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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



249 קבה פשני. מגיד פ״ח ומצה חמץ הלכות ,זמניםמשנה מגיד
ר הרי ולבהר סעודה דמקמי הרי לאחר דמגרכים דאמר מאן ח  בעמא והדין סעודה מ

 האחרונים מולקין נזו ואף .ההלכוה עכ״ל הכי למעכד דמי ושפיר דמסחבר מעמא בחרא
 אחרונה ברכה לכרך שאין שאומרים גאונים וקצת ז״ל גאון האיי רבינו וסוברין.כדברי

ף, אלא : עיקר וכן בסו
 רבינו שכתב מה .וכו' רקיקין פני ולוקח ו

 כן באסח הפרוסה על שמברכין
 שאמרו מה על וה על ונסמכו בהלכות מבואר

 שמניח בפסח מודים הכל בברכות ל״ט:) (דף
 על מברך ופי׳ ,ובוצע שלימה לתוך פרוסה

 ז״ל הגאונים מן הרבה דעת וזהו הפרוסה
 דוקא דברכות דההיא שכתב מי מהם יש אבל

 הביאו אם אבל ושלמין פתיתי! לפניו בהביאו
 פשע וכבר .פורס אינו שלמין הכל. .לפניו

:ראשונה כסברא המנהג
 במקדש זהו פי׳ וכו׳. ומרור מצה כורך ואח״ב

 שהלל בגמרא קפ״ו) (פסמיס ונחלקו
 ואמרו חביריו עליו וחולקין אחת בבת כורכן
 ובגמ׳ עצמו. בפני וזה עצמו בפני זה אפילו

מששו

 אכל ואם וכתב כהלל הכריכה רבינו כתב ולזה .למסה שיתבאר כמו הלל לדברי חששו
 כרבק ולא כהלל לא הלכתא אתמר דלא והשתא בגמ׳ אמרו וכן וכו׳ עצמה בפני מצה

. ׳ כו ̂׳א ובהשגות ו מו. נתבאר ולא .ע"כ הסדר זה דייק לא ומ״מ כהלל זהו א ע  ס
:וכר״ע במשנה קכ״א) (דף והפסח הזבח ברכת ודין

ק ח ז בגמרא .וכו׳ קרבן שם שאין הזה ב

׳. כורך *ואח׳כ ו  הראנ׳ד כתג נ
 הסדר זה מ׳׳מ כהלל זהו ז׳ל

;עכ׳ל דייק לא

S,), בשעיז דעתי הסיח שהרי שנית ידיי יניטל ידים נטילת  vE  « hv 
] רקיקץ שני ילוקח .ההנדה קריאת י p אחד יחילק [ D ו י ור6 « T.מי O o i t
כהלל למקדש זכר הדדי בהדי ומרור מצה אכיל .הארץ מן לחם המוציא ומברך שלם לתוך פרום ומניח
בחרוסת בטבול שהכל רבינו וסובר .שם ע״כ טובלס ימים כשאר ככרות שתי על מכרך אינו מה ומפני

מברך ז״ל מסח ן יצסק ה״ר בהלכוח כהוב וכן .י י י . י . 2 ,וי הראב״ד השגת שנאמר משום
.בפרוםה כאן אף בפרוםה עני של

 כאחת ומרור מצה כורך כך *ואחר
 ברוך ומברך ייבחרוםת ומטבל [ז]

 במצותיו קדשנו אשר העולם מלך אלהינו ה׳ אתה
 אכל ואם ואוכלן. ומרורים מצות אכילת על וצונו
 זה על מברך עצמו בפני ומרור עצמה’בפני מצה

 העולם מלך אלהינו ה׳ אתה ברוך מברך כך ואחר ז .עצמי בפני זה ועל עצמו בפני
 מלך אלהינו ה׳ אתה ברוך ומברך תחלה. עשר ארבעה חגיגת מבשר ואוכל הזבח אכילת על וצונו במצותיו קדשנו אשר

 זבח של ולא זבח של פוטרת הפסח ברכת ולא .פסח של מגופו ואוכל הפסח אכילת על וצונו במצותיו קדשנו אשר העולם
הראב״ר השגת ומברך חוזר לחם המוציא שמברך אהר קרבן שם שאין הזה *בזמן ח י פסח של פוטרת

] מצה ומטבל . מצה אכילת על ח חוזי .ואוכל בחרוסת [  עכ׳ל הגל זה ז׳ל היאכ׳ד כהר .וכו׳ הזה *גזמן ומטבל מרוי אכילת על ומביך ו

 ומרור מצה וכורך וחוזר .סופרים מדברי מצוה וזו טעמו. יבטל שמא בחרוסת [«] אותו ישהה ולא .ואוכל בחרוסת מרור
 כל ושותה לאכול רוצה שהוא מה כל ואוכל בסעורה נמשך כך י=ואחר ט למקדש: זכר ברכה בלא ואוכלן בחרוסת ומטבל

כזית אוכל הזה 'ובזמן .כלל אחריו טועם ואינו כזית אפילו הפסח מבשר [י] אוכל ובאחרונה .לשתות רוצה שהוא מה
׳ עי שם: א סור ה ג ע ס ׳ י פ ר ו ט ם ג ש מ׳ג : : ס ז ע פ ׳ י ס ר ו ע ה ג צ מ

משנה לחם

 החזרת מן ונוטל ואוכל וטובל מצה אכילס על
 ומטבל בחזרה מצה וכורך בחרוסת ומטבל,

 על כחוב בהשגות אבל .עכ״ל ואוכל בחרוסת
 ואף ע״כ. הבל זה א״א בחחלה המצה סבול

 מן שהרבה ובאמת .טעם בזה ביאר לא כאן ,
 כשהיא במצה טיבול שאין סוברין ז״ל האחרונים

 הדבר לההביל לו היה לא ומ״מ נהגו וכן לבדה
:הוא רק דבר לא כי

ויש

 נאכלת ואינה כפסח] היא [הרי הפסח עם הבאה חגיגה אומר תימא] [בן דתניא סימא
 או צלי נאכלת לב״ת להו איבעיא וכו׳ רב כדמהני סימא דבן מ״ט וכו׳ ולילה ליוס אלא

 ע״כ ש״מ ב״ת דברי זו חסדא רב ואמר צלי כלו הזה הלילה ת״ש וכו׳ נאכלס אינה
 כמתניסין פ״י פסח קרבן בהלכות פסק דהוא רבינו דברי על תימה יש והשתא .בגמרא
 דלית צלי נאכלת אינה ודאי לדידן וא״כ כב״ת ודלא אמד ולילה ימים לשני נאכלס דחגיגה

 אמרו בגמ׳ דהא צלי כלו הזה הלילה לומר לן וליה בגמרא כדמשמע דב״ת היקשא לן
 אינה דחגיגה לדידן אבל צלי נאכלת ודחגיגה היקשא ליה דסבירא סימא בן כדברי דזהו

 רבינו בדברי הוא הימה וא״כ חגיגה איכא דהא צלי כלו למימר מצינן ולא צלי נאכלס
:וצ״ע מסניתין כסתם פסק ושם כב״ת דפסק נראה דכא!

ם ו א כו׳. מברך עצמו בפני ומרור עצמה בפני מצה אכל ו  חשש דהוא כיון קשה ו
 עושה רצה ואם זה עושה רצה קייס שביהמ״ק בזמן כתב איך ודחכמיס לדהלל

 יותר גדול הוא הזה וההימא הזה בזמן כמו מספיקא לתרוייהו דליעבד לומר לו היה זה
 דא״כ וכו׳ רבינו כתב ולזה וכו׳ הלל לדברי מששו ובגמרא שכתב ז״ל ה״ה דברי על

 דכיון ז״ל רבינו דברי על להקשות יש עוד .כדפרישית שניהם דיעשה לומר לו היה
מ׳(דף משמע הלל הא דהלל ספיקא מידי לצאת רוצה דהוא הפסח כורך דהיה קט״ו) בג

מיימוניות הגהות
 שני לברך שצריך משמע רפירקין בירושלמי וכן הלל קריאת על תחילה פסחים לילי

 מברבין ואין לנו בלא הסעודה לאחר ואחת הלל בהתחלת הסעודה בהתחלת אחת פעמים
 מצאתי וכן עמרם רב ובסדר גאון צמח רב בשם אסרו וכן הסעודה הפסק מפני לגמור

הג אברהם רבי בר מדנפיר״א ר״י בשם בן.נ  שה״ר ע״פ בתוספות מצאתי שוב .מהר״ם ו
 יהודה רבי ומורי וז״ל ם"ה כתב וכן כלל עליו לברך שאין בע״א הירושלמי פירש שמשון

 הסדר שעושה אדם כגון בהלל מפסיקין שאין במקום אלא כן דבר לא שהירושלמי כתב
 עליו לברך יש לכן המתך שפוך הפסקת מפני פעמים שתי מברך מקום ומכל אחר בבית
 מיונ״י מנחם ה״ר כתב וכן [ו] :ע״כ ,לברך אין הכוסות ולפי בסעודה שמפסיקין אנו אבל

 ממדה מצוה של מצות ג׳ לעשות שנהגו ומה ג' לעשות מנהגנו אמנם .נזוב יום והרב
 בפסח האסורים מבית יצאו וישראל תודה שמביא האסורים מבית היוצא כדרך אחת

 לכהן מצות ג׳ הרי לכהן ומין מין מכל אחד ונותן מצה של מינים שלשה יש ובתודה
 מצות שלש עושין וכנגדו מנחות במסכת כדאיתא אחד מעשרון עושין היו ושלש

 ר' משם ששמע מווינ״א יצחק הר׳ מרבו ששמע מהר״ם כתב בן בעלמא לזבד מעשרון
 למצוה המוקדם להקדים ג׳ ב׳ א׳ ראשונה איזו לסמנן ונהגו בס״ה כתב זה ובענין שמואל

 מצות שתי אלא עושין שאין גאונים ויש .שקלים במסכת הלישבה בקופת שמצינו כענין
 על מברך וגם המוציא מברך הפרוסה ועל לאפיקומן חציה וישאיר לשנים פורס ואחת

 מברך בוצע כשהוא פסח בלילי מצה הרואה דפ' בירושלמי כפירוש הוא וכן מצה אכילת
 : ע'כ ״ תקס״ח בסימן האריך עוד . אבי״ה מצה אכןלת על מכרך לאוכלה בא המוציא

 עושין אנו שהרי בחרוסת שתהא זה בטבול ר׳ת מודה וכן לעיל עיין מהר״ם נהג וב[ [ז]
 שלו מדור אכילת היתד. זו שהרי בחרוסת מטבל היה והלל כהלל למקדש זבר אותה
 רהא ליתא קפא משום זה שטבול האומר אבל הוא עשה כאשר לעשות לנו יש וא״ב
 יסד ט״ע 2יוסן רבי אמנם קפא משום בית לית נהמא ביה דאית כל בירושלמי אמרו

 בתשובת מצאתי וכן [ח] :אשכנז גאוני וליתר לראבי״ה נראה ובן טיבול בלא בסדורו
תניא [י] : ע״כ ,בחרוסת מרור איניש לשהי לא פפא רב אמר [ט] : ע״פ ,הגאונים

‘ וא״כ יאכלוהו ומרורים מצוח טל שאמר הכהוב מדקדק דהיה משום יחד והמרור והמצה
 מצה פסח וכורך שם והיל״ל החגיגה אכילה אחר לכותבו לו היה ומרור מצה וכורך הך

 הסדר זה דייק לא ומ״מ באומרו ז״ל הראב״ד שהשיגו מה שזהו ונ״ל וכו׳. וכורך ומרור
 אחר הפסח עם יחד וכורך זה לומר לו שהיה דייק ולא הלל ידי לצאה רצה הוא כלומר
הוא■ שטעמו ול״ג הראב״ד, טעם נחבאר שלא כהב ז״ל וה״ה שזכרתי, וכמו הזבח אכילת

 שיעשה המקדש ביס בזמן אפילו רבינו בעי דלעולס לפרש יש הראשונה ולקושיא • זה
 איירי אכל ואס דקאמר ומאי דהלל ספיקא מידי לצאת למעה וכדכחב שניהם
 ומרורים מצות אכילה על מברך חמלה הכורך אכל דאם כלומר הברכוח לענין רבינו
 כל על מברך החלה ואחד אחד כל אכל ואס לבדו אחד כל אח״כ שיאכל מה וסונור

 שאכל הפסק אינו בדין הוא הכורך דאס לבסוף שיעשה הכורך ופוטר החלה ואחד אמד
מ׳.] [ברכוה כמו הוא והרי הוא אחד מענין דהכל והכורך הברכה בין תחלה אחד כל

:לבדו אחד כל כך אחר שאוכל מה ברכהו דפוטר חמלה כשהכורך בהפך וכן לתורי גביל
א ץ ל קכ״א) (דף במשנה דאמר כר״ע פסק דהוא נראה .וכו׳ פוטרה הפסח ברכת ו

 ישמעאל דלר׳ אמרו דבגמ׳ מסמיהים ודבריו זו את זו ולא זו אח פוטרת זו לא
פוטרס הפסה, ברכת ולהכי כשרים נשפכו הנזרקים דאם כלומר שפיכה בכלל זריקה

הזבח
עוז מגדל

 מרור אכילס על אקנו״צ אמ״ה ה׳ אחה כרוך ומכרך נחרוסת ומעכל כאחד ומרור מצה כורך ואח״כ
ב ואוכלן; ת  כמדומה זה אומר ואני :עכ״ל דייק לא וההסדר מ׳׳מ כהלל ז״לזה הראכ׳׳ד כ

 הלשון כל קרא לא לפניו הקורא או נהשגוה הוא סופר עעוח או הקדוש מפיו שיצא כ׳׳ש דעתו על עלה שלא
 והצריך להלל הפסק זה ייחס היאך דקראו ס׳׳ד דאי קמיה דלא'סיימוה עד וכתכו הדכור מפיו וחטף

 ומטכל ומרור מצה וכורך וחוזר וז׳׳ל אחרות פסקות שלש לאחר כתכה דהלל דההיא ועוד כרכה כו
 שלשון לי אומר ולכי .כהלל לשונו מכורר כודאי וזה .עכ״ל למקדש זכר כרכה כלא ואוכלן כהרוסת

 ולפי פסחים ערכי כפרק הוא אמת ז׳׳ל ר״מ פסק אכל לסופר או לקורא או נתחלף שני כלשון ראשון
 אמר הגדול כקיאותו ולפי דייק דשפיר אמינא כדידיה הריקי כוקי תלינא ולא רכינו גדולת שידעתי

דמס׳ דשמעתין אותה על אלא אמרה פסחים ערכי פ׳ למקדש דזכר הזקן הלל של אותו על ולא זה
 מאן דשמעתא כמהקנא התם דגרסינן אמרה כמיס שנתערכ דדם מתני׳ גמרא התערוכות פ' זכחים
 אחת ככת כורכן שהיה הלל על עליו אמרו דתניא היא הלל זו את זו מכטלות מצות [אין] דאמר שמעת
לכר^ דצריך וממילא הכל ז׳׳לכתכ אלפס ר׳׳י וגס . ע׳׳כ יאכלוהו ומרורים מצות על שנאמר משוס ואוכלן
■ הראכ׳׳ד' לשון ליישכ נוטה דעתי כך .פסחים ערכי דפרק קפא משום לעכול נמי ומסכרא היא דמצוה
 דיי כו הקדמתי שככר ואף זה כלשונו אתכם דעי מהגיד ואירא זחלתי כי כאולי הלכה אותה שפירש

 אלהים דכרי ואלו ואלו כהלכה פנים מקצת לו יש דייק דלא ז״ל ר״מ סדר על שכתכ ומה .למשכיל
:קט׳׳ז) קט״ו (דף פסחים ערכי דפרק וכתוס' כגמ' . פסח של מגופו עד מצה אכל ואם ; הס חיים
מן : הפסולין כל פרק כזכחים . פסח של פוטרת עד הפסח כרכת ולא .ואוכל כחרוסת עד הזה בז

ב :קט׳׳ז) (דף פסחים ערכי פ' ת מהכל דעתי אומר ואני :עכ״ל הכל זה ז׳׳ל הראכ״ד כ
דטכול וכשמעתין דרבנן הזה כזמן מצה' דאמר כרכא פסקינן דפסחיס מכילתין סוף קמן דהא מעט

 אכילה שאין Y\ מרכותינו קכלנו וכן הא קיימא לא הא לא ואי שישאלו כי' טכולי תרי דכעי אסיקנא
 כמשנה הוזכרה. שלא קפא משוס ז״ל ר״ת כפירוש בחומץ ראשון שמטבליס אלא טיבול בלא חשובה
 דאיכא בחומץ החרוסת מרככין שאנו שבספרד קבלתנו לי וערב טבול שצריך מודים מ״מ אבל כהדיא

. כוסות ארבעה כמו עד אכילת על ומברך וחוזר :נכונים ז״ל ר׳׳מ דברי רואה אני כן על תרתי
:פסחים(שם) ערבי פרק ״ , , , , , , , ,
א ת ל מכי אכלו ב ת ו של א ה הב ל ה בלי ה כל אני שומע הז רו לא ת״ל הליל תי מנו תו עד מ

ר אקרא אני בוקר ת ה בוקר עד הנו מ מר ל ם ליתן עד כו׳ נא ד זר. ואיזהו בקר של לבקרו תחו שחר עמו ת אמרו מכאן ה ת פסחים אכיל אכיל ם וכל זבחים ו מצותן אחד ליום הנאכלי
שחר עמוד שיעלה עד ם אמרו ולמה ה ת עד חכמי ק כדי אלא חצו ת העבירה מן אדם להרחי שו ע רה סייג ול תו שי דברי ולקיים ל ת אנ ס שה שאמרו הגדולד, כנ תונין הוו דברים של מ

ה את הקורא בפרק דתנן לתורד. סייג ועשו עד בו׳ בדין מגיל ה למפרע ה תו דבר הכלל ז ה שמצו ל שר בלי ודלא פסח אכילת לאתויי מאי לאתויי בגמרא ואמרו הלילה כל כ
ברבי
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כו׳. לגמור לו ויש י . כן מקכלת הדעח אין א״א בהםגוה ו ו׳ נ  מנוארין רבינו ודנרי ו
 גהקדפו לא ועליוס גגין רב אמר הסם דאמרינן פ״ו) פ״ה צולין(דף כיצד פרק סוף

 פקעאיגראמאי והלילא פסמא כיזיהא חייא ר׳ משום רב והאמר הכי רב אמר ומי •והקשו
 חנן והא והקשו באיגרא ואמרי בארעא דאכלי לא ותירצו באיגרא. ואמרי באיגרא דאכלי לאו
 רב ואמר אפיקומן הפסח אחר מפטירין אין

 קשיא לא ותירצו .למבורה מחבורה יעקרו שלא
 <זה אכילה בשעת שלא כאן אכילה בשעת כאן

 אסור אכילה דבשעח אמרו לא וע״כ מבואר
ח, משום אלא ס ברור: וזה פ

 שנהגו מקום פ׳ .וכו׳ לאכול שנהגו מפום יא
 לאכול שנהגו מקום נ״ג) (דף

 שלא שנהגו מקום אוכלים פסחים בלילי צלי
 במשנה(ביצה שחל יו״ט ופ׳ .אוכלין אין לאטל
 וחכמים פסחים בלילי מקולס גדי ועושין כ״ב:)

 בכל מקולס שגדי רבינו כתב ולזה אוסרין.
 מבואר והפעם הוא ברור ודבר אסור מקום

 כמו במק קדשים כאוכל שנראה לפי בגמרא
 ממוחך היה שאס רביט כתב ולזה .רבינו שכתב

 (פסחים צולין כיצד פרק ששנינו לפי מותר וכו'
 טלו שצלאו כל מקולס גדי איזהו ת״ר ע״ד)

כאחד

 נשלק אפילו שם ופי׳ מקולס, גדי זה אין אבר ממט נשלק או אבר ממנו נחתך כאחד
: שנהגו מקום פרק בהלכות זו ברייתא והובאה לו במחובר

ב י '  ליה ובצע המוציא ברישא שרי היכיעביד לשונם וזה בהלכות מבואר זה .וכו׳ שאין מ
 מצה לא:וצ מברך דגמרקדושא וכיון קדושא דגמר עד עלויה ידיה ומנח לרפתא

 ליה ועקד ירקי בשאר מסבל והדר ואכיל
 הגדה וכהא נשתנה מה אמר הכי ובתר לפתורא

 והדר ואכיצ אמרור ומברך ישראל גאל עד
.ע"כ ,ברכה בלא ואכיל ומרור מצה כריך

.וכו׳ ירק לו שאין מי :במובן קצר ורבימ
 נוסח וראיתי קס״ו) (דף שם דגמרא מסקנא

 מצה אכיצה בעל שהוא רבינו כדברי הברכות
מ״ש לפי לדבריו והפעם מרור אכילס ועל

 סעודתו הפסק שיהיה כדי .כלום אחריה טועם ואינו מצה
:המצוה היא שאכילתן בפיו המצה או הפסח בשר וטעם

 כוס על המזון ברכת ומברך ידיו נוטל כך ^אחר י
 עליו וגומר רביעי כום מוזג כך ואחר’ .ושותהו שלישי

יהללוך והיא השיר [נ] ברכת עליו ואומר’ .ההלל את
 מפני הוא ברכות מהלכות עשר 'אחד פרק . טועם ואינו הגפן פרי בורא ומברך .וכו׳ מעשיך כל ה׳

השומעין עמו ואחרים עצמו מוציא זו שבברכה למזוג לו ויש המים. מן חוץ הלילה כל כלום כך אחר
רעתי יתבשר ושם וצ״ע לברך צריטן שאין אותו לה׳ מהודו [ל] הגדול הלל עליו ולומר חמישי כוס

זה וכוס . בבל גהרות על עד טוב
̂"5,.,,ש * כוסות ארבעה כמו חובה ,’’5P5

עכ׳ל: אחד במקום אינן אם כופות לארבעה שם כאן שאין לפי כן מקבלת הדעת אין ז׳ל היאב׳ד מקום בכל ההלל את לגמור לו *ויש
;סעודה מקום שאינו אע״פ שירצה

א  אוכלין אין לאכול שלא שנהגו מקום .אוכלים פסחים בלילי צלי לאכול שנהגו ימקום י
קדשים כאוכל שנראה מפני זה בליל כאחד כולו צלוי שה לאכול אסור מקום ובכל . הוא פסח בשר יאמרו שמא גזירה

ץ. מי •שנהגו: במקום מותר זה הרי מחובר והוא אבר בו שלק או אבר ממנו שחסר או מחותך היה ואם בחו ״ ב י
ירק לו שאין מי . הזה הסדר על הדברים כל ועושה בשבת שעושה כדרך הפת על מקדש הפסח בלילי יין [נ] לו שאין

א :וע׳ש תסג פי׳ פוי ה :שם פמ׳ג תעז פי׳ פור ד :מא עשין פמ׳ג תפא פי׳ פור ג :שם פמ״ג תש פי׳ פור ב :שם פמ׳ג חעפ פי׳ פור א ל א

 ר.הר.רונים מן הרבה דעת לסי אבל .בארוכה
•• עיקר וכן מרור ולאכול מצה לאכול הוא הנוסח

מי

 נשפכו הנזרקים דאם כלומר שפיכה בכלל זריקה ולא זריקה בכלל שפיכה הוי לא ולר״ע הזבח
 ולא זבח של פוטרת הפסח ברכת אין ולהכי פסולים ג״כ נזרקו הנשפכים ואם פסולים

 פסולי מהלכות כ׳ פרק בריש פסק איך כר״ע כאן דפסק רבינו וא״כ פסח של זבח של
 יצא בשפיכה שנתנן בזריקה הניתנים וכל שם שכתב נשפכים דהנזרקים המוקדשים

 בסוגיא התימה להגדיל יש ויותר ,ישמעאל כר׳ דהוא נראה וזה ישפך זבחיך ודם שנאמר
 זבחיך דודם קרא האי על שם שאמרו בתחילתו ל״ז) (דף שמאי בית בפרק דזבחים

 בשפיכה שנתנן בזריקה לניתנים מנין לכדחניא ליה מבעי דאתא הוא להכי ואכתי ישפך
 ולא שפיכה בכלל זריקה לא דאמר כר״ע לה סבר ומשני ישפך זבחיך ודם ס״ל יצא

 את סטר לא זבח של זבח של אס פטר הפסח ברכס ברך דתנן זריקה בכלל שפיכה
 והכי זו את פוטרת זו ולא זו אס פוטרת זו לא אומר ר״ע ישמעאל ר׳ דברי הפסח
 דודם מקרא יצא בשפיכה נחנן שאם בזריקה דהוי הני בכל ליה לית דלר״ע שם מבואר

:וצ״ע חזקה קושיא היא וזו כו׳ זבחיך
 במקום לגומרו יכול ד׳ כוס על שגומרים הלל כלומר ההללוכו׳. את לגמור לו ויש י

לי דלמה כו׳.וקשה אכילה דבשעח אמרו לא וע״כ כו׳ המגיד הרב וכתב אמר.

משנה לחם
 שס מ״ש דהא אחר במקוס ההלל לומר דיכול משוס למדנו הכי בלאו הא וע״כ האי
 ההלל כלומר אכילה לאחר היא ההלל קריאת ההם ז״ל רש״י פירש אכילה בשעת שלא

.ע"כ האי לומר לה״ה ליה ולמה אכילה בשעת שלא ומקרי כך אחר אותו קורין  ונראה .
 אכילתו על ההלל לומר כלומר וכו' אכילה בשעת כאן דה״ק לפרש שמכל ה״ה דנשמר

 אס ההלל ואמר כוסות ארבעה מצות הוא שהשלים אחר אבל במקומו לאומרו דצריך ודאי
 שהיו הוא איגרא פקע והלילא ומ״ש רשאי אחרת חבורה עס ההלל ולומר לעקור רצה

 ומהכנסיס בבתיהם ראשונה ומשלימיס באים היו כוסות ארבעה מצות שהשלימו אחר מתכנסים
שהפי' דאפילו ה״ה אמר לזה איגרא פקע הלילא דאמר ור%יינו השלימו שלא האחרים עם
 ודאי פסח דליכא היכא אבל פסח משום אלא אכילה בשעת התם אסר לא ע"כ כך הוא

:אחר במקום ההלל ולומר שאכל אחר לעקור יכול אכילה בשעת דאפילו
ב י י , אלא ירק לו שאין מ  כפי כי כו'.האמת לדבריו והנועם המגיד הרב כתב כו'

 אף ומצה מרור כמו חובה ;הס דהמצות יכאvדר מדבריו משמע משם הנראה
ושם עיון וצריך ה״ה כתב זה ומפני בלמ״ד שיאמר צריך ולאחרים לו שהעושה פי על

:וכו׳ יתבאר
מי

מיימוניות הגהות
 וי״א ן טרפ ר׳ דברי הגדול הלל עליו אומר חמישי חכמים אמרו שכך יהללוך וחותם חצות אחר הזה בזמן מצה אכל רכא אמר ע״פ בשילהי משמע וכן עזריה כן אלעזר כרכי

רצה שאם רשות חמישי הוכח כוסות ארבעה גאון שלום רב אמר וכן אחסר לא רועי ה׳ מחבירו עקיבא ברבי דקי״ל ועוד עקיבא כרכי יצא לדידן הא משמע יצא לא לראב״ע
וג״ל הבקר עד כלל ישתה׳ לא ושוב הגפן על וחותם ושותה הגדול הלל עליו אומר ליל והמצה החזרת כתום׳ דתניא ראיה ודזביא שמחה רכינו פסק וכן שהוציאוהו מי פרק
לרביעי שלישי בין משום בו ואין שלישי כוס וכן קטן ובין גדול בין שותה כוס שאותו הלילה כל אכלן לא הלילה כל אוכלן משתחשך אוכלן אימתי עד כר חובה הראשון יו״ט

עליו אומר כתוב ספרים וברוב צחי אי למישתי מצי דמיא כתב אלפס ורב ישתה לא
 וחותם חי כל נשמת אחריו שיאמר שר״ל יהללוך וחותם שאומר שמה ונ״ל , הגדול הלל
 שקשה וכו׳ שמך ישתבח אחר יהללוך נשמת אחר לומר נוהגים ושמא מהולל מלך

ואסור בה״ג כתב , ראבי״ה עכ״ל הגדול והלל המצרי הלל יאמר אחת בחתימה לומר

 העבירה מן אדם להרחיק כדי חצות קודם לאוכלן מצוד, ומ״מ מעתד, יאכלם לא
 ה״ר של ידו כתיבת יהודד, רכינו של דברכות בתום׳ מצאתי וכן דברכוה פ״ק כדאיתא

 כראב״ע דקי״ל בשר״י כתב כס״ד, אבל דר״ה פ״ק בתוס׳ וכן מפרד״א מאיר בה״ר משה
 אלא נאכל אינו רפסה מקומן דאיזהו הא חרא .סתמי ג׳ מקמי דמגילה סתמא חרא דסמי

 דד,״ל בגמרא טעמא ומפרש הידים את מטמא חצות אחר הפסח דע״פ והא חצות עד
 השחר עמוד שיעלה עד מצותו חצות עד חכמים שאמרו כל דברנות דפ״ק והא נותר
 ראב״ע הא עקיבא רבי הא עד וכו' ורמינהו קתני לא פסחים אכילת ואילו בגמרא ופריך

 גרסינן ולא עקיבא כרכי אתיא דברכות דההיא כתב שמחה ה״ר אמנם ראני״ה פסק וכן
 חצות עד פסחים ואכילת ק״ש גרסיגן הכי אלא קחני לא פסחים אכילת ואילו כגמרא

 תרי איכא א״כ כראב״ע וברייתא כר״ע מתניתין פי׳ ראב״ע הא ר״ע הא יוסף רב אמר
 כר״ע. ג״כ דמשמע מכילתין בפ״חמן כהג״ה לעיל לעיין כראב״ע סתמי ותרי כר״ע סתמי
 !ע״כ / מקומן באיזהו כותיד, תנא לן מדסתם ראב״ע לדברי לחוש שיש כתב רא״ם והנד,

 דמילתא ומסקנא אלפס רב פסק וכן חי כל נשמת דאמר יוחנן בר׳ ודלא יהודד, כרב [כ]
 והתוס'פירשו וזד, זד, לומר נד,גו אמנם הגדול וכד״לל השיר בברכת בתרוייהו יד,ודד, כרב
 של ברכד, יסיים ולא יהללוך אחר חי כל נשמת לומר יד,ודד, אדרב מוסיף יוחנן דר׳

 ברכה נמצא נשמת ובסוף יהללוך כסוף מברך בן לא שאם נשמת מיד ויתחיל יהללוך
 חתימה זו דאין ואומר חולק וראבי״ה • ע״כ כ״ץ חיים ר׳ נוהג היד, וכן לבטלה אחרונה
 חי בל נשמת לומר יש המצרי הלל אחר שמיד כתב הוא גם אך בשתיד,ן וחותם כשתים
 הלל דמיד'שיאמר כתב רש״י וכן כדפרישית בחתימה דפליג ואע״ג הגדול הלל ואה״ב
שמת. יאמר ואח״כ הגדול הלל יאמר  המזון לברכת שלישי כוס ומוזג לשוןס״ה לך וד,א נ

 לשתות וצריך איסטניס או חולד, היה שאם ט״ע יוסף ורבינו ופירש״י להלל וד,רביעי
 העולמים חי אל מלך עד וישתבח נשמת ואומר הגדול הלל עליו ויאמר חמישי כוס ימזוג

 חתימות ושתי ישתבח של בחתימה כ״א כברכה הלל חותם היה לא אמי אבי חיים ורבינו
 חמישי כוס למזוג רצה שאם כתב עמרם רב ובסדר ראבי״ה לשון .עכ״ל למה אחד בענון

 רביעי כוס על ונשמת הגדול הלל יאמר לא לשתות שצריך חולה או זקן שם. שיש כגון
הגדול הלל אומר ה׳ כוס ועל וחתימתו המצרי הלל גמר אחר ישתד, רביעי כוס אלא

 למישתי בעי ואי דהלילא וכסא דברכה כסא לכר לטישתי ולא מצד. אחר מידעם למיכל
 וכן מיא אלא למישהי רשות ליד, לית דצחי מאן אלפס רב כתב וכן .עכ״ל שתי מיא

 ירצה אם הגדול הלל עליו ולומר חמישי כוס למזוג שיכול וכתב בבעמוד המחבר רכינו
 בתוס׳ מצאתי שוב .שמחד, רכינו כתב וכן דבריו כבל בסידורו ט״ע יוסף רבינו יסד וכן
 לאכול שלא אלא תלמודא קפיר דלא מים בין יין בין הלילה כל לשתות שמותר ע״פ
 בפיר׳ושיו רשב״ם פי׳ וכן ע״כ שלו בסדר רש״י כתב וכן קפיר לא אשתייה אגל מצד, אחר

 לד״תיר ונראה חובד, שאינו ה׳ בוס מדהתירו נראה וכן בשתייד, קפידא שאין להדיא
 המזון דברכת כסא המצד, אחר יין של כוסות שני שתי הכי בלאו שד,רי מים מכ״ש יין

 ב״ד ר״י כשם מצאתי וכן כדלעיל רצד, אם הגדול דהלל שלישי כוס ועוד דהלילא וכסא
 משום השולחן על יושב בעודו אלא יין לשתות אסור שאינו מ׳׳ד, ר״ג מפי יהודה,

 בין הללו הכוסות בין למישתי שרי היאך כן אם וקשה הכוסות על כמוסיף דנראד,
 משום לי תיפוק שכרות משום בירושלמי טעמא לפרש שצריך מד, ועוד וג׳] לב׳ [א׳ לד׳) (ג׳

ת, על כמוסיף דנראד,  ודאי אלא כרפ׳ זה מטעם לאסור היה כולם בין ואדרבד, הכוסו
 יהודד, כרב [ל] : ע״כ ,חובה שאינו המישי להוסיף מדשרו ועוד חיישינן לא דלהא נראה
 בחר יעקב מכי דאמר יעקב בר אחא כרב ודלא המעלות משיר דאמר יוחנן כר׳ ודלא

 כמוסיף נראה יד,א שלא השולחן על יושב בעודו אלא יין לשתות אסור [מ] : ע״כ לו^
 יחיאל ה״ר בתום׳ מצאתי וכן . מותר השולחן מן שעקרו לאחר אבל כוסות הד׳ על

 בדמפרש ה״ט לד׳ ג׳ בין לשתות שאסרו דמה אפיקומן אהר לאכול אלא אסרו שלא
 טעם פי׳ ולא המתירין טעם כתב הרוקד. ובעל הלל גמר קודם ישתכר שלא בירושלמי

 צריך אם מיס אלא, ישתה ולא דלעיל הגאונים בדברי לנהוג טוב להקל שלא ומ״מ האוסרין
 דהוד, מידי אריפתא מקדש פסהים בלילי יין לו שאין מי אלפס רב לשון [נ] : ע״כ , להם

ובתשובת ואכיל. מצה לאכול ומברך קידושא דגמר אריפתאעד ידיה ומנח ויו״ט אשבתות
רב

ש »ןין ה: מקום עד לגמור לו וי ד עו ב ס ת בו׳ מקבלה הדעת שאין ז״ל הראב״ד כ אני :ו  ותין רכו לומר חדם שחייב ז״ל ר״מ עשה ויפה סשהים ערבי בסוף כן כהב ז״ל אלפס ר״י אומר ו
:ישן) היה ההעתק בי חסר הפרק סוף ועד (מכאן :פסחים ערבי פרק ריש שאמרו ממה אלא בסברות להכריע לי **
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י יג כו׳. לו שאין ט  המוציא עליה ומברך מיננור דלא מהאיך ברישא אכיל ליה דאית הוא בלסוד כזית אלא דמנמרא ממצה סשדשא כולה ליה דלית והיכא כך בהלכות מבואר זה ו
 לומר הוא והכרח ז״ל הגאונים מן הרבה כתבו וכן עכ״ל. ברכה בלא ואכיל מרור מצה כריך והדר ואכיל אמרור ומברך ואכיל מצה לאכול דמינכיר כזית על מברך ולסוף

 מצה מלאכול ששכח הרי ז״ל הרשב״א וכתב לבאר. לו היה דעתו היה ההלכות כדעת ואם בהלכות הכתוב כסדר עושה שהוא או קודם המרור שיאכל או סובר פהוא רבינו, כרעת
:ע"כ ,כוס מעונה אינה המזון דברכת כוס בלא המזון ברכס ומברך מצה כזית ואוכל המוציא ומברך חוזר עושה הוא כיצד הסדר כל וגמר בתחרונה כדה

ך י י זה דין רבינו מ״ש וכו׳._מהוך שישן מ

 אכילת ועל האדמה פרי בורא ברכות שתי המרור על מברך בתחלה בלבד. מרור אלא [ס]
:ברכה בלא המרור מן ואוכל וחוזר ואוכל המצה על מברך ההגדה וכשיגמור .ואוכל מרור

 מברך משומרת שאיגה ממצה סעודתו בשגומר בזית אלא משומרת מצה לו שאין יימי יג
ת 'בזית אותו ואוכל מצה אכילת על ג ש ד ה ב״ א ר ה

ו נ י א ם ו ע ו ו ט י ר ח : א ם ו ל היסח מפזם ממנו ואוכל חוור אינו יחידי והוא אוכל היה פסח אם א׳א וכו׳. שישן *מי רע־ן יף כ
 והוא מפסיקחו שהשינה ואוכל המוציא ומנרך ידיו נונול פסח שם היה לא אם נפסל הדעת

לגבי הדעה היסח הוי דלא יאכלו נתנמנמו אס כלן דאפילו למימר ר׳י כלן.ואתא שישנו 1 הסעודה בתוך ששן
ר ז ו ל ח כ ו א י . ו נ ה ב ר ו ב ו ח נ ש י :עכ׳ל מיניה יליף דרכה יוסי כרבי וקיי׳ל הפסק הוי לא נמי אכילה ולגבי פסח ש

יאכלו: כולן נתנמנמו יאכלו, לא ונעורו כולן נרדמו .ואוכלין חוזרין הסעודה בתוך מקצתן
m שם וסמ׳ג עיר כ :ע׳ש תעח סי׳ עור :

 שדין סובר שהוא נראה אלו בהלכות
 שאמרה המשנה לפרש ודעתו במנה אפילו הוא ,זה

 יאכלו לא כולן יאכלו מקצתן ישנו ק״כ•:) (דף
 יאכלו לא נרדמו יאכלו נתנמנמו אומר יוסי ר'

 אחר מפעירין דאין דקי״ל ולדידן בפסח שהוא
 מצה אכילת דלאחר הדין הוא אפיקומן מצה
 לאכול רשאי ואינו סעודתו סלק כבר ישן אס

 וכן בסוף מצה ולאכול ולחזור אחרים דברים
 הדין שהוא ראיה והביאו מפרשים קצת כתבו
 קמיה יתיב הוה אביי בגמ׳ שאמרו ממה למצה
 מר ניים קא מינם ליה אמר נייס וקא דיבה
 נתנמנמו דתנן מנמנמנא קא נמנומי אין ליה אמר

 אמר ורבה ואביי ע״כ. יאכלו לא נרדמו יאכלו
 היה רבה של ונמנומו הוו שנים כמה החורבן

 יוסי כר׳ והלכה מצוה של מצה אכילת אמר
 ז״ל הר״א שיעת היא וזו המוציא ולברך ידיו וליפול לחזור שצריך הפסק דהוי אלא לא מצה לענין אבל בלבד לפסח אלא משנתנו שאין אמרת שיפה בזה ויש דרבה; מהא ג״כ

להודיענו אלא הביאוהו ולא בסעודה רבה של נמנוסו היה שלא מפרשים ויש .אכילה לאיסור לא אבל ולברך למזור צריך היה אם לענין אלא היא לא דרבה מעשה ולדבריו .בהשגות
ז״ל: הלוי אהרן ר' הרב הסכים ולזה הכין. ס״ל דרבה וכר'יוסי לנרדמו נתנמנמו בין חילוק שיש

ומצה חמץ הלכות להו סליקו

משנה לחם
ד י ' סי(דף דר׳ מפרש רבינו .מוזר,ואוכל איע והקץ הסעודה בתוך שישן מ  ק״כ:) יו

 נתנמנמו בין דמשמע יאכלו לא כלן דאמרת מאי וה״ק ומיקל אסיפא פליג
 שמואל ור׳ .מותרין גוונא בכל ובמקצתן מומרין נתנמנמו אלא כן הדבר אין נרדמו בין

 דמשמע יאכלו מקצתן בסיפא דאמרס מאי והיק מחמיר יוסי ור׳ ארישא דקאי פירש
 במעשה לומר צריך ולדידיה אסורין מקצתן אפילו נרדמו אס אלא כן הדין אין נרדמו אפילי
היה דאס וכר״י היה דמתנמנס ליה השיב ולהכי רבה עם אוכל היה שאביי דאביי

 אוכל היה לא שאביי שיפרש נראה ורביט מקצתכר״י. היה שהוא אע׳׳פ אסור היה נרדם
 היה דאילו כר״י היה דמהנמנם אמר הכי ומשום אוכל היה לבד רבה אלא רבה עם

 ר״ל ה״ה שכתב האחרון ופי׳ אחר. שם היה שלא הכל היה שהוא מפני אסור היה נרדם
 הנמנום והיינו אין לו ואסר מר ניים קא מינם המדרש בביס מתנמנם היה שרבה

דרילכה משוס והרדימה הנמנום שבין החילוק להודיענו ורצו במהניתין דאמרינן
סי; כר׳ ו י

:דשמיא בסיעתא ומצה חמץ הלכות להו סליקו

ההגדה נוסח
ממצרים. יצאנו בבהילו ואומר שני בום על מתחיל היא. בך הגלות בזמן ישראל בה שנהגו ההגדה נוסח

א  דכפין כל דמצרים בארעא אבהתנא אכלו די עניא לחמא ה
 הנא שתא הא .ויפסח ייתי לפסח דצריך כל וייכול ייתי

 לשתא עבדי הבא השתא .דישראל בארעא דאתיא לשתא
:חרי בני דאתיא

ה  אין הלילות שבכל .הלילות מכל הזה הלילה נשתנה מ
 .פעמים שתי הזה והלילה אחת פעם אפילו מטבילין אנו

 כולו הזה והלילה ומצה חמץ אוכלים אנו הלילות שבכל
 הזה והלילה ירקות שאר אוכלים אנו הלילות שככל .מצה
 מסובין בין יושבין בין אוכלין אנו הלילות שבכל . מרור

:מסובין כולנו הזה והלילה
ם י ד ב  ביד משם אלהינו ה׳ ויוציאנו במצרים לפרעה היינו ע

ה. ובזרוע חזקה ^ טוי  הקדוש הוציא לא ואילו נ
 בנינו ובני בנינו אנו עדיין ממצרים אבותינו את הוא ברוך

 כולנו חכמים כולנו ואפילו .במצרים לפרעה היינו משועבדים
 עלינו מצוה התורה את יודעים כולנו זקנים כולנו נבונים
 מצרים ביציאת לספר המאריך שכל .מצרים ביציאת לספר

:משובח זה הרי

הגהות
 ואוכל ובוצע הפסח סדר וגומר אריפתא ומקדש כתב מתיבתא ריש גאון שלום שר רב

 מעיקרא מברך דאמר הונא ברב ודלא תלמודא פסק הסרא כרב ע״פ ]c[ : אבי״ה רבינו
 מהדר דרב בריה אהא רב וכו' מרור אכילת על עליו מברך ואח״ב ואוכלו בפה״א אמרור
 דגרם בגמרא איתא וכן יוסי כרבי [נג] : ע״כ ,מפדוגתא נפשיה לאפיקי רקי אשאר

 א״ל מר ניים קא מינם ליה אמר מנמנם קא דהוד, חזייה ורבה קמיה ב ית הוה אביי
 פירש שמואל אבןרבינו יאכלו. לא נרדמו יאכלו נתנמנמו והנן ניימנא קא מינם אין
 נתנמנמו ה״מ למימר יוסי ר׳ ואתא יאכלו מקצתן ישנו ת״ק דקאמר ארישא קאי יוסי רר

 רבינו כתב וכן דאביי עובדא ההיא מוכח והכי יאכלו לא מקצתן אפילו נרדמו אבל
 אפיקומן יאכלו לא נתנמנמו כולן ואם המתנמנמים גם יאכלו מקצתן נתנמנמו אם ה אכי׳
 כתב וכן פסח כדין מצד, דדין בולם דעת והנה . ע״כ הדעת היסה דהוי דבר שום ולא

איתקש דלא נראה דאין התוספות וכתבו דלעיל דאגיי מעובדא רשב״ם וכן בפירוש רש״י

ה ש ע  עזריה בן אלעזר ורבי יהושע ורבי אליעזר ברבי מ
 ברק בבני מסובין שהיו טרפון ורבי עקיבא ורבי

 שבאו עד הלילה [א] אותו כל מצרים ביציאת מספרין והיו
של ^מע קריאת זמן הגיע רבותינו להם ואמרו תלמידיהם

:שחרית
 שנה שבעים כבן אני הרי עזריה בן אלעזר רבי להם אמר

 שדרשה עד בלילות מצרים יציאת שתאמר זכיתי ולא
 מצרים מארץ צאתך יום את תזכור למען שנאמר .זומא בן
 וחכמים .הלילות חייך ימי כל .הימים חייך ימי . חייך ימי כל

לימות להביא חייך ימי כל .הזה העולם חייך ימי אומרים
: המשיח

 ארבעה כנגד .הוא ברוך לישראל. תורה שנתן המקום ברוך
 ואחד . רשע ואחד .חכם אחד .תורה דברה בנים

; לשאול יודע שאינו ואחד . תם
ם כ  אשר והמשפטים והחקים העדות מה .אומר הוא מה ח

 כהלכות לו אמור אתה אף .אתכם* אלהינו ה׳ צוה
: אפיקומן הפסח אחר מפטירין אין הפסח

^ *בנ״י תנו ע הכתוב: לשון זה ואין או ש ר
מיימוניות

 לרב פריך דלא ותדע .לא מקומות לב' אבל בגופן התלויות למצות אלא לפסח מצה
 מפטירין מאין מקומות בשני נאכל יהא שלא פי' לחבורה מחבורה יעקרו שלא דאמר

 כדמשני לרב לשנויי מצי הוה ולא לשמואל כדפריך מפטירין המצה אחר הא הפסח אהר
 יותר בפסח רבותא דאין מקומות שני לענין טעמא נפיש דלא טעמא דנפיש לשמואל
 לאכול אסור ישן דאמר הוא תענית גבי דאביי וההיא איתקש לא להא ודאי אלא מבמצה

 לא פסח דלענין היכי כי מפסח ראיה לה מייתי ובירושלמי פ״ק תענית בהלכות וכו'
 חשיב לא דלמחר תענית לעגין ה״נ מקומות כשני ליחשב מעליא בשינה נימנום הוי

ן ע״כ ,באכילה לאתסורי נמנום
 לביך כינו אפילו פסח בד,לכות לעסוק אדם חייב כתראדמכילתין פ׳ בתוספתא תניא ]6[

 ין בייתום בבית שהיו וחכמים בר״ג מעשה תלמידו לבין בינו ייתו לבין בינו עצמו
ונועדו מלפניהם הגביהו הגבר קרות עד הלילה כל הפסח בהלכות עוסקין והיו זונין

והלכו


