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כ"וכ,שמעוןנןכרביל"דכמשוםפוטרםיוכי,דרהשמןעלכחכ,לגופהצריכהשאינהמלאכה
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ולאעליהםהכפוריםיוםשאימתמפניבמחווריםהכפוריםום'בליללקרותנוהגיםמ
:,תימו

"הפרשיותת'ראשולסדר"התינוקותקראו'מהיכןהנרלאירלראותכול'הרבי
'ראשולאהתינוקותאתע"למפהבעלקוראוהשארהנרלאורהמפרמתוךבפיותי
אפילובמפרלראותצריךובקצתפהבעלהפרשהקצתשיודעכלאלאבלבדפרשיות

ולאבזההיכרלוש'תמידבמפרן"מעשאינושמאחרמותרה~'הרהפרשהבאמצע

.)ולהמותלשכוחבא'
שאין'לפהנרלאורנספרההגדהלקרותמותרנשנתלשותשהלפסחליללשכך

ואף)(נ)לפרקיםאלאבמפרן"לעצריךואינו"קצתבפיושגורהתהאשלאהארץעם
בכלשאומריםהגמירותהדיןוהוא(לזהצריךשאינוכיוןמותרבמפרכולהכשקורא

שכןוכל])המפרמתוךלאמרןכול'פהבעלקצתבהןשרגיל'מהשלחןעלשבת
מותרשזהוום'מבעודהדולקהנרלאורשםמתפלהכנמתלביתבשבתשהמשכים
אגל"מההגדהותר'נשושגוריםהםלאמרםרגילשהיאדבריםישארשהתפלה
:])לנרשצריךבעניןעדייןאפלהחדראםיוםהואאפלואמורחללמוד

לאורלבדקןאמורביניהם(לוהה~בין)להבחיןרבעיוןוצריךלוהה~הדומיןכליםז14
אבל")לוהה~דומיםהםאםאמוריאשתו'לבגדבגריוביןלהבחיןואפילו"הנר
ומפניהנקיותמפנילושהתירוהנרלאורשבקערהומהשבכוםמההואמסתכל
:בנהכיוצאכלוכןן)הפמולתמתוךהאוכלרק'לברורהדיןוהואהמכנה
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