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א

מצות מרור
שסשש 'ד'שי"ששה'מם"'ג ק"אהיש "בח ק"הוש" הש שב

א) גן" ('חמי"דח קים"חטז ' ".דש"ששנדש)":ש'ן"נהליאל"א הש"כל"
רלא"אהש"רלרש"ד'שים"אל "'ח ק"לא"יוא"ידי"ק '  ",אל "
שן"ח ק"הוש" הש ש;"ח ק"סל"ר ם"רח ק"שהח ם"סל"' י"א' יג "
'הושים" כ ב"הוש"סל"ר ם"כ ב"הש ש"סל"ר ם" כ ב".שכ מה" (קהץ"
הוש"ק,ד) "ש'יא"הש'ג "הג ק"רסהד"סל"ד'שי"ששה'מם",ר'שלכ י "
(רם" 'חמז"שמד)"שחדים"הש ש"להוש;"ח ק"זש"ראג "א כלין"סל"רם"
כ ב" הנ'יש"שהש ש"'יד " א הש"הש ש"זש"ראג "א כלין"סל"רם" כ ב"
הנ'יש" שהוש" 'יד " א הש" הוש" ז " ראג " א כלין" סל" רם" כ ב".
איל "'ג ק"ששנדש" (ר' ף"שלכ "קהץ" הוש)"כ '"ששה'מם"כחי"
שג ק"שהח 'ל",ח ק"הוש" הש ש ".שלא"ד'ש"ש א.

הצרכת שיעור כזית באכילת מרור
הרא"ש 'ח קים" (חיד"):כ '"רריס ש"אכיל "הש ש"כזי "'כדי"
אכיל "חש "ש א"בהר ם"דה'שך"סל"אכיל "הש ש"ושיך"
ריאכל"כזי ",דאין"אכילש"'חק "הכזי ",א'ל"'ישח "ששאר ג "
רה'שך" סלישן" 'חשמא" 'סלהא" אין" הזכישין" סלישם" אכילש" אין"
ושיך"השם"כזי ב' ".ראנ "אשיש"(ח)" ח "'דס "ששאמר"ר'סום"
אין"ושיך"כזי "להו "הש ש ",שייג "טסהא"הר ם"דאין"כ י'"'יש"
'חשא" לר ן" אכילש ",דבסל" הששים" יאכל ש ב" חאי" אחש'ן" ח ק"
'ל'ד ",שח"הר ם"דה'שכיגן"בסל"אכיל "הש שב"ושיך"ריאכל"כזי "
כדי"רלא"ישא"כד 'ש"רחשים"''שכ  ".כן"הח שר"' ש ה "שדרן"
(ח חים" כ 'ים" שהש)" 'כ ג " ששאמר ",דביאכל ש ב" דחשא" חאי" סל"
חמח"ל'ד " איל "'הש ש"לא"כ י'א"אכילש.
ולפי"ז כ '" שראנמא" ר'אכיל " בכ שךב" ראין" ה'שכים" סליש",
לדס " ששאמר" אין" ושיך" ריס ש" כזי " 'הש ש ".אלא"
רשאשיך"שראנמא"'ש כק "לדק "דין"זש ",שכשיס"ד'סיגן"כזי "
'הש ש" הסיחש" דיגא ",אמכ" ש א" שדין" להש ש" ר'כ שך ".כמכ"
שהרגמ'" ( סש" חטמז" 'רסשמו)" סחמי" שראנמא ",לשושיך" כזי "
'הש ש"אף"'כ שך.

אין"ושיך"כזי ",דביאכל ש ב"חאי"אחש'ן"ח ק"'ל'ד ",א לם"הדש'גן"
אין"ה חייה "שהו ש"אלא"'כזי  ",טסם"שד'ש"החגי"רשו "קכהים"
ל חן" ג ק" 'שכ " ר ש" 'כל" הו " אכילש ",לכך" קיי' " קכהים"
אכיל " כזי " 'הש ש" כראש" אכיל  ".ף" ד'ש" ושיך" כזי " לסום"
חי ם"שהו ש"נ חא",הדש'גן".אמכ"ה 'ן"רושיך"ויש ף"לכזי  ",כן"אם"
אכל"לקואין"לא"יוא" ושיך"לקז ש" לאכ ל"כזי "'כדי"אכיל "חש ".
ששי"ששאמר"סוה "ש'יא"רם"שך"היהשא"דאכל"לקואין"לא"יוא""-
ה' אש "ריט "ד'סיגן"כזי "לחי ם"שהו ש"נ חא" לא"שח"'ר'יל"
ש'שכש ".דס",ראם"הוד"שהו ש"אין"ושיך"כזי ",שלא"אדש'ש",כיוד"
א
י כן"ל הש"ב ו ג "סל"אכיל "הש שב"אם"אין"הו "באכילשב.
ב) סכמח"ה' אש"'שאמר"לחי"ש'ג "שאקש גים",דהדא שי א"לא"
'סיגן"כזי "'הש ש"[ שח"הדש'גן"חליני"אם"'סיגן"כזי "הוד"
סיחש"שדין"א "שח"הר ם"ג ק"ש'שכש] ".זש"דלא"כדס "שישאים"
(וד)" שנש " הייה גי " (חמק" קהץ" הוש" א " ד)" רכ ' " לשדיא"
דביאכל ש ב"חאי"נם"סל"שהש ש" ושיך"כזי  ".כן"הרהס"'השדכי"
(רלשי" ח קים)" רדן" לסגין" שכג " רלר" כזי ים" ל'י " ש'ליסש"
'אכיל "ח ק"סל"הו " הש שים""-ששי"דאף"'זהן"דאיכא"ח ק",
' נ
גחט"'חריט "ד'סיגן"כזי "הוש" כזי "הש ש ".
והקשה שראנמא",שלא"גשאש"דאף"הדא שי א"'סיגן"כזי ",דשא"
החריגן"'נהשא" (לט"):הש ש" הוש"לסגין"ראין"י ואים"
'הסרש"רגי"[ כן"להד " (רם"סמא)"הששחר"דהש ש"ניד לי"חשחס"
הין" זשסים" גיחק" 'כ ף" הסרש" יר" ' " היגים" שש'ש"  "-ד היא"
דהושד] ".אם"כן"גחיר"גהי"הש ש"להוש"דלי'סי"כזי [".ס ד"שחרש"
שלא"ש חר "הוש" הש ש"'שך"חשא"לח ק" ששי"ח ק"'סי"כזי ".
אלא"רשחר"זש"לא"הואג ש "לשדיא"'נהשא].
א"

כן ש כיק"שראנמא"השהרגש" שרמי"'ח קים" (לט ",).אל "ישח "
ראדם" י וא" 'שן" ידי" ק ' " 'ח ק" כ ב" הוטשחין" לכזי ",
"
חשרמי" בכדי" לוא " 'שן" ידי" ק ' ב ".חרטא" דהל א" הרהס"
רק ' "שהו ש"נ חא"'כזי  ",לא"שח"הר ם"ג ק"ש'שכש' ".י ש"
ה כק"כן"ה ניא"סש כש" (חיד"):באכלן"[שישח "דהש ש]"לקואין"
"
יוא" 'ל'ד"רלא"ירשא"'ין"אכילש"לק'יש ש"י ש"הכדי"אכיל "
"'
חש ב ".שר א" אי" גיהא" דשהו ש" סוהש" ה חייה " אף" 'חק "
הכזי " שח"הר ם"ג ק"ש'שכש"ושיך"כזי ",אמכ"כר'שך" אכל"קוי"
"נ
כזי " ' קילש" שח יח ",הש" י סיל" ריאכל" ס ש" ס ד" כזי " 'כדי"
אכיל "חש "[כדהרהס"הלרגא"דבאכלןב"דהיישי"'דיס'ד ",ושיך"
לאכ ל"כזי "אקש]",שלא"שהו ש"ג חייהש"' קילש" ר '"אין"ל "
ל'שך"חסם"רגי  ",אכיל "שג ח "איגש"כל ם ",אמכ"לא"י חן"
כל ם"כריאכל"ס ש"כזי "'כדי"אכיל "חש  ".ה כק"רסום"שהו ש"
"
הקיי' "אכיל "כזי  ",לא"שח"הר ם"ג ק"ש'שכש"כד'שי"ששאמר".
סכמד"שראנמא.
"
אמנם גשאש"רשהק ש"'כ ג "ששאמר"ש א"כה "רכ ' "'ר מ "
ש "ק ד"(הט) " כ '" חש"(ח )" ס ד",ראהגם"הדא שי א"

"ד

שסש "ששאמז"רליטמא":יר"'זש"רגי"ג קא ",א]"שריס ש"כזי "ש א"הדיגי"שהו ש"דש'גן"רל"הש ש",
א'ל" 'דא שיי א" רל" הש ש" ש'א" סם" שח ק ",ליכא" דין" כזי " אף" לא" הדש'גן ".לחי" ג ק" זש" הרמכ"
ששאמר"הקה "ש'שכש"איג "אלא" יהגא"'סלהא",דהלר ן"ש'שכש"אג "ש אים"הש"נדשי"שאכילש"'הו ש"
דש'גן".אלא"דלחי"ג ק"זש"ילמס"שיאך"'שכ "'זהן"ש'י "סל"אכיל "הש ש"'חק "הכזי "( סשה'מם"
ק מה"חמק"שמ ) ",שייג "דהש"רייכא"שב'שכשב"דש'גן"[הוד"'שכ "שהו ]"לבהו שב"דש'גן"רל"הש ש",
ששי"רגי"דיגים"ר גים"גיגש "אף"דזש"דש'גן" זש"דש'גן"]'".קזמל"שו "רהט'ס"ש'שכש" שיש"ר ש",לכך"
יחג "ריס ש"כזי "'הש ש"'ין"'דא שיי א"'ין"'דש'גן' ",לא"זש"לא"יוא"ידימק"'סיחש"שהו ש",דאף"
ד קיל "שד'שים"הוד"ש'שכש",אכן"כדי"רלא"ישא"ד 'ש"רחשים"''שכש"ל הש"מ וי ג "סל"אכילשמ",ר '"
קיי' ש "'כזי "נם"'דא שיי א ".השלך"זש"י ש"הרהס"'לר ן"ששאמר",דג ק"ש'שכש"שיא"כל"ש י'ש"
ל חגש' ",שכ "שהו "רייכ "נם"'הש ש"דא שיי א.
שג ק"שרגי"הח שר"'ד'שי"שכ '" חש ",זמל",מ סל"זש"כב"ששאמר"דיר"לקלח"שא"דנזש "א הש"ד'סי"
להיכל"כזי "הש ש"ד חא" לא"יוא"'לאמש",ש א"הר ם"ש'שכש"רלא"שו "לרג "ג ק"ש'שכש"כ'כל"
הו "רה'שך"סל"אכילש"רשיא"'כזי " רלא"ישיב"כד 'ש"רחשים"שם"אהש "דלא"יוא"ימק"שח"'כזי "
כי ן"דהו ש" ס הד"הד'שישם"לאכ ל"כזי "ד חא"י כל"ל'שך" ו ג "'ין"'זהן"רש א"דא שיי ב"א "'זשמז"
רכ ל "הדש'גן" ו ג "סל"אכיל "הש ש"ראמי"הד'שישםמ",ששי"דאיג "נדש"'הו ש"דש'גן",שח" חגש"'חגי"
סוה "הקה "ש'שכש" ההילא"דרייך"נם"'דא שיי א.
יר"'ב"גחמה"'ין"שגך"רגי"ג קא " כדי' אש"'שסשש"ר' ה ך" ר' ף"שריס ש.
לשגמל" 'ג ק" שרגי" אין" שאיש" השהשדכי ",דימל" דהדש'גן" ש א" ד'סיגן" כזי  ",אף" 'זהן" דאיכא" ח ק"
(ששאמז).
לכא ב" גשאש" דאין" כאן" הקל ח  ",נם" דס " ששאמר" דהדא שי א" דאי" 'סיגן" אכילש" 'הש ש" ד היא"
דהוש"[כחרט "ש ני " כש כק "שראנמא ".ס ד",שלא"בסל"הו " הששיםב"חיש ר "סם" 'ג ף",
ש א"ה רך"א "שח ַסל"סה  ",אמכ"חרטא"דהל א"שאכילש"חאי"נם"סלישם"(כה "ב י' א "שאגרים"סל"
שגריםב"ב אם" חק"גרים"סל"'ג יב" כדב) ".ס ד",שיכן"הויג "הש שש"ד ני"'טסיהש"לסגין"טחיל ".
שכי"גיהא"ד'ח ק"רגי"דשהוש"איגש"'אש"'חגמס"אלא"סם"שח ק",לא"יוטשכ "'ש"כזי ]"שח"'א"ל הש"
דלא"גיהא"דשר א"דהדש'גן"ש א" ני"'הסט"כה "לסגין"הו "כשח "דש'גן""-סל"זש"ה כיק"הד חג "
'שכ "בסל"אכיל ב"ה כק"דראגי"הכשח " 'סי"אכילש"ככל"הו "אכילש ",זש "שח"ש כקש"לנדש"ש חגש"
לא" י'ש [ ".הי" ראין" יכ ל" לאכ ל" כזי " הש ש ",הדיגא" חט ש ",שח" הר ם" זכש" טסם" השיש " כ ' "
שח חים"ריטסם"הסט".סב"הרגמ'" סנ" חהמנ ".זש"דלא"כשא'גמז"(א מק"רחנ)"רש שש"ל'שך"אף"סל"
חק "הכזי ].
גשאש"רנם"ש שמד" 'ש"כן ",סיחש"ד'שי "ללה ד"ד ני"'ישח"כ'שיי "להש ש"ה'שכשהמז"דכ י'"'ש"
באכילשב"כמר"'הש ש"דלא"כ י'"'יש"באכילשב"[ אדש'ש",נם"הד'שי "ה כק"ד'סיגן"כזי "הדא שי א",
דאלמכ"ליהא"'חריט " הש"'שכשהמז"דא שי א" ני"''שיש"כמר"הש ש"דלא"'סיגן"כזי "אלא"הדש'גן]".
( סמס"'שסשש"לשלן"דשך"ג ח "'ש'ג "ששאמר)"-".ל'ד ח"' שאמר"שקדר"סל"ח קים.
כן"הש ש"רל"ט'ל" כדב"אין"י ואים"' "ידי"ק ' "(כד גן"לט ",).אף"לריט "ששאר גים"דאין"'זש"הר ם"
הו ש"ש'אש"'ס'ישש"אלא"ד'הוש"ילחיגן"רכל"רא ש"הר ם"ד'ש"אקש"אין"י ואים"'ש ",כן"'הש ש""-
הר ם"שחירא"דהוש"(סחמי"ריס שי"שנשרזמא).

שחו " שדח "שריס שים"–"לסמג"חלהן"'ן"רלהש"זלהן",לסמג"לאש"' "רה אל"זלהן",לסמג"אילגש"' "לאש" לסמג"אששן"'ן"'ש ך
לסמג"ש'חש"' "חגק ",לסמג"'שכש"' "ירשאל"הרש" לסמג"יש דש"ו'י"'ן"י ף

'
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גדרי אכילת מצה ומרור מדאוריתא ,כנטפלות לאכילת
הפסח או גם כמצוות עצמיו

ותירץ

ריט "ששה'מם",רגי"דיגים"'אכיל "הוש
שנשמק" ( טג יל)"דשגש"נ ף" 'ש "ששאמר"ושיכש"'א ש",

גשי"דלא"כ י'"'חשא"באכילשב"נ'י"הש ש ",ף" ף"שלא"
אין" אכילש" חק ש" הכזי  ",כה " 'רש" 'קל'" כלאי" שכשם" דלא"
כ י'" 'ש " לרגא" דאכילש" אסחימכ" קי 'ם" 'אכיל " כזי  ",שמג"
הו "הש ש".אך"טסה "ה' אש"סל"חי"ד'שי"ששה'מם"(' חש"שהו "
סרש"ג " ' חש"שיד"'חמז"הקהץ" הוש"שימ')"רהו "הש ש"איגש"גהגי "
הו ש" לסוהש" כי ן" ראיגש" אלא" הדיגי" שח ק" גאי" אכיל ",
'ד הש"לדין"ולי" ב''י "אקד"יאכלב ".ש כיק"כן"השא"ד'זהן"שזש"
הש ש" הדש'גן" רלא" כהוש" (ח קים" חכ) ".ס ד" ש כיק" הלר ן"
שהכל א":הו "שח ק"ולי"הוש" הש ש".הרהס"ראין"ז "הו "
אכילש"לסוהש"אלא"'אש"שח"כשכרש"שח ק ".אם"כן"ששי"ה 'ג "
'ש "ששאמר"רהסיחש"דיגא"אין"ושיך"כזי "לאכיל "הש ש",רששי"
איגש"הו "אכילש"סוהי "אלא"שח ק"ש א"רושיך"לשאכל"סל"
הש שים ".גהוא" ראין" כ ג " ששאמר" הוד" לרגא" דחשא" נשידא",
דב אכל ש ב" לא" חאי" אהש ש ",אלא" י ד" ד'שי " דאין" 'הש ש" דין"
אכילש"סוהי"אלא"שח"כד'ש"ש'א"סם"שח ק.
אמנם 'הו " הוש ",הל'ד" שדין" ר'ח ק" לאכל " סל" שהו "
כדכ י'" 'חשא" [ כלר ן" שהכל א" שגמל] ",יר" 'ש" דין"
אכילש" 'חגי" סוה " ראיג " רייך" לחש'ן ",כדכ י'" ב'סש'" אכל "
הו ב ",הוד"זש"שיא"גהגי "כהו ש"לסוהש ".הוד"שדין"שזש"'סיגן"
כזי "הוש"כראש"אכיל "רל" שש",א'ל"הוד"דין"שטחל "לחש'ן"
ח ק"לא"'סיגן"כזי "לא"'הוש" לא"'הש ש.
מעתה "-אהש"שנשמק""-ג יר'ש"ח רי "שראנמא"סל"ששאמר",
הד ס"אין"לשחיר"הש ש"להוש"לשושיך"כזי ""-רששי"אף"
שהוש" איגש" ושיכש" כזי " 'דין" שטחל " לח ק ",שח" הוד" שדין"
שג ף"דב'סש'" אכל "הו ב"'סי"כזי "'הוש ",דין"זש"שלא"איג "
חיים"'הש ש"אלא"'הוש"'ל'ד ".אם"כן",שחירא"דהש ש"להוש"איג "
רייך"אלא"'דין"אכיל "שח ק"סל"הו " הש שים' ",דין"זש"אהגם"
ש
רגישם"איגם"ושיכים"כזי ",החגי"ראיגם"אלא"טחלים"לח ק.
ואמנם כן" ה' אש" הד'שי" ששה'מם ",רהל'ד" שדין" שסוהי" רל"
אכיל " הוש" ראיג " ל י" 'ח ק ",גאהש" 'ש" דין" ג ף"
לשאכל" סם" שח ק" ' ש " דין" הדיגי" שח ק ",רכ '" רם" רהו "
שח ק"ש א"לאכל "סל"הוש" הש שים ".כן"כ '"'שלכ "חש'ן"ח ק"
(ד,יא)"בסוים"רל"וליי "שח ק"כח ק ",כן"הוש" הש ש"ש איל" שן"
הכרישי"שח ק"ששי"שם"כח ק ",אם"לחק"ההס "שח ק"ההי"רהגש"
א ן"סה "כדי"להג ן"סה "'הוש" הש ש" כ ב"ששי"שהס "ק ליןב.

וכן
ש"

"

הרהס" 'שה'מם" 'שלכ " חש'ן" ח ק" (ק "- "',סחמי" שהכל א)

רכ '"דאין"הוש" הש ש"הסכ'ים"א "שח ק",ראם"לא"הוא "

לדשך" שנשמק" 'דס " ששאמר" י וא" ד'ח ק" רגי" לא" 'סי" כזי " לא" 'הוש" לא" 'הש ש" ( כמש" 'א'גמז"
רחנ) ".זש"הק דר ".כל"כי"שאי"ש מל"לארהסיגן"'ה גיב"'ד'שים"ר'ין"ח ק"שאר ן"לרגי [".אימל"דנם"
'שאר ן"הדין"שח ק"למ'"כזי " שח"הדין"שהוש"ראיג "חר ש"לח ק",לשכי"לא"ח גי""-דשח גי"אף"'ל"
ישאש" 'ל"יהוא"ראיג "רייך"כלל"לח ק].
רהא" יר" לחשר" ד'שי" ששאמר" סמד" שנשמק" 'ריג י ",דכי ן" דשהוש" שהש ש" 'אים" רגישם" כטחלים"
לח ק",אמכ"הדא שי א" ני"'כזי "'ין"רגישם"[ד היא"ד'רש"'קל'"דה קיי'"'כזי "'ין"שכל] ",זש"הש"
ר'א"ששאמר"ללהד"דשר א"ר חג "קכהים"הו "הש ש"'חגמס'",סיגן"כזי "הש ש"ל'ד ",דשא"ה'שכיגן"
סל"אכיל "'גחשד.

הוש" הש ש" י ואין" ידי" ק ' ן" ''רש" שח ק" ל'ד "  "-ששי" לשדיא"
רשהוש" כה " שהש ש" 'אש" כו ש " אכיל " שח ק ",אלא" דאיגש"
הסכ' .

ובזה

הי ר' " ח רי " שב" דגיאל" ש''לי" ('ר מ " הסרש" ג ים" )

לשמא"'ן"ששה'מם"סל"ריט "א'י ",שלא"'א ש"הכל א"
רש'יא"ששה'מם"לש כיק"ריט "ראין"שהש ש"הו ש"'חגי"סוהש",
גאהש"'ש"נם"כן"בהושב ",שלא"שהוש" דאי"הו ש"'חגי"סוהש"שיא",
אמכ"כה "כן"גאהש"נ'י"הש ש".אך"לד'שי"שנשמק"לא"חרש"הידי",
דשך"דיגא"דבסל"הו " הששים"יאכלש ב"אכן"הי לא" לי"'ח ק"
איג "דין"אכילש"לסוה ",לא"'הוש" לא"הש ש ",שח"השכ '"ב'סש'"
אכל "הו ב"ילחיגן"דין"סוהי"'אכיל "הוש",הראמכ"'הש ש"דלא"
כ י'"'יש"חשא"לסוה ",אין"' "אלא"דין"טחל "לח ק.
הגרש"ר ('קד רי"שדף"דף"הש)"שחרש"סל"שנשמק"הש ניא"רלשי"
ח קים"(חכ"):אכל"הוש"'זהן"שזש"אקש"קו "לשמא"'ן"
סזשיש"לא"יוא"ידי"ק ' "כי ן"דאי חר"לח ק"כח ק"דהי""-ששי"
ראין"אג "הקלחים"'ין"דין"שהוש"שגטחל "אל"שח ק"לדין"שסוהי"
ר'הוש",אלא"אחיל "לסגין"דיגא"דב'סש'" אכל "הו ב"שאה ש"
אף"'זהן"דליכא"ח ק",ש חרש"שהוש"לח ק" 'שכשק"הר ם"דשכל"
קד"דיגא"ש א ".אמכ"שכי"גהי"לסגין"כזי " לסגין"שיחר"הש ש"להוש"
אין"לקלח"'ין"דין"שטחיל "לדין"שסוהי.
הח ש"רגי"שדיגים"'החשא

והנה שראנמא"שחרש"ס ד"סל"ששאמר",אם"כד'שי "דביאכל ש ב"
חאי"שח"אחש'ן"ח ק" לא"אהוש" הש ש",כיוד"להד "הי שא"
דב'סש'" אכל " הו ב" לקיי'" הוש" 'זהן" שזש" הדא שי א ",שלא"
אוטשיך" חשא" ללהד" ק ' " באכילשב" 'הוש ",לשושיך" 'ש" כזי ",
דאיל "הבסל"הו " הששים"יאכלש ב"לא"ידסיגן"כזי "'הוש.
וכבר ישו "ח ריא"ז "ששרמר" (ח קים"חט  ").שא'גי-גזש" (א מק"
רחנ)"סל"חי"'א ש"חרטי"שהחשא ",ד'חשר "'א"כ י'"
ב אכל "א "ש'רש"'לילש"שזש"ולי"אר" הו ",סל"השֹשים"יאכלֻ ש ב",
'חשב" 'שסל ך" כ י'" בסל" הו " הששים" יאכלש ב ",הש" חרש"
ריג י"זש""-ד'חשר "'א"היישי"'ח ק"שאר ן"ריר"' "ק 'ש"'חגי"
סוה "רל"אכיל "הוש",נם"'דליכא"ח ק ",אמכ"שאכילש"דשירא"
חאי" סל" שח ק" 'חמס" סל" שהו " 'חמס ",איל " שהש שים" איגם"
'אים"'חגי"סוהם"אלא"כטחלים"לאכיל "שח ק ",זש "ב אכל "א "
ש'רש "...הו ב"[כאיל "כ י'" אכל "א "ש'רש" אכל "הו ]""-
בסל" הששים" יאכלש ב"  "-א " ש'רש ( ".כן" חישר" ששה'מן" רם) ".איל "
'חשר "'שסל ך"דהיישי"'ח ק"רגי"ראין"רם"דין"אכילש"סוהי"
רל"שהוש ",שח"הי"רס רש"אז"א "שח ק"ושיך"לאכל "סל"הו ",
לכך" שהוש" שהש ש" רגישם" 'אים" שח" כטחלים" לח ק ",זש " בסל"
הו " הששים"יאכלש ב"[ כן"חישר"שק מ "' ר 'ש"א מק"חה].

ובזה ישו "ח רי "שראנמא",דב'סש'" אכל "הו ב"לא"ש ושך"
ללהד"דין"אכילש"'הוש",רזש"כ'ש"רהסג "השאה ש"'ח ק"
שאר ן" ב אכל " א " ש'רש" ולי" אר" הו ב" דשאכילש" חאי" נם"
אהו "כאה ש".אלא"'א"ללהד"ראף"'זהן"שזש"דליכא"כלל"חש'ן"
ח ק",יר"הו ש"'הו .
[והוסיפו 'זש" ששרמר" שא'גמז" דלשכי" גחטש" שנהשא" חשא"
דח ק"רגי'",שא"דשלל"שיש"כ שך"ח ק"הוש" הש ש"

שחו " שדח "שריס שים"–"לסמג"חלהן"'ן"רלהש"זלהן",לסמג"לאש"' "רה אל"זלהן",לסמג"אילגש"' "לאש" לסמג"אששן"'ן"'ש ך
לסמג"ש'חש"' "חגק ",לסמג"'שכש"' "ירשאל"הרש" לסמג"יש דש"ו'י"'ן"י ף

מצות מרור  -נמסר בחוה"מ פסח ה'תשע"ח

לחיים"הש"רגאהש"בסל"הו " הששים"יאכלש ב ",כן"שג ק"' דש"
ששנדש ",שלא" 'ח ק" שאר ן" שיש" ס רש" כן" אהאי" ש'יא " חשא"
דח ק"רגי""-אלא"הר ם"ד'חשא"דח ק"שאר ן"לא"רהסיגן"כשיכ "
שהוש"סם"שח ק"אלא"שהש ש"ל'ד"כגמל ",שח"הח ק"רגי"ילחיגן"
לשאר ן"רושיך"לאכ ל"ש'רש"בסל"הו " הששיםב",דילחיגן"לש "
השדדי"לכהש"הילי"כה' אש"'דף"וש ' ".ב ].
הרי ג 'אש"ס ש"הח ש"רגי"שדיגים"ר'הוש;"שדין"שסוהי"רל"
אכיל "הוש"[אף"'זהן"דאיכא"ח ק]"ה' אש"'חשר "'א",
לאכ ל"ש'רש" לאכ ל"הו  ",איל "דין"שטחל "לח ק"הח שר"
'חשא"דח ק"רגי"בסל"הו " הששים"יאכלש ב.
ואם כן" יר" לייר'" ח רי " שנשרמש" סל" שנשמק ".אחרש" ל'אש"
'ר י"דשכים;"א חן"אקד"כחי"שכ '"'קד רי"שנשמק",דשחר"
הש ש"להוש"אה ש"שח"'חשא"ד'שסל ך"בסל"הו " הששיםב",א'ל"
'ב אכל "א "ש'רש"ולי"אר" הו ",סל"הששים"יאכלש ב"לא"ש חר "
הש ש" להוש" רששי" שהוש" 'אש" כהו " אכילש" לסוהש" איל "
שהש ש"איג "אלא"טחל"לח ק"[ נם"'חשא"נ חיש"שח יח"'יגישם",
רלא" כ'חשר " 'שסל ך] ".האידך" שחר" שהוש" לח ק" שאה ש"
'נהשא ",ש א" שח" 'חשא" דחשר " 'א" ב אכל " א " ש'רש" ולי" אר"
הו ב ",לא"'חשא"ד'שסל ך"דשאכילש"חא"שח"אח ק"[ שח יח"
'ין"שח ק"להו " הששים] ".אמכ"ששי"ה 'ן"דשחר"הוש"לח ק"
אהגם"חאי"'הו "אכילש"שסוהי "רל"שהוש ",א לם"כלחי"דין"זש"
לא"ש חר"שהש ש"להוש",דשחר"הש ש"להוש"ש א"שח"'דין"שטחל "
שאה ש"''שסל ך ".אמכ"ששי"ג חייה "רגי"שד'שים;"אכיל "הוש"
ש חרש"לח ק"הוד"שדין"שסוהי"רל"אכיל ש ",לשכי"זהן"רגישם"
ר ש"סד"קו ' ",רגישם"'סיגן"כזי ",האידך"שהש ש"ש חר"להוש"
שח"כלחי"דין"שטחל ' ",דין"זש"אין"ושיכים"כזי "כי ן"ראין"'שם"
דין" אכילש" סוהי ",רלא" כח ק ".שאיש" נד לש" לזש ",דאי" גיהא"
דש חר" הש ש" להוש" נם" 'דין" שסוהי" דאכיל " הוש' ",דין" שיש"
דהש ש"'זשמז"דא שי א"כהוש"דשא"אין"שחר"להקוש""-אלא" דאי"
לא"ש חר "אלא"'דין"שטחל "לח ק" כה "רג 'אש.
בדרך ג ח " יר" ל שץ" ח רי " שנשרמש" ['א חן" ראף" 'חשא"
דחשר "'א"ש חר "כ לן"אשדדי]"דלא"ש חר "הש ש" הוש"
אלא" לדיגי" שקחוא ",כשא" דאין" י ואים" 'הסרש" רגי ",א'ל" לא"
לדיגים"רגאהש "'הו "שאכילש",דבהו " הששיםב"נ חייש "ש חר "
זלמז"א'ל"לא"אכיל "שהוש"סם"אכיל "שהש ש",דשלא"כלחי"זש"נלי"
חשא"דקל חין"שן",ד'הש ש"אין"הו "אכילש"לסוהש"אלא"ש א"'א"
כגטחל" לח ק" איל " 'הוש" יר" הו ש" 'חגי" סוהש" ( כסיחש" שד'ש"
'חיו ש" כב" 'א'גמז" חנ,ד) ",שלכך" 'גא" לדיגא" ד'הוש" שהו ש"
ה חייה "'כזי " לא"'הש שז.
יר '"ששסשש"שגמל

ג) ס ש"ג' א"ליר '"ח רי "ש'ג "הג ק"סל"ריג י"לר ג "ששה'מם"
' דש" אהיש " הוש" הש ש ",דשגש" ג ק" שהרגש" כחי" רשי ש"

לחגי" ששה'מםק" [רזכיג " ל" 'ד שג " 'ניל י" כ מי" רל" חישמה"
לששה'מם",רהר ל'"' "ג ק "שהרגש"נ חא]"ח ק"סל"ר ם"...
הש ש "...הוש...ב"  "-רלא" כחי" דש" ששנדש ".אמכ" ששי" ששה'מם"
'שלכ "שס יח"א "לר ן"שהרגש",גהוא"ריר"לשסהיד"א "סיחש"
שראלש"'חרש"שקיל ח"ר'ין"שהרגש"ל דש"ששנדש.
וכבר סהד"שהששימל" ('הגשנים",שלב"סש'"ח ק)"סל"סיחש"שד'ש ",ז "
לר ג ":בהש"רכ '"שהייה גי"ה קלש"הש שים" אקמכ"הוש"
סל"רם"רגנאל  ",שא"אג "א השים"לשחך"'שנדש"הוש"ז " אקמכ"הש ש"
זש",אהש"הששמי" נמל"דשהייב"החשר"איך"שי "ס רין"'זהן"ש'י ",
לרם"רייך"הש ש"לח ק",א'ל"לדידן"הש ש"הדש'גן"לכך"אג "החדיהין"
הוש"רשיא"דא שיי א"נם"לדידן"ח דם"הש ש"דש'גן ",כן"אהש"הששמר",
הוש"'זהן"שזש"דא שיי א"הש ש"דש'גןב ".ששי"לחי"שאה ש"ה' אש"
שד'ש"'אש"שיט';"'זהן"ריר"ח ק",דשהש ש"איג "אלא"גטחל"לח ק"
אין"' "דין"אכילש"סוהי",סל"כן"ש א" ה ך"לח ק"כי"'סום"ש א"קלח"
הדיגי"אכיל "שח ק ",איל "שהוש"יר"'ש"דין"אכילש"סוהי"נם"'לא"
שח ק" [כי ד" שנשמק] ",סל" כן" שיא" 'אש" ' ף ".איל " 'זהן" שזש"
דשהש ש"'א"'לא"ח ק"כהו "אכילש"סוהי "דש'גן",לכך"'דין"ש א"
ר חדם"ל "שהוש"רשיא"הו ש"הדא שי א.
וכשנסתכל 'לר ג " ששה'מם" גשאש" רכל" ד'שי " הד ייחים"
לשחליא",ד'שלכ י "רש'יא"לר ן"שהרגש",היישי"
לשדיא" 'זהן" דאיכא" חש'ן" ח ק ",כה " שהרגש" נ חא ".איל " דש"
ששנדש"כ ' "ששה'מם"לזהן"שזש"[בג ק"ששנדש"רגשנ "'ש"ירשאל"
'זהן"שנל "כך"שיא...ב ".כן"כ '"רם":בח ק"רשי "א' יג "א כלין"
'זהן" ר'י " שהחדר" חייםב" רלא" כ'שלכ י  ":בח ק" זש" ראג "
ט
א כליןב] ",לכך"רם"ריגש"הלר ן"שהרגש" שחדים"שהוש"להש ש.

ד)

ריט שרמי
שגש"ה' אש"'שרמי" (ח קים"וא"):דלשמר"דאהש"גרים"'ח ק"

שר "'"-הש ש"קיי' ",דשא"הוש" הש ש"'שדי"שדדי"כ י'י",
כרם" רגרים" 'אכיל " הוש" ק 'ש" [השחירא" לקהץ]" שכי" גהי"
'הש ש".ששי"גשאי "ריט "ראכיל "הש ש"הו ש"לסוהש"נם"להי"
ראיג "הו ש"'ח ק ",דלא"כששה'מם"ראין"שהש ש"גהגי "הו ש"
לסוהש"החגי"ראיג "אלא"גטחל"לאכיל "שח ק.

וכבר

ששאש" שנשימז" ( גט יל" השד שש" ירגש ",ף" קמש" 'ח גטש "
שה סדים)" דשרמי" לריט יש" 'דף" לט ":רה' אש" הד'שי "

דלא" הרכקיגן" הש ש" דש'גן" 'זהן" רהסרש" רגי" גאכל" 'יש רלם",
כל הש"'זהן"ש'י  ".ששי"לששה'מם"רשהש ש"'א"שח"כגטחל"לח ק"
אין"' "הו ש"סוהי ",שלא"הרכקמל"'זהן"ש'י "כראיג "ס רש"
ח ק"כנ ן"טהא" 'דשך"שק חש",דשהש ש"דש'גן""-אלא"ה כק"רשרמי"
איג " 'ש"כן"אלא"גחט"ד'זהן"ש'י "שהש ש"הק י'"הדא שי א"נם"
'דליכא"ח ק",ראכיל "הו ש"'חגי"סוה ",כהושי.
וכדעה ז " גחט" שב" דגיאל" ש''לי" ('ר מ " הסרש" ג ים" ) ",ר'זהן"
ש'י " יר" קי '" אכיל " הש ש" דא שי א"נם" להי" ראיג "

"

כי מ'"ימל"'נהשא"'דף"ו'".שא"דהיי י"חשא"דבסל"הו " הששיםב"דהוש" הש ש"הכרישין"דח ק"גיגש ".
לא"ש'יא "חשא"דח ק"שאר ן",דש ם"לא"נלי"חשא"דהוש"ההכרישי"שח ק"שיא ",שח"הח ק"רגי"ידסג .

"
ז

לר י"שדשכים"ומל"דלשב"רהס ן"דגרים"'ח ק"שר ",שמג"חט ש "ההש ש"הדא שי א"רלא"כהוש"
דקיי' [",אם"כדשך"ששאר גש""-החגי"רלא"ש חר"הש ש"להוש"אלא"'דין"שטחל "לח ק" כי ן"דליכא"
ח ק"ליכא"טחל ",אם"החגי"רלא"ש חר"הש ש"להוש"'הו "שאכילש""-כדשך"שרגיש] ".הש"דאהשיגן"
'נהשא"(וא"):באלא"איהא"ח ק"הוש" הש ש"...שב"רהס ן"א הש"ח ק"'אגרים"ק 'ש"'גרים"שר ב"שמש"
"
י
להש ש" "-זש"דלא"כש'ג "שראנמא"'נהשא.
נם"י כן"דלשכי"לא"אהש "בהש ש"'גרים"שר ב"ראז"שיש"הרהס"ראף"אם"שו "לאכ ל"שח ק"איגן"
קיי' "'הש ש ",ה 'ש"דקיי' "לאכל "סל"שהש ש"כרם"רקיי' "לאכל "ולי"אר" ''י "אקד.

"

נ

"
ק

כן"נש "ששימף"'הרגש.

"
ט

אהגם"'סיחש"שאהישש"ש דש"ש א"בח ק"הוש" הש שב"נם"'שנדש",כ דשא"דחשא",א'ל"כר'אים"לחשר"
טסהי"שהו ש",בסל"ר ם"השב",ניל "לג "א "נדשי"שהו ש"'כך"רש היכ "שהש ש"לח ק" איל "שהוש"
ס הד "כהו ש"גחשד "(שסש "ששאמז).
שיש"אחרש"ל הש"לאידך"ני א",דגחט"שרמי"'חריט "דלא" חג "הש ש"הדש'גן"אלא"'זהן"שזש"זכש"
להחדר",א'ל"'זהן"ש'י "אין"הו "הש ש"אלא"סם"שח ק [".לחימז"שדין"רישא"גאכל"'כל"ה ר' "
איג "אלא"ניל י"סל"שקחוא"דהש ש" איג "רייך"לסום"חי ם"שהו ש",רזש"איג "אלא"'יש רלם].

שחו " שדח "שריס שים"–"לסמג"חלהן"'ן"רלהש"זלהן",לסמג"לאש"' "רה אל"זלהן",לסמג"אילגש"' "לאש" לסמג"אששן"'ן"'ש ך
לסמג"ש'חש"' "חגק ",לסמג"'שכש"' "ירשאל"הרש" לסמג"יש דש"ו'י"'ן"י ף

ד

מצות מרור  -נמסר בחוה"מ פסח ה'תשע"ח

ס רש"שח ק ".ש כק"רם"סם"ש כק "ששה'מם ".שגש"ששה'מם"
(סרש" ג )" ש כיק" הד'שי" שהכל א" ('א)" ראם" איג " א כל" ח ק" אין"
הוש" הש ש" [ הש" ראהש " בהושב" שייג " הו " שהוש" שגטחל "
לח ק",א'ל"יר"הו "ב'סש'" אכל "הו ב"כהו ש"סוהי  ",כגמל].

הש" רג 'אש" לסיל" סחמי" שאקש גים" דהדש'גן" היש " יר" קי '"
'אכיל " כזי " אף" לששאמר ",אמכ" יר" ל הש" רהוטשחין" לקי '"
דש'גן"חאהש" ל'שכש".יר"ל שץ"ס ד"'א חן"רסיחש"דין"שהרגש"
רייך"נם"לדין"דא שי א" לזהן"ש'י .

וכבר שסיש" שנשיימח" חסשלא" (סרש" הט)" רשן" ר י" נש א "
שח כ "'הכל א ".שנש א"לחגיג "שיא"כששמד ",כן"ש א"
' ח א"ח קים ".א לם"ששה'מם"נש "אקש "'הכל א" לריט "
שיא"הקל ח " גאים"'הכל א" ' ח א ",ח ח"כשהכל א.

דהנה כ '"ששהמא"( סנ,ש)"סחמי"שאנ ש"רי ואים"'כל"ישח"הש".
הש" 'רלטי" שנ' שים" (ש 'א" 'הנמא" רם)" שלא" קהרש"
היגים"רגיג ",קזש " הכא" כ ב".ס ד"כ '"רחרט"ד'שי"שאנ ש"איג "
כש'ג "ששהמא ".שהנמא"שודיח"ש'ג "שרשמנ"'אנ ש"אלא"רש'יא"
ה חש" ב ר'מץ" חטןב" (ל להיד" הששמם" הש טג' שנ)" רכ '" דין" זש".
שחרש"שהנמא"סל"כך"הש ניא"' כש"(ינ)"דישח"שגחשא"בהשיש א"
דאנהאב"אדם"י וא"' "ידי"ק ' "'ח ק"הר ם"דלא"קרי'"ריר"ל "
רם"ל י",ד'סום"בהשיש אב"רה ",סכמח"'זהן"ה ן" שש".יס מר"
'שרמי ".שר א"אם"י ואים"'כל"ישח"הש",האי"אכח "לן"הש"רה .

ועיקר קיליש" רל" ששמד" הדאהשיגן" 'נהשא" (כק ":חכ ").נ'י" טהא"
רשיש" 'דשך" שק חש" רשם" א כלים" 'הוש" הש ש" דלא"
נשסי"הסשל" 'ן"גכש"ד גיא"בכל"סשל"לא"יאכל"' ב"" '"-איג "א כל"
א'ל"א כל"'הוש" הש ש".ששי"לשדיא"דשהש ש"הו ש"נם"'הי"ראיג "
א כל"ח ק ".אך" הל'ד" רימל" כה רמכ" ש'ג " ד ד" ששמן" (כק)" דאין"
נ ש ים"בהש שב"אלא"בהושב"'ל'ד",א "אף"אם"נש יגן"לא "ד חא"ש א"
אנ'"הוש"גחטיש",דק ' "שהש ש"'דליכא"ח ק"איגש"אלא"הדש'גן"
[ כנ ן" שא" ד גן" 'אל " שן" של חין" בנש רש" קל וש" לכשןב" שנם"
דקל וש"הד'שי" חשים ",כי מ'] ".כמכ"ששה'מן"חד רין"לז.

אך

נם"אם"גיהא"ד'ד חא"ש א",כ'ש"כ '"שמא"'ן"ששה'מם"(הסרש"
ג ים"רם)"רבא כל"'הוש" הש שב""-ש ישא"ש א" לא"קי 'א",

דסשל" 'ן" גכש" ה שים" 'הוש" הש ש" שנם" רא שים" 'אכיל "
שח ק ".כד'שי "הרהס"הד'שי"ששה'מם"'שלכ "חש'ן"ח ק"(ט,ק)
בסשל"ראכל"כזי "ה'רש"שח ק"ל חש"רגאהש"כל"סשל"לא"יאכל"
'  " ' ".ש א" ראיג " א כל" א'ל" א כל" ש א" הוש" הש ש ",כן" ה ש"
לשאכיל"הוש" הש ש"לנש" ר'" לרכישב""-הרהס"דהחשר"כש ש"
לא" כהו ש ",לחמה" לריט יא ".זש" דלא" כהרמכ" ש ב" (כק):
דלש ישא" לא" ושיך" חשא ",דאט " חד רש" אי " 'ש" כח ק" ד לחא"
דס ך"לא ש.
העולה הכל"שאה ש"רר י"ריט "שן"'שאר גים"[ כ'ש"חליני"
'ד'ש" גאים",לנש "ששה'מם"'הכל א]"'הו "הש ש;"
שאם"שיא"הו ש"סוהי "אף"'לא"אכיל "שח ק"'ח סל'",זהן"ש'י "
דאיכא" ח ק" 'ס לם ",כנ ן" טהא" הי" ר'דשך" שק חש ",כן" גרים"
להמד"דחט ש "הח ק" (כן"ריט "שרמי" שמד"ש''לי ".כחי"שאה ש"לסיל",
גשאש" כן" 'דס " שישאים" שנש " הייה גי " דגחט " דקי 'א" דהש ש" 'כזי "
הדא שי א"  "-שייג " הר ם" רשיא" הו " אכילש" סוהי " לא" כגטחל " אל"
שח ק)",א "דלהא"אין"שהש ש"אלא"גטחל"סם"שח ק"(שה'מם",שאמר)

"רלא"כהוש"ריר"'ש"דין"אכילש"סוהי"'ג ף"לטחיל ש"לח ק"(כחי"רג 'אש"ה ך"ד'שי"הששימל" כה רמכ"שנשמק).

פירוש 'מרור' דמתניתין ופירוש הדין 'מצטרפין זה עם זה'

אמנם ריטש" ז " כ'ש" גח קש" 'שאר גים ",ד'שך" הרגש" דב אל "
ישח ב" גן" ' ף" ב 'הש שב" חישר " 'נהשא" בהשיש אב",
חשרמי"רש א"הין"סר'"ה ים ".כן"חישר"ששה'מם"('חישמה" 'שלב"
קהץ" הוש" ז,ינ) ",כך" 'ש" ששיט'מא ".א'ל" ש'יא" רם" הששאמש"
לחשר" רכל" ישח" הש" גחשא" בהש שב ".כן" גחט" שהאישי ".אהגם"
שהאישי"לטסהיש"חישר"' כש"רשגיד ן"רם"ש א"שאם"בהשיש א"
דאנהאב"שיא"שבקזש ב"רהו ש"לקזש"אקשיש" (כדאהשיגן"'ח קים"רם"
הו ש"'קזש )"א "כי ן"ריר"לש"רם"ל י",אין"ז "הין"שקזש "אלא"ישח"
אקש" ש א ",א'ל" לס לם" לא" שיש" שגד ן" אם" החייהים" ' " שהו ש",
ד'כל"סר'"הש"י ואים ".ז "שיא"ריט "ש ר'מץ"חטן" ששהמא ".סב"
נם"כן"'שרמי"חשר "'א"רכל"סר'"הש"גחשא"הש ש.
מעתה יר"לרא ל"לחי"ריטש"ז "ר'כל"ישח"הש"י ואים",הש "
דאוטשיך"לה גי"הוטשחים"זש"סם"זש ",שלא"אין"שהו ש"
'היגים"ה יהים"אלא"כל"ישח"הש"'כלל"הש שים"דחשא"ש א ",אמכ"
הש" לג " לויש ף" שהיגים?" אך" כ'ש" חישר" שהאישי" לחי" ריט "
דארהסיגן"'זש"ראין"שטסהים"שר גים"ה'טלים"זש"א "זש",שנם"
ד'סיגן"טסם"הש ש ".כן"חישר"ששמן"[רסל"כן"לא" גן"שכי"נ'י"היגי"
דנן"'הוש]י'.
נמצא אם" כן" רסיחש" קיד ר" שהרגש" דבהוטשחיןב" שייג " ל הש"
ראין"ה'טלים"זש"א "זש ",אמכ"לס לם"ימל"דלא"'סיגן"
כזי " אסחימכ" לחא" דס ין" דש איל" שי'ש" היגים" נשס ",חהמל"
דהוטשחין" לשדדי" לשקר'" ד'ש" הש" שנם" רטסהישם" קל חים".
[ ימל" כי ן" דהדש'גן" היש " 'סיגן" כזי " כגמל ",לכך" גחט" לרגא"
דבהוטשחיןב"רש א"הכ ן"לחי"שאה ",א'ל"סיחש"שקיד ר"כלחי"
דיגא"דא שי א"ש א"'כך"דאין"שטסהים"ה'טלים"זאמז].

הצרכת כזית במרור ד'כורך'

ה) 'סיחש" ח רי " שראנמא" שגמל" השהרגש" (לט ").דבהוטשחין"
לכזי ב"כל"א ם"ישח "ראדם"י וא"'שם"'ח ק""-ששי"הל'ד"

ו) ס ש" גישדש" לסיחש" דין" ריס ש" שהש ש" 'בכ שךב ".שגש" אהשיגן"
'נהשא"(חט ").שר א"דלא"אי הש"שלכ א"לא"כשלל" לא"כש'גן",
ה'שך"סל"אכיל "הוש" אכיל" שדש"ה'שך"סל"אכיל "הש ש" אכיל"

י "א לכא שש"שיש"גשאש"לאידך"ני א ",כן"גחט "שהגמק" שנשיימח",דד חא"נ'י" ר'" רכיש"גחט"ששה'מם"
לרגא"דה ש",הזש"גשאש"ר'סשל"קי 'א"גהי"איכא"[שח"גחט"ב כןב"כי" מ "איכא"גהי"ש ישא"'שך"דיגא",
כלחי"שקלח"שזש"ר " ר'" רכיש"לסשל].
ס ד"יר"לשחר ",שלא"כלחי"הוש" דאי"קיי'"הר ם"הו "ב'סש'ב ",ה' אש"'נהשא"(חכ").דשייג "אף"
"
לש'"אקא"דהוש"'זשמז"דש'גן"[ כן"הרהס"החשא"דב'כל"ה ר' יכם" אכל "הו ב"דאף"'הח ם"דליכא"
ח ק"כנ ן"ק ץ"ליש רלם",איכא"הוש] ".אמכ"אכ י"ילשמח"דההוש"לש'"אקא"גרהס"להש ש"לדידן",
רישא"קי '"סוהי"נם"'דליכא"ח ק.
אך"לחי"ד'שי"ששרמר" שא'גמז"אמר",דד חא"'הוש"רהסיגן"קי '"סוהי"[אף"לש'"אקא]"'חשר "'א",
"
הראמכ"שהש ש"איג "אלא"גטחל"לח ק.

י'" יר"רדייח "השרמי"דד חא"אם"אין"ל "כזי "ההין"אקד"הוטשחים"א'ל"לכ קילש"לא ",נם"כרא כל"
כזי "ההין"אקד" ה יף"סלי "הין"אקש"(סחמי"א ש"קדר"רם ".סב"שלימר"ח ק"חמט"הז) ".א לם" יה "
שח חים" דאף" לכ קילש" הוטשחים ".כן" גשאש" 'יק ד" לחי" שאה ש" 'דס " ששאר גים" רזש " סיחש"
קיד רא"דה גי ין"ראין"שטסהים"ה'טלים ",ששי"גחט"ש גא"לרגא"דלכ קילש"[ 'רלהא"לשרמי"
יר"הח ם"ל הש"רגחט"בהוטשחיםב"לסיחש"דין"שרלה "שריס ש",רייך"ל הש"דלכ קילש"שא י"לק ר"
לקיל ח" טסהים ",הראמכ" לששאמר" דסיהיש" כל" סיחש" קיד רא" ש א" ל הש" ראין" ק ררים" ל'יט ל"
שטסהים].
סמס"הרג "יס'מץ"א מק"יז.
"

שחו " שדח "שריס שים"–"לסמג"חלהן"'ן"רלהש"זלהן",לסמג"לאש"' "רה אל"זלהן",לסמג"אילגש"' "לאש" לסמג"אששן"'ן"'ש ך
לסמג"ש'חש"' "חגק ",לסמג"'שכש"' "ירשאל"הרש" לסמג"יש דש"ו'י"'ן"י ף

ש

מצות מרור  -נמסר בחוה"מ פסח ה'תשע"ח

שדש"אכיל"הוש" ק א"'שדי"שדדי"'לא"'שכש"זכש"להחדר"כשלל".
שחרש"שנשימז"(רם)"כי ן"רלא"ש כשסש"שלכש",כיוד"י ואים"לשלל"
''שכש"סל"אכיל "שהש ש"שח דה  ",שלא"לריט "אין"הו "הש ש"
ה חייה "אלא"'כשיכש" ששי"אז"לא"'ישך ".ס ד"שחרש",שלא"ס ש"
ראין"ח ק",כיוד"ה חייה "הו "כשיכש"'הוש" הש ש"ל'ד"( ליא"
'ד'שי"ששאר גים"שאם"שיש"כ שך"נם"שח ק"סם"הוש" הש ש"א "הוש" הש ש"'ל'ד"
"-סשה'מם"קהץ" הוש"ק" ,שר'מם"חיט ":ב"חכ".טמז" קמי).

ופירש שנשימז" ראף" לדס " שלל' ",זהן" שזש" ה חייה " הו "
הש ש" דש'גן" 'לא" כשיכש ",אלא" דס'דיגן" זכש" להחדר".
אמכ"נם"לריט "שלל"יר"ל'שך"'זהן"שזש"סל"הו "שהש ש"ש'אש"
ל'דש ".דייח"כן"שנשימז"הלר ג "'שמנ" ששימף" ששה'מם ",ש'יא"
רכן" ש א" לשדיא" לר ן" שסש ך" (שה 'א" 'קח" יסח') ".אלא" רכ '"
ר''שנשמא"הח שר"לא"כן",רכ '"ד'שכ "בסל"אכיל "הש שב"חאי"
לשלל"סל"שכ שך"רס רש"אקש"כך' ".זש"חישר"שנשמא"הש"רכ '"
שר מס"( סש,א)"ראין"לשח יח"'ריקש"סד"לאקש"אכיל "שבכ שךב",
כי ן"דלשלל"שהו ש"ה חייה "שח"'כשיכש.
והשתא לסגין" שגיד ן" אי" 'סיגן" כזי " 'כזי ;" אם" 'אג " לק ר"
לריט "ששאר גים"דהש ש"'סי"כזי "הדא שי א"(כדס "
שישאים" שנש "הייה גי  ",כמג"'שרמי" 'השדכי" ששמד"ש''לי) ",דאי"נם"
'כ שך"'סיגן"כזי '",ין"אם"סיחש"הו "הש ש"ה חייה "'כ שך"'ין"
אם"ש א"'א"שח"כזכש"לזהן"ש'י  ".א לם"לששאמר"ראין"ושיך"כזי "
'סיחש"דין"דא שי א"[כש'ג "שאקש גים"שגמל]",אזי" ליא"'גיד ן"
שגמל;" אם" סריי " בכ שךב" ס ש" איג " אלא" זכש ",כש'ג " שנשימז"
'שאר גיםינ"  "-אין" ושיך" כזי  ",רששי" זש " זכש" להו " בהו "
הש שיםב"רשהש ש"איג "'א"כהו "אכילש"סוהי "אלא"כטחילש"
לח ק' ",זש"ששי"לא"'סיגן"באכילשב"'הש שיד ",א לם"כחי"שה' אש"
'שנשמא ",כחרט"ד'שי"שר מס",ר'כ שך"ה חייה ""-אלי'א"דשלל"
"הו "הש ש"דש'גן",אמכ"'סיגן"כזי "כה "רג 'אש"לסיל"'דס "ששאמר",דהדש'גן"היש "'סיגן"כזי "'הו "הש ש"כה "רג 'אש"
לסיל"'דס "ששאמרט .

עיקרי דברים

א) הו "הש ש"דא שי א",גשאש"רגקלח "'ש"ריט "ששאר גים"
'נדשש;"-
ינ" א "כחי"רהרהס"' ב"(חט ".דמש"אלא""-סמר"'הששרמא)"ראף"לשלל"יוא"'דיס'ד"אם"לא"כשך ".ששי"
נם"כאן"יוא"'הוש" 'הש ש"ששאר גים" ס ש"איג "אלא"זכש"להו ש"דלכ קילש.
"ד לחי" 'שא"ז "אף"'הוש"דכ שך"ישא" ני"'חק "הכזי ""-ז ל "אי"גיהא"דשהוש"רל"כ שך"הרהר "נם"
י
כזכש"לח ק"נ חיש"ד'סיגן"'יש"כזי ".ל'ד ח"
שסש "ששאמז"רליטמא":לחי"שה 'א"'שסשש"' קיל "שריס ש"'ג ק"שרגי",ראף"'זהן"ש'י "'סיגן"
"
כזי "הדש'גן",יר"הח ם"ל הש"ראף"שכ שך"ר'א"שח"כזכש"לזהן"ש'י '",סיגן"'יש"כזי "'הש ש.
" אהגם"כן"הרהס"'שאמר"נ חיש"('א "כז)"דאלי'א"דשלל"[דהקהשיגן"כ יש" לשכי"ס'דיגן"כ שך]"
ט
הו " הש ש" ה חייה " 'כשיכש ",דלשכי" אין" שהוש" ה'טל ש" דש י" הש ש" דש'גן" כשיכש" דש'גן ",כל"
הש"דאכליגן"הש ש"לק דיש"שייג "הר ם"דדלהא"שלכ א"כש'גן ".כמכ"רהטסם"זש"ושיך"לט'ל"שכ שך"
'קש  ".אמכ" לששאמר" לריט " 'סיגן" כזי " 'כ שך ",כדי" לוא " דס " שלל ".כד'שי" שאקש גים"
דהדש'גן"היש "'סיגן"להו "הש ש"כזי "הוד"סוהש.
לחימז"ומס"'הרמכ"שראנמא"'דס "ששאמר"דלא"'סי"כזי "'כ שך ",שלא"ה' אש"הששאמר"ד'שכ "
"
שהש ש"חאי"אכ שך" כי ן"רא הש"'ש"באכילשב" דאי"'סי"כזי .

יש 'שים" רשיא" הו " אכילש" 'חגי" סוהש" ['זהן" רשח ק"
חש'] ",אף" להי" ראיג " א כל" ח ק" כנ ן" טהא" הי" ר'דשך"
שק חש".כן"ה' אש"הד'שי"שרמי"'רגי"הח ה  ".כן"דס "ששב"דגיאל"
ש''לי ".לריטש"ז "הו "אכיל "'כזי "ככל"אכיל "ר' שש",
כן"גחט "'סל"שישאים" שנש "הייה גי " כמה"'השדכי.
ויש 'שים" ראכיל " שהש ש" איגש" הו ש" לסוהש" אלא" דין" ש א"
הדיגי"חש'ן"שח ק"לשאכל"סל"שהש ש ",הי"ראיג "ס רש"ח ק"
איג "קיי'"'הש ש"הדא שי א".כן"שיא"ריט "ששה'מם ".לחי"זש"יר"
ל הש"דהדא שי א"אין"ושיך"כזי "'אכיל ".כן"גשאש"'ריט "ששאמר.
אמנם הדש'גן"יר"קי '"באכילשב"סוהאי"רל"הש ש"לכל"שדס ",
ושיך"כזי "לכ מס ".כחי"ש'ג "שאקש גים"'דס "ששאמר".
(א-ד)

ב) 'הו "אכיל "הוש"'ליל"טמ "'גי ן",ה' אש"'שה'מם"ררגי"
דיגים" גאהש " 'ש;" הו " אכילש" סוהי " [שהושיך" כזי ]"
הו "אכילש"' ש "גטחל"לח ק ",כה "רכ '"שנשמק' ".ח ק"
רגי"אין"'הוש"אלא"דין"טחל "לח ק" לא"הו "אכילש"לסוהש.
ומקור רגי" שדיגים" שלל "  "-כחי" שגשאש" 'שה'מן" כחיש ר"
שאקש גים"'"-רגי"שהחשא "'חשרי "'א" 'שסל ך"
ב אכל " א " ש'רש" נ ב" הו  ",סל" הששים" יאכלש ב" בסל" הו "
הששים" יאכלש ב [ ".הל'ד" זא " יר" חשא" דב'סש'" אכל " הו ב"
ללהד" סל" ק ' " הוש" 'זהן" דליכא" ח ק"  "-להאי" דחיימל" כש'א"
דהוש"'זשמז"דא שי א])'(".
ג) גקלח " שח חים" 'נדש" בכ שךב" ראג " ס רים" 'זשמז",
שאם"ש א"סיחש"הו "הש ש"דש'גן"אלי'א"דשלל"(כמה"
'ר מס" 'שנשמא""-ר'שכ "שהש ש"ה יק "סל"שכ שך",לשלל)",א "רהא"
סיחש"הו "הש ש"דש'גן"י ואים"'הש ש"ל'ד "אף"לשלל",שח" חג "
לסר "זכש"להחדר"כשלל"(כן"ש כיק"שנשימז"הכהש"שאר גים).
לענין שושכ " כזי " הש ש" ר'כ שך"  "-ששי" רלדס " ששאר גים"
רהש ש"דא שי א"הו ש"לסוהש" ושיך"כזי ",כה "כן"ושיך"
כזי "נם"'הש ש"ר חג "'זשמז"'כ שך"[אם"הוד"הו "הש ש"דש'גן"
אם" הר ם" סריי " זכש" להחדר] ",א'ל" לדס " ששאר גים" שגמל"
רהש ש" הדא שי א" איג " אלא" גטחל" לח ק ",אזי" לדסש" רשכ שך"
ש א"סיחש"הו "הש ש-דש'גן"לשלל""-ושיך"כזי ",א'ל"לחי"שדסש"
רשיא" חגש"הי קד "זכש"להחדר""-אין"ושיך"כזי ) (".
ד) גקלח " ששאר גים" שאם" בהש שב" ד גן" 'הרגש" 'ין" שישח "
ראדם"י וא"'שן"ידי"ק ' ",שייג "סר'"ה יים"ררה "כן",א "
זש "כיג י"כללי"לכל"ישח"הש ".כן"ח ח"ששהמא.
ולדעה ז ",שא"ד גן"'היגי"שישח "רהוטשחין"זש"סם"זש",סיחש"
שקיד ר"'זש"ל הש"ראין"טסם"אקד"ה'טל"טסם"ק'ש ",
א'ל"אין"כאן"סגין"דין"ויש ף"רל"היגים"ה יהים(".ש)

שחו " שדח "שריס שים"–"לסמג"חלהן"'ן"רלהש"זלהן",לסמג"לאש"' "רה אל"זלהן",לסמג"אילגש"' "לאש" לסמג"אששן"'ן"'ש ך
לסמג"ש'חש"' "חגק ",לסמג"'שכש"' "ירשאל"הרש" לסמג"יש דש"ו'י"'ן"י ף

