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שעהתעגפסחהלכות
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כןפיעלואףהדיןמעיקרבידורהרשות,]'כוגאלנואשרברכתשהתחילקודם
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תעגפסחהלכותשעו
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""ששאלוננושאלותעלתשובמדרךלאומרםמצותםממגדמשאמירתי"מ~שינוי
:'וגומיינועבדיםלבנךואמרת'וגובנךישאלךכישנאמרה
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.ח"מקז-ט.מברך סיכדלעילקנז

,ב"מקנז' ,שםה"בראהקשח

.--סקא-מראהשבט תוםקל
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אכלאםינ"מירקותאחררבותנפשותבוראלברךמואחייבמירקותשעלמאדמם

:כוית

דנטרךשלאשלםכויתמהירקותיאכללאולכןהמברות'לכלחושישהלכהולעניןיה
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שהואשמס]יתאומריםשישלפי"יתלקרקעחוץמיוצאומקלחמעליםלימוליותר
:)יתמראשונמכמבראמואמעיקראבלשורשנקראמואבקרקעממון

צריךואין]יתכמושיםלאאבללחיןיתימםכןאםאלאבמןיוצאיןאיןמעייןכמ

.45'עכ"חלש"לקיראהריר האלטד

--

מגזיר,פיורישותחגשערחיםעץ'פר)י מקהשבבבארהיבא,(הארעל

יר-במיוכיה.ח" ,(לשוןנוי.בש)הגדהמדר

לקחתם'וניהג39'ער"הב-המנהףםמפרראותרטז ק.ימפם,קנילמת-כפיפיתמצית
מןבמפהם' ,למצהמצה

מפרראה-המציתתחתקערהנת'נתן'בענריו המנוג

.38'עד"חב-ם' .ז"םתנה"םלגדלראהריח

י'ועלהישראל,זהעלזהמונחיםמצותמ:ור.יבמץריס
ם'ומנהגם'מעמ'לקימיראה.הכהןי'ועל'הלי .'כומדר'ה"דפ"כמש

,מלהנזכרלאדור'בםרב יראה,כירךשעושיןהחזרתהכדורותחת:יבם7וררכס

ומנהףםמעמם.לקוט,א.איתח"פמהכיללשער .המריריתמתה"דפ"המש

.מיהע"מסומור,א.,לטמשנהלנב ג"מצעמיום.אזלרנג

.פוליןבת.תאחרלקמןל"צה~ .מקראהיטבבבארהובא.קיט"סצניחרםת-שורבד חרנה

,ה"סכלבושלא-,נקפחי- איר.שםמשנהרנו
.שםע"ושי

.שם'גבחכם_שםגמראראהרכז ,שםושיניעציר.שםמשנהרבת

,א"מךא"מרטט .שםא"מ,תמכתאה"דשםי-רשרל

.שםע"ושומיר,שםמשנהרלא רלב

,(ב,א')הף-.י"מב"פהמשניות"בפן-~י _שםהבהוניות"בפת-רחב

.שםע"ושימיר,שםמשנהרלג םאגודהרלד

.ההגדהמררמהמייל,לה" .מקפחסוף."ח,י"מקמא"מרלה

.שםא-בתהובא]-ש,ד"מקכי-ח,שםאגודהרלי .ה"סע"ושימיר,א,לטטשנהרלז

.שםע"ושימור,שםמשנהרלח מהנהיתרלט

,שםע"שי.ת"רבשםלאיתפיזצעמית' .ה"מק,-ט.מקצבא-ט,קצג"םוויילי-מחךרט

,שםא"מ.מרור-ה"ר(א,קמג)ם'פמחממכתה"שלרטא .מהרגאהומב
ם':'ר'ה7יטיתין)]תמת.שםל.11' .שכנאמהרירנשםשםה-של.סיג

.שםא"מרמג .ה"םע"ישומור,ב,לסהמרארברטד

ב"פ'רישלמ'בשם,דאיתב,א'ם'הגבורשלשעטה
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"יבשימיתביןלחיםביןבהםיוצאיןהקלחיםאבל("חי"תרממיעיין)]יבשימיליסר
ידיעלנפסדמרירתומעםאיןעבהואשהקלחדכיוןיתןכמושיםלזמרצריךואין
.~ינש"שמת
והכבוש]הבישולייידיעלמרירתומעםשנפסדלפי"~מבושליבקלחיוצאיןאיןאבל
שאם'בכדשםושהה"חזקי"~בחומץיאוי~בצירינשרהאםדמינו)~כמבושליהוא
לעתמעתנשרהאםוכןי~ילהרתיחמתחיליןהיוהאורגביעלוהחומץהצירנותניןהיו

.בויוצאיןאין"~יצונניםבמיםאפילו
להפיגכדיבצונןלעתממעתיותרהמרורלשרותונהגומהריןאיןההמוןומקצת
כבושנקראלעתמעתבמיםשהשרוישאףלשר"ימנהגםשמיישבמיש'1קצתמרירתו

כמבושלאינומרורלעניןמקוםמכלשבתורהאיסוריםכללעניןכמבושלהואוהרי
מרירותמעםומבמלמשנההציראוהחומץשמעםלפיוצירבחומץכבושכןאםאלא

קצתמעמומפיגיןאלאהמרירותמבמליןאיןהמיםאבללגמריבהםהנכבשהמרור
ישאימוריםבכלשאףועודקצתמרירותבוישעדייןוצירבחומץנכבששלאוכל

שאנוואףבמיםולאוצירבחומץכבושאלאכמבושלכבושאמרושלאאומרימין

לידיהבאהחומראשהיאלהחמיראיןמרורלעניןמקוםמכלאימוריםבכלמחמירין
איןחריפותוומחמתמרורלמצותהתמכאואוכליןמצויחזרתשאיןבמקומותקולא
.קצתמרירתולהפיגיומיםאויוםבמיםאותושוריןולכןכזיתממנולאכוליכולין
במיםשרוישכשאינושםוישרנוויחזורלעתמעתתוךמהמיםלהוציאמזבמקוםומכל

:"הכליןלדבריכבושנקראאינורצופיםשעותד"כ

מדברימקוםמכל]יןתורהבלשוןמרורנקראיםאלומינים'השכלפיעלאףל
חאחרלחזור)"מצוחימופרים

י"רתי~
ררךעל"יקרימיןבדמיםלקנותואפילו

י"מרירותיבהאיןשהחזרתפיעלואףש"עהדוראתרוגלענין,וין"[נ)תר'בסישיתבאר
כךומפנימאודמרונעשה"יןשלההקלחמתקשהבקרקעשוההכשהיאמקוםמכל

.שםכמרארברמו ,אמעיףרמז

ע"ושיטור,ב"עשםגמרא,[א,לט]שםמשנהרמת _שם

,ט"מק'"חרמס

.ה"םלבוש.שנילאה"דשם'"רשרי .שםע"ושיפיר,שםמשנהרפא

,ב"מוע,לחף-.ות]-]לנב פמהטשנהרגג

א,עיגכדא.בהקיוצאיןן.שא)שםם' ,שםע"ישוטור.(כמבושל)

עיר.בששאומר)מט'"מימח"פחוליןש"רארבד _(כבישה

ת"שו.בהטן.יוצאן.שא)כבושיןה"דשם."רשרנה מא"חא"הרשב

(קושטא)מימית.מהגהות.תקד" מאכליתהל

אשררבנובשם,א"הלפטיומירית~ ,(כמבושל) מרנו

"ם.ב"'םתקכז'.םלקמןה"יכ,ח"מקכתכה"םא" םלקמן.ב"מדד'סיל.לעיראה,ה"מכתרמה

" ,ד"חתרס

.א"מקה'.וםח".םמט'סיויד'ע"שו,שםש"רארגז םיכדללל

תורהגדיל'יראה.נ"ישט"מכתמו"

,רמד'עלה(,.,נ) שםוכרלעיל.כ"מקי"ח,מקפדא"מ,אחרוניםרנה

.נ"וע(כמבישל) _שםי-חרנט

יראה.שםא"הרשבת"שו,כבושה"דא,עי."רשרמי ,פוסקיםכמהבשם,מקדגכללעקב.מנחת

סוק"משםטץ.ב"מקלה"םד"יוע"שיראהרסיא משםישיך

,מ"מתנא"מל'לע.לאק" ,ז"מבסוףכדלללרסיב

,ה"סע"התוטור.א,לטשתעיא~או]ןרשג (הרין)יתמכא(מאלאט)חזרתליקהד"חבומנהגד.רס

מפר)לחזרתוהןלמרירהן-הד.שניהם המנהג
ומנהגיםטעמםלקוטייראה.39ל)ד"חב-ם' ,(המריריתהתה"דפ"לשמ

לבוש,יעיקרש"ומה"ד'"ב.רב'סיק-סםהגהתרשה ,ב"מקכי-ח,ה"ס

שם.ע"שויראה,נו'ידהגתןלאבשויצרזהמימן1.רס .א"מ

,מיהח"-פ.ה"סלגוש.שםי"]רסס _שםפרה_מרירה"דשם'"ורשגמרארסיח



שפגתעגפסחהלכות

היאמרורשמצותלפילימתוקהכשהיאאףאחריהלחזורומצוהייןמרורנקראתהיא
בהםנשתעבדווהם]פרךליבעבודת"אבותינוילחייאתהמצריםשמררולמהזכר

בעבירההייהםמררוולנמוףשכרציילהם.נהג.מימ.פידי'עלרדיתנפהבהחילה

דהיינו,ומרילקשהומופהורכהמתוקהשתחילתההחזרתלאכולישלכן]קשהלי
:"כלענהילמרונעשהיטכעץמתקשהשלהכשהקלח

ואםתמכאאחריחזירעולשיןלואיןואםעולשיןאחריחזירחזרתלואיןיאםלא
דהיינוהמרוריהיקחאזיחרחבינאלואיןואםחרחבינאאחריחזירתמכאלואין

.יילענה
מרירקשכל]ייאומריםשישלפי"יישירצהמרירקאיזהיקחמרוראפילולואיןואם

בוכשמחתכיןפירושיננ)שרףלושישוהואתורהבלשוןמרורנקראלאכילהשראוי
דהיינומכמיפיןיניופניו(כחלבלבןמוהלממנויוצאחתוכובמקוםאותוומוחמין
קצתנומהאלאירקותושארובצליםהכרישיםכעלי]מאודייירוקאינושלושעלה
יברךלאמקוםומכל,יי(אשכנזבלשוןך"'כל"בל)שקוריןלשחרותהנומהללובן
."ייהראשונהכמבראהואשהעיקריניעליהם

בושישאחרירקאיזהשיאכלמזבמכמיפיןופניושרףלושישירקלואיןואם)
ואינואיממניםאוחולהשהואמי(וכןכזיתצריךואיןבעלמאינןלזכרקצתמרירות
בלאבעלמאלזכרבפיומרירותמעםשירגישעדמעםשילעוםאובמרורלאכוליכול
.כללתלואפשרכשאיוזהוברכה
יכאובאםאףשלםכזיתלאכולחכמיםמצותלקייםעצמואתלדחוקאדםחייבאבל

:ש"ע]'וי"תפ'בסייהבארכזיתושיעור"עליוין

אבותינובושנשתעבדולמימיייזכרשהואלפיעביינלהיותצריךהחיימתלב
כגוןאדוםבמשקהלרככוויש,יןלדםזכר]במשקהיןאותולרכךצריךכ"ואח

'~ישראלכנמתנהםשנמשלומפירותההרוסתלעשיתיש.אדומימיןןייןאוחומץ

,שםלבושרטט ,שםח"ופרלבושראהער

.ה"מכתעה"מלקמןגםיראה,ב,קמומשנהרעא ,אשמיתראהערב

,ד'-ג' ,לטם'פמחיונתןרכי.ב"רע,א'מיטהאלעזררםרעג

ה"דשםם'יפמחבפרךה"דשםמיטהי-ישעדר ,תחלה

.ה"סלבוש.שםמוטה,שםם'פמהערה מצדיחכםת"שורעו

.קיט" ,שםא,לטם'פמח'"רשרעו

_שם'גבהכסרעם ,ה"םן-וצושוך,כאיתפיזמייצוגיותהגהותרעט

,מכרכדלעילרפ .ה"דא-יחרפא

.שםבבריתאם'כאחרההלכהא,לסהונארןרפב "רש

הל(קליתנר)ם'מנהג.ח,ב'שמותח"עה' ,בהגההד'ק"םפסה

,שרףה"דשםי-רשרפג רברפד

,שםבגמאיחנן'' .שן.מכםה"דשםי-רשרפה

.ג".םשםלעיל,ז"מקמתנם'סיי-חרפו

.ד"מקכ'"ה,מקמיוסיףשםא"מרפו )רהףלפח

.ט''סיב"בש-רא,ג"הי"פמ-רתח.(ב,א' חמשתאתאלארי'הזכשלא)שםן-וצושוך

_(במשנההנזכריםהמינים חיאבת.בת"שוראהרפט

,בק"מעה"מאברהם' ,מקופאי-חרצ

'דן'לשא"מכתעב'.םל.לעגםיראה,שם."ה,בחיפא .כשית

.אמעיףרצב .ה"סא"רמ,מור,א,,קטאבייכצג

,שםא"רמ.סיר.שםיחנןרבירצד תום,ב"רע,קטוהגמאשמעותרצה

ה"דא,קמר' ,שםא"רמגםוראה.חיאל.ר"הבשםמור,ך.צר

.שםסיר.שם'תוס_נ"ה'"פשלחז,זירצו וכלהגיעמים.לקיטוראת,שםא-יתרצו

פ"להגשם' החרוסתמרכךהטפלהוקודם)בחרוסתשביל.ה"ד

.,לאותקלגזךד"חבמנהראיצר,כלקשבתין.מ .ה"סא"רמ,שם/בהזםהבאה,המיניםתשבתרתת

:נקטי"פרישותחגשערחיםן~'פרוראה אגםתמוהים

לקהר"הבומנהג.וקנמוןם'אגוזקידהם' 'עד"חב-ם.המנהגמפר)יאגוזיםם'אגםם.תפוח:רק

.(החרימתה"דפ"להגשם'ומנהגם'מעמ'לקימיראה.39
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אגוזגינתאל]שנאמרי"ואגחימנפגיםחנמממתאנמשנאמרנתאנימנןכגון
ותפוחימנימרמוןכפלח,שנאמרנ"ורמונימנבתמראעלםשנאמרתותמרימננ

~
כר

שמעל'ישקדימנעצננננלאנמהמשםיילדיהשהיי"עיררהיךנההפיחלהחה
נ'מירקותנאפילולעשותויכולמדיןומעיקר]'לעשותנ"'מקחנעלמ"מקבששקד

בושישדברלתוכוליחןצריךפניםכלעלאבלמשקיןושארבמיםאפילוולרככו
וחומחנט,ייןנןאותפוחיםכגוןי'קיומאנ

~
עדבישראלמשתעבדיםשמיולשיעבודכר

:~'קימותנשינימםשמיו

מדקנידוכיןשאינןן.נגבילע~וקנמוןכגוןלתבןמדומין"'תבליןנבתוכוליתןיצריךלג
שמיולתבןכר~תבןכמוקצתוארוכיןקשיןחומיןמדיכםלאחרבמןוישמיסב

:]ממימיבתוךמגבלין

ליצריךבשבתפמחחלאםלך
~

שכחואם"]שבתנמערבבמשקםמחרוסתלרכךמר
לתוךממשקםיתןשמתחלםדמיינושינויידיעלבשבתירככושבתמערבלרככו

עדומנענעבכליאוחואובאצבעולערבוויכול]]מחרומתנלתוכויתןכ"ואחמכלי
:נ]אנ"שכמימןעיןשיתערב

מצותמשלשז]מאמצעיתנמצםליקהצריךכמיבולממירקותשאכלואחרלה
ישראלכלונמגו,]שיתבארנממעםמקצתםולבצועבקערםלפניוממונחים

שמקצת
~

אותושמשמריןדמיינואחרתמצוםכןגםבועושיןמממצםשבוצעיםמ
ממקצתשימיםמדברנכוןולפיכך,]לאפיקומןנ

~
מצוממיאשאפיקומןן]ממצמנרובמ

ממפמנןתחתלמצניעוונומגיןן]מפמחנבמקוםלנושמואחשובמנמ
~

למשארותםכר

ליציאתכר~שכמםעלומשימיןכממפחתאותושכורכיןויש"בשמלותמנןצרורות

.יך-מצרים

_שםא"רמ.מור.שם'תיםרטט ,ע,בש"שהש

_שםא"רמ.מור.שם'תיםשא ,ושםשב

.א' .ם'שקדש"ומה"דה"סח-פך,שם'תוסשג

.מ,ושםדש "ב.שם'תוםשה

_שםא",ר3.שם' שםשנ

,ז,י ,שםא"רמ.טוך.תימנשםשז

ה"דח"בוראה,שםבגמרא'לי'רב.ה,חשםשח .זהאחררבנוש"ומ

,ב,א'מוטהוראה,לתפזהוברה"רשםרשיישט

,שםא"רמ,שם'"ב.שםם'פמח'תוסשי .שם'"ב.שם'תיםשיא

_ההגרהנוםחשיב ,ה.לממיכה"דשםמ-רכבשיג
.שםאדיישיד לממיכ.ה"רשםי-רששטו

,ה' .והחרימתה"דח"בשטו

.יחרומתש"ימה"רשםח-פך,שםח-ךשיו תיירא]שית

,שםא-יראסיר.מ~ "מהריקחבשםבג,לד)'מרדכ,ל"מ'פיש"ראשיט
'להשתכישלאר"הבומנהג.שםא"ירמסיר,רפד חמץתערומתחששמחמתכללוקינמוןבקיהבפסח

,(39זךד"חב-ם'הככדעספר) "ב,הרוקחבשםשםמרדכישב

.ומתניןש"ימה"ר' .צו"מאגודהשכא

_שםא-חשכב הםסוףאךג"ממשםראהשבג

,ני'לידהגיעלא" .ג"מקכא"וממקרבז"ימו"מטא"רמשםוראה

.1ק"סקל"מהשלחן'ברוראה סיי"פש"ראשבד
,ו"םע"ישוטור.ל' סלףשבה

בתיךמכוסהטמיא'כהמצהופירמין,לי ,(39'עד"חב-ם'המנהנמפר)המפה

מ"מ.ברלבושיראה.שםע"ושומור,שםש"ראשכו .וציונים

ש"ימה"דח"ב,(קגזך)ההגדהמררל-תהרישבז וחצ

.ריר'בםה"יכ.א"מקכא"מ,מ"מקז"מ,ה' טשבח

.(המציהר-ע)שם" .ג"מתעו"שכדלקמןשבט םרוקחשל

,קנחב"חזהריראה.שםן-וצושוך,רפג" לכרכי)חלקה"ד.פ"להגשם'ימנהגטעמים'לקיט.ב

נוהתןן.שא)קומן'אפידיההכרימוןביןילהצניעובמפה האפבחטיפת

.(הרבבמתקומן' ,לד,נשמיתשלא

'.םלקמןיראה.ב"מקכא-ת,פה"םל-רשת"שישלב ,כןנווגיןן.אאלונות.שבמרה"סתון
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כדי)משלמותנימצותשתיבתוךאותווליחןלקערםלמחוירוצריךמשניימקצתמלו
ידיבסלצאתמראוימצםעלממגדמלזמרשצריךלפיממגדמנייעליולזמר

מכסימליודרשועונילמסמציהעלייהאכל"שנאמרהתינהי
דבריםעליושעונין,

ענישלדרכומסענילחםהכמימניידרשוו"ואחמרענילחםשנאמרומתוךמרבם
פרוממאלאשלימםתמיםלאחובתוידיבמשיוצאשממצםבפרוממכאןאףבפרוממ
שתיבתוךאותומשימיןלממיתבארמשין"תעובמימן)"ממגדענייאמרועלים

.(משלימות
"נשתנמעממעדוכרלחמאמאואומריםממצותשבסמקערםלמגביםנומגיןכךאחר
כלעםלמגביממיכולאלאממגבממקודםממקערםמתבשיליןלממירצריךואין

:"שעלימנתמדברים

דילחמאמאלומרשייךשאיןלפיכלחמאמאאולחמאכמאלומרמדקדקיםישלז
איןשמריאבמתנאאכלו

~
שבכלאףולפיכך]אבותינונתשאכלוממשמלחםמ

לאכלחמאמאאולחמאכמאמאומרמקוםמכל)לחמאנתמאמואמנומהממפרים
:מפסידנית

]ממממוביןנתואחדאחדכללפניקמניםשולחנותלמםשמיומגמראחכמיבימילח

עםשלפניומקמןמשולחןאת,נתממגדמשאומרמימלפנילעקורחכמיםמצריכו
לממוישאלונתימתינוקותשיראוכדיאחרתבנויתולמניחםעליוממונחותממצות
משאלותשארכןגםלשאוליתעוררוכןידיועל"אכלנונתלאועדייןממצותממירין

,]~שיתבארבמדעתט'כונשתנהמה

גדולמורחוישגדולאחדשולחןעלאוכליןמממוביןשכלמאחרוניםובדורות
ולמניחוממגדממאומרמביתבעלמלפניממצותשבממקערמלעקורנמגו",בעקירתונ

),מתינוקותנשישאלוכדיאכלוכברכאלו],משלחןנבסוף

לאמאכילםשעיקריודעיןשהתינוקותלפיהקערהנעקירת.אשלמהניןאיןועכישיו
:י,משולחןנמעלכשימירןכלוםישאלולאולפיכךשבקערםאלוממצותתמימ

.ריר'בםה"ב.שםע-וצושוך,שםש-יאשלג ,כ"מל.כדלעשלד

,גמגם.דברשלה שמיאלשלו

.כ"מל'יכדלע.ב,קמו,א,לי .ג"מתעה"מלקמןגםראה.,לך.ואנ"מועשםשלז

אכד.ש,הכלביכתבה"די"בהובא)נ"םכלבושלח על

,מצית'נ71ליישיאם,(עניאלחמאהאה' מלקמןיאה

,ד"תתשב" ,דף'מעשלט
ה"וכ,שם~-וצושוך,ו"מך'כללש-התאת"שושם בם

39'ער"הב-המנהגיםמפריראה,דיר' מגעתן'מגלורקהקערהמגביהיןן'אהרבשבמת)

.4הערהצו'עב"ח-המלשלחן,(המצות .למהה"רשם'תוס.ן.ואה"דב,קמום"רשבשמא

.ג"מקכא"מ.טור ,ד"מקכא"משמב

מג"הא"יתיבה,רביניבמידירה"וכשמג

-

.בצירהרת

האה"ורהאה"רפ"להגשם'ומנהגם'מעמ.לקיםיראה -לחמא

,260ך)ז"כש"לקייראה.שםא-משדם ם"רשבשמה

ז"'םרעא"מל'יכדלע.ן'ואה"דב,קמי .נ"יש

_שםבגמראשיתי]רשמו דבשמז
.שםינאירני' .י"מ.לבוש,מור,שםדאבייעיבדאשמח

,כדה"דשם'תוסשמט לעילגםיראה,מ"משג

.א"מלתעב'.י .למה,בחישם'תוםשנא

,אחר-לצהמציתעםהקערהממלקין:דור.יבםשגב אוצרראה,נישיתנהמהבעתהמצותכימייילענין

מנהףםעםפ"שי'הג.צאותקנםזךפסהד"חב.בנהג ,מחזך(מנהםכל.ה)והרהטת

.ו"םע"ושימיד,שם'תום,שםם-ישךשגג .ג"מקלן-ח.מ"מלכא-משנד
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שמפושמריי~ומדחמנשמיפםצריךואין"שנינכוםלמזוגצריךכךניאחרלמ
:"~מקידושנקודםומדיחו

עלאף"~שיתבארעכמוללפיכךשיגיעעדבירומכוםלאחוזצריךשאיןפיעליאףנו
למסמתינוקותשישאלוכדינןממגדמאמירתמתחלתקודםמידלמזוגצריךכןפי
כךידיועלמשנסימותבכלכןלשתותררךשאין"ממעודמנןקודםשניכוםשותין

נ"שנאמרנממלבניולקים]וכוינינשתנסמסמשאלותשארכןגםלשאוליתעוררו
עבריםלבנךואמרת'וגווממשפמיםומחוקיםמעדותממלאמרמחרבנךישאלךכי

.וכרמיינו
לואיןואםי"כויננשתנמממלשאולללמדוחייבאביומרילשאולבבןדעתאיןואם
ממעצמואתשואלמואאשםלואיןואם]אותונןלשאולחייבתאשתומריבן

שואלפמחבמלכותמבקיאיםחכמיםתלמידישניממוכיןאםואפילוכוינינשתנמ
."כויננשתנמממחביתואתממםאחד
וכןן"נשתנמנממלזמרצריךמשניואיןמיינועבדים"שניממנןמתחיליןכךואחר

עבדיםמתחילאלאנשתנמממלזמרצריךמואאיןאותושואליןמאשםאוכשמבן מיינונן
:

חייביםאנואיןלומראיןאבל"אחתנלפעםאפילוממביליןאנואיןלומרצריךנקא
שימיםפעמיםשתימזםמלילםיאמרשאיךלפי]אחתנלפעםאפילולמכל

אחתפעםאלאחיובמחמתממביליןאיןובאמתפעמיםשתילמסבילשחייביםמשמע
כדיאלאחיובמחמתאינומראשוןמיבולאבלבחרומתנלנשממביליןממרורדמיינו

:מתינוקותנלילמתמים

ממגדמאמירתדמינושאלותיועלמתשובמ]מלמדונייאביובןשלדעתוילפינוב
~שנאמרנל,כלומנלמבןאותושאללאאםאפילומתורסמןעשממצותשמיא

וסיר(ב,קלה)בקצרהפמח'הלש"הראמשמעותשגה יכה,ז"כע"יש

.ור-במי .שםוסייעסיר,א,קשותשנהשגג

'"ח.ן'ומוזגה"דח"ב.פח"מל"מהרששייתשגז מלקמןיראה,מקליד
.שלישיכים'גבב"מתעם" .ח"מירעא'.םל.כדלעשגח

.מדף'מעשנט מלעילראהשם

עליואומרים'שנשכוםה"מכתעב" .ההגרהאת

שוך.(ן'מוזגלמה)וכאןה"רשםם"ירשבי"רששמיא ,ז"םן-וצו

,ח"מלל.כדלעב.שס דבריםשסיג

תפר"םח"ב.ז"םלבושגםוראה,כא-כ,י .ד".םסוףלעיל,ולאש"וממודויה

.שםע"ישמור,םשנחמששסוד פ"עוהיא.ז"כע"יששיר,נ"הז"כם"רמבשסיה

.שםבריתא ברשדיו

יראה.שםע"ושושיר.שםם"רמב,שםמ" ,34זךהרבש"לקי שואל).שםע"ושוטיר.שםם"רמב,שםךרייתאשסע

ן' ,(לזהזה

.ר.מכלעילגאה,.שםהלביםלשקמישמעתשסח

,דאביבעובדאב,קטיהגמראמשמעיתששט ק"ממשה.דרכשע

,ההגדהמדרל-מהריבשםה' פ"להגשם.ונעהגטעמםלקיטיוראה,ז"םא"רמ

,(נשתנהמה.בלחשילימרלחזורהמנהג)שואלהבןה"ר ,1226ך)ג"מג"תשממתוועדועתמנמםתירת

,טיר.ב"הפיחם"רמב.א,קמובגמראספרארךשעא בםיכה

.ריר' ,ז"מקכא"מ,בחישלגוש.טור.שםמפרארבשעב

,א"מיתעה"םכדלקמןשעג ה"רי-ך,היובאה"דם"ירשבשםמפרארבשעד

,שםא-מ.-וצרןה"דמ"ב,שםלבוש,שבכל יכדלע
,ב"מתפר'סיולקמן,י"מטל.לעוראה,ד".םל' ,בכךמם'חים'חכמכןשתיקנושאחר

.ב"הפיזם"רמב,א,קמזמשנהשעה שע

-

מלזמרפמרתן:א"מיעראה)שתהגדאדמעות בישים,קםע"מהמציתבמפרם"רמב.(נשתנהמה

.שםהדמפר,גג"שבא'פי"דרשבמכילתא מכגםוראה,חשםשםם"רמב.חיגשמיתשעז

לתא' דרבי

ח"עה'"ברשהובא)ח".פבא'פ2מעאל" לפתיהשצריךלזמריםזהשמפסוק(ההגדהובמדרשם

,לשאולודע'נו'שאלבןגם
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מקמניםשמביניםבלשוןממגדמלזמרצריךולפיכך'וגוסמואביוםלבנךומגדת
:הכלנלילמםיפרשמרבםמביניםמםאםדעתםלפימעניןלמםיפרשאו"ומנשימנל

מייניעיעבדיםמתחילתמואמכלעלחובםחכמיםשתקנוממגדמנומהיעיקיננס
]כויניאבותינואיו1רמעבודםעובדימתחלם"כךניואחרמשובח1ממריעד

'כו11מצם'כואוכליןשמיופמחכ"ואחאבישיאובדארמיפרשתדרושנהסוףעד
אתםברוךעד'כולפיכךכוינימשםמוציאואותנו'כוודורדורבכל]כויני1ממרור

מדורותישראלכלשנמגומנמגמואממגדמנומחכלושארישראלנניגאל'מ

:"מראשונימני

צריכיםמיומגדמננןמאומרמלפנימקערםאומשולחןממיריןשמיובזמןננד
]מצמניעלממגדמלומרשצריךלפי"מינונןעבדיםכשמתחיל'לפניושלמחזירן

ממצםשתמאלי1מרישולכןנ'למעלמנשנתבארכמותבשיליןושניוחרוסתומרור
ולאחוז,כזמונןאחדכללמגביםנומגיןשאו]'ללפיכךנשיגיעעדי'קצתנמגולם
מפתיראםשלאממצותלכמותנכוןולפיכך"ישראלנןגאלשחותםעדבידונןן

.תמכוםכשנומליןבושתונין
מצילנומ"ומקבעד]בירתמכוםלאחוז"נומגיןתיש'כושעמדםומיאכשאומרוכן

:יגלנמתיואומשולחןעלמכוםשיעמידעדמכוממתנממצמשאמאכןגםנכוןמידם

למממוביןלמראותמ,תממצמלמגבימצריך]תכויאוכליןשאנו11למצםכשיגיעננה
לחםנקראתשמיאמפרומממאמצעיתלמגבימוישעליממתןממצוםשתחבב

א-דת/'הםמוף'"בהובא.(איי)נ"מכלבישעת "רבשםו"ם

ם'טעמ'לקום.וראה.ש"'מלינרר' .לחמאהאה"דלהגששם'נעהג.

,'ולפה"רשםמ-ריבשעט .הדדז"פם"רמנ.(ב,כה)ריף,א,קטושמואלשפ

ם'ומנהגטעמים'לקוםוראה,ל"ם."פש"רא הים.עבדה"דפ"להגש

,נו' .שםם'ימנהגטעמם.לקיטראהשפא

.שםש"רא.שםם"רמב,שםף"רי,שםרךשפב .שםם"רמבשפג

.שםהמבים.שםתטה,ה-ה,כים.דברשפד .ה"הפיזם"רמב.ב,קטזבמשנהגמליאלרבןשפה

,היישםם"רמבוראה,שםהמשנהמשמעותשפו ,ה"הפיהם"רמב.שםחשנהשפז

.ההגדהלניסחבכיתרתם-רמךראהשפח כדלעשפט

.ח"מלל' ה"וכ,ז"םן-וצושוך,הביאיה"דא,ד'ק[תוספותשצ

.דור'בם מיהנהיתשצא

ק"ממוגהת.נ"הפיז(קושטא)מוניות' .שםע"שו,גאותקמר'.ם

,שםק"ממ,שםמצפריתהגהית.א,לים.פמחשצב .תיר

.נ"ש,כ"כשעג .ור-במקה"יכשצד

.ץ'םמוףא"רמ.נח"מל-מהרית"שושצח טוך.גאותההגרהנומחמידעניותהגהיתשצג

ע"ושי .ו"ב

.שםע"שי.טובשוחרודרשבשםסירשצו

,אורתורהיר-במיצ"הצובהגהת,דיר'בםוכהשצח להגשומנהגיםטעמיםלקיטיוראה

כמה'ת"דפ" ם'המנהגובמפר.4הערהצחך)ב"חהמלךשלהן,'כו

עדיאיחעהכיםלהגביההרבמתמנהג:40נךד"חב- שמסיים

ר,,ח,,השלחעלומעמיסו,";ו.הללולפניוונאמר" ,"גאלנואשר"לברכתומנביה

.ל"מקא"מ,שםא"רמ,שם'"ב.ניצח'ת'.םאגורשצט .םל.לעבחימיסו
מבארישם)הברלה.גבד"מירצט' מיראה.(הבושתענין

א"סרפט"יםז".ום'"םרעא" .טמףטעם(קדחם'גב)

אתכמה':ריר'בםה"וכ,הכוםן'שטטל'לפנהינדה הכוםאתייפויההפת

_'גי '"ח,הרוקחבשם(ב,קמב)ממחיםממכתה-שוהא

'לקוםיראה,הארעלבשם,כןכתבדור'ובם.ד"נקל .להגביהצריךה"דלהגשהומנהףםטעמים

לקוטייראה,הכיםה'ב:להצרן:כתבכמירידחב ומנהגטעמים

שלחן.לרגביהצרןה"רפ"להגשם' ,2הערהצחך)ב"חהמלך

ומנהגיםטעמים'לקוטיראה.בישתיהפתראה.שלאתג צרה"דפ"להגש

כ"אחורקהפתן'שמכם)להגביהך' שהטעם)הפתולכסית.ידיה(הכיםאתמגמהן

בזה2" .(בושת

.הפתמנלההכנםקמן:בפך1וה.1כתל להנבצרךה.רב,קנום.1רשב..רשתה

בישם,ה' .0.1;.1ש7101.שאתיםש1ב1ת.ת

.שם;.1ש7101.שם"]יתו .שםת.]ישתו
.שםע.,ש,סגי
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