
 פסח הלבזת על אמרכלספר
 והערות מבוא בלו.ת כ,. עפ-יהוצא

ע,,

 ה.נערמיכאל

מבוא
 לרבנ.ם שבב.המ'ר אחר מכ" פסח, הלכות אמרכל, ספר את לאור מוצ.אהננ,
 הספר לשם שם זכר אין ונם וכסופו, בראשו חסר שבב" ההוא בפרקרנו'ארק.
 מפנ' אמרכל, מספר קטע הוא ,ה שב" ההלטת' הע'11 אחר אכל המהנר.ולשם

 הל' אמרכל, מהל' בליקוטים בקיצור המובאים המאמרים רוב שלהלן:הטעמים
 מתשעת וכן במלה. מלה כמעט ומתאימים שלנו. בכ'. נמצאים לקמן(. ,ראהפסח

 נ' לקמן(, 1ראד האמרכל ס' ע"ש רבה כאליה שמצאת' פסח בעניןהמאמרים

 נזכרו ושלא שלנו, בקטע החסרים המאמרם ומששת TI~W. בקטע נמצאיםמהם
 ענ'נ' הרבה הכע הע.קר' אמרכל ס' כ' לומר'ס אנו אמרכל, מהל'בליקוטים

 'רועים. שאינםפסח
 'צחק מה' כ'ש'ת הנאביר מו"ר בלא'א אר" מישה .הק' נכתב: הכ'.בראש

 הקצין מן במתנה קלף על הללו עלים שמנה קבלתי באמבערנער. נ', הלוידוב
 מבאמבערנ.. נר" קל"ן ה.רשכיה

 הששי. האלף של השניה המאה האמצע מן ,רש"( רבנ.ת אשכנו.ת ה.אהכתיבה
 סנט.מטרים. "וץ"."2 הוא הנודל שורות. 33 מכ.ל שלם רףכל

 בספר פר.ימאנן 'עקב ר' ע" נתפרסם נסך' ..ן הלכות על אמרכל.ספר
 אשכנזית, ושם. מבוא עם ,1.2-2(, עמ' )עברית. הופמאנן ר.ר שלה.ובל
 32-ן12(.עמ'

 בחמשיה קורונ,ל רנ.נ ע" נהפרסמו אמרכל. מספר מועדים מהלכות.ליקוט.ם
a'D-DJlpשם. האלב'רשטאם רשו.ח מאת תקונים עם ע"ב(, ע"א-ליה ,כ"א שלו, 

 ר'ה, הל' האלה: הפרקים של קיצור מכ.ל.ם האלה הל.קוט.ם א'-ב'(. עט'קטע
 א.סור והל' DS", הל' a'~TD, הל' חנוכה. הל' ולולב. כוכה הל' .והכ'פ,הל'

 1.שורון ורננ'ק ע.א(, קטיו שם, 1בת.קונים רש,ח'ה העירו כבר אבל,ה.תר.
 בראש HS~1 לא קורונ.ל של הב" שננוף א'(, הערה lGO, עמ' 1', כרךלקאמבק,

 ושבטפתח לררך.: .צירה אם כ, אמרכל, מס' ל.קוט'ם שהם וה.תר איסורהל'

 בין שהנה לוה. אהדת ראיה .ש ועוד רורא. מר" הוא כ. מפורש (NSe הדואלב"
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בןהינערקמד

 ע.ש כפ.רוש המובא.ם מאמר.ם שנ. .ש וה.תר א.סור בהל' המובאיםהמאמרים
 אמרכל מס' לאו ההוא הפרק שטף כר~ר ~א"כ ע"א(. ל.כ ע'א: )צ'ט.אמרכל'

 קורונ.ל ל~נ. שה.ה אמרכל טס' הל.קוט.ם של שב" שאפשר להעיר .ש ואגבהוא.
 .ס' %זה'ל: מעיר אזולא. שהנה ראה. שהר.חר'א הס" הואוהאלב.רשטאם,

 הנדפס קבה אליה בספר לפעמ.ם הוכ.רו כ.' וחדושים ר.נ.ם מפסקי הכוראמרכל.
 ומזכיר 4", נושן .שן בקלף אמרכל קצור רא.תי הצעיר ואני א'ח, ש"ע עלמקרוב

 ערך הנקול.ם, )שם .ח'אל' בר אשר רבינו הרב ומור.נו מרוטנבורק מהריםשם
 אמרכל(.ס'

 וה.תר, א.סור הל' הכ.ל העיקרי אמרנל שם' כפק. שום איןואעפ'כ
 ס' ע"ש וה.תר א.כור בענ.ן אחרים מאמרים מובא.ם רורא לשער. שבהנהותכ.ון

 מאמר.ם שנ. מובא.ם הנ"ל לקורונ.ל שבל.קוט.ם והיתר איסור בהל' ונםאמרכל,
 ,ן לע.ל. שהוכרת. כמומ.אמרכל.

1
 של מב

 ו
 אחר.ם. פרלכ שנ. ;'כ ה.1 העיקר. אמרכל בס' ם ר ל, אנו

 איבא ררפוותא ופלוגתא המהבר: אומר אחד במקום שבת. והל' ברכות,הל'
 מהר"מ ברכו,"ל בהלכות לעיל כתוב והכל וכו'. השנ"ה או הראשונה ,בצעאם
 בערב. הכנסת מב.ת בא כשארם כראמר" : אומר אחר וכמקום כ-ח(. (IDDוצ'ל

 1(. )ס.מן שבת ערב במנהגי פ.' וכו', לן מל~,1 השרת מלאב. שנ.שבתות,
 של שןמחבר אטהר 424(, עמ' ה.ובל, ,ספר פר.ימאנן של רעתולפ.

 הנ"ל ירכל מס' שבל.קוט,ם כיון שמחות, מס' על פירוש נ'כ כתב אמרכלס'
:IJfstמס' יבסוף המנילה, קריאת בשעת בבה"כ הולך רהאבל כתב .ומהרים 

 שהביטוי גוב אפשר אבל ע.ב(. ב"ה קונטרסים, )חמשה ראיותיו. כתבתישמחוח
 רא.ותיי( שם: )וצ'ל שבמהר'כ. מהציטאט חלק הוא וכו' שמחות מס' ובסוףההוא,
 שהרא.ש ללשי והרא.ה בנרפס. החסר שלו, שמחות הל' לסגף היא מהריםוכוונת
 פ.ה. סימן פנן מו'ק ,הרא'ש. בפורם אכילות שאין ראיות כמה מהרים בשםמביא
 ע"א, כ'1 פורי, ערך קל~,1נר, לר,א ~מנהנים פור.ם: הל' סגף מהר..ל.והשוה

 ש.'ט(. רטר.נטריפא
awררוקא לוך ל. ונר' א.תא: שלנו ובכיי .רוע. א.נו אמרכל ס' של המהבר 
 שפירא אייה לר' ארח על רבה באליה אבל ב'(. ,ס.מן וכו'.מספקא
 )אליה וכו' ברור לי ונראה אחר: בץסח אמרכל ספר ע"ש ההוא המאמרמובא
 מצינו אולם ט'(. ס"ק תל.נ, ס.מןרבה,

~DHD 
 המרמז החר במקום אמרכל ע"ש

 וכו', מפעפע,וטותר שאין ר-ת אומר הגיר שומן אבל ברוך: היה המחבר שלששמו

 ישער. אמרכל ע.כ וכו' מפעפע לא מועט דבר אלא שא.נו כ.ון אומר ברוךואני
 ,,ן ש.ח(. 11ינ.צ.אה ע"ב, כ' ל'1, ס.מן ריש הנהות.רורא,
 אמרכל ס' שו המחבר ו:4(, עמ' הנ"ל, היובל ~ספר פרי'מאנן של סברתולפ.

 מרוטנבורג ומהר.מ(ן הנ"ל: בליקוט'ם מצינו שכן הרא-ש, של תלמירוהיה
 מהל' ול.י~טים וכו' 'ום מבעוד להתעטף נהנו יח.אל בר אשר הרב 1=ומורי(ומו'

 שהב" לאוולא' הגדולים משם לעיל שהבאתי מה ראה אבל ע"ב(. ב"באמרכל,
 זה ולפ. יח.אל,. בר אשר רב.נו הרב ומור.יו מרוטנבורק מהר.ם שם.מכיר
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קמה פסח הלכות על אמרכלספרןנ[

 שם ל.קוט.ם לוה, והשוה .ומור.נו', הוא .1ם)" הרל' כליקוט.ם שהביטואפשר
 .חיאל בר אשר מוה"ר פ.' עשרה, תוך להנ.הם אומר שהספר מה ע"ב: כ.רלקמן.
 בר אשר )טהר'רן ,מוה.ר( ע"א(: ,קט.1 שם להאלב.רשטאם 1בת.ק1נ.םוכו'.
 דיק קלנו, כ" רב וראה וכו'..ריאל

'Q'p 
 סרוטנבורק  מהריס נוהג היה .וכן ל.ט:

ומהררא.ש..
 שהוא .ונראה אשכנזי: היה שהמחבר משמע שלנו בכ.י אחריםמבטויים
 עושין בצרפת כיה: ובסימן שם(. 246 הערה וראה מיא. )סימן  באשכהוירמיטא
 שט. "ן-לר1 הערות ראה אבל וכו'. נ1הנין 1אנ1 וכו'ט.בול

 קדמונים בספרי המובאים אמרכל ספרמאמרי

 אמרכל, מס' מאמר.ם כמה מב.א.ם אחדים שקרמ1נ.ם לע.ל רמות.כבר
  הנ"ל,  קווטרם.ם חמשה אסרבל, מהל' כליקומים אינם האלה  מהמאמריםושהרבה

 בספר פר"מאנן של 1סאמרו : הפרק בפנים לקמן הערות נ'כ 11ראה שלנו בכ.יולא
 להביא רצוני האלה, המאמר.ם על שארבר קורם  אבל  121-5(. עמ' המל,הרכל
 להשל.ם כרי שלנו. בכ.י החסרים אמרכל מהל' מל.קוט.ם פסח הל. מאמר.כאן

  מנעת: שירי כמה ער פסח הל. על הגרוןהפרק
 ב.ורה בחמ.ן בו נשתמשו לא שזרא. דבר להנעיל שלא הרוקח כתב1(

 וכל.ם לבזן, שמצר.ך פט.רתו אחר א"א בשם ל. ה1נר שמטונ,ן ומחבת בה,שמנעילין
 שניהם ללבנם או ילהנעילם לל.בון ב'1 להנעלה ב.ן הטלאי' להס.ר בע'הטט1לא.ם

 הת.ב1ת ראשון, בכל. הנעלה בע' שמולח.ם והכלים הנו.ם בכל. וכן ,ה. אהרבזה
 מ.ם בו שש1אב.ן רלי הרוקה כתב רותח.ם, מ.ם על.הם לשפוך נהנו1הש1לחנ1ת
 קערה הרוקח כתב רלא, הת1' ופסקו טב.לה, IT~U1 ברזל של מחושק.ם1סב.ב
 ל,כנס 'כול ואין חמים, לחם או בשר או חם פשט.רא על.1 שמש.מ.ן רה אוגדולה
 האבנ.ם על ר1תח.ם מ.ם 1.שפ1ך עליהם, 1.נ.ח באש אבנ.ם ילב.ן שטנע.ל.ם,ב.1רה
 אל,ע,ר אנ. ראית. רל"שא.. בנרנפא בקיאים אנו שא.ן. לפ. הרוקח כתב1.רת,ח,
 כשה.תה לקהל מנעיל כשהיה בשפ.רא ר1ר. שמואל ר' בן אברהם שרבלהקטן
 ומשליכם בוער.ם נר1ל.ם עצ.ם לוקח ה.ה מים מל.אה מרותחת נרעהה.ורה
 מרי ואבא ריב"א הורה ובן ה'ורה, סביבות בשפכים רותחים המ'ם והיוביורה,
 הט.ם 1לשפ1ך תחלה היורה להנעיל שצר.ך רש" PDD .מ.1, כל במ.נצאהריב'ק
 פסק וכן להנעיל, .שראל מק1מ1ת בכל המנהג ופשל ןלח1ץן, ,החוץ(הר1תח.1
 עכ'ל אמך, תורת תטוש אל משום כן לעשות 'פה ומנהג להנעיל, שצר.ךר.ב'א
 אבן של ברח.ם השהזם אם לבון, הצריכים  הסכ.נים דאותם ר'ב'א פסקהרוקח,
 בהנעלה. להםר.ו

 רזאר 1.ל  הרס"ב יאייר בכיו, ולא משקין ביאר ולא במס. אלא סיע'י'י א.1)היו,
 מבל.).יסיק.ן

 גל' אדרת.  ס"ל.".י, ולא
 שסילח'י

 ש%ר.י'ן הטרי אג' בחב בי בשר
 י'ח הסכים ול,ה בהגעלה, התירם נרהוא[ כהוא( יואל רבי' כתב בה שמטננין וסחבתה,עלה,
 מגעיל ארוכה ה'תה ואם הגעלה, לה ע,ש'ן בפסח מחבת' בתשובה כתב וכךהרא'ש,
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]ר[היגערקמו

 Yun~ ע"" חו,;ין וקן האקר, החצ. 1");., ו"51ךחייה
 הנועל 1לל )ועל, שלא צדו מן גלע

 יבישה עבןוה יבש בשר שלמה .בי' בשם מצאתי ח"'ב. אור'ח ,דוחיהם, להועילצריך
 גין ג~מי)ו ב.ן גומזו חמץ ,מ'7 7"5,לו בפסח, לסובל" לארס "ותר בספייתו )והד,קמא

 ימצא, 41ל 'ראה בל על דעבר סש.ס ליה דקנסיון בעיני', דאיתי' ה'מ במשה,, מ,ןןןבשא'מ
 אלא אסיר ואע1 חמץ, בו ש.ש מכר לא שפא לטיחנו א'כא ,מור, נעשה שלח תערובת ע'.אגל
 כל,,החבשיל. ואסרנו הונעל, ולא לבנ1הו עלא מתכת של בכס1' הקרירה שכסו מעשהבנ'ט,
 רוקח. ס.מלי חמץ, בו שיש בכיסוי נגע הרתיחה טבחכ'

 אפ.לו יו'", לצורך אלא לפסח, זה בשר מצניע או קתה אני ארם מוסרלא
 מברך פת מצא לא בין פת מצא בין רוקח כתב ושור, ועוף היהכשר
 ב.ע1ר על מברך חמץ ש.מצא ראשן במקום כתב )ראב'1 לחפש. כשהתחילמיר
 לרכותה ויחויק, החמץ וימצא כשיראה לעשייתם עובר כתב העזרי ואב'חמץ,
 ככר על הפררם ובספר הפת. עם ברכה שתכלה צר.ך המוציא . ברכתנב.

 !אחריהם לחפש חמץ חת.כית להצנ.ע הבית לבג. לצתת נהנו לכךהראשון,
 א'-ב'(. עמ' כ'1,ליקוטים,

 מצה האוה הבור, מן ולא הנהר מן למלאת גטננצא הקרמונ'ם הנה'נ)2(
 חטה נמצא שאם אב"ן רבינו כחג אר'ות, שם אשר בחותטות וחתים אסורביו"ט
ן, ,ן לאסרם. אג' רואה התרנגולתבמל.נת

 מה מבאיש ואעו פולט ואינון 1כ,לע חרס, ככל, נאמר) דברים שלשד דר-1 גאבותעה'נ,
 נ' שבחוכו, טה ומרא'ש ופולט בילע אינ, נחושה, בכל, נאמר) דברים נ' ושכת.גון,)שבתוכן(

 בסקוס ח", חם בטק.ם שבת1כ1, מה 1רואץ פולט ואיני בולע אינ. וכיכ'ת, בכל' נאסרודבר,ם
 צונן.צונן

 קצעה להלוך לנו. לומר .גול אס גשגת, לה.וה שחל ןנ).0ןן י.ד וקק",ת,ה'ן.
 והקערה הסעף להוי.א !ריך לרה 'פתי ל" וסיג הודה, מסותה חמץ נך" קיגלוסקירות
 ;אד ,ay העין,ן מן י'"")ג נא!גן1, י5ה קקערוח 1.ק)ח .חוץ, ג",ג ""5ה .ועד "ל"להוץ,
 א'-ב'(. עמ' כ, )שם, חיים "ור הרא'ש, א'א החמץ,כל'

 ןא
 פסחהל'

 צריך י,ן בספיקא דוקא ברור נ"ל ויל, קלף על אמרכל בס' מצאתי שזבא(
 הלצבאך ט', p"D תליו, סימן ארח, שפ'רא, אליה לר' רבה ,אליה וכו'לברוק
 ,ן שם. הערות לקמן ראה ב'. ס.מן סוך שלנו. בב" בשנ1.ים 1א.תאתקי.1(.
 בורקן המוער,( ,=בהול בחיה דר)קא לדר'א קלף על אמרכל בס' )כ.מב(
 1'. סימן שלג), בב" 1א.תא ב'(. ס"ק תליה, הניל,איר

 רכש ראבי'ד, בשם ן ןשלי 1של1( אמרכל כס' nHSt' אךנ(
 שנתחמי

 בשמר.
 'ש רבאללתו הפסח, אחר אסור ושהה עבר ואם להשהותו, אסורשכר
 שלנ) ב%" וחסר '.א(. תמ.ב, הניל, )א.ר עכ.ל כותת כמו רא1רי'תאאי'

 אפט1כ.צ'-. הוצ' 44-5. עמ' ת"כ, ס.מן חיב, ראכ..ה, נראה המל.ובל.ק)טים
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קטו פסח הלכות על אמרכלספר]הן

 . . . בח"ה התרננ1לת רשרפ.נן להד.א א.תא רפכהים ב' פרק באנ1רה 1כ1ר(
 שלס. בב" וחסר ב'(. תם-. דנ.ל, ,א"ר קלף על אמרכל בס' מבוארוכן

 במלעת חטה נמצא שאם אבין רב.נו .כתב ע"א: כ'1 אמרכל, מהל'1בל,ק1טים
 לאסרם'. אנ. רואההתרנגלת
 מבואר מלבוש , . . הנסרים[ לרבק כרי יין של חביות בשול' שמתנין ]עיסהה(
 אמרכל בס' וכ.מ . . . לשחות אלא א.ס1ר רא.ן שלשים, חוך אף לשהותרמותר
 אלא אסור א.ן לפסח נקרב אר ןלשד1ה[ %שרש( ראשונד לסבראדאפילו
 ובליקוט.ם. שלנו בכ" נחסר ל'(. תמ'[, הנ"ל, )א"רלשתות
 בל.ל התקופה ונפלה בשבת, בא' פסח שאירע מעשה פיה מיי הניה כתב1(

 רכת'ב משום להקפ'ר, שאין פ" ההסיר 'הדה ר' ןכ' חשו לא 1אעפ'כ שלפ;.1,1'

 אפה לא א' נשום ה'. בל.ל שנשאבו במם ולש) רען דבר ידע לא מצוהשומר
 לצורך אלא אפו לא שנ. בל.ל )ונם לחב.רו, r3D י'ט ראין א'. .)ם לצורךאלא
 ומשום ב.1ם, שאפו אדם בג. nxp טעו אבל לחולן מכ.ן יו.ט שא.ן לילה.אותה

 ב.י על הנרגלה התמ.' להראות הש המעשה הבאת. ע.כ בשעתה, מצוהדהביבה
 בדנ.מ עיינו ולא ע.ש, דני' מרדכי ובנדולח רמררכ'. במעשה שתמהו האחרונ.םוכל
 לטחוור תתקס'1 בשנת ה.ה שהמעשה כחב אמרכל ובס' א', מעשה שהכלהנ.ל
 להם היה רא'כ תימא 1[ה ע"כ, בלילה שעות 1' מיש באותו התקופה ונפלהרס.ב,
 1צ'ל טיס שהוא ואפשר חצות, קורם לאכול ח.1בא רהא שעות, 1' קורםלאפות
 נפלה א.מת האטת אל לבא .וכל התקופ11[ת להשגב 1הר1צה שבת. ל.לבאותו
 1בל.ק1ט,ם. שלפנ.נו בכ" וחסר י.1(. תניה. הנ"ל, ואיר הניל תתקס.1בשנת

 כאן המאמר את והגהתי רס,ט. קושטא דפ' שם, מיימתיות בהגהות איתאהסיפור
 והשוה קל'א. שם. yw1 ובנר' תקצץ; פסחים, היררכי. וראה cw. הנוסחלפ.

 רעד.רקח,

 מה ר'פ כסימן )ר)קח ומ,א(, נכון ואט צ'וריס לעמה בח"ד נדט וקצת[(
 הו' ה"נ בו. לסמן אכזר בים אבל נט. לנב. רוקא כת.בה, אינה בדפוסשנרחקו
 1'(. ת"ס, הנ.ל. ,א"ר בחה"מ ואפ.לa"p 1 אמרכל ובה' ע"כ, מצ.יר אוככותב

 1בל,ק1ט'ם. שלנו בכ"נחסר
 השק, נתלחלח מטה 'רוע אין אם נ"ל 1'ל ברר.שה, שמצאת. סמה מוכח וכןח(

 1.עת או פ.רות מי ספק D~D, סכה נת"כש. אם אף nosa לא1כל1  אפל) להקל,ש
 אטרכל, בס' וכ"מ . . . כלום לת1כ1 נפל לא שמא נת"בש, ממים ואתילהחומה,

 1הכש.ר1, השק, על לחות טפות מצא הלחלוחית ומחמת במרתף, השק שם פ"א['ל

 טהורה. ארם 1[.עת nT-yD ש,ח.ן ב1רןו[ת בת.ם ny'r ןר[פ-ב מכש.ר.ןמרסנן
 ויעמו והויע שאובים במים בא טהורה, ויעתו ylrn1 נטמאיםן )טהורים( מיםשתה

 מתמת מניעה, והבית שבבית בריכה טהורה, ]ו'עתו[ הויע ואח"כ נסתפגטמאה,
 היא זו טומאה, בחוקת רנ.ם של הצ.ר כל [מ'נ[ בפ.ו דתנן והא טמאה,הבריכה
 ה.וצא מים, ת1לר11[ת ה'-['ן ]משנה התם תנן 1ת1 ט.ם, בו נותנ.ן ציר ~DnOמשנם
 [ובו ומכש.ר') מטמא.ן אל) D'JDp, כ.ן נרגלים נ.ן רנל'ם מ. צפד, מן דעין,מן
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היוערקמח

 1.עה מכש.קוןן ןולא ,1ממש.ר.ן( מטמא.ן לא אלו כן', רנל,ם ומי ור1ק1 ובשל
 אלא ~אי לא דכ'שר לענ.ן וטיהר חדש.ס, ח' בן ומשקה והרם והריעי סר1ח.ןוליחה
 ר'נים הרבה תלמוד וממנו הקלף, על הנ"ל ס' עכ"ל )ע"כ( משקה, שקרויברבר
 ר,צ: הרוקח, וראה ובליקום.ם. שלנו בן" 1ליתא ה'(. תס.ו, הנ"ל, ,א"רחרשים
,,ן' כיב. פ'ב, פסח.ם. 1הרא'ש, תרעיב: סאנ.ק כ'. עמ' פ'ב, רוקח.מעשה
 לב בע'פ1,11תן שעשאה רכל ה.רוש' רטפרש אמרכל בס' מצאתי 1ש1בט(
 ין(. וסימן שלע בכ"י כשעיים ואיחא ד'(. תרעו, הנ"ל,  0,'ר  וכו' בהלדקדק

,,ן, שם. הערות לקמןוראה
,,ן,ב

,,ן השנה ראשהל'
 אמרכל. מס' נל,ק~ט,ם a'NYtJ שאינםמאמרים

 ,א.ר אטהיל ס' באלול, עב"ם מתונת רמו לאב.ונ.ם, ומתינות לר'עהו אישא(
,,,ן (. א' הקשיא,דבל,

 ש1ב בער'הוו להתלמד לתקוע רמ1תר אפשר ,ה לטעם דאף ונראהב(

 תיקע לעמור, כד. לתקוע שריצה מ. ג'ל, קלף על כתיב אמרכל בס'מצאתי
 ד'(. תקפיא, הר'ל, )א"ר ע"כ השטן להרנ'ל שלא ]סער[, )סגור( בחרר אובמקוה

 ע"א. כ.א ל,ק1ט.ם,השוה
 עשר ',ףם, בכל נ.ר1ן ארם '1ס. בר' רק.'ל רלמאי אמרכל, בס' הקשה1(

 נ'רון יד שכל ריח.ר, לר'נא ררב'ם ר'נא רם. דלא ותירץ הלל. נ.מא לאלעולם
 רבר.ה מתך, על '1ס' מר' )ט.1, )ס'ו( רף בר.ה הקשה מא' קשה אךלברז,
 וצול ררב"ם, בדינא 'וסי ר' מורי הא וכו', עולם באי כל לפניועוברין
 ע"כ 1מך.ע. אקצ.ר. .ום ככל רמצלי בעלמא מנהנא אלא '1ס', בר' דלכהאדלית
',,1 ר'(. תקפ'ר, הנ.ל,,א.ר

 העצם אות מ,ציא.ן שנפר ממנו 1כשעוש.ן . . . באיל מחובר כשהנא ןהקרןר(
 והחוירו הוצ.א1 אם אמרכל בס' מצאת. . . . ן . . .ממנו

~1DD 
 כ.ד(. תק1.4. הנ"ל. ואיר

 הנ"ל,י אמרכל בס' מצאת' הע נכ'ל1ת, א,נל אמל להפרישו טש"ןביד
 אטרכל,ןשבאלוו ס' מאמר' של שלו ברש'טה פר"מאנן .עקב ר' ה'(.תקפ'ט,
 ',,ן מזכירו. א.נו "42(, עמ' ה1פמאנן, לריר הובל נספררבה

,ן,נ
 אמרכל ובסין . . . ועשירי תשיע' התענה כאלן הכתוב עליו מעלה בנמ'א( י,,,,,ן, הכיפורים יוםהל'

 ,,ן, (. א' הר'ד, דאל, )א.ר ע'כ בטבח י' ועשרי באב. חשעד תשיע'מצאת,
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קמט פסח הלכות על אמרכלספר11[

 אומר שהקריב אכר כל שעל יצחק. לעק.רת יכר שעושין אמרכל בס'ב(
 היל פר"מאנן של ובמאמרו 1'(. תריה. הנ.ל. ,א.ר ננ. פלוני של אבר תחתזה
שעל .צחקן, לעק.רח וכר ןשעוש.ן בע'1ה'כ לכפרות טעם בטוס: 1'. הערהשם,
שעל .צחק. לעק.דת [כר שעוש.ן בע,וה'כ[ לכפרות יטעם וצ'ל: 1כ1'.כל
 וכו'.כל

 בליל המן, של במלש.נ1ת מנ.לה בתרוום IJ'SD אמרכל, כס' מצאת. אךנ(
 ד'(. הר", המל, נאיר ע"ג אבהתה1ן מכוס ניתהם סכנם נרות מדל.קין רבהצומא

 ח'. הערה שם, הנ.ל, פר.ימאנןנראה
 לומר תקנו לא למה תמהת. ,מי כל ועל אמרכל, בם' מצאת. וכן נדרי, כלר(

 משום ישמעת' כ'נ1"1, אלו הר' קונח קננם האומר בנרר.ם תנן רהכ' )קונח',נם
 ואעיז בכלל, ק1נ.ה בס' DJTp כשמזכ'ר'ן ה'לכך בס', ח' מתחלפת ב"שרבא'ת
 צריך, רלא אף הוא בעלמא לר11חא הכ'נו', הזכיר וככר כ'נ1"ן הם Dllpרק1נס
 א'. " נרר'ם משנה, ראה 1'(. תרפט, הניל, ,איר הנון חכמים רת'קון ניל1ט'ט

 ואסור ע'1'כ, ה1' מאתמול א"כ "כ, השנ' 'ום כשעוש'ן שמעת' 1ע1רה(
 לב בין מחענ'ן שאין למנהנ'נ1 ומכיש קלף. על אמרכל כס' מצאת' וכןלהתענות,

 ע.ב. כ.נ ל.ק1ט'ם השוה 1'(. תרכ'ר, הניל. ,אירלסוכות

ד

 ולולב סוכההל'
 בס' 1כ1 . . . כ1' הרפנ1תן ש.עשה קורם הסוכה מן הסכך ןארם 'עשה לאא(

 ד'(. תרל.ה, הניל. )א.ר לצל נעשה רלא ונביך כסוכת רה1. כתבאמרכל

 מזכירו. א'נופריימאנן
 לק.חת. על ולא נט.לת, על מברכין שאנו מה ג'ל מצאת. אמרכל ובס'ב(
 רעל פ.' עכ.ל, מוצ.א גב' כמו הא1ת.ות, לערב שלא כר. י"ל בקרא,כרכתיב
 נ'(. תריסר. המל, )א.ר סמוכ.ן למרי.ן שנ. ישלק.חת

 מצאת. 1אנ. . . . דפס1ל 1ר1קח מהר.'ל בתשו' כתב 11על.ק שק1ר.ן 1כמ1שנ(
 וברוקח כבוש, במקום פסל כמוש ל'1 רך בש"ס רנר.כ ל"ר רףבבה'נ
 1כ'כ דפס1ל, איתא ראב.י בשם מררכ' ספרי ככל וכן . . . תר11י'ה1 דנר.סמשמע
 תרמ.ה. הניל, ~איר ראב" בשם קלף על אמרכל בספר טצאת. וכן בשמו,באגור
 181. עמ' תרעץ, ס.' לולב ה' ראב..ה ועייןא'(.

 כתב שאכלוהו... תולעת מחמת רע ר.חו סרח נרקב תפח פ.' ורש"ר(
 הניל, )איר 1ל,כא בעינן רהרר רפס1ל.' טעמא כו' תפוח אתר1נ אמרכלס'

 כ'1(.חרמיה,

 אתרת נם .טול זה. אחר בזה נוטל.1 ראם עת.ם ס' בשם אמרכל בם' כתבה(
 ע"א. כנר המל, ל,ק1טיס השוה ח'(. תרנ.א, הנק, ,א'רב.מ.ן

www.daat.ac.il

מתוך: "ספר היובל לאלכסנדר מארכס", בהוצאת בית המדרש לרבנים באמריקה, ניו יורק, תש"י



הינער

 כשלקחו הל'ל כשהפכו. לתרץ מ"ב רף לש.ס למה קש.א, הא קשיא ואיו(
 ,א"ר בדיעבד דיצא בדוך ס' בשם אמרכל בס' מצאת' וכן דיצא, אלא א',ב'ד
ן י'(. תרנ"א,הנ"ל,
 מ. אבלו(

 באל.ה כתנותי וכבר בשמאל, לולב נוטל אם .צא לא איטר שאיני
 מצאת. וכן . . . יוצא א.טר .שא.נו מ. ראף הכלבו בשם שכתב בר"מ ראה רלא[וטא
 לולב שנוטל כשהפכו פ.' רר'ח כתב ומ'א . . . ברוך ספר בשם אמרכלבס'

 מצאת' אמרכל בס' ~עור . . . ע"כ כרכה נלא ~ל.טלן לחוור טוב לכךבשמאל
 ,איר כשהפכו[ע'כ ולא כשהחל.ף, רהל.ל נהירא ולא עלה וכתב זה. לפ"שהביא
 י'כ(. תרנ'א,הניל.

 ידי, תוך כהוא אף להת.ר 'ד בב.ת ולערר כו'. .ר ב.ת כמ.ן 11wy אםח(
 חצ.צה. קו. לא לרבא אבל לרבה, ה.ינו לידו חוץ .הא שהלולב רבעינן לב.יראף
 אמרכל ע' וכ"מ הנ"ל, מהודר עשה שלא מ'ירי יהש'ע  לנאותו, הו' ידדב'ת
 כ.ר 'הנ"ל, ל.קוט.ם השוה כ'(. תרפא. הנ.ל. ~א"ר להריא העית.ם ס'בשם
ע.א.

 בכל מקיפן ללב לדב שאין דאף כתב פ'ב רף ראב.ן בס' אכלט(
 בכ' וכ"כ ע"כ! דח" לא ו' ביום ראפ'לו משום בשבת, DPt1'1 רא.ן והא ה.מ.ם,ו'

 ~א.ר ,יילב טצות חביב.' משום לולב רנוטל.ן והא 'ואל, ור' אב.' בשםאמרכל
 י"א. ס.מן להלן, וראה ו'(. תריס,הנ"ל,
 של פשכיעו בקרבנות מרובה .ום ה.ה שלא לפי כו', במערכה בו שטרבין.(
 לכן נעצר'ם, גשמים גררים ובעזן החג, עבר אם תאחר בל על עובר שבוסוכות,
 בהיר קרבנותיהן ומביא.' בעתו, נדרו .תן אם המ.ם על בר.ן 'ושב נררי' כלבסוף
 ואומר.ם המנבק, קרנות ןערן )על( בעבותים חג אסרו ערבה. בענפ'קשור.'
 גם מתתן, עצרנק ולא הואיל ביד'גו, שאסרנו והענפים הבאנו, שנדרנו מהרבש"ע

 הוצאת. מ.ם,,כן לנו תתן כן המ.ם על נר.לה הזאת שערכה כשם היעצור. אלאתה
 וראה 'צ'(. תרס.ר, הנ"ל, ~א.ר ברוקח ביה יכ'וצא אמרכל, מס' בקצרהוהעתקת.
 רכ'א.רוקח,

 ררב מה'פ.ן. בערבה כמ"ר פסק פ'ב דף בראב.ן רא.ת. הא תמה ואני'א(
 אמרכל1' כתב עוד . . . אביה כשם אמרכל בס' וכ,פ בכולה, איתותביוסף

 הלכך כמאן, הלבתא ירענא ילא בלולב, אי בערבה מקיפין אי אמורא'איפלמ
 pDe וכן לולי, ניטל.ן שא.ן כ.ון מק,פין, א.ן בשבת רהא ה.קף, א.1 לולב א.ןאם

 אם 'בערבה מקיפ.ן רבה בהושענא אבל בכוכן1[ת, פירושו ונ.ל ע"כ, ורש.יספ'מ

 ן כיר יבל,קוט'ם י"א(. תרס'ר, הנ"ל, ~א"ר בשניהם מקיפ.ן לולב יכש'ש לולב,אין
 כחב וכן בסמע, כתב וכן היקף, אין לולב אין אם .הלכתאע"א:

 רשי
 בחשובה'.

 ט'. ס.מן לעיל,וראה

 צר.ך כן,,ןלכך גבוה דמובח אמית, עשר של היתה ערבה אמרכל ובכ',ב(
 D'W~ וזהי וארוכה, ~נסה .פה ערבהש.קח

 המזבח לעקיף ערבה עומס. הפייט
,1 זן ע"א. כיר כל.קוט.ם מונא ר,מאמר ר.ש ט"ו(. הרס"ר, ברל,ואיר
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קנא פסח  הלכזה על  אמרכלספר]ט[

 המרכל וס' בה.נ מיהו . . .  שבלולבן בערבה חובתו ירי יוצא ארם ןאיןינ(
 י.חן. תרס'ר, הנ.ל. )א"ר ריוצאין פסקו  ןשב'טן )שבט( ר'בשם

 . . . כו' נפסל ואפי'  שבעהן. לכל הוקצה שהר. אסור בשביעי אתרוגיר(
 אתרוג ראוסר אף בנפסל, מת.ר העתים ס' בשם אמרכל בס. שנם ראית. עתהאבל

 דולק. שהנר בשעה אלא לריש אסור ראין שבנר. לשמן ררמי טעמא וכתבבשב.עי,
 ע.כ למצותו רעתו לפי אלא היום קרושת מחמת אתקצי רלא כיון לרבנןאפילו
 א'(. תרס.ה. ל. יג)א'ר

 שג.צורו רנים או שנשרו פירות או שנולרה ביצה 1'ל אמרכל בס' וכ"כטון
 שבת למ.ר ואפילו בשבת. בה געשה מה אתרוג אבל תיקון, בה רנעשה הכנה,שי.ך
 ש.יך לא שעבר יום משום אלא השמשות ב.ן נאסר רלא כיון אחת, קדושהוי.ט

 אף בתשיעי. אחריג שאסנוור אמירא אי תנא שום אשתמ.ט רלא ותרעלאסרו,
 הנ"ל, )א"ר  בקצרה עכ.ר הן, אחת קרושה נל.ות של ..ט ב' בביצה מ.ררא.כא
 ב'(.תרס.ה,
 )א"ר אחרון י'ט כבור משום בבית. שלחנו מסרר מצאת., אמרכל ובס'טו(
 ה'(. חרסת.הנ"ל,

 בה, .ושבין וב.ום בלילה. בה יישב.ן שא.ן ויש כו'. בסוכה ושותין ואוכליןיון
 אמרכל בס' מצאת. ואנ. ע.ש. בטעמייהו ומ'א וב"ח הב" והאר.ך )טור(. מנהגוא.ן

 a"DI בשמ.נ.. לישב שא.ן רמשמע הירושלם. נם לקץם כר. רטעמייהושכתב
 ר.רושלמי ר.לן, אש.ס פלינ לא ר.רושלמי הולך, בחושך כסיל נאמררעליהם
 הנ.ל. )א"ר ה.רושלמי מורה 'D'D שנ. מספק רעושין ח.ל לבני אבל א", לבג.ריר.

 ע"נ. נ.ר פ.ר, וסוכה. ע"ר: י' ו, פ ברכות, ירושלמי וראה ב'ן.תרס'ח,

ה
 פוריםהל'

 פורים מעות לשאול שנוהנין מקומוה .ש קלף. על כחב אמרכל ס. 1'לא(
 המן, לשקל. שקל.ם להקרים המגילה, קריאת קורם מקרימין הפחות ולכלמר"ח,
 לא T~yn שנ' בשוה, כולם ונותנ.ן צרקתא, רחענ.חא אגרא שמתענ.ן, לפיא.נ
 תרפ'ו. הנ.ל. )איר העת.ר על רקרא י"ל עשירים. כולם היו שאו אע"פ וכו',.רבה
 מוכ.ר א.נו  פריימאנן 'עקב וא' ע"א. כיה בל.קוט.ם, מובא המאמר רישנ'(.

 11.פיסקא
 מנ.לה. בגימטריא אוכ.ל. ל"א מקרא קרוא שבת רמו כו', המג.לה ולאב(

 מ1כ.רו. אינו .פריימאנן י"ר(. תרפ'ח, הנ"ל, )א.ר אמרכלס'
 עמור שעלה אחר  ק1ו1ראה אינה בל.לה קראה לא אם שם מ"א כתבנ(
 בההיא רם. א.נש. רא.כא שכ.בה, בנמן רחלי רל'ה בסימן לק.ש ול.רהשחר,
 הנ"ל, )א.ר אמרכל בס' מצאתי וכן ע.כ, בלילה תלי הכא אבלשעתא,

 י.ט(.הר5.ח.
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'ןהינערקנב

 סיב D'WJ כ"1 מוצ.אין, רלעצמן טשטע וכו' אחר.ם מוצ.א.ן א.ןר(

1D'D=1'לאנש.' לקטן מוציץ, קט1 א. מסופק ובן" אחר. לקטן מוציא קטן וכן ן, ב, 
 דאינו בס',[אמרכל מצאת. אבל לקטו. מוצ.אה ראשה בעש ומשמע להתמ.ר.1.ש

 מזכ.רו. א.נו פר.ימאנן ע'ב. כיה ל.קוט.ם, השוה ח'(. תרפ.ט, הניל, ,א.רמ,צ.א,ן
 'וצא.ן שאינן ע'פ'ן הקורא עם לקרות רשאין רא.1 כתב רבתנ.א צ'ע נסה(
 והוא בע'פ רעף משמע אמרכל, בס' וכ.כ ע-כ, בכתב הקורא מן .שמעואא'כ
 'ן מ,כ.רו. א.נו ופר.ימאנן ה'(. חר'צ, הג'ל.  מ1'י .~צא א.טעצב,
 ש.תח.ל, 14רם יר.עה ע'נ .ר.עה המנ.לה כל פושט פ.' כו', ש.חפלל קורם1(
 י'ב(. תר'צ. הנץ. ~א.ר אמרכל בם' מצאת, וכן ושכ.1(, קרקע ע'נ .!רר שלא1.זהר

 ע'ב. כ.ה ל.קוט.ם,השוה
 'מ.ם נ' ה.ה בארר המן סבר ה.' מצאתי אמרכל ובכ'1(

 באפילי
1new פושעי 

 לכך במ.1שטתם. אור ה.ה ישראל כנ. ולכל חשב ולא להם, אוכל א'כ'שראל.
 ן א'(. תרצ'נ, הניל, ,א.ר כו' אורה ה.תה ל,הור,םנרם

 וס' המנה.נ. וס,ן וכו', הרוה ספות למען ועובר.ם וכו'. אסור .לבוש,ח(
 נ': ס.ק שם, בלבוש להטאמר כ11נת1 ר'(. תרצ'ר, הניל. )איראמרכל.

 שלא אכל!,במקום . . . ע'א ואחד .שראל אחר . . . פור.ם במעות מרקרקיןאין
 n1Da למען הפסוק', וכו'. זר ,תערב אל בשמחתנו כ. להם, ליחן אסורהורגלו
 עמ' ויטר., ומחזור כ,1: ס.ט1 ע.א. מ.! המנה.נ, וראה שם. בלבוש נוכר לאוגו',
 שאול ר' .ר.רי זה על ~העירנ. ב' ע.1 סנהדרין נראה11?.

 ל.ברמ[
 פר"מאנן (.

 שכירו.אינו

 אמרכל ספר שלמקורות
 'עקב ר' של מאמרו, ראה אמרכל, בס' המובא.ם ההכמ.ם ושמות הספריםעיר
 שלנו: הכ.י לפ. להוס.ף ויש 424-32. עמ' הופמאנן, ריר של היובל כם'פר"מאנן.

 llDD .424 ו"2, עמ' הח"מ, אור ראה מ'(. ~סימן מטויך אל.עור ר'1(

 2UO; הערה ל'1,'ן 1e'D ראה העיטור[. בעל מארי, אבא ר' ןבן 'צחק ר'2(

 ")2. 4"2: הערות מ'.וסימן
 ל.1(. )ס.מן נאון עמרם רב3(
 "א(. ,כמן 1ב11רמ"שא HSJkDIW רבות.נו4(
 מ.ב(. ,כימן שמשון רב.נו"(

 בנוף נמצאים ואינם הסברא, לפי המאמר.ט בראש הס.מנ.ם מספר אתשמת,
 חצא. בשנ. הטתהות הנוסחאות את הצנת. הב", נוסח את שהנהת' במקומותהכ'..

 בהערות. על.הן ורמזתימרובע,
 מארכם אלכס1רר ר' הפרופ' וחביב. מור. לכבור זאת מנחת. לה!.ש אנ.שמח

 ליר.ר. תוית. את להב.ע נם בזה והננ. להולדתו. שנה שבעים למלאות.צ'ו
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קננ פסח הלכות על אמרכלספר]יא[

 בב", המומדד .ר'ר' .זכר דטוב ועל שברשותו. עתיקים ספרים כמה בטובול. והמצ.א בהם, שהשתמשת' אחרים סקורות על שהע'רנ. ל,ברמן שאול ר'הפרופ'
 הטקסט. בב.רור ל, שעזר רני,ארק, לרננים ב.המ'ר של מהספר.ה לוצק., משהר'

..ב.בליונרפיה

 152. עמ' הראב..ה, לספר מבוא אפטוב.צר, אב'ורירר'

 דוד ר' ה.ובל,של ספר נסך. .ין הלכות על אמרכל ספר פר"מאנן, 'עקבר'
 421-32. עמ' אשכנזית, 23-י]ן עט' עברית,הופמאנן,
 המשה אמרכל, מספר מוערים מהלנות ל.קוט.ם קורונ'ל. נתן נהמןר'

 ,1(נ. עמ' שם. ומבוא ע"ב: ע"א-ל.ה כ"אקונטרסים,

 פסח הלכות על אמרכלספר
 החמה לאור לא בורקץ אץ רבץ, רתת דגר. לאור 'ברוק הברכה ילאחרןאן.

 רכול לפצו ואורו נהיר'ה משיך רנר משום הנר, לאור אלא האבוקה לאורולא
 nlyw בנר לברוק נהנ'נן והא'רנא באבוקה, כן שא.ן מה ולסרקך, להור'ןלהכניסו
 בחורין להכניסו וראו' שמן, של בנר כמו 'שפך שמא ביה למ'חשרל.כא
,'DUרתנ'א אהא ב'רושלמ" כרור' ביום, אפילו נר צריך בל.לה ברק שלא וה'כא 
 לאור צריך בום אפילו אמ' הדא בל.לה, חמה .ש וכ, החמה, לאור בורק'ןאין
 צריכה al'a, אפלן אורה, כן שיש כ"ת אפילו אלא אורה בו שצן כ"ת ~לאהנר,
 הנר. לכר'קת הנרלאור

 בריקה, צריך שם שמשתמש'ן, Q1~U רה"נו חמץ, כו שמכנ'ס'1 מקים ובכלןבן.
 וחלונות הב.ת חור' דה"נו בריקה, צר.ך אין שם משתמש'ן שא.ן מקוםאבל

 דלא לארץ הטרמם התחתונ.ם ~נם כה., משתמש מצ' ילא והנכ~דותדעליוטת
 והפת השילחן מן בעומרו ל.לך רנ.ל השמש שא.ן המקומות כל וכן תשמ.שתיה,נ.יח
 צרב. להב.א ולעליות, לחרר.ם או לילךן, שרנ.ל nlDIpD ]אבל מרתף, כניןב.רו,

 ונר' שם. מצו.ין שהעורבים מפג. בר.קה, צר.ך א.ן וחצר בריקה. צריךסעורה,

 בו מונח שחמץ בורא' ידוע אם אבל לברוק, צר.ך א.ן מספקא ררוקא ברוך'לי
 אומר רשב'נ כמבוער, הוא הר. מפולת על.ו שנפלה חמץ כרתנן' לברוק,צר.ך
 אחר.1[. לחפש 'כול כשהכלב ןאבל אחריו, לחפש .כול הכלב שא.1כל
 ורא. אלא עורב.ם, ל, ומה כלב.ם, ל. ומה מצויין, שכלב.ם אע.פ כמבוער,א.נו

 וכו'. האבוקה לאור ולא הלבגד לאור ולא החמה לאור לא ושם: ב'. ,' פסחים1
 D'lep. בשנוי'ם קראטאשין( )דפ' ע'א כ'ז רפ.א, פסחיט, יר,שלמי2
 הנל'ון. על בכ" נמצאות האלה המלות3
 מבוא. ראה ברור. לי ונראה : ט' ג'ק תל-נ, סימן רבה, כאליה1
 ב'. ל.א פסחם סנה,5
 הסברא. לפי והגהתי .אדריו-. עד .אחריו' מן בט'ס בכ" נשמט המאמרס
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 קנה. פסח הלכות על אמרכלסטר]ינן

 וכן ylen1, חמ'רא כן שנר" מתוח.םי, רר אר.ר בפ."ן מצאת. וכן חמץ,ה.ינ1
 בכ'ת' .אמר ולא וכו'. ברשותא' רא.תא 1חמ.ע המירא כל ויאמר העור.'ו אב'נר"
 מבנטל. ה.ה לא אחר בבית חטץ לו ה"ה אם א"כ ר'רא. כהרהאו

 אם כ' בטלה בשיחה ו'רבר 'פסוק לא לחפש כשהולך בריקך ובשעתןהן.
 ברכות ובשער. וכו', ףמ'רא כל שיאמר 1ב'ט1ל1 בר'קת1 נמר ער חמץבבריקת

 המץ ביעור על ברכזת שת' לברך צריך הבזרק "Eo'JD ב1 הכהן שמואל רבינושל
 שהצריך מת1ח'פי' רר אריר בש",, מצאת' וכן קאת', ל,מן רמומן משוםושהת-נו,
 אפרים ורבינו שהח-נו, עכשיו למר רנ'ל,ם שאין כחב ואביה,, שהח"נ1,לברך
 תת'לת,1 טעונה שאינה ברכה לך שאץ 'ר'ם, נטעת צריך שהבורק כתבמבונא
 לבער המתה"ל לשונו 1וה 'ר'ם, נטילת שצריך אותו רמו והפרט,, .ר'ם.נטילת
 אומץ. '1ס.ף 'ר'ם וטהור שנ' כמו וכטהרה, בנקיות באומץ. כיאת מברךהמץ,

 לכלבים, 'שליך .רצה אם חמץ מצא אם בל.לה. 1ב'ט1לו בר'קת1 ולאחרן1ן.
 ביעורו בזמן ה"נו בשריפה. אמ' .ה1רהי' רר' 1אע-פ שרצה, במה 'בערואו

 במאכלו שש-ר השמו 1;ם בבריקה, שמצא החמץ תכסה 'צנ.ע 'רצה ואםלמחר.
 לברוק צריך מהא לפנת שש-ר ההמץ סו 1'ט1ל עכבר או חולדה תבא שלא'כסה
 כיצר בצ.נעא, .ניתנו שמש-ר מה רתנ1 אהא ב'ר1שלמ',י, כרמפרש ככתח'לה,הבית
 צריך 1א'ן נטלתו, .ר אמר מצא, ולא על.ו כפה הכל., את עליו כנפה עושההוא

 לתמו שנחסר מצא לא ור1קא אחריז, לברוק צר,ך מצא ולא כפה לאבדיקה,
 שמא חושש.ן אין דתנ1" בריקה. בעיא לא בסתמא אבל חולדה, שגררה שרא.נ1או

 'צנ.ע לכך ומסיקי, סוף, לדבר אין לחצר מחצר א"כ לבית מבית חולרה;ררה
 תשע. וימצא עשר .נ'השמא

 א' קג.", ;מ' חר5'), וו,לנא הת5לוח. "ורר ,קדור הכדול לזנת .וצר זל ל5.)ס גייי"ו., -בשיט.,נ

 ;'"ן: ע'ג-קניה ,קב.ד קם ירוקח ול5נ'נ1ואלפיו.
~DISI, 

 לא 1חמ') גק',ור.. חס'רא גל
 שג.י,גר

 DV .63' שב, ראבי'ה,25
 ,,. ;ס' ה5,רוש.ס, גדב,ת. אוצה';, לו'ן. ראק,,
 ;.א. קרן הנק, התנקות אשי סדור ראה שהדירו. גדגת ננגר לא הן'. ג,1צרו,
 וה.תר. ".סטר די). האסורת, 1ס5ר ,;'א: ס,סן הרוקה וראה בראב..ק. וה סןחתי לא,,

 ,,,י. לוודון ד~ובאס, רא" הס' קס.ה,;ס'
 ,.' 'דיו וסהר וגמהר"ל: ,.א. קן.; ג'ל, ~Q'Q'Q דר אדיר ב5,)ס גז)ו"ס ;מצא., -תחילה.,י
 בסדר ה5-ט 'סד ובן סקודס, 'ד'ס ~ק"ת צרך הסנרך דבל הבדיקה. ;י ש'גרך טכס)ס'לה
 באומץ לוסר ורון' "מץ. גשור ,ל ג"וסץ כואת מברך לזועו חה סתוח'ס. דראדיר
 'ד'ג טהור דגת'ב 'ר'ם. ~י'לתהוא

 'וס'"
 אפריס רגמו גזם נסקר".1 מסיק ובן "ומץ,

 ,'ג ג.ו יעל, אסרגל סהל' ג.'17ט,ס גזן,-ס ו'ג וסובא יסץ(. גד'קת קב' ד'ק1;הר"ל,
 ;.ג,. נ.ה גס'ס, א., הערה נ,,, ;ס' ק51ן"1ן, ,ר.ר י'1גל ס' 5ר"מא)ן, זלווגיאסרו

 א'. כ.א פסח'ם משנה,31

 ב'. ס' 5סה,ם,, יסיקסףב. א'ן'בש) :1:::':'נ:
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 [ויןויןון'נע,קג,

 בדק לא שמר"ת, ב"ר 'ברוק "ר בל"ל ברק ולא הו'ריו או ששכה ומיןון.
 כהדו פי' כסועד, 'כדוק הביעור כשעת בדק לא הביעור, בשעה 'בדוקשחרית
 'ברוק ברק ולא הרגל עבר הרגל, אחר ער שש מתחילת קר' ומוער מ1עד,.'של
 בהנאה, ~אסור הפסח על.ו שעבר מחמצו שימצא מה שיבער בר' המנעראחר

 בדבר, חיוב שאין לברך צריך אץ שריפה וכשעת מברך, אנו הרנל אחר. בדקואם
 משב'תו עצים מצא לא אם שריפה, אלא חמץ ביעור אין דאמ' יהורה ר'ואפ'לו
,,ן; בשבת. לה.1ת י"ר כשחל וכןומבטלו,
 אבל פסח. בוב שש תח.לת קורם ולבטלו חמצו לשרוף ארם כל ויזהר1חן.
 ב.ט1ל1 אין טרבר'הם, נאסר שכבר ברשותו, א'נ1 שהר' מועיל, אינו 1א.לךמכאן
 אלא חטץ בקור אין שעה כל בפ' ראם' 'ה1רהי, כר' לן וקיימאמועיל,
 לבהטת או י'ם או לריח לזרות או לפרר כנון אחר ברבר לבערו 1א'ןשריפה,
 רבינו ננהו ה"ה וכןהפקר,

~py, 
 הכריקה "רו[אחר בל.ל שט'ר 'קר ב.ר

,[ן, שורפו.ה"ה
 השבתתו ניעורו בשעת אבל ב'ע1ר1. בשעת שלא צמתי בפיק,, אמר'נן()טן.

 דבר, בכל מבורו אתה ביעורי עשר הנ.ע שלא עד תני )בירושלמ'39 דכה,בכל

 אומר אנ. א'טת. ופרש'.,. בשר.פה. אלא מבערו אתה א. ביע1ר1 ,מןמ~.(שהניע

 ברמש, שכן ויל שש. בתח.לת כנן ביע1ר1. במן שלא שריפה אלא חמץ ב.ע1רא.1
 השנתתו התורה מן טו,הר שהוא כשבע נתעורו בשעת אנל שרי, מראור'חאדאבת.
 אסור שהוא שביעזת שעה בתחילת זהו ביעורו רומן מפר'ן4 ויש דבר,בכל

 פ.' 1כ1 דבר, בב", השבתתו לכן קורם אבל בשר.פה, השבתןת[1 ואומדאוריתא
 מת. ונותר מנמר, ליה 'ליף 'ה1דה,' ר' שהר. ר.', בשם המצות!,בספר
 שעת עד בשקפה אינו כן חמץ אף שר.פת1, א.ס1ר1 לארר בשר'פה,ר.נו

 רלא וזהו קרמ', מררבנן פר.ב'א,, שש, בתחילת ש1רפ.ן רתנן', והאשביעית,
 1רויל.ם יספק, מן עצמן להוציא בשריפה לבערו העולם והנו ולכךכפרש",
 חמץ, הנאת איסור מפני אחר במקום עצמה בפני אש מדורת עושין חמץכששורפין
 או לבהטת1, להאכ.*1SDnD 1 ליהנות .כול לאכול ש.כול ומן כל הפסחובערב

 חק1קא.י' די1חנן בע1ברא כראמ' לנוים,לאוכל1,'
, 

. 

 ל'ט, ס.טן עשיו, וסם,ה בין י' פכחים משנה, ראה31

 הג'ל, רבה בחליה סובא36
~D'D 

 ב'. p~o תל.ה.
 ב'. י'כ פסח'ם35 א', כ'א פטח'ם87

 אימת.. בדיה ב', י'ב פסח,ם הוספות, ראהנ4
 ;.א. ;'ח רוי. ס'סן ואו'[. ע'1: ס'סן ריש לארן, סי';. ראה,,
 ב'. ג'ו פסחים3,
 ב', י'א פסח'ם44

 שמעון. ר' כר'ה ב', כ'ח פסחים תוספות, השוה46
 א'. י'; פיחיס ראה ,למונר1'. שצק, אפשר,.
 ,קה.ס קוסמות, לזה, ךקוך הק,קאך. arr; "'. י.ו (נך'ס,,
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קנו 3סח הלכות על אמרכלס3ר"1ן

 ולזרות לפרר בפסח אפ.לו מת.רין 1.ש ל.הנות. אסור א.סורו 1er ולאחרןין.
 דשא ש'אכלוהו, הנאת,י טובת לו שאך הפקר ולבהמות לרוח. אול.ם,
 אוסר היה 1D'llbp' ב.ר 'הורה 1רב.נו בדיקה, צריך אין שם שעורב.ם במקוםחסנן

 בפ' הנאה איסור כל ח,.נן רהא D,aw* מצו"ן הפקר שבהמות במקוםלהשל.כו
 הן אלו ותנן,, קבורה, רמצר'ך וא'כא שריפה, דמצר'ך א'כא רתמורה,,בחרא

 רתנ'א,, והא הפקר, של לבהטות להשליך רצר'ך ולית בפסה, חמץהנשרפ'ן
 אכילה, ל'ר' שיבא קורם מהרה ומבטלו ליה ןרממטהן ~רממתה( ה"נ1מפרר,
 לעופות, שם להשליך 'כול ביעור. 1מ1 קורם בריקה צריך אינו דחצרוהתא
 עורבים, ש'קהוהו בר' שם להפח אין חמץ מוצא אם אבל בהנאה, מותרשער"ן
 עכ"ל. בשריפה ביעורועיקר

 ובוורמ"שא שבמננצא רבותינו הורו כשבת,, להיות שהל עשר וארבעהן'אן.
1'P~lawשבת בערב רה"נו ולמחר 'בטל, הבריקה ולאחר "ו, בל.ל החמץ את 
 בשעה" שמצא החמץ כל ", או ט' בשעה אפילו שירצה, nyP באיזהש1רפ'ן
 שת' מ11ן לש"ר צריך ער"ן כ' אותו, מבטל.ן אין אך בדיקה, לאחר אובריקה
 מן והנשאר שחריה, סעורת ואחת שבת, ליל אחת שבת, סעורות ישתיסעודות,
 קודם לנו.ם, או לתרננול.ן או לכלבים ויחננו 'בערנו שנייה סעורת לאחרהחטץ
 לא של,שית וסעורת לרוח, .פרר לא ובשבת שנ.יה, ayt .בטלנו ואן שש,התחלת
 יותר וטוב לבר. וב.צ.ם ב.ין הנ.ל1שה ממצה אותה שעוש.ן 1.ש מטצה,.עשה

 שעות ר' .ותר ער בשבח החמץ מן נשאר ואם חרנ.מה, במ.נ' 'וצא.ן שהר.מפ.רות.
 ומבערו. הראשון .ום מוצא. עד כל. עליו וכנפהמבטלו.

 ,p'p .ום ל' תוך בש"רא, והיוצא המפרש רבי, אמ' ,הורה רב אג'ןיבן.
 ןשא.ן ושדעתו( אלא אמרן לא רבא ואמ' לבער. ,p'p אין .ום ל' קודםלבער,
 'ום ל' קורם אפילו בפסח, פי' לחוורן,., רעתו ןאבל לחזור,רעתון,,
p'p,,השנה מראש אפ.לו בוראי אבל בספק, מ.ל, והנ. מס.ים וב.רושלמ,זן לכער 
 שהכנ.ם פי' אוצר, כיחו העושה רבא ראמ' לטעמ.ה.,, רבא ואורא לבער,זקוק
 מפולת על.1 שנפלה חמץ ואמר.נןי' yen, ותחתיה לפנותו. רעתו וא.ן תבואהשם
 ביעורו. 11ה. לא רלכתח.לה לבער, זקוק א.ן .ום ל' קורם כמבוער. הואהר.

 -נאה.,.
 ,.. עמ' געל, ראג.'ג ראה,,
 ג'. ל'ן תמורקי, . ;'א. ג'-ליד ל.ו תמורה,,
 א'. ניח יסך,סו,
 -בשית.., תרע'ג. ס"קק ". DV' ל'א, iO'D רוקת וסיג ן רסן ס'סן רוקח. הקוה,,
 אחר. בסדר א', 1' פסחים55

 קסמן. ס 'גיץ' ;'ג. ג' ('") ך מי'11 ית,מ'ז:
 א'. ו' 3קך'ם,,
 ג,. ,.א ,קח,ג,,
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הינערקנח

 לבער, ,p'p "ן קורם אפילו לפותו. רעתו %1ם בלבו, יכטלנ1 .'ר לילכבא,,
 ית. שיריוי  אפילו ממנו. 'וצא 1'שר' נו','י בית ראפ'ל1 ל. גר' העור.י, אביוכתב
 ולבער "ברוק לעשות .שר' על מוטלת המצנה הב. אפ.לו בפסח. חמצו אתלת1כ1
 לדור ונכנס יוצג הוא אם אבל בש"רא. ומפרש ב.1צא טיל. והנ, ממנו,כש.1צא
 למ.ברק. "כא בע. לא 1ת1 שמה, ..ברוק אחרת בעיר או הע.ר שבאותה אחרבבית

 על .'ר, מפת.חות'[חל מסר שלא ער אם להכ.רו.,, ב.ת המשכ.רןינן.
 והמשכיר לברוק, השוכר על י'ד, הל מהתהות לו סשמ0ר ואם לנרוק,המשכ.ר
 רנ.שי'ל'ה, קמן 1ל.תיה לב1רק1, משכיר כבר ונתחייב ממש, בי.ד להבירוב.ת

 ספקא [דרבנן, חמץ רבר.קת 1כ.1ן מ.פש.ט, ולא לא. או ברוק חוקתו מ. לןמ.בעיא

 ילקולא.ררבנ)
 עברים נש.ם אפ'ל,ן חטץ, בר.קת ה.ינו חמץ," ב.ע1ר על נאמנ.ן הכל1ירן.
 /es11HU תשבשו כרכת' ל.ה, סג. ןב[עלמא בב.ט1ל רמדא,ריתא משוםקטנים,

 רבנן  והימנוה בר.קה, אצרכוה 1טררבנ) תבטל1ן,וטתרנמ.נן

 בררבני
 הענר. ואב.

 מה'מנ'.  ראבי"ול" פי' .רש.יי" מהימוי. לא מראור.תא שהיא  בביטול אבלכתב,"
 סררבנן. אלא מהימני ולא היא, מראיריהא רהאוליהא

 ואבר.ק"
 אע'נ ערות

  ושימן )ווס1  נשים. פ'  על נברק,ן  הנברק'ן  כל כראמ'י" נאמנת, היארמראור.חא
 חמץ  עלייובר.9ת אבל ברבר, איסור .די. ש.ש ש.ורעית ועור בניה,  שי.כאהיא

 בירושלסי.פ7  מפורש כך עצלותן, מפני מלברוק ונמנעין חמץ שאיןסבורות

 וכמוצא. נל', על.1 כופה ב.'ט בביתו חמץ המוצא 'ה1רהיי  רב אמ'ומון.
 לשורפו ה'ה,ן.כ1ל ביטלו לא רא' בב'טלו, דמ"ר' המצנחיי בספר ופ" שורפו..'ם

 הבערה שהותרה מתוך רכת1בוח,, בפיק 'הורה לרב ל.ה ראית כ"ט,אפילו
 וא' קצת, ,'ט צורך שיהיה רק אוכל. לצורך שלא נמ' הוחדה [ws אוכללצורך
 בבית awll 14 בדרך" היה .ראה. בל טשום שעבר "ט צורך ל.ה הוה בטלולא

 שאין alwel "קן ואחר שבת אחר בלבו. מבטלו בביתו חמץ לו שיש ונוכרהמררש
 שיש ונזכר רב,; לפג. היושב בתלמיד לה מוק' איסורו לאחר מועילביטול

 וכשבא. צ-ל:פ6
 קטנים בשנו"ם 0-59", עת' תכ'1, סיטן סוף ח'ב.  ראבי'ה,י5

 ;ו'. ):'ת ;ו' דאבל) 1.ב: כ.1 "סמל. ת"י. גי,ק,ן,ס"
 א'-ב'. ד' פסחים ראה67
 שם. פסחים ראה64
 ט'ו. .יכ שסות65
 "". עמ' תכ'ח, סימן שם, ראב"ד58
 מדאורייתו בר'ה  ים, ותיספה ב'; ר' פסי'ם רש'י, ראה87
 שם: העל בל.קוס.ס,,

 דאי
 אב'ס)ל.

 ב'. ס-ח נרה59
 1'ב. ב'1 5.א. 9סח,ס. .רוקלס.,,
 א', 1' פסחיםיד

 ונר. ;'ו ר;.ו. קימן אוז, והקוק ::ן:;ץע,.ס :::,:;
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Dlp פסח הלכות על אמרכלספר].זן

 רשא' אינו רבו א.מת ומפג. תחמ.ץ. שמא ומת.ירא ביתו, בתוך מנולנלת עיסהלו

 כשר מנהו וה'לכך רתחמ'ץ. מקמ.ה לבטלה צריך כן על בה, ולעמורלעסוק
 ואין עימול, בעת לארץ הבצק מן חת'כה,' ונופל,ן בפסח, העיסה שלשיןלאותן
 ש'המ.צו. קורם אותן מבטל.ן trJD7P מפג. להנכ'הוחושש,ן

 וד.ה בספ,נד, באין שהר 1נ1. 'שד' בפ'בי' וכ'רושלמ. בתוספתאייי תנ.אןטון.
 לאחר ממנו ולוקחו וחוור במתנה. יחננו או לכ'. מוכרו זה הר' 'שר', בירחמץ

 חמץ לוקח שאתה ער לו ש.אמר ישר' ורשאי נמורה, במתנה ש.תננו ובלבדהפסה.
 ואקח לו איצטרך שמא מישר', קח TJD' לוקח שאתה עד במאת.ם, לך קחבמנה,

 לנכות 'וחנן ר' T~DIN איסורו, לפנ' חמצו ומפק'ר,ז הפסח, אחר ,ערסיממך
 אפילו חמץ, על.ה להוציא לנו' בהמתו 'שר' משכיר הערמה. משום הפסח אחרבו

 שר'. שאה א'סור' רשכר. השוכר,, פרק בריש בער משמע וכן למקום,ממקום
 נזרו, לא א'כור'ן בשאר הא נסך, וב") בחמרים חכמם שקנסו הוא o)pדמס'ק

p'~el,"אסור, כרננתו עם הזלך ר,משכ'ר. 'שר' ראם שעה כל דפ' 3'רושלמ 

 ברר למ'מר לך א"ת בתוכו, המץ ל.תן לנוי בית. ארם 'שכיר לא תנ' והאופריך

עם,.
 ולתקן עירוב של מצה לבער או לשרוף מסח ערב בכל שנהנו', מהן,ון.

 מן ראךה הביא אבין,, רבינו מבואות, ולש'תופ' חצרות בע'רוב' חרשיהמצה
 בה ומס"מ היא. הילל ובית שמא' רב.ת תפלונתא .שנה מצה דנר'ה'רושלמ',,,

 שלא הוא בריא דבר טסה לשם nNWy שלא מכ'11 היא. הכל רבר' 'הורה,,איר
 רנ'תקן רכ'ון לרא"ה, רומה הנדון ראין העור'"' אב' אג' ואומ' בה,ר'קרק

 נוהר ש'הא רק שעה,ז, לכמה להצניעה רכול בה, ר'קרק הר' פסח לשםהעירוב
 'צטרך ואם לשורפה, 'צטרך ולא 'תחמצה שלא השנה, 'מות כל בחמץ תנעשלא

 לצורך שבת מערב לאפות צריך בשבת להיות שחל עשר ארבעה א-כלשורפה
 שר', השמשות בבת רהמץ בחמץ, שר' הא ל', ת'", אך בחמץ, אפשר דא'עירוב.

 164. עמ' ח'א ראשונים תוספת וע'ין צוק'. הוצ' כיד-כ-ה, ס.מן פ'א, פסחים, תוספתא76

 ai~up. בשנויים עיר, כיד פ-ב, פסעים, ירושלמי77
 שם. שם, ובירושלמ', בתוכפתא ליתא וכן הסברא. לפי ,ער' המלה אח מחקת'78

 )39 עמ' כפשוטו ה'רושלמי ראה ~מפקיד, כט'ס: דווסח בב" ע,א, כ'ט שם. ירושלס'9ז

י"יי"
 "י. 7.ג ;.1

 קט).ס. גווו"0 ;'ד, ניח שם, 'ר~ש,מין,
 ת1':, ס.מן הקל, גרא:י'ה אחד. ו:סדד חקוגיo"~lal .0 "'ת" הק.סן סוד יד מכאן!,

 יז. ;ס' , דאג" וראה אגרקם. ג'ז יצדק ד' ביג;ה
 ע.ג. לב 5'א. וק,גק עין: ב'" 5.ב. S'nCD, 'דן;,"',,
 קהוי בסו "בה', .".ד ו(..: ז0. בריגדה וביק,,

 קם. קם. ב'דוקלס,

 -ת'יא.,, שטס. ,גמק שס: גר"ג"ה,,
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שנערקם

  יתווך ומצה נמש, טחי בחמץ(89 שרי דא לי ת'מ' )אך אבותינו מנהג ישנו לאמיונו
 וביה פ~סל.ן ביש ישנה סוכה נב. רס~כה,, רפ"ק בירישלמי היא פלונהארה,א

 שנאפית מצה ה,נ החג, קורם .ום ל' שעשאה כל .שנהי, סוכה ~אבהומכש.ר.ן.
 ראשון, בל.ל חובתן 'ר' לצאת לענ"ן ~נרה ב.ש פל.נ' חמץ בזמן פסח קורם .וםל'

 בדיל, ,"לא בבית עמן חמץ שהר' ד'קרק. שלא כמן הוא, בר.א דבר רמס"ם~ה"נו
 בשכת ליליות וכשחל שכשירה, בכדור בה ריקרק שאם לי גר' היה ומכאןמעיה,

 לשמה אשה לאפות רמ~תר מ.כאן משמע ~כן שר.יה. .ר. על לתינוק אותהמאכ'לין
 פסח,מערב לאפות 'כול שאינו א' ב.ום פסח כשחל בה, דיקדק אם שבתבערב
 ישנה, ותמצה בחררה יוצאין ב5"ק92 בתוספתא דתניא בתוספתא, משמעוכן

 בשבת ליוח שחל 1"ד בתוספתאני תניא ובפ"ב פסח, לשם מתח.לה שעשאהובלבר
 ~ראית. טהרה, מתרגמה שבת מערב מצה לן ~אופה שבת, שלפג. הכל אתמבערין

 ןל.ן )לו( ונר,ן התלמוד. מן רא.יה בלא מסברא זה ברבר שנחלקיהראשת.ם,י
 שלא הוא בר.ע דבר בירושלמי מדקאמ' ולאפנת, לרקדים שלא לדדמ,רשלא

 ל.ה דהוה 3ה,1 ר.קרק שלא כס. הו. לה שריקרק זה אפ.לו משמע בה,רקרק
 טצה ב.ן לח"ף שלא רמ.לתא וטעמא בה, ר.קרק שלא הוא ברור רברלמ.מר
 ה.לכות בקש לע.ל כרפר.' ביר~של.ם, חצרות שה.ו ב.ר~שלמ.,, כרנר'למצה.
 מדקדק ,~ין לחלוק שלא נס. הכא לנדה, נרה ב.ן לחלוק שלא חמץ.,,בר.קת
 בש.מור לדקדק לב ~נותנ.ן חבר.ם הכל שאו פסח בערב כן שא.) מה מרקרק,ללא

 השנה מתח'לת אפילו חג לשם עשאה ואם תבוס ישנה סוכה דנב' ואע"גלשמה,
 מה ~כל ריקרי, שלא כמו שנ',, מרקאמ' שר.נן. לא מצה נבי הכאכשירה,
 ואפילו הפסח, לשם קורם עשאה שלא ליה, קרי הפסרו  קורס, לעשותשמקדים

 רפליני לי ~נרן 'וצאין, קאמ' מרלא בריעבר. חג לשם עשאה אם לתני סוכהנב,
 ואפ.לו לכתחילה, לעשות שלא להחסיר ~ראו. יה.רושלמי, יתוספתאן)הת,ספ~ת(

 ן בשעהה. מצוה רחביבה משום לזוהר, צריך חצות קורם פסחבערב
 רנקט הא ממ.ץ,,,ן אל.עור רב.נו מקר~ב' קבלת. ברוך רב.נו כתבןיחן.

 משום לחול.ןלןאלא ה.ה טהורה, מתרומה שבת מערב מצה לו ואופהבת~ספתא",י

 ע'בן נ'ב פ'א, סכה, .ר,שלס'90 בט'ס. בכ'י הוא כפול89
וו א'. ט' פוכח משנה,וע
 לצ.  סימן פ'א,  הויל,  פמחיב  חוטפהאב9
 ן ואילך, 199 עמ' ח"א ראשונים בתוספת ועיין ה'ט.  פיב פמחיס, חוספחא93
 29. הערה  1ז, עמ' שם, ראבי-ה אפטוביצר. ראה54

 ע'ב. כ.1 פיא, פסחים. 'רישלמי95
 ס'מן לעיל, שם בראבי,ה למאמרו יכוינתו שכתחח". .כסו גז: עמ' שם, בראנ.'ה06

 ד'ו ס'ק תרל-ו, סימן רכה, מאליה בסבוא, לעיל,  שהבאחי סה .ויאה סד. עמ'ת'ק
 א'. ט' סוכהז9
 72. )מ' שס, ראבייה וראה  ססופקת. הל' -שנראה.%

 להראב'.ה, משוא ,אפטוביצר, תרע'ב: סאניק '.ב, עמ' ל'ט, סימן רוקח,  סעמה ראה99
 ,ן ו'. ID'D פיו, ופצה, חמץ הל' מייסוניות, והנה~ח  י-א: סימן  ;ז,עמ'

 שם. ראשונים תוספת ועיין ה'ט. פ'ב הנ.ל, a~nos תיספתא100
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קמא פסח הלכות על אטרכלספרו'ט[

 ה.לכך פסול, ל.ר. ותבא תחמיץ שמא ומת"רא מ"ר., טהורה תרומהדבעיכת
 בתרומה מצוה ה.לכך ט'1, בליל או ה.ום, כל למהר 1.אכלנה ה.ום ש.אפנהצוה

 טרול.ן יותר מצוה לשם לשוה לא שהרי מצוה, טצת שא.נה אע"פ לאפות,שנ.לושה
 לאפותה נינ.הן לחלק שא.ן את', חול.ן למעוט. לאו מ.הו מצוה, לשםשנילושו
 מא.ר, ר' דברי שבת במוצאי מבערה וטמאה רקתנ.ן,ן וסיפא קיים, חמץבעור
 רמראור.תא 1.טהרנה, אל.הו יבא שמא שבת, טוצאי ער .ניחנה טטא ספקפ.'

 שפ", טטעם תנא רוקא בחרוטה שמא כ. 11. ראייה לדחות ונראה סנ'.בביטול
 עכ"ל הפמיר, לא אפה ואם קיים, רמץ בעור טצה לאפות שלא כשר טנהנונראה
 שבוע או 'מים נ' מצוה של מצה לאפות שמותר אר.ה!,ן נור מכוס מצאת.ברוך,
 יוצא בשוק למכור עשאן נ[.ר ורקיקי תורה חלות שעה"ק כל פ' רתנן פסח,קורם
 הפסח בערב תורה מביא.ן דא.ן נאפו, "ר קורם חמץ בהן שיש כיון ומסתמאבהן,
 רס,פ הך משום חצות, אחר עד לאפותו שאין שפרש',,,ן ומה שבה, חמץטפנ.
 לענין אר.ה,,ן מוקי ה.קש הה.א לפסח, טצה ראיתקש פסה.ם,,ןערב'
 עכ"ל.אכ.לה

 חרצו שורף שהיה DID'1l~p רבנא בן אלעזר ר' ~קנ. טנהנ רק'חי,ן כתב1'ט[.
 עמ' מנהג וב, הקולמוסים, מתקן הושענא ובעץ הושענות, ובענפ' לולביםבעצ'
 הכהן. 'עקב ביר אליעזרר'

 nos שלהסדר
 פסח בערב טעמו, קצת אתאר אך פרשת.הו, לא לכך בו, בק.אין הכלןכן.
 בערב' הכנסת מבית בא כשארם כראמר.',,י השולחן, את לסרר רניל.1 ערבלעת

 וכו', ערוך שולחנו מצא רע, ואחר טוב ארד לו, מלוין השרת טלאכ' שנ,שבתות.

 כוס משום הכוסות, את שוטפ'ן הכנסת מבית כשבאין שבת,,,ן ערב במנהו'פ"

 שם, ראשונים תוספת וע'ין ה". שם, תוספתא01ן

 ר;.1, ק"ן ובאייו, ארץ. )ור גשם מסאז' ע"ג: ג.1 ג'ל. אמרגל מהא' בל,קוס,ם!,י

נאב;רן'מב~א
 .קבל

 XVII~ ,ה.',ב1מ'
 ר.1 וראה ח"ס'. ר' רב" גן אגרהב ה'ר חמ'

 ,מנה;'" 3ום ו" מובא ר'5, סימן ברוקח,,,ן
 חיב, האורה. ס5ר דאה קל"ה'. רב. ש.

 "ב. א' ~הערה גאגיר, הון' "י, עמ' .'ב,סימן

 רגנו בן אלעזר .רבדו ונס: '.ט. 1DO ח', ,מ' תרעיב, סא;'ק רוקח, מעשהזזן
 קלו;מ"

 . . . ה;ה'ן ובן לקולמ"'ן, מתקצן ואנן הושעות. ובעצ' לילב.ם בעצ' חמצו שרד היההזקן
 גיד סובה, הל' בחוף [ה NQID העל ובל,קי"'ס ה5ורע)'ות'. את מעבב'ן "צות שש'ור'הנתן,
 קמב.א מה וראה 5סח'. ערב חמץ לשדוף או לקולמוס עץ לעוות "ראו' הרוקח ,נתבע'א:

 אנו.. ח"ס מהיר "ל מידרשית הסצנת, הל'מהי.',,

 "בוא. .5;י)י'.ראה יחסי:::
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כ[ה.נערקסם

 )שטיפה מ~~נ'ם הרחה צריך ברכה שלכוכ י שאכלניי נ' בפ' כדאמ' ברכה,של
 ררר שיכב עג 'אכל לא שב.שר' עג.אפילו רתנןי,י השולחן. על )יושבעמכח)".
 וכסתות. כרים על וסומכין יושבין ולכךחירות,

 נ' בפ' כראמ' )להנב.ה). הב.ת מבני )אחד אחר לכל כוס ל.תן ונהג);כא[.

 רבכל ברכה,,ייאעע על לכום טוב.ה פי' בנטל', ל.ה מעטר חסדא רבשאכלוויי
 משום נהנו(לעש)ת נמי א. חירש. ררך משם עכר'נן הכא הב.. עברינן לאהשנה

 ח"ב,ן הכל אמרינן,י'[ )עור )אנ1[.ם. קליות דהי'נ) ).שאל), ,שנ) שלאת.נ)ק)ת
 ,הורה ר' ום,,;י באותי היו הן שאף שנוקות. יאחר :a'e אחד כוסית,בארבע
 לתינוקות.16; אף כוסות ד' רבעי מכלל ב'ין, לתינוקות תועלת מה וכ'אומר

 בכנס הב.עיות ר' עירה )טחצה, ב.צה NTnW הלר, רביעית הכנס ש.ע)רןכבן.
 או מי)כלכ)ת. יד.) ה.) אם ק.רוש וקורם .צא, לא אחת כבת )שתאןאחד
 היה לא יין שתיית בשב.ל אבל השם. הוכרת משום יר.) 'טול הכסא, מב.תיצא
 הק'ר)ש, )מקרש הר)ח.,'י מנס. ~ה הרי לפירות ,דיו רהנ)טל ליטול.צר.ך

 אשר לזמר צדין לחור.ה מקרש כ. .תיר אפילו פסח'בי,י ערב, בפ'ב'רושלט'
 וש)ת.ן הכלל, מן עצמו את אדם .)צ.א אל שמואל ראמ' רבים, כלשנן בנובחר

 ן )כ)'.'יי )כ)' הופן על אחרינה ברכה שמאל.בה.סיבת
 שמיה לא פרקתן א) 'מ'1 ה'ס'בת שמאל, ה'ס'בת צריכות כנסות ר'ןכנן.
 בימיהם קיוקא ח"ם ר' )הרם ממננצ.א ברגך )רב'נ) אב"ה,ון כתבה'ס'כה,,ין

 "צא'ן אין בכר, רנ'ל,1 אנו א,1 אבל עליהם, )להסב במטות לישב ו1'ל,םשה')
 ררר ["ררבה ח"ם הר.ר אומ' ועור שמאל, ה'ס'בח צר.ר ואין הסבת'נו.כדרר
 מאחר מיהו  ימצאתן אוכן'ם, המלכים כדרך סמיכה בעא לישב ושררהחירות
 הלילה פסרר, כראמרינן ח.ר)ת. ררך לנ) הנא השנה כל בה.סיבה רניל'ן אנ)שאין
 [ן מסוב.ן. כולנ)הוה

 )לקחת., )נ~ת', והצלת., )ה)צאת', נא)לה.יוי לש)נ. ר' כער כוסות ר'ןכרן.
 בבל והב ~וט העולם, nIDTN להשקות הקכ'ה שעתיר פורענות של כוסות ר')כנגר
 של כוס)ת,ר' aOT3, מנת ,לעפות )ריח חמר,,וי מלא .., ביר כ)ס כ' )נ', '.'ב.ר
 ,ן המשקים. כשר כנכות ור' 'שר', להשקות הקביה עתירנחמה

 ן כ'. צ.ט פסחים nlrD,יו1 א'. נ'א ברכות0נ1
 ב ק'ח פסחים3וי א'. נ'א ברכותנ1ג
 א'-ב'. ק.ח פסחים ריכ'ל. של מאמרו ראה111
 יהורה. דר' p'ng כלוטר15;
 א'. ק.ו חול'1161
 אוצה'ב. וה'גער, רפ'נ: סימן רוקח, חרכ'ה; ווארשא רפ' ע'א, ל-ח ח'א, בדרעק, יאה117

 ר'ט. סימן 291, עמ'ס'כ,
 א., ק-ח פסחיםס~, בכ'י. כפול כ'החוג
 שם. ה' הערה וראה 54ן. עמ' תקב-ה, סימן ח'מ, ראשנה.120
 שס. ~בססן ע';, ל"ו o'nDe ,'.5, 'ר,שלס' ראהיוק

 מסך. סלא חמר 1"ן הרקח: ט'( ע"ה ~תהל'ם במקראריי
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קסנ פכה הלכות על אמרכלספר;כא[

'רק או אפאתי ה.רקות מן 1.קח .רזם, נטילת על ומברך .ריו תוטלןכה[.
 'רזם. נטילת צריך במשקה שט'בולו וכל בחרוסת, או בחומץ או ב"ן וטובלאחר.
 כיון זו. ןנט.להן ינט.לת( על לברך שאין כחבו עטרם"י ורבתו שב'טזייורבינו
 חול.נו אוכל.ן אנו א'1 הוה נוטן ועור במשק'ן, עע רחימא נגרה, משום אלאראינה

 ומ.הובטהרה,
~DD מאחר לברך הצריכו נאונ.ם,יי והרבה ורק'חיוי הטצות"י 

 שיתמהו אם כ. אינו .רקות של ראשון יט.בול נהנינן. וכן ברוב.. בעי ררבנןשנט.לת
 טיבול i~WIY בצרפתים אכ.לה. קורם .רקות אוכל.ן שאנו זה מה 1.שאלוהתינוקות
 לטבל נוהנ'ן"י,י ואנו שנ', ט.בול ער חרוסת במשנה הוזכר שלא כחומץ.ראשון

 לא ראם הירק, מן כוית ואוכל 'רק', רכולהו קפא משים ראשון טיבולבחרוסח
 ק"מא 'רק'. שאר ליה רל.ת וה.כא אחרונה, ברכה לברך צריך אין כזיתאכל
 ואכיל, מרור אכילת ועל הארמה פר' בורא תחילה מברך חסרא,ן,, כרבלן

 ומברך וחוזר מהם כריכו כמ'לא הו. ,רלא ברכה, בלא ומרור מצה אכילוהרר
 כמ.לא ל,הו' רלא על.הם(,ו,י ומכרך וחוור כריסו כט'לא ל.הו. רלאעליהם,
 רכת' מרור. והרר מצה לאכול דמצוה ואעם על.הם, ומברך וחוזר מהםכריסו
 מרור. והרר מצה אובל שנ' בטיבול מ"מ יאכלוהו,'יי ומרורים מצותעל

 כנזר אחד שחוט, מ'נ' ב' מפרש'ן ,ש תבש'ל.ן, שנ' בקערה שמנ.ח'ן מהןכון.
 ואנו ואהרן, משה כניר אוצי חנינה, כנגר ואחרהפסח,

 נוהני
 סימן וב.צה כזרוע

 בשבת, לה.ות .'ר כשחל שנאינו, פה רמתם והרצה נטויה, בזרוע פראנושהב'ה
 רוחה אינה .'ר שחנ.נח לפ. לפסח. זכר אחר תבשיל רק nwly שא.)ויש

 אלא שאינו לזה, לחוש א'1 פ" 'ח,אל,,י רבינו אך שנ.,,,י בפסח כרא.תאשבת,
 קדשים כמין א~תד שעשה שנר' כך כל ברנר לדקדק אין ואררכה בעלמ'.יכר
 בשבת. אף תבש'ל.ן שנ' לעשות נכון לכךממש,

 .,ן. עמ' )'"ד', סחו)ד ודאה ג'. סיד גרנות העור,,י
 שב-ט. בט'ס; ככ'יי11

 ר"נ'ט ןק.7וון ~ח'ד~שן מלאדר )".לה ;'", ג', ה).,, אסרגל סהל' בל.קו"'ס,וי
 7.א, ליח ,ח.א, ,7'ס )סלת ;ל קסניג'ן %,תא שלו)')1 ד;'1 ונידך וגו'. אסרו ;"דםורנ
 7ס' התרגזת, a~nes, אוגה'ן. לוין, ~דרה ;'א[. ג.נ-"' ל." לקטן, ,ס ~השיה הן.ל.ד5'
 י'" ק"ן י'ש תשג."' י"ה וי"הי'ב[ יסיגן ,:י:נ::,ו::ןן:,:;ין:)ייייי.

 שגצר"ת. ורגות"ע "ס: l'DD1,וו
 שם. ג"", ל"א",ו

 :::::ן:):::
 סח,קה. לס,סן .%ו' הסלה ;ל קרס ")' 'ו גג"וזן

 ג'. 7' "קח'ס',י

 %וין, וראה ר". נוס יה נאמד לרקח, ובד אחד גדיה ב', ק.'ר "סח,ס nleDlna,,,י
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היוערקמר

 ממצרים'שר' כשיצאו רתורה, דומיא המדה מן מצות,35! ג' שעושין מה [.]בו
 ב" ,ה.תה תירה, לדב.א שצר.ך הא.כור.ן מבית ה.וצא כאדםהיה

 ע~מר.ם שנ.
 הר. ",,רבוכה, חלית, " רקיקים, .' לטצה, ול' לחמץ, י' עשר~נ.ם,י;, כ'שהם
 הקר'בוהו, הבכנרך ראשון שפסח לפ' ר'א מ.רה. לכל מניע שבחידה מצותג'

 חלה, חלות. מ'נ( בז' אלא לעבירה נכנס'ן ואין שנתחנכו,,,י עבירתם תחילתזה~א
 לא ואם מצה, אכילת לצורך אחת מצה לבצוע צריך שהר. ד'א רבוכה,רקיק.
 שלימות, כפרות ב' לו  היה לא המוציא כשיברך  מתחילה, שלימות  מצות ג' לוהיה
 ן של.מות. ככרות אשתי לבצוע צריך לייט שבת בין חילוקואץ

 למצוה להעך.מה תחילה, נעשה איוו לירע במצות. סיננ.ן לעשות ונהגוןכחן.
 תחילה ,דרמה איוו ל.רע א.ב.נ' עליהם שכחוב  קופותיי, נבי 1J'sew כמואחרת.
 בצע ראי האג*, קורם לעשות צריך והבציעה בראשונה, קרבנות ממנהלקנות
 ופלונהא המיחיא, לשם בוצע כאילו גר' היה המוציא למיעבר כרבעי האגרה,אחר

 והכל בבורצות, רף 'ש .אם השג.". או הראשונה 'בצע אם איבא,ייררבוותא
 תחת חצייה ~pD'W ה~בצ.עה ~צ'ל,י.י מהר"מ של ברכות בהלכות לע.לכתוב
 השלימות, המלות בין וחציה בשמלותם,יין צרורות ומשארותם שם עלהמפה,
 שמסלק .מה  השל.מיתן בין פרוסה שמניח בפסח מורים הכל מברכיו;זן כ.צרבפ.

 כרי  ושתחיל.והאירה, קורם אחר לצר IJDD תבשילין וב' המצות שבההקערה
 ממנו זסשעוקרה מאחר, הקערה מסלק ואתה  אכלנו לא עדיין הח.ניקית,ש.שאלו

 הקערה. מן תבשילין הב' להסיר צריךאין
 ת.נוק '[דפחות לכל זצר.ך ביח.ר, האזרה קורין ראין אבי'ה.', כתבןכטן.
 בשוחר יהכ.,,א.הא רב.ם, לשון רמשמע הזרי לזמר שצריך ~עוד לזה, זהש.שאלו
 ג' אתר ויחור ומצוה ואשתו,  תעיק הפחות לכל א"כ הודו, לשנים אומרטוב145

 המון. ברכת לברךכרי
 עשן, ואש,,~תמרית רם ונ', החרב 11 נטו.ה כזרוע הרנר, ,1 חנקה כ.רי[.

 רצך ןבכורדת, מכח חשך, ארבה, ברר, שקין, רבר, ערוב, כינים, צפרדע,דם,
 לחוץ, וים.פין היין בכיס אחר אצבע ניתנץ תיבה כל על באחב,ערש
  קלזנ.מוס קבנה. וכן ביתו, בג, כל הנדגל אלעזר רבינו הנהע וכן כן, אבית.נומנהג
 עושין היו  אברהם רבימ ובן שמואל  ורבי3ו ח~ן, אלעזר46ן ורבי3ו משפחתו,וכל

 מ.א. סימן עשין, סמע, 302: עמ' מקע הוצ' שלו בשו'ח למהר'ם ברכות פמק'36ן
 ע'ב. פ'ר והסנהע, : ב' עץ ס3חית  רחה131
 שנחנחנכו. בכ.י:138
 ע'ב. מץ פ'נ,  שקלימ, ירושלמי וראה מ'ב. פ'! שקל'ם, סשנה,13%

 מ'א. סימן סיף עש,ן, 1DDI. ע"ב: ס' רנ'1, סימן ארו,  ראה43י

 35!. לעיל ובהערה מביא, ראה לפנינו. וחסר141

 ב'. ל-ט ברכות14% ל.ד. '-ב שמות142

.ן 163, עמ' תקכ'ה, סימן ח'ב, ראבי.ה,141
 ק"ו, סוסם תהלם. מדך;,,ן

'Q'Q 
 שם. ח' העדה )ד"ה באנקר. הר' ו'.

 א,'ע[ד. נוב" 1'א: ג'ו ד~.,. אמרן, סה,' בי,קו".ס,,י
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קמה פסח הלכות על אמרכלספר]כנן

 הקביה של הרבו כנגר לחוץ מט.פ.ן פעמ.ם .'1 כן, עושה הר.ב'ק מרי אבא ונםכן,
 '.1 מן אבותינו סמכו מ'כאן .1.ק, לא לנו לנמר ב.רמ.ה דבר פעמ.ם 1.'1 פנ.ם,רן

 כבש.ם י.ו כננר לתרה בשבוע קור.1 אנש.ם י'1 אפי, בתמנ.א אחיה, הח"נו,ח"ם,
 על להתליצץ ואין בה, למחז.קים ה..א ח.ים עץ וה1 בשבוע,המקר.בים

 רקזח.7ין הקרושים, אבותינומנהג

 בל.ל הלל קרשת על מברכן שאין סנהנ ע.קר ל. שנר' אבי'ה,'י כתבןלאן.
  בסעורה, מפס'קו שהרי ביחד, ממרה שאעז הטעם הנתונים, שפרשו כמופסח,
 הי' ורב נאנן צמח ורב אחת. מצוה על אחת ברכה לברך .תכן לא פעמיםושני
 בעלמא, כקורא אלא שאתו לברך שאין פ" .צחקזזי בר .הודד ורבנח11

 הבחור 'צחק ורבכו לאחרת. ולא לפנ.1 לא לברך א.1 ה'לכך בסעורה,11[מפס.ק'ן
 מגרכ'ן היו סרוטנבורקסנן ומהרים טוב 'ום ר' הרב בן 'הודה ר'והרב
 ב.רושלמ.ן'ן משמע וכן לנסור. אכ.לה ולאחר לקרוא, אכילה לקורם ברכות.שתי
 אחת בהלל, מברך ברכות שת. כלנטר לשעבר, ואחת להבא אחת הן שת.םראמ'

 במסכת ראמ' 1אע.1 אכ.לתו, לאחר להבא 1אהת לשעבר, רה.ינ1בתהיל'
 בציבור לקרותו רנ'ל.) שהיו לפ' "ל לשתים, שנפסק לפ' לברך ראיןסופר'ם,'י

 ורבינו מברכ'ן, בציבור לקרוחד רוזלין שאץ עכשיו אבל בירך, וכבר אכילהקודם
 בברוך שפותהח נאלנ1 אשר ברכת פ" נא1לה, 1הר' פר.ך,1,י רהתם פי','ןיהורה
 שיש yD~n אוחטא paDn, הו' לא הפסיקים שהר' הלל. לברכת שסמוכהאע"פ
 שאז אחת בבת הסרר שעושה בארם א"ר' ןדתם פסה, בל.ל ההלל עללברך
 לברך א'1 הכנסות, ולפ. בסעורה, שמפס'ק'ן אנו אבל רבר, לא מפס'קן,'יא'נ1
 ווועוד רברכ1ת.,,, פ"ק התוספות טסק' כך לאחרת, ולא לפנ.1 לא כללעלת
 ה.תה ואם בברזך. בהן פותח כזלן הברכ1ת,,י כל ר[נר'י,, מהתם רא"המ"ת1

 גהוקה 1ל" ול5נ'11, בדוקת המאמד את סיאת' ולא הרוקח.. .עג.ל שט: גל'קוס'ס,,ן
 ונס הרץ.רוקח

 ממקרתי
 אסרך" רוקח: גשם זה סוגא

 ופסדי" ואק דם גא)דך גשאומד קי',
iWV

 'ט'י
 באהב ;דק דוך גשא~סד ינן אחת, 5;ס תיבה כ, גומדו לחוץ סקסו באצבעו

 1סהר.'ל. . . . שס 'ש סיקס ועד רוקח, 5)'ס, "ו 1)ד 5;מ'ס '.1 הג, סך בנץ,, בין בעדיגין
 תר.1. 3רל.ן ,ו, עמ' ס'ך.  ס.פן לעוו'ו"הן, אברקס ,ד' כנקער סק~ר' ~ואך 7";דה(.קדר

 178, עמ' קס'ח, ס'מן ד'א, יאכי-ה,118

 יי.י. iD'D סני ' יהיו"" י ;' המיה "וןןגיןו:;ן:ך']":' ::;
 י'ד. ), ע.". ביגןת, ,יןשלמ,וין

 QV' שס, מביא "')יי' ש' TTaHDI "';'יי "סי' '",_,,ן,זב::)"ן::]:מ-'בן.ס'סן

 'מ'ס. סבד'ה א'. "ד ברות תוססת, ראה,,י

 וט. גדגות, 'רוקלמ'יפי
 שס. התוסעוח, :וקח ל5' המהא',,ו
 שם. כרכות תוספות,6!1
 הוא כאן אגל מקוצ.. השר כשם תוא שם ובתוספות שם. התוספות רכר. לפי הנחתי157

'QP,ן::ג-:י:;::ן: 
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היגערקמו

 נפריך בברוך. בהן פותח א.ן ותפ.להשמע קר.ת כנון לחבירתה הסמוכהברכה
 בסעורך, הפסןק שהרי הלל, לברכת סמוכה אינה .הללוך רה.ינ1 ופ.' סגפה,גהרי
 שלאחר ומפרש. לשעבר, ואחת להבאאחת הן, שנ.ם ומשג. בברגך, פותחת1א.נה
 וכן ,פתחת. אינה לכך אחרונה, לברכה סמכה ה.א א"כ לנמור, מכרךאכילה

 קאי שהרי 'הללוה משמע לא סופה שהרי ולתוספ',9"1 לאמנה גר' איט הפי'זה
 אע"פ בכרוך שפותחת נאלנ1, אשר ברכת גאולה, והר, שמקשה גאולה,אברכת
 ואו יצא. הכנסת בבית הלל שמע אם .,חנ1 ר' ראמ' הלל. שאזי ומשנ,שסמוכה,

 הלל כשא1מ' אף נא1לה ברכת בברזך פותחת ולכך סמוכה, נא1לה ברכת הו.לא
 כמו ה.א הורעה 1הר' בברוך, שח1תטת גאולה רברכת סופה והר. ומקשהבב.תו,
 ברכת באנחה כלנמר כו', להבא אחת הן. שתים ומשנ. מצות, נברכת פ.רותברכת
 וכו', ו~רנל.ם למוער.ם ינ.ענו שאומר להבא מנשלה נא1לות. בשת. מדברגאולה
 )הוא( תפ.לה א.כ להבא. בנא1לה רמיירי 1כי1ן גאלנו. אשר שמברך לשעברואחת
 לא ההלל ע? מברכ.1 אין אבל בברוך, חותמת ולכך ה.א, ארוכה ונםןה.אן.
 הע"ר בנ' תנןא דפסח.םי,י ובתוספתא הפ.',.,, 1p'y גר' כך לאחר.ו, ולאלפניו
 וה1לכ'ן ראשנן, ~I1~1PT p'p הכנסת לבית נכנסת ההלל, את ש.קרא מ' להםשאין

 ן את 11מר'ן כך להם איפשר א' ואם סוף. ער 1נ1מר'ן ובאין 1ה11ר'1 1ש1ת'ן,וא1כל.ן
 ראמ' סמה ב'ח'ר,,1 1לשתות1ן )לקר1ת1( מה1 ב'ר1שלמ',ו,י נמ' ואומרכזלה.

 אם מיהו הורו, לשנש אומר אחר שכן לקרוא צר.כ', נ' טוכ,.ן בשוחר1וכו'ן.'"ן
 עמל. הסרר וכל ההלל את נזמר 'ח.ד., הוא אם או אחר, אם כ' לואין

 תענ'ת,,ן סקר פ' בש'לה' ב.ח'ר. הנרץ הלל אזמר פסחים בערב',לבן.
 לכך ,ןמלאה, וכרס שביעה נפש על אלא הערול הלל אומרים א'1 ורבא אב"אמ'
 ברכה אחריו מכרך 1א'1 הנפן, פר, בזרא .שר' גאל לאחר אכילתו לאחראסרו
 הסיחו ,ככר אכילה, צורך שהוא .ר'ם נטעת על ויברך ב' .ר'1 1'ט1ל נ',מעך
 אכילת בשב'ל נטילה צריך היה לא אפילו ועוד ראשונה, מנטילה באגדהרעתו
 כרא.תא נטלה צר.ך א.ן מכב.צה פחות ועל ןבכן.תן. ,מכוית( שיוצאמצה

 על טובים וימים בשבתות לבצוע שח.יב השלימות, המצות בידו אוחזהמוציאיין [ 1כש.עשה במרור. שנ. ט.ב1ל בשכ.ל נט.לה צר.ך מיהו 1בברכ1ת,,,יבסוכהי,י

 4,-.וי. ,"' י". ראג'.ה השנה,., ר5'1. סימן סני והרוקח. שדן ת~ס15ת דאה,,י
ן ;7,' עמ' שם ראש1נ.ם חוסרת וע.ין צוק'. הוצ' ה,ח, פ-י פסחים. תוספתא161
 קט. וגוססן ;'1, ל', 5',. 5סח,ס, 'רושלמ' דאהופי
ן,ן רפ'נ. סימן סוף והרוקח, שם; ברכות התוספות, לפ. הנחתיי16  וגן ינו'.,דל, 'וחנן דא'ר טה מן וט: ב'דושלס' ק"א"ר .קיד "'א יואגד גןי1",.י
 ממנו, העתיק וכנראה שם, ברוקד נםנשתבש

ן ן שס. ח' הערה וראה באבעי. הוצ' ג'. סימן קי-נ, סומור חהל'ם, מדרש165
ןןן א'. ב'-כ'ו כ'ה תענית165
 א'. כ'ו סוגה161
ן א.. ק'ו וחול.ן ב'; מ-ט גרסת דשוה"16
 רפ'נ. סימן בהרוקח, וכיה"6ן
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 פסח הלכות על אמרכלספר]כה[
קס~

 אכילת על הפרנסה על ויברך משנה,.יי לחם לקטו שנאמ' של.מות. ככרותב'
 לאדר אגל כוית, אדד מכל 'חד arJwe שאכל בפרוסד, ענ' של שררכ1מצה.
 שדרכו טצה, אכילת על לברך שצריך לפ' מ"ר, לאכול .כול א"נ) המוציאברכת
 ברכת לאחר אבל כז.ת, אחר מכל 'חד משתיהן 1.אכל בפר)סה(,ייי ענ'של

 שמילא ]לאחר מצה. אכילת על לברך שצריך לפ, מ.ר. לאכול .כול א.נוהמוציא
 הזית.ם שנ. לאכול .כול א.נו ראם ריב.ק וכתב )מברך, חויר היאךכר.סו
 קורם הוא כ. חח.לה. המ)צ.א של הז.ת אוכל ב.חר, מצה ואכ.לת המוציאשל

 פרס. אכ.לת ובכד. טעה של כזית אכ.ל )הדר תר.רה, רברבת) )עורלברכה,
 )בן שב'שר'. ענ' א) השמש,,;י 1אפ.לו ה.ס.בה, צר.ך רמצה לן וק"מאןלון.

 )תלמ'ר רשת, ל) נתן א.כ אלא ה'ס'בה, צריך אינו רב) אצל ]תלמ.ר אביו,אצל
 חשוכה אשה aNT היסבה. צריכה אינה ואשה צריך, ענ"ן בכל אומנות רקשלומד
 בלע ממננצא, ברזך רבינו פסק כך ה'ס'בה, צריכות שלנו ונשים ה'ס'בה,צריכה
 בור)נ), המצה נגעה שלא יצא. לא )בלעו אחר בעלה א) בסיב כרכו 'צא,,;ןמצה
 רק קר.ם במים או ביין אותה ישרה מצה, כנת לאכול יכול שא.נ) וקן אוחגלה
 בפ' ראמ' .צא, לא רותחין במים א] חם בתבש.ל אבל 'צא, נ'מוההשלא
 במבושל. לא אבל השרוי p'p~a ')צא'ן שעה'ייכל

 ואוכל בהרוסת וטובל מרור, אכ.לת על ומברך חטא, ננטל כך ואחרןלרן.
 ישהא )לא ח.יהם,.,;י את 1.מררו לעבדות, זכר מרור שהר. ה.ס'בה, בלאכ,.ת

 בורא המר)ר על מברך אינו זוטא. )א"ת המרור, טעם 'תבטל פן בחרוסתהמרור
 בבורא נפטר שכבר למ,מר מצ' לא מרור, אכילת על )נם הארמה.פרי
 אבוס רה)ה תיר. הרעת, היסח הוי אורה רהא ראשון, כט.בול הארמהפרי
 טש)ם לומר וא.ן שני, בט.ב)ל .דים אנט.לת דהוה ומ.ר. בפיה, רבע.שנ.

 פרוסה אמצה מברכ.נן דהא תקון, לא אכ.לה אתרא ברכות ושת. חב.ל)ת,רבוצות
 רל.כא ה.כא )1ם מצה, אכילת ונם המוצ.א מברך מצגת שת. כא' עושה שאינומ.

 מצות על שנ' כ.)ן 1.'ל מרור, אכ.לת ועל הארמה פר. בורא סברך חזרתאלא
 שא.ן סעורה, מחמת סעורה בתגך הבא.ם דברים כמו ה). יאכלוהו,,;ן)מרורים
 שלא הכא.ם דכר.ם פ)טר שאת אע"פ פוטר), רפת לאהר.ו )לא לפו.) לאמברך
 סע)רה, מחמת שבא דבר כמו הו. מרור בלא איפשר שא. מכ.ון סעורה.מחמת
 שררכ) רבר כל לן רק"מא כ.1) קש.א. לא הפת את ללפת בא שא.נו אע"פ נמ.'א.

 מברך א.נ) לכך פוטרו, פת הפת את בו ללפת בא שא.נ) אע"פ הפת את בוללפת
 Qyo ומבטל דרבנן מרור את. מצה אחר מרור כשאוכל וא"ת הארמה, פריבזרא
 טעם ש'הא מצה אכילת בשעה,י, רק אלא חיישינן רלא 1..ל בפ.ו. שה.הטצה

 בט'ס. בב" הוא כפולידן כ'ב. ט.1 שמוח70ן
 א'. ק'ח פסחים ראה72ן
 רפ'נ. סימן והרוקח, ב': קט'ו פסחים ראה173
 א'. מ'א פסחים174
 י'ד. א' שמות"174
 _נשעה,176 , יא. ט' במדבר1,5
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ה.נערקמח

 לאוכל' רמצוה כ.ון כן. אחרי המרור שאוכל אע-פ ועור בפיו,מצה
 איכפה לא ,

 טעם שיבא "V?i על נאכלת טצה שיהא בעינן רלא ותו המצד, טעם בביטוללן
 במצה אבל סע1רה.[ן לאחר לאפ.ק1טן שאוכל,ן המצה דוקא אלא בפ.1,מצה

 מנום ~7)סע1רה, כשיאכל המצה טעם יתבטל הכ. רבלא1 סעורה מקמ'שא1כלין

 ,ן. בה. לן ליתהכי
 מברך מ.נ,ן של לפנס ה'1 כראמר.נןזיי החרוסת, על מברכ'ן שאין מה!לה[.

 1א'ן בו. ל34ל אלא עשו' שאש עיקר. 'רקות וכאן הטפל, אח  ושוטר דע'קרעל
 שהוא ילב'נה ,כר חרוסת, אותו נקרא למה ב'רושלמ',י, לעצמו, לא1כל1מצותו
 לט.ם, [כר עיה שתהא צריך אמ' לו' ר' ג'נין, הרבה שמע1רב'ן ד"א חרסת.מעשה
 עש"ה בשעה,יי בתחילה עוש'ן. ח;1 וכך לרם. וכר רקה שתהא צריכה ראמר'א.ת

 לכך יצר'ך,[לקה1", ב"1' אותו מקלש'ן טיבול בשעה,י, כן 1אחר' עב, א1ת1ע1ש'1
 בו ומשימין עוררת.ך.י,, התפוח תחת "שםן על חמוצים lsui)~alen בומשזמין
 השלישית המצה ו'קח קש, לקושש וכר השירים בשיר המזוכרים בשמים ומיניאיווים
 ובלא טיבול ובלן ברכה בלא מרור כז.ת עם מצה כוית ויאכל עמה, מרורוכורך

 ומרורים מצות על שנ' אחת, בבת ואובלן כירכן שהיה כהילל למקדש וכרהיטיבה,

 בפנ' 1וה "צמו בפנ. זה עבד'נן שמתחילה כ1, ע1ש'1 אנו ספקא ובשביליאכל1ה1,,,י
,lDXYרמספקא כק.לל עברינן ושזב רא1ר'תא. מצה תבטל דרבנן מרור ל,ת'ה רלא 

 ומה יק'ח,") עכ"ל וברנ'נן, בשעתן לח1מדא ועברינן לא, א' כמוהו הלנד א'לן
 היה 1רא' הןיל שהר' נראה, א'נ1 טיבול בלא הכריכה 1ש'אכלן ,שאכל(שכתב
 משום טעמא א'כאן והא 1א'כ פרש".," וכן אממנ", פלש רלא בחרוסת,מטבל
 ומק קפא, מ.כטל חמ.מה רמצה רוה'ן 1.שקפא,

~sDn 
 מסיק פקח'םי,, בערב'

 בספר [[משמע וכ1 בע', ט.ב1ל ו1רא' כ. טיבול, בלא אמר.נן ולא ברכה.כלא
 ומהרים מא.יבראי,ן 1רב1ת.נ1 ר'ת,,י כתב וכן 1במלמון,י,יהטצות"ן

 ,ןמר1טנב1ר'ק.,,י
 לשנן 4פ'ק1ט1, 1נקרא.ת הטפה, שתחת ממצה אוכל.ן הסעורה נמר לאחר]לו,.
 סעודה, יקנ1ח מתיקה מ'נ' אפיקו הביאי כך אחר לזמר שאץ מאנ',,,י טנ.אפ.ק1

 [ן א'. סיד ירכות סמה. ראהזזי
 ;'נ HJ'Q )בכ.' ה'רוקלפ. ;וסח חוונ.ס. במו"ס עיד. י.1 פ.', 75ה.ס. ,רוכלו.,זן

 רץ'). חמןכחוקה,
,,,,nyel= ן רקד. סימן י'ו הרקח, ראה,,ן]
 ..א. ט' במדבר2"י ה', ד' שה.ש181
 ר5.נ. ס'סן הרקחייתן
 ע'ב.' פץ והמנה.נ, באבער; הוצ' מ"י, עמ' ש-פ, פיסן רש'י, סחר ראה84,

 קון "ק'1. הס';, ראה,,י א'. קטו "קח'ס,,י
 אע1 ע.א. כ'1 הנ'י, אמרכל מהל' וכליקוטים היו. 5'ח ומצה, חמץ הל' תורה, משנהוסן

 .סךמק'.סונ"ר

 צ.ס. סימן תשביץ,,,ו
ן ש'קקי~. נגון רב אמר סבד'ה ב', ק..ט פסחים רשב'ם, השוהי19
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קשט noe הלכות על אמרכלספרןכון

 אחר א1כל.ן אין כך הפסח. אחר אוכל,ן שא.ן כשם מפיו, מצה טעם 'פסוקפן
 1.ברך יריו שיטול רק'חי,י כתב סררו, וס.ים אפ.ק)מן אכל ולא שכח אםהמצה.
 המוזן. ברכת ויברך כב.צה. או בהיס.בה, כו.ת ויאכל המציא, האפיקכןעל

 'תחיל לא אם לתקון, 'וכל לא nllya הטז1ן ברכת ברך אם 1י'מ סררו,1יס.ים
 וא.ת מעשה,,,י כן שעשה שמר.ה מרבינו ר.ב'ק קיבל כך כבראשונה. הסררכל
 אכל שמא "ל שימור, בחזקת כזלם שלנו הר' טצה שאר ל, מה אפ'ק1טן ל.מה
 אב.ן,,י רבינו אך האפיקומן, על סומך שהיה מצה, טעם וביטל פירזת אובשר
 רה"נ1 כבר, של'ש' כוס שישתה מאחר ל'עב'ר, רה.כ' לנמר', תקנה ראיןא1מ'
 )אב' לרב'ע'. שליש. בין ששותה נמצא א"כ ו.שתה. 'תתל אם המזון,ברכת

 הנפן, על בירך לא אם המזזן, ברכת לאחר Ty לאוכל) שכה אם כתבהעורקי,
 הכל ומר אם אבל 'ברך. ושזב לכולם. חתן אפיקומן, על המוציא חברך 'ריו'טול
 קצרותי המצות בספר פסק יכן אפיקומן, 'אכל לא שוב הנ5), עלוברך
 האפיקומן נאכל ואם מצוה, של חשובות נמ' מצות שאר שהר' 1'טר',יי,י מחורמשם

 תאכל במקות אהרח מצה np'w )רק'ח"ייי אב'ןן,י רבינו כתב נאבר, אובסעורה,
 הצות קורס האפ.ק1מן ש.אכל וצריך בשימור, נעשו שלנו כזלם אםבאתרעה,
 לא חצות אחר הפסח אכל דאמ' luun~nry בן אלעזר בר' לן רקיימאלילה,,,,

 כש.עור 1.שן אפיקומן לאכול התח.ל אם יצחק,,., רב.נו PDD וכן חובתו, .ר.יצא
 נרדמו יוס.ן.( )איר מקומות, בשנ, פכח כאוכל שנראה .ותר, .אכל לאמשנתו,
 נ.ים קא נמנם לרבה("( אב.י כדא'ל לבר), אחר ואפילו 'אכלו, לא מקצתןאפילו
 פסק וכן יאכלו, לא נררטו מקצתן אפילו ראם' '1ס. בר' ליה רסב.ראמר,

 נרקיח.,,(רשב.ם!,!

 אכילת מבטל ןא.ןן",, "ן רשת"ת רשב'פי,י פסק אפיקומן ולאחרןלון.

 DY' ;'א, "."ן רוקח, )מישה ר;.ו: חסן לעל, עם רוקח ומעוה ר5'). רסן הרוקה.ווי

 ae. שט הר',, רוקח ";שק ראה,ו,
 כתב. וראג.ן קם: ג'ל וגל'לי"'ס ;'א. 5', ך"וה'),,,,
 8"[. עמ' תקכ'ה, סימן ח'ב, ראבי'ה,194

 ע'נ להראב'ן. הער באבן וא'תא הראב'ן'. .כתב ")נמה: ה)" וט. הצל. בל'ק)ט'פ"ן
 ק',. קראן ד5'ע'א.

 שם. ובנסמן א', ט' ברכת ראה199 רפ'נ, ס.מן הרוקח,99ן
 "': טיסן רי" ;".ן, וסס'1, רבא: אסך בך.ה 3', ק'ן 5סח'ג ת,ס15ת, וראך תרינו..;מבער, י'ב. ).ר הדגרות, ועקרת ה;'"1ר ס5ד בעל סארי, אבא ר' גן 'צחק לר' ג11)ת1,.ן

 ב'. ק'ב ::4ן::4.בוהיבש
 קס. 5קח,0!"!
 ר5'1. טימן הרוקח.203
 קב. הדשב'ס ולא' הסברא. לי' ההת.,., א'. ק'ב פסח'ם104
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כחןהיוערקע

 לן ,-קי.מא ברכה בלא יריו ;וטל אפ.קומן אכילת לאחר 1מ1תר, מצוה שלמצה
 יברך דסרר,ה1א שעשה דב.ת הבעל ברכה. טע1נין 1א.נן דבה, אחרוניםמ.ם

 'שתה המיון ברכת ולאחר כיסות. הר' של הברכות להשלים כר. המנון,ברכת
 הש.ר1ת קל שס.יכ ולאחר להלל, רב.עי כוכ ימין הנפן' פר. ועל הנפן על1.ברך
 ירי'נו נא11 עמרם ורב הנפן. פרי בוראמברך

"DT' 
 היה שאם כתבו',1 עלם טוב

 ?(מברךי29 בתשבחות, ער הלל שגומר לאחר לשתות, וצריך איסטניס, אוחויה
 ושאר תשמת הנרגל הלל על.1 1א1מר המיש., כוס ומווין ושנתה, הוכן פר'בורא
 היס.בה, בלא חמ.ש. כוס ששותה כתב"ע נרקיח הנפן, פר. בורא ומברךפ.וט.ם,

 שא.ן ומה אקראי,, אסמכוה כוסות ארבע כ. חמש. כוס לעשות א'1הכתהילה
 שא.נו לפ. מררב:ן.ן שהן ברכות בשאר כמו כוסות,.ן ר' לשתות אקב.1מברכ.1
 רה.כ. ~,'ל על.הן. מברך אין לכך טצות1, על צריך אחר וכל ביהר. אותןעושה
 זוכריהו ףכור[ שנ' הוא. ועומר רמצוה קידושא איבא הא כוסות, ד' לשתותלימ'
 ן ר'. IIISD הא כוסה, נ' לשתות לימא וא. היין,,(,,על

 לשתות רזה אם לשליש. שנ. ובין לשני ראש11 כוס ב.ן בירושלמ'וי!ילחן.
 כ.ן ~שתות שלא מחמ.ר,ן 1.ש .שתכר, שלא .שתה לא לרביע' של.שי ב.ן.שתה,
 .ש הכגסות כל ולאחר לשיכרות. למיחש א.כא ונם כמוס.ך, רנרא' לשנ.ראשנן

 יכן האפ'ק1טן, DYD 'בטל שלא D'Q' אפילו הל.לה כל לשתות a'~DINנא1נ,םיי(
 שת.יה, נב, טעם דפנה ש"ך  דלא יין.  אפילו  מת'ר'ן ויש כן, נ~דנ'ן אךכדאנד1ל'
 ישתכר שמא .שתה לא לרביעית של.ש.ת רב.ן טעם דקאמ' מ.רושלמ.!י,וראייה
 .שתכר מא' הסרר נמר ולאחר הפנה, משום טעם קאמ' ולא הלל, לזמרו'שכה
 לא אפיקומן, המצה אחר מפטירין ראין רקאמ' במשגהין2 וגם בכך, ומהשייך,
 1רב ושאלת,ת,,ו 1אנ11'ם, וקל.ות וו,לות,י! כמו ראכ.לה, מירי כ"אמפרש

 ,ן מת.ר'a'DT .1 כ1ס1ח, ר' על כמ1ס'ף רמ.חז. "ן. אוסר';ויאלפס,י,
 הדוקת. תיגה: וותר;" ;'ץ, מ'א חיא, 7דר;.1, ראק,,!

~D'D 

 ;"' 1'יד', "חיזק ד5';:
 תלמה .51",,רג" ".א: ק"ן ",ף עדן. ,ג""ן. ,,,. ;מ' תק".ה. 1DD ח.ג. ,כאגדה.,,,:
 עליו ואומר חמישין כוס סחנ לשתות, וצר'ך א.סטניס או חולה הוא שאם aiy טיב יוסףורבינו
 העולמ.ם'. ח' עד ושמת 1א1"ר "נדולהלל

 אן חולה הזה .שאם ע'א: כ'ו הנ.ל, אמרכל מהלל ובליקוטים הסברא. לפ' הנהת':"2
 הנדול.. הלל 1'אמר o'QQ' בוס ישתהאיסטניס
 רפע, סימן  הרוקח,8"2

 פ'א. סרן ;'ב' 5'" ךיה'י' aa; צ::::יס

 ;'ד. ל., סי.'. "קת'ס. .רוול"',,!

 ו-י," ;ס' התצוגו", "נחס. אוידת,לו'ן,

,,,
 ן ;'1. ק"ן צו. ;אלתרת. 1היוה בשאלתות. ,ה ""ת' ל"

 אפיקומן. הפסח אחר מפסירין אץ המשנה על פ'י, a'"DS, רפף,216
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קעא פכח הלכות על אמרכלספר1כט[

 ח' אל מלך ער הלל בסוף וחותם מברך ה"ה לא כהן,י; חי.ם רכינוןלטן.
 חתימות שנ' כ' חותם. ומשתבח אל, אתה עולם ~עד מעולם חותם אךהעולמ,ס.
 רצר'ך ה'כא 1מהררא.ש,,,, מרוטנבורק,יי מהר.ם נוהו ה"ה וכן למה, אחרבענין
 ברכת 'ברך אם 'עשה,',, כיצד חובתם, 'ר' 1לה1צ'אם בפסח בתים בב'לקדש
 רבע' בית להה'א לזול 'עשה, כך אלא לטע1ס, רשות לו אין שובהמנון

 1אכ.לת המוציא וכן הארמה פר' בורא וכן א.נהו, ולישתו להו 1ל'קדשלאפ1ק'נהו.
 א'ה1 אגל לסעור מטו 1כ' מרור, אכילת וכן א'נ1ן, 1ey~l א'ה1 מברךמצה

 להתם, ר'ון'ל ער מ[1נ1 על 'ברך ולא בית'ה,וסע'ר. ובנ' נפש.ה ומפיקלב"ת.ה
 כוס על השר וברכת ההלל להם מאטר של.ש', כוס על להו ומברך כזיתנאכיל
 לביתו. לק'בע' ל.הרר הכ' ולבתר הללז. הכ1ס1ת מן מ'ה1 'שתה ולארב'ע',
 .כול וכן ההלל. את 'נמור רכ'ע' כוס ועל רשתה. שליש. ככנס מ11נ1 עלויברך
 ק.ר1ש להם .קדש כתב 1רק'ח!ן! ממ11צא, ברוך עכ.ל בת.ם ב" אפילולעשות
 עמהם, ואנכל הארמה,  פר' בוראומכרך

 וכי
 המרור. ימ1 המצה מן עמהם אוכל

 במס' ב"ר ראוהו בשילהי תניא רהבי אחרון, בבית עש המנון ברכת יס.ים לאאך
 וברכת הלחם מברכת חוץ מ,צ.א, שיצא אע"פ כול, הברכות כל השנהוי;ראש
 ק.רוש של היום וברכת ,,; מצוה. שהוא מצה של הלחם ברבת רחבהזיי ובעיהיין.
 מקרש הוה פפא"!, רב ב.ה ה1.נן כ. אש.  רב אמ' מ.הא, ל.ה ופשטיה מהו,ה.ום
 מוציא,,!, שתא אע"פ אלטא טקרש, הוה מרברא אר.ש.הי,ן את. הוה וכילן,
 ברכת 'ברך לא המקרש אבל בביתו. אחר כל .ברך' המזון ברכת למרו כזלםואם

 ,עשה וכן הסרר. וכל הלל אחר לכל מס"מ המרן צרכת שברכו )לאחרהמון,
 עכ"ל. ס'ררו 1מס"ם המזן ברכת המקרש 'ברך אחרון ובכית אחר.לכל

 כ1סמ'ן n~lyw1 חיטה מינין. מה' מאחד להיות צר.כה מצוה. של מצה ר'ןןטן.
 אם אורז, דרובה אע'נ 1ר1חן' 1א1רו מחיטים nD'y עשה ואם שיפון, שועלשבולת

 א,לפס, כמעשה .צא וגם התערובת,,וו בפ' כרא'תא 'צא, רנן טעם בו'ש
 בר' רהלכה הדכ'ק. כך ואחר הרתיח כין הרתיח, כך )אחר הנצק שהרכ'קבין
 משקה א'כא רא' במחבת, משקה 'תן ולא לחם. קרו. א'לפס מעשה ראמ',,ן'וחנן

 חוג.ץ,.,, 31~'ן. אג' אב' גסן ס ה' ~רגעו דשם:ס.א
 צ'3. ס'סן סני

 פסחים. ערב, כסוף בקצרה', פסח .הלכות סוף הדא-ש.מ22
 5'ה.  סימן ע.ב, פ'1 1המנהינ, ל.1, סימן פ", פסחים, הדא-ש, ספ'י: פסחים הרי-ף, ראה221
 רוקח, מעשה וראה בעך'ט. רפיד, ס'מן הרוקח,2ג2

~D'D 

.O'D 'י.ח, עם 
~'laD 

 תרע'ב.
 א'-ב'. כ.ט ר'ה223

 1" "~ת ג" ג'ט 'י'" 7'ס יא" געגח3". :: :ג.:ג%;, :ןה:::
 ,ן"ך פפ". דב ג, קם: ~גד.ק ייי. דג גי קם: נ"לג,ר,!;

 1'. "ו" שט, ד.ס קוהו"
 =אריסיה.ז,,
 ס~צ'א. )א')~ן הולמן: עי,,,
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]ל[היוערקעב

 משקה ונב, ועור ב.ר1שלמי.י,! כדא.תא הוא) לחם רלא1 מורה 'וחנן ר'אפילו
 מפלגתא, נפשין לאפוקי באילפס, ולא בתנור לאפות וטוב דהימוץ, חששאאיבא
 ',דת1ספתא( אע'נ מ.קר., לחם לאו א.לפס מעשה 1אמ' פל.; לקיש רישדהא

 ר"ח מ"מ יוחנן, בר' רהלכה פוסקין יצחק4'2 ורבעו ושאלתות"27]רתוספות[י23
 בקצת תללה רבה," הקומץ בפ' בפלגתא, ראשו להכנ.ס ואין לק.ש, כרישפסק

 א1סר.ן .ש מצה.,ן טעם בה 1.ש הוא.ל ה.א, כש.רה הכלין מ.;. בכלבשומשןמ[ין
 בלא ;עיסה מליח, רלא כמשמעו מצה ייז'," בהמ1צ.א כראמר,נן מלח,ל.תן
 תאפה לא במנחה,ן רכת' מחמיץ, א'נו רמלח מוכיח יצחקי'י:י ר' והרבשאור,

 מחמץ. י'נ1 מלח אלמא מלח.",,ן תקריב מנחתך קרבן כל על וכת'חמץ,.,,י
 ואעה דאוריהא,37י הזה בזמן רמצה לן קיימא מטוייך אליע,ר ר' הרבוכשיטת
 רשות, אכ.לח,4צה ברגל אבל חובה, הראשונה בל.לה 1ד1קא פסח. באכילתתלתה
 פירות. או ודוחן אורן אנכלרצה

 שהוא לפ. ררבנןן הזה נומן מרור ראם. כרבא,,, לן קיימא מרור,ןמאן..ר.1
 אילו שעה,,, כל בפ' תנן .אכל1ה1.,,, 1מר1ר'ם טצ1ת על פסח, באכ.לתתלו.
 יי! [ף"ט.נא, 1קור.ן חטא, ה"נו בחורת מרור, טשום ח1בת1 .ר. יוצא שארם'רקות
 סטיב דנרל סיב הוא ובחרחבינא קרישפלא,242 קור,ן כעולשין מרור, עיקרוהוא
 ונראה אמ.רפו.'ל,ן".! ובמרר.חא אברורן,.'ן הוא 1בתמכא 11רילא,,.ןהדקל
 רחם שם ועל ברישא, הנן והא בחזרת, 1p'yl nlSD באשכנז,,,; 1.רמ1טאשהוא

 י'ד. 1'[ ו'א, "לה, .יושלם.1,!
 עלסא. רכול' כר.ה ב', ל'ו Q'nDD תוספות,232
 עי טיסן סוף צ., שאלתות,גי2
 נם תר'כ(, לעטבעק! ע,ב, נ'א .מרור, מצה הדברות, )עשרת העיטור לבעל כוננת.4"2
 עק.ן. קמ'ן. וראה 'וחון. נד' דהלגה "ש"לתותן אח" י' של poen וט מגיא העבורבעל
 . א ע.ט קבת.,,, ב'. ג') מנחנה ,ומ.:סימן

 ל'ד, מן ס עיכ, ע.ח 1המנה.ן, av; הרע העיטור ראה236

 ,))ן. :, :)::::::
 ע.כ. ניד הג'ל. העיטור הלוה;23
 א'. ק'כ פסח.ם238
 "א, ט' במדבר239

 א'. ל'ט פסח'ם משנה,40י
 שם. מסתים ברש". כ'ה241
 שם. ברש" כ.ה?24
 ,,ן Fr~cwises Glo~es בלו~דה"ב, ראה מרוניי.א. QO; בר"",., שם. ברש', כ'הנ~.2
 כהן. נוע ה"דוי' יד.ד. זה עלוהארעי
 להראב'ן, העור אבן 157: עמ' חקכ'ה, סימן ח'ב. רפיה, .ראה שס. ברש.י כ'ה"24
 א1'4, שפ.רא, אליה לר' רבה ואליה 284-6: עמ' ויסרי, מח.1ר שיע; פראגע'ב,

~D'P 

 תע'ג,
p'D,תקי'ו. וולצכאך ,.ב 

 ן שם. וברחג'ן מס; בראמ'ה וכ'ה"ן?

www.daat.ac.il

מתוך: "ספר היובל לאלכסנדר מארכס", בהוצאת בית המדרש לרבנים באמריקה, ניו יורק, תש"י



קעג פסח הלכות על אמרכלספרנלא[

 ,ביש.ן, ולא לח.1 ובעל.ן יב.ש.ן. ב.ן לח.ן בין שלהן בקלח.1 וי1צא.ן עלן,רחטנא
 ויוצאין המרור, בשורש 'וצאין ראין 'עקב"24 רבינו ודיקדק בגמרא,י24 מסיקכך

 כל מרא., ינתר מבושלין של1ק'1 ולא בחומץ, כב1ש'1 לא אבל כמ.ש,1,במרור
 כתיבה דאכילה יצא, ביחד כז'ת מחמשוזן או מהן מאחר אכל מרור, מ,ני ה'אילו
 בסיב כרכו יצא, לא ]מרור[249 )מצה( בלע מכוית, פחות אכילה ואיןביה,
 דאמרינן259 אסור, בלעיסה אבל יצא, מצה יר' ומרור, מצה בלע יצא, לאובלעו
 מצה. טעם מבטל מרור דטעם הדרי, בהרי ומרור מצה ליכוללא

 במצרים, עבדים שהיו לטיט, זכר מדבריהם היא רחרוסת לן קיימא]מב[.
 מבעור חרוסת לגבל נוהר 'היה בשבת להיות פסח כשחל שמשוןן25 רביגוכתב
 דש, משום חייב תומא השחיק מאן הא' גרול252 כלל בפ' ב'רושלמי כראית'יום,

 כדיהיב טוחן, משום היית במדוכתיה כרשחיק בורר, משים חייב בקליפתןמברר
 בשבת בא' כניסן ט"ו כשחל כתבו ירק,ח254 ורש"י263 עכ"ל, לש משום חייבמשקין
 שהיא שבת במוצאי  לעשותן 'רצה ואם בניסן,  י"ג שהוא  ו' מיום החרוסת לעשותיש
 מציה, מכשירי ואינו מצוה, חרוסת פסחים6"2 ערבי בפ' דאמ' בירו, הרשותי"ס

 הקמח את נותנ.ן א.ן ט.בע.א, מצנה שהא חרוסת נ.ד1כ.ן, תבליןהשתא
 נחמן רב אמ' מ.ר, .אכל אוטר.ם וחכט.ם מ.ר,,,; 'שרף נת1 ואם חרוסת,לתוך
 החרוסת, לתנך תא.נים לתת טנ.ח,1 שא.1 יש חכמים. כדבר. הלכה שט1אלאסר
 אוטר.ם 1.ש לזה, זה 'רבק1 שלא כר. מפר.רם והקמח הקמח. להם ש.דבקכר. 'בש.1 כשהן העיפל לתוך א1ת1 כשר1רס.ן על.הם ט.ם שטת.ו.ן D'-UTN ש.שמפנ'
 אב"ה.ן,ו .חדל 1החרל טחמ'צ'ן, א.ן פירות ומי ט.ם, על.הם טת.1,1שא.1

 כל נדכת.ב כפסח. המץ לאכיל שלא המצנת,,,, ספר לשנן לך 1האימנן.
 הנהיה, 'הורה, לר' ליקה ונם אסור, .'ר 'של ה.1ם טחצ. תאכל1,,,ו לאטחטצת

 בר' לן דקיימא ראע"ג מפרי"ש יחיאל רבינו ופי' דלוקה, המתמתי260 פסקוכן
 יהורה,נ6י בר' הלכה זמנו קודם לענ'ין מ"מ רבא, כדפסק זמנו כלאחרשמעון
 . . . אסור262 ומררבנן בלבד, 'מים ו' אלא חייב אינו כרת אבלעכ.ה,

 ', ב'. ל'ט פסח'ג"2

 שם. ובהערות אלפנכיין, הוצ' 324, עמ', ש', סימן WT", תש1ב1ח ראהו"2

 יגיך""ך גי::ג::י:)יג,.%":::
 ג.. ". a'nDS ,;י

 ג'. "נ "קות,,י
'

 שם. מ"סוניות והנהות הראת-ד. השנח וראה ה'ח. פ"א ומצה, חמץ הל' תורה, ינה"26
 '. ;.1e'D .1 לאנין, סמק, ר"ה,,,
 שול'.י;נליק, גס1ף נמצאת ,אס1ר' המלה2.2
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