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  עם הספר

  

באמירת ההגדה בליל פסח מברכים אנו את ברכת " מגיד"בסיום חלק ה

ונודה לך שיר חדש על גאולתנו ועל פדות נפשנו : "שסיומה הוא" אשר גאלנו"

  ".גאל ישראל' ברוך אתה ה

  : להגדהבפירושו" ארחות חיים"ואומר רבינו אהרון הכהן בעל ה

וכן בברכות שאחר קריאת שמע שאנו מברכין אותו על , גאל ישראל, פירוש

אבל בברכה שביעית של שמונה עשרה חותמין אותה גואל ישראל , שעבר

  .לפי שהיא תפלה להיות גואלנו מצרת השעבוד הזה ההווה עלינו תמיד

ואם תאמר בזאת הברכה של אשר גאלנו צריך לומר סמוך לחתימה מעין 

ויש לומר . וכאן אומרים מעין חתימה גאולת העתיד, חה ומעין חתימהפתי

ועל , ש על גאולתנו שהיא הגאולה העתידה;כי רצה לומר ונודה לך שיר חד

כי לימות המשיח מזכירין את שתיהן , פדות נפשנו זו היא גאולת מצרים

  . כל להביא לימות המשיח)ב, ברכות יב(ל "כמו שאמרו ז

ם אנו לעמוד על שתי נקודות מרכזיות בדברי רבינו בדברנו להלן מבקשי

  .הארחות חיים

 בשונה מהברכה בתפילת העמידה ,"גאל ישראל"ביחס לסיום הברכה 

וחותם ): " ב,קיז(בפסחים ' אומרת הגמ, "גואל ישראל"המסתימת ב

.  גואל ישראל- דצלותא ,  גאל ישראל- קריאת שמע והלל : אמר רבא. בגאולה

שבברכה לאחר קריאת שמע , ם"שם הרשב'  ופי." נינהו דרחמי-מאי טעמא 

" גאל ישראל"ולכן מברכים , ובהלל שבליל הפסח הברכה על העבר, בכל יום

שאנו "משום " גואל ישראל"אולם בתפילה העמידה מברכים , על שם העבר

  ". מתפללין על העתיד

לגאולה העתידה " גואל ישראל"הכוונה ב, ם"ניתן להבין שלדעת הרשב

  .ומר לימות המשיחכל

רבינו אהרון הכהן בעל הארחות חיים בפירושו כאן מוסיף מספר מילים 

אבל בברכה שביעית של שמונה עשרה : "בעלות משמעות שונה לכאורה

חותמין אותה גואל ישראל לפי שהיא תפלה להיות גואלנו מצרת השעבוד 
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ירה על היא השמ" גואל ישראל"לדבריו הגאולה ב. "הזה ההוה עלינו תמיד

  . עם ישראל בגלות

ויש מקום לשאול מדוע לא פירש רבינו הארחות חיים שבברכה זו הכוונה 

  ?ם"וכפשטות הסבר הרשב, לגאולה העתידה

ואף על גב דהאי : "י על ברכת גואל ישראל"אומר רש) ב, יז(מגילה ' במס

, אלא שיגאלנו מן הצרות הבאות עלינו תמיד, גאולה לאו גאולה דגלות היא

א ברכת קיבוץ ובנין ירושלים וצמח דוד יש לכל אחת ואחת ברכה דה

, על הגאולה העתידה מתפללים אנו בברכות אחרות, י"לרש". לעצמה

א "ריטב' ור(, מתפללים אנו על הגאולה מצרות הגלות" גואל ישראל"וב

י חייבים "לדברי רש). י אילו"א שהסתמך במפורש על דברי רש, תענית טו

וזה כנראה המקור לדברי , שהכוונה לצרת הגלות" שראלגואל י"לפרש את 

  . רבינו הארחות חיים

האם אומנם לדברי רבינו מצטמצם מושג הגאולה רק , ועדיין יש מקום לדון

    ? לגאולה מהצרות של ההווה

ברכת , בהמשך הדברים מקשה רבינו הארחות חיים על לשון אותה ברכה

 על ונודה לך שיר חדש"ומה שנאמר בה לפני סי, שבהגדה" גאל ישראל"

  . שאלתו היא שסיום זה אינו מעין החתימה". גאולתנו ועל פדות נפשנו

שסיום , את הכלל, העוסקת בברכת ההבדלה) א, פסחים קד(' למדנו בגמ

וכיון שבעניננו החתימה היא . הברכה צריך להיות מעין החתימה של הברכה

ך צריך להיות שייך הרי שגם החלק הסמו, העוסקת בעבר" גאל ישראל"

נוגע לכאורה " גאולתנו ופדות נפשנו"אם כן קשה ש. לגאולת מצרים שבעבר

  ? לעתיד

, "הגאולה העתידה"היא " גאולתנו"ועונה המחבר בעל הארחות חיים שאכן 

שאת שתיהן יזכירו גם לימות , "פדות נפשנו זו היא גאולת מצרים"אך 

גאל " הוא מעין החתימה "על פדות נפשנו"ממילא סיום הברכה . המשיח

  ".ישראל

' מצאנו בפירושו של ר, הסבר אחר לאותה שאלה בענין הסיום מעין החתימה

: הוא עונה. בפרוש להגדה" שבולי הלקט"ר אברהם הרופא בספרו "צדקיה ב

  ".אין זה תימה דשם גאולה אחת היא ומשמע להבא ומשמע נמי לשעבר"
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' בהם אמרה הגמ, י ההבדלהבעל שבולי הלקט סובר שיש הבדל בין ענינ

ובין עניני , שיש להקפיד ולהוסיף נוסח המתאים לחתימה) ל"פסחים הנ(

וכאן , מדובר בהבדלות שונות, בעניני ההבדלה. הגאולה בהם עוסקים כאן

  . לעומת זאת הגאולות קשורות האחת בשניה

ניתן להסביר את דברי שבולי הלקט שהגאולות של עם ישראל קשורות 

יש כאן מהלך שלם של גאולה המתחיל ביציאת . יה קשר בל ינתקהאחת בשנ

  . מצרים ומסתיים באחרית הימים דרך כל השלבים כולם

, )ה, ל' ר פר"ויק(עומד המדרש , על הקשר בין השלבים השונים בגאולה

וכן . ולדרשתו שלבים אלה מרומזים בהלל שאנו אומרים בחגים ובמועדים

, )תהלים קיד א(בצאת ישראל ממצרים ): "מזמור כו(מובא במדרש תהילים 

אהבתי כי , בדורות הללו, )קטו א/ תהלים/שם (לא לנו ' לא לנו ה, לשעבר

אסרו חג בעבותים , לימות המשיח, )קטז א/ תהלים/שם (את קולי ' ישמע ה

תהלים /שם שם (אלי אתה ואודך , לימות גוג ומגוג, )קיח כז/ תהלים/שם (

לחיי , )כט/ ח"תהלים קי/שם שם (כי טוב ' הודו לה, לעתיד לבא, )כח/ ח"קי

   ."העולם הבא

  ): ח" ישראל ותחיתו כ,אורות(ל "ה קוק זצ"ענין זה מדגיש מרן הראי

העתיד השלמה היא -גאולת מצרים וגאולת. הגאולה נמשכת היא והולכת

אשר החלה , פעולת היד החזקה והזרוע הנטויה, פעולה אחת שאינה פוסקת

משה ואליהו גואלים הם . פועלת את פעולותיה בכל המסבותבמצרים והיא 

הפותח והחותם הם יחד ממלאים את , המתחיל והגומר. לגאולה אחת

, ורוח ישראל מקשיב הוא את קול התנועות של פעולות הגאולה. החטיבה

  .עד מלא צמיחת קרן הישועה במילואה וטובה, ההולכות מכל המסבות

מדובר בתהליך של גאולה אחת מהגאולה . ותולפי זה ברור הקשר בין הגאול

גאל "לכן סבר בעל שבולי הלקט שיש בברכת . הראשונה עד הגאולה העתידה

  .שבהגדה סיום מעין החתימה" ישראל

ושאלנו לעיל האם מושג , ואם נחזור לדברי רבינו אהרון הכהן בארחות חיים

  ? הגאולה שייך אך ורק להצלה משעבוד ההווה

שאכן אין ספק , י שהובאו לעיל"שניתן להבין מדברי רשהתשובה היא כפי 

" גואל ישראל"אך משמעות , שהגאולה העיקרית היא גאולת העתיד

  . שבתפילה מתיחסת לגאולה מצרות שעבוד העמים
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כמו שראינו ) א. ונמצא שלדברי רבינו מושג הגאולה מתפרט למספר מושגים

י "על פי רש(ים אנו הנאמר בתפילת העמידה מכוונ" גואל ישראל"לעיל ב

את האמור בהמשך הברכה ) ב. לגאולה מצרות הגלות בהווה) מגילה' במס

יפרש גם רבינו שהדברים מוסבים על הגאולה " ונודה לך על גאולתנו"

את "להסבר של רבינו שפרש ) ג.   ימות המשיח ותחיית המתים- העתידה 

צלת הנפשות הרי שמודגשת כאן ה, כהתיחסות לגאולת מצרים" פדות נפשנו

כלולות כל " גאל ישראל"בסיום הברכה ) ד. הפיסית בגאולת מצרים

גם , המשמעויות של גאולת מצרים המשמעות הפיסית והמשמעות הרוחנית

  .יחד

הנה כי כן מושג הגאולה מקיף את עם ישראל בכל תהלוכותיו בעבר בהווה 

  .במהרה בימינו בקרוב, ה גם בעתיד"ואי

  

*    *    *  

            

שחי , אהרון הכהן מלוניל' זוכים אנו להוציא חלק נוסף מספרו הגדול של ר

בכרך זה . לפני כשבע מאות וחמישים שנה, בפרובינציה בתקופת הראשונים

עבודת הביאורים . מובאות הלכותיו לפסח יחד עם פירושו להגדה של פסח

ן הרב ובראשם ראש המכו, ושינויי הנוסחאות נעשתה על ידי אברכי הישיבה

שטרחו ויגעו והוציאו מתחת ידם עבודה נאה , א"שלום קליין שליט

  .בחיצוניותה ומשובחת בתוכנה

' חנה שתחי' ל והגב"יצחק ז' יהי רצון שהמכון התורני על שם יקירינו ר

 ארץ ישראל לגאון שיך ביתר שאת להוציא פירות מתורתימ' סטרולוביץ

      .                 ולתפארת

  

  

  וקמןחיים דר
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  מבוא

  קליין. מאת שלום י
  
  

אשרינו שזוכים אנו בעזר בורא עולם יוצר כל להוציא כרך נוסף מתורתו של 
  .  הכהן מחכמי פרובינציה בתחילת האלף הששי1ר יעקב"רבנו אהרון ב

זכינו להוציא , את הכרך הקודם של הספר ארחות חיים על עניני שבת
שיצא בהוצאת המכון תורני הראשון זה הספר  היה .ו"בתחילת שנת תשנ
ובדברינו להלן אנו נסמכים ,  רחבההקדמהשם הקדמנו . בישיבת אור עציון

של ביותר באותו כרך הובא גם מבוא מקיף נרחב ויסודי . על דברינו שם
א העוסק בקשר בין ספר ארחות "הבלין שליט. ז. ש' החוקר הגדול הרב פרופ

  . כל בוהחיים לספר 
אולם מסתבר יותר שמקום , אהרון הכהן מלוניל' כרכל אתר רבינו ידוע ב

כיון שהשם . גם היא בפרובינציה, לידתו ומגוריו בצעירותו היה בנרבונא
 –אם כי בסוגרים אותו ו נהזכר, לשם רבינו במקורות השוניםהוצמד לוניל 

  ).מלוניל(
ועבר לאי , ו"אלפים ס'  בגזירת פיליפ היפה בשנת המקומורבינו גורש מ

שם טוב ' באותו מקום הכיר את ר.  ושם השלים כנראה את ספרומיורקה
אדוננו "פלכו אליו הוא מתיחס בכבוד גדול ומכנה אותו במספר מקומות 

  . תואר שאינו מצוי בספר ביחס לאדם אחר" 2שם טוב' מורנו ר
חלק זה עוסק . י"החלק הראשון של הספר הודפס בפירנצי בשנת תק

בהלכות המקבילות לחלק אורח חיים בטור ובשלחן ערוך מהקימה בבוקר 
הספר חוקרים גילו שכנראה היה דפוס קדום יותר של . חנוכה ופורים' עד הל

  . אך לא שרדו ממנו אלא דפים בודדים,ו"בשנת רל
. ה בפירנצי יצאו חלקים נוספים מהספרכמאה וארבעים שנה אחרי ההדפס

משה שלזינגר בברלין שני כרכים המבוססים על ' ט הוציא ר"בשנת תרנ
הלכות בענינים המקבילים הבכרכים אלה מובאות . חיבורכתבי היד של ה

  . ליורה דעה אבן העזר וחושן משפט
  

   ספרי ליקוט–בו והארחות חיים  הכל
 הן בסדר הכללי של כמעט זהיםפרים  סהםספר הארחות חיים ובו  ספר הכל
  .הן בתוכן של ההלכות והן בחכמים המופיעים בספרים אילו, ההלכות
אהרון הכהן כותב בהקדמתו ' ר.  לקט של דעות ראשוניםאלה הםספרים 

שאין זה מקומי שיקרא שמי "משום  שלא קרא לספר על שמו לארחות חיים
שאין במלאכה הזאת .. .ים אחד לאחדתעל ספר קובץ מדברי גדולים לקט

וכן בהמשך כותב " אלא מלאכת הלבלר מעתיק מגילת ספר... שום שררה
כתבתי דבריהם ככתבם ... ומאשר קצרה דעתי להבין דברי הגדולים: " הוא

 ואכן דעתו של המחבר לא מוזכרת כמעט ".וכלשונם והמשכיל יבחר לו
  .לאורך כל הספר

  

                                                 
הבלין מבוא . ז. ש' הרב פרופ. ב בפרק על חיי המחבר" שלזינגר במבוא לארחות חיים חמשה' ר 1

  . ו"אור עציון תשנ' לארחות חיים עניני שבת הוצ
 .ועוד, ו' ליל פסח סי, נז' חמץ ומצה סי' כן בהל 2
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  דעות החכמים שבספר 
,  ביד החזקהם"עת הרמבהוא דארחות חיים בבו והן  לכבהן בסיס ההלכות 

  .  אף כששמו לא נזכר
) א. מוזכרים בספר חכמים משלושה איזורים מרכזייםם "מלבד דעת הרמב

' רבי, ק"יצחק מקורביל בעל הסמ'  ר,'התוס, י"רש – חכמי אשכנז וצרפת
זור  פרובינציה אאזורמקור נוסף להלכות ) ב.  ועודם מרוטנבורג" מהר,פרץ

) ג. אזוראחרים מהה וחכמי "ד והרז" מצויים כאן הראב.של רבינומולדתו 
  . א ועוד"ן הרשב"יונה הרמב' ה רבי"ף הרא"הרי -חכמי ספרד 

שלא , עות החכמים ספרדייםשבכתבי היד הוזכרו דבמהדרות המאוחרות 
  .להלן נזכיר זאת, הוזכרו בכתבים האחרים

וכיבד , אליו התודע רבינו, מיורקהשם טוב פלכו שגר ב' כבר הזכרנו את ר
  .   אותו באופן מיוחד

  
  בעיות מרכזיות לדיון 

  : שאלות מרכזיותלהלן מבקשים אנו לגעת בקצרה בשתי 
  . מה היחס בין ספר הכל בו לספר הארחות חיים) א

, היה ידוע לראשוניםאך הספר , הכל בו' בשום מקום לא הוזכר שמו מחבר ס
ספר הארחות חיים . יוסף קארו'  יוסף למרן רוהלכות ממנו הובאו בבית

השאלה ו, כאמור הספרים זהים במידה רבה .לעומתו היה ידוע הרבה פחות
   .הם מאוחר יותרימי בינ

גם הוא ב שנח, הדפוס(השונים של הארחות חיים מה היחס בין כתבי היד ) ב
  . )כתב ידל

שיש או , יקיםהאם השינויים בין כתבי היד נובעים אך ורק מטעויות המעת
  . ינוייםשלאחרת סיבה 

  
  הכל בו והארחות חיים 

' וכך כתב מרן ר, היו שסברו כי הכלבו אינו אלא קיצור של הארחות חיים
אולם ). ה שופר"סוד(שופר ' ם ריש הל"יוסף קארו בכסף משנה על הרמב

חוקרים מאוחרים יותר הגיעו למסקנה שאדרבה הכל בו הוא הקדום 
במבוא .  מהדורה מאוחרת ורחבה יותר של אותו ספרוהארחות חיים הוא

 הילכות שבת ועירובין שבשני השוואת דנו בנושא זה מתוך לשבת ועירובין
  .הספרים

, התפרסם מחקרו של אייזיק בן יעקב) 167' ד עמ"שנת תרי(בכרם חמד ח 
הוא בסס את מסקנתו זו על . ומסקנתו שהכל בו קדום מהארחות חיים

הלכות מסוימות מוזכרות בארחות חיים ולא ) א: יותשלוש הוכחות מרכז
כמה מגדולי הראשונים מוזכרים בארחות חיים ואינם מובאים ) 2.  בכלבו

בארחות חיים מסודרות ההלכות בסדר ברור יותר מאשר ) 3. בכל בו
  .בארחות חיים

מצאנו מספר הלכות או מנהגים המצויות בארחות פסח שבכרך זה ' גם בהל
    :נזכיר כמה ספר דוגמאות. כל בוחיים ואינן ב

) על ביעור(בין ברכה "ג שאם שח "חמץ ומצה מובאת דעת הרס' יב בהל' בסי
ואינו נראה אבל טוב "בארחות חיים נאמר מיד ". לביטול חוזר ומברך עליה

כלומר הכלבו השאיר ". אבל לחזור ולברך לא... שלא ידבר בדברים אחרים
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ולעומת זאת בארחות חיים מסקנתו , ג בלא לשלול אותם"את דברי הרס
  .שאין לברך פעם נוספת

 כלל שאינו מוזכרבא ירושלמי בענין חזרת למרור ויא מ' ליל הפסח סי' בהל
  .בכל בו

ליל הסדר מובא בארחות חיים המנהג לא לנעול את החדרים בליל ' בסוף הל
  . כל בו לא הוזכר מנהג זה כללב ,פסח משום שזה ליל שימורים

 הזכרת שלפנינו ניתן להוכיח את קדמות הכל בו גם מהבחינה של בהלכות 
  ,החכמים

ה לא מוזכר כלל בכל בו בעוד שבארחות חיים הוא מוזכר מספר "הרא
ליל הסדר ' ובהלחמץ ומצה ' א מוזכר בארחות חיים בהל" הרשב.פעמים

חמץ ומצה ' בהלאך ורק א " בכלבו לעומת זאת הוזכר הרשב.פעםכשלושים 
  .פעמיםרק שלש ו
  

  היחס בין כתבי היד בארחות חיים  
 לנוסח ףנוסשל הארחות חיים ב על ארבעה כתבי יד נותבססבעבודתנו ה

שלושה מהם בספרית צלומי כתבי היד שבספריה הלאומית . הדפוס
  .והרביעי בספרית כתבי היד שם, בירושלים

 מספרו, 667' י מס"מ לרבנים בנ"ספרית ביהמ ,אהמכונה בעבודתנו  ) 1
  ). תאפזה(ט בצפון אפריקה " נכתב בשנת ש39339י "בספרית צלומי כתה

מספרו , 666' י מס"מ לרבנים בנ" מספרית ביה,בהמכונה בעבודתנו  ) 2
  .ד בספרד"נכתב בשנת רפ, 39338 י"בספרית צלומי כתה

מספרו , 2366'  מספרית אוקספורד בודלי מס,גהמכונה בעבודתנו  ) 3
  .ז" ט-ו "הוא נכתב בספרד במאה הט, 21430 י"כתה בספרית צלומי

  .1204מספרו , י בירושלים" מצוי בספרית כתה,ההמכונה בעבודתנו  ) 4
  . דנוסח הדפוס מכונה בעבודתנו 

  . וכאן נקצר, הרחבנו בהשואה בין כתבי היד הקדמה לכרך בעניני שבתב
ת אף במבט חטוף בנוסח ובשנויי הנוסחאות נקל לראות שיש כאן שתי קבוצו

 וזו היתה ד דומים מאד לנוסח הדפוס  ג– ו אשני כתבי היד . של כתבי יד
וקצר  מתומצת הי "כ. כנראה הגירסה הראשונית של הספר ארחות חיים

  ונראה שהועתק עם שינויים מכוונים , יותר
 יש תוספות .בי "ביותר הוא כים הרבים שודיהחבו כתב היד החריג ו

יש . נו הארחות חיים  כנראה  בסוף ימיואותן הוסיף רביש, יחודיות רבות
כנסו והתוספות היחודיות ה. י זה"לציין שגם השמטות מסוימות קיימות בכ

  . בהדגשההספר לנוסח 
  

  הרב שם טוב פלכו 
מופיע לרוב שמו של הרב שם פסח ' בהל בי "באותן תוספות המובאות בכ

 בעל הארחות אליה הגיעשגר במיורקה , "אדוננו מורנו"המכונה  ,טוב פלכו
שבת לא צוין שמו אלא פעמיים הרי שכאן הוא ' יש לציין שבעוד שבהל. חיים

  .   למעלה מתריסר פעמיםבי "מופיע בכ
  

  הגדה של פסח
   .בכרך זה תופס הפרוש להגדה של פסחחשוב מקום 
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 יש בארחות חיים מספר תוספות וגם באך , וב פרוש ההגדה הובא כבר בכל
סקה בתחילת ההגדה בה מובא פירושו של י הפכך למשל. שאינן בכל בו

אינו , שהיו נותנים לשבויים מצה כדי שהמזון לא יתעכלהמספר האבן עזרא 
  .מובא בכל בו

אף , גם בפירוש ההגדה נסמך רבינו בעיקר על פירושיהם של אחרים
פירושי ראשונים מ  ההגדהמקורות לפירוש. שמובאים כאן גם פירושיו

בהוצאת מוסד " תורת חיים"קבצו בהגדה של פסח נתרובם ככולם , אחרים
פרוש , י ובית מדרשו"ברש, ם"הרשב' פירושי רבינו מקורם בפי. הרב קוק

  .מלמד התלמידים ועוד' ס, י מלוניל"ר, קדמון להגדה
  .לא מצוי פרוש ההגדהב י "יש לציין כי בכ

ת מתוך חובה נעימה עלינו לציין כי בהערותינו להגדה נעזרנו רבות בהגד
  . ובהערותיו החשובות של הרב מרדכי ליב קצנלבויגן" תורת חיים"

כי ההדרכות להגדה אינן מופיעות בכתבי היד ובדפוסי , נוסיף את המובן
  .ההגדה הקדומים של רבינו הארחות חיים

               
  

*      *      *  
  

, )מלוניל(ואנו לסכם את עבודתנו על כרך זה מתורת רבינו אהרון הכהן בב
מבקשים אנו להודות ראשית לכל אלה שתרמו הן לכתיבת הביאורים והן 

כרך זה מבוסס במידה רבה על . לפענוח כתבי היד והשוואת הנוסחאות
  .ותודתנו מסורה לו, ו"עבודתו המסורה של הרב דני שוורץ הי

תודתנו לעובדי ספרית צלומי כתבי היד  ועובדי ספרית כתבי היד בספריה 
  .עזרה והסיוע לעבודתנוהלאומית על ה

הקשיים הכלכליים בשנים האחרונות וסיבות נלוות נוספות העמידו בשנים 
, אנו מקוים ומאמינים. האחרונות את קיומו של המכון התורני בספק

ועליה , מהוה תפנית חיובית, לאחר הפסקה מסוימת, שהוצאת ספר זה
  .ראל במיטבהתורת ארץ יש, מחדש על דרך המלך של יצירה תורנית חשובה

מברכים אנו את האכסניה ישיבת אור עציון וראשה מורנו הרב חיים 
יהי רצון שימשיך להוביל את הישיבה מתוך בריות גופא . א"דרוקמן שליט

  .  ונהורא מעליא לאורך ימים ושנים
ו שהחל לאחרונה בנשיאת עולה הכלכלי של "נפתלי קנדלר הי' ברכה לר
ו המנהל הנמרץ והחרוץ של "ה יניב היברכות נאמנות לרב מש. הישיבה
  .וכן לאלישבע ברוכי על מסירותה ונאמנותה, המכון

, ובהמשך לגאולת הפסח הגאולה הראשונה, בידינו יצלח' יהי רצון שחפץ ה
בנה ביתך ... ל בנה-ק"נזכה כולנו לראות בקרוב בגאולת עמינו השלמה 

  ".            בקרוב
                                                   

 ט"אדר תשס
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 תוכן העניינים

    

  א  טעם לשבת הגדול

  ב  הלכות חמץ ומצה

  פג  דין ערבי פסחים ושאר המועדות

ערבית שחרית מוסף ומנחה סדר תפלת הפסח ושאר המועדות 

  וסדר קדוש היום  ודין קריאת ההלל

  

  צא

  קז  סדר ליל פסח

  קסה  הגדה של פסח
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lecbd zayl`

הגדול לשבת טעם

ישראל(א) יצאו שבו שניסן לפי והטעם הגדול, שבת לקרותו נהגו הפסח שלפני שבת

עולם בסדר שמצינו כמו בשבת בה' חל פסחאממצרים של ומקחו 3בעשור2היה1,

בשבת הפסח.4לחדש שלפני

מצרים לעיני הפסח נקח היאך נעשה מה ישראל כב)ואמרו ח, וכו'(שמות נזבח 6ולא5הן

הוא ברוך הקדוש להם אמר אעשהיסקלונו. אשר הגדול הנס תראו הלכו7עתה לכם.

חגרו כך המצריים כשראו לחדש. יום י"ד עד למשמרת להם להיות פסחו איש ולקחו

ברחמיו והשם היהודים. כל את ולאבד להרוג להשמיד ויבקשו ירכו על חרבו איש

עליהם בתחלואים8הגין מצרים כאש9והחלה ונדעכים מתחתכין מעיהם והיו משונים

שנעשו שם ועל לישראל. להזיק יכלו ולא גדולים ביסורין לישראל10ונדונו גדולים ניסים

הפסח שלפני שבת כל נקרא הפסח לפני שהיה שבת הגדולבאותה .בשבת

אשר הר' גדלוגז"ל11כתב לפי הגדול הגדול, שבת בערב לחם לעשות ישראל כל ונהגו

לעניים. אותה ומחלקין הכנסת בית חלת ובלעז עני חלת לו וקורין קטנו, לפי והקטן

בתבואה: מארה נשתלחה בה שזלזלו ומיום

שאף‡. (תל) בטור וראה ה), (פרק עולם סדר ראה

ס"ק (שם פרישה וראה עולם, סדר בשם הביא הוא

א). ס"ק (משב"ז ופמ"ג א)

(יז),·. פרדס ,(171 עמ' (שנב רש"י סדור כתבו: וכן

(נז), לרש"י והיתר איסור ,(201 עמ' ח"ב ) האורה

,(58 עמ' ; תכה (ח"ב, ראבי"ה ,(222 עמ' (רנט מחז"ו

רבתי תניא (רה), הלקט שבלי א), פסח (הל' מנהיג

בהגה), הגדול שבת (הל' מהרי"ל ספר (מז), בו כל (מב),

שועיב אבן ר"י דרשות פורים), תפילת (סוף אבודרהם

שלפני שבת ד"ה (שם וב"י א) (תל, טור צו), (פר'

(שבת בתוספות מעט בשינוי זה טעם וראה פסח).

יום). ואותו ד"ה ב פז,

וכן‚. ע"א). (כג מלוניל אשר לרבנו המנהגות ספר

ב). (תל, רבה אליה (מז), בו הכל בשמו הביא

הפסח:1. מצריםב היה:2.פסח פסח של מקחואומקחו מצרי' הבעשור:3.ופסח מבעשורא

שבתהבשבת:4. יום וכו':5.שהוא נזבח ולאהולא:6.חסרבהן אעשה:7.לעיניהם אשר

בתחלואים:9.בעדםהעליהם:8.שאעשהב דמצרים תחלואיםג דשנעשו:10.המצרים

בו אשר:11.שנעשו בהר' הרא"שא



miig zegx` a

ומצה חמץ הלכות

ז"ל(א) הרמב"ם הנר12דכתב לאור החמץ את בודקין עשר לארבעה מקוםהאור בכל

חכמים תקנת היא וזו השנה. כל בו להשתמש דרכו אםושהיה לאכלו יבא שלא כדי

שמתוך אסורו, זמן תוך אסורו13ימצאנו שישכח אפשר השנה, ימות כל בו רגיל שהוא

כרת:זויאכלנו ויתחייב

ליה(ב) סגי בעלמא בביטול מדאורייתא לא14חמיהו על יעבור לא הביטול ואחר ,15

ימצא ולא .טיראה

אהרן כתב16והר' בחמץיז"ל שנאמר ז)לפי יג, ימצא(שמות ולא חמץ לך יראה ולא

זמן קודם לבדוק אדם חייב התורה ומן אחריו, בדיקה שצריך במשמע יש בבתיכם,

ע"כ:יאאיסורו

משום(ג) התורה מן לוקה בפסח17אינו חמץ קנה כן אם אלא ימצא, ולא יראה לא

עיסה בו שיעשה כדי חמצו היהיבאו אבל ולא18, הפסח ובא הפסח, קודם חמץ לו

(סי'„. בו בכל וגם שלפנינו, ברמב"ם איננה זו לשון

בשנו"ס. וראה דבריו, כמקור הרמב"ם את ציין לא מח)

מ"א).‰. (פ"א פסחים

.Â.ב לסימן בהערות ועיין ב), (ד, פסחים ראה

.Êוכ"ה ר"י, בשם אור) ד"ה א ב, (פסחים תוס' כ"כ

בודקין) ד"ה (שם ר"פ (תלא).בתוס' והטור

.Á.(ב (ד, פסחים

.Ë'דמדאו הקודם, ובסימן כאן רבינו מלשון משמע

כלל, התורה מן עיקר וביעור לבדיקה ואין בבטול סגי

ג) ב, פ"ב, (חו"מ ברמב"ם וכ"מ תקנוהו, חכמים רק

שיבטל בתורה האמורה זו השבתה היא "ומה וז"ל:

החמץ אחר לחפש סופרים ומדברי בלבו... החמץ

ודעת שם. בב"י ועיין (תלא), בטור וכ"מ ולהוציאו",

ביטול וגם ביעור שגם 'בודקין') ד"ה א א, (ברי"ף הר"ן

וחכמים מהם, באחד סגי שמדאו' רק מדאו', שניהם

(אמנם ביטול. וגם וביעור בדיקה גם והצריכו תקנו

והטור הרמב"ם דגם כתב ומדאו') ד"ה (שם הב"ח

בביטול, או בביעור או סגי שמדאו' כר"ן, סוברים

עיי"ש).

.Èדבריו הביא בידינו, מצוי לא לפסחים פירושו

מתני). ד"ה א ב, (פסחים זו בסוגיא תלמידו הריטב"א

.‡Èשם) חלאווה ומהר"ם (שם) הריטב"א בארו כן

הוא תורה שאמרה תשביתו שעיקר בודקין), ד"ה

ביטולו היא הכוונה תבטלון דמתרגמינן ואע"ג ביעור,

שאמרו ומה 'מבתיכם', ממ"ש וכדמוכח הבית, מן

אין דשוב מהמצווה נפטר שבזה הכוונה סגי שבביטול

תוס' ראה: ראשונים, הרבה דעת וכן ברשותו, החמץ

לארבעה אור ד"ה ב (שם, ומאירי מדאו') ד"ה ב (ד,

דתשביתו (לעיל) והטור הרמב"ם כדעת ושלא עשר),

לבער. תקנו חכמים ורק ביטול, ע"י נעשה

.·Èכמעט כאן רבינו ולשון ג), (פ"א, הרמב"ם כ"כ

מפסחים שהקשה (שם) במל"מ ועיין ללשונו. זהה

לעשה הניתק לאו הוי יראה דבל דאמרו א) (צה,

ללקות, א"צ מעשה כשעשה גם וא"כ (דתשביתו),

אינו כשמשייר דרק משמע (להלן) שבתוספתא ותירץ

כגמרא דלא ומוכח לוקה, בידיים כשחימץ אבל לוקה,

וע"ע מהלכה. זו גמרא הרמב"ם דחה ולכן דילן,

בזה. שתרצו מה (שם) הלוי ובר"ח ברעק"א

ז"ל:12. הרמב"ם יאכלנוהשמתוך:13.חסרבכתב שמא לא:15.חסרהליה:14.ומתוך

אהרן:16.בלאב היהבהיה:18.עלהמשום:17.הרא"ההוהר' אם
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עשה שלא מפני לוקה אינו לאוין, שני על שעבר פי על אף ברשותו, והניחו בערו

מרדותיגמעשה מכת אותו מכין אבל :יד,

לבדיקה(ד) יפה הנר ואור בבתיהם מצויין אדם שבני בעת בדיקה ז"ל לפיכךטווהצריכו ,

מדרש קובעין ללמודטזאין יתחיל לא חכם וכן שלא19, שכן כל שיבדוק, עד כזאת בעת

אחרת במלאכה ז"ליזיתעסק הר"פ וכתב נפתח)יח. לא ד"ה א ד, ר"פ לאכול(תוס' שאסור

אתי דלמא חמץ, בדיקת קודם י"ד ע"כ20בליל :יטלאמשוכי

בודקין(ה) וקטנים ועבדים באישכנשים ראינו שאמרו אלא בעצמן, בדקו לא ואפילו ,21

נאמנים שבדק שאמרוכאפלוני וקטנים :כגלחינוך23שהגיעו22כב.

זמנו,(ו) תוך בודק בשחרית בדק לא שחרית, י"ד ביום בודק י"ד בליל בדק שלא ומי

זמנו לאחר בודק זמנו תוך בדק .כדלא

ז"ל רש"י המועד)פירש לאחר ד"ה ב שש(י, לאחר זמנו לאחר שעות, שש תוך זמנו תוך

לבדוקכהשעות צריך אין הפסח ולאחר .כו,

במשנה)והריא"ף ב ז"ל(ד, ה)והרמב"ם ולאחר(פ"ג, הפסח תוך והטעםכזהפסח24פירשו .

.‚È.(ה (ד, מכות תוספתא

.„È.שם רמב"ם

.ÂË.(א (ד, פסחים

.ÊËקיז לט (עשין וסמ"ג ג) (פ"ב, הרמב"ם כ"כ

ע"ב).

.ÊÈ.(תלא) הטור כ"כ

.ÁÈ.'תוס בשם שכ"כ ג) (פ"ב, מ"מ ראה

.ËÈ,(תקלב (פסחים מרדכי צח), (סי' סמ"ק פסקו וכן

(תלא). טוש"ע

.Îשאינו בבית לן מוחזק שאפי' ב), (ד, בפסחים כ"ה

חמץ שבדיקת נאמנים, בדקנוהו אנו ואמרו בדוק,

ד), (תלז, והטוש"ע יז) (פ"ב, הרמב"ם וכ"פ דרבנן,

כג. סי' להלן גם וראה

.‡Îביעור על נאמנים "הכל א): (ד, בפסחים איתא

וכ"כ אמש, בדקוהו שבעליו להעיד שם ופרש"י חמץ",

יז), (פ"ב, מנוח ר' ב), א, ברי"ף (בהשגות הראב"ד

והשו"ע הרמב"ם אמנם (שם), והטור רמה) (סי' האו"ז

שבדק, אחר על להעיד שנאמנים להלכה הביאו לא

וצ"ע.

.·Îהגירסה וכן שנו"ס), (עיין שאמרו" "וקטנים צ"ל:

לחינוך". שהגיעו שאמרנו "וקטנים מח): (סי' בו בכל

.‚Îדעת בו שיש קטן שיהיה (שם), הרמב"ם כ"כ

(שם). הטוש"ע וכ"פ לבדוק,

.„Î:הגרסה לפנינו במשנה ב). (י, פסחים משנה

ברי"ף וכ"ה וכו', זמנו' 'בתוך במקום המועד' 'בתוך

(שם).

.‰Îשעות משש היינו המועד דלאחר שם, פרש"י כן

ממש. המועד לאחר ולא שתחשך, עד ולמעלה

.ÂÎהמועד שלאחר משמע שתחשך, עד מדכתב

ואם) ד"ה ב י, (פסחים תוס' פרשו וכן לבדוק, א"צ

יעבור שלא כדי הוא הבדיקה טעם כל שלרש"י

והמנהיג לבדוק. א"צ המועד לאחר ולכן יראה, בבל

צריך אין פסח שאחר ג"כ, פסק יז) פסח, (הל'

הפסח לאחר באכילה אסור שחמץ וסברתו לבדוק,

אחריו לבדוק קנסוהו ולא מדינא, ולא קנס מדין רק

ג"כ.

.ÊÎ,הפסח בתוך הכוונה במשנה זמנו' 'תוך כלומר,

הערוך פירשו: וכן הפסח. לאחר הכוונה זמנו' ו'לאחר

ואם ד"ה (שם תוס' עז), עמ' (ח"ב ריצ"ג מעד), (ערך

ד"ה ב ד, (ברי"ף ר"ן בודק), ד"ה (שם ריטב"א לא),

וכ"פ וחכמים), ד"ה (שם חלאווה ומהר"ם ובודקין)

א). (תלה, הטוש"ע

הללמוד:19. ג ב דשאמרו:22.אישהבאיש:21.חסרהאתי:20.חסרא ג שאמרא

שהגיעוהשהגיעו:23. הולאחר:24.דוק' ואחרב
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משום בהנאה אסור שהוא מפני הפסח, עליו שעבר החמץ מן שימצא מה שיבער כדי

בדק שלא ימצא, ולא יראה לא על שעבר על .25כחקנסא,

ז"ל הרמב"ם דעת לפי מברך הזמנים אלו ו)ובכל הפסח(שם, אחר הבודק מן ,כטחוץ

שמברך הבן אפדיון דהוה מידי שמברך, ז"ל הגאונים כתבו יומא26וכן שלשים27כל אחר

:ליום

הנרז) לאור בודק הזמנים אלו ביוםלאובכל אפילו נר צריך ולפיכך שיכוללב, מפני ,

ובסדקין בחורין .לגלהכניסו

בירושלמי איתא ה"א)והכי פ"א לא(פסחים בודקין אין לאור28דקתני ולא הלבנה לאור

האבוקה לאור ולא תפתרלדהחמה ומשני בלילה, חמה יש וכי ומקשינן הנר, לאור 29אלא

יבדוק לא בלילה בדק לא הנר30אם לאור אלא .להביום

לפילווהטעם ועוד31באבוקה, ובסדקין. בחורין להכניסה יכול נהוריהשאין משיך דהאי

מלאחריו אורו דאבוקה נהוריה, משיך לא האבוקה32לזוהאי משלהבת שמתירא ועוד .

בקורה תאחז יפה:33שלא יבדוק ולא

שהואלח(ח) דאמרינן נר לבדיקה34והאי שמושךלטיפה לפי שמן של שהוא י"א אורו35,

בחורין שמן של נר יכניס היאך תאמר ואם כן. שאינו שעוה של ולא מלפניו, ואורו

.ÁÎונראה ע"א), ז מח (סי' בו בכל כתב לזה בדומה

בשם (שם) הריטב"א שכתב מה ע"פ רבינו כוונת

חמץ על חל הקנס שאין שאף רבנן דקנסוהו הרא"ה

חמצו וכל קנסוהו, בדק שלא כיון מ"מ ידוע, שאינו

בהנאה. אסור לו שנשאר

שהחמץכט. דכיון הוא, דהטעם (שם) הכס"מ וכתב

אין לבערו, קנסוהו ורק מדרבנן, אף עליו עובר אינו

ביעורו. על לברך שייך

.Ïמצאנו ולא הגאונים, בשם (שם) בו בכל גם כ"כ

מקורם.

.‡Ï.(מ"א (פ"א פסחים

.·Ï,דלקמן הירושלמי ע"פ ראשונים הרבה פסקו כן

(פ"א הרא"ש ע"א) קיח חמץ ביעור (הל' העיטור מהם

הטוש"ע וכ"פ ואיכא), ד"ה ב א, (ברי"ף והר"ן יא) סי'

א). (תלג,

.‚Ïאין מדוע לבאר כדי זה טעם אמרו א) (ח, בגמ'

בחורים ביום שגם רבינו, וכוונת באבוקה. בודקים

וכן אלו, למקומות נר צריך ולכן חשוך, ובסדקים

נר. א"צ החלון כנגד שלכן (שם), בטור משמע

.„Ïהבבלי גירסת וזו אבוקה, ל"ג לפנינו בירושלמי

הכוכבים. לאור ולא גרס: ובירושלמי ע"ב), (ז

.‰Ïצריך ביום אפי' אמרה "הדא לפנינו: בירושלמי

גרסו בירושלמי רבינו וכגרסת הנר", לאור לבדוק

(שם). והעיטור הרא"ש

.ÂÏ.(א (ח, בגמ' מקורם רבינו שמציין הטעמים כל

.ÊÏאורו דאבוקה הראשון טעמים. שני הם בגמ'

ולכן לפניו, בודק שאדם אורו) (ד"ה ופרש"י לאחריו,

והאי נהורא משך 'האי השני הטעם לבדיקה. יפה אינו

הנר שאור משיך) האי (ד"ה ופרש"י איקטופי', מיקטף

כאחד, הטעמים שני צירף ורבינו קופץ, ואינו נמשך

וצ"ע.

.ÁÏוזה ד"ה א (ח, במכתם רבינו דברי מקור

שאמרו).

.ËÏ.(א (ח, פסחים

בדק:25. השמברך:26.חסרבשלא ג ב יומא:27.דמברךא חסרהלא:28.חסרהכל

יבדוק:30.חסרבתפתר:29. בודקהלא מלאחריו:32.חסרהלפי:31.אין אורההאורו

דבקורה:33.מלאחריה ג מושךבשמושך:35.חסראשהוא:34.באבוקהא שהוא
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שחוקקין מקומות, בקצת שעושין כמו שעושה לומר יש עץ36ובסדקין, של מקל ראש

בתוך אותו ומטלטלין בתוכו, ונר שמן .מהבית37ונותנין

כתב ז"ל זהמאוהראב"ד ולא לבדיקה, והנאות הטוב הוא שעוה שמא38שנר שמן, של

דבר עמא וכן יפה, יבדוק ולא .מבישפוך

לאורה נבדקת רב שאורה והאורמגואכסדרה רביעית מרוח פרוץ מקום הוא פירוש, .

בו: שולט

שנאמרמדומצוה(ט) אסורו, זמן קודם חמץ להשבית התורה טו)מן יב, ביום(שמות אך

למדו השמועה ומפי מבתיכם, שאור תשביתו הואמההראשון ראשון י"ד,שיום יום

לדבר כה)וראיה לד, הפסח(שם את תשחט לא כלומר זבחי, דם חמץ על תשחט לא

קיים חמץ שחיטתמוועדיין וזמן בי"ד39. הוא חצות.40הפסח אחר

בלבו יבטלו לו ידוע ושאינו לו, הידוע החמץ שיסיר בתורה האמורה ויחשובמזוההשבתה

כעפר ברשותו שהוא חמץ ושכל כלל, חמץ ברשותו שאין בלבו וישים כעפר, אותו

כלל. צורך בו שאין וכדבר

ולמעלה שעות משש בניסן י"ד ביום אסורו שנאמרמחוזמן ג), טז, עליו(דברים תאכל 41לא

הפסח, שחיטת קרבן על כלומר הפסח42חמץ, לשחיטת שראויה משעה לומר ,42רוצה

ומעלה היום מחצי התורהמטשהוא מן לוקה כזאת בעת והאוכלו שעהנ. ומתחלת .

.Ó.(על ואמר ד"ה א (ב, המאירי כתב כן

.‡Óמח (סי' בו הכל (שם), המכתם משמו כתבו כן

(שם). המפרשים גדולי בשם והמאירי ע"א) ז דף

.·Óמנוח רבינו יא), סי' (פ"א הרא"ש כתבו כן

ב). (תלג, הטוש"ע וכ"פ (שם), בו הכל ד), (פ"ב,

.‚Ó.(א (תלג, בטוש"ע נפסק וכן א), (ח, פסחים

.„Ó.קלים בשינוים א) (פ"ב, הרמב"ם לשון

.‰Ó.ב ד, פסחים

.ÂÓ.(א ה, (שם בגמ' רבא הסבר

.ÊÓשביטו ברמב"ם, רבינו גרסת רקכך מועיל ל

ידוע שחמץ לז, בסי' להלן וכ"כ ידוע, שאינו לחמץ

וכ"כ ידוע. שאינו לחמץ רק מועיל וביטול לבערו חייב

הגרסה הייתה וכן ע"ב), ז מח (סי' גאון בשם בו בכל

(תלא, בב"ח ועיין (שם). ולח"מ הכס"מ לפני ברמב"ם

ובב"י (שם) בכס"מ אולם, זו. שיטה לבאר שהאריך ב)

לחמץ גם מדאו' מועיל שביטול בראיות האריך (תלא)

הנכונה והיא אחרת, נוסחה שמצא כתב וע"כ ידוע,

לחמץ שגם מנוח), ר' גרס וכן שלפנינו, כגרסא (והיא

נמצאת ד"ה ב (ד, הרמב"ן דעת וכן ביטול, מהני ידוע

דעת נראה וכן אלא), ד"ה א א, (ברי"ף והר"ן אומר)

א). (תלא, הפר"ח וכ"כ (תלא), הטור

.ÁÓ.ב ד, פסחים

.ËÓ.(א (ה, שם בגמ' רבא דרש כן

קודם�. חמץ באוכל ור"ש ר"י נחלקו א-ב) (כח, בגמ'

יש לר"י מדאו'. לאו בהם יש אם זמנו, ולאחר זמנו

חמץ באכילת לאו אין ולר"ש עליהם, ולוקה לאו בהם

המשנה את העמידו א) (כט, ובגמ' זמנו. תוך רק

חכמים ורק מדאו' מותר זמנו לאחר שחמץ כר"ש,

הראשונים ונחלקו הראשונים. כל וכ"פ לאוסרו, קנסו

הל' בזה פסק ח) (פ"א, הרמב"ם זמנו: קודם בחמץ

פא), עמ' (ח"ב הריצ"ג וכ"פ אכילתו, על שלוקה כר"י

הרז"ה אולם, א). (תמג, והטור ד) סי' (פ"ב הרא"ש

שם, הרמב"ם (על והראב"ד מני) ד"ה ברי"ף א (ז,

כר"ש בזה גם דקי"ל פסקו שם) למאור ובהשגות

דבתוך:37.שסודקיןהשחוקקין:36. ג שחיטת:39.חסרבזה:38.בכלא בוזמן

י"דהבי"ד:40.ושחיטת הפסח:42.עלבעליו:41.יום משעה... חסרהר"ל
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בהנאה43שביעית אף שנאמרנאאסור ג), יג, לא(שמות חמץ, יאכל בו44לא היתר45יהיה

המעונן,נבאכילה יום משום גזירה ולמעלה, שעות מארבע לאכול שלא גזרו וחכמים .

שורפו ששית ובשעה חמש, כל בהנאה מותר אותונגאבל מכין ששית בשעה והאוכלו .

מרדות :נדמכת

בהרנהמעשה(י) ממנונואירע וקנו שעות שש אחר חמץ אחד בבית שנשאר ירקות,46,

דמיו תופס אינו שחמץ שמותר, וגמרו אסורנזונמנו לכתחלה אבל בדיעבד ודוקא .נח,

היום מחצי היום מונין האצטגנינים שחכמי לפי ולמעלה, שעות משש נאסר למה טעם

יום הוא י"ד של ומעלה היום מחצי הילכך ליוצאי47שלפניו, בעלי48ט"ו שהיו 49מצרים

שמעתי: כך איצטגנוניא,

ז"ל(יא) ב)ואמרו הבדיקה,(ו, זמן אחר עצמה שעה באותה שיבטל צריך הבודק

יפיפיה גלוסקא ימצא שמא עילויה.50ודעתיהנטוהטעם
ז"ל51 רש"י )ספירש עליה ודעתו ד"ה עליה(שם וחס בעיניו היא חשובה עליה, ,סאודעתו

עליה רגע.52ומשהא אפילו

עשה מדין באכילה אסור (אמנם לוקה דאינו

ע"א), קכה חמץ בעור (הל' העיטור וכ"פ דתשביתו),

א). (תמג, בב"י זה בכל ועיין

זמנו�‡. שלפני חמץ שלר"י ב) (כח, בגמ' מבואר כך

וכ"פ הנאתו, על שלוקה הדין הוא אכילתו על לוקה

ט). (פ"א, הרמב"ם

ב).�·. (כא, בגמ' חזקיה דרש כך

א).�‚. (יג, כוותיה רב ופסק ב) (יא, במשנה כר"י

אסור חמישית בשעה דלר"י פרשו א) (כא, ובגמ'

יום משום הגזרה וטעם בהנאה. מותר אך באכילה,

(פ"א, ברמב"ם ונפסק ב), (יב, בגמ' מפורש המעונן

א). (תמג, ובשו"ע ט)

י).�„. (שם, רמב"ם

אחרת�‰. בלשון זה מעשה הביא ג) (תמג, בטור

שש אחר בחמץ ירקות גויה שפחה שקנתה קצת,

זה שמעשה כתב (שם) והב"י ר"ת, והתירן שעות

ברבינו. מובא

.Â�.מקום שם שזהו נראה

.Êמותר� עצמם לבעלים שגם מוכח רבינו מדברי

השו"ע דברי פשט וכן החמץ, מחילופי ליהנות בדיעבד

שם מ"ב (עיין האחרונים רוב שביארוהו וכפי ג) (תמג,

הרבה דעת אולם, ו). ס"ק (שם המג"א וכ"פ טו), ס"ק

החמץ, מחילופי ליהנות מותר לאחרים שרק ראשונים,

דקעבר משום דקנסוהו אסור, עצמם לבעלים אבל

תוס' מפני), ד"ה ב ד, (חולין רש"י דעת כן אדאו'.

הפסח) אחר ד"ה (שם ריטב"א מותר), ד"ה (שם

ו), (תמג, הב"ח וכ"פ לא), סי' פ"ב (קדושין ורא"ש

א). (שם והש"ך ו) רלד, (חו"מ הסמ"ע

.Á�.בהנאה אסור חמץ לכתחילה שהרי פשוט,

.Ëראשונים� ובהרבה יפה, לפנינו בגמ' - יפיפיה

עני ד"ה ב (ד, רמב"ן ראה דודיפיפיה, רבינו ביאור), ן

ועוד. תלא), סי' (פסחים ראבי"ה גזירה), ד"ה ב (ו,

.Ò.(יהודה רב אמר ד"ה א ג, (ברי"ף הר"ן פירש וכן

.‡Òוברמב"ן לשורפה, עליה וחס לפנינו: ברש"י

ומהר"ם גזירה) ד"ה ב (ו, דוד רבינו בסוד"ה), (שם

עליה, חס גרסו רבא) אמר אלא ד"ה ב (ו, חלאווה

יהושע ופני ודעתיה) ד"ה תוס' (על מהרש"א וראה

רבא). אמר שם (ד"ה

גשביעית:43. לאבלא:44.רביעיתא יום:47.בוהממנו:46.חסראבו:45.פי'

דליוצאי:48.חסרה בעלי:49.ליוצאיג דשהיו דדעתיהבודעתיה:50.בעליג

עילויה:51. ודעתיה ז"ל... דאותה:52.חסרבפרש"י ג עליהב
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מפרשים עילויהסבויש לאכלה,51ודעתיה הבדיקה בשעת עליה דעתו שהיה פירוש, ,

על עליה שעבר ונמצא שכחה, הביעור ובשעת הבית, בני יקחוה שלא לעצמו והצניעה

ימצא ובל יראה מזה.53בל ניצל שבטל ואחר ,

א)והרי"ף ז"ל(ג, ח)והרמב"ם שהיתה(פ"ג, פירוש, עילויה, דדעתיה עליה54גורסין דעתו

לבערה הבדיקה הביעור55בשעת בשעת ושכחה .סג,

מפרשים לשורפה,סדויש וישהה לבערה לבו עם מצא לא יופיה מתוך עילויה, דדעתיה

עליה: ויעבור עיקר, כל ישרפנה ולא יופיה, מתוך עליה יחוס שמא או

על(יב) תחלה מברך עושה הוא חמץ56כיצד .סהביעור

ז"ל הגאונים ובלבדסווכתבו אחת, ברכה אלא מברך אינו לבדוק בתים כמה לו יש שאם

כלן את לבדוק בדעתו שיש ודוקא יפסיק, במסכתבשעת57שלא אסיקנא והכי הברכה.

ע"ב)חולין פו הדם.( כסוי גבי

צריך שיבדוק58והבודק קודם תחלה לבדוקסזשיברך שיתחיל קודם בירך לא ואם ,

סיים שלא זמן כל דבריךסטבדיקתוסחמברך היכא כל זמן משך לה שיש מצוה דכל ,

הוי לעשייתו עובר המצוה סיום אםעמקמי הלכך הניח59, בירך, ולא בטליתו נתעטף

שיושב זמן כל מברך בירך, ולא בסוכה ישב בירך, ולא זמןעאתפלין כל ,עבשמעוטף60,

שמניח זמן .עגכל

.·Òאמנם העיקרי), בפירושו ב (ו, המאירי פירש כך

'דדעתיה'. דגרסינן: כתב הוא

.‚Òועיין הרמב"ם, בדעת (שם) מנוח רבינו כ"פ

בדיקה). ואחר ד"ה (תלד ב"ח

.„Ò(רו (סי' הלקט בשבלי פירשו לכך בדומה

(שם). במאירי וראה תלא), סי' (פסחים ובראבי"ה

.‰Òהרמב"ם וכ"פ ע"ב, ז פסחים הגמ' מסקנת

א). (תלב, וטוש"ע ו), פ"ג, (חו"מ

.ÂÒשבלי ע"ג), קכ חמץ (ביעור העיטור כתבו כן

בו כל ומי), ד"ה ע"א ד הרי"ף (על ר"ן רו), (סי' הלקט

(תלב,ב). הטוש"ע וכ"פ ע"ג), ו דף מח (סי'

.ÊÒבעינן מעיקרא מיהת "דכ"ע ע"ב ז בפסחים

מברך המצוות כל רב אמר יהודה רב דאמר לברוכי...

ו), (פ"ג, הרמב"ם פסקו וכן לעשייתן" עובר עליהם

(אות רבינו בדברי להלן ראה אמנם (תלב,א). וטוש"ע

ולא שמוצא ראשון בכיכר שמברך הסוברים שיש יד)

לבדוק. שיתחיל קודם

.ÁÒהב"י הביאו ע"ג), ו דף מח (סי' בו בכל כתב כן

א) (תלב, הרמ"א פסק וכן בו), בכל וכתב ד"ה תלב )

להלכה.

.ËÒשאם מכאן שמדוייק ב) (תלב, הב"ח וכתב

סי' (פ"א ברא"ש אולם לברך, א"י שוב הבדיקה סיים

שיכול משמע היא הביעור תחילת שהבדיקה שכתב י)

נח' ולמעשה הביעור, לפני הבדיקה לאחר גם לברך

ג). ובשעה"צ ד (ס"ק במ"ב עיין אח' בזה

.Úמדבריו ומשמע ה"ה), פי"א (ברכות הרמב"ם כ"פ

סי' יו"ד הש"ך (כ"כ לברך א"י המצוה סיום שאחר

שבדיעבד כה) סי' (ח"א האו"ז דעת אולם כג), ס"ק יט,

המצוה. סיום לאחר גם לברך יכול

.‡Ú.(ח וס"ק מו ס"ק (תרלט המ"ב כ"פ

.·Ú.(י (ח, בטוש"ע כ"פ

.‚Ú.(ג (ל, בטוש"ע כ"פ

ימצא:53. ובל יראה הבל ג ב ימצאא ולא יראה השהיתה:54.לא ב בשעת55.שהיהא עליה

לבערה: הבדיקהבהבדיקה בשעת לבערה לבערההעליה לבו עם מצא לא יפיה ומתוך על:56.עליה

ה ב עלא אקב"ו אמ"ה כלן:57.בא"י צריך:58.כולןבאת האם:59.וצריךהוהבודק

הר':61.חסראזמן:60.חסר ג ב 'א הולברך:62.רבי ב ז"ל:63.חסרא הגאונים
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ר' ז"ל61כתב שיגמור,עדהאיי עד ישיח שלא מאבות ירושה הבדיקה לפני ביעור ברכת

השיחה מן עצמו כשימנע כי הדעת, היסח לידי יבא שלא כדי כן שיעשה הוא ובדין

לבדיקה ברכה בין חולין שיחת שח ואם לבדיקה, מוכנת ודעתו למעשה מכוין לבו

לחזור צריך אינו שח כך ואחר לבדוק התחיל ואם ולברך, לחזור צריך שיתחיל קודם

הגאונים62ולברך דעת הוא כן לכתחילה, כן לעשות רשאי אינו אבל .63ז"לעה,

ר' ז"ל64וכתב חמץעוסעדיה ובדק דבריך מאן דכלההאי עד לישתעי בדיקתא65לא כל

שיאמר לשון בכל או וכו' חמירא כל ואומר לבדיקה66ומבטיל ברכה בין שח ואם יצא,

ואינו ע"כ. עליה חוזר לבטול ברכה בין שח ואם שיבטל, עד להפסיק ואין ומברך, חוזר

בדבריםעזנראה ידבר שלא טוב אבל אבל67, הביעור, מן לבו יפנה שלא כדי אחרים

לא ולברך :עחלחזור

מדרבנןעטוזה(יג) שהיא הבדיקה על לברך הביטולפשהצריכו על מן68פאולא שהוא

ומה מעשה, שום בלא בלב תלוי שהביטול לפי לא69התורה, הלב בכוונת אלא שאינו

לברך .פבשייך

.„Ú,(פז (סי' תשובה שערי הגאונים בתשו' הובא

הלקט שבלי ע"ד), קכ (שם העיטור דבריו הביאו וכן

ברי"ף ע"א (ד ר"ן ע"ג), ו דף מח (סי' בו כל רו), (סי'

תקלו). (סי' מרדכי ומיהו), ד"ה

.‰Úבתוך לדבר אין לכתח' דרק ברה"ג הבין רבינו

וכן ולברך, לחזור א"צ שדיבר בדיעבד אולם הבדיקה,

בסיום גרסו ובר"ן בשבה"ל בעיטור אולם בו, בכל הוא

חובתו" ידי יצא לא כן עשה שלא "ומי רה"ג: דברי

בתוך שסח שמי דהיינו שם), בשע"ת הגרסא (וכן

דלהלן. רס"ג וכדעת ולברך, לחזור צריך הבדיקה

.ÂÚ,(שם) הלקט שבלי (שם), תשובה בשערי הובא

סח שאם זו וכדעה (שם), בו ובכל (שם) בעיטור

י, ס' (פ"א הרא"ש הביא ומברך חוזר הבדיקה במשך

תלב. הטור הביאו בי"א, ג) סי' יד כלל ובתשו'

.ÊÚ.דחאם ולא אלו רס"ג דברי הביא (שם) בו ובכל

.ÁÚהרא"ש כתבו ולברך לחזור שא"צ רבינו כדעת

הב"י הביאם רמד) ס' ח"א (תשו' והרשב"א (שם)

(שם) ושבה"ל (שם) הר"ן וכ"ד ותרצד), תלב (סי'

שלא דטוב ב) (תלב, השו"ע וכ"פ (שם), והעיטור

שבדיעבד דסובר ומפורש הבדיקה, שיגמור עד לדבר

ו). ס"ק (שם המ"ב וכ"כ הפסק, הוי לא דיבר אם

.ËÚע"א (ז במכתם הוא כאן רבינו דברי מקור

ו מח (סי' בו בכל כ"ה כאן רבינו וכלשון יש), ד"ה

ע"ד).

.Ùחמץ שבדיקת וב' א' ובסימנים כאן רבינו דעת

שיטת ע"פ וזה ג), (פ"ב, ברמב"ם מפורש וכן דרבנן,

בהערות עיין ברמב"ם גרסתו ע"פ לז ובס' ט (בס' רבינו

ידוע שאינו וחמץ בביעור דינו ידוע חמץ שמדאו' שם)

מבטלו אלא החמץ אחר לחפש א"צ לכן בביטול, דינו

מדוע נתקשה ולכן אחריו, לבדוק תקנו ח' ורק ודיו

המהר"ם אולם דרבנן. רק שהיא הבדיקה על מברכים

להפך כתב יהודא) רב אמר ד"ה ע"א (ז חלוואה

מדאו היא בשהבדיקה שיטתו (ע"פ דרבנן והביטול '

ובדיקה), ביעור הוא תשביתו שעיקר בודקין ד"ה ע"א

דאו' שהיא הבדיקה על מברכים מדוע מובן ולדעתו

כתב לכך ובדומה מדרבנן, שהוא "הביטול" על ולא

הבודק). ד"ה (שם במאירי

.‡Ù,"הביטול" לגרוס שיש פשוט ונר' שנו"ס ר'

כ"י רבינו.בכגירסת דברי המשך לפי ,

.·Ùהב"י מדנפשיה וכ"כ רו), (סי' בשבה"ל כתב כן

ז"לב סעדיה ורבי ז"ל גר':64.הגאונים ב דכליאהדכליבדכלה:65.הר'הרבינוא

בטליםאבדברים:67.חסראשיאמר:66. ההביטול:68.בדברים ד ג ביאוריםהביעורא ר'

גומה:69. ב ובמהא
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והשבתה פינוי לשון שהוא ביעור בלשון יג)כדכתיבפגומברך כו, הקדש(דברים בערתי

הבית. מן

הביעור מפני אלא לעצמה אינה שהבדיקה לפי חמץ, בדיקת על לומר תקנו לא וגם

הבית לשון71,פדמן לומר תקנו וביטול70ולכך וביעור בדיקה הכל כולל שהוא פהביעור

הבית מן הקדש בערתי .71כמו

ברכה צריך אינו בדיקה שאחר הביעור72ובביטול שלשון ועוד מספק, אלא שאינו אחר ,

שביארנו כמו הכל :73פוכולל

הבודק(יד) שימצאם כדי הבית בחורי פת של פתיתין שמטמינין מקומות במקצת ונהגו

חמץ שום ימצא לא שאם לבטלה74ויבערם, לברכה לפיפזחששו בזה חששנו לא ואנו ,

נמצא אם הכל שנבער הביעור על כשמברכין .פחשדעתנו

כתב ז"ל דאינופטוהר"ש מדבריו משמע חמץ, ביעור על מברך שמוצא ראשון שבככר

החמץ. מציאת על אלא מברך

ז"ל הריא"ף א)ולשון ד, – ב ברישא(ג, לברוכי לאיניש ליה מבעי זה בדיק,צעל והדר

וכו': לעשייתן עובר עליהן מברך כלן המצות אכל רב אמר יהודה רב דאמר

ומה). ד"ה (תלב

.‚Ùרבינו כתבו: כן והשבתה, פינוי לשון שביעור

חלוואה ובמהר"ם (שם), הלקט שבלי ה"ו), (פ"ג מנוח

בדיקה. מלשון שהוא כתב (שם)

.„Ùברי"ף ע"ב (ג הר"ן י), סי' (פ"א הרא"ש כ"כ

הבדיקה על מברכים דאין (שם) והמאירי הבודק), ד"ה

הביעור. היא דהתכלית משום

.‰Ùבין נפ"מ דיש שכתב ב) א (תלב, בב"ח עיין

(שם) והר"ן (שם) הרא"ש שכתב הטעם לבין זה טעם

הביעור. תחילת דהבדיקה

.ÂÙמברכים שאין ביאר לעיל דהא מובן אינו לכאו'

לעוד צריך ומה בלב תלוי שהוא כיון הביטול על

וצ"ע. טעמים,

.ÊÙמהר"י בשם ב) (תלב, בד"מ הביא זה כמנהג

מהר"י בשו"ת וגם ב). (סע' שם ברמ"א ופסקו ברין

אחר מטעם מהרי"ל בשם זה מנהג הביא (קצג) וויל

החק (והביאו למחרת החמץ לבטל ישכח שלא כדי

יד). ס"ק שם יעקב

.ÁÙהנחת מנהג את לדחות רבינו דברי מקור

וכן שואלין), יש ד"ה ע"א (ז במכתם החמץ פתיתי

(בשו"ת הראב"ד וכ"כ ע"ד). ו מח (סי' בו בכל הובא

נשים דמנהג ו) פ"ג, מנוח ר' הביאו כט דעים תמים

בשם רו) (סי' בשבה"ל וכ"כ שורש, לו ואין הוא

לבטלה, ברכה אינו מוצא לא אם שגם הגאונים

חמץ (בדיקת מהרי"ל גם סע"א), (ז המאירי וכ"כ

הביטול, על קאי הברכה מצא, שלא דאף כתב ו)

האחרונים הסכימו שכן כתב יג) ס"ק (שם ובמ"ב

ובבאה"ט עיי"ש להניח ישראל נהגו ומ"מ לדינא,

ח). (ס"ק

.ËÙ'סי) לרש"י והיתר באיסור ומקורו רש"י, היינו

פסח (הל' מחז"ו ,(172 עמ' שנה (סי' רש"י סדור א),

בשמו כתבו וכן טז) סי' (ח"ב האורה ספר א), סי'

בנימין, ר' אחיו סובר שכן שם וכתב (שם) שבה"ל

שם), ליתא (ולפנינו הפרדס בשם (תקל"ו) המרדכי

(פסחים הראבי"ה פסק רש"י וכדעת (שם), בו והכל

תלא). סי'

בתחילתˆ. דמברך משמע דמהרי"ף רבינו כוונת

דעת שכן ודע) ד"ה תלב (סו"ס הב"ח וכתב הבדיקה,

ומהר"מ ע"ג), קיז לט (עשין הסמ"ג ו) (פ"ג, הרמב"ם

א). (תלב, בשו"ע פסק וכן ה), (פ"ג, בהגה"מ

הבית:71.בלשוןהלשון:70. מן תקנו... שבארנו:73.לברךבברכה:72.חסרבולכך כמו

ד ג ב חמץ:74.כמ"שא השום ב כלוםא
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המצות(טו) דהוה מידי שהחיינו שמברכין אנשים לזמן75ויש מזמן הבאה .צאעשה

הבאה מצוה על אלא שהחיינו מברכין שאין ליהנות76וי"א לאו מצוה והאי ליהנות, לו

ממנו יהנה שלא ולאבדן לשרפן צריך ככרות מאה לו יש דאם כתבצבהוא נמי וכן .77

ז"ל מברךצגהראב"ד הלולב וכן לבו שמרחיב סוכה כגון הנאה בה שיש המצוה דכל

בעשיית הפסד שיש חמץ ביעור אך וכן78בעשייתו, בעשייתה, טורח שהוא המצוה

הדין מיום שמפחד ועוד השופר וכן בכתיבה עליהןצדהמגלה מברך אין ציצית וכן .צה,

התוספתא עליו הט"ו)וקשה פ"ו ציצית(ברכות העושה מברך79דגרסינן לעצמו תפלין או

שהחיינו.

מצות לאו והאי גמור עשה מצות על אלא שהחיינו מברכין דאין משום אחר טעם וי"א

יראה דלא לאו תעבור ולא שב תעשה, ואל משב הבא עשה מצות אלא גמור, עשה

ימצא .צוולא

ברכות הלכות בסוף עג)ולמעלה מספיק(אות אחר טעם .צזכתבתי

ברכותˆ‡. בשערי גאון חפני בן שמואל ר' כ"כ

(חו"מ הגה"מ הביאוהו יז) סי' פסחים (אוצה"ג שלו

וכ"כ תיח), (סי' למהר"ם ומנהגים ופסקים ה) פ"ג,

הביאוהו ע"ג) קכ חמץ ביעור (הל' העיטור בעל

(סי' בו והכל (תלב) הטור שעט) ח"א (שו"ת הרשב"א

ע"ד). ו מח

עג)ˆ·. (אות ברכות בהל' רבינו כתב זו כסברא

ע"א) כח בפסחים (ומקורו המאור הביאבשם וכן ,

(סוכה תוס' וכ"כ הגאונים, בשם טז) (עמ' האבודרהם

המנהיג ו), (פ"ג, מנוח ר' וכ"כ העושה) ד"ה ע"א מו

מאי ד"ה ע"א (ז ריטב"א סג), סי' פסח ליל (סדר

ח"א, ה נתיב ירוחם (ר' ר"פ בשם הביאו וכן מברך),

(ז חלוואה מהר"ם שעט), הרשב"א בתשו' השואל

קכו) סי' ח"א (בשו"ת והרשב"א רב), אמר ד"ה ע"א

דהא זה טעם דחה שעט) בסי' (שם במק"א אמנם

זמן. מברכים הנאה דליכא אף ביו"כ

(נתיבˆ‚. ירוחם [ובר' כט) (סי' דעים בתמים מקורו

בבדיקת זמן לברך שצריך הראב"ד בשם הביא ח"א) ה

וצ"ע]. חמץ,

עשייתˆ„. על שהחיינו מברכים שאין רבינו כוונת

עשייתו שבשעת ועוד בעשייתו, טורח יש שכן שופר,

וכ"כ הבריות, על שאימתו הדין מיום ומפחד נזכר

מברכים שאין מינים) ארבע הלכות עב סי' (סוף בו הכל

"ועוד עשייתו טורח מחמת השופר עשיית על

מברכים שופר תקיעת על אולם הדין". זכירת שמפחידו

מאור קכו), סי' (ח"א הרשב"א שו"ת (ראה שהחיינו

שמחה היא שופר שתקיעת שכתבו (שם) ור"ן (שם)

שבשמים"). לאביהם ישראל בין "לזיכרון

שהחיינוˆ‰. מברכים אין ציצית דעל שם תוס' כ"כ

כהראב"ד וסברתם ע"א, מב ממנחות כן והוכיחו

פי"א, (ברכות הרמב"ם דעת אך ב), הערה (וכדלעיל

לו" קניין "שהיא מצוה דכל משום לברך שיש ט)

הנ"ל. בתוספתא ומקורו שהחיינו, עליה מברכים

.Âˆשאלו ד"ה ע"ב (ז המאירי כתב זה כטעם

בשם הביא טז) עמ' (ברכות ובאבודרהם הראשונים),

מלאכת גמר אינו והביטול דהבדיקה דומה טעם הרמ"ה

שהביטול כתב בנימין ר' אחיו בשם ובשבה"ל המצוה,

לכן בדיקה הצריכו ח' ורק מדאו' המצוה עיקר הוא

זמן. עליה לברך אין

.Êˆמהמצוה המכוון כאשר רק שהחיינו מברכין שאין

חמץנעשה שיבער הוא המכוון וכאן הברכה, בזמן

וכעין מצה, שיאכל עד לברך אין לכן מצה לאכול כדי

שכיון ג) יד, כלל בשו"ת י; (פ"א, הרא"ש כתב זה

דרגל. זמן אברכת סמכינן הרגל לצורך שהביעור

דאמצות:75. הבאה:76.המצותג הבאותבמצוה כתב:77.מצות נמי וכ"כדוכן

הבעשיית:78. ג ב לעצמוהציצית:79.ועשייתא לפנינוציצית בתוספתא הגרסא וכן
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כתב ז"ל העטור שהחיינו:צחוהבעל לברך מלתא תליא דבמנהגא

שמכניסין(יו) מקום בכל בודק הברכה חמץ1ואחר במחבואותאבו ומחפש ,בובחורין2,

מהן במסתפק ושמן ושכר יין השעוהגובאוצרות ובית המלח ובית קטנים,ד, דגים ובית

המורייס ובית העצים בודאיהובית ידע ואם חמץ. בו שהכניס שאפשר מקום בכל וכן ,

בדיקה צריך אין חמץ שם והתחתוניםושאין העליונים הבית חורי וכן אעפ"יז, היציע וגג ,

משופע גג הוא פירוש נמוך, שנותן3חשהוא עץ של בלעז משטייר פרש"י המגדל, וגג .4

יין ואוצרות ומתבן, ולולין, בקר ורפת גגו. ולא בדיקה צריך תוכו ואוכלים, כלים לתוכו

חמץ בהן הכניס לא אם בדיקה צריך אין גדולים דגים ובית בהן, מסתפק שאין .טושמן
ז"ל5 הראב"ד בדיקהיוכתב צריכין קטנים בבית יש אם התחתונים הבית .5דחורי

העליונות שהן החצונות שורות שתי ממנו בודק המרתף ממנהיאוכשבודק ושלמטה .6יב,

.Áˆאמנם ע"ג, קכ דף חמץ ביעור הל' ח"ב עיטור

(ועיין יברך שירצה ומי הוא דרשות בשמו כתב הטור

דרשות הרשב"א בשם (שם) ירוחם ר' וכ"כ שם), ב"ח

לברך). דאין כתב דלעיל דברשב"א (וצ"ע לברך הוא

מכניסין‡. שאין מקום כל ע"א) ב (פסחים משנה

בדיקה. צריך אין חמץ בו

בגמ'·. [כ"ה והתחתונים העליונים הבית חורי למעט

להלן]. רבינו וכ"כ (שם),

מח‚. סי' בו בכל (וכ"ה ובהמשך כאן רבינו מדברי

צריכים במסתפק כיין, שמן אוצרות שדין עולה ע"ג), ו

(ח הגמ' אולם בדיקה, א"צ מסתפק וכשאין בדיקה

ביחס מסתפק ואין במסתפק חילקה לפנינו ע"א)

אינם לעולם שמן באוצרות אך בלבד, יין לאוצרות

הראב"ד וכ"פ לאכילה, קבע יש דבשמן בדיקה צריכים

יש וכן בר"ח, מפורש כן רבינו וכדעת ו). פ"ב, (חו"מ

וכתב שם), ובשנו"ס עוז מגדל (עיין ברמב"ם הגורסים

לפני שהיתה שהגרסא שמן) ד"ה ע"א (ח דוד ר' בחי'

שמן ואוצרות יין אוצרות "והתניא היא: בגמ' הרמב"ם

שאין ונמצא במסתפק" ההיא תניא כי בדיקה, צריכין

הגרסא לפנינו ברמב"ם אמנם ליין. שמן בין חילוק

בהבנתו). שנחלקו מנוח ור' כס"מ מ"מ, (עיין שונה קצת

בי„. וד"ה מלחי בי ד"ה (שם ורש"י (שם) גמ'

קירי).

(שם).‰. ורמב"ם (שם) גמ'

.Âורמב"ם ע"ב) (ח גמ' ע"א), (ב פסחים משנה

(שם).

.Ê.(שם) ורמב"ם א) (ח, פסחים

.Áשם שנו"ס ר' היציע'. 'וגג ד"ה ורש"י שם גמרא

כ"י גיר' שניבמובאת ל'יציע'. פירושים שני ובו

ושם (בסופו), אפתא ערך בערוך אלו פירושים

הפוך. בסדר הפירושים

.Ëלשון חמץ: בהן הכניס לא אם גדולים דגים ובית

ליתא. לפנינו ובגמ' הרמב"ם,

.Èמנוח רבינו ע"ג), ו (חו"מ בו הכל בשמו הביאו כן

הירושלמי, ע"פ המאירי וכ"כ (שם), משנה כסף (שם),

מוזכרים האלו הראב"ד דברי ח). (תלג, המג"א וכ"פ

בו. בכל וע' בהמשך, גם

.‡Èובפרושה ע"א), ב (פסחים במשנה הלל בית

עליונה ושמואל- הימנה, ושלמטה עליונה רב- נח':

תני תנאי דכולהו הגמ' ומסיימת הימנה, ושלפנים

כוותיה והלכתא כרב, תני חייא ור' כשמואל,

דשמואל.

.·Èיונה ר' ו), פ"ב, (חו"מ הרמב"ם פסקו: וכן כרב,

לט) (עשין סמ"ג עצמו, והרא"ש יד) (פ"א, ברא"ש

מכניסיןביסין:שמכנ1. מסתבר.במבואותבבמחבואות:2.שהם וכן בו בכל הגר' משופע:3.כן

שלב וזה המקדש בית סביב שהיה היציע כוון ופתוח הכותל שאחורי גזוזטרא (?) כגון יציע ופי' משופע

הקרוי תחת הבית באמצע שמקרין מקום שהוא וי"מ מלמעלה אלא משתמשין ואין מלמטה חלול בתים

כו' ומשתמשין אותו וטחין בדיקה:5.שנותניןבשנותן:4.שלמעלה צריכין הראב"ד... גוכת' א

ה הממנה:6..חסרד הימנהב
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בנויגוהריא"ג האיי ורבינו שרירא אפריםידורבינו ושלפנים7ז"לטוורבינו חיצונה פסקו

הימנה.טזהימנה ושלפנים הפתח שרואה המרתף כל רוחב פני הרואה שורה פירוש ,

הראב"ד אפי'יזכתב בדיקה צריך שם מגעת וידו מצויה תינוק של שרגלו שבמקום ז"ל

התחתונים. הבית בחורי

והתיבות המטות תחת לכבד הבית לבני ללמד שםיחוצריך נגרר שהחמץ פעמים כי ,

התרנגולים אחרת.יטבפי בסבה או

בדיקה צריך אינו שם מצויין ועורבין שתרנגולין אבלכוחצר חמץ מספק לומר ונראה .

בדיקה צריך חמץ :כאמודאי

גרסו ולא באיסורי, כרב דהלכתא וסברתם (תלג), וטור

וכן שם) ולח"מ (כס"מ כשמואל' 'הלכתא בגמרא:

מהגאונים תוספת שהיא ונראה אינו, רומי בכת"י

כן. שפסקו

מרתףיג. דין מתחיל עט) (עמוד לפנינו גיאת ברי"ץ

אמנם פסק, מי כדעת נזכר ולא שלם קטע שם ונשמט

מהר"ם (שם), הרא"ש כשמואל, שפסק בשמו הביאו

חמץ (ביעור והעיטור רב), אמר ד"ה ע"ב (ח חלוואה

ע"ג). קיח

.„Èתשובה שהביאו ב אות לפסחים באוצה"ג ראה

(ח ר"ח מפרוש היא ולקוחה בנו, ורה"ג רש"ג בשם

באיסורי כרב דקי"ל "ואע"ג ז"ל: כשמואל, שפסק ע"ב)

כוותיה". הלכתא כשמואל תנו תנאי דכולהו כיוון

.ÂË,כשמואל דהלכה בסוגריים הובא ע"ב) (ד ברי"ף

ויש מהרי"ף, שאינו בר"ן דמוכח כתב שם ובגהות

הרי"ף. לתוך שנכנסה אפרים ר' הגהת שזו שכתבו

.ÊË,(שם) חלוואה מהר"ם הגאונים: בשם הביאו כן

שתי ד"ה ע"א (ב הרמב"ן תלמיד (שם), העיטור

הראשונים, גאוני בשם בסופו) ע"א (ב מאירי שורות),

(שם). מנוח ור' ו), אות (פ"ב מימוניות הגהות

.ÊÈ.קח הע' לעיל ר'

.ÁÈבו והכל טז) פסח (הל' במנהיג הובא זה מנהג

ופסקו תלג), (סו"ס ב"י הביאו ובשמו ע"ג), ו דף (חו"מ

להלכה. סק"ט המג"א

.ËÈתרנגולים משום דאדרבא (שם) המג"א ונתקשה

ירוחם ר' וכ"כ לולין, וכדין שאכלוהו, דתלינן להקל יש

שיש שבית ו) (תלג, בב"י הובא ע"א) לט ח"א (נ"ה

תרנגולים להלכה,בו שם מג"א והביאו בדיקה, א"צ

דאכן סקכ"ד) ומ"ב שם מחצ"ש (ע"פ המג"א ותרץ

שגררו חוששים אבל חוששים, לא קטנה לחתיכה

(שם ובב"ח לאוכלה, להם שא"א גדולה חתיכה לשם

בודאי איירי ורבינו חמץ בספק איירי שרי"ו תרץ ח)

בכה"ג בחצר שגם בסוה"ס רבינו שכתב וכמו חמץ,

לג). שעה"צ (וכ"כ בדיקה בעי

.Îאמצעה דווקא כתב וברמב"ם ע"א, ח פסחים

בדיקה, צריכים דחורין ומשמע בדיקה, א"צ חצר של

וכ"כ ברמב"ם), כן ודייק ברי"ף, ע"ב (ד הר"ן וכ"כ

אבל ע"ב), קיז לט (עשין וסמ"ג צח) (סי' הסמ"ק

א"צ חצר סתם כתבו יג) (פ"א, והרא"ש (שם) הרי"ף

תלג, הב"ח דייק (כן א"צ בחורין שגם ומשמע בדיקה,

רבינו דעת נראה וכן (שם), מנוח ר' וכ"כ בדעתם), ח

חילק. ולא שסתם

.‡Î(שם) הסמ"ק בשם ו) (תלג, ב"י כתב כן

ובצביון יב), יעקב (חק אינו שלפנינו בסמ"ק [אמנם

בסמ"ק הוא שכן כתב מא) אות הסמ"ק (על העמודים

הביאו ט) (פ"א, באגודה הוא וכן קושטא], דפוס

הגה"מ בשם הביא ובב"י ו). (תלג, בשו"ע וכ"פ הב"ח,

שהעורבים במקום החמץ להשליך שיכול כ) (פ"ג,

(שם) הרמ"א וכתב ג), תמה, בשו"ע (וכ"פ מצויים

שגם פסק ולכן הסמ"ק, בשם מ"ש עם חולק שזה

דעת יישבו והאחרונים בחצר, בדיקה א"צ חמץ בודאי

שם, ח"י סק"ה, ט"ז סק"י, מג"א שם, ב"ח (עיין מרן

תרוצו לדחות רבינו מדברי שדייק י קיט, חי"א גם עיין

הח"י). של

זכ"לבז"ל:7.
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הביעור(יז) לבטלכבואחר ואומר8צריך חמירכג, חמיעכדכל דלא9דאיתכהוכל ברשותי

ולהוי ליבטל ליה שצכוידענא פירוש דארעא. לפיכעפרא חמיע וכל חמיר כל לומר ריך

דברים שני ושאור ברשותיכז10שחמץ כן גם לומר וצריך הדין,כח, בביתא יאמר שאם ,

גבולין של ביטל שעהכטלא תחלת עד ומצניעו החמץ מן שמצא מה כל נוטל ואחר .

ביום בידו11ששית הרשות לאלתר לבערו רצה ואם חסרלומבערו, למחר ימצאנו שמא ,

ממנו עכבר או חולדה גררה בודאי שהרי שנית, פעם בדיקה צריך לאלאויהיה ואם ,

ביטול: צריך כלום מצא

לים(יח) מטיל או לרוח וזורה פורר או שורפו חמץ, ביעור החמץלבכיצד ואם קשה12.

זורק כך ואחר מפררו זה הרי במהרה, מחתכו הים המלח13ואין ים בין הפרש ואין לים.

.·Î.אחד ביטול מנו ז) (פ"ג, והרמב"ם א) (ג, הרי"ף

בשם כתבו ז) אות (שם ובהגה"מ לט) (עשין ובסמ"ג

לאחר ביטולים, שני לעשות כשר שמנהג הריצב"א

וכ"כ ראבי"ה, בשם הביא וכן הביעור, ולאחר הבדיקה

אך שני, ביטול הצריך רבנו אביו. בשם (תלד) הטור

הסימן. בסוף ור' למחר, שהצניע חמץ חסר אם רק

.‚Î:בפה הביטול אמירת בעניין (תלו) כתב הטור

שתיקנו מצינו לא וכו' חמירא כל לומר שנוהגין "אע"ג

כך".חכמים שנהגו אלא זה

.„Î.בעברית הנוסח ה"ב) פ"ב (פסחים בירושלמי

עפ"י הראשונים, בשאר אבל ז). (פ"ג, ברמב"ם וכן

בארמית. הנוסח הגאונים,

.‰Î'עי בבבלי. אינו זה נוסח וכו': חמיר כל ואומר

(סי' לעיל רבינו כתב וכן ה"ב). פ"ב (פסחים ירושלמי

הלכות כתבו: וכן רס"ג. בשם מח) (סי' בו ובכל יב)

הלכות גולדמן), מהדו' ע"ד כח דף פסח (הל' גדולות

עג), (שאילתא שאילתות פסח), הל' (תחילת פסוקות

,(173-172 עמ' שנה (סי' רש"י סדור א), (ג, רי"ף

ב), פ"ב, וראה ה"ז, (פ"ג רמב"ם קכב), (סי' פרדס

סי' (פ"א רא"ש ה), רמה סי' פסחים (הל' זרוע אור

שבלי כ), סי' פסח (הל' מנהיג (שם), אשרי הגהות ט),

יהודה), רב אמר ד"ה א ג, (ברי"ף ר"ן רו), (סי' הלקט

ב"י ותלו,א-ב), ב (תלד, טור מג), (סי' רבתי תניא

ב). (תלד, ושו"ע רבינו) שכתב ומה ד"ה (תלד

.ÂÎ– הפקר' 'להוי לומר שהצריכו מהראשונים יש

בשם ב (ד, רמב"ן מדאורייתא), ד"ה ב (ד, תוס' עיין:

וביטול ד"ה א (ז, מאירי תיז), (פסחים ראבי"ה ר"ת),

עפ"י 'הפקר' שהוסיף ח) ס"ק (תלד משנ"ב ועיין זה).

בשו"ע. הביטול בנוסח האחרונים

.ÊÎראבי"ה (שם), בו בכל הוא כן ושאור: חמץ פירוט

רב אמר ד"ה ב (ו, חלאווה מהר"ם תיז), סי' (ח"ב

(סי' הדשן ובתרומת א). (ז, המאירי כתב וכן יהודא).

ביאור ב), (תלד, רמ"א ועי' בכך, צורך שאין חלק קלד)

אבל ד"ה (תלד וביה"ל בשאר) אבל ד"ה (תלד הגר"א

לשונות). בשאר

.ÁÎוזו (שם), בו בכל כתב כן 'ברשותי': אמירת

בה רא"שהגירסה (שם), רי"ף (שם), גדולות לכות

רבתי ובתניא (שם) רש"י ובסדור (שם). ומנהיג (שם)

עיקר. בה"ג שנוסח וכתבו נוסחאות, שתי מביא (שם)

.ËÎבמאירי מופיעה זו הבחנה - גבולין' של ביטל 'לא

א). (ז,

.Ïאות (שם הגה"מ (שם), מ"מ ב), (פ"ג, רמב"ם

א). תמה, והגה א ס"ק תלד משה (דרכי ורמ"א א)

.‡Ï,תלד) טוש"ע ב), (שם, רמב"ם ב), (ט, פסחים

(שם). וד"מ א)

.·Ï,יהודה ור' חכמים מחלוקת א) (כא, משנה

ויש י"א). (פ"ג, הרמב"ם פסק וכן כחכמים, ופסק

דעתם הביאו דוקא, ששורף יהודה כר' ופסקו שחלקו

טוש"ע ג), סי' (פ"ב הרא"ש כ), אות (פ"ג הגה"מ

(כז, ריטב"א ועי' יהודה), ר' ד"ה (שם וב"י א) (תמה,

ב).

.‚Ï'גמ) רבה דעת והיא הזריקה. לפני פירור שצריך

לבטל:8. צריך מבערההביעור הןהדברים:10.דאיכאהדאית:9.הביטול ביום:11.מינין

י"דה חמץבהחמץ:12.ביום היה
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נהרות פירורלגלשאר צריך ולנהרות פירור, צריך אין שלים אומרים ויש :לד.

וצריך(יט) הארץ, תחת יתר או טפחים ג' הוא אם כמבוער, זה הרי מפולת עליו נפלה

בלבו .להלבטלו

לבער14לנכרילונתנו צריך אין ששית, שעה .לזקודם

הפסחלחשרפו בתוך שלו בפחמין ליהנות מותר ששית, שעה שרפולטקודם אם אבל ,

ששית שעה בומלאחר יאפה ולא וכירים תנור בו יסיק ולא בהנאה, אסור הוא הרי ,15.

ואפה בשל אסורין16ואם שלו הפחמין וכן בהנאה, אסור התבשיל ואותו הפת אותו ,

:מאבהנאה

באכילה.(כ) אסור ולמעלה שעות ומד' י"ד, ביום שעות ד' עד ממנו לאכול ומותר

לגויים ומוכרו בהנאה, חמשמותר לבהמהמב17וכל מאכילו תבשילומגאו תחת מסיקו .מדאו

לים מטיל או לרוח וזורה מפרר או בשריפה מבערו זה זמן :מהואחר

כך(כא) ליבטלמוואחר ברשותי דאיכא חמיע וכל חמיר כל ואומר, מזולהוי18מבטל

ג). סי' (פ"ב הרא"ש וכ"פ בחמץ, המחמירה א) כח,

כתב ולא בנהרות, רק שנחלקו כתב א) (כח, הריטב"א

כרבה. שפסקו הגאונים בשם והביא ים. לגבי דעתם

כרב פסק אם (תמה) הב"י מסתפק הרמב"ם ובפסק

כתב (שם) ובשו"ע המחמיר. כרבה או המיקל יוסף

הרמב"ם. לשון

.„Ïלים נהרות בין המחלק (שם) יוסף רב דעת

לעיל). הערה עי' רבה דעת זו הריטב"א (ולדעת

.‰Ïב"י טור, י"א), (פ"ג, רמב"ם ב), (לא, פסחים

ח). (תלג, ושו"ע

שרקלו. יהודה ר' דעת שכן וצ"ע כרמב"ם, כתב רבינו

כא, (פסחים במכירה לנכרי אבל בנתינה תושב לגר

נקט מדוע וא"כ ד) פ"י, ע"ז הל' הרמב"ם וכ"פ ב,

מכירה. ולא לנכרי נתינה

.ÊÏושו"ע ב"י טור, (שם), רמב"ם א), (כא, פסחים

א). (תמג,

.ÁÏ,פ"ג) הרמב"ם לשון היא הסי' סוף עד מכאן

י"א).

.ËÏזמנו קודם חרכו רבא, עפ"י ב) (כא, פסחים

(תמה, ושו"ע ב"י טור, (שם), רמב"ם בהנאה, מותר

ב).

.Óבשעה הדין מה כתבו לא הרמב"ם וכן רבינו

שהדין ונראה בהנאה. מדרבנן שאסור עצמה, ששית

ששית. שעה לאחר כמו

.‡Ó,(שם) מ"מ (שם), רמב"ם א), (כז, פסחים

ושו"ע ב"י טור, (שם), משנה לחם (שם), מנוח רבינו

ב). (תמה,

.·Óפסחים) לנכרי מכירה בעניין יהודה כר' נקט כאן

קלד. הע' לעיל ור' ב), כא,

.‚Ó,(י (פ"א, רמב"ם א), כא, ושם ב, (יא, פסחים

א). (תמג, ושו"ע ב"י טור,

.„Óעפ"י בהנאה שמותר כיון כן ונקט ברמב"ם, אינו

טמאה. בתרומה ב) (לא, פסחים

.‰Óדרך בענין כרבנן שפסק יח, סי' לעיל עי'

הביעור.

.ÂÓששית שעה אחר שהביטול משמע לכאורה,

בפירוש כתב כז סי' להלן אולם החמץ, את ששורפים

איסורו. זמן אחר מועיל אינו שהביטול

.ÊÓ– הפקר' 'להוי לומר שהצריכו מהראשונים יש

בשם ב (ד, רמב"ן מדאורייתא), ד"ה ב (ד, תוס' עיין:

(פסחים ראבי"ה דנידה), והא ד"ה (פסחים ראב"ן ר"ת),

מרדכי ט), סי' פ"א (פסחים אשרי הגהות תלא), תיז,

זה), וביטול ד"ה א (ז, מאירי תקלד), סי' פ"א (פסחים

ס"ק (תלד משנ"ב ועי' קצג). (סי' וייל מהר"י שו"ת

הביטול בנוסח האחרונים עפ"י 'הפקר' שהוסיף ח)

בשו"ע.

הזורק:13. ג הבו:15.לעכו"םדלנכרי:14.זורהא ב בוא יבשל ולא בואפה:16.בו

אפה הלגויים:17.או ליבטל:18.לעכו"םד ברשותי לבטילבדאיכא ברשותי דאיתיה
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בלילה19כעפרא ששייר החמץ מפני זה והנהיגו בעלמא, מנהגא הביטול וזה .מח.

ידענאואינ דלא אומר בסתם20ו אלא21אלא בביטול ליה סגי לא ידוע שלחמץ לפי

ובביטול21מטבביעור שמשייר22, שמה לפי ליה, ידענא דלא שאומר הוא לילה של

אחר הביטול בזה צורך אין אמנם הכל, לבטל דעתו וזה לבטל דעתו אין מחר לצורך

הלילה הכל23שביטל מבער צריךנועתה כך כל נזהרין אנו שאין שלפי אומרים ויש .

שריפה. בשעת לבטל

לגמרי בטל וכדבר לכלום חשוב שאינו כדבר חמץ של עצמו שמשים הוא הבטול ,נאוענין

יראה בבל עליו להתחייב כן אחר נחשב שאינו מועיל לו24לפיכך מועיל אין אבל ,

אכלו: אם לפטרו

בשליחות(כב) לא אם לבטל יכול שאינו החכמים הסכימו שלו שאינו בית שבודק ומי

החמץ עושהנב25בעל אינו ואם שהוא, במקום לבטל יכול בביתו האיש אין אם לפיכך .

אשתו שתבטל מוטב לשוןנגכן בכל שהביטול לצאתנד, בזה להזכירה וראוי ספק26, :נהידי

.ÁÓמנוח רבינו ז), אות (שם הגה"מ כתבו: כן

הגאונים), תקנו ד"ה א (ז, מאירי ה"ז), פ"ג (חו"מ

הפרדס מח). (סי' בו כל כא), סי' פסח (הל' מנהיג

כתבו: (89 עמ' (ח"א האורה וס' קכב) סי' (סוף

ואי לאלתר... לבטל צריך הבדיקה "וכשתכלה

ומשמע בידו", הרשות מבטלו ד' בשעה למחר

או לעשותו שניתן אחד ביטול שיש מדבריהם

ביטולים. בשני צורך ואין רביעית, בשעה או בלילה

רא"ש וראה: תלא). סי' (ח"ב בראבי"ה ובדומה

מרדכי ה), אות (שם נתנאל קרבן ט), סי' (פ"א

ואדוני ד"ה (שם ב"י ב), (תלד, טור תקלה), (סי'

יז סי' לעיל ור' (שם). וב"ח נוהג) היה ז"ל אבי

קכ. הע'

.ËÓ.שם ובהערות ט, סי' לעיל רבינו בדברי ראה

ד"ה�. (שם וב"ח ב-ג) (תלד, שו"ע ב"י, טור, ראה

ד"ה לדקדק, ואין ד"ה רבינו, כתב זה נראהועל ולי

הנכון). והמנהג וד"ה

ד"ה�‡. (שם וב"י (תלא) טור ב), (פ"ב, רמב"ם

ומדאוריתא).

בו�·. כל בסופו), א קכ, חמץ ביעור (הל' עיטור

העיטור), בעל וכתב ד"ה ב ג, (ברי"ף ר"ן מח), (סי'

(שם ב"י ד), (תלד, ושו"ע טור ב), (פ"ב, משנה מגיד

ב"ח שם), הגה ה, ס"ק שם (ד"מ רמ"א ושלוחו), ד"ה

וביה"ל טו-טז) ס"ק (שם משנ"ב ושלוחו), ד"ה (שם

בטל). יהא ד"ה (שם

חמץ לבטל מועילה אינה ששליחות הסוברים יש אולם

החמץ בעל אא"כ המהרי"ל, בשם (שם) ד"מ אחר: של

קטנות הלכות שו"ת תלד), (סי' ב"ח המבטל, ליד עומד

חי' קכז), סי' (ח"א מהרי"ט שו"ת רט), סי' (ח"ב

א). לב, (גיטין רעק"א

שבה"ל שליחות: ללא אף לבטל שיכול סוברים ויש

רו). סי' פסח (סדר

כלשון�‚. (שם) שו"ע בו, הכל בשם (שם) ב"י

ס"ק (שם מג"א ו), ס"ק (שם ט"ז בו. ובכל כאן רבינו

שתבטל ד"ה (שם וביה"ל יז-יט) ס"ק (שם משנ"ב י),

אשתו).

תשובה�„. (שערי הגאונים תשובות לשון: בכל ביטול

ט, ס"ק (תלד ומשנ"ב כד) (קיט, אדם חיי פז), סי'

יט).

(שם).�‰. משנ"ב ראה

דארעהאכעפר':19. דארעאבכעפרה בידענא:20.כעפרא ליהא אלא21.ידענא לפי...

הבביעור: ד ג בביטולבובביטול:22.חסרא יראה:24.בלילהההלילה:23.אבל הבבל

ימצא ובל יראה הלצאת:26.הביתההחמץ:25.בבל ב לצאתא כדי
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ל(כג) המשכיר על י"ד, חל המפתח לו מסר שלא עד אם לחבירו בית בדוק,המשכיר

לבדוק השוכר על י"ד, חל המפתח לו משמסר .נוואם

לשאול צריך ואינו בדוק, בחזקת זה הרי בי"ד סתם בית שלאנזהמשכיר הוחזק ואם .

אלו הרי הבדיקה, ענין שיודע פירוש, בדקנו, אנו קטן או אשה ואמרו המשכיר, בדקו

בדרבנן רבנן דהימנינהו :נחנאמנין,

ואינו(כד) לבדוק השוכר על בדוק, שאינו ונמצא בדוק שהוא בחזקת בית המשכיר

מצוה לקיומי לאיניש ליה דניחא בשכר, אלא בודקין שאין במקום אפילו טעות, מקח

בממוניה ובין בגופיה ז"לנטבין יהונתן הר' וכתב המשכיר). על ד"ה א היה(ד, קפיד27ואפילו

דבטלה משום ליה שמעינן לא המצוה, בקיום רוצה שאינו דין לבית שהביאו עד בזה

בני אצל נמיסאדם28דעתו וכן ז"ל29. :סאהראב"ד

קודם30ביםסבהמפרש(כה) לחזור דעתו אם אוצר, ביתו העושה וכן בשיירה והיוצא

לבער זקוק האוצר, לפנות או יום,31אפילוסגהפסח שלושים אחר32קודם יחזור שמא

יום שלושים לפסח קודם והוא לחזור דעתו אין ואם הביעור. לבער32זמן זקוק ,סדאין

.Âושו"ע� טור י"ח), (פ"ב, רמב"ם א), (ד, פסחים

א). (תלז,

.Ê�,תלז) ושו"ע טור י"ז), (פ"ב, רמב"ם ב), (ד, שם

ב).

לשאול צריך אם הראשונים נחלקו לפנינו, המשכיר אם

ביצחק מו הערה עט עמ' (ח"ב ריצ"ג ראה: אותו.

במהד' בגירסאות וראה י"ז, (פ"ב, רמב"ם ירנן),

(פ"א רא"ש משום), לאו ד"ה ב (ד, תוספות פרנקל),

חידושי טעמא), מאי ב (ד, חלאווה מהר"ם ב), סי'

ד"ה א (ד, מאירי טעמא), מאי ד"ה א (ד, דוד רבינו

חי' נמי, גרסינן ד"ה ב א, (ברי"ף ר"ן בית), המשכיר

(שם ב"י ב), (תלז, ושו"ע טור נפקא), למאי ד"ה ב ד,

ט"ז בית), השוכר ד"ה (שם ב"ח בית), השוכר ד"ה

הוא). אם ד"ה (שם הגר"א וביאור ג) ס"ק (שם

.Áשם�) ושו"ע טור (שם), רמב"ם (שם), פסחים

שם. ובהערות ה, סי' רבינו בדברי לעיל וראה ה"ד),

.Ë�,תלז) וטור ח) (פ"ב, רמב"ם ב), (ד, פסחים

ג).

.Òמן "ולא ומוסיף: ח) (פ"ב, מנוח רבינו כתב וכן

ירגילו שלא כדי לקנסו חכמים שרצו אלא זה הוא הדין

לחזור שרוצה זה שהרי המצות, עול מעליהם לפרוק

לבו, בשרירות הולך זו מצוה טורח בשביל משכירותו

לבדוק עליו חכמים הטילו הערל לבו להכניע זה ומפני

חלאווה מהר"ם וראה: בשכר". שבודקין במקום ואפילו

איבעיא ד"ה ב (ד, דוד רבינו , להו) איבעיא ד"ה ב (ד,

בית). המשכיר ד"ה ב (ד, ומאירי להו)

.‡Òחכמי מראשוני היו יהונתן ורבינו הראב"ד

המוזכרים החכמים וכל רבינו צרפת). (דרום פרובאנס

הביאו וע"כ בפרובאנס, יורשיהם היו הקודמת בהערה

דבריהם.

.·Ò.(א (ו, פסחים

.‚Òבהסבר (שם) ורש"י י"ט) (פ"ב, הרמב"ם נחלקו

קודם שיוצא אף הפסח, קודם חוזר אם לרמב"ם הגמ'.

לפסח מאוד סמוך יבוא שמא לבער, צריך יום שלושים

אם דווקא ולרש"י רבינו, דעת וכן לבדוק, יספיק ולא

אף כשיוצא, לבער חייב הפסח בתוך לחזור מתכוון

הפסח קודם חוזר אם אך יום, שלושים קודם זה אם

א-ב) (תלו, בשו"ע לבער. א"צ יום, שלושים קודם ויצא

רש"י. שיטת את ב ובסע' הרמב"ם, דעת הביא א בסע'

.„Òחייב אינו אם שאף הוסיף י"ט) (פ"ב, בהגה"מ

בבל יעבור שלא ביטול, בשעת בביטול חייב בביעור

א). (תלו, ורמ"א (תלו) טור צח) (סי' סמ"ק וכ"כ: יטמין.

הבני:28.הואההיה:27. ב בנמי:29.כלא כת'א בבים:30.נמי אפילו:31.חסרא

ד יום:32.חסרג ל' דשמא... חסרג
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לבער זקוק יום שלושים חלסהתוך דכבר ביעור33, חובת כדתנן34עליו א), ו, (פסחים

וכו': יום שלושים לפסח קודם הפסח בהלכות ודורשין שואלין

בירושלמי(כו) ה"א)וכתוב אפילו(פ"א בודאי אבל ספק,35ובספק, פירוש השנה. מראש

חמץ חמץסוספק בו שיש שידע פירוש, בודאי, אבל הגמרא36סז. בדרך שלא וזה

.36שלנו

הפסח מן רחוקים שהן פי על אף הביעור בשעת שמברכין אומרים אומריםסחויש ויש .

י"ד בליל אלא ממש, הביעור זמן זה שאין אחר מברכין, יכוליםסטשאין שאינן ואותן .

במקומן לבטל צריכין הביעור, בשעת ז"לעלבדוק הראב"ד ודעת הביטול:עא. על שמברכין

לפי(כז) כלום, לו מועיל ביטול שאין לפי לבטל, צריך אינו אסורו זמן אחר והבודק

ברשותו שימצאנועבשאינו זמן כל לבערו צריך מקום מכל אבל קודם37, בטלו ואפילו ,

ממנו לאכול יבא שלא :עגזמנו,

הכלי(כח) את עליו כופה טוב ביום חמץ לפיעדוהמוצא חוצה, להוציאו יכול שאינו ,

לטלטלו38שאינו בהנאהעהראוי שאסור תבשילו, תחת להסיקו יכול אינו וגם לאעו. וגם ,

.‰Òכשבודק לבטל גם צריך האם האחרונים נחלקו

ג ס"ק תלו (סי' משנ"ב עי' לפסח, יום ל' תוך

ובשעה"צ).

.ÂÒמביתו יוצא אם לבער אי"צ חמץ בספק רק היינו:

אבל פסח, לפני יום ל' קודם והוא לחזור בדעתו ואין

שכן א) (תלו, הגר"א וכתב לבער. צריך חמץ בודאי

אחר להימשך שדרכו יט) (פ"ב, הרמב"ם דעת

הר"ן וכ"כ ע"ד). ו מח (סי' בו בכל וכן הירושלמי,

(פ"ב, מנוח רבינו בירושלמי), וגרסי' ד"ה ב ב, (ברי"ף

(שם) משה והפני (שם). העדה וקרבן אביו בשם י"ט)

בדעתו אם החמץ, בעל בדעת הוא שהספק פרש

וכתב א), (ו, המאירי הביא הפירושים ושני לחזור.

הר"ן וכתב ד"ה (תלו ב"י ועי' כירושלמי. הלכה שאין

(שם) ב"ח א), ס"ק (שם ד"מ בירושלמי), וגרסינן

ב). ס"ק (שם ומג"א

.ÊÒ,דבריו סיים לא רבינו הגיר' ולרוב להלן, שנו"ס ר'

וגרסי' ד"ה ב ב, (ברי"ף ר"ן ועי' כן. נראה לא שבבבלי

בודאי שאף משמע שלנו שמהגמרא שכתב בירושלמי)

לבער, אי"צ עליוחמץ שנפלה כחמץ שעשאוהו משום

(מאמר הרשב"ץ וכ"כ בלבד. בביטול לו ודי מפולת,

ו). אות חמץ

.ÁÒ(שם) בו כל א), (ו, מאירי (שם), מנוח רבינו

ומה ד"ה (שם ב"ח וראה יח). סי' פסח (הל' ומנהיג

הברכה). וענין שכתב

.ËÒביאור בהגה), א (תלו, שו"ע (שם), בו כל

משנ"ב ב), ס"ק (שם ט"ז יברך), ולא ד"ה (שם הגר"א

(תלו) הטור יברך). ולא ד"ה (שם וביה"ל ד) ס"ק (שם

שלא מפני ביעור, ללא ביטול על מברכים שאין כתב

הלב. מחשבת על ברכה מצינו

.Úד"ה (שם הגר"א ביאור א), (תלו, ושו"ע טור

וכשמגיע).

.‡Ú,(שם) מנוח רבינו הראב"ד: בשם כתבו כן

(הל' והמנהיג (שם). וב"ח (שם) בו כל א) (ו, מאירי

הביטול. על לברך שיש ג"כ כתב יח) סי' פסח

.·Ú,(ע"ד ו מח (סי' בו כל א), ח, ב- (ז, פסחים

טור ה"ז), סוף (שם מנוח רבינו ז-ח), (פ"ג, רמב"ם

ב). (תלד, ושו"ע

.‚Ú,תמו) ושו"ע טור (שם), בו כל ח), (שם, רמב"ם

א).

.„Ú.(א (ו, פסחים

.‰Úר"ן עליו), כופה ד"ה (שם רש"י כתבו: כן

ד"ה א (ו, מכתם חמץ), המוצא ד"ה ב ב, (ברי"ף

ביעור:34.חסרדחל:33. החובת ב הפסחא הפסחגאפי':35.חיוב מן רחוקים שהם אפי'

שלנו:36. הוזה... ד ג השאינו:38.שמוצאוהשימצאנו:37.חסרא שאיןב
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לצורך שלא שיבעיר עצמו, בפני אתעזלשרפו עליו לכפות אלא תקנה בו אין הלכך .

מוטב כן לא שאם זמנו, קודם שביטל ומיירי כרת. ויתחייב לאכלו יבא שלא כדי הכלי,

ימצא ובל יראה בל ידחה ולא דרבנן טלטול איסור ז"לעחשידחה והרמב"ם ח)עט. (פ"ג,

לו. מודין הכל ואין ביטל, בשלא אוקמה

שני טוב ביום אבל קאמר, ראשון טוב ביום דוקא טוב יום מותרשהואפוהאי מדרבנן,

לשרפו או ולזורקו :פאלטלטלו

שידו(כט) מקום עד בודק וזה מגעת, שידו מקום עד בודק זה לחבירו, אדם שבין חור

בלבו מבטלו והשאר .פבמגעת,

כלל יבדוק לא לארמאי יהודי שבין כשיראהופגוחור כשפים, לו שעושה יחשדהו שמא ,

בידו ונרו לארמאיפדבודקו יהודי שבין דחור הבבא זאת הביא לא ז"ל והרמב"ם .פה.

ז"ל הריא"ג עח)וכתב עמ' ח"ב שמחה סכנה(שערי דאיכא ואיפוהיכא עיקר, כל בודק אינו

ע"כ: מגעת שידו מקום עד בודק סכנה ליכא

השנה(ל) כל חמץ שם שמביאין התינוקות מפני בדיקה, צריכי נמי כנסיות :פזובתי

לאפותה(לא) מקום לו ואין איסורו, זמן אחר או בפסח מגולגלת עיסה לו שיש מי

שלו) חמץ מצא ד"ה (שם מאירי ביו"ט), חמץ המוצא

מתוך), ד"ה א ז, (כתובות תוס' ור': מח). (סי' בו וכל

מנ (תמו,רבינו ושו"ע טור (שם), כס"מ ח), (פ"ג, וח

א-ב).

.ÂÚ.(שם) ומכתם (שם) בו כל (שם), מאירי כתבו: כן

.ÊÚמכתם (שם), בו כל (שם), מאירי כתבו: כן

(שם). וטור (שם) ר"ן (שם),

.ÁÚ(שם) מאירי (שם), ר"ן (שם), בו כל כתבו: כן

ובשם יהודא). רב אמר ד"ה א (ו, חלאווה ומהר"ם

ביטל, לא אם לשרוף גם שמותר כתב מפרשים יש

ע"ד), נז רנו סי' (באו"ז מפלייזא שמואל ר' פרש וכך

וסמ"ק יחיאל רבי אחיו בשם (שם) הטור הביא וכן

צח). (מצ'

.ËÚרבינו מתוך), ד"ה א ז, (כתובות תוס' ראה:

ואעפ"כ (שם). וטור (שם) משנה מגיד (שם), מנוח

ביו"ט. ישרפנו לא

.Ùשל לשביעי ולא גלויות, של שני ליו"ט כוונתו

יו"ט. הוא שאף פסח

.‡Ùהביא חיים) בארחות כתב ד"ה ב (תמו, הב"י

רבינו. על חולק א) ס"ק (ד"מ והרמ"א רבינו, דברי

שאומר. מי ויש בשם רבינו דעת הביא (שם) בשו"ע

מי יש (ד"ה הגר"א ביאור ד), ס"ק (שם ט"ז וראה:

לא שלכתחילה שכתבו ח), (ס"ק ומשנ"ב שאומר)

וכד'. לרוח יזרה אלא שני ביו"ט ישרפנו

.·Ùרמב"ם ע"א), ז מח (סי' בו כל א), (ח, פסחים

טו ה), ז).(פ"ב, (תלג, ושו"ע ר

.‚Ùוהמשנ"ב (שם) מנוח רבינו ר"מ, בשם הכס"מ

לנכרי ישראל שבין שחור כתבו לא) ל- ס"ק (שם

ביום. בדיקה צריך

.„Ù.(ב (ח, פסחים

.‰Ùלגוי ישראל שבין חור "אבל שלפנינו: ברמב"ם

בשינויי ציין פרנקל ובמהדורת כלל"... בודק אינו

כמה בפני וכן קדמון, ודפוס כתה"י שברוב נוסחאות,

הייתה לא המ"מ ולפני זה. ענין הובא לא ראשונים,

פסק לא שהרמב"ם לפרש ונדחק ברמב"ם, זו פיסקה

וב"ח (שם) מנוח רבינו עי' הביאה. והכס"מ כפלימו,

לגוי). יהודי ושבין שכתב ומה ד"ה ז (תלג,

.ÂÙ.נכרי דוקא ולאו סכנה לשאר גם כוונתו

.ÊÙ,(ע"ב ז מח (סי' בו כל ה"א), (פ"א ירושלמי

ר"ן ב), ע, סנהדרין כנסיות, בתי ד"ה ב (ח, מאירי

ונפסק ירושלמי), ד"ה (שם ב"י חצר), ד"ה ב ד, (ברי"ף

י), (תלג, בטוש"ע
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שתחמיץ קודם מבטלה תחמיץ, שמא אם39.פחומתירא שבטלה, פי על אף מקום ומכל

מותרת לאפותה מקום ומוצא החמיצה כך,פטלא אחר יונההיא הר' כתב מפיצכך ז"ל

ז"ל הרשב"א :39רבו

נכרי(לב) של אחריות40חמצו עליו קבל אם ישראל, וחייבצאברשות כשלו הוא הרי

אמרהצבלבער והתורה שלו שאינו לפי לבער, חייב אינו לאו ואם ז), יג, יראה(שמות לא

צריך מקום מכל אבל גבוה, ושל אחרים של רואה אתה אבל רואה אתה אי שלך לך,

ממנו להסתפק יבא שלא טפחים עשרה גבוהה מחיצה לו .צגלעשות

שלא41וגוי ישראל ביד חמצו שהפקיד דמי,42אלם שמקבל כמי אחריות, עליו קבל

לבער :צדוחייב

לפי(לג) להעלותו, סולם צריך אינו בבור וככר להורידו, סולם צריך קורה בשמי ככר

ז"ל הרמב"ם י"ד),צהדעת סגי(פ"ב, לא ידוע דלחמץ גב על ואף צריך. ודאי בטול אבל

שני פרק בתחלת ביאר כאשר לדעתו, ב),צובביטול כחמץ(הל' ליה דהוה לומר נוכל בזה

מפולת עליו .צזשנפלה

שפסקו ירים.צחויש וזה ישפיל זה וסימנם לחומרא בשניהם

כתב ז"ל י"ד)והראב"ד פ"ב, הוא(השגות בבור וככר קורה בשמי דככר הבבא דזאת

דודאי למימר אצטריך לא ודאי לכתחלה אבל שם, אותו ראה כך ואחר ובטל כשבדק

הוא ידוע דחמץ לבערו, :צטצריך

.ÁÙהמדרש בבית יושב "היה א): (ז, פסחים ראה

הגה"מ ה"י), (פ"ג רמב"ם ע"א), ז מח (סי' בו כל וכו'",

והוא ד"ה (שם וביה"ל ח) (תמד, טוש"ע י), אות (שם

בו. הכל בשם טרוד)

.ËÙבכל ואינו מהנוסחאות בחלק נוסף זה משפט

זו. בהערה לרבנו חבר מצאנו ולא בו,

(ומזכירוˆ. הרשב"א תלמיד פיארה די יונה ר' הוא

הידוע יונה ר' ואינו פעמים), מספר מגירונדי,רבינו

הרשב"א. של רבו שהוא

חייבˆ‡. האם דעות מספר שמביא (תמ) טור עי'

אפילו או ואבידה בגניבה כשחייב דווקא לבער

בפשיעה.

זˆ·. מח (סי' בו כל ב), (ב, רי"ף ב), (ה, פסחים

א-ב). (תמ, ושו"ע טור ה"ג), (פ"ד רמב"ם ע"א),

מ"מˆ‚. ב), (שם, רמב"ם (שם), בו כל א), (ו, פסחים

לעשות), וצריך ד"ה (תמ ב"י (שם), מנוח רבינו (שם),

וסיעתו. כרמב"ם סובר רבינו ב). (תמ, ושו"ע טור

לבניˆ„. רבא להו "דאמר ב): (ה, פסחים עפ"י

בו בכל הוא וכן חילא", דבני חמירא בעירו מחוזא

מנוח רבינו המ"מ, ד), (שם, הרמב"ם פסק וכן (שם),

הרמב"ם. בשם (תמ) הטור הביא וכן (שם), וכס"מ

אחריות קבלת שמחמת וסובר חולק (שם) הראב"ד

בשו"ע ב). (ה, הריטב"א וכ"כ עליו. עובר אינו באונס

הלכה אולם הרמב"ם, על חולקים שיש הביא א) (תמ,

ועבר ביער לא שאם כתב ט) (ס"ק ובמשנ"ב כרמב"ם.

לאוכלו. אף רשאי הפסח, עליו

ב).ˆ‰. (י, פסחים מקורו

.Âˆלעיל רבינו בדברי וראה רבינו, גירסת פי על כ"ה

שם. ובהערות לז, סי' ולהלן ט, סי'

.Êˆ.(טו ס"ק (תלח ומשנ"ב י"ד) (פ"ב, משנה מגיד

.Áˆבעל י"ד), (פ"ב, בהשגות ראב"ד פסקו: כן

חלאווה מהר"ם כיכר), ד"ה ב י, (חי' ר"ן ב), (ד, המאור

בשמי) ובככר ד"ה ב (י, מכתם דלמא), או ד"ה ב (י,

שפסק. מי ויש בשם

ז"ל:39. הרשב"א אע"פ... הומ"מ ד ג שלא:42.ועכו"םדוגוי:41.עכו"םדנכרי:40.חסרא

שלאב אע"פ



miig zegx` k

חמץ(לד) בו שמכניסין ממקום חולדה גררה שמא חוששין מכניסיןקאין שאין למקום

סוף לדבר ואין לעיר, ומעיר לבית מבית ניחוש כן שאם :קאבו,

פעם(לה) לבדוק וצריך חושש זה הרי תשע, ומצא חלות עשר והניח י"ד ליל בדק

חולדה גררה בודאי שהרי הצניעו,אאחרת, שלא פי על אף הניח, כמה ידע לא אם אבל .

וכו' חולדה גררה שמא חוששין אין אמרינן דהא ולבדוק, לחזור צריך :1באינו

גאון(לו) בפיוגכתב וככר יוצא בפיו וככר נכנס וככרדעכבר נכנס שחור עכבר וכן ,

וכן בפיה, וככר ועכבר יוצאה וחולדה בפיו וככר נכנס עכבר בפיו, וככר יוצא לבן בפיו

סולם צריך אם בבור וככר קורה בשמי ככר וכן להוציאו, חבר צריך אם נחש בפי ככר

עבדינן ולחומרא אפשיטא, ולא בעיא כלן ולהעלותו, :הלהורידו

ז"ל(לז) שאמרו א)ומה י, ב; ידוע(ד, חמץ על לאו סגי, בעלמא בביטול מדאורייתא

מה והראיה לבערו. מזומן שאינו ועל הספקות על אלא אמרו, לבערו לו שאפשר

ב)שאמרו ואי(כז, תשביתו, אמרה והתורה ובטל יושב יהא לשורפו עצים מצא לא

לעשות יכול והרי ובטל, יושב יהא למה ידוע בחמץ סגי בעלמא בביטול מדאורייתא

תורה שצותה שניזעכ"לומה פרק בתחלת שכתב ז"ל הרמב"ם דעת וכן ב)ח. (הל'

וכו': בלבו יבטלו לו ידוע ושאינו לו, שידוע החמץ שיסיר בתורה האמורה ההשבתה

בדיקה,טתינוק(לח) צריך אין פירורין, ומצא אחריו ונכנס בידו, וככר בדוק לבית נכנס

.Ëˆבב"י ב), (תלח, בטור השונות בשיטות דיון

שפסק לו סי' להלן רבינו בדברי וראה (שם), ובב"ח

ב). ז, מח (סי' בו ובכל המחמירה, כדעה

סמ"ג˜. ז), (פ"ב, רמב"ם הספק: את פירשו כן

בגדר המדובר ולפי"ז מ"ב). (פ"א ורע"ב לט) (עשין

ומאירי א) (ט, רש"י אבל לבדוק, חיוב יש בו המקום

בדוק שאינו ממקום חולדה גררה שמא פירשו א) (ט,

יא). (אות לרשב"ץ חמץ ממאמר וכ"נ הבדוק. למקום

ועי' בדק. שכבר במקום ולבדוק לחזור לחיוב וכוונתם

שו"ע ועי' הדעות. שתי את שהביא ז) (פ"ב, במ"מ

זו. כדעה להלכה שבאר א) (תלד,

טור˜‡. ז), (פ"ב, רמב"ם במשנה, א) (ט, פסחים

א). (תלד, ושו"ע

טור‡. ב), פ"ג, ז; (פ"ב, רמב"ם ב), (ט, פסחים

ג). תלט, (תלד,א; ושו"ע

מאירי·. יג), סי' (פ"א רא"ש ב), (ד, רי"ף כתבו: וכן

א). (תלד, ושו"ע טור ז), (פ"ב, מנוח רבינו א), (ט,

ע"ב).‚. ז מח (סי' בו בכל וכן

חז"ל„. אם והשאלה ב). (י, פסחים בגמ' הבעיות כל

ב הסתפקו או חמץ בדיקת הנמקתהצריכוהו ביטול.

הני "כל כתב: יג) סי' (פ"א והרא"ש הבא. בסי' החיוב

נכנס דעכבר בעיות והנך חמץ, דצבורי הלכות פסקי

ז"ל אלפס רב השמיטו נחש, ובפי קורה בשמי וככר

נינהו". שכיחי דלא דמילי משום

מ"מ,‰. יג-יד), (פ"ב, רמב"ם ב), (ד, מאור עי':

ד"ה ב (י, חלאווה ומהר"ם (שם) מנוח רבינו כס"מ,

והטור לג). (סי' לעיל רבינו בדברי וראה דלמא). או

לא ואם מחדש, לבדוק אי"צ ביטל שאם פסק (תלח)

בשנית. בדיקה צריך ביטל

.Âהבאנו בהערות ושם ט, סי' לעיל רבינו דברי ראה

ידוע. בחמץ מועיל ביטול האם השונות השיטות את

.Ê'הסי בתחילת הנזכר הגאון לשון כאן שעד הכוונה

המחבר. רבינו דברי המשך ומכאן הקודם,

.Áבגרסאות ובהערות רבינו, בדברי ט בסי' לעיל ראה

ברמב"ם. השונות

.Ë.(ב (י, פסחים

וכו':1. חולדה גררה חסרבשמא
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בדיקה צריך כלל, פירורין מצא לא ואם לפרר. תינוק של דאפילוישדרכו אומרים ויש .

לבדוק שצריך הככר, כל כדי בפירורין אין אם פירורין, הרמב"םיאמצא פסק וכן יבז"ל2,

ט). שלא(פ"ב, הקצת:3והטעם ושייר המקצת אכל שמא נאמר

מדבריהם(לט) בהנאה אסור הפסח עליו שעבר ישראל של לאחריםיגחמץ בין לו בין ,יד,

ביטל לא בין ביטל בין ימצא, ובל יראה בל משום עליו ועבר הראב"ד4.טוהואיל דעת וכן

עלמא דלכולי לעולם, בעיניה בהנאה אסור לאחריניה שנא ולא לדידיה שנא ולא ז"ל,

דעתו ויהא שיבטלהו לאיערומי אתי דלמא דחיישינן משום חמץ פליג דלא ר"ש, קניס

דומיא לשהותו ב)עליו טו, עד(חולין לבריא דאסור בשבת, סכנה בו שיש לחולה דמבשל

דחולין קמא פרק מדאמרי אסור, לאחרים דאפילו וראיה מערים. דילמא שבת (ד,מוצאי

מחליפיןא) דהן טעמא מחליפין, שהם מפני מותר הפסח אחר עבירה עוברי של חמץ

לאחרים אפילו אסור, מחליפין אין שכתב.4אבל ז"ל הרמב"ם דעת הניחוטזוכן אפילו

הפסח, אחר חמצו יניח שמא גזירה בשגגה, או דעת5באונס נמי כךוכן הפוסקים, רוב

ז"ל מרי אבא בר' יהודה הר' :5יזכתב

.È,(נכנס עכבר ד"ה ב (י, חלאווה מהר"ם כתבו: כן

דעתו, וכן מפרשים ויש בשם תינוק) ד"ה ב (י, מאירי

דברי את להלן וראה ט), (פ"ב, הרמב"ם דעת וכן

(תלח, השו"ע וכ"פ שם, ובהערה הרמב"ם בדעת רבינו

בסתם. א)

.‡Èשדרכ מפני ד"ה ב (י, תוס' כתבו: תוס'כן ו),

והא ד"ה ב (י, ריטב"א שדרכו), מפני ד"ה ב (י, ר"פ

ה, ברי"ף שדרכו, מפני ד"ה ב י, (חי' ר"ן דאמרינן),

מהר"ם תינוק), ד"ה ב (י, מאירי פירורין), ומצא ד"ה א

לרשב"ץ חמץ מאמר (שם), הרמב"ן בשם חלאווה

וי"א. בשם (שם) ושו"ע א) (תלח, טור יג), (אות

.·Èכל כדי פירורים שצריך הזכיר לא הרמב"ם

כדעה ולא הקודמת כדעה שפסק ונראה הכיכר,

ד"ה א (תלח, ב"י ח), (שם, המ"מ כתבו וכן זו,

ונראה שנכנס). עכבר ד"ה (שם וב"ח שנכנס) עכבר

גי' שזו בשנו"ס (ראה רמב"ן כאן לגרוס שצריך

(ראההכ"י חלאווה המהר"ם בשמו כתב וכן ,(

הקודמת). בהערה

.‚Èד"ה א (כח, רש"י א), וכט, במשנה א (כח, פסחים

(ז, רי"ף שמעון), ר' לעולם ד"ה א כט, שנאמר, משום

ב). ד, (חולין ריטב"א ד), סי' (פ"ב רא"ש א-ב),

.„Èודאמרי ד"ה ב ז, (ברי"ף ר"ן ב), ד, (חולין ריטב"א

ד). (פ"א, מנוח רבינו וראה קנסא),

.ÂËוכן אסור. ביטל לא בין ביטל בין רבינו לדעת

ריטב"א ישראל), של חנות ד"ה ב (לא, רמב"ן סוברים:

ד"ה א (כט, חלאווה מהר"ם אמר), רבא ד"ה א (כט,

ורבי ד"ה א (כט, דוד רבינו חידושי קנסא), ר"ש

טור השניה), המשנה ד"ה א (כח, מאירי שמעון),

עליו שעבר חמץ שמתירים ויש ה). (תמח, ושו"ע

(פ"ב רא"ש כתבו: וכן ביטלו, או הפקירו אם הפסח

רמו), סי' פסח הל' תשמח, סי' (בשו"ת או"ז ד), סי'

קנז), (סי' ריקנטי האו"ז, בשם (שם) אשרי הגהות

(שם) מאירי מפרשים, יש בשם (שם) חלאווה מהר"ם

דקתני) הא אלא ד"ה א (כט, ומכתם לוניל חכמי בשם

שאומר. מי ויש בשם

.ÊËשהבין (שם) מנוח ברבינו וראה ד), (פ"א, רמב"ם

רבינו. מדעת הפוך הרמב"ם בדעת

.ÊÈהוא העיטור בעל זה. בשם ראשון לנו מוכר לא

דברים מצאנו לא ובעיטור מארי, אבא בן יצחק ר'

אלה.

ביאוריםהרמב"ןההרמב"ם:2. השלא:3.ר' ג ב לאחרים:4.לאא אפי' הראב"ד... דעת אוכן

ה ד ז"ל:5.חסרג מרי הוכן.. ד ג .חסרא
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פרס(מ) אכילת בכדי חמץ כזית עירוב מרדותיחהאוכל מכת אלא עליו לוקין אין .יט,

חייב אינו כן פי על ואף תורה, מדברי אסור זה הרי עצמו, החמץ מן האוכל כרת6וכן

כזית. שהוא כשיעור על אלא קרבן או

מרדות מכת אותו מכין אבל חייב, אינו במשהו שאיסורו פי על אף פטור, מכזית .כפחות
מרדות7 מכת אותו מכין ששית בשעה חמץ שביעית7והאוכל שעה מתחלת והאוכלו ,

:כאלוקה

בדברי(מא) חמץ יראהותערובת לא משום חייב בערו לא ואם לבער, חייב הנאכלים ם

ימצא המצרי8כבולא וזיתום האדומי וחומץ המדי ושכר הבבלי כותח כגון שעושיןכג,

קמח מן ז"לכדאותן והר"ש כוותיה)(רש"י. תניא ד"ה א ובהנךמג, פת, ביה אית כותח פירש

בהן ויש לאכילה ראויים שאינן דברים אבל נינהו. אכילה בני וכולהו שערי, איכא ג'

אפילו ועורות, קמח לתוכה שנתן העבדנין עריבת כיצד לקיימן. מותר חמץ, תערובת

ונתן עורות, נתן לא ואם לקיימן. מותר זה הרי הביעור, שעת קודם אחת שעה נתנן

לבער חייב ימים ג' תוך ונבאש, נפסד שהרי מותר, לביעור קודם ימים ג' וכןכההקמח .

.ÁÈסי) בו הכל וז"ל חסרים. כאן רבינו שדברי נראה

פרס אכילת בכדי כזית חמץ ערוב "האוכל ע"ג): ז מח

אין פרס אכילת בכדי כזית אין אבל התורה, מן לוקה

שסובר מי מצאנו ולא מרדות". מכת אלא עליו לוקין

רק לוקה פרס אכילת בכדי כזית חמץ תערובת שעל

מרדות.

.ËÈרי"ף כתבו: וכן ולוקה, בלאו שעובר אומרים יש

ו, (פ"א, רמב"ם פא), עמ' (ח"ב ריצ"ג א-ב), (יג,

סי' (פ"ג רא"ש מ"א) פ"ג פהמ"ש קצח, ל"ת סהמ"צ

אומרים ויש עוברין). אלו ד"ה א (מב, ומאירי א)

המצוות לספר (השגות רמב"ן כתבו: וכן כרת, שחייב

(שם משנה כסף (שם), משנה מגיד וראה: שם),

(שם). רס"ג בשם ריצ"ג באריכות),

.Îורבינו משנה כסף משנה, מגיד ז), (פ"א, רמב"ם

(שם). מנוח

.‡Î.שם ובהערות ט, סי' רבינו בדברי לעיל עיין

.·Îבפסח עוברין "ואלו א): (מב, המשנה פי על

המושג בביאור הראשונים ונחלקו וכו'", הבבלי כותח

עוברין פירושו שעוברין כרבנו, שפירשו יש 'עוברין'.

ד"ה א (מב, רש"י פירשו: וכך ימצא, ובל יראה בל על

עוברין), ואלו ד"ה (שם בתוס' ריב"א עוברין), ואלו

מהר"ם ח), (פ"ד, רמב"ם בשמם, א) סי' (פ"ג רא"ש

ו ד"ה (שם ד"החלאווה (שם דוד רבינו עוברין), אלו

יג, ברי"ף עוברין, אלו ד"ה א מב, (חי' ר"ן פירש"י),

א). (תמב, ושו"ע פירש"י) וד"ה עוברין אלו ד"ה א

כשיש שדווקא ברמב"ם שפירש (שם) במ"מ וראה

(שם) והכס"מ בביעורו, וחייב עליו עובר בכא"פ כזית

מכזית פחות בתערובת יש שאפילו ברמב"ם פירש

וראה וב"י. ב"י משום לבער, חייב פרס אכילת בכדי

(שם ומג"א עליו) עוברים ד"ה (תמב הגר"א ביאור

או בביעור שחייבים 'עוברין' שפירשו ויש א). ס"ק

ואין אכילה, איסור משום משולחנו בסילוק לפחות

ר"ת פירשו: וכך ימצא. ובל יראה בבל עליהם עוברים

תקצה) (סי' מרדכי בשמו, (שם) רא"ש שם), (תוס'

(שם). ורשב"ם ר"ת בשם

.‚Î.שם במשנה

.„Î(מ"א (פ"ג המשנה בפירוש כתב הרמב"ם

תבואה. בהם שמכניסים

.‰Îטור ח-ט), (פ"ד, רמב"ם ב), (מה, פסחים

א). (תמב, ושו"ע

מכיןגחייב:6. אבל מרדות:7.חייב ימצא:8.רחסבוהאוכל... יראה... ובלבלא יראה בל

ימצא
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שהרי בפסח, לקיימן מותר חמץ לתוכן שנתן והתריאקה והאספלנית והרטיה הקילור

החמץ צורת ז"לכונפסדה הראב"ד פירש שנותניןכז. והקמח מר דבר בהן יש אלו בכל

על ואף הפסח, אחר עד לאכלו אסור לקיימו שמותר פי על ואף ע"כ. נפסל מיד בו

ז"ל הרמב"ם דעת והוא שהוא, כל אלא חמץ בו שאין י"ב).כחפי ז"ל(פ"ד, והראב"ד

קודםכטכתב שנתבטל כיון הפסח תוך באכילה בתשובה9שמותר ותשכח ודוק זמנו,

שאלה.

במשהו באכילה אסור במינו שלא בין במינו בין הפסח תוך שנתערב בהנאהלחמץ אבל ,

שבמניןלאמותר דבר היה כן אם אלא כלומרלב, שאם10, הבית, בעל של ככרות כגון ,

אוסרין במינו הפסח בתוך אחר11נתערבו היתר לו שאין עולם איסור בהנאה עירובן

במינו, שלא בין במינו בין הפסח קודם נתערב ואם אף12הפסח. מותר הפסח לאחר

הפסח12באכילה לאחר מותר התערובת אבל עצמו, החמץ אלא ואסרו קנסו שלא :לג,

אפילו(מב) באכילה מותר התבשיל, בתוך שש קודם הפסח ערב חמץ משהו נפל ואם

וניעור חוזר אינו ושוב איסורו, זמן קודם נתבטל שכבר לפי הגאוניםלדבפסח, דעת ולפי לה.

האיי ז"ללוורבינו יב)והרמב"ם תפה)לזוהרשב"א(פ"ד, סי' ח"א בפסח.(בשו"ת לאכלו אסור

.ÂÎ,פ"ד) ורמב"ם א) (יד, רי"ף ה"ב), (פ"ג תוספתא

מ"מ (שם), מנוח רבינו ד), סי' (פ"ג רא"ש וראה: י),

א). (תמב, ושו"ע טור (שם),

.ÊÎ,משנה מגיד י"ב), פ"ד, (בהשגה ראב"ד ראה

(שם). עוז ומגדל משנה לחם

.ÁÎמשנה מגיד וראה ד). (תמב, והשו"ע הטור וכ"כ

וביאור (שם) מנוח רבינו גאונים, הרבה בשם (שם)

דבר). ד"ה (שם הגר"א

.ËÎ,פ"ד) בלבד רמוז הרמב"ם על הראב"ד בהשגות

האחרונים, מן ויש בשם (שם) המ"מ כתב וכן י"ב).

ד), תמז, ד; (תמב, הרמ"א אםוהביאם ומחלוקתם

וניעור. חוזר

.Ïרמב"ם ב), (ז, רי"ף כתבו: וכן א), (ל, פסחים

רבא) אמר ועוד ד"ה ב ז, (מלחמות רמב"ן ה), (פ"א,

ראשונים ויש חילוף). ואין ד"ה א ח, שם (כתוב וראב"ד

השאילתות כתבו: וכן בששים, אוסר שחמץ הסוברים

תוס' א, סח תשו' (סה"י ר"ת פ), סי' צו (פרשת

ב). (ז, המאור ובעל א) ל, פסחים

.‡Ïוהרא"ש הרי"ף בשם כתב א) (תמז, הטור

משמע ה) (פ"א, מהרמב"ם וכן בהנאה, גם שאסור

הראב"ד בשם (שם). השו"ע וכ"פ בהנאה, גם שאסור

בהנאה. ולא באכילה רק שאסור הטור כתב

.·Ïבשמו וכ"כ קודמת), (בהערה הראב"ד דעת

ד"ה א לז, ע"ז (ברי"ף ור"ן ל) סי' פ"ה (ע"ז הרא"ש

וגרסינן).

.‚Ï.(יא (תמז, ושו"ע טור ה), (פ"א, רמב"ם

.„Ïעח (לאוין סמ"ג נה), (סי' תרומה כתבו: כן

תקנ, (סי' מרדכי ה), סי' (פ"ב רא"ש ע"ב), ל

רבינו פי' רבא), אמר סוד"ה א (ל, ריטב"א תקנד),

ע"ב-ע"ג), נח רנו סי' (ח"ב באו"ז מפלייש שמואל

ארוך והיתר איסור נט), וסי' נז (סי' הר"ן שו"ת

ד"ה (שם ב"י ד), (תמז, טור ח), דין כד (כלל

סוברים והם (שם). ורמ"א שו"ע נמי), ובפסח

בששים, שש קודם פסח בערב מתבטל שהחמץ

רבינו בדברי להלן וראה וניעור. חוזר שאינו וגם

ועו. סה ובסי' כאן

.‰Ïח"א (שו"ת רשב"א הגאונים: בשם כתבו כן

מדברי אבל ד"ה (תמז וב"י יב) (פ"ד, מ"מ תפה), סי'

א ולדעתם חוזרהרמב"ם), הפסח, קודם שבטל ע"פ

וניעור.

.ÂÏ.(שם) הרשב"א בשמו כתב כן

.ÊÏ.(תתלא (סי' בשו"ת ברשב"א שם וראה

הכלומר:10.תוךבקודם:9. ב דאוסרין:11.חסרא באכילה:12.אסוריןג בלאחר...
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אומרים ויש בתרי. חד אפילו בטל בהיתר שהיתר מפני ברוב, אפילו שבטל אומרים ויש

חד אלא בטל מתבטל.13שאינו ואינו במשהו אסורו שש אחר נפל אם אבל בששים,

ז"ל לוי בר דוד הר' בזמנו)וכתב ושלא ד"ה א ל, י"ד(מכתם ביום בתבשיל חמץ נתערב אם

ולא מותר. בתבשיל, טעם ליתן כדי שאינו מששים בפחות והוא ומעלה, שעות משש

אמרינן ולא מותר. נמי למחר או הפסח בליל אפילו אלא י"ד, ביום שמותר מבעיא

עכ"ל. וניעור חוזר אינו זמנו לפני דנתבטל דכיון במשהו, שאוסר בזמנו נכנס עכשיו הרי

הראב"ד דעת נמי מקורביללחוכן רכו)והר"י עמ' רכב סי' ז"ל(סמ"ק ב).והר"פ שם, ומזה(הגה

בע"ה שנבאר כמו הפסח, קודם שנמלח בשר התירו סט).הטעם (סי'

בתשובה כתב ז"ל שמו)לטוהרשב"א סי' משנטאש(ח"א יוסף לרב בעכו,14שהשיב הדר

קודם באלף אפילו מרובה בתוך שנתערב מועט חמץ אפילו ז"ל הגאונים דעת לפי

חטה גרגירי שני בו שנמצאו יין אסר ז"ל גאון האיי ורבינו בפסח. לאכלו אסור הפסח,

עושין אנו כך מתירין, הצרפתים שרבותינו פי על אף ז"ל15לשתותו, הגאונים כדברי

עד בפסח. הראויים בכלים נעשה שלא הפסח קודם שנתגבנה ובגבינה מליח בבשר

התשובה. עיקר כאן

תשובה מצאתי אחר ר'מובמקום לחכם השיבוה ז"ל הלוי אהרן והר' ז"ל הוא שהשיב

חרס16יוסף כלי לו שנתחלף מי על לטורטושה, קודם17הכהן בו ולש ישן שאור בבית

מסתברא ז"ל שניהם והשיבו אלאהפסח, הפסח קודם שנילושה ולא מותרת, שהפת

ראיות כמה והביאו מותר. בו משתמש הוא דבצונן דכיון הפסח, תוך נילושה אפילו

צונן כן אם כלל, מפליט ואינו בולע אינו בצונן צונן אלמא אמרו דבריהם ובסוף זה, על

אין שהרי בעי, הדחה ולא בעי קליפה לא הכלי, שהודח אחר איסור בכלי היתר של

אינו בדפניו שנבלע ומה שמשתמש, היתר של בצונן האסור מן שידבק בעין האיסור

שעה כל בפרק ז"ל שאמרו וממה צונן. ידי על פולט אינו שאיסור צונן, ידי על נפלט

ב) ל, ולא(פסחים חמין בו משתמש שאינו קאמר הכי קשה, שחמוצו שאור מבית חוץ

נשתמש אם הא שבלע, מה יפלוט שאז חמין של תשמישין בשאר אלא קאמר, ללוש

במצה בו משתמש התם גרסינן ולא מותר. בצונן, מצה בו18בו משתמש אלא בצונן,

ז"ל19מצה המאור הבעל וכדכתב א), הנכונה(ט, הגרסא וכן כתבו,מא, דבריהם כל ובסוף .

.ÁÏבתשובה דבריו הביא ורבנו (שם), המכתם הביאו

עו). (סי' להלן

.ËÏתשובות עשרה חמש (שם) הרשב"א בשו"ת

זו תשובה אולם בעכו, הדר דשאנטיש יוסף ר' לרב

לעיל לתשובה רבנו כוונת ואולי שם. נזכרת אינה

שם נזכר שלא אע"פ תפה), ח"א הרשב"א (שו"ת

מעכו. יוסף הרב

.Ó.(וצד פא (סי' להלן זו תשובה מזכיר רבינו

.‡Ó,ישן שאור בבית עיסה לישת בעניין ראה

ט), סי' (פ"ב רא"ש א), (ט, רי"ף הגירסה: ובעניין

הפסח אחר באכילה הכלומר:13.מותר ב עושין:15.משטנטאשגמשנטאש:14.חסרא

ה ב מעשהא יוסף:16.עושיםגעושין ר' לחכם יוסיבהשיבוה להר' החרס:17.השיבוהו ב

חדש הבמצ':18.חרש ב במצהבמצה:19.מצהא
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בר הלוי אהרן זלה"ה, אברהם בר שלמה אהבתך, נאמנים וחפץ כחפצך יגדל ושלומך

ז"ל:20יוסף הלוי

בפסח,(מג) לאכלו מותר שש, קודם יומא בת שאינה בקדרה רותח תבשיל שמו ואם

מאחר לפגם זה שטעם נתבטל, שכבר לפי היתר, של ששים שם שאין פי על ואף

וניעור חוזר אינו ושוב יומא, בת כתבמבשאינה וכן יוסף21. ז"ל22רב פלט .מגאבן

פוסקים יומא23מדויש בת שאינה בקדרה הפסח בימי בשלו אסור,24שאם שהתבשיל ,

שאוסרין לאיסורין אבל טעם, בנותן שאוסרין לאסורין אלא לפגם טעם מהני דלא

נותן אפילו אוסר במשהו אוסר שהוא שכיון לפגם, טעם נותן בהן יועיל לא במשהו

לפגם. טעם

רבי כתב לפגם טעם נותן בפסחמהיהודה25ועל אפילו יוסףמודמותר רב אך המכונה26,

בנדיט התוספותמחאוסרמזדון בעל הזקן יצחק הר' דעת נמי וכן נמימט. וכן שאסור,

מבית חוץ וד"ה רבא אמר ד"ה ב (ל, חלאווה מהר"ם

מאירי כלים), כל ד"ה ב (ל, דוד רבינו חידושי שאור),

רבא), אמר ד"ה ב (ל, ריטב"א כלים), כל ד"ה ב (ל,

הכלים כל ד"ה שם ברי"ף כלים, כל ד"ה ב ל, (חי' ר"ן

(תנא, טור כא), (פ"ה, רמב"ם אלפסי), הרב אבל וד"ה

(שם). ושו"ע (שם) ב"ח כלים), כל ד"ה (שם ב"י כב),

.·Óב"ח ב), (תמז, רמ"א רכב), (סי' סמ"ק ראה:

ד"ה (שם וביה"ל לאסור) דאין קשה מיהו ד"ה (שם

בששים). ונתבטל וד"ה שרי נמי

.‚Óדו שםבן (וראה האשכול בעל הראב"ד של רו

השני). הראב"ד על בדבריו הגדולים

.„Óהגה"מ נב), (סו"ס יראים זה: טעם כתבו כן

בשם מכלל) ד"ה א סו, (ע"ז תוס' בשמו, ו) אות (פ"א

יש בשם ו) סי' פ"ה (ע"ז רא"ש מפרשים, שהיו יש

ב ז, ברי"ף קדירות, א"ר ד"ה א ל, (חי' ור"ן אומרים

ראשונים עוד זה בסי' להלן וראה רב). אמר ד"ה

זו. כשיטה שפסקו

.‰Ó,(רכט עמ' רכב (סי' בסמ"ק הובאו הדברים

רבינו בשם רסב) סי' ה פרק ע"ז (פסקי או"ז וראה

הגה"מ תקסז), סי' (פסחים מרדכי יצחק, בר יהודה

ח. הערה להלן וראה ו). אות (פ"א

.ÂÓ'תוס בפסח: מותר לפגם טעם שנותן כתבו וכן

בסופה), ה (פ"א, מנוח רבינו מכלל), ד"ה א סו, (ע"ז

סי' וראה ריב"א בשם 87 עמ' תסד סי' (ח"ב ראבי"ה

בית הבית (בדק רא"ה ו), סי' פ"ה (ע"ז רא"ש תיח),

כאן בשנו"ס וראה קדירה, כתב עוד ד"ה ד שער ד

תצט סי' ח"א (שו"ת רבותיו בשם רשב"א ,(6 הערה

ד"ה א (ל, ריטב"א קנא), סי' לרמב"ן ובמיוחסות

ל, (חי' ר"ן נאכלת), ואינה ד"ה א סז, ע"ז ולישהינהו,

מכתם רב), אמר ד"ה ב ז, ברי"ף קדירות, א"ר ד"ה א

סי' פ"ה ע"ז (פסקי או"ז תקסז), (סי' מרדכי א), (ל,

א סז, ע"ז שפסקנו, ומאחר ד"ה א (ל, מאירי רסב),

ר"י ר"ת, רש"י, בשם י) (תמז, טור תדע), וכן ד"ה

(שם), שו"ע לפגם), טעם ונותן ד"ה (שם ב"י והרא"ש,

טו). ס"ק (שם בד"מ וראה

.ÊÓ.(רכט עמ' רכב (סי' בסמ"ק הובאה המחלוקת

ב"ר יוסף רבינו הוא בנדיט דון המכונה יוסף רבינו

ובדעת חיים). אור ספר (ע"פ הרשב"ם תלמיד משה

או"ז תשסח), סי' (חי' הישר ספר ראה: הרשב"ם

והראבי"ה קמו) (סי' דעים תמים (שם), מרדכי (שם),

ור ,86 עמ' תסד סי' שכתבו(ח"ב שם), בהערה אה

שאסור, בשמו כתב י) (תמז, והטור להתיר. בשמו

לפגם). טעם ונותן ד"ה (תמז ב"ח וראה וצ"ע,

.ÁÓמרדכי בסופו), נב (סי' יראים לאסור: כתבו וכן

קצת דעת בשם א) (ל, מכתם משמו, תקסז) (סי'

גדולי בשם תדע) וכן ד"ה א סז, (ע"ז מאירי חכמים,

ממיץ ור"א הרשב"ם בשם י) (תמז, טור המפרשים,

וראה י). שם הגה טו, ס"ק תמז (ד"מ ורמ"א (היראים)

זו. כדעה שפסקו ראשונים עוד להלן

.ËÓ,תצט סי' ח"א (שו"ת הרשב"א בשמו כ"כ

כתב:21.יוסיביוסף:20. פסקבוכן נמי אומ'בפוסקים:23.יוסיביוסף:22.וכן פוסקין
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שאלה בתשובת ז"ל הרשב"א קנא).פסק סי' ובמיוחסות תצט נ"ע(סי' לאחריםנוהר"ם מורה

והרמב"ן אוסר. לעצמו אך מותר27שמותר, לפגם טעם דנותן פסקו ז"ל המחברים ורוב

ברכה: עליו תבא והמחמיר משהו, באיסורי אפילו בדיעבד,

פלוני28נכרי(מד) יום ועד מכאן פרעתיך לא אם לו ואמר חמצו על ישראל את שהלוה

שמשהגיע לפי מותר, הפסח לאחר הפסח, קודם לו שקבע היום אותו והיה החמץ, קנה

לעכו"ם29היום שהוחלט נמצא פדאו הזמן30ולא היה לא אם אבל שלו. הוא והרי ,

לעכו"ם הוחלט שלא נמצא הפסח, קודם לו חמץ31שקבע כדין ואסור, הפסח, קודם

הפסח עליו שעבר ישראל .נאשל

וכן קניא, דלא בעלמא אסמכתא רק היה שלא לפי מעכשיו, קנה לו אמר לא אם וכן

ז"ל הרמב"ם ה)דעת .(פ"ד,

ז"ל שם)והראב"ד הזמןנבכתב(בהשגות היה שלא פי על אף מעכשיו, לו אמר לא שאם

לו אמר לא אפילו הפסח, קודם הזמן היה ואם עובר, אינו הפסח, אחר עד לו שקבע

לגוי אסמכתא דין שאין עובר, אינו .32מעכשיו,

הנכרי את שהלוה חמצו33וישראל הבעלנגעל פירש אצלו, הרהינו,נדהערוך34והרהינו

ז"ל פירש"י נמי וכן לביתו, והביא למשכון, בידך החמץ זה הילך לו ד"השאמר א (לא,

אצלו). ז"ל.כשהרהינו הרמב"ם דעת נראה וכן לצמיתות, לו משכנו מפרשים ויש

אסור, דודאי הפסח קודם זמן והגיע פלוני, יום עד מעכשיו קנה אמר אם מיבעיא ולא

אצלו דהרהינו כיון הפסח לאחר עד הזמן היה לא אם אבל ישראל, ביד נחלט שהרי

מלוה35הגוי כדין לשלם, חייב נאבד או נגנב אם שהרי הפסח, בתוך ברשותו הוא הרי

שו שהוא המשכון דמיעל וכדידיה עליה ואחריותיה שכר .נהמר

לקנס לנו שאין אומרים דגוי36ויש חמץ שהרי שלו, שאינו אחר לאוסרו כך הוא,37כל

ז"ל ההשלמה הבעל כתב וכן ימצא, ולא יראה לא על עבר :נואבל

ד בית הבית משמרת קנא, סי' לרמב"ן במיוחסות

(שם) בטור וראה טועה), הכותב אמר ד"ה ד שער

ור"י). ר"ת כי שכתב ומה ד"ה (שם ובב"ח

קטן�. בתשב"ץ דבריו הובאו מרוטנבורג, המהר"ם

(שם). ובטור ו) אות (פ"א בהגה"מ צד), (סי'

ב).�‡. לא, ב- (ל, והגמ' המשנה ע"פ

רא"ש�·. ראה: והראב"ד הרמב"ם מחלוקת לגבי

שהלווה), עכו"ם ד"ה ב (ל, חלאווה מהר"ם י), סי' (פ"ב

דוד רבינו חידושי מתניתין), ד"ה א ט, (ברי"ף ר"ן

ד"ה ב (ל, ריטב"א ראיה), הביאו זה ועל ד"ה ב (לא,

(תמא, טור (שם), מנוח רבינו (שם), מ"מ נכרי), מתני'

(שם). ושו"ע נכרי) ד"ה (שם ב"י א),

ב).�‚. (ל, משנה

הניחו�„. "פי' שלפנינו: הערוך וז"ל הרהן, ערך

רהן". ישמעאל בלשון משכון גוי, ברשות

לב.�‰. סי' לעיל רבנו וכ"כ

.Â�.(שהלווה וישראל ד"ה ב (ל, במכתם הובאו דבריו

(פ"ב רא"ש ראה: הגוי את שהלווה ישראל ובעניין

היומא:24. ג ב ברבי:25.יומהא והרמב"ןבוהרמב"ן:27.יוסיביוסף:26.הרבהרבינוג

ההיו':29.עכו"םדנכרי:28.והרא"ה דלנכרי:31.לעכו"םדלנכרי:30.הזמןב

בעלבהבעל:34.העכו"םדלנוכריההנוכרי:33.לעכו"םדלגוי:32.לעכו"ם הרב
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א)עודנזוביאר(מה) לבער.(ו, זקוק אין בידו ובציקו ישראל של לחצירו הנכנס גוי

הפקידונחפירוש וכו'. רואה אתה אי שלך כדאמרינן הבית, מן הגוי להוציא הזקיקו לא ,

והניחו קמך, ביתא הא לו שאמר אלא אחריות, עליו קבל לא ואפילו לבער, חייב אצלו

עליו דקבל גב על אף בית לו דיחד והיכא הבית. מזויות זקוק38באחת אין אחריות

דכתיבנטלבער משום יט), יב, שאין(שמות זה יצא בידך, שמצוי מי בבתיכם, ימצא לא

שאף בידך, מצוי39מצוי שאין כיון לבער זקוק אין בבתיכם שהוא פי מסיק40על הכי ,

הרי"ף הביאה שלא פי על אף הלכתא, והכי ההשלמה.סבגמרא הבעל עכ"ל

ואפילו מותר. ישראל, של בביתו ולאכלו חמץ לקנות הגוי רוצה שאפילו כתב ובתשובה

ויש אכסנאין. דשני דומיא חמץ, וזה מצה זה להתיר הדבר קרוב אחד שולחן על

עלמא לכולי בנתים הפסק איכא דאי בנתים, הפסק ליכא אפילו עכ"ל:סאמותראומרים

הרמב"ם(מו) ו)סבכתב ישראל(פ"ד, ביד חמץ והיה בספינה, באין שהיו וגוי ישראל ז"ל

חמישית שעה אחר41והגיע ממנו ולוקחו וחוזר במתנה, לו נותנו או לגוי, מוכרו זה הרי ,

גמורה. במתנה לו שיתננו ובלבד הפסח,

לגויסגאומר ישראל במאתים42הוא וקח בוא במנה לוקח שאתה שאתה,42עד עד

מידך ואקח אצטרך שמא מישראל, וקח בוא מגוי הפסח43סדלוקח לא44אחר אבל .

וישראל). ד"ה (שם וב"י ב) (תמא, טוש"ע ס"י)

.Ê�.(א ו, (פסחים ההשלמה בעל

.Á�.זקוק אין ד"ה רש"י ראה

.Ëחלוק� לו) יחד וד"ה אצלו הפקידו (ד"ה רש"י

שהפקידו סובר רש"י דברים. בשני ההשלמה בעל על

אחריות, עליו קיבל כאשר דווקא לבער חייב אצלו

אחריות, עליו קיבל שלא פירושו בית לו וייחד

צריך אופן בכל אצלו הפקידו שכאשר סובר וההשלמה

אחריות. קיבל אפי' פירושו בית לו וייחד לבער,

הא ד"ה פ"א (פסחים רמב"ן ראה רש"י ובשיטת

יחד ד"ה א (ו, דוד רבינו חידושי בית), לו יחד דתניא

ב ב, ברי"ף בית, לו יחד ד"ה א ו, (חי' ר"ן בית), לו

ד"ה א (ו, חלאווה ומהר"ם ת"ר) בגמ' גרסי' ד"ה

חמץ (הל' גדולות הלכות כתבו: וכרש"י אצלו). הפקידו

סי' (צו ושאילתות נרדמים) מקיצי הוצאת 275 עמ'

לבעל וראיתי ד"ה (שם רמב"ן דבריהם: הביאו עח),

(שם). חלאווה ומהר"ם (שם) דוד רבינו ההלכות),

לו), יחד ד"ה א ו, (תוס' ר"ת פירשו: ההשלמה וכבעל

בשם (שם) ר"ן ו), סי' (פ"א והראב"ד ר"ת בשם רא"ש

רבינו ההשלמה, בשם חמצו) ד"ה א (ו, מכתם ר"ת,

חלאווה מהר"ם אב"ד, אברהם ור' ר"ת בשם (שם) דוד

ר בשם והראב"ד.(שם) ר"ת בשם (שם) רמב"ן "ת,

שנכנס). גוי הלכך ד"ה (תמ וב"י ג) (תמ, טור וראה

.Òד"ה פ"א (פסחים רמב"ן ראה: הרי"ף בדעת

חידושי (שם), חלאווה מהר"ם ההלכות), לבעל וראיתי

הביאו קעז) סי' (ח"א הרשב"א שו"ת (שם), דוד רבינו

שנכנס). גוי הלכך ד"ה (תמ הב"י

.‡Òוביחד ד"ה ג (תמ, הב"י רבינו דברי את הביא

קעז) סי' (ח"א בתשובה הרשב"א ובשם מקום), לו

להלכה הכריע וכך מפה, בהפסק אפי' לאסור כתב

יח). ס"ק (שם במשנ"ב וראה (שם), בשו"ע

.·Ò.(הי"ב (פ"ב התוספתא מקורו

.‚Ò.(הי"ג (שם התוספתא ע"פ ז) (פ"ד, רמב"ם

.„Ò.שנו"ס וראה 'ממך', לפנינו ברמב"ם

הגוי:35. אצלובאצלו העכו"םדהגוי הלקנס:36.אצלו ג וכןדעכו"םדדגוי:37.לקנסוב

בכה"י העליו:38.עכו"םדובדפ'גוילהלן ב השאף:39.עליהא ב שאףא מצוי:40.וקמ"ל

ה ב בידךא י"דהחמישית:41.מצוי ביום במאתים:42.חמישית שאתה... דעד חסרג

דפסחיםבהפסח:44.מידםדמידך:43. בתוספתא כתו' נמי וכן הפסח
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ימצא ולא יראה לא על עובר זה הרי כן עשה ואם תנאי, על לו יתן ולא :סהימכור

ז"ל(מז) הר"ש אחרסוכתב לפורעה צריכה הפסח, קודם מחברתה ככר שלותה אשה

הואסזהפסח הפסח, עליו שעבר חמץ משום אסורה ואין היה, ולא בשעת45יל בעין

ומשום גזל משום בה ויש כא)ביעור. לז, שנינו(תהלים שהרי ישלם, ולא רשע (ע"זלוה

ב) בשמינית,סב, להו ופרעי הביעור זמן קודם בשביעית מעניים פירי יזפי ינאי ר' דבי

עבדין: יאות יוחנן ר' להו ואמר

הרמב"ם(מח) י"א)ז"לסחכתב שדבקו(פ"ד, ניירות וכן חטה, בחלב אותן שכבסו בגדים

ובל יראה בל משום בהן ואין בפסח לקיימן מותר בזה, כיוצא כל וכן בחמץ, אותן

בהן: ניכרת החמץ צורת שאין ימצא,

גבי(מט) על שנותנין במים הנילוש קמח הוא ז"ל הראב"ד פירש שנסרחה מלוגמא

שנסרחה והוא לבער. חייב אין הבשר, מחמימות זמן לאחר אלא נסרח ואינו כאב,

לבער חייב אין לכלב, מלאכול שנפסלה שעיפשה פת וכן הביעור. זמן לא46.סטקודם

שמחמיצות מפני המכה על ויתנם חטים אדם יסודיעילעוס בהלכות ז"ל הרמב"ם כתב .

פ"ה ח)התורה מכה,(הל' לו שיש דכיון בפסח, מחמץ מלוגמא או רטייה לעשות דמותר

דאמרי ואית ע"כ. סכנה דליכא אע"ג ומותר הוא, הנאתו כדרך הרמב"םעאשלא התיר דלא

בתשובה עוד ביאר ז"ל והרשב"א דנכרי. בחמץ אלא שעשהעבז"ל הוא נכרי של דחמץ

כדרך שלא מותר, ישראל על אחריות ואין מכתו, על הניחה או לישראל והשאילה מחמצו

הגוי וחוזר גמורה, הקנאה לגוי קמח ישראל מקנה לגוי, מלוגמא אין ואם הוא, הנאתו

ראיות הרבה והביא עכ"ל. ומותר. ישראל, של מכתו גבי על ונותנה מלוגמא, ועושה

:46לדבריו

.‰Òועובר הגוי ביד פקדון זה הרי בתנאי שהוא כיון

עי' התנאי, התקיים שלבסוף אע"פ וב"י, בב"י עליו

תטז]). [אלף מג, סי' (ח"ה רדב"ז שו"ת

.ÂÒסדור קח), (סי' רש"י תשובות רש"י: דבי ספרי

קמ), (סי' פרדס ל), סי' (ח"ב אורה שסז), (סי' רש"י

טז), (סי' והיתר איסור יז), סי' פסח (הל' ויטרי מחזור

פסח (הל' מנהיג רטז), (סי' שבה"ל בשמו: כתבו וכן

תניא רעא), (סי' רוקח ע"ב), ז מח (סי' בו כל כד), סי'

(פ"א הגה"מ וראה א). (תנ, וטור מה) (סו"ס רבתי

ג). אות

.ÊÒבשעת בעין שאינם כיון חמץ, כחליפי שהם אע"פ

חמץ. ביעור

.ÁÒ,(שם) משנה מגיד (שם), הראב"ד השגת ראה

ג). (תמב, ושו"ע טור

.ËÒפ"ג) רא"ש פו), עמ' (ח"ב רי"אג א), (יד, רי"ף

ה"ב) (פ"ג תוספתא ע"פ ב) (מה, מאירי ד), סי'

מגיד וראה: י"א), (פ"ד, הראב"ד השגת ועי' וירושלמי.

ב"י ב), (תמב, טור (שם), מנוח רבנו (שם), משנה

הקילור) ד"ה (שם ב"ח העבדנין), עריבת ד"ה (שם

מא). סי' לעיל רבינו שהביא הראב"ד דברי (וראה

.Úטור י"ט), (פ"ה, רמב"ם ב), (לט, פסחים משנה

א). (תסו, ושו"ע

.‡Úהכס"מ ע"י בשמו הובאו מכת"י רבנו דברי

ופר"ח ב) (תסו, מג"א ועי' ח) פ"ה, התורה יסודי (הל'

(תסו).

.·Ú.בידינו מצויה לא

הי':45. ולא ואינהבהואיל לדבריו:46.הואיל ראיות הרבה אדם... ילעוס הלא ד ג חסרא
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א)(נ) והוא(מה, אחד, במקום כזית יש אם עריבה שבסדקי לחזק,47בצק העשוי במקום

לבער. חייב בשוליה לחזק,48דהיינו עשוי שאין במקום והוא אחד, במקום כזית אין ואם

לבער חייב בדפניה .48עגדהיינו

ב) לחזק(שם, העשוי במקום זתים חצאי שני ביניהם,עדהיו בצק של וחוט מקומות, בשני

לבער חייב עמו נוטלין החוט ינטל שאילו כל בעריבה,49עהרואין אמורים דברים במה .

כל בבית אותן50אבל מקבץ שפעמים לפי לבער, חייב עמו, נטלין אין ינטל .עושאם

ז"ל מקום),והר"פ ומכל ד"ה ב מה, ר"פ מפרי"ש(תוס' יחיאל רבינו בשם חילוקעזכתב דאיכא

בירושלמי כדאמרינן לבית, כלי ה"ב)בין פ"ג ולכך(פסחים מצרף, הבית ולא מצרף הסל

מצרף שהכלי לפי לחזק עשוי שאינו כיון מכזית, בפחות דאגנא אשפתא חששא ,51איכא

חייב הכל בין כזית דאיכא כיון אחד, במקום כזית דליכא גב על אף שהכלי52ולכך לפי ,

שלשין עריבות אותן ולכך לבער. וחייב אחד, במקום הכזית כל היה כאלו מצרף הוא

אי כי החמץ, מן אותן ומנקרין בחמין אותן שרוחצין על לסמוך אין השנה, כל חמץ בהן

לנקר והכלי53אפשר הכל, בין בכזית חמץ להיות לצרף כדי חמץ בהן ישאר שלא כך כל

עכ"ל. בטיט לטוחן או הפסח לאחר עד במתנה לגוי ליתנן צריך אבל כדפרישית. מצרף

להזהיר ראוי ולשטף54הלכך העריבות, למרק פי55עחהנשים על ואף יפה, יפה אותן

ומפקידות הטורח, מפני אותן שמניחות ואותן במצה. בהן משתמשין בבית56שאין

הן ישראל של שהן מקום דבכל עבדין, איסורא דביטלעטהגוי, גב על דהא57ואף ליה,

מזומן בחמץ אביטול למסמך ליה :פלית

.‚Úהסברו לפי דמתני כאיכא פוסק שרבנו נראה

הא), אלא ד"ה ב (מה, רש"י וראה ב), (שם, אביי של

הרי"ף בצק). ד"ה (שם וב"י ז) (תמב, טור (שם), ר"ח

תירוצו את הביאו לא ט"ו) (פ"ב, והרמב"ם ב) (יג,

מה, (תוס' ור"י ז). (תמב, השו"ע פסק וכך אביי, של

השיטות סיכום את וראה אחר, באופן באר כאן) ד"ה א

וראה לסתום). או ד"ה (שם הגר"א בביאור בסוגיה

שישראל (שם), ובב"י (שם) הרא"ש בשם בטור

בזה. מחמירים קדושים

.„Úומשנ"ב שני) היו ד"ה ט"ו (פ"ב, משנה מגיד

לה). ס"ק (תמב

.‰Ú.(ח (תמב, ושו"ע טור ט"ו), (פ"ב, רמב"ם

.ÂÚ.(שם) ושו"ע טור ט"ז), (שם, רמב"ם

.ÊÚוכן כב), הערה צח (סי' הסמ"ק על בהגהתו ראה

(תמב, וטור ר) אות (פ"ב הגה"מ יחיאל רבי בשם כתבו

(סי' מרדכי ח"ה), ה (נתיב ירוחם רבנו כתבו: וכן יא).

כתב ט) ס"ק (שם הד"מ אם). אבל ד"ה (שם וב"י תקצו)

(תמב, השו"ע פסק וכך יחיאל, כרבי להחמיר שהמנהג

לסתום). או ד"ה ז סע' (שם הגר"א בהגהת וע"ע יא).

.ÁÚ.העריבות את לשטוף שצריך וכוונתו שנו"ס, ראה

.ËÚ(יח ס"ק (שם משנ"ב ג), (תמה, שו"ע ראה:

לגירסה זה וכל מצאו). ואם ד"ה (שם ושע"ת

הדברים 'מפקידות' הגירסה לפי אך 'מפקירות',

תיקנו. וכן מדוייק, היותר הנוסח שהוא ונראה פשוטים,

.Ùמועיל ביטול שאין לז, סי' לעיל רבינו דברי ראה

ידוע. בחמץ

הוהוא:47. לבער:48.אפי'ב חייב כזית... אין לבער:49.חסרבואם ואםבחייב לבער חייב

לבער חייב אינו מצרףבמצרף:51.אע"פבכל:50.לאו לבערבחייב:52.הוא חייב

אותםאלנקר:53. דלהזהיר:54.לנקר ולשטף:55.להזכירג העריבות העריבותאלמרק למלק

העריבותבולשטף ולשטף ולשטףדלמרק ולשתףההעריבות העריבות דומפקידות:56.למרק ג א
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ז"ל(נא) מקורביל הר"י כתב החבית, בשולי אשר רכט)פאוהבצק עמ' רכב סי' 58אם(סמ"ק

לשתות היין מותר הפסח, לפני יום שלשים הבצק59נתנה נתייבש שכבר לפי בפסח,

כתב ז"ל והר"פ לחוש. יש יום ל' תוך אבל הפסח, לאפבקודם אם יין לשתות שאסור

חדשים: שני הפסח קודם הבצק נתן

ז"ל(נב) גאון האיי רבינו דחמראפגכתב חביתא בגו ושדינון טפקא, על קלינון כד וחיטי

דמאי שרי, ביה דשדינון והאי מחמיצין, דלא חזקה חמרא, לההוא חששא60לתקוני

מניהו אישתייר שפיר61איכא, איקלי חיישינן,60דלא כן דאם היא, רחיקא חששא

מיניה אשתייר דלמא שפירמנהמא אפי אבלפדדלא מיא, ביה אית חמרא דהאי ודוקא .

מחמיצין אין פירות דמי לן קיימא הא מיא, ביה לית :פהאי

כתב(נג) דנהמאפועוד ביצה כשיעור ביה ונפל דמשחא, חביתא ליה דאית מאן האי

יתר או דאמרפזפחות כרב והלכתא שרי, פסחא לבתר אסור, בפסחא משחא ההיא ,

בזמנו ע"כ:פחחמץ וכו'

ה"ז)ירושלמי(נד) קוסס(פ"ב יין ליה הוה יצחק בר' שמואל שערי62ר' בגווה יהב ,

היהצדיחמע63פטבדיל מים ידי על פירוש, לבער. אתה צריך ליה אמר אמי, לר' שאל :צא,

חטהצב(נה) מיני שני והם דגן, מיני חמשת אלא חמץ משום אסור החטהצגאין הן ואלו ,

שאר אבל ושיפון. שועל ושבולת השעורה הן ואלו שעורה, מיני ושלושה והכוסמת,

.‡Ù,(המרדכי כתב ד"ה ה (תמז, בב"י דבריו הובאו

סי' פסחים הל' (או"ז מפלייש שמואל רבי כתב וכן

יב). ס"ק (תמז הט"ז הכריע וכן ע"ב), נח רנו

.·Ùבס נוסח חודשיים,ישנו הכותב בסוגריים מ"ק

כתבו וכן הסמ"ק. על ההגהות בעל מר"פ נכנס ואולי

(ח"א תרוה"ד תקנה), (סי' מרדכי עח), (ל"ת סמ"ג

החק מכריעים וכן (שם), ורמ"א (שם) ב"י קיז), סי'

ל). ס"ק (שם והמג"א לו) ס"ק (שם יעקב

.‚Ùריצ"ג רצב), סי' תשובה (שערי הגאונים שו"ת

פג). עמ' (ח"ב

.„Ùשם) הריצ"ג דברי על ירנן יצחק הערת ראה

ג). (תסג, ושו"ע ב"י טור, קיג), הערה

.‰Ù,נו סי' להלן רבינו דברי ראה פירות מי בעניין

קכ). הערה פד עמ' (שם ירנן יצחק בהערת וראה

.ÂÙשערי רצב), סי' תשובה (שערי הגאונים שו"ת

פג). עמ' פסחים (הל' לריצ"ג שמחה

.ÊÙ,הפסח קודם משם שהוציאה שמדובר נראה

לאוכלו ומותר בפסח, אסור וניעור חוזר מחשש אבל

הפסח. אחר

.ÁÙ.(ב (כט, פסחים

.ËÙ.בדין שערין : לפנינו בירושלמי בדיל: שערי

בשנו"ס. וראה

פירשוˆ. משה) פני העדה, (קרבן הירושלמי פרשני

וכיון שעורים, הכנסת ע"י להחמיץ ליין שסייע

היו הקוסס, ביין חמץ טעם ונתנו החמיצו שהשעורים

לבער. צריכים

והרא"שˆ‡. מחמצין) אין ד"ה ב נג, (מנחות התוס'

מים, בלא כאן שמדובר פירשו יג) סי' פ"ב (פסחים

מים. בלא אף מחמיצים פירות שמי הוכיחו ומכאן

פירות. במי הראשונים במחלוקת תסב) (סי' טור ועי'

ולשוןˆ·. מ"ב), (פ"א וחלה א) (לה, פסחים ע"פ

קלים. בשינויים א) (פ"ה, הרמב"ם ללשון קרובה רבנו

כתובהˆ‚. שעורה למיני חיטה מיני בין החלוקה

כלאי לגבי ועניינה מ"א) פ"א (כלאים לרמב"ם בפה"מ

להלןומפקירות ביאורים בדביטל:57.ר' אםאאם:58.דנטילהדבטלגדבטילא כי

לשתות:59. הייןההיין את שפיר:60.לשתות איקלי איכא... דחששא במניהו:61.חסרג

מאי בדיןבבדיל:63.תוססהקוסס:62.מנייהו
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ושאר ועדשים ופולין ודוחן אורז כגון וכסן64מינין ברותחין לשן אפילו קטניות, מיני

הבצק שנתפח עד אלאצדשהחמיץ65בבגדים חימוץ לידי באין שאין באכילה, מותרין

ז"ל רש"י פירש סרחון. ודוחן)לידי אורז ד"ה א נעשין(לה, ואםצהאין אותן66חמץ, מחמיצין

מסריחין.

אורז של תבשיל לאכול נהגו ארוזצוולפיכך שהוא בפסחצז, ממנו67בלעז שנזהרין ואלו .

יכירנו שלא מעורבין חטה גרעיני בו שיש ברצחמטעם שמואל והר' כתב69מרדכי68. ז"ל

לעולם קטנית מיני של תבשיל לאכול שלא הקדמונים הר"פ70ונהגו כתב נמי וכן .

רכב)צט71ז"ל סי' סמ"ק קטנית(הגה מיני בכל איסור נהגו הקדמונים רבותי ולא72מימי

באין דאינן בהדיא בפסחים דאמרינן יודעים, שהתינוקות בדבר טעו דלא חימוץ, מחמת

חימוץ מחמת דלא המנהג לקיים לי נראה אלא בלבד, המינים חמשת אלא חימוץ לידי

היא קדירה מעשה דקטנית דכיון הוא, גזירה מטעם אלא בדייסא,73הוא דגן נמי וכן

היא קדרה מעשה ואידי דאידי בדגן, לאחלופי אתי קטנית שרית דמדגן,73אי מידי וגם

שרגילים מקומות יש וגם דמדגן. מעשה לקטנית דקרי השוכר פרק כדאיתא הוא,

מהן ליזהר74לעשות הוא גמור ומנהג לאחלופי. אתי ולכך המינין, מחמשת כמו פת

קטניות ליגום75מכל חרדל,76הנקראים וגם ודומיהם ועדשים ופולין ודוחן אורז כגון ,

דבגמרא גב על ואף דמדגן. דבר דהוי משום זה, מטעם אסור אורז,77וכלן אפילו שרי

עכשיו78היינו אבל והיתר, איסור בהלכות ובקיאין תורה בני כלם שהיו בימיהם, דווקא

עכ"ל: דבר עמא וכן לאחלופי, אתי דילמא גזרו תורה בני אנו שאין

ז"ל(נו) הרמב"ם ב)כתב שאמרנו(פ"ה, דגן מיני בלתיאחמשת פירות במי לשן אם

חייבים בפסח חמץ וחיוב חלה חיוב לגבי אבל זרעים,

(כלאים ר"ש עי' מעורב, ושעורים חטים קמח אפילו

מ"א). פ"א

הגירסה:ˆ„. ברמב"ם שהחמיץ: הבצק שנתפח עד

שהחמיץ. בצק כמו

'עושין'.ˆ‰. לפנינו ברש"י נעשין:

.Âˆ'סי (פ"ב רא"ש קטניות: לאכול שנהגו כתבו כן

תקפח), (סי' מרדכי אין), הני ד"ה א (לה, ריטב"א יב),

מאחר ד"ה א (לה, מאירי ב), (פ"ה, מנוח רבינו

אוסרין). ויש ד"ה (שם וב"י א) (תנג, טור שביארנו),

.Êˆבלשון השם שזה נאמר כד סי' ברכות בו בכל

הני ד"ה א (לה, פסחים חלאווה במהר"ם גם ערבי.

ארוז. הוא שהאורז הביא אין)

.Áˆריטב"א עירבוב: חשש משום לאסור כתבו כן

מכ גיבורים(שם), שלטי אין), הני ד"ה א (לה, תם

וב"י אוסרין ויש בשם (שם) טור א), אות א י, (ברי"ף

מימוניות). ובהגהות ד"ה (שם

.Ëˆ(תקפח סי' (פסחים הסמ"ק בשם מרדכי כתבו וכן

הסמ"ק. בשם מימוניות) ובהגהות ד"ה (שם וב"י

הקודם.‡. בסימן הוזכרו

גהבצק:65.שהןהושאר:64. בבצקהבבצקב בפסח:67.ואיןבשאםהואם:66.הבצק

הפסחב הבר:68.בליל אז"ל:71.בפסחבלעולם:70.מאירהמרדכי:69.בר'ג

וז"לבוז"ל בפסחבקטנית:72.ז"ל היא:73.קטנית קדרה דגן... נמי דוכן מקומות...74.חסרג

מהםבמהן: הקטניות:75.שעושין ב קטניותא בפסחבליגום:76.מיני לגו"םהלגום

הדבגמרא:77. ההיינו:78.דבתלמודאגדהתלמודאאדתלמודאב ג ב היינודשמאא
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אין הבצק שנתפח עד היום כל הניחן אפילו אלא חמוץ, לידי באין אינן כלל, מים

כרת עליו מסריחין.בחייבין אלא מחמיצין פירות מי שאין ,

כתב ז"ל לשין)והר"ש אין ד"ה א לו, מקום,(רש"י מכל כרת, חמוצה על חייבין דאין נהי

נוקשה הוי לא גמור דחמץ דנהי באכילה, בעיניה,1גאסור רע. חמץ פירוש, הוי. בעיניה

שאינו מפני רע חמץ ונקרא מחמצת. דכל מריבויא בלאו והוא בעיניה. ואיתיה פירוש

שלא כדי בזריזות לאפותן ראוי הילכך גמר, ולא קצת דהחמיץ משום לאכילה, ראוי

בשמן בפסח כשלשין מאד להזהר שצריך זה מדעת ונראה בעיניה. נוקשה לידי יבואו

שלא כדי בעיסה, להשהותן להקל ראוי שאין מים, בלא אפילו משקין, ושאר ודבש

ע"כ בעיניה ונוקשא חמוץ לידי .דיבא

מחמיצין אלו הרי שהוא, כל מים בהן נתערב ייןהואם הן פירות ומי ורמונים2. ודבש

פירות משאר בהן וכיוצא תוספ'וותפוחים, פירותז. מי דבש קרי להכי לומר חרוצה

מהעשבים שהוא מפני חלב, נמי וכן העשבים, מפרחי שהוא הבהמות3מפני טשאוכלין

:יע"כ

הרי·. פרנקל: מה' ברמב"ם כרת: עליו חייבין אין

שיש שם הנוסחאות בשינויי וראה באכילה, מותר זה

ע"ד) ז מח (סי' בו בכל וראה ברמב"ם, גירסאות ב'

כאן מביא שרבינו ונראה הגירסאות. שתי את שהביא

הרמב"ם. תיקן אותה האחרונה הגירסה את

כ"י‚. שגירסת נראה שנו"ס. וזהגר' הנכונה היא

ענין באותו אחרים בראשונים גם המובא הבטוי

פירות.„. במי שלשה עיסה בנושא יש דעות שלוש

מחמיצים, מים בלי גם פירות שמי סובר (שם) רש"י

א) (י, הרי"ף נוקשה. אלא גמור חמץ זה אין אולם

בתערובת ואפילו כלל, מחמיצים אינם פירות שמי סובר

ומי ד"ה ב לה, (בתוס' ור"ת ומים. פירות מי של

פירות שמי סובר מחמיצין) אין ד"ה ב נג, ובמנחות

פירות מי של בתערובת אך מחמיצים, אינם לבדם

א). (תסב, וב"י טור וראה להחמיץ. ממהרים ומים

נט. סי' רבינו בדברי עוד וראה

פסח‰. (הל' בה"ג מחלוקת וראה (שם), ר"ת דעת

ש (שערי וריצ"ג ע"ב) צג)כט עמ' פסח הל' מחה

שכתב ומה ד"ה (שם ובב"י ב) (תסב, בטור הובאה

לש). אם

.Â.(ד (תסב, ושו"ע טור ב), (פ"ה, רמב"ם

.Êכזו לשון מצאנו לא ברורה. אינה הקיצור פתיחת

לפרשה: שצריך ונראה בתוספות, או בתוספתא

(ח"ב ובועז יכין בשו"ת מצאנו דומה לשון תוספת.

(=הרמב"ם) הרב "ולמד וז"ל: הרשב"ץ לנכד כב) סי'

שאמר: מהירושלמי פירות מי הם וחלב שהדבש ז"ל

העשבים מפרחי שהוא מפני פרות מי דבש קרי להכי

שאוכלים מהעשבים שהוא מפני חלב נמי שכן

בירושלמי. לכך המקור את ציין והוא הבהמות".

(הל' רדב"ז ועי' זאת. מצאנו לא שלפנינו בירושלמי

ד"ה ב לט, (פסחים ומאירי ה"ה) פ"ז ורבעי מע"ש

ילעוס). לא

.Áפירושי ב), אות (שם הגה"מ ב), (פ"ה, רמב"ם

ע"ד), נט רנו סי' פסחים (באו"ז מפלייש שמואל רבי

הביאו ע"א) לא עט (לאוין סמ"ג תקצא), (סי' מרדכי

והשו"ע הב"י מהטור משמע וכך ב), ס"ק (תסב הד"מ

ו). (תסב,

.Ëכתוב ומצאתי ד"ה (תסב ב"י (שם), רמב"ם ראה

טור וראה נט), (סי' להלן רבינו בדברי והוא בו) בכל

ה). תסו, והגה ב ס"ק תסב (ד"מ רמ"א ה), (תסו,

.È'סי רבינו בדברי להלן ראה עשירה מצה בעניין עוד

נט.

הנוקשיהאנוקשה:1. ד ביאוריםנוקשאב ר' זה בסי' להלן היין:2.וכן ושמןב נמי...3.יין וכן

חסרבמהעשבים:
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לפי(נז) הכוורת מן רדייתו יראו לא אם בפסח דבורים דבש לאכול שלא נשמרין ויש

חמץ בו מערבין .יאשפעמים

מצאתי שאלה השנהיבובתשובת ימות שאר כל כן דאם מחזקינן לא איסורא דאחזוקי

כן. שעושין מקומות יש שהרי אסור בשר בה מערבין דלמא ניחוש אכלינן וכת'4היכי

ז"ל פלכו טוב שם הר' מורנו ונהגויגאדוננו מבושל ויין ודבש בשמן להקל נהגו ועכשו

באלו אבל ומתבטלי יפה מעורב לח דבר שבכל לפי כוונו ויפה ובשר ודג בגפנה איסור

עכ"ל ברכה עליו תבא והמחמיר עצמו בפני האיסור ויאכל בעין שיהיה .4איפשר

ה"ז)ירושלמי פ"ב בסלת(פסחים מזוייף דבש ליה הוה בריי דר' בריה חנינא שאלידר'

היה מים ידי על פי' לבער אתה צריך ליה אמר מנא .טולר'

ז"ל מקורביל הר"י אותוטזוכתב ואפילו בעיניה שנא ולא תערובת ידי על שנא דלא

נראה טעמא ומהאי לאחלופי אתי דלמא לאוסרו נראה מיד הכוורת מן שמוציאין

התאנים שהרבהיזלאסור פי על אף אותן כשמתקנין סלת קמח בהן לתת שרגילין מפני

לאחלופי: אתי דלמא סלת בהן שאין יש תאנים

נשמרים(נח) יש כן וישיחוגם עכברים, מאכילת אותה שיבררו עד החטה לטחון שלא

להתיר תנןיטשרוצין דאנן לדבריהם, קשה קצת מיהו פירות. כמי דהוי ב)משום (לט,

לחלוחית חשיב לא אלמא שמחמיצין, מפני מכתו גבי על ויתנם חיטים אדם ילעוס לא

כ לחלק.הפה דאין עכבר, אכילת הדין והוא פירות, בכלכמי וכן רגלים, במי ראוי וכן

.‡Èדר"מ) והרמ"א תקצא), (סי' מרדכי כתבו: וכן

ח). תסז, הגה ב, ס"ק תסז

.·Èדלא כתבו וכן ו). סי' כד (כלל הרא"ש שו"ת

וכן ע"א), קסב (פסחים ראב"ן איסורא: כתבומחזיקינן

(פ"ד מימוניות הגהות תעח), סי' (ח"ב ראבי"ה בשמו:

אמר ד"ה ע"א (ל ריטב"א ח). (תסז, והטור ה) אות

הראב"ד) כתב ד"ה ע"ב (ל חלאווה מהר"ם רבא),

ושו"ע דבורים) של דבש ד"ה (תסז ב"י הראב"ד, בשם

ח). (תסז,

.‚Èטוב שם שרבינו כתב חיד"א לרב הגדולים בשם

תקופת (והיא לאחריו ומעט הרשב"א בזמן היה פלכו

חיים לארחות במבוא (עי' כאן המובא והוא הרא"ש)

חיים בארחות מובא טוב שם רבי י'). עמ' שבת על

בבגרותו שהכירו אלא המחבר, של כרבו פעמים מספר

בכת"י דווקא מוזכר הוא לכן למיורקה. בבהגיעו

בשמו. נוספים פסקים להלן יותר. המאוחר

.„Èאו"ז ע"א), (מב מאירי הי"ג), (פ"ב ברא"ש הו"ד

סט). (סי' לרשב"ץ חמץ מאמר רנז), סי' פסח (הל'

.ÂËמחמיצים פירות שמי (נו) הקודמת באות כמבואר

מים. בתוספת רק

.ÊËלסמ"ק פרץ רבינו בהגהת מופיעים אלו דברים

מהרי"ל (שם), המרדכי כתבו וכן רלב), עמ' רכב (סי'

(שם) ב"י ע"א), יח דף בפסח אסורות מאכלות (הל'

(שם). משה ודרכי

.ÊÈמהרי"ל (שם), מרדכי (שם), פרץ רבינו כתבו כן

(שם) ב"י י), אות (פ"ז מימוניות הגהות ע"ב), (שם

ח). (תסז, ורמ"א

.ÁÈ'סי סמ"ק (בהגהות פרץ רבנו זו דעה הביאו

טור ח), אות (פ"ה הגה"מ ב), הערה רכא עמ' ריט

פרץ). ה"ר כתב ד"ה (שם וב"י ג) (תנג,

.ËÈ,(שם) הגה"מ (שם), פרץ רבינו זו דעה הביאו

הרשב"א פסקו וכן תקסט), (סי' מרדכי וראה (שם), ב"י

והטור קנ) סי' לרמב"ן ומיוחסות תפח סי' ח"א (שו"ת

ג). (תנג,

.Îפרץ ברבנו איננו זה כל מים: אם כי ראוי.... וכן

לפנינו.

עכ"ל:4. ברכה וכת'... הכן ד ג חסרא
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ודאי אלא פירות, כמי אינו כן גם הבהמה חלב כגון החי, מן היוצא משקה שאר

קאמר מדלא קאמר, דוקא פירות מי משמע מחמיצין, אין פירות דמי ועוד מחמיצין.

שאחרי לפי עכבר, אכילת גבי טפי למיחש איכא ועוד מיםשיח. אם כי מחמיצין אין

לחודייהו פירות במי דווקא מחמיצין אין פירות דמי והא לישה, בשעת במים מערבין כן

בשאר שנא ולא ראשון ביום שנא ולא שעה. כל בפרק ר"ת כדפירש מים תערובת בלי

ז"ל הר"י לשון ע"כ אסור. בכלן .כאימים

ז"ל הלוי אהרן הר' כתב נמי והעיןכבוכן והאף הפה תורת5דמי רגלים ומי והזיעה

ומחמיצין. עליהן משקה
טוב6 שם הר' מורנו אדוננו פסק נמי כגוןכגוכן ותולדותיו, מים אלא מחמיצין דאין ז"ל

אין ודם וחלב ביצים כגון דברים שאר אבל רגלים, ומי והאזן והעין והחוטם הפה מי

ירושלמי עכ"ל. ה"א)מחמיצין מחמיץ(פ"ג .6כדהטל

ז"ל הרשב"א כתב עכברים, ידי על קצתן נאכלים גרעינין בהן שנמצאו חיטין ועל

קנ)ובהבתש סי' לרמב"ן מיוחסות תפח, סי' שלא(ח"א חימוץ, משום בזה שאין מסתברא

לא שאם חימוץ, משום בו אין עכברים בנשיכת אבל חיטין, בלועס אלא לא7אמרו כן

ממנה יאכלו שלא ומגורה מגורה כל לך שאין בפסח, מותרים שהן חיטים מצינו

שאפילו ועוד האדם,8עכברים. כלעיסת חימוץ לידי מביאה העכברים פה שליחת תאמר

הביב פי על אפילו מתבקעין. שאין רואים אנו מקום שאיןכהמכל וכלשונו עוקבא 9כמר

משום בזה אין בשיניו בגרגיר הנושך בזה כיוצא באדם ואפילו שמואל. כדעת מבוקעין

שאין שאמרתי, זה במעשה שכן וכל לעולם. חימוץ לידי בא אינו בזה שכיוצא חמוץ,

לכל ליה והוה דאורייתא, איסור לידי לבא בו אפשר שאי הרבה, בתוך מעט אלא בו

עכ"ל: שואלין כך ואחר מעשה עושין בזה וכיוצא ודרבנן דרבנן, ספקא היתר

כתב(נט) ז"ל כ)והרמב"ם וקצח(פ"ה, בלעז, גורגולי ושומשמין, תבלין לתת כוומותר

דבש או ושמן במים העיסה ללוש ומותר הבצק. לתוך בהן לקטף10וכיוצא או וחלב

.‡Îלסמ"ק פרץ רבנו בהגהת מופיעים אלו דברים

ח) אות (פ"ה ובהגה"מ ב). הערה רכא עמ' ריט (סי'

ה"ר כתב ד"ה (שם וב"י ג) (תנג, טור הסמ"ק, בשם

נז). (סי' לעיל רבנו בדברי וראה פרץ).

.·Î,(דרדקי ד"ה א (לה, הריטב"א בשמו כתב כן

אדם), ילעוס לא ד"ה ב (לט, חלאווה מהר"ם כתבו וכן

ד"ה ב (לט, מאירי ילעוס), לא ד"ה ב (לט, מכתם

ה). (תסו, ושו"ע ילעוס) ולא

.‚Î.שיא הערה הקודם בסי' עי'

.„Îביאור ועי' ה). (תסו, בשו"ע ונפסק הב"י הביא כן

ה). (תסו, הגר"א

.‰Îוהמאירי חבית'. פי 'על א) (מ, לפנינו בגירסא

שאופין החרס י"מ זה "וביב א): (מ, פסחים מסכת

יין של חבית פי וי"מ בוביא, מלשון החלות את בה

מבקעם". היין שחוזק חזק

.ÂÎ.והקצח והשומשומין התבלין לפנינו: ברמב"ם

הטל6.והאזןבוהעין:5. פסק... נמי המחמיץ:וכן ד ג לא:7.חסרא השאם ג ב שאלוא

השאין:9.שאםבשאפי':8. ב דבש:10.שאינןא או דושמן בשמןג דבשאו שמןאאו

ודבש



dvne ung zeklddl

ז"ל הר"ז כתב נמי וכן מים, בלא דוקא אומרים ויש דכתבו)כזבהן. ומאי ד"ה ברי"ף א .(י,

א)והריא"ף ברי"ף)והראב"ד(שם)והר"ם(י, שם מותר,(השגות במים דאפילו כתבו זצ"ל

הראשון. מיום ה'11לבד מועדי בספר ז"ל טוב שם הר' אדוננו מורינו פסק נמי .11וכן

שיהיה כדי אלא חמץ משום ולא בלבד, במים אלא ולקטף ללוש אסור הראשון וביום

חוץ פירות, במי שלשה ומצה עוני. לחם זכרון להיות צריך בלבד ובראשון עוני, לחם

הרמב"ם שכתב מה ולפי בכך. עשירה מצה שאינה חובתו, ידי יצא ודבש, ושמן מיין

מתובלת במצה יוצאין כתובכחז"ל וכן הם, פירות דכמי ביצים במי ללוש ונהגו .

ומי)כטבתוספות ד"ה ב כתבנו(לה, וכבר היוצאל. דבר כל ועל זה על והר"פ הר"י דעת

החי: מן

עדלאוכתב(ס) נתן ואם דמו. דכרותחין ותבלין, מלח בעיסה נותנין שאין ז"ל הראב"ד

מלחן מחמת נאכל בה12שלא נתן ואם ברותחין. שנילושה מצה כמו באכילה, אסור

מיד תאפה מלח, באכילהמעט מצוהלבומותרת של ובמצה יתן. לא לכתחילה אבל ,

נתן ואם כלל, יתן מצה13לא ידי יוצא היא13אינו עשירה מצה וזו עוני, לחם דבעינן ,

מלח משום עשירה מצה מקרי אי עיון וצריך מתיריןלגעכ"ל. ויש מהלד. על וסמכו ,

ÊÎ.ד"ה ב נג, ובמנחות ומי ד"ה ב לה, (תוס' ר"ת וכ"כ

ב). (תסב, וב"י טור יג), סי' (פ"ב רא"ש מחמיצין), אין

.ÁÎאף בה לצאת שמתיר מהרמב"ם מדייק רבנו

וכ"כ עשירה. מצה שהיא חושש ואינו הראשון, בלילה

ח"ג (שו"ת והרדב"ז גאונים) ומקצת ד"ה א (לו, המאירי

בשםהרוקח. כג) סי' משמעברא"ש(פ"ב וכן תקפב). סי'

ביום אוסר שהרמב"ם כתב כ) (פ"ה, מנוח רבינו אבל

לחימוץ. חושש ואינו הימים בשאר ומתיר הראשון,

מב, סי' (עמנואל הגאונים בתשובות משמע זו וכדעה

הדבר (תנה) ובטור תקצד), (סי' המרדכי וכ"כ תשסט).

עולה ו) (תנה, מהשו"ע ו). (תנה, ב"י ועי' ברור. אינו

כרמב"ם. שפסק

.ËÎ,בזה נסתפק שרש"י התוס' וכתב שם, ר"ת דעת

שעא (סי' רש"י סדור קיב), (סי' רש"י תשובות ראה

קכט), (סי' פרדס כ), (סי' והיתר איסור ,(180 עמ'

וראה מד). סי' פסח (הל' ומחז"ו לז) סי' (ח"ב אורה

(סי' תשב"ץ רש"י), נסתפק ד"ה א י, (ברי"ף ר"ן עוד

הגהות ריד), (סי' שבה"ל יג), סי' (פ"ב רא"ש כד),

או"ז ו), הערה רכב עמ' ריט (סי' הסמ"ק על הר"פ

טור, ,(97 עמ' תסח סי' (ח"ב ראבי"ה רלט), סי' (ח"ב

וראה ביצים). ומי שכתב ומה ד"ה ד (תסב, ושו"ע ב"י

עט). (סי' רבינו בדברי להלן

.Ï.נו סי' גם וראה נח סי'

.‡Ïזאת והביא ידוע, אינו בראב"ד הדברים מקור

שלש בדבריו יש נותנין). אין ד"ה מח (סי' בו בכל אף

באכילה. אסור מלחן מחמת נאכל אינו א. הבחנות:

כן לעשות ואסור מיד, תאפה מלח מעט נתן ב.

בליל בה יוצא אינו ג. מצתלכתחילה. משום ראשון ה

עשירה. מצה שהיא כיון מצווה,

.·Ïעם שמצה כתב כז) (סי' דעים בתמים הראב"ד

שמלוח הדעה את הביאו עשירה. מצה היא מלח

ש), אות (פ"ה הגה"מ כג), סי' (פ"ב רא"ש כרותח:

שרי), ותיקא ד"ה ב (לט, ריטב"א תקצד), (סי' מרדכי

דברי את גם ומביא נוהגין), והרבה ד"ה ה (תנה, ב"י

(הגה ורמ"א (שם) שו"ע הראב"ד, בשם בו בכל רבנו

ה) אות (שם הגה"מ וראה ה). ס"ק שם וד"מ שם

כתוב). מצאתי ד"ה ז (תסב, וב"י

.‚Ï(לד סי' פסח (הל' ומנהיג ש) אות (פ"ה הגה"מ

שאינה כתב ה) (תנה, והטור עשירה, כמצה שהיא כתבו

זאת. הביא לא ובשו"ע עשירה. כמצה נחשבת

.„Ïמהר"ם כג), סי' (פ"ב הרא"ש זו דעה הביאו

ד"ה ב (לט, ריטב"א ותיקא), ד"ה ב (לט, חלאווה

.11: ה' מועדי בס' נמי... הוכן ד ג השאין:12.חסרא ב מצה:13.שאינןא יצאהאינו... לא

חובתו ידי בה
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ודאי ובהנהו בהן, יוצא בשוק למכור עשאן דאמרינן נזיר ורקיקי תודה חלות ששנינו

משום מלח בהן מלח1415יש תקריב קרבנך כל כתב15על ז"ל והראב"ד נאמרלה. לא

שהן לזריזין, אלא מיד.16כן אותה אופין

ז"ל הלוי אהרן הר' ומלחלוכתב בפסח. אסור זה הרי החטים, עם מלח שטוחנין ואלו

ואסורין.לזשנתך להחמיץ שממהרין אלא עוד ולא הים, מי וכן מחמיצין, ודאי מים אותן

נתך והמלח הקמח, מתלחלח שפעמים לפי החטים, עם המלח טחינת איסור וטעם

עכ"ל: ומחמיץ

ז"ל(סא) קנג)לחוהרשב"א סי' מיוחסות תנה; רכד, סי' ח"א ולא(שו"ת בעיסה, מלח לתת מתיר

מליח בחומו.17אמרו העיסה ולהחמיץ להחם לא אבל ולהפליט, להבליע אלא כרותח

דצלי. כרותח אלא האלו הדברים לכל המלח עשו בותיקא18ולא אמרינן דהא ועוד

בק המתבשל וקמח ומלח מים משום מחמע.אסור, אחמועי ליה דמבשל דא משום דרה,

בותיקא שכן וכל בעיסה, מלח נותנין אין לימא לא דאי לא, בתנור הנאפת בעיסה .18אלמא

נהגו ועכשיו ע"כ. אחרות ראיות הביא מצוהלטועוד בשל לא מלח, שום לתת שלא

המנהג: לשנות ראוי ואין באחרות, ולא

הלחמניות(סב) לעשות שלא הקדמונים החכמים שהחמירו במה להקל ראוי אין וכן

פנדא"ש פלאונא"ש19שקורין .20מאו

קמח ולא במים חטים מבשלין גמור21ואין חמץ הן הרי בשל ואם שנתבקעו.מא. והוא ,

(שם). ומנהיג שרי) ותיקא

.‰Ïבעניין כן שכתב כ) פ"ה, (השגות ראב"ד ראה

האפיה שהרי לעיל, בשמו לאמור וסותר במצה, תבלין

עשירה מצה היא עדיין אבל חמץ, לאיסור מועילה

ריטב"א וראה וצ"ע. י"ח, בה יוצאים ואין לשיטתו,

מב). ס"ק (תנה ומשנ"ב שרי) ותיקא ד"ה ב (לט,

.ÂÏהגה"מ וכ"כ בנדפס. אינם לפסחים הרא"ה חי'

וכן שרי), ותיקא ד"ה ב (לט, וריטב"א ה) אות (פ"ה

(תסב) והטור לכך. חשש ותיקא) ד"ה א יב, (ברי"ף ר"ן

מחמיץ. אינו בפ"ע שמלח וסובר הרא"ה, על חולק

החטים. את יחמיץ שהמלח חשש ז) (תסב, השו"ע

המדובר המלח האם מחלוקת הביא ז) (ס"ק המג"א

שנחצב מלח או ים) (מלח במים שבושל מלח הוא

מלח. במכרות

.ÊÏ.במים שהמיסו

.ÁÏוכן נוהגין), והרבה ד"ה ה (תנה, הב"י הביאו

ריטב"א ותיקא), ד"ה ב (לט, חלאווה מהר"ם כתבו

ומדאמרי), ד"ה א יב, (ברי"ף ר"ן ותיקא), ד"ה ב (לט,

(פ"ה והגה"מ שילה) ר' דבי אמרי ד"ה ב (לט, מכתם

שלד. - שלב הערות ס סי' לעיל וראה ש). אות

.ËÏדברי את שהביא לאחר (שם) הב"י סיים כן

ה). (תנה, והרמ"א השו"ע וכ"פ הרשב"א,

.Óהיוצא שהנוזל מחשש בשר, עם אפוי קמח היינו,

כתב וכן חימוץ. לידי ובא האפיה, את מעכב מהבשר

דברים). אלו ד"ה ב (לט, המאירי

.‡Óרי"ף צו), סי' תשובה (שערי הגאונים שו"ת

קכח), (סי' פרדס ,(97 עמ' פו סי' (ח"א אורה א), (יב,

(פ"ה, רמב"ם צא), עמ' פסחים שמחה (שערי ריצ"ג

ד"ה ב (לט, חלאווה מהר"ם כ), סי' (פ"ב רא"ש ג),

שורין אין מתני' ד"ה ב (לט, ריטב"א חולטין), אבל

שנ'המשום:14. מלח:15.משום כל... תמלחבעל במלח מנחתך קרבן שהן:16.וכל לזריזין

שיהיוה המליח:17.כדי ד ג ככ"יא ומסתבר בותיקא:18.בחסר, וכ"ש דהא... הועוד ד ג א

הפלאונא"ש:20.פנאדשהפנדישבפנדאשאפנדא"ש:19.חסר ב חטים21.פלאונשא

קמח: ולא במיםדבמים חטים ולא קמח
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הקלוי והקמח הפת מבשלין הקדמוניםמבאבל מן קצת שהנהיגו מה אבל לאפותמג.

קמח קטן שק שממלאין או פנדא, לתוך לתוך22קמח אותו ונותנין יפה, אותו ודוחקין

בתנור ונותנין קמח, קדירה ממלאין או בשול, כדי עד שם אותו ומשהין רותחין, מים

מנהג, אותו על לפקפק יש התינוקות, אל מאכל קמח מאותו ועושין שתאפה, כדי עד

הצורך. כפי יפה נאפה ולא הדחוק, הקמח חלקי בכל האור שלט שלא לחוש שיש לפי

כן: לעשות שלא ואסרוהו הדבר על וגזרו אחריהם, גדולים חכמים באו כך ואחר

ז"ל(סג) פרץ הרבינו כתב הארץ מלחלוחית שצמח הדגן הערהמדועל רכב סי' סמ"ק (הגהות

שעהיב) כל פרק אמרינן דקא דהיינו גמור, חמץ שזה אומר ז"ל יחיאל (פסחיםשרבנו

א) שהתבואהלג, בעוד בא גירמינא"ר שקורין שהחמוץ שפעמים במחובר, דמחמיץ

הגשמים מרוב בתלוש23מחוברת שבא ופעמים הקציר, בעת ע"כ.24שיורדין

ז"ל כ)והרשב"א סי' ח"ד לגמרי(שו"ת ונתיבשה כלל, ליניקה צריכה ואינה שנתבשלה ביאר

בתשובה עכ"ל גשמים עליה ירדו אם חמוץ ומקבלת דמי, בכדא דמנחא כמאן .מהבמחובר,

ז"ל הר"ף יפה(שם)24וביאר אותו יברור מעורב אותו ימצא מאותו25אם ששים שיהיה

צריך וגם אפיה. בשעת טעמא דיהיב משום ביבש, יבש דהוי גב על ואף צמח, שלא

אסור שהוא כל בפסח דאי הפסח, קודם האפיה יהיה26שתהא שלא להזהר טוב כן על .

דמי ולא הפסח. תוך מצות אופין שפעמים לפי בתבואה מעורב צמח מאותו כלל בו

הבשר, על בעין חמץ מעט שם נשאר אפילו דהתם הפסח תוך שאוכלין ישן מליח לבשר

תוך מעורב כשהוא הכא אבל לבשלה, כדי הבשר כשמדיחין אותו מעבירין מקום מכל

הקמח בתוך שמתערבת לפי שם, לעולם היא הרי שצמחה התבואה אותה התבואה,

בפסח, צלי מליח בשר לאכול אין זה ועל להפרידה, אפשר אי ושוב הטחינה, בשעת

עכ"ל: קודם אותה שידיחו לא אם

במיםמו(סד) שלו הקמח את מבשלין אין אותו, וטוחנין באור אותו שמהבהבין כרמל

דאבישונא קמחא איניש לימחי לא וכן יפהשמד. באור נקלה לא פירושמזשמא ,מח.

דאבישנא. בקימחא לעבותו התבשיל בתוך קמח לערב

טור דברים), אלו ד"ה ב (לט, מאירי וחלוט), וד"ה

ושו"ע לחלוט) אבל ד"ה (תסא, ב"י ג), ו-תנד, ב (תסא,

עד. סי' רבינו בדברי להלן וראה ג). (תנד,

.·Óשם) ריטב"א (שם), מאירי (שם) רמב"ם כ"כ:

אלו ד"ה ב (לט, מכתם דברים), ת"ר גמרא ד"ה

לחלוט). אבל ד"ה (תסא ב"י דברים),

.‚Ó.(דברים אלו ד"ה ב (לט, המכתם העניין כל כ"כ

רל) עמ' יב אות רכב (סי' לסמ"ק ר"פ הגהת וראה

(שם). הב"י הביאו

.„Óיש פרץ ה"ר כתב ד"ה ג (תנג, הב"י הביאו

יז). ס"ק שם ) ומשנ"ב ג) (תנג, רמ"א וראה נוהגין),

.‰Ó.(ה (תסז, הב"י הביאה

.ÂÓ.(ה (פ"ה, הרמב"ם לשון

.ÊÓ.(ב (לט, פסחים גמ'

.ÁÓריטב"א פירשו: וכן לימחי) לא ד"ה ב (לט, רש"י

ויש ד"ה ב (לט, ומאירי לימחי) לא ד"ה ב (לט,

קמח:22. קטן קטןדשק קמח הגשמים:23.שק המרוב גשמיםב רוב והרשב"א...24.מחמת ע"כ

: ז"ל ההר"ף ד ג האסור:26.עדביפה:25.חסרא אוסרב
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לימחי)פר"ש לא ד"ה ב לט, כשהיא(רש"י בתנור ונקלית שנתיבשה דאבישנא קמחא ז"ל

לא דלמא לעביד, לא הכי אפילו כאפויה, היא והרי בתנור קלי אותה עושין לחה,

מפרשים ויש חימוץ. לידי ואתי שפיר, מולליןמטבשיל אין החדשות, הקדרות כשמוללין

מותר בחסיסי אבל דאבישנא, בקמחא במצהנאותן פירוש, וטחנו27. שחזרו אפויה

שפיר קלוהו לא שמא אסור, קלוי קמח אבל פירש28אותה, וכן חימוץ, לידי ואתי ,

ב)ז"לנאהריא"ף קטנית(יב, מיני של בקמח מפרשים ויש ז"ל29.נב. חסיסי)ורש"י ד"ה ב (מ,

דאבישונא קמחא חסיסי .29נגפירש

הפת את מבשלין אבל המרחשת, על או המחבת על בשמן הבצק קולין אין או30וכן

הקלוי הקמח .30נדאת

בשלו אם פירות במי שלשו בצק וכן פירות, במי הקמח את או הדגן את לבשל ומותר

מחמיצין אין פירות שמי מותר, זה הרי בשמן, המחבת על קלוהו או פירות .נהבמי

ז"ל הרמב"ם ה)כתב נתבקעו,(פ"ה, אם שעורים, או חטים בו ונמצאו שנתבשל תבשיל

פירוש אסור. התבשיל באכילה31כל אומריםנו, ויש אבלנז. נתבקעו, בעינן דבשעורה

גל"ו שקורין זונין שם נמצאו אם הדין והוא דמו, כמבוקעות ציריא בהו דאית 32בחטין

הוא. חטין דמין נתבקעו, בלא אסור בלעז,

ז"ל הראב"ד לאנחוכתב כי אלא33ודוקא בה ליה36שערי35תרי34נמצאו אסרינן דלא ,

ואסור. נתבקעו ושמא טובא, דאיכא הוא חזקה ודאי תלתא אבל ממש, בנתבקעו אלא

מפרשים. ויש בשם בה) מפרשים

.ËÓ,(ג (תסג, והשו"ע ה) (פ"ה, הרמב"ם פסקו כך

היה). דרכן ד"ה (שם המאירי זה פירוש הביא וכן

הם�. שחסיסי פירש רש"י ב). (מ, פסחים ראה

האמוראים שכל משום חולק, ותוס' דאבישונא, קמחא

אסרוהו.

ב).�‡. (מ, בריטב"א וכן

ר"ח�·. רבא), ד"ה ב (מ, תוס' חסס), (ערך ערוך

הרא"ש בחסיסי). ד"ה ב מט, נדרים ובר"ן בתוס' (מובא

בקמח ימלול שמא חששו שלא כתב כח) סי' (פ"ב

שיפרצו חשש, יש שאם כתב ב) (מ, המאירי אבל חטה,

אסור. ושעורה, חיטה בקמח וימללו הגדר את

בחסיסי).�‚. אכלה ד"ה ב (מט, בנדרים כתב וכן

(שם),נד. מנוח ורבנו מ"מ וראה ג) (פ"ה, רמב"ם

ד"ה (שם וב"י ב) (תסא, טור יח), סי' (פ"ב רא"ש

בה"ג). כתב

(שם).�‰. מנוח רבנו וראה ד), (שם, הרמב"ם לשון

.Âאבל� באכילה, שאסור לג) (סי' דעים בתמים כתב

(שם) מ"מ כתב וכן בפסח. אפילו לנכרי למוכרו מותר

סי' (פ"ב רא"ש א), (יב, רי"ף ועי' (שם), מנוח ורבינו

ומה ד"ה (שם וב"י ט) (תסז, ורמ"א שו"ע טור כה),

הרי"ף). שכתב

.Ê�,(עט (ל"ת סמ"ג ושעורה: חיטה בין לחלק כתבו

שמשון רבי בשם לותתין) ואין ד"ה א (מ, ר"פ תוס'

מכתם דקים), לאו ואי ד"ה א יב, (ברי"ף ר"ן מקוצי,

וגדולי ד"ה א (מ, מאירי שמואל), עבד ד"ה א (מ,

הגה"מ כה), סי' (פ"ב הגה"א מכריעים), הפוסקים

(שם). מנוח ורבינו ו) אות (פ"ה

.Áהמאירי� שמואל), עבד ד"ה א (מ, המכתם הביאו

ומה ד"ה ט (תסז, והב"י המפרשים גדולי בשם (שם)

בשם כן שכתב בו, בכל רבנו בשם הרי"ף) שכתב

הראב"ד.

מצהבבמצה:27. דאבישונא:29.יפהבשפיר:28.חסיסי דורש"י... ג או30.חסרא

הקלוי: האת... ד ג הגל"ו:32.אפי'אפי':31.חסרא ב אלא:34.חסרבלא:33.גולא

וג'אתרי:35.חסרב תלתאבתרי או ותלתאגתרי ג'התרי או הואבשערי:36.תרי שערי



dvne ung zekldhl

אותן ושורפין אותן מוציאין נתבקעו, לא שלא37ואי הדגן שאין תבשיל, שאר ואוכלין ,

ע"כ. מדבריהם אלא התורה, מן גמור חמץ נתבקע
כתב38 מותרנטעוד עליה, איסורא דליכא כשוגג זמנו תוך חמץ משהו איערב דאי ז"ל

ולא עצמו, בפסח לגוים למכרו או הפסח, לאחר עד לכתחילה תבשיל לאותו לשהותו

מתסר לא טעם בנותן נמי בשיעור דאפילו בהנאה, אסר דלא משהו ביה ערב דאי מבעיא

הוא בלחוד טעם נותן בשביל לא וכו' הבבלי כותח בפסח עוברין אלו דתנן והא בהנאה.

והוי לגביה, טפלה המינין שאר וכל המאכל, עיקר דחמץ משום אלא לשהויי, דאסור

במשהו אוסר חמץ דאין אחר, במקום ביאר עוד ע"כ. לבעורי ובעי בעיסה, איתיה כאלו

המאכל מכשיר כן אם אלא לדבריובהנאה, ראיה והביא וחביריו, הבבלי ככותח

:38סמהירושלמי

זה(סה) נמצא כיוןסאואם בששים אלא אוסר אין ומעלה שביעית משעה אפילו בי"ד

התרומה הבעל כתב כך חמץ איסור בו ז"ל.סבשאין

ז"ל מקורביל הר"י כת'סגוכתב נמי וכן בלבד, ימים הז' על אלא כרת חייב שאינו

ז"ל .סדהרמב"ם

כתב ז"ל לומרסהוהר"פ שרוצים ורבים וז"ל כן מששסוגם במשהו לאסור זמנו דחשוב

ריצב"א בשם מרבותי קבלתי ומיהו ומעלה לאסורסזשעות זמנו חשיב 40במשהו39דלא

משש אבל בכרת, הוי דאז הפסח סוף עד ט"ו מתחלת דהיינו הפסח ימי בז' אלא

אם כי במשהו, אוסר אינו מ"מ לאו דאיכא אע"ג ומעלה וראיה41שעות טעם. בנותן

בזמנו דוקא רב קאמר הכי ואפילו בלאו זמנו לאחר בחמץ יהודה כר' דאמר דרב מיהא

במשהו במשהו42הוי במינו בזמנו שלא אבל במינו, שלא בין במינו 43בשלא42בין

.Ëחשש� ושם לג). (סי' דעים תמים וראה הראב"ד,

מותר. בדיעבד שיהה ואם הפסח, לאחר עד לשיהויו

בו. בכל ואינו

.Òאו החיטים ונמצאו נתבשלו בהם הכלים ולגבי

אות (פ"ה והגה"מ ח) (פ"ה, מנוח רבנו עי' השעורים,

ז).

.‡Ò.בתבשיל מבוקעת חיטה

.·Òבעניין רבינו דברי וראה נה), (סי' התרומה ספר

כא, (סי' או"ז הר"ח בדרשת ומובא מב) (סי' לעיל זה

י).

.‚Ò.(רכו עמ' רכב (סי' סמ"ק

.„Ò.(וה"ח ה"א (פ"א רמב"ם

.‰Òמלשון הם אלו דברים (שם) שלפנינו בסמ"ק

הר"פ הגהת וראה פרץ, רבינו הגהת ולא עצמו הסמ"ק

ב). הערה ריט (סי'

.ÂÒחידושי רבא), אמר ד"ה א (ל, ריטב"א כתבו כן

הרי"ף (על ר"ן בזמנו), שלא ד"ה ע"ב (כט דוד רבינו

בזמנו), חמץ ד"ה ב כט, בחידושים רבא, אמר ד"ה ב ז,

ה"ה). (פ"א משנה ומגיד

.ÊÒכתבו וכן יב"א, רבינו בשם כן כתב (שם) הסמ"ק

(פ"ב רא"ש בסופו), אמר רבא ד"ה ע"ב סו (ע"ז תוס'

ושלא ד"ה א (ל, מכתם תקנד), (סי' מרדכי ה), סי'

ודווקא ד"ה (שם וב"י ב) (תמז, שו"ע טור, בזמנו),

הפסח). בתוך

אותן:37. מהירושלמי:38.ושורפיןגחסרדושורפין כת'... העוד ד ג דלאסור:39..חסרא ג

שהואבבמשהו:40.חסר אם:41.בכל במשהו:42.אלאבכי במינו... חסרהבין

שלאהבשלא:43.
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כדאיתא טעם בנותן שעה44במינו כל א)פ' ל, ב- ר(כט, משוי בזמנואלמא שלא חמץ ב

הלכך יהודה. כר' בלאו בזמנו שלא חמץ לרב ליה דסבירא גב על אף איסורין לשאר

במשהו יאסר לא מ"מ כדפרישית בלאו דהוי זמנו מקודם יהודה כר' לן דסבירא לדידן

טעם בנותן אם טעם45כי בנותן במינן שלא בין במינן בין איסורין בשאר במינו .45גם
להתירסח יש טעמא שםסטומהאי שמוצאין קודם46המצה שנאפת כיון שעורה או חטה

לעיל כדפרישית שעות שש לאחר שנאפת ואע"פ פסח ערב של יום מבעוד הפסח

צלי וחממועוכן חזרו אם ומיהו זה. מטעם להתיר יש הפסח ערב יום מבעוד שנצלה

טעם ונותנת דחוזרת אסור טוב יום משנכנס הצלי או בה שהחטה בעוד מצה אותה

במשהועאבזמנו משהועבדהוי אותו דכל גב על חוזר47דאף אינו יום מבעוד שבלעה

בצלי או במצה עודנה שהחטה כיון מ"מ יום מבעוד נתבטל שכבר משנכנס48וניעור

בצלי או במצה טעם נותנת טוב חימום48יום ומיהו חימום. ידי על בעלמא מיהא מעט

שני לחושעגדכלי אךעדאין טוביה49. רבינו הפסח תוך נאפת שארעהאם אפילו אוסר

שאם נראה דבריו לפי אבל היא מלתא דריחא משום בתנור עמה שנאפות המצות

היא מלתא ריחא אומר דאין החטה בה שנמצאת אותה רק אוסרין דאין בכירה נאפו

יחיאל ורבינו שרי בה הנוגעים אותן ואפילו מכוסה שהוא בתנור מתירעו50אלא היה

ולהתיר מצה אותה לאסור ונראה מפעפע אינו דחמץ משום קליפה ידי על מצה אותה

ז"ל פרץ הרבינו עכ"ל בתנור אפילו .עזהאחרות

.ÁÒ.(ב הערה ריט (סי' לסמ"ק ר"פ הגהות מכאן

בשם ההגהות) וכתבו ד"ה ג (תמז, בב"י כתב וכן

מימוניות. הגהות

.ËÒאמר ד"ה בסופו א ל, ר"פ ותוס' (שם ר"פ

הגהות). וכתבו ד"ה ג (תמז, וב"י רבא)

תקנד),ע. (סי' מרדכי (שם), פרץ רבינ' תוס' כתבו כן

ושו"ע ב"י נה), סי' והיתר איסור (הל' התרומה ס'

הגהות). וכתבו ד"ה ג (תמז,

.‡Ú,מימוניות בהגהות בגירסה שדן (שם) ב"י ראה

בו. בכל רבינו דברי ע"פ ותיקן

.·Úהחמץ כי אסור בפסח וחימם חזר שאם כתבו וכן

ותוס' שם לסמ"ק (הגהת הר"פ - בפסח טעם נותן

(שם). ושו"ע ב"י שם), ר"פ

.‚Ú.(ג (תמז, רמ"א כתב כן

.„Úדברי והמשך רכב), (סי' הסמ"ק לשון כאן עד

ב). הערה ריט (סי' לסמ"ק הר"פ בהגהת ראה רבינו

.‰Ú,(בסופו רבא אמר ד"ה ב סו, (ע"ז תוס' ראה

(סי' אגור תקנו), סי' ) מרדכי כה), סי' (פ"ב רא"ש

ד"ה יא (תסז, ושו"ע ב"י טור, תשפג), וסי' תשכד

מובאים מוינא טוביה רבינו דברי מימון), והגהות

י). כא, (סי' או"ז מהר"ח בדרשת

.ÂÚ'סי) יראים תקנו), (סי' מרדכי בשמו: כתבו כן

מימוניות הגהות כה), סי' (פ"ב רא"ש ב), יב, דף נב

וראה י). כא, (סי' או"ז מהר"ח דרשת ו), אות (פ"א

ושו"ע טור ה"יב), (פ"ד משנה מגיד (שם), מרדכי עוד

סי' (ח"ב ראבי"ה דברי וראה יא). תסז, ה; (תסא,

תשפג). וסי' תשכד (סי' והאגור תסב)

.ÊÚר"פ תוס' וראה ו-שסה, שסב הערות לעיל ראה

(שם), רא"ש כתבו וכן בסופו), רבא אמר ד"ה א (ל,

, ב"י טור, (שם), אגור תקע), וסי' תקנו סי' ) מרדכי

דכדאיתא:44. טעם:45.כדאיתהגכדאיא בנותן במינן שלא בין במינן בין איסורין בשאר במינו גם

השם:46.חסרב ב המשהו:47.בהא ג ב בצלי:48.שהוא אך:49.חסרהמשנכנס...

יחיאל:50.אבלב ז"לבורבינו ור"ח
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נמי בה51וכן מתעסקין שבעיסה לפי זה טעם ונותנין ז"ל הגאונים בתשובת מצאתי

להתעסק יוכל מי שעתעחובגרגיר עד בעיסה המים נתינת משעת החמיצה ובודאי

עכ"ל: מספק המצה אותה אלא לאסור ואין לכן קודם החמיצה שמא ועוד האפיה

מקומו(סו) את קולף חמץ, עליו שנפל רותח נפל,עטוצלי מקום באיזה יודע אינו ואם ,

כלו את שיעורפקולף לה אין וקליפה :פא.

מגעו(סז) מקום קולף מליח, בשר על שנמצא חמץ רותחפבוכן חמץ של וטפה .

חמה פת על אש52שנפלה צלי מקליפה53או חמורה מקום ונטילת מגעו. מקום נוטל :פג,

מליחתן(סח) אחר בעופות שעורים או חטים נמצאו ז"לפדואם הר"ש כתב שהכלפה,

כתב ז"ל והראב"ד דמין. דמעוכלות מעמיקפומותר, שנתבקעו, פי על כלפזשאף

מותר העוף וכל ומשליך, וחותך בקולףפחסביבותיהם ליה סגי ולא פירוש, מקומו,פט. את

יא). תסז, ) ורמ"א (שם) שו"ע

.ÁÚהביאו יא) (תסז, והטור כה) סי' (פ"ב הרא"ש

ממהרת ואינה קשה שחיטה ידוע "ודבר הפוכה: סברא

כל החמיצה לא שהעיסה וכיוון העיסה, כמו להחמיץ

החיטה". שכן

.ËÚפ"א) והגה"מ תקנב) (סי' מרדכי נב), (סי' יראים

א (ל, ר"פ תוס' כה), סי' (פ"ב רא"ש בשמו, ו) אות

אמר ד"ה א (ל, ריטב"א ר"ת, בשם רבא) אמר ד"ה

מפלייזא ר"ש פירושי תסב), סי' (ח"ב ראבי"ה רבא),

ב"י ו-טו), יא (תסז, טור רנו), סי' פסחים הל' (באו"ז

שם והביא ממיץ) ר"א בשם שכתב ומה ד"ה (תסז

טו). (תסז, שו"ע רבנו, דברי את

.Ùאו שיפוד באותו עמו הצלוי כל אוסרים ויש

טו). (תסז, שו"ע עי' אחרים, על ממנו נוטף שהרוטב

.‡Ùוב"י ש"א) ד בית הבית (תורת רשב"א ראה

והגהות בסכין), קישואין חתך ואם ד"ה צו סי' (יו"ד

מעט. ושיעורו ס"ו), סו סי' (יו"ד רעק"א

.·Ùוהגה"מ כה) סי' (פ"ב רא"ש נב), (סי' יראים

א (ל, ר"פ תוס' נה), (סי' תרומה בשמו, ו) אות (פ"א

פירושי תקנב), (סי' מרדכי בסופו), רבא אמר ד"ה

גם ומביא רנו) סי' פסחים הל' (באו"ז מפלייזא הר"ש

(תסז, טור ריז), (סי' שבה"ל וראה שאוסרות, דעות

המכתם (הביאו והראב"ד יד). (תסז, ושו"ע ו-טו) יא

נטילה. כדי שצריך כתב שמואל) עבד ד"ה א מ,

.‚Ù,תסז) שו"ע ש"א), ד בית הבית (תורת רשב"א

ע-עא). ס"ק (שם ומשנ"ב יד)

.„Ù.בפסח העוף של בזפק או במעיים היינו

.‰Ùח"ב) האורה ובספר שעב) (סי' רש"י בסדור

שאם כתבו כא) (סי' לרש"י והיתר באיסור וכן לז) סי'

בשם (תסז) טור כתבו: וכן אסור. העוף בפסח, נמצאו

וכן תסב), סי' (פסחים ראבי"ה י), (סי' ראב"ן הרוקח,

נרבונא חכמי בשם כתב ה) סי' (פ"ב אשר"י בהגהות

אפשר אם הסתפק רש"י אך לאיסור. יהודה ורבנו

מצאנו שבטומאה מטומאה, איסור לימוד מצד להתיר

בשבה"ל דעתו הביא וכן מטמא. ואינו כמעוכל, שדינו

כתב מ"ז) פי"א (אהלות משאנץ והר"ש ריז). (סי'

בלקט אסר וכן ודחאה. זו, רש"י בסברת ודן לאסור,

פג). סי' (ח"א יושר

.ÂÙ.(שמואל עבד ד"ה א (מ, מכתם ראה

.ÊÙ.היראים בשם (תסז) הטור וכ"כ

.ÁÙר"ת בשם כתב אמר) ד"ה א צז, (חולין תוס'

צריך בפסח, רותחת בתרנגולת שנמצאה שחיטה

נחשבת אם והסתפק הפסח, אחר עד להשהותה

הגה"א ו), אות (פ"א הגה"מ ר"ת: בשם וכ"כ כמעוכלת.

תקנ). סי' (פסחים ומרדכי בשמו כט) סי' פ"ז (חולין

בסה"ת. שהובא ויטרי מחזור בשם (שם) במרדכי וכ"כ

מפריז יחיאל רבינו בשם כתב תקנח) (סי' ובמרדכי

(סי' ובמחז"ו בפסח. לנכרי העוף את למכור שמותר

השהה שרש"י כתבו הגעלה) הל' (חו"מ והגה"מ מה)

(הל' באו"ז להיתר דעה הביא וכן הפסח. לאחר ואכלה

ומותרת באכילה שאסורה כתבו וכן תפב). סי' בכורות

ומהרי"ל ח"ה) נט"ו (תואו"ח ירוחם רבינו בהנאה:

מצהבחמה:52.חסרדנמי:51. של האש:53.חמה ב ובסביבותיהם:54.אםגחםא
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ובסביבותיהם במשהו, שאיסורו והבעל54אחר משהו. לאותו למיחש דאיכא הוא דוקא

כתב ז"ל בבשולאצהתרומה משתכחי אי תרנגולים דאכלו מליח,צאוחטים בבשר או

כתב ז"ל מקורביל והר"י עיכול. הוי דלא ליה, רכב)צבאסרינן סי' דלגבי(סמ"ק גב על אף

שהוא בכל עיכול הוי הריצב"א55טומאה במליחה או בצליה אף נתבשל אם 57והר"ח56,

קליפה. ידי על אותה מתירין עמהם גדולים וכמה

כתב פרץ ז)צגוהרבינו הערה שם סמ"ק ידי(הגהות על אותה אוסרין מאיור"א צדורבותי

גב על ואף בצלייה. ואוסרו במליחה, מתירו ברוך רבינו אך טוביה, הר' וכן 58מליחה,

רוטב, בלא מפעפע בח59דאינו אם כי מפעפע שייך בשמןדלא או פרק60לב כדאמרינן

הנשה א)גיד צז, מפעפע(חולין חלב שמוליך59שאני לפי אסור, שלנו בצלי מקום ומכל ,

אפילו טעמא ומהאי רוטב. ידי על כמו בכלו הטעם ומוליך השפוד, כשהופכין ומביא

אסורין כלן עופות כמה בשפוד האיצהיש שייך לא ממקומו זז שאינו במליחה אבל ,

עכ"ל. קליפה ידי על עוף אותו אפילו מותר ולפיכך טעמא,
הר'61 מורנו אדוננו כתב בתוכו, שרוי שהבשר בעוד במים שעורים או חטים נמצאו ואם

הבשר מבוקעות הן אם אבל מבוקעות, שאינן והוא הוא. דצונן דמותר, ז"ל טוב שם

בהנאה אסור והריא"פ הר"ש ולדעת האמת, שהיא ז"ל הראב"ד לדעת בהנאה מותר

ע"כ דחמץ חומרא משום לעצמו יחוש נפש ובעל :61במשהו,

להתיר: וכתבו בפסח). אסורות מאכלות הל' (מנהגים,

בשם יא) (תסז, טור ,(23 עמ' לד (סי' הגאונים מעשה

טז). (תסז, ושו"ע מתירין יש

.ËÙ,בנימין ר' אחיו בשם כתב ריז) (סי' בשבה"ל

וכן בקליפה. די מליחה, לאחר בזפק חיטה מצא שאם

ה) סי' (פ"ב אשר"י בהגהות וכן תשפג). (סי' באגור

בשם מפליזא, הר"ש בשם וכן ומהר"ם, הרוקח בשם

ר"י מרבו שקיבל מדרו"ש, שלמה רבינו הקדוש, רבו

אברהם. ברבי

ר'ˆ. בשם זו דעה כתב ב) ח, מה (סי' בו בכל

בשם כן שכתב נה) (סי' התרומה ספר וראה משולם,

שפג). (הערה לעיל שהבאנו ובמקורות ויטרי, המחזור

ד"ה א סט, (מנחות תוס' עח), (ל"ת סמ"ג עוד וראה

רבא), אמר ד"ה א ל, (פסחים ר"פ תוס' בסופו), דבלע

פי"א אוהלות מ"ח, פ"א בכורות המשנה (פירוש רא"ש

רנו) סי' (באו"ז מפלייש שמואל רבינו פירוש מ"ז),

הרא"ש. בשם טז) (תסז, וטור

איסורˆ‡. בין חילק דג) ד"ה ב (ז, בבכורות תוס'

ובשם ח), סי' פ"א (בכורות הרא"ש חילק וכן לטומאה.

למעוכל, נחשב שאינו בלעו בין חילק מפונטייזא הר"מ

שמא להחמיר כתב ר"ת ובשם בשיניו. טחנו לבין

כריב"ב. הלכה

"וחטהˆ·. נאמר: רכח) עמ' רכב (סי' בסמ"ק

טומאה דלעניין גב על אף התרנגולת במעי הנמצאת

במשהו ואוסר עיכול, הוי לא איסור לעניין עיכול, הוי

ורבינו יב"א רבינו במליחה או בצלייה אך נתבשלה, אם

בקליפה". אותה מתירין גדולים וכמה נתנאל

רבא).ˆ‚. אמר ד"ה א (ל, ר"פ תוס' וראה

אפי'.ˆ„. לפנינו: בר"פ

(פ"בˆ‰. רא"ש נה), (סי' התרומה ספר כתבו וכן

בשם תקנב) (סי' מרדכי ה), סי' (פ"ב הגה"א כה), סי'

טו). (תסז, ושו"ע טור רא"ם,

ה ב שהוא:55.ובסביבותיוא הבכל שהוא בכל שהואבאסור בכל גהריצב"א:56.אסור א

הוהר"ח:57.והריצב"אבוריצב"אה ג ב הואע"ג:58.והקר"ןא ג ב שייך59.חסרא דלא

מפעפע: חלב גשומןאבשמן:60.חסרהמפעפע... ע"כ:61.בשומןב דחמץ נמצאו... גואם א

ה חסרד
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אומרים(סט) יש הפסח קודם שנמלח אלאצובשר בפסח, ממנו לאכול ראוי שאין

ז"ל הרשב"א פסק נמי וכן הפסח, קודם בשמירתו עליו נזהר כן אומריםצזאם ויש צח.

שחותכין הסכין, עם הבשר שחותכין בשעה בבשר שנכנסין חמץ, פירורי משום 62הטעם

השנה,64חמץ63בו ואסורכל ניכר .65ואינו

מתירין דעתצטויש וכן וניעור, חוזר אינו ושוב זמנו, קודם הכל נתבטל שכבר לפי

ז"ל ז"לקהראב"ד לוי בר דוד :קאוהר'

ז"ל(ע) הר"פ ו)כתב הערה רכב סי' סמ"ק ארינקא"ש(הגהות שקורין המלוחים הדגים

הפסח קודם שנמלחו הישנים אותן בפסח לאכלן לספוקיאמותרין דאיכא היכא אבל ,

גבינות לענין וכן אסורין, הפסח תוך נמלחו שלא1בשמא העולם נהגו ומיהו לאכול2.

ושמא מלוחים, ארינק"אש ולא ישנה שום3גבינה בלא לאכלן שרגילין משום היינו

עדיןגהדחה שמא חשש משום לצלי, אפילו הדחה שצריך לעיל פירשנו בשר וגבי .

בעין. משהו חמץ יש

כתב ז"ל מקורביל רכח)והר"י עמ' רכב סי' ביתר(סמ"ק הפסח קודם שנתבטל דבר כל

הפסח4מששים תוך לאכלו אסור טעמאדאין ומהאי במליחה. דקדקו לא אפילו ,

ז"ל הר"פ הפסחהכתב קודם מהותך שומן אך הפסח. קודם שנמלח אווז עור שמותר

.Âˆ.(ה (תמז, ורמ"א ה) (פ"א, מנוח רבנו

.Êˆ.(תפה סי' (ח"א הרשב"א שו"ת

.Áˆומהר"ם לו) סי' דעים (תמים ראב"ד כתבו כן

בשמו. הראב"ד) כתב ד"ה ב (ל, חלאווה

.Ëˆסמ"ק ע"ב), ל דף עח (לאוין סמ"ג כתבו: כן

ו), אות שם לסמ"ק (הגהות ר"פ רכח), עמ' רכב (סי'

(באו"ז מפלייזא ר"ש פירושי ע"ד), יז נה (סי' תרומה

מרדכי יהודה, ור' שלמה רבי בשם ע"ג) נח רנו סי'

בשם ה) (תמז, טור ו), אות (פ"א הגה"מ תקנה), (סי'

התיר וכן רבינו ומ"ש ד"ה (שם ב"י ועיטור, רש"י

ה). (תמז, ושו"ע רש"י)

דעים˜. בתמים הראב"ד שמדברי , הערה לעיל ראה

בשר לאכול אוסר שהוא עולה חלאווה ובמהר"ם

מטעם במליחתו, נזהר ולא הפסח קודם שנמלח

חוזר שחמץ מטעם ולא בעין, חמץ משהו בו שנשאר

הפסח קודם שנתבטל שכל סובר הוא (ואף וניעור

המכתם שהביא הראב"ד בדברי אך וניעור). חוזר אינו

שאינו מטעם להתיר כתב בזמנו) ושלא ד"ה א (ל,

וכדו'. הסכין חשש משום לאסור כתב ולא וניעור, חוזר

(שם).˜‡. המכתם בעל הוא

סמ"ג‡. הפסח: קודם שנמלחו דגים התירו וכן

רא"ש תקנה), (סי' מרדכי נה), (סי' תרומה עח), (ל"ת

ומה ד"ה ה (תמז, ושו"ע ב"י טור, ד), כד, כלל (שו"ת

גבינה). להתיר טעם שנתן

(ל"ת·. סמ"ג כתבו: וכן צז), עמ' (ח"ב ריא"ג ראה

מנוח רבנו ה), כד, כלל (שו"ת רא"ש ע"ב), ל עח

(פ"א הגה"מ רבא), אמר ד"ה א (ל, ריטב"א ה), (פ"א,

ב"י ורא"ש, ריצ"ג רש"י בשם ה) (תמז, טור ו), אות

(שם). ושו"ע להתיר) טעם שנתן ומה ד"ה (שם

נהגו‚. שבדגים כתב ד) כד, כלל (שו"ת הרא"ש

מחמירים שיש כתב ו) (פ"א, מנוח ורבנו באשכנז, איסור

ה). תמז, הגה ; יא ס"ק תמז (ד"מ הרמ"א וכ"פ בגבינה,

מתירין„. אנו הטעם "וזה כאן: כתב לפנינו בסמ"ק

וכו'". שלא אע"פ הפסח קודם שנמלח בשר

הסמ"ק,‰. דברי בגוף הם אלו דברים לפנינו בסמ"ק

ע"ב), ל עח (ל"ת סמ"ג כתבו וכן הר"פ. הגהות ולא

שחותכין:62. הסכין שחתכוהעם דבו:63.בסכין הלחםבהחמץאחמץ:64.ממנוג

ואסור:65. ניכר דואינו ג ניכרהחסרא הגבינות:1.שטינו ג שלא:2.הגביניםבגבניםא

מששים:4.חסרדושמא:3.חסרב בששיםבביתר
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ומיהו בשומן. טעם ונותנת מחמץ, בלועה במחבת אותן שמהתכין לפי בפסח, אסור

יומה בת המחבת היתה לא מקום56אם מכל פגם, בפסח דאסר למאן אפילו מותר,

לשם לבו נתן השומן התוך שבשעת היכא ונתבטל הפסח קודם טעם נותן הפגם זה

שאמר פי על אף כשירצה, הפסח קודם לאכלו סתמא השומן התיכו אם אבל פסח,

יומא בת היתה שלא לי ברי בפסח,6עכשיו אסור מקום מכל רמיאו, דלא דמלתא

אדעתיה לאו דאיניש :זעליה

אסרינן(עא) ישנה בירושלמיחומצה לב"ה אפילו טעמא, ה"ד)מהאי סוף פ"ב (פסחים

בה דקדק שלא בידוע הפסח, קודם יום שלשים שעשאה כגון .טדקאמר

בלועה שהיא קדירה בתוך לחלטן שרגילין מפני לאסור, יש כן כמו מלוחים מעים ובני

:ימחמץ

מותר(עב) הפסח קודם במדוכה אותו שדורכין מחומצתיאובוסר שהמדוכה פי על ואף ,

משהו פליט ואי להפליט, בו כח ואין צונן דהוי משום המורייס, עם שנתערב מחמץ

ונתבטל דפליט, הוא בסכין7בעלמא דחתכן ובצלים אכרישין דהוה מידי הפסח, קודם

בספרו ברוך רבינו כדפירש בשר, עם והניחן ס)חולבת סי' התרומה פרץ(ס' הרבינו עכ"ל

:יבז"ל

אסורות(עג) נתבקעו לתת, ואם בפסח. השעורים לותתין ממש,יגאין נתבקעו ולא .

הביב פי על הניחן אפילו רש"יידאלא פירש חבית,טזבוביאטו. פי מפרשים ויש חמה,

הר"ש פירושי תקנה), (סי' מרדכי נה), (סי' תרומה

ומה ד"ה (תמז ב"י ע"ג), נח רנו סי' (באו"ז מפלייזא

ס"ק תמז (ד"מ ורמ"א רש"י) התיר וכן רבנו שכתב

ה). תמז, הגה ו;

.Â.וש"נ ב), (לד, שבועות אדעתיה: דמלתא...

.Ê,(עח סי' (לאוין סמ"ג מהותך: שומן לאסור כתבו

(סי' בו כל תקנה), (סי' מרדכי נה), (סי' התרומה ספר

הל (חו"מ הגה"מ תשיח), (סי' אגור ע"ב), ח 'מח

קכג). סי' (ישנות, הב"ח ושו"ת ה) (תמז, ב"י הגעלה),

.Á.הקודם מהסי' רכב) (סי' הסמ"ק דברי המשך

.Ëמשלושים יותר שאפאה שמצה עולה, רבנו מדברי

באפייתה מדקדק אינו כי אסורה, הפסח קודם יום

שסובר תנב) סי' (ח"ב בראבי"ה ועי' מחימוץ. להשמר

בירושלמי שאמרו ומה בכה"ג, חימוץ חשש שאין

משום זה מצוה, למצת כשרה שאינה ישנה במצה

וכך מצווה, לשם לעשותה באפייתה מדקדק שאינו

רנ) סי' (ח"ב ובאו"ז תקמג). (סי' במרדכי משמע

כרבנו. משמע

.È.בעין מחמץ לפנינו: בסמ"ק

.‡Èהב"י הביאו רכב), (סי' הסמ"ק דברי המשך

ז) (תמז, השו"ע וכ"פ הסמ"ק), כתב ד"ה ז , (תמז

(שם). והרמ"א

.·Èבסמ"ק ( הערה ע (סי' לעיל שכתבנו כפי

הר"פ. מהגהות ולא הסמ"ק, בעל ר"י לשון זו שלפנינו

.‚Èנתבקעו "לא הגמ': המשך א). (מ, פסחים

אלא ממש, נתבקעו לא עוקבא מר אמר מותרות...

מאליהן". נתבקעות והן חבית פי על מניחן שאילו כל

.„È,חבית פי על לפנינו בגמרא הביב: פי על

א) (יב, וברי"ף בר"ח שונות. גירסאות יש ובראשונים

שאילו) כל ד"ה א (מ, ובתוס' קלאים של ביב פי על

לתת) ואם ד"ה א (מ, בריטב"א וראה אבוב. גרס

שונות. גירסאות שהביא

.ÂËד"ה א (מ, רש"י ומדברי לפנינו. ברש"י איננו

ריח מפני לעמוד יכולות שאינן שפירש מתבקעות) והן

יומא:6.יומאגיומה:5. בת היתה למאן... אפי' הדומותחסרבמותר הונתבטל:7.טעות

נתבטל וכבר
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ממתיבתא8והתבקעו שדרו והאידנא בחליטה:יזאסורות. ולא בלתיתה בקיאין דאינן

ז"ל(עד) האיי רבינו חוליןיחכתב שמרתיחין9כמה שעורים, מי להם להתיר טרחו

לתוכן, שעורים ומטילין בהלעיטה10רותחין בין בהמעיסה הערוך10,11יטבין הבעל פירש

קמח גבי על מגלושין הלעיטה, הרבה. רותחין מים פירוש, מגלושין, גבי על קמח ז"ל

הראשונים,11ע"כ הגאונים להם התירו חולה12ולא ולענין הראשונים13הורוכ. הגאונים

מה לו לעשות מותר הוא, ומסוכן בפסח לטעום יכול ואינו חליו עליו כשהוקשה ז"ל

כדתנן רופאים, פי על לו א)כאשצריך כה, וגילוי(פסחים זרה מעבודה חוץ מתרפאין בכל

בהלכותיו ז"ל גיאת אבן הר"י הביא כך דמים, ושפיכות עמ'עריות שמחה שערי (ריא"ג

:שא)

ויחמיצו ישהו שמא גזירה ללתתן, אסור כן גם שריה.כבוהחטים לתיתה, ופירוש .

מעט במים אותן ששורין סובנן14כלומר, להסיר כדי הטחינה .כגקודם

שלא שנקצרו, אחר מים עליהם יבואו שלא ליזהר צריך בפסח אדם שאוכל החטים

חימוץ משום בו :כדיהיה

לקיימו,כה(עה) אסור כך לאכלו שאסור כשם מים, עליו שנפל או בנהר שנטבע דגן

ומודיעו לישראל מוכרו מעטכושיאכלנו15אלא ימכרנו לגוים, ימכרנו ואם הפסח. קודם

וראה הביב. פי ולא חבית, פי שגרס משמע היין,

שיש ונראה ביב). ד"ה א (יב, ברי"ף המובא ברש"י

רש"י האחת רש"י, פירוש של מהדורות שלוש כאן

(שם) ברי"ף רש"י שניה חבית, פי שגורסת שבפנינו

בפני שעמדה המהדורה ושלישית הביב, פי שגורסת

רבינו.

.ÊËמפרשין "יש כתב: כל) ד"ה א יב, (ברי"ף הר"ן

ר"ח גירסת היה וכך לינא, שקורין בוביא מלשון ביב

קלאין". של הביב ע"פ ז"ל

.ÊÈ,(צז סי' תשובה (שערי הגאונים שו"ת כתבו כן

שאמר), ומה ד"ה א (מ, חלאווה מהר"ם א), (יב, רי"ף

משנה מגיד רטו), (סי' שבה"ל כה), סו"ס (פ"ב רא"ש

(שם וב"י ה) (תנג, טור ז), (פ"ה, מנוח רבנו ז), (פ"ה,

לתיתא). ד"ה

.ÁÈ.(כ סי' (פ"ב הרא"ש בשמו כתב כן

.ËÈהריבמ"ץ בגירסת מופיעים ולעיטה מעיסה הצירוף

ואי המעיסה זהו אי "תניא ומפרש: מ"ו), (פ"א בחלה

פי' גלשים, מי גבי על קמח המעיסה הלעיטה, זהו

הערוך קמח". גבי על גלשים מי הלעיטה רותחין, מים

גורס אבל הברייתא, את מביא מעס) חלט; (ערך

רבינו. ואצל בריבמ"ץ שמובא הלעיטה במקום חליטה

.Îתשובה (שערי הגאונים שו"ת וכו': חולה ולעניין

בשמו, רסט) (סי' שם וראה גאון, האי רב בשם צז) סי'

גאון. שרירא רב בשם צו) (סי' ושם

.‡Îאלא משנה, זו אין והרי 'כדתנן' כתב מדוע צ"ע

יוחנן. ר' מדברי

.·Î.(ה (תנג, ושו"ע טור ז), (פ"ה, רמב"ם

.‚Î,(ז (פ"ה, רמב"ם לתיתה: שפירשו משמע כן

ת"ר ד"ה א יב, (ברי"ף ר"ן ת"ר), ד"ה א (מ, ריטב"א

רש"י וראה הלתיתה). ד"ה א (מ, ומאירי לותתין) אין

לותתין). אין ד"ה א יב, (ברי"ף

.„Îב"י טור, וראה ט), (פ"ה, הרמב"ם ללשון דומה

השמירה. חובת מתחילה מתי בעניין ד) (תנד, ושו"ע

.‰Îוהשו"ע הטור פסקו וכן ט), (פ"ה, הרמב"ם לשון

א). (תסז,

.ÂÎ.'שיאכלנו 'כדי לפנינו ברמב"ם שיאכלנו:

הוהתבקעו:8. ג ב החולין:9.ויתבקעוא בהלעיטה:10.חוליםב בין בהמעיסה חסרדבין

ע"כ:11. הב'... הפי' ד ג בהראשונים:12.חסרא הז"לא במים14.התירובהורו:13.חסרג

במיםבמעט: ויודיענובומודיעו:15.מעט
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לישראל.כזמעט וימכרנו הגוי יחזור שמא הפסח, קודם שיכלה כדי הרשב"א16, וכתב

בתשובה תפה)ז"ל סי' ונגבום(ח"א הוציאום בפסח,כחאם לקיימן אסור ברוב, נתערבו ואחר

לדבריו ראיות הרבה :16והביא

השנה(עו) ימות בשאר במעט דלף עליו שנפל חטים ואותןכטוכרי מועטים, במקומות

מעורבין עליו שנפלו בפסח,17החטים לבערן צריך ואין ברוב, הן בטלין הכרי, בתוך

הני שהוא, בכל אוסר שחמץ פי על ואף לכתחלה. ואפילו להו, סגי בעלמא ובביטול

מאחר אבל איסורו, זמן קודם נתבטל ולא בפסח לאוכלו ולענין בעין, כשהוא מילי

הראב"ד כתב וכן מותר, לכתחלה ואפילו וניעור, חוזר אינו ברוב הפסח קודם שנתבטל

שאלה בתשובת .לז"ל

כתב ז"ל הלוי אהרן ואוכלןלאוהר' נוטלן נכרין, הם אם אבל נכרין, שאין והוא זה על

אם אבל נתבקעו, בשלא דוקא שהתרנו וזה הפסח. הדבר18קודם הוברר נתבקעו

מותר. לאו ואם לקיימן, אסור פרס אכילת בכדי כזית באיסור יש ואם שהחמיצו,

שלא עד החמיצו שפעמים לאסור, אפשר נתבקעו שלא פי על ואף כתב דבריו ובסוף

עכ"ל. בולעים שבחטים הסדק מפני נתבקעו

במינו מין והוא בשהייתו, הפסד שאין אחר באכילתו, להחמיר ראוי מקום וישמכל

מתירין כותביןלבלו ויש בתשובהלג. ז"ל הרשב"א כתב וכן בפסח. לקיימו לדשאסור

ונגבום הוציאום ראיות19אפילו הרבה והביא בפסח, לקיימן אסור ברוב, נתערבו ואחר

.ÊÎברמב"ם מעט: מעט ימכרנו לגוים ימכרנו ואם

לכל מעט מוכר הפסח, קודם לגוים מכרו "ואם לפנינו:

מעט לגוים רק למכור מותר האם ובעניין ואחד". אחד

וטור (שם) משנה מגיד ראה: לישראל, גם או מעט

א). (תסז,

.ÁÎכך ואחר ונגבום, "והוציאום הרשב"א: ז"ל

היה שלא אלא מהם", מרובים חטים בתוך נתערבו

יכול האם היא והשאלה לבטלן. כדי ששים בתערובת

ולהתירן, פסח לפני בששים לבטלן כדי חטים עוד לערב

הרשב"א פסח. לאחר עד להשהותם מותר האם ועוד

הקיוםהח איסור את מציין רבינו השאלות. בשתי מיר

שו"ת תקפט), סי' (ח"ג רדב"ז שו"ת ועי' לדעתו.

סי' (ח"א מהרש"ם שו"ת רפג), סי' (ח"ג צדיק פעולת

בסי' להלן כ). סי' (או"ח משפט אוהב ושו"ת קסו)

שם יש ב לכ"י וגם האלה, הרשב"א דברי מובאים עו

כאן הוזכרו מדוע ברור ולא כאן, לנאמר התיחסות

להלן. שהוזכרו אף הרשב"א, דברי

.ËÎחוזר אם הפסח, קודם שנתערב חמץ בעניין

הארכנו ושם סה), מב, (סי' לעיל רבנו עסק כבר וניעור,

עיי"ש. בהערות,

.Ïבשמו כתב וכן מא-מב), (סי' לעיל רבנו הזכירה

בכל והוזכרה בזמנו) ושלא ד"ה א ל, (פסחים המכתם

תמב, (סי' בב"י הובאו רבנו ודברי ע"ג). ח מח (סי' בו

ה).

.‡Ï.(ה (תמב, הב"י אף הביא כן

.·Ïעוד (ד"ה והב"ח בו) והכל ד"ה ב (תסז, הב"י

בו. בכל רבנו דברי את הביאו הארוך) במרדכי

.‚Ï,הגאונים דעת מב) (סי' לעיל רבינו בדברי ראה

והרמב"ם. האי רבנו

.„Ï.(תתלא סי' תפה, סי' (ח"א הרשב"א שו"ת ראה

ד"ה ג (תסז, בב"י הובאו הרשב"א בשם רבנו ודברי

ההגהות). עוד וכתבו

לדבריו:16. הוכת'... ד ג מעורבין:17.חסרא מעורביןבעליו המים מעורביםהעליהן המים עליהם

האם:18. לדבריו:19.חסרב ראיות נתערבו... למעלהבואחר כתבתי שכתבתיהכאשר כמו

למעלה
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עליו19לדבריו נפל שאם בזה, הושוו הגאונים ורוב כדי20. מועטים במקומות מים

החמץ שאין אחר בפסח, לקיימן שמותר וטחנן, מבוקעות ואינן בששים בטלים שהיו

הפסח. קודם נתבטל וכבר בעין,

חימוץ לידי בא אינו טפה טפה יורד שהוא זמן כל רב דלף עליו נפל אבללהואם ,

קמח בזה הגמרא ולשון אסור. זה הרי כשיעור, נשתהה אם :לוכשפוסק
צדק21 כהן רב מראיהןלזאמר נשתנו ואם לחה, אם אותה בודקין בספינה הבאה חטה

בפסח מהן לאכול ואסור מים עליהן שהגיע בידוע מתחתונות, עליונות משונות שהן או

דטבעא ארבא בההיא ז"ל שאמרו כמו איסורן, זמן קודם לבערן וחייב שהחמיצו, מפני

.21בחישתא

ברוד"ש בעיר היה בשק22מעשה הקמח ונדבק מים, בו שנגעו מפסח קמח של בשק

שרקדו עד בדבר הרגישו משולם23ולא הר' לפני הדבר ובא כיוןלחהקמח, והתיר

ע"כ ונילוש לח דבר בו לעבור יוכל שלא בנפה .לטשהעבירוהו

בדיניו כתב ז"ל הלוי אהרן הכלמוהר' הרי מים, טפת בתוכו שנפל קמח של גדול כלי ,

אחר בזה טורד דלף אבל בזה. שיעור לנו ואין המים, מכח שואב שהקמח לפי אסור,

מה אלא אוסר אינו והוא24זה, לשאוב, שלא מעכבתו שטרדתו לפי במים, ששרוי

עכ"ל: לטפה טפה בין כלל שהייה שאין

שם(עז) כתב במשקה,מאעוד פת אותו לשרות שלא לו ראוי פתו, על קמח שנפל מי

המשקה שהרי בפיו, אותו שיבצע ראוי אין וכן במשקה. שורה שבו הקמח שהרי

פתיתין פת אותו לאכול מותר אבל מחמיץ. והוא שבפת, הקמח על טופח ,מבשבפה

עכ"ל: אותו ויאפה יחזור נפש ובעל

.‰Ïושו"ע טור י), (פ"ה, רמב"ם ב), (לט, פסחים

הוזכרו מדוע תמהנו הע', ולעיל שנו"ס, כאן ר' (תסו,ו).

כ"י פעמים.בלפי הרשב"א דברי

.ÂÏדגן כתב (שם) וברמב"ם לפנינו, בגמ' הוא כן

בעניין (שם) מנוח ורבינו מ"מ וראה וכו', עליו שנפל

הגירסה.

.ÊÏהגאון ותשובת חצר). עמ' (ח"ב בריא"ג נזכר

(שערי הגאונים בתשובות מופיעה שמו ציון ללא

רפה). סי' תשובה

.ÁÏ.ההשלמה ספר בעל

.ËÏ,לט) חלאווה מהר"ם כב), סי' (פ"ב רא"ש ראה

שנפל), קמח ד"ה ב (לט, מכתם שנפל), קמח ד"ה ב

ב"י טור מוינא, יצחק רבינו בשם תקסט) (סי' מרדכי

ד). (תסו, ושו"ע

.Óב (לט, ריטב"א בשמו: כתבו וכן בנדפס, אינו

דעביד, ד"ה א יב, (ברי"ף ר"ן שנפל), קמח ד"ה

ד"ה ו (תסו, ב"י דעביד), והוא ד"ה ב לט, חי'

ד"ה ב (מח, דוד רבנו חי' כתב וכן שנפל), קמח

קמח ד"ה ב (לט, חלאווה מהר"ם וראה זמן) כל

שנפל).

.‡Óמרדכי בדומה: וראה הקודם), בסי' (עי' הרא"ה

הרוקח בשם שניהם ש), אות (פ"ה הגה"מ תקצו), (סי'

המרדכי). כתב ד"ה ה (תסא, וב"י

.·Óויאכל לפתיתים, בידיו הפת שיחלק היא הכוונה

יחמיץ לא מפיו שהרוק כך בשלימותה, מצה חתיכת כל

הפת. שעל הקמח את

העליו:20. בחישתא:21.עליהםב רב... האמ' ד ג הברוד"ש:22.חסרא ג ב בדירשא

דשרקדו:23. :24.שבדקוג מה דאלא מהג
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לי"ג(עח) אור הנר לאור החמץ את בודקין בשבת, להיות שחל ענין25י"ד כל ועושין ,

שירצה מי לכל ומאכיל סעודתו אוכל ובשבת עשר. לארבעה שבאור כמו חמץ ביעור

ומבטל הכל מבער כך ואחר שעות, ארבע ז"ל26מגעד הרמב"ם וכתב ג). נשאר(פ"ג, ואם

טוב יום מוצאי עד כלי עליו וכופה מבטלו שעות, ד' אחר השבת ביום החמץ מן

ומבערו.מדהאחרון

שתי מזון ומשיירין השבת מלפני הכל את מבערין ז"ל שאמרו מה כי אומרים ויש

בתרומ מזוןסעודות, אלא משייר דלא אמרו אוכלים לה שאין לפי קאמר, לחוד ה

שאין לפי השבת, עד לבער חששו לא הרבה אוכלין לו שיש חולין אבל סעודות, שתי

דעת וכן שירצה, למי ולהאכיל לאכול כדי סעודות משתי יותר שייר אם קלקול שם

ז"ל שם)מההראב"ד דבר.(השגות עמא וכן ,

הר"ש ז"למואך דתנו)מזוהר"ז והא ד"ה א ה, שחל; י"ד ד"ה ב מלבד(טו, הכל, לבער הצריכו

לפניו שנשתיירו פתיתין ושיירי סעודות שתי בשבת.27שיעור בלבו מבטלן ,

כתב האיי ר' ז"ל שצריךמחוהגאון דבר כל ולא דייסא מבשלין דאין לנא דחזי מנהגא

בקערה, צנומה פת עושין אין וכן בשבת, להיות שחל בי"ד הדחה בו שמבשלין לכלי

התוספתא ומלשון להדיחו. שצריך ה"ט)מטמכיון בשבת,(פ"ג כלום משייר דאינו משמע

ומחרתו שבת לליל מצה אופה מאיר ר' אכיל28דקתני לא משומרת מצה :נובודאי

.‚Óתמ) ושו"ע טור ג), (פ"ג, א).רמב"ם ד,

.„Óבו בכל וכ"ה 'הראשון', הגרסה לפנינו ברמב"ם

לגרוס. צריך וכן ע"ג), ח מח (סי'

.‰Ó,טו דת"ר, הא ד"ה א (ה, הרי"ף על בהשגות

ובתמים ג), (פ"ג, הרמב"ם על בהשגות שחל), יד ד"ה ב

סעודות. ב' ממזון חוץ הכל שמבער פסק כח) (סי' דעים

(שם). ומ"מ דתנו) הא ועוד ד"ה א (ה, מלחמות וראה

שפסק נחמן) רב אמר ד"ה א (יג, בריטב"א וראה

כאן. הראב"ד כדעת

.ÂÓ,שלר"מ אומר הכל) בערין ד"ה א (מט, רש"י

מצורך שחוץ הכוונה שבת, קודם הכל מבערין שאמר

משיירים, ודאי שיטות שלשאר ומכאן מבער, אכילתו

וראה רש"י. בדעת שם) (מלחמות הרמב"ן כתב וכן

פ סי' (ח"א והאורה (14 עמ' כד (סי' הגאונים מעשה

.(184 עמ' יז סי' וח"ב 89 עמ'

.ÊÓובין תרומה בין הדין שמעיקר סובר, הוא

אך בשבת, הנותר ומבער כרצונו משאיר חולין

ב' מזון רק ולהותיר שבת לפני הכל לבער נהגו

סעודות: ב' מזון רק שמותירים פסקו וכן סעודות.

(תמד, טור הרמב"ם, דעת שכן והבין (שם), מ"מ

שדעת הבין וכן עשר), ארבע ד"ה (שם ב"י א),

שו"ת וראה (שם). השו"ע וכ"פ והרא"ש, הרמב"ם

הגאונים מעשה צג) סי' תשובה (שערי הגאונים

הלכות (תחילת גדולות והלכות (14 עמ' כד (סי'

פסח).

.ÁÓ,(יד סי' תשובה (שערי הגאונים שו"ת ראה

בסתם, (שם) הריטב"א כתב וכן רו), (סו"ס שבה"ל

דברי את בו) הכל וכתב ד"ה ג (תמד, הב"י והביא

(שם). בשו"ע פסק וכן בו, בכל רבנו

.ËÓמהגירסה בשונה מובאים כאן התוספתא דברי

דוד(שם). חסדי וראה שבידינו,

משומרת�. שאינה מצה לו שאופה שמפרש משמע

לצורך משומרת מצה מכין אינו אבל השבת, לצורך

איכא). ומיהו ד"ה ב ה, (ברי"ף ר"ן ועי' השבת.

.25: לי"ג י"גבאור עשראליל לג' האור עשרג לשלשה ומבטל:26.אור הכל מבטלאמבער

ומבער לפניו:27.הכל בשבתבשנשתיירו לפניו בפניוהשנשתיירו נשתיירו לליל28.אשר

ומחרתו: דשבת ומחרתג שבת ומחרתובליל שבת בליל
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מוכיחין(עט) שאדםנאויש שלישית שסעודה סעודות, שתי מזון ומשיירין שאומר מזה

תרגימא במיני לו די בשבת, סעודות.29חייב שלש מזון לשייר צוה שלא אחר ,

דוחין משנהנבויש לחם על שלשתן לקבוע צריך דודאי ואומר הראיה, וייןנגזאת

כאחדנדלקדוש טעמים מכמה אפשר לא והכא ארבע30, אחר לאכול לו אפשר שאי ,

לא הילכך מאכלו, אחר ימשך שמא לחוש יש שעות ד' קודם יאכלם ואם שעות,

אפשר.

כתב ז"ל פרץ ד)נהוהרבינו אות צח סי' סמ"ק העולם(הג' שלישית31נהגו סעודה לעשות

סעודה לעשות צריך שבתות ובשאר שחרית. של באותה יוצא ואינו בפירות, י"ד של

שחרית בסעודת להפסיק ולא גדולה, מנחה אחר שחלנושלישית שבת בסעודת אבל .

לתאבון.32י"ד מצה שיאכל כדי גדולה, מנחה קודם אותה עושין בניסן,

בשבת,נזור"ת להיות בניסן י"ד כשחל בבצים שנילושה עשירה מצה לעשות רגיל היה

או ביין שנילושה שמותרת, עשירה מצה היא ואיזו שלישית. סעודה בה לעשות כדי

ומחמצי קדמי מים יש ואם כלל, מים בלי ביצים או דבש או .נחשמן

א)והריא"ף ז"ל(י, כ)והרמב"ם ז"ל(פ"ה, שם)והראב"ד הרי"ף עם(השגות אפילו מתירין

כתבנו כאשר .נטמים,

ז"ל שאמרו ה"א)33ומה פ"י ארוסתו(ירושלמי בועל כאלו פסח בערב מצה בבית34סהאוכל

הסתפק�‡. בעי) אי ד"ה ב מט, ברכות (תוס' ר"י

תרגימא, במיני יד"ח יוצאים שלישית בסעודה האם

ובעניין ה). (רצא, וב"י טור ראה הראשונים, בכך ונחלקו

לא הראשונים ושאר התוס' כאן, רבנו שהביא הראיה

ומשיירין) ד"ה א (יג, חלאווה והמהר"ם זו, ראיה הביאו

הביאה.

(שם).�·. חלאווה המהר"ם זו דחיה הביא וכן

ראה�‚. שלישית בסעודה וקידוש משנה לחם בעניין

טור, ג-ד), סי' סעודות שלוש (דין לעיל רבנו בדברי

ד). (רצא, ושו"ע ב"י

קידוש�„. מחייב שהרמב"ם כתב (רצא) הטור

מחייבים לא הראשונים שאר אולם שלישית, בסעודה

כתב קד) אלפים ב' סי' ח"ו (שו"ת והרדב"ז זאת.

קידוש. בלא יין על סעודה שקובעים

טוב�‰. שכתב ומה ד"ה (תמד הב"ח הביאו

הר"פ בשם רבנו כאן שמביא והדברים לעשותה).

ובסי' בהגהה כג (סי' קטן בתשב"ץ כלשונם כתובים

סי' סעודות שלוש (דין רבנו בדברי לעיל וראה כד),

ו).

.Âשתחשב� כדי שחרית בסעודת הפסקה בעניין

שלוש (דין לעיל רבנו בדברי ראה סעודות, כשתי

ושו ב"י טור, ובהערות, ו) סי' ג).סעודות (רצא, "ע

.Ê�,סעודות שלוש (דין לעיל ר"ת דברי את הביא רבנו

ומי ד"ה ב לה, (פסחים בתוס' הובאו ר"ת דברי שם).

עמ' ריט (סי' ובסמ"ק א) סי' (פ"י ברא"ש פירות)

לעיל רבנו בדברי ראה ביצים, במי לישה ובעניין רכב).

שם. ובהערות נט), (סי'

.Á�,(מחמיצין אין ד"ה ב נג, מנחות (תוס' ר"ת דעת

נו (סי' לעיל רבנו בדברי ראה א-ב), (תסב, וב"י טור

שם). ובהערות נט סי' שם, ובהערות

.Ë�.נט סי' לעיל

.Ò,לה) ובתוס' ארוסתו', על 'כבא לפנינו בירושלמי

(פ"י וברא"ש רבנו, כגירסת הגירסה פירות) ומי ד"ה ב

ארוסתו'. על בא 'כאלו ה"א)

תרגימאאתרגימא:29. הכאחד:30.תרגומאגמגדים העולם:31.האחדב כלבנהגו ונהגו

י"ד:32.העולם בי"דבשחל להיות ז"ל:33.שחל דשאמרו ג שאמרוהשאומרא

ארוסתוגארוסתו:34. על
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אך הפסח, ערב בה לצאת הראויה מצה מילי הני לאכול35חמיו, יכול עשירה ,סאמצה

ז"ל מקורביל הר"י דעת רכב)וכן עמ' ריט סי' ושמעתי(סמ"ק היהסב. נמי שבת בלא גם כי

נ"ע הר"מ אבל בחמין. גופו רוחץ כשהיה פסח, בערב עשירה מצה ר"ת אינוסגאוכל

ז"ל הר"ש אל ששאלו לפי בבצים, ללושה אםסדרוצה ביצים במי שנילושה עיסה

לא אמר ולא בפסח, לאכלה שמי36יכולין מפני אמר לא איסור היתר. ולא איסור

שנופח מפני אמר לא והיתר מחמיצין, אין נ"עסהפירות הר"ם אומר לכך ביצים. במי

אגסים או תפוחים לסחוט והוא37שטוב לעשות. רגיל היה וכן במימיהן, אותן סווללוש

ולערב בבקר, שלחנו על שלישית סעודה לאכול בשבת להיות י"ד כשחל רגיל היה

גדולה מנחה קודם בבקר שלישית סעודה כשאוכל יצא לא שמא כי פירות, אוכל

ר"ת הרמב"םסזלפירוש דעת נראה וכן מנחה, לאחר עד אינה שלישית סעודה שפירש ,

ט)סחז"ל פ"ל, שבת :(הל'

בהן(פ) משתמש בחמין, בין בצונן בין חמץ, בהן שנשתמש מתכת או עץ כלי כל

השפשוף אחר בצונן, בצונן,סטמצה חמץ בהן שנשתמש חרס כלי וכל משתמש38.

מצה קשה,38בצונןעבהן שחמוצן מפני החרוסת, ומבית שאור מבית פירוש39.עאחוץ

טעמא, קיבל דחלא חורפא ומשום וחומץ חמץ שנותנין השנה ימות דשאר חרוסת בית

ז"ל הרא"ה דעת נמי .39וכן

ההשלמה הבעל חייא)עבוכתב רב אמר ד"ה א בצונן(ל, חמץ בהן שנשתמש דנקט דהאי

רבותא בצונן דנקט והאי בצונן, מצה להשתמש דמותר בחמין הדין דהוא דוקא, לאו

.‡Òהערה ועי' (שם). והרא"ש (שם) התוס' כתבו כן

הקודם. בסי'

.·Ò.(שם) מקורביל הר"י דברי

.‚Ò(כד (סי' קטן בתשב"ץ הובא מרוטנברג מהר"ם

הערה רכב עמ' ריט (סי' הסמ"ק על הר"פ ובהערות

ו).

.„Òשעא (סי' רש"י סדור קיב), (סי' רש"י תשובות

קכט), (סי' פרדס כ), (סי' והיתר איסור ,(180 עמ'

ותוס' (269 עמ' מד (סי' מחז"ו לז), סי' (ח"ב אורה

ע"ד) ט מח (סי' בו ובכל ומי). ד"ה ב לה, (פסחים

נט סי' רבנו בדברי לעיל וראה התוס', בשם כ"כ

במקורות. שהארכנו שם, ובהערות

החמצה.סה. כעין מתנפח

.ÂÒשלוש (דין לעיל רבנו הביאו כג) (סי' קטן תשב"ץ

ו). סי' סעודות

.ÊÒ,(במנחה ד"ה א קיח, (שבת התוס' כתבו כן

(שם). ושו"ע וזמנה) ד"ה (שם ב"י ב), (רצא, טור וראה

.ÁÒ.(שם) מ"מ ראה

.ËÒ.(כב (תנא, ושו"ע טור ט), סי' (פ"ב רא"ש

.Úהכלים "כל ב): (ל, פסחים במס' לפנינו הגירסה

מצה". בהן משתמש בצונן, חמץ בהן שנשתמשו

השיג (שם) המאור ובעל כרבנו. ב) (ט, הרי"ף וגירסת

משתמש והכוונה מצה, בהן משתמש לפניו שהגירסה

(חולין והרמב"ן ט). סי' (פ"ב הרא"ש וכ"כ וצונן. חם

חמץ בו שנשתמש שכלי כתב וההיא) ד"ה ב קיא,

וכ"כ בצונן, אפילו מצה, בו להשתמש אסור בחמין

שם). (חולין הרשב"א

.‡Ú,(כ"א (פ"א, הרמב"ם וכ"פ ב), (ל, פסחים ע"פ

(שם). ובשו"ע בטור הוא וכן

.·Ú,(רבא אמר ד"ה ב (ל, חלאווה מהר"ם כתבו כן

אך:35. הפסח אבלבערב בלא:36.בפסח דאגסים:37.חסרא משתמש...38.אגוזיםג

בצונןאבצונן: מצה בהן ז"ל:39.חסרדנשתמש הרא"ה בית... הפי' ד ג חסרא
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אפילו בלעי חרס דכלי משום בצונן, אלא מצה בהן משתמשין אין הכי דאפילו קמ"ל,

נסך יין גבי כדאמרינן ב)בצונן, לג, אסור.(ע"ז ושני ראשון פעם

אפילו מצה בו להשתמש מותר ביבש אבל חמץ, של לח בתשמיש דוקא לבאר וצריך

נסךעגבחמין מיין כדמוכח בייןעד, אמנם לגמרי,עה. נסך כיין ולא בלעי בצונן דאפילו נסך

אפילו40דיין כן אחר יין בו להשתמש ואסור הרבה דבלע אמרינן חריפותו מתוך נסך

כתב ז"ל הריא"ג וגם ומצה. בחמץ כן שאין מה פח)בצונן, עמ' שמחה הדין(שערי דהוא

בחמין: מצה בו דמשתמש

שיחמיץ,(פא) עד שם אותו ומניחין השנה, כל חמץ בהן שמשתמשין עריבות וכן

בפסח בהן משתמשין ואין שאור, כבית הן למעלהעוהרי כתבנו וכבר נ). שצריך(סי'

לגוי41לטוחן ליתנם הר"ף42או כב).עזבשם הערה צח סי' סמ"ק בהן,(הגהות ולש עבר ואם

למעלה דינו כן גם מב)עחכתבנו ז"ל.(סי' והרא"ה הרשב"א בשם

כתב ז"ל מקורביל רכזעטוהר"י עמ' רכב סי' חמות(סמ"ק המצות לתוכן לתת רצה שאם (

העריבה ובין בינם להפסיק סדין או מפה לתת צריך לגמרי, אותן נקרו אם אפויות,

ע"כ.

שםפאמנם נשתהא אפילו יבשה, מצה שם והניח עבר ואפילו43אם שאור בבית ואפילו

לפי חם, המצה לחם היה ואפילו לאוסרו, כלל חשש שם אין בחמין, בהן נשתמש

מצה לחם הניח אפילו אלא עוד ולא מפליטתו. לבלוע ולא כלל לפלוט דרכו שאין

ראוי אבל כלל, ממנו בלע שלא יאסרוהו, לא בחם, חם אפילו חמץ, לחם חלות על

דוד הר' והעיד בו. להחמיר וראוי העם, קצת בעיני זר זה שהדבר לפי מזה, להרחיק

ז"ל לוי מוציאיןפאבר כשהיו מצה לחם מקבצים שהיו נרבונה, בעיר מעשה שראה ,

(ל, מכתם הספרים), גירסת ד"ה ב (ל, דוד רבנו חי'

בשם מב) (סי' לעיל רבנו כתב וכן הכלים), כל ד"ה ב

(שם) במאור משמע וכן והרא"ה. הרשב"א תשובות

ויש (שם). א),וברא"ש ט, (מלחמות רמב"ן שחלקו:

שכ"כ הרא"ה, בשם רבא) אמר ד"ה ב (ל, ריטב"א

(פ"ה, מ"מ הכלים), כל ד"ה ב (ל, מאירי הרי"ף, בדעת

(שם). מנוח ורבנו כ"א)

.‚Úכל דגרסי ואית ד"ה ב (ל, המכתם כתבו כן

הצרפתים). רבותי לקצת ד"ה ב (ל, ומאירי הכלים)

אסר אך ויבש, לח בין חילק (שם) חלאווה והמהר"ם

חם. ביבש

.„Úשלח נסך מיין מוכיח ורבנו ב), (לג, זרה עבודה

אפי' בולע אינו שיבש מוכיח אינו אך בצונן, אפי' בולע

(שם). חלאווה מהר"ם וראה בחם,

.‰Ú.'נסך 'כיין שצ"ל נראה

.ÂÚרכז עמ' רכב סי' הסמ"ק על (הגהות הר"פ כ"כ

צד. סי' להלן עריבות בעניין עוד כתב ורבנו ד). הערה

.ÊÚוכן פניה). טח ד"ה ב (מה, ר"פ בתוס' וכ"כ

טור תקצו) (סי' מרדכי ר), אות (פ"ב הגה"מ כתבו

יא). (תמב, ושו"ע

.ÁÚ.צד סי' להלן וראה

.ËÚ.(הסמ"ק כתב ד"ה כא (תנא, הב"י הביאו

.Ùדגרסי ואית ד"ה ב ל, (פסחים המכתם כתב כן

(שם) והב"י בשמו, מזכירו רבנו ובהמשך הכלים) כל

בו. בכל רבנו בשם אלו דברים הביא

.‡Ùש) המכתם ד"הבעל ב (ל, המאירי וכ"כ ם),

(שם) הב"י דבריו והביאו הצרפתים), רבותי לקצת

בו. בכל רבנו בשם ב) ס"ק (תסא והד"מ

.40: ייןבדיין בטיטבלטוחן:41.דאלו השם:43.לעכו"םדלגוי:42.לטחן ב שםא הרבה
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חכמי פי על והתירוהו השנה, ימות בשאר בה שלשין בעריבה התנור, מן חם אותו

העיר:

חרספבביב(פב) בלעזפגשל לינ"א איןפד, השנה, כל חמץ לחם חלות עליו שאופין ,

מלאו כן אם אלא בפסח, מצות עליו בו44אופין מבשל שהיה מקום והסיק 45גחלים,

החמץ.

אומרים חרספהויש כלי או גחלים החלה על נתן כן אם אלא הביב, על לאפות שאסור

באור ז"ל46הוסק הראב"ד דעת נראה וכן .פו,

כתב ז"ל פרץ ז)פזוהרבינו אות רכב סי' סמ"ק ואפילו(הג' אסור, הטרפא תחת מצה ולאפות

ואתי מצה, של בעליונה מיד שולט שעליה האש דאין עליה, לוחשות גחלים הניח

היתר ויש חימוץ. וגםפחלידי קודם. גחלים אותה טוענין וגם קודם, אותה כשמחממין

להזהר כמופטיש מתחלה, עליה גחלים ובלא הטרפא, חמום בלא למעבד אתי דלמא

שמא עיון צריך דיעבד ולענין השנה. ימות בשאר לעשות שולט47שרגילין במצהצהאור

ע"כ: להחמיר נכון מקום ומכל מיל, שיעור קודם

לפי(פג) יפה, אותן שישמרו ברמץ בפסח חררות שעושין לאלה מאד להזהיר וראוי

וסידוק שיאור לידי לבא מאד הדבר זהירותצאשקרוב הנשים כל שאין ולפי ובקיאות48.

כלל לעשותן שלא בידן למחות ראוי שוים, העצים כל ולא :צביפה,

ז"ל(פד) אשר הר' 33)וכתב עמ' המנהגות יאפו(ספר שלא בתנור49ונהגו הפסח ימות כל

לכתחלה היא מילתא שריחא לפי חמץ, בו פירוריצגשיאפה שישארו שפעמים ועוד ,

ז"ל הר"ש דעת נמי וכן במצה, וידבקו בתנור :צדחמץ

.·Ùבוכיא הבאה) בהערה (ראה בגמ' שלפנינו בנוסח

של עוגות בו שאופין רעפים "כלי המאירי: ופירש –

בביא וי"ג רפח), עמ' ח"ב (ריצ"ג בוביא וי"ג חמץ".

כוביא. גרס והב"י (ערוך),

.‚Ù,(כ"ב (פ"ה, רמב"ם א), (ח, רי"ף ב), (ל, פסחים

ב). (תנא, ושו"ע טור

.„Ùב (ל, חלאווה במהר"ם בלעז הכינוי מופיע כן

בוכיא). ד"ה

.‰Ùלז ש"ד ב"ד הקצר הבית (תורת רשב"א ראה

ומה ד"ה ב תסא, וכוביא; ד"ה ב (תנא, ב"י ע"א),

ובוביא; ד"ה (תנא, וב"ח לאפות) אסור כאן שכתב

טפקא). ד"ה תסא

.ÂÙ.(ו (פ"ו, הראב"ד להשגות רבנו כוונת אולי

.ÊÙהחשובים את נציין ולהלן רבים, הבדלים יש

(שם ב"י ב), (תסא, טור ראה: טרפא, דין ולעניין בהם.

דברי את והביא אפויה), במצה ויוצאין שכתב ומה ד"ה

(שם). ושו"ע בו בכל רבנו ודברי הסמ"ק

.ÁÙ.'היתר נוהגין 'ויש לפנינו בסמ"ק היתר: ויש

.ËÙיש מזה 'וגם לפנינו בסמ"ק להזהר: יש וגם

ולהזהר'. להחמיר

וראהˆ. בסמ"ק, הגירסה היא כן שולט: האור שמא

שנו"ס.

כראוי.ˆ‡. שנאפה קודם חימוץ היינו

דבריˆ·. את הביא בה"ג) כתב ד"ה ב (תסא, הב"י

שאומר. מי ויש בשם (שם) בשו"ע פסק וכן רבנו,

ד"הˆ‚. ב סו, (ע"ז תוס' ראה: מילתא ריחא בעניין

רצא), (סי' רוקח ח), סי' פ"ה ע"ז רא"ש) אמר), רבא

(יו"ד טור תשעב), (סי' אגור תקז), סי' (ח"ב ראבי"ה

:45.מלאוהובמלאו:44. בו בובמבשל בוהאופה מבשלגאופין גבאור:46.בו ב א

ליאפותביאפו:49.זריזותהזהירות:48.שיהאדשמא:47.לאור
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קדרות(פה) כגון ראשון, בכלי בחמין חמץ בהן שנשתמש אבנים וכלי מתכות כלי

מרתיחן גדול50ואלפסין, שוטפןצהבכלי כך ואחר במצה.צובצונן51, בהן ומשתמש ,

ראשון בכלי הלהב אחר הנצב מביא הסכינים בכליצזוכן בהן שמשתמשין שפעמים ,

שנועצין היורה52ראשון, בתוך בבשר שחותכין53אותו ועוד מגרפה, במקום להוציאה

חם לחם ומשתמשיןצחבו מעליהם, גיעולן להעביר בצונן, שוטפן כך ואחר בהן54.

במצה:

ז"ל1(פו) הראב"ד הוא.אכתב קרן של קתיהו וסתם לקתיהו, דמצרכינן מיהא דשמעינן

בכף ואכיל בולע, אינו דקרן ליה דסבירא ממאן לאפוקי בולע, דקרן קרןושמעינן של

מן יפה יפה שקנחו לאחר חם, אפילו גבינה, של ופעמים חם בשר של תבשיל פעמים

אותן הילכך בלעו. דודאי קנוח, לאחר אפילו אסור ודאי וזה קטנות1הבשר, כפות

ואפילו2שעושין בפסח, בהן להשתמש אסור הפסח, קודם בהן שמשתמש הקרנים, מן

היטב יגעילם ולא עליהם יחוס שמא לחוש ויש ברותחין, נפסדין שהן לפי .בבהגעלה,
טעמא3 האי דליכא אומרים ויש בהגעלה. תקנה להם דאין דסכינא, לקתי הדין והוא

מקלקל ולא הם עצים שהרי דסכינא, .1בקתי

כתב ז"ל שחסגוהר"ש וכמו פולטו, כך כן4דכבולעו עכשו, כל5עליהן עליהן חס

שלא רותח, כלי לתוך מכניסן ואין ע"כ.6השנה, יתקלקלו
כתב7 ז"ל טוב שם ר' אדוננו להחמירדוהרב שומעין אנו :7ולרב

כתב ד"ה ג (צז, וב"י א) ס"ק (שם ד"מ א), קח, ג; צז,

הרשב"א).

ברש"י.ˆ„. מצאנו לא

(פ"ה,ˆ‰. הרמב"ם ללשון קרובה כאן רבנו לשון

וראה ז), סי' (פ"ב רא"ש ב), (ח, רי"ף כתבו וכן כ"ג),

ח). (תנא, ושו"ע ב"י טור

.Âˆהשטיפה שטעם אע"פ הגעלה, אחרי לשטוף כ"כ

(שם), רמב"ם מכאן), ד"ה א עו, (ע"ז תוס' ברור: אינו

ב), אות (שם הגה"מ (שם), מנוח רבנו (שם), מ"מ

ע"ז (פסקי זרוע אור ע"א), פב סז (סי' הלקט שבלי

ז). (תנב, ושו"ע ב"י טור, רצו), סי'

הרמב"םצז. ללשון קרובה רבנו ולשון ב), (ל, פסחים

ג). (תנא, ושו"ע ב"י טור, כתבו וכן (שם),

.Áˆבכלי הגעלה צריכה סכין מדוע הטעמים לגבי

מעייל ד"ה ב (ל, מכתם (שם), מנוח רבנו ראה: ראשון,

תקפג) סי' (חולין מרדכי ב), ח, (ברי"ף ר"ן להו),

בדברי עוד וראה התבאר). הסכינים ד"ה ב (ל, ומאירי

שם. ובהערות צה, סי' להלן רבנו

.‡. הערה וראה לה), (סי' דעים תמים ראה

(ל,·. חלאווה מהר"ם (שם), דעים תמים כתבו: כן

ד"ה ב (ל, מכתם הראב"ד, בשם פרור) ועץ ד"ה ב

עצם), כלי ד"ה ב (ל, מאירי הראב"ד, בשם מעייל)

המנהיג, בשם ז) (תנא, טור ל), סי' פסח (הל' מנהיג

(שם). ושו"ע בו בכל רבנו בשם (שם) ב"י

אורה‚. קכה), (סי' פרדס ,(267 (עמ' מחז"ו ראה:

ומאירי האורה בשם (שם) מכתם (92 עמ' פב סי' (ח"א

עצם). כלי ד"ה ב (ל,

נט.„. סי' עי'

דמרתיחן50. ג דשוטפן:51.מרתיחין: דהיורה:53.שחותכיןדשנועצין:52.שוטפיןג

משתמשיןבומשתמשין:54.מרק אותן:1.ואחר הכת'... ד ג שעושיןבשעושין:2.חסרא

מקלקל3.אותן הוה"ה... ד ג שחס:4.חסרא חסבוכמו שהוא :5.וכשם בכךאכן

הוא להחמיר:7.שמאבשלא:6.כך הוהרב... ד ג חסרא
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אומרים)(פז יש פרור, וישהועץ בלעז, טורניל הנקרא התבשיל שמפרר הכלי שהוא

הכףואומרים בו8שהוא ראשון9שמנערין ובכלי ברותחין הגעלה צריך ודוקאזהקדרה, .

אין הקערה, מן לאכול כגון שני, בכלי אלא תשמישן שאין הקטנות אבל הגדולות,

של תבשיל להגיס כגון ראשון, בכלי השתמש שלא לו בריא אם ראשון, בכלי צריכות

חולה או אלאחקטן ראשון בכלי תשמישן אין ודאי בדיל, של או כסף של וכפות .

ראשון בכלי הגעלה צריכות ואין שני, :טבכלי

כלי(פח) בתוך אותן נותנין וכוסות, קערות כגון שני, בכלי חמץ בהן שנשתמש 10כלים

ומשתמש בצונן, ושוטפן שיפלוטו, עד בתוכן ומניחן רותחין, מים עליהם ונותנין גדול,

במצה .יבהן

צרפת רבני ראשוןיאופסקו ככלי רשב"ם11דעירוי אך ברורות, בראיות זה והוכיחו ,

הדחק.יבכתב ידי על כן אם אלא בזה, להחמיר וראוי הוא, שני דכלי

בכלי להגעילן צריכות לתוכן, רותחת הקדירה מן מערה שפעמים קערות הני הלכך

ככלי דעירוי דמי, שפיר רותח מכלי עליהן עירה אם וכן הן. ראשון דכלי ראשון,

בין כלראשון, על שיגברו עד שטיפתן על מים ליתן צריך אמנם להיתר. בין לאיסור

שפתם. על שנשפכים עד אותן ממלאין לפעמים כי תשמישן, כעין שיהיו כדי גדותם,

תבשיל שואבין לפעמים כי תשמישן, כעין לעשות ראשון, בכלי להגעילן נהגו ועכשו

הקדירה. מן בקערה

עתה וזוהמתןיגומנהגנו שמנן להסיר כדי הגעלה, קודם יפה ולהדיחן מאד, הכלים למרק

סדקים יהו שלא ליזהר וצריך אותן. מגעילין כך ואחר בחול, להעבירם ונהגו מעליהן.

עץ‰. ד"ה ב ל, חי' פרור, עץ ד"ה ב ח, (ברי"ף ר"ן

הונא) רב אמר ד"ה ב (ל, ריטב"א הרמב"ן, בשם פרור)

הדורות). גדולי מקצת ד"ה ב עו, (ע"ז ומאירי

.Âמ"ז),ער פ"א ביצה (פה"מ רמב"ם עץ), (ערך וך

בעץ), או ד"ה א יד, ביצה פרור; עץ ד"ה ב (ל, רש"י

ורע"ב פרור) ועץ ד"ה ב (ל, מכתם ב), (ל, ר"ח

רק הביא ע"ד) ט מח (סי' בו ובכל שם). (ביצה

זה. פירוש

.Ê.(ב (ל, פסחים

.Á.(ו (תנא, ורמ"א ה) (תנא, שו"ע טור,

.Ë.(שם) בו בכל וכן

.È'סי (פ"ב רא"ש כ"ד), (פ"ה, רמב"ם ב), (ח, רי"ף

ה). (תנא, ושו"ע טור ז),

.‡Èב צה, זבחים כל; ד"ה א לט, (שבת בתוס' ר"ת

סי' (חי' הישר ספר דרש), ד"ה ב עד, ע"ז עירה; ד"ה

אבל), ד"ה ב מב, (שבת בתוס' ר"י דעת ו-רנ), רמג

וכן האילפס), ד"ה ב מ, (פסחים משאנץ רשב"א תוס'

שכתב ומה ד"ה (שם ב"י וראה ה), (תנא, הטור פוסק

(שם). ושו"ע ועירוי)

.·Èע"ז שם; זבחים אבל; ד"ה ב מב, (שבת תוס'

הרשב"א בשם וכן (שם) משאנץ רשב"א תוס' שם),

כל). ד"ה א לט, (שבת בתוס'

.‚È,(255 (עמ' מחז"ו ,(174 עמ' שנז (סי' רש"י סדור

;90 עמ' פא סי' (ח"א האורה ספר קכד), (סי' פרדס

רב אמר ד"ה ב עו, (ע"ז תוס' ,(184 עמ' יח סי' ח"ב

מכתם ש"ד), ד בית הבית (תורת רשב"א הונא),

(סי' בו ובכל ע"א) פ"ב רז (סי' שבה"ל ב), ל, (פסחים

ע"ד). ט מח

כלי:10.בהבבו:9.הכליההכף:8. הבתוך ד ג שניא ראשון:11.בכלי כליהככלי

ראשון ככלי ראשון
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שהוא מה לא בלוע, שהוא מה אלא מוציא אינו שהגיעול לפי מגעיל, שהוא בכלים

הסדקים האומריםידבתוך לדעת זהו שבלע.טו, מה להפליט אלא הגעלה כח שאין

תקועה שפה להם שיש והקאסה, הפרור כגון הנחשת, כלי לאלו מצריכין הם ולפיכך

בו שיהיה כלי בכל הדין והוא מגעילן, כך ואחר באש, השפה לשרוף במסמרים,

האומרים לדעת אבל תקועים. צריךטזמסמרים אין הבלוע, כל לשרוף ההגעלה שכח
להוציא12 שיוכל רחב הסדק יהיה כן אם אלא תקנה, להם אין הסדוקים עץ ובכלי לשרוף.

בתשובה ז"ל הרשב"א פסק וכן רעח).12הכל, סי' ח"ג שעא; סי' (ח"א

ז"ל הראב"ד כה)יזכתב סי' דעים אחר(תמים משם להוציאן צריך אין הכלים כשמגעילין

שיצא הגיעול פניהם על יקרוש שלא ובלבד מעט, שינוחו אחר אלא מיד, רתיחתן

ה13משם ובתר החמימות. עם יפה יפה במים מודח ויהיה להו, למעבד צריך הגעלה

ברכה. עליו תבא שפשוף להו דעביד ומאן מעליהם, הגיעול להדיח כדי בצונן, שטיפה

עכ"ל. ההגעלה אחר בצונן מריקה פירוש,

פוסקין היורהיחויש תנוח שלא ליזהר ולא14שצריך בתוכה, שהכלים בעוד 15מרתיחתה

איסורו זמן אחר שיגעיל למי זה וכל שפלטו. מה ויבלעו במשהו:יטיחזרו שאיסורו ,

גדול(פט) אחר כלי מצא ולא להגעילו, שרצה ראשון מקיף16כלי בתוכו, להגעילו

המים ומרתיח שפתו, על שיגברו עד מים וממלאהו מבחוץ, שפתו על טיט של שפה

ומשתמש במים, שוטפו כך ואחר ודיו. מצה17בתוכו, .כבו

המים שיגברו עד רותחת, כשהיא בתוכו ולתתם גדולות, אבנים להחם נהגו ועכשו

ז"ל הראב"ד בשם מצאתי נמי וכן לחוץ, שפתו על .כאהרותחין

.„Èיד כלל (שו"ת רא"ש פ"בראה פסחים א; סע'

יג). (תנא, וטור ז) סי'

.ÂË.צה סי' להלן זו דעה מביא רבנו

.ÊËדעה הביאו וכן צה, סי' להלן זו דעה מביא רבנו

ומאירי אחת) דעה שם יש ועדיין ד"ה ב (ל, מכתם זו

אותה. ודחה לי), יראה מקום ומכל ד"ה א עו, (ע"ז

(סי' מרדכי ,(87 עמ' תסד סי' (ח"ב ראבי"ה וראה

ד"ה יג (תנא, ושו"ע ב"י ע"ז), (סוף הגה"א תקעח),

עזרי). אבי ומ"ש

.ÊÈהכשר ע"ב, קכג חמץ בעור (הל' העיטור כתבו וכן

הב"י הביאם רז), (סי' הלקט שבלי ע"ג), טז בשר

רשב"א הגאונים), בתשובת שכתב ומה ד"ה א (תנב,

(ל, מכתם ע"א), לג דף ד שער ד בית הבית (תורת

צרפת. מחכמי חכמים בשם ההגעלה) וטעם ד"ה ב

ובתחילת בו, מהכל רבנו דברי את הביא (שם) והב"י

דברי את הביא להו) משהי הרי"ף כתב (ד"ה הסימן

כלשונם. מכאן רבנו

.ÁÈ,124 עמ' שנז סי' רש"י סדור רש"י: דבי ספרי

סי' ח"ב ,90 עמ' פא סי' ח"א אורה קכד, סי' פרדס

א). (תנב, ושו"ע טור ז), סי' (פ"ב רא"ש ,184 עמ' יח

רבנו דברי את הביא רשב"ם) כתב ד"ה (שם והב"י

בו. מהכל

.ËÈ,כתב א) תנב, הגה ג, ס"ק תנב (ד"מ הרמ"א

בזה. להזהר צריך איסורו זמן קודם שגם

.Îרא"ש ב), (ח, רי"ף וכ"כ: א). (עו, בע"ז הגמ' ע"פ

כ"ו), (פ"ה, רמב"ם לו), סו"ס פ"ה ע"ז ז, סי' (פ"ב

ו). (תנב, ושו"ע טור

.‡Î,(84 עמ' תסד סי' (ח"ב ראבי"ה כתבו: כן

בתשובה:12. הלשרוף... ד ג ההיורה:14.מהםבמשם:13.חסרא ב הגדולהא היורה

שלאבולא:15. ממנוהגדול:16.כדי וישתמשבומשתמש:17.גדול
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ז"ל הרשב"א של היורהכבומשמו שתהיה אפשר שאי לפי זה, על לסמוך שאין שמעתי

ברכה. עליו תבא והמחמיר שפתה, בכל הרתיחה שיעלה השוה בקו יושבת

כתב ז"ל פרץ שיגעילכגוהרבינו ואין18מי מים, בו ויתן האש על אותו שיניח גדול, כלי

כדי ולכאן, לכאן ומוליכו רותח, כשהוא עץ בתוכו ונותנין רובו, אלא אותו ממלאין

וכאן כאן המים עכ"ל:19שילכו סגי ובכך שפתו, ועל

שמגעילין(צ) הגדולה הגעלה20והיורה צריכה שאינה לומר נראה מהכדבה, שכל ,

הנגעלים הכלים יבלעו ואפילו הרותחין, המים ברבוי ובטל נבלע הוא במים שפולטת

בר טעם נותן והוי איסור, חשש בזה אין המים, נחוש21מן לזה נחוש שאם טעם, נותן

צריך ויהיה במים, אחד כלי רק להגעיל נוכל ולא השני, הכלי מן בולע שכלי כן גם

הר"ש פסק נמי וכן הים. מימי לו יספיק ולא אחר, כלי כשיגעיל אחרים מים 22ליתן

בתשובה ע"כ.כהז"ל ז"ל שמעיה לר' שהשיב

לפלוט טרוד אלא בולע, אינו רתיחתו בשעת רותח כלי שכל ברור דבר שעה,כווזה כל

ז"ל הרשב"א כתב נמי וכן מרתיחתן, המים ישקוטו שלא ליזהר צריכין שאםכזאבל ,

הגה"מ וראבי"ה, יואל רבנו בשם ז) סי' (פ"ב רא"ש

בשם תקפד) (סי' מרדכי ראבי"ה, בשם ח) אות (פ"ה

מאן ד"ה א (ל, מכתם כ"ו), (פ"ה, מנוח רבנו ראבי"ה,

ב ח, (ברי"ף ר"ן רצט), סי' ע"ז (פסקי או"ז חכים),

ושו"ע טור ע"א), י מח (סי' בו כל לה), עביד ד"ה

ו). (תנב,

.·Îד"ה ב (ל, הרשב"א תלמיד חידושי כתבו: כן

הגעלה). ובדיני ד"ה ב (ל, והריטב"א בולעו) מה קסבר

.‚Î.(טז (סי' מנוישטט מהר"ש במנהגי זה כעין

.„Îדעת שכן וכתב ח"ב), (נ"ה ירוחם ר' כתבו: כן

כתב ד"ה א (תנב, הב"י הביאו והרמב"ם, הרי"ף

עמ' תסד סי' (ח"ב ראבי"ה קכו), (סי' פרדס רשב"ם),

סי' ע"ז (פסקי ואו"ז בשמו ז) סי' (פ"ב רא"ש ,(84

כ"ו). (פ"ה, מנוח ורבנו שמואל רבנו בשם רצט)

כלים: בה שמגעיל קודם הגעלה, שצריכה שכתבו ויש

(שם) ראבי"ה רפ), סי' תשובה (שערי גאונים תשובות

רשב"א, בשם ז) סי' (פ"ב רא"ש שמואל, רבנו בשם

ממגנצא, יהודה ר' שמואל, רבנו בן אברהם רבנו ריב"א,

רצט) סי' ע"ז (פסקי או"ז ורש"י, מגרמייזא אליעזר ר'

תקפג) (סי' מרדכי מוורמשא, אלעזר ור' ריב"א בשם

אברהם ר' ריב"א, בשם (שם) ירוחם ר' רשב"ם, בשם

מגרמישא אליעזר ר' ממגנצא, יהודה ר' שמואל, בר'

הגאונים, קצת בשם כ"ו) (פ"ה, מנוח רבנו ורש"י,

רבנו ובשם גאונים בשם (162 עמ' רז (סי' שבה"ל

ותשובות ריב"א רש"י, רשב"ם, בשם א) (תנב, וטור האי

הגאונים.

יומה בת שאינה קדירה בין חילק ז) סי' (פ"ב הרא"ש

יומה בת לקדירה חמישית, שעה קודם יומה בת או

חמישית. שעה אחר

כן כלים, בה שמגעילים אחר הגעלה שצריכה וי"א

מרדכי רפ), סי' תשובה (שערי הגאונים תשובות כתבו:

(ש הלקט שבלי סמ"ג, בשם תקפג) בשם(סי' ם)

האי. ורבנו הגאונים

.‰Î,(רנט (סי' רש"י תשובות עיין: רש"י בשיטת

סי' (ח"א האורה ספר (שם), פרדס ,(255 (עמ' מחז"ו

ירוחם ר' (שם), רא"ש ,(93 עמ' פג סי' ;90 עמ' פא

רש"י. בשיטת וצ"ע רש"י), בשם (שם וטור (שם)

.ÂÎ,(קכד (סי' פרדס ,(174 עמ' נז (סי' רש"י סדור

רז (סי' ושבה"ל (שם) רא"ש ,(90 עמ' פא (סי' אורה

ע"א). פב

וכאן:19.שמגעילבשיגעיל:18. ולכאןבכאן :20.לכאן בר:21.שמכשיריןבשמגעילין

גהר"ש:22.בןד הלתוכה:24.כלידבכלי:23.רש"יההרש"יא ב בתוכהא
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בכלי טעם23הגעיל נותן יומו בן שאינו כלי דכל יומו, בן יהא שלא ובלבד מותר, אסור,

ומותר .כחלפגם,

לתוכה שיגעיל ראוי אין גוים, גיעולי משום אסורה היורה שאם אומרים עד24ויש

יפה יפה ויגעילנה :כטשידיחנה

שזהו(צא) חמץ, איסור זמן וקודם יומו, בן שאינו בכלי להגעיל המובחרת, וההגעלה

שש שיכניסלקודם קודם המים ושירתיח כשיכניס25, רותחין אינם ואם בהם. הכלים

ומשהא בהם, שם26הכלים פולט27אותם שאינו לפי כלום, בכך אין המים, שירתחו עד

שירתחו טעםלאעד ונותן טעם, בנותן זמנו לפני במשהו, בפסח דחמץ גב על ואף ,

מותר .לבלפגם

המים ינוחו ושלא תחלה, המים שירתיח להזהר צריך ומעלה, שעות משש המגעיל אך

במשהו שאיסורו לפי בתוכן, שהכלים בעוד שבהלגמרתיחתן היורה שתהיה וצריך .

ומוכשרת28מגעילין פסקולדמוגעלת ויש הכלי29. ועמידת חששו, לא פגום 30דלמשהו

שיעור לו דילהאין מועטת ובשהיה מאד31, רותחין המים :לואם

בספרי(צב) כתוב וכן משקין. בשאר ולא במים, להיות צריכה פרשתאוההגעלה צו (תו"כ

פ"ז) במיםג במים, ושוטף לפי32ומורק הטעם, ושמעתי במזג. ולא במים ביין, ולא

.ÊÎ,(סוף סוף ד"ה ב קח, (חולין הרשב"א חידושי

עמ' ש"ד ד (בית הבית ותורת רסב) סי' (ח"א שו"ת

.(65

.ÁÎבהגעלת ההקפדה שכל ז) סי' (פ"ב הרא"ש כ"כ

יומה. בת היא אם רק לאחריה, או לפניה יורה

.ËÎורבנו ומיהא) ד"ה ב ח, (ברי"ף הר"ן כתבו כן

כ"ו). (פ"ה, מנוח

.Ï.1 מובחרת: להגעלה תנאים שני מציב רבנו

קודם שמגעיל .2 יומו. בן אינו מגעילים בו שהכלי

(ל, חלאווה המהר"ם רבנו כדעת כתב וכן איסורו. זמן

סוברים, ראשונים הרבה אולם דינא). ובעיקר ד"ה ב

מגעילים יומו בן שכלי כלומר התנאים, באחד שדי

לאחר אפילו יומו בן שאינו וכלי איסורו, זמן קודם

חולין מכאן; ד"ה א עו, (ע"ז תוס' וכ"כ: איסורו, זמן

רא"ש ע"א), ל עח (ל"ת סמ"ג שנפל), ד"ה א קח,

סוף; סוף ד"ה ב קח, (חולין רשב"א ז), סי' (פ"ב

הבי תורת רסב; סי' ח"א 65),שו"ת עמ' ש"ד ב"ד ת

בשם א) (תנב, וטור ומיהו) ד"ה ב ח, (ברי"ף ר"ן

להגעיל שרוצה שמים שירא כתב (שם) והטור הרא"ש.

הנ"ל, החומרות שתי על יקפיד ביחד, הרבה כלים

שעה קודם להגעיל להזהר שיש פסק (שם) ובשו"ע

שונים בפרטים להזהר יצטרך שלא כדי חמישית,

וראה יומו, בן יהיה לא שהכלי ובהם הגעלה בעניני

א). ס"ק (שם משנ"ב

.‡Ïאת הביא רשב"ם) כתב ד"ה א (תנא, הב"י

טור כתבו וכן ע"א), י מח (סי' בו בכל רבנו דברי

ג). ס"ק (שם ומשנ"ב ח) ס"ק (שם ט"ז (שם), ושו"ע

.·Ï.מב סי' לעיל רבנו בדברי ראה

.‚Ï.שהפליט ממה בולע מרתיחתו שנח שכיוון

.„Ï.(שם) ורמ"א שו"ע , ב"י טור, ראה

.‰Ï.במים שהייתו היינו

.ÂÏהראב"ד דברי פח סי' רבנו בדברי לעיל ראה

וראה ד), ס"ק (שם ומשנ"ב (שם) שו"ע שם, והערות

הגעלה). ובדיני ד"ה ב (ל, ריטב"א עוד

דשיכניס:25. בומשהא:26.חסרג בשם:27.ומשההא מגעילין:28.חסרא השבה

בה הפסקו:29.שמגעילין רותחתבהכלי:30.שפסקוב ביורה דדי:31.הכלי ג כיא

בבמים:32. ובמיםגחסרא
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נוחים33שטבע כלם כי המשקין, שאר כן ולא נבלעים, להיותם ולא להפליט המים

דעת וכן ולי)לזז"ל34הרמב"ןלהבלע, ד"ה ב קח, .(חולין

בתשובה כתב ז"ל קנא)והרשב"א סי' המיוחסות תקג; סי' ויין(ח"א אלא35שמזג נאמר לא

ביין ואפי דמי, שפיר בעלמא אבל הוא, הכתוב וגזרת נמי35בקדשים, וכן מפליטין. ֹ

חטאת דם בפרק בפירושיו ז"ל הר"ש מר)לחכתב לכדאמר אלא ד"ה ב צו, אומרים(רש"י ויש לט.

לכתחלה זה לישיב36דכל שקורין באפר המעורבין והמים מותר. בדיעבד אבל נראה37, ,

משקין.38שדינו כשאר

טבריא שמבליעין,מחמי לומר וחוששין הן רותחין שהרי בליעה, לגבי כרותחין דינן

מגעילין ואין מכשירין אין שאינןמאאבל לפי שני, בכלי שדינן דברים אפילו לתוכן,

ז"ל אמרו וכבר האור, א)תולדות תולדת(עד, ידי על בולעו מה פולטו, כך כבולעו

נראין טבריא, חמי ידי על נאסרו ואם כן. פולטו אף להכשירןהאור, שאיפשר הדברים

ידן ידי39.מבעל על להכשירן איפשר טבריא, חמי ידי על נאסר אם האור39וכן חמי

לכל: כשרה האור ידי על שהגעלה ראשון, בכלי

או(צג) להגעילה נהגו השנה, כל בתנור הפת בה שמכניסין פאל"ה, שקורין והרחת

שדי הרבה, התנור בתוך ויחממנה יפה, ימרקנה שאם לומר ואיפשר חדשה. לקנותה

פולטו כך דכבולעו בזה, מצאתימגלו ובתשובה הכשרמד. שום בה עשה לא שאם ,40,

וצ"ע. קליפה, בכדי המצות להתיר יש
ומשתמש41 קצה, באותו רק להגעילו צריך אין חמץ, במקצתו שנשתמש עץ של וכלי

מצה :41מהבו

.ÊÏ;תקג סי' ח"א (שו"ת רשב"א בשמו: וכ"כ

ע"א), לג ש"ד ב"ד הבית משמרת קנא; סי' מיוחסות

(ברי"ף ר"ן שנפל), כגון ד"ה ב קח, (חולין ריטב"א

הרשב"א). כתב ד"ה ה (תנב, הב"י והביאם א) מד, חולין

.ÁÏהקרבנות מעשה הרמב"ם (על רדב"ז וראה

י"ב). פ"ח,

אתלט. הביא הרשב"א) כתב ד"ה ה (תנב, הב"י

כאן. רבנו דברי

.Óבשינויים כאן רבנו דברי את הביא (שם) הב"י

ה). תנב, (או"ח בשו"ע וכ"פ קלים,

.‡Óריטב"א כלים), ד"ה ב עה, (ע"ז המאירי כתבו: כן

אין). ד"ה א מא, (פסחים

.·Óע"ז אין; ד"ה א מא, (פסחים הריטב"א כתב וכן

ב). לג,

.‚Ó'סי) בו מהכל רבנו דברי הביא יט) (תנא, הב"י

כג הל' על (פ"ה ההגה"מ את הביא וכן ע"א), י מח

שלא שכתבו קל) (סי' הדשן ותרומת קושטא) דפוס

קילוף וצריך האור, ע"י תשמישו כי בהגעלה, די

שאין אומרים יש בשם פסק (שם) ובשו"ע והגעלה.

חדשה. לקנות וצריך הגעלה, לה מועיל

.„Óבמאמר קעז). סי' (ח"ד מרוטנברג מהר"ם שו"ת

ומבאר קליפה, מצריכים שיש מזכיר לרשב"ץ חמץ

(שם מג"א ועי' מקליפה. פחות שהיא בגרידה שדי

קיא). ס"ק (שם ומשנ"ב לז) ס"ק

.‰Óדוד רבנו חי' לו), אמרו ד"ה א (עד, רש"י עי'

ע"א), יב נב (סי' יראים להו), מעייל והדר ד"ה ב (ל,

דהרמב"ן:34.שדרךהשטעםבשטבע:33. ג ביין:35.הרמב"םב הלא... ד ג חסרא

לכתחילההלכתחלה:36. אלא :37.אינו בלעזבלישבאלישיב שדינו:38.ליש"יבהלישיב

ה :39.שדינןב ידי על דוכן... הכשראהכשר:40.חסרג של41.מעשההמעשה וכלי



dvne ung zekldhp

שאי(צד) לפי מצה, בהן ללוש היתר צד להם אין השנה, כל בהן שלשין והעריבות

להגעילן שמגעילן42אפשר כלי ימצא ולא ורחבות, ארוכות שהן אחת43מתוך .מובבת

שדי הילכךמזהכא44ואי שלישי, כלי העריבה ודפני שני כלי ליה הוה הכא שדי והדר

בהגעלה מתכשרי להגעילן אפשר אם מיהו אפשר. עץמחלא כלי לכל הדין והוא ,

בהן. שלשין
אחתמט בתשובה שניהם חתמו ז"ל והרא"ה אפילו45נוהרשב"א בה ולש עבר שאם ,

יפה, יפה מנוקה שהעריבה אחר מותרת, שהפת הפסח, בתוך ואפילו חרס של היא

ראיות הביאו ועוד מפליט, אינו בצונן שצונן .47לדבריהם46לפי

העולם כל נהגו ללושנאועכשו פנים48שלא בשום כלל לפי48בהן הוא, יפה והמנהג ,

ושו"ע ב"י טור, היראים, בשם ע"ב) ל עח (לאוין סמ"ג

רבנו בדברי וראה הרשב"א). כתב ד"ה ו קכא, (יו"ד

הרשב"א. בשם צה סי' להלן

ÂÓ..(כלי ד"ה ב (ל, המאירי וכ"כ

.ÊÓאחד חלק על שמערה אפשרות מעלה רבנו

חלק להגעיל אפשר אם הדין מה מברר ואינו ואוסר,

(ח"ב הראבי"ה לחלקים: כלי הגעלת בעניין חלק. אחר

המחמיר אך להגעיל, שאפשר כתב (89 עמ' תסד סי'

לחלקים: להגעיל שאפשר כתבו וכן הברכה, עליו תבוא

(הל' מהרי"ל הגעלה), ובדיני ד"ה סוף ב (ל, ריטב"א

הביאו א) סי' יד (כלל הרא"ש שו"ת א), ד, הגעלה

גדול). וכלי סוד"ה ו (תנב, וב"י יא) (תנא, הטור

.ÁÓ,עריבות בדין פא) (סי' לעיל רבנו דברי ראה

תצ סי' (ח"ב ראבי"ה עריבה: להגעיל שצריך כתבו וכן

יא) (תמב, וטור בשמו תקצו) (סי' מרדכי ,(111 עמ'

מהר"ם ע"ד), קכג חמץ ביעור (הל' עיטור בשמו,

ב (ל, מכתם שאור), מבית חוץ ד"ה ב (ל, חלאווה

אמר ד"ה ב (ל, ריטב"א הכלים), כל דגרסי ואית ד"ה

יז). (תנא, ושו"ע טור כא) (פ"ה, מנוח רבנו הני), רבא

.ËÓשבכ"י בשנו"ס (המהדורהבעי' 365 בהערה

שונה. בניסוח זו פיסקה כל רבינו) של המאוחרת

ושם�. פא), וסי' מב (סי' לעיל זו תשובה הביא רבנו

זה. בעניין הארכנו

הכל�‡. כתב ד"ה יז (תנא, והב"י (שם), העיטור כ"כ

ורבנו ע"ב). י מח (סי' בו בכל רבנו דברי את הביא בו)

(שם). המכתם בלשון כאן נקט

מצה: בו ומשתמ' הלהגעילן:42.חסרבעץ... ד ג בובשמגעילן:43.חסרא שיגעילם

שדי:44. דשדי... שריג למעלההאחת:45.שרי... שכתבתי כמו הראיות:46.אחת ראיותא

לדבריהם:47.אחרות ראיות ז"ל... והרא"ה כת'בוהרשב"א מקורו)והרמנ"ע ידענו ספלים(לא אותן

בלא בהן ולש עבר ואם בהגעלה, להם די שתחמיץ עד העיסה בהו ומשהו השנה כל בהן שלשין מתכת של

שמדמינן פ) סי' (לעיל כתבתי וכבר ז"ל. והרא"ה הרשב"א פא)דעת וסי' מב (סי' למעלה כתבנו הכשר שום

חמין שדין וכיון נט) אות (עי' ז"ל פלכו טוב שם הר' כת' זה ועל נסך. ליין בחמץ בהן שנשתמש חרס כלי

נס יין והראיהכדין סגי, בעלמא בהדחה השנה, כל בהם שלשין בקונקאש מתכות כלי דאותן לי נראה ך,

וע"ז ב ל, (פסחים אמ' סתמא אלא לקיום מכניסו לשאין לקיום מכניסו בין דקוניא במאני פלגינן מדלא

כלי הלוקח ב) (עה, ע"ז בשלהי מדתניא ראיה ועוד שרו. ואוכמי חיורי מרימר) לפנינו (בגמ' זביד רב ב) לג,

טהורים, והן ומטבילן מדיחן וצלוחיות כוסות כגון צונן, ע"י בהן שנשתמש דברים הגוים מן ישנים תשמיש

גומות בהן יש אבל גומות בהן בשאין ודוקא והראב"ד, הרמבמז"ל דעת וכן בפרשה, אמורים מתכות דכלי

סגי אבן ושל עץ בשל אבל חרס בשל דוקא קשה, שחמוצו שאור בית דאמרי' והא כלים. כשאר הן הרי

וערוי במלוי מחמץ הבלוע חרס לכלי דסגי וה"ה דכלי בעירוי דאפי' ונראה פ). סי' לעיל (ראה בהגעלה להו

ואפי' ראשון ככלי ראשון כלי דערוי דאמ' ב) הערה פח סי' לעיל (ראה ר"ת ולדעת נסך, יין כדין ימים ג'

עכ"ל. המפרשי' פנים:48.לשאר עץבבהן... של בין חרס של בין עריבות באותן
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יפה ולנקותן לגררן אפשר למעלה49שאי שכתבנו כמו פח)49יפה, ישאר(סי' שלא

מועלת אינה וההגעלה לעין, נראה שאינו דק בנקב או הפחתים מן באחת חמץ משהו

ובסדקיו. הכלי בנקבי שנשאר למה לא בתוכה, שבלוע למה אלא

הנפה נמי שידא"כינבוכן הנדבק50שקורין החמץ מפתיתי לנקותה מאד בה לדקדק צריך

יפה, יפה במים אותה ושישפשפו שבה, ובעץ הנפה אריגת בנקיבת ונדבק ונסרך בה

חמין. בה נשתמש שלא לפי עיקר, בהן שאינה לפי ההגעלה, מנהג אל יסמכו ולא

עיקר בהן השפשוף והראורש הטבלייר"אש כגון הלישה, כלי שאר לכל הדין והוא

ההגעלהגדול, כך בה51ואחר שנהגו אחר בנפה.51טובה להשתמש שלא נהגו ועכשיו

והמחמיר כראוי, יפה לנקותה באדם כח שאין לפי השנה, ימות בשאר בה שנשתמשו

ברכה. עליו תבא

פסק האורה 92)נגובספר עמ' פב סי' ;90-89 עמ' פ סי' שנשתמש(ח"א גומא או קנים דכלי

שטיפה רק צריך דאינו בחמץ, גללים52בהן וכלי לכלנדבצונן, מתכות ככלי אבנים וכלי

האחרונים53דבר, ורוב ז"ל הראב"ד דעת .53נהוכן

בולעתנווישאומרים ודאי ולחים, ודבריםחמים החרדל ששוחקיםבה אבן שהמכתשתשל

ראשון, ככלי ליה והוה רותחין, מים עליה לערות או הגעלה וצריכה בצונן, אפילו החמץ מן

מבית חוץ בצונן, מצה בו משתמש בצונן, חמץ בו שנשתמש כלי וכל בליעתה. היתה שכך

שיוגעלו לאחר עד בהן משתמשין ואין קשה, שחמוצן חרוסת ובית .נזשאור

כתב ז"ל מקורביל רכז)והר"י עמ' רכב סי' משמע54(סמ"ק לא אך בהגעלה, אף מחמירין דיש

כתב ז"ל והר"ף ד)54נחכן. הערה שם סמ"ק ר"ת(הגהות בשם כתוב בתוספות נטמיהו

הביא�·. הנפה) בו הכל כתב ד"ה יח (תנא, הב"י

והרמ"א השו"ע פסקו וכן (שם), בו מהכל רבנו דברי

יח). (תנא,

כלינג. על רק וכתבו קכה), וסי' קכג (סי' בפרדס וכן

גומא. וכלי קנים בכלי דנו ולא וגללים, אבן עץ

תלה).�„. עמ' פסח (הל' מנהיג עי'

ד"ה�‰. ב ל, (פסחים מאירי כג), (פ"ה, רמב"ם

תקעט). (סי' ומרדכי הסכינים)

.Âשמחה� שערי שאור), בית (ערך ערוך כתבו: כן

ע"ד) כט עח (לאווין סמ"ג פח), עמ' (ח"ב לריא"ג

, טוב יום הרב בן יהודה ורבי יצחק רבנו בשם

בשם א) סי' יד כלל שו"ת ט; סי' (פ"ב רא"ש

(ל, מכתם ,(82 עמ' תסד סי' (ח"ב ראבי"ה ר"י,

רצח) סי' ע"ז (פסקי או"ז דגללא), ובורמי ד"ה ב

עמ' פסח (הל' מנהיג שמואל, בר' יצחק ר' בשם

ראבי"ה, רא"ש, ר"י, בשם טז) (תנא, וטור תלה)

ערוך.

.Ê�'ועי שם, והערות פ סי' לעיל רבנו דברי ראה

להגעילן. ופרובינצא נרבונא שמנהג (שם) מנהיג

.Á�.(חרוסת ובית ד"ה ב (ל, ר"פ תוס' ראה ובדומה

ר"פ דברי ציטוט זה להלן טוב שם הרב דברי עד

סמ"ק. בהגהות

.Ëורבנו� ר"ת בשם ע"ד) כט עח (לאווין סמ"ג

ת) אות (פ"ה והגה"מ (שם) או"ז יונה, בר' שמשון

(תנא, וטור רש"י בשם ט) סי' (פ"ב רא"ש בשמם,

ור"ת. רש"י בשם טז)

למעלה:49. בה:51.שרא"ףהשדא"שבציד"שאשידא"כי:50.חסרביפה... חסרדטובה...

ומשתמשבשטיפה:52. קצה באותו רק להגעילו צריך אין חמץ במקצתו שנשתמש עץ וכלי ע"כ שטיפה

מצה האחרונים:53.בו דעת... הוכן ד ג כתב:54.חסרא ז"ל דדיש... חסרג
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היה ולא בפסח, חדשה מדוכה לקנות ר"י נהג וכן בהגעלה, אף ר"ת אסר דלבסוף

לענין מילי והני חרוסת. בית דהוי משום הגעלה, ידי על אפילו בישנה להשתמש רוצה

מדוכות כגון שמנינות, משום איסור כלי ר"ת מתיר היה השנה ימות לשאר אבל פסח,

מדיאונה טוביה רבינו ובשם בהגעלה. גוים, על55סשל הישנות מתיר שהיה שמעתי,

רבינו כדברי להחמיר וטוב ברזל, של אומנות בכלי אותה שמקלפין והגעלה, קליפה ידי

דאיפשר. היכא חדשים לקנות ז"ל56יחיאל טוב שם הר' מורנו אדוננו המדוכותסאוכתב

אין שהרי כלל, הגעלה צריכין אינן חרדל, של הרחים וכן תבלין, בהן שדוחין מתכת של

עכ"ל דחמץ חומרא משום ראשון, כלי מעירוי להגעילן וטוב בחמין, בהם :56משתמשין

נ"ע(צה) הר"ם כתב כסף של כוסות מהר"םסבועל קצ)(שו"ת סי' לבוב שלאדפ' ידוע אם

שפעמים לפי להגעילן, נהגו העולם אמנם הגעלה. בעו לא בצונן, אלא בהן השתמשו

ומרותח, חם יין לתוכן היין,57שופכין בהם לחמם האש על אותם מניחין לפעמים גם

אל דחמץ חומרא ומשום לשרות, חמץ לחם שם ע"כ.57ונותנין אמך תורת תטוש
בתשובה61 כתב ז"ל רעט)סגוהרשב"א סי' ח"ג תתיז; שעב, סי' נראה(ח"א הדין משורת

על אותן מניחין שפעמים פי על ואף בברייתא, ששנינו כמו הדחה אלא צריך שאינו

לא ולפיכך מותר. יומו בן שאינו כל חמץ, לחם שם ונותנין היין את בהן לחמם האש

אמרו58נהגו למה כן אומר אתה אי שאם תשמישן, עיקר אחר אלא עה,חכמים (ע"ז

נשתנהב) וכי הדחה, אלא צריכות והצלוחיות הכוסות שאין הגוי מן כלים בלוקח

עולם אלא לזמננו, זמן מאותו כוסות של בהכשר59תשמישן הלכו שלא נוהג, כמנהגו

רוב אחר אלא משום60הכלים הכל, להגעיל בפסח נהגו עכשיו מקום ומכל תשמישן.

עכ"ל חמץ של .61חומרו

באור ליבון צריכין ואסכלאות, שפודין כגון האור, ידי על תשמישן שהיו ,סדודברים

הדחה הליבון אחר צריכין אין כךסהאבל אחר נשאר ולא הכל, שורף האש שהרי ,

.Òכתב וכן 'מבינא', – לסמ"ק ד) (רכב, ר"פ בהג'

מדוכה). ד"ה טז (תנא, הב"י טוביה רבנו בשם

.‡Ò.נז סי' לעיל עי'

.·Òראבי"ה כתבו: וכן צה). (סי' קטן בתשב"ץ וכ"כ

רבנו תקעד), (סי' מרדכי ,(83 עמ' תסד סי' (ח"ב

אמר ד"ה ב (ל, ר"פ תוס' ע"א), מ ח"ב (נ"ה ירוחם

(תנא, ורמ"א שתיה) כלי וכל ד"ה כה (תנא, ב"י ליה),

כה).

.‚Òוכן שתיה), כלי וכל ד"ה כה (תנא, הב"י הביאו

(שם). השו"ע פסק

.„Ò,אסורות מאכלות בעניין ב) (עה, בע"ז מקורו

שפודין דין נתפרש שלא כתב כג) (פ"ה, והמ"מ

שהצריכו יש בזה, ונחלקו חמץ, איסור לעניין ואסכלאות

ליבון: שצריכים כתבו וכן הגעלה. שהצריכו ויש ליבון

ב), (ח, הרי"ף שדעת משמע וכן ד), (תנא, ושו"ע טור

ע"ב). מ ח"ב (נ"ה ירוחם ורבנו ז) סי' (פ"ב רא"ש

.‰Òדעה שם יש ועדיין ד"ה ב (ל, המכתם כתבו כן

כל). ד"ה ב (ל, והמאירי אחרת)

עכ"ל:56.מבאיונהדמדיאונה:55 אדוננו... הוכתב ד ג אל:57.חסרא הגם... ד ג ואלא ,

הנהגו:58. דעולם:59.הלכוא ג הרוב:60.לעולםב ג כתב...61.חסרא ז"ל והרשב"א

עכ"ל: חמץ של חסרבחומרו
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ו האזהרותגיעול. בעל הרב על אומריםסותמה ויש והדחה. ליבון צריכין דהואסזדכתב

שפוד. כעין ממנו עושין שפעמים לפי ליבון, שצריך חד שראשו גדולה לסכין הדין

הראב"ד א)סחוכתב עו, ע"ז הראב"ד שלא(חידושי בהגעלה, להם די השפודין דאפילו

דהיתרא חמץ לענין אבל בלעי, דאיסור משום גוים, גיעולי לענין אלא ליבון הצריכום

ז"ל. הר"ז דעת נמי וכן בעיניה. הוי לא איסורא הוי דכי הגעלה, רק צריכין אין בלעי,

משולם דעתיהסטוהר' אסור62סתר אסור, היה הבליעה בשעת פסח היה דאלו דכיון ,

השפודים63בלוע בליבון העולם ונהגו ביה. .64קרינא

בתוכה מלהטת האש שפעמים לפי לבון, בה מצריכין יש ברזל של ובמחבת

בה היראיםעכשמטגנין הבעל פסק וכן ע"א)ז"לעא. יב ע"ב- יא נב פסק(סי' נמי וכן ,

ז"ל ע"א)עבהרשב"א לה ש"ד ב"ד די(תוה"ב בפסח לחמץ אבל איסור, של מחבת על

ז"ל הראב"ד פסק נמי וכן בהגעלה, אומריםעגלה ויש בשלעד. דינה65שאף איסור

.ÂÒ.(שם) המכתם עליהם ותמה דבריו הביא וכן

בן יצחק ר' כנראה הוא התכוונו אליו האזהרות בעל

ערך ספרים, הגדולים, בשם (מובא קמחי מרדכי

ח) (סי' יוסף בית בשו"ת מוזכר זה חכם אזהרות).

מזכיר האחרון יח). סי' (ח"א מהריב"ל ושו"ת

קמחי. יוסף הרב את ומנשא מכבד היה שהרשב"א

.ÊÒובהערות פה), (סי' לעיל רבנו דברי ראה סכין בדין

שם.

אשי),סח. רב ד"ה א עו, (ע"ז רמב"ן בשמו: כתבו וכן

א עו, (ע"ז ריטב"א אשי), רב ד"ה א עו, (ע"ז רשב"א

שנשתמש) דברים ד"ה ב (ל, מכתם אשי), רב ד"ה

ב (ל, דוד רבנו וראה ע"ג). מ ח"ב (נ"ה ירוחם ור'

מהר"ם כתבו וכן הראב"ד. בדעת שדן והלכתא), ד"ה

מ, ע"ז (ברי"ף ר"ן אידי), והלכתא ד"ה ב (ל, חלאווה

עמ'81) תסד סי' (ח"ב ראבי"ה בגמ'), גרסינן ד"ה א

(ל, תוס' וראה רא"ם. בשם א) אות כג (פ"ה, והגה"מ

אמר ד"ה ב עו, וע"ז השני, בתירוצו הלכתא ד"ה ב

עא) (סי' ותרומה קמז) (סי' דעים תמים הונא), רב

יעקב. רבי בשם

.ËÒ,ההשלמה בשם (שם) מכתם זה: הסבר כתבו כן

ד"ה ב ח, (ברי"ף ור"ן הסכינים) ד"ה ב (ל, מאירי

רשב"א (שם), רמב"ן ליבון: שצריך פסקו וכן דברים).

(שם), הגה"מ (שם), ירוחם ר' (שם), ריטב"א (שם),

ד). (תנא, ושו"ע טור

.Úמהר"ם ליבון: צריך ברזל של שמחבת פסקו כן

סי' (ח"ב ראבי"ה לי), ומסתברא ד"ה ב (ל, חלאווה

שו"ת ז; סי' (פ"ב רא"ש אביו, בשם (87 עמ' תסד

ד"ה ב (ל, מכתם אומרים, יש בשם א) סי' יד כלל

בשם יא) (תנא, רמ"א זו, דעה מביא ברזל) של ומחבת

לכתחילה. נוהגין שכך וכתב מחמירין, ויש

.‡Úבכלי ליבון דין שאין כראב"ד, פוסק היראים

(פ"ה, הגה"מ בשמו הביא וכן בלע, היתרא כי פסח

רבנו. בדברי וצ"ע כג),

.·Úח"ז תקב; סי' (ח"א הרשב"א בשו"ת דבריו ראה

חילוק בדבריו מצאנו ולא קנא), סי' מיוחסות צב; סי'

בריטב"א ועיין איסור. של ומחבת פסח של מחבת בין

הר בשם שכתב הרשב"א) וכתב ד"ה ב שב"א(ל,

כוונת שכן שהבין מדבריו ומשמע ליבון, צריך שמחבת

ח"ב (נ"ה ירוחם ורבנו פסח, של במחבת גם הרשב"א

וראה כרבנו. הרשב"א, בדעת חילוק הביא ע"ג) מ

מותרת ד"ה יא (תנא, בביה"ל הרשב"א בדעת

יא, (תנא, והשו"ע הב"י מכריע זו וכדעה בהגעלה).

מחבת). ד"ה ד קכא, יו"ד

.‚Úהיתרא נחשב שחמץ פסק שהראב"ד לעיל, ראה

במחבת. הדין הוא לשיטתו ולכן בהגעלה, די ולכן בלע,

.„Úש"ד ד בית הבית (בדק רא"ה זו: דעה כתבו וכן

(שם) הגה"מ (שם), ראבי"ה (שם), מכתם ע"ב), לו

הראבי"ה, בשם תקעז) (סי' מרדכי הראבי"ה, בשם

בדעתי':62. זהא זוהדעת גבלוע:63.דעת בהשפודים:64.בלעיהבלועהדבליעהא

עכ"ל שלבבשל:65.השפודים במחבת
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נמי וכן המקומות66בהגעלה, ברוב המנהג וכן האור, ידי על שתשמישה .67היורה

נ"ע הר"ם את פשוטעהושאלו דבר והשיב בטבילה, חוצץ אם מחבת של יד בית על

שאינה בזמן מוכני כמו חייצי, דלא ולהסירן לקצצן עתידין שאין הכלים ידות דכל הוא

חבור. דהויא חייצי, דלא נשמטת

ז"ל הרשב"א ע"א)עוכתב לה ש"ד ב"ד הקצר כולו,(תוה"ב נאסר מקצתו שנאסר מתכות כלי

איסורו, לענין אלא אמרו ולא כולו, חם מקצתו וכשחם ביותר, מתחמם שהוא לפי

כולו, את מגעיל מגעילו אם כולו. שיכשיר עד הכשר לו עלה לא הכשרו לענין אבל

מחציתו עד שפוד לבן כיצד, לחצאין, נכשרין הכלים וכל כולו. את מלבן מלבנו ואם

מותר. האחר, מחציתו ולבן וחזר

ההגעלה הכלי,עזוטעם שבלע מה כל מפליט הרתיחה שכח לפי אומרים כאשר68יש

למעלה פח),68מבואר אומרים(סי' והמיםעחויש ששורף, אש כמו הן הרותחין שהמים

מאד לדקדק צריך לפיכך בתוכו. שבלוע מה כל ולאבד לשרוף בכלי שלאעטנכנסין

הכלים שבלעו מה כל ולשרוף ליכנס הרתיחה אל פנאי לו שיהיה הכלי, להוציא 69למהר

למפרע.

בכליםפטעם לאשתמושי דאיפשר משום המצות, כשאר ההגעלה על מברכין אין למה

בהן: להשתמש היא מצוה דלאו נמצא כלים, הני להגעיל צריך ואין חדשים,

שהיו(צו) בין שני, בכלי בין ראשון בכלי בין בחמין, חמץ בהן שנשתמש חרס כלי

ושועין אלא70משוחין במצה, בהן משתמשין אין שהן, כמו חרס שהיו בין באבר,

הפסח אחר עד אותן דילמאפאמניחין עלייהו חייס דילמא היסק, בהו מהני ולא .

במצה,71מפקען בו שמשתמש והסיקו גחלים מלאו שאם חרס, של לביב דמו ולא .

(סוף מאירי ע"א), פד רז (סי' שבה"ל (שם), רא"ש

ד). קכא, יו"ד יא; (תנא, וטור ע"ז)

.‰Ú'סי כלים הטבלת (דיני קטן תשב"ץ בשמו כ"כ

ושו"ע ב"י טור, ראה: כלים ידות הגעלת ולעניין שסג),

טז). ס"ק קכא (יו"ד וד"מ יב) (תנא,

.ÂÚכתבו וכן א), לח, (שם הארוך בתוה"ב עוד וראה

הרשב"א), כתב ד"ה ו קכא, (יו"ד וב"י טור בשמו

רבנו בדברי לעיל וראה (שם). ורמ"א שו"ע ב"ח, וראה

נגע בו המקום הכשרת בעניין שם) ובהערות צג (סי'

בלבד. החמץ

.ÊÚוטעם ד"ה ב (ל, מהמכתם לקוחה כאן רבנו לשון

הגעלה).

.ÁÚד"ה ב (ל, מהמכתם לקוחה כאן רבנו לשון

דעה הביא ורבנו בקיצור, אחת) דעה שם יש ועדיין

עו, (ע"ז המאירי זו דעה הביא וכן פח, סי' לעיל זו

אותה. ודחה בסופו) לי, יראה מקום ומכל ד"ה א

(סי' מרדכי ,(87 עמ' תסד סי' (ח"ב ראבי"ה וראה

ושו"ע ב"י זרה), עבודה (סוף אשרי הגהות תקעח),

יג). (תנא,

.ËÚ.פח סי' לעיל ראה

.Ùוהאיסור כו), (פ"ה, מנוח רבנו זה טעם כתב כן

אחר. טעם הביא קד) דין נח (שער והיתר

.‡Ùוכן כה), (פ"ה, הרמב"ם ללשון דומה כאן עד

א). (תנא, והשו"ע הטור פסקו

נמי:66. הוכן ב כמוגוכמוא המקומות:67.וכן מקומותבברוב מבואר68.בהרבה כאשר

הלמעלה: ד ג הכלים:69.חסרא הכליבשבלעו הושועין:70.שבלע מפקען:71.חסרב

פקעיהפקעןבפקיא
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שפיר, בהו מסיק לא מבפנים הסיקן ואם מבחוץ, היסקן ואלו מבפנים היסקן דהתם

דפקעי דשכיחי עלייהו כתבפבדחייס ז"ל והראב"ד בחזרתןפג. להו סגי בפסח דקדרות

לכבשן:

אסורין(צז) דקוניא ז"לפדמאני מקורביל הר"י פירש רכח)פה. עמ' רכב סי' התוך(סמ"ק

של הגעלה72זכוכית ידי על להתירן מתכות, כלי דין לו יש עופרת התוך אבל חרס, כלי

והר"ף כתב73בפסח. ה)ז"ל שם, סמ"ק בשום(הגהות להשתמש שלא העולם נהגו מיהו

חרס בפסח.74כלי כדמתרגמינן75ישן מתכת, מיני בו המשים הצורף שם על קוניא ונקרא

יד) י, קיני(ירמיה כל התבהית צורף, כל .75פוהוביש

ז"ל הריא"ף א)פזוכתב חרס,76(ט, של והן מחוזא, דבני אגני הני דאמר דרבא מימרא על

וכו' בהו למילש ותדירי לאשתמושי,76הואיל העולם נהגו דפחרא77עכשיו במאני

פירוש כדיםפחחדתי, לקנות שנהגו וזה בחמץ. שנשתמשו באותן ישתמשו 78שלא

שפעמים לפי למים, בנקביפטחדשים נכנס הקמח ואותו לחסמן, כדי קמח בהן נותנין

להחזיק וישר טוב ולפיכך להוציאו. איפשר ואי שם, ומתחמץ הכד המנהג,79דפני בזה

ישן. חרס כלי בשום להשתמש שלא
ז"ל80 טוב שם ר' מורנו הרב שלשצכתב שיגעילנה דיו יומה בת שאינה דקדרה נראה ,

רבינו כתב וכן אמר דבריו ובסוף לדבריו. ראיות הרבה והביא מדרבנן, שהיא כיון פעמים,

ומוח המאור והבעל עכ"לצאשמעיה .80ז"ל

.·Ùוהשו"ע הטור כתבו וכן ב), (ל, הגמרא ע"פ

(שם).

.‚Ùמנוח רבנו בתשובה הראב"ד בשם כתב כן

הגאונים שו"ת החזרה שמועילה כתבו וכן כה), (פ"ה,

קלז), סי' (מטות שאילתות רפג), סי' תשובה (שערי

ראבי"ה ז), סי' (פ"ב רא"ש התורה), ד"ה ב (ל, תוס'

ב"ד הבית (תורת רשב"א ,(79 עמ' תסד סי' (ח"ב

קעא) סי' ע"ז (פסקי או"ז קדרות), ד"ה ע"ב לז ש"ד

בשם (שם) ראבי"ה ראה: חולקים, ויש ב). (ל, ומאירי

והמהר"ם מפרשים. ויש בשם (שם) ומאירי ראב"ן

חייס) ד"ה ב (ל, דוד ורבנו חייס) ד"ה ב (ל, חלאווה

הקדירה כי החזרה, תועיל שלא כתבו אחד בתירוץ

שמועילה כתבו השני ובתירוץ וחייס, בכבשן פוקעת

לכלי שמועיל פסקו א) (תנא, והשו"ע והטור החזרה.

חדשים. חרס כלי בו שמצרפים לכבשן החזרה חרס

.„Ù(קוניא (ד"ה רש"י ופירש ב), (ל, הגמ' ע"פ

באבר. וטוח הוא חרס ושל בלע"ז פלומי"ר

.‰Ù'בתוס ר"ת ודברי ר"ת, בשם כ"כ הסמ"ק

כתבו וכן קוניא), ב לג, ע"ז הני; ד"ה ב קז, (כתובות

תקפד). (סי' ומרדכי ע"ב) ל עח (לאוין סמ"ג בשמו

כג) (תנא, שו"ע ב"י, טור, כה), (פ"ה, רמב"ם וראה

קלח). ס"ק (שם ומשנ"ב

.ÂÙ.(שם) יהונתן תרגום

.ÊÙ(כה (פ"ה, מנוח רבנו (שם), ר"פ כתבו וכן

חרוסת). בו שנותנים כלי ד"ה ב (ל, ומאירי

.ÁÙבמכתם אלו דברים וכעין הרי"ף, מדברי זה אין

הרי"ף). כתב ד"ה ב (לא,

.ËÙבפסח אסורות מאכלות (הל' מהרי"ל ראה:

תנא, והגה יז ס"ק תנא (ד"מ הרמ"א הביאו א) יט,

קמ-קמא). ס"ק (שם ומשנ"ב כד)

כא).ˆ. (תנא, ושו"ע ב"י טור, ראה

(מו"ה).ˆ‡. הרב מורי או (מו"ח) חמי' 'מורי צ"ל אולי

השל:72. ב דוהר"ף:73.תוךא קיני:75.חסרהחרס:74.והר"זג כל הונקרא... ד ג א

וכו':76.חסר בהו ממרא... העל ד ג אלאבלאשתמושי:77.חסרא לישתמש דלא

דכדים:78. ג עכ"ל:80.להתחזקבלהחזיק:79.כליםב ז"ל ומוח הרב... הכת' ד ג חסרא
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ז"ל הר"פ כתב ישנים, זכוכית שם)וכלי סמ"ק יחיאל(הגהות להשתמש81צבשרבינו אוסרם

והוי82בהם החול, מן ברייתו תחלת דהוי משום הגעלה, ידי על ולא עירוי ידי על לא

בצונן, אלא בהן משתמשין דאין גב על ואף לעולם. דפיו מידי יוצא שאינו חרס ככלי

פת בהן ששורה שפעמים כמו83משום וכן84ובולעין כלל. לצאת יכול ואינו חרס, כלי

של כוסות ותימה84אותן ע"כ. פתן בהן ששורין שפעמים לפי דקוניא, דהאצגמאני

אחרון בפרק נתן דר' באבות ו)תנינן פולטין(מא, ואין בולעין אין זכוכית וצ"ע.85דכלי

בתשובה כתב ז"ל רלג)והרשב"א סי' חדא(ח"א הכשר, שום צריכין שאין פשוט נראה צדכן

דלא להו דחזינן ועוד בלעי, דלא משמע קרטופני ליה לית אי טובא דשיעי וכל טובא

מאחוריהן שבהן הלחות מוציאין שאינן מדייתי, דלא מפרשים יש ע"כ. טרשפלארצהמדייתו ,

הרא"ה פירש וכן דיותא, מלשון משחרי, דלא מפרשים ויש :85ז"לצובלעז,

ז"ל(צח) האיי רבינו חרסצזכתב ככלי בחמין, בהן ומשתמשין בסמנין המצופין עץ כלי

חוץ בהן, ומשתמש מדיחן בצונן, תשמישן היה ואם בפסח. בהן משתמשין ואין הן,

והניחוה יפה הדיחוה הגתות ובשעת השנה כל בה שלשין חרס של ועריבה שאור מבית

צנור אבל86תחת בפסח, אסור היין אותו היין, בה וקבל אין86הגת זה כגון לספקא

עכ"ל: חוששין

בלבדאין1א(צט) חלה שיעור אלא תחמיץ, שמא גדולה לישה בפסח .1לשין

שלנוואין במים אלא יום, בו שנשאבו במים ולא חמה בחמי ולא בחמין לא ,בלשין

עבר אלוגואם מכל באחד אסורה.דולש הפת ,

תקעדˆ·. (סי' מרדכי יחיאל: רבי בשם כתבו וכן

ח"ב קלב; סי' (ח"א הדשן ותרומת תתכו) סי' וע"ז

שם (ד"מ ורמ"א כו) (תנא, שו"ע ב"י, וראה קנא), סי'

שם). והגה יט ס"ק

מרדכיˆ‚. ,(91 עמ' תסד סי' (ח"ב ראבי"ה כתבו כן

וראה תבעי). כי ד"ה א ט, (ברי"ף ור"ן בשמו (שם)

(שם). ורמ"א שו"ע ב"י,

טובא'.ˆ„. דשיע 'חדא צ"ל

חזינא).ˆ‰. ד"ה א ט, (ברי"ף ר"ן

.Âˆ.אסור ירוקא ד"ה ב) (לג, ע"ז ריטב"א

.Êˆחמדה) הגאונים בשו"ת האי רבנו תשובת זה כעין

בשם כתבו וכן נכרים, געולי לעניין קלט) סי' גנוזה

עמ' (ח"ב לריא"ג שמחה שערי פסח: בעניין האי רבנו

(שם וב"י כד) (תנא, טור ח), סי' (פ"ב רא"ש פח),

וכ"פ רבינו, דברי את גם והביא האי), רבינו כתב ד"ה

כד). (תנא, בשו"ע

א).‡. (מב, הגמ' ע"פ יא) (פ"ה, הרמב"ם לשון

בפעולת·. שיש החימום משום ב) (יב, הרי"ף שיטת

ויש המים. במקור הבדל אין ולשיטתו השאיבה,

להלן. כמובא כרבנו, שסוברים

שאם‚. היראים מס' הביא מ) אות (פ"ה בהגה"מ

ובשם הראבי"ה. בשם וכ"כ מותרת, הפת ולשה, שגגה

אף אסר ממיץ, הר"א תלמיד מננבר"ק, שמואל ה"ר

רש"י. בשם (תנה) הטור וכ"כ ובשוגג, בדיעבד

האיסור. בטעם ומחלוקתם

שפירשו„. יש ולשה'. 'עברה (שם) הגמרא ע"פ

ומשום אסורה, הפת רבנו שהביא המים סוגי שבכל

רש"י שם), בהגה"מ (הובאו ור"ח בה"ג חימוץ: חשש

פו) סי' (ח"א האורה ספר לא), סי' פ"ב רא"ש (ע"פ

לשה אם שרק שפירשו ויש המרדכי). (ע"פ ויראים

יחיאל:81. בהם:82.שר"חבשר' הלהשתמש ג ב חםבפת:83.חסרא כוסות84.פת כלי...

דשל: ז"ל:85.חסרג הרא"ה הוצ"ע... ד ג אבל:86.חסרא דהגת... בלבד:1.חסרג אין...
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חמין,הפירוש המעיינות עדיין ניסן שביומי לפי הלילה, בקרירות ונתקררו בלילה שלנו ,
שני2 בפסח ב)כדאמרינן והמעיינות(צד, הרקיע בשיפולי מהלכת החמה הגשמים ימות

המעיינות2חמין כל ומחממות ארוכים והלילות הארץ תחת ארוך שמהלכה כלומר, .

זה טעם ולפי הארץ. בבטן שיכנס3אשר קודם גדול, היום עוד אותן לשאוב צריך

המקומות ברוב המנהג וכן וכל. מכל הארץ תחת .והשמש

אומרים יציאתןזויש למקום סמוך שהוא והמעיינות, הבורות במי רק ההקפדה אין כי

נתקרר שכבר כך, כל להקפיד אין יומים או יום המושכין הנהרות למי אבל המקור, מן

ומחממן4חהזמן השמש חום עליהן הכה האלה במימות שאף כלום, זה ואין ובשםט. .

מצאתי ז"ל הנהרותיהראב"ד מי בהן5כי ללוש ומותר לינה, צריכין אין קרים, שהן

ע"כ: שנשאבו תכף

חמה(ק) שאין במקום אפילו המעונן, ביום הרקיע תחת ולא השמש תחת לשין אין

שמשא כוליה דעיבא דיומא אומריםיאזורחת, ויש העביב. על מכה השמש שניצוץ לפי

בכלו האויר.6ומחמםומתפשט

(פסחים רש"י קנס: ומשום אסורה, הפת חמים במים

ויש הריטב"א). (ע"פ ורמב"ם תקצג) סי' מרדכי שם,

(הו"ד הריא"ג מצוה: למצת שימור משום שפירשו

(תנה, ובשו"ע א). מב, בריטב"א (מובא ועיטור במ"מ)

לנו. שלא במים אף לאיסור, פסק ג)

לקוחים‰. אלו רבנו שדברי נראה, הארץ: בבטן פי'...

להלן: דבריו המשך וכן אשה), ד"ה א (מב, מהמכתם

לדברי ובדומה ומחממן'. השמש הקפדה... אין כי 'וי"א

סי' (ח"ב ראבי"ה ע"ב), יא נב (סי' יראים ראה: רבנו,

רא"ש בשמו, תקצג) (סי' מרדכי בשמו, (108 עמ' תפה

(ר"ש או"ז מ), אות (פ"ה הגה"מ בשמו, ל) סי' (פ"ב

(פ"ה, מנוח רבנו כהן, חיים רבי בשם רנו) סי' מפלייזא

א). (תנה, וטור יא)

.Â:שלנו מים שאיבת לזמן ביחס יש שונים מנהגים

שקיעת לאחר לשאוב שהמנהג כתב (שם) מנוח רבנו

השאיבה לאחר שאין כתב (שם) הגה"מ מייד, החמה

שאסור כתב (שם) הרא"ש הלילה, התחלת לאחר עד

עמ' רכב (סי' סמ"ק הלילה, התחלת אחר לשאוב

לילה, ובין יום בין לשאוב מחמירין שיש כתב רכט)

שרת, למלאכי תורה ניתנה לא אומר יצחק ר' ובשם

השחר. עמוד עד הלילה מחצי אלא לינה אין אלא

שיש כתב ט) הערה (שם הסמ"ק על הר"פ הגהות

כל לן אם אף יום, מבעוד נשאב אם לאסור מחמירין

מותר. רובו, או הלילה כל לן אם לדעתו, אולם הלילה,

החמה, שקיעת עם לשאוב שיש כתב (שם) הטור

"ולעניין ומסקנתו: גדולה, באריכות (שם) ב"י וראה

השמשות", בין או יום מבעוד לשאבן נקטינן הלכה

כתב א) (ס"ק ובד"מ א). (תנא, בשו"ע פסק וכן

לו סמוך או השמשות בין לשאוב לדקדק שהמנהג

יום). מבעוד ד"ה (שם ביה"ל וראה ממש,

.Êד"ה (תנה, והב"י (שם), במכתם רבנו דברי מקור

בו. מהכל רבנו בשם הביאם בתשובה) רש"י כתב

.Áנהרות למי ומעיינות בורות מי בין חילקו :וכן

,(258 עמ' יד סי' (ח"א מחז"ו שסה), (סי' רש"י סידור

אין שלמעשה כתב (אולם כח), סי' (ח"ב האורה ס'

(שם) ראבי"ה נהרות), להם שאין ערים משום לחלק

פסח (הל' ומנהיג (שם) והמרדכי (שם) הרא"ש הביאו

כך שדייקו שיש כתב ריא) (סי' בשבה"ל לא). סי'

(שם). הטור ברש"י דייק וכן ברש"י,

.Ëוכך (שם), שבה"ל נהרות במי גם לאסור וכ"כ

(שם). שו"ע בבה"ג, (שם) הטור דייק

.È.(קעב אלפים ב' סי' (ח"ו רדב"ז בשו"ת הובא

.‡Èכתבו וכן ב), כח, יומא א; מב, (פסחים הגמ' ע"פ

ב"י טור, לא), סי' (פ"ב רא"ש ב), (יב, רי"ף זה: טעם

א). (תנט, ושו"ע

.·Èומדבריו זה, טעם שהביא יב) (פ"ה, מנוח רבנו ראה

ד חמין:2.חסרג דכדאמרי'... זה:3.חסרג הטעםבטעם דזה זהג הזמןדהזמן:4.דעת
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אחר בדבר ותתעסק העיסה תניח .יגולא

לקטף אחד כלים, שני צריך והאופה הידים7והלש לצנן מלאידואחד כלי כגון מים,

ביותר צוננין שהן מירמירא, של אבנים או מתכות כלי ז"ל7טואו רש"י פירש (ד"ה.

בו) עשייתה.שמקטפת אחר במים החררה פני שטחה טיחה, לשון

השמש תחת ולש עבר הידיםטזואם צנון בלתי או עיסהיז, שעשה או משיעור8, יתר

מותרת.יחחלה הפת בגוףיטוכמה9, ביצה וחומש בצים ושלש ארבעים כמו חלה שיעור

במשקלה ולא הבינונית, ז"ל9הביצה והראב"ד והר"ז והר"שכ. שאוסרין. כאנראה

מותר. הכל בהנאה אבל באכילה, כן גם וזהו מבחמין, חוץ בכלן, הפת מתיר

כתב צב)כבוהריא"ג עמ' ח"ב שמחה אבל(שערי מצוה, במצות אלא נאסר לא זה שכל

ז"ל והחכמים הגאונים וכל מותר. הכל ימים ראשוןכגבשאר יום בין חלוק שאין הסכימו

ולא החמץ, נאסר הימים בשאר גם כי חמץ, משום שהם אלה בכל הימים לשאר

בלבד. עשירה במצה אלא הימים לשאר ראשון יום בין חלקו

פירוש שלנו שצריך10ומים דעתו, לפי נראה כוכבי. תותי לה דמותבי הגאון לשון

המים לצנן כדי מגולה במקום המים כתבכדלהעמיד ז"ל אשר והר' ב-. כב, המנהגות (ס'

הוא זה שטעם אלא טעמים, שני כאן שאין משמע

שימשא'. כוליה דעיבא ל'יומא פירוש

.‚Èושו"ע טור פסקו וכן יב), (פ"ה, הרמב"ם לשון

ב). (תנט,

.„Èבטור הוא וכן (שם), והרמב"ם א) (מב, הגמ' ע"פ

ג). (תנט, ובשו"ע

.ÂËעם להיות הכלים שני צריכים שלא פוסק רבנו

להכיל יכול הידים את מצננים בו שהכלי אלא מים,

רוב בלשון אולם אבנים, כגון אחרים צוננים דברים

רי"ףהראשונים כתבו וכן מים, עם כלים שני כתוב

מנוח ורבנו (שם). ושו"ע טור (שם) רמב"ם (שם),

של כלים שני בגמ' שגרסו ספרים שיש כתב (שם)

שני שגרסו ויש והרמב"ם, הרי"ף גירסת והיא מים,

ומרמרא שישא באבני לצנן ניתן זו גירסה וע"פ כלים,

כגירסה הגירסה לפנינו בגמ' קרים. שהם בהם, וכיוצא

רבנו. בפני שעמדה הגירסה וזו זו,

.ÊËהב"י פסקו וכן יב), (פ"ה, הרמב"ם לשון ע"פ

ה). (תנט, והשו"ע

.ÊÈ.(ג (תנט, רמ"א

.ÁÈ.(ב (תנו, ושו"ע טור

.ËÈ.(א (תנו, ושו"ע טור פסקו וכן (שם), הרמב"ם לשון

.Î.זה בעין דבריהם מצאנו לא

.‡Îעברה ד"ה א) (מב, לרש"י רבנו שכוונת נראה

או מותר הדברים בכל האם המחלוקת ובעניין ולשה.

(פ"ה, מ"מ ראה: בחמין, לשה מלבד מותר, שבכל

איבעיא ד"ה א (מב, מכתם מ), אות (שם יא-יב),הגה"מ

בחמה, בלשה אף שחלקו ויש (שם), מנוח ורבנו להו)

צט בסי' לעיל ועי' לא). סי' סוף (פ"ב רא"ש ראה:

שם. והערות

.·Îמנהיג ע"ד), קכט ומרור מצה (הל' העיטור כתבו וכן

תלוש) לא אשה ד"ה א (מב, מאירי לב), סי' פסח (הל'

והעיטור. ריא"ג בשם (תנה) וטור מפרשים ויש בשם

.‚Î,(סוברין ויש ד"ה א (מב, מכתם לחלוק כתבו וכן

(שם רא"ש (שם), ורבמאירי ד"ה ב יב, (ברי"ף ר"ן ,(

וב"י הרא"ש בשם (תנה) טור יא), (פ"ה, מ"מ אשי),

(שערי הגאונים שו"ת וראה ז"ל), אבי ואדוני ד"ה (שם

צח). סי' תשובה

.„Îד"ה א (מב, המכתם הגאונים בשם כתב וכן

ההנהרות:5.חומן ב דומחמם:6הדותא ביותר:7.מחמתג לצנן... הוא' ב כאן,א חסר

עשייתה" "אחר המילים אחרי הפסקה בסוף :8.מופיע במשקלה:9.לישהבעיסה שיעור... וכמה

הפירוש:10.חסרב ב חסרא
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גםכג,א) והמים ועפר, רוח ומים אש יסודות, מארבע הם הבריות כל כי לדבר, טעם

יסודות מארבע בימות11כן כי שכן, תדע השלשה. על עליהם רבה המים שיסוד אלא ,

העולם הבל מפני הקיץ בימות אבל שבהן, האש יסוד מפני הבל מעלים המים החורף

כתוב וכן בחורף. אם כי הקיץ בימי הפה הבל ניכר שאין כמו ניכר, המים הבל אין

יצירה וכו',כהבספר בלימה ספירות א)כוותנן12עשר לג, האש(ביצה את מוציאין אין

וכו' המים מן ושמעתי12לא בצהריםכז. בשמש אותו מושיבין מים, זכוכית כלי שממלאין

שמשום וכיון אש. יסוד במים שיש מצינו הרי זכוכית, מכלי יוצא והאש ארוך, במוך

אם אסור, ימים בשאר שנא ולא ראשון ביום שנא לא נאסרו, במים שיש חמימות

עכ"ל שלנו במים .כחלא
המעונן.כט ביום ואפילו עליהם, השמש יזרח טרם בבית ולהכניסם להשכים וצריך

פשיעה חשש מפני תקרה, תחת להעמידם הורגלו בבית13ועכשו יכניסום שלא ,

בחום המים שיוחמו כדי עד שם נשתהו לא שאם נראה בזה, פשעו ואם בהשכמה.

בדיעבד צוננין כשהן מצאן אבל לכתחלה.14להשמש, בהן ללוש מותר

ז"ל לוי בר' דוד הר' מוכתב מקום)(מכתם מכל אבל ד"ה א ללושב, נאנס או שכח שאם

בשעת לכתחלה, אפילו זה להתיר וקרוב כך, על לאסור אין הלילה, כל לנו שלא במים

כלל לנו לא אם וכן רובו15הדחק. או אחד יום משנשאבו ששהו אלא ראוילא, אין ,

בדיעבד הפת ורוחלבלאסור שקרירות הצנה עת והיה נשתהו, ולא לנו לא ואפילו .

בדיעבד הפת לאסור אין השנים, בקצת כמו זה,לגשולטים דבר לפרסם ראוי אין אבל ,

עכ"ל.16מפני גדר יפרצו שלא הארץ ועמי הנשים

כתב ז"ל מקורביל רכט)והר"י עמ' רכב סי' המים(סמ"ק לשאוב מחמירין יום17יש בין

אשה ד"ה א (מב, המאירי כתב וכן תלוש), לא אשה

אדוני וכתב ד"ה (תנה הב"י המנהג. שכך תלוש) לא

א). (תנה, בשו"ע וראה רבנו, דברי את מביא ז"ל) אבי

שאין כתב ולשה) עברה ד"ה א (מב, חלאווה והמהר"ם

כלל. עיקר זה למנהג

.‰Îבלימה ספירות "עשר מ"י): (פ"א היצירה ספר

ממים אש "ארבע יג): (ושם, ממים", אש אחת...ארבע

וכו'. בה" וחצב חקק

.ÂÎ.'האור את מוציאין 'אין גרסינן לפנינו במשנה

.ÊÎתיקון שם וראה המים), מן ד"ה (שם רש"י ע"פ

רמב"ם וראה היצירה, לספר המפנה למקור הגירסה

א). פ"ד, יו"ט (הל'

.ÁÎ.(שם) מלוניל לרא"ש המנהגות ספר

.ËÎאת הביא (שם) והב"י (שם), במכתם הוא כן

(שם). ורמ"א שו"ע וכ"פ רבנו, דברי

.Ïניתן כעת אולם דיעבד, של מציאות זו שנו"ס. ר'

כדלהלן. לכתחילה במים להשתמש

.‡Ïנמי וכן לפנינו- במכתם רובו: או לא... אם וכן

אחת שעה משנשאבו שנשתהו אלא כלל, לנו לא אם

רובה. או

.·Ïלהתיר אין אך כאן: נוסף לפנינו במכתם

לכתחילה.

.‚Ï,אונס או שכחה מחמת לנו שלא במים לש בעניין

(תנה, ורמ"א שו"ע ב"י, טור, ראה הדחק: שעת ודין

ג).

.„Ï.שם והערות צט סי' לעיל רבנו בדברי ראה

יסודות:11. ומים... וכו':12.חסרבאש המים אין... פשיעה:13.חסרבותנן החשש ד ג א

כלל:15.חסרדבדיעבד:14.פשיעה דלנו המפני:16.נוכלג ב בפניא
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לילה כתב17ובין ז"ל והר"פ ט), שם, סמ"ק מבעוד(הגהות כשנשאבו לאסור מחמירין יש

לנו כי אף מחמירין18יום ויש ע"כ. הלילה כל כן שיכנסלדאחרי קודם אותן לשאוב

ז"ל הר"פ וכתב הארץ. תחת מינה(שם)השמש שמע הלינה, אם כי כתוב מדלא מיהו

לכתחלה כלו הלילה כל שלנו רק נשאבו, מתי לחוש הלילהלהדאין הפחות,19רוב לכל

שיהיה כדי לילה, של אחרון רוב אותו בכלל20ושיהיה השחר ונכון22לולינהה21עמוד .

הלבנה. באור יטעו פן הרבה היום שיאור אחר ללוש להמתין להזהר

שלנולזכתב23והר"י למתני ליה דהוה ועוד השרת, למלאכי תורה נתנה לא אומר ואני

לפי דעתי, לפי והטעם השחר. עמוד עד הלילה מחצי אלא לינה אין אלא הלילה, כל

ע"כ. הבקר אור עד מנשבת צפונית שרוח

או אחד יום אפילו או היום בחצי נשאבו ואפילו נשאבו, מתי חוששין דאין והמנהג

ושנשאבו הלילה כל שלנו רק לחוש ואין חום. בו שיש במקום עמדו שלא ובלבד יומים,

השמש. שישקע הרשב"א24קודם קכה)וכתב סי' אחד(ח"א יום לשאוב נוהגין אנו כך ז"ל

רבים .24לימים

ז"ל הר"י אחרלחוכתב יהודה רבינו התירם לנו, שלא במים שנתערבו שלנו ומים

מצות היום קודם במזיד אדם לש ואם בתרי, חד כגון הלישה, קודם ברוב שנתבטלו

כתב ז"ל והר"ף יוםלטישרפו. של שעות ארבע קודם לגוים ימכרם או יאכלם 25או

ע"כ. עשר ארבעה

כתב ז"ל שלאמוהר"י במים ילוש שלנו מים למצוא יוכל לא נראהשאם ובשוגג לנו.

שלנו במים לנו שלא מים נתחלפו אם כגון ולשה.מא26שמותר, בעברה אלא אסרו דלא ,
קאי,27מב דרבא מלתא דאכולה אסור ולשה בעברה ז"ל טוב שם הר' מורנו אדוננו כתב

ולשה בעברה הרמבמז"ל השיב להוליך.27מגוכן שלא הרקיע28וטוב תחת או בחמה

.‰Ï...לכל הלילה רוב או נוסף: לפנינו בר"פ

.ÂÏעמוד לפנינו- בסמ"ק שנו"ס, ר' הלילה: בכלל

תיקנו וכן מסתבר, כן הלינה, בכלל אחריו השחר

הנוסח.

.ÊÏיצחק רבנו הרב ומורי (שם): הסמ"ק דברי אלו

וכו'. ניתנה לא אומר:

.ÁÏהדברים את הביא ורבנו ע"ג), לא עט (ל"ת סמ"ג

את הביא סמ"ג) כתב ד"ה (תנה, הב"י (שם) מהסמ"ק

ד). (תנה, בשו"ע פסק וכך הסמ"ג, דברי

.ËÏולא עצמו, הסמ"ק דברי אלו לפנינו בסמ"ק

הר"פ. דברי

.Ó.שם הסמ"ק דברי המשך

.‡Óבסמ"ק שנו"ס, ר' שלנו: במים נראה... ובשוגג

ככ"י הגיר' ה,לפנינו הנוסח.ב תיקנו וכן מסתבר כן

.·Ó'התוס בסמ"ק, שורות מס' על דילוג כאן יש

כמובן, ואינה, המחבר רבינו של רבו בשם היא מכת"י

לפנינו. בסמ"ק

.‚Ó.והערות צט בסי' לעיל עי'

לילה:17. יום... דבין בלילהג ובין ביום הלנו:18.בין ב לנוא הלילה:19.לא הרוב ד ג א

דשיהיה:20.חסר דבכלל:21.שיהאג דהלינה:22.בכלג ג והר"י:23.הלילהא

ז"לב מרוק' רבים:24.והר"י הרשב"א... הוכת' ד ג היום:25.חסרא ג ב מים26.חסרא

לנו: שלא במים דשלנו ג שלנוא במים לנו שלא ביאוריםמים ולשה:27.ר' בעברה אדוננו... אכתב

ה ד הלהוליך:28.חסרג המיםב להוליך
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אלא לחוש דאין ונראה יכסם. כן אם אלא המעונן, והר"ף29ביום מרובה. זמן להשהות

כתב החמה,מדז"ל מפני במפה לכסותן וטוב אחת, שעה אפילו להזהר טוב מקום מכל

צריך לא זורחת חמה אין אם עכ"ל.מהאבל

הקמח ביציםמוושיעור ושלש ארבעים שיעור שהיא חלה, שיעור אחת, בבת שלשין

לערב בין ללוש בין ביצה, ואשה30וחומש איש שאין אסור, זה משיעור יותר אבל ,

זה משיעור יותר לשמור מודיאותמזיכולין שתי יקחו שלא להזהר הנשים צריכות כן ועל .

כאחת.

נ"ע הר"מ אל בפסח,מחושאלו מעשרון יותר ללוש המלכות בזה סומכין אנו מה על

מגו חסידמטוהשיב יצחק שרבינו שהנשנראה לפי ועלהתיר, הם, גדולים שלנו תנורים

לצרכו וכשלשין סומכים. אנו עומדנאזה אחת31הוא מדה אם כי ללוש מניח ואינו

ע"כ. הכל וכן מיד ולאפותה לבדה

ומצרפן הרבה מודיאות לש כשהוא זה, משיעור יותר ללוש שלא קפדינן כי ודוקא

לש אם אבל שיעור32בסל, בה יהיה לא שמא כך, כל לצמצם לו אין אחת, מודיא רק

ז"ל הראב"ד דעת וכן לבטלה, ברכה יברך שתינבלברך שהם הוועודות, להוסיף שצריך

ביצה. ושביעית ביצים

ז"ל סעדיה הר' דפטרנגוכתב פוחתין ואין חימוץ, לידי יבא שמא מוסיפין שאין ליהנד,

מחלה.

כתב ז"ל שם)נהוהריא"ג שמחה יוסף(שערי רב אמר דהא פחתינן, ב)מיפחת נשי(מח, הני

מצרפן. שהסל אליעזר כר' והלכה לוגין, שלש פירוש קפיזא. קפיזא למיפא נהגו דידן

.„Óדברי ולא הסמ"ק, מלשון זה לפנינו בסמ"ק

הר"פ.

.‰Óובר"פ בסמ"ק אינו צריך: לא לכסותן... וטוב

לפנינו.

.ÂÓהקמח שיעור הוא לחלה השיעור האם בעניין

חלה הל' (ח"ב רבנו דברי ראה התבואה, שיעור או

רבנו כתב ד"ה א (תנו, ושו"ע ב"י וראה ,(206 עמ'

טור אותם), ומשערין ד"ה א שכד, יו"ד יו"ד; בטור

שם). (יו"ד וב"ח א) שכד, (יו"ד

.ÊÓ(יא-יב (פ"ה, הרמב"ם פסקו וכן א), (מח, גמ'

א). (תנו, והשו"ע הטור

.ÁÓ.(צו (סי' קטן בתשב"ץ בשמו כתב כן

.ËÓ.מכך - שהכונה ואפשר ברורה, לא מילה

(מרבותיו�. יהודה ברבי יצחק רבנו בשם כתבו כן

לט סי' ;15 עמ' כד (סי' הגאונים מעשה רש"י): של

מרדכי ,(117-116 עמ' תצב סי' (ח"ב ראבי"ה ,(24 עמ'

ראבי"ה בשם אף י, אות יא (פ"ה, הגה"מ תקצח), (סי'

טור ע"א), לה רכו סי' חלה הל' (ח"א או"ז והרוקח),

יהודה). בר יצחק ה"ר וכתב ד"ה ב (תנו, וב"י

וכו'.�‡. מהר"ם אמנם (שם) בהגה"מ ראה

פב).�·. סי' חלה (הל' התרומה כתב לכך בדומה

את הביא חיים) ארחות לשון וזה ד"ה א (תנו, הב"י

(תנז וביה"ל ז) ס"ק (תנו, משנ"ב וראה רבנו, דברי

שימעט). ומוטב ד"ה

פסחים�‚. הל' (ח"ב לריצ"ג שמחה שערי דבריו הביא

צד). עמ'

שם.�„. הגירסה שינוי ראה דפטר: פוחתין ואין

א).�‰. (תנז, ושו"ע טור וראה

האלא:29. ב לאבלערב:30.חסרגרקא אבל בשיעורה בינונית תרנגולת ביצת פי' לערב

העומד:31.במשקלה ב שםא לשאלש:32.עומד הלא ג ילושב לא
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כתבו ז"ל אחיו והר"ש בפסח,נווהר"ת מדותיהן שגודשין אדם בני אותן לנדות מותר

שעולה התוספת היא גדישה פירוש, לגדוש. שלא נהגו וכן כרת. בספק עצמן 33ומעמידין

בע"ה. בארוכה זה כל נתבאר חלה ובהלכות גדיש. כמו המדה מן למעלה

שהשמיע עד ושהה ממנה ידו הגביה ואם חימוץ. לידי בא אינו בבצק שעוסקין זמן כל

הילוך כדי שהה אם נשמע, קולה אין ואם ותשרף. החמיץ כבר עליה כשמכין קול

היו תשרף. הידמיל, והגביהו נשמע, קולה אין והאחרת נשמע קולה אחת עיסות שתי

גמור חמץ הן והרי ישרפו, שתיהן כאחת, :נזמהן

בדפוס(קא) ואפילו ויחמיצו, עליהן ישהו שלא בפת, צורות לעשות יראו34אסור שמא

בדפוס שלא ויעשו :34נחאחרים

כתב(קב) ז"ל אהרן יוצאנטוהר' שהרי עמהן, ותאפה בפת שלמים ביצים ליתן שאסור

מבושלת הביצה אם שאסור. מבושלת לעיסה קרוב והא האפיה, ומעכבת ליחה מהן

עכ"ל: אפייתו שמעכב לפי לאיסור, הדבר קרוב

לשנותו(קג) כדי אלא עושין, אנו לצורות לא מסרק, כעין לעשות נוהגין שאנו וזה

כל של הפת יפהסהשנה35משאר נאפה שיהא וכדי .סא,

כתב ז"ל יא)סבוהר"ף רכב, סי' סמ"ק ריצב"א(הגהות יוסי,סגמיהו כרבי לן דקיימא אומר

ז ועל בציורן. לחמוץ לחוש אין דאז רקיקין, כעין המצויירין סריקין עושין הדאמר

רקיקין. כעין שעושין המצות לצייר העולם סומכין

ז"ל אהרן ה"ר יתפחסדכתב שלא כדי הפת לנקוב הוא שלא36סהדרך ליזהר וצריך .

צריך נפש בעל לפיכך ומחמצת, בו שוהה שהעיסה לפי אחד, בכלי חלות שתי ינקוב

.Âהביא� חיים) ארחות לשון וזה ד"ה א (תנו, הב"י

כאן. רבנו דברי את

.Ê�,(יג-יד (פ"ה, הרמב"ם ללשון קרובה רבנו לשון

ב). (תנט, ושו"ע ב"י טור, וראה

.Á�,(טו (פ"ה, הרמב"ם פסקו וכן א), (לז, פסחים

ד). (תס, ושו"ע טור

.Ëדברי� את הביא עוד) וכתוב ד"ה ז (תס, הב"י

בנוסח רבנו בדברי דבריםשםשאינם תוספת וראה רבנו,

ה). (ס"ק מג"א ועי' (שם), בשו"ע פסק וכן שלפנינו,

.Ò.(של ולא ד"ה א (לז, חלאווה מהר"ם ראה

.‡Òריטב"א של), לא ד"ה א (לז, מכתם כתבו: וכן

חג הלכות (תפילה המאור מנורת ואמרו), ד"ה א (לז,

ומה ד"ה ד (תס, והב"י (תס), טור ,(240 עמ המצות

בו. מהכל רבנו דברי את הביא אבל) רבינו שכתב

.·Ò.(עושין ואין ד"ה א (לז, ר"פ בתוס' וכן

.‚Òוכן ריב"א, בשם כתב (שם) הסמ"ק בהגהות

בהגהות כתוב ד"ה (שם והב"י טו), סי' (פ"ב בהגה"א

התירו וכן בו. מהכל רבנו דברי את הביא מימון)

ח"ג). נ"ה (תואו"ח ירוחם ורבנו א) (לז, הריטב"א

.„Òוכתב בנדפס. אינו לפסחים הרא"ה פירוש

בעץ מנקב שכאשר הרא"ה, רבו בשם (שם) הריטב"א

ובמתכת הנדבק, חמץ משום העץ את מיד ישרוף

הביא (שם) והב"י הנדבק, החמץ את באש מיד ישרוף

מנוח רבנו עוד וראה כאן. רבנו בשם הרא"ה דברי את

(שם). ושו"ע ד) (תס, טור טו), (פ"ה,

.‰Òחששו ולא לשרטט נהגו מדוע נספים טעמים

(שם) חלאווה מהר"ם (שם), מכתם ראה: לאסור,

בפת). יוצאין ד"ה א (לז, ומאירי

בדפוס:34.חסרבשעולה:33. השמא... ד ג דיתפח:36.שארהכל:35.חסרא ג ינפחא
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ע"כ. לעוגה מעוגה בזה,37לשנותו זה יגעו שלא בתנור הפת כשיסדר לדקדק צריך וכן

עכ"ל מחמע קא ואחמועי הפת, צידי בין שולט האור ואין עדין, לחין שהן :37סולפי

עוסקות(קד) נשים לערוך38שלש וכשמתחלת בתחלה, לשה אחת אחד. בתנור בבצק

ושלישית לערוך שנייה מתחלת לאפות ראשונה וכשמתחלת ללוש, חברתה 39מתחלת

השלישית לאפות מתחלת וכשהשניה חלילה,40ללוש, וחוזרות לשה, והראשונה עורכת

חימוץ לידי בא אינו בבצק שעוסקות זמן סזשכל

ז"ל41 סעדיה הר' האופהסחכתב שתתחיל עד ללוש האשה תתחיל שלא אצלנו הוא מנהג

ב העיסה האשה תשהה שלא התנור, עכ"ל.להסיק ידה

בתשובה ז"ל הרשב"א קכד)כתב סי' הפת(ח"א ולהוליך בבתים ללוש שנהגו מה על

רואה ואיני האמת שכן למנהגכם, תחושו על והשיב בתים. י' או בתים ה' ברחוק לפורני

יוכיח רבו לפני היושב ותלמיד פקפוק, שום א)בו ז, ונזכר(פסחים המדרש בבית יושב היה

ולא וכו', ונזכר רבו לפני היושב בתלמיד יעקב בר אחא רב ואוקמה וכו', מבטלו וכו'

ע"כ. בזה והאריך ומבטל, שמקדים תחמיץ שמא אלא החמיצה, אמר

ה' מועדי בספר כתב טוב שם הר' ומורנו בביתוסטואדננו לש היה מתחלה ז"ל שהרמב"ן ,

ששמעתי אלא חושש. היה ולא בתים, ומט"ו בתים מי' רחוק לפורני פתו שולח והיה

מלא, הפורני היה שמא מחשש אלא הפורני, ריחוק מחמת ולא נמנע, מכאן שלאחר

יותר או מיל בחוץ פתו יתעכב שמא ירא :41והיה

לבטלו(קה) יכול לאפותו, מקום לו ואין התנור ממלא יותר הפסח בתוך שלש 42ומי

ליה איכפת לא ותו דתחמיץ, :עמקמי

מדרון,(קו) במקום אותן שופכין בה, שלשו העריבה ואת הידים את שרוחצין מים

ויחמיצו אחד במקום יתקבצו :עאשלא

.ÂÒתוספת וכן רבנו דברי את הביא (שם) הב"י

.במכת"י

.ÊÒאחת לפנינו בגמ' ב). (מח, פסחים הגמ' עפ"י

אומר רבנו ואילו אופה, ואחת מקטפת אחת לשה

ד"מ וראה אופה, ואחת עורכת אחת לשה שאחת

ללחלח במקומינו המנהג "ואין שכתב: ה) ס"ק (תנט

נהגו לא רבנו של במקומו גם ואולי במים", המצות

מקטפת. אחת במקום עורכת אחת כתב ולכן לקטף,

.ÁÒפסחים (הל' לריא"ג שמחה בשערי דבריו הובאו

(הלכות מלוניל לר"ש המנהגות ובספר צה) עמ' ח"ב

המנהגות מספר הדברים את הביא שרבנו נראה פסח).

ב). (כג, מלוניל לרא"ש

.ËÒ.נט סי' עי'

.Ú,'וכו מדרש בבית יושב היה א) (ז, הגמ' ע"פ

הגה"מ י), (פ"ג, רמב"ם ע"א), ז מח (סי' בו כל וראה

לו). היה ד"ה ח (תמד, ושו"ע ב"י טור, י), אות (שם

בו, הכל בשם טרוד) והוא ד"ה (שם בביה"ל וכ"כ

לא. סי' לעיל רבינו דברי ראה ובדומה

.‡Ú,פ"ה) רמב"ם א), מב, וגמ' משנה, ב (מ, פסחים

(שם). ושו"ע המים) ואלו ד"ה ד (תנט, ב"י טור, טז),

עכ"ל:37. צריך... הוכן ד ג געוסקות:38.חסרא ב והשלישיתבושלישית:39.עסוקותא

יותר:41.השלישיהדהג'אהשלישית:40.מתחלת או מיל סעדיה... הר' דכתב ג ב חסרא

הלבטלו:42. ד ג לבטלהא
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שלא(קז) לתרנגולים, מורסן לעשות שלא הילוך43ונהגו כדי וישהא מיל.44ישכח

יפה המים ירתיח לא שמא אסור, להן אותו לחלוט להם,עבואפילו ללוש ירצה ואם .

או בו מנקרין שהן זמן וכל מיל. שיעור ישהא שלא ויזהר מיד, ויאכילם עליהם יעמוד

במדרון המים וישפוך היטב הכלי ישטוף וכשיפסקו מחמיץ, אין בידו מהפכו .45עגשהוא

התם דאמרינן גב על העולםעדואף נהגו עכשיו בפסח, חטים ללתות איסור,46מותר

בה בקיאים אנו שאין לפי להתיר למעלה47ואין כתבנו כאשר :עה,

טופחין(קח) שהמים פי על ואף המרחץ, בבית יבש מורסן בשרה על שפה 48ואשה

בשרה .עועל

החרוסת לתוך קמח נותנין מיםעזאין בו יש אם פירושעח, וישעט. בלעז, אייגרום חרוסת,

ודגים בשר בו לטבל ועשוי חומץ, טעמו,פבו המקהה דבר וכל קמח בו לתת ורגילין ,

מיד ישרף נתן ואם טעמו. ומקהה מחמיץ מידפאוקמח יאכל החרדל לתוך אבל :פב,

שנאמרפג(קט) עשר, חמשה בליל מצה לאכול התורה מן עשה יח)מצות יב, בערב(שמות

זמן ובכל מקום בכל מצות, שיהאפדתאכלו וצריך לילה49. הלילהפהודאי כל ומצותה :פו,

.·Úושו"ע טור יז), (פ"ה, רמב"ם ב), (לט, פסחים

א). (תסה,

.‚Úקכט ומרור מצה (הל' עיטור יח), (פ"ה, רמב"ם

(שם וביה"ל ג) ס"ק (שם משנ"ב (תסה), טור ע"ב),

שם), הרמב"ם (על מנוח רבנו וראה: פנים). בשום ד"ה

ב (לט, (לט,מכתם חלאווה מהר"ם שורין), אין ד"ה

המחברים) גדולי ד"ה ב (לט, ומאירי שורין) אין ד"ה ב

בתוספתא ואינו בתוספתא, הדברים שמקור שכתבו

לפנינו.

.„Úאוכל לצורך בחליטה רבנו עסק כאן עד

מביא הוא מדוע ברור ולא ב), לט, (פסחים לתרנגולים

כאן. א) מ, (פסחים לתיתה עניין את

.‰Ú:לתיתה שם, הערות וראה סב, סי' לעיל חליטה:

שם. הערות וראה עג-עד, סי' לעיל

.ÂÚ(המורסן) "שפה ב): (לט, במשנה הדברים מקור

רמב"ם שפה), אבל (ד"ה רש"י וראה: יבש". בבשרה

שפה) אבל ד"ה ב (לט, חלאווה מהר"ם יט), (פ"ה,

שהמים שאע"פ שכתבו האשה) ד"ה ב (לט, ומאירי

כא), סי' (פ"ב הרא"ש אולם, מותר. בשרה על טופחין

שפה), אבל ד"ה ב (לט, המכתם יט), (פ"ה, מנוח רבנו

אך מותר, בזיעה שדווקא כתבו ב) (תסה, הטוש"ע

אסור. בשרה, על ממש מים יש אם

.ÊÚ.(ב (מ, פסחים גמ'

.ÁÚוראה לפנינו, במשנה איננו מים: בו יש אם

הגהות (שם), מנוח רבנו נותנין), אין ד"ה ב (מ, מכתם

התשיעית), המשנה ד"ה ב (מ, מאירי (שם), הרמ"ך

ב). ס"ק (שם ומשנ"ב א) (תסד, ב"י (תסד), טור

.ËÚ.(שם) מנוח רבנו וראה חרוסת), ד"ה (שם רש"י

.Ù.דגים ל"ג לפנינו ברש"י

.‡Ù,תסד) ושו"ע ב"י טור, (שם), רמב"ם (שם), גמ'

א).

.·Ùושו"ע ב"י טור (שם), רמב"ם (שם), גמ'

(שם).

.‚Ù.(א (פ"ו, הרמב"ם לשון

.„Ùבקרבן זו אכילה תלה 'ולא כאן: נוסף ברמב"ם

חייבים מדוע ומוסבר עצמה', בפני מצוה זו אלא הפסח,

וזמן. מקום בכל בה

.‰Ù,לפנינו ברמב"ם אינו לילה: ודאי שיהא וצריך

שתחשך), עד ד"ה (שם תוס' ב), (צט, פסחים וראה

עד ד"ה ב (צט, חלאווה מהר"ם ב), סי' (פ"י רא"ש

א). (תעב, ושו"ע טור שתחשך),

.ÂÙעד שמצותו ראב"ע, על החולק ר"ע, כדעת

שלאבשלא:43. שמאהכלום הבמדרון:45.שיעורדהילוך:44.כלום ב מדרוןא במקום

ההעולם:46. שיהיהבשיהא:49.נופחי'גטופחין:48.בלתיתההבה:47.חסרב



miig zegx` cr

שנאמר(קי) גרמא, שהזמן עשה מצות שהיא פי על ואף מצה, באכילת חייבות ונשים

ג) טז, שבעת(דברים חמץ עליו תאכל בבל50לא שישנו כל מצות, עליו תאכל 51ימים

מצה אכול בקום ישנו חמץ :פזתאכל

כזית(קיא) למיכל מצי דלא חולה או זקן דאיכא ליה52והיכא תרו ביבשתא, מצה

חובתיה ידי בה ונפיק מתמחא, דלא עד לה ואכיל דמרככא, עד במיא,פחבמיא ודוקא .

מצה טעם ליה מבטלי דלמא לא, משקין שאר או בחמרא הראב"דפטאבל דעת וכן ,

:צז"ל

ב)(קיב) פירוש(קטו, יצא. מצה לכתחילהצאבלע מיהו מצות. תאכלו בערב קיים שהרי ,

מצה טעם .צבבעינן

יצא(שם) מרור ז"לצגבלע רש"י פירש נמי וכן מרור),, בלע ד"ה ז"ל(שם הרשב"ם אבל

מרור)כתב בלע ד"ה דבעי(שם יצא, נמי53דלא וכן חייהם, את לוימררו זכר מרור טעם

ז"ל. ר"ח פירש

יצא,(שם) מצה ידי כאחד, ומרור מצה טעםצדפירוש54בלע צריכה שאינה ידי54, ,

לא למצהמרור כטפלה המרור שהרי פירשצהיצא, ז"ל ורשב"ם טעם(שם). לא שהרי

מרור.

בסיב,(שם) ז"ל55כרכן רש"י סיב)פירש ד"ה ב עח, הדקל(שבת סביב וגדל בלעז, וידילית

ועולה סביבותיו ונכרך מלבוש, פירש,55כעין יצא. לא מצה ידי אף ובלען, בו וכיוצא

ב"י טור (שם), מנוח רבנו א), (פ"ו, מ"מ ראה חצות.

ושו"ע זהיר) ויהא רבינו שכתב ומה ד"ה א (תעז,

להלן וע"ע זהיר), ויהא ד"ה (שם בביה"ל ועי' (שם),

ל). סי' הפסח ליל (הל' רבנו בדברי

.ÊÙ.(מ (עשין וסמ"ג י) (פ"ו, רמב"ם ב), (מג, פסחים

.ÁÙ,(י (פ"ו, רמב"ם כתבו: וכן ב), (יא, הרי"ף ע"פ

ד) (תסא, שו"ע ב"י, (תסא), טור יז), סי' (פ"ב רא"ש

יז). ס"ק (שם ומשנ"ב

.ËÙ,(שם) הרמב"ם (שם), הרי"ף שדעת משמע כן

שכתבו זקן), ד"ה א (מא, והמאירי (שם), הרא"ש

בשאר ולא במים דווקא ומשמע במים, ששורים

ו) (פ"ו, מנוח רבנו זו דעה עם הסכימו וכן משקים.

יוצאין) ד"ה א (מא, מרש"י אבל ז), ס"ק (תסא ומג"א

משמע וכן משקים, בשאר גם שמותר משמע

שאפשר כתבו וכך עו). אות צו (פרשת מהשאילתות

יוצאין) ד"ה א (מא, חלאווה מהר"ם משקים: בשאר גם

באריכות וראה הרוקח. בשם ב) ס"ק (תסא וט"ז

כט) ס"ק (שם בשעה"צ יח), ס"ק (תסא במשנ"ב

רבינו). שכתב ומה ד"ה (שם ובב"ח

בשעה"צˆ. וראה (שם), מנוח רבנו בשמו גם כ"כ

(שם).

בקיצור.ˆ‡. מצה, בלע ד"ה רשב"ם

ד"הˆ·. ה (תסא, ב"ח ו), (פ"ו, מנוח רבנו ראה:

ב), ס"ק (תסא ט"ז במים), השרויה רבנו שכתב ומה

כט). ס"ק (שם ושעה"צ יח) ס"ק (שם משנ"ב

וראהˆ‚. יצא, רש"י- וגירסת יצא, לא לפנינו- בגמ'

להלן.

שפירשˆ„. ומרור) מצה בלע ד"ה (שם רש"י ראה

כן.

הואילˆ‰. יצא לא מרור שידי ביאר (שם) רש"י

למצה, טפל שהמרור העניין את הזכיר ולא לעסו, ולא

ב). (פ"ו, ברמב"ם מובא זה הסבר אולם

שבעתהשבעת:50. כזית:52.בלאהבבל:51.ונ' למיכל למיכלבמצי דבעי:53.יכיל

ה ב טעם:54.דבעי'א צריכה שאינה ועולה:55.חסרהפי' הפרש"י... ד ג חסרא



dvne ung zeklddr

ז"ל כרכן)רשב"ם ד"ה שם משש(פסחים לא כזורקצושהרי הוא והרי זה, ולא זה לא בפיו,

לחמת :צזאבן

כוונה56אכל(קיג) בלא גויםצחמצה שאנסוהו כגון פירוש, :צטלאכלה57יצא.

חכמים(קיד) ה"א)ואסרו פ"י קודם(ירושלמי אבל ומעלה, שעות משש פסח ערב לאכלה

ז"לאמותר1שש הר"ז כתב וכן מני)ב. ד"ה א ז, והא; ד"ה א לוקה(ג, שעותגדאינו משש אלא

אומרים2ולמעלה ויש יוםד. כל עמו.3שאסור והלילה י"ד

חמיו, בבית ארוסתו כבועל מדרבנן, לוקה הפסח ערב בה לצאת הראויה מצה והאוכל

שכתבנו כמו לאכול יכול עשירה מצה פירושהאך לוקה, והאוכל מושלו. שאינו על ,

מושל4ברוחו ואינו לאלתר, מותרת לו שתהיה חמיו בבית ארוסתו הבועל כמו מעט,

ההיתר.4ברוחו עת עד

נותנין שהתחילזויש שמאחר לפי חמיו, בבית ארוסתו לבועל אותה המשילו למה טעם

חמיו. בבית כארוסה המצה לו נעשית בלילה החמץ לבער

אומרים שכמספרחויש לפי אחר, לארוסה5טעם יעשו אשר קודם6הברכות

פסח סדר של הברכות מספר כך לו, דבחתן6הותרה מצה, שיאכלו קודם

ושש הגפן פרי בורא ואירוסין, הגפן פרי בורא ברכות, תשע ברכות7יש

.Âˆהיה לא 'שהרי כרכן): (ד"ה וברשב"ם ברש"י

כאן.ממש כמובא 'משש' ולא בפיו',

.Êˆב"י טור, ב), (פ"ו, רמב"ם ראה זה סי' בכל

ג). (תעה, ושו"ע

.Áˆשנפסק אע"פ יצא מדוע ג) (פ"ו, וכס"מ מ"מ עי'

כוונה. צריכות שמצוות

.Ëˆ,תעה) ושו"ע ב"י (תעה), טור ג), (פ"ו, רמב"ם

ד).

(פ"ג‡. רא"ש שחל), י"ד ד"ה ב (טו, רז"ה כתבו: כן

מט, וחי' ירושלמי, גמ' ד"ה א טז, (ברי"ף ר"ן ז), סי'

ותרומת לו נראה וכן הרז"ה, בשם שחל) י"ד ד"ה א

קכה). סי' (ח"א הדשן

והערות.·. ט סי' לעיל וראה

מרדות.‚. מכות מדרבנן,

הביאו„. מתני') ועוד ד"ה ב טו, (מלחמות רמב"ן

ירושלמי) ד"ה א (מט, חלאווה מהר"ם (שם), הר"ן

יב) (פ"ו, המ"מ הירושלמי). ד"ה א (מט, דוד ורבנו

שדעת משמע וכן הרמב"ם, דעת שכך שנראה כתב

קכט, סי' פרדס ,179 עמ' שע סי' רש"י (סדור רש"י

ב"י, טור, וראה .(189 עמ' לה סי' ח"ב האורה ס'

ב). (תעא, ורמ"א שו"ע

ד"ה‰. ב (צט, תוס' כתבו וכן עט. בסי' כתבו רבנו

ד"ה ב (צט, ריטב"א א), סי' (פ"י רא"ש יאכל), לא

בסופו), פסחים ערבי ד"ה ב (צט, מאירי כתבו), ועוד

רנו סי' (באו"ז מפלייש שמואל רבנו ע"ד)פירושי נט

ב). (תעא, וטור

.Âחלאווה מהר"ם וירושלמי), ד"ה א (מט, מכתם ראה

(שם). מפלייש שמואל ורבנו ירושלמי) ד"ה א (מט,

.Ê.('הירוש ד"ה א (מט, דוד רבנו

.Áיש שבחתן כתב הוא ואף (שם), המכתם כ"כ

(153 עמ' תקכה סי' (ח"ב בראבי"ה אבל ברכות. תשע

מאיר ר' בשם (שם) מפלייש שמואל ר' ובפירוש

(שם) חלאווה ובמהר"ם רח), (סי' בשבה"ל מפרובנס,

ברכות. שבע יש שבחתן כתבו,

דאכל:56. ג שעותהשש:1.עכו"םדגוים:57.אבלב גולמעלה:2.שש ב ומעלהא

דיום:3. ג ברוחו:4.היוםא דמעט... דשכמספר:5.חסרג ג שמספרהשכשמספרא

פסח:6. דקודם... ושש:7.חסרג הגפן וז'אב"פ
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ותשכח ודוק המצה, אכילת קודם ברכות תשע מברכין וכן :טדנישואין,

להיות(קטו) צריך זו מצה8ומצה לשום :9ימשומרת

נכרית(קיו) ולא שפחה לא אותה לשין כדתניא10ואין א), נכרים(מ, של אדם11בצקות

ואומר עליהם עומד ישראל ואפילו באחרונה. מצה כזית שיאכל בלבד מהן, כרסו ממלא

קעביד דנפשיה אדעתא דנכרי משום מצוה, לשם עשו ולאיאלהם מלח לא בה נותנין ואין .

בכך עוני לחם דרך שאין לפי יצא, לא נתן ואפילו מעט, ואפילו הבה"גיבתבלין דעת וכן .יג.

דעת,טועודידוביאר בר ישראל דאפה גב על אף וקטן, שוטה חרש, נכרי, לשה דאפילו

והר"ש יצא. ז"ליזוהריא"ףטזלא אלאיחוהרמב"ם והאופה, הלש מי לחוש שאין כתבו

הקצירה מעת והריא"גיטהשמור ז"לכ. האיי גויכאוהר' ידי על שנילושה מצה 12כתבו,

.Ëוכוס הן: ואלו ברכות, שבע מנה (שם) בשבה"ל

וזמן, קידוש יין ברכות- ג' עליה מברכים ראשונה

מברך שני כוס האדמה, פרי בורא מברך ירקות אכילת

ואומר: ומוסיף שבע. הרי מצה, אכילת ועל המוציא גפן,

ידיו נטל שלא אפשר שאי חשב לא ידים 'ונטילת

חלאווה והמהר"ם (שם). המכתם מנה וכך באכילה'.

בקידוש, שלוש - אחר באופן ברכות שבע מנה (שם)

ועל המוציא מרור, אכילת ועל האדמה פרי בורא

מעניין 'דלאו מונה אינו ידים נטילת על מצה. אכילת

הגפן ברכת גם כנראה מונה ולרבינו היא'. ממש אכילה

ידים. נטילת ועל שני לכוס

.È.קיז סי' להלן ראה

.‡È;תקצג כו, סי' (ח"א הרשב"א שו"ת כתבו: כן

ראבי"ה דאמר), והא ד"ה א (מ, ריטב"א רנט), סי' ח"ג

ומיבעי), ד"ה א (מ, מכתם ,(106-105 עמ' תפ סי' (ח"ב

ח ד"המהר"ם א (מ, מאירי בצקות), ד"ה א (מ, לוואה

(תס, ושו"ע ב"י המפרשים, גדולי בשם אומרים) ויש

עושין). אין ד"ה א

.·È.ובהערות נט-ס, סי' לעיל רבנו בדברי ראה

.‚Èוכך שעה), כל ר"פ פסח (הל' גדולות הלכות

רצא סי' תשובה (שערי הגאונים בתשובות משמע

הכל ישראל עשה לא שאם רצה), תשובה וראה

והדברים מצוה. למצת מועילה אינה סוף, ועד מתחילה

נראה וכן ,(19 עמ' ל (סי' הגאונים במעשה מפורשים

בשם כתבו וכן קיא). (סי' ומערב מזרח גאוני בתשובות

מהר"ם צב), עמ' ח"ב שמחה (שערי ריצ"ג בה"ג:

א). (תס, וטור ריא) (סי' הלקט שבלי (שם), חלאווה

.„Èמצת לגבי שדווקא ומוסיף (שם), גדולות בהלכות

ע"י ללוש מותר אכילות בשאר אבל כן, הדין מצוה

נכרי.

.ÂËב (תס, הב"י הביא הענין: סוף עד עוד... וביאר

חיים). אורחות לשון וזה ד"ה

.ÊËח"א) האורה ובס' קכז) (סי' בפרדס משמע כך

ד"ה א (ד, חולין רש"י פירוש וראה ,(94 עמ' פד סי'

דתימא). מהו

.ÊÈ.(מיהו ד"ה (שם ור"ן א) (יב, רי"ף עי'

.ÁÈויש רמב"ן שגרסו יש ובכת"י רמב"ן, גרס בטור

ד"ה א מ, (פסחים רמב"ן וראה שנו"ס). (ראה רמב"ם

מקור. מצאנו לא וברמב"ם בסופו), הדר לא ואפ"ה

(שם). משנה ומגיד ט) (פ"ה, רמב"ם וראה

.ËÈהר"ן ובאר ראשון. לילה של מצוה מצת היינו

לחוש לו יש שהרי נהירא, לא "ומיהו א): יב, (ברי"ף

שהנחתומין כדרך שאור בה (=הנכרי) עירב שמא

הנכרי שלשה שפי' ז"ל ר"ח דברי נראין לפיכך עושין,

שאור, בה עירב שלא וראה שלנו, במים ישראל בפני

בה נעשה שלא אלא ישראל, של לבצק בינה ואין

מצה." לשם שימור

.Îוכן צג), עמ' פסחים הלכות (ח"ב שמחה שערי

ואפ"ה ד"ה א (מ, הרמב"ן בדברי הר"ח בשם משמע

חי' ומיהו, ד"ה א יב, (ברי"ף הר"ן בסופו), הדר, לא

המאירי וכ"כ (שם). והריטב"א הקמחין) ד"ה א מ,

א-ב). (תס, וטור שלפנינו הדורות גדולי בשם (שם)

.‡Î'סי (פ"ב רא"ש (שם), ריא"ג דבריו: הביאו

עושין). אין ד"ה א (תס, וב"י טור כו),

בלהיות:8. מצה:9.שתהיהא מצוהבלשום עכו"םדנכרים:11.עכו"םדנכרית:10.לשם

להלן עכו"םדגוי:12וכן
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ואנשי וחסידים לאכלה. לישראל מותר וכהלכתה, כתקנה שימור ידי על ישראל בפני

ע"כ: בעצמן ואופין ולשין עצמן, על מחמירין מעשה

משעה(קיז) מים עליו יבא שלא שנשמר מדגן זו מצה לעשות המובחר מן ומצוה

פטירתאכבשנקצר שיתא מינייהו דעבדי חיטי להנהו דנטרי עלמא נהוג והאידנא כג.

לילוותא בתרין מצה ואכילת המוציא עלייהו לגויכדדמברכי למקצרינהו מנחי ולא ,13,

עיסה להו ועבד להו, קצר ישראל ז"ל14אלא הריא"ף נמי וכן מצה. לשם לה (יב,ואפי

לנטורינהוא) צריך קצירה מהפכיתוכהדמעידן כי כיפי, דמהפכי להנהו רבא דאמר ,

מים. עליהם יבא שלא הזהרו כלומר, עמרים. כיפי, פירוש מצה. לשם הפיכו
הערוך15 השני)והבעל כפי, החטים(ערך עם הקערות הפיכו כלומר, קערות. כפי, פירש

סוף ועד מתחלה הרקדה בשעת לשמרן צריך פסח, בשביל חטים כשטוחנין בשקים,

.15עכ"ל

ולישה טחינה בשעת שישמור רק צריך שאין אומרים ברוב,כוויש המנהג פשט וכן ,

ז"ל הר"ש כתב גויםכזוכן של הרחים אחר ישראל שם לשלוח ונוהגין יושב16. להיות

שנאמר יז)ומשמר, יב, צריך(שמות ואין מצה. לשם שימור בעינן המצות, את ושמרתם

לילה של מצות לשלש צריך שהוא מה לפי שיטחון עד שימתין אלא שם, לעמוד

צריכות אין השאר אבל מצה, לשם שימור וצריכות חובה שהן אין17ראשונה, ואם .

לחוש ואין דמי, שפיר סלתות השוק מן לוקח ואפילו מותר, גביו על עומד ישראל

עכ"ל. קולטתו הנפה חמץ שם יש שאם הקמח, לתוך מחמצו יערב שמא

כתב ז"ל הלוי אהרן לפניכחוהר' אף להחמיר ראוי משהו אפילו חמץ תערובת בכל

.·Î,(ואפילו ד"ה א (מ, רמב"ן א), (יב, רי"ף כתבו: כן

ד"ה א (מ, מכתם דאמר), והיינו ד"ה א (מ, דוד רבנו

אמר), הדר ד"ה א (מ, חלאווה מהר"ם ליה), ומיבעי

ר"ן הרי"ף, בדעת אמר) הדר ד"ה א (מ, ריטב"א

ט). (פ"ה, מנוח ורבנו ומיבעי) ד"ה א יב, (ברי"ף

.‚Îליל לכל שלש וכוונתו: מצות, שש בתרגום:

הסדר.

.„Îפ"ה) הגה"מ כתבו: שימור צריכה מצוה שמצת

ומיהו), ד"ה א יב, (ברי"ף ר"ן ט), (פ"ה, מ"מ ח), אות

והב"ח שצריך), הרי"ף כתב ד"ה סוף ד (תנג, ושו"ע ב"י

רבנו דברי את גם הביא אלפס) רב כתב ד"ה ד (תנג,

להלן. ראה רש"י, שיטת וכן בו, מהכל

.‰Îמשעת שימור שצריך ט) (פ"ה, הרמב"ם גם כ"כ

חובת האם מפורש לא והרמב"ם הרי"ף בדעת קצירה.

הריטב"א בדיעבד. גם או לכתחילה רק היא השימור

רק שזה הרי"ף בדעת הבינו (שם) והר"ן (שם)

הרמב"ם, בדעת (שם) מנוח רבנו כתב וכן לכתחילה,

אפי' לעיכובא שזה דעה הביא (שם) חלאווה והמהר"ם

הרי"ף). כתב ד"ה ד (תנג, ב"י וראה בדיעבד,

.ÂÎטחינה משעת רק לשמור שהמנהג כתבו כן

הרא"ש, בשם ד) (תנג, טור כו), סי' (פ"ב רא"ש ולישה:

(שם). ושו"ע שלא) אומרים ויש ד"ה א (מ, מאירי

.ÊÎ'סי) רש"י סדור ,(259 עמ' יח (סי' ויטרי מחזור

האורה ס' קכז), וסי' קמ (סי' פרדס ,(179 עמ' שסח

כתב וכן ,(188 עמ' לא סי' ח"ב ;94 עמ' פד סי' (ח"א

ע"ג). י מח (סי' בו בכל כתב וכן רי). (סי' שבה"ל בשמו

.ÁÎדעת וראה בנדפס, אינו לפסחים הרא"ה פירוש

רבא). אמר הדר ד"ה א (מ, בריטב"א הרא"ה

הסימןלעכו"םדלגוי:13. בהמשך עכ"ל:15.נטירהדנגיסהגעיסה:14.וכן סוף הוהבעל... ד ג א

צריכות:17.עכו"םדגויגגוים:16חסר אין צורךאהשאר אין שימורההשאר צריכות אינן האחרות
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לחוש שיש הוא, טעות בנפה הקמח שמעבירין לפי אדם בני הרבה שסומכין ומה זמנו,

ממנו שיעבור כך כל הדק נפרד ישראל18שמא בפני שנטחנו גוים של בקמחים וביאר .

כראוי ואופה ולש ישראל בשקנאן ואילך מלישה שימור דאיכא ונפיק, דמי שפיר כראוי

בו לעשות שבידו מה אלא שימור חשיב דלא לא, לגוי במשמר אבל מצה, בשמור

עכ"ל. כרצונו

מאחד אכלה כן אם אלא מצה אכילת ידי יוצא אדם שנאמר19אין המינין, מחמשת

ג) טז, בהן,(דברים יצא מצה אכלן אם חימוץ לידי הבאים דברים חמץ, עליו תאכל לא

אחרים מדברים לא .כטאבל

חובתו ידי בה יוצא דגן טעם בה יש אם האורז, ומן החטה מן עיסה :לעשה

חלב(קיח) או ודבש ושמן ביין זו עיסה לשין ביארנו20ואין והטעםלאכאשר משום20,

חובתו ידי יצא לא ואכל, לש ואם עוני. מצהלבלחם לעשות שלא ונהגו כלל21. עשירה

ראשונים ימים יצא22בשני ולא חובה, מצת מינה ולמיכל בה, לאחלופי ליתי דלא .לג,

ל מדכתיבונפקא ג)ן טז, הפסח,(דברים על עליו, ופירוש עוני, לחם מצות עליו תאכל

קמא. יומא ליל נאכל דהוא

מורסן. בפת ולא סובין, בפת לא יוצאין ז"ל23ואין רש"י הגסהלדפירש הקליפה סובין

בנפה הנשאר ומורסן כתישה, מחמת בסובין,23הנושרת הקמח לשין 25ובמורסן24אבל

בו26 עונילהויוצאין לחם זה אין אומרין ואין בה, יוצאין ביותר נקיה פת וכן פשטלו. וכן .

לעשות במצות.26המנהג להתנאות

.ËÎושו"ע טור ד), (פ"ו, רמב"ם א), (לה, פסחים

א). (תנג,

.Ïהראב"ד ה). (פ"ו, ורמב"ם מ"ז) (פ"ג חלה משנה

כדי דגן שם שיהיה שצריך מוסיף שם) (בהשגות

(שם), מ"מ וראה פרס. אכילת בכדי כזית לאכול שיוכל

ב). (תנג, ושו"ע ב"י טור

.‡Ï.נו-סא סי'

.·Ïטור ה), פ"ו, כ, (פ"ה, רמב"ם א), (לו, פסחים

א). (תסב, ושו"ע

.‚Ïהב"י הביאו ע"ג) י מח (סי' בו בכל רבנו כתב כן

מצת שרק כתבו וכן רבנו), שכתב ומה ד"ה א (תסב,

וסייעתא ד"ה א (לו, חלאווה מהר"ם אסורה: מצוה

הא ד"ה א (לו, הרא"ה בשם ריטב"א יהושע), דר'

הקשו). וגמ' ד"ה א (לו, ומאירי ביו"ט)

.„Ï(מורסן וד"ה סובין ד"ה ב פח, (חולין רש"י ראה

ההיפך. שפירש

.‰Ïהרמב"ם א). מ, א; לז, ב; (לו, פסחים ראה

משמע ומרש"י סובין, עם בקמח התירו ורבנו ה) (פ"ו,

ב (לו, רש"י ב), (י, רי"ף וראה: סובין. הפת כל אפי'

יד) סי' (פ"ב רא"ש והדראה), ד"ה א מ, הדראה; ד"ה

חי' הדראה, פת ד"ה ב י, (ברי"ף ר"ן הרי"ף, בדעת

מהר"ם (שם), מנוח רבנו (שם), מ"מ פת), ד"ה ב לו,

(תנד, ושו"ע ב"י טור, לא), וכלל ד"ה ב (לו, חלאווה

א).

.ÂÏ,טור (שם), רמב"ם א), מ, א; לז, ב; (לו, פסחים

א). (תנד, ושו"ע ב"י

משהובממנו:18. והטעם:20.חסרבמאחד:19.ממנו ביארנו הכאשר ד ג חסרא

דמצה:21. ראשונים:22.חסרג הראשוני'בימים טובי' בנפה23.ימי' הפרש"י... ד ג חסרא

הבסובין:24. ג ב הובמורסן:25.בסובנןא ב לעשות:26.ובמורסנןא המנהג בו... בויוצאין

חסר
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הרתיח,27 כך ואחר באילפס הבצק שהדביק בין באילפס, או בתנור שנאפת מצה אחד

בקרקע אפה ואפילו הדביק, כך ואחר שהרתיח חובתולזבין ידי יצא זה הרי וכתבלח, .

א משקה ידי על דאי היא, משקין ידי על שלא זו דאפייה שמעינן ז"ל חמועיהרא"ה

כלל פת תורת עליו ואין המפרשיםלטמחמע, קצת פירשו וכן בירושלמי, מבואר וכן .

.27ז"ל

כדימונהגו לכלם, וכן לשלישית וכן לשניה וכן ראשונה, שנילושה לאותה סימן לעשות

עשייתן28להקדים כסדר לאפותן ליזהר וצריך בראשונה. שהמצוה לברכה, הקודמת

עריכתן: תועיל מה כן לא שאם ראשונה, ראשונה

שלשמא(קיט) או שתים לכל29וכשאופין סימן שיהא ליזהר צריכות אחד, בתנור נשים

ללמדן טוב ולפיכך בה. יוצאין אין גזולה מצה לן דקיימא יתחלפו, שלא במצתה אחת

לחברותיה ואחת אחת כל שיגיע30שתאמרנה מי כל באונס31, או בשגגה שלי מצה לידה

בכך ודי שלה, נ"עמבתהא הר"ם כתב כך הירושלמימג, מן ונראה לאמד. בדיעבד דאפילו

יצא:

לחם(קכ) זה שאין וגדולים, עבים לא וקטנים, רקיקין מצוה של מצות לעשות וצריך

שלו בדרשא ז"ל הראב"ד כתב כך .מהעוני,

כת ז"ל מקורביל רכג)מובוהר"י עמ' ריט סי' של(סמ"ק מצות שלש לעשות העולם ונהגו

אחד מעשרון שלש שלש שבאות תודה לחלות זכר אחד, מעשרון כיצד,32.מזמצוה

ועשר מרביכין ועשר מרקיקין עשר ממצה, ושלשים מחמץ עשר ארבעים, היו תודה חלות

.ÊÏלאפות אוסרים שיש רבנו כתב פג) (סי' לעיל

ב). (תסא, הב"י והביאו ברמץ, מצה

.ÁÏטור (שם), מ"מ ראה ו), (פ"ו, הרמב"ם לשון

ויוצאין). שכתב ומה ד"ה ב (תסא, ושו"ע ב"י

.ËÏירוח רבנו טו), סי' (פ"ב רא"ש (תואו"חוכ"כ: ם

הילכך). ד"ה ב יא, (ברי"ף ר"ן ח"ה), נט"ז

.Óלא ד"ה א (לז, המכתם כלשון רבנו לשון

ההגדה) (סדר אבודרהם וראה נחתומין). של

הראב"ד דברי שאלו ומשמע אלו, דברים שהביא

וראה קכ. סי' להלן ממנה מביא שרבנו בדרשה,

עמ' ריט (סי' וסמ"ק ע"ב) קיח מא (עשין סמ"ג

רכג).

.‡Óלא ד"ה א (לז, מהמכתם לקוחה רבנו לשון

נחתומין). של

.·Ó,הרוקח בשם ו) אות (פ"ו הגה"מ כתבו: כן

מצה ד"ה ד (תנד, ב"י הראב"ד, בשם (שם) מנוח רבנו

עושין, אין ד"ה א (תס, ובהמשך הגה"מ בשם גזולה)

והמשנ"ב ה) ס"ק (תנד המג"א וכ"פ רבנו. בשם בסופו)

טו). ס"ק (שם

.‚Ó.(צט סי' פסח (סדר קטן תשב"ץ

.„Ó.(ז (פ"ו, מ"מ וראה ה"ה), סוף (פ"א חלה

.‰Ó,לז) מכתם הראב"ד: דרשת בשם הביאו כן

ההגדה). (סדר ואבודרהם נחתומין) של לא ד"ה א

טז). ס"ק (שם ומשנ"ב ד) (תס, רמ"א וראה

.ÂÓשדברי ונראה ע"א), קיח מא (עשין סמ"ג ראה

להלן. טוב שם הרב לדברי המקור הם הסמ"ג

.ÊÓ:מפרשים ויש בשם כתב לרבנו ההגדה בביאור

שמדת לפי עוני, לחם הזה הלחם קורא "שלפיכך

הדל מנחת כן גם והיא האיפה, עשירית היא הפסח

משגת". ידו שאין

ז"ל:27. המפרשי' מצה... האחד ד ג ג':29.להקדישדלהקדים:28.חסרא האו ג ושלשב

דשיגיע:31.לחברתהדלחברותיה:30. ז"ל:32.שיגעג טוב שם חלות... הכיצד, ד ג חסרא
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התודה בלחם נאמר ארבעים, שהם ומנין יד)ממצה. ז, אחת(ויקרא ממנו מכלמחוהקריב

כתיב מעשר וגבי לד', תרומה כד)קרבן יח, כתבנו.(במדבר כאשר מינין ארבעה והן תרומה,

ב)ואז"ל עז, אחד(מנחות מפריש כרחך על קורבן, מכל אחד נמצא פרוס, יטול שלא אחד

ז"ל טוב שם הר' מורינו אדונינו מפירוש שמעתי כך .32מעשר.

כתב ז"ל ז)והר"פ אות שם סמ"ק שלא(הג' רק להוסיף יכול מרובין, הבית בני אם מיהו

ביחד מעשרון יותר ימדוד33ילוש ולא מצות, לשלש מעשרון יפחות לא כן וכמו .

טוב ביום בביצה34מטהעשרון דאמרינן גב על ואף א), קמח(כט, לעיסתה אשה מודדת

צריך אין עכשיו מקום מכל יפה, בעין חלתה שתטול כדי טוב שהרי35ביום יפה, עין

אם רגילין, שהיו כמו ושמונה מארבעים אחד ולא משהו, רק חלה מפרישין אנו אין

טוב ביום למדוד עכשיו אסור יעשהנכן וכיצד בשנינא. אותו ילוש לעשרון, אותו לכוין

יחד מצרפן הלישה ואחר מדידה, בלא באומד עשרון מחצי יותר פעם בכל פעמים

פסק ז"ל הלוי אהרן והר' פסח.36נבע"כ. של טוב ביום אותה שמודדין

טפח עבה פת לעשות ראוי מהגמרא,37אין נראה כך מצוה, של שאינה מצה ואפילו ,

חימוץ לידי יבא שלא כדי :נגוהטעם

דכתיב(קכא) לפסח, דאיתקש חמץ, ביעור אחר עד מצוה של מצה לאפות (שמותאין

כה) זבחילד, דם חמץ על תשחט תשחט38לא לא מקצת39, כתבו כך קיים, חמץ ועדין

ז"ל זונדהגאונים סברא על להשיב ויש דאמרינןנה. ב)מיהא נזיר(לח, ורקיקי תודה חלות

ÁÓ..'אחד' כתוב בפסוק

.ËÓביו"ט למדוד דאסור כאן: נוסף לפנינו בר"פ

כאן. בשנו"ס וראה וכו', ואע"ג

(ביצה�. תוס' ביו"ט: העיסה למדוד שאין כתבו וכן

רמב"ם טו), סי' פ"ג (ביצה רא"ש שמואל), ד"ה ב כט,

איו ד"ה (שם ב"י ג), (תנו, טור כב), פ"ד, יו"ט (הל'

אוסרים. יש בשם (שם) ושו"ע מודדין)

קושטא),�‡. כב (פ"ד, הגה"מ זה: פתרון הציע כן

(שם). הב"י הביאו

מודדת)�·. ד"ה א טז, (ברי"ף הר"ן פסקו: וכן

בסתם. (שם) ושו"ע

נחתומין),�‚. של לא ד"ה א (לז, מכתם כתבו: כן

בסופו), אופין אין ת"ר ד"ה ב (לו, חלאווה מהר"ם

אין ד"ה ב (לו, מאירי רבנן), תנו ד"ה ב (לו, ריטב"א

הביאו ע"ב) מב ח"ג ג (נתיב ירוחם רבנו בפסח), אופין

יז) ס"ק (שם משנ"ב (שם), שו"ע ה), (תס, הב"י

עבה). פת ד"ה (שם וביה"ל

שסט�„. סי' רש"י (סדור רש"י דבי ספרי כתבו: כן

260 עמ' יט סי' מחז"ו קכט, סי' פרדס ,179 עמ'

ריג) (סי' הלקט שבלי ,(188 עמ' לב סי' ח"ב ואורה

מעשה רש"י, בשם קס) (סי' רקנטי רש"י, בשם

תנט סי' (ח"ב ראבי"ה ,(16 עמ' כד (סי' הגאונים

אבודרהם מד), סי' פסח (הל' מנהיג ,(32-3 עמ'

ושו"ע ב"י טור, בדרשה, הראב"ד בשם הגדה) (סדר

א). (תנח,

(שם),�‰. ורקנטי (שם) שבה"ל זו: ראיה כתבו כן

שאפאה במצה שיוצאין וכדעה נוספות. ראיות והביא

ומערב מזרח גאוני תשובות פסקו: חמץ ביעור קודם

הגאונים מעשה ,(334 עמ' שג (סי' יראים קיג), (סי'

יהודה, ב"ר יצחק ר' (כנראה הגדול רבנו בשם (שם)

רבנו הגדול) אליעזר רבנו בשם כתב בשמו ובטור

(שם). ושו"ע ב"י טור, גחלים, על ובשר הכהן שמואל

ביחדבביחד:33. גזרההבי"ט:34.אחד הצריך:35.בי"ט ב הפסק:36.שייךא ב

זבחי:38.בפסחהטפח:37.כת' גדם ב הפסחהתשחט:39.חסרא את תשחט
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טעמא ומפרש בהן. יוצאין בשוק למכור עשאן בהן, יוצאין אין לעצמו עשאן

ממליך(שם)בגמרא אמלוכי בשוק למכור עשאן לא40דכי ואי מזביננא מזביננא אי

הביעור קודם ודאי וזה מצה. לשם עשייתן שתחלת ונמצאת אנא, בהו נפיקנא

בי"ד תודה מביאין אין שהרי למכור41עשאן, עשאן ואפילו שבה, החמץ מפני

בהן. יוצא בשוק

נא במצה נמשכיןנוויוצאין בצק חוטי יהיו שלא ובלבד צרכה, כל נאפית שלא כלומר ,

אותה כשפורסין :נזממנה

ומותר.(קכב) אחרון אחר הלך מצה, או חמץ אם ידוע ואין הפסח תוך פת שמצא מי

אסורה, עפשה הפסח42ואם מלפני שהוא מוכיח :42נחדעפושה

ז"ל(קכג) הר"ש אל שאלה וגוינטנשאלה מהו43ישראל בשותפות תנור להם שהיה

לגוי44לומר חלקילו לאפות45טול מהו כנגדו, כך אחר אטול ואני פסח, של בשבוע

השבוע מאותו דמים הימנו ויטול ויועיל הפסח קודם ישראל מתנה והשיב בפסח.

בתחלה דמיהן שנתן כיון :סומותר,

שלו(קכד) ממערופיא ככרות לקבל רגיל שהיה ישראל בכלסאוכן הפסח46, משבוע יום

עכ"ל עצמו שבוע מאותו הפסח שאחר בשבוע הוא מקבל אבל יקבל, :סבלא

לעוצר(קכה) תחתי כעול דהוי משום לשפחתי, או לעבדי חמץ תן לחנוני לומר .סגאסור

יוכל ומותר47ומיהו כן, אחרי יפרע והישראל מעצמו, ליקח :48סדהעבד

.Âובמסכת� הינה, מצה הגירסה א) (לז, לפנינו בגמ'

רי"ף גרסו כרבנו רבנו. כגירסת הגירסה ב) (עח, מנחות

ד"ה א (לז, מאירי תניא), ד"ה א (לז, מכתם ב), (יא,

(שם). ומ"מ ה) אות (פ"ו הגה"מ במצה), יוצאין

הינא. גרס יז) סי' (פ"ב והרא"ש

.Ê�.(ג (תסא, ושו"ע ב"י טור פסקו כן

.Á�.(ד (תמו, ושו"ע טור א), (ז, פסחים

.Ë�'עמ שעז (סי' רש"י סדור קיא), (סי' רש"י שו"ת

ואורה קלא) (סי' פרדס ,(263 עמ' לא (סי' מחז"ו ,(182

הלקט שבלי בשמו כתבו וכן ,(192 עמ' מא סי' (ח"ב

ג). (תנ, ושו"ע ב"י וראה ג). (תנ, וטור רטז) (סי'

.Ò(נו אלף סי' סוגיות ובאורי (תשובות ראבי"ה ועי'

עליה הדמים נתינת מהי ותמה התשובה את שהביא

שישראל משמע ג) (תנ, הב"י ולפי בתשובה. מדובר

הפסח. קודם פסח של התנור רווחי את יטול

.‡Ò.(תנ) מהטור כ"נ קבוע, מס או הלואה החזר היינו

מהסי'סב. קיא) סי' רש"י (שו"ת רש"י דברי המשך

סדור כז), (סי' לרש"י והיתר איסור והובאו: הקודם,

,(263 עמ' לא (סי' מחז"ו ,(182 עמ' שעז (סי' רש"י

.(192 עמ' מא סי' (ח"ב האורה וס' קלא) (סי' פרדס

.‚Ò:להסביר כתב (שם) ורש"י א), (עא, ע"ז ראה

יהביה כאילו הוי כוכבים, עובד ליה דיהיב מאי "וכל

הוא". במקומו דהא ישראל,

.„Òאות פי"ג אסורות מאכלות (הל' הגה"מ ראה:

(שם) ובשו"ע ו). (תנ, וב"י טור וראה ראבי"ה, בשם ל)

מתירים. ויש אוסרים שיש הביא

גממליך:40. דבי"ד:41.אמליךהחסרבאימליךא ג מוכיח.42.בי"טא הפסח:דעפושה ..

ד הפסחג מוכיחה... להלןועכו"םדוגוי:43.חסרבדעפושה לומר:44.וכן אומ'המהו אם מיהו

הבכל:46.חלקךדחלקןגחלקי:45.ישראל ג ב ומותר:48.יכולביוכל:47.דכלא

דפסחיםב בתוס' כתוב ומותר
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מותרסה(קכו) חמץ עליה לשאת לגוי בהמה אסרוהוסוולהשכיר דלא ספינה, הדין והוא ,

מותר גוי של אבל ישראל, של אלא :סזבהנאה

בין(קכז) קודם ישראל בו זכה אם פסח, של אחרון ביום לישראל חמץ ששגר גוי

אסור השמשותסחהשמשות ובין מדרבנן הוא אחרון שיום מפני מותר, השמשות בין ואם ,

מדבריהם מצאתי49.50סטשלו צרפת מרבני אחד דדינועובשם מותר, יום מבעוד דאפילו

באיסורא דלקני, ליה ניחא דבהתירא נכרי, של ליה51כחמץ ניחא :50לא
ת"ל52 ומצה חמץ הלכות :52נשלמו

.‰Òביעור (הל' עיטור הי"ד), (פ"ב פסחים תוספתא

ע"א). קכו חמץ

.ÂÒ-הפסח לתקופת פסח לפני כשמשכיר דווקא

ריב"ש שו"ת ועי' תשד). סי' חו"מ (הל' האגור כ"כ

כה). (תנ, ומשנ"ב ת) (סי'

.ÊÒ.(ז (תנ, ושו"ע ב"ח ב"י, טור,

.ÁÒאבודרהם העיטור, בשם רטז) (סי' שבה"ל

(תמח). וטור הרא"ש תשובת בשם הפסח) (תפלות

.ËÒחמץ ביעור (הל' זה בעניין העיטור דברי ראה

ב). (תמח, והטור רטז) (סי' שבה"ל הביאהו ע"ג) קכו

.Úשכתבו ג) אות (פ"א והגה"מ (שם) שבה"ל ראה

שפחותיו על ציווה שהישראל מדובר שם אך זו, סברה

כתב ד) סי' (פ"ב והרא"ש מביתו. החמץ להוציא

רשותו, לו תקנה שלא שרוצה לומר הישראל שצריך

חצרו, קונה לא בסתם אפי' שאולי כתב (שם) והטור

(שו"ת הרשב"א זו סברה כתב וכן רבנו. שכתב מהטעם

ב), (תמח, הב"י הביאו תוס', בשם קעח) סי' ח"א

ב). (תמח, שו"ע וראה

דבריהםבמדבריהם:49. ליה:50.ספק ניחא לא אחד... באיסורא:51.חסרבובשם אדלקני

ת"ל:52.דלאיסורא ומצה חמץ הלכות עולםאנשלמו בורא לא-ל חמ"ץגתהלה הלכו"ת נשלמ"ו

ת"ל הומצ"ה חסרב
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ימים ושאר פסחים ערבי 2טובים1דין

טובים ימים ושאר פסחים ערבי דין

א-ב)(א) ולמעלה(נ, ומחצות חצות, עד עושין פסחים בערבי מלאכה לעשות שנהגו מקום

מקום בכל עושין טוב,אאין יום כמו קרבן והקרבת חגיגה זמן שהוא לפי והטעם .

משה3ונאסרה הר' כתב וכן במנין. המלאכה ריצב"אב4בו בשם משנ"ץ התוספות 5גבעל

ו טעמא, האי מפרש התםדבירושלמי אמרינן נמי ה"א)הכי קרבן(פ"ד שהביא דיחיד

מלאכה לעשות היום6אסור כל אסור יהא הפסח ערב כן אם התם ודייקינן ביום, בו

מה בשחרית, להקריב ראוי השנה ימות בשאר דיחיד ומפרש קרבן. שהביא יחיד כמו

קרב שהוא התמיד ומקרבן ואילך. היום מחצות אלא קרב שאין הפסח בקרבן כן שאין

היום דכתיב7כל הכלל, מזה הוציאתו שהתורה למפרך, יד)ליכא יא, דגנך,(דברים ואספת

מהתם משמע דגנם. להם אוסף מי הימים כל ובטלים יושבים ישראל כל ואם

תענית במגלת משמע נמי והכי אסור, הן)דמדאורייתא ומה בשלהי(ד"ה לה ומייתי

מערבין א)בכל מא, אלעזר(עירובין ר' סנואה8אמר ממשפחת אני צדוק בנימין9בר' ,דבן

ולא בו והתענינו השבת לאחר ודחינוהו בשבת להיות באב תשעה חל אחת ופעם

באב, בעשרה לעצים קרבן מביאין היו פירוש, היה. שלנו טוב שיום מפני השלמנוהו

דתענית שלישי בפרק א)כדאמרינן קרב,(כו, פסח שאין פי על אף הזה בזמן ועכשו .

עכ"ל. קיים המקדש שבית בזמן שהיה כמו אסור

ז"ל הר"ז מקום)10הודעת ד"ה ב ימים(טז, ערבי כשאר דינו קרבן, בו שאין הזה דבזמן

שנהגו: במקום ועושין טובים,

(פ"ד‡. רא"ש יז-יח), פ"ח, יו"ט (הל' רמב"ם וכ"פ:

א,ג). (תסח, ושו"ע טור א), סי'

התוספות·. 'בעל שהוא משה ר' מיהו ברור לא

כ"י גיר' א"כ ומסתברת ר'אמשנ"ץ', זאת, גרס שלא

שמשון ר' הר"ש כידוע הוא שנ"ץ התוס' בעל שנו"ס.

בשם הדברים שמביא בהמשך, גם אברהם. בן

יצחק לר' כלל בדרך מיוחס ריצב"א הכנוי הריצב"א,

הבאה בהע' ר' אולם משנ"ץ, הר"ש אחי אברהם בן

וכאן אשר בן יצחק - בריב"א מקורה זו ששמועה

ריצב"א. כינהו

משנ"ץ‚. ר"ש תוס' זה: טעם כתבו כן קודמת הע' ר'

פרץ ר' תוס' ריב"א, בשם רבו בשם מקום) ד"ה א (נ,

א (נ, ותוס' ריב"א, בשם למנחה) סמוך ד"ה א (נ,

איסור זה ולדעתם ריב"א, בשם ר"י בשם מקום) ד"ה

שזה דעתו אך (שם), הרמב"ם כתב בדומה דאורייתא.

ד"ה א (נ, הריטב"א דעת וכן סופרים, מדברי אסור

מקום).

מבני„. אני צדוק ברבי אלעזר א"ר לפנינו: בגמ'

שנו"ס ראה המשפחה, לשם ביחס בנימין. בן סנאב

תוס' וראה 'סנאה', הגירסה שם א) (כו, בתענית כאן.

סנאב). מבני ד"ה א מא, (עירובין

הראב"ד‰. (שם), המלחמות דבריו: על השיבו

פוסקים(שם) ושאר התוס' כדעת ודעתם (שם) והר"ן

חלאווה המהר"ם סוברים וכן בזה"ז, ולהקל לחלק שאין

מן ד"ה ב (נ, דוד ורבינו פסח) ערב ולעניין ד"ה ב (נ,

המנחה).

ימיםאימים:1. טובים:2.ערבי ימים הונאסרה:3.חסרהושאר ד משה:4.ונאסרג הר'

מלאכה:6.רשב"אאריצב"א:5.חסרא לעשות אסוראאסור מלאכה לו היום:7.לעשות כל

יוםב דאלעזר:8.בכל הלויהז"ל:10.סנאההסנואה:9.אליעזרג
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המנהגות(ב) תורת לכלווכתב המקום11יש חומרי לעשות אם12אדם משם, שיצא

כאנשי הוא הרי לחזור, דעתו אין ואם אמך. תורת תטוש אל משום לחזור, דעתו

המקום13המקום חומרי לענין לחזור דעתו ואם לחומרא. בין לקולא בין לשם שהלך

הוא נוהג אבל המחלוקת, מפני בפניהם להתירו אין תורה, בני אינם אם לשם, שהלך

בדבר זה וכל בפניהם. אפילו ההיתר נוהג תורה בני הם ואם עצמו, לבין בינו היתר

שמנהגו דבר הוא אם אבל איסור, בהם נהגו הם אבל מותר, שהוא בודאי 14היודע

מנהג: לאותו לחוש ואין ענין, בכל בפניהם אותו מתירין בטעות,

נ"ע(ג) הר"ם שמותרזכתב ויודע חומרא, מחמת בדבר איסור שנהג תלמיד15אדם ואינו

שלשה צריך מלקיים נאנס ואם בפניו. להתירו רשאי אתה אי המדינה, מבני אלא חכם

הנהיג אם אבל ז"ל. הכהן יהודה ר' הרב מפי נדר, כמו להתירו מחמת16הדיוטות איסור

מותר והוא הוא שאסור שסבור עכ"ל:17טעות, שנהגו במקום בפניו, ואפילו לו מתירין ,

ה"א)18ירושלמיח(ד) פ"ד אלעזרט(פסחים בון19ר' ר' יודעיאאומריבשם שאינו דבר כל

שמותר וטעה20בו איסוריב, בו ונהג שמותר בו ידע לו. מתירין ונשאל, באיסור בו

לו: מתירין אין ונשאל,

שנייג(ה) טוב ביום מלאכה לעשות אסורין לארץ, לחוצה שבאו ישראל ארץ בני

שנהגו21ביישוב מנהג שזהו לפי לחזור, דעתן אפילו וכל22, בו. לפרוץ ואין הגולה כל

לחזור דעתו אין אפילו ליישוב, הגיע שלא להיות23זמן הוקבע לא שעדיין לפי מותר,

לחזור דעתו ואין ליישוב הגיע אם אבל ואסור23כמותן, כמותן נעשה במדבר24, בין ,

.Âוב"י טור א), נ, (פסחים משנה ראה זה בענין

שנהגו), מקום ד"ה ב (טז, ברז"ה זו דעה ד). (תסח,

על שכתבו מה (שם) הראב"ד והשגות מלחמות וראה

מח. סי' בו בכל גם והובא דבריו.

.Êהמהר"ם דברי מובאים שצט) (סי' קטן בתשב"ץ

הרב בשם שזה שם כתב לא אך רבינו, שכתבם כפי

סי' (ד"פ מהר"ם בשו"ת הדברים מקור הכהן. יהודה

ובהגה"מ תרב) (סי' במרדכי והובאו קעט) סי' וד"ל צה

בסי' העניין המשך וראה ג). אות פי"ב שבועות (הל'

ד). (סי' הבא

.Á.הקודם הסי' המשך הם כאן הירושלמי דברי

.Ëרי"ף ראה: ראשונים, בעוד הובא זה ירושלמי

א), נו, חודשים ראשי (הל' אשכול א), יז, (פסחים

וכל רלז) (סי' מחז"ו נוהגים), היו ד"ה א (נא, מאירי

קו). (סי' בו

.È.אבין לפנינו: בירושלמי

.‡È.531 שנו"ס וראה אומר, ל"ג לפנינו בירושלמי

.·È.וטועה לפנינו: בירושלמי

.‚Èהביא חיים) באורחות כתב ד"ה ג (תצו, הב"י

א), (קי, בחולין דבריו שמקור וכתב רבינו, דברי את

לפנינו מהגירסה שונה בב"י הגירסה בצ"ע. ונשאר

השלם בטור והערות הגהות וראה רבינו), דברי (בסוף

הנוסח שע"פ ונראה ג). אות שם ירושלים מכון (מהדו'

ודו"ק. רבינו, בדברי הב"י שנשאר לצ"ע מקום אין כאן

הלכל:11. ד ג כלא ההמקום:12.על ד ג המקום:13.מקוםא מקוםאכאנשי כבני

שמנהגו:14. איסורההוא... בו מותרבשמותר:15.נהגו יהנהיג:16.שהוא נהגהנהיגא

מותר:17. שהואאשמותר:20.אליעזרבאלעזר:19.אמראירושלמי:18.חסראוהוא

החסראביישוב:21.מותר בישובגבישובב דשנהגו:22.אבל ג דעתו23.שנהגב מותר...

דואסור:24.חסרבלחזור: חסרג
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לשם שהלך מקום חומרי לו נותנין אין לתחום חוץ וכל ביישוב. מקוםידבין ובקולי .

נוהג אינו שלעולם פוסקין יש משם לחזור25שיצא דעתו אין אם זמן,26אותן, לאחר

לעולם נוהג משם שיצא מקום חומרי לעולם:25אבל לחזור שדעתו זמן כל ,

א-ב)(ו) במקום(נה, ואפילו חצות, קודם ולגמור להתחיל שמותר הם אומניות ושלש

לעשות שלא שישטושנהגו פי על אף והכובסים, והספרים והרצענים החייטים והם ,

בכללן27בפרטן שלשה28ארבעה, אלא ההיתרטזאינן וטעם המועד.יז. לצורך שכולם לפי

מנעליהם מתקנין רגלים עולי שכן הרצענים, במועד, כדרכו תופר ההדיוט שכן החייטים,

ומכלל רק29במועד. במועד מנעלים לתקן מותר שאין ללמוד יש לעולי30הרצענים

בלבד אסור31רגלים אדם בני לשאר אבל הדרך, אונס משום להם וההיתר ובהלכותיח, .

בע"ה בארוכה זה דין אבאר מועד של טו).חולו סי' יו"ט (הל'

מכבס האסורים מבית והיוצא הים ממדינת הבא שכן והכובסין, במועד.32הספרים ומספר

מותרין לעשות שנהגו במקום אבל לעשות, שלא שנהגו במקום אסורין האומניות ושאר

או הסכין השחזת כגון נפש, אוכל מכשירי כל הכל ולדברי חצות. עד לעשות הכל

חצות. לאחר אפילו מותרין הגעלה

כתב ז"ל יט)והרמב"ם פ"ח, יו"ט אפילו(הל' אסורין הכל לעשות שלא שנהגו דבמקום

חצות קודם לגמור יוכלו אפילו להתחיל, לא אבל לגמור מותר שנהגו ובמקום .יטלגמור,

.„È,רבינו דברי את ג) (תצו, השו"ע להלכה פסק ע"כ

זה עניין על בצ"ע שנשאר משום הביאו, לא ומכאן

(סוף היטב באר ועי' קודמת. הערה וראה רבינו, בדברי

בזה. שכתבו מה (שם) וא"ר ה) ס"ק

.ÂËאומנויות שבשלש (שם) הראב"ד כדעת פוסק רבנו

וכן לעשות, שלא שנהגו במקום אפי' חצות עד מותר

שבה"ל א), יח, ברי"ף ושלא; ד"ה ב נה, (חי' ר"ן כתבו

על בדבריו ב (נה, מאירי ישעיה, רבנו בשם רט) (סי'

ר"מ ד"ה א (נה, חלאווה מהר"ם השמינית), המשנה

לצורך ושלא ד"ה ב (נה, דוד רבנו וחידושי אומר)

דעת שכן שכתבו ה) (תסח, וב"י טור וראה מועד).

(שם). הרמ"א פסק זו וכדעה ח), סי' (פ"ד הרא"ש

.ÊË,חייטין התירו: אומניות שג' במשנה חכמים דעת

הרצענין. את מוסיף יהודה בר יוסי ור' וכובסין, ספרים

אך בחייטין, כלולים שהרצענין משמע רבנו מדברי

פ"ח, יו"ט (הל' הרמב"ם כך. משמע לא במשנה

הטור פסקו וכן בלבד, אומניות שלוש פסק יט)

הביא החייטים) ד"ה (שם הב"י ה). (תסח, והשו"ע

והרוקח ע"א) יא מח (סי' בו בכל רבנו דברי את

כן שאין וסיים הרצענים, אף שפסקו רסט) (סוס"י

כדעת שפסק (שם) במאורות ועי' הפוסקים. דעת

שכתב יב) ס"ק (תסח היטב בבאר וראה יוסי. ר'

אומניות, הג' בכלל הרצענין שגם פוסקים שיש

בכלל הם שהרצענין כתב לא) ס"ק (שם והמשנ"ב

רבנו לדברי והשווה הפוסקים. לרוב אומניות שאר

טו). (סי' יו"ט בהל'

.ÊÈ.(ב (שם, הגמרא מסקנת

.ÁÈמו"ק) ורא"ש רגלים) עולי ד"ה ב (נה, תוס' ראה

בשו"ת אולם, כן. שכתבו ריב"א בשם יז) סי' פ"א

(מו"ק במכתם הראב"ד, בשם רצד) סי' (ח"ז הרשב"א

ובמאירי אברהם) ר' להרב שאלתי ה"ע ד"ה ב כט,

ועי' להתיר, כתבו אומר) מאיר רבי ד"ה סוף א (נה,

(שם). ושו"ע ד) (תקמא, ב"י

.ËÈ.(ה (תסח, השו"ע פסק וכן

לעולם:25. נוהג הלחזור:26.חסרבאותן... לחזורא שדעתו ואע"פ מיד הבפרטן:27.לחזור

הבכללן:28.בכללן הומכלל:29.חסרב ד לאברק:30.ומכלג בבלבד:31.אם

גמכבס:32.חסרה מכבדא
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כתב שמואל ר' כמוכוהחכם מדבריהם מלאכה בעשיית אסור בניסן בי"ד של33כי חולו

שהוא ואילך מחצות אלא מלאכה בעשיית אסור שאינו מועד של מחולו הוא וקל מועד,

לעשות שנהגו מקום במנהג, תלוי היום חצי עד החמה מהנץ אבל הפסח, שחיטת זמן

בתחלת במלאכה יתחיל לא לעשות שנהגו במקום ואפילו עושין. אין לעשות שלא עושין,

אותו34י"ד מנדין חצות אחר מלאכה בו והעושה חצות. קודם לגומרה שיכול פי על אף

לעשותבמקוםשנהגו מתחילין והשלשאומניותשאמרנו אותו. אותן35כאומשמתין ועושין ,

חצות. עד שיגמור והוא גומר, י"ד קודם בהן התחיל אם אומניות שאר אבל חצות, עד

ה"ז)ובירושלמי עד(פ"ד גומר י"ד קודם בה התחיל אם המועד, צורך שהוא דבר כל

לא אבל צורך36חצות, הוא אפילו בי"ד בתחלה בה המועד:37יתחיל

אומריםכב(ז) שאין בשבת, בניסן י"ד יבא שאם מנהג כן במנחה,38ועל בשבת צדקתך

הפסח לשחוט שמתחילין משעה קיים המקדש שבית שבזמן לומר39לפי מתחילין

מועד של כחולו הוא הרי לפיכך .כגהלל,

ולגמורקודםחצותבכלמקום:40שהשלשכדוישאומרים להתחיל מותרין אומניותשאמרנו,

בערבי(ח) כמו מלאכה לעשות אסור ולמעלה המנחה מן טובים ימים ערבי ובשאר

ולמעלהכהשבתות ומחצה שעות מתשע המנחה וזמן פירוש, :כו.

כתבכזוהר"ם(ט) ומחצהכחנ"ע שעות משש שהיא גדולה, מנחה ולמעלה המנחה מן

.כטומעלה

.Îשמואל לרבי הכוונה וכנראה מקורו, ידענו לא

למכתם הקדמה (ראה המכתם של רבו שלמה ב"ר

כא). עמ' בלוי הרב מהד' מו"ק סוכה פסחים

.‡Îהירושלמי דברי וראה הרמב"ם, כדעת פסק

לקמן.

.·Îדברי המשך הם אלו שדברים בפשטות נראה

הערה וראה ו, סי' לעיל שתחילתם שמואל ר' החכם

להלן.

.‚Îאומרים שאין (ימים שבת בהל' כותב רבינו

ושיר ומנצח תחנה "לומר שהמנהג: לג) סי' תחנון בהם

לפי פסח מערב לבד ותשרי, ניסן חודש בכל מזמור

זה למנהג תחנון שאומרים וכיון הלל...". יום שהוא

אומרים לא מדוע טעם לתת הוצרך ניסן חודש בכל

במוצ"ש. פסח שחל בשבת צדקתך

.„Îתחילת) לעיל כמותו פסק שרבנו הראב"ד כדעת

הקודם. הסי' המשך הוא זה וסי' ו). סי'

.‰Îטור יז), פ"ח, יו"ט (הל' רמב"ם ב), (נ, פסחים

א). (רנא, ושו"ע

.ÂÎד"ה) ריטב"א כתבו: וכן המנחה), מן (ד"ה רש"י

(רנא, שו"ע זו), מנחה (ד"ה מאירי המנחה), מן והא

ובשיטת ד). ס"ק (שם ומג"א מפרשים ויש בשם א)

ומהרש"א שם) שלמה (חכמת מהרש"ל ראה רש"י

ד"ה א (רנא, בב"י וע"ע ברש"י, הגירסה ששינו (שם)

ט) (סי' ולהלן א). ס"ק (שם ובט"ז מלאכה) העושה

שמדובר וסובר החולק הר"מ, שיטת את מביא רבנו

ומחצה. שעות משש שהיא גדולה, במנחה

.ÊÎאיסור עניין הסבר המשך וזה הקודם, בסי' עי'

טובים. ימים בשאר המנחה לאחר מלאכה עשיית

.ÁÎ,(צ (סי' קטן בתשב"ץ מרוטנבורג מהר"ם דעת

תרג). (סי' המרדכי בשמו כתב וכן שטז), (סי' פרנס

הכמו:33. ד י"ד:34.כגוןג י"דאבתחלת המתחלת בי"דב שנהגובשנהגו:35.לכתחילה

לאאלא:36.לעשות לאגאם צורך:37.אי ההוא לצורךא אומרים:38.שהוא בשאין

יאמר דהפסח:39.שלא ג השהשלש:40.הפסחיםא ד ג שהשלשהא
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ב) וגוערין(נ, לעולם, ברכה סימן רואה אינו מלאכה בהן העושה ומבטלין41וכל

אותו, מנדין שאין לומר צריך ואין מרדות, מכת אותו מכין אין אבל כרחו, בעל אותו

פסח מבערב אותו42חוץ מנדין מלאכה בו שהעושה מכתל, אותו שמכין לומר צריך ואין ,

קרבן ושחיטת חגיגה בו שיש לפי נדוהו, לא אם כתבנולאמרדות א).כאשר סי' (לעיל

מן הדיוט מעשה תספורת להתיר מועד43ואפשר של מחולו גרע דלא ולמעלה, המנחה

ב)דאמרינן ח, כדרכו(מו"ק תופר :לבהדיוט

ב)(י) חצותלג(נה, עד בי"ד האומן לבית ומביאין כלים שאינןלדמוליכין פי על ואף ,

המועד .להלצורך

הבהמה רגלי מתחת זבל האשפה44וגורפין על אותו שובכין44לוומוליכין ומושיבין .

.לזלתרנגולים

או ימים שלושה הביצים על שישבה ומתה45ותרנגולת תחתיה46יותר אחרת מושיבין ,

מחזירין הביצים מעל ברחה אבל מושיבין, אין ובמועד הביצים. יפסדו שלא כדי בי"ד,

למקומה :לחאותה

ז"ל47פסק(יא) הקונהלטהר"ש זה48אדם בשר יאמר שלא יזהר שה לפסח,48בשר

כמקדיש לאכול49דנראה מותר אמר ואם פסח, אומלשם מותר אחר בשר כל אבל .

קצת בשם זו) מנחה ד"ה ב (נ, המאירי כתב וכן

מפרשים. יש בשם (שם) ושו"ע א) (רנא, טור מפרשים,

בו ובכל ג) סי' שבת ערב (הל' רבינו בדברי וראה

לא). סי' (ריש

.ËÎוהמרדכי הפרנס התשב"ץ ע"פ המהר"ם עכ"ל

(שם).

.Ïהובא טובים ימים לשאר פסח ערב בין זה חילוק

שם. בגמ'

.‡Ïיו"ט (הל' הרמב"ם כלשון היא כאן רבינו לשון

קלים. בשינויים יז) פ"ח,

.·Ïהביא ע"ב), יז נח (סי' בו בכל רבינו כתב כן

משנ"בדבר ב), (רנא, רמ"א וראה רנא). (סוס"י הב"י יו

ומסתפרין). ד"ה (שם וביה"ל ז) ס"ק (שם

.‚Ï,(ב נה, (פסחים והגמ' המשנה מקורו זה סי'

פ"ח, יו"ט (הל' הרמב"ם כלשון זה בסי' רבנו ולשון

כאן שהביא ממה הפוך במשנה הדינים סדר כא).

רבנו.

.„Ïנקט ורבנו חצות', 'עד הוזכר לא ובגמ' במשנה

שתי יש ברמב"ם אולם, (שם). הרמב"ם לשון כאן

ויש חצות, אחר הגירסה לפנינו ברמב"ם גירסאות.

בפני שעמדה הגירסה כפי חצות, עד ברמב"ם שגרסו

והטור (שם) המ"מ בפני שעמדה הגירסה וכך רבנו.

את המ"מ הגיה ולכן זו, גירסה על תמהו והם י), (תסח,

בשם רבנו שכתב ומה ד"ה (שם הב"י הרמב"ם. לשון

ונוסחת משובשת, גירסה שזו ספק שאין כתב הרמב"ם)

חצות. אחר הגירסה שבהם עיקר, דידן הרמב"ם ספרי

.‰Ï.(י (תסח, ושו"ע טור פסקו וכן

.ÂÏ.(ח-ט (שם ושו"ע טור

.ÊÏ.(ו (שם ושו"ע טור

.ÁÏ.(ז (שם ושו"ע טור

.ËÏבשו"ע ונפסק א), נג, (פסחים בגמ' מקורו זה דין

א). (תסט,

.Óתס) משנ"ב שאםעי' כרש"י, שפסק א) ס"ק ט

באכילה, מותר הבשר בדיעבד לפסח, זה בשר אמר

אחרונים מס' שהביא א) (ס"ק בשעה"צ ועיי"ש

בדיעבד. אפי' שהחמירו

בוהוגוערין:41. פסח:42.וגוערין המבערב ב הפסחא מןבמן:43.מערב אפי'

האשפה:44. אובאו:45.חסרבומוליכין... י"ד ברחההומתה:46.קודם או פסק:47.ומתה

זה:48כתבה בשר שה... שהגבשר זהדבשר יאמר לא ביאוריםשה דכמקדיש:49.ר' ג
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למכרומאעופות דאמר כמאן מחזי אמרינן ולא לפסח, אלו חטים דאמרינן היכי כי ,

שאלה בתשובת עכ"ל פסח בדמיהן יש50.מבולקנות הפסח לצורך בשר וכשישחוט

וצ"ע מוגעל, בכלי לשחוט :50מצריכין

נ"ע(יב) הר"ם אכלמגכתב שגוזרין לפי טובים ימים בערבי דם מקיזין ימים51אין ערבי

דינא שיום לפי רבא הושענא ביום דם מקיזין אין נמי וכן שבועות ערב אטו טובים

ז"ל הר"פ וכתב ה'מדהוא. פתאים שומר רבים בהן שהורגלו כיון דהוהמהמיהו מידי

לן דקיימא שבת שבת52אערב במסכת כדאיתא בזוויה הבאותמומאדים ברכות ובסדר

טעמו כתבתי סד).53במקרה סי' ברכות (הל'

טוב יום כבוד מפני ולמעלה המנחה מן טובים ימים בערבי לסעוד שלא :מזוראוי

פסחים(יג) בערבי הבכורות לפדות ז"למחונהגו לוי בר' דוד הר' היהמטוכתב שמא

לפי בזה ממכת54מנהגם השם ובירושלמי55שפדאם שהיונבכורים. היה שמנהגם נזכר

הפסח בערב הבכורות חמץ56מתענין בין בתירא בן יהודה ר' תני הירושלמי לשון וזהו

תשחט לא וכתיב היום כל הפסח שחיטת זמן סבר קא בי"ד פי' לאכול אסור מצה בין

לא מצה, ולא חמץ לא אכיל הוה לא ר' אומר לוי בן יהושע ר' בש"ר) (סימון חמץ, על

.‡Ó(ד בפסח אסורות מאכלות (הל' מהרי"ל ראה

ס"ק (שם המשנ"ב הביאו בעופות, אף ומחמיר שחולק

(שם ומג"א במהרי"ל) אכן ד"ה (שם ב"ח ועי' ב).

אין שמדינא וכתבו המהרי"ל דעת שהביאו א), ס"ק

אפי' שהחמיר מי ויש היא. בעלמא וחומרא איסור,

ועי' ו)). (ס"ק בשעה"צ הובא זוטא, (אליהו בדגים

אף בזה, להחמיר לכתחילה שפסק (שם) במשנ"ב

בהמה. בבשר דווקא הוא שהאיסור משמע שמהשו"ע

.·Óרש"י אולם, זו. תשובה של מקורה ידענו לא

נמי מקולס גדי "וגבי פירש: ה"ג) ד"ה ב נג, (פסחים

קרוב ליה הוה הוא, המקדישין כדרך דשלא אע"ג

זה הרי עליה אמר הוה דאי בחוץ, קדשים להאכיל

הבינו זה מפירוש קאמר". פסח לדמי אמרי לפסח

סובר שרש"י א) (תסט, והב"י הטור (שם), הרא"ש

ואפילו בבהמה גם לפסח זה בשר לומר שאסור

זאת למד (שם) והב"ח ושה. בגדי רק ולא שחוטה,

רבנו מדברי חיטי). אבל ד"ה א (נג, פסחים מרש"י

שה בשר מלבד אחר בשר שבכל עולה רש"י בשם

בדעת והטור הרא"ש שכתבו כפי ודלא לחשוש, אין

והטור הרא"ש כהבנת פסק (שם) בשו"ע וצ"ע. רש"י,

כמקדישו ('שנראה תוס' של הטעם כתב אך ברש"י,

מג"א ועי' רש"י. על החולקים פסח') לקרבן מחיים

השו"ע. דעת שיישב ( ס"ק (שם

.‚Óהגמרא ע"פ דבריו ויסוד תקנד) (סי תשב"ץ

נח סי' ) בו בכל רבנו בשמו כתב כן ע"ב). (קסט שבת

משה (דרכי בשמו הרמ"א פסק וכך יו"ט), הל' ריש

י). תסח, ובהגה ג ס"ק תסח

.„Óדבריו הביא (שם), התשב"ץ על הר"פ הגהות

(שם). הרמ"א

.‰Ó.(ו (קטז, תהילים

.ÂÓ.(שם) שבת

.ÊÓס"ק (רמט ומ"ב הט"ז) פ"ו יוט (הל' רמב"ם

ח).

.ÁÓנח סי' יו"ט (הל' בו בכל זה מנהג רבנו כתב כן

ב). ס"ק תע משה (דרכי הרמ"א דבריו הביא ב) יז, דף

.ËÓ.הדברים מקור ידענו לא

מספר�. שלפנינו ובנוסח ה"א, פ"י פסחים ירושלמי

כאן. מהמובא שינוים

וצ"ע:50.כמקדש מוגעל בשר... הוכשישחוט ד ג האכל:51.חסרא כלא כלבעל

הלן:52. ב טעמן:53.חסרא הבאות ברכות הובסדר ד ג מפניבלפי:54.חסרא

במכתבממכת:55.
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יהושע דר' מקרא יעקבנאמצה דר' תלמידיה ר' ואקשי' בתירא. בן יהודה מדר' חמץ נבלא

ובבכורות פסח. ערב להתענות הבכורות ומנהג הוא בכור אלא חביריו, עליו דחלוקין פי'

שיכנס כדי ביממא ולמה בליליא אכיל הוה לא ביממא אכיל כדהוה הוה אסטניס ר' תני

י"דנגלמצה ביום כלל לאכול שלא אדם בני הרבה סמכו ומכאן ע"כ. .56בתאוה

הקדום מנהגם כפי שלהם ע"ז כומרי שהיו לפי בכורים מכת טעם ז"ל הרב ביאר וכבר

מבכורי היו שהרבה ואפשר באומות אף המנהג שהיה ואפשר בבכורות העבודה שהיתה

ואמר הנביא עליהם שהתנבא כמו החוטאים מן ההוא בזמן עיניונדישראל גלולי איש

עכ"ל: לפדותם עליהם צוה ולכך והצילם עליהם חס שהקב"ה פי על אף השליכו

אדם(יד) יאכל לא ולמעלה שעות מתשע פסחים תרגימאנהערבי במיני מטבל נואבל

בהן וכיוצא וקטנית וגבינה ובשר וירקות פירות .נזכגון

זמנונחפי' מעביר ושמא57מטבל האדם תאות מבטל שהרעב עצמו ירעיב ולא בתרגימא

יאכל אלא לגמרי תאותו שיעביר58תתבטל אלא קבע ולא טיול דרך תרגימא 59מיני

בלבד. זמנו

אחד טעם יש הדעות ולשתי ומעלה שעות מתשע אסור תרגימא מיני דאפילו וי"א

לאכול שיכנס כדי התאוה.60והוא מעוררת לאסטומכא מעוטה ואכילה תאב כשהוא מצה

לוי.�‡. דר' לפנינו בירושלמי

תלמידי�·. ור' לפנינו בירושלמי - יעקב דר' ואקשי'...

בן יעקב דר' תלמידי לא הוה. בתירה בן יודה דר'

הוה. קודשיי

לשבת.�‚. לפנינו בירושלמי

"ואומר�„. ז: כ, ביחזקאל לפסוק רבנו שכוונת נראה

אל מצרים ובגילולי השליכו עיניו שיקוצי איש אליהם

תטמאו".

כתוב�‰. ושם ע"ב) צט (פסחים וגמ' משנה ע"פ

ה"יב) (פ"ו הרמב"ם ב) סי' (פ"י הרא"ש למנחה, סמוך

שהאיסור כרבנו כתבו (שם) מנוח ורבנו משנה מגיד

ע"ב (צט חלוואה והמהר"ם תשעית, בשעה מתחיל

(שם) הב"ח א), (תעא, הטור פסחים), ערבי ד"ה

והמאירי אסור, עשירית שמשעה כתבו (שם) והשו"ע

שעה מסוף שאסור כתב פסחים) ערבי ד"ה ב (צט,

עשירית. שעה תחילת שהיא תשעית

.Â�.(ב קז, (שם גמ'

.Ê�,פירות תרגימא פירש אבל), ד"ה (שם רש"י

בלא ובשר פירות פירש תרגימא) ד"ה (שם והרשב"ם

מין הוא שתרגימא הבין מיני) ד"ה (שם התוס' לחם,

האי רב פי' " (שם), ר"ח פירש וכן המזונות, ממיני

(פ"י הרא"ש וכן וכו' מתיקה מיני של כיסנין תרגימא

יט). סי'

.Á�(פסחים ערבי ד"ה ב (צט, המכתם פרשו כן

ויש בשם שאסרו) אע"פ ד"ה ע"ב קז ) והמאירי

מעביר כלומר מיטפל במקום "מטבל וז"ל: מפרשים

את פירש א) (כג, והרי"ף תרגימא", במיני שעתו

המשך אך מטפל" "מטבל דומה באופן מטבל המילה

תרגימא במיני פיתו מעביר "כלומר שונה- דבריו

המכתם כתב וכן בהן" וכיוצא וקטניות פירות כגון

שפרשו ויש צ"ע. ודבריו מטבל), ד"ה ע"ב (קז

טיבול, ע"י היה מאכלם שכל טיבול לשון מטבל

(שם ורשב"ם אבל) ד"ה ע"ב (קז רש"י כתבו וכך

תרגימא). ד"ה

.Ëבספרן� 161 עמ' ) מלוניל לרא"ש המנהגות ספר

נרדמים), מקיצי הוצאת אסף, ש. הרב ראשונים, של

י"ד:56. ביום כלל לשון... הוזהו ד ג אלאדיאכל:58.זמןהזמנו:57.חסרא יאכל לא

לאכילתהלאכול:60.יעבירהשיעבורבשיעביר:59.



miig zegx` v

ז"ל אשר הר' מצה62שנהגונט61וכתב שיאכלו כדי פסח של ראשון ביום אכילתו למעט

שני בליל :סלתאבון

שע(טו) תשע קודם לאכול התחיל חלוקיןואם דעות בדבר יש שאין63ות אומרים יש

ומקדש מפה שפורס וי"א סדר ויעשה היום כשיקדש השלחן עוקר אבל להפסיק צריך

שאין זה בדבר השוו הפוסקים וכל ההשלמה הבעל דעת וכן טובים ימים ערבי כשאר

ולמעלה: שעות מתשע פסח בערב מתחילין

וקדיש(יו) אשרי ואומרים הכנסת לבית הולכין טובים ימים בערבי המנחה תפלת סדר

ברכות*זוטא עשרה שמונה תחנה64ומתפללין אומרים ואין בחול שבתסאכמו הוא ואם

אומרים אין פסחים ובערבי שבתות בשאר כמו כתבנו65מתפללין כאשר :סבצדקתך

66ת"ם

והובאו ע"א) יא דף מט (סי' בו הכל בשמו כתב וכן

ב). תעא, ובהגה א ס"ק תעא (דר"מ ברמ"א הדברים

.Òבליל בתאווה שיאכל "כדי לפנינו המנהגות בספר

שני".

והוא* מקומות, במספר בו בכל רק הוזכר זה מושג

קדיש". ל"חצי כינוי

.‡Ò(לג אות הבדלה (הל' לעיל רבנו בדברי ראה

ניסן. בחודש ותחנון בעי"ט תחנון בעניין

.·Ò.ז סי' לעיל

הז"ל:61. ב השנהגו:62.חסרא שנהגוא אנשים שנהגוביש החלוקין:63.אנשים ב חלוקיןא

) תשע אחר להפסיק שצריך (בי"א פסק וכן בלילה לתאבון מצה שיאכל כדי ז"לבשעות) הראב"ד דעת)

הברכות:64. ב האומרים:65.חסרא לומ'בלומ'א גת"ם:66.צריך ב חסרא
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המועדות ושאר הפסח. תפלות מוסף.1סדר שחרית. ערבית. .
ההלל2ומנחה. קריאת ודין היום. קדוש .2וסדר

היום קידוש וסדר תפילות סדר

קורא(א) אומרים3בערבית מקומות ויש בברכותיה. שמע שמורים4את ופיוטיםאליל

פסחים ערבי בערבית כןבאחרים גם נהגו מקומות ויש יום5, ליל בכל מעריבים לומר

ופרוסגטוב וחותם שלומך6, זוטאדסוכת קדיש ואומר וגבורותה, אבות בעמידה ומתפלל .

חונן אתה ובמקום השם, וחותם7וקדושת והשיאנו, ויבא ויעלה בחרתנו אתה אומר

ישראל .ווהזמנים8מקדש

והשיאנו מגזירת9פירוש ז), ד, עלינו(תהילים מפרשים10נסה ויש פנינו. האר פירוש,

כמו יג)והזכירנו, מ, ראשך(בראשית את פרעה דמתרגמינן11ישא מפרשיםז, ויש ידכרינך.

שתזכנו12ותטעיננו לומר, רוצה מועדיך, ברכת וכן משא. מלשון לירושלם13, .חלעלות

באהבה אלקינו ה' לנו ותתן ואומר בחרתנו באתה מזכיר לשמחה15בפסח מועדים

לששון14וחגים הזה15וזמנים המצות חג יום באהבה16את חירותנו קדשטזמן מקרא

ליצי נמיזכר וכן מצרים, ויבא.17את ביעלה מזכיר

שו"ת‡. ועי' הסדר). ליל (טירנא, המנהגים ספר עי'

הפיוט. בעל מיהו שכותב תנו) (סי' הרשב"ש

(סדר·. מהרי"ל ,(32 עמ' י (סימן טרויש סדר ראה

מג). עמ' (טירנא, המנהגים וספר א) פסח תפילות

חגים.‚. בשאר שכתב מה י) (סי' טרויש בסדר ראה

המובאת„. גאון נטרונאי רב מתשובת משמע כך

"והכי וז"ל: שבתות), סדר (ריש גאון עמרם רב בסדר

טובים ימים ובליל שבתות בליל נמי, שלום שר אמר

רבינו ובבית לעד, ישראל עמו שומר למימר במעריב

חותמין לעד ישראל עמו שומר תחת אלא מנהג, אין

ג), (סי' הפרדס הביא ובדומה כו'", שלום סוכת פורס

עמ' וצניעות וערבית מנחה תפילת (הל' באשכול וכן

ובשו"ע בטור אולם שם). (טירנא, המנהגים וספר (60

ביחס רק שלום סוכת הפורס שאומרים הזכירו ג) (רסז,

והטעמיםשהביאו ליו"ט, ביחס זה דין הזכירו ולא לשבת

ליו"ט. ולא לשבת רק ששייכים נראה לשינוי שם

מד,‰. מג, מא, לה, כ, (סי': בו בכל רק שנזכר ֵׁשם

ר' קדיש'. ל'חצי כינוי והוא ע) סד, סב, נב, נ, מה,

בהערה. ט"ז סי' פסחים ערבי הל' לעיל

.Âהתפילה סדר את כתב לא גאון עמרם רב סדר

השבועות חג בסדר אך פסח, של ושחרית בערבית

ברמב"ם וכן כך, הסדר את כתב הסוכות חג וסדר

טור אמצעיות), ברכות נוסח השנה- כל תפילות (סדר

א). (תפז, ושו"ע

.Ê.(שם) אונקלוס

.Áהאבודרהם כתב כאן רבינו שהביא הפירושים כעין

נוספים. פירושים והביא הפסח) תפילות (סדר

.Ë,באהבה תורתנו מתן זמן בשבועות, להלן כתב וכן

כל נוסח השנה- כל תפילות (סדר ברמב"ם הוא וכן

באהבה, כתב לא עמרם רב ובסדר אמצעיות). ברכות

שבועות מג, עמ' הסדר ליל (טירנא, המנהגים ובספר

לומר לא כתבו ריג) (סי' קטן ובתשב"ץ עב) עמ'

ושבועות. בפסח באהבה

ההלל:2.י"טאהמועדות:1. קריאת ודין היום. קדוש קוריןבקורא:3.חסרהוסדר

הופרוס:6.חסרבג"כ:5.שאומרי'האומרים:4. עלינובופרושא חונן:7.ופרוש גאתה

ישראל:8.חונןד דמקדש והשיאנו:9.ישראלג והשיאנוגפי'דפירוש עלינו:10.ופי'

י-יה פניך אור ראשך:11.עלינו האת שתזכנו:13.ותטיענוגוהטעיננובותטעיננו:12.חסרא

ד לששון:15.חגיםבוחגים:14.שתזכרנוג לשמחה... ואתההזה:16.חסרהמועדים הזה

הזה קודש מקרא טוב חסרהנמי:17.יום
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וכו'18ובשבועות באהבה תורתנו מתן זמן הזה השבועות חג יום את .ימזכיר

שמחתנו19ובסוכות זמן הזה הסוכות חג יום את .יאמזכיר

חג שמיני יום את אומר עצרת וכו'20ובשמיני הזה אומרים21יבעצרת ויש שאין22יג.

חג בו במסכת23מזכירין כתוב נמי וכן חג. שנקרא מקום בשום מצאנו שלא לפי

.(פי"ט)23ידסופרים

שמזכירין מקומות המועדותויש תפלות פלוני25כן24בכל חג יום את טוב26, יום ואת

פלוני זמן הזה קדש טוב26מקרא ביום אומר ויבא ביעלה וכן ויום27, מקרא28פלוני

זכרנוטוקדש ולהושיענו עלינו בו לרחם במסכת29הזה הנסחא וכן בקידוש, נמי וכן וכו',

י"ח פרק עמרםטזסופרים רב כתבו וכן ז"ליז, הרמב"ם30.יחוהרמב"ם כתב מועד של ובחולו

נמי וכן סופרים במס' כתוב נמי וכן הזה פלוני חג מועד ביום כך בתפלה שמזכיר ז"ל

המזון. בברכת 30מזכיר

ה' לנו ותתן הכי, ואומר שבת, של בהן מזכיר בשבת טוב יום מקלע ואם

יום את לששון וזמנים וחגים לשמחה ומועדים למנוחה שבתות אלקינו

ויבא32ויום31יטהשבת ביעלה וכן זה, פלוני חותםכחג מקדש34בה33ובהשיאנו

.Èורמב"ם השבועות) חג (סדר גאון עמרם רב סדר

(שם).

.‡Èורמב"ם הסוכות) חג (סדר גאון עמרם רב סדר

(שם).

.·Èטור (שם), גאון עמרם רב בסדר הנוסח וכן

חג יום הנוסח (שם) וברמב"ם א). (תרסח, ושו"ע

כאן. בשנו"ס וראה הזה, עצרת שמיני

.‚È,(קלה עמ' עצרת שמיני (טירנא, המנהגים ספר

וראה א), תרסח, הגה א; ס"ק תרסח (ד"מ רמ"א

נתן. רב בשם כן שכתב ג) (סי' רבינו בדברי להלן

.„Èאלא עצרת, בשמיני עוסק זה שמשפט הכוונה אין

טובים. בימים בהזכרה

.ÂËבטור וע"ע א). (תפז, ושו"ע ב"י טור, ראה

א). ס"ק (תפז ובמשנ"ב ח) (תקפב,

.ÊË.(ג-ד הל' (פי"ט סופרים מסכת

.ÊÈבנוסח ההגדה) (סדר גאון עמרם רב בסדר ראה

בנוסח סוכות חג ובסדר בשבת, כשחל הקידוש

מוסף. תפילת ובנוסח הקידוש,

.ÁÈברכות כל נוסח השנה כל תפלות (סדר רמב"ם

אמצעיות).

.ËÈיום את כתב פסח) (סדר גאון עמרם רב סדר

ובסדר השבועות חג בסדר כתב וכן הזה, המנוח חג

וראה (שם), ובטור (שם) ברמב"ם הוא וכן הסוכות, חג

כאן. בשנו"ס

.Îשכתב ב) סי' ר"ח (הל' רבנו בדברי לעיל ראה

"וזה וסיים ר"ח, של ויבוא ביעלה שבת מזכירים שאין

כתבו וכן מזכירים. שביו"ט ומשמע לר"ח", אם כי אינו

מהרי"ל שו"ת יו"ט: של ויבוא ביעלה שבת להזכיר שיש

ד"ה ג (תפז, ב"י שונות, דעות שם והביא ג) (סי'

שלא כתבו רבים אולם, ג). (תפז, ורמ"א כתוב) מצאתי

מזכיר:19.בשבועותהובשבועות:18. חג:20.בסוכותהובסוכות שמיניהשמיני חג

וכו':21. שמחתינובהזהאהזה זמן שכת'בוי"א:22.חסרההזה מי סופרים:23.ויש אלפי...

ה ד המועדות:24.חסרג תפלות הבכל ד ג טוב...26.בוהחסרבכן:25.חסרא יום ואת

פלו': פלו'אזמן זמן הזה קדש מקרא הזהבוי"ט קדש מקרא דוי"ט טוב:27.חסרג יוםהביום

היום:ו28.חג זכרנו:29.וי"טב ולהושיענו עלינו בו לרחם עלינובהזה בו לרחם חסרההזה

המזון:30. בברכת מועד... של הובחולו ד ג ההשבת:31.חסרא הזהא ויום32.חסרבהמנוח

יוםהחסרב: בה:34.וחותםבחותם:33.ואת חותם ובהשיאנו וחותםהויבא והשיאנו ויבוא
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והזמנים35השבת כותביןכאוישראל ויש וינוחושאוכב. והשיאנו בסוף וישמחו36מר

בו:

טעם(ב) שואלין ואומר37ויש שבת, של אמצעית ברכה טוב ויום בשבת מניחין 38למה

בחרתנו אתה שהיא טוב יום חודש39של ראש שבת במוסף וכן שבת, של בה וכוללין ,

תקנת והטעם40כגמניחין יצרתה. אתה ואומר שהםכדשבת, שבת של דברכות משום

ותקנת משה, וישמח קדשת, של41אתה עירוב יפה בהם יפול לא אחד, ואתה שבת,

יצרת, ובאתה בחרתנו באתה שנופל כמו חודש וראש טוב ויום מניחין42שבת לכך

יצרת ובאתה בחרתנו באתה שבת של וכוללין כלומר,42אותן שבת, בשל בכלן ומתחיל ,

של בהן תחלה43מזכיר .כהשבת
כתב44 ז"ל המנהיג מט)כוובעל סי' שבת ישמח(הל' כעין יש בחרתנו באתה שגם אומר ואני

פסילים, ולעובדי הארצות לגויי ולא לערלים ולא לישראל שבת נתינת שמזכיר משה,

וראשי למנוחה שבתות להם ונתן במצותיו, וקדשם האומות, מכל בישראל שבחר לפי

לחודיה ויבא וביעלה לאמרו, נהג ז"ל רש"י וגם בשבת. לאמרו וראוי לכפרה, חודשים

עכ"ל. בחרתנו אתה לומר וצריך סגי, לא

אומרים ואמרכזויש לאמרו שכח אם אבל בחרתנו, אתה לומר צריך לכתחלה דדוקא

יצא. טוב, ויום שבת של בו הזכיר אם טוב, ויום בשבת ואפילו יצא, ויבא יעלה

שהוא לפרסם כדי טוב, יום של ואומרים שבת של מניחין למה אחר טעם אומרים ויש

מספיק הטעם וזה תדיר, שהוא לפי תחלה שבת של בו ומזכיר טוב. .44יום

עמרם רב סדר כתבו: כן ויבוא, ביעלה שבת להזכיר

סי' גנוזה (חמדה הגאונים שו"ת ר"ח), סדר (סוף גאון

ד"ה (תפז ב"ח יו"ט), תפילת (הל' מהרי"ל ספר קל),

בשם טו) ס"ק (תפז ומשנ"ב חל) ואם שכתב ומה

אחרונים. הרבה

.‡Î,(שם) גאון עמרם רב סדר א), (מט, ברכות

(שם). ושו"ע טור (שם), רמב"ם

.·Îמנהגים פב), סי' שבת (עניין שבה"ל עיין:

של (מעריב ואבודרהם שבת) של מנהגים (טירנא,

שבת).

.‚Îמגן ר' 'תכנת'. – ובדפ' 'תקנת', - היד בכתבי

והגי' 'תקנת' האר"י גיר' המביא רפו סי' ריש אברהם

'תכנת'. הנהוגה

.„Îמכתב רדב"ז שו"ת רלב), (סי' קטן תשב"ץ עי'

קמא). (סי' לשמה תורה ושו"ת סא) סי' (ח"ח יד

.‰Î...בשבת להיות שחל יו"ט "ת"ר א): (יז, ביצה

ומסיים שבת בשל מתחיל שבע מתפלל אומרים ב"ה

אומר רבי באמצע, היום קדושת ואומר שבת בשל

והזמנים". וישראל השבת מקדש בה חותם אף

.ÂÎ,(שם) המודפס בספר מהלשון שינויים מספר יש

שכתב מה הרוקח) כתב ד"ה תפז סי' (סוף ב"י וראה

הרוקח. בשם

.ÊÎהביא חיים) באורחות כתוב ד"ה ג (תפז, הב"י

ג). (תפז, ורמ"א בשו"ע וכ"פ רבינו, דברי את

השבתבהשבת:35. בואוינוחו:36.את הטעם:37.וינוחו הואמרדואומר:38.חסרב

בחרתנו:39.ואומרי' אתה ותכנתדותקנת:41.תכנתדתקנת:40.חסרבשהיא

יצרת:42. מניחין... של:43.חסרבלכך בהן בשלאמזכיר בכולן ז"ל44.מזכירי' המנהיג ובעל

מספיק: הטעם וזה הכת'... ד ג חסרא
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ז"ל אשר הר' א)כחכתב טז, המנהגות אנו(ספר טוב45וצריכין יום של ערבית תפלת לאחר

בקבועא ידעינן דאנן קדש,46שני, והראשון החול47דירחא על טוב יום בשל .47ויאפו

בשבת הוא ואם במנחה. וכן ביוצר מתפלל וכן שלם. קדיש שלום ושים ומודים רצה

שבתות כשאר השבוע, בסדר שלשה וקורין תורה, ספר ומוציאין תפלתי, ואני .כטאומר

בחרתנו אתה באמצע ואומר בתפלה מבדיל שבת, במוצאי להיות טוב יום חל ואם

תפלתו:לותודיענו וגומר ,

הרגלים(ג) מן בה48ואחד וחותמין שבע מעין ברכה אומרים בשבת, להיות שחל

תפלה בהלכות בארנו והטעם כלל, טוב יום של בה מזכירין ואין השבת, .לאמקדש

ובא המשומר ליל שהוא לפי כלל, אותה אומרים אין פסח של ראשון מן49ובליל

במהלבהמזיקין אומרים שאין מקומות ויש מדליקין. ובמה וקדיש ויכלו אומר אבל ,

בשבת להיות שחל טוב ביום והטעם5051מדליקין חול, הוא שבת שערב פי על אף

שבת ערב תפלת בסדר וימצאולג51ביארנו לאוהליו, איש וילכו קדיש, אומר כך ואחר .

לקדוש מזוג ויין ערוך, ושולחן מוצעת, ומטה דלוק, .לדנר

היום קדוש כך52וסדר ואחר הגפן, פרי בורא מברך בתחלה הוא, כך המועדות בכל

ושהחיינו בנו בחר .להאשר

את לששון וזמנים חגים לשמחה מועדים באהבה אלקינו ה' לנו ותתן בו מזכיר בפסח

באהבה חירותנו זמן הזה המצות חג יוםלו53יום את אומר בשבועות השבועות54. חג

תורתנו מתן זמן אומרלזהזה בסוכות שמחתנו55. זמן הזה הסוכות חג יום בשמינילחאת .

.ÁÎהרשב"א שו"ת ועי' נב) (סי' בו בכל הביאו

ריט). סי' (או"ח יציב דברי ושו"ת רעד) סי' (ח"ג

.ËÎ(שחל שבת ד"ה (שם ב"י תצ), סי' (סוף טור

א). (רצב, ושו"ע

א).ל. (רצב, ושו"ע טור ב), (לג, ברכות

.‡Ïע"ש תפילת סדר וכן צ), (סי' תפילה הלכות

שם. בהערות וראה יא), (סי'

.·Ïע"ש תפילת ובהל' שם, רבינו כתב זה טעם גם

הולך והכל אותה שאומרים מקומות "ויש גם: כתב

שם. הערות וראה המנהג", אחר

.‚Ïובהערות טו), (סי' ע"ש תפילת הל' לעיל ראה

שם.

.„Ïאומר יהודה בר יוסי ר' תניא ב): (קיט, שבת

הכנסת מבית בע"ש לאדם לו מלוין השרת מלאכי שני

נר ומצא לביתו וכשבא רע ואחד טוב אחד לביתו

(הל' רמב"ם וכו'", מוצעת ומטתו ערוך ושולחן דלוק

א). (רסב, ושו"ע טור ה), פ"ל, שבת

.‰Ï,קיד) פסחים בנו: בחר אשר ואח"כ גפן תחילה

וב"ח ב"י טור, א) (קג, פסחים בסוף: שהחיינו א),

א). (תעג,

.ÂÏז הערה א סי' לעיל שכתבנו מה ראה באהבה:

וראה במועדים, באהבה אמירת לגבי התפילה, בנוסח

הקדוש בנוסח פסח) סדר (ריש גאון עמרם רב סדר

ובשבת. בחול כשחל

.ÊÏ.ח הערה א סי' לעיל ראה

.ÁÏסדר) גאון עמרם רב סדר וראה ט, הערה שם

החול:47.קיבועהבאבקבועא:46.חסראאנו:45. חולהויאפו... הרגלים:48.והשני מן

ה ובא:49.מהרגליםב משומר ובאאליל המשומרבמשומר משומרהליל גבשבת:50.ליל

שבת:51.בער"שד ערב שע"ש... בבאהבה:53.היםדחסראהיום:52.חסרגאעפ"י

וכו' קדשהבאהבה מקרא חסרהאומר:55.חסרביום:54.באהבה
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העצרת56עצרת חג שמיני יום שמחתנו58הזה57את ה'לטזמן אתה ברוך בכלם וחותם .

והזמנים ישראל .ממקדש

של בו מזכיר בשבת, מהם אחד חל באהבה59ואם אלקינו ה' לנו ותתן הכי, ואומר שבת

לשמחה ומועדים למנוחה הזה60שבתות פלוני חג יום ואת הזה השבת יום באהבה61את

והזמנים62וכו' וישראל השבת מקדש ה' אתה ברוך ויכלומא, פותח בשבת ולעולם .מב.

שבת במוצאי חל יקנה"ז63ואם בחרמגמברך אשר קידוש, הגפן. פרי בורא יין, פירוש, ,

שבת קדושת בין וחותם לחול, קדש בין המבדיל הבדלה, האש. מאורי בורא נר, בנו.

לקדש קדש בין המבדיל ה' אתה ברוך הבדלת טוב יום שהחיינו.מדלקדושת זמן, .

שהחיינו אומר אינו פסח של שבת64אלאמהובשביעי במוצאי חל אם יקנ"ה. מברך

אם עצמו, בפני טוב יום שהוא עצרת ובשמיני בלבד. קידוש יין אומר הימים ובשאר

מברך שבת במוצאי יק"ז64חל מברך הימים ובשאר .מויקנה"ז,

ז"ל נתן ה"ר מיקרי.מזוכתב לא חג רגל, דמקרי גב על דאף חג, יזכיר לא עצרת בשמיני

העצרת שמיני יום את יאמר חגים66הזה65וכה יאמר לא בחרתנו באתה וכן אבל67מח, ,

חגים להזכיר טוב פסח של פסחא68בשביעי דכליה ובמסכת69, המצות. חג ומקרי הוא

חגיםמטסופרים להזכיר שאין עכ"ל.70יש נראה לא ולי חג, איקרי דלא

משנה לחם על ומאינובוצע המאורע, מעין בו ויזכיר מזונו, על ומברך סעודתו ואוכל

המזון ברכת בהלכות כתבנו בו הטועה ודין ויבא. יעלה נ)נינהו משכימין(סי' ולמחר

סוכות). חג

.ËÏ.י הערה שם

.Óרמב"ם שבת), אטו (ד"ה ורש"י א) (יז, ביצה ע"פ

א). (תפז, ושו"ע טור ה), פ"ב, תפילה (הל'

.‡Ó,(שם) רמב"ם א), (מט, ברכות (שם), ביצה

א). (תפז, ושו"ע טור

.·Ó.(א (תעג, ושו"ע טור

.‚Ó,פכ"ט שבת (הל' רמב"ם א), ב-קג, (קב, פסחים

א). (תעג, ושו"ע ב"י טור, כב),

.„Óוראה (שם), טור עי' הברכה חתימת בנוסח

ונוסח שכתב ומה ד"ה (שם הב"י שהביא הדעות

רבינו. דברי על שערער והערעור הברכה, בנוסח הבדלה)

.‰Óושו"ע טור כג), (שם, רמב"ם א), (מז, סוכה

ז). (תצ,

.ÂÓרמב"ם (שם), סוכה עצרת: בשמיני זמן לגבי

א). תרסט, א; (תרסח, ושו"ע טור (שם), מ"מ (שם),

.ÊÓוכן בו), מופיעה הפיסקה (כל המחכים בספר

נב). (סי' בו בכל

.ÁÓסי'בענ לעיל ראה עצרת בשמיני חג הזכרת ין

י-יא. הערות א

.ËÓ.(ה"ג (פי"ט סופרים מסכת ראה

ב),�. (כה, רי"ף ראה: ביו"ט, משנה לחם בעניין

רבינו ו), פ"ח, חו"מ הל' ט; פ"ל, שבת (הל' רמב"ם

א). (תקכט, ושו"ע ב"י (שם), מנוח

געצרת:56. אומרב גהעצרת:57.עצרת ב הזה:58.עצרתא העצרת חג שמיניהשמיני חג

של:59.עצרת בבו בשלא בו בשלגוחותם בלשמחה:60.בו (א חגים וזמניםבלשמחה וחגים)

גהזה:61.לששון וכו':62.חסרא שבת:63.וחותםהבאהבה בשבתבבמוצאי

מברך:64. שבת יקנ"ה... :65.חסרבמברך ההעצרת עצרתבעצרתא חסרההזה:66.חג

וזמניםהחגים:67. וזמניםהחגים:68.חגים דפסחא:69.חגים חגיםהחגים:70.פסחג
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תרגום ואחד מקרא שנים היום בפרשת כךנאוקורין ואחר ואומרים71. הכנסת לבית הולכין

באות אות בשבת כמו דזמרה שאיןנבפסוקי השבת ליום שיר מזמור מפסוק לבד ,

אם כי אותו לה'72אומרים להודות טוב מתחילין טוב וביום החזןנגבשבת, יקום ואחר ,

אשר לאל שמדלגין רק וכו', שבת של יוצר וכו', חי כל נשמת ואומר בפיוטים, ופותח

וכו'שבת יתקדש עלינו אלקינו ה' שמך ומתחילין בעמידהנד, ויציב. אמת שמע, קריאת ,

שלום:73מתפלל ושים ומודים רצה באות, אות בערבית כמו

קריאתו(ה) ודין ההלל. את קורין כך הוא74ואחר כך א)במועדות י, ערכין ב, כח, (תענית

בהן גומר יחיד בשנה ימים י"ח יהוצדק בן שמעון ר' שמונת75אמר הן, ואלו ההלל, את

עצרת של ראשון ויום פסח, של ראשון ויום חנוכה, ימי ושמונת החג, ובגולהנהימי .

שבועות של ימים ושני פסח, של ימים שני הן ואלו יום, ועשרים ימים76אחד ותשעה ,

חנוכה ימי ושמונת סוכות, הראשוניםנושל ופירשו ההלל. את לגמור לפניו ומברכין נז77.

יהוצדק בן שמעון ר' וכשם78מדאמר בהלל, שוין ויחיד צבור הקרבנות שבטלו שכיון

היחיד כך גומרין אומרים80גומר.79שהצבור התורה,נחויש מן ההלל קריאת דכתיבכי

בתרוה"ד�‡. ביו"ט: תרגום ואחד מקרא שנים בעניין

ביו"ט, צריך שאין כתב קע) סי' ח"ב כג; סי' (ח"א

ישראל), מה"ר כתב ד"ה ז (רפה, והשו"ע הב"י וכ"פ

שצריך. משמע ר"ח שלדעת תרוה"ד וכתב

ושו"ע�·. טור בשבת: כמו ביו"ט דזמרה פסוקי

בסוכות). א (תרמד, טור בפסח), א, (תפח,

ביו"ט:�‚. השבת ליום שיר מזמור פסוק לומר שאין

הביא כו) סי' ברכות מאה (הל' לעיל רבינו כתב כן

חיים). אורחות בספר כתוב ד"ה ט (נא, הב"י דבריו

בשם קסא) (עמ' האבודרהם (שם), המחכים כתבו: וכן

קסח) עמ' (טירנא המנהגים ספר עליו, וחלק רס"ג,

נהג שהוא וכתב ח), הפסח תפילות (סדר ומהרי"ל

המנהגים. שני את הביא (5 (עמ' טרויש ובסדר לאומרו.

וכן לאומרו, שנהגו שכתב א) ס"ק (תפח במשנ"ב ועי'

מהספרדים ויש מהספרדים, וחלק האשכנזים מנהג

זה. פסוק על שמדלגים

כמו�„. האשכנזים ומנהג המזרח, עדות נהגו כך

א). ס"ק (תפח משנ"ב ראה בחול,

ויום�‰. פסח של הראשון טוב ויום לפנינו: בגמ'

עצרת. של (הראשון) טוב

.Âושמונת� החג ימי תשעת הן ואלו לפנינו: בגמ'

ימים וב' פסח של הראשונים ימים ושני חנוכה ימי

וחמישי שני הל' (ח"ב ובאשכול עצרת. של טובים

ד"ה א יד, (ברכות ובמאירי (10 עמ' ור"ח ותענית

שעמדה ויתכן רבינו, שכתבם כפי הימים סדר מגלה)

בגמ'. אחרת גירסה בפניהם

.Êאולם� קיט), (סי' גאון נטרונאי רב בתשובת כן

אינו בר"ח אבל ההלל, את קורא שהציבור בימים רק

עמ' הלל הל' (ח"ב לריצ"ג שמחה בשערי וראה קורא.

זו מימרא שהביאו לב) סי' הלל (הל' ובמנהיג ה)

עמרם רב סדר - וראה גאון. נטרונאי רב מתשובת

,(152 עמ' שיח (סי' רש"י סדור חנוכה), (סדר גאון

הישר בספר וע"ע .(138 עמ' קעד (סי' הלקט ושבלי

תקלז). סי' (חי'

.Áר"ש� רסב), (סי' יראים המצוות), (במנין בה"ג

הבבלי דניאל ר' קמו), (סי' סמ"ק טז), (מ"ע גבירול בן

רמב"ן א), (סי' הרמב"ם בן לר"א נסים מעשה בס'

קמו). (סי' וסמ"ק א) שורש המצוות לספר (השגות

הואח"כ:71.וזמני' ד ג אם:72.ואחרא מתפלל:73.אלאבכי לבעמידההבעמידה ועומד

ההללבקריאתו:74.ומתפלל עצרתבשבועות:76.חסרהבהן:75.קריאת

ז"לבהראשונים:77. יהוצדק:78.הראשונים בן השמעון ד ג ההיחיד:79.שמעוןא ב כלא

ויחיד הרמבמז"ל:80.יחיד דעת כי... הוי"א ד ג חסרא
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כא) י, א-להיך(דברים והוא תהלתך והנוראותנטהוא הגדולות כל את איתך עשה ,סאשר

תן ונורא נורא כל תהלהסאעל מדרבנןסבלו שהוא אומרים ויש אסמכתאסג. והפסוק ,

ז"ל הרמב"ם דעת וכן ו).80בעלמא, פ"ג, חנוכה יום(הל' כ"א יש אותוסדוכנגדן שקורין

עליו ומברכין ודוקסהלקרוא81בדלוג, ההלל, .82את

ד בלי אותו קורין אין למה עיון ראשוניםוצריך בימים כמו פסח של אחרונים בימים לוג

פסח הימים83של כל דלוג בלי אותו שקורין הסוכות, לחג אלו בין ומה וישסועצמו, .

שוין הימים כל שפסח לפי בדבר טעם אלא84נותנים מברכין אין ולפיכך בקרבנותיהם,

לפי ושני, ראשון יום ראשון85על ספק בשביעיסזשהוא אבל קדש,86, שהוא פי על אף

ביום בו חילו וכל פרעה שהוטבע ז"ל87מפני שאמרו דרך על סי'סח, כהנא דרב (פסיקתא

בדילוגכט) אותו קורין לפיכך לפני, שירה אומרים ואתם בים טובעים ידי סטמעשה

יוםעכ"מ שאין ואחד, אחד כל על מברכין בקרבנות, חלוק ויום יום שכל בחג אבל ,

לשעבר. דומה זה

אחר טעם נותנין רקעאויש מצה חובת ביה לית המצות דחג ושניה88כיון ראשונה, לילה

.Ëוזוהר� קמו) (סי' סמ"ק מורא, ביסוד ראב"ע

למדו הם יג. יג, פ' חרדים י"א). בשם טז (מ"ע הרקיע

תהלתך. הוא בעיקר: הראשון מהחלק להלל המקור

כל 'על מ'והנוראות' למד שרבינו נראה מכאן אולם

שלא מדרש היה רבינו שלפני ואפשר ונורא'. נורא

אלינו. הגיע

.Ò.'הנוראות ואת הגדולות 'את הפסוק לשון

.‡Òעלתן" א): (סג, ברכות הגמ' עפ"י תהלה: לו

תהלה". לו תן - וברכה ברכה כל

.·Òשאמרו" שכתב: ב) כא, (ברכות יונה רבינו עי'

אומר הוי בו ונשמחה נגילה ה' עשה היום זה במדרש

בו לנו ונעשה יו"ט הוא היום שזה אע"פ כלומר בה',

עיקר הכי אפילו בהם, שמחים ואנו ונפלאות נסים

לפרסם ה' בעבור אלא טוב יום בעבור אינה השמחה

עמנו". עושה שהוא הנוראות כל ואת הגדולות כל את

.‚Òמדברי) ראב"ד א), שורש המצוות (ספר רמב"ם

(שם). משנה ומגיד ה"ו) פ"ג חנוכה - קבלה

.„Òחודשים ראשי עשר שנים יום: כ"א לפחות

אב), סיון, ניסן, שבט, (תשרי, מלאים חמישה שלפחות

בפסח. ימים שבעה ובגולה פסח, של ימים ששה וכן

.‰Òראה לגמור או לקרוא הברכה נוסח בעניין

להלן.

.ÂÒ,י) בערכין הגמ' שאלת כעין היא רבינו שאלת

בפסח שנא ומאי יומא כל דאמרינן חג שנא "מאי א):

רבינו שאלת שעיקר ונראה יומא", כל אמרינן דלא

חול על ולא יו"ט, שהוא פסח של שביעי על היא

המועד. חול על גם היא הגמ' שאלת ואילו המועד,

.ÊÒיומא "כל ב): (י, בערכין הגמרא ע"פ זה טעם

חלוקין אין דפסח בקרבנותיהן חלוקין דחג

בקרבנותיהן".

.ÁÒוכן תרנד), רמז (אמור שמעוני בילקוט וכ"ה

.(138 עמ' קעד (סי' שבה"ל זה מדרש הביא

.ËÒספר (שם), הלקט שבלי זה: טעם הביאו כן

תפילת (הל' מהרי"ל סב), (עמ' טירנא לר"א המנהגים

ד"מ וראה הימים). כל ד"ה ד (תצ, וב"י ע"א) כ פסח

בסופו). א ס"ק (תצ

.Ú.מצאתי כן קיצור: הוא אולי

.‡Ú,(ה"א (פ"ה סוכה בירושלמי זה טעם כעין

סוכה במצות ולא לולב במצות זה תלה הוא אולם

הירושלמי, דברי שהביא (שם) בשבה"ל עי' כרבינו.

העליו:81. ב ותוכחבודוק:82.לפניוא פסח:83.ודוק דשל ג הימים84.מפסחא כל

הימיםהשוין: כל הלפי:85.שוין בשביעי:86.חסרב פסחהאבל של וכל87.ובשביעי

ביום: בו ביוםאחילו בו סוף בים חילו ביוםבוכל ביםהבו חילו רק:88.וכל אלאהמצה מצוה
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הימים89מספק שבשאר לפי ושניה, ראשונה לילה רק מצה אכילת על מברכין ואין ,

ימים שני אלא ההלל על מברכין אין לפיכך בהן, וכיוצא ודוחן אורז בפת לו אפשר

הימים שבעת שכל בחג אבל היום, מצות עיקר שהיא מצה חובת שהם הראשונים

לישב הוא90צריך בדין בה, לישב שיכנס עת בכל בסוכה לישב ויברך שיברך91בסוכה

אותו ויגמור ההלל כמובכ91על עצמו, בפני רגל שהוא כן גם חג של ובשמיני יום, ל

בע" כתוב92ה.שנבאר ראשון ביום המצות דבחג הפסוקים, מטעמי לזה סמך ומצאתי

אמור ו)בסדר כג, מצות(ויקרא ימים שבעת לי-י המצות חג הזה לחדש עשר ובחמשה

כתוב הסוכות ובחג הימים. משבעת להפסיק לי-י בתיבת הוא והאתנח שם,תאכלו, (שם

בפסחלד) כתוב ובמוספין הפסק. בו ואין לי-י ימים שבעת הסוכות יז)חג כח, (במדבר

משאר להפסיקו אתנח בו יש ובחג ימים, שבעת חג הזה לחודש יום עשר ובחמשה

כתוב ובסוכות יב)הימים. כט, אותו(שם הפסקעבוחגותם שום בו ואין ימים, שבעת לי-י חג

שבפסח אותו, גומרין ובחג ההלל את גומרין אין שבפסח שאמרו למה סמך מכאן מאתנח.

נקרא הימיםאינו שבעת כל חג נקראו ובסוכות בלבד, ראשון יום אלא וכן92חג .93

ולגמור הימים כל לברך ראוי חנוכה ימי הולך94בשמונת הנס היה יום שבכל לפי ,

.עגוחזק

יום הכ"א אלה אקב"ו95ובכל אמ"ה בא"י מברכין ויש96שאמרנו ההלל, את לגמור

אותו, שגומרין בימים אף לקרוא הקר"ן97אומרים כתב דהכי.97ז"לעדוכן טעמא

שאכלו שלשה פרק בברכות דמדלגיעהאמרינן חזנהו אתרא לההוא איקלע דלוגי,98רבא

מינה שמע להבין99אמר לו היה לגמור, כשגומרין דמברכין איתא ואם הוא, מנהגא

כשגומרין אף לקרות דמברכין מינה שמע אלא דמדלגי, לקרוא כשמברכין בתחלה

.עואותו

להלן רבינו בדברי וע"ע ע"ב). צה (ח"ג זוהר וראה

כט. סי' פסח ליל סדר

.·Ú.בפסוק איננו - 'אותו'

.‚Ú.בנימין רבי אחיו בשם (שם) בשבה"ל זה כעין

.„Úרבנונבינורדושהק של רבו (מקינון), תנאל

נ). (סי' בו בכל דבריו את מביא ורבינו מקורביל. פרץ

.‰Úאינו שיחיד בימים עוסקת א) (יד, בברכות הגמ'

שם, כתוב אינו כאן המובא והמעשה ההלל, את גומר

זה מעשה רבינו. שציין שאכלו שלושה בפרק לא וגם

דקא חזינהו לבבל איקלע "רב ב): (כח, בתענית מובא

דחזא כיון לאפסוקינהו סבר ירחא בריש הלילא קרו

אבותיהם מנהג מינה שמע אמר דלוגי מדלגי דקא

בידיהם".

.ÂÚברכות) רא"ש ימים), ד"ה א יד, (ברכות תוס'

כתבו וימים) ד"ה א יד, (ברכות ורשב"א ה) סי' פ"ב

שמדלגים וביום לגמור שגומרים ביום לברך שנהגו

(ברכות והריטב"א יצא, ביניהם החליף אם אך לקרוא,

תמיד לברך נהגו שבתחילה כתב ולעניין) ד"ה א יד,

מספק:89. הספקבושניה מפני גלישב:90.ושנייה אותו:91.שישבא ויגמור על... השיברך

עליו ויברך ההלל הימים92.שיגמור שבעת סמך... הומצאתי ד ג א הוכן:93.חסר: ב וגםא

יום:95.לגמורהולגמור:94. הכ"א דאלה ג כ"אא אקב"ו:96.אלו אמ"ה חסרהבא"י

ז"ל:97. כתב... ז"לגוכן מדלגיהדמדלגי:98.חסרדהקר"ן מינה:99.דהוו דשמע חסרג
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נ"ע רט)עזוהר"ם סי' קטן לברך(תשב"ץ כן גם נוהג אותו,101לקרות100היה כשגומרין אף

מברך היה אחת, אות אפילו או אחת תיבה מחסר והיה לגמור, מברך היה שאם לפי

כתב ז"ל והר"פ לבטלה. שם)ברכה קטן תשב"ץ על לגמור(הגה' לברך העולם נהגו מיהו

אותו. שגומרין כיון

ה'. את הללו אשיב. מה אהבתי. זכרנו. ה' לנו. לא ישראל. בצאת הללויה. ומתחיל

היכי כי חסדו, של ס' להתיז וצריך המצר מן חדדו102הודו. לישתמע פירוש103דלא .

כמו שנים, דו אחד, א)חד מא, הירושלמי(קידושין בשם מצאתי כך דו. טן למיתב טב

ה"ד) פ"ב :(ברכות

ההלל(ו) את בהם גומר שהיחיד היראה2והימים מפני לא אם להפסיק, אסור

הריא"ףאוהכבוד פסק וכן ב),12,. ז, כתב(ברכות נמי גאון3וכן האיי כקרית4בהר' דדינו

להפסקות .5גשמע

כתוב סופרים ה"ט)ובמסכת צריך(פ"כ ואין משיבין, אין הראשונים פרקים בשלשה

שואלין שאין שואליןדלומר האחרונים בשנים מפני6, ומשיב היראה ואלוההכבוד7מפני .

ה' את הללו אחרונים. שתים אהבתי. בצאת. הללויה. הראשונים. פרקים שלשה הן

טוב. כי לה' הודו גוים. בקריאת8כל כתבתי אותו גומרין שאין בימים מפסיקין אין ודין

חודש בראש מכת"י).הלל בתוספת ז כתבו(סי' קדושהוובתוספות או קדיש לענות דאסור

פרק בין התיר ז"ל ומורנו דרבנן, וק"ש דאוריתא דהלל לק"ש, ולא פרק בין ואפילו בהלל

.8לפרק

ולמטה מאודך לכפול בפסוקים9ונהגו אודך עד כפול המזמור שכל לפי המזמור, סוף עד

וכן חיל. עושה ה' ימין רוממה ה' ימין י"ה. במרחב ענני י"ה קראתי המצר מן עצמן.

טור, וראה להבדיל, כדי לחלק החלו ואח"כ לקרוא,

א). ס"ק (שם ופרישה א) (תפח, ורמ"א שו"ע ב"י,

.ÊÚ.(א (תפח, והטור רפו) סי' (שבת המרדכי וכ"כ

והגמ'‡. המשנה דנה שמע בקריאת ההפסקות בענין

א). (יד, ברכות

שהיחיד)·. ימים ד"ה א יד, (ברכות הרשב"א כתב כן

גאון. בשם

פרק‚. בין ד"ה א יד, (ברכות ריטב"א כתבו כן

פסקו וכן מגילה), ד"ה א יד, (ברכות ומאירי לפרק)

ד"ה ב ז, (ברי"ף יונה רבנו אולם א). (תפח, ושו"ע טור

מדין חמור הלל שדין כתב רבא) אמר וד"ה בהלל

נראה וכן בכל, שווים הם ואין הפרק, באמצע ק"ש

שם). מ"מ וראה ט, פ"ג, חנוכה (הל' הרמב"ם דעת

סופרים„. במסכת שואלין: שאין לומר צריך ואין

לשאול. לומר צריך ואין לפנינו-

סופרים‰. במסכת שנו"ס. ר' הכבוד: מפני ומשיבין

השלום מפני [ומשיבין] היראה מפני שואלין לפנינו-

כ"י לגיר' מתאימים סופרים מס' דברי הכבוד. ומפני

הנוסח.ה תוקן וכן מסתבר, כן ,

.Â.(שואל ד"ה ב יג, (ברכות תוספות ראה

לברך:100. דג"כ היכי:102.לקרואהלקרות:101.ג"כג החדדו:103.חסרהכי חדא

ז"לההריא"ף:1.דו הריא"ף:2.הריא"ף להפסיק... פוסקבאסור לפרק פרק בין ז"ל הריא"ף כת'

פוסק אינו הפרק כתב3.באמצע דנמי ג ב המילה)פסקהנמי: מעל כוכבית גאוןאגאון:4.(עם

להפסקות:5.כת'בז"ל כק"שבכק"ש מפני:7.שואלהשואלין:6.בהפסקות בומשיב א

ד ביאוריםמפניג לפרק:8.ר' פרק אין... הודין ד ג חסרהולמטה:9.חסרא
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מאנא כופלים שאין מקומות ויש לכפול10כלן. שלא מנהגנו וכן ומפסיקיןזולמטה, .11

כך ואחר נא, הושיעה ה' אנא פי13כופלים12וכופלים על ואף נא, הצליחה ה' אנא

אמרו נא הצליחה ה' ואנא אחיו, אמרו נא הושיעה ה' שאנא לפי אחד, פסוק שהכל

ע"ה ז"לחדוד שאמרו פי על ואף להתלמדט. לא אם פסוק מפסיקין לתינוקות,14שאין

כלו אמרו שלא כיון מפסיקין15כאן אחד אמרויאותו16משורר שלא לומר אפשר או .

בה לן לית בכתובים אבל ובנביאים, בתורה .יאאלא

לאחריו בתשבחות17ומברכין מהולל מלך ה' אתה ברוך וחותמין אמןיב18יהללוך, ועונין .

לעצמו ואחד אחד צבור.19יגכל בין יחיד בין אותו קורין זה דרך ועל .

ז"ל הר"ש שיאמרידוכתב משלשה, בפחות הלל לומר שאם20שאין הודו, לשנים האחד

.Êרש"י ראה כופלים: ומה כופלים מדוע בעניין

וד"ה מוסיף ד"ה א לט, לכפול; ד"ה א לח, (סוכה

ג), עמ' הלל הל' (ח"ב לריא"ג שמחה שערי מאודך),

סי' לולב הל' (ח"ב ראבי"ה קצד), (עמ' אבודרהם

רבי), תנא ד"ה א לט, (סוכה ריטב"א ,(392 עמ' תרפה

ג). (תכב, ושו"ע ב"י טור,

.Á.(א (קיט, פסחים הגמ' עוסקת זה בענין

.Ë'תוס זו קושיה הקשו וכן א), (כב, מגילה ע"פ

ב לח, (סוכה מכתם אומר), הוא ד"ה ב לח, (סוכה

בארנו) כבר ד"ה א לט, (סוכה מאירי אומר), הוא ד"ה

התוס'). וכתבו ד"ה ג (תכב, וב"י

.È,(שם) מאירי (שם), מכתם (שם), תוס' כתבו כן

וב"י אנא) אומר הוא ד"ה א יט, סוכה (ברי"ף ר"ן

פסוק שכופלים לכך כסיבה זה טעם שכתבו ויש (שם).

ראבי"ה ,(190 עמ' שפט (סי' רש"י סדור ראה: זה,

מנהיג תשנה), סי' (סוכה מרדכי (שם), ריטב"א (שם),

(שם). ואבודרהם כט) סי' הלל (הל'

.‡Èוהמג"א (שם). ומאירי (שם) מכתם כתבו כן

בו. בכל רבנו בשם זה טעם הביא ח) ס"ק (תכב

.·È,קיז) פסחים בגמ'), א ולט, משנה א (לח, סוכה

ב). (תכב, ושו"ע טור א), קיט, א; קיח, ב-

.‚Èברכת אחר אמן אמירת בעניין ב) (מה, ברכות ראה

(לג, רי"ף אמן: לומר שיש שכתבו מהפוסקים יש עצמו.

(מובאים ור"ח גדולות הלכות בבונה), הא (ד"ה רש"י ב),

בשם רא"ש י), סי' פ"ז וברא"ש בבונה הא ד"ה בתוס'

דעני), הא ד"ה ב לג, (ברי"ף תר"י (שם), גאונים מס'

לא), (ד"ה רשב"א טז), פ"א, ברכות (הל' רמב"ם

מברך), כשאדם (ד"ה מאירי בשאר), הא (ד"ה ריטב"א

ואחר ד"ה ג (נא, ב"י גם וראה א), (רטו, ושו"ע ב"י טור,

כתבו קסב) (סי' והמרדכי (שם) התוס' אולם, ישתבח).

בשאר ולא ירושלים, בונה בברכת רק אמן לומר שנהגו

א). (רטו, הרמ"א פסק וכן ברכות,

.„Èהמהר"ם בשם כ"כ ע"א) טז נב (סי' בו בכל

וכפי כן, סובר רש"י גם אך רח), סי' קטן (תשב"ץ

רש"י סדור ,(284 עמ' ע (סי' מחז"ו ראה: כאן. שכתב

(193 עמ' מה סי' (ח"ב אורה ,(188 עמ' שפו (סי'

שוחר במדרש רש"י של ומקורו קלב). (סי' ופרדס

או"ז זה: מנהג ציינו כן ג). קיג, מזמור (תהילים טוב

ה) סי' פ"ב (ברכות אשרי הגהות מד), ק"ש (הל'

ורבים כן. נהגו שלא וכתב לב), סי' פ"י (פסחים ורא"ש

אפי' לקרוא שניתן וסוברים רש"י, דעת על חולקים

כתבו: כן שניים, עוד עמו שיהיו שעדיף אע"פ ביחיד,

הלקט שבלי ,(645-6 עמ' תתעט סי' (ח"ג ראבי"ה

תקפה-ו), סי' ר"ח (הל' אגור ,(138 עמ' קעד (סי'

רפג), סי' פסח (הל' רוקח רפו), סי' (שבת מרדכי

טור, רלה), (עמ' אבודרהם צד), סי' פסח (הל מנהיג

הגה ג; ס"ק תכב (ד"מ רמ"א א), (תעט, שו"ע ב"י,

יח). ס"ק (תכב ומשנ"ב ב) שם

אנאבמאנא:10. פסוק בכופלים:13.חסרהואח"כ:12.חסרבומפסיקין:11.מסוף

ג"כהכופלין להתלמד:14.וכופלין לא ללמדהאם א"כ אחד16.חסרבכלו:15.אלא

המפסיקין: ד ג מפסיקיןא אין :17.אחד בתשובחו'אבתשבחות:18.אחריוהלפניובלאחריו

ה ג עצמו:19.בתושבחותב דהל ג עצמוא השיאמר:20.לאחר שיאמרב כדי
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בי שניהם יאמרו שנים רק ז"לאינן והר"פ הודו. רח)טוכתב21חד סי' התשב"ץ על וטוב(הגה'

אף הצבור עם תפלה.22לאומרו קודם

מוסף קרבן בו ושאין שלם, קדיש אומר מוסף קרבן בו שיש יום בכל ההלל ואחר

בו זוטא23אומר .טזקדיש

ישראל בצאת הללויה. הכי. אותו קורין בדילוג אותו שקורין מה24והימים זכרנו. ה' .

אותו וגומר אותו25אשיב. שגומרין בימים שביארנו הדרך לקרותיזעל לפניו ומברכין יח26,

חדש בראש כתבנו יהללוך שהיא ושלאחריו שלפניו הברכה ודין הללההלל. קריאת (דין

ז). סי'

ספרים שני מוציאין הקדיש ומפטירין27ואחר דיומא, מענינא בהן וקורין סדריט, וכל .

התורה קריאת בהלכות היטב באר למעלה בארנו בתורה המועדות נד-סד)קריאת :(סי'

בשביעי(ז) עצרת28ונהגו של הראשון וביום פסח לתרגם29של מקומות כלבהרבה

ולשכךכהפרשה והנפלאות הניסים הארץ ולעמי לנשים להבין כדי לשםכאאזנם30, ויתנו ,

הזמן באותו כי הדבר. על היו31הודאה הזה32שנקבע ובזמן ארמי, בלשון כלם מדברים

והדברות השירה סוף עד מויושע לדרוש עליו הוסיפו אבל ממקומו, המנהג זז 33לא

נפלאות ומספרים לעז. לנו34בלשון וגם35שעשה הכל. שיבינו בלשון ולאבותינו השם

כשיוציאנו לבא לעתיד לעשות הקב"ה שעתיד מה שאמרו38הגלות37מן36דורשין כמו

.ÂËאת הביא בו) הכל כתב ד"ה ב (תכב, הב"י

וראה ע"א), טז נב (סי' בו בכל רבנו בשם הר"פ דברי

(ס"ק מג"א ז), ס"ק (שם היטב באר ב), (תכב, רמ"א

טז). (ס"ק ומשנ"ב ו)

.ÊË.עיי"ש ב), (סי' ר"ח בהלכות רבנו כתבו זה כלל

.ÊÈ,(ר"ח (סדר גאון עמרם רב בסדר הדילוג סדר כן

והרמב"ם ב-ג). (תכב, ובטור קצד) (עמ' באבודרהם

והסכים לדילוג, אחר סדר כתב ח) פ"ג, חנוכה (הל'

(שם). המ"מ עמו

.ÁÈבדברי ראה לקרוא או לגמור הברכה נוסח בעניין

ובהערות. ה, סי' לעיל רבינו

.ËÈ.(ומוציאין ד"ה ג (תפח, ושו"ע ב"י טור,

.Îהקריאה שמתרגמין כתב לד) (עמ' המחכים בספר

בשבועות וכן הנס', את 'לפרסם פסח של בשביעי

כה סי' תפילה (דיני מנהיג ועי' התורה'. חיבוב 'מפני

שמתרגמין שכתב קוק), הרב מוסד במהדורת נח עמ'

של וכטעם ועצרת, פסח של שביעי של ההפטרות

שכתבו ואם) ד"ה א כד, (מגילה בתוס' ועי' המחכים.

ובעצרת, פסח של בשביעי ההפטרות את שמתרגמין

גם טעמם אך הפרשה, שמתרגמין כרבנו כתבו ולא

רש"י סדור וראה הנס'. פרסום 'משום כרבנו, בעצרת

בשביעי הפרשה כל שמתרגמין שכתב בסופו) תמג (סי'

עמ' (ח"א במחז"ו אך עצרת, הזכיר ולא פסח, של

בעצרת. גם עושים שכן הוסיף (304

.‡Î,'ב מאמר ב; א', (מאמר העיקרים ספר ראה:

ד"ה דסוכות א' (יום שועיב אבן ר"י דרשות כג), יד,

זה, ביטוי שהביאו הרשב"א, תלמיד מדרש), ועוד

האוזן. את לשבר או לסבר וכוונתם

הבו:23.אפי'האף:22.חסרהז"ל:21. ב הישראל:24.חסרא אותו:25.חסרא

אתבלקרות:26.הכלה אתהלקרות הספרים:27.לקרוא תורהב גבשביעי:28.ספרי

היו:32.היוםבזמןאהזמן:31.לשכךהולשכך:30.שבועותהעצרת:29.בשביעית

הדברותהוהדברות:33.חסרה השםבהנפלאו'אנפלאות:34.ועשרת לנו:35.נפלאות

השםבכשיוציאנו:36.עמנוב הגלות:38.מזההמן:37.כשיוציאנו במן מהגלותא
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א)ז"ל יא, בניסן(ר"ה נגאלו לימות39בניסן המתים להחיות ושעתיד ליגאל, עתידין

התקנה ענין והוא המתים. ובתחיית הגואל בענין יודע שאינו מי לב לחזק המשיח,

בהלכות דורשין להיות לישראל משה בפסח40שתקן המועדות:כבהפסח בכל וכן ,

נ(ח) שהואגם חג, של אחרון ביום שמחיםכגתורה42שמחת41הגו העם שכל לפי ,

שלא43בסיום אנשים גם כאחד, הקהל כל הקוראים, ממנין יותר בתורה קורין התורה,

השנה ימות בשאר בה לקרות שמחהכדהורגלו להרבות כדי והמנהג הענינים44, שאר וכל .

בהלכות למעלה, כתבנו הדברים ושאר משה, פטירת כגון קורין, ביום בו שנוהגים

התורה נח)קריאת :(סי'

אתה(ט) השם, וקדושת וגבורות, אבות, אומר המועדות בכל המוספין. תפלת סדר

מפני התפלות,45בחרתנו, בשאר כמו שבת, של בה מזכיר ובשבת והשיאנו, חטאינו

הזה פלוני חג ויום הזה השבת יום מוספי את מקדש46ואומר וחותם ונקריב, נעשה

והזמנים וישראל כהניםכההשבת וברכת והודאה, עבודה, שלם.כו, קדיש שלום, ושים ,

היו שהלוים ראשון47השיר ביום בפסח א)אומרים קלה, הללו(תהילים ה' שם את הללו

ה', מועד48עבדי של חולו בכל גדול,48וכן הלל אומרים אחרון טוב :49כזוביום

הטל(י) מוריד לומר מתחילין פסח של ראשון יום סדוריןכחובמוסף פיוטים לומר ונהגו ,

הטל :כטעל

לומר(יא) מקומות במקצת קודם50ונהגו פסח של מועד של חולו בשבת השירים שיר

מצרים מגאולת מדבר שהוא לפי התורה, :לקריאת

.·Î.(א לב, א; (ד, מגילה בגמ' המקור

.‚Îבספר הוא תורה לשמחת ביותר הקדום המקור

ומתבסס הגאונים, תקופת מסוף מח) (סי' החילוקים

שנהגו א"י למנהג בניגוד שנה, כל התורה קריאת סיום על

(הל' רמב"ם ועי' ב). כט, (מגילה שנים שלש כל לסיים

ב). הג' ו סי' פ"ד (סוכה אשרי והגהות א) פי"ג, תפילה

ראשונים. בהרבה מוזכר תורה שמחת של זה מנהג

.„Îתורה שמחת ועניין עצרת שמיני (יום מנהיג

עצרת שמיני מנהגי (טירנא, המנהגים ספר נו), סי'

א). תרע, הגה ב; ס"ק תרע (ד"מ ורמ"א קלח) עמ'

.‰Îכל נוסח השנה, כל תפילות (סדר רמב"ם

אמצעיות). ברכות

.ÂÎבסדר לעיל, כהנים ברכת אמירת הזכיר לא רבינו

וכאן שבת) (של מוסף תפילת בסדר שחרית, תפילת

כפי היה שמנהגם ונראה הזכיר. זה בסי' ורק ד), (סי'

קכח, הגה כא; ס"ק קכח (ד"מ ברמ"א המוזכר המנהג

יו"ט. של במוסף רק כפיהם נושאים שכהנים מד)

.ÊÎבכל הגר"א ולפי ה"ב). (פי"ח סופרים מסכת

אחר. מזמור אומרים המועד בחול יום

.ÁÎתפילה בהל' הטל מוריד בעניני האריך רבינו

ג). תפח, א; (קיד, ושו"ע טור ועי' קט-קי), (סי'

.ËÎ.(נו-נז עמ' (טירנא, המנהגים ספר ראה

.Ïמחזור ,(224 עמ' תמא (סי' רש"י סדור כתבו: כן

פסח תפילות (סדר מהרי"ל ,(304 עמ' קו (סי' ויטרי

תצ (ד"מ ורמ"א סג) עמ' (טירנא, המנהגים ספר י),

ט). תצ, הגה א; ס"ק

גבניסן:39. :40.ובניסןב דשמחת:42.הנקראבשהוא:41.בעניןהבהלכות ג ב

הבסיום:43.שמחה סיוםב השמחה:44.על דמפני:45.בשמחהב הזה:46.ומפניא

ה ד ג היו:47.זהא השהלוים הלויםא מועד:48.שהיו של חולו בכל הוכן ד ג חסרא

הכנסתבחסראלומר:50.הגדולהגדול:49. בבית לקרותהלומר
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נהגו(יב) כבודך, מפי עבדך משה ידי על החזן כשמגיע עצרת, של ראשון יום ובמוסף

עשה51לומר מצות וכל לבי, אחריםלאשמור ופיוטים מקומות52, ויש שולמית53. מתחילין

קדיש ואומר תפילתו, וגומר הלוים54שחרחרת, שהיו השיר בעצרת55שלם. 56אומרים.

א) כט, אלים(תהילים בני לה' .לבהבו

לא כן גם אומרים שני יום נוהגים57ובמוסף ויש אחסה, שדי בצל ומתחילין 58תעשה,

אומרים מקומות יש וגם תעשה. לא ומצות עשה מצות בהן שיש אחרים פיוטים לומר

שני ביום תעשה59הכל לא ומצות עשה מצות המנהג.60, לפי והכל ,

שהוא לפי והטעם התורה, קריאת קודם הכנסת בבית רות לומר מקומות במקצת ונהגו

התורה את כשקבלו נתגיירו שישראל לפי אחר, טעם אומרים ויש שעורים. קציר תחלת

לברית רות61ונכנסו וגם בעצרת62, רות ספר לומר יתכן כן על ונתגיירה, לברית :לגנכנסה

כמו(יג) וחלב, לדבש תורה שנמשלה מפני ראשון, ביום וחלב דבש לאכול ונהגו

יא)שנאמר ד, השירים לשונך(שיר תחת וחלב .לדדבש

כזה ראשים ארבעה ולו לחם לעשות הנשים נהגו שהוא63גם ונראה לשתי64. זכר

נהגולההלחם גם בסיון. שמשמש תאומים מזל מפני או פסחלו, של ממצות שמצניעין

הזעפראן במי אותן לשכ65וטובלין ומשגרין הזעפרןובדבש מפני לומר ואיפשר 65נותיהן,

הלב: את שמשמח

שמחה ועניין עצרת שמיני יום (הל' המנהיג ומדברי

ביו"ט, השירים שיר שקוראים משמע נח) סי' תורה

רמ). (עמ' האבודרהם כתב וכן חוה"מ, בשבת ולא

בחול שבת אין שאם כתב יח) (תצ, הגר"ז ובשו"ע

של האחרונים טובים מהימים באחד קוראים המועד,

פסח.

.‡Ï,(השבועות חג (סדר גאון עמרם רב סדר

ב). (תצד, וטור רמו) (עמ' אבודרהם

.·Ïביום הגר"א ולפי ה"ג), (פי"ח סופרים מסכת

כבוד מספרים (השמים יט מזמור שבועות של ראשון

יפוצו א-לקים (יקום סח מזמור השני וביום א-ל)

אויביו).

.‚Ïשמיני יום (הל' מנהיג אלו טעמים הביאו כן

רמ). (עמ' ואבודרהם נח) סי' תורה שמחת ועניין

(שם והמשנ"ב ח) ס"ק (תצ המג"א הביאו נוסף טעם

תקצו). רמז (רות שמעוני בילקוט ומקורם יז), ס"ק

.„Ïרבינו דברי את הביא ט) ס"ק (תצד יעקב החק

שמביא המנהגים שני את גם וציין נב), (סי' בו מהכל

זה מנהג שהביא ג) (תצד, רמ"א וראה להלן. רבינו

(שם במג"א נוספים טעמים וראה אחר, טעם לו ונתן

יג) (ס"ק ובהמשך יב), ס"ק (שם ובמשנ"ב ו) ס"ק

רבינו בשם יעקב החק ומקורו רבינו, כדברי כתב

יא). ס"ק (שעה"צ

.‰Ïשתי לזכר אחר מנהג שציין (שם) רמ"א ראה

הלחם.

.ÂÏ.זה מנהג המזכירים אחרים מקורות מצאנו לא

פיוטיםאלומר:51. אחרים:52.אומ'הלומר דמקומות:53.חסרהופיוטים חסרג

קדיש:54. הואומר ד ג הלוים:55.קדישא גשהיו היוב הבעצרת:56.שהלוייםהשהלוים

עצרת של ראשון הלא:57.ביום לאב שנוהגיםבנוהגים:58.מצות שנוהגיןהמקומות מקומות

שני:59. תעשה:60.חסרהביום לא ומצות עשה מצות שני ביום הכל אומרים מקומו' יש בוגם

רות:62.בבריתבלברית:61.חסר המואביההוגם רות גכזה:63.ג"כ זהא כמןבכגון

כגון הלחם)חסרהספר של ציור יש היד כתבי משוםהשהוא:64.(בכל הזעפרן:65.שהוא ובדבש...

ה (א ואיפש' לשכיניהם ומשגרין ואוכלין הזעפראןהובדבש מפני לומ' ואפשר) דלשכניהם חסרג
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אחר(יד) הושענות הסוכות ימי משבעת יום בכל לומר ישראל מקומות בכל ונהגו

המוספין .לזתפלת

בתרא קדיש החזן שיאמר קודם הסדר, הוא אותולחוכך ונותנין תורה, ספר מוציאין ,

בחיק מונחת שתהא תורה של שכבודה לפי והטעם, היום. בקריאת המסיים בחיק

להיות ראוי המסיים שכן נכבד, שבכלן66אדם שבארו67גדול שםלטכמו ועומד ז"ל.

אל או התיבה אל יעלה להקיף וכשיתחילו הקפה, לעשות שיתחילו עד התיבה לפני

עם יורד ההקפה ואחר מקיפין. שהם המגדל להקיף שישלימו עד שם ויעמוד המגדל,

בצד החזן עם ועומד לפתוח,68הספר שנהגו במה או נא אל באנא החזן ויפתח התיבה,

בסדר שכתוב ההושענות69כמו שאין לפי ואחר70ההושענות, המקומות. בכל שוות

יחזור לאומרו71השלימם שנהגו במקום תתפרקון, ואומר למקומו, .מהספר

שבת מיום לבד אחת, פעם המגדל מקיפין ויום יום כלל,72ובכל אותו מקיפין שאין

במקומו אחד כל יעמוד החזןוהמס73,מאאלא בצד הספר עם עומד ויאמרו73יים ,

ומחזירין עמך, את הושיעה מתחילין אלא תתפרקון, בשבת אומרים ואין ההושענא.

שלם: קדיש ואומר למקומו הספר

ממשכבם(טו) לקום אדם בני הרבה ערבה יום שהוא שביעי ביום היום,74ונהגו קודם

על בהגדה שנמצא ממה למנהג סמך ויש הלבנה. באור ראשם צל יראו אם ומסתכלין

זה ט)75פסוק יד, ביום(במדבר ראשם צל נראה שלא בהגדה שכתוב מעליהם, צלם סר

מצאתי כך .מבערבה,

.ÊÏ:מוסף תפילת אחר הושענות שאומרים כתבו כן

אבודרהם סוכות), חוה"מ (סדר גאון עמרם רב סדר

טור קכט), עמ' (טירנא, המנהגים ספר רצו), (עמ'

סעדיה). ורב וד"ה כך ואחר ד"ה (תרס וב"ח א) (תרס,

התורה, קריאת לאחר ההושענות לומר שכתבו ויש

עמ' לולב הל' ח"א שמחה (שערי ריא"ג כתבו: כן

(שם). ושו"ע רס"ג בשם (שם) טור רס"ג, בשם קטו)

.ÁÏהושענות שאומרים פיו, על פסק שרבינו למנהג

את אומרים האם מחלוקת יש מוסף, תפילת אחר

אבודרהם אחריו. או בתרא קדיש קודם ההושענות

(עמ' טרויש וסדר שם), (טירנא, המנהגים ספר (שם),

(הל' והאגור בתרא, קדיש קודם שאומרים כתבו (35

הדעות. שתי את כתבו (תרס) והטור כ) א' סי' אתרוג

.ËÏ,מקפידים שאין כתב יט) סי' (עשין הסמ"ג

ונכבד. גדול יהיה קה"ת שהמסיים

.Ó.(35-34'עמ) טרויש סדר ראה

.‡Ó:להקיף בלי הושענות אומרים שבשבת כתבו כן

והקפת ערבה (הל' מנהיג בשםרס"ג, ע"ג) צג (ח"ב עיטור

המנהגים ספר ,(35 (עמ' טרויש סדר מב), סי' המזבח

תרס). (סוס"י וב"ח ( ג (תרס, שו"ע (שם), טירנא לר"א

רב כלל: הושענא אומרים אין שבשבת שכתבו ויש

(ח"א לריצ"ג שמחה בשערי דבריו הובאו גאון, שרירא

ג) (תרס, טור ע"ג), צג לולב (הל' עיטור קיד), עמ'

שאומר. מי ויש בשם (שם) ושו"ע

.·Ó,(שם) בחיי רבינו ט), יד, (במדבר רמב"ן ראה

(ח"א זוהר (שם), עה"ת הרוקח פירוש (שם), ריקאנטי

ורוקח רחצ) (עמ' אבודרהם נב), (סי' בו כל ע"ב), ריז

ג. הערה להלן וראה רכא), סי' סוכות (הל'

בלהיות:66. אדםא שבכלן:67.להיות שבכולןבגדול הגדול צדהבצד:68.נכבד בסוף

דבסדר:69. הההושענות:70.בספרג ההושענותא בשבת:72.יחזירהיחזור:71.כל

החזן:73.השבתה הוהמסיים... ד ג זה:75.משנתםאממשכבם:74.חסרא זהבפסוק
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תלמידי בשם מובהק סימן מצאתי אלעזרמגעוד ויהיו76הר' פיו אדם יפתח אם ז"ל,

מים בכלי ופקוחות פתוחות ואומר77עיניו הוא. בנפשו מהם אחד יסתם ואם חיים,

כלי. ובכל שבעולם, מים ובכל במראה, הדין דהוא שסובר הרב

ואם הוא, בנפשו הראש צל מצלו יחסר אם הלבנה, לאור אדם כשישב אחר, סימן

ושמאל78יחסר הזכרים, לבניו סימן ימין ויד מקרוביו, לאחד סימן מאצבעותיו אחד צל

מהן ויש גדולים מהם יש והאצבעות מעליהם79לנקבות, צלם סר עליהם וסימן קטנים,

ויוצאין בסדין, עצמן שכורכין שלהם המנהג כי מפיו ושמעתי תיראום. אל אתנו וה'

ונשארים הסדין מעליהם ופושטין הלבנה, אור שמגיע ופושטין80למקום ערומים,

ואמר לבוש, באדם האות יראה אם אותו ושאלתי האות. ונראה ואצבעותיהם, איבריהם

ע" זה רבינו נסה וכבר כן, מזה,81.מדכלי עוד גררא אגב כתוב השנה ראש הלכות ובסוף

לא או בזה לעיין מותר :81ואם

בצרפתמה(יו) מקומות ויש בחול, כמו דזמרא פסוקי ואומרים הכנסת לבית ובאין

טוב ביום כמו אותן שאומרים ובאלמנייה חימוובפרובינ"צא כל נשמת ואומרים עדמז.

אמן העולמים חול82חי של ויוצר וברכו קדיש ובכלמח, נקדישך. ביוצר אומרים ויש ,

במוסף רבה קדושה לומר נהגו ישראל שבתון,מטמקומות שביעי נקרא שלא פי על ואף ,

ובו ההקפה, ותכלית החג תכלית הוא היום אותו מקום חתימת83מכל נשלמה ביום

ובהושענא הכפורים, ביום ונחתמים הקב"ה, לפני השנה בראש הפתוחים ספרים שלושה

העונות ונמחלו הכפרה, תכלית גולין85והזדונים84רבה המה שוגגין מיתות חייבי וכל ,

לסוכות מנענעיןנמהבתים שאנו והלולב הגלות. לנו נתכפר זה ועל עראי, דירת שהם ,

.‚Óאלעזר ר' הרוקח, בעל לתלמידי שהכוונה נראה

לעיל. וראה מגרמיזא,

.„Óד"מ) הרמ"א הביאו (שם), אבודרהם ראה

א. הערה לעיל וראה א), שם, והגה ב ס"ק תרסד

חמישי). ביום ד"ה (תרסד ב"ח וראה

.‰Óערבה (הל' במנהיג רבינו דברי שמקור נראה

לח). סי' המזבח והקפת

.ÂÓפרובנציה צרפת מנהג את הביא (שם) המנהיג

מנהג הוא בחול כמו לומר שהמנהג וכתב ואלמנייה,

(עמ' האבודרהם הדעות שתי את הביא וכן ספרד,

שאומרים הסוברת הדעה את רק שהביאו ויש רחצ).

קלב), עמ' סוכות (טירנא, המנהגים ספר ביו"ט: כמו

וכ"כ א), (תרסד, ושו"ע טור ,(36 (עמ' טרויש סדר

א). ס"ק (שם הד"מ

.ÊÓחולקים ויש (שם). וטור (שם) טרויש סדר

(טירנא, המנהגים ספר נשמת: אומרים שלא וסוברים

א). תרסד, והגה שם (ד"מ ורמ"א שם)

.ÁÓ.שבת של יוצר שאומרים כתב (שם) האבודרהם

.ËÓטרויש סדר ,(146 עמ' שד (סי' רש"י סדור

קלג), עמ' סוכות (טירנא, המנהגים ספר (שם),

(שם). וטור (שם) אבודרהם

היא�. לסוכה שהיציאה לכך נוספים מקורות מצאנו

ב), (נספחים כהנא דרב בפסיקתא במדרש גלות, מעין

תרכה, סי' ריש רבה אליה תרנג, רמז אמור ילק"ש

מצוה. נר פ' סוכה מס' של"ה

האלעזר:76.פסוקההפסוק ב המים:77.אליעזרא מיםב יחסרג:יחסר78.מלא

מהן:79.מצלו דונשארים:80.חסרהויש ג או81.ונשאריןהונשארוא הלכות... ובסוף

הלא: ד ג האמן:82.חסרא הובו:83.חסרב ד העונותבהעונות:84.וכןג כל

הוהזדונים:85. והזדונותב
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ובפסיקתא בירושלמי כדאמרינן עלינו, המקטרגים כל נצחנו כי טובנאלהודיע כן על ,

טוב ביום כמו דזמרא פסוקי רבה86לומר .נבוקדושה

אחד כל נרות להדליק נהגו הוא87וכן וטוב הכפורים, ביום שעושין כמו הכנסת, בבית

אומרנגהמנהג המוסף תפלת ואחר ואחר89הושענות88. פעמים. שבע התיבה ומקיפין ,

אומרים מקומות יש שכוללין90ההושענות מקומות ויש מדות, עשרה ושלש רחמנא

ההושענות. תוך מרחמנא הסדר כל
תאמצם91 היום הכל אחר שאומרים מקומות חיים92ויש בספר תחתמם היום וכו'

האלוקים הוא ה' שם. ברוך ישראל. שמע כללנדטובים. אומרים שאין מקומות ויש .

המנהג:93זה91מכל אחר הולך והכל ,

יום(יז) הגשם94ובמוסף ומוריד הרוח משיב לומר מתחילין עצרת ואומריםנהשמיני ,

בהלכות למעלה כתבנו הגשם ומוריד הטל מוריד דיני וכל הגשם. על מסודרים פיוטים

קב)תפלה :(סי'

בויקרא�‡. לנצחון. סימן היא בלולב שהיציאה מצאנו

(אמור תנחומא מדרש וראה ב): ל, פר' (מרגליות, רבה

קיח). יז; (פרקים תהילים ומדרש פי"ח)

(שם).�·. אבודרהם ראה

סי'�‚. (סוף שבה"ל ב), נג, סוכה (הל' מהרי"ל

(שם). ושו"ע טור שעא),

לומר�„. שטעות שכתב (שם), טרוייש בסדר ראה

לרבינו. בדומה כתב הסדר ושאר תאמצנו, היום

א).�‰. (קיד, ושו"ע טור

ובי"טבבי"ט:86. ואחדהאחד:87.בשבת אומר:88.אחד אומרי'ההמוסף מוסף

שאומריםבאומרים:90.ההושענותבהושענות:89. מקומות ויש וכו' תאמצם היום הכל אחר שאומרים

ההושענה זה:91.אחרי מכל מקומות... דזה:93.תאמצנואתאמצם:92.חסרבויש וכלג

אומריןה אין יוםהיום:94.זה של
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הפסח ליל סדר

הרמב"ם(א) א-ו)ז"לאכתב פ"ז, ומצה תורה(חמץ של עשה ונפלאותבמצות בניסים לספר

שנאמר בניסן, ט"ו בליל לאבותינו ג)שנעשו יג, יצאתםגזכור(שמות אשר הזה היום את

ז"לדממצרים שאמרו כמו יז), בא ומרור(מכילתא מצה שיש בשעה אלא אמרתי לא

מצרים, ביציאת לספר עליהם מצוה התורה כל והיודעים החכמים ואפילו לפניך. מונחים

לספר המאריך משובח1וכל זה הרי מצרים .הביציאת

שנאמר ישאלוהו, לא ואפילו לבניו להודיע ח)וצריך יג, לבנך(שמות .ווהגדת

ההוא בלילה שינוי לעשות וישאלו2וצריך התינוקות שיראו הדברזכדי להם ויגיד על3,

השאלה לחבירוחפי שואל אשה לו אין שואלתו, אשתו בן לו אין הלילהט. נשתנה ,4מה

נש מה לעצמו שואל לבדו היה חכמים. כלם הזהואפילו הלילה הלילות5תנה .6ימכל

מתחיליאומתחיל כיצד, בשבח. ומסיים להם, להשיב פירוש, שמתחלהיבלספר7בגנות,

קרבנו ומסיים זרה, עבודה עובדי אבותינו התועים7לעבודתו8היו מן וכן9והבדילנו ,

אולם‡. א-ו), פ"ז, (חו"מ ברמב"ם מקורו זה סימן

את נציין להלן הרמב"ם. מדברי שינויים מספר יש

שבהם. העיקריים

(סה"מ·. רמב"ם זו: מצוה הביאו המצות ממוני חלק

שלא ויש (כא), חינוך מא), (עשה סמ"ג קנז), עשה

רס"ג). יראים, , (בה"ג זו מצוה ציינו

החובהרש‚. נלמדת שמכאן כתב שם) (בפסוק "י

חכמים). בשפתי (עיי"ש יום בכל מצרים יציאת לזכור

את„. זכור שנאמר "כמו תוספת: כאן יש ברמב"ם

לומר תלמוד עשר, חמישה שבליל ומנין השבת. יום

שיש בשעה זה, בעבור לאמר ההוא ביום לבנך והגדת

לפניך". מונחים ומרור מצה

ושהיו‰. שארעו בדברים המאריך "וכל ברמב"ם:

משובח". זה הרי

.Âשל דעתו "לפי וז"ל: ממשיך, ב) (שם, ברמב"ם

מלמדו". אביו בן

.Ê.ב קטו, פסחים ראה

.Á,שונה בצורה הובא זה עניין ג) (שם, ברמב"ם

(מה ששאלו השאלה על להם לענות שצריך כאן ור"ל

נשתנה).

.Ëנשתנה מה זה את זה "שואלין (שם): ברמב"ם

הזה". הלילה

.Èאינו אם שואלו, בנו "חכם נאמר: א) (קטז, בגמ'

ואפילו לעצמו, שואל לאו ואם שואלתו, אשתו חכם

אלא בן, לו יש שאם משמע מהגמ' וכו'". ת"ח שני

הרמב"ם כתב ומדוע שואלתו, אשתו חכם שאינו

במכילתא הרמב"ם שמקור ונראה בן'. לו אין 'אם

ואפשר וכו'', בן לו אין 'אם נאמר שם ג) יג, (דרשב"י

ב) לו, שמועה (יבין רשב"ץ ור' שונה. בגמ' שגרסתו

מלמדו, אביו לשאול בבן חכמה אין שאם שכתב

והשו"ע הטור וכ"כ שואלתו, אשתו בן לו אין ואם

ז). (תעג,

.‡Èהמשנהרמב ומקורו בשינויים, ד-ה) (שם, "ם

א). (קטז, והגמ'

.·Èמתחילה היא, ההגדה שתחילת רבינו כתב בהגדה

שם. הערותינו וראה ע"ז, עובדי

מצרים:1. ביציאת לספר דאהמאריך בספורג בלילותההמאריך הההוא:2.המספר ד ג חסרא

הדבר:3. ההלילה:4.לדברהלהם ב הלילות:6.חסרבהזה:5.חסרא המכל ב חסרא

בו( בכל לעבודתו:7.)וכן קרבנו ועכשיוהלספר... בשבח ומסיים אבותינו היו ע"ז עובדי מתחלה בגנות

לעבודתו המקום בקרבנו:8.קרבנו השםא הטועיםבהתועים:9.שקרבנו
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לאבותינו שנעשו ונפלאות בניסים ומסיים במצרים, לפרעה היינו שעבדים מודיע

נקראים10בצאתנו אלו ודברים הגדה.11לחירות,

לראותיגבכל אדם חייב ודור מצריםידדור משעבוד יצא הוא כאלו עצמו שנאמרטואת ,

כג) ו, בתורה(דברים צוה זה דבר ועל משם, הוציא טו)ואותנו טו, עבד(שם כי וזכרת

ויפדך כאלוטזהיית כלומר, ונפדית12, עבד היית בעצמך :13אתה

ולעמודיזלפיכך14(ב) להסב צריך זה בליל אדם עני14יחכשסועד ואפילו חירות, דרך

יאכל לא שיסב15שבישראל בב"ריטעד ב). א, ילמדנו(במד"ר ב)16ובראש במדבר (תנחומא

דכתיב התורה, מן להסבה יח)17סמך יג, מלמד(שמות וגו', העם את אלקים 18ויסב

מסובין מלכים, בני דרך בהסבה מטותיהן19שהושיבן על :20כרבוצין

הסבה(ג) צריכה אינה בעלה אצל רשב"ם21כאואשה פירש אשה)כב. ד"ה א מפני(קח,

.‚È.(ו (שם, רמב"ם

.„Èרבינו בפירוש ור' 'להראות'. הגרסה ברמב"ם

שם. ובהערות ודור), דור בכל (על להגדה

.ÂËעצמו את להראות אדם "חייב הרמב"ם: ז"ל

מצרים". משעבוד עתה יצא בעצמו הוא כאילו

.ÊËעבד כי "וזכרת טו): (טו, בדברים הפסוק לשון

"וזכרת כתוב: יח) (כד, ושם ויפדך", מצרים בארץ היית

ויפדך". במצרים היית עבד כי

.ÊÈ(ז-ח (פ"ז, ברמב"ם מקורו שיסב: עד לפיכך...

ב). צט, המשנה הרמב"ם (מקור וקיצורים בשינויים

.ÁÈלהלן רבינו נקט דומה בלשון ולעמוד: להסב

כאן, בשנו"ס וראה היינו'), 'עבדים (על ההגדה בביאור

שם. ובהערה

.ËÈוכדעת להסב, חובה יש בזה"ז שאף סובר רבינו

להסב, חובה אין שכיום שכתבו יש אולם, רוה"פ.

(פסח ראבי"ה ראה: בזה. רגילות שאין סי'משום ים

ב), אות (פ"ז בהגה"מ גם והובא ,(154 עמ' תקכה

ע"ב), (לד המרדכי גם הביאו תלט), סי' (פסחים ראב"ן

בהגדה זה בעניין וע"ע לג). (אות ישע בבגדי ועיי"ש

ריא). מעמ' ובנספחים ,69-70 עמ' (מבוא שלמה

.Îועיין זה. סמך הביא לא ע"ג) יא נ (סי' בו בכל

שלמה בהגדה וראה שהביאו, נד) סי' פסח (הל' במנהיג

.(69 עמ' (מבוא

.‡Îוטוש"ע ח) (פ"ז, רמב"ם א), (קח, פסחים

ד). (תעב,

.·Î,לו וכפופה בעלה אימת "מפני הרשב"ם: לשון

דרכיהו לאו עז) סי' (צו אחאי דרב בשאילתות ומפרש

מהרשב"ם דייק כ) סי' (פ"י הרא"ש למיזגא". דנשי

להסב צריכות אינן נשים לרשב"ם שיטות. שתי שאילו

אשה וכן גרושה, או אלמנה זה ולפי בעליהן, אימת מפני

בהסבה. חייבות בעלה אימת עליה שאין חשובה

גם וממילא להסב, נשים דרך שאין הטעם ולשאילתות

שדרכה חשובה, אשה אבל פטורות, וגרושה אלמנה

א), (קח, המאירי סברו הרשב"ם כדעת חייבת. להסב,

ע"ב) צב ריח (סי' שבה"ל נד), סי' פסח (הל' המנהיג

דעת הביא שלא משום רבנו, שסובר נראה וכן ועוד,

עמרם רב סדר כתבו השאילתות כדעת השאילתות.

(הובא בה"ג צח), עמ' (ח"ב ריא"ג קנז), עמ' (ח"ב גאון

וכן ע"ג), נט רנו סי' (ח"ב באו"ז ובדומה ד), תעב, בטור

שבכת"י שכתב בדק"ס ור' ד). (תעב, והב"י הטור פסקו

העיקרי, הוא השאילתות טעם וממילא בעלה', 'אצל ל"ג

בפני עניין אלא לבעלה, האשה ביחס תלוי הדבר שאין

השאילתות (על שאלה בהעמק כתבו לזה ובדומה עצמו.

ד). (תעב, ובב"ח מח) ה' (גבורות במהר"ל שם),

הבצאתנו:10. ג ב נקראים:11.ביציאתנוא נקראובאלו נקראיןהאלו בכאלו:12.הללו

ולעמוד:14.ויפדךבונפדית:13.חסר להסב ולישבהלפיכך... להיסב צריך הלילה בזה

יאכל:15. אוכלהלא ילמדנו:16.אינו ובראש ובילמדנואבב"ר דכתיב:17.ובילמדנוהבב"ר

שנא'ב מסובין:19.חסרהמלמד:18.מנין מלכים מטותיהן:20.המלכיםבבני על רבוצין

ע"כב וכו' ההסבה:21.חסרהרבוצין ד היסבהא
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הימים, בשאר להסב שדרכה היא, חשובה אשה ואם תחתיו. שכבושה בעלה, אימת

הסבה אביו22כגצריכה אצל ובן רבו23. אצל תלמיד וכן הסיבה, צריכין רבו אצל ושמש

כך כל כסופין שאין לפי אומנות, בתלמיד24שלמדו אבל מיסב23תורה25, אלאכדאינו ,

לו ונתן מרבו, רשות נטל כן .כהאם

כתב ז"ל שאינו26אפילוכווהר"פ של27רבו תלמיד בין תלמודא מפליג מדלא מובהק,

מלאכה,28תורה של אומנות29לתלמיד של דהיינו דנגרי, דשוליא תלמיד לחייב .29כזרק

רבו הוא אפילו אביו, אצל היסבהכחובן צריך לפיכט, זה, על רשות ליטול צריך ואין ,

לבנו כבודו למחול האב .לשדרך

ימין פניולאוהסבת על או ערפו על המסב זולבאו יד31היסבה,30אין האיטר ואפילו

סכנה לידי ויבא לושט קנה יקדים שמא בשמאל, מיסב שאין31לגימינו אומרים ויש .

.‚Î'תוס בשם ע"ד) מב ח"ה (נ"ה ירוחם ר' כתב

המרדכי וכ"כ הסבה, וצריכות חשובות שלנו שהנשים

והובא התוס', בשם א) (קח, ר"פ ותוס' ע"ד) (לז

שסומכות להסב נהגו שלא כתב אך (שם), ברמ"א

הראבי"ה. על

משוםכד. רבו בפני להסב שאין הטעם (שם) בגמ'

שמים'. כמורא רבך 'מורא

.‰Îברמב"ם ונפסקו (שם), בגמ' מקורם אלה דינים

ה-ו). (שם, ובטוש"ע ח) (פ"ז,

.ÂÎ'סי) הסמ"ק על הר"פ הגהות הר"פ: דברי מקור

וכ"כ ומורא), ד"ה א (קח, ר"פ ובתוס' ז) אות קמד

(שם). והשו"ע הטור (שם), המרדכי (שם), הרא"ש

.ÊÎברורה הלשון שם (שם) בו ובכל (שם), בר"פ ר'

לרבו בתורה רבו בין חילקה שהגמ' וההסבר, יותר,

לשאינו מובהק בין תורה בשל חילקה ולא באומנות

הבדל. ביניהם שאין ומכאן מובהק,

.ÁÎ'שאפי כן, שכתב בפני) ד"ה א (קח, תוס' ראה

(קח, המכתם (שם), הרא"ש פסקו וכן מיסב, רבו הוא

ועוד, רטז) (עמ' האבודרהם אביו), אצל בן ד"ה א

(שם). בטוש"ע ונפסק

.ËÎ.(שם) בגמ'

.Ï(שם) במאירי (שם), בשאילתות הובא זה טעם

אצל) בן ד"ה (שם הרשב"ם אולם (שם), ובמכתם

אביו. אצל כפוף אינו שהבן הטעם, כתב

.‡Ïולא הסיבה, שמה לא ימין "הסיבת (שם): בגמ'

סכנה". לידי ויבא לושט קנה יקדים שמא עוד

.·Ïנחלקו הסיבה". שמיה לא "פרקדן (שם): בגמ'

יד, נדה א; יג, (ברכות רש"י פרקדן. מהו הראשונים

פרקדן), ד"ה א קח, (פסחים רשב"ם פרקדן), ד"ה א

שם (פסחים ר"ח פרקדן), ד"ה א קח, (פסחים תוס'

חלאווה מהר"ם רנג), סי' (ח"ב או"ז הראשון), בפירושו

מעלה. כלפי ופניו לשוכב שהכונה, פירשו ועוד א) (קח,

תוס' (שם), ריא"ג השני), בפירושו (שם ר"ח אולם,

פירשו ועוד הערוך בשם אפרקיד) ד"ה א יד, (נדה

הפירושים, שני שהביאו ויש מטה. כלפי שפניו שמדובר

ע"ב), צב ריח (סי' שבה"ל ח), (פ"ז, רמב"ם ראה:

(שם). ושו"ע ג) (תעב, טור

.‚Ï'לושט קנה יקדים 'שמא הגמ' טעם זו לדעה

בשמאלו. להסב צריך איטר גם וממילא ימין, הסבת על

פוסקים ובהרבה יקדים, שמא ד"ה (שם רשב"ם וכ"כ

הסיבת ד"ה (שם ר"פ תוס' ורשב"ם), רש"י התחלפו

(פ"ז, מנוח רבינו עוד), ולא ד"ה (שם מכתם ימין),

וכ"פ ועוד, קלו) (סי' תרוה"ד רנג), סי' (ח"ב או"ז ח),

ג). (תעב, הרמ"א

הסבה:22. הצריכה ד ג תורה:23.צריכהא בתלמיד רבו... אצל אצלהושמש ובן היסבה צריך אין

אומנות שלימדו כך:24.רבו גבתלמיד:25.חסרהכל ב כתב26.בתלמודא ז"ל והר"פ

הר"פבאפילו: אפי'הוכת' ז"ל הר"פ תורה:28.חסרהשאינו:27.וכת' דשל תורהג

אומנות:29. של היסבההרק... צריך זו:30.אינו זהבאין שמההאין לידי31.לא ואפילו...

חסרהסכנה:
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המיסב רק לסכנה ו32לחוש פרקדן, הנקרא והוא ערפו, הבעלעל פסק התוספות33כן

וכתב34לדז"ל ימין:לה. דרך מיסב דבר לשום בימינו שולט שאינו שאיטר

מצה(ד) כזית אכילת בשעת להסב צריך אבל35לזכוסותארבעובשתייתלוואימתי ,

להסב36באכילת צריך אין שאכילתלחהמרור פירוש, זכר36, ואיןלטלשעבוד37המרור ,

לאכלו אכילתו38לחוש ובשאר חירות. משובח39דרך זה הרי היסב ואם רשות, :מההיסיבה

נשים40וכל(ה) בין אנשים בין ואחד אין41אחד יין, של כוסות ארבע לשתות חייבים

מהן הןמאפוחתין שאף בהן, חייבות נשים גרמא שהזמן עשה מצות שהיא פי על ואף .

הנס באותו נגאלומבהיו הן אף פירוש, אפילומג. זה פירוש ולפי צריכין42. .מדהסבה43הטף

מפרשים נשיםמהויש באותו44בשכר שהיו הר"ש45צדקניות פירש וכן נגאלו, 46הדור

שאף)ז"ל ד"ה ב קח, סוטה(רשב"ם במסכת אמרינן נמי וכן הלוי, רבו ב)מובשם .(יא,

.„Ïשמא (ד"ה רש"י פירש כן אך לפנינו, בתוס' איננו

מתייחס לושט קנה יקדים שמא בגמ' והטעם יקדים),

הטעם לרש"י ימין. צד על למסב ולא בלבד, לפרקדן

בימינו, לאכול שצריך מפני הוא ימין צד על להסב שאין

ד"ה ב (קח, המאירי פסק וכן (שם). ובב"י בטור ור'

(פ"י רא"ש כרבינו: השיטות, שתי הביאו רבים הסבה).

(שם), מאירי ע"ד), לד שמועה (יבין רשב"ץ כ), סי'

ג). (תעב, וב"י טור תשצא), (סי' אגור (שם), או"ז

.‰Ïבנימין ר' אחיו הסבר ע"פ (שם) שבה"ל כ"כ

(ח"ג הרדב"ז ופסקוהו עיי"ש), דרש"י, מטעמיה (ולא

וראה קצח). דף מח ה' (גבורות והמהר"ל תקפד) סי'

טו). סי' (ח"א חזו"ע בשו"ת בזה עוד

.ÂÏונפס ושא"פ, ח) (פ"ז, רמב"ם א), (קח, קפסחים

א). (תעה, בשו"ע

.ÊÏ,להסב צריך כוסות באילו הסתפקה (שם) הגמ'

(תעג, בשו"ע והובא נפסק, כך בכולן. להסב יש ומספק

א). תפ, א; תעט, ב;

.ÁÏלאכול שהרוצה א) (תעה, הב"י וכתב (שם). בגמ'

בדעת (שם) הפר"ח דייק וכן רשאי, בהסיבה המרור

ג). (ס"ק בברכ"י וע"ע כאן, לשונו מדיוק וכ"נ בו, הכל

יד). (ס"ק בשעה"צ וראה יד), (שם, המשנ"ב וכ"פ

.ËÏ.(מרור ד"ה (שם ורשב"ם רש"י כ"כ

.Ó,(שביארנו זה ד"ה א (קח, מאירי (שם), רמב"ם כ"כ

ז). (תעב, הרמ"א וכ"פ ועוד, יט) ההגדה (סדר מהרי"ל

.‡Óללשון דומה רבינו ולשון ב), (קח, ברייתא

יד). ח, (תעב, בשו"ע ונפסק ז), (פ"ז, הרמב"ם

.·Ó.במצוה הנשים לחייב זה טעם הובא (שם) בגמ'

טעם מביא היה לא שאם שאף) ד"ה (שם בתוס' ועיין

גרמא, שהזמן עשה מצות מטעם פטורות היו נשים זה,

כאן. וכרבינו

.‚Óר"פ תוס' היו), ד"ה ב (קח, תוס' כתבו: כן

נשים), ד"ה א (קח, חלאווה מהר"ם שאף), ד"ה ב (קח,

ארבע ד"ה א (קח, מאירי שאף) ד"ה א כג, (ברי"ף ר"ן

ה"ה). פ"ב (מגילה מהירושלמי וראייתם ועוד, כוסות)

.„Óורבינו התינוקות) ואחד ד"ה ב (קח, רשב"ם ר'

יהודה). רב אמר ד"ה ב (קח, דוד

.‰Óורבים שאף), ד"ה ב (קח, רש"י פירש כן

חלאווה מהר"ם (שם), תוס' ודחאוהו: פירושו הביאו

(פ"ז, מנוח ר' (שם), מאירי (שם), ר"פ תוס' (שם),

לכאורה שלשיטתו 'אף', מאי לרש"י קושייתם ועוד. ז)

הנס. עיקר הן

.ÂÓ,צדקניות נשים בזכות שנגאלו מובא (שם) בגמ'

זה קישור כוסות. בד' כך בשל שחייבות אמרו לא אך

ורשב"ם. רש"י ע"י נעשה

המיסב:32. המסבארק במיסבהרק בעלההבעל:33.דוק' הז"ל:34.הרב ד':35.חסרב

ד שאכילת:36.חסרג פי' דהמרור... ג זכרהזכר:37.חסרא דלאכלו:38.הוא ג

נשים:41.כלהוכל:40.אכילהבאכילתו:39.לאכול דבין ג דאפי':42.ונשיםא

דצריכין:43.אף :44.צריךג הנשים ג ב באותו:45.חסרא אותובשהיו פי'46.של

הרא"שההר"ש: פי'
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אשר הגדולות המסות להם ויגידו בענין, שישאלו כדי כוסות בארבע הקטנים ומחנכין

עינינו .מזראו

ה"א)ירושלמי חנינא(פ"י לפסחאמחר' כסי ד' שתי הוה חזיקמטכד עד47הוה רישיה

ישנעצרתא, ומכאן המצוה. מפני כסי ד' למשתי נפשיה אניס הוה כן פי על 48ואף

לכוף שחייבין לעולם, יין שותין שאין אנשים לאותן ושיעור51.נאלשתותם50נפשם49ראיה

ומחצה ביצה שהוא יין, רביעית וכוס כוס :51נבכל

יצא(ו) לא זה וזולת לוגמיו, מלא וכוס כוס מכל לשתות יוצאיןנגוצריך אין הילכך .52

שנים רביעית אלא בו שאין אונה.53נדבכוס רביעיות שתי בו שיש גדול כוס היה ואם

בו54יותר שותין יותר55, או זה56שנים אחר זה הרביעיות ששתה57לפי ואחר ויוצאין.

ביתו ולבני לבניו משקה רביעית, רק מחזיק שאינו קטן מכוס אפילו לוגמיו, מלא

ז"ל58והרא"הנזוהרמב"ן.נוהקטנים מארי אבא בר' יהודה כוסותנחוהר' דבארבע כתבו

רובא מכלן לשתות צריך פסח כל59נטשל ושיעור רביעיות. כמה מחזיקין היו אפילו ,

יין רביעית וכוס ומחצהסכוס ביצה שהוא ז"ל,60.סא, טוב שם הר' מורנו אדוננו כתב וכן

.ÊÓ,(א קט, ב- (קח, בברייתא התנאים מח' ראה

(קח, ר"פ תוס' ה), סי' יד כלל ושו"ת כא סי' (פ"י רא"ש

(שם). ושו"ע ב"י טו), (תעב, טור תועלת), מה ד"ה ב

.ÁÓ.יונה ר' לפנינו: בירושלמי

.ËÓ.פסחא דלילי לפנינו: בירושלמי

ואינו�. רבינו, מדברי זה כל פי...המצוה: על ואף

בירושלמי.

והובא�‡. רלח) סי' ח"א (שו"ת הרשב"א וכ"כ

(שם). בשו"ע ונפסק ו), (שם, ובב"ח י) (תעב, בב"י

הבא.�·. בסי' זה בנושא דן ורבינו שנו"ס, ראה

שצריך�‚. רב בשם הונא רב דברי הביאה א) (קז, הגמ'

כוסות. לד' משם ולמדו בקידוש, לוגמיו מלא לשתות

וממילא�„. רביעית, רוב הוא לוגמיו שמלא משום

לשנים. שיעור אין אחת ברביעית

הב"י�‰. הביא זה כל רביעיות: היה...כמה ואם

וכן קלים, ובשינויים בקיצור רבינו מדברי ט) (תעב,

בסתם. (שם) בשו"ע פסק

.Â�.(ב (קח, בגמ' מבואר הדין

.Êד"ה� ב (קח, דוד רבינו כתב וכך מקורו, ידענו לא

מהם) השקה ד"ה ב (קח, מאירי ור' לפרש). לנו ואין

(תעב הד"מ כן. נראה שאין וכתב זו, דעה שהביא

השו"ע והביאה המרדכי, דעת הוא שכן כתב ה) ס"ק

וי"א. בשם

.Á�'בר יהודה ור' לרא"ה נוסף מקור ידענו לא

הרמב"ן, בשם רבינו דברי הביא (שם) ובב"י מארי, אבא

מארי, אבא בר' יהודה והר' הרא"ה את הזכיר ולא

כאן וכמובא ש"ט", ה"ר מורינו "וכ"כ כתב ובסוף

מכת"י .בבתוספת

.Ë�(א (קז, בגמ' הצורך ודעימיה, הרמב"ן לשיטת

ולא לקידוש, דווקא מתייחס לוגמיו, כמלא לשתות

(קח, הגמ' שהסבירו דכסא) רובא ד"ה (שם כתוס'

לוגמיו, כמלא דהיינו - דכסא" רובא דאשתי "והוא ב)

ט) פ"ז, (חו"מ בגרי"ז ועיין כוס. רוב דווקא אלא

זו. שיטה בביאור

.Òוכ"כ א), (לח, ובנזיר ב) (קח, כאן בגמ' המקור

(הל' מחז"ו שפב), (סי' רש"י סידור ז), (פ"ז, הרמב"ם

(עמ' האבודרהם רפג), (סי' הרוקח סח), סי' פסח

הבאה. הע' וראה (שם). בשו"ע וכ"פ ועוד, רטו)

.‡Òפסחים) ראב"ן שטז), עמ' (ח"ב ריא"ג ראה:

(נ"ה ירוחם ר' תקכה), סי' (פסחים ראבי"ה תלט), סי'

גחזיק:47. ההזיקא ראשןהלכוף:49.חסרהיש:48.מזיקב בנפשם:50.לכוף

ומחצה:51.עצמן ביצה הושיעור... ד ג שניםביוצאין:52.חסרא השנים:53.יוצאין ב

יותר:54.חסר יותר:56.ממנוהבו:55.חסרבאו דאו זה:57.חסרג אחר הזה

בו רובא:59.חסרבוהרא"ה:58.שיש גמכלן מכלןא רובא מכולםבמכלם אחדהרוב מכל
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וההיא דכסא, ורובא לוגמיו ומלא רביעית אחד לכל בעינן כוסות ד' ולעניין לשונו וזה

יצאו ביתו ולבני לבניו מהן ישארסבדהשקה דכסא רובא ששתה שלאחר גדול, הכוס ,

עכ"ל כוסות בד' מחוייבין שאינן קטנים בבנים או ואחד, אחד לכל לוגמיו .60מלא

ולא השותה, ולפי היין לפי הכל עליו, עריבה השתיה שתהיה כדי אותן למזוג וצריך

חי יין מרביעית לארבעתן כדיסגיפחות רביעית61, על ויעמדו כדאמרינן61שימזגם ,

א)(שבת הואעז, חמרא לאו מיא תלתא חד על דרי דלא חמרא .סדכל

יצא מזיגה, בלתי ממנו הללו כוסות ד' ושתה חזק היין יצא62היה ולא כוסות, ד' 63ידי

מזוג ביין אלא חשיבות מצות זו אין כלומר, חירות, .סהידי
שלאסו כלומר, אחת, בבת מזוגין כוסות ד' ששתאן64שתה אלא משנתינו סדר על

יצא.65סזרצופין רובו וכוס כוס מכל שתה ואם יצא. לא כוסות ד' ידי יצא, חירות ידי ,

כתבנו לקדש הראוי היין שבת66ודין כב)בהלכות סי' היום קידוש :(הל'

בלילי(ז) יין לו שאין בשבת,67ומי הפת על שמקדש כמו הפת על מקדש הפסח

הסדר על הדברים שאר הריא"ףסחועושה דעת נמי וכן א).68, היכי(כז, עוד עבידסטוביאר

ומנ לרפתא ליה ובצע המוציא ברישא ובתר69חשארי קדושא, דגמר עד עילויה ידיה

ושהחיינו המצה על מברך קדושא ירקיעדגמר בשאר מטביל ואחר ועקר70ואכיל,

ביצה היינו הלוג שרביעית הרי"ף, בשם ע"א) מג ח"ד

ומחצה.

.·Ò.(ב (קח, שם בגמ'

.‚Òללשון קרובה רבינו ולשון שם, הגמרא ע"פ

ט). (פ"ז, הרמב"ם

.„Òהמזיגה לאחר חי, יין רביעית יש שכאשר ר"ל

רביעית. מהן אחת שבכל כוסות, ד' יהיו במים,

.‰Ò(חירות ידי (ד"ה רש"י (שם). בפסחים מקורו

חירות) ידי (ד"ה והרשב"ם שלימה, מצוה זו שאין כתב

מזוג, ביין אלא חשיבות שאין והוסיף כרש"י, כתב

זו שאין כתב ב) (קח, ובמאירי רבינו. כתב ובדומה

שכתב ב) (קח, חלאווה במהר"ם וראה מהודרה. שתיה

רשב"ם ור' אחר. טעם וזהו בכך, שתיה דרך שאין

בתוס' וכן במזיגה, צורך אין שלנו שביינות שכתב (שם)

ב). (קח, ר"פ

.ÂÒבתוספת (שם) הגמ' ע"פ יצא: שתה...רובו

ט). (פ"ז, הרמב"ם ללשון קרובה רבינו ולשון ביאור,

.ÊÒבבת ד"ה (שם ותוס' רשב"ם פירשו אחת),כן

א כג, (ברי"ף ר"ן שתאן), ד"ה (שם חלאווה מהר"ם

ד"ה (שם ומאירי כא) סי' (פ"י רא"ש חירות), ידי ד"ה

ד"ה (שם רש"י וראה ח), (שם, השו"ע וכ"פ שתאם),

שהסבירו שתאן), ד"ה (שם דוד ורבינו אחת) בבת

שונה. באופן הגמ'

.ÁÒ,(יב (פ"ח, הרמב"ם ללשון קרובה רבינו לשון

יעשה כיצד שונות דעות שהביאו (תפג) וב"י טור וראה

רב בר יוסף (רב מהגאונים ויש בפסח. יין לו כשאין

לו כשאין שבפסח הסוברים קטז) סי' בשע"ת ורה"ג

משבת. בשונה הפת, על מקדש לא יין

.ËÒהמגיד הרי"ף. ללשון זהה כמעט רבינו לשון

בשלמותו, הרי"ף את ג"כ הביא יב) (פ"ח, משנה

הובאה נ) אות (שם ובהגה"מ (שם) מנוח ברבינו

בקיצור. דעתו

.Úורבינו שהחיינו, שמברך כתוב לא לפנינו ברי"ף

זמן ואומר 'מקדש כתב: הרי"ף בצטוט (שם) מנוח

עכ"ל:60.רובן כוסות כת'... הוכן ד ג רביעית:61.חסרא עלהשימזגם... ארבעתן שיעמדו

חי יין יצאגיצא:62.רביעית הרצופין:65.חסרהשלא:64.חסרביצא:63.לא

זה אחר זה כתבנובכתבנו:66.רצופין הבלילי:67.כבר הריא"ףבהריא"ף:68.בלילד

ומנח:69.ז"ל לרפתא ומשיהליה ירקי:70.רפתא ירקותהבירקידבשאר בשאר
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אומר הכין ובתר אמרור71לפתורא, ומברך ישראל, גאל עד ההגדה וכל נשתנה מה

והדר ליה, ואכיל72ואכיל ומרור מצה ברכה73כריך ז"ל74עכ"לעאבלא .עבהרי"ף

כתב ז"ל יהללוך,עגוהרא"ה ולא גאלנו אשר לא מברך אינו הפת על סדרו שעושה מי

שתיהם כוס75כי של שמורה,עדברכות מצה על ולקדש לחזור לו שאין עוד וביאר .

מצה אפילו ומטבל76אלא כזית ואוכל ושהחיינו ומקדש המוציא ומברך שמורה, שאינה

לאכול שמורה מצה על ומברך מים, למעינו עד ההגדה ואומר ואוכלעהבירק מצה,

ואוכל ומטבל מרור, לאכול ומברך וכו'77כזית ומרור מצה וכורך .74עו,

ז"ל גאון נטרונאי רב כמהעזכתב ברחוק יין מוצא אינו צמוקים78עחאם ישרה פרסאות

ויעשה כוסות79במים .עטד'

כל עצמו80על בפני ברכה מברך הללו כוסות מד' וכוס מברכיןפכוס אין אבל לשתות81,

מופסקין שהן לפי התורה, מן סמך להן שיש פי על ואף כוסות, כוספאד' ראשוןפב.

ביה"ל וראה ואוכל'. מצה אכילת על מברך ואח"כ

זה. בעניין שגומר) עד ד"ה (שם

.‡Úהרבה שהפסיק אף המוציא, ברכת בלא ר"ל

הסבירו כן המצה. של הראשונה מהאכילה בהגדה

ז). ס"ק (שם והמשנ"ב א) (תפג, הגר"א

.·Ú.(א (תפג, והשו"ע (שם) הרמב"ם וכ"פ

.‚Ú.(בנדפס איננו לפסחים (פירושו מקורו ידענו לא

.„Úסו"ס) הב"י הביאו הרא"ה בשם רבינו דברי

למעשה, כך הב"ח שם ופסק ב), (תפג, והב"ח תפג)

דחה א) ס"ק (שם הד"מ להקל. ברכות ספק משום

(ס"ק יעקב וחק תפג) סי' (ריש ומג"א הרא"ה, את

שלכ"א ועיי"ש יהללוך, בברכת רק כרא"ה סוברים ד)

אף ישראל גאל לומר צריך מדוע שונה טעם מהם

ה) (ס"ק משנ"ב א), (ס"ק פר"ח וע"ע יין. לו שאין

בדברי להלן וראה בזה. שפסקו מה י) (אות ושעה"צ

שם. ובהע' כב, סי' רבינו

.‰Ú.הברכה נוסח בעניין וכג יב סי' לקמן ראה

.ÂÚכשאין הדברים בסדר מהרי"ף שונה הרא"ה דעת

ההגדה ואחרי המוציא, רק מברך בקידוש לרא"ה יין. לו

הברכות שתי מברך ולרי"ף המרור, ועל המצה על מברך

והובא שם), (בטור ריא"ג דעת וכן קידוש. כשעושה

שלפנינו ובריא"ג ע"א), קלו ומרור מצה (הל' בעיטור

ליתא.

.ÊÚתשובות קיז), סי' (שע"ת הגאונים שו"ת ראה

(סי' הגאונים מעשה לה), סי' גנוזה (חמדה הגאונים

עמ' פסח (סדר גאון עמרם רב וסדר (21 עמ' לב

סד), סי' פסח (הל' מחז"ו זו: תשובה הביאו וכן קעב).

(ריש רוקח צט), עמ' (ח"ב ריא"ג ,(203 (עמ' עיתים

ריח (סי' ושבה"ל צ) סי' פסח (הל' מנהיג רפג), סי'

כב). ס"ק (תעב יעקב חק וראה ע"א). קא

.ÁÚהגאונים בשו"ת שהובאה הגרסה שנו"ס. ראה

פרסאות', 'בכמה היא (שם) גאון עמרם רב ובסדר

פרסאות. ד' הזכירו ולא

.ËÚבאורך שדן ו) סי' (ח"א עובדיה חזון בשו"ת עיין

שכשר הסוברים ראשונים מס' והביא צימוקים, יין בדין

רק שהתיר גאון, נטרונאי כרב ודלא לכתחילה, אף

בדיעבד.

.Ùכל על מברכים האם והראשונים הגאונים נחלקו

ראשונה כוס על רק מברך או כוסות מארבע כוס

כב. סי' להלן בזה דן ורבינו ושלישית,

.‡Ùהמהרי"ל רפג), (סי' הרוקח זה תירוץ וכ"כ

(עמ' ואבודרהם לז) (סי' אמרכל יח), הגדה (סדר

תירוץ שכתב פא) סי' פסח (הל' במנהיג וראה רטו),

(שם). ובמהרי"ל באבודרהם גם והובא אחר,

.·Ùדברי את הכוסות בסדר כאן משלב רבינו

דברים. והרחיב הוסיף ועליהם י), (פ"ז, הרמב"ם

אומר:71. יאמרבהכין כךהואחרדוהדר:72.הכי ליהבואכיל:73.ואחר הרי"ף74.ואכיל

וכו': ומרור מצה שתיהם:75.חסרבז"ל... שתיהכי שהם המצה:76.לפי ואוכל:77.במצהא

ממנוהויעשה:79.ד'בכמה:78.חסרה הכל:80.ויעשה במברכין:81.חסרג



miig zegx` ciw

לפי ההלל את לקרות ומתחילין ההגדה. עליו קורא שני כוס היום. קדוש עליו מברך

ענין בו להדר82שיש כדי וגם תורה, ומתן סוף ים וקריעת מצרים זה,83יציאת כוס

הילכך84שכל בהלל, או המזון בברכת או בקדוש או נינהו מהודרים הכוסות שאר

כן85הוצרכנו תאמר86גם ואם ההלל. בקריאת שני כוס ההגדה,87להדר עליו אמרנו כבר

זה בעלמא89אלא88אין דברים ספור כמופגרק הכוס על נתקנה לא גאלנו אשר וברכת .

בע"ה כתבנופדשנבאר כאשר הכוס על מסודרת היא ז"ל הלוי אהרן הר' דעת ולפי .פה,

ברכת ומברך ההלל את עליו קורא רביעי כוס המזון. ברכת עליו מברך שלישי כוס

השיר:

ישתה(ח) לא לרביעי שלישי בין שותה, לשתות רצה אם הללו הכוסות והטעםפובין פז.

המזון שבתוך שיין בארנו כבר הסעודה, בתוך ששתה פי על אף ישתכר, שלא כדי

משכר .פחאינו

שלא כדי ישתה, לא לשני ראשון בין שאף לומר, הסדר90ואפשר מעשות וימנע ישתכר

בין ולא לרביעי שלישי בין דנקט והאי ההגדה, דמילתא91ומקריאת משום לשני ראשון

היא שכיחא אכילה92דלא קודם כך כל שותה אדם ז"ל93פטלהיות יהונתן והר' ב). (קיז,

מכל משכר, אינו המזון שלפני שיין אלאצכתב לשתות שלא להזהר ראוי לצורך94מקום

לשני ראשון בין דעתצאגדול וכן ז"ל95, הגדהצבהראב"ד ובתר הגדה מקמי יין ודווקא ,96צג.

מזיק לא הסעודה בתוך .97אבל

.‚Ù'עמ) ואבודרהם צ) סי' פסח (הל' מנהיג ראה

רלא-רלב).

.„Ù.כב סי' להלן

.‰Ù.זה בסי' לעיל

.ÂÙ,פוסקים ושאר י) (פ"ז, רמב"ם ב), (קיז, משנה

א). תעט, ג; (תעג, בשו"ע ונפסק

.ÊÙ:בפוסקים והובא ה"ו), (פ"י מהירושלמי זה טעם

ג' בין ד"ה ב קיז, א; (קח, רשב"ם א), (כו, רי"ף

סי' (פסחים ראבי"ה לב), סי' (פ"י רא"ש לד'),

אות (פ"ז הגה"מ פז), סי' פסח (הל' מנהיג תקכה),

(קח, ברשב"ם הובא לזה אחר טעם (שם). מ"מ ח),

ע"ב), (לח ובמרדכי לרביעי) שלישי בין ד"ה א

ב (קיז, בתוס' וראה הכוסות. על כמוסיף שנראה

טעםד"ה שמבטל הטעם, מפרשים יש בשם רביעי)

(תעג, השו"ע י). (פ"ז, מנוח בר' וע"ע שבפיו. המצה

כוס שבין השתיה בעניין הירושלמי טעם הביא ג)

לשניה. ראשונה

.ÁÙ.(שם) בירושלמי בהדיא כ"כ

.ËÙהביא ע"א) ע"ב-קא ק ריח (סי' בשבה"ל

לשתות, מותר לשני ראשון בין מדוע הקשה שהרי"ד

אכל שלא שכיון ותירץ לשכרות, נחשוש לא ולמה

שישתכר. עד הרבה לשתות יכול אינו עדיין

יונתן.ˆ. מר' ולא רבינו, דברי מכאן

(תעג,ˆ‡. הב"י ע"ד). יא נ (סי' בו בכל גם כאן עד

ג; (תעג, שו"ע וראה בו, מהכל רבינו דברי הביא ג)

א). תעט,

לדבריו.ˆ·. נוסף מקור ידענו לא

שנו"ס.ˆ‚. וראה הסעודה', 'ובתר שצ"ל נראה

אקב"ו בובלהדר:83.חסרבענין:82.מברכין הוצרכנו:85.אבלבשכל:84.להדר

ד הוא"ת:87.חסרבג"כ:86.הוצרכוג ד ג תאמרא זה:88.שאם אלא:89.אינההאין

ה שלא:90.חסרב בין:91.שמאהכדי ביןגולא הוביאר ביןב ביאר בהיא:92.ולא

האלא:94.סעודהדאכילה:93.חסר לאב הגדה:96.כת'בדעת:95.אם בובתר

סעודה עכ"ל:98.מזקיבמזקיאמזיק:97.חסרהובתר המאור... הב' הבת' ד ג חסרא
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ז"ל98 המאור הבעל מתניתין)כתב ד"ה ב בידו,(כד, הרשות ההגדה בתוך לשתות רצה שאם ,

ואין ההגדה, בתוך לשותה ההגדה לפני שותה בין הפרש ואין וכו', הכוסות בין כדתנן

ז"ל מנוח הר' פסק נמי וכן עכ"ל. ההגדה בתוך לשתות רוצה אם בידו למחות (פ"ז,לנו

עכ"לי), מאד הדבר מכוער :98אבל

לטיט(ט) זכר סופרים מדברי מצוה ז"לאהחרוסת מקורביל הר"י כתב סו"סב. (סמ"ק

לתפוחקמד) זכר לקהויי וצריך עב, שהוא לטיט זכר עב, להיות פירוש, לסמוכי, .גוצריך

ז"ל יז)והר"פ אות סמ"ק ובירושלמי(הגהות ה"ג)כתב לה1אית(פ"י לדם.2דעבדי זכר רכה

יחיאל הר' והא3דואומר השולחן,5איתא4דהא על מביאו הוא וכך עב, עשייה בשעת ,

טבול רך.6ובשעת אותו ועושין ביין אותו מקלשין
וצמוקיםה גרוגרות או תמרים לוקחין אותו עושין ודכיןווכיצד בהן, ונותנין7זוכיוצא אותן

אותו ומתבלין חומץ אותוחבתבלין8לתוכן ומביאין מלתת9, נשמרים ויש השולחן. על

ומצה חמץ בהלכות למעלה שכתבנו כמו והטעם גרוגרות, נז).טלתוכן (סי'

עוררתיךיונהגו התפוח לתחת זכר תפוחים בתוכן ה)לתת ח, השירים זכר(שיר ותמרים ,

לתמר דמתה קומתך ח)יאלזאת ז, ירדתי(שם אגוז גנת אל זכר ואגוזים יא)יב, ו, ויש(שם .

צדוק‡. בר' ור"א חכמים נחלקו א) (קיד, במשנה

סופרים, מדברי מצוה זו ולרבינו לא, או מצוה חרוסת אם

כתב טז) (סי' לקמן אולם ע"ד), יא נ (סי' בו בכל וכ"כ

ע"ב), יב (שם בו בכל וכן זכר, רק אלא מצוה זה שאין

כלל מצוה זה שאין כת"ק לפסוק בא שלא לומר ונראה

א), (קטז, בגמ' וכמבואר קפא, משום הטיבול ועושה

לטיט. זכר רק זהו אבל מצוה, שזה צדוק בר' כר"א אלא

וכתב מצוה, שזו שכתב יא) (פ"ז, מהרמב"ם רבינו לשון

(שם) בלח"מ וראה צדוק, בר' כר"א שפסק (שם) במ"מ

שם שפסק למשנה, מפרושו הרמב"ם על שהקשה

שם. מדבריו בו שחזר וכתב כחכמים, בהדיא

שיהיהב. שצריך והפירוש הגמ', רק הובאה בסמ"ק

זה דין הביא מדוע וצ"ע לר"פ. שם בהג"ה הובא עב

ובהרבה בגמ' כך מפורש והרי מקורביל, ר"י בשם

להביא שרצה משום כן שהביא ואפשר מהפוסקים,

חידוש. יש שבהם הסמ"ק, שעל ר"פ דברי

על‚. מצוה שחרוסת למ"ד נחלקו א) (קטז, בגמ'

ולר' לתפוח, זכר נתקנה לוי לר' חכמים. תיקנוה מה

כשניהם, לעשותה שצריך סובר ואביי לטיט. זכר יוחנן

לטיט. זכר ולסמוכיה לתפוח, זכר לקהוייה

וכן„. (שם), סמ"ק בהגהות הובאו יחיאל ר' דברי

התוס' כתבו וכן ה). (תעג, ובטור ט) אות (פ"ז בהגה"מ

ע"ב) ס רנו סי' (ח"ב באו"ז וראה צריך). ד"ה א (קטז,

בירושלמי. כן גרס מפלייש שהר"ש

הרמב"ם‰. לשון המשך השולחן: על עושין... וכיצד

(שם).

.Â.צימוקין או לפנינו: ברמב"ם

.Ê.שנו"ס ור' ודורסין, לפנינו: ברמב"ם

.Áומביאין בתבן טיט "כמו כאן: נוסף לפנינו ברמב"ם

וכו'".

.Ëלשים שרגילים מפני לתת שלא שם כתב רבינו

וראה חמץ, והוי אותם כשמתקנים סולת קמח בהן

שם. בהע'

.È.(ה (תעג, וטור צריך) ד"ה א (קטז, תוס' ראה

.‡Èאמרתי" הפסוק: את כאן הביא (שם) בתוס'

ט). ז, השירים (שיר בתמר" אעלה

.·Èזכר "וענבים כאן: הוסיף ע"ד) יא נ (סי' בו בכל

ריח". נתנו סמדר לגפנים

האית:1. ד ג ז"לביחיאל:3.חסרהליהבלה:2.ישא איתא:5.חסראוהא:4.יחיאל

ד ג הטבול:6.איתההאיתמרא ב הודוכיןאודכין:7.טבולוא חסראאותו:8.ודורכיןב

האותםאאותו:9.אותןה ג אותןב
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ותבליןיגאומרים לטיט זכר החרוסת שמלבנין החרוסת10ידלפי לבן. שהוא מסיד שעושין

ותבלין לטיט, לתבן11זכר .טוזכר

ז"ל הר"פ ליתןטזכתב צריך בשבת, להיות שחל פסח של ראשונה לילה של חרוסת

יערבם שבת ובליל יום, מבעוד .12המשקין

באכילת היא תלויה אלא התורה, מן עצמה בפני מצוה אינה הזה בלילה מרור אכילת

בליל לבדו המרור לאכול סופרים ומדברי יאכלוהו, ומרורים מצות על כדכתיב הפסח,

פסח13זה קרבן בה שאין פי על ואף :יז,

והתמכא(י) והעולשין, החזרת, הם בתורה האמור והמרור14מרור והחרחבינא חזרת,יט.יח,

עולשיןכבלעז15ליטוגא ליסט"וש16. אומרים17כא, ויש תמכא,כב. ליטוגא. היא אישקריו"לה

ז"לכגמרו"בי הריא"ף פירש חרחבינה, ב)כד. רומני(יא, והוא והר"ש18כהחנדקוק, פירשכו.

אומרים ויש הדקל, סביב הגדל חלותא.כזסיב מרור, יטטריפו"ייל.

.‚È,(ח יב, (שמות התוספות מבעלי זקנים דעת ר'

השקדים נתינת על ע"ד) לה שמועה (יבין ורשב"ץ

בחרוסת.

.„È.שנו"ס וראה 'ותבלין', לגרוס של"צ נראה

.ÂËבשם ע"ב) (לד במרדכי וראה א). (קטז, פסחים

הטעם. הרוקח

.ÊËמצאנו ולא הרי"ף, בשם כ"כ (שם) בו בכל

(שבת במרדכי הובא זה דין אומנם ברי"ף. או בר"פ

ע"ג), עז ח"ח (ני"ב ירוחם בר' ר"י, בשם ע"ב) עז

ו), ההגדה (סדר במהרי"ל קלד), (סי' הפרנס בספר

המהר"י בשם כן שהביא ז) ס"ק (תעג בד"מ וראה

בשם טז) (ס"ק במג"א ונפסק קמ), עמ' קצג (סי' ווייל

וע"ע סח). ס"ק ושכא מח (ס"ק ובמשנ"ב האגודה

רכ). סי' (שבת בתרומה

.ÊÈ,פ"ז) הרמב"ם ע"פ רבינו ולשון א), (קכ, פסחים

דעת אולם, ח). יב, (שמות עה"ת הרמב"ן וכ"כ יב),

עצמה, בפני מצוה היא מרור שאכילת צד) (סי' היראים

מז). (עשה לרס"ג פרלא הגר"י בביאור בזה וראה

.ÁÈ.(יג (פ"ז, מהרמב"ם רבינו ולשון א), (לט, משנה

המרור), לפני (העולשין שונה הסדר שלפנינו במשנה

בירושלמי וכ"ה כרבינו, שגרסו מצאנו בראשונים אולם

מ"ה). (פ"ב

.ËÈנ (סי' בו בכל אינו זה כל חלותא: מרור חזרת...

ע"ד). יא

.Î.(כ אות (פ"ז והגה"מ חסא) (ד"ה רש"י כתבו כן

.‡Îלו שקורין עשב שזה כתב הינדבי) (ד"ה רש"י

וראה כרבינו. כתב בעולשין) (ד"ה ובמאירי קרישפלא,

ליקסונש. שזה שכתב חזרת) (ד"ה חלאווה מהר"ם

.·Î.תמכא בענין (שם) מאירי ראה

.‚Îבמהר"ם תמכא), (ד"ה ברש"י לזה בדומה

במאירי וראה (שם), ובהגה"מ תמכא) (ד"ה חלאווה

על כן פירש ורש"י קרישפילא"ה, שפירש (שם)

'עולשין'.

.„Îברא"ש וכן השני, בפירושו שכ"כ (שם) ברי"ף ר'

חרחבינא). ד"ה (שם חלאווה ובמהר"ם יט) סי' (פ"ב

.‰Î,(שם) חלאווה במהר"ם וראה רבינו, מדברי זה

'סריבול שזה וכתב ודחאם, כן שפירשו שיש שכתב

מרין'.

.ÂÎסוכה) תוס' וראה דדיקלא), אצוותא (ד"ה רש"י

רש"י. דברי שדחו דסיב) ד"ה ב לו,

.ÊÎשזה שפירש מררייתא) (ד"ה רש"י ראה

'פיפרץ'. והיא 'אמירפוייל'

הותבלין:10. ג בותבלין:11.חסרב פסחבזה:13.מערבןאיערבם:12.והתבליןא

הלוקשיןבוהעולשיןאעולשין:16.לטוגאבגלטוגאאליטוגא:15.חסרבוהתמכא:14.

וי"אברומני:18.ליטיסו"שהליסיטושגליקסונשבלאטילושאליסט"וש:17.העולשין רומני

בלעז פעקלט? וקוא אלקרצענא?
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נקרא אלו ממינין אחד כזיתכחמרור,19כל או מהן כזית אכל ובלבד20ואם יצא, כולם בין

אין כבשן או בשלן או שלקן ואם יבש. הוא ואפילו שלהן בקלח ויוצאין לחין. שיהיו

בהן. כתקנןכטכחיוצאין שבשלן בשלן, שנימוחו. עד שבישלן שלקן, פירוש21פירוש כבשן, .

עלןכטבחומץ רחמנא דחס חסא, ומאי בחזרת, מצוה דהא אמררתא, למהדר צריך ולא .

דתנאלופרוקינן ממתניתין, נראה וכן ראשון22. :לאלכלן23חזרת

ה"ה)ירושלמילב(יא) הואלגהתיבון(פ"ב הרי חזרת ר'24הרי מתוק. אלא מרור קרוי אינו

הושעיא ר' בשם אינו25חייא עצמו מתוק26כל תחלתו חזרת מה בחזרת, אלא תלוי

לאבותינו המצרים עשו כן מר, ו)27לדוסופו מז, אביך(בראשית את הושב הארץ במיטב

אחיך ולבסוף28ואת יד), א, אמרינן(שמות ובגמרא חייהם. את א)29וימררו מרור(לט, מה

פירוש קשה, וסופו רך בתחלהלהתחלתו המצרים, עשו כך כעץ, מתקשה שלו הקלח ,

שכר30כשהשתעבדו ידי על היה חייהם,לובהן את וימררו כך ואחר בסוטה31, ואמרינן

ב) בפרך(יא, ולבסוף רך כפה והואלזבתחלה שרף לו שאין רך, תחלתו מפרשים ויש .

וכו' המצרים כך מר, והוא שרף לו שיש קשה, וסופו :31לחמתוק,

בניסן(יב) עשר חמשה בליל אלו מצות אפרקא32וסדר אתאן הוא כסא33כך שטפין לט,

.ÁÎ,לט) והגמרא המשנה ע"פ בהן: יוצאין ואם...

(שם). הרמב"ם ללשון קרובה רבינו ולשון א-ב),

.ËÎהמשנה על רש"י פירשו כן בחומץ: פירוש...

שם). (ברי"ף והר"ן (שם)

.Ï.א לט, גמ'

.‡Ïכן פירש ותנא) וד"ה והא (ד"ה שם רש"י

(שם), המכתם (שם), המאירי וכ"כ הגמ', בהסבר

דהוה). ד"ה שם (ברי"ף והר"ן (שם) חלאווה המהר"ם

.·Ï.בו בכל אינו זה סי'

.‚Ï(כ אות (פ"ז בהגה"מ גם הובא זה ירושלמי

הירושלמי וז"ל הניכר, חסרון יש כאן בציטוט בקיצור.

אלא חזרת קרוי אינו הרי מתוק, חזרת 'הרי שלפנינו:

מתוק'.

.„Ï,'בתחילה 'במצרים תוספת כאן יש בירושלמי

שנו"ס. ור'

.‰Ï.(מרור (ד"ה רש"י פירש כן

.ÂÏ.כן שפירש תחילה) (ד"ה רש"י ראה

.ÊÏדרשה ולא רך", בפה – "בפרך דרשה (שם) הגמ'

בפרך) ד"ה (שם רש"י אומנם כרבינו, וכו' כך בתחילה

לעבודה, שהרגילום עד ובשכר בדברים שמשכום פירש

. רבינו כתב לזה ובדומה

.ÁÏ'הגמ אולם בהדיא, כן שכתב מי מצאנו לא

לו שיש שכל יהודה ר' דעת הביאה שם) (פסחים

עם הירושלמי את חיבר ורבינו למרור, סימן זה שרף

זו. דעה

.ËÏהדחה צריכה קידוש של שכוס סובר רבינו

מה ה) (סי' היום קידוש הל' לעיל וראה ושטיפה,

בעניין א) (נא, בברכות הדברים מקור בזה. רבינו שכתב

ובשו"ע ז) פכ"ט, (שבת ברמב"ם ונפסק ברכה, של כוס

י). (רעא,

הנקרא:19. ד ג כזית:20.נקראיןא דתנןהדתנא:22.כדרךאכתיקנן:21.חסרבאו

האינו:26.אושעיאבהושעיא:25.חסרבהוא:24.ראשהראשון:23. הדברב אין

לאבותינו:27. בתחלהבהמצרים במצרים במצריםההמצריים לאבותינו אחיך:28.המצרים אואת

האמרינן:29.וכו' ד ג כשהשתעבדו:30.אומרא להשתעבדהבתחלה כשהתחילו

וכו':31 המצרים הואמרי'... ד ג הבניסן:32.חסרא ד ג מפרקאבאפירקאאאפרקא:33.חסרא

מפירקאהמפורקאג
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ושהחיינו בנו בחר ואשר הגפן פרי בורא ומברכין חמרא כוסומומזגין אחד כל ושותה ,

בארנו כאשר .מאבהסבה

בנו, בחר ואשר הגפן פרי ובורא שבתות, כשאר ויכלו פותח בשבת להיות חל ואם

שבארנו כמו בתוכו שבת ושהחיינו.מבוכולל והזמנים וישראל השבת מקדש וחותם ,

שבארנו כמו יקנה"ז מברך שבת במוצאי להיות חל קדושמגואם שהקדים והטעם .

כמשאוי די"ט קדושא עליו נראה בראש יבדיל שאם משום קדושמדלהבדלה קודם ויין .34

קודם תדיר תדיר ושאינו דתדיר שבתותמהמשום מוצאי כשאר והבדלה נר כן ואחר ,מו,

לפי לבסוף בשוק36שאומר35וזמן אפילו בכוסמזזמן עיקרו ואין אחרמח, טוב וביום .

לפי לחתימה, סמוך הבדלת טוב יום לקדושת שבת קדושת בין לומר צריך השבת
צריך37 ולעולם לקדש, קדש בין בה חתימה37שחותמין מעין לחתימה38לומר .מטסמוך

אומרים המעשה,נויש ימי לששת השביעי יום בין השבת אחר טוב ביום לומר שאין

אותו אומרים אין שבתות מוצאי שבשאר מעין39לפי מקום מכל חתימה. מעין אלא

חתימה, מעין אף דבעי כמאן והלכתא בעינן. פתיחה מעין עלמא ודכולי היא, פתיחה

אומר טוב40ולפיכך ליום שבת הבדלת.41במוצאי טוב יום לקדושת שבת קדושת בין

טוב ביום אי טוב, ליום שבת במוצאי הבשמים על מברכין אין מה מפני תאמר 42ואם

איתיה נמי טוב ביום ואי טוב, ליום שבת במוצאי לברכיה כשבת יתירה נשמה ליכא

לומר ויש לחול. טוב יום במוצאי נמי דקרו43נברכיה מאי ביה שייך לא טוב 44דביום

דאיכא כיון יתירה, נשמה להשיב45רבנן ליה אמרינן שבת ובמוצאי כלל, טרחא ביה

שמחה הנפש טוב יום כשנכנס אבל העצבון, אל המנוחה מן בצאתה הכואבת הנפש

בשמים46ונהנית במקום לה הוא והרי טוב, יום .נאמשמחת

.Óהמועדים תפילות בהל' לעיל רבינו דברי ראה

ג). (סי'

.‡Ó.ב-ד סי' לעיל

.·Ó.(ג (סי' מועדות ושאר הפסח תפילות סדר

.‚Ó.שם

.„Ó(כרבא והלכתא ד"ה א (קג, ורשב"ם רש"י ראה

אולם, כמשאוי, שבת קדושת שמיחזי שפירשו

רב דעת בהסבר כתב אמר) רב ד"ה ב (קב, ברשב"ם

שמ יקנ"ה), משום(שסובר להבדלה הקידוש קדים

וכרבינו. כמשוי, היום קדושת עליה דהוי דמיחזי

.‰Ó.ב נא, ברכות

.ÂÓע"ב (קב הרשב"ם לפירוש קרובים רבינו דברי

יקנ"ה). אמר רב ד"ה

.ÊÓ.ב מז, סוכה ; ב מ, עירובין

.ÁÓ.(משל ה"ג ד"ה א (קג, הרשב"ם פירש כן

.ËÓ.(א (קד, פסחים ראה

ד"ה�. א (קד, המכתם על מבוססים רבינו דברי

ביאור. ביתר ועיי"ש דבריו, קיצר רבינו יו"ט). הלכך

וחידו' השביעי יום בין ד"ה ברי"ף א (כא, ר"ן וראה

לומר שאין התוס' בשם שכתב דאמר) מאן ד"ה א קד,

בחידושי וע"ע וכרבינו. שאומרים, דעתו ולמעשה כן,

א). (קד, ובמאירי בריטב"א חלאווה, במהר"ם דוד, ר'

ד"ה�‡. ב (קב, המכתם לדברי דומים רבינו דברי

(סי' הבדלה בהלכות זה טעם הביא ורבינו ושמואל),

לפי:35.לקידושהקדוש:34. השאומר:36.בסוףהלבסוף ולעולם37.שאומרי'ב שחותמין...

אותו:39.החתימהבחתימה:38.שצריךבצריך: אומרים אומרי'האומר:40.חסרבאין

טוב:41. טוב:42.חסרהליום ביום לומר:43.חסרהאי דקרובדקרו:44.וי"אהויש
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לעשות רבי שכח אחת שאכל47פעם עד פסח של טוב ליום שבת במוצאי הבדלה

שגמר וקודם ההגדה, והתחיל עד48ירקות ולהבדיל לחזור רצה ולא נזכר, ההגדה

גאל עד ההגדה דירקות49נבשהשלים דאכילה היא50ישראל, כלום .נגלאו

לידים נוטלין הקדוש ידיםנדואחר נטילת על ומברכין ומביאיןנה, בעלנו. לפני

עם51הבית וביצה52סל לפסח, זכר צלוי וזרוע וחזרת, כרפס, כגון ירקות,

לחגיגה זכר מצותנזמבושלת ושלש ואמרינח, ביצהנטבירושלמי53. לקחת שהמנהג

הכרפס מן ונוטל מרממא. בדרעא יתנא למפרק רחמנא בעא כלומר, סוזרוע,

פרי בחרוסת54ומברך ומטבל כזיתסאהאדמה, ממנו בניסבויאכל לכל ונותן ,

ובביצה אמר רב ד"ה ב (קב, התוס' כתבו ובדומה ג).

רצ), סי' ח"ג (שו"ת הרשב"א הוינן), כי ד"ה ב לג,

והאו"ז סג) סי' פסח (הל' המנהיג ט), סי' (פ"י הרא"ש

ע"א), צב ריח (סי' ושבה"ל ר"י בשם צב) סי' (ח"ב

נוספות תשובות וראה בזה. לדון שהאריך ועיי"ש

שפב, סי' רש"י (סדור רש"י דבי בספרי זו לשאלה

שהטעם שכתבו צ) סי' ח"א ואורה קלב-ג, סי' פרדס

אמר ושמואל ד"ה ב (קב, וברשב"ם יקטום, שמא הוא

צריך אינו ולכן ביו"ט, יתרה נשמה שיש שכתב ינה"ק)

ור עליו. שהקשו במה בתוס'(שם) ועיין אהבשמים,

ואסקינא), ד"ה א (קג, חלאווה במהר"ם נוסף הסבר

ד"ה א קג, חידו' אמר רב ד"ה ב כ, (ברי"ף ובר"ן

שיש דעה שהביא (שם) בשבה"ל וראה אמר). ורבא

(שם) האו"ז זו דעה והביאו הבשמים, על לברך

בהערות ור' ,(156 עמ' תקכה סי' (פסחים והראבי"ה

זו. דעה שהביאו נוספים למקומות הפניה שם

ההגדות.�·. בנוסחי הוא וכן כת"י, רוב ע"פ התיקון

המילים�‚. אך רבינו, דברי את הביא א) (תעג, הב"י

וכן שם, הובאו לא הוא' כלום לאו ירקות 'דאכילת

המהרי"ל שכ"כ כתב ב) (ס"ק הד"מ (שם). בשו"ע פסק

משנ"ב וראה חולקין, שיש והוסיף פענח, הצפנת בשם

ד-ה). (ס"ק

א-ב).�„. (קטו, פסחים

בדברי�‰. להלן ראה זו, נטילה על הברכה בעניין

שם. ובהערות בזה, שהרחיב יג) (סי' רבינו

.Â�,(א (פ"ח, רמב"ם וראה א-ב), (קיד, הגמ' ע"פ

(סי' שבה"ל קנז), עמ' פסח (סדר גאון עמרם רב סדר

לפניו), הביאו ד"ה א (קיד, מאירי ע"ב), צב ריח

ד). (תעד, ושו"ע טור ריז), (עמ' אבודרהם

.Ê�.שם ובהע' יד, סי' ראה

.Á�.מצות ג' או ב' צריך האם הראשונים נחלקו

אות (שם הגה"מ ו), (פ"ח, הרמב"ם ב), (כה, הרי"ף

מיונ"י מנחם ה"ר בשם (קטו,ו) דוד ורבינו יו"ט והרב

ויש בלבד, שתים שלוקחים פסקו דרכו) מה ד"ה ב

סדר כ"כ מצות. ג' שצריך רבינו, שפסק כפי שפסקו,

רש"י (סדור רש"י דבי ספרי (שם), גאון עמרם רב

רש"י צ), סי' ח"א ואורה קלב-ג, סי' פרדס שפ, סי'

ד"ה א (קטז, תוס' כאן), אף ד"ה א (קטז, ורשב"ם

ד"ה ב (קטו, מכתם ל), סי' (פ"י רא"ש דרכו), מה

או"ז ,(156 עמ' תקכה סי' (פסחים ראבי"ה דרכו), מה

(קטו, ומאירי צט) (סי' קטן תשב"ץ רנב), סי' (ח"ב

כג-ד). (סי' להלן וראה תורה). שקראה זה ד"ה ב

.Ëבשם� וכ"כ שלפנינו, בירושלמי מצאנו לא

א). (פ"ח, מנוח ור' ריז), (עמ' האבודרהם הירושלמי

בזה. נוספים ראשונים יד) (סי' לקמן וראה

.Ò.א הערה טז סי' וראה א), (קיד, המשנה ע"פ

.‡Ò,בחרוסת הוא זה טיבול אם הראשונים נחלקו

ובהע'. שם עיין , טז סי' להלן זה בנושא מרחיב ורבינו

.·Ò'סי להלן ראה כזית לאכול חייב האם בעניין

שם. ובהע' טז,

דאיכא:45.ביה דליכאהכיון שגמר:48.חסראלעשות:47.חסרבונהנית:46.דכיון

דגאל:49.שקראה דירקות:50.גואלג ירקותדדאכילה :51.דאכילת בע"ה בלפני א

בואמרי:53.שלבעם:52.לפניוה הפרי:54.ואמרי'א ב"פא
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הוא55החבורה. שמורים ליל על והטעם בשומר, הזה הטבול עושין .55סגויש

ישים האחד החצי לשתים, ומחלקה בסל אשר מצות השלש מן אחת נוטל ואחר

ואוכל המפה, תחת ישים האחר והחצי השלימות, שתי כל56בין אחר כזית ממנה

לפסח זכר והמנהגסדסעודתו שיקראסה. קודם הא57לחלקה עליה שיאמר כדי ההגדה

אומרים ויש בפרוסה, כאן אף בפרוסה עני של דרכו מה עניא, שיראו58כדיסולחמא

ועדיין הפת מטמינין אנו מה מפני וישאלו אומרים59התינוקות ויש אכלנו, כדיסזלא

ולפיכך באחרונה, משומרת מצה לו יהיה ולא בשוגג, הסעודה תוך ויאכלנה יבא שלא

אותה.60מצניעין

כתפיהן בין הסל ומגביהין שני כוס לו מוזגין כך עניא,סחואחר לחמא הא עליו ואומר ,

גאלנו61וכל ו\אשר ההלל מן וקצת כוסוסטההגדה אחד כל ושותה הגפן, פרי ובורא

בהסבה.

ז"ל אשר הר' 37)עוכתב עמ' המנהגות הכרפס(ספר אכילת אחר באלמנ"ייא כי ושמעתי

במפות המצות וכורכין השולחן הבית,62עוקרין לפנות והולכין כתפיהן על ונושאין ,

ואומרים למקומן חוזרים כך ההגדה.63ואחר

מצות השתי יקח כך ואחר ידים, נטילת על ומברכין ידיהם את נוטלין ההגדה 64ואחר

ויברך והשלימה הפרוסה בעל65המוציאיחד מברכין ויש מצה. כיעאולאכול דייקו ולא ,

לאכול. בשניהם אלא מרור, בשל ולא בעל, אותה שיאמרו הכללים מכל באחד מצאנו לא

החבורה בני וכל הוא בהסבה כזית ממנה יאכל כך65ואחר ואחר המרור66. מן יקח

.‚Ò.א הערה טז סי' וראה ב), (פ"ח, מנוח ר' כ"כ

.„Ò.שם ובהערות יז, סי' רבינו בדברי להלן ראה

.‰Òומרור מצה (הל' עיטור זה: טעם כ"כ

ו), (פ"ח, מנוח רבינו ע"א), ע"ד-קלה קלד

(עמ' ואבודרהם י) עמ' ההגדה (סדר ריטב"א

הביא אותה' 'מצניעין עד רבינו דברי את רכ).

(סי' בו מהכל אותה) ונותנין ד"ה ו (תעג, הב"י

א). יב, נ

.ÂÒסילוק לטעם הראשונים הביאו זה הסבר

פרדס ראה: ולהטמנה. לבציעה כטעם ולא הקערה,

(קטז, חלאווה מהר"ם צ), סי' (ח"א אורה קלב), (סי'

(שם) ריטב"א כה), סי' (פ"י רא"ש לו), מזגו ד"ה א

(שם). ואבודרהם

.ÊÒ,(קלג (סי' והפרדס (שם) האורה ספר כ"כ

לאכול שיזכור כדי שזה כתב ב) קטו, (סוף ובמאירי

לפסח. זכר בסוף המצה

.ÁÒ.שם ובהערות יח, סי' רבינו בדברי להלן ראה

.ËÒ.א-ב קטז, משניות

.Úואומרים' המילים עד הוא מדבריו הציטוט

ההגדה'.

.‡Úמרחיב שם כג) (סי' להלן רבינו בדברי ראה

שם. ובהערות זה, בנושא

הוא:55. שמורים הויש... ד ג בכדי:58.חסרבשיקרא:57.שאוכלהואוכל:56.חסרא

כדי מצניעין:60.ואנובועדיין:59.שהוא משמריןבולפיכך וכל:61.לפי' עניא לחמא הא

דבמפות:62.כלב (ג במפותבמרור - בו מצות:64.וקוריןהואומרים:63.)בכל אהשתי

המצות החבורה:65.ב' בני מצה... הולאכול ד ג כזיתא ויאכל מצה לאכול וי"א מצה אכילת ועל

שמאל בהיסיבת המסובין וכל ואחרבואח"כ:66.הוא
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מרור לאכול עליה בחרוסת67עבויברך ומטבל ואחרעג, החבורה. בני לכל ומאכיל ואוכל

ויש ברכה, ובלא טבול בלא ויאכל המרור עם ויכרוך השלישית המצה מן יקח כך

כהלל למקדש זכר בטבול שיאכל כלעדאומרים ואוכלין החבורה, בני לכל ומאכיל ,68

אחד כל ויאכלו המפה, תחת אשר המצה מן יקח כך ואחר כזית69סעודתן. ממנה

כלום אחריה מפטירין ואין לפסח, זכר שמאל .עהבהסבת

המזון ברכת עליו ומברך שלישי, כוס .70עוומוזגין

ההלל את עליו וגומר רביעי כוס חמתךעזומוזגין שפוך ומתחיל הגוים, לא71על ואחריו ,

לנו לא ה' ויברך72לנו ההלל וגומר יהללוך73, לפניועחאחריו מברך ואינו שאין74, לפי

אותו75קורין קורין אנו שאין ועוד חובה, בתורת שנזכר76אותו פי על ואף אחת. בבת

חדש כראש בו ידלג שלא אלא גומר, לומר רוצה אינו גומר, לשון מברךעטבו כך ואחר .

הגפן, פרי ועל הגפן על מברך כך ואחר בהסבה. כוסו אחד כל ושותה הגפן פרי בורא

ברכות ובהלכות המאורע, מעין בו ח)ומזכיר זה(סי' על הפוסקים דעות ואיןפכתבתי .

יאמר חמישי כוס לשתות ירצה ואם מים. ישתה יצמא אם אך כלום, אחריו שותין

בבל נהרות על עד טוב כי לה' מהודו הגדול הלל כלפאעליו נשמת אומר כך ואחר .

לשם והודאה שבח שהוא לפי העולמים, חי עד וישתבח והנפלאות77חי הניסים רוב על

ולנו לאבותינו ומבית78פבשעשה מצרים פסח כך אחר מוסיפין ויש אומרים79פג. ויש ,

לעשות: ראוי וכן הגדול, הלל קודם אותו

הסדר(יג) על שעושין הדברים טעמי לך מה.80והנה ועל מה על

.·Úשמברך שסובר משום ותיקנו שנו"ס, ראה

כג בסי' שכתב וכפי 'על', בלי מרור לאכול

להוכיח גם ניתן אולי מכאן השנו"ס). ע"פ (ולעיל

כת"י הכריעבשנוסח ובו יותר, המאוחר הוא

נמצא שלא מה והמרור, המצה ברכת בעניין

משני באחד שיברך שכתב כאן, האחרים בכת"י

הנוסחים.

.‚Ú'ור כו, סי' להלן בזה מרחיב שם.רבינו בהע'

.„Úבהערות ור' כז, סי' להלן בזה מרחיב רבינו

שם.

.‰Úבהערות ור' כח, סי' להלן בזה מרחיב רבינו

שם.

.ÂÚ.(ב (קיז, משנה

.ÊÚ.שם

.ÁÚ'בסי להלן יהללוך ברכת בנושא האריך רבינו

שם. בהע' ור' , כג

.ËÚ'סי להלן מאריך רבינו הלל לפני ברכה בעניין

שם. בהע' ור' כא,

.Ù,הגפן על ברכת בנושא רבינו מאריך לד סי' להלן

שם. בהע' ור'

.‡Ùרבינו רביעית כוס אחרי ומים יין שתיית בעניין

שם. בהע' ור' לה, סי' להלן מרחיב

.·Ù'ור לג-לה, סי' להלן זה בנושא מרחיב רבינו

שם. בהע'

.‚Ùאון 'ומבית כאן: נוסף ע"ב) יב דף נ (סי' בו בכל

וכו''. מדני שבת

מרור:67. לאכול העליה ד ג מרורא לאכול או מרור אכילת אחד:69.חסרהכל:68.על כל

ואחדהחסרב אחד ההמזון:70.כל הגוים:71.מזוןב העל ד ג לנו:72.חסרא לא בה'

קורין:75.עליובלפניו:74.ומברךהואו'אויברך:73.חסר קוראבשאין שאינו

כלובאותו:76. הומבית:79.ועמנובולנו:78.לש"יבלשם:77.אותו על80.חסרב
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בארנו והצלתי81שחייבפדהנה והוצאתי גאולות, ד' כנגד והם כוסות, בארבע אחד כל

ולקחתי גאולה,פו.פהוגאלתי של גדולים ענינים ארבעה כאן שיש הוא כך הדבר וביאור

השם אל והודאה שבח להרבות יש לעצמו אחד הוא82שכל הראשון ו,יתברך. (שמות

היהו) הקשה העבודה סבל לרוב שבתחלה מצרים, סבלות מתחת אתכם והוצאתי

עלינו יקל אם לנו לנו83מספיק יהיה ובזה וממשלתו, ידו תחת נשאר אפילו העבודה,

יתעלה והוא הכבד. העול מתחת שהוציאנו כלומר, והוצאתי, של אחת הוציאנו84גאולה

עבודתו מכל ושחררנו וממשלתו ידו לשון85מתחת וזהו גאולה(שם), שהיא והצלתי,

הממם ולא דכאם ולא וממשלתו ידו מתחת הוציאנו ואלו גדולים86שניה. ,פזבשפטים

לשון רק(שם)וזהו לנו הגיע ולא זה כל עשה ואלו שלישית. גאולה שהיא 87וגאלתי,

בתתו לנפש שריד לנו והותיר סגולה, לעם לו לקחנו יתברך והוא דיינו, לבד לגופות

והיא הנכבדת, תורתו את באמרו88לנו רביעית, ז)גאולה שם, לי(שם אתכם ולקחתי

.פולעם

כתב ז"ל בירושלמיפחוהראב"ד במצרים,פטגרסינן שנאמרו גאולות ד' כנגד הללו כוסות ד'

טרפון ור' וכו', יהושע89היהצוהוצאתי ור' והבאתי, כנגד חמישי ד'צאמביא כנגד אומר

.„Ù.ה סי' לעיל

.‰Ù,(ה"א (פ"י בירושלמי ה), (פח, בבר"ר הובא

דבי ספרי ראשונים: בהרבה והוזכר מדרשים, ובעוד

מו), סי' (ח"ב אורה עג), סי' פסח (הל' (מחז"ו רש"י

פרדס לב), (סי' והיתר איסור שפט), (סי' רש"י סידור

רפג), (סי' רוקח תלט), סי' (פסחים ראב"ן קלב)), (סי'

. הע' וראה

.ÂÙ,צט) במכתם הדברים מקור לעם: לי וביאור...

כתב ובדומה קלים, בשינויים יפחתו) ולא ד"ה ב

ארבע את ביאר ו) ו, (שמות הרמב"ן ב). (צט, המאירי

הרב בהערות וראה דומה, בדרך הגאולה לשונות

כמקור הזוהר את שציין הר"ק) מוס' (מהדו' שעוועל

דברי סוף (עד זה כל הביא לא בו בכל הרמב"ן. דברי

הראב"ד).

.ÊÙהיינו" הניכר: חסרון כאן ויש שם, במכתם ראה

ובשפטים במכות אותם הכה יתברך והוא מספיקין,

וכו'". גדולים

.ÁÙ(הר"ק (מוס' לראב"ד ופסקים בתשובות הובא

.1 הערה שם וראה נד, סי'

.ËÙמהירושלמי רבים שינוים ויש ה"א), (פ"י פסחים

ה; פח, (בראשית רבה במדרש בדומה וראה שלפנינו,

עמ' (ח"ב ריצ"ג זה: ירושלמי והביאו ד). ו, שמות

פסח (הל' ומנהיג ע"א) קלג ומרור (מצה עיטור צט),

(ברי"ף ור"ן עז) שאילתא (צו שאילתות וראה נא). סי'

יפחתו). ולא ד"ה ב צט, ובחידו' מארבע ד"ה א יט,

רבהˆ. ובמדרש בירושלמי איננה טרפון רבי דעת

ר' בדעת שגרסו יש א) (קיח, בבבלי אולם שלפנינו,

ע רב סדר ראה: חמישית'. 'כוס (סדרטרפון גאון מרם

(סי' רוקח שכב), עמ' (ח"ב ריא"ג קעא), עמ' פסח

ויש רלה). (עמ' אבודרהם י), (פ"ח, רמב"ם רפג),

לכוס מקום אין זה ולפי רביעית', 'כוס בגמ' שגרסו

רביעי), ה"ג ד"ה (שם רש"י ראה: כלל. חמישית

רביעי). ד"ה ב (קיז, ותוס' ת"ר) ה"ג ד"ה (שם רשב"ם

אורה עג, סי' פסח הל' (מחז"ו רש"י דבי בספרי וראה

סי' והיתר איסור שפט, סי' רש"י סידור מו, סי' ח"ב

לחולה. רק מותרת חמישית שכוס שכתבו לג)

ובבר"ר:ˆ‡. לוי, בן יהושע ר' שלפנינו: בירושלמי

נחמן. בר שמואל ר'

דשחייב:81.כסדרבהסדר: ג השם:82.שחייביןב עלאעלינו:83.לשםהאל בלנו

עול עולגעלינו סבלהלנו עבודתו:85.יתברךביתעלה:84.עלינו ולא86.מעבדותובמכל

ההממםאהממם: :89.וזהובוהיא:88.חסרגאלאדרק:87.והממםב שהיהבהיה
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של שנאמר90כוסות יא)פרעה מ, בידי(בראשית פרעה אל92ואשחט(שם),91וכוס 93אותם

פרעה, כף(שם)כוס על הכוס את יג),95פרעה94ואתן שם, בידו.(שם פרעה כוס ונתת

אומרים אומרים96צביש ויש החלום. זה ידי על ליוסף גאולה שבאת ארבעצבעל כנגד

וטביעת בכורים, מכת המצרים, שלקו והרביעי97פורעניות נבוכדנצר, ובימי סוף, ים

בידןלעתי ישראל שמשתעבדין מלכיות ד' כנגד אומר לוי ר' חברותיה. עם לבא ד

פורענות של כוסות ד' כנגד אמרי רבנין מהם. אומות98ונגאלין להשקות הקב"ה שעתיד

כתיב99העולם בירמיה טו)100. החמה(כה, יין כוס את אותו101קח כל102והשקית את

וכתיבצגהעמים טז)103, שם, והתגועשו(שם וכתיב104צדושתו ז)והתהוללו, נא, זהב(שם כוס

גוים שתו מיינה הארץ כל משכרת ה' ביד וכתיב105בבל ט), עה, ביד106כי(תהילים כוס

חמר ויין ארץ107ה' רשעי כל ישתו ימצו שמריה אך מזה ויגר מסך וכתיב107מלא ,

ו) יא, פחים(שם רשעים על כוסם108ימטר מנת זלעפות ורוח וגפרית וכנגדן108אש .

נחמה של כוסות ד' לישראל להשקות הקב"ה שנאמר109עתיד ה), טז, חלקי(שם מנת ה'

וכתיב ה)וכוסי, כג, שלחן(שם לפני תרין110תערוך והדין רויה, כוסי יג)111וגו' קטז, (שם

אינון תרין אשא ישועות הללוצהכוס והנחמות שסבלצו. למי אלא בהן, זוכין הכל לא

עם לאט והלך עמהן ונצטער הצבור בעול ראשו את והכניס כתפו, על המצות עול

עכ"ל. בניחומין עמהן משתתף יהיה הקניטן, ולא חבריו

משום תחלה, ידיו ליטול צריך ואין עליו מקדש נקיות ידיו היו ואם ראשון, כוס ומוזגין

הרוח מגסי זה הרי לפירות ידיו והנוטל אקרי, פירות שבתותצזדיין דבשאר גב על ואף .

לידים נוטלין להיות נוהגין טובים לגסות112וימים חוששין אנו ואין הקידוש 113קודם

זו.ˆ·. לדעה נוסף מקור ידענו לא

הזאתˆ‚. החמה היין כוס את "קח כתוב: בפס'

הגוים". כל את אותו והשקיתה מידי,

.„ˆ– חסר בכתיב היא בפסוק 'התגועשו' המילה

בכת"י וכ"ה בכתיבב'התגעשו', 'התעוללו' המילה וכן ,

חסר.

שמכךˆ‰. (שם) העדה וקורבן משה הפני מסבירים

שמדובר משמע ישועה כוס ולא ישועות כוס שכתוב

כוסות. בשתי

.Âˆ.מהירושלמי זה אין מכאן הללו: והנחמות

זוטא אליהו דבי תנא א), (יא, תענית וראה

רמב"ם רסה), יז (שמות שמעוני ילקוט (א),

לרבינו תשובה ושערי יא) פ"ג, תשובה (הל'

נשיאת בעניין קסח) אות שלישי (שער יונה

הציבור. עם העול

.Êˆ.(א (קו, חולין

בחלוםהשל:90. א"האבידי:91.שנאמרו ואקח הואשחט:92.בידי ד ג (א -בפסוקואסחט

תוךאאל:93.ואשחט) דאל פרעה:95.ידהכף:94.עלג כף בי"א:96.חסראעל

העולם:99.פורעניותהפורענות:98.וקריעתבוטביעת:97.וי"אה עכו"םדאומות

האותו:102.החימהההחמה:101.חסרבכתיב:100. הוכתיב:103.חסרב ב א

גוים:105.והתגעשובוהתגועשו:104.חסר שתו בכי:106.חסרהמיינה חסרא

ארץ:107. רשעי מסך... וגו'במלא מסך כוסם:108.וכו'המלא מנת נחמה:109.וגו'באש...

שלחן:110.נחמותב לפני תרין:111.חסרהתערוך כוסיהוהדין נוטלין112.ותרי להיות

הידיםבלידים: לגסיבלגסות:113.ליטול
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אריפתא מקדש ריפתא ליה חביבא דאי טעמא היינו התם שדעתו114הרוח, ועוד ,

לומר צריך שהרי הפסח, בלילי כן שאין מה בסעודה, מיד וכל115להתחיל ההגדה

שיאכל קודם ז"לצחהמאורע והרשב"א רב). סי' המיוח' הרשב"א א(שו"ת ידו שנוטל חת,כתב

ששנינו כמו הכוס, את בה שנוטל דברכות116אותה א)בברייתא כל(מג, יין להם הביאו

לברך.117אחד צריך ואין אחת, ידו נוטל

קודםצטומברך תדיר תדיר ושאינו דתדיר משום מקדש, כך ואחר תחלה היין ,קעל

אחד כל שמאל118ושותין בהסבת היסיבה119כוסו צריכין הם מי ביארנו וכבר .קא.

ידיו את נוטל כך הכרפס,120ואחר טבול דעת121מפני לפי ידים נטילת על ומברך

ז"ל ידים121קבהר"ש נטילת צריך במשקה שטבולו שכל שניותקג, דידים לן דקיימא ,

תחלה, להיותן משקין מטמא התרומה את הפוסל וכל התרומה, את פוסל ושני הן

כתב וכן בחולין, אף כן גם נהגו תרומה סרך ז"ל122ומשום נטלקדהרשב"א ואפילו .

שאין מה היין, על לקדש צריך כרחו שעל לפי וליטול, לחזור צריך הקדוש קודם ידיו

נ"ע הר"ם וכתב הפת. על לקדש שיכול טובים, ימים בשאר עלקהכן מברכין שאין

אנו אבל וטהרה, מטומאה שנזהרין ישראל בארץ היה הברכה כשקבעו כי זו, נטילה

באותה אלא הפסח, בליל כלל נטילה על מברך אין דבר, סוף מברכין. אין נזהרין שאין

והר"ש123שנוטל עכ"ל. המוציא ברכת רוב124קוקודם דעת וכן מברך, שבכלן כתב

ז"ל :קזהפוסקים

.Áˆמה ראה הקידוש קודם ידים נטילת בעניין

ז). (סי' היום קידוש בהל' רבינו שכתב

.Ëˆ.בו בכל ליתא הסימן סוף עד מכאן

ובברכות˜. א) (קיד, בפסחים ובברייתא במשנה

הלכה ונפסקה זה, בעניין וב"ש ב"ה נחלקו ב) (נא,

ב"ה, לשיטת טעמים שני הביאה שם הברייתא כב"ה.

השני. הטעם רק הביא ורבינו

ג.˜‡. סי' לעיל

רש"י˜·. שטיבולו), כל ד"ה א (קטו, רשב"ם ראה

ומהטעם לחולין), נט"י ד"ה א קו, חולין צריך; ד"ה (שם

הנטילה על לברך שהצריכו עולה שכתבו תרומה' 'סרך

סדור רש"י: דבי בספרי בהדיא מפורש וכן בפת. כמו

ופרדס (102 עמ' צ סי' (ח"א אורה שפ), (סי' רש"י

קלג). קלב- (סי'

א.˜‚. קטו, פסחים

הרשב"א˜„. ובשו"ת (שם), הרשב"א שו"ת

לה). (סי' החדשות

א)˜‰. אות (פ"ח הגה"מ צט), (סי' קטן תשב"ץ

סוד"ה א (קטו, תוס' כתבו וכן בשמו, ו) (תעג, וטור

פסק וכן ע"ג), קלד ומרור (מצה עיטור שטיבולו), כל

עיקר שהיום הוא זו לשיטה והטעם ו). (תעג, השו"ע

נט טומאהחיוב משום ולא קדושה משום הוא "י

בשאר ולא זה, עניין שייך בפת דווקא ולכן וטהרה,

אוכלים.

.Â˜שנכון ונראה 'והרמב"ם', גורסים שיש שנו"ס ראה

כן. סובר שהר"ש לעיל הזכיר שכבר משום יותר,

.Ê˜'עמ פסח (סדר גאון עמרם רב סדר כתבו כן

הגאונים מעשה רפז), סי' (שע"ת הגאונים שו"ת קנז),

אחדבאחד:117.שמצינובששנינו:116.לקרותהלומר:115.עלההאריפתא:114.

ואחדהאחד:118.ואחד שמאל:119.אחד בשמאלגבהסבת בשמאלדבהיסבה בהיסיבה

דידיו:120. ז"ל:121.ידוג הר"ש על... הוכ"כ:122.חסרבומברך ג כת'א נמי וכןבוכן

פסק ידיובשנוטל:123.נמי ז"לבוהר"ש:124.שנוטל ביאוריםוהרמב"מ ר'
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סל(יד) לפניו מביאין כך מצותאואחר שלש בו ושניבאשר וחזרת, וכרפס, משומרות,

לחגיגהגתבשילין זכר והמבושל לפסח, זכר הצלי מבושל. ואחד צלי אחד ומנהגנוד, ה.

נטויה לזרוע זכר בהמה מזרוע הצלי הגחלים.1ולעשות על רק בשפוד אותו צולין ואין .

רמון2והטעם של בשפוד אלא נצלה היה לא ופסח לפסח, זכר שהוא שאיןזלפי לפי

עץ של בשפוד יצלהו שאם מוח, מבושל3בו ויהיה יבשלהו, העץ לחות שמא אחר,

רק אש צלי יהיה ולא יצלנו, הברזל חמימות שמא ברזל, של בשפוד לא וגם ואסור.

טורח יהיה רמון של שפוד אחר נחזור שאם הגחלים, על אותו צולין ואנו ברזל. צלי

מביצהחגדול עושין והמבושל המקדשט. בית לאבילות זכר אומריםי, ויש שאנויא, לפי

הוצי כיאומרים מביצה, המבושל עושין לפיכך טוב, ליום ומאבל לחירות מעבדות אנו

אבלים בה לנחם דרך כ"מ4יבכן בעולם שחוזר הוא גלגל כלומר, אומריםיג, ויש לפייד.

להתבשל קלה אחר5שהיא טעם כתבנו ולמעלה :טו,

ריח (סי' שבה"ל א), (פ"ח, רמב"ם יז), עמ' כח (סי'

שטיבולו), כל ד"ה ברי"ף א מא, (ברכות תר"י ע"ב), צב

אבודרהם רפג), (סי' רוקח ס), סי' פסח (הל' מנהיג

(תעג, וטור ע"ב) לה שמועה (יבין רשב"ץ ריט), (עמ'

וראה הסדרים, בכל כתוב שכן כתב (שם) ובתוס' ו).

ד). (קנח, ושו"ע ב"י

שם.‡. ובהע' יב סי' לעיל ראה

מצות,·. ג' או ב' בעניין ובהע' יב סי' לעיל ראה

שם. ובהערות כד, סי' להלן רבינו בדברי וכן

ושו"ע‚. א) (פ"ח, רמב"ם א), (קיד, משנה ראה

ד). (תעג,

ודעת„. תבשילין, לשני הסברים מס' ב) (קיד, בגמ'

ואחד לפסח זכר אחד בשר, מיני שני שצריך יוסף רב

ואחד צלי אחד שצריך כתב (שם) ובר"ח לחגיגה. זכר

ר"ח לחגיגה. זכר והמבושל לפסח זכר הצלי מבושל,

וכן מיני), שני ד"ה (שם ובתוס' ברשב"ם גם הובא

ועיין שם). (ברי"ף בר"ן וראה ב), (כד, הרי"ף דעת

צריכים ששניהם וכתבו פירושו, שדחו (שם) בתוס'

שכתוב מהמשנה, משמע ושכן מבושלים, להיות

המח' שהביא ב) אות (פ"ח הגה"מ וראה 'תבשילין'.

שם וראה יב, סי' לעיל רבינו בדברי ועיין זה. בעניין

בהע'.

(תעג,‰. בב"י מובאים הענין סוף עד רבינו דברי

בקיצור. שם והדברים ע"ב), יב נ (סי' בו מהכל ד)

.Âמפלייזא ר"ש רבה), ד"ה ע"ב (קיד המכתם כתבו כן

ספר סו), סי' פסח (הל' המנהיג רנו), סי' (ח"ב באו"ז

מהרי"ל א), (פ"ח, מנוח רבינו ,(36 (עמ' המנהגות

ד). (תעג, וטור ו) ההגדה (סדר

.Ê.(א (עד, פסחים

.Áב (קיד, המאירי (שם), המנהגות ספר כתבו וכן

וכתב ריז). (עמ' והאבודרהם ביארנו) כבר ד"ה

כן, לעשות שעדיף והעיטור הרי"ף בשם האבודרהם

בחוץ. כקדשים יראה שלא

.Ëוכ"כ בשר, מיני בשני מדובר יוסף לרב (שם) בגמ'

שנהגו כתבו ראשונים הרבה אך א), (פ"ח, הרמב"ם

(קיד, מכתם א), (פ"ח, מנוח רבינו ראה: וביצה. בבשר

מאירי (שם), אבודרהם תשצו), (סי' אגור רבה), ד"ה ב

(פ"ח, מ"מ (שם), עיטור צז), סי' (פ"י אגודה (שם),

קצג), (סי' וויל מהר"י ו), ההגדה (סדר מהרי"ל א),

ה). (שם, בב"ח וע"ע (שם). ושו"ע טור

.È.(י ס"ק (תעג וד"מ (שם) מכתם

.‡È.אחר במקום זה טעם מצאנו לא

.·Èב).רא (טז, ב"ב ה

.‚È.מצאתי כן – לפתוח שיש נראה

.„È.(שם) מנוח ורבינו (שם) המכתם כתבו כן

.ÂË.שם הע' וראה יב, סי'

עץ:3.חסרבוהטעם:2.הנטויהבנטויה:1. של אבלים:4.בעץאבשפוד אבליםבבה

לבשלהלתבשילגלהתבשל:5.בביצים
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חגיגה(טו) שאין לפי ביצה, בסל משימין אין בשבת להיות עשר ארבעה וכשחל

שבת והר"פטזדוחה בזהיזכתב6. לחוש דאין משמע יחיאל רבינו משיטת 7אמנם

אותן כעושה נראה בזה המדקדק אדרבה בעלמא, זכר רק בו שאין כיון כלל,

עשר ארבעה כשחל אף ענין, בכל תבשילין שני לעשות ונכון ממש, קדשים

בשבת: להיות

הכרפס(טז) מן בחרוסתיחויקח ויטבול האדמה, פרי בורא ויברך כזיתיט, ויאכל הואכ,

שאמרו כמו החרוסת, על מברך ואינו החבורה. בני א)במשנה8וכל חרוסת(קיד, שאין

.ÊËמאוד דומה שלשונו ב) אות (פ"ח הגה"מ ראה

הזכיר (ולא יחיאל ר' דעת את והביא רבינו, ללשון

ד"ה ב (קיד, תוס' כתבו: וכן כרבינו). הביאו, שר"פ

רבה), ד"ה ב (קיד, מכתם כה), סי' (פ"י רא"ש אחד),

מג ח"ד (נ"ה ירוחם ר' סו), סי' פסח (הל' מנהיג

ועיטור יוסף) רב ד"ה ב (קיד, חלאווה מהר"ם ע"ג),

מאורלינש, יעקב ר' בשם ע"ג) קלג ומרור מצה (הל'

(פ"ח, מנוח רבינו רנו), סי' (ח"ב באו"ז מפלייזא ר"ש

ביארנו) כבר ד"ה ב (קיד, מאירי תשצז), (סי' אגור א),

שאין משמע מהרא"ש י"א. בשם ד) (תעג, וטור

שחגיגה ויסברו יבנה מהרה משום כלל, ביצה להביא

אך (שם), חלאווה המהר"ם דעת וכן בשבת, קריבה

למה זכר לעשות שאין והוא שונה, שהביא הטעם

במהר"ם (שם מאורלניש הר"י (ומלשון שאינו

משמע מינים', שני לעשות צריך 'שאין חלאווה),

שאין (שם) המנהיג וכ"כ איסור, בזה אין רוצה שאם

שחל בפסח תבשילין שני שעושה במי מוחין

במוצ"ש).

.ÊÈ,(ה אות קמד (סי' הסמ"ק על הר"פ הגהות

בשמו וכ"כ אמר). רבינא ד"ה ב (קיד, ר"פ ובתוס'

ר' שם), (תוס' ר"י וכ"כ (שם). והטור (שם) האגור

(סדר מהרי"ל (שם), עיטור י"א, בשם (שם) ירוחם

עמ' א אות שצח (סי' מהר"ש ומנהגי והל' ו) ההגדה

יעקב ר' בשם שכתב (שם) ברא"ש וראה .(133

תבשילים ב' להביא שיש מקורביל יהודה ור' מאורלינש

בדעת הראשונים בדברי הסתירה (וצ"ע אחר מטעם

שכדעה כתב ה) (תעג, והב"ח מאורלינש). יעקב רבי

הכ נהגו.זו ושכך האחרונים, ריעו

.ÁÈהמשנה מדין אכן ע"א). יב נ (סי' בו בכל כ"ה

מטבל, ד"ה שם ורשב"ם רש"י א קיד, (משנה והגמרא

הרמב"ם וכ"פ שהוא, ירק כל ליקח יכול ב) קיד, ובגמ'

נהגו אך סתם. ירק שלוקח ד) (תעג, והטור ג) (פ"ח,

זה ומנהג כה). בסי' רבינו שמביא (מהטעמים בכרפס

המנהיג ,(37 (עמ' המנהגות ספר הביאוהו, כרפס ליקח

ט), עמ' ההגדה (סדר הריטב"א ס), סי' פסח (הל'

הביאוהו יד) הגדה (הל' ומהרי"ל ריח), (עמ' אבודרהם

(תעג, בשו"ע וכ"פ ו), (תעג, והב"י תתא) (סי' האגור

אחר. ירק או כרפס שלוקח ד)

.ËÈדבי בספרי כ"כ בחרוסת: הכרפס לטבל שיש

צ, סי' ח"א האורה ספר שפ, סי' רש"י (סדור רש"י

רש"י [ועיין קלב-ג) סי' פרדס ל, סי' והיתר איסור

רב וכ"כ וצ"ע], (השני)) בחזרת מטבל ד"ה א (קיד,

(סדר גאון עמרם רב סדר רפז), (שע"ת צדק כהן

(פ"ח, רמב"ם קב), עמ' (ח"ב ריצ"ג קנז), עמ' הגדה

הרמב"ן, בשם מזגו) ד"ה א (קיד, חלאווה מהר"ם ב),

ד"ה ברי"ף ב (כד, ר"ן ט), עמ' ההגדה (סדר ריטב"א

הרי"ט וכ"כ (שם), המנהגות ספר (שם), מנהיג הביאו),

ושבלי ע"ד), נט רנו סי' באו"ז הובא שלו (בסדר עלם

ע"ב). צב ריח (סי' הלקט

.Î,(שם) רע"ג סדר (שם), רש"י דבי בספרי כתבו כן

ראבי"ה תלט) סי' (פסחים ראב"ן ב), (פ"ח, רמב"ם

(באו"ז מפלייזא ר"ש סז), (סי' מנהיג תקכה), (סי'

מוכח וכן (שם). ואבודרהם ע"ג) (לג מרדכי שם),

בא שהרי כן, שסובר להלן מביאו שרבינו בראב"ד

וראה הכרפס. על אחרונה ברכה לברך אין מדוע לבאר

ע"ז. החולקים דעות הערה להלן

ז"לבוהר"פ:6. שאמרנובשאמרו:8.לזההבזה:7.והר"פ
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בעלמא לזכר אלא ואינו עלכאמצוה, ומברך עיקר, והכרפס טפל שהוא מפני ועוד ,

הטפל את ופוטר .כבהעיקר

הרשב"א כתב זה רב)וטבול סי' חובתו(מיוחסות ידי יצא מכזית בפחות שאינוכגדאפילו ,

שישאלו. כדי אלא

מקורביל הר"י קמד)ודעת סי' ז"ל(סמ"ק ב)והר"פ אות כי(שם ראשון בטבול צריך שאין

כתבו נכדו ז"ל יצחק ורבינו ור"ת לבד. חומץ אלאכדאם בחרוסת, אותו לטבל דאסור

כריסו למלאת לו אין המצוה וקודם במרור, החרוסת מצות דעיקר מלח, במי או בחומץ

בעל הרב כתב כך רמב)התרומה9מהן, סי' שבת .(הל'

היין ברכת אף והלא כלל, ליכא לאחריו הכרפס ברכת שאלה, בתשובה ז"ל הראב"ד כתב

שדעתו כיון ראשון כוס על הגפן פרי ועל הגפן על מברך שאינו לומר רוצה אינה, בקדוש

וברוכי דמשתי משום ההגדה, הפסק בשביל שני כוס על שמברך פי על ואף עוד, לשתות

הדין וכן עוד. לשתות שדעתו כיון כלל, מברך לא לאחריו אבל אפשר, לא הדדי בהדי

לאחריו מברך שאין בכרפס ירק10נמי שהוא המרור כך אחר לאכול שדעתו כיון .כה,

.‡Î,בחרוסת מצוה אין לת"ק נח', (שם) במשנה

בגמ' ומבואר בחרוסת, מצוה יש צדוק בר' ולר"א

מצוה ולראב"צ קפא, משום רק הוא שלת"ק א) (קטז,

בסי' רבינו (וכ"פ כראב"צ וקי"ל לתפוח, או לטיט זכר

לפרש ויש מצוה, חרוסת שאין שכתב מהו א"כ ט),

לא ע"כ לטיט, בעלמא זכר אלא כמרור מצוה שאינה

תעג). הפר"ח (כ"כ ע"ז ברכה תקנו

.·Îד"ה א (קטז, המכתם העניין להסביר כתבו וכן

(שם). והראב"ן רכ) (עמ' האבודרהם אליעזר), ר'

.‚Îסדר) הריטב"א כה), סי' (פ"י הרא"ש כתבו כן

והסבירו ד), אות (פ"ח מימוניות והגהות ההגדה)

התינוקות, את להתמיה כדי הוא זה שטיבול כהרשב"א

כתב כה) (סי' מהרי"ל ובשו"ת שיעור. צריך לא ולכן

למח' להכנס שלא כדי מכזית, פחות לאכול שעדיף

רכ (סי' לסמ"ק ר"פ בהג"ה וכ"כ אחרונה, ברכה לגבי

פסק י) (שם, והב"ח ו). (תעג, בטוש"ע וכ"פ א), אות

כזית לאכול יחמיר לכו"ע לצאת הרוצה נפש שבעל

אח"כ). בו"נ ויברך המרור לפטור שלא (ויתכוון

.„Î,(מטבל ד"ה א (קיד, בתוס' מובאת ר"ת דעת

ד"ה א (קיד, דוד רבינו בחידושי כה), סי' (פ"י ברא"ש

מזגו). ד"ה א (קיד, חלאווה ובמהר"ם הביאו) ומתני'

מפלייזא הר"ש מטבל), ד"ה א (קיד, הרשב"ם וכ"כ

רבותינו בשם ע"ב) קיח מא (עשין הסמ"ג שם) (באו"ז

ההגה"מ הביאו ומהר"ם, ע"א). (לח והמרדכי שבצרפת,

לטבול שניתן ר"ת כוונת שגם כתב ג), אות (פ"ח

ו) (תעג, ובב"י בחרוסת. לטבול עדיף אבל בחומץ

טיבול לכו"ע, יוצא בחומץ שכשטובל דכיון הכריע

(שם). השו"ע פסק וכן עדיף, בחומץ

.‰Îכוס אין ולכן הפסק שההגדה דכיון צ"ע, ולכאו'

הכרפס ברכת אין א"כ בפה"ג, מברכת ב' כוס פוטר א'

(סימן דעים בתמים ואכן המרור. את לפטור יכולה

מברכים אין למה לדקדק "צריך וז"ל: הראב"ד כתב לא)

היא, עצמה בפני ומצוה הואיל בפה"א החזרת על

הכר בברכת שנפטר והלאוא"ת הלחם... בברכת או פס

בא שהוא מפני ההגדה כוס פוטר אינו הקדוש כוס

ברכה טעונה החזרת גם תהא מעתה עצמו, בשביל

טעם בידי אין וכעת באה, היא עצמה בשביל שהרי

דברים זה בענין כתבתי שכבר נזכרתי שוב ברור...

שהם שאני, בפה"ג שלענין לזה והטעם ונכוחים, טובים

ההגדה חובת שכן וכל ביניהם, ומפסיקים מצוות שתי

סליק וסלוקי אחת בבת ולמשתי למקרי אפשר דלא

הלחם ברכת הרי למרור בפה"א אבל מאכילה. נפשיה

הטעם וזה הדעת... וסילוק הפסקה ביניהם שאין פוטרו,

בדבריו. להתיישב ויש הנכון",

בעל:9. דהרב ג ב :10.הבעלא לאחריו דמברך ג אחריוא לברך
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הרשב"א דעת נמי רב)ז"לכווכן רא, סי' מיוחסות רמא; עב, סי' ח"א שאם(שו"ת עוד וביאר ,

לאחריו צריך11בירך שהרי שני, בטבול מרור ולאכול האדמה פרי בורא לברך צריך ,

הנהנין12לברך באהכזברכת שלא בפת, נפטרת דאינה מיד יברך מרור לאחר אבל ,

להשביע ולא ע"כ.13כחללפת

בתשובה כתב ז"ל שיב)והרמב"ם שההגדה(סי' לפי הירק, ברכת אחר לברך שצריך

לבסוף יברך כך ואחר תחלה יברך המרור וכשיאכל .13ע"ככטמפסקת,

הואלוישאומרים הקידוש, אחרשבאאחר הסעודהשלאמחמת14כי כדבריםהבאיםבתוך

היא.15לאהסעודה הסעודה תחלת שהקידוש לפי לאחריהם, ולא לפניהם ברכה שטעונין

כתב נ"ע יברךלבוהר"ם ירק אכילת מרור16לאחר אכילת לאחר אבל יבר17, לפילא ך,

ולא לפניהם לא ברכה טעונין אין הסעודה מחמת הסעודה בתוך הבאים שדברים

עכ"ל.לגלאחריהם האדמה פרי בורא מרור על מברך אינו הטעם מזה גם ,

.ÂÎהכרפס אחר מברכים שאין כהראב"ד שסובר היינו

אולם ראשונה, מברכה המרור את לפטור שבא כיון

כזית לאכול א"צ ולדעתו הראב"ד על הוא חולק

אחריו יברך לא כזית אכל אם רק לכתחילה, מהכרפס

על ראשונה ברכה שוב לברך יצטרך שלא כדי בו"נ,

שא"צ. ברכה והוי המרור

.ÊÎמברכה נפטר שמרור והראב"ד הרשב"א כסברת

בסדרו עלם רי"ט כ"כ הכרפס, בברכת ראשונה

לח ובמרדכי והדר ד"ה א קטו, בתוס' גם (הביאוהו

בספרי פשיטא), ד"ה ע"ב (קיד ורשב"ם רש"י ע"ב),

ח"ב האורה ספר מט, סי' פסח הל' (מחז"ו רש"י דבי

ההשלמה ע"א), קלד ומרור מצה (הל' העיטור מג), סי'

הרי"ד פסקי וצריכי), ד"ה ב (קט, המכתם א), (קה,

ומגדולי ד"ה א (קי, והמאירי הביאו), ד"ה א (קיד,

אין זו דלדעה ו) (תעג, הטור וכתב בסופו). המגיהים

ולהלן כזית, אכל אם גם הכרפס אחר ב"א מברכים

זו. במח' רבינו הרחיב כה סי'

.ÁÎברכה מברכים שאין הרשב"א דעת נמצא

ברכה לברך א"צ המרור ועל הכרפס, על אחרונה

אחר בו"נ ברך אא"כ הכרפס, בברכת (דנפטר ראשונה

נפטר דאינו בו"נ לברך צריך המרור ואחר הכרפס),

הסעודה לאחר הבאים דברים שאמרו "וכדרך בבהמ"ז

מן כזית וכשאכל ולאחריהם", לפניהם ברכה טעונין

פו המרור אחר שמברך אחרונה בברכה טרהכרפס,

אותו. גם

.ËÎוברכה ראשונה ברכה דמברכים דסובר נמצא

לכן מפסקת שההגדה כיוון הכרפס, אחר אחרונה

ראשונה ברכה לברך צריך המרור ועל לחוד, כרפס

הבאים כדברים דחשיב כהרשב"א דסובר ואחרונה,

דכיון לכך, (והסברא סעודה מחמת שלא סעודה לאחר

כלל קשור אינו א"כ המצוה מחמת רק בא שהמרור

לסעודה).

.Ï(ע"ב לה שמועה (יבין הרשב"ץ כתב זו כסברא

עיי"ש.

.‡Ïהוא שכן למעלה, שגרסנו כפי ונראה שנו"ס, ר'

העניין. ע"פ נכון נראה וכך בו, בכל

.·Ïמברך זה ולפי צט), (סי' קטן בתשב"ץ הובא

ועל הפסק, מהוה שההגדה כיון הכרפס אחר בו"נ

(ברכות התוס' שיטת והיא כלל, לברך א"צ המרור

ר"ש והדר), ד"ה א קטו, ופסחים הכי אי ד"ה א מב,

שבה"ל וכ"כ רפג), (סי' רוקח ע"ד), נט (באו"ז מפלייזא

בשם אביגדור ר' שכתב ע"א) ק ע"א; צג ריח (סי'

שמואל. בר יצחק רבינו

.‚Ï'ובתוס שם). (פסחים התוס' כתבו זה כטעם

דכיון כתבו ע"ג) (לח ומרדכי (שם) רוקח שם), (ברכות

לכן המצה, עם דווקא מצוה משום לאוכלו שחייב

לאחריו:11. הבירך ד ג דלברך:12.בירךא ג הואא לברךהלברך והרמב"מ...13.הוא ע"כ

ע"כ: הלבסוף ד ג ההוא:14.חסרא ד ג הסעודה:15.הויאא מחמת השלא ד ג מחמתא

היברך:16.סעודה ד ג מרור:17.מברךא האכילת ד ג מרורא
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פסק וכן יברך, המרור לאחר שאף אומרים שכתבנו:לדהרשב"א18ויש כמו ז"ל

כך(יז) השלשלהואחר מן אחת מצה לפניולומצות19יקח אותה21ויחלוק20לזאשר

השלמות שתי בין יניח האחת חציה ענילחלשתים, של כדרכו ממנה שיבצע כדי ,

האחרלטבפרוסה וחציה למשארותם22, זכר המפה בשמלותםתחת ואוכל,23מצרורות

לפסח זכר כזית באחרונה לקריעתמאממנה זכר בציעתה על אחר טעם נותנין ויש .

סוף .מבים

ד"ה ב כט, (ברכות ובתר"י סעודה. מחמת כבא נחשב

המצה אחר מרור שיאכל שידע משום כתב ובזה)

משולם (ר' שכתבו ויש סעודה. כמחמת חשיב ממילא

כורך ממנו שעושה שכיון סז) סי' מנהיג שם, באו"ז

מברכה. נפטר

.„Ïלברך צריך עקרוני באופן שלרשב"א רבינו, כוונת

בברכה שפוטרם רק המרור, אחר וגם הכרפס אחר גם

שם. הרשב"א שכתב וכפי המרור, אחר שמברך אחת

טעמיםלה. מספר שהביא יב) (סי' לעיל רבינו דברי ראה

ו) (פ"ח, ברמב"ם וע"ע הסעודה. קודם בוצעים מדוע

כמנהג ולא המוציא, קודם המצות אחת שבוצע שכתב

שכתב (שם) מנוח בר' וראה ההגדה. קודם שבוצעים

עיקר. טעם במנהג שאין אף כרמב"ם, שלא שהמנהג

.ÂÏשתי לוקחים ו) (פ"ח, ולרמב"ם ב) (כה, לרי"ף

וכרבינו. שלש, לוקחים רוה"פ לדעת אך בלבד, מצות

ז) (תעה, בטור ועיין שם. ובהערה יב, סי' לעיל ור'

בשבת כשחל בין המחלקת בזה, נוספת שיטה שהביא

קפ). עמ' פסח (הל' בה"ג דעת ושכן חול, ביום לחל

.ÊÏבשנו"ס וראה בסל, אשר רבינו: כתב (שם) לעיל

כאן.

.ÁÏ(רפג (סי' הרוקח דעת הראשונים. בזה נחלקו

משום הראשונה שבוצע ע"ב) קיח מא (עשה והסמ"ג

עמ' (ח"ב ריא"ג דעת אולם המצות, על מעבירין אין

בשם ז) אות (פ"ח ההגה"מ ל), סי' (פ"י הרא"ש קב),

(157 עמ' תקכה סי' (פסחים הראבי"ה מהר"ם,

החצי את ומניח האמצעית, שבוצע ע"א) (לח והמרדכי

ו). (תעג, הטוש"ע וכ"פ השלימות, שתי בין

.ËÏבמפורש הובא לא המצה חציית של זה דין

נדון אך ב), לט, וברכות ב קטו, פסחים (ראה בגמ'

(כה, מהרי"ף חובה. או מנהג זה אם פוסקים במספר

חובה. בזה שאין רה"ג ודעת חובה, שזה משמע ב)

ב לט, (ברכות רמב"ן קב-ג), עמ' (ח"ב ריא"ג ראה:

קטו, (פסחים דוד רבינו חידושי דאמרינן), הא סוד"ה

ד"א ד"ה ב (קטו, חלאווה מהר"ם דרכו), מה ד"ה ב

(ברי"ף ור"ן י) עמ' ההגדה (סדר ריטב"א דרכו), מה

אחר דבר ד"ה ב קטו, ובחידו' כתב מיהו ד"ה ב כה,

ע (שם).לחם ובמ"מ ו) (פ"ח, ברמב"ם עוד וראה וני).

.Óמצה (הל' עיטור ,(37 (עמ' המנהגות ספר כ"כ

שבה"ל עה), סי' פסח (הל' מנהיג ע"א), קלה ומרור

לקט ע"ג), לה שמועה (יבין רשב"ץ ע"א), צג ריח (סי'

(עמ' אבודרהם (שם), ריטב"א פט), עמ' (ח"א יושר

רפג), (סי' הרוקח בשם (שם) וב"י ו) (תעג, טור רכ),

נט). ס"ק (שם במ"ב והובא

.‡Ó'סי (פסחים הראב"ן לד), סי' (פ"י הרא"ש כ"כ

עד) סי' פסח (הל' המנהיג (שם), האבודרהם תלט),

אולם, א). (תעז, והשו"ע הטור וכ"כ לפסח, זכר שזה

רש"י הפסח: עם הנאכלת למצה זכר שזה שכתבו יש

רש"י דבי בספרי הוא וכן מפטירין), אין ד"ה ב (קיט,

מחז"ו מא), (סי' והיתר איסור שפ), (סי' רש"י (סדור

(סי' פרדס צ), סי' (ח"א אורה עב), סי' פסח (הל'

(סי' מחז"ו שפד), (סי' רש"י שבסידור ואף קלב-ג);

נראה לפסח', 'זכר כתבו לח) (סי' והיתר ואיסור סט)

ב (קיט, ורשב"ם עצמו) לפסח ולא למצה שכוונתם

שכתב ב-ג) (תעז, בערוה"ש ועיין מפטירין). אין ד"ה

הוא מצה אכילת חובת עיקר ודעימיה שלרש"י

הכזית היא והחובה זכר, רק זה ולרא"ש האפיקומן,

א), ס"ק (שם ומשנ"ב מג"א וראה הסעודה. שבתחילת

לחוש כזיתים, שני לכתחילה ליקח מהרי"ל בשם שכתבו

עימו. הנאכלת למצה וזכר לפסח זכר השיטות, לשתי

.·Ó.(ח יב, (שמות התוס' מבעלי זקנים בדעת כ"כ

הפסק:18. ד ג ההשלש:19.דעתא ד ג לפניו:20.שלשא בסלבאשר ויחלוק:21.שלפניו

יניחבהאחר:22.ויחלקב בשמלותם:23.האחת הצרורות ד ג חסרא
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מים למעינו עד והלל ההגדה עליו ואומר שני כוס במצריםמגומוזגין אבותינו שעשו כמו ,

הפסח אכילת שנאמרמדעל כט), ל, חג:24השיר(ישעיהו התקדש כליל לכם יהיה

דברים(יח) ספור אלא שאינה לפי ההגדה על מברך נותניןמהואינו ויש אחר,25. טעם

קצבה לה שאין מצוה היא שזו מצריםמולפי יציאת בספור בעלמא בדיבור שאפילו ,

משובח. זה הרי המרבה שכל אלא יוצאים,

כתפו על הסל מגביה ההגדה שיתחיל בשמלותם26מזוקודם צרורות למשארותם זכר ,

שכמם לד)27על יב, שאומרים(שמות אותם וכל להגביהו28, אותו מסייעין ,מחההגדה

ב)כדאמרינן ההגדה29כולהו(קטו, שאומר מי לפני .מטנמי

.‚Óפסק וכן א-ב), (קטז, בגמ' וב"ש ב"ה מחלוקת

ה). (פ"ח, הרמב"ם

.„Óתהילים מדרש א), קיז, ב; (צה, פסחים ראה

ל, (ישעיהו רש"י פירוש כ), א, מזמור א; קיג, (מזמור

ה"ג). (פ"ט וירושלמי בתהילים המדרש ע"פ כט)

הוא שני כוס על ההלל אמירת שטעם כתבו, כרבינו

אמרוהו שבמצרים רש"ימשום דבי ספרי הפסח: על

מחז"ו מה), סי' (ח"ב אורה שפה), (סי' רש"י (סדור

ראבי"ה לח)), (סי' והיתר איסור סט), סי' פסח (הל'

באו"ז מפלייש הר"ש ,(163 עמ' תקכה סי' (פסחים

ההלל שאמירת שכתבו ויש ע"א). ס רנו סי' (ח"ב

(ח"ה, יחוו"ד ראה ממצרים, היציאה נס על הודאה היא

לד).

.‰Óבשו"ת כתב זה וכעין ע"ג), יב נ (סי' בו בכל כ"ה

ברכה בשיורי החיד"א הביאו קצו) (סי' ראש בשמים

ג). (תעג,

.ÂÓוהמאירי הרשב"א בשם רכ) (עמ' האבודרהם כ"כ

(סוף ה' ובגבורות בארנו), כבר ד"ה סוף ב כא, (מגילה

מצאנו בראשונים עיי"ש. זה טעם על הקשה סה) פרק

באור בסוף ב יב, (ברכות המאירי נוספים, תירוצים

בה וחתם ואמונה באמת יצא שכבר כתב המשנה)

ח"ד (נ"ה ירוחם ורבינו (שם) ובאבודרהם ישראל. גאל

שאמר בקדוש יצא שכבר כתבו הר"פ בשם בתחילתו)

ובשו"ת תעג). סי' הפר"ח (וכ"כ מצרים ליציאת זכר

היא המצוה שעיקר כתב יב) סי' כד (כלל הרא"ש

כך שמתוך וכיו"ב מצה אכילת כגון המעשה לעשות

(ובחיד"א בפה מפרש שואל אם ורק יצ"מ, זוכרים

הרא"ש דלאו וכתב זה, טעם דחה פו יח, עין בטוב

זו). תשובה על חתים

.ÊÓובימינו השלחן, שעוקרים איתא ב) (קטו, בגמ'

דסגי ראשונים הרבה כתבו גדולים שהשלחנות

גם (הובא בסדרו עלם טוב ר"י כ"כ הסל. בהגבהת

תלט), סי' (פסחים ראב"ן למה), ד"ה שם בתוס'

רפג) (סי' רוקח ע"א), קלד ומרור מצה (הל' עיטור

הסל שמגביה רבינו ומ"ש ע"א). צג ריח (סי' ושבה"ל

המכתם וכ"כ ע"ד), יב נא (סי' בו בכל כ"ה כתיפו על

(שם והמאירי ב) (פ"ח, מנוח רבינו ואין), ד"ה (שם

מנהג רבינו ציין וכבר י"א, בשם התלמוד) בזמן ד"ה

יהיה ההגדה זמן דכל כתב ושם יב), (סי' לעיל זה

עא) סי' פסח (הל' המנהיג אמנם כתיפיו. על הסל

השלחן לעקור וצריך הסל, בהגבהת סגי דלא כתב

וראה ב), (פ"ח, ברמב"ם משמע וכן הגמ', וכדין דווקא

י. הערה לקמן

.ÁÓבכל (ואף הראשונים בשאר מצאנו לא זה מנהג

נמצא). לא בו

.ËÓמצה אשי בר שימי רב "אמר איתא: שם בגמ'

עוקרין ואין וחרוסת..., מרור... ואחד, אחד כל לפני

הונא רב הגדה. שאומר מי לפני אלא השלחן את

דלר"ה כלומר, הגדה", שאומר מי לפני נמי כולהו אומר

ופירוש הגדה, שאומר מי לפני רק יהיה ומרור מצה גם

רק שיש דלר"ה כוונתו [ואולי צ"ע זו לגמ' רבינו

יש מהמסובים שלכ"א שימי לרב (בניגוד אחד שולחן

בזה שותפים כולם השלחן, כשעוקרין כן על שולחן),

לו]. ומסייעים

הזהבהשיר:24. נותנין:25.השיר דכתפו:26.וי"אבויש ג שכמם:27.כתיפיוא בעל

דכולהו:29.שקוריןהשאומרגשאומרים:28.חסר חסרג
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אומרים ההיאנויש ההגבהה יראה30שבשעת שלא הסל, מן ולהסירו הזרוע ליטול צריך

אומרים ויש בחוץ. קדשים יגביהנונאכמגביה שלא ובלבד צריך, כשמגיע31שאינו לבדו

כדרך אוכלים, אבותינו שהיו כתב3233לפסח ז"ל והר"פ ומרור. מצה והמדקדקנבשמגביהין

ממש. קדשים אותן כעושה נראה בזה

ז"ל ואין)נגכתב34והרשב"ם ד"ה ב ממנה(קטו, ולהוציא הקערה להגביה שנוהגין ומה ,

אמרינן דכי בידם, הוא טעות א)התבשילין בשעה(קטז, מילי הני להגביה, צריך אין בשר

אוכלים אבותינו שהיו פסח בהגדה דכיון33שאומר אם35, זה פסח למימר מצי דלא

כמקדיש נראה שבידו לתבשיל מגביה כשמגיע37קדשים36היה מגביה שהוא כמו בחוץ,

קדשים כמקדיש נראה היאך התינוק שיכיר כדי הקערה כשמגביה אבל זו, מצה לומר

הקערה.37בחוץ הנפת בשעת הקערה מן להוציאם צריך אינו הילכך ,

זוית בקרן ויניחנה מלפניו מסלק אלא לתינוק, היכר כאן דאין הוא, טעות ,נדוההגבהה

השולחן. לעקירת דדמי וישאל, התינוק שיכיר כדי כבר אכל כאלו

המטות38וכי על להסב מנהגם שהיה לדידהו מילי הני ואחד, אחד כל לפני מצה אמרינן

על ואחד אחד כל בפני ומרור מצה צריך ולפיכך ואחד, אחד כל לפני שולחן והיה

רק צריך לא לדידן אבל ע"כ39שולחנו, לכלם, יחלק והוא ההגדה, שאומר מי לפני

הרשב"ם ז"ל.נהלשון

בסדרו,�. עלם טוב ר"י בשם (שם) התוס' כתבו כן

ובשם מפרשים יש בשם צריך) מצה ד"ה (שם המכתם

ורבינו (162 עמ' תקכה (סי' ראבי"ה האזהרות, בעל

שנהגו. ויש בשם ב) פ"ח, ) מנוח

פסח�‡. מחז"ו שפד, רש"י (סדור רש"י דעת כן

(באו"ז מפלייש הר"ש (שם), תוס' כ"כ סט), נא, סי'

ע"ב), צח ריח (סי' שבה"ל ע"א), ס רנו סי' ח"ב

מהר"ם גדולים, ושאר הראב"ד בשם (שם) המכתם

וכ"פ (שם), מנוח ורבינו בשר) ד"ה ב (קטז, חלאווה

ההגדה בביאור להלן רבינו כתב וכן ו), (תעג, בטוש"ע

זו). מצה (על

ומקורו�·. ר"פ, בשם כן הביא (שם) בו בכל גם

ובתוספות ג) אות קמד (סי' הסמ"ק על ר"פ בהגהות

בשמו רבינו ומ"ש כולהו). והלכתא ד"ה ב (קטו, ר"פ

ממש, קדשים אותם כעושה נראה בזה שהמדקדק

ביחס כן דכתב יראה ה אות שם ר"פ בהגהות המעיין

ב עשיית פסח),לעניין וקרבן חגיגה (כנגד תבשילים '

פסח בליל בלבד אחד תבשיל לעשות שהמדקדק

נראה באה, היתה לא בשבת שחגיגה לפי בשבת, שחל

וצ"ע. ממש, קדשים אותם כעושה

ממ"ש�‚. רבים בשינויים רשב"ם לשון הביא רבינו

(שם), ראבי"ה הרשב"ם: דעת את הביאו כן אצלנו.

(שם). ומנהיג (שם) או"ז

הובא�„. הקערה, בהגבהת סגי דלא רשב"ם כדעת

נא, סי' פסח מחז"ו שפד, רש"י (סדור רש"י בשם

תקכה) סי' (ח"ב הראבי"ה ודעת (שם). ותוס' סט),

לשמחה עניא לחמא בהא המצות מגביהים שגם

נשתנה במה הקערה מסלקין מכן לאחר וגם בעלמא,

והגה"מ ו) יד, (כלל הרא"ש בשו"ת וכ"כ שישאלו. כדי

ו). (תעג, בטוש"ע וכ"פ א), אות (פ"ז

לקוח�‰. הרשב"ם, דברי סוף עד וכו' אמרינן וכי

רבים. בשינויים 'מצה', מד"ה

דההיא:30. יגביהנו:31.הכיג דכדרך:32.שיגביהנובשלא ג שמגביהין33.חסרב

אוכלים:מצה.. אבותינו הז"ל:34.חסרב. כמגביהבכמקדיש:36.כיוןהדכיון:35.חסרא

בחוץ:37.כמקדשג קדשים כמו... דבחוץ דוכי:38.חסרג אלאהרק:39.וכןג
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לועזין ויש עניא, לחמא הא ומתחיל ההגדה, כדינוואומר נשתנה ומה עניא לחמא הא

והנשים, הטף ז"ל40שיבינו נטרונאי רב בשם מצאתי נמי עבדים40נזוכן אף לועזין ויש ,

הוא41היינו יפה ומנהג תועלתנח, מה כי התשובה, אף שילעזו השאלה שלעזו הבנת42אחר

ההגדה, כל ואומר התשובה. ידעו לא אם צרפת43השאלה גלילות בכל המנהג היה וכן

פרובנסייא גלילות בכל היום נוהגים זה43וכן הרי שהיה במעשה לספר המאריך וכל ,

.נטמשובח

מצה פסח הן ואלו חובתו, ידי יצא לא בפסח אלו דברים שלשה אמר שלא מי וכל

:סומרור

מגביה44כשמגיע(יט) זו, ומראה45למצה אחת החבורה46מצה בני לכל וכןסאאותה ,

זה. למרור כשיגיע המרור מן שנוהגים47יעשה אדם בני אוחזיםסבויש הבית בני שכל

ז"ל שאמרו מה כעין והוא א)בידם, מצה(קט, פסחיםסגחוטפין .47בלילי

נוהגין ויש לפיכך, אומר כך כשמתחיליןסדואחר בידם הכוס וכן48לומרלקחת לפיכך,

תלים במדרש עדסהכתוב אותו מניחין ואין לפיכך, לומר כשיגיע הכוס להגביה שצריך

הר"ם49שיברך נוהג היה וכן הגפן, פרי נ"ע:סובורא

בתשובה(כ) ז"ל הרשב"א רמ)כתב סי' אסור(ח"א בשבת, להיות שחל הפסח ליל

יחידי ההגדה בהבטת50לקרות לקרות יודע היה אלו מקום מכל יטה. שמא הכתב מתוך

.Âוכ"כ� תעג), (סו"ס הב"י הביאו (שם) בו הכל כ"כ

וספר עב) סי' פסח (הל' מנהיג ,(295 עמ' (ח"א מחז"ו

.(38 (עמ' המנהגות

.Ê�.(קב עמ' (ח"ב הריא"ג כתב כן

.Áכל� תיקן מלונדרי"ש שהר"י יז) (תעג, בד"מ כ"כ

ו). (סע' ברמ"א שם וכ"פ לע"ז, בלשון ההגדה

.Ë�.פסח של הגדה ע"פ

.Ò.א קטז, פסחים משנה

.‡Ò(ב (פ"ח, הרמב"ם וכ"פ ב), (קטז, פסחים

ז). (תעג, ובטוש"ע

.·Ò.זה מנהג הוזכר בו אחר מקום מצאנו לא

.‚Òתינוקות בשביל מצה... "חוטפין איתא שם בגמ'

הראשון בפרוש חוטפין) (ד"ה ופרש"י ישנו", שלא

ורבינו התנוקות, שישאלו כדי הקערה שמגביהים דהיינו

הקערה. מגביהים הבית בני שכל מוסיף

.„Òשל הגדה (סוף להלן זה מנהג מביא רבינו

שכן ז) (תעג, הטור וכתב שם. טעמו וראה פסח)

דבי ספרי זה, מנהג שהזכירו ומצאנו באשכנז, נהגו

שפו, סי' רש"י סדור ע, סי' פסח הל' (מחז"ו רש"י

ע"ב), קלד ומרור מצה (הל' העיטור קלג), סי' פרדס

ח"ב (באו"ז מפלייש ר"ש עה), סי' פסח (הל' מנהיג

בשו"ע וכ"פ רל), (עמ' אבודרהם ע"א), ס רנו סי'

ז). (תעג,

.‰Òוהטור (שם) האבודרהם (שם), המנהיג כתבו כן

וראה שם, מקורו ידענו לא אך טוב, שוחר בשם (שם)

.(21 הערה 163 עמ' תקכה סי' (פסחים ראבי"ה

.ÂÒההגדה (נוסח והגה"מ צט) (סי' קטן תשב"ץ

ג). אות

.40: ז"ל נטרונאי נמי... הוכן ד ג לפרעהההיינו:41.חסרא :42.היינו התועלת ד ג תועילא

פרובנסייא:43. גלילות היה... הוכן ד ג הכשמגיע:44.חסרא ד ג גמגביה:45.וכשיגיעא א

ה ומראה:46.יגביהד אחת דמצה ג ויראהא האחת פסחים:47.המצה בלילי אדם... בני ויש

ה ד ג הלומר:48.חסרא ד ג השיברך:49.חסרא ד ג היחידי:50.שיברכוא ביחידיב



gqtd lil xcqblw

פרקים מותר51ראשי שהוא שהתירוסזנראה כמו פרשיותסח, ראשי עכ"ל.52לסדר

מזה המנהג53ואולי לילותסטיצא שאר גזירה לעולם, ביחידי אותה קורין אטו5455שאין

היא גזרה חדא שהכל לגזרה, גזרה משום בזה ואין שבת, :55ליל

ההלל(כא) על מברכין אם כללעולענין עליו מברכין שאין אומרים יש המחלוקות, רבו

בו56לפי ההלל,עאשמפסיקין לפני אומרים שאנו חייבין, אנו לפיכך כי אומרים ויש ,

לפניו לברכה .עבעולה

כתב ז"ל גאון האיי איןעגורבינו אותו57שלפיכך אומרים שאין לפי ההלל, לפני מברכין

שגמרו לאחר אבל אותו. משתקין לברך אדם בא אם לפיכך שירה, בתורת אם 58כי

ז"ל הראב"ד דעת נמי וכן לאחריו, מברך ז"לעהור"תעדכלו סד"הוהרשב"א א יא, (ברכות

.אחת)

ז"ל הר"ש כתב נמי פט)וכן סי' ח"א האורה צריך(ס' אינו הפסח בלילי הלכתא לשונו, 59וזה

אנו דאין לפניו, שנינו60ברכה שכך שירה, בתורת אלא קריאה, דרך על אותו 61אומרים

.ÊÒ,(ט (רעה, בטור הובא ריט) (סי' התרומה כ"כ

דאין ז) סי' שבת (הל' יחידי,ובמחז"ו ההגדה לקרוא

ואף בלבד, פרקים ראשי בהבטת לקרוא יודע אא"כ

עימו קורא כשאחר דרק אסור, שומרתו שאשתו

כתב (שם), בב"י הובא סד), (סי' בשבה"ל אולם התירו.

עשה לבטל דאין יחידי, אפי' ההגדה לקרוא דשרי

סגי, שומרתו דבאשתו ועוד יטה, שמא חשש משום

וכ"פ בפיו, שגורה הגדה תהא שלא ע"ה שאין ועוד

אם דאף הוסיף (סקי"ז) ובמשנ"ב ט). (רעה, השו"ע

לבטל שלא כדי להקל, יש בפיו כלל שגורה אינה

דאו'. הגדה מצות

.ÁÒ.ב יב, שבת

.ËÒ.זה מנהג שהביאו בראשונים מצאנו לא

.Úעל לברך שאין רבינו שפסק יב) (סי' לעיל עיין

ההלל.

.‡Úצמח רבינו וכ"כ יב, בסי' רבינו כתבו זה טעם

ד"ה א יד, (ברכות תוס' ברבינו, להלן המובא גאון,

המנהגות ספר בי"א, לפיכך) ד"ה ב (קטז, מכתם ימים),

סי' (ח"א ראבי"ה צ), סי' פסח (הל' מנהיג ,(39 (עמ'

קלה פסח (הל' רא"ש ,(168 עמ' תקכה סי' ח"ב קסח;

מהראשונים ויש ע"א). צט ריח (סי' ושבה"ל ע"ב)

לקיים חכמים תקנו כך שהרי זה, טעם על שהשיבו

חשוב זה אין וא"כ עשייתה, ואופן סדרה וזה זו, מצווה

הרמב"ן כ"כ כך, נוספות במצוות שמצאנו כמו הפסק,

חלוואה ומהר"ם ר"ן דוד, רבינו ואומר), ד"ה ב (קיז,

מאי). ד"ה א (קיח,

.·Úעל להגדה (בפירושו להלן זו דעה מביא רבינו

מכתם (שם), המנהגות ספר כתבו זה וכטעם לפיכך),

זו דעה על השיב ע"ב) צט (שם ובשבה"ל (שם),

עיי"ש.

.‚Ú'סי תשובה (שערי הגאונים בשו"ת מקורו

(פסחים באוצה"ג וכ"ה ק), עמ' (ח"ב ובריצ"ג קב),

ומרור מצה (הל' העיטור גם והביאוהו שמה-שמט),

(שם), דוד רבינו בי"א, (שם) המכתם ע"ב), קלה

מהר"ם ארוכה), אחת סד"ה א יא, (ברכות רשב"א

(שם), המנהגות ספר (שם), ר"ן (שם), חלוואה

אלא שאינו בשמו מג) סי' (ח"א כתב ובאו"ז

בתורה. כקורא

.„Ú.(שם) חלוואה המהר"ם בשמו כתב כן

.‰Ú.(שם) הרשב"א דבריו הביא

המזה:53.הפרשיותהפרשיות:52.הפרקיםהפרקים:51. ד ג זהא גלילות:54.על א

ה היא:55.ימיםד גזרה שבת... ליל האטו ד ג שבתא לפי:56.אטו אין:57.חסרבכלל

אנוב צריך:59.שנגמרדשנגמרוגשגמרו:58.אין לברךבאינו צריך דאנו:60.אין

מצינואשנינו:61.חסר
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א) יצא(קטז, לא בפסח אלו דברים שלשה אמר שלא מי כל אומר היה גמליאל רבן

חובתו אדם62ידי בא אם לפיכך היא, והודאה ששיר נמצא לפיכך, אמרינן ובסופא ,

אותו. משתקין עליו לברך

כתוב מצאתי אברהם ברבי הר"י וכןעוובשם קריאתו. על לברך נראה פסח בלילי ,

סופרים במסכת ה"ט)משמע ההלל(פ"כ את וגומרין חנוכה,63דאמר ימי שמונת כל

אחרונים בשנים שואלין, שאין לומר צריך ואין משיבין אין הראשונים פרקים בשלשה

אהבתי, בצאת, הללויה, ראשונים, שלשה הן ואלו הכבוד. ומפני היראה מפני שואלין

טוב כי לה' הודו גוים, כל ה' את הללו אחרונים, ולקרותו64שנים בתחלתו לברך וצריך .

גומר יחיד אחת ולילה ימים עשרה שמונה יהוצדק בן שמעון ר' אמר דהכי בנעימה,

פסח של ראשון ויום חנוכה, ימי ושמונת החג, ימי שמונת הן, ואלו ההלל את בהן

עצרת ויום לקרות65ולילו, המובחר מן ומצוה לילות, ושני ימים ואחד עשרים ובגולה ,

בשני פסח66הלל של שנאמרעזלילות מה לקיים בנעימה, ולומר עליהן ולברך (תהילים,

ד) וכשהואלד, יחדיו. שמו אינו67ונרוממה בביתו עליו68אומר בירך שכבר לברך, צריך

העולם,69ברבים טעו זה ועל בביתו, עליו לברך צריך ברבים, ליה אמר דלא כן ואם .

בסוף גם בבית. עליו מברכין היו ולא הכנסת בבית לאמרו הראשונים שהורגלו לפי

ולברך70לאחר לחזור צריך בסעודה.עחהסעודה שהפסיק לפי כן, כמו

קמא פרק דברכות בירושלמי משמע ה)וכן פותחותעטדאמר(הלכה כלן הברכות כל

ק"ש כגון לחברתה, הסמוכה מברכה חוץ ר'בברוך התיב בברוך. פותחין שאין ותפלה

.ÂÚ'סי) הרוקח הריצב"א תשובת את הביאו כן

הרבה זו תשובה והזכירו מג). סי' (ח"א והאו"ז רפג)

(שם) הלקט שבלי צח), (סי' התשב"ץ מהם: ראשונים,

ימים) ד"ה א יד, (ברכות והתוס' ז). (תעג, והטור

שם) 1 הערה וראה 178 עמ' קסח סי' (ח"א וראבי"ה

ודחאוהו. בסתם זה מנהג כתבו

.ÊÚגלויות של לילות בשני לפנינו: סופרים במסכת

גר"א]. הכנסת, [בבית

.ÁÚראשונה ברכה שוב יברך סעודה דאחר כוונתו

התשב"ץ וכ"כ ובאו"ז, ברוקח מפורש וכן ההלל, על

מביא זה ועל ז), (תעג, והטור (שם) שבה"ל (שם),

דוד ורבינו (שם) ברמב"ן אמנם מהירושלמי. ראיה

על ראשונה ברכה לברך ריב"א בשם כתבו (שם)

(וכן ההלל בסוף ויהללוך הסעודה לפני רק ההלל

בירושלמי וגרסו מאי), ד"ה א כו, ברי"ף הר"ן דעת

על הן שתים ופרשו לשעבר, ואחת לבא הן שתים

ואחת ההלל, בסוף ואחת הסעודה לפני אחת ההלל,

להלל. קשורה שאינה גאלנו, אשר ברכת היא לשעבר

.ËÚבהן פותחין הברכות "כל לפנינו: הירושלמי ז"ל

ק"ש כגון לחברתה, סמוכה ברכה היתה ואם בברוך,

הרי ירמיה רבי התיב בברוך. בהן פותחין אין ותפילה,

בבית שמעה אם הלל יוחנן רבי דמר היא שנייא גאולה.

יוסה ר' קומי יוסה רבי בי אליעזר רבי התיב יצא. הכנסת

להבא". ואחת לבא אחת הנה שתים א"ל סופה. והא

חובתו:62. ידי יצא הלא ד ההלל:63.חסראוכו'ג דאת ג טוב:64.ההללההללא בכי

פסחהעצרת:65.חסר של ראשון יום וליל עצרת של הבשני:66.ראשון ג בשתיב

דוכשהוא:67. ג ב האינו:68.כשהואא ד ג הכנסתהברבים:69.איןא בסוף70.בבית

דלאחר: ג ב אחרא לבסוף
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דסמוכה גב על ואף גאלנו אשר דמתחיל הפסח, בליל פירוש גאולה, והרי ירמיה

הכנסת71ההללפלקריאת בבית שמעה אם הלל אמר יוחנן דמדר' היא, שניה ומשני ,

פירוש, סופה, והא יוסי בר' אלעזר ר' היתיב סופרים. דמסכת ההיא כדפרישנא יצא,

שהרי לחברתה סמוכה ואינה בברוך, וחותמת בברוך פותחת שאינה סעודה לאחר

לבא ואחת הסעודה לפני לבא אחת הנה, שתים ליה אמר ומשני הסעודה. הפסיקה

הסעודה לאחר ואחד הסעודה לפני אחת מברך פעמים שתי פירוש, הסעודה. .פאלאחר

גדולות ההללפבובהלכות דלגמור אמרינן, שחולקין72נמי מפני הפסח בליל מברכין אין

צמח. רב שדר וכן באמצע, אותו

הירושלמי דמר(שם)אסיים היא, שניה בברוך, ופותחות דסמוכות הבדלה הרי התיבון

היה רבי אמר על73זבדא ר' הקשה ומכאן הכוס. על ומכנסן דאמר74מפזרן (תוס'ר"ת

חוץ) ד"ה ב דברכהקד, משום לחברתה, הסמוכה ברכה כמו ברכה הויה לאו יצר אשר

כפרש"י נראה אלא הן. קצרות הבדלה ברכות דהא היא, מאי)קצרה ד"ה ב ז, (כתובות

שבעתד משום בברוך פותחת ברא ואשר העם, אסיפת בשביל אלא באה אינה שהכל

שאכלנו נברך שאומר מי פירוש, נברך, הרי התיבון יחידאה. אותה אומר המשתה ימי

ואוכלין יושבין שנים שאם פירוש היא, שניה ומשני בברוך, הזן מתחיל ושוב משלו

ז"ל. אברהם ברבי הר"י עכ"ל נברך, אומרים אין

כתב ז"ל צח)והר"פ סי' התשב"ץ ז"ל.(בהגהות יחיאל ורבינו ר"ת נוהגין וכן לברך, שאין

פסק הלל, קודם הפסח בליל שמברכין דמשמע גאולה, והרי בירושלמי דפריך והא

ואינו ההלל באמצע כלל אוכל ואינו אחר בבית הסדר שעושה לאדם יהודה רבינו

אינו בסעודה ההלל באמצע ומפסיק בביתו הסדר העושה אדם אבל כלל, מפסיק

מברך.

כתב מתיבתא ריש עמרם רב קעא)ובסדר עמ' פסח גאון(סדר צמח דרב לגמורפגמשמיה ,

ההלל מברכין75את ששנינופדאין וזה באמצע, אותו שחולקין לפי ולמה פסחים, בלילי

.Ùמפורש וכן ההלל, שלפני לברכה דסמוכה כוונתו

עי"ש. ברוקח

.‡Ùזו ראיה דחו (שם) ובתוס' (שם) ובראבי"ה

עיי"ש. אחר, פירוש בירושלמי ופרשו מהירושלמי,

.·Ù'עמ (עיי"ש נמצא אינו י-ם מכון מהדו' בבה"ג

שם) 296 עמ' (ח"א הילדסהימר במהדו' רק קפג),

זה. קטע נמצא

.‚Ù(קב סי' תשובה (שערי הגאונים בשו"ת מקורו

לריא"ג שמחה ושערי צמח, ורב עמרם רב בשם

ומהם ראשונים, הרבה דבריו והביאו ק), עמ' (ח"ב

סי' (ח"א או"ז ע"ב), קלה ומרור מצה (הל' העיטור

ד"ה א יא, (ברכות רשב"א (שם), דוד רבינו מג),

ז"ל) והרמב"ן ד"ה א (קיח, חלוואה מהר"ם אחת),

ע"ב). (לד ומרדכי

.„Ùובהגה"מ מא) מ"ע (סוף בסמ"ג ז), (תעג, בטור

מברכים שאין הגאונים, שכוונת הבינו ה) אות (פ"ח

ההלל את לקרוא אבל בו, שמפסיקים מפני לגמור

מברכים.

ההלל:71. ההבההלל:72.להללבלקריאת העל:74.חסרבהיה:73.ללאת ד ג עלא

ההלל:75.'פי האת ד ג ההללא
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ב) לסיים(קיז, שצריכין מפני ההלל, את עליו גומר ההלל76הרביעי ישייר77את ולא כלו,

בר"ח. שמשיירין כדרך

יוסף הר' כתבו מד)פהוכן מיגש הר"י ק)והריא"ג(שו"ת עמ' והרשב"א(ח"ב והראב"ד ור"ת

כלל.(שם)ז"ל לברך נהגנו לא הרשב"אשאנו עוד לקרותו(שם)ובאר רצה אלו בודאי

סופרים78כולו דמסכת ההיא כי עליו, לברך חייב אז הכנסת בבית או בביתו אחת בבת

עכ"ל. ודירושלמי

כתב ז"ל ואומר)והרמב"ן ד"ה ב יצחק(קיז, ר' מרבו שקבל יהודה, ר' מורי מפי קבלתי

ההלל את לגמור אקב"ו ברכה טעון פסחים בלילי הלל ז"ל, הצרפתי אברהם ברבי

עכ"ל.

כתב ז"ל הלוי אהרן ביחיד,פווהר' או בצבור בביתו, או הכנסת בבית לקרותו אדם חייב ,

פסחים ערבי פרק בתוספתא דתניא מהתוספתא, ראיה והביא לגמור. ה"ה)ומברך (פ"י

ראשון פרק וקורין הכנסת לבית הולכין ההלל, את להם שיקרא מי להם שאין העיר בני

כלו,פזושני את גומרין להם אפשר אי ואם כלו, וגומרין וחוזרין ושותין, ואוכלין והולכין ,

אחת. בבת פירוש

ההגדה את לקרות גאלנו79ומנהגנו אשר ולברך הלל, כבית מים למעינו עד ההלל ומן פח,

וכו'.

שואלין ברכהפטויש נוסח ומרור80על מצה בו לאכול הזה הלילה והגיענו בה שיש זו,

כן לומר שצריך לפי לומר ויש בקדוש, שהחיינו ברכנו כבר והלא נתקנה למה וכו',

הזה. הלילה והגיענו אמר נינהו, דצולתא דמילי יגיענו

גאלנו אשר שברכת ופורים, בחנוכה שאומר כמו הזה בלילה ניסים שעשה אומר ואין

כ מבוארת ויותר פרטיבמקומה, בה אומריםצהנס81שמזכירין ויש אנוצא. לפיכך כי

.‰Ù,ההלל על מברכים אין למה אחר טעם כתב שם

עיי"ש.

.ÂÙבשם ז) עמ' ההגדה (סדר הריטב"א כתב כן

בעיר רבו התקין שכך שם והוסיף (הרא"ה), רבו

כנסיות. בבתי ההלל לאמר סרקוסטא

.ÊÙ.'ושני' ל"ג לפנינו בתוספתא

.ÁÙ(ההגדה ובנוסח ה (פ"ח, רמב"ם ב), (קטז, משנה

תעג). (סו"ס וטור

.ËÙבאבודרהם הקשה וכן ע"א), יג נ (סי' בו בכל כ"ה

ברוקח וראה כרבינו, ותרץ רלב) עמ' ההגדה (סדר

שאין משפירא, יב"ק רבי' בשם שכתב שעא) (סי'

בברכת שברכו "לפי ומרור: מצה על שהחיינו מברכין

הזה". הלילה והגיענו גאלנו אשר

שפבˆ. סי' רש"י (סדור רש"י דבי בסיפרי כתוב כן

סי' פרדס ,102 עמ' עמ' צ סי' ח"א האורה ,185 עמ'

(סי' הרוקח וכ"כ ( סח סי' 283 עמ' ח"א מחז"ו קלב,

ומוזגין). ד"ה א (תעג, הב"י דבריו הביא רפג)

שבה"לˆ‡. ע"ב), קלד ומרור מצה (הל' העיטור כ"כ

(באו"ז מפלייזא והר"ש ע"א), וצט ע"א צב ריח (סי'

ובמהרי"ל א). (תעג, טור וראה ע"ד), נט רנו סי' ח"ב

מצוה על שרק אחר, טעם כתב ק) עמ' ההגדה (סדר

ב). ס"ק הפרישה (הביאו ניסים שעשה מברכים דרבנן

הלסיים:76. ד ג :77.לגמורא ההלל דאת ג כלובלקרותו:78.ההללא את79.לקרותו

: הההגדה ד ג הפרטי:81.הברכהבברכה:80.ההגדהא ג בפנינוהפרטא
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כל את ולנו לאבותינו שעשה למי בו שמבואר כמו ניסים, שעשה במקום היא חייבין

האלה וכו'.82הניסים

עמרם רב קנה)וכתב עמ' פסח ישועה(סדר דיום ניסים, שעשה למימר איניש ליטעי לא

מנסים ועדיף :צבהוא

על(כב) היא, עצמה בפני ברכה אלא הכוס, על נתקנה לא גאלנו אשר של זו וברכה

בורא לברך מקדימין היו הכוס, על נתקנה שאם הגאולה. וענין הנסים בסיפור שהארכנו

שאר כל כמשפט הגפן הכוס83פרי על הערוכות למעלהצגהברכות כתבנו וכבר ז)84, (סי'

ז"ל הלוי אהרן הר' זהצדדעת .85על

ראשון, כוס של הגפן פרי בורא בברכת יוצא ואינו הגפן, פרי בורא מברך ואחריה

היא ההגדה איפשר86שקריאת לא הדדי בהדי ומקרי דמשתי משום והטעם .צההפסק,

גיאת הרי"ץ צט)וכתב עמ' דגאון(ח"ב הגפן,צומשמיה פרי בורא עליו לברך צריך שאין ,

הר"ז דעת ברי"ף)וכן ב ז"ל(כג, אהרן פרי87.צזוהר' בורא מברכין שאין הרא"ה, עוד וביאר

ז"ל הרמב"ן פסק נמי וכן המזון, ברכת של ובכוס ראשון בכוס אלא כתבצחהגפן נמי וכן ,

מפיאירה יונה הרשב"אצטהר' רבו רב)87קז"לבשם רא, מיוחסות עב; סי' .(ח"א

נח),ˆ·. סי' פסח (הל' המנהיג גם דבריו הביאו

בשם (שם) המנהגות בספר וכ"כ ב), (תעג, והפרישה

הגאונים.

בריטב"אˆ‚. ועיין ע"א). יג נ, (סי' בו בכל כ"ה

רבינו.(ל ראית נדחית שלשיטתו הבאה), בהערה הלן

איןˆ„. יין לו אין שאם משמו, רבינו הביא ז בסי'

על מסודרת שהיא כיון גאלנו, אשר ברכת מברך

בפירוש בסופו) א כא, (ברי"ף הר"ן דעת וכן הכוס,

לא גאלנו אשר שברכת ה"ה) פ"א (ברכות הירושלמי

הריטב"א דעת נראה וכן שני. כוס מפני אלא נתקנה

מברכים שאין להוכיח שכתב יא) עמ' ההגדה (סדר

לומר ראוי היה כן היה "שאלו שני, כוס על בפה"ג

שהיא שהבין ומוכח גאלנו", אשר ברכת קודם בפה"ג

הכוס. על ברכה

ב)ˆ‰. (כד, ובמלחמות א), (כד, הרי"ף באר כך

עליו הקבועה בהפסקה דווקא שזה כתבו (שם) ובר"ן

חברים כגון הרשות דבר אבל הגדה, קריאת כמו כחובה

או זקן שם והשאירו להתפלל ויצאו מסובין שהיו

א"א התפילה שבזמן אע"פ לקביעותם, חוזרים חולה,

לתפלה זו שהפסקה כיון לברך, א"צ אעפ"כ למיכל,

הרי"ף. על (שם) המאור קושיות יישבו ובזה היא, רשות

.Âˆגאון מארי רב בן יוסף רב בשם כן כתב שם

ובשבה"ל ע"א), מז שחיטה (הל' ובעיטור במאור, (וכ"ה

דעת וכן עמרם), רב מר בר יוסף רב איתא ריח סי'

א). תעד, ובטור צט, עמ' ח"ב (ריצ"ג צדק כהן רב

.Êˆסדר) ובריטב"א בנדפס, אינו לפסחים פירושו

רבותיו נהגו דכן והוסיף כן, כתב יא) עמ' מה"ק ההגדה

רבו). הוא שהרא"ה (וידוע

.Áˆיישב א-ב) (כד, במלחמות הרמב"ן שהרי קשה

עימו, שהסכים ונראה הרז"ה, מהשגות הרי"ף דעת

לא וליה כן כתב הרי"ף שיטת ליישב דרק י"ל ושמא

וצ"ע. ליה, סבירא

.Ëˆומזכירו) הרשב"א תלמיד פיארה די יונה ר' הוא

מגירונדי הידוע יונה ר' ואינו פעמים), כמה בספרו רבינו

הרשב"א. של רבו

וכ"ד˜. יונה, ר' בשם ריד) (עמ' האבודרהם וכ"כ

העיטור ב), קלה, בקצרה פסח והל' כד, סי' (פ"י רא"ש

ההגדה סדר (הל' ריטב"א ע"ב), קלג ומרור מצה (הל'

בטוש"ע וכ"פ קא), עמ' ריח (סי' ושבה"ל יא), עמ'

א). (תעד,

ההאלה:82. ד ג דשאר:83.האלוא זה:85.חסרבלמעלה:84.חסרג דעל חסרג

ז"ל:87.הואבהיא:86. הרשב"א רבו הרא"ה... עוד הוביאר ד ג ז"לא והרשב"א
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עמרם רב קסט)אבל עמ' ההגדה האיי,(סדר ורב שרירא, א),והריא"ף,88קאורבינו והרמב"ם(כד,

י),ז"ל ז"ל89קבוהרשב"ם(פ"ז, הפוסקיםקגוהראב"ד בוראקדושאר לברך הצריכו כלם ז"ל,

וכוס כוס כל על הגפן מנהגנו.90פרי וכן ,

בהסבה: כוסו אחד כל שותין כך ואחר

שניתא(כג) ידיהם נוטלין הסעודה1ואחר מפני ידים נטילת על ומברכין טבולב, ומפני ,

טבול2והמצהגהחזרת צריכה היא שגם ז"לד, הרמב"ם דעת ח)לפי נפטר(פ"ח, ואינו .

הכרפס בטבול שעשה ראשונה ואפשר3בנטילה הן, עסקניות שהידים לפי בדברה, שיגע

נטילה צריך אין בטנוף, נגע שלא בריא הוא אם אמנם ההגדה. שקרא בעת 4מטונף

.ושנית

עני של כדרכו השלימות שתי שבין הפרוסה על המוציא ומברך ידיו פושט כך ,5ואחר

לאכול השלימה על .זמצה6ומברך

קא),˜‡. סי' תשובה (שערי הגאונים בשו"ת הוא כן

רב דעת שכן הוסיף ושם (שם), הריא"ג גם הביאם

גאון. נטרונאי

יגיענו.˜·. כן ד"ה ב) (קטז, רשב"ם ראה

ומסקנה˜‚. ד"ה ב השגה ב (יט, הרי"ף על השגות

שמואל). אמר

ב˜„. (קג, תוס' פח), סי' (ח"א האורה ספר ומהם:

מנהיג שם), הרמב"ם (על מנוח רבינו אשי), רב ד"ה

155 עמ' תקכה סי' (ח"ב ראבי"ה סא), סי' פסח (הל'

(שם), אבודרהם קא), עמ' ריח (סי' שבה"ל ו-169),

א). (תעד, הרמ"א וכ"פ ע"ד) (לג מרדכי

א).‡. (קטו, הגמ' ע"פ

הסעודה,·. מפני ענט"י מברך לכו"ע שכאן ר"ל

וכמו מברך, אם שנחלקו ראשונה, בנטילה משא"כ

יג. סי' לעיל שכתב

ליטולג. צריך הרי טיבול דבלאו הקשו הראשונים

צריך) ד"ה (שם התוס' ותירצו פת, אכילת משום

באה, טיבול לצורך גם דהנטילה הגמ' כוונת דאה"נ

והר"ן א) בתרוץ ידיו, נטל ד"ה (שם המכתם וכ"כ

אע"פ ד"ה (שם במאירי ועיין נטל), ד"ה א כה, (ברי"ף

שונה. באופן שביאר שנטל)

הגמרא„. שכוונת השני) בתרוצו (שם המכתם תרץ כן

בחרוסת. המצה לטיבול שני, בטיבול

אסחיה'‰. אסוחי 'דלמא הגמ' מגרסת עולה כך

א) (כה, ברי"ף אסחיה), (ד"ה ורשב"ם ברש"י וכ"מ

"ונוטל כתב הרמב"ם אולם כח). סי' (פ"י וברא"ש

ההגדה", קריאת בשעת דעתו הסיח שהרי שנית, ידיו

דק"ס ועיין "דילמא", המילה את גרס שלא ונראה

בכת"י. הגרסא שכן

.Âר"מ (הוא מורו בשם ו) (פ"ח, מנוח רבינו כ"כ

נטל) ד"ה ב (קטו, המאורות בס' כ"כ ואכן המעילי),

ע"ב). (לד והמרדכי ע"ב), צט ריח (סי' שבה"ל וכ"כ

(ברי"ף ובר"ן דלמא) ד"ה ב (קטו, דוד רבינו בחי' אולם

נגע שודאי מדובר שלא כתבו, דילמא) ד"ה א כה,

דעתו שהסיח הכוונה אלא פסול, לברכה גם דא"כ

חכמים החמירו פת לאכילת ורק לברכה, כשר ובכה"ג

לא כשודאי שגם ונמצא טומאה, משום נטילה דבעו

פת, אכילת משום נטילה בעי דעתו שהסיח כיוון נגע,

חלאווה ובמהר"ם יב) עמ' ההגדה (סדר בריטב"א וכ"מ

תעה). סי' (ריש וב"ח ב"י ועיין נטל), (ד"ה

.Êאכילת ו'על הפרוסה, על 'המוציא' שמברך כ"כ

ר"ח בשם ע"ג) לז (פסחים הראב"ן השלמה: על מצה'

ק ריח (סי' שבה"ל עמהם, והסכים אחרונים, וגאונים

ישעיה ור' ר"ח בשם פסחיםע"א) רי"ד בתוס' (אמנם

האיי88. ורב שרירא ה:ורבי' ד ג הוהרשב"ם:89.חסרא ד ג וכוס:90.חסרא בפ"ה... לברך

ה ד ג אותהא השנית:1.לברך והמצה:2.חסרב החזרת ובמצהבטבול בחזרת הטבול

הכרפס:3. הכרפסאבטבול של ראשון דנטילה:4.בטיבו' ג ידיםא ברכההנטילת כדרכו5.לברך

עני: הלאכול:6.חסרבשל ד ג אכילתא על
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כתב ז"ל7וכן עמרם קסה-ו)בסדרו8רב עמ' פסח מרור(סדר ולאכול מצה לאכול שמברכין

וכן ז"ל9בלמ"ד. הרמב"ם דעת כתוב10.נראה ז"ל הרמב"ם בספרי שמצאנו (פ"ח,ומה

הואח) סופר טעות בודאי מרור, אכילת על מצה אכילת שכתב10על הכלל לפי ,

ברכות יד)בהלכות ולהוציא11שכל(פי"א, עצמו להוציא ונתכוון עליו חובה שהיא מצוה

לעשות בלמ"ד שמברך כתבוחאחרים נמי וכן טו)הראב"דט. ז"ל(שם, א12והרמב"ן (ז,

והא) ז"לד"ה הלוי אהרן והר' ז"לי, קא)והרשב"א סי' .(מיוחסות
ז"ל13 הרמב"ן והכי(שם)וביאר ועתיקי, דוקני נסחי על קיימינן ומרור מצה אכילת ולענין

פסחים ערבי בפרק בהו ב)גרסינן מעיקרא(קיד, מברך ירקי שאר דאיכא היכא פשיטא

היכא ואכיל. מרור לאכול מברך אחזרת מטי וכי ואכיל, האדמה פרי בורא ירקי אשאר

ואכיל, האדמה פרי בורא אמרור מעיקרא מברך הונא רב אמר מאי. ירקי שאר דליכא

פרי בורא מעיקרא עליה מברך חסדא רב אמר אלא וכו'. מרור אכילת על מברך ולבסוף

כל מינה שמע על, הונא ובדרב לאכול בכולהו מדאמרינן ואכיל. מרור ולאכול האדמה

עליהן שמברך המצות כל כשאר לאכול, מברך כלום מיניה טעים בדלא ליה דאכיל היכא

אף ממנו, כריסו שמלא כיון הונא בדרב אבל באלו, היוצא ככל בלמ"ד לעשייתן עובר

דן אתה ומכאן בעל. ומברך הוא המצוה לאחר כמברך מרור, לשם אכלו שלא פי על

בתוספתא שנויה וכך מצה, לאכול עליה שמברכין ה"ח)למצה לאכול(פ"י הפסח ברכת

עכ"ל הזבח לאכול הזבח ברכת :13הפסח,

ר"ש וצ"ע), להיפך, ר"ח בשם כתב מה ד"ה א קטו,

מנחם רבי בשם ע"ב) ס רנו סי' ח"ב (באו"ז מפלייזא

ר' בשם כתבו מה ד"ה א קטז, פסחים דבתוס' (וצ"ע

הטור הפרוסה), על הכל מברך שהיה מוינא מנחם

דעות מביא שרבינו כד סי' להלן וראה בי"א, א) (תעה,

זה. בעניין נוספות

.Áולאחרים לו המצוה "עשה (שם): הרמב"ם ז"ל

על מברך חובה שאינה מצוה היתה אם כאחד,

היתה עירוב. מצות על מברך הוא לפיכך העשייה,

ולהוציא חובה מידי עצמו להוציא ונתכוון חובה

קול לשמוע מברך הוא לפיכך לעשות, מברך אחרים,

הרמב"ם, על הקשה טו) (שם, הראב"ד ואכן שופר".

יב) (פ"ח, והמ"מ בצ"ע, נשאר ג"כ (שם) ובכס"מ

מברך הרבים את מוציא שהוא דכיון ליישב כתב

מבואר כאן ברמב"ם דאדרבא תמוה, ותירוצו בעל.

המגדל הרמב"ם: דעת ליישב כתבו ורבים להיפך.

נזר אבני נח), (סי' מכת"י הרדב"ז שו"ת (שם), עוז

וחק ב), ס"ק (תלב יעקב ישועות תקלה), סי' (או"ח

ב). ס"ק (שם יעקב

.Ëומרור מצה (הל' העיטור א), (כז, הרי"ף כ"כ

ה"ג ד"ה ב (קיד, חלוואה מהר"ם וע"ד), ע"א קלד

וכ"כ (שם), ומ"מ הבודק) ד"ה ב (ז, מאירי היכא),

הסוברים ויש גאון. נטרונאי רב בשם (תפג) הטור

ח"א (מחז"ו רש"י דבי בספרי מצה, אכילת על לברך

סדור קלג, סי' הפרדס צ, סי' ח"א האורה סה, סי'

עמ' תקכה סי' (ח"ב ראבי"ה שפח), שפו, סי' רש"י

וכתב א). (תעה, והטור ו) אות (פ"ח הגה"מ ,(164

בשו"ע וכ"פ בעל, לברך נהגו שהעולם (שם) הב"י

א). (תעה,

.Èכ"כ אך בנדפס, אינו לפסחים הרא"ה פירוש

שכתב ומה והילכתא), ד"ה ב (ז, הריטב"א תלמידו

אכילת על הפרוסה על 'ומברך יב) (עמ' ההגדה בסדר

כתב:7. הוכן ד ג הז"ל:8.וכתבא גוכן:9.חסרב נמיא טעות10.וכן שמצאנו... ומה

הוא: הסופר ד ג בז"ל:12.כלבשכל:11.חסרא עכ"ל:13.חסרא הזבח לאכול וביאר...

ה ד ג חסרא
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אומרים(כד) מברךיאויש הפרוסה ועל המוציא מברך השלימה מצה,14שעל לאכול

מצה לאכול הפרוסה ועל טובים, ימים כשאר השלימה על המוציא לברך לו 15שיש

עני. של כדרכו

מהשלימה או משתיהן או ובוצע ז"ל הר"ש עדיבוכתב הברכות שתי בין ישיח ולא ,

באחרונהיגשיאכל מצה ולאכול ראשונה המוציא ומברך בני16, לכל ונותן עכ"ל.ידהבית17,

אומרים מברךטוויש הפרוסה עני18שעל של כדרכו חדא19המוציא בה ועבידנא והואיל ,

לאכול20מצוה כן גם עליה ונברך אחריתי, מצוה בה יצחקטזמצה21נעביד הר' דעת וכן ,

ז"ל נרבוני משה ז"ליזבר' אמרו וכן ב), לט, דעירובא(ברכות ז"ליחבריפתא והרשב"א .

זה על מניח)כתב ד"ה עיקר,(שם וגרעאוזה ואתא כתיב, עוני דלחם זה טעם והביא

דחדא ע"כ.יטלפלגיה

בשבת יבא שאם פסח משום השלמות משנהכוהשתים לחם צריך בי"ט שגם ועוד ,כא,

שיברך כוונתו אלא הברכה, נוסח שזהו כוונתו אין מצה'

המצה. ברכת את הפרוסה על

.‡È'בתוס) ור"י אף), ד"ה א (קטז, הרשב"ם דעת כן

(סי'ש ראב"ן הכל), ד"ה ב לט, ברכות מה; ד"ה ם

(פ"י רא"ש עלם, טוב ור"י גאון משה רב בשם תלט)

ע"ב). קלה פסח בהל' ל; סי'

.·Èדבפסחים וצ"ע מניח), ד"ה ב לט, (ברכות רש"י

ונראה מהשלמות, מאחת ובוצע כתב אף) ד"ה א (קטז,

ועל המוציא ברכת אחר בוצע השלמה דעל כוונתו

דבי בספרי שמבואר וכפי המצה, ברכת אחר הפרוסה

מחז"ו לט, סי' לרש"י או"ה שפו, סי' רש"י (סדור רש"י

קלב). סי' פרדס ע, סי'

.‚È.קלג סי' פרדס צ, סי' ח"א האורה ספר

.„È;שפו שפ, סי' רש"י (סדור רש"י דבי בסיפרי כ"כ

סי' פרדס ע; סה, סי' מחז"ו לט; סי' לרש"י או"ה

קלג). קלב,

.ÂË'בתוס (הובאו יו"ט וה"ר מוינא מנחם ר' דעת כן

ויש בשם (שם) ראב"ן שם), במרדכי שם, באו"ז שם,

(ברכות רמב"ן א), כח, ברכות (ברי"ף רז"ה הגאונים, מן

מה), ד"ה ב (קטו, דוד רבינו חידו' הא), ד"ה ב לט,

(ברכות ריטב"א הנחתי), ד"ה א (קטז, חלוואה מהר"ם

השלמה שעל כתב יב עמ' ובהגדה הכל, ד"ה ב לט,

אחר) דבר ד"ה א (קטז, ר"ן וצ"ע), המוציא, יברך

מה). ד"ה ב (קטו, רי"ד ותוס'

.ÊË.(הכל ד"ה ב כה, (ברי"ף הר"ן כתב זה כטעם

.ÊÈיצחק ה"ר דעת וכן איתא ע"א) יג נ (סי' בו בכל

,(38 (עמ' המנהגות בספר איתא וכן נרבוני, משה וה"ר

פב) סי' פסח (הל' ובמנהיג (שם) במכתם לעומתם

מנרב יוסף ב"ר משה רבינו בשם כן (הואכתבו ונא

ע"כ רש"י), בתקופת שחי הלוי יוסף בן משה רבי

ה"ר דעת "וכן בו: בכל כמו כאן לגרוס שצריך נראה

נרבוני". משה והר' יצחק

.ÁÈהרמב"ן הביאו דעירובא ריפתא מדין זו ראיה

(שם). והר"ן (שם)

.ËÈאחת מצות, בשתי דסגי הרשב"א מדברי משמע

בשמו, תעה) סי' (ריש הב"י וכ"כ פרוסה, ואחת שלמה

אתא יו"ט של המצות דמשתי ב) (כה, ברי"ף ומקורו

ב; (קלו, ר"ח וכ"כ דחדא, לפלגא וגרעא עוני לחם

רכב), תשובה (שערי גאון שרירא רב ב), לט, ברכות

כשחל דרק שכתב קפ) עמ' פסח (הל' בבה"ג וכ"מ

הרמב"ם וכ"פ שלמות, מצות שתי צריך בשבת יו"ט

מיוני מנחם ר' בשם ע"א) (לח המרדכי וכ"כ ו), (פ"ח,

בירושלמי מוכח שכן רנב) (סי' האו"ז וכתב יו"ט, ור'

ליתא). לפנינו (ובירושלמי

.Îיביאו פסח שבכל תקנו פלוג לא ומשום כלומר,

המאורות ובס' (שם) המנהגות בספר הוא וכן מצות, ג'

לחם). ד"ה ב (קטו,

.‡Îלמצה בנוסף שלמות מצות שתי דבעי כלומר,

המברך:14. ד ג מצה:15.חסרא הפרוסה... הועל ד ג הפרוסהא על מצה ולאכול16.ולאכול

באחרונה: המצה ד ג אחרונהא מצה דבני:17.ואכילת ג ב המברך:18.חסרא ד ג יברךא
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אבות לשלשה זכר מצות לשלש טעם נותנין .כבויש

איורא המוציאכגורבני שתיהן על ומברכין האמצעית, חצי ועל הראשונה על לבצוע נהגו

ואכילת22ואכילת המוציא שתיהן על לברך המנהג עיקר וכן יבצעכדמצה23מצה, ואחר .

שתיהן כאחת24על ויאכלם כזיתכהכאחת, החבורה בני לכל ונותן .25בהסבה,

כתב ז"ל ח)והר"פ ריט, סי' סמ"ק ועל(הגהות המוציא השלמה על לברך העולם ונהגו

הגדולים. כדברי לעשות וטוב מצה, אכילת הפרוסה

כתב ז"ל חדאכווהראב"ד חדא למבצעינהו ליה ליבעי לא מצות, בשתי הסדר עביד אי

ולאכול המוציא ויברך בידיה, לתרויהו לנקטינהו אלא נפשיה, ליבצע26באפי והדר מצה,

אחדא בריך דאי אאידך27לתרויהו, בריך והדר דאין28ובצע חדא טעמים, מכמה טעה ,

הויא מצה, לאכול דמברך עד אכיל מצי לא דהמוציא כיון ועוד המצות, על מעבירין

הברכה כל שתכלה עד לבצוע רשאי דאינו לן וקיימא ברכה, כליא דלא כמאן ליה

העונ מפי אמן מנהגנוואפילו וכן עכ"ל. .כזים,

עמ' פסח (סדר גאון עמרם רב בסדר וכ"כ החצויה,

רש"י בשמו, קג) עמ' ח"ב שמחה (שערי וריצ"ג קע),

(שם), רש"י דבי ובספרי אף), ד"ה א (קטז, ורשב"ם

רוקח מא), סי' (שו"ת ראב"ן מה), ד"ה א (קטז, תוס'

מהר"ם (שם), או"ז תקסח), (סי' ראבי"ה רפג), (סי'

ד"ה ב (קטו, מכתם י), אות (פ"ח הגה"מ יג), (ברכות

וכ"פ יב, סי' לעיל רבינו וכ"כ ל), סי' (פ"י רא"ש מה),

א). תעה, ג; (תעג, בטוש"ע

.·Îובדעת נח) (סי' רוקח במעשה כתבוהו זה טעם

טעם והזכירו ח), יב, (שמות התוספות מבעלי זקנים

מהן לעשות לשרה אברהם שאמר סאין לג' רמז נוסף

היה. פסח הזמן ואותו הטעםעוגות, כתב (שם) והאו"ז

וכ"ה היו, מצות מהם ששלושים תודה לחמי כנגד

בי"א. (שם) המרדכי וכ"כ בשמו, (שם) במהר"ם

הוזכר תעה) סו"ס וב"י טור (ראה ראשונים ובהרבה

זכר האיפה מעשירית המצות שלושת את שעושים

מצות. לג' טעם אינו אך תודה, ללחמי

.‚Îקנא ובסי' ריט, (סי' בשמם הסמ"ק כתב כן

בסתם). כן כתב

.„Îמה על מח' שהיא דכיון סוברים ראשונים הרבה

וכתבו שם), (ברכות תוס' כ"כ: שתיהן. על יבצע יברך,

לח במרדכי גם (הובא לעיתים כן עושה היה שר"י

מא, (עשין סמ"ג שם), וברא"ש צט, סי' תשב"ץ ע"א,

מכתם מורו, בשם ז) אות הגדה בהגה"מ גם הביאו

להלכה, שם הרא"ש הכריע וכן מה), ד"ה ב (קטו,

א). (תעה, בטוש"ע וכ"פ

.‰Îהב"ח וכתב א), (תעה, והטור (שם) הרא"ש כ"פ

תחילה המוציא של יאכל שאם הוא דהטעם (שם)

במח' לספק קשור אינו (ולפ"ז מצה י"ח יצא כבר

משמע וכן ברכה, כל מברכים מצה איזו על הראשונים

הטעם כתב ה) (ס"ק יעקב בחק אולם ובטור). ברא"ש

בין כמפסיק הוא הרי תחילה מהשלמה יאכל שאם

שעל לסוברים הפרוסה לאכילת מצה אכילת על ברכת

כמפסיק הוא הרי מהפרוסה יאכל ואם קאי, הפרוסה

יאכל לכן השלמה, על קאי המצה שברכת לסוברים

כל י"ח לצאת שכדי ברבינו, משמע וכן יחד, משתיהן

יחד. משניהם שיאכל צריך הדעות

.ÂÎמקורו וכנראה לא), (סי' דעים תמים ראה

הוא שם שכתב וכפי מאתנו), (שאבדה לפסח בדרשה

עצמו.

.ÊÎאחרי רק שיבצע כראב"ד, שנוהגים רבינו כוונת

שתכף ברי"ף, כמשתמע ולא הברכות, שתי שיסיים

וכ"פ הבאה), בהערה (ראה יבצע המוציא ברכת אחר

א). (תעה, בטוש"ע

עני:19. הלאכול:21זימנאבמצוה:20.חסרבשל ד ג אכילתא דואכילת:22.על ג א

אכילתה הואכילת:23.ועל ד ג אכילתא שתיהן:24.ועל העל ד ג כזית:25.משתיהןא

אכילתבולאכול:26.חסרב אחדאבאאידך:28.לחדאהאחדא:27.ועל
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הריא"ף המוציאכחוכתב שיגמור שתכף אריפתא, דמקדש חמרא ליה דלית כמאן שהוא

שכתבתי29בצע כמו מצה, אכילת ועל קדושא גמר דלא גב על ואף למעלה30יתיה,

ז) .(סי'

בחרוסת ומטבל המרור על מברך כך לשעבודכטואחר זכר שהוא לפי הסבה, בלא ואוכל ,

לחירות זכר טעמוללא יבטל שמא בחרוסת אותו ישהה ולא ביתו, בני לכל ונותן .
וליכא31 מרור טעם בעינן ואנן החרוסת למרורלאבחריפות שיהא שצריך שמעינן מיהו .

קצת סופרים31מרירות מדברי זו ומצוה התולעתלב. מפני בחרוסת, להשקיעו וצריך .

בו שנתלששנברא קפא32אחר רבותינו בלשון יסתכןלגהנקרא ולא ימיתנו שהחומץ ,

שאם בתלוש, שהתליע לומר והוצרכנו סכנה. לידי יבא חי יאכלנו שאם האוכלו, בו

יאסר במחובר מת33התליע הוא אפילו פנים כל על מפרשים34.לדבאכילה קפא,להויש

נראה וכן ימיתינו, והחומץ הבצלים, כדרך ארס בו יש חזרת של .34השרף

הכרפס רק ההגדה לפני החזרת אוכלין שיראולוואין כדי הוא אכילה שלפני שטבול לפי ,

וישאלו לאכלולזהתינוקות הורגלו שלא מירק הטבול אותו לעשות צריך הילכך ,לח.

ישאלו. כך ומתוך

.ÁÎהרי"ף שע"פ לאמר, רבינו דכוונת לענ"ד נראה

יבצע המצה על שמקדש שמי הסובר א) כז, (פסחים

גם הקידוש, יסיים ואח"כ המוציא ברכת אחר מיד

ואח"כ המוציא אחר מיד שיבצע הרי"ף יסבור כאן

בו בכל (וכ"מ כראב"ד שלא וזה המצה, על יברך

'והרי"ף כתב מכן ולאחר הראב"ד, דברי שכתב שם,

וכדכתבנו). דפליגי מלשונו ומשמע כתב...',

.ËÎ(ח (פ"ח, הרמב"ם וכ"פ א), (קטו, פסחים

א). (תעה, וטוש"ע

.Ïוכ"פ מרור), (ד"ה ורשב"ם רש"י א), (קח, פסחים

(שם). בטוש"ע

.‡Ï(ח (פ"ח, הרמב"ם וכ"פ ב) (קטו, פסחים

א) (תעה, וטוש"ע

.·Ïת"ק נחלקו א) (קיד, ובמשנה לחרוסת, כוונתו

בר ולר"א מצוה חרוסת אין שלת"ק צדוק, בר ור"א

טיבול דלת"ק א) (קטו, בגמ' ומבואר מצוה. צדוק

מדברי מצוה צדוק בר ולר"א קפא, משום רק בחרוסת

ופסק לטיט), זכר ולרי"ח לתפוח זכר לוי (לרבי סופרים

דחרוסת דראב"צ כוותיה ח) פ"ח, יב; (פ"ז, הרמב"ם

דהלכה (שם) המ"מ וכתב לטיט, זכר מד"ס מצוה

אליביה. בגמ' אמרואי דשקלו משום כמותו

.‚Ïמשום בחרוסת לשקועיה צריך א) (קטו, בגמ'

ד"ה תוס' צריך, ד"ה רשב"ם (שם, ר"ח ופירש קפא,

דתרומות בתוספתא דגרסינן תולעת, הוא דקפא קפא)

מותרין'. שבירקות 'הקפא הי"ב) (פ"ז

.„Ïשמה אמר) ד"ה א (קטו, ההשלמה בעל באר כך

לאחר שהתליעו מיירי שמותרין, בתוספתא שאמרו

בחולין (כמבואר אסורין ודאי במחובר דאי שנתלשו,

ליכא וכשמת סכנה משום לשקועיה צריך וכאן א), סז,

והמכתם כל) ד"ה (שם תלמידו המאורות וכ"כ סכנתא,

והביאו סד"ה א (קיד, המאירי וכ"כ בשמו, (שם)

עיי"ש. (שם), התוס' שהקשו מה מיושב ובזה לפניו),

.‰Ïהזכיר (שם) ורשב"ם צריך), ד"ה ב (קטו, רש"י

כפר"ח. שהעיקר כתב אך פרש"י,

.ÂÏ,(מרור (דהיינו בחזרת מטבל א) (קיד, במשנה

שם אין אם דרק מטבל) (ד"ה ורשב"ם רש"י ובארו

רק לו כשיש דאף וקמ"ל בחזרת, מטבל אחר ירק

ב). קיד, בגמ' (וכ"ה פעמיים בו מטבל (מרור) חזרת

.ÊÏ'בגמ ומקורו עד), ד"ה (שם ורשב"ם רש"י ראה

דליהוי היכי כי לי, למה טבולי תרי "וקאמרת א): (קיד,

לתינוקות". היכרא ביה

.ÁÏקודם ירק לאכול שרגילים משמע רבינו מדברי

דשכתבתי:30.יבצעבבצע:29. ג קצת:31.שכתבנוא מרירות החרוסת... הבחריפות ד ג א

שנתלש:32.חסר האחר ד ג נראה:34.יאכלביאסר:33.חסרא וכן ימיתנו קפא... אוי"מ
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לאכוללטואין שהיא35מברכין לפי ההגדה, לפני שכתוב36מרור כמו מצה, באכילת תלויה

יא) ט, ואכילת(במדבר מרור, אכילת תהא מצה לאכילת תכף יאכלוהו, ומרורים מצות על

אלא אינה :37מצה שני כוס אחר

ראשון,(כה) בטבול הכרפס על בירך שכבר האדמה, פרי בורא החזרת על מברכין ואין

יצא ברכה הדדימובאותה בהדי ומיכל דמקרי משום ההגדה, בקריאת הפסק היה שלא ,

.מאאיפשר

אחר טעם נותנין שברכתמבויש לפי האדמה, פרי בורא החזרת על מברכין אין מה מפני

הסעודה,38המוציא מחמת הסעודה בתוך הבאים כדברים שהיא הנהנין, מברכת פוטרתה

מצה אחר מרור יאכל בלתי סעודתו לאכול רשאי ואינו מצוה, לצורך באה שהיא ,מגאחר
למעלה39 כתבתי טז)וכבר זה(סימן על הפוסקים .39מדדעות

שלא ירק שהוא כרפס דווקא אוכלים ולכן הסעודה,

(שם) ורשב"ם וברש"י הסעודה, קודם לאוכלו הורגלו

הסעודה קודם ירק לאכול כלל רגילים דאין משמע

ו). (תעג, הטור וכ"כ ההיכר, וזהו

.ËÏמבוססים הפסקה סוף ועד מכאן רבינו דברי

שפח, סי' רש"י (סדור רש"י דבי בסיפרי המובא על

הרשב"ם וכ"כ קלב), סי' פרדס עב, סי' ח"א מחז"ו

(שם).

.Óוכ"ה פשיטא), ד"ה ב (קיד, ורשב"ם רש"י כ"כ

בתשובה הראב"ד וכ"כ מט), סי' (ח"א במחז"ו

ומרור מצה (הל' העיטור טז), בסי' רבינו (הביאה

רמא; עב, סי' (ח"א הרשב"א שו"ת ע"א), קלד

המכתם א), (קה, ההשלמה רא-ב), סי' במיוחסות

ד"ה א (קיד, הרי"ד פסקי וצריכי), ד"ה ב (קט,

קלה בקצרה פסח והל' כו, סי' (פ"י רא"ש הביאו),

בסופו). המגיהים ומגדולי ד"ה א (קי, והמאירי ע"ג),

ד"ה א קטו, בתוס' (הובא בסדרו עלם טוב ור"י

כדי בא שהכרפס כתב ע"ב) לח ובמרדכי והדר,

(אמנם דחאוהו ושם בפה"א, מברכת המרור לפטור

יישבו). ע"ג לג במרדכי

.‡Ó,(הרי"ף כתב ד"ה א (קה, ההשלמה בספר כ"כ

סד"ה א (קי, ובמאירי וצריכי), ד"ה ב (קט, במכתם

קלה בקצרה פסח (הל' והרא"ש המגיהים). ומגדולי

הוי דההגדה דאף ביאר ה) סי' יד כלל שו"ת ע"ב-ג;

עסקניות דידים משום נטילה להצריך הדעת היסח

חברים מדין הוא וק"ו לברכה, הדעת היסח אינה הם,

לברך, בחזרתם שא"צ זקן שם והניחו להתפלל שיצאו

כאן. שכן כל

.·Ó;אי ד"ה א מב, (ברכות בתוס' ר"י שיטת היא

(תעה, ובטור (שם) ברא"ש והדר) ד"ה א קטו, פסחים

לפטור וא"א הדעת, היסח הוי דההגדה וסברתו א),

ברכות (ברי"ף תר"י וכ"כ המרור. את הכרפס בברכת

צט), (סי' קטן בתשב"ץ מהר"ם ובזה), ד"ה ב כט,

ובשבה"ל ע"א). ס רנו סי' ח"ב (באו"ז מפלייש ר"ש

בשם צדק כהן אביגדור רבי כתב שכן הביא (שם)

שמואל. ב"ר יצחק רבי

.‚Óהמרור דחשיב כתבו (שם) וברא"ש (שם) בתוס'

ומרורים מצות על דכתיב משום סעודה, מחמת

הטעם וברבינו המצה. אחר מרור להביא וחובה יאכלהו,

הסעודה לאכול רשאי דאינו משום והוא שונה, מעט

ההשלמה, בעל כתבוהו זה וטעם מרור, שיאכל לפני

(שם). והמאירי המכתם

.„Ó,דלרשב"ם מבואר כיווןושם ולרשב"א, לראב"ד

אכל אם אף לכן הכרפס, בברכת המרור את שפוטר

ולסברת הכרפס, אחר ב"א מברך אינו מהכרפס כזית

הכרפס אחר בו"נ לברך צריך הפסק, הוי שההגדה ר"י

(שיב), בתשובה הרמב"ם כתב וכן כזית), אכל (אם

ו). (תעג, וב"י בטור באורך זה כל ומבואר

ד נראההחסרג וכן אותו ממית קפא... הלאכול:35.וי"מ ד ג אכילתא בשהיא:36.על

דאלא:37.שמא ג ב זה:39.הלחםההמוציא:38.עדא על הוכבר... ד ג חסרא
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ירקות שאר יקח חזרת לו אין ומרורמהואם תמכא עולשין חרחבינא כגון הדיןמו, והוא .

דמרירן ירקות שאר יקח כרפס לו אין אם ראשון שהןמזבטבול שתיהן, אלו בחירת כי ,

מצרים מרירות ידי על לעבודתו הקב"ה שהחזירן כלומר, רז"למחחזרת, קראוהו וכן ,

א) ופרוקינן.(לט, עלן רחמנא דחס כלומר, חסא,

קראוהו אומריםמטוכרפס ויש מסבלות. וס' פרך אותיות בו שיש וסבלות, לפרך זכר נכן,

שהיתה יוסף שם על פסים, כתונת נוטריקון שהוא למצרים40לפי אבותינו ירידת .41סבת

פר בעבודת מוכים שהיו שם על אומרים המכהויש על תחבושת לעשות ומנהג ך,

הלילה הישועה ולה' נוצח, במלחמה כרפס שהנושא שם על אומרים ויש 42מכרפס.

ולנו: לאבותינו שעמדה והיא הזה,

ירק(כו) לו אין ראשון43ואם בטבול מרור, האדמה43אלא פרי בורא עליו מברך

ממנו44ולאכול יאכל שני ובטבול בחרוסת, ומטבל ברכה45מרור, .נאבלא
בורא46 לברך צריך אחריו בירך אם אבל נפשות, בורא הירק אחר בירך בשלא מילי והני

האדמה .46נבפרי

.‰Óומשמע בחזרת, מצווה אמרו א) (לט, בגמ'

רכ) (סי' הסמ"ק וכ"כ ירקות, לשאר קודמת שחזרת

כ), אות (פ"ז הגה"מ וכ"כ א), (אות שם ר"פ והגהות

על שתמה (שם) בב"י ועיין ה). (תעג, הטוש"ע וכ"פ

ותירץ קודמת, שחזרת כתב שלא יג) (פ"ז, הרמב"ם

היינו בחזרת, שמצוה ח"ד) (נ"ה שכתב ירוחם ר' ע"פ

עדיפות שיש ולא יותר, מר ירק אחר לחזר חייב שאינו

לחזרת.

.ÂÓ.י סי' לעיל רבינו וכ"כ א), (לט, פסחים משנה

.ÊÓמנא וקשה ט), עמ' ההגדה (סדר הריטב"א כ"כ

ירק ליקח טוב לא ואדרבה לכרפס, מר ירק דבעי להו

הגדה (הל' מהרי"ל בשם תתא) (סי' האגור וכ"כ מר,

מרור יאכל שאם מרים, ירקות לכרפס יקח שלא יד)

מרור, אכילת על שני בטיבול יברך איך ראשון בטיבול

וצ"ע כ, ס"ק במ"ב וכ"פ ו), (תעג, הב"י כן והביא

שהיתה פרך לעבודת זכר שהכרפס דכיון י"ל [ואולי

שם: הריטב"א (וכ"כ להלן רבינו שכתב וכפי במצרים

קשה בעבודה חייהם את לוימררו זכר הזה "והטיבול

שיקח (וצ"ל מר ירק לאכול יש לכן ובלבנים"), בחומר

הברכ"י כתב לכך ובדומה למרור), כשר שאינו מר ירק

שהוא כיוון הכרפס, באכילת להסב שאין יד) ס"ק (תעג

פרך]. לעבודת זכר

.ÁÓ.(37 (עמ' המנהגות בספר מקורו זה הסבר

.ËÓובמנהיג (שם). המנהגות בספר מובא זה הסבר

נותריקון היא סמ"ך שהאות כתב ס) סי' פסח (הל'

והאגור (שם) מהרי"ל ריח), (עמ' ובאבודרהם 'סימן'.

נותריקון דכרפס כתבו (שם), הב"י הביאם (שם)

פרך'. 'שישים

מנוח�. ברבינו גם הובאו הבאים הטעמים שלושת

ב). (פ"ח,

הלכה�‡. שם שנפסקה א) קטו, (פסחים חסדא כרב

שני וטיבול מרור, לשם הוא ראשון שטיבול כמותו,

הרמב"ם וכ"פ התינוקות, שישאלו כדי ברכה בלא

ב). (תעה, והטוש"ע יב) (פ"ח,

עב,�·. סי' ח"א (שו"ת הרשב"א שיטת היא כן

לעיל רבינו שהביא רא-ב) סי' לרמב"ן ומיוחסות רמא;

על לברך צריך הכרפס על בו"נ בירך שאם יב), (סי'

מחמת כבא חשיב לא שהמרור כיון בפה"א, המרור

ברכת אלא המוציא, בברכת נפטר ואינו הסעודה,

לעיל רבינו שהביא הראשונה (וכדעה פוטרתו הכרפס

למצרים:41.שהיהאשהיתה:40. אבותינו במצריםהירידת בלילהבהלילה:42.ירידתנו

ראשון:43. מרורהאלא... אלא ראשון אכילתדולאכול:44.בטבול העל ג יאכל45.ואכילתא

גממנו: ממנהב :46.יאכלדיאכל האדמה ב"פ בשלא... הוה"מ ד ג חסרא
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ז"ל הר"ש לברךנגוכתב צריך האדמה פרי בורא ברכת אבל מרור, ברכת דאסור47בלא ,

שכתבנו כמו ונראה עכ"ל. הלכה וכן ברכה, בלא הזה העולם מן שיהנה שברכתנדלאדם ,

הנהנין מברכת פוטרתה :נההמוציא

יקח(כז) כך השלישית48ואחר המצה נעשהנומן לא לעשות49שעדיין וראוי דבר, בה

ברכה בלא ואוכל בחרוסת, וטובל בחזרת אותה ויכרוך ממנה, ויבצע בשלשתן, מצוה

א) הלל.(קטו, של מנהגו היה שכך כהלל, למקדש זכר

לברכת למחר עד שלימה אותה שמניחין אדם בני הן50ואותן יפה לא עושין,51המוציא

הזקן יעקב רבי כתב אביונזוכן מצוה52בשם תעשה מצות לשם באו ושלשתן הואיל

הכריכה בה לעשות עיקר וכן .52בשלשתן

בחרוסת הכריכה מטבילין שאין כתבנחויש ז"ל והרמב"ם ח), וכורך(פ"ח, וחוזר

בחרוסת ומטבל ומרור הראב"דנטמצה דעת וכן למקדש, זכר ברכה בלא ואוכלן ,

דסברי (שם) לעיל רבינו שהביא כי"א ודלא כה). בסי'

כשבירך גם ולשיטתם המוציא, בברכת המרור שנפטר

(עיי"ש המרור על לברך צריך אין הכרפס על בו"נ

באורך). בהערות

שכתב�‚. פשיטא), ד"ה א (קיד, לרש"י כוונתו

יברך לכרפס, ירקות שאר לו שיש הרגיל שבמקרה

הנהנין, מברכת המרור יפטור ובזה בפה"א עליהם

וכ"כ מרור, אכילת על בברכת רק המרור לאכול דא"א

ספר מט, סי' פסח הל' (מחז"ו רש"י דבי בספרי

כרשב"א, סובר שרש"י ונמצא מג), סי' ח"ב האורה

בפה"א לברך צריך ראשון, בטבול בו"נ בירך אם וע"כ

הר"מ, בשם כ"כ ע"ב) יג נ (סי' בו (ובכל שני בטיבול

הר"ש). שם לגרוס וצריך הוא, דט"ס ונראה

בי"א.�„. זה טעם כתב שם כה, לסי' רבינו כוונת

בברכת�‰. נפטר שהמרור רבינו שפוסק נמצא

ולכן הדר), ד"ה א קטו, בתוס' ר"י (וכדעת המוציא

בפה"א לברך צריך אינו הכרפס אחר בו"נ ברך אם גם

בסי' שהרי וקשה והרשב"א). כרש"י (ודלא המרור על

יברך לא ואעפ"כ מהכרפס כזית לאכול שצריך פסק יב

(וכ"כ בו"נ בכה"ג לברך צריך לתוס' ולכאורה בו"נ,

שגם סובר שרבינו וי"ל הר"ם), בשם טז בסי' רבינו

את פוטר שהכרפס נכונה, והרשב"א רש"י סברת

ראשונים כמה (ומצינו בו"נ אחריו יברך לא ולכן המרור,

ד"ה ב קט, המכתם ומהם הטעמים שני את שהביאו

יג). עמ' ההגדה סדר והריטב"א צריכי

.Âפרדס� צ, סי' ח"א (אורה רש"י דבי ספרי כתבו כן

א (קטז, תוס' וכ"כ שפח), סי' רש"י סדור קלג, סי'

ב (קטו, מכתם ל), סי' (פ"י רא"ש דרכו), מה ד"ה

גדולי בשם זה) ד"ה ב (קטו, מאירי דרכו), מה ד"ה

בטוש"ע וכ"פ ח"ד), (נ"ה ירוחם רבינו המפרשים,

א). (תעה,

.Êהובאו� רש"י, של מרבותיו יקר, בר' יעקב רבי

אורה נג, סי' פסח הל' (מחז"ו רש"י דבי בספרי דבריו

סי' והיתר ואיסור קלה, סי' רש"י סדור מז, סי' ח"ב

לה).

.Áגאון� עמרם רב שדעת פג) (סי' המנהיג הביא כן

הכורך, באכילת טיבול הזכירו שלא בסדרו עלם והרי"ט

סי' (ח"ב ראבי"ה תלט), סי' (פסחים ראב"ן וכ"כ

ע"ד), קלד ומרור מצה (הל' עיטור ,(166 עמ' תקכה

(עמ' המנהגות ובספר ע"ב), ק ריח (סי' הלקט שבלי

רנו סי' ח"ב (באו"ז מפלייזא ובר"ש (שם) במנהיג (41

(פ"ח הגה"מ וכ"כ המנהג, היה שכן העידו ע"ב) ס

טיבולים דשני וסברתם אשכנז, גאוני רוב בשם ז) אות

א). (תעה, רמ"א וכ"פ שלשה, ולא מצינו

.Ë�,סה סי' פסח הל' (מחז"ו רש"י דבי בספרי כ"כ

ל), סי' והיתר ואיסור שפ, סי' רש"י סדור שם, אורה

לברך:47. הצריך ד ג מברךא דנעשה:49.יאכלביקח:48.ודאי ג לברכת:50.נעשיתא

ממנהב הן:51.לעשות דיפה ג הםהיפהא הכריכה:52.יפה ושלשתן... חסרבהואיל
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שמאלסז"ל והסבת טבול צריך הכריכה בטבולסאשאף הכריכה שעושין ויש .

טבול .סבובלא

דרבנן, ומרור התורה מן מצה הזה שבזמן לפי המצה, עם אותה יכרוך לא בתחלה אבל

זו את זו מבטלות אין מצות דאמר למאן ואפילו דאורייתא, ומבטל דרבנן .סגואתי

זו אותן אוכלין כרבנן, בתחלה עבדינן כרבנן, ולא כהלל לא הלכתא איתמר דלא וכיון

כהלל כאחד ומרור מצה כורכין כך ואחר עצמו, בפני וזה עצמה בהסבהסדבפני ואוכלין ,

ברכה. בלא
בשמחה53 סעודתו אוכל .53ואחר

ז"ל הרמב"ן לאכולסהכתב מקומות במקצת נהגו פינול"יי,54כי הנקרא שומר של תבשיל

הוא שמורים ליל שם על :55והטעם

ואוכל(כח) המפה, תחת אשר המשומרת המצה חצי יקח סעודתו, כל אוכלו ואחרי

בהסבה כזית לפסחסוממנה המצהסזזכר טעם שישאר כדי כלום, אחריה טועמין ואין ,

(סי' רוקח קב), עמ' ח"ב שמחה (שערי ריא"ג וכ"כ

ר"ת בשם (שם) הגה"מ צט), (סי' קטן תשב"ץ רפג),

שכ"ד וכתב (שם) מפלייש הר"ש הסיק וכן ומהר"ם,

ההגדה (סדר וריטב"א כז) סי' (פ"י רא"ש מנחם, רבי

ר' הנהיג שכן כתב (שם) המנהגות ובספר יד). עמ'

רבינו פרובנס: חכמי כתבו וכן נרבוני, יוסף בר' משה

א (קטו, מאורות (שם), מנהיג ה"ח), סוף (פ"ח מנוח

דאמרינן) והא ד"ה (שם השלמה ליכרוך), לא ד"ה

וסברתם ההשלמה, בשם והשתא) ד"ה (שם ומכתם

הלל, נהג שכך ועוד המרור, של הקפא לבטל כדי

מהרי"ל הכריע וכן מצה, הכזית את אוכל היה כך שהרי

א). (תעה, השו"ע וכ"פ לו), סי' הגדה (סדר

.Ò.אחר במקור דבריו מצאנו לא

.‡Òבעי אי הסתפק אחיו יחיאל שר' כתב בטור

ברוקח ואכן הסבה, בעי לא דמרור כיון בכורך הסבה

משום להסב, דאין כתבו (שם) ובשבה"ל (שם)

(שם) שהמנהיג הביא (שם) והטור מרור. בו שאוכלים

וכ"כ לחירות, שבאה המצה בעבור הסיבה דבעי כתב

באכילה מיסב היה ודאי הלל שהרי פשוט, שכן הב"י

ברמב"ם דמוכח ועוד שם), המנהיג כתב זו (וכסברא זו

(שם), מפלייזא הר"ש וכ"כ במרור, להסב שמותר

ע"ג), לו שמועה (יבין רשב"ץ רלג), (עמ' אבודרהם

(שם). בשו"ע וכ"פ

.·Òבחרוסת שמטבלים כוונתו ואולי כוונתו, מובן לא

יונה, ר' ע"ש הטור (וכדכתב החרוסת מנערים ואז

מרור). אכילת לגבי כן כתב הוא אמנם

.‚Òלמ"ד שגם א) קטו, (פסחים בגמ' מבואר כן

ודאו'. דאו' מילי הני זו, את זו מבטלות מצות אין

אלא,סד. ד"ה (תוס' הראשונים ובארו בגמ', שם

מרור אתי תחלה שניהם כורך היה שאם שם) רא"ש

מרור בלא מצה אוכל היה ואם למצה, ומבטל דרבנן

ומבטל דרשות מצה אתי אח"כ כורכן כשהיה תחילה,

דרבנן. מרור

.‰Ò.לדבריו נוסף מקור מצאנו לא

.ÂÒאפיקומן של בכזית להסב שצריך רבינו כשיטת

(סי' או"ז מאי), ד"ה א (קח, תוס' ומהם: רוה"ר, כתבו

סי' (פ"י רא"ש ע"ב), ק ריח (סי' שבה"ל ע"ג), ס רנב

בטוש"ע וכ"פ ה), אות (פ"ז הגה"מ ד), (לז, מרדכי כ),

מא) (עשין ובסמ"ג ח) (פ"ז, ברמב"ם אמנם א). (תעז,

הוא שרק וסברתם הסיבה, בעי א' בכזית שרק פסקו

המצוה שכזית (להלן) ורשב"ם ולרש"י חובה, כזית

בו. להסב שצריך פשוט האפיקומן הוא

.ÊÒשאוכלים המצה של עניינה מה הראשונים נחלקו

אין ד"ה ב (קיט, ורשב"ם רש"י לשיטת לאפיקומן.

בשמחה:53. סעודתו אוכל הואחר ד ג הלאכול:54.חסרא ד ג הפסחא בליל א55.לאכול

ה ד בשמחהג סעודתו אוכל ואחר נוסף:
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הפסח באכילת שהיה כמו א)בפיו, בו(ע, ישברו שלא כדי השבע, על נאכל שהיה ,

.סחעצם

ז"ל עזרא בן אברהם הר' משארסט56וכתב בפסח עצם שבירת איסור טעם ,58קרבן57כי

העברים כי וידעו תועבותם עצמות שהם ויכירו שלמים העצמות המצרים שיראו כדי

אלהי עלעהמצרים59אכלו יזיקום לא זה כל ועם העצם60, יהיה ואם גדול. נס וזה כך,

נאכל כן על אלהיהם, ממין או אחרת מבהמה הוא אם ניכר יהיה לא השבע61נשבר על

עצם. לשבירת לחוש יש רעב כשהאדם כי עצם, בו ישברו שלא כדי

דתנן א)והא זבח(קכא, של את פטר לא הפסח על האכילה62עאברך בתחלת לומר רוצה ,

האכילה, אחר עד אותו מניחין כך ואחר עליו, שברכו אחר הפסח מן כזית אוכלין שהיו

יפטרהו, איך החגיגה אחר עד ממנו אוכל היה לא שאם השבע, על נאכל שיהא כדי

נאכלת החגיגה שיאכל63והלא מברך64קודם היה שבתחלה מינה שמע ודאי אלא ממנו,

מצה כזית אוכלין שאנו כמו השבע על אוכלו כך ואחר במצה, עושין שאנו כמו עליו

שיהיהעבבאחרונה כדי בפיו65, ב).עגהטעם קיט, אפיקומן.(משנה אחריו מפטירין ואין

קרבן עם אוכלים שהיו מה היא זו מצה מפטירין)

אולם דאו', מצה כזית מצוות מקיימים אנו ובה פסח

הסופגנין) ד"ה א כז, (ברי"ף הר"ן לד) סי' (פ"י הרא"ש

חובה לשם אינה זו שמצה כתבו ע"א) (לד והמרדכי

השובע, על נאכל שהיה פסח לקרבן זכר היא אלא

שכתב רבינו מלשון וכ"מ א), (תעז, בטוש"ע וכ"כ

לפסח. זכר שהיא

.ÁÒ,(ה"ד פ"ו (פסחים בירושלמי מקורו זה טעם

(פ"ח, מנוח בר' וכ"ה ב) כו, (מלחמות הרמב"ן וכ"כ

(פו, ורש"י ניסים. רבינו בשם (שם) המאור וכ"כ ט),

מפטירין) אין ד"ה ב (קיט, ורשב"ם מפטירין) אין ד"ה א

השובע על נאכלים שהיו הקרבנות בכל דין שהוא כתבו

אוכלים שהמלכים כדרך גדולה לטעםדרך והסכים ,

ושמואל). ד"ה ב (קיט, דוד ר' בחי' זה

.ËÒ.לדבריו נוסף מקור מצאנו לא

.Ú,בו תשברו לא "ועצם ע"ב): מא דף (ח"ב ובזהר

דהא דמצראי, טעוון אינון ובכל קלנא ביה לאחזאה

מאתר לון גררי והוו כלבי ואתי בשוקא, רמאין הוו גרמין

הטעם שעיקר משמע מכלא", לון קשיא ודא לאתר,

בשוק. נגררת שלהם שהע"ז המצרים שיתבזו כדי

.‡Úבירך" הפוכה: הגירסה ושם א), (קכא, פסחים

לא זבח של את בירך זבח של את פטר הפסח ברכת

עקיבא רבי ישמעאל רבי דברי פסח של את פטר

זו". את זו ולא זו את פוטרת זו לא אומר

.·Úהבן ותשובת בשאלת ההגדה בביאור להלן

הפסח מן כזית אוכלין אנו ומדוע ..." רבינו: כתב החכם

אחריה הפסח ומניחין החגיגה אוכלין ואח"כ תחילה

מפסיקין מדוע ששאל מה על תשובה ג"כ ...וזהו

שצריך לפי בינתיים החגיגה ואוכלין הפסח באכילת

טעם שישאר כדי באחרונה הפסח מן כזית לאכול

שאוכלים רבינו לשיטת הוא זה והסבר בפיו...", הפסח

כדי החגיגה, מן אוכלים ואח"כ בתחילה כזית מהפסח

הפסח, מן כזית אוכל ולבסוף השובע, על יאכל שהפסח

כתב רבינו כדברי וממש בפיו. מצה טעם שישאר כדי

וראה מפטירין). אין ד"ה ב (קיט, חלאווה המהר"ם

אוכלין שתחילה שפירש ובמקדש) ד"ה א (קיד, מאירי

ואוכלים וחוזרים מהפסח כזית ואח"כ מהזבח כזית

כדי החגיגה לאחר הפסח את ומביאים מהחגיגה

ה"ז (פ"ח הרמב"ם שדעת ונראה השובע. על שיאכלו

כמאירי. וה"ט)

.‚Úשהאיסור שהבין נראה ולמעלה, כאן רבינו מדברי

הפסח שיהא מהדין נובע והמצה, הפסח אחר לאכול

משארהמשאר:57.חסרהז"ל:56. הקרבן:58.יותר תועבתהאלהי:59.הקרבנותב

דעל:60. ג נאכלבנאכל:61.כלא זבח:62.הוא נאכלתאנאכלת:63.הזבחהשל היא
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בפיו מצה טעם שישאר כדי באחרונה, ממנה שיאכל כן גם צריך דאורייתא ,עדומצה

אפיקומן66ואין אחריה אפיקומןעהמפטירין מאי ב)66. ארדילאי(קיט, כגון אמר 67שמואל

פירוש לאבא. וגוזליא ופטריותעולי כמהין אוהב היה שמואל סעודה,עז, אחר ואוכלן

ר' סעודה. אחר ואוכלן גוזליא ואוהב לכבוד, רב אותו קורין והיו אבא שמו היה ורב

ואגוזים. קליות תמרים כגון אמר יוחנן

אפיקומן יוני מצאתי68ובלשון כך כלום, אומריםעחולא ויש מאניעט. להם69אפיקו ויוצא ,

לחבורה מחבורה יעקרו שלא דאמר דרב, ונלך70ממימרא מכאן כליכם הוציאו כלומר, ,

לאכול. אחר למקום

מהר"ש אחד תלמיד ביציאתפופירש לספר אנו שחייבין בפיו, מצה טעם שיהא כדי ז"ל

בפיו המצה טעם שישאר צריך כן על הלילה, כל .פאמצרים

ז"ל הרמב"ם יא)כתב ופירות(פ"ו, אחרות מאכלות אחריה ואכל מצה שאכל פי על ,פבאף

דייקו ויש ופוסק. באחרונה מצה כזית ואוכל אתפגמזה71חוזר מעכבת השתיה שאין

ועיין עצם, בו ישבור שלא כדי שהוא השובע על נאכל

וביאר זו, בדרך הולך שג"כ שם) (במלחמות ברמב"ן

חכמי כדישגזרו הפסח/המצה אחר כלל יאכל שלא ם

שלא היכר שיהא ע"מ בפיו, פסח/מצה טעם שישאר

הפסח אכילת תהיה שלא כדי זה וכל עוד, לאכול יבוא

ושמואל) ד"ה ב (קיט, דוד רבי ובחי' הסעודה. באמצע

דינים שני שהם כתבו רב) אמר ד"ה (שם ובר"ן

איסור והשני השובע, על הפסח אכילת האחד נפרדים,

הפסח. אחר אכילה

.„Úהפסק שיהיה "כדי וז"ל: ט) (פ"ח, הרמב"ם כ"כ

שאכילתן בפיו המצה או הפסח בשר וטעם סעודתו

מפטירין). סוד"ה א (קכ, התוס' וכ"כ המצוה", היא

.‰Úדמר כלישנא ולא א) (קיט, בגמרא הל"ק כדעת

אבל מפטירין אין הפסח אחר שרק ב) (קכ, זוטרא

וכ"ה הפוסקים, כל וכ"פ לאכול, מותר מצה אחר

א). (תעח, בטוש"ע

.ÂÚד"ה) ורשב"ם גוזליא) וד"ה ארדילאי (ד"ה רש"י

אבא). וד"ה ארדילאי כגון

.ÊÚאין ולדבריהם (שם), ורשב"ם רש"י פירשו כן

"ור"י שם: הרשב"ם וכלשון ושמואל, ר"י בין מחלוקת

בקינוח באלו רגיל שהיה אלא ליה סבירא כשמואל

לאו דר"י' כוותיה 'תניא בגמ' מ"ש זה ולפי סעודה",

מדהביא ברבינו משמע וכן כשמואל, דה"ה דווקא

(שם) דוד ור' (שם) הר"ן אמנם להלכה. שניהם

לאכול אסור לשמואל דפליגי, כתבו (שם) והרמב"ן

אף ולר"י עופות, מיני הם וארדילאי בשר, מיני רק

כשמואל. ולא כר"י והלכה אסור, ואגוזים קליות

.ÁÚ(אפיקומן (ערך השלם הערוך זה פירוש הביאו כן

שצא). (סי' רש"י וסדור

.ËÚ,קיט) ורשב"ם רב) ואמר ד"ה א (פו, רש"י כ"כ

במקום שרק הסובר רב יפרש שכך רב), אמר ד"ה ב

מאי), (ד"ה חלאווה מהר"ם וכ"כ לאכול, אסור אחר

ב). (קיט, והמאירי מאי) (ד"ה המכתם

.Ù."ז"ל מרש"י אחד "ותלמיד הגירסה ע"ג) (יג בו בכל

.‡Ùושם ,(41 (עמ' המנהגות בספר כתוב זה טעם

שיהיה צריך כן "על נוספת: גירסה הביא 8 בהערה

לא-ל וישבח יצ"מ יזכור כך ומתוך בפיו, המצה טעם

יתברך".

.·Ù.בהן וכיוצא - כאן נוסף לפנינו ברמב"ם

.‚Ù.ברמב"ם כן שדייק מי מצאנו לא

השיהיה:65.שאוכליןהשיאכל:64. ג אפיקומן:66.שיהאא ארדילאי:67.חסרהמפטירין...

ה פי'באפיקומן:68.ארדיליאגארדיב אפיקומןהאפיקומן מאני:69.פי' אפיקומןאאפיקו

מאנין מאניןגאפיקו לחבורה:70.אפיקומיניןהאפיקו המחבורה ד ג לסעודהא מסעודה

דקדקובדייקו:71.
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וקליות תמרים כגון האכילה, ממיני מין אלא משמע לא דאפיקומן האכילה, טעם

ז"לפדואגוזים, הריא"ף ב)פהוגם הארבע(כז, על כמוסיף דמחזי יין, שתיית אלא אסר לא

ז"ל הלוי אהרן והר' אסר. לא מים אבל ז"ל72כוסות, הרמב"ן בשם שמותר73פוכתב

איוורא74לשתות וגדולי המזון, לברכת מצה כזית אכילת מחמיריןפזבין ליזהר75היו

דבר. עמא מה חזי ופוק ממים, גם

ז"ל אשר הר' 41)כתב עמ' המנהגות מצה(ספר כזית לאכול הקדמונים שנהגו שמעתי

בלילה. כמו ביום באחרונה

משתלי קודם76ואי ליה דאידכר בין מזונא, ברכת ובריך באחרונה, מצה כזית אכיל ולא

ז"ל הראב"ד כתב הלילא, בתר ליה דאידכר בין נטילתפחהלילא, על ומברך ידיה דמשי

כי מזונא ברכת ומברך ידיה ומשי כזית, מינה ואכיל דמנטרא מצה על ובוצע ידים,

בשביל ואם מעכבי. לא ברכות דסדר ומפטר, לרביעי,77אורחיה שלישי בין שותין שאין

הוא שלישי במקום זה רביעי כתקנה78הרי שלא אמצעית וברכה מזונו ברכת שהרי ,79.

חמישי מכוס גרע לא נזכר ההלל לאחר שכן80ואם כל רשות, שהוא הגדול ההלל של

מצות על כדכתיב הפסח, עם הבאה למצה לפסח זכר אחרונה דמצה חובה. דהוא האי

איכא פסח דאיכא דבזמן הוא, דרבנן הזה בזמן דמרור כיון מיהו יאכלוהו, ומרורים

למיכל צריכי לא מעיקרא, עליה ברכינן וכבר מרור, ליכא פסח דליכא ובזמן מרור

דמברכין גב על אף הזה, בזמן אפילו חובה קבעו הכתוב דהדר מצה אבל בסוף, מיניה

בדרשה. עכ"ל אפיקומן. בתרא מפקינן דלא למקדש, זכר עבדינן מעיקרא, עליה
כתב81 ז"ל רב)(והרשב"א סי' מיוחסות רלז; סי' קודםח"א, המזון ברכת בירך שאם ,

מברך כך ואחר מעט, ממנה ואוכל המצה על המוציא ומברך חוזר באחרונה, מצה שיאכל

כוס בלא המזון שהתירופטברכת חמישי מכוס גרע דלא בכוס דמברך אומרים ויש .

.81עכ"ל

.„Ùשלשון נראה - דבר עמא מאי הריא"ף... וגם

הגה קמה (סי' לסמ"ק הר"פ מהגהת לקוחה רבינו

הרמב"ן. בשם הרא"ה לשון את הוסיף ורבינו טז),

.‰Ù'עמ (ח"ב לריא"ג שמחה שערי כתבו וכן

המאירי והלכות, רבוותא וכולהו רס"ג בשם קב-קג)

הפוסקים, גדולי בשם פסק) ולענין ד"ה ב (קיט,

ההגדה סדר (הל' וריטב"א לד) סי' (פ"י רא"ש

יד). עמ'

.ÂÙ,מאור וראה נוסף, מקור לדבריו ידענו לא

(שם). וריטב"א ב) (כו, מלחמות

.ÊÙ,קיז) ר"פ בתוס' וכן (שם) לסמ"ק הר"פ הגהת

מ שמואל רבינו בשם שלישי) כוס ד"ה איברא.ב

.ÁÙ,להלן רבינו שכותב כפי מהדרשה אלו דבריו

דעים בתמים הראב"ד כתב וכן בידינו, אינה זו ודרשה

ור' ט) (פ"ח, מנוח רבינו בשמו הביאו וכן לב), (סי'

ע"א). מד ח"ד (נ"ה ירוחם

.ËÙ(רלז סי' (ח"א שם הרשב"א הכריע זו וכדעה

(שם). ירוחם ור' יג) (פ"ח, המ"מ בשמו וכ"כ

ז"ל:72. הלוי אהרן הלויהוהר' מחמירין:75.לאכולבלשתות:74.חסרהז"ל:73.והרא"ה

בשביל:77.אשתליהמשתלי:76.רגיליןב ואם ובשבילהמעכבי הוא:78.מעכב שלישי

ה ד ג נעשיתבכתקנה:79.שלישיא כתב...81שלישיבחמישי:80.כתקנה ז"ל והרשב"א
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כתב ז"ל אפיקומןצוהר"ש מצה אכל ולא שכח ואם המזון,82, ברכת קודם סעודתו אחר

ולאכלו לחזור צריך אינו המזון, ברכת לאחר ולשתותצאונזכר אחריו לברך צריך דהא ,

נכון אינו וגם ישתה, לא לרביעי שלישי ובין הכוס, יין83מן בלא המזון ברכת ,84לעשות

ולברך לאכלו יכול אינו הלל של רביעי כוס לאחר וגם עליו. שלישי כוס שתקנו 85לפי

כוסות ארבע אלא תקנו לא דהא המזון, שסתם86ברכת ועוד תקינו. לא חמש אבל ,

מצה לשם בשמור נעשות ראשון בליל הנעשות המצות בגמר87כל שאוכל ומצה ,

מצה.סעוד שמור לשם נעשית דהא בה ויוצא מצה, לשם לו עולה תו

שכתב נ"ע הר"ם דעת נמי צט)וכן סי' קטן תחת(תשב"ץ שהניח המצה נאבדה שאם ומזה

יותר. צריכין ואין כבר, שאכלו מה על להמנות שיכולין לאפיקומן, המפה
ז"ל88 טוב שם הר' מורנו אדוננו כתב מצה אכילת קודם ונבריך הבו אמר אם ענין צבועל

התוספות הבעל היהצגבשם אם כן אמר דלא סהדי דאנן מפסיק ונבריך הבו אמר שאם

מברכין כיצד פרק דאמרינן גלותא דריש מתכא דרחמנא תכא גרעא ולא מב,נזכר, (ברכות

תכאא) סליקו גלותא ריש בבי אכלו הוו זירא ור' רבה התם ואמרינן הפסקה. הויא דלא

דישתנא ואתו אתו אכל.צדמקימיהו לא זירא ר' אכל, רבה גלותא. לריש מנחה פירוש ,

דריש אתכא אנן ליה אמר לאכול, אסור סלק מר לה סבר לא לרבה זירא ר' ליה אמר

לזה צריכין אנו אין שימור הוי לישה דשימור שפסקנו מה לפי ומי' סמכינן. גלותא

:88עכ"ל

האורהˆ. בספר רש"י מדברי לקוחה רבינו לשון

רש"י: דבי ספרי בשאר לכך ובדומה צ), סי' (ח"א

רש"י סדור עד), סי' (ח"א מחז"ו מז), סי' (ח"ב האורה

ח) עמ' לד (סי' והיתר איסור ,(64 עמ' קלד (סי'

בשם כתבו וכן .(326 עמ' שד (סי' רש"י ותשובות

חמישי), רבנן תנו סוד"ה א (קיח, חלאווה מהר"ם רש"י:

שבה"ל (שם), מנוח רבינו פו), סי' פסח (הל' המנהיג

ובמעשה .(41-42 (עמ' המנהגות וספר ע"ב) ק ריח (סי'

ובמרדכי רלב) סי' (ח"ב או"ז ,(22 עמ' לג (סי' הגאונים

(ויתכן הזקן קלונימוס רבינו בשם זאת הביאו ע"ב) (לד

היא הכוונה רבי, בשם כשכתבו רש"י, בספרי שאף

בהערות וראה קלונימוס, רבי רבו על רש"י של ללשונו

ד"ה א מב, (ברכות תוס' פסקו וכן רש"י). לשו"ת

יד), כלל סוף שו"ת פסח; הל' (סוף רא"ש אתכא),

ב). (תעז, וטור (168 עמ' תקכה סי' (ח"ב ראבי"ה

ע"ד)ˆ‡. קלה ומרור מצה (הל' העיטור בעל וכ"פ

ראשון, בכזית י"ח שיצא כלל, ולאכול לחזור שא"צ

למים ידיו נטל רק שאפילו תעז) (סו"ס הב"ח ודייק

דעת אולם אפיקומן, יאכל ולא בהמ"ז יברך אחרונים

עוד שכל (שם), והטור (שם) הרא"ש (שם), הראבי"ה

יטול בירך, כבר אפי' בהמ"ז, שאחר ג' כוס שתה לא

ישתה ואז בהמ"ז, ויברך האפיקומן ויאכל שנית ידיו

(שם). השו"ע וכ"פ ג', כוס

למיורקה.ˆ·. בבגרותו בבואו רבינו של רבו הוא

הגהה רכב עמ' ריט סי' סמ"ק (הגהות ר"פ כתב וכן

פרץ. רבינו בשם ב) (תעז, והטור ד)

אתכא).ˆ‚. ד"ה א (מב, ברכות תוס'

רישˆ„. לבי איקלעו זירא ור' "רבא לפנינו: בגמ'

ריסתנא להו שדרו מקמייהו תכא דסליקו לבתר גלותא

גלותא". ריש מבי

עכ"ל בשהתירו הפיסקה: בסוף והובא ) יותר")חסר צריכים "אין אפיקומןבאפיקומן:82.לאחר אחר

הנכון:83. :84.יכולגחסרב יין הייןבבלא עליובולברך:85.על אכוסות:86.ולברך

ה ד עכ"ל:88.מצוהאמצה:87.חסרג לזה ענין... הועל ד ג חסרא
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מצה(כט) כזית רק לו שאין משומרת,89ומי שאינה מצה על המוציא מברך משומרת

לאכול עליה ומברך משומרת, מצה כזית אותו יקח סעודתו ואחר סעודתו, כל 90צהואוכל

ואוכלה אומריםצומצה ויש המצהצז. על מברך להיות כן, לעשות ראוי אחר91שאין

ולאכול המוציא כזית אותו על סעודתו בתחלת יברך אך ממנה, כריסו מצה,92שמלא

סעודתו. כל אוכל כך ואחר

מליל מצה אכילת על מברכין שאין בסוכה93וזה לישב ומברך ואילך זמן94ראשון כל

מליל שמצה לפי בה, לישב שאוכל95שיכנס וזה רשות, ואילך אלא96ראשון אינו מצה

טמאה לאכול יכול שאינו מפני טהורה בשר האוכל כמו חמץ, לאכול יכול שאינו 97מפני

אבל רעבו. להשביע גופו לצורך אלא אינה אכילה שאותה כך לאכול, מברך ואינו

עשר חמשה שגמרו פי על אף עליה מברכין ימים בשאר בסוכה המצות98אכילה מחג

קיום אלא גופו צורך אינה בסוכה שהישיבה כיון מקום מכל רשות, נמי ואילך מכאן

בסוכה לישב עליה לברך ראוי שמואלצחמצוה, הר' מפי :צטז"לשקלי99.

הלילה(ל) כל מצה משוםאאכילת חצות אחר הוי לא הפסח שאכילת פי על ואף ,

כת"יˆ‰. ע"פ הנו' ושינינו שנו"ס, (וכןבראה

בסי' לעיל רבינו דברי ע"פ נכון שכך ונראה בהמשך).

הברכה. נוסח בעניין ו-כג יב

.Âˆ,תפב) ושו"ע ב) (קיט, מאורות יג), (פ"ח, רמב"ם

א).

.Êˆמעט וטעמו לה), סי' (פ"י הרא"ש פסק כן

(שם) בהג"א עיין אולם, רבינו. כאן שכתב ממה שונה

המאורות כתב זו וכשיטה רבינו. שהביא כטעם שכתב

נח' א) (כז, הרי"ף בדעת אפרים. רבינו בשם (שם)

וראה ד. אות וא"ר ג אות יעקב חק ראה האחרונים:

כרא"ש. שפסק סק"א) (שם בט"ז

.Áˆונראה לו). (סי' סוכה בהל' גם בשמו רבינו כ"כ

פסחים (סוף מהמכתם שקלי ר"ש את הביא שרבינו

זו: בשאלה דנו וכן אליעזר). ר' ד"ה א כז, וסוכה

(קכא, חלאווה במהר"ם והובא ב), כו, (פסחים הרז"ה

שו"ת ע"ב), קלה ומרור מצה (הל' העיטור בסופו), ב

ד"ה א כז, (סוכה והמאירי רפז) סי' (ח"ג הרשב"א

ודברי שקלי ר"ש דברי את הביא המאירי אמר). ועוד

בשמם, להזכירם בלא יפההרז"ה, "וכשתדקדק וסיים:

לב) סי' (ח"א חזו"ע בשו"ת אולם, אחד". ענין הכל

ור"ש הרז"ה הסברי בין נ"מ על ועמד בענין, באורך דן

שבעה, כל המצה באכילת מצווה יש לרז"ה שקלי.

ועיי"ש המאירי. על בצ"ע ונשאר אין, שקלי ולר"ש

שבעה כל המצה באכילת שיש הסוברים דעת שהביא

סדר לעיל רבינו שכתב מה וראה ואכמ"ל. מצווה,

ה. סי' הפסח תפילות

.Ëˆ,שלמה בן שמואל רבינו הוא שקלי שמואל רבינו

המכתם. בעל של רבו

וכ"כ‡. הלילה, כל מצה אכילת שזמן רבינו דעת

בו ובכל זה סי' בהמשך אך קט), סי' (חו"מ לעיל גם

וראה: ברכה. עליו תבא שהמחמיר כתב ע"ד) יג נ (סי'

עיטור (שם), מנוח רבינו (שם), מ"מ א), (פ"ו, רמב"ם

ד"ה א (קכ, השלמה ע"א-ב), קלה ומרור מצה (הל'

ואו"ז שביארנו) מאחר ד"ה ב (קכ, מאירי רבא), אמר

הקדוש, מקורביל יעקב רבינו בשם רלא) סי' (ח"ב

שצריך ציינו ולא הלילה, כל מצה אכילת שזמן שכתבו

הוא זו לשיטה הטעם חצות. קודם ולסיים להחמיר

שהלכה משום ב), קכ, גמ' (ראה כר"ע לגמרי שפסקו

מצה:89. כזית כזיתברק הלאכול:90.אלא ד ג אכילתא ההמצה:91.על ד ג אכילתא

הולאכול:92.מצה ד ג מליל:93.ואכילתא מצה מיוםבאכילת בסוכה:94.המצה לישב

סוכהב ישיבת אוכלבשאוכל:96.מיוםבמליל:95.על טמאהבטמאה:97.שהוא בשר

עשר:98. ט"ואחמשה עשר עשרהחמשה חמשה עשר משההשמואל:99.חמשה



miig zegx` apw

הדעת יצאבהיסח חצות אחר מצה האוכל ז"לג, מקורביל והר"י ריט). סי' דכתב(סמ"ק

עזריה בן אלעזר כר' חצות קודם לאכלה ברכההשצריך עליו תבא והמחמיר וכןו, נמיז,

ז"ל הרשב"א וכתבחדעת בתוספותט. החמירו ההלל בקריאת לקרות1ישאפילו שלא

חצות: לאחר

הסעודה(לא) בתוך שישן כלןיאמי שנרדמו חבורה בני וכן ואוכל. חוזר אינו יבוהקיץ,

יאכלו כלן, נתנמנמו המוציא. ויברכו ידיהם שיטלו עד פירוש, יאכלו. לא .2יגוהקיצו,

כמותו. ב) (כ, במגילה משנה סתם וגם מחבירו, כר"ע

בראב"ד·. והובא ה"ז), (פ"י מהירושלמי זה טעם

א (קכ, במאורות ג), השגה ב כו, הרי"ף על (השגות

ב), (קכ, פסחים וראה (שם). ובהשלמה ישנו) ד"ה

ק"פ (הל' ורמב"ם עזריה) בן ר"א ד"ה (שם רשב"ם

טו). פ"ח,

הבוקר‚. עד לאכול ישכח שמא הדעת שהיסח ר"ל,

בקורבן דווקא שייך כרת) חייב (והאכלו נותר ויהיה

אלא יאכל, לא אם איסור אין מצה לגבי אך פסח,

להסביר שכ"כ (שם) מנוח ר' וראה מצווה. ביטול

הרמב"ם.

ר"ח„. יצחק, רבינו בשם רכו) (עשה סמ"ג וכ"כ:

(ח"ב ראבי"ה ע"א), לח פסחים (סוף ראב"ן ב), (קכ,

רבא) אמר ד"ה ב (קכ, ר"פ תוס' ,(168 עמ' תקכה סי'

י"א. בשם (שם) ומאירי

זמן‰. סוף בעניין ור"ע ראב"ע נחלקו ב) (קכ, בגמ'

עד הוא הזמן שלראב"ע התורה, מן הפסח אכילת

שלראב"ע אומר (שם) ורבא עה"ש. עד ולר"ע חצות

יד"ח. יצא לא חצות לאחר מצה בזה"ז אכל אם

.Âמדברי אלא מהסמ"ק, אינן וכו'' 'והמחמיר המילים

סי' (פ"י הרא"ש מספק: להחמיר שראוי וכ"כ רבינו.

להזהר לכתחילה שצריך מודה שר"ע שיתכן (וכתב לח),

ובסדר יוסף רב אמר ד"ה א ט, (ברכות הריטב"א בזה),

גרסינן), ד"ה ב כז, פסחים (ברי"ף הר"ן טז), עמ' ההגדה

ט, (ברכות והמאירי מצה) אכל ד"ה א (קכ, המאורות

(שם) באו"ז וע"ע צרפת. רבני בשם באכילת) וכן ד"ה א

ר"י, נהג שכך כתב יצחק בר יהודה ר' שרבו שכתב

(תעז, בטוש"ע וראה ר"ת. נהג שכן כתב (שם) והרא"ש

חצות, קודם אפיקומן לאכול להיזהר שצריך שפסקו א)

ויהא). ד"ה (שם בביה"ל ועיין

.Ê.(שם) בו בכל ליתא מכאן

.Á,כא) מגילה שמע), וקרית סוד"ה א (ט, ברכות

תמה). סי' (ח"א ובשו"ת לאתויי) ד"ה א

.Ë.(שם) ובשו"ת בברכות הרשב"א

.Èואילו ד"ה א ט, (ברכות החסיד ר"י בתוס' הוא כן

(ברכות והריטב"א שם) (פסחים הר"ן וכ"כ אכילת).

לא ד"ה א כא, (מגילה ובתוס' התוס'. בשם תויי)שם)

אין אך דאו', שהיא מצה באכילת להחמיר שיש כתבו

הרמ"א דרבנן. שהוא ההלל, בקריאת כ"כ להחמיר

לקרוא יש ההלל את שגם להלכה, פסק א) (תעז,

ז). ס"ק (שם במשנ"ב וראה חצות, קודם

.‡Èגם למצוא אפשר הסעודה' 'בתוך הלשון את

דווקא. לאו הסעודה שבתוך ויתכן יד), (פ"ח, ברמב"ם

המהר"ש בשם שכתב לט) ההגדה (סדר מהרי"ל וראה

הסעודה, בתוך אפי' מדבר יאכלו' לא ישנו 'אם שדין

לאחר שדווקא כתב ע"ד) מג ח"ד (נ"ה ירוחם ר' אולם

ולא יאכלו', לא ישנו 'אם האפיקומן לאכול שהתחילו

ב). (תעח, הרמ"א וכ"פ הסעודה, בתוך

.·È,זה בדין יוסי ור' ת"ק נחלקו א-ב) (קכ, במשנה

נחלקו אומנם, רוה"פ. דעת וכן יוסי, כר' רבינו ופסק

לרישא מתייחסים דבריו אם יוסי, ר' בדעת הפוסקים

יוסי שר' שסובר עולה רבינו מהסבר לסיפא. או דת"ק

א"צ מקצתם, נרדמו אם ולכן ולקולא, קאי אסיפא

וכ"כ כולם. אפי' התנמנמו, כאשר וה"ה ולברך, לחזור

מקצתם), ישנו ד"ה א (קכ, המאירי יד), (פ"ח, הרמב"ם

ועוד. מקצתן) ישנו ד"ה א (קכ, חלאווה המהר"ם

(פ"י והרא"ש יוסי) רבי ד"ה ב (שם, הרשב"ם אולם,

ובעינן ולחומרא, קאי ארישא שדבריו פירשו לד) סי'

ביה"ל וראה מקצתם. שיהיו וגם נתנמנמו גם תרתי,

בזה. שפסק מה נתנמנמו) ד"ה (תעח

.‚Èמשפט ל"ג ע"ד) יג נ (סי' בו בכל וגם שנו"ס, ר'

הביאו מרבינו בשונה אולם הביאו, (שם) ברמב"ם זה.

.1: יאכלו:2.התוספותבבתוספות כלן חסרבנתנמנמו
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פירוש מקצתן, ואוכלין3ישנו חוזרין הסעודה, בתוך המוציא4, ברכת בלא פירוש, .יד,

בהלכות שכתבנו כמו ידים, נטילת על מברכין ואין לברכה. ידיו יטול הסעודה ואחר

ידים יד)נטילת .טו(סי'

ושותה המזון ברכת ומברך שלישי, כוס .טזבהיסבה5ומוזגין

נ"ע הר"ם כמויזוכתב שירצה, למי הפסח בליל המזון ברכת לברך ליתן אדם יכול

השנה.6בשאר ימות

הלל עליו וגומר רביעי כוס יהללוך7יחומוזגין שהיא השיר :יטוברכת

בפסוק(לב) ו)ומתחיל עט, וגו',(תהלים חמתך א)שפוך קטו, לנו(שם וכתבכוגו'8לא .

ז"ל הלוי אהרן בהללכאהר' שיתחילו קודם רביעי בכוס ישראל כל שנהגו הרי לשונו וזה

וכו' חמתך שפוך חכמים9קורין שמדרש לפי דבר של וטעמו שהםכב. כוסות, בארבע

העולם לאומות להשקות הקב"ה שעתיד פורענות של כוסות ארבע ולפיכך10כנגד ,

ההלכה. בסוף

.„Èהמשך את לאסור באה לא שהמשנה סובר רבינו

חייב אם דנה רק אלא בסעודה, שישן לאחר האכילה

פסח בקורבן רק (לדעתו שוב המצה ובברכת בנט"י

אותו אוכלים שאין משום בכה"ג, אכילה איסור שייך

וראב"ד מ"מ ראה: אחרים, מטעמים או מקומות בשני

(כו, רז"ה רב), אמר ד"ה ב (קיט, תוס' וכ"כ: שם).

והשגות ג השגה ב כו, הרי"ף על (השגות ראב"ד ב),

מאירי (שם), חלאווה מהר"ם יד), פ"ח, הרמב"ם על

חולקים ויש הרא"ה. בשם יד) (פ"ח, משנה ומגיד (שם)

ובמצבים פסח, לקורבן הוקשה שמצה וסוברים

אסורים במצה גם באכילה אסורים פסח שבקורבן

לפסח. זכר היא האפיקומן שמצת משום באכילה,

רמב"ם וכתב), ד"ה שם ר"ן ראה א (כז, רי"ף כ"כ:

(קכ, רשב"ם לד), סי' (פ"י רא"ש מ"מ), וראה (שם

טעמו), ועיי"ש יד (פ"ח, מנוח רבינו כולן), ישנו ד"ה א

ב (קכ, ר"פ ותוס' ליה) אמר ד"ה ב (קכ, דוד רבינו

ב). (תעח, הטוש"ע וכ"פ יוסי). ר' ד"ה

.ÂË.(ה (סי' ברהמ"ז הל' גם ראה

.ÊËומקור יב), (סי' לעיל רבינו כתב לזה בדומה

פ"ח, י; (פ"ז, ברמב"ם ונפסק ב), (קיז, המשנה דבריו

א). (תעט, ובטוש"ע י)

.ÊÈשנהגו שכתבו ויש צט). (סו"ס קטן תשב"ץ

סי' (פ"י האגודה כ"כ לאחר, נותן ולא מזמן שבעה"ב

מהדו' נה עמ' (בהגה טירנא לר"א המנהגים ספר צז),

וכ"פ א), אות שמה (סי' ומהר"ש ירושלים) מכון

א). (תעט, הרמ"א

.ÁÈהמשנה ומקורו יב), (סי' לעיל גם רבינו כ"כ

(שם).

.ËÈופסק השיר, ברכת מהי נחלקו א) (קיח, בגמ'

הרי"ף וכ"פ יהללוך, ברכת שזו יהודה כרב רבינו כאן

א) (תפ, ובב"י בטור ועיין י). (פ"ח, והרמב"ם ב) (כו,

להלן וראה ורא"ש). (רשב"ם נוספת שיטה בזה שיש

בהערות. עיי"ש זה, בעניין האריך שרבינו לג סי'

.Îנוסחאות שהביא (177 (עמ' שלמה הגדה ראה

ברמב"ם לאומרם. שנהגו הפסוקים בעניין שונות

פסוקים. כאן שאומרים כלל נזכר לא וברס"ג

.‡Îהרא"ה (פי' לדבריו אחר מקור מצאנו לא

ביאור (סוף הריטב"א אולם בנדפס), איננו לפסחים

מהר"ם וכ"כ: זה, טעם הביא תלמידו מב) עמ' ההגדה

(ברי"ף ר"ן התמחוי), מן ואפי' ד"ה ב (צט, חלאווה

רלה), (עמ' אבודרהם כוסות), מארבע ד"ה א יט,

שמועה (יבין ורשב"ץ ובירושלמי) ד"ה ב (צט, מאירי

אומרים מדוע שהסביר (שם) ברשב"ץ ועיין ע"א). לז

רביעית. כוס לפני דווקא זאת

.·Î.(ה (פח, ובר"ר ה"א) (פ"י ירושלמי

יאכלובואוכלין:4.חסרבפי':3. כולן נתנמנמו 9811בילכ"ואוכלין הע' ר' בהלכה הסדר שונה

ושותה:5. ושותיןבהמזון בשאר:6.מזון ההללההלל:7.כשארבכמו לנו8.את לא וגו'

הגוב: הגויםבוכו':9.יםעל העולם:10.חסרהעל לעכו"םדלאומות
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המצוה שנשלמה רביעי עליהםכגבכוס לשפוך הקב"ה לפני מזכירין חמתו,11אנו

עכ"ל. אותנו ולגאול עלינו, ולרחם כוסות, הארבע ולהשקותם

אומרים ומרור,כדויש ומצה דכרפס וברכה קדוש מצות, כמה שעשינו לפי אחר, טעם

השי"ת ידענו המצות זה12ובאלו בפסוק פותחין אנו לפיכך בשמו, :כהוקראנו

ב)(לג) קיז, השיר(משנה ברכת אחריו ויברך ההלל, על13וגומר ואף יהללוך, שהיא

שכתבנו כמו לפניו בירך שלא יב)פי סי' השיר(לעיל ברכת לאחריו ואחריה13מברך בורא14,

בהסבה. ושותה הגפן, פרי

א) קיח, יהללוך15(גמ' אמר יהודה רב השיר, ברכת חי.,מאי כל נשמת אמר יוחנן ור'

רשב"ם ורי"ח)פירש וד"ה יהללוך חי(ד"ה כל ונשמת ד'כויהללוך אתה ברוך אותה וגומרין ,

השיר ברכת היא וזו בתושבחות, מהולל נשמתכזמלך אמר יוחנן ור' השבח. ברכת כלומר ,

אנו יהללוך דאלו דמתניתין, השיר ברכת דהיינו יאמר, חי כל נשמת אף פירוש, חי, כל

הלל אותו שאומרים ימים בכל אותו להוסיףכחאומרים לא אם דנקט פסח ליל שנא ומאי ,

לתרוייהו דאמרינן והיינו אחרת, ברכה יוחנןכטעוד כר' הלללדהלכתא אחר וקבעינהו ,

חד בכל ברכה איכא דהשתא כדלקמן, לאמרו שצריך שפיר,לאהגדול מילתא הויא והכי ,

פסחים ערבי בפרק עכ"ל בעיני. נראה .15כך

הר"ז אחריולבז"ל16וכתב ברכה דבעי משום לא דהלילא ברכה17וחתימה טעון דאין

.‚Î,הרביעית הכוס את מזג רק שהרי צ"ע קצת

(שם) באבודרהם ועיין המצווה. שנשלמה אומר ומדוע

עשה מעתה המצווה, משלימין אנו הכוס "בזה שכתב:

יותר. ומובן וכו'", שהבטחתנו מה

.„Î.אחרים בראשונים זה טעם מצאנו לא

.‰Îאנו ידעוך', לא 'אשר לגויים שבניגוד ר"ל

לטעמים ה'. את יודעים הסדר, מצוות שמקיימים

תורת (בהגדה יקר בן ר"י (שם), ריטב"א ראה: נוספים

ס רנו (סי' זרוע באור מפלייש ר"ש קעד), עמ' חיים

(שם). ומאירי ע"ד)

.ÂÎבסוגריים חי' כל 'נשמת המילים ברשב"ם לפנינו

עגולות.

.ÊÎ.'דמתניתין השיר 'ברכת לפנינו ברשב"ם

.ÁÎ.'ההלל את בו 'שאומרים לפנינו ברשב"ם

.ËÎ,'יוחנן כר' דהלכתא לתרוייהו דאמרינן 'והיינו

בתרוייהו', יוחנן כר' הלכה דאמר 'והיינו לפנינו ברשב"ם

נדחק (שם) ובמהרש"א הנכונה, היא כאן והגרסה

עיי"ש. לפרש,

.Ïמחז"ו) רש"י דבי בספרי יוחנן כר' הלכה פסקו כן

איסור שפ, סי' רש"י סדור סה-סו, סי' פסח הל'

ר' ד"ה (שם תוס' קלב), סי' הפרדס לא, סי' והיתר

שבה"ל ,(168 עמ' תקכה סי' (ח"ב ראבי"ה יוחנן),

מנהג וכן לב), סי' (פ"י רא"ש ע"ב), ק ריח (סי'

ספרד ומנהג פט). סי' פסח הל' המנהיג (כ"כ צרפת

רב וכ"פ נשמת, לומר שלא שם) (מנהיג יהודה כרב

עמ' (בסדור ורס"ג קסח) עמ' פסח (סדר גאון עמרם

והריא"ג י) (פ"ח, הרמב"ם ב), (כו, הרי"ף וכ"פ קמח),

(שם) המנהיג וכתב קב). עמ' ח"ב שמחה (שערי

ומרור מצה (הל' העיטור וכ"פ פרובנציה, מנהג שכן

יב נ (סי' בו בכל וכ"ה יב, בסי' ורבינו ע"ב), קלה

לומר צרפת כמנהג פסק א) (תפ, ובשו"ע ע"א),

נשמת.

.‡Ï."וחדא חדא "בכל לפנינו ברשב"ם

.·Ï.לדבריו נוסף מקור ידענו לא

דעליהם:11. ג השיר:13.השםבהשי"ת:12.להםא ברכת יהללוך... דשהיא חסרג

פסחים15.ואחריובואחריה:14. ערבי בפרק עכ"ל השיר... ברכת המאי ד ג הר"ז:16.חסרא
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מהאילגלפניו דלא מינה שמע אלא אחריו, לברך לן הוה לא לפניו מברכינן מדלא ואנן ,

בו חותמין שכך הלל של מטבע היא שהחתימה מפני אלא לאחריו, מברכין טעמא

הלילה בו משנין אין לפיכך הלל הלללדבימי בתורת לא הלילה אומרים שאנו זה והלל .

שירה בתורת אלא אותו קורין שנינו18אנו שכך הנס, א)על היה(קטז, גמליאל 19רבן

כל שלשה20אומר אמר וכו'.21שלא

נ"ע בולההר"ם לחתום שלא נוהג מעולם22היה כי כשמגיע אלא השיר, בברכת הברכה

וחותם חי כל ונשמת הגדול הלל פותח אל, אתה עולם ביהללוךועד אבל בישתבח,

כוס שותה זו חתימה ולאחר פעמים, שתי אחת בברכה לחתום מה כי חותם, היה לא

נאה לו כי שישכב.לורביעי קודם יצמא שלא כדי ,

כתב23ור"ש כתבלזז"ל ועוד ובישתבח. בהלל בשתיהם, קוראלחשחותם שבכלן 24הגדול

באנא. נמי וכן עונין, וכלן הודו

שלשה הקוראים שיהיו במדרשלטוצריך מצינו וכן הודו, לשנים האחד שיאמר כדי

טוב קיג)שוחר ע"כ.(תהלים

.‚Ïוהראשונים הגאונים מח' רבינו הביא כא בסי'

לפני שמברכים לשיטה ואכן ההלל. לפני מברכים אם

ההלל, על הסיום ברכת היא יהללוך ברכת ההלל

ההלל, לפני מברכים שאין לדעה לבאר בא והרז"ה

יהללוך. לאחריו מברכים מדוע

לשיטתלד. תירץ רה"ג) אבל ד"ה ב כו, (ברי"ף ובר"ן

אינה יהללוך שברכת ההלל, לפני מברכים שאין רה"ג

היא ד' כוס על אלא לאחריו, ההלל קריאת על באה

ההלל). ברכת (ולא השיר ברכת נקראת היא ולכן באה,

.‰Ïע"פ והוא בשמו, צט) (סי' קטן בתשב"ץ כ"כ

פרץ רבינו תוס' (שם), תוס' הביאוהו הכהן, חיים רבינו

(סוף הרא"ש וכ"פ (שם), ורא"ש (תפ) טור (שם),

(תפו), והטור ו) סי' יד כלל שו"ת ע"ד; קלה פסחים

(תפ המג"א הביאו מו) ההגדה (סדר מהרי"ל נהג וכן

ר"מ בשם בב"י מ"ש (ע"פ פסק השו"ע וגם א). ס"ק

בסדר אך אחת, פעם רק לחתום תפו) סו"ס עראמה

חתימה, ללא וישתבח נשמת אומר ההלל שאחר שונה,

ביהללוך. חותם ואז

.ÂÏשיאמר לאחר רביעי כוס 'שותה שצ"ל נראה

בתשב"ץ. הוא וכן נאה', לו כי

.ÊÏסדור שם, (מחז"ו רש"י דבי בספרי הוא כן

רש"י בשם כתבו וכן שם) והיתר ואיסור שם רש"י

(קיח, חלוואה ומהר"ם לב) סי' (פ"י הרא"ש ורשב"ם

ר"פ ותוס' (שם), שבה"ל כתבו וכן ורי"ח), ד"ה א

אך פעמים שחותם ג"כ כתב (שם) והראבי"ה (שם).

ואומר יהללוך, בברכת חותם ההלל לאחר שונה, בסדר

הגדול. הלל אומר ובסוף בישתבח, וחותם נשמת

.ÁÏספר שפט, רש"י (סדור רש"י דבי בספרי כ"ה

בשם א) (תעט, הד"מ הביא וכן מו), סי' ח"ב האורה

המשנ"ב וכתב א), (שם רמ"א וכ"פ ע"ד), (יג בו הכל

לעיכובא. שאינו י) (ס"ק

.ËÏכת תפילתכן (סדר לעיל רש"י בשם רבינו ב

רש"י דבי בספרי ומקורו ו), סי' מועדות ושאר הפסח

אורה שפו, סי' רש"י סדור ע, סי' פסח הל' (מחז"ו

ק"ש (הל' האו"ז וכ"כ קלב), סי' פרדס מה, סי' ח"ב

ואינו שלשה בעי לכתחילה שרק שכתבו ויש מד). סי'

(סי' הרוקח תתעט), סי' (ח"ג הראבי"ה כ"כ לעיכובא,

רלה). (עמ' ואבודרהם צד) סי' פסח (הל' המנהיג רפג),

(ח"ב הראבי"ה כ"כ סגי, ובנו שבאשתו שכתבו ויש

(סי' ובשבה"ל לב). סי' (פ"י והרא"ש (163 עמ' תקכה

הרמב"מ הלויהב השירה:18.לאחריובאחריו:17.הר"ז שירהא חסרבהיה:19.לומר

ה:כל20. מיב בפסחבשלשה:21.כל אלו דברים הבו:22.חסרהשלשה ד ג חסרא

אומרהקורא:24.ור"תדור"ש:23.
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כתב ז"ל גיאת קב)והרי"ץ עמ' חמישי(ח"ב כוס לשתות שרוצה ברכתממי אומר אינו

רביעי כוס על שיגמורמאהשיר עד מניחן אלא הגפן, פרי ועל הגפן על אחריו לא ואף ,

לאחריו. ומברך ושותה ומברך הכל,

ז"ל הרמב"ם י)כתב מקום(פ"ח, שאינו פי על אף שירצה מקום בכל הלל לגמור לו יש

הראב"דמבסעודה עליו והגיה כוסות(שם). לארבעה שם שאין כן, מקבלת הדעת שאין

במקום25אם אחד:26אינם

כתבנו(לד) וכבר המאורע, מעין בו וכולל הגפן פרי ועל הגפן על מברך כך ואחר

ברכות ח)בהלכות זה.(סי' על הגאונים דעת

שפסקו הגאונים מן אחריהםמגויש לברך מארבעתן וכוס כוס כל על הגפן27שצריך על

הגפן, פרי כתבועל נמי הרמב"םמדוכן אביו בשם אברהם ז"ל.28הר'

כתב ז"ל גאון האיי שמצוהמהורבינו שיודע אחר רביעי, כוס על אלא לברך צריך שאין

כוסות שאר כל לשתות .מועליו

לכתחלה. אף שלשה שא"צ דעה הביא ע"ב) סט קעד

.Ó'סי ולהלן יב סו"ס לעיל עיין חמישי כוס בדין

לה.

.‡Óוכותב הריא"ג דברי דוחה רבינו לה סי' להלן

עיי"ש. רביעי כוס על השיר ברכת לומר שיש כראב"ד,

מסכים אחרונה ברכה שלענין כאן, שהביאו ונראה

חמישית. כוס אחר לאומרה שיש איתו

.·Óוכתבו (שם), מנוח ור' המ"מ עימו הסכימו וכן

שהיו שם שמבואר ב) (פה, בפסחים דבריו שמקור

כדי סעודתם במקום בבית למטה פסח קרבן אוכלים

עולים היו הלל קוראים וכשהיו מחבורתם, יעקרו שלא

מנוח ר' והוסיף למרחוק, הקריאה קול שישמע כדי לגג

ה"ד). (פ"י בתוספתא משמע שכן

.‚Ó,הגאונים בשם נז) סי' פסח (הל' במחז"ו כ"כ

הריצ"ג שהביא (בתשו' לרה"ג התלמידים בשאלת וכ"ה

,(16 עמ' כד (סי' הגאונים במעשה וכ"ה ק), עמ' ח"ב

מצוה כוס שכל שכיון (שם), במחז"ו כתב וסברתם

ה"ה כוס, לכל ראשונה ברכה לחייב היא עצמה בפני

לקובע דמי ולא כוס, לכל ברכה דבעי אחרונה לברכה

כולם. את פוטר בסוף אחת שבברכה לשתות, עצמו

.„Ó.זו תשובה בידינו אין

.‰Ó(קא סי' תשובה (שערי הגאונים בשו"ת מקורו

ח"ב שמחה (שערי ובריא"ג שרירא, רב ובשם בשמו

איכא בשם זו דעה הביא א) (כד, והרי"ף צט), עמ'

ד"ה (שם הר"ן (שם), המלחמות כתבו וסברתם מ"ד.

שיש שאף ב) קט, (סוף דוד ורבינו הגפן) על ולענין

ברכה רק מצריך זה הפסק לכוס, כוס בין הפסק

בנמלך שאפילו צריך, אין אחרונה ברכה אבל ראשונה,

אין אחרונה ברכה ראשונה ברכה שוב לברך שצריך

והמאור כולם. את פטר בסוף שמברך שמה צריך,

ראשונים, כוסות שתי פוטרת דבהמ"ז כתב ב) (כד,

(הל' העיטור וכ"כ שלוש, מעין פוטרת שלוש דברכת

הרשב"א ובשו"ת זו. כסברה ע"ב) קלג ומרור מצה

ברכת שבד"כ דאף כתב רב) במיוחסות עב; סי' (ח"א

כיוון פוטרת, כן ביין שלוש, מעין פוטרת לא שלוש

ה) יד, ובשו"ת כד סי' (פ"י, והרא"ש ומשמח. שמזין

שיין כיוון ראשונים כוסות שתי פוטרת שבהמ"ז כתב

וכן סעודה. מחמת כבא וחשיב גריר המזון שלפני

י), (פ"ז, מנוח רבינו בסוף: רק לברך שצריך הסכימו

שמואל ב"ר יצחק ר' תשובת בשם מא) (מ"ע סמ"ג

(פ"ח, ומ"מ ד), אות ההגדה נוסח בהגה"מ (וכ"ה ור"ת

א). (תעד, בטוש"ע וכ"פ ה),

.ÂÓכוס אחר שמברך בגאונים נוספת שיטה ומצינו

האי רב מר קא), תשובה (בשערי הלאי ר' כ"כ: וד', ג'

האם:25. ד ג אםא דבמקום:26.כי ג ב דאחריהם:27למקוםא ג הרמב"ם:28.עליהןא

ד ג ב והרמב"םא
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כתב ז"ל ב)והריא"ף כסי(כד, תרי ובתר קמאי כסי תרי והבעל29דבתר מברך. בתראי

א)30מזההשלמה ז"ל(שם)והר"ז(קה, מיתוקם31מחוהראב"ד לא ז"ל הריא"ף דדעת כתבו

חמרא ליה דלית למאן ארבעאלא אכולא32אלא חמרא לן דאית אנן אבל כוסות,

כולהו בסוף אלא מברכין לא .מטסעודתא,

נ"ע33נוהר"ש מברך.34כתבונאוהר"מ לא אשני אבל מברך, ורביעי ואשלישי דאראשון

לפי כנמלך, להו דהוי משום מארבעתן, וכוס כוס אכל לברך צריך הגפן פרי בורא אבל

שלישי בין המזון, ברכת לשלישי שני בין הגדה, לשני ראשון בין ביניהן, הפסק שיש

מלשתות עקר כרחו שעל לפי הפסק, באמת זה וכל הלל, לו35לרביעי אפשר שאי

ולשתות ואחד35לקרות אחד אכל לברך וצריך כנמלך, הוי הלכך אחת, וכבר36בבת .

למעלה כב)בארנו הריא"ף(סי' הפוסקים37דעת ושאר זה:נבוהר"ז על

בארנו(לה) נמי ח)וכן בין(סי' ישתה, לשתות רצה אם הללו הכוסות בין

ישתה לא לרביעי הרביעינגשלישי אחרי לא וגם ז"לנד, הראב"ד ובאר ב, (כו,

ג) (ס"ק ובפרישה (שם). בטור ר"ח שם), (בריצ"ג

ובאר נהלאי, רב תתז) (סי' ובאגור חנילאי, רב גרס

בקדוש מתחילה שהסעודה הוא שטעמם הב"י

פוטרת ג' כוס שעל וב"א בהמ"ז, של בכוס ומסתיימת

שיברך. פשוט ד' כוס ואחר שלושתן, את

.ÊÓעל אבל ד"ה ב (קט, המכתם דבריו הביאו

יפחתו). לא ד"ה ב (קט, והמאורות הגפן)

.ÁÓאת לדחות כתב (שם) הרי"ף על בהשגות

וכ הרי"ף, בדעת הרז"ה לוהסבר שיש מי שאף תב

דעים בתמים וכ"כ בלבד, בסוף יברך כוסות ד' רק

התייחס ולא כוסות, ד' בסוף רק לברך שיש ל) (סי'

הרי"ף. לשיטת כלל

.ËÓ,הסעודה בתוך ששותה שכיוון לומר כוונתם

ששתה מה גם פוטרת המזון שברכת הרי"ף יודה בזה

בסעודה, ששתה מה עם שמצטרף כיוון הסעודה, לפני

זה. תירוץ דחה (שם) וברא"ש

פט,�. סי' ח"א (אורה רש"י דבי בספרי הוא כן

קלז), סי' פרדס שפח, סי' רש"י סדור שם, מחז"ו

שכל הגאונים, כסברת (שם) במחז"ו באר לזה והטעם

שפוטרת כיוון ב' שכוס אלא עצמה, בפני מצוה כוס

פוטרתה. ובהמ"ז אחריה, יברך לא המזון שבתוך יין

(ח"ב ראבי"ה אשי), רב ד"ה ב (קג, תוס' פסקו: וכן

רבינו ע"ב), ק ריח (סי' שבה"ל ,(155 עמ' תקכה סי'

פסח (הל' ומנהיג אב"ד אברהם רבי בשם (שם) מנוח

סא). סי'

ד)�‡. אות ההגדה (נוסח הגה"מ בשמו כתבו כן

נח). (סי' מהרי"ל ושו"ת צט) (סי' קטן תשב"ץ

כל�·. על לברך הפוסקים רוב שדעת כב, בסי' עיין

כוס בין הפסק דיש משום או הוא, וטעמם וכוס, כוס

היא. עצמה בפני מצוה כוס שכל משום או לכוס,

שיש והרא"ה הרשב"א הרמב"ן, הרז"ה, דעת לעומתם,

שמנהגם רבינו כתב ושם וג'. א' כוס לפני רק לברך

(סי' בו בכל וכ"ה יב), בסי' (וכ"כ וכוס כוס על לברך

ע"א). יג נ

הביא�‚. ח ובסי' ב), (קיז, במשנה מקורו זה דין

א' כוס בין שתיה דין מה ראשונים מחלוקת רבינו

עיי"ש. לב',

קעא),�„. עמ' הגדה (סדר רע"ג סדר הגאונים, כ"כ

(ה ובה"ג ק) עמ' ח"ב (בריא"ג קפג).רס"ג עמ' פסח ל'

טוב ר"י וכ"ד י), (פ"ח, והרמב"ם א) (כז, הרי"ף וכ"פ

הכסי:29. ג ההשלמה:30.חסרא דוהבעל כת'ג ההשלמ' והב' א ההשלמה הב' הר'הוכתב וכתב

ההשלמה ארבע:32.חסרבז"ל:31.בעל דאלא ג והרא"שהוהר"ש:33.ארבעא

כתבו:34. נ"ע והר"מ הוהר"ש ד ג כתבא ז"ל ולשתות:35.והר"ש אפשר... לקרותאשאי לי אי

דולשתות ואחד:36.חסרג האחד וחדד ההריא"ף:37.חד ד ג הריא"גא
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היאנההטעםברי"ף) אם שתייתן ניכר יהיה לא כוסות ד' אחר ישתה שאם לפי ,

לאו אם .38נולמצוה

חמישי כוס למזוג לו יש כוסות, ארבע אחר יצמא והוא39ולומרנזואם הגדול, הלל עליו

בבל נהרות על עד לה' בהנחמהודו וחותם וישתבח חי כל ונשמת פרינט, בורא ומברך ,

חובה40הגפן אינו זה וכוס כוסות.ס, שאר כמו

כוס על השיר ברכת מברך ההלל, בשעת חמישי כוס לשתות שדעתו פי על ואף

(קיז, תוס' ע"ג), ס (באו"ז מפלייזא ר"ש הביאוהו עלם

(שערי הריא"ג וכ"פ לג), סי' (פ"י ורא"ש רביעי) ד"ה ב

צא), סי' פסח (הל' המנהיג קב), עמ' ח"ב שמחה

ב (קיט, והמאירי טז-יז) עמ' ההגדה (סדר הריטב"א

פסק). ולענין ד"ה

אחר,�‰. טעם הראב"ד כתב ל) (סי' דעים בתמים

ליישבו וצ"ע מדינא, ולא אסור ממנהג שרק ומשמע

בהשגות. מ"ש עם

.Â�,(אין ד"ה ד"ה ב (קיט, המאורות בשמו כ"כ

ד"ה (שם והמכתם אלפסי) הרב ד"ה (שם ההשלמה

ובהגה"מ י). (פ"ז, מנוח ר' גם כתב זה וכטעם ומאן).

אמרו בירושלמי דהא זה, טעם דחה כ) אות (פ"ח

שכרות, משום לד' ג' כוס בין ישתה שלא דטעמא

הוצרך למה דאל"כ כמוסיף, למחזי חייש דלא ומוכח

כתב ב) כו, (מלחמות והרמב"ן דשכרות. לטעמא

סדר כמתחיל נראה יהא שלא הוא לאסור דהטעם

ולשתות), ד"ה א (קיח, חלאווה מהר"ם וכ"כ אחר,

סעודה מתחיל הוא שעכשיו יסבור שהרואה והוסיף

השובע, על נאכל הפסח שאין לאמר ויבוא אחרת

(שם). הריטב"א כתב לכך ובדומה

.Ê�'עמ) רע"ג סדר הגאונים: הביאוהו חמישי כוס דין

כהן ורב שלום שר רב קמח), (עמ' רס"ג סדור קעא),

עמ' ח"ב ובריצ"ג שם רע"ג (בסדר משה רב ומר צדק

ס). פסח ליל סדר רוקח (מעשה גאון שרירא ורב ק),

(השגות הראב"ד י), (פ"ח, הרמב"ם ב) (כו, הרי"ף וכ"פ

רעד), (סי' רוקח שם), דעים תמים שם; הרי"ף על

וכ"פ שם). (ברי"ף ומלחמות ר"ן ע"ב), (ק שבה"ל

ע"ג), קלה ומרור מצה (הל' העטור פרובאנס: ראשוני

ד"ה א (קיח, המאורות צב), סי' פסח (הל' המנהיג

יד ע"ב; (יב בו בכל וכ"ה (שם), והמאירי חמישי)

(שם) בב"י וכ"ה (תפא) כתב הטור אמנם ע"א).

בריצ"ג (שהובא ורה"ג ה"ג) ד"ה א (קיח, דלרשב"ם

אין שם)שם) לרי"ף (בהשגות המאור וכ"כ לעשותו,

דמשנתנו לתנא אך חמישי, כוס בעי טרפון לרבי שרק

רביעי כוס שאחר כתב א) (תפא, ובשו"ע לעשותו. אין

חמישי. כוס כלל הזכיר ולא לשתות, אסור

.Áהרי"ף� וכ"פ א), (קיח, בגמ' יהודה רב כדעת

כוותיה. (שם)

.Ëהעולמים� חי עד ישתבח בברכת שחותם היינו

יב). בסי' רבינו (כ"כ

.Òשיש או הוא גמור רשות אם הראשונים נחלקו

שיש משמע (שם) וברי"ף (שם) ברמב"ם מצוה, בו

לרי"ף (בהשגות הראב"ד וגם לכתחילה, לעשותו

משובח זה הרי כוסות ארבע על שהמוסיף כתב שם)

שכוס בשמו יג בסי' רבינו שהביא ממה (וכ"מ

וכ"מ (שם), הר"ן וכ"כ והבאתי), כנגד היא חמישי

בעולים לתוספת זו תוספת שהשווה (שם) בעיטור

(שם) ברע"ג אולם מצוה. בזה דיש ומשמע לתורה

וכ"כ רשאי, רוצה אם שרק משמע (שם) וריצ"ג

ארבע אחר לשתות שאסור דאף (שם) במלחמות

עליו ויקרא חמישי כוס לשתות לו התירו כוסות,

(וכ"כ סדרו בסוף עלם טוב ר"י וכ"ד הגדול, הלל

חמישי כוס ששתיית רנו) סו"ס באו"ז מפלייזא הר"ש

המחז"ו וכ"כ לשתות, שתאב למי היתר רק היא

(ח"ב ראבי"ה קלג), (סי' פרדס עג), סי' פסח (הל'

מרדכי ח"ה), (נ"ד ירוחם ר' ,(169 עמ' תקכה סי'

רלה), (עמ' ואבודרהם י) (פ"ח, מנוח ר' ע"א), (לד

מי שרק יב) (ובסי' כאן שכתב רבינו דעת וכן

יב נ (סי' בו בכל וכ"ה חמישי, כוס ישתה שיצמא

שהוא שמי א) (תפא, רמ"א וכ"פ ע"א), יד ע"ב;

כוס לשתות יכול לשתות הרבה ותאב אסטניס

הגדול. הלל עליו ויאמר חמישית

לאו:38. לאאאם דאם לאג הגפן:40.ואומ'הולומר:39.או פרי בפ"הגבבורא אמ"ה בא"י
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ז"לסארביעי הראב"ד כתב כך .סב,

שפסקו שהוא41סגויש הלל יעזוב איך כי נכון, זה ואין הגדול, ההלל אחר שאומרה

לא לאו ואם אותו יאמר ירצה אם רשות שהוא הגדול הלל על ויברך וכברסדחובה ,

לג)כתבנו נ"ע(סי' והר"ם הר"ש זה42דעת .סהעל

חמישי כוס אחר יין לשתות כן43סוואסור גם אוסרין יש ומים המים44סז. מן אבל לא45,

חזי. ופוק נהגו,

ז"ל הר"ז ב)וכתב ליכא(כו, איסורא אבל הוא שלישיסחדמנהגא בין דאמרינן דמאי ,

ההלל את מלגמור וימנע ישתכר שלא כדי רק זה אין ישתה, לא אחר46לרביעי אבל ,

ההלל את נשכר.47שגמר ולא הפסיד לא נשתכר אם

.‡Òהגאונים (שו"ת צדק כהן ורב (שם) רע"ג כ"כ

העיטור (שם), מחז"ו (שם), הפרדס וכ"כ רפו), שע"ת

אחר יאמר מה נחלקו אמנם (שם). ואבודרהם (שם)

ורב רע"ג לדעת ה'. כוס לפני ונשמת הגדול הלל

מחז"ו, הפרדס, ולדעת ביהללוך, שוב חותם צדק כהן

ו העולמים,העיטור חי עד בישתבח חותם אבודרהם

בו בכל וכ"ה יב, ובסו"ס למעלה כאן רבינו וכ"כ

דמוכח כתב א) אות שם (ברי"ף ובש"ג ע"ב). (לב

ברכה בשום חותמים שאין והרמב"ם הרי"ף מדברי

לז שמועה (יבין הרשב"ץ גם וכ"כ ה', כוס לפני

ע"ב).

.·Ò.(שם) מנוח רבינו בשמו כתב כן

.‚Ò(קב עמ' ח"ב שמחה (שערי הריא"ג דעת היא

(שם), רס"ג בסדור וכ"ה לג, בסי' רבינו שהביאה

רביעי, כוס ושותה חותם אינו ההלל אחר ולשיטתם

ביהללוך, חותם ונשמת הגדול הלל שאומר אחרי ורק

חמישי. כוס שותה ואז

.„Òבשם זו טענה (שם) מנוח רבינו הביא כן

הראב"ד.

.‰Òשלדעת כוסות, ארבע ששותה באדם מדובר שם

ישתבח בברכת בסוף, אחת פעם רק חותם מהר"ם

אחר ביהללוך חותם ולא הגדול, והלל נשמת אחרי

שחותם הריא"ג לשיטת דומה שיטתו (ובזה ההלל

גם חותם (שם) רש"י ולדעת אחת). פעם רק בברכה

הלל אחר ישתבח בברכת וגם ההלל, אחר ביהללוך

ונשמת. הגדול

.ÂÒוהרא"ש , הע' לעיל כך על הראשונים דעות הובאו

לאכול ורק שמותר, נראה שמסברא לג) סי' (פ"י כתב

לשתות שלא פשוט המנהג אולם האפיקומן, אחר אסרו

כיוון בטור) יונה ר' ברא"ש, (מהר"ם המנהג וטעם יין.

ישתכר ישתה ואם הלילה, כל ביצ"מ לספר שצריך

כתב ובב"י א). (תפא, בטוש"ע וכ"פ לספר, יוכל ולא

אסור, ממים חוץ משקים שאר דגם תפא) (סו"ס

על כמוסיף מחזי דלא מותר הראב"ד לטעם ולכאורה

לטעם ורק מותר, ישתכר שלא לטעם וגם הכוסות,

א ס"ק (ובמ"ב לאסור טעם יש המצה טעם שמבטל

מ בזה).הביא האחרונים ח'

.ÊÒ'סי סמ"ק (בהגהות איורא רבני בשם ר"פ כ"כ

שלישי), בין ד"ה ב קיז, ר"פ בתוספות טז; הערה קמד

מאיורא, ר"ש בשם כן הביא ע"ב) (לח המרדכי וגם

(קיז, ובתוס' מדינא. ולא חומרא, משום שרק ומשמע

בר"ש אך מים, גם לאסור עלם הרי"ט שכ"ד הבינו ב)

מותר. שמים בדבריו פירש שם) (באו"ז מפלייזא

.ÁÒוכ"כ לשתות, מותר יין גם דמדינא כוונתו

רביעי), ד"ה ב (קיז, תוס' הוי), ד"ה א (קכ, רשב"ם

קלה ומרור מצה (הל' העיטור כ), אות (פ"ח הגה"מ

ועיין וי"א, בשם אומרים) ויש ד"ה (שם ומאירי ע"ב)

עה). סי' פסח (הל' במחז"ו גם

שפסקו:41. הויש ד ג נ"ע:42.וי"אא והר"מ דהר"ש והר"שג נ"ע והרא"שההר"ם נ"ע הר"ם

כן:44.זהבחמישי:43. גם אוסרין יש מיםהומים כן גם אוסרין :45.ויש המים חסרהמן

ההלל:46. גאת ההלל:47.הללדההללא דאת ההללגהללב
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ז"ל חמישי(שם)והראב"ד כוס שרינן דלא חזינן דהא איכא, איסורא דודאי עליו כתב

חמישי כוס אחר לשתות לו שאין שכן כל הגדול, בהלל .סטאלא

כתב ז"ל גאון האיי ודאיעורבינו דאסיר, בגמרא אשכחן לא חמישי כוס בתר למשתי

קאמרינן ב)48מיכל קיט, אפיקומן(משנה הפסח אחר מפטירין ברכת49אין דבריכנא וכיון ,

מאבות בנים ירושת הוא מנהגא משתיא אבל מידעם, למיכל ליה לית ע"כ:עאמזונא

ז"ל(לו) הריא"ף א)עבכתב ותלתא(כז, בתרי לברוכי דבעי מאן הכי,50עגהאי עביד בתי

המזון51מברך על ומברך דצריך, מאי כל ואכיל דיליה, בביתא מברךעדברישא והדר ,

וירקי מצה כולהו ואכלי ודאגדתא, דקדושא כסא אינהו ושתו ואחד, אחד ולאעהלכל ,

מידי בהדייהו איהו אינהועואכיל ומברכי סעודתיהו למגמר להו ושבק המזון,עז, ברכת

לביתיה אזיל כסאעחוהדר איהו ושתי הלילא ואי52עטוגמר בתיפ. להנהו לאקדומי 53בעי

.ËÒ.(שם (מלחמות הרמב"ן גם כתב זו ראיה

.Úבריא"ג (שם), במאור הובאה רה"ג של זו תשובה

(קיח, חלאווה ובמהר"ם קא) עמ' ח"ב שמחה (שערי

(פסחים הגאונים באוצר וכ"ה לרה"ג), נמצא וכן ד"ה א

שנה). אות

.‡Úדמותר זו רה"ג מתשובת הוכיח המאור בעל

חלאווה המהר"ם אולם ד', כוס אחר לשתות מדינא

ואסור מדינא דשרי רה"ג כתב ה' כוס אחר שרק דחאו,

מדינא. לשתות אסור ד' כוס אחר אבל ממנהגא, רק

.·Ú.שבנדפס הרי"ף מלשון שינויים מס' כאן ישנם

מצה (הל' עיטור ראה: פוסקים, במס' הובא הרי"ף

,(170 עמ' תקכה סי' (פסחים ראבי"ה ע"א), קלו ומרור

(עמ' ואבודרהם דלית) והיכא ד"ה ב (קיט, מאורות

רלה).

.‚Ú,'ותלתא 'בתרי הגירסה שלפנינו ברי"ף שנו"ס. ר'

אולם הרי"ף, דברי בהביאם ראשונים עוד גרסו וכן

גרס וכן בתלתא' או 'בתרי גרס שם) (ברי"ף הר"ן

נ"מ. בזה ואין (שם), העיטור

.„Ú(נ (סו"ס בו בכל וכ"ה המזון', 'ברכת ברי"ף:

א). הערה (ראה הרי"ף שהביאו ובראשונים

.‰Úלהם לברך יכול אם הכרפס בעניין מח' ישנה

ברכת האם בשאלה תלוי זה עניין טועם. שאינו אף

ראה הנהנין. ברכת או המצוות ברכת היא הכרפס

כשאר נחשב שזה שכתב זה) בסו"ס (הובא רש"י

שמברך כתב אך ע"ב), (שם העיטור וכ"כ הנהנין, ברכות

ואח"כ מרור ולאכול האדמה בהתחלה החזרת על

אולם חסדא, וכרב ברכה בלא יאכלנו למרור כשיגיע

להוציא שיכול סוברים שם) בב"י (ראה והרא"ש הרי"ף

כמצווה. נחשב לתינוקות שההיכר משום אחרים, בזה

.ÂÚלאכול לו שאסור שהטעם כתב (שם) הרי"ף

דקיי"ל המזון, ברכת לאחר לאכול שאין הוא כלום

אפיקומן. מצה לאחר מפטירין שאין

.ÊÚבברכת להוציאם יכול לא הוא הרי"ף לדעת

יד"ח להוציא וא"א הנהנין ברכת שהיא משום המזון,

וע"ע א). (כט, ר"ה גמ' ראה בעצמו. ג"כ נהנה כשלא

יודעים לא הם אם יעשה כיצד (שם) ובב"י בטור בזה

לברך.

.ÁÚלביתא אזיל "והדר כך: כתוב לפנינו ברי"ף

ולבסוף וביתא, ביתא לכל וכן הכין, ועביד אחרינא

וכו'" וגמר לביתיה אזיל

.ËÚ.'דהלילא 'כסא ברי"ף והגירסה שנו"ס, ראה

דברי הביא רבינו אולם לשיטתו, בהוכחה האריך הרי"ף

בלבד. להלכה הנוגעים הרי"ף

.Ùהמהדיר וכתב אפרים, ר' בשם כ"כ (שם) במאורות

תלמידו ע"י לרי"ף נכנס זה משפט הנראה שככל (שם)

אפרים. ר'

דקאמרינן:48. ג אמריא אפיקומן:49.קא בהפסח החסרא תלתאבותלתא:50.וכו'ג או

ד דמברך:51.ותלתא והלילאבכסא:52.בריךג דברכנאהכסא בתי:53.כסא להנהו

ביתאה לההוא
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ושפיר בידו הרשות ומקדש, לביתיה והדר בהדיהו מידי טעים ולא להו ויברך ברישא

.פאדמי

ז"ל ב)54והר"ז האיפבכתב(כו, ז"ל הריא"ף שאמר מה כל לברוכי55עליו, דבעי מאן

ותלתא אחר56בתרי מפטירין אין טעמא שפירשנו מאחר בו, משגיחין אנו אין וכו' בתי

יאכל57פגהפסח אם עליו לנו מה הלל שגמר אחר הלל, מלומר ישכח שלא אפיקומן

ואכל וחזר הלילה,58מצה ובל59כל מצה אכול קום אלא לנו ואין בידו, יש עבירה ומה

חמץ, מצה60תאכל תאכל בל .פדלנו59מנין60אבל

ז"ל א)והראב"ד הש' ב כו, הרי"ף על המנהגותפהכתב(הש' מבזה זה עלפועליו, ידע ולא ,

הגדול, הלל עליו יאמר חמישי כוס שאומר טרפון מר' למנהג סמך יש כי הוקבעו, מה

אחר ימשכו שלא כדי הפסח בזמן הדבר וטעם ליה. שתי לא אמירה בלא אלמא

ודאי כן גם פסח שאין ובזמן נותר, לידי ויבא הפסח אכילת ויניחו ויבואו 61השתיה,

זכר שיהא הסעודהפזכדי בתוך שותה שאדם מה כל כי הגאולה, שכנגד כוסות לד'

צורך שהוא לפי לחירות היכר בו יפטר62אין לא וכמה כמה ישתה ואפילו האכילה,

וראוי הוא, יפה וטעם הסעודה. בתוך שלא אותם ישתה כן אם אלא כוסות, מארבע

להלעיג ולא עליו, המנהגות63לסמוך .פחעל

ז"ל אחריםפטכתב64והר"ש להוציא ברכות65והבא ובסדר בהלל חובתן יקדשצידי ,

.‡Ùשאם והוסיף הרי"ף, דברי הביא א) (תפד, הטור

האחרים אצל כן יעשה ואח"כ בביתו הכל יגמור ירצה

שהרי"ף (שם) הב"י והסביר ישתה. או שיאכל בלי

אחרים אצל לברך ללכת רוצה שאם נקט, רבותא

בביתו הכל שגמר אחר וכ"ש יכול, הסדר שסיים קודם

דבעי) ומאן ד"ה א כז, (ברי"ף הר"ן וכ"כ שיכול,

דברי והביא (שם), השו"ע וכ"פ (שם). והאבודרהם

שבטור. והתוספת הרי"ף

.·Ù.דבריו תמצית רק הביא רבינו

.‚Ùהפסח 'אחר הגרסה שלפנינו וברז"ה שנו"ס, ראה

אפיקומן'. מצה ואחר

.„Ùיין לשתות מותר האם נחלקו והרז"ה הרי"ף

בטעם היא מחלוקתם האפיקומן. לאחר מצה ולאכול

לזה, ובהשלכות אפיקומן' הפסח אחר מפטירין 'אין

הדבר הרי"ף לדעת שם. ובהערות קודם בסו"ס וראה

משום מותר, ולרז"ה חמישית, בכוס מלבד אסור,

את יגמור לא שמא הוא בזה האיסור טעם שלדעתו

כלל. נכון איננו הרי"ף שכתב זה דין ולכן ההלל,

.‰Ù.שלפנינו מהראב"ד (קלים) שינויים מס' יש

.ÂÙ.'המנהגות מבזה 'זה כתוב: לא שלפנינו בראב"ד

.ÊÙ.'היכר' הגירסה בראב"ד

.ÁÙעשיית בעניין הרי"ף דעת את מחזק הראב"ד

לאחר לשתות אסור שאכן ומוכיח בתים, בכמה הסדר

כוסות. ארבע

.ËÙח"א) האורה ספר רש"י: דבי ספרי הוא מקורו

פרדס סז), סי' פסח (הל' מחז"ו מה), סי' וח"ב צ סי'

(סי' והיתר ואיסור שפא) (סי' רש"י סדור קלג), (סי'

שהביא (171 עמ' תקכה סי' (פסחים ראבי"ה וראה לו).

רש"י. דעת ג"כ

ובשארˆ. (ח"א), באורה כ"ה ברכות: ובסדר בהלל

ההאי:55.הלויהז"ל:54. ד ג תלתאבותלתא:56.כלא גהפסח:57.ובתלתאהאו א

ה ואכל:58.מצהד יאכלבוחזר מנין:59.ואחר חמץ עבירה... בל60.חסרהומה אבל

מצה: התאכל ד הודאי:61.חסרג ב הצורך:62.חסרא ד ג להלעיג:63.לצורךא ולא

ד מלעיגג להיות חסרהז"ל:64.לא
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בביתו הסדר כל ויעשה ראשון כוס סעודהצאוישתה שיאכל קודם הכריכה ואחר ילך66,

בתים בכמה בביתוצבויעשה ויחזור וישתה67צג, מזונו על ויברך סעודתו, ויגמור באחרונה

שלישי על68כוס יברכו והם אחר, למקום ילך כך ואחר רביעי, כוס על ההלל ויגמור

וישתו בין68מזונם אלא לשתות אסרו שלא וישתה, רביעי כוס על הלל להם ויגמור ,

הלל באמרו יבין ולא ישתכר שלא כדי לרביעי סעודתו69שלישי בתוך ששתה היין אבל ,70

וישתו יברכו והם הלל, להם יגמור שלישי בית עוד יש ואם משכר. ישתה71אינו ולא ,

בתים בכמה יעשה וכן כלל, לשםצדבשני הנאכלת מצה ואכל בביתו סעודתו ומשגמר .

אפיקומן, הפסח אחר מפטירין שאין לפי אחר, בבית עוד ולקדש לשוב יכול אינו מצה,

ההלל לגמור ואסור בביתו, כוסות ארבע ששתה אחר ולשתות לאכול בבית72ואסור

ש בכוסות שנשתכר לפי המזוןאחר ישתה.צהלאחר ולא להם יקדש לו צריכין ואם .

וישתו. הכוס על יברכו והם ההגדה, להם יאמר והוא ויאכלום, הם יברכו הירקות ועל

רשאי מצה ואכילת המוציא יאכלו73וברכת והם חובתן, ידי ולהוציאם לברך והוא74הוא

אמרינן דהכי המרור, על וכן יאכל, ב)לא כט, לאורחים(ר"ה פרוסה אדם יפרוס 75לא

היין וברכת מצה של הלחם ברכת אבל עמהם, אוכל כן אם התירו76אלא קדוש של

חובה שהם לפי ב)להם, כז, מצה(סנהדרין לאכול אפשר ואי לזה, זה ערבים ישראל וכל

בלא היום קדוש ולא המוציא, אחרים77בלא ומוציא חובה מרור ברכת וכן היין, ברכת

שיצא פי על עצמו78אף ובטבול לעצמה שהיא הירקות ברכת אבל פי79צו, על אף ,

דומה ברכה, בלא ליהנות שאסור הנהנין, מברכת המרור את לפטור באה 81היא80שהיא

עמהם אוכל שאינו מאחר להם יברכנה ולא חובה, שאינה השנה כל של הלחם .צזלברכת

וסדר ובהגדה "בהלל פירוט: כאן יש רש"י דבי ספרי

ומרור". מצה ברכת

ישˆ‡. (ח"א) באורה מלבד שם רש"י דבי בספרי

שעושה. המצוות פירוט כאן

שאיןˆ·. וכתב בזה, שחלק (שם) באבודרהם ראה

לצורך אלא לצאת התירו שלא סעודתו, באמצע לצאת

עוברת. מצווה

(שם),ˆ‚. בפרדס וכן 'לביתו' הגרסה (ח"א) באורה

באחרונה', בביתו 'וכן הגרסה רש"י דבי ספרי ובשאר

המצוות עושה מתי רש"י דבי בספרי סתירה יש ולפי"ז

אחריהם. או בתים שאר קודם בביתו,

רש"יˆ„. דבי בספרי חסר בתים: בכמה יעשה וכן

שלפנינו.

באורהˆ‰. חסר המזון: שלאחר לגמור... ואסור

והיתר ובאיסור רש"י, דבי ספרי בשאר וישנו (ח"א)

משובש. באופן נכתב

.Âˆרש"י דבי ספרי ברוב משובשת. כאן הלשון

ובאורה לעצמו', ובטיבול עצמה בפני 'שהיא הגרסה:

לעצמו'. יטבלו עצמה בפני 'שהוא הגרסה: (ח"א)

.Êˆ.הכרפס על ברכה בענין זה בסי' לעיל הערה ראה

דהסעודה:66.רביםהאחרים:65. ג בביתואבביתו:67.סעודהא ויגמור68.ויעשה

וישתו: מזונם הההלל... ד ג הסעודהאסעודתו:70.ההללההלל:69.חסרא הסעודהב

דוישתו:71. ג הההלל:72.וישתהא ההללב היאכלו:74.יכולארשאי:73.את ד ג א

בלאורחים:75.יאכלום האורחיםא האורחיןגעל האורחיםהעל ההיין:76.אל ג ב היוםא

גבלא:77. ב כברהשיצא:78.בליא הדומה:80.לעצמוהעצמו:79.שיצא ג דומיאא

חסרבהיא:81.דמיאד
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והלל המזון כוסות על יברכו והם סעודתן, אחר להם יגמור ההלל הר"ש82ואת 83עכ"ל

:צחז"ל

שישניםצטמנהג(לז) החדרים שם נועלין שאין מקומות כי84בכמה הפסח בלילי שם

א) יא, ליגאל(ר"ה עתידין ובניסן נגאלו דכתיב85בניסן מב), יב, הוא(שמות שמורים ליל

ב)לה', שם, הפתח(ר"ה ימצא אליהו יבא ואם בראשית. ימי מששת ובא המשומר לילה

הנושא פרק דכתובות בירושלמי זה לדבר סמך ויש מהר. לקראתו ויצא (פי"בפתוח,

מפקדה"ג) ירמיה חפיתין86ר' חורין ויהבוני87קאלבשוני בידי וחוטרא ברגלי מסאני יהבון ,

אין סטרי, מעתד88על אנא הא משיחא גדול.89קאאתא שכר זו באמונה ויש אתהקב. וכן

האמונה בשביל אלא ממצרים אבותינו נגאלו שלא דכתיב90מוצא ד,91שהאמינו (שמות

אמונהלא) בשביל אלא להגאל עתידין הגליות ואין העם, השיריםשנאמר92ויאמן (שיר

ח) וכתיבד, אמנה, מראש כב)תשורי ב, וברחמים.(הושע ובחסד באמונה לי וארשתיך

סתרים: במגלת

.Áˆבכמה הסדר עשיית של זה בעניין עוד וראה

מעשה רפז), סי' תשובה (שערי הגאונים שו"ת בתים:

כוסות וד' מרור (הל' גדולות הלכות כח), (סי' הגאונים

פסח (סדר עמרם רב סדר ,(296 עמ' ירו' מכו' הוצ'

סי' פסח (הל' מנהיג קד), עמ' (ח"ב ריא"ג קע), עמ'

ע"א), קא ריח (סי' שבה"ל עלם, טוב ר"י בשם פה)

א). (תפד, ושו"ע ב"י טור,

.Ëˆ'במס הובא זה מנהג בו. בכל הובא לא זה סי'

ניסים רב בשם רלד) סי' (ח"ב או"ז ראה: ראשונים,

(הל' ומנהיג ע) סי' פסח ליל (סדר רוקח מעשה גאון,

שהביא ב) שני ליל (סדר במהרי"ל וראה ב). סי' פסח

חזק בבריח נועלים שאין שכתב מהנ"ל, בשונה המנהג

ולא קצת, שנועל ומשמע וכו', הלילות כבשאר

זה מנהג כלל. נועלים שאין שכתבו הנ"ל כראשונים

לפתוח שנוהגים כתב ושם א), (תפ, ברמ"א הובא

אמונה ובזכות שמורים, ליל שהוא לזכור כדי הפתח,

ממש. הדלת שפותח מדבריו ומשמע המשיח, יבא זו

שלא ג"כ נוהגים זה שמטעם כתב (שם) במהרי"ל

(סי' המהרי"ו וכ"כ המטה, שעל בק"ש הפסוקים לומר

(שם במג"א וראה ב). (תפא, ברמ"א ונפסק קצג),

ד). (ס"ק ובמשנ"ב ב) ס"ק

דנרסיי˜. אלבשוני תוספת: כאן יש בירושלמי

החשובים). בגדי הלבישוני (פירוש:

שלפני˜‡. שביקש ירמיה ר' על מספר הירושלמי

לבנים בגדים אותו ילבישו מותו, לאחר אותו שיקברו

אותו ויניחו בידו מקל יתנו מנעליו, לו ינעלו חשובים,

בתחיית המשיח לקבל מוכן שיהיה כדי צידו, על

ומכאן המשיח, בביאת האמונה לחזק כן ועשה המתים.

לגאולה. המעשית להתכוננות סמך למדו

ו).˜·. פרשה (בשלח ישמעאל דר' המכילתא לשון

שמעוני ובילקוט לא) (יד, דרשב"י במכילתא ובדומה

רמ). (בשלח

בוהלל:82. ושישניםאשישנים:84.הרא"שההר"ש:83.וההללא ליגאל:85.שיושבים

ג מפקדהמפקידאמפקד:86.להגאלא האין:88.פתיחיןאחפיתין:87.הוא איא

דמעתד:89. האמונה:90.מתעדב האמנההבשביל אמונה:92.שנאמרהדכתיב:91.בשכר

האמונהא
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חמץ בדיקת
:xnel mibdep dwicad iptl .xpd xe`l ungd z` oiwcea oqipa ci lila

תהרינ ולא עׂשה מצות לקּים ּומזּמן מּוכן קדׁשאי יחּוד לׁשם חמץ ּבדיקת ׁשל עׂשה £¥¦¨§ª¨§©¥¦§©£¥§Ÿ©£¥¤§¦©¨¥§¥¦ª§¨

ּוׁשכינּת הּוא ונּבריְך טמיר ההּוא ידי על יׂשראל:יּה ּכל ּבׁשם עלם §¦§¦§¥©§¥©¨¦§¤¡¨§¥¨¦§¨¥

נ אדנויהי עלעם אלהינּו ּכֹונני ידינּו ּומעׂשה ּכֹוננינּו ידינּו ּומעׂשה עלינּו יז)(תהּוה צ, :הלים ¦¦Ÿ©£Ÿ¨¡Ÿ¥¨¥©£¥¨¥§¨¨¥©£¥¨¥§¥

.zxgnly ungd ztixy z` xehtl oeekne jxan

ּבמצֹותאּתּברּוְך קּדׁשנּו אׁשר העֹולם מלְך אלהינּו יהוה יוה ¨©¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨

חמץ. ּבעּור על ¥¨¦©¨¦§וצּונּו

:xn`ie ungd lhai dwicad xg` cine

ּברׁשּותּכל ּדאיּכא וחמיעא חמּתחמירא ּדלא ּודלאי יּה ¨£¦¨©£¦¨§¦¨¦§¦§¨£¦¥§¨

ידענבערּת ּודלא ּכעפראיּה הפקר ולהוי לּבטל ליּה א ©£¦¥§¨§©§¨¥¦¨¥§¤¡¥¤§¥§©§¨

¨§©§ּדארעא.

חמץ שריפת
:xnel mibdep dtixyd iptl .ungd z` oitxey ziyingd dryd seqa oqipa cia

תהרינ ולא עׂשה מצות לקּים ּומזּמן מּוכן קדׁשאי יחּוד לׁשם חמץ. ׂשרפת ׁשל עׂשה £¥¦¨§ª¨§©¥¦§©£¥§Ÿ©£¥¤§¥©¨¥§¥¦ª§¨

ּוׁשכינּת הּוא ונּבריְך טמיר ההּוא ידי על יׂשראל:יּה ּכל ּבׁשם עלם §¦§¦§¥©§¥©¨¦§¤¡¨§¥¨¦§¨¥

נ אדנויהי ּכֹוננעם ידינּו ּומעׂשה עלינּו אלהינּו ּכֹונני ידינּו ּומעׂשה עלינּו יז)(תהּוה צ, :הלים ¦¦Ÿ©£Ÿ¨¡Ÿ¥¨¥©£¥¨¥§¨¨¥©£¥¨¥§¥

:ef dlitz xnel mibdep dtixyd zrya

מּלפניהי אבֹותרצֹון ואלהי אלהינּו יהוה ׁשאניך ּכׁשם מּביתינּו חמץ מבער ּומרׁשּותי יי
§¦

¨¦§¨¤¨¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥§¥¤£¦§©¥¨¥¦¥¦¥§¦

אבֹות ואלהי אלהי יהוה החיצֹונּכְך ּכל את ּתבער ּתבערי הּטמאה רּוח ואת ים ¨¡Ÿ©¥Ÿ©£©§©¥¤¨©¦¦§¤©©ª§¨§©¥

מאּת ּתבערהּו הרע יצרנּו ואת הארץ ותמן אחראּתנּו הּסטרא וכל ּבׂשר לב לנּו ן ¦¨¨¤§¤¦§¥¨¨§©£¥¥¦¨§¦¤¨¥¨¨§¨©¦§¨©£¨

ּת ּכעׁשן הרׁשעה ותוכל לּׁשכינכלה המעיקים וכל הארץ מן זדֹון ממׁשלת העביר §¨¨¦§¨§¨¨¦§¤§©£¦¤§¤¤¨¦¨¨¤§¨©§¦¦©§¦¨

ההם ּבּימים אלהיהם ואת מצרים את ׁשּבערּת ּכׁשם מׁשּפט ּוברּוח ּבער ּברּוח ¥¨¦¨©¤¥Ÿ¡¤§¦©§¦¤¨§©¦¤¥§¨§¦©§¥¨©§¥£©§ּתבערם

אמן: הּזה ¥¨¤©©§©ּובּזמן

:el reci epi`y ungd z` mb lhane ,zipy lhan ungd ztixy xg`l

ּברׁשּותּכל ּדאיּכא וחמיעא ּדחזּתחמירא חזּתי ּודלא יּהיּה ¨£¦¨©£¦¨§¦¨¦§¦©£¦¥§¨£¦¥

חמּתּדחמּת ּודלא ּדבערּתיּה בערּתיּה ּודלא לּבטליּה יּה ©£¦¥§¨£¦¥§©£¦¥§¨©£¦¥¦¨¥

ּדארעא. ּכעפרא הפקר ¨§©§¨§©§¥§¤¥¡¤§ולהוי
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ת בשיליןעירוב
.gqt axra oiliyaz aexir axrl jixv ,iying meia gqt lgyk ,ux`l uega

:mikxane zifk xeriya liyaze dviak xeriya dvn migwel

ּבמצֹותאּתּברּוְך קּדׁשנּו אׁשר העֹולם מלְך אלהינּו יהוה יוה ¨©¨§Ÿ̈¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨

ערּוב. מצות על ¥©§¦©¨¦§וצּונּו
:mixne` jk xg`e

לנ ׁשרא יהא ערּובא ּולאטמנּבדין ּולבּׁשלא למיפא אא §¥¥¨§¥¨¥¨¨§¥¨§©¨¨§©§¨¨

צרכנ ּכל ּולמעּבד ׁשרגא לׁשּבּתּולאדלקא טבא מּיֹומא אא §©§¨¨§¨¨§¤§©¨¨§¨¨¦¨¨¨§©©¨

הּזאת. ּבעיר הּדרים יׂשראל ּולכל Ÿ©¦¨¦¨©¥¨§¦¨§̈לנּו

\

נרות הדלקת
קּדׁשנּואּתּברּוְך אׁשר העֹולם, מלְך אלהינּו יהוה ה ¨©¨§Ÿ̈¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨

ׁשלּבמצֹות נר להדליק וצּונּו בשבת(יו, טוב יום ׁשּבתכשחל §¦§¨§¦¨§©§¦¥¤©¨

טֹוב.וׁשל) יֹום §¤

וקּימנּואּתּברּוְך ׁשהחינּו העֹולם, מלְך אלהינּו יהוה ה ¨©¨§Ÿ̈¡Ÿ¥¤¤¨¨¤¤¡¨§¦§¨

הּזה. לּזמן ¤©©§©¨¦¦§והּגיענּו

הקערה סדר
ז"ל הגר"א לפי הקערה סדר ז"ל האר"י לפי הקערה סדר

ביצה חרוסתזרוע מרור

מרור
מצותשת י

כרפס חרוסת

חזרת
ביצה זרוע
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הסדרסימנ י

ּורחץקּדׁש ©¥§©

יחץּכרּפס ©§©©©

רחצהמּגיד ©¦©§¨

מּצהמֹוציא ¦©¨

ּכֹורְךמרֹור ¨¥

עֹורְךׁשלחן ª§¨¥

ּברְךצפּון ¨¨¥

נרצההּלל ©¥¦§¨
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פסח של הגדה

¥©קּדׁש
ּבריְךהננ קדׁשא יחּוד לׁשם ּכֹוסֹות. ארּבע ׁשל ראׁשֹון ּכֹוס מצות לקּים ּומזּמן מּוכן י ¦§¦¨§ª¨§©¥¦§©¦¤©§©§¥¦ª§¨§¦

ּוׁשכינּת ונהּוא טמיר ההּוא ידי על ּורחימּו ּבדחילּו יׂשראל.יּה ּכל ּבׁשם עלם §¦§¥¦§¦§¦©§¥©¨¦§¤¡¨§¥¨¦§¨¥

נ אדנויהי ּכֹוננעם ידינּו ּומעׂשה עלינּו אלהינּו ּכֹונני ידינּו ּומעׂשה עלינּו יז)(תהּוה צ, :הלים ¦¦Ÿ©£Ÿ¨¡Ÿ¥¨¥©£¥¨¥§¨¨¥©£¥¨¥§¥

:o`k miligzn zaya lgykוכל והארץ הּׁשמים ויכּלּו הּׁשּׁשי. יֹום בקר) ויהי ערב ¨§¤¨¨§¦©¨©Ÿ¤©¦¦©§ª¦§©¤¤¦§©(ויהי

מּכל הּׁשביעי ּבּיֹום וּיׁשּבת עׂשה, אׁשר מלאכּתֹו הּׁשביעי ּבּיֹום אלהים ויכל ¨¦¦¦§©©Ÿ¦©©§¦¦§©§£¤¨¨©¦§Ÿ¡©§©¨¨§צבאם.

מּכל ׁשבת בֹו ּכי אתֹו, ויקּדׁש הּׁשביעי יֹום את אלהים ויברְך עׂשה. אׁשר ¨¦©¨¦Ÿ¦¤©§¦¦©§©¥Ÿ¡¤¨§©¨¨¤£§©§מלאכּתֹו

לעׂשֹות אלהים ּברא אׁשר ג)מלאכּתֹו ב, - לא א, .(בראשית §©§£¤¨¨¡Ÿ¦©£

:o`k miligzn lega

מרנ ורּבנסברי ורּבֹותן ין ©§¦¨¨¨§©¨¨§©©

הּגפן.אּתּברּוְך ּפרי ּבֹורא העֹולם מלְך אלהינּו יהוה ה ¨©¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¥§¦©¨¤

מּכלאּתּברּוְך ּבנּו ּבחר אׁשר העֹולם, מלְך אלהינּו יהוה ה ¨©¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¨©¨¦¨

ּבמצֹות וקּדׁשנּו לׁשֹון מּכל ורֹוממנּו וּתעם לנּוּתיו. ן ¨§§¨¦¨¨§¦§¨§¦§¨©¦¤¨

ּבאהבה אלהינּו ּו)בשבת:(יהוה למנּוחה לׂשמחה,ׁשּבתֹות מֹועדים ¡Ÿ¥§©£¨©¨¦§¨£¦§¦§¨

ּוזמּנ יֹוםחּגים את לׂשׂשֹון, יֹום)בשבת:(ים ואת הּזה הּמּצֹותהּׁשּבת חג ©¦§©¦§¨¤©©¨©¤§¤©©©

חרּות זמן ליציאתּבאהבה)בשבת:(נּוהּזה, זכר קדׁש, מקרא , ©¤§©¥¥§©£¨¦§¨Ÿ¤¥¤¦¦©

ואֹות בחרּת בנּו ּכי העּמים,מצרים. מּכל קּדׁשּת וׁשּבת)בשבת:(נּו ¦§¨¦¦¨¨©§¨§¨¦©§¨¦¨¨©¦§©¨

קדׁשך ּוברצֹון,)בשבת:(ּומֹועדי הנחלּתּבאהבה ּובׂשׂשֹון נּו.ּבׂשמחה £¥¨§¤¨§©£¨§¨§¦§¨§¨¦§©§¨

אּת מקּדׁשּברּוְך יהוה, ו)בשבת:(ה והּזמּנהּׁשּבת ים.יׂשראל ¨©¨§©¥©©¨§¦§¨¥§©§©¦

:oitiqen zay i`vena

אּת האׁש.ּברּוְך מאֹורי ּבֹורא העֹולם, מלְך אלהינּו יהוה ה ¨©¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¥§¥¨¥

אּת ּביןּברּוְך לחׁשְך, אֹור ּבין לחל, קדׁש ּבין הּמבּדיל העֹולם מלְך אלהינּו יהוה ה ¨©¨¡Ÿ¥¤¤¨¨©©§¦¥Ÿ¤§Ÿ¥§Ÿ¤¥

יֹום לקדּׁשת ׁשּבת קדּׁשת ּבין הּמעׂשה. ימי לׁשׁשת הּׁשביעי יֹום ּבין לעּמים, ©ª©©¨¦§ª§¥¤£©©¥§¤¥§¦¦§©¥¦©¨¥¨§¦יׂשראל

את וקּדׁשּת הבּדלּת קּדׁשּת. הּמעׂשה ימי מּׁשׁשת הּׁשביעי יֹום ואת הבּדלּת, ¤¨§©¦§¨§©§¦¨§©¦¤£©©¥§¤¥¦¦¦§©¤§¨§©§¦טֹוב

ּבקדּׁשת יׂשראל אּתעּמך ּברּוְך לקדׁש.ך. קדׁש ּבין הּמבּדיל יהוה ה ©§¨¦§¨¥¦§ª¨¤¨¨©¨©©§¦¥Ÿ¤§Ÿ¤
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וקּימנּואּתּברּוְך ׁשהחינּו העֹולם, מלְך אלהינּו יהוה ה ¨©¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¤¤¡¨§¦§¨

הּזה. לּזמן ¤©©§©¨¦¦§והּגיענּו

.daqda oiid qek aex dzey

©§ּורחץ

."mici zlihp lr" oikxan oi`e micid z` oilhep

©§©ּכרּפס

:xexnd z` mb xehtl mipeekne oikxan ,gln ina zifkn zegt qtxk oilaeh

האדמה.אּתּברּוְך ּפרי ּבֹורא העֹולם, מלְך אלהינּו יהוה ה ¨©¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¥§¦¨£¨¨

©©יחץ
.onewit`l lecbd ivgd z` oitvne mizyl zirvn`d dvnd z` rvea

¦©מּגיד
ענהא אבהתלחמא אכלּו די ּכלניא ּדמצרים. ּבארעא א ¨©§¨©§¨¦£©©§¨¨¨§©§¨§¦§¨¦¨

יית ייתּדכפין ּדצריְך ּכל וייכל, הׁשּתי ויפסח. הכא,י א ¦§¦¥¥§¥Ÿ¨¦§¦¥¥§¦§©¨©¨¨¨

במכילתא1אפירוש היא בההגדה

לחמא פירוש2עניאהא לשתיםג. המצה מחלקין אנחנו למה לתינוקות הודעה זאת ,

(סי'‡. בו הכל בספר מובא רבינו של ההגדה פירוש

חיים ארחות ספר של הראשונה המהדורה שהוא נא),

הל' חיים לארחות מבוא ר' מלוניל, הכהן אהרון לר'

תשנ"ו. ירוש' מכון – עציון אור הוצ' ועירובין שבת

על הפירוש כלל מופיע לא ב כת"י חיים בארחות

ההגדה.

ההגדה.·. כמקור המכילתא את ציינו רבים ראשונים

,(191 (עמ' רש"י סידור ,(293 עמ' (ח"א מחז"ו ראה:

ריח (סי' הלקט שבלי מח), פסחים ערבי (הל' מנהיג

'הא על פסח זבח פסח של (הגדה אברבנאל ע"א), צז

פ"ג אבות מסכת על אבות (מגן ורשב"ץ לחמא')

נוסח אין למעשה, אולם שנברא'). אדם 'חביב משנה

שלמה הגדה עיין בספרי. אם כי במכילתא ההגדה

שכתב (6 הערה 19 עמ' א פרק (מבוא כשר לרמ"מ

מכילתא. לספרי קראו שהראשונים אפשטיין, רי"נ ע"פ

במיוחס‚. רבינו דברי מקור דוגמתן: פירוש...

קוק). הרב מוסד חיים תורת בהגדה (מובא לרשב"ם

לקוחים להגדה רבינו מפרושי שהרבה לציין יש

כונתנו לרשב"ם המיוחס את כשנציין להלן מהרשב"ם.

תו"ח. בהגדת למובא

חסראעניא:2.פירושיאפירוש:1.
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חפזון, דרך במצרים אבותינו אכלו עוני דלחם עני, של לשתיםדכדרכו הפת ומחלקין

לזה זה אומרים והיו בחפזון. האוכל כאדם וייכול3לחביריהם ייתי דכפין פירוש,כל .

אצלי יבוא התקין שלא מי מתוקן.4כל הוא אצלי שהרי מפרשיםה, דכפין5וויש מאן ,כל

נפשו שהרעיב מי פסח6כל לתאבון7בערב מצה ויאכל ייתי.5זיבא דצריך מאן וכל
זה.יתמהמחולאויפסח, על הבאהה לשנה הכא דישראל.8השתא ,9כלומרבארעא

בחפזון עתה נאכל שאם זה על לשמוח לנו הבאה10יש לשנה ישראל8, בארץ 11נהיה

חפשים. כלנו נהיה הבאה לשנה עבדים אנו השתא ואם כרצוננו, במיתון שם ונאכל

שאמרו מספר זה דוגמתן.13אבותינו12כל עושין ואנו ,
שואליןט עלייש בשמלותם צרורות בצקם שהוציאו היה מצרים יציאת אחר והלא

וכו' הבצק את ויאפו האזובייאשכמם יהוסף ר' ואמר עזראיב. בן אברהם הר' יגבשם

חמץ,14ז"ל לעולם לו נתנו ולא מצה, לחם אותו מאכילין והיו בהודו, שבוי שהיה

זו.„. שורה חסרה בו בכל בחפזון: ומחלקין...

במיוחס‰. איננו לתאבון: מצה מפרשים... ויש

ה, בכת"י גם שאיננו בשנו"ס ועיין בו. ובכל לרשב"ם

מאוחרת. תוספת שזו ויתכן

.Â'בהגד (מובא להגדה קדמון בפירוש כתב וכן

המקור), נציין לא זה פירוש להלן נציין כאשר תו"ח.

ע"א), צג ריח (סי' הלקט ובשבלי (שם) במנהיג וכן

גם תו"ח. בהגדה (מובא לרש"י מיוחס ראה: ובדומה

ההגדה (פירוש מחז"ו בהמשך), המקור נציין לא כאן

יז סי' אוצה"פ מהדו' ,292 עמ' צה סי' הורוויץ מהדו'

בתו"ח, גם מובא ההגדה (ביאור ריטב"א תכג), עמ'

ההגדה (סדר ואבודרהם להלן) המקור נציין לא כאן וגם

רכב). עמ'

.Êמשום נוסף, פירוש להביא נצרך שרבינו נראה,

ציטוט הם וכו' דיכפין כל שהמילים הסברו פי שעל

פסקה בסוף בהדיא (כמבואר במצרים אבותינו דברי

יבא התקין שלא מי 'כל אומרים: היו כיצד קשה זו)

נאכל הפסח אין שהרי מתוקן', הוא אצלי שהרי אצלי

קרבן הל' ברמב"ם ונפסק ב נו, (זבחים למנוייו אלא

שבפסח זה, פירוש מביא הוא לכן א), פ"ב, הפסח

חבורתו, או ביתו לבני הבית בעל כך אומר היה מצרים

השתמש רבינו זה לפי לזה. זה כך אומרים שהיו או

שהם אחר, באופן רבים בראשונים המובא זה בפירוש

ביתו לבני הבית בעל שאומר אמירה זו באמירה ראו

מפסח האמירה ציטוט המשך זה לרבינו ואילו כעת,

חיים), באורחות 3 (הערה תו"ח בהגדת וראה מצרים.

מוכרחים. דבריו אין דברינו וע"פ

.Áועיין איננו, זה פירוש לרשב"ם במיוחס זה: ולא...

.(8 (הערה לרשב"ם במיוחס לתו"ח בהערות

.Ëאיננה זו פסקה לישראל: המצרים שואלין... יש

בו. בכל

.È'עמ ההגדה (סדר באבודרהם מובא העניין כל

רבינו. מדברי ומקורו רכא),

.‡È.לד יב, שמות

.·Èרבי של רבו פרובנס, מחכמי האזובי, יוסף רבי

עמ' ח"ד אוצה"ג (ראה הבדרשי יצחק בן אברהם

רפג).

.‚Èשקצת העיר חיים) באורחות 8 (הע' תו"ח בהגדת

בהודו, שבוי היה בעצמו שהראב"ע מלשונו משמע

בהודו. שבוי שהיה אחד על סיפר שהראב"ע אפשר אך

זההלזה:3. ויאכלאאצלי:4.אל לתאבון:5.אצלי מצה ה(חסרהוי"מ... הערה נפשו:6.)ראה

הבאה:8.הפסחאפסח:7.עצמוא לשנה בחפזון10.פי'הכלומר:9.חסראבארעא... :עתה

ישראל:11.חסרה דישראלהבארץ שאמרוהשאמרו:12.בארעא דאבותינו:13.מה ג

חסרהז"ל:14.רבותינו
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המצרים עושין היו וכן מעט, ממנו ויספיק כחמץ, במהרה מתעכל שאינו מפני והטעם

.ידלישראל

ההגדה מסדרי שהיוטווהתקינו והטף הנשים שיבינוהו כדי ארמי בלשון זה מאמר

ארמי בלשון לשנהטזמספרים לומר והתקינו בלשון15, חורין בני דישראל בארעא הבאה

הארמיים יבינו שלא במלכות16הקדש, למורדים אותם .יזויחשבו

מפרשים עשיריתיחויש היא הפסח שמדת לפי עוני, לחם הזה הלחם קורא שלפיכך

משגת ידו שאין הדל, מנחת כן גם והיא .יטהאיפה,

מפרשים לומרכויש צריכין שאנו הזה המאמר דכפיןשכוונת מאן מיכל פירוש, וכו',

אצלי, יבא יאכל מה לו דצריךשאין מאן ומרורוכל וחרוסת כרפס שצריך מי כלומר, ,

ממני יקח כוסות לארבע צרכיויפסח.17ויין יקח כלומר, לעשותכאהפסח18, ראוי שכן ,

בידו: שהיכולת למי

.„Èזה פירוש מביא נא) פרק ה' (גבורות המהר"ל

היו שהמצרים מקום בשום נמצא שלא עליו, ומקשה

הסברו. עיי"ש מצה. ישראל את מאכילים

.ÂËלחמא 'הא את תיקנו ההגדה מסדרי רבינו, ע"פ

(זבח ההגדה בתחילת אברבנאל מר"י משמע וכן עניא',

בהגד' גם הובא להגדה, (בביאורו הראב"ן אבל פסח),

(בתחילת והריטב"א המקור) נציין לא ולהלן תו"ח,

ההגדה, מסדר זו אמירה שאין כתבו להגדה) ביאורו

שמועה (יבין ברשב"ץ ועיין האמוראים. מתיקון אלא

נזכר לא עניא לחמא שהא שכתב ע"ד) לז ע"ב; לו

לכאורה יש רבינו ובדברי רז"ל. בדברי מקום בשום

ההגדה שמקור כתב ההגדה שבפתיחת סתירה,

ההגדה שנסדרה משמע כאן מדבריו ואילו במכילתא,

כתב חיים) באורחות 10 (הע' תו"ח בהגדה בבבל.

סידרוה בבבל ההגדה שמסדרי היא, רבינו שכוונת לישב

ב הערה (ראה ובספרי שבמכילתא הדרשות ע"פ

שלה עניא, לחמא הא אמירת את הוסיפו והם לעיל),

פרק שלמה, להגדה במבוא (וראה במדרש מקור אין

ההגדה). את סידר מי בסוגיא שדן א,

.ÊË;ע"א קסו ערנרייך מהדו' (פסחים, הראב"ן כ"כ

עמ' ח"ב תקכה (סי' הראבי"ה ע"ג), לז אלבק מהדו'

(שם) הריטב"א ע"ב), צג ריח (סי' הלקט שבלי ,(162

(זבח האברבנאל רכא). עמ' הגדה (סדר והאבודרהם

למ ומקשה: זה פירוש מביא המאמרפסח) סידרו ה

הקודש, בלשון המאמרים ושאר בארמית, הראשון

היה והטף הנשים כנגד יותר שהוא נשתנה ובפרטש"מה

בדברי וראה אותו", שיבינו כדי ארמי בלשון להיות ראוי

הא לועזין "ויש שכתב: יח) (סי' פסח ליל בהלכות רבינו

ויש והנשים, הטף שיבינו כדי נשתנה ומה עניא לחמא

שלעזו אחר הוא יפה ומנהג היינו עבדים אף לועזין

שם. הערותינו וראה התשובה". אף שילעזו השאלה

.ÊÈהערה) אפטוביצר ור"א (שם), בראבי"ה הוא כן

מהראבי"ה. רבינו של שמקורו משער (17

.ÁÈ,לרש"י המיוחס קדמון, פירוש זה פירוש וכ"כ

רשב"ץ מפרשים, ויש בשם ע"א) צג (שם הלקט שבלי

לא ולהלן בתו"ח, גם הובא ביאורו ההגדה, (בביאור

זה פירוש שהביא בריטב"א ועיין בו. וכל המקור) נציין

ההוא השיעור ענין "מה עליו: והקשה רש"י, בשם

ההוא כשיעור האוכל אדרבא ועוד מצוה. מצת אצל

העניין. פירש כיצד שם עיין ומבורך". בריא הוא

.ËÈלעשות המנהג בטעם רבינו שכתב מה ראה

חמץ בהלכות אחד מעשרון מצוה של מצות שלוש

קכ). (סי' ומצה

.Îאוצה"פ מהדו' הגדה (פירוש מחז"ו כתבו כן

בהגדה הובא ההגדה, (ביאור רי"ד כי"מ), תכג דף ח"ב

רכא) (עמ' אבודרהם המקור), נציין לא ולהלן תו"ח,

רכא). עמ' נא פרק ה' (גבורות ומהר"ל

.‡Îמאן "כל המילים: את לגרוס שאין כתב הרי"ד

הלשנה:15. :16.בשנהא הארמייםאהארמיים המאמרההמאמר דממני:17.הארמים ממנוג

צורכיאצרכי:18. כל
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הׁשּתלׁשנ דיׂשראל. ּבארעא הּבאה לׁשנה עבדי, הּבאהא ה §¨¨©¨¨§©§¨§¦§¨¥¨©¨©§¥§¨¨©¨¨

חֹורין.ּבנ י §¥¦

:l`ey miaeqnd on cg` e` oad o`ke ipy qek oibfen ,ogleyd lrn dxrwd xiqn

ּנׁש הּלילֹותּנּתמה מּכל הּזה הּלילה ה ©¦§©¨©©§¨©¤¦¨©¥

ּכּלֹוׁשּבכל - הּזה הּלילה ּומּצה, חמץ אֹוכלין אנּו הּלילֹות ¤§¨©¥¨§¦¨¥©¨©©§¨©¤ª

¨©מּצה.

נשתנה אחת..מה פעם אפילו מטבלין אנו מחזיריןכבכלומראין אנו אין טבול19, אחר

הזה והלילה פעמים.20אחד, שתי לטבול טרחינן

מפרשים פעמיםכגויש שתי הזה הלילה אכילה, קודם וכו' מטבלין אנו כךכדשאין וכל ,

נשתנה. מה וישאלו התינוקות שיראו כדי למה

אחרכהויש טעם שתיכונותנין שם ואחת21על המשקוף על אחת שעשו, על22הזאות

פסח.23כזהמזוזות ודם ברית דם כנגד אומרים ויש .

ואפילו פסח, עתה לנו אין שהרי ויפסח", ייתי דצריך

למנויו אלא נאכל שאינו אותו, מזמנין היו לא לנו היה

כתב וכן (שם), הלקט שבלי בשמו כתב וכן חי. בעודו

פירוש וע"פ ר"ת, בשם עב) סי' פסח (הל' המנהיג

הקושיה בקרבן, ולא הפסח בצרכי שמדובר רבינו,

מסתלקת.

.·Î,קטז (פסחים מלוניל הר"י הוא הפירוש מקור

לא לילה כל אטו פריך "ובגמרא וז"ל: המשנה), על א

אין כלומר ומשני... זימנא. חדא מטבילין דלא סגיא

טורחין אנו הזה והלילה אחד, טיבול אחר מחזירין אנו

פעמים". שתי שנטבול כדי

.‚Î,לרשב"ם מיוחס וכ"כ: זה, פירוש רק הביא בו בכל

ובדומה ע"ב), צג ריח (סי' הלקט שבלי רי"ד, ריטב"א,

בראב"ן ועיין רכב). עמ' ההגדה (סדר באבודרהם

ע"י נפטר ולא פעמיים, שמברך הוא שהשינוי שכתב

הפת.

.„Îהמרור שטיבול ואף והמרור, הכרפס טיבול ר"ל

הסעודה. לעיקר הוא קודם עדיין המוציא, לאחר הוא

עיקר "קודם שכתב: בריטב"א מדוייק הדבר וכן

סעודתינו".

.‰Îזקנים בדעת מובאים שלהלן ההסברים שני

קודם הביא ושם ח). יב, (שמות התוספות מבעלי

ב' על טיבולין "ושני נוסף: פירוש אלו פירושים לשני

פירושים ואחרי כסף". ומקנת בית יליד שטבלו טבילות

דתינוקות להיכרא שהן מוכח פסחים "ובערבי כתב: אלו

והשתא לקנוח, אכילה לאחר ירקות לאכול רגילין שהיו

נשתנה". מה וישאלו סעודה, קודם אכלי קא

.ÂÎמהו מבאר רבינו הראשונים ההסברים בשני

מה שואלים שמחמתו הסדר, שבליל בטיבולים השינוי

טעם נותן הוא שלהלן הפירושים בשני ואילו נשתנה,

הסדר. בליל פעמיים מטבילין מדוע

.ÊÎעל כך: לגרוס יש בשנו"ס) (ראה ה כת"י ע"פ

הזאות שלוש ושתיםשם המשקוף על אחת שעשו

הזאות, שלוש שהיו שאע"פ וצ"ל המזוזות. שתי על

ההזאות סוגי שני כנגד פעמיים, רק להטביל תיקנו

והמזוזות). (המשקוף

המחזירין:19. המזוזות:23.ושתיםהואחדדואחת:22.ג'הב':.21חסראהזה:20.מחזריןא

ה המזוזותא שתי
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הּזהׁשּבכל הּלילה ירקֹות, ׁשאר אֹוכלין אנּו הּלילֹות ¤§¨©¥¨§¦§¨§¨©©§¨©¤

מרֹור. -¨

אחת,ׁשּבכל ּפעם אפּלּו מטּבילין אנּו אין הּלילֹות ¤§¨©¥¥¨©§¦¦£¦©©©©

ׁשּת - הּזה פעמים.הּלילה י ©©§¨©¤§¥§¨¦

מסּבין,ׁשּבכל ּובין יֹוׁשבין ּבין אֹוכלין אנּו הּלילֹות ¤§¨©¥¨§¦¥§¦¥§ª¦

מסּבין. ּכּלנּו - הּזה ¦ª¨§ª¤©¨§©©הּלילה

.zevnd z` dlbne dxrwd z` xifgn

מּׁשםעבדים אלהינּו יהוה וּיציאנּו ּבמצרים, לפרעה היינּו £¨¦¨¦§©§Ÿ§¦§¨¦©Ÿ¦¥¡Ÿ¥¦¨

נ ּובזרֹוע חזקה כא)טּויהּביד ו, הֹוציא(דברים לא ואּלּו . §¨£¨¨¦§©§¨§¦Ÿ¦

עניא לחמא הא לומר בלעז24ונהגו נשתנה למעלהכחומה שכתבנו כמו והטעם וכןכט, ,

לעשות: ראוי

לתינוקותלפירושעבדים. משיב עתה נשתנהלא, מה כןלבששאלו על היינו, עבדים כי

בהיסיבה לעמוד אנו וחייבין אבותינו. אכלו כאשר ומרור מצה אוכלין ודרך25לגאנו

חזקה. ביד משם הקב"ה כשהוציאם אבותינו שעמדו כדרך הוציא,חירות לא ואלו

.ÁÎנשתנה מה את גם שאומרים עולה רבינו מדברי

ובאו"ז עב). סי' פסח (הל' במנהיג מובא זה מנהג בלעז.

(ח"ב ובריצ"ג מדריוש. הקדוש נהג שכך כתב רנו) (סי'

מה אומר שהיה כתב גאון נטרונאי רב בשם קב) עמ'

לאנשי אח"כ מתרגם היה אך הקודש, בלשון נשתנה

בלעז. ביתו

.ËÎזאת כתב בו והכל יח), (סי' פסח ליל הלכות

כאן.

.Ï,בו בכל הוא וכן לרשב"ם, במיוחס הפירוש מקור

רכב-רכג). עמ' ההגדה (סדר האבודרהם כתב ובדומה

.‡Ïמהיכן ושמואל רב נחלקו א) (קטז, בפסחים

היא ההגדה תחילת רבינו לדעת ההגדה. מתחילה

רבינו, לדעת כאן, כרב. וכו' ע"ז" עובדי "מתחילה

מתחילה וההגדה בקצרה, לתינוקות תשובה מובאת

עובדי 'מתחילה (על להלן רבינו בדברי ראה בהמשך.

שם. ובהערות ע"ז'),

.·Ï:נשתנה מה לשאלת תשובת שזה ציינו וכן

אברבנאל ר"י ע"א), צד ריח (סי' הלקט שבלי רי"ד,

מפירושם ומשמע וריטב"א, רשב"ץ פסח), זבח (הגדה

נשתנה. במה הנזכרים העניינים ארבעת על תשובה שזה

על רק עונה זו תשובה הלקט שבלי לדעת אולם,

נשתנה שבמה השאלות שאר ועל ההסבה, שאלת

אמר שלא ('כל גמליאל רבן בדברי בהמשך עונים

מדברי מהראב"ן. משמע וכן וכו'), דברים' שלושה

אנו מדוע מסבירה זו שתשובה נראה להלן רבינו

אינה אך מסבים, אנו מדוע וכן ומרור, חמץ אוכלים

שני על סמך ואולי הטיבולים. שני את מבארת

מבארים הם שציינו שכפי לעיל, שהביא הביאורים

שהתינוקותמדו הטעם מה ולא בסדר, מטבילים ע

כו). הערה (ראה הטיבולים על שואלים

.‚Ïבסדר רבינו נקט דומה בלשון בהסיבה: לעמוד

חירות". דרך ולעמוד להסב ..." וז"ל: ב) (סי' פסח ליל

געניא:24. בהסבהאבהיסיבה:25.חסרא
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אבֹות את הּוא ּברּוְך ּובנהּקדֹוׁש אנּו הרי מּמצרים, ינּוינּו ©¨¨¤£¥¦¦§¨¦£¥¨¨¥

בנּובנ ּכּלנּוי ואפּלּו ּבמצרים. לפרעה היינּו מׁשעּבדים ינּו §¥¨¥§ª§¨¦¨¦§©§Ÿ§¦§¨¦©£¦ª¨

נבֹונ ּכּלנּו זקנחכמים, ּכּלנּו הּתֹורה,ים, את יֹודעים ּכּלנּו ים, £¨¦ª¨§¦ª¨§¥¦ª¨§¦¤©¨

לסּפר הּמרּבה וכל מצרים. ּביציאת לסּפר עלינּו ¥©§¤§©©¨§¦©§¦©¦¦¥©§¥¨¨§¦מצוה

מׁשּבח. זה הרי מצרים ¨ª§¤¥£¦©§¦©¦¦ּביציאת

עזריהמעׂשה ּבן אלעזר ורּבי יהֹוׁשע ורּבי אליעזר ּברּבי ©£¤§©¦¡¦¤¤§©¦§ª©§©¦¤§¨¨¤£©§¨

ּבבנ מסּבין ׁשהיּו טרפֹון ורּבי עקיבא ברק,ורּבי י §©¦£¦¨§©¦©§¤¨§ª¦¦§¥§©

ׁשּבאּו עד הּלילה אֹותֹו ּכל מצרים ּביציאת מסּפרים ¨¤©¨§©©¨¦©§¦©¦¦¦§©§¨§והיּו

אמרו הם אם התשובה,לדכלומר, שם. היינו שלא לנו מה אנו משם, שיצאו שאלוכן
וכו' ובנינו אנו הרי ממצרים אבותינו את הקב"ה הוציא מצה.להלא נאכל תאמר ואם

הענין, נספר ולא מצרים,ומרור ביציאת לספר עלינו מצוה חכמים כלנו וכלואפילו

שנאמר יודעים, שאינם אלו להודיע לנו שיש כז)שכן יב, פסח(שמות זבח ואמרתם

ח)27ונאמר,26הוא יג, ונאמר(שם לבנך, יד)28והגדת שם לנו(שם, ויש בנך. ישאלך כי

שכתוב כמו הענין, כל ג)לספר טז, בשבח(דברים ומסיים בגנות ומתחיל תזכור, ,לולמען

אך חובתנו, ידי יצאנו מצריםואז ביציאת המספר אכילהכל משובח:29אחר זה הרי
וכו' אליעזר ברבי אכילהלזמעשה אחר היה ודאי זה אמרינןלח. הא אכילה קודם דאי

א) קט, נזכור(פסחים תאמר ואם ישנו. שלא בשביל פסחים בלילי מצה ביום30חוטפין

שכתוב ג)כמו טז, ועוד(דברים בכתוב, מצוה מצינו לא בלילה אך יום, את תזכור למען

ביום הגאולה שדרשלטשעיקר עזריה, בן אלעזר רבי במאמר זומא בן דרשת מביא לכך ,

הלילות: חייך ימי כל

ישרים ראהבהגדתפה 'להיותבהסיבה'. ופשוטשכוונתו

כן. גרס (שם) ה בכת"י וכן בהסיבה. ולישב שגרס:

.„Ï.עמדו - בו ובכל עשו, - לרשב"ם במיוחס אמרו:

.‰Ï.והרשב"ץ (שם), הלקט שבלי ביארו וכן

.ÂÏ.א קטז, פסחים

.ÊÏהוא הפירוש מקור הלילות: חייך ימי מעשה...

לרשב"ם. במיוחס

.ÁÏכראיה הובא אליעזר' ברבי 'מעשה רבינו לדעת

מצרים ביציאת לספר שהמרבה קודם, שכתב למה

האכילה. לאחר זה וכו'

.ËÏמאורתא גאולה סבר יוחנן "דרבי ב: ד, ברכות

צפרא, עד אלא הויא לא מעלייתא גאולה אלא הוי נמי

מצפרא, אלא הויא דלא כיון סבר לוי בן יהושע ורבי

רבי "אמר א: ט, ובברכות מעלייתא". גאולה הויא לא

נגאלו לא ממצרים ישראל כשנגאלו מודים, הכל אבא:

ממצרים אלהיך ה' 'הוציאך שנאמר: בערב, אלא

'ממחרת שנאמר: ביום, אלא יצאו לא וכשיצאו לילה',

בנ יצאו רמה'הפסח ביד ישראל ".י

לי-יאהוא:26. וכו'ההוא והגדת:27.הוא דונאמר כי:28.והגדתג דונאמר אכילה:29.כיג

לזכרהנזכור:.30אכילתוה
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רּבֹותּת להם: ואמרּו ׁשמעלמידיהם קריאת זמן הּגיע ינּו, ©§¦¥¤§¨§¨¤©¥¦¦©§©§¦©§©

ׁשחרית. ¦£©¤ׁשל

אנאמר הרי עזריה: ּבן אלעזר ׁשנרּבי ׁשבעים ּכבן ה,י ¨©©¦¤§¨¨¤£©§¨£¥£¦§¤¦§¦¨¨

זכית ׁשּתולא מי יציאת עדאמר ּבּלילֹות צרים §Ÿ¨¦¦¤¥¨¥§¦©¦§©¦©¥©

ׁשּנ זֹומא, ּבן ג)אמרׁשּדרׁשּה טז, ּת:(דברים יֹוםלמען את זּכר ¤§¨¨¤¨¤¤¡©§©©¦§Ÿ¤

חּייך.צאת ימי ּכל מצרים מארץ ך ¥§¨¥¤¤¦§©¦¨§¥©¤¨

חּייך הּימים,ימי חּייך- ימי הּלילֹות.ּכל - §¥©¤¨©¨¦¨§¥©¤¨©¥

אֹומרים: ¦§¦¨£©וחכמים

חּייך הּזה,ימי העֹולם - §¥©¤¨¨¨©¤

חּייך ימי הּמׁשיח.ּכל לימֹות להביא - ¨§¥©¤¨§¨¦¦©¨¦©

שנה שבעים כבן אני פירושהרי זקנה31מ. עליו שקפצה רק שנה, שבעים בן ולא ,

ששנינו כמו שהיה, כמו בחור יראה אם נשיאותו על יחלקו שלא נשיא, כשנתמנה

א)בברכות תליסר(כח, ליה ודרש32מאאהדרו זומא בן עמד היום ואותו חיוורתא, דרי

דרשה. זכיתיאותה פירושולא בדבר.מב, החולקים חבירי נצחתי לא יציאת, שתאמר
בלילות נצחתימצרים ולא ביום, הגאולה שעיקר פירוש, יחיד33. שהייתי לפי זה על

שנים לרבנן34במקום זכנהו מלשון וזכיתי שדרש. בדרש וסייעני זומא בן שבא עד מג,

נצחם דזכי35פירוש, מאן וכן :מדלמלכא36,

.Ó:רש"י של מדרשו מבית הוא הפירוש מקור

מהדורת ,292 עמ' ח"א הורוויץ (מהדורת ויטרי מחזור

(עמ' רש"י סידור תכד), עמ' ח"ב הפוסקים אוצר

וכן ,(105 (עמ' אורה ,(12 (עמ' והיתר איסור ,(191

הלקט שבלי ריטב"א, ראב"ן, קדמון, פירוש כתבו:

רכג), עמ' ההגדה (סדר אבודרהם ע"א), צד ריח (סי'

לא להלן תו"ח, בהגדה (מובא יקר בן ור"י רשב"ץ

זאת). נציין

.‡Óובשבלי בראב"ן וכן סרי תמני לפנינו בגמרא

(מחז"ו שגרסו יש רש"י דבי ובספרי (שם), הלקט

תריסר, והיתר) ואיסור רש"י סדור אוצה"פ, מהדו'

שנו"ס (וראה תליסר אורה) הורוויץ, (מחז"ו שגרסו ויש

האבודרהם גרס וכן ואצלינו), אוצה"פ במהדו' במחז"ו

סרי. שית גרסו יקר בן ור"י הריטב"א (שם).

.·Óראה) דלעיל הפירוש המשך הוא זה פירוש

רבינו בשם (שם) הלקט שבלי פירש וכן מ), הערה

בן ר"י ריטב"א, זה פירוש הביאו וכן קלעי, אפרים

רמב"ם פירשו אחרים ובאופנים (שם). ואבודרהם יקר

(בביאור רי"ד קדמון, פירוש ה), א, ברכות (פיהמ"ש

ורשב"ץ. ראב"ן הלקט), בשבלי דבריו והובאו ההגדה,

.‚Ó.ב לח, נדה ב; לא, חולין א; יח, קדושין

.„Ó.א לט, סנהדרין

שנים:34.נצחתיםהנצחתי:33.תריסרהתליסר:32.וכו'החסראפי':31. ורביםהבמקום

גנצחם:35. הדזכי:36.נצחוהוהנצחנוהוא ג דמזכהא
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הּוא.ּברּוְך ּברּוְך הּמקֹום, ¨©¨¨

הּוא.ׁשּנתּברּוְך ּברּוְך יׂשראל, לעּמֹו ּתֹורה ן ¨¤¨©¨§©¦§¨¥¨

בנּכנגד רׁשע,ארּבעה ואחד חכם, אחד ּתֹורה. ּדּברה ים §¤¤©§¨¨¨¦¦§¨¨¤¨¨¨§¤¨¨¨

ּת לׁשאל.ואחד יֹודע ׁשאינֹו ואחד ם, §¤¨¨§¤¨¤¥¥©¦§Ÿ

אֹומר? הּוא מה ¥¨¨̈חכם

אלהינּומה יהוה צּוה אׁשר והּמׁשּפטים והחּקים העדת ¨¨¥Ÿ§©ª¦§©¦§¨¦£¤¦¨¡Ÿ¥

הוא ברוך המקום ארבעה37ברוך כנגד זה אחר לומר שרצה לפי ברוך ארבעה כאן אמר .

תורה דברה משכומהבנים בפרשת הן ואלו כו). יב, בניכם,(שמות אליכם יאמרו כי והיה

ואתחנן כ)ובפרשת ו, בנךמווהיה(דברים ישאלך ומפסוקיםמזכי נוכלמח. להבין38מטאלו

בהם. מתנהג העולם שטבע ענינים ארבעה שהם תורה, דברה בנים ארבעה שכנגד

להודות כנגדם בנים ארבעה ההפךנואמר ועל הטוב על ולשבח לברך ראוי השם ,39כי

דוד שאמר ב)כמו לד, מקרא(תהילים על עת בכל ה' את א)40אברכה שם, בשנותו(שם

בדרש ואמר טעמו, הוא42אפילו41נאאת טוב הכתוב43השטות שאמר וזהו יא), ג, (קהלת

המקרא שאמר כמו זה, ידי על להנצל הוצרך שהרי בעתו, יפה עשה הכל (שמואלאת

יד) כא, רירוא ויורד טעמו, את :נגזקנונבאל(על)וישנו

הוא מה מטבליןנדפירושאומר.חכם אנו מדוע ששואל חכם, בן שהוא ניכרת זו שאלה ,

.‰Óל'כנגד המקום' 'ברוך האמירה בין קושר רבינו

וכפי מקרה, בכל ה' את לברך שצריך בנים', ארבעה

זו שאמירה כתבו מהראשונים הרבה להלן. שמסביר

שמתחיל משום כאן ונאמרת התורה, ברכת כעין היא

ריטב"א, רי"ד, קדמון, פרוש ראה: הפסוקים. לדרוש

ורשב"ץ. אבודרהם יקר, בן ר"י

.ÂÓנוספה והיא איננה, 'והיה' המילה בדברים בפסוק

יד. יג, בשמות הפסוק ע"פ בטעות כאן

.ÊÓארבעה להביא צריך שהיה ברור, חסרון כאן יש

שנים). רק הביא בו בכל (גם שנים רק ולא פסוקים,

כל את שהביאו לרש"י, ובמיוחס קדמון בפירוש ועיין

הפסוקים.

.ÁÓסדר מדוע שהקשה (שם) באבודרהם עיין

היה שלכאורה שבפסוקים, זה כמו אינו בהגדה הבנים

שתירץ. מה עיי"ש המקראות. סדר לתפוס צריך

.ËÓע"פ ותקנו נוכל', 'לא ג ו- ב ובכת"י בנדפס

בו. הכל וע"פ ו-ה א כת"י

'להורות'.�. גרס בו בכל

א.�‡. לד, טוב) (שוחר תהילים מדרש

'אל'.�·. כתוב בפסוק אומנם 'על', כתוב כת"י בכל

ויתהולל�‚. בעיניהם טעמו את "וישנו הפסוק: לשון זו

זקנו". אל רירו ויורד השער, דלתות על ויתיו בידם,

המיוחס�„. בפירוש הוא רבינו של שמקורו נראה

מקורות הרשב"ם מפירוש לחלק אולם לרשב"ם,

.37: הוא דנוכל:38.חסראברוך נוכלג הערה)לא מקרא:.40הפכוהההפך:39.(ראה

ד ג האפילו:42.במדרשהבדרש:41.מקרהא ג לוגהוא:43.וכיא
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כ).כםאת ו, אּת(דברים איןואף הּפסח: ּכהלכֹות לֹו אמר ה ¤§¤§©©¨¡Ÿ§¦§©¤©¥

אפיקֹומן. הּפסח אחר ¨¦£©¤©©©¦¦§©מפטירין

ואוכלין סעודה, כןנהקודם שישאלו44גם כדי להם שמחלקין סעודה קודם ואגוזים קליות

ומדוע סעודה, אחר לבא אוכליןנוודרכן ואח"כ תחלה, הפסח מן כזית אוכלין אנו

אחריה הפסח ומניחין לומרנזהחגיגה, רוצה אתכם, כשאמר הכלל מן עצמו הוציא ולא .

ועודנחעמכם עמהן. עצמו ושתף אונט, שמים. מלכות עליו קבל אלקינו ה' שאמר אחר

לומר להוציאסנראה אתכם45שלא בלשון הכלל מן ועודסאעצמו ההם. בימים סבשהייתם

הפסוק. בלשון שואל הוא כי

הפסח כהלכות לו אמור אתה ששאלואף מה על לשאלתו השיבהו כלומר, למהסג.

סעודה, בקנוח לאכלן יוכלו שלא לפי תחלה, ואגוזים קליות אחראוכלין מפטירין שאין
אפיקומן, מיניןהפסח אפיקו מפסיקיןסדפירוש, מדוע ששאל מה על תשובה כן גם וזהו .

באחרונה הפסח מן כזית לאכול שצריך לפי בנתים, החגיגה ואוכלין הפסח באכילת

להלן. שנציין כפי יותר, קדומים

הביא�‰. וכן אוכלין, אנו ומדוע לרשב"ם: במיוחס

שהיו נזכר א) קט, (פסחים בגמ' הרשב"ץ. זו שאלה

גם מנהגם שהיה וכנראה ואגוזים, קליות מחלקים

הסעודה. קודם לאוכלם

.Â�,קלונימוס רבינו החכם הבן שאלת את הסביר כך

עמ' צה סי ח"א הורוויץ (מהדו' במחז"ו דבריו הובאו

רש"י בסידור תכה), עמ' ח"ב אוצה"פ מהדו' ,292

ציין ושבה"ל ע"ב). צד ריח (סי' ובשבה"ל (191 (עמ'

להגדה הרי"ד בביאור הוא וכן ישעיה, רבינו כתב שכן

מכון מהדו' שפ עמ' ב קיט, (פסחים הרי"ד ובפסקי

האבודרהם הריטב"א, כתבו וכן הישראלי). התלמוד

והראב"ן. רש"י בשם רכד) עמ' ההגדה (סדר

.Êאכילת� את נקדים לא מדוע היא החכם שאלת

להתחיל לכאורה ראוי והיה העיקר, שהוא הפסח,

מובא וברבינו לרשב"ם במיוחס היום. חובת בעיקר

והיו החגיגה, קודם הפסח מן קצת אוכלים שהיו

הראשונים בשאר אולם לאחריה, ממנו משאירים

מכן ולאחר החגיגה, את קודם אוכלים שהיו כתוב

הפסח.

.Áפירוש� וראה לרשב"ם, במיוחס איננו זה פירוש

בראב"ן. דומה

.Ë�'עמ ח"א הורוויץ (מהדו' מחז"ו הסבירו כך

סדור תכה), עמ' ח"ב הפוסקים אוצר מהדו' ,292

(סי' רוקח קדמון, פירוש רשב"ץ, ,(191 (עמ' רש"י

ואבודרהם ע"ב) צד ריח (סי' הלקט שבלי קנג), עמ' רפג

רכד). (עמ'

.Òהקודמת התשובה המשך זה רש"י ובסדור במחז"ו

ובאבודרהם. ברשב"ץ הוא וכן נוספת, תשובה ולא

בן צדקיהו ר' בשם שהביא (שם) בשבה"ל אחיווראה

'אתכם'. אמר מדוע אחר הסבר

.‡Ò.אתם לומר רוצה כי המילים: נוספו בו בכל

.·Ò.בו ובכל לרשב"ם במיוחס אינה זו תשובה

.‚Òלשאלה תשובה מובאת לא רבינו בדברי

סעודה'. קודם מטבלין 'מדוע הבן של הראשונה

.„Òלהוציא הפסח אכילת לאחר אומרים שלא ר"ל

וכ"כ הסעודה. לקינוח מאכלים להביא) (כלומר

(שם), רש"י בסידור לרש"י, במיוחס קדמון, בפירוש

וברשב"ם וגוזליא) ד"ה ב (קט, לפסחים ובפרש"י

(שם) באבודרהם וע"ע ארדילאי). ד"ה (שם בפסחים

למילה נוסף פירוש כ"א שהביאו ובשבה"ל ברשב"ץ

אפיקומן.

כן:44. גם אוכליןהואוכלין הוציאאלהוציא:45.ואנו
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אֹומר? הּוא מה ¥¨¨̈רׁשע

לכםמה הּזאת כו)העבדה יב, ּולפי(שמות לֹו. ולא - לכם . ¨¨£Ÿ¨©Ÿ¨¤¨¤§Ÿ§¦

אּת ואף ּבעּקר. ּכפר הּכלל מן עצמֹו את הׁשהֹוציא ¤¦¤©§¦©§¨¨©§¦¨§©©¨

ׁשּנ את ּבצאתהקהה לי יהוה עׂשה זה ּבעבּור לֹו: ואמר ייו ©§¥¤¦¨¤¡Ÿ©£¤¨¨¦§¥¦

ח)מּמצרים יג, היה(שם לא ׁשם, היה אּלּו לֹו. ולא - לי . ¦¦§¨¦¦§Ÿ¦¨¨¨Ÿ¨¨

¨§¦נגאל.

גם אוכלים אנו ולכך אחר, דבר אוכלין אין כך ואחר בפיו, הפסח טעם שישאר כדי

לפסח זכר המצה מן כזית :סהכן

לכם אומר מהו לתמוהרשע יש פסוקסו. כי השאלה, על אינו שהביא הפסוק (שמותכי

כו) ופסוקיב, משכו, בפרשת הזאת העבודה ח)מה יג, קדש,(שם בפרשת לבנך והגדת

פסוק להביא לו כז)והיה יב, ויש(שם השאלה. על מענה שהוא פסח זבח ואמרתם

חששו לא ההגדה מסדרי כי השאלות,סזלומר על בתורה הכתובים הפסוקים להזכיר

דברה היכן להודיענו בא אך שכתוב, כמו להם שישיב פשוט דבר זה ארבעה46כי כנגד

לי דרש כי שאלתם, על להם שישיב בתורה כתוב שאינו החדוש ורשע ובחכם בנים.

לו. ולא לי מייתור לרשע תשובה ממנו דורשין אנו אך בתורה, כתוב אינו לו ולא
ה'סח לאמר שמים מלכות קבל שלא הכלל, מן עצמו שהוציא משמע לכם ובאמרו

עמהם עצמו שתוף שום מורה לכם לשון אין וגם הקהה.סטאלקינו, אתה ואף
שיניו כלומראת אמרע. ולא גידין מלשון והגדת מדאמר לן ונפקא הכעיסהו, ,

שםעאואמרת היית ואלו לך, ולא לי ממצרים, בצאתי לי תורה, דברה כנגדך לו ואמור .

נגאל: היית לא כמותך, רשע או

.‰Òתשובת והיא לרשב"ם, במיוחס איננה זו תשובה

ועוד. הרי"ד קלונימוס, רבינו

.ÂÒהוא וכן לרשב"ם, במיוחס הוא הפירוש מקור

בשם ע"א) צה ריח (סי' הלקט שבלי הקשו וכן בו. בכל

רכה), (עמ' ואבודרהם ריטב"א ראב"ן, בנימין, רבי אחיו

דבריו (בסוף באברבנאל גם ראה אחר. באופן ותירצו

הרשע). על

.ÊÒ,חשש לא ההגדה מסדר לרשב"ם: במיוחס

חשב. לא ההגדה מסדר בו: ובכל

.ÁÒבמיוחסובאו אינו הכעיסהו: כלומר מרו...

לרשב"ם.

.ËÒבענין חכם בן בתשובת שכתב מה לעיל ראה

'אתכם'. באומרו הכלל מן עצמו הוציא שלא

.Úהורוויץ (מהדו' מחז"ו רש"י: דבי בספרי מקורו

תכו) עמ' ח"ב הפוסקים אוצר מהדו' ,293 עמ' ח"א

זה פירוש הביא וכן ,(192 (עמ' רש"י וסדור

(שם). האבודרהם

.‡Ú.א פז, שבת ראה

תורהאדברה:46. דברה
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אֹומר?ּת הּוא מה ם ¨¨¥

מּמצרים,מה יהוה הֹוציאנּו יד ּבחזק אליו: ואמרּת ּזאת? ©Ÿ§¨©§¨¥¨§Ÿ¤¨¦¨¦¦§©¦

עבדים יד)מּבית יג, .(שם ¦¥£¨¦

לׁשאל יֹודע Ÿ§¦©¥¥¤§וׁשאינֹו

ׁשּנּפתאּת לֹו, ח)אמרח יג, לבנ:(שם ההּואוהּגדּת ּבּיֹום ך ©§§©¤¤¡©§¦©§¨§¦§¨©©

ּבצאת לי יהוה עׂשה זה ּבעבּור מּמצרים.לאמר, י ¥Ÿ©£¤¨¨¦§¥¦¦¦§¨¦

אומר.תם רקמהו ברשע, ולא בחכמה לא שאלתו להעמיק יודע שאינו תם פירוש,

זאת מה בסתם אליו.עבשואל המעשה:ואמרת כל לו ספר פירוש, .

לשאל. יודע בתמימות.ושאינו לבנך,לו47פתחאפילו והגדת דרוששנאמר כלומר, .

הנס לו ופרסם בהגדה מקראעגלו יודע לשאינו להשיב הביא מדוע לתמוה ויש .

לרשע .עדשהביא

לפי לשאול, יודע ולשאינו לרשע אחת תשובה ראויה לכך כי לומר, ונראה

שנויי בדרך שם שהיו מופתים ידי על היתה מצרים וידוע48שגאולת הטבע,

תורתם בזכות או שבדור, החסידים לצורך אם כי הטבעים ישנה לא שהשי"ת

הולכים שהם ישרם ובזכות המהוגנים מעשיהם בזכות או חכמים, הם אם

תעשה לא ובשמירת עשה המצות בקיום ונזהרים וביושר, לבב בתום אתו

שאינו מי וגם כדאי, שאינו הוא ידוע הרשע אבל והתם, החכם בזכות וזהו

לשאול, יודע שאינו והוא כבהמה, ומתנהג מעשיו יעשה מי לשם מדקדק

נופל שכן וכיון להצלתו, הטבעים השם שישנה ראוי שאין כן גם ספק אין

בזכותך, ולא בזכותי כלומר, וכו', לי ה' עשה זה בעבור בתשובתו כן גם

אדם שצריך להעיר ובא ומצותיו. ובתורתו השם בדרכי מתבונן שאינך כיון

ויום יום בתורה לעסוק שיתחזק לבנו המצות49עהלומר בשמירת ושידקדק ,

ולא ולגאולתם, להצלתם הטבעים משנה שהשי"ת מאותם יהיה ואז בתמימות,

אחר: בענין

.·Ú.במפרשים פשוט כן

.‚Ú'מהדו ,293 עמ' ח"א הורוויץ (מהדו' מחז"ו

(192 (עמ' רש"י סידור תכו), עמ' ח"ב הפוסקים אוצר

רכה). (עמ' ואבודרהם

.„Úבשאר מצאנו לא שלאחריה והתירוץ זו קושיא

פסוקי על להקשות לרבינו לו היה לכאורה ראשונים.

נאמרה זו תשובה ואדרבה ההגדה, בעל על ולא התורה

לרשע. ולא לשאול, יודע לשאינו בתורה

.‰Úיום א: בכת"י ולילה, יום אמ': בכת"י

בו. בכל וכ"ה יום,

פתחאפתח:47. שנויי:48.אפתחגאת חסרגיוםאויום:49.בשנויאבדרך
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ּתיכֹול חדׁש, ּבּיֹוםמראׁש אי ההּוא, ּבּיֹום לֹומר: למּוד ¨¥ŸŸ¤©§©©©¦©

ּת יֹום, מּבעֹוד יכֹול - זה.ההּוא ּבעבּור לֹומר: למּוד ©¨¦§©§©©£¤

אמרּת לא - זה ּומרֹורּבעבּור מּצה ׁשּיׁש ּבׁשעה אּלא י ©£¤Ÿ¨©§¦¤¨§¨¨¤¥©¨¨

לפנ יך.מּנחים ª¨¦§¨¤¨

אבֹותחּלהמּת היּו זרה עבֹודה קרבנּועֹובדי ועכׁשיו ינּו, ¦§¦¨§¥£¨¨¨¨£¥§©§¨¥§¨

חדש. מראש ההגדהעופירוש,יכול זמן אימתי מפרש חודשעזעתה מראש יכול .

הגאולה ועודעחשהתחילה שבתותעט, שתי הפסח קודם הפסח בהלכות וזהופשואלין ,

חודש, ההואמראש ביום לומר הגאולה.תלמוד יום כלומר, מבעודאי, יכול ההוא ביום
פסחיהןיום, מצה,פאכששוחטין שיש בשעה אלא אמרתי לא זה, בעבור לומר פבתלמוד

לפניך מונחין כתבפגומרור המלמד ובעל הפסוקפד. לנו שהקדים מפני לנו יצא שזה

ז) יג, וכתיב(שמות יאכל, יח)מצות יב, ואחר(שם מצות, תאכלו ח)כתיבפהבערב יג, (שם

ממצרים בצאתי לי ה' עשה זה :פובעבור

ההגדהמתחלה תחלת בכאן פירוש, בשבחפז. ומסיים בגנות ומתחיל לבארפח, וצריך .

.ÂÚבמיוחס מקורו הגאולה: שהתחילה עתה...

לרשב"ם.

.ÊÚ.ההגדה את לומר החובה מתי ר"ל

.ÁÚהגאולה התחילה במה וצ"ע הרשב"ץ. כתב וכן

המיוחס (על חיים תורת בהגדת שכתב מה וראה בר"ח,

במכילתא הדרשה ע"פ יובן ואולי .(47 הערה לרשב"ם

ויעשו "וילכו ויעשו): וילכו ד"ה יב בא, ישמעאל (דרבי

משקבלו אלא עשו כבר וכי - ויעשו ישראל... בני

לומר, וניתן עשו". כאלו עליהם מעלה לעשות עליהם

נחשב בר"ח הפסח קרבן לעשות שמשקבלו שכשם

כאילו נחשבת הגאולה הבטחת גם כך עשו, כבר כאילו

ביום. בו התחילה הגאולה

.ËÚ,(ההגדה על 105 עמ' צ (סי' באורה מקורו

ע"ב) צה ריח (סי' בשבה"ל קדמון, בפירוש וכ"כ

רכה). (עמ' ובאבודרהם

.Ùהכרח ואין א). ו, (פסחים בגמרא רשב"ג כדעת

שסובר אלא רשב"ג, כדעת להלכה פוסק שרבינו לומר

הפסח קודם ודורשים ששואלים ת"ק, כדעת להלכה

מסכימה ההגדה בעל שדעת מפרש ורק יום, שלושים

רשב"ג. לדעת

.‡Ù.לרשב"ם מהמיוחס

.·Ùהערה ור' שמצה, האכילה בשעת אלא בו: בכל

הבאה.

.‚Ùבעת פירוש כאן: נוסף לרשב"ם במיוחס

האכילה.

.„Ùוכן ע"א), צה דף צו (פרשת התלמידים מלמד

מלמד ספר (שם). באבודרהם הדברים הובאו

אנטלי מארי אבא רבי בן יעקב רבי חיברו התלמידים

תיבון. אבן שמואל רבי של נכדו היה ממרסיליא,

.‰Ùלפסוק ולא יאכל', 'מצות לפסוק מתייחס זה

שכתובה ההגדה שמצות ור"ל מצות'. תאכלו 'בערב

אכילת לחובת מתייחסת זה" בעבור "והגדת... בפסוק:

הקודם. שבפסוק המצה

.ÂÙ(חיים באורחות 82 (הערה תו"ח בהגדה הקשה

שבעת את יאכל "מצות כתוב: בפסוק שלכאורה

הראשון. הלילה על דווקא מפרשו ומדוע הימים",

הראשון, בלילה היא המצוה שעיקר לומר, ניתן ושמא

מכאן למד ולכן מצות", תאכלו "בערב שכתוב: וכמו

הראשון. בלילה ההגדה חובת על

.ÊÙ.להגדה ההקדמה הייתה כאן שעד ר"ל

.ÁÙשבהגדה אומרת א) קטז, (פסחים המשנה

(כפי ושמואל רב ונחלקו בשבח, ומסיים בגנות מתחיל



gqt ly dcbd`tw

ׁשּנ לעבדתֹו, ב-ד)אמרהּמקֹום כד, ּכל:(יהושע אל יהֹוׁשע וּיאמר ©¨©£Ÿ¨¤¤¡©©Ÿ¤§ª©¤¨

הּנ ּבעבר יׂשראל: אלהי יהוה אמר ּכה יׁשבּוהעם, הר ¨¨Ÿ¨©¡Ÿ¥¦§¨¥§¥¤©¨¨¨§

ּתאבֹות מעֹולם, וּיעבדּויכם נחֹור, ואבי אברהם אבי רח £¥¤¥¨¤©£¦©§¨¨©£¦¨©©©§

הּנ מעבר אברהם את אביכם את ואּקח אחרים. הראלהים ¡Ÿ¦£¥¦¨¤©¤£¦¤¤©§¨¨¥¥¤©¨¨

ּכנ ארץ ּבכל אתֹו ואּתואֹולְך זרעֹו את וארּבה אתען, לֹו ן ¨¥Ÿ§¨¤¤§¨©¨©§¤¤©§¨¤¤¤

ואּת ואּתיצחק, עׂשו. ואת יעקב את ליצחק אתן לעׂשו ן ¦§¨¨¤¥§¦§¨¤©£Ÿ§¤¥¨¨¤¥§¥¨¤

ּובנ ויעקב אֹותֹו, לרׁשת ׂשעיר מצרים.הר ירדּו יו ©¥¦¨¤¤§©£Ÿ¨¨¨§¦§¨¦

רק תורה צותה לא שהרי למצרים, האבות בירידת להתחיל לנו כא)מה ו, ואמרת(דברים

מתרח. להתחיל לנו מה ועוד היינו, עבדים אליו

אמר המתנה ידי ועל הארץ, את לנו נתן הטובים מעשיו ידי על באברהם כי לומר ויש

הגלות בניו על נגזר זה ועל אדע, במה גדול50והובטחפטלו ברכוש משם וזהצלצאת .

להם באה לא כי ולהודיע הגזירה, יעקב בני על חלה איך להודיע יהושע ויאמר שהביא

נטיב שאם גלותנו, מעצבון לנחמנו זה וכל טובים. מעשים ידי על אם כי בנחלה הארץ

מספר מתי נשארנו ואם אבותינו. עונות לנו יזיקו ולא ינחמנו, הוא לשם ונשוב מעשינו

גדול. לגוי שם היו אשר מצרים מבאי רבים אנחנו הלא

וכו', אותו שכתובואולך יז)כמו יג, בארץ.(בראשית התהלך קום

יצחק, את לו ואתן זרעו את לאוארבה יצחקכי רק זרעו .צאנקרא

מצרימה ירדו ובניו שבארנו:ויעקב כמו הגלות גזירת ועליהם הארץ נתנה לבדם להם כי ,

במבוא השונות הנוסחאות וראה שלפנינו, הגירסה

מתחילה אמר רב הגנות. מהי (22 עמ' שלמה להגדה

רבינו היינו. עבדים אמר ושמואל זרה, עבודה עובדי

וכ"כ א), (סי' פסח ליל בסדר כתב וכך כרב, פוסק

שדעת נראה וכן חרוסת), ד"ה א (קטז, המאורות

פ"ז, ומצה חמץ ;הל' ד י, פסחים (פיהמ"ש הרמב"ם

משמע בגנות) מתחיל ד"ה א (קטז, ומהמאירי ד).

שמואל, כשיטת היינו בעבדים היא ההגדה שתחילת

היינו) עבדים על ההגדה (בביאור הריטב"א כתבו וכן

לדעת היינו). עבדים על ההגדה (ביאור יקר �ב" ור"י

עושים ואנו מחלוקת, יש והאבודרהם יקר ב"ר ר"י

הריטב"א לדעת אולם סדרים, שני ואומרים כשניהם,

שצריך מודים וכולם מתחילים, במה רק היא המחלוקת

(עמ' שלמה להגדה במבוא וראה שניהם. את להזכיר

האמוראים. מחלוקת לביאור השונים האופנים את (23

.ËÙאלעזר רבי אמר אבהו רבי "אמר א: לב, נדרים

למצרים בניו ונשתעבדו אבינו אברהם נענש מה מפני

בת"ח... אנגרייא שעשה מפני שנים, ועשר מאתים

הקב"ה, של מדותיו על שהפריז מפני אמר ושמואל

שמו"ר ראה ובדומה אירשנה". כי אדע במה שנאמר

כב). (ה,

יד.ˆ. טו, בראשית

אברהםˆ‡. לזרע נהנה "שאיני משנה: א לא, נדרים

"והאיכא גמרא: כוכבים". בעובדי ומותר בישראל אסור

עשו, והאיכא כתיב. זרע לך יקרא ביצחק כי ישמעאל,

יצחק". כל ולא ביצחק

גוהבטח:50. והובטחא
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ׁש הּוא.ּברּוְך ּברּוְך ליׂשראל, הבטחתֹו ֹומר ¨¥©§¨¨§¦§¨¥¨

ּכמֹוׁשהּקדֹוׁש לעׂשֹות הּקץ, את חּׁשב הּוא ּברּוְך ¤©¨¨¦©¤©¥©£§

הּבת ּבין ּבברית אבינּו לאברהם רים,ׁשאמר ¤¨©§©§¨¨¨¦¦§¦¥©§¨¦

יג-יד)אמרׁשּנ טו, ּת:(בראשית ידע לאברם, גרוּיאמר ּכי דע ¤¤¡©©Ÿ¤§©§¨¨Ÿ¥©¦¥

את ועּנּו ועבדּום להם, לא ּבארץ זרעך ארּבעיהיה ם ¦§¤©§£¨§¤¤Ÿ¨¤©£¨§¦Ÿ¨©§©

ׁשנ אנמאֹות ּדן יעבדּו אׁשר הּגֹוי את וגם ואחריה. כי ¥¨¨§©¤©£¤©£Ÿ¨¨Ÿ¦§©£¥

ּגדֹול. ּברכׁש יצאּו ¨ª§¦§¥¥כן

הבטחתוברוך שהבטיחושומר הגלות עליו כשגזר פירוש, בהם51. העובדים צבלדון

ההיא ההבטחה להם שמר הוא ברוך והוא גדול, ברכוש כך אחר :צגולהוציאם

הקץצדמחשב יצחקאת מלידת יצחקצה. מלידת כי מאות52צו, ארבע מצרים יציאת עד

כלומרצזשנה זרעך, יהיה גר כי הכתוב שאמר מה וזהו זרע:53, לך משנולד ,

למצרים.ˆ·. הכונה

כאןˆ‚. מודים אנו עליה שההבטחה מסביר רבינו

אח"כ ולהוציאם בהם העובדים 'לדון ההבטחה: היא

מתחת היציאה עצם על ההבטחה ולא גדול', ברכוש

הערה להלן עוד וראה הריטב"א, פירש וכן מצרים, יד

עליה שההבטחה שביארו ההגדה ממפרשי ויש כד.

מתחת הגאולה עצם על ההבטחה היא כאן מברכים

צה ריח (סי' ושבה"ל רשב"ץ ראב"ן, ראה: מצרים. יד

כתב בנימין, רבי אחיו, ובשם השני). בפירושו ע"ב

ור"י העתידה. בגאולה ההבטחה על מדבר שזה

על היא שההודאה כתב ההגדה) (בביאור אברבנאל

דווקא ויצחק אברהם עם הברית את מקיים שה' כך

נאמר זה ועל ועשו, ישמעאל עם ולא ישראל עם

ההבטחה ששמר לישראל', הבטחתו שומר 'ברוך

ויצחק. אברהם צאצאי לשאר ולא לישראל

(סדרˆ„. האבודרהם וכתב חשב. המקובל: בנוסח

מחשב ול"ג הקץ, את חשב "וה"ג רכו): עמ' ההגדה

שלמה בהגדה אולם, עבר". כבר זה חשבון כי הקץ, את

וכן מחשב, הוא: הנוסח רבים שבכת"י ציין ל) (עמ'

במיוחס לרש"י, המיוחס בפירוש קדמון, בפירוש הנוסח

(שם), הלקט בשבלי ברשב"ץ, בראב"ן, לרשב"ם,

ובאברבנאל.בריטב"א

באבודרהםˆ‰. גם והובא לרשב"ם, במיוחס המקור

(שם).

.Âˆבו בכל הוא וכן א, כת"י ע"פ והתיקון שנו"ס ראה

רבינו, של הפירוש מקור שהוא לרשב"ם, ובמיוחס

.Êˆ,(ג (פרק עולם סדר בשיטת נוקט רבינו

וכן יצחק, מלידת מתחילות שנה מאות שהארבע

שם יח; ו, שמות יג; טו, (בראשית רש"י שיטת

(פירוש ראב"ע ובשאר), ד"ה א ט, מגילה מ; יב,

מ), יב, (שמות רשב"ם מ), יב, שמות וארוך קצר

ריח (סי' שבה"ל ראב"ן, יג), טו, (בראשית רד"ק

עמ' ההגדה (סדר ואבודרהם רשב"ץ ע"א) צו

היא מ) יב, (שמות הרמב"ן שיטת אולם רכה).

הבתרים, בין מברית מתחילות שנה מאות שהארבע

יש ולכאורה יג טו, (בראשית ראב"ע כתבו: וכן

קדמון, פירוש וצ"ע), (שם), בשמות לפירושו סתירה

עצמו), סותר רש"י שלכאורה (וצ"ע לרש"י מיוחס

השנייה, כדעה בלשונו להסביר (ואפשר ריטב"א

וראה תו"ח), בהגד' בהערה בזה שכתב מה ראה

ובהערות קמב, – קמא סי' לך (לך שלמה תורה

שם).

יצחק:52.שהבטיחגשהבטיחו:51. מלידת הכי ד הכלומר:53.חסרג ד חסרג
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.qekd z` diabne zevnd z` dqkn

לאבֹותוהיא עלינּוׁשעמדה עמד ּבלבד אחד ׁשּלא ולנּו, ינּו §¦¤¨§¨©£¥§¨¤Ÿ¤¨¦§¨¨©¨¥

עלינּולכּלֹות עֹומדים ודֹור ּדֹור ׁשּבכל אּלא נּו, §©¥¤¨¤§¨¨§¦¨¥

מּידם.לכּלֹות מּצילנּו הּוא ּברּוְך והּקדֹוׁש נּו, §©¥§©¨¨©¦¥¦¨¨

.zevnd z` dlbne ecin qekd gipn

אבינּו.צא ליעקב לעׂשֹות הארּמי לבן ּבּקׁש מה ּולמד ¥§©©¦¥¨¨¨£©¦©£§©£Ÿ¨¦

לעקר ּבּקׁש ולבן הּזכרים על אּלא גזר לא ŸŸ¨©¤¨©©§¨¦§¨¨¦¥©£Ÿ§©¤ׁשּפרעה

ׁשּנ הּכל, ה)אמראת כו, :(דברים ¤©Ÿ¤¤¡©

לאבותינוצחהיא הזאתשעמדה הסבה כלומר, ידיצט. על במצרים לאבותינו עמדה

מושיעיםקעונותם להם ולשלוח הבטחתו השם להם אברהם54לשמור באבות מצינו שכן ,

היום, פה אנחנו וכן ונושעו, במצרים וכן ונושעו, צער מיני בכמה שנצטערו ויעקב יצחק

שאמר לכלותינו.וזהו עלינו עמד בלבד אחד היתהשלא לא בגנות ההתחלה וכוונת

לומר זה:55אלא דבר

ולמד מצריםצא ירידת סבת היתה איך לבאר התחיל עתה לעקור..קא. בקש פירוש,לבן

.Áˆהגדות נוסחי בהרבה וכ"ה 'והיא', גרס בו בכל

ראשונים.

.Ëˆלאברהם ה' שהבטחת מבארים הראשונים רוב

ראה: ולנו. לאבותינו שעמדה היא הבתרים בין בברית

הלקט, שבלי יקר, בן ר"י ראב"ן, קדמון, פירוש

להסתפק מקום יש רבינו בלשון ורשב"ץ. אבודרהם

ככל שכוונתו לומר אולי אפשר הזאת'. 'הסבה מהי

תורת בהגדה שהקשה מה ראה אך הנ"ל, הראשונים

להסביר, אולי וניתן זה. על רבינו) על 98 (הערה חיים

שומר 'ברוך על לעיל, דבריו ע"פ תובן רבינו שכוונת

על אם כי הגאולה, עצם על לא שמדובר הבטחתו',

ברכוש אח"כ ולהוציאם בהם, העובדים 'לדון ההבטחה:

א להעניש כלומר, ישראל,גדול', את המשעבדים ת

הסיבה כך: רבינו דברי יובנו זה פי על יח. הערה ור'

המשעבדים את לדון ההבטחה היא לאבותינו שעמדה

המצרים של עוונם ע"י ולכן אנכי', דן הגוי... את 'וגם

להם לשלוח לישראל הבטחתו את ושמר אותם, ה' דן

דן ה' ודור דור בכל וכך גדול. ברכוש ויצאו מושיעים,

ישראל כך ומתוך בישראל, הפוגעות האומות את

ו, שמות אריה (גור המהר"ל כתב זה וכעין נושעים.

הברית). אותו ואזכור ד"ה ה

התקשה˜. האו"ח) על 99-100 (הערות תו"ח בהגדת

דברינו פי ועל עוונתם', ידי על 'במצרים המילים בהבנת

ולא למצרים מתייחסות עוונתם' ידי 'על המילים לעיל

את "וגם בהם: התקיים מצרים עוון ידי שעל לישראל,

בכל וכך ישראל, נגאלו כך ומתוך אנכי", דן הגוי...

המשעבדים הגויים את ידון שה' מובטח ודור דור

אותם.

כאן˜‡. הביא מה לשם ההגדה מפרשי נחלקו

כתבו לרש"י ובמיוחס קדמון בפירוש לבן. עניין את

על ולא שעמדה'), 'והיא (על אדלעיל מוסב שזה

הציל שה' כלומר למצרים). (הירידה העניין המשך

ובדומה הבתרים, בין בברית הבטחתו בזכות מלבן,

על מוסב העניין מהראשונים הרבה לדעת בראב"ן.

המושיעים:54. גלומר:55.מושיעםד חסרא
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ּבמת ׁשם וּיגר מצרימה וּירד אבי, אבד יארּמי £©¦Ÿ¥¨¦©¥¤¦§©§¨©¨¨¨¦§¥

ורב. עצּום ּגדֹול, לגֹוי ׁשם ויהי ¨¨¨¨§¨¦§©¨§מעט,

הּדּבּור.וּירד ּפי על אנּוס - מצרימה ©¥¤¦§©§¨¨©¦©¦

-וּיגר להׁשּתׁשם אבינּו יעקב ירד ּבמצריםמלּמדׁשּלא ּקע ©¨¨¨§©¥¤Ÿ¨©©£Ÿ¨¦§¦§©¥©§¦§©¦

ׁשּנ ׁשם, לגּור ד)אמראּלא מז, ּפרעה,:(בראשית אל וּיאמרּו ¤¨¨¨¤¤¡©©Ÿ§¤©§Ÿ

כבד ּכי אׁשרלעבדיך, מרעהלּצאן אין ּכי ¥¨¦¨¤¨£©¤£Ÿ©¤§¦¥¦¨¤¨¨̈לגּורּבארץּבאנּו,

ּכנ ּבארץ ועּתהרעב נען. יׁשבּו ּגׁשן.ה ּבארץ עבדיך א ¨¨¨§¤¤§¨©§©¨¥§¨£¨¤¨§¤¤Ÿ¤

השם לו שאמר עד יעקב, אחרי כט)56קבכשרדף לא, יעקב(בראשית עם מדבר לך השמר

רע עד :קגמטוב

ויצאמצרימהוירד כתיב מדלא שם, ירד שבאונס מורה פירוש, הדבר.קד. פי .קהעל

גזירתו פי על מרדה57כלומר, תירא אל באמרו שם, לרדת לו שאמר הקב"ה של

בירמיהקומצרימה הוא מקרא הדבר יג). בהם:(ה, אין והדבר

לקבועשםויגר ולא בעלמא ללון מורה ויגר :קז.

שבה"ל, יקר, בן ר"י ראה: למצרים. הירידה ההמשך,

הרשב"ץ, כתב לזה ובדומה רבינו. דעת וכן ריטב"א,

שהם ביכורים מביאי וידוי לזה להמשיך "כדי וז"ל:

הפסוקים אותן לדרוש כדי מצרים יציאת מזכירים

ירידת לסיבת לבן בין הקשר מה קשה אולם, בהגדה".

"צא יקר: בן ר"י שכתב כמו כוונתם ואולי מצרים,

המפגש כלומר, ביעקב", הצרות התחילו איך - ולמד

למצרים, לירידה הישירה הסיבה אינו כשלעצמו לבן עם

שסופן יעקב של הצרות תהליך תחילת הוא אלא

(חכ"ב אליעזר ציץ בשו"ת בזה וראה למצרים. ירידה

ו). אות כז סי'

ליעקב˜·. מספר לבן בו הפסוק את מביא רבינו

ל הנאמר נאמריםאת בו הפסוק אולם הלילה, בחלום ו

כד. פסוק הוא ללבן הדברים

מחז"ו˜‚. ,(105 עמ' צ (סי' האורה ספר כתבו: וכן

קדמון, פירוש תכז), עמ' ח"א הפוסקים אוצר (מהדו'

ע"א) צו ריח (סי' שבה"ל רשב"ץ, לרש"י, מיוחס

רכז). עמ' ההגדה (סדר ואבודרהם

רש"י˜„. סדור ראה: רש"י, דבי בספרי מקורו

מהדו' 293 עמ' (ח"א מחז"ו שצד), סי' 192 (עמ'

מיוחס אוצה"פ), מהדו' תכז עמ' ח"ב הורוויץ,

לרש"י.

שמביא˜‰. הפסוק פי על זאת הּדּבר. לנקד: ִֵַיש

וראה הראשונים. ברוב הגירסה וזו מירמיה, להלן רבינו

שלמה בהגדה וציונים ובהערות נוסחאות בחילופי עוד

לד). (עמ'

.Â˜ריח (סי' הלקט בשבלי לרשב"ם, במיוחס כ"כ

בראב"ן רכו). עמ' ההגדה (סדר ובאבודרהם ע"א) צו

הבתרים, בין ברית הוא שהדיבור משמע וברשב"ץ

וכו'. גר" כי תדע "ידוע לאברהם: שאמר

.Ê˜רש"י סדור ראה: רש"י דבי בספרי מקורו

מהדו' 293 עמ' (ח"א מחז"ו שצד), סי' 192 (עמ'

מיוחס הפוסקים), אוצר מהדו' תכז עמ' ח"ב הורוויץ,

לרש"י.

גזרותיוגגזירותיואגזירתו:57.הש"יאהשם:56.
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ׁשּניּבמת ּכמה - כב)אמרמעט י, נ:(דברים ירדּוּבׁשבעים פׁש ¦§¥§¨§¨¤¤¡©§¦§¦¤¤¨§

ועּתאבֹות מצרימה, ּככֹוכבייך אלהיך יהוה ׂשמך ה £¤¨¦§¨§¨§©¨¨§¨¡Ÿ¤¨§§¥

לרב. Ÿ¨¦©¨©הּׁשמים

מצּינויהי יׂשראל ׁשהיּו מלּמד – לגֹוי ׁשם.ׁשם ים ©§¦¨§§©¥¤¨¦§¨¥§ª¨¦¨

ׁשּנּגדֹול, ּכמֹו - ז)אמרעצּום א, וּיׁשרצּוּובנ:(שמות ּפרּו יׂשראל י ¨¨§¤¤¡©§¥¦§¨¥¨©¦§§

וּת מאד, ּבמאד וּיעצמּו אתוּירּבּו הארץ ם.ּמלא ©¦§©©©§¦§Ÿ§Ÿ©¦¨¥¨¨¤Ÿ¨

ׁשּנורב ּכמה ז)אמר- טז, נת:(יחזקאל הּׂשדה ּכצמח יְך,ּתרבבה ¨¨§¨¤¤¡©§¨¨§¤©©¨¤§©¦

וּתוּת נרּבי ׁשדים עדיים, ּבעדי וּתבאי ּוׂשערְךגּדלי כנּו ©¦§¦©¦§§¦©¨Ÿ¦©£¦£¨¦¨©¦¨Ÿ§¨¥

שם...שםויהי בעיירותמצויינין נתפזרו שלא אחד, במקום נאספין שהיו פירוש, .קח.

ציון לשון יתערבוקטמצויינין שלא כדי בלבושיהן עצמן מציינין שהיו לומר נוכל או .

:קיעמהן

ועצום. ז"לגדול שאמרו מה דרך על כשרצים.קיאפירוש, אחד בכרס ששה יולדות שהיו

לא רבים שהיו הגזירה קודם היה והפרישום58וזה להם נתחכמו זה ועל הארץ, כל כדרך

ענינו את וירא בפסוק שנבאר כמו התפוח, תחת לשדות הולכין כך ואחר מנשותיהן,

וזהו השדה:ורב,בע"ה. כעשב צצין שהיו

רבבה.ורב. מגזרת

.Á˜מיוחס סדור, ראה: רש"י דבי בספרי מקורו

רש"י, בשם ריטב"א כתבו: וכן (שם). ומחז"ו לרש"י

(סדר אבודרהם מפרשים, יש בשם (שם) הלקט שבלי

ורשב"ץ. רכו) עמ' ההגדה

.Ë˜אבנים שאוספים כמו אסיפה, לשון הוא ציון

(ור הקבר על קדמון).לשים פירוש אה

.È˜בן ר"י כתב ובדומה לרשב"ם. במיוחס מקורו

בציצית או בלבושיהם בסימנים מצויינים ..." וז"ל: יקר,

פירוש וכעין יכירום". רואיהם כל כך ומתוך בבגדיהם,

שהיו שם', 'מסויימין המילים: את הריטב"א הסביר זה

לפניו. שעמדו מהגרסאות בחלק

.‡È˜ששה יולדות שהיו מובא שונים במדרשים

בא פרשת ישמעאל (דרבי מכילתא ראה: אחת. בכרס

פתיחתא), דויהי מסכתא בשלח פרשת יב, פרשה סוף

אלו מדרשים אך ט), (פקודי ותנחומא ח) (א, שמו"ר

מכך זאת דורשים שהם משום רבינו, של מקורו אינם

ויעצמו וירבו וישרצו "פרו מילים: שש בפסוק שכתובים

'וישרצו', מהמילה זאת דורש רבינו ואילו מאד", במאד

דרב בפסיקתא שמקורו ונראה כשרצים. יולדות שהיו

שדרש: מנדלבוים) מהדו' יא יא, בשלח (ויהי כהנא

עכברה הא אותם מדמה את שבשרצים לגדול "אם

עקרבה הא שבשרצים... לקטן ואין אישתא, ילדה

קסב) רמז (שמות שמעוני ובילקוט אישתין". ילדה

אחת כל אמר: חייא רבי וישרצו, "פרו והוסיף: כן, כתב

שנאמר אחד בכרס ששה יולדת היתה מישראל ואחת

אותם". הארץ ותמלא

הלא:58. ולאד
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ואע ועריה. ערם ואּת מתצּמח, ואראְך עליְך ּבֹוססתבר ¦¥©§©§¥Ÿ§¤§¨¨¤¡Ÿ¨©¦¨¤§¥¦§¤¤

חיי ּבדמיְך לְך ואמר חיי, ּבדמיְך לְך ואמר ו)ּבדמיְך, טז, .(שם §¨¨¦¨Ÿ©¨§¨©¦£¦¨Ÿ©¨§¨©¦£¦

את וּיּתוּירעּו ויעּנּונּו, הּמצרים עבדהנּו עלינּו נּו ©¨¥Ÿ¨©¦§¦©§©©¦§¨¥£Ÿ¨
ו)קׁשה כו, .(דברים ¨¨

ׁשּנאתוּירעּו ּכמֹו - הּמצרים י)אמרנּו א, נת:(שמות חּכמההבה ©¨¥Ÿ¨©¦§¦§¤¤¡©¨¨¦§©§¨

ת ּכי והיה ירּבה, ּפן הּואקראנלֹו ּגם ונֹוסף מלחמה ה ¤¦§¤§¨¨¦¦§¤¨¦§¨¨§©©

ׂשנ ונעל הארץ.אינּו מן ועלה ּבנּו, לחם ©Ÿ§¥§¦§©¨§¨¨¦¨¨¤

ׁשּנויעּנּונּו ּכמה יא)אמר- שם, מּסים:(שם ׂשרי עליו וּיׂשימּו ©§©§¨¤¤¡©©¨¦¨¨¨¥¦¦

ּבסבלת עּנתֹו לפרעה,למען מסּכנֹות ערי וּיבן ם, §©©©Ÿ§¦§Ÿ¨©¦¤¨¥¦§§§©§Ÿ

ּפת רעמסס.את ואת ם ¤¦Ÿ§¤©©§¥

כלומרועריהערוםואת פסחקיב. דם להם ונתן מצות, בהם היו ולא הקץ זמן שהגיע ,

מתבוססת הכתוב שאמר זהו בניסן, י"ד ביום שמלו מילה, בשני59ודם כלומר, בדמיך,

מילה: ודם פסח דם דמים,

רעיםוירעו בחזקת אותנו חשבו פירוש, לפרשקיג. נוכל לא אבל לנו, יוכלו איך והתחכמו

לו נתחכמה הבה בפסוק מצאנו שלא לנו, שהרעו לומר60וירעו ירצה ואם הרעה, שום

שנאמר כמה ויענונו המצרים לנו וירעו לומר לנו היה מסים, שרי עליו וישימו בשביל

מסים שרי עליו :קידוישימו

.·È˜באבודרהם כתב וכן לרשב"ם, במיוחס מקורו

שבה"ל הרי"ד, כתבו זה וכעין רכו), עמ' ההגדה (סדר

רבי בדברי הפירוש ומקור וריטב"א. ע"ב), צו ריח (סי'

ה). פרשה דפסחא (מסכתה במכילתא חרש בן מתיא

.‚È˜לזה בדומה והרשב"ץ. אברבנאל ר"י כתבו וכן

"וירעו וז"ל: ו) כו, (דברים דבר בהעמק הנצי"ב כתב

בפרשת דכתיב כמו מיבעי לנו וירעו המצרים. אותנו

אותנו וירעו הפירוש אלא טו). כ, (במדבר חקת

עד לרעים... אותנו עשו ואמרוהמצרים, אותנו שחשדו

דעת על עלה שלא מה וגו', שונאינו על הוא גם ונוסף

מה לרש"י ובמיוחס קדמון בפירוש וע"ע ישראל".

בזה. שפרשו

.„È˜ההסבר את דוחה שרבינו בפשיטות נראה

את שמתאר שהפסוק משום לנו, הכוונה ש'הרעו'

ולא וכו'" לו נתחכמה "הבא הוא אותנו' 'וירעו

להם, ההרעה על שמדבר מיסים" שרי עליו "וישימו

כן דייק (שם) הנצי"ב 'ויענונו'. על בהמשך והובא

וראה 'לנו'. כתוב שלא בפסוק, 'אותנו' מהמילה

בפסוק 'אותנו' שפירוש שכתב ב) ל, (דברים ברמב"ן

'לנו'. הוא זה

מתבוססתאמתבוססת:59. (60.ואת לו נתחכמה בכלבוהבה ה):וכן ד נתחכמהג
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ׁשּננּווּיּת ּכמֹו - קׁשה עבדה יג)אמרעלינּו א, וּיעבדּו:(שם ©¦§¨¥£Ÿ¨¨¨§¤¤¡©©©£¦

ּבנ את ּבפרְך.מצרים יׂשראל י ¦§©¦¤§¥¦§¨¥§¨¤

אבתוּנ אלהי יהוה אל אתצעק יהוה וּיׁשמע ינּו, ©¦§©¤¡Ÿ¥£Ÿ¥©¦§©¤

ענ וּיראאת ואתלחצנּוקלנּו, ואתעמלנּו ז)ינּו כו, .(דברים Ÿ¥©©§¤¨§¥§¤£¨¥§¤©£¥

אבתצעקוּנ אלהי יהוה ׁשּנאל ּכמה - כג)אמרינּו ב, :(שמות ©¦§©¤¡Ÿ¥£Ÿ¥§¨¤¤¡©

וּיאנחּו מצרים, מלְך וּימת ההם הרּבים בּימים §¨¥©¦©§¦¤¤¨¨©¥¨¦©¨¦¨©¦§©ויהי

וּתבנ וּיזעקּו, העבדה מן יׂשראל ׁשועתי האלהיםעל אל ם §¥¦§¨¥¦¨£Ÿ¨©¦§¨©©©©§¨¨¤¨¡Ÿ¦

העבדה. ¨Ÿ£¨¦מן

ׁשּנוּיׁשמע ּכמה - קלנּו את כד)אמריהוה שם, וּיׁשמע:(שם ©¦§©¤Ÿ¥§¨¤¤¡©©¦§©

נ את ּבריתֹו,אקתאלהים את אלהים וּיזּכר ם, ¡Ÿ¦¤©£¨¨©¦§Ÿ¡Ÿ¦¤§¦

יעקב. ואת יצחק את אברהם, Ÿ£©¤§¨§¦¤¨¨§©¤את

ענוּירא ׁשּנאת ּכמה ארץ, ּדרְך ּפריׁשּות זֹו - (שםאמרינּו ©©§¤¨§¥§¦¤¤¤¤§¨¤¤¡©

כה) ּבנ:שם, את אלהים אלהים.וּירא וּידע יׂשראל י ©©§¡Ÿ¦¤§¥¦§¨¥©¥©¡Ÿ¦

קולנווישמע את הוצרךה' העבודה, מן האלקים אל שועתם ותעל שכתוב פי על אף .

אבות בזכות רק נענו שלא להודיע לומר :61קטוזה

ענינווירא ארץ].את דרך פרישות פירוש[זו שהפרישוםקטז. לשמשקיז, שלא מנשותיהן

.ÂË˜:(ז כו, (דברים ביכורים ממקרא הפסוק את

קולנו" את ה' וישמע אבותינו, אלוקי ה' אל "ונצעק

כג-כד): (ב, בשמות הפסוקים פי על ההגדה דורשת

"ויאנחו שנאמר:... כמו אבותינו", אלוקי ה' אל "'ונצעק

אל שועתם ותעל ויזעקו העבודה מן ישראל בני

כמה קולנו", את ה' "וישמע העבודה". מן הא-לוקים

אלוקים ויזכור נאקתם, את אלוקים "וישמע שנאמר:

זה על יעקב'". ואת יצחק את אברהם את בריתו את

ותעל הראשון בפסוק שנאמר אף שעל רבינו, אומר

הצעקה את גם ממנו ללמוד יכול והיה וכו', שוועתם

שממנו שלאחריו, מהפסוק ללמוד בחר שמע, שה' וגם

זה וכעין האבות. בזכות רק באה ה' שתשועת מובן

הלקט ושבלי רשב"ץ ריטב"א, קדמון, פירוש ראה:

ע"ב). צו ריח (סי'

.ÊË˜המדרש על מבוסס להלן רבינו הסבר פירוש:

שדברי נראה ב). יא, (סוטה והגמרא יב) א, (שמו"ר

ואין לו, שקדמו הראשונים דברי על מבוססים רבינו

וראה מהמדרש, ישירות הפירוש את מביא הוא

להלן. הערותינו

.ÊÈ˜ותקנו שהפרישן, ובכת"י בנדפס שהפרישום:

הורוויץ (מהדו' מחז"ו רש"י: דבי ספרי וע"פ בו הכל ע"פ

תכח) עמ' ח"ב הפוסקים אוצר מהדו' ,293 עמ' ח"א

האבותאאבות:61.
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הּבנואת אּלּו - ׁשּנעמלנּו ּכמה כב)אמרים, א, הּבן:(שם ּכל §¤£¨¥¥©¨¦§¨¤¤¡©¨©¥

ּת היארה ּתהּיּלֹוד הּבת וכל חּיּון.ׁשליכהּו ©¦©§Ÿ̈©§¦ª§¨©©§©

ׁשּנואת ּכמה הּדחק, זה – ט)אמרלחצנּו ג, ראית:(שם יוגם §¤©£¥¤©§©§¨¤¤¡©§©¨¦¦

את לחצים מצרים אׁשר הּלחץ ם.את ¤©©©£¤¦§©¦Ÿ£¦Ÿ¨

שהיו בביתכםקיחעמהן, ללון תלכו אם להם לתת62אומרים תוכלו ולא מהר תקומו לא

אותן מלינים והיו הלבנים, עמהן64בשדות63סכום ושוכבות מזון, להם מביאין ונשותיהן .

הולכות היו לדתנה עת ובהגיע מהן, מתעברות והיו התפוח תחת שפתים לשדה65בין

מזמן והקב"ה שם, להם66ויולדות ונותנין אותן וסכין אותן ורוחצין מלאכים ביד67להם

שומן של חתיכות שתי מהן אחד בולעתקיטכל והארץ עליהן באין המצרים וכשמרגישין .

צצין זמן ולאחר עליהן, וחורשין שוורים מביאים והם ובאין68אותן, השדה כעשב

הכתוב שאמר זהו עדרים, עדרים ז)לבתיהן טז, נתתיך.(יחזקאל השדה כצמח רבבה

אומרים ארץ,קכויש דרך פרישות גזרתזו בשביל מנשותיהן פורשין עצמן הן שהיו

כב) א, זו(שמות ודרש הילוד. הבן דבדרך69כל אלקים מוידע יוצא ארץ דרך פרישות

ידיעה כתיב כגוןקכאארץ א), ד, אשתו(בראשית חוה את אדם יט),קכבוידע א, א (שמואל

אשתו: חנה את אלקנה וידע

הבניםעמלנוואת שהםאלו כלומר, נקרא70. לריק שהיגע לאבדם, שצוה האדם עמל

הילוד:קכגעמל הבן כל הפסוק זה הביא כן ועל ,

לחצנו הדחק.ואת לבניםזה תוכן :קכדפירוש,

את הביא שרבינו שנראה ,(193 (עמ' רש"י וסדור

לשונם.

.ÁÈ˜במיוחס להלן רבינו דברי מקור להם: שהיו...

להלן. הערה וראה לרשב"ם,

.ËÈ˜(שם) ובמדרש לרשב"ם, במיוחס הוא כן

אחד עגולים, שני להם מביאים היו שהמלאכים נאמר

ומכאן (שם), בסוטה ובדומה דבש, של ואחד שמן של

רש"י דבי מספרי הפירוש את הביא שרבינו נראה

מהמדרש. ישירות ולא לרשב"ם, ומהמיוחס

.Î˜וכן הראשון, הוא זה פירוש לרשב"ם במיוחס

ע"ב). צו ריח (סי' ושבה"ל אברבנאל ר"י כתבו

.‡Î˜ריטב"א זו: בדרך ידיעה לשון את ביארו וכן

לשון שפירשו ויש יקר. ב"ר ור"י ראב"ן השני, בפירושו

יודע שאין ופירושו, ממש, ידיעה מלשון כאן ידיעה

הריטב"א כתבו כן בלבד. הקב"ה אלא זה בדבר

(שם). והאבודרהם הרשב"ץ הראשון, בפירושו

.·Î˜ידע "והאדם פסוקים: שני כאן שנתחברו נראה

את עוד אדם "וידע א), ד, (בראשית אשתו" חוה את

כה). שם, (שם אשתו"

.‚Î˜הורוויץ (מהדו' מחז"ו [ראה: המפרשים

תכח), עמ' ח"ב הפוסקים אוצר מהדו' 293 עמ' ח"א

חיים תורת בהגדה והמפרשים (193 (עמ' רש"י סדור

שהאדם משום לבנים, הכוונה שעמלנו מבארים ועוד]

גידול שדווקא משמע רבינו ומלשון בגידולם, טורח

עמל, נקרא לריק שהיה במצרים שהיה הילדים

(ביאור במלבי"ם וכן עמל, הנקראת היא לריק שיגיעה

ההגדה).

.„Î˜מחז"ו רש"י: דבי בספרי הוא הפירוש מקור

(64.אותםאאותן:63.בבתיכםאבביתכם:62. בכלבובשדות ה):וכן הולכות65.בסכותד

ג צציןאצצין:68.חסראלהם:67.מזמיןאמזמן:66.הולכיןא חסראזו:69.הן
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נ ּובזרע חזקה ּביד מּמצרים יהוה טּויה,וּיֹוצאנּו ©¦¥¦¦§©¦§¨£¨¨¦§Ÿ©§¨

ּובמפת ּובאתֹות ּגדל, ח)יםּובמרא כו, .(דברים §Ÿ̈¨Ÿ§Ÿ§Ÿ§¦

ידיוּיֹוצאנּו על ולא מלאְך, ידי על לא - מּמצרים יהוה ©¦¥¦¦§©¦Ÿ©§¥©§¨§Ÿ©§¥

הּוא ּברּוְך הּקדֹוׁש אּלא ׁשליח, ידי על ולא ¨¨©¨¤©¦¨¥§©Ÿ§¨ׂ̈שרף,

ׁשּנ ּובעצמֹו, יב)אמרּבכבֹודֹו יב, מצריםועברּת:(שמות בארץ י ¦§§©§¤¤¡©§¨©§¦§¤¤¦§©¦

והּכית הּזה, ועדּבּלילה מאדם מצרים ּבארץ ּבכֹור כל י ©©§¨©¤§¦¥¦¨§§¤¤¦§©¥¨¨§©

אנ ׁשפטים, אעׂשה מצרים אלהי ּובכל יהוה.ּבהמה, י §¥¨§¨¡Ÿ¥¦§©¤¡¤§¨¦£¦

אניועברּת - הּזה ּבּלילה מצרים מלאְך,בארץ ולא י §¨©§¦§¤¤¦§©©©§¨©¤£¦§Ÿ©§¨

אניוהּכית - מצרים ּבארץ בכֹור ׂשרף,כל ולא י §¦¥¦¨§§¤¤¦§©£¦§Ÿ¨¨

אנּובכל - ׁשפטים אעׂשה מצרים הּׁשליח,אלהי ולא י §¨¡Ÿ¥¦§©¤¡¤§¨¦£¦§Ÿ©¨¦©

אניאנ - אחר.יהוה ולא הּוא י £¦£¦§Ÿ©¥

כתובויוציאנו שהרי ה', לכתוב לו היה שלא פירוש, ז). כו, קולנו,(דברים את ה' וישמע

הוציאנו ובכבודו בעצמו שהוא להודיע וכו'קכהאלא מלאך ידי על :71לא

הכנויקכווהכתיועברתי כי מלאך, ידי על לא בעצמי אני כלומר, בעדוקכז. למדבר ,קכחהוא

ליוצא הוא :קכטומיעוט

והאבודרהם (שם) שבה"ל כתבו וכן רש"י, סדור (שם),

רכז). (עמ'

.‰Î˜ח כו, דברים התורה (פי' במלבי"ם וכן

ההגדה). בביאור ובאריכות

.ÂÎ˜בלילה מצרים בארץ "ועברתי הפסוק: לשון

מצרים". בארץ בכור כל והכיתי הזה,

.ÊÎ˜'עבר' לפעלים שהתוספה 'תי' הסיומת כלומר,

'כינוי'. ונקראת 'אני', המילה במקום היא ו'הכה'

.ÁÎ˜הסיומת כלומר, ראשון, גוף - בעדו' 'מדבר

ראשון. לגוף הפעלים הופכת

.ËÎ˜בגוף שהפעלים שכיוון היא רבינו כוונת

וכדו', ה' והכה ה'... ועבר בתורה נאמר ולא ראשון,

אפשר היה ה' ועבר מלשון כי עצמו. ה' שזה מובן

שהיא אלא הפעולה, את עושים ה' ששליחי להבין

שמפורש כיוון אך זאת, המסובב ה' אל מתייחסת

בעצמו שה' ולומר למעט, בא זה הרי ראשון בגוף

בעצמו שה' שדקדקו שכתב ברשב"ץ וראה זאת. עושה

בלשון מדברת "שהפרשה... מלאך ע"י ולא הפועל הוא

מצרים...', בארץ ה' 'ועבר שיאמר ראוי והיה משה

מלאך ע"י ולא בעצמי אני 'ועברתי' כי ידרשו כן על

." במגפות... מאיתי שלוח

השהם:70. חסראוכו':71.הםד
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ׁשּנּביד ּכמה הּדבר, זֹו - ג)אמרחזקה ט, יהוההּנ:(שם יד ה §¨£¨¨©¤¤§¨¤¤¡©¦¥©

ּבּגמּלים,הֹויהּבמקנ ּבחמרים, ּבּסּוסים, ךאׁשרּבּׂשדה, ¨§¦§§¨£¤©¨¤©¦©£Ÿ¦©§©¦

מאד. ּכבד ּדבר ּובּצאן, Ÿ¤¤¨¥§Ÿ©¨¨©ּבּבקר

ׁשּננּובזרע ּכמה החרב, זֹו - טז)אמרטּויה כא, וחרּבֹו:(דהי"א ¦§Ÿ©§¨©¤¤§¨¤¤¡©§©§

נ ּבידֹו, ירּוׁשלים.ׁשלּופה על טּויה §¨§¨§¨©§¨©¦

חזקה הדבר.ביד הבהמותזו מדבר לומר רוצה לא האדם,קלפירוש, דבר על אך בלבד

צפה הדבר מכת שאין המכות בכל מכה לך שנאמרקלבבהקלאשאין כז), ז, הנה(שמות

גבולך,72אנכי כל את יז)נוגף י, הזה,קלגרק(שם יד)המות ט, והוציאו(שם מגפותי. כל

ככתוב יד ג)בלשון ט, הויה:(שם ה' יד הנה

זוובזרוע אביהםהחרבנטויה הבכורות בו שהרגו כלומר, בדרשקלד. שמצינו כמו קלה,

להם אמרו בכורים, מכת על פרעה שנתרה כששמעו אביהם אצל הבכורות כל שנכנסו

הליןקלוכען אפיקו להון, אתא הדין עמא על דאמר מה וכל בכור, כל ומת משה אמר

חדקלזעבדיא ולא ימותון מינן לחד בנין עשרה אמרו מתין. עמא הדין לא ואי מביניכון,

אזילו דמילתא סמא אלא עבדיא, להלין נקום דלמאקלחמינן בוכרא דהוא פרעה לות

.Ï˜והערתנו 'ובמופתים', על להלן רבינו דברי ר'

הדבר. במכת שמדובר מפרש אינו מדוע שם

.‡Ï˜שצמוד המים ע"ג הצף כמו בצמוד, באה ר"ל

אליהם.

.·Ï˜.מכה כל עם דבר שהיה במדרשים מצאנו

היה ומכה... מכה כל אמר: "ריב"ל ב): (י, בשמו"ר

נוגף, אנכי הנה שנאמר עמה, ובאה ממשמש הדבר

בילקוט במקנך". הויה ה' יד הנה כד"א הדבר, זה הנה

לוי: בן יהושע ר' "דאמר תתכ): רמז (תהילים שמעוני

שנאמר עליהם, נשפע הדבר מכת היתה מכה... כל

עח): (מזמור תהלים ובמדרש הסגיר", לדבר וחיתם

כל לוי: בן יהושע ר' דאמר נפשם, ממות חשך "לא

וכן ." וחיתם... שנאמר עליהם, שפה דבר מכת מכה...

בעניין וראה ע"א). צז ריח (סי' שבה"ל זה פירוש הביא

שם. 64 והע' ,45 עמ' גולדשמידט מהד' בהגדה זה

.‚Ï˜."את" כאן נוסף בפסוק

.„Ï˜כל את הביא לא והוא לרשב"ם, במיוחס כן

"למכה הפסוק את רק אלא רבינו, שהביא כפי הדרש

ההגדה (סדר באבודרהם ובדומה בבכוריהם", מצרים

רבו, בשם ע"א) צז ריח (סי' בשבה"ל וראה רכז). עמ'

בשלמותו. המדרש עם זה פירוש מאיר, רבי

.‰Ï˜ויהי בפסיקתא הדרש שמקור ציין בשבה"ל

מהדו' בחצי ויהי יז פ' רבתי (פסיקתא הלילה בחצי

בחצי ויהי כהנא דרב פסיקתא ע"א, פח דף שלום איש

והובא (128 עמ' מנדלבוים מהדו' סה, עמ' בובר מהדו'

גם הובא זה מדרש קפו). רמז (תהלים בילקו"ש

ובמדרש (51 עמ' יח בא (בובר בתנחומא בעברית

המדרש הביאו וכן קלו). מזמור (שוח"ט תהילים

תל). (סי' והב"י אותו) ד"ה ב פז, (שבת תוס' בקיצור

רבינו שהביאו כפי המדרש בין שינויים מס' ישנם

לקמן). בהערות (וראה הנ"ל למקורות

.ÂÏ˜.בילקו"ש וכן 'בגין', כאן גרס הלקט בשבלי

.ÊÏ˜כאן הלקט ובשבלי כהנא דרב בפסיקתא

עיברייא. ובהמשך:

.ÁÏ˜בניהם את השולחים הם האבות רבינו מדברי

הולכים הבנים דלעיל המקורות שאר לפי אולם לפרעה,

לשלח מוכנים לא שאבותיהם שראו לאחר מעצמם

עמ"י. את

אנכי:72. אנכיגהנניאהנה הנני
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ׁשכינּובמרא ּגּלּוי זֹו - שּנּגדל ּכמה לד)אמרה, ד, אֹו:(דברים §Ÿ̈¨Ÿ¦§¦¨§¨Ÿ¤¤¡©

ּבמּסתהנ ּגֹוי מּקרב גֹוי לֹו לקחת לבֹוא אלהים ּסה £¦¨¡Ÿ¦¨¨©©¦¤¤§©Ÿ

ּובמֹופתּבאת נת ּובזרֹוע חזקה ּוביד ּובמלחמה טּויה,ים §ŸŸ§§¦§¦§¨¨§¨£¨¨¦§©§¨

אלהיכם יהוה לכם עׂשה אׁשר ּככל ּגדלים, ¤¥Ÿ¦§Ÿ£¤¨¨¨¤¡Ÿ§¦¨§ּובמֹוראים

לעינ יך.ּבמצרים §¦§©§¥¤¨

מביניכון עבדיא להלין ומפיק נפשיה על כדיןקלטחייס ליה ואמרו פרעה לות אזלו .73.

להם אמר אבותינו, לו אמרו ככה, לכם אמר מי להם אבותיכםקמאמר שוקי וקפחו צאו

ואינון עבדיא, דהדין נפשיהון או נפשאי או אמרית אנא אלי, אתכם אמריןקמאששלחו

באבותיהם והרגו הבכורים יצאו מיד הכתובקמבכדין. שאמר זה י), קלו, למכה(תהילים

בבכוריהם חרב:קמגמצרים מכת מצינו לא אחר ובמקום בחרב, היתה המכה וזאת .

שכינהובמורא גילוי זה פירושגדול מראהקמד. כמו מורא תרגומו74, וכן בחזונאקמה,

זהקמורבא הגדול המראה ומהו שליח,75קמז. ידי על הכל לעשות יכול שהוא שכינה, גילוי

.ËÏ˜האבות אומרים מחד מובן, אינו כאן המדרש

שלא ובלבד ימותו שהם מוכנים שהם לבכורים

להם יועצים הם ומאידך העבדים, את ישחררו

בכור, שהוא לפרעה שילכו היא למכתם שהרפואה

ינצלו, וכך העבדים, את וישחרר נפשו על יחוס שאולי

זו קושיה האבות. ולא המעכב הוא שפרעה ומשמע

אך רבינו, שמביאה כפי המדרש לשון על קשה

ההחלטה שלפיהם משום איננה, הקושיא במדרשים

ניתן ואולי עצמם. הבכורים של היא פרעה אל לבוא

שהאבות רבינו, שמביאו כפי המדרש דברי את ליישב

לבכורים ועצתם ישראל, את לשחרר מסרבים אכן

של בציוויו אנוסים שהם כוונתה אין לפרעה ללכת

לבטל מוכנים שהם אלא בידו, תלוי והכל פרעה

מכאן לכך. מתנגדים שהם אף דעתו, מפני דעתם

שהם מכך גם הוא האבות על פרעה שכעס מובן

הרי הבנים שבשילוח מכך וגם ימות, שהוא מוכנים

למטרות מסורים יותר כביכול שהם מראים הם

מפרעה. המצריות

.Ó˜ולהכות ללכת לבנים אומר פרעה רבינו, לפי

הנ"ל המקורות ובשאר בפסיקתא אבל אבותיהם, את

באבות), או בבנים (להכות לעבדיו כן שאמר נראה

מעצמם. והרגו הלכו הבכורות אולם

.‡Ó˜המקורות שאר ולפי לאבות, הכוונה לרבינו

לבכורות. הכוונה

.·Ó˜כאן נוסף ובשבה"ל כהנא דרב בפסיקתא

ריבוא. ששים

.‚Ó˜בכורי "למכה המשך: יש (שם) במדרש

בבכוריהם', מצרים 'למכה אלא כאן, כתיב אין מצרים

שהייתה חרב מכת היא וזו בהם, הרגו שהבכורות

בפסוק. מהדיוק נלמד הנ"ל שהדרש ז"א במצרים".

.„Ó˜דבי בספרי להלן הפי' מקור מורא: פירוש

אוצר ,293 עמ' ח"א (הורוויץ מחז"ו ראה: רש"י

.(193 (עמ' רש"י וסדור תכט) עמ' עמ' ח"ב הפוסקים

.‰Ó˜.אונקלוס תרגם וכן כתב: בו בכל

.ÂÓ˜שמות) כך: אונקלוס מתרגם מקומות במספר

ואחזי תרגום: הזה" הגדול המראה את "ואראה ג) ג,

ובזרוע חזקה "וביד לד) ד, (דברים הדין; רבא חזונא ית

תקיפתא בידא תרגום: גדולים" ובמוראים נטויה

"ביד ח) כו, (שם רברבין; ובחזונין מרממא ובדרעא

תקיפא ביד תרגום: גדול" ובמורא נטויה ובזרוע חזקה

היד "ולכל יב) לד, (שם רבא; ובחזונא מרמם ובדרע

תקיפתא ידא ולכל תרגום: הגדול" המורא ולכל החזקה

רבא. חזונא ולכל

.ÊÓ˜.לרשב"ם במיוחס מקורו להלן הפי' גילוי: זה

.73) בכלבוכדין ה):וכ"ה ד גמראה:74.חסרג גזה:75.מוראהא זוא
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ׁשּנּובאתֹות ּכמה הּמּטה, זה יז)אמר- ד, הּמּטה:(שמות ואת §Ÿ¤©©¤§¨¤¤¡©§¤©©¤

ּת ּתהּזה אׁשר ּבידך, האתּקח את ּבֹו ת.עׂשה ©¤¦©§¨§¨£¤©£¤¤¨ŸŸ

.epnn miktey oi` ,ziriay oiie .minrt yely oiidn hrn miktey "oyr zexnze y`e mc" mixne`yk

זהיםּובמפת ׁשּנ- ּכמה ג)אמרהּדם, ג, מֹופתּתונת:(יואל יםי §Ÿ§¦¤©¨§¨¤¤¡©§¨©¦§¦

ּובארץ, ותּבּׁשמים ואׁש עׁשן.ּדם ימרֹות ©¨©¦¨¨¤¨¨¥§¦§¨¨

אחר: ¥©¨ּ̈דבר

חזקה ׁשּתּביד ים,– §¨£¨¨§©¦

נ ׁשּתטּויהּובזרע ים,– ¦§Ÿ©§¨§©¦

ּגדל ׁשּתּובמרא ים,- §Ÿ̈¨Ÿ§©¦

ׁשּתּובאתֹות ים,- §Ÿ§©¦

ׁשּתיםּובמפת ים.- §Ÿ§¦§©¦

שנאמר ובכבודו, בעצמו עליהם וגו'ונגלה אלקים הנסה ה'או לכם עשה אשר ככל
לעיניך במצרים מראהאלקיכם רק למעלה שאמר מוראים אין לעיניך מדכתיב פירוש, .

כבודו: גילוי

המטה זה פירושובאותות להביאםקמח. באח"ב עד"ש דצ"ך במטה נרשם שהיה ,

:קמטכסדר

עשהובמופתים. כאשר ביבשת לדם היו מאשר אלא קאמר, היאור ממכת לא פירוש,

ישראל כל בו האמינו האות אותו ידי שעל העם, לעיני :קנהאותות

שתים.ביד בזרועקנאפירושחזקה וכן שתים, ללמדך חזקה וכתב ביד לומר יכול שהיה ,

.ÁÓ˜'סי) שבה"ל וכ"כ לרשב"ם, במיוחס מקורו

במיוחס ועיין והרשב"ץ. הריטב"א ע"א), צז ריח

הרשב"ץ, וכ"כ האותות נעשו שבמטה שכתב לרשב"ם

הראב"ן וכדעת בזה, שחולק אפשר כן כתב שלא ורבינו

האותות כל שלא שכתב סימנים') בהם נותן 'היה (על

המטה. ע"י נעשו

.ËÓ˜"סימנים בהם נותן היה יהודה "רבי על להלן

ולא האלקים", במטה כתוב כך "ירושלמי רבינו: כותב

במדרש כאן לרבינו ומקור בירושלמי. מקורו מצאנו

משה שהיה שמפרש י) תזריע בובר ח, (תזריע תנחומא

במקומות במטה. החקוק ע"פ המכות סדר את יודע

(וארא תנחומא במטה: חקוקות שהמכות נאמר נוספים

יז). ז, שמות טוב (לקח זוטרתא ופסיקתא ט)

שאין˜�. להסביר נדחק רבינו מדוע קשה, לכאורה

הרשב"ץ הראב"ן, שמבארים (כפי הדם למכת הכוונה

ונראה לישראל. שעשה לאות אלא ושבה"ל) הריטב"א

ע"א) צז ריח (סי' בשבה"ל בקושיה התקשה שרבינו

מכת דווקא כאן הזכירו למה בנימין, רבי אחיו, בשם

העניין, מתישב רבינו וע"פ המכות. מכל דבר ומכת דם

מצרים מכות על מדבר אינו הנ"ל המקומות שבשתי

הדבר'). זה חזקה 'ביד על לעיל שכתב מה (וראה

פירשו˜�‡. דומה ובאופן לרשב"ם, במיוחס מקורו
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הּמצריםאּלּו על הּוא ּברּוְך הּקדֹוׁש ׁשהביא מּכֹות עׂשר ¥¤¤©¤¥¦©¨¨©©¦§¦

הן: ואּלּו ¥¥§©§¦§ּבמצרים,
.a"g`a y"cr j"vc cbpk oke ,dkn lk cbpk oiidn hrn miktey

ּכּנ צפרּדע, ּברד,ּדם, ׁשחין, ּדבר, ערֹוב, ים, ¨§©§¥©¦¦¨¤¤§¦¨¨

ּבכֹורֹות מּכת חׁשְך, §©©¤Ÿ¤§©ארּבה,

נֹותרּבי היה סּמניהּודה ּבהם ים:ן ©¦§¨¨¨¥¨¤¦¨¦

ּבאח"ב. עד"ׁש, ©©§©©©§ּדצ"ְך,

ובמופתים ובאותות שתים, ללמדך גדול וכתב במורא וכן שתים, ללמדך נטויה וכתב

שתים: ואחד אחד כל ללמדך אלא ובמופת, ובאות לומר יכול שהיה

באח"ברבי עד"ש דצ"ך סימנין בהם נותן היה פירושיהודה זה,קנב. בלשון חלקן לכך ,

מקריות מכות הם ועד"ש הארץ, מכות הם דצ"ך בא"חקנגכי ושיתף76קנד, האויר. מכות

בא"ח עם בכורים לה77מכת שאין חלק.קנהלפי התשעה אך זוג,

אומרים כמוקנוויש לא בתורה, הכתוב כסדר שבאו לפי סימנין, בהם נתן לפיכך כי

בתהלים .קנזשמנו

בדוס יוסף לאקנחוהר' שבה היא, מה השלישית להודיענו חלקן שלפיכך פירש, ז"ל

ז"ל שאמרו כמו ב)התרה, פא, הותרה(סנהדרין לא כי תמצא וכן בו, מתרין אין ושנה לקה

פי על אף זוג לה שאין לפי בא"ח עם בכורים מכת יהודה ר' ושתף בשלישית. לעולם

בו .קנטשהתרה

שבה"ל וראה (שם), ואבודרהם ריטב"א יקר, בן ר"י

ע"ב). (שם

במיוחס˜�·. מקורם שלאחריו והפירוש זה פירוש

רכח). עמ' ההגדה (סדר האבודרהם והביאם לרשב"ם,

הרוקח בפירוש הראשון. הפירוש רק הובא בריטב"א

נוספים. ופירושים הפירושים, שלושת הובאו להגדה

דהיינו˜�‚. מהלכות, למכות כוונתו ואולי ברור, לא

וצפרדע (דם הקרקע פני על הנמצאות מכות הן שדצ"ך

הנמצאות מכות הן בא"ח הארץ), בעפר וכינים במים,

ממקום מהלכות עד"ש ואילו בשמיים, דהיינו באויר

תו"ח בהגד' רבינו על בהערות ועיין וצ"ע. למקום,

בצ"ע. נשאר הוא ואף העניין, פירש כיצד

וכן˜�„. העניין, ע"פ מתאים וכן א, כת"י ע"פ תיקנו

להלן.

הנכונה˜�‰. והגרסה 'לה', בו: ובכל 'להם' בנדפס:

הנוסח. תיקנו זה וע"פ בו, ככל

.Â�˜בן ר"י לרש"י, המיוחס זה: פירוש הביאו וכן

וכ"כ החסיד, ר"י בשם ע"ב) צז ריח (סי' שבה"ל יקר,

והחזקוני הרשב"ץ בשמו, תכד) סי' (פסחים הראבי"ה

פירוש מובא וכן מפרשים. ויש בשם טו) ח, (שמות

כה). ז, (שמות עה"ת התוספות בעלי בפירושי זה

.Ê�˜.כח-לו קה, מד-נא; עח, במזמורים:

.Á�˜ואולי מיהו. ידענו ולא בדו"ס, נכתב: בו בכל

בפירושו כן שפירש שור, בכור יוסף לרבי הכוונה

שיבוש הוא ש'בדו"ס' ואפשר יב). ח, (שמות לתורה

שור). (בכור 'בכו"ש' של

.Ë�˜'עמ צ (סי' האורה ספר פירשו: דומה באופן

(שם) שבה"ל ריטב"א, (שם), ראבי"ה ראב"ן, ,(106

הבא"ח:76. ד הבא"ח:77.באח"בג ד באח"בג
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מּנרּבי אֹומר: הּגלילי אּתיֹוסי הּמצריםין ׁשּלקּו אֹומר ה ©¦¥©§¦¦¥¦©¦©¨¥¤¨©¦§¦

מּכֹות? חמּׁשים לקּו הּים ועל מּכֹות עׂשר ©¦¦£¨¨©©§©¤¤¦©§¦§ּבמצרים

אצּבע ּפרעה: אל החרטּמם וּיאמרּו אֹומר: הּוא מה ©§¤Ÿ§©©§ª¦¤©§Ÿ©¥¨¦©§¦§ּבמצרים

הוא טו)אלהים ח, יׂשראל(שמות וּירא אֹומר: הּוא מה הּים ועל , ¡Ÿ¦¦§©©¨¨¥©©§¦§¨¥

את העם וּייראּו ּבמצרים, יהוה עׂשה אׁשר הּגדלה הּיד ¤¨¨§¦©¦©§¦§¨¨¤£¨Ÿ§©¨©¤את

עבּדֹו ּובמׁשה ּביהוה וּיאמינּו לא)יהוה, יד, ּבאצּבע?(שם לקּו ּכּמה . ©©£¦©§Ÿ¤©§©¨¨§¤§©

מעּת אמר מּכֹות. ועלעׂשר מּכֹות עׂשר לקּו ּבמצרים ה: ¤¤©¡Ÿ¥©¨§¦§©¦¨¤¤©§©

מּכֹות. חמּׁשים לקּו ©¦¦£¨¨©הּים

מּנרּבי אֹומר: הּקדֹוׁשאליעזר ׁשהביא ּומּכה מּכה ׁשּכל ין ©¦¡¦¤¤¥¦©¦¤¨©¨©¨¤¥¦©¨

הית ּבמצרים הּמצרים על הּוא ארּבעּברּוְך ׁשל ה ¨©©¦§¦§¦§©¦¨§¨¤©§©

האלקים:קסירושלמי במטה כתוב כך

היאבמצרים אלקים אצבע אומר מבוארמהו זה פירוש, עשר78שבמצריםקסא. לקו

נמצא באצבע, שהיו מכות,79מכות חמישים לקו הים הגדולה,80שעל היד שם שנאמר

מכות חמשים מכה היד מכות עשר מכה האצבע ואם אצבעות, חמש ביד .80קסבכי

לדבר במזמורקסגורמז שיש יתרות יודי"ן קיג)חמישה ה'(תהילים עבדי הללו הללויה

כנגד81המגביהי חמישים, עולין יודי"ן חמישה מושיבי. להושיבי, מקימי, המשפילי, ,

הים: על שלקו מכות חמישים

מכותרבי ארבע של אומר המלמדאליעזר בעל החכם פירש מכהקסד. בשום שאין לפי

בבעלי הפירוש מובא וכן בנימין, רבי אחיו בשם

(שם). עה"ת התוספות

.Ò˜,לרש"י ובמיוחס (שם) האורה בספר כ"כ

'ובאותות'. על לעיל הע' ראה בירושלמי המקור ובעניין

.‡Ò˜מכות עשר לקו שבמצרים מפורש שזה ר"ל

'אצבע'. בפסוק וכתוב

.·Ò˜ספרי ראה: ההגדה, ממפרשי רבים פירשו כן

אוצר ,294 עמ' ח"א (הורוויץ מחז"ו רש"י: דבי

,(193 (עמ' רש"י סידור תכט), עמ' ח"ב הפוסקים

הריטב"א, לרשב"ם, המיוחס וכ"כ לרש"י, מיוחס

צח ריח (סי' בשבה"ל ועיין רכח). (עמ' והאבודרהם

מרבינו. שונה שהסברם וברשב"ץ ע"ב)

.‚Ò˜בהערות 296 עמ' ח"א (הורוויץ במחז"ו

תו"ח הגד' הלל (על לרש"י ובמיוחס כת"י) שמגיליון

את הביאו ולא יתרים, הללו שהיודי"ם ציינו קנז) עמ'

במיוחס רבינו של מקורו ואולי רבינו. שמביא הרמז

האבודרהם כתב וכן שם), תו"ח הגד' הלל (על לרשב"ם

רל). (עמ'

.„Ò˜האבודרהם בשמו כתב וכן צו, פרשת סוף

והרשב"ץ. הריטב"א כתבו לזה ובדומה רכח), (עמ'

השבמצרים:78. הנמצא:79.שמצריםד ד מכות:80.חסרג חמישים השנאמר... ד חסרג

ההמגביהי:81. המגביהד
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ׁשּנ מט)(תאמרמּכֹות? עח, וזעם:הלים עברה אּפֹו, חרֹון ּבם יׁשּלח ©¤¤¡©§©©¨£©¤§¨¨©©

רעים: מלאכי מׁשלחת ¦¨¥£§©©©§¦¨¨§וצרה,

אחעברה ת,- ¤§¨©©

ׁשּתוזעם ים,- ¨©©§©¦

ׁשלׁש,וצרה - §¨¨¨Ÿ

רעים מלאכי ארּבע.מׁשלחת - ¦§©©©§£¥¨¦©§©

לקּומעּתאמר הּים ועל מּכֹות ארּבעים לקּו ּבמצרים ה: ¡Ÿ¥©¨§¦§©¦¨©§¨¦©§©©¨¨

מּכֹות.מאת ים ¨©¦©

מּנרּבי אֹומר: הּקדֹוׁשעקיבא ׁשהביא ּומּכה מּכה ׁשּכל ין ©¦£¦¨¥¦©¦¤¨©¨©¨¤¥¦©¨

הית ּבמצרים הּמצרים הּואעל חמׁשמּכֹות?ּברּוְך הׁשל ¨©©¦§¦§¦§©¦¨§¨¤¨¥©

שם)אמרׁשּנ וצרה,:(שם וזעם עברה אּפֹו, חרֹון ּבם יׁשּלח ¤¤¡©§©©¨£©¤§¨¨©©§¨¨

רעים: מלאכי ¦¨¥£§©©©§¦מׁשלחת

אּפֹו אחת,חרֹון - £©©©

ׁשּתעברה ים,- ¤§¨§©¦

ׁשלׁש,וזעם - ¨©©¨Ÿ

ארּבע,וצרה - §¨¨©§©

רעים מלאכי חמׁש.מׁשלחת - ¦§©©©§£¥¨¦¨¥

לקּומעּתאמר הּים ועל מּכֹות חמּׁשים לקּו ּבמצרים ה: ¡Ÿ¥©¨§¦§©¦¨£¦¦©§©©¨¨

ּומאת מּכֹות.חמּׁשים ים £¦¦¨©¦©

היתה ומכה מכה שכל אמר ולכך יסודות, הארבעה מן מורכבות כלן אבל פשוט, 82יסוד

מכות חמש של היתה ומכה מכה שכל ואמר שהוסיף עקיבא ורבי ארבע, לדעתו,83של ,

עמהם: הורכב חמישי, יסוד שהוא הגלגלים יסוד אף

גמכות:83.חסראהיתה:82. חסרא
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עלינּו! לּמקֹום טֹובֹות מעלֹות ¥¨¨©£©¨©ּכּמה

ׁשפטים,אּלּו בהם עׂשה ולא מּמצרים ּדּיינּו.הֹוציאנּו ¦¦¨¦¦§©¦§Ÿ¨¨¨¤§¨¦©¥

באלהיהם,אּלּו עׂשה ולא ׁשפטים, בהם .ּדּיינּועׂשה ¦¨¨¨¤§¨¦§Ÿ¨¨¥Ÿ¥¤©¥

ּבכֹוריהם,אּלּו את הרג ולא באלהיהם, .ּדּיינּועׂשה ¦¨¨¥Ÿ¥¤§Ÿ¨©¤§¥¤©¥

נתאּלּו ולא ּבכֹוריהם את ממֹונהרג את לנּו .ּדּיינּום,ן ¦¨©¤§¥¤§Ÿ¨©¨¤¨¨©¥

ממֹוננתאּלּו את לנּו הּים,ן את לנּו קרע ולא .ּדּיינּום ¦¨©¨¤¨¨§Ÿ¨©¨¤©¨©¥

שפטיםאלו בהם עשה ולא ממצרים מהםהוציאנו יעשה שלא לומר רצה לא פירוש, קסה.

זה על אבינו אברהם הבטיח שכבר יד)נקמה, טו, דן(בראשית יעבודו אשר הגוי את וגם

אלא שפטים84לאאנכי, בהם שפטים85עשה עשה לא כלומר, במקצתן.86קסו, אם כי

באלהיהםאלו הבוראעשה שמאת להכיר פירוש, המכות87. בכוריהם.קסזבאו הרג .ולא

המות. מכת מלבד למקום יש דינין הרבה

ממונםולא את לנו פירושנתן הבטיחםקסח. שכבר מצרים, מביזת לומר רצה לא (שם),

גדול ברכוש יצאו כן לומר.קסטואחרי רצה הים מביזת אלא ,

ממונםאלו את לנו כלומרנתן שללם.קע. ונבוז במלחמה אותם שננצח לנו, קרע ולא
הים כלומראת אחרת.קעא. בדרך שנלך להצילנו יכול שהיה ,

.‰Ò˜.בהם בו: בכל

.ÂÒ˜וההסבר בו. בכל הוא וכן א, כת"י ע"פ תקנו

בכולם. הכונה ש"בהם" הוא לפי"ז

.ÊÒ˜שמטרת ע"א) צח ריח (סי' הלקט בשבלי וכ"כ

ה'. מאת הן שהמכות שידעו היא באלוהיהם המכה

.ÁÒ˜האבודרהם כתב וכן לרשב"ם, במיוחס מקורו

שהקשה הביאו תו"ח ובהגד' שלמה בהגדה רכט). (עמ'

הדברים סדר שלפי הפסח, חוקת בספר זה פירוש על

סוף ים קריעת "דהא : הים לביזת הכוונה אין בהגדה

לאקדומי ליה הוה הים אביזת קאי ואי הכי, בתר קאמר

אחר הים ביזת שהרי ממונם, לנתינת סוף ים קריעת

תו"ח בהגד' שיישב מה וראה הייתה". סוף ים קריעת

שזה שכתב בראב"ן וע"ע .(74 הערה לרשב"ם (מיוחס

הים. לביזת וגם מצרים לביזת גם מתייחס

.ËÒ˜לעיל שהקשה מה כעין היא כאן הקושיה

שתמה באברבנאל וראה שפטים', בהם עשה 'ולא על

אלו. קושיות על

.Ú˜הגדול הרכוש היא הממון שנתינת מפרשים אם

לביזת שהכוונה לרבינו אך ניחא, ממצרים שהוציאו

לא אם הים ביזת בידינו תינתן כיצד מובן לא הים,

בידינו ניתן שהיה רבינו מסביר לכן הים, את לנו קרע

בדרך הולכים והיינו הים, קריעת בלא במלחמה ממונם

אחרת.

.‡Ú˜האבודרהם וכ"כ לרשב"ם, במיוחס מקורו

(שם).

לא:84. שפטים:85.ולאאאלא בהם עשה לא שפטים:86.חסרגאלא עשה לא הכלומר ד ג

ית'אהבורא:87.חסר הבורא
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ּבחרבה,אּלּו ּבתֹוכֹו העבירנּו ולא הּים את לנּו .ּדּיינּוקרע ¦¨©¨¤©¨§Ÿ¤¡¦¨§¤¨¨¨©¥

ׁשּקעאּלּו ולא ּבחרבה ּבתֹוכֹו העבירנּו ¦¤¡¦¨§¤¨¨¨§Ÿ¦©

ּבתֹוכֹו, .ּדּיינּוצרינּו ¨¥§©¥

ּבּמדּבראּלּו צרכנּו סּפק ולא ּבתֹוכֹו צרינּו ׁשּקע ¦¦©¨¥§§Ÿ¦¥¨§¥©¦§¨

ׁשנ .ּדּיינּוה,ארּבעים ©§¨¦¨¨©¥

ׁשנאּלּו ארּבעים ּבּמדּבר צרכנּו הסּפק ¦¦¥¨§¥©¦§¨©§¨¦¨¨

הּמן, את האכילנּו .ּדּיינּוולא §Ÿ¤¡¦¨¤©¨©¥

בחרבהולא בתוכו כלומרהעבירנו ואנחנוקעב. טיט, במעט או מים במעט שנעבור ,

בחרבה. עברנו

בתוכוולא צרינו פירוששקע בעדנוקעג. הים לסגור יכול שהיה ישובוקעד, והמצרים

לדרכם.

צרכנוולא פיספק על ואף הוצאתינו, בלתי כלומר, ונתןקעה. בהמות כמה לנו שהיה

בשר לנוקעולנו שהיה ועוד אלינו.88, הקרובים הגוים מאת צרכנו לקנות שנוכל רב ממון

המןולא את חשובהאכילנו מאכל שהוא פירוש, לקקעז. השמן, לשד לבחוריםקעחטנים ,

עוגות אותו בפרורקעטעושין ובשלו לזקנים בדבשקפ, כצפיחית לחולים לאומותקפא, ,

.·Ú˜.הקודמת בהערה כנ"ל

.‚Ú˜.הקודמת בהערה כנ"ל

.„Ú˜לרשב"ם במיוחס אולם בו, בכל גם הוא כן

יותר. נכון שכך ונראה אחרינו, כתוב: ובאבודרהם

.‰Ú˜כתב וכן לרשב"ם, במיוחס מקורו מכאן

(שם). האבודרהם

.ÂÚ˜.בו הכל ע"פ הוספנו

.ÊÚ˜הטועמים לפי המן טעם שינוי על רבינו דברי

בגמרא המובאים חנינא בר ר"י דברי על מבוססים

פסיקתאובמ ט), (ה, שמו"ר ב), (עה, יומא דרשים:

בחודש יב פיסקא סוף בובר, (מהדו' כהנא דרב

בשלח בובר מהדו' כה; (שמות תנחומא השלישי),

המן של לטעמו ביחס המקורות בין שינויים ויש כב).

ולהלן מהם, לאחד זהה רבינו שיטת ואין אחד, לכל

רבינו. מגירסת השינויים את נציין

.ÁÚ˜טעמו "והיה ח): יא, (במדבר הפסוק פי על

ובשאר דבש", "לתינוקות וביומא: השמן", לשד כטעם

מהפסוק זאת ולמדו אמו", משדי "כחלב המדרשים:

הנ"ל.

.ËÚ˜,"עגות אתו "ועשו (שם): הפסוק פי על

שהבחורים כתבו שם) (שמות ותנחומא שמו"ר וביומא,

"הנני ד): טז, (שמות הפסוק ע"פ כלחם אותו טעמו

כהנא דרב ובפסיקתא השמים", מן לחם לכם ממטיר

נתתי אשר "ולחמי יט): טז, (יחזקאל מהפסוק למד

(בשלח ובתנחומא האכלתיך", ודבש ושמן סלת לך

שנאמר כדבש, בו טועמין היו "והבחורים כתב: שם)

בדבש". כצפיחית וטעמו

.Ù˜."בפרור "ובשלו ח): יא, (במדבר הפסוק פי על

כהנא דרב פסיקתא ובשמו"ר, שמן", "לזקנים וביומא:

אותו טעמו שהזקנים כתבו שם) (שמות ותנחומא

"וטעמו לא): טז, (שמות הפסוק ע"פ בדבש כצפיחית

כתב: שם) (בשלח ובתנחומא בדבש" כצפיחית

כלחם". בו טועמין "והזקנים

.‡Ù˜וטעמו" לא): טז, (שמות הפסוק פי על

הלנו:88. ד חסרג
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נתאּלּו ולא הּמן את הּׁשּבת,האכילנּו את לנּו .ּדּיינּון ¦¤¡¦¨¤©¨§Ÿ¨©¨¤©©¨©¥

לפננתאּלּו קרבנּו ולא הּׁשּבת, את לנּו סינן הר .ּדּיינּוי,י ¦¨©¨¤©©¨§Ÿ¥§¨¦§¥©¦©©¥

לפנאּלּו סינקרבנּו הר נתי ולא הּתֹורה,י, את לנּו .ּדּיינּון ¦¥§¨¦§¥©¦©§Ÿ¨©¨¤©¨©¥

גד89העולם כזרע שספקנוקפבמר כמו ממצרים שהוצאנו בעוגות צרכנו לספק ויכול .

.קפגבמלבושים

השבתולא את לנו שבחנתן ניכר שלא פירוש, שבת90. ידי על רק וניסיו ,קפדהמן

ההוא במקום המן יורד היה ויום יום שבכל אומר הייתי שבת שיאמרו91שאילולי ועוד ,

בשבת וראו בעמדו. שמבאיש כמו בגוף מבאיש בעמדו,92שהמן הבאיש ולא ירד שלא

לחם בו מצאו גדול.93גם בנס רק מקרה דרך על להיות יוכל לא וזה משנה,

סיני.אלו הר לפני גדולהקפהפירושקרבנו תועלת בזה וקבלנו כלקפו, ,קפזזוהמתינו94שפסקה

בזה והוסר שם, וכבודו גבורתו ותוקף מלכותו ראינו כי באחדותו, ספק כל לומר רוצה

מפרשים ויש מאתנו. ספק קרבנוקפחכל גדלו.קפטאחראלו ואת כבודו שם את שהראנו

שחולים כתבו ובתנחומא ובשמו"ר בדבש", כצפיחית

הפסוק ע"פ בדבש מעורב כסולת אותו טועמים היו

ושמן סולת לך נתתי אשר "ולחמי יט): טז, (יחזקאל

ל'חולים'. ליתא ובפסיקתא וביומא האכלתיך", ודבש

.·Ù˜כזרע "והוא לא): טז, (שמות הפסוק פי על

ובפסיקתא וביומא ותנחומא. בשמו"ר, הוא וכן לבן", גד

העולם'. ל'אומות ליתא כהנא דרב

.‚Ù˜כל בלו לא ממצרים שהוציאו שהבגדים

(דברים עימהם גדלים היו הקטנים ובגדי שנה, ארבעים

להסתפק יכולים היו כך שם), חז"ל ע"פ ורש"י ד ח,

לקבל ולא שנה, ארבעים ממצרים שהוציאו מהעוגות

מעבר המן על להודות יש כן ועל חשוב, שהוא המן

במדבר. צרכינו לסיפוק

.„Ù˜שכל היא ל'דיינו' בפירושו רבינו שיטת

שאף לומר ובאה הקודם, למאמר מתייחסת תוספת

הוסיף הקודמת, בהטבה להסתפק יכולים שהיינו

שאף לעיל כך עניין. באותו יותר גדולה הטבה

לכן בים. בהעברה הסתפק ולא מצרים את הטביע

בנתינת ההטבה על תוספת שבשבת מסביר כאן גם

ברשב"ץ וראה יותר. גדולה הטבה לעשותה המן,

שפירשו ע"ב) צח ריח (סי' הלקט בשבלי ובדומה

בכך השבת של מעלתה את מגלה שהמן הפוך,

ירד לא ובשבת משנה, לחם גם להם ירד שבשישי

כלל. מן

.‰Ù˜יא (סי' הראב"ד בשו"ת שמקורו נראה

רכט) (עמ' באבודרהם והובא קאפח), הרב מהדו'

,(296 עמ' ח"א הורוויץ (מהדו' מחז"ו של כת"י ובגליון

ברשב"ץ. גם דומה ובאופן

.ÂÙ˜הקריבה בעצם המעלה מה רבינו מבאר בזה

התורה. ניתנה לא אם אף עליה, להודות שראוי סיני להר

.ÊÙ˜,קג יבמות קמו,א; (שבת יוחנן ר' דברי ע"פ

בה הטיל חוה על נחש שבא "בשעה ב): כב, ע"ז ב;

הר על שעמדו ישראל נמי, ישראל הכי אי זוהמא.

הר על עמדו שלא כוכבים עובדי זוהמתן, פסקה סיני

זוהמתן". פסקה לא סיני

.ÁÙ˜.(שם) ובאבודרהם לרשב"ם במיוחס כן

.ËÙ˜,ובאבודרהם ברשב"ם אינה 'אחר' המילה

מיותרת. שהיא ויתכן

העולם:89. הלאומות :90.לעכו"םד השבח (91.שבתד בכלבוההוא ה):וכן ד שהואג

גבשבת:92. חסראכל:94.חסראלחם:93.שבתא
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הכננתאּלּו ולא הּתֹורה את לנּו לארץן יסנּו ¦¨©¨¤©¨§Ÿ¦§¦¨§¤¤

.ּדּיינּויׂשראל, ¦§¨¥©¥

בנהכנאּלּו ולא יׂשראל לארץ אתיסנּו לנּו ה ¦¦§¦¨§¤¤¦§¨¥§Ÿ¨¨¨¤

הּבחירה, .ּדּיינּוּבית ¥©§¦¨©¥

לנוולא התורה.95נתן לומראת הדברותקצרצה עשרת ולאקצא, ובכבודו בעצמו שנתן קצב,

פירוש או התורה. כשאר ע"ה, משה ידי התורהעל את לנו נתן הוסיףולא שלא ,96

שמצינו כמו שליש, או מחצה אלא כולן, המצות מצותקצגכל הראשון לאדם שנתן

וליעקב מילה, לאברהם והוסיף לנח, הנשה97והוסיף .קצדגיד

הכניסנו פירושולא כנעןקצה. ארץ לנו לתת לאבותינו שנשבע פי על ואף לומרקצו, רוצה ,

פחותים הרבה אנשים בהם והיו שראו. במה להם די ממצרים שיצאו הדור אך לבנינו, שיתן

לארץ ונכנסו הנפלאות כל שראו במדבר, למות עליהם נגזר שלא שנה עשרים .קצזמבן

המקדשאלו בית לנו בנה ולא משכןקצחפירוש98.הכניסנו לנו יש שהרי ביתקצט, ובבנין ,

נסים עשרה ניתוספו :רהמקדש

לרשב"ם˜ˆ. במיוחס הובאו אלו פירושים

(שם). ובאבודרהם

(מכות˜ˆ‡. בגמ' איתא שהרי צ"ע, רבינו דברי

ישירות נאמרו הראשונות הדברות שתי שרק א) כד,

לתרץ ואפשר רבינו. כדברי העשר ולא הקב"ה, ע"י

כל את שמעו שבתחילה א) כ, (שמות רש"י ע"פ

ואמר חזר ואח"כ אחד, בדיבור ה' מפי הדברות עשרת

לחזרה, מתייחסת במכות והגמ' עצמו, בפני דיבור כל

שוב. הקב"ה ע"י נאמרו הראשונות השתים רק שבה

לרשב"ם˜ˆ·. במיוחס אולם בו, בכל גם כ"ה

'אלא'. גרסו: ובאבודרהם

וז"ל:˜ˆ‚. שכתב, א) פ"ט, (מלכים רמב"ם ראה

ועל ע"ז, על הראשון: אדם נצטווה דברים ששה "על

ועל עריות, גילוי ועל דמים, שפיכות ועל השם, ברכת

נמצאו החי... מן אבר לנח הוסיף הדינים... ועל הגזל,

במילה, אלו על יתר ונצטוה אברהם בא מצות.. שבע

והוסיף מעשר, הפריש ויצחק שחרית, התפלל והוא

הנשה גיד הוסיף ויעקב היום, לפנות אחרת תפלה

שבא עד , עמרם... נצטוה ובמצרים ערבית, והתפלל

הבאה. בהערה וראה ידו". על תורה ונשלמה רבינו משה

לרמב"ם˜ˆ„. רבינו בין משמעותיים הבדלים שני

ואילו ליצחק, מצוות שנוספו כותב לא רבינו (שם).

לא רבינו ועוד מצוות, נוספו ליצחק שגם מציין הרמב"ם

הזכיר. והרמב"ם האבות, אצל התפילות תקנת את הזכיר

רקהדבריםהמצויניםבכתובבמפורש מציין שרבינו ויתכן,

הנ וגיד מילה וכגון יצחק,כמצות, אצל מעשר אך שה,

בפסוק. רמז ע"י אותם למדו חז"ל האבות, אצל והתפילות

ובאבודרהם˜ˆ‰. לרשב"ם במיוחס הובא כן

(שם).

.Âˆ˜בהם עשה 'ולא על לעיל רבינו כתב זה כעין

איך שהקושי ממונם', את לנו נתן 'ולא ועל שפטים'

הקב"ה והרי וכו', עושה היה לא אילו לומר אפשר

כן. שיעשה קודם הבטיח

.Êˆ˜עליהם נגזר ולא ממצרים שיצאו שאותם ר"ל,

שראו בניסים להסתפק היו יכולים במדבר, למות

ולא במדבר שנולדו בניהם את ורק ממצרים, כשיצאו

אך שהבטיח, כפי לארץ מכניס היה הניסים את ראו

לארץ. הכניסם גם טובו ברוב הקב"ה

.Áˆ˜באבודרהם והובא לרשב"ם במיוחס מקורו

(שם).

.Ëˆ˜אבל אותנו, לספק יכול היה המשכן כלומר,

היו בו ביהמ"ק את לזה, מעבר הרבה לנו נתן הקב"ה

.95: הלנו ד (אהוסיף:96.חסרג לנו בכלבוהוסיף גוליעקב:97.)וכ"ה ליעקבא ואח"כ

מקדש:98. יש שהרי חסרגפי'
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עלינּו.על לּמקֹום ּומכּפלת ּכפּולה טֹובה וכּמה ּכּמה אחת ©©©©¨§©¨¨§¨§ª¤¤©¨¨¥

ועׂשה ׁשפטים. בהם ועׂשה מּמצרים. ¨¨§¦¨§¤¨¨¨§¦©§¦¦¨¦¤ׁשהֹוציאנּו

ונת ּבכֹוריהם. את והרג ממֹונבאלהיהם. את לנּו וקרען ם. ¥Ÿ¥¤§¨©¤§¥¤§¨©¨¤¨¨§¨©

ּבתֹוכֹו. צרינּו וׁשּקע ּבחרבה. ּבתֹוכֹו והעבירנּו הּים. את §¥¨©¦§¨¨¨¤§¨¦¡¤§¨©¤̈לנּו

ׁשנ ארּבעים ּבּמדּבר צרכנּו ונוסּפק הּמן. את והאכילנּו ןתה. §¦¥¨§¥©¦§¨©§¨¦¨¨§¤¡¦¨¤©¨§¨©

לפנ וקרבנּו הּׁשּבת. את סינלנּו הר ונתי הּתֹורה.י. את לנּו ן ¨¤©©¨§¥§¨¦§¥©¦©§¨©¨¤©¨

ּובנוהכנ יׂשראל. לארץ לכּפריסנּו הּבחירה ּבית את לנּו ה §¦§¦¨§¤¤¦§¨¥¨¨¨¤¥©§¦¨§©¥

עֹונֹות ּכל ינּו.על ©¨£¥

ּדבריםרּבן ׁשלׁשה אמר ׁשּלא ּכל אֹומר: היה ּגמליאל ©¨©§¦¥¨¨¥¨¤Ÿ¨©§Ÿ¨§¨¦

הן: ואּלּו חֹובתֹו, ידי יצא לא ּבּפסח ¥¥§¨¥§¨¨Ÿ©¤©¥אּלּו

ּומרֹור. מּצה ¨¨©©¤ּפסח

אבֹותּפסח קּיםׁשהיּו היה הּמקּדׁש ׁשּבית ּבזמן אֹוכלים ינּו ¤©¤¨£¥§¦¦§©¤¥©¦§¨¨¨©¨

על הּוא ּברּוְך הּקדֹוׁש ׁשּפסח ׁשּום על מה? ׁשּום ©¨¨©©¨¤©¨©על

כלרבןרא אומר וכו'.99גמליאל אמר ומרוררבכלומרשלא מצה פסח שיאכל פי על אף ,

והגדה באמירה הכתוב שהקפיד אמירה, בלתי חובתו ידי יצא :רגלא

כאן. שפירש מה בשבה"ל ועיין ניסים. עשרה

ה.¯. ה, אבות

א.¯‡. קטז, פסחים

(עמ'¯·. והאבודרהם לרשב"ם המיוחס פירשו: כן

רל).

יצא¯‚. לא זו אמירה שבלא משמע רבינו מלשון

הערוך הבין וכן ומרור, מצה פסח אכילת חובת ידי

התוספות בדעת קיימת) לא ד"ה א כח, (סוכה לנר

מפרשי באוצר [וראה ואמרתם). ד"ה א קטז, (פסחים

שהביא (6 הערה תשח עמ' ד' (פסחים התלמוד

נתנזון), שאול יוסף (לרבי שאול דברי פסח של מהגדה

סי' (או"ח הב"ח שכתב למה בדומה שהביאור שכתב

לכוונו צריך המצווה טעם כותבת שכשהתורה תרכה),

רבינו]. לדברי הדברים וקרובים יצא, לא כיוון לא ואם

שלא הכוונה שאין ואומרים, שחולקים ראשונים ויש

הרמב"ן כתבו: כן כראוי. קיימה שלא אלא במצוה, יצא

ההגדה; (בביאור הריטב"א ב), ב, ברכות (במלחמות

הא ד"ה א כח, סוכה אחא; ר' אמר ד"ה א ט, ברכות

ב כה, (פסחים הר"ן הקורא), ד"ה ב לז, יומא דתנן;

אמר ד"ה א ט, (ברכות השטמ"ק מי), כל ד"ה ברי"ף

על בביאורו א קטז, (פסחים והמאירי אחא) רב

למצות הכוונה שאין שפירשו, ראשונים ויש המשנה).

ידי יצא שלא אלא באמירה, תלויה שאינה אכילה,

הראב"ן וכ"כ: אלו, דברים אמר לא אם ההגדה, אמירת

לו נראה שכך (שם), לנר בערוך וראה והרשב"ץ,

לפרש.

מיאכל:99. כל
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אבֹותּבּת ׁשּני ּבמצרים, כז)אמרינּו יב, ּפסחואמרּת:(שמות זבח ם ¨¥£¥§¦§©¦¤¤¡©©£©§¤¤©¤©

ּבּת על ּפסח אׁשר ליהוה, בנהּוא ּבנגּפֹוי ּבמצרים יׂשראל י ©£¤¨©©¨¥§¥¦§¨¥§¦§©¦§¨§

ּבּת ואת מצרים וּיׁשּתאת העם וּיּקד הּציל, חוּו.ינּו ¤¦§©¦§¤¨¥¦¦©¦Ÿ¨¨©¦§©£

.oiaeqnl dze` d`xne ecia dvnd fge`

הסּפיקמּצה ׁשּלא ׁשּום על מה? ׁשּום על אֹוכלים ׁשאנּו זֹו ©¨¤¨§¦©¨©¤Ÿ¦§¦

אבֹות ׁשל מלְךּבצקם עליהם ׁשּנגלה עד להחמיץ ינּו §¥¨¤£¥§©§¦©¤¦§¨£¥¤¤¤

ׁשּנ ּוגאלם, הּוא ּברּוְך הּקדֹוׁש הּמלכים לט)אמרמלכי שם, :(שם ©§¥©§¨¦©¨¨§¨¨¤¤¡©

לא ּכי מּצֹות עּגת מּמצרים הֹוציאּו אׁשר הּבצק את Ÿ¤©¨¥£¤¦¦¦§©¦ªŸ©¦Ÿ©וּיאפּו

להת יכלּו ולא מּמצרים גרׁשּו ּכי לאחמץ, צדה וגם מהמּה, ¨¥¦Ÿ§¦¦§©¦§Ÿ¨§§¦§©§¥©§©¥¨Ÿ

להם. ¤¨̈עׂשּו

.oiaeqnl eze` d`xne ecia xexnd fge`

ׁשּמררּומרֹור ׁשּום על מה? ׁשּום על אֹוכלים ׁשאנּו זה ¨¤¤¨§¦©¨©¤¥§

אבֹות חּיי את ׁשּנהּמצרים ּבמצרים. יד)אמרינּו א, :(שם ©¦§¦¤©¥£¥§¦§¨¦¤¤¡©

ּובלבנ ּבחמר קׁשה ּבעבדה חּייהם את עבדהוימררּו ּובכל ים ©§¨§¤©¥¤©£Ÿ¨¨¨§Ÿ¤¦§¥¦§¨£Ÿ¨

עבדת ּכל את ּבפרְך.ּבּׂשדה בהם עבדּו אׁשר ם ©¨¤¥¨£Ÿ¨¨£¤¨§¨¤§¨¤

שבעה.רדוהביאזו.מצה כל למצה טעם שהוא לפי במצה, הבצק את דויאפו הפסוק

אותהרהוהמנהג מראה ולהיות ולהגביהה הסל מן מצה כשאומררולקחת החבורה בני לכל

ממרור עושין וכן זו, איןרזמצה אבל שהוא100, פי על ואף בסל, אשר הזרוע להגביה

כמגביה יראה שלא אוכלין, אבותינו שהיו פסח כשיאמר לפסח, בחוץ:רחזכר קדשים

חלוואה¯„. מהר"ם וראה לרשב"ם, במיוחס הוא כן

(סי' ושבה"ל רי"ד שם), על מצה ד"ה ב קטז, (פסחים

בתורה בזה שהאריך מה וראה משמו. ע"ב) צח ריח

תקצג). הערה מט עמ' יב כרך לא יב, (שמות שלמה

כתב¯‰. מדוע וצ"ע ב), (קטז, בגמ' לזה המקור

בגמ'. מפורשת הלכה זו שהרי 'והמנהג',

.Â¯בהגבהת רבינו דן יח-יט) (סי' פסח ליל בהלכות

והזרוע. המרור המצה,

.Ê¯.זה מרור כשאומר עושין וכן הגרסה: בו בכל

.Á¯ולפי בחוץ", קדשים "כאוכל כתוב: (שם) בגמ'

לזה ובדומה בהמתו", "כמקדיש (שם): הרשב"ם גרסת

צ"ע. 'כמגביה' רבינו ולשון (שם), ברש"י

ראויאאין:100. אין
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יצאּבכל הּוא ּכאּלּו עצמֹו את לראֹות אדם חּיב ודֹור ּדֹור §¨¨©¨¨¨¦§¤©§§¦¨¨

ׁשּנ ח)אמרמּמצרים. יג, לבנ:(שם ההּואוהּגדּת ּבּיֹום ך ¦¦§¨¦¤¤¡©§¦©§¨§¦§¨©©

ּבצאת לי יהוה עׂשה זה ּבעבּור אתלאמר, לא מּמצרים. י ¥Ÿ©£¤¨¨¦§¥¦¦¦§¨¦Ÿ¤

אֹותאבֹות אף אּלא הּוא, ּברּוְך הּקדֹוׁש ּגאל ּבלבד נּוינּו £¥¦§¨¨©©¨¨¤¨©¨

ׁשּנ עּמהם. כג)אמרּגאל ו, למעןואֹות:(דברים מּׁשם, הֹוציא נּו ¨©¦¨¤¤¤¡©§¨¦¦¨§©©

את לתהביא לאבתנּו נׁשּבע אׁשר הארץ את לנּו ינּו.ת ¨¦Ÿ¨¨¤¨¤¨¨¤£¤¦§©©£Ÿ¥

:mixne`e qekd midiabn mleke ,zevnd dqkn

ללפיכְך להֹודֹות חּיבים לרֹומםאנחנּו לפאר לׁשּבח הּלל §¦¨£©§©¨¦§§©¥§©¥©§¨¥§¥

לאבֹות ׁשעׂשה למי ּולקּלס לעּלה לברְך ינּולהּדר §©¥§¨¥§©¥§©¥§¦¤¨¨©£¥

לראותבכל אדם חייב ודור יצארטדור הוא כאלו עצמו אחרממצרים.את פירוש,

הפסוק בעדוריבצאתי101שאמר למדבר כנוי שהוא אבותינוריגהיהריב,ריא, בצאת לומר יכול

ההגדה שבתחילת פי על ואף הוציא102ממצרים. לא ואלו לעיכובא,103רידאומר כאן חזר

הוציא ואותנו של אמר103ומפסוק ממנו למעלה שהרי מיותר, שהוא זה יוצא משם

חזר למה הלכך ממצרים, ה' כלומר,104ויוציאנו לעכובא. משם, הוציא ואותנו ואמר

לפרש נוכל או ממצרים. יצא הוא כאלו עצמו את לראות אדם הוציארטושחייב ,ואותנו

אותנו: שהוציא כמי כשהוציאם הלכך שם, אנחנו גם היינו עדיין יצאו לא הם שאם

חייבין אנו פירושלפיכך עלינורטז. חובה ממצרים, יצאנו כאלו שאנו אחר שירה105, לומר

אומרים ויש ע"ה. אבותינו שאמרו הלל.ריזכמו לפני ברכה במקום שהוא

.Ë¯ויש 'לראות', כרבינו שגרסו מהראשונים יש

סד (עמ' שלמה בהגדה בזה וראה 'להראות', שגרסו

בשנו"ס).

.È¯לראות שחייב 'בצאתי', מהמילה מדייק רבינו

שדייקו ובריטב"א יקר בן בר"י ועיין וכו', עצמו את

שבפסוק. 'לי' מהמילה כן

.‡È¯ועברתי' (על נג הערה לעיל ראה ראשון, גוף

והכיתי').

.·È¯.לרשב"ם במיוחס מקורו להלן הפי' יכול: היה

.‚È¯.והיה גרס: בו בכל

.„È¯אבותינו את כאן: נוסף לרשב"ם במיוחס

וכו'. ממצרים

.ÂË¯:רש"י דבי ספרי פירשו לזה בדומה

(עמ' רש"י סדור ,(294 (עמ' מחז"ו לרש"י, המיוחס

הלקט ובשבלי ח) עמ' לג (סי' והיתר איסור ,(293

(שם).

.ÊË¯'עמ) ובאבודרהם לרשב"ם במיוחס הוא כן

יקר בן ר"י פירוש וראה בראב"ן. גם ובדומה רל),

אחרת.וריט שפירשו ב"א

.ÊÈ¯דעה רבינו הביא כא) (סי' פסח ליל בהלכות

ור' ההלל, שלפני הברכה במקום הוא ש"לפיכך" זו,

שם. הערותינו

גההגדה:102.הכתו'אהפסוק:101. הוציא:103.האגדהא ואותנו חזר:104.חסרגחזר...

ה ד עלינו:105.חוזרג החובה ד חובהג
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הּנ ּכל את מּיגֹוןולנּו לחרּות, מעבדּות הֹוציאנּו האּלּו. ּסים §¨¤¨©¦¦¨¥¦¨¥©§§¥¦¨

ּומּׁשעּבּוד ּגדֹול, לאֹור ּומאפלה טֹוב, ליֹום ּומאבל §¦¦¨§¨¥£¥§¤¥¥¨§¦§לׂשמחה,

ונ לפנלגאּלה, הללּויּה.אמר חדׁשה ׁשירה יו ¦§ª¨§Ÿ©§¨¨¦¨£¨¨©§¨

.zevnd dlbne ,qekd migipn

קיגת הלים

ׁשםהללּויּה יהי יהוה: ׁשם את הללּו יהוה, עבדי הללּו ©§¨©§©§¥©§¤¥§¦¥

מעּת מברְך עדיהוה ׁשמׁש מּמזרח עֹולם: ועד ה §Ÿ̈¥©¨§©¨¦¦§©¤¤©

הּׁשמים על יהוה ּגֹוים ּכל על רם יהוה: ׁשם מהּלל ¦©¨©©¦¨©¨¥¨ª§§מבֹואֹו

לראֹות הּמׁשּפילי לׁשבת: הּמגּביהי אלהינּו ּכיהוה מי §¦¦¦§©©¤¨¨¦¦§©©¥Ÿ¡©¦§ּכבֹודֹו:

אביֹון: ירים מאׁשּפת ּדל, מעפר מקימי ּובארץ: §¤¦¨Ÿ§©¥¨¨¨¥¦¦§¤¨¨¦©¨©ּבּׁשמים

נ עם נלהֹוׁשיבי עם הּבית,דיבים, עקרת מֹוׁשיבי עּמֹו: דיבי §¦¦¦§¦¦¦§¦¥©¦¦£¤¤©©¦

הּבנ הללּויּה:אם ׂשמחה, ים ¥©¨¦§¥¨©§¨

ז"לריחוהמנהג ואמרו ובהלל, בשיר פותחין שאז לפי הזה, במקום הכוס מגביה להיות

א) לה, שנאמר(ברכות היין, על אלא ושירה הלל אומרים שאין יג)מנין ט, ותאמר(שופטים

אלקים משמח אנשים אם ואנשים, אלקים המשמח תירושי את החדלתי הגפן להם

ללמד אלא משמח, היין.ריטבמה על אלא שירה אומרים שאין

מים. למעיינו עד ממצרים ישראל בצאת ה'. עבדי הללו הללויה אומרים כך ואחר

וחותם גאלנו אשר יברך כך ישראלואחר .רכגאל

שעבר, על אותו מברכין שאנו שמע קריאת שאחר בברכות וכן ישראל, גאל פירוש,

אותה חותמין עשרה שמונה של שביעית בברכה תפלה106אבל שהיא לפי ישראל גואל

תמיד עלינו ההוה הזה השעבוד מצרת גואלנו תאמררכאלהיות ואם הברכהרכב. בזאת

.ÁÈ¯רבינו כתב יט) (סי' פסח ליל בסדר לעיל

שם. הערותינו וראה זה, מנהג

.ËÈ¯.מלמד גרס: בו בכל

.Î¯שכן רבינו כותב כא) (סי' פסח ליל בסדר

שם. הערה וראה המנהג,

.‡Î¯קריאת רבא: "אמר ב): (קיז, פסחים בגמ'

מאי ישראל, גואל דצלותא ישראל, גאל והלל שמע

שבקריאת (שם), הרשב"ם ופירש נינהו". דרחמי טעמא

"שמספר ישראל גאל נאמר פסח בליל ובהלל שמע

אומרים ובתפילה שעברה", ישראל גאולת על ומשבח

ובדומה העתיד". על מתפללין "שאנו ישראל: גואל

ברשב"ץ. ראה לזה

.·Î¯'הל) מנהיג וראה רלב), (עמ' האבודרהם כ"כ

ע"ב). צט ריח (סי' ושבה"ל עה) סי' פסח

בהאאותה:106.
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קידת הלים

היתּבצאת לעז: מעם יעקב ּבית מּמצרים, יהּודהיׂשראל ה §¥¦§¨¥¦¦§¨¦¥©£Ÿ¥©Ÿ¥¨§¨§¨

ממׁשלֹות יׂשראל וּינלקדׁשֹו, ראה הּים הּירּדןיו: ס, §¨§¦§¨¥©§§¨©¨¨¨©¨Ÿ©©§¥

ּכבנ ּגבעֹות כאילים, רקדּו ההרים לאחֹור: מהיּסב צאן: י ¦Ÿ§¨¤¨¦¨§§¥¦§¨¦§¥Ÿ©

ת ּכי הּים ּתּלך הּירּדן ּתנּוס, ההרים לאחֹור: רקדּוּסב §¨©¨¦¨©©§¥¦Ÿ§¨¤¨¦¦§§

ּכבנ ּגבעֹות מּלפנכאילים, צאן: מּלפני ארץ, חּולי אדֹון יי §¥¦§¨¦§¥Ÿ¦¦§¥¨¦¨¤¦¦§¥

מים: למעינֹו חּלמיׁש מים, אגם הּצּור ההפכי יעקב: ¦¨§§©§¦¨©¦¨©£©¦§Ÿ©Ÿ£©©¡אלֹוּה

:mixne`e qekd midiabn mleke ,zevnd dqkn

וגאלאּתּברּוְך ּגאלנּו אׁשר העֹולם, מלְך אלהינּו יהוה ה ¨©¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤§¨¨§¨©

אבֹות לאכלאת הּזה הּלילה והּגיענּו מּמצרים, ינּו ¤£¥¦¦§©¦§¦¦¨©©§¨©¤¤¡Ÿ

אבֹות ואלהי אלהינּו יהוה ּכן ּומרֹור. מּצה יּגיענּוּבֹו ינּו ©¨¨¥¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥©¦¥

לקראת הּבאים אחרים ולרגלים לׁשלֹום,למֹועדים נּו §£¦§¦§¨¦£¥¦©¨¦¦§¨¥§¨

ּבבנ ּבעבֹודתׂשמחים וׂשׂשים עירך, ונין מןך, ׁשם אכל §¥¦§¦§©¦¤¨§¨¦©£¨¤¨§Ÿ©¨¦

) הּפסחים ּומן אומרים:הּזבחים הּזבחיםבמוצ"ש ּומן הּפסחים יּגיעמן אׁשר ( ©§¨¦¦©§¨¦¦©§¨¦¦©§¨¦£¤©¦©

ּגאּלת על חדׁש ׁשיר לך ונֹודה לרצֹון מזּבחך קיר על נּוּדמם ¨¨©¦¦§©£¨§¨§¤§¨¦¨¨©§ª¨¥

נ ּפדּות אּתועל ּברּוְך יׂשראל.פׁשנּו, ּגאל יהוה ה §©§©§¥¨©¨¨©¦§¨¥

צריך גאלנו אשר חתימהרכגשל ומעין פתיחה מעין לחתימה סמוך אומריםרכדלומר וכאן ,

חתימה גאולתינורכהמעין על חדש שיר לך ונודה לומר רוצה כי לומר ויש העתיד. גאולת

המשיח לימות כי מצרים, גאולת היא זו נפשנו פדות ועל העתידה, הגאולה שהיא

שתיהן את ז"ל107מזכירין שאמרו ב)(כמו יב, המשיח.ברכות לימות להביא כל

בארנו אחררכווכבר עד הגפן פרי בורא מברכין אין ולפיכך כוס, טעונה אינה זו שברכה

אותה וכו'רכזברכו המזון ברכת ומברכין סעודתן ואוכלין שבארנו:108. כמו

.‚Î¯.צריך הרי בו: בכל

.„Î¯.כאן תו"ח בהגד' בהערה וראה א), (קד, גמ'

.‰Î¯.'לחתימה 'סמוך שצ"ל נראה

.ÂÎ¯.שם הערותינו וראה כב), (סי' פסח ליל בסדר

.ÊÎ¯.עיי"ש שונה, הגרסה בו בכל

חסראוכו':108.שניהםאשתיהן:107.
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ׁשנהננ ּכֹוס מצות לקּים ּומזּמן מּוכן הּואי ּבריְך קדׁשא יחּוד לׁשם ּכֹוסֹות. ארּבע ׁשל י ¦§¦¨§ª¨§©¥¦§©¥¦¤©§©§¥¦ª§¨§¦

ונּוׁשכינּת טמיר ההּוא ידי על יׂשראל.יּה ּכל ּבׁשם עלם §¦§¥©§¥©¨¦§¤¡¨§¥¨¦§¨¥

נ אדנויהי ּכֹוננעם ידינּו ּומעׂשה עלינּו אלהינּו ּכֹונני ידינּו ּומעׂשה עלינּו יז)(תהּוה צ, :הלים ¦¦Ÿ©£Ÿ¨¡Ÿ¥¨¥©£¥¨¥§¨¨¥©£¥¨¥§¥

העֹולםאּתּברּוְך מלְך אלהינּו יהוה ה ¨©¨¡Ÿ¥¤¤¨¨

הּגפן. ּפרי ¤¨©¦§¥ּבֹורא

ny zaqda oizeye.l`

¨§̈רחצה
:jxane dcerql eici lhep

קּדׁשנּואּתּברּוְך אׁשר העֹולם מלְך אלהינּו יהוה ה ¨©¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨

נּבמצֹות על וצּונּו ידים.יו טילת §¦§¨§¦¨©§¦©¨¨¦

מּצה ¨©¦מֹוציא

:xne`e ,ecia zevnd yely gwel

ּוׁשכינּתהננ הּוא ּבריְך קדׁשא יחּוד לׁשם מּצה. אכילת מצות לקּים ּומזּמן מּוכן יּהי ¦§¦¨§ª¨§©¥¦§©£¦©©¨§¥¦ª§¨§¦§¦§¥

ונ טמיר ההּוא ידי יׂשראל.על ּכל ּבׁשם עלם ©§¥©¨¦§¤¡¨§¥¨¦§¨¥

נ אדנויהי ּכֹוננעם ידינּו ּומעׂשה עלינּו אלהינּו ּכֹונני ידינּו ּומעׂשה עלינּו יז)(תהּוה צ, :הלים ¦¦Ÿ©£Ÿ¨¡Ÿ¥¨¥©£¥¨¥§¨¨¥©£¥¨¥§¥

העֹולםאּתּברּוְך מלְך אלהינּו יהוה ה ¨©¨¡Ÿ¥¤¤¨¨

הארץ. מן לחם ¤¨¨¦¤¤¦©הּמֹוציא
.onewit`l mbe dkixkay dvnl mb dkxaa oeekn .dqextde dpeilrd fge`e ,dpezgzd dvnd ecin gipn

קּדׁשנּואּתּברּוְך אׁשר העֹולם מלְך אלהינּו יהוה ה ¨©¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨

מּצה.יוּבמצֹות אכילת על וצּונּו §¦§¨§¦¨©£¦©©¨
,dvn zevn myl dqextdn zifke `ivend myl dpeilrd dvnd on zifk rvea

.jxekd zlik`l dkxad oia giyi `ly xdfie .daqda wqtd ila cin mlke`e
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̈מרֹור
.dkixkay xexnd lr mb dkxaa oeekn .daqd `la elke`e zqexga laeh ,xexn zifk gwel

ּוׁשכינּתהננ הּוא ּבריְך קדׁשא יחּוד לׁשם מרֹור. אכילת מצות לקּים ּומזּמן מּוכן יּהי ¦§¦¨§ª¨§©¥¦§©£¦©¨§¥¦ª§¨§¦§¦§¥

ונ טמיר ההּוא ידי על ּורחימּו יׂשראל.ּבדחילּו ּכל ּבׁשם עלם ¦§¦§¦©§¥©¨¦§¤¡¨§¥¨¦§¨¥

נ אדנויהי ּכֹוננעם ידינּו ּומעׂשה עלינּו אלהינּו ּכֹונני ידינּו ּומעׂשה עלינּו יז)(תהּוה צ, :הלים ¦¦Ÿ©£Ÿ¨¡Ÿ¥¨¥©£¥¨¥§¨¨¥©£¥¨¥§¥

קּדׁשנּואּתּברּוְך אׁשר העֹולם מלְך אלהינּו יהוה ה ¨©¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨

מרֹור.ּבמצֹות אכילת על וצּונּו יו §¦§¨§¦¨©£¦©¨

¥ּכֹורְך
:xne` mcewne ,dkxa `lae daqda cgi mlke`e ,dnr zxfg zifke ziyilyd dvnd on zifk gwel

ׁשּביתזכר ּבזמן הּלל. עׂשה ּכן ּכהּלל. למקּדׁש ¥¤§¦§¨§¦¥¥¨¨¦¥¦§©¤¥

ּומרֹור מּצה ּפסח ּכֹורְך היה קּים היה ¨¨©©¤¥¨¨¨©¨¨¨§¦©הּמקּדׁש

ּׁשּנ מה לקּים ּביחד ּומרֹוריםואֹוכל מּצֹות על אמר: §¥§©©§©¥©¤¤¡©©©§¦

יא)יאכלהּו ט, .(במדבר Ÿ§ª

עֹורְך ¥¨§ªׁשלחן

.dvia lek`l oibdepe ,h"ei ceakl ekxv lk dzeye lke`

̈צפּון
lke`e ,mizif ipy gwi dligzkle ,raeyd lr lk`pd gqtl xkf ,onewit`l xnyy dvnn zifk gwel

:xne` mcewne ,daqda

ּוׁשכינּתהננ הּוא ּבריְך קדׁשא יחּוד לׁשם אפיקֹומן. אכילת מצות לקּים ּומזּמן מּוכן יּהי ¦§¦¨§ª¨§©¥¦§©£¦©£¦¨§¥¦ª§¨§¦§¦§¥

ונ טמיר ההּוא ידי על ּורחימּו יׂשראל.ּבדחילּו ּכל ּבׁשם עלם ¦§¦§¦©§¥©¨¦§¤¡¨§¥¨¦§¨¥

נ אדנויהי ּכֹוננעם ידינּו ּומעׂשה עלינּו אלהינּו ּכֹונני ידינּו ּומעׂשה עלינּו יז)(תהּוה צ, :הלים ¦¦Ÿ©£Ÿ¨¡Ÿ¥¨¥©£¥¨¥§¨¨¥©£¥¨¥§¥
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¥ּ̈ברְך
:oefnd zkxa dilr mikxane ziyily qek mibfen

קכות הלים

ּכחלמים.ׁשיר היינּו צּיֹון ׁשיבת את יהוה ּבׁשּוב הּמעלֹות ¦©©£§¤¦©¦¨¦§Ÿ§¦

רּנ ּולׁשֹוננּו ּפינּו ׂשחֹוק יּמלא בּגֹויםאז יאמרּו אז ה. ¨¦¨¥§¦§¥¦¨¨Ÿ§©¦

עּמנּו, לעׂשֹות יהוה הגּדיל אּלה. עם לעׂשֹות יהוה ¨¦£©¦§¦¤¥¦£©¦§¦הגּדיל

ׁשבית את יהוה ׁשּובה ׂשמחים. ּבּנגב.היינּו ּכאפיקים נּו ¨¦§¥¦¨¤§¦¥©£¦¦©¤¤

ּברּנ ּבדמעה, מׁשְךהּזרעים נׂשא ּובכה ילְך הלֹוְך יקצרּו. ה ©Ÿ§¦§¦§¨§¦¨¦§Ÿ¨¥¥¨ŸŸ¥¤¤

ברּנ יבא ּבא אלּמתהּזרע, נׂשא יו:ה ©¨©Ÿ¨Ÿ§¦¨Ÿ¥£ªŸ¨

הזימון ברכת
:xne` dkxad iptl

ׁשּנהננ הּמזֹון, ּברּכת ׁשל עׂשה מצות לקּים ּומזּמן מּוכן י)אמרי ח, ואכלּת(דברים : ¦§¦¨§ª¨§©¥¦§©£¥¤¦§©©¨¤¤¡©§¨©§¨

נת אׁשר הּטבה הארץ על אלהיך יהוה את ּוברכּת קדׁשאוׂשבעּת יחּוד לׁשם לְך. ן §¨¨§¨¥©§¨¤¡Ÿ¤¨©¨¨¤©Ÿ¨£¤¨©¨§¥¦ª§¨

ּוׁשכינּת הּוא ונּבריְך טמיר ההּוא ידי על ּורחימּו ּבדחילּו יׂשראל.יּה ּכל ּבׁשם עלם §¦§¦§¥¦§¦§¦©§¥©¨¦§¤¡¨§¥¨¦§¨¥

נ אדנויהי ּכֹוננעם ידינּו ּומעׂשה עלינּו אלהינּו ּכֹונני ידינּו ּומעׂשה עלינּו יז)(תהּוה צ, :הלים ¦¦Ÿ©£Ÿ¨¡Ÿ¥¨¥©£¥¨¥§¨¨¥©£¥¨¥§¥

.mya mipnfn dxyr yi m` ,onfl oiaiig cg`k elk`y dyly

פות נברְך.י,רּבֹותח:המזמן ©©§¨¥

עונ מעּתים:המסובים מברְך יהוה ׁשם עֹולם.יהי ועד ה §¦¥§Ÿ̈¥©¨§©¨

חוזר: שהמזמן מעּתנוהגים מברְך יהוה ׁשם עֹולם.יהי ועד ה §¦¥§Ÿ̈¥©¨§©¨

אומר: מרנהמזמן ורּבנּברׁשּות ורּבֹותן נברְךן [אלהינּו]י, ¦§¨¨¨§©¨¨§©©§¨¥¡Ÿ¥

מּׁשּלֹו. ¤¦§©¨¤ׁשאכלנּו

עונ חיינּו.[אלהינּו]ּברּוְךים:המסובים ּובטּובֹו מּׁשּלֹו ׁשאכלנּו ¨¡Ÿ¥¤¨©§¦¤§¨¦

ואומר: חוזר חיינּו.[אלהינּו]ּברּוְךהמזמן ּובטּובֹו מּׁשּלֹו ׁשאכלנּו ¨¡Ÿ¥¤¨©§¦¤§¨¦

ּכּלֹואּתּברּוְך העֹולם את הּזן העֹולם מלְך אלהינּו יהוה ה ¨©¨¡Ÿ¥¤¤¨¨©¨¤¨¨ª

נֹות הּוא ּוברחמים ּבחסד ּבחן ּבׂשרּבטּובֹו לכל לחם ן §§¥§¤¤§©£¦¥¤¤§¨¨¨
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לעֹולם ּתּכי הּגדֹול ּובטּובֹו ואלחסּדֹו. לנּו, חסר לא מיד ¦§¨©§§©¨¨¦Ÿ¨©¨§©

אל הּוא ּכי הּגדֹול, ׁשמֹו ּבעבּור ועד. לעֹולם מזֹון לנּו ¥¦¨©§£©¤¨¨§¨¨©§¤יחסר

ּומפרנ ּברּיֹותזן לכל מזֹון ּומכין לּכל, ּומטיב לּכל אׁשרס יו ¨§©§¥©Ÿ¥¦©Ÿ¥¦¨§¨§¦¨£¤

(ּכאמּור טז)(תּברא. קמה, חיּפֹות:הלים לכל ּומׂשּביע ידך, את ח ¨¨¨¨¥©¤¨¤¨©§¦©§¨©

אּת ּברּוְך הּכל.רצֹון). את הּזן יהוה ה ¨¨©¨©¨¤©Ÿ

לאבֹותנֹודה ׁשהנחלּת על אלהינּו יהוה חמּדהלך ארץ ינּו ¤§¨¡Ÿ¥©¤¦§©§¨©£¥¤¤¤§¨

ׁשהֹוצאת ועל ּורחבה, מארץטֹובה אלהינּו יהוה נּו ¨§¨¨§©¤¥¨¡Ÿ¥¥¤¤

ּופדית ּבריתמצרים, ועל עבדים, מּבית ׁשחתנּו מּתך ¦§©¦§¦¨¦¥£¨¦§©§¦§¨¤¨©§¨

ּתֹורת ועל ׁשּלּמדּתּבבׂשרנּו, ׁשהֹודעּתך חּקיך ועל ועלנּו, נּו, ¦§¨¥§©¨§¨¤¦©§¨§©ª¤¨¤©§¨§©

ׁשחֹוננּת וחסד חן ׁשאּתחּיים מזֹון אכילת ועל ּומפרננּו, זן סה ©¦¥¨¤¤¤©§¨§©£¦©¨¤©¨¨§©§¥

ּתאֹות יהוהנּו הּכל ועל ׁשעה. ּובכל עת ּובכל יֹום ּבכל מיד, ¨¨¦§¨§¨¥§¨¨¨§©©Ÿ

ית אֹותְך, ּומברכים לְך מֹודים אנחנּו ּבפיאלהינּו ׁשמך ּברְך ¡Ÿ¥£©§¦¨§¨§¦¨¦§¨©¦§¨§¦

ּת חי ּכּכתּכל ועד, לעֹולם י)ּובמיד ח, וׂשבעּת:(דברים ואכלּת ¨©¨¦§¨¨¤©¨§¨©§¨§¨¨§¨

נת אׁשר הּטבה הארץ על אלהיך יהוה את לְך.ּוברכּת ן ¥©§¨¤¡Ÿ¤¨©¨¨¤©Ÿ¨£¤¨©¨

אּת הּמזֹון.ּברּוְך ועל הארץ על יהוה ה ¨©¨©¨¨¤§©©¨

עירךנרחם ירּוׁשלים ועל עּמך יׂשראל על אלהינּו יהוה א ©¤¨¡Ÿ¥©¦§¨¥©¤¨§©§¨©¦¦¤¨

מׁשיחך ּדוד ּבית מלכּות ועל ּכבֹודך מׁשּכן צּיֹון ¨¤¦§¦¨¥§©©§¨¤§©§¦¦©§ועל

והּקדֹוׁשׁשּנ הּביתהּגדֹול אבינּו,ועל אלהינּו עליו. קראׁשמך §©©©¦©¨§©¨¤¦§¨¦§¨¨¨¡Ÿ¥¨¦

ּפרנ זּוננּו אלהינּורענּו יהוה לנּו והרוח והרויחנּו, וכלּכלנּו סנּו §¥¥©§§¥§©§§¥§©§¦¥§©§©¨¡Ÿ¥

צרֹות מּכל ונמהרה ּתינּו. אל אלהא יהוה לאצריכנּו ינּו, §¥¨¦¨¨¥§¨©©§¦¥¡Ÿ¥Ÿ

מּת הלואתלידי לידי ולא ודם ּבׂשר לידךנת אם ּכי ם, ¦¥©§©¨¨¨¨§Ÿ¦¥©§¨¨¨¦¦§¨§¨

הּפת נהּמלאה ולא נבֹוׁש ׁשּלא והרחבה, הּגדּוׁשה ּכלםּוחה ©§¥¨©§¨©§¨§¨§¨¨¤Ÿ¥§Ÿ¦¨¥

ועד. ¤¨¨§לעֹולם

ּבמצֹותרצהבשבתאומרים: יהוהאלהינּו ּובמצותיֹוםהּׁשביעי,והחליצנּו יך §¥§©£¦¥¡Ÿ¥§¦§¤¨§¦§©©§¦¦

לפנ הּוא וקדֹוׁש ּגדֹול זה יֹום ּכי הּזה. והּקדֹוׁש הּגדֹול יך,הּׁשּבת ©©¨©¨§©¨©¤¦¤¨§¨§¨¤¨
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רצֹונ ּכמצות ּבאהבה ּבֹו ולנּוח ּבֹו ּוברצֹונלׁשּבת הנך. יהוהך לנּו, יח ¦§Ÿ§¨©§©£¨§¦§©§¤¨¦§§¨¨¦©¨

ּת ׁשּלא מנּוחתאלהינּו, ּביֹום ואנחה ויגֹון צרה יהוההא והראנּו, נּו. ¡Ÿ¥¤Ÿ§¥¨¨§¨©£¨¨§§¨¥§©§¥

ּובבנ עירך, צּיֹון ּבנחמת אּתאלהינּו, ּכי קדׁשך, עיר ירּוׁשלים הין ¡Ÿ¥§¤¨©¦¦¤¨§¦§©§¨©¦¦¨§¤¨¦©¨

הּנחמֹות. ּובעל היׁשּועֹות ּבעל ¨¤©©©§©©©הּוא

אבֹותאלהינּו וירצהואלהי ויראה ויּגיע ויבא יעלה ינּו ¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥©£¤§¨Ÿ§©¦©§¥¨¤§¥¨¤

וזכרֹון ּופקדֹוננּו זכרֹוננּו ויּזכר ויּפקד §¦§¥§¦¥§¦¥¨¦§¥¨¦§©¨¦§ויּׁשמע

עיראבֹות ירּוׁשלים וזכרֹון עבּדך ּדוד ּבן מׁשיח וזכרֹון ינּו £¥§¦§¨¦©¤¨¦©§¤¨§¦§§¨©¦¦

לפנ יׂשראל ּבית עּמך ּכל וזכרֹון לטֹובהקדׁשך לפליטה יך ¨§¤¨§¦§¨©§¨¥¦§¨¥§¨¤¨¦§¥¨§¨

ּולׁשלֹוםּביֹוםחגהּמּצֹות ּולחסדּולרחמיםלחּיים(טֹובים) ©©©§¨§¦¦©§¦£©§¤¤§¥§לחן

לברכה בֹו ּופקדנּו לטֹובה ּבֹו אלהינּו יהוה זכרנּו ¨¨§¦¥§¨¨§¥Ÿ¡¥§¨¤©הּזה.

וחּננּו חּוס ורחמים יׁשּועה ּובדבר טֹובים. לחּיים בֹו ¥¨§¦£©§¨§©§¦¦¦©§¥¦§והֹוׁשיענּו

עינ אליך ּכי והֹוׁשיענּו עלינּו אּתורחם ורחּום חּנּון אל ּכי ה.ינּו §©¥¨¥§¦¥¦¥¤¨¥¥¦¥©§©¨¨

אּתהּובנ ּברּוְך בימינּו. ּבמהרה הּקדׁש עיר יהוהירּוׁשלים ה §¥§¨©¦¦©Ÿ¤¦§¥¨§¨¥¨©¨

אמן.ּבֹונ ירּוׁשלים. ברחמיו ¥¨¦©¨§¨£©§¤ה

מלּכנּואּתּברּוְך אבינּו האל העֹולם, מלְך אלהינּו יהוה ה ¨©¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¥¨¦©§¥

יֹוצרנּו ּגֹואלנּו ּבֹוראנּו יעקבאּדירנּו קדֹוׁש קדֹוׁשנּו ©¦¥§¥£¥§¥§¥§©£Ÿ

יֹום ׁשּבכל לּכל והּמטיב הּטֹוב הּמלְך יׂשראל רֹועה ¨§¤Ÿ©¦¥©§©¤¤©¥¨§¦¥¥רֹוענּו

הּוא גמלנּו הּוא לנּו. ייטיב הּוא מטיב, הּוא הטיב, הּוא ¨¨§¨¦¥¦¥¦¥̈ויֹום

הּצלה ּולרוח ּולרחמים ּולחסד לחן לעד, יגמלנּו הּוא ¨¨©©¤§¦£©§¤¤§¥§©¨¥§§¦¥§גֹומלנּו

ּפרנ נחמה ויׁשּועה ּברכה וחּייםוהצלחה, ורחמים וכלּכלה סה §©§¨¨§¨¨¦¨¤¨¨©§¨¨§©§¨¨§©£¦§©¦

יחּסרנּו. אל לעֹולם טּוב ּומּכל טֹוב, וכל ¥§©§©¨§¨¦¨§¨§וׁשלֹום

ועד.הרחמן לעֹולם עלינּו ימלְך הּוא ¨©£¨¦§Ÿ¨¥§¨¨¤

יתהרחמן ּובארץ.הּוא ּבּׁשמים ּברְך ¨©£¨¦§¨©©¨©¦¨¨¤

יׁשּתהרחמן ויתהּוא ּדֹורים, לדֹור ּולנּבח לעד ּבנּו צחּפאר ¨©£¨¦§©©§¦§¦§¨©¨¨©§¥©

ויתנ עֹולמים.צחים, ּולעֹולמי לעד ּבנּו הּדר §¨¦§¦§©©¨¨©§§¥¨¦
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יפרנהרחמן ּבכבֹוד.הּוא סנּו ¨©£¨§©§§¥§¨

יֹוליכנּוהרחמן והּוא צּוארנּו, מעל עּלנּו יׁשּבר הּוא ¨©£¨¦§Ÿª¥¥©©¨¥§¦¥

ּבארצנּו. ¥§©§¦§קֹוממּיּות

ׁשלחןהרחמן ועל הּזה, ּבּבית מרּבה ּברכה לנּו יׁשלח הּוא ¨©£¨¦§©¨§¨¨§ª¨©©¦©¤§©ª§¨

עליו. ׁשאכלנּו ¨¨§©¨¤¤זה

לּטֹוב,הרחמן זכּור הּנביא אלּיהּו את לנּו יׁשלח הּוא ¨©£¨¦§©¨¤¥¦¨©¨¦¨©

ּבׂשֹור לנּו ונחמֹות.ויבּׂשר יׁשּועֹות טֹובֹות ֹות ¦©¤¨§§§¤¨

ואתהרחמן הּזה. הּבית ּבעל מֹורי] [אבי את יברְך הּוא ¨©£¨§¨¥¤¨¦¦©©©©¦©¤§¤

מֹורת אֹות[אּמי הּזה, הּבית ּבעלת ּביתי] ואת םם ¦¦¨¦©£©©©¦©¤¨§¤¥¨

אֹות להם. אׁשר ּכל ואת זרעם אׁשּתואת ואת זרעי,י ואת י §¤©§¨§¤¨£¤¨¤¦§¤¦§¦§¤©§¦

אֹות לי, אׁשר ּכל ׁשּנתואת ּכמֹו לנּו, אׁשר ּכל ואת ּברכּונּו §¤¨£¤¦¨§¤¨£¤¨§¤¦§¨§

אֹותאבֹות יברְך ּכן ּכל, מּכל ּבּכל ויעקב יצחק אברהם נּוינּו £¥©§¨¨¦§¨§©£Ÿ©Ÿ¦ŸŸ¥§¨¥¨

ונ ׁשלמה, ּבברכה יחד אמן.ּכּלנּו אמר, ª¨©©¦§¨¨§¥¨§Ÿ©¨¥

זכּותׁשּתּבּמרֹום ועלינּו עליהם האלמׁשמרתׁשלֹום.ילּמדּו ©¨§©§£¥¤§¨¥§¤§¥§¦§¤¤¨

יׁשענּו, מאלהי ּוצדקה יהוה, מאת ברכה ¥§¦¥Ÿ¡¥¨¨§¥¥¨¨§¨¦§ונּׂשא

ּבעינ טֹוב וׂשכל חן ואדם.ונמצא אלהים י §¦§¨¥§¥¤§¥¥¡Ÿ¦§¨¨

לחּייהרחמןבשבת: ּומנּוחה ׁשּבת ׁשּכּלֹו יֹום ינחילנּו הּוא ¨©£¨©§¦¥¤ª©¨§¨§©¥

¦¨̈העֹולמים.

יֹוםהרחמן ארְך. ׁשּכּלֹו יֹום טֹוב, ׁשּכּלֹו יֹום ינחילנּו הּוא ¨©£¨©§¦¥¤ª¤ª¨Ÿ

ועּטרֹות יֹוׁשבים ונׁשּצּדיקים ּבראׁשיהם יםהניהם ¤©¦¦§¦§©§¥¤§¨¥¤§¤¡¦

הּׁשכינ עּמהם.מּזיו חלקנּו ויהי ה ¦¦©§¦¨¦¦¤§¥¦¨¤

הּבא.הרחמן העֹולם ּולחּיי הּמׁשיח לימֹות יזּכנּו הּוא ¨©£¨§©¥¦©¨¦©§©¥¨¨©¨

ּולזרעֹומגּדֹול לדוד למׁשיחֹו חסד ועׂשה מלּכֹו יׁשּועֹות ¦§§©§§Ÿ¤¤¤¦§¦§¨¦§©§

עֹולם נעד כב, .א)(שמ"ב ©¨
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ּכלעׂשה ועל עלינּו ׁשלֹום יעׂשה הּוא ּבמרֹומיו, ׁשלֹום Ÿ¤¨¦§¨©£¤¨¨¥§©¨

אמן. ואמרּו ¥¨§¦§¥¨§¦יׂשראל,

ליראיויראּו מחסֹור אין ּכי קדׁשיו, יהוה י)(תאת לד, :הלים §¤§Ÿ¨¦¥©§¦¥¨

טֹוב כל יחסרּו לא יהוה ודרׁשי ורעבּו, רׁשּו יא)ּכפירים שם, :(שם §¦¦¨§¨¥§Ÿ§¥Ÿ©§§¨

חסּדֹו לעֹולם ּכי טֹוב ּכי ליהוה א)הֹודּו קז, :(שם ©¦¦§¨©§

רצֹוןּפֹות חי לכל ּומׂשּביע ידך, את טז)ח קמה, :(שם ¥©¤¨¤¨©§¦©§¨©¨

מבטחֹו יהוה והיה ּביהוה, יבטח אׁשר הּגבר ז)ּברּוְך יז, :(ירמיהו ¨©¤¤£¤¦§©©§¨¨¦§©

הייתנ זקנּתער ּגם ראיתי ולא ני, צּדיק מבּקׁשי וזרעֹו עזב, ©©¨¦¦©¨©§¦§Ÿ¨¦¦©¦¤¡¨§©§§©¤

כה)(תלחם לז, :הלים ¨¤

יּת לעּמֹו עז בּׁשלֹוםיהוה עּמֹו את יברְך יהוה יא)ן, כט, :(שם Ÿ§©¦¥§¨¥¤©©¨

קדׁשאיהננ יחּוד לׁשם ּכֹוסֹות. מארּבע ׁשליׁשי ּכֹוס מצות לקּים ּומזּמן מּוכן ¦§¦¨§ª¨§©¥¦§©§¦¦¥©§©§¥¦ª§¨

ּוׁשכינּת הּוא ונּבריְך טמיר ההּוא ידי על ּורחימּו ּבדחילּו יׂשראל.יּה ּכל ּבׁשם עלם §¦§¦§¥¦§¦§¦©§¥©¨¦§¤¡¨§¥¨¦§¨¥

נ אדנויהי ּכֹוננעם ידינּו ּומעׂשה עלינּו אלהינּו ּכֹונני ידינּו ּומעׂשה עלינּו יז)(תהּוה צ, :הלים ¦¦Ÿ©£Ÿ¨¡Ÿ¥¨¥©£¥¨¥§¨¨¥©£¥¨¥§¥

העֹולםאּתּברּוְך מלְך אלהינּו יהוה ה ¨©¨¡Ÿ¥¤¤¨¨

הּגפן. ּפרי ¤¨©¦§¥ּבֹורא
.dpexg` dkxa ekxai `le daiqda mizeye

¥©הּלל
d oigzete edil` ly eqek oibfen:mixne`e zlc

ממלכֹותחמתׁשפְך ועל ידעּוך לא אׁשר הּגֹוים אל ך §Ÿ£¨§¨¤©¦£¤Ÿ§¨¨§©©§¨

נוהּו ואת יעקב את אכל ּכי קראּו, לא ּבׁשמך ¥¨¤§Ÿ¨¨¦¨©¤©£Ÿ¨§¦§¤£אׁשר

ו-ז)(תהׁשּמּו עט, :הלים ¥©

יּׂשיגם אּפך וחרֹון זעמך עליהם כה)ׁשפְך סט, :(שם §¨£¥¤©§¤¨©£©§¨©¦¥

ותּת ּבאף מּתרּדף יהוהׁשמידם ׁשמי סו)חת ג, :(איכה ¦§Ÿ§©§©§¦¥¦©©§¥
:zlcd z` mixbeq
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."jzng jety" iptl iriax qek befnl oibdep yie ,lldd z` eilr oixnebe iriax qek oibfen

קטות הלים

ּתלא לׁשמך ּכי לנּו, לא יהוה, עללנּו חסּדך על ּכבֹוד, ן Ÿ¨Ÿ¨¦§¦§¨¥¨©©§§¨©

נאמּת אּיה הּגֹוים, יאמרּו לּמה ואלהינּוך: אלהיהם: א £¦¤¨¨¨Ÿ§©¦©¥¨¡Ÿ¥¤¥Ÿ¥

מעׂשה וזהב, ּכסף עצּביהם עׂשה: חפץ אׁשר ּכל ¥£©¨¨§¤¤¤¥©£¨¨¥¨¤£Ÿ¦¨¨©בּׁשמים,

עינ ידּברּו, ולא להם ּפה אדם: אזנידי יראּו: ולא להם יםים §¥¨¨¤¨¤§Ÿ§©¥¥©¦¨¤§Ÿ¦§¨§©¦

ימיׁשּון ולא ידיהם יריחּון: ולא להם אף יׁשמעּו, ולא ,להם ¨¤§Ÿ¦§¨©¨¤§Ÿ§¦§¥¤§Ÿ§¦

ּבגרֹונ יהּגּו לא יהּלכּו, ולא עׂשיהם,רגליהם יהיּו ּכמֹוהם ם: ©§¥¤§Ÿ§©¥Ÿ¤§¦§¨§¤¦§Ÿ¥¤

ּומגּנ עזרם ּביהוה, ּבטח יׂשראל ּבהם: ּבטח אׁשר הּוא:ּכל ם Ÿ£¤Ÿ¥©¨¤¦§¨¥§©©¤§¨¨¦¨

ּומגּנ עזרם ביהוה, ּבטחּו אהרן ּבטחּוּבית יהוה יראי הּוא: ם ¥©£Ÿ¦§©¤§¨¨¦¨¦§¥¦§

ּומגּנ עזרם הּוא:ביהוה, ם ©¤§¨¨¦¨

ּביתיהוה את יברְך יׂשראל, ּבית את יברְך יברְך, ¥¤¥¨§¥¨§¦¥¤¥¨§¥¨§¨¨§זכרנּו

הּקטּנ יהוה, יראי יברְך יסףאהרן: הּגדלים: עם ים ©£Ÿ§¨¥¦§¥©§©¦¦©§Ÿ¦Ÿ¥

ּבנ ועל עליכם עליכם, אּתיהוה ּברּוכים עׂשהיכם: ליהוה, ם £¥¤£¥¤§©§¥¤§¦©¤©Ÿ¥

נת והארץ ליהוה, ׁשמים הּׁשמים, וארץ: לבנׁשמים אדם:ן י ¨©¦¨¨¤©¨©¦¨©¦©§¨¨¤¨©¦§¥¨¨

הּמת נברְךלא ואנחנּו דּומה: יֹורדי ּכל ולא יּה, יהללּו ים Ÿ©¥¦§©§¨§Ÿ¨§¥¨©£©§§¨¥

מעּת הללּויּה:יּה, עֹולם, ועד ה ¨¥©¨§©¨©§¨
קטזת הלים

ּתי,אהבּת קֹולי את יהוה יׁשמע ליחנּונּכי אזנֹו הּטה ּכי י: ¨©§¦¦¦§©¤¦©£¨¦¦¨¨§¦

אפפּונ אקרא: ׁשאֹולּובימי ּומצרי מות חבלי י §¨©¤§¨£¨¦¤§¥¨¤§¨¥§

אּנמצאּונ אקרא, יהוה ּובׁשם אמצא: ויגֹון צרה יהוהי, ה §¨¦¨¨§¨¤§¨§¥¤§¨¨¨

נ ּפתמּלטה ׁשמר מרחם: ואלהינּו וצּדיק יהוה חּנּון איםפׁשי: ©§¨©§¦©§©¦¥Ÿ¥§©¥Ÿ¥§¨¦

ּדּלת ניהוה, ׁשּובי יהֹוׁשיע: ולי ּגמלי יהוה ּכי למנּוחיכי, פׁשי ©Ÿ¦§¦§¦©¦©§¦¦§¨§¦¦¨©

נ חּלצּת ּכי עינעליכי: את מּמות, רגליפׁשי את ּדמעה, מן י ¨¨§¦¦¦©§¨©§¦¦¨¤¤¥¦¦¦§¨¤©§¦

את לפנמּדחי: האמנּתהּלְך החּיים: ּבארצֹות יהוה, ּכיי י ¦¤¦¤§©¥¦§¥§©§©©¦¤¡©§¦¦

אנ ענאדּבר, אניתי מאד: אמרּתי ּכזב:י האדם ּכל בחפזי, י £©¥£¦¨¦¦§Ÿ£¦¨©§¦§¨§¦¨¨¨¨Ÿ¥
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ּתמה ּכל ליהוה, אּׂשא,אׁשיב יׁשּועֹות ּכֹוס עלי: גמּולֹוהי ¨¨¦©¨©§¦¨¨§¤¨

נ אקרא: יהוה ּנּובׁשם נגדה אׁשּלם, ליהוה לכלדרי א §¥¤§¨§¨©©£©¥¤§¨¨§¨

ּבעינ יקר הּמותעּמֹו: יהוה, אּני לחסידיו: אנה ּכי יהוה יה ©¨¨§¥¥©¨§¨©£¦¨¨¨¦£¦

אנ אמתעבּדך, ּבן עבּדך ּפּתי זבחך, אזּבח לך למֹוסרי: חּת ©§¤¨£¦©§§¨¤£¨¤¨¦©§¨§¥¨§¨¤§©¤©

אקר יהוה ּובׁשם נּתֹודה, ּנא: נגדה אׁשּלם, ליהוה אדרי ¨§¥¤§¨§¨©©£©¥¤§¨¨

הללּויּה: ירּוׁשלים, ּבתֹוככי יהוה ּבית ּבחצרֹות עּמֹו: ¨§©¦¨¨§¦¥§¥§©§©¨§לכל

קיזת הלים

עלינּוהללּו גבר ּכי האּמים: ּכל ׁשּבחּוהּו ּגֹוים, ּכל יהוה את ©§¤¨¦©§¨¨ª¦¦¨©¨¥

הללּויּה: לעֹולם, יהוה ואמת ¨§©¨§¤¡¤§©חסּדֹו,

קיחת הלים

טֹובהֹודּו ּכי חסּדֹו:ליהוה לעֹולם ּכי ©¦¦§¨©§

יׂשראלניאמר חסּדֹו:א לעֹולם ּכי Ÿ©¨¦§¨¥¦§¨©§

אהרןניאמרּו בית חסּדֹו:א לעֹולם ּכי Ÿ§¨¥©£Ÿ¦§¨©§

יהוהניאמרּו יראי חסּדֹו:א לעֹולם ּכי Ÿ§¨¦§¥¦§¨©§

קראתמן עננהּמצר יּה, אירא,י לא לי יהוה יּה: בּמרחב י ¦©¥©¨¨¦¨¨¨¦©¤§¨¨¦Ÿ¦¨

ואנ ּבעזרי, לי יהוה אדם: לי ּיעׂשה בׂשנמה אראה אי:י ©©£¤¦¨¨¦§Ÿ§¨©£¦¤§¤§Ÿ§¨

ּביהוה, לחסֹות טֹוב ּבאדם: מּבטח ּביהוה, לחסֹות ©£©¨¨¨©Ÿ§¦©£©טֹוב

ּבנ סבבּונמּבטח ּגֹוים ּכל אמילם:דיבים: ּכי יהוה ּבׁשם י, ¦§Ÿ©¦§¦¦¨¦§¨¦§¥¦£¦©

סבבּונסּבּונ גם סּבּוני אמילם: ּכי יהוה ּבׁשם כדבֹוריםי, י ©¦©§¨¦§¥¦£¦©©¦¦§¦

דחית ּדחה אמילם: ּכי יהוה ּבׁשם קֹוצים, ּכאׁש ינּדעכּו Ÿ£§¥¦§¥¦£¦©©Ÿ§¦©¦

עזרנלנ ויהוה קֹולּפל, ליׁשּועה: לי ויהי יּה, וזמרת עּזי י: ¦§Ÿ©£¨¨¦¨¦§¦§¨¨©§¦¦¦¨

ימיןרּנ חיל: עׂשה יהוה ימין צּדיקים, ּבאהלי ויׁשּועה ה ¦¨¦¨§¨¢¥©¦¦§¦Ÿ¨¨¦§¦

אחיה, ּכי אמּות לא חיל: עׂשה יהוה ימין רֹוממה, ¤§¤¦¨Ÿ¨¨¦Ÿ¦§¨¥יהוה

יּסר יּסר יּה: מעׂשי נתּנואסּפר לא ולּמות יּה, ּפתנני חּוי: ©£©¥©£¥¨©Ÿ¦§©¦¨§©¨¤Ÿ§¨¨¦¦§
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צּדיקים ליהוה, הּׁשער זה יּה: אֹודה בם אבא צדק, ׁשערי ¦¦©©©©©¤¨¤¨Ÿ¨¤¤¥£©¦לי

ענ ּכי אֹודך בֹו: וּתניתיבאּו ליׁשּועה:י, לי ענהי ּכי י,ניתאֹודך ¨Ÿ§¨¦£¦¨¦©§¦¦¦¨§¨¦£¦¨¦

ליׁשּועה:וּת לי הּבֹונהי מאסּו היתאבן ּפּנים, לראׁש מאסּוה:ה אבן ©§¦¦¦¨¤¤¨£©¦¨§¨§Ÿ¦¨¤¤¨£

היתהּבֹונ ּפּנים, לראׁש היתה:ה יהוה נמאת היא ּזאת, פלאתה ©¦¨§¨§Ÿ¦¨¥¥¨§¨Ÿ¦¦§¨

היתינּו:ּבעינ יהוה נמאת היא ּזאת, ּבעינה יהוה,ינּו:פלאת עׂשה הּיֹום זה §¥¥¥¥¨§¨Ÿ¦¦§¨§¥¥¤©¨¨

בֹו: ונׂשמחה בֹו:נגילה ונׂשמחה נגילה יהוה, עׂשה הּיֹום זה ¨¦¨§¦§§¨¤©¨¨¨¦¨§¦§§¨

ּנאאּנ הֹוׁשיעה ּנאאּנא:יהוה הֹוׁשיעה א:יהוה ¨¨¦¨¨¨¨¦¨¨

נאאּנ הצליחה נאאּנא:יהוה הצליחה א:יהוה ¨¨©§¦¨¨¨¨©§¦¨¨

יהוה:ּברּוְך מּבית ּברכנּוכם יהוה, ּבׁשם ּבׁשםהּבא הּבא ּברּוְך ¨©¨§¥¥©§¤¦¥¨©¨§¥

יהוה: מּבית ּברכנּוכם חגיהוה אסרּו לנּו, וּיאר יהוה אל ¥©§¤¦¥¥©¨¤¨¦§©

הּמזּבח:ּבעבת קרנֹות עד ּבעבתים, חג אסרּו לנּו, וּיאר יהוה ים,אל ©£Ÿ¦©©§©¦§¥©¥©¨¤¨¦§©©£Ÿ¦

הּמזּבח: קרנֹות אּתעד ארֹוממּך:אלי אלהי ואֹודּך, אּתה האלי ©©§©¦§¥©¥¦©¨§¤¨¡Ÿ©£§¤¨¥¦©¨

ארֹוממּך: אלהי חסּדֹו:ואֹודּך, לעֹולם ּכי טֹוב, ּכי ליהוה הֹודּוהֹודּו §¤¨¡Ÿ©£§¤¨©¦¦§¨©§
חסּדֹו: לעֹולם ּכי טֹוב, ּכי §©¨§¦¦©ליהוה

אשכנלמנ למנהג מברכים. ואין "יהללוך" כאן אומרים "ישתז לאחר להלן, אלא כאן, אומרים אין ספרד, בח"הג

צּדיקיםיהללּוך וחסידיך מעׂשיך, ּכל על אלהינּו יהוה §©§¨¡Ÿ¥©¨©£¤¨©£¦¤¨©¦¦

רצֹונ ּברּנעֹוׂשי ּכּלם יׂשראל, ּבית עּמך וכל הך, ¥§¤¨§¨©§¨¥¦§¨¥ª¨§¦¨

ויעריצּו, וירֹוממּו ויׁשֹוררּו ויפארּו, ויׁשּבחּו ויברכּו, ¦£©§§¦§¦£¨¦§©¦§¨¦יֹודּו

ּת מלּכנּו אתׁשמך וימליכּו להֹודֹות,ויקּדיׁשּו טֹוב לך ּכי מיד. §©§¦§©§¦¤¦§¨©§¥¨¦¦§¨§

נ אּתּולׁשמך עֹולם ועד מעֹולם ּכי לזּמר, אל:אה ה §¦§¨¨¤§©¥¦¥¨§©¨©¨¥

קלות הלים

טֹובהֹודּו ּכי חסּדֹו:ליהוה לעֹולם ּכי ©¦¦§¨©§

האלהים לאלהי חסּדֹו:הֹודּו לעֹולם ּכי ¥Ÿ¥¨¡Ÿ¦¦§¨©§

לאדנ האדנהֹודּו חסּדֹו:יםי לעֹולם ּכי ©£Ÿ¥¨£Ÿ¦¦§¨©§

נ לבּדֹולעׂשה ּגדלֹות חסּדֹו:פלאֹות לעֹולם ּכי §Ÿ¥¦§¨§Ÿ§©¦§¨©§
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ּבת הּׁשמים חסּדֹו:הבּונלעׂשה לעֹולם ּכי §Ÿ¥©¨©¦¦§¨¦§¨©§

הּמים על הארץ חסּדֹו:לרקע לעֹולם ּכי §Ÿ©¨¨¤©©¨¦¦§¨©§

ּגדלים אֹורים חסּדֹו:לעׂשה לעֹולם ּכי §Ÿ¥¦§Ÿ¦¦§¨©§

ּבּיֹום לממׁשלת הּׁשמׁש חסּדֹו:את לעֹולם ּכי ¤©¤¤§¤§¤¤©¦§¨©§

ּבּלילה לממׁשלֹות וכֹוכבים הּירח ¨§¨©§§¤§¦¨§©¥¨©¤את

חסּדֹו: לעֹולם §©¨§¦ּכי

ּבבכֹוריהם מצרים חסּדֹו:למּכה לעֹולם ּכי §©¥¦§©¦¦§¥¤¦§¨©§

מּתֹוכם יׂשראל חסּדֹו:וּיֹוצא לעֹולם ּכי ©¥¦§¨¥¦¨¦§¨©§

נ ּובזרֹוע חזקה חסּדֹו:טּויהּביד לעֹולם ּכי §¨£¨¨¦§©§¨¦§¨©§

לגזרים סּוף ים חסּדֹו:לגזר לעֹולם ּכי §Ÿ¥©¦§¨¦¦§¨©§

ּבתֹוכֹו יׂשראל חסּדֹו:והעביר לעֹולם ּכי §¤¡¦¦§¨¥§¦§¨©§

סּוףונ בים וחילֹו ּפרעה חסּדֹו:ער לעֹולם ּכי §¦¥©§Ÿ§¥§©¦§¨©§

ּבּמדּבר עּמֹו חסּדֹו:למֹוליְך לעֹולם ּכי §¦©©¦§¨¦§¨©§

ּגדליםלמּכה חסּדֹו:מלכים לעֹולם ּכי §©¥§¨¦§Ÿ¦¦§¨©§

אּדירים מלכים חסּדֹו:וּיהרג לעֹולם ּכי ©©£Ÿ§¨¦©¦¦¦§¨©§

האמרי מלְך חסּדֹו:לסיחֹון לעֹולם ּכי §¦¤¤¨¡Ÿ¦¦§¨©§

הּבׁשן מלְך חסּדֹו:ּולעֹוג לעֹולם ּכי §¤¤©¨¨¦§¨©§

לנחלהונת ארצם חסּדֹו:ן לעֹולם ּכי §¨©©§¨§©£¨¦§¨©§

עבּדֹו ליׂשראל חסּדֹו:נחלה לעֹולם ּכי ©£¨§¦§¨¥©§¦§¨©§

לנּו זכר חסּדֹו:ׁשּבׁשפלנּו לעֹולם ּכי ¤§¦§¥¨©¨¦§¨©§

מּצרינּו חסּדֹו:ויפרקנּו לעֹולם ּכי ©¦§§¥¦¨¥¦§¨©§

ּבׂשרנת לכל לחם חסּדֹו:ן לעֹולם ּכי Ÿ¥¤¤§¨¨¨¦§¨©§

הּׁשמים לאל חסּדֹו:הֹודּו לעֹולם ּכי §¥©¨¨¦¦§¨©§
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ספרד נוסח כפי הן בסוגריים ההוספות

ּבׂשרנׁשמת ּכל ורּוח אלהינּו. יהוה ׁשמך את ּתברְך חי ּכל ¦§©¨©§¨¥¤¦§¨¡Ÿ¥§©¨¨¨

ּותּת ּתפאר מלּכנּו זכרך ועדרֹומם העֹולם מן מיד. §¨¥§¥¦§§¨©§¥¨¦¦¨¨§©

אּת ּומֹוׁשיעהעֹולם ּגֹואל מלְך לנּו אין ּומּבלעדיך אל. ה ¨¨©¨¥¦©§¨¤¨¥¨¤¤¥¦©

ּומפרנ ּומּציל (ועֹונּפֹודה וצּוקהס צרה עת ּבכל ּומרחם ה) ¤©¦§©§¥§¤§©¥§¨¥¨¨§¨

אּת אּלא וסֹומְך) (עֹוזר מלְך לנּו הראׁשֹונאין אלהי יםה. ¥¨¤¤¥§¥¤¨¨¨¡Ÿ¥¨¦¦

ּברֹובוהאחרֹונ ּכלּתֹולדֹותהמהּלל ּברּיֹותאדֹון אלֹוּהּכל ים. §¨©£¦¡©¨§¦£¨¨©§ª¨§

המנהּת ּוברּיֹותׁשּבחֹות ּבחסד עֹולמֹו ויהוההג ּברחמים. יו ©¦§¨©§©¥¨§¤¤§¦¨§©£¦©

הּנ יׁשנ(ער המעֹורר ייׁשן. ולא ינּום לא נרּדמים.ה) והּמקיץ ים ¥¦¥Ÿ¨§Ÿ¦¨©§¥§¥¦§©¥¦¦§¨¦

והּמּת אּלמים והּזֹוקףוהּמׂשיח נֹופלים והּסֹומְך אסּורים יר §©¥¦©¦§¦§©©¦£¦§©¥§¦§©¥

נ (והמפענח מֹודים.ּכפּופים, אנחנּו לבּדך לך (ו)אּלּועלמים). §¦§©§©£¥©¤¡¨¦§¨§©§¨£©§¦§¦

רּנ ּולׁשֹוננּו ּכּים ׁשירה מלא וׂשפתֹותפינּו ּגּליו ּכהמֹון ינּוה ¦¨¥¦¨©¨§¥¦¨©£©¨§¦§¥

ועינ רקיע ּכמרחבי וידינּוׁשבח וכּירח ּכּׁשמׁש מאירֹות ינּו ¤©§¤§£¥¨¦©§¥¥§¦©¤¤§©¨¥©§¨¥

אנחנּו אין ּכאּילֹות. קּלֹות ורגלינּו ׁשמים ּכנׁשרי §©£¥¨©¨©¥§©§¦¨¨¥§¦§§פרּוׂשֹות

אבֹות ואלהי אלהינּו יהוה לך להֹודֹות ּולברְךמסּפיקים ינּו ©§¦¦§§¨¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥§¨¥

אלפים אלפי אלף מאלף אחת על מלּכנּו) (ׁשמך ׁשמך ¦¨£¥§©¤¤¤¨¥©©©¥§©¨§¦¨¤§¤את

(נ הּטֹובֹות ּפעמים רבבֹות ונורּבי עםּסים ׁשעׂשית פלאֹות) §¦¥§¨§¨¦©¦¦§¦§¨¤¨¦¨¦

(מּלפנאבֹות ועּמנּו. ּגאלּתינּו מּמצרים אלהינּוים) יהוה נּו £¥§¦¨¦§¨¦¦¦§©¦§©§¨¡Ÿ¥

ּפדית עבדים זנּתּומּבית ּברעב ּכלּכלּתנּו. ּובׂשבע נּו.נּו. ¦¥£¨¦§¦¨§¨¨©§¨§¨¨¦§©§¨

הּצלּת מּלטּתמחרב ּומּדבר (ורּבים)נּו. רעים ּומחליים נּו. ¥¤¤¦©§¨¦¤¤¦©§¨¥¢¨¦¨¦§©¦

ּדּליתאמנונ הּנים עד חסדיךנּו. עזבּונּו ולא רחמיך עזרּונּו ה §¤¡¨¦¦¦¨©¥¨£¨©£¤¨§Ÿ£¨£¨¤¨

ּת ואל אלהינּו) לנ(יהוה אלהינּו יהוה אבריםּטׁשנּו ּכן על צח. ¡Ÿ¥§©¦§¥¡Ÿ¥¨¤©©¥¥¨¦

ׁשּנ ּונׁשמה ורּוח ּבנּו ׂשמּתׁשּפּלגּת אׁשר ולׁשֹון ּבאּפנּו פחּת ¤¦©§¨¨§©§¨¨¤¨©§¨§©¥§¨£¤©§¨

וירֹוממּו (ויׁשֹוררּו) ויפארּו ויׁשּבחּו ויברכּו יֹודּו הם הן §¦§¦£¨¦§©¦§¨¦¥¥¦§ּבפינּו.

(ּת מלּכנּו ׁשמך את וימליכּו ויקּדיׁשּו כלויעריצּו ּכי מיד). §©£¦§©§¦§©§¦¤¦§¨©§¥¨¦¦¨

ת לך לׁשֹון וכל יֹודה. לך ּתּפה לך עין (וכל צּפה).ּׁשבע. ¤§¨¤§¨¨§¨¦¨©§¨©¦§¨§©¤
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ת לך ּברְך וכלוכל לפנכרע. תקֹומה וכלׁשּתיך חוה. §¨¤¤§¨¦§©§¨¨§¨¤¨¦§©£¤§¨

ּכּדבר לׁשמך, יזּמרּו ּוכליֹות קרב וכל ייראּוך. ¨¨©¨¤§¦§©§¨§¤¤¨§¨¨¦¨§©(ה)ּלבבֹות

י)(תּובׁשּכת לה, עצמֹות:הלים ּתּכל מּצילאמרני כמֹוך, מי יהוה ה ¤¨¨©§©Ÿ©§¨¦¨¨©¦

וענענ מּמּנּו מחזק עני (ׁשועת מּגזלֹו. ואביֹון אּתי תּיים ׁשמעה ¨¦¥¨¨¦¤§¨¦§¤§¦Ÿ§©§©£¦¦©¨¦§©

ּת הּדל ּלְךצעקת יׁשוה ּומי ּלְך ידמה מי ותֹוׁשיע). קׁשיב ©£©©©©§¦§¦©¦¦§¤¨¦¦§¤¨

קֹונ עליֹון אל והּנֹורא הּגּבֹור הּגדֹול האל לְך, יערְך הּומי ¦©£¨¨¨¥©¨©¦§©¨¥¤§¥

נ וארץ. ּונׁשמים ּונׁשּבחך קדׁשךהּללך ׁשם את ּונברְך פארך ¨©¦¨¨¤§©¤§¨§©¥£¨§¨¤§¨§¨¥¤¥¨§¤¨

א)ּכאמּור קג, נ:(שם ּברכי אתלדוד קרבי וכל יהוה את פׁשי ¨¨§¨¦¨§¦©§¦¤§¨§¨©¤

קדׁשֹו. §¨¥ׁשם

לנּבתהאל הּגּבֹור ׁשמך. ּבכבֹוד הּגדֹול עּזך, צחעצמֹות ¨¥§©£ªª¤¨©¨¦§§¤¨©¦¨¤©

ּבנֹוראֹות ונּׂשא.והּנֹורא רם ּכּסא על הּיֹוׁשב הּמלְך יך, §©¨§§¤¨©¤¤©¥©¦¥¨§¦¨

וכתׁשֹוכן ׁשמֹו. וקדֹוׁש מרֹום אּובעד, לג, צּדיקים:)(שם רּננּו ¥©¨§¨§§¨©§©¦¦

נ ליׁשרים תּביהוה הּלה.אוה ©©§¨¦¨¨§¦¨

אשכנ ספרדזנוסח נוסח

ּתּבפי הּלל,תיׁשרים ּתּבפי¨©§¦¦¨§¦§ רֹומם,תיׁשרים §¦§¨¦¦§¨

ּת צּדיקים ּברְך,תּובדברי ּתּובׂשפת©¨§¦¦¦©¥§¦§ צּדיקים ּברְך,תי §¦§¥©¦¦¦§¨¥

ּת חסידים רֹומם,תּובלׁשֹון ּת¨§¦¦¦£§¦ חסידים קּדׁש,תּובלׁשֹון ¦§£¦¦¦§©¨

ּת קדֹוׁשים קּדׁש.תּובקרב ּת¨©§¦¦§¤¤§ קדֹוׁשים הּלל.תּובקרב §¤¤§¦¦§©¨

ּברּנּובמקהלֹות יׂשראל ּבית עּמך יתרבבֹות ׁשמךה ּפאר §©§£¦§©§¨¥¦§¨¥§¦¨¦§¨¥¦§¨

היצּורים. ּכל חֹובת ׁשּכן ודֹור, ּדֹור ּבכל ¦§©¨©¥¤¨¨§¥§©מלּכנּו

אבֹותלפנ ואלהי אלהינּו יהוה לׁשּבחיך להּלל להֹודֹות ינּו §¨¤¨¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥§§©¥§©¥©

ּולנ להּדר לרֹומם ּכללפאר על ּולקּלס לעּלה לברְך ּצח §¨¥§¥§©¥§©¥©§¨¥§©¥§©¥©¨

ות ׁשירֹות מׁשיחך.ּדברי עבּדך יׁשי ּבן ּדוד ׁשּבחֹות ¦§¥¦§¦§§¨¦¤¦©©§§¨§¦¤¨
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אשכנ זנוסח

והּקדֹוׁש,ּבחיׁשּת הּגדֹול, הּמלְך האל, מלּכנּו, לעד ׁשמך ¦§©©¦§¨¨©©§¥¨¥©¤¤©¨§©¨

נ לך ּכי ּובארץ. ואלהיּבּׁשמים אלהינּו יהוה אה ©¨©¦¨¨¤¦§¨¨¤¡Ÿ¥¥Ÿ¥

נאבֹות ּוממׁשלה, עז וזמרה, הּלל ּוׁשבחה, ׁשיר ּגדּלהינּו צח, £¥¦§¨¨©¥§¦§¨Ÿ¤§¨¨¤©§ª¨

ותּוגבּורהּת והֹודאֹות,הּלה ּברכֹות, ּומלכּות. קדּׁשה, פארת, §¨§¦¨§¦§¤¤§ª¨©§§¨§¨

עֹולם.מעּת ועד ה ¥©¨§©¨

ּגדֹולּבּתאּתּברּוְך מלְך, אל יהוה, ההֹודאֹות,ה אל ׁשּבחֹות, ¨©¨¥¤¤¨©¦§¨¥©¨

הּנ חיאדֹון אל מלְך זמרה, ּבׁשירי הּבֹוחר פלאֹות, £©¦§¨©¥§¦¥¦§¨¤¤¥¥

¦¨̈העֹולמים.

ספרד נוסח

הּגדֹול,יׁשּתּובכן הּמלְך האל, מלּכנּו, לעד ׁשמך ּבח §¥¦§©©¦§¨¨©©§¥¨¥©¤¤©¨

נ לך ּכי ּובארץ. ּבּׁשמים אלהינּווהּקדֹוׁש, יהוה אה §©¨©¨©¦¨¨¤¦§¨¨¤¡Ÿ¥

אבֹות ּוממׁשלה,ואלהי עז וזמרה, הּלל ּוׁשבחה, ׁשיר ינּו ¥Ÿ¥£¥¦§¨¨©¥§¦§¨Ÿ¤§¨¨

ּתנ ּוגבּורה ּגדּלה ותצח, ּומלכּות.הּלה קדּׁשה, פארת, ¤©§ª¨§¨§¦¨§¦§¤¤§ª¨©§

עֹולם ועד ּומעֹולם והּקדֹוׁש, הּגדֹול לׁשמך והֹודאֹות ¨©§¨¥¨©§¨©¨§¦§¨§¨§ּברכֹות,

אל.אּת ה ©¨¥

צּדיקיםיהללּוך וחסידיך מעׂשיך. ּכל על אלהינּו יהוה §©§¨¡Ÿ¥©¨©£¤¨©£¦¤¨©¦¦

רצֹונ עּמךעֹוׂשי וכל ּברּנך. יׂשראל, יֹודּוּבית ה ¥§¤¨§¨©§¨¥¦§¨¥§¦¨

ויקּדיׁשּו ויעריצּו וירֹוממּו ויׁשֹוררּו ויפארּו ויׁשּבחּו ¦§©§¦£©§§¦§¦£¨¦§©¦§¨¦ויברכּו

ּת מלּכנּו אתׁשמך ּולׁשמךוימליכּו להֹודֹות, טֹוב לך ּכי מיד. §©§¦¤¦§¨©§¥¨¦¦§¨§§¦§¨

אּתנ עֹולם ועד מעֹולם ּכי לזּמר, אּתאה ּברּוְך אל. יהוהה ה ¨¤§©¥¦¥¨§©¨©¨¥¨©¨

ּבּת מהּלל ׁשּבחֹות.מלְך ¤¤§ª¨©¦§¨

קדׁשאיהננ יחּוד לׁשם ּכֹוסֹות. ארּבע ׁשל רביעי ּכֹוס מצות לקּים ּומזּמן מּוכן ¦§¦¨§ª¨§©¥¦§©§¦¦¤©§©§¥¦ª§¨

ּוׁשכינּת הּוא ונּבריְך טמיר ההּוא ידי על ּורחימּו ּבדחילּו יׂשראל.יּה ּכל ּבׁשם עלם §¦§¦§¥¦§¦§¦©§¥©¨¦§¤¡¨§¥¨¦§¨¥

נ אדנויהי ּכֹוננעם ידינּו ּומעׂשה עלינּו אלהינּו ּכֹונני ידינּו ּומעׂשה עלינּו יז)(תהּוה צ, :הלים ¦¦Ÿ©£Ÿ¨¡Ÿ¥¨¥©£¥¨¥§¨¨¥©£¥¨¥§¥
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הּגפן:אּתּברּוְך ּפרי ּבֹורא העֹולם מלְך אלהינּו יהוה ה ¨©¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¥§¦©¨¤

:dpexg` dkxa jxan k"g`e ziriax xeriy daqda dzeye

הּגפןאּתּברּוְך ּפרי ועל הּגפן על העֹולם מלְך אלהינּו יהוה ה ¨©¨¡Ÿ¥¤¤¨¨©©¤¤§©§¦©¤¤

ּת ּורחבהועל טֹובה חמּדה ארץ ועל הּׂשדה נּובת §©§©©¨¤§©¤¤¤§¨¨§¨¨

לאבֹות והנחלּת מּטּובּה.ׁשרצית ולׂשּבע מּפריּה לאכל ינּו ¤¨¦¨§¦§©§¨©£¥¤¡Ÿ¦¦§¨§¦§Ÿ©¦¨

נ עירךרחם ירּוׁשלים ועל עּמך יׂשראל על אלהינּו יהוה א ©¤¨¡Ÿ¥©¦§¨¥©¤¨§©§¨©¦¦¤¨

ּובנ ּכבֹודךועלמזּבחךועלהיכלך. מׁשּכן הירּוׁשליםועלצּיֹון §©¦¦§©§¤¨§©¦§©£¨§©¥¨¤¨§¥§¨©¦

ּבבנ וׂשּמחנּו לתֹוכּה והעלנּו בימינּו ּבמהרה הּקדׁש ּהינעיר ¦©Ÿ¤¦§¥¨§¨¥§©£¥§¨§©§¥§¦§¨¨

ּבקדּׁשהונ עליה ּונברכך מּטּובּה ונׂשּבע מּפריּה אכל §Ÿ©¦¦§¨§¦§©¦¨§¨¤§¨¨¤¨¦§ª¨

ּביֹוםהּׁשּבתהּזה)בשבת:(ּובטהרה. ּביֹוםחגהּמּצֹותּורצהוהחליצנּו וׂשּמחנּו §¨¢¨§¥§©£¦¥§©©¨©¤§©§¥§©©©

אּת ּכי ועלהּזה. הארץ על לך ונֹודה לּכל ּומטיב טֹוב יהוה ה ©¤¦©¨¥¦©Ÿ§¤§¨©¨¨¤§©

גפנ אּתּפרי ּברּוְך גפנּה, ּפרי ועל הארץ על יהוה ּה.ה §¦©§¨¨©¨©¨¨¤§©§¦©§¨

¨§¦נרצה

.'cl dvxp `ed xcqk lkd dyr m`

ּכהלכתֹו,חסל ּפסח סּדּור £©¦¤©§¦§¨

וחּקתֹו, מׁשּפטֹו ¨ª§¨§¦¨§ּככל

אֹותֹו, לסּדר זכינּו ¥©§¦¨¤£©ּכאׁשר

נ לעׂשֹותֹו.ּכן זּכה ¥¦§¤©£

מעֹונ ׁשֹוכן ה,זְך ¨¥§¨

מנ מי עדת קהל ה,קֹומם ¥§©£©¦¨¨

נ נּבקרֹוב כּנהל ה,טעי §¨©¥¦§¥©¨

ּברּנ לצּיֹון ה.ּפדּוים §¦§¦§¦¨

ּבירּוׁשליםהלׁשנ פעמים]הּבאה .[שלוש §¨¨©¨¨¦¨¨¦
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:cala oey`x dlila df heit mixne` ux`l uega

הּלילה: ּבחצי ויהי ¨§©©¦£©¦§©¥§ּובכן

נאז הּלילה.רֹוב זה אׁשמֹורת ּבראׁש ּבּלילה. הפלאת ּסים ¨¦¦¦§¥¨©©§¨§Ÿ©§¤¤©©§¨

נ צדק הּלילה:ּגר ּבחצי ויהי לילה. לֹו ּכנחלק ּצחּתֹו ¥¤¤¦©§§¤¡©©§¨©§¦©£¦©©§¨

ּבאמׁשּדנּת ארּמי הפחדּת הּלילה. ּבחלֹום ּגרר מלְך ©§¨¤¤§¨©£©©§¨¦§©§¨£©¦§¤¤

ויהי לילה. לֹו וּיּוכל לאל יׂשראל וּיׂשר ¦§©¨§©©©¥¨¥¨§¦©¨©¨§©לילה.

הּלילה: ¨§©©¦£©ּבחצי

ּפתזרע מצאּוּבכֹורי לא חילם הּלילה. ּבחצי מחצּת רֹוס ¤©§¥©§¨©§¨©£¦©©§¨¥¨Ÿ¨§

סּלית חרׁשת נגיד טיסת ּבּלילה. ּבכֹוכביּבקּומם §¨©©§¨¦©§¦£Ÿ¤¦¦¨§§¥

הּלילה: ּבחצי ויהי ¨§©©¦£©¦§©¨§©לילה.

ּבליעץ ּכרע ּבּלילה. פגריו הֹובׁשּת אּוּוי לנֹופף מחרף ¨©§¨¥§¥¦©§¨§¨¨©©§¨¨©¥

חזֹות רז נגלה חמּודֹות לאיׁש לילה. ּבאיׁשֹון £¨¨§¦£¦§¨§©¦§¨©ּומּצבֹו

הּלילה: ּבחצי ויהי ¨§©©¦£©¦§©¨§©לילה.

נּכרמׁשּת קדׁש אריֹותּבכלי מּבֹור נֹוׁשע ּבּלילה. ּבֹו הרג ¦§©¥¦§¥Ÿ¤¤¡©©©§¨©¦£¨

ּבעתּפֹות ׂשנּותר לילה. ני וכתאה אגגי בטר ¥¦£¥©§¨¦§¨¨©£¨¦§¨©

הּלילה: ּבחצי ויהי ּבּלילה. ¨§©©¦£©¦§©¨§©©¦¨§ספרים

ּבננעֹוררּת עליו ּתצחך ּפּורה לילה. ׁשנת לׁשֹומרדד דרְך ©§¨¦§£¨¨¨§¤¤§©©§¨¨¦§Ÿ§¥

את וׂשח ּכּׁשֹומר צרח מּלילה. לילה.מה וגם בקר א ©¦©§¨¨©©¥§¨¨¨Ÿ¤§©¨§¨

הּלילה: ּבחצי ¨§©©¦£©¦§©ויהי

לךקרב ּכי הֹודע רם לילה. ולא יֹום לא הּוא אׁשר יֹום ¨¥£¤Ÿ§Ÿ©§¨¨©¦§¨

ּכל לעירך הפקד ׁשֹומרים הּלילה. לך אף ¨¨§¦§¥§©¦§¨§©©¨§©©הּיֹום

ּת הּלילה. וכל ויהיהּיֹום לילה. חׁשכת יֹום ּכאֹור איר ©§¨©©§¨¨¦§¤§©©§¨©§¦

הּלילה: ¨§©©¦£©ּבחצי
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:cala ipy dlila df heit mixne` ux`l uega

"ואמרּת ּפסח":ּובכן זבח כזם יב, )(שמות §¥©£©§¤¤©¤©

נּׂשאתּגבּורֹותאמץ מֹועדֹות ּכל ּבראׁש ּבּפסח. הפלאת יך Ÿ¤§¤¨¦§¥¨©¤©§Ÿ¨£¦¥¨

ואמרּת ּפסח. ליל חצֹות לאזרחי ּגּלית זבחּפסח. ם ¤©¦¦¨§¤§¨¦£¥¤©©£©§¤¤©

©¤ּפסח:

מּצֹותיוּדלת עּגֹות נֹוצצים הסעיד ּבּפסח. הּיֹום ּכחֹום ּדפקּת §¨¨¨©§¨§©©¤©¦§¦§¦ª©

ואמרּת ּפסח. ערְך לׁשֹור זכר רץ הּבקר ואל םּבּפסח. ©¤©§¤©¨¨¨¥¤§¥¤¤©©£©§¤

ּפסח: ©¤©¤זבח

ּומּצֹותזעמּו מהם לֹוט חּלץ ּבּפסח. ּבאׁש ולהטּו סדֹומים Ÿ£§¦§Ÿ£¨¥©¤©ª©¥¤©

ּבעברך ונֹוף מֹוף אדמת טאטאת ּפסח. ּבקץ ¨§§¨§§©§©¨¥¦©¤¥§¨̈אפה

ואמרּת ּפסח:ּבּפסח. זבח ם ©¤©©£©§¤¤©¤©

ּבןיּה על ּכּביר ּפסח. ׁשּמּור ּבליל מחצּת אֹון ּכל ראׁש ¨Ÿ¨¨©§¨§¥¦¤©©¦©¥

לבלּת ּפסח. ּפסחּתּבדם ּתּבכֹור חיתמׁשחיתלבאּבפתי §¨©§¨§©¤©§¦§¦¥©§¦¨Ÿ¦§¨©

ואמרּת ּפסח:ּבּפסח. זבח ם ©¤©©£©§¤¤©¤©

ּבעּתֹותמסּגרת ׂשעֹוריסּגרה ּבצליל מדין נׁשמדה ּפסח. י §ª¤¤ª¨¨§¦¥¤©¦§§¨¦§¨¦§¦§¥

מׁשמּנ ׂשרפּו ּפסח. יקֹודעמר ּביקד ולּוד ּפּול י Ÿ¤¤©Ÿ§¦§©¥§¦©§

ואמרּת ּפסח:ּפסח. זבח ם ¤©©£©§¤¤©¤©

ּכתעֹוד יד ּפס ּפסח. עֹונת ּגעה עד לעמֹוד ּבנֹוב בההּיֹום ©§©£©¨¨©¤©©¨¨§¨

ּבּפסח. הּׁשלחן ערְך הּצפית צפה ּבּפסח. צּול ©¤©¨§Ÿ©¨¦¨Ÿ©ª¨©¤©©¥£©§לקעקע

ּפסח:ואמרּת זבח ם ©£©§¤¤©¤©

רׁשעּכּנקהל מּבית ראׁש ּבּפסח. לׁשּלׁש צֹום הדּסה סה ¨¨¦§¨£©¨§©¥©¤©Ÿ¦¥¨¨

ׁשּת ּבּפסח. חמּׁשים ּבעץ ּתביאמחצּת רגע אּלה י ¨©§¨§¥£¦¦©¤©§¥¥¤¤©¨¦

ּת ּבּפסח. ותלעּוצית ידך ימינעז התרּום ּכליל חגך קּדׁש §¦©¤©¨Ÿ¨§¨§¨§¦¤¨§¥¦§©¥©

ואמרּת ּפסח:ּפסח. זבח ם ¤©©£©§¤¤©¤©
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נ לֹו יאה:ּכי לֹו ּכי אה. ¦¨¤¦¨¤

לֹו:אּדיר יאמרּו ּגדּודיו ּכהלכה. ּבחּור ּבמלּוכה. ©¦¦§¨¨©£¨¨§¨Ÿ§

לֹו ּכי הּממלכה. יהוה לך לך. אף לך לך. ּכי לך ּולך. ¦¨¨§©©¨§¨§©¨§¨§¦¨§¨§¨§לך

יאה:נ לֹו ּכי ¤¨¦¤¨אה.

ותּדגּול ּכהלכה. הדּור לֹו:ּבמלּוכה. יאמרּו יקיו ¨¦§¨¨©£¨¨¨¦¨Ÿ§

לֹו ּכי הּממלכה. יהוה לך לך. אף לך לך. ּכי לך ּולך. ¦¨¨§©©¨§¨§©¨§¨§¦¨§¨§¨§לך

יאה:נ לֹו ּכי ¤¨¦¤¨אה.

לֹו:זּכאי יאמרּו טפסריו ּכהלכה. חסין ּבמלּוכה. ©©¦§¨¨¦©£¨¨©§§¨Ÿ§

לֹו ּכי הּממלכה. יהוה לך לך. אף לך לך. ּכי לך ּולך. ¦¨¨§©©¨§¨§©¨§¨§¦¨§¨§¨§לך

יאה:נ לֹו ּכי ¤¨¦¤¨אה.

לֹו:יחיד יאמרּו לּמּודיו ּכהלכה. ּכּביר ּבמלּוכה. ¨¦¦§¨©¦©£¨¨¦¨Ÿ§

לֹו ּכי הּממלכה. יהוה לך לך. אף לך לך. ּכי לך ּולך. ¦¨¨§©©¨§¨§©¨§¨§¦¨§¨§¨§לך

יאה:נ לֹו ּכי ¤¨¦¤¨אה.

לֹו:מלְך יאמרּו סביביו ּכהלכה. נֹורא ּבמלּוכה. ¤¤¦§¨¨©£¨¨§¦¨Ÿ§

לֹו ּכי הּממלכה. יהוה לך לך. אף לך לך. ּכי לך ּולך. ¦¨¨§©©¨§¨§©¨§¨§¦¨§¨§¨§לך

יאה:נ לֹו ּכי ¤¨¦¤¨אה.

לֹו:יוענ יאמרּו צּדיקיו ּכהלכה. ּפֹודה ּבמלּוכה. ¨¨¦§¨¤©£¨¨©¦¨Ÿ§

לֹו ּכי הּממלכה. יהוה לך לך. אף לך לך. ּכי לך ּולך. ¦¨¨§©©¨§¨§©¨§¨§¦¨§¨§¨§לך

יאה:נ לֹו ּכי ¤¨¦¤¨אה.

ׁשנקדֹוׁש ּכהלכה. רחּום לֹו:אּנּבמלּוכה. יאמרּו יו ¨¦§¨©©£¨¨¦§©¨Ÿ§

לֹו ּכי הּממלכה. יהוה לך לך. אף לך לך. ּכי לך ּולך. ¦¨¨§©©¨§¨§©¨§¨§¦¨§¨§¨§לך

יאה:נ לֹו ּכי ¤¨¦¤¨אה.
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ּתּקיףּת ּכהלכה. ּתֹומְך לֹו:ּבמלּוכה. יאמרּו מימיו ©¦¦§¨¥©£¨¨§¦¨Ÿ§

לֹו ּכי הּממלכה. יהוה לך לך. אף לך לך. ּכי לך ּולך. ¦¨¨§©©¨§¨§©¨§¨§¦¨§¨§¨§לך

יאה:נ לֹו ּכי ¤¨¦¤¨אה.

יבנ¦©אּדיר ּבימינּוהּוא ּבמהרה ּבמהרה ּבקרֹוב. ביתֹו ה ¦§¤¥§¨¦§¥¨¦§¥¨§¨¥

ּבנ אל ּבנּבקרֹוב. אל ּבנה ביתה. ּבקרֹוב:ה ך §¨¥§¥¥§¥§¥¥§¨§¨

יבנהּוא.ּ̈בחּור הּוא. ּדגּול הּוא. ּבקרֹוב.ּגדֹול ביתֹו ה ¨¨¦§¤¥§¨

ּבנ אל ּבקרֹוב. ּבימינּו ּבמהרה ּבנּבמהרה אל ה.ה ¦§¥¨¦§¥¨§¨¥§¨¥§¥¥§¥

ביתּבנ ּבקרֹוב:ה ך §¥¥§¨§¨

ות̈הדּור יבנהּוא. הּוא. חסיד הּוא. זּכאי הּוא. ביתֹויק ה ¨¦©©¨¦¦§¤¥

ּבנ אל ּבקרֹוב. ּבימינּו ּבמהרה ּבמהרה אלּבקרֹוב. ה §¨¦§¥¨¦§¥¨§¨¥§¨¥§¥¥

ּבנּבנ ביתה. ּבקרֹוב:ה ך §¥§¥¥§¨§¨

הּוא.̈טהֹור מלְך הּוא. למּוד הּוא. ּכּביר הּוא. יחיד ¤¤¨¦©¦¨הּוא.

צּדיק הּוא. ּפֹודה הּוא. עּזּוז הּוא. ׂשּגיב הּוא. ¦©¤¦¦©¨נֹורא

יבנ ּבימינּוהּוא. ּבמהרה ּבמהרה ּבקרֹוב. ביתֹו ה ¦§¤¥§¨¦§¥¨¦§¥¨§¨¥

ּבנ אל ּבנּבקרֹוב. אל ּבנה ביתה. ּבקרֹוב:ה ך §¨¥§¥¥§¥§¥¥§¨§¨

ּת̈קדֹוׁש הּוא. ׁשּדי הּוא. רחּום יבנהּוא. הּוא. ביתֹוּקיף ה ©©©©¦¦§¤¥

ּבנ אל ּבקרֹוב. ּבימינּו ּבמהרה ּבמהרה אלּבקרֹוב. ה §¨¦§¥¨¦§¥¨§¨¥§¨¥§¥¥

ּבנּבנ ביתה. ּבקרֹוב:ה ך §¥§¥¥§¨§¨

אנאחד אחד יֹודע. ׁשּבּׁשמיםמי אלהינּו אחד יֹודע. י ¤¨¦¥©¤¨£¦¥©¤¨¡Ÿ¥¤©¨©¦

¤¨¨ּובארץ:

ׁשניםׁשנ יֹודע. אנמי ׁשנים יֹודע. אחדי הּברית. לּוחֹות י §©¦¦¥©§©¦£¦¥©§¥©§¦¤¨

ּובארץ: ׁשּבּׁשמים ¤¨¨¦©¨©¤¥Ÿ¡אלהינּו
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אנׁשלׁשה ׁשלׁשה יֹודע. ׁשנמי אבֹות. ׁשלׁשה יֹודע. יי §Ÿ¨¦¥©§Ÿ¨£¦¥©§Ÿ¨¨§¥

ּובארץ: ׁשּבּׁשמים אלהינּו אחד הּברית. ¤¨¨¦©¨©¤¥Ÿ¡¨¤¦§©לּוחֹות

אנארּבע ארּבע יֹודע. ׁשלׁשהמי אּמהֹות. ארּבע יֹודע. י ©§©¦¥©©§©£¦¥©©§©¦¨§Ÿ¨

ׁשנ אלהאבֹות. אחד הּברית. לּוחֹות ׁשּבּׁשמיםי ינּו ¨§¥©§¦¤¨¡Ÿ¥¤©¨©¦

¤¨¨ּובארץ:

אנחמּׁשה חמּׁשה יֹודע. תֹורה.מי חּמׁשי חמּׁשה יֹודע. י £¦¨¦¥©£¦¨£¦¥©£¦¨ª§¥¨

ׁשנ אבֹות. ׁשלׁשה אּמהֹות. הּברית.ארּבע לּוחֹות י ©§©¦¨§Ÿ¨¨§¥©§¦

ּובארץ: ׁשּבּׁשמים אלהינּו ¤¨¨¦©¨©¤¥Ÿ¡¨¤אחד

אנׁשּׁשה ׁשּׁשה יֹודע. מׁשנמי סדרי ׁשּׁשה יֹודע. חמּׁשהי ה. ¦¨¦¥©¦¨£¦¥©¦¨¦§¥¦§¨£¦¨

ׁשנ אבֹות. ׁשלׁשה אּמהֹות. ארּבע תֹורה. יחּמׁשי ª§¥¨©§©¦¨§Ÿ¨¨§¥

ּובארץ: ׁשּבּׁשמים אלהינּו אחד הּברית. ¤¨¨¦©¨©¤¥Ÿ¡¨¤¦§©לּוחֹות

אנׁשבעה ׁשבעה יֹודע. ׁשּבתמי ימי ׁשבעה יֹודע. א.י ¦§¨¦¥©¦§¨£¦¥©¦§¨§¥©§¨

מׁשנ סדרי ארּבעׁשּׁשה תֹורה. חּמׁשי חמּׁשה ה. ¦¨¦§¥¦§¨£¦¨ª§¥¨©§©

ׁשנ אבֹות. ׁשלׁשה אלהינּואּמהֹות. אחד הּברית. לּוחֹות י ¦¨§Ÿ¨¨§¥©§¦¤¨¡Ÿ¥

ּובארץ: ¤¨¨¦©¨©¤ׁשּבּׁשמים

ׁשמֹונהׁשמֹונ יֹודע. אנמי ׁשמֹונה יֹודע. ׁשבעהי מילה. ימי ה §¨¦¥©§¨£¦¥©§¨§¥¦¨¦§¨

ׁשּבת מׁשנימי סדרי ׁשּׁשה תֹורה.א. חּמׁשי חמּׁשה ה. §¥©§¨¦¨¦§¥¦§¨£¦¨ª§¥¨

ׁשנ אבֹות. ׁשלׁשה אּמהֹות. אחדארּבע הּברית. לּוחֹות י ©§©¦¨§Ÿ¨¨§¥©§¦¤¨

ּובארץ: ׁשּבּׁשמים ¤¨¨¦©¨©¤¥Ÿ¡אלהינּו

ּתׁשעהּת יֹודע. אנמי ּתׁשעה יֹודע. ׁשמֹוני לידה. ירחי הׁשעה ¦§¨¦¥©¦§¨£¦¥©¦§¨©§¥¥¨§¨

ׁשּבת ימי ׁשבעה מילה. מׁשנימי סדרי ׁשּׁשה ה.א. §¥¦¨¦§¨§¥©§¨¦¨¦§¥¦§¨

ׁשנ אבֹות. ׁשלׁשה אּמהֹות. ארּבע תֹורה. חּמׁשי יחמּׁשה £¦¨ª§¥¨©§©¦¨§Ÿ¨¨§¥

ּובארץ: ׁשּבּׁשמים אלהינּו אחד הּברית. ¤¨¨¦©¨©¤¥Ÿ¡¨¤¦§©לּוחֹות
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אנעׂשרה עׂשרה יֹודע. ּתמי ּדּברּיא. עׂשרה יֹודע. ׁשעהי £¨¨¦¥©£¨¨£¦¥©£¨¨¦§©¨¦§¨

ׁשמֹונ לידה. ׁשּבתירחי ימי ׁשבעה מילה. ימי א.ה ©§¥¥¨§¨§¥¦¨¦§¨§¥©§¨

מׁשנ סדרי אּמהֹות.ׁשּׁשה ארּבע תֹורה. חּמׁשי חמּׁשה ה. ¦¨¦§¥¦§¨£¦¨ª§¥¨©§©¦¨

ׁשנ אבֹות. ׁשּבּׁשמיםׁשלׁשה אלהינּו אחד הּברית. לּוחֹות י §Ÿ¨¨§¥©§¦¤¨¡Ÿ¥¤©¨©¦

¤¨¨ּובארץ:

עׂשר אנאחד עׂשר אחד יֹודע. עׂשרמי אחד יֹודע. י ©©¨¨¦¥©©©¨¨£¦¥©©©¨¨

ּת ּדּברּיא. עׂשרה לידה.ּכֹוכבּיא. ירחי ׁשעה §©¨£¨¨¦§©¨¦§¨©§¥¥¨

ׁשּבתׁשמֹונ ימי ׁשבעה מילה. ימי מׁשנה סדרי ׁשּׁשה ה.א. §¨§¥¦¨¦§¨§¥©§¨¦¨¦§¥¦§¨

ׁשנ אבֹות. ׁשלׁשה אּמהֹות. ארּבע תֹורה. חּמׁשי יחמּׁשה £¦¨ª§¥¨©§©¦¨§Ÿ¨¨§¥

ּובארץ: ׁשּבּׁשמים אלהינּו אחד הּברית. ¤¨¨¦©¨©¤¥Ÿ¡¨¤¦§©לּוחֹות

עׂשרׁשנ ׁשנים יֹודע. אנמי עׂשר ׁשנים יֹודע. עׂשרי ים §¥¨¨¦¥©§¥¨¨£¦¥©§¥¨¨

ּדּברּיא. עׂשרה ּכֹוכבּיא. עׂשר אחד ¨©§¦¨¨£¨©§¨¨©©¨©§¦ׁשבטּיא.

ׁשמֹונּת לידה. ירחי ׁשּבתׁשעה ימי ׁשבעה מילה. ימי א.ה ¦§¨©§¥¥¨§¨§¥¦¨¦§¨§¥©§¨

מׁשנ סדרי אּמהֹות.ׁשּׁשה ארּבע תֹורה. חּמׁשי חמּׁשה ה. ¦¨¦§¥¦§¨£¦¨ª§¥¨©§©¦¨

ׁשנ אבֹות. ׁשּבּׁשמיםׁשלׁשה אלהינּו אחד הּברית. לּוחֹות י §Ÿ¨¨§¥©§¦¤¨¡Ÿ¥¤©¨©¦

¤¨¨ּובארץ:

עׂשר אנׁשלׁשה עׂשר ׁשלׁשה יֹודע. ׁשלׁשהמי יֹודע. י §Ÿ¨¨¨¦¥©§Ÿ¨¨¨£¦¥©§Ÿ¨

ׁשנ מּדּיא. עׂשרעׂשר אחד עׂשרׁשבטּיא. ים ¨¨¦©¨§¥¨¨¦§©¨©©¨¨

ּת ּדּברּיא. עׂשרה ׁשמֹונּכֹוכבּיא. לידה. ירחי ימיׁשעה ה §©¨£¨¨¦§©¨¦§¨©§¥¥¨§¨§¥

ׁשּבת ימי ׁשבעה מׁשנמילה. סדרי ׁשּׁשה חּמׁשיא. חמּׁשה ה. ¦¨¦§¨§¥©§¨¦¨¦§¥¦§¨£¦¨ª§¥

ׁשנ אבֹות. ׁשלׁשה אּמהֹות. ארּבע הּברית.תֹורה. לּוחֹות י ¨©§©¦¨§Ÿ¨¨§¥©§¦

ּובארץ: ׁשּבּׁשמים אלהינּו ¤¨¨¦©¨©¤¥Ÿ¡¨¤אחד
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ּגדיא: חד ּגדיא, ¨§©©¨§©©חד

ּבתאּדזּבין ּגדיא:ּבא חד ּגדיא, חד זּוזי. רי §©¦©¨¦§¥¥©©§¨©©§¨

ּבתאואת אּבא ּדזּבין לגדיא, ואכלה ּגדיא,ׁשּונרא, חד זּוזי. רי §¨¨§¨§¨§¨§©§¨§©¦©¨¦§¥¥©©§¨

ּגדיא: ¨§©©חד

ּבתאואת אּבא ּדזּבין לגדיא, ּדאכלה לׁשּונרא, ונׁשְך ריּכלּבא, §¨¨©§¨§¨©§§¨§¨§¨§©§¨§©¦©¨¦§¥

ּגדיא: חד ּגדיא, חד ¨§©©¨§©©¥זּוזי.

לגדיא,אואת ּדאכלה לׁשּונרא, ּדנׁשְך לכלּבא, והּכה חּוטרא, §¨¨§¨§¦¨§©§¨§¨©§§¨§¨§¨§©§¨

ּבת אּבא ּגדיא:ּדזּבין חד ּגדיא, חד זּוזי. רי §©¦©¨¦§¥¥©©§¨©©§¨

לׁשּונרא,אואת ּדנׁשְך לכלּבא, ּדהּכה לחּוטרא, וׂשרף נּורא, §¨¨¨§¨©§§¨§¦¨§©§¨§¨©§§¨

ּבת אּבא ּדזּבין לגדיא, ּגדיא:ּדאכלה חד ּגדיא, חד זּוזי. רי §¨§¨§©§¨§©¦©¨¦§¥¥©©§¨©©§¨

ּדנׁשְךאואת לכלּבא, ּדהּכה לחּוטרא, ּדׂשרף לנּורא, וכבה מּיא, §¨¨©¨§¨¨§¨§¨©§§¨§¦¨§©§¨§¨©

ּבת אּבא ּדזּבין לגדיא, ּדאכלה ּגדיא,לׁשּונרא, חד זּוזי. רי §§¨§¨§¨§©§¨§©¦©¨¦§¥¥©©§¨

ּגדיא: ¨§©©חד

וׁשתאואת ּדהּכהּתֹורא, לחּוטרא, ּדׂשרף לנּורא, ּדכבה למּיא, ה §¨¨¨§¨¨§©¨§¨¨§¨§¨©§§¨§¦¨

ּבת אּבא ּדזּבין לגדיא, ּדאכלה לׁשּונרא, ּדנׁשְך רילכלּבא, §©§¨§¨©§§¨§¨§¨§©§¨§©¦©¨¦§¥

ּגדיא: חד ּגדיא, חד ¨§©©¨§©©¥זּוזי.

ּדׁשתאואת לתֹורא, וׁשחט ּדׂשרףהּׁשֹוחט, לנּורא, ּדכבה למּיא, ה §¨¨©¥§¨©§¨§¨¨§©¨§¨¨§¨§¨©

לגדיא, ּדאכלה לׁשּונרא, ּדנׁשְך לכלּבא, ּדהּכה ¨§©§¨§¨§¨§§©¨§¨§©§¨¦§¨§§לחּוטרא,

ּבת אּבא ּגדיא:ּדזּבין חד ּגדיא, חד זּוזי. רי §©¦©¨¦§¥¥©©§¨©©§¨

ּדׁשתאואת לתֹורא, ּדׁשחט לׁשֹוחט, וׁשחט הּמות, למּיא,מלאְך ה §¨¨©§©©¨¤§¨©§¥§¨©§¨§¨¨§©¨

ּדנׁשְך לכלּבא, ּדהּכה לחּוטרא, ּדׂשרף לנּורא, ©¨§¨§©§¨¦§¨§§©¨§¨§¨¨§ּדכבה

ּבת אּבא ּדזּבין לגדיא, ּדאכלה ּגדיא:לׁשּונרא, חד ּגדיא, חד זּוזי. רי §§¨§¨§¨§©§¨§©¦©¨¦§¥¥©©§¨©©§¨

לׁשֹוחט,אואת ּדׁשחט הּמות, למלאְך וׁשחט הּוא, ּברּוְך הּקדֹוׁש §¨¨©¨¨§¨©§©§©©¨¤§¨©§¥

ּדׁשת לתֹורא, ּדׂשרףּדׁשחט לנּורא, ּדכבה למּיא, ה §¨©§¨§¨¨§©¨§¨¨§¨§¨©

ּדזּבין לּגדיא, ּדאכלה לׁשּונרא, ּדנׁשְך לכלּבא, ּדהּכה ¦©§¨§©§¨§¨§¨§§©¨§¨§©§¨¦§¨§§לחּוטרא,

ּבת ּגדיא:אּבא חד ּגדיא, חד זּוזי. רי ©¨¦§¥¥©©§¨©©§¨
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