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ג לי כ  ודפרזלא דאעא דמאני נידך כללא האי נקות שם כהל׳ מנואר זה ונו׳. וכלי מהכוס כ
 צריך ראשון בכלי שפא כולה ממירא בהו דאשהמש דגללא ובורמי מסכוס ודמיני

 שדי כי בהן וכיוצא קערוש מון שגי בכלי בהו ודאשתמש ראשון בכלי הגעלה בהו למעבד *
 וכו׳ עכו״ם דגמרימגיעולי דמי שפיר עדדפלשין בגוייהו להו ומשהי שני בכלי רוחהין עלייהו
כ.  לפי הוא אותן שוטף ואס״כ רבינו ומ״ש ע״
 דם פרק שאמרו ממה ז״ל המפרשים קצס דעח

 ושאיפה בחמין מריקה צ״ז.) בזבחים(דף חכיאה
 כדי אלא זה מטעם שאינו שאמרו ויש נציק.

 דעש הוא כך ומ״מ שעליהן. השמץ להעביר
 כדברי שטיפה שצרינין והאחרונים הגאונים

 בגמ׳(פסחים וכו׳. מרהיח הסכינין וכן :רבינו .
 דפסחא סכיני הני אפי_ לרב רבינא א״ל ל׳:)

 ופרזלייהו בטינא קתייהו א״ל להו עבדינן היכי
 והלכה ברושחין לקשייהו להו מעייל והדר בנורא

 .בגמ׳ ע״כ ראשון ובכלי ברושחין ואידי אידי
 לענין בגמ׳ דינן נתבאר לא ואסכלאות ושפודין

 מי יש ז״ל המפרשים בו ונחלקו בפסח חמן
 לבון וצריכין אימרין שאר כדין שדינן שאומר

 הישר היה שבלעו שמה שכיון שאומר מי ויש
 שהזכיר רביגו דעש שזהו ואפשר .בהגעלה די

 מאכלוש מהלכות י״ז ופרק בסכינין'הגעלה כאן
 לבון הצריכן העכו״ם מן סכין בלוקח אסורות

 הרמב״ן דעת ומ״מ .צלל לבון כאן הזכיר ולא
 והס עכו״ם לגיעולי חמן להשוות ז״ל והרשב״א

 אינן פנו״ם בגיעולי אף שבסכינין סוברים
:שם שיתבאר כמו הגעלה אלא צריכין

ד לי כ  זה נתבאר נבר .וכו׳ מחכות כ
ההלכות: בדברי למעלה

ל כה  מבואר שם .ונו׳ שנשתמש חרש כלי כ
 ע״י שתשמישו שכל ובהלכות בגמרא

 .לעולם דפנו מידי יוצא אינו מרם בכלי חמין
 והסיקה גחלים הקדירה מלא שאפילו ז״ל וכתבו
 שהזכרנו מרס של לביב דומה שאינה מוכשרת אינה

 .הפסה לאחר מניחן אלא רבינו ומ״ש :למעלה
 ל׳.) (דף קאמר אדרב דפליג כשמואל הוא

 בהא כשמואל וקי״ל ישברו בפסח קדרות
: ז״ל כתבו וכן בהלכות כדאיתא

ו לי כ  בהלכות .וכו׳ להרתיחו שרצה ראשון כ
ע״ו.:) דף (ע״ז עכו״ס מגיעולי נלמד

 ויורה גדולה יורה במוך מגעילה קטנה יורה
גדולה

 החמץ כו מכשל■׳ שהיה מקום והסיק גחלים מלאו ואם
ג * מצה עליו לכיסל* מותר  אבגים וכלי מתכות כלי [א] כ

 קדרות כגון ראשון ככלי כרותחין חמץ כהן שגשתמש
 וממלא מים של גדול כלי לתוך אותן נותן .ואלפסין

 שוטף כך ואחר שיפלטו עד כתוכו ומרתיחן מים עליהן
[ נ כן כהן ומשתמש בצונן אותן [ ו ה. צ מ  הסכינין־ כ

 כך ואחר ראשון בכלי [ג] הנצב ואת הלהב את מרתיח
ד * במצה בהן משתמש  ובלי ואבנים מתכות כלי” כ

 וכוסות קערות כגון שגי בכלי חמץ בהן שגשתמש עצים
 רותחין מים עליהן ונותן גדול כלי לתוך •אותן נותן
 שוטפן כך ואחר שיפלוטו עד בתוכו ומניחן [ל]
ה במצה: בהן ומשתמש [ה]  שנשתמש חרש כלי כל כ

 כלי בין . קדרות כגון ראשון כלי בין בחמין חמץ בהן
 באבר ושועין משוחין [ו] שהיו בין .קערות כגון שגי

 . שהן כמה חרם שהיו בין .זכוכית כעין אותן שעושין
 הפסח לאחר מגיחן אלא במצה בהן משתמשין אין
"כלי :בהן ומבשל [ז]  ולא להרתיחו שרצה ראשון כן

 מקיף זה הרי בתוכו להרתיחו כדי ממנו גדול כלי מצא
 מים וממלאהו מבחוץ שפתו על טיט של שפה [ח] לו

 ודיו בתוכו המים ומרתיח שפתו על המים שיגברו עד
:במצה בו ומשתמש אותו שוטף כך ואחר

W פרה
ת א ו צ  בליל מצה [א] לאכול התורה מן ^עשה מ

.מצות תאכלו בערב שנאמר עשר חמשה
 הפסח בקרבן זו אכילה תלה ולא .זמן ובכל מקום בכל
 אבל .הלילה כל ומצותה עצמה בפני מצוד. זו אלא

 או קליות או דוחן או אורז אוכל רצה מצה אוכל רצה רשות מצה אכילת הרגל בשאר
 מצה *בלע ב :חובתי ידי יצא כזית ומיסאכל חובה בלבד עשר חמשה בליל אבל . פירות

שהמרור יצא. לא מרור ידי יצא מצה ידי כאחד ומרור מצה בלע . יצא לא מרוד בלע יצא.
ר טו ר : טט לאוין סמ׳ג תנא סי׳ א מו ת .אופה *נ״א :כו עטין סמ׳ג הטה סי' מור ג שם: ב פו א ל א כטפילה .נ׳

 קסיר וארתהיה אפומא לישא ליה אהדר עוקבא מר בי דהוה דודא דההוא ח״ש מאי גדולה
 המים ע״י נגעליןאלא שאינן הכלי שאחורי’ פירוש בניצוצות, פולטו אף בניצוצות בולעו מה

 ע״י אלא האיסור מן בלעו לא הן שאף בכך להם די הכלי באסורי נשפכין רחיחהן שמתוך
ופירש״י .זו בפליטה להם ̂ודי מזקה זו בליעה היתה ולא הכלי מרתיח שהיה האש ניצוצות

 שתא דכולא דניצוצוש סגי לא שפה ובלא ז״ל
 חדא .דהגעלה ואילו כאן ופעם כאן פעם

 למיעבד דאסור ובפסחא בהלכות וכתוב .שעחא
 ההגעלה ודין .ע״כ דסינא גדנפא עביד בלישא

 י״ז פ׳ יתבאר יומו בן שהוא בכלי היא אס
:בארוכה אסורות מאכלות מהל׳

'£T ת א צו  ערבי סוף .וכו׳ מן עשה מ
 רבא אמר ק״כ.) פסחים(דף

 אחא רב דרבנן מרור דאורייתא הזה בזמן מצה
 כוהיה ותניא דרבנן זה ואחד זה אמד אמר

 השביעי וביום מצות תאכל ימים ששח דרבא
 רשות ימים ששת אף רשות שביעי מה עצרה

 ומרורים מצות על ה״ל רשוח הראשון לילה יכול
 אין קיים שניהמ״ק בזמן אלא לי אין יאכלוהו
 מצות תאכלו בערב ח״ל מנין קיים ביהמ״ק
 שמצופה רבינו וכתב ע"כ. חובה קבעו הכתוב

 כמבואר פסחים באכילת דעתו וכן הלילה כל
 מחניתין וכסתם פסח קרבן מהלכות ח׳ פ׳

 שמצותה דכל י״ו:) (דף המגילה דהקוראיאת
 הכין דאמר וכר״ע הלילה כל כשר בלילה

 כר״ע וקיי״ל מצות עד דאמר דראב״ע ופליגא
 דהתס משום כראב״ע שפסק מי ויש .ממבירו

 פסחים ובערבי ב׳.) (דף דברכות בפ״ק מתני׳
נ״ו:) מקומן(דף איזהו פרק ובזבחיס ק״כ•׳) (דף
^ ואמר כמוהו. הס  פסמיס ערבי בפרק ר
 ידי יצא לא לראב״ע חצות אמר מצה אכל

 בפרק דאמרינן עיקר רבינו ודברי . חובתו
 מה סתמא חדא לי מה ק״א:) (דף חליצה מצות

ולר' לר״ע סתמי דאיכא וכיון סתמי תרי לי
 כר״ע הלכה דקיי״ל לכללין הדרינן אליעזר
 ומשאכל רבינו שכתב ומה .נ״ל כך ממבירו

 מקומות בכמה מבואר חובתו ידי יצא כזית
:בפסחים

ע ב ל קס״ו:) (פסחים שם .וכו׳ יצא מצה ב
 מרור בלע יצא מצה בלע רבא אמר

מצה ידי הדדי בהדי ומרור מצה בלע יצא לא
יצא

הראב״ד השגת
 שאין שבוש זה ז׳ל הראג״ד כתב .וכו׳ מצה *בלט

 אא'כ מרור טעם טועם שאינו אלא למרור טטס זה
: עכ׳ל לעסו

למלך משנה
f כליל מצה לאכול התורה מן עשה מצות א פ״ו p מכואר . מצות תאכלו 5גער שנאמר

ולענץ (א״ה כותיה וקי״ל דרכא אליכא דאורייתא הזה כזמן דמצה פסחים ערכי
אס

משנה לחם
 הזריזים אפילו דלרבנן דפליג לומר צריך ז״ל להר״א אפילו כרמין דעל כלום זה אין מ״מ
 לשין שאין ושוים אח״ה קאמר היכי [דאל״כ] (א״כ) לכתהלה לשין ולר״ע לכתחלה לשין אין

לש שאס לומר הכונה ואס לכתחלה לשין דאין מודו ודבש בשמן אפילו הא בפושרין העיסה
ה מוהר בפושרין העיסה את הו  :כדפרישית רבינו כדברי עיקר א״ש הוא דכן כיון וא״כ ■כדפרישית כרחין על ודאי אלא מוסר בפושרין העיסה את לש שאס ושויס למימר ליה הכי,

 מפקינן ולר״י עובר אינו ולר״ש העשה בלא עובר ולמעלה שעות משש אוכל גבי שם אמרו כ״ח.) (דף שעה כל דבפ׳ וא״ח .וכו׳ מצה לאכול ההורה מן עשה מצות א פ"!
זמנו בלפני כר״י ראשון בפרק פסק ורבינו מצות תאכלו מבערב ליה נפקא עובר דאינו ולר״ש מצות עליו האכל ימים דשבעת מקרא מדאורייתא מצה הזה דבזמן

 ק״כ) (דף פסחים ערבי בס׳ רבא דנקט לכאורה כאן משמע דהכי דר״ש קרא דהיינו מצות תאכלו דבערב מקרא הוא הזה בזמן הממן דאיסור כאן כתב איך וא״כ שם כמבואר
 הזה בזמן לאכול נ^וב שיהיה אבל מצה פסח בליל לאכול עשה מצות דההיא אלא להביא כונתו אין מצות תאכלו דבערב קרא רבינו כאן דהביא דמאי 1'

;מצות תאכל ימים דששת מקרא אלא אינו זמן ובכל מקום בכל ומ״ש ,מכאן הביאו לא
וי״ל .כדפרישית כר״ש והיינו

ע ב ל א. כך רבינו בדברי לנו שיש הגירסא מצה. ב הוזכרה הזאת והגירסא יצא. לא מרור ידי יצא מצה ידי כאחד ומרור מצה בלע יצא ממר בלע יצא מצה בלע הי
בדברי

עוז מגדל
 : ע׳ו מס׳ סוף .הט׳ סוף עד ראשון כאי :שעה כל :־׳ .כהן ומבשל הפהח לאחר עד ונו׳ שנשתמש

ת פ״ו  מצה בלט :פסחים ערבי וסוף בפסחים האשה פ׳ . חובתו ידי יצא עד התורה מן עשה מצו
תב : למצה כטפלה עד  חס אומר ואני :וכו׳ למרור טעם זה שאין שבוש זה ז׳ל הראב״ד כ

מתני׳ גמרא סוף פסחים ערני פרק ז׳ל ר׳ח גירסת כי דע ,חלוקים והסופרים הספרים אלא ושלום
דהביאו

מיימוניות הגד.ות
שים שמי ה פגי ת על הג שו כל [א] :סמ״ג עכ״ל ב שמי  וכו׳ באור מלבנו האור ע׳י שת

ב לכך ת על כ ת ליבון צריכה בצק עליו שאפו קדרה שכסוי הרוקח ב חב מ ה שמטגנין ו  ב
ב ת ה כ אבי׳ ה דסגי ר על הג הגו והכי ב  טיגון בין חלה חיוב לענין חכמים הלקו דלא נ

שול ה שמטגנין יורה שיש אע״ם ליורה יורה בין חלקו לא וכן לבי ם .חלבים ב  רא״ם אמנ
ב ת שו דבר שאפילו ב שמי ה סגי האור ע״י שת על הג כיון דפיסהא מאני גבי ברותחין ב

שעת ה בליעתן שב ל היתר הי ק אשי כרב דקיי׳ מסי שילהי כד י אע״ג דהיתרא מילתא דבל ע״ז ב נ ט קא איפורא פליט ד ה סגי באור דתשמישו' אע״ג פלי לו ולדידיה ברותחין ל  אפי
ת שפודין או ל סכ א שן ו שמי הגו ולא ברותחין סגי האור ע״י שת א לדבריו ראיה לי ונראה .כדבריו העם נ ה ס פי ד ני, כי ס דא רפסיק מ אינו ברותהין תלמו  שתשמישן גדולים בין מהלק ו

שר האור ע״י תשמישן שאין קטנים בין האור ע״י ם חלקו כא ב כדבריו פסק וראבי״ה עכו״ם של בסכיני ת נ ה ו הגו מ שפודים את ללבן שנ  ;מראי יותר ארוכין שהן מפני ה
ב וכן [נ] ת ל הכל' כשמסירין גאון נהילאי רב כ ע ת היורה מן הננ ח ת ה שופכין רו ה ובספר .מיד צוננין מים עלי מ תרו שום ר״י בשם הטעם פירש ה תנו הטאת דם דפרק הא מ  ד

מורק רבנן שוטף ו שטיפה בחמין מריקה ו ה בצונן ו ס״ ך, זר, על הקשר. ונ רי א ה ל אין כז ו ״ א (ג] ע ת ב הל  כרשב״ם ודלא הגאונים כל פסקו וכן רא.שון ובכלי ברותחין ואידי אידי ו
ה שצריך שפסק על ת משפודים חמיר דלא וליבון הג או אסבל שן עכו״ם של ו שמי ב [ד] ; ע״ב ,לד,אריך ואין האור ע״י דח תו ל בר״שובד, כ עי שמנ ח צריך כלי כ הני  עד בו ל

ב ופה״ג יפה שיפלוט ת חבר רכינו ובן אלפם ר״י כ מ ה ה מוכ ד כד מו ע ש שלא כברור שיודע בנון [פ] :ע״ב ,ב מ ת ש ת סתם אבל ראשון בכלי בהן נ ו אם שספק קערו תנ  אותן נ
ת או ביורה ב ח מ ח של ב שיל כהן שאבו או שלקו ת מן או היורה מן חם תב כ ה מ ה דצריבים ש״י רבינו פסק ה ל ע ב ובן ראשון בבלי הנ ת ת וכן ראבי״ד, כ ספו תו ת דם פרק ה א ט  ;ח

ה בעו [ו] מר מיני הו מהו דקוניא מאני הני דאמי ב שי מו ת ש א ד בפיפחא ל ע כו׳ אל [ז] ;ואסירי בלעי אלמ,א דמדייתי להו חזיצא ו שמו  שמעון כר׳ קי״ל וכן ישברו דאמר כרב ודלא כ
שילהי [ח] : ע״ב ,רבא פסק ובן ה ויורה ע״ז מס׳ ב ל ר מאי גדו ה עבי א לי פ דנ שא נ מליה דלי א ו תי מורי אבא ובבית ראבי׳׳ר, לשון .וכו׳ מי א תקנו שלא ראי פ דנ ד אך נ  אבן או או

ח ת ה רו שליך הי ם שהיו כיורד, מ ת מכסין המי לו א ת ועדיף כו תז ה צות מ צו א [ל] :ני ה בע׳ים דאמר כרב ה בזמן מצ א ונו׳ דאורייתא הז תני ה ו תי יעקב בר אחא ברב ודלא נוו
דאמר
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ק בסיב כרכן יצא לא מרור ידי יצא בנ  חייהם אח לוימררו זכר שמא נסיו המרור מעם שיפעוס צריכין שאגו מפני יצא לא המרור כשבלע ופי׳ .בגמרא ע״כ יצא לא מצה ידי אף ו
 שהמרור לפי הפסק חשוב אינו לפיו מצה בין מפסיק שהמרור ואע״פ מצה ידי שיצא רבינו כסב כאחד ומרור מצה וכשבלע ויצא אכילה לה הויא בפיו נגעה שהמצה כיון מנה וכשבלע

 למרור מעם זה שאין שבוש זה א״א ובהשגות .ז״ל רש״י מפירוש נראה וכן רבינו דעת זהו מצה ידי אפילו יצא לא ולפיכך הפסק ומשיב מפסיק הסיב בסיב כשכרך סכל למצה מפנה
 שהוא השיגו ולזה יצא לא מרור ידי למ״ש מעם נתינת שהוא למצה כמפילה שהמרור יצא לא מרור ידי יצא מצה ידי כאחת ומרור מצה בלע רבינו שכתב שמה ז״ל לר״א לו ונדמה .וכו׳

הוא מעם נתינת אלא רבינו כונס זו ואין .שבוש

 בהלכוס וכו׳. כונה בלא מצא אכל ג Y'D 'די אה יבלע! בו וכיוצא בסיב כרכו .למצה כטפילה

״״" ״י■ "'*’י שאנסוהו כגון כונה בלא מצה ייאכל ג ♦ יצא לא מצה
 מצה כזית אכל חובתו. ידי יצא לאכול לסטין או עכו״ם

 לאכול חייב נתרפא כך ואחר שטותו בעת נכפה והוא
שהיה בשעה היתה אכילה שאותה לפי .שנתרפא אחר

 מאחד אכלה כן אם אלא מצה אכילת חובת ידי יוצא אדם "אין ד :המצות מכל פטור
 הבאים דברים .מצות עליו תאכל ימים שבעת חמץ עליו תאכל לא שנאמר המינין מחמשת

 וקטניות ודוחן אורז כגון דברים שאר אבל חובתו ידי בהן יצא גגצה אכלן אם חימוץ לידי
הראב״ד השגת ^העושה * ה • חמץ בהן שאין לפי מצה ידי בהן יוצא אין

 נ׳ל ׳ל1 הראנ״ד כתג ׳.1וכ החמים מן עיסה *העושה יוצא דגן טעם בה יש אם האורז ומן החטים מן עיסה
̂^ בזמן הכלבים יעיסת .חובתו ידי בה ^̂ :ענ׳ל ייאנל־ו א׳פ ככדי כזיה מן כה שיש ,היא שח̂ר

לשם משומרת זו שאין בה יוצא אינו ממנה אוכלין הרועים אין חובתו. ידי בה יוצא ממנה
מצה

:הנד סי׳ דמוי :מ׳ עשין סמ׳ג שס מוי ג :ענו לאוין סמ׳ג הנג סי׳ טור ב :וע״ש שם אטור

 טעם מה כתבתי פ״ב שופר
 דבעלמא אע״ג כונה בלא שיצא כאן רביני פסק

:כונה צריכות דמצוח ס״ל

אין

 המרור ואין ממצה חובתו ידי יוצא מה מפני
למעלה: שפירשתי וכמו מפסיק

ל ג ב  השנה בראש .וכו׳ כונה בלא מנה א
ף בית ראוהו פ׳ ד  שלמו כ״מ.) דין(

 כפאו יצא מצה ואכל כפאו דשמואל לאבוה ליה
 חלים עתים וההניא שד כפתו אילימא מאן

 לכל כפקח הוא הרי חלים כשהוא שונוה עתים
 דבליו לכל כשוטה הוא הרי שוטה כשהוא דבריו
 וכו׳ פרסיים שכפאוהו צריכא לא אשי רב אמר
 שהטעם שכתב מי וראיתי כן. רבינו ופסק ע״כ.
 חייב והוא פסח הוא שהלילה יודע שהוא שכיון

 לצאת נתכוון שלא אע״פ יצא מצה באכילת■
 חול שהוא סבור היה אס אבל באכילתה ונאנס
 ואכלה מצה זה שאין סבור שהיה או ואכלה

 .הצדדין אלו בגמרא הזכירו שלא וזהו יצא לא
ל :הן מעש ודברי כ  נכפה והוא מנה כזית א

;בסמוך זה נתבאר כבר .וכו׳
ן ד  .וכו׳ מצה אכילת ידי יוצא אדם אי

 שעה(פסחים כל בפרק וגמרא משנה
פ״ה: בראש כמבחים ל״ה.)

 טעם בה אין בפסח חובתו ידי פה יוצא ואדם בחלה חייבת דגן טעם בה יש אם האורז ומן המיטיס מן עיסה העושה חלה במסכת משנה .וכו׳ החיטים מן עיסה העושה ה
 והוא לי נראה א״א ובהשגות .יוצא אינו פה אין שאם וממילא דגן טעם בה יש אם נתב ורבינו .בפסח חובתו ידי בה יוצא אדם ואין בחלה חייבת אינה דגן

. בה שיש כו׳ גןו  ואורז מטיס שהזכירו וזהו האורז את גוררין שהחטין הוא גרירה שמדין לפי בה יוצא פרס אכילת בכדי כזית שס אין שאפילו נראה ז״ל הרמב״ן מדברי אבל ד
 דדוקא ומשמע אורז וקר.ח חטים בקמח החלה בדין משנתנו כתב כהונה מתנות פאר עם בכורים מהלכות י׳ פרק רבינו וגס בכורות בהלכות בזה והאריך בירושלמי מבואר וכן בדוקא

ת :עיקר וכן באלו ס :כ״א.) שחל(ביצה טוב יום פרק והובאה חלה במסכת משנה זה גס .וכו׳ שהרועים בזמן הכלבים עי
מצה

משנה לחם
טעם שאין רבינו על השיג כך ומפני יצא לא מרור בלע והוא בגמרא אחרת נוסחא לו יש שיש מפני יצא מרור בלע כך ופירושו קט״ו) (דף פסחים ערבי בפרק רשב״ם בדברי

מצה ידי בגמרא שאמרו מה ולדעתו . יצא לא לחודיה דאפילו למצה שטפלה מפני מרור ידי יצא לא הכא יצא להודיה מרור שכשבלע אע״פ ומרור מצה בלע מרור טעם בה
משום יצא לא אמינא דהוה יצא מצה דידי אלא להודיענו בא לא יצא לא מרור ידי יצא ז״ל והראב״ד יצא. לא ולכך למצה טפילה שהמרור מפני למרור טעם רבינו ונתן . מרור

דהמרור
למלך משנה

ראה .ההורה) יסודי מהל׳ ס״ה לעיל המחפר הרג מ׳׳ש עיין י׳״ח יצא אס הנאה כדרך שלא מצה אכל אס ט אלא הזה קרא 5כת לא דאי לומר ונ הסוכוש חג אלא ממטכוינן הוה לא המצות חג ג
 הסוכות חג ואין מצה עעץ זה יום המצות חג הזה לחדש יוס עסר וכחמשה גרסינן אמור פ׳ וכת״כ

 שטעון דין אינו סוכה 'שטעון זה מצה טעון סוכה טעון שאין זה אס ומה הוא דין והלא מצה טעון
 הזה התס גרסינן תו .ע"כ מצה טעון הסוכות חג ואין מצה טעון זה המצות חג הזה ה״ל מצה

 מצה טעון שאינו זה אס ומה הוא דין והלא סוכה טעון המצות חג וחין סוכה טעון זה הסוכות חג
חג הסוכות חג הזה ת״ל סוכה שטעון דין אינו מצה טעון שהוא המצות חג סוכה טעון ה(  הסוכות) ז
 הכרייתות פשני דשנו כמאי אהרן קרנן הרג וכתב .ע״כ סוכה טעון המצות ח; ואין סוכה טעון

למעוטי r! אצטריך הוה לא ק״ו לאו דאי משוס למעוטי קרא איצטריך דלזה הוא דין והנא הללו
חג למעוטי מצה גני זה למכתנ קרא איצטריך דלמאי מלתא לי ותמיהא . לרנויי תיתי דמהיכא

 זה או המצות דחג זה או אלא ליכתונ לא מסוכה המצות חג למעוטי סוכה וגני ממצה הסוכות
 המצות חג גני זה קרא כתכ הכי משוס .מסוכה ומצה ממצה סוכה ממעטים ואנו הסוכות דהג

 חג ואין מצה טעון זה יוס המצות חג הזה קאמר דהכי ממצה הסוכות הג מימעיט דקרא ממשמעותיה
טעון המצות חג דאין למדנו כרהך על ממצה הסוכות חג למעוטי קרא ומחצטריך מצה טעון הסוכות

למעוטי הזה למכתנ קרא איצטריך הכי משוס סוכה טעון המצות חג דאין נשל־מא אמרת דאי סוכה
 זה אם ומה מק״ו מצה טעון הסוכות שחג ה״א ו6קר דמיעטיה לאו דאי משוס ממנה הפוכות חג

 המצות דחג אמרת אי אלא . מצה שטעון דין אינו סוכה שטעון זה מצה טעון סוכה טעון שאין
 הסוכות דחג תיתי דמהיכא ממצה הסוכות חג למעוטי המצות דחג הזה איצטריך לא סוכה טעון
 מדמיעט ודאי אלא .׳ סוכה טעון המצות דחג כיון ק״ו ליכא הא למעוטי קרא דאיצטריך מצה טעון
 כרלינ הוה אי נמי וכן . סוכה טעון המצות חג שאין ג״כ למדנו ע״כ ממצה הסוכות חג קרא
 הסוכות וחג דקרא ממשינעותיה מסוכה המצות חג ממעטים היינו הסוכות חג גני דהזה קרא

: לעיל וכדכתיננא מסוכה המצות חג למעוטי קרא מדאיצטריך ממצה

 ההוכוה חג למעוטי קרא דאצטריך ומאי סוכה דטעון אומרים היינו המצית חג אכל ממצה
 הוכה טעון המצות חג אס יודעים היינו לא המצות חג גני הזה קרא כתכ לא דאי משוס הוא ממצה

 סוכה טעון המצות חג דאין אומרים היינו דאם משוס ,לא אי מצה טעון הסוכות חג ואי לא אי
 מצה טעון סוכה טעון שאינו המצות חג אס ומה מק״ו מצה טעון הסוכות דחג אומרים היינו ע״כ
 מצה טעון הסוכות חג דאין אומרים היינו ואם . מצה שטעון דין אינו סוכה שטעון הסוכות חג

זה, סוכה טעון טעון,מצה שאינו הסוכות חג ומה מק״ו סוכה טעון המצות דחג אומרים היינו ע״כ
 או המצות כחג אי הק״ו נאמר מקום כאיזה יודעין היינו לא א״כ סוכה שטעון דין אינו מצה שטעון

 טעון יהא הסוכות וחג הונה טעון יהא המצות שחג אומרים היינו דמספיקא ואפשר הסוכות נחג
 המקום ללמדנו אלא אתא לא דקרא הו״א המצות חג דגני הזה אלא קרא כתכ לא אס זה ולפי .מצה

חג אותו נעשה שלא הק״ו נו שנעשה  מצה טעון זה לומר הזה כתכ להכי מצה טעון ויהיה הסוכות נ
 שאינו הסוכות חג אס ונאמר המצות חג גני הק״ו שנעשה אה״נ אכל .מצה טעון הסוכות חג ואין
 הסוכות חג דגני הזה קרא כתכ להכי סוכה שטעון דין אינו מצה שטעון המצות חג סוכה טעון מצה טעון

 דקרא איפכא הו״א לנד הסוכות חג דגני הזה קרא כתכ ואי המצות חג לגני הק״ו נעשה שלא ללמדנו
 הסוכות חג לגני הק״ו שנעשה אה״נ אכל המצות חג לגני הק״ו נעשה שלא אלא למעוטי אתא לא

 לזה מצה שטעון דין אינו סונה שטעון הסוכות חג מצה טעון סוכה טעון שאינו המצות חג אס ונאמר
 הזה תחייהו אצטריכו זה ולפי מצה טעון הסוכות חג שאין ללמדנו המצות חג דגני הזה קרא כתכ
 נרייתא נאר״ה שס כי ויוכל שמיטה כהלכות כזה עיין (א״ה הסוכות חג דגני והזה המצות חג דגני

:כס״ד) יע״ש לזה דוגמא אחרת
 כסיכ איסור דכר כרך אס ולענין (א״ה .יצא לא מצה ידי אף וכלען כו וכיוצא כסיכ כרכן ב

: י״נ) דין אסורות מאכלות מהל׳ כפי״ד המחכר הרכ נדכרי עיין ואכלו
ומי

עוז מגדל
 לא מרור ידי יצא מצה ידי ומרור מצה כלע יצא לא מרור כלע יצא מצה נלע רכא אמר גרסינן לו דהכיאו

 נערכ קייס שהרי יצא לעפה ולא מצה כלעי ז״ל ר״ח ופי׳ יצא לא מצהנמי ידי אפילו כסי־נ־וכלען כרכן יצא
 וליכא מרור טעם דכעינן יצא לא מרור כלע כעינן טעס לכתהלה ומיהו היא אכילה שהרי מצות תאכלו
 כלע גורס ז״ל ורשכ״ם • חייהם את לוימררו זכר כאוכל פיו למרר כדי מר כדכר רחמנא קפיד ומש״ה

ו יהא שלא אפשר אי יצא מרור נלע טעם צריכה שאינה יצא מצה  ^חד ומרור מצה כלע מרור טעם נ
 ־יצא־־דאי^רתדתי לא ידי-מלה־ אף 4דל!^חימ מצה_מיהא,,יצא ידי מזה ולא מזה לא אכל פלא עד

 כסיכ יחד שניהם כרכן כינתיס חוצן שהמרור כגרונו נגע ^שלא וגס מצה טעס טעם שלא לריעותא
 זה ולא זה לא כפיו מיש: לא שהרי הטעם ופירוש ז״ל ר״מ שפסק וכמו יצא לא הדקל סכיכות הגדל

 כלע כרישא למהנא ל' למה קשה ז״ל פר״ה ועל .זה כלשון רפכ״ס כתכ ושניהם דמי לחמת אכן וכזורק
 דליכא נפשה כאנפי כלעיה כי יצא סמרינן י לריע׳תא תרתי דאיכא כמרור מצה כלע כי השתא יצא מנה
 ידי תחייהו כלגי כי למימר ליה למה דמלהיה אסיפא קשה נמי וכן למימר צריכא ריעותא חדא אנא

 כי ריעותא חדא אלא דליכא והע״ג יצא להודיה.לא מרור כנע כי ומה השתא פשיטא יצא צא מחר
 יצא מצה דמשוס כה להרוצי דאיכא ואע״ג למימר צריכא נריעותא תרתי דאיכא יהד שניהם כלע

 רכא לימא וא״כ למימר צריכא לא גופה דרישא מצצה הקשינו הרי לריעותא תרתי דאיכא אע״ג אצטרין
 כלא דכליעה דסשיטא להנך שמעינן ומגיוניה יצא מצה ידי ומחר מצה בלע יצא צא מחר בלע הכי
 דבעינן משוס דאי קצת קשה טעמו לפי חך .ז״ל רשב״ס גירסת נתכנה לכך אכילה שמה אחר דבר ע״י

 לכך .בגרון ונגע הואיל מחר טעם דניכא אפשר לא הדדי בהרי הכלינהו כי ודאי הא מרור טעס
והירק עיקר שהפת כברכות כדאמרינן למצה טפילה שהמרור לפי כו וקכנתו ז״ל ר״מ פירוש נראה

 כסמוך דאמרינן ועוד דרכנן ומחר דאורייתא מצה שמעתא כהא אסיקנא דהא תדע ועוד לו טפלה ,
חר הסיכה צריכה מצה  ר״י סמך הטעם ולזה לו טפלה ומרור עיקר דמצה אלמא הסיכה צריך אין מ

 הראכ״ד ואס שיכוש כלא כנה על ורמז״ל רשכ״ס גירסת עלתה וכזה זו מימרא להשמיט ז״ל אלפס
 כתירון או_ טפי מילתייהו לפרושי דאמוראי דאורחא קושייתנו ויתרן כעיניו וישר ז״ל פר״ח דרך דרך ז״ל

 כראש פרקיערכייפסחיס׳ועיקרה המצות. מכל עד כוונה כלא מצה אכל :כחו יישר מזה _חשונ
, פ״ק■ דתרומות כירושלמי וגס הכור לתוך דהתוקע מחני׳ גמ׳ כ״ח) כ״ד(דף ראוהו פרק השנה

שה :ל״ה) (דף שעה כל פרק .חמן כהן שאין לפי עד הוכתו ידי יוצא אדם אין  מן עיסה העו
: התערוכות ופרק חלה דמס׳ ג' פרק חוכתו. ידי יצא דגן טעם כה יש אס האורז ומן החטים

ב ת  זו אומר ואני :עכ״ל ויאכלנו פרס אכילת ככדי כזית דגן כה שיש והוא נ״ל ז״ל הראכ״ד כ
 עיסה העושה דתנן ז״ל ר״נצ כלשון כתיכה תיכה כאות אות חלה דמס' ג' פרק היא שלימה מפנה

 ומייתי . חוכתו:כ-פסח ידי אדם כה ויוצא כחלה חייכת דגן טעס כה יש אס האורז ומן החטין מן
 כ כר! טעה דנותן מינה ודייק כמיס שנהערכ דדם מתני׳ גמרא התערוכות פרק זכהיס כמסכת לה

 לעולם אומר דרשכ״ג כרשכ״ג דלא מתני' עלה גרסינן וכירושלרצי ז״ל שמשון רכינו פירש וכן דאורייתא
 כזה לכתוב מהזר ז״ל ר״מ כי פעמים כמה כתכתי וככר .ע״כ כשיעור כה שיהא עד כחלה חייכת אינה

 אחכה שעשה תורה מפנה קראו ולכך התלמוד כלשון ידקדק כו לדקדק והרוצה הגמ׳ לשון החבור
 הר״ם כתכ וכן . היה ככל כקי והוא פכתכ^אן ז״ל הראב״ד דכר על דכר שואלי חשיכ מה אכל קצרה

: כ״א) דכיצה(דף פ״ב . מצה עז^שוס הכלכיס עיסת : כאות אות ז״ל ר״מ כלשון ז״ל מקוצי
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ה צ  ראשון ניו״ש קשיאהא לא והירצו אדר״פ מדר״ע שס והקשו ודכש ושמן ביין שנילושה לעיסה פרע עוני למש ק״ל מה ר״ע אמר ל״ו.) (דף שעה כל פ׳ וכו׳. שלשה,נמי מ
 אבל עוני למס אינו בהן הנילוש שהפח לפי בסוניא שנזכר ג״כ ומלב ודבש ושמן יין אלא מיעסו שלא רבינו והובר .כר״ע שהלכה ממישי פרק כהבחי וכבר שני ביו״ע הא

 משקין אמר אלו אלא אחרים משקין לערב דרך שאין סחסלפי משקין בו שנזכר ה' פרק שהזכרתי והירושלמי .במשקין שנילושה לעיסה פרש אמרו שלא וזהו בהן יוצא ודאי משקין שאר
ם. ת מת במי הנילושה במצה יוצא שאינו שכתב מי ראיתי ואמנם פ וכבר מצה ידי בו יוצאין סחמיזאין שאינו וכל מממן שמור צריכין שאנו לפי מים הערובח עם אלא בלבד פי

מה שמי נתבאר ודבר מממיצין אין לבד פי
 הראב״ך השגת פירות במי שלשה ^מצה * .מצה

כהב .וכו׳ ג«י *מצה^שלץ .בפסה חיבתו ידי בה יוצאה

מתובלת במצה יוצאין בתוספתא אי בשמ[ אי ביי[ איתה לשי[ אין
שתבלה בין בקדרה שהבלה בין ..שבארנו כמי עיני לחם משים חלב

^ באילפש ^ ה משנאפת שתבלה ה

̂אין בפת ולא מורסן בפת לא יוצאין *
 חובתו. ■ידי בה ויוצא פת ועושהו ובמורסנו שלו בסובין הקמה את הוא לש אבל .סובין

הראב״ד השגת בי* ויוצא מותרת זו הרי ביותר [ג] נקייה סולת פת וכן
ה ־*אחד עיני: להם זה אין בה אימרין יאין בפסח חובתו י־די ש ע מ ל ׳ ז ד ׳ ב א ר ה ב ת כ ' . ׳ ו נ ו ת ^ ה צ מ

 משוס ביה למיחש איכא מיהו הוי דלתם אע׳ג אילפס
 הכסוי את עליו וכפה באילפס אותו עשה אא'כ חמון

 שבלי תרתי גחרוכי ורבה דאביי ממילתיה הא לן ונפקא
 דמאי אסיר זקיפא דאבישוגא ומחצבא קידרי וממתי

:עכ׳ל ומהמין, רישא מהאי בלע רישא מהאי דפליע

ן ף, כו׳. מורסן בפת יוצאין אי  ז״ל רבינו ו
 פת שפירש ז״ל דהריא״ף לפעמא אזיל
מה הדראההיינו בין.ו  פי׳ על הר״ן שהקשה סו

 המגיד הרב שכתב מה עם מתורן הריא״ף
ז״ל: הרא״ה בשם

וכן

ל : הוא נכון ב  ושמן ביין אותה לשין אין א
 א״א ובהשגות בסמוך. זה נתבאר כבר .וכו׳

 מהובלת במצה יוצאין בתוספתא דחניא אע״ג
 סוברת אינה שהתוספחא לומר ונראה ,וכו׳
 אלא ושמן ביין שנילושה למצה סרס עוני לחם

 הגלילי ר״י וכדברי שני מעשר למעס אותו דורשת
 עשירה מצה אוסרת ואינה שעה בכל בגמרא

 .שכתבתי כמו כר״ע אלא כמותו הלכה ואין
:ז״ל הר״א כדברי משמבלה לפרשה הוא ודומק

אין כו׳. מורסן בפת לא יוצאין ו  יצא זה ו
 נפל חלה במסכה שאמרו- ממה לרבינו

 פסורין אלו הרי לתוכן וחזר מתוכן מורסנן
 פת חשובין והסובין המורסן שאין שם ומוכיח

 לא יכול ל״ר) (דף שעה כל בפרק שאמרו ומה
 ה״ל הדראה בפת אלא חובתו ידי אדם יצא

 וסח .שלמה של כמצתו ואפילו ריבה מצות מצות
 שיוצא ומשמע סובין פת פירוש בהל׳ כתוב הדראה

 למימרא דלאו הרא״ה כסב כבר סובין בפס אדם
 כלל פת חשיב לא דההוא לחודייהו סובין פס

 הרא״ה לשון ע״כ סובן, נעלו שלא לומר אלא
:ועיקר ז״ל

] .באילפס או בתנור שנאפית מצה *יאחד ו ג  בין [
 שהרתיח בין הרתיח כך ואחר באילפם הבצק שהדביק

 יוצא זה הרי בקרקע [י] אפאה אפילו הדביק כך ואחר
נמורה [ה] אפייה נאפית לא אם וכן .חובתו ידי בה

ה. יוצאין  ברקיק ויוצאין שפורםה. בעת ממנה נמשכין בצק של חוטין יהיו שלא והוא ב
שהרי באכילתה חובתו ידי בה יוצא אינו שבשלה מצה אבל .נימוח שלא והוא השרוי

אין , :שס פמ׳ג תסא הי׳ עור ג :וע׳ש הצד הי׳ עור כ :הצג הי׳ עור א
ל ב  שלמה של כמצהו אפילו בסמוך מבואר זה גם .וכו׳ נקייה סולת פח וכן הוא: ופשוע סוביו נעלו שלא הדראה פת דהיינו בסמוך זה נתבאר כבר .וכו׳ הוא לש א

ד 1 ח כו׳. בתנור שנאפית מצה א  ולבסוף הרתיח שנא לא אילפס מעשה דאמר יוחנן כר׳ ל״ז.) (דף דקי״ל ההלכות כדעה סובר ורבינו בהלכות שכתוב הגאונים.כסו בין מחלוקת זה ו
דעת וזהו יוחנן כר׳ אילפס במעשה משבחא אחא רב פסק קא והכין בפסח חובתו ידי בה יוצא ואדם בחלה וחייב הוא נהמא הרתיח ולבסוף הדביק שנא ולא הדביק

אין פימת דמי דאביי אהא רבא עליה דפליג ואע״ג דבריו באור וכו׳ הוי דלחם אע״ג אילפס מעשה א״א ובהשגות .ז״ל והרשב״א ז״ל הרמב״ן הסכימו ולזה החלה ובדין כאן רבינו
 שסוברכן. מהמפרשים אחד מצאתי לא ז״ל שלו סברא וזו שכתוב וכסויהכמו באילפס א״כ אלא בה לחוש ויש במים נלושה זו שעיסה מודה רבא אפילו בהא כרבא וקי״ל מחמיצין

אביי חשש ולזה הרבה ולחות מיס מהן יוצא האש על אותו שכשמשימין לעין היא נראית קליות מלא כד שפירושו דאבישונא וחצבא בשיבלין דהתס כלל לי נראית ראיתו ואין
מת שמי סובר שהוא כמו במה חמון לידי שהבא שיעור קודם שנאפת כל וא״כ פ״ה כמבואר משקה שוס יד על שלא היא ונאפח ממנה יוצא לחות שום אין זו עיסה אבל מחמיצין פי

לו :עיקר אלו לדברים אין ודאי אלא נחוש פי . אפאה א כו׳  נא במצה יוצאין הניא ל״ח.) (דף שעה בכל וכו׳. לא אס וכן בהלכות: כאן ונזכר ל״ח.) (דף ברכות במסכת ו
צאין :ממנה נמשכין חועק ואין שפורסה כל נא מצה מאי  ובהלכות וכו׳ יוסי ר׳ ר״מ דברי ניסוח שלא ומבושל השרוי ברקיק יוצאין מ״א.) דף (פסחים שם .וכו׳ השרוי ברקיק ויו

:יוסי כר׳ הלכה ור״מ יוסי ר׳ וקי״ל ע״כ וליכא מצה עעס דבעינן משום מ״ע נמוח שלא אע״ג במבושל לא אבל השרוי ברקיק יוצאין
אין

משנה לחם
מו. דהמרור  כך ומפני יצא לא מרור בלע יצא מצה בלע רבינו בדברי הגי׳ לו וה״ההיה ע

 הנוסחא ולפי יצא מצה אידי קאי וכו׳ למצה עפילה שהמרור רבינו שכתב שהעעס פירש
ה. לידחק צורך אין שכתבתי לחלק עעס מה וא״ת כו׳ בסיב כשכרכן אבל ה״ה כתב בז

היכא גופיה במרור ליפלוג א״כ כרכן לא ובמרור כרכן דבסיב תימא וכי למרור סיב בין
אע״ג מצוה איתעביד דביה דכיון מומר דכרכן אע״ג דמרור וי״ל .אסור דהוא דכרכן

דאין בסיב כרכן אבל הוא המצוה דמעין כיון הפסק הוי לא מ״מ חובה ידי יצא דלא
:הפסק דהוי ודאי כלל למצוה ענין הסיב

 דמקרא רבינו על להקשות יש . בפסח חובס ידי בה יוצא פירות במי שלשה מצה ה
 לידי הבאים דברים מפקינן מצות האכל ימים שבעת חמן עליו תאכל דלא

 דהדין נראה לכאורה וא״כ ממון לידי בא אינו והאי כו׳ חובתו ידי בהם יוצא אדם המון
 ממעעינן לא חסן עליו האכל דמלא שתירן מי וראיתי ה״ה שאמר שכתב מי הוראיתי עם

 פירות במי שנילושה מצה אבל בעולם ואופן צד בשום חמון לידי באים שאינן דברים אלא
 מהאי ממעעינן ולא תחמין שלא לה גרמו שהמיס אלא ממון לידי באה היא המצה הרי
ב :הוא נכון ודבר קרא ת  דברים של וכו׳.מפשען במצה יוצא שאינו שכתב מי וראיתי ה״ה כ
מת במי בשנילושה אלא עשירה מצה מיקרי דלא לכאורה נראה אלו  כשלשה אבל לבד פי

מת במי לשה שאם מכאן נראה ועוד .מיקרי עוני לחם במים  משום יוצא אינו לבד פי
 וראיתי .ממון לידי בא אינו וזה מצות תאכל ימים שבעת חמן עליו תאכל דלא היקשא

 לעיסה פרע עוני לחם ל״ו) (דף לר״ע קאמר דהיכי חדא קושיות ב׳ זה על שהקשה מי
 עליו האכל דלא מהיקשא לה מפקינן ודבש ויין בשמן שנלושה עיסה הא כו׳ שנילושה

שנילושה לעיסה פרכי דקאמרה דברייתא זה לסרן ודחק מצות האכל ימים שבעת ממן

עוז מגדל
ב ;ל״ה) (דף שעה כל .חונהו ידי יצא לא עד שלשה מצדי ת  דתניא אע׳ג ז׳ל הראב׳ד כ

אני :וכו' מתובלת נמצה יוצאין בתוספתא  שה אני רמופי וכנר פ׳ה הוא הניאור כ• אומר ו
 ממנה כי !״ל הראב׳ד שהשב התוספתא ווסת שעה כל פרק ור׳ע מדריב׳ל היא הפיסקא זאת הי

 ההיא דמיירי כאן שכתב ומה שס אני שכתבתי כמו תחלה פ״ה שכתב התבלין פסקת היא תוצאותיו
ס משנאפית בשתבלה  נחמתי שובי ואחרי לכאורה משמע הכי ודאי דהלשון קבלתנו לפי לי קשה היה אני נ
להדיא דגרסינן חימון לידי בא אינו שנאפה דכיון תלמודא בכולי פשיעא קמ״ל מאי א״כ אמרתי

 לקמן כדקחמר ול&שישה לחלום פרם לומר היא הברייתא כוונה אבל נקמיה לדוגמא וכו׳
 בגמ׳ דכשהקשו הקפה עוד .הגלילי ר״י דברי לדמות אלא ר״ע כיון ולא ברייתא באידך

 דחיק אמאי שני ביו״ם הא ראשון ביו״ם הא ותירצו לר״ע מר״ע ל״ו) (דף שעה כל בפ׳
 עוני לחם דמיקרי לשתי קאמר ולכך במים שנילושה והא יומא בחד לאוקמי בהכי לאוקמי

 לתרן נ״ל זה על גם מים] [בלי (במים) דנילושה הוא עוני לחם מקרי דלא דקאמרת והא
 כו׳ שם כדאמרו כו׳ לבריה ר״י ליה דאמר סייעתא דאשכח משום כן הירן דהגמרא

 הברייתא על הקשו ל״ח:) (דף שעה כל פ׳ דבגמ׳ והיא אחרת קושיא צי קשיא ואכתי
 דהוה ליה ותיפוק וכו׳ נזיר ורקיקי הודה בחלה חובתו ידי אדם יצא יכול דקאמרה

 פירוד, במי אלא מקרי לא עשירה דמצה דקאמר שכתב מי היש דברי לפי והשתא עשירה מצה
 מעפה מהל׳ פי״ג הרמב״ם וכדכהב בפושרין נילושים נזיר ורקיקי תודה מלת הא לבד

 עוני לחם מים בה דאית כיון הא עשירה מצה דהוי מקשה מאי שכן וכיון הקרבנוס
 ר״י דפליגי הברייתא דברי לפרש אלא שכהב מי היש כונה דאין אומר אני לכך מקרי

 דעיסה סבר הגלילי ור״י וכו׳ שנילושה לעיסה פרם עוני לחם ס״ל דר״ע ור״ע הגלילי
 דלר״י חולקים שהם דמה שכתב מי היש אמר זה ועל דיוצא ודבש יין בשמן שנילושה

 יוסי ר׳ קאמר ולהכי מים בהו דאיכא היינו עוני דלתם ממעמא יוצא אינו ולר״ע יוצא
 אלא יוצא אינו יוצא דקאמר יוסי לר׳ כלומר שנילושה במצה יוצא שאינו שכתב וזהו יוצא

 בשמן אלא פליגי לא דע״כ יוצא פירוס דבשאר לן דאית דלדידן נמצא וכו׳ שנילושה במצה
 ולא ממון בהם ששייך בהם יוצא ואז מים בהם שיהיה צ״ל ז״ל רבינו וכדכחב ודבש יין

ת עוני לחם בהו דשייך ודאי ודבש יין בשמן אבל עוני לחם בהו שייך  בהו אע״ג.דאי
:הכל ניחא והשתא מיס

זה
מיימוניות הגהות

 נקייה ובפת הדראה בפת יוצאין ת״ר [נ] : ומרור מצה פי׳ דרבנן זה ואחד זה אחד דאמר
 חני בהדי החואץ בפ׳ ליה חשיב מדלא פר״י וכן ע״ש ב״ל ר״ש לגבי יוחנן כר׳ [נ] :ע״ב

 שפוסק כר״ח ודלא צו פרשת בשאלתות פסק וכן יוחנן רבי לגבי כרשב״ל דהלכה נ׳
 זוטרא מר [ד] !ע״ב ,אלפס ר״י וכן ע״ש אליביה דהכא דתלמודא דסוניא משום כרשב״ל

יהודה רב אמר נא מאי נא במצה יוצאין [ה] ;ע״ב ,מברכין כיצד עילוהי סעודתיה קבע
אמר

 ליחיוך לא אגיי אמר חמוע לידי ואתי רוחותיה מארבע דמיא דיקולא לה סליק ולא דחנירתה כציריה ויתבה חדא אזלא דלמא הדדי בהדי שבלי תרתי איניש ליחליע לא אביי אמר מדגרסיגן המזרסן את שורץ
 פירות ומי נינהו פירות מי רבא אמר אלא רישא אידן ובלע רישא מהאי נפיק דילמא נמי חדא אפילו הכי אי רבא ליה אמר חמוע לידי ואתי אידן ובלע מהא מיא נפקא דילמא הדדי בהדי שבלי תרתי איניש

 6קדר למיממי שרי רבא גרסינן שמעתין ובשילהי . ע'כ מחמיצין אין' פירות ומי ניגהו סירות מי שרי גמי זקיפא אפילו אמר רבא אסור זקיפא שרי סחיפא דאבישונא חצכא האי אביי דאמר עד מחמיצין אין
 מד׳ שמשתלשל האילפס כסוי מדקדק יוסף ומדרב חיישינן בעלמא מיא הא נכולהו דשרינן הוא מחמיצין אין סירות דמי משוס דדוקא ורבא מדאביי לדקדק ז״ל רבינו ורוצה .דאבישונא קמחא ופרש׳י בחסיסי
 מתבשל הזלה קודס אפייה אגל אופין ואין מבשלין ואין שמחמיצין חמין או פושריס או צוננין והן ומכאן מכאן המים מזיל החרון כי לחריכה אפיה דומה מה מבין שאיני אלא אמיתי דקדוק בודאי ווה רוחותיו

 כל שרק כדאיהא הפיסקא כתב ז׳ל ר'מ אמנם היא בזריזין הלישה כי שאמרו התוספות בעלי לרבותינו מצאתי עוד . השרת למציאכי מורה נתנה לא הרי לה משכחת היכי רחמנא דשרא אפייה הכי לאו דאי ונאפה
:ל׳ו) שעה(דף כל פרק .מצה לשוס שמרן עד וכו׳ נאפית לא אס ובן :גמרינן לא דייקינן ואי תורה משנה קראו שלכן פעמיס כמה שכתבתי העעם מן לדקדוקי׳ חש ולא שעה
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ן  וכו/ במעשר ולא לאבמבל אבל ל״ה.) (דף שעה כל סרק משגה .ונו׳ יוצא אדם אי
למשגה שוין שבכאן והגמ' שהמשגה לפי וכו׳ עליו שמברכין כל הכלל זה רביגו וכהב

כן ח  כר״מ קי״ל דהא חימא מנוח הר׳ כקב .בירושלים שני מעשר של במצה יוצאין ו
 אסי רב ואמר הוא גבוה ממון במעשר כ״ד;) מקדש(קידושין האיש סרק דאמר

 בר מייא כר׳ דס״ל וי״ל שגי. במעשר במצה יוצא אדם אין ר״מ לדברי ל״ח.) (ססחים
ל״ה.) הגזול(סוכה לולב בס׳ אבא

ל י כ  שיכול קמן וכו׳ מצה באכילת מייבין ה
כו׳. סס לאכול  הקורא שבסרק דע ו

 אמריגן דכי הרמב״ן כתב למסרע המגילה את
 לאו דאיהו חייב דאיהו למימרא לאו חייב קנון
 .רמיא אאבוה תיובא אלא כלל הוא תיובא בר
 חייבין הכל כסב שלא רבינו דעת גראה וכן

 אלא וקסגים ועבדים נשים אסילו מצה באכילת
 כלומר וכו׳ מחנכים כזית לאכול שיכול קמן

ב אאבוה דמיובא ס קכ או מי  דהלכות א׳ פרק ר
 וממנכין וכו׳ ונשים אנשינו חייבים הכל מגלה

 הר״ן מדברי הנראה ושלא לקרותה הקמנים את
שם: ז״ל

ואימתי

 מהל׳ פ״א בארו שכבר מפני כאן רבינו וקצר .מ״ה.) שאכלו(דף שלשה פרק שבברכות וגמ׳
א שגזלה או מ״ש אבל ברכות•  אושעיא א׳׳ר עליה לברך אסור גזולה מצה תני בירושלמי מ

הדא נאן ברך ובוצע שם על  בתחלה דתימר ה׳,
״י לו חייב הוא דמים בסוף אבל  אין אמר י

 עבירה מצוה אין אמר יוסי ר׳ מצוה עבירה
 הרי כמצותן עשיתן אם המצות אלה אילא א״ר

p ראיתי אבל ע״כ. מצות אינן לאו ואם מצות 
 הוא דמים בסוף אבל שאמרו ממה שכתב מי

 לא דהא בדיעבד בה יוצא גזולה מצה ש*מ לו חייב
 נראה אינו הירושלמי וסוף ע״כ. מצהכם כתיב

 ממים גזל אבל מצה שגזל והוא יצא לא אלא כן
 בשיטי שקנאן יוצא ודאי פס ועשאו קמח או

:נ״ל כך לו חייב הוא לבד ודמים
ם ח י נ ה כ  שם משנה .וכו׳ במלה יוצאין ה

 במלה והכהנים ל״ה.) (ססמים
 דין .שני מעשר של במצה ובן : ונהרומה

 ר״י מחלוקת ל״ו.) (דף בגמרא הוא שני מעשר
 ודין ממבירו כר״ע שהלכה וידוע ור״ע הגלילי

 ל״ו:) (דף שם בגמרא מודים שניהם הבכורים
:רבינו שכתב ומהניעם

 שם(דף משנה .וכו׳ ורקיקי תודה חלות .ט
 נזיר ורקיקי תודה מלות ל״ה.)

 יוצא בשוק למכור בהן יוצא אינו לעצמו ע־אן
 כמו השעם מבואר ל״מ:) (דף ובגמרא .בהן

רבינו: שהזכיר
ל י כ  עוברין אלו פ׳ .וכו׳ באכילת מייבין ה

 באכילת חייבות נשים מימרא מ״ג.) (דף
 :לעבדים הנשים היקש וידוע וכו׳ תורה דבר מצה
טן  מסה רבינו למד זה .וכו׳ לאכול שיטל ק

 קסן מ״ב:) הגזול(סוכה לולב פרק שאמרו
 הפסח אס עליו שוממין צלי כזית לאכול שיכול
 אין אומר יהודה ר׳ כתיב אכלו לפי איש מ״ט

ה :אוהו מחנכין הדבר לעשות שיודע דכל ההם משמע וכו׳ להבחין יודע א״כ אלא הפסח את עליו שוממין ל  :ופשוט בהלכות מפורש מ״א.) (פסחים שעה כל סרק .וכו׳ זקן או חו
כו׳. שאין סופרים מדברי יא  מצה אחר אבל אפיקומן הפסח אמר מפטירין אין מתני מרזומרא אפיקומן מצה אמר איןמפמירין שמואל אמר ק״כ.) קי״מ פסחים(דף ערבי פרק ו

:ז״ל הגאונים כתבו וכן עלמא נהוג והכין דגמ׳ אליבא קמא כלישנא עבדינן הלכך זומרא כמר אמר בתרא ולישנא דגמ׳ אליבא קמא דלישנא לן מסמברא ובהלכות .מסכירין
מכת ופי׳ . לוקה חמיו בביס ארוסתו על והבא חמיו בבית ארוסתו על כבא פסח בערב מצה האוכל לוי א״ר ירושלמי עוברין אלו פ׳ בהלכות וכו׳. לאכול כמיס

 חובתו ידי יוצא אדם ז"אין • פת טעם בה אץ
 או טבל שאבל בגון לו אסורה שהיא מצה־ באבילת

 זה . שגזלה [י] או תרומתו נטלה שלא ראשון מעשר
 ידי בו יוצא המזון ברכת עליו שמברבין כל הכלל

 יוצא אין המזון ברכת עליו מברכין שאין וכל חובתו
 אף ובתרומה בחלה יוצאין הכהנים ח ז חובתו ידי בו
 יוצאין וכן . אדם לכל ראויה שאינה מצה שהיא פי על

 במצה יוצאין אין אבל בירושלים. שני מעשר של במצה
 להם אין שהבכורים מפני בירושלים אפילו בכורים של

 ויאכל שיפדה אפשר שני ומעשר .המושבות בכל היתר
 המושבות בכל להאכל הראויה מצה מצות תאכלו מושבותיכם בכל וכתוב .מקום בכל
 יוצאין אין לעצמן אותן שעשו נזיר ורקיקי [׳] תודה טי^חלות ידיחובה• שיוצאיןבה הוא
 אבל שיוצאיןבה הוא בלבד מצה לענין המשתמרת מצה המצות את ושמרתם שנאמר בהן

 שהעושה חובתו. ידי בה יוצא זה הרי בשוק למכור עשאן ואם .הזבח לענין משתמרת זו
 : מצה לשם שמרן עשייתן בשעת ונמצא אותן יאכל ימכרו לא שאם דעתו בשוק למכור

 אותו מחנכין פת לאכול שיכול קטן. . ועבדים נשים אפילי מצה באכילת חייבין הבל’ י
 רקיק לו שורין לאכול יכול שאינו זקן או חולה .מצה כזית אותו ומאכילין במצות

א :נימוח שלא וחוא אותו ומאכילין במים  מצה אחר מפטירין שאין סופרים ימדברי י
 מאכלות אחריה ואכל מצה שאכל פי על אף אלא .בהן וכיוצא ואגוזים קליות ואפילו כלום

] מצה כזית ואוכל חוזר בהן וכיוצא ופירות אחרות ח ב ♦ ופיסק באחרונה [ י׳אסרו י
חכמים

: סמ׳ג«שין העא סי' נווד ה :מא סמ׳ג«פין תעח סי׳ טור ד מ: עשץ סמ׳ג העב סי׳ מוי ג :סט לאוין סמ׳ג ב :וט׳ש הנד סי׳ טוי א מ

חכמי אסרו
:היום כל נראה רבינו ומדברי ̂ דמצה אירוסין דהייט חמן איסור לאחר דדוקא שכתב מי ויש .מדרבק מרדות

וכן
משנה לחם

 והשתא קודם. יוה״כ איסור דחל ביום ט דנתנבלה ואיירי מנבלה פמור הוא דפמור דמאי
 ביוה״כ פיגול או נבלה האוכל כרה דחייב עשור שביתת בהלכות שכתב מה שפיר אתי

 כולל לא כאן אין הטבל על חמן איסור דכשחל כיון וטבל וסמן כדפרישית ממ״נ דחייב
 רש״י אבל ז״ל בדעתו מבואר נ׳׳ל זה דפטור. ר״ש קאמר אחת.להכי בס ולא מוסיף ולא

:רבינו כדעת כולל איסור הוי דיוה״כ ס״ל דלא משמע מיוה״כ דפטור סובר ז״ל

 בו יוצאין אין נתקן שלא דטבל ודאי .וכו׳ המזון ברכת עליו שמברכין כל הכלל זה ז
.עליו מברכין דאין ברכות מהל׳ ה׳ בסרק רבינו דכתב דרבנן מטבל הוא וק״ו

 כל נתקן שלא בטבל אדם יוצא יכול ת״ר אמרו ל״ה:) (דף שעה כל בפרק ובגמרא
ס׳ ס״ל צרכו  ואיסורא ב;נ:׳ והקשו וכו׳ חמץ תאכל בל משוס איסורו שאין זה יצא ו

 דתניא איסור על הל איסור אין דאמר היא ר״ש מני הא ותירצו אזלא להיכא דחמן
 ברייתא דהך דכיון להקשות נראה היה ולכאורה .פטור ביוה״כ נבלה האוכל אומר ר״ש

 מהל׳ שני ופרק כר״ש כאן דססק משמע כדסרישית בו יוצאין אין ולדידיה כר״ש אתיא
 כרת חייב זה הרי וכו׳ ונוחר סיגול כגון וכו׳ אוכלים האוכל אחד כתב עשור שביתת

 כללדאפשר היא מילסא לאו והא כר״ש. [דלא] הלכה דפסק משמע ביוה״כ אוכל מכוס
 או אחת בת איסור דהוא כגון היינו דחייב עשור שביתת בהל׳ שם שאמר דמה לתרן

 מהלכות ט״ז ופרק אסורות מאכלות מהלכות פ״י סוף שכתב ימה על ושמך כולל או מוסיף
 דסבל ההיא כגון איסור על חל איסור דאין כר״ש פסק שפיר והשתא ביאה איסורי

 .אחת בת ולא מוסיף ולא כולל לא שם דאין חמן אתי והדר מעיקרא סבל דאיסור וחמן
 צורך אין אסורות מאכלות מהל׳ י״ד בפרק כשנעיין ■אבל לכאורה לומר נראה היה זה

 כולל איסור דהוא משום ופיגול נבלה איסור על חל דיוה׳׳כ רבינו כתב דשם זה לכל
 האוכל שעה כל בפרק בגמרא שאמרו דמה ז״ל לדעתו צ״ל והשתא האוכלים. כל שכולל
 נתנבלה אי ממ״נ ביוה״כ חייב דע״כ מיוה״כ פטור לומר רוצה אינו פטור ביוה״כ נבילה

 חייב וא״כ כולל איסור דהוי עליו וחל יוה״כ אתי זה קודם נבלה איסור וחל מבערב
ודאי אלא יוה״כ על טפי דחייב שכן כל קודם יוה״כ דחל ביום בו נחנבלה ואי כרת

טיימוניות הגהות
 לפיכך ירושלמי [ו] : ע״כ אותה, כשפורסין מתוכה נמשכין חוטין שאין כל שמואל אמר
 מתנה לו היא הרי שלי מצה לירו שיגיע מי לכל לומר ללמד ששוב הרוקח' אבי כתב

 לו הוא הרי כידו לולבי שיגיע מי כל לומר אותו ומלמדי! וערבה לולב פרק כדאמרינן
 למחלוקת באנו ישנה מצה דגרם בירושלמי וכן .כשרה ביעור קודם שנעשית שמצה משמע ומכאן אכילתו זמן שממעטין לפי מביאי! אין כי״ד דאי איירי ובי״ג [ז] ; ע״כ ,במתנה

 בע״ש מצה לו ואופין השבת מלפני הכל מבערין בשבת להיות שחל י׳ד תניא בתוספתא וכן החג לשם עשאה לא אפילו מתירים שב״ה ישנה סוכה גבי כמחלוקת פי׳ וב״ה ב״ש
נ  של מצה לאפות שלא כשר מנהג ונראה פסול לידי תבא שלא כדי וטעמא החם כדאיתא קאמר דוקא בתרומה דשמא רתום׳ זו ראיה לדחות לו דנראה כתב ורא׳ם .מס״ה ע'

 בע׳׳ם כדאיתא לפסח איחקש דד,א חצות קודם נשחט הפסח שאין כשם חצות קודם טצוה של מצות לאפות דאין כתב רש״י וגם עכ״ל. הפסיד לא אפה ואם חצות קודם בי׳׳ד סצוה
 דחביבה בעיו׳ט שני ליל של מצה לאפות נכון שלא הרוקח בעל וכתב .כדפרישית ליתא והא מצה חובת ידי לצאת פסולה חצות קודם אפאר■ אם בדיעבד אפילו דרש״י לטעמא אבן

 תופיני התכלת פ׳ דשילהי הא הביא ועוד לחבירו טיו״ט אופה הרי שני לליל מצות יעשו ואם יו״ט בליל אופים שאז בשבת להיות שחל י״ר משום גזירה ועוד כשעתה מצוד■
המוציא ברבת ויברך ידיו ויטול יחזור בפה״ג שבירך קודם בה״ט שבירך אחר עד אפיקומן מלאכול שבח ואם [ח] : ע״כ ,לה אינשפא מאתמול לה אפי ואי נאה חאפינה פתים מנחת

לגמר כוס נתקן בי לבה״מ בום צריך שהיה לפי לאכול ידיו וליטול לחזור אין אז ובפה״ג המזון ברכת שבירך אחר עד נזכר לא ואם ובפה״ג בה״מ ויברך ויחזור המסובין לכל ויתן
לן הב אמר בעה״ב אם מיהו שימור להן שעושין מצוד. של השובות נמי מצות דשאר שאכל מצות אשאר יסמוך אלא הכוסות בסדר הוו ולא לבה״מ כוסות שני הוו זא״ב אכילתו

דאתכא הדעת השח בעה״ב שאמר ונברך לן הב הוי ולא למיכליה שרי בה״מ קודם ונזכר אפיקומן שכח אם מ״מ ולמשתי למיכל ואסור הדעת הסח בעלמא י1דד. אע״ג ונברך
:סמבינן גלוחא דריש אתנא התם בדאמר סמבינן דרחמנא

כן ח  (דף שעה כל בע׳ אמרינן הא חאמר ואם .וכו׳ שני מעשר של במצה יוצאין ו
וכו׳ חכמים לדברי החלה מן אסור ר״מ לדברי שני מעשר של עיסה ל״ז;)

 יוצא חכמים לדברי וכו׳ חובהו ידי בה יוצא אדם אין ר"מ לדברי שני מעשר של מצה
 דיוצא רבינו כאן פסק איך וא"כ הוא גבוה ממון מעשר דאמר ר״מ לדברי כלומר וכו׳

 מעשר דאמר כר״מ פסק רבעי ונסע שני מעשר מהל׳ ג׳ פרק ובסוף חובתו ידי בו
 וחכמים דר״מ מחלוקת אמרו חלק פרק דבסוף לתרן ונראה .שם כמבואר גבוה ממון

 מן ופטור הוא גבוה ממון דמעשר סברי עלמא כולי בגבוליס אבל בירושלים שני במעשר
 בגבולין. דוקא והיינו כחכמים הוא שני מעשר בהלכות שפסק דמה נאמר וא"כ המלה

 בירושלים שני מעשר עיסת כתב פ״ו ריש בכורים בהלכות דהא כן לומר אנו ומוכרחים
 בסוף בגמ׳ שם כמבואר פטור בירושלים אפילו דלר״מ דר״מ כרבנן והיינו בחלה דחייב

 הוא שני מעשר בהלכות דכתב ומאי כרבנן דפסק ודאי אלא קי״ב:) (דף מלק פרק
 עשה כן לא והוא בגבולין דוקא לומר לו דהיה שם הדברים סתם הרב ומ״מ .בגבולין
 מה על סמך ואולי וטעמו בלשונו מקדש האיש דפרק במשנה הנזכר ר״מ סברס שהביא

: כדפרישית בכורים ובהלכות כאן שכתב
ת ס רו ח ה

עוז מגדל
 סוף מד סוטרים מדברי :ל׳ד) (דף דקדושין פ׳ק .. נימוח שלא טד מצה כאכילה חיינין הכל

:קי״ט) (דף פסחים ערני פרק .הפרק
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 הפסח בערב מצה שאכל ומי . בערב לאכילתה היכר
שו. שתצא עד מרדות מכת אותו מכין  אסור וכן נפ

 כדי .כמעט [י] המנחה מקודם הפסח ערב לאבול
 מעט הוא אוכל אבל .בתאוה מצה לאכילת שיכנס
 וחכמים מהן. כריסו ימלא ולא [כ] ירקות או פירות

 לאכול כדי הפסח ערב עצמן [ל] מרעיבין היו הראשונים
 בשאר אבל .עליו חביבות מצות ויהיו בתאוה מצה

 והולך אוכל טובים ימים ערבי או שבתות ערבי [«]
שתחשך: עד

 להם מסלק צכרייהא שס ק״ס) (דףק״ח ונו'. משנה וכילד וכו׳ שינוי לעשוח וצריך ג
 בערכ מצה מועפין אומר הגדול ר'אליעזר חניא שישאלו כדי ואגוזים קליות

 כדי ינאי ר׳ דבי אמרי השלחן אח עוקרים למה שם עוד יישנו. שלא התינוקות בשביל הפסח
אשתו לאו ואם שואלו בנו חכה קס״ז).ת"ר (דף שם וכו׳. בן לו אין : הה;נוק שישאל

שני אפילו לעצמו שואל הוא לאו ואס שואלתו
 שואלין הפסח בהלכות שיודעי[ חכמים תלמידי שיהי^ כדי הפסח בערב [ט] מצה לאכול ■חכמים

. . u j <לזה זה . ׳׳:
 בגנות מתחיל במשנה .וכו׳ להתחיל וצריך ד

 אובד מארמי ודורש בשבח ומסיים
 מאי ובגמ׳ כולה הפרשה כל שיגמור עד אבי

 אחרים אלהים עובדי מתחלה אמר רב גנות
:במצרים לפרעה היינו עבדים אמר רבא

וכו׳. אלו דברים שלשה אמר שלא מי כל ה
 מי כל אומר ר״ג קמ״ז) (דף במשנה

 ידי יצא לא בפסח אלו דברים שלשה אמר שלא
 כלשון וכו׳ ומרור מצה פסח הן ואלו חובתו

:רבינו
 במשנה זה גם וכו׳. חייב ודור דור בכל \

 חייב ודור דור בכל קפ״ז.) (דף שם
 יצא הוא כאילו עצמו את להראות אדם

:ונו׳ ממצרים <
גם וכו׳. הזה בלילה אדם כשסועד לפיכך ז ׳ ׳ ׳ .» ת א ו צ ה(דף ' ונפלאית בנסים לספר תורה של י*עשה מ עני ואפילו במשנה צ״ט:) ז

לו יפחתו ולא שמסב עד יאכל לא שבישראל עשר חמשה בליל במצרים לאביתיני שנעשו
.התמחוי מן ואפילו יין של כוסות מארבעה ממצף^בן יצאתם אשר הזה היום את זכור שנאמר בניסן

 חמשה שבליל ומנין .השבת יום את זכור שנאמר כמו
 לו שאין פי על ואך .לפניך מונחים ומרור מצה שיש בשעה זה בעבור לאמר ההוא ביום לבנך והגדת לומר תלמוד עשר

 מצוה ב ♦ משובח זה הרי ושהיו שאירעו בדברים המאריך וכל מצרים ביציאת לספר חייבים גדולים חכמים אפילו .בן
 לו אומר טיפש או קטן היה אם כיצד . מלמדו אביו בן של דעתו לפי .לבנך והגדת שנאמר שאלו לא ואפילו לבנים להודיע

 היה ואם .לחירות ויוציאנו הקב״ה אותנו פדה הזה ובלילה במצרים זה עבד במו או זו שפחה כמו עבדים היינו כולנו בני
 לעשות וצריך’ ג :בן של דעתו לפי הכל רבינו משה ע״י לנו שנעשו ונסים במצרים לנו שאירע מה מודיעו וחכם גדול הבן

 וכך כך להם ויאמר להם שישיב עד הלילות מכל הזה הלילה נשתנה מה ויאמרו וישאלו הבנים שיראו בדי הזה בלילה שינוי
הראב״ד השגת מלפניהם השולחן [א] ועוקרים ואגוזים קליות להם מחלק משנה וכיצד . היה וכך כך אירע
לחכו ̂אהרממהיץ פירוש 6״6וכו׳̂. מצה *וסועפץ שואלתו. אשתו בן לו אין .האלו בדברים וכיוצא זה מיד זה מצה *וחוטפין שיאכלו קודם

:עכ״ל יישגו שלא נדי ^,-,ךן חכ^ן̂, כולן היו ואפילו .הזה הלילה נשתנה מה זה את זה שואלין אשה לו אין
 אבותינו היו שבתחלה ומספר מתחיל כיצד .בשבח ולסיים בגנות לחתחיל וצריך ד ז הזה הלילה נשתנה מה לעצמו שואל
 והבדילנו לו המקום שקרבנו האמת בדת ומסיים .אלילים עבודת אחר ורודפין ההבל אחר וטועין כופרים ומלפניו תרח בימי

 ובנפלאות בנסים ומסיים שגמלנו הרעה וכל במצרים לפרעה היינו שעבדים ומודיע מתחיל וכן .ליחודו וקרבנו מהאומות
 זה הרי זו פרשה בדרש ומאריך המוסיף וכל .הפרשה כל שיגמור עד אבי אובד מארמי שידרוש והוא ובחירותנו. לנו שנעשו
 פסח . ומרור מצה פסה .הן ואלו חובתו ידי יצא לא עשר חמשה בליל אלו דברים שלשה אמר שלא מי כל ה :משובח

 המצריים שמררו שום על מרור וגו׳. לה׳ הוא פסח זבח ואמרתם שנאמר במצרים אבותינו בתי על המקום שפסח שום על
 להראות אדם חייב ודור דור בכל ך : הגדה נקראין כולן האלו ודברים .שנגאלו שם על מצה .במצרים אבותינו חיי את
 בתורה הקב״ה צוה זה דבר ועל .וגו׳ משם הוציא ואותנו שנאמר מצרים משעבוד עתה יצא בעצמו הוא כאילו עצמו את

הזד בלילה אדם כשסועד לפיכך’ ז • ונפדית לחירות ויצאת עבד היית בעצמך אתה כאילו כלומר היית עבד כי וזכרת

 יאכל לא למגמה סמוך צ״נו:) (דף פסהיס ערבי פרק ראש . ונו׳ לאכול אסור זכן
 דלמא או חנן גדולה למנחה סמוך להו איבעיא ק״ז.) ובגמרא(דף .שחחשך עד אדם

 בהלכות כתוב וכן הנן קסנה למנחה דסמוך ההם ומשמע וכו׳ הנן קשנה למנחה סמוך
 לה וסמוך ולמעלה ומחצה שעוח מחשע גופא דמנחה ולמעלה שעות מחשע למנחה סמוך
 .וכו׳ מעט הוא אוכל אבל :ע״כ שעות חשע

 הוא מטביל אבל אמי א״ר ק״ז:) בגמ׳(דף שם
 ובהל' .בירקי מטביל יצחק ר׳ חרגימא במיני
 חרגימא במיני פתו מעביר כלומר מטפל מטבל

 :ע״כ f בהן וכיוצא וקטניות פירות כגון
ק״ח.) ק״ז (דף שם .וכו' הראשונים וחכמים

 דפסהא יומא מעלי כוליה שתי רבה
 טעם ולטעום לליביה דניגרריה היכי כי חמרא

 מעלי כל בתעניתא יתיב הוה ששת רב .מצה
 .וכו׳ יו״ט ערבי בשאר אבל :דפסחא יומא

 אומר יוסי ר׳ צ״ט:) (דף הפרק בראש שם
 יוסי כר' דהלכה וקי״ל שהחשך עד והולך אוכל

:בהלכות כדאיתא
״ז ת א פ צו  בנסים לספר התורה מן עשה מ

 מבואר זה .וכו׳ ובנפלאות
 (דף פסחים בערבי ג״כ ומבואר במכילתא
עשרוכו׳. חמשה של שבלילה ומנין קט״ז.):

 בהגדה: ונזכר במכילתא מבואר זה גס
 במשנה קט״ז.) (דף .ונו׳ לבנים להודיע מצוה

 ומבואר מלמדו אביו בן בל דעתו ולפי
: בגמרא

וצריך

u ג חעג ה«נ שי׳ מור ב :מא עשין שמ״ג תפא סי׳ עור מ׳ מ׳ג העב סי׳ מור ג :שס ס צריךמא־; עשי,־ פ

ב  מהא לרנינו יצא זס דין .נפשו שתצא עד מרדות מנת אותו מכין הפסח נערג מצה שאכל ומי י
פ מצה האוכל לוי א״ר בירושלמי דאמרינן ע' א נ ת ארוסתו על כנ  ארוסתו על והנא חמיו נני

ה לצאת השמורה במצה לבד הוא האיסור אם ת״ג סי' הריב״ש ונשאל .לוקה חמיו בבית  מצה נכל או נ
 הוה לא רני בירושלמי שאמרו הוא וזה היא מצה בכל דר״ל הא והשיב . עשירה מצה לאכול מותר ואם

ואם בכור דהוה משוס אחר מעם שם אמרו שהרי מתענה שמיה שם ונראה .מצה ולא חמן לא אכיל

עוז מגדל
ת פ״ז  ממר בנך ישאלך כי והיה שנאמר מכלל מכילתא לשון .היה וכן כך עד תורה עשה,של מצו

 שלא אע'פ לבנך והגדת ת׳ל לו מגיד אתה אי לאו ואס לו מגיד אתה ישאלך אם יכול לאמר
 הפס אל משה ויאמר ת׳ל מנין אחרים לבין בינו עצמו לבין בינו בן לו שיש בזמן אלא לי אין שאלך
 בזכירתו צוה שהוא שלו המצות בספר ז״ל ר'מ וכתב . ע׳ה ממצרים יצאתם אשר הזה היום את זכור

 עד משנה כיצד :עכ׳ל השבת יום את זכור כאמרו לזכרו] צוה שהוא ר״ל הזה היום את [זכור בזמנו
• קט׳י) (דף פסחים ערבי פ׳ מפורש הכל .פשה קרבן

למלך משנה
 הים דלמה קשה גמי דלדידיה דעתו לסוף ירדתי ולא .וכו׳ מותר עשירה מצה אכל אסור מצה שככל כן

 דמיר פ״ד ריש כתוס' ועיין ה׳׳ה כמ״ש מדרמן מרדות מכת ופי׳ .עשירה מצה לאכול לו היה מתענה
 שעכר מה על כשלוקה אכל העתיד על אותו כשמכין דוקא הוא שיעור לה אין מרדות דמכת דהא שכתכו

 מה עיין (א״ה .המנחה קודם הפשח ערכ לאכול אשור וכן שם :יע״ש מארכעיס מהר לוקה אינו
:ע') דין מקדש כלי מהל׳ פ״ו המחכר הרכ שכתג

ואימתי
מיימונמת הגהות

שחל עשר בארבעה מים בלא בביצים שנילושה עשירת מצה לאכול נוהג היה ר״ח [ע]
מהר״ם אמנם .בפ״ג לעיל עיין וכן בירושלמי משמע וכן שלישית בסעודה בשבת להיות
 מנחם רבינו .רוקח רפ״ה כדלעיל בביצים אוסרים יש כי בחלב בדבש-או לעשותה אומד
; ע״כ ,חצות אחר בשבת להיות שחל בי״ד לאכילה בע״ש לבנו עוגה לעשות התיר

 אמר [כ] : ע״כ ,ומעלה שעות מתשע דהיינו תבן קטנה למנחת מסיק בגמרא דסמוך [י]
 שתי הוה רבה [ל] :ע״ב ,בירקי מטבל יצחק ר׳ תרגימא במיני הוא מטבל אבל אשי רב

 ומסיק בתעניתא יתיב הלה ששת רב וגכפין ליביה דגריר היכי כי יומא כולא חמרא
 בערב מתענין שבבורות יש סופרים ובמס׳ בליליא אכיל הוה לא ביממא אכיל הוה ואי הוה לאיסטניס משום מצה ולא חמץ לא אכיל לא רבי גדסינן ובירושלמי .הוה איסטניס

 ‘דכולי לא ̂ הבית גדול ומיהו בכורות למכת מעשה כמו לאימא בוכדא אפילו להתענות דנוהגים דאבי״ה וכתב . ע״ב בתאוה לה שיכנסו כדי המצה בשביל והצנועין פסח
 שדנו דשלחנות ואנו [א] : ע״ב .מודה יוסי י׳ אפילו דבע״פ ומסיק שבת בערב יוסי כד׳ והלכה פסח בערב יהודה כר הלכה יוהנן א״ר ירמיה א״ר [מ] :ע״ב מחמרינן, לא האי

 שיגילין מה אבל דהינוקות להתמיה כדי יותר צריך ואין אכלו כבר כאילו אחר לצד והתבשיל והמרור המצות שבה הקערה לסלק כשר מנהג לעקרן בקל אפשר ואי גדולים
ם חטף בערך בערוך פי׳ וכן והתבשיל והמרור המצות ^קערהעם הגבהת שזהו רש״י בשם רשב״ם פי׳ פ״א .הוא הנם של מנהג רשב״ם פי׳ להמא הא כשארמרין הקערה להגביה

היינו פסחים בלילי מצה היטפין דאמר הא פירש״י כך . לפיכך כשאומר כוסות הובהת כגון בעלמא שמחה של מנהג אלא אינה זו שהגבהה רשב״א בשם כתב ראבי״ה אכל
 שלא כדי ולמה התעוקות ̂מן הלרם ואת׳ הקערה את מסלקין מצה חוטפ.ין פ׳ירש שמואל ורבינו . מהרה ואוכלים מצה חוטפים וי״מ .וישאלו התינוקות יישבו שלא הקערה כשמגביה

 דאמרינן דהא היא מילתא ודאו הקערה מן התבשילים ומוציאין חגם על הקערה להגביה שנוהגים ויש .וז״ל מצה להגביה צריך דאמרינן הא גבי בתב כך ואחר וישיבו יישנו
היה בידו התבשיל מגביה היה אם זד. פסח למימר מצי דלא דכיון ומרור מצה דהגבהת דומיא אוכלים אבותינו כשהיו כשאומר ה״מ וכו' עוד ולא להגביה צריך אץ בשר לקמן

נראה


