קליחם חייכין שאיןחחמץ

?

י



 חפסחח1קה"ב

 שהוא בגם' ופירשו וכו' החסין על הפמח אה השוחט המאיריוכתכ

 בימל שהשוחט ר"ל ברשותו שהחמץ כעור עבודות משאר אחת לעושההדין
 שקיגל כגון ברשותו חטץ היה העבורות משאר אחת שעשה אחר אכלחמצו
 ואעפ"י לוקה ברשותו ושהחמץ בעור אימורין הקטיר או זרק או הוליךאו

 ברשותו החמץ היה אם חייכ שהשוחם רכר סוף לא ואם חבורח, פבנישאינו
 להוליך או ,קבל עטו שעוטר אותו כרשות חם'ן שיש יורע שהוא כל אףאלא
 שאין אעפ"י לוקה חבורה טבני ארר ברשות או אוטוריו להקמיר או לזרוקאו

 אותו ביד חמץ שאין כל הא מהם, אחד ברשות והוא הואיל בעזרההחסץ
 הרבה כיר עריין שיש אעפ"י חבורה מבני אחר כיר ולא העכורה אתשעושה

 דבריו ע"כ איסור כאן אין ארםבני
 לקבל רלא איסור יש וקכלה בהולכה עבודוח שבכל שטחרט טההנה

 שהבאנו. טהירושלי היפוך זה הולכה יכן החמץעל
 על הכוונה אין עובר שהשוחט בגמ' דאיחא דמה כתב הצל"חוהנה

 אבל הזורק יהיה זה אם שחיטה בשעד יורע רמי הזורק לכהן שישהחמץ
 בהטאירי אבל זורק, שהוא בשעה ברשוחז חם'ן שהיה עובר שהזורקהכוונה
 עוסר שהוא ברשות חמץ שיש '~רע אס עובר השוחם רנם להיפוךטפורש
 להקטיר או לזרוק או "הוליך אולקבל

 שיש יודע אם חייב החטץ. על בשוחט ררוקא ולחדש להוסיף ישואולי
 שליחות רין 1'לפינן בעלים הפסח בשחימת דצריכים כיון לסקטיר אולזורק

 במנ"ח שמפורש כטו דידן שלוחי ולכו'ע ישראל ערת קהל כל אותזמושחטו
 כיון בהזריקה להשוחט שייכוה לו ויש שוחט הבעלים כמו נקרא ואיכ ה'מצזה
 אף הבעלים של בשליחותו שהוא כיון השוחט עוכר ולפיכך שלושקרכן
 שליח הוא השחימה כעשה עצם על אבל שליח הוא אין החמץ עלרלשחוט
 על לדידן כזורק או הטאירי לשימת בטקב, אכל זה לענין כעלים נקראוהוא
 עבורה עושין רק להקרבן שייכות שום להם שאין כיון למקמיר שיהיההחמץ
 בזמן להשני אחר שייכית להם שאין כיון להטקטיר, שיהיה מה יתחיי~ולא

 טסוף לאחר חמץ שיש כטו הוא חמץ עכשיו לו שיש וטה הזורק שלעכודתו
 וטה הזורק, שיתחייב טקמיר לספרע נהשב לא אח"כ טקטיר שהוא וסההעולם

 הבעלים של שליח ופהוא ספני חמץ אח"כ לזורק יהיה אם השוחםשמתחייב
 אח'כ שיהיה הקרכן שך עבודוח כל עס שייכות לו ויש הקרבן ככעלוהוא

 ע וצ עוברולפיכך



לנ תפסח קרפןחלכ1ת

 הסקמיר ואחד הדם את הזורק ואהד השוחםאחד
 או טהם אחד ברשות היה אם האימוריןאת

 כזית זה, פסח שאוכלין חבורה מבני אחד'ברשות
 כשר ופסח 14קה זה הרי הקרבתי בשעתחסץ

 ברשות חטץ היה אם האיסורין את המקמיר ראפילו טדכריופפורש
 לוקה זה הרי חכורה מבניאחד

 פסח של החלכ את הטקמיר ר"ה ע"כ ס"ג כדף רש"י מדכריאולם
 בשעת חסץ חבורה מבני לאחר היה לא אי הקטדה כשעת לו שיש חחמץעל

 רבריו ע"כ הוא עוכר הקטרה בשעת המקטיר לכהן לו ~יששחימה
 על חפמח את שהשוחם שמוכר רש'י טרברי לרקרק רצהובצל"ח

 טבני לאחר היה שלא לוטר רש" צריך למה דא""כ הקרכן, נפמל החמץעל
 וחייב נפמל לא שחימח כשעת חמץ היה ראפילו שחיטה כשעת חטץחכורה
 בירושלם ועיין הקרכן, שנפמל מוכר שרש.י לומר וטוכרחין הקטרה, שעתעל
 כאן לפלך ובטשנה כאן ה'פרק

 נפסל שאינו שם הירושיטי על חולק שלא רש"י על לוטר ישואולי
 טרקרק שחימה בשעת חכורה לכני חסץ היה שלא כרש"י שכתוב וסההזבח,

 ויש בשחימה כפסח שליחות רצריכים שכיון פפני חכורה לבני רוקארש"י
 ספכח שליחות רין טקדש האיש ריש כגם' שלטידין כטו ככעלים שחיטהדין

 חכורה לכני חטץ היה אם וא"כ לעיכוב הוא שזה שם ספרש חינוךובמנחת
 עבירה לרבר שליח אין טמעם השייחות נתכמלה הרי לשחום שריח עשווהם

 חשחט רלא מטעם ולא כבקלים שחיטה כאן שחסר פפני הקרכן נפמלומטילא
 השוחם קצטו חכורה כן יהיה אם יהיה ונ"ם הקרכן את פומל הוא חחטץקל
 טמעם הפסח נפסל לא שם חכורה לבני ולא להשוחע היה אם וכן נפמל,לא

 לו שיש וסה החטץ על לשחום שליח אותו עשה שלא כיון שליחותשחמר
 הקרכן נפסל ולא להמשלח שייכות זה ואין עוכר הוא להשוחםחמץ

 הטקטיר לכהן יש אם דדוקא כאן רש"י שכתכ מה רהנה לענינונחזור
 הכקמיר עוכר אינו חכורה טבני לאחד יש אם אבל עוכר הקטרהבשעת

 לאחר יש דאם ושוחם זורק כין יש חילוק דמה המכרא להכין צריךולכאורה

 עוכר חבורהסכני
 דאטרינן רטה שם דטחרש כ' דף ביצה הצליח דכרי פי על לוטר ליונראה
 קודם ושוק כחזה רשאים הכהנים יהיו יכול ע"ב נ.ם רף פמחיםבברייתא
 לאהרן החזה והיה והדר הסזכחה החלב את הכהן והקמיר ת"ל אימוריןחקמרת
 קודם כחרקס זוכים הכהנים שאין אלא שטענו לא ע'כ כן ואם ע.כ,ולכניו



 ח*סתחיקתלד

 זת האיטודין הקפרת קודם בחלקם זוכים חבעלים שאין אבל חחלבחקטרת
 קדשי בבשר בעלים ולפיכך הנמרא טן ולא הכתונ טן לא שטקנולא
 כ' דף בביצה להתום' לתו דפשיטא טה ולכן חכהנים טחלק ללמוד איןקלים

 קלים כקדשים אפילו האיטורין חקטרת קודם לאכול רשאין הבקליםשאין
 כיון כפסחים שס רמשני הוא בזח לחמתפק שהבאנו וטה טובא, ליקממפקא

 וכו' שאברו או האיטורין נטמאו יכול דתגיא שנטטא כטו קשאום אפשרדלא
 טפורשת טשנה והרי וקשה הבשר טותר דנטמאו דהיכי טחברייתא ללטורחוצרך
 חדם את זורק אינו קיים וחלב כשר נטסאו ע"ב ע"ם דף צולין כיצרבפרק
 שנטטא אף לאכילה חזי שחבשר הרי הדם את זורק קיים ובשר חלננמטא
 קודם לאכול רשאין הם לכהנים ולא לבעליו שנאכל דהפסח ודאי אלאחחלב,
 רשאים שהכהנים לברייתא חוצרך ולכן החלב נטמא לא אפילו חחלבהקטרת
 טטעשה י"א בפרק הביא למלך ובמשנח האימורין, שנטטאו חיכילאכול

 רבינו כם"ש החקטרה קודם השלמים בשר אוכלין אינם הבקלים רגםהקרבנות
 להוכיח רוצה וחצל*ח דבריו, דטדחת בצל"ח ועיין פטוחמו"ק טהל' י"חפרק
 טטח לבעלים שנאכל וטח הכחנים חלק בין חילוק שאין הרמב"ם טרנרישם

 בחזה רשאים שחכהנים שאבדו או חאימורין שנטטאו דין הרסב"םשהשטיט
 חל' ד' פרק פסח קרבן בהל' שכתב טח על עצטו שממך לוטר וצריךושוק
 הרי ע"כ לערב נאכל והבשד הדם את זורק קיים וחבשר האיטורין נטטאוב'

 דין לכתוב חוצרך לא ולכך חאימורין שנטמאו אקפ"י נאכל שהבשרטבואד
 רח"ל סוכח וטעתח הך, דחיינו ושוק כחזח דשאין שחכחנים חאימוריןנטטאו
 ברבריו. עיש וכו' הבקלים חלק ובין חכהנים חלק בין חילוקשאין

 דאמור אטרינן חבעלים בחלק רנם רסבר התום' רברי לפיואפילו
 פמחים בגם' כמבואר לאכילח דעיקרו פסח אבל האיטורין חקטרת קודםלאכול
 דטותר סודים כויע צ'ו דף כרלקטן כלל הקטרה חיה לא סצרים ופסחע'ו

 בן דד'א אליבא ע"א רף בנם' טוכח וכן אימורין, הקטרת קודםבאכילח
 לאכול דטותד נ"כ טשטק צפרא ער חקטרה וזטן חצות עד אכילח דזטןקזריה
 אטת. שפת במפר ועיין ק"ש, איטורין חקטדת קורםחפסח

 חצל"ח לפי איטורין רמקטרת דכיון רש"י דברי לבאר אפשר זחולפי
 לאכול הקרבן ניתר עבודות ד' כשנמר ותיכף הבעלים נחלק מעכבאלא

 מוא איטודין הקטרת דין שיש טח שזה טהקרבן החבורח בני כברונסתלקו
 חטקטיר עוכר אינו ולפיבך חקרבן ריני כל אצלם וננטר באכילח עיכובלא
 בזטן טחקרבן נםתלקו חכורח שבני כיון חבודה טבני לאחד חטץ ישאם

 חקרבן של הטתירין כל אצלס וננטרו לאכול לחם רטותר חזריקחשנגטרת
 הסקטיר. לכחן שיחיח דוקא צריכיםולפיכך



ל8 ח ס פ קרגן לכותח

 טצות עור ויש חקרבן על עוד י*ן בלא ,פחם כיע סוכר רבעואכל
 לאחר חטץ יש אם חסקטיר עובר טקום טכל אכילח טעככ שאינו אףחקטרח
 חחכורח.טבני

 ראיח שחביא פלא רבר טעילח טהל' ב' פרק שטח לחאור ראיחיוחנח
 טנטר' איטורין הקמרת לפני לאכול טותר חכעלים דחלק חצל"חלטברת
 לאחר בהם סועלין אין דטים זריקח לפני קלים קרשים ע'ב ו' רףטעילח
 חוא טקילח חגם' וטקשה בבשר, טועלין ואין כאיטוריהם טועלים דטיםזריקת
 לאחר חא וצ'ק הוא דכעלים טטונא וחא ואטאי אינא איסורא אבלדליכא
 דבדי לפי אבל איטורין חקמרת לפני דהוי טשום אמור אכתי דטיםזריקת
 וחא חנם' טקשח האיטורין הקפרח לפני לאכול סותר הכעלים דחלקחצל'ח
 ע'ש חוא דבעליםטטונא

 זריקת לפני קדשים קדשי חטשנה על שם איהא כנם' חא צ'עודכריו
 ואין באיטוריהן טועלין דטים זריקת לאחר ובאיטוריחן בבשר טועליןדטים
 אבל דליכא חיא טעילח בבשר טועלין אין קתני הנם' וסקשה בבשר,טוקלין
 כטו לוטר אפשר אי ובזה ע"כ, חוא דכהן טטונא והא ואטאי אינאאימודא
 לפני לאכול אסור ובזה חכחנים חלק הוא קדשים רקדשי הצל'חסברת
 וצ"ע. חוא דכהן טטתא וחא הגטר' טקשח וטאי איטוריןחקטרת

 חמץ שיחא ער חייב אינו דלקולם בנם' דאטרינן כהא רש'י שיטתחנח
 כולם טחם לאחד חטץ יש ראם חכורה, טבני לאחד או לזרוק אולשוחט
 לכר חשוחם ולא חכורה בני אפילוקוברין

 חטורה כחכ חבורח, טכני לאחד או ד"ה מ'נ כפמחים רייר חתום'וכתכ
 אלא קוברין חכורח כני כל שיחיו נ'ל ואינו עוברין, כולן מהם לאחד ישואם

 תשחוט דלא בלאו קוכר אינו אצלו חטץ שהיו אותו ועמילו לבדוחשוחט
 קיי"ל חא חכורח בני כל של חוא שליח דהשוחם ואע'ג כטחרוראכדכתבית

 נשחט פמחך כי חנח בירו שחחטץ בטי דטתרין ואע'נ עכירח לרכר שליחדאין
 שיחא חתורה בכל טצינו לא שלוחו אלא שוחמ אינו שחוא כיון חחטץקל
 טאו אוחו שרבינו וה' ד' בתשלוטי אחר ק'י במובח אם כי חשולחחייב
 לפי למרש טוכרחין והנח דכריה ק'כ אחר ע'י דהויא רטכירח דוטיא נסיאי

 שטפרש כסו שליחות טטקם לא המבורח בני כל רעוברין רש'ישיפת
 חטץ יש דאם סינ כנטר' דילפינן דכיון הוא חכתוב גזירת אלא רי'רחתוס'
 קל חשחט לא ילין ולא תשחט לא דכתיב סשום דעוברין חבודח טבלילאחר
 חטץ טחם לאחר יש אם כן ואם ילין לא טשום עליח דקייטי חנךחטצך
 עוברין.כולן

 שליחות טמעם רש"י שימת רטפרש רישד חתוס' דלשיפת נ"שויחיח



 ח8םחח1קתלז

 עכור שיעשח וצריכ.ם בבעלים שליחות דין שיש בשחיטח דוקא זח כןואם
 לא רשיי לשיטת אפילו ררחמנא שלוחו שזה כיון עבודוח בשאר אכלהמשלח
 לפי אבל בבעלים, שליחוח דין אין קבודוח שכשאר כיון חכוקח בנייקכרו
 חבורח בני יעברו ערודוח שאר על אף הכתוב נזירת שחיארברינו

 פטעם הוא רש"י דלשיפת כתנ גם שחו4 פלכו ישוקוח במפר ראיתיוכן
 חבורה טנני לאחד יתיח שלא הוא דגזה"כ שליחות טטקם ולא חכתובנזירת
 קוד וחומיף ילין ללא חשחט לא סרמסיך הפמח בהקרבת שעומקין בשעהחמץ

 ידיחם שיטשכו האימור טן לחטלט להם דאפשר קוברין חבורה שארראפילו
 לחסלם להם שחיח מטעם חוא חבורח בני שאר שעוברין טה זה ולפיפהם,
 חאימוד סן להסלט עצח לחם דיש עוברין כש%יטח דוקא וא'כ חאיסורפן
 שישחטד קד רק יריהם דפושכין לחפלם להם אפשר שאי עבורות בשארולא
 קוברין חבורה בני אין חפץ מהם לאחד נזדמן אם שחיטח לאחראכל
 דישנח כיון דבשחיטח עוברין ג"כ בזריקה אפילו רש"י דלשיטת כתכ הואאכל

 יכול ראין אף בזריקח אף אלא ידם לפשוך יכול מוף ועד מתחילהלשחיטח
 לכן חובתו ידי יצאו ל% בפירוש מיחו אם פקום טכל שחיטה אחרלפשוך
 לאחד או לטקטיר היה אם נחקטרח אבל ידיחם, לטשוך דיכולים עכרושפיר
 חבודח בני לא אכל חמץ, לחם ש'ש ואלו קוכר הפקטיר ודאי חבורהפכני
 ד'ה מ"ג רש"י סדברי נדאח זה וכל לטיעבד להם היה דמח חפץ לחםשאין

הטקטיר
 ולא תשחט לא דכתיב מטעם הכתוב גזירת דלרש"י כיון נראה ליאבל

 שייכות להם שיש אלא פהפמח ידיהם לפשוך שיכולים מפני חטקם איןילין
 טחפסח. ידיחם לסשוך שיכולים קנם'טפני זה ואין ילין, בלא שעובדין כיוןלהפמת

 .להפקטיר דוקא החפץ שיהיה שצריכים רש'י כשיטת לעיל כתבתיובהקטרה
 ע"ש הצל"חכמברת

 דישו וחזודק, השוחט רק מלקוח חייב דאינו נראה רבינו טלשוןוהנה
 ס9ני לוקין אינן רק רש"י שיטת כסו חבורח בני כל קוברין דבאסתלופר
 ל%חר היח דאם בתב פ"ט פצוה בחינוך אבל פקשח, בו שאין לאודהוי

 בפנחת קליו והקשה לוקין, כולן חחטץ על וזרקו ושחטו חטץ חבורחמבני
 מקשה שאין לאו הא שםחינוך

 להמתפק יש במטוך על בעינן חחמץ על דחשוחט דמובר לקיש לרישוהנה
 קורש דתוכן לקור,ם ופהוחות בחוץ הבנויות בלשכות יהיה החטץ אם יהיהאיך
 בממוך קל נקרא זה אם חפץ לענין יחיח אץי קדשים קדשי אכילתלקנין
 לעיל והמברנו החסץ על לשחוט ראמור לר"ש בחמיד יוהנן לר' וכןבעזרה
 טפני יוחנן לר' אף בירושלים החמץ שיהיה דצריכים כבלים הדזשדלשיטת



* *סף קרבןהלנוה
 אכילתם מקום שזה מפני החמץ על רבעיק מברי כרע כירחשלים 'שיחיהשלענץ
 איך לירושלים חוץ כמו חוי וירושלים בעזרח הוא שלו שחטקום בתמידוא"כ
 לענין מקירש שהוא כיון לקורש ופתוחות בחול חבנויות בלשכות יחיו אםיחיח
 בממוך. על חוי קרשים קרשיאכילח

 ורשב'ל יוחנן ר' ראפליגי בחא כאן בחירושיו הנרע"א קושית תרצתיובזה
 לפנים תודה השוחט רחנן זמנא חרא אפליני והא כממוך טל דבקינןבחא
 לחומח חוץ מאי התורה זבח קל רכתיב הלחם קירש לא לחוסח חוץולחסח

 חוץ אטר רשב"ל לירושלים חוץ דהוא פאני בית לחומת חוץ אסד יוחנןר'
 לשיפתו רשב'ל הא הנרע"א והקשה וכו' בממוך על בעינן אלמא חעזרחלחוטת
 חעזרח לחוטח חוץ זריקח לפני שיצאו קלים קרשים רבשר פ"ם בזבחיםדס"ל
 לר' היכי רכי חקזרה חוך הלחם שיהיח צריך ממילא לצאת רמופו אףדפסול
 חינ פמולו במקום שחוא כיון טקרשה לא ירושלים לחומת חוץ הוא אםיוחנן

 קורם ביוצא חם פסולין תתקרש ראם כיון הקזרה לחוטת חוץ הוא אםלרשכ'ל
 כממוך. בעל מחלוקתם הגם' תלה לטה כן ואםזריקח

 ראיתפלנון ו' חל' ו' פרק שעירים שני פרק יוטא בירושלמי טצאתיוהנה
 אמי יוחנן ר' הלחם קרש לא לחוטה חוץ ולחמה בפנים תודההשוחט
 דאסר כרעתיה רשב"ו העזרה לחומת חוץ אמר רשב"ל ידושלים לחומתחוץ
 נפסל כבר הרם ונזרק נכנם ואח"כ שיצאו שלמים בשר רשכ"ל בשם אמיר'

 משוום חוא רשב.ל של רטעם בירושלמי מפורש הרי וכו', יוצאמשום
 הנרע"א. קושית כטו ביוצאשנפטל

 כהירושלטי לפרש מיאן למה שלנו התלמור להבין צריכיםובאמת
 לתוטה חוץ אמר ררשב'ל איתא בגם' רהרי פשופ לי ונראה מחלוקתט,את

 בחול הבנויות בלשכות תורה הלחמי היו ראפילו משמק קדיש, לאחעזרח
 שחם כיון הלהם קירש לא קרשים קדשי לאכילת קדש רחמ לקודשופתוחות

 הבשר מוף מבר רלא אף ביוצא לרשב"ל נפמל לא ושם העורה לחוטתחוץ
 לאכילת טקורש מקום רחוי כיון רמים זריקת לפני שיצאו קלים כקרשיםלצאח

 ושחיפח טומאה רלענין אף כעזרה שאכל במו אכילה לענין ת:קרא קהשיםקדשי
 התלמוד מוקי ולפיכך נ"ו בזבחים כמבואר שם לשחוט יכול ואינו חייבאינו
 בפמוך. בעל מחלוקתםשלנו

 ופתוחות בחול ננויווד לשכוח ניו זבחים בנם' דחנה חירושלמי שלותטעם
 מנחה ושירי קרשים קרשי שם ואוכלין לשם נכנםים שחכחנים מנייןלקרש
 אכל שאני לאכילח הרבה, חצרות ריבתה חתורה יאכלוהו מוקד אהל כחצרת'ל
 תאגל קדוש במקום צו פרשח כהניס ובחורת וכו', לא ושחיטח פוטאחלקנין



 הפסחמ1קתלח

 ופתוחות בחול הכנויות חלשכות לרבות סניין טוער אתל כחצי אלא ליאין
 ק'כ קרוש כ0קום ת"ללקרש

 ב' פרק שם בתוספתא וכן ז' חל' שני רטקשר נ' פרק כירושלטיוחנח
 חן חול, תוכן ולחול לקורש ופתוחות בחול בנויות שלנו סמכבלי הפוךאיתא
 קלין קרשימ שם ושוחמין קרשים קרשי שם אוכלין קורש תוכן אסרתדאת
 תוכן ראם הירושלטי שיטת טפורש חרי עאכ וכו' חייב לשם שנכנםומטא
 טפני וחטעם שם וריש כרע'ב הוא וכן טוטאח, על גם סחויכקורש

 ולשכות קרוש במקום ת'ל כחנים בתורת כטו זה דין לוסרשהירושלטי
 לחבבלי אבל כעזרה, רבר לכל זה וא'כ חעזרה בכלל ונכלל קרוש סקוםנקראים
 דין חירוש רק זח חרבה, חצרות רכתח שחחורה וכו' סכחצר זח ריןשלוטר
 ושחיטה. למוטאה ולא אכילהלקגין

 לא ולשכ~ת בסטוך בעל שטחלוקתם לומר יכולים * לא לתירושלטיוא"כ
 בטומאח שנכנם עליו וחייבין עזרה טטש חוא דלירושלטי כי~ן במסוך עלנקרא

 טטעם יוחנן ור' רשב"ל של סחלוקת טפרש ולכן בעזרח כסו הוי נ"כולשחיטה
 לצאת. חכשר טוף אטרינן אם ביוצא,דנפסל

 טעשר בת~פפחא ראיתא טח לתרץ יש והתוספתא הירושלטי לפיוהנח

 השטיט והרטב"ם כן, עושין אין לק~רש ופת~חות בחול תבנויות רלשכותשני
 רוקא הוא בטקדש כן עושין דאין חטקם רכל פשוט זהפעם התוספתא,את

 טוטיף זח חרי ושחיטה לטוטאה נס העזרה בכלל שחוא והתופפתאלחירושלטי
 רזח להבבלי אבל כן, עושין אין לפיכך השכיל עלי בכתכ ה:ל וכחיב חעזרהקל
 כאלה לשכות עושין חעזרה בכלל נכלל ולא לטוטאה לא אכל לאכילהרק
 כיון זה את חרטב.ם השטיט ~לפיכך ורוק, חעזרה על סוטיף זח שאיןכיון
 טוטאה. לענין ולא לשכות גתרבו אסילח לענין דרק כהככלי פוסקשחוא

 ובשר לצאת הבשר סוף אטרינן דלא רלס"ד שחירשנו חחידוש עצםאבל

 הכנויות בלשכות יצאו אם כיוצא נפסל רטים זריקת לפני שיצאו קליםקרשי
 מוטאה לענין חעזרה כטו הוי לא רילן חנם' דלפי כיון לקודש ופתוח~תכחול

 כיוצא נפסל רטים זריקת לפני יצאו אם להיות יכול אכילה לקנין רקושחיטח
 לוטר ראפשר או לעזרח, ח~ץ כמו הוי ושחימה מוטאת ר~ענין עזרח זת שאיןכיון

 עזרה חשיב זה ולענין עזרח צריכים לאכילח קרשים קדשי כשר רלעניןכיון
 וצ'ק. חעזרה קדושת לח יש זה דלקנין כיון ביוצא שם נפסל דלאאפשר

 עי"ש. באריכות ח' הל' חגחירח טבית ו' פרק שסח גאורועיין



לט ח ס ס ח קרנן לכותח

 בשעה חמץ כזית וכו' טהם אחד ברשות היהאס
 כשר ופסח לוקה זה הריהקרבתו

 חקרבן שנפמל אחר חטץ על הקמיר או זרק אם טסחפק למלךהכהפנח
 חטץ. קל חשחפ רלא לאו על לוקין אם חפומלין הררכיםגאחר

 החמץ קל פמח לשוחט טנין ר' חל' נשחט תמיר פרק בירושלטייוחנה
 חמץ על ת'ל טנין הזורק השוחט לי אין חשחט לא ת"ל בל"ת עוברשחוא
 והפירוש כשר, עצטו פמח אמרה הרא זריקה על שחייב סטה שטואל וא'ררם
 וחוי אשחיפה שנפסל כיון הזריקה קל יתחייכ אין פסול רפסח תאטרראם
 חמץ על תשחט רלא אימור אין פסול רבקרבן מכר רשמואל טוכח פמולקרבן
 חמץ לו שנזרטן כנון יומי ר' אטר התם ראטרינן זו ראיה רחו שהתםואף
 הרין בקיקר טקום מכל זורק וזח שוחט זה שהיה או לוריקה שחיטחבין
 שם אטרינן ותו חמץ, על תשחט רלא לאו יהיה לא רבפסול נחלקולא

 זכח, אותו קראה התורה זבחי רם חמץ על תשחט לא חזקיח תניבירושלמי
 את המחטץ עלי1, והייכין פסול רבר מצינו חזקיה רתני אלולי טנאא"ר

 חייב ט"ר חסרא רב אטר פטור תניי אית חייב תני תניי איתהפמולה
 הירושלטי ע"כ חיטוצה מחטת נפמלה כשלא פטור מ"ר חיטוצח מחטתכשנפמל
 על ש0תחייב מטח שאטי שמואל על לחלוק בא טנא רר' חירושלטיכוונת
 הזריקח על יתחייב איך פמול הפסח ראם רם"ל כשר רחפסח ש'םהזריקה
 עליו חייבין פסול רכר מצינו רהרי ראיה לא שזה אטר והוא פסולכקרנן
 כחכת שנפסלח חייב רם"ר פליגי רלא ר"ח ואטר וכו' הפמולח אתהטחמץ

 כגון אחר רבר טחמת כשנפמלח 8פור ום"ר נ"נ רף במנחות כראיתאחימוצן
 אפילו הקרבן שנפסלה אף החטץ על שוחט גבי נטי הני וא"כ ורכוותיחיוצא
 פודים כולם וא'כ רבר, אותו טחטת שפמ1ל1 כיון חזריקח קל חייבהכי

 לא כשום נתחייב לא הקרבן יפמול ואם כשר בזבח הוא תשחט רלאשהלאו
 הטש'ל. רברי ע'כ חטץ עלתשחט

 חדיין חכם סא* קושיא שהביא פמח טקרבן א' פרק הטלך בשערוהנה
 להיפוך נשחם תמיר בפרק מבואר זה שרבר אלבעלי כמוהר'י הרבהטצויין
 ושלא לשסוחייל בי"ר הפסח רש'א בל"ת עוכר חמץ על הפסח את השוחטרתנן
 שכח לא ראויה שאינח רשחיפח לפעטיה רר'ש רש"י וטפרש פטורלשפו
 דהוי ספעם רק פוטר אינו ר'ש ואפילו תשחפ לא מפעם מחייב ות"קשחיפה
 דהזבח אע"נ סחייכ לרידיח נם וזריקה בהקפרה אבל ראויה שאינהשחיפה

 רוקא אלא נסחפק לא לטלך רחטשנח דטי רלא הטלך השקר שם וממבירנפםל,

 חקרבן רנפסל כיון וטפקסא הקרכן ושנפפל אחר חחטץ קל חפסח ומקפירגזורק



 חפסח"יקתפ

 ששוחם רבשעח שאני בסשנה אבל טעשיו, אתנו ולא רליתא כמאן חזריקההוי
 שבידו כיון וטשו'ח לשטו לשוחמו ובירו לחקרבח כשר חיח הקרבן חפמח,את

 בדבריו ע'ש עליו עובר לפיכך כדינולחקריבו
 כשוחם רש"י כשיטת דסלך הונער כברת לפי לובר ליונראה

 מבר שחוא כיון חטץ קל תשחם רלא איסור לת"ק דהוי כי"ר לשטושלא
 אח"כ יפמול דהפמח אף כזריקה לר"ש וכן שחימח שטח ראויה שאינחשחימה

 או בשוחם רוקא זה תשהט, לא מטעם טחויכ נפסל הוא עכודה דכאותוכיון
 עובר, הזורק או רהשוחם חסץ חבורה לבגי היה אם אבל לשסה שלאזורק
 חכורח לכני חטץ יחיה אם הזורק או תשוחם יקברו לאכאן

 שאוכלין חכורה טכני אחר כרשות או וז"י כאן כתב רהדמב"םוחפעם
 אוכלין היו לא דאם סשמע זח פסח שאוכלין הרסב"ם רקדק עכ"ל, זהפמח
 רהמעם בגם' שכתכ וסה חטץ להם יהיה אם והזורק השוחם יעבור לאחפמח
 בלא דקיימי הני ילין, ולא תשחם לא ממעם עובדין חנורה לבני היתדאם
 וה ולפי ילין, בלא עוברין הפסח את דאוכלין .כיון זה ממעם גם הואילין
 של אוכ"ין יהיו לא הרי הקרבן נפמל עכודה ובשעת לשטה שלא שחםאם

 לא לאכול ראויין יהא דלא פמח של חבורה רין מהם נפקע ותיכףתקרבן

 הרי להשוחט חמץ כשיש בשלסא חטץ להם שיש טה השוחט לחיינטהני
 כל חבורה ככני אכל חחסץ על שוחם כאן נקדא נפמל עבודה דכאו"וכיון
 שלא ששוחט כיון אכל אח"כ הפמח אוכלי יהיו שהם טפני שעובדתמעם
 לאכול ראויין .היו ולא חבורה דין סהם נפקעלשמה

 ברש'י הובא המכילתא על הצל'ח קושית על ולומר להוסיף עודואפשר
 דם, מדכתיב חסץ על כזורק דמחויב אתרבאי דזריקה החלב את הסקטירר'ה

 בדם הא והקשה ילין ולא תשחט לא טרכתיב בנסר' אתרביא אימודיןוחקמרת
 יצחק הג"ר ומחדש סיוחר, ריבוי צריכים ולסה ילין דלא איסור איכאנ'כ

 ורש"י בתוס' אבל כ' רף טביצה זה והוכיח ילין לא איסור אין דכדםטפוניוועז
 אפשר אבל ע"ש איטורין כסו ילין רלא אימור יש דדם כ' ומנחות נ"וזנחים
 אם וא"כ ילין דלא אימור אין רבפמולין "עיל, שהבאנו חינוך הסנחת לפילוסר
 סחוייב רם סדכתיכ הוא חליסוד אם נפם" עכורה רבאותו כיון לשטה שלאזרק

 ראיכא ממעם אסרינן אי אבל נפמל עבודח שכאותו כיון החמץ על זודקממעם
 ילין דלא באימוד יהיה ולא נפמל הזו בעבודה שתיכף וכיון ילין דלאבאימור
 תלוי העיקד הרי ילין ללא תשחפ לא דססך הלימוד שלפי כיון עובראינו
 שוחם שחוא סה חהני לא וזה ילין, לבל שייכות הזה בהקרבן לו שיהיהטה
 בעצם תשחט דלא אימוד שיש במקום רק סהני דזה כאחח, ונפמל לשסהשלא

 לרחות יש ואולי אח"כ, ילין רלא באי0וד שייך שיהיה בטקום ולאהסעשה



ס,* פסח קוכןחלגות
 ילין בלא רעובר רין שיש כיון אלא אצלו ב*ועל ילין לא שיהיח צריכיםרלא

 צייכ?ם ולא חטקפיר עובר טטילא ליטור רק וזח כשר זבח יחיח אםבאימורין
 וצ"ע ילין לא ו*רם פרט בכל"ויחיח

 לפרש שליס'א מולובייציק זאכ ר' ישראל של רבן חגאון טרבינוושטקתי

 בבני שעיקר שרקרק זו, פסח שאוכלין חבווח סכני אחר 12כתב הרטב"םלפי
 לאחר או ר'ח ק'ב ע'ח רף טנחות התום' את לחמניר באכילח, תלויחחבורח

 עוברין, חבורח סבני לאחר חטץ יש אם בפמח ררוקא שם שכתב חבורחטבני
 חטברא וטפרש ע"כ שבישראל אחר טשום טיחייב רלא פשימא בתמיראבל

 תפמח אוכלין שהם טפני השוחפ רעובר המעם חבורח בבני רלחרטב'םרכיון
 תלויח חטץ על בשוחט אבל ישראל לכל הוא שהכפרה אף כתטיראבל

 חטץ. מישראל לאחר יש אם עוכרין אין ולפיכך בכפרח ולאבאכילה
 לבני יש ראם המעם רכל שכתב ראיתי שם בטנחות אורח בקרןאכל

 רוקא וזה ילין, ולא תשחם לא רכתיכ טשום חגטר' לוטר רקוברין ח0ץחכורח

 ע"ש עוברין ראין בתטיר ולא ילין, בלא חכורה בני רעונריןב*טח

 והנה לא, או בלאו יעבור אם חטץ על שיריים בשפיכתחמתפקתי

 תני חניי אית חחטץ על איטורין הקטיר ר' הל' נשחם תמיר _פרקבירושלטי
 זבח פמור ראטר טאן טקום, טכל רם ט"ר-חייב פ5ור תני תניי ואיתחייב
 טעכבין שאין איטורין הקטר יצאו חכפרה טעכבת שהיא טיוחרת זביחהטח
 החטץ על איטורין הקמרת ילפינן איך טובן אינו ולכאורח ע'כ, חכפרהאת
 וטפרש הכפרה, את טעכבת ראין איטורין ולא הכפרח טמכבת דם חריטרם
 בתורה כתוב רהרי שיריים בשפיכת רמיירי בירושלטי נפלא פירוש שמחחאור
 וע"ם דחייב אטורין וכ"ש איסור יש טקום וטכל הכפרה את טעכבין ואינן רםטתם

 השופך גם כחב ולא והטקמיר והזורק השוחם סתם שכתב ברבינווחנה
 יש ואולי חחטץ, על לשפוך איסור אין שיריים רשפיכת נראח השירייםאת
 שפיכת של רין אין רכפמח בתמיר חראב"ר כשימח מובד רהרטב"םלומר
 שפיכת הביא שלא טהרסב.ם טשטע וכן ע'ש אמת בשפיכת שהוא כיוןשיריים
 על תשחפ רלא אימור ריש רלם"ר תטיר על אייי והירושלטי בפ8ח,שיריים
 כן פמק לא והרטב'ם שירייס, שפיכת יש ושםחטץ

 ט5עם חטץ על איטורין בהקמיר דלטר חבבלי רלפי לוטר ישחיר
 שיריים דעל שמובר טוכח חירושלטי כמו טרם ולא ילין ולא תופחם לארכתיב
 השטים ילפיכך בירושלטי כטו טרם נלסי ראל"כ חמץ על לשפוך אימוראין

 וצ"ע. בהבבלי שיריים שפיכתחרטב'ם
 החיצון הטזבח על הניתנות בקרבנות חטמנות בשלש לחמתפק ישוכן
 כנון חטץ על אותם בזורק לאו אימור יש אם לם8מח אלא לעיכובראיט



 חפסחתיקתטב

 חמץ על תשחט שלא עליחם אימור ריש לם*ר חטאת אותמירין
 מהנח רנתן רחיכא כתב י"נ הל' הקרנות ממעשה י"ט פרק חנר"חוהנח

 שיגמור זריקח טצות עליהו רטייא שעריין אף כיפר אחת שבמתנה כיוןאחת
 שפיכח רין גם נחו ואית ניכ שיריים שם חרם על חל מקום מכל מתנותשאר
 וסמילא נ"כ, שיריים שם עלייהו חיילא הטעכבת זריקה רשלמח רכיוןליסור
 שחל שיריים רשם כיון החמץ על זורק רין זה על יהיה שלא פועל שזהאפשר
 והבבלי. חרמב"ם לשיפת החמץ על רשופך לאו נרין אינו זחעל

 לא רכתיב טטעם עובר אימורין חקטרת רלהבבלי כיון לומר ישואולי
 שחרסכ"ם נאסר ואם ועובר ילין לא איטור שייך בכולם א"כ ילין ולאתשחט
 כהנ'ל, להסתפק יש ילין לא איסור ברם ואין נ"ו זנחים כחתום' מוברלא
 עיי"ש. מפוניוועז יצחק מר' לעיל שחבאחי מחועיין

 מתגות בשלש אלא שמח כהאור לא חנ'ל חירושלמי את לפרש ישואולי
 מעכבות.שאינן

 רהלכה
 ואחר היסוד כגגד שפיכה מעק הפסחדם

 וכו' אותו טפשיטים דטוששופכים

 הל' הקרכנות טטעשה ה' ונפרק בשפיכה חפסח ררם פמק רבינוהנח
 כנגר בשפיכה אחת מתנה טעון אחר כל רם וחפסח והטעשר חנכור כתבי'ז

 נאמר לא רמו ל"ז זבחים חגלילי יומי כר' רזהו סחסיהין רבינו ורבריחיטור
 לנבי ואיטורין רמים מתן שפעונין ופסח ומעשר בנור על לימר רמםאלא
 בנמרא בחריא שם כנראה בזריקח כולהו ליה אית חנלילי יוסי ור'מזבח

 משגה בלחםועיין
 חרטים כל כתב א' הל' חמוקרשין מ8מולי ב' בפרק רבינווהנה
 נחטאת ואפילו ניפר בלבר אחת מתנה נתן אם חחיצון המזבח עלהניתנין
 ישפך זצחיך ורם שנאמר לסצוח סתנות ארבע ושאר חקיקר, חוא אחתטתנח
 וכל כתב ב' ובהל' חעיקר, חיא חמזנח על חרם שפיכת אלחיך ה' מזנחעל

 סתירח וזח ישפך, זבחיך ורם שנאמר יצא בשפיכח שנתן בזריקחחניתנין
 אחת במתנה רנתן ישפך זבחיך מורם ריליף רלסאן ל"ז דף מזבחיםמפורשת
 טזכח וחאיך יצא לא נשפיכח שנתן נזריקח רניתנין ראמר כר'ע טברכיפר,
 זח. שמקשה משנח כנמף ו,ףין חרי לני שפרארבינו

 רנחנין פ"ח רף בפמחים דאטרינן מחא מניא ל'ז זבחים בתום'וחגח
 דלא לחגסר סותר שהוא סאשיכה שפח וגס יצא נשפיכת שנתןבזריקח



סב פסח קרגןחלכות

 קרבן לענין אחרת ררושא איכא ' רבפפרי לתרץ וכחב אחר ספסוקילפינן
 בשיפת אזלי פטחיס וחגם' אחת שפיכח שיפענו חם מקורשפמח

חם8רי.
 רלכך אמרינן ל'ז וזבחים *סחים סוף דבגטרא רבינו קל קשחוקוד

 לא בשפיכח שנתנו בזריקח דהניתנין טשום פמח של פופר אינו תזבתברכת
 איך יצא בשפיכה שנחנן בזריקה רחניתנין פוסק דחרפכ'ם כיון וא"כיצא
 בלחם עיין שסח של פופר חזבח כרכת דאין ומצח מחסץ ח' בפרקפומק
 זה. מקשה שחואמשנח

 תופפתא חוא בכור אפילו בשפיכח רכולן חרמב"ם שנחב מחוחנח
 שפיכח שופכין והפמח והמעשר חבכור חתוספתא וז'ל ו' פרק זבחיםבמפכ'
 כחרמב"ם. בשפיכה וכולן מפורש חרי חיסור כנגראחת

 ה' פרק בפפחים כירושלמי דאיתא חענין כל את לבאר ליונראח

 לא עז בכור או ככש בכור או שור בכור אך אומר אחר כתוב ו'חל'
 זבחיך ורם אומו אחר וכתוב הטזבח על תזרוק דסם ואת הם קודשתפרח
 שפיכח, למה זריקח ואם זריקח לטח שפיכח אם אלחיך, ה' מזבח עלישפך
 כחנים בקבלה ופירש יזרוק לא ישפך יוח לא ישפך יפיף לא ישפךתני

 ומח הכן רי ובהזיח הכן רי בשפיכה מודים חכל חלוים, מיר חרם אתזורקין
 כעין זריקה אומר חנני' ר' שפיכח כעין זריקח אסר טנא ר' בזריקחספלינין
 ניוח טי כי חנגיא לר' ממייע קרא טרייא בר יוחנן ר' אטרחזייח,
 לח צווח ואת חזייה נכח קיים לא ויי הא וגו' יחיח טטא עליו זרקלא

 ק'כ.זריקה
 זריקה אי רפליגי הערח הקרבן פירש חנניה ור' מנא ררי בפלוגתאוחנח

 וכשר שפיכה כעין זריקח אומר טנא רר' לא או ב*מחכשירה
 בזריקח ראיח וטייתי בשמח ופמול חזייה געין זריקח אומר חנניה ור'בשסח
 לפי אבל ביסח, פסולה וזריקה וכו' זורק לא ניוח רטי מקרא חזייהכעין

 אע"ג כפסח זריקח שנאמר ממה טנא לר' ראיח מייתי לא אטאי קשחפירושו
 ואת אהררי קראי בירושלמי פריך טאי יא"כ ועיר זריקח לח וקרירבשפיכח

 בפסח. והא כבכור רחא לישני ישפך זבחיך ורם תזרוקרמם
 אחת רבסתנה הני וכל ביניחם חילוק אין רוראי אורה חקרןופפרש

 כעין היא אם עצמח בזריקה פליני וכי כזריקח בין כשפיכח בין שוחרינן
 תלסורין כשיטת רלא הירושלסי טשיפת משמע ולפ"ז חזיח כעין אושפיכה
 בירושלמי פסחים בסוף מנא ר' רסשרש וחיינו בשפיכה רוקא רפמחריון
 רתלסודא מפעמא ולא וטפל עיקר משום זנח של פסח בשטור רר'יפעטא
 רלפעמיח זריקה בכלל שפיכח ולא ש8יכח בכלל רזריקחרירן

 אייי
 רפסת



 חפסחח1קתטך

 מקור הוציא ומזח אורה, הקרן של דכריו תוכן ע"כ וכו' כזדיקה נמיאיתא
 צריכים אורה הקרן ורברי לפסח, לשפיכה זריקח כין חילק רלאלחרטכ"ם

 איזה כן אם שפיכה בכלל זריקה הוי ושם נופא כפסח לא דאי להכיןקצת
 רכרי לחכין צריכים וכאמת לא או כשפיכה זריקח אם לנו ישהכרל

 פמח לענין מישפך דילפינן כיון שפיכח ככלל רזריקח לן רמנאהירושומי

 בשפיכח.רמהני
 חטאות וכן חקרכנות רכל ראטרינן מה דהנה זה, את לכאר ליונראח

 הניתנין וכל 0וונות ארבע שיהיה צריך ולכתחילח יצא אחת כמתנהדנתן
 עומד רזריקה לשפיכה זריקה כין הכרל יש דהרי יצא, כשפיכח שנתןכזריקה
 החילוק רק וזה ברש"י, כמפודש ושופך היסור על עומד ושפיכה וזורקלמרחוק
 או כרם, עבורה שהם והולכה קכלה כמו הרם זריקת של הפעולהכמעשח
 העיקר אלא הרם כזריקת ומרר אופן של עכורה דין אין דכעצםדאמרינן
 רין ואין להמזכח חרם שיכא בכרי אופן זריקח ררין המזכח, על הרםשיהיח
 והולכה קכלה כטו הטזכח אצל שיניע כדי הרם זריקת יעשה אופן כאיזחסרר
 הרם כעצם עכורהשזח

 טפמולי כ' כרק הרמכ"ם את הכאנו רהרי כזה תלוי שזהונ"ל
 כטתנה נתן אם החיצון מזבח על הניתנין חדסין רכל שלמרין א' הל'המוקדשין

 המזכח על הרם שפיכת אלהיך, ד' מזכח על ישפך זכחיך מדם כיפראחת
 הוא כיפר אחת כמתנה רנתנה הטעם דכל בהרטכ-ם מפודש איכ העיקר,היא

 הטזכח על ישתפך שהרם העיקר אלא חרם זריקת של כמעשה מדרראין
 הניתנין ככל שצריכים הדין היה ראם כיפר, ג"כ אחת כמתנה בריעכרולפיכך
 מיוחר סדר קכעה שהתורה רואין אנו הרי כן אם מתנות ר' החיצון המזכחעל

 פעולת של טעשה כעצם דין יש כן אם הסזכח על הרם יהיה אופןבאיזה
 שפיכח, ככלל זריקה חוי לא א"כ סחנות ד' ורוקא יעשה אופן כאיזההזריקה
 כמו המזכח על הדם שיהיה העיקר א"כ לקיכוכ מני אחת רבמתנה כיוןאבל

 מיוחר מדר ואין חעיקר, היא המזכח קל הרם ששפיכת כהרמכ"םשמפורש
 בכלל ושפיכה שפיכה, בכלל זריקה ולפיכך המזכח על הרם נתינתבקצם
 זבחים מתוספתא ברמכ"ם שהובא כמו ובכור מעשר לעניןזריקח

 אחת במתנח חניתנין דכל מוכר רהרמכ'ם חמכרא סוסכר ככרולפיכך
 יצא כשפיכה שנתן כזריקה חניתנין וכל ישפך, זכחיך מדם ילפינןכיפר
 על חניתנין רכל דהטעם חרטב"ם דמובר דכיון ישפך, זכחיך מדםילפינן
 היא חטזבח על חדם דשפיכת הטעם כיפר אחת במתנח רנתן חחיצוןחטזנח
 מתנות ר' של טרר ראין כיון חסזבח על חרם שיחיה רחעיקר פירשהעיקר
 חדם שיחיה חעיקר אלא חמזבח על חרם יקלח אופן באיזח טיוחד דיןאין



מאו ססת קרנןחלכות

 שנתן בזריקח חניתנין שכל כבד יודקין חליסור טאוחו וא'כ חמזבחקל
 לנו מנלה וזה הרם זריקת של פעולח כעצם מרר שאין כיון יצאבשפיכח
 מרר ואין הטזבח על הרם שיעלה הוא דעיקר ישפך זנחיך רדםהליטוד
 טתנות. ד' לעכוכ צריך דאין חזריקהבפעולת

 חטזכח על חניתנין חרסים דכל רכתב שם בחל"ג חרטב"ם טוסברובזח

 חכחוב שמרי כפדה עיקר חם כולן אלא כיפר %א טהם אחת חמר אםהפניטי
 אטרו דלא שם טשנה הלחם והקשח פעטים, ושכע שנאטר טנינן עלהקפיד
 עיי"ש. וכתיבן דכפילן 0שום אלא ל"ט זבחים כנם' זחטעם

 הטזבח על דבחניחן חטעס דכל סובר רהרסב"ם דכיון טוסבר דברינוולפי
 אלא הרם זריקת פעולת בקצם רין ראין כיפר אחת במתנח רנתןחחיצון
 בטקום אבל ישפך, זבחיך טרם ילפינן חה חטובח. קל הדם שיהיההעיקר

 טעשה פעולת בעצם מרר קבעה שהתורה פרי פעטים שבע סנין קבעהשהתורה
 כיפר. לא אחת בטתנה ולפיכך מרב שלחזריקה

 כשפיכח פטח קרבן דברים שלשח זבחיך מרם ילפינן י"ב במפרירבריםוכן
 בזריקח וניתנין שהמברנו, כטו כיפר אחת בטתנה שנתן טתנות בארבעוניתנין
 רילפינן רכיון תליא, בחא דהא חדברים כל ללסור דיכולים יצא, בשפיכהשנתן
 בעצם סדר רין כאן, שאין מיטן כיפר אחת בטתגח רבתן ישפך זבחיךמורם
 בזדיקה ונת~ין בשפיכח פמח טטילא הטזבח על חדם שיהיה אלא הזריקהפעולת
 חך. דהיינו לשפיכה זריקה בין חילוק ראין יצא בשפיכחשנהן

 רר' ה' פרק *מחים בידושלטי הטחלוקת סברת להטביר אפשר זחולפי
 רהפירוש בזה, כשפיכח אינה וריקה אטר חנניה ור' כש*יכח זריקה אמדטנא
 בטזבח בהניתנין סרר ראין דכיון חך היינו ושפיכה דודיקח סובר טנאדר'

 שיהיה הזריקח פעולת בעצם דין אין שזה טיטן לעיכוב ארבע טתן שיתןהחיצון
 זריקה וא"כ להת כסח מדר קבעה לא שתתורח כיון לטרחוק שיזיוקבאופן
 בקצם אבל יזה לא ישפך יפיף שלא רק סישפך וטטעטינן חרבר אותוושפיכה
 זריקה סוכר חנניד ר' אבל כשר, אחד שטתן כיון סיוחך סרר אין הדםפעולת
 אופן באיזה שונות פעולות ושני סדרים שני הם ושפיכה וזריקה חזייהכעין

 נתן דאם ישפך זבחיך טרם ילפינן אם ולפיכך הרס, של הזריקה טעשהלעשות
 דחניחנין ללסור יכולים לא החיצון הטזבח על בניתנין כיפר אחתבטתנח
 שעה כיון בשפיכה דפסח ללטור יכולים לא וכן יצא, בשפיכה שנתןבזריקה

 רנטר' וחמוגיא כששיכה חוי לא רזריקח מוכר חגניה דד' בזה זה תלוילא
 טדם דילפינן טנא כר' אזלא 8"מ פמחים הגטר' וסוניח חנניח, לר' אזילזבחים
 רשפיכמ בשפיבה ופםח יצא בשפיכח שנתן בזריקה חניתנין דכל חרתיזבחיך
 שישפך רק הזריקה טעשה בעצם טיותד רין ראין כיון הך היינו לדיריהוזריקח



 ח*סחחוקהטו

 דחגיע נקרא לא כן ראם חפירוש יםיף שלא טישפך דילפיגן וסח הטזבח,על
 שפיכה שצריכים טפני כאצכעו יזח לא וכן כלום אינן דהפיפין לטזבחחרם
 שם. שפירשו כסוטכלי

 זכחיך מדם רילפינן דכיפר אחת בטתנה חניתנין דכל טנא לר' כןואם
 סרר דאין רכיון בשפיכה פסח וכן בשפיכח שנתן בזריקה חניתצין כלוכן

 לטזבח הדם שיכא חעיקר טטילא טתנות ד' צריכים ולא לזרוק איךבחורח
 הפנים' חטזבה על חניתנין חדמים כל ולפיכך חזריקה, בפעולת וטדר דיןואין
 בפעולת טיוחר רין יש א"כ פעטים שבע שנאטר סדר, התורה דקבעהכיון

 חסספר כחוב לא שם חחיצון הטזבח על חניתנין כל אבל וסעככחזריקה
 טעכב. לא ולפיכךנתורח

 כחטח טקשר ודין כתב ד' הל' טבכורות 1' פרק רחרטב'ם טוסברונזח
 כאן טפורש חרי חיסור, כננד אחת זריקח דטו את וזורקין בעזרח גשחסשנחיח
 דין שאין כיון חך חיינו ושפיכח רזריקח טוםכר רברינו ולפי בזריקחרטעשר
 יכול לכתחילח אפילו ואלו אחת נטתנח ניתנין שהם כיון הזריקח טעשחבשקולת
 ואין אחת בסתנה רין יש לכתחילה א*ילו וטעשר רבכור כיון נשפיכהלמת
 החיצון הסזבח קל ניתנין ושאר ושלטים בעולח אבל יזרוק, אופן באיזהסדר

 פסק לפיכך אחת טתן רין יש לעיכוב בריקבר רק ר' םתן דין ישדלמצוח
 קרבן טחל' ג' פרק לכתחילח נשפיכח יתן לא נזריקח חניתנין דכלהרטב*ם

 מרר יש וא"כ טתנות ארבע של רין לטצוח שיש נאלו רוקא וזח ט', הל'פטח
 אין דשם ומעשר בכור בשפיכח,אבל לכתחילח יתן לא ולפיכך הזריקחבטעשח
 ביןנשפיכחורוק בזריקה בין טותר לכתחילח אפילו ר' טתן רין לטצוהאפילו

 ברכת ולא י, חל' וטצח חטץ טחל' ח' בפדק חרטנ"ם שפסקוסח
 טשנח הלחם והקשח פםח, של פומרת זבח של ולא זכח של פומרתח*םח
 אטאי א'כ יצא, בש*יכה שנתן בזריקח רהניתנין הרטב"ם כאן רפםקכיון
 פסחים םוף ננסר' אטרינן חלא זו, של את פופרת זו של דלא כר"עפומק

 יצא. לא בשפירח שנתן נזריקח דהניתנין סבר רר'ע ל"זונזבחים
 חפסח נרכת יפפור דלטח שם חנם' סונית כל טובן אינו לכאורחהנח

 חתוס' דהרי שפיכח בכלל זריקח אסרינן אי אפילו הזנח את פסחלאנול
 אכילח סצות איכא טכזית בפחות אף חקדשים דכל כתנ ל"פ ביוסאישנים
 אחר כל טגיק שחיח חפנים טלחם זח וחוכיח פפי טצות איכא נכזיתסיחו
 כיון שם ותירץ זח קל עטר נ'כ חינוך )וחטנחת טכזית, פחות רהזי אע*נכפול
 ישנים(, חתוסי את ראא ולא ק"ש כלל אכילח טצוח וליכא לאכול טח שםדאין
 ברכת יפפור ואיך חטצוח קיים לא טכזית ופחות בכזית אכילתו מצותובפמח
 םיוחרים. מצות פוגי שני שחם חזכח אחחפסח



טז *סח קרבןחלכות

 חראושונים ככל לא כםוגיא אחר פירוש למר דחרםב'ם לוםר ליונראח
 חזבח את פומר חפמח ברכת אם ור'ע ישסעאל ר' בין דםחלוקת ם'לאלא
 בתוםפתא םפורש זה רחרי ושפיכה זריקח של קבורה םצות עצם על רקחוא

 אשר ד' אתח ברוך אוסר בירושלים זבחים וםקריב עוטר חיח ח' פרקברכות
 חתופפהא. של רישא ל'ז דף בברכות חוא וכן ע'כ זבחים לחקריבקכ"ו

 עבודות שכל חרטב'ן םביא חקרבנות םעשח ריש לםלך בםשנהועיין
 םאלו אתת קושח כשחכחן ורכוותייחו וםליקות פתיתות ובלילוה היציקותבנון
 עיש. הגרולות עבודות קל רק יברך שלא םבר ורבינו וםברך, םצוחקושח

 הוא זבח 'של את פוטר הפםח ברכה אם בתלםוד הםתלוקת כןואם
 כל על לברך צריך כהן שכל חשפיכח םקשה עם חזריקח םעשס שלבחברכות
 תשפיכה םעשת של חברבח אם פירוש זבח של את פוטר ח*םח ברכת אםקבורח
 זח א'כ שפיכח בכלל זריקח דאם בזבח חזריקח מעשח של חברכח אחפוטרת
 זח א'כ שפיכח ככלל אינח זריקח ואם ופוטרת אחת עכורח ונקרא חךהייגו
 פוטרת. ואינח םיוחרות עכורות שגינקרא

 חזבח ברכת ולא שכתב םח וטצה חםץ רבחל' חרםב"ם םתורץ זחולפי
 ברכת לענין שם םיירי חרי זבח של את פוטרת פפח של ולא שטח שלפומרת
 אם שייבת לח אין וזה זו בהלכחת זח לפני שאםר כםו זבח או פסחאבילת
 לצאת יכול איגו שפיכח בכלל זריקח דאפילו לא או שפיבח ככללזריקת
 הזבח וברכת בכ*ית אכילח סצוח רפסח לםעלח שהםברנו בםו חפסחבכרכת
 אכילת לברכת שפיכח בכלל זריקה אם שייך דםח סזח וחוץ םכזיתפתות
 כםו רק אלא אכילח על עצטו בפגי ברכח םחויב אחר שכל כיוןחזבת

 ופפל. קיקר םטעם אטרשחירושלםי
 םפני ר'ק איירי אכילח ברבת על רגם םחםוניא חוציא שחרפב'םוםח

 םשםע זו את פוטרת זו ולא זו את פוטרת זו לא וכתב בםשנח מתםשריע
 םפרשת ול8יכך אכילח ברכח על ובין חקרבן ושל קבודות ברכת על ביןשסיירי

 ברכת לקנין אבל שפיכח בכלל בזריקח תלויח עבורות ברבת דלעניןחנמרי
 שפיכח בכלל זריקח אפילו זו את פוטרת זו ראין ושפיר חרמב*ם פסקאכילח
 שפיכח. בבלל זריקח אם שייכות לזה אין פכילח ברבתולעגץ

 בכלל חריקח -אם' חקרבן קבודות לענין מחלקותם חרםב'ם רוהשטיפוחא
 חרטב'ם דושיטה רממקיק כיון משום חזבת את חפםח ברנת פופרתשפיכח
 דטתן כיון חחיצון חםזבח קל חניתנין חרםים יכל חך חיינו וש*יכחדוריקת
 חרם שיעלח כדי אלא חזריקח פעולת עצם לא חוא חדין עיקר א"ב בשראחח
 וכתוםפתא פפחים בירושלסי וכטבואד לשפיכח זריקח בין חבדל ואין חמזבחעל

 תזרוק רסם את שם שכהוב אף בש*יבח נם כשרים 1םעשא4 רבסרזנחים



 חפעחחיקתסח

 בטשנח ט8ורש לא עזח וכיון ג"כ הפסח את פטזר חיח חובח ברכתוא"כ
 של את שו5יח חפמח ברכת ררק כטשנה מובר ישטעאל רר' זה, חביאלא
 רש8יכח פסח של את פומר אינו הזבח ברכת אגל שמיבח, בכלל רזריקחזבח
 אחד יפטרו שניחם י"ב דברים וממרי התוספתא שיטת ולפי זריקח בכללאינח
 לא לפיכך להישך כתוב הטשנה אררכה כטשגה טפורש לא וזה חשניאת

 ורוק זה אחהביא

 היסוד כננד שפיכה טעון הפסחדם
 שלא 1יש ע"כ פסול חימור כנגר שלא כתב ר*סחים ד' 8רק בתומפתאוחנח
 שש התוםפחא טפרשי וכעור בכורים בטנחח ועיין כתתומפתא זח אחגורסין
 את לפרש כתב י' חל' חטוקרשין פסולי טהל' ב' פרק ושסח כאוראבל

 חורצה לא זרק אם הבשר ונטסא ארם לאכילת רעיקרו כיון רבפמחחתוספתא

 שעיקרו כיון כאן כ"1, זכחים רטי כטקוטו ב0קוטו שלא לם'ר אפילו זחולפי
 לאכול אסור רהכשר כי1ן פמול לכו"ק חיסור כנגר שלא שפך אםלאכילה
 חטשנרר רברי את לפרש חתנו בשם טביא זח פי ועל כ'ו בזבחיםכטכואר

 זח טזכחך קיר על רמם יגיע אשר וכו' הפמחים טן שס ונאכל פסחיםסוף
 ע"ש. ס"ר בזבחים וכראטר חתחחוןקיר

 בעלים אבל בשר פסול שטואל אסר כ"1 זכחים בנטר' איחאוחנח
 הרם שחגיע כיון לכ*ר חטזבח על לכם נתתיו ואני קרא ראטר ט"פנתכפרו
 ולא נתתיו לכפרח לכפר קרא אטר נטי כשר חכי אי כעלים נתכפרולטזבח
 ע"כ. רטי כטקוסו בטקוטו שלא קסכר אלטא אחרלרכר

 חאיטורין ונם חבשר נפסל בטקוטו שלא רלם"ר כיון קשה לכאורחוחנח
 והטטא וחיוצא חלן כגון פמולין לרבות טנין ע"א ק.ם זכחים בגטר,כטבואר

 בחוץ והניחגין לטטה שנתנו לטעלח וניחנין לטעלה שנתנו לטטה וחניתניןוכו'
 חטתקבל כל יביאנו לא ת"ל וכו' בחוץ שנתנן בפבים וחניתנין בפניםושנתנו
 יררו לא רעלו טטעם רק שזח ספורש ע"כ בחוץ עליו חייבין טוער אהלכפתח
 פסולין ואיברין איטורין רנם אלמא ואיברין באיסורין כחוץ עליחםסחויב

 ראיח הביא ב' פרק פסוחסו'ק חל' שטח ובאור כטקוטו, שלא נתן אםלחקפרח
 נתכפרו, ובעלים בשר פסול ראמר לשסואל חכפרה טועיל לטה זת ולפיזו,
 נתכפרו לסח כמבואר והאיטורין חבשר נפ0ל שכאן וניון רם אין כשר איןחא

 בגטרי בשר. שאין אעפ"י רם ראטר לר"א רוקא הוא ששטואל ולוטרבעלים
 בטקוטו רשלא פמק חרטב"ם רהרי ליתא חא ק"ר, וזבחים ק"ז רףפמחים'
 טשמוחטו"ק. א' בפרק יחושע כר' רם אין בשר ראין ופסק נפסל ובשרכסקוסו

 רלא חא בסקוסו שלא רבזורק ל"ו זכחים חקורש טחרת בספרוראיחי



סנן פסח קרבןה4ג1ת

 סשום "יימ וחאיטורין הכשר רנפמלו כיון רם אין ואימורין נשר איןאסרינן
 עיי'ש רם אין בשר אין אם בזה אמרינן ולא זריקה ע'י כארהפמול

 חפמול זח כתיקוגהבחשב חיתה שלא נפסל חזריקה רעיי כיון כזהוחביאור
 שם כ'1 זכחים כנטר' מפורש חכשר שנפסל חטעם כל רהרי הזריקהכאחר
 חכשר, על פסול שזה אחר לדבר ולא נתתיו רלכפרה הכתוב נוירת טטעםלא
 שם טקשה הנטר' רהרי וחאימורין, בשר היתר לגכי זריקח שחמר טמעסאלא

 להתיר תימא זכי ויקבל הכשר יחזיר לטה רטי כטקוסו כמקומו שלא מ"רואי
 הרי ע'כ, באכילה כשר ושריא מכפרה רלא זריקה איכא מי באכילחבשר

 היו כאכילה כשר ושריא מכפרה רלא זריקה איכא דסי זה מעם רכלאמפורש
 אלא בהכשר פסול חוי רלא ספורש חרי באכילה כשר לחתיר לזרוקיכולים
 והאימורין בשי לנכי זריקח כאןשחמר

 אחר בזריקה תקנח להם שאין הכשר על חפסול נתהוח טתי כןואם

 נקרא א"כ הבשר את שיתיר זריקה שאין טפני ונפפל כמקומו שלאשנזרק
 זריקה רבשעת כיון רם אין כשר דאין חמרון כאן ואין זריקה אחר פסולשזהו
 פפח לענין להיות יכול וא"כ הזריקה, קם פסול שנתחוח אלא בשר כאןהיח
 דלאתר כיון טקום מכל לאכילה שעיקרו כיון טעכג פסח דאכילת אףנ"כ

 איכא רטי אותם שיתיר מי רם להם שאין מפני הכשר 2פטלהזריקה
 ואין זריקה אחר כנפמל זה נחשנ כאכילה בשר ושריא סכפרה רלאזריקה
 דאל"כ הקרבן, את נפמול זה שעבור הכשר את לאכול יכול ראינו חמרוןכאן
 שזה אמרינן אם רם אין כשר אין דאם כאן אטרינן לא לסח ככין אניאין

 וצ.ע זריקה כשעח הכשר נפמל כאילונחשב
 כיון להלכה חתופפתא את הרסב"ם הביא לא דלפיכך לומר אפשרובזח

 אזלי והתוספתא פפח, לקרבן גם טהני כמקוטי כמקומו שלא פוסקשחוא
 הזה הענין בכל וצ"ע רמי כמקומו לאו בטקופו ד,פלאלם"ר

 למסכת שלמה מחשק לי העיר פשדמיימקי אכרהם ר' הרב יריריוחנה
 פמול הכשר נ'כ אי הימור כנגר שלא הרם את שנתן כפמח שנמתפקזכחים
 נטמא ואס לאכילה רקיקרו כיון שאני רפסח רלמא או זבחים כשארכמו

 דקיוזל ררננן אליכא ע'ח בפמחים וכטכואר הורצה לא וזרק זריקה קורםחכשר
 כשר הכשר נם ממילא נתכפרו לא כעלים גם כשר רפמול נימא ואםכוותייהו

 לאירך לוסר ריש או מכפר למזבח רם רהגיע דכיון סקרא ילפינן נהריאדהא
 רואני וקרא אחר פמח להכיא וצריך 2תכפרו לא הבעלים גם רכפמתגימא
 דייק נסי וקרא מפסח לבר זבחים בשאר מתוקם לכפר חמזכח על לכםנתתי
 סבואר רכריו ע'כ לכפר רכאין כזבחים ראיירי אלמא לכשר פדכתבהרי

 בזהשנמתפק



 ח "*סחוקתנ

 למזכא חדם רהניק סקרא דיל*ינן רכיון שמפרש הראשונח חסכראול*י
 כאכילה מותר ג"כ הבשר א'כ כפרה בקצם ס9כב שחבשר כאן ממילאסכפר
 סקכב שאינו כיון חזריקח טחני לא איסורין לגבי אכל בשר לגכי דוקאזה

 הקרבן קל חזריקח כבר פועל שכאן כיון לומר יש או בפמח אפילובחכפרת
 וצ'ע לחקפיר סותרין האיסורין גםסמילא

 את וקורעין אותו ספשיטים דסו ששופכיןואחר
 הלבין אותן ומקפירין אסוריו את וספיאיןבפנו

 לבדו. חבח ובחכל
 ליתן חמלך אנריפם ביקש אחת פעם ע"ב ס'ר דף פסחים כנמר'איתא

 אתו מכל כוליא נטל כפסחים קיניך תן לכחן א"ל ישראל באוכלסיעיניו
 והקפירו וחכתיכ להן, מקפיר דחדר אקטורא בעי חא כוליא נטל וכףואחר
 וחקפירם וחתניא חדא, חדא לחו מקפיר רהדר בזח זח של חלביו יקרכשלא
 מירי ליה דיהכין ער מינייחו רשקיל בעלמא תפיסח אלא כאחר כולושיחא
 קרבן ,של הלכים יקרכ שלא לכדן משמע והקפירו, מפרש וכרש"י ע"כאחרינא

 קרבן. של האימורין כל כאחר כולו שיחא עור ומפרש אחר, קרכן של בחלביםזה
 והקםיר1 אותו, וחקטירו איתא דשלטים, *רשה ני ויקרא כחניםובתורת

 חלכים יערב שלא והק8ירו פמול ולא כשר אותו והקמיר ת'ל מחוהקטירם
 עכ"ל כאחת כולם והקטירםבחלבים,

 של החלבים 31ל כתב פ'ו ה4 ומזםפין מ8מידין י' כפרק רבינווחנה
 אלא בזה זח אותן סערבין אין יחיר קרבנזת כין ציכור קרכנות ביןקרכנות
 שמקטירין רכינו טביא כאן רבריווכן ע'כ עצמו כפני וקרכן קרבן כל אימורימקפירין
 בוה, זה קרכן של חלכים יערב שלא וח9ירוש לברו, וזכח זבח כלחלבים
 כאחד, כולו שיהח וחקפירם כהנים וכתורת פמחים בגמר' שהוכא חשני דיןאכל
 ואין זח את רכינו השמיט כאחד יקםיר אחר קרכן של החלכים שכלפירש
 כהנים. וכתורת כנטר' טפורץש שזה הזה הרין את השמיט לסח וצ"ע זה לרין רטזשום

 וכל רכינו ום'ש כתכ הקרבנות ממעשי א' פרק סוף לסלך כמשנהוחנה
 שלנו כהרמכ'ם אבל ע'ש ס"ר רף רפמחים ח' כפרק כאהר נקטריןהאיטורין

 שם כרבריו וקיין למלך המשנת של הנרמאאין
 לשונו וזה כיאור, שצריך ה' פרק מוס פמחים בירושלמי מצאתיוהנה
 חפסול, ולא הכשר אותו והקפירו ת'ל סה והקפירם, והקפירו, אוהו,והקמירו
 מר אמר הכא כאחת, כולם זהקמירם בחלבים, חלבים יערכ שלאוהקמירו
 אמר כאחת, כולן הקטירן מר אטר והכא כחלכים חלבים יערב שלאוהקטירו

 מובנת אינה הידושלטי וקושית ק'כ, מזבח נכי על וכאן בסגם כאן לא,-'
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 והכ* כחלבים חלבים יערב ש(א והקמירו טר אסר חכא טקשה רטאיינטרי
 חלבים הוא בחלבים חלביס לערב דאמור דזה כאתר, כולן הקטירן טראטר
 כולן וחקטירן ראטר והא כהנים ובתורת מ"ד בגמר' כטפורש קרבנותסשני
 ס'ד דף פסחים בנטר' טבואר וכן אחר קרבן של בחלבים טייריכאחת
 ורש"י אנריפס שלבטעשה

 קושית ספרש ויקרא, פרשה כהנים התורת קל והטצוה להתורהוראיתי
 של אפילו ודל רפסחים ר' פרק בתומפתא שכתוב טת על דטקשההירושלטי

 בחלבים חלבים יערב שרא שכחבנו לסה מותר וזת וטקטירן, כטגים נותן וה'ד'
 דכתוב בתומפתא הייגו כאחת, כולם הקטירם אטר את וחכא בירושלטיוטשרש
 טיירי שבתוספחא הירוש(ם. וטתרץ אחר, בטנס נותן פסחים וה' ד' שלאפילו
 דבריו תוכן ע"כ עצטו בפני ניכר אחר שכל בטנסשנותן

 התירת לשון בדיוק מביא הירושלסי שהרי בירושלטי פירושו מובןואינו
 וצ"ע. התוספתא על שקוש'חו לומר נוכל ואיך התומפתא את בכלל הביא ולאכהנים

 טברימק. הרכ מולובייציק זאב ר' הנאון לרבינו זה כל אתושאלתי
 להקמיר שצריכים הרין את הביא שלא הרטב'ם את ונם הירושלטי אתופירש
 ס'ר. פפחים ונטר' בהנים בתורת טפורשת ברייתא זה והרי כאחך קרבן כל שלחלבים

 דכתב קשח וטומפין טתטידין י' פרק הרטב'ם את שהבאנו טהרתנה
 אותן טערבין אין יחיד קרבנות בין צבור קרבנות בין קרבנות של חחלביםוכל
 נתערבו ואם עצטו בפני וקרבן קרבן כל של איטורי מקטירין אלא בזחזה

 שאם שטםיק זה דין חרטב"ם הוציא טקור דטאיזה וצ'ע ע"כ כאחרמקטיר
 טוכח רזה זה, באופן העגין את וביאר לכתחילה, אפילו כאחר, טקטירנתערבו
 של לדעת צריכים לא הקרבן של החלבים את כשטקריבין ס"ר פסחיםמנטר'
 דאנריפם בטעשה מ'ר פמתים טגסר' קרבן אותו לשם ולהקריב קרבןאיזה

 חדא, חרא דהקסירם וטתרץ בחלבים חלבים יערב שלא וחקפירם שםרטקשה

 שהיה כיון האלה חחלבים קרבן סאיזה יוע לא הרי שהקטירם בזטןוהרי
 מהגסר' סוכח קרבה אותו לשם החלבים את חקריב ויא טקודםבתערובות

 הקרבן בהקרכת דין הוא קרבנות שתי של כחלבים חלבים יערב שלאשדין
 טקטיר שהוא וקרבן קרבן כל שיורע הטקטיר בחכחן ו~א בתערובות יחיהשלא

 קרבן אותו לשםויקטירם
 חלבים יערכ שלא והקטירו טר אסר את הכא חירושלטי שסקשהוזה
 דלא הקושיא של הוא חפירוש כאחד כולו והקטירן טר אטר והכאבחלביס,
 חלבים יערב שלא דוהקטירו ליטור לנו ריש דכיון זה על פטוקים שניצריכים
 אותו של החלבים כל להקטיר דצריכים טוכח טזה קרבנוח, פשניכחלבים

 שני של כחלבים חלבים לע-ב שלא יש איסור איזה דאל"כ כאחרקרבן



 "שסח"'9תגב

 ב3טר' שמפויש כמו חרא חרא חטזבח על אח"כ לחקטיר יכול חריק*כנות
 קרבן איזה ההקמרח בשקת חכהן שיורק צריכים ולא ראגריפם, בטעשחפסחיט

 כל לחקרינ שצריכים נימא אם אבל חזו, מהנטר' שביארנו כטו יחחי"
 עם בחלכים חלנים שמעורב טה עכשיו הרי כאחת קרבן אותו שלחח-בים
 שחם כיון כאחת קרבן כל של חלבים לחקטיר יוכל לא אחריסקרבנות

 להקריבם כרי זה לקרבן שייך טאימורין חתיכה איזה יורע ואיגובתע-ובות
 וקרבן קרכן סכלכאהק

 שיקמיר רחקטירן מיוחד פמוק צריכים מה הירושלמי שפיר טקשחוא"כ
 כטו הראשון טלימור יורעין אנו שזה כיון כאחר קיכן כל שן החלכ.םכן

 לא רלעולם פירש המזבח, נבי על כאן במגם כאן כירושלמי וסשנישהסברנו,
 ירעינן רזח כאחר קרכן כל של אימורין להקמיר דצריכים ליכורצ-יכין
 אלא שביארנו כסו כיחר הקרבנות סכל חלבים לערב ראסור הראשוןכלימור
 כרכתיב קרכנות שני של כחלכים חלבים לערב אמור במנם כאן פירושו,הכי

 והקמירן שכתוב רמת המזבח גכי על כאן בחלבים, חלבים יערכ שלאזהקטירו
 לכתחילה המזבח על להקמירן מותר בם3ם ערבן אם הפירוש כאחתכודו

 שם רמסיק מה תמירין טהל' י' כפרק להרמב"ם מקור הירושלפיוזה
 וממילא בירושלמי, כן מפורש לכתחילה אפילו כאחר, מקמיר נתערבוואם
 כאחר קרבן של חלביס להקמיר זה רין את להביא הרמכ"ם צריך היהלא
 כמו קיבנוח שני של בחלבים חלבים יערב שלא הראשון נרין נכללדזה

 של רבריו תוכן זה הרטב"ם, לשיטת נפלא טקור וזה בהירושלטישהמברנו
 שליט"א מברימקהרב

 ומביאו שלו העור עם פסחו נוטל הזבחובעל
 לערב ואוכל וצולהו לירושליםלביתו

 בעורו פמחו נותן אחד כל איתא נשחט תמיר פרק סוף בנמראוהנה
 בקורו, פמחו שנוחן הש0ים והרמב"ם טייעוח, עיליש ר' אטר לאחוריוומפשיל
 ובעי הרעת בהיסח נפסלין קרשים רהרי שם בגמרא הכוונה שטח האורומפרש
 ואם לפניו חמאח שן ואת לאחריו שלו את נותן ז' פרק בפרה ותנןשיטור
 שאי מפני וכו' תמאת של שניהן היו פמול לאחריו חמאת של אתנתן

 בזמן נדה למי למשטרת יחברך ואמר הטשנה כפירוש הרמכ"ם ומפרשאפשר
 עיניו נוכח שטורים שיהיו ער נוכחו ישימם ולכן נירה 0י הם שמוריןשהס
 רהרי לאחוריו מפשילן ואמאי לפניו הפמח לשים צריך היה כאן וא"כע"כ
 רף יוחנן ר' ראסר כמו מומאה פמול הרעת הימח אם הרעת בהימחנפמל
 ועיין נחעבר שלא זסן כל הוי מומאה קכולי בר לאו בעורו שנתן וכיוןל"ר
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 אב5 בעורו שנותן טרינא שזה עיליש רכ אומר זה ועל ב' פרק כליםטשנ"ל
 הרסב'ם. ולכן כן עשו ולייפות הסוחרים דרך רק הוא לאחוריו דם8שיליןחך
 דבריו. תוכן ע"כ וכו' בעורו פמחו רנוחן הך גם השמיט לאחוריו דמפשילן חך חזכירשלא

 לאחוריד מפשילין אם בקדשים דגם שמח האור שתפם סה לכאורהוחנה
 ש5 הרעה הימח פמול שאני רבאמת בזה ציע בפרה כסו הרעת בהימחנפמל
 הרסב"ם בין טחלוקת יש דהרי 'חטאת ,בסי והרעת פהיפח וקרשיםתרומה

 מים לומר צריך ואין לקדשם טים הפוליך רי, הל' טפרה יי פרקוחראב"ד
 נידה למי למשטרת שנאטר לפניו אלא לאחוריו הכלי יפשיל לאשנתקדשו

 ע5 משי3 והראב"ד עיכ וכו' פמולין לאו ואם נירה סי הם שמורין שחםבזמן
 בסשנה אמרו וכבר הדעת הימח טשום אלא פוסלת אינה דהטלאכהזח

 הדעח הימח כן ואם חאפד, את שיטילו עד בסים פומלתוהטלאכה
 מלאכה של הפסול רכל הראב"ד לפי מפורש ע"כ, שנתקרשו במים יפםוללמה

 שמלאכה וקרשים בתרומה כזה מצינו דלא הרעת היםח משום הוא חטאתבמי
 אחרת במלאכה שחיטח בשעת עםק עם חרעת חיסח טשוםיפמול

 הימח טשום לא הוא חטאת במי שפומל מה דסלאכה הרסב'םושימת
 פומלת סלאכה לי אין חוקת פרשה במפרי שלסרין כטו פמול אלאהדעת
 חטאת נירה ,למי *למשמרת וישראל בני לערת והיתה ת"ל מניין במיםבפרח
 בכסף וכן וכו' המים כן פוסלת שטלאכה פרה כמו נרה שמי ד"ל ע'כחיא

 נ' הל' ד ובפרק כאןמשנה
 קידוש אחרי הדעת חימח פסול שלהרמב"ם כיון לומר צריךולכאורה

 כן ואם במים האפר את שיטילו ער דוקא וזה רברים שני הם מלאכחופמול
 וזה הרעת הימח משום במים פוסלת רמלאכה דניון הראב"ר קליו שמשינטה

 רהרי בזח השנתו יפסול למה חרעת היםח ןא"כ חאפר את שיטלו עדדוקא
 סוכח כן ואם לאחריו הכלי יפשיל לא לקדשם סים דהמוליך כתבבהדמב"ם

 הרעת היסח מצינו רלא הקדשים בכל שאין הדעת חימח של פסול כאןדיש
 ספרה רלמרין הדעת הימח של פמול לזה יש אם מם"נ קשה כן ואםכזח
 חפאה בסי שיש סטעם ואם הקירוש אחרי פוסל אינו חרי מלאכה פמולוחוא
 כן אם קידוש אחרי אפילו יש וזה קרשים שאר כםו הדעת הימח שלפסול
 של הדעת בהימח טצינו שלא לאחודיו שהפשילן באופן לפסול צריך היחלא

 דפסול מובר :והרמב"ם -לאחוריו בחפשילן הרעת היטח מטעם ריפמולקדשים,
 בחימחהרעתרהרי שנפמלין קרשים כשאר ל'ה חקידוש אחרי בפדה חדעתהימח
 ב'4 סיסן באחיעזר )ועיין וקדשים, לתדומה דמי ולא חוא חבית בדק קדשיפרה

 ט"ב רף יומא טהנטרא הוא הקירוש אחר יהדקת בהיסח דנפטלוהא

 ואין הרעת בהימח נפסלין חטאת רפי למדין ושם כתיב נידה למילכחפמרח



 ה9סחת1קת%ד

 ראיהא והא שם, רש"י פירוש וכן קירוש, אחרי בין קירוש לפני ביןחילוק
 אין שיכול נאסר למה למשמרת ישראל בני לערת והיתח חקת פרשתבפפרי
 ישראל כני לעדת זהיתה ת'ל מנין במים כפרה פופלת שמלאכה ליאין

 ע"כ נדה לסי הם כבר נרה למי ת'ל קרשו אפילו או נרה לטילמשטרת
 לטי הם כבר נרה לסי אטוינן טלאכה 5סול לענין רק רזה לפרשצריכים
 למשטרת רכתיב ט"ב רף ביוסא זה מכיא שהבכלי הדעת היסח לרין אבלנרח

 הקירוש. אחר בין קירוש לפני בין חברל אין נרחלמי
 מלאכה פמול להרמב"ם רברים שני ריש והמפרי חבכלי פליני לאובאמת

 כן הוא חטאת נרה לסי למשסרת ישראל בני לערת והיתח רכתיברילפינן
 ילפינן היא שטחטאת חאחרונח והסשנה טפרה ר' פרק סוף חרע"בספרש
 לדין בבבלי שילפינן ומה נפסלת חפאת מי כן בסלאכה נפסלת חמאתדמה
 כן ואם לטשמרת רכתיב נדה מי לטשמרת רכתיב משום חוא הרעתהימח
 פסול רזה קידוש אחרי נפסל לאחריר רבהפשיל טוכר שחרמכ"ם טהניחא
 ותרוטה קד,שים של הרעת הימח לפסול שייכות לזה ואין לפרהטיוחר

 ילפינן נרה מי שטשמרת במפרי שלנו חנרסא כפי סוכר אוליוהראב"ר
 היא טלאכה פסול הך הייכו רלשיפתו טשום הרעת היסח ופסול טלאכתפסול
 וטלאכה כפרה הרקת בחיטח לפסול סיוחר רין ואין הרעת היסח טטעםג"כ
 ולפיכך ותרוטה קרשים כטו חיעת חיסח פסול זולת הרסכ"ם שטפרשכטו

 כזה פסול טצינו רלא כיון פטול לאחוריו הפשילו לסה הראב"רטקשה
 וקרשיםבתרומה

 בלא אצלו וטניחן טים ארם סטלא ב' תל' י' פרק הרמכ"ם שכתכוטה
 וסקרשן וכו' לסקום סטקום ומוליכן כלום בכך ואין שירצה זסן כלקידוש
 והשינ וכו' ושנים יסים אצלו טניח המוק-שין טיס וכן שירצה עתבכ4

 תסח טשנח והכסף הרעת, חימח בהם יהיה ולא שסורים שיהיו ובלברהראב"ר

 קצת שיתעסק שצריכים שם וטתרץ ושנים בימים רעתו יסיח שלא אפשראיך
 שצריכים זה את ילפינן סקור סאיזה צ'ע בפרח, הרעת הימח פומל כזהיבאופן
 קצת התעסקות הדעתלהיסח

 שתהא יכול היא חטאה איתא חקת פרשה גפפרי רחנה ליונראה
 על יטים שמשתסרת טגיר ימשסרת ישראל בני לערת והיה ת"ל בלילהנפסלת
 מלאכה לענין ספרה ילפינן סים והרי כינתים, יעתו יסית שלא אפשר ואייטים

 כפרה פומל הרעת היסח ראין בספרי סבואר הרי בספרי כטבוארשפומלת
 זה רין ילפינן ומזה התעסקות נשעת רק סתם הניחואם

 ובפרה יפסול לא ותרוסה בקרשים לאחריו חפשילן שלכו"ע טזהיוצא
 ריא הדעת היסח רספעם בסלאכה יהראב'ד הרעת בחיסח טיוחרים דיניםיש



נה ח ס * קרכן לכותה

 טצימ רלא לאחח19 בה*שףלו ולהרטב'ם כסלאכח שי*טול בקרשים זה6*ימ
 קצמ שימעמק רוקא בפרה הרעת למיטח שצריכים וכן בקדשים כזה8טול
 לקרשים. פרת רטי לאא'כ

 פסול חדקת היםח אם מ'ר פטחים בגם' טחלוקמ ושיש רמה עודונראח
 הנוף פסול זח נדה בםי אבל ומרוטמ בקרשים רוקא זה חנוף פטול אופוטאה
 או נרח טי לסשטרת רכתיב טשום וי,*טרנו לח רוקא שיכוין רצריכיםלכ'ע
 וחראיח ביוטא, ט'ב בנם' כטבואר לפניו אומח ושחפ רכתיכ טשוםבפרה
 חתוס' וטפר,ש עליו טזין שנפמא חפאמ רטי צ*נ בזבחים טובר ר"אדחרי

 רף בחנינח ועיין קירהש לפני ולא נפטא אם קידוש אחר ררוקא שםבזכחים
 שם אבן בפורי ועיין פוטאות לשאר טמ פוטאת כין שם שטמלק טחכ"א

 הרעת בחיטח נפסל נ'כ קירוופ ראחרי רטובר הרסב"ם שיפמ לפיולריריה
 כיון להקשומ ואין עליה טזין נפטא אפילו דהרי חרעמ הימח של פטולאין

 ואין רבים יטים שהניחן רסיירי פשופ לוטר יכולין רקתו, חסיח חרישנפטא
 הרעת רחיטח טוכח הכ'ם שטפרש כמו בפרה בהחעטקומ אלא הרעת חיטחרין
 כשקח לשטור שצריך הנוף פטול אלא פוטאח פטול טפעם זה אין חסאתבטי

 זה בכל וצ'עשטתעטק

 חרש רבר עשכמב שם בפוף טפרה ר' כפרק אחרונה לחטשנהוסצאתי
 בטלאכח שנפטל מפאת למי ילפינן רטפרה רכיון שם רטפרש הרטב"םכשיטת
 קבודה בין ולא טלאכה *מלה עבורה בשעמ רוקא והרע"כ בטפריכטפורש
 לטשטרמ בטפרי רילפינן לעבודמ עבורה בין נפטלת לא נ"כ רפרהלעכורה
 יטים שטשתטרמ וכיון ע'כ בלינה נפטלת ואינה ליטים יטים שטשתטרתסלטר
 חיטח טשום טלאכח עיקר וכל כינמים רעתו יטיח שלא אפשר אי ימיםעל

 טלאכח. פטלח לא עכורה בשעמ שלא אלא רבינו שיממ לפי אפילו חיאהדעמ
 כשעה חיינו טלאכה פטלה לקירוש טילו רבין לקטן כפרקין רטוכחוחא

 ו'. פרק בריש והרא"ש הר'ש וכ"כ טלאכה ושקת רתוי לקדשןשכא

 כשעה או טילוי בשעת טלאכה עשה א' חל' ז' בפרק רבינו לשוןוכן
 רחטלאכה שרקרק הרי ע'כ וכו' כלי אל טכלי אותם שיוצק בשעח אושהוליך
 טים ארם טטלא טפרה י' *רק בריש כן גם כתב ולכן רוקא קבורחבשעמ
 שיהיו והוא עליו כמב והראב"ר שירצה זטן כל קירוש בלא אצלווטניחן
 בלי רבים יטים אפשר איך טשנה הכטף ותטה ע'כ, הרקת טחיטחשטורים
 חיטח ולא טלאכה פטלה לא עבורה בשעת רשלא רחק ובחינם הרעמ,היפח
 והכ'ם כן ט*ל נטי וחרטב'ם חוא הרעת היטח טשום נמי נופא רטלאכההרעת

 מיטח טשום אינו רטלאכה לחראב'ר בזח טורח אינו שחרטב'ם לוטרחאריך
 רבריו. תוכן ע'כ טחלוקת כאן שאין טובר ואניהדעה



 הפסחחוקת

 הימח סשוס רק טיוחר פסול טלאכה דאין חרטכ"ם לשימת שכתכוטה
 הרי קידוש אחר פוסל הרעת שחיטח הרטכ"ם יחרץ איך יורע אינוהרעח
 מוכף דהוא גיחא הראכ"ר שיטת לפי כשלטא קידוש, אחר פומל איגיטלאכה

 הרטב"ם ששימת כיון רנריו ולפי קירוש אחר פומל אינו הרעת היטחרגס
 היסח שדין ברור הרעת. היפח טשום רהיא טלאכה לענין הך הייגווהראכ"ר
 ממעם קרשים בשאד פוסלת אינה דמלאכה רטי לא קדשים ושאר רפרההרעת
 ככלזה וצ'ע קרשים נפסלכשאר לא לאחוריו הפשילן הדין הוא וא"כ הדעת,היסח

 נראה בעורו, פמחו נותן ואחד אחר רכל הביא לא שהרסב-ם מהוהנה
 ריצא הטשנה טל זה טביא נשחט תטיד סוף הגט' רהרי פשום באופן לוסרל*
 חעור כל את לפשומ מותר רלרבנן הוא והחידוש בשבת סיירי וזה ראשונהכת

 בתוכף הוא וכן ככרזי ליה רשקיל כעור הפסח אה לשים יכול לא הדיראל"כ

 ראל"כ כולו אח דטפשיפין סכרי דרבנן טכאן שטוכיח ליח דהשקיל ר"ה קי'זשבת
 חתיכות, חתיכות בכרוי לי' ששקיל כיון בעור "פטח אען לשים יכולאיך

 טפשיפ בשבח ראפילו י"ד הל' פסח טקרכן א' בפרק כבר פמק הריוהרטב"ם
 החידוש בדברט טפורש מטילא טשנה ולחם סשנה בכסף ועיין כרבנן כולואת
 לנו ללסר אלא דין זח אין בעורו פסחו ונותן כולו את לפשום ריכוליןהזה

 כצל-ח ועיין ברור וזה כרכנן רעור כ אה כשבקשהסהשיפו
 אכורה כ"ב דף תסורה הגם' על שטקשה שטח באור כ", ראיתיוהנה

 רם"ד אליבא טהם אחר ואבך כוסות בשתי דסה שקיבל כנון וכו' טחובכופ
 ליכא הכא אבל וכו' לתרווייחו ראיתנהו היכא הנ"ט שיריים חבירו עושהכום
 וכהנר'א, טקוכצת בשימה שם שמפורש וכמו זנח על ולא בעי כום ועלוכו'
 הרעת, בהיסח הרם נפסל הא זח ולפי שלשנינו רש"י פירש על תסהווכבר

 ודוקא חרקת היסח הוי לא אבורה רכל רכתב כ"א רף בחגיכה התומיווברי
 ז' פרק שקלים הירושלסי גנד זה הרי מסנו דעחו וטסיח לשהטרו זשכירוהיכא

 וכן זה את שטקשח הש"ם גליון ועיין בעזרח, שנטצא דכ12ר טשנהטהך
 דר'פ שטח האור וטתרץ חדעח, בהיטח רנפסל בשקלים שם כירושלטיט8ורש
 בקא טשקי ראורייתא טשקין פוטאת לם"ר דאף דפמחים בפיק דאטרל8עטיה
 ררם אוכלין מפוטאח י' פרק הרסב'ם פפק וכן דמהור נטידי הלכתא0טכחייא
 אינו קרשים ודם פוסאח פסול הוי הרעת רהיסח וכיון כלל פוטאמ איווטקכלקדשיט
 רבריו. ועכן זח בכופ, אבורה פפא רב בקי לכן מדעת בהי0ח נשטל לא מוטאהסקכל

 יצחק ר' חנאק ב2"ם הביא י"ב סי' ברוך טק~ר בפפר ראיתיוהגה
 כ' רף בישוה בנטר' יאיתא שם לע8ונו חה רטש0רת, עשה אין רבוםספאניוועו
 גש ואם בערכ הקפרמ כשביל הדם אח ארק ונרבית נרריפ כי81םדשיחם
 רלא איסיד דארן טזח םוכח נופא, חדט בשכיל יזרוק לא כאן איןהאיטויין



ט הפסח קרנןהלנות

 דיזיוק אמרו ולסה זריקה, קורם ליכא נהקפרה נם כן ראם ואי כרם,ה~ן
 דמשסרה עשה איכא קרשים רבשד אחרינא פעמא שם לערכ, תחקפרהבעשכיל
 בנשר רק וזה חולין ריש רש"י שפירש כמו כתרומה כטו לחשטירן,שאפור

 כשבילם מעילה בהם דאין בדס משאי"כ קרושה, ריני כעצמן יישוהאימורין
 שכבר כל חכשר על וריקה קורם ג'כ חוא רמשטרת והעשה רמשמרת עשה שייךלא

 ע"כ. וכוי בשכת לזרוק הותר חזאת הקשה בשכיל אמנם ברש'י שם כרטוכחנשחטו
 השיפה רלפי מהו ככום אבורה כ"ב תטורה חנטר' מתורץ רבריוולפי
 אין סטילא משמרת, דין אין וברם הרם על שם איירי נרשום ורכינומקובצת
 רין עליו שיש טפעס הוא הדעת היפח של פמול רכל הרעח הימח שלפמול
 תרוטוח ריש וחירושלסי ל"ר פמחים רש'י כסכואר טשמרת כהו דכתיכושמירה
 הדעח הימח של פמול רין אין משמרח של דין ליכא רכאן וכיון א'הל'

 שנתערכו בפניס הניתנין פ"כ רף זכחים טנמר' שם טקשה שחוא טחוהנח
 וניתיב רואין, רסבר לר"א שם חנטר' ומקשה לאמה, ישפכו כחוץכניתנין
 לא פמולין רמן נכנם דכי ואשם חטאת ראיכא כיון לחוץ ניתב והררלפנים
 כפניטייס למכשיר לחיצונים ליפסלינהו וא"ת רש"י ופפרש ליה,פמיקא

 ויפמלו החסה שקיעת ער להסתין ומומב ר"א קאמר לא כיריםלטיפמלינהן
 וטטקס רם להפסיד איסר דיוש לכאורה כגם' מפורש ע"כ, לאמה יישכםליהז
 להפפירן אפור אכל רסשסרת איסור הוי לא לאיכוד רהולך זה דהרימשמרת
 ע"ש כיר יטטאנה לא לאיבור רהולך דאף אומר דר"א ט"ו דף פסחים בנט'בידים

 עצי כשורף כמו תקושון רלא אימור יש רם רהמפסיר שם לחדשורצה
 רמקשה כיכ דף טכוח מתום' כן מרקרק תל"ז טצוה חינוך כסנחת אכלחקרש,
 לאו משום נמי לילקו וכו' תעשון לא משום רלוקין חקרש עצי השורףעל

 אפשר והא ע"כ פרומה טשוה בפחות ראיתנהו לאו רק רחשיכ ומתרץדסעילה

 ליכא שלפים רכעצי ע"כ כ'ז רף בפמחים כטכואר שלסים בעצי כאןרמיירי
 בלאו עוכרין אין מעילה רליכא רכד רעל חתוס' מרכרי מוכח נראהמעילה,
 לאו ממעם הנם" את ל5רש אפשר אי וא"כ כרכריו ע"ש תעשון דלאחזה
 ע"ש מקילה ליכא רברם כיון חרם את להפמיד אמור תעשזןדלא

 רמפרש ד' דף מנחוה סקוכצת השיטה רכרי פי על לוסר נראהולי
 הקונסות דהוי מירנ דטים זריקת לפני בשלסים מדאורייתא איפוראדאיכא

 נ81ייהו כשלסים כן וכמו יחל ככל עובר ואכלו כשלמים ככר סוזפיםשהרי
 אחרים ואכלו דחקרישו נדה בגם' טפורש וכן ע"כ רכרו יחל רלא אימודאיכא
 דכרו יחל דלא איסור יש דכחקדש ע'ש דכדו יחל בל משוםשברין

 החקרש טן נהנה או באופל רוקא רלאו עור לחוסיף לי נדאה זחולפי
 דכרו יחל לא משום שבר כידיס תקרש בם8מיר גם אלא יחל רלא אימוריש



 תפסחחיקתגא

 נחחלל הרי זה את שסכפל כל לחקרבה וטצותו הקרבן על קרושח שישדכיון
 סשגי קרושה כאן שאין אף לזרוק טצוה שיש כיון עובר ברם ואפילודיבורו
 חוץ עובר ופוטאה בתנלחת רבנזיר כטו עובר, יחל לא על אבל סעילהושאין
 כאן, כן נררים כל כמו יחל נל טפעם ופוטאה בתנלחת הטפורשטהלאו
 בגם' אבל בחוץ בנתנין בפנים חנתנים בנתערבו בירים להפסיד אסוריל5יכך
 ט8סידין לא שם הרי הרם, להניח שסותר יצחק ר' הנאון שסדקרק כ' דףניצה
 איפור והקרש שנרר כיון ריזרוק ועשה בקום יחל דלא לאו ואין ביריםאותן
 זח. ככל וצ"ע להקריב רברו יחל לא ועשה בקום חיוב עליו חל לאחפצא

 חיפת של פםול אין פמולין רבקרשים להיות צריך רברינו לפיולכאורה
 אחר ה5סח רלכן 5מחים פוף בירושלסי אבל לשוטרן טוזחר שאינו כיוןחרעת
 חצות עליו שעבר טשום או רעת, היסח ספני לסה וז"ל הידים את סטסאחצות
 הוי שם שטמיק הירושלסי לפי ניוצא ראפילו שם רירב"ז בפירוש ועייןוכו'
 כחונח חשדי כזח שייך רלא סשה בפני וכן הדעת היסח טשום פוסאהפסול
 ס5ור,ש ע"ב כ"ו רף כריתות וכרש"י ע"ש בידים טוציאין דלא כחונהועצלי
 אם המפק על חבא הקוף שסיחטאת ראיתא היעת היסח של פמול רין יש רבפםולנ.כ

 ל5י תקבד אסאי הכי אי הנם' ו5ריך וכיפר רב אטר תקבר נורעסשנסלקה
 ולא בא ספק רעל כיון טשתטרת שאינה שם רש"י ופירש סשתסרתשאינה
 רברינו ול5י ע"כ הרעת בהיסח זנפסלה יפח שטרוה לא קייטא הוילאכילה
 סשסרת של דין עליחם שאין כיון פסולין בקרשים הרעת היסח פמולאין

 ראיגה הא חספק על הבא העוף חפאת רהרי רש"י על לוטרואפשר
 ראחר פבר רר"א התם איתא ל"ר רף בכורות וכנם' ספק סחסת חואנאכלת
 רתרוסה סבד יהושע ור' סשסרח של רין יש תלויה תרוסה ואחד פהורהתרומה
 רגם רסבר לר"א אזלי כריתות רחנם' לחיות ויכול טשסרת רין עליו איןתלויה
 12ם רש'י שירש ולפיכך חיעת בהיסח נפסל וטשויה סשסרת של רין ישבתלויה

 ע'ש הספק על הכא הקוף בחפאת הדעת הימח סמעםרנפסל
 תרוטח שתילי שם ראיתא ל'ר פסהיס סנטרא זח צ'ק לכאורהאבל
 סאחר וכי חגטרא ופריך כאכילה ואסורין טלפסא מהורין ושתלןשנפטאו

 סאי ששת רב אטר חכי להו אסר וכו' לאכול אמורין אטאי טלפסארפהורין
 כשנפסאצ רש"י ופירש הדקת, בחימח לחו ואפסילו הואיל לכהנים אסוריןאמורין,
 נני רכתיב חדעת בהימח ונ5סלין טלשוטרן שוב טחם רעתו המיחמאחילה
 טבואר ק'כ דעחך תסיח ולא שהשסור להם עבוד תרוטתו סשסרת אתתרומה

 בסקום סשסרת של דין קליהם שאין אף פסאה בתרוטה הדעת הסיחד"שייך
 שסול ריש טוכח תרוסח בשסירת חזחירח דהתורה כיון אבל רנפסאו כיוןזה

 נהשטרת של דין שאין כמקום ואפילו הרעתהיסח



נפ ת ס פ קרבן לכותח

 3בי ע'ב בגטרא דאמריק כתא חקשה חצל*ח רחנה וח על לוטרויש
 מכוי טמאין השיקן ואח'כ הקדישן טחורץ חקדישן ואח'כ חשיקן שנטטאוהחנ
 חשיקן ואח"כ הקרישן לי וטח הקרישן ואח'כ חשיקן לי טה נינחוזריעה
 הגמרא קאמר לא אמאי חצל'ח והקשה לחקדהם וריעח ראין הנמראומדייק
 פמול הרעת היסח מ"ל והוא זה ראסר הוא רשב'ל דחא חרעת, חיסחמשום
 ולמה חרעת הימח סשום פסול השיקן ואחשכ דחקדישן י'ל שפיר כן ואםחנוף
 טומאה דלממקנא לתרץ שם שלסה המניני וכתב דקרשים מעלה משוםאסר
 לן לימא מאן מקום מכל בשטירתח מוזחר ראינו יאע.נ הדעת הימח הוילא
 באכילה ראסור רכיון דמפרש כ.1 כריתוה טרש"י דבריו על וקשה שמרה,רלא

 המפק קל בא עוף 1 שחטאת מפני ברשיי שפירשנו וכמו הרעת חמיחחוי
 לטעלה שהמברנו כמו טשסרת דין ישותלויה

 הימח שייך לא הממקנא דלפי דברינו לפי אחר באופן לפרשואפשר
 משום הנם' מפרשת ולפיכך משסרת של רין עליו ראין דכיון בטוטאההרקת
 הרעת הימח שייך בלול שנ,רק דאחר שם ע"א בתום' ועיין בהקרשסעלה
 הדעת המיח פסול יש פמולין דבקרשיםספורש

 אבל חרעת הימח של פסול בהם הוי אי פמולין לענ.ן ש*חיחאיך
 משמרח של דין ראין מפוניווז יצחק ר' הגאון רלפי כיון ברם שם תטורההנם'
 על ריש בפמולין ררוקא הדעח הימח של רין כל עליהם חל לא טמילאברם

 מכל אבל עליהם משמרת של דין אין דבנפמלין אף משמרת, של ריןתרומה
 שיש מוכח ממילא טהורין שהם בזטן משמרת רין עליהם התורה כתבהטקום
 רנובע ולא ברשיי כטבואר זה אח ילפינן רטזה הרעת היסח של פסולקליהן
 משמרת של רין עליהם בכלל שאין בדם אכל ממשמרת, חדעת הימח שלפמול
 וצ'ע הדקת בהימח שיפסלו שטירה דין עליהם שיש ילפותא לנו איןסמילא

 בלינה ונפסלו שלנו עד הקטירן ולא אמוריםהסניח
 עד חני חלב ילין לא שנאמר בל'ת עובר הואהרי
 מעשה בו שאין לפי לוקה אינו שעבר וזוע*פבוקר

 בבשר אדס באכילת בין ילין רלא לאו ריש סבואר רבינו ברבריחגה
 ברברי מבואר לא וברם )כאן( באימורין מזבח באכילת ובין ספטוהם'ק()פי"ח
 השחר עטוד עד בטניחן ילין רלא לאו יש אםרבינו

 שנפמל לרם מניין שם ורש.י כ' רף וטנחות נ"ו רף זכחיםובתום'
 קרא, לי דלמה שם רהקשו זבתו את הקריבו ביום שנאמר החמהבשקיעת
 השחר בעמור מפמיל ולמחר כתיב צוותו רביום לזרוק יכול אין חאנלילה

 כאימורין ברם גם השחר עסוד פמול ריש מפורש שתירצו, סה ע"שכאימורין



 הפסחהיקתמ

 הכל תלוי פסול דרין זה לאו קאי עליה רנם ילין דלא איטור ישומטילא
 ילין רלא לאוברין

 מפני ראטרינן שם, הגם' על יוצא ר'ה ע"ב פ"ר דף זכחים חתום'והנה
 וטקשר יררו לא עלו לענין כאיטורין כשר לן שחרי כשר ברם לו אברוטה
 רלא שכשרים טאיטורים חחטה בשקיעת שנפסל רם נילף ואטאי התוס'שם

 לא השחר עטור אחר בדם דלן סשום תימא וכי חשחר בעטור אלאטפסלי

 ע"כ בדם השחר עטוד פסול מצינו לא הא בכך טה טאיסורין גסרטצי
 רחו טאי ראל"כ השחר עטוד של פסול הדם על ראין מהחוס' מוכחהרי

 כעטור נפמל דכן אסרינן ראם כלל ברם השחר עטוד פמול כצינו שלאהתוס'
 דהאיטורין ס'ר דלפי כמו ריררו להיוח צריך היה הזה פסול ק'י א"כהשחר
 אלא בבשר כשר דלן חטעס בלי השחד דעמוד בפסול רירדו להיות צריךנ"כ
 השחר בעטוד נפמל לא ררם חחוס' ששישת מוכחע"כ

 מחנות שלש יוחנן ר' אטר ע"ב ל"ח זכחים סגם' טאר קשה זהאכל
 טהם יש אמר פפא רב זכו' טיתה לאחר ובאות בלילה כאות אינןשבחמאה
 הנם' וטסיק הרם, שירי בהירת כםופו רש"י וספרש כסופן, טחם וישכתחילהן

 ואי בלילה באים שיריים אכל חחטה, בשקיקה רנפסלה כהחילהן דלילהשם
 הוא רם בכלל ג'כ שיריים הרי השחר עטור של פמול אין רכרםאטרינן

 קל זורק הריני ראסר י"ג זבחים בגם' כסבואר שיר'ם כשפיכח ספנליםואיך
 עטוד וגם שירים שפיכה נפמל לא בלילה הא לטחר שירים לשפוךמנת

 בשפיכת פינול טחשבת יש אופן ובאיזה בדם כזה פמול טצינו לא גיכהשחר
שירים

 פפטולי י"ג בפרק פינול הוי שירים בשפיכה מובר הרטב"םוכן
 ב' בפרק ג"כ ופסק זריקה בכלל שהוא שם לטלך ובטשנה א' הל'הסוקדשין

 אבל בלילה, השלש יהן לא כיוט אחת מחנק נתן ראם הסוקדשין פמוליסהל'
 שירים בשפיכת פיגול שסחשבת לוטר מוכרחין בלילח להת טותר כןשירים
 חשחר בעטור לזסנו חוץהוא

 שירים שפיכת פיגול במחשבת נפמל אופן באיזה טאר קשה לההום'אבל
 ררם מיוחר קרא לנו יש רבאטה כיון מבר רהתום' לוטר ליונראה

 חיכף נפפל דם זא"כ זכחו, אח חקריבו ביום שנאטר חחטה בשקיעחנפפל
 שייך ולא *טול דם כבר זה חרי חשחר קטור כשבא ואח"כ החטהבשקיקח
 דבפסולין חינוך הטגחח לשיטח סיבעיא לא חשחר, דעפוד לינה פסול לחולעליח

 חשחר, בעטור נשטל לא ס0ילא מזכח אכילח חוי דלא ילין דלא לאואיןי
 יותר בדם אבל ילין רלא לאו איטור דין כן יש דבפטולין להצל"חיא*ילו
 נפקע שנפסל כיון אכל לכפרה דראוי קרושוחה וכל טוקלין אין בדם דחריגרוע



טא ח ס פ קרגן לכוחח

 שם עליה לחול שייך ולא מעילה בה ואין לכפרה דאויה ופאינה כיוןקרושתה
 ילין דלא לאו ואימור ל.2חפסיל

 לה אין חחמה בשקיעת שנפסל דם של זסן קבעה רחתורה כיוןוקור
 השחר עטוד של זטן הפקיעה דהתורה השחר קמור של ז0ןכ:ד

 טפלפל*ן דשם חולקין לא ניו ברף ותום' פ"ר בדף התום' באמת כןואם
 ומתרץ השחי בעמור דיפסול החמה בשקיעת שנפסל קרא צריך רלטתחתוס'
 יפסול לא החמה בשקיעת דנפסל ליטור כבר ריש באסת אבל חתום'שם

 יפסול לא דדם פ"ד כתום' הניאור וזה פסול, רם כבר דהוי כיון השחרבעמוד
 עליח חל לא פסול דם והוי התמה בשקיעת כבר דנפסל כיון חשחרכעסור
 ואס מזבח של בראשו מועלת אינה לינה לם"ד ואף השחר, עמוד שלפסול
 זה הרי השתר עמוד לפני והורידן החמה שקיקת קורם טזבח של בראשונתנו
 פענח בצפנת ראיתי חנה דברינו לפי השחר בעמוד יפסלו ולכאורהכשר

 אחר פסול החסה בשקיעת שנפסל רדם בזה שם ודעתו לחתנו אחדוןנקונטדם
 זח מזבח של בראשו מועלת לינה אין לם"ר ואפילו לינה פסול זה ואיןחוא

 כשר שיהיה רם ליה משכחת לא וא"כ אחר בפסול ולא לינה כפטולדוקא
 לינה, שם עליה חל לא וממילא החטה בשקיעת שגפסל כיון חשחרבעמור
 ילין דלא לאו איסור 'ש כאטת כן אם פוסלת אינח רלילה בשיריםאבל

 ורו"ק כשר רם שהוי כיון השחר בעמורונפסלה
 ביו"ט קריבין אין ונרכות נדרים לם"ד כ' רף ביצה הגם' טתורגתובוה

 וכו' לערב אימורין להקטיר ע'ט חדם את זורק ושחטעכר
 יעבור שלא כרי הדם את דזורק הנם' אומרת לא לטה קשהולכאורה

 נפסל הרי ובלילה לזרוק יכול לא הרי רביום הדם על ילין רלא אימורעל
 הנאון בשם לעיל וכתבתי ילין כלא יעבור השחר ובקמור החטהכשקיעת

 לרירי אבל ילין, דלא לאו איסור אין רברם מוכח דמכאן מפוניוועז יצחקר'
 ילין רלא לאו כאן אין לפיכך החמה בשקיעת נפסל דרם כאן פשופנראח

 לאו יש החטה בשקיעת נפסל דלא שירים אבל ילין רלא לאו איןדבפסול
 ואיסור כנ"ל, שירים כשפיכת פינול פחשבת לה משכחת לא ראל"כ יליןרלא
 צ' חולין רש"י כמבואר בהשני אחר תלוים השחר עמוד פסול עם ילין דלאלאו

 ע'א נ"ו זבחים בתום' מפורש ספוניוועז יצחק ר' הנאון כסברחובאמת
 נפסל דרם יאכל זבחו את חקריכו כיום קרא אצטריך רלהכי שםדכתב

 משום עליו חייכין ראין היכי כי נפסל* דלא אמינא רהוי סשום חחמהבשקיעת
 קליו תייבין ראין רר"ש ולבונה עצים דהרי זה את דחו והתום' ונותרפיגול
 דר"ש זה תירץ אויה ובקרן וכו' בכלי רקרשי ה.כי בלינה ומיפסלו גותרמשום
 אבל מיפמל שפיר איפסלי אבל לאכילה ראוי ראין משום חייכין דאיןלטעמיה



 חפסח"94חמב

 פמול לא ג'כ רלינה אטינא חוי טנותר רחמנא טיקפו לאנילת שראוי אק'פדם

 בעטור פפול דין יש בשירים למח חבנתי לא חנ'ל פגאון מברתולפי
 בשפיכח מחשבח דטחני י'נ זבחים וכנם' ל'ח זבחים בגם' כטבוארחשחר
 בה ואין טטעילח דנתמעם משום הוא שלו חמברא שכל כיון לטחר,שירים
 כין לחלק ואין זח בכל וצ'ע טעילה, בה אין נ"כ שירים של בדם א'כקדושה
 ט4ש. בזה זה דתלוי טבואר צ' חולין דברש"י לינח לאיס~ר השחר עטודפפ~ל

 וקטצים וחלבים אברים י'א הל' חטוקדשין טפמולי נ' פרק הרטב"םוחנח
 לא אם אבל יקלו, יררו ואם בעזרח לנו כאלו חמזבח בראש לנו אסנמי
 בראשו טוקלת דלינה כרבא דפמק כהשום והיינו ע"כ לקולם אוחן מקסיריןירדו
 סזבח של בראשו טועלת לינה דאין דמבר דלרבח סדבריו משטק טזבחשל

 יעלו וירדו מזכת של בדאשו לנו אם נטיבקמצים
 שניאם וקטצים דדם טפודש כ' דף טנחוח בגם' הא טאד לכאורהוקשה

 בראשו סועלת לינת אין דסבר לרבח אפילו וא'כ החטה בשקיקה ליפמלשוין
 ולטה החטח בשקיעח שנפמל כיון בקטצים פמול להיות צריך חיה טזבחשל
 הרי חקטצים פמולין ולפיכן בעזרח לנו כאלו דחוי טשום חרטב'ם חפעםכתב
 חרטב"ם. קל כן מקשח נ'ו זכתים אורה בקרן נם חחטה, בשקיעתנפמל

 מועלח לינה ואם חחטח שקיעת בזטן חטזבח על דחיה לוסר איןוזח
 תבאנו דחרי אינו זה לפמול, טועלת לא החמה שקיקת של זה פמול עלגם

 חטזבח על חיתה אם יועיל לא חחטה שקיעת של פסול דעל פענחטצפנה
 פומל לינח טפקם ולא אחר פמול שזח טשום סועלת אין לם"ראפילו
 חחטה.שקיקת

 ק~מץ שדין ראיות להביא שם מרח כ'ם דף יוסא 'שנים בתום'והנה
 שדין מפורש כ' דף מנחות טגמר' וצ"ק חחמח, כשקיעת דנפמל דםכדין
 החמה. שקיקת לענין דם כדיןקומץ

 דבנפ' הגר"ח בשם ששטעתי טה פי על חרטב'ם את לחרץ ליונראה
 טשיוצת אם באכילה חשירים טתיר קוטץ טאיטתי אטוראי נחלקו כ"ו דףטנחוח
 בקינן בעי חך טבואר ב' פרק יוטא ובירושלמי האור כטשיית או ברובאהאור
 אף הרוח לפרחתו צריך טה ולכאורה תרוח ופרהתו הא~ר בה כטשלהאחר
 האור. בטשילת השירים ט~תרין אם נ"ם יש הפזבת על נשאראם

 בזבת דם כטו טתיר טדין שחוא לבד הק~טרתו דין רקוטץ הנר"חוטפרש
 להרטב'ם הטשגח בפירוש לחדיא סכואר וכן איטור"ן הקסרת דין בהקסרחויש
 קם שהלבונה יי הל' פס~הסו'ק טהל' י'ד בפרק וכן דטנחות ב' פרקריש

 דקומץ כ'ו דף טנחוח כגם' דטבואר כה וכן לזכח, כאיסורין למנחההקוטץ
 שכחם, אימורין סדין 'הוא פ~קעין אהרורי ודין עיכול סצות להם ישולב~נה
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 לדין אלא טגי לא זח חלא חשיוים יתיר האור דטשילת למימר דכעי סהוהנה
 ואשכ האור טשילת לזה סבי לא בודאי שבו האימורין לדין אבל שב~,מטתיר

 לזה חאימורין הקפרת דקידם דינא טשום השירים לאכול אסור אכתיחרי
 האיטורין נאבדו דהוי האור משילת אחרי הרוח בפרחתו רנ"ם חירושלמיקאמר
 דברי~ תוכןע"כ

 לדין רק מהני האור רמשילת פשוט לרבר הגר"ח שמפרש מהוהנה
 מ9ורש כ'ו רף שם מנחוח בתוס' הרי שבו חאימורין לדין ולא שנוחסתיר

 מצי דהוי כאכילה חשידים מתיר סאמתי יוחנן ור' חנינא דר' שלותמחלוקת
 האור משילת מהני באימורין שנם רואין א"כ חאימודין, מחלקותםלטנקפ

 חתם דאיתא הנר'ח פירוש לפי הירושלמי את הכנתי לא מזה,חוץ

 האישיס נבי על שנתנו קומץ חנינא ר' ראמר א' הל' ג' פרקבירושלטי
 סקילה ידי השירים ויצאו הבעלים נתכפרו האחרונה כפריחה הרוח81פריחתו

 ברוכ או קומץ של ברובא רובא סאי ברובא האור טשיאחוז אסד יוחגןר'
 בשם חייה ר' בא ור' יונה ר' חזקיה ר' אתא איתאמרת ופרידה פיירחכל
 ע"כ. איתאמרת ופרידה פרידה כל ברוב יוחנןר'

 השירים ולהוציא הבקלים כפדת לענין מיירי חנינא דר' טפורש בירושלמיתרי
 הירושלמי סיירי לא א'כ ברובא האור משיאחוז אמר יוחנן ור' טעילהמידי
 קל אלא הקוטץ של האיסורין הקטרת קודם דהוי מטעם השירים איסורעל

 וצ"ע הירושלמי של החידוש וזה טעילה מידי ולחוציא הבעליםכפרת
 ור' חגינה ר' של דטחלוקח שמפרש מנחות התוס' דלפי לוסר ליונראח

 שכל 4היפוך להיות יכור הקטרה נקרא זה מתי אימורין לענין הדין חואיוהנן
 הסחיר דין לענין אבל הקוטץ של האימורין הקטרת לענין דק הואסחלוקתם
 השיריס לאכול דאמוד והא המתיר כבר נגמר האור דכמשילת מובריםשניהם
 אלא האימורין מרין הקומץ הקטרת דין נגמר דלא רכיון טשום יוחנןלר'

 טשמע יוטא בירושלמי )אבל האימורין, הקטרת קורם דהוי טטעם אטורנרובא
 מעילה(. מירי ולהוציא חכעלים כפרת לענין נםשהה

 דרין החמה שקיעת לפני האור משלה דאם לחדש אפשר זהולפי
 דשקיעת החמה בשקיעת אח"כ יפסול לא בחקומץ, נגסר ככר דם שלטהיר
 דף סנחות רש'י עיין לזבח, מנחה רמקשינן משום הוא בקומץ שפומלהחטח
 הקטרה דין האור משילת אחרי שיש סה אבל שבו, טתיר לדין רק וזהכ'

 כפו החמה שקיעת ולא חשחר קמוד של פסול רק יש זה על אימודיןסטוקם

באימורין
 לנו כאילו הסזבח בראש שלנו דקמציס הרסב'ם מוסבר זהולפי

 לינה פוסק שהוא מפני דדוקא סהרסבים ומשסע יעלו לא יררו ואםבעזרה



 חפסחחוקת8ר

 כאן הרי מועלת לינח אין דמובר אפילו לרבה חרי טיבח של בראשומוקלת
 החמה שקיעת פמול שאין כאן רמיירי ניושא רכרינו 1"8י חחמח, בהשקיקתנפסל
 ולא ברוך האור משלה ו~א חחמח, ,שקיקת לפני בטקצת חאור רטשלחבקוטץ
 אינו דלינח סוברין חיו אם ילפיכך בהקומץ חאיסורין ד'ן של חחקפדהנגמר
 בראושו מועלת דלינח ד8סקינן כיון אבל יעלו, ירדו אם מזבח של בראשוטועלת
 כמבואר. השחר בעמור רק נפסל ולכן יעלו לא יררו אם טזבחשל

 יותרו מאימתי י'נ חל' חקרבנות ממקשח י"ב פרק הרפב'ם שפסקומה
 דכפרח כפיה לענין לא הפירוש הקומץ ברוב חאור משיצית באכילהתשירים

 בהקומץ שיש האימורין של הקפרח טדין אבל האור במשילת סחני סתירמדין
 הוא. ופשופ באכילח אסור האימורין נכוםרו שלא זמןרכל

 חאור רמשלת נאמר ראפילו פשופ באופן חרסב'ם על לומר ישועור
 לפני ברובא חאור במשלה רמיירי כהקומץ מתיר רין לעצם צריכיםכרובא
 עיכול רין אבל חמתיר שננמר כיון ההמח שקיקת *מול כבר ראין חחמחשקיעת
 עמוד אחרי יררו אם נתקכלו שלא זמן וכל כ'ו מנחות כמבואר במנחותיש

 אותן מורירין דאם בלילה נתעכלו שלא ופדרין איברין כמו בלינה נפסלהשחר
 א' משנה ב' פרק תמיר במשנה כדאיתא בלינה נפסל חשחר עמוראחר

 ופפרזש ע'כ המזבח צדי על אוחן סולקין סבערב נתעכלו שלא ופרריםדאברים
 חורידן אם בלינח יפסלו שלא כרי לטפה אותן מורירין אין ולמה שםהמפרש
 סועלת רלינה אמרינן דאם הרטב"ם מתורץ כן ואם ע"ש הארץ עללמטה
 כאן פומל אינו החמה ושקיעת בלינה הקטצים נפמלו וירדו מזבח שלבראשו
 דילפינן בחמתיר רק רין וזה ברובא האור במשילת חטתיר כל שננמרכיון
 ליטה אין כן אחרי ויררו מזבח של בראשו מועלת לינה אין אמרינן ואיטרם,
 כהםפומלת

 ליח אמר כ"1 סנחות טפורשת מגם' נסהר שכתבנו מה לכאורהוחנה
 אלא לי אין תניא עטרם רב אסר תלמירך אסרי לרבא ארא רב בררבא
 מבוא ומקטירן שמעלן ופררים איברים כנון בלילח להקרב שדרכםדברים
 כגון ביום ליקרב שדרבן רברים כולח, הלילה כל והולכין ומחעכליןחשטש
 שמעלן נכסיס ומנחת משיח כחן ומנחת כהנים ומנחת וחקפרת והלבונחהקומץ
 השמש בא עמ אלא ביום ליקרכ ררכן אמרת והא השמש מבואומקפירן

 בא עם והא ריבוי חעולה הורה 'זאה ת"ל מנין הלילח כל והולכיןומתעכלין
 לחתיו; כאן לקלופ כאן קשיא לא ברובא, האור שתצית לח משכחת לאחשמש

 ע*כ וכו' בפוקעין לת ומוקים השמש מבוא לח מתני אלעזרר'
 משכחת לא חשמש בא ראם שמקשח כדברינו רלא מוכח טגם' כןואם

 האור שתצית ער שאמר יוחנן לר' קשה כן ואם ברובא האור שתציתלה
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 רברעו ולפי חחטח, בשקיעת איפמלו זח לפמ חקפרח חשיב רלא כיעכרובא

 רק זה השריים, ניתרין כרוכא האור שתצית ער שסכר יוחנן לר' אפילוחרי
 ניתר בהקוטץ שיש רם של חסת'ר לרין אבל בחקזטץ שיש חאיטוריןלרין
 לקנין טתלוקתם את שלוטר תום' שיפת לפי ברובא חאור משלח לאאפילו

 שנגטר ככר נקרא דם של טתיר טמעס חרי האור שטשלח וכיון נ"כ,חאימורין
 הטתיר לענין רק זה שנפמל טרם מנחה שלטידין החטח שקיעת של וריןחטתיר
 סקשה סה כן ואם מקודם שהם:רנו כטו שבח חאיטורין לענין ולאשכח
 האימורין ורין חאור שמשלה כיון החטה שקיעת של פםול כאן אין חריחנם'
 האיטורין. כטו השחר בעטוד רק נפסל הרי בחקוטץשיש

 ר'ל להתיר כאן לקלום כאן הנם' הירוץ כאמת רזח לומר ליונראה
 נפסל ולא הקוטץ הקמרת כבר ננטר הדם של מתיר לענין הפירושרלקלום
 פירוש להתיר אכל שהסברנו, כטו חאור, טשילת שהיח כיון החמהבשקיעת
 של בהאיטורין רין רזח ברובא תאור משילת עור רחמר רכיון לאכילהחשירים
 טשלח שלא כיון נ"כ כאן לאכול, אסור האימורין הקמרת וקורםהקוטץ
 ור"א השיריים, לאכון אסור חקוסץ של בהאיטורין רין שזח ברוכאחאור

 רקומץ דאטר רלסאן אולי טובר בפוקעין לח וטוקים חשטש מבוא להרטחני
 בהקוסץ שיש הטתיר לקצם הוא ברובא חאור משילת צריך חשיר"םלחתיר
 יוטא כחירושלמי וזה תשטש ומבוא בפוקעין טוקי ולפיכך רם טשעםשחוא
 ע"ש. טעילה ולענין הקוטץ כפרח בעצם נם הוא רמחלוקתם לעיל שחבאנו ב'פרק

 הוסיף שליט'א, טבריסק חרכ הגאון רבינו לפני הרברים אתוכשהצעתי
 בא עס האור טשלח אם העומר בטנחת יחיה איך להנר"ח שאל רחואיל

 כיום דוקא זטנה הרי שכאן כיון בלילה להתיר יקלום אם ברובא ולאהש0ש
 כיון השיריים את להתיר לקלום יכולה לא וההקמרה זמנה עבר כברולילה

 של הקטצים כטו טהני נ"כ שזה הגר'ה לו ואטר בזטנח שלא היחשהטתיר
 שם יש בהברייחא שהרי גופא טהגם' הנר'ח של רינו את והוציא המנחות,כל

 ומחציתח הערבים בין טחציתח זטנה קפרת והרי משיח כהן וטכחתקמרת
 הנשא, והחצי בבוקר יהחציין סקריכ טש*ח כהן טנחת וכן יוס, כלכבוקר
 כנור חרי ובלילה ביום רוקא זסנה כן ואם שם נ' רף טנחות בנם' ערבלפנות
 מוכח לחתיר כאן לקלום כאן זה על גם בגם' איתא סקום וטכל זטנהקבר

 ההקמרה. כלילח נם לחתיר חקלימחשטתני
 להתיר רק הוא ברובא חאור שישלום שצריכים שזה המעם חנר*חופירש
 הפירוש דלקלוט כרברינו ותוא אופן בכל טהני לקלום אבל כאכילח,חשיריים
 אפילו האור טשילה טחני זה על דם כסו שהוא בהקומץ שיש טתיר ריןלקצם
 של הטתיר וננטר חשטש כא עם האור שסזשלה וכיון נרובא חאור פשלחלא
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 ונין חקוטר, סבחת לענין נין טהני חכפרח לעצם שהוא נהקוסץ שישחדם
 רכיון זסנן עכר כנר וכלילה ניום, שזסנן סשיח, כחן לענין ובין קטרת,לענין

 חאור משילת "פצריכים וסח האור, נסשילת ננסר הכפרח עצם לעניןדהטתיר
 ל*ני שהוא חשיריים נאכילת קיכונ רק שזח שנו האיסורין לרין הואנרונא
 הלילח. כל להקמיר יכולים וזה חאיטוריןחקטרה

 יוחנן ור' חנינא ר' של טחלוקתם שהניא נ' פרק יוסא הירושלסיאנל
 חרנ הנאון רנינו שחוציא כסו הנבלי על חולק שם כסנואר חכפרחלעצם
 להקטירן חשסש נא עם סהני שהקליסח וסקפרת סשיח כחן סמנחתמבריסק
 זח. נכל ודוקבלילח

 חשיריים סתירין טאיסתי קוסץ שם כ'ו סנחות אורח לחקרןוראיתי
 רנאימורים נראח הית ולי וכו' איטורים למינקם סצי רחוי חתום' וכתכבאכילח

 לחור הטזכח נראש נחלנת אפילו רחא סני, חאור נהן רנסשלה סורת ר'ינם
 לקלום דסהני האור נהן דסשלח הכא וכש"כ סותר דחנשר שם נפסחיםאסרינז
 ניום חאור משלח אם ניום שקרנ דכר ראפילו לקלום כאן כרספיקלכ'ע
 לקלופ כאן נר'ח כתנ ז"ל ורש'י נשר, רמישתרי ה"ה נלילח לחקרינוסותר
 פפול שכתנ סה קצת סונן ואיבו ע'כ נלינה יפסל שלא קולטו הסזבחשתחא
 ופפול חחטח כשקיעת דספסלי אמרינן ניום שקרנים נדנרים דחכאלינח,
 סועלת לינה אין לם"ד. ואפילו לינח לוסול דסי רלא סשסע חחסהשקיעת
 להאי ראל"ה סזנח של ראשו סהני לא החסח שקיעת נפסול טזנה שלבראשו
 אפילו וכו' וחולכין וטתעכלין השטש נא עם ומקמירן שטקלן קאטר סאיס"ד
 עלו רכנר כיק חלילח כל סתעכלין השמש נא עם חאור בחן סשלה לאאם

 של ראשו סהני לא חחסח שקיעת פסול דלענין סשטע אלא חסזכחלראש
 דלהתיר לוסר יש כן ואם מיפמלי לא תו חאור נחן סשלח אם אנלסזכח
 ספסולי ג' נפרק ז"ל לסלך נסשנח ועיין יותר וצ"ע בחכי סניחנשר

 נרונא האור שטשל רנקינן שיריים חיתר נין לחלק שם שכתנחטוקרשין
 ססנרא נן דכתנ אלא האור נח נסשלה סגי ירר שלא חסזנח קליטתולקנין
 דנריו. ק'כ לקלום כאן לחריא נשמעתין חכי סבואר והרירנפשיח

 סחא לכ"ק סגי חאור נסשילה' דנאיטורין אורח הקרן שרימח סחחנה

 סותר והנשר סהני לחוק הסזכח נראש חלנה ראפילו נ"ט נפמחיםראסריבן
 שאי דכיון ע"נ נגם' שטפורש סטעם חוא לאכול סותר שהנשר סה רשםציק
 חאיסורין נאבדו או שנפסאו כסו חוי דחשלסת עשח סשום לחקפירםאפשר
 הקטרת. רחשינ סשוםולא

 ירר שלא המזבח קליטת ילענין לחלק ושכתנ חטשל"ם את שתכיאוסח
 למח קליו וחקשח ברובא בקינן שירים חיתר ולקנין חאור סשילת סתניבפסול
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 טחנם' ראיה אין דברינו ולפי טפורשת נם' שזח כיון טסכרא זת אתאסר

 דם כטו שהוא בקוטץ שיש חטתיד דלענין פירוש לקלופ כאן שחם:רגוכפי
 שקיעת של פסול קלימת לענין כאן מהני ולא נרונא האור טשילת בעינ:לא

 יעלו יררו שאם בפמולין טיידי שתוא לרבריו ראית כאן ואין ירר שיאהחמת
 תאור.בטשילח

 ור' חנינא ר' של דסחלוקחט טשסע י"ד רף הקומץ פרק כדש'יאכל
 טשילת שצריכים יוחנן ר' וסנר כקוטץ שיש המתיד דין לעצם הואיוחנן
 פיגול טשום עליו חייבין שאין דנרים אלו על שם רטקשה טהא ברובא,האור
 פשיטא נטי הכי דבלאו ליה תיפוק זה לטעם לי לטה טתידין, לו דאיןהקומץ
 שהרי טטנו פיגולו 5קע טיניה אכיל דהא פיגול משום עליה טיחינ לאדקוסץ
 דקרב כטאן דחשונ נרונא האור שהוצתו כנון ותירץ כטצותו הפתיר קרבלא

 חאור טשחוצת באכילת שירים טאיטתי כף רבה נהקוטץ כראטרינןחטתיר
 ע"כ. וכו'נדובא

 אסרען ואי ברונו האור שיצית נעינן נפינול לקכוע רלענין טפורשהרי
 על דק נגם' הסחלוקת יק האור נטשילת ניחר לכיע נחקוטץ שיש טתירררין
 נעצם טעכב שזה בהטתיר תלוי פיגול לענין הרי בהקוטץ, שיש חאיטוריןרין

 על צריכין ולטה טתיר נקרא לא שזח האיטורין ברין ולא דם כטוהכפרה
 ואולי כדנרינו, מובר לא שרש"י סוכח נרונא האור סשילת פיגול לקבועזת
 טקודם המנדנו ולדידיה נפוקקין לה ד0וקים לטאן כאן אזיל ררש"י לוטריש

 שיתיח צדיכים נהקוטץ שיש הטתיר לעצם פירוש קליטת רלענין סוברשהוא
 זה בכל וצ"ק יוחנן לר' נרונא חאורטשילת

 ר,ש"* על ט"ב דף נזבחים שם תום' קושית לתרץ אפשר איולדברינו
 ובזח נרונא האור 'נהיציח פיגול טשום עליו חייבין שאין מיירי קומץראי
 טתיר דלענין כיון דברינו ולפי מטנו, פינולו פקע א"כ כטצותו הסתירקרבו
 שקרבח כנר נקרא ובזה נרובא חאור טשילת בעינן לא דם כטו בחקוטץשיש

 טטנו פינולו שפקע מזכח נני על שהקלו פיגול קוטץ ולענין כטצותו,הטתיר
 נרוכא. האור משילתצריכים
 פיגולו פקע טזכח נכי על שהעלו פיגול דקוטץ חטעם דכל אינוזח

 שם וברש"י וכו' פינול לידי אחרים טביא היאך טתקכל אינו אם הואטמנו
 תרי ע'ש, וכו' שיתקנל שכן כל לא עצטו הוא לפינולו אחרים רטרצחדטאחר
 לפיגולו לאחרים לרצות לענין ואם לפינולו אחרים רסרצה טשום חטקםכל
 פינול טידי להפקיע כן נרוכ, האור שיטשול צריך ולא האור נטשילתטהני
 ודוק בהריצוי תלוי שזח כיון נרוב האור טשילת נקינן לאג'כ

 כ"א הל' הסוקרשין טפסולי י"ח 5רק טהרטכים דברינו קל קשחולכאודת



 "*ש""יק"שא
 האור נהשסשלח מ8וכא לר"הש שהקלן פטא או ונותר ושיטלש*כאכ
 כיון כרונ חאור טשילת צריך ולטח ע"כ, טחן איפורן פקקנרוב
 ע*כו חאיטורין לרין רק נרוב חאור טש(לת צריך לא בקוסץ ש*ש טתירדלענין
 אחרים טביא איך טחקכל אינו אם כגם' טפורש פינולו ד8קע תמעםוכל
 ברובא חאור טשילת צריכים לא פיגול לידי אחרים לחביא וחרי *ינוללידי

 וכן לבר חאור טשילת טחני רם כסו שחוא חקוטץ של סתיר דלקניןכיון
 דסים וריקת לאחר פינול אין ששם אף טקוטץ לטירין ואיברין האיסוריןלענין
 ואע"נ שם וו'ל מ' הל' הטוקרשין טפסולי נ' פרק לטלך תמשנח שטמבירכסו

 טקום טכל לפיגול, חוקבעו חרם זריקת דבשעת לפינול טרצת לאדכאיטורין'
 שחדי טצותו סשבקשית פינולו פקע ק"כ רנקוטץ חיכי דכי סקוטץילפען
 רנריו. ע*כ איסורן טהם פקע טצווחן טשנעשח איסורין ה'נ לפינולם אחריםסרצח

 הטזבח על שהעלו פינול בקוטץ באטת דברינו רלפי קהשיא זח אץאבל
 הטתיר דין לעצם סהני שזח כיון רוכא, בעינן ולא חאור בםשלח פיגולופקע
 אינו אם בנטי לטרין פיגולו פקע דין וכל דם טמעם שהוא נהקוטץשויש

 טפםוהטו"ק י'ח בשרק שכתוב וטה פינול לידי אחרים טביא איךמתקכל
 באיטורין טיירנ זה פיגול טירי להפקיע לענין ברובא חאור נהשילהרבעינן
 אחרים טרצח שהרי טצותו טשנעשית פינולו רפקק טקוסץ ילפינן דוחוארכרין
 שטטביר כטו אימורן טחס פקק טצותן טשנעשח ואיברין איטורין ה'נל8יגולם
 הוקפרו לא דאפילו טתירין לא הם' ואיברין בהאיסורין .ושם חנ'לחמשלים
 רובן שנק8רו נזסן טצותן שנעשה נחשב איטתי חאימורין ובהקפרת כשרמאימהץין
 ברובן. האור טשלית באמת צריכים וכזח דברינו לפי יוהנן ור' חנינא ר' נחלקורבזח

 טירי לחפקיע רלקנין חרטב"ם כשיפת חידוש רברינו לפי יוצאוא'כ
 חאור בטשילת סהני בהקוטץ שיש דם כטו חטתיר דטמעם כיון בקוטץ*ינול
 וטתי הקטרח דין יש ששם באיטורין אבל כרובו, האור טשילת נעיצןלא

 חאור שיטשול ער פינול טידי נפקע לא ברובו חאור נמשילת טצותונעשח
 נעשח לא ובחאיטורין טצותו שנעשח שבקינן טקוטץ ילפינן שהח כיוןכדוכו
 ווו'ק. ברובו אלאטצותן

 את חקריבו רביום קרא לי דלטח נ'ו זבחים מתום' קושית בעיקרוחנח
 טניום לן דנפקא בלילה וריקה ראין ליה תיפוק חחטה גשקיעת נפמל דרםזבחו
 ישראל של רבן טרנינו ושם;תי עיכ וכו' חשחר נעסוד נפםל הוא ולטחרצותו
 על תירוץ ישראל, לארץ חראשי הרנ שלים'א הרצונ רי"א טרן חאםיתיחגאון
 וחפקם חחטח טשתשקע בדם רטחשבין איתא ע"נ כ"ו דף זבתים בנם' דהריזח,
 אנל לזטנק חוץ פינול טחשבת וה כן ואם חדם ג8םל חחטת רנשקיעתכיון

 כן ואם צותו םגיום לן רנ*קא נלילח זריקח שאין ס8ני רק דזת אסרינןאי
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 טדחשנין ואץ נלילח עבודח לעשות יכולים שלא פפני רק כחדס 8טולאין
 דבחפאת כנום לענין ג'ם להומיף יש קוד לזםנו, חוץ הוי דלא כיוןעליה
 חהסח נשקיעת נפסל דאם גנוס טעק אינו ונשסלח חכושר שעת לו היחלסיד
 אעשג דאץטח נשקיעת גפסל לא אס אנל כנום טעון אינו הוא פמול דרםכיון

 ש1קיעח לאחר הננד קל ניחז אם פסול אינו דחדם כיון ט"ם לזרוק אפשרדאי
 זח. בכל וצ'ק כנום צריךהחםח

 דהלכד
 שיעלח עד הלילוי כל פסחים חלביוטקטיוין

 חשחר,עטוד

 סן לחרחיק וכדי כתכ ב' הל' הקרנצוח םםעשה ד' נפרק רכינווהנח
 חצוח עד אלא העולח ואנרי ין האיטון םקמירין שאין חכמים אםרוחפשיעח
 חצות אחר באכילה חכםים דאסר1ם כתב נרכות ריש ונרש'י ע'כחלילח

 חלנים וחקפרת וכו' כרת 1'חחייב חשחר עםוד אחר לאוכלם יבא שלאכדי
 ר. סי' ש'א ועיין עיכ 1כ1 כלל חצות קך חכםים בו אםרו לא הכאדקתני

 הפשיעח סן להרחיק ואינרין חלבים הקפרת רגם שמובר חרמב'םוחנח
 קד הלילה כל הפמח חלני וםקפירין כאן שכתונ םה חצות קד חכמיםב1דו

 אכל התורה טז רק הוא אםח והשפה שטח האור םפרש חשחר, קםודשאעלח
 לוםר לכאורח קשה וזה ע"ש חצזח ער רק הלילה כל להקרינ אסורסדרננן

 תורח. דין קל רק כאן םיירישהרםב"ם

 רק הוא האיטורין כהקטרת מייגנם לחרסנ'ם שעשו רסח לחדש ישואולי
 דעשוםייג רכיון צרירסייג אין אהד ולילה ליום ננאכלין אנל ימים לשניכנאכלין
 יקמיר וםםילא הכשר לאכול אמור האיםורין יקטירו דלא זםן וכל חצות ער בשרל,כילח

 ומקפידין רבינו כאן שכתב טח זא'כ נפסה, וכן הכשר לאכול קורם חאיסוריםאת
 יקפיר םםילא נלילח רק רנאכל לאימורים מיינ כאן שאין כיון הלילח כל הפםתחלני

 אימורין הקפרת םעכבין אין הבקלים דבחלק כחצל'ח ודלא הנשר, לאכול כדיחאיסורים
 לטחר אותן םעככת האיםורין הקטרת דאין ימים לשני גאכלין אבל לעיל, שהכאנוכטו

 להאיםורין, מייג קשו לכשר סייג אין ימים לשני ננאכלין וגם האיםוריןרנפםלו
 הקרכנות םםעשח ד' כפרק מתם םניא רהרםב'ם כיון צ"ע חסבראאנל

 םשסע ואינרין האיםורין טקפירין שאין חכםים אםרו הפשיקח מן לחרחיקכוי
 הקרננות, כל של חאיסוריןכל

 לא אחר ולילה יםים לשני דגאכלין כחנ ע'נ נשז זנחים חתום'וחנח
 קשכ, ניכר אינו נלילח אבל חחסת שקיקח יהיח סהי הוא דניכר הרחקח חגמיסקשו



 ח8*חאוקח*

 כעהיר מ*א חכחוכ שאטר ענין דקמי ולפי כתכ צו פרשח חרסכ'ןפנת
 שיאכל סצומ שחחא כטשסע וחיח וססחרת יאכל זכחו את חקריכו ביוםו*אטר
 לכאר ותר לפיכך לסחד סקצמו ויניח דאשון ביום סקצתו יאכל יסימיבשני
 שימיח ולא ככוונמ ססט ישאר לא וססחרת יאכל ראשון ביום ססנווחנותד
 ומנומר כראשון ססנו שיאכל סצומ אכל חסחרת ליום כולו להניחרשאי
 במורת אסרו לסרנוחו, רכותינו סרכרי חזמ ומענין מנזבר, בסחרת יאכלבסקרח
 וססחרת ת.ל כולו יכול ראשון יום סמנו לאכול סצומ יאכל חקריכו כיוםכמנים
 יכול והנותר אי חותיר הותיר אם ומנותר ת'ל יסים שני לאכול טצומיכול
 קכ"ל. וכו' כולו אפילו יאכל ת'ל פסול ימיח יסים לשני כולו מותיראם

 ראשון כיום לאכול יסים לשני נצאכלין כצותו דקיקר סדכריוס*ורש
 לא אכל שני ביום נותר נעשמ דלא סצוח, ואין יאבל למחרתו נומר אםדק

 ימים לשני כנאכלק סיינ קשו לא לסח *שום מרסכ'ן ולפי לאכול, סצוחמוי
 ברח וימחייב השחר קסוד אחרי יאכל שסא מוא סיינ שעשו מפקם דכלכיון
 קדשים אכילת סצות לקיים שירצה ספני ומוא ברכות, ריש רש'י שספרשבסו
 חשני כטם רשות שחוא יסים לשני כנאכלין אכל משחר, עטוד אחרייאכל
 באכילתו סצומ שאין ביון שני טם אחרי כלילמ יאכל *שמא חוששיןאין

 מיינ. שם ' עשו לאול*יכך
 נשחפ מסיד פדק מטאור וחכקל מראכ'ר *ליגי הרסכ"ן במכרתומנח

 השנמ יסות כשאר כיפורים סחוסר כרוקה כן יוחנן ר' של בגו ישמקאללר'
 ומוא מתסיד קודם נרכה שלסי הכיא אם פירוש לערכ, בקרשים ואובלפובל
 קרשים ואכילת שלסיו אמ יאכל לא בפרחו יביא לא ואם כיפורים סחוסרמימ
 אולסימ סאי שם הנם' וסקשמ לערב קדשים ואוכל פוכל תיא קשמפצות
 ססיק. שהגם' סח ועיין עשמ סהאי קשמחאי

 שפובל ובוי ברוקמ כן ר*י של כנו ד'י דהא מם8ור הכעלוספוש
 ריוסיח וכחפאת ראתסול דכשלסים נסי ולאשסעינן וכף לערב כקדשיםואוכל
 עשמ רחי לא לסתר לסיכל שמות לימ דאית ביון דיוסיח כשלסים אכלאכיל

 בשלמים א*ילו דאלשכ שני כיום אפילו לאכול סצומ דיש ס18רש ע*בדההפלסח
 מראב'ד אכל סצומ ימיח לא . שלסחר ויון לדמות צריך מימ ג'כדיופימ
 כמרסב*ן מובר שהוא והפעם דמיום בשלסים אפילו וסוכר חולקנהשגות
 כזהע תלויח דמחלוקחם שסח כאור איתא וכן ראשת כיום רק מואדחסצומ
 אלו. והראשונים הרסכ'ן את ראח ולא רש'י על עוסקשמ שם כרופישועיין

 וכן לזה מיינ עשו נ"כ חלכ'ם דמקפר דסוכר מרמב'ם שיפתוחנמ
 דוקא וחיינו מכוקר קד חלילמ בל חלכים ולמקפיר שם דכתכ כ'א סנילחחתום'

 נחם פשלח לא אם אנל חאור כמט ששלפח חצות קודם חאיבריןשנתאכלו



שא פסח קרפןחלנות

 קיכ, וכו' חוות אחר טקפ4רין איןחאור

 ממם ראיחא ע*א מץ רף יומא מנם' והרמב'ם חתום' שיפת ל8ייצ'ע
 ובעיצן סבערכ שנתותרו חעולח לאיכרי מיוחרת' מערכה שם חיתח יוסדבכל

 לאחר חיתח טערכח מירור והא בנם' האורוכו' בחם משלה רלאלמימרשטאעשנ
 חצות אחר שהוא חנכר מקרות יום בכל חיתה חדשן ותרומת חרשןהרוסת
 מקטירין מנערב שנתותרו קולה ראיכרי מזה וטוכח כ' רף כיומאכסבואר
 אותן טקפירין נח האור טשלת ררק לשימתם מזח וקשח חצות אחרלכתחילה
 חתופ' על בזח שחולק אפשר והרמב"ם לא. שמשלח לפני אכל חצותלאחר
 שטא נזירח ראין הלילת כל להקםיר מותר המזבח על שהיתח כיוןומונר
 וצ'ע קשח חתופ' על אבל חמזנח על חיח אםיפשע

 להיות עשר ארבעה כשחל אטורים דבריםבמה
 אם , אבל ביו'ט קריבין שבת הלבי שתריבשבת
 הלבי טקטירין אין בהול להיות עשר ארבעההל

 טוב. ביוםהול

 של אינרין וז"ל ד הל' וטוטפין מתמירין א' פרק רנינו שיפתהנח
 כלבר שבת כערנ אלא' חשנת את רוחין' 'ואין הטומאות את רוחיןתטיד

 להקריב חתיר שלא רבינו נדכרי ספורש עיי"ש וכו' תמיר איברימקפירים
 חאור בחם טשלח ואפילו כשרים ואפילו שנתותרו איכריםנשכת

 טושכות*כם רכל כ' רף בשכת ראמרינןן רמח שם למלך הטשנחוכתכ
 רעל מ"1 ויומא כ' רף נשכת חתוסף ומפרשים ופדרים איכרין למישריאתא
 נפקא בשבתו שבת טעולח שכת של ראי רחול ופררים איברין חיינוכרחך
 נהן משלח נלא ה"נז נשנת חול קולת לא ראמריצן רחא וריכ'א ר*יומפרש
 וספרש חאור,5 נחן נטשלח ראחא הוא ופדרים איכרין ילסישרי וחהואחאוד
 ביומא פורת כר'י ופררים איברין רלמישרי שם שכת חנם' את יפרשררניפ
 ההוא בשבתו שכת טעולת ראי שכת של היינו ופררים איברין רלמישריט"ו

 רההיא שם כחנ וכסוף טיוחר, קרא צריכים וכהקטרה וזריקח נשחיפחמיירי
 כהלכתא רלא חוא ופדרים אינרין למישרי מושכותיכם דכל רשכת רפ*קררשא
 שבת ערב של ראיברים מ"1 ניומא רם'ל ורכא כפרא רכר אלינאואתיא
 רנקפ ומאי נשכת שכת ערנ של אינרין מקפיר לרננן אף ולרירחו חשנת אתרוחין
 ראתא אלא סאיר, רר' אליכא רוקא לאו וקו' סאיר ו" תיח אומר כפראכר

 קהפה בשבת אף שנתותרו לאיכרין מערכח עושה רכחול מאיר דלףלאשסועינן



 "*8""יקיש8נ
 דק""ל לדיין אבל 31ף נשפה אוהפ סקפיר נטי דלרננן 1*שי6א פערכהלתם
 מונא רכ רנרי ונ*הרווש אחרינא, לררשא אתא טחשכותיכם רכל קרא מונאירב
 ש5ירוש רש8י כ8ירש וס*ל כרבח, פמק רוחח אינו 1ם181 דוחח תחילתוראסו
 טקלי8 אלא טשתחשך נקפרין איברין אין שבת ערנ של הטיר רו"" אינוט181
 שטי רבריו תוכן עשכ יוםטנעוד

 ילין לא 3הינ לרנ טפרא רנ ליח רטי עשב ניפ רף פםחיט בגט'וחנח
 קולם וחכהינ ילין חלילח גל חא ילין דלא חוא לבקר חפסח חנ ובחלנקר
 רס4יח כבר ליח אמר ניו'ם חול קולת ולא בשבת חול קולת ולא בשבתוושבת
 להיוה שחל קשר נארבעח חכא ליח וושני אנחו לר' ח"א בר אבא רבניחליח
 ק'כ. וכו' בט"פ קריבין ושכת רחלבי עסקינןנשבת

 שנת חתופ' שיפת ל8י חקשח חש'ם כנליון איגר עקיבא ר' חגאוןוחנח
 כן אם משבח ביושם קריבין חול חלבי חאור רבטשלח ט'ו רוטא כ'דף

 לבקר הפסח, תג זכח לבקר ילין לא רכתיב רטח אחדרי סתרי לאחשפוקים
 וחא בחול, חאור בחן בטשלח ט"רי ילין כולו הלילח כל אכל *לין דלאחוא

 האור-ראםור טשלח ברלא חוא חו4-ניו'פ עולת ולא בשבתו שבת עיתדכתיב
 ראפילו פורת ור"י רבינו לשיפת ראיח טכאן לכאורח והנח ק'כ ביו'פלחקריבן
 ויוים. בווכת קריבח חול רעולת אטרינן לא חאור נחןכהשלח

 ראיתא חדשק נדנר לרון יצא ע'א פ'ז וף בזכחים אורח חקרןוחנח
 אין אטר חםרא רב וכו' השחר עסור לאחר וחחזירן חצות קורם 8ירשוושם
 חיכי קשיא וראי וכחא יחזיר, שפקעו וכל ר,ש'י ופירש . לעולם, קיכולנחם
 ופוקקין השחר בעטור בארץ לטפה כשהיו בלינמ נפסלו חא חפוקעיןיחזיר
 האש בחם ושלפח חטערכה על שחיו אלו ואולי לעיל, כרתנן יחזיר לא8םולין
 רנר טצאתי לא אבל קרקע גני קל חיו אם א8ילו בלינח עור נפסליןאין
 דבריו. תוכן ק'כ טקום נאיזח מבוארומ

 ראם איגר קקיבא ר חנאון קושית נפשמות טתורץ רבריו לפיוא"כ
 חג זכח לנקר ילין לא כתיב וח וקל חאור נחן בטשלח רטייריאטיינן
 יאפ נ14'מו קריבין חול חלבי חאור רטושלח כיון ילין הלילח כל אבלה5סח
 רחיתח דכיון לבקר אשילו ילין לא איםור אין אורח חקרן של רבריו לפיכן
 לוסר טוכרחין וא'כ נלינח עור נפמלין אין חאש בחם ושלפח חטערכחעל

 שפיר. הנמ' חקשח ואיכ האור טשלח בלא טיירישחפםוק
 ככר נגטרה מרי חאור שטשלח דכיון לי נראח אורא חקרן םכרתוחנח

 חוא חטזנח קל שיתעכל שצריכים וטח האער במשילת חוי רזח חקפרחטצות
 אהשר דכתינ 5ינ ובחים כניל8ינן חחקפרח טרין ולא עיכי טצותספקם
 חעולח, את חאשהאכל



שנ שסה קר*ן8*18"

 דין פבר רנגטרח כרוכא חאור כפשלח דוקן רזח וח לפי ליונראח
 כעשן כקוסץ רטכר יוחק רלרי וכתום' כ'ו טכחות כנם' כסכוארחחקפרח
 קחשימ סתורץ איט וח ול*י חאיטורין, כחקפרת מרין חוא גרונו חאורטשילת
 כושבמ חול חלכי לענין חאור משילת שצריכים רסת אינר עקיכא ר'מגאון
 ט*במ של לחטו ושיחיח רק רכעינן כרוכא חאור טשילת צריכיס לא111'פ

 חאשר טשילת געינן רלא כפסולין וכטו סזבח של לחטו נעשח חאורוכטשילת
 לחפק1ק לענין אכל שס וכטשנ"ל טפסוהטושק ג' פרק כרפכ'ם כםכוארכרוכא
 ושב*ח כרוכו חאור טשילת כעינן אויח לחקרן אפילו לי נראה לינה*סול
 כלינח, נשסל אינו ולפיכך עיכול כאצות רק קליח ויו* החקפרח ריןננסרח
 כרום כהשלמ שולא חאור טשילח טחני חול חלכי שלקנין לחיות יכול כןואפ
 כתק8ו. חנדע*א קושית ונעמאר ברוכו האור טש'לת כעינן כלינח יפפול שלאיענין

 טשילת כעינן לא טנחח כקוטץ רגס לס'ר אזלי רחנם' לוטר יושואולי
 כן ואם שם נתוס' כטבושר כן, חאיטורין כחקפרת גס ולרירימ כרוכומאור
 לינח פסול אין וטסילא חחקפרח נגטרח כרוכו לא א*ילו מאור טשלמאם

 אפשר יותנן לר אכל כשכת, לחיות שמל עשר כארכעמ חגם' טוקיול*יכך
 %ל חלכי ולשינך מאור כטש*ילת רםיירי חנרעיא קחשית כטו לתרץבאממ
 מאלו. לחראשונים ויו'פ כשכתקריגון

 סשלה ללא חאור טשלה כין לחלק שלא טקור סצא כא0ה חרטביםאכל
 כפסח*ס שהננף כ*ון כיו'פ קריבין הול ואיכרי חלכי אין אופן וככלהאור
 לכ*ק אימורין הקפרח רגכי לעיל שחכאתי אורח חקרן חירוש ולפי םתם,טקשח
לא

 כעי"
 אושן. ככל חנרע*א קושית מתורץ כרוכו חאור משילת

 טפור,שה טגם' אשרח הקרן קל שמקשח כ'1 סי' כאחיעזר ראיתיוהנח
 טזכח לגכי 8יגול אכר שחעלח כנון לח טשכחה לא אלטא ישר דףכריתות
 אחר אהיכ נותר רנעשמ טבואר חרי עשכ נותר ליה 1ה11 טיניח פינוליחר*קע
 לחרש שכהב ד ט" ארח ח' טחרו'ת רענן זית סס*ר שס וחניא האורטשילת
 ודק טזכח של לחטו רנעשמ נותר טשום עור יפקול שלא טתני חאוררטשלח
 8יגו4 כוריקת ט"רי חא ככריתות אכל כשירמ זריקה טתחילת שחיתחכאופן
 רבריו. עשכ חאור כח טשלח טהנש ולא נותר ליח חויל*יכך

 ושסשלח כיק אורח חקרן ש*ל הטעם רכל כיון לי נראח דכריווכיאור
 כרוכו חאור גטשילת חחקפרח ככר שנגסר טפני כליכמ עוד נפסל לאהאור
 וחקרכן עיכול טצות סשום חוא חטובח קל עור להקפירח שצריכים טחתה
 חוא. ופשום כ8טול שמיח כיון חקהכן שלחקפרח דנגטי לסיטר שייך לא כפסול אכל בכשר רוקא וזח ננסר ככר חקפרתווריני

 יף טא*נם דהסיד ב' שרק ספורושן סמשגח אורח מקרן על שפקשמוסח



 חשסחחוקת58

 חםפרש שם וטפרש חמזבח, בצר סולקן נערכ נתאכלו שלא ופ5ריפרחינרים
 ע'ש. נלינח נ*טלין תיו המזבת על טיררן לאראם

 נני על או כבש גבי על טוררן ר'ח ע'ב ט'ה דף יומא כתוטיוהנת
 אם נלינה נ*סל חית כן דאם לא היפור נבי על אבל חתום' ט*רשסובכ
 טוקלת לינה ואין כטזבח הוא הרי ולמעלה פזבח פחצי שהוא טוננ אבליר5

 המזנח טן לחורירו ראיטור'יש אפשר ועור ריב'א, נבש, ונן סזבח שלנראשו
 נתום' נם טשורש חרי קכין ירירה מיקרי לא והכבש הטובנ קל בסורריןאבל
 המפרש כטו האור נמשלח לינח *סולריש

 בראשו מוקלת לינה ואין אטר שהתום' מה שמקשח ארי בנבורת)וקיין
 נ' פרק ברש.ש וקיין ק'ש למיטר אינא מאי מוקלת לינח ולם*ר מזכח,של

 באיטור יקבור אנל יררו רלא נחי מזבח ,של כראהשו טועלת לינח דלם"ררחמיר
 ילין1. רלא לאו קל לקבור חמזכח קל טשאירין ואיך יליןרלא

 נתנן אם בלינה רי*טול לפרש שטיאן התום' של השני חהירוץאבל
 באמת רלינה רסובר נראה הסזבה מן לחורירו יש ראיטור אלא יטור נניעל
 המזבח. טן לחורירו יש איטור ראיזה לחבין צריך ולנאורח אורח, כהקרן י*טוללא

 חרסנ'ם טרברי לי חעיר שליפא סמרליץ שטעון רי הנ4ון הדבוירירי
 הטזבח לנבי :שעלו ;שחופים זבהים וכן :ג' 'חל' הטקורשין מפטולי נ'פרק

 וינחח יפשיפ אלא הכל יוריר לא מח ומפני זכו' בטקוטן ומנתהןמפשיפ
 כל שנאמר ירר לא המזבח לראש עלה אם לאישים הראוי שכל חמזבהנראש
 רנריו. ע'כ וכו' יקרש במזבחהטנע

 דבקרשים הרטב'ם קל שם טקשח ע"א פ'ה רף בזבחים אורהובקרן
 אפשר לאישים ראוי אינו רהנשר כיון ירר לא עלה ראם הא מנ'להנאכלין
 לומר יש ולזה להורירן וסותי המזנח קירשן לא הבשר שנתוך האימוריןרנם
 חוטפתא חוא חרטכ'ם רברי שכל מ*רש וכסוף וכו' הוצץ אינו נטינורטין
 דזבחים. פף*רק

 ריכזל אע'נ שקלחה כל להורי5ח אטור כשרת ראפילו מינהושטקינן
 בראש וניתוח הפשפ . אין וט'ר מזבח קרשת רכבר שהורידה אחרלחקלותה
 בשניל סקום מבל הסזבח טעל להוריד ראסור אע"נ רפקטיח לומר צריךהטזבח
 רבריו. תוכן ק"כ להורירה שרי טזבח ק'ג הוא כבזר ררך רלאוהפשטה

 חא ומשני לכשרים, אחאן רמתניתן טיפא ר"ח בזכחים פ'ה רףוכרש'י
 רהרר ואע.נ ואטוקח לאחוחה צריך לא המזבח נראש רשחפה דהיכאקם'ל
 להוריר איטור ראין מרששי מפורש ע'כ ממזבת בראש טפשיפה אלאמלקא

 מפשיפח אלא המזכח כראש שחפח אם להורירה צריך רלא אלאמחמזכח
 ע*ש. הרסב*ם על חולק שרש" נן ,שם8רש תורת בזבח וע"ן חסזבחבראש



88 פסח קרגןחלכות

 איסור הפ אם שם יוסא נתום' חתירוצים שני של חמחלוקת באמתוזת
 ככש עיג דמולקן חראשון התירוץ דלפי סהטזכת כשד קרכן אפילולחוריד
 קונן המזכח מן להוריר אימוד דאין ק'כ לינח פסול סשום יסור נכי קלולא
 המזכח, מן כשר קרבן לחוריד אימוד דיש משום חוא השני תירוץ ולפיכשר
 שלא ופדרים דאנדין כן נם לפדש יש כ' פדק כתמיד חטשנה גם והולפי

 נלינת למטה-גפסל מולקן דאם הפעם הוי לא המזכח, לצד מולקן בערכנתאטלו
 יקרש, כמזכח הנונע כל דכתינ מהמזכח כשר קרכן להודיר שאמור טפניאלא
 אולי ואפשר ודוק, דתמיר המשנח מן אורה להקרן סחירה ואין כהמפרשודלא
 רין וננמר חאור שטשלה כיון בערכ נתאכלו שלא ופדרים דא.ברין ולוסרלחלק

 וצ'ע. הטזבח מן להוריד איםור אין לה יש עיכול דין רקחקטרתת
 ראינרין ח' חל' ומומפין טתטירין נ' פרק הרמכ"ם כדכרי רואין אנוועוד
 כנס, והנח גדולח, מערכה כצירח אותן נותנין מכערכ נתאכלו שלאופדרים

 טהו הטערכח כצידי שסירדן איכרין נפחא יצחק ד' כעי ע'א כ"1 דףמנחות
 לך תיכעי כי כתיכ, העצים דעל לך תיבעי לא טטש על דאמר דמאןאליכא
 דעל דומיא העצים על דילפא או נממוך על ה"נ מאי נממוך על דמידאליבא
 טפסולי ב' כפרק והרטב"ם תיקו מטש על נמי הכי ממש על חתם מהחטזבח

 מפק דהוי פסק כ'ו הל'המוקרשין
 נתאכלו שלא ושדרים איכרין דטמדרין כאן פסק איך קשהולכאורה

 שצויכים הקטרח דדין ניחא לסעלה שהסברנו ולפי הסערכה, כצידימכערכ
 איכרין אבל טמפק, טעדכה צידי מהני לא כזה הקרבן של חקטרה דיןלקצס
 יש רק כרוכו, האור, כמשילת ננ0רו הקטרתם שעצם טנערכ גתאכלושלא
 כן. נס מערכה צירי מהני נזה הקטיה מטעם ולא עיכול דיןעליחם

 רש"י מלשון הוציא ג' דף מילואים כאכני -נמנילח אכן הטוריוחנח
 ליח ונפקא כזמנה אלא יו'ט דוחה אינו דמילה התם ראסריגן קל'ג דףשכת

 ת'ל שאין כקר ער טמנו והנותר כקר קד ממגו חותירו לא מדכחיכלחזקיה
 דחול מירי אלמא רש'י פירש לשריפתו שני בקד ליתן הכתונ כא נקרעד
 נטי כזמנו שלא ומילה חול שהוא בגימן, נייר קריכ ופמח ניו"מ עבדינןלא
 התם ליה דנפקא כד"כיי פידש וה'נ זטנו חית לא זו דכשכת הזא דחולטירי
 נסי כזטנו שלא ומילת ויו"מ בשכת חול קולת ולא כשכתו שכת דעולתטקרא
 פיד דף רפמחים ז' כפרק שם לאכיי נפקא נטי ומהא דמי, ביו"ם חולכעולת
 בגיסן כי"ד שקרב רפמח למעמא ומדתלא כיו"ט, דפמח לנותר שודפיןראין
 קרכן פסח ליה דהוי נשנתי י'ד חל ראם שיט חוי, ביו'ם חול כעולתשהוא
 ת.ל 0שאין ליח רנשקא לחזקיה אפילו שכת רותח ש(1 ניתר שריפות שכתשל
 כשכת י'ר כחל כיו-ט הול עילת מולא ליה רנפקא לאכיי שכן וגל כקדעד



 "פסחחוקת8י

 ליח דנפקא לרכא ואפילו כיו'ט, קריכין ,שנת וחלכי כיו'פ ושנת לעולתדם*
 טילח ולא סלנדו יו"מ דוחח אינו פמח ושריפת נזטנח שלא דטילח חאחתם
 עשח יו"ט ליח והוי הוא שנתון שנת התם דאטד אשי רכ וכן כזטנוש*לא
 כטו יו"פ רוחח פסח של דנותר סודו כשכת י"ר דנחל למימר איכאולית
 טודו. כ"ק דנחא כיו'ט קריכין שנתשעולת

 נשכת י'ד דנחל כן לוטר אפשר ראי רוא"י פירוש על תטחונסוף
 שני כקר לו תן ליח דנשקא לחזקיח טינעי לא יו'פ דוחח דפטח נותרשריפת
 חל כין כשכת "ד חל כין לתלק אין יו"פ דוחה נותד שריפת דאיןלשדיפתו
 יוים דוחח אין יו"ם לאחר טצותו לקיים שאפילו כדכר קרא דנלי כיוןכחול
 חכי אפילו ויוים נשנת חול עולת םולא ליח רנפקא לאניי אפילו אלאל'א,
 כחל דפסח לנותר נטי הרין חוא ניו'ט קריכין שכת דעולת טשום ללטודא'א
 אפילו שהרי כיו"ם דקרב ניחא שנת עולת נשלטא דםי דלא כשכת,"ד

 אר'ש מ"ח נפמחים כדאטרינן שנת של ופדרים איכרין להקפיר טותדכושנת
 לקרב ראוין חלכים דאותן וכיון וכו' כשעתו טצוח חכיכח כטה וראתכא

 טח דפסח נותד אכל חקל, יו'ט שדוחין כ'ש לדחות החמוד שכת וניתןכשכת
 אם אפילו לעולם נותר אצל לדחות שנת ניתן לא חא נשבת י"ד שחלככך
 קכ'ל. וכו' כשבת נותדנעשח

 כשנת י'ד דחל רפמח נותר דאפילו טפורש ק'ג דף פמחים כרש'יוחנח
 איצפריך לא כשנת דאלו חול חוא אם צורתו ותעוכר ד'ח ניו'ט שורפיןאין
 טפורש עשכ ליח שריף לא גטי ליו'ט ולמחר ליה שדיף לא כשכת דחאליח

 כיו"ם. נשרף דשנת דנותר קל'ב שבת כרש"י שדקדק כדנריו דלאכדש'י
 לא כתיב דרטי כחנא רנ קל שם טקשח ר' טצוח חינוך חטגחתוחנח

 חול עולת ולא נשבתו שנת קולת כתינ תא ילין חלילח כל חא לנקר*לין
 לטטח ילין רלא דהלאו חקושיא סוכן ואינו וכו', כיו"פ חול עולת ולאכ,שנת
 ילין דלא הקרא פירוש כן אם חרצפה על ננסצא חשחר נעטוד ונפטלכרצפח
 הטזנח על תאיטורין טעלח הלילח כל אנל ננותר ונפסל כלאו וקוכר למזנחחוץ

 ואין יטים כטח לאחר וסקמירין חמוכח קל מעלין דק כלל טקפירין איןוכאמת
 דתקשי הלילח כל דטקפירין זח ספמוק סנלן כן אם נפמלין, ולא כלאוקוכרין
 על חוא חלאו רלטא כשנת פמח ערכ דחל חקרא ולדחוק לחקפירן יכולאיך
 חוץ לנו אם וננוקר הסזנח קל לחעלוחן ויכול ילין חלילח וכל לטזנחחוץ

 כלל סיירי לא הפטוק באמת אכל להעלותן ואסיר כלאו וענר נפפללטזנח
 פנר דרכח פץ טקדש הטזבח בפרק פלונתא וזח לתרץ שם וטטיקכחקפרח,

 בשנח של כדאשו כלל נפמל לא ולדידיח טזנח של נראשו טועלת אינחל*נח
 ונ*סל8 טזכח של כראופ סועלח דליגח טיל דגא אנל יקלו יררו אםראפילו



קי חפ"ח קווןח,נוח
 רנפטלו יקלו לא ירדו אם אך חפםולים כל כטו ירדו לא כקלו אךנלינח
 י'א חל' המוקרשין טפסולי נ' בפרק פוסק שהרפב'ם וכיון הלאו, קלוקוברין
 עוברין הסזבח בראש אף לרנא א'כ כרבא מזבח של בראשו מוקלתרלינח
 סקולת רלינה רפמקינן רהלכתא אליכא השים ומקשה נותר טחמת זהנלאו
 הלילח כל הפירוש א"כ טקטירן אינו אם ילין בבל ועוברין מזבח שלבראשו
 ביו'פ, ולא בשבת חול עולה לא והא חשים שפיר ומקשח מקטיר אםילין

 כם"ר דמובר כוונתו סדבחי טן בר חגי חלכ ילין לא באמת פירשוכתרגום
 כמו הפמוק מפרש הקמרה בלא ואפילו מזבח של בראשו טועלת אינולינה

 רבריו תוכן ע'כ ע'ששהקשינו
 טפסולי נ' פרק הרסב'ם רהנה לכ"ע, אזלא רהסוניא לומר צראהולי
 כאילו המזבח של בראשו שלנו וקסצים חלבין איברין כתב י'א הל'חמקודשין

 של בראשז מוע"ח לינה דפמק טשום והוא ע'כ יעלו לא יררו ואם בעזרהלנו
 כתב ולא וקמצים וחלבים איברין הרמבים כתב למה קשה לכאורה והנהמ,בח,
 סוקלח לינה אין ולם"ר נפמל מזבח של בראשו טוקלת לינח ולט'ר רםנם

 נפמל לא מזבח שלבראשו
 של אחד פסול כאן יש הדי רברם פשום באופן לומר ישולכאורה

 כמו לינה פמול ל'ח דזה טזבח של בראשו לינה טהני לא זה ועל חחפהשקיעת
 בשקיקת נפמל כן סזבח של בראשו מזעלת לינה אין לם"ר ואפילושהסברנו
 שקיעת של פסול יהיה שלא ליה רטשכחת למקיה כבר תירצנו ובקמציםחחמה,
 האיטורין רין ולא נבהקוכץ שיש דם היתר רין רנגמר האור בטשלההחטה
 לי נראה ליה, טשכחת לא ברם אבל החמה, שקיעת של פמול ואין בו,שיש
 שקיעת של שמול ראין שירים של ברס ליח משכחת דהרי חרא פרכא זחראין
 ננמרא כמבואר בהם פוסל השחר ועמור ל"ח זבחים בגמרא כמנוארחחטה
 לא ררם חולין ריש הדיטב"א לפי אולי אפש.ל קור מחשבה, ניה רמהני י'נזבחים
 בשקיעת נפמל לא רם הרין הוא בכלי, שנתקרשה קורם קבלה לפני ביוצאנפמל
 נשחטה פה ובדף בטעילח ת' רף )ועי' ואיםורין מבשר נרע רלא נפסל כן השחר ובעמורחחטה

 ליום בשר בלינת נםי אי החטה בשקיעת דם בלינת ח' רף ובתום' בלינה לפסולחוכשרה
 נשר(. לינת על רק הטשנח את יפרש רהרימכ"א אפשר רלאכרברנו ע'שטשמעוליוה

 אין לט"ר ראפילו וטחרש טהרטב"ם כן רמדקרק הגר"ח בשםושטעתי
 על להקפרח ראוין דהם וחלבים נקמצים רק זח מזבח של נראשו טועלתלינה

 פומלת לינה אין ולפיכך הקרבה חתחלת נקרא זה המזבח קל שנתנן ומחחמזכח
 וקמצים, ואיברין חלבים כגון הקטרח ניה רשייכא ברכר רוקא שייך וזהנח
 שייכא דלא כיון טזבח של בראשו טועלת אינה לינח לם'דן אפילו רםאבל
 כרפשו בו פוסלת לינח הקרבה התחלת שזה נו לםיטר שייך ולא הקפרתביח



 חפ8ח קת"י88

 החסח בשקיעת שנפםל לרם טנין נ'ו זכחים ורש'י כחתוס' ורלא טזבחשל
 ק"ש. טזכח של בראשו הלנת לי8 טהניארלא

 התחלת נקרא טזכח של רכראשו נ"ז רף טנחות טגם' לכאורה משטעוכן
 אמר לה' תקדיכו אשר טהו טזכח של כראשו חוסצה שם ראיבעיחקרכה
 ולפיכך כחקרבה, טזבח של בראשו דחשיב אלמא וכו' אקרביה והארחטנא
 רוקא זה טזבח של בראשו מועלת לינה כנם' ראטרינן דהא ג"כ לוטראפשר
 שבתום' )ואף בטזכח אתר במקום ולא הקטרה טקום שהוא טזבח שלראשו
 של כראשו טועלת לינח אין אפרינן כן נם מוכב גכי דקל טפורש ט"היוטא
 ולפי טועלת לינה לם"ד אפילו יררו לא עלו רטמעם ארי בנכורת ק"שטזבח
 לטקלה(( שכתכנו טה עיין ילין לא באימור יעבוי הרי בתטידחרש"ש

 שם דכתב לשלחן ר"ה ק"א פ"ז זכחים התום' רכרי להסכיר יכוליםוכזה

 בלינה. יפמול לא מפי שלחן של לחכו נעשה כהלכתו נמדר רכי למיטר מצי אידצ"ע
 הלחם את מירר ק' רף טנחות דאטרינן טהא שם סקשה ההום'והנה

 יעשה כיצד פמולח בשכה הכזיכין את והקמיר השבת אחר הבזיכיםואת
 ואי כלום ככך אין רבים יסים השלחן על היא שאפילו הבא לסכתיניחנח
 לא לטה תיטח ק"כ וכו' ולפמול לקדוש כזמנן שלא טקרשין שרת כליס"ר
 שלחן שאני בזטנו שלא מקרש שרת כלי נטי כי סברחו לפי טתחילההירץ
 שאינו זה רכר על יש פמוק שום כרחין דעל ענין כשום כלל עליו נפמלדאינו
 ע"כ. כהלכחו שנמדר אפילונפםל

 וכיון השכת אחר הלחם את רמידר טיירי רהתם כיון ניחא דברינוולפי
 רכטו בו, טוקלת לינה אין לוטר שייך לא לשלחן קכקיו ראוי אינורהלחם
 לס"ר כו טועלת לינה דאין לוטר שייך לא הקרבה בזטן שלא עלה אםכטזבח,
 התחלת שזה טפני הוא הטעם שכל כיון מזבח של בראשו טוקלת לינהראין

 יפסול שלא מע6 לחת הגטרא צריכה ולפיכך כזמנו שלא בשלחן כןהקרבה,
 בזמנן שלא טקדשין שרת כלי ראין טשום כשלחןבלינה

 והתום' בשלחן פומלת לינה אין כמיררן בנימרר זה לרין הטקורוהנח
 בירושלטי נ' הל' ו' פרק בשקלים הוא זח על פמוק יש דטסתסאכתכ

 הבא שבת ער השלחן קל הישן טניח חרש הפנים לחם אין ראם שםדאסרינן
 פטול שם גרם לא והגר"א פמול, אפילו תמיר לפני לחם רכתיב שםוילפינן
 כהלכתן. בנמדר בלינה נפסל לא שלחןדקל

 בחלבי טזכח של בראשו טוקלת לינה לם"ד דאפילו לוטר אפשר זחולפי
 בשבת להקטירן ראמור כיון בלינה נפמל בשכת הסזכח על העלן אםחול

 לראש שקלו וטה להקטרת זמ:ו וה אין שכן וכיון בשבהו שכת עולתדכתיב
 טשום רק בלינה נפסל לא ששם כזטנו שלא שנסרר כשלחן ליח חויחטזבח



*6 *סח קר*ןח4כוח

 מועלת *נח אק לנףו אפילו ולשיכך בןמנן וטלא מקדשץ שרת כליואץ
 בזמנהלגני שלא וטבת חף בשבת קרבט אין חול דחלבי כטן טזכח שלבראשו
 בשבת חל פמח שקרב לפרש ג"ם בשסחים הנסרא מוכרח ולפיכך ח:לחלכי
 קריבין חול אברי דאין דכיון טזבח של בראשו מועלת אינו לינח לם"ראפילו
 כקום מכל פסול ולא איםוד רק שזת ואף זח, לענין בזטנו שלא הויבשבת
 קולטו חמזבחאין

 המזבח על הא מדכחי, חוץ חגי חלב ילין דלא מפרש דהתרנוםוהא
 ודוק. ביו"ט דקדיבין שבת אברי דהוי בשבת ע"פ שחל נ"כ הוא מוקלת איןלינח

 נ'פ פסחים רש"י את לפרש שאזיל הכהן ושב למפר מצאתיוהגה
 קטרת אלא הערבים בין של תטיר אחר שמהעכב דבד לך אין בנם'ראטרינן
 בשאר כפורים מחומר אף אומר נר:קא בן יוחנן ר" של בנו ר"י וכו'ונדות
 עשה יבא לת'ק בשלמא הש"ם ופריך לערב בקרשים ואוכל שמוכל השנהימות
 ר' של בנו לר"י אלא כרת בו שאין דהשלמה קשה וידחה כרת כו שישדפמה
 אפילו אטר פפא רכ וכו' עשה סהאי עשת חאי אולטיח מאי ברוקא בןיוחנן
 ולינת רש"י ופירש ע'כ טזבח של בראשו ומלינה מעלה הע:ף בחטאהתימא
 פ'ז דף מקדש המזבח בפרק בזכחים כדאמר טזבח של בראשו פומלתאינח

 ע"כ ירדו לא חכללדברי
 דם"ל דלרבא ג' הל' וטוספין ,מתמידין א' פרק לטלך במשנחוהקשה

 דכל משום היינו ירדו לא עלו דאם הא מזבח של נדאשו מוקלתלינח
 למח כן ואם ילין בלא ועוכרין בלינה נפסלין מיהו ירדו לא עלו אםחפסולין
 מטעם טזבח של בדאשו ומלינה טעלה ראמר פפא דרב רטעמא רש"יפירש
 ס.ל פפא ררב כפשטיה פירש ולא ילין דלא איס:ר על דיעבור ירדו לאדעלו
 בדאשו להעלות לכתחילה ומוחר כזכח של בראשו מועלת לינה דאיןכרבח
 ומנחות כ'ט ביומא התום' באטת שפירש וכמו בלינה יפטול שלא מזבחשל
 ומפרש עיש, מועלת לינח אין כם"ד פפא דרב ל' דף וף"ח התכלתפרק
 חיינו מזבח של בראשו מועלת לינה אין דאמר לרבה דאפילו הכהןחשב
 שראוי בזמן המזבח על שהניחו והוא כהלכתו חטזבח על העלה אםדוקא

 על העלה אם אבל נלינה, נפסל אינו אז כהלכתו דהוי הטזכח קללהקטיר
 הערבים בין של חסיד אחד דבשחם כאן להקריב ראוי שאינו כזטןהמזבח
 אפילו בלינה נפטל השלם עליה משום המזבח על להקטיר ראוי איגודשוב
 לאי ע14 אם הכל דלרברי טשום טעטא דהיינו רש'י פירש ולפיכךלרנח
 דש"י רבדי שם טפרש הוא וכן ק"ש טועלת לינח אין מטעם לא אבלירדו

 נקטרין שאין ח~ל באיבד. דגם חשא כי בפדשת רש"י ורכרי משפמיםגפרשת
 סזבח של בראשו טועלת לינח שאין לם"ר אפילו הסזבח לראש קלו אםכשכת



 ח*פחחוקת

 וחוא נשבח שחל פסח נקרב ודוקא כהלכתו שלא וחוי טשום3פמל
 קי'ש.כרבהינו

 בראש חעיל אם אסרינן נרם אפילו רש"י רלשיטת ציע דבריוולפי
 דין ברם אין וחרי שהסברנו כחרטב"ם דלא לרבח. טוקלת לינח דאיןחטזבח
 אם וכ'ש מוקלת אינו דלינה אמרינן מקום ומכל לזריקח רק וחם כללחקטרח
 ראוי ראינו אף הערבים ניו של תמיר אחרי חסזבח על רש"י לשיטתהעלה
 ראוי זה שם דהרי לחלק יש ואולי לינה, ביה פוסלת דחשלמח עשהסחסת
 מועלת אינו לינה טקום טכל ראוי זח אין המזבח דלראש אף לזריקהלמזבח
 עשח סשום כגון גרוע יותר להקטרח ראוי הזה הזמן שאין בסקוםלאפוקי
 בשבח. קריבין חול חלני ראין איסור משום אודחשלטח

 דלינח בשכת קריבין דאין חול בחלבי הטעם שהפברנו רנרינוולפי
 זה קל לחול שייך ולא להקטרה ראוי שאינו בזטן דהוי משום לכ"עפוסלת
 והתום' רש"י לשימת אך זח, את פועל האיסור שרק אף הקרבה התחלתשם

 הקרבח התחלת טטעם חוי דלא טוכח מועלת לינח אין שייך בדם דנםדסבדי
 מועלת לינח אין כשבת חול באיברי נם א"כ נינהו הקרבה נני לאו דאלוכתן
 טועלת. לינה ראין לם*ד הסזבח בראשנהם

 יהל' טהל'
 אותו ושהטו שנאטר כתות בשלש נשהםהפסח
 ואין וישראל, ועדה, קהל, ישראל. עדת קהלכל

 היו וכת כת בכל אדם בני טשלשיםפוחתין
 ושוחטין שלשים בתתילה נכנסים חמשיםהכל

 עשרה ויוצאין וחוזרין עשרה, וגכנסין עשרהויוצאין
 עשרה.ונכנסין

 צויכים אם כתות, כשלש נשחט רהפסח בהא לחמתפק ישוחכח
 בני לאו אפילו או הפסח, של חיובא סבני יהיו וישראל, עדח,שחקהל,
 סן רפפור קרקע לו שאין מי וכגון וישראל, עדח לקהל מצטרפיןחיובא
 ואשח ע"ש( סחויבין באו דאם במרכבת )ועיין ג' דף פסחים בתום'חפם'
 עדח קהל בכלל דאינן יצטרפו שלא נרוד חובח נדאשון גשים למידועכדים
 רשוח לם"ד שכן וכלוישראל

 שלשים של כתות בנ' אלא נשחם חפסח אין יצחק ד' אמר נגם'וחנח

 זח אחר כזח או אחת נבת אי לן טמפקא וישראל עדח קחל ט'פ אדםבצי



פא ח ס פ קרבן לכוחח

 חא אחת בבת ראי ארם כגי שלשים שלשים של כתות שלש בעינןחלכך
 הלתין רעיילי מגיא נסי כחמשין הלכך איכא הא זח אחר כזח ואיאיכא,
 ע"כ. וכו' עשרח ונפקי עשרה עייליועבוי,

 חסשים חיו אם לנו סועיל סה המוניא את להבין צריכים לכאורחוהנח
 ,איך קשרה, ומכנימין עשרח וסוציאין פמחיהן ושוחטין לקורת שלשיםומכנימים
 הם חרי הפמח לעשות שגכנסו לעשרה שנשארו חעשרים את סצרפיןאנחנו
 ואיך הפ~ח, הקרבת ססצות כבר ונפטרו ולהקריבם פמתיהם לשחוט גטרוכבר

 לזסר ואין לשחוט, עכשיו הבאים לאלו וישראל ערה לקהל אותןסצרפין
 הולכה קבלה נגטרו לא ועור חשלשים שן פסח שחיטת אחר אותןרטכנימין
 שגסרו ראחרי איתא ובטשנה רבנם' חרא נפטרו, לא חיובן נגסרו שלא וכיוןוזריקה
 שניה כת ונכנמת העזרה רלתות פותחין הקרבן של העבורות כל ראשונתכת
 רק הוא כתות בשלש נשתם רחפמח זח רין רכל ועור ט"ו, הר' כרמב"םוכן

 והקרא ישראל בני קרת קהל כל אותו ושחטו רכתיב עכורות בשאר ולאבשחיטח
 ובין ערב שנאסר רבר יאוחר לענין כן הש'א שרקרק וכטו סיירי,בשחיטח
 לסעלת. שהבאנו כסו רוקא בשחיטת סיירי שזחהערבים

 לא וישראל ערח לקהל רלהצטרף סהגנד להוציא לכאורחומוכרחין
 רין עוי עליתם שיש רכיון חפטח. לשחיטת חיובא בני עכשיו שיהיוצריכים

 א*ן וסזח סצטרפין, הפסת שתייח סצות בכלל היו והם פמח, אכילתשל
 'כול פמח לעשות עליו חיוב בכלל אין רשם שהמתפקתי, לטה ראיתלהביא
 וישראל. קרה, לקהל, כצטרף שאינולהיות

 ושיש שכל ספרשים יש וז"ל בהמוגיא חרש פירוש סביא הסאיריוהנת
 בחלוק הדיוק קיקר ואם אחת ככת שלשים יש חרי בשלשים המקראריוק עיקי אם שהרי עשרח בעשרח אלא באחרות צריך אין בשלשים אחתבה
 ולא  עשרה עשרה של השתים כצירוף כתות שלש כאן יש הרי כתותשלש
 קשרח או הראשונים השלשים שיצאו שצריך אלא עשרה נפקי לרעתמנאטר
 שיהא טוכיח הרבר אין אחרים באים שגטרו שאחר אעפ'י יצאו לא שאםסהם
 וםברח עכ'ל, הכת אותה קל כנומפים שנראה אלא כתות שלש חלוקשם

 דסח טברי ספרשים ריש בזה, אלו, מפרשים ליש והרסב'ם רש'י ביןסחלוקתם
 וישראל, קרח קהל רבקינן ישראל, עדת קהל כל אותו ושחטו אסרחשהתורח

 וישראל ערח קחל שחיטתו בשעת שיחיח שצריך פמח קרבן בכל רין לאזה
 שיהיח הפסחים ככל כללי רין שזח אלא אחת בבת זה בקינן אם הצרלפי
 שיהיח בעינן שלא בנם' הטפק חצר לפי אסרינן אם כסו וישראל קרחקחל
 ישראל קרח קחל אין חרי פמח שבכל חפירוש אחת בבת וישראל קדהקחל
 ריש. חוא נצירוף כתות בשלש בנשחט אלא שחיטתו,נשקת



 "פסח"י9"פב

 קרה קחל אחת בבת צריכים אם הצד לפי םוברים ורש'יוהרטב'ם
 קחל לחיות צריך ששוחטין רבזטן פםח קרבן שחיטת בכל רין זח תריוישראל
 רבדי ולפי וישראל, ערח קהל חראשון בכת שיהיח טח די ולא וישראלערח
 טישראל איש וישראל עדח לקהל שיצמרף הכרח אין שבטאירי טפרשיםחיש

 עדה, לקחל, לצירוף דצריכים כבר, אותו חקריב אם פםח טקרבןשנפמר
 קשו שחם טחטח נפטרו שככר ולא פםח לעשות כחיוב קכשיו. שהםוישראל
 וח. בכל וצ"עכבר

 רש'י פירוש קל שם שהקשה פסח הל' זרוע לחאור ראיתי כעתוהנח
 כן אם פםחיחם שוחמין חראשונים רשלשים רפירש לפירושו קשח וקצתוז'ל
 עשרים אותם שהרי לאח'כ חנכנםים חדשים עשרח אם כי חית לא שניבפםח
 שלשים םאותם " ושחמי שלשיס עיילי טפרשים ויש פמחיהם, שחמוכבר

 דלא בטרח איכא סיהא שלשים של וכח כלל שוחמין אינן והעשריםפםחיהם
 חררת עם ברוב טשום שחימח בטקום עוםרים שלשים שיחא אלא רחסנאקפיר
 איכא דהשתא שחמו רלא אותם עשרח אחריגא ועייל רשחמי חנך ונפקיטלך

 וקוטרים אע'ג שחמו שכבר חיכא אבל שחמו, דלא וכת כת בכלשלשים
 עכיל. טיחייבי ולא חואיל טלך חדרת זה אין שחימח בשעתנעירח

 שחמו שכבר נפמרו שכבר אותן אם טחלוקת שזח טרבריוטפורש
 כבר חיובא בני שאינן כיון וישראל ערח לקחל סצמרפין הם אםפסחיהם

 טצמרף לא בפסח מחויב אינו שבכלל מי ברור זח ולפי בשחימתן נפמרושהרי
 ונפמרו שחטו כבר שאפילו שםובר רש'י לשימת אבל וישראל ערחלקהל

 חיח אם רוקא בזח שהםתפקתי בטה לרון יש 1ישראל עדה לקחלטצמרפין
 לו שאין םי כגה פטח חיוב בר שאינו 3םי אבל נפמר, רק בשסח חיובאנר

 וצ'ק. לכו'ק טצמרף אינוקרקק

 "אהיכה
 הפסח את שהשמין אין מחטשים פחותחיו

 כשר. אחת בבצן כולן שחמו ואםלכתחילח

 הצלשח הביא כשר, אחת בכת כולן שחמו דאם לחרטב*םוחםקור

 אותו ושחמו שנאטר אחד בפםח יוצאין ישראל שכל טנין מ*ב דףטקרושין
 דשם אלא כחות, שלש כאן אין אחד בפםח יוצאין כל*ישראל ואםוכד
 ע*כ,דבריו. לריקבר תחילח בין הרטב'ם םחלק לכן בדיעכר טשמק יוצאיןקאטר

 הפפח, נפסל אינו אחת בבת כולן שחמו אם רדוקא בזח ליונראח



פ3 פסח קרבןחלכות

 אחד בזה אלא וישדאל, קרה, בקהל, בשלשים אחת בבת שחטו לא אםאבל
 בבת וישראל עדח קחל דרלסא והטעם הפםח נפמל עשרח נכנמה כת ובכלזח

 ערה קהל צריכי0 דאם ורש'י הרטבים ששיטת לעיל שהמברנו וכפי הואאחת
 שבטאירי טפרשים כיש לא וכת כת בכל זה את צריכים אחת בבתוישדאל
 ופסח פמח כל שחיכת בשעת שיהיה רין הוא וישראל ערה רקהל הואומברתם

 שחיטת בשעת שיהיה כללי דין לא דזה הראשונה, בכת שהיח טה לנו דיולא
 קהל הפסח שחיטת בשעת היה לא אם כן ואם 1ישראל, עדה קתלפסתים
 דבעינן בנם' הספק של הצר ולפי עשרה היה כת בכל א(א וישראלערח
 זה, תנאי פסח שחיטת בשעת חסר הרי אחת בכת וישראל עדה קהלשיהיה
 הצר שלפי טפני הוא כשר, כאחת כולן שחט ראם הרטב"ם, שכתכוסה
 הרי עשרה כה ובכל זה אחר בזה 1ישראל עדח קהל רבעינן שבגם'המפק
 המפק של הזה הצר לפי וישראל ערה רקהל כתוח, עור עם בצירוף הטצ1החל
 מתקיים זה דהרי וישראל ערה קהל להיות שצריך ופסח פסח ככל רין זחאין

 שייכות לח אין שהסצוה כיון כאחת שחט1 אפילו פומל אינו ולפיכךבצירוף,
 כעשרח וכת כח בכל רשבחם להיפ1ך היה אם אבל בפרם, ופסח פמחלכל
 פמח כל על פדטית טצוה וזה אחת בבת וישראל ערה קהל דכעינן חצרולפי
 זח בכל וצ"ע שנפמל להיוח יכולופמח

 שחטו דאם כתב ד' הל' פסח טקרבן א' פרק הפשנה בטרכבתוחנה
 פמק שלשים ובראיכא פמול, בדיעבד אפילו דביחיר אפשר כשרבדיעבר
 קהל בעינן אם מפק סמעם רק דבריו ולפי כשר הפמח רטמפיקאהרטב'ם
 כטו לא וזה הרסב'ם, סכשיר ולפיכך זה אחר בזח או אחת בבת וישראלערח

 קהל צריכים ואפילו אחת בבת ריוצאים ס'ב קדושין מנטי הצל'חשהוכיח
 זה. אחר בזח וישראלערה

 שייך זה אין פמול בריעכר הפסח נשחם אם דביחיר טחרש שהואוטה
 וציע זח בכל ודוק נפסל אם זח אחר בזח בעשרח היח אם שלנולחמפק

 שתתמלא עד הראשונה הכת נכנסת נשחםכיצד
 לשחוט וטתחילין העזרה דלתות ונועליןהעזרה
 ומקריבין שוחטין שהן זמן וכל פסחיהן,את

 ההלל. את הלוייםקוראים

 הלוים ר' פרק פסחים תומפתא הוא ההלל את קוראים דלוים זהוהנח
 ם'ה רף פסחים בתום' וחובא בשורח, הלל ונומרין דוכנן עלקומרין



 ח99חח1קת*ד

 קל אמף בני וחטשוררים ריאשיהו פםח גבי מפורש קרא חואובאםת
 שם הפרק כל כטפורש והקרבחן שחיטתן בשעת שירה רהיה רכורהטעסרם
 וכו' לילה ר"ה בפסחיב צ"ה ברף ורש"י הפסח, הקרבת בעת שיר רהיחאלסא

 רף נשחם בתסיד כראמרן שחיפתו בשעת הלל שפעון ראשון כפמח הואוהרי
 כל על אוםרים שיהו להם תקנו שביניהן נכיאים אמרינן, קי'ז דף ולקטןס"ר,
 ק"כ. חרוש רכר וכל ופרקפרק

 שהיתח לכעלה שהבאנו כטו ריאשיהו בפסח ספורש קרא זהובאסת
 כזה. שסעיר שמח באור ועיין זה את הביא לא ורש"י הפסח הקרבת בשעתשירה

 חוא וכן קאי, כתות אכל ההלל את קראו ם"ר רף בפסחים רש"יוהנה
 שחיפה בשעה ההלל את קוראין היו רהכתות נ"ר רף בסוכה רש"יבפירוש
 היו רלוים רפמחים סתוספתא רש"י קל הקשו נ"ר רף במוכה שםובתום'
 לעיל שהבאתי כמו ההלל אתקוראים

 רחיה רסורח מעכדם על אמף בני והמשוררים ייאשיהו רפמחומקרא
 רש'י על םתירח ראין לוסר אפשר בלוים והוא הפמח שחיפת בשעתשירח
 דכתות רש"י באסת מובר והלל הלל, לא אבל לוים של שירה רהיה כתיברשם
 שפעו ראשון כפמח צ"ה רף בפמחים רש"י הביא לא שפיר ולכן אוסריםהיו
 פרק כל על אומרים שיהיו להם תקנו שביניהם רנביאים שחיפתו בשעתהלל
 שם רק ריאשיהו בפסוק כתיכ לא וזה הלל אסירת קל היה התקנח רזחופרק
 לשיפת ואף מפורשן לא שיר איזה אכל בפמח לוים של שירח רהיתתכתיב
 אומרין. היו ,מכחות רהלל הלל לא אבל לויים של שיר היהרשיי

 לברר שלים'א טבריסק הרב הנאון רבינו של יר בכתב ראיתיוהנה
 סהתוסשתא התום' קושית ולחרץ אוסרים היו הכתות רהלל רמובר רש"ישיפת
 רקל ההלל את קראו רש'י פירש מ"ר רף בפמחים שם לשונו וזה רש"יעל

 סתוםפתא וה על הקשו ובתום' נ"ר רף םוכה ברש"י הוא וכן קאיהכתות
 ואוסרים הרוככ על קוסרין היו הלויים שם רתניא רפסחים ר' פרקספורשת

 ברבריהם. יעו"ש הכתות ולא ההלל את קוראים היו רהלויים הרי בשיר ההללאת
 רין זה אין הפסח שחיפת של זה רהלל לסרין אנו רש"י מרבריוהנח

 זח והוי בעשייתו הלל פעון רהפמח עצסו בפני רין רהוא רק קרבן שלשיר
 אינו וע"כ כאכילתו, הלל שטעון וכמו רעלסא הלל אטירת ככל הללאמירת
 של שיר דלאו אותו אוסרים הטקריבין בעצסם הכחות רק ללוים כללשייך
 כלוים. רינו שיהא הואקרבן

 לפני סכח החליל בשנח יום י'כ י', רף בערכין רתנן סהא וה עלוקשה
 גם רהיח הרי שנק פמח ושחיפת ראשון פסח שחיפת גם שם וקחשיכחסזבח
 שיר לרין רק שייך לא לכאורח חליל יין וחרי חפמח, שחיפת כשעתחליל



פה *סח קרבןהיכ1ת

 דין רהוא ניטא אם אבל בכלי, שידח גם דכעינן רינא כזה רגאטר קרבןשל
 לויים של שיר לרין כלל שייך ואינו קשייתו כשעת הלל אטירת של עצמוכפני
 הכא בעי סא' חליל כןאם

 בחצוצרות נם הוקעין דהיו שם בפסחים תנן להדיא דהרי קשהועוד
 לנמכים הוקעין נסכים לו שיש חמיר הני שם ובירושלטי הפמח עשייתבשעת
 רק הוא נחצוצרות תקיעה רין והרי לשחיטתו תוקעין נסכים לו שאיןפסח
 ה', הל' הטקרש מכלי ג' פרק ברמבים כטבואר שירה אומרים שהלויםבשעה
 י'א רף כערכין כמבואר הלוים של השיר אטירת עם לחצוצרות להו דינאוהד

 סיניה ילפינן חצוצרוה 3בי דכהיב שלטיכם זבחי ועל עולותיכם דעלרפקרא
 להו דינא חד דתרווייהו הרי לוים של שיר לעניןגם

 בע"כ הפמח שהיטתו בשעת כחצוצרות תקיעה נם דהיתה דחזינןומאחר
 היה לא אוסרים שה'ו רההלל רש"י לפירוש אבל לוים של שיר 03 אזדהיה
 חצוצרוה של ענינם מה א"כ אותו אומרים היו הלוים ולא קרכן שלשיר
 הרי ע"כ, שמח וביחת זו זבחיכם על בהעלותך פרשה זוטא במפרי ועייןלכאן,
 וראי כן ואם זבחי דקל מקרא חצוצרות לתקיעת בהדיא אתרבאי פסחדזכיחת

 זה דהוי זה בפמוק הכתובים הקרבנות כל כמו לוים של לשיר נםדאתוכאי
 פירוש על וקשח לחו, דינא הר דתרווייהו לוים של לשיר וכין לחצוצרוהכין
 לוים. ע"י נאמר חיח ולא קרבן וטל שיר היח לא פסח שהיטת של דהללרש'י

 המזבח לפני מכה היח רחליל הא גבי י' דף רערכין במתניתיןובאטת
 שם ברש"י נם מבואר שני פמת שחיטת וכשעת ראשון פסה שחיטתכשעה
 רברי ולכאורה יעו'ש מחללים והחלילים ההלל את כפח משוררין היודהלויים
 אהדדי. סתרירש"י

 איכא דיני תרי דבאמת דם'ל רש"י בשיטת בזה ומבואר מוכרחוהנראח
 רקסרבינן חצוצרוה גבי האמור שלמיכם זבחי דעל הדין הרא הפסח,כשחיטת
 של שיר דין גם חצוצרות דין גם גכללי ריבויא ובהך פסה זכיחת נםמיניה
 איכא ועור קרא, בהאי הנכללים הקרבנות כל כמו לויים ע'י הנאמרקרכן
 צ"ה בפסחים וכמבואר בעשייתו הלל שטעון הלל אמירת של מסוים דיןבפגוח
 הלל, אומריס ואין לולביהן את ונוטלין פמחיהם את שוחטין ישראלאפשר
 בקרא הנאמר שיד טעון רפסה הדין לגטרי הם נפרריס דינים דשני לרש'יוס'ל
 של שיר כל כמו כלוים דוקא וזה עצמו כפני דין הוא שלמיכס זבחידקל
 עצסו בפני דין הוא בעשייתו הלל שטעון כפסח שיש הטיוהד וחדיןקרכן
 חלל כטו כעלמא הלל אמירת הוא רק קרבן של שיר לדין כלל שייךשאינו
 הכתות רק ללוים שייך לא זה דהלל לרש"י ס'ל ומשו"ח אכילח שעתשל

 אטרו חלויס דגט קכ"פ זח ט'ס אבל שחיטח, בשעת חהלל אח קראובקצטם



 ח*ס""יקהפ

 רנ"מר הפמח כשחיטת שיש השני הרין סשום חפמח שחיטת בשעתשירח
 הכתובים הקרכנות ככל ושירה חצוצרות טעונה פמח רשחיטת זכחי דקלמקרא
 ואין השיר ואמירת הפמח שחיטת כשעת חליל גם הית זח רין ומשום זחבפמוק
 ק'י שנאמר חלל לאטירת בלל שיייכים היו לא והחליל רחחצוצרות נמיחכי

 דכשעת כערכין רש'י רברי הן והן הלוים, ק*י או שנאמר שיר לרין רקהכתות
 חלל מעון רפמח הרין אבל ההלל, את כפה משוררים חיוים חיוהחליל

 ללוים. שייך שאינו קצמו בפני רין וחבקשייתו
 כשעת שהיח הלוים של שהשיר נמצא רלפי'ז כזח לרון יש רערייןאיכרא

 ואינו שלפיכם זבחי רעל מקרא רנפיק לגמרי אחר רין הוא חפמחשחיטת
 אחר שיר נם לומר יכולים הרי כן ואם כעשייתו הלל טעון רפמח לחרין כללשייך

 רש'י כרברי וגם בשיר, חהלל את אומרים היו רהלוים תניא הריוכתומפתא
 משום זח רהוא וכקיכ ההלל, את כפה משוררים חיו רחלוים כן מפורשנערכין
 כמש'כ. ורלא כעשייתו חלל טעון רפמחחרין

 תנן שם דערכין כמתניתין דהנה לפירשיי ניחא זח רגם נראחאולם
 ויחיר הואיל הני מ"ש שם וכנם' הםזכח לפני מכח החליל כשנה יוםובי"ב
 ח' פרק מוכה הירושלמי פי על נראח בזח והכיאור וכו' ההלל את כהםנומר

 נוהג, ההלל נוהג שהחליל זטן כל כחליל כהולך לככ ושמחת רככ"ם כשםר"י
 כהולך לככ ושטחת וכו' לכם יהיה השיר כתיב התם רכקרא משוםוהיינו
 גם וזהו נוהג, זה גוהנ שזה זטן רכל וחליל הלל לזה זה והוקשובחליל

 כהם. נוהנ חליל נם ע"כ ההלל אה כהם נוסר ויחיר דהואיל כתלמורין הנם'רכרי
 והיו זה שיר היה הקרכה וכשעת וז"ל כתכ שם כטתניתין כרש'יוהנה

 וכשאר טחללים והחלילים יטים י"כ כאותן ההרל את כפח משורריםהלוים
 וכו' כר"ה הטפורש השיר אותו היה והשיר וכינורות וצלצל נכלים היוימים
 של השיר רק הימים כאותן היח כלכר החליל רק רלא מרנריו מכוארע'כ
 חחלילים שהיו הוא ההלל קריאת וכשעת הלל היה ימים חי"כ אותן שלקרכן

 ומצלתים וכינורות נכלים רק חליל היח לא אחר שיר שהיה ימים וכשארמחללים
 כשקח נאמר חליל דדין חוא, כזח חדכר ריסור טפרש ררש"יונראח

 צריכה ההלל את כפח משוררים שהלוים וכשקה הלל הוא קרכן שלשהשיר
 טקרא הרכר רימור או טחלכה, נגמר כך וכוראי חליל, ע"י ככלי השירלהיות

 רש"י ומפרש כחליל, כהולך לככ ושמחת וכוי לכם יהיח רהשיר הנ"לדירושלמי
 רנאמר אלא נוהג, זח נוהנ שזח רכשקח וחליל הלל לזה זח רהוקשו רקרלא
 חליל של רינו עיקר הוא וכך נינהו טילחא חדא תרווייחו וחליל רחללבזח
 חנ'ל. מפירש'י מפורש נראח כן חהלל את כפח משוררים שחלוים כשעהשחוא

 והיסים החלל את בהם גוטר ויחיר דהואיל פתפרשים הנם' רכריוחשתא



8ז פסח קרנןחלנוח

 וכיון יטיס הי'ב באותן הלל חיח קרבן של חשיר גם ע"כ נינחו חלליטי
 הנ'ל דש"י דברי חן והן בהן, טכח חחליל גם היח טשו"ה הלל חיחדהשיר
 טחללים. והחלילים ההלל את בפח משוררין הלוים יטים י'כדבאותן

 ההלל את קראו דהלוים הא רש"י לדעת היטב טבואר זה הרי זחולפי
 נאטר לא בקשייחו הלל טעון רפמח הדין ועיקר ראע'נ הפטח, שחיטתבשעת
 ליה רילפינן הוא נפשיה כאנפי טלתא הלוים של וחשיר לוים של שירעל

 היה השיר זה גם ט"פ אכל החצוצרות תקיעת וכטו שלפיכם זבחי דעלמקרא
 של דהשיר בפירש" דטכואר הטזכח לפני טכח שחחליל יום י'ב בכל כטוהלל

 השיר היה ולהכי יטים הי'ב טאותן היא חפמח שחיפת וחרי חלל חיהחקרבן
 טשוררים היו דחלוים שחכאנו כערכין רש'י דכרי חן וחן חלל, שלו קרבןשל
 כעשייתו חלל טעון דפמח דחדין אה'נ אנל מחללים, וחחלילים החלל אתכפח
 ללויכג דינו כעיקר שייך שאינו חוא אחריתאטילתא

 דחלוים בחדיא רהניא חתומפחא לרש'י טידי קשה לא הרי זחולפי
 שנתכאי כיון שם, מוכח בתום' חללבשירוכםושהקשו אוטריםחיו

 לדעת נם דזה
 זה וגס בלוים שנאטד קרכן של שיר דין גם בה יש הפמח ששחיטתרש'י
 יהשיר הטזכת לפני טכח שהחליל יום י"ב בכל לרש"י כדם"ל הלל היהחשיר
 שליפ"א. טברימק הרכ הנאון רבינו של דבריו תונץ ק"כ הלל אז חיה קרכןשל

 לפני חטכה בחליל קרכן, של בשיר ד'ה ע"כ נ' דף סוכה ברש"יוהנה
 הערבים כין של לתטיד היין ונימוך שהר של לתטיד היין נימוך כשעתחסזבח
 קרכין כטפ' כדתגן לפניחם טכח והחליל שיר ואוטרין דוכנן על עוטדיןשהלוים

 הסזכח על שיר אוטרין ואין הטזבח לפני טכח החליל כשנה יום בי'ב י'דף
 היה פסח כערב דנם טרש"י טשטע ע"כ, וכו' התם כדאטריכן חיין עלאלא
 דף כערכין הרש'ש טרקרק וכן היום, תטידי של היין ניסוך בשעתהחליל
 מ'ד ופמחים נ"ד טמוכה לשיטתו דרש'י טשים והוא בסוכח, רש*יטרברי
 חיין על אלא שירה דין דאין לא הלוים אבל ההלל את אוטרים היודהכתות

 דאיתא והא חהלל את אוטרים היו דהלוים י' דף כערכין רש'י כדכריולא
 כדבריו. דלא סתומפתא טוכת ההלל את אוטרים היו דחלויםבתומפתא

 התומפתא על מ"ד רף כפסחים הקשו התום' דהנה לוטר לינראה
 אוטרים אין דהא חהלל את קוראים ולוים פמחיהן את שוחפין דישראלרתניא
 טקדשין היו וכן נמכים בלי שירה דאיכא חזינן והכא היין על אלאשירה
 טאוד קשים התום' דכרי והנה שתירצו, טה עי"ש ובשיר תודות כשתיחעזרות

 כדאיתא ובשיר והעזרות העיר שטקדשין התורות דאותן לוטר אפשרדאיך
 אלא אינו שירה רהא חוכה קרכנות כל כטו שירה טפעם הוא י*דכשבועות
 שטקדשין וחתודות "א דף ערכין כטם' כראיתא זטן לחם חקבוע צטרבקרבעת



 ח*פחחוקת8ח

 מעיר קל שמוסיפין חשיר דזמ קשמ וק1ר זמן, למם קכוע אין ומעזרות חקיראת
 ועל פינמ כל קל אלא קרכן של שיר כשאר הדוכן קל מםזכח אצל מימלא
 לא שזמ להוכימ יש ועזר שם כשבועות כדאיתא בירושלים גדולה אבןכל

 ע'כ משו דף דכשכועות ובשיר, ת1ד1ת בשתי העזר1ת בסקדשין שירטטעם
 יוסא טטעלי נבנייה וכו' אפשר דלא סשום בעצרמ, לחם בשתי דטקדשאפשר
 בית בנין אין וגיקישימ נגטריה לאלתר יוטא דקריש דעד פ1רתא בהונשייר
 בנסי כטכואר בלילמ שירח אין הגם' מקשמ לא ולטמ ק'כ בלילמהטקדש
 טכל וטוכמ ביום, שירח אף ביום כפרמ טמ א1טרים וחכםים "א דףקדכין
 רק מוא תודות בשמי והעיר העזרות כשטקדשין אוטרים שמיו חשיר דזמזמ

 י'א דף ערכין בגם' כדטפורש שירה דטעונין בכורים וכטו בעלטאשטחמ
 על הטשנמ ששיר נראמ ולדבי וז"ל לבכורים טניין ד'ה שם התום'וטפרש
 היו שסממ של ושיר עי'ש בעלטא לשטחה אם כי משיד עיקר אינובכודים
 מיו והלוים בלילמ שמיתה השואנח בימ כשטממ כטו בלילח אףאוטרים
 בטמנימין כדאיתא שירה ואוטרים נשים עזרמ של טעלות ם'1 עלעוטדין
 נ"א. דף סוכה החלילנפרק

 מיו דהלוים כמומפתא ראיתא דטה לוטר אפשר אולי זח לפיוהנמ
 רשיי טפרש ולפיכך חיין על אלא שירח אוטדין שאין כיון ההלל,אוטרין
 בשעמ מחליל היה פממ בערב דנם טכמ דמחליל בשנמ יום כי'כ נ' רףבמוכמ
 דבזסן ט"ד דף פממים התוס' תירוץ טונר ולא היום מטידי של מייןניפוך
 ע"ש, שמיטמ בשעת הקרכה בשעת שלא שירה אוטרין מיו נסכיםשאין

 שיאמ טטקם לא זמ מלל אוטרים היו דמלוים בתומפתא ראיתא טחדזמ
 משואבמ בית שטחת כטו שטחה סטעם אלא מיין על אלא שירה א1טריםדאין
 דיאשימו כפסמ היטים בדכרי שכתוב טח וכן זה קל הימ לא שירמ ריןאבל
 שאין כיון שירה דק ולא שטממ טטעם ג"כ הוא שירח אוסרים מיורלוים
 מיו כתות דוקא מוא עשייתו בשעת הלל דין ועצס מיין על אלאאוטרין
 והיו כתיב דבתומפתא צ"ע אבל טהתוספמא רש'י דברי טתורץ ובזהאוטרין
 וצ"ע. שירמ טטעם שזמ טשטע הדוכן על חלל הלויםאוטרין

 בוא דברים אלו פרק בפסחים דאטרינן הא על כתכ שממ באורוהנמ
 נשרים ופררים ואברין חלכים הקפר שהרי בשעתמ טצוה חכיבמ כטמוראח
 איחא י' פרשח דמובא דבורא כהנים וכתורת משבת, את ודוחין הלילמכל
 את ודוחין הלילמ כל כשרמ מלבים שהקמר בשעמה סצוח חביבה אוטרר'ש

 שבת. טוצאי עד שיקרבו להם טטתינין ואין בשעתןמשבת
 עולת דכתיב טטקם כשבת טקטירין דאיברין הילפותא קיקר דמריוקשח

 דטאיכרין וטפרש ופדדים, אברין כחנים מתורת השטים ולטמ בשבחוופכת



88 שסח קרגןחלסות

 אלא כשקתח טצוה דחכיבח טשום לא טקטירין לחכי דאיטוד דאיח איןושדרין
 אכיי וכרסםרר ונמכים זבח וטנחה עולח דכתיב לנטכים קורטין איברין רהקמרתטשום
 חיו הלא כשבת טקפירין חיו לא ואם נטכים בשעת אלא שירה אוטרים היו ולאכיוטא
 קריבץ חנטכים היו ואם ביום, אלא שירח אוטרין ואין כלילח קריכיןחנםכים
 וכערכין שירח מעוגין אין קצטן בפני חבאין דנםכים חרטכ'ם פמק חרילטחר
 שבתורת יינירםא שפיר אתי ולפיבך שירה טצות ירחח כן ואם שם י'בדף

 שלו ושירח נטכים, מקון ראין לפםח וחכוונח חלבים הקמר רק רכתיבכחגים
 ער טטהין ואין בשבת קריכע שלו איטורין הכי ~אפילו שחיפתו בקתהוא
 רבריו תוכן עיכ כשעתח טצוה חביכה טשום רק וזחחערב

 בושיר חלוים גתקלקלו ר'ה ע'ב ל' דף חשנח בראש אכן במוריוחנח
 כטה וראח כא ס'ח דף דפסחים בפ"ו ר"ש ראטר הא זז"ל בזה חעיר דבריובםוף
 טגלן והשתא וכו' חלילח כל כשרין ופדרים איברין שהרי בשעתה טצוחחביבה
 הוא שירח טצות לבמל שלא טשום רילטא הוא בשעתה טצוח דחביבחטשום
 ראי עיכ אלא וכו' דיוטא ג' בפרק כדאיתא לנםכים קודטח הקמרהדחא

 אם ראפילו שירח טצות ביפול טשום בזח אין חלילה עד לנטכיםטאחרת
 נתחייב לא טעולם דהא שיר א"ם עצטן בפני חכאין נטכים לומרתטצא
 ביום קריבין א"כ אלא כלל שיר מצות עליהן חל ולא בשיר אלונטכים
 ע'כ, חזבחעם

 דשירח נראח ולכך וזקל כתכ חטקדש טכלי 3' פרק טפר בקריתוחנח
 דעולוחיכם חדשים וראשי כטועדים שהוא חצוצרות בזטן אלא טראורייתא חוילא

 של דבשכתות יוצא רבריו לפי וחנח קכ'ל, טועד שחוא עצרת דשלטידוםיא
 ואם חצוצרווץ חיתח דלא כיון חתורה טן שירח דין חיה לא השנה יטותכל
 וראח רבא ר"ש שטרייק טה שמח וחאור אבן חמודי של קושיא איז בכללכן

 רילטא בשקחה טצוה חניבה רמשום דטגלן וכו' בשעתח טצוה' חביבחכטה
 שאין כיון בשבתות שידה אין טדאודייתא דהרי שירה לכטל שלאטשום

 חורח, "דין על סיירי ר"ש הרי וכאן לחרטב'םחצוצרות

 ור, תיק בין טחלוקת יש כהקלוחך פרשה דבטפרי כיון לוסר ישואולי

 נתן ולר שים וכו' תםירין אלו אוטר נתן ר' שבתות אלו שטחתכם דביוםנתן
 ככל טראורייתא שירח לרידיח וא'כ יום כל חצוצדות תקיקת חיוב חיחחרי
 חדשים וראשי בטוקרות דרק דסוכד חרטב"ם לשימת שם אויל טפר וחקריתיום
 לת'ק 'ונם השנח, יטות בכל סררבק רק שידח וא'כ חצוצדות תקיעתחיח
 שהדסכ*ם אף בשבת חתורח טן חיתח שירח וגם כשבת חצוצרות דיןחיה
 וסח ש*"ר סצוה חינוך בטנחת )קיי'ש ספר חקרית לפי כשניהם פםקלא

 כהעלותך טרשה מספרי לשי אזיל כחניפ שחתורח לחיות יששל קוד( כזהשאכתזכ



 חפסחחוקתצ

 גרם ולפיכך חתורה סן שירה היתח כן ואם בשבת חצוצרות תקיקתשהיתח
 סצוה דחביבת ראיה אין חרי ופררים דאיברין חלבים הקטר שהרינר"ש

 ופדרים אברין בר"ש 3ורם דכן והבבלי שירה, סצוח ביטול סמעם אלאנשעחה,
 התורח סן חרשים וראשי בטועדים רק היחה דהשירח הרסב"ם בשיטתסוכח

 לאהרדי דאיחקיש ספר הקרית ולפי ובסוערים חדשים בראשי רק היודחצוצרוח
 חקיעת חיחח וכמועדים חרשים רבראשי סהבבלי להרסב'ם טקור לכאורחתח

 סצוה חכיבה כסה לר"ש ככבלי שנורםין סטה השנת יסות בשאר ולאחצוצרות
 טשום דלסא קושיא ואין וכף הלילה כל כשרים ופררים איברין שהרינשעתה
 סדאורייתא שירה אין השנה יסות בשאר חצוצרות ראין כיון שירה סצותניטול
 לת*ק דבין כהמפרי הוא י כהנים התורת אבל ופדרים, מאיברין סוכחוטמילא

 כר"ש גרם ולפיכך התורה סן שירה היה בשבת*וססילא חצוצרות חיו נתןור'
 זה. ככל ודוק הלילת כל כשרים חלכים שחרירק

 יבהרכה

 תקיעות שלש תוקעין וקריאה קריאה כלעי
 לו ואין הואיל תקיעה תרועח תקיעהבחצוצרות
 שחיטה בשעת תוקעין ניסוך בשעת לתקוענסכים

 כולם הסוערות ביטי וז'ל ה' הל' הסקדש סכלי נ' בפרק *םק רבינוהנה

 אוסרים והלוימי תקרבן בשעח בחצוצרוח תוקעים סכהנים היו חרשיםוכדאשי
 בהצוצרות וחקקחם חרשיכם ובראשי ובטועדיכם שסהתכם וביום שנאטרשירה

 ע"כי פסולה סתכוח סיני סשאר וכו' כםף של העשח טן נעשיח היתחהחצוצדות
 היח לא קרבנות על חצוצרוח דתקיעת שפסק סרבינו לכאורהספורש

 וז'ל כתב חתטידין בסרר ו' הל' וסוםפין טתסידין ו' בפרק וחגה יוםבכל
 ושתי ההלכים שולחן על עוסרין כהנים שני היו לסנמך היין נותניןכשהיו

 ותקעו והריעו ותקעו בירו והםודרין הסזבח קרן על עוטד והטנן בידן,חצוצרות
 ותקעו בצלצול זח חקיש במודרין הסגן סניף לנסך הטנסך שהה ז' ובהלכחוכו'
 חצוצרות חקיעח שהית פפורש ע'כ, וכו' בשיר הלוים ודברו בחצוצרותאלו
 אהדדי. רבינו דברי םתרי ולכאורה יוםככל

 בסשגה כסבואר חצוצרות תקיעת שהיתה פמת סקיבן גם קשהולכאורמ
 בי'ד, פמח קרבן רשחימת חרשים וראשי בסוערים חיו לא וה חריובדבינו

 בסוערים רק היו חצוצרות דתקיעת הסקדש סכלי ג' בפוק הרטב'ם שיטתולפי
 חצוצרות. תקיעת פמח בקרכן כאן היתלסח

 הפטח זביחת זו זבחיכס ועל כחעלותך פרשמ זוטא כםפרי ספודש והאבל
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 יכול דברינו ולפי פסח, בקרבן תצוצרות תקיעח על ליסור דיש ספורשע"ש
 חרשים. וראשי כטוערים הוי שלא ספני לזה טיוחך ריבוי צריכיס דלפיכך4היות

 כי שידה אוסרין ראין איתא י'א יף קרכין בגט' רהרי לוטר ישועור
 שלסינם זבחי ועל עולותיכם על רכתיב זטן להם הקבוע ש:יכור בקרכנותאם

 בשל בחצוצרות ותקעתם נהעלותך פרשה בספרי וכן סחצוצרות ילפינןושירח
 בשל כרכר ענין בכה אטרת ליחיר ואתר לציבור אחר או כרבר הכתוכצבור
 ואתר צכור אחו או סרבר הכתוב ציכור בשל אומר עזאי בן שטעון ר'צבור,
 שלמים אף קרשים קרשי עולה סח שלטיכם זבתי ועל עולותיכם על ת"ןיתיר

 הוי לא פסח והרי ע"כ צבור סשל קולות אף צבור טשל שלטים מהקרשים
 רוסיא הוי לא בכנופיא ראתיא סשום ואם נ' רף ביוטא כסבואר ציבורקרבן

 פסח לקרבן סיוחר ליסור זוטא הספרי הכיא ולפיכך ציבור, כש4דשלסים
 זבתיכם על סרכתיב חש:וצרות4תקיעת

 כשנה זה חצוצרות תקיעת היה תטירין רעל הרטב"ם שמכיא סהוהנה
 התמירין על יום בכל חצוצרות תקיעת רהיתה תסיר סוחספורשח

 אוטר נתן ר' שבתות אלו שכתתכם וביום בהעלותך פרשה בטפריוהנה
 עשכ ככשכעו חרשיכם ובראשי רנלים שלש אלו ובטועריכם תטיריםאלו

 ויו"ם שבתות רוקא כובר דתיק נפלונחהם שפיר כצוה חינוךובבנחת
 וכסיק החטירין על חצוצרות תקיעת היתה יום רבכל סובר נתן ור'ר'ה

 הרכב"ם שכתכ וטה חצוציות תקיגת היה לא יום רבכל כת"ק פסקרהרמב'ב
 בחצ.צרות ותקעו החלכים שלחן על עומרין היו רכרנים ו' הל' טתכירין ו'כפרק
 כת'ק פסק הרכב'ם אם זה רלפי בצ"ע נשאר זה אבל כר-בנן, רקהוא

 חציצרות תקיעח היתה בשבתות דגפ הכקרש כלי בהל' סכיא לא יטהשבספ-.
 ואם כתיק דככק לוכר יכולים 4א זה ורפ' קיש חרשים ויאטי מועדיכ רקולא

 גם הצוצרות תקיעת להיות צריך היה כה"ק פסק אי ע4יי קשה מכ"גכן
 פסק ואי תרשים, וראשי בכ.גי~ת שרוקא הנקדש בכלי כהב וןכהבשבתות

 ובטועדים חרשים בראשי רוקא המקרש בכלי כפרש לסה קשה ג"כ נתןכר'
 כל ילפינן י'א דף עיכין בגם' רהנה הענין כל את לבאר ליוניאה

 ע~לוהיכם מרכתיב ציבור קרבנות לענין טחצוצרות ציכור קרכן ויל עייהרינ'
 ~רבן קבורת רצריך שירה ריה שם בקיא רש"י טפרש קרבן עבורת שצר'ך טיר-וכן

 וכן עולותיכס על בחצוצרות ותקעתם כרכתיב קרכן נסכי של היין על אלא נאסףשא.נו
 ע"ש שירה והיינו עולותיכם על רש"י שם וטפרש שירה טע,נח אי ציבור גדבתלעגין

 לסש.ררים למחצצרים כאחד ויהי שירה רין עיקר שם שלוסר אשי -כוכן
 אלסא עולוחיכם על בתצוצרות והקעתם כתיכ ובקרא שם ובתוס' קול,לרשמי;
 ע'ש. חתורה סן שייתאיכא



 חפסח"יקתצנ

 טחנם' מוכח לאהררי, הוקשו שירה ורין חצוצרות שדין יוצאטפורש
 כיוים שירה רין שיש וכמו וככהן ככלי קרכן של שירח רין ישדכחצוצרומ

 בכלי בחצוצרות להיות צריך כנהנים אנל בלוים בפח שירח עיקד לס'רובפח
 שירה טפעם שאינו ככחנים חצוצרות תקיעת רין עוד ויש שירח, מרין נםמח
 כחצוצרות לתקוע כצוה ריש איתא בהעלוהך כפרשה רהרי לקרכן שייכות לזתואין

 הצר גל טלחמה כזמן חצוצרות תקיעת וכן הטחנוח, את ולטסע הערתלמקרא
 לזעוק התורה טן עשה רמצות א' הל' מתענית א' פרק והרטכ.ם אחבם,חצורר
 כשעת חצוצרות תקיעת סנה כסה"ם והר'ם הצכור על שהכא צרח ע"כ נחצוצרותולהריק

 שנקשה. נח  שם בה"ה ועיין אחת ככצוח הכא שלא צרה ק"כ חצוצרוה ותקיעתהקרבנות
 פידוש לעיל שהכאתי סח בהעלותך כפרשה הם2רי את לפרש ליוויאה

 נחן ר' שכתות אלו שמחתכם רכיום מובר רת"ק הרסכ"ם יתורץ וכוהאהד
 כמשמעו. חרשיכם וכראשי רגלים שלש אלו וכטועריכם תטירין אלואוטר

 התמירין אלו שמחחכם רכיום יום כל חצוצרות רין דיש רסובד נחןרלרי
 וכמוערים חרשים כראשי שיש חצוצרות מרין כתסירין שי12 חצוצרות דיןחלוק

 תקיעת את הטחייב הוא רהזטן הפירוש אין יום בכל טצוח שישרחצוצרות
 שלמר כמו החצוצרות תקיעת טצות אח המחייכ הוא הקרבן אלאחחצוצרות
 כראשי אבל הזמן, לא חסחייב חוא שהקרבן התטירין אלו שסחתכםמביום
 ראשי של הזסן ששם וטועריכם חרשיכם סראשי רלסדין ובמועריםחרשים
 על בחצוצרות לתקוע שצריכים רין שזח אלא הטחייבים הם ומועריםחרשים
 וראש5 רגל של הזטן אלא ההצוצרות תקיעת את הטחייב הוא הקרבן לא אבלחקרבן.

 תקיקת וכין יום כל של חצוצרות תקיעת כין ימורי חילוק יש ,ה ולפיחרשים,
 את הסחייב הוא שהקרבן יום רככל חרשים, וראשי רגלים שלחצוצרות
 וככלי כחצוצרות שירח רין לכהנים שיש שירה מרין הוא כחצוצרותהתקיעות
 תרשים כראשי אכל שאני ככהנים בפה ב~וים שירה עיקר לט'ר'אפילו

 להיות שצריך רין שזה אלא בחצוצרות לתקוע הסחייב הוא שהזטןובסוערים
 שתוקעין חצוצרות תקיעת כמו אלא שירה מטעם לא הוא צבור קרכנותקל
 מרין אלא שירה לרין שייכות לזה אין כן נם ששם חבא שלא צרה כלקל

 שם. בקרא שכתוכ כטוזכרון
 היו לא תאמר ושטא כתכ המצוה במוף שפ"ר מצות בחינוךוחנה
 טידות כמם' אפרו כפידוש שהרי כן אינו חלוים אלא הקרבנוח על הסתוקעים
 כהנים ושני כירו והסוררין קרן על עוטד המגן לגסך יין לו נתנו 1'פרק

 נתכאר הרי ותקעו והריעו תקעו כירן חצוצרות ושתי חחלבים שלחן עלעוטרים

 תיו יום שככל כלומר להם תטירית ושהיא 11 סצוח נעשית כחניםושעשי
 הטוער כיטי שכתב ז'ל הרטב'ם אבל בלבר חרש וראוש סוקר ביום ולאתוקעין



8נ אפפח קרנןח1נ1ח

 שירה אוסרים והלוים כחצוצוות הוקעין הכהנים חיו חרשים ובראשיכולן
 ע"כ. וכו' בחצוצרות תוקעין הלוים אף הימים שכשאר שרעתו מרכריונראח

 בכל חצוצרות רבתקיעת החינוך לפי הרטב"ם טברת מומנר רברינוולפי
 המקיעת להיות יכול היה המחייב הוא שהקרבן כיון שירה רין לזה שתיתהיום

 אבל הקרכן של שירה כרין אימא כן גם שהם כיון בלוים נםחצוצרות
 דחצוצרות תקיעת כ10 הוא שלהם חצוצרות שהתקיעות חרשים וראשיבמוערים

 גזירת אלא לשירה שייכות לזח שאין הכא שלא צרה כל על תעגיותשל
 אינו ולוי כהן רוקא צריכים אלהיכם לפני לזכרון לכם והיח רכתיבהכתוכ
 בזה. תקיעהכר

 כ'ח רף טנחות בגם' דאמרינן מה רהנה בזח לחומיף עור ליונראה
 בתום' הקשה פמולה פתכות מיני משאר כמף של העשת מן נעשיתהחצוצרות

 דכתיכ קניס דמוף מתניתין על מ'ח רף ובע"ז טיח רף רזכחים ז' ונפרקשם
 שם בע"ז בנסי טוכח וכן הכמף מן שלא דכאות מוכח לחצוצרותקרניו

 תירוצים. הרבה שתירצו וע"ש לחצוצרות מהו קרניח לכהמה,המשתחוה
 כמף של יחיו רהחצוצרות דכעינן ראסרינן רזה לוטר אפשר דברינוולפי

 אלא שירה מטעם לא שהם חדשים וראשי מוערים של כחצוצרות רוקאוה
 כפרשח ושם תכא שלא צרח בל על וכן הסחנות ולמסע הערה לטקראכמו
 רין שזה התמידין קל שהיו יום כל של בחצוצרות אכל כמף חצוצרותכתיב
 דכרים משאר להיות יכול הרמב"ם שיטת לפי כשר לוי ואפילו שירהסטעם
 ושתי החלכים שלחן על עומרים כהנים ושני רתסיר ז' פרק במשנה שכתובומח

 שיהיו זו רמצות מ"ח זבחים התום' הכיא שסכאון בירם כמף שלחצוצרות
 בתמירין דגם מפורש הרי כהמשנה כן וגרם לרורות נוהגות כמף שלחצוצרות
 שלא משמע ג' הל' דמסירין ו' כפרק הרפכים מרברי כמף, של חצוצרההיתה
 בירם חצוצרות ושתי רק שם רהביא כמף של חצוצרות שתי במשנהגרם

 התומק גרמת אין משניות וכהרבה שם, כחטיד יו"ט בתום' ועייןלתמידין

 דכימי כתכ ה' הל' ג' פרק הכקרש כלי בהל' שהרסב'ס סה והולפי
 והחצוצרות וממיק בחצוצרות חוקעים הכחנים היו חרשים ובראשי כולםהטוערות
 בטעם לא הוא חצוצרות רין שבטוערות מפני כמף, של מהעשת נעשיתהיתה
 חצוצרות תקיעת שיש תעניות וכמו זה את סכיא שהיום חיוב שוה אלאשירה
 הכנים ולפיכך כסף של יהיו ושהחצוצרות דוקא כהן שצריך החירוש הואובזה

 שיש מפני המקרש בכלי שיהם חצוצרות תקיעת רין חדשים וראשיהמוערות
 כיון כתמירין אבל כמף של להיות צריך שהחצוצרות בכלי מיוחר ריןלהם
 מתכות מיני וכשאר לוי גם לתקוע יכול שהמכרגו כמו שירה פטעם רקשזה
 תקיעת דין שיש שכמפרי נתן כר' פומק שהוא הרסב'ם סתורץ זה ולפיכשר,



 חפסחחיקתפד

 חיתח חרשים וראשי שכמוקרים הטקדש ככלי שכתב ומה יום ככלחצוצרות
 טשל שיתיו והחצוציות רוקא כהן רין יש ששם טפני הוא חצוצרותתקיעת
 שלא צרח כל קל חצוצרות תקיעת כמו אלא שירה טטעם לא שהואכפף
 תקיעת של הדין לא וזה חצוצרות תקיעת דין יש באטת כתטירין אכלתכא,

 טתכוח טיני שאר של כחצוצרות וגם כשר ניכ ולוי ור"ח כמועדים שהי'חצוצרות
 נתן. כר' טשנח שסתם טפני כן ופסק רמפרי כת"ק ולא דתסיר דטתניתין כמתטאוזה

 לפני עולם לחקת לכם והיו כהעלותך פרשח זוטא הספרי יתורץובוח
 ובית כשילה דרק זה טלשון טפורש ע"כ, העולטים לבית לרורותיכםשילה,

 בסות רק רחיו ונכעון כנוב אכל חצוצרות דתקיעת זו טצוה נוהנתחקולמים
 כפמוק טפורש דהרי ותיסה חציצרוח, דתקיעת זה רין נוהג היה לאצבור

 מבין כי בטשא ימור וכו' ואמף הימן והמשוררים ט.ו פרק א' היסיםכדכרי
 ארון לפני כחצוצרות פתצצרים הכהנים וכו' ושכניהו כקרא עי"ש וכו'הוא

 בכהנים וחצוצרות בלוים שירה טצות היה וגכעון רבנוב הרי יעוי"שהאלקים
 אשר ככסה ה' טשכן לפני וכו' הכהן צרוק ואת מ"ז פרק בקרא שםוכן

 עיי'ש שיר וכלי לטשטעים וטצלתים חצוצרות וירותון היטן וקסהםכגכעון
 ניחא רכרינו ולפי זה, את מקשה זוטא מפרי על ~מפרי אכוהא כספרועיין
 דוקא זח וגכקון כנוב חצוצרות תקיעת דהיתה היטים כרכרי ראסרינןדמה
 ששירח שם שכשורש וכטו שירה סטעם שהוא יום כל של חצוצרותתקיעת
 טטעם לא שהם חרשים וראשי מוערים של חצוצרות תקיעת אכל שס,חיתה
 חצוצרות לתקיעת נתרכה לא כזהשירה

 טמפרי שהכאתי כטו יום כל חצוצרות תקיעת היה רלא לם"רולכאורת
 טועדות של חצוצרות ודין חצוצרות תקיעת היתה לא יום בכל הריקשה

 ואפשר כבסה חצוצרות לדין נתרבה לא שירה טטעם לא שזה חדשיםוראשי
 חצוצרות שיש היטים דדכרי הקרא את וטוקי נתן לר' אזיל זוטא רמפרילומר
 טת ידרוש שלא אפשר שם ולת"ק כתמירין יום כל של כחצוצרות וגכעוןבנוכ

 וצ"ע העולסים וכית שילה רוקא זומא כמפרישדרשו
 אלהיכם לפני לזכרון לכם והיו איתא כהעלותך פרשה כמפריוהנה

 שתקקו קרכן אני שוטע בחצוצרות ותקעתם אומר שהוא לפי נאטרלסה
 לזכרין לכם והיו ת"ל כשרים יהיו לא עליהם תקעו ושלא כשרים יהיוקליהם
 חקרכן את טעכבות אינן רחצוצרות טבואר ע"כ קרבן להכשר ולא נתנולזכרון

 שנהנו, מקום פרק פמחים כירושלטי וכן כ' הל' מתענית ר' פרקובירושלטי
 לקיש ריש בשם ר"א הקרכן את כקככין וישראל והלוים הכהנים ר"שתני

 הלויים אלו משורר וחשיר ישראל אלו משתחוים הקחל וכל רר'שטעטא
 הקרבן את סעכבין הכל חעולח כלות קר חכחנים אלו טחצצריםוחצוצרות
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 הםפרי טתרי ולכאורה חקרבן את טעכבין רחצוצרות טחירושלטי מפורש9'כ
 אהרריוהירו"ומי
 אם ורבנן מאיר ר' בין טחלוקת שם יש י'א רף ערכין בנם'וחנה

 ונמכים ניטוך בשעת חיה חשיר רהא החום, וחקשח הקרבן את םעככהשיר
 אין שאם נימוך חיינו הקרבן את טעככ רהשיר ותירץ חקרבן את טעכביןאין
 טאיר לר' הקרבן את טעכב אינו רחשיר שם בשימה וכן נמכים איןשירמ
 עיכוב שאין טיירי רהםפרי פשוט והירושלסי הפפרי זח ולפי חגסכים, אתרק

 הניסוך, הפירוש חקרבן את טעככות שחצוצרות רטפרש וחירושלמי חקרבןבעצם
 קרבן להכשד ולא נתנח לזכרון קרא לנו למה כן ראם קצת קשה זחאבל
 והנח נימוך, בשעת אלא בה ראינו הקרבן את שיעכב אפשר אי שככללכיון
 את טעכב רהשיר טאיר ר' ראטר טה בערכין התונף קושית טתרץ שםתבאוד

 לא ראם מ.ר פמחים חחוס' שיפת לפי טעכבי לא גופייהו דנסכים אףהקרנן
 שאין פסח בקרבן כטו שחיטה בשעת לוטר יכולים היו חקרבח גשעתנמכו
 ח' בפרק בירושלטי טבואר וכן שירה, שחיפח בשעת לוטר יכוליםנפכים
 בשעת תוקעין ניסוך בשעת לתקוע נמכים אין ראם חצוצרות לעגיןטפםחיס
 כן ואם ערכין בגם' שתמברנו כטו חרין אותו זה ושירה וחצוצרותשתיטה
 טעכב ובזח שירח שחיפה בשעת לוטר ויכולים נסכים לו ראין פמחבקרכן
 שיש כיון אהררי ומפרי חירושלטי מתיי באטת רבריו לפי כן אםחקרכן,
 הפמח שחיפת על שתוקקין במקום חקרבן עצם את יעכב שחצוצרותסציאות
 בירושלטי שטפורש וכמו נסכיםשאין

 גתנו לזכרון לזכרון לכם טותיה הםפרי שלטד דמה טתורץ דברינוולפי-
 זכרון טצות טמעם הוא חצוצרות שתקיעת בטקום רק זה קרבן להכשרולא
 אבל לעיל שהמברנו כטו ובמועדים חרשים בראשי כטו שירח מטעםולא

 באטת טקכב שירח כטעם והוא חצוצרות טצות את טחייב שחקרבןבתטידין
 חרי ביחד ושירה חצוצרות תקיעת שכולל בתעגית חירושלטי ולפיכךהקדבן

 המפרי אבל הקרבן, טעכב ולפיכך בתטירין וחוא שירה מפעם נ"כהתצורות
 רכתוב טטקם רק הוא שלהם החצוצרות שתקיעת חרשים וראשי בטוערותאיירי
 טעכב אינו ובזחלזכרון

 בשם קי'א זבחים תום' על שטקשה דםפרי באטבוהא שראיתי טה,חנה
 ובטח נמכים פעונה נרולה רבטה בנם' ישטעאל ר' דאטר רהא טפרשיסיש

 ובטח הבטות היתר שעת היא קטנה רבטה היינו נמכים טעונח איןקפנח
 בשעת ישטעאל לר' דם'ל טזה סתבאר ע.ש הבטות אימור ,יעת קרינרויה
 טקראי וצ'ע נדולח בבטה ואפילו כלל בבטח נמכים טקריבין אין חבטוחהיתר
 שעל שיר טצות חיח וגבעון שבנוב בבסה רגם שם דטפורש חיסיסררברי



 חיםחח(קתיי

 אומרין דאין ק"ל דהרי צגוו בכפת נמכים גם שם חיח כן ואםחקרבן
 מ"ד בפסהים נאן התום' דכרי לפי אכל ברכריו, ק"ש היין על אלאשירה
 נרולח בבפה כן ואם היין על שלא שירה אומרים היו הקרבח בשעתדשלא
 שחיטתו בשעת חיין על שלא שירה לוסר יכולים היו נמכים בכלל היהשלא
 זח בכל וצ"ע בפמחכסו

 י"רהלכה
 וחבירו לחבירו נותנו הכהן וקיבל השוחטשחט
 שיניע עד בטצוה רבים שיתעסקו כדילחבירו

 לפזבח הקרוב כהן אצלהדם

 הולכה ש"ם י"ר בזבחים וכן מ"ד דף נשחם תפיד פהק איתאוכגם'
 כיון רבינו על וקשה פורתא, נייר הוה רילפא ותירצו הולכח חוי בוגלשלא
 הולכה הויא לא ברגל שלא רהולכה הטוקרשין מפמולי א' בפרק פמקשחוא
 פורתא רנייר כתב ולא לחבירו וחבירו לחכירו נותנו כאן כתנ אפאי כןאם

 עיי"ש. הרמב"ם על זח טקשה פשנהובלחם
 חולכח יוחנן ר' אפר עולא אמר איתא בזבחים פ"ו דף בגם'והנה

 עולא וכו' לתקונה אפשר לא או לתקונה אפשר הולכח שסה לא נרגלשלא
 רנ איתביה לתקונה, אפשר אי אלפא פסולה ברגל שלא הולכח יוחנן ר'אטר

 עסקינן בטאי הכא כשר, ואספו הרצפה על חכלי טן נשפך לעולאנחטן
 בנוטא איסא איבעית סררון, במקום עייל לא לגואי נפיק לבראי לחוץ,כשיצא

 ע"כ תיובתא וכו' הני כל לאשטועינן תנא ואיכפל במטיכה איסאואיבעית
 רכתב לתקוני אפשר ברגל שלא רהולכה רפמק משטע ג"כ םרבינווהנח

 בו הלך ולא לפסול ונתן הכשר קזבל כ"ז הל' א' פרק המוקרשין פמולינתל'

 או חוץ לצר נתן אם בין חילק ולא לכשר יחזיר בפקוסו עפר אלאחפמול

 פ', הל' הסוקרשין ספסולי י"נ בפרק נמפרו הגר"ח טוכיח וכן פנים,לצד

 בתיובתא לתקונח אפשר ראי מ"ר להך הנם'וכדפסיק
 במוף כתנ כ"ג הל' הכוקרשין טפמורי א' פרק לטלך המשנהוהנח

 שהלך אף ברגל שלא רהוליך רהיכא שם רזבחים טמוגיא שגראח שםדבריו
 טנם' וראיח נרגל ויוליכנו לאחוריו הפזרק ויחזיר תקון צריך נרגלאח"כ

 מהכלי רנשפך מטתגיתין לתיקתה אפשר אי רמבר לעולא חגם' פריךרמאי
 שפיכח קורם ברנל הלך שכבר מיירי דהתם דאיפא דכשר ואם18 חרצפחקל

 חולכח סוף ועד טתחילח דנעינן ודאי אלא אסיפח לאחר ברנל שחלך נמיאי



ט *סח קר5זחלכות

 'טהיתה היכא ללטדנו זה רין שהוטסיט רנינו על לתטוה יוט ולפ"זברנל
 רין כשכתכ הרטב"ם על תמה ועור תיקון רצריך ברגל שלא הולכהסקצת
 הסזרק שיחזיר אמיפה לאחר שצריך כיאר לא לסה הרצפה קל הכלי טןנשפך
 ע.כ. וכו' בנם' וכראיתא עייל נמי לנואי רמילתא רפתמא השפיכחלמקום

 שלא הולכה אטרינן ראי לטלך הטשנה שהוכיח מה רזה לומר ליונראה
 זח תלוי ברגל הולכה הסוף ער מהתחלה צריכים הולכה שמה לאברנל

 לתיקונה, אפשר לא או לתיקונה אפשר כרנל שלא הולכה אם כנמיבמחלוקת
 התיקון נופא זה כרנל שהוליך הנמר זה הרי לתיקונח אפשר אסרינןראי

 כיון לאחוריו להחזיר צריך ואין מקורם שהיתה ברנל שלא ההולכחשמתקן
 הולכה לעשות צריך היה הרי כאן עומר היה ראם כרנל הולכח כאןשהיה
 ברנל שלא הולכח שהיחה מח פומל לא הרי לתיקונה אפשר רלם"ר וכיוןמכאן

 אפשר אי ברנל שלא חולכה אי אכל התיקון, זה וא"כ תיקון רקוצריכים
 שסוליך טח מהני ולא כרנל שלא הולכה בסקצת נפמל ככר כעולאלתיקונה
 של ראיתו נמתלק וממילא זה, את שפחרש זכחים אורה כקרן ועייןאח'כ,
 ולרידיה לתיקונה אפשר אי לם"ר הגם' מקשה רשם סהסוניא לסלךהמשנח
 אורה הקרן והביא זה, וכרור ברנל חולכה טקצת שהיתח פה מהני לאכאמת
 כשר הרצפה קל הכלי מן נשפך רתנן מהא עולא ראיתותכ מנט' לזהראיה
 סשסע כן ואם אמפו אם כשר אפ"ה שפיכה ררך להמזבח מעט רנתקרבאע"נ
 אח"כ הוליכו אם ברנל שלא מעט היה ההולכה רהתחלת ראק"נ כטש"כמהא
 עיש. חכלי לטקום אסיפה אחר לחזור רצריך הכא תנן לא רהא תיקונה חיינוברגל

 כהולכה ורבנן ר"ש מחלוקת ברגל שלא הולכה איתטר שם עור בנם'והנה

 כמערבא עלה טחכו זוטרתי בהולכה פליגי כי רפסולה פליני לא ט"ערבתי
 עלח דחשיב אי לה משכחת היכי לר"ש מחשבה בה רפסולה חעוף חטאהאלא
 וכו' טצותו ליה איתעכיר רם רגפק בתי ואי היא כלום לא רם וליפוקמקמי
 הולכה שמה לא ברנל שלא הולכה לעיל ראמר יוחנן לר' בשלמא רעו"יופירש
 ככך ררכה שאין קאמר רבתי הולכה יוחנן ר' אמר דכי סהא לטיפקליכא
 ר' בה ומורה ככך הולכתה עיקר חטאת יוכן וכו' המזכח בצר השוחטאבל

 רפמלה פליני לא עלמא כולי זוסרתי בהולכה אלא חנם' הטמיק וכו'יוהנן
 כלחם והגה פסלה, רלא נורסין ריש כרש"י וקיין ק"כ. רכתי בחולכה פליגיכי

 ר"ש טחלוקת כרגל שלא רהולכה כמוניא רזכחים כפיק כתכ כ"נ הליטשנה

 ליכא ח:לכה שמה לא ברגל שלא הולכה ראמר יוחנן רלר' שם ופירש"יורבנן
 ראין חרא כרגל שלא הולכה רמקרו נוונא הרי ראיכא העוף מחטאתלמיפרך
 הולכה ראינה יוחנן ר' קאמר ובהא הסזכח טן רחוק שהוא כלומר ככךררכה
 הולכח, רשסח ר"י סורה ובחא הסזכח בצר ששחם כנון בכך ררכחוחיא



 ח*סחח1קתצח

 חילק ולא הולכח שטח לא ברנל שלא רהולכח וכתכ טחם ז"לוהרטב"ם
 כהולכח אלא בטמקנא רגרמינן לומר יש ולרכריו חוי נוונא רבכלמשטע

 כצר שעוטר רהיינו זופרתי הולכת כלומר פמלה, רלא *ליגי יא כו'עזומרתי
 כי הולכה אפילו זו גרמא לפי וא"כ הולכה שטח רלאו פסלה לאחמזבח
 ע"ש. רביגו סחם ולכך הולכה שסח לאוחאי

 כצר בעומר זוטרתי רבחולכה באטת פוכר רחרמכ"ם לוסר גיאהולי
 והוא טרכריו, כן להוכיח ויש לכו'ע הולכת מינל שלא חולכה הויחטזבח
 אפשר רלם'ר לעיל שהסברנו כיון פורתא רנייר כפסח הרסכ"ם שהשמיטטטה

 ואם הולכה, הוי נ"כ חזר שלא אעפ"י כרנל הולכח אח"כ עשח עםלתיקונה
 השני ע"י אחר רהוליך המזכח ער כרגל שלא הולכח חיח אם יהיה איךכן
 להולכה נחשב זה ואצלו חמזכח ע"י עומר שהוא לכהן שכא ער הסזכחער

 הולכה על לתיקון זה נחשב הולכה הוי ברנל שלא ווטרתי והולסהזוטרתי

 הוי נופה רזה זוטרתי הולכה ע"י הולכח טצות כאן שנחקיים כיוןרבתי
 ראפשר רלם"ר ראמרינן כמו כרגל ע"י היתה שלא רכתי לחולכההתיקון
 תיקון נקרא זה ברנל היתה והנטר ברנל שלא היתה התחלה אםלתיקונח
 רכתי. להולכה תיקון זת נקרא הולכה הוי נ'כ ברנל שלא זוטרתי 1:הולכהלהולכח

 וחבירו לחבירו כנתנו פורתא רנייר הרמב"ם הביא לא לפיכךוא'כ
 כהולכה ההולכה כאן נתקיים הרי כן אם לתיקונה אפשר שפסק כיוןלחבירו

 הולכה צריכים לא ולזה וזורק הטזכח ע"י שעוסר לכהן שססר ע"יזומרתי
 אפשר אי למיר אזלי פורתא רנייר רמוקמינן וזכחים רפמחים והטוניאברנל

 ההולכה שנפמל כיון ההולכה את לתקן זומרתי חחולכה סהני ולאלתיקונה

 רפונר פהרטבים טוכח וטפילא לתיקונה, אפשר ואי כרגל שלא בחולכהרכתי
 בשיטת רסיכר טשנה כהלחם ורלא ברנל שלא סהני זוסרתי רהולכהבאטת

 ברנל שלא פמול נ"כ זוטרתי רהולכחהרמכים
 ברגל שלא הוליך אם לתיקונה אפשר רלם"ר לעיל שכתכנו מהוכוה

 שהוכיח לסלך חמשנה קושית קשה לא התיקון גקרא גופה זה כרגלונטר
 קל קושיא אין טמילא לתיקונה אפשר. ראי לם'ר אזלי דזה פמול כרנלשנמר

 גטר אם כשר כאטת לתיקונה אפשר רפסק רלהלכה זה את שהשמיטהרמכ"ס
 זח. בכל ורוקברנל



צפ 18ח קיפןחיגוח

 אחד טזרק וטקבל היסוד כננד אחת שפיכחשופכו
 ומפשימין ותולין הריקן את טחזיר ואח'כסלא
 שסוציא עד קיביו את וטמחח וקורעו כולואת

 האיטורין' את ומוציא וחפוש חצואחטהם

 מפשיטין בשבת ליזיוח שחל "ר ת'ר איתא קט"ז רף שבת כגם'וחנח
 טפשיטין וחכ"א ברוקה כן ר'י של כנו ישמעאל ר' רברי חחזח ער חפמחאת
 של בנו ישסעאל לרבי חברייא ליח אחררו מאי עוקכא מר אמר ובו', כולואת

 נפשום לא הפפר עם המפר תיק מצילין אם ליה קאטרי חרי ברוקת בןר'י
 קשח ורקא מעיקרא כראסרינן לעולם אשי רב אטר אלא וכו' מעורו חפמחאת
 ראמרי ורבא אביי וחא לעור קכקי רלא כגון מלאכח וחבא פלטול חכאלך

 ובתומי ע"ב בברזי ליח רשקיל ימות ולא רישיח בפסיק ר"ש סורחתרווייחו
 לחפשים פוהר לרירן קאסר ישטעאל ר' לרברי לרבנן בברזי רשקיי ר"חשם

 כאן טשנח בלחם חוא וכן בברזי לחפשים רמותר מיהו אורי לרירךלגסדי
 לרביגו בברזי רשקיל צריכים לארלרבנן

 ציצין על פירש ראמרינן סהא זח את מוכיח קל'נ רף שבחוברשב"א
 יוחנן ר' אטר חגה בר כר רבח אמר חוזר אינו חמילח את מעכביןשאינן
 את מפשיטין בשבת לחיות שחל קשר ארבעח רתנן ברוקח בן ריי שלרי"ב
 וז"ל הרשב"א וחקשה כולו אח טפשיפין אומרים וחבמים וכו' חחזח ערחפמח
 אלא רליכא בכרזי אלא כדרכו הפשם התם שרו לא רבנן וחא לטירקאיכא
 סעכבין שאינן ציצין נבי וחכא הקרש כתכי כל בפרק כדאמרינן שבותמשום
 שרו ענין בכל רבגן נמי רחתם לומר ויש ראורייתא אימורא איכא חמילחאת

 פעל כל רכתיב משום שרו ענין ככל לרירן ליח קאמר ישטעאל רר'ולטעטיח
 סיהא לן אורי לרייך אלא כנבלח מוטלין שמים קרשים יהא, שלא לסעגחוח'

 קזכ, המפר עם הספר תיק לחציל כרשריא לישתרי שבות אלא רליכארבברזי
 וקשה ע"ש בברזי רשקיל רק שרי דלרבנן כתבו רברים אלו ריש חתוס*אבל
 זה. מקשח המלך ובשער קל"ג שבת טנם' הרשב"א קושיתעליו

 ררבנן רטעטייהו אמרינן קט"ז כתכי כל פרק רבשבת קשח רבינוועל
 טאי ואסרינן כנבילח טומלין שמים קרשי יהיו שלא וא"נ יפריח שטאטשום
 6קטא ט"ל ואי ראמתנא ביומא גטי ואי דרחבא אפתורא רסונח א'בבינייחו
 ררחבא אפתורא שמונח לאמור חו'ל כנבילח סומייו שמים קדשי יתארשלא



 חפ*חחוקתק

 חתיר ואיך דאמתנח יוטא לאסור ליח הף ימריח דשלא פעסא לרבינו מ"לואי
 כולו. להפשיםלנסרי

 וכו' וקורעו כולו את טפשיטין כאן שכתכ סח רבינו על קשחועור
 סן וחוא כולו חפשטת אחר חאימורין דהוצאת רם"ל חאיסורין אתוסוציא
 כשחפשיט סיר חיה האיסורין דהוצאת סכואר קל"ג רשבת סוניא רהריחתיסח
 רקתני דברייתא תלסורא קאסר היכא ראל"כ בשבת בין בחול בק החזהער

 אתיא טצי לא רריב"ב הוא להיפוך והלא כריב"ב, אתיא חוזר אינופירש
 חסעכבין חציצין קל בין חוזר בסילה עוסק שהוא זסן רכל ברייתא קתנישהרי
 עומק שחוא זסן כל דאפילו ס"ל לריב"ב ואילו סעכבין שאינן ציצין עלבין
 סצי רריב"ב כדרבנן ואררבח שבת, רחי לא גבוח צורך ביה ראתעברכיון
 בה קומק שהוא סשום כולן רספשימין רבגן קאטרי לא רע"כ שפיראתיא
 חאיסורין רחוצאת קל"ג בשבת רש"י פירש וכן מורו, רבנן אפילו פירשאבל
 חמוגיא, טן סוכח ווח כרש"י יר כהכ בשיטת הריטב"א וכן כולו הפשמתקורם
 נ"א סי' אריה שאגת וכן זת מקשת הטלךובשער

 שלא כאן חרמב"ם שימת ספרש טשנת, א' פרק הסשנה בטרכבתוהנח
 בברזא רשקיל צריכין לא רלרבנן סשנח כחלחם לא בברזא רשקיל חביאשלא

 הרסבים ששיטת שם סוכיח חוא אלא קל"ג ורשב"א קי"ז שבת חתום'כשיטת
 האורנ *רק מוף חנבורים שלטי פ' על רישא פמיק בענין סחרשת שיטחחוא
 אז רישא הפסיק זולת לעשות שאפשר טעשח רכל בחרושי כתכהי ואניוז"ל
 בפסיק לעשוהו סתכוין לא כי שרי רישיה בפסיק סעשה אותו עביראפילו
 וסזל19 סביא יין הטתנרב צ"א רף זבחים רש"י שיטת וכן ע"כ וכו'רישית
 סתכוין שאינו רבר דאטר חוא ר"ש וסשני סכבה והא ופריך אשים נביעל

 דקין בט,פין דסזלף דאפשר וחירץ הוא רישיה פמיק והא רש"י וחקשהסותר
 סברתם וטעם ק"כ הוא סתכוין שאינו רבר ומכבח גמים סזלף נמי איחילכך
 רקיי'ל הא אלא סותר ססש הפעולה עושה אפילו סתכוין שאינו רבררכל

 ראי רכיון משום פ"ר ליה והוי ביו"ם להדוקי ראסור רונייתאבממורבייתח
 בשום לעשות לו א"א שהחיתר כיון נסצא מחיטח בלא להרוקי בעולםאפשר
 לעשות טתכוין כאילו ליה הוי ההיתר לעשות כשטתכוין חאימור בלאאופן

 פפח קרבן בהלכות רבינו רברי ניחא וכהכי וכו' שמתכוין רבר וסקריחאימור
 הפסח להוציא אלא כווגתו ואין הפשם רליכא בכרזא עכיר רסצי כיוןרספרש
 רישיח פמיק חוי לא לחפשיט כוונתו שאין כיון כררכו טפשיט נסי איהילכך
 שם. רבריו תובןק"כ

 שם חנם' על סקשח קתן שבת בחרושיו איגר עקיבא ר' הגאוןוהנה
 סקרי איך לחבין וכיתי לא וכו' ורבא אביי רהא לעור קבעי רלאשאוסרת



 8*" קייואי*יח

 כן עושח שאינו אלא בידים חעור טפשיפ בטכוון חא טתכוון איפ נשםזא
 רניהא נידון ואם כיבוי כמו לנופא צריך שאין אלא טכוון, וטקרי חעורלצורך
 פםיק טרין למיפרך צריך ולא טכוון הוי פטילא לגופן צריך וסקרי בע,דליח
 ליח ניחא דלא או לנופא צריכח והוי בעור ליח ניחא אם רק וכףרישימ
 בהרת גכי קל'ג דף לקמן חרשכ"א חקשה וכזח לנופא צריכח אינת וחוינעור

 שייך לא שם ותירוצו וכו' בידים בטכוין קוצץ הא טכוין אינו לחדקרי
 דבריו. ע"ככאן

 ושמא וז"ל שם קי"ז שבח כהטאירי טצאחי רע'א חנאון קושיתוחנח
 שאין טלאכת טעם אלא כאן ואין המחכוון בדבד דישיח פמיק קנין טחתאסר
 בפםיק שמותר טתכוין כשאין אף והלא לומר רעתו כך חוא אף לנופא,צריכה
 בוראי שהרי נופו לצורך עושה אף כרחך על בזו ואף אסור טיהארישיא
 בו רוצח שאינו רעתו וסנלה טראח שהוא לו שתירץ עד לעודו הואצריך
 ע"ש נקבים בברזא הערוך בשם שם בחנהות ועיין ע"ג,וכו'

 צריכה שאין מלאכח סטעם הגם' לוטד שהוא טחטאירי טפורשחנח
 בפרק חייב לנופא צרינה שאין טלאכה שפסק רבינו לשימת כן ואטלנו*א

 כאן ואין מהני, לא רוצה שאינו דעתו וטנלח סראח אפילו ז' הל' טשבתא'
 כלל כאן המרכבח של תירוצו שייך ולא רישיח לפמיקשייכוח

 תני א' הל' ו' פרק פסחים בירושלמי תוא חרסב"ם רשיטת ליוגדאח
 ברוקה בן יוחנן ר' של בנו ישפקאל ר' תני שבת דוחח חפשיטו ישסעאלר'

 כנוטל נראה יהיה שלא ישמעאל דר' ט"ט החזה אח טפשיט חיחבשכח

 ברוקה בן ר"י של בנו ישסעאל רבי לת עבד טח טנוול, זכח טתוךאיטורין

 הפני שם וטפרש סנוול, זכח טתוך אימורין כנוטל אינו הופכו שהואטתוך
 סזכח כנוטל ונראה הניסין ידבקו כולו את מפשיט אין אם ישטעאל לר'טשח
 ונוטל דהופכו רכיון סובר ברוקה בן יוחנן ר' של בנו ישסעאל וריטנוול

 ועיין וכו, טנוול זבח סחוך כנוטל נראח אינו פתוח שהיא השני טצדאיטורין
 רטבר ישטעאל לר' הטעם בירושלמי פפורש הרי ורידב"ז, שם עדהבקרבן

 קרשים יהיו שלא קדשים בזיון משום שלנו כהבבלי לא כולו אתטפשיטין
 יכולים שלא נבוה צורך עוד נעשה דלא אלא יסריח, שמא או כנכילחטוטלין
 טוכרחין כאן להירושלמי ולפיכך מנוול זבח טתוך האיטורין אתלחוציא
 טנוול זבח מתוך האיטורין את להוציא שלא כדי כולו את טקודםלחפשים

 מוציאין ואח'כ כולו את מקודם רמפשיטין חרסב"ם של דין טפורש כןואם
 נטי אי דדחבא אפתורא דמנח לרבנן חרמב"ם מחלק לא ולפיכך חאיטוריןאת
 יטול שלא הטסם הירושלטי דלפי הטלך השער שחקשח כטו דאמתגאיומא

 נעשה ולא לעיל שהסברנו כטו חניטין ידבקו שלא טנוול זבח טתוךחאיםורין



 "**ח"'ק"קנ

 מופלין שםים קדשי יהיו שלא או יפריח שסא מפעם ולא נכוח, צורךקוד
 כרור. וזח חאיטורין משום ולא קי"ז שכת בבבלי כסבוארכנבילח

 את דם*שיט רפמק טח הרסב'ם את סתרץ הסלך שחשער סחוחנח
 ד*ליני טשטע נשחט תסיר דפרק טתניתין רטחם איסורין סוציא ואח'גכולו
 וחוציא קרקו וטפשי5 ותולה ידו טנית בשבת לחיות חל שם רקתני שבתאגם'
 מחזח ער וטפשיט הל'ל ריכ'כ דם"ל איתא ואם וכו' בטנפ 3תנו חאיטוריןאת
 קולח נבי סתגיתין כדקחני וכו' חחפש5 את וסורק חאיסורין אח וחוציאקרעו
 אח חתך לחזח טגיע לחזח, שסניע קד ויורר ספשיט חיח דתסיד ר'פרק
 להוציא צריך רלא סתניתין סחם ודאי אלא חחפשט אח טירק וכו'חראש

 כולו את פפשיט היח נסי כשבת וחלכך חפש5ן נמר אחר אלא מידחאיטורין
 דציצין דוטיא שרי סשרי נבוח צורך ביח דאתעביד אע*ג פירש רלאדכיון
 פירש שלא נטי 1היינ1 חוזר פירש שלא זסן דכל חטילה את מקכביןשאינן

 טשום לחפשיט, דאםור דאיסתנא ביוטא או דרחבא אפחורא דנסונחהרסב'ם
 לסאן אלא קדשים בזיון' משום או ימריח דשמא חטעם לזח חוצרכו לאדכנם'
 סעכבין שאיון כציצין 1ה1'ל פירש והכי מיר חאימורין לחוציא צריךדמכר
 חאיסורין להוציא צריך ראין דקיי'ל למאי אבל חוזר אינו ד*ירש חמילחאת
 חוזר פירש טלא כל נבוה צורך בה אתעכיר דאפילו סידי לו תיקנו לאסיד
 טנם' להרמב'ם םקור שהביא נ"א מ" אריה בשאנת ועיין דבריו, תוכןע'כ

 ק"ש. כולו את דספשי5 ס"ג דף ר'י פרקסנחות

 כל הסל דקתני הברייתא דטוקסינן דלססקנא קל'ג שבת חרשב'אוחנת
 הציצין בין הטילה את הטעכבין הציצין בין חוזר במילה עומק שהואוסן
 ציצין על תוזר חמילה את הסעכבין ציצין על פירש המילח, אח טעכביןשאין
 כחנים ארבעה וכרבנן חפנים דלחם כסשנה תוזר, אינו חסילת אח מעכביןשאין
 פשום זח של מפחו בצר זה של טפחו טניחין ואלו מושכין אלו ובו'נכנמין
 חיח זח אף סניחין ואלו נו5לין אלו אפילו אוטר יומי ר' תמיד לפנישנאמר
 אלא תסיר לחו טיקרי לא טסררי וחדר ליח ושבקי שקלי אי דלרבנןתסיד,
 אתי חדר כי נטי פירש ונבי לחם בלי שלחן מתעכב ונמצא אחריתיחתחלח
 דלא ושמעינן לקיל דאמריון מאי כל נדחה ברש'י, עיש חוא אתריתאטלתא
 יופי ר' אלא אברייתא דפלינ טאן וליכא כלל רלעיל רחנהו בפלוגחאשייכא
 טמרשכ*א טפורש דבריו, תוכן ע'כ כוותיח חלכתח ליח וליה לבד הפניםרלחם

 כרוקח כן ד'י של בנו ישמעאל ור' רבנן של מחלוקת שייכות איןשלממקנא
 המילמ את סעכבין שאינן ציצין על חוזר אם בפירש חברייתאכרין

 כין לחלק יש 5עם סח חרשב'א לנו ביאר דלא חטלך חשער שכתבוטח
 ונראח קשש. דציעין לחחיא גבוח צורך דאתעביר אע'נ לרכנן כולו אתספשימין



ק* ח ס * קר*ן יגותח

 טעכבק שאען רציצק חמעם כל רלטסקנא חרשכ"א את לחסבירלי
 סילח של חטצוה טעשח נטשך שעוד טפני חוזר פירש שלא זמןכל

 תוא, חטילח טטעשח פירש שלא זסן כל נ"כ חציצין א'כ שבת דוחחוטילח
 שנרחח הטילח טטקשה חלק ככר נקרא ולא הוא אחריתא סילתא פירשאבל
 זטן טפסיק אם תטיר נקרא לא דזח חפנים טלחם מוכח וזח גשבילח,שבת
 תפמח בטפשים אבי אחריתא, התחלח אלא חדש לחם לסירור חישן םילוקבין
 שיובל כרי חפשמח של המצוח נטשך עור פירש לא ראם לוטר שייךלא

 כטבואר נכוה צורך נגטר כבר החזח ער שהפשים כזטן דחרי האיטוריןלחוציא
 קר,טי יהו שלא או יסריח שלא כולו את שטפשימין טח רק וזח קם"זבנם'
 שאין לציצין פסח הפחמת אח דיטח רתנטי וחא ננבילח, סוסליןשמים
 כל מעכבין שאין רציצין הא אחר 5עם הנטי רסכרח חוא חם'ר לפיטעכבין
 הפעולות כל א'כ שבת לידחות טילח ונתנח רכיון הוור פירש שלאזטן

 רוחח לא טצוה זח על שאין כיון פירש אכל כשבת טותר לסילהחשייכות
 ונרחח אחד טעשח נקרא פירש שלא וטן נל נ"כ הפסח בחפשטת וא'כשבת
 שכל טוכח לטסקנא חפנים טלחם אבל להמצוה, שייך שלא אף בשכילםשבת
 גכלל טעככין שאינן וציצין המצוה טעשת שנטשך נקרא עור פירש שלאזטן

 אבל תטיר של הטצוה עוד דנטשך רנקרא הפנים בלחם כמו טילהכחטצות
 שאינן לציצין רטיון שיהיה לה3טר חפשמת התחלת שייך אין הפסחבהפשמת
 שלא לרכנן כולן את שמפשימין המעם אלא הטצוח של נטר זה ראיןטעככין
 רזח סובר כרוקח כן ר"י של בנו ור'י כנכלח טומל יחא שלא אוימריח
 שכתבנו טה אבל שם בנם' כטבואר 3בוה צורך שנעשת כיון רוחהאינו

 מי' בש"א )ועיין ודוק רבינו דברי טוסבר פסחים סהירושלטי לרבינוחמקור
 הרטב'ם(. לשימת חוזר אינו בחול אפילו בפירש טעכבין שאינן ציצין לעניןמ

 שהוא הטרככת שהוכיח טה רישיה בפסיק רבינו שימת להסבירוגראח
 הסכוון הרבר להיות שיכול שכל האורג פרק סוף הגבורים ושלמי רש"יכשימת
 שאינו דבר נקרא רישיח פסיק עם עכשיו שעושה אף רישיה פסיק מלאמאתו
 בכוונה שנעשח גטורה טלאכה רין רחלוק רואין אנו דהר* ופמורסתכוון
 מהא הי רת כתובות טקובצת בשימה רהנה רישיה, כפסיק שנעשחסמלאכח
 סן אסור טתכוון שאינו דבר התורח ככל רמכר אף יהורת רלר' שםרכתב
 שם וז"ל תורה אטרה טחשכת רטלאכת טררכנן אלא אסור אינו בשבתהתורה
 ראב'ש חמאת חייב בשבת כנחלים החותה כריתות בטסכ' רתניא רחאוק'ל
 החם ואסרינן העליונות וטכבה החחתונות שטבעיר ספני שתים חייבאומר
 אליעזר ר' כר"ש חלכה טבר ת"ק פליני טאליהן והובערו לככות וגתכווןחתם
 מטאח יהורח ר טתייב סתכוק שאינו ברבר אלסא יחורח כר' חלכהסבר



 "פסחחיק"קד

 אפילו חטאת חייב לד'י וראי תחתונות רהבערת בחא רישיח דפסיק לוסרויש
 ראורייתא איפורא איכא נמי לר"ש רישיה רבפסיק לסר אתה וכו'בשבת

 כרטוכחא חטאת חיוב ליכא טיהו בהרת קציצת ל0שרי רחמנאסראיצטריך
 רפסיק אע"ג אחר חטאת אלא כחייב ולא כר"ש לח סבר רת"ק רכריתותההיא
 ק"כ וכו' הוארישיה

 רבר רסבר לר"ש רישיה רבפסיק טקובצת בשיטה גדול חירושמפורש
 נראה והטעם חטאת חיוב רישיה בפמיק אין התורה בכל טותר מתכווןשאינו

 לעשות מתכוון ראינו רהיכא דכחרש יו"ט והל' לולב הל' שטח האור פי עללי
 טתכוון בלא נעשית שהיא כיון רישיה פמיק ע"י נעשית שהיא אלאהמלאכה

 בלא היא הארם אל וביחם נעשית הטלאכה רהא מלאבה כל לית משוםעבר
 טלאכה לעשות מכוין לא כי שישכות גוף על רקאי דשבהון עשח אכלמעשה,
 פסיק בנרר רתיא אלא למלאכה מתכוין ראיכן רהיכא דשבהון, עשח עליואין

 זת על וקאי טאלית ולא הארם אל כיחומה רק נעשית המלאכה כן אםרישיה
 לומר אבל ביריו העושח והוא נעשית שהמלאכה המיבה שהוא מ4אכהל"ת
 רק זה רבר שעשו אנשים שני ראטו יתכן לא זה דנר וושובת נח הגוףשאין
 רישיה פםיק בנרר נתתוה לא השני ולגבי רישיה פסיק בגרר היה אחרלנבי

 זת וגוף שבת זה רנוף נחלק המלאכה שתעשה נתכוונו ולא ירעו לאושניהם
 הית שלא מי ראצל לומר יתכן תמלאכה אל דביחם ממתברא אלא שכת,לא

 הכרח שאין באופן היתה שפעולתו כיון אליו המלאכה תתיחם לא רישיהפסיק
 בהכרח שתיה מי ואצל אלית וגרטא כמיבה רק והוא הטלאכהשתיעשה
 ששניהם הארם נוף אבל ירו על שנעשית אומרין אנו הרי המלאכהשתיעשה

 רשניהם שבת לא וזה ונח שבת שזה נאטר מי אמו כוונו לא ושניהםעשו
 רק כאן ראין אפשר כך ומפני שניהם אצל נפעלת והסלאכה הכוונה נעדריהיו
 רבריו. תוכן ע"כ נתכוין רלא כיון ליכא דשבתון עשה אכל רמלאכהלית

 סלאכת זה על שיהיה פועל אינו רישיה רפםיק כיון חשיטה סכרתוזה
 חטאת חיוב זה קל אין וממילא נתכוין כלא מוי דשבתון עשה רלעניןנמורה

 אבל עובר הוא סלאכה תקשח לא של הלאו על רק עליו כרת שאיןמפני
 פמור בשבת רק אסור סתכוין שאינו דבר מחורת דבכל רמובר יהודהלר'

 וסח מחשבת למלאכת זת את קושה הרי רישית ופמיק מחשבת מלאכתמשום
 זה נקרא לרירית כן ואם חייב מתכוין איגו התורת בכל הרי סתכויןשאינו
 חטאת. נ"כ ומחויב נמורהמלאכת

 שם וז'ל "1 הלי סשבת אי פרק הנר'ח סכרת בזח להוסיףויכולים
 נאזכוין שאינו שאינו רבר ורין דשבת מחשבת מלאכת רין הם דיניםרשני
 ואפילו ורצונו בכוונתו תלוי תעיקר סתכוין שאינו רבר דדין התורה, כלשל
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 תלף מקום מכל ברעתו חרבר את עושח וחוא חרבר שיעשה נוראי יורעאם
 דינו יסור אין טחשבת מלאכת ברין משאי'כ לא, אם לזח טתכוין אםככוונתו
 דינא יס1ר וזח המלאכת את חעושח ברעת אם ני וכוונח נרצון כללתלוי

 ככריתות וכרמצינו ובמתשבח נדעת חטלאכח את שיעשח סחשבתרמלאכת
 ונבשק תורח, אמרח מתשבת רסלאכת משום פטור בשבת רמתעמק י"טרף

 טלאכח פטור שבת לענין ונפלח ועטר בחיקו לו מונחת אבן היחח כ'1רף
 והיינו כלל, כרעתו חסלאכח נעשית לא הא חני ובכל תורת אמרחמחשכת
 בטחשכח נעשית תהא שחמלאכח מחשבת דמלאכת הפירוש עיקר רזהמשום
 רבריו ק'כ וכו'ורעת

 רישיח בפםיק רחוי כיון מחשבת מלאכת רלקגין חשיטח סוסבר כןואם
 חרי מתכוין שאינו רכר לענין אכל ובסחשכח ברעת המלאכח שנעשתנקרא
 כמו אינו ות מתכוין כ10 רישית פמיק ק'י גמורח מלאכח נקרא שיהיחכיתם

 פלאכח איזח עשח אם קבר לא רשבתון עשח רלענין שמת חאורשממביר
 נעשיח שחמלאכה פועל רק רישיה רפסיק מתכוין, אינו רהרי רישיחכפמיק

 לענין מתכוין אינו נקרא כן ואם שובת, האדם נוף אבל הארם אלומתיחמת
 שהתורח מלאכח ואב נטורח מלאכח וח אין כן ואם רישיח נפמיק אפילוחעשח
 חתורח ככל אסור מתכוין שא'נו דרבר יהורה לר' אבל כרת, זח עלתייבח

 בכוונמ תליא לא מתשבת שטלאכת מפני תמרון כאן אין מחשבתובמלאכת
 וממילא ובמחשבח כרעת הטלאכה את שיעשה אלא הגר"ת משם שחבאתיכמו

 ורוק. חטאת וחייב נ"כ עשת לקנין נסורה מלאכה הוי רישיה נפסיקלריריח
 ה'ר כ' רף בכריתות הרמכ"ם על הנר'ת של קושיתו נם יתורץובזה

 חייפ צרוק בי ר'א משום אוטר רשב'א חטאה תייב בשבת גחליםהתותה
 אשי רב וכף חתחתונות את וטבעיר העליונות את מכבה שחוא מפנישתים
 רכר דאמר כר'ש לה מבר ות"ק מאליחז והובערו לכבות שנתכוין כגוןאמר
 מתכוין שאינו רבר ראמר כר'י לית סבר צרוק בר ור"א פטור מתכויןשאינו
 מררבנן רק בשבת אסור מתכוין שאיגו רכר דהרי שם הקשו ובתום'חייב,
 ואי רישיה, פסיק רהוי בנוונא ראיירי ותירצו שתים רחייב חכא קאמרואיך
 ר'ש סורה רהא לכו'ע מבעיר טשום הכא חייב היה מתכוון שאינו רכרמשום
 מלאכח חוי כן אם לההבערה צריך ראין רכיון אלא רחייב, רישיהבפמיק

 לנופמ צריכח שאין בסלאכה ור'י רר"ש בפלוגתא ותליא לגופא צריכהשואין
 רבר לשון כאן הגם' נקם רוקא רלאו נמצא וה ולפי לא, או קליה חייביןאם

 נרטכ'ם אכן לנופה צרינח שאין מלאכה באמת הוא ופירושו מתכויןשא*נו

 אם ררק נשנת גחלים רהחוהה כחך שם פמק י'נ חל' משננות ז'כפרק

 חייב אינו סאליהם חוכקרו אם חא שתים רחייכ חוא ולחנעיר לככותנתכוין



 חפפחח1קתקן

 ופ*ם חייג לגופח צריכח שאין רמלאכח פסק רחרטב'ם אע'נ אחת,אלא
 רקיי'ל וכיון מתכוין שאינו דדבר בפלוגתא רתליא כפשמח לחסוגיארפפרש
 אם רק שתים חייב ראינו חרמכ"ם פמק משו"ח טותר מתכוין שאינודבר

 שאיגו רבר רהרי לרוכתא התוס' קושית הררא ולפי"ז ולחבעיר לכבותנתכוין
 הנר'ח רב,יי ע"כ טררבנן, רק בשבת אמור יהורח להסתכוין

 כאן מיירי רבאמת הרטב"ם טוסבר כתובות מקובצת חשימח פירושולפי
 תום' שמפרש כמו לגופח צריכח שאין במלאכח לא ומחלוקתם רישיחבפמיק
 אמור, סתכוין שאינו רבר רמבר יחורח רלר' מתכוין שאיגו ברבר רקשם

 מחשכח למלאכת זח את עושת רישיה רפמיק כיון חמאת חייב רישיחבפסיק

 תייכ רישיח רפטיק אף לריש אבל חתורח, בכל כמחכוין סתכוין אינוולר'י
 לחי~ב ולא לעיל שחסברנו כמו לעשה ולא מלאכח תעשח שלא ללאו רקזח
 כיון מחשכת סלאכת דתוי אף מתכוין, שאינו כיון מלאכח חוי דלאכרת
 שחוא סתכוין שאינו רבר ממעם אכל מחבר"ח שחמכרנו כמו רישית פסיקרחוי
 שבארגו כמו נמורח למלאכח לעשות פועל רישיח פסיק אין חתורח בכלפמור
 חוא. וברור כתובות בשימח שמפורש כטו אחר אלא חמאת חיוב כאןואין

 ככתובות שם רכתב טחנר'ח היפוך סברא טצאתי טקובצת בשימחאכל
 דאורייחא לאימוו" ליה לית רישיח בפמיק נשבח רלר"ש ואפשר ח'דף

 ראורייחא אימורא איכא בהרת קציצת כנון איסורי רשאר אבל בעי מחשבתדטלאכת
 רישיה בפסיק גרוע יותר טחשבת רמלאכת זו בסברא מפורש ע"כ וכו' רישיחכפסיק
 וצ"ע. ע"ש התורה בכל מתכוין שאינומרבר

 וזה האורנ פרק סוף שבת גכורים והשלמי רש"י רלסברת יוצא זחולפי
 רישיה פסיק בלי להיות שיכול ררבר תמרכבת שטוכיח כמו רבינו שיטתגם
 לריש רישיה רפמיק דכיון המעם טורי, נ"כ רישיח פסיק ע"י עכיד כיאף

 גמורח לטלאכח זח עושה אין חתורח בכל מותר מתכוין שאינו רבררמבר
 עשח ולא ל"ת רק ואין טקובצת בשימח שמבואר כמו ח5את חיובראין

 פסיק ירי על שנעשיה כיון אליו הפעולח שטתיחמת ומה שמח באורכמבואר
 באופן המלאכת לעשות יכול שאין במקום רוקא זח טתכוין ראינו אףרישיח
 לעשות שיכול במקום אבל הלאו, על לעבור אליו המלאכח מתייחםתאחר
 קלט מתיוחסת ואין חמותר לדבר כוונתו כן אם רישית פמיק נליחרבף

 לשימתו והרמב'ם מתכוין, אינו ונשאר רישיח פסיק ע"י שנעשחחטלאכח
 לעשוח יכי שאינו בסקום אפיךו רישיח רפמיק כתובות השימה כמושסובר
 במחכוין. כמו עליח לחייב נמורח מ"אכה נקרא לא אחרבאופן

 לעשות יכול שחוא באופן אם אלו הראשונים לשימת פ:"ע זח רבראלא
 בשאר ובין בשבת בין רפפור רישיח בפםיק ועושח רישיח *פיק נליתרבר
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 וח את לקשות ריכול כיק ה*ירחפ אם צ'א זבחים נרשף' גמכואראימורע

 לר' ואפילו מחשכת טלאכת ספעם גם חמרון כשבת חוי רישיח *סיקכלי
 מותר יהיח כשכת אסור מתכוין שאינו דכר כולח התורח בכל דסכריחורח
 ירי על הרכר עושח רעכשיו כיון חפירוש או מחשבת, מלא:ת חוי רלאטפעם
 ובסחשכת כרעת חמלאכח שנעשח כיון טתשכת מלאכת זח נקרא רישיחפםיק
 ר'ש של כמחלוקת תלוי שזח רק עכשיו, שעשה נפעולח לכא מוכרחוחדכר
 טן אסור טתכוין שאינו רכר דמוכר יהורח רלר' כולח חתורח בבל יחורהורי

 נכל מותר מתכוין שאינו רבר רסבר ולר'ש חתורח, מן חיינ כאן גםחתורח
 מתשבת טלאנת מטעם ולא סתכוין שאינו רכר מטעם פפור נשכת גםחתורח
 ויותר נקרא מתכוין שאינן רכר רק רישיח פסיק ע'י עושח שעכשתכיון
 שהקשת טח משננות חרמב'ם את לתרץ יכולים ומסילא חזח. לצרנופת
 וצ"פ כוח כאופןחנר'ח

 על ע'נ ק'י שבת חתום' קושית לתרץ אפשר שמח חאור סכרתול*י
 שאינו רכר ראטר יחורה כר חיינו רעקרתא סטא לשתות דאסור רהאהשאלתות
 כום כשתיית יסתרם רוראי חיא רישיח *סיק חא חתום' וחקשת אסורמתכוין
 היכא שבח חאור מכרת דלפי עזכ, רישיה בפסיק מורח ר'ש ונםעיקרין
 הסלאכח כן אם רישיח פסיק רחוי כאופן אותה ועשה להמלאכת מתכויןראינו
 זת על וקאי מאליח הטלאכה שגעשת נקרא ולא הארם אל ביחוסה רקנעשית
 אכל ירו על נעשית שהטלאכח הנורם נקרא והוא מלאכה תעשח רלאלאו
 רקל לי נראח רבריו כיאור ע'ש יחכן לא זח ושובת נח הנוף שאיןלומר
 כיון רישיה רפסיק קוכו אינו וה קל הטעשה קל הוא רהחיונ רשכתוןעשח
 אבל גופו נח ולא הפעולה שעושח נקרא לא הוא מתכוין אינו מוףשפוף
 טתכוין שאינו ררכר אף ע'י, נעשית המלאכה חרי טלאכה תעשח לא שלחלאו
 יודק שהוא מכיון רישיה כפסיק אכל מאליח חטלאכה נקשית כאילוקושח

 לאו, קל ועכר לו הטלאכח שנעשית מה מתייחסת ירו קל תעשוושחמלאכח
 עצם הוא שהאסור נטקום כן יחיח ב'כ רישיה נ*סיק חתורה ככל כןואם

 לקשות שננוגע כיון רישיה, פסיק טועיל לא זה על שנעשית טה ולאחפקולח
 עוכר ראינו רשכתון כעשח כמו רישיה, פמיק טחני לא ח0קףטח לבקלאותו
 מתכוין ראינו כיון גופו רנחדנקרא

 ום*רו* חייכ מסרם אחר דטסרם כנם' ראטרינן כאן כסירוםופטילא
 פח נטצא כלום םוטיף שאינו אף חמירוס מעשח אמרח שהחורהחרטכ'ן
 אטרה חםירום אלא*חמקשח טסתרפ שחוא מח לא חוא נטסרס חתוראשחייכח
 ושלא חמעשח על היא שחיוכו מכיוז רישיח פסיש טועיל לא ונזחתורח

 פחויכ אינו רחרש מתכוין אינו נקרא רישיח רפטיק טעשה חשיב לאנםתכוון
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 888י עוכר מלאגח דל'ת לאו באיסור ורק ר,8נתון נקשח קובר ואטוחמאת
 מתייחםת ונזא הפעולח עצם לא ירו על נעשית אשחסלאכמ סח תלאוששם
 וח. בכל וצ'ע רישיה פמיק ע"י רהוי כיוןאליו

 יש רישיח בפמיק רנס טשטע כ' חל' סשבת אי פרק גתרמב'םוחנח
 שחעושח שכת שבת בהלי שנאמר מקום כל וכתב נשונג, וחטאת גרתהיוב
 חרי ק'כ חטאת חייב שוננ הימ ואם וכו' כרת חייב זת הרי הייב זתרבר
 שם 1' ובהל' שבת, בחל' חייב מזכיר שהוא טקום בכל חרסב'ם כללכלל

 חטאת, ובשוגג כרת חייב כמזיד שלו הכלל ולפי חייכ נ'כ כתב רישיחבשסיק

 זח. נכלוצ*ע

 ט"הלכה
 מעשהו כך כהול כמעשהו בשבת להיות יידחל

 איסור שאין בשבת העורה את ורוהציןבשבת
 עבודח צורך שאין בדבר אפילו כסקדששבות

 חוא. היתר בטקדש שבותאיסור

 התירו לא צריכח שאינת שכות רר'נאטר אטרו יבנט' משנח חכסףוכתב
 ע"כ. וכו' כוותייהו ופםק עליו פליני דחכמיםוטשמע

 שטדאורייתא שפוסק משטע מיו"ט ו' בפרק ררכנו חקשת הצל'חוהנח
 חרטב'ם רפסק הא כן ואם יוסף, הבית כתמ וכן ביו"ט נעשיס שכתצרכי
 מחטקם הוא יו'ט רוחה חפנים לחם אפיית שאין וטוספין מתטידין ה'בפרק

 שבות לרחות פירש התירו, לא רחוקת רשבות ס'ז רף פסחים בנמישמפורש
 כטקרש. התירו לא שנייח שנת כשביל זתיו*פ

 קיו חתירו לא רחוקח שחיא רק צורך שהוא שכות ראם קשח כןואם
 וטתיץ אהררי, הרמב"ם רברי טתרי ולכאורח צריכח שאינח שכות התירושלא
 ושאינו בדבר אפילו בטקרש שכות איסור שאין שכתכ רביגו סלשון ורקרקשם
 צורך פנים כל רעל כלל צורך שאינו דבר אפילו בתכ שלא חרי עבורחצורך

 נבית ה' כית יהיח ושלא חנככד לכית נזיון יחיה שלא ותתירו הואחמקרש
 כן טקדוש לצורך אנל שבות התירו עכורה לצורך שאינו אףחמטכחיים
 חפירו לא רחוקת שכות רשם חפנים לחם מאפיית כלל קשח לא וא'כצריכים
 רנייו. תוכן ע*כ הטקךש לצורך שיתיח צריכים נ'כ כאןרהרי

 רכתג כ'ז חל' שבת מחל' כ"א פרק מרמכ"ם עיון צייכיםורכריו
 ע*כ. במקד*ו ושכות אסור שאין במקדש לכתחילח חפכא גכי על רםיחופניחין



ק8 *סח קרק1ןחלנות

 סופן חתירו טקוטות בג' עולא אמר אטרינן י"א דף כיצח כנטיוהנה
 בר רלאו כהן ואפילו כטקרש שכות דאין סשום פר"א וכוי תחילתןטשום
 קכורה כר דלאו אין עכורח דבר תחילתן טשום סופן חתירו קם"1 מואקכודח
 ורש"י הגם', חיפוך וזח כטקרש שבות דאין חטעם כתכ חרטכ'פ וחרי ע"כלא

 למיטר ליכא והכא אטור וכאן כאן בתחילת ואם ר'ח ע"ב ק"כ דףבערובין
 לצורך אלא הוא נבוח צורך לאו שכות האי ודאי דהא כטקרש שבותאין

 רמשום אטר שעולא רטת רכינו דברי את ולתרץ לוטר וצריכים ע"כקצמו
 נתן כר' דלא שוטק שרבינו כיון כן אינו רלהלכח מחילתן טשום טופןרחתירו
 ופטק חוא היתר כטקרש רשבות חתירו צריכח שאינח שבות ראשילוכאן

 ברצון שלא העזרח את מריחין דתנא שלנו חטשגה שלמתם וכיוןכחכם'ם,
 הא א"כ כלל התירו לא העבודה לצורך שלא רשכות וטברי נהן כר'חכטים
 טשום אלא נטקרש שכות ראין טשוס טטעם לא חוא רפייח טחזיריןרתנן

 ולפיכך עבודמ לצורך חרפייח ריטול היכי כי תחילתן פשום סופןרחתירן
 צורך שאינז שבות גל כי הרטב"ם שפסק לפי אכל להחזיר, אח"כ לוחתירו
 רחיה ספעם לא חוא בפקדש שבות ראין והא כרבנן, תכסים התירועכורח
 ולפיכך חותרה נ'כ עכורח צורך אינו אט אף א"כ בסקרש חותרח רשבותרק
 כטקר,ש. שכות ראין טשום קכודה בר רלאו בכחן אף דטחזירין חא שפיראתי

 וחרטב"ם עוד וחוסיף הרטב'ם, כן טפרש שם שכת תל' וצטחוכאור
 מניחין ראין שם בטשנח שכתוב זמח להניח טותר לכתחילח ראףסובר

 שא111 רשבות נתן כר' סתטא רמכרה הטשנח לשיפת הוא בטקרשלכתחילה

 חרפייח להניח טותר כרבנן דפסקינן לרידן אבל חתירו לא עכורחצורך
 שם. הראב"ר חשגת ססולק וכזת בטקדשלכתחילה
 להניח אבל רטייח, רטחזירין שם בהרמב"ם טשנח הסגיד גירסתולפי
 אפילו טחזירין אבל לכו"ק ואסור חסור שכות רתוי טפעס תוא אטורלכחחילח

 *ום טבעור קליו רחית דכיון נטקרש שכות דאין משום קכודח בר דלאוכחן
 שם תום' כסוש"כ ססם3ים לשחיקת דומח ואינו כרפואח חוי רלא פפיקיל
 שטח. חאור של רבריו תוכןזח

 חתירו כטקרש רשכוח שבת כח* כחרטב'ס טפורש פנים כל עלאבל
 לחם אפ"ת לטח חרסב"ם רברי טאור וקשח חתירו לנטרי לצורך שלאא8ילו
 חתירו כלל לצורך שלא אשילו חא רחוקח, דשכות יו'ם רוחח אינוחפנים
 אין כחוץ שחית גיון חפנים לחם דאפיית רכיון ולוטר לחלק וצריכיםגסבואף

 נסור רחיתר נתן דר' רבנן טוברין כטקדש דרוקא כטקרש גסו לגטרי מיתרוח
 דחיה. טטעם רק זמ בחוץ אבל סותר לצורךושלא

 שגאכ 38חירא ניא ח* פוף סשנח מגסף לסכרת סתירח 02 ימימוסזח



 ח88"ח.1קתק4ן

 אואין שבח טלילי חוץ ולילח לילח בכל עושין חזח כמרד וז'ל שםחרטב'ם
 נר 81לטול חם זריזים דכחנים טשום בטקרש שבות אע דקיי"ל אף טשנח: חכטף ום*רש ק'ש שכח טערב שם חרלוקין בנרות כורקין אלא אורבידם

 ע'כ. שבת טקדב הרלוקין כנרות דאפשר חכא שאני שבות אלא אינובשבת1
 שלא אפילו נטור חיתר הוא בטקרש דשבות רבינו טשיפת שטבוארולפין
 אפשר אפילו איכ בסקרש חוא שחיתר טפני כלל לצורד ולא עבודחלצורך1

 להניח כטו חטור שבוח דזה לוטר אפשר הרטב"ם ובשיפת טשנח, חכמף: קל שטקשח טח שם לטלך בסשנח ועיין לטלטל, טותר נ'כ דלוקיןבנרוח
 וצ'ע. רפייחבתחילה

 בר יצחק ר' טקדישין ולא ב' חל' טשילין פרק ביצח בירושלטיוחנח
 אטי וחורנא טקרישין אמר חד ורשב"ל יוחנן ד' איתפלגון אטי ר' בשםאחא
 בטקדיש אטר חד טגא ור' חנינא ר' טקדישין אין ותנינן וכו'. טקרישיןאין

 דאטר כטאן ואשילו שיטי ר' אטר חבית, לברק בטקדיש אסר וחורנאלטחר
 עכ"ל סטקדש שחיתירו שכות טשום בעזרחמקרישין
 שבות דאין משום בשבת בעזרח לחקריש ריכולין בירושלםי טפורשחרי
 ארם טעל לא רטיטיו חלל על שם ראיתא ק"ב מ"ו פסחים בגפי אכלבסקדש,
 חיכא בשבת *מח שם חנם' טקשה וטקדישח, לקזרח חולין טביאח אלאנקולחו
 אטדו ביו'פ אלו כל וכו' טקריכין ואין טקדישין אין וחתנן ליה טקדישטצי
 אפילו לחקריש שבות אימור שיש טוכח בעזרח חקדיש חוא וחרי לשבתק'ו

 נתן כר' דחבבלי חולקין לא וחירושלטי רחבבלי לי ונראח לחבבלי,בעזדת
 אפשר אם כן ואם נרתח עכודח לצורך ודוקא כטקרש חיתר וח איןרשבות
 טפרש וכן דחיח, טטעם שזח כיון בטקרש נדחח שבות אין טאתטוללחקריש
 טותר מה דם8ני שטסר,ש טה י"ח ה4 אי *רק בנמי חסעם טשנהחלחם

 שבות אין טטעם ולא זטן להם שקכוע טפני בעזרח בשכת חפסחלחקריש
 ע"ש טאתטול להקריש שאפשר ט*ניבטקדש

 וא*ילו חיתר בטקרש ושבות כרבנן רפסקינן לחלכח חוא חירושלטיאבל
 באפשר גם וא'נ רםייח לענין ברטב"ם שטכואר כטו טותר לנטרי לצורךשלא

 חוא ונכון בטקרש שבות ראין רין יש נ"כ טאתטוללחקריש

 טקשחו כך בחול כטעשהו נשחט תטיד פרק פסחים לחטאידיוטצאתי
 אלא בח שאין אחר אותח טדיחים חכחגים חיו כשבת שאף ואטר וכו'בשבח
 חכטים ברעת שלא מקום וטכל וכו' חיתח שיש ושל רצפח שתרי שבותטשום
 הטפורשת רטייח חחזרח כנון הצריכח שבות אלא כטקרש התירו שלאחיתח

 שלא נטנק חיח חעבורח אחר בעזרה הותר לא שאילו עירובין שלבאחרון
 טרבריו טפורש ק"כ. ונו', צודך שום בח היח לא חעזרת חדחת אבללקבוד



קוא 8סח קרגןחיכ1ת

 בגם' דאמרינן והא בטקדש שבות דאין משום ג"כ הוא דטותר רפייהדהחזרת
 לו יתירו דלא כיון הפירוש תחילתו משום סופו דחתירו דהמעם ייאכיצח
 דאין טשום הוא וחהיתד קבודח צורך נקרא זה א"כ סעבורח יבטלבסופו
 לצורך, דהוי כיון במקרששכות

 רוקא להיות צריך חיה דבריו דלפי כן לומר אפשר אי בהרמב.םאבל
 שלא טשטע חילק לא והרמב'ם לא, עבורה בר לאו אבל עכורח דברכהן

 ע.ש. שמח כהאור לפרש צריכים ואיכ כלל, לצורך שיהיהצריכים
 פמחיט להסאירי מצאתי הבית בהר אפילו במקדש שבות אין אםוהנח

 וישבח ראשונח כת שיצאה אח"כ שאמר ומח שכתב נשחט תמיד פרקסוף
 רוחים בפסח דברים הרבה שיש שאעפ'י לומר כשבת פירושו הבזת, כהרלח
 ואק9'י שבח, דוחח היח לא לביתם הרבים ברשות הולכתו מ"ם חשבתאת

 שיוצא כל בסקדש שבות ואין כרטלית והו'ל כלילה נעולות דלהותי'שירושלם
 בפסחיהם יוצאין ראשונח כת כך ומתוך שכות משום בו יש מיהו העזרהסן

 לטלטול היחיד כרשות הוא והרי טוקף הוא שמחיצות הבית בחר להםויושכין
 במקדש. שבות אין אפרינן לא הכית דבהר מרבריו מסורש ע"כוכו',

 במקדש שכות דאין שכתכ ד' חל' יוה"כ הל' המלך לחשער ראיתיוהנה
 מדאמרינן במקרש שבות אין הכית בהר אפילו ודאי ומשמע הם זריזיזדכחנים
 חתירו לא בירושלם דוקא 0שמע ההירו לא במדיגה מקרש שבות קידבקירוכין

 ט" פסחים מהנט' להוכיח לי נראח וכן התירו. הבית כהר אפילו בסקדשאבל
 שבות אין הא שכת דחי לא אסאי כיו'ם נקשית שבת צרכי אטרתדאי

 אפיית וחרי ע"כ. התירו, לא רחוקח שבות התירו קרובה שבות א"לבמקדש,
 אפילו במקדש שבות אין דאמדינן טוכח הבית כהר בחוץ היה הפניםלחם
 ח' דף יוטא אר" בנבורת ספורש וכן המאירי. על קשח ולכאורח הביתכחר
 כנס' שם דאמרינן טח דטקשח הכית, בחר ולא שבות אין בטקדש ררוקאק'ב
 בשבת קליו להזות אפשד הא והקשה שבת, דוחה ואינו שבות הזאה קיי"לוהא

 דטהור לקטן עקיבא לר' דם'ל ואע"ג במקרש שפות אין קיי"ל דחאבעזרח
 חא וכו' בקזדח עליו להזות אפשר אי וא"כ אההו דטימא הזאח עליושנפלח
 מרבריו גם טפורש ע.כ טהוד נסי טהור דקל ום"ל דר'ע עליח פלינירבנן
 אם לן אכפת ולא להזות הבית בחד אפשר דהרי הבית הר ולא מקדשדרוקא
 הזאח. ע"י ממאיחיח

 דאמר.נן דמח שהקשינו טחגם' חמאירי את לתרץ אפשר דברינוולפי
 כחוץ, ולא נמקדש דוקא הוא נתן דר' כרבנן חוא חיתר במקדש שבותדאין
 חת*רו לא רחוקח שכות ולפיכך לצורך שיחיח דוקא צריכים חבית כהרובתוץ
 טחיצות לא דאם הבית להר חקזרח טן כיצא םיירי י,די תמאידי דכר' כןואם



 ח*סחחוקתקרכ

 י,ש הרי רשם לכרטלית חיח'ר מרשות רחוי טחעזרה לצאח אמור חיהטוקף
 בהר בחוץ שכות התירו ולא הערב ער חפסח עס כעזרח לחשאר עצחלו

 החירו לא רחוקח בשכות הפנים מלחם שהפכרנו כמו רחיח טמעם רקחכית
 לא ג"כ בעזרה לחשאר אחר כענין אפשר אם כן ואם לצורך יוקאוצריכים
 כרי עליו להזות לצורך שם שהוי כיון קשה חארי הגבורת על אבלחתירו,
 טטעם רק שזה כיון הסלך השער שפפרש כפו לוטר יש ואולי ביוה"כ,לעבור
 וצ"ע כיוה'כ חהזאהסעלח,

 התירו קרובח שבות ס"ז פפחים חגנאל ברבנו אחר פירוש טצאתיוכקת
 כלחם אכל אחריו, שהוא לשכח מכין יו"ט כלוטר וז"ל חתירו לא רחוקחשכות
 התירח לא רחוקה שבת שהיא הכאח לשבת אלא באכילה פותר אינוחפנים
 בטקרש שהותר שכותיס בריני פיירי לא שכאן מרכריו טפורש עכ"לחורח
 צרכי לעשות התורה התירה לא חבא רלשכת ראורייתא אימור משוםאלא
 רחוקח שכות ממעם ולא בנם' כן לסר חפאירי שגם אפשר זה ולפיביו"ט,
 אפשר ארי לנבורת אכל רשיי, שפירש כפו פפורש ט"ז יף בהמאיריאכל
 שם. מהגם' עליו יקשה שלא כרי כןלומר

 שיטתו שלפי כיון פלה"פ חרסכ"ם על הצל"ח קושית לתרץ אפשרובזח
 אפילו יו.ט רוחח הפנים לחם אפיית אין לסה וא"כ סותר, לצורך שלאאפילו
 סן אסור הכא לשבת רהוי כיון פשוט חריח פירש ולפי רחוקה שכות חויאם

 לפנים רחוץ שכות כין למלק נצטרך ולאחתורח
 מוכח כטאירי לי הראה שליט"א סמרליץ שטעון ר' הגאון הרב יריריוחנח

 שם וז'ל הרכים כרשות אמות ר' יעבירנו שמא ירכה גזירח לענין מ"כרף

 שטסורה זו אכל הפקרש לעכורת שטסור בטה דוקא כטקרש שכות שאיןואעפ"י
 שכות אין שייך וסה במרינה בחוץ הנזירה כאן הרי צ"ע ורכריו ע"כ לאלכל

 השייך רכר רכל הפירוש לא, לכל שממורה זו אבל שכתכ וסחבפקרש,
 שייכות שאין כאן אכל בפקדש שבות אין אמרינן בזח סקרש ולעבורתלסקרש
 וצ"ע. לכל שמסורה כיון שכות אין אסרינן לא מקרש ולעכורתלהטקרש

 ולהפשים לחלות טקום לו שאין מי כל איתא ם"ר רף כטשנחוהגח
 ופפשיט ותולה חכירו כתף ועל כתפיו על פניח שם היו וחלקימ רקיםמקלוח
 על חכירו ויר חכירו כחף קל ירו סניח כשבת להיות שחל י'ר אופרר"א

 ור"א וז"ל מחלוקתם טפרש חפשנה כפירוש והרמב"ם ומפשיט, ותולחכתיפו
 רר'א טשטע ע"כ בטקרש, שכות אין וחכ"א הטקלות אוהן טלטול פתיראינו
 בקרש פלכי כפפר טפרש וכן מקרש, שכות ריש טשום טקלות טלטולראוסר
 שכות אין אפרינן אי רטחלוקתם הפשנה כפירוש להרמב"ם פסחן קרכן חל'קל

 יילטא חתם אטרינן הטקלות טלטול גכי קכ"ר רף שכח בנמי וחנחגסקרש,
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 לוסר אפשר יגו ע לחך כן אם כר"א, אפשר מקלות נשנה כלים חתרתאחר
 בזרוע רהיינו אחר בענין רא9שר וחיגא בטקרש שבות אין לר"א ט"לדלעולם
 לוטר וצריכים במקרש, שבות ראין אף כמקרש אף אמרו חכירווזרוע

 לצורך שלא שבות ראפילו נתן כר' רלא רפוסקין רכיון כן מפרש לארחרמב"ם
 בענין יעשות יכול אפילו וא"כ במקרש הוא היתר דשבות כמקרש התירוכלל
 רמחלקותם מובר ולפיכך הוא חיתר רשכות כיון מותר חבירו וזרוע בזרועאחר
 מובר ר"א רגם מפורש בפמחים ובמאירי במקרש, שכות אין אמרינן אםהוא
 אמייון בכהנים ורוקא במקדש, שבות יש אמרינן בור ורק במקרש שבותאין
 ע"ש בהטאירי כסו הסשנה בפירוש הרמכ"ם שיטת באטח וזת ע"ש, במקרש שבותאין

 סירור ראין הרסכ.ם פמק תמירין שכהלכות להרטב"ם, קשח זהאך
 כל רפרק וכרכה זת נשנו כלים חתרת רלאחר משמע אלמא שבת, דוחתהקגים
 הויל וטקוטן גופן לצורך הכלים הותרו רככר השתא וכר"א, קורס ראיהכלים,
 וא"ח נשנו, כלים התרת רלאחר שם כרבה מ"ל וראי אלא בשבת אותןרליסררו

 בטלטול נם כן אס הכי, בלאו ראפשר כיון לסררם כרי כשבת לטלטלםאין
 חמקלוה לטלטל ומותר בשבת סעשהו כך כחול רכמעשח כאן פסק ל0החמקלות
 נבי וכאן התיר, כאן ולמה חכירו, ובזרוע בזרוע הכי בלאו ראפשר כיוןכרבנן
 כסקרש רהאי כיון זה בלא דאפשר כיון ראסור פמק השנים ללחם קניםמדור
 מירי הוי המקלות רטלט~ל בקרש מלכי בספר שטפרש ומה במקדש,והאי
 טלסול אבל כלל, עכשיו צריכי לא חקנים רמירור הקנים ממירור פפייצריכי
 מח לפי ע"שו, חבירו ובזרוע נזרוע סילתא רטריחה מ2י צריכאהמקלות
 הרטב"ם מובר כלל לצורך שלא ראפילו בכהן, יבלת מחותכין לעילושחוכחנו
 לן איכפת טאי כן ואם נתן כר' ולא כרבנן שפמק כיון בטקרש שבותואין

 שלא שבות ראפילו פומק הרטב"ם הרי לצורך שלא שבות נקרא הקגיםשסירור
 וצ"ע בשבת הקנים ממררין לא ולטה במקדש שבות אין אפרינןלצורך

 שבות איסור שאין בשבת חעזרח אתורוחצין
 עבודה. צורך שאינו בדבר אפילובמקדש

 טחם וחרמכ"ם העזרח, את רוחצין היו שהכהנים איתא ס"ד רףבמשנח
 לכאורח וצ"ע רוחץ מי כתב ולא חעזרח, את ורוחציןוכחב

 לעזרח נכגם חקטן אין שם חטשנח על ע"ב י"ג דף בערכין רש"יוחנח
 אלא חרלחוח את ולהגיף חעורח אח לכבר כנון עבורה לשום וו"ללעבורח

 אח רלכבר ברשיי מפורש עיכ, וכו' בשיר חרוכן על עוסרים שחלויםבשקח
 רוחצק חיו חכחנים לטח צ'ע לכאורח כן ואם חלוים, מעבודת חואחעזרח
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 שזח לוים צריכים ולזח חביח כיבור של בעבורח נכנם שזח כיון חעזרחאת

 י.א רף ערכין בנם' כטפורש בטיהח לוי כעבורת וכחן ברש'י כטפורשעבורתס
 וכו'. בשלהם אתם אתם, גם חם נם ימותו לאקיב

 ובנם' הלוים מעבודת חוא הבית שכיבור שמחדש לרשיי המקורוהנח

 טעירובין לזה מקור רור טקרש נספר וראיתי ולשורר, רלתות הנפת רק כתובלא
 טצוה המוטאה את ולהוציא ולתקן לבנות להיכל נכנמין הכל ע"א ק"הרף

 ולכאורה ישראלים, נכנמים לוים שם אין לוים נכנסים כהנים שם איןבכהנים

 רלכתחילה דזה לוים רוקא נכנמים לטח כהנים שם אין אם להביןצריכים
 טמחיצתו לפנים שהוא להיכל להכנם רשאי זר דאין טשום הוא כהניםנכנמים
 חילוק טצינו לא כנימה איסור דברין טישראלים קורטין לוים מ"ם כהנים איןאבלאם
 רלהוציא ניחא רש"י שיטת ולפי לכנימח, להם אחת וטחיצח לישראלים לו.םבין
 שייך רזה העזרח כיבור הוא בסקדש שנטצא שרץ דהיינו הטומאחאת
 בקרא הוא וכן לוים, רוקא צריך הכי וטשום בחם אסור וזר הלוים עבורתאל

 אה ויוציאו למהר ח' בית לפניכח הנו,נים ויבאו שם בעירובין הנם'דמייתי
 ובו' לחוציא חלוים ויקבלו ה' בית לחצר ח' בהיכל מצאו אשר הטוכאהגל

 מקום מכל לשם להכנם יכול יר דאין וטשום חכחנים הוציאו רטהיכלואע"נ
 אמור וזר הלוים עבורת אל שייך דוח לחוציא לקבל הלוים צריכים חיובעזרה
 דף בערכין כראטרינן בטיתח לוי בעבורה דכהן בחם אמור כחן ואףבהם,
 לכחנים שייך העבודה שם בכניסה אמורין רלוים כיון בהיכל טיהו ע"ב,י"א
 שאין החיכל דלתות טיחו חלוים מענודת שהוא רלחות בחגפת כסו ללויםולא

 בכלל הם ולהקן לבנות וגם םניפין, חכהנים היו לשם ליכנם רשאיןהלוים
 נכבמין לוים שם אין אם ורק לוים רוקא וצריך חוא המקדש רצורךשירות

 אם אותן עושין לוים איזו חעזרה כיבור שם עור ומפתפק רבריו, ע"כישראלים
 לוי כל ורשאי כלל נתחלקח לא חעבורה רזו ואפשר השוערים אוהמשוררים
 ע"ש. אותהלעשות

 חיו רהכהנים תמיר ריש בסשנח שם ראיתא תמיד למם' הראב"רוחנח
 כ"ח ברף וכתב בנם' וע"ש מקום ואחד בעשרים וחלוים טקומות בנ'שומרים
 רצו אם אבל בעי ולוים כהנים דוקא אם למפוקי איכא ובחא וז"ל א'פרק

 וריזים יותר שחרי לומר רסברא רסי שפיר לוים בטקום כחנים חכללעשות
 חיכי כו לוים גם שישמרו דכראי לומר יש או רבר כל לענין טלויםכחנים
 ע'כ. פוב יותר פפי שוסרים שחם לכהנים הכירארהחוי

 הראב'ר על שתמח זופא מפרי קל רספרי אמבוחא במפר ראיתיוחנח

 סהראב'ר ומוכיח י'א בערכין קמכואר במיתח הלוים בעבורת הכחניםדחרי
 בעכורת רוקא בטיתח לוי כעבודת רכהן שם וכגירמתנו זופא כם9רישסובר
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 על הכחלם ואין בסיתה הכחמם קל חלים חאלקים בית בעבודת אבלהמו%כן
 ק"ש. בל"ח אףחלוים

 לוי עבורת שעבר רכהן חפקדש כלי סהל' ג' פרק סוף חרסב"םאבל
 והביא ע"ב, ל*ת לחרמב'ם חטצות בםפר הוא וכן בל"ת, אלא בםיחהאינו

 באור ועיין במיתה הכהנים ע'י והלוים נמלקות חלוים ע'י רחכחניםטכילתא
 ובזח באזהרה, אלא המכילתא, נקדא שזח זוטא בפפרי רנירסתו שםשמח
 בשלהם אתם דתני י'א רף ערכין טגם' עליו שמשינ הראב"ר קושיתסתרץ
 אינו המקדש בקבורת אבל טשא עבורת תוי רשם במשכן דוקא רוהבמיתה,
 בלאו.ע"ש.אלא

 בטיתה לוי בעבורת דכהן אטרינן ראיטתי הראב"ר את לתרץואפשר
 הטשכן משאות או טשורר להיות כנון לחם שייכת שאינח בעבורח דוקאזח

 ומח ישא, וטררי שגרשון סה נופא בלוים וכן לכהנים או ללוים טחולקשהיה
 חייב חבירו בעבודת וקבד טיוחד חפקיד יש אחד שלכל וכיון ישא,שקהת
 נכללו נ'כ ותם בשמירתו חלק חיח לכהנים שגם המקרש שמירת אכלמיתח,
 ג"כ. חלוים בטקום לשמור ויכולים בשלהם אתם נקרא לא טצוה ואותח עבודהבאותו

 שהלך חגניא בר יהושע בר' טעשח י"א רף ערכין סקובצת בשיטהוהנח
 את טניפין היו שהלוים טשטע רחכא אברהם הר"ר הקשה רלהות בהגפתלסייע
 תלות קשר נוטל קכוע שזמנו דטשמר אטרינן בסיפא החליל ובפרקהרלתות
 עבירתייהו מאי הסהעכב בטשמר שתים הני בגם' וקאמר שתים נוטלוחמתעכב

 ולאו דלתות מניפין היו רהכחנים סשמע רלתות חגפת בשכר יצחק ר'אמר
 יכולים חיו לא שהלוים במקום ההיכל רלתות טגיפין היו דכהנים חיאקושיא
 ע"כ. וכו' המקדש בבית שוטרים הכהנים שהיו בטקומות וכן וכו'לילך

 חלות שתי נוטל חנכנם דסשטר ראטריגן י"ח דף יומא בממכ'וברש*י
 וחיל העזרח רלתות מגיף שחוא בשכר שם רש"י ופירש רלתות חגפתבשכר
 על רמפרי באטבוהא וחקשה ע"ש שיצא סשטר שחרית שפתחו ולשכותוהיכל
 קל מיתח חייבין וכהנים הלוים עבודת חיהח דלתות חגפת רהרי זוטאספרי
 הגפת אפילו מפרש שרש"י כיון מקובצת השיטה תירוץ כאן שייך ואיןזה

 שהכהנים כיון לומר אפשר רברינו ולפי לכחנים, שייך חיח עזרח שלדלתוח
 בשלחם אתם ולא איסור עליה אין בהיכל דלתות הנית של בעבורחשייכים
 רמשסק בשלהם אתם ולא איסור יש אחרת עבורה על ממונה שחוא מיויוקא

 ששיעד זח בטקום שוער אבל טיתח חייב ששיער משודר דדוקא ערכיןבגמי
 וציע. קבויה באותו חבירו קם שהוא כיון מיתה יתחייב לא אחרבטקום

 הלוים עבורת שחיא חבית כיבור רלענין הרמב"ם נם סתורץ זהולפי
 בהיכל כגון ליכנם יכול הלוי שאין במקוס לכחנים גם ששייך חבית כיבודויש
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 בכלל שחוא כיון מיתח חכחן שיחחייב כשלהם אתם ~לא זה על שייךלא
 כיון חלוים כסקוס לשטור חכהנים שיכולים להראב"ד כסו והוי כיבודעבודת
 לענין וכן בשלהם אחם ולא איטור עליחם ואין חמקדש שמירת בכללשחם
 כתב ולפיכך לכהנימ, גם שייך דוה ללוים דוקא חממורח עבודה הוי לא דזחכיכוד

 להיוח יכול כיבוד שדין מפני כהנים כתכ ולא חעזדח רוחצים וחיוחדטב"ם
 כהנים שחיו שכתוב ובמשנח להראב"ד, שמירח כמו נלויס בין בכהניםבין

 אלא בכהנים שדוקא דין הוי לא הוא חכפים בדצון שלא העזרחרוחצין
 בין כחנים בין לחלכה אבל רוחצין היו חכחנים שנם לנו סספרתהסשנח
 כשלהס. אתם דלא איסור ואין בזה טותריןלוים

 עבודה יאין ראפשר דוד מקרש ממפר לעיל חבאנו והרי לוסר ישועוד
 כהן של אימור אין זה את לעשות יכול לוי וכל כלל נתחלקת כיבודשל

 שוערים כמו ולא לעשות לוי כל ורשאי מחולק שאינו כיון לויבקכודת
 שכתב ו' הלפח המקדש מכלי ג' פרק חרפכ"ם טלשון משטע וכןומשודרים,

 וכן אתם גם חם נם שנאסר חלויס עבודת לעבוד שלא סווחרים הכהניםכך
 איש איש שנאמד וכו' חבירו מלאכת אחד יעשת שלא טחהרים קצםםחלוים
 לוי על אימור שיש חאלו עבודות שעל טשמע ע"כ סשאו ועל קבודתוקל

 לכל נחחלק שהעבודח סשאו ועל עבודתו קל איש איש סטעס חבירובעבורת

 כמו ללוים נתחלק שלא בעכורח ולא לוי כענודת לכחן איםור יש בזהלוי
 חבירו בעבודת דלוי חמעם כל איתא שפ"מ מצוח ובתנוך ושוערים,משוררים
 חמלאכה ותבטל חבירו על אחד יסמכו שלא לוי בעבודת כהן וכןבטיתה
 תפקידו על יהיה אתד שכל ופירוש שם וכוי שותפי דבי קררח ויחיחסביניהם
 על איש איש כרין נכלל שלא במקים אבל עבורתו על איש אישדנמעיב
 כדור. וזח לוי בעכודת נהן קל אימור אין הכיבוד לעשות יכול לוי וכלקבודתו

 דמשודר דהא כתב י"א דף יעדכין בהנחותיו יעכ"ץ להנ' דאיתיוהנה
 לבי כשנתמנה אנל אחו מיבוי על רק נתטנה כשלא רק חוא בסיתחששיער
 עובר דקחשיב היסים רדנרי טקראי ראיה והביא שניחם לעשות יכולקבודות
 את בזה להרץ שרוצה טה דספרי באמבוחא וס"ן ובשוערים במשורדיםאדום

 דאם דם'ל דטי שפיר סקום בכל לשמור הכחנים דצו דאם בתטידחראב"ד
 ע'ש בשלהם אתם רלא איסור אין לוי עכודת על כהןטסנין

 לוי לעבודת כהן מסנין אם דוקא דלאו לדבדיו עוד לחוםיף גדאהולי
 לוי, לעבודת חכהן את מטנין לא אפילו אלא נשלהם אתם ולא איסוראין
 ואין ואיש, איש לכל עוד עכודחם את חלקו ולא ללוי טינוי שאין כיוןאלא
 אם דדוקא לוי בקבודת הכהן על איסור אין עכורתו על איש דאיש דיןקוד

 מיוחד שאינו בסקום ולא בשלהם אתם דלא דין יש טיוחד ללוי הקבודחסיוחד
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 סניא פף חל' חמקרש טכלי ג' שבפרק הרמב'ם טמדר טוכח וכן פרטי, לויעל
 וראופ4 וכף משטרות ועשרים לארבעח חלוים חלקו חמלך ורור חרואחששטואל

 ואח"כ עזכ, ענודתו על איש איש שלאם כיום העוכרים אלו טחלקיןחאבות
 וכטקום וחפירוש לוי בעכודת ולוי לוי כעכודת כחן איסוד י' כהל'טכיא

 לוי וכן לוי בעבודת דכהן איסור יש טיוחר לוי או כהן לכל עגודתםשסחולק
 לוי.כעכורת

 תרש רכר י'א ח4 חסקרש טכלי נ' כפרק שטח כאור ראיתיותנח
 ארון נבי טש1 היםים רברי כטפורש שוער להיות טשורר טותר היחדככטה
 כחונה אין דנכטח כיון בארון, ולשוערים למשוררים ואליפלהו סחתיהו טעטירשחיח

 ע'כ צבור ובמח הטזבח אז חיח רבנכעון יחיד בטת דהוי החכילהנתפרדח
 וסן שם כתכ מיו פרק א' היטים לרכרי כפירושו הטלבי"ם אכלדנדיו,

 הטשוערים דחשיכ השטינית על ככנורות וחצים כנכלים חצים נגנוחשוערים
 רק לטשוררים למייע לשוערים אין הדין לפי רהנה וכתנ לטשורריםשנעשו
 ששח על טוסיפין אין חדין כפי דהא נכהם"ק לקכורה שיר הית לאנכאן
 כטרות וששח נבלים שטונה היח וכאן כנורות טתשעת פוחתין ולאגכלים

 ע'כ, תארון לכבור רק תיו כי שלשח הטצלתיים ת'ת וכאן לכר אחרוחצלצול
 לוי אימור שייך ג"כ יחיר בכסת שאפילו שטה האור על דחולקסכואר
 לויכעבורת

 לב' דכשנתטנה חימים טרברי קושיא ככלל אין דל יעכ"ץ הגאוןזלפי
 איסור ואין בבטח רוקא ולאו הטקדש בכית אפילו שניהס לעשות יכולעכורות
 חנ'ל. סחפסוק הוא חירושו וכל כשלחם,רחם

 ודל ראיתי רי'ח סי' ד' שער נלאך הוצאות טרומנכרג טהר'םובתשוכות
 ועורו הוא שסואל של כעליהו נקשו עבירות נ' ט,כ נשוחר שטצאתיום"ש
 הוא פסול לוי אכל כשר רזר נ"ל בכטה פמול זר אלסא היה, ולוי זסןטחוסר
 בשלכם ונם כשלהם אתם גם הם גם ימיתו ולא דערכין ב' כפרקדדרשינן
 אשכחן לא דכהנים היכי כי אהרדי ולוים כהנים דאיתקשו וכיון וכו'בטיתה
 להם חותו לא לוים נטי הכי ככטה אפילו הלוים עכודת לקשותראשתרי
 קכודח אלא יעשו לא לוים אנל בכהונה 0כשירין זר ודוקא כהניםקכודת
 דנבטה מפורש ק"כ, לוי *נקט שמואל ולגכי זר כנדעון נקט ולהכי להםהטסורח
 החנילה נתפרדה שלא כיון לוי כעכודת לוי וכן כהן נעכודת לויאמור

 וז"ל היתר אחריהן יש ושילה סועד דאהל י'ב הל' א' פרק טנילהובירושלטי
 נחר ישראל אלהי לה' סזכח יחושע יבנה אז הדא טן לה שטע טרייה כדר"י

 ויעלהו אחד חלכ פלה שמואל ויקח מניין שילה עיכל הר אלא לי איןעיכל,
 שטואל של בשיו הותרו קבירות נ' כהנא בר אכא ר' אמר לח,, בלילעולח
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 שמואל ויקח עדה הקרבן וס*רש ע"כ וכו' חיח ולוי זמן וטחומר וקורוחוא
 שמואל חיח ולוי וכו' ננוב נדולה הבטח והיתח שילת חרב כבר שסואלובזסן
 בבמח כיהון ולא וטן טחוסר ואין חקריבו דבכסח ודאי אלא כחן חקריבוולא
 רק ראיח דזח היה דלוי דאיתא מח בהירושלמי אחר פירוש מפורש ע'כ,וכו'

 שם. סשח בפני ועיין מותר נ"כ לוי וסטילא שילח אחר הבמותדחותר
 קמנח כבסח סזר לוי ינרע למה צ'ע מרומנברנ מחר'ם דברי עצםאבל

 במקום דוקא זה בסיתה כחן כעבודת דלוי בשלכם הם ולא דאטרינןדסה
 בבמח אנל כחנים עבודת יעשה לא דלוי אימור יש לכהנים "עבודחשטיוחד
 ויש כח4 דין עליהם שאין כיון זר בעבורת לוי יתחייב איך כשר דזרקמנח
 זר חתירח שהתורח אף לכחנים ממורח חיא עבודח שעצם כיון ולומרלדחוק
 בשלכם הם ולא נקרא וח לגבי אבל יחידבבטת

 פ'ו פרק א' חימים ברברי כספורש יחיד נבמת שהיח שירה בעצםוהנח

 י'א רף בערבין כמפורש זמן לחם חקבוע חובות בקרבנות אלא שירח איןוחרי
 כספור41 וסן לחם חקבוע חובות שום סקריבין היו לא יחיד ובבמתע'ב
 לכבוד רק שירח דין שם היתח שלא כחטלבי'ם לפרש ומוכרחין חי"זזבחים
 אופרים אין חא שירת סדין שהוא שתפם סאוד קשח שסח חאור ולפיחארון,
 וצ"ע זמן לחם חקבוק חובות קרבנות קל אלאשירח

 בסשנח דאיתא מח שליט'א קלמם יקקב חרב חאדיר סחנאוןושמעתי
 חיינו הלוים מעבודת היח חבית כיבוד והרי חעזרה את מדיחין חיושחכחנים
 בשבת חכמים כרצון שלא חעזרה את מריחין חיו רהכהנים בטשנח דכתיבמשום
 היה לא יום באותו כן ואם התירו לא צריכח שאינה דשבות נתן כ"כוהוא
 אמור היו שבכלל כיון לוי בעבודתו דכהן כאן אימור אין ללוים עבודהבכלל
 מתם שכתב תירץ לא הרמב'ם קל אבל שבות, ממעם בשבת העזרח אתלהדיח
 שכתכ מה לחומיף אפשר דבריו לפי אבל מי, כתב ולא חעזרח את מריחיןוחיו

 לצורך שלה שכות שאפילו פסק שחרמב"ם כיון מדיחין וחיו סתםחרמב"ם
 ללוים חעורח את להדיח בשכת גם מיוחד חיח כן ואם נתן כד' ודלאחתירו
 כתב ולפיכך חרמב"ם לשיפת בלאו או במיתח לוי בעכורת כחן כןאם

 לחורות חמשנח לשון ושינח לוי מעבודת שזח סקום בגל כסו סתםסדיחין
 וצ'ע. זחלנו

 שלים'א סלצר ולטן איפור ר' ישראל של רבן חנאון רבינו של במפרו ראיתיוחנח
 דאיתא חא שחשמיפ רטכ'ם אתח לתרץ חי'א חמקדש מכלי 8'נ חאולנאבן

 רחרסב'ם ומתרץ חבירו כהן בעבודת כהן יתעמקו שלא מוזחרים דכחניםנספרי
 בפרשח כדכתיב מיוחדות עבורות שהיו במשכן אלא אינו דינא חך דכלסובר

 בח וכסו חסטך פרונת את וחורירו חסחנח בנסוע ובני1 אחרן ונאנסדבר
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 עלע מתנו תכלת כנד יפרשו חפנים שלתן על ז' וכפרק וכר חערות ארוןאת
 כל קל מיותרים כהנים קכוקים שחיו מצינו לא המקרש כעכורת אכלוכוי

 שייך לא אכל יעכדו מתי משמרת היו וכן טכח מי *ייס שחיח רקעכודח
 ליכא רעכשיו חרמכ'ם מוכר ולכן חכירו כמלאכת אתר יכנס שלא לריןכזח
 כדתנן המקדש את כחנים שומרים מקומות כנ' רסצינו אף כלל דינחחך

 דשמירח ששמר משורר ולא ששיער משורר קתני רלהכי נראה אכלכתמיר
 ליכא חכירו כמלאכת התערבות דחוא כלל מוכת ואינו סעשח, שם שאיןכיון
 בבית רק וזה אכטינת ככית רק רזה מיוחדים כהנים הוקכעו ולאאימור
 ישמור סי לברר צריך הוה ואם הילוק ואין חיא אחת עכורח דחכלחניצוץ
 כאן ואין מיוחדות מלאכות כאן אין אבל פיים היח אפשר כאן ומיכאן
 כתטיד הראכ'ר מברת להטביר אפשר איח דכריו ול*י דבריו, ע'כ כללאימור
 כמקום כחנים הכל לעשות שיכולים או בעי ולוים כהנים דוקא לשמירה אם שטסתפקשם
 רכיון הרמב'ם, לשיטת כלאו או בסיתח רהוא לוי כעכורת כהן תוי חא לעיל וחקשינולוים

 ואינו מעשח בו שאין כיון רשמירח ששמר משורר ולא ששיער משורר כנם' קתכירלחכי
 בשטירה לוי כעכודת כהן וא'כ איסור. לינא חכירו כמלאכת התערבות שהוא כללמוכה
 כמלאכתהלוי. התערבות שהוא כלל מוכח ואינו מעשח כו כיוןשאין אימור ליכא3"כ

 רף קרכין נרשום טרבנו זה על חעיר שלים-א זק'ש ניסן ר' חרכוידירי
 וכרכתיכ חשערים שומר הוא שועד וז"ל ששיער סשורר להריא שם שמפרשי"א

 ששיער טשורר שם רילפינן מהגמי זה את וחוכית ע'ש. חשערים קלוחומה
 והרי עכורח ראותו זר וכו' יומת הקרכ והזר וכו' משכן לפני מוהחוניםכמיתח
 במשכן היה לא וככלל הטקרש, שמירח רין תטיד בתחילת ילפינן זהטפמוק
 ר"ח ע"א כ' רף עירובין בתום' כמבואר רלתות שם היה לא רהרישוערים
 הקיר. ויפה - בטיהה ששסר דמשורר מפורש הריאשכחן,

 מוכח טקוכצת כשיטה שהרי ראיתו, לרחות יש גרשום מרבנווחגה

 כן ואם ק"כ, רי'א כ'ם תום' ועי' דלתות, המניפי היו הם השערים את השומריםדהלוים
 טשורר אימור דין יש שמירה משום ולא הרלתות את חמניף וחוא שומר שוערטפרש
 ומה רלתות, המניפי הם שהשוסרים לציין כא הוא אלא' שמירהכקכורת
 והזר קאי זה ועל המקרש, שמירת מזה יליף כתמיר שהגם' מהפמוקשחוכיח
 אלא המשכן שמירת על קאי לא יוטת הקרכ דוחזר לרחות יש יומת,חקרב
 וצ"ע אימור אין בשמירח אכל מררי כני עכודות נרשון בני יעשה שלא משאותעל

 זה: את לתרץ חנ"ל ירידי כתכ חנ"ל כתטיר הראכ'ד כרכריוהנה
 כהן דחוה שתסוה ממח רחוץ אינרי, מרפסין רכריו לכאורחרהנה

 כטקום כהנים להעמיר אפשר אם זו חיא שאלה מאי כיותר תמוח לוי,כעכורת
 וגראח ישסרו שחכהנים אפש'ל ואיך ישמרו שחלוים אוסרת חתורח וןאלוים,
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 קרת כפרשת שכתוכ טטח חוא חכחנים עם שוטרים 'יייים - "יי1דעיקי
 וישרתוך עליך וילוו דת"ר ע'כ כ'ו רף כתטיד ואטרינן וישרתוך עליךוילוו

 שוטרים ולוים טלטעלח שוטרים כהנים כיצר חא וכו' טרכר הכתובבעכודתך
 שחלוק חמם"ג לדקת שביאר 8'ח חכחירח כית חל' כסל'ם הימכ ועי'טלמטח,

 עם שוטרים שמיו השטירה סדין לבדם שוטריט חיו שהלוים חשטירח ריןחוא
 שהיו טקומות כנ' אכל שטירח, דין הוא לבדם שושוטרים רהשטירחחכחנים,
 היינו ע'ש. שירומ, טדין אלא הביח שםירת טדין זח אין חכחנים קםשוטריש
 טתכארים ולפייז כשמירתם, חכהנים את לשרת צריכים שהלוים טיוחד דיןדיש

 סרין חוא טקוטות כנ' חלוים רשטירת כן פ"ל חראכ"ד דנם חראב'ד,דבדי
 מדין ולא הכהנים את לשרת אלא זת דאין כיון שפיר, טסתפק ולכךשירות,
 רוצים ואינם לטטה נם לשטור רוצים הכהנים דאם אפשרשמירה,
 אין חיכרא לי' דתחוי דטשום כתכ וט'ם דמי, שפיר אותם, ישרתושהלוים
 כןלעשות

 הדין כעיקר לקיין יש דהנח כן, חעזרח ככוד לענין רנם לוטרואששר
 כתורח. הוא רטוז חיכן חלויים, טעכודת חוא חעזרה דכיכור בערכין רש'יושכתב
 ולחיות ולשרת לשורר וז'ל לויח דכרי י'ח דשיי ע'כ ל' דף נכורותועי'
 והיינו חעזרח, לכיכוד כונתו .ולשרת' דטש"כ וברור קכ'ל.אווער,
  היו נטקדש שהיו חשירותים כל אלא ללוים טמורה העזרח כיבוד רקדלא

 ולפי'ז ע"ש( ה"א הטקרש טכלי פ"נ חרטב'ם לשון היטכ )ועי' ללויס,ממורים
 יש וכן העזרח, את טדיחין דהכהנים דפסחים טטתני' עליו שתטח מחמתורץ
 לשון )ועי' לאטה ,טככדן' נחלים קכ לו נתפור כתמיד דתנן מחא עליולתטוח
 שירות טצר רק הוא זח דכל דכיון 8שופ, חנ'ל ולפי ע'ב( מ'ר יוטארש'י

 אדרכח ללוים, טיוחדת עבודה זה אין א"כ חכהנים, את משרתיםשהלויס
 ולעזור הכהנים את לשרת צריכים שהלויים אלא ללויים, כטו לכחניםטיוחדת
 הנחלים את ולככד הקזרה את לחדיח יכולים שהכהנים כודאי וטשו'חלהם,
 קבורת שאין יכול, ד"ה ע"א כ"ר חולין רש"י לשון ןועי' שכעזרח לאמתער
 כטשנה שטבואר טה הרטכ"ם הכיא לא וטשו"ח וטשוררים(. שוערים אלאלויים

 סיפור אלא ככהנים פיוחד רין זה ראין כיון העורה, את טדיחין היורחכחנים
 הוא, שירות דטדין כיון ללויים מיוחד זה ואין אותה, טדיחין היו שחכהגים תואבעלטא
 דכריו. ע"כ וישרתוך, קליך וילוו דכתי' היינו ולכהנים, ללויים טסור הואאלא

 כנ' דוקא הוא שלו שהספק טשטע לא חראכ'ד לשון טמתיטתוחנח
 שרוצה וטה לכחנים, שירות טדין שזה חכהנים עם שוטרים שחיוטקוסות
 את טשרתים שהלוים שירות טצר שהוא כן הכית כיכוד לענין שגםלוטר

 כתיב הרי ששם טוכח, אינו זח נם לחמם"ג מקוטות בג' שמירח כסוחכחניס



קגש פפח קונןאיגוח

 לכהנים טפילים שהם שטירח לקנין הטיר בריוש וילפינן וישרתוך עליךילוו
 הרטב'ס לשיטח אפילו חבחירח בית הל' פוף לסלך חטשנח שטסבירכטו

 הוא המט'נ שיטת ולפי חלוים שומרים היו לא שטרו שחכחניםשבטקום
 חוא, שמירח מפעם לא הכחנים קם כיחר שוסרים שחיו הללו שחמקומותטמביר
 שרש'י דלתות הגפת כמו חטקרש לצורך טעבורית הוא חכית בכיבוראבל

 טרין וזה ביחר רלהות הנפת עם הבית ניכוד טכיא ע"ב י"נ רףבערכין
 יכולים כאטת הראב'ר את אבל חכחנים, לשרות טרין ולא חטקדשעבורת
 הכהנים עם שומרים שהיו מקוטות ג' של שמירה על ולא כזח באופןלתרץ
 חרי סקוטוח כ'א בכל שוטרים שהיו הש0ירח אפילו אלאן חמם'גלשימת
 רק רחם וישרתוך עליך רילוו הפםוק את חרסב'ם לשיטת המשל'םממביר
 יכול כן ואם הנהנים של חוא שמירח וקיקר חסקרש בשסירת לכחניםפפילים
 לכחנים טפילים הם הלוים שהרי לוי בעכורת דכהן איסור כאן שאיןלהיות
 ללוים חטיותרפ עבורה זה אק ולפיכך בכהנים עוטירח רין ושיקרלשטירח
 ורוק. לוי, כקבורת כחן כאן איסורשיחיה

 תןהלי

 בשבת לביתו פסחו את מוליך ואתד אחד כלאין
 בהר ויושבין בפסחיהן יוצאין הראשונה כתאלא
 בחיל ויושבין בפסחיהן יוצאין והשנייההבית,

 עד הכל ושוהים בעזרה בפקומן עומדיןזהשלישית
 לביתו. בפסחו אחד כל והולך שבתמוצאי

 שלישי כה אומר יעקכ כן ר"א איתא רפסחים ר' בפרק בהוספתאוהנח
 של הפעם את טפרש שסח באור והנה ע"כ, נשיס בעזרת לה וישבהחלכה

 בראשון רפסח סובר יעקכ בן רר"א משים שלנו הסשנה על התולקתהתוספתא
 בשבת נשים בעזרת נשים ליכא כן ואם השבת את רוחין ואינן רשותנשים
 בעזרת יושבין ולכן הנחירים הבורה בבני מני הלא פפילה אותן עושיןיאם
 בדבריו. ע'שנשים

 נשחפ תטיר פרק מוף הירושלמי פי על התוטפתא כפירוש לוטר נראהולי
 רי במקומה, והשלישית בחיל והשנייה הכית כהר לה וישכה ראשונה כתיצאת
 וספרש בסקיטה, לה עומרת בטקוטה לה וישבה אתינ,סיתני מה סנא ר' בשםנחטן
 בטקומה ררישא רוטיא וקם"ר כמקוטה בטתניתןעטרה נרסינן רלא חערההל-בן
 וכי טיתני, אתינן מח בקזרה, ישיבח אין הא ליה וקשיא כקורה וחיימישבף
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 כפקופמ לפרש ונוכל בסקוממ, תנן מתמא וחא ישנמ בטקופח בטתפיחןתנן
 דבריו. ע'כקטרח

 פפרש ולפינך נעזרמ לשנת יוכלו ולא נעזרה ישיכח ראין כיון זתולפי
 לא רנעזרמ נשים נעזרת לח וישבה מלכמ שלישית רכת בחוספתא יעקנ בןרשא
 לשבח.יוכלו

 רינן לקורש הפתוחות רלשכות כתבו כ'ח ורף ח' רף יומא בחומיוחנמ
 וז"ל נתנ ע'א ו, רף יוטא רי"ד נתום' אנל נעזרח ישינח דאין לעויןבעזרמ
 כנגד שנראת עזרח נאויר נעזרח.רוקא ישינמ ראין ראמרינן רטאי לומרונ"ל
 שחיו הלשכות אנל הנורא לפני ארם לישב כנור דרך זמ ואין חהיכלפתח
 ררך זמ ואין נהם ולישכנ לישן מותר טחיצה מוקפות שהן כיון נעזרהבנויות
 קדשים קדשי שחרי חוא רהגי תרע ~זרח, נאויר עומדין שאין כיוןזלזול

 למשחמ בעינן ואנן אותו אוכלין חיו נעמירה וכי נקזרח ןאוכלין()טונלין(
 רנריו, ע'כ וכו' ואוכלין נכנפין היו נלשכות וראי אלא אוכלים, שמטלכיםכררך
 גרולמ נטילוקי שהיתמ טפני הנזית רלשכת שם נרבריו ביוטא כ"מ נרףועיין
 דמוי טשום נמי אי דמיא מעזרה כאויר לפיים מכחניט כל מתקכצין היוושם

 ע"ש. למזנח ופתוחה למזבתממוכח
 א'כ נעזרמ ישינח אין אטרינן לא רבלשכות רי'ר מתום' רנריולפי

 כעזרמ דהוי נקודש הננויוח העזרה נלשכות לשנת השלישי חכת ינולהמימ
 וחשלישי נמשנח רנרם הירושלסי מקשמ רמה מירושלמי, עליו קשה כןואם

 כלשכומ, ישנו דלמא בעזרח ישיבת אין וחא דרישא דומיא רישנח וקם"רבמקוטה
 נמקומח והשלישית כתונ רנמשנח כיון מקשה דהירושלמי לפרשוצריכים
 זמ ועל המזנח ק"י ממש בעזרמ והוא וזרקו ששחטו טקום באוהומשסע
 ישינמ, אין יהאמקשה

 חשלישית רחכת אומר יעקנ כן רר"א חתומפתא קשח לכאורהוחנמ
 לפי בלשכות נעזרמ נם לשנת יכנלים חיו חרי נשים בעזרת וישבחחלכה
 די'ד.מתום'

 חלק נפרק רשיי מפרש בעזרה ישינה ראין זו רהנחנהלנח לומר ליונראח
 דף וביומא מקרא, ~לא סםיני למשמ הלכח והוא ישינמ דאין גסירי ק'אדף
 לפנו שם העומרים ולשרת לעטור דכתינ נעזרה ישינה אין כתנ טיט ודףכ'ח
 ואפילו נכך שמים כבוד ראין נעזרח ישיבח אין מ' רף מוטח ונרש'י ק'ש,א'

 הנחירמ רנית ז' פרק למלך ממשנח מפרש ישינמ, להם אין חשרתטלאכי
 אנל הישינמ, חתורמ מן אמור לממ טעם לתת נא במוטח דרש'י ו'חל'

 ע'ש, מדרננן או התורה סן אסור זמ אי להו טספקא ט"ז דף זבחיםנתום'
 תורמ אימור מוא נקזרמ ישינח אין אם שם מקשמ לטלך חמשנמוהנמ
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 דאין לענין דמקודשת ישראל דעזרת טעלות גכי רכלים בפ'ק חגי לאאטאי
 טעלות נבי תני בכלים בטשנח דהרי צ*ע לטלך חטשנח לכאורת ותנחישיבה,
 אם בם כן אם טדרבנן רק וזה נשים לקזרת נכנס יום פכול דאין לעניןררכנן
 בעזרה. ישיבת דאין טעלות נבי תני לא אטאי קשיא טדדבנןחאיטור

 טטעם שחוא הפירוש אין בעיי" ישיכת ראין רזת לוטר ליונראח
 כבור דרך זח דאין אלא הטקוסות סכל יותן נחקרש דהעזרח חעורחקדושת
 כבוד דאין סוטח ברש"י וכן רי'ד בתום' כסבואר הכורא לפני ארםלישב
 רוד וישב דכתיב טחא דילפינן ט'פ יוסא טנם', זה טוכח וכן בכךשסים

 זה בכזבח קרא והאי רור כית למלכי אלא כעזיה ישיבח מיתה רלא ה'לפני
 קמנה בטה היה ושם היטים וכרברי בשטואל כתוב הארון לפני דודשעשח
 ה' לפני שהוא טפני ישיבה ראין שהאיסור טוכח עזרה, כלל שם שייךולא

 רוד, בית טםלכי חוץ לישב שם ואסור ה' לפני זח חוי חארון ,פם שחיהוכיון

 בעזרה ישיבה ראין לענין ישראל דעזרת סקלח תגי לא לטח פשום וחולפי
 כטקום ואפילו שטים כבוד זה שאין טפני אלא חמקום קדושת טחסת זהראין
 וכן כטכואר, הארון שם היח אם ישיבח איסור יש העזרמ קרושתשאין

 דוקא בעזרה ישיבה אין דאטרינן בתא דסחלק וה טוכח גופא רי"דטהתום'
 רבקדושת הרי לא, הלשכות אבל חחיכל פתח כננד שנראח חקזרחכאויר
 ואפילו כבוד, ררך זח אין ההיכל שכנגר טפני אלא חילוק שום איןהעזרח

 זח הפקום טעלה םחםת חוא כעורה ישיבה דאין שתפם לטלך חטשנחלפי
 דאין אטרינן אי אבל טדאורייתא הוא בעזרח ישיבה ראין אמרינן אידוקא
 ואין שמים בכבור לזלזל שלא טפני שהפעס ברור טררבנן הוא בעורחישיבח
 תני לא לםה לטלך הטשנה רק םקשה וטטילא הטקום לקרושת שייכותלזה

 איסור הוא ישיכה דאיז אםרינן אי בעזרה ישיבה דאין טקלח כליםבסשנה
 ודוק. טררבנן איסור דק זח אם ולאתורה

 לא בעזרח ישיבה ראין דהא הבחידח דכית ז' פרק ברטכ"ם םוכחוכן
 בהלבות זה את דטכנים הטקדש יראת טחםת אלא הסקום קדושתסחטת
 ובטפד שם, וכו' ראשו את אדם יקל ושלא הטקדש יראה בענין שםשטדבר
 כ'א. םצוה ע"ש נן טפורש להרסב'םחסצות

 חלכח הוא בעזרה ישיכה דאין דחא ק"א דף בסנהדרין רש"י שיפתולפי
 הטקום, קרושת מפעם שזה אפשר נמירי, שם איתא רבנם' משום טמינילמשח

 קדושת להם שיש כיון ללשכות העזרה עצם כין הבדל יהיה לא זחולפי
 נשים בעזרת ישבת השלישית רכת חתוספחא שיטח שזחו אפשר וטם'לאחעורה
 היח בעזרח שנם סוכרת שלנו הטשנה אכל בלשכוח, אפילו בעזרה ישיבחדאין
 כן לזלול,ואם שלא אלא הטקום קרושת טטעם לא שזה כלשכות ישיבהטקום
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 טקום יש ולפיכך ורוק, בלשכות ולא חפתח שכננר תשיה באויר רוקאזח
 שחסברנו ומח נשים, לעזרת לצאת צריכים תיו ולא גופא בעזרתישיבח
 לטשח הלכח מפעם שזת כיון בעזרח ישיבח ראין הא מנתררין רש'ירלשיטת
 מחא רור בית למלכי ישיבח ריש חילפותא תהני לא תעזרה קדושת טפעס תואממיני
 זח ואין קמנח במח תיה רשם ת' לפני רור וישב רכתיב יומא חנם'רלמרת
 טמיני למשת הלכח היתה נ'כ נופא זח שעל אלא חעזרה לקרושתשייכוח
 ק"א רף שם מנחררין מגם' ט~כח וכן בעזרח, ישיבת יש כן רור ביתשלמלכי
 משמע בלבר, יהורח בית למלכות אלא בעזרה ישיבח ראין נמירי חתםראמרינן
 ורוק. כן נם זת קל אזלישתגמירי

 י.חהלכה
 והקפר קרביו ומיחוי דסים חריקית הפסחשחיטת
 קודם לעשותן אפשר שאי השבת את דוחיןחלבין

 בטועדו. שנאטר וטן לו קבוע שהריחשבת

 רותין רמו רזריקת חמשנח על דברים אלו פרק ריש ס"ה רףכתומי
 מראורייתא בשבת אימור שום אין רבזריקח שחיפתן אנכ תנא רסן רזריקת כתבשבת

 כ'א רף ביצח בנם' טבואר וכן שבות משום אלא ראינו שבת שרחיופשיפא
 ביו'ם קריבין ראין ונרבות בנררים הונא רב בר ורבח רבא של טחלוקתלענין
 רב בר ובה באכילה בשר להתיר ע"ם הרם את זורק אטר ררבא ושחםעבר
 עצרת מכבשי שם וטקשה לערב אימורין להקמיר ע"ם הרם את ז~יק אמרתונא
 יו"ם. משבות שבת שבות שאני איטא ואיבעית שםוממיק

 בשחימה אי במאי כשבת ששיטש זר ע"ב י"נ רף יבמות בגם' ספורשוכן
 בהקפרה אי הוא בעלמא פלפול והולכת בקבלת ואי כשירת בזרשחימת
 כזריקה ראין משום בזריקת הנם' מוקי ולא יצאתה ללאו העכרת יומי ר' אמרוחא
 מלאכה. אימורשום

 בשבת ראמרינן רכמו כתכ רברים אלו ריש חטשנת על ישראלובתפארת
 צובעו משום בשחיטה חייב ברם חשחיפח בית בשר רלתוום רמתכוין ע'בע'ה
 לתמור יש ברם מזכח רלתוום בזריקח מרמתכוין אטינא מ*ר נמי תכי כןאם

 אימור בזריקה ראין חסוניות טכל רטוכח והא רבריו. ע*כ שבת ררחיקם"ל
 מזבח רלתוום בזריקה מתכוין באינו רבריו לפי הפירוש שבות משום רקמלאכח
 שמתקן הוא זבחה רתיקוני משום שבות אימור רק צבוע טשום אימורואין

 בושבת ומקשרות תרומות מגביתין לאין ורמי לאכילת והבשר להקטרחחאימורין
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 שם ע'ב כ'ח דף ניר הרא"עו ובפירועי בתום' מפורש כןוט"ט
 אפשר אי רטו, וזריקת שחיטתו ד"ח כרכריו מוכח בטשנה ברש"יוהנח

 סוכת והרי ע"כ וכו' בלילה ולא ביום להקריב צותו ביום רכתיכ ביוםאלא

 רביום טקרא לח ילפינן ביום אלא אינו רשחיטה בזריקת, כאן אייריררש"י
 רביום מקרא לה ילפינן ווריקח שם ובתום' כ' רף בכגילה כמבוארזבחכם
 כזריקה והרי אזריקה, רקאי וכוכיח צוותו רכיום הקרא נקט רש"י והריצוותו,
 לוטר וסוכרחין שבת שוחי ופשימא שבות טשום רק מלאכח איסור שוםאין
 רהוי מזבח לתוום בזריקה ברטתכוין אפילו ישראל החפארת שמפרשכטו

 שבת רוחח סקום מכל צובע טטקם מלאכחאיסור
 אי רטו וזריקת שחיטתו שכתב רש"י על חטורח קושיא יתורץוכזה

 הוא ותיטא בלילה ולא כיום להקריב צוותו ביום רכתיב כיום אלאאפשר
 ליח רתיפוק צוותו ביום רכתיב טשום בלילה לשחוט דא"א בפסח למימרלמה

 ובלילח ניסן י.ר דחיינו בזמנו אלא הפמח את לשחוט אפשר אי חכירבלאו
 ררש'י כיון דברינו ולפי ניסן, י"ר זה שאין חפסח של זסנ* עבר ככרחרי
 סיירי השחימה קל הערבים בין איחו ושחטו רכתיב דמח ניחא, בזריקהסיירי
 בניסן ט"ו רהוי טטעם נפסל לא בלילה לזרוק יכוליס חיה אילו בזריקהאבל
 שזה הערבים ובין ערב שנאמר רבר יאוחר לענין '"ז בסיפן הש"א טפרשוכן
 וזה הערבים בין אותו ושחטו שכתוב מפני עבורות בשאר ולא בשחיטחרוקא
 כי'ד להיוח שצריך הפסח שחיטת הזמן לענין כאן הרין והוא השחיטה, עלרק
 ורוק בזריקת ולא בשחיטה רוקאהוא

 כשם אוטר אליעזר ר' ג', הל' 1' פרק פסחים בירושלמיאיתא
 עקיבא ר' לו אפר השכת את רוחין שחיטה ככשירי כך שבת רוחהשחשחיטח

 השכה את דוחה שבת מערב לעשוה לה אפשר שאי בשחיטה אמרת אילא
 חרי התיבון וכו' שבת סעיב לעשות להם שאפשר שחיטה בטכשיריתאמר
 מאתמול, לבנות ראוי טזכח מין טאחפול לבנות ראוי אינו חרי בשבת שנפלמזבח
 יבלה סין בשבת לחותכו ראוי אינו הרי בשבת יבלת לו שנולרח עצמךהנק
 הרי בשבת להיות שלו השביעי יום שחל עצסך הגע טאתמול, ליחתךראויח
 ע'כ, מאתטול ראוי הזייח מין בשבת להזות ראויאינו

 התום' מ'ש קל שהקשה קל"א רף שבת סופר להחתם מצאתיוהנה
 צ.ע לר"א אפילו לירחי רלא רחכנא ראמר חיא מצוה המקרש ביתדבנין
 עבודת סכשירי טטעם פנים כל על אבל המקרש נניןבית טצות מטעםהינח

 הטקרש בית בנין ויהיה לר"א, השבת את רוחה מכשיריה וכל קבורהרחרי

 כל הטקרש כית חסר אס ותשתא פחמין, לעשות עצים ככריהת עבורהלצורך
 חמקרש בית בחוך עבורח חיום יעבור בשבת לגוםרו מותר יחיחופחוא



 ח י פ " ת ק י"קמ
 כחז טבנץ עבודח לצורך חטקרש בית ולא*גרע ע"ב פ'1 יף 'שבועותיעיץ
 ר'א לומר 1"פ וכף,, וחרוצח י"ח תום' ק'א צ"ח לעיל עיץ בתוכולאכול
 חניע לא עריין חראשון סשכן ובכנין בית שאין אע'פ סקריבין רם"ללטעטיח

 חוחרו לסשכן סשכן ובין 3יסן בר'ח חטשכן חקסח שעת עד עבורח מצותזמן
 רבריו. תוכן ק"כחבטות

 מצות זסן הגיע רלא שבת דוחח ראינו שכתב ראשון ממשכןוחנח
 חקרינו רלא וחא קרבנוח חקרבת על פבר שנצטוו כיון להבין קשחעכורה

 ידחה לא ולכח לחקריב סקום להם שאין אנוס טטעם חוא המשכן הקטתלפני
 דכיון שליט'א מברימק חרב הנאון טרבינו ששמעתי כפו הוא חטעם אבלשבח,

 ציווי ובלא פקודי בפרשת שטפורש כמו טיוחד ציווי היה המשכן אתרלחקים
 חיה שהציווי כיון שבת שירחה לאמר שייך לא ממילא להקים יכולים היולא
 ניסן ר"חעל

 דיכול עבורח מכשיר זח ואין הבמות הותרו למשכן טשכן וביןוסש.כ
 שם רסבר קי"ח דף בזכחים מר"ש עליו קשה בבמה הקרבנוה כללחקריב
 רקכוע אע"נ רגלים שעירי אבל גרולח בבטח רקרב הוא פמח כעיןרחובות
 בניז וירחת רגלים שעירי בבטה להקריב יכולים לא חרי קרבו, לא זסןלהם
 השכת, את רוהין שהם רגלים שעירי בשביל השבח, את חמקרשבית

 בגס' ראסרינן מהא קשח עקיכא לר' ראפילו שטקשין ראיתיוכן
 רומיא מ"ט מנחה בשירי העזרח את שמקרשין שם ראמרינן ט"ו דףשבועות
 וסקשינן בה, הנאכל ברבר העזרה אף כה הנאכל ברכר ירושלים מהדירושלים

 אפשר הא ומקשינן איכא, סי חמץ טנחת ותסביא ח0ץ כאן אף חמץ "תםמח
 בשעת קירוש רבעינן אפשר דלא שם וטסקינן רעצרת, לחם בשתי להרסקרש
 טכשירי חמקוש בית בנין חשיב ואי יו"ט, דוחה חטקרש בית בנין ואיבנין
 מערב לעשוחו אפשר אי חכא רהא ויקרש ביו"ט הבנין יגטור לא אטאיקרבן
 קידוש וכעינן בקצרה הלחם שתי אלא וליכא לקרש חטץ רבעינן כיוןיו"ט
 הקושיא כטו הוי והרי יו"ם, מערב לעשותו אפשר אי כן אם בניןבשעת
 חקרבנות טפני שכת שידחח בשבת שנפל רמזבח שהבאתי הירושלטישהקשח
 מאתמול. ראוי מ,כח דטין חירושלמי של התירוץ שייך לאוכאן

 גאטרח למח איהא ויקחל פרשח ריש בטכילתא רהנח לוסר ליונראה
 בשבת כין בחול בין אני שומע טקדש לי ועשו אוסר שהוא לפי זופרשח
 דוחח הוא הרי חטכשירין מכח אלא באח שאינה עבודה ומח נותן והריןוכו'
 כגון חשבת את שידחו דין אינו טכחן אלא באח שאין עבודה מכשירישבת
 ויקחל ה"ל כשבת יתקנם אני שוסע חסכין שנפגטח או מזבח של קרנושנטל
 היינו חסברא שטן והמצוח התורח וטפרש ע"כ, בשבת ולא בחול וגו'טשח



קמ פסח קרבןחלכות

 סכשירי וטהם 1כלט חטשכן מלאכת כן ושבת רוחח שעבורח כטואומרים
 מכץ נפנמח או מזבח וטל קרנו שנמלה כנק בחול לעש1תם א"א אםעכורה
 בששת לעשות ח' שצי1ח סלאכה שאף קם"ל לתקנם, פותר בשכת שחיטהשל

 רכריו ע"כ בשבת תעשה לאהימים
 או טזבה של קרנו שנטל שבת רחיית לענין המכילתא שחביא סהוהנה
 פי על היח המשכן שהקסי מפני המשכן הקטת עצם ולא הטכיןשנפגטח
 שבת ירחת שלא פמוק זח על צריכים 1לא רוקא בניפן חיח ווה ח'ציווי

 על נתחייכו לא שעריין מופר החתם שפירש כסו או עבורה, מכשירימפני
 על טזכח של קרנו נכול על ורק עי'ש הסשכן חקטח לפני קרבנותהקרבת

 עבורה מכשירי שנם וכו' סשה ויקהל הפמוק את הטכ'לתא שפיר טכיאזח
 חמכין פניסת לתקן או מזבח של קרנו לתקן שבת רוחהאינו

 בשבת סזבח של קרנו שנטלח כאן שמיירי והטצוה התורח לפיוהנה
 מוכח דלר"א קקיבא כר' הטכילתא כיירי ע"כ בשבח, מכין שנפנמהאו

 וירחה מאתמול לבנות ראוי אינו הרי שנפל מזבח שם 1' פרק פסחיםבירושלטי
 אבל מאתמול ראוי טזבח רמין רר"ע אליבא הירושלטי שם ומתרץ חשבת,את
 שנפל בפזבח גם שבת רוחה מאתמול אפשר אפילו מצוה רמכשירי רמברלר"א
 בחול וכו' משה רויקהל קרא צרנך למה קשח לכאורה כן ואם שבת,ר1חה
 אפשר זת הרי לר'ע חרי לתקן יכול אינו טזבח של קרנו נטל ראם בשבתולא

 נפל לענין בירושלמי שמפורש כטו זח על קרא צריכים ולא מאתסוללעשות
 מויקהל רילפינן הסכילתא לפי לוטר ומוכרחין פאתמול, ראוי מזכח רמןהטזכח
 קרנו נטל לענין שבת רוחין עבורה מכשירי ראין בשבת ולא בחול וכ1'משה
 המקרש ובנין תיקון ראין מיוחר מיעוט רזה הסכין נפגם לעגין וכן טזבחשל
 בית בנין ראין חרא הלכות שני לנו 1יש עבורה, מכשירי מטעם שכחרוחה

 בנין מצות ונרחה ועשה ל"ת ר1חה קשח ראין מטעם שבת ר1חחהסקרש
 רכתיב רוחח אינו קרבן מכשירי מטעם וגם ו' רף יבמות בנם' כראי'חסקרש
 שייך לא ומםילא לר'ע בין לר'א בין 1זה בשבת ולא בחול וכו' משתויקחל

 והמכילתא קרבן, מכשירי מטעם בשבת המקרש בית בנין רירחהלהקשות
 לפני או בשבת המזבח ~נפל רלר"א שסובר שלנו היר1שלמי על בזהיזולקת
 ואפשר טאתמ1ל ראוי מזבח רמין מפני הטעם רק עקיבא ולר' שכת דוחהשכת

 כסו מאתמול לבנות או מאתסול לתקן ראוי אינו אפילו אלא מאתמוללעשוחן
 ספעם שנם מקדש בנין שנתטעטו מפני שבת ירחח לא שבועות מנם'שחקשינו
 לר'א. ובין עקיבא לר' בין אזלי םתטא ופכילתא שבת ירחו לא קרבןהכשר

 קרבן מכשירי מפעם שבה רוחה לר'א מזכח רבנין דמוברותירושלמי
 חחתם קושית בתקפח נשאר טאתט1ל לקשותן שאפשר סטעם רק כן נםולר"ק



 ח*סחחוקתקנח

 אפשר ואולי לר"א, קרבן טכשירי טטקם חטקרש בנין ירחח לא לסחטופר
 חטשכן את חקים וביום שנאטר בלילח חסקרש בית דאין ראסריגן רכטולוטר
 בירושלטי טפורש בלילח חקים ואם מ"ו רף שבועות בלילה לא טקימיןביום
 בלילח גם חיח חטשכן רחקטת שם ראטרינן רפמול א' חל' א' פרקיוטא

 חית וטשו'ח חיום לעכורת פמולת חלילח רחקטת אוטרת זאת שםוססקיגן
 כחטנחת ודלא בלילח שחעמירו אחר כיום ולחעמירו ולפרקו לחוורצריך
 יש כן ואם ק"ש, בלילח לבנות אמור לכתחילח ררך צ*ה סצוחחינוך
 רלחלן. טחא חוא שבת רוחח הטקרש בית בנין ראין הא חירושלטי רטוברלוטר

 תראו וטקרשי תשסרו שבתותי את אטריי ב'( )ו' רף ביבטותרחנח
 שבתותי את רחסנא רכתב וטעטא וסותר בבונח לאו מאי בכבורי חייביןכולם
 שם וטוכח אחר ללי0ור אזיל רהפמוק שם והססקנא רחי הכי לא האתשטרו
 לוטר אפשר בירושלטי אבל שכת, רוחה ראין טטעם חוא רחכל הפוגיאםכל
 חירשח רחתורה תראו וסקרשי תשטרו שבתותי טאת זח את רילפינןדסובר
 כטו הוי בשבת בנח ואם הסקרש בנין של זסנו זח אין ויו"ט רשבתלנו

 רוחח עשה ראין טטעם רחי לא הכי רבלאו אטרינן אי ואפילו בלילחשבנח
 אבל בלילח שבגח כטו הוי לא בשבת חטקרש עשה אם הפירוש ועשחל"ת

 בגין של רין זה על אין תראו ומקרשי תשפרו טשבתותי זח את ילפינןאי
 רחיח טטעם רק רזח שלנו כהבבלי ורלא בלילח, שבנה וכטו בזסנוהטקרש
 ראי רחי, חכי לאו הא תשטרו שבתותי את רחטנא רכתב טעטארטקשח
 הטקדש בנין ל9סול הפמוק את שצריכים אלא רחי לא כאטת זוכפברא
 מובר הירושלטי אבל זו, מברא סובר לא שחבבלי טוכח בלילח כטולשבת
 כיון בשבת חסקרש בנין קרבן הכשר שירחח שייך לא וטטילא זו,מברא

 בלילח שבנח כטו וחוי חםקרש בנין זטן טקצם 111"ט שבת הפקיעשחתורח
 בנפל אבל קרבן, טכשירי טטעם הטקרש שירחח לנו יעזור טה כן ואםרפמול
 רםפורש.הטזבח

 נכלל לא רזח לוסר טוכרחים לר'א שבת רוחח רבאמת בירושלטי
 חטקרש בכל דוקא רזח הסקרש דנפמל בשבת חטקרש בית בנין ראיןבתמיעוט

 לוסר אפשר ג"כ שפמול לילח הקטת לענין וכן שנפל, חטזבח בהקמתולא
 נפטל ולא רמי שפיר פלילח ולתקן שנפל טזבח אבל חטקרש כל חקטתדוקא

 או חטזבח חקטת על לא חטשכן כל על חוא חטשכן את הקים דביוםהמזבח,
 הטקרש בנין רטטעסינין ג"כ תראו וטקרשי תשטרו שבתותי את וכןתיקונו
 ולענין חקטתו, או הטזבח תיקון ולא הטקרש הקטת כן נם חוא ויו'מבשבת
 )וקיין זח, בכל וצ"ע לר"א שבת רוחין קרבן טכשירי ולפיכך וטגו נקרא כןזח

 ובטנחת השטרו שבתותי ראת הפמוק את דחביא פ'ו רף בשבוקותברש'י
 ציע ודבריו תבחירח בית ת4 דיש מפר וכקרית עליו טקשא צ'ח טצוהחימך



קכפ פפח קרכןח4כ1ת

 יבלתו וחתיכת לתחום כחףן והבאתו הרכבתואבל
 לעשותן אפשר שהרי ה"בת את דוחין אינןבכלי
 בשבת בידו יבלתו לחתוך יבול ואם השבתקודם
 שאין בכלי אפילו חותכה יבשה היתה ואםחותך
 קרביו והדחת צלייתו וכן כלל, במקדששבות
 לאחר לעשותן אפשר שהרי השבת את דוחיןאינן

השבת.
 מנו9ו יבלח החותך וכן כתב ח' חל' שבת מחל' ט' פרק רבנווהכח

 דדברי שם המניד ובהרב ע"כ לאחר בין לו כין פטור בכלי בין גירבין
 שהיכלח בביאור נראה ק"נ רף עירובין שבסוף חסוניא לפי כי תסוהיםרבנו
 שם נראה וזח חייב שהוא בכלי צפורניו כחוחך הוא חרי ככלי חחותכחחלחח

 צ"ע. רבנו ורבריכסוכרח
 לתחום מחוץ יהכאתו הרכיבו ורמינאו איתא ק"ג רף עירובין בנם'וחנח
 חנינא בר יומי ור' ר"א דוחין, אוסר אליעזר ר' רוחין אין יבלתווחתיכח

 וחא הא אמר וחד ביר, הא ככלי חא קשיא ולא בלחה והא חא אמרחר
 מאי ביבשח חא בלחה הא ולמ"ר וכו' ביבשח חא בלחח הא קשיא ולאביד

 חוץ והכאתו דהרכיבו רומיא ואירך ונו' בכלי חא ביד הא אטר לאטקמא
 חורה איסור הוי דכלי מפורש מוכח ע"כ, וכו' ררבנן קתנילתחום

 דפסחים משניות מהרי נ'כ סקשח ע'ב ס"ח דף פמחים בנס'וחנה
 מבדייתא שם הגם' 9ריך ולא וריב'ח רר"א שינויא תרי נ.כ ומביאועירובין
 שאמר דבריו לסתור כעירוכין הנם' שסקשה כמו שבות סשום שחןראלו
 9סחים מגם' מוכה נראח דאורייתא, איסורא איכא רבכלי בכלי הא בירחא

 מהברייתא פירכא אין ולפיכך יבלח בחחיכח שבות משום חוי ג'כ בכלידאפילו
 ראורייחא. איסורא ליכא דכלי להרפב'ם לכאורה ראיח וזה שבות, משוםדאלו

 דאטרינן דמח כתב צ'ר דף שבח חתוס' דהנח זח לדחוח אפשראבל
 שאיגה בטלאכח דמחייב יחודה כר' ה"נו חייב ד'ה בכלי צפורניו דהנוסלהתם

 בסילי יבלח חחיכת בפסחים חנם' דחשיב רסח לומר יש ולפיכך לנופא.צריכה
 צריפח שאינה סלאכח הגנף דטכדה משום שהוכחנו כמו בכלי אפילודשבות
 לנופח צריכה שאינח דמלאכה אטרינן אי אזלי עירובין וחנם' פפורלגופה
 שכה ה* ריש פסק והרטכ'ם שבות פשום דאלו מחברייחא מקשח ול9יכךחייב

 9פור יבלח רחתיכת פסק למח כן ואם חייב לנופח צריכה שאינהדסלחכת
 רברינו. ל9י כלום פמחים ממג' טוכח שלאכיון



 הפס""יקתק5

 שאין בכלי אפילו חותכה יבשח מיהף ואם כאן רבינו שכתב טחוחנת
 ולבאורח ראורייחא, איסורא בבלי איכא דבלחח טשטע כלל, בטקדששבות

 אחדדי חרטב"ם דבריסתרי
 שם לםתניתין רמזקי לר"א ק"ג עירובין בגם' רחרי קושיא זחאין

 ואם חטשנה שם דסמיק וחא בסקרש יבלת חותכין ולפיכך ביבשהדטיירי

 ראפ'לו התום' ספרש תורח אימור אין בכלי רביבשת אף אסור וכאן כאןבכלי

 לרבנו לאטר נ"כ אפשר וא"כ ע"ש, הוא נדול רשבות ככלי אמרינןהכי
 אף בכלי לחתוך אמור דבלחח וחא בכלי תורה איסור באטת איןדבלחח
 בטקדש מחירו ולא הוא נדול דשכות שבות אלאדאינו

 ממן חתם ראיתא כרבינו, טוכח אי חל' 1' פרק פפחים בירושלטיאבל
 חכא אסור וכאן כאן בכלי ואם בטרינה לא אכל בטקרש יבלת וחותכיןתנינן
 בר בשם ב"ל יחושע ר' סימון ר' דוחח אינו אטר את וכא רוחח אמראת

 הירושלמי בטפרשי ועיין שהפיסו, וחן יומח א"ר פיימות קלקול טפניפרייח
 שם בעירוכין הטשניות כפירוש הרטנ"ם כפירוש טוכח שטכאןשמפרשים
 בזה שפיר שייך ולכך חקרבן קל ולא העובד לבחן כסקדש יבלתדחותכין
 קאסר ולזח אחר בהן על לפיים יצפרכו חיבלת יחתכו לא שאם פיימותקלקול
 שפים התינוך שיטת לפי הירושלמי בפירוש להוסיף עוד ויש שחפימו,וחן
 וכה כהן אפילו דאם שם חינוך הטנחח וטפרש בטיתח כחן בעבודתדבחן
 שזכה כיון ג"כ כאן כן ומם מיחח, חייב עבורתו ועשח אחד כחן ונבנםכפיים
 ומתוי3 כחן בעבודת כחן רהוי בטקומו לעשית אחר לכחן אמור בפיים זחבהן
 אי אחר שכהן מפני עבודתו לעשות שיוכל כדי יבלתו תותכין ולפיכךטיתת
 ודוק בפ'ים זכח שחוא בטח עבורח לעשות לואפשר

 בגפרכת כאן מובייה ר' כשם לקיש בן ר"ש בירושלטי עודואיתא
 יומי ר' ביבשמ, ובאן בלחח כאן אוסר יקים בן ר'ש גפרכת בשאינחוכאן
 יומי ודר' כפרא כבר דרשביל אתיא בכלי כאן ביר כאן אטר חגינת ר'בי
 חבורח וחעושח חטבעיר טן חוץ פמורין הטקלקלין כל דתני יוחנן כר' חניגאבר
 שיחא והוא אסר יוחנן ר' לאפר, צריך אינו אפילו לדם צדיך אינו אפילו אטר קפראבר
 אגן בלחח וכאן כאן יוחנן ר' בשם חגינא ר' אחא ר' לאפר צריך שיהא וחוא לדםצריך
 שאמר יקים בן ור"ש רדשב"ל, טשום בירושלטי וחפירוש לדם, צריך שיחא והואקייטין
 אינו אפילו חייב וחוכל קפרא כבר דכ'ל וביד בלחח לטיטר טצי ולא ביבשח מא בלחחחא
 ביבשח, דעירובין טתניתין לאוקטח $ריך חבורה'וע'ב טשום איכא ובלחח לדםצריך
 אלא חייכ ראינו יוחנן כר' מ"ל בכלי כאן ביר כאן דאטר חנ'נא ברי יוסיור'

 מש,ם חייב בכלי אבל שבות טשום אלא בלחח 5יכא כן ואם לדםבצריך
 דטתניתין סשני יוחנן ר' בשם אתא ור' רפסחים, חסשנח טיירי ובזתנוזז



קלא פפח קרנןהלנות

 צריך ולכאורח לדם, צריך בלא רעירובין וטתניתין לרם בצריך טיירירפסחים
 הקרישו. קורם רטיירי וצ"ל בהנאח אמור רחא לרם צריך לטימר שייך איך כקדשיםלחבין

 לחא טמייע הדא חוא שבות לתחום חוץ הבאתו בירושלטי עורואמרינן
 על לוקין לקוגיא בר יוסי בר ר"ש בשם רבה חייא ר' קומי יונהן ר'רסר
 לתחום חוץ הבאתו תירושלטי רפריך חקה"ע ומפרש תורה, רבר שבתתחוסי
 וסשני התירו, במקרש שבומ אין קיי"ל והא אמור ולסח שבות אלאאינו

 הוא, שבות בכלי יבלתו חתיכת תחוטיה על לוקין ראסר יונתן רר'רמם"ק

 חתיכו הא והבאתו הרככתו אלא חנינא בן יומי רבי תני לא אבהו ר'אטר
 שבות אלא הוי רלא יבלת חתיכת תני לא דטשו"ה תק"ע ופירש לא,יבלתו
 לא אין הא בכלי סבר רהוא בגין מן רוחח, ראינו בזה חכטים אטרוולא
 פליגין טה חנינא בן יוסי רז בשם אכות ר' אמר כן לא שבות בכליסבר

 ופירש הוא, כאחר זבת והרין הם מאומין אחר נטלן אם אכל הואכשגטלן
 שבות נטי בכלי רס'ל טשום יבלת חתיכת תני לא רמשו"ח דר"א רסשמעהקה"ע
 זבח והא ואמאי יבלתו חתיכת תגי הוי שפיר שבות בכלי מבר לא אםהא

 הערח הקרבן פירוש לפי יוצא טפורש וע"ש, שכות אלא בו אין ולכ'עכאחר
 בו אין יבלת רחתיכת בכלי אפילו ינלתו בחתיכת התורה טן איסורדאין
 צריכח שאינח מלאכה רהוי טמעם בכלי רפטור מפרש שהקה"ע אף גווזמשום
 ולפיכך גוזז כאן דאין טמעמ אלא כרבריו מפרש לא הרטכ"ם אנל4נופה
 ע"ש. התורה מן פמור בכלי אפילופסק

 כטו לנו*ה, צריכח באין אף חייב, רנוזז כתב שצ"ר כמי' חריב"שוהנת
 בשבת נתנא9 בקרבן רבריו והובא ע'ש. לצטר צריכין חיו שלא חחשיםעורות
 רפמור הערה כחקרבן הירושלםי את לפרש בכלל יכוליס לא כן ואם שםציר

 בטלאכה אף מחויב בנחז רהא לנופה, צריכה שאין טלאכח רהוי סטעםבנ"י
 כהרטכ"ם הכרח יש פסחים טחנם' נם זה ולפי כהריביש, לנופה צריכהשאין

 פריך ולא וריביח רר'א שינויא תרי רטביא דרבנן איסור רק הוי נםרב:יי
 שם בעירובין הנם' שסקשה כסו שבוה משום שחם ראלו טברייתא חנט'שס

 וטח ראורייתא אימורא איכא דבכלי בכלי, חא ביר הא שאמר רבריולסתור

 פמור, לגופח צריכח שאין טלאכה לם'ר אזלי פסחים רחגם' טשום לעילשתירצגי
 תחשים קורות כטו חייב לנופה צריכח שאין מלאכח א*ילו לחריב"ש בנוווחא
 רק כאן אין לחה וביבלת בכלי ראפילו טהמוניא וטוכח צ'ר צל- כתום'רלא
 ודוק. שבות שחם דאלו טחברייתא כאן חנם' סקשח לא ולפיכך ררבנן,איסור

 חותכח יבשח היתח ואם רבינו שכתב םה על טקשה טשנח חלחםוחנח
 היכא חיינו בטקרש שבות ראין רנחי כלל, בטקרש שבות שאין בכליאפילו
 לתתום טחוץ חנאתו רחא לא דאפשר חיכא אנל מאתמול לעשותו א*שרראי



 "8פחחי9"קלב

 לקמן וכן מאתמול לעשותו ראפשר משום ואמור מררבנן אלא איגווחרכבתו
 ראינו אע"נ זמן לחס רקכוע טעטא לאו אי בשבת למקרישו יכול היתלא
 במחמר וכן מאתטול לעשותו ראפשר משום חוי טעמא ובודאי שבותאלא
 שהוא מפני אלא י"ט בחל' ז"ל רבינו חחירו לא שבות אלא דאינואע"ג
 ע"ש הטצוה ומפני ירכלאחר

 רר' שלרבנן טקורם שהוכחנו כמו רבינו בשיטת ברור דזה נראחולי
 לצורך שלא אפילו בטקרש, הוא חיתר רשכות בשבת חעזרח לרחוץ רטותרנתן
 אפילו בכהן בסקרש יבלת רחותכין מחא שטח האור שתוכיח וכמו סותרכלל
 אפילו כן ואם רבינו לשיטת במקרש שבות ראין סטעם קבורח בראינו
 רחיוג מטעם לאו שזח כיון במקרש חותר נ'כ טאתמול לעשותואפשר

 וכן דאסור והרכבתו לתחום חוץ מתכאת משנח תלחם שחוכיחומת
 כדאמרינן למקרש חוץ ולא שבות חתירו במקרש רוקא רזח חוא פשוםממחטר
 כקדש שבות וזה התירו לא בטרינח מקרש רשבות יוטף לר' ק"ג עירוביןכנם'

 ע"ש ע"ב ס"ח פסחים במאירי מבואר וכןבמרינח
 והבאתו חרכבתו פפרש רברים אלו ריש חמשגח ב*ירוש חרמב'םוחגח

 ראורייתא תחומין מובר שהוא עקיבא ר' אצל סראורייתא אסור מתחוםחוץ
 בתירא כבן פהסח ואפילו עצמו את נושא וחחי ררבנן תחומין איטור מוברור"א

 והוא רבריו ק.כ בלבר שכות משום כולן מברתו לפי תדברים אלו חיוולפיכך
 בכלי, הא ביר הא רמוקי למאן ק"נ רף בעירובין הנם' קושיה את לתרץשבא

 לתחום חוץ וחבאתו רחרכבתו חגם שם ומפרש חתורח מן אימור תוירבכלי
 ראמרתחומין וכר'ע עצמו את נושא החי ראמר נתן כר' רלא ראורייתאנ'כ

 מלאכח משום שחיא שחיטח ומח ק'ו ר'א אמר שם חנם' שטקשח ומחראורייתא,
 ררבנן, רחוי מ8ורש ע"ש שירחו רין אינו שבות שמשום אלו השבת אתרוחח
 בהכאתו כן ואם ראורייתא, הוי לריעקיבא אבל לר'א רוקא שזח חרמב'םמ8רש

 ולפיכך לכ'ע מראורייתא חוי שזח מיל י"ב של כתחומין ל*רש אפשר לתחוםחוץ
 שבת מהל' ייח פרק לחרפב'ם מראורייתא חייב חרכבתו וכן שכת רוחחאינו

 הרסב'ם רברי כן שמפרש שבת הל' במרכבת ועיין ע"ש גתן כרז רלא רפסק י'חל'

 בחקריש טעם חרמב'ם שנתן טמח חרמב'ם בשיטת קשח שנשאר טחאכל
 ראין מטעם ולא הנם' כממקנת זמן לחם שקכוע טפני כעזרח כשבתפמחו
 שיכולין באסת מ*רש ביצח שבירושלמי אף למעלח וחסברנו כמקרש,שבות

 וחירושלמי רחבבלי ופירשנו במקרש שבות שאין ספני בשבה בעזרחלחקריש
 שלא חטרח את רוחצין חיו רחכחנים רסוכר נתן כר' רחבבלי חולקיןלא

 לצורך שלא אבל לצורך ודוקא חוא רחי' סטעס בטקרש רשבות חכמיםכרצון
 נתן רר' לרבנן חירושלטי אבל רחי לא מאתמול לעשות אפשר אם וח'חלא,
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 לעשות יכול אם חדין וחוא לצורך שלא אפילו במקדש חוא חיתרדשבות
 לטח נחן דר' כרבנן פמק שהרפבשם וכיון במקדש שבות היתר נזכמאתמול
 שמתרץ ומח זמן לחם שקבוע מפני בשבת פסחו בטקדש להקדיש ריכוליןכתב

 בפרק כמבואר לכתחילח אף רמותר בשכת פמחו דהקריש שבת כהל'המרכבת
 לתת ארמביס הוצרך לזה שבת מערב שכח לא אפילו י'ד הל' שבת מהל'כ'נ
 כרבנן חוא היתר בסקדש שבות דלהרטב"ם כיון לי נראח קכוע, שזמנוטעם
 שבות אין מטעם שבת מערב שכח לא אפילו לכתחילה אפילו מותר נתןדר'

 שקבוע מטעם בעזרח להקדיש שיכול הטעם טפרש לטח קשה כן ואםבמקרש
 וצ'ע. במקרש שבות ראין מטעם ולא זטןלחם

 חטהלכה

 אלא בשבת יביאנה לא סכין הביא ולאשכח
 עד ומכישו בצמרו או הכבש קרני ביןנותנה
 מחמר שהוא ואעפ'י שם ומסדישו לעזרהשסביאו
 וכו' מותר המצוה ומפני ידהוא כלאחר מחמרבשבת

 שרת כלי כעי והא כצמרו לו תוחב הקשו טזו פטחים כתום'וחנח
 חשתא, שחקדישם לו0ר ויש חמאכלת את ויקח חטאת דם כפרקכדילפינן

 אין לבתחילח הזבח*ם רכל ז' חלי הקרבנות ממקשח ד' פרק רבנו שיטתוחנה
 החולין בו "1שוחטין דבר בכל שחטו ואם שרת כלי כמכין אלא אותןשוחטין
 ע'כ כשרין קנח של בקרומיתאפילו
 חכלים כל עושין אין כתכ הבחירח טכיח א' פרק מוף חרמב"ם והנחן

 לנכוח, אותן קושין אין לחדיוט מתחילתן נעשו ואם חקודש לשם אלאמתחילתן

 וטשנשתכהש הדיוט כחן להשתמש רשאי נבוח בהן נשתטש שלא עד נבוחוכלי
 ע"כ לחדיום אסוריןבחן

 לא קדשים רשחיטת שם שחוכיחו ע'א מ"ז דף זבחים התום' עלוהנח

 ביתו מתוך פכינו מביא ואחד אחד כל מ"1 דף בפמחים מחא שרת כליכעי
 סכינו, הקדיש אחד רכל לומר דאפשר מחתם ראיח דאין מתרציםואח"כ
 להקדש עשייתן תחילת כעינן שרת כלי דבכל כיון איתן במצפח שםוחקשה
 וכתב שרת לכלי חקדישם מהני ואיך עשו לחדיוט עשייהן תחילת מסתמא חריוכאן

 זטן ב"1ביל אבו בקכיעית אלא לנבוח אותם עושין דאין לוטר דיש שםלתרץ
 קזכ. לנבוה מתחילתו נעשח שלא אעפ'י לחקרישו דמישפיר

 שדת הכלי את קוופח אם בין לחלק לנו דמנין מובן אינו שלווחחילוק



 ח18ח"יק"קלד

 קשח לחרסב'ם וגם לקורש, קשייתן בעינן רלא לזמן, אותן עישח אובקכיקות
 אחר רכל ב*מח וכאן לכתחילח שרת כלי בעי רמכין פמק שהוא כיוןקושיתו
 בגם, כן מובח ובאמת קשו, לחריוט עשייתן תחילת טסתטא מכינוהביא

 עשו לא שמא ואמאי וכו' סיר בח שוחם בי"ר שנמצאת כסכין ע' רףפמחים
 המצוים מכינין ררוב בקורש טלכי בם*ר שפפרש ופח שרת כלי רעת עלאותה
 קשה כחוגן, ועשוי נפל סרובא ראשתכח חאי פמחים לשחימת ממתמא חםעתה

 למכין קשור קופיץ בחיח וכן בשבח לחיות י"ר חל אם בי"ר שנמצאמקופיץ
 מתם חא קרשים לשחיטת חקופיץ כשר ואסאי מיר כת רשוחם בנמיראמרינן

 לשבור דק מתתילתו עשו לא והבעלים עצמות לשכירת רק לשחיפה אינוקופיץ
 שרת לכלי נעשח אינו חא קרשים לשחיפח כשר ואטאי בגם' כרמפורשעצמות

 שרת, כלי כמו לקורש עשייתן תחילת בעינן לא רבמכין מחגם' מוכחמתחילתן,

 רעלמא. שרח כלי מכל זה נשתנה למח פעםוצריך
 לשחיפת מיוחר מכין לו חיה אחר רכל טגם' רמוכח חרבר בעצסוחנח

 במפר ראיתי זה, מביא רבנו וכן מכין הביא ולא שכח מ"ו רף נמיחפמח

 אמור פריפה בח ששחם ומכין רוחח השחיטה בית רקיי"ל חמעם אברהםזרע
 שלא יחיח אחר פמח בו ישחופ ואם ספסח בולע חמכין כן ואם בחלשחום
 ששוחפין ומכין, לקנח, סגי ולא נעיצח צריך לשחופ ררגיל וחיכאלמנויו
 י"ז מכות גם' פפור חרם זריקת לפנ' שאכל שזר ספני שאני וחפאתשלמים
 רמובר משנ"ץ לחר"ש אבל רבריו, תונן זה זריקח לפני איכא לטנויו שלאאבל

 כחנים התורת על משנ'ץ )ר'ש בפםח מנוי שאינו מי לאכול אימורראין
 ובם*ר בפסח, ואחר אחר לכל מכינים שצריכים טח בזח יתורץ לא צו(שרשה
 מכינים כאן ואין טרובים רחפטחים רכיון פשופ באופן טפרש בקורשמלכי

 והתירו מביתו מכין אחר בל להביא צריך היה לפיכך הפמחים לכלשימפיקו
 אפילו להרמב"ם כשר שבריעבר כיון חול של מכינים אפילו הרמב"םלשיפת
 ע"ש. חולמכלי

 חבחירח בבית הרסב'ם של חסקור רהנה הזח, הענין את לכאר נראחולי
 נעשו ואם קורש, לשם אלא מתחילח שרת כלי עושין ראין כ' חל' א'פרק

 שלא מזבח מה קם"ז זכחים גם' הוא לגבוה, אותן קשין אין לחריוםמתחילתן
 פרשה ובמכילתא ע"כ הריום בהן ישתמש שלא עצים אף חריום בוישתטש
 ע"כ אחר לשום טתחילה תכנהו שלא לי טיוחר מזבח לי תעשה ארמח מזבחיתרו

 כטחלוקת ימא ר' בשם חנניה רבי ו' הל' ג' פרק יומא בירושלמיוהנח
 יומה רבי אטר אומר רשב"ג טזוזח עליו לכתוב מותר קמיע לשם שעיברוקור
 קורש אכני רתני טה מן לא לנכוה הא לחריום פליגי מה מימר מכריןחוינן
 ארינתן שתחא צריך קרש ננרי יחצבו, ובקורש כקורש חציבתן שתחאצריך



קלה *סח קרבוחלכות

 אסרח מרא מוא כטחלוקת יסה ר' כשם חלגה ר' ואטר יארנו וכקודשנקודש
 טותר נכות בו נשתטש ,שלא ער לגבוה כלי העושה רתני פליגק, לנכומאף

 תני וחא הריוט בו להשתטש אסור נכוה כו סשנשתטש הדיוט בולהשתטש
 כסחלוקת יסא ר' כשם מנניא רבי חריוט, בו ישתטש אל לגבוה כליהעושה

 נכוח בו להשתטש טותר הדיוט בו נשחסש שלא ער לחריוט כלי העושהרתני
 להריופ כלי העושמ תני וחא נכות בו להשתטש אסור הריוט בוטשנשתטש

 תלישכח טתרוטח שבא תיפתר רתטן רבנן כשם חונה ר' גכוח בו ישחטשאל
 ע'כ כלום טינה שסעולית

 הך דתיפתר מיא רלא רתטן רכנן בשם חונה ר' טשה מפגיוטפרש
 דטיירי לנבוה בו ישתטש אי להריוט נלי תעושה רקתני כתרייתאכרייתא
 כלום ש"ם לית וא'כ ננבה גכות לשם רטתחילה חלישכה טתרוטת חטטוןשגא
 פליגי לא כ"ע רמכא בח, קטייתא פלונתא הך ולאוקסי תנאי כיהרפליני

 צריכין הלישכח טתרוטת רכא שמפרש טה טונן אינו ופירושו ע"כוכדאוקטינן
 לגנומ, עשייתן צריכין אין הלישכה טתרוטת כא באינו אבל לנב,מ,עשייתן
 הכיא לא מרטכ'ם וגם לא או שרח לכלי טתחילה נכו אם יש הכרלרטמ
 רננן. כשם חונח ר' של זהמילוק

 מונא רב תני איתא ע'ב ל"ה דף 'וכא בנט' רמנה לפרש ליונראה
 כהן ציבור עבודת שכלתה אתר יהורא כר שטואל רנ ליה ואטרי יחודמכר

 לצינור שיססרנה וכלכר ימיר ענורת בה ועוכר לונשה כתונת אטו לושעשתה
 ע'כ קס"ל יפה יפח יטסרנח שלא ניחוש רתיטא טהופשיטא

 לצינור צריכח שאינה וטחחמ כף הוצאת ימיר עכזדח רש'יוטפרש
 יחיר, עבודת לה קורא לפיכך חסקום את לפנות עליו טופלת. שמיא לפיאלא
 טרנרי טוכמ ע'כ, חיא ציבור טקבורת מוף רמוף לציכור שיטמרנהוכלנר
 צריכים לפיכך הוא ציכור טעכורת ופחתה כף שהוצאת ט8ני ררוקארש'י

 לצינור טסירמ בכלל צריכין לא טסש יחיר כעבודת אנל לציבורשיטמרנה
 כן ואם חוא, ציכור טעכורת סוף רמוף לציבור שיטמרנה לענין כתנרמרי
 כדאיתא ציבור טשל כהונמ בגדי שיהית שצריכין דסמ חירוש לנויוצא
 בתום' ום'ש טקורש שיהיו כחן ננרי לכל אכ כנין קורש/ בגרי כהניםכתורת
 יחיר. בעבודת ולא ציבור נעבודת רוקא זה כאןישגים

 חם שרת כלי נ"כ כיונה רבגרי כיון כזח עור לתומיף יש זהולפי
 קרושת אלא הגוף קרושה למם אין קוד גתחנכו לא ראם נ*ר קירושיןנתום'
 הגוף קרושת שקרושיה שכת כלי רין להן יש נתחנכו אם אנל הכיתברק
 ה'(. מל' חטקרש טכלי ח' פרק לטלך וכמשגה שחולק שם )ונריטנ"אקי"ש
 -ציבור של שאינמ כהונח גגרי גם כשר יחיד רבעבורת אמרינן טקוםוטכל



 חפסחחוקחיך

 ציבור כהפל שיהיח דבקינן שרת בכלי גם כן והם לציבור, ססר לאואפילו
 או חלישכח סתרוטת אם תנאים של טחלוקת ריש ק'ו רף כחוב,תכנס'

 היח לא אפילו יחיד לענורת אבל ציבור לענורת רוקא זת גמכים,סטותר
 ל'ת. רף ביוטא ברש'י כם8ורש כהונח בגרי כטו יחיד סשל אלא ציבורסשל

 תלישכח פתרוסת שנא תיפתר לגטרי טחודש נירושלטי חפייוש ,חול*י
 אלח עשייתן לחיות צריך שרת רכלי ראטרינן רטח כלום, מינת שםעולית

 בכלי דוקא זח לגנוח אותן עושין אין לחריום טתחילתן עשאן ואםלקורוש
 לקכורח נם נטורין שרת כלי רין קליחן י"יי" הלישכה סהרוטת שבאושרת
 היח והמזנת לננוח עשייחן שיחיח רצריכין מטזבח זח את דיל9'נןציבור
 לעכודת רכשר חלישכח טתרוטת בא נשלא אנל ציבור סשל להיומצריך
 יחיר לעבורת וכשל טתחילחן, לקורש קשייחן בקינן לא כחונח, כנרי כטויחיר
 לקורש עשיימן בלאאפילו

 טתחילתן עשייתן נעינן לא לסה פסח, של במכינים ~תרץ יש זמול9י
 לא אם ואף יחיר, לענורת נאים שחם כיון לטעלח שחוכחנו כמולקורש
 טהירושלטי שחוכחנו כטו למודש עשייחן תחילת נעינן לא כשר לציכורססרן
מנ'ל.

 וטחתה כף ונחוצאת נמוניא שם רש'י כפירוש מפרש ישנימובהום'
 כראיתא צינור טשל שיחיה שצריך לציבור שימטרנה ובלבר ח'ל שסומוסיף
 יחיר בעבודת ורוקא טקורש שיהא כחן ננרי לכל אנ בנין קורש בגריבת'כ
 ק'כ. לציבור שטוסר אעשפ לעשוח יכול אינו ציבור בעכווחאכל

 הרטנ"ם על טקשח זי הל' הטקרש טכלי ח' פרק לפלך כמשנחועיין
 ועצי קורש כלי וכל שם רכתנ כשר ציבור לעכורת רא9ילו םתםרכחב

 ליה, יוטא חנם' ננר לכאורה וזה כשרים הן חרי לצינור יחיר שטסרןחטקרכח
 ולא מהני לצינור רטמרן חסוניות טחלוקת נזח שיש שסתרץ סה שםועיין

 ק"ש. צינור לענודת אפילו יפח יפה סמרן לא שמאחיישינן
 כהן נני א' הל' טשקלים ר' כפרק טירושלטי להוכיח יש.כרברינו

 אחא רנ אטר יחיר ענורת כה ועובר לצינור טוסרח כתמח אסו לושעשאח
 בשם יוםי ר' חינם, שוטר סתנרנ חרוצח אף אוטר יומי ררכי היא יוםירר'
 כל קרנן נטכשירי אנל קרבן של כגופו פלינין טה היא חכל רברי אילאר'

 לט"ר כן ואם עכ"ל, צינור לקרבן יחיר קרנן טשתנה שחוא סודייעטא

 טטירה טחני ולא ציבור לקרנן יחיר טקרנן טשתנח לא נ*כ קרבןרטכשירי
 נעינן הא אח"כ המכין שהקריש טחני חיה איך טהלל קשה ין אםלצינור,
 חמכינים שנעשח כיון לצינור םםירח טחני ולא ציבור, טשל שיתיה שרתבכלי
 נלא אפילו יחיד קרכן בין חכרל שיש לוטר סוכרחין ע'כ אלא חדיומסשל



ק6 ח ס פ קרקגן לכוחח

 וכטו לציכור ממירה בעען לא פפח ושל במכעים ולפיכך פהף לציבורטמירח
 כחונה. בנרי לקנין מרש"ישמוכח

 *ירש קדשו כי תשריפח מתוך המחתות וירם קרח פרשח ברש*יוחנח
 על סקשח שם חתורח על והרפנ'ן ע'כ בחנאח ואסורין שרת כלי עשאןשתרי
 שקשח וזר הקריבו זרח קטורת שחרי הזה לאיסור טעם ירעתי ולא וז'לרש*י

 ס' מצוה חינוך וכמנחת ע'כ, קרוש אינו באימור, בחוץ להקטיר שרתכלי
 תר "ל' סקרש סביאת בד בפרק רש"י כשיטת חוא הרסנ"ם ששיטתחוכ*ח

 שם שנשתמשו כלים וכן וכו', בו להקריב בחוץ בית ועשח שעבר פיוז'ל
 דכלי פרבריו טבואר ע'כ גניזח פעון אלא לקולם כמקרש בהם ישמשולא
 לחדיוט בחם ישמשו יגנ*ו למח לא ראי גניזה טעונין בחוץ שנשתמשושרת
 חטקרש בית בכלי חוא רחרמב"ם יומר ורוחק רש"י, כרעת להריאפבואר

 נגיוח טעוגין א'כ בסקדש כחם לשפש עור שאמור כיון בחוץשנשתמשו
 וכתכ שמתם לשונו בטשטע אין זה חטקרש בית של שרת כלי ספעםראמורין
 חינעע חמנחת של דכריו תוכן ק'כ לפרש ליח והוי שם שנשתמשו חכליםרכל
 דחל שם קרח סרש"י וכן חינוך המנחת שירוש לפי חרמכ"ם מרברימוכח
 רהרי הלישכה, מתרומת או נסכים ססותר בא אינו אפילו שרת כליקרושת
 קרושת עליהם דחל אופן בכל יננזו בחם שנשתמשו כלים מתם כתכחרמב"ם

 הביאום בעצמם שהם שרת כלי נ"כ חיה הרי קרח בפתתוח וכן שרת,כלי
 כטכשירי ראפילו ר' פרק שקלים כירושלמי פ'ר יש חרי לציכור ממרםואפילו
 לוניכור ססירה בסינן לא יחיר רלעכורת מוכח לצינור מטירה מהני לאקרבן
 זה בכלוצ"ק

 להריוט נעשו אם ראמרינן רהא לחרש ירוחם שלפי בספר ראיתיוחנה
 מבהש שרת ככלי סילי הני הקורש, לשם רבעינן משום לנכוה אותן עושיןאין

 את להקריש באים רלא הרברים בכל אכל שבתוכן, מה להקרישהבאים
 כי רבר שום לקרש בא רלא מכין כנון או לא ותו קורש להיוח רקאחרים
 מאי לן איכפת לא בזה כעלמא בחולין כפו בשחיטה הקרכן את להכשיראם
 עשייה בעי לא אחרים לקרש באים שלא הני רכל קורש לשם נעשהרלא
 לאותו לתקריש בירו יש להדיום רנעשה אתרי אף אלא חקורש לשםלשטת
 טהרסבשם ראיח והביא אחרים להקריש ולא בגופיח רק הקרושח רחארבר,
 קורש לשם לכתחילח דבעינן הקורש לשם אלא קושים דאין הכלים בכלרכתב
 העצים כל וז"ל כתב חמזבח איסורי מהל' ז' כפרק פערכה עצי גביואילו

 לשם חעצים חטיבת בעינן רלא משטע הרי שם וכו' לטערכח כשריםחחרשים
 חוא כחגי אחריה לקדש הבאים שרת כלי כין חילוק ריש אלטאהקורש,

 עצי נבי אבל שרת, לכלי עושין אין להריוט נעשו ואס לשסח עשייחרבקינן



 חפסחחוקת4ח

 בעינן לא חלכך אחרים לקרש ולא קורש עצמותם רק לחיות מחויבמערכה
 בנם' וכטכואר מערכה לעצי כשר נ"כ להריוט נחטכו ואס קורש, לשםבחו
 חריופ בהם נשתמש לא אם כקר וכלי רמוריגים כ"ב ומנחות קט'זזכחים
 למורינא טתחילתן שנעשו אעפיי הטערכה לעצי כשרים חרתי שחיוכלומר
 לעצי רק שרת לכלי עושין אין גוונא רבכחאי אף לגבוה ולא בקרוכיי

 בתוכן, המונח לקרש רבאים שאני שרת רכלי זו כסברא ומוכח כשריןמערכח
 פקרשים ולא קרוש נופייהו רק אם כי לקרש כאין לא טערכח עציאבל

 רבריו ק"כ קורש לשם חטיבחן בקינן יא הלכךאחרים
 אבל חזקח הופחח חוא טזכח טאיסורי מרמב"ם שלו שחהוכחח אףוהנח

 אבנים שם שכחכ כ' הל' א' בפרק הכחירה מבית גופא מרטב"ם קשיםרכריו
 לא שם והרי הבית להר אותן בונין אין חכנסת לבית טתחילה שחצבןוקורות
 לקירש קשייחן שיחיה שצריך חקרושח עצם טפגי רק רבר שום חבית הרמקרש
 להריוט נשתמשו ולא חיפים שהיו מה מהגי ולא לקורש, קשייתז כעיגן נ"כ זה רעלסוכח
 מומחרףי"ה. כמבואר הרם מקרש חסכין רגם ועור לקורש. צריךשיחיה החציכה עצםאלא

 לטערכה כשרים החרשים העצים כל טזבח כאימורי כתכ שחרטכ"םוסח
 טקרש שלא ספני חפירוש אין כשרים בחרתי בקר וכלי כמוריגים כנם'וכן
 לחריוט, בהם ישהמש שלא אלא לקורש, עשייתן בעינן לא לפיכך רכרשום
 טזבח לי תעשה ארמח מזכח יחרו פרשה כמכילתא רהנה חוא חפירושאלא
 שלא מזבח טה קם'ז זבחים וננם' אחר, לשום מתחילה תבנחו שלא לימיוחר
 בכל רילפינן רזח לי נראח תריוט, כהם ישתטש שלא קצים אף חריוםישתמש
 חוא להריוט נעשה אם מהני לא חרשים ואפילו לקורש עשייתן רכקינןחכלים

 אחר לשום סתחילה תכנהו שלא לי מיוחר שיהיח ממזכח המקרש כלי שלטריןמפני
 עצים לענין זבחים בגט' שלמרין סה אבל הכלים, וכל כמזבח לשטה ריןוהוא
 שאין כיון חריוט בהם ישתמש שלא קצים אף הריוט ישתטש שלא מזבחמח
 כמו וטזבח ככלים כטו לשמה עשייה של רין כאן אין חטקדש טכליזה

 שלא עצים אף חריוט כהם ישתסש שלא מזבח טה אלא כמכילתא,שמפורש
 לא אבל אוסר חריוט של שהשיטוש רק חלטור כן ואם חריוט כהםישתמש
 עצים חכיא לא הבחירה בבית ולפיכך חסקרש כלי כטי לשמת חטיכהשצריכים
 רילפינן בעצים ולא וכליו בטקרש רין רוקא שזה מפגי לקורש עשייתןשצריכים

 אפילו י"שר חרתי ולפיכך לנבוח אותם אומר לתריוט שתשימוש ממזכחכך
 ברור. חח לחריוטחטכן

 על רמקשה דרקשם בפרוטת לטלך חמשנח קושית נם טתורץ רברינוולפי
 בהם גשתמש שלא רמזבח רוטיא כעצים רררשינן ומנחות בזבחים ראטרינןמח

 חכקר וכו' המלך ארוגי ויקל יקח דור אל ארנונא ויאמר רכתינ מהאחריופ



קלפ פסח קרנןחלכות

 שפיר אתי דזח וחקשח בחדתי, חכא ומשני לעצים בקר וכלי וחמוריניםלעולח
 רמעיקרא עשייח חמר עכ"פ הא קשה אבל עריין להריוט נשתסש לאדבחרתי
 חציבה דבעינן רזח פשומ דברינו לפי אכל לקודש, חחציבה חיתח ולאלהקדש
 לי תעשח ארטח טזבח בטכילתא ילפינן שזה קורש וכלי במזבח חואלקודש
 טזבח טה דק ילפינן דבזבחים בעצים אבל לשסה, קשייח וצריכים לימיוחד
 רק כן אם הריוט במם שנשתמשו שלא עצים אף הריום בו נשתטששלא

 לשסח. חטיבתן שצריכים ולא אומרחשיטוש
 כל קושין דאין כ' חל' א' פרק חבחירה בבית חרמב"ם שכתב טהוחנח

 אותן עושין אין להריוט טתחילתן נעשו ואם קורש לשם אלא טתחילתןחבלים
 חריוט בהם להשתסש רשאי נבוח בהם נשתסש שלא עד נבוח וכלילנבוח

 ע"כ להריוט אמורין גבוה בהםטשנשתטש
 שם טפורש דתרי רבריו טובן אינו שחבאנו יוטא הירושלטי לפילכאורה

 אטד אוסר רשב"נ סזוזח קליו לכתוב טותר קטיע לשם שקברו קור ג'כפרק
 טה טן לא לנבוה הא להריוט פלינין כה סיטר מברין הוינן יומח ר'אטר

 ר' בשם חנינא ר' אסר וכו' בקורש חציבתו שתהא צריך קורש אכנידתני
 ער לנבוה כלי העושח דתני פלינין לנבוח אף אמרח הדא חוא בטחלוקתימא
 כלי העושה תני והא הדיוט בהם להשתטש טותד נבוה בהן נשתטששלא
 הרי וע"ש בטחלוקת יומא ר' בשם חנינא רבי הריוט בו ישתטש אללנבוה
 שלא אף לנכוח כלי חעושה היא טילתא לקורש הזסנה ראם בירושלמיטפורש
 הזטנה ואם נאמרה לחור רבהזטנה להדיוט להשתטש אמור נבוה בונשתטש
 בנם' ועיין בירושלמי קי.ש לגבוה עשייתן בכלל צריכים לא היא טילתאלאו

 הלכה בריש דנתב רבינו דברי קשה כן ואם שם ברש"י ט"ח רףמנחררין
 כלי עשה ראם נ.כ וכתב נבוה, לשם עשייה דבעינן שרת בכלי הזטנחרכעינן
 להריוט נאמרה רלא היינו הריוט בה להשתטש טותר נבוה נשתטש שלא קרלנבוח
 שם. יוסא הירושלטי לפי רמתרי תרתי חוי וזה לקורש שחיתה הזטנחבשביל

 נשתטש שלי עד נכוה כלי וז.ל דטנילה ב, פרק בריש שבתוטפחאואף

 אין להדיופ בתחילתן שנעשו וכלים וכו' הדיוט בחם לחשתמש רשאי נבוהבחן
 כזה דפליני טבואר בירושלטי אכל חרטב'ם של פמק וזח ק"ש לנבוחעןשין
 מאד. קשים הרטכים רברי לכאורה כן ואם דאירך אליבא ופיפא תנא חדורישא

 היא, טילתא לאו רבחזסנח רבינו שיטת דהרי לומרוצריכים
 רתפילין נ' ובפרק ונכ"ם לסת בגר ארנ נבי כ"א הל' טאבל י.רבפרק
 טשנה הכמף וכתב כלל עיבור בעי לא בתים של רעור רבתכ פ"והל'

 דאביי בפלוגתא והנה שם, כתום' ולא שם וכרש"י ק"ש כת"ק רבינורפמק
 דתני טהא שם חנם' פריך לא או חיא טילתא חזטנח אי ט"ח בטנחרדיןורבא



 ח98""י9תסם

 חול בחם רחשחמש מותר קודש בחן נשתטש שלא קר טפו של לתיקקשח
 רבעינן דטבר ירשבינ חיא תנאי אביי וטשני היא מילתא לאו חזטנחאלמא
 מצריך למה מסש ביח אין דאם חיא מילחא דהזמנח טבר בתפילין לשטחעיבור
 לאו חזטנח דסברי לאמר הכרח אין לרבנן ונם לשטח, עיבור שתחיחרשב"נ
 מצריכי רלא והא חיא מילתא הזטנה טברי ררבנן לטיטר ראיכא חיאמילתא
 טבר ע"כ רשב"ג אבל עיבור אחר כהזטנח דטני רמברי טשום לשמחעיבוד
 לאו הזטנח דטבר רבא אבל כתנאי, אביי טשני ושפיר היא מלתאחזטנח
 אי דא*ילו לחזטנח ררשב"נ חא שייכוח ראין כפשופא מפרש חואטילתא
 להזטנה רמצוח חזטגה רמיון ואין לשטה עשייח בעינן מ'ם היא טילתא לאוחזמנח
 אכתי ט'ט חיא מילתא לאו הזטנח לטת בנר באורג אטרינן אי ואפילוראיטור
 רטוכח. ב9'ק בטלחטות חרטב"ן מפרש וכן לשטח ועשייח חזמנח בטצוחבעינן

 לומר אששר זח ולפי חטוניא, כן פפרש נ'כ שחרטב"ם לומרוא*שר
 בקישיס בקינן אז היא טילתא חזטנח ראם נ' פרק ביוסא תופם דחירושלמימח

 לשטח עשייח רין כל דהלוי רילן רש"ם אביי כטברת וה לשטח עשייחשתחיח
 אטרינן ראפילו בזח זח תליא רלא דסנהדרין לרבא אבל חיא, מילתאבחזמנח
 כמו סמובח דיל*ינן לשסח עשייתן בעיגן ככלים טקום טכל חיא, מילתאלאו

 שאק*'י היינו ביחד דינים תרי חני רבינו כתב ש*יר ולהכי בטכילתאשם8ורש
 בהזטנח נאמר לא הריוט איטור לקנין טקום טכל בקורש לשטה עשייחדכקינן

 ורו"ק. הוא מילתא לא חזמנחרהרי
 שרת כלי לחיות צדיך לא דטכין חראשונים שיטת לפי צ"ע זחוהנח

 טכין וכו' אותן טתיכין אין שניקבו קדש כלי ת'ר ע"א 8'ח רף זבחיםטנם'
 אומר שאול אבא אותה, טחזירין אין נשטטח פנימחח את טשחיזין איןשנפנם
 רטכין אטרינן ואס ק'כ ונמוח כהנים עליח ונסנו במקרש היח מפרפתטכין
 שרת כלי כל כמו המכין את טשחו לא כן ואם שרת כלי להיות צריךלא
 שרת כלי צריך שלא כיון טחנכתם לא עבודחם ונם הנוף קדושת עליוואין
 הטכין את ננזו ולמח חבית ברק קרושת רק חיה במקרש שחיח ומחכלל

 וצ'ע. נניזח טעון ואינו חנוף קרושת זח על שאין כיון אותם י*דוטפרפת

 בע'ז רחנח זח על תירוץ שלים'א טבריטק חרב הנאון טרבינוושמקתי
 טובר רחרמכ"ן חמאור, ובעל חרמבין בין מחלוקת שם איתא נ'כ דף ר"י*רק

 רמנילח פהתוטפתא ראיח והביא חנוף קדושת להם יש והעזרוח חיכלראבני
 וחבקל נונוין, אלא אותן פודין אין שנפנטו וחקזרות חיכל ראבני שםראיתא
 לשיטת חתומפחא את וטפרש חבית, בדק קרושת רק עליחם ראין טוברחמאור
 כתוספתא שחרי אלא נננזין לפיכך חנוף קרושת רחוי מטעם רלא חטאורבעל

 לחשתמש ראםורין קרושח תשמישי רנל ברין חתלכח וח את כולל עוםבטבילח



קפמש *סח קרנןחלכות

 לא נננזין דנפגסו וחעזרות חיכל ראכני סת ג"כ כאן כן ואם לחדיופכחם
 פרק לטלך בטשנח הוא וכן קרושה תשמישי סטעס אלא חגוף קרושתספעם
 ראבני ע'ב נ'כ ע'ז טגם' זח לרין ראיה רטביא ט'ו הל' חבחירח סכיתא'

 ליתכרינחו גנזום ראמאי כנם' והקשו שננזום יון אנשי ששקצוסזבח
 גבוח בח רנשתמש רכיון ותירצו וחללהו פריצים רבאו סשום לחוליןוניפקו
 לחולין שיצאו ראף סנואר חרבר חרי הריוט, בו לחשתסש ארקא אורחלאו

 פריון לחס ואין רננגזים חטקם כן ואם בהם להשתסש להריוט אסוראפי'ה
 תשסישי סשום הוא והפירוש בהם, להשתסש להריוט ראסור טעמא סחאיחוא

 זח ולפי להריופ, בה להשתמש אסור לנבוח ונשהמש לגבוה שנתייחר ררברקרושח
 הגוף קרושת רהוי מטעם לא נ'כ הוא וננזום בסקרש שחיה מטרפת בסכיןנם
 והקרישם קרשים שחיטת בשביל סכינים שיחרו כיון אלא פדיון פחניולא

 תשטישי הוי קרשים לשחיטת בזח וחשתסשו זת בשביל הבית ברקקרושת
 שם. ע"ז בגם' כטבואר להריוט בח ולחשתמש לפרות יכולים ולאקרושה

 רשאי גכוח בהן נשתמש שלא ער גכוח רכלי חרסב"ם סברת חסבירוכן
 סטעם לא חפירוש להריוט, אסורין גבוח בחם ומשנשתמש חריום בתםלחשתמש

 סטעם זה אלא מחנכתן, דעכורתן חגוף קדושת בתשסיש גבוח כלי עלשחל
 וחיללוח פריצים רבאו ע"י חגוף הקרושת שנפקע באופן ואפילו קרושהתשטישי
 ששיקצום מזבח אבני לענין בע'ז כמבואר קרושה תשסישי מטעם לחריוטאמורין
 לסקלה שביארנווכטו

 כהלכה
 חרי טריפה או מום בעל ונטצא הפסח אתהושוחט

 מאה אפילו בשבת בין בחול בין אחר שוחטזה
 עד או אחד שיכשר עד והולך שוחם זח אחרוה

 הוא. אנוס שהרי לשני וידחהשתחשך

 שאטו חייב סום בעל ונמצא שחטו ע*א וף רברים אלו פרקוכטשגח
 שסתו או ירם את חכקלים שמשכו ונורע שחטו 5טור, במתר טריפהונמצא

 דחייב סום בעל ונסצא שחטו וברש'י ברשות, ששחט מפני פטור שנטמאואו
 פסחים בהלכות זרוע חאור וכתכ לבקוריה ליח דחוי אנוס ולא חוא, דשוגנסשום
 כן אם לבקוריח ליה רחוי אנום ולא הוא רשונג רש'י שירש וז"ל רש"יעל

 כשר מום בעל נמצא לא הא מום בקל רנטצא פעסא ואפי'ח בקרומו שלאסשסע

 כן ראס ותו לקיל, וכרפרישת מעכב לא רביקור הפ"ם בקרוחו שלאאעפ'י



 ח פ!ס נח ת ק ,חקטב

 שסא טיחו תיינ כיקור כלא שחטו נמי ליתני מום כעל כשאינו אפילורטעככ
 לוסר רוצה שמא לבקוריה ליה רחוי רפירש ורש"י כשכקרו איירימתניתין

 כאן אין חיטב בקרו לא שאם נוטה שהרעת אעפ"י חיטכ לכיקוריה ליהרהוי
 שהשוחפ שסעתי יומי ר' אמר תניא ר"א כפרי רפמת'ם ובתומפתא כללביקור
 להכשירז אחר תסיר ויב'א ויחזיר חטאת שחייב מכוקר שאינו כשבתתטיד
 מכוקר שאינו לפרש שאין מעככ שהביקור משמע אלמא הנשחט טןתוץ

 שאינו אלא סוס, כעל ונטצא ליתני כן ראם סום כעל שנמצא רהיינורברייתא
 זרזע כאור ועיין רבריו, ק"כ סערכ רביקור וש'ם תם שחוא אעפ"ימבוקר
 רוח אי בחלכה לעיל הכאנו אבל טערכ רביקור ג"כ סמיק פמחים הליריש

 דש"י. שימת נראה וכן טעככ אינו רכיקור פמק הרטכ"ם וגםמתלוקת
 רטעסא חבעלים שנטסאו או שטתו גכי כאן ממיק שרש"י סהוהנה

 והקשה בפתר טריפה ונמצא שחט וכן ראנום משום הוי כטתניתיןיפוטר
 סמעם רלאו קיב ע"ג רף טהנם' רמוכת י' הלי טשננות כי כפרק משנהחלחם
 חטאת ר"א א' כנם' שם רמקשה מצוה כרכר רטעח משום אלא פטוראנום

 הוכ'ת שחטו ר'ה ע'א ע"ג דף וכתום' טצוח כרבר טעה ליה לית רהא פיחייכנטי

 בהל' שם דפמק קשה הרסכ"ם על גם והנה ע"ש. פטור אנום מטעם שלאוכן
 אח"כ לו ונודע בשכת להיות שחל קשר ארכעה כיום הפמת את השוחט וכןי'

 שנסצא או שחיטה ק1דם נממאו או שסתו או יריחם את הכעליםשמשכו
 ברשות ששחט מפני פטור זה הרי ריאח או מעיים נקוכ כנון כמתרטריפה
 מ"ז הלי רשנגות כ' כפרק כמוף פסק רהוא רכינו על לתמות 'ש וא"כע"כ

 עשת ולא טצוה לעשות דנתכוין נותר או פמת של צלי לפניו שהיה מיגכי
 פטור למה טריסה נמצא או יריהם את הכעלים כטשכו כן ואם רחייבמצוה

 הנם' פריך סא' כן דאם לפמור ינולים לא אנום ומטעם מצוח עשה לאהרי
 התום', חוכיחו וכן חוא ראנום הכא שאני הא תייכ סצוה כדכר רהטועחלר"א

 רקשח לתרץ אפשד הבע"יס שמשכו דנודע כההיא סיהו סשנה חלחםוממיק
 רכי ע"ג פסחים שם ככרייתא דאמרינן רטאי כשר רהקרכן כיון חואטצוה
 אכל פמולים פמח לשם הנשחטים כמיד כנמ' אוקמוח ישרף בחול נוונאהאי
 פצוה כשר רהקרבן וכיון הקרבנוח ממקשה ט"1 כפרק רכשרים פסקרכינו
 לריא הוא בגסי שהקשו וסה רברים אלו בפרק כטתניתין רש"י ורכתכעכיר
 עשה ולא מצוה כרכר טועה וחוי פסול פכח לשם השוחט ליה ראיתמשום
 פטר ולטה כלל מצוה עבר רלא קשה כמתר טריפה נטצא נבי אכלסצוה

 בצ"ע. שנשאר ברבריו ע"שהרטכ"ם
 חייב בנרוי הא ליילל נצרכה שכן 1' הל' דפמחים 1' פרקובירושלמי

 שתטו במתניחין רתנן הא הערה חקרבן וספרש חיא שמעון רר' יוחנן ר'אטר



קטנ פסף קונןחלכ1ת

 טריפוח, בו שיש ירע דמנא לחלל צריך חיח שחרי פטור בםתר פריפחונמפא
 רפונר חיא רר'ש מום כבעל זח רחרי חייב וראי טרי8ות בו שיש בנלויהא
 דחא בירושלמי מפורש ע"ש, רטריר, אע"נ חייב טצוה בעשייתו שאיןכיון

 עשה ולא במצוה רטעה רלר'ש אנוס שהוא מפני בפתר טריפת נמצארפטור
 פפור בסתר טריפה רנטצא לוטר מוכוחין חייב בגלוי ולפיכך חייבסצוה
 חוא מאיר ר' חמשנח רכל שם ע"ג רף כתום' רלא חוא והירושלמי אנוםסטעם
 בירושלטי קרבן בשירי וכן פטור מצוח עשח ולא סצות ברבר דטעחרסבר
 ראי מנם' התום' של ר~יתו את שם ורוחה התום' על כאן מירושלמיסקשה
 או שמתו או ידיהם את חבעלים בטשכו איירי התם חייב נמי חמאתר"א

 המשיכה, דסהני היא שחימת קורם דוקא רמשכו דומיא שחיטה קודםשנטמאו
 דמאי נמור אנום כסתר טריפה בנטצא אבל בדבר ולעיין לשאלי ליהיהוי
 כשם מביא חירושלטי על ירושלים בקסודי )ועיין כדבריו ע"ש למיעבר ליחהוי
 ונודע שחטו על לציין וצריך ספר טעות חאה"ע מה"ת בשערים נורעשוית

 רקאי התום' ברברי שהכין נראת שממהרש"א שמכיא מח ועיין הבעליםשםשכו
 ע'ש( טריפה ונמצא שחטועל

 פפור בטתר טרפת ונטצא דשחטו פשוט באופן הרסב"ם מתורץ זהולפי
 את הבקלים דטשכו ונטצא שחטו אבל למיעבר ליה הוי דמאי אנוםסטעם
 טקה סטעם רק הפטור שם בדבר ולעיין לשאלי ליה דחוה שמתו אויריהם
 שם. משנה ולחם ברשיי וכן קרבן שהקריב מצוה קשה הרי ושם מצוהבדבר

 ונמצאת שחטו אם אבל וז"ל שם ע"א רף בפשנח בהמאיריוראיתי
 באלו וכיוצא מוה של בקרום או ברקין כנון נמתר במקום ר"ל בסתרטרפה
 הואיל כשר הזבח שאין אעפ'י הוא מצוח ומרך לבדוק לו היה שלאפפור
 שאותס ונורע בעלים לו שהיו בחזקת שחטו אם וכן חוא אנום הטרפותולענין
 לטנוים שלא נשחט ונמצא באחר למנות תימנו יריחם משכו לשטםששחטו

 שמכל פמול שחזבח אעפיי פטור שני לפסח ונדחו נטמאו או בעלים שמתואו
 שמן ר"ל כשר שחיח ענין בחוקת ושחטו הואיל כאן יש טצוה מרךמקזם
 רבריו, ע'כ אונם כעין מעותו והרי אלו בדברים לחקור לו תיח לאהסתס
 במשכו בין בםריפת בין אנום סטעם הפטור הוי שבשניהם טרבריופשמע
 מקום שסכל טריפח ובנטצאת הבעלים במשכו שטוסיף אלא יריהם אתחבעלים
 וחוץ מצוח, סרך של הצירוף כאן מוקיל מה טכין ואיגי כאן, יש מצותסרך
 מטעט תוא יריתם את תבעלים נטשכו רתפטור ע"נ רף מגם' עליו קשהסזח
 מטעם ולא חתוסי שהוכיח כמו כר'א ודלא מצוה עשח ולא טצוה ברברטעה
 טטקם חוא רחפטור דשגנות ב' פרק ספר בקריח )ועיין וצ"עאנוס
 ע"ש(.אגוס
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 לחתוך ק"ג שבת רש'י שך במחלקוחס שם מקשח יו"פ קוננ בספרוחנח

 אמר רבא חייב אמר אביי פטור אפר רבא חמחובר את וחתך חתלושאת
 לחתיכח קמיכוין דהא תייב אמר אביי דאיסורא לחתיכת נתכוין לא דהאפטור
 המחובר את וחתך תלוש לחתוך כנתכוין דפליגי הא רש'י ומפרשבעלסא
 אחר טחובר וחתך זח טחובר לחתוך אבל אחר, טחובר ואתך תלוש לחתוךהיינו
 פטור בשנת שם דאמר לשסואל רש"י מפרש י'ם דף ובכריתות לכ"ע,חייב

 לחתוך דאשילו וסובר ורבא אביי על חולק תורה אמרה מחשבתדמלאכת
 ובתוס' מחשבת, מלאכת חוי דלא פטור ג"כ אחר מחובר וחתך זחמחובר
 שהיה סח וחותך מחובר ונטצא תלוש לחתוך בנתכוין מיירי דהכאחולקים
 דאשר בקרא ורבא אביי ופליני מחובר שהיה יורע היח שלא אלאמתכוין
 ושמואל למתעסק, *רט י"ט כריתות אכל ספק בפרק ריא לת דמוקי בחחטא
 כחובר וחתך זח מחובר לחתוך בנתכוין היינו סחשבת טלאכת סטעםדפטר
 לפטור אין מחובר וחתך תלוש לחתוך נתכוין אבל מחשבתו נעשח רלאאחר
 בגתכוין ולרש"י זח, דבר לנבי מחשבתו שנעשה כיון מחשבת טלאכתמטעם
 ולא שננה חוי בהחפץ טקות כאן שאין כיון מחוכר וחתך חתלוש אתלחתוך
 נפטר אח'כ מחובר וחתך זח תלוש לחתוך בנתכוין ודוקא חייב ולכו"עמתעסק
 ס"ב דף מנחדרין ובתוס' כאן בתוס' עיין סתעסקמטעם

 לחתוך נתכוין ראפילו חחוס' לשיטת כ"א סי' יו"ט עוננ במפרותקשח
 ע'נ רף בנם' דאיתא ממח מתעסק מטעם נפטר נ'כ מחובר ווסצא זהתלוש

 תיקן תיקן מאי חייב בנלוי הא פטור בסתר טריפה ונמצא שחטובפמחים
 בנלוי טרי5ה בנטצא חייב ימח התוס' שיפת ולפי וכו' נכלח מדילהוציא
 פריפח ונמצא טרי*ות בלי קרבן לשחוט נתכוין דהרי מתעסק, מטעםלפטור
 רש'י לשיטת בשלמח מחובר, וחתך התלוש את לחתוך שנתכוין כטווהרי
 ולא שונג זה חרי מחובר וחתך תלוש לחתוך חשב אם אחד דבחפץניחא

 חוי להתופ' אבל אחד בקרבן השגנה טריפח ונמצא בשחט נ'כ וכאןסתעסק
 לדבר נתכוין נ'כ דחרי מחובר, וחתך חתלוש את לחתוך נתכוין כמובדיוק
 טריפח. ונמצא בשבת לשחוםהטותר

 חגמי פריך י'ט דף בכריתות דהנה בזה לומר ליונראח
 ושכח השבח לאחר למול ואחד בשבת אחר למול לו דחיהמתינוקות

 מלאכת של מתקסק טטעס ל*תור ואמאי גשכת חשבת אחר של אתוםל
 בעי דלא חיינ נמי מתעסק חיינ בחבורה וסקלקל הואיל ומשגימחשבת
 מחשבתמלאכת

 סחשבת מלאכת משום מי*טר דלא נהי סאור קשת הגם'ולכאורח
 חייכ סקלקל דאפילו 'כיוז אחר כנוף ועשה זח בגוף טלאכח לעשותדנהכוין
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 נטתכתן וחא נחנמ דאימ היכי שנתורח חאיפוהן בכל כטו ל*פר טקוםטכל
 סחשנת טלאכת טפעם ולא בח דכחינ טפעם לרנא *פור טחוכר וחתך תל,שלחתוך
 להיתר שנתכוין כיון חתורח דכל טתעסק פפעם נפפר נםי כתינוקות נןואם

 תירוץ טצינו שם ככריתות סקונצת ונשיפח בשבח, לטול שסותרלתינוק
 שחדי טבה, דלטדין ההורח דכל טתעסק טפעם *טור כאן דאיןן 11לקושיא
 נכי שחותרה אלא תייב כשבת שחחונל ניון לאימור נתכוין מקרי נטיחאי
 לחיתר. שנתכוין מחובר וחתך תלוש לחתוך מתעמק נטו חף ולאטילח

 חשיפח את טניא אינו ח' הל' טשנת א' פרק שטח לאורוסצאתי
 דטחעפק חלנה נלי תלנ ואכל שוטן אנילת כין לתלק וצריך זח אתוטטכיר
 כ*י שוטן חחתיכח חיתח אילו לשוטן דננתכוין פקטא וחיינו ננחנחתייכ
 ולאזדחורי אנ*שיה למירטי הו"ל ולא אכילח דאימור דררא נלל נו איןנוונתו
 אימור טלאנת של ראיסורא דררא התינוק על אין דאפו בסילה טשא'נביה
 אם חיינ חוא חרי טילח לטצות צריך שהוא טה סכ*י יותר יחכול אםחרי
 אנפשיח ולטרטי לאזדהורי ליה וחוי נשנת דחובל חיונא נתינוק כאן ישנן
 גטור היתר אין נוונתו לפי דא4 ניק טתקסק בגדר ולא שנגה נגדר חויולכן
 חפאת מיוב לירי ינא שלא לאזוהר הו'ל שגגתו ל*י ואף טצוה טצדרק

 טשום רק סתקסק, זח אין הסצוח שטקים נאופן שטותי אלא נתינוקבחנלח
 אתעכידא ולא אחר לתינוק שנתכוין הבס' טקשת קא טחשנתטלאכת
 דכריו. ק"נטחשנתו

 כנלוי פריפח ונטצא כשחפו כאן יו'פ העוננ קושית טסולק כןואס
 טפעם חוחרח נשכת ד*מת דכיון חתום' שיפת לםי טתעמק טפעםליפפור
 נאן דאין שטח חאור שטסניר נפי או להיתר שנתכוין כסו נקרא ולאטצוה
 דיל*ינן חתורה דכל טתעסק *פור נאן אין כן אם סצוח טצנ רק נטורהיתר
 חתפץ לזח שטתנוין ניון נאן לפפור אין דשנת טחשנת טלאכת וטפעםטכה
 ורנא אניי של דטחלוקת שם ק"ג ושנת מ"ב, מנהורין חתוס' שסמנירנסו
 ניון דשנת טחשבת סלאנת טפעם ולא התורח דכל טתעסק חפפור ט*עסחוא

 ע"ש. הת*ץ לאותושטתכוין
 לשם אחרים זנחים שחם נתנ י'נ הלי דשגנות ב' *רק חרטנ'םוחנח

 ברשות ששחפ ט*ני חפאת טקרנן *פור שמח לקרנן הם ראוין אם בטקות*סה
 ראוי אינו שהרי חפאת חייכ שמים נן או נקנת שהיתה כגון ראוין אינןאם

 לדגרי ד"ח ק"נ דף ונתוס' עיא רף שסחש נטשנה והוא ק"נ *סחלקרבן
 דסתייב וטתניתין נחכורח סקלקל דשטר חיא יחודח ר' וחלא וא'ת ור"יחאוקר
 כר' אתיא לא אחר שחוא וסבור זח זנח ששוחפ טתעסק דהיינו ראוייןבשאינן
 בחנורח ,שטקלקל טתוך לחינוקות חנח רקאסר אכל ס*ק נ*רק נרטוכחיהודח



חפסחה1קת185

 נסי פטר בחבורח מקלקל רפפרססאן סשםע אלסא חייב נסי פתעסקחייב
 סה ע"ש בחבורח סקלקל רפטרכסאן טהוקסא לא סתניתין כן ואםסתעסק

 בתום'.שסתרצים
 בחבודה טקלקל דפסק חרסב"ם על סקשח כ'א סי' יו'ט קוננובספר

 טלאכת דבעינן דשבת סתעסק סטעם לפטור ראויין בשאינן מחייב איךפטוד
 איל או ענל כגון לפסח ראוין אינן אם טפרש כטשנח ברש"י וחנחטחשבת,

 כסבור או שבת סטנו נעלטח אם חטאת עליו חייב נקבח או שנים שתיבן
 בזה טעה שסחו לשחוט ובחול שטרוך רמתוך פסח לשם אחרים לשחוטמותר
 ע'כ אחר לרבר שהקרישו נזכרולא

 וסבור זה ששוחט חטעות כאן שאין יוצא רש"י פירוש לפי כןואם
 שבת טטנו נעלטח או פסח לשם אחרים לשחום טותר כסבור אלא אחרשהוא
 חרסב"ם פסק ולפיכך חדין, את דשכח טתעסק ולא גטורה שגנח זח כןואם
 לפסח ראויין היו לא אם וז"ל בחסאירי וכן ודוק רש"י כפירוש שספרששחייכ
 הוא שקדיין או טום בקל או שנים שתי בן איל או קנל או נקבה שהיאכנון

 שנתעלטה או בשבת פסח לשם אחרים לשחוט שטותר לוסר שטעח אלאחולין
 דף שבת הטחר"ם כתב טזו ונדולח דבריו ע'כ וכו' חמאת חייב שבתטסנו
 שגתכוין אלא סוחר חוץ ששחוטי סבור וחיח ששנג כנון לטנקם טצי דלאע'נ

 נבי ודכוותיה קדשים של אחרת בחטח ונפצא קדשים !פל זו בהסהלשחוט
 שנעלם כיון הוא נטור דשוננ טתכוין, בלא שונג טיקרי לא ג'כ רזחשבת,
 קנין לזה שנצטרף אלא שבת של זו טלאכה אימור או חוץ שחוטי איסורססנו

 בבהטה טתעסק אפילו כן ואם דבריו. ע"כ אתר, ונטצא לזה שנתכויןסתעסק
 זו בחטה לשחוט שטותר שננח כאן שהיה כיון אחר, ונטצא לזו שנתכויןזו

 טתעסק ולא שגנה זח הרי והמאירי לרש'י שבת ססנו שנעלם אולפסח
 בשבת אחר לטול לו דהיח בתינוקות סברא עוד סחדש שטח האורוהנה

 בחבורח וטקלקל דהואיל י'ט רף בכריתות אוסרת דחנם' שבת לאחר לטולואחך
 מתעסק פטור דין טטעם טחשבת סלאכת של פטור ואין חייכ נטי טתעסקתייב
 סבה, דילפינן טותר לרבר דנתכוין חתורה דכל טתעסק סטעם יפטור לא ולטח שבתשל

 שהוא וקסנר זח כדבר בעסוק דוקא זח התורח בכל פטור דטתעסק דאסרי' דזתוטחדש

 שטה להתבונן ליה דהוי אחר בחפץ אמור דבר וקשח טוהר ברבר קמוק אכל אחרדבר

 לטול בנתכוין ולכן שונג, רק טתעסק דאינו נקדא בזח בה העסוק דבר וח איןשנוטל

 שנתכוין שאף סשום חייב שבת בערב שזסנו תיגוק וסל בשכת שזסנו זהתינוק
 פושע כסו והוא חוי אחרינא ותינוק חואיל לעיוני חו"ל זח בכל הטוהרלדבר
 טתעטק אבל התודה, רכל מתעסק פטור כאן ואין לאנום רופח ואינוושוגג
 לחתוך נתכוין דאפילו טחשבת טלאכת טקרי לא דשבת, טחשבמ טלאנת88עם



קמ ח ס פ ח קרנן לכותח

 שנביפ באופן מחשבת טלאכת טקרי לא כן נם אחר טחובר וחתך זחפחובר
 ם'ב םנחררין טתום' זה אמ מוכיח והוא עושה, שחוא בטלאכה חכוונחעל

 טתכוין ביא שגג טצוח בשאר סיפא רתניא להך רנוקסא שהקשו ק"נושבמ
 ונמכוין חולין של בחסה לשחופ צריך שמיה כגון בשבת כן שאין טהמייב

 ורבריחם ע'ש חייב טצוח רבשאר בחוץ ששמפח קרשים של ונטצאתלשותפה
 חוץ בשחופי מתקטק דהוי חטותר לרבר רנתכוין טשום יפפור רהאתטוחים
 חולין לבהטמ רנתכוין רבכח'ג גיחא זה לפי אבל המורח, ככל כטוופפור
 בכל רספפר טתקםק אנוס טנרר ויצא פהפע הף אחרת קרשים בהטתהפחם

 שטתרצין וטהר'ם בטחרש"א ועיין רבריו תוכן ק'כ נהנה רלא היכא כלחאיסורין
 אחר. באופן שם התום'את

 ורכא אביי של טחלוקת רםפרש ע"ב רף בשבת כש'י טשיפתוחנח
 וחתך וה תלוש לתתוך הייצו המחובר. את וחהך חתלוש את לחתוךבנתכוין
 לרבא לאיסור רנתכוין אחר טחובר וחתך זה טחובר לחתוך אבל אחרטחובר
 אסרה טחשבת טלאכת "פ רף ככריתות שטואל של פעם פ'ל רלאחייב
 הפעם כן ואם טחייב, יהושע ר' אפילו ר'ה שם רש'י טפרש וכןתורח

 רכל סמקסק טפעט חוא רפפור אחר טחובר וחתך התלוש אמ לחתוךבנתכוין
 וחתך זח ברבר טתעסק ראפילו טרש" טוכח כן ואם בה רכתיבחמורח
 של םחלוקת אין ובזח התורח, רכל טהעסק טטעם הפפור ג'כ אה"כםחובר
 אתר תירוץ תינוקות קל שטתרץ בשיפה )וכן ק'כ ברף שם ותום'רש'י
 רטח טחרש ח' סי' רע'א בתשובות דהרי סזה וחוץ שטח( כאור רלאנראה

 כלל קבירה נעשימ לא רםתעםק לא לטתעמק פר8 בה מפא טאשררטטעפינן
 רפפור בח חפא מאשר טטעפינן "א* כי בשבנ ואך בשונג קבירח רטקריאלא
 רטלאכח טפעם רממקפינן טמ אבל איקור, שנגת טקרי טקום טכל אבלטקרנן
 ולא טלאכח בכלל איפ טחשבת סלגכת רליכא היכא הורה אסרחטתשבת
 עליו שטקשח טח ג' טי' יו'ם בעוננ )ועיין ברבריו ע'ש כלל קבירחנעשח
 ע'ש(. כלל איםור ליבא טחשבמ מלאכת טפעם דטטעטינן רבשבת שכתבםה

 וטמעטק בשונג עכירה טקרי נ'כ רמתעסק דבריו לפי יוצא כןואם
 מפירווש אלא סקרבן פפור ולפיכך אנום כעין דחוה בחשגנח, 8פוראינו

 פטור שזמ אלא טחעסק של לשגנח חתורה שכל שנגח בין חבדל איןדבשנגת
 חייב במעילח דחרי טוכח וכן השגנח עבירת בעצם חברל אין אבלנחקרבן

 בשמן ירו וםך חולין של שטן ליפול בנתכוין וכטו ל'נ בפמחים טתעםקאף
 בח, חפא אשר סעילה גכי כתיב רלא סשום רש'י וטפרש שטעל קורששל

 ס"ב רף בםוכח כטבואר בטקילת אפילו פפרינן ברבר מעת נבי הכיואפילו
 בשבת ילפינן טצוה ברבר פעח רפפרינן והא סצוח, ברבר פעה 8פוררסעילח



 ח*סחח1קתקטה

 טר'ד רלא רוקא כשנגח לעושח לכם יהיח אחת תורח עכ"ז גבי דכתיכקל"ז
 *טורין כריתות חייבי שהם ודומיהם זרה עבורה רוקא אמרינן ולאכטצוח,
 הקשח וזה חייב במצוה בטריד אפילו מעילח משאי"כ מצוח כרכרבטעח
 שבת חלכות ריש שם שמחהאור

 ספני הפטור הרי מצוה כרבר כטעח רשם פשוט חוא החילוקאכל
 איטור שגגת בכלל וה שאין בהשוגג פטוי זה כן ואם כרשות עושהשחוא
 נכל מוח נם ילפיבן כן ואם סקרבן פטור וטטילא ברשות עושח שהואכיע

 זה אין מעילה גבי הרין הוא אימור שגנת זה אין ברשות שעושח כיוןהתורה
 נרשות ועשה בשגגח וחטא כתוב ג"כ ששם כיון מעילח קרבן לחייבשגנה
 בהשנגח פטור זח אין מקרבן שפטור טה מתעמק אבל אימור, משגנתנתמעט
 כקרכן פטור שזה אלא אימור, שגגת נקרא וראי שזה אימור שגנת זחשאין
 לפפור דין חירוש זה ורק איטור שגכת נקרא שזח כיון כן ואם כזה,כשננח
 שבגח נקרא שזה כיון כטעילה ולא בה שכתוב במקום רוקא זחמקרפן
 ידע כלא שם רהקשה ת"ל סי' חיים במקור כהנתיבות ורלא ורוק.אימור,
 רלא מתעסק חןא הא עבירה שגנת רחוי הפומקים נקטו אמאי בכיתושחמץ
 קבירח ככלל נקרא לא רסתעסק מרבריו מפורש ע"ש, ככיתו רחמץ כללירע

 עליו שחולק שם רע'א כתשוכת ועיין השגגה בעצםונתמעט
 פרק דר"ה בהא שמח והאור המלך הטעם קושית ולתרץ להומיף עור ליונראה

 רחקע כיון משום יצא אם עולח של בשופר כהתוקע הגם' וטרי רשקיל ב"רראוחו
 וחכא פטור סצוה ועשה מצוה ברכר טעה והלא ע"ש בהו תקע קא ובאימוראטקל

 חעוף עולת אכל וכמו ממעילה גם לפטור כן ואם תקיעה טצות לעשותנתכוין
 כ'ח סי' בנתיבות והנה מ"ב, סוכה בגם' ממעילה רפטור חוא שחטאתבשסכור
 חנוף לקרשי גזל טטעם הוא שלהם שהמעילה הבית כדק קרשי ביןמחלק

 דטעה ראמרינן רהא לי נראח ולפיכך אימורא מטעם היא שלחםשהמעילח
 שהסעילה הגוף כקרושת רוקא חוא מקרבן כן גם במעילח פוטר מצוהכרבר
 אין מסילא אימור אין חרי ברשות שעשה וכיון אימורא מטעם חואשלחם
 טעח יכול לא נזל מטעם הוא שלחם שהמעילה רמים בקרושת אכלמעילה,
 גול מוף מוף הרי אימור עשה לא כאילו השגגה את לפטור פצוחברכר

 שמח האור הוכיח וכן סחבירו, שנזל מתשלומין מצוה ברכר טעה יפפור 'לא מחביר~ בגזל כמו לפטור, מצוח נרבר טעה מהני לא זה ועלמהקרש
 רק כתשלומין חייב ככוונח והזיק מצוח ועשה טצוה כרבר כטעה ראףשם

 וכסו ל"ב רף המניח בפרק שכת כערב כרץ רפטור אמרינן כזה זחכהוזקו
 כליס להצילו חרורף אחר הרודף בשינר אמרו מזו וגרולה שם כתום'שפירשו
 פרבריו, ע'ש וסאכיל חגוזל נפרק קיין פטור התקנח מצר רק חרין מןחייכ



קטפ חססח קרבןהלכות

 כתופ כטבואר רסים קרושת כאן רהוי כטן קולח ושל בשופר בחחוקע כןואם
 ותנם' טצוח בדכר פקח טטעם לפטור נכיח שייך לא כ"1 ובכורות פ'וזכחים
 חוא העוף חמאת וסכור אנפיים בין שנטצאת העוף כעולת שם מיירי ט"במוכה
 שייך ולפיכך הנוף בקרושת חוא התם טצוה, ברבר רטקה טשום ופמורואכלח
 זה. בכל ורוק מצוח בדבר פעה סמקםלפטור

 ,ליו נרולח פליאה שטח באור ראיתי ע"נ שכת חתום' ברבריומנ"
 שאין טח חייכ נתכוין בלא שננ טצות שבשאר רפיפא חך רנוקטאשחקשו

 ונטצאת לשוחפת ונתכוין חולין של כהטח לשחופ צריך שחיה כגון כשבתכן
 סוף בזכחים קיהל והרי קי'ש חייב טצוח רבשאר בחוץ ששחמח קרשיםשל
 כן אם דפסול בקרשים טתקמק חוי רזח פפולח חולין רסשום שמאי בית8רק
 אוהל לפחח ראוי אינו ותו טתקמק טשום פטול הוי חולין שהם רכסבורכאן
 תלוי רזח וטסיק עי*ש חוץ, שחופי טשום חייכ ואינו אחר סטול טפדסועד
 אז ירדו לא ראם יררו, לא עלו ואם כרין חוי בקרשים םתעםק פמולאם

 לרצונכם דכתיב בקרשים רטתקטק ססחברא אכן טועד, אהל לפתח ראויטקיי
 עיכ דטי דחנקינחו רכטאן ירר קלח אם טחעמק פפול בסח גבי גםתזבחוחו
 שם, דבריותוכן

 לרורחם טזרעך דאיא קרא ראיצריך חא שטקשים הקושיא כוהויה'ישב
 פטולח כקרשים קסן שחיטת דהא כ'ר רף חולין כטבואר לעבורה פמולרקטן
 קרא לי ולסח י'נ בחולין וכטבואר כטתעסק וחוי ה41 כותח בו דלאוטשום
 ואיש קרא איצמריך יררו לא עלו כקרשים דטתעמק אטרינן ואי לקבודחרפסול
 ורוק. יררו קלו ראם לגטרי קפן לפסולסזדעך

 בפםול להפתפק דיש לי נראה התום' על שטח חאור קושיתובקצם
 חולין משוס שוחפ תזבחו לרצונכם רכתיכ טקרא דילפינן קרשים שלטחעסק
 ככלל גכלל רלא או לקורפ טחשבח רחסר טחשכה פסול חוי זח אםפסול

 סועלת סחשבח שאין ח' דף מנחות כנם' דאיחא סח ונ"ם טחשכהגפטולי
 ואם לעבורה חראוי ובטקום לעבורה מראוי וברכר לעבודה שראף בטיאלא

 לוטר אפשר אולי זח ולפי כשר, יחיה כן גם סתעסק ק'י העוטר סנחחקטץ

 חוץ נשחוטי כלום פועל סתעסק פסול אין טתעפק ע'י כחוץ קרכןרבשתם
 סקום אינו רהא סוקד אחל לפתח ראוי יחיח ולא אחר סמעם דהשחימחלפסול

 שחוטי טשום רק פכולח ואינח בחוץ פסול שם זה על חל ולא לעבורהחראוי
 שהיה רטח כחוץ לחתחייכ לענין ש3יפ קבורת של רין יו חשחיטה על וישחוץ

 גפורח, קבורח חשיב סתעסק פ8ול רלא כנוזנא רכפנים כלל פסדל לאטתעסק

 ששחבן בשלמים פטרינן דאטאי שחקשו ניט וזבחים ס"ג רף יוטא בחוס"אכל

 ולחייב יררו לא עלו אם כחינ נ38ים חוא חחיכל רלתוח שתיחת קודםבחוץ



 ח*ס""י9תקנ

 ססעם לשסן שלא בחוץ ששחטן וחפאח בשסח שחייב כמו חוץ שחוטימשום
 אין בחוץ לשמח בשלא חא רכרינו ולפי ע"כ ירדו לא עלו אם שבפניםזח

 לעבורח ראוי שאין מקום שה441 מפני אלא יררו לא עלו שאם טפניחטעם
 לא דזה סזח סוכח חחיבל, פתיחת קורם בחוץ בשוחט זח את םרטחואיך
 כפנים שחיח כמו זח את שמוררים כיון לעבורח ראוי שאינו מקוםנקרא
 בזח. וצ"ק לקבורח, ראוי שאין ממקום מבפנים ולא מחשבח מחני כן ובפנים זהבפמול

 בעל ונסצא הפמח את רחשוחם שכתכ חרמב'ם של רינו בעיקרוחנה
 וכתב םאח אפילו בשבת בין בחול בין אחר שוחט זה חרי טריפח אומום
 זה מבואר ריותר לי נראה רברים, אלו פרק םוף פםחים מםשנח מקורוהכ"ם
 לו שאומרים אלא עוד ולא פטור שמינה ואח"כ כחושח ע"א ס"ר רףמנחוח
 לחביא לו ראומרין בשבח טריפח שנסצא שכן ובל לכחחילח שמינהחבא
 םפני שמינח חבא לו אומרין ראין חחם לם'ר ואפילו ולחקריב כשרקרבן
 םורח פריפח ונטצא בשוחט אבל לכתחילח רין רקשזח

 שתי לפגיו יזיו כחב פ'ו חל' שננוח מחל' ב' בפרק חרמב'םוחנה
 בין באחח היום חובת והיתח שםינח ואחת כחושח אחת ציבור שלבהמות
 כך ואחר בחחילח כחושח שחט אם חשחים ושחט ושנג בעולה ביןבחטאת
 שסינה חבא לו שאומרים אלא עור ולא חטאח טקרבן פט1ר השמינחשחט
 חפאת חייב חכחושח ואח'ב תחילח חשםינח שחט אם אבל לכתחילח,ושחוט
 ירע שלא אקפ"י טעיים בבפי פריפח חשמינח הראשונח נמצאת חתופפות,על

 חאחרונח ונשחטח חואיל נהכוין לזה ולא חכחושה ששחט בעת טריפהשחיא
 רכחושח ם"ר רף מנחות בנם' והיא ק"כ וכו' מחטאת פטור זח חריכמצותח
 השטינח חראשונח נמצאת חרמב'ם שכתב השני הרין והנח פטור, שפינהואחיכ
 הראשונח נמצאת אשי לרב רבינא ליח אמר מנחות בנט' סעיים, בבניטריפה
 או מיכוין קא לאיסורא ונברא אזלינן מחשבתו בתר טחו מעיים בבניכחושה
 שמע ראיחטר ורבא דרבח היינו לאו ליח אמר אזלינן סעשיו בתררילטא
 רגים להעלות חייב רגים וחעלח רנים לחעלות מצורח ומפרש בים תינוקשטבק
 קא לא רבה כאן וקר פטור אמר ורבח חייב אמר רבא ותינוק רגיםוחעלח
 ואיכא לא שטע לא אבל אתינוק רעהיח נמי אמרי' רשמע כיון אלאפטר
 נסצא טפרש ורש"י ע"כ וכו' ורבא ררבח פלונתא חיינו ליח אמרראמרי
 שם מפר בקריח ועיין טריפה. שנמצא לא ממש כחושה מעיים בבניכחושח

 לטריפח. מזח ולמר בריעבר פמול רכחושה סוברשחרסב"ם
 סעיים בבני כחושח רנמצא שיטחו לפי לחבין מאר קשח חרמב'םורברי

 מחשבחו בתר אזלינן רלכ'ע קסא בלישנא למילף בעי חיכא טריפחחיינו
 ועלה איסור לרבר שיתכוין לחור ראסחשבח כזאת מצינו והינן חפאתוחייב



קנא חשסח קרגןחלכ1ת

 ליכא ח8את חיוב אמל ומליחח כפרח רצריך נחי חפאת רליחיב חיתרבידז
 ולא פדיפח דנטצאת כיון חוא כלום לאו ראשונח דשחיפת נמור חיתרוחכא

 ג'כ רשומ טעשה נעשה נטי דחתם וחינוק דנים וחעלח טתינוק שטע ללארמי
 דנםצא חכא אבל לזה נתכוין דלא 9טור לא חינוק וחעלאת דנים צירתחיינו

 לרכר לחוד נתכוין אלא חשניה משחיפת כלל אימור עשח לא פריפהחראשונח
 דטחייכ דלסאן ראמרי לאיכא כן נם יקשח וכן מיחייב לא ודאי מזחאימור
 ל9ירוש אכל מזה חפאת חיומ םצינו ולא כאן חייב ח'נ ותינוק רניםמחעלח
 וחקרבן טעיים בבני כחושח שנמצא כאן שםיירי כיון קצת שפיר אתירש"י
 נ*כ שעכשיו כיון השניה בשחיטת אימור שעשה קצת נקרא זח תריכשר

 חאסור לדבר נתכוין ממש זח הרי טריפח שנמצאת להרממ"ם אמל כשרחראשון
 זח טקשר שם מנחות אורח ומקרן מותר רברונטצא

 אזלינן טתשנתו בתר ר.ה שם מ"ד רף מנחות מקובצת כשיטחוחנח
 ואכל חלב לאכול נתכוין וכי אימורא עביד דלא כיון בכך מח טחר'םחקשח
 טן הכא אבל גמור היתר שהוא שוטן לאוכל רטי דלא ותירץ טחיימשומן
 טשום אלא מכחושה חומתן ירי צימור יצאו שחרי שחיימ למימר ליח חויחרין
 יורע שאינו כיון להמיאה לו היה שלא דחיימ שטא לטצוה למימחרדבעינן
 ומח שפע דלא מתינוק דמייתי הא ניחא והשחא הראשון, מן מובחראם

 אלא התינוק עם הרנים שהעלה אימורא ועשח לאיסורא נתכוין התם האסייתא
 מן טומחר שיהיה יורע היה שלא כיון אימורא כעביד חשיב נטי דחכאש.ם

 שם. דבריו ע'כחראשון
 חוא כקרמנות שמת דוחח דמומחר הטעם דכל לי נראה דמריוביאור

 רהרי שבת רוחה הקרמן שעצם מפני לא הטומחר סן להביא טצוה עליושיש
 וכיון הובתן ירי הצימור ויצא טומחר היה לא אפילו כשר הראשוןחקרכן
 הראשון מן מוכחר אם יורע שאינו אחר להביא טצוה עליו אין ששחטדבזטן
 שאין 17 יורו לב'ר ישאל ואם הרין לפי אחר לחמיא חיוב עליוואין
 הוא דהחיומ שבת שירחה עשה םצות חיוכ שום כאן אין עליו חיוב שוםעכשיו
 הכובחר. סן כצוה משמיל דחיה כאן אין חיומ שום עליו שאין וכיון שבתשרוחח

 ואכל לח~כ לנתכוון רטי דלא הרטמ"ם בשיפת נם זה לחמיףויכולים
 שאין הסוהר רמר ואכל האסור לדכר גתכוין דשאני טריפח שנסצא אףשומן
 הקרמת מצות מפני משמת נדחים רק משמת מקרמנות אבל כוונתו, קללחייב

 הקרמת של החיומ לחביא שמחויב ממקום דוקא זה ממוערו, דכתיבחקרבנות
 מזסן וטקודם מעיים ממני פריפה שגסצא כאן אמל שכת, רוחחחקרבנות
 בתר אזלינן אי חשני, לשחום חיומ שום עליו היח לא חשני אתששחם



 "פשחחי9"סבב

 שנתכוין כםו חוי לא רזח .שבת שירחח חקרבח חיוך שום עליו איןםחשבתו
 ואף בששבת רחיה רין כאן אין חקרבח חיוב עליו שאין זטן וכל גםורלחיתר
 דגים וחעלח דגים לחקלות םצורתו 81רש תינוק שטבע לשםע לגטרי רםישלא

 אחרי וכאן וגים גם שחעלח בטח רשות שעולת גם עשח חרי דשםותינוק,
 קרבן לחביא חיוב עליו יש חרי מעיים בבני טרישח חיח שחראשוןשנתברר

 טריפח שיש ירע שלא זםן שכל כיון םקום םכל בפםל שחראשון םשניאחר
 כיון שבת כאן שידחח םח ואין אתר לחביא חיוב עליו אין סעייםבכני
 זח. בכל וצ'ע כאן ברש'ש וקיין נםור לחיתר כםתכוין זה*אין

קמ טעותתיקון

 שתבאתי טח לכרו, וובח וכת כל חלכיט אוחן ופקמירין ו'ילכה
 לתך הרמכ*ם שהשסימ פח לענין שליס.א סבריסק הרכ ן רגא רכינוטרכר'
 וצריך טקות שם נפל כיחר קרכן ויל האיסורין כ" את "חקטיי שצריךרינא
 לחקטיר. שצרז רינא לחך הרמכ.ם השסימ "פה שהקשה מה וו כלשוןלה'ות
 סבושר זמ רין רעיקר נראח כפשימות הנה ביחד, קרכן ש" האיטורין כלאת

 'קמירן לסח וציע באחר כולן טקטירין נחקרכו ראם ש"סק ככה םברטב
 סאיזו יורק שאינו וה ןרחרי חרא חרא להקם'ר ל, אפשר וה"א כאחרכולן
 כרטשג חקמדח בחרא כיחר יקריכו שלא ררק כלן "ן אכפת לא וה ה'אקר:ן

 כל את לחקם'ר רצריך וראי אלא חרא( חרא ירו ר דטקם כפסחיםחנטרא
 פוגח גינהו ח' ירק ולא כנתקרכו וטשו.ח כאחר הכ" קרבן כל ש"האיסורין

 כל חסקרת שתחיה כרי כיחר, כולן לחקטירן צריך ה סשן וח, נינהו והיוה
 כיחר קצמו כ"ני ובח כ" שלחאיס~רין

 ש:יכ גאחר לכולן סקטירן נתקרכו ראס חרסכ-ם שן רינו עיקר וה ש[פ'ובאסז
 לחקטיר שצריך חרא סקרא', ונ"סרין נינהו רינ. תרו~ייהו דה-' ה,ציא,מאין
 חך .סנלן בחלכים ח,כים 'ערכ י(א ושניח כיחר, קרכן ש" האיט,ר.ן כ[את

 כל הקמרת שיקוייס כשכיל כאחר כו"ן להקטירן לו סוחר נח7רכן ראםם'"הא
 כשביל חרא חדא להו שיקמיר "היפ,ך ניסא ולא כיחר, קרכן כ" ש[האינורין

 כח"נים ס ח"ב ,רכשלא
 חגא דקפריך הירושלפי פרכרי חוא חרסכ-ם ש" דסקורו ם פש -אה,ר

 וטבואר כאחח, כלן וטקטירן מר את והכא כח[כים "-ב.ם י,-: ש(א טראת
 כולן ש.קט'רן קאי קרבנוח שני קל כאחח כולן רוהקם'רן רך רגם פ-ט נ רהירושיכמ,ה

 והגא כמנם הכא וה על טשנ' והירושלסי אהררי, סחרי רינ' תרי דהנך רפר.ך וורוכאחת
 כל איטורי להח צריך כםנם אותן לחת כשבא רלכתחילח רר.ל חרםכ.ם פרש .נ הטזבחקיג
 כפגם נפקרבו ככר אס אכל כחלכים, חלכים 'ערב ולא קצמו כפנ'קרכן
 תרטכים גן שפמק וזחו כאחר, כולן לחקטירן צריך חטוכח ג ק להקטירןובא

 חירוש,למי קל פליג ר'רן רתלסורא כלל הכרח אין חרי הטכוארולפ'
 פייו*א חכ' בתלסורין רגם ר"ל כאחת כולן רותקס'רן ררשא רהךכפירושא
 כולן סקטירן נתקרבו ראם קאי קרכנות שני רקל כירושלס' לחכרספרש
 לחקטיר שצריך ברייתא סהך פוכח חרי רטם'לא סות סייתי רחגם, אלאכאחת
 כ,לן יקסירם אסאי חכי לאו דא' אחח כבת קרכן של תאיטורין כלאת

 חלפום יקרב ולא חרא, חרא להקסיר ליח אפשר והרי נחערכו אםכאחת
 עיקר וקג,פ קרבן*ביחר של חאיסורין כל אפ לחקטיר רצריך ובק.ככחלבים
 יה רנקט ווחו כירושלפי וכסכואר נתערכו אם קרבנות שני קל חיאחררשא
 שלינ!'א טכרימק הגאון רבינו של לש,נו קזכ - הרטב-םחכי



קננ א' להלכההשמטה

 יצחק אברחם ר' ישראל כל של רבן חנדול הנאון שלרבינו כספרוראית'
 כ"ם מנילה אכן הטורי כחקירת קכ"ג מי' כהן בסשפט זצוקלה'ה קוקהכהן

 רבינו שם וכתכ ההקדש, לפני גם עולה הוא הביקור אם א' בהלכהשהבאח'
 פנין כי'ר בעשור אלא לי אין התם דאיהא מהככילתא ראיה מביא אחךשרב
 לשחיטח שקרוב י"ג ללקיחה כשר לשחימה קיוב שאינו עשור מה קו"חאסרת
 כין מה בפסחים צ"ו רף בטשנה וברש"י ק"כ, וכו' ללקיחה שכשר ריןא'נו
 לשם זה אומר וכפרש מבעשור, מקחו טצרים פמח רורות לפסח טצריםפמח
 כשר עשור אחר אפילו המכיוהא שלפי וכיון להקדישו, שצריך והפירושפמח,

 הלקיחח קורם ע"כ היה הכיקור כן אם העשור מקורם יקחו שלא אלאללקיחה
 ההקרש קורםרהיינו

 שאין הכוונה שאין פידשו הטכילתא טפרשי רכל רבינו זה קלוכתב
 זה ולפי מעככ ואינו אח'כ ג"כ שכשר לרבוה שבא אלא כעשור לקחתמצוה
 ולא שם חטו'א וכר' למצוח רק נ"כ הוא ימים ד' שביקור תוא שעיקרכיון

 רלמצוה כלל סהסכילתא ראיה אין כן אם מ"ב סוכה התום' רכריכפשטות
 לומר יש הכיקור עיקר גם ולעיכובא רוקא ההקרש אחר הביקור שצריךי'ל

 מעכב הביקור רעצם אע"נ מעכב יםים ד' רכיקור התום' לפי ואפילו טעכב,ראינו
 כשר וע'כ לעכב ולא למצוה רק זהו ההקרש קורם רוקא שיהיה כקוםמכל
 בי"ר לקחואם

 לאחר ימים ר' הכיקור שיהיה רוקא רצריך נאמר ראפילו עורוכתב
 יכולים ואח"כ ובקרו פפח לשם מישראל אחד כשהקדישו רמגי לוטר ישהקרהם
 היה ימים ר' ביקור פקום וטכל בי"ר נם לקיחה ולקיים עליו להטנותאחרים

 פירוש המכילתא את שפפרש צ'1 פמחים מאירי הכיא וכמוף החקדש, אחרבו
 להקרים שלא לפרש רנילים אנו מנעשור היה שמקחו שביארנו וזה וז"לחרש
 אמרת מנין כי"ר כעשור אלא לי אין שנינו בטכילתא מקום וסכל לאחרולא
 אינו לשחימה שקרוכ י"ג ללקיחה כשר לשחיטה קרוב שאינו בעשור טחקו"ח
 ימתוך טעשור, יותר לשחימה שקיובין וי.ב לי.א הרין וכן ללקיחח, שבשררין
 עך רשאין לאחר אבל להקרים ש,א מבעשור מקחו קרמונינו נדולי פירשוכך
 ומכל סכעשור, הלקיחה בענין ההשובה בחבור שכיארנו הטעם על זח ויתכןי'ר

 אבל בו ענין שנותן בערר, שיכקרו שטעון ואפשר ימים, ארבעה שחימהקורם כיקוי שטעונין תמירין קל מזה לטרם ז: במוגיא שהרי לפרש, קשחטקום
 דביקור לו היה דפשוט לסרנו וטרבריו עכ"ל י'ר יום ער ליקח צריךאינו
 ההקרש קרם שככר זה ממך על עליו ויטנה אחר יכא ואח"כ כקרר ולבקרולחקרישו אחי שיוכל ולומר לרחוק שאפשר אלא ומסיק וכו' מהני החקדששלפני
 הנרול. רבנו רברי ע'כ כן, סשמע לא חטאירי רברי של פשטן אבל ימים, די אחריווחביקור



 ת 1 * ם שחסנד

 חקרש אחר ביקור ויחיח בעשור טקחו יחיה שלא אופן שמחרש מהחנח
 אין זה רלגכי עליו ויטנה אחר יבא ואח'כ בערר ובקרו אחר שהקרישבאופן
 שם במנילח אבן כמורי ראיתי נתקיים החקרש אחר וביקור בעשור מקחוזה

 סחני רביקור צ'1 רף יפמחים טסוניא להוכיח ררוצה זה את טחדש נ'כשחוא
 מכ~שור מקחו מצרים רפמח אמרינן צ"ו רף רפסחים מ' דפרק וז"ל הקרשקורם
 טקחו וח ויקחו חזה לחודש ביה מרכתיב ליח מבעיא רורות פמח לאאבל

 ער לבשטרת לכם והיח מרכתיב ופריך מבעשור מקחו רורות פמח ואיןבעשור
 אחר,טעון ואין שחימה קורם ימים ר' ביקור מעון זח ה"נ חזה לחורשי'ר

 לי להקריכ תשטרו כאן רנאמר טנו"ש ימים ר' ביקור טעון תכיר והאביקור
 רורות פמח תש0רו רכתיב התם שאני ומשני לטשמרת לכם והיה להלןונאמר
 אלמא רכוותיח, שני פמח למעוסי ל"ל הזה אלא וכו' ועברת הכהיבנמי

 טקון רורוה של כאשון ופמח רתסיר נינהו מילי ב' מקח רחוא ולקיחחרביקור
 טקת, רנכי מהזה ראיטעטו לו קורם רעשור טקח לא אבל ימים ר'ביקור
 פסח לשם מבעשור שמקרישו היינו רמקח התם נופיה רש"י ר*ירשוהיינו
 ובשעח מבעשור מלאים ונ' ב' יבקר מבעשור חפרישו לא אם חיינווביקור
 אלא ביקור אין רלעולם למימר ליכא רהא הוא ומוכרח מחם אחר יקחשחימה
 יתירא מהזח רורות פמח ראימעם והא ותמיר פמח לשם וחקרש לקיחחלאחר
 קד וטושכין חבורה בני קליו נמנין רפמח משום היינו מבעשור מקחוראין

 לפכח כבר שהקרישו אחר אפילו פ"ם רף רפמחים ח' כפרק כרתנןשישחוט
 כעות וחנינהו פמחו על עמו אחריס הטמנה חתם כרחנן עטו אחרמטנח
 דורות לפמח מצרים פסח בין איכא רהא לטימר איכא וחשתא חוליןשבירו
 מבעשור עליו נטנה להיות ואחד אחר כל וצריך בעשור מקחו סצריםרפמח
 בעשור כרכחיב מבעשור טקחו חכורה מכני אחר לכל שיהיח כרי כן אחרולא

 וי0נה יקח חבורה מכני אחי שכל רחיינו שח איש לכל ויקחו חזהלחורש
 אחר לכל ומנין קיחח צריך שאין רורות פמח נתטעם וטהא מכק~טורעליו

 מקוס מכל אבל מני נמי שחימח בשעת בטנין אלא מבעשור חבורחמבני

 רנפקא למשמרת לכם והיח ובכלל סבעשור בעי חפמח רנוף וחקרש לקיחהעיקי
 פסח ראיתרבו חפמח הקרש עיקר נמי חוי קורם ימים ר' ביקור מיניחלח

 רבריו. ע"כ וכו' "ב רף רזבחים כספ'ק ליהא הא ותמיררורות
 ר' הל' רפמחים ח' פרק בירדשלמי במחלוקת תלוי זח ררין נראהולי

 הספריש אטר הונא רב וז'ל ההקרש אחר שחימה לפני להמנות יכוליןלטה
 כל סתם חפרישו עמו נמנה אחר אין עמי אחר ימנח שלא ע'ם ואמרפמחו
 אסרת מתניתא זעירא רבי בשם אחא בר יעקב רבי הם, מינוייו שיבואומח
 אחו שם שיחיח בלנר וחולכין סתטעפין שחם טלטד חבית ימעפ ואפכן
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 אין וכו' יודח ר' דברי האחרונח חבורח מכני ואחד חראשונח חבורחמכני
 חבורח בני הן הן חראשונה חכורח בני חן תן הם מנוייו שיבואו מה כלתימר
 םקשה ועירא ר' בשם אחא בר יעקכ רכי שם טפרש תעדח )ובקרבןחשניח
 דעת דעל משום טנויים דהכל ס'ר ואי כתמיח, כן אמרה מתניתא וכיעליו
 הראשונים טן אחד שיחיה ופלבד יהורה ר' קאמר טאי כן אם פמחו חפרישכן
 סה לאחרונים( ראשוניס כין חילוק ואין ראשונח טשעח חם מנויין הכלחא
 הונא דרב דעתיה על עמו אחר ונםנה ידו וסשך פמחו הפריש טביניחוןנפק
 רב בין איכא מאי הערח הקרבן )ומפרש פמול זעירא דר' רעתיח עלכשר
 לדב אחר עם הוא ונטנה חזר ואח"כ ידו ומשך פםח הפריש זעירא ור'הונא
 חשני זח הרי שיבוא טי כל על מתחילה כוונתו שהיתה שכיון כשרחונא
 דכיון פמול ולר"ז עליו, הוא אף לטנות ויכול חראשונה חבורה מבניכאחד
 מבקלים אינן אח'כ עליו שנטגו ואותן בעלים בלא חפמח נשאר ירודמשך

 פסול(. והפסחחראשונים
 הונא ררב דעתיח על תמורח קושה יחיד הקדש זעירא דר' דעתיחעל
 הקרבן נירםת הוא )זה תמורה עושה שותפין חקדש ואין הוא שותפיןהקדש
 הוה לא תתילה כשהקדישו זעירא לר' בינייחו איכא דתו פירושו וחכיחעדח
 ולרב המורה, עושה יחיר והקדש האחרים עליו נמנה שלא זסן כל הקדשאלא
 והוי סתחילח עליו נסנה כאילו ח"ל אח.כ רכשנתמנה שותפין הקדש הוהחונא

 תטורח( עושה שאין שותפיןכהקדש
 טטעם אם ההקרש אחר להמנות שיכולים מח מחלוקת בירושלמיטפורש

 או הפטת נשבילו הקדשתו לכתחילח הקדש אחר שיטנח שכל חתנח כןדע'ם
 ע"ב פ"ט רף פסחים ובתום' שישחוט ער להטנות שיכולים בפמח חלכהשזה
 כן דעת על מידי בה משייר דלא דאע"נ וי"ל וז"ל לפמחו מעות חפריש וזהושה

 ביה וכתיב ושכנו הוא ולקת כתיב דקרא עליו ימנה אשר כל שיצאומקדישו
 ע.כ כן האדם דדעת משום כבר חקדישו אפילו ענין רבכל משמעתכוסו
 בירושלטי. חונא כרב בתום'פפורש

 שמתםנה ובזסן אח"כ שיתמנה לש חחקדש םתחילח דחוי כיון זהולפי
 אם אפילו בעשור מקחו לענין כן ואם בירושלמי כמבואר למפרע חמינויחל

 ביקור הוי ביקור דלענין בניםן בי' חפמח חאחד והקדיש בנימן י' אחרינתמנח
 בעשור, מקחו זה אין כך אתר שנתמנח כיון בעשור מקחו ולענין חחקרשאחר
 כן שע"ם כיון בעשור מקחו נקרא זח ג'כ בעשור מקחו לענין דנם אינוזה

 לחטנות אח"כ שרוצה מי וכל שירצח מי כל להמנות שיכולים פםחוהקדיש
 שותפין הקרש וחוי דמי חכירו בשכיל פמתו וכטפריש בנימן ב" ההקדש בשבילוחל
 ברור. וזה נ*כ בעשוד טקחו נקרא זח כן אם אח"כ שגתמנה אף תיכף חירושלםילפי
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 ביקור םקום טכל סעכב רביקור נאמר אם ראפילו רבינו שכתב מחנם
 ניטא אם אפילו חאקדש אחר ביקור רוקא שיצטרכו טעכב אינו הקרשלפני

 זח ואין אותו לבקר שצריכים כחקרבן רין שזח חחקרש אחר ביקורשצריבים חצי לפי חטעם שכל כיון עיון צריך חהקרשע ,אחר ביקורשצרינים
 ביקור של חחלכח עצם זח אלא חחקדש אחר ביקור שצריכים םיוחריין
 ביקור בין לחלק לן תיהי מחיכי כן ואם ביקור נקרא זח אין תהקרשולפני
 חקרבן. את ביקר לא שככלל ובין חהקרש לאחר הקדשלפני

 ריש רכיון שליט"א רעגן נתן שלום ר' חגאחן חרב חתנו רבריווביאר
 לכם יחיו תמיטים ת' פרק פטחים התומפתא לפי לביקור לימורים שגילנו

 יקריבנו חטים ויקרא פרשח כחנים חחורת לפי וכן תםירין םבוקריןכשחם
 החקרש לפני בין חבדל אין חקרבןן תםיםות מחמת שזה כיון ויקריבנו,יבקרנו

 אחר ביקור שצריכים מח אלא בפנים שהמברתי כםו ההקדש לאחר ביקוראו
 םתשמרו ביקור רין אח שלוטר בג בג בן של הליםור טטעם רק חואחחקרש

 רביקור הטעם דבל הקרבן לפמול ולא לכתחילח רין רק וזה חקרבן םצר ריןוזה
 של וחליסוי התוסשחא, של חליטור לעכב, הכתוב ששנה טפני חואמעכב
 חחקיש לאחר בכיקור אבל שם וחמצוח התורח שממכיר כםו כהגיםחתורת
 נכון. ביאור וזח לםצות - רק זח אין םתשםרו רקרילפיפן
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