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אבל)למקדשיזכרשתיקנו]מופרימןמדבריאלאאינומזםבזמןאבליאכלומו

.ד"מק'"ח,שםל-מהריסנה םל.לעראהסיג

.ג"מלתנה" אליה.(ם"הרמברעתעלשהקשה)השוךאמסוךפיז

ק"סי"ח.זק"סתמא"מא"מ,גק"סתעה"םזיטא

,ב".םמוףסיח_ב'

,א"כושנייעטורסיט .-בוקאחרעד.משיחהלהזהר,ח"מילקמןראהע

.שםהסייעסיר.ב"רע,קטופפאיןעא .שםפפארבעב

א"סלבוש.צריךה"דשםם"רשב,ג"עהשםח"רעג הבבדעה

.ב"'םתעא'.םל'לעוראה,מקידו"ט,' ש"ומה"דא"ספך4חעד

ם'טעמ'לקיטיראה.ישישי -וע:בחרימתטבול'וה"דפ"להגשם'ומנהג

"
שלא .לשקוע

,ב"'םיכדלקמן,רית'המרטעםלבטלשלאכילי .שםח"פרעה

ם"רמב.א"מוע,ד'קבמשנהצדוק'ברבאליעזר'כרבעו 45ל)כ"חלש"לקויראה.שםה"פר,ה"הח"פ

,14ותגרה רבעז

.ו"ימככ"מתעג"מל'לעגםיראה,אקטעיחנן'' ,א"ס-.םלבחר,שוךעת הקילאהרה"דרהם.אברעט

גםיראה.שםלבהם.דה2' .עברכה.ה"רפ"להגשם'שנהגטעמים'לקיט

,ד"םתלנ"םלעילוראה,טור,ה"הח"פם"רמבפ לקוםיראה

לת.אכעלה"דפ"להגשם'ימנהגטעמים' אתהברוךה"רמצה

,מריר'כי .ח"מקי-ח,ט"מקתעג"מא-תראהפא

,שםע"ושיטיר.ב,קטורפא]רפב ה"מורה"סתסג"סח-פר.אגב.ה"דשםמ-ריבפג

.מליבסיףתעג"מל.לעיראה,יהרומתש"ומ ר"הבישםטורפד

,במינורה"וכ,שםע"שו.ינה' טיר.א,קחגמראפה
.ריר'בםה"יכ.א"סע"ושי פ

-

.(לגאילהזכרשהםבדבריםוקלהסבך'שצר)ר"'ם שהיא)בה.הםצרןן.אמרירה"דשםרשיייראה

,(לעבריתזכר וש"ומ.ה"רי-]פז

וראה,י"מקא"מ,ט"מק"'ח.אכלני' .המעידהיבלשארן.לענשםלעיל

,י"מכדלללפח מהרשןתרומתוראה,מקידמוףא-מפט

ו"ובטקלט" .נורךן'לענא"מכלקמןה"יכ,מקרא

,'ק'ע)ההגדהסדרל-מהריבישים,רק"סא"מצ בשימי

.ח"מךל)וברל,מצהלעניןאף,(נומהאית' _א',םרבר,נכצא

,ב".הץ'פם"רמב.א,קברבאצב ,ז"מילקמןגםראהאג



שצהתעהפסחהלכות

בערב"שנאמרימתורמיימןמואמ1מבנמןאףמראשוןבלילםמצםאכילתחיוב
:פמחשםמוזכרולאמצותתאכלו

לאהוהבנמןואכלןחדוי'ולעמןמרוריוכרתמצהכרתאדםכרךאםלפיכךעוז
מןשמיאממצםמעםאתמבמלמופריםמדברישמואשממרורחובתוידייצא
חובתידייצאמתורממןכןגםמואשממרורקיםממקדששביתבנמןאבל"'מתורס
מןששקולין"וואת11מבמלותאינןתורסשלשמצותלפימרוריחובתוידימצמ

אין],מנקןמללדעתשלפיאלאעודולא""מןמ"מקבשלמצותיוקיוםשכולןכאחת
;"מצהוכרתמרורוכרתפמחכרתכורךכןאםאלאמתורממןחובתוידייוצאאדם

:יאכלומוומרוריםמצותעלשנאמרימסלקיםביחדואוכלן

כרכןואםמתורממןמיאומצםמופריםמדבריאלאאינושמרורמ1מבנמןואףיז
ממצממעםאתמבמלשממרורמללדעתלפיאףחובתוידייוצא.אינואכלןביחד

מתורממןמצמחובתידילצאתמרורבלאבלבדהמצמכויתלאכולמואחיבכןואם
מצמכויתעודגומלכןאםאלאמללדעתלפימרורחובתידייוצאאינומקוםמכל

וכרחכמיםתקנומומ1מבנמןמרורשמרי",ביחדואוכלןמרורכויתעםוכורכו

חובתידייוצאאינוקיםממקדששביתובנמןמתורממןחיובואושמיס,"למקדש
צריךעכשיוגםלפיכךממצמעםכורכוכןאםאלאמללדעתלפימתורממןמרור

:מצמםעםלכורכו

מןלא""כלללכורכםצריךשאיןואומריםמללעלהביריועליושחולקיןילפייה
אםדברימםולפימ1מבנמןמופריםמדבריולאקייםממקדששביתבנמןמתורמ

לאמצמכניתעםבכריכםמרורכניתאוכלכ"ואחבלבדממצמכניתבתחלמאוכל
לפימצוםשוםבסואיןרשותמיאשבכריכםמצהשכניתלפימרורחובתידייצא

מללדעתלפיאבליחדכשלועסןשבכריכמממרורמעםאתמבמלמואומרידברימם
גםשמואממרורמעםאתמבמלתאינסמופריםמדבריחובםמיאשבכריכמשממצם

.ן,1מאת1ממבמליןואינןכ1מ1מומןמופריםמדבריחובמכן
אדםצריךשנימםידילצאתלפיכךכחבריוולאכמלללאמלכסנפמקמשלאוכיון

ידייוצאמוא1משבכוית',מצמאכילתעלויברךמרורבלאבלבדמצמכויתשיאכל
מצמבלאבלבדמרורכויתשיאכלצריךכ"ואח"'"מללדעתלפיאףמתורממןחובתו
כ"ואבחבריודברילפימרורחובתידייוצאמוא1משבכוית]'"מרוראכילתעלויברך

.א.ה1.פם.רמב.שםובאעד .שםם.רמב.שםקרא.ה.,ב.שמתעה

.א,,קםתךא;עז .נ.1ש,1.פככדלקמןעז
פללקלנםיראה.יטולטלה.רשםם.1הטב'.רשעח .פ

.א.פפוףתפב"פלקמן.' .1.הה.פם.רמב.שתתא..י]עט
.אמראלאה.ר'1ת1פשםגמראק .אפילוה.רשםת.]ישקא

"
כלגהתלא)א,עטבהים'.(הלל)שםנייתאנ 1ב,(מקמצתהששה

הלל)א.הא.פהלה'ריטלמ' -ההנכה1בנ1פה.(הרקן

-

.הללק .הםקג
.כורכןה.רשםם.הטב.שהיהה.רשםם'פפה' 1.ט.לר"פ'.פש.רא.באחרונהה.רא,קב'ת1פ

בניסחה"יכ,ה"'םסוףלקמןגםיראה.ט"מקסיף "היראה,הוגדה

להגשהם'ימנהגטעמים'לקוט,ג"מק' .פמח-כיקה"ד

.לקיטוראה,שםובהים,שםפסחים.א',טבר-במקד .מצותעלה"דפ"להגשימנוגיםטעמים

.בז"מ'פיש-יא,מברךאלאת"דשםפסחים'תוסעה ,ו"מטכדלעילעו

סידיהא"ספריה,יהשתאה"ד(א,כה)ן"רראהעז .וכורכהש"ימ

.א,קטורייק]עח .שםש"א.שם'תוסקט

,שםגתראקל קיא

,ז"'םל.כדלע ,שםגמראקיץ



תעהפסחהלכותשצו

כריכםעליברךולאכמללהלמקדשוכרביסדויאכלןמרורוכויתנ"מצםכויתיכרוך
שום11בכריכםואיןכחבריומלכםשמאממרורברכתולאממצםברכתלא,ן,1ו

צריךולכןכברשישבירךוהמרורהמצהנברכהיוצאהואהללדעהלשואףמצוה
שיאכלעדמצמאכילתעלמשבירךממעודםמעניןשאינובדברלמשיחשלאלי1מר
עברואםמללרעתלפיי',1ולכריכםגםממרורוברכת11ברכםשתעלםכדי11כריכמ
.ן'"כחביריומלכמשמא"'"1וכריכמעלולברךלחוורצריךאיןושח
ולברךלחוורצריךממרוראוממצמאכילתלמתחלתמברכםביןושחעבראםאבל
למשיהאיןממעודממעניןשמואברברואפילוממעודממעניןשאינובדברשחאם

]"מאכילםלמתחלתמברכסביןלכתחלמ
עדמצמאכילתעלמשבירךממעודממעניןשאינובדברלמשיחשלאב1מנ1מריןויש

]]"מיאיתיראוחומרא"]"אפיקומןלאכילתגם11ברכמשתעלמכרימאפיקומןשיאכל
ממקדששביתב1מןמללעשמכן11כריכמאכילתקודםלזמר.אלבמדינותנומגין
שיתגםכורךמיסשמללאףז],פמחמ1כיריןואין'כוומרורמצמכירךמיסנ],קים
איןלפיכךפמחלנואיןואנועשמכןאומריםשאנוכיוןמקוםמכל,]"וובכריכמפמח

:~]"מפמידלאממ1כירמקוםומכל,]"אותומ1כירין

מת,חרמצותמ"קשכברח]"בחרומתלמגבלוצריךאין11כריכמשלממריייכו
מצמעםשאוכלו1משבמרורלקפאלחושאיןוגםראשוןמרורכמיבול

היא11כריכמשמריבחרוסתלמובלושצריךן,ואומרים1מעלחולקיןוישן],בכריכמ
לאשמרי"ן,שבכריכם1מבמרורחרוסתמצותמקיםמימומללכמלללמקדשוכר
ינ"מראשונמכמבראאלובמדינותוממנמג]ן"1וכריכמקודםכללמרוראוכלמימ
:יי"משניסכמבראמואמעיקראבל

צריךאיןומרורמרורבסשאוכליןכיוןממיבםצריךשאין"ן,אומריםיש11כריכמכ

ה"יכ.ז"םתגח'.םכרלעיל,השליתיתמהמצהקיג .במדור

.א"מע"ושוטור,שםגמראקיד _שםגמראקטו

וראה.(מצהן'לענ)באחרינהה"דא,קב'תוםראהעטו כדש"שה"דא"מפריה

'. .שםע-שו.פג"םפמחהלג.המנהבעלבשםשוךקיז

בברכםלפטיובדי)ב"מתפס"םלקמןגםוראה

.כה'הכר.אכילתכן.גםלפטורן'כו'ז:(במצה)דור'ינם,(וי טעמים'לקיט.40'ער"הב-ם'המנהגמפריראה

.(במרורגםזכיין)ונרךה"דפ"להגשם'ימנוג ש"קמה"דח"בגםיראה,ה"נקא-ת.ז"נקשץיח

,עריכתב ,שםו"טראהקיט

"ם.ט"סשםל'לעגםיראה,ו"םקמיך"סא-רםונב מחלב

,ז"םסיףתקצב"םלקמן.ח"מלעיל.י" קבא

2"שכתבדור.יבם,שלורמחיםממכתרישה-ל~ אתגםויפטירמצהלת.אכעלבברכתלכיין

ה"רפ"להגשם.ומנהגטעמים.לקוטקראההאפקומן ,(ס4'עד"חב-ם.הכעהגמפר.לפטור

,מקידי-חקבב ה:ההגדהבנומהקנג

טעמים'לקוטיראה.קיםה' .עשהכןה"דפ"להגשם.ובעהג

,ג".מקי-חולבד ,ו"מטכדלללקבה

,שם'"חקבנ יראה.ההגדהבנוסחה"יכ,ט"מקסוףו"טראהשבז

,גאות.עשהכןה"רפ"להגשומנהגיםטעמיםלקוטי א"רמ,(166ך,)תקכה'.מה-אביבשםסירקשח

.איסריםיישבשםא"פ הבשםגאיתח"פמישיניותהגהותונבט

.'רושלמ' .רא.282'ע'ישרבמחערי-רשקל
,בו"ם'פי~ ,א"פע-וזושור.ת"רבשםשםמשימיתהנהית

,ו"מקו"ט.טיר.שם.מישוניותושהית,שםש"ראקלא .שםו"ט,שםמישוניותושהיתקלע

,שםא-רתקלג מבתשובהל-רשקלך

,'העזר'אבוכתבה"רח-ב,פח" ש"ימה"מודא"מח-פך.מקראי-ח.שם,-ש

,מפראגל"מהרבישים,בק"משבת.ולת~,חד.ביאסלם ה"דפ"להגשם.ומנהגטעמיםלקוטייראה,במידירה"יכ

רק:41זךד"חב-ם'המנוגובמפר,בהרוסתטבול.י ן.אשרויהממצהבזהירותם'והמדקרק,המצהולאההזרת
ומנעריןהחזרתעלבישיה'הרומתכלעטן.נותנורק,ן'טיבל .ממנהכ"אחאיתה

רביאחזשים'בטיר.ה"הפיזם-היחגמשמעיתקלה ,יחיאל



שצזתעהפסחהלכות

אכלשכברואףהמיבהצריכהשמצהכיוןהמיבהשצריכהןן,אומריםויש",הסיבה
מצהאוכלהיהלאוהללכהלללמקדשוכרהיא11כריכהמקוםמכלבהמיכהמצה
באכילההלהסבצריךוהיההנהוידיוצא'הוא11שבכריכהונמצה11כריכהקודם
ומכלת"ב"תעבסימןשנתבארכמועיקרכןוכן"ן"להמבצריכיםאנחנוגםלפיכך
צריךואיןהראשונהמבראעללסמוךישהמיבהבלאואכלששכחבדיעבדמקום
:"ת"בהמיבהולאכוללחוור

יזהרולכתחלה]אחתהבבתאותהלבלועצריך11שבכריכהוהמרורהמצהא:מ
;בפיוסמרוסקיםכשהןמרורהכזיתכלעםאחתבבתמצההכזיתכללבלוע

1המכויתמעםלבלועיכולשאואחתבבתהזיתים'בלבלועתי"עליוקשהכןאםאלא

בבת1המכויתומעמ1המכויתמעמויבלעיחזורכ"ואחאחתבבת1המבדתומעם

:זיתיםהשניכלשיאכלעדאחת

ירקותמיניאםכיההגדהאמירתקודםכמיבוללאכולירקותשוםלושאיןמי:כב
בחומץכשממבילםמרוראכילתעלעליהםיברךמרורחובתידיבהםשיוצאים

אחרכ"ואח,כגיתיתמהםלאכולצריךואין"ת,ההגדהאמירתקודםמלחבמיאו
"ת"ברכהבלאויאכלנובחרוסתמרורכזיתיסביל""מצהאכילתשלהכזיתשאכל
כיוןמרוראכילתעלוצונובמצותיוקדשנואשר11אכילהעללברךלואפשרשאי

להשיתמרוראכילתעלברכתביןהרבהשמפסיקואףתן,לכןקודםממנואכלשכבר
),מהמרורמעממעםהברכהאחרשמידכיוןכלוםבכךאיןהמצהאחרשאוכלמרור

."),המצוהעשייתלתחילתהברכהביןהפסקכאןואיןבמצוההתחילהרי
פיעלאףההגדהאמירתשקודםבמיבוליותראומרורכזיתאכלאפילומקוםומכל
כדיאלאאינההראשונהשהאכילהלפימצהאכילתאחדכזיתולאכוללחזורצריךכן

המצוההיאשכךמרורחובתידישיוצאהואהשניהובאכילה]"התינוקותלהתמיה
מצותעלנ),שנאמרמצהחובתידישיצאקודםמרורחובתידילצאתשלאלכתחלה
:י),ומרורים

ברכתקודםהאדמהפריבוראעליויברךההגדהאמירתקודםמהמרורוכשאוכלמזג
אבלבהוכיוצאחורתכגוןחיכשהואלאכילהראויהואאם"),מרוראכילתעל

אינובווכיוצא(קריןשקורין)התמכאכגוןחיכשהואכלללאכילהראויאינואם
:""מרוראכילתעלברכתאםכיעליומברך

לחזורמזבלמוצאםאפשראםאבלירקותשארלמצואלואפשרכשאי1הוכלמזך
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