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 לאור המדציא מאת היירא אלדבר
---...---..

 יקר הוא ! יקרים קוראים היום לפניכם נוהן אנכי אשר ה~ה היקיהמפר
 וה על נחקף אבל , כלל עוד כנסצא איננו וכמעט , סשרבסצישת

 בסקומות כי עד ומבהיל זר באיפן למנבק- ראשון ברפוס השגישת בורבו
 , זצללה"ה הגאק מחברו דעת לסוף לרד כלל אפשר אי כמעט פאודרבים
 הרינים שצאי מקופות במיאה הטעיות נפלי וביהר , בפנים הקורא יראהכאוטר
 מקח- על לעכצד המעיין ירצה אם והען , מאוד הרבה הספר בתוךהבאים
 וחנה שמה ויחפש ושם" שם *עין רסום הספר בהוך ויפצא הדינים כןאיזה
 לפתטל כ0ו ,  לבקשו יפנה אנה ירע ולא נבוך יהיה אז כלל שםאיננו
 כלל שם נמצאו לא בניסץ המשאה בשם ה0חבר שהביא הדינים כלכמעט
 כנה'נ או משה הררכי או משנה המניד בשם שהובאו דינים הרבהוכן

 וכיוצא המבוקש נמצא לא אלו ספרים הלקי בכל בנרוה נחפשם אםאפילו
 איפחש לכן . יהצלח לא לדבר כמעט הכפר אה עשה זה וכל , הרבהבזה
 השתדלתי כי לבד לא אשר על טובה לי יהזיק כי המבין בקורא סובטהדשני
 להוציא שלא מנפהי שמהי נם אבל , לאור בהדש ולהוציאו הספר אתלהשינ
 איש לי שמצאהי עד שקטתי ולא נחהי ולא סתוקן שאיט דבר ידיסזחת
 בפהרא.צ פישל ירדוץם כטוהר"ר וכו' החריף הרה"נ ה'הבלבבי

 פעך"
 נ,

 כל ממנו הסיר ני ומלבר , הזה הספר על עינו לשום לבקוהי נעהראשר
 מכונם על הספר דברי גי והעמיר כלו הספר כל פני כסו אשר הטעיות וקמשוניחרולי
 העכודים בסופי הגליון על נדפסים והטה הסחבר דברי על יקיות הערוה הרבה נםהוסיף
 , לכודעי וואה . טרחו בעד לכבודו חן השואוה ב:ה כניש והנני , הגהוהבשם
 מעטש כי אקוה אבל . החודרוה מעיניו נשמטו אשר ט'ס אי:ה עוללות אחריועור השאה- כי יתכן , אחרים בימים רק הספר כל על עבר הנ"ל הרהיג אשר יעןכי

 הסו'ל הכ"ר . עשיהי ביכו(תי אשר כל אה אנני כי הסליחה הקורא 1ע2 , מאודהמה
 , לפ"ק השמהה מרבים בי אשר לחורש כ'חהעם

 . הערץ ירסף יפךדקקהצעיר

 הנדפסה הנוסהא הוא ס כוה עינול חצאי בשני שמוקף כה כל כי לד?תחאת
 ון כזה כרובע חצאי שני בין הכהוב וכל בשבוש ראשוןכדפוס

 נשמטו אשר פשוטים ט"ס הרבה מלבד . המגיה דגנ"י הרב שהיקן מהה-א
 מקומות ברובה וגם , בלבד תחהם המהוקנת הנוטחא והוצנה הספר כנותלגמרי
 הראשונה הנוסחא גשמטה רצוני ונגר באשמתי לא אשר הראשינים ברפיםנבפרם

 . התקינים בלוח הקורא ם וימצא , הספר מהעךלנסרי
 ג'. באית תסצא חמץ לענין נכרידיני



 הערות וקובץ ברכהאיגרת
 שליט"א יוסף עובריה רבי הימגי עמוד הגאון מחמאת

 לישראל הראשי הרב לציווראשוו

 בהלכות ומנהגים דינים חידושי שפר, אמרי הנותן הספר זההנה
 חיים אנו מפיהם אשר האחרונים רבותינו מדברי ליקוטי, בתר ליקוטיפסח,

 גאוני מאת שד"ר נאמן ציר לחיים, צדיק פעדלת שותים. אנווכרמיהם
 כמהר"ר הרה"ג הוא תובב"א, דדהבא ירועלים ותפארתינו קדשנועיר
 עליו, הטובה ה' כיד מדתו כדי ומצא יגע אשר זצ"ל. רבי בן דודיצחק
 ויגיה נזרו יציץ ועליו פסח. בהלכות מעלייתא מילי מהני טהור א"םהעסף
 וישר זך לו, יאמר קדוש המפורסם הגאון כבוד יקרות, בהגהותאחיו
 וניפה ותיקן חיקר אשר זצ"ל, פרלא פישל ירוחם ~עהר"ר כקש"תפעלו,
 תמו, ספו הראשונים והנה העצומה. בבקיאותו והלכה הלכה כל נפהבי"ג
 ולהוציאו לחזור סגולה, יחידי התעוררו לכן טוב, יראנו מי אומריםרבים
 תורה ולהגדיל הרבים את לזכות ומתוקנת, חדשה במהדודא עהיםלאור

 לאורייתא. חמייהו איישר אמינא טבא ולפעלאלהאדירה.

 בעברי חשבתי מאשר והארות הערות מקצת בזה נא אציגהואמרתי
 זצ"ל. המחבר הרב של אמרותיו בתריבין

 יחידים שמנהג דוד הבית בשם הביא ברירה, בד"ה ה', בעמודא.
 הגאון כתבו וכן נ"ב, אחריהם. כן לנהוג בניהם את מחייב אינולהחמיר

 והגאון ע"א(, ב דף )בליקוטים מרדכי הגיד בשו"ת אעראו מרדכירבי

 זכרון ובשו"ת ע"ב(, מו דף טו )דרחן יעקב קול בספר  שאול יעקברבי
 ג' חלק אמת זרע בשו"ת עוד וראה יד(. סימן יו"ד )חלק שטיינהרטיוסף

 כג(, סימן יו"ד )חלק ב' חלק פעלים רב ובשו"ת קכ"א(, סימן יו"ד)חלק
 ועוד. מד(. סימן )חאו"ח ח"א מרדני לבושרובהמו"ת

 מרן לדעת אפילו נחושת, של טסין בד"ה הגעלה, בדעי ז', בעמודב.
 הרב ואמנם נ"ב, חדש. פרי ליבון. צריך כאן הגעלה, לה מהנידמחבת
 טסין שגם והעלה חדש, הפרי על לחלוק כתב תנא( )סימן גבוהעלחן
 )חלק אדם תפארת בשו"ת עמו והסכים בהגעלה, להם די פשטידאשל

 ודלא מנשה, מהר"י הגאח מורו להקל עמו הסכים ושכן טז(, סימןאו"ח
 תנא )סימן פסח הלכות על זחצרי אפי בספר אולם ע"ש. תדש.כהפרי
 כדעת להחמיר להלבה והעלה גבוה, העלחן דברי על לנכון השיב יא(סעיף

 פסק וכן שם. חסאן דוד קדשי בספר בפשיטות כתב %ן ע"ש. חדש.הפרי
 ברורה המעעה פסק וכן לו(. סעיף )שם זלמן רבי הגאון ערוךבק~לחן
 עיקו-. וכן סח(.)בס"ק



 החכם התיר חודש, י"ב עליהם שעבר חרס כלי בד"ה ח', בעמודג.
 שאל חמם בשו"ת החיד"א מרן ואמנם נ"ב, בפסח. בהם להשתמשצבי
 אנכי אולם לאסור. שפסק הרשב"א תשובת הביא לח( )סימן ב'חלק

 החכם כדברי להקל שכתב ע"א( קנ"ד )דף הבית בבדק להרא"ההרואה
 ובשו"ת ד'(, אות ח' סימן יו"ד )חלק אברהם ברית בשו"ת עחי ועייןצבי.

 סימן יו"ד )חלק שלמה לך האלף ובשו"ת מג(, )סימן איגר עקיבארבי
 יו"ד )חלק אפרסמת נהרי ובשו"ת צו(, )סימן אלעזר יד ובשו"תקצ"א(,
 הפסד. במקוום המיקל, אחר הלך סופרים בשל ולהלכה, ועוד. קבח(.סימן
 פעמים. ג' ברותחים שיגעילםונבוו

 אורז, של בתבשיל בפטח שנמצאת מבוקעת חטה בד"ה י', בעמודד.
 להקל. דעתו עטר בן שהמהר"ח ה', אות תס"ז סקען ברכה המחזיקכתב
 בארצות שנהוג מה לפי דוקא זהו נ"ב, עמאר. מהר"ש הגאון הורהושבן

 ואף חליטה, והוי רותחים, מים לתוך האורז את מטילים עתןיוהמערב
 זה ועל שרי. בדיעבד אבל לכתחילה, רק זהו בחליטה, בקיאים אנושאין
 אם אבל בזה. אסרו ירושלים שרבני ש"כמדתמה" שם החיד"א מרןכתב
 שאף ובאמת במשהו. אסור עלמא דלכולי פשיטא רותחים המים היולא
 וכמו הרותחים, המש לתוך האורז כ2~החטלך להקל פנים שיש פיעל

 הרדב"ז. בשם סק"ה( תנד )סקמן השלחן בערך טייב יצחק רבי הגאוןשכתב
 )סימן הפסח חוקת בספרו לגזיזיה תבריה הדר עצמו הרב מקום מכלע"ש.
 מרתיחתם, ושצים ינוחו שלא בעינן הגאתים דעת ע%פי סק"ז(, סוףתסז
 %א מרתיחתם, המים קתחו לחוש יש ברותחים, האורז כשמשליכים%כן
 ע"ש. ירוע%ים. רבני כדעת להחמיר יש ולכן שנתבקעה. לחטה חליטההרא

 שסובר כמי שהכריע חדש הפרי דברי הביא בסופו, יא, בעמודה.
 חמרן הפוסקש רוב כדעת ירהילים בעה"ק מנהגינו אולם וניעור"."חחר
 הרה"ג כתב וכן וניעור. חוזר שאינו ד(, סעיף תמז )סימן ערוךהע%חן

 ע"ב(. ע"ד דף פקוד )נהר המפקד שער בספר שמעון בן אהרן רפאלרבי
 כהונה ברית ובספר קסא(, )סימן ג' חלק ונשאל שואל בשו"ת עודוראה

 )אות ומוסר בחבמה ענתבי אברהם רבי להגאון ועדין ט'(. אות ח')מערכת
 וניעה-, חוזר שסובר כמי להחמיר אבותיהם נהגו לא שאם שכתב,צג(
 ועל רבים, ממכקץלות ינצלו כך ידי ועל זג חומרא לנהוג שלא יותרטוב
 ד' חלק אלעזר מנחת בשו"ת ועיין ע"ש. הרבה. צדיק תהי אל נאמר,זה

 ואכמ"ל. ו(, )סימן ב' חלק אהרן כפי ובשו"ת מ(,)סימן
 ס"ל יב סעיף תסז סימן חדש 2והפרי ב' שני", .כלי בד"ה טז, בעמודו.
 שהימחם בתב תמז(, )סימן יוסף הבית מרן אבל נ"ב, בפסח. בזהלהחמיר

 )סימן גבוה הק%חן להלכה העלה וכן בפסח. אף אוסר אינו שני כליוטל
 אחמר יביע בשו"ת שכתבתי במה וראה חדש. כהפרי ודלא כג(, ס"קתסז
 כד(. סקמן או"ח )חלק ג'חלק



 יומג בן חמץ בכלי פסח קודם שנעשית מרקחת, בד"ה יט, בעמודז.
 בפסח. לאוכלה לאסור שיש ישועה, שערי בשם תפז סימן יוסף מהברכיהביא
 נותן נחשב פסח שקודם תנב(, )סימן ערוך בשלחן מרן דעת ולפינ"ב,
 מאחר יהצו, בן חמץ בכלי גם בזה להקל הן דהיתרא, טעם נותן ברטעם

 נותן שפיר חשיב עליו, שמו חמץ דאמר למאן ואפילו פסח. קודםשנעשה
 חיים רבי הגאון שכתב וכמו איסורא. דאיקלש היתרא, טעם נותן ברטעם

 נועם דרכי בשו"ת כתב וכן ע"ב(. קסט )דף קודש במקראיאבולעפייא
 שו"ת )מחבר הלוי אברהם הגאון בנו בשם ה(, סימן סוף או"ח)חלק
 מהר"י הוא לן דמסייע ותנא ע"ש. להלכה. כיון שיפה וכתב ורדים(,גנת
 איש החזון כתב וכן רמ(. )עמוד מחדש הנדפס הסמ"ג על בחיבורוקולון
 להקל, פשוט המנהג כלים בסתם פנים כל ועל ע"ש. יד(. ס"ק קיט)סהמן

 ג' חלק התשב"ץ בשו"ת מבואר וכן תמז(. )סימן יוסף הבית מרןחנמסקנת

 המהריק"ש פסק וכן כב(. )סימן ב' חלק ובועז יכין ובשו"ת רבח(,)סימן
 המקומות ובכל בקושטא שהמנהג שם הגדולה הכנסת כתב וכן תבנז(.)סקען
 אינם כלים דסתם השנה, ימות על בכלים שנעשית מרקחת לאכולהללו
 דשרי. פסח קודם לפגם טעם נותן ליה והוה חמץ. איסור לגבי גם יומן,בני
 רבי הגאון כתב וכן ע"א(. לה )דף אבוקארא אברהם בן בשו"ת פסקוכן

 ועיקר. צא(. )אות ומוסר בחכמה ענתביאברהם
 להחמיר חדש הפרי שכתב בוה הביא עירוי. בד"ה כא, בעמודח.
 ראשון, בכלי הגעלה להצריכן לתוכן חמץ עחי התבערל שמעריןבקערות
 כמו העיקר לדידן אבל ע"כ. ראשון. בכלי בהן  מז~תכחם ומלפעמיםכיון

 צריך ואין ראשון, מכלי עליהן לערות להקל ערוך בשיחן מרןשפסק
 חדש שהפרי פי על ואף חדש. כהפרי ודלא ראשת. בכלי ממחעלהגעילן
 לנו אין מרן, על חולק כשהוא מקום מכל ירושלים, עה"ק דאתריןמרא
 נחפה בשו"ת נבון יונה רבי הגאון להדיא שכתב וכמו מרן. מדברילזוז
 חיים מים בשו"ת בתבו וכן ע"ד(. ד דף פסח, )הלנות ב' חלקבכסף

 הספר בסוף ב' חלק מהרש"ם ובעץ"ת יח(, סימן יו"ד )חלקרפפורט
 ועוד, לד(. )סימן שתרוג משה קעיב בשו"ת עוד ועיין ע"ג(. מוף קכ"הדף

 בדיעבד מודה ראשון, בכלי להגעילן שמחמיר ההמ"א אף דידןדבנידת
 והחק רבה האליה שכתבו וכמו ראשון. מכלי עלידע עירה אםלהתירן
 תאר הפרי שכתב למה דמי כן ואם אחרונש, ושאר זו~ון רבי חהגאתיעקב
 נחלקו לכתחילה ובדין עלמא, לכולי שרי דבדיעבד עאצכיון סק"א(, ח)סימן

 לכתחילה. אף שרי ספקו עיץ דדיעבד דכל לכתחילה, להקל הןהפוסקש,
 )בפתיחה למהרש"ם תורה בדעת וגיין בזה. כיוצא אחרתים עוד כתבווכן

 ואכמ"ל. לו(. אות דעה*ורה
 לעיל )וראה חמץ. על ברחת אותה שרדו מצה בדע כד, בעמדרט.
 קודם כשנעשה בדיעבד להתיר מקום יש לעיל שכתבנו מה היפי ט(.בעמחר



 דהיתרא. טעם נותן בר טעם נותן דהף נה?ום יומוג בת ברחת ואפילופסח,
 בנו בשם ה(, סה2ן )סוף נועם דרכי בשו"ת זה מטעם באמת התירוכן

 לפקפק כתב נו(, )סהץן אמת שהזרע אלא וקילסו. הלוק אברהם רביהגאון
 ובספר לעיל. וכמש"כ מוכרח, זה אין אבל עליו. שמו דחמץ מטעם זהעל

 גלאנטי שמהר"ם וכתב הפוסקים. דברי הביא תנא(, )סימן אדמהמזבח
 וחחר בעין חמץ בה דבוק ההה דשמא יומה, בת אינה כשהרחת אפילואסר
 פלאג'י חמם רבי הגאון שכתב מה לפי אבל ע"כ. בפסח. פירור אותווניעור
 לא וניעור, דחחר להחמיר לנוהגים שאף י(, אות ח )מערכת חייםבגנזי
 וכמו להחמיר. אין בדבר ספק היה מעיקרא אם אבל בודאי, אלא הכינהיגי
 עוד וראה ע"כ. יא(. ס"ק תסב )סקמן יוסף בברכי החיד"א מרןשכתב
 וניעור חוזר בדין אוסרים עימי פי על ואף טז(. )סימן חי כל נשמתבשו"ת

 לקהלא, ספיקא ספק איכא דהא המתירים, כדברי  שהעיקר נראה בספק,גם
 לכהלי משהו בספק ושמא וניעוה חוזר שאינו דאמר כמאן הלכהעאןא
 יוסף הבית מרן בדברי להקל להדיא מבואר וכן וניעור. חוזר אינועלמא
 שכאן שכן ומכל וניעוד. חוזר אינו עלמא לכולי דבספק תנא(, סימן)סוף
 )חלק סופר כתב בשו"ת ועיין וכנ"ל. וניעור. חוזר אינו דאמר כמאןנהגו
 בשערי בקצרה )שהובא גלאנטי, הר"מ בכוונת שנתחבט פט(, סימןאו"ח

 ודו"ק. כנ"ל. מבוארים ודבריותשובה(.
 זולת במילה מילה עמו הקידח? לומר לנשים יצוה כח, בעמודיו"ד.

 מבעל הבית בני שומעים והבדלה שבקידוש פשוט המנהג נ"ב, ב"ה.השם
 הגאון ערוך בשלחן כתב וכן כעונה. שומע מדין חובתם ידי ויוצאיםהבית
 לח )דף לראש בחיים פלאג'י חיים רבי רהגאון קכ"ד(. )סימן זלמןרבי

 )פרשת חי איש בן ובספר קח(. )סימן ב' חלק חיים לב ובשו"תסע"א(,
 ברבה בדין מ'(, )עמוד להלן עצמו המחבר כתב וכן טו(. אותבראשית

 למעבד אריך לא באמירה וחצי בשמיעה חצי פנים כל ועל ע"ש. עלש.מעין
 וכן קצד(. סקמן )סוף ערוך השלחן מרן מדברי וכדמוכח לכתחילה,הבי

 וראה י(. סימן סוף או"ח )חלק א' חלק פעלים רב בשו"ת במישורהוכיח
 הוא "ברוך לומר עוד קוהזהיר תעה ע"ש. ו(. אות ז )סימן איש בחזוןעוד

 אבחתב  שמואל דבר בשו"ת מבואר שאדרבה אינו, זה במח"כ שמו",וברוך
 וברוך הוא ברוך עניית כעונה, ח?ומע שהואיל כן, לעשות שאין רצה(,)סימן
 ערוך ובשלחן רכד(. )סימן בורבבה הדגול כתב וכן ע"ש. הפסק. הוישמו
 חזון בספר בזה הארכתי וכבר  בדיעבד. אפ"לו בזה החמיר זלמן רביהגאון
 ואכמ"ל. והלאה(. קכז )עמוד ב' חלקעובדיה

 מן תוזלים חחם מים "באר שנת הנהדר, א' באדר החתום עלובאתי
 לפ"ק.לבען"

 יוס4עובריה
 להיראל הראשי הרב לציוןראשת



 דברראשית

 לליל השייכים מירושלים ומנהגים פסח מהלכות דינים "חידושי הוא והספר
 יצחק רבי הרה"ג ע"י עברו, בדורות ירושלים חכמי גדולי ספרי מתוך נלקטפסח",
 כשלוחא בקודש לשמש הורם ואשר הונף אשר ירושליס, מחכמי ז"ל, רבי בךדוד

 עיה"ק. כוללות למען אשכנז בארצותדרחמנא
 זה חכם הדפיסו רבים כשדרי"ם תקס"ג. בשנת מזירוב בעיר נדפסהספר
 שפעמו ירושלים וחיבת ישראל ארץ תורת חביבות משום מירושלים. וכמנחהכמזכרת
 השגיאות אף על התורה, בעולם בחיבה הספר נתקבל התפוצות, יהודיבקרב

 זה. בדפוס שנפלוהמרובות
 כסף" שקל מאות "ארבע הספר את תקסד, בשנת בקארעץ הדפיס מסעובדרך

 מוואלוז'ין. חיים רבי הגאון בהסכמת ויטאל, חיים רבימאת

 דברי "כה : הנ"ל לספר בהקדמה מדבריו קטע כאן להעתיק הראוימן
 ואזיל תוב"ב, בירושלים קדישא מקרתא חברייא, דמן זעירא אנאהמעתיר

 למען אברהם אלקי עם נדיבי פתחי על לדפוק הקנה, ינוד כאשר ונדנע
 ומצפה משתוקק בדמעה החותם בציון. שוכן ה' עם על רחמיהםיכמרו
 תמים בלב ולעבדו ה' בתורת להגות מקראיה ועל ציון הר מכון עללחזור
 יהיה ולא אותם בפקוד לה' נפשו כופר איש "ונתנו לפרט בי, נפשי עודכל
 רבי". דוד בן יצחק הקטן אותם" בפקוד נגףבהם
 רבות, והערות דינים חידושי עם תקצ"ה בשנת בסדילקוב שנית נדפסהספר
 ששימש מטולטשין, נפתלי ב"ר אבלי אברהם הרב מאת העיקר, על כרובהתוספת
 הלכות מכיל הראשון כרכים, לשני הספר את חילק המחבר בקיעב. ומו"צכאב"ד
 והמנהגים הדינים הבדלי על המחבר עומד בעיקר הסדר. ליל דיני מכיל והשניפסח
 רמ"א". ביד "היוצאים האשכנזים מנהגי לבין המחכר פסקיבין

 מוורשא, הרץ יוסף יצחק ר' המו"ל ע"י בשלישית הספר נדפס תר"נבשנת
 מוורשא. ז"ל פרלא פישל ירוחם רבי הגאון מאת וחידושים תיקוגים הערות,בצירוף
 שני יש שלפנינו בטופס שכן פסח, של להגדה זה ספר לצרף רצה סהמו"לכנראה
 פסח. של הגדה לזה שנלוה כתוב ובאחד שער,דפי

 שהוסיף בעצמו, פערלא רי"פ הגאון של היה זה, ספר הדפסנו שממנוהטופס
 ובסופו. הספר גליון על ידו בכתב ותיקוניםהערות

 עם פסח של להגדה הגרי"פ הערות המכיל מודפס, בודד דף לספרצירפנו
 לב. עמ' הנוכהי בספר ראה ז"ל. הכהן ישמעאל רבי להגאון פסה""שבמ

 הגאון מרן דעמיה רבא דורנו, מופת של מספרייתו הם הבודד הדף וכןהספר

 הדוקים ידידות יחסי קיים אשר ירושלים, רבגי ראש זצ"ל, פראנק פסח צבירבי
 רבות. פעמים הלכה של במו"מ באו והם המחבר, הגאוןעם



 זצ"ל פערלא פי,פל ירוחם רביהגאון

 תרו בשנת בוורשא נולד זצ"ל, פערלא פישל ירוחם ר' הגאון ההגהותמחבר
 זצ"ל דיסקין ליב יהושע רבי הגאון של בצילו הסתופף בנערותו צבי, אריה ר'לאביו
 וכן מבריסק, חיים רבי הגאון מפי תורה ולמד לבריסק עבר אח"כ לומז'ה,בישיבת
 ואלוז'ין. בישיבתלמד

 ביניהם ברבנות, חשובות משרות לפניו הוצעו למדן, כאברך טבעומשיצא
 התורה על וישב ה', בבית להסתופף בחר הוא אך וקראקא, לובלין קהלותרבנות
 אשתו. שנהלה  זעירה ומחנות לו שהיה מגורים מבנין והתפרנס בביתו, העבודהועל

 המונומנטלי הפירוש בעל זצ"ל, פרלא פישל ירוחם רבי הגאון היה במינויחיד
 בתורה, ועסק אהלו בסתר ישב שנים עשרות גאון. סעדיה רבי של המצוותלספר
 במסתרים". "ארי בבחינת השמש, אור את כמעט ראה שלא שנים עשרה ארבעבהם
 מענקי אחד כבוד שוכן ההומיה העיר בתוככי כי ידעו, בווארשה סגולה יחידירק

 מכמני בכל מדהימה בקיאות רכש אשר תלמודא, דכולא מרא אדיר, גאוןהרוח,
 והראשונים. הגאונים ובספריהתורה,

 לא אפילו שנים עשרות "במשך : מעלה" של "וורשא בספר עליו נאמרוכך
 כולה. התורה כל את במוחו מכיל פרלא פישל ירוחם ר' שהגאון בוורשאידעו
 רק תורה. הרבה לתוכו בספגו עצמו, עם חי שנים עשרות תורתו. עם הסתגרהוא
 ונתפרסם התורני באופק הזורח האור הבריק לפתע הלוט. את מעליו שהסיר הואספרו
 ספר על פירוש שחיבר אמיתי גאון יהודי, מתגורר שבוורשא היהודי, העולםבכל

 זה. רוח ענק מתגורר בתוכה כי על בוורשא, קינאו והכל - גאון סעדיה לרבהמצוות

 מקיף כה פירוש לכתוב שכדי יודע דנן הספר את המכיר "כל : שם נאמרעוד
 לנבכי עמוקה ובחדירה כך כל נפלאה בבהירות ביחוד המצוות, ספר עלומושלם

 עצומה. בהתמדה ולהגות שנים עשרות לישב מתברו מוכרח - בנפרד הלכהכל
 הראשונים, ספרי מתוך ידיעות של בלום אוצר נדלה, בלתי מעיין אלא סתם, ספר זהאין
 בשפע מצטיין המחבר כולה. התורה בכל אלא מוגבלים, מסויימים בנושאיםולא
 שנתקלים הבנות ואי סתירות של בלאבירינט בהירות ומכניס ידיעות שלנדיר
 מעידים הספר עמודי ומאה אלפיים מתוך עמוד כל הראשונים. בספרי לרובבהם
 המחבר". של גדלותועל

 עבר גדולים, עמודים מאלפיים למעלה המכיל הגדול ספרו התפרסםכאשר
 כי ספרו, דבר יודעי הדור. מגאוני כאחד שם לו קנה ומאז התורה, בעולםזעזוע
 לו היה וכן הרס"ג, על לספרו בהיקפו הדומה הראב"ן על ספר בכתב-יד לוהיה



 כרך נדפס ממנו הפרחי, אשתורי רבי של ופרח", "כפתור לספר ביאורבכתובים
 חי. כל מעין ונעלמו נסתרו הכתבים ושאר תשה(, )ירושלים ציון", "פרחי בשםאחד

 הרה"ג סח שעות. ולעיין לעמוד מסוגל תג של קוצו על הרי"פ, היה גדולדייקן

 על ציון" "פרחי ספרו את שהדפיס בעת כי ירושלים, מחכמי פראג זאב בנימיןרבי
 החכמים מגדולי אחד המגיה, כי פישל ירותם ר' פעם הבחין ופרח",ה,,כפתור
 כעוסות בפנים אליו פנה הוא אחת, אות והוסיף עצמו דעת על תיקןבירושלים

 שכתבתי, כפי לכתוב  שהחלטתי בד הקדשתי ומחובה זמן כמה יודע היית אםואמר,
 לגרוע ולא להוסיף לא רשות לך אין אמר, ובכלל, בדברי, לתקן מהין הייתלא

 אצלי. ומדוד שקול הכל כי אחת, אותאפילו

 ספורים מאמרים מלבד בכתבי-עת, מאמרים כמעט פרסם לא פישל ירוחםר'
 בשנים בירושלים. שהופיע תורה" ו,,קול בוורשא שהופיע תורה" ,)ךגלבקובץ

 הגר"מ בספרית ברובם המצויים הספרים מגליונות הערותיו בפרסום החלוהאהרונות
 הערות כה עד נדפסו מהם ברק, בבני פוניבז' בישיבת ומיעוטם בירושליםכשר

 בירושלים. שלמה" "תורה מכון ע"י ספרים,לעשרים

 וגלמוד בודד נשאר הוא כנראה,  תרעד בשנת הרבנית, אשתו שנפסרהלאחר
 מתודש פראנק הגרצ"פ מרן לידידו, במכתב מווארשא. רהוק גרו שבניו כיוןבביתו,
 רעים מפגעים יותר ועוד מזוקן, כבדו "עיני : מצבו את מגולל הוא תרפ"דאייר
 רואה איני כמעט כי צר האחרונות, השנים עשרת במשך עלי עברו אשרומרים
 .". . . עמדי איש אין בביתי וגלמוד בודד נשארתי ואנכימאומה,

 שארית את ולבלות ישראל לארץ לעלות ההחלטה בלבו גמלה תרפ"ובשנת
 להשתדל בבקשה זצ"ל מרן אל פנה הוא תרפ"ו שבט בחודש ה'. בית בחצרותימיו
 לארץ. כניסה תעודת - סרטפיקט לקבלתעבורו

 החדשה, ושאלתי בבקשתי הגנ"י כת"ר על להעמיס הספר עם הפעם"באתי
 כלתה כי הקדושה, לארץ לבוא המקומית הממשלה רשיון תעודת לילשלוח
 לא עדיין אשר העיירות באחת השם ברצות שמה משכני לשום נפשימאז

 הגנ"י כת"ר עם בזה אתייעץ ואי"ה מהן, באיזו בדעתי להחליטיכולתי
 רצוני נגד כי ואם תובב"א, לירווםלים יותר קרובה ודעתי שמה,בהיותי
 את יעשה עשה כי כסלי שמתי לבו בטוב אבל כת"ר את בזה להטריחהוא

 באופן רצוני את ימלא מלא כי אפחד, ולא אבטח ובו הפעם, גם זובקשתי

 האפשר". כפי ובקרובהראוי

 והרשיון הימים ארכו אולם לארץ, כניסה רשיון עבורו להשיג התאמץ זצ"למרן
 לארץ, לשלחם כדי ספריו את וארז מעונו, את בינתיים מכר פישל ירוחם ר'התעכב,



 ואהבת רבה "אהבה זצ"ל מרן אל שנית פנה לו בצר לעלות.  עדיין יכל לא הואאך
 טינרא דעובדין, מרא למיהוי ליה זכו משמיא אשר דעמיה רבא ניהו למרעולם
 : כותב הוא העגום. מצבו את לפניו ומגולל שליט"א", כקש"ת חריפא סכינאתקיפא

 על יאכף מצבי אכן כמעט, רוחי את והשקיט במועדו הגיעני"מכתבו
 לעשות, מה . . . מכתבי בקריאת מעכ"ת כבוד את להטריח ויאלצניאכפו

 בלא הנני כבר כי יען טובה, לא לי הסבו אצלכם שמה לעוף רעיוני ע"יכי
 מאליו מובן עראי, דירת מאוהבי אהד אצל לגור נאלץ והנני למשכנימעון
 היותר הרעה אשר ימים בם, חפץ לי אין אשר  ימים צרי הגיעו זה ע"יכי

 הייתי לא עוד אשר במצב כעת והנני תורתי, הפרו כי בחבלי, נפלהגדולה
 כמותו, לחכם דברים ארבה לא איפוא לכן בטל. יושב הנני כמעט כימעודי,
 אבקשו ובקצרה רוחי, מצב לפניו לתאר נר"ו למעכ"ת לו יספיקו ספקובלא
 ומעוצב נפשי מעקת חפשי לצאת גאולתי עת לקרב בידו אשר כללעשות
 לב". בכל ואוהבו ידידו בקרבי,רוהי

 לירושלים ועלה נפשו משאת להגשים פישל ירוחם ר' זכה תרפ"ז כסלובחודש
 כתב כבר לבואו, הראשונים בימים אמדורסקי, המלון בבית בשבתו הקודש.עיר

 צבי" "הר לקונטרסו בהערות וכבדו זצ"ל, מרן לידידו תורה בחידושימכתבים
 זצ"ל. למרן מלך מקדש ספר בסוף נדפסו המכתבים הזה, בזמן קרבנותבענין

 רוטשילד בית מחסה בבתי מגורים דירת קיבל זצ"ל, זוננפלד הגרי"חבהשתדלות
 פראנק מלכה גיטה הרבנית היתה ארוכה תקופה ובמשך זצ"ל. מרן של לביתובסמוך
 מביתה. הצהרים ארותת לו שולחתע"ה

 ירחבלים גדולי וכל ימים, ושבע זקן עולמו, לבית נסתלק תרצ"ד בשבט ל'ביום
 ירוחם ר' הגאון על יחיד אבל התאבל כולו ישראל עם עולמו, לבית אותומלוים
 איננו. כי פרלאפישל

** * 

 שליט"א, יוסף עובדיה רבי מרן הרועים אביר הגאון, עט"ר לכבוד יאתהתודה
 הערות וצירף לספר הקדמה לכתוב הואיל אשר לישראל, הראשי הרב לציוןהראשון
 בארמנותיו. ושלוה בחילו שלום יהי מציון, ה' יברכווהארות.

 ויהי בעיה"ק. התורה ממופלגי חבריא, מן מחד וציונים הערות נוספו הספרבסוף
 יכונן. ידינו ומעשה עלינו ה'נועם

 תשל"ח. שניאדר
המו"ל



הקרמה
 לבירדד תדבבוא עודק מירושליםמהמביא

 ראשןנים של מם8רן לקומף בתר לקומי מצי לקומשו מה4 המ שחקאמר
 ננהו אסוראי קצור הלא להארקו שאסרו בסקום ואחרונים ראשומםפוטקים

 יקל למען ב' א' עם פסח בהלכות סהורערם הדינים עפא הלכה לעמן אסיפהחגב
 קטן הספר בזה . משהכהא דלא וזמנין פתהא לה פתח מרחא פאריך הקיראמעל

 דהלכתא אליבא וסצה דמץ הלכות ויפסח יהי דצריך כל . ימצא האיכוה ורבהכסות
 קדישא מקיהא ארץ נאוני קיישי מרבנן חד*סחבריא ביד גמז היהאשר

 פה עוברי מרי והיה טשלי נופך ווצספתי אהעו מעהקהי תובב'אדירושלים
 לביה"ד להביאו נפשי וחשקה נכספתי נככזף דנ"ל דרבנן בשלוחותייהו פוליןערי
 בצרור צרורה אבי ארוני נפש והיהה בי הלוי הרבים זכוה הרבים אתלזכות
 אל ובאה מספקא ספיקא העלכה והיה בחיקו איש כל אוהו הבין למעןהחים
 אליבא ידין יורה יורה תוהא מינניתא המצא שס הבואנה ואשר האותיותהתיבה
 טקור מקומו על איש עמו ונמוקו מעמו רב דבי ספרי מהני נאסף ושםדהלכתא
 /""ע טכים זהב לה~ל אק-א אישים אליכם כן כי הנה ועמודיו והרף וממניוהדין

 ע,ב9 לי להיוה רבה סטה היא זו כי קנו אפת למנינכם ההוסו אל עינו ב~ק יהןכי

 ועובב"א ו4ירןשלים קדיע~א כקרתא זעירא אנא דב-י כה . הזה בדב-תועלת
 ברבים לוצדיע הקגה ינור נאשר ונר נע מדובתיה דשף דרחמנאש~חא
 י'" עור ובחר ציק אצלו ובנה ממרום יוה עלינו יערה עד בן דסשנחחית בציון השוכן עם על רהטירם יכטרו יטען וערבבוע ירךשליםבצ'גריף

 : לפ'ק עזלם כימי ובניתיה בשנת הדבב'אבירדשלים

 ס'מ רב"י בן דוד יצהקהקטן



 'י,,,,יך, פמח מריכות ריניםחיץשי ד4

 שונו על דעתם להקוד יו8 להם[ לדצעירו לפנינו ובאים בפכנח לאוכלו שלא שנהגוושהן
 פוהר"י וספר תצ"ו סיכן ע"ד רף או"ח חדש בפרי באורך עיין לאכלו שלא נהנומה

 : היטב שם ועייןהלוי
  השבת לצורך שבת בערב להיוה וטחל ז' עם לבשלו אמור לאונלו שלא הנזהרצרן

 מח"וקת ס"ב סיכן החביב הרב בהשובה ועיין קייא סיכן א' חלקהלק"ם
 : ה' אות שם טסף בברכי ועיין שס יעוין באורך ו'אות תס" סינע ברכה כחזיק בספר ין וע זללה"ה אזסקאפא מוהר"י הרב עם להיההרב
 הנ"שא סיכו פיורדא רפוס הרדב"ז כוהר. גוי ידי על מצוה כצת אפילו המצהאפית

 :. שם ועיץ הללו הרב רברי על גמגם ב' אות ה"ס במינן ברכה מחויקובספר

 באות
 בתובו שהיה כלי ידי על הדיחיהו כך ואהר מליחה שטו ישהה בפכח ששלחבשר

 ל' סיכן צדק בצמח מסיק הבשר והדיהו מים עם ונתערב שעורים שכרקצת
 ועיץ ובו' ליה כדאיה לסר הכל לאסור או לגוי יסכרנו או קליפה כדי ער לאסורדיש
 : ועי*ש למעשה עףז דצריך ומסיק עליו רצלק "ר סעיף תס"ז סימן חדש והפרי .שם
 הדחה כהךל מקונח בככץ שומין המלה בהוך וחהבו הפסח קודס שנכלח יבשבשר

 : הפסחהק-
 כן ובריעבד בהנאה אף לאסור חדש יהפרי הב'ח רעת לפסח זה בשר אסר אםבשר

 . היטב בבאר שם עיין רצלקים והאחרונים הס"ט בכיקנהבו
 בהרנני

 כחמירים
 : שם ושין לכההילה אף כתירים ובדנים שם עיין כהירין ובדיעבד לבההיהשם
 בספר עיין ביניהם הולדות ולחלק "נדלה בפסח 6( לנכרי בהכהו לתת טותרבהמה

 : יעו"ש אסורוה מאכלות הלמת אפרים ובמחנה " סיטן ]ה'אן מאירזתפנים
 בפמח חמץ בו שיכניס יודע שהזא אע"פ בה לרור לגכרי נ( ביתו להשכירכצהר

 : ו' סימן אפרים שער ועיין ק"ט סיסן יעקב והק ת"ן סיכקכור.ם
בטע

 נה'הה

 והממנר כחכובס נכוף עיהס ווק6 ססמ קודס )יחן 6)6 טחיר נ)6 וחו6ס נס נצא יץש
 : גו*י סגחיק)6

 5ססכיכ 6סלו מוחר עגין כג) סססמ וק1וס . 1)מע)ס כשס מסס נע'ס * נססמ אפילו3(
 : 'וסר )ס6כיך ל ;סיס גמקוס נ5גר וסמוצר ועיי*ס ממן יכסנסירוס



 נה הובשכהרמטלים
 סגן לפסח חטים שם ימוצו לא שם אותם וטיעים תבואה בה 6( ש*תתיםנית

 : רה ס"ק יעקב וחק 4א סשק תנ'נ סעץאברהם
 לא אם אחריהם בניהס על חל זה ורוב אין לפסח דעשטים לברר הנוהגיםנרירה

 לסנהנ ידרד סנהנ בין * דשאני מוהם אהרי או אבההם נחה כןכשנהגו
 הפרי  לדעת וכ"ש שסורה לענין מוה כן גם ללסוד ונראה רי'ד סיגץ רוד ביה .רבים
 הקצירה משעת שמורה םצה לאכול שנוהגים אדם בני ואלו 12כתב ע"ב ז' דףחדש
 ההרהן ]דאפילו ההורה( )דלפי ססהברא וכו' סע סיקרי דלא מסהברא הפסח ימיכל

 : שם וע"ן פשוט וזה כלל בעילא
 בפסה לאכלו דמוהר כהב ס'ז הם"ז בסימן טרשן חמץ של בכדוכה אוהו שדכובומר

 שם חרש בפרי ועיין נקי. הכלי והיה בפמח נעשה אם אפילו כהב ז"לוטור"ם
 בספר ועיץ יוסא בן לכלי דסעץה יומא בן אינו אפילו חייף דבר דהוי לאסורוטהמכים
 חדייפים דברים לשאר בוסר כין יעקב חק הרכ והילוק וקסשם קס"ח סיפן דודבית
 וסהכא סהוורים רבריו אין יבש הוא אמ אבל לח הוא הבוסר אי הדבריםבאים

 הק בספר ועיץ להלק הרב מדצריך . יבש הוא דהבוסר ראיירי משכעדמלהא
 : זה בדיןיעקב

 נאות
 כשך לא והישראל הטעוו( וקב4 הפסה קודם לישיאל המץ שסכרו וישראלנכרי

 יעקב בני נ( לבערו הלוקח חייב הפסח עליו ועבר השותפץ ברשותונשאר
 . חדש ופרי חדש ובביה סק"ד תם'ח יעקב ובחק ג"ל סימן  שבעה נחלת ועיק ב'סיסן

 : טכירה מיקרי נ( חליפץ אי ק'ה סימן הגרשוני בעבודתועיץ
 השליה וחזר לנוי סועם בדבר הפסח קודם שלו שרופים מים שיסנור לחבירודבותב

 במכץ כשאת בדיינים ויוצא עמהם הדץ צועקים והבעלש הנכרי סןוקנאה
 : יעו"ט במקהו השליח דזכה כתב קי"ו סימן ביעקב עדות ובספר נ"ססימן
 יעקב ובהק נ' סיסן אפרים שער ע*ק לו הקנויה :שפחה ההסץ יסבוראסר

 : י"ג ק' מ;יף תכ"חסיסן
 הנכרי עם שחלק . הפסח עליו ועבר בחכץ גכרי עם שוהפוה לו שישמ5

 )הציט ישראל של ]חציט אבל נכרי של חציו בהנאה סותר הפסחלאחר
 : ב' ק' פעיף תמ"ח סימן יעקב הקאטר

ציל
הנה'ה

 35* מ(י ס"יטר 61'ן 6מי כמקיס 15 סס )סחס 6: גס"מ 67.ן כר"וי סעהיק )6 כ, נם5(
 : וכו' )6 )חוחס סנ61ס סס סס:מגין גיס לכחוכ )1 סיס וכךגסנדנס

 מייכ יסר6) כ) מ)ש 6נ) )כטר ס)וקח מייכ סגכלי מ)ק 7ווק6 ןט6ר 7סס גר6ו' סטסון לאג(
 . ס""ס )6קמ ר~מטה )סמדל ולד"כ )נכרראעכל

 )י מס מ)יפין 5י 7מס כי) מה גס"מ סיס הין המן 6,ס~ר )ענץ 7כ*ן מ: גפ)6יס דבריוש(
 5וסן ונכ) לכחיכ סג16י6 6יטל נקר6 גכיב מכיוס כמפן י6סומסרס '-ןי4"/ק/;4

 מ"וץ סגלשני כטיס וסלכ תגילס ככ)) ס"יע 6מר נכגין וטן כמסלס נ,ן 1ניגס04ס1ר ו///א4ה
)

 . גטס נשש גס'מ 6ין מ:ן 5עגין כ"ן 6נ5 ס"שס *סו 5שבע



 ריניםחירושי ן6
 ער חנ של האחרון מוב ביום ישראל של בטותנן המשרהים גוים לתהו)צ"ל(

 פוי ועיץ הרדב4ז בשם ]פהריק"ש ווכו'( לערבס מותר לטחון טוב מיום מוכניםשיהיו
 : עיי"שן ע"ז שחולק ב' ס"ק הם-ה סיסןהדש

 יד ספר ועיין חלק תע"ב סינן חרש ופרי קצ"ב .סיסן מוהרי'ל בה יוצאין כרורגזל
 : כ"ם סיסןאייהו
 ואם ק"ט הם"ז סיסן 5( חדש פרי לבערה צריך חטה ארץ עליה שטתבץ הטהגרעין

 : אוהה וראה פעשה עשה וההש לואוהה כותר בערהלא
 הררנ4ו היובת בשש המנ"א כהב הטץ בכלי שהיתה בקיבה אותה שפעמידיןגבינה

 בכלי שנהבשל כרבר דדינו ונ'ל עליו וכהב להשהותה ומותר לאכלהדאפור
 חדשות בהשובת עיין עכ"ל ל;ח מ;ה חמץן בבלי הקיבה שהיהה נודיקאחכ'ן

 דהא עליו מקשין ושמעתי כרוהח הוא הרי מליה מטעם עלה ואתי תפ'ז סימןלהררב,ז
 חק בספר ועיין י"ב דין ק"ה סימן דעה ביורה שכתב כטו לכלים סלי"ח אין לןקייסא

 : ו' אות המ"ב מיטן יוכף ברכי הרב עכ"ל כ"ב ס"ק תם"ז סינןיוכף

 ד::רה
 דין לו יש כנופן הדבורים אותו דממצין א;"ג הכוורת מן אוהו ש12?יאיןדבש

 : הטרדכי בשם ס"ה הס"ז סיכן הדש פרי . פירותפי
 בהנאה מוהר עפצים כנון דיו ובכממני שע~רים בשכר מבושל שהוא אע"פדיו

 : ה' ס;יף הם"ו סימן הדש פרי :הרו'ה. הר"ן לסברת כאבילהואף
 טחיפץ נזהרו ולא לפסח עיסה גו ולשו באש והרהיחו כים בו ש;רטדבש

 פרי ועיץ רל"ב סימן דוד בית סוהר מהמיצין אינם פירוה מיבאוטרם
 בשת ועיין להקל שאץ רכסיק דוד בית בכפר שם עור ועיין המ'ז כיכןחדש

 . משכו שם שכהבתי מה לקנקי'
 דעה ביורה שכתוב כטו איסורין כשאר דינו הטץ של בפכין שהתכוהו נ(רג

 : ס"ת תמ"ז סימן חדש פרי ב' סעיף צץסימן
 שהם הפ0ח בהוך הפמה קודם הפתוחה חביה כהוך הנכרי אותם שהוציארגים

 אכר חשב ומ'צ היהר שהורח טי יש בסבינו ותוהכם בצירשרוים
 : שםישין

 שאור בית נבי כהב והלבוש נ( הנולה צריך השנה כל עליו שעורכיןדף
 ומדלא שם יעוין לההם"ן שפסהר פפני אסור בדיעבד לשו דאםראפשר

 ושאם וממע מוהר  בדיעבר לשו אם רבדף משמע רף נבי זה ]חידוש[ יעקב( )חקבהב
ערבו

הנה'ה

 ק!מ כפעס ר.יתס עדיין גתינס וכסעת גתינר. קוזס כמיס נס)תתוס זוק5 ימייי עץ"ש6(
 לקנק ע5ש סמחנר תס"ג ופין גר"וי סעתיק ל6 וסמחבר עי*ס המיס תןתרונגת

 : סס עיין *זץ" י'5ות

 גמו תיימ זנ י5'1 סס יפ סופר יעשת סרניע 1)6 כוס י.פר'ח 5ס1ן 6מר גמסד סמהגרנ(
 : סס גה4וסמעייו סיר~

 . סם פמן פ:ני ל5 סנסלס ך5פי6 ךמכו6ר סס ונ5הרומס י"ו סעיף ת;'6 סימן שיע סיןנ(



 7ן תובשאמירושלים
 העיסה ערכו אם וכן . ריי סיכן דור בית . מותר המץ בטאבליוו העשה,רט

 : דור בבית שם יעוץ בדיעבד דשרי ונקי יומא בן שאינו חמץבליגין
 : קי"ב מימן א' חלק הלקט עיין דורא בערביי הנקיאדוחן
 השנה כ5 שכישל דבש מי בשכרי והחמיצו לפסח שבישל דבש מידבש

 ותשובת בשאלות זואביזרייהח )ואביעזר( בזה דינימן ןחלוקי רינם( יעקב )חקעיע
 : ו' אות תם4ב סימן ברכה מחזיק באורך טו"ב סי' מ,הר"ש שימתשבסוף

 הנעלה ריני האות
 ליזהר מר"ן שהוצרך הדברים שכ5 תנ"ב סיכן ס-ש הפרי דעההגעלה

 איסורו זמן קודם כן גם להיות צריך כן אימירו זמן אחרבמנעיל
 : מ'א שםיעוין

 וסברת לכתחילה נומקים מיני בכל לדגעיל דמוהר חדש ה2רי לסברת כר"ןדעת
 הנ"ב סיכן יעקב חק ועיין ס"ה שם יעוין כתיר וכדיעגד מהמירלישיאה בסי זולה מרו לר;ת מסכים חדש יהפרי כדיעבד דוקא לההירכור"ם

 הש"ך עם שהמכים חדש בפרי וע"ש פ"ג סיסן מאירוה ננים ובם' ישוס"ק
 ,אם באפר מעורבין מים שהיא לישי"אה בסי סר"ן של דינו בעיקרוהט"ז
 דסותרן יוסו בן והוא הכלי פליטת לבטל כדי ששים בהם ואין בהםהגעילו
 צ"ה מינן רעה ביורה שם עליו הלקו והט"ז .והש'ך לפגם טעם נותן ]דחשיב[)דחייב(

 : בריעכד אף להחמיר דעהו חדש והפרי ד'סעיף
 . ס"ו תנ'א סיכן חדש פרי הנעלה צריך בשר בו שפזלנעהטזלנ
 בעירוי סני לא האש מן שהעבירם אחר ראשון בכלי בהם שנשתסשוכלים

 : שם הדשפרי
 : שם הגעלה בהו סהני לא עצם של קהא להם שישמכינים
 בהגעלה ניתרין אינם בדבק דבוק אם עץ של ואפילו קרן של הקהא שמקצתסכינימ

 : שם חדש ופריב'ת
 ופרי ב'ח הנעלה כועיל אץ בפסמרווז וקבעום בקתא בעץ הכחופיםסכימם

 : שםחרש
 עושיס הם יפה לא ~בנם עשפ עד אוהם שכשהין יאסכלאותשפורים

 והפרי תנ"א סימן מהרי"ל בשם שכנהצ האיס~י ש;ת ערלהשהוהם
 : שם חולקחדש

 סיכן חרש פרי הגעלה נץע"ל אינו להסירה אפשר שאי חלידה יש ושם צד שפיובלי
 : כשה מטה בשם סינתנ'א

 : י"ז סעיף שם מוי"ם חדש פרי . קלפו אם טהני לא הנעלה שצריך סקום3ל
 ליעת ואפלו הגעלה מועיל אימ טאבסיני' בספרד הנקראים ניעשר, ש9מםין

 : יעקב חק הרבדעת וכן י"א סעק: שף תנ"א כינע חרש פרי הני. שאני במחבת הנעלה יסהניסר"ן
 רסצויים משם להחמיר עלמא ונהונ בהנעלה מותרץ מנסרים עשויות עץ שלחביות

 חדש ופרי הנ4א מימן ב,ה לנקרם  אפשר אי הגמים בז נם נימותבהם
 : ג'אסעץי



 דיניםףדדושי ח8
 סיכן חדש פרי הדץ ת' סימן הרדב'ז בשם הריק'ש . חרס ככלי דינם הצני"סכלי

תנ"א

 סע-

 : כ"ה
 לפסח בהם[ לדהטתנאט ראף ]אין ישנום פרצלאיי בלע'ז שקורין הפראפוריכלי

 )דססיק( חיש הפץ ומ0קנת כ'ו  סעיף שם חרש פרי ועיין הנ'א 0יטןשכנה"נ
 1 בדיעבד אףלאיסור

 שכה"נ החמץ[ סעליהם להסיר בם ]שרחצום סים מן כנוגב הכלי שיהא צריךהמגעיל
 : סוהרהל בשםשם

 קצת  שיעור צריך רבוואתא לדעת ו:כגעלה יורה בחקי שמנעיל הכלי שרייתשיעור
 תנ"ב סיכן חדש והפרי ופוציאו רמכניסו מיימיני והגהוה והמרדכי הטורודעת
 : היא תורה יע:ראל של רמנהק ק הסניםס'ו

 : רבוואתא בשם י"ז סעקש הנ"א סינן חדש פרי . בכ'ר הנעלה צריכים טיייהוהרפי
 ור"ת מק דלדעת שכהב מב"נ הנ"א סימן חדש בפרי עיין בעופרת שמצופיםבלים

 ככ"ח רינן דרבוואתא רובא כפי ולדעתו הנעלה בהו ומהני מתכות ככל"רינן
 : בהגעלה יוהרוולא
 המכים וכן הגעלח ביה מהני דלא שכתב שם דל ומור'ם הנ"א מימן מרן עייןהנפה

 ופרח " סיסן ד' בלל א'ח וררי בגינ' ושין 4ד ס"ק מג,א ועיץ 0'ח חדשהפרי
 : במים סקצתה שנפלה פסח של נפה לענין שם פר'ח ו;יין ס'ה ד' כללשושן

 פ' וכן הנעלה כועיל ]אין[ "'פ 0' תנ'א טומן כין (לדעתן פאלה שקוץהרהת
 א"ח נועם דרכי וספר י'א שת הגב"י ]בננהע[ )בשכנה"ג( ועיין הרשהפרי

 וסנ"א כ'א ס"ק וט"ז )לשד( נ"ד[ ןשת יעקב חק ובספר  קע"ז סינן במוהר"ם ועיין ה'סינן
 : ור"ד ול"ג ר"ב סימן ביד בם' ועין ל-זסיק

 מ"ג סיסן ח"א דוא"ם עיין וטבלה הגעלה צריכים אם בבדיל אוהם שצפוכלים
 דוד בית ובספר שם חרש ובפרי תנ"א סיסן בבנה"ב ועיין ס"א כראשיהכניד

 : זה בעניןשהאריכו
 לאותם אפילו הפסח קודם להם פרוסוה נכצאו בה שמנעילים היורה בתוך אםחגעלה.

 כוהר וניער[ רצזר ]סברת רצ"ן( )סבר'ת עליהם דקבלו חמים ברירה ע"ישאובלים
 שקבלו להו חוינן אי אכנם עליו קבלו לא לטעמו אבל למסשו דווקא דהיינודי"ל

 : קצ"ה סיכן ב"ר . הפעם עוד הכלים להנעיל צריכים בטעסו אפילועליהכ
 ש"צ רותחץ עליהם לערוה רנילין השנה בל אוכלים ברם שמצניעים יתיבותשולהנוה

 שאוכלים שולחנות הד? דהוא חרש פרי ה-ב סם וכהב ס"ך הנ"אסיק
 : שם יעויין כרק עליהם שנעיפך דשכיח דכידי השנה כל;ליה:

 להשהסש ע"ו סיטן בהשובה סהר'"ן הנאץ ההיר חודש "'ב עליהם ע:עבר חרסבלי
 נ"ג רף לפסחים בשיטתו חדש אור הרב שכהב פה ועיין שם יעייין נפכחבהם
 : ב' אות הנ"א סימן 0"ב ,ספפרוןען'א
 כלים בתובה 5הרה.ח רק בעיניה חסץ בה משהמשים היו[ ]ולא מלאי בה שישזרה

 איסורו זכן קודם בהוכה לדגעיל מוהר איכרים( יי( שני )בלי הכץ בהםשנבלע
 אמת ורע שו"ה סגי. עליו נשרף דהקעם המלאי ]במקום( ,בהוך( קל בליבון פנים ב15ע5

 : ו' אות תנ"א פיכן ברכה מחייק ג"ןכימן
 פרי כהרב ודלא עיקר כן תנ"א מיכן ש"ע בהנעלה כוהרת בה שכטנניןנצזבת

 וערה וכן באורך שם עחן נ"ה סיסן אמת זרע שו"ת ליבון דכצריךהדש
פודר"ש



 9ט תוב'אכוחעלים
 : ה' אות שם ברכה מהזיק ק"ח רף יהורה בית הרב שכתב כטו צרורמוהר"ש

 בת אינה אם הכין ברחת עשירה מצה שהוציא נכרי שם ש'ע פא5ה שקירץרחת
 מיכן אכה זרע שו"ת מותר בשהייה באכילה להחטיר נרצה אם הן" כוהריומא
 : ח' אוה שם ברכה טחזיקנ"ו
 סיפן רעה יורה בב.י כתיב נן הגעלה צריך השין שייי ירי ע5 בו5ע אץ מתכותבלי

 : הנ"א סיסן חדש הפרי עמו והסכים הנעלה דצריך והוכטז וצ5ק ודחמ"ךצ"ג
 רהוי יוכא בת דא.נו רווקא היינו הנעלה לענין השמישו רוב בתר בו אזלינן בלינל

 פרי רי"ר סיכן ריר ביה . למיעומו אפילו היישינן יוסא בבת אבל ננורעררבנן
 : שם יעויין ספאמ.נו הרם"ע  בשםהרש

 זאדףן

 הבא אבל אוהו כיי.פין ראין בכשרוה פוחיק וכאספנייה טהוניס הבאזאפראן
 ק"ח דף יהודה בית הרב לתיתה הביאה של בסולת אותו טזייפיןממורקיאה

 כהב אסשטרדם דפוס ע"ב כ"ד דף היים תוצאוה בספר הכמה ראשית בעלוהרב
 אותו שמחין איסורין שלשה בו שיש ספני זאפראן לאכול שלא סעשה אנשיתקנת
 ד' איסיר יש ובפסח סום נבלה בשר בו וססילים נסך יין עליו וכלפין חזירבשוסן

 כחזיק יב)ש(כנה"נ ובש"ך קי"ר כיטן רעה ביורה ועיין שם י;וייין קסח חששמץטום
 : הס"ז סימןברכה

 : שם פירות מי דין להם ואין נ' סעיף הס"ו סיסן חדש פרי כהטי'ן אינו ארםזיעת
 הביאו הדשן כהרוכה דלא נ' כעיף הס"ו סיטן חדש פרי כהמיצת אינה בהטהזיעת

 : הי'נ סימן סוףהב"י

 האוה
 נורע ולא ונתערבו תינגולוה כסה עכה ונמלהו בהרנגולת שנסצאת מבוקעהחטה

 )לחט צרקה שכש ספר נופם ;ור בל כולם לקלפם צריך קליפתםמקום
 . ז'ך סיכן ]או"חןחמודות(

 . שלישי חלק רנ"ח סימן ההשב,ן בפסח לאכלה טהר נכרט ש5חמאה
 פסה קוים לנכרים לכוכרו יש שבר בשטרי שנהחמץדומץ

 כ"כיספ"
 בר כהר'ם

 ברבי ס'ח סיכן קריסונה ובדפוס צ"א סיכן פראנן ]דשם בהשובהברוך

 . ה' אוה תמ*ב סיטןיוסף
 ,גמצממי~למורה גשיךרעז צריך אין וניער הוזר ליה סבירא דלא למאן ומערחהר

 אלא לו נודע לא אם אפילו מהבטל הוא דממילא שיהבטל כדי פסחקודם
 . ס"ו כיטן יאודה ביה הפפחהוך

 לנכרי לטונרה שהות לו היה ו(א בכים שרויה ההבואה פסח בערב ראה אסהמץ
 לנכרי למוברם וסוהר לאוכלם אכור נהבקעו אם הפכח אהר עדוהניחה
 . קצ"ט סיסן שני חלקהרשב"ץ

 בסהורות להלבישם כדי אררה עיר הושב ישראל ביד טעווז לו שהיו מיהמץ

 אתר ער הניעה לא והספינה ושלחם בחמ'ן הלבישם פסח קורם הדשיםושטונה

 יוסף דברי ור:שובת שאלוה . כלל לו ידוע היה שלא כיון באכילה כוהר החמץהפסח
 שיא



 ריניםחה-שי י10
 ליתנו או למוכרו צרע- בספעה חמץ לו עדבוא פסח קודם דירע והיכא , *'אמירן

 : הנדל סי' שם בהנאה אסור פשע ואםלנכרי
 בפני להפקירו יכול *%ערת בעמי *% בים. בספינ21 חסץ לו שיש דמי להלכה לי3ראה

 פםח ערב לחצי אלא הפקרו שלא בו יזכה פיד הפסה ואחר הפסח ימי לכלג'
 גכאר הפק- ספקירו דודאי מדרבנן אפילו ומוהר יראה בבל קעבי לא ווהשתא[ופסח
 י"ה חדש פרי ועיע עשב קנק י' רמ"ב לאוין ספר מנילת הדב למירי למיחושוליכא

 : תם"חסינן
 מיהר"ש הרב הורה בקועה והיהה בתטה והרנישה הבשיל שאכלה קטנה .המה

 בשינים שנפסקה לתלות יש בחמה הרנישה השינים בדהוקת שאם 1"לצרור
 . י"ב אות ק"ח רף יהודה בית הרב שו"ת . להתירויש

 מוהף8ש הרב אסרה שעורים או חמים ג' שם שנמצאו כבושים זהים שלהבית : ק"ם שם*דף לרצזיר יש נאבדה הסורה אצל אוהה שהוליכו שבעודחטה
 כהרב דלא תס"ז סימן יוסף בבית שהביא הראב"ד בשם הבלבו כסברתצרור

 בחמץ חיבור הוי ניצוק דין אין שם יעיין ד' עמוד ק"ח דף שחולק,שם הדשפרי
 : שם יעיין מוב ברכת עליו תבוא להחמירוהרוצה

 תסשז סינע נרכה מחזיק במפר עיין אורז של בתבשיל בפסח שנמצא מבוקעתחטה
 הנדול הרב הורה ,כן להתיר בכ"י זלה"ה עטר ן' תיים נעהר"ר שדעה י'אות
 תובב"א ירושלים עה"ק שרבני שם כתב ואולם מערב מרבני זלה"ה עמארסוהר"ש
 אחר ער להניחו או בהנאה משהו בתערובות אלא להתיר דאין ומפיק ]אסרו[)לאסור(

 : ק"ח דף יהודה ביה בשו"ת ועייןהפסח
 דהוי אסור דווא"ן ערב"י בלשון הנקרא זונע מסין בקועים גרעינין בתבשיל נסצאואם

 שנם ק"ח דף יהורה בית הרב בשם והביא מ' אוה תס"ז ס*מן ס"ב היטיםמין
 האה-ז עם גדלה והיא בצורתה מוברלת נזה סין שיש שם כהב ואולם אסרהוא

 : שם יעחן אומרתואינה
 הלכה א' פרק הרמב"ם ולשון המ'ה ס.מן ש"ע בהנאה אמוד הפסח עליו שעברהמץ

 מוהו לאחר אף שאסור וכוונתו לעולם בהנאה אסורד'

 לבנ-

 אמרינן ולא
 עוב י"ב דף קטן במו;ד בהדיא כרמוכח אחריו בניו קנסו לאבדרבנן
 ועין ט' אוה ס'ב בספר הביאו כ' סימן ביהורה נודע במ להגאון שםיעוין
 בכסף שם ועיין עיט בצריך זה רין שהניח נ'א ס"ק שם יעקב הקבספר
 כנזכי הח'י שרמז הר'ן דברי שהביא בהרסבים הנזכר זה דין עלכשנה

 : ודו'ק כם"ש רבינו דברי להבין בזה כרן כ:ונהואפשר
 אסור הפמח מקודם לאכלו אפשר שאי הרבה ויא אס יו'ד ביום הנשאר חמץנ'ו,

 חובו כפורע ריה הוי עליו שמזונוהיהם מאחר כי ולשפחהו לעבדולהת
 סשה חסד בםפר ועיין קס*נ סיסן חדש בית וןב השובת ע'כ הנאהבאיסור

 יראה הנזכר ב'ח הרב בהשובח והמעיין בזה הרבה שהשיגו ה' סשק הם'ב סימןזויןה.
 ויא והשובהו שאלהו ועיקר רו'ק הנזכר הרב שהקשה מה לנל סקוםדאין
 ושפההע עבדו עמו שיאכלו הפסח שדם הנכרי עם לפסוק לישראל מותראם

 נמי הכי ואין תחתי כעורי ליה הוי בפסח ]חמץ[ יאכילם ווראי כיון לאסור וססיקבפמח
 שם יעית טהר חכץ יאכילם אם כצה עהאכלם סנת על בפסח לנכרי אכרשאם

 : בפעטומלהא
הצובו;
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 ליבון הכשר בלהי בפסח מצה בה לחמם אסור אישטריב"יו בלעק שירןחטבח
 או טבשר רוטב בה נשפך שלפעמים לחם השנה כל בה לחסם אסורוכן

 : ר*ת סימן בידמחלב
 לא חמץ בחשש אבל הם'ן בוודאי דווקא היינו וניעורו חוזר דקי"ל למאי ]אפילוהמץ

 : בב"ד ו;יין שם בבד'ה מר'ן כתב וכך הנ'א סינן סוף חדשפרי

 הא נקיה מכולה עושים ואח"כ החלה לאפווע גרועה עיסה לעשחז שגוהנים מההלה
 גד41 שיעיר לעשות יכול שאין ובפסח בזה זה יתערבו יטלא הוי קפיראוראי

 אהק אכית אהר בכפה או בסל או עיסה בעודם בנשיכה או יחד לצרפםצריך
 : כ"א ר' סימן סוף דוד ביה כהנקיה ואהתמהנריעה

 : ס"ג תס"ו סימן שם מחמיץ לחליחוהוהול
 על.ו שענר שעורי2 שכר של בשמרים שנילושה עיסה . הפסח עליו שעברושמץ

 : תס"ז סימן פר"ח היין מוהר היין הוך שגמצא 3קועה הפהזעוי"ק : קנ"א סימן מלובלין כהר"ם אסור חפסח'/=,9ה
 סימן ובשכנח"נ יהורה בית ;יין ההבשיל רין מה הושלחן שעל במפה שנסצאהחמה

 יוסף: ביה הנהוההס"ז
 כטבושל דכבוש ההביוה כל אסורים . הטים גנן על שנמצאז מלוחים כרובחבית

 ;ולה שהציר דכיירי תם"ז סימן הכנ"א וכהב צ"א סימן מלובליןכוהר"ם
 בהביה היטה שנמצאת שכ;הי וכן מליחה דין ליה הוי ע"נ עולה הציר אין ואםע"ג
 והשאר בנהר שורה אוהה להשליך בנימין סוהר"ר הנאון וצוה פסח לשם שנמלחודנים

 . שם כ"א עיץ לנכריםלמכור
 והיינו פכח קודם להקל כור"ם ורעת הס"ז סיכן ש"ע עיין ב;יסה שנמצאוחמים

 דוקא והיינו שם ובכנ"א הדש בפרי שם ועיין וניער חוזר אינו לם"דדווקא
 אם נוד; לא שאם ~נראה ופשוט. מרן לדעה אף מוהר נבקעה לא אם אבלבבקיעה
 נראה הדין. מהו ושאלו באו לחוין ההמים שהשליכו שאחר לא. או בקועה היתההחימה
 ואם תובב"א 'ק עה' ירושלים רבני למעשה הסכיכו וכן ספיקא ספק מכח לההירדיש
 נמציא רווקא רלאו האהרונים וכתבי נמור. רמותר נראה פירוה. בסי שנילושה בעיסההיה
 דלא בעיסה. עוד המים יש אכהי רילמא היישינן ולא נ' או ב' אפילו אלא אחהחטה

 : ופר"ת ום"ז אברהם במגן שם עייו לתולעים.דמי

 נ"ת . באחר דאפשר היכא לכההילה אסור וניער חוזר דאינו לסברה אף יניערוטור
 הכים וירדו יוכא בה כחוסצה יורה הגעילו אם בדין י"ג סעיף הס"ז סיפןחרש
 אברוהו פסח כקסי עוכרא הך רסיירי דאף הב"ח שם כהב בפסח. הבור להוךמחוכ-בים
 לכההילה מזה לשאוב אין אהך סביר מים ישאוב שאפשר מאחר לכהתילהלהבור
 יכתהילה אפילו וניער חוזר אינו דאמר דלמאן וסובר עליו הולק שם הדשוהפרי

 : שם יעייןמוהר
 ולא א,סיר של ססשו בראיכא אלא חו"נ אמרינן דלא השכנה"ג כהב יניעורריזר

 מ"ז כימן עליו חולק והשר"ח וניעור. הוזר אינו לכ"ע גיירא בטעם אבלהוחם
 פשן: יעייןס"ד
 הרש והפרי ס"ר תמ"ז סיכן שם וניעור חוזר דאימ לפסוק סר"ן רעה וניעורטיזר

 שעירבוהו חכץ יבין ממילא שנהערב חמ*ן בין לחלק סר"ן לדעת כהגשם
 : באריכות וע"ש שס. וניעור דרצ:ר לפסוק הדש הפרי רעה ואולם יע"שגמזיר

הלב



 ךעשדדת1 יב12
 דמי טבר והבלבו הדש והפר* פירהע מי והף חלב מי הדין ודיא מחמיץ א*נוחלב

 : הם"ב סינן יוסף הבהע ר,כיש ונץעדץ פירות מי דהשיב לאחלב
 בות ועיע שם אהון יד חדין תם'1 סעע פר"ח טהם"ן אינו הוא פירות טיהדמץ

 ראן לע1? וסי בבחפר סע"ת נפקא זה דלפי ז2ם ומיים רכ"ו סימןדוד
 : שם יעוי?סהיצז

 צ בחמאה להרליק 1וסור בפמח בפמופוה לדוי~ק שדרכם נברי של מבושלההמאה
 : קצ"א דוי ביה ועי? מז ס'ק בח"י שם עיין ף סימן אפריםשער

 שבולת של גרניר בה ווטצא אחר הבית לבעל ממנו ומבר לפסח כרוב מלאחב?ת
 על דנרעע נמצא שלא דמא,חר שכתב ע"ח סימן פלובלין מהר"ם עייןשועל

 נמצא כאן אסרינן אהר לבית שהוליבו לאחר אלא בחביוה מונה שהיה בשעההנרוב
 אף לההיר יש לדידן פבוקע אינו הגרעין ואם שם חדש הפרי וכהב . ע"כ היהכאן

 : בע"ה אותו שלהכרוב
 ההבואה נן ואכלו נכרים ואינם בכרי שנה;רבו יבשים טבוקעיםחמים

 מפיקא ספק מטעם ההירו תס"ו מיכן הב"ה הביאו ראבי"ה הפסחקורם
 : שם חולק חדשוהפרי

 נתען "( שהם י'ב מעיף הס"ז סיכן תדש הפרי דעה צוננים כים להוךחמים
 הה . שם יעויין דהרוכוה עשירי דפרק ממהניהין כן והומח לפגםמעם

 דבצגן שם סיים . לעה מעת שהה בלא אמנם . רבימ יס'ם שם שנשתהואף
 סימן דור בית בספר באורך ועיין . שם יעויין פורתא ואפילו כלל בליעהליכא
 צוננים למים דיעבד דהוי הבשיל בין הרב הילק ע"ג ובדס"א ורם"ברמךא

 : באורך יע"ש כשהו מפק והשיב לכההיהרהוי
 שהה הכיר אם אבל הנדם תך ב;ודה דווקא היינו בצונן כהמצ.ה דאינההמים

 : שם הדש והפרי ב"י הרב דעת כן מהכיץ היכףטכים

 וחחב דרבנן דהוי חד,1 פרי והשככוה י"ב סעיף הנל'ז סינע כר"ן מקשההמץ
 נוקשה בחם*ן סילי הני ומיהו בהנאה מוהר בערו לא ואם כדרבנןלבערו

  רהעמתא אע"פ שביטלו חסץ אבל . יכצא ובל יראה בבל לעביר ראוישאינו
 בהנאה אסור מדאורייהא עליו לעבור שראוי כיון מדרבנן אלא לבערו הייבאינו
 סי' הדש דפרי דבריו הגיא ומצה הם'ן מהלטה פ"ר המ"ם מם"ש עיון צריךולי

 של חמץ אלא מיעט ולא לעבור ראוי אלא עובר דווקא דלאו ה' סעיף סוףהם"ח
 : ודו"ק נוקשה חמץ ג"כ מיעם לא ואמאי כ( רווקאנכרי

חמץ
הנה,ה

 סעס גותן סוי 65 כמיס יחסיט יסיסיך ספר'מ ךעת ל6דרכס כס~נן ססרמ דכרי סטתיק 665(
 דגרי ס6ר נס . טיי'ס כעט 6יט ך5י:ן 5עגין 656 6י:ס ססכי6 וסר6יס סס עיין5טנס

 כדכריו יס יססמטס דט.ס סג6תר 65 06 )קייתס כידי ו6ין ו6'ו גט~הרין ו:ר6ין מגומנמיןסתחנר
 )עת תעת ס?ם כ65 456 סרי 65 סס סעור 5לטת 6תגס רכיס יתיס כס סגסתסי 6ף ~וסוכ5.5

 : סס ז') ססריה  דכרי נגוף וטיין ג5'5 וגו' דכ5י:ן סס סייס )ס5כסות*ת

 ותס~ס . סי6 ההז )16,6 תס'ת דס6 ע5יו )עכיר ר16י 6יגו ורכגן )ת'ד טקסס חמן דס6 תת":יס וכרע3(
 6פי6 יטרי5 פ5 סיס 06 ע5ז 5עבאר ןר16י ו6ע'נ גגרי ס5 חתן 6)6 תיעע )6סכי
 : פריסני



 13ע תוב'אמירושלים

 הפמה אחך בעיט החוירו דאם הריאשז סבחת נראה שנרי ישק9 שיחחסץ
 וכשזיר עליו דרלק חדהם העפרי .אמי

 ונראה . ת, בסיכן בעינו אפיוי
 שעבר נכרי של חטץ באכילה ששסר בה"ע כ0ברת סבר 6( רריא"שאפשר
 ש0א ספק הזיה אם דאפילו אחר בחמץ אלא התיר לא הכי ומשום . הפמחעלי

 : נלע"ד כן אסרו לא בספקו הפסח עליוענר

 פאןון
 שימור דבעי להו דאיה שכורה מצה להאוכלים בפרמ נכרי ירי עלמהינה

 סכרת דלפי יהודה כטה בספר יל עיא'ש סוהר"י כתב הקצירהסשער*
 יעויין נברי ירי על ולא ישראל ידי על דוקא צריך תנ"ג ובםימן ת"ס סימן חדשהפרי
 דעיקר כיון מנהגינו בעד להמליץ האריך ת'ם סימן ג' באות ברכה מחזיק ובספרשם

 לרחיים החימים השלכת אם כי ;ישה איני והנכרי הבהפה ירי על נעשיתהטתינה
 יעויין בעצמו הנכרי ':נ..הן יד של ברהייב לאסור הוליד ומזה שם יזמייןכנודע
 ןרכחמרו )דמחמיר( כההיא נ( הכעיין יראה כאשר בדבריו לפקפק יש ולע"ר .שם

 : כעשה הוי שפהש 1דעקיכחן)ועקימת(
 חמץ בכלי קודם איזי שמבשלים ב2סח מלשתוהו ירחק נפשו שמרהמי"י

 ה' סימן ה"ב י;קב שבוה הרב אוהו ומוכרין אותו מייבשין כךואחר
 : תנ"נ מימן ברכהן זכחזיק במסין( )כשאת הרבהביאו

טהינה

 גה"הה
 כתכו6ר ג?"ע כ:כרת קת.5 65 דס" הכי קיי-5 ד)" הדם הסרי כתכ ססיר דת,מ הד6 תת,סיס דנרי61(

 כוס סכה-ע ע) הרי6"ו הו)ק דכ?די6 5?מהנר ךייכחתיעחיה ,ע1ך . עיי': תת'ה סימןריס
 מ65תי סיכ : עח": ספ:ק ע5'ו כעכר גכרי כ5 לחמן תתגיתין ע5 7פסחיס ס"כ הנניריס כס5עיכמני"ר
 טס עיין כ6ן סתחגר כמס.כ רכ סכתכ כ סעיף חיג :ימן ססה ?)כות 5מ?רח'6 קייס מקר6ינספר

 : כנוס'כ חתו?יסוןכריו

 ו"ךרכת מעבה ס1י ספת'ו דעקינות דוכתת כסוס 6:כהן 5ן דכמחמר תתוסין דכריוכ(
 נוסיר0 6יסכ"

 וסו*5 )סזר ר6יה הו6 1"-ג עיי-ס, מעסה ה:יכ )6 דנוחמר ע.3 ע.ג 7ף 7סכת3סיני6
 דטקיתת וז:וס 15קס כוותיס דק"-5 ד)רץ ע"כ ס,ס 1סנהדרין ע"כ 5' דף דכ-מ נסוני6 מחסימה5סקשת
 מגסנגו טעס וגר6ס ח.5 , 5ק'מ זס דנס יר6ס מ"כ הרכ כךכרי סמעיין 6מגס . ט49ס מעסס סויספתיס
 :נעסס )ו "1מר ו"פי)ו ננץ ע5 טומי יסר56 תהני 5" מ!1ס 5:ס כעי דכי סרסכ'6 דכחכ ד6ע.נסייגו
 כעיס? נוחעסק ד?נכרי 61פאה כ5'0ס 7וק6 מ'נו עניד דגפ:יס 6זעת6 7גגרי מסגי 65 מ!1ה5סס
 ככ4 החטיס יתח "? כי עו:ה 6עו הנכרי נו ומו65 כהמ1ת יזי ע5 סהטהיגס כרחייס הכ6 6כ5וכמ5ה
 נדעתו מסגהינן 651 כעי הנכרי 1דטת סעיקר סו6 סיסר56 מ15ה 5כס ומכין סיסר56 עומד הסחינה ומןוכ5
 ומעתה . עיי'ס סס גרכס מח1יק סרכ על5 כעחיגס מתעסק 6יגו סו6גי

 ממי)"
 ךחסימם דססי" מכ61ר

 )עגין כמע0ס )": הסכיגן קו4 עוי נעסס פסמשח כ5 מעסס כו 60ין 165 ן5עגין 67ע-ג )ג6ן עגין6יגה
 ההעקיס נדעיס יס דג)6'ס כיון הג6 161כ 5מעסהג טס5 656 המעסס עיקר סק51 ד6ין ססיט6 מ'ממ5קות
 46כ מ15ס, מ!ח ):ס 1מכוין עע'נ ויסר56 גכרי ע-י ו6סחס 5יסה 6פי5ר תסמ ךספיר יס'5 הר0כ'6ע5
 מ:6"כ יך, 50 כרתייס טיגס 16 אייס 5י0ס כגק נמורס נמעסס דווק6 סיעו סחי5ק 5סר0כ"6 ינס 5ומריס
 סר:כ'6 מודס עיקר, הו6 והי0ר56 טסי 656 6יט הנכרי סי5כך ר.סחיגס עיקר שסס 6יט 7סגכריכק

 : נניו  ע5 סעהמד יטר56 כווגתךמרגי6



 רעיםחיוש י"
 סיסן ו,סד תחרת והרב תנ"ג סיסן ש'ע שאשר אוסרים "ם נע'פמוזינה

 והרב ב' סימן ף שער מי ישתה שער בהשובת זי"ן וסוהר'ירצ"ב
 דאס_ כהב האץ סימן הדדב"1 דהרי נקטינן והכי סותר רגדיעבד הסכימו רבאא~דש
 : י"ז[ שה ]ר,נ"נ ש( שת )נ, סימן יומף ברכי שם יעויין לרדש אין בהמות ע"ינמוץ

 : קי"1 סיסז נ' חלק הרשב"ץ ]טים[ )נכרים( של ברחיים דפסחא חיטי לטוען מוהרמחינה,
 ס'ט הנ"נ סימן לישה קודם הטחינה אחר יומים או יום להמתין צריך .מחעה

 בשם הביא ובכנה"נ כ"ו ס"ק יעקנ וחק י'נ ס"ק שם סג"אושץ
 סימן הלקט שמלי עיין להכצעין צריך אין הקסח שמרקדין שעכשיו אמדוי
 רצ"ב סימן חסד נהירת ועיין ידיו בשהי זאה מברא רחה החביב והרב ]נ"ט[)כשמ(
 ]מהרי"ודבעינן )מהרק( בשם שס בהב ובט"ז ת"ן סיוצן בחדשות הרדב"זוודץ

 : כוהר בריעבד הדהקאו בשעת דלב'ע האחרונים והמכסוה י)"ש ימימן שלשהלהסתין
 וטוב יומים או יום להמהין צריך ואין יוטם שם אין יר של ברהיים שטוחניןחימים

 ).הננ'ש גב,קי קיש שנת ב'וס ש.ט 0'פ ש. ו"נרו )ב:ר( מל מ,ו אםמלמול.
 ת"א יהודה בית ב:פר עיין הרקיען אויר תחת בלילה כשהיו השסש חום כחמתבבית

 : יזסיכן
 יאות

 טעם ביין הרנישו וגפמח רב מזמן ישינות שדף יין של בחביות שניתו*ין
 כאירות פנים הרב הפפח אהר ומותר הפסח תוך לשהוהו אסור שרףדיין
 : י"ם[ אות ]הם"ז )תע"ז( יוסף בברכי הביאו ע"ה סיסןח"ב

 עם הכיסוי ומדבקים וקכה אפר ולשים חמץ בבלי ]פגרוגוהן שחוציאו שרופיםץ
 ח"א יהודה ביה פנק של האחרון טוב ביום אפילו לשהות אסורהכלי
 : מ"זסיטן

 )כ"ה סימן בניטין משאת מותר אישרו זמן קירם סשך ולא לנכרי שמכרו שרופיםוון
 : וקי"ז קי"ו סיכן חשב מוהרש"ך ועיין נ"טן ]רחע"ט(
 ס"ם סוסן הגרשוני עבודה עיין חצוה אחר פטה ערב נה;רב אם ביבשיבש

 פ"ר םיק שמואל טעל ך' אות ב'י הגהוה ]הס'1[ )תע"1( סיסןובשכנה"נ
 : שם אהרן ובידובכנינים

 דרכי 6( בפסח בי ללווצ אסור לבצירתו ימים נ' אחר מים בהו:ו שמשליכיםיץ
 כועטים מים בין לן שנא לא בצירהו בזסן אבל ב'ו סימן אשחמשה
 הפרי וכ"כ ב' סיסן סי ש"ח[ חלק ]ח"ב )ח"א( ממהרי"ט מתבאר כן מוהרלמרובים

 : מ'ו פיף תם'1הדש
יב'ם

הנה'ה
  מק1ס  בבימ תסי  כדרכי כן גת65 ו65 תמ"ש סו6 כץ סימן 6'ח תס0 0דרכי נסס ריחנר מסיכ6(

 יקמן : י לפו כ1? וכ'מ מסס דנר :ךת ).5 ת0ם ורכי סמחכר כוכרי ;גת1ג גנתשס ר6יתיס1כ
 ימיס ס5;0 ס61 חסיס0 יזמן ת1סס ססו6 זמן כ5 גו1גתי 5כנירתו יתיס ס5סס 1מס,כ . סס ססנסתי כמיכ0תיך

 סעיף כס .כסר'ח סרףו סס יכמר6 ס'ג סשן גיי סגסות כגגס*נ 1עיין . ען6 פ' לף כסגסדריןכד6מריגן
 גהסך וסההנר סם ס61 9'ס 6ג5 סס חל; גסרי ג-ס ח-6 מ%-ווץ'ט סמחכר ססכ"מ ומס ווס .ב'

 : נסגיס פתיקנתי גמו 1גי5 כרניס 6651שךו



 16כן תוב"אמיחשלים

 היימ גתרי חד בטיל ל"א דבחמץ ת6"ז סינן סרן דסברת אף ביבשיבש
פ

 בששים שגתערב כטו בטיל פסח ידם אבל הפסח הוך בנתערב דהקא
 ואף קצ'ז סיטן ב"ד[ ]הרב )הראב"ד( עטו והמכים יעקב חק פפר וטעור. ווזר~*א

 בית הרב פסק בטיל בתרי הד אמדינן לא פסח קודם דאפילו טוברדשכנה"נ
 ואוהס העיסה ע1ההטיץ בכצות פסק זה ומטעם ספיקא ספק כטעם לרקלדוד

 ,2ל כנרות משום בהן ]לית )וליהה( בטל בתרי רחד אועית במצות ן ]נהערבוהגסעת
 [באריכווע הדץן והוה ןברור שם יעויין אפייה מקודם דנהערבו כיון הביתבעל
  יבש אף וניעור הוזר דסבר לכאן ואולם וניעור חוזר דאינו דסבר לכאן דוקאןוהייט

 : כ*ח סיסן משהן ]רבר משה( [בדרכי ועיין יע"ש. וניעור חוזר אמריבןביבש
 מנ"א פ' סימן צדק .צמח אסור חיטה חלב לתונו ומשליכין מראיהו שכהה פןץ

 : ח' סעיף תס'ז סיכן הרש ופרי ל"ד ס"ק יעקב וחק ןס"הן וס"א( סיק תם"זסינן
 לבשל פסה מקודם הנעלה צריך נבדקו שלא השנה כל תורטסים בה שסרתחץ4דרה

 ן לצורך ן )וצורך( פסה קורם שהם מבשל ואם מחם'ן ברורים תורמוסים בפסחבה
 : כ"ה סימן ב"ד , הנעלה בלא לכהחילה מותרהפסח

 פירוה מי דין באש אוהם הרהיחו אפילו םים בהם שנתערב פירות סי ושאריין
 שף דוד ביה . הראב'ד דעת כן להחמיץ וסמהרים להם יש פיםעם
 : רל"בסימן

 חטה בהם וכצא שרף יץ מהם הוציא החג ובתוך פםח קודם צמוקים ששרה23י
 45 שחילק הכ"ז סימן חדש פרי ועיין ס"ר סימן [צהלוון כוהרי"ט עיין]סבוקעה[

 : ק"ס סימן רוד ביתועיין

 כאות
 דעה יורה יוכף בביה כהב כן הגעלה צריך ואין עירוי ידי על טלע אינו מחטתכלי

 דווקא הנעלה דצריך יהוביח חולק ל"גן ס"ק ס"ח ]סינן והש"ך צ'נ סימןסוף
 : הנ"א סינן חדש הפרי עמווה2כים

 באלה נהערב אפילו טצה של ככרוה תוך שנהערב חסץ הבית בעל שככר
 לי ונראה שבסנין דבר  שהוא וכפני ובהנאה באכילה אסורותכוה
 שאומר מי ויש הפסח אחר מי~ר נחהך ואם אסורין הפמח אחרושאפילו
 אע"פ הפסח לאחר חכץ תערובות כל ההירו שהרי ]סותרות[ )סותרת( הפסחלאחר

 ביה( הפר"ח )וכהב במשהו שאסורו מסה חכור שבמנין רבר יהיה יא בסשהו?פאישרו
 ]סעיףן )רף( המ"ה סימן חדש הפרי הביאו מועד בית טפר להחמיר. הולך אני]ובזה[

 : ו"ך כימן ח"א משה דבר בשו"ה ועיין ועיש"בנ'
 ]אם מקצהי 4ע כולו ולרצציאו הככר כל לחפש צריך לבאר שנפל המץכנר

 הסים יסננו כך ואהר אחר[ כענין שא'א דקין לפירורץ רחשארנהפרר
 סיסן יוסף ברכי ספר י'ד סיסן יהורה ביה . נ( בפסה בשתייה ומיהרים יפה8נק

 : ט' איתתם'ז
כבחם

הנה.ה
 . י"ד סימן סוף הץיס ניח גסשסח ינ א"ןק
 8פעו 6כי 5עת תעת גתיס ססהכ ידוש 06 ספסח חיך 6ג5 ר81סח שדס זזוקמ דפפק חהשנ(

 דכרי כסעתקת מד6י י,תר קיגר ייסף גרגי וסרכ עייסיס סססח קתס סמוס 5ח~ךנוע
 : סס יסויס נית ר.רנ לכרי גנוף עיין 651 6חרה ומסך וסמתזכר יסוזס ניתסרג



 ךנשץהשד מי16
 לסשו קש בתעויבוה החטץ גי שערהן ד6סח אחר 6( עד שנמשךכבוש

 באעדך וכ*כ צרחי מהד"ט רבו בשם שם בפסח אטור וניעור חוזר איעראפר
 : יפ סיכן צדיק פריבס'

 כתטעת שיסור דצרעי תנ"נ מימן ש"ע מרן סברת ראשונה לילה של סצהכזית
 יאינו כתב חרש והפרי דהמק מן בקמח אפלו הדחק ובשעתפחינה

 הקצירה  כהטעוע ש0חי הוה כן אם אלאיצא
 ואפהי

 שם יעויין הרחק בשעה
 : עלמא נהונוהכי

 מי' דוד בטע מהעיה המצה כננד ס' דליכא אף בע"פ בתנור כפולה מצה .]כפולה[
 והסכים מהר"'לן ן )םוהר"ם( בשם ]הס"אן )קכ"א( סעץ חרש הפרי כתב וכןרכ"ה
 ו מ,בלז טהף'םעמו
 בימי שכן וכל הרבה יץ עליו שסולפין לפי בהגתע סהנפכר נזהר אניכרכום

 בשעת הלקח ק לא ממנו סלאטל נטנ;תי אני וע"כהפסח
 תסץ סיגו חדש הפרי דבריו הביא קלינ סינן  בתשובוה ודשב"אלקיטהו

 : ח'סעיף
 דוצי יומא בן באינו ודר וגעלה לענין השמיטו רוב בהר אזלינן כ4כל

 בשם ופרוה רי"ד מיכן דור בית למיעופצ אפילו היישינן בב*י אבל כנודעדרבנן
 : שמ יעויין מפאנוהרם'ע
 כשר כלי הוך ויהנם הפסה קודם יקחם השוק מן לוקח שארם ושמן ישלקותכבשים

 : א' סעק ח"במוהרי"ם
 מורשם שעה כל פרק הו:פוה הפסח לאחר כוהרים בפסח חמץ בהם שנהבשלכלים

 : הם"ומינן
 : להחמיר מישב הס'ז כיכן הרש המרי סובר פמח לענין שניכלי

 קצ-ב סימן ב"ד הרב ויתר ראה יוכא בן שאינו הכ,ן של במכץ אוהם שחהכוכרהי
 : וניכוקו ט;מו באורךעיי'ש

 בנבוה ההיר ובב,ה כ( ן ס"א ]תנשא )תנ"ז( שימן ש"ע בהרר למומנם צריך הם'ן שלכלים
 וושק סק"ב ובסנ"א שם ובפר'ח ו' פימן אפרים שער ועיין טפחים כעש'רהטתר
 : סק"זיעקב

 ש'ע מצה כזיה חובת ידי בה יוצא שבה ומורסן בסובין עיסה לש .כזית
 לא אברהם המנן וערבו חזר כך ואחר הכורסן הפריש ואס הנ'דסיסן
 . רמצמרף ג( ]בפשימותן )בפשומת( בהב יעקב חק והדב לכזית כצטרף אםהבריע

 ההנה'

 כדכדי גס5 סע"ס הרגיס 151 טח8ם כן טכתכ סס יוסף כרגי רולכ 5סין 6חר ג,? גמסך השהכר6(
 דעאפ נעגע מ55יו יגס ע"'ס סס הטדס כגית סישן טי וגן ריססמ חיך סד ,5*5ס3"
 . מוגן ),ס הץ יר5יכהש,

 נטדר יסוטוס ועיכ סס 54ך רנל ס6ץ 5טע גתשס 6תיגישפ ס5ריך כתע דסס כר6ה סעחיק 65נ(
 פשמ6 מס עפ . עיי'ס 6' 0ימן ייד כ55 ר(ר6'ס תתטכיח הערירו עץ'ס סהטחחעס1גיע

 אופר תחמיר סג'פ י6ךרגס מייר נוע6יס דנרט ששיס מעסרס טחר נננה? 5סתיר סנ'מגסס
 : סס וכלגשרוסום שי'ס קיתוה שסרט נגנהש*ל6

 כ. פ'ק עי"ס עשרף ז"וט יסישי כחג יסתץ גמ"'ג יק 65ג(



 ז1ט תוב*כותשלש

 כן טי" וצבת ידי *יצא בתבואה הנד""ם תיים 0סמ שכ* משויםנז"
 בש'ט הסוזכר הדהאה פת בפירהצ הרטבץ בשם דוץ סרברימהבאי

 אינו הנ'ל התלעת ררוק ]ללסוד[ )לומר( יש וסכאן תנ*ד סיםן יוטף הבית טרןרוניאו
 : ג' אוה בק בהנהות תנ-נ סיטן בשכנה"ג ועחן . ודו'קמחמץ

 בהם נשתמש וטמא וצששין אע טסח בערב לצשהם לנכרים אוהם שטהנים3לים
 : ר"ז סיסן ב'ד עית , וחסץ אימורהנכרי

 לאות
 דלא דעתו י"ב סעק" הסץ סימן חדש והפרי , שם יעוין י"נ ס"קתם, סיסן אברהם בטנן עיין . "( סינת ידי על דשרי האחרונים דעה לביי שנפילחם
 חסץ בספק וסיקל במים ונמסים בתכלית דקים פרורין שטפרר לפי סינוןסהני
 הטים הוך הלחם שהה לא אפלו אוסר סינון מהני דלא הרש הפרי דעת על . שםיעויין

 . חסץ ככר ד"ה כ' אוה ל;יל עיין ומשוט י;"ש לעתפעת

 מאוה
 ס" דוד ביז הרב הסינים  מחמשה שאינו מחפ"ן ואיני דוחן הייטטשא

 : שם יעויקרל"ו
 תס"ב סימן שו*ע סיר יאפה נתערב אם להחמיץ סמהרין סים עם פיריתלמי

  ולא עסקן ]נלי )סלעסיק( סיל ש.ע.ר שהה שלא ניק מ.ד נאפה לאואם
 לאחר ולהשהותו בהנאה  ולהתיר באבילה לאסור יש חימוץ שיעור בהגיכר
 פירות סי סעט נפל אם עיק צריך המנ'א ובהב . שם יעקב חקהפסח
 אופר אינו סועט דדבר משם; ובהרא"ש בדיעבד אמור אם פיר נאפהילא
 מים עם פירות מי אסרינן לא לבד דבכעמו מדבריהם ~מוד ונראה ,עכ"ל

 : ודו"ק טותר דלהרא"ש פירות מי דפעם סכ"ש לההכיץפטהרין
 סימן ש"ע . ]חלה[ )וכ'( מכשיעור פחות לעשוהה טוב פיריה בסי שסה1זל,2

 : שם עיין רכ'ח סיפן ב'ר . שםחרש פרי . ד"ם שח'מ י*ד שהם טשקים 'סשבעה חוץ דווקא והיינותס"ב
 פרי בספר . ביין ילושן יבשים נרנרים שני אפילו בחמים שנסצאנזלה

 רצמרא רהוה בדבריו לדון ויש ע'נ ל"מ דף שלישי חלקאדסה
  ורו"ק לו יש מיס דין רטלח ליה דסבירא מרן לדעת קולא לידיוי*צזי
 ברק ועץ ס34[ חאו'ח סשה ]סשאה י"ב( סיטן א' הלק משנה )סנ.דוקךע
 הרב כהור*צת להתיר סנהנינו בפששות כתב הס'ב סיסן ידמף ובברכייעקב
 אגרהם ובטנן בכמף נחפה בס5ר ועיין כלל דין הא הוכיר ולא הנ'לס*ט

 : הם*בסימן
 ,כע,(, בלילה הצא ה*ם ליגה פעונים גטם הח* אם האציר כן שנלקצ נשסיםטי

 -אע
הנה*ה

 יסמ ל* לכ-ע ר.5סס 5וי  6כו יטסט קווס  כססעגו ידהן6 גנ6ר 5ר61ריך 5י טויס נ5קש קירש
 . ייך ייוע 5ו-ש שורי נ"ש ונח(ר נתג,1 עי.1 לטת תעח נטיס שא-ס ידוע 06צרען



 הנש~ת* טץ18
 תנ*ר סימן אדמה טבה נטפר ועאן צ"ז םינץ ח"8 הלקשם ל*נה ?רז8ץ

 : תנשה סיכע יוסף בברמוע*ץ
 הלק*פ בין ולא אלו במיס %חש ויץ לט שלא םעחן טי רק לו שאץ8י

 : שםהיא
 שם חרש וגפרי תניה במימן עיע לט שלא מים עם שנהערבו שלטמים

 : י"ז ט4ק יעקב וחקוגמגיא
 הנאר סיכץ חדש הפרי לדעת י"ח בה יו?א לרה'ר מדה"י שטציאהנ2צה

 ועיין איס טינן שם דעה בערה הב"י שהביאו חדש פוי הרבי8הביא הירוושלמי ע'פ כועד בית כסברת ודלא קדש במקראי שםועיין
 : שם היפב באר וע"ן ע?טו שהוציאה סי לענין תנשד סיטן יעקבןךבחק

 הגהות )שכנה"נ כינוס צריך אלא בניעור סגי לא קמח של השק על שהניחוהספה
 דגב"י שכנה*ג תם'ב סיכן שף גהנ'ה ]רכהא הל"ג( פימן ופר*ח תמשב סימןב'י

ופרשח
 סיכי

 : תנ"נ[
 : תם"ז סיסן פר*ח ועיץ דרבנן דהוי האחרתים הסכטות 6(משדצ
 אטרינן לא משהו תרי שני נתערובת אבל א' בתערובת רמקא היינוטשהו

 צ"ב סיכץ ביר הם"ז נתב בלח %ח ס"א תם"ז סימן חדש פריועיין
 סיסן ע*ש עםו מטכיס ניכ חדש שהפרי וכנראה להקל דאין טשז קטןסעיף
 סיפן סוף דוד כבית עיין גהערובת חמץ נכנם אם ספק "ט הםתם"ז
 כשהו כהרי אוסרים טהאחרונים שרבים ומסיק ספיקא מספק שדשזידקס"נ

 לההמ-ר ר,,ט"ך בשם ט4ש יעקב חק ובספר ק-ח רף יהורה ביתובשו"ת
 : היפב בבאר ועיץ משדצבתרי

 דינו הוי ולכעלה שעות מי גע'פ אבל הפסח תוך רווקא היינוכמטדן
 הרכב"ם בפירוום כשנה סגיר הרב ורעה תס'ז סיטן ש"עבששים

 מו' אף כןזירע לו שיש דדבר טפעטא רהוי ריסבים דלמעם וע"ממהן
 לדעת ראף ב' סעיף שם חדש הפרי ודעת שם בכ'ם ויץ במשהו%סעלה
 וזין עצמו נפסח אלא אינו במינו ע%א אבל במינו דווקא דףיטהרסב"ם

 : ב"ר וגס' אהין *דבם'
 כך ס"ל והרמבז יוסף בבטז ב"כ בהנאה אסור דאינו רואב"ד 0ברתנמטדצ

 בששףם אישרו רושמץ הטברים כת וכל לן סי' רושב"א )ט( רעתוכן
 : קעץ ס0ש ב"ד . ברוייהומצ8רפין

 ספיקא )ספק( לשע דשריתא והף אקשדו קןקר בתר אזליע 8יטשמי
 מור"ם כדעת להקל דעהו "ב סעיף סוף תס'ז סיכע חדש פריעיץ

 : ט'ו סעז שםעיין להקי א' בספק אפילו מרובה בהפסד דוכתי בכ0ה הפרשח  ודעת שםברג'ה
נף

הנה'ה

 ע6 מירכגן 656 10י 65 גמססו ס*סרק דכ5 ג% זפ~נ מק י*ת זפמס6 תמחימ סזנוש"
 ~ההגש ססגמח וגלע ססמעס כ6ן זיס סיגריס וגר6ק 5תשרוגיס י*סכתת 5,ס5ריך

 קכ( תמץ סימ( נסר-ח 5פיק מקוס סר6ס ו5וס דרגגן זריה 6שינ ג*סוא *סר גהחס ושןזנס
 סיי'5: 6' ס'ק סו*רא ססכחג



ש19 תופאמיחשלים

 פירהז סי דין בהמה רנ4 פי אבל קטנש בץ גולים בין סהמיץ ינ*םמי
 תולדה דהף ופובר חולק ב'ח ורוב ס'ה תסץ סיכן חדש פרי להםיש
 תנ"ה טימן ]שכנהשנן )כנה'נ( שץ ושכר בחן שני*שה עיסה שם יעויץ עצמובפני
 כלל וררים ובנינת י סי0ן חאם אורח נועם דרכי ועיץ ז' אות יוסף ביתהגהות

 : ט' סינעד'
 השכנה? וכתב תנ"ה סינן מורים התקופה בשביל אותם לשפוך אץ שלע23ימ

 מםעם והאנו במשיתא וימלנו חדש הברזל שיהא דצריך סורוי"למשם
 הלטת סוף חרש ה2רי ,מכהב כמו ודלא שם אהרן יר חיפוץחשש

 : חרשראש
 בלחם י'ת יצא שכבר ואף לאוכלה שלא א' בליל ליזהר יש עשירהמצה

 לאיבלה לאסיך שיש נראה ע"ג ודם.ב דמ*א ח"נ ר"ו מדבריעני
 שם ס'ב בספר ועיין טדמה מזבח עוני בלחם חובהו ירי יצא שכבראף

 : בקו'אן ~הע"א ,תע"ב(סימן
 אפילו אוהם יקה ביתו בתוך שלנו שאובים כים לו יש אם הדחקבשעה

 : תנ"ה מימן יעקב חק . בלילה או ביום שנשאבו לחוששיש
 הויה ושרבי סים עם פירות סי דהוי יהורה מטה בספר פמק ורריםמי

 אות הם"ב סיסן מ"ב . לנכרי לפוכרם פסח קורם ורדים במי שלשלמי
 : י'נ אוה שם בשפים שריית במי הדין והואי"ב
 הנאון והרב יוסף בבהע שם עיין הם"ב ש"ע פירות מי בכלל הס בצטמי

 מחזיק . נינהו פירוה סי נסי דבצים כן גם פסק זומא באלפסי עהרנף
 : שם ט' אוזברכה

 רלא בהם ללוש מותר בביתו שלנו הוסו לפי כסיח הננרי שאסרמים
 ספר ברכה עליו תבוא והמחסיר ררבנן סירי והט איסוראאהחזק
 : הנ"ה סימן יוסףברכי
 דבר היא ואם בפסח לאוכלה אסור ב" במף פסח קורם שנעשיהמרקחת

 אסורה יוסא בן שאינו בכלי נשמטית אפילו ביוהר מתובל אוהריף
 ברכי חדש. פרי ועיץ ידן ]כתב יוסף( )ביה ישועה שערי בספר מרןלדעה

 : הס"ז סיסןיוסף
 אי~ לנכרי לעשוהה חשב כך ואחר לישהן ]בשעת מחיפוץ שנשמרהמצה

 י,ה יוצא
 : ניא סימן ח'א הלק'פמצה

 בספר רבריו הובש בואינ'ו הר'י . סוהר לש ואם ילוש לא שלם מיםמ2ק
 חוץ לתתם נהנו קונפיטי'ם : תנ"ה סיכן הש'ע על בפי' ארמהסזבח

 או בסולת לז'קש לחוש ריש ססנו לוקחם הפסח ואחר נמורה במהנהלבית
 . הם"ב , ס' מ"ב ס' , בהנהותיו מוהריק"ט חמהחלב

 כיכבים נ' המאת ער החמה ע:קיעת סעת הוא ללוש המים . שאיבתזמן
 ]ונראה השכחטות בע שרשר חצי דעא הסג'רוב קריאה חסןבינונים

 צייך הגשנט כסבהת השנזשווז[ בין בשיעור הסמע שנתפשפ מהדל2י
 . תנ*ה סיסן ס'ב . ולששבלהקרים

 ירי על 5"ט"עב צרור סוהר"ש הרב וערה . נכרי ידי על מים לששבאמור
 עשה וכן לחול ככין משום בו ואין בה"ש קודהט שבה יוםנברי

 היינו נחושת בכלי שהץ בסש לל"ט אץ . שם סזב יחודא בית הרבכעשה
לכתהילה



 רינתםדדדזקטי כ20
 אשץ למברא חהיש היה לא צדור ונמהר"ש חרש פרי הדכ דעת כןלנתה*לה
 חשטו4 עלוז דולק ,שם ט*ב ובס8ר דקשה ידעדה בית . לכתהולהואפילו

 . שם משש והם"ב חדש הפרילסברת
 ומטששים דשות קףרם סלאכה לעשות שלא שאיוניקי סנוג פסח בערבכ(לאכה

 רם*נ ישן ב"ד רוב חצות קודם סחורה ועושץ פר"םכדעת
 בע-פ נטי ע" לחסתפר . תם"ח 0ימן שם להחמיר הפרשח דעתובירושלים

 ומטיק רסהר טינן ב'ר הרב מהור איש ואסף דרגןהא פ6נתא חצותאחר
 . בפר*ח וזמין צפרנים נטילת וכןלהתיר

 נ14יז
 דצריך מוהדי4ל משם צ"א ט"ק יעקב בתק חיע תנ"א סיק ש'ע עץנ8ה

 היפב שיפשוף ידי על ובדיעבר כרן שכהב בש*פשוף סגי ולאחדשה
 ש מים נפלו אם וכן . שם יעויין וזפסח ג~זוך אפילו לאמח4 איןוהנעלה
 אברהם והסנן יעשש תקנה לה אץ מקזהו על אפילו השיפשוף קודםדגפה
 ובושק יע"פ הקסח ירקדו שלא כוטב חדשה נפה שאין בסקום דאפילונחב
 כריעגד ליה דהוה והנעלה היפנ בשיפשוף ומהיר עליו הסה שםוקב
 כמה גקמח רנסצאש אמור ריקוד בלא ~וש אבל חדשה סצוי שאתכיון

 שדרכו תוסו לפי שהניד באחד שם נשאל ועור בשרך שם יעוייןחימש
 קמה- בה וריקד הבאה 6שנה אוהו לקיים הנפה חפסח אחר הימבלרחוץ
 . ז?'ל מרן כדעת הימב השיפשוף על ולסמוך בדיעבד שריקד כלחהתיר
 כאחר ום5ס8ה ט5סעלה שולם אש שלנו שההטדים לדידן . באסצעיתהנפוחה

 רכ"ר סיסן רוד גטן הרב והבקאו קובו מהרזי נפוחה דץ בהםאין
 דנפוחה. שכתב יעקב חק ועיי: הס-א סיכן חדש ופרי אחר טעםועיש

 . אסור פכחוץ נראה ואם מתר טבויץ נראהשאינו
 בם8ר ועין אברהם ובסק ומ,ז ובב'ה תם"א סיסן במור'ם עיץ נטחהמצה

 מותרת ינפוחה משם שועכטץ הלחם  וטזי בפרק משנה על נהוםחזון
 . אפרים ששי הרב בן כהטם כהב שכן שם יעקב חקועיין
 סיסן שם ניקור בלי לפחץ מותר לפסח נ~דם יום שלשים[ ]ולפני )חטלשים(יד סיסן שבעה נחלת הדחיים ניקחי שום ג4 לטחת נעהר הדחק בשעתניקור.

 : ]תנ"גן )הלינ( סיכן ]ובנרכ"י[ וריח רישז סיטן דוד בית בספר ועין"ב

 השכנה'נ כם'ש ודלא תיז סיוק ש,ע בפסח אף 6( מוהר לפנם מעםפהן
 ר"א סימן דוד ביה בספר ועיץ דליהא זה דין העלים בש'עדהרב

 . ר'ם סימןוכדססיק
 ושע'ר רל"ר סיכן רב"ש במפר עיין אפ.יה סחמת במצות הנמצאנפח

 . לההירשדעתו
 . ק"ה מלובלין כעהר"ם נולה ואכורה ששים סן:ני לא להאיסריםבפווהוץ

אם
 חהנה'

 ק. 6ות )קהן סמחכר תס'ג ושיין . ג6הרוגיס סס ~עיין סס גהנ4ס סרמ64 ונתס'כ ען ג.הנין 6גו אין6(
 : עיי'סוץירס



 ב 1כא תובהאכדרו"א*ם
 לאסור אע הפטה אחר נפלה ש נשהה נמ?אש

 ה-

 ודלא הסיא סימן
 . "'ד קטן סלף תם'ש מימן הישב גארכא"ז

 םאות
 שבוה והרב שמור העקטה דמהמם בתב ]תנ*ה[ )תנ,א( סיטן בהג"ה מי"טו

 שבכיתל סיד אבל הי סיד דזוקא דהיעו כתב י"ג מיסן ה"ביעקב
 : מהער נהתבששכבר

 סיסן אבדהם מק חמק קץ טיסן ב"ה תשצבהע הימוץ לידי בא אעיכצבין
 : שם הדש ופרי השקב וחקתנ"ד

 יען בלה לה הוי דקמה דאפר למאן אפלו ביבש יבש הוי במלהמולת
 בשם אדפה כהבח בספר יפה מהערב השיע עצמו בפני עומדידברען
 : ע"ד טינן הן דףהמק

 ילא טצה של עיכה מקודם סבין באותו וההכו בשר בסכק בפכח חהמ אם .מכ*ן
 משהו בצק סשום לאמור אק סכין של שבוצרו הבצק טסועטגררווצ

 : קצ"ד סיסן ב"ד ספר תתייבש, רק דגאכי

 עאוה
 ועיין קם"נ סימן ביח השוב* בפסה ושמץ לעבדו שהשכיל הנכרי עם לפמקמותר

 : ]באירך[ )ברור( שם עיין ]יען )נ'( פרק אסורות מאנלות הלמת אפרשבכוגה
 הנ"ד סיק אברחם סגן עיק סור וסלכוה רותחין מים להיך שנ8להיסה

 : להשהוהה או 6( בהנאה שההיר סק*ד יעקב חק חגייןסק*ד
 הס'ו כיסן 'טכנהיג תבלע בה ליתן סוהו פיות ב0י שניושהעימה

 : ת*ס סינן בפר*הועין
 דפופ הרדבץ ]מצוה[ )סים( של אפלו בעהשה להת טתר . ]מסמויכא[)טהטיבה(

 אין סצהה של במצה מיהו שגתב שם ועהן תקפ*ב סיסןא'טכנז
 : הנשה ס" מ*ב בספף מצה טעם זלת בה יטעום עא"* כרי דבר עים6תת
 בפרי הובא ררבווהא כלתתא שני ככלי דינו או ראשה ככלי דינו איעקרף

 אהר בכלי דאזליק מפרעדם י,יש דלמברת וססיק רב"א סיכןהדש
 סגי לא ראשון דכיי השסיש בקערחע מעטהסש דלפעטים כיק תשפישטיים

 :  ע*כ נקטינן והני ראשת בכלי הנעלה ויריך בעירויליה
 כך לאכול סוהר הוסיף אם תנ"ט מיטן ש"ע קמה גח יוסיף לא יכהעיפה

 יש תבע~יל הוך שוטמים אף ובדיעבד האהרונים הסכסוה ]הבשיל[ )תשמיש(בלי
 הלהם אפלו לאוכלם אסר הנ'נ סיכן הח בני והרנ שם יעקב הק6התיר
 והרב דכיב הרזאה בביה ועיק מן מינק א*ח צדקה שמש השו' ועייןלבדו
 המצה אפילו לאסור לם;שה הלכה הורה כ-[ ]בהשובה וכב"י( בכסף נחפהבעל
 שבחשובה כהב שם ברכה מהזיק ובספר הנ"ט סימן יוסף ברכי מפרלבדה

שאלה
הנה"ה

 656 התיר ס5מ ממ6ר 7ס0 סהעיין 5סגי מגס'5 ~גתן כר6יי סטחיק 55 נמח'כ6(
 7וק"

 נתערונות
 : עיי"ס סלכ חמץ גסימן יצקכ הק ר.רג מ;.כ ועיין עיי"סמפסו



 דינהםחירמטר כב22
 בעל חטלם המיד לא לבדה לשכלה דהמיקל כתב שאלן ]חיים כב"( שלום)שאלת
 ועיין כלל לדוש אין להשהותה מים ומכל זאל חי בני לסברה יחושנפש

 : ב' ס'ק ר"ל סיטן כהטה חמד ובספר במנ'אשם

 פאות
 בתבקדל מהם ונהנו פמח קודם ח0ץ בכלי אותם שקע רטובוהפלפלין

 : ד' סינץ שמואל טעיל כוהר ההבשיל הפסחתוך
 הארם זיעה כי ובפרט פירות בפי לעשיהם טוב כקמח העשויות רא"שפולם

 סי0ן חדש פרי ועיע ע"ד ר'ה אדכה פזבה טפר טחמיץאינו
 : ס*אתם'ו

 ספני )שכנה"ג( בפסח לעשוו7 אסור וכהושה אפויה ממצה יכייצאפשאטילהמ
 חדש והפרי תס"א[ ס" ב"י הגהוה כנה"ג [ שהיה וכסעשה חעיןסראיה

 מחזיק ובספר ברכה ובעףורי הם"נ סיסן יוסף ברכי בספר ועיין עליוחלק
 : שםברבה

 בתוך וכיוצא וצמוקים נרונרות לקנות שלא כחסירים יש . יבשיםפירות
 לעיל וע"ש הס'ז[ ]סינן מ'ב ובספר דק'ת יהודה בית ספרהפסח

 של טחנויוה הפסח תוך לקנות שלא דנ'ל הרב משם מ"ב שהביא ב'אות
 המאה וק פה של פירורין דשכיחי כטעם וחלב דבש ולא שמן לאנכיים

 : מלותה ההיה %א פסח קודם אם כי יקנהלא

 צאית
 ב~זכטן שבגללי ח5זים הדץ והוא הסץ םימן טור מחמיץ אינו תינגייםצואה

 א'ח חלק ארמה טזבח בספר ועית 6( יעקכ החק כנחמיר אדםובצואה
 : לסיכן

 שם ובשכנה,נ שם הימב באר הגיין תס"ז סיכן טור"ם ע"ן קאנדילצוקאר
 ובתב ]באעזן )ברור( שם עיץ מ*ב ובמפי שס עיץ צוקאר סתםילענין

 אלא איט זית בשמן וכן הדבש ב"גרת פתן טובין שהטעלים אלודחששוה
 מקצתה ולא סינה לא אלו להשקוות ליתנהו אדום בערי אבל שבמקוטינובשיבתם
 חכ0ה צנועים את ומעש שהו[ ]מוגיחת בו( )סשנידן אין בזה ]להחסיר[ הרוצהום'ם

 שם יעויץ דווקא הדץ ע*פ יורה להוראה ]דגיע[ )הניעו( ה*ם בביהו דוקאלהחסיר
 : הטץ 0יסן ברכ*י שימעזטץ שסן לדץ חה דץ בין שחילק כה ]בשרך[)בחו(

עשז
הנה'ה

 מחקווףס %ט 5;יסס דכרי כמהכ.ת 6נ5 סס עין "נ ש,ן 5ט כן 5כתנ ר,ג6ה'ט 6הר כזה נמשך6(
 נ61ס %ל רנדו~ס רגלים כמי 6ל6 מחתיר 6ץמ ויה'י דפסיע . ר.תטיין לפני תנסולונה4

 נש"ד ונ4ס תחתע ד6י;י לן ויףי%  %ס כויעח סיי "סדי  לדידס דנ:תס נין היליס  ר4ץ ס:ץז6מתב
 כוק דנוי נטף ליוועיין מבויר וכן . יר~ך*ס  יארתנ'ס כסיריס ט4'ם והז ת'ס  רתכסהןע וס'1 נמ:גסהוין
 לעו סכיי ככר תרולים רגלש תי דז :י,ץ סותזכר רכרי המוסיס וביהר , עיהס י.ד ס'ס בסיעסנ
 נתס*ג להא ויס רעי דסיעי סמס למא כי:חו כין וס'כ טייץ: ליימד חדס סמץ נסס מ'נליח

 . טי9הדי
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 קאות
 מעפר מיט הם אם וספק סאחף עד יבשים קמנים פירורין בריקיד שנסצאקמח

 והעלה באור ]שברקון )שיבדוק( ער עיסה של או הובב"א צפת שללבן
 שנקלמת ההיבה מחמת הם הפירורין שאלו ואמרו שרוף פת כריח וריחועשן
 ובשעת ללוח לוח בין נוקשה וזמץ בה ומתדבקים רטחינה בשעת הקסחבה

 רבר הדחק בשעת ריקוד ידי על מוהר הקמח תוך גוקשח מהחמץ נופלהריקוד
 : ל' סימןמשה

 א'ה חלק נועם דרכי וספר תם"ז סימן אועץ יד בפסח מווקאשקאבל
 מימן יוסף ]ובברכי ק"נ סינץ דוד בען ועיין לאסור דעהו נמה ז'מיק
 . י"בן אותתם"ז

 קורם הוא אם הקמח ק ]ואבלה )יאכלס השק את *עכברים שנשכו שבשקקמח
 מותר והשאר יזרקם ש0תמא דרב12ים הקךסה ופירורי הקסח ינהלפסח
 דכבר בהנאה אסור הכל בפסח כך נסצא ואם הפסח אחרלהשדותו
 ואם . ניהלן לו פועיל ואינו ומתערב ]וסיפרר העכבר שהחמ"ן מהנהייבש
 הנשהי מקום בידו יאחו חקמח נתערב שלא באופן במקומו סונחהשק
 שבשק הקטח כל וינער קמח קצת עם הנש*כה החת השק שםויקשור
 רווקא וכ'ז בפסח[ ן לאכלו אסור הכי ואפילו להשהותו וטתר אותו1'נהלו
 לא שמא ספק ויש השק רק נשך אם אבל חקמח מן עכבר שאכלשנראה
 אם אפילו לאוכלו ואסור להשהותו טותר בפסח הוא אם אפילו קטחאכל
 הטץ סימן חדש בפרי ועין תנ'ג םיפן הב"ה עכ"ל הפסח קודמ כךנפצא
 יעקב בחק ועיין וטם ישיץ רבריו בכקצת עליו וחלק אלו דברט שהביאס8ד

 : תס"וסימן
 ת0שז סיק בב'י עיל ביבש יבש או בלח לח מיקרי אי בקמחקכח

 חדש בפרי ועיע שם ג' ~עת ב"י הגהות בשכגה-נ תיץ סטצבשם
 : יוטף בהע הנהות תם'ו סיכן ובשכנה"נשם

 רווקא והיינו הדחק בשעת פסח לטרך מטנה לקם"ת סוהר השוקקקמה
 : כ'א סיסן כשה דבר לותהין ביצןכשמעידין

 בו1ל ובשונג הפסח מקהרם כוצנעת שהיתה יפה מנקה חמץ שלקרירה
 תע- אפי* סווש" לפנם מעם רטתן רוצבשיל פותר הפ0ח הוךבה

 : כ,ט סי0ן סשה דבר י(הפ0ח
 : תס'ו פיכן 3( ושכבריג רייא סיסן ח"ב הלק*ם סחטיץקום

  ,טעוריפ עיכר עלי שכ1לפין אכחטפדרם בעיר הצדו נענע~ך יההצוקלאינו
 הטאבאקו על תם"ב סיכע וקציעה מן בספר עיין בירההנקרא
 : הם'ז סיכןוס*ב

 יקאפ
הנה'ה

 מפם כ"ן ו;ג"ץ חור ו5ח;ם שץ'ס ף סעיף תמ-ו סימן ססו'ע כסס ג' כ"וח 5עי5 החחכר כן סג"" כברי"(
 וגמ;.ג כן טסנץ 65 "גן עדיג" . מ;ס ךנרסרג

 סרת'"
 : סס כסרה

 "יט ןק~ס נם5עווז ט% ס' סצף סס, גסרקן חד; וספרי ~יע ע"'; נסגנס,נ מח כ15ס גמג" לא)(
 : ;ס עךקטחמין
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 הפכשש לשש-  להשההעה כותר כורשם לרעת דאפלו כהב ר~מ ממן נ'דמרנ
 תוך שבשלו לתירמוסים דן וכמה מררבנן אלא אוסר ואינו נתבקעו שלאכיה
 : יע'ש הפסח לאחר לק-ם שציתר בקועה שאינה חמה בתוכם ונטצאהחנ

 התרננח~ע אסורה בקועה חיפה במים נטצא נך ואהר שתה שם135תרנמלת
 כרי בו ואין כים של בכלי חמץ לחם או בנ~עה חיטה נטצאתוזום

 יש מחזר עיסה לשו ש תב2:יל המים באותם ובשלו צוננים שהמים פעם~תן
 חלוקי[ ן יעקב( )חק מביא ובהג'ה תס"ז סינן ש"ע הפ0ח תוך הוא אם ששסרסי

 דהמץ רוסרא משום דינא ולענין ומסיק טובו בדרכי האריך והפר'ח בזהדינים
 ההחק בשעת אבל מרובה, הפסד דליכא והיכא לכהחילה ה0ברות לכל לחושיש
 2רש כל וכיוצא תרננלים בכליגוה אפילו לההיר יש טרובה הפסד איכאאו

 רלא לרורות ראיתי זכן דרבנן משהו באיסור להקל תלינן נפלה שאח"כלתלות
 : יעש'ב וכחמיר שאסיכב"ח

 הטי"ת בעזרתמליק

-- 
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 פניי ומזופן מוכן מושבו ומקום לפניו דהטולהן יההק לביתו וילך סב"השוצאלי
 ויהקן ויציע יוציא וטוב מובחר לו יש אשר ומכל חורין בני כסווטבומתוקן
 לפי הטעם פ"ז הרמב'ם שכהב כמו חירות ררך בחסיבה שישב ומקוטוביהו
 ;הה יוצא בעצמו הוא כאלו עצכו את להראוה אדם חייב ורור דורשבכל

 וזכרת הקב'ה צוה זה דבר ועל טשם הוציא ואוהנו  שנאמר סצריםמטעבוד
 : לחירוה ויצאת עבר הייה בעצמך אהה כאלו כלומר היית עבדבי
 וכרפס והרוסת ומריר מצוה שלשה בה שיש קערה בעה'ב לפני סביאיןהטדכ

 לחנינה וכר וא' לפסח זבר א' הבשילין מיני וב' חופץ או מלחומי
 חרש בפרי עיין צלי אלא נאכלין שאינן ופמח לדגינה וכר צלוים שניהםויהיו
 לפי הנהלים על רק בשפוד איהו צלין שאין הכלנו בשם "( וכהב תע"נסימן
 אחר נהזור ואם ריסון של בשפוד אלא נצלה היה לא ופכח לפסח זכרשההא
 הדש פרי . צלי שום פסח בליל לאכול ואין שם נדול טורה יהיה רימון ]שלןשסצד

 : הפוסקים רובבשם
 ירא הכרפס יהיינו המצוה על לעבור צריך שאימ בענין לפניו הק;רהימרר

 הכרור מן והטצות הכצה מן יוהר לו ממוך וההוכץ הכל מןלמעלה
 : והביצה הבשר סן אליו קרוביכ יוהר יהיו והםוד,וקרוסח

 ויזהר כרבי;יה פהות 4א שלם רביעית מחזיקים שיהיו ויאה הכונצה יקח9
 : י"ח .וצא אינו שלם ךמרביעיתן )רביעית( שהה לא ראם בזהסאוד

 ליהן והסנהג כוסו ואהד אחר כל לפני ליתן כצוה לחינור שהניעו הינוקותב
 : לחיניך הניע שלא מי לפניאפילו

 כוכן מים של כלי סמוך לו שיהיה וטוב נ( והדחה שטיפה המסוה ידיחנ
 : לכוס כוס נין הכוסוה לע:מוף כדיוסויסן

 א-ר א~א עצמו הבית הבעל יסזוג שלא וטוב במים וימזנם י; הכוסוה ק"לאזם
ב. ויהא ערבה ]עצ;ייהן  )שהתע( שההיה כרי הסזינה שיעור ה : רורת ע"דעהונ

הנה*ה
 ס' *ית חע'נ נסיתן גרג'י הרכ 5מר סגהסך טלה6(

 :סנ'"
 גמהג'ח 6ג5 עאים "יס ססר. תסס ג; נ.ג

 סרה'ת זס ע5 יגה:4ג עיי'ס "5ו סגיגו דנרי סכ סכ" מרן סכי5 שככר 5ס61יסתמיס

 : סס מסטכדרגי

 "' סעיך קס-נ ס' 16'ח נסויש ושין נן סתנסג 6קט
 סתחגר נדנרי ועיין שיס'ס "' ס'ק סס 'נתל"

 . 5'כ "ות5קה!
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 אץ גד%ש הם אם סטובץ ,טל כוסות ן : השתעה דעה לפי והנל יין פעםבו
 שיהןה צריך הקידחט סברך של כוס ז : עלס רביעית אלא *עתם לטלאותזדיך
 ייהר ה הכוס: רוב טמט רעשתה מאיד נדול הוא אפילו גרותיו כל עלשלם
 כל לשתחע שצריך הוא הדין כי והמשרתים ונשים אנעדם ביתו לאנשיויצוה
 עאמנו טי שאפ%ו הקדושה הורהט לנו צותה 6( וכן רובו ולפועת כלוהכוס
 ד' לשתות עצש לדהוק צרעי שנש או לו שסזיק םפני השנה בל ייןשותה
 חמרא שהי הוה דלא יוצדה ר' על, עשפ[ פ' ריש ]בירושלטי ארז"ל וכךכוטה

 "1/"ה,פ"
עיבסש ויזדיר יצוה עיי מ עצרהא: עד רהלה והזק דפסהא ראשונה כ4לה כוסות ע',/5נ:,,_*"ן  שהי יתה ר' וכן ]חנא[ ועדג)עצרתא( םפסושו צדעי חונרני ואמר כופוה ושתיד' כלל

 '"". עג 'א ; ני "5",:-
 "שמי

 גנג"'י:נ'
 'בוב:ייל5 .. אק

 דצשים שיוכלו כדי בםרוצה אותו יאמר %א במלה מלה הקידוש לופר "'4הקידוש """27'
 שיטתין ב'ה השם נשמזכיר הסברך יזהר עוי . בסלה פלה עמו הקידוש:'ןן:'"ל"(נשוםר

 יצפיך באהי שאם יכוין ובכלל נהם"ז 3( עד קידוש של מטם שישהה היע עין'2כל'"2נץ"1, לפטור הנפן פרי בורא בברכת ]יכוץ[ )יכוומ( יג : וב"ט בשה המסובין שיענו עד קצת /":4'ן ך4'י*"
 ,ק2ע_"

 : איצ ]פומרת[ )טמרחע( זו ברכה יעהא סיבה איזה מפני קידוש לאחר אחר כום ה7'לשהית מקן,
 חל אם מד : הזאת בלילה רגדגנות המצות כל לפפור שהח"נו בברכה יכמנו יד2:וג,,

 יתפלל שיקרש קודם מה : ]להבדיל[ הבדלה( )על ישכח שלא יזהר שבה בטוצאי פטח 9"4 חו,*הץ,=
 הז*עע בלילה דגקהטות הסצווע כל יתכרך לפניו וירצה ויראה שיקובל בטונה פ/('( /1(הץ7

",
 הא/

 חמאתעו ידי על העליונים בעולטות פגמנו אשר כל ולהקן ליוצריני רוח נחה ע="ק'
 שפע ולנרום הקליפה ידי על שנפלו הניצוצות כל ולהקן ופשעיע 7*""יקךקי'ועוונוהינו*4.

 מעשה את רע והרדור ועון הפא שום יעכב ואל העולפוה בכל רבה וכרכה :ק( :""י';"
 שתצרף אבותיט ואלחי אלהיט ה' השמים אלהי כלפני רצו; ויהי . האלה "י4יהסצות2/","ק.4
 ן "" ץ,"6 יהי האלה מצות ידי על  הנעקום העליונוה מדות וזיווני כוונת וכל והנוראים ד('/""דושים"ד: שטותיך כל והמבוונים היודעים ירידיך בניך טונת עם הפשופה זאת  נטהשבוהינו 4ק ',ה.י,(ג*'

 גדול טם העטלחן על לדגיח נוהגים יש קירוש אחר יח . לב ובטוב בשפהה נדולה הין "7.""2/
 מנוג והוא המעורה תקי סכגו ושוהים 7( זזל הנביא אלירו של כוס אוהו וקורץ שם 4" י":!,ג*, ר,נססובין של כוסות מן הנשאר כל ולהריק המטבץ אל הצריכים הכוסוה סן חוץ /,24ייקם ":;(קי;

"ה/./ד,(
 כשר ע:(, *,

 "ג ף*4,ח/יו
 %"ה"4/

 . 0" דרמן "פת מ' מ" ""ד מדקדק פט *ן 0(ף61(

 דוהע. מיף ח עטק סלףד קלנ טק *" שףע מי טחע ייטס ונ:ט ז" 44("

 עי4ס. נסנ*ס פס סרמ"6 ספסק וכט ונוס טס ש ""/ס,ץ:ע,,וןק4 ן::נה ם בנ ל :י " ןיתה 2"בב: :"':111לן"
ךק"' ' 9  

 קוס סמ65ך )ו כס6מר ימסוד5ס 6"כ5 מסר כסנרח סדסר עזס סנמ5 6)יסו ססחס י4/ 7:"נן סטס דונמת סרי6 מפוס סיס כנני6 56יסו ס5 כוס ל%ש ס)ןרין מס וס מנסנ ז)סי גל6ס ז( :,=
 מס וססס %) 161 סניח גגסוס ס6מ*כ עד סכג0נזס י1מיס כג סחס 51ת ר,עוגס כ) 6כ) 65 "ץ"-י6כו5 "י,,קוי',
 7נר גע5 טרג*ס צ סניעס מצפמ . פי"פ ף *'ס לף סמיכיס סרדשק ססזלס כמו נר6סוגס ססייר 14:(,ז:2 4,;:

 נס )עחוס מטס 0א סנס )סר*ח וכוי . יאמ6 %י1 % כ'ס 16ט שרין 1ג11)ס כטן 7יו /4ו2 :מנ'מ7י

.זן'וןץ';:2ן5"י'.1'י'."



 9צכם תוב"שכדרולטלים

ש שבשר.  לברך צריך תינו לשרות םותר קאץה לשהתע הזצה חלש הא 
ש ולכן משקז סיני כל פופרדאן  חלש הוא אם . מברך איט סים 6שתא רוצה 
ירוצה

 לשכ~
 פרי בורא שברכתו דבר חוש אם  רעדע ל~:ב כדי מתיקה ומיני מריןת

העץ
הנה'ה

 . י'ח ס'ק ונס'ו מ"נ ס"ק סס וכמני6 קסץ ס" נאף 16"מ ועיין מטה 0ילי סרן6 מ0יס מד"'ססש
 עיי"1 סק"ח קע"כ סי' והס"ז סכ"מ וכמס"כ ט)ו הטם כ3 )0חוח מטה ד)כהמי3ה מ0וסוטד

 :וס סממ)6ין כ0עי* 6)6 הממבר 0כחכ כמו המגרג 6ין 356ט ו6מגס . ג6ן הממ:ב נסוגמס"ג
 ממנ! 0והין 1"ין הגכי6 ")יט 0) כוס 16ה1 וקורין עגמו גפגי מיומז טס כן גס ממ65יןלכיעי
 כסוך וה מגהג כהכי" הי6סון הו" יעקב מק והרכ מקוס נ0וס מונ6 ר6'חי 63 זה ומגהנ .ג))
 דהייע כ: יעקנ החק מזכרי ו~ק מ0מע המגהג וטעס . עיי"ס 0ס ככמה"פ הוכ6 וממט ח"ססי'
 "מוגהע הוקף ג,ה ):ר"וח וכדי סהוה הסקה יננ!6 6)יהו יג" ס6ס כדי הסחח סנחמין ד16מפוס
 מה"י ו)כן - 0ס עיין צ כה6מנה נזת ס:ר 1'0 קריכהננ"1)ס

 סעמ"
 )ככוזו "ן כוס כן גס מ:יניס

 מירו0)מי 0מקורו המגהנ כסעס 3י גר6ה עוד . העחידה כג16)ה "מוגהע )הר6ות ורמ, )מס)'וג'ץ
 רטעי ונ:וס וכי' סורע:יוה ס! כוסות "רגעה כעד  כוסות 6רנערי זתקגו 0ס כ6מרו כ"ספרק
 0סחסינ

 די0לי ,מר ,נין רכי  כו:: מנת מ:ו ע5: וק"הר כום: מגת לכפ'ת ורוה וכסיב קר"
 סי' )0וע 11ה מר"ה כ.סה כס יסה מהר": ופיר0 כס עיין המרהן 6מך שסירין כזיסגיסוסירין
 נזוך "מר ה:וכוה כה:ס) ה:חייה ס:ניעה 31סי 111 נ3כון כ0וג זיס3י וס" יון נ)סון כו0סוסירין
 י ויע ,ע( )1מר 0גהגו מה והנס . 0לשיי"ס קה"כ הרכ סירכ וכן 0ס כיין כסו) ההלע3ה כוס 0יהיהמ0)
 1'ל:_'ג,ץ 0ס הירו0)מי ע"פ כה., הטעס כ"פ עלק לי: הר'ן גחכ ככר רכיעי כ:וס וכו' ממחך0סוך

 חמן כמ"מר )הך:כ"ן ועיין . עיי"0 1כ1' סורכגיות 0) כוכוה "רכע: כ;גז הס גוכוחד6רכעה
 רכיעי קוס סהו6 מ:וס ה:ע: כהכ ו3כן טסות מ:6ל יוהר זס כוס כג" מ6י 67"כ וה סעססדחס
 סכגס כה61 כועוחוגל6ה

 וכנמר"
 סכ;ס )ידי ך"חי מי)ה6 רג;ן פהקג' היכי )ו: עע0 3חק הו5רגו

 ע3 המהו יפסוך 0הכם הסורעגיוה מן ד6ג: הרניכי הכום כ,ה )ט כ6ין "ומריס 6גו עכן כסכיין
 )ענ"ד ו"מ;ס . נדכךיו :ס עיין כך "רי כ6ומריס 3ע )" עס גקער הו6 ומ: עלגו 631"0ריס
 )6 קק)ה )ידי נה ז"תי מעה6 רכגן מתקגי היכי כנמר6 זסריך דמ6י חסונ 116 סר"ן ע3קופייהו
 ס,מרוניס כו:וק )0גי ר6:,גיס גוסוח כ;י גין מססיק הו6 המ:ון כרכח זוד6' פריך "רנעה מססימכוס
 כי.מ"ו 0)סגי כוסוח :;י דהייט חךי ממססר הי6 קשכי6 עיקר 636 וסילק הדעח כהיסחזהשי
 וכן פוכרחין :דכריו :ס עיין ג כ' ק"ע זף 0ס !3ייח ר1כ 0כתנ וכמו 3המ"ז ס)6מד טסוחו0;י
 0ס כשגי6 ע15מה קו:י6 3גכון מתולן ועס"ז . עיי0'ה חלי '6נ3 )6 כל"ה 0ס הר'ץ מ)סזןגל6ס
 סי' ג"ס ס' ;חג") קלנן קיכ ונס . )0רקה היבה ס:זהק סס ועיין כ"ס סי' י6יר מווח הרכענע6)
 ": עסי . כנ) קי6.0 מקו: ו6'ן גס0י:וה ;'מ6 ,0מ:"כ 6נ3 . 0ס כיין נוס גזמק 5' שקג"7
 ו)" בני נ"ג כ; 0שמריס 0ג, מ6י יקכס הרככ', ד3:עס הו"גהשך

 כסני דקייגו ר"כו; ג11ג
 סימן מ0ה מעה הזכ כמס"כ י"'5 דמ3נן מידי קסה )6 ר.ר"ן כ) )עעמו 6ג) . ר.ל6טניסגוסהו
 נג1ן יוהר )כן גירוס)מי כמס"כ נ10רעניוח כסו) 6חרון דהטס מ0וס 6ער י0 יותן . עיי"עו(ר;',ס
 ועס'" . רניכי כטס כןשמר

 דכום )רנא :די "מן טם טד ממ3חין רכ*עי גגוס ז)הכ* גר6ס
 0) שרע:יוח 0הויך 6)6 טסוח ד' 6% )יכ6 דכ6מת מ:וס ל~תו 0וחין ס6ין 6)6 כפו3 יסיה ן6,ר

 נו~תם שםה סה61 מ0ופ %.הו 0) כוס "1ת1 ונערין . כס כירוס)מי כדמ0מע כש) יהיהרילכיעי
 ע'פ כסרק י6מריק מ6י ע'ס כה"" יס מגיצ געעס גר6ס ייותר . גמיכי0 0כחוג גמז הכעל גגכי6יגדגה
 ו'3 יו6ינש וש סנ"וויס נ?סת ג,ס וט' ר8ע זנרי הנזו5 כ)) ש3" 16מר היר0י ט0 ת'ר ע-"קיח

צנח



%ל  פמח ילסרר 
 יפשר שא"פ בפירהש 6( תנאי ייעקשה ואצץ פרי בחטש תההלה עליו יברך יאנלאעץ
 בתוך כשראבל ולבן הסעודה בועך שיאכל סה ולא לבד זה דווקא אלא זוברבה

 ברבה ]לברך[ )מברך( מתיקה בוני כשיאכל נם וההר קץ4הם יכרך העץ ספירותד,ומעודה
 הרבה וצריך בלבי יש בזה אדסה פרי בורא שברכתו דבר הוא יאם כ .אחרונה
 הכרפם על לכשסבדך הברפס אחר אלא הגשעיקה לאבול שלא ליזהר צריך כיהנאים

 כדני בין יצפרף שלא בזה 4חהר וצרק- המתיקה ]לפמור[ )לפעור( יכויז הכרפס עליבהשסברך
 ברכה יברך אם ברכה במפק נכנם כזית יאבל שאם כזיה הכרפס וביןהמהיקה
 שטאל על כדין שלא בהסיבה קידוש של הכוס  שהה אם כא : לאו אואחיונה
 ויש להםריחם אץ נשים אבל לאנשזים דוקא וזהו כרין בהסיבה כוס וישההיחזזר
 אתת בבת רביעית רוב מהכוס שתה לא אם כב : אופנים מבמה עליהם להקלפנים
 הבום לסלאוה צריך רביעיה שתית ]סשיעור[ )משיער( יותר קצת שהיה מהה.לתושהה
 חשוההו כדת הפםק בלי ]אחה[ )אחר( בבת ךרובו[ )רובה( מממ וישהה רביעיהנרי

 )ההפסק לא דאם זה באופן להקל דיש אפשר בנשרם אבל נ( באנשים הינו סרהובהםיבה
 אחר כוס ולשתות לחןר להמריחם אין פרם אכילת מבדי יותר נדול כ"נ זשהפסק[ ]היההי(

שלם
 ההנה'

 גירסת ו5פי גת61 . סס עחן הגדע ה55 ו6ומר סס55 ע5יו מתר רכיעי כום דנרסי ורסכ"ם רסיין5ת
 . סנןע ה)5 6ותריס 6ין רכיעי גוס ע5 6נ5 מתי0י כוס ג;;וחה  656  הגדול  ס5ל  16הריס 6'ןהנ6וגיס
 חתיסי כיס גזכר כ65 חמי;י גום 5;תות 6כור ורסנ-ס 57ר-;י כיגיסו "יכ6 גופיס הנוי;י כוסוגס

 כתו חמי;י כוס כ:תיית מ15ה 6יכ6 הנ6יניס נירסת 5סי 6ג5 . הכוסוח ט5 גתוסיף הו6 וסרי כ55ננמר6
 סס עחן הרתנ-ס דכרי מסין סכן כתכ וגס הר*ן גחכ וגן שייס כרו-ס ע5 כה;גותיו קר6נ-דסכחכ
 המרדכי ו7עח עיי-ס הנדו5 ס55 ע5יו 15תר כ7י המיסי כיס 05תות דמנ1ס חמן כמ6תר הרסכ, כתכוכן
סנס

 )גירס"
 . עי"ס מ):תות )סת6עק יגו5 65 06 ,הו5ה 65יכט:י0 656 חמי:י גוס 5תיסתי ;רי 65 זו

 כדעת רכיעי כוס ע5 הגח5 ס55 6ימריס ומ"ת תע'ח סימן כ;רע כמ;-כ התריכי כ7עת מהת'רין1%1
 דם"5 הר6סתש ;6ר 1כ5 סנ6יגיס 75עת )הו: כ7י ו6מגס . ת-ס סימן 1סויע כטור כתס"כ ירסנ-סרס*י'
 וגדי ע5י1 גס הגךו5 ה55 5ומר ג7י המי;י ג.ס נס ממ5,ין . ה::י:י כיס ט5 656 הנךו5 ס55 תקגיס65
 מגות ורכיגו סס הר6נ'ד כהס-כ החמי0י 5נוס נ6גדס סתגו ;ט5יו יהכ"תי ;5 רתז נס נהקגת5קיש
 סעמ6 ותה6י . ס16סרץ 5דעח 5הוס כדי 16ת1 שחין 6ין ומ-מ . כס עיין ומ5ה חמן מס5גות ת'כסרק
 דדימ ספיקי כ5 5גו 5כרר עתיד 6100 ככי6תו ת5ד ~ה גוס 07תית הגכי6 56יהו 50 כ1ס 6ותווךרין
 . סס עיין סס סר6כ*ד ססיר; וגתו המח5זקות 5השות "65 כ6 56יהו ס6ין עדיוח סיף ר-ס5דעת
 ידנרי דסי5 דיכתי גנתס גר% ז'5 הר6שגיס מדכרי מ*מ דר"ס ע5יס סם פ)יני ךרכנן 7גר6הו6עינ

).
 ק"

 ספר כסס 5'1 סימן ת' 16ת זזכר עין כגו חי7*6 הרכ ונמסיכ סס התוי*ע כמס-כ עין ? עקר י.11 ג,_היק
 ,.ן"מ,

"/,,4 
 נכרגש וכתס'כ ככ-י והרמכיס יא4ה

 סט כקי6ות1 רוהכ כ5 ועס . סס עיין כ6ריכות 5"נ סימן 6ר"
"י:'/0'נ(המה וכפירס"י עיי"ס ע"6 ג"ד 7ף דכלרות ערוכס נתר6 כמח"כ 6יסתמיעתי' עוז נזה ו'5 וי6סיגיס ננמי6 "ד(ף "'י'ד:ש'ר

 ו6כת"5 . סיעכ סס עין סכת מ4%1 כסדר ה6כתרסס תנרי סס עיץ וכו' 5דק ץורס ינ6 עד ד"ס
 הפרדס גספי י ייכי ם סיחי סס ס נסס" יס יני ג תרד6נכק5סטר 5מגי"גי. גכיז טעס תס . גי: גם4בן.

 כח3 יכן ר*סתיס סו4ר נגירסת פיסי כוס ננמר6 דנריס 5סדי6 מט% סס 7מדגריו סי"פ ק5"גסימ!

 כססר נ.ג יעיין . עי"0 מידס סיף כאסריס 3יקדיקי ססכי6ק*4984 גסירז ת5מיד1 :משס רכימנסמי
 : היסכ עא"ס ק)"ג סימן כסססרדס

 . עחסים פס 6חרוגיס וככ"ר ו' ס'ק ;ס ינמג'6 ס' סעיף ר.ו סיתן 6ויח 1;רט כטור טיק6(
 כ"שח נ6רכע חימת סגסיס הרי מנ6גכיס יוחר גנסיס 5סק5 ג6ן י; סעס ד6תס תת1היס דברונ(

 דסנוי חרינ( סר%"ס סי לסתיך לשמס קול6 סכדס גכגי ריסינס לפנין  ו7וק6ג,גסיס
 ס'זדנ



 81לא חומאכדרמטלים

 והפסיקו נשיעור מהכוס שתו ש%א לנורם כש"ראה הבעדיב עור יהמ %ק ננ :ש4
 אם סיהו שלם אחי לכוס יצמרט שלא כשיוטר לשתות שישלימו להם יאסרקצת

 אם כד : ובהסיבה כדין שלם אחר כוס  ולקאעות לחזור צריבתע מנא"פ יוהרהפסיקו
 עליו ויבדיל אחר כוס יביא ההנדה שהתחיל קודם נזכר אם הבריל %א בס"ששכח
 אחר כום צריך ]אינון )איגה( ההנדה דטתדדל שככר עד נזכר לא ואם לבר הברלהברכה
 . ויחץ כה : הכוס שותה כך ואחך יבדיל ואח"כ ישראל נאל עד הגדהמ"טלים
 ויברך ישכח שלא סאור ויזהר זו נטילה על יברך ולא וכהלכה כדת ידיו לימולצריך
 וימבול בזה מאוד ויזהר מכזיה פתוה סמט יקח . כרפם כז . ח"ו לבפלהברבה
 פרך מ' הוא כרפס שרמז יאמר אה'כ כח . המסוכץ לכל כן ויחלק מלח נמי אובךצמץ
 . משם הקב"ה וגאלם פרך בעבודה ]ריבוא[ )רובא( ס' מצרים בנלות אבותינו שהיוכלווטר
 אה'כ שיאכל הפרור את לפמור זו האדכה פרי בברכת טלם שיטונו יאמר אה"ככם
 טונהו שאין ]בפירוש[ )בפירש( יאמר ועוד כורך של ה0רור את וגם טצה מוציאחשר
 מעודהו בהוך אם אבל הכצה עם שיאכל המרור את דווקא אלא זו בברכהלפפור
 פירות אח"כ יאכל אם ולכן זו בברכה אותם לפטור דעהו אין הארץ מפרי לאכולריצה

 . ודו'ק הדעת היסח משום והמעם ויברך יהזורהארץ
 כן וההומץ כהכרפם הנשאר ]יוציא[ )יוצא( אה'כ . ראכלט הכרפס שיל אחיכל

 נדול אהד הלק הלקים לב' ויחלקנה האמצעית המצה יקח יחץ. לא .הקערה
 לאפיקומן ישכור הגיול וחלק השלימות ב' בין יניה הקטן והדלק הב'[ ]מן)מהיב(
 המעודה בכל 5( השולין על לפנ'ו יניחט סודר בתוך או אחת מפה בהקייניחט

1
 . אפיקומן לאכול שלא שכחה לידי יבא שמא לזכיוןשיויה

 ימלא שיההיל קורם לטם כום בין הבוסוה ולהריה לשטוף חסירים סנהנ . מנידלונ
 אחת בירו :ולה הקערה ינכיה אח"כ . בקידוש כם'ש במים ימזנם "ןהכוסות

 עמא לחמא הא יאטר ב.דו ובעורה פרוסה שהיא האמעעית מצה יקח האחרתובייו
 . ולע"ז הקודש בלשין אותה ויאכר חורין בניעד

 "ש:ר ואח"מ מהשלהן הקערה להס.ר יעוה נשהנה מה ש.אסר קוים כ(. נשתנה פהלנ
 . וביע*ז הקודש בלע:ון טה בנעון נשתנה סה ויאסר הייט עבדים עד נוטתנהכטה
 ותהיה השלרן על הקערה ]יהזיר[ ,יהזור( היינו עבדים שיאמר קודם עבדים.לך

 ו'פרש מאוד ער רבה בשכהה הרגדה וכל היינו עבדים שמר לה . נלויהועמצה
 . חובהן ידי הנערם את לההרא כה בלע*זשתה

צריך
 ההנה'

 )קמן סמהכר סהמיר כוס וגס כסג'ס ר' סעיף תע.כ סיתן כרמ*6 כמס"כ )ססכ ת5וס *ןזגוס"
 יותר נספסקס 6כ5 ז' סעיף עיי": כוס וסר6כ.ן סר6גי'ס ע5 כדיעכד סמכיגן כ6ג:יס וגס עא'ס נץסינק

 ןיג6 דמעיקר גיון 5;:יס 6גסיס כין הי)יק סוס כזס ו6ין וססיט6 די65 5מ"ד 5'כ6 פרס 6כייתמסהטר
 סרפ 6כ')ת תכדי יותר תעע כין סמח)ק מס סמחכר דנרי תמוקיס וכיותר . כזס גספסק י6565

 וכמקוס סתחכר כדכרי ע*ס גס5 ו6ו5י . כתח'ע 65מר1 ר6וי 61ין כי5 סזרס 5י ס6ין דכר וכ~56כרכס
 תע'כ ס'מן סהנ'6 יכרי ע"פ דכריו 5יי:כ ק5ת מקיס יס וכוס רכיעית :תיית 5') סרס *עחפכימנ
 וס 6ת וס ;ס,תרין דנריו גר6ין ד~'כ זס כ6מר כסימן סמחכר מדכרי מסתס וכן עייס.ס י6ס"ק

 : סיטכ ססעיין
 )כסת גך כין )ס;'ה פ'ח סימן כת:י' סמסרב.5 סכחכ כתו טסניס 6;1 6כ5 :ס עיין ר,הסרף5 נתכ נן65

 .וכ'יכ

 . עייס'ס נקדס מ);י סרכ ע)ין ונתס'ג כ*ס ס'ק תע-נ סימן מנ.6 ועיין כן תגסג;ו 6ין3(



 פמה ל"למרר 82לב
 המלך לשמ ומננן מצצרר ריצ כשלו בדקיע יחשיב ובישה ב*בה "שך צמך6

 . הקב*ה השלכים כלכי סלך לפני שכן כל חץלחלהבפחר
 דעתו ולפי 8( י,טאלו לש חשפילו לבמם לרוי"צ התרה סן עשה מצא6

 פ16 במ לו שמור מפש שו קסק הוש *ם כהנד בלמדו שבע בןשל
הינו

הנה'ה
 נס" הרמנ"ס כ'ננ(

 לישך סתחליע ס*כ גיד כ5ל כחשכ0 ל0ר6זס ר6"שי 6כ5 . סי*ס מיה המן מה5כחץ
 עייש תור0 תישס 65 ם056 כל6 6כ5 )1 יפרס 560 ס% )שר 6% "תי )6 )כנך  7":נךת7קר6

 נספר ועין ססוט ו0ו6 עייס ימ56 6ס 5'ל ימר6) % סס פגתוכ 7נמקוס הגיכר עוס סס ויס .נךנריו
 סרניס ס)6 מסיס )ו נרס 1ג, 156 ר.ר6יס יכרי ע) 5תתוה ססרכס ו'5 הכהן מהרץ )הנ6ון ססהסנה
 ממךפ סגזפס הל5 ריססר כגליון הגדססות כסנסותי וה ע) סעירותי וככר הר6*ס נדכרי סנס) הזהגט.ס
 מךתגי6 סי.ני6 קגיז עסין )הרתכ"ס נסס"ת ועיין . עיי*ס 66נימש

 נמכילח"
 כנך יס6)ך כי סג6נור מכל)

 משרס )ג16רה הרי . עיי*ס סו6)ך ס6יט 6ע'פ )כגך והנדת תי) גר 15 מניד 6תס נגך יס56ך "סיכון
 ג6מן 6כ5 סרתכ"ס כהכי6 11 כרייה6 מנ6תי 65 ס)סגיט כתגעת6 גי 6מת הן . הר6"ס 7טת היפוךכהדי6
 מס6 הר6-ס ע) )תמזה יס ועוד . ס)סגיגו כמכי)ת6 :סמטה יס וכוד6י כמגייח6 סכ"ה הרמנ8סט)יט
 יודע ס6יט וט' לס6ע טךע ס6יגו ו6חד כר תורס דכרה כגיס 6רכעה כע7 ססח )ע הגדת כסןר7סניגו
 הרי עיי,ס כ6 ס' ס~ף ומגי)ת6 ע"פ סרק חהירוס)תי והו6 וגי )כגך והנדת סנ6תר )1 פחח 6תלם6י)
 פסתש ערוכס מתסנס לכ"ורס קסס וגס . הרתכ'ס וכדעת מחף ס")ה כ)6 )כנך 7והגדח 7קר6מסירס
 7טיפחר טסס מסוס וס ס6ין )"2ר 6ססר 5וה תיהו . עיי.ס תלמדו 6ניו ככן דעח 6ין 061 דתגן ע'6קט'ז
 תי6 עסין כסת*נ חשין . נגיגם 6ת 6וחס דעתותס עס0 חיוכ מסוס 6)6 פסח כ)י) מ5ריסיני6ת
 6כ5 . כעת 5*ע ~סנ מקיס ק5ת יס ועפתק'כ עט'ם דנותגי' דינ6 הך לנמרי כהסתיטו וכתגי6 ה)קטיכ:נ.)י
 סן . עיייפ )ע5תו כו6) )"1 ו06 כו' ס61)1 כנו חכס ת"ר כנמר6 התס 7תייתי )וכרייח6 הר6*ס עלקסה
 כנירסתס היס ס)" תר"ה סס ע*ן ה:ת'טוס יסחגי6 ה)קע וה:כו)י דהסתיג6מת

 0ר% וכן כנתר"

 חלק( סס סיס סס גהי' ה)"וה מהר'ס מדנרי גר6ס וכן ס0 עיין סס נפ" חנג6) רכיט מדכריןהדי"
 דט54 י'5 תיהו . עיי'ס ם)פניגו כגירס6 זו כריית6 הכי" סס הר6"ס כפסקי הרי 6כ) . עיי-סנירס"ות
 ד6יג6 כרייח6 כהך דתכי6ר ת6י קסה הגי כ)"1 דס" . מדרכ:ן 6)ת וה ד"ין5הר6-כ

 עד )ס"51 חיונ"
 ד"פי)וס"תרו

 כסהו"
 . תירכק 6)" 1ס ד6ין 1עג5") ס6 ומנ') ע5ת1 6ת 5כיל חייכ עגתו )נין כיגו

 מסך 6כ5 . נעלת6 מדרכגן 6)6 6עו ע5מו 5כין כיגו מ5ריס י5י6ת דסיפור חיוכ" עיקר דגס י.)ו6-כ
 רכגן דתיקט דהזינן דמ"חר זע 5סר6"ס דס'ל יעגיד וגר"ה . 05 קזריס מקר6 דהרי ק:הדמג')ת6
 6ם עמו "חר 6ין 06 ש6) ע5תו 6ח ד6סיש ס"מרו עד ס6)0 ידי ע) דוק6 מגריס כ'נ'"ת5מסר

 11 כחרוס יס סעס מה כן 06 ג)5 כס6)ה ת)וי 6יגו מנריס יני6ת דסיסור היוכ" עיקר דמה.ת"יה"
 מתר,יימח דספיר עי1ן זה כל 5י 1)מס יס6)1 התינוקות סיכירו כ7י סיגוייס גמה דתיק:1 כמ6י קסהוגס
 סישד כסס )ספר מ15ה ליג6 7תס'ת לל וד6י ")" כ)) ס6)ס סוס כ)6 גס מנריס יג'"ת דסיסורעסה
 0א ד6וריית6 כעין ות'מ גס56 כם)6 6סי)1 לססר סחיקט 0זי דרנגן 6)6 . נס6) כס65 כ))י5"ת

 יוי ןע5 וי~5 הכן סיכירס כדי סיגמיס כת0 תיקי עכן . דוק6 ותסיכ0 ס"לה ידי ע) דהיינוסתיקגו
 6כצשתם ה(ר6 סו6 מדרכגן דמכי)ת6 הך דגס יומר מוכרח וה ו)סי . הד"וריית6 ר.תטה תס"וס

 : ס%ימ 6)6 כוס 5ר61ליך עיד ויס . ה"1כע)ת6
 6כי5ש גסעח תיגונית 6ק סלפעוךס עסי 5סוגו יזה סכתכ הסדר נדיגי המריכי דנרי גימ6יבוה

 סכמ כעון הס1)הן )עקיר תיקט 5כך 5טלש) סקהין התיגוקות סיין 16 סיס6יו "2רורתנה
 י*ק ס56ת עיוך דהרי סינ6 תמוודס וסדכריס . עיי: עכ"5 ר,חיגוקות יהחמיה מסוכיןריסעתה
 וך"ן כן ו"ס ונו' לכגך א-גזת גוכחונ ת1ריס ינ'6ת דסיפור טסה הטח יקחס נדי 6)6 כ6ה"ינס
 ש, הספר גגיד ס")חו ידי סע5 %ריס כיני6ת )ספר סמתחילן קודס 6)6 הכן ס6)ת מקום6ין
 5ש*5 מס עיד )1 61ק סירך כ5 ת5ריס כיני6ת סיפר סגכר 6הר יתרור מנה 6גי)ת כסעתי)6

וכנר



 83לג חופאבואלים

 פדה הקב"ה הזה ובללה במצרים זה עבד כש ש זו שימ כש ,משמפ
 לנר ]שאירק 1ששרע( 0ה כודיש חקכם נדול הבן ואם . לדירות וריצמשטשעוזנו

 . הבן דעת לפי הכל ע"ה רביט משה ידי על שנעען ונמםבמצרים
 מצרים ביציאת למפר התורה מן עשה סצות לקים טצרים תשת ביפר יטוקל0

 הזה היום את זטר שנאמר ניסן מיו בלל בטצרים לאבותש שנעז12בנפלשת
 יצא בעצמו הוא כאלו וכו' אדם חייב ורור דור בכל 03 . ממצרים יצ*%עפ*משר
 משם ווציוש ואותנו הכתוב כמ"ש מצרים םשעבוד זאת ]בשעוק )בעועת(ומעה
 במ.רים ורית עבד כי וזכרת 6( התורה מן קמטה מצות לקים בזהמנצדן

 . וכו' טעם ףהי וכוי יהוד לשם עכ"פ שיאמר כשצרת%ב
והיא

הנה'ה

 סוכ)י0 ר,מרדכי דכרי 61ין כוה מ6ת וגךהק סס ר,מרדכי ע) ככי6ורו הס)"ס נזס עתזוכנר
 ננו )יס דסכיר6 פשעיס סמרדכי דכרי הר6יס ךעת ככי16ר )סתם"כ 6כ) . סס עתן ג%פ"רוש
 מ5רים נימ6ת )ססר ג% מסס )יכ6 התורס דמן זכיון 5ו סוקכס ולכן . ר.ר6'ק גשעתכ!
 6געת דסייגו המעכיות מטת )קייס רק הו6 סמגוה 6)6 ס)עהז מכ) יותר סא ג5ילסנפס
 ונו' לכגך 1סגדח תורס 6מרה ו)6 . מ5ריס )י5י6ת 1גר יס ממי)6 וס י7י הג5 ומרור מלםפסס
 כ)6 גס מ5ריס. י)י6ת סיפ"ו כינריס )ספר סחיוכ תקט מדרנגן ורק . 6)ו תטח עעפ גסיפ65656
 תר,יוו זס ידי ךע5 )ס16ל  יבן  סיתעורר כרי  ט6ססר ענירי נ5 )עסות חייט עעמ6 ומס6י .%לס
 6)6 סנן :6)ת מקוס ד6ין )ג6ורס עינ6 קסס ת6י כן ו6ס . סכי6רט תש ראטרס מ!ספ%ס
 וכירת מ)וח עיקר הן הן כ)נד 6)1 דמעסיס . ומרור מ5ס ססח 6כלת יסייגו סמעסיס נך1סנפפת
 )מעסיס ענין מס הכן כסש6) רק . ג)) התורס תן 6חרת וכירה חתין ר%רס סטתס %ריט*64ת

 %ס 6;י)ס כסעת רק גן 61ם , )1 5ססיכ סתורס מן דחףכ שצלנ 6ו ססגס מכ5 תתר ס*ום 156י"4
 15 )ססינ התוה מן המ15ה 1ס ידי ע5 ויח% 5פ51 סכן טתשרר כ7י ס%מן עקירת יחש5טם
 . ומרור ומ5ס ססה 6כ')ת סחל%ת 6הר ען מ5ריס נ*6ת )שך גתחע )6 עסמ6 מרי6יוס*מת
 מגס 6כי)ת כסעת תיגיקית 6ין ד)סעמיס מסיס 5ל6 גמי סגי ך6ק סשי סמרזכו וירן *שא%
 סיו  דמתהי)ס משספ:~קי8ליר

 ליכ"
 פטת 6ני)ת עד געוריס י,חיגינ4ח ס6ין ו)סעמףס כזס*כ סחנינס

 5ס6ו6.5פ סיתשררז כדי כך ג) סקהק ך6ינס דממן פ"ע עדיין יוסניס 06 61פי)1 . חצרורפשס
 ר,וז0 ססעף חיקגו )כן . ססינחן גתחי)ת מיד סש)ק )עקיר כזס נח) סיגף 5סס געסס85

 הצין . המרדכי גטונת כרור ווס ד6ורהח6 כעץ ממס סמטס תסיס 65 *: י7י דע5 6ע'ע6כ"5ס
 דסכיר6 )סדי6 דמסמע תר אתך יוס 6ת תוטר ד)מען פשק ע) ר% פ' ר.תורס 58נפ"רש"י

 . עיים"ס כזס ר,רמ"ס גפיעת כן נס5יס
 ע, המחכר דנרי מיע 6ג) . ע"'ס ס*1 4ת)ס חמן מר.)כ1ת כפ'1 ר4ףתכ*ם דכרי ר.ס 6)1 דנריז פקו05

 7*ע4"
 ונ,0

 ונס . ו') סר6טגיס ג) :סיר:ו וכמו וגו' ה%י6 )6 ו6י4 ססנךס כתחלת גן נ6חר כנר עס .נ5כר ע" -י ג4 י"(,, ונו' 17ר גנ5 6מירת נסעת 1)6 נ.)1 ס)עה סדר נג) יטין 5ריך זגן דסשע תמוסיסגה
 ,ו './ נ (ה ,), לען: ס)6 כס עיין ומגס המן ס)גות ריס קרמנ'ס תדנרי מוכרח ,גוכן כ)) % מלוס סימגו סמ5ות מומ5פ% 'ני ר" י ץ "" 'ך'י ר6יגו )6 ונס )הרמכ'ס מניגו )6 דה6 מוכרהיס וךכריו סס עין סס סרמכ"ס דכרי על ספרנקרית ןימ_ן,י *4,י" 1 , המכ"ע הרכ 1כמס*ג מ5ריס י5י6ת סישר ס) מ'ע ננ% ס61 6ל6 ע5מס נפני תי~חדת מ'ע נ6ן6ק 4**5"הן,"" 4

 ה"ק/יה .י. ,: ג.". כמ%ת גכ))ח ונו' ו~כרת מטת עיקר הכי ונ)6ו . סס עיין מסס 6יגס ווו מיע ס)סה 6)6 כפגא8ס0
 י /ב ה קי 61זכ עייס"ס רעז6 סימן 6וזה יכטאו )"כ מטס 1סחיניך 5"6 סרק ג' ה)ק נתורס הרמנ"ס סכתנפס ץ4"" ל:'י 4י %:.' ועיט כ~? מס"כ 61תח:ן כס' ורמכ'ן כ6כ"עו סס ועיין עו' ו~גרת כסן כגת.כ ה5ות כס6ר סו6 וכןס0כת :ץ,%:ע:'4:הל יוס 6ת לסמור ונו' 15ך ע"כ כקר6 וקזמסייס יכיו"כ סכת )מ5ות טעס ה" קר6 סך ססויפנת
 ,:קוה *.(.4דיק ,(" וכירכ מ)6גס תעסס ד)6 )"ת 6ו נסכת דסכיהס מ"ע הייגו 6)6 כ)) נוה כפ'ע עסס %ית גקא

 ע"נ,'"*3'%."9'*ו :0 קקנ"כ 5וה ועז" כנוס"נ כן )גר: גר6ס :ס סרהנ.ס נו~;ת ונס ונו' ווכרת נסן סגתיכ מטתנפ6ר
 יעךגתורס

 :ע? ,ן" הי4;"
ש ה1/4/הי:4 /יץמ,י,""



 פמח לילסרר רך84
 שעמדה ווףא ויאמך בידו וכום יקח אח"ב במפה המצות יכמה . שעמרה השטא

 . המצות ויג5ה לפניו הכום יקח אה'כ מידם מצילט והקב"ה ערבי'
 יץ באחשב עד וט' ואש דם באם-ו יק של הטס מן ישפו . ואש יםמב

 ישראל כל ואת יצילט ע1הקב'ה שופך בשדו יכוק מג . ]שפיבות[)שפיכה,
 . האלה הםכות )עלהעם( יבואו ועינאינו איביט ראשי ועל האלה המ:ות טכלאהינו
) "פוך אח"כ כלי. לתוך אלו שפיכתע באצבע לשפק- טוב מעצמך  )ישמוף( 

 ויפענו יץ הנום ימלא אח"כ 23ק . ידע תרחץ והיחה שט'פה הכיםנוישמיף[
 . תעינ ן סי' ן )ם"י( ח'י ועיץ הסירש משנת קךץ לפניו ויתנהובמים
 וכו' זו מצה ויאמר בידו הפרוסה המצה יקח . ]שנלים[ )אומרימ( שאט זו מצה?י

 . וכי זה מרור נשיאמר )יאמר( וכן כן נם בלע"ז לפרשםויוהר
 אבותיט שהיו פסח כשיאטר כ2ה . בלע"ו ויפרשהו מרור יאמר בירו מיור יקחמז

 )מופרשה( וכו' ע1דיו פמח והשמר בו עימו יהן אלא בירו יגבעע שלא יזהרוכף
 בירו כיט אחד כל יקחו אח"כ במפה המצות יכסה . לפיכך מט בלעא]ופפרשי[

 ובעדבה ובניגק ובנעיטה ביהאה באימה ישראל גאש ער חהלל וכף לפיכךויאמר
 יצוה הברכה שיאמי קורם . אשר וכו' אתה ברק- נ . היצרה מנל יתררנהת
 בהטיבה הכוס לשתות סקומו יכוץ מהמסובין אחד שכל נדולה באוחיה ]ויזרךין)ויזהר(
 . רובו לפחות או הכום כל 24תות שצדיך ~זהךר[ )יזהי( עיר נא . 17מאל לעדנדין
 וכו' אהה ברעי טשסי אח"כ ננ י אחה בבת הכום לעיעות שצויך ]יע:יר[ ,יזהר( עודנב

 . כאן והשה הטועים בדין לקסן גיףן זה בכל ועזגנ טעה כאמור ביראהבאימה
 המנה בנמילה זו בלילה מרובה בתוספת ידו .וםיף ועוד כדין ידיו ימול . רחצהנד

 השמימה כניע וראעמה מעלתה נדולה זו שנט,לה טובים יכום כדנשי שקשתביתר
 ירים נמולת על יברך עונתעינו זורגות סצתשע רפהר ירהץ ה' בסוד לבאיכנודע
 השלימות בץ ]הפרוסה[ שהן נמו המצות נ' יקח . מצה כוציא 2ד . נדולהבבתנה
 ב' לאנךל שצריך הממובין לכל השמי קי אחי נה . מצוה ףרבוב סשום אותםוינ:טק
 לא כן עעמה שלא ופי שטאל לצד הסיבה שצרץ- יאמר עור נו . הפסק בלי בירדדהים
 6( ואחד אנעדם אחד כרין אחקרזע פעם כזעע לאכול שיחזור וצרקד חובהו ייייצא
 המזה על מצה אכלת על בנרכת כולם ש.כווט קאמר עוד נז . בזה שויםנעוים
 ליזושף צריך נח . ובאפיקומן בבורך כז נםששכל

 דבדים ומשתשע הדעה בהמח םאי
 שתעלה כרי הנורך עד טצה אכילת על הברכה טתחי4ת הסעודה לענץ נתעע'מאינם
 ולברך להיור צרץ- א.ט וסח עבר אם בד'עבד ומיי בם . הכורך על וושעברכה

ומנוצ

הנה'ה

 הסכיתס ידי סע5 כדי ונו' חכרת מ.1עס סכח מ5"ע ע5 כתירס 15ס דשרן"ס סי*:י .ט' וערתגתיס
 6הד ג5 ס) כנקי סי6 דססניהס ענד סיס ע5הו סו6 ג"י5י כת,ריס עכדותו יוכירגסנת

 תיסר~
 תתי

 תתוג"עק סרתנ-ט ע5 5כ6ורס ךקסס מ6י 6'ס וכד: . סס עאן סס והויגוך כתיס סרתנ'ססנלו
 ,5* תחרי 65 ר6.4 דהך סייר גיח, 5סמ:'כ 6ג5 רך" ת:ך י,חס הייתי 5* ד*ת6י ע'כ קס'ז זףזססזס
 מע"יי דמיירי הקר6 5ייכי6 טסי 3יס :יה6 5גן סכתגת5וח

 ודהן נריר ווס מ5ריס י5י"ח זסיסיר היוכ6
 . סהגדס 6תירת חכס6ר יזחריכי' וד"- דור כג5 נ6תירת תעחדת נווגס כיס 5ייך ו6ק ועיקר כ)) ישד )סס 6ק כדם סהחכר דכריי6'כ
 סר~, ע) ססמגי תסיס 5סטכ ס65 ניגי דסגסיס ו' סעיף תע'כ כט' כסג'ס סדה64 סגחג הה )סי6(

 ו,5 סתחכר תס.נ וע.' . קייע יסכי ג::יס ג.סנ זס דק ד"ון ת* 5ססנ מ5': *.ן דכז:" החניור6גייס
 סי'  5עעע5מ1

 . כסוסקיס לסתעין גתנו*ר טסוח 65רכעס מ5: כין כיס 5ה)ק ג% תקוס .5ע כ."



 85לה תובעאמירמ2לים

 שלא הזו בלילה דהטתיקד בפלך לאהוז יתברך שמו וחושבי וקדווטץ ה' יראיומנדג
 וראף נכון ולפחות דרכו צדיק ויאחז כלו הסדר כל תום ער הסדד מתחלת כלללהמוח

 בעיב כרכהיב התו-ה מן עוטה הע פ' לקיים יכק מ . אפיקומן אכילת אהר]ער[
 הסצוה אה לרבב ובששץ בשמחה בורש מעות לעים יכ1.1 מא . מצותתאנ*

 רפואה אבילהו ובכן ם סלכ ומעדמ מכתקיס אוכ. כאילו באכילתו בעצמוולהראות
 באכ'לתו יכרן מב ונשמתי רוהו נפשו חשל בשיו אל יסצא הים וכם לוריא

 . היה חטה לם"ד הדעה עץ בא:ילת שרטא מה הראשון ארם אבינו עץלהקן
 של אבוהינו ואלחי אלהיט ה' סלפנץ- רצק יוז בלבו ית8לל יבו'ן שכל בעורוסג

 ובפיפ דובים בעוטתיט פגמנו אשר כל התוקן זו בלילה מצה אכילת מ;ותידי
 ל איסורים באכילת ונכשלנו בנעיר ב'ן בשוע בין ועויט הטאנו ואשר נואלנואשר
 ומן הנמלים ומן התלעים מן יפה ]בריקל )ברוקה( ה:ייכים דברים אכילת'טירי

 בלא הוה חעולם מן ונהניט שנכשלנו דברים כמה ועיי יפה בדקנום ולאודתוערם
 כל יתוקמ זו מצה סנלת ובכח אסורות מאכווה בשאר דב-ים כמח ועורברכה

 וטיזה חקודש אוהיות ]בל )ב"ד( זיונ לגרום הקליפ'ת תוך ע'י שנפלוהנשיצות
 : ונשמתיני רורונו נפעוינו יליקיב'ה

 אכילת על ]וברכהן )וברפת( המוציא נרכת נרולה בכתנה ברכתע ב' ינרךמר
 כהמצחע יבצע הא' בסקום הנ' מצה יניח הברכות אחר סה :מצה

 בחזהת הסצוה עיקר . מרור סי : המסובין לכל יחלק וכן כארעע ויתיםב'
 : לעיל חירקות בד'ני עיע לימונ"ה כצא לא ואם לימונ'הדהיינו

 אבותעו ]חהן את הכשדים שמררו שום על לעבדוה זכר היא טרופז
 בפה ובתחלה לבסוף בפיך בהם עבדו אשר עכודהם כל אתבמצרים

 : כר[ 1נעשה נעעטה( )מר ולבסיף מהוק ועחלהו המרח- רסן וחהורך
 בעץ שחמא הראשון אדכ אבינו תיקון בה -ם כי הסרור במצות יכויןכןץ

 באחריוענו ההא כה הסחבלנו לא בי הרבים בעונוהיט שנימו ומההרעה
 : וכו' ויסורים קשש דינים לכמה מעהעד והוא לטוה אדם סוףכי
 שבז האויר חלל ]למעךן )לסעט( וצריך שלם כזיה חסרור מן יקחסמ

 )שבניהם( באיר ולא עצנע בירקות שלם כזיה שיעור לשערהירק
 אבל שלהם בקלחים ש בקלין ]רצבהם[ )רצבןעה( ידי עצאץ ע .]שבינהץם[

 אלא רעבהו ידי יתאים אץ בעלין ע84 : שלהם ]בשרורם[ )בשרשם(לא
 חובתו יוי יוצא אינו ל*צ ואם לחץ כשהןרווקא

 לגכרי יבשים אינם ואפהי
 : לחים ]שאעמן )שאעים( כיה חובתו יזץ עצאס אע 5( כמועיםרק

טהר

הגה'ה
 ג' סרק גתג56 ה:קרכן סס כקדס מ5גי וסרג חדס י~פרי סססקו וכמי חיכתן ייי גשסץכעיץ זיו5*ע 5ךיג6 העיקר 6נ5 . 6חרי סגתסס 4שץיגיס ה;5ת 4ג סיק תע"ג סיתן סמג64 6חר טס מסן4(

 רכ5 וג56יס1 סק'ס סס חע6 56יסו סרכ ועת וכן ר,מגסנ גתססס סגן סכתכ סס עיין קי*ס 6אעזפסהיס
 עץ"פ, מסתע סכי 1ס וק סהסמיעו ססוסקיס וחר הסרמנ*ס סרי'ף תדכרי דגס סכחנ סס עין '*יס"ק

 וין גסס דיע,ין ססקו גמ.סק ע5'ן דין ססכ-,1 ססוסקש 6יחן סג5 יר6ס ו'ן רן-6סהיס כדגרי1קמעחן
 -(ך*ק 5.1 ס6חרילם ןתו ונגר דססהיט פיכ סנכיריס כם5טי גמס'כ סירו~מי עקס דמחמירעסרי6'ו

 סש כהי' ה65": ימסר"ס ע'6 5י; דף 5ססחיס כח" וסריסנ-6 סעיס"י וכע5 ריר6כ, 6נ5 .מסיריס5מי
 וי65ין כסירו; כתט כו5ם סס נ:ס'נ פסכ'6 ויטר~י ס1קן י;עיס רכי;ו סו6 ומו*ם חמן כת6תרוסרסנ-ן

גסן



 פסח לילסרר 36רד
 :- עחת בבה מרוסק כשהךא שתו ולבלוע מדור של דבזית לאטל יהרעב
 וכן המרור בע החרהשע ינער השת"כ בחיו0ת ויטבלט ברור כזית יקחענ

 געל4 נ*כ ת בברבה לפמור כולם זךכוונו לר1ם י*מר עך : לכולםיחלק
 אכילת' על יברך גדולה בכוונה אח"ב עה . בכורך אח"כ עראכלו המרוראת[
 : הסיבה[ ]בלא בהסיבה( )כולם ויאבלנו סרור]

 של0ו כית יקח עור שלם כדת שלימה עעשארה הג' הסצה טן יקח . נורךעך
 לנער א*צ ובהה בחתסת ]ימבלם[ נויפבלם( הללו זהים ]וב'[ כב'( המרורמן

החרוטת

הנה'ה

 סרי"ך לרכיפ פסתיס כסלגוח ועין . עייב"ס סס 5פמחיס נפי' ד'5 מגג56 רכימ מדכרי מחכ6ר "ק .כק
 6ש5ר נסן י,"ין ס6ין יכיפין 7ין 65 כ55 סני6 651 כמחץ כסן 7ץ65ין ופסק 7סתס 5*ז דף נ6ות6כן

 סס עיין סנ'ץ כם"ק סמפרס ג!ס סעיר וכגר . תתוס וסו6 סס ע"ן 5ק5ח ע)ין סכין הח)וק ע6גק)חין
 יכש ק)מ 3י1 51ק סעעס ססירס*י מ0 ל'ס אס יזלי 6ש . שי"ס גתית6 הניח וכסיף יסג'ססר5ס
 עד כך ג5 מחחכס ס6יגו כחגתו ונר6ס . עיי"ס טעמז סיססיי מתיינס 6יגו עכ סהו6 דכק5ח משס5ע5ין
 מחו"פ סי"נ כס"ז מגוח רכיט כסדי6 גתכ וכן 5ול"הית קנת כו גס6ר מסחת6 6)6 טעמו סיפסידכדי
 סע5ין זכין סק5מ כין ססל הכל 5נמרי סינשן ככירור סידעמ דכ5 נ16ת לסרי"ן )יה סניר6 51זס .עיי"ס
 גמןש 656 6יפ כיכס גר6ס 6סי)1 יק5מ כסתמ6 6)6 מח5קיגן 651 הע)ין ,נק הק)ה כי! גסרק )עו5םוכמיסין
 . מרור עעס כו סיסתמר גדי 4לוחית נת1כו גס6ר מסתמ6 מ',ת כיכס נר6ה הו6 סגיו סע5 67ף9כסר
 יח5וודת קיח כפגיס נס6ר ו6גר15 5נמרי ינסו מסתמ6 פגיהן סיכס1 כגר6ס כ5 ס! דזקין כיו! ע5ק6נ5

 נץ דמח5ק תסיס היינו 5גותם ינס כין גיח 7תח5ק חנ6 והך . 5נמרי כיכש והו"5 מתס כס 6יןמסחמ6
 כס6יגר 6נ5 מרור עעם 6נד גנר כיכס סגט ע5 סגר6ס עד כתוס כ"כ יה61 זכ5 דס") )מעע י*רכהכוטס
 )מ:0 סיב: כנרס גץ ממ)קיגן ו65 כסר כן נס סרנס כמוס דסיט סג'1 ע5 'נס 6סי5ודנ*ח כמ"י 656 ר.כי 5ן עייי לי  ו5לן . כסר הקיח סגי  פל  ליכרס  פרין כסהכורשת דס"גו מעס 656כשם

 . ג:5ע סס5ען כימ 7מכ:ליגן זחמי6 וכמס*כ סכע טימ ע3*גי 3גני לנ) . קמ  =.ה"*שני  ל;'מן
 ע5 יתכ6ר1 וכזס . סכחכהר ,שסעם )מ%לוס  ל4ח  גפלינו  גנן סיס גטרור ידעט 6ס.% 4,1,ט1,/,ש4,ל.*םסמע,"

 6ג5 . )סרכס מעע כן  יסן סיעיר  4טפ ונ( 5קלכס רעס כמיס נץן 5ת)ק מנ6 7סיכן יי16רס "ג/לעי'ישעמ,סי' וט4 . ס0 עיין "עס כמוסין 18 )מץ  כסירין  י49ן  ככמכ סס המן ני%ר הוסנץ זנריגנש.*מוי5טן
)

 זנרי 5ססוות  מוץס ט וס סי א) . דנמר6 סוני6 עים מ16ז ,גכו;יס כרוריס ו*5 זככט 5פמס'כ /נ יגעק
 גח)%ד6 ינשן דקרי 7מ6י ג"רסחיגי כס נמח;4 הירוס5מי וגירסת ד7ן ה)טז6 ססכ*רוס)מי
 י,רנ סגתכ וכמו מיגךי כמיס )ח4חית ק3ת ט סס6ר זכ5 מסוס גירוס)מי כמוסיז ;ה קלידי7ן
 )נךן ג3סי 6)6 יכס דיזן נהלמוד6 )ס קרי ג6 עי"ס 6' ה)כ: )לג מה3כוח נס'הסמניד
  כ16 ו6ין . סי6 כמוס ככ)) ,67י 6נ3 ינס ט6 סטו דע5 מסוס ש יכס הסיכ )מין 7כ)פי::כתכיר

  עייס"ס כק*ז חע"ג כסימן 3רכיי  ר.ר'נ נזי  פכסב פס  רירו.ופיין  ל?לפירי  :יריפלפי  ביןפ34סי
 כני6 1)6 גכמוסין 7יונ6ין וכהג דססס ג6וס סרי'ן דנרי מהכ6ריס ונז: נ,ה 3ה6וז%1"מ
 בנפרי  ספוגר ריבפ  פפופ  בטלפ  7כסר יניפיןיין

  יכט  זגס מסיס סכחג  ככמוסין )יס  כייל
 ונטרר סהו6 הירוס)מי כ)קון ר*יי3'נ ונהר סני6רע כמו גק)מ )יס  דפ:פרילן  פוי  כפי:פפ:פ
 )6 מכהון ויכס מנסגיס וכתוס כסרין נע)ין נס זכ:וסין מ:וס 5ע)ין ק)ה כ'ן הלק )6 וגס .ססי

 דיניסין קמ') ג,ס6 דה6 מסוס רק היינו גגמר6 הכי 7מה)ק ור'ה כ)) ה7קין כע)ין )המסכהח
 דמי)ח6 דסחמ6 מסוס סייפ נופ6 גק)מ ממ)ק ד)6 ומ"י מיירי )גכרי כיכיסין )16ימחג'ח'ן
 7מי)ה6 ע)ין גקט ו5רוכי 3נמרי יניסין  סן  לפולם  פגיין סינש כ) ט)ין 6כ3 יגמרי מחייכס'ןיאגם

ססיקת6



 ינלן הוביאמירועא4ם
 וכהלכה כדת בחמינה לאכי ויזהר וכר לםקדש זנר "שמר ען . ""האח

 : יצא בהסיבה אכל לא בדיעבד אםטייצ
 וחכם הקדהם החנ לכבור ורכם כל שכלק הטדר שצמרו אחר . שרף שלחןוץץ

 ע%א כדי שבעם כל גאכול שלא מאור משר לההר צריך בי בראשיקףניז
יההה

 ועכ*ע . היטנ : 71ד מה )מ!ק מונ ש'ך *ין ססמ6 כפומ'ן רלקש סרי5"נ 6כ) . ה61כסיקח6
 דכיו וכתכ 7סחס ק"ע סימן יר6יס נסער ועיין . כמושן 06')1 נע)ין תכמיר ראי5"נ דנסמט%
 יט6 ועג"0 . כעח ונ*ע עיי"0 )ק)מ ע)ין כין כ,) רו)ק )6 ה61 וגס כ0ירין יניסע נין)מין

 . 7עהס כן גע)ין כמו0 ני; וה0מיעו 7כ,-יהס ססתמו הפוסקיס 7נס ססחוס ש ה)מ7המסור0
 ס! 7רכו ככן י7וע וכנר . כנתר, מט6ר יה ד'ן 67ין מ0י: הייט כהזי6 כן ר.נילו ס)6ימס

 מיירי כהרייח6 7כרייס6 0כהנ סס גל"מ ועיין . ננמר6 כמסורס מ: %, מכי6 פ6יגור,רמכ"ס
 כ"ס 7כריו ו7חה רףי0 תקר6י י,כ"כ כ0ס סס כרףס מ)כי הר"ג כן הגי6 וככר 0ס עייןכע)ין
 3בייית6 0מ0ורס כיון וס דין וכמפג"ס הרי"ף הסמי0ו 6ע6י ז6"כ חמוס הכ. ונ)% .עי4'ס
 תמוהיס ו7כריו הה0מ0ה כטע: 0כהכ מה :ס גהנ6) ברינן ועיין . 6ק)מ לפ  רפפר:ץ ופול"ל

 נדמה ,מק גתו0ין ע)ין )סכ0יר מתחי)ס ה35"מ 0סגי6 סר6יה )ךוגחה הדר6 זס 1)ש . 0סעיין

 )7יג6 כיקר גר6ה ועכ"ס . כ,ה 1"כמ") 11 ר"יה )7מות י0 כ)6'ה ומיהו . עיי"ס וגר6סמוזל

 ווס6 %6הו הר"כ וכמ:"כ )הק) י0 71"י הדמק כ0עת 16 כ7יענ7 ו~מוס כעוסין כע)ין1י1נ6ין
 . כ)) מ0ס6 כס ולחסס

 הכרעצ וכן . וסיעחס ורמכ"ס ר0ע 7עת ג,ס נחרוסת סגריכס לטכו5 כ5ריך ו') ר4מחכר סכתכ תה6(

 סקיו :ס כמר6 ועיע חעזה כ0ינק סרתי6 כמם"כ כן מגסגע 6ין 6נ5 ד5 ה6הרוגיסרוכ
 העיסור וכע) והרוקת ע5ס טוכ יו5ף ורכינו והר6גי"ס הר6כ"ן דעת ;גן סיסמיך תי ע) )תגהגגוויס

 כסנסות וג"כ ו') סנ6וג'ס 7עת 0כן ;כתכ 0ס עיין רכתי ותגי6 ה)קע ו0כו)י ח)6וסומהר.ס

 ר0"י כסס העור תס"כ ונס - מהר6"ט כתנהני וג"כ . עיי"; 06כגו נ"'ר כ0ס מחו"ת ס"ממייתוגי
 טכי)ס הוכיר )6 1ק)"נ ק)"כ סימן ה0ר7ס כספר עגתו ר40י 0) כסירו 0הרי 5)"ע יטנ)ו57ריך
  ס"גו הגריכס )עכו) 5ריך 60ין ע)ס טוכ ריי תסס זז5 הר6שגיס ת0"כ והרי . עיי"0 כריכס נכיכ))
 כ16'ז סהכי6 ריס'ע 0) 5ס7רו כפירו0ו פ5ייו6 סר"0 נהךי6 וכת0יכ כסירו הוכירס 0)6 משסרק

 וכיעת 5ריך ד)6 דס"5 5'5 עיכ כסדרו 11 טכילם סוכיר 0)6 מ6חר רס*י נס 61'כ . עיי"0ח"כ
 ח"ין מנהגנו )יחוח המדס 50 י.פריע והסין והג'ח . 6תגו 06ר רכיס עכ'ס . וס'יעתוריט'ע
 סתחכר ומ;'ג . כן כתכו ל6 0הכ6תי 6)1 ד5 סר06וגיס 7כרי ג) ו'5 )פניהס סיו ס6י)וספק
 תהריי מסס תת,ן כסימן ה6גור תדנר, פשי, עת*0 סחרוסת 5גענע נריו 6ין דככריכס541
 ((1,9 ליכו סתנףיכיס סעס כל דסרי עיכ6 5-ע 1ס דין 6נל . עיי'פ חע'ס נסיתן סב'י  וסנילצמ41ן

 כ"ן כתל חרוסת י"כ יריך ו6"כ דסלל 46נ6 גס יזח ל65ת כרי  סיינו סכריכס סעיקר דכיון מסוסשייגו

 נ,כ 5ריך נופי תס-פ לפ.1 61'כ . % נכריכס 56לו סיס תרור ו~ות עיסר רס6 סלל עוססשס"ש
 סכתנ ס6נור דנרי חיסר . מייט נריסי6 וכנ,ץ כוס ס:תעירר סק'1 סס 6כרהס נ6סלפמ'נ ליר* ת5יתי ו:וכ . 56ל1 מריר ת5א סייי הףתס ר% כן שפס סיס וור6י כסלל סהרוסחלנעגע

 כן,

 גיסו סוי מולין דמסר'י ידוע סואףי ת6יד ו:סל6 1ר סרכר דלעג'ד 56לי 5*ש תולין מסרזימסס

 נסינע גת:וכותיו  ו!, תסריל כפגסגי ל6 גלל וס דכר ג1כר ל6 ע5תן תפוי*ל נרנרי "וריסתסרי'ל
 רכר הכי6 )6 6מריו תמיד יגתסך מהריי5 50 תלמיךו ;סו6 מהר14 ונס . עא"0 ~ה מדין דמייריג'ט
 דכרי סיגי6ו מה6חרוגיס 6הן ל;וס ר6חעי ל6  ונמ פיט. סל1  סיפן פנשפרו פסס נריני כלליס

סמהר-י
 1)כן . הנ*י תרן ו%ת י) מה6מרה'ס 6ת7 שס הכי6 65 6)1 ס6גיר 7נרי ונס ה6נור זוית 56ו

 )ס6טר 5יה ;מיע6 תג))6 6), 6תפר כסירו0 )16 156 המהרי") יכרי כי 6ומר ס%תי דתסחפע6%56

סהוי



 פטק לילסרר %8עמה
 נאמר עהמיהם עשוול כמו גסה ואכלה כבד למשא אפהקוכן אכילה קן4הם*הקה

 וממעם וכו' ירושלים את אעלה לא אם להכי לשוני תדבק ימעי תשכחעישלים ואבילמ מקדעויט בטע וחורבן דהצכינה נלות צער תשכי אל עצי פ : חובתויץ יצא לא במזוט וקץ אפיקונק שאבל מי כי 6( אריל עוד עמן : בם יכשלוהצשחץם
 : הסעודה בצעחלת מבהצלים ביצים לאכול יש-אל הפוצות בכל נהנוחה

 המיד לעדי ה' שויתי שבתוב מקט יך ויקו'ים תנו ל יראקו תהתה תסידפא
 השלחן לפני ויראה באיסה והדר בכבור שתהיה מאור מאוד וזריז זהיר הףולנן
 מלא ומקרא הקב"ה מם*ה לפני עאוכל כסי וטהרה בקדושה אכילהך ותהתהדוקדוש
 מא"כל מספר עולה שכן שלים ביחודא ואר'נהע ב"ה רויה יחור בקרועיהאכילתנו ע"י למעלה הנעשה נדול יחוד משניך ]ילת[ )יליע( אל פב . דל 'פני אשי דהי'חזיןחו
 בעמלם מוב שנר יש אשר אלה עושה כל נוץם ופה טוב כה י,טהףוניף'כזה

 תיים המקדש שבהע בזמן כי כפרה מובח הוא ארם של שלהנו מי ארז"לועליהם
 : שנותינו כל על מכפר אדם של שלחנו שחרב ועכשיו שטתינו כל ל ככפרמזבח
 זוהר או משנה תורה דברי קצת לוכר הסעודה נמר אחר ונזכי תייז זהיי הףפנ

 אחר . צפק פד : מקום של משלחנו אכלו באלו ויקותם שיעורו כפי כיאקדוש
 יריו שנטל אחר ער נזכי ולא ש:ח אפילו אפיקומן אכלת מצות יקיים המעודהגמר
 אפיקימן יקח פה : אפיקוכן אוכל אפיה ונברך לן הב שאמר או אחרוניםלכים
 אמות ד' נבית וילך שככו על לאהוריו וישלשלט בסורר או בפפה כרוך שהיאכמו

 פההסיריס רש פו : שככם על צרורוה משארוהם רךלכים אבותינו ר,יו :ךויאמר
 רגוריס כתניבם איהו האבלו ככה ולומר המנעלים ולנע'ל ביוו מקל ליקחנוהגים
 על שנאכל פסח לקרבן זכר אחד 3( זתים ב' האפיקומן מן יקח אח'כ פז .וכו'

 זתים ב' לאכול סאוד עליו קשה ואמ עמו נאכלת שרהתה למצה זכר ואחדהשבע
 ובהלכה כדת בהסיבה לאוכלו לייהר צריך פת . שלם מכזית פחות יקח לאלפחות

 אפיקומן אהר דבר שום לא?ול אכור פט . יצא ג( הסיבה בלא אבל אםובריעבד
וכן

 גה"הה

 ס1כיט 51כן סוגהןס 65 סכריגס 5581 סתרור 56) הגעניע דין כסזכיר סס מסרי"5 כתס1כת ר6ס ז')סס"
 כסףע סכ"י מרן גס וס  רהיעמ וגר6ס מ1גרה. ~ס 6ין 6כ5 ;עטע. 5ריך 65 דגכריכס )מסרי"5 דס"5ט4:

 : כעת 5'ע 1עדףן סכי6ס סכגי 6ף ערוך גס51הן )ס)כס 156 ק6גור יגרי סגי6 1)6 סתומי )סכרסתס

 ס"ק מע"1 נסימן כן סנחכ סו6 טמנ"6 6נ5 6סיטמן )עמן ננמל6 זוכח6 נסוס כן גמ65 )66(
 6כי)ס כס6כ) גי1ס'; זססור דיומ6 נסל6 נסרק ז6מריגן תפ6י ק וטכימנ'

 ס' כעיף חע" סימן סכ"מ ס;סג מס ועיין . סס "עקכ כהק וכיין עי.םגסס
 : עייס"ס 6' ס'ק חעשו סימן מזס סרי ר,ר"כ ע14 וגמסשכ ר,רוקח דכריע5

 )סנל1ן סר6יחי 56" וש5 ס6מרתיס נדו)י ל1נ עמו וססכיט ר,מסרא) זעח ג"סג(
 וךמס מס סמסוי') ע5 )ססינ ססרבס ססמ סכח נססרו ר,כסן ר"יסספרדי

 4סרו גג)יון סגזססו נסנסוסי  דבריו כן על סכגסי כנר  יכל . 'ט עי ידימ בטסירבריו
 כמסרי"5 לסלכס ומיקר  מר(יי') דטס )כוף ירד )6 דכמק'; 5דעס ור.ר6חי ככח ממזססגזסס

 . באז ו5כפ") ק5ס סס6רכסיסיייס
 . סס ע9ן מקש6 חעיז וכסימן סק"ז קעשנ סימן מדס ר(סדי דנרי עשפ כן גהגג(

6נ)



לם חוב*אכוהעדים
 להקפיר אץ סים ? . נדול בהכרח לא אם לשתהע להאער "ט בחע וכיתאיטד כנון משקין שאר ואפעו הסעצרים דביים וואל שכר ש ין 4שתא אטרק

 נפשו עומר ממב ביום עהמותהו לסי 8פ%ו הטהטץ שתישע צא . לונתותומותר
 6( וכו' פבירך ול שם יהי כולם רעמ ונברך לן הב יאמר המברך צב . ממטירהק
 הכוסות יריח ?ג . למטה אצבעות של ב' פרק עד אחרונים מים לידים נוטליםאהיכ
 ין הכוסות נ( ימלא צה . השלחן על שנשאר הטצות יכסה צד . והדההשטיפה
 . הארץ בברכת שתו ימזונ מברך של כוס ?ך . בקידהם ככהםזל במיםימזנם

 ודן מוב נקרא והבעה'ב עץ טוב משום אורהים לו הם אפילו יברך הבעה*ב!ץ
 נדותיו כל על כלא ערהרה צריך םברך של מס צח . ויכול חתי דכפין כלושאמר
 בברכהו חובתם ידי שיצאו כרי רם בקול המזון ביכת סביך כעהיב צמ .כטעיל
 ביתו במ וכל ובניו אשתו במלה מלה עמו ברכיה עראמרו ויצוה ביתו ובניבניו

 יויו בשני בהכרז של ]שיקבל[הכוס )שיקבלנו( צרץי המברך בעהשב ק . בסעודההממובין
 שסאל יד לינע ואפילו כלל בכוס שמאל יד בו תנע ולא ל*סינו טהנו ואח'כבאחת
 מעל טפח מנביהו בהט'ז של כום קא . ולסוסכה לסייעה כדי ג( ימינוביד

 פסוק יאמר קג . בהס"ז לברך נוסו ו1שחד אחד כל המטובק כל יקרו קננ .השלחן
 סוונו על לברך התורה מן מיע לקיים בא שהוא יכוין קד . ובו' וף אתאברבה
 נ' לו יש דאם קו . וכו' נועם וירף כו' יהור לשם יאמי קה . וכו' ואכלתבדכתיב
 ביעלה מאור יזהר קח . בייאה באיסה נדיה בטונה בהם"ז יאמר קז . זימוןיאמר
 יעלה הזניר %א כשטעה הטועים ריני קמ . וכו' רצה לומר צרעי בשבת ואםיבא
 נוסח יאמר אלא לראש חוור אינו הטוב ביכת שהתחיל קודם נזכר אםויבא

 : זוברכה
 ולשמחה לששון ליש-אל טובים ימים נתן אשר העולם מלד אלהינו ה' אההברוך

 מקדש ה' אתה ברוך הזה קודש מקרא חם את הוה המצות חנ יוםאה
 : והזמניםישראל

 שלא אחר טעות פעיות מיני סנ' אהך ליר שיבא אפשר בשבת פטח ומשחלקי
 כי אסר ולא יעלה שאכר הוא ב' טעות קיא : יעלה ולא רצה לא כללדמכיר
 . רצה אמר לא ונם שבת דעכיר 7( ולא לבד הסצות חנ יום חעןאם

טעות

הנה'ה
 סעיף חע"1 גסימן נק7ס מ)כי סלנ ניש ע)יו ססינ וכנר מוכזמיס 7נויו 6ין6נ5
 סגן עיקר וכן מוכרמיס וזגליו כי"ס י65 7)6 וססק 6'קסן

 מגו~
 וס,ר נר6'ס

 . 1') ס6חרוגיס זעח וכןושע
 מסמכוק וכן מנרך )ן סכ ל~מריס 61מ*כ )י7יס טס)ין חאעס 6)6 כן מ:סגט 6ין6(

 . עייס כ4'ג סימן ליעס6חרוגיס
 60ר ר,כגמח וכן עי"ם )יזיס גוס)ין י6מ*כ סכיס זמו1נין ססכרימ קפ'6 סימן ריס גמנ'6 עייןג(

 . ר.מגסנ וכןס6מראיס
 סרמ'6 )ססק ר,ס;יס ו' ס'ק סמנ64 6כ5 ג' ס'ק קס'נ גסימן סס, 7עח כןנ(

 . 1") ס6מרוגיט ס6ר וכ'ג מוחר זככס*נסס
 טהגים 6גחגו 36) זיו'ס וינ61 ניע)ס סגח ס) זמזכירין ססוגרין זעח )סי כייטר(

 ו*5 ס6מרוגיס רונ כססכמס ויג6 ניע)ס סכס ס) מזכירין 6ין גיושט7גס
 . ס' ס*ק סט ונמנ*6 חס'1 סי' 16'מעיין



 פסח ללסדר 40מ
 הבהטת ימח שןשאשר 8ש-פ הןק ובאע "י~ה אמר ולא ריה ש-טר ט8 ף -"יב

 שבחשע ששתן דשצלם סלך אלהתצ ה' אתה ביך . שמר % ובמתצת קיג ,הגשל
 חשן דיה השבת יום את ל,טמחה לששק וים"פ ולברית לאות וע4יאל לעסולמנוחה

 י,שקשל דהטבת מקדש ה' אתה ברוך הוה. קודש מקרא 05 את הזה דלטצות חנעם
 :ווומנים

 שנעז8ז לט נהן אהשר דחצלם סלך אלההצ ה' אתה ברה- . יאמר ב' ובפעהזקיר
 . דהטבןע טקדש ה' אתה ברעו . ולברית ל"צת ישראל לעטלמנחשה

 לפמצר עדכענו לטלם יצוה דצפן פיי בחקא ברכת קודם המען ברכת סיום אחרקפצ
 ההלל נמר אחר אדדונה ברכה ששסר עד טעכשיו שישתה חן כל זובברבה

 שתה שלא או כדין המב ו"הש 6( מהמת איחק מפמ לשתות יצטרך אח"כ אוםולכן
 נזהרים לרית יצחע . ברכה ובלא בהסיבה אחר כוס ישתה אחת בבת הכסרוב

 פרי בורא יברך אח"ב שמאל צד על בומיבה אחת בבת רובו ש הנוס כ5לשתזת
 . והדחה שפיפה הטמות היח . שטך קיז : אחרונה ברכה יברכו ולא והטהוהגפן
 יראה באימה נדולה בכוונה ההלל יאמר בקידווט כם"ש מים ב וימעם הכוסותיטלא

 לשתות נזיוים אדהי לו(מסובין יצחה ירילקו קורם . יהללוך קיח . ונהתבשובה
 בי5 הנפן ש אהרונה ברבה יברך אח'כ קים . שסאל בהטיבת אחת בבתהבופ
 דבר שום לאכול ששסור עוה אח'כ בברכתו חובתם ידי ויצאו כולם ש"טמעו יצוהרם

 המסובע לכל יאמר . ככהטשל משקה שום לשתותאו
 : אכ"ר בעיה בירושלים אחבא כולט נה" הב"טהלשנה

הנה"ה
 גסגסח ,' סכיף חע"כ סי' גס"ע כייןמ(

 עע'וכ ועיין סיע3 עיי"ס י מ"ק סס וגממ* למ""
 . י"ו ס"ק סס יכקג מקסרג

4=__י.4_ ונשלםתם



 והוספותהערות
 פערלא הגרי"פ יד מכתב והוספות הגהותהעתק

 מירושלים" ומנהגים פסח מהלכות דינים "חידושי ספר גליוןעל

 עצרתא ועד מפסהא צדעי חוגרני 8 שורה כחלעמוד
 שבת בירושלמי וכ"ה עיי"ש, הוא כן שם הירושלמי דלשון משום הגהתיכן
 רבי גבי גם איתא דשם פ"ג שקלים ירושלמי ועיין פיי"י, ה"א יין המוציאפרק
 בפנים, כמש"כ הוא והנכון להגיה, דאין ראיתי שוב אמנם עיי"ש. חגא עדיונה

 ושם תעב בסי' הב"י שהביא הרשב"א מתשובת הוא כאן המחבר דברידמקור
 דהך שם הרשב"א בדברי דמבואר מאי לפי נכון הוא וכן כאן. כמש"כ הואהלשון

 בנדרים דידן מתלמודא אלא שם, הירושלמי מדברי להביא כוונתן אין יהודאדרבי
 דאמר זה לשון שהרי הכי, מוכח וממילא עיי"ש. איתא הכי באמת ושם ע"ב,מט

 עיי"ש. שם בתלמודין אלא שם בירושלמי ליתא צדעיחוגרני
 אבל עיי"ש, רלח סי' ח"א הרשב"א בתשו' היא הרשב"א של זו דתשובהודע

 וכמבואר שם הב"י שהביאה כמו היא המתוקנת והנוסחא המעתיק ע"י נשתבשהשם
 קלו אות פרה פ' הישנה ובפסיקתא פי"ד, רבתי בפסיקתא ועי' עייש"ה.להמעיין,
 דאגב סק"ב תרצה בסי' מהרא"ז והגאון תשובה, בשערי ועה הגרני, ערךובערוך
 ערוכה גמרא שהוא ושכח בירושלמי הוא צדעי דחוגרני דהך וחשב טעהשיטפיה
 דאישתמיטתיה צד סי' ראש בשמים בתשו' ג"כ ועי' עיי"ש, שם דנדרים בסוגיאלפנינו
 עיי"ש. זוסוגיא
 עיקר ר"ש בהגהה 16 קירה ללעכיד

 באריכות, ס פרק היסודות שער אלקים בית בספרו המבי"ט הרב במש"כוע"
 תתרנו. סי' השלם תסידים בס'ועי'

 כלל זו סצוה שים2ו סלסטה 7 עמרה לגלע4נ'
 מאמר הרמב"ם שמנה דטעם שכתב ע"א ט דף ראשון דפוס במעה"חועי'

 בדיבור זה חיוב ומרומז וכו' אדם חייב ודור דור בכל מאמרם ע"פ הוא למ"עאנוכי
 בכל כי וגו' הוצאתיך אשר אנכי הגבורה מפי זה ציווי אלינו בא זה ועלאנכי
 לדעת לדבריו בזה יש וא"כ בזה. שהאריך בדבריו עיי"ש וכו' אדם חייב ודורדור

 כלל נכונים דבריו אין אבל מצות, תרי"ג במנין באה וגם מיוחדת עשההרמב"ם
 היה לדבריו וגם זו, מצוה שביאר מה עיי"ש א' סי' בסה"מ הרמב"ם דברי נגדוהם
 עיי"ש. יסה"ת הלכות בריש ולא ומצה חמץ הלכות בריש זו מ"ע לכתוב להרמב"םלו

 עלין לגבי אפל בהנה 15 אערה לולעכף
 דהיינו מעט כמוש אלא מכשירין ]לא וכצ"ל בדפוס תיבות איזה נשמטוכאן

 גווני בכל פניהן[ כשנתייבשו אבל פניהן על נראיתכשהכמישות



 והוספותהערותב

 יוצא אינו לנכרי לעשותה חשב ואח"כ לישה בשעת מחימוץ שנשתמרהמצה
 עכ"ל. נא, סימן ח"א הלק"ט מצה, חובתידי

 יט לצדדהטמטה
 חובת ידי בה יוצאין שאין אלא בפסח מותרת דבאכילה מבואר זהמלשון

 ולא לנכרי לוה2ותה חשב שאח"כ נקט אמאי מובן אינו זה לפי אבל מצוה,מצת
 דעתו דהסיח דנמצא הפסח, ימי שאר לצורך לעצמו לעשותה בחשב גם זה דיןנקט

 מתחילה שגם משמע מחימוץ, שנשתמרה דנקט ממאי וכן מצוה, מצת לשםמלשמרה
 סוף  ועד מתחילה כן בחשב גם וא"כ מצוה, מצת לשם ולא מחימוץ רקנשתמרה

 לא ז"ל דהמחבר דע אבל מצוה. מצת חובת ידי בה יוצא שאינו למימר לןאית
 ונשמר מצה לשם הלש שם, בהלק"ט הרב וז"ל אלו, הלק"ט דברי כהוגןהעתיק
 דעת על למימר דאיכא אע"ג תשובה, מהו. לגוי  לוה2ותה חשב ואח"כמחימוץ
 ומבואר עיי"ש, עכ"ל להחמיר, יש ממנה דעתו שהסיח כיון מ"מ ואתי, אזילראשונה
 אדעתיה, ולאו נתחמצה דדילמא ומשום באכילה, אפילו ולאוסרה להחמירדדעתו
 פשוט, וזה הפסח, לצורך מלעשותה מיניה דעתיה ואסח לנכרי לעשותה שחשבכיון
 היטב. עיי"ש ז סימן סוף הראב"ן מדברי זה לדין ראיהויש

 שימור צריכה מצוה דמצת ז"ל האחרונים לכל להו דפשיטא מאי דבעיקרודע
 במק"א לדעת הראיתי בעניי אנכי חובתו, ידי יצא לא זו כוונה ובלא מצוהלשם

 אבל ראשונים, קצת אחריו ונמשכו דוכתי בכמה פירש"י שכן דאע"גבאריכות
 החילוק עיקר אלא כלל, הכי ס"ל ולא להו שמיעא לא ז"ל הראשונים גדולירוב
 הכי דבתר ידיעה לן סגי רשות דבמצת רק היינו רשות למצת מצוה מצתשבין
 תבוא שלא מעיקרא שימור בעינן אלא בהכי סגי לא מצוה במצת אבל נחמצה,דלא
 לידי להביאה שיוכל דבר כל ממנה למנוע דאפשר מאי כל ולעשות חימוץלידי

 לאכלה ורשאי נחמצה שלא ברורה ידיעה לנו דידוע אע"ג כן עשה שלא וכלחימוץ,
 מיוחד בקונטרס הרבה והארכתי מצוה, מצת חובת ידי בה יוצא אינו מ"מבפסח,
 ואכמ"ל. זהעל

 ד הערה כח לצדדהטמטה
 בפסיקתא דאמרינן מאי ע"פ שהוא הנביא, אליהו של לכוס טעם לי נראהעוד
 נשמר, ובנביא ממצרים ישראל בני את ה' העלה ובנביא ר"ת פתח : ד' פרשהרבתי
 אתה אליהו, זה נשמר, ובנביא משה, זה ממצרים, ישראל בני את ה' העלהובנביא
 אחרון ואליהו ראשון משה לוי, של משבסו לישראל להם עמדו נביאים שנימוצא
 ואשלחך לך ועתה שנאמר בשליחות ממצרים גאלם משה בשליחות, ישראל אתגואלין
 את לכם שולח אנכי הנה שנאמר בשליחות, לבא לעתיד גואלם ואליהו פרעה,אל

 למצרים, ונשתעבדו חזרו לא עוד תחילה ממצרים שגאלם משה וגו', הנביאאליהו
  תשועת אלא ומשתעבדים חוזרים אין עוד מאדום הרביעית מן אותם כשיגאלואליהו



ג והוספותהערות

 זה ע"פ נמצא עיי"ש, וכו' דבר בכל לזה זה שוין ואליהו שמשה מוצא ואתעולם,

 העלה בנביא דהושע בפסוק שתיהן והוקשו ד' עשה זה לעומת זה גאולות מינישתי
 על משה גאולת שהיא מצרים יציאת סיפור שמסדרין אחר ולכן נשמר,ובנביא
 ולזה כוסות, ארבע על אליהו גאולת סיפור לסדר נזכה שכן מרמזין כוסות,ארבע
 גאולת של ראשון כוס קודם ממלאין משה גאולת של רביעי כוס שממלאיןקודם
 אליהו, בגאולת כ"כ ובטוחים מאמינים שאנו ולומר לגאולה גאולה להסמיךאליהו,

 העתידה זו גאולה סיפור לסדר מוכנים והננו נגאלנו כבר כאילו לנו היאשהרי
 אבל אליהו, גאולת של ראשון כוס מלאנו וכבר משה, גאולת וסיפרנו שסדרנוכמו
 זימניה. מטי לא אכתי דבאמת זה, כוס שותיןאין

 סדר בשם ע"ב קיד בב"מ התוס' שהביאו מה ע"פ יותר הענין להמתיק ישגם
 ולך בראשונה עוגה משם לך עשי הצרפתית להאשה אליהו שאמר רבאאליהו
 שאותו משיח יבא ואח"כ לבבל תחילה יורד שהוא לעולם רמז באחרונה,ולבנך
 ולרמז עיי"ש, כט כח רמז א מלכים ילקוט ועיי' עיי"ש. היה יוסף בן משיחהתינוק

 לנו ואח"כ לאליהו כוס תחילה וממלאין הצרפתית כמעשה ג"כ עושין אנו זהעל

 שתיית אחר שאומרים מה שפיר יומתק ועפ"ז כנ"ל, לגאולה גאולה להסמיךוכדי
 דסדר לומר בירושלים, הבאה לשנה וכו' פסח סדר חסל שאומרים ואחר רביעיכוס

 משה גאולת סדר גמרנו שכבר אע"פ חמישי כוס ע"י שהתחלנו אליהו גאולתשל
 בירושלים. הבאה לשנה אבל עכשיו לסדרן נוכל לא אכתימ"מ

 זצ'ל פערלא רי"פ הגאוןהערות
 פסח* .שבח עם פסח של הגדהעל

 זצ"ל הכהן ישמעאל רבילהגאון

 הרא"ש ]מתשובות לו מפרישין ישראל אם אלא בס"ב קרשבדיני
 דוקא ולא . . . ההגדה סיפור על מברכין אין למה וששאלת : ב' מי' כדכלל
 אותן[. מפרשין ישראל אם אלא בפההגדה

 בשבוש שהוא כמו העתיק ז"ל המחבר והר' ישאל אם וצ"ל ברא"ש הואט"ס

 בקושיא הרגיש בעצמו הרא"ש שהגהתי, מה כפי אבל שהקשה, מה הקשהולכל
 שעושה הבן ידע ועי"ז המוהבה שיעשה אלא דוקא לאו לבן הגדה דגם ותירצהזו

 עיקר דעכ"פ וכיון לו. לפרש צריך וישאל יבין כשלא אלא מצרים, יציאת לזכרכן
 על אלא בפה ההגדה על ברכה תיקע לא לכן המעשה, אלא בפה אינוהחיוב

 על להקשות שיש אלא החיוב. עיקר שהן ומרור מצה פסח אכילת כגוןהמעשים
 יום מבעוד יכול כו' מר"ח יכול דתניא זה מה א"כ דבריו דלפי אחר, מצדהרא"ש



 והוספותהערותד

 המעשים דאילו בפה, ההגדה על קאי דזה פשיטא והרי וכו', זה בעבור לומרתלמי
 הך הרי וא"כ בלילה, אלא דאינם קראי כתיבי בהדיא ומרור מצה הפסחדהיינו
 דאין איתא אם והשתא כתוב, לבנך דוהגדת בקרא זה ובעבור ההוא דביוםקרא
 לעולם כשישאל והרי ובעו"י, ר"ח ממעט היכי כשישאל, אלא בפה להגידחיוב
 להאריך. ואכ"מ ליישב ויש דולמדתם, עשה בכלל שהוא תורה בדברי להשיבחייב

 פגום. הגופ שאין באופן ממנו ששותים דמיירי שי"ל ו סי' קדשבדיני
 רק הכוס כל למלאות א"צ לכתחילה שאפילו תעב כסימן כתב]הב"ח
 למלאותו המובחר מן מצוה שם"מ בס"מ הפר"ח וכתב רובו, עד שימלאנוסגי
 ואין פסח בשבח וכתב וכו'. פגום הכוס יהא שלא צריך ועכ"פ ע"ש,כולו

 תעב במימן השו"ע ופסקו חיים והאורחות הכלבו ממש"כ ע"זלהקשות
 קטי"ל . . . אדם בני כך כל ממנו שותים רבעיות כמה בו ע:יש שכוסס"ט,

 פגום[. הכוס שאין באיפן ממנו ששותיםדמיירי
 וכן כלל, הכי משמע לא והשו"ע וכלבו חיים האורחות לשון דמסתימתצ"ע
 דהכא טז סימן פסחים ערבי בפרק הרא"ש מדברי כאן בקודש מלכי הרבהכרית
 שהביא עיי"ש הראשון, שתיית ע"י פגום כוס חשיב לא אחד מכוס שותיםשכולם
 מדברי אבל בדבריו, עיי"ש טעמו מסתבר וגם מוכרחין נראין ודבריו לזה. ראיהעוד

 כאן, ז"ל המחבר הרב כדעת להדיא נראה טו סימן סוף שאכלו שלשה פרקהרא"ש
 מבואר וכן עיי"ש רעא סימן סוף בבה"ג כתב וכן ה אות יו"ס במעדני שםועיין
 כן, המנהג שאין כתב שם הט"ז שגם אלא היטב, עיי"ש ד ס"ק קפב סימןבט"ז

 שאכלו שלשה בפרק הרא"ש דברי ועכ"פ עיי"ש, שם במשבצות פמ"ג הרבוכ"כ
 הביאו לא והשו"ע הטור וגם שם, בפסהים למש"כ כסותרין דבריו שנראיןצ"ע,

 שאר כל מפשטות וגם עיי"ש. רעא סס"י הביאם דבב"י אף בזה הרא"שדברי
 קצרתי. כי ודו"ק וצ"ע, הכי משמע לאראשונים

 אחרים. שנויים לתקן ום2"ל א סימן רחץבדיני
 לקמן עצמו ז"ל המחבר הרב והביאו הכלבו משם תעו סי' הב"י מש"כעיין

 עיי"ש. ה סימן יחץבדיני

 טעמא. דהייט ת"ל ד סיסן יחץבריני
 שם. עיין סק"ה תעג בסימן הב"ח בזה קדמוכבר

 שהשומע מא סימן ח"א בתשובה הרא"ם ]כתב ב טימן מגידבדיני
 כעונה שהשומע בעצמו אמרו כאילו יוצא מצרים יציאת מיפורמאחר
 שיטה המור הגהות תעא בסימן הכנה"נ דבריו והביא ע"ב נד בדףעי"ש
 שדברי להכנה"נ ליה דפשימא ומה עיי"ש. פסח, בליל הנדה סיפור לעניןיב

 דדילמא טובא, לי סספקא לדידי פסח, ליל הגדת לענין גם נאמרורא"ם



ה והוספותהערות

 אבל השנה ימות שאר של מצרים יציאה בסיפור דווקא מייריהרא"ם
 וכו'[. לבנך והנדת שאמר כמו לאחרים להניד הוא שהחיוב פסח לעניןלא

 בפירש"י ועיי"ש ע"ב, קטו דף בפסחים מפורשת סוגיא אשתמיטתיהבמח"כ
 ע"ב קטז ובדף ה"ב ומצה חמץ מהלכות בפ"ח ורמב"ם עוקרין, ואין בד"הורשב"ם
 תע"ג סימן סוף הב"י מרן ובמש"כ דאורייתא, כעין בד"ה וברשב"ם היטבעיי"ש
 המחבר הרב החליט דשם ג סימן הלל בדיני לקמן ועיין עיי"ש, ירוחם רבינובשם
 על שם והשיג מאחר בומיעה, מצרים יציאת סיפור חובת ידי יוצאין דאיןז"ל

 כדעת לדינא ועיקר תמוה, זה יכל עיי"ש, להיפוך שכתב בתשובה לובליןמהר"ם
 ובראשונים. בגמרא כמבואר לובליןמהר"ם

 בדמאי. ידצאין לכתחילה ראה פשום והרבר ט"ז מצה מוציאבדיני
 עיי"ש יוצאין, בד"ה ב . לה דף שם במקומו התוס' דברי ממנו נעלםבמח"כ
 זה. בדיןשנסתפקו

 לבלוע דצריך .לין ד פ"ז במוף משמע דכן המג"א עוד ומש"כשם
 פירשה מסיני למ'טה דקלכה דמאהר כלל, מוכרה זה אין לע"דביחד,
 למימר לן אית פרס, אכילת בכדי אכילה ר"ל באורייתא דכתובאדאכילה
 לכתהילה בין דאוריתא במילי להלק תיתי דמהיכי קאמר נמי דלכועחילהודאי

 הכרח. דליכא כמה כללדיעבד
 בש"ק ובמש"כ ה"א דנזיר פ"ו בירושלמי ועיין שם, פרמ"ג הרב ע"ז תמהכבר

 ואמנם עיי"ש. ליישב ג"כ שנדחק במחצה"ש ועיין עיי"ש, אלו המג"א דברי עלשם
 דהא ע"ב, קג דף ביבמות הריטב"א מש"כ עפ"י המג"א בכוונת לומר ישלענ"ד
 דווקא בעינן לכתחילה אבל בדיעבד, רק דכשרה שלו שאינו בסנדל דחלצהדאמרינן
 מיהת דמדרבנן משום היינו אחרים, של אפילו ריבה נעל נעל דאמרינן אע"גשלו,
 עיי"ש. שלו דמשמע נעלו דכתיב דקרא פשטיה לקייםחייבים

 הגאונים דעת היא שזו וכתבתי מקומות מכמה זה בכלל הארכתיובמק"א
 בתוספתא דמפורש ז"ל הראסונים ע"ז תמהו והרבה חיים, מים בזבה שהצריכוז"ל

 כמש"כ דס"ל בפשיטות לומר יש אבל בזה, ז"ל האהרונים האריכו וכברלהיפוך,

 לקיים להחמיר צריך מדרבנן מ"מ מפשטיה, קרא מפקינן דמדרשא דאףהריטב"א
 דקרא דפשטיה מצורע, פרשת סוף עה"ת בפירושו הרמב"ן כתב וכבר כפשטיה,קרא

 לאפוקי רבותינו דרשו דקרא דמייתורא אלא היים, מים צריכה זבה דגםמשמע
 בזבה חיים מים הגאונים הצריכו שפיר לפי"ז מעתה בדבריו. עיי"ש מפשטיהקרא

 ובזה דאורייתא. בדינא אלא מיירי לא והתוספתא דקרא, פשטיה לקיים כדימדרבנן,
 את זה סותרין שדבריו טובא התמוהים נדה בהלכות בה"ג דברי ליישב מקוםיש
 שכתב דכיון נכונים, כאן המג"א דברי וא"כ בזה. יותר להאריך ואכ"מ עיי"שזה,

 דוקא צריך היה דקרא פשטיה ע"פ א"כ אחת, בבת משמע אכילה דסתםרש"י



 והוספותהערותו

 אחת בבת אכילה בעינן דלא בסיני למשה הלכה לן דגלי אע"ג הלכך אחת,בבת
 להצריך לחומרא גפשטיה קרא לקיים צריך מדרבנן מ"מ מפשטיה, מקראואפקיה
 קודש בהררי שליט"א כהן הגר"י בזה מש"כ ]ועיין ודו"ק. דוקא אחת בבתאכילה

 וקסא[. קס ענו' ח"ב פסח קודש"ב,,מקראי

 דלענין נלע"ד זה עלות ומאחר עלות. ומאחר בד"ה א' סי' צפוןבדיני
 תמו סי' במג"א ]שהובא מהרי"ל לחומרת לחוש אין לכתחילה אףמעשה
 ואחד לפסח זנר אהד זיתים ב' יקח לכתחלה כתב וטהרי"ל : וז"ל אס"ק
 מכזית[. ימנעו לא ולכה"פ עמו הנאכלת למצהזכר

 כלל למעשה בזה ז"ל הרב דברי על לסמוך ואין מאד תמוהים דבריובמח"כ
 המהרי"ל בדברי לא עיין ולא המג"א דברי אלא ראה שלא משום לו גרם זהוכל
 לפסה זכר אחד דכזית הטעם המג"א דמש"כ המג"א. שהביא הב"ח בדבריולא
 י"א סעיף תע"ז בסימן שכ"כ הב"ח מדברי הוא עמו הנאכלת למצה זכרואחד
 ודבריו לנכון ותירץ ז"ל המחבר הגאון כאן שהקשה מה בכל הרגיש שכברועיי"ש
 שם הב"ח בדברי נכללים כאן המהבר הרב דברי שכל בדבריו עיי"ש ברוריםז"ל
  בטעמו הרהמ"ח שהבין מה לפי דגם באופן וקושיותיו גמגומיו כל גם שסילקאלא

 עליו. קושיא מקום איןדמהרי"ל
 לאכול צריך המהרי"ל וז"ל זה טעם כלל כתב לא עצמו המהרי"ל באמתאבל
 דשיעורם מצות משאר היא דחביבה תרנגולת כביצת דהיינו זיתים שניכשיעור
 המהרי"ל עכ"ל ונו' שביעה כדי וגם השובע על ונאכל ביצה חצי שהיאבכוית
 עצמו ז"ל הרהמ"ח שהביא הט"ז וגם תר"נ סי' משה המטה גם הביא וכןעיי"ש
  דטעמו עליו שכתב אלא ה' סעיף תע"ג סימן לעיל הב"ח גם הביאו וכברלעיל
 המהרי"ל דברי לענ"ד אבל משמו המג"א כמש"כ הטעם כתב ולכן יסוד לואין
 שכתב ה"ג ק"פ מהלכות בפ"ה הרמב"ם מדברי הוא דבריו ומקור יסוד. להםיש
 שלמי הקריב אם לפיכך שובע אכילת הפסח בשר לאכול המובחר מן מצוהוז"ל
 לא ואם ממנו לשבוע כדי הפסח בשר אוכל ואח"כ תחילה מהן אוכל בי"דחגיגה
 מבואר וכן רכ"ו רכ"ה עשין הסמ"ג כתב וכן עכ"ל. חובתו ידי יצא כזית אלאאכל

 השובע על בד"ה ע"א ריש ע' ובדף ובמועט בד"ה ע"ב סט דף פסהיםבפירש"י
 על נאכל דהפסח דהא דס"ל והסמ"ג הרמב"ם כדברי ממש הם ז"ל שדבריועיי"ש
 אכילה שהיא שובע אכילת לאכלו צריך המוכחר מן דלמצוה משום היינוהשובע
 פסח יאכלוהו. שם דאמרינן בא פ' מהמכילתא שהוא נראה דבריהם ומקורחשובה
 הרמב"ן הביאה עיי"ש שובע אכילת נאכלין ומרור מצה ואין שובע אכילתנאכל

 משמע וכן והסמ"ג, הרמב"ם כלשון ממש הוא זה ולשון עיי"ש פסחים סוףבמלחמות
 חבורה עליו ונמנו וחזרו אחת. חבורה עליו נמנו ע"ב ע"ח דף בפסחיםמדתניא
 עיי"ש וכו' שני פסח מלעשות ופטורין אוכלין כזית להם שיש ראשוניםאתרת



ז והוספותהערות

 יביאו תיתי ומהיכי דפשיטא תמוה והוא עיי"ש ק"פ מהל' פ"ב סוף ברמב"םוכ"ה
 כביצה בעי דלכתחילה א"נ לכתחילה המצוה עיקר הוא דכן איתא אם שניפסח
 לדהות. ויש מיהת בדיעבד מעכב זה דאין וקמ"ל שובע אכילתדהיינו

 לכאו"א כזית בו שיהא עד הפסח על נמנין לעולם ע"א פט דף שם דתנןומהא
 לכאו"א כזית שיש כל נתפסה שההמנאה לענין רק דהתם די"ל זו לשיטה קושיאאין

 מנויין לו שאין פסח וה"ל כלל עליו נמנו לא כאילו הוא סהרי כזית פחותלאפוקי
 אכילת לאכלו המובחר מן מצוה דלכתחילה אה"נ אבל הוא כלום לאו מכזיתדפחות
 בדאיכא או נפיק לא דבלא"ה דינא לעיקר אלא אינו כזית שנזכר מקום כל וכןשובע
 הרמב"ם כמש"כ היא שובע אכילת כזית דאפילו דנמצא תחילה שנאכלת עמוהגיגה
 דצריך כביצה הפסח מן לאכול לכתחילה מצוה חגיגה דליכא היכא אבל שםוסמ"ג
 שנראה שם ובמרדכי כגון בד"ה ע"כ דקי"ט ברשב"ם ועיין שובע אכילתשתהי'
 ג"כ דס"ל דמבואר ו' מצוה בא פ' בחינוך גם ועיין עיי"ש הרמב"ם כשיטתשהם

 והארכתי עיי"ש. טפי בעי למצוה אבל זה שיעור בעי דלכה"פ אלא אינו כזיתדהמיעור
 ואכ"מ. זו בשיטה במק"אהרבה

 כמ"ש בא. הוא לפסח זכר משום דהאפיקומן דכיון ז"ל המהרי"ל דברי הןוהן
 היינו שביעה דשיעור כביצה דהיינו שביעה כדי ממנו לאכול צריך וסייעתוהרא"ש
 שביעה כדי לכתחילה דשיעורו וכפסח דוכתי, ושאר דיומא בפ"ב כמבוארכביצה
 לאכול צריך תגיגה עמו  כשיש דאפילו המהרי"ל מדברי ומשמע שובע. אכילתדבעי
 טפי שביעה איכא דאז תחילה החגיגה לאכול מצוה דמ"מ אלא שביעה. כדיממנו
 בעי ודאי חגיגה כשאין ועכ"פ ע"ש. שם וסמ"ג הרמב"ם דברי מפשטות משמעוכן

 לאכילת אלא זכר עושין שאין בזה"ז וא"כ זו לשיטה עצמו הפסח מן שביעהשיעור
 דדברי ונמצא שובע. אכילת שהוא כביצה דהיינו זיתים שני לאכול חייב בלבדפסח

 אחריו. שנמשכו אחרונים ושאר והמג"א כהב"ח, ודלא חזק יסוד להם ישהמהרי"ל
 שנמשכו והא"ר והט"ז המט"מ עשו ויפה יסוד, לו אין מהרי"ל של דטעמושכתב
 הט"ז דברי שהניח תקע"ז סי' ריש להפמ"ג במש"ז ועיין מהרי"ל של טעמואחר
 המהרי"ל דברי ועכ"פ המהרי"ל. דברי מקור נעלם ז"ל ממנו שגם ונראה בצ"ע.והא"ר
 אין שוב כהרא"ש דקיי"ל דלפ"מ ז"ל המחבר הגאון כמש"כ ודלא לדיגאברורים
 אלא אינם המהרי"ל דברי עיקר אדרבה שביארנו דלפ"מ המהרי"ל לדברימקום

 גדולי כל כמעט פסקו שכן למעשה לנהוג יש שכן ובודאי וסייעתו, הרא"ש דעתלפי
 ושאר מעובין בפסח וכנה"ג יעקב וחק וא"ר ומג"א וט"ז ומט"מ הב"חהאחרונים
 בטעמו שגם ביררנו וכבר בטעמו, אלא המהרי"ל על וסייעתו הב"ח נחלק ולאאחרונים
 ז"ל. הראשונים מגדולי ויסודו גבורתוכאיש



 והארותהערות

 - וכו' ז' ביום לבשל ליה שרי אי אורז מלאכול הנזהר בענין די. עמודא.
 ולבנו ל'( אות י"ב וסי' לשם,  ובהשמטות ט' אות ב' )סי' חי לכל במועד עודראה
 ע"ג( ס"ז )דף אברהם ובשמע ד'( אות פ' ומע' ג' אות י' )מע' אברהם אתבפדה
 עשות וזכר ט"ז( ס"ק תנ"ג )סה החיים וכף ר( אות ו' )ס" ומצה חמץ מערכתושד"ח
 כ'(. )סי' חאו"ח בתרא יוסף ימי ושו"ת ל"ב( אות פ')מע'

 תע"ב סימן חדש ופרי קצ"ב ס" מוהרי"ל בה יוצאין מרור "גזל ו/ עמודב.

 תע"א סי' ופר"ח קצ"ג סי' מוהרי"ו בו יוצאין מרור גזל וכצ"ל הוא ט"סחולק".
 דאין שכתב יראה ירושלם( דפוס סע"ב ק"מ )דף שם במהרי"ו המעיין והנהחולק.
 תע"א )סי' הפר"ח ומש"כ עיי"ש, תנ"ד( )סי' משה בדרכי הרמ"א העתיק וכןיוצאין,
 הגדולה הכנסת דברי אחר נמשך גזול, במרור שיוצא מהרי"ו בשם א'( אותסוף
 איפכא מבואר שבמהרי"ו העירו וכבר שיוצא, מהרי"ו בשם שהעתיק תנ"ד()סי'
 אש עמודי בשו"ת וקדמו אין( ד"ה תני,ר )ס"ס הלכה בביאור ברורה משנהעיין
 9יי"7ך. לרמ"א ראה ולא ע"א( נ' דף ח', אות ו')סי'

 בשערי והובא גזול במרור יוצאים דבזה"ז שכתב צ"ד( )סי' אריה בשאגתועיין
 י"ג דף ההגדה )הלכות מהרי"ל במנהגי ומצאתי עיי"ש. סק"ד( תנ"ד גסי'תשובה
 למרור ירקות וקצץ גוי של בגנו שהלך יהודי על מהר"ש "שאל שכתב בהגהה(ע"ב
 עכשיו דמרור כיון דילמא או משלכם, דמצה דומיא מרור בעינן מי בו, לצאתמהו
 אבל בו, יוצא והבעה"ב וכו' רשות שינוי דהוי מהר"ש והשיב שרי, מדרבנן,לדידן
 ודוק. יוצא" נמי במתנה לו ונותן בעה"ב הוזר ואם בו, לצאת יוכל לא שקצצואותו
 ובהערות( ל"ו סי' 199 ובעמוד רל"ח )ס" מכת"י עתה שנדפסו מהר"ש במנהגיועו"ע
עיי"ש.

 י"ח( אות ד' )סי' חי לכל מועד ראה גזול במרור י"ח יוצא אם השאלהובעצם
 כ"ג( וסי' כ"א סי' ח' )אות ח"ג יוסף וברכת סק"ה( ע"ז כלל מ' )מע'ושד"ח
 י"ד(.[. ס" ח"ב )פסח קודש ]מקראי ואכ"מ, סקכ"ט( תנ"ד )סי' החייםוכף

 בדין ומש"ש בזה. כ' עמוד לקמן עוד ראה נפה הגעלת בענין ח' עמודג.
 עיי"ש, התירם כצ"ל( ע"ה )סי' צבי חכם דהגאון חודש י"ב עליהם שעבר חרסכלי
 על לפארו אור בספר ועיין החכ"צ, כמ"ש דלא האחרונים דהכרעת מדי יותרקצר
 בארחות וגם עיי"ש, החכ"צ על חולקים הפוסקים דרוב שכתב הספר בסוף פסההל'
 דאף האחרונים רוב דמסקנת כן כתב תנ"ג( ר"ס מספינקא, מהרב )התדשחיים

 ח"ב שאל חיים בשו"ת החיד"א להרב ועיין עיי"ש. כחכ"צ ודלא מהני לאבדיעבד
 נכדו ומש"כ פיי"ו, כהחכ"צ למעשה להורות הסכים לא שג"כ פ"ו( ס"ק ל"ח)סה

 עיי"ש. כן מתבאר לא שאל דבחיים צ"ב החיד"א בשם תנ"ג( )סי' או"ח משהבזכרון
 ובשו"ת ג'( אות ז' )ס" חמץ מע' בשד"ח ז"ל האחרונים מדברי באריכותוראה



ט והוספותהערות

 )שם החדש חיים ובארחות ס"י( תמ"ז )סי' תורה ובדעת נ"ט( )ס"ס ח"אמהרש"ם
 גדול קול שו"ת בספר )ועו"ע עיי"ש. סק"ד(. תנא )סי' החיים וכף מ"ט(אות

 עייש"ה(. ט"ל( אות חוקיך )דרך ומוסרוחכמה

 מפורש ע"ב ע"ג דבשבת מש"כ ב'. אות פערלא הגר"י בהגהות י"ג עמודד.
 והרב ברש"י ועיי"ש ע"ב קנ"ג דף ונדצ"ל שם מצאתי לא מעשה, חשיב לאדמחמר
 שנא ומאי מעשה, דבמחמר שפתיים עקימת נקרא לא דמדוע צ"ע מיהוהמאירי.
 מחמר דאף לצדד יש ולכאורה מחמתיה. אזלא במחמר כאן אף והרי בקול,מהמנהיג
 ולגבי בכה"ג, חייב אינו מיתה חיוב לגבי ורק בכלאיים וכמנהיג מעשה עושהמקרי
 בשבת כמפורש ב"ד מיתת לאזהרת שניתן לאו דהוי משום במחמר לוקה אינומלקות
 לאזהרת שניתן לאו מחמר דחשיב שכ' שבת( מהל' )רפ"כ הרמב"ם לשון נוטה וכןשם.
 מוב"כ לפי ובפרט וי"ל, מעשה, בו שאין לאו דהוי ליה ותיפוק עיי"ש, ב"דמיתת
 עוד וראה ס"א(, ד' )סי' יו"ד תורה ודעת חיים במים ועיי"ש )פי"ג( שכירות הל'הרה"מ
 מ"ש שו"ר עייש"ה, שם ובהרה"מ בקול מנהיגה ואפילו במש"כ ה"ו שםברמב"ם

 עייש"ה סק"ג( רס"ו )סי' או"ח זל"ה הגר"א ובביאורי ברפ"כ שם ספר בקריתבזה
 מפורוים דברים שו"ר עייש"ה. וע"ב( ע"א נ"ג )דף ל"ב מצוה סוף חינוךובמגחת

 והלאה(. ע"ג ק"ה )דף יתרו חמדה ובכלי דקנ"ג( שם )לשבת מי של בשבתבזה
 לאו בפרטי שהאריך צ"ד( )עשה דרס"ג לסה"מ בביאורו פערלא לרב ועייןעיי"ש.
 עיי"ש. והלאה( א' )סי' שבת הל' בינה באמרי קדמו מדבריו ובמקצת עייש"ב.דמחמר
 דר"ב מש"ש ולפי וצ"ד צ"ג )סי' או"ח לב חקרי בספר רב ובפלפול באורךועו"ע
 ועיי"ש. דלעיל( מהרמב"ם הראיה לדחות יש ושוב, סוד"הע"א

 שפתיו" ועקימת "מחמר כצ"ל אלא המחבר דברי כל להגיה א"צ לדידימיהו
 המחבר כאן אך מחתינהו, מחתא בחדא שהמחבר חשב שהוא הגרי"פ כמ"שודלא

 מנהיג מחמר במקום נגיה )ואם ודו"ק. להעיר בא מקומות ומשני נקט מילימילי
 הראשון בדפוס השגיאות רבו זה בספר "כי שכתב המו"ל בהקדמת וראה בפשטות,א"ש

 לירד כלל אפשר אי כמעט מאוד רבים במקומות כי עד ומבהיל זר באופןלמכביר
 כל ועם מש"ש(. ט' אות לקמן וראה ודו"ק, זצלה"ה" הגאון מחברו דעתלסוף
 עתה ואין שם. הגרי"פ לנכון וכמש"כ קושיות החיד"א הרב על קושיותיו איןזה

 בענין. עוד להתיישב הכושרשעת

 תנ"ג( )סי' ז"ל המחבר דעת הביא ראשונה לילה של כזית בענין טז. טמודה.

 )ולקמן השוק מן בקמח אפילו יוצאין הדהק ובשעת הטחינה, מעת שימורדצריך
 לותתין דאין כשמעידין דוקא היינו השוק מן בקמח דיוצאין דהא הוסיף כ"גבצמהר
 מעת בשמורה רק הדחק בשעת אפילו יוצא דאינו הפר"ח וסברת עיי"ש(אותו
 החיד"א הרב כתב כן וכדבריו עיי"ש. כהפר"ח עלמא נהוג דהכי וסייםקצירה
 דמצות נהגו המפורסמות קהלות "ברוב לשונו וזו סק"ג( ת"ס )סי' ברכהבמהויק



 והוספותהעראי

 קצירה, משעת מצוה במצות שיזכו העיר בני לכל ועושין קצירה משעת היאמצוה
 במנהגי עוד וראה עיי"ש. קצירה משעת פסח של המצות כל כי נהגו הצביובארץ
 ימי בכל לאכול שלא בזה מאוד החמיר זללה"ה הגר"א ואדונינו קכ"ח(. )עמודא"י
 ובמעשה סס"ל( קכ"ת )כלל אדם בחיי וכמש"כ קצרה משעת מהמשומר רקהפסח
 "שדעת שכתב קט"ו( )ס"ס ח"ג חיים לב שו"ת עיין ומיהו עיי"ש. קפ"ו( )סי'רב

 וכן ע"ש. המובחר" מן למצוה הוא קצירה משעת שימור דבעינן דרבוותארובא
 דעת דרק ס"א( ק"ח )סי' ערוך שלחן וקצור ח'( ס"ק תנ"ג )סי' יוסף בברכיכתבו
 סקס"ח( תנ"ג )סי' החיים ובכף עיי"ש. קצירה משעת שמירה דצריכין הפוסקיםמקצת

 והאחרונים הראשונים הפוסקים כל נגד הם הפר"ח שדברי תיים מהמקור שהביאראיתי
 ועו"ע כפר"ח, דס"ל הראשונים מן דיש משמע דלעיל האחרונים מדברי )אךעיי"ש

 או"ח מהדו"ת נו"ב משו"ת שם בכה"ח הביא ועוד תנ"ג( ס"ס בבאה"לבמשנ"ב
 יהיו מצוה דבמצת הפר"ח של לחומרא לחוש אם שאלתו "ועל שכתב ע"ט()ר"ס
 מדינות בכל ישראל של מנהגן יראה הלא - קצירה משעת השמורות חיטיןדוקא
 בדברי לעיל )וראה עיי"ש. המהדרין" מן המהדרין רק להא חש דלית ואשכנזפולין

 משעת שמירה להו דסגי כפוסקים שהמנהג כתב שם בקש"ע וכן ודו"ק(.החיד"א
 תשובה בשערי וכתב קצירה. משעת לשמורה חיישי במצוות שהמדקדקין אלאטחינה
 להם שיהיה הגרנות על ומחזרין כמהדרין עצמם שתו רבים דהאידנא תנ"ג()סי'
 ברכת בספר ועיין עיי"ש. מצוה מצת י"ח לצאת עכ"פ קצירה משעת שמוריםחטים
 הזה, הכשר המנהג נתפשט וכעת שכתב ב' אות ב' סימן זוטא( פתהא )ממח"סהפסח

 מדינתנו קהלות ברוב קצירה משעת שמורות תהיינה בפסח שאוכליןשהמצות
 דברי שהביא נ"ה( )סי' רוכל אבקת ובתשובות תר"צ( )ס" בב"י למחבר ועייןעיי"ש.
 בטוח היותר הדרך לנפשו בוחר משכיל כל העולם בעסקי "אפילו שכתב ז"להר"ן

 בדרכי כן לעשות לנו שיש עאכ"ו רחוק באפשרי ואפילו ומכשול, נזק מכלומשומר
 לביצה בחידושיו הריטב"א וכתב עיי"ש. עולם" של כבשונו שהם והמצוותהתורה
 חוץ וכו' לו קצובים אדם של מזונותיו "כל שם מקובצת בשטה והובא ע"א()ט"ז

 לכל הדין דהוא וי"ט שבתות הוצאת דוקא לאו וכו', יו"ט והוצאת שבתותמהוצאת
 לכל במועד מש"כ ושו"ר ועיי"ש. ושכיחי" דרגילי הני נקט אלא מצוה, שלהוצאה
 )ריש זקן הוראת בספר וכתב עיי"ש. ע"א( דרע"ד ושם ו' ואות ה' אות ג' )סי'חי
 קצירה משעת שמורה אותה לעשות מצוה במצת "יזהר לשונו וזו צדיק( שפתיחלק
 ועיי"ש. קצירה" משעת שמורים דפסחא חטי כל עושה שאינו מיגם

 דממהרין תס"ב( )ס' המחבר דברי הביא מים עם פירות מי בענין יייז. עמוד1.
 מועט דבדבר ברא"ש משמע פירות מי מעט דבנפלו כ' והמג"א מיד, לאפות וישלהחמיץ
 ועיין להחמיץ, ממהרין גרידא פירות דמי רש"י דעת ידועה והנה ע"ש. אוסראינו

 בכל חבר לרש"י מצינו דלא שכתב כ"א( )סי' או"ח קמא ביהודה נודעבשו"ת
 שהביא( ומה ד"ה ג"ד )סי' או"ח במהדו"ת לו ועו"ע עיי"ש, המפורסמיסהפוסקים



יא והוספותהערות

 דרוב כתב פ"ג( )סי' או"ח לב בחקרי וגם עיי"ש. י"ב( )סי' ציון בשיבתלבנו
 כתבו וכן עיי"ש כלל מחמיצין אין לבד פירות דמי ז"ל כר"ת הסכימוהפוסקים
 ס"ח( )סי' גדול קול ובשו"ת ולכן( ד"ה ה"ח )פ"ד ומצה חמץ הל' המלךבשער
 עיי"ש. מחמיצין אין פירות מי דלרוה"פ ע"ד( )דקל"ו ת"א בכסף נחפהובשו"ת
 חולקים רבותינו ורוב והרא"ש דהתוס' שכתב ס"ב( תס"ב )סי' השלהן בערוךועיין
 לרש"י המיוחס הפרדס בספר ועו"ע כלל. מחמיצין אין פירות דמי וס"ל רש"יעל

 ז"ל ולאחרונים רש"י, מ"ש ובהערות( ז"ל רחי"ע הוצאת מ"ב )עמודותלמידיו
 מיו"ד ה"א לב חקרי ועיין עיי"ש. שם בהערות שצויינו הראשונים כתבי היולא
 רוב דעת לפי מהר מחמצין מים עם פירות שמי שכתב ע"א( דרי"א קל"ס)סי'

 שו"ת ועיין עיי"ש. ע"א( דקע"ג פ"ג )סי' או"ח לב בתקרי עוד וכ"כהפוסקים

 ולמסקנא וסד"ה החיפוש ואחר סד"ה ע"ז )סי' או"ח לב וחקרי ט"ו( )ס"ס יהושעפני
 שדעת כתבו שכולם ס"ז( ס"ס )סטניסלב דוד אמרי ושו"ת ע"ח( ובר"ס קדם, הןוד"ה
 המלך בשער ועו"ע עייש"ד. נוקשה חמץ אלא אינו מים עם פירות דמי הפוסקיםרוב

 דגמעט הראשונים רוב דמשמעות כ"ה( )סי' ח"א דעה שערי בשו"ת וכתב)שם(.
 ועיי"ש. תס"ב( )רסי' המג"א וכמ"ש לחימוץ כך כל לחוש אין מים עם פירותמי

 דמי תס"ב סי' באו"ח "קיי"ל שכתב הנה( ד"ה ע"ח )סי' ח"ב חיים לב שו"תועיין
 סקט"ז תנ"ה בסי' המג"א כתב הרי זה כל ועם ע"ש להחמיץ ממהרים מים עםפירות
 האחרונים" רבני רוב הסכימו וכן מיד יאפה מים עם פירות מי דמעט תס"גוסי'

 נ"ד( אות פ' )מע' אזכור באברהם ובנו ופ"ה( ופ"ב ע"ט )סי' שם ועו"עועיי"ש.
 ומוסר בחכמה בזה עיין ועוד תח"י. ואינו מ'( )סי' משה ברכת לשו"ת בזהציין
 )סי' החיים וכף י'( אות י"ג )סי' ומצה חמץ מע' ובשד"ח נ"ז( אות חוקיך)דרך
 אות ע"ד )דצ"א ענף ביפה ז"ל פאלומבו למהר"ן וראה שם ושא"ר סקכ"ה(תס"ב

 עיי"ש. וט'(א'
 מים לופוך דאין תנ"ה( )סי' הרמ"א דברי הביא ז"ל המחבר יט. עמודז.
 ברזל בהם להניח לכתחילה טוב ומ"מ הנופלת, התקופה בשביל או מת מכחשלנו
-וכו'  הביא החיד"א שהרב סע"א( י"ד )דף ימין זרוע ע"פ פסת של בהגדה ראיתי 
 שימת של זו שתקנה וארא( )פרשת עה"ת לרש"י בביאוריו הדשן תרומת הרבדברי
 וזו החיד"א כתב זה ועל עיי"ש, תקנה אינה נופלת שהתקופה בעת במיםהברזל
 "ובעפר וז"ל שכתב בכת"י הרוקח, בעל מגרמייזא, ר"א בנמוקי "וראיתילשונו

 שאין לפי התקופה בשעת במים ברזל משימין ולכן מתכות, בכלי לא אבלובאבנים
 שותה שהיה דם, במכת בעבורו( )שיעתירו פרעה בקש לא ולכן מתכת בכלימצוי

 רואה היה ז"ל מוהרא"י הרב דאילו ואפשר עכ"ל, לדם" נהפך לא ובהם מתכותבכלי

 תנ"ה( )סי' ומור"ם ומהרי"ל בדבר, מפקפק היה ולא מידיעתו שב היה ז"ל הרבדברי
 עכ"ל. שם" ברכה במחזיק ועמ"ש התקופה, בשעת במים ברזל דשימת הךכתבו.
 עיי"ש(. קפ"ט( אות כ"ט )סי' מהדו"ת הד"ר בשו"ת לעיין )ויש באחרונים. שםועו"ע



 והוספותהערותיב

 )דף מחיים צוואה בספר - רח"ל מת שיש בעת שלנו מים לשפוך אםובענין
 שואב היה לפסחא פוריא "ובין הגר"ח אביו על פאלג'י מהר"א כתב ע"ב(כ"א
 מחיה היה  פעמים וכמה בשכונתו, מת לו שמת למי מוכן שיהיה כדי בערבמים
 תמוה ולכאורה ששאב". המים את לוקחים והיו המצה עשיית באמצע שהיואותם
 פאלג'י לגר"ח עיין אך וכדלעיל, ברמ"א וכמפורש המים לשפוך צריך איןדהרי
 המת שבשכונת שלנו במים ללוש מותר אם שנשאל קט"ז( )ס" ח"ג חייםבלכ

 בלילה בה שיוצא מצוה מצת עבור שנשאבו שלנו במים דרק לומר דישוהעלה
 למצת שאפילו ועוד לשפוד, צריך מצות שאר עבור אבל לשפוך, צריך איןהראשונה

 חי כל בנשמת וכמש"כ התירו לא אחר ממקום מים שימצא אפשרות יש אםמצוה
 שני כהסם שכתב נאברו מהרי"צ משם והביא עיי"ש, ע"ב( דמ"ב מ"ב )סי'חיו"ד

 חזן ומהר"י הים, שרשי בעל ז"ל מאייו מהרי"צ הגאונים איזמיר גדוליהמאורות
 ועו"ע באיזמיר, כן נהגו ומשו"ה עיי"ש, מהני דלא שהסכימו לב חקרי בעלז"ל
 ועיין ע"א( רע"ד ודף ד' אות ג' )ס" חי לכל  ומועד ע"ב( )דכ"ז לראש בחייםלו

 י"ז(. )סי' ח"ב כהן שמחת ושו"ת תנ"ה בסי' ושא"ר וכה"חמ"ב
 יעקב חק עיין ביבש. יבש או בלה לח הוי אי בקמח קמח בענין כג. עמודח.
 עיי"ש. ביבש יבש הוי קמח הפוסקים מגדולי מקצת דלדעת שכתב ז'( אות תל"א)סי'
 ואחרתים ראשונים רוה"פ דלדעת שכתב קכ"ד( )ר"ס חיו"ד שלמה בית שו"תועיין
 סק"ג( ק"ט )סי' יו"ד החיים בכף וכ"כ עיי"ש. בלח לח דבר חשיב בקמחקמח
 לח הוי קמח דלרוה"פ ח'( אות פ' ומע' כ"ט אות מ' )מע' כהונה זכרי בספרוכ"כ
 וסי' סק"ה תלא )סי' החיים וכף מ"ב( אות י' )מע' בשד"ח בזה עוד וראהבלח.
 עיי"ש. סקמ"ט( תנ"ג וסי' סקפ"דתמ"ז
 ושכגה"ג רי"א( )סי' ח"ב הלק"ט מחמיץ "קום המחבר כתב כג. עמודט.
 בשכגה"ג מזה כלום נמצא לא כתנ )סק"ב( הגרי"פ ובהגהות עכ"ל. תס"ו(.)סי'

 סקי"ג( תס"ו )סי' היטב מבאר מועתק הוא ז"ל המחבר הרב מ"ש והנהעיי"ש".
 דנתכוון ונ"ל שכנה"ג". ,יעיין וכתב סיים מחמיץ שקום הלק"ט דברי שהביאשאחר
 וחלב דם שכתב הרמ"א דברי שם שהביא ו'( אות )הגה"ט שם השכנה"גלמ"ש
 כבר פירות, מי חשיב לא דחלב שכתב והכלבו וכו' בקמץ לחלב דכוונתו מחמיץאינו
 מחמיץ, אינו דחלב בפירוש בגמרא דמוכח תס"ב בסי' הב"י יו סברה קדקוד עלהכה
 וכתב והתירו הקמח לתוך קרוש )תרבא( חלב דנפל לידו בא דמעשה כתבועוד
 מחמיץ, )תרבא( דחלב לן לימא מאן הקמח, לתוך רותח החלב דנפל את"ל"ואף
 והאוזן והעין וההוטם הפה ומי רגלים מי אלא דמחמיצים השסקים כתבודלא

 אבל הב"י, רבינו וכמ"ש המים תולדת דהם משום וכלהו הטל אף מוסיףובירושלמי
 מדבריו יוצא ומבואר עייש"ד. מחמיץ" אינו ודאי מים תולדת דאינו )תרבא(חלב
 תולדת אינו שהרי מחמיץ, שאינו חלב מי דהיינו לקוס נמי הטעם והוא הדיןדהוא
 וכמפורש ככלבו ודלא הב"י וכמש"כ פירות מי הוא וחלב חלב, תולדת אלאהמים



יג והוספותהערות

 דהיינו דקום דס"ל הלק"ט על חולק שהשכנה"ג לפ"ז ונמצא השכנה"ג, דבריבריש
 אחר שציין במה היטב באר הרב נתכוון דלזה ברור ולענ"ד ודו"ק. מחמיץ חלבמי

 יוצא שמדבריו הרהמ"ח על לתמוה יש ולפ"ז בשכנה"ג. לעיין להלק"טשהביא
 פערלא הגר"י על לתמוה יש וכן ס"ל, איפכא אלא וז"א כהלק"ט, ס"לשהשכנה"ג

 הרהמ"ח שבדברי ויתכן במ"ש. עמד ולא כלום נמצא לא שבשכנה"ג שכתבז"ל
 היטב הבאר דברי העתקת אלא כאן ואין שכנה"ג, ]ועיין[ וצ"ל הדפוס טעותיש

 ובמועד עיי"ש. זה בספר יש רבות דפוס שטעיות ד'( )אות לעיל כתבנו וכברכדרכו,
 ודעימיה שהפר"ח הזכיר שלא וצע"ק להלק"ט רק הביא ז'( אות ב' )סי' חילכל

 המחבר ומש"כ בזה, שהזכיר והמעשה הקשקאבל בענין מש"כ עיי"ש )ועודמתירין.
 תס"ב )סי' או"ח תורה בדעת קום הנקרא הוא חלב מי בענין ועו"ע בזה(. כאןז"ל
 ועיין ט"ו(, אות ע"א מ' )דף קש"ע על שמואל ומעדני )סק"ד( שם החיים וכףס"ד(
 ע"ג(. אות חוקיך )דרך ומוסרחכמה

 להדיח, אכן ספרד בני שמנהג ושמעתי סק"ב. הגרי"פ בהגהת כז. עמודי.
 בראשית )פר' השניה השנה של בהלכות ושם כ"ט( סעיף צו )פר' הי איש בןועיין
 עיי"ש, סק"א( תע"ט וסי' סק"ב תע"ד וסי' סק"א תע"ג )סי' החיים וכף כ"א(סעיף
 משה ויגד ועיין כ'(, אות ע"ב די"ד צדיק שפתי )חלק זקן הוראת בספרוכ"כ

- סק"א. פערלא הגר"י בהגהות כח. עסוריא.  ע"ב )ק"ח פסחים התוס' וכ"כ 
 מה"ת עיקר כוסות לד' יש ואם עיי"ש. תס"ב( )סי' ח"א רדב"ז ובשו"ת אף(ד"ה

 ואם ק"מ(. אות כ' )מע' ושד"ח מ"ד( )פ"ב מגילה הגרעק"א ובתוס' בתוס'עיי"ש
 ל"ב( )סי' אומץ יוסף שו"ת עיין מדרבנן שהם דברים על תורה אמרהאומרים

 יהושע פני ועיין קכ"ח( אות קל"ט )דף הרועים ועין כ"ח( אות מ' )מע' אוזןויעיר
 וצ"ע. אמרי( ד"ה ע"א ט"ז )דף השנהראש

 ובאריכות ב'( )מ"ט נדרים עינים ביפה עו"ע - מכת"י בהגהה הגרי"פומש"ש
 הר"ת ביאור והוא ספר, קרית בקונטרס ועייז שם. שבת לירה2למי ציו"רבאהבת

 מ"ט, נדרים אלעאי בר יהודה ר' "ריב"א, שכתב ריב"א בערך יעב"ץ,שבסדור

 צורף הנ"ל )קונטרס ". וכו' לפסחא מפסחא אלא שתה דלא בירושלמיוכדאיתא

 בתשכ"ו(. הנדפס שמים עמודי יעב"ץ סדורבסוף

 השלחן על להניח נוהגים יש הקידוש "אחר הרהמ"ח כתב יח. אות שםיג.
 הכוסות מן הנשאר כל ולהריק המסובים אל הצריכים הכוסות מן חוץ ריקם גדולכוס

 כשר ומנהג הסעדה, תוך ממנו ושותים אליהו של כוס אותו וקורין המסוביןשל

 עיין אך ע"ש. כן המנהג אין האשכנזים דאצלנו פערלא הרב העיר ובהגהותהוא".
 שראיתי המנהג שזהו "ויראה שכתב קפ"ב( )אות כנה"ג בעל מהרב מעוביןבפסת
 למסובין הצריכים הכוסות מן חוץ ריקן אחד כוס בשלחן להניח אהטכנזיםלקצת



 והוספותד~רותיד

 זל"ט, הנביא אליהו של כוס אותו וקורין המסובים מכוסות הנשאר כל שםלהריק

 שותה אני הכוס בתוך הניתנין הללו הכוסות ומשיורי נוהג אני וכן זה מנהגוהנאני
 )דכ"ז לראש חיים וראה יצא. אשכנז בני מאת המנהג ששורש הרי הסעודה".תוך
 חי לכל במועד ראיתי ושוב דש"ם(. )דף משה וויגד ג'( אות וע"ש ח' אותע"א
 ועיי"ש. אשכנז בני ומנהג ספרד בני במנהג בזה מ"ש ל'( אות ד')סי'

 דמציאות מילי לברר יכול אליהו אם בענין דבריו בסוף פערלא הרבומש"כ
 זוכר בעין החיד"א מש"כ עוד להוסיף יש עיי"ש, בזה החיד"א הרב דבריוהביא
 וראש ע"א( )ק"ט לאדן וככר י"ח( אות )בשלח עה"ת דוד ופני ט"ו( אות א')מע'
 וראה עיי"ש. רכ"ד( אות יוד )מע' הגדולים הלק הגדולים ושם נצבים( )פר'דוד
 תורה ושו"ת ל"ב( )סי' ח"א בנעימים חבלים ושו"ת ז'( דף א' )סי' ביד חייםשו"ת
 ש"פ )סה שם ועוד עיי"ש( ל"ב סי מברכ"י מועתקים והדברים תצ"ב )סי'לשמה

 צ"ע(. שםוהדברים

 ממכילתא הרמב"ם שהביא  שמה פערלא הרב מש"כ בהגהות. לב עמודיד.
 שג"כ קפ"ז( דף נ"ט )מצוה העשין בחלק ברס"ג לו ועו"ע שלפנינו, מהמכילתאנשמט
 במכילתא הרמב"ם דברי שמקור האמת אבל עיי"ש. ליתא שלפנינו דבמכילתאכתב

 ציי"סי. מש"כ ו'( )סי' ח"ב סופר יד בס' ושו"ר עיי"ש, ג'( י"ג בא, )פרשתדרשב"י
 מש"כ ראה מצרים, יציאת ספור מצות בעצם שאלה דין מה הגרי"פ מש"כוכן

 ומש"כ ע"ו(. )עמוד ברכה ובעמק ל"ג( עמ' )סנטסיל הגר"ח בכתבי ז"להגרח"ס
 ס"ל שרש"י לומר ורצונו עיי"ש כרא"ש ס"ל שרש"י דבריו בסוף פערלאהרב
 אורה וקרן וצל"ח יוסף בראש ועו"ע ליצי"מ להזכיר המשמשין הם ומצהדפסח
 שם. וי"ס דברכות()ספ"ק

 גיאת הרי"צ דעת וביאור הראשונים בדעות מש"כ בהגהות. לה עמודטו.
 דבר בהערותיו ושם צאבער, הוצאת גיאת לרי"צ פסחים הלכות ראה לא הנהז"ל,
 ובהערות( וי"ז ט"ז )דף עיי"ש הראשונים ודעות הריצ"ג בביאור האריך ג"כהלכה
 להאריך.ויש

 ש"ח( )אות מעובין בפסח הכנה"ג למש"כ ראה לא א'. אות בהגהות לז עמודטז.
 עיי"ש. המרור" של כזית באכילת כמו מעליו החרוסת לנער צריך אין"בכורך
 תעה )סי' מרדכי במאמר דבריו בכל קדמו האגור, ע"ד להעיר פערלא הרבומש"כ
 וראה ועוד(. ת' וסי' שצ"ח וסה ש"ב )סי' מהר"ש מנהגי ועיין עייש"ב.סק"ז(

 כתב ס"ז( קי"ט )סי' בקש"ע וכן בזה, מש"כ תע"ה( )בסי' ושא"ר וכה"הבמשנ"ב
 מהרי"ל במנהגי האגור דברי דמקור נראה ולי עיי"ש. מהחרוסת הכורךדינער
 ואכמ"ל. שם מרדכי מאמר ועיין עייש"ה, ע"א( ט"ז)דף

 וגנזי ע"א( דס"ב מ"ג )סי' חיו"ד לב חקקי ועו"ע צ"א. אות טל עסודיז.
 ואכמ"ל. ע"ב( )דק"ו לראש וחיים ח'( כלל ט' )מע'חיים




