
 ~ ק י ל ל~דם לן ערב שאין~~י
 ה ~ן

~ 
 י

~ 
 ש~ ~ ה

 א~י~ כאן
 ~קבל~ דמ~וייב שכ~~תי ~~ן נראה ויותר התמחוי~~ן

~~~~~~ ~~~ 
~~~~~~ 

~~~~ 
~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~ 

~~~~~~ 
~~~~~~ ~~~~~ 

~~~~ 
~~ 

~~~~ 
~~~~~ ~~~~ 

~~~~~~
 זן

 שנ~
 ןאלן ב~~ בברכות אותה כבר

 ~~רי~~
 נת~ייב וכ~ר ~ שיבא ~ין ~ןר~ת היןם ~קדןשת דב~שד~~~א ןהכא~ שם ו~ירן~~~~~ בבבלי ןהו~אה ן~כא~ שם בתו~~תאןמ~ןר~ת

ב~דו~~
 לקדו~ת ~ורם שהיין דב~ה ו~עמא היין~ ~א שלא ~ד ה~ום

 ~ה ~ל לו אין ~אם שתא~ר~היום
 לק~~

 ושאי~ן ותדיר יקד~~ לא
 דלי~י דהו~א כאן לשנותם ~~~~ה ~סדר ןא~כ~ל קודם~ ~דיר~דיר

 ~ין ~ו אין ~אם ~ן~ר לך ~~~ן ~אני~~~~
 ל~

 יש כרחן ש~ל יק~ש
 שאין א~~כא א~נ לב~~~ ב~ה דמןדי והו~א הת~ח~~ ~ן וא~י~ ייןלן

 ק~ל~ן~ לב~ה ב~ש ו~ודי ~ןסות ד~ תקנן ~הרי ~יין גורםה~~דוש

~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~  ~~~~~ ~~~~~~ 

~~~~~
 יר~ות ל~ניו הביאו ה~י~ ~~ירןש~~י

 מ~~~ ןחזר~
 ן~כ~~יןכו~~

 בע~
 ~~בל ירקות ~~ניו ה~יאו ~גי~ סו~רים ד~~ןק~

 ~~ב~ ירק~ת~ ~~ניו ה~י~ו ור~ב~ם ר~~י ן~י~ן~ן~~
 כ~~~ ~ בחזרת

 החזרת מ~~ל א~ר ירק שם ~יןאם
 ןרבינן ןא~~ל~ ב~רןס~

 ל~נין הביאן~~~ ~ננא~
 ~י~~~~ אח~ ~ד השו~חן מב~אין אין שהרי שו~~ן~

 ל~ר~רת ש~גיע ~ד ומ~ס~ק ב~ה~א~ ו~~ברך ב~רוסת החזרת~~בל

 ע~ ~~י~ה~~
 ~ה~יאוהו ~צה~ אכילת

 ~~~~~ן~
 ב~ירושו ות~סו

 ~ד~תני חזרת ל~~ין ה~יאן בה~יא ק~ני~ד~א
 בס~ו~

 ל~נין ~בי~ו

 ו~נ~ וחזר~~מצ~
 ן~~ס~ק ש~י~ ~ה גם במשנה~ הוז~רה ~א חרן~ת

 ו~ן~~ שמ~י~ע~
 ב~י~רו א~נם ה~שנה~ ~שון במ~מע~ת אינו

~~ 



 לפ~יו דהבי~ן נ~ון הןאדבר
 ~ן~ח~

 ~רק~ת ~רסינן ~י א~י~ ~אמר~

 ~כךו~זרת~
 ההבא~ הי~

 ןהחזרת~ ת הירק~ ו~~יו ~ןל~ן ~~ביא
 אח~~ ששנוומה

 מצה ל~ניו הביאו
 ~צה ו~ליו שןלחן נ~י ןכו~~

וכן~~
 וסילן~

 שדיברו ה~~~~ן עקירת היא הראשןן השולחן
 ~קט~ןהא~ור~~ם ע~~~

 אעתי~ ~~ב~
 ~~ו~~ן ~עקירת ל~מן~ ה~~רים

 למנהג~ ~~ש~~עצ~ה

~~~~~~
 ןר~ב~ם רש~~

 ש~~י~ ע~
 ~ן~ם ה~~~ ל~ר~רת

 המצה א~ר או~ל שהןא חזרת לאותה~יגיע
 שה~~

 עליה מ~רך

~~
 כדי ראשון ו~~~ול מרןר~ ~~ילת

 תי~ן~ ~יכי~
 ~~ין ל~י ןישאל~

 אדם ~נירגילין
 לא~~~

 ~ר~רת כתבו והתוס~ות ~~ודה~ קודם ~רק
 המאכל~ מ~~כת ~~ו~ ן~ר~רת ~ ה~צה ~חר שאוכל ~מרור~רו~
כ~ו

 ~ר~ראו~
 ~אבות לחכ~ה

 ~~ג~
 ~משיכן~ ש~ירקו~

 ל~~כל~ הלב
 למרןרן~דק~י

 ה~~ ~ר~ר~
 כ~~מר למרור קו~ם דמצה ב~שנה רמז

 ש~י~ן הכי קרי כתב ~סים ןר~~נוב~~רא~
 שנא~~

 הס~~דה ב~וך
~ר~

 ~ן~
 ~ל~תן~

 ן~תןי~~
 ב~~ר הגי~ ~תב

 מדןי~
 ןל~ון ~~ר~ר~

 ןהא מצ~~ לא~י~ת ה~ת את ל~ר~רה~~ב
 ~מ~~

 ש~~יע דק~~ם ~צה ל~כ~לת ירקות א~ילת בין מ~~~תא~רת ~~י~~ שאין

לאות~
 חזרת

~~ 
 ע~ין ~מברך ~צוה

 ע~
 ~רןר א~י~ת

 אןכ~
 ~צה

 וכן~~ת~לה
 ובע~

 ןסמוך טרם ~י~ ישראל ת~~רת
 ~יגי~

 ל~ר~ר

 ~~~ ~~ת~~~
 לשבר שרוצה ק~דם

 ה~~
 ~צה ~שב~ ש~ןהגין ~~ו

 ~י~רו שב~~ניות הביא ~ו~רים דקדןקי ןבהגהות וכו~~ה~~צע~~

ה~ירס~
 וכ~~ ו~~~~ ל~ר~רת

 ~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~הוא
 ~~~ו~ה

 זו~ב~~~~

~~~~~~~
 ~~רי~ ~~תנית~ן~ ע~~ בירו~~~~

 יו~נן ר~ ב~ם
 ןכדת~ן ~יבולין ב~ דב~ינן כ~ן~ ~ע~ים~~ ב~ ~זרת לט~לצר~ך
ל~~ן

 כדת~י בחזרת הם ~י~ן~ין ן~~ ~~תנה~ ב~~
 בסי~~

 הביאו
~~~~ן

 מצ~
 ן~זרת

 ן~~~~
 ןר~שןנה

 רבי ב~~ ~צא~ והש~יי~ להכיר~

ז~יר~
 דב~ ןדא~ כלן~ ~~~~ם~ ב~ ב~זרת ל~בל א~צ ~ן~נן ר~ בשם
 ~אבל ב~נן~י~ןלין

 יכו~
 ~רקות~ ב~~ר בראשן~ה ל~~ל

 ר~~~
 ~מר

 לא~ם
 ~ב~

 צ~~ך ראשונה ב~עם
 ~~ב~

 כ~ן~ ~נייה~ ~~ם
 ~יבןלין~ ב~~~ינן ד~~

 מתנית~
 על ~לי~א

 הלי~~~ ~בכ~ רשב~~
 א~ו

 א~ת ~~ם~~~ילין
 ן~~יל~

 ~בר ~ ~~~ים ש~~ הזה
 ~~ ר~~~~

הד~
 ה~שנה ל~רש רצה הוא כ~ן~ ק~~א~ דבר

 ~ליב~
 ק~רא דבר

~~~
 מתניתא ~ כדמסיק טיבןלין ב~ ש~ה

 דב~ ע~
 ~בכ~ ~ ~~רא
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 ~~~~ ~ותו ~~בילין אנו ו~אן ה~ת עם אותן מ~ביל~ן ~~והלילות

 ד~בר כ~ו~~צ~ו~
 ק~ר~

 הבן
 הלילו~ שב~~ שוא~

 חזרת אןכ~~ן
 זו משנה רשב~ל ו~ירש ב~~~~ או~ו או~לין ו~אן ~~~תן~עןדה
 שזו בחזרת מ~בל קתנ~ ד~ה~~ ק~רא דבראליבא

 ה~~
 המצן~~ עיקר

 ןכו~~ ןחזרת ~צה ל~ניו הביאן ש~נהומה
 ~א דאי משום היינו

~ב~
 שנייה~ ~עם ל~בל צריך רא~ונה ב~עם

 מ~נית~
 על ~ליגא

 שיןצא~ן ן~יון ~~ו~ ~יןןן~ ~~א בין שכיוון ~ין ב~~ה יוצא~ן ין~נן~ר~
ב~כילה

 בל~
 יצא ~בר הר~ רא~ונה ~עם בחזרת ~~בל כיון כוןנה

 ~זקיה שהיסב ~כיון ןהכא ו~שני~ ~ה~ לצאת ~ש~ייה יברךוהי~ך

 שה~צה שאני ה~א ~לו~כיןןן~
 הי~

 ב~~קתן לה שמי~ב הס~ודה עיקר

 בח~ר~ ~ב~~כיוון~
לא בה~ ל~את וכיוון ~~רןר א~י~ת על בירך ~א אם

 ז~ירא רבי קומי יר~~ה ~בי ~תיב בה~ יצ~
 מתנית~

 ~ליגא
 ע~

 ~צןה~ חרוסת שאין אע~~ וחרוסת וח~רת ~~צה לפ~ין הביאו~שב~ל~
 ~~וה~חזרת

 ראשןנה~ ב~עם מ~בל שתוא אף מצוה ח~רת הא ~ל~~
 א~~ומ~ני~

 ~ב ש~ן
 אין ~לן~ בתיר~~ן~ ~~ב~

 הח~ר~
 חזרת~ מביאין בו לטבל מה לדבר ןצריך חרו~ת דמביאין כיון~לא מצן~~ ~שןם

 ~תרדין~ חרו~ת ~יבלןרב

~~~~
 ד~ נשתנה דמה במשנת שנינו של~נינו ב~~~י~ת

 ב~ בבא מצה~ כולו הזה הלי~ה א~ בבאבבןת~
 שבכ~

 אנו הלי~ות
 הזה ה~~לה ג~ בבא מרור~ הזה הלילה ירקות ~אראוכלין

 צל~~ כול~
 ~~בבא

 ~~ילו~ ~ב~~
 שתי הזה הלי~ה א~ת ~~ם מטביל~ן אנן

 א~ ב~א בבןת~ ג~ אלא ליתא ~ב~רו~~מי במ~נה אמנם~ע~ים~
 ב~~ ןכו~~ מטביל~ן א~ו ה~י~ותשבכל

 ב~א מצה~ כןלו הזה ה~ילה ב~
 א~ ~~א עמרם רב ובס~ר אל~~~ ברב המשנה וכ~ה צ~י~ כןלוג~

 ירקות ~ן~~~ן אנו ג~ בבא מצה~ ~ולו ב~ בבאמ~ב~~~ן~
 ~~יל~

 ~זה

 ב~~~רו~~
 ~ראשונה ה~~לה הנוס~אות ~אי~ו ןהנה ~סןבין~ כלנו ד~

 בחזרת~ מט~ל הראשונה ש~הבאה הס~ר הוא ש~ך ה~יבןל עלהוא
וא~~~

 ןרבנן~ ק~רא ~ר ~ליגי וב~ו~~תה ו~~~~ מצה על ש~לות ב~
ד~בר

 ק~ר~
 ~~נם טיבולין~ ב~ צריך ולרבנן ~~בו~ין~ ב~ צריך לא

בב~
 ה~ילה דבב~י ב~

 הז~
 דרך דא~ר~ה ~ ~ירוש צרי~ה ~רןר

 ב~~ז ~גר~ינן וכהא ירקות~ ובש~ר ב~זרת ל~בל ה~~ובות~~~ו~ןת

 ע~א~~י~~
 ז~

 ~א ~ול~~ם מעל ~סקו ש~א ~רבי אנ~ןנינוס
 לא צ~ון ןלא ~ישותןלא ~זר~

 ~י~ו~
 החמה

 ול~
 מר ד~~ר ה~ש~ים~ בימות



 ~~~~ך ח~רת אןכל~ מחתך~נןן
 קישן~ ~~ מא~~

 ו~ימנם אלן יר~ות ג~ וא~כ ז~~רי~ קישואין ~יי~ו דקי~ןתומסיק ~~~~ מעי~ם~ ~~ר~יב
 ןהם ח~ו~ות ס~ודות ב~ל הםצ~ח~ק~

~~~~ 
 ןיראה ~ גאים שרי

 קי~ות אכלי ~אכילהדקודם
 ~הרחב~

 המעיים
 ןחזר~

 ה~עןדה בתוך
 ב~~ס~ אמרו ו~ן ה~~ן~ה ~~חרןצנןן

 ת~~י~
 ~ל~~

 ע~~~

 ~ומר רשב~ג
אם

 ה~~
 רגיל

 ל~כו~
 או צנ~ן

 מלי~
 ב~ילי נ~~רו שלא נא~לים וקישות ~נון ~אףןכין~~ בידו~ הרשןת ס~ןדתו א~ר

~~~ 
 ~ין

 שאין וןדא~ וחזרת ירקות ל~ניו ה~יאו גר~י~ן אי ןבאמת זו~ל~א~ה מ~ו~
 ירקות מח~י בב~~י~ זו ל~~לה ד~ק~י ל~~ וה~~א ~ו~ לשאל~~~ום

ן~זר~
 של~נ~~ו~ במשנה

 ו~~~~
 יו~נן ר~ ןמדברי לה~ גר~י בירוש~~י

ןרש~ל
 ~כ~~~

 קרי למרןר דלאו ר~יה
 במ~~ה ד~~~כ ה~ת~ ~ר~ר~

~ו~~
 בחזרת~ ~עמים ב~ ~דמטבל ~~ןרש

 אמר ד~~ת~יתין עלה גרס~נן~~~~~~
 לקי~ רי~

 אומרת זאת

מ~ן~
 א~ך דאל~כ כןו~ה~ צרי~ות

 ~נ~~ י~ב~
 ויברך

 ע~
 מרור א~י~ת

~~
 ב~י~ן לאו רא~ןן ד~יבןל התם לה ןמ~רש ~ בה יצא כבר

~יוב~
 ו~~כ ~~צה~ א~ילת בתר הוא דמרור דחין~א ~ ~הוא ד~רור

 למיהדר בעי הלכך ל~רןר ~י~וון ןלא ב~ה~א~ אלא ~~ין ~ברךאינן
 דילמא מ~אי ן~~י ~~רור~ לשםלא~בי~~

 לעןל~
 צריכןת אין מצות

 ןדק~מר~ ראשןן~ בטיבןל וי~אכןןנה
 טיבולי ~רי

 הי~י כי לי~ ~~~~
 א~~כ ן~~~ת לתנןקת~ ה~~ראדליהוי

 ליש~ע~~~
 אשמ~י~ן אי ירקןת~ ש~ר

 הי~א הן~א ירקותשאר
 ד~י~~

 ~~י בעינן חזרת דא~י~ קמל~~ן טיבולי~ תר~ בעי לא ל~ודא חזרתא~ל ~יבולי~ תרי דב~ינן הוא ירקות ~~ר
 אכלו~ אי ןודא~ כ~ן~ ~תנוקת~ הכירא ביה דליהוי היכי ~יטי~ולי
 צריכןת אין דמצות יצאסתמא

 א~~ ~ןו~ה~
 אכלן הוא

 ~כןונ~
 להכירא

 הביאן ~מש~ה גר~י לא ןודאי זו ןבסוגיא בה~ לצאת ןלאדתינן~ת
 ~ירשו שהרי וחזרת~ ירקותל~נין

 בחזר~ מ~ב~
 שאר דליכא היכא

 ~~רש ~~נם ר~~~ ש~י~ כמו קאמר הש~חן ל~נין הביאן אלאירקות~
 מ~ב~ ~ ירקות ל~~ין~~~י~ו

 כ~י~ ~רקות~ ~אר לן אין אם ~ בחזרת
 הוא ןרשב~םרש~י

 דו~~
 ~המ~נ~~ חסר ו~יקר ~~ןל

~~~~
 מקשי

 אה~
 ן~ו~ לקי~~ דריש

 יצא ד~~י ~~לן ת~יא
 כןןנה~ ~ריכות דאין ~~~רש ןהרי כלן~ ו~ו~~ יצא מתכןןן ~~אא~לן

~~
 ~~~~~ ~~~~ ~~י ~~~~ ~~~~~

~~~~~
~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~ 

 ~~ו
 ~~~~ ~~ ~~~~~~~ ~~~~ ~~י ~~ ~~~ו~
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 ~ו~י ר~ ד~~~א הו~~ ~~~~ו~ש~י~
 ~חזרת ~~~בל א~~~~~ או~~

 ל~ניןלה~יא ~~ו~
 ןחרוס~ ח~ר~

 ~י~ לק~ש וריש ו~לן~ ~ ~בש~~ין ושני
 דני~~ י~א~ לא ~~ת~וון בלא א~לו דס~~ל יו~י~ ~ר~למתניתין

 ~יה
 ~לון~~ ה~י~ ~תניתיןל~רו~י

 ~~ש~~ טיב~לי דת~י
 ל~נוקת~ ה~ירא

 ו~אן ~~~~~וון דל~~ירא בראשו~ה י~א לאולכך
 ו~ר~ך~ א~לו~ סת~~י~

~מא~
 דיל~~

 דבעינן והאי ~ כוו~ה צ~י~ות ~~ן מ~ות ר~~ קסבר
 דת~תוןי ~~~י ~י טיבולי~רי

 מאי א~~ ומשני לתינןקת~ הי~יר~

מ~ןה~
 ןחרןסת ~זרת ל~נ~ו מביאין בחזרת ~~יבל א~~~~י לי~א ~לו~

 דמרור ~עידן ~ש~א דראשונה ידענא ןאנא במשנה~ ש~~ו ~מון~ו~

 א~~ל להכ~ראהוא~
 ל~

 ןהשנייה
 למימר בעי ו~אי אלא בה~ ל~א~

מצוה
 למתניתין ~ירש ל~~ש ןריש ~ מצוה לשם ~יתכו~ן ~ להב~~

 התוס~ות בה שנתקשו סו~יא ל~רש ~ ~~~ל ~ך יוסי~ דר~~ל~בא
 היכא ~שי~א התם~ דגמרא ןסוגיא ~ו~~~ ב~עדני ןעיי~והאחרונים
 מברך והדר ו~~יל ב~ה~א ירקות אשאר ~~ברך ~רקות ~ארד~~כא
 א~יל~על

 דליכא ה~כא ו~~יל~ מרןר
 ~ונא א~ר מאי~ חס~ ~ל~

 ~מרור ~עי~רא~ברך
 א~ילת ~ל עליה מברך ולב~~ף ואכיל~ ב~ה~~

 רב לה ~תקיף וא~יל~~רור
 ח~~~

 חוזר ~י~נו ~רי~ו ~~~ילא לא~ר
 ~~ילת ועל ב~ה~א עליה מברך מעיקרא אר~~ח אלא ~לי~~ן~~רך
 וא~י~~~רור

 ו~~~י~

 אכילת ~~ל
 ~ס~

 עבדי בסוריא בר~ה~ בלא
 יהושע דר~ ב~יה ~שת ורב הונא~~רב

 עבי~
 ןהלכתא ח~דא~ ~ר~

 אשאר מהדר ~רבא בריה א~א רב דר~~~~וו~~ה
 ~רקו~

 לא~ןק~
 ראשון בטיבול ~ס~א לרב צריך ן~א ב~וס~ ו~ירש~ מ~לוגת~~נ~שיה

ע~
 ~צו~ ד~יקר א~~~~ ~~~ור אכ~לת

 בטיבול אלא נ~יק ~א ~רור
 מסת~רי ודב~~הם מצה~ ~~~שני

 דכ~
 ~~ש~~~ הג~רא סוגיות

 ד~צות
 בר~ה בלא א~יל ו~ב~וף ~י~ ו~~ב~ם ר~~~י אבל ~צה~ אחר ~ןאמרןר
 ~ש~ן~ ~יבול~ן~ תר~ ~ב~ינןמשןם

 מדבריהם
 ~ט~בו~

 להכיר~~ שני
 תרי ו~~אמרת קאמר~ ד~י ש~יר~ דגמרא~~תר סוגיא ~תיאו~~~ז
 ק~מר~ שני אט~בול לתינוקת~ ה~~ירא ~לי~וןי הי~י כי ל~ למה~יבול~
 ולא רא~ון בטיבןל הוא בה ~~~ת ~רןרועיקר

 ~ןכ~
 מי~י מ~ת~יתין

 ~וסי מ~ר~ ~~~יתי וש~יר צרי~ו~~ דאין ןלא ~ון~ה צריכות ד~~צות~א
 א~~~פשא~ר

 ~טיב~
 המצוה ~~יקר וכו~~ חזרת לה~יא מצוה בח~רת

 לצאתהיא
 ב~

 ~וונה~ צרי~ו~ ~~צות ד~~ל נ~~~ ן~~וכח ~~י~ בט~בול

~~~~~
 האמוראים דא~לו נר~ה

 הן~
 ל~~יו הב~~ו גרס~

 ~~ט~ל ן~אמר בד~~~~ ~~ת~~י ~~י~ ו~ו~ ~~~~ל~רקות
 הו~ ב~~ר~



 י~קות ל~~יו ~ביא~ ~וא ה~~נה ןעיקר מןס~~~מ~מר
 ע~

 ~~גיע
 ל~~~רת ~יגיע קו~ם ו~לו~ ~פת~ל~ר~רת

 ה~~
 ל~ניו ~~ביאין

 אןמר ה~ה ~~ו~גר ו~~~אמרירקות~
 די~ו~

 ~~בל
 בחז~~

 אם ~מי
 וס~נון ירקות~ ~אר ~ואין

 לשו~
 ה~~ש~ה

 מו~י~
 המשנה באה שלא

 האיךלו~ר
 או~~ ~ו~

 ~וא ו~איך
 ~ו~~

 ל~ניו מביאין ~יצ~ אלא

ןמ~
 ~~ב~א~ן~ הן

 ~יק~~~~~
 ו~ומר ה~ת~ ~ר~רת ב~ירוש ~אן ~מב~~ה

 ~א~לו יד~נו~נה
 ~ר~ראו~

 עיקר קו~ם
 ~ ה~~ו~~

 ש~נינו כמו
 ה~ת~ ~ר~ר~ קר~ ה~~ון ~לפ~י~רפרת ואןת~ ע~~~~ מ~ב ~ברכןת ו~ן~ ה~זון ש~~~י ~~ר~רת עלבירך

 הנוסחא ~~קר ב~מת אן
 אינו אם והיינו ל~ת~ או ן~ירושו ול~ת~ ~יזרו ב~~ןס שהיא~מן
 ~ד ב~זרת מטבל ~ןמר הוצרך וע~כ ~ר~רת~~ו~ל

 ל~ו~יעך הוצרך בזו ~בל ~~~יאין~ ל~ה ~ובן מ~ילא אי~ךשבכל ן~ן~~ שיגי~
 ~רכן ~אין ~~ה דברש~עשה

 ול~~ז טיבן~ין~ שני שי~יו כדי ~עשו~
 ל~ניו ~ביאו בירןשל~י ש~וא ~~וו הנוסחאעי~ר

 ןחזרת~ ירקו~
 ~א נמיאי

 גרי~
 דסת~ ~מי~ ~~יר נמי ירקןת~ אלא

 של~ורך ירקות
 צ~ןן הםהסעןדה

 חזר~
 ואלו ב~זרת~ ש~טבל קאמר ןע~ה וקישות

 לפר~רת ש~ביאו הם הםהירקות
 דאמרינן ו~~א המזון~ קו~~

 ~ק~~זלעיל

~~~~~ 

 היה ו~ר~ב~ם בירקי~ ~~~ביל י~~ק ר~
 י~~ אןכ~

 מן
 מצה ן~כל ~~~י~ל לבא ~~~גרר ~~ום בעינ~ ו~ראה ול~~~~~~המנחה
 ה~ה ולא י~ק~ או~ל ~~ה ול~י~ך ~ןתרלת~אבון

 נוה~
 ~ם ~י ~ן

ערב
 ה~ס~

 ~בת ~~~ס~ ~ד~~רינן בלילה ולאכול לה~~~יך כדי
~~~~מ

 ~~~ב~

 אמר
 ר~

 ~ ~גריר~ מ~ום ירקא ~י~ול לא רב בי בר ח~דא
 ןקאמר לן~ ןאין הרבה ל~ם ו~~אכילו ן~ו~ חי ירק שםן~רש~י

 ~ר~רת שיאכל דקודםב~ת~יתין
~~~ 

 ן~ר~רת ~~זרת~ י~בל
 ~ הסעודה ~ל ~ר~רתהי~נו ה~~

 ש~עודה ~~צינן ו~~~ו
 ~רוי~

 ל~ם
 ה~ברים כל ~ן~רת ~~ת שברכת ל~י ~ת ח~מים בל~ון ~קראתכך

הבאים
 ~~~ח ~ר~ות במס~ ~גרסינן ~הא ~סעודה~ ~~~~~~

 ~~~~ון בעובדא וכ~~ הדדי בהדי ר~תא כר~כן ן~לכתא ~~ל~אינאי ע~א~
 וש~ ש~ח~בן

 ~נ~

 ~~~א~
 בי ר~תא אכלינן כי ר~א אמר

 רי~
 גלותא

ןכו~~
 ן~שו~

 רש~~
 רי~ ~~

 שם שהיו ו~ן~ ב~~ןד~ן ~~אר~ך ג~ותא

~~~וב~~
 ~~~~א ושם ן~ו~~ רב~ם

 ע~ב~
 ~ול~

 נח~~ן רב לבי ~יקלע

~רי~
 ו~ן~~ רפתא

 ~ק~או ~רי
~~ 

 ~~~ודה
 ע~

 ר~ת~~ הל~ם ~ם
 ~ת~ה~א

 בלשו~
~~~~~~ 

 ןאש~~~~~~
 סען~ות ~~~אר שי~~ה ~~~~י~ין
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 ירקות ~מביאיןהשנה~
 שיא~ל ן~ןדם טובא דמגררי ל~ר~ר~

ה~רפר~
 וראי~ ב~זרת~ ~~בל

 ד~רסינן מ~ריית~~ זה ל~ירןש
~ג~רא

 ~ק~~~
 ע~~~

 מצן~ חוט~~ן או~ר א~י~זר ר~ ~ניא
 ב~ילי

 ונןס~אות ~ירןשים ןהרבה ישנו~ ~לא תינוקת בשביל~סחים
 את מ~ביהין ן~ירשן מצה~ חו~~ין ןרשב~ם ר~~~ גי~ זו~בברי~תא
 ~קט~ן לקמן דהא אינו זה ו~י~ שיש~לו~ תינוקת בשבילהקערה

 ו~ו~~ הגדה שאןמר ~י ל~ני אלא השלחן את עןקר~ן וא~ן~רסינן ע~ב~
 שי~ירן כ~י י~~י ר~ דבי אמר~ ה~לחן~ את עוקר~ןלמה

 ~ינוק~
 קמיה יתיב הוה א~~יןי~~לן~

 ח~ ~ר~~
 מק~יה~ תכא מ~ל~ דקא

 לא עדיין ~הואמר
 ק~

 מעקרי קא אתו אכלינן
 א~ר מ~מן~ תכ~

 נ~תנה~ מה מלומר ~טרתןלי~
 והיי~ו

 הגבה~
 ~~וקא לדי~ן~ הק~רה

 ק~נים ~הין שלהןשל~~ןת
 ~ב~

 מס~~ין אנן ג~ןלים שהן ~ל~ו
 הרשב~ם כמ~ש~קערה

 הקערה א~ ~גביהין ואי שם~ והתוס~ן~

 ~ול~ל מצה חוט~ין נקט אמא~קאמר~
 א~ עןקרי~

 ~לילי הש~~ן
 למ~ בעי מאי ועוד ~~ה~~~~~~ים

 ו~~ית~ ה~~חן~ את עוקרין
 ~לי~זר ר~ אמרה הא ינא~~ רבימדב~

 ב~~י~
 אח~כ ןכו~~ ת~נן~ת

 הלשון ןזה ~~הר או~לין ~~צה חו~~ין דמ~רש וא~ת רש~יכתב
 רב~נ~~ ~~רש הללו לשונות שני ו~~ב ג~כ~ הביאו ןרשב~ם~יקר~
 ה~~נוקת מיד הלחם את ~סלקין חןט~~ן נראה ולי כתבואח~כ
 ~תוך י~נים יהושלא

 מא~~
 כדרך הרבה

 התינו~
 א~ילתו אחר

ןשו~
 כלן~ ו~שא~ן~ י~נו לא מהן כשחוט~ין עכשו אבל ישאלו~ לא

 ישנןלא
 ש~~

 ~ ~ב~ן ~די א~~ן
 שא~ו~ השינןים~ כ~יראו וי~א~ן

 הכירא~ושין
 וכן כדלקמן~ לת~נו~~

 ~וכ~
 ~~צה חו~~ין אןמר אליעזרר~ דתני~ התו~~תא~ ל~ון

 ל~ינן~
 יהןדה ר~~ יישן~ ~~א כד~

 ןלא אחת חזרת אלא אכל ~א א~י~ מש~ןאומר
 טיב~

 ~ר~רת אלא
 גוז~ין כלו~ ~ישן~ ש~א כדי לתינןק ~צ~ ח~~~ין~חת

~~ 
 ןרבינו

 ןכו~~ לא~~ל ממהרין חוט~ין ש~יר~תי הלשןן אותו עיקר ~~ן~י~
ומלשןנו

 מוכ~
 ~ו~ של~ני בברייתא ~מו ןישאלו~ י~נן שלא ~גריס

 ו~ן ~ו~רים~ דק~ןקי בכ~~יוכ~ה
 כהגהות ודלא ~~רש~י~ ~ן~~

 זה חוט~ין ~י~ ןמצה ~~~ץ ב~~ והרמב~ם ישנו~ ~~א ~מן~קהב~ח

 ~ר~ב~ד ע~יו ןחו~ק התו~~תא ~שון ~ם מס~ים זה ואיןמזה~
 וכנוסח~ לא~ן~~ ממהריןן~י~

 בתוס~ ~~ה בתןס~תא הרשב~ם

~~
 ~~ו~~

~~~~~ ~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~ ~~ ~~~~~~~~ 



 אלא ~ר~ורט~כ~~~
 ~לית~

 אכל לא ~~י~ רי~א וגריס מ~~ו~ שם
 לתי~ו~ת מצה חו~~ין אןמר א~יעזר ~~ הגי~ ~ל~~ינו ובתו~~וכו~~
 א~י~ ~~~ו רי~~א ישנו ש~אבשביל

 ל~
 א~ל

 אל~
 א~ת ~ר~רת

 ~~ל לאא~י~
 אל~

 ~~ה חו~~ין אחת חזרת
 ~שבי~ לתינ~~~

 ש~א
 דנקט ע~י~א וןדאי ~ן ו~ן~חאישנו~

 ב~ר~ר~ א~~
 ב~זרת~ ן~בל

 זן נוסחאול~י
 ~נק~

 רבים לשון בתינוקת
 ל~

 על ו~בל אכל ~אי
 כן ~א~י~ לו~~רה~י~וק

 גןז~י~
 ה~~חן בעל על אלא ~~נו~ המצה

ק~~~
 ןעו~

 א~ר~נן~ ליה ח~ף ןלא ~יניה~~טף מהתינוק~ ~צה ~ו~~ין הול~~ל ק~~ר גוז~ין חוט~ין ד~י
 ןברי~ת~

 ברב ~יתא ~גמרא

אל~~
 ר~ ןב~י~

 ~ו~~~ן או~ר ה~דול א~~~זר ר~ תניא הכ~~ ~ננא~

 ~~~ח ~לי~ימצ~
 בשבי~

 דברב אלא ו~~~לו~ ~~נו ~לא הת~נוקת
 ~י~אא~~ס

 ןלא לת~~וקת לו ~ו~~ין ~~ן ןא~כ ~יש~לן~ למיל~
 א~א~התי~ןק~~

 ~ירוש~
 שע~יין אף לא~ול~ ~~מהרין ~צה ~חוט~ין

 גו~ו או התבשילין הביאולא
 בשבי~ פס~~ ש~

 ישנן ש~א התי~וקת
~שמתחי~ין

 לא~ו~
 ןישא~ו

 ע~~~
 ~מץ אןכלין ~נו הלילות ~~כל

 כלו~ וכו~~ אכל לא א~י~ ה~דול ר~א של משמו ר~י ~מר ו~~זן~ו~~

ש~כ~~
 קן~ם לו ~ביאו

 וח~רת~ ~ר~רת המצה אכי~~
 כס~ר ן~הן

 מטבל ~הןא אמרו ד~מ~נה אלא ב~שנתינו~~~נו
 בחזר~

 קו~ם
 ןב~ו~~תא ~~ר~רת~שי~יע

 נק~
 לא א~י~

 אל~ אכ~
 אחת ~ר~רת

 ~בל לאא~י~
 אל~

 כר~רת ~אכול מנהגם ~יה ן~~~~ז ~~ת~ חזרת
ו~~~~כ

 ב~זרת מטבל הסדר לה~ך ב~שנתנו ~~ו וע~כ בח~רת~ ל~ב~

 שיגי~ע~
 ~~ש~תי~ו ה~ת ש~ר~רת ראי~ ן~כ~~~ ה~ת~ ~~ר~רת

 כלשון ~ו~~ין ~~ון ושימוש ~~~ש~ המזון ש~~ני ~ ה~ר~רת~יא
ממהרין

 ~מ~~
 ~~ תנחומא במ~~ש

 ~ל~
 כאריות~ עןמ~~ם מש~תן ~מ~ו

 ~מ~ קריא~~ן~~י~
 בבר~ןת ן~ן ו~ן~

 וב~ב~ ~~~ י~~
 שלא

 ק~יא~ה~ ימהר ~~אבחי~~ת~ י~~ו~

~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~ ~~~~~

~~~~ 
~~~~~ ~~~~ ~~~ 

~~ ~~~~ 
~~~~ 

~~~~~ 

~~~~~~~~~ 
~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~ 

~~~~ 

~~~~~~
 ב~ל

 ד~~
 ~~ב

 לית~
 ו~יזרו נא~ולי ב~~נת

ןבירושל~י
 ~ברי~~~

 ן~ן ~~שיל~ן ושני ה~~ו~ה ובס~ ה~~ור ןבבעל
 הגי~ ~~ בכת~~י ~עיר ~ביאין~ היו ועל הרע~~~~ ~ירשולא

 ובמק~~
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 ב~רן~ל~י שאף אוסיף ןאנימביאין~
 ובר~

 ואיל~ ~~ביאין~ הגי~ אל~ס
 ה~צה גרסינן ~~ו~~תא שאומ~~ כ~ן בזו זן תלויותהנןס~~ןת

 ןה~רןס~החזר~
 אומר צ~ןק בר ר~א ~צןה חרו~ת שאין אע~~י

 ר~ להם ןאמר מעשה ~ס~~ של גו~ו ל~ניו מביאין ב~ק~ש~~ןה~
 ןבכ~~ מצוה~ תבלי ל~ם ןט~ו באן לןד לתגרי ברביאלעזר

 גו~ן ב~קדש לפניו מב~א ו~ן~ אע~~י ןחזרת וחרו~ת מצההנוס~א ~ר~ור~

 ו~כ~~ ןכו~~ לו~ לתגרי צדןק בר אלעזר ר~ ן~~ל מעשה ~~~~של
 ןירא~ ~ מביא או מבי~יןהגי~

 קצת רי~א ~טן~ה ~ו שברייתא
 ו~ו~ ה~צהש~תח~ת

 ןל~
 ~~י

 מ~
 ו~גמרא ל~ניו~מביאין ~מש~~ כדתני ~הו ליעבד

 ~קי~~
 ע~~~

 או~ר יןסי ר~ ברייתא~ ~ב~או
 ל~ניו להביא מצוה בחזרת ~~יבלא~~~י

 ~~ר~
 ן~~י ןחרוסת

 מצ~ ~נ~~~~ ר~ ו~~~ אל~ס ןברבתבשילין~
 ןיר~ה ו~~~~ ןחזרת

 שב~מ~ לזה וראיה תבשיל~ן~ ןשני במשנה הןסי~ן ~ו ברייתא~ע~~~י
 ל~ס~ זכר ~~ד תב~ילין ש~י צריכין ו~~~ו~ין ~ני גר~ינןירושלמי
וא~~

 אמרי נ~~ בבל~ת ובג~רא לחגיגה~ ז~ר
 א~~

 מאי יוסי~ דר~
 רב א~ר תבשיליןשני

 ה~נ~
 סיל~א

 ~תר~ין~
 הוה רבא ןארו~א~

 ~ו~יל וארוזא א~ילקא~ה~ר
 ו~~~

 חזקיה ןכו~ הונא דרב מ~ן~יה
 א~י~אמר

 ד~
 ב~ר מיני שני ~ריך ~מר יו~ף רב ש~ליו~ וביצה

~~~
 א~ילו אמר רבי~א ~ ל~~יגה ז~ר ואחד ל~~ח זכר

 ל~ גרסי הוו דלא ש~~מ ~ אמתנית~ן ~בריהם ~סדרן ולאןבישולא~ גר~~
 שהמשנה נ~ל וע~י~זבמשנה~

 עתיק~
 ןעיק~ ~ הבית ~ז~ן היא

 ובמקד~הגירס~
 ~~~~ תב~ילין וש~י במשנה ןכ~הו~י~ו מביאין~

 וגרסו ש~נן ~ ~ס~ שא~ן ב~~קןם בג~ולין שזהן יו~~ דר~ברייתא
 מביאין~ היוןבמקדש

 ןא~
 הוצר~ה ~~ית בזמן

 ה~~שנ~
 לומר

 ובמקד~
 ו~ם רחוקה~ ו~רך ~מ~ים מ~~~~ ש~ד~ו רבים ~ש ש~בר~~ביאין~

 מ~ו~בי~~כ~~
 ב~~~ה

 ~חרןס~~ חזר~

~~~~
 ע~~א ~ק~~ז בגמרא גר~ינן דתןס~תא~ דראב~צ מעשה

 ז~ר חרו~ת ל~בן זכרתבלין ~
 ל~~~

 בר א~~זר א~~ר
 צדו~

 הין כך

 ובירןש~מ~ ~~עשה~ האי ק~י ד~לה בתוס~~א ~~ו~ה זודרי~א ~ירא~ ל~צןה~ ת~~ין ~כם ו~~ו ~אן שבירושלים חרך ~~ריאומרים
 תבלי ~כם וטלו באן אןמרים ה~ן ירוש~ים ~גרי אלא ל~ולאליתא
 היא ד~ו~~~א לוד שתגרי ויראהמצ~ה~

 ט~~~
 בא~גירת מהמע~יק~ם

 דב~מ לןד ד~גרילי~ן
 ~מ~~

 ע~~ב~

 תגר~ ~ה~יקר ~ א~~אה ~~נין
ירו~~ים

 ~~ו~
 הפסחים~



~ ~ ~ ~ ~ ~

 דרב נר~ה תבשילין השני
 יןס~

 ~ר~
 ד~~~י~

 ו~קי
 ח~נ~ל ~~ ן~י~ דירו~ל~י~ ~ברייתא ~~~~ ל~~~~יה א~ר~~רייתןת

 ז~ר צל~ ןמבושל~ ~~י מיני~שני
 ו~~~וש~ ל~ס~

 ו~ל ~חגי~ה~ ז~ר
 עם ש~צם ובי~ולא~ גרמא א~י~ רבינא א~רזה

 מע~
 ~~~ין ~שר

 ה~סח ~זכרדי
 ן~ישו~~

 ןר~~~ם ר~~~ ש~י~ מה אבל ל~גיגה~ זכר
 ב~רחתי~ת

 ~מ~~
 לא ~שר ~~חתיכת רחןק~ היא בו~ ש~תב~~ה

 דשני סברי א~ןראי ~ינך א~~ם ~גרמא~קרי
 ת~~ילי~

 לכבוד הם

 ת~~יל~ן עירןבי ל~~ין דת~ן ן~האי~~~~
 ב~י~

 ~~ב
 ןבה~א תב~י~יןב~ ב~~~ ~ ~ביצ~

 ן~ו~ן אחד~ תב~י~
~~~ 

 ש~~~ו ן~יצה
 שה~

~~ 
 ~ברייתא ןת~יאתבשי~~ן~

 ש~
 ~י~ז

 ע~ב~

 מודים ~לעזר ~ן ש~עןן א~ר

 ~~ ו~~~~~~
 ב~

 ~~~י~י~
 על ש~ריך~

~~ 
 ~ג ~ל ~~~קו

 ןבה~א תבשי~ין ב~ ~~ש~אש~~יו ןביצ~
 ~ר~ר שאם ן~ןין אח~~ ת~שי~

 ~ר~י~ ~רש~י ק~לי~ות שרסק או ~דג לתוך ןנ~ןביצה
 שן~ים~

 ל~וךונתן
 ~ד~

 ~~ ~צריך יוסי לר~ ס~ל והנה תב~~ל~ן~ ~~ ~~ן
 ~מר ןח~ק~ה ~ר~ב~~א~תב~ילין

 ~~ שעכ~~
 דא~י~ תבשילין~ ב~ וביצה

ל~~ב~א
 דב~~

 הנ~ וב~ה~ ב~ש ~חלקו
 שנ~נו ןבהי~ך כב~~~ ה~כה

 סעו~~~~~ין
 ~~ב בערב ה~~סקת

~~ 
 ן~ו~~ ~בשילין ב~ ~דם יאכל

~~~~~~

~~~~~~ 
 ~~~ לעיל ~נינו

 ~~ב~

 נןתנין אין
 חרןסת~תוך קמ~

 ןעשוי חן~ץ בו ןיש אייגרן~ס~ ופרש~י ו~ן~~
 ל~ב~

 בו
 בן ל~ת ורגי~ים~~ר

 ק~~
 ן~ם וכן~~ טעמו את שמקהה ~בר ןכל

~ל~

 ע~ב~

 א~י ~~ר
 ובי~

 דמ~~ קשה ~~ימוצן שאןר ~בית ~רן~ת
 ~~ר ו~ל חןמץ בו שנןתנין כליו~ירש~י

 שי~
 ~יתן ור~ילין קיהו~ ~ו

 ה~~ה ~מ~ת ~ל בשר בן לטבל ןע~וי קמחבו
 ולש~ן הקיהןי~מח~ת ~תח~~ והק~~

 חרוס~
 קיהוי

 אייגירו~~
 מזה למדנו בל~~ז~

ש~חרן~~
 טי~ול ~~ין הוא ~לא דו~א ~ס~ ~~~לי ~עשוי דבר אינו

בכ~
 שהוא נר~ה ~צוה~ חרוסת צ~וק בר ~~~א רשא~ר ןה~ה ה~נה~

 מצוה מאי ~~ב~~ ~ק~~ז ~ג~~רא ע~~ה ןג~ס~~ן ~~ח~ ל~י~י~יוחד
 ~~ר אמר ~ןיר~

 ל~~ו~
 הלכך אב~י אמר לטיט~ ז~ר א~~ר ין~נן ןר~

 לקהויי~ר~ך
 ז~ר ~~הןיי ל~~~~יה~ ~צרי~

 ~ת~ו~
 זכר ל~~וכ~ה ן~ר~ך

 ~~בן ז~ר ~~~ין יוח~ן~ דר~ כןןתיה ~נ~א~~יט~
 חרןס~

 ל~יט ז~ר
 מ~~אר ה~ה כד~~י~~ ו~ן~ חרך תגרי אןמרים ~יו ~ך צדוק בר~ר~~א
 ~ות~ין ה~רייתא ןלדברי הטיט~ ל~כר ~יוחד באופן ~ןתן~עו~ין

 המ~ןרשים ~י~ ~ ~ת~וח ~~ר ואמרן ~תבן~ ז~ר ~~ם ~בליןבו
 ב~~דות~ ~~ז ש~~רש ו~ה עוררתיך ~~~וח ת~ת ה~סוק~~~ש
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 ~קט~ו הרשב~~ם ןל~י~ ~ ת~וח כט~ם ש~ו ה~יהןין~~ם

 ע~~~
נן~ני~

 ת~ו~~ם~ ~ן
 ירו~לים ~גרי ~ דמת~יתין עלה גרסינן~~~~~~~~~

 הי~
 א~רי דא~סי ב~יתיה בני ~ ~~וה תבלי ל~ם וטלו ~ואואו~רים

 ר~ב~ל ע~ו~ רבה ש~יא רובה שמו ~קרא ול~ה אי~י ~שםלה
צר~~ה

 צבר~ה תנ~ ת~יי אי~ ל~יט~ ז~ר אמר ~לתיה ~ב~~ שת~~
 רב~~ש~הא

 ~~~~ז ~~~ים ןבתוס~ןת לדם~ א~ר~ז~ר ~י~תיה

 וב~רושלמי ןז~~~ להו הוה אחרת נו~~א ל~~ןכיה צריךבד~ה ~~~~
א~ר

 שתהא צרי~~ ע~ה קר~ן בעל ןה~~ה ל~ם~ זכר דעבדי אי~

 ן~י~ רכה~ שצ~ל רבה מ~ת א~א לה~יה צריך ש~~ן ן~~שררכ~~

צ~רי~
 דהיינו ~~~~~ דקרב~י רב~י ~~~~קתא ~יב~ייה ~יני כ~ו

 צ~ריה ה~א ןק~~ר ~אכל~~י~י
 ~ין כ~ן~ רכה~ ~תה~

 אןכ~
 שתהא

רך
 ןנוז~

 נשתרבב ~כןלא נראה ~יןתר ~ ~~ם ז~ר
 מ~~עי~

 הא
 לדם~ זכר תני ת~יי אית ~ להיןת צריך ועיקרו ןנ~תבש~דריב~ל
 דעבדי~ ל~לו~ בתן~ המ~תיקים ~יבשו תני תניין~~ןת

 שהין
 ~ס~ים ד~רב~ ~ירוש~מי כתב~ ובמרדכי מ~בר~ם~ וכתבומ~וקין
 מע~ה שהוא ללב~נה זכר ~רוסת ~~ן נקראלמה

 חרסי~
 ריב~ל

 צריכ~ דתנא תנא אית לט~ט זכר עבה שתהא צרי~האןמר
 דקה

 בחרוס~ ~ש~~משין ןבא~ת ~ן~ ליתא ןל~~י~ו לדם~זכר
 השנה בכל

 שכתבת~~כמן

~~~~
 מאמר הוא ו~ו~ רןבא ~מן נקרא ו~מה דאי~י הא

 שהו~ ~ רןבה ל~רןסת קןרין היו ~דה קרבן ב~ל ו~י~ ~~תןם
רב~

 ~מו
 ~י~

 בו
 ~ח~וק~

 אי וראב~צ~ חכמים בה ד~~~גי עמו
 חד ~הואנמ~

 ~רן~
 ואלו שבה~ ה~בלין

 ~~ירו~י~
 א~נם

 ~תקב~י~

~~
 ז~ר ~~ם קאי מ~וה דאתבלי ונ~ל אותו~ ~~ש~כים ואינם הלב

 כעין שהם ת~~ן לן~בי לוקחין הין ןלד~תילת~ן~
~~ 

 ןהם ג~נים
 דאמרינן רוב~א~ היי~ו ןרןבה רובי~~ ~~רא ןתלתן לתבןדו~ים

 ~ן~בכריתות

 ע~א~
 ןבהוריות

 ~י~~
 ע~~~

 בריש רוביא ~~י~ל
 ו~ירש~י טוב~~~י~ן שת~

 רןבי~
 ו~ב~צ~ ד~תק~~ ן~ו~ ת~תן

 ~ג~

 ~~תק קטנית ~~ין ~~רש~י וכן~~ ת~תן חבי~י ~ן שהיו ~~ב~וגיא ~~ב~
 ~~~א בב~~ק ו~~ן ~ הקדירה~ת

 ~~~א~
 ובר~ה ק~נית~ ~~ין ~ירש

~י~ב

 ע~ב~

 ת~~ ו~ב~ תבלין~ ~~~ן ~ירש
 זה~ ~ל ה~~~ח ב~ג~ות

 ~פ~ד ב~עשרותוהנה
 ~~~ו~

 ר~ב~~~ שנינ~~
 או~~ר

 ~~~~ו~
 תלתן ~ל

 הר~ם ו~י~ ~~ע~ר~ ~ייבותו~ו~
 ה~

 ~רח
 ה~~~~
 והר~~ ~

 והר~י



 מל~יבן
 ~ד~

 ואוכ~ין ~ג~נ~ם ש~ש ~~ין ת~תן לו~~י פירשו
 ~קראים שי~~חן קודם ~~הם ~הגב~ןלין ~~רשים ו~שאןתם~
 ק~~ית ~~ן ~~ר~~~~ ~זה ן~ראה~~רה~

 שהזר~
 ו~צמח ק~~~ת ~ין

 ה~רע~ ~~~ש~קרא
 ~ן ~ש~~י ~ל~ד

 ~גמר~
 ~~~~ב דחולין

 ן~יר~~י רןביא~ ~ן לבר א~רים ריסו~י ~~ום בהם אין ק~ניןתמ~~י ~~ ע~א~
~ם

 ו~ו~ח תל~~~ רןבי~
 ~הו~

 ~~ידןבר א~~ם ק~~יו~~ ~י~י בכלל

~~
 ~לןלבין

 פיר~
 קאי ~ם דבר~~ה ןהוא ~בל~ן~ ~ין

 ה~ש~~~ ע~
 ש~~ אחר ו~~רש~י ~ש~צ~ח~התל~ן

 מ~עשר הוא צמיחתן
 לזרעים~ ~~שתצ~~ ~~תצ~~ח~ מאי ~ם~ וא~רי~ן ~ק~ט~ו~ שנתאחר ו~~

 ~הז~ען~ירש~י
 צומ~

 כש~ירשו והנה ~ בתוכו
 שאין בזההש~יעונו ~זר~ים~ ~~~ת~~~

 ~לןלבי~
 לשנה לזר~~ם ~~צ~~ קודם מתעש~ין

 ~~ברה ל~~ה ~אלא~באה
 וע~~

 הלןלב~ן שאלו תבל~ן ~~ן ~רש~~י
 א~תן ~או~לין צ~ק מל~~ בן ןהר~י הר~~ש ן~שאמרו ~ תבלין~ין

 ~~~א שם ןבב~~ק ל~בל~ן~היי~ו
 ~~א~

 ןבירו~ל~י
 דערל~

 נקראו ~~~ג
 אמרי ~~סי שב~ם אומר ~ו ~שערה ןע~~~י זיר~ן~ הלןלב~ןא~ו

 ה~רור עם כלן~ עמו ר~ה ~ה~א רובה קרי מצוה תבליש~ןתן

~הי~
 ה~ו א~~י ~~בית ~~י אי ול~ו~~~קו ל~ח~י~ו ~מן ~ו~קת

קורין
~~~ 

 אןמר ואיני ~ך~ ~ם ~ל רו~ה ~צוה ~ב~י
 ז~~

 דרך רק
 ה~~ת~ מ~ודע ה~~ת ~~ו שתתברר עדהש~רה

~~~~
 מצוה~ ח~וסת שא~ן ~~~~ ~אמר הת~ק דב~י על

 ל~ ~~יית~ ~~אי ~~שום בבב~~~גרסי~ן
 ~~יר~~~ ק~א~ ~~שןם א~~י א~~ר

והרש~~~ם
 שר~

 ~ח~ר~
 ~יון ~לו~ ~ ~ארס ~וא וה~י הוא קשה

~אכול שצר~~
~~~~ 

 הו~ר~ו קשה ןאר~ו
 לח~ו~~

 ~סח~ ל~י~י ~~וחדין

להח~י~
 ~קט~ן ןשם ~~רס~

~~~~ 

 א~ר אלעזר א~~ר ~רס~~ן
 ~ריך חסא האי ש~~מ פ~א א~~ר נט~~י~ ~ריך ב~~~קה ש~י~ולו~ל אושיע~

 ~~~ום ב~רוסתל~קועיה
 נט~י לשקו~יה ~~יך לא ד~ס~~ד ~ ק~~

 לא הא לילמה
 ו~ו~~ ~ג~

 בחרוסת ~רור א~~ש ~~ה~ ~א ~~א ןא~~ר
דילמא

 אג~
 דת~~ין חלייה

 ~~ב~~
 מרןר~ ט~ם ן~~~נן ~~~וריה ~יה

 ~ר~~~י ב~~שנהןהנה
 מ~ב~

 בח~רת~
 ב~דרו ~עשה יוס~~ ר~ ~~ב ו~ן ח~~אל~ ר~ ~~~ו~ן ו~ו~~ בחרו~~ הח~ר~ ~~~~~

 ןה~ר בס~~ן ~~~ה רבי~וו~ן בחרןס~ ו~טבו~
~~~~~~ 

 ב~~~ה התו~~ ש~~בו ~~~ו
 ~~ר~ב~ם ב~~רת~~~~~ל

 ~ת~
 ~או ~~~~ל ~האי

 וח~רת ~~~ה ~~ניו ~ב~אן ~ק~ן~דקתנ~ הו~ בחרוס~
 מ~~~ ו~~ן~~

 לא ד~~י~ן
 ו~~לו ~רשב~~ם ד~רי ד~ן וה~ו~~ב~או~

 ד~~א~
 בעי לא ירקות
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 משןם בחזרת אבל דן~א~ר~~ת
~~~ 

 ~~י
 חרוס~

 בר~שונ~~ א~י~
 בזהוה~רי~ו

 ה~ני~
 ה~ר בשם הביא ןהרא~ש מרדכי~ ה~~ות ב~ו~

 ז~~יונ~
 ~~~ירא א~א לחיוב אי~ו ראשןן ד~~בול ~שןם

 ~ע~~~
ור~ילי~

 ~~~ה ~ל
 שאןכ~י~

 ~~רת
 בל~

 לק~א חוששין ואינם חרןסת
 ~לא ~אכלןהו אם ~כמ~ם ~שן לא ~מי ~תה~ם

 חרןס~
 ש~ן~ין כמו

 חכ~ים הז~ירו מ~ןה של שהוא ש~~ טיבול אבל ה~נה י~ןתבשאר

ש~~
 ~ו יהא

 ~ש~
 דעת אמ~ם ~~נה~

 לנב~~
 י~ןת ש~כל נ~ל

 אןכ~ין היו לאה~~ה
 ~זר~

 ל~~~ן
 אל~

 ןב~יבול והבשר~ ~~ת עם
ר~ש~ן

 ל~
 ~~~ ש~זי~ו ש~י ב~יבול אבל מזי~ו וא~נו כזית ב~~

~רוס~
 ~יןח~ת

 דחליי~
 ןסתם ד~רןר~ ל~רס ~~ה ~~ל~ש דת~לין

 ב~רןסת הוא בחזרת~~בל
 ~מ~~

 שנו ו~~~כ ~שנה~ בכ~ שהו~

 ן~זר~ ~צ~ש~ב~~י~
 ןיכול ~צו~~ ש~~נה אע~~י ~יו~~ת ןחרןסת

 בדברים הארס~~~~יש
 ~נה~~ ~ע~~~~ א~רים~

 זכר ~שןם הוא
~י

 ל~י~
 ~י

 ~ת~ן~
 ל~ל~ של שהחרוסת א~ר ~רא~~צ ל~ם אי

 צריך הזו~ החרןסת בלא החזרת אכל ואי לעצמה~ מצןה היאפ~ח
 ןמס~מ~ ~צ~ה~ ב~ני חרןסתלאכול

 ל~יבןל חרוסת לן שיש כיןן
 עוש~שני

 ןל~ בחרוסת~ ~~כ רא~ון ~יבול
 חרןסת ה~ז~רה

 ~צןה שאינה להשמיענו ~ראב~צ משןם אלא ת~ק ב~בר~שני בטי~ן~
 ~~~~ ןהר~ם הוא~ יחידיד~ת אל~

 המשנ~
 שלן

 גר~
 ירק~ת ל~ניו הביאן

 ו~ירש ןכן~ ב~זרתמ~בל
 ~ביאי~

 ~יזה ןאן~ל וכו~ השו~~ן ל~ניו

יר~
 ב~ה~א~ ~ליו ויברך בחרןסת אןתו שי~בול אחר לו שנזדמן

 ב~ה~א כי להן~י~ך ~חזרת מט~ל ~~~רןזה
 יבר~

 א~י~
 ע~

 ח~רת
 במקום אכ~ו שהוא ל~י המרןר~ם ~ןשהןא

 יר~
 ב~ח~ה

 ~אכןלש~דרנו ו~~ ן~ן~~
 יר~

 עכ~~
 שינןי שיהיה כדי מרור ן~ח~כ

 ןי~א~
 ןמט~~הבן~

 ןהחרןסת היר~~ ב~כילת שמתעסק ~ני~נו בכאן
ת~רן~ות הו~

 שי~
 לטיט~ זכר וזה ת~ן ן~מות ~יהןי בן

 עןשין ןאנ~נן
 א~תן ן~כין או~ן ומ~שלין ת~רים או ~אנים ~ןר~ם כך~אןתו
 ה~ל ןלש~ן שיר~בן~ד

 ~חןמ~
 בו ונו~נין

 נר~ ~בן~~
 איזוב אן

 אומר צ~וק בן ור~א ש~ו~~ם~ בלי ~ון~ין~א
 ל~עתו מצ~ה~ ~רוס~

ש~~י~
 ~ צר~ךבד~ה ןהתןס~ו~ הלכה~ ןאינה חרוסת א~ילת ~ל אקב~ו לברך ~דם

 ל~שןת מ~רש הגאונים ן~תשו~ת כתבו~ ~ס~וכי~

חרו~~
 ~נדמו ב~ירות

 לכנס~
 בשיר י~ראל

 תח~ ה~ירי~
 ה~~וח

 ןגן~~עוררת~ך
 ן~ו~~ רקתך הר~ון כ~לח

 א~רת~ ו~ו~~ ~~טה התא~ה



 בתמראע~ה
 ן~ן~~

 ןשק~ים וגן~~ אגןז ~~~ אל
 ע~

 ~ש~ד ~ם

הק~~~
 ה~ץ~ ~ל

~~~
 רוא~ אני

 לא ~הר~ם להעיר
 ~~ר~

 ~לא ~ד המאמר
יגיע

 ויראה ה~ת~ ל~ר~ר~
 הבבלי גם ןבא~ת בנןסחתן~ ~י~ של~

 המשנה מעי~קר אינו ןאו~י ~לןם~ בו ~יר~ו לאן~ירןשלמי
 אל~

~י~וס~
 המש~ה עיקר ןתהיה תב~~לין~ ו~נ~ שניתן~ף ~מו ~ה~

 ~~קות ל~~יןה~יאן
 מ~~~

 ןכן~~ מצה ל~נין הבי~ן ב~זרת

~~~~~~ ~~~ 
~~~ 

~~~~ ~~~ ~~~~ 

~~~~~ 
~~~ 

~~~ 
~~~

~~~ 
~~~~ 

~~~~~~ 

~~~~~
 הבן ןכאן ג~ שב~רושל~י

 שןא~
 ןאם

 אי~
 ד~ת

 את שו~ל ו~רשב~ם ~ אל~ס ~רב ו~~ה מ~מ~ן אביו ~ש~ולבבן
 ובד~~א~יו~

 הבן וכן ~גי~ א~~ וב~~~~ ~ ל~~~ו י~ג
 ןל~ו~ שןא~

 ~~~הר~~~
 ה~ברים ןאין וכן~ אלא ן~אן כתןב ~ין הס~רים

 הןא רש~י לשון ןאדרבה ~ ה~ציאןת עםמסכי~ים
 לה~~~

 שכתב
 שמוז~~ן עכשיו ~ ~~תנה מה ~ואל ~בן ש~י כוס ~מזי~תכאן
 מרבו ק~ל ורבי~ן ןכתב הבי~ו~ ןהר~ב~ם ~כילה~ קו~ם שניכוס
ר~

 יעק~
 דוברןת צל~חד בנןת ~ן ~~ו שו~ל ה~ן וכן יקר בר

~במ~בר

 ~~ה~

 שיהא הןא דין כלן~
 שןא~

 ~ני~ כוס במזיגת
 הבן ןכאן~ דמאי הןא~ לכך ~הכרי~םןמה

 הו~
 כשיראה ת~יד ~ואל

 ן~יך אכלן לא עדיין ה~י ו~וד שינןי~איזה
 ע~ י~~~

 שלא דבר
 א~רו ןע~כ ~~יין~~~שה

 הו~ ~~
 אמנם א~י~ה~ קודם שי~~ל הדין

 ~~זןן~ ש~~ןך יין הוא השני ןש~וס ~ןסןת ה~~ ע~ין ביארתי~בר
 הכוס אותו שימז~ן ה~~נהןקבעה

~~ 
 ל~~יו ש~בי~ו אחר ~יוב

מ~~
 ~~~ ג~~ במשנה וכן~ ן~זרת

 בא~~ הם השאלות א~ו
 אחר

 אינו כן ן~ל ~הס~ודה
 שו~~

 הד~ על
 כןסו~

 שתן~ לא ש~~יין
 ו~ן וז~~ל~ הרמ~ה ב~ם ~מר~~י ~~בןכן

 הי~
 לרבינן נראה

 ~ןשין היו ק~ים ~בי~מ~ק~בזמן מאי~
 כ~

 ~כו~ הסע~דה ~חר הסדר
 שהיו בימיהם דןקא דהיינו ~ז~~ל ~~ב המרדכי הגהותןבתו~~ות

 ~תחלה הסדר ~~ן~ין א~ן אבל ןכו~ סעודתן אחר ה~~רעושין
 ב~ה ו~ם ן~ו~~ ~ס~ודהקודם

 שהו~
 הדבר~ם שאין נראה שם דן
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מס~ימ~ם
 אב~

 ד~ילתא ~~יקרא
 ~ו~~

 לש~ן ס~דור
 ה~ש~ין~

 ש~~ג~ה
 הבן ו~אן ו~ירוש ~~ע~דה~ א~רנא~רה

 שןא~
 ~ס~ןדה דבת~ך

 ש~א בס~ודה ~ס~ח~ן דאין ~ ל~אול~סןר
 ~ק~י~

 לן~ט קנה
 אהן ~ ~ברכין ד~יצד בירו~ל~י ~~נא ~~ וא~ר ע~~ב~~ ה~~תענית

ד~טי~
 ל~ה ל~~~ר ~סור ~~~~א ב~ו

~~~ 
 ד~~שא~ ס~~~א בגין

 ע~ ש~~תין אןתו ~שתק~ן ~ס~ודה בתוך לש~ןל ~~ח~ל אםו~~כ
 שואל~ הןא כ~ן ~~י ~וס ~~ז~ן וא~ר ~ס~ודה~~חר

~~~~~~ ~~~ ~~~ 
 רבי תני בירושלמי~ גרסי~ן ו~ן~~

 בן חכם בן ~ןרה~ ד~ברה ב~ים ד~ ~נגדח~יה
 רש~

 בן
~~~~ 

 שאינובן
 והחוקים העדות ~ה אומר ~הן חכם בן ~~אול~ יןד~

 ~~~~ ~~~ ~דברים אןת~ו ~להינו ה~ צ~ה א~רןהמש~טים
 א~

 ~~ה

 י~ד~~ י~ג~ ~ש~~ות עבדים מבית ממצרים ה~ ~וצ~אנו יד ב~וזק לואמור
 רש~בן

 או~ר ~הן
~~ 

 ~~ב~ ~~ם ל~~~ ~זאת ה~בודה
 ~~ן~

 ~ה

 שהוציא ~~~ןן ושנה~ שנה ב~ל עלי~ו ~טריח~ם שא~ם ~~התטורח
 לי ה~ ע~ה זה ב~בור לו א~ןר א~ה ~ף ~~לל ~ן ~צ~ואת
 י~ג~~שם

 ח~~

 ~ ~~ה ~י
 אילו ~שה לא האיש ל~ן~ן

 הי~
 אןתו

האי~
 במצרים

 ל~
 טי~~ לעולם~ מ~ם לתגאל ראוי היה

 ~ומר ~~הו

 שם ~שם זאת~ה
 א~ א~ ~~ד~

 ~ימדן
 ~לכן~

 מ~טירין ~א~ן ~סח
 לחבןרה וי~נס זו מחבןרה ע~~ד יהא ~לא אפ~קו~~ן~ ~~סחאחר

 יןסה א~ר ~ תחלה ~ו ~~ח את ל~אול יו~ע שאינו ~~בןא~רת
 בא ןב~כילתא ~~~דו~ ~ביו בבן דעת ~~ן ~ם ~ן א~~רה~~תניתא

 וג~~~ ~לי ה~ ע~ה זה בעבור~י~ז
 או~ר ~הוא ל~י ~א~ר ל~~ה

 תו~ רש~ בן זה א~א לכם~ הזאת העבודה~ה
 ~ן ~צ~~ו את שהו~יא

 ה~~ל ~ון ~~~~ו את ~הו~~א ול~יהכלל~
 א~

 ~ן הוצי~הו א~ה

 ןל~י לך~ ןלא ~י ~~צרים~ ב~א~י לי ~~ ~שה זה בעבורהכלל~
 אלן ה~לל ~ן ~~~ך ~ת~הוצאת

 היי~
 ןבס~א ~~אל~ היית לא ~ם

 ושם אלא~ ול~~ג ~שע בן זהה~י~
 ~ו~

 בנך ישאלך כי ןהיה ~י~~~

 ~~~חר~
 ~כש~ן ~חר

 ןי~
 לאחר ~~חר

 ז~~
 ~חר הרי ז~ת~ ~ה ~

 נמצאת ן~ן~ ה~דות ~ה ל~~ר ב~ך י~א~ך ~י ו~ו~ זמןלא~ר
 ארבעהאומר

 וא~ד ~~ם א~ד הם~ בני~
 ןאח~ רש~

 תם

~בילקוט
~~~~ 

 יודע ~~~נן ןא~ד
 ~~הו ח~ם ~ ל~~~~

 ~~ ~ו~~
 א~ת~ו~ ~~הי~ו ה~ צוה אשר ~~ו~העדןת

 א~
 אתה

~~~ 
 לו

 ב~ל~ו~
הפסח

~~~ 
 ~~~ ~ א~יקו~~ן ~פסח ~חר ~פ~~ר~ן

 אומר הוא ~~ה
~ה

 לן~ ו~א ~~ם ל~~~ ה~א~ ה~ב~ד~
 ~~ ~~וציא ו~~~

 ~צמו



 ב~בןר לו ואמןר ~יניו את הקהה ~תה אף ~עיקר וכ~ר הכ~למן
 לי לי~ ~~ ~שםזה

 ןל~
 ~א שם ~יית אילו ~ך

 היי~
 תם ~ נגאל

 מ~~ר~ם ה~ הו~יא~ן יד בחוזק אלין ןא~רת ז~ת~ ~ה אן~ר ~וא~ה

 ושאי~ו ~בדים~~בי~
 י~ד~

 ש~אמר לן ~~ח א~ ~שאןל
 ןהגד~

לבנ~
 רשע ט~ש ~כם ~סדר ~ם ובילק~ט ~הוא~ ביןם

 ן~~ ו~ו~~
 עצ~~ו ~ת ~~~ציאל~י

~~ 
 ~ן תוציא אתה אף ב~יקר כ~ר ה~לל

 שי~יו א~ ןהקהה לן אמור אתה אף ~~י~ וב~~א ~ו~ ןא~~רהכלל
 תןרה דיברה בנים ד~ ~~גד בר~~~ם ה~גדה ן~ו~חת לו~ו~~ור
 ו~חד ~כםא~

 רש~~
 ןא~

 ת~
 ה~~ות ~ה או~ר ~ןא ~~ה ~~ם וכו~

 כ~לכןת לו ~מןר א~ה אף א~~~ו א~הינן ה~ צוה ~שרוגן~
 ~ןן ~צ~ן את ש~וציא ול~~ ןכו~~ מ~~יריןאין ה~ס~

 הכ~~
 ב~י~ר ~~ר

 ו~א לי ן~ן~ הקהה את~אף
 ל~

 היה לא שם היה ואילו
 נגא~

 תם
 וה~~ילתא שבירןשל~י ה~ןסחאות ע~~י מחןברת זן ונן~חאןכן~~
 צןה א~ר או~רים שאנו אלא של~~י~ו~ ההגדה ב~ו~חת היאוכך
 היה אי~ן ןגר~~~ן ב~קרא~ ל~~ינו שהיא כמו את~ם אלהינןה~
 ןגי~~ם~

 האברב~א~
 ה~ס~~ ~ה~~ות

~~~~~~
 א~יר~ בלשוןחדא הבנים~ שא~ת הוז~רה ~~~ים ג~ ~וא~ ה~ברים
 בנך ישאלך כ~ ןה~ה ~~ דפס~~ יא~רו ~~ וה~ה

 יש~לך ~י והיה ~~ בכו~ים~~קדושת
 ועו~ וחןקים~ ד~דו~

 כתיב
 שה~ןרה ~ייה ר~ וא~ר ש~אל~ נז~ר ולא לב~ך ןה~דת ד~סחבעבודה
 ~הןא ה~דות ~ה ואמר ~ ~ן~~~ם ~~הם ~ג~ ב~ים ד~~ כנגדדברה
 ה~~ ~ול~ אות~ו~ אלהי~ו ה~ צוה א~ר ו~~ר ~~ם~ בןשאלת

 ~~~רו

 ש~ך ~לן~ ~ ב~וןנה הלשון ~ש~~ה אוכך~
 ~ןו~~

 דלא ~ ~~ם בן
 נצ~ןוה ~רחן ד~ל או~י~ ןלא את~ם~ישת~~ע

 א~
 הוא

 ןה~כם בדבר~
 האריך ברלין ד~~ס ~~ראשית ~~~יד ב~~דה לא~דס~ו~ה~~והר~א
 ור~ז ב~קדמ~ו ~הב~נין

~~ 
 שינוים בהם ~באן הרבה ~~קו~~ןת

 ו~יה~זו~
 י~ו~

 חייה ר~
 ב~שןב~ ~~~ו~

 הכתוב ה~~רא חכם ~בן
 ןא~~רת~ם

 לב~~
 הי~נו ~בד~ם

 ןגו~~
 א~יו ןא~~רת ה~~קרא ~~ס אלא

 א~ו וע~ין קצרה~ בד~ך ל~~~~ידין ~~ם י~~ה של~ןלם י~~~~~~ק
 המקרא א~נם בארו~ה~ וזה בקצרה שזה א~א הוא אחדהאמ~רןת

 אלי~ם יא~רן ~ין~יה
 ~ת~ס ~ ב~~~~

 א~~יר~~ ~~קר~
 ~לשון זו

 ל~י היא~בים~
 ~הי~

 ת~~ן
 ל~~

 ~~~~תו ~ח~ם ~ב~י~~ מ~~ ~~ן

 ע~~ןא~
 ו~ט~~ ~~~~דה~ ~~ם

 ~~ה בט~שו~ו ~~תו~ם
 ה~בןד~

 ו~ר~~~~את~
 ~~בודה ~~ה ~ן~~ר ~ר~~~ו

~~~~ 
 ~~ם

 ש~ת~
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 אמיר~ בלשון ה~תוב ~פס ~ן ןעל ~נה~ ב~ל ~לינו~~~יחים
 ןלא

 ש~להבל~ון
 שהרש~

 ~~~ל א~נו
 ~ן~ר~ אל~

 במכילתא שאמרו ןזהו
 ~באמת ר~~~ בן על רומזשה~קרא

 ~וב~
 מה כ~י הזן ~אמירה

 בעבור ~בנך ן~גדת שה~קרא חייה ר~ וא~ר האןמר~ אותהשי~~ום
 ר~ע~ לבן תשו~ה היא שאלה בו ~ז~ר ש~א לי~ ה~ עשה~ה

 ש~~~ו
שו~ל

 אלא או~ר~ אל~
 ~~~~~~ שה~~ר~

 והתשובה הש~לה הדבר
 ל~ון ותבחר ~~~וםב~~יצתה

 ~רו~~~
 ~י

 כוס~
 ןכ~ין ~רןם ק~~ן

ז~
 ב~ל ~~~

 ח~~
 ~אברהם

 ןכת~
 ~דןשי~~ דעת בס~ כן ~צא שא~~כ

 מ~דר ~~~דה ~ל ב~ירןשו הר~ב~םן~תב
 הגד~

 ~ה~~יר ~ס לא
 ה~ןרה~סוקי

 ~~~לן~ ~~
 כי

 ז~
 כמ~ ל~ם שישיב ~שוט דבר

 וכן~ בנים ד~ כ~~ד תורה דברה היכן ל~ןדי~נן אך ~תורהש~תןב

 לי דרשכ~
 ~ל~

 אין לו
 ב~ירו~ כת~~

 ו~ן~~ דורש~ם אנן ~ך בתןרה
 גידין לשןן ןה~דת ~דכתיב לן נ~קא ש~ניו אתו~~הה

 ןל~
 אמר

 לבני ןת~יד ב~~ ~ה~ת בר~~י ו~יין בכ~בו~ ן~~הוא~רת~
 הט~ש שאלת ןעל ג~~~ י~ט~~ש~ות ישר~~

 שהו~
 נר~ז

 ~והי~ ג~~
 כי

 ן~~רתם ה~א~ שם ןהתשובה בניכם~ ~ליכם~א~רן
 זב~

 הי~~ ~סח
 ל~בןרה~ ~חבורה בת~ןתו ילך ~~א אבין שי~~~דנן ~ייה ר~אמר
 ~ל~ד ~לב~ך ן~~דת ~ןאמנם

~~~~ 
 א~~~י הבן את ללמד

 ~לין~ חולקת דמ~ילתא והברייתאישאל~ ש~~
 סבירא וכןןת~ה

 ה~דות ~~ה ושאלת בנים~ מי~~ ג~ כולל בניכם א~יכם יאמרן ~יוהיה דמקר~
 ~עמם על ~ע~וד ן~א הח~ם~ שאלתהיא

 ~ל~
 ~הם~ בקי להיןת

 וא~רתם ה~קראן~~ס
 ~ס~ זב~

 שילמ~הו ~~ם בן לת~ובת הוא
 שיל~~דהו וכ~ן~ ~ ה~~חבהלכןת

 כ~
 ~סח ה~כןת

 ע~
 הה~כה

 אין ~היאה~חרןנה
 מ~טיר~~

 ~חר
 הז~רתי ןכבר א~יקו~ן~ ה~~~

ב~~ע
~~ 

 היא ~~ניין י~ע~י ~~א אלא ןכן~ מ~ט~רין אין ~ד שצ~ל

 שבה~~ה לי ~עשיתי הרשןמןת בין ~~אתי ועכשיול~~
 א~ות~ ברי~

 אמת ~ירו~ים ב~עם
 ליעקבןחס~

 ~מק~ם תר~כ שנת ~~בר~ם
 הד~ו~

חסר~

 ל~עקב א~~ ב~~~ כתב
 ןא~

 ה~י~ים כל ו~ו~~ לו אמור אתה
 ע~ ההלכו~ו~ר~י

 ז~ל~ ה~ר~א ביאורי עיין ו~ן~ מ~טירין א~ן
 ב~י~ ראי~יו~תה

 הרי~ב~~
 ההגדה על

 א~
 ~הלכות לו א~ור א~ה

 כך ןכו~ ~~~~~ירין ~יןה~~ח
 ה~ירס~

 ~בל ~~~ן הנוסח~ןת בכל

ב~כילת~
 אתה אף א~רו

 ~ת~
 לו

 ~ה~~ו~
 א~ן לן וא~~ור ה~סח

 ות~יב ~וד ן~חכם לח~ם ~ן ~תה אף ~~ן~וכו~~
 ל~ר~

 ~ל
 דברים ןא~י~ה~סח הלכו~

 ת~נו~ שה~
 ח~~ל

 כך גירסת~ו ול~~ ן~ו~~



~ירן~ה
 א~

 הלכות כש~ר ~ו א~ור אתה
 ~~ל~ה ~~~ן וה~~רה~וכן~ ~~טירי~ שאי~ הפס~

 ן~ן~~
 א~ן א~ן ש~רי ת~הני ןמ~~מ

 השא~ה עלאומרים
 התשו~~

 ~~גדה שנאמרה
 ~ה ול~י ב~ןרת~

 ל~ון ז~ו ה~סח הל~ות לו א~ןר אתה ואף~אמרנו
 וא~

 ןכ~~~ אתה
 ~~~נו האח~ון ~דבר ~ד ה~~ח ה~ ~אר ~ו א~ור ה~בר~נאלןל~ון
 ~~~ל ~יד~~א הרב הוא הרגל שמחת ןבעל מ~טירי~~ א~ןשהןא

 ר~ בנמןקיש~צא כ~~
 הראשו~ י~~י~

 פ~ כת~~י ה~ו~~ש ~ל ~טרא~י
 נוסחתובא

 בתשן~~
 ~~~וטם~ ~~ ~~~י~~~ ב~~~~~ וש~ר~הדברי~ זה~ על ~ירןשו אוהבי א~יקו~ן~ ה~~ח א~ר מ~~ירין אין הר~ע

~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ 
~~~ 

~~~~~~ 

 ~~~ הלילו~~~~
 ה~יוח~~ן ~~~~ת שעל לילות מכל

 ןי~~ש~תן~ ~~ן~
 ושאלה תימה~ ~ו אין ~ןל ~~~י מן שהשינוי שואל~ ה~א

 כ~י שאלות ד~ ו~ו~ט חוזר ןאח~כ בכלל~ היאזן
 ~וסח~

 משנתנו

 ליתא ד~~רור בד~ס ןה~יר ןטיבןל~ ~~י מרור מצה ן~םן~יד~רה~
 א~~ם כ ןא ~ ~רא~ש ןברי~ף וביר~שלמי ב~ב~ת~י

 ר~
 ס~דןרם גםאמנם ~א~ות~ ג~

 ~ו~
 ובירןשל~~ ~~ ~ב~~~~י ~משנ~ינן משןנה

 ר~וב~~
 ע~ר~

 גאון
 ןרי~~

 ~~ה ~יבול ~ס~ד~ר ור~ב~~ם ורא~ש

 ~~~רה שלא ל~י מסובין דכול~ו ושאלה הישר הסדר והוא ו~תב~~י~

בג~ר~
 לבסוף קב~וה

~~ 
הסדר ~~~ שבכת~י ~~ב עןד ל~ןלן~ שקד~ה

 ~יבו~
 היכן ה~כיר לא ~~~ם ~~כ~ ירקות צלי

 מה~ ב~~ח שהרמב~ם האומנם זה~~סידור ~~צ~ הי~
 חמ~

 ~דר ו~צה
 ~לימצה ט~ב~~

 ~רן~
 ןהון ~סובין

 הזה בז~ן אח~כ שכ~ב אלא ה~~ י~
 הגדה וב~דר קרבן~ ל~ו שא~ן צלי כן~ו ~זה והלילה ~ן~ראינו

ש~~
 מ~ל ה~ה ~לילה נ~תנה ~ה ~גי~ ~בג~רא ~בק~~~אובאמת לאב~ב~א~~ ~~ח ~~ח בה~דה ו~~ה מ~ובין ומרור ~~ה טי~ןל סי~ר
 שב~לה~י~ות

 הלילו~
 וכו~ ~~טבילין ן~ו~

 ~ו~ אדב~ ~ולהל~
~~~~~ 

 ~רןר ~~ה סידורםןב~שב~ץ
 ~י~ן~

 צל~~ א~א ובז~~ה~ז מסובין צלי
וב~י~

 ע~
 הגדה

 הל~
 יע~ץ י~~ק ~ר~ ןז~רה

 בע~
 ~ןרת

 חס~
 ב~~קר~ות

ג~ולות
 אמ~~ר~~

 וב~~ת מ~ובי~~ ומרןר מ~ה ט~בול ~תה~ים ב~י~
 ב~~~נה ~~~ו ~מן ה~א ~הגון סי~ורם הסעודה ~חרה~אלןת

 ן~ו~ו ו~רוסת ~חזרת ~צהבחזרת~ ~~טב~
 דהיי~ו ~ס~~ ש~

 ~~בו~
 ~~~ה

 ובהק~~ה~~י~
 ~אנד~הן~~ לר~~

 ~~רא~~ת ~ג~ד בהגדה
 כת~

 ~~ם
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 רומי~מחזור
 ו~~ר~

 אלו ש~קנו כיון אולם ~יבול~ היא א~ ~אלה
 ע~ הס~ודה~ ~ו~ם ~אן~רםהשא~ןת

 שא~ות שא~~ם
 ר~

 ~ריאת
דברים

 עדיפ~
 חג המצה ע~ש נקרא החג שכל בה~ לה~~יל ~~ה

 ~שנ~הם ~רור ןא~ריה ה~סח~ בקרבן ת~ויה אינה ואכילתה~מצות

נוהגי~
 שאינו ה~יבול ואח~כ צ~י ואח~כ הבי~~ ב~~י ~לא אף

 השא~ות~ ~ר~י אל נבא ובזה מ~וה~ ~י~ה ~חר~~תלה~~רא אל~

~~
~~~~ 

~~~~~~ ~~~ 
~~~~~~ ~~~ 

~~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~ ~~~~ 

~~~
 ו~י~ הזה ןה~ילה ה~~~ןת אלו בכל ה~וס~אןת

 כא~~ אםןמ~ה ~מ~
 זה~ אן זה או

~~
~~~~ ~~~~~~ ~~~~ 

~~~~~~ 
~~~ ~~~~~ ~~~~~ 

~~~
 בירו~למ~ ולא ב~ בכ~י לא ליתא זו דבבא הז~רתי ~בר

ול~
 ברב

 ~ל~נינו גאןן ~מרם רב בסדר א~נם וברא~~~~ אל~~
 ~ולו א~ר דלא הא העירו בתו~~ות והנה לה~ אי~אוברמ~~~ם

 קושיא אמנם ר~~ון~ בטיבול ירקות ש~ר דא~לינן מ~ום~רור~
 לןמר שייך ה~~ודה עיקר שהם בצלי ~ןכן ד~~ת ליתא~מעיקרא

 אב~כו~ן~
 ~ומר שייך לא ~ס~ו~ה ~~ל שהוא הירק

 ~ל~
 ירק ~מה

 ת~ובתם ~~ל דןקא~זה
 יר~ות שאר דאכלינן ~~יון מתמיה~ הי~

~~יבו~
 ~אר נמי אכ~ינן דהא ליתא מעיקרא שאלה א~כ ראשןן

~קות~
 בשאר ~זרת ~~לינן לא וא~ן

 ~ה~~ות יש ןעןד השנה~ ~מו~
 ~ה זוב~וס~א

 ~גמר~ שהקש~
~ 

 ע~
 מטבילין~ אנו הלילות שבכל

 ~~אט~
 ~~יא לא יומא

 ד~~
 כך מתוך וה~י~ן זימ~א~ חדא מטבלי

 ירקו~~ שאר ~כ~ינן ~~א ~ן סגי לא ~~ן ןה~נ מ~בילין~ א~~א~ן
 הר~~~~ם הרגישו~בר

 וכת~ ~ו~ ב~ושי~
 ~בכל דעל

 ה~י~ו~
 ~נו

 ד~תם ה~י~ ל~~~רך ליכא ירקות ש~ראוכלין
~~~ 

 ה~י~ות בכל
 מרןר~ ~חר מח~רין אנואין

 ן~~
 ת~רןצא האי

 י~
 שה~יב כ~ו ~השיב

ר~
 אנו ~ין ה~וסחא על ס~רא

 דמחזרין ל~ר~~י~ חיו~א ל~בל~ חייבי~

 התינןק לא~ או ~~חזרין אי לדר~ק~ ~הו אי~~ת ןמה חיובא~היי~~
אינו

 ר~ ~ןא~
 על

 מ~
 ~מר~כ~ הגהות ןב~וס~ ואו~~~ רואה ~הוא

 קושיא ג~~כה~שן
 ~ו~

 ~~כל ןתיר~ן
 ה~י~ו~

 ~~~~ ~~י מ~~~רין אנו



 ~בכל להגיה ~~סקינןלמאי ןהאמ~ ~~רור~ ט~~ מע~י יר~ות ד~~ר ~~ום ל~רור~ ו~אירקות
 הלילו~

 אין א~כ ~ מ~בילין אנו אין
 נ~י~או~לין

 ~ה~יבו~
 והני ~יבול~ בלא ~אכלין שאי~ן ב~רקות~ ~וא

 תר~ הם ~ ~~ביל~ן א~ו ואין ~ ירק~ת ש~ר אןכלין ~אנו בבאתרי
 ו~~~~ אהדדי~ ~~תרי~בי

 רק זו ב~א מתוק~א לא
 אליב~

 דחבר~א
 ד~מרי יןחנן ר~בשם

 צרי~
 ~אינך ~בל ~ ~~מים ב~ בחז~ת לט~ל

אמןראי
 ד~יבו~

 זן לש~לה ~קום א~ן ירקות ב~אר ראשון
 הביאו וגר~ו ד~~יל במשנה מחקן בבא האי ד~~ום כתבתיוכבר כלל~

 ר~י ב~ם חבר~א במח~וקת ב~א האי ~~~י ו~~י~~ז ןכו~~ מ~בל~~ניו
 באו ולכך לה~ גרס~ דלא ןאיכא ~ה ~גרסי ןא~~א אמןראי~ואינך
 ~רןר ד~ק~י ןהא שונןת~ נוסחאותלי~נו

 ו~~
 חזרת

ד~ביאן ~במשנ~
 קודם דחזרת הוא ~~ניו~

 לכ~
 ~זרת ל~ה לית אי אבל ~בר

 לעיל ~דתנן ~י~ים~ ~~אריו~א
 ~ל~~

 ע~~א~
 שא~ם ירקות ואלו

יןצ~
 ובמרור ~ב~ול~ין ובחרחבינא ב~מ~א בחזרת ב~ס~~ י~~~ בהן

ןכן~~
 ח~רת בגמרא~ להו ו~~רשי

 חס~
 ~~רירתא ובמרןר ןכו~

 ~אי רבא ואמר ~~זר~~ מצוה אושע~א ר~ בשם ~םואמרינן ןכן~~
 ר~ ואמר ~ ~ילוון ~ח~נא דחס~סא חזר~

 שמוא~
 יו~תן א~ר נח~~י בר

 נ~ש~ו~מה
 ןסו~ן רך ש~חלתן זה ~רןר ~~ה ~ך לו~ןר כ~רור~ ~צרי~

 שם אמרן ןכן קשה~ וסו~ן ר~ה תחלתן ~~רים ~ףק~ה
 מתקשה ~~ן הקלח קשה ~ו~ו מרור ו~רש~י להקשות~ סו~ןדחזרת ~גמר~

 ~~~~י רכה ת~לתן ןעלכעץ~
 בתח~~

 ~כר ע~י להן נשת~בדו
 אב~ אותן~ שוכריןש~יו

 בירן~~~~י
 אית~

 ד~רסינן א~ר~ בענין לה
 ~~רת קרוי אי~ו הרי מתוק ~זרת הרי התיבון א~תנ~~ין~~ם
 נ~י ~י ןכו~~ ~~רןר קרו~ אינו הרי צ~ל ~אולי ~תוק~אלא

 ה~~~
 ~אינו

 זמן ~ל א~א חזרתקרן~
 ~~ בשם ~~יה ר~ ןמש~י ~~תו~~~ שהו~

הןש~יא
 כ~

 ~זרת מה ~~זרת~ א~א תלוי הדבר אין ~~~ן
 ~בתח~ה ב~~רים לאבןתינו ה~~צרי~ם ע~ו כך ~ר ןסו~המתוק ~חלת~

 אביך את הןשב הארץ~מי~ב
 ןא~~~

 ~ייהם א~ ןימררו
 גם ןגו~~

נר~~
 שיש אף מר~ ן~ו~ו ~~תוק תחלתו היא ש~~ע~~ו

 לדחו~
 ו~ומר

~~ו~ו
 כשהן~

 שהיא חזרת ל~~ין הביאו תני ו~~כ ן~ר~ הוא מתקשה
 ליה קרי קא ן~כי המצןה~~יקר

 מ~ן~
 ו~~רןרים~ מצות המקרא ע~ש

 מינים~ ~שאר ל~קח א~שר~ה~~

~~~~~
~~ 

 ~נ~~
 הוא מרןר ~שם ~~~רים~ ~~בןש קצת

~ם
 ~ר~ ~מ~~ ~יןח~

 אמרה וה~ןרה כך~ ~~~~ו
 מרןרי~

 ~משה שהם
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 ול~ון י~ק~מיני
 ~~מ~~~

 ב~ורה ~א~ורים ~~רורים ס~~~ז ח~ץ בה~

 ~ל וה~~ור~ ו~ו~ ~חזרתהן
 ~חמש~ ~ח~

 נקרא אלן י~ק מי~י

 ~~ל~רור~
 ח~~~~~ ~ב~שו~

 במקו~ אמנ~ ~~ור~ ~ק~א
 לדקדק שיש

 כמן ~רורים לו~ר צ~~ך ~עות~ לידי יבוא ~~א ןהשם ~לשוןעל

 ב~וסח~ ו~~~~ בתו~ה~שכתןב
 ש~ ה~מב~~ם

 א~תא ב~~ח
 ןהליל~

 א~ב~ן אמ~ה ~א~י הבר~ה בטו~ס ~י~ ~ם ו~ן ~~רור~~~הז~
 מרןר~ איתא נ~י ש~ן הגדה ~בסדר איברא ןמרורים~ ~צןתאכילת ~~

 המ~ת~ק~ם~ ~שי~וש ג~~כ שה~א יראה~~נם

~~~~~~ ~~~~~~ ~~~ 
~~~~~~ 

~~~ 
~~~ 

~~~~ ~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~ 
~~~ 

~~~~~~~
 ~ס~א דא~ר ~א ~ל העירו

 לעי~
 ~ע~

 ע~א~
 זו

 עם ~באה חג~גה דס~~ל תימא~ בןדברי
 צלי~ ן~~כל~ כ~ס~ ה~ס~

 ש~ ~~ו~ש~וברי~ת~
 נ~~לת ו~~נה

 ~נחלקו ל~~מים אבל צ~י~ ~~~
 הרמב~ם וכתב ןמבושל~ צ~י הזה ~ל~לה אוכלין~~~ו

~~~~ 
 בזמן

 או~ר אי~והזה
 ןהלי~~

 ~בא~ת קרבן~ לנן שא~ן ~לי כו~ו ה~ה
אף

 ב~מ~
 ~ב~ת

 ~~ו~~
 לעיל ~נינו דב~ה~~ז להעיר ן~ש במחלו~ת~

 אוכלין~ ~סחים בלילי צלי לא~ול ~נהגן מקום ~~ה~ו~ ~~וםב~~
 א~י~ ב~רושלמי ~ם וא~רינן אןכלין~ אין ל~~ול ~~א ש~ה~ומקום
 בשר א~~~ ~גלבשר

 ו~~ ~~~
 ל~אל א~~נם ש~י~ה~ ד~~ונין מ~לי

 ~ב~~ זא~~ל
 ~~~בר ~ניעה דעל שי~ך~ לא צ~י או~ל~ן ~~ו ~~ילןת

 ~טן~~ ועכ~~ ~~ה~ דלית דאימור~ לשאןל~ שי~ךלא
 ראיה זו ~שנה

~איל~
 הבית~ ~~~~ן ~ם ה~א~ות

~~~~~~ ~~~~~~ ~~~ 
~~~~~~~ 

~~~ ~~~ ~~~~~ 

~~~
~~~ 

~~~~~ 
 ~ו~ח~ ~~~~~

 ~לה~ וגרסי~ן ~~ג~~~א~ בקיטעא ה~~נה

~~~~~~
 זימנא~ ~~א מ~בלא ד~א ~גיא לא יו~~א ~ל א~ו רבא לה

~~א
 אמ~

 ק~~~ ה~י רבא
 שב~~

 לטבל ~~יבין א~ו א~ן ה~~לות
 ~ליל~ ~אח~ ~~~א~~~

 ~~~ים~ שת~ הזה
 ~תק~~

 רב לה
 ס~ר~

 ~ל ל~אול ב~י~ים בקי א~~ן ~ת~~וק ~לו~ לדר~קי~ח~וב~
 ~~יובי~

אל~
 הוא רואה ~~וא ~ה ~ל

 שו~~
 אין ה~שב~~ם ~ו~י~

 ל~~ ~~וב~
א~~

 ~~~א ~פי~ ~~בילין ~נו אין ק~~י ~~י ס~~א ~ב א~ר
 הליל~



הז~
 לן א~ת ~הכי שמ~ינן ~~~א הרשב~ם ןכ~ב ~עמים~ שתי
למימר

 הלילו~ שבכ~
 חייבין א~ן ~ין ןהאן~ר ~ ו~ן~ מטבילין ~נן אין

 ~ס~ ללילי הה~דה ל~~רי בזה ןכוונתו בידו~ הוא שיבןשל~בל
 למשנ~ מעתיק איזה ע~י ה~וס~א באה ומשם ~ך~ נןס~ת~שהי~~
 א~ו א~ן ה~ן~חא ו~~ה~בג~רא~

 בר~
 ןי~ ובר~ב~~~ ~ל~ס

 מהן

דל~~
 א~י~ מלת

 ה~~~ אל~
 אמנם בד~ס~ עי~ן ~~א מטבילין א~ו אין

~~ןס~~
 ובירן~למי ש~משני~ת

 ~בכ~
 ןב~י~ מ~~ילין~ אנו הלילןת

 ןהוא ~~א~ א~י~ מ~בילין אנן אין רבא א~ר וא~~ינן חנ~אל~~~
 ורב לדר~~~ ס~רא ~דרב ס~~א ~~רב דרבאמ~~ך

 ס~ר~
 הןא

 בכת~י ןכ~הדאת~יף
~ 

 לא ה~רן~~מית ~ב~מרא ו~י~ן ~ ב~ס
 הלילו~ שבכ~ ~נו~~~ ~~~~ ~ידיה~שו

 ניחא הוו ~~~י~ין אנו
 ל~ו קשיא ןלא~~ן

 ןל~
 וב~מת ~ מידי

 כ~
 לשבש אין ~י~~~~ן

כו~~~
 היא דרך דן~א~ ס~ר~~ דרב קושיא ~שום המשנה

 ח~ובה ס~ןדה~ודם בירקן~ ל~~~
 ~ ןי~~ ~שב~ו~

 אי~רי בהכי ~~ילןת ד~נהו
כדאמרינן

 ן~ינן לן צןרך ~אין ןמי ~ ל~י~
 בטיבו~ ר~י~

 אינו זה

 אב~~~~ל~
 במש~ה ~שנינו כמו ~עמים ב~ ל~בל

 הו~
 זר~ דבר

 הביא~ תנינןדאנן
 ירקות ל~נין

 ~ט~~
 ל~נין ~ביאו ןא~~כ ב~זרת

 וח~רת~~צה
 והתי~ו~

 ~~שתומ~
 ןהטב~נום ~זרת הביאן כבר הלא

ולמה
 מביאי~

 לנו
 ~ו~

 חזרת אכילת לה~שיך חזרת ו~י ~~עם
אנו

 צרי~ים~
 אנן הלילןת ו~כל

 ~~בילי~
 מטבילין אנן אם כלו~ ~~א~

 מ~ביל~ן ~נו~~ן
 ב~~~ הז~ ןהלי~~ ~~~~ א~~

 בב~ ~~~~~~
 ~ן

 נ~ל~
 ןתני ~~~א בר

 ש~~~
 ה~ילות

 ה~ת עם אןתו מטביל~ןאנו
 וכא~

 עצמן~ ב~נ~ אותן מ~בילין ~נו
 הס~ו~~ בתןך ~אכלן הדרךד~זרת

 ~~~ך
 המ~~~

 שכתבנן ~מן
 להעיר ויש הס~ן~ה~ ~ודם ןלא ה~~~אמן

 נוס~אן~ ~~הרב~
 ו~נ~ ב~יע~~מ~ב~~ן

 בס~ר
 ה~ד~

 בבא אומרים אין ש~~ן ש~~ן
 ~גאו~ים הןסי~ןדצ~י

 בב~
 הרמב~ם בנן~~ת ן~יא מס~בין~ ~כלנו

 כלנו הזה וה~ילה מ~ןבין בין יושבין בין או~לין אנו הלילןתשבכל

 הז~רתי ~ן~בר ~ ן~ותין אן~~ין ג~ון ע~רם רב ~בנוס~ת~סןבין~
 לעיל ~הז~ר~י ן~מרה ה~ל ב~י~ וגם ~ הס~בה צריך דיין~ט~מן

 ~ב~~שנה הגר~~~ בשם ה~כר~י גם ושו~ין~ אןכל~ןג~
 ל~

 ל~~ ~וזכרה~
 הז~רתי גם השנה~ ימןת בכל ~רכם היה ~כך שינןי זא~~שאין

 לא למה ~ני ות~ה ~ להסב שלא ~~רו ~רבנים מ~~ולישהרבה
 יותר ~נה~ינן ול~י הנןסחא~שינו

 הי~
 כןסות~ ארב~ה על לש~ול
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~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  ש~~
 ~נוסח~ו~ ןש~י מל~~דן~ אביו של ~עתן ול~י ד~ס

כ~ח~
 שיודע מה כ~~ מלמ~ו ~וןדאי נכונןת

 ~ו~
 ~יןכל מה וכ~י

 ללמן~~הבן
 ן~~~~

 השאלות אלן על התשן~ות נ~סרן
 בי~

 כל
אחד

 ההגדה בסדר ~מצא ~~~~ה מ~רשי נלאו ו~חנם ~ ןא~~
 ב~~~ח זה מאמר השמיט ן~רמב~ם ה~אלות~ אלן עלהתשןבות

~הלכןת~ו~
 ןאם שן~~ן~ ~ בנו ~כם ת~ר ~ בגמרא דגרס~נן ןטע~ו

 לאו ןאם שואלתו~ א~~ן חכםאינן
 הן~

 ת~ח ~ני וא~י~ לעצ~ו~ שואל
 שואלין אל~ס הרב ו~~~ לז~~ ~ה שואלין ה~סח ב~לכ~תשיןדעין

ז~
 הליל~ נ~תנה ~ה לזה

 ןכך וכן~~ הזה
 הו~

 הנוס~~~ ~יקר
 משום בגמרא קטעוה שהמ~~יק~ם~לא

 ~מי~
 ה~יט~א ~תחיל אח~ז

 וכן~~ מטבילין אנן ה~~לות שבכל ןפו~ נ~תנה מה המשנה~ן
 ~הוו

 הן~~ לשון דיית~רסברי
 ~מ~ל~ות נ~ודןת ~שתי כ~ב ~~ס ן~~ל

הם
 ~ל~

 שאמרת~ ~ה ןלדע~י ~בטעות~ ב~קן~ן
 הו~

 ול~~ז הנכון~
 לנן~ין

 ~~ ~שנ~
 וב~רט ~ לא~~~רן דברים טו~ס אלא נשתנה

 מצ~ לא אכלנו לא ו~דיין הס~ודה קןדם ~ן~ן אןמר~ם~אנן
 ולא

מרור
 ול~

 הטבל~ן
 טן~ס א~א ~ליהם לה~יב שאלות ואינם ב~~~

 ןכתב ~ה~ ד~בןר ב~~ח הרמב~ם השמיט ו~~כ ןדיבןר~אמירה
 ואןמר שו~ל הבן ~כאן ~שנ~ ה~וסומוז~ין

 הקור~
 נ~תנה מה

 ב~ני ~חבל את ת~ס ~~ה ~ השאלןת אלו כל ןכן~ הזההלילה
 שואל הבןרא~יו

 ואןמ~
 א~~ם הקן~א~ אומר ~ו ן~לו~ ~ הקןרא

 ~~נך ןה~דת שנא~ שאלו לא וא~י~ ~בנים לה~דיע ~צןה כתב~~~ז
 ~~ ד~ת~ל~י

 מלמדו אביו בן
 כיצ~

 ~ןמר ~~ש אן ק~ן היה אם
 הבן ~יה ואם ןכו~~ו

 גדן~
 ~~ן~יען ן~~ם

 ו~ו~~
 וא~~כ

 ~ת~
 וצריך

 ןיא~רו ןי~אלו הבנים שיראו כדי הזה ~לי~ה ~ינויל~~ןת
 הזה הלילהנ~תנה ~~

 מכ~
 הלילןת

 ע~
 כך ~הם ןי~~ר להם ~י~יב

 וכו~~ שן~לתו א~תו בן לו אין וכן~ איר~ןכך

~~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ 
~~~~~ 

~~~~ 
~~~

~~ ~~~~~~ ~~ 
~~~~~ 

~~~~~ 

~~~~~
 ב~ב וכ~ה ה~רש~~ כל גומר שהוא עד שבירושלמי

 ו~יזרן~ נא~ולי ובמ~ניןת ב~ ב~ת~~י ~~~~~ בד~ס ן~תבאל~~~
 ~בד אר~י ~ ~~ןקים ד~ על ה~א בהג~ה ש~~נינו ה~רשהוהנה



 וירעןאב~~
 ~ב~ ~אר אמ~ם ~~מצרים~ ה~ ןיןציא~ן ןנצעק~ אןתנן~

 אין ו~ן~~ הבאתי ה~ה ןע~ה ~ הזה ~~קום אל ויביא~ן~סןקים
 היא ~י ~~צ~ים~ ~יצי~ת ענין~הם

 פר~~
 וא~שר ב~~ורים~ מק~א

 ן~~~~ ~סוקים~ חמשהשהם הזה~ ~מקןם אל ןיביאנן הפסוק ג~כ דור~~ן היה ~בית~ב~מן
 ה~רשה ~ל אלא גן~ר אינו

 כל ןלא היוםל~נין השייכ~
 כן~ה~ ~~רש~

 ~~ו~חא
 דל~~

 עדי~~~ כןלה

ןירא~
 שאמרן שזה

 בגנות~כן~~ ~ת~י~
 תהיה ש~ן

 הדרשה~ ~~~ח~
 וצריך בהלכן~יו הרמב~ם לשוןוכ~ה

 בג~ן~ ~התח~~
 וכו~

 ~~ אבי אובד מאר~ישידרוש ו~ו~
 כל ש~~~ןר

 ה~ר~~
 המוסיף ןכל

 וכן מש~ב~~ ~~ז זן ~רשה בדרשן~אריך
 ~גרס מהירוש~~י מש~~

 א~ר רב ד~תנית~ן~ל~
 מת~~~

 הנהר~ ~~בר ל~ת~יל צריך~
 ~יו ~~~ז מת~לה אמר רב בג~ות~ מא~ גרסינן~~~~~~

 גנןת~ ~אי אל~ס~ הרב ןכתב היי~ו~ ~בדים א~ר ןשמואלאב~תינו~
 ע~~ז מת~לה רב~~ר

 ןש~~ןא~
 עבי~נ~ ןה~יד~~ ~בד~ם~ א~ר

 ~א~ בג~ןת ב~ירו~ן~ ח~נאל ~~ ןל~וןכ~~ןוייהו~
 הו~

 אמר
 רב~

~ת~ל~
 הין עע~ז

 אבותינ~
 רב

 יו~~
 הי~נו ~בדים א~ר

 ד~~דמי~ ט~ס הוא רבא שהשם ןיראה כתרוןיי~ו~ ~~~ינןו~איד~א ל~ר~~
 ב~~~ רבה~ ןצ~ל ~~סף~ר~

 נןס~אןת הביא ד~ס ~ב~ל באל~~~ ןלא
 אמר ורבא וכן~ א~ררב

 ןכ~~ ~~ן~~
 ב~גיד

 מ~נ~
 א~ר ~ב

 מת~~~
 גם ו~ו~~ הי~נו עבדים ~מר רבאןכו~

 הבי~
 ~מר א~יי נןסח~ות

 אלו ל~רבוב והמקור באבו~רהם~ וכ~ה עבדים אמר ורבאמת~לה

 נ~~הנוסח~ו~
 רב~ ןש~ןאל~ רב ז~~ ~~~ר הוה דשי~ה

 יוס~~ ור~
 ן~~~~ ורבא~ן~ב~י

 ~ת~ןה ~ך ו~תןך ה~~תיקים קי~~ום
 ~רבן~

~ןס~~ו~~

~~~~
 ת~~וד צריך

 הי~ ~נה~ איז~
 ~~~ןר~ים~ א~ן ~ן~ם

 ש~~~~~ לי ןירא~ ~ ~מ~~~י במ~י ועןד דבר~ ~מא הי~אן~~~ז~
 ~~ר~הי~

 כל ~יינו~ ע~~ים
 ה~ר~~

 ~ו~ה
~~ 

 וצד~ה
 ~~ ~~שןב~ שהי~ ן~ו~~ ~ש~~ כ~ל~ן תהי~

 ~~ ~נך ישאלך ~י
 העדןת

 ואח~~~גו~~
 הין

 ~ד ןגן~ הנהר בעבר ביהושע~ קור~י~
 ~~ות ת~~תן ~ר~יןת הב~ ואלו במצרים~ ע~י~י ~שר א~~~נ~כם ןתראינ~

 האמור~ים וא~ו שבח~ וסו~ן~
 ל~

 ~~יגי
 א~~

 ה~ש~ה ב~ירוש
 ~~ת~~ל ששנינן ~מהאמר דח~

 בגנן~
 ן~ו~

 הו~
 נמ~ך

 ~~ב~
 דסי~א

ודןר~
 שהןא וא~ר ןכ~~ ~אר~י

 מת~~~
 ו~~ ןכו~~ ~ע~ז

 שהןא א~ר

 ~~~~ש~
 ול~י

 דעת~
 ~ג~ו~ ןי~~י~ ו~ו~~ בן ~ל

 ~יינ~ עבדים וכו~
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 ןגו~~ ה~וקים כל את ל~~ות ה~ ויצונןןגו~
 ע~~ינן אנן ןל~~~ז

 עלמאכ~ולי
 שמת~ל~

 היינן עב~ים ק~ראים אנו
 ו~ו~~

 ןראיה
 ו~ו~ עבדיםש~תחיל~ן

 דגרסי~~
 ~ב~יה לדרי נחמן רב ~~~ל שם

 ~~ר~ן א~ל ןכן~ לחירות ~~ריה ליה דמ~יקעבדא
 מלומ~

 נשתנה מה

 עבד~~ ןאמ~~ת~
 דנראה בר~ב~ם ~ן~י~~ש היינו

 דל~~~
 פטרתן א~ל

 מה~לומר

 נשתנה~

 כ~~רסינן הוה ושמואל ~רב תל~יד זה ור~נ
בשבת

 ~נ~~~

 ע~~א~~
 א~~

 ~י ואייתי צונן לי אטמין עב~יה ל~רי ר~נ
 אר~~אה ק~ילא ד~~יםמיא

~~~~ 
 ןאיק~~ אמ~ רבי

 יו~ף א~ר
א~ק~ד מ~~

 ~רבןות~~
 ~רש~~י

 ~רבותיו~

 ~ש~ואל~ ןח~א כרב חדא עביד
 שהיה ל~י~ר ~~~ברןלא

 מכרי~
 ~ורא~ן ד~ין ןן~אי אלא כשמןאל

~~~י~
 מת~~ה ן~ח~כ

 עע~~
 כולנו ןא~י~ ע~ז וניתן~ף ע~מא~ לכולי

 ~ד~ר ראיןת ןמב~אין ~ע~ו~ כ~י ה~ן את לל~~ד ןהןא ~כו~~כ~ים
 ה~רשה מתחילין אנן ןא~~כ ~משי~~ לימןת עד ה~~מ~םמ~~~ה
 מ~~ל~ ן~ת~~נן ןכו~~ ~~ר~ שנתן המ~ום ברוך התןרה~ברכת
 ~צ~ך עד ~~ר~ינןע~~ז

 עד~~
 ש~~רתי מה ןל~י באח~~~

 נ~~
 שהיתה

 עב~י~קריא~
 כו~ה ה~רשה ~ל סיף עד וגו~ היי~ו

 אל~
 ~בימי

 מה ~~בוא ן~יין ~ ה~~~ים את לחקות ~לא קיטעוההג~ןנ~ם
 הוא בהלכןת~ו הרמב~~ם לש~ן אמנם ~אןן~ עמרם ~רבשהבאתי
 אבן~ינו היו שבת~לה ו~~~ר מתחיל ~יצ~ ו~ו~~ בג~ות להתחילןצריך
 ו~ל~נין ת~חבימי

 ו~ן~~
 ומ~י~ם

 ב~~
 המקום שקרבנן האמת

 ן~ן~~
 ו~ו~~ במצרים ל~רעה היי~ו שעבדים ו~ודיע ~ת~ילו~ן

 ןמסיים
 אובד מארמי שידרןש ןהוא ןב~~~ו~ינו~ ~~ו ש~~שו ןבנ~לאותב~סים
 ~לא ~ל~ג לא דשמואלשד~תן ןירא~ לעיל~ שהזכרתי כ~ו ה~רשה אל נמ~ך היא ןכולא ןכן~~אבי

 מוסי~
 בס~ר אמנם א~רב~

 בנוס~תינן כמו הנוסחאשלו ~גד~
 ~הני~ ~אולי ~

ש~~היגוהו ה~ן~ה~ ~~~י הדבר
 ןהרי~ב~א ל~בר~ ~ס~~ם דעתן ש~ין א~~~י הגאו~י~

 ~תחלה אמר רב~תב
 ורב~

 במ~יד שהיא ~כמן ~עבדים א~ר

~שנה~

 ומסתבר~ ~דרי~ ~ע~בדא ב~ראי ~הןא ~ןןתיה ומסקנא
ש~~

 אלא נ~ל~ו
 ב~יז~

 שה~ה ~מן ~תחלה סבר דרב מת~ילין
 ~ל תוק~ו שהןא מעבדים אמר ורבאמ~שה

 נ~
 מ~חיל~ן ואח~כ

 דלא נה~גנא לגמרי ~~יגי דאי כרבא מנה~ינו ןל~~ז עכן~ם~~נות

 עיקר~ שכתבתי כמו נראה ןל~ ו~~כ~~~~




