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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
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 האנשים אחד רכימיח כדי בהן שיהא צריך הללו כוסות ארבעה ת״ר ק״ח:) יבצמרא(דף
שאף כוסות בארבעה חייבות נשים ריב״ל אמר שם עוד .התינוקות ואחד הנשים ואחד

: הנס באותו היו הן
 צריכה היא חשובה ואס הסבה צריכה אינה אשה שם .וכו׳ הסבה צריכה אינה אשה ח

 הסבה צריך אביו אצל בן הסנה
 הוינן כי אביי אמר ת״ש מאי רבו אצל תלמיד

 לבי אתינא כי דהדדי אברכי זגינן הוה מר בי
 כמורא רבך מורא צריכיתו לא לן אמר יוסף רב

 דצריך ואפשיע מאי שמש להו איבעיא שמיס
ת :הסבה ב ס ה  .וכו׳ הסבה שמה לא ימין ו

 לא ימין והסבת הסבה שמיה לא פרקדן שם
 ערפו על מסב פרקדן רבינו ופי׳ הסבה. שמה

 על מוגיה שאינו שכל עיקר וכן פניו על או
תי :פרקדן קרוי צדו מ אי  וכו׳. הסיבה צריכין ו
 צריך לא מרור הסיבה צריכה מצה אתסר שם

 הסיבה צריך קמאי כסי תרי לה אמרי יין הסיבה
 לה ואמרי הסיבה צריך לא במראי כסי סרי

 אידי הכי ואממר הכי דאתמר והשתא איפכא
:הסיבה בעו ואידי

ה ט ע ב ר כו׳. כוסות א  שם(דף מפורש אלוו
 יוצא שאינו מזגן לא שאס ק״ח:)

 רבינו ומ״ש בסמוך. שיתבאר כמו חובתו ידי כל
 הוא פשונו ,השותה דעת ולפי היין לפי הכל

 כל ולא היינות כל ולא מקומות בהרבה ומבואר
א ;שוין האנשים ל  .וכו׳ בארבעתן יפחות ו

 צריך הללו כוסות ארבעה שמואל אמר שם
 חד לכל ופירשו .יפה מזיגה כדי בהן שיהא

 אמד: בכל חי יין רביעית רובע דהיינו וחד
ה ת  יצא סי שתאן שם .וכו׳ כוסות ארבעה ש

 לא חירות ידי יצא יין ידי רב אמר
 ופירוש חי. יין רביעית אחד בכל שיש פי׳ יצא.

 אלא כתקנה מצוה זו שאין יצא לא חירות ידי
ג: ע״י ה מזו ת כו׳. כוסות ארבעה ש  שם ו

 ארבעה ידי יצא יין ידי אחת בבת שתאן
 ארבעה ששהה שאע׳׳פ פי׳ . יצא לא כוסות
 לא הסדר על שתאן שלא כיון חלוקין כוסות

ם : יצא א  מהן השקה שם • וכו׳ מכל שתה ו
 והוא נחמן רב אמר יצא ביתו ולבני לבניו

: דכסא רובא דאישמי

תי ח מ אי  יין וכו׳ הסיבה צריכה מצה אתמר שם כתב ה״ה .וכו׳ הסיבה צריכין ו
 ואידי אידי הכי ואתמר הכי דאתמר והשתא וכו׳ קמאי כשי תרי אמרי

 לקולא דרבנן ספיקא דכל איפכא קי״ל בעלמא דהא מקשים המפרשים אבל .הסיבה בעו
דע״כ כסב והר״ן דמילסא. לרווחא עבדינן היא דמירחא מילהא דלאו כיון דהכא וי״א וכו׳.

לקולא נזיל דאי בכולהו הסיבה למעבד לן איס
 בתרוייהו נקיל ואי מהני כיפי בהני נקיל אמאי

 הר׳ כתב .לגמרי הסיבה מצות מיעקרא הא
 והיא בעל לה שאין כלומר חשובה אשה מנוח

 בת ידיה בפרי חשובה שהיא א״נ הבית גברת
 אפה א״נ .ה׳ יראת חיל אשת הדור גדולי

 צריכה שאינה ושפחות עבדים לה שיש משובה
 ושמש .הבית וענייני המאכל בתיקון להתעסק

 שהקונה לפי מיסב הבית בצרכי שמתעסק אע״פ
 צריך אין רבו לפני תלמיד אדון. כקונה ע״ע

 רבינו כתב לא :דנגרי) לשוליא *(ה״ה הסבה
 דהשתא משום וכו׳. בדמאי דיוצאים מרור גבי

 כל לא דרבנן אמרור נפיק דאורייתא במצה
:למרור וה״ה במצה דגלי שכן

כתב
:גנ׳י] וכן נש׳ס משמע דאשכא זה הוא *[ע׳ש

 וכל .חירות דרך [כ] מיסב והוא ולשתות לאכול צריך
 הזה בלילה לשתות חייב נשים בין אנשים בין ואחד אחד

 ואפילו .מהם לו פוחתין אין יין. של כוסות ארבעה [נ]
 כוסות. מארבעה לו יפחתו לא הצדקה מן המתפרנס עני

 שבישראל עני אפילו ח •* רביעית מהן כוס כל שיעור
 . הסיבה צריכה אינה אשה [ד] . שיסב עד יאכל לא

 אביו אצל ובן .הסיבה צריכה היא חשובה אשה ואם
 בפני תלמיד אבל .הסיבה צריכין רבו בפני והשמש

 והסיבת .רשות רבו לו נתן כן אם אלא מיסב אינו רבו
 אין פניו על או ערפו על המיסב וכן .הסיבה אינה ימין

 אכילת בשעת [ה] הסיבה צריכין ואימתי .הסיבה זו
 אכילתו ושאר האלו. כוסות ארבעה ובשתיית מצה כזית

 למזוג צריך האלו כוסות ארבעה ט :צריך אינו לאו ואם משובח זה הרי היסב אם ושתייתו
 בארבעתן יפחות ולא .השותה דעת ולפי היין לפי הכל עריבה שתיה שתהיה כדי אותן [י]
 ולא כוסות ארבעה ידי יצא מזוג שאינו מיין אלו כוסות ארבעה שתה חי. יין מרביעית [׳]

 לא כוסות ארבעה ידי יצא חירות ידי אחת יבבת מזוגין כוסות ארבעה שתה חירות. ידי יצא
 עליו מברך הללו כוסות מארבעה וכוס כוס כל י :יצא רובו מהן כוס מכל שתה ואם .יצא

 את עליו קורא שני כוס .היום קדוש עליו אומד ראשון וכוס” .עצמה בפני ברכה
 ומברך ההלל את עליו גומר רביעי כוס .המזון ברבת עליו מברך שלישי כוס .ההגדה

 איני לרביעי [״] שלישי ̂בין שותה לשתות רצה אם האלו הכוסות ובין .השיר ברכת עליו
א :שותה  וכיצד .במצרים בו עובדין שהיו לטיט ]p[ זכר סופרים מדברי מצוה החרוסת’ י
 ונותניץ אותן ודורסין בהן וכיוצא צמוקיך או גרוגרות [י] או תמרים לוקחין אותה עושין
 :הפסה בלילי השלחן על אותה ומביאין בתבן טיט כמו בתבלין אותן ומתבלין חומץ לתוכן

ב  .הפסח באכילת היא תלויה אלא עצמה בפני התורה מן מצוה אינה מרור אכילת י
 המרור לאכול סופרים ומדברי .ומרורים מצה על הפסח בשר לאכול אחת עשה שמצות

ג פסח.* קרבן שם אין אפילו זה בליל לבדו החזרת [כ] הן בתורה האמורים ימרורים י
והעולשין

m שם: סמ״ג תעג שי׳ שור ד :שם סמ׳ג תעג סי׳ שור ג :העש שי׳ שור ב :שם שמ׳ג סש העד העב סי׳ עור
ל י כו׳. וכוס כוס כ  קש״ז קי״ד (דף במשנה ו

 ב״ה ראשון כוס לו מזגו שם וקי״ז:)
 היום על מברך ואמ״כ היין על מברך אומרים

 השיר ברכת בגמרא ומפרש השיר ברכס עליו ואומר ההלל אח עליו גומר רביעי כוס לו מזגו מזונו על מברך שלישי כוס לו מזגו וכו׳ שואל הבן וכאן שני כוס לו מזגו
א. מה ס בין במשנה עוד הי משוכר והלא והקשו .ההלל אס מלומר וישכח ישסכר שלא כדי הנועם ובירושלמי ישתה. לא לרביעי שלישי בין ישסה לשסוס רצה אם הללו מסו

:משכר המזון שלאחר משכר אינו המזון שבחוך יין ותירצו הוא
. מצוה החרוסת ייא כו׳  מאי דאמרינן בגמרא קש״ז) (דף אליביה אמוראי דשקלו כמותו והלכה מצוה. אומר צדוק בר׳ אליעזר ר׳ מצוה מרוסס שאין אע״ס במשנה קי״ד) (דף ו

:למיכי זכר חרוסת לתבן זכר תבלין .יוחנן דר׳ כוסיה וסניא לשינו זכר אמר ר״י עוררתיך לספוח זכר אומר לוי רבי מצוה
:יאכלוהו ומרורים מצות על דכמיב דרבנן הזה בזמן מרור פ״ו ראש כתבתיה מימרא ק״כ) (דף פסחים ערבי פרק .וכו׳ אינה מרור אכילת ייב
נ ם י רי רו . האסורים מ כו׳ ובין לחין בין בהן יוצאין ובמרור ובחרחבינא ובחמכא ובעולשין בחזרת בפסח חובתו ידי בהן יוצא שאדם ירקות אלו (דףל׳׳ש) שעה בכל משנה ו

יבשין
למלך משנה משנה לחם

a״t כו׳. לשיש זכר סופרים מדברי מצוה החרוסת יא תי ח פ׳ז בר אליעזר כר׳ פסק כאן ו מ אי ק .האלו ניסוה ארבעה ובשתיית מצה כזית אכילת בשפת השיבה צריכץ ו ר פ הנ א׳ )
צריו לא בהיאי כסי חרי הסיבה צריך קמאי כסי תיי לה אמרי אמריגן פסחים ערני ואמר בהפך כתב המשנה ובפירוש ה״ה וכדכתב קי״ד) (דף צדוק

 ואין חרוסת אכילת על וצונו במצוסיו קדשנו אשר לומר צריך צדוק בר ר״א דלדברי שס
מברכין אין למה שעם למס צריך ומ״מ שכתב. ממה כאן ■שחזר ונראה כמותו. הלכה

עליו

 הרב בדברי יעיין ,הסיבה בעי ואידי אידי הכי יאתמר הכי דאתמר והשתא איפכא לה ואמרי הסיגה
:יע׳ש) ביה הר׳ן ע׳ד מ״ש י׳א דין מנילה מהל׳ פ׳א לקמן המחבר

סיימוגיות הג-הות
 נראה היאך וישאל התינוק שיכיר כדי הקערה כשמנביה אבל קדשים שמקדיש כמו נראה

 היכר ואין היא חנם הגבהת וגם התבשיל להוציא צריך אין לפיכך קדשים כמקדיש
 שיכיר בדי כבר אכלו כאלו זוית כקרן ויניהנה לגמרי מלפניו עוקרה אבל לתינוקות

 רבינו אבל .בן שר״ל ם״ה דברי מתוך משמע וכן שולחן לעקירת דדמי וישאל התינוק
 דברים עליו שעונין בשעה וה׳ה זו מצה שאומר בשעה להגביה צריך דבמצה כתב שמחה
 מתוך התבשיל את מסלק הגבהתה ועם המצה את להגביה צריך לחמא הא ואומר

ע״כ: יוסן»טובעלם רבעו יסד ובן הקערה רו, דו סי  אנוצריכין שאין כתב אבי׳ה רבי [ב] ב
 חירות ררך הויא כדרכן ישיבה ואדרבה מסובין אינן הרי בני שהרי הזה בזמן הסיבה
 , תוספות וע״ש כוסות ארבעה דצריך פר״י תינוקות ואפילו [ג] : ע״ב ,היא יחידאה אמנם

 של דרכן לאו אחאי דרב בשאלתות ומפרש .לו שכפופה בעלה אימת מפני [ד] : ע״ב
 הוינא כי דהדדי אברכי זגינן הוה מר בי הוינא כי אביי אמר .רשב״ם עכ׳׳ל למיזגא גשי
 כתב שמחה רבינו אמנם • שמים כמורא רבך מורא צריכיתו לא לן אמר יוסף רב ביה
 אין מרור הסיבה צריכה מצה [ה] : ע״כ כרבה, הלכה יוסף ורב דרבה דפלוגתא כיון

 בתרי הא קשיא ולא הסיבה צריך דאין ואיתמר הםיבה דצריך איתמר יין הסיבה צריך
 הכי דאיתמר והשתא כו׳ גיסא להאי לה ואמרי בתראי כסי בתרי הא קמאי כסי

 בבזית הסיבה לעשות שצריך כתוב ומצאתי . הסיבה צריכי נמי כולהו הכי ואיתמר
מצה לשם דתרוייהו אפיקומן באכילת וגם מצה אכילת כשמברך,על הראשונה אכילה

 ביינות אכל חלת חד על דדרו שלהן מיינות דוקא דהיינו רשב״ם מפרש [ו] ;ע״כ ̂ טובל
 מפרש בירושלמי [ח] : ע״כ ,יפה כוס מזיגת כדי [ז] : ע״כ ̂ מזיגה צריכין אין שלנו

̂ משתכר אינו הסעודה שבתוך הראשונים מן אבל הלילא גמר קודם ישתכר שלא טעמא
 חרוסת בגמ׳ ®[אמרינן : ע״כ ̂ לסמוכיה וצריך לקהוייה צריך הילכך אביי אמר ]P[ : ע״כ
עב. פי׳ לסמוכיה בעי תו שו  רביגר ופי׳ לדם זכר לקלושיה דצריך אמרינן ובירושלמי לע

 מקלשין טבול וכשעת עשייתו בשעת עב אותו עושין בתחלה איתא והא דהא יחיאל
 תפוח בה נותנין הטור וכתב .סד,״ק עכ״ל דם כמין דק אותו ועושין בחומץ או ביין אותן
 התאנה דכתיב ותאנה ירדתי אגוז גנת אל דכתיב ואגוזים עוררתיך התפוח תחת זכר

 כי באמרם בפסח לאוכלן רוצים שאינם אדם בני ממקצת לאפוקי [י] :ע״כ] ,פגיה חנטה
 שמנים שיראו כדי בקמח אותן מלבנים הגרועים התאנים או קמח הוא שעליהן הלובן

 מאנשים בדבי חקרו והרבה בהן, מעורב מים שמא מחמיצין אין פירות שמי ואע״פ וטובים
 ונודע בארצם גדלים כי יען ותולדתם התאנים גידול יודעים אשר שמים ויראי חכמים
: ע״כ כלום, הפסיד לא והחדל לאוכלם חובה אין ומ״מ זה על לחוש שאין בבירור

 מצרים שנמשלו ועוד ופרקן עלן רחמנא דחס חסא מאי התם כדאטר בחזרת ומצוה [כ]
 המוקדם וכל עולשין אחר מחזר חזרת לית ואי וכו׳ קשה וסופו רך שתחלתו לחזרת

 של עצמו כל ומשני, הוא מתוק חזרת האי פריך ובירושלמי .לאכילה מוקדם במשנה
לטב״א חזרת ווירמי״ט. אשכנז ובלשון מירפולי״י מרור המצריים. לו שנמשלו מפני חזרת

בלעז
ל ד נ ז מ :שעה כל פ' .הפרק סוף עד כתורה האמוריס מרורים עו
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לחק מלץ אכל קלח אלא שנו לא הוגא מ אמר יכשץ בץ למין נין גבי ל״מ:) (דף ובגמרא' שלהן. בקלח ויוצאין בכזיס מצפרמין מבושלין ולא שלוקין ולא כבושין לא אבל עשין
שם; כמבואר ותירצו המשנה מלשון הf על והקשו לא יבפין אין

ח3 ר א ״ ד כו׳. אלו מצות עשיית ס  אחרים: עם מחלוקת רבינו בדברי בהם שיהיה המקומות רק הגמרא מן אכתוב לא ולזה לכל וידוע עסמים ערבי ס׳ מבואר הזה הסדר ו
מן . מביאין הזה בז כו׳ אפילו אמר מזקיה וארוזא סלקא הונא רב אמר תבשילין שני אימן מאי תבשילין וב׳ וחזרת מצה לפניו להביא מצוה בגסי קי״ד) (פסחים ו

בשר מיר שני צריך אמר יוסף רב וביצה דג

 מחמשת אחד בל והמרור. והחרחבינא והתמכא והעולשין
 מחמשתן או מהן מאחד אכל ואם מרור. נקרא אלו ירק מיני
 אפילו שלהן [ל] בקלח ויוצאין .לחין שיהו והוא יצא כזית

:בהן יוצאין אין בשלן או בבשן או שלקן ואם .יבש

I T S ב ד ת .המרור ומגביה מנוח הר׳ כ
 המשנה כסדר כתב רבינו

 המשנה ומעם תתלה קאמר, זו מצה בהגדה נל6
נגאלו: ואח״כ חייהם מררו שמחלה

עמיגי פרק

 אמר רבינא לחגיגה זכר ואחד לפסח זכר אחד
.יוסף כרב פסק ורבינו ובשולא. גרמא אפילו

: וביצה בשר הוא בארצנו הפשוכו והמנהג
ל ב חי ת . ירק ולוקח ומברךבפה״א מ כו׳ ו

 כתב וכן לאמריו מברך ואינו פי׳
 רבינו כדעת הוא כזית ושיעור .ז״ל הרשב״א

 מי וראיתי .מכזית פחותה אכילה שאין לפי
 שישאלו כדי אלא זה שאין לפי שהוא כל שכתב

: התינורךח
ך ה ר ב מ  כדעת זהו וכו׳. הגפן פרי בורא ו

 שסוברין הגאונים מן והרבה ההלכות
 ברכה צריך הללו כוסות מארבעה אמד שכל

 ניעונין שאינן סוברין הגאונים קצה אבל .לפניו
 הע־כ־ור ודעת ברכה של וכוס ראשון כוס אלא

 חסרונה ברכה ולפנין כן ז״ל והרא״ה והרשב״א
 בהלכות כתוב הגפן פרי ועל הגפן על דהיינו
ואיכא בסוף אלא מברכין לא דאמר מאן איכא

מאן

ר א ד  אחד לכל כום מוזגץ ייבתחלה . הוא בך עשר חמשה בליל אלו מצות עשיית פ
 בך ואחר . ושותה וזמן היום קדוש עליו ואומר הגפן פרי בורא ומברך ואחד

 ומצה אחר וירק מרור ועליו ערוך שלחן ומביאין .ידיו ונוטל ידים [א] נטילת על מברך
 על מביאין הזה ובזמן .עשר אר־בעה יום של חגיגה ובשר הפסח כבש של וגופו וחרוםת
 פרי בורא ומברך מתחיל ב • לחגיגה זכר ואחד לפםח זבר אחד [נ] בשר מיני שני השלחן
 בל עמו המםובין וכל הוא כזית [ד] נואוכל [ג]בחרוםת אותו ומטבל ירק ולוקח האדמה

 לבדו. ההגדה קורא מלפני השולחן עוקרין כך ואחר מכזית. פחות אוכל אין ואחד אחד
שואל. וכאן השני הכום ומוזגין  הלילות מכל הזה הלילה נשתנה מה הקורא ואומר הבן
 הזה והלילה ומצה חמץ אובלין אנו הלילות שבכל .פעמים שתי הזה והלילה אחת פעם אפילו מטבילין אנו אין הלילות שבכל

 ירקות שאר אוכלין אנו הלילות שבכל■ .צלי כולו חזה והלילה ומבושל שלוק צלי בשר אוכלין אנו הלילות שבכל .מצה כולו
 אומר אינו הזה בזמן ג : מסובין כולנו הזה והלילה מסובין בין יושבין בין אוכלין אנו הלילות שבבל מרורים. הזה והלילה
 ומחזיר ד : כולה אבי אובד ארמי פרשת דרש שגומר עד וקורא בגנות ומתחיל .קרבן לנו שאין צלי כולו הזה והלילה
 הוא פסח זבח ואמרתם שנאמר במצרים אבותינו בתי על המקום שפסח שם על אוכלין שאנו זה פסח ואומר לפניו השלחן

ה׳.  וימררו שנאמר במצרים אבותינו חיי את המצריים שמררו שם על אוכלין שאנו זה מרור ואומר בידו המרור ומגביה ל
 שנגלה עד להחמיץ אבותינו של בצקם הספיק שלא שם על אובלין שאנו זו מצה ואומר בידו המצה ומגביה .חייהם את

 שהיו פסח אומר הזה ובזמן .וכו׳ ממצרים הוציאו אשר הבצק את ויאפו שנאמר מיד ונאלם הוא ברוך הקדוש עליהם
 חייבין אנו לפיכך ואומר ה :וכו' אבותינו בתי על הוא ברוך הקדוש שפסח שם על קיים המקדש שבית בזמן אוכלין אבותינו
 מעבדות והוציאנו האלו הנסים כל את ולנו לאבותינו שעשה למי ולנצח לגדל לרומם להדר לפאר לשבח להלל להודות
 .מים למעינו חלמיש עד וגו׳ ה׳ עבדי הללו הללויה [ה] .הללויה לפניו ונאמר גדול לאור ומאפלה לשמחה מיגון לחירות
 מצה בו לאכולי הזה ללילה והגיענו ממצרים אבותינו את וגאל גאלנו אשר העולם מלך אלהינו ה׳ אתה ברוך וחותם

 שמחים לשלום לקראתנו הבאים אחרים ולרגלים למועדים יגיענו אבותינו ואלהי אלהינו ה׳ כן מוסיף הזה ובזמן ומרורים.
 חדש שיר לך ונודה לרצון מזבחך קיר על דמם שיגיע הפסחים ומן הזבחים מן שם ונאכל בעבודתך וששים עירך בבנין

על מברך כך יואחר ו :השני הכום ושותה הגפן פרי בורא ומברך ישראל. גאל אתהה׳ ברוך נפשנו פדות ועל גאולתנו על
m נטילת :שס סמ״ג סעה סי׳ מוי ג :ל«ין ננהגה׳ה מהס נ!יה צריך ואין שס גנווי 3 : מא משין סמ׳ג סעג סי׳ עור

לחם
 הזה כזמן אמרור מכרכיגן דהא מדרמן מצוה שהיא כיון המשגה בעל שכחב כמו מליו

 מ״מ קייס המקדש שנית כזמן מדאורייתא היה דמרור לחלק דיש אע״ג מדרבנן דהוא
:דרבנן מצות שאר על מברכין הא

1TS פסחים ערבי בפרק לבדו• ההגדה קורא מלפני השלחן עוקרין כך ואחר ב 
ההגדה שאומר מי מלפני אלא השלחן עוקרים ואין אמרו קע״ו:) (דף

הגהות
 שול״ש, ספרד ב?*שון הונדב״י ערבי בלשון קרישפיל״ה בלעו קירבי״ל עולשין לטוג״א. בלעז

 מדקדק דייה תם רבינו [ל] :ע״ב דדיקלא אצוותא חרחבינא מרבוי״א, בלעז^ מיריטי״ך תמכא
 נט״י צריך במשקין שטבולו כל בגם' אמרו וכן [א] ;ע״ב ,בשורש לא אבל בקלח דוקא

 • תחילה להיות משקין מטמא תרומה הפוסל וכל תרומה פוסל ושני שגיות דידים וטעמא
 אין אנו אבל בטהרד. נוהרים שהיו ראשונים בדורות דוקא דזהו נראה ז״ל הר״ם ואומר
 J ע״כ ,התוספות פירשו וכן ברכה בלא לעשותן רגיל היה וכן וו נטילה על לברך

 ידי לצאת הרוצדי הטור וכתב .רש״י בשם שמעיה הד' כתב וכן לברך כתבו [והגאונים
 יוסף ברב [כ] :ע״כ] וישפשף, רגליו שיסך כגון נטילה חיוב לידי עצמו יביא ססיקא
 מיני שני ליקח שיש מרומי חננאל רבינו שפירש רשב״ם כתב וכן למילתיה טעמא דיהיב
 דאמר תימא כבן תנא לן סתם דהא ול״נ .חגיגה כנגד ומבושל פסח כנגד צלי בשר

 כדברי מבושלין או צלויין שניהם אפילו בשר מיני שני רק יקח לא לכן צלי נאכלת חגיגה
 ליקח צריך הילכך בתראד• דהוא ובישולא גרמא כמ״ד הלכה כתב ור״ח המחבר. רביגו
 בשר מין לאו דביצה הן מינין שני לאו וביצה גרמא אבל בשר מיני שגי או והרוטב גרמא

 :כר״ח פסק אלפאס ור״י כרבינו פסק שמחה רבינו וגם בחלב לאכול מותר שהרי הוא
 קריבה אינה י״ד דחגיגת אחד תבשיל אם כי עושים שאינם יש בשבת להיות י״ד [וכשחל

 כ״א שאינו כיון לזה לחוש שאין ז״ל יחיאל הר״ר פירש אמנם בפסחים• כדאיתא בשבת
 שני לעשות ונכון ממש קדשים כעין שעושהו נראה בזה שהמדקדק ראה ואדרבה זכר

 טיבול גם לעשות מהר״ם רגיל היה ובן [ג] :עכ״ל] בשבת י״ד חל אפילו לעולם תבשילין
m הרשות רוצה אם אבל צריך שאין פירוש בחרוסת שאינו ר״ת שכתב מה ואמר בחרוסת 

 הפרדס בספר רש״י שכתב מצאתי וכן בחרוסת מטבל מצה עם הנכרך מרור וגם בידו
שהוא זה טיבול על שלו בסדר ט״ע יוסף רבינו בסדר וגם מצאתי הגאונים בתשובת גם

ל ד ג ז מ ח עו :קע״ו) קי״ד (דף פבהיס ערני סלק הכל .ישראל גאל עד אלו מצות עשייה סדר פ״

משנה
כ. הונא כרב לכתאvור הגדה שאומר מי לפני נמי כלהו אמר הונא רב  ז״ל ורבינו ע״

 פסק ולכך הונא כרב והלכתא בגירסתו היה דלח ונראה הונא כרב דלא דפסק נראה
ל :בסהמא בגמרא דאיתמרא ראשונה כסברא כ ב  והלילה וכו' אוכלין אנו הלילוח ש

 ע׳) (דף דברים אלו ובפרק קע״ז) (דף פסחים ערבי פרק sבמשנר שם .צלי כלו הזה
כבן דלא מתניתין אחד ול<ה ימים לשני נאכלת דחגיגה דקהמרה מהניתין על אמרו

תימא
מיימרגיות

 הראשון זה טיבול* נוהגין אין שבצרפת ורבותינו כתב בס״ה אבל* .שמעיה ה״ר וכן בחרוסת
 מצאתי וכן .עכ״ל* ביין או בחומץ וטובלין שני טיבול* עד במשנה נזכר אינו כי בחרוסת

 כסדר ודל*א שטות מנהג אלא אינו בחרוסת ראשון טיבול העושה יחיאל ה״ר בחוס׳
 וכתב הילמי עושין דאין פסק ד,תרומה ובספר עכ״ל. שמעיה הר׳ וסדר ט״ע יוסף רבינו

 דהיינו הילמי לעשות מותר בשבת להיות שחל פסח ובליל ז״ל הר״ם כדברי דלא בפירוש
 ופסק מועטין מי-מלח דשרי הלבה דהא ראשון טיבול בו לעשות יחד ומלח מים לערב

 דעיקר משום בחרוסת ראשון טיבול לעשות דאסור אחותו בן יצחק ורבינו ר״ת הגאון
 לתיאבון אך מחרוסת בריסו למלאות לו אין המצוד, וקודם המרור עם מצוה הוא שני טיבול

 מברכץ אין שהרי מצה ובין בינו לחלק יש והרבה .התרומה ספר עכ״ל המצה כמו יאבלנו
 בתרא דהוא מהר״ם דברי אלא לנו אין ואנו מצה אכילת על כמו חרוסת אכילת על

 ורביגו הגאונים ותשובת שמעיהורש״י ורבינו ט״ע יוסף ועודשרביגו שלום. דברי והוא
 דאכילת מרור בשלמא טיגו מה יודע איני זה כזית [ד] : ע״ב ,כדבריו כתבו המחבר

 התינוקות להתמיה אלא אינו הראשון זה טיבול אלא מכזית פחות אכילה ואין ביד, כתיב
 ויכול שיעור צריכה אינד, כזאת ברכה שדדי סגי דהו ובבל ע״ם פרק כדאיתא שישאלו

 כזית יד,יד• לא אס אחרונה ברבד, יברך שלא רק שד,ו אכל האדמד, פרי בורא לברך
 מת בחרוסת ומבטל אחר בכאן שכתבו הוא סופר שטעות וסבורני ברכות בהלכות כמבואר

 גבי לקמן שהרי והרע מרור רגבי בחרוסת ומטבל אחר לקמן כתוב לד,יות ראוי שהיה
 ליכא שהוא בכל ובמרור כזית הצריך ראשון ירק גבי ובד,א מכזית כלום הזכיר לא מרור

 כ״ש אכילה ביה כתיב ומרור התינוקות להתמיה אלא אינו ראשון דירק דטעי איניש
 יברך בזית אבל ואם זד, בטיבול כזית צריך שאין כתגוהורד, ומד,ר״ם כמוהו. הדור גדול
לברך שצריך משמע סופרים במסכת [ה] :ע״כ ,כזית לאכול שכתב שיש ואע״ם כך אחר

לילי
:דל ר״יאלפס לשון ומקצתו פסמיס ערני פ' נפרושס. כאן אף עד הגפן פרי מרא ומברך


