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 נהנו , פוסק הורה שבמשנה אבל כהנים שבתורת קללות אלא שנו לא בקללוהספסיקין
 שאין והטעם , המנהג לפי מכאן ממך לי ויש , באלו ולא באלו לא להפסיק שלא ישראלכל

 אל בני ה' טופר כו' בקללות מפסיקין אין סופרים ובממכת בירושלמי מפורש בהןמפמיקין
 שיהיו ברין אינו הקב"ה אמר לוי א"ר קוצים קוצים תעשם אל בתוכחתו הקוץ ואל.המאם

 הירחי(: )אבין מהברך, ואני מתקלליםבני
 . דסייען רחמנאבריך

 פסחהלכות
 מה לפי ~ה למנהג והטעם , הגדול שבת לקרותו ישראל כל נהנו הפסה שלפני שבת,א(

 ממצרים ישראל יצאו שבו ניסן ר"ח עקיבא ר' פרק ובשבת רבה עולם בסדרדקי"ל
 להם ויקחו הזה לחדש בעשור הקב"ה להם נאמר בשבת לחדש עשור וחל היה בשבת,ה'
 להם אמר ימקלונו ולא לעיניהם מצרים תועבה אח נזבח הן ישראל אמרו וגו' שהאיש

 בעשור פסתו איש ולקחו הלכו היום לכם יעשה אשר ה' ישועה את וראו התיצבוהקב"ה
 והיו מהם להנקם רוצים היו המצריים כשראו לחרש י"ר ער למשמרת להם להיותלחדש
 , מישראל אהד הזיל ולא רעים ובהלאים ביסורין ונידונים באש ונרעכין מהחתנין'מעיהם
 , הגרול שבת הפסח שלפני שבת לקרוח נהגו שבת באוהו שאירעו הנסים אותם ידיועל

 : )אבץ( , בצרפה קבלהיכך
 נגאלו בניסן כי הפמח בלילי שם שישנים החדרים נועלים שאין מקומות בכמה מנהג,ב(

 ובא המשומר לילה לה' הוא שמורים ליל רכהיב להגאל עתידים אנו ובניסן)
 מאמ.נים ואנו מהרה לקראתו ונצא פהוח הביה ימצא אליהו יבא ואם בראשיה ימימששת
 בירושלמי האשה את הנושא פרק בכתובות זה לרבר ממך ואית , יבא האמנה ובשכרבזה
 וחוטרי ברגלי ממאני והבון הנרסין אלבשוני הפיהין חיורין אלבשוני טפקד ירמיהר'
 , נרול שכר זו באמנה ויש , מעהר ואנא משיחא אתא אין סימראי על ויהבוניבידי

 ישראל שהאמינו האמנה שבשכר העולם והיה שאמר מי לפני האמנה נדולהובמכילתא
 ישיר אז מיד עבדו ובמשה בה' ויאמינו שנאמר שירה ואמרו הקדש רוח עליהםשרהה
 שהשרה הוא כדאי בהאמנה אחה טצוה המקבל כל אמר נחמיה ר' , ישראל ובנימשה
 בשכר אלא והעוה"ב העוה"ז אבינו אברהם ירש שלא מוצא אהה ובן , הקדש רוחעליו
 ממצרים אבוהינו נגאלו שלא מוצא אהה וכן , בה' והאמין שנאמר בו שהאמיןאמנה
 הגליות שאין מוצא אהה וכן וכו' וישסעו העם ויאמן שנא' בו שהאטינו אמנה בשבראלא

 וארשהיך וכתיב אמנה מראש השורי שנאמר שהאמינו אמנה בשביל אלא ליגאלותירות
 : מהרים בטבלת , וגו' באסונהלי

 לפסחדרשה
 היה הנביא שהרי יום שלשים לפסח קורם הפסח בהלכות שואלין בפיק במסתים שנינוג(

 אהרן את צו כהנים בהורת שגינו , שני פסח על ום,היר ראשון בפפחעומר
 הכנר לא ואהרן אהרן בני וערכו אהרן בני ונהנו אהרן בני וזרקו ויקרא סרר שבללפי
 ומימיה שנואה באר רבש"ע הקניה לפני משה אמר , העגל מעשה על שנהרחקשם

 טשל חוץ למערכה כשרים העצים כל רהנן בניהם בשביל כבוד חלקת לעצים אםהביבין
 הקדיטו בניו יאת אהרן אה צו נאסר לכך בניו בשביל לאהרן וחומר קל גפן ושלז'ה

 וחטאות מעולה הרבה דבר ויקרא בסדר זהלא העולה תורה זאת , לבנטהנתוב
 בהו כתב שם נכהבו שלא הדינין כל ונשלמו נכתבו שבכאן לפי אלא ומנחזהואשמות
 פה המביא כארם.תורה

 כסניי
 כהב הנביאים כל חותם שהוא מלאכי בנבואת וכן , לבסוף

זג-1
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 פסח-

המנהיג
 שולת אנני הנה משה תורת הזכרו ואם הנחמות כ5 הושלטו שבה וגו, עבדי משה תורתזכרו
 לא. בי , האב על והבן הבן על האב שיפנה וא' אבות לב והשיב וגו' הנביא אליה אתלכם

 : )אבין( , נ"ע יעפים מקרית דוד בר אברהםהרבינו קבלני כך , ששה הורת תזכרו לא אם- ומ' והכיתי אבא פן , תלכון לא ובטנופה תצאובחפזון
 קום וצלי צום ועצור מנה ופסה פקוד פשוטה נשנה לעשות ישראל כל נהגו דלכךד(

 ופסת לפקוד מעם , ופסח פקיד ומעוברת בפשוט שנהגו מקומות ויש ,ותקע
 ר' הרב בן אביגדור רבינו הרב קרובי עיינין לןאנהר

 את שבצו לפי , מאבינון נוע נהי
 לפני אותו קורין באלו וזהירין זריזין להיות ישראל כל וצריכין כלים הגעלת גדיכות מדבראהרן
 ושוסף  ומורק בושלה נחשת ככלי ואם ישבר בו תבושל אשר חרס וכלי דכהינ מנין ,הפסח
 ושטיפה בחמין מריקה בהן להעשות שצריכין חמאת דם פרק בזבחים ואמרינןבמים
 אניעולי דהוה מידי שבלעו נותר מרין להכשירם הקרשים בהן נשתמשו אשר בכליםבצונן,
 מאיסור הנבלעין כלים והגעלת , באש יבא אשר דבר כל מדין בפרשת בהו הכתיבלדין
 במגלה כדאיהא ועצור מנה , בסמוך לפנית שנבאר כמו מדין מנעולי למדין אטההמין
 כשום וצלי צום , לאילן השנה ראש שהוא עצרת לפני כהנים שבתורת קללות שתכלהכדי

 ונו' ועשיתם והשחתם בארץ ונושנתם בנים ובני בנים הוליך כי ואתחנן בפרשהדכתיב

 ויביאה הרעה על ה. וישקור רכהיב מאי חכמים ואמרו האבדון אנוד כי היום בכםהעירותי
 שלא לונושנתם שנים שתי שהקדים ישראל עם הקב"ה עשה צרקה , ה' צדיק כיעלינו
 כדי ותקע קום , בארץ משנכנסו שנה תתנ"ב לסוף נלו והם תאבדון אבד כי בהםיתקיים

 : במגלה , השנה ראש לפני וקללותיה שנהשתכלה
 מן תשמיש כלי הלוקח דע"ז אחרון בפרק חכמים לטונו גלים הגעלה דדץלכדיזה(

 דביים , טהורים והן טובלן עיקר כל בהן נשתמש שלא דבריםהכותים
 , טהורים והן ומטבילן מריחן וצלוחיות וקתוניות כוסות כנון צונן ידי על בהןשנשתמש
 והן וממבילן מעילן חמין ומחמי והקומקמין היורות כגון חמין ע"י בהן שנשתמשדברים
 והן ומטבילן אותן מלבן ואסכלאות שפורין כגון האור ע"י בהן שנשתמש רברים ,מהורים
 מותר ילבן ושלא יגעיל ושלא יריח ושלא יטבול שלא עד בהן שנשתמש וכולן ,מהורים
 הנתוב הצריך שלא מבילה צריך אינו מאיסור הנבלע היתר בכלי אבל , מותר לפגם טעםוינותן
 ונכנסו הכותים מטומאת שיצאו מפני בירושלמי בדאיתא כוהים לנלי אלאמבילה
 סאה מ' והן בהן טובלת שהנדה מים יתחטא נרה במי אך הכתוב וז'ש , ישראללקרושת

 : כעצה לפנינוויתבאר
 והן וממבילן מגעילן קתני ולנך לעולם תועיל לא האיסור פליטת לפני והמבילהי(

 . טבילה לו עלתה לא בירו ושרץ טובל לרבר רומא , )הלבנן(טהורין
 גבורים מגן נגעל שם כי לכולן אב וזה שבכליהן איסור פליטת מקום נכל כותיםביעולי
 וזהו להחליקו בשמן נמשח לא וכאילו ונהרגו האחר מצר החרב ופלת בשמן משוחבלי

 : מקרא שלפשומו
 כותים של ובסכינין , ובבלי בירושלמי ממנו שתזין ניצוצות שיהו והוא שאמר דדץלננדן0

 בד"א. טהורה והיא שפה המכין tvv רשוף רמתני עלה בירושלמיאמר
 רע"ז תוספתא ההיא תיקשי לא ומעתה , באור טלבנן גרויים כמכינין אבל קטניםבסכינין

שפודיי
 ואידי- אידי דיכתא בפטים וכן , לכון בעי לא רמכין מכלל באור מלבנן ואסכלאות

 באור מלבנן והמכינין והאסכלה השפור אמרינן בתוספתא ואילו , ראשון ובכליברותחין
 להכשירן רמי ורמחים מע"ז רההיא , באור שליבנה כנון תלמורא משני רחולין p~e1לכן

בהנעלה
 בסכיניי

 כשפורין בשר בהן שצולין האור ע'י תשמישן ואין בשר בהם צולין שאין קמנים
 להגעיל שררכן את הכותים מן תשמיש כלי הלוקח מתפרשא הכין מתם ומתניתין ברזלשל
 הני כל נכס והסכין , מהורה והיא שפה והסכין באור טלפנן והאמכלאות משפאיןינעיל

רסני
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 הסכין הנן הכי ובתר , לחוד ואסכלה בשפוד אלא לבון בעי מדלא בהנעלה להודמם
 רלמכין בד"א הירושלמי עלה וקאי בגמרא כראיתא צונן בה לחהוך טהורה והיאשפה
 באור מלבנן גדולין בפכינים אבל קמנים בסכינין בשיפה מני ולצונן בהגעלה מנילרוהח

 או מלירי בנדולים והוספהא דחולין וההיא , גחלים נבי על בשר בהן שמהפכיןכדפרשינן
 שאמר נאון ויש . )אבין( לבון, צריכין לכך חלב של הנר את בה מהקן הנר עלגחם
 כשהוא הלב של הנר בהן להקן שנהגו לבון צריכין כוהים של קטנים פכינין אף הזה"היום

 : להחמיר יש ע"כדולק
 בחולין ותניא דאיסור שמנונית משום בגךקע פעמים י' נעיצה צריך כוהי של יסכין דאע"נ"(

 סני ובהדחה הרחה בעי ראמרי אית וצונן , רוהח בה לחתוך אסור בה ששחםבסכין
 בבליתא או בצונן והלכתא ההם אמרי' טריפה דבמכין ואערג בסכין נבלע ואינו שריק משרקדרם

 דטרירי איירי , נעיצה צריך ולא , דאיסור משים אלא מריפה דמינקמ דם משום דלאוופרםא
 : נעיצה צריך בשר נו להתוך אנל מדם טפי דנלע אסרינן ולא שומן בלע לא דסאסימנימלאפוגן

 בסדין שהיה וכמעשה מהן בלקוחין אלא אמרן לא מבילה הצריכים כוהים של וכנלימט(
 בלא בהן להשהמש וסותר לא מנוהי שאולין אבל ישראל אצל שקועיםשהיו

 ובעו כלקוחין הם הרי לישראל נהונים או מכוהי וגזולין , לבון או ר;נעלה צריכין אךטבילה
 ובעו כלקוחין הן הרי להו לשקועי דעתיה אי חזינן לישראל כותי משכנם ואם ,שבילה
 אי להו לשקועי דכותי רעהיה אי ייעינן לא ואי , הטבילה על עליהן לברך וצריךשבילה
 בשבת כדאמר ברכה בעו ולא הוא דרבריהם דמפק ברכה בעו ולא מספק מבילה בעולא

 מיתב שביעי ספק בשמינו וערבה לולב בפרק דאורייהא פפק וכן , מדליקין בטהבפרק
 , בפרשה שאמר כסו טבילה הצריכין הם כוהים של סעודה וכלי , טברנינן לא ברוכייהבינן
 כלים ולא , סעורה כלי הם אם אף מהכה של שאינם אחרים כלים ולא , מתכת שלישהם
 אחא רב מחלוקת עופרת עליהם המתיכין רקוניא ומאני , סעודה כלי אינם אם מהכתשל

 הטצופונ נדון כסופו אמר וחד חרס של שהוא נדון בתחילתו אמר חד ע"ז בסוףורבינא
 הקדרות אותן וכן , כסופו שנרון ההלנה ועלתה טבילה וצריך מתכת ככלי ורישבעופרת
 ספרד בארץ בהן שאוכלים והקערות השמישן במקום עופרת הניתכין לים מעברהבאות
 ראין טבלה צריך אין ברזל בחשוקי החשוק עץ של כלי אך , המעמיר אחר הולךהכל

 להחנכם הקנה להן יש שנשברו ואחר הואיל זכוכיה וכלי . המעמידו במקוםהשמישו
 הנבלעין הכלים כל . קמא בפרקא בשבה שאמר כמו מבילה וצריכים מהכוה ככליהנם
 שפעמים ספני שלהם בקהא המכינין ואפילו , ראשון בכלי ברוההין אוהן מנעיליןמחמץ
 : שלגו כאותן האור ירי על השמישן עיקר ואין חמץ של מההבשיל בשר בהן לוקתיןרבות

"'
 בהן שמנסין ויש , החתנתן בסעורת הגדולות מהיורות מרק בהן השואבין הקערות דתן

 הראשון סכלי התבשיל עליהן שמערין ויש , מהר לההבשל שבסחבהההבשיל
 ההבלין ליחן מהו כירה פרק ירושלמי בשבה שאמר כמו דבר לכל ראשון ככלי נדוןוהעירוי
 דר' חייליה ראשון ככלי עירוי אמר יונה ר' מלמעלה רוההין מים עליהן ולערוהמלסטה
 לחוכו עירה בתוכו שבישל אלא לי אין ישבר בו תבושל אשר חרש ונלי הדא מןיונה
 לדבר וראיה יונה בר' השמועה עלתה מ"כ יעקב רבינו ולרעת , מ"מ בו ת"ל מנין~רותח
 הדין וכן , ויכשירום ירתיתום האמורים היקבים , ארהחו נעוה רבה דרש ע"ז מסבהונסוף

 אלפסי רבינו שכתב וכמו הראשון טכלי עליהן רוהחין מים עירוי ירי על להכשירןלקערוה
 חמירא בהו ראישתמש וכו' ודפרזלא דאעא דמאני בידך כללא האי נקום כך בפסחיםדל

 כגון שני בכלי בהן ודאישהטש ראשון בכלי הנעלה צריכים ראשון בכלי שתאכוליה
 שפיר דפלמן ער בגו"הו להו ומשהי שני בכלי רותחים עלייהו שדו כי בהן וכיוצאקערוה
 המעטיפ מן ראשון בכלי להגעילן ישראל כל נהגו ואעפ"כ , משבחא אחא רב כהב ובןדמי

 שלכן, כך כבולעו ראשון ובכלי ברותחין מגעילו פרור עץ ובן פולטן, כד וכבולעןשאסר
ובירמי
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 ולהנעיל השוליים מן אהד להמיר צריך האמורות נסך יין של תניזת וכן דגללאוביומי
 נפילה במקום כי החבית פי דרך ולא צדדיו צדי בכל ורף דף לכל ולשפוך ה-אשוןסכלי
 שני כלי הוא הראשון מן הבא השני כי ננעל אינו ובנענועו ובגלנולו ננעל הרוויחהקלוח
 ימים שלשה למלאותו היה וטוב , לכולם הראשק סכלי העיווי לוה וצריך כולם וכןושלישי
 בכל הרותחים המים לשפוך יוכל לא אולי השוליים מן אחד ברחרח בי ולהערות לעתטעת
 למלאותר יכול השוליים אחר הסרה בלא נם , מעם החמין את עליו להשהות ושצריךהדפין
 מעת ימים מ בעירוי שהכשירן כוהים של וקנקנים נודות כדין לעת מעת ימים נ'ולערותו
 הראשון ככלי שהעירוי לנו שנהברר ואחרי . ע"ז בטסכהא כראיתא שלהן בין שלנו ביןלעת
 אך , שלה הדם שמבשל אמורה עליה הראשון כלי מעירוי התרנגולת את המולנ דברלכל
 בזבחימ שאמר כמו ובולע מבשל אינו שני רגלי ימלגוה ושם רותחים המים יתן שניבכלי
 כמה שם ביחד מלנו אם ובולע מבשל שאין וכיון בירושלמי כירה ובפרק חטאת יםפרק

ntat$lהשאר טריפה טחן אתת ונמצאת 
 מותריי
: 

 אולי למלנו כן ואחרי ולמלוח הצואר מריחין מיי העוף מימת לאחר צרפת למנהגיא(
 תרנגולות שאומר ויש , בכיר המים שיחמו לאחר תרננולת המים באותןימלגו

 כראיתה מותרת שהיא נמים הצואר שרחצו קודם ראשון בכלי חמין במיםשהריחות
 מקוליים חוץ בשבת בחמין אותו מריחים שבת מערב בחמין שבא כל חבית פרקבשבת

 ה11 דהדתתו הוא התם ומדקדקים , מלאכתן נמר הוא שהדחתן הישן והמליחהאיספנין
 דהא. ראיה זה ואין , מותרת בישולה נמר הדחתה שאין בהרנגולת אבל ואסור בישולונמר

 כהנים. ובהורת בזבחים כראיתא )ומבשל( שבה הרם בולע מבשל שאינו אע"פ ראשוןכלי

 שאטר. ואע"פ עיקר, וכן , שאוסרים כאותן נ"ל כן על )אבין(, ובבבל; כירה דפרקובירושלמי

 מוהר וחלב אסור בשר חלב של יורה להוך שנפל בשר כזית הבשר כל פרקבחולין
 במינו ומין הבשר מן היוצא פירוש היא נבילה חלב אמור לסותמו איפשר אסרת ואיומהמהינן

 סוף פלט לא ספלם בלע רמיבלע רוהחת יורה לתוך שנפל עסקינן בבאי הכא , בטיללא
 בשקדם , פולט הרתיחה מן נייח כי ז"ל ופיר'ש , וסלקו בשקדם , פליה הדר נייח כיסוף
 , כהן שנתון הכלי מפלים לא רוהחין רבמים מזה למדנו , הרתיחה טן שתנוח קורםוסלקו

 כשטוציא. לוסר דיש , ראשון ובכלי ברוהחין מגעילן האיסור בכלי אמרינן בפסחיםואילו

 וטשפשפם העולם כמנהג קרים במים ומריחן ושוספן ברוהחין שהוגעלו הקערות~עע
 מלבלוע שבע מהיות נייח כי סוף סוף פירש ט"ב יעקב ורכינו , ופליט טרתיחה נייחהרי
 קשות שהן בקערות כי שאוסרים ויש , בפסחים שאמר כסו רותחין במים אף פליטהדר
 לא והדר בלעי מיבלע רך שהוא בבשר אבל בפסחים כדאיתא פלסי והרר בלעישיבלע
 צמית רמצמת ברוהחין או בחלא ליה רחליי בכבד הבשר כל פרק בלילין שאמר כטופליט
 וחוזרות המים את הקררות בולעות הרהיחה בכח הכל לדברי טקום מכל , פליט ולאובלע

 וצריך , שפלטו שעליהם דגיעול להסיר ובשפשוף בצונן בהדחהם או ברתיחה אוופולטות
 הגאונים דברי לפי ותבלע ותחזור מרתיחתה תנוח שלא שעה כל רוהחת היורהשההיה

 כמנעיל הוא הרי האיסור בכלי ינעילו QNW רוחהין במים שהוכשר בנלי להנעילהמצריכים
 רותח שהוא זמן כל מגעילין האיסור בכלי שאף שאוטר מי ויש , איסור מלאהביורה
 הגדולה היורה ולהכשיר , קרים במים כשיריהם פליח הדר נייח כי איסורא דבלעיאע*נ
 יגעיל קמנה ויורה , קרים במים וישפשפנה וישמפנה רותחים בעודם שבה המיםישפוך
 כך בניצוצות דכבולעה וירהיחנה מביב מים מסגרת לה יעשה נדולה ויורה הגדולהבהוך
 מסנרת לה יעשה איסור של יורה להגעיל הרוצה השנה ימות ובשאר , בניצוצותפולסה

 : סביבנצק
 הרותחין המים וילכו רוהחה בעורה ביורה ולהשליכם אבנים להסיק בצרפת ךראירנייב(

 להעביר גךים במים היסב ולשפשפה בניצוצות ופולטיו דבולעת היורהבשפתי
הניעיל
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 שמיניעין ויש , פסח בכל הרשים לקנותם בצרפת נהנו והמרובות , הנפלס שעליההניעול
 בהגעלה אף להכשירן אין השנה כל תבלין בהן שכוהשין אותן שאומרים , לפסח מפסחאוהן

 דמי קשה שהימוצו שאור כבית חרוסת בית בפסחים ז"ל שלמה רבינו מפט ראיהומביאין
 שאמי ולבית לקירות דומה בו שנוהנין והקמח והחומץ ההבלין כח עזי חרוסת ביהופירש

 אך , וכו' העיצה דהתורה להכשירם תקנה להם שאין כקררוה שדינן למדנו קשהשחימוצו
 בהן שנשתמשו דברים אמר דבפסתים , דבריהן ונראין להגעילן ופרובינצא נרבונאמנהג
 , תרומת זנית שאור מבית חוץ בחמין בין בצונן בין מצה בהן ישתמש בצונןהמץ

 בהנעלה אבל בהרחה אלא להו ממעט דלאומסתברא

 מותריי
 שנשתמשו הכלים כל כדין

 מריקה טעונים אינן ארמה כלי אבנים כלי נללים כלי דפסתים ובתוספתא , בחמין חמץבהן
 שחרא נותר מרין ולהכשירן קדשים בהן שנהבשלו לפי הנעלה אחר הרחה אלאושמיפה
 , להגעילן ישראל כל טנהג וכן , בכרת שהוא חמץ מאיסור נבלעו כשהן דן אתה וכן ,בכרת

 : )אבין( , בהדחה שריין דנללא ובירמי עלם מוב הרבובסרר
 1ב5 יראה בבל עליו יעבור שלא הנר לאור ההמץ את בודקין עשר לארבעה אדךיג(

 בדעתו יהיה ולא יפה נלוסקא ימצא שמא כשבמלו ואף בטלו לא אםימצא
 תורה שהחמירה ולפי , ימצא וכל יראה בבל עליה ויעבור ההפקר מן בה יזכה אולבטלה
 ביד יפקיר נלא במוצנע ולא בגלוי לא בפסח ישראל נגול בכל ימצא ולא יראה שלאבחמץ
 בכ5 אחריו לחפש חכמים החמירו השנה כל בו שרשל מפני אכילה לידי יבאו שלאהנכרי
 בתורת המץ יראה לא גי ליה סני בעלמא בהשבתה התורה row אע"פ , השמישומקום
 מן אינה החמץ וביטול , היא מדרבנן חמץ ובדיקת יראה עפר בתורת אבל קאמרחמץ

 עליו שנפלה כחמץ לבערו יכול ואינו בו יודע ושהוא בבית שעמו בחמץ אלאההורה
 בחמץ אבל , חמץ בימול על יברך ובאותו תחתיו וחמץ אוצר כיהו את והעושהמפולת
 לאסרן הספיקות על הורה הצריבת שלא בריקה ולא בימול לא צריך אין בו יודעשאים
 עד יבדוק הלילה דבכנימת להופיע נקם מעליא ולישנא הוא לילי רתנן ואור .ולהתירן
 אורחא בעירניה לפתח לא מרבנן צורבא שאמר וכמו , ברבר יתעצל שלא החמהשקיעת
 יבדוק ולא , ממצוה לאימנועי ואתי שמעתתא ליה משבא דילמא ארביסר נגהידהליסר

 ואור בבתיהן מצויים אדם שבני בשעה בלילה אלא אפל ביום אפילו ביום ולא בשחריתלא
 : כוהה וביום מבהיק בלילה הנר שאור מפני ובירושלמי , לבדיקה יפההנר

 לאור ולא , הנר לאור לבדוק צריך ביום אפילו אטרח הרא בלילה הסה יש וכי' ירושלמי הנר, לאור אלא האבוקה לאור ולא הלבנה לאור ולא החמה לאור לא בורקין דאוןיי(
 להכניסו יכול כשמן ונמשך עולה הלהב שאין אע"פ השעוה פתילת אבל עץ שלהאבוקה
 1 וסדקים חורין בה ISNP נבדקה לאורה שאסרו ואכסדרה , באבוקה מעאזכ ולפדקיםלחורים

 העליונים הבית חורי לאתויי , בדיקה צריך אינו חמץ בו מכניסין שאין מקום כללסו(
 שפלותו מחוך וזה גבהותו מתוך זה חמץ בהן לתת דרך שאיןוהתחתונים

 אבל בדיקה צריכין אינן מהן מסתפק כשאין יין אוצרות , בדיקה צריביןוהאמצעיים
 אין במסהפק אפי' שמן אוצרות אבל , לשהייה קבע דאין בריקה צריכין מהןבמכהפק
 בריקה צריך שם מצוי תינוק של שרנליו מקום וכל , השמן לאכילת קבע ריש בדיקהצריכין
 תינוק של שירו בריקה צריכין התחתונים הבית חורי אף ומעתה , לאכילתו קבעשאין

 : שםמגעת
 וההינזקות ההרנגולים שמא מקום בכל הבית את לכבד ביהו בהוך אדם דילתךטז(

 יפרס שמא תינזק של בידו כנר ליחן שלא שנן ונל , החטץ את שםהוליכו
 מכפרת האשה ואם , ולתרנגולים לכלב פת להשליך ושלא , אחרת סריקה וצריך ישליךאו
 בעלה על להקל ואם , חמץ ביעור על לברן צריכה בריקודה על לסמנך ודעתה הגיתאה

שיבדוק
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  מקום בכל הנר לאור יברוק בעלה  אך  להזהר  צריכה ואינה ברכה צריכה  אינהשיבדוק

 : להזהר  צריבי1  הן בריקתוולאתר
 בחול פי' המועד בתוך יבדוק בי"ד ברק לא ואם בייר יבדוק י"ר אור ברק לא דאםיו(

 הפסח ולאחר , לטלטלו ראוי שאין לפי לבערו יוכל לא טוב ביום אבל ,המוער
 דקיקי צריךאיש

 קנים רקא הוא וקנסא באכילה מוהר הפסח לאחר חמץ ראמר  שמעון כר'
 וכיש , לא תערובות ע"י אבל בעיניה קנים וכי , ימצא ובל  יראה בבל עליה ועברהואיל

 : קניס דלא הפסת לאחר עד ליה ירע ולא ליה חזי לאבי
 , כשיירא והיוצא בים הטפרש וכן , לבער צריך יום 4 תוך אוצר ביתו את דדץעדשהיח(

 , ודיו ביעורו בשעת יבטלמ שכת ואם וכו' פסח בהלכות שואליןרתנן
 ירענא ולא ברשותי ראיכא המירא כל ואומר חמץ לו שיש ירע אם חמץ ביטול עלויברך
 , הפסת לפני האוצר לפנות בדעתו ואין יום ל' קורם אבל , כעפרא ויהא בטיל יהאביה

 מפק אם ואף לבער צריך אין הפסח לפני לביתו לחזור בדעתו ואין בשיירא היוצאוכן
 השנה טראש  אף שיחוור או שיפנהו הרבר לו ברור אם אבל יחזור, ואם  יפנהו אםלו

 , וכירים תנור בו יסיק שלא ואילך איסורו זמן טשעת בהנאה ואסיר י  לבערצריך
 וזה דוה מותרת והפת היתר בעצי וימיקהו יוצן חרש הוא אם התנור את בו הסיקואם
 גבי הצלמים כל פרק בע"ז התנן יומי וכר' רפסחים בההיא דפליגי כרבנן מותרנורם
 לא אף אומר יוסי ר' החמה בימות לא אבל הגשמים בימות ירקות החתיה זורעיןאשרה
 ררבנן לרבריהם יוסי דר' ואסיקנא לזבל עליהן נושרת שהנבייה ספני הגשמים בימותירקות
 לא ואם , יומי כר' הלכה שמואל אמר יהודה רב ואמר מוהר, נורם וזה זה לדירי להוקאמר
 לברייתא שמואל לה  אפיך רהא בפת  האיסור עצי שבח ריש אסורה הפת  התנורצינו

 :  חכמים  בלשון  לררבי להוחני
 וחייב דמי ישראל כשל לנטורי אחריות עליה וקביל לישראל חמירא האפקיד  דנכן8יש(

 ביתא הא וא"ל ביתא אושליה ואי , ריליה באונמין חייב שהוא כיוןלבעוריה
 קביל ואי , ליכליה דלא י' מחיצה לו ועושה לבעוריה צריך לא אחריות עליה קביל ולאקטך
 בבתיכם ימצא דלא לבעורי מיהייב ]לא[ נכרי ביד ומפתח ביהא ליה ואושליה אחריותעליה

 : בביתו מצוי אינו וזהכתיב
 מן חוץ לעשייתן עובר עליהן מברך המצות דבל הבדיקה לפני לברך צריך דהבדדקכ(

 אמר רב ירושלמי , חמץ ביעור על ויברך , בעזיה לפנינו ויהבארהטבילה
  לשון  וכן יבטל, בו יורע  ואיני כרשוהי שישת המץ כל ולימא , הטץ ביעור מצותעל

 : כו'  חמירא כל  בארמיה ויל יהוראי ררבהלכות
  הצורך  אם כי , בריקותיה בל רנליא ער לישהעי לא חטץ ביעור על  רהבוברךבא(

 ברוך טול בהמוציא ובראיחא לטצוה, לבו אח  לבוין כרי  הביעורלענין
 קצת שהההיל אחר מדבר ואם , לתורי נביל לפהן והביאו מלח והביאו הפסק הוילא

 אחר סיר פירוש שיבמל צריך הבורק ההם ואמר , ולברך לחזור צריך אינוטהבריקה
 איסוריה זמן רלאו כיון ומשני בשיה או בה' ונבטליה בר' ונבטליה ראקשינןהבדיקה
 בא אם י"ר בלילי שבטלו פי על ואף , ליה טבטל ולא פשע רילמא ביעוריה זמןולאו
 , עליו ויעבור נתבמל שלא כזית הלחם מן יוותר שטא ההמץ שאכלו שעוה ר' אחרלבטלו

 : כתויישר
 עליה עבר דלא לקנסו ראין באכילה אף מותר הפסח עליו שעבר נברים של דןץבמץכב(

 כחמץ הפסח עליו שעבר ישראל של החמץ ואף , ימצא ובל יראהבבל
 יראה בבל עליה  עבר לא רהא  שמעון ר' קנים לא  לבערו יכול שלא טפולת עליושנפלה
 קניס רלא ליה ירע ולא ליה חוי לא בי וב"ש באכילה  וטיהר ליה רירע ואע"ג יטצאובל

 היא והרי לבערה א"צ האיסור לפני הכלב מלאכול ונפכלה שעפשה ופת , באכילהוסוהר
כסו
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 איסורו לאתר אבל , שעה כל פרק בריש כדאיהא בהנאתו דסוהר זטנו קודם שחרכוכמו
 ! באיסוריה ושהה הואיל קנמא משום בהנאהואמור

 הנשרפין כל שנינו שכך מוהר האפר והסיק עבר ואם וכירים הנור בו יסיק דלאבג(
 נסרחה ואח'כ בשנהחמצה לבערה זקוק שנסרחה פלוגמא ירושלמי , מוהראפרן

 שאינה נסרחה דבעינן הוא ובמלונמא , לא איפכא אבל אחת שעה ראויה שהיההפירוש
 כעורות הן הרי ורטיה ואספלניה קילור אבל הבשר מחמימות זמן לאחר אלאנמרחת
 אכילתו אחר שעות ובארבע . לבערה צריך ואין מיד שנסרח קמח להוכן שנתןהעברנין
 אין ראמר מהא יהורה ר' דא.הותב ואע"ג , שש בתחילה שורפו הכל ולרנרישורפו
 יהודה בר' תנא לן סתם וכבר , משנה כמהם הלכה לן קיימא הא שריפה אלא חמץביעור
 הנן בנסרא ואמר , בפסה המץ טינייהו והד הנשרפין הן אלו דתטורה כהראבפרקא
 שלא ער ובירושלמי בהוספתא ותניא שריפה אלא חמץ ביעור אין דאמר יהודה בר'מחמא
 ואית , בשריפה מבערו אהה ביעורו זמן משהגיע דבר בכל מבערו אהה ביעורו זמןהגיע

 ! ז"ל משה ה'ר כהב כך , קשה הוא אם לרוח וזורה מפרר כרבנןדאטרי
 יה.ב ומדלא אסור, במינו שלא בין במינו בין בזמנו חמץ הלכתא רבא דאמרכד(

 חטה נמצאה ואם , הגאונים כל פסקוהו כך , ברב דבמשהו למימראשיעורא
 אבל , באלף ואף במשהו נאסרה שהרי להתירה אין בפסח בתרנגולת שנתבשלהאחת
 נין בזמנו שלא , שמעזן ר' קמם לא תערובות  ירי על רחמץ  מוהרה ודאי הפסחלאחר
 עליה דעבר גב על ואף ליה קנסינן לא הערובוה ידי דעל סותר במינו שלא ביןבסינו
 מתן ואפילו , לשהוייה דמותר עליה עבר רלא בשוגג ליה איערב כי שכן וכל ,בעינה
 ושכר הבבלי כוהח בפסח עוברין אלו בפרק רתנן והא , בהנאה מיהסר לא עצמומעם
 ועוברים המאכל עיקר ביה דהוה משום אלא מעם נותן משום לאו האדומי וחומץהמדי
 וכל יראה בבל ז"ל רשיי שפירש כמו ולא , תערובתו לרבות תאכלו לא מחמצתמכל
 אסירי אינהו לא ואי במשהו, אמור הכל ונתבקעו בבישולא חיטי או שערי טשכח אם ,ימצא

 : ז"ל האלפסי רבינו , לקולא דרבנן וספיקא ררבנן משהו תערובת דאיסור שריובישולא
 לן דקיימא משום לאוסרו אין בפסח בדבש הנמצאה רשעורה מ"כ יעקב דרננינךבה(

 ואינו  ומנו לפני נתבטל נבר הפסח לפני בו דנפל כיון , במשהו בפסחדחמץ
 , ממש נתבקעו אלא  אסור אעו בפמח נפל ואפילו ,  בבכורות  ציר גבי  בדאמרינן וניעורחוור

 עוקבא כסר ולא כשמואל לא הלכתא איפסיקא דלא דכיון לחומרא עברינן נעינייהוולמיכלינהו
 וספיקא מאליהן מהבקעים והן חבית פי ;ל מניחן שאילו כל אלא ממש נתבקעו לאדאמר

 הערובת דאיסור כיון נהבקעו ולא בישולא בהרי סשהכחי אי אבל , לחומראראורייתא
 כן אם אלא שערי והלת הרי בה דמשהכחי בישולא לההיא ליה אסרי' לא דרבנןטשהו
 כמבוקעות ציריא בהו דאית בחיטי אבל , לקולא ררבנן פפיקא ליה דהוה כשמואלנהבקעו
 במינו בין בזמנו חמץ הלכתא רבא אמר הכי גריס מ"כ יעקב ורבינו , במשהו ואסורדמיין
 הוא שכן ותדע , היא מנוראי רנק דהא , כרב במשהו גרסינן ולא בששים אסור במינו שלאבין

 רבנן ואמור כמעמא רבנן אמור רבא אמר כך הנשה גיר בפרק פסק מפיה רבאדהא.
 , בקפילא דאיסורא , בטעמא דהיתרא מינו בשא.נו מין , בששים רבנן ואמורבקפילא
 דליכא דאיסורא מינו כשאינו ומין אטעמא לסיקם רליכא ראימורא או רהיהרא במינומין

 רב כדקאמר אימורין בשאר אפילו כרב במשהו רבא סובר היה ואם , בששיםקפילא
  דרבא תיקשי במשהו במינן שבתורה  אימורין בל הרוייהו ראמרי  ושמואל ררכלטעמי'
 כראסרינן בששים שבתורה איסורין רכל כרבא לן רקהמא וכיון , הנשה דגיר סההיאאררבא
 בין במינן בין שבתורה איסורין דבל יוחנן ור' לקיש כריש הלבתא כן אם הנשה,בגיר
 במינן שלא במשהו בסיגן נסך ויין מטבל חוץ ששים דהיינו טעם בנוהן במינןשלא
 טוב יום מסכה בריש כראסר יוחנן כר' הלכה יוחנן ור' ושמואל ררב ועור , טעםזבנותן

ופל~נתייהו
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 דאניי פלונהא רהא ושמואל כרב עלז בסוף רישף שפסק ואל"מ , ע"ז נשילהיז~ונתייהו

 בתשובותיו ימיו בסוף בו חזר , שייבא ושטואל ברב דשערי וחמירי דחיטי בתמיריורבא
 נסך דיין , בששים יינן דמהם מ"כ יעקב רבינו פסק ומזה , יוחנן ור' לקיש כרישופסק
 ביין יין שהן בכל ואוסרין אסורין ואלו דתנן כשתני ע"ז לפני ממש שנתנסך התםדקאמר
 וטעתה , במים דמים דומיא ביין יין והני קתני לע"ז שנתנסכו במים דבודאי במיםומים
 יעקב רבינו טעשה עשה לא אך , שבתורה וייסורין ככל בששים יינם וסתם בפסחחטץ
 וכך ישראל, של ממונן על חמה והתורה מרובה הפסד בדבר יהיה לא אם בדבר להקלמ"כ
 ויהבאר , ברוב רפסהים דירושלמי כההיא כתמיה מעשה נעשה מדמין שאנו מפני וכיאמר

 ! )אב"ן( , ושלום , בעז"ה נמך יין בהלכותבמקומו
 בין להו יעביד זמנן אחר להן משהי אלא ישברו א4 בפסח קרירות אמר ושמואלנו(

 וכר' בעין החמץ בהן ישאר שלא יפה ומשפשפן ומדיחן במינן שלא ביןבמינן
 מוהר לפגם טעם דנותן ועוד , לא תערובות ידי על אבל בעיניה אלא קנים דלאשמעון

 : כותים של פת בהלכות לפנינו בעפה יתבאר ובמקומו , ע"ז בסוףכדאיתא
 מ;1 בקינסא שהומקו לאחר הפסח לאחר הקדירוה להצניע ישראל כל מנהנ דכןנו(

 כיון תערובות ע"י שמעון ר' קניס רלא נעין חמץ בהן ישאר שלאמבפנים
 יין או משעורין או מחמין שעושין השכר מקום ומכל , בעיניה ליחיה רהא עליה עמרדלא

 החמץ מן משהו בו ישאר שלא לסננו יכול אדם שאין להחמיץ כדי חם חמץ בושנותנים
 יצחק ב"ר שמואל ר' שעה רכל ובירושלמי , לבער צריך אסור והבל במשהו בוטנווחמץ
 . לבער את צריך איל אמי לר' שאיל אחא דיהחמע בנין שעורין בגויה וענב תוסס יין לוהיה
 נאכילרנ מותרת כותים של רפת עלה דקיימינא שעה כל רפרק מתניתין מההיא ראיה ליויש

 ושל דתני רישא משום בהנאה מוהר נכרי בשל ודקהני שמעון כר' למתניתין רבאראוקים
 ואף , )אב"ן( , ושלום , כותים של פת בהלכות בעזיה לפנינו ויתבאר בהנאה אסורישראל
 לאו אי מותרות בלבון אבל בהנעלתן הכשר להן ראין ישברו בפסח קדירות דאמרלרב
 המלובן הרס דכלי הסאה דם פרק בזבחים שובח  ובן , פקעי רחימא עלייהו דחייסטעום
 קרירות מעתה אלא ההם דפריך , שבירתו וזהו לכאן באו חדשות ופנים הוא חרשבכלי

 אם הא בירושלים כבשונות עושין שאין לפי ומעיני לכבשונות ליהדרינהו ישברו אמאיבמקרש
 : ישברו לאעושים

 צריכה הפסח לפני מחבירתה חמץ של ככר שלותה אשה ז"ל שלטה יבינו זכך2:נבת(
 משום בו יש פורעת אינה ואם החמץ ביעור כאן ואין הפסח לאחרלפורעה

 ולא רשע לוה שנאמר המקום מן וכלוה רשע שנרךא משלם ואינו לוה ומשוםמל
 טעניים פירי יופי ינאי ר' רבי שנינו שודי איסור בזה ואין , ונותן חונן וצריקישלם

 הן יאות ינאי ואיר הביעור זמן לאחר בשמינית להו ופרעי הביעור זמן לפניבשביעית
 : )אב"ן( ,עברין

 חמץ בהו דאישהמש ומבחוץ מבפנים עופרת עליהן שמהיכין דקוניא מאני ןךונינט(
 דשון אטמר להו כדאמר בפסח אמירי אוכמי בין היורי בין ירוקי ביןבחמין

 שנע ומאי , לעולם דופיו מידי יוצא שאינו חרש כלי על העידה וההורה בלעי ודאיהמידייתי
 נסך ויין , חמץ פירוש חמין ירי על תשמישו זה , כולהו להו שרא דאם'טר נסך ייןמדלענין
 כוותיה הלבתא לית שרו דירוקי נסך יין לענין טרימר דאמר והא , צונן ע"יתשמישו
 סחיורי אלא מקשינן ולא ובלעי דטצרפי משום אמירי ירוקי דאמר זביר כרב לןדקייסא

 : 1'ל האלפסי רבינו ,ואוכמי
 מטעם בפסח בהגעלה אף אסירי בחמין בחמץ בהן שנשתמשו הקינים מ; דף2כ:פדתל(

 ועריכות . שפיר להו מגעיל ולא בהגעלהן דטיפסרו משום עלייהורחיים
 כלל סרק בהן שאין אע"פ השנה ימות כל בהן שלשין עץשל

 אסוריי
 בני שאינן לשי לפסח

הגעלה
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 טוב לפיכך ושלישי שני כלי הצדדין שאר להו והוה צדריהן בכל יערה לא שמא לחושדיש להתירן אין ראשון ככלי רעירוי אע"נ רותחין מים עליהן ולערות , ראשון בכליהנעלה
 : חדשים בכלים וללושלהחמיר

 נבי על קמח אבל קמח נבי על מונלשין יתן ולא לתרנגולים מורסן בפסח שורין דאוןלא(
ן

 בחטה לא לשין ואין , אותן מחמיץ הוא הפה שרוק מכתו גבי על ויהן חמין ארםילעום ולי , שדים יונקי לתינוקות בצרפת כן לעשות מנהנ וכן , מוהר מונלשין
 הלילה שלנו בסים אלא ביום נו שנשאבו במים ולא חמה בהמי ולא בחמיןולא

 רקיע של בשפועו מהלכת שהחמה "גשמים יטוה אחר היך שניסן לפי ,ונתקררו
 , חמות שהן הרתיחות הבל מעלות כן על והטעיימת הבורות מי את ומחממתבלילה
 שאין למקום ומעיינות גורות למי חכמים וחשו , חמות הגךקע החת שהן המחילותוכן

 : נהרותלהם
 ולשה עברה ואם , שמשא כוליה דעיבא דיומא הרקיע תחת הלוש לא המעונן דגנידבםלב(

 ול14 , ליה וקנסינן אדרבנן רעבר בהרא דהוא אשי כרב אסור שהזכרנובאלו
 ולשת עברה דה'ם לומר ויש , אדרבנן עלייהו עבר דלא שהותרו נכרים של לבציקותדמי
 לנו שלא במים שנילושו המצות מותרות ולשה שכחה או שלנו המים נשפכו אםאבל
 ושרו 11 שלא במים שנילושו נכרים של אבציקות דהוה ומידי דקנסא טעמא כאןדאין
 נמצא נכרים של בציקוה שהוהרו כיון ועור , מהן כריסו ממלא ואדם דקנסא טעמאדליכא
 אום ושסרתם דכתיב שימור משום אלא חימוץ תורת משום בהן אין לס שלא מיםשאיסור

 : שרי איפשר דלא וכיוןהמצות
 )כל לש ואם ודבש ושמן ביין העיסה אח לשין אין שעה כל בפרק בפסחים שנינךלג(

 סיר היאפה אוסרים וחכמים מיד השרף אומר גמליאל רבן אסורה(הפת
 ודבש ושמן ביין עיסה להם ולשתי יהושע ור' אליעזר ר' אצל היהה שבתי עקיבאא"ר
 את 14סרים וחכמים לת"ק אתאן בו מקמפין בו לשין שאין ואע'פ דבר לי אסרוולא

 , מילתא בהא רבוואתא ואפלינו , בו מקטפין אין בו לשין שאין ואת בו מקמפין בושלשין
 מיף' תשרף מדאמר המועד חול דהוא שני ביו"ם רבוואתא אוקמוה מהני' הא הרי"ףוכהב
 מצה רה"ש ביו"ט מיהוקמא לא עקיבא לר' ואפילו היא לצורך שלא רהבערה ביו"טלא

 מכאן אבל דאסור הוא עוני לחם דמיבעי דיו"ם עקיבא בר' רהלכה ליה ומסתבראעשירה
 בדובשא לי הלושו לא קמא יומא לבניה להו ראמר נוותיה רקאי וכריב"ל , שריואילך
 שמן קיטוף דהא שנויה היא מים ירי על בשמן מתניהא הא דודאי לי לושו ואילךמנאן
  בלישים ראסור מאי ותיק , בשמן סקטפין כך ואחר תהילה במים שלשין הוא מים ידיעל
 וגל בלישה  שרי עקיבא סי' בקיטוף  בין בלישה  גין אסרי  ורבנן גמליאל  ורבן  בקיטוףשרי
 ברג עוברא עבד עליה דפ*נ אמורא וליבא בהרא אמורא דהוא וריב"ל , בקיטוףשנן

 בלישה בין דאסרי ורבנן נמליאל כרנן דהלכתא אמרינן הוה כווהיה רקאי לאו ואי ,עקיבא
 הלכה ורבים דיחיר בהריא הלכהא איפסיקא אלא היכא הלמודא בכולי דקי'ל בקיטוףבין

 וכן טרבוותא ואית , למעשה היא הילכהא טרריב"ל ראיה מייהי דגמרא כיון ועוד ,כרבים
 ותשום ורבנן נמליאל וכרבן הפסח ימות בכל בקיטוף בין בלישה בין דאסרי חננאלרבינו

 מיר רישרוף נמליאל ורבן דברייתא רסיפא רבנן שיטהא בחרא להו דקמו דכיוןדמחמעא
 לשו ואם בהו לשינן דלא כ"ש בהו מקמפינן לא קטופי והשתא נווהייהו הלבתא אמר()אלא
 אישתכח. , מים בלא לחורייע סחמיצין אין פירות דמי לקיש וריש ריב'ל ודקאמר מיד,תשרף
 לש, ואם הפסח ימות בכל סים בתוכן שנהערבו פירות במי ולקטף לטילש דאסורהשתא
 ולא, המועד בחול סיד תשרף לש ואם וכו' העיסה את לשין אין כתב ורש"י , מידהשרף
 דמי כרת חימוצה על חייבין ראין דאמר לקיש וריש , היא לצורך שלא רהבערה טובביום
 חמץ הוי רלא קאטר כרת חיסוצה על חייבין ראין , אהך קשיא לא מחמיצין איןפירות

נסור
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 שאון מדבריו למדנו , האכלו לא מחמצת דכל ובלאו הוי בעיניה נוקשה חמץ אבלגמור
 לי יש , איתיה מחמצת דבל ובלאו הוי נוקשה דח0ץ לחורייהו פירות בטי אף כללללוש
 ומררכא ברובשא לי לושו ואילך דמכאן לוי בן יהושע מרר' חרא ע"ה רבינו על תשובוהכמה
 בדבר מחלוקת שלש ומעתה , מחמיצין אין פירות רטי לקיש ומדריש וכו' שבלי~דהרתי
 ולרבינו , מחמצה דכל בלאו דקאי ללוש אמור לחורייהו פירוה במי אף ע"ה פלסהלרבינו
 ולקטף ללוש ומוהר לוי בן יהושע וכר' עקיבא בר' מחמעי לא במים פירות מי אףהאלפסי
 חננאל ורבינו נדולות הלכוה ולדברי , עוני לחם משום הראשונים לילות ב' זולהי פירותבמי
 ראשינו להכניס לנו ואין , מים עם פירוה במי הפסח ימות בכל בקיטוף בין בלישה ביןאסור

 : )אבין( , כולם כרכרי להחמיר ויש , האלה הגדולם ההריםבין
 כי , בזה טעם ואין , דמחסעא משום בפסח במצוה מלח לתה שאין שאומרים ישלר(

 ובלילה היא עשירה דמצה משום אלא , מלח בהן והיה מצה באוה המנחותכל
 בזה שלמה רבינו אמר לא בפסח ללוש ובביצים , שרי ואילך טנאן נוהנין דאין הואהש
 או זה הוא חימוץ משום אי ידוע ואין העיסה את בהפחים ה5 שהרי מותר ולא אסור5א
 ורביט , חימוץ משום שלמה רבינו אמר ובפלפלין , מספק למטחי ויק , להנפיח ביציםדרך
 בקצח הבלה רבה הקומץ בפרק דתני' עוני לחם דבעינן הראשון סלילה חוץ התיריעקב
 קאמר מצוה מצת ובשל , מהובלת מצה שנקראת אלא היא מצה כשרה הבלין מיניובכל

 : דבר לכל כתבלין הן הרי והפלפלין דיו"ט בתוספתאושנית
 וכיוצא וקצה וכמון והשומשמין ההבלין לחת מותר זצ"ל משה ר' הרב כתב דגנןלה(
ן

 פרט עוני ולחם , עוני לחם דבעינן אסור הראשון לילה אבל , המצה לתוך בהן '
 ליבמתו החולץ מרק דאיהא והא , ודבש ושטן ביין שנילושה לעיסה ופרט ואשישהלחלוט
 אפייה דהדר , בפסח חובהו ירי בה יוצא שאדם לזמר הלכהא למאי היא מצה חלוטאלא

 נקרא ואינו אפייה הרר דלא שעה כל רפרק וההיא , דנהמא הוריהא ליה ואיתבהנורא
 הנן אנן והא לפסחא מלוגנאה קבא רב אמר , עוברין אלו פרק בפסחים כפריה עונילחם

 שיעורא האי כי נמי קאי טלוגנאה קבא קאמר הכי בחלה חייבים ועור קמח רבעיםרטשת
 משההפין כיצד פרק בריש בעירובין ואמרינן , לה מוכיח והעומר חלה כמנין ביציםוהן

 מלחם הארץ לחם דאהיא מרבר עימת עיסתכם כרי הרומה הרימו חלה ערימותיכםראשית
 לחם לקמו התם וכתיב לה' הרומה תרימו הארץ מלחם באכלכם והיה הכא כתיבשמים
 לוגין ארבעה והקב קבין ששה סאה מאין שלש ואשה הוא האיפה עשירית והעומרטשנה
 ואייתי , הלה כמנין ניצה וחומש וביצה לונין שנעה העישור , לונין ושנים שבעיםזדנה

 וחמשה ארבעים הכל בין הנה , בביצה מעשרים אחד ועוד וכפה עלייהו ושרי דרביזעודוה
 קבין עשר השמונה בחלה, חייבים ועור קמח רבעים חמשת ששנינו וזהו , וחומשביצים
 קבין עשר בחמשה ונכנסו מלבר שתות המדות על והוסיפו לצפורי באו , מדבריתלאיפה
 שתות המרות על הוסיפו לירושלים באו , לונין ששה שהם וחצי קב והעישורשוחקות
 מאלה גרולות היו שהביצים ע"י ועור , קב רביעי חמשת והן שוחקות לוגין בחמשונכנסו
 )אברהם ממלאון ז"ל יריריה ר' הרב מפי בצרפת קבלהי בך , הועודות צריך עכשיושל

 : הירחי( נתןבן
 , חימוץ חשש בו שאין מוהר טובים ימים בשאר מרובה פת אחת אשה דלאפותלו(

 מפני , למלאוהו צריכה שאינה אע"פ פת התנור את אשה ממלאהרתניא
 סרובה פת לא12ת אין חימוץ חשש שיש בפסח אבל , מלא שהתנור בשעה יפה נאפהשהפת

 : הטענל( חוני )שהיקן טלענאה קבא תהו , קמה רבעים המשת זולהי אחתבאשה
 אף סרובה שטרחתן שטתוך רקיקין אלא גריצין פתין אופין אין בירו' שנינו י"מ בשאר ד4יפי'לס

 בתוספ' כרתניא ולפסח לחלה העומר מרת ומשערים צרכי, כדי אלא אופה אינוהוא
דנזיר
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 יעשה ניצר סכולן נבוית עליהן חייב בו ההרו אם האסורין טשקין סכל ששהה נזירדנזיר
 לאו ואם חייב ממט ניוצא שתה אם ושופע בו ונוהן אנור זית וטביא יין מלא כוסמביא
 הועודות בין הפלפלין למשקל במשל אוהו משערים ובספרד , לשערו צרפת מנהג וכן ,פטור
 כמעט עליה להוסיף יש אך , מחלה להפקיע שלא ללוש אין השיעור מזה ופחות ,והכלי
 המדה החסר שמא בצמצום יטדדנה שאם , המגולגלת העיסה בה לקמף ביציםכשני

 יזהר אחת באשה לשין שאין וכשם , תשא לא על יעבור עליה 'ברך ואם מחלהויפקיענה
 , ]המדה[ יורע אינו אם המקטף או והלש , חימוץ לידי יבא שלא מקטפין אין כך השיעורמזה
 לסיפא נהיני רירן נשי הני יוסף רב ואטר , בתקנהם חכמים הועילו ומה בפסח מדה לנולמה
 לירי ראתי חומרא תהחסץ שלא פירוש לחומרא דעהיך מאי אביי איל בפסח קפיזאקפ'זא
 מצרפם הסל לסל ומתן הרודה אף דאמר אליעזר כר' דעבדן , הלה מידי להו מפקע דקאקולא
 בהנזר האפוי אלא לחם ואין לדו הרומה הרימו הארץ מלחם באכלכם והיה דכהיבלחלה

 : ושלום , אחר בתנור לחמכם נשים עשר ואפושנאמר
 חכמים הועילו ומה המחוק על יותר תילתא רגורשא הסדות לגדש השם ירא יכלאין

 ועור קמח רבעים חמשת דהנן כההיא לחלה וכן לפסחא מלוננאה וקבא ,בתקנהם
 מאין מר' בפונדיון ככר טשתתפין דניצד וכההיא לה משערינן דבקמח גודש בלאמשמע
 כביצה והיא אוכלים טומאת מטמא חציה חצי מדקאמר נדושה בסאה אמרינן דלאבסלע
 לככר ירות שתי וכן , מכביצה ינהר הטחזקה גדושה מדה ולא הלמודא בכולא נדמשמעטמש

 : )אב"ן( , טרבינו שסעתי כך , נדוש שאינו בקב מסרי לקבמשלש
 עימות כמה להקיף ואין ומרה סרה סכל ההלה אה להפריש האשה דצריכהלה(

 בשלא אלא אמרינן לא לחלה מצרפם הסל כי , בולן על מאחהולהפריש
 . לקולא לא אבל ולחומרא מבשיעור פחות קפיזא קפיזא כראמר חלה שיעור אחד בבלהיה
 לאחר העיסה מן הבצע בחול בין ביו"ט בין חלהה הפרישה ולא העיסה נאפתואם

 אחת מדה שכחה ואס , ז"ל רשיי כהב כך , העימה מן מפריש היתה כאילו והברךאפייתה
 הופרש שלא אחרת מדה ויקיף יבא שהופרשו באותן ונתערבה חלתה ממנה הפרישהשלא
 , הוא הפטור על הפטור ומן דרבנן לארץ חוצה דהלה , המדומעת על ממנה ויחרוםממנה
 להפריש חייב ונאגדה חלה שם נקראת לא ועדיין חלה עליה ועשתה אחת מדה לשהואם
 רוצה ואם , מ"ר מחלה לפוטרה אין שנתחייבה דכיון חלה שיעור בה שאין אע"פמכנה

 אחת מכל כזית ויפריש הרומה להפריש אהת בברכה לה די אחת בבת מכולןלהפריש
 וכלבר לו שיהנם קטן כהן להם אין אם כולם וישרפס קטנה עוגה וזית זיה כל ויעשהואחת

 : )אבין( , האחרות הפרשת על לברך צריך סח ואם בנהיים יסיחשלא
 תקרא לא אומר אליעזר ר' ביו"ט במומאה חלה מפריש כיצד בפסח עוברין אלובפרק

 זהו לח אומר יהושע ר' , לצונן תטיל אומר בהירא בן , שתאפה עד שםלה
 ואם הערב עד ומניחתה מפרישתה אלא ימצא ובבל יראה בבל עליו שמוזהריןחמץ

  בתירא*  בבן  הלבה אמר יצחק ור'  אליעזר פי' הלבה אוטר רבי תניא .  החמיצההחמיצה
 ועוד , מחבירו כרבי הלכה לן דקיימא רני וכדפסיק אליעזר בר' והלכתא ריא"ףובחב
 מצרפן הסל לסל ונותן הרורה ראטר אליעזר יר' באידך שייכא אליעזר דר'דהא
 נושכות שאינן בענין אפילו חנינא ר' ואמר אליעזר כר' הלכה שמואל פסק וכברלחלה

 : ע"כ , בזוזו
  יעשנה גלגולה לאחר נטמאת אם אבל גלנלה שלא עד כשנטמאה מתני' ירדשלמילם(

 שלא מתני' אבל , בחלה נהתייבה  נבר והלא טחלה  לפוטרה בחמיהקבין
 שההא בחלה שהתחייב בשיעור  תגלגלנה שלא שם לה הקרא לא  בחלה נהחייבה ולאגלגלה
 , צירוף ליה דאית אליעזר דר' כמעמא בסל יצרפם ואז שתאפה ער שם לקריאהראויה

 בחלת מילי והני עור ובתב , )אב'ן( , ויישר , הנאין ביעת  לירושלמי ליה פפרשינןהכין
הארץ
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 לאפותה ואפור , לקקן ולא לגדול לא לאבלה כ% חזייה דלא ראורייתא רממאההארץ
 שלא לשהותה 51א בידם קדשים שורפין ראין לשורפה ולא היא לצורך שלא דאפייהביו"ט
 אסורה שאין עכשיו לארץ חוצה הלת אבל , ימצא וכל יראה בבל עליה ויעבורהחמיץ
 ליבא ואי נחן כהן לה ואכיל לכהחילה שם לה קורא מגופו עליו יוצא שטומאה למיאלא
 ואיה . אלפסי רבינו , לה שראינן סבא יומא נפקא ולכי אליעזר בר' עברינן קטןבהן

 פרק בבהרות כדאיהא ברוב ביטול ען גדול כהן לה אכיל קטן כהן ליכא דאפילודאמרי
 טנל אם ברוב בימך בלא ואף , התורה מן ברוב נטלה הארץ תרומת דאף כמה"ד

 ויאכלנה חלה תורת השתכח שלא ברכה בלא אחת יפריש מכל לא ואם לה אכיללו-ייי
 דאמר רהא , מ"כ יעקב רבינו כתב וכך טשבחא אחא רב כתב בך , טמא כהןאף

 נדול כהן אפילו טבל אם אבל טבילה בלא היינו קטן כהן לה ואכיל כמה עד בפרקבבכורות
 בשטן לסוכה כדי לאמה קורם והטבילוה בפוסבדיתא היה מעשה בנדה אמר רהא להאביל
 שטובלים שבעולם טמא כהן לגל וה"ה , מנופה עליה יוצאה דטוטאה ואועג הרומהשל

 : בתרומה ואוכלאותו
 בעורה קמנה עונה החלה את יעשה פמח של ביו"פ יעשה כיצד 1*ל הש"י דכנרצבנט(

 מצרפן והמל במל יתנם המצות שאר עם אפייתה ולאחר ברכה בלאעיסה
 והמברך , העוגה היא רחלה , תרומה להפריש אקב"ו ויברך ויפרישנה אליעזר בר'לחלה

 אחת חלה הרוסה הרימו הלה ערימותיכם ראשית הכתוב אמר שכך טועה הלהלהפריש
 חימוץ השש בה שאין י"ס בשאר אבל ושורפה הפסח אחר ער ויניחנה , הרוסה לשםהרימו

 שלא דאפייה ביו"ט יאפנה ולא , החמיצה החמיצה ואם , עליה ויברך עיסה בעודהיפרישנק
 : לצורך שלא מלאכה והויא היאלצורך

 כבן הלכה דאין בצונן להטילה אין נפסח עימה בעורה לחלה שם קראה דאםמא(
 ולא נקי במקום לרוח ויזרם מכזית פחות דקין פירורין יעשנה אלאבהירא

 חייב אחד במקים כזית יש אם עריבה שבסדקי בצק רהנן , החמיצו אם עליהםיעבור
 קמח להבנים שלא זריזה להיות האשה וצריכה . )אבין( , במיעוטו בטל לאו ואםלבער
 , מהמיצין שהן ספני ישפכו נחתום של השמישו סי , יחמיצו שלא הלישה מן שנשתיירותמים
 מריקין עושין אין אמרו שהרי מצויירות ולעשוהן המצות בעשייה לשהיה ואין , מדרוןובמקום

 : החמיצו לא אם י"ה בהן יוצאין ומים יחמיצו שלא נפסחהמצויירים
(aaוכותים המצות את ושמרחם רכתינ טצוה של אוהן ישראל ירי על להעשוה ךצריכין 

 לתיש אין המצות ובשאר , וישמעאלים עבדים ולא נינהו שימור בנילאו
 הקצירה מזטן שימור לעשוה וצריך , מהימוץ לשמרם עליהן עומד ישראל שיהאובלבד
 אפיכו הפכיתו כי כיפי דמהפכי להנהו רבא להו ואטר המצות אח ושמרתם קרא דאמרואילך
 וכן , ואילך מקצירה מים עליהם יבאו שלא בהם הזהרו פירוש , עמרים כיפי , מצוהלשם

 : פרובינצא חסידימנהג
 שלא וכל מכל ומנקים הריחים את ושומר ורואה יושב ישראל להיות צרפת דמנהגמג(

 שנאסר המצוה מצות שיעור לכרי שם,מוחנים ובעודו חימוץ בהםישאר
 ובציקות מקמחים נרע דלא חשו לא השאר על אבל , הטצוה חובת שהן המצוה אתושמרתם

 הכסיפו שלא והוא , באחרונה מצה כויה שיאכל ובלבר מהם כריסו ממלא דאדם נכרעשל
 בפרק ואסר , קולטהו והנפה בנפה אותו שטרקדין , המץ בו נהערב שמא לחוש ואין ,פניו
 סותרוה נהבקעו לא אסורות ונתבקעו לחת ואם בפסח השעורים את לוהתין אין שעה3ל

 מדלא גמורה חזקה בנופן המים החזוק לא דרכיכין דכיון ציריא בהו דלית שעריורוקא
 חוששין ואין מיא בהו וכיילי דשרירן דקורדניהא אפי' ציריא בהו דאיה הימי אבלנתבקעו
 ומדנפלי חימוצן מיתחזי ולא נתבקעו לא דשרירן דמשום ולמעלה שעות מששלקידושיו
 שאילו כל אלא ססש נהבקעו לח עוקכא מר ואכר , מהרים סגלה , אסירן עלייהושיא

מניחן
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 עוברא שמואל עבר ממש נתבקעו אמר ושמואל מאליהן מתבקעוה והן הביב פי עלשניחן
 דספיקא עוקבא כסר לחומרא עברינן בהדיא הלכהא בהא איפסקא הלא וכיון , ממשנהבקעו
 כתלסיר הלכה ואיז תלמירו עוקבא דמר כשמואל דהלכתא דאמרי ואית , לחוטראדאורייתא
 לא נפש בעל רבה ואמר . אלפסי רבינו , עובדא שמואל דעבד רב ומעשה הרבבמקום
 רבי לההי הונא רב רבי , נמצות ומרקרק עליו מושלה נפשו ואין נפשו על החושל פי' ,ילתות
 לקתות אמור הילכך ללחות בקיאין אנו ראין סמהינהא שדרו והאידנא לההי אכוה בררבה

 : זצ"ל משה ורבינו האלפסי רבינו ,ולמיחלת
 שהן לפי קיש שהחמץ זמן כל לאפותן שלא לחוש יש מצוה של המצות דליקתה.מד(

 ואיתקשו פסחים ובערבי שעה כל פרק בפסחים כדאיהא הממחבמקום
 אכל רבא ואמר , ומצות אש צלי הזה בלילה הבשר את ואכלו דכתיב אש לצליטצות
 תשחט לא וכתיב , חובתו ירי יצא לא עזריה בן אלעזר לר' חצוה אחר הוה בזמןמצה
 האשה תגביה ולא , D"p התתץ ועדיין הפסה אח השחט לא ודרשינן זנחי דם חמץעל
 שלא העיסה את ותניח אחר בדבר ההעסק ולא הפזת את שתגמור עד ההנור מןידה

 תיגע שמא בעריכתה השהה ושלא תהחמץ, לא בבצק שעוסקין זמן שכלהחמיץ
 : והתחמץוההעצל

 אין זצ"ל רשיי דכיןבמה(
 עושיי

 יעשה לברו הוא דכהיב משום ביו"ט לעופות מורכן
 של מוער של ובחולו מותר, מועד של בחולו אבל בהמתכם לצורך ולאלנם

 המים שיהיו מונלשין נבי על הסובין ליהן וצריך , חיסוץ לידי יבא שלא להזהר צריךפסח
 וליחן שני בכלי הרותחין יערה שלא יזהר אבל , המובין ימרס שעה וכל האור עלשרוהחים
 יחטיץ רוראי רוהחין אפילו שני בכלי הסובין על המים וב"ש יחמיץ פן רוהחין המים עלהסובין

 : טצאתי כך , אמור קמח נבי על מונלשין ראשון בכלישאף
 המנחה קורם שעה חצי עשירית שעה מתחילת קטנה למנחה ממוך פסחים ומאבלימז(

 מצה או בשר כגון המשביעו דבר כל , שתחשך עד אדם יאכל לאקמנה
 שעות מו' התורה מן נאסר כבר שהרי יאכל לא לומר צריך אין מחמץ אבלעשירה,
 אומר יהורה ר' כדהנן יהודה כר' לן כדקיימא מדרבנן ולמעלה שעות ומארבעולמעלה
 לומר צריך אין עוני לחם וממצה , שש בהחילת ושורפין חמש כל והולין ד' כלאוכלין
 , ולוקה חמיו בבית ארוסתו על בא כאילו פסח בערב מצה האוכל כל בירושלמי,דהנא
 הוא מתבל אבל בגמרא כדאיהא לתיאבון למצה לה דליכול לאכול טוהר וירקות פירותאבל
 טבואר לשבה סעודות שלש ובדין , יומא בסוף נינהו פירי דאמר למאן ואיה הרגימאבמיני
 : לליביה דניגרריה היכי כי פסחא במעלי חמרא שהי הוה ששת דרב , המרא וכן ,במקומו

 בין , נריר טינרר מובא דחטרא ישתה לשתות רצה אם הללו הכוסות בין דתכן דדץיינןלוז(
 ליכליה ולא , להיאבון למצה לה רליכול למה כך וכל , ישתה לא לרביעישלישי

 ביוה"כ נסה אכלה האוכל יומא בסוף נדאיתא אכילה שמיה דלאו לנופו שיזיק גסהאכילה
 לו יזיק שלא גסה אכילה אבל , למזיק פרם קדש יאכל בי קטא ובבבא העונה מלאפטור
 סיהא פסח נסה אכילה אכלו שאם בפסח הוריות ובסוף נזיר בסרן כדאיהא אכילההויא

 : כפריה , והשכח ודוק ,עביר
 ירקא *כול לא רב בי בר חולין פרק בשבת ראמרינן בירקא מטבל יצחק דךננשח(

 השנויה הפסח בהגדת לומר נהנו כן ועל , ריפהא מפי ואכיל דגרירמשום
 ויאכל יבוא הפסח בערב עצמו שהרעיב מי כל פירוש וייבול ייהי דכפין מאןשמכילתא

 עושין ואין פרודות אוהן עושין העניות דשלש ראיתי סופרים ובםמכתא . לתיאבוןמצה
 אחד כל י,.'ט ועשי המזבח לחנוכת קרבנם נשיאים "ב שהקריבו מפני ניסן יטי בטלאותן
 הבכורות אלא נימן ימי כל פניהם על נופלין ואין ניסן ימי כל מהענין אין לפיכך-ואהד
 אית פסחים רערבי ובירושלמי , בתאוה למצוה שיתכו כדי והצנועים הפסח בערבבתענין

כאן
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 לפי לדבר וטעם הוה בנור כרבי משום פסחא בטעלי אכיל הוה לא דרבי דאמרסאן

 : )אב"ן( , ריחם בכור ובן חם בכורי הרנ ב"השהמקום
 ער והולך אוכל ועי"מ בע"ש דאסר איצמריך יוסי לר' וכו' ע"פ דתנן דנותניהיןמט(

 ם' מקמי דאתחיל והיכא , רמצה תיובא משום מודה בע"פ אבלשהדהמך
 השלחן על למפה ליה פריס יומא דקדיש עד במעורהיה ליה ואמשיך ובעי"מ בע"ששעות
 הלכה אין שמואל אמר יהורה רב ראמר , הטוציא שרי ולא לסעידהיה נמיר והדרומקדש
 עליו וקדש יום מבעור אוכל שהיה מי שלחן בעקירת 0פסיקין דאמר יהורה כרבילא
 אלא מקדש כך ואחר מעורתו וגומר שתחשך עד והולך אוכל דאמר יומי בר' ולאהיום

 המעונים מדברים פת רהא יתכן לא המוציא שרי והרר , ומקדש מפה פורם ראמריבחכמים
 ובע"פ , ברכות לשתי המזון לחלק מצינו ולא הדר קמא ולקיבעיה כמקוטן לאחריהןברכה
 כשהן חולה או זקן שם והניחו חוץ ללכת רנליהן ועקרו מסוכים שהיו בחבריםאמרינן

 ע5 שכולן הכא לכתחילה ברכה טעונים אין הוזרין וכשהן למפרע ברכה טעונים אי!יוצאיי
 : )אבין( , כרפרשינן ז"ל שמואל רבינו וכ"כ כ"ש לאהשלחן

 , ומקדש מפה פורם הביא ואם קירש א"כ אלא השלחן את מביאין אין ושנינןנ(
 קידושא דלקרושי מקמי הכא וקרובי בראשית כפרשת ז"ל אחאי דרבבשאלהות

 היבי כי ומקדש מפה פרים אלא ליה ססלקינן לא ליה דקריבו והיכא מקרבינן לאדשבהא
 מעם אין מעמא להאי דליתא ביום השלחן על טפה ופריסת , דשכהא ביקרא סעורתאדחיתי
 באמצע והמן מלמעלה וטל מלמסה טל יומא בסוף כראיתא עינינו המן אל בלתי אלינולדבר

 : )אבין( , למן זכר עושין אנו משנה לחם שנם , בקופסא שמונח כמיודומה
 לפני לאכול יכול משתחשך אבל שתחשך עד אדם יאכל לא למנחה ממוך ע"פ דרבנןנא(

 מהן כריסו ממלא אדם נכרים של והנציקיה הקמחים רהניא חפצו נפיהמצה
 זמן והגיע הוא דלילה רכיון גסה לאנילה לחוש ואין באחרונה מצה כזית שיאכלוכלבר
 אנפשיה רמי לא המצה חיוב זמן הגיע שלא ביום אבל , ומדבר אנפופיה רמי המצהחיוב
 נשבע בזמנו שביר בשבועות אמר ורכזותיה , לתיאבון מצה יאכל ולא עצמו את ישביעושמא
 w"y שבכל אע"פ . ומדכר אנפשיה רמי דבזטנו הבית בעל נשבע בזמנו שלא שכרוונוטל
 לאפוכך היה התקנה עיקר כל שהרי לקדש אין הפסח בלילי בבהכ"נ לקרש נהגו יו"טוערב

 כוסות סר' לו יפחתו לא שבישראל עני אפילו תנן הכא ואילו כנישהא בבי ראכליאורחים
 אקראי ואסמכינהו חכמים שהקנו כוסוה הארבעה ע5 החזן יוסיף ש5א ועוד , ייןש5

 חכמים הועילו טה עליהם ויוסיפו שם יקדש ואם , דע"פ ובירושלמי רבהבבראשית
 אמר בנאה ר רבה ובבראשית דע'פ בירושלמי מפרש כוסות ד' למנהנ וטעם ,בתקנתם
 והבאתי , ולקחתי ונאלחי והצלתי והוצאתי , וארא בפרשת הכתובים נאולה לשוני ד'בנגר
 בפרשה הכתובים כוסות ד' וכננד , הוא הארץ בשורת אלא הגאולות מן שאינו המנין מןאינו
 כום את , העכו"ם את להשקות הקב"ה שעתיר הרעלה של כוסות ארבעה וכנגד , וישבבמגף
 ש5 בוסות ד' וכנגר , כוסם מנת זלעפוה רוח , בבבל זהב כום , ה' ביר כוס כי , החימהיין

 חלקן מנת ה' , רויה כוסי ראשי בשמן דשנת , ישראל את להשקות הקב"ה שעתיםישועה
 : ארבעה והרי , שתים הרי ישועה נכהב ולא , אשא ישועות כום ,וכוסי

 שהרי הכנמת בבית שבע מעין אומרים אין בשבת פסח של הראשון טוב יום חל דאםנב(
 מפקיר המות שסלאך עלול הכנסת ובית בע"פ כדאיתא שבהות בלילי מהלכתשלילית מפני מזיקין ושכיחי בשדות היו שלהם כנסיות שבתי מפני אלא תקנוהלא

 שבש במעין להאריך ותקנו נזוק יהיה לבוא המהאחר יחירי ישאר ואם כליו אתשם
 לילה ומ' הזה הלילה הוא ומ' לה' הוא שטורים ליל כתיב פסח בליל אבל , התפללוער

 : המזיקין מן ובאהמשומר
 ואף , מבושל יין על לקדש שאין האי רבינו בשם מצאתי נסים לרבינו מתוים נמגלתננ(

אין
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 יין בע"ז כראיהא הנפן( פרי בורא עליו )מברכין שהכל אלא היין ברכת עליו לברךאין
 יונה א"ר ירושלמי רבשקלים ליתא והא , נמך יין משום בו ואין גלוי משום בו איןמבושל

יוצאיי
 פרק בנרצות ומראיתא , קלאריאה הנגךא מבושם יין , קונדיטון וביין מבושל ביין

 והנן אדם, לכל לעילוייא אישהני מבושל והלא לברכה אישהני לעילוייא ראישתני היכאביצר
 מפני מתיר יהורה ר' שממעימו מפני הרומה של יין מבשלין אין נוהנין אין פרקבהרוסות
 זק ודבר משביחו כולם לדברי אלמא שפוגמו מפני ולא קאמר שממעימו מפני ולתיקשמשביחו
 על מבושל שאינו מן הורמין בתרומות ששנינו ואע"פ , יום בכל ומעשים הוא שכן לעיניםנראה

 הירושך רגנך דראשיה מעמא היינו ההם מבושל שאינו על המבושל מן ולאהמבושל
 הרי סוף סוף , לעילוייא דאישתני ואע"נ ראישתני ולא שיהרום בעינן תירוש כתיבויצהרך
 במפר רור שאמר ותושבחוה שירות בל עליו ולומר עליו ולהבריל לקדש שראוי לנונתברר
 דבר לכל כמים ררינו משום לאו נסך יין משום בו אין מבושל יין בע"ז ורקאמר ,ההלים
 מבושל שאינו יין זולהי בע"ז לנמך דרכם שאין בכך נסוך ררך ראין טעמא הייתאלא
 היין על אלא היין על מברכין ואין מקרשין אין שאמרו ואע"פ , רבר לכל כיין דינואבל
 האי , עליו מקדשין והיאך המזבח ע"ג מנסכין אין מבושל יין והלא המזבח ע"ג לנמךהראוי
 לפחתך נא הקריבהו משום רע ושריחו מגולה יין אלא למעט בעי ולא רוקא לאונללא
 וכמדומה , האלו הראיות מן ואולי , עליו לקרש ספרד וברוב צרפה ברוב מנהנ וכן ,ונו'

 : )אבין( , עליו לקדש מ"כ ר"י מובר היהשכך
 שהרי הנשים ואחד האנשים אחי תירוה דרך היסבה צריכין פמח של כוסות דארבעהנר(

 עליה שאין תשובה ובאשה , הנס באותו היו הן שאף כוסות בד' חייבותנשים
 ויסב התורה מן להיסבה לרבר סמך מצאתי רבה ובבראשית ילמדנו ובריש , בעלהאימה

 : )אב"ן( , מלכים כבני בהיסבה שהושיבן מלמד 131' העם אתאלהים
 יקרים שמא אלא עוד ולא היסבה שמיה לאו ימין היסבת הימנה שמיה לאו פדרקדןנה(

 ויש , פורקרל כמו למעלה פניו פירוש פרקרן , מכנה לידי ויבא לושטקנה
 במחי המפינה את בהמוכר וכדאיהא במטהו ערפו קרליה פוריה כך בהן שכתובמפרים
 אלמא כרעיה ההות ועבר ביריה ורומחא גמלא רכיב פרשא והוה אפרקיד גנו רהוומדבר
 שמתוך אפורקדן הסומך פירוש לושט קנה יקרים שמא אלא עוד ולא , למעלה פניופרקדן
 הקנה ופותח למעלה מהקפל הנקב פי את המותם כמע לאחוריו עליו שוחהשצוארו
 שמא , קאי מיניה רסליק ימין דאהיסבה פירש ז"ל ורשב"ם . ונחנק המאכל לתוכוונכנס
 הקנה פי שעל הכובע נפהח הימין על מומה וכשהוא ימין על הוי דושט לושט קנהיקדים
 כדאיהא ושט דרך אלא נכנם והמשקה המאכל דאין סכנה הוא המאכל בו יכנס ואםמאליו
 . ואוכל פורקרן ליושב או כימין למיסב הוא רסכנה שניהם סרברי לסדנו , הרואהבפרק

 : כך על להזהרויש
 שלחן ומצא מעם מקדש מבית איש בבוא , המעודה סדר על פכח של לילות מרךנו(

 ע4 המפה יפרוש ונקביו חופיו בדק ולא דולקות ונרות מוצעות ומטותערוך
 יריו הנוטל וכל כפירות הוא דיין , הקידוש אחר ער יריו ליטול צריר ואין ויכבשהשלהן
 הדעה היסח הקירוש אין הקירוש לפני יריו נטל אם אר , הרוח מגסי זה הרילפירות
 בעש התם וכדאיהא , סעודה ירים לנמילת היכף דהוי הקידוש אחר יריו ליטול צריךואין
 אריפתא מקדש ריפתא ליה רחביבא זימניןדרב

 ווימניי
 מקדש חמרא ליה דחביבא

 יריו נטל ואם הדעת הימת אינו דקירוש אלמא קירוש דלפני ידים אנטילת אכיל והוהאחמרא
 כדאיהא , כולו היום כל עליהם מתנה שהרית יריו נטל אפילו רהא ירצה אםיקדש
 ומכל ע כולו היום נל ?ליהם ומהנה שחרית יריו ארם נוטל רב אמר הבשר כלבפרק
 תופיו יבדוק ואם , בידו הרשות ברכה בלא הקידוש אחר יריו ליטול ירצה אםמקום
 שהנטילה ויקדש יצר ואשר ירים ע"נ ברכות שהי ויברך ליטול צריך הקירוש לפניונקביו

 וו 9 סןנהמנהיג[
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 אחרת פעם נוטל היה מ"כ יעקב רבינו אך , ז"ל שלמה רבינו לדכוי ולכאן לכאן עולהזו

 פעם ליטול וצריך נלבד הנקבים לטהרה אלא ולכאן לכאן עולה הנטילה שאין אומרשהיה
 : ולברך לסעודהאחרת

 יריהן על נא הנס שעיקר הנם באותו היו הן שאף כופות בארבעה חייבות דהנשימנ0
 , ממצרים ישראל נגאלו שבדור צרקניות נשים שבשכר המקנא בפרקכדאיהא

 ובתלמוד , שבת בהלכות ומבואר משנה ובלחם , במקומו וטגואר ובמגלה חנוכהובנר
 זכירת ובכל בזכירה ישנו בשמירה שישנו כל ושמור זכור ככתיב בקידוש שחייבותאמרינן

 : )אכין( , זה טטעם ישנןהשבה
 ונס שיעבור להזכיר שצריך ההלל בסוף לאמרו שעתיד נסים שעשה אומרים דאוןנח(

 גאל בא"י וחמם גאלנו אשר וכן האלו הנסים כל את אומרים אנו לפיכך וגאולהי
 אבל , פעמים שני להזכירו לבטלה ברכה יעשה נמים שעשה בקירוש מזכיר ואם ,ישראל
 ברבה אוהה אומרים אנו כפסח הנמים סרר ולא הגדה או קירוש שם שאין ופוריםבחנונה
 שאינם ישיבות בשהי המנהג וכן , הנרות הדלקת ועל המגילה קריאת על עצמהלפני

 טוב יוכף ר' הרב כתב וכן , ישיבה ראש בשם עמרם רב כתב וכן , בפסח אותואומרים
 : דבר עמא וכן , הגדול לשבה בסדרועלם

 וכשגומר ישראל אח קידש אשר פסח של בקידוש שאומר מי נטרונאי רב דכרנבנט(
 אומר אלא ע"ז עובדי מתהילה ולא היינו עבדים אומר אינו נשתנהמה

 וקורא ולמר צא ועד הבטחינו שומר מנרוך ואוטר מצרים ער וגו' העם כל אל יהושעויאמר
 אין , והלל גאלנו ואשר גמליאל רבן ואומר שהן כלו הפסוקים כל שגומר עד אני אובדארמי
 ברברי וכופר לבו וחלוק גמור מין הוא אף אלא חובתו ירי יוצא אין רוראי לומרצריך
 הגולה מקהל ולהבדילו לנדרו ישראל כל וחייבים והלמוד משנה דברי ומבזהחכמים
 ננוה ופירוש , בשבח ומסיים בגנות מתחיל אסרו חז"ל וכן הרעה, מדרכו ישוב לאאם

 , וגו' היינו עבדים לבנך ואמרה הוא התורה מן לא וכי , ע"ז עובדי ומהחילה היינועבדים
 עד ולהוכיחו לנדוהו מוהר לכן , היו ע"ז עובדי מתחילה לא העם כל אל יהושעויאמר

 : בושישוב
 לאכול בדעהו שאין אע"פ הקידוש אחר יריו יטול הקידוש לפני יריו נטל לא דאמס(

 במשקה נוגע רילמא ירים נטילה צריך במשקה שטבולו כל , בע"פ כראיתאפת
 שהן הירקות וכל ירקות שאר או כרפס ולוקח ירים נטילת על ומברך הן עסקניותוהירים
 פרך לעבורה מימן בכרפס נהגו לכך כתוב ראיתי אך , זה למיבול ראויים אדםמאכל
 נבול כל מנהג כך בחרוכת וסוכלו הארמה פרי בורא ומברך , מימן והסם"ך החיבהבהיפך
 שמואל רבינו שהנהיגו המקומוה אוהן לבר , צרפת וברוב פרובינצא ובכל ספרד בכלישראל
 שלא שבירקות תולעת הקפא את להמיה קיהוי דבר ובכל בחומץ לטובלו אהי1 יעקםורבינו
 הביאו מדהנן בנמוקיו שכתב שטואל לרבינו וראיתי , יתכן לא בחרוסת אבל לארםיזיק
 ושש וחרומה וחזרה מצה לפניו הביאו הפת לפרפרת שמגיע עד בחרוסה מטבללפניו

 שבמהניתין נמצא , מצוה אומר צדוק ב"ר אליעזר ר' טצוה חרוסת שאין אע"פהכשילין
 שהרי נותן שהרין לפי דבריו על מוסיף ואני , בשני אלא ראשון בטיבול חרוסת מדברלא
 מרור בהדי שני בטיבול להביאו דינו כן אם דורסת ובעלה שאשה לסיט זכר החרוסתבא

 שהוא ראשון טיבול אבל , ובלבנים בחומר בטיט היה אבותינו של המרורוה כילחוריה
 הוא שכן ותרע , לטיט זכר לחרוסת לכאן טיבו מה להינוקוה להיכר בא והוא הירקותבשאר
 ואסיקנא חזרה אלא ירקי שאר רליכא היבא וסיירי טבולין בשני הזרת סדכר מתניתיןדהא
 אחר והרר ואכיל מרור אכילה ועל האדמה פרי בורא מעיקרא סברך פסחיםבערבי
 רלא כיון אמרור בהחילה שסברך פי על שאף נמצא , ברכה בלא למרור ליה אכילהמצה
 ירבוע בשאר שכן וכל הרוסת בטהניהין אדבר לא המצה אחר עד המרור זמן ערייןהניע

הבאים
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 הקרוש רבינו בשם ובא נוהג אני וכן , )אבין( , ועיקל בחרוסת לסובלן שאין בתחילההבאים
 לקידוש דמי ולא , הוא נפשית באנפי רמצוה שלש מעין מברך הקירוש ואחר לעיל(ושכחתי י ושלום ,  בחוטץ הראשון למינול אביי אחי יעקב רבינו ומפי יצחקרבינו

 לו דיש כאן אבל מעורהו מיר שקובע טובים וימים שבהוהדשאר
 רלא משום בפה"ג עליה ומברך נפשיה באנפי הוא דמצוה שני כום על והלילאהגדה
 בברכות וכדאיתא הקירוש מן הנהנין בברכה נפטר ואינו מיד הקירוש על סעורהיהקבע
 דקבע וי"ט בשבתות לה ומוקי המזון שלאחר היין את פטר המזון שלפני היין עלבירך

 ברכת דהא שלש מעין לברך אין למעורה ממוך בא שהוא שני כום על אבל , עליהסעורתיה
 : )אבין( , מיניה יעדיף פוטרהוהמזון

 בין ששנינו כמו ישתה הקידוש אחר יין או מים לשהות ורוצה צמא הוא ןאםמא(
 שהייתו אחר עד שלש מעין יברך ולא ישתה לשתות רצה אם הללוהכוסות

 דליתי אכיל דלא מניא דלא ואע"ג , הגפן פרי בורא כוסות ארבעה בל על לברך וצריך ,)אבין(
 הוא נפשיה באנפי מצוה וחד חד כל כוסות ארבעה מקום מנל , סעורה במקוםקידוש
 כאילו כולן יראו יברך לא שאם לברך חייב כן שהוא ולהודיע , בחרא רהוא רבינאכרפסיק

 סעורהנו שקבענו ואע"פ , הראשון על אלא הנהנין ברכת מברך שאינו הסעודה בהוךהן
 אפמקיה נמי הכי אחריהם בפה"ג שצריך המזון דברכות אהפסק דהוה כירי , ארבעהןעל

 ר' כום ואחר דהאאפסקיה המזון ברכת ואחר ראשון כוס אחר לברך וחייב והלל,בהגרה
 זולתי שלש מעין אבתרייהו מברנינן בכולהו הפסקה ראיכא וכיון , דהלל בגמרדאפמקיה

 , הגאונים כל פירשו כך פוטרהו המזון דברכת מיר עליה מעורתיה דקבע שני כוסאחר
 העוף את ישחומ ואב"כ יכסה חיה שחם אוטר יהודה ר' דהנן הדם מכיסוי ראיהומביאין
 דרב מתלמידי שנא ומאי , אחת ברכה אלא מברך שאינו ברכה לענין יהודה ר'ומורה
 הב ליה אמרו והרר ונבריך הב ליה ואמרו מבא ייבא רב עלייהו וקאי בסעייהא יטבידהוו

 ליה ואמר למשתי, לכו אסור ונבריך לן הב דאטריתו כיון רב אמר הכי להו ואטרונשתה
 וכי וכו', ידא בחרא דשחיט איפשר הכא איפשר לא הרדי בהדי וברוכי משחיא השתאהכי
 ולברותי למישתי איפשר דלא משום בפה"ג עליו ולברך לחזור הפכקה המזון ברכת דהויאהיכי
 )כולן( אתריהן לברך צריך כחרא ולמישתי אגדהא למיקרי איפשר דלא כיון נמי הכי ה;בחרא

 p'y~ וכן , כפה"נהלפניהם[
 : דבר NDY וכן ,

 יקנה"ז אמר ורבא יקזנ"ה אמר דאביי יקנה"ז מברך שבה במוצאי פסח חל דאםסב(
 קודם דהדיר יין , ומוצאו שבת הלכות אחרי מבואר יקנה"ז ודין , כרבאוקי"ל

 את העשו ההמיד לעולת אשר הבקר עולת מרכהיב ההריר כל פרק במנחותראמרינן
 למדת הא ההסיד עולת שהיא לפי לסוספין קורסה הבקר עולה לכך כהיב בפסחאלה
 שהקב"ה בנו בחר אשר וקידוש , היום כל ומספין קודם הדיר הדיר ושאינו הדירכי

 ולקבוע שנים לעבר העיבור מור פי על הזמנים את מקרשים והם ישראל אתמקדש
 בבשמים האמוראים נחלקו לא כן על טוב ביום שבה למוצאי הרם מריח ולא ,חדשים
 נאלמניאה ולא ובפרובינצא נצרפת ראיהי ולא הוא בטעות מנהג המריחין ואוהן ,כלל

 מועמים במקומות אך , שמריחין שמעתי ולא הים איי ארץ וכל ובורגוניאהיקלפניא
 בבשמים האמוראים חלקו לא למה לרנריהם הם פלא ורנר שטריהין שמעהיבספרר

 : ויקשהביקנה"ז
 גזירה הרם מריח ולא כך שמעיה ר' הרב כהב מריחין שאין העולם למנהג דטעמסג(
 וו

 בהריא הניא הטביא פרק רביו'ט זה על ונפלאתי , המחובר מן קטמנושמא
 ההם ראמר רב ומעשה בו ומריח ומוללו בו ומריח וקוממו בהן להריחבשמים עציסוללין
 ולא ותציני רנגרי לקתהא דחזיין אע"ג אלווהא אלוותא לן מפשח הוה הונארב בי הוינןכי
 ולא אחרים טעמים ויש , טעמא להאי ליהא הילכד המחובר מן יקטום שמא לגזורחשו

ישרו
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 נשמיב להריח מקובלים שאנו שהטעם לי אמר נ"ע יצחק ר הקרוש רבינו אך , בעיניישרו

 ששבת בדן וינפש שבת דכהיב האבורה הנשמה בעבור רוח ולנחת לההנות שבתבמוצאי

 ממחקים ושותים משמנים אוכלים שאנו ליו"ט שבת למוצאי צריך אין וזה נפש אבדהוי
 נרול נשמה לאותה רוח ונחת רוח קורה לך אין וערותם נהענונים ומתעדניםימתעננים

 : )אבין( , ויישר ,מזה
 . ובלולב ובסוכה ובשופר הרגלים בתחילת הכום על זמן לברך העלם שנהגו מהנד(

 ומעשה' רבהנאה משום זמן העומר ספירת ועל ההמץ בדיקת על טברכיןואין
 דמצוה מברך הבן אבי הבן פדיון על פשיטא פפחים ערבי בסוף כראיתא מילתאיסליא
 דקא מברך כהן דילמא או הוא דיליה רמצוה מברך הבן אבי מברך מי שהחיינו , הואדיליה
 מקום דמנל , ושהחיינו הבן פריון על שתים סברך הבן אבי והלכתא לידיה הנאהטמא
 בחביבות הוא ליריה הנאה רמסי ובשופר ובסוכה ובלולב , מצוה כהאי לאחריני ממיהנאה
 שהחיינר מברך יום שלשים לאחר חבירו את הרואה וכן , מעשה בהו ואית שמקיים"מצות
 וכן , יחירי והוא מציאה והמוצא לבדו קרקע לו ביש הגשמים על וכן , בו ונהנהדרואהו
 ליה אבריל הרי הכום על ליה מברכינן אי דהא נהנה הוא והרי הוא הכוס כעל ]יו"כ[בליל
 כדאיתא למיסרך דאתי משום לינוקא ליהביה ולא לממעמיה מצי ולא עינוי בתוספת ליהוחייב
 רי אחר לו יבדוק ואם ליה מגיא בעלמא בביטול הא חמץ בדיקר, אבל , רעירוביןגפ'ב
 משה ר' והרב . וצ"ע , )אבין( , למצוה הנאה ולא מעשה לא בו אין העומר וספירת , בכךלו

 ונר סגלה ומקרא ולולב וסוכה שופר כגון לומן מזמן שהיא ומצוה מצוה דבל כתבזצ"ל
 שהוא. ודומה מצויה ושאינו ומעקה ומזוזה ותפילין ציצית כמו לו קנין שהיא מצוה וכל ,חנוכה

 כולם. על בירך לא ואם , שהחיינו בעשייתה סברך הבן ופדיון בנו מילת כמו לזמןטומן
 דמראש קבוע זמן לה ראין להגך חמץ בדיקת דמיא לא ולדבריו , חובתו ירי יוצאבעשייתם
 ואפילו הפסח קורם לחזור ורעתו כשיירא ויוצא בים בהמפרש בפסחים כדאי' לבער יכולהשנה
 קמא, סבא ביומא בריך לא ראי היא קבוע זמן לה כאין העומר ומפיו-ה , לבער זקוקפר"ה

 : )אבשן( , אוחרא וליומא לסחרמברך
 מברך וכשהוא , הסדר כל ועושה ומברך מקרש בבית שיש והגדול פסח( לענין )נחזורסח(

 בענייתם חובהן ירי יוצאין אמן עונין והמסובין הגפן פריבורא
 כראיהא כוסם אל הקירוש מכוס לחת צריך ואין , המברך מן יותר אמן העונהומגדול

 שני שבו המל את ולוקה , סעודה בהלכות וכתוב , כו' שתה שלא אע"פ שוהיןבירושלמי
 המבושלת לחגיגה זכר והמבושל , צלי שהיה לפסח זכר הצלי , בשר מיני שני והםהבשיליו
 מרכתיב. בירוש' לה ויליף השובע על נאכל הפסח שיהא כרי צלי שהיה הפסח קדםהנאכלת

 : העצם שבירת לירי יבא רעבון בשעת נאכל היה ואלו בו תשברו לאועצם
 ונו' אלהינו ה' ויוציאנו לרבר זכר השה זרוע את לצלות ובפרובינצא בצרפה נד[3ךסו(

 לחנינה זכר ההבשיל לעשות צריך אינו בשבת להיות שחל וי"ר , נטויהבזרלע
 הפסת עם באה חגיגה איפתי דברים 4אלו בפסחים רתנן השבת את רוחה שאינהלפי
 דגיגה. אין ובמומאה במרובה בשבת שבא בזמן אבל ובטהרה בסועת בהול בא שהואגזמן

 : )אבין( , בירו ממחין אין הבשילין שני לעשות והרוצה עטו,באה
 שבר14 מה כל על וחסרונן רבות נפשות בורא מברכין הראשונות ירקות דאףטשיכז(

 כברכוש קצר מטבע שהוא חותמין שאין ויש , העולמים הי דו אההברוך
 אין רבות נפשות בורא שמברך אלה דברי ולפי , עמרם רב כתב וכן , והפירותהמצות
 פוטר הקירוש נום שאין כשם הנהנין מברכת המרור את פוטרת ירקות של הנהניןברכת
 חד וכל דעהיה אסח אמותי והלילא אגדתא ראמר דניון הגפן פרי מבורא שם נוםאת
 טברכת פוטרתו שהפת לומר וצריך , לעיל וכראמרינן הוא נפשיה באנפי מצוהיחד

 ג ללפת לבוא הירקוה שרגילוה מכיון , ללפת ולא בא הוא לעובתו שהמרור אע"פהנהנין
וכתוב
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 ומרורים מצות על רכתיב מצה בהדי למרור ליה אכיל דלא סגי דלא וכיון מעודה, בהלכותוכתוב
 . פוטרתו ופת ללפת כבא הויא , בחמא מצה דכריך כהלל ליה אכיל קא פת ובהרייאכלוהו

 , וז"ל . במדרו עלם מוב ריי הרב שכתב כמוולא
 שתי לומר שאין לה הראויה מברכה חזרה לפמיר בהחילה באין ירקות שאר ד~הסח(

 כריסו שכבר אחר ולשנות לברך איפשר ואי , אכילה או שתיה על כאחתברכות
 הנהנין מברכת המרור את פוטרת הראשונות ירקות של הנהנין דברכת מרבריו למרנו ,טילא
 שאין שאמר ומה , קאמר יריו מטשמוש דעתיה אסה וראמרינן , אדשאים סעודתיהשקבע
 את לפמור הנהנין ברכת הראשונות על אוסרים לכך לומר רוצה וכו' ברכות שתילומר
 עושין ראין משום מרור אנילת ועל האדמה פרי בורא המרור על לומר יוכל שלא ,המרור
 ליום הבאה החובה ברכת עם הנהנין ברכת דלעולם ליתא והא , חבילות חבילות.מצות
 או אחר ברבר או אחר בכום מתחברות והם חובה הבאות מצות בשתי אלא חבילותאינן
 דמזכירין וקירושא ואבדלהא , אחד עניינם שאין וקירוש המזון ברכת כגון , חבילותהם

 כקידוש ה"ן על שהקנו הברכות לכל קורמת היא היין ברכת שהרי , היוםמעלוה
 הפסק שצריך המזון מברכת לבד , שאחריה מילה וברית ונשואין אירוסין וברכתוהבדלה
 ירקי שאר דליכא היכא המרור ועל , הגפן פרי בורא לברך כך ואחר זובברכה
 בלא אכיל ולבסוף מרור אכילת ועל האדמה פרי בורא מעיקרא דמברך בע"פאמרינן

 : )אבין( ,ברכה
 ונהנו 1 ישראל ידי על הנעשות משוסרוה מצות ושלש הכשילין שני בו יש דב:סלסט(

 התודה לחמי להרומת זכר האיפה מעשירית מצות השלש לעשותבצרפת
 לשלשים עשרונות ועשר , חלות לעשר לחמץ עשרונות עשר , עשרונות עשרים שהןאיפות משהי באה היהה וההורה , תורה ולהביא וכו' להורוה צריכין ארבעה הרואה בפרקדאמר
 הנם לה' הרומה קרבז מכל אחד ממנו והקרים וכתיב , ורבוכין ורקיקין חלוה , למצהחלוה
 ואנו ממצרים האמורים מבית יצאנו ואנו , האיפה עשירית שהם משלשים למצהולשה
 , מצרפת וזל עמיאל רבינו בשם כך ונהגו , מצה של ההודה לחמי לתרוטת זכרעושים
 שהוא עניא לחמא הא אותו קורין בויקרא דלות לדלי קרבן הוא האיפה עשיריה כי שםיעל
 , עניינים לכמה עוני לחם ליה דריש שעה כל במרק בפסחים אך , האיפה מעשיריתבא

 : הירחי()אב"ן
 בע"פ כדכהבו הנערים שישאלו כדי השלחן את עוקרים ההגדה שמתחילין לבער:ע(

 עוקרין ואין ואחד אחד כל לפני ומרור ואחר אחד כל לפני ומצה שלחןטניחין
 פהורא מגבהי דקא פי' תכא טדלי דקא הזא אביי ואמרו , הגדה שאומר מי לפני אלא השלמןאח
 לרירהו וה"ה , נשתנה טה מלוטר פטרהן רבה א"ע מקטן הכא דעקריהו אכלינן לא אפתיאמר
 אנו לסלקן קל רבר ואין גדולים שלנו ששלחנות אנו אבל קמנות שלחנות להםשהיו

 מסלקיי
 הסל

 : ז"ל שמואל רבינו כהב כך , בכך לנו ודי וההבשילין וטרורים המצותעם
 בסלוק כי השלחן סלוק במקום הוא הסל סלוק שהרי יפה מנהג אינו המגביהין וב~נד:נוא(

 טנהג אינו סל של סלוק גם , וישאל תינוק יכיר המעורה צרכי כל שבוהשלחן
 ודוסיא לזה יחושו טה השלחן על הן הסעורה שצרכי אחרי להינוק היכר בזה אין כייפה

 טה ובהשלים מעתה, נאכל וטה טקטן הכא ועקריתו אכלינן לא אכתי ראטר ראבייכמעשה
 : לסקוסו השלחן אה יחזירוכשהנה

 יעקב ורבינו , הנס ולפרמם היכר משום , הראשונים המקראות שני ללעז שנהגו דזדץעב(
 , פסחא אכלינן לא דהאירנא , ויפסח ייתי רצריך כל דיאשון מפסוק מוחק היהט"ב

 : עמהם וימנה יבא להטנות שצריך מי כל לומר הפסת כהלכות כן מהג היה הכיתובזטן
 המל אה המגביהים דאדיזםעג(

 ומוציאיי
 קדשים כמגביה יראה שלא ממנו התבשיל אח

 לזה חכמים הקפידו שלא וההוצאה ההגבהה מן שגנות בשתי מועיםלחולין
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 נראה ויגביהנו זה פסח יאמר שאם אוכלין אבותינו שהיו פסח שאומרים בשעה אםבי

 למסובין להראות להגביה צריך מצה בע"פ כדאיתא בחוץ קדשים ואובל בהמתוכמקדיש
 ולא להגביה צריך אין בשר למסובין להראות לשיעבור זכר להגביה צריך מרור להירותזכרון

 : ז"ל שמואל רביה כ"כ , כו' כמקריש יראה שלאעוד
 לחובת השלימות שתי בין חציה ויתן המצוה מן אחת יפרוס ההגדה קריאת דלפניעד(

 ונר באחרונה הנאנלת מצה אפיקומן למצות המפה תחת והחצי מצהאשלה
 : השובע על  הנאכללפסה

 הקדושה העיר בלוני"ל חרפי בימי שמעתי המפה תחת לתתה ישראל כל שנהגו דזדץעה(
 1 השלחן כעקירת המל את וממלק וכו', כשמלותם צרורות משארותם לדברזנר

 מרור להגביה צריך טסה . בשבח ומסיים בנמת ומתחיל שואל הבן וכאן שני כום לומזגו
 הוא ומעתה חייבים אנחנו לפיכך . לעיל מבואר הכל , להגביה צריך אין בשר להגביהצריך

 את החדלתי הנפן להם ותאמר שנאמר היין על אלא שירה אומרים ואינם בשירשפותחין

 שאין מכאן אלא משטח במה אלהים משמח אנשים אם ואנשים אלהים המשמחהירושי
 ומברך ההלל מקצת את וקורין בידו כוסו ואחד אחד בל נומל לכן היין על אלא שירהאוסרים
 החגיגה אחר הוא הפסח שהרי לופר צריך כך הפסחים ומן הזבחים מן ונאכל וכו', גאלנואשר

 הגיה, נ"ע הקרוש רבינו חדש שיר לך ונודה , השובע על נאכל שהיה הפסח לפניהנאכלת
 ומעין פתיחה מעין דהא , זנר שהוא עתיר של משיר לדבר רוצה שאינו חדשה שירהלותר
 שהשירה מצרים בנאזלת ההחלנו וכבר הברכות כל כדי, לחהימה ממזך לומר לנו ישחתימה
  והלילא בק"ש בע"פ כדאיהא ישראל בגאל ומסיים , לה' הזאה השירה את שנאמרנקבה
 לך ונודה לזמר צריך לכך נינהו, דרחמי ישראל גואל בצלותא הוה דהוה מאי  ישראלגאל

 ופותת , רביעי בכוס ומסיים עכשיו קירין שאנו המצרי הלל קריאת זהו וכו',שירהחדשה
 : )אבין( , זה על לך מודים אנו הרי לךונורה

  כדאיהא ידים נטילת על וסברך ידיו ונומל , חירות דרך בהיסבה ושותין בפה"ג דמברךעי(
 ראמר דכיון שני בטיבול גם ידיו שימול צריך ראשון לטיבול ידיו הנוטלבע"פ

 צריך שני טיבול שבלא המאכל כל קרי שני טיבול , ונגע דעתיה אסח והלילאאגדהא
 ואכילת היה טיבול ירי על טאכלם כל אבל הפת לסעודת ירים נטילת הכיפת בעבורליטול

 : טיבול קריהפה
 המצוה לברכת מקום בכל הקורמה הנהנין ברכת עליה ומברך השלימה המצה ולוקהעז(

  ולא יאכל ולא המוציא ומברך ברכה נלא הזה העולם מן ליהנותדאסור
  דרך בהיסבה ויאכל  משתיהן ויבצע טצה אכילת על  הפרומה המצה על  שיברך עריבצע
 בפרוסה צורך ואין בידו פרוסות שתיהן נמצאו לברכתו תיכף השלימה מן יבצע ,שאםחירוה
 שכלתוך הרי ברכוהיו השלים שלא ואחרי , בפרוסה עני של כדרכו עוני ללחם לאחת אםכי

 מן יאכל ואם , משהיהן לבצוע מצה אכילת על שיברך תיכף הפת בציעת עםהברכה
 מצה אכילת על הפרוסה על יברך לא שוב הנהנין ברכוס עליה שבירך אחריהראשונה

 : עליה ויברך יחזור היאך ממנה כריסו שמילאדלאחר
 מן ונאלנו עלינו וחם אליו הקב"ה שהחזירנו ומרור חסא הנקראת החות מן דילעץעח(

 ויאכל למיס זכר בחרוסת וימבילנו מרור אכילת על ויברך והמירורהשיעביד
 בלא ואונק בחזרת ממנה וכורך נ' המצה ולוקח , לשיעבוד זכר שהוא לפי היסבהגלי
 כהב וכן , לחירות זכרון שהיא שאוכל המצה משום ובהיסבה כהלל למקדש זכרברכה
 על הפרוסה ועל , המוציא השלימה על , כשלשתן מצוה שלשתן שבאו הואיל ז"לדשיי
 עטרם רב וכיק , עלם טוב יוסף הר"ר כהב וכן , לכריכה זהג' , ולאפיקומן מצהאכילה

gfftבתוך הפרוסה ומניח העטרטי יסוד לך והא , צרפה ורוב ופרובינצא ספרד טנהג וכן 
 בחרוסת ומטבל טצה אכילה על וטפרוסה המוציא משליטה ככרות השתי ובוצעהשליטה

ואוכל
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 ברכה רלית להם המוציא ברישא רמברך מתיבהא ראש משה רבינו אסר דהכי ,שוכל
 לברוכי והרר ארעא מן להמא דאפיק לקב"ה לברוכי דמזלתא דאורחא להמוציאדקדימא

 עד מינה אכיל ולא ובוצע ברישא לחם המוציא מברך הילכך מצוה מינה דמהעביד מצהעל
 עלהלאבול דליברוך מקמי למינל איפשר דלא , מצה לאפול הפרוסה אחרונה ההיא עלדמברך
 לחם הטוציא מברך אלא עליה ומברך חוזר מטנה כריכו שמילא לאחר למימר ראיהמצה
 כן , אכיל והדר בתרומת ליה ומטיש מצה לאכול עלה ומנרך פרוסה ושקיל השלימהעל

 : לסיעבד במהיבהאנהגינן
 מנהג שמעתי ולא ראיתי ולא בחרוסת המצה לטבול שכהב זה על נפלאהי דאניעם(

 לחירות זכר היסבה צריכה המצה והלא כן לומר אפשר וכי , מעולםזה
 את פוהר שזה זה עם זה והשיעבוד החירות יתחברו והיאך ולשיעבוד לטים זכרוחרוסת

 הטיבול לך הרי וכו' הפת לפרפרת שמגיע עד בחזרת מטבל לפניו הביאו דהנן ועוד ,זה
 הקפא טשום אלא מצוה אינה חרוסת דאמר למאן בין ועור , במצה ולא היהבחזרת

 למיס זכר באה המצה אי! לטים זכר טצוה דאמר למאן ובין קפא, למצה איןשבירקוה
 תולייה אגב ודילסא ררננן וחרוסת דאורייתא הזה בזמן רמצה ועוד , לתירות זכראלא
 , שבו המרור מתוך חששא האי ליבא דבמרור , וליכא דבעינן דמצה למעמא ליהמבמל
 טיבול אלמא שני לטיבול ידיו לימול צריך ראשון לטיבול ידיו הנוטל ההם דקאמרינןועור
 ע"כ , הסעודה לתכיפת למצה ידים נטילת שצריך ואע"פ , בירקת שמטבל כראשון הואשני

 : )אבין( ; השלים סלפני היוצאה כשגגה והוא בן להעשוה יתכןלא
 והוזר ברכה צריך ואין בחרוסת וממכל מרור לאכול ומברך הזרת ונוטל העמרמי יסןךפ(

 מברך אינו רלכך ונראה , כהלל למקדש זכר ברכה בלא ואוכל במצה חזרהוכורך
 והוא לטיס ונר בא הוא שגם החרוסת את פוטר הרי מרור לאכול שכשבירך חרוסתלאכול

 : )אבין( , ובלבנים בחוטר פרך עבורת לשיעבוד זנרכמרור
 לשעוה לימא רהיכי , חנוכה ונר מצה כעל כוסוה לד' ברכה חכמים תקנו שלא דלך;פא(

 וכור רכהיב השבתות ככל ועומד שכצווה טינייהו חרא אימא הא כוסותד'
 : אפשר לא הילכך , ד' איכא הא כוסות שלש לשהות לימא , היין עלזכרהו

 כדאמר מצה אכילה השלימה ועל המוציא הפרוסה על שאומרים 'שראל מחנמי וישפב(
 בפרוסה כאן אף בפרוסה עני של דרכו מה עוני לחם שעה כל פרקבע"פ

 מברנין כיצר בפרק ואמרינ: , בפרומה המוציא בוצע הימים בל עני של דרכו מהפירוש
 ור' השלימין את ופוטר הפהיתין על מברך הונא רב אטר ושלימים פהיהין לפניהןהביאו
 הכל רברי שעורים של ושלימה חטים של פרוסה אבל המובחר מן מצוה שלימה אמריוחנן
 עביר היכי , שהיהן ידי יוצא שמים וירא רבא אמר , השלימה את ופוטר הפרוסה עלסברך
 בתוך פרוסה מנית ושלימה פרוסה שלמן רב והני אפרוסה ובוצע השליטה בהוך פרוסהמנית

 , ובוצע השלימה בהוך פרוסה שמניח בפסח מורים הכל פפא רב אטר ובוצעהשלימה
 , השלימה על לברך שטים כבוד משום המובחר מן מצוה שלימה דאמר יוחנן ר' אפילופירוש
 ובוצע , שסים נבור משום הפרוסה חסרון לנסות השלימה בהוך פרוסה שמניח מודהבפסח
 הבית בעל כהאמר , המוציא ברכת הוא ובוצע , כתיב עוני לחם מ"ט המוציא הפרוסהעל

 והרוייהו , המוציא השלימה על מברך אין ושוב , תחילה ידיו פושם הוא והבוצע ,בוצע
 פירש ורשיי , שלמן רב לדעת הפרוסה חסרון לכסות היא השלימה והיינו ,צריכי

 או ובוצע ביריו שתיהן ונמצאו השלימה בתוך פרומה שמניח בפסח מורים הכלבברכות
 שיראה צריך לפיכך בפרוסה עני של ודרכו כתיב עוני לחם מ"ט משלימה אומשתיהן
 לאלהים הנרולה הקדושה העיר נרבונא מעיר נ"ע הגאון יוסף ר' והרב , הפרומה מןכבוצע
 הטוציא עליה לברך הפרוסה על הכל לעשות ואמר חידש , אמן גבוהים כל על עליוןינוננה
 דרכו מה עוני לחם מצוה עליו האכל ימים שבעת מדכתיב הפרוסה על נ"כ מצה אכילתועל

של
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 נמצא עוני לחם הפסוק קףא ליום חובה הנאה מצה שעל למדנו וא' בפרוסה עםשל
 כאן אף המוציא בפרוסה עני של דרכו ומה , מצה אכילת על לברך לו יש הפרומהדעל

 להיוהן בציעותיו כל ר"ל ובוצע וכו' בפסח מודים הכל בברכות נמי ודאמר ,בפרוסה
 דברכת , חבילות משום כאן ואין , הפרומה על הברכות ב' נמצא העני כדרךבפרוסה
 פרוסה ומאותה . המעם לעיל כתבנו וכבר , חובה של שהן הברכוה לכל קודמתהנהנין
 מהשחים השלישית שתשאר בשתים לנו רי לילות בשתי נטצא כהלל לכריכהלוקח

 וזה כתב ז"ל אלפסי ורבינו , טובים וימים שבתות כשאר למן זכר משנה ללחםהשלימות
 ומשום שלימות תרתי למיבצע ובעינן בשבת פמח דאיקלע רזימנין מצות שלששמביאים

 דבשאר ופלגא מצה אם בי צריך אין בפסח גדולות ובהלכות , תלתא למיהי נהגוהכי
 דכיצד מההיא דחרא לפלנא ובצרא עוני לחם אהיא ועכשיו שליסוח תרי בעינן וי"משבתות
 וכל השלימות בתוך אמר ולא השלימה בתוך פרוסה שמניח דאמר היינו והפירוש ,מברכין

 :  טנרבונא נ"ע משה ב"ר ריי כתב וכ! , בתוך קרי גדול בתוך rtPדבר
 בלא עלם טוב ר"י הרב וכ"כ מיבול ובלא ברכה בלא בכריכה עמרם רבינו שכתב לזהפט

 אוכל היה לא הלל וכי יתכן לא , צרפת ורוב ופרובינצא ספרד סנהנ וכן ,מיבול
 ביה'ם לכשיבנה חורבה מיניה נפיק מביל לא ראי לטבול לנו יש כן ואם , לסיט זכרחרוסת
 יאכלנה המרור את שטובלים ואע"פ , נסבול לא נמי והשתא מבלנו לא אשתקד יאמרובימינו
 ויאכל המצה בו יכרך בחרוסת הנסבל המרור ומן ריש כתב וכן , המצה בעבורבהיסבה

 יכול ההניא הלל על חביריו עליו חלוקין יוחנן א"ר בע"פ ואמר , עיף- וכן , כהלל למקרשזכר
 מצות על ת"ל עושה שהלל כדרך ואוכלן אחת בבת כורכן כן אם אלא חובתו ידי אדם יצאלא

 רמהכא ז"ל שמואל רבינו ופירש , עצמו בפני וזה עצמו בפני זה אפילו יאכלוהוומרורים
 , דחלוקין דאמר הוא יוחנן ר' ומיהו עדיף רכריכה מודים רבנן דהא דחלוקין שמעינןלא

 מצה למיכרך והדר לחורא במצה לברך די עדיף רכריכה מודו דרבנן הברייתא עניןוכפי
 כריכה רלתרווייהו ואע"ג מניא לא לחור בחסא מצה כריכת אבל כהלל, למקיש זכרבחסא
 בזמן מצה לן דסבירא משום הזה בזמן ומרור מצה איניש ליכרוך לא דשם בראמרינןעדיף,
 להלל ואפילו , ראורייתא למצה ליה ומבמל דרבנן מרור ואתי דרבנן ומרור ראורייתאהזה
 בדאורייתא דאורייתא ה"מ , ההערובות פרק בזבחים זו את זו מבמלות אין מצותדאמר
 דאכר יוחנן לר' אבל , דאורייתא ומבמל דרבנן אתי בדרבנן דאורייתא אבל בדרבנןודרבנן
 ולהלל נפוציה באנפי וחד חד כל אלא מידי הויא לא דכריכה הלל על חביריו עליוחלוקין
 הלכתא איתמר דלא והשתא דשמעהא ממקנא שפיר אתיא , כריבה אלא מירי הויאיא
 והרר ואכיל לחוריה אמרור מברך והדר ואכיל לחודא אמצה סברך כרבנן ולא כהלל5א
 אמצה מברך הוה כרבנן לן קיימא הוה דאי , כהלל למקדש זכר ואכיל בחסא מצהכריך
 כריך והדר לחורא מצה אכיל דאי למיכרך צריך ואין בכך וריו לחודיה אמרור והררלתודא
 ממצות נפיק לא בכריכה אבל לחודא המצה מן אלא חובה ידי נפיק לא כחסאטצה
 ואי , דרבנן אליבא דמצוה למרור ומבטל בחסא רכריך דרשות מצה ראתי מרבנןטרור
 אמרור ומכרך בהסא מצה כריך והדר ואכיל לחורא אמצה מברך הוה נהלל לןקיימא
 למצה ומבטל דרבנן סרור ראתי להלל אף סני לא לתודא מצה נלא אנלואכיל

 ! כדלעילדאורייתא
 יסיח לא וכהלל ברבנן חובה ירי לצאת מובחרת מצוה לקיים הנא בי לי דיראהפד(

 כתרווייהו שיעשה ער המרור ועל המצה על שבירך הברכות אחריבינתיים
 צריך אין ההוא הענין מן שאינו חולין שיחת סח אם ום'ם , הסדר על הברכותלהעלות
 , שופר תקיעת של ברכות נבי השנה ראש בהלכוה שאמרנו כמו הכרוכה על ולברךלחזור
 ושותין ואוכלין * )אב"ן( , ויברך יחזור מהן כרשו שמילא לאחר ובי לברך יוכלואיך

 : בשעתו שלמהכסעודת
וכתב
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 בנחים וללכה חובתן ירי אחרים להוציא הרוצה זצ"ל עלם מוב יוסף הרב לכתבפה(
 עטם ויאכל שירצה מקום בכל ילך מעודתו בהוך הסדר לעשותהרבה

 מוציא שיצא ואע"פ , סעורהו נטר לא עדיין שהרי ושותה אוכל הוא טוונו בהוךשהרי
 אינו יצא ואם מוציא יצא לא אם וכו' כולן הברכזה כל דין בית ראוהו בפרקכראיתא
 שתא שאע"פ היום קירוש של היין וברכת מצה של הלחם מברבת רחוץ ומסקינןמוציא
 האדמה וב"פ שני כוס רעל בפה"ג וכן , בזה זה ערבים ישראל וכל נינהו רחובהמוציא
 מזונו על ויברך מעודתז ומשלים לביתו ויחזור , נינהו דממה להו אית טעמא חרדכולהו
 ויברך בביהו וישהה שיאכל דלאהר כהב האלפסי רבינו אבל , להלל והד' שלישיבנום
 דקידושא כסא אינהו ושתו בכיתיה וחד חד לגל ומברך בתי לבמה אזיל מזונועל

 ליה דבריך כיון מירי ולא בהדייהו אכיל ולא שתי לא והוא וירקי מצה ואכליידאנרתא
 לברוכי סעורתייהו למיגמר להו ושביק אפיקומן הפסח אחר ספטירין דאין דקי"ל המזוןברכת
 רביעאה כסא על הלילא תומר לכיתיה אזיל והדר כך ועביר אחריהא לביהא והדר המזוןברכת

 : לעיל יאייהינן ב"ר ראוהו דפרק מדוכא מילתא להדא וגמר , ליהושהי
 יאכלנה שאם יאכלנה לא שוב מזונו על ובירך אפיקומן מצת אכל ולא שכח דאםפו(

 המצה על לסמקי ויש , כוסות להו ונפישי המזון וברכת המזון על לברךצריך
 בחזקת מצוהינו שכל לפי אפיקומן לטצת לו שהעלה סעורהו בסוף שאכלהאחרונה
 היא לאחרונה הנאכלה מצה שאוהה ואע"פ , בהשובוהיו ז"ל ריש כהב כך , הןשימור
 כשם שנינו אוהה ועל השובע על נאכל שהיה הפסת עם הביה בזמן הנאכלתהחובה
 בזמן ובודאי , אפיקומן מצה אחר כפטירין אין כך אפיקומן הפסח אחר מפטיריןשאין
 דהיינו אפיקוטן הפסח אחר ספמירין ראין הנן הא פסח דאיכא הנית בוטן ראי קאמרהוה
 בזמן באה-זנה מצה אכילה על מברכינן היו אוהה ועל עמו הנאכלה ומצה הפסחאחר
 כצות על כדכהיב השובע על נאכל שהיה הפסח עם לאוכלה צריכין שהיו בעבורהביה

 החגיגה לפני בהחילה למצוה משוטרות שאינן מצות אוכלין היו כן ועל , יאכלוהוומרורים
 מצה כזית שיאכל ובלבד מהן כריסו ממלא שאדם נכרים של ובצקות מקמחיםכמו

 עלייהו למיסמך אהי הוה לא אחריה והפסח החגיגה לאכול וריזין שהיו ולפי ,באחרונה
 צרק ויורה יבוא ער הפסח אכילת לנו שאין אס אבל , פשוסרות שאינן ובציקותדקסחין
 ר' להו וכראמר עלייהו למימסך אתי דילטא בתחילה ובציקות מקמתין אוכלין הייתאילו
 עלייהו למיסמך אתו שמא דרילכא ובחלבא ברובשא לי הלושו לא קמא יומא לבניהיהושע
 למיסטך אהי שימור בלא נפסלה אם לי ומה בעשירות נפסלה אם לי ומה דקאררהוא

 לשם באה שאינה אע"פ המשהטרח מצה על בתחלה הסדר אח עושין אנו הילכךעלייהו,
 דשונ חובתה וטברכה הנהנין מברכה האחרונה אה ופוטרה האחרונה אם כי מצהחובת
 מרנפירא יצחק ר' הקדוש מרבינו קבלתי כך , ממנה כריסו שסילא לאחר עליה יברךלא
 במרור מצה לאכול הסעורה בגמר לעשוה לנו יש נכון על כי לי ויראה , בצרפהנ"ע

 ובהיסבה כרבנן לברה עוד מצה ולאכול ובהיסבה כהלל לטקדש זכר בהרוסתהנטבל
 ואח"ם , כרבנן בהחילה טעה לאכול אין אבל באחרונה הפסח עם הביה בזמן היהכאשר

 : )אבין( , אחריה חזרה יאכל ולא , אפיקומן הפסח אחר מפטירין ראין כהללהכריכה
 יוחנן ור' לאבא וגוזלייא לי אורריליא כגון ההם כראיהא וכו' מפטירין אין דן4אכמרינןפז(

 בקינוח טאכל טיני אפיקו אפיקוטן ולשון , ואמיין קליות תמרים כנוןאמר
 לרביעי שלישי בין ישהה לשתוה רצה אם הללו הכוסות בין נדתנן סותר יין אבלסעודה,

 למה ישתה לא לד' שלישי בין בירושלטי וכדמוכח אכילה מבטלת לא ושתייה ישההלא
 הסעודה אחר של משכר אינו הסעודה שבהוך יין , הוא ועומר משוכר והלא , ישתכרשמא
 מבטלת לא שתייה דלעולם וכו' ספטירין דאין משום אית ישתה שלא דהאי למדת האמשכר
 ולא ישתכר שלא מדקאמר מזה לסדנו גם , ההלל את יגטור ולא ישהכר שלא אלא)אכילה

ינסור
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 אתיגמור

 הה~
 אם לחוש אין דשוב ויין מים לשהות בירו הרשות ההלל נמר דלאחר נמצא

 ואם , ישהה לא ואילך משלישי הנן ולא ישהה לא לרביעי שלישי בין מדהנן ועור ,ישהכר
 דאפיקוסן מצה דאחר ועוד , ישהה לא ואילך משלישי למיהני ליה הוה הוא מפמירין איןממעם
 רבוי משום בו אין יין אפילו רביעי כום אחר ישהה אם ונם ורביעי, שלישי כום שותיןאנו

 בוכות כרבוי שיראה השלחן על עוד לשתות נכון אין ום'מ ואילך, משלישי הנן מדלאכוסות
 ! )אבך( , כנ"ל מותר שהוא נראה והמשנה הירושלמי שמהוךאע"פ

 קידם בין ירים נטילת על לברך צריך יום בכל אם ששאלת מה עמרם רב ךך;שיבפח(
 בפסה והרי בלבד בשחרית אלא צריך אינו או אכילה לאחר ביןאכילה

 נטילה שאותה , למנין עולה אינה שחרית של נטילה שאוהה ראינו כך , פעמים ג'מברך
 וח"ב יריו נוטל לפיכך הם עסקניות קי"ל'שהירים אדם שישן שכיון לעצמה אלא עשויהאינה
 במים שטף לא ויריו הזב בו יגע אשר כל רכתיב ולברך ליטול חייב לחם ולאכול ,לברך
 חובה אחרונים מים אבל , ההורה מן ירים לנטילה מנאן אלא בהמיהא טהור שסף הא הואטמא
 והלא , עליהם מברך הוא פעמים שלשה והרי שכהבה בפסח אלא וכו'. ברכה מעונין ואינןהן

 ומברך לחם של שהוא שני בטיבול ידיו ליטול צריך ראשון לטיבול יריו הטמלשנינו
 אותם כי לי ויראה , כאן ער עלייהו מברך לא חובה שהן אחרונים מים אבלבשתיהם
 בהלכות ומבואר מראשונים ועדיפי ומצוה חובה שהן ס"ל האחרונים על לברךשאמרו

 : )אבין( ,מעורה
 ההלל את לנמור חייב הפסח בלילי שונו אחר יתיר מתיבהא ריש משה רבית דכרצבפט(

 ברכת עליו ואומר ההלל את עליו גומר רביעי שנינו שכך יהללוךולחתום
 ועכשיו אותו ימרלגין דר"ח כהלל אומר הייהי ההלל את עליו אומר רביעי תנן אילו ,השיר

 : ע"כ אחריו )עליו( ולההום לנכור חייב גומרששנינו
 כרב והלכהא חי כל נשטה אמר יוחנן ור' יהללוך א"ר יהורה רב אמר השיר ברכתנואי

 העם נהגו יוחנן גר' הלכה יוחנן ור' דרב ואע,ג ישיבות בשהי מנהג וכן ,יהודה
 וככמהו הנאי ככולהו דעברינן כתב שמואל ורבינו , האלפסי רבינו אמר כך יהודהכרב

 רב אמר יהודה כרב יהללוך השיר בברכת וחותם ההלל את נומר רביעי נום ועלאמוראי
 שיש יום בכל יהללוך דאילו דמהניהין השיר ברכת הייה חי כל נשמה דאמר יוחנןוכר'
 לאחר אחרת ברנה עור להוסיף בא אלא דנקט פסח ליל שנא ומאי לה אמרינן הללבו
 המעלות. ושיר אחסר לא רועי ה' לדור טימור שאמר הגדול הלל אחר וקנעוה המצריהלל

 מנהנ וכן , בישתבח וחותם נשמה השיר וברכת , חסדו כ"ל ב"ו הגדול והלל שבכולםהאחרון
 ורבינו עמים רב כחבו כאשר רב אמר יהודה גרב ופרובינצא ספרר מנהנ אך ,צרפה
 ומסיק דברים בה כופל רבי דברים בה מוסיף פרמא בן אלעזר ר' ותניא , זצ"להאלפמי
 לא זה שאמר שמי מפני לכפול וטעם , קבלתי כך נחלקו ולא ולסמה מאודך לכפולמוסיף
 דיא"ש ומימן , ה' אנא ה' אנא וכופלין אוהו וחולקין אחד פסוק אכרו שנים וכן , זהאסר
 שגומר כארם לכפול חשוב כפרשה פמוק וכל , כולם שמואל אחיו ישי רוד , כשדיךארי"ש

 : שבסוף הורו עד לנפלם צרפת כנהג ובן ,הסרר
 שאין לפי באמצע אוהו שחולקין לפי הפסת בלילי טברכין אין ההלל את דלנמדךצ(

 בברכת שלישי כום בקידוש מהדרו ראשון כום היין על אלא שירהאומר
 צריך כן על הוא בעלמא דברים מפור האגדה כי מהדרו כמה שני , בהלל ד' כוסהמזון
 ההלל עליו גומר רביעי כוס שנינו אותו שחולקין שם ועל , הלל מקצת שני בכוםלומר

 : חדש כראש לדלגשלא
 ולגמור לבד המזון ברכת של נום אלא ישהה לא לרביעי שלישי בין העמרמי ימדךצא(

 אחר ולא אפיקומן הפכח אחר ספטירין ראין טעם מה , רביעי בכום ההללאה
 ואם העמרמי יסור . והירושלמי המשנה מן ;ה הוא השם מן דלא לעיל אמרנו וכבר ,המצה
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 אומר תמישי כום דת"ר בירו הרשות הגדול הלל עליו שיאמר אחר אחד כום עור לשהיהירצה
 אסר יהורה רב הגדול הלל הוא מהיכן אחסר, לא רועי ה' וי"א מרפון ר' דברי הנרול הללעלז
 כרב נוהגין ואנו בבל, נהרות על עד המעלות משיר אמר יוחנן ור' בבל נהרוה על ער לה'מהורו
 . זצ"ל נאון ששם רב כתב וכן , ישיבות בשתי המנהג וכן , יוחנן ר' עליה דפליג ואע"גיהודה

 למישתי ולא אפיקומן בהר מרעם )שום( למיכל אסור ז"ל יהידאי לרב פסוקותובהלכות
 : ישתה מים למישתי בעי ואי דהלילא וכסא דברכתא כסאבהר

 לשתות שלא אפשר ואי הן חובה פמח של כוסות ארבעה ז"ל גאון נטרונאי רב דכועבצב(
 ברחוק יין מוצא אינו ואם , דרבנן מלקות וחייב חובהו ירי יצא לא שתה לאואם

 , כוסוה ר' ויעשה במים צמוקים ישרה יין להביא תקנה לו ואין במפיגה שהיה או פרמאותכמה
 יין חכמים שנושנן

 צמוקיי
 אק כשר הביא אם כלקרבן וכיון כשר, הביא ואם לקרבן יביא לא

 אם רלקרגן כיון אומר ואני , אפשר שאי במקום עליה ומברלינן מקרשינן לכהחילהאפילו
 לטצזא שאיפשר בטקום ואף לנההילה אפילו אנן , לא לכתחילה אבל דיעבד כשרהביא
 יין למצוא שאיפשר במקום ואף לכתחילה, להביא כשר לקרבז אף איפשר נלא דאיאחר,

 ! )אבין( , לקרבן נשר הביאאם
 הוא מעות וכף לרומסנו בנו בחר אשר הפסח בלילי האוסרים ואזהם העמרמי יסיךצג(

 . שלו מאורע ואחר אחד לכל שיש אלא המועדות לכל הוא אחר שקידושמפני
 רב בר מר פגומה אחצבא ומר פגומה אכפא קפיר דמר הסזון ברכת לגבי בע"פאמרינן
 משום פנום שאינו יין אחר מהזר שהיה משמע לכהחילה וקפיד , פגומה אחביתא קפיראשי

 יוכל אם ולבקש להקפיר יש היין על שנתקנו הברכות לכל וכן , לפחונך נאהקריבהו
 בכוס אדם בני אלף שתו אם שאף הנהנין לברכת זולתי , עליו לקדש פנום שאינו ייןלמצוא
 בו ואין ברכה בלא טמנו ליהנות דאסור בפה"נ לברך צריך אחריהם ממנו השוההאחד
 ברכת ואף , היין על שנתקנו הברכות ככל לעשות חובה שעליו לברכה אם כי פגמו מעמודין

 מדאורייתא המזון בברכת מיחייב ליה דאכיל כיון אכיל לא בעי ואי אכיל בעי דאי אע"גהמזון
 על לברך 6 מזב פתם שאינו יין ימצא לא אם מקוס מכל , וברכת ושנעת ואכלתדכהוב
 בחביות מילי הני פנוסה אחביהא אשי רב בר מר קפיר וכי , יין בלא ולקדש מלברךהפגום
 אין ופרובינצא צרפת של כאותן שלנו בחביות אבל ספרר בני של כאוהן חרם של שלהןקמנות
 פרבר לפחהך נא הקריבהו דמשום רביון יהכן ולא , 1"ל שמואל רבינו כהב כךלהקפיר
 על , גדולות חביות לו היו לא אשי רב בר שמר לנו ומנין , קמנים לי מה גדולים לי מההלוי

 1 להקפיד יש בכולןכן
 לשניפ האחר שיאמר כרי י להיות צריכים ההלל את והקוראים מוב בשוחר במצאועיצד(

 ביהיר אף חכמים שתקנו כוסות דר' וידוע הוא ברור שהדבר ואע"פ ,הודו
 חייב היחיד בודאי כי ראיה צריך ואין ביחירי ואף כוס מעונה ברכה שים וכדאמרתקנום
 צריך המובחר מן מצוה לעשות מקום סכל , ביחד הרבים ככל גאולות לד' זכרלעשוה
 בזימון ולברך הפחות לכל שלשה ולהיות חביריו עם לההחבר ונשכר זריז להיותאדם

 שנזנה שבשמים אלהינו מלפני רצון יהי , רצון יבקש . מוב בשנהר כדאיהא ההלל אחולגךות
 בית לבבן ושנזכה והנורא הנכבר הגרול שמו למען בהיכלו ולבקר ה' בנועםלחזות
 נצח אמן אמן , הקרש עיר בירושלים הפסח סרר בל נעשה ואז בימינו בטהרההמקדש

 : הירחי( )אבין ,סלה
 שדב יוםהלכדיך

 ליושן הוא מבשל אבל , לשבת מיו'מ בתחילה יבשל לא בע"ש להיות שחל מוב ידכוצה(
 לשבת עליו וסומך יו'פ מערב תבשיל אדם ועושה , לשבת הוהיר הזהירואם

 ואליבא הידן כהנא הלכתא רבא ואמר אחר הבשיל אומרים וביה הכשילין שני אומריםביש
ד"ה




