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,ה"םע"םל' ,ב"מל.כדלעענג

,שם'"הענד ראבבשםסירשה

.ה"סע"שי,(177ל)תקבו"מה"'

.שםה'נחמ'רברראהשי לדרךדה.צבשם,ב"מעעטאאליה.ח"מקו"טשז

,ג%כ הגלאר"בשועה,מן.םקנח

שםע"שיוראה,ליריניע' ישהנאיסטר,שיםשלנטם)א"ס

"
עליפתה משלשהואימכר,הגפן.פרבוראלזמרדעת

ומיםם' )א"פברכיתכמלחמיתהטעםוראה,(יצא,שהכל

,(ב,י כידג"מיא"פשםבראשהיבא)שםד"הראבובהשגת

.עכנוןבמחשבהפמולמציניילאמעכבתהכוונהאין נחמ.דברוראה

.וציןםמ"מ_שםה'



תלגתפםממחהלכות

ומפרבדיבורוומעםארבעמלספורדעתעלובירךרביעיביוםעומדמיסאםכא
רביעייוםשמיוםמפיוטןשקרשיצאכיוןארבעמולספורלחוורצריךחמשם

המפירהשמצוהכלוסה~איןארגעהנממשנהושהיהאףנפיוממשהמפר1ה1אהוא
אפילו)"ן"ארבעמלספורשחוורקודםולברךלחוורצריךאיןמקוםומכלן"בפממיא
חמשםלמפורדעתעלובירךחמישייוםשהואמבורשמיםבדעתובתחילממעםאם

לפי(]ן"ולברךלחוורצריךאיןכןפיעלאףרביעייוםשמיוםנוכרשמפרולאחר
ממפירםאבלאחריםבדבריםבינתייםמפסיקלאאםכברשבירךבברכםשיוצא

בידועלהשלאאלאעלטשגירךנדגרשנהעמק1ן'כהפסקחשונהאינההראשונה
:נ",כמוגן

כדיבתוךלמפורחוזרואם'כוארבעממיוםלזמרצריךארבעמלמפוריכשחו1ר)כב
ימיםארבעממידיאמראלאמיוםולזמרלחזורצריךאיןמראשונמלמפירםדבור
:(לעומריי

כלבשארכלללמפורצריךאיןאחתבלילםלמפורשכחשאם,ן"אומרים"וישימזג
אחדיוםממנוכשחימרלגמרימעומרמפירתממצותמפסידשכברלפימלילות

מלילותכלבשארלמפורשצריך"ן"ואומריםחולקיןוישתמינמתמימותי""שנאמר

:בוו11תלויותואינןן""עצמםבפנימצוםמיאלילםשכללפי
מראשוןבלילמששכחביןל,ברכמבלאלילותבשארלמפורנומגיןמלכםולעניןכך

.]למקלשברכותשמפקלפי"מלילותולכלמשארבאחדששכחבין
ביוםלמחרנוכראםאבלממחרתיוםוכלמלילםכלנוכרכשלאאמוריםדבריםבמס

שמרילי"בברכממלילותכלבשאריספורלנ"למעלסשנתבארכמוברכסבלאומפר
שמפרכיוןאחדלילםבחסרוןממפירממצותמפמידלא"ל"מראשונמממבראלפיאף

,ל"אומריםשישואףיוםמ"ממכלשמופרתמימותנקראותמןומריביוםלמחר
ב"ואביוםלמפורצריךאיןבלילמלמפורשכחאםשאףבלילמאלאאינםשממפירם

מרימקוםמכליוםמ"ממממפרלמשליםכלוםשום11מפירםאיןביוםמפראםאף
בשארמופרמרבםימיםאפילואואחדיוםכללמפרלאאםשאףלי,אומריםיש

:בברכממלילות

שלאאףבדברממופקמואאםאבלאחדבלילממפרשלאלוכשברי1מוכלה:מ

יכממקנת.מקרבא"מ.עורחב~ש"ומה"דה"בקנט רםהפוסקים

,(אק"משםא"ומטץ)רט'" ,'לפגםה"רי"מפרח.עם

ו

~

.שםא"מא'ס כשנזכר)שםא"מעסב

האמורולפי.ריביה'כד-תה לע

'מג,הברכהפיסלתנה.אשהכוונה,כ"מל' ה.נחמדברייראה.(אחריםבדבריםק'הפםשלאבמה
רברראהקטג_שם

,שםנחמה' ,כא-כ"מל"הנולפי.בריבירימעהלענין)שםא"מעמד

.שםה'נחמ'רבריראה.(בדעתיבמעהגםהיאכן :ל"אוצעדיה

,ש' חקרייראה.(גקלה)מנחית'ועג"כהבשםטורעינין

,ב,עבג"חהלכית

.מז;בגיקראעסי

'תים,גאון'הארבבשם(קםוו)ב"חאץ'גץ"הריקטת פמהראש,זמר.מידהא,מזמנחית

'.ם'"פם' .ינה.רבנובשם,ימר,מא

.ן"והרה"ד'"ב,שם'הארבעלט .םהרשןתרומתקע
'תוסגםיראה,ח"מע"שו.לז' .ג"כהבשם,וטור,כלה"דב,כלה'מג

.שםע"שוקעא פרקעב

.ז"םח" .גגלףקעג

,ה"םלבוש.שםשן-התרומתקער למפירצרךאיןשכישיהחמןבהקדעתהיאקעה

מפרשכשלאג"מל'לע.ליהמבירא,הלילותבשאר ,ים.במפור.בלילה

,ג"מל'דלע'החדעהקעי ,ג"מכדלעילהרדעהשעז



תפםממחהלכותתלד

בלילהמפרשמאלהסתפקשישדכיוןפ"בברכהלילותבשאריספורביוםלמחרמפר
ואינןעצמהבפנימצוההיאולילהלילהשכלכהאומריםשמאכןגםלהמתפקויש

הליייה
~

בשארומפירהנרבהלהצריךלהאמירמפיקאמפקכאןשישמצאנוהה
המפקמחמתברכהבלאולספורלחוורשצריך]"שנתבארמקוםבכלוכןלן"הלילות
:"]"בברכההלילותבשאריספורומפרחורלאאםהראשונהבמפירהשיש

בלילהעומרמופריםהייןעלהכנמתבביתנ]"ולהבדיל]]"לקדששנוהגיןבמקומותך:כ
לנוישהיוםקרושתלהקדיםשנוכלמהשכללפיי],הקידושאחרטובויוםשבת
שניכלמהשכללפין],ההברלהקורםמופריםטובויוםשבת'ובמוצא"],להקדים
."]"כמשאניעלינונראיתהיוםקדושתתהאשלאכדיי]"לאחרהלנוש'ההבדלהלאחר
ובין]תתקבלקדישאחרמידלךויתןקודםשבתבמוצאישמבדיליןבמקומותובין

"'"[ן"תתקבלקרישאחרמידמופריםן]"ההבדלהקודםלךויתןשאומריםבמקומות
בקרישהתפלהשנסתלקהומידשאפשרמהבכלהמפירהלהקדיםלנושישלפי

:]ן,מפירהמצותעלינוחלשלאחריה

איאחדכוםעלוהבדלהקידוששאומריםשבתבמוצאיהאחרוןטוביוםוכשחלכגז
ומוצאיטוביוםלילבשארכמוההבדלהוקודםהקידושאחרלספוראפשר

ולאינ,וההבדלההקידושקודםמופריםאויכללביניהםלהפסיקאמורשהרישבתות

צמחשלשנייוםאבל)יי,לאחרהלנוישההבדלהלאחרשנוכלמהשכללפיכ"אח
שנתבארממעם"הכנמתהבביתכללמבריליןואיןמקדשיןאיןשבתבמוצאישחל
:(,ן,1"תפ'בסי

י'"המערביתשניבליללזמרנוהגיןבשבתראשוןיוםכשחלאוביוםבכלכח
'בסישנתבארממעםמערביתאומריםאיןשבתשבליל"'"ראשוןללילהשייכים

שניבליללומרשנוהגיןבשבתלהיותשחלפמחשלראשוןמיוםחוץין,ה"ער
העומרקצירתמדרבושהוזכר"למפירהיביכורמשוםשנייללילהשייכיםהמערבית

:]י1הבלילהנקצרשהיה

לילתחילתעדייכרמלביןקליביןלחםביןינה1הבנמןאףחדשלאכולאמור:כ:כ

'עז"חש"לקויראה.שםע"שו,שםהרשןתרומתקעת 466.

,שםהדשןתרומתוראה.ח"מח"פרשגט מעעפ

.כא,ך,יג,ב',ז,ו" ,."מקסיףז"מראהקפא

,ב"מרמס"םכרלעילעפם םכרלעילקפג

,ד"םרצה" .מ"סע"שו,ס"סהדשןתרומתקפד

יראה,ד"מךא"מ,'ק"סז"מ.שםהרשןתחמתקפה ,ב"מער'סילעילגם

.שםע"שו,שםהדשןתרומתעפו "מקמא"מ.שםז"ת,שםהדשןתרומתעפו

.י א"מגםיראה.ב,קהפצחים,א,נבברכותראהעפת

.ץ'מקם "חעפט

.כק"ס' ר"וברפו,ר'מאמ'זבדמוםכיהקצ

,'הא'כין.יברקם" .וכן:תוקןשםקון'התיבליח

.שםע"שו.העומרמפירתסדררישאבודרהםקמא

,שםי"חקצב ,שםע"שו.שםהדשןתרתתקצג

.ז"מקמא"מגםוראה,שםהרשןתרימתעצר "חקצה

.א"מקכ' .זמעיףקצך

,ת.ערבבתפלתמ"י.לות.בלשאומריםם'פעמקצו מ:.פכללהיבאולאבספייר
.אלים' םכדלקמןנשגח

.ב"ם.תרמב" מעכמגט

"
.ג. הםרישא"מ,א"סלבושר

", מה'וקרעדיפות,כלומר,א"סק'"ה,שםא"מרא
.למפירה ,שםלבושרב

אסירותמאכלית'הלם"רמב,א,מהמנחיתמשנהרג תיר,ב"חי"פ
יראה.א"פהצג'.םד"י.יב'סיע"ושי .בישיבת.מיקצההחדשאםמ"ססוףשה"סל.לע

,ית.קלהןשכרמל,שם'"פרשראה)-י,בגייקרארד הקמאהיא.יקל
',מלעילם'כר,הנ,מכרמל'ועשי



תלהתפםשמחהלכות

ועדעד'וגוהוההיוםעצםעדתאכלולאוכרמלוקליולחם,שנאמרי]בניםןי1"י
"מיריהחדשהותר1"מביוםהעומרמשקרבקייםהמקדששביתשבנמןאלאבכלליי
היוםעצםהריקרבןלנושאיןעכשיואבלאלהיכםקרנןאחהניאכםעד"שנאמרי

.'יהיוםעצםכלשעברלאחרדהיינומתיר
חדשלאכולאמוריןהיוישראלבארץהחודשבושנקבעיוםיודעיםהיוכשלאובגולה

גםאמורשהחדש]'יתורהשלמפקשהואלפי"'יח"ילילתחילתעד1"ייוםכלגם
יוםיודעיםשאנועכשיווגםמושבותיכםבכלי'שנאמרינ'התורהימןלארץבחוץ

:שיתבארייןממעם,"אבותינומנהגלשנותאיןהחודשקביעות

.י'חדשיבאיסורכללנ1הריןהעולםאיןיעכשיול
במקומותאוהפסחקודםנזרעתהתבואהשרובבמקומות"'יוכותעליהםשלמדוויש

איסורבהשאיןהפמחקודםנזרעתהתבואהשרובממקומותתבואהלהםשמביאין
.ש"ען'יג"רצמימןד"ביושנתבארכמוחדש

שהיאלוידועהשאינהתבואהממתםונוהרההםבמקומותעצמםעלוהמחמירים
עכשיולבשלשרוצהממין]יבהםשנתבשלהכליםמפלימתליזהרצריךאיןישנה

כךכללהחמירואין]]ימופריםמדבריאלאששיםצריךאיןבמינושמיןלפי"]ישןי
נ]יבעלמאחומראאלאבהשאיןתבואהבמתם

השבולתשרובפוליןבמדינותכגוןהפסחאחרנזרעתהתבואהשרובבמקומותוגם
תבואהלשםמביאיןאיןוגםהפמחאחרנ1רעיןהשכרמהםשעושיןוהשעוריםשועל
נוהגיןהעולםרובאיןכןפיעלאףז]יהפמחקודםבהםש1ורעיןאחרותממדינותכלל
.חדשאישרשם
השכרהואשתייתםשעיקרהדחקשעתהואששםלפי,]יוכותעליהםשלמדוויש

אלאאינהלארץבחוץשחדשהמוברים,]יהראשוניםמקצתעלמומכיםהםלפיכך

,י"פוסייעתיר,(ב"עתסב ע"ישמור.שםד"ראב,שםמשנהרה

.שםר"י' ,שםבמשנהה-הה''רב.יד,בגייקרארנ

,ב,מהשםגמרארז יהרחיק,ם.הקריב)שםם"מעב.שםמשנהרח
מותריםם' .(העםמחצית

,שםקרא'ורט

.עצםערה"רב"רע,מאמשה'"רשראוהרי ,שםם"רמב,(דאבוהמשמיה)שםבגמראנא'כרבחיא

.שםד"י.יב'"מע"ושיתיר לפ,גמראריב

ת"שויראה.יסברה"דשם'רחריש' .דאותשנב"מד"ו'ק-צצמח

א"רעלגן'חש'קאליליי'רב.מ"מנ"פערלהריג גםשכן,שםבמנחיתי"רשרוש.לפגמרא,במשנה

,שםם"רמב,(א,סו)דושין'קריף.נא.ררבאביהרעת םת"לג"ממ

.שםש"הראת"שי.,ר"םק"ממ,קמב" יראה.כ"בנקהשםך"ש.א"משםד"י.יבי"מע"ישותיר

,מ"ממוףשה'סיל'לע.ל"םסוףלקמן ,א,פרמנחות.שםייקראריר

.(מופרים'מרבר)שםם"רמב,ב,דצה'בראהנ~רו ב-ר
.שםז" םלקמןראהרטז

'רבר.א"מכתרמס"מ.א"מתצ"

.האיתמ"מכשםה'נחמ ח"בריו

באר.דק"סשםז"מ.רצג"מיברד"הם,מה 'הגולה
.המעמןבסוףא"מ,שםר"י ברבנושחקרבניבשם,ד-קמב"מת"לג"ממבחיף

ש"ההאת"שי.גאיתשםמישונייתהגהות,שמיאל מריכ,א"מבבלל

"מהדשן.תרימת.תקארכהן'קךיש' ,א"ממצג"מר"י'יחמיאמור.קצא

,שםא"רמ.וראה,נו'לדהמעלאר"בשועזהמצוןריס שאימה

ראהה'ר'מתלושהםדברמשיםאמירנו' ,ה"מקא"קותקיג"מלקמן

.מקנזא"מ.מואית_קלב"םא"רמת"שירב .שםא"מרבא

.נ"ושג"מ.תמב"מכדלעילרבב _שםא"מ.שםא"רמת"שורבג

עתהה"ד(אעג)קאותהאותיותשערה"שלרבד באת

.שםא"מ.חרששלן'דן'ענעל' א"מ,מקידשםר"י'מץ.שכח"ם.א"חזרועאוררבה

.'לינראהה"רמקיז (לביב)מ"מהרת"בשוהובאה,ברוךרבנותשובתרבו

זרועאיר.א"םבכללש"הראת"ועשי,קצם"מ םהרשןבתרומתהובא.שם

'ע)מהרצל'ליקימ,קצא" .(תרמו



תצ-תפםפסחהלכותתלו

לארץמסמוכיםבמקומותאלאגורוולאישראלארץמשוםשגורומופריםמסברי
ח]יא"שלסימןדעמביורםשנתבארכמוובבלומואבועמוןמצריםכגוןישראלים

עלימםשלמדוויש
~

שלשמיאבתביאמאלאנוסגאינושחדששמובריםאחרתןכות
מדריםלישראליםלמחמירצריךמ~ולפינכריםבשללאאבלקצירםבשעתישראל
תבואסלמםשישבכפרים

~
.חדשאיסורבםשינמגומשרשלבשדםמפסחאחררועם

לויןשאפשרמסבכללעצמוויחמירמללוממתיריםעליסמוךלאנפשבעלכלאבל
]לארץיןבחוץאףמתורסמןנוסגשמחדש"ומאחרונימיןמראשוניםרובכממכמת

.יייעיקרכןכיייננכריםבשלאףמקוםובכל
דבשוממיש"מייגםמר~לילוישמחדששמנומר]גין"רצ'סידעמביורםעין

:מחדשדיןפרמיכלשםעין,שכריבשמרישמעמידומו

:מעיפיםח"יובומועדשלחולוותפלתשנייוםתפלתמדרתצ
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