
 

 

 

 

 

 כריכת המרור והמצה

ה דרב נתן, הכי אמר הלל משמיה דגמרא: לא ניכרוך איניש מצה אמר רבינא: אמר לי רב משרשיא ברי)קט"ו א'( 
דרבנן ומבטיל מצה בזמן הזה דאורייתא, ומרור דרבנן, ואתי מרור  הדי הדדי וניכול, משום דסבירא לןומרור ב

  .ליה למצה דאורייתא

אבל  .בדרבנן הני מילי דאורייתא בדאורייתא, או דרבנן ,אין מבטלות זו את זו ותודאמר מצ ואפילו למאן
 אתי דרבנן ומבטיל ליה לדאורייתא.  ,דאורייתא ודרבנן

 הלל היא.  ?ת ליה מצות אין מבטלות זו את זומאן תנא דשמע

ַמּצֹות ּוְמרִֹרים  "ַעל 1שנאמר )יחד(ואוכלן  ומרור( ,פסח, מצה)בבת אחת  שהיה כורכן אמרו עליו על הלל: תניאד
 .יֹאְכֻלהּו"

 . )וסוברים מצוות מבטלות זו את זו(אמר רבי יוחנן: חולקין עליו חבריו על הלל 

, )המצה בפני עצמה(הלכתא לא כהלל ולא כרבנן, מברך "על אכילת מצה", ואכיל  איתמרא דלא השת)ומסיק( 
, והדר אכיל מצה וחסא בהדי הדדי בלא ברכה, זכר )המרור בפני עצמו(והדר מברך "על אכילת מרור", ואכיל 

 .)כפי שיטת הלל(למקדש, כהלל 

 שיטות הראשונים

שצריך לטובלו  ,כתב רש"יבשם  שמעיה ביור 2שאין לטובלו בחרוסת. י"הראבתב כ: כורך, האם צריך לטבלו בחרוסת
כתב שיש אומרים דאין לטובלו, ושכן  השו"ע. והרמ"אוכן פסק  4.וריטב"א 3,רא"ש, רמב"ן, רמב"ם. וכן דעת בחרוסת
  5נוהגים.

 ,כריכה כהללהיעשה יח עד ששלא י, הרוצה לקיים מצוה מן המובחר, בעל המאורבשם  האגורכתב : זכר למקדש כהלל
  7.השו"ע וכן פסק 6.כדי שתעלה לו ברכת מצה ומרור לכריכה כהלל

                                                
 במדבר ט,יא.  . 1
  .טיבולין השודשני טיבולין מצינו, אפילו בזמן הזה שרגילין כהלל, ולא של . 2
  ת.אוכל פסח מצה ומרור וטובל בחרוס ,לל עושהשכן היה ה . 3
עושה, ולפיכך יכול לטבלו  חייבים אנו לעשות כמו שהיה הוא ,כיון שאנו עושים זכר לדבר ההוא כל מקום,ומזה לשון הריטב"א:  . 4

 ."ל, וליכא למינדא מינהב הרמב"ן ז. כן כתאין לך בלילה הזה שום אכילת מצה ומרור בלא טיבול חרוסתוכלל זה יהיה בידך,  .בחרוסת
מב"ם )הל' חמץ ומצה ח,ח(. רא"ש )סי' רנה. והיכי דנהוג, נהוג. מקורות: או"ח תעה,א. וכתב המשנ"ב )ס"ק יט( שהעיקר כדעה ראשו . 5

 כז(. ראבי"ה )ח"ב, פסחים, סי' תקכה; הו"ד בטור(. רמב"ן )הו"ד בריטב"א(. ריטב"א )הגדה של פסח, ד"ה לפי שלא נתברר(.
 .לענין ברכה צריכין למיעבד שיעלה לשניהם כי נמיה ,עבדינן לחומרא כתרוייהו ,דהא משום דלא איתמר הלכתא לא כמר ולא כמר . 6

 . טור.אבל טול ברוך לא הוי הפסק ,ובשיחת חולין צריך ליזהר
ריכה. עוד כתב השו"ע שמצה ח בינתיים, אינו צריך לחזור ולברך על הככתב המשנ"ב )ס"ק כד( דבדיעבד אם שאו"ח תעה,א. ו . 7

שלישית שכורכה עם המרור, טובלה בחרוסת, ואומר 'זכר למקדש כהלל'. ובביה"ל )ד"ה ואומר( התקשה, הלא אמירה זו הוי הפסק 
אגור ה :קורותמ דין הסיבה ל'כורך', ראה לעיל, ק"ח א'. בין ברכה לכריכה, ולא מצינו בשום פוסק האי לישנא. ונשאר בצ"ע, עיי"ש.

 ת”בעזהשי

 "אפתש ניסן ג'
 ט"וק| דף:  י| פרק:  פסחיםמסכת: 



 

 

 

 

 שולחן ערוך

 תעה(או"ח, הלכות פסח, סימן )

ֵלמוֹ   .א ְ ּ י ַהש  ּתֵ ְ ין ש  רּוָסה ּבֵ יָחם, ַהּפְ ִהּנִ ֶ ֵסֶדר ש  ּצֹות ּכַ ח ַהּמַ ָידֹו ִויָבֵרְך ַהּמֹוִציא ְויֹאח   ת,ִיּטֹל ָיָדיו ִויָבֵרְך ַעל ְנִטיַלת ָיָדִים, ְוִיּקַ ֵזם ּבְ
ה ִכיַלת ַמּצָ ה בְּ ... ְוַעל א  ַסּבָ ה  ל ֶאָחדְויֹאְכֵלם ּבַ ִית ִמּכָ ּזַ זַּ  ...ַיַחד ּכַ ח ּכַ ְך ִיּקַ ִכיַלת ָמרֹור ְויֹאְכֶלּנּו ... ִית ָמרֹורְוַאַחר ּכָ ִויָבֵרְך ַעל א 

לֹא ִ  ּבְ ִליש  ְ ה ש  ְך נֹוֵטל ַמּצָ ה, ְוַאַחר ּכָ ַסּבָ רֹור ְוטֹוְבָלהּ ה  ה ְוכֹוְרָכּה ִעם ַהּמָ ּנָ רֶֹסת.  ית ּובֹוֵצַע ִמּמֶ ח  ֵאין  הגה:ּבַ ְוֵיש  אֹוְמִרים ּדְ

ִגין.  ְנָהִגים ְוֵכן ָרִאיִתי נֹוה  ּמִ ש  ְלָטְבלֹו, ְוֵכן הּוא ּבַ ְקּדָ ַרְך עַ  ְואֹוֵמר: ֵזֶכר ַלּמִ ּבֵ ֶ ּ ה. ּוִמש  ַסּבָ ה  ַיַחד ּבַ ל, ְואֹוְכָלן ּבְ ִהּלֵ ה לֹאּכְ ִכיַלת ַמּצָ  ל א 
ה וּ  ִכיַלת ַמּצָ ת א  ְרּכַ ֶלה ּבִ ע  ּתַ ֶ ֵדי ש  ִריָכה זֹו, ּכְ ּיֹאַכל ּכְ ֶ ה ַעד ש  ֵאינֹו ֵמִעְנַין ַהְסֻעּדָ ֶ ָדָבר ש  ם ַיִסיַח ּבְ ִכיַלת ָמרֹור ּגַ ת א  ִבְרּכַ

 ִלְכִריָכה זֹו.

 טיבול המרור בחרוסת

)שהידיים צריך נטילת ידיים  )כגון ירק בחומץ(שטיבולו במשקה אמר רבי אלעזר אמר רבי אושעיא: כל  )קט"ו א'(

 .מא המאכל מהמשקים(שניות ופוסלות תרומה. וכל הפוסל את התרומה, מטמא משקים להיות תחילה, ושמא ייָט 

. דאי )חריפותו המסוכנת(אמר רב פפא: שמע מינה, האי חסא צריך לשקועיה בחרוסת, משום קפא  )קט"ו ב'(
 נטילת ידיים למה לי, הא לא נגע. צריך לשקועי, סלקא דעתך לא

, אלא למה לי נטילת ֵריח החרוסת()מלא צריך לשקועיה, וקפא מריחא מיית  אימא לך, דילמא לעולםו (ודחי)
 ? דילמא משקעו ליה.ידיים

ם למרוריה, ובעינן טעואמר רב פפא: לא נשהי איניש מרור בחרוסת, דילמא אגב חלייה דתבלין, מבטיל ליה 
 מרור וליכא.

 . )של המרור( בטיבול שני )גם(אדבריה רב חסדא לרבנא עוקבא ודרש: נטל ידיו בטיבול ראשון, נוטל ידיו 

למה לי נטילת ידים תרי  ,דאי סלקא דעתך הכא איתמר .נן קמיה דרב פפא: הא בעלמא איתמראמרוה רב
 י? הא משא ליה ידיה חדא זימנא! זימנ

תרי טיבולי? אלא מאי הכא  למה לי ,תמר. דאי סלקא דעתך בעלמא איתמרכא איאמר להו רב פפא: אדרבה, ה
כיוון דבעי למימר אגדתא נטילת ידים תרי זימני למה לי, הא משא ליה ידיה חדא זימנא! אמרי:  ,איתמר

 .)בדבר טינוף(, דילמא אסוחי אסחיה לדעתיה, ונגע )הגדה וחציו הראשון של ההלל(והלילא 

 שיטות הראשונים

וכן הביאו.  והרוקח 8השמיטו הדין שצריך לשקעו בחרוסת. הרי"ף, רמב"ם, ורא"ש: האי חסא צריך לשקועיה בחרוסת
 9.השו"עפסק 

                                                                                                                                                                         
 הל' ליל פסח, סי' תתיא(.)

בגמרא אמר רב אושעיא שדבר שטיבולו במשקה צריך נטילת ידיים. והסיק רב פפא, האי חסא צריך לשקועיה בחרוסת. ודחי, לעולם  . 8
 .וא"כ לא קיימא לן כרב פפאך, ונטילת ידיים דלמא משקעו ליה. לא צרי

 או"ח תעה,א. מקורות: הרוקח )הל' פסח, סי' רפג(.  . 9

 ת”בעזהשי
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נראה, שנטילת ידיים  ירש"מפירוש  10תקנו חכמים נטילת ידיים לאכילת פת. :בר שטיבולו במשקהנטילת ידיים לד
וכן דעת גם יברך על הנטילה.  ולשיטתם 12.רבינו יונה ורא"שבוכן מבואר  11.התקנום אותה לדבר שטיבולו במשקה, מש

דנטילה דהכא לא משום קדושה ונקיות כמו בנהמא, אלא משום , תוספותודעת . רמב"םבוכן נראה . ם והרוקחהגאוני
וכן  13, אין לברך על אותה נטילה.זהשלא יטמא המשקין להיות תחילה, ויהא אסור לשתותן ולפסול את גופו. ולפי 

נטילה לדבר שטיבולו לברך על כתב דהאידנא אין צריך  מהר"ם מרוטנבורג. וגם ורבינו ירוחם בעל העיטור וכתב
  14.15השו"עפסק וכן  במשקה.

 שולחן ערוך

 (תעגאו"ח, הלכות פסח, סימן )

ח ֵמהַ   .ו ִטיָלה, ְוִיּקַ ֹון ְולֹא ְיָבֵרְך ַעל ַהּנְ סנֹוֵטל ָיָדיו ְלצֶֹרְך ִטּבּול ִראש  ְרּפַ ִרי  ּכַ חֶֹמץ, ּוְמָבֵרְך ּבֹוֵרא ּפְ לֹו ּבְ ִית, ּוְמַטּבְ ּזַ חֹות ִמּכַ ּפָ
ָריו. ָדָמה ְואֹוֵכל, ְוֵאינֹו ְמָבֵרְך ַאח   ..ָהא 

 תעה(או"ח, הלכות פסח, סימן )

ח הַ   .א יָחםִיּטֹל ָיָדיו ִויָבֵרְך ַעל ְנִטיַלת ָיָדִים, ְוִיּקַ ִהּנִ ֶ ֵסֶדר ש  ּצֹות ּכַ ה בְּ וְ ... ּמַ ַסּבָ ה  ל ֶאָחדיֹאְכֵלם ּבַ ִית ִמּכָ ּזַ ח ... ַיַחד ּכַ ְך ִיּקַ  ְוַאַחר ּכָ

                                                
ונוגעים , כיון דידים עסקניות הן ,והיינו .'סרך תרומה'אחד מפני  :טעם תקנת נטילה הוא משני דבריםכתב המשנ"ב )קנח, ס"ק א(,  . 10

כדי  ,היו צריכין ליטול ידיהם מדברי סופרים קודם אכילת תרומה ,ובזמן שהיה נוהג טומאה וטהרה והכהנים אכלו תרומה ,בכל דבר
וגם  .שאסור לאכול עד שיטול ידיו ,על כל איש ישראל האוכל פת ם כןגזרו ג ,וכדי שיהיו רגילין הכהנים בזה .תןשלא יטמאוה בנגיע

, במהרה המ"קיכדי שיהיו רגילים בני ישראל כשיבנה ב ,לא בטלה תקנה זו ,עכשיו שאין הכהנים אוכלין תרומה מפני הטומאה
ם ִוְהִייֶתם ְוִהְתַק "אקרא ד ג ב'(ברכות נ")וסמכו בגמרא . ום נקיות וקדושהמש ,ועוד טעם לתקנת נטילה .לאכול בטהרהבימינו,  ּתֶ ְ ש  ּדִ
ים ִ  ג(. -)עשין כז. ועיין עוד שעה"צ, קנח, ס"ק א סמ"ג". ְקדֹש 

 כן הבינו תוספות מדבריו. . 11
אבל  .רוב התרומות הם מהפתו ,נטילת ידים הותקנה על הפת שנאחז בידים שהנטילה היא משום סרך תרומה ביאר, רבינו יונה . 12

אבל המשקין כיון שאינן נאחזין בידים שאדם שותה אותן על  )חוץ מיין ושמן(. נטילת ידים שאין תרומתן מן התורה ין צריךלפירות א
 ,אלא מפני שהמשקין הם עלולים יותר שמקבלין טומאה מהידים שהם שניות כמו התרומה .ידי הכלי לא היו צריכין נטילה מן הדין
ולפיכך החמירו  (כל הפוסל את התרומה מטמא משקין להיות תחלה ז,פ"ח מ"פרה נן, כדאמרי)ונעשו ראשונים לטמא דברים אחרים 

 .)והו"ד בב"י קנח,ד( יםיבהם והצריכו לכל דבר שטיבולו במשקין נטילת יד
שאין אנו נזהרין מלטמאות עצמנו ומלאכול  ,אנן ןל שכוכ. ("ו א'חולין קראה )בן ערך  בי אלעזרון דליכא הכא מצוה לשמוע דברי רכי . 13

 . תוספות.והמברך הרי זה מברך ברכה לבטלה .ואין אנו צריכין לאותה נטילה ,אוכלין טמאין
, הוצריך ברכ ,שגם האידנא נוהג כמו פת כל הגאונים ורוב הפוסקים הסכימוש( יא)או"ח קנח,ד ס"ק  אבל הגר"א כתבאו"ח תעג,ו.  . 14

ויש  ,דהעולם נוהגים שלא ליטול חם חמודות,"א הביא בשם הלגהנה במ ,(ק כ"סקנח, )ב "המשנוכתב  .. עיי"ש בהרחבהכן עיקרשו
וכתבו דהעיקר כרוב הפוסקים  ,אבל הרבה אחרונים החמירו מאד בדבר .היינו על מקצת הראשונים הנ"ל ,להם על מה שיסמוכו

דהעולם ולכן אף  ל זה.שאף צריך לברך ע ,והחמיר מאד בזה ,ועיין בביאור הגר"א שגם דעתו כן מן הזה.אף בז ,דצריך נטילה מדינא
תוספות )קט"ו א', ד"ה כל מקורות: כל דיני נטילה כמו לפת. עכ"פ אין להקל לאכול בלי נטילה. וצריך לזה , אין נוהגין לברך

 . רא"ש )חולין ח,י(.)ברכות, מא א ברי"ף, ד"ה כל שטיבולו(רבינו יונה ב; וכן דייק הב"י בדבריו(. -רמב"ם )הל' ברכות ו,א. שטיבולו(
הל' )הרוקח . (, סדר של פסחץ קטן, סי' צט"תשב)ם "מהר. (עשרת הדיברות, מצה ומרור)העיטור . ט"ז סוף ח"ו(תיב רבינו ירוחם )נ
 .(פסח, סי' רפג

אינם מקבלין טומאה  ,אבל שאר משקין; דוקא בשטיבולו באחד משבעה משקין י,"בר שטיבולו במשקה צריך נטוהא דד, ב"יהוכתב  . 15
 ,ושמן זית ,ודבש דבורים ,יין :שהם ,ושבעה המשקין מפורשים בפ"ו דמכשירין )מ"ד( .(הל' טומאת אוכלים א,ב) וכמו שכתב הרמב"ם ,כלל

 ,מטבל אלא ראש הירק או הפרי שאע"פ שאינוועוד כתב להוכיח מסוגיין,  .וסימנם י"ד שח"ט ד"ם .והמים ,והדם ,והטל ,והחלב
  .(או"ח קנח,ד)ע "שובכן פסק ו. עם כל זה צריך נטילת ידים ,יםישנמצא שאין המשקה נוגע כלל ביד
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ּלוֹ  ֶעּנּו ּכֻ ּקְ ַ ִית ָמרֹור ִויש  ּזַ ל ּכַ ּלֹא ְיַבּטֵ ֶ תֹוכֹו ש  ֶהּנּו ּבְ ְ רֹוֶסת, ְולֹא ַיש  ח  רֶֹסת ֵמָעָליו,  ּבַ ַעם ֶזה ָצִריְך ְלַנֵער ַהח  ַטַעם ְמִרירּותֹו, ּוִמּטַ
לֹאִויָבֵרְך  ִכיַלת ָמרֹור ְויֹאְכֶלּנּו ּבְ ה ַעל א  ַסּבָ  ...ה 

 (קנחאו"ח, הלכות נטילת ידיים, סי' )

ְ   .ד ְבָעה ַמש  ִ ּ ֶאָחד ִמש  ּבּולֹו ּבְ ּטִ ֶ ָבר ש  ִסיָמָנם: יָ ִאם אֹוֵכל ּדָ ֶ חַ "ִקין ש  ָ ַהְינּו:)ם "ט ּדָ "ד ש  , ַיִין, ּדְ ַבש  ֶמן, ּדְ ֶ ם, ַמִים ָחָלב, ַטל, ש  ְולֹא  (ּדָ
ָרָכה. נִ  לֹא ּבְ ֶקה, ָצִריְך ְנִטיָלה ּבְ ְ ש  ְמקֹום ַהּמַ ִפּלּו ֵאין ָיָדיו נֹוְגעֹות ּבִ ב, ַוא  ִפּלּו ְתַנּגֵ ִרי, א  ֶרק אֹו ַהּפְ ל ַרק רֹאש  ַהּיֶ ִפּלּו ֵאינֹו ְמַטּבֵ ַוא 

ית יֹוֵסף(. ָרָכה )ּבֵ לֹא ּבְ  ָהֵכי ִיּטֹל ּבְ

 י חובתובליעת מצה ומרור אם יוצא יד

 אמר רבא:  '()קט"ו ב

 . (16)שהרי קיים "בערב תאכלו מצות", שהרי אכילה היא לו, יצא )ולא לעסה(בלע מצה 

 .בלע מרור, לא יצא

 , ידי מצה יצא, ידי מרור לא יצא. )ביחד(בלע מצה ומרור 

הרי לא היה ממש בפיו, לא מזה ולא מזה. )שובלען, אף ידי מצה נמי לא יצא  )הגדל סביב הדקל(בסיב  )שניהם יחד(כרכן 

 . וכזורק אבן לחמת(

 שיטות הראשונים

, משום שאי אפשר שלא טעם בו מצה ופירש 17מצה, יצא. בלע מרור, יצא. בלע ,והרוקח רש"יגירסת : בלע מצה ומרור
טעם דבעינן , בלע מרור, לא יצא. וגרס ש"ורא חננאל בינוור 18מצה ומרור, ידי מצה יצא, ידי מרור לא יצא.לע ב ומרור.

 19.ע"השופסק וכן  מרור, וליכא.

 שולחן ערוך

 תעה(ח, סימן או"ח, הלכות פס)

ה,  .ג ַלע ַמּצָ ֶאָחד ּבָ ה ּוָמרֹור ּכְ ַלע ַמּצָ ִפּלּו ִאם ּבָ א. ַוא  ֵעיָנן ְוֵליּכָ ַטַעם ָמרֹור ּבָ ַלע ָמרֹור, לֹא ָיָצא ּדְ ָבל ִאם ּבָ ה ָיָצא; א  , ְיֵדי ַמּצָ
ה לֹ  ִסיב, ּוְבָלעֹו, ַאף ְיֵדי ַמּצָ ָרָכם ּבְ ָכְך.  אָיָצא, ְיֵדי ָמרֹור לֹא ָיָצא. ְוִאם ּכְ ִכיָלה ּבְ ֶרְך א  ֵאין ּדֶ ֶ  ָיָצא ְלִפי ש 

                                                
  מיהו לכתחילה טעם מצה בעינן. רשב"ם.ו . 16
 . (לא יצא :, הגירסהנוים שלפניובדפוס) י"ת, על פי כ(הל' חמץ ומצה ו,ב) ם המדוייקים"רמבהלכות ב הגירסהכן ו . 17
הואיל ולא לא יצא,  אבל ידי מרור .יצא ידי מצה, שאינה צריכה טעם ,, ולא אכל עדיין לא מזה ולא מזהיחד בלע מצה ומרור, פירשו . 18

 . אין לו שום טעם, סו ואוכל מצה עמולע
 .(הל' פסח, סי' רפג)הרוקח . (סי' כט)ש "רא :מקורותח תעה,ג. "או . 19
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  עקירת השולחן

מצה לפני כל אחד  )צריכים להביא(אמר רב שימי בר אשי:  (1))שנינו במשנה: הביאו לפניו מצה וחזרת וכו'(  )קט"ו ב'(
לק השולחן )שמצוה לסואחד. מרור לפני כל אחד ואחד. וחרוסת לפני כל אחד ואחד. ואין עוקרין את השולחן 

נמי לפני מי  )מצה ומרור וחרוסת(רב הונא אמר: כולהו  (2)אלא לפני מי שאומר הגדה.  באמירת הגדה, כדלקמן(
 שאומר הגדה. 

 .והלכתא כרב הונא

 וקות וישאלו. למה עוקרין את השלחן? אמרי דבי רבי ינאי: כדי שיכירו תינ

אביי הוה יתיב קמיה דרבה. חזא דקא מדלי תכא מקמיה. אמר להו: עדיין לא קא אכלינן, אתו קא מעקרי תכא 
 מיקמן? אמר ליה רבה: פטרתן מלומר מה נשתנה. 

, מה עני שדרכו )עוני חסר וי"ו(לחם שעונין עליו דברים הרבה. דבר אחר: "ֶלֶחם עִֹני"  20,"ֶלֶחם עִֹני" תניא:
 . )מצה שאינה שלימה(, אף כאן בפרוסה )של לחם, ולא בככר שלם(בפרוסה  הסתפק()ל

 

 שיטות הראשונים

מסלקין  ,דנא ששולחנות שלנו גדולים וטורח לסלקןהאי, דוהרא"ש, ספותתום, "רשבכתבו : עקירת שולחן בזמן הזה
, שאין בזה היכר לתינוקות אין להגביה הקערה,ש ם"ברשוכתב  .הקערה שבה המצות כאילו אינם רוצים לאכול יותר

ה צווי' ב,כת ש"אהרו .ןלסוף השולח הבסילוקדי ו בקרן זוית, כאילו כבר אכלו. יניחנהועוקרין הקערה לגמרי,  לאא
 21.ע"שוהק פס דבריהםכו .ן'לחשוה עלמ רהסילה

כשמתחיל 'הא לחמא עניא', עוקר את הקערה מלפניו, ונותנה  ,ורבינו פרץהגהות מיימוניות  וכתב :עוקר השולחןמתי 
הא 'יגביה הקערה ויאמר: , כתב והרא"שפניו. , מחזיר אותה ל(אחרי 'מה נשתנה')'עבדים היינו' וכשמתחיל בסוף השולחן. 

. ויקח הקערה שבה המצות ויצוה להסירה מעל השולחן, כדי 'מה נשתנה' וכו', עד 'מא עניא די אכלו אבהתנאלח
 22.ע"שוהפסק וכן  תנה' וכו'.מה נש'אומר ו שיראה התינוק וישאל: למה מסלקין הלחם ועדיין לא אכלנו?

 שולחן ערוך

 תעג(או"ח, הלכות פסח, סימן )

ָ  ד.  לֹש  ְ ּה ש  ש  ּבָ ּיֵ ֶ ִית ְקָעָרה ש  ַעל ַהּבַ ס אֹו ָיָרקְמִביִאין ִלְפֵני ּבַ רֶֹסת ְוַכְרּפַ ֵני ְוחֶֹמץ אֹו ֵמי ֶמַלח ַאֵחר  ה ַמּצֹות ּוָמרֹור ַוח  ְ ּוש 
יִלין ִ ְבש   ...ּתַ

                                                
 דברים טז,ג. . 20
 :מקורות. ליכא שינוי לתינוק ו הכיכי בלא .ולחןיסירם לגמרי מעל הש ,ואם השולחן קטן, (ס"ק סה)ב "וכתב המשנח תעג,ו. "או . 21

 .(י"ד בב"ת כלל יד, סי' ה; הו"; שורא"ש )סי' כט. ספות )ד"ה למה(תו. )ד"ה אין עוקר( ם"רשב
. אות ג( ,סי' קמד, סמ"קבהגהות על )רבינו פרץ  .(י"ד בב"; הו, הל' חמץ ומצה ז,גהגהות מיימוניות )דפ' קושטא :מקורותח תעג,ו. "או . 22

 .(ת כלל יד, סי' ה"שו)ש "רא
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ֹוןנֹוֵטל יָ   ו. ס... ָדיו ְלצֶֹרְך ִטּבּול ִראש  ְרּפַ ח ֵמַהּכַ ן ֶחְצָיּה ְלֶא ..ְוִיּקַ ִים, ְוִיּתֵ ּתַ ְ ה ִלש  ה ָהֶאְמָצִעית ְוִיְבָצֶעּנָ ח ַמּצָ ין . ְוִיּקַ ֻסּבִ ָחד ֵמַהּמְ

ְמָרהּ  ָ יהַּ  ְלש  ֵלמֹות ְוַיְגּבִ ְ ּ י ַהש  ּתֵ ְ ין ש  ים ּבֵ ִני ָיש ִ ֵ ּ ה, ְוֶחְצָיּה ַהש  ּפָ ַחת ַהּמַ ִפיקֹוָמן, ְונֹוְתִנין אֹוָתּה ּתַ ּצֹות  ַלא  ּה ַהּמַ ש  ּבָ ּיֵ ֶ ָעָרה ש  ַהּקְ
ה.  ְויֹאַמר: ּנָ ּתַ ְ ש  ה רְויֹאְמ  הגה:ָהא ְלָחָמא ָעְנָיא, ַעד ַמה ּנִ ים, אֹו ְיָפֵרש  ָלֶהם ָהִעְנָין ְוֵכן ָעש ָ ַטּנִ ים ְוַהּקְ ִ ש  ִביִנים ַהּנָ ּמְ ֶ ֹון ש  ש  ּלָ י מלונדרי "רּו ּבַ

ֹון לע ְלש  ָדה ּבִ ל ַהַהּגָ ים. "ּכָ ַטּנִ ים ְוַהּקְ ִ ש  ִבינּו ַהּנָ ּיָ ֶ ֵדי ש  ִריז, ּכְ ל ּבֹו ּוַמה  הל(. ")ּכָ לְ  ְוָאז ְיַצּוֶ ֻ ּ ִסיָרם ֵמַעל ַהש  ְלָחן ַלה  ֻ ּ סֹוף ַהש  יָחם ּבְ ָחן ּוְלַהּנִ
ינֹוקֹות ְראּו ַהּתִ ּיִ ֶ ֵדי ש  ָבר ָאְכלּו, ּכְ ִאּלּו ּכְ לּו. ּכְ א  ְ  ְוִיש 
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