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 ןי~~ אמר~ שלא ~~י
 ובירושל~י~ ב~ש~יות ןכ~ה מ~~ כל

~~~~
 רבן

 ~~~~יא~
 בד~ס ן~כת~~ ~ירוש~~י ~יתא ן~ ~ ו ל א ו ~ אומר

 ~ירןשל~י ר~ ו ר מ ן ~ ~א~ו~~ןבמשניןת
 ובד~~

 מרו~~ם~ ב~ כת~~י
 ~ ~~צר~ם ש~~~לן ~י~רן ןב~ש~יות בכת~י בד~~ס אבותי~ו~שנגא~ן

 מש
~ 
 ו ר

~ 
 בד~~ ם~ י י ~ צ מ

 ן~וסחת א~ןתינו~ חיי את ש~ררו ב~ת~י
 א~~סהרב

 כ~
 ~ס~ הן ןא~ו ו~ו~ או~ר ~~א ~י

 ומרור מצה
וכן~

 ע~
 וא~ר~ם ~נאמר ב~צרים א~ןתינו בתי

 ב~~ודה חי~הם א~ וימ~רן ש~א~ר ןכו~ ~~רןר ן~ו~~ה~ הו~ ~~~ ז~~
מצה קש~

 ע~
 ~ת ןיא~ו שנא~ר ~נ~~לן שום

 הבצ~
 הו~יאו אשר

 ה~ה ~~ז בהל~ןתיו ~ר~~~~ם ולשון מצות~ עוגותן~~צרים
~~ 

 מי
 אלו דברים ג~ א~רש~א

 ב~י~
 ~~ח הן ןא~ו י~ח יצא לא ט~ן

 ~~ש ~~רןר ו~ו~ לה~ הוא ~סח ~~ח ואמר~ם ~נאמר ו~ו~~צה
 מצה במצרים אבן~~~ו ~יי את המ~רייםש~~ררו

~~~ 
 שנ~א~ן

 ע~יית ב~~ר ן~~~~ח ה~~ה~ ~קראין כולן האלוןדברים
 מצן~

 א~ן

 ומחז~~כת~~
 ןאו~~ר ~~נין ה~ו~~ן

~~~ 
 על אןכ~~ן שאנו זה

~ןם
~~~~ 

 וגן~~ ןא~~~תם שנח~ ו~ן~ ~~~קום
 בידן ה~~רור ומ~ביה

 שנא~ר ן~ן~ ה~צריים ש~~ררו ע~~ש ~וכ~ין שא~ו ~ה ו~רןרואןמר

 ן~ו~~ןי~רר~
 אןכ~ים ~א~ו זן מצה ןאומר בידן המצה ומגב~ה

 ש~~ע~~
 ע~יהם שנ~~ה עד להחמיץ אבותי~ו ~ל ~צ~ם ~~~יק

 ~~~~ וגאלםהקב~ה
 ~יא~ן שנא~ר

 ~סח ~ו~ר ה~ה ן~ז~ן וגן~~
 הקב~~ ש~ס~ ע~ש ק~ים ש~י~~~~ק ~~מן או~לין א~ןת~נו~ה~ו
 ר~~א ~לן ה~דה ובס~ר ן~ו~~ ל~יכך ןאומרן~ו~

~~~ 
 ~~ א~ר ש~א

 א~ןדברים
 ל~ ב~ס~

 ~הין ~~ח ו~רורים ~~~ה ~סח י~~ח יצא

 ש~ס~ שום על ~ה ~ום על קיים ~~~ה~~~ק ~~~~ן או~~יםאבו~י~ו
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 ן~~~ ןאמר~ם ~~א~ וכן~המ~ןם
 ויק~

 זו מ~ה ו~שתחןן העם
 מ~ ~~שאןכלין ~אנ~

 ע~ש
 ה~~י~ ש~~

 ל~חמיץ אבןתי~ו ~ ~ל בצקם
 המלכים ~לכי ~לך ש~~להעד

 הקב~~
 ויא~ן שנא~ מיד וגא~ם

 ~ה ~~ש ~ןכ~ים שאנו אלו מרורים ל~ם ע~ו לא צדה וגםןגו~
 ~מרר~ע~ש

 ב~ם עבדו אשר וגו~ וי~ררו ~נא~ וכו~ ~מצריים
 ר~ג ~ מקן~עין ה~א~ר~ם הנד~ס גאון ~~רם רב ובס~רב~רך~

ה~~
 ~~נן זו ~צה ו~~~ ~ו~~ין אב~תינן שהין ~סח ןכן~ ~ו~ר

 ן~ן~~ן~~ין
 ~רן~

 והנ~ וכן~~ אןכ~ין שאנן ~ה
 נתוס~ן ~ל~ן בגמרא

 ~ין ש~א לרמז מ~ברות ~בס~מ~יה~ס~ק~ם

 במ~נה~

 וא~~ת~ שנא~
 ובמשניות ב~ דבכ~~י ~ד~ס ןה~יר ו~ו~~ וימררן ~~~ וגו~ ןיא~ן ש~~ו~ן~

 ןשנתוסף ליתא ולןבלין ב~י~~אה ~ןיניציאה ןבג~רות~ו~י~ןשל~י
 ~עיר עןד ה~~רש~א~~~~י

 ע~
 ~יזרן ~א~ול~ שבמש~יןת הסידור

 ~~ז ןר~ב~ם ר~~ש ןב~י~ףן~ירןשל~י
 ו~~~

 ~ס~ ה~~דורןב~~לי~ה וןיניצי~~ וב~מרןת
 ומצה~ מרור

~~~~
 כשנשקיף

~~ 
 ד~ק~תן ~~ הם אלו~ נןסחאןת שינןי

 ~ס~ ובקצתן ןמרןר~ ~צה ~סחהס~דןר
 ~~ ומצה~ מרור

 ~בקצתן

~י~~
 לשום

 ~סו~
 ~~ לכל לראיה ~~ן~ים ג~ ןב~צתן לראיה~

 ~~סח רק מביא א~נן ~~ז ובר~ב~םדברים~
 ןאמרת~

 ~ס~ ~בח
 ~~הו~~

 ו~ו~~ אוכלין אבו~ינו שהיו ן~ן~ אוכלין שאנו ההןס~ה
 ~~ז~ ברמב~ם ~היא כ~ן ר~ג בדברי ~נןס~א ש~יקר ליןיראה

 ~~ח זבח ואמ~תםדמ~קרא
 י~י~

 או~ר ה~ה וע~כ ~ אמירה מ~ןת ר~ג
 ןכו~~ מ~כל

 שא~
 בחובת ~יצא

~~~ 
 י~ח יצא לא ~מרןר מ~ה

 ה~דה ב~לל אלו שדברים ל~~~ה~~~~
 ~~~ ןכן הרמב~ם~ כמ~~

~תשב~ץ
 בסד~

 לא ~ שלן ה~דה
 יצ~

 ~תוי~ט ~ן~לא ןכו~ וה~דת

 ~י~ וגן~~ ןא~ר~ם בד~ה שכתבן התוס~ןת ~~דברי ן~~נ~י~~ש~~

~א~יר~
 ל~ס~~ ומרןר מצה ןאיתקש אןכ~ין שאנו ~ה ~ס~ שצ~ל

 ~ר~~ הא~~ירה~ חיןב ~ל אלא וכן~ ש~ס~~ל לר~י~ המקרא שאין ראיה ומזה וכו~~ זה מרןר זו ~צה ~~יוצ~ל
 ן~א הש~יענן הלכה

 ה~סןקים הוסי~ו הטן~ס ~~תיקנן וא~~כ ל~ו~רן~ דברים~ן~ס
 ~ב~~דור הג~ה~ ב~לל הם ~הם ןמרןרבמ~ה

 ~~ הלכ~
 ~יקרו ר~ג

 ~יקרן ש~וא ~~סח והקדים ~ ומצה מרור~ס~
~~ 

 ~שם~ וגאלם חיי~ם ~ת ש~ררו ה~אןרע~ ~~דר ו~~ה מרןרס~~ר ןאח~~ ~ חג
 ~ס~ מ~ותן ~סדר סידרןם לא~רו ~טו~ס כש~יק~ואבל

 מ~ה

ו~~ו~
 ~תיב ש~ן

 ןמצן~
 ~ע~~ ~א~לוהן~ ~רורים על

 ה~~ב~~ם כ~סידר



 סידר שלו ~גדה בסדר אמנם ו~~צה ~~רןר ~~ח סד~ן~הל~ות
 אבותינן ~~יו ש~ן~ח ל~דנו ~ר~~ו ןע~~י ו~רןר~מצה ~~~

 שא~ו אוכ~ין~
 הזקן ~~ג הוא אם להכ~יע אין וע~~כ ~~~~~אל~ רבן ~~~ברי אינואוכלין~
 בז~ן~היה

 הב~~
 מלשון אמנם ~ החורבן אחר דיב~ה ר~ג או

הרמב~ם
 ב~~~

 אומר ו~ז~~ז ו~ו~ ~ןכלין ~אנן זה ~סח ~כתב
 סובר דהוא ~~אה ןכן~ ~ אבןתי~ושהיה ~~~

 דר~~
 ~ב~ה ~ אמרה הזקן

 החורבן אחר ~ן שמשנה וכו~ אן~ליןאבותי~ו שה~~ מלשןן ראיה שהביא ש~ו ~גדה בסדר התש~~ץ דבריבטילין
 ואי~~ נש~י~

 מר~ג
 ז~ ש~אמ~ הבית~ ב~מן שהיההזקן

 הי~~ מאןחרת הנו~חא

~~~
 ~מו הןא ~כו~~ בציקם הס~יק ~לא זה בטו~ס שהוסי~ן

ש~תב
 הראב~~

 שבע~ ב~סןק
 ~~~ו~~ ~~ב~ ~~~ות תאכלו ~~~ות י~~ים

 צןה ~א כי ~ ~~~צרים בצאתם לא~י~תם ז~ר ~ תאכלו מצותטעם
 עם הנא~לים רק ~צןתשיאכלו

 ה~ס~
 חצו~ ל~נ~

 רק ~ לילה
 צוה י~יםשבעת

 ~~צן~ ~א~ן~
 ק~ה ~א~ר ז~ר ~היות

 ל~~
 בצ~ת~ם

 ~י כתוב שם כימ~צ~ים~
 ~~~ ל~

 ~~יח~ם היו ו~ילו ל~~~~~ שם ~~ם
 שיתמתמהוהמצ~יים

 מע~
 ~תב וכן ו~ו~~ עיסת~ם מ~מיצין ~~ו

הרשב~~
 ~שם ה~צות את ו~מר~ם ב~~וק

 י~ז~

 ~~ה ביום לאו~~ם
 להח~יץ ~ציקם ~ס~יק ולא וגו~ הוצאת~ ה~ה היום ב~צם ~יל~כרןן

~דכ~י~
 ~~וקדם ש~ין ל~עתם לו~ר ןצ~~ך וגו~~ ~בצק את ויא~ו

 ~~לו ש~לן ~תב אל~ס הרב ב~י~ ~סים ורבינו בתורה~ן~~ו~ר
 היולהתמ~~~ה

 מח~~צי~
 ~ןתו

 ד~ס~
 ןיןם ~ילה ~לא ~~ג ~א ~~צ~ים

~ד~י~א
 ב~~~

 ב~לא~ה ~~ו~רין ה~ו ו~~~חר ~~י
 ובחמ~

 ןל~י~ך
 הןז~רן ~לא ~חר לצורך עי~ותיהם החמיצו לה~~~המה י~~ואילו

 ירא~בב~
 ןז~ר ~~צה ~~אןהו ~~~י ~~ם ה~ה שלא מ~וך אלא

 נצטוו גאו~הלאותה
 שה~ו מי ~רק ש~י~ ב~סח ~~~ש ~~צה~ באכי~~

 ~ה ~~ן ן~ם ~ני~ ~~ח קרא~הו~~א
 ב~~

 ~ןרות ל~סח מצרים ~~ח
ו~ן~

 ונאכ~
 ןבע ~ב~ה~ כל ~ו~ג דורןת ופסח אחד בלילה ב~~זון

ת~י~~
 ן~תב~ בו ~תקשה

 ו~~~~
 אינו ובחמץ ~~~אכה ~~ןתרין הין

 ~ראות ד~י ~י~~ןבן
 ח~~

 במלא~ה~ וכן ~אסרן לא בל~לה אף
ןא~

 ~~~ו~
 ח~~ןצן ~~רים ד~~ח ןר~ל נאסרן~ ~יום גם

 נוה~
 יום

 ~מ~חר~ הם~ הר~~ן דברי ביאןר אמנםאח~~
 ולאותן יצ~ן הפ~ח

 דבא במ~י~תא ~א~רן ןכ~~ו ~צה שיןרי להם היןהיום
 ב~~~ע ע~~~~ש ו~ו~ ן~רןר ~~צה ~יןרי א~ו~~ארותם ~~י~ז~

 ~~~~~~ ~אן~
 היו ל~~~~המה יכן~ים היוואם

 מ~~יצי~
 ליום ~חר לצןרך ~~~~תם
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 א~ל ט~ו~ ביום יראה ~ בבל הוזהרן ש~אט~ז
 בליל~

 נ~סרן ון~אי
 עמהם ח~ץ להיותש~א

 מ~ו~ ~בי~
ןה~י~ן זבחי~ דם ח~~ץ על תשחט לא

~~ 
 היו ~ן וכמו ~~ום א~ר הולך ~לילה דבקרבנןת הלילה

 ב~רו~~~י ~~~~ןרש ןא~לך ~~~ח ~ח~~ת ~ז~ן ב~לא~האסורים
 ~נהגו ~קןםריש

 ןילי~
 התם לה

 בדין שאינן ה~סח א~ ~זב~ ~~
~תהא

 ב~ל~~~~ ~סן~
 ה~ום אחר ~ןלך ןהלי~ה ~ קרב וק~~~ך

 התשב~ץ ~י~ על א~נם ~ הלי~ה ~ל והולכין ~תא~~יןשה~לבין
 היו ל~~מהמה י~לן אם כי ~~תב לתמוה יש~הגדה

 מח~י~~~
 בצקם

 אלא ~~יין חמץ א~י~~ על הוזהרו לאכי
 ע~

 אכילת
 ו~ו~~ ה~~~

~~
 ~סח דןדאי ת~~א

 נןה~ ~י~~וצ~ ~~~ר~~
 א~~~ יןם

~~~
 אי

 קש~~
 הא

 הרא~ון ב~ילה ~צ~ ד~ין~ ~~י~
 עכ~~

 ~יהןה
 בצקם הס~יק אם א~י~הוה

 להחמי~
 ןאנן

 בחיו~
 הר~שןן בלילה מצה

 ~ירושו ~ך שא~ר י~~יה ר~ ב~ם ה~קט ~בו~י ב~ל ו~תבקיי~י~ן~
 על להיות שעתיד מה ומביט צו~ה ~~תיד את רןאה ~הקב~ה~~~ון
 ~~ ~~ם הביא ובאב~~רהם מ~ר~ של ה~ס על מבערב צ~ם~ן

 על שנצ~ון ש~ה והןא~ אחר ~סגנ~ןקמ~~ יןס~
 המצן~

 היה לכן קןדם
 ~~צרים לצאת להם ~היה י~ע הע~~דות יו~ע ~ה~ם ה~תידע~ש

 צוה בצקם להחמיץ יכו~ים ה~ו ~א ~וצים הין אם ו~~י~ב~~~ון
 מ~ה~ י~~ים שבעת~ ולאכןל ןמרןרים ~~~ות על הפסחלאכול

 בי~ןבן אני ן~ןמר הלב~ את ~ש~~ין אינם ~דברים ~לן ~יוהאןמנם
 ~ק~כ דבג~רא דבריםשל

 ~~א~
 יעקב בר ~חא ןר~ רבא אי~~~י

 דל~ן ד~ןר~י~א ~~ל דרבא דר~נ~~ או דאןריי~א ~זה בזמן מצהאי

ב~ס~
 תא~~ן ב~~ב קרא ב~ה ה~ר ~~יהדר ~ליא

 א~א ורב מצןת~
בר

 יעק~
 ~~ה מיבע~א דההיא א~ר

 ל~~~
 רחןקה~ בדרך ~~ה~ה

 שםן~ייתי
 ב~יית~

 רשןת י~~ים ש~ת בה~ דתני ~ דרבא ~ןן~יה
 הראשון לילה אף יכולוכו~

 רשן~
 ~~ל

~~ 
 ~~~ין~ קיים ביהמ~~ק שאין ב~~ן קיים שביהמ~ק בז~ן אלא ~יא~ן יאכ~ןהו~ ן~רןרים מצןת

 אןמרים נמצינו ~ןבה~ קבעו ה~~וב ~צות תאכלו ב~רבת~ל
 וגו~~ ~רן~ים על ן~צות ~~ן~ הב~ר א~ ןא~לו נצ~ןושב~צרים
ן~~~~

 וגו~ היום ב~צם כי ~~~צןת ~ת ו~מרתם ל~ורןת ~~טןו
 תא~~ןב~רב

 ~~~ןת~
 ~על

 ~ר~~
 ~באו ~בתןרה ןמא~חר ~וקדם אין

 ל~~תן שנא~~רו דברים~שם
 ןדברי~

 הןא שהרי ~ לדורןת ~נא~רן
 ב~צם ~~או~ר

 ה~ו~
 הזה ה~אורע ןסי~ר ןגו~~ ה~צאתי ה~ה

 הבצק א~ ן~~~ן ~א~ר ןשם ~ ~לי~ה בחצי ויהי ב~רשתלמ~ה הי~



 הבא ~~חם ~~ל המ~ות ~ל נ~~ןו ה~סח קרבן עם וה~הוגו~~
~ם

 הקרב~
 מצה הןא

 חו~
 ה~חם מ~~י

 ןא~י~ ~ודה~ ~~~מי ןקצ~
 ~~י ןא~~~ ~ היה מצה של ה~ניםל~ם

 של~ ה~אור~
 הס~יק

 ~צטןו ן~ו~בצקם
~~~ 

 קרבן אין אם ןא~י~ מ~ו~~ ~אכלו ~ערב
~ז~ר

 מוקדם שאין ~ ~~דר הדברים נ~תבן ש~א אלא ~ המ~ור~
 הןא אןכ~ין שאנ~ ~ו ןמצה ~ בתןרה~מ~ןחר

~~~ 
 הס~יק ~לא

 ש~כ~לתכןונ~ן ממצרים~ א~ותינו שנגאלו ~~ש ~~צה כ~אןמר ןר~ג להח~~~~בצקם
~~~ 

 היא ל~~מה
 מ~ו~

 שןם ~ל קר~ן ב~א ~~~~
 ומ~ןר~שנגא~ו~

 ה~א
 ב~קר~

 מארץ יצא~ ~ח~זון כי ~ני ~חם
 ~דבריםמצ~ים

~ 
~~~~~

 הני ~אש~ןעינן רבי ו~תי ~ הואהזקן ןר~~ או~ר~ היה ר~ג ~יא ה~~~~א עיקר ~ו~~~ ~~
 ~אלן~

 הי~~ נ~~נה מה
 ~גנןת ~בס~ןר אן~ר היה שר~ג ואמר~~~ון~

 יצא ~א ~בי אובד מ~רמיה~סו~~ם ו~ר~~ והשב~
 י~~~

 ~ד
 ~יןדי~

 של טעמן
~ס~

 שא~ןת תיק~ן ןלכך ל~נים~ הג~ה עיקר היא ש~ו ו~רןר ~~צה
 עיקרן ןהיו ~שתנה~מה

 ש~
 ו~יבול מ~ה צ~י דהיינן ג~ השא~ןת

 ןאח~כ ~ביאין~ ~הין מה כ~י ~ידרן ~נש~~ה אלא ~רור~דהיי~ו
 ד~ ~ כןסןת ד~ ~ זה מנין על ~כל ~סידרן ~ ~אלןת ד~ מהןעשו

 ~ך ב~~נה רב~ של ןדר~ו ~ורה~ ~ברה בנים ד~ ן~~גדפסןקים~
לסתןם

 בריש שסתם ד~מ ~~רש~ ואח~~
 ברכו~

 ב~י~ות~ יצ~~ ~ז~יר~ן
ן~~~~

 ה~י ןב~ר ו~ו~~ ~ב~ים כ~ן א~י הר~ ~אב~~ע א~ר ~~רש
~ע~ה ןעי~~~ ןלאו~~רן~ אותן ~קרא ~ו~ס ר~ג ~~ברי ~הגדה מסדר~עשן

~~ 
 ~~דר זו הגדה ~דר

 שמתח~~ שבי~יהם~ הדרשו~
 י~~ד~ו

 ~ורש ~ ןא~~כ ~ בה~~הרב~נו
 ~ ~הגד~

 ולבסן~
 חוזר

 א~
 השאלה

 ק~מיכון~ דשא~לנא ~הןל~נין
 א~

 ~~ן
 מת~י~

 ב~א~ןת
 מאר~יו~ןרש ~ש~נה~ מ~

 אבי~ ~ב~
 ו~~~ו~

 ~~י~ןים~ א~ן של טע~ן או~ר

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

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

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

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

~~~~
 ~הר~ות~ הגי~ מ~א ~שין ו~~מ~ג א~~~ דבכ~י ה~יר

 ב~ה נמצא ה~תי~~ם ההגדהוב~~רשי
 נןסחא~~

 שונות
 י~~

 ל~ראות
וברמב~ם

 להר~ו~ ~ ~
 ~ו~ ~ראות~ שלו הג~ה ובסדר

 דה~י ה~יר
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 ~יזרו ןב~~~~יות ב~ ב~~~~י ליתא ןגו~ לבנך ןהגדתשנאמר
 ובסד~

 לה א~~א ב~א ןה~י הר~ב~ם~ שלה~דה
 ב~~שניו~

 שבירושלמ~ ~ן~משנה
אמנם

 בר~
 ~רי~ב~א ~~י~ ןראיתי ב~א~ ל~ולא ליתא וב~א~ש אל~ס

 במשנ~ ~תחי~ וכו~~ או~ר היה ר~ג ~ שכתב ההגדהל~דר
 ו~יים

 ונתןבה
 הבריי~~

 חייב ןדור דןר בכל ן~~~ באמצע~ ןהתן~~תא
 ן~ור~ דור בכל כתב~ התשב~ץ ~~י~ ו~ן וכן~~ ןיחיד יחיד כלאדם
זאת

 נאמר~ ההלכ~
 זה הןא כי לןמר ר~ג ~ל ~~~נה אחר בגמרא

 ןכו~~ ה~~ה~~~צות
 דל~יכך בבא ועל

 ~ת~
 א~ר המשנה לשון זהן

 זה מכל וכו~~ ר~גמש~ת
 מןכ~

 אינה זן דבבא
~~~ 

 גם ~ ~מש~ה
 ישמהר~~~ם

 לה~ ~יתא שלו ה~דה בס~ר כי האומנם ~ך~ להוכי~
 ~אילן ~~מן את לראות אדם ח~יב ן~ור דור ןבכל לה~ ג~~סןהכי
 בלבד אבןתינן את שלא מ~~רים ~~אהוא

 גא~
 אות~ו אף ~לא

גא~
 הביא ל~~~ן משם הו~יא ואותנו שנא~

 אותנ~
 את לנו ל~ת

 בש~ןלי ג~כ היא ~ו וכ~ו~חא לאבותינו~ נשבע אשרה~רץ
 אבל ~ט~ס~ ברמב~ם חסר שזה ןיראה הקב~ה~ גאל בלבד דג~~~א הלק~

ב~~~
 ט~ו בליל אלו ~~~ות ע~יית בסדר

 לית~
 א~א בבא להאי

 אנ~ ~~י~ך ~אומר כתב ר~ג דברי שהביאא~ר
 א~נם ו~ו~~ ח~יבים

ב~~~
 ~האי מיית~

 ב~~
 דור בכל ~ ה~ם לה גריס ןה~י ןדור דןר

 ~~ם חייבןדןר
 לה~או~

 עתה יצא ב~~מו הוא ~אילן עצ~ו את
 ואות~ו ~~א~ מצריםמשעבןד

 הוצי~
 ~ןה ~ה~ דבר ועל וגו~ ~~שם

~~ב~~
 ב~ןרה

 וז~ר~
 ה~ית בעצמך אתה ~אי~ו ~~~ו~ היית ע~ד ~י

 הרמב~ם ~ברי נ~רנס א~ ~~~~~ה ונ~דית~ לח~רות ויצאתטבד
 זה את סותריםזה יהיו~לא

~~ 
 ~~מר הןא שב~~ז נא~ר ~רח~נו

 ~דם שחי~ב~ה~~ה
 לה~או~

 ב~~י ~ב~~ן~ותין ב~עשיו עצ~~ן ~ת
 ~א אבל ל~~רןת~ משע~וד יצא בע~מן ~וא כ~~לוהכל

 ~יה~
 ~ה

 ו~~ך ~~ו~ ~~יל לקרות ~~חויבין במה קר~אה טו~סה~~אמר
 ב~~ח~ בדברין המא~ר ~הנזכר ל~

 אב~
 הקד~ןנים הנהיגו שכבר אחר

 קריאה לטו~ס שה~היגוהן ואילו ~~דה~ ~סדר סידרו לא~רן~ל~נין
 כך ~צמן את ~ואה ~יהא ~ראות למלת ~הראות מלת בו~~נן

ו~קריא~
 ןע~~~ עצ~ו~ א~ לזרז ה~א

 ןב~דר להראות בפ~ז ~תב

 ~~~שנת~ן ~~קורו ~א~ן ~ווכח ~מי לשונן ומסגנון ~ראות~ה~דה
 הר~~ב~ם ~~דרך ש~~ן לפני~ו~ ע~ה ~היאכמן

 להן~י~

 ~~ה בהלכות
 וע~~ בדחז~ל~ ~~צא~לא

 זה
 שכת~

 הק~ה צוה זה דבר ןעל
 בתור~

 באבןד~הם ןראיתי ל~ו~ ש~עלם מקור ~~~זה לן הוא ןכן~וזכרת



ש~תב
~~~ 

 היית ב~צמך אתה כאילו ןגו~ וזכרת ה~תוב שא~~ר זהו
 ~אולי ונ~דית~ע~ד

 שה~תי~
 ~הרמב~ם~ הדברים

~~~~~~
 ~רס~נן

 שיאמר צריך רבא ~~ר דמת~יתין~ ~~~
ואותנן

 הוצי~
 הןצ~א ןאותנו זה ~סוק הרשב~ם ן~י~ וגו~~ משם

 ~~ם י~א ~אילו עצ~ו א~ להראן~ שצריךמשם
 שא~

 או~~ו
 זה ומ~ירו~והק~ה~ ~~~

 ~~וכ~
 ודור ד~ר ב~ל בבא במ~~ה ליה ~הןה

 ב~~רא גרס~ בד~ס ב~ת~י א~נם קאי~ ב~א ~אןתה ע~ה דרבאו~י~
~י~עא

 ~המ~~~
 הא ו~לה מרי~א

 כ~ רג~~ ~ התם ןה~ג ~ ~ר~~
ש~~

 א~ן ו~~~ אמר
 מצה ~ס~ ה~

 ןרב~ ן~~ןר~
 ~~~מר ןצריך אמר

 ןל~י רב~~ ~מר שצ~ל בה~~ן~ין הד~ס ב~ל ןה~ירוכו~~
 ז~

 ר~א
 נמי שלנו הג~רא ן~סדר קאי~ארישא

 ןןדאיוזה ן~ו~~ לה~~י~ צריך ן~רןר ~ה~ביה צ~יך ~צה ר~א אמר ה~ידבתר ק~י~ ~ר~ש~ דרב~ מןכ~
 אבב~

 ןצ~~ זה~ מרור זן מצה כ~אןמר קאי דרישא
 ןאמר

 ~ה~הות א~~ בכת~י ו~~~הרבא~
 ה~~~

 ברב ו~~ה
 ב~צה שאומר דרבאד~~~א ו~רא~ ~ ~~~~

 ע~~
 ו~ייתי ממצרים אבן~ינו ש~~אלן

 ומהאי וגו~~ הבצק אתןיא~ו
 ל~ קר~

 מ~~ע
 שה~ב~~

 גאלם
 ו~~~ מ~צרים~ ~ורשו~~ אל~

 הוציא~ ואו~~ן להןסיף שצריך א~ר
 ~~~יקר אינן נמי ןגו~ ו~א~ן ה~~קרא ~~רי ~זה נבוך אניש~דיין איבר~

 ו~ןד ~עיל~ כדחזי~אה~שנה
 ~~מ~

 לא שהרמ~~ם ב~י~י
 הב~~

 הא
 ןאי בה~~ןתיו~ד~בא

~~ 
 הן~א ~ו~~~~י~א

 ורב~ ד~ןס~~
 ןצר~ך אמר

 א~~ ~יקר~ש~אמר
 ה~סו~ים ~לן נאמרו ןאולי דג~~רא~ ר~שא דקטיעא

 שהם א~ןרא~מ~יזה
~~~ 

 ~~נ~נן ונתוס~ן אל~ס בר~~ במש~ה ל~נינן

 ~ רבא אמר ןעלהבמשנ~~
 ן~ס~

 ~~לי~ כה~~ הלכתא הר~ם
 רבא

 ל~י הוא ד~~סת~ינ~~ ן~איע~יה~
 שבנוס~~

 הרב
 א~~~

 אי~א ~מ~
 א~~ם ש~~ן~ ב~~רא~~ו

 עכ~~
 אינה ןד~ר דןר ב~ל בבא

 מ~~ש~~
א~~

 ~ה~ ~~תוס~ה

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

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

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

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

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

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

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

 ל~ב~ ~ה~דןת חייב~ם אנו ל~י~ך ה~י~ ~בירן~למי
 ה~לו ה~~ים כל את לנו ~ע~ה למ~ לגדל ~נצ~ ~רו~םל~אר

 ןברב ה~לןיה~ ~~~~ן ו~א~ר לחירות ~~בדותוהו~יאנו
~~~~ 

 ה~י~

 ~~אר לשבח ןלה~ל להודןת ~~~בים אנו~~יכך
 ול~~~

 שעשה למי
 את ןלנןלאבו~ינו

~~ 
 ל~ירות מ~בד~ת הןציאנו הא~ן הנ~ים

 הללויה~ ~~~י~ונא~ר
 ו~רא~~

 ולברך ול~~ר וג~ ה~~נה הביא
 ן~ו~~ןלרן~ם

 ןבר~ב~~ לגאו~ה~ ן~~ע~ןד ~~~ג ן~ן ~ להדר ו~~ג
 ~הא ליתא~~ז

 בב~
 אל~ ~ כלל

 כ~סועד ל~יכך ז~ הל~ה ~ם מ~~~ל
 מל~ ולדע~י ןכו~~ הזה ~לילה~דם

 ~~~ן~ ~ום ~ם לן אין ל~י~ך
 ~כן~~ ל~יכך ~תוב ~~יה לי~יר~ה

 ונק~~ה
 וכ~~~ ~~~

 וכ~סי~~ו
 בד~ו~ים ~אי~ם ~~~ות~ ~י~~י בר~ב~םהא~רונ~ם

 ן~כ~~י~ הי~~י~
ער~בן

 ~דב~
 ~~ ן~ל~ה

 כתןב~ ב~~~ אמנ~ ןכן~~ ~ד~ כ~סן~~ צ~~
 ל~~דןת ~ייבין אנו ~~יכךואן~ר

 ~שב~ ~ה~~
 ~רו~ם להדר ~~אר

ל~~
 מעבדות והוציאנן ו~ן~ ןל~ו ~אבןתינו ~עשה ל~י ן~~צח

 ו~~ן~ו~~
 ג~

 ה~~ה ןבס~ר ל~אולה~ ו~שעבו~ ל~~~ וכן ליו~ט~ ן~אב~
 לה~דןת ~ייבים ~נן ל~~כך ה~י~~~ו

 ~הל~
 ~רן~ם ל~אר לשבח

 ה~ס~ם כל את ןלא~ןתינו לנו שע~ה ל~י ~~~צח ו~הדרל~דל
 לש~~ה ומיגןן לגאןלה ומ~עבוד לחיר~ת ~עבדות ~ה~צי~נן~א~ו

 ליו~~ומאב~
 ל~ור ןמא~לה

 גד~~
 ןב~~לי הל~ןי~~ ל~ניו ~נאמר

הלק~
 ל~ודןת ~י~ים ~ אנו ל~יכך הגי~

 להל~
 ~~דר ל~ןמם ל~~ר

~ברך
 ן~ד~

 ~~ס ןב~ת~י וכו~~ ול~~ות~נן ל~ו ~עשה ל~י ןל~דש

לית~
 ~ ל~~~ה ~יגון

 ~~~א~~
 לאור ו~~~~ה ל~ן~~ט ~

 גדן~
~ 

 וכתב

~הג~ו~י~
 ן~ן

 לית~
 ~יז~ו ובמ~~יות ב~ ובכ~~~ ~~~י ב~י~~ף

 ןשם ו~רי~~ףן~ירו~~~י
 לית~

 ןהוציאנן~ ~~ם ל~או~ה~ ומשעבןד נמי
 בכ~~י בר~~ש~ ~יתא וכן לגאן~ה ו~~עב~ד לי~א נא~ולי~~~שניןת

 ~רן~ם להדרב~
 ול~~ר לרןמם ל~בח ~יזרן ןבמש~יות ן~נצ~~ ל~ד~

 לע~~ לברך ~י~א א~~ ןבכת~~ ~ירו~~~י~ ו~~ין ~נצ~ל~ד~
 ן~ן

~י~~
 ן~~בןדר~ם ג~ןן ע~רם ~~ בסדר

 ןל~
 הןן

 ~ל~
 הו~~ןת שבע

 לרן~ם ל~~ר כת~י ןבר~~ף ~תו~~ןת~כ~~~
 ל~ד~

 ו~ןו ולברך
~~~ 

 נא~ו~י ןב~~~יןתז~~
 לית~

 ~~לה לברך
 לרו~ם והסדר ~ ~~קל~

 ן~הדר~ו~~~ר
 ןז~~~

 או~רים יש ה~וס~ות
 ~ב~

 יותר ~לא ~וד~ות
 ~ת~ ןב~רדכי ר~יעים~ ז~כנ~ד

 רקי~ים ז~ ~נגד הןדא~ת ז~ יש
 לומר שמן~י~יןויש

 ןא~~ ~ק~~
 ר~~~ ~ג~ ~הש~ינ~ הם הו~אות ח~

~~
 והתן~~~~ ה~יןת~

 הא משום ןאי ו~ת~~ ה~ו~~ ד~רי הביא
~~ 



 ~ו~בי ~~ב~ה רקי~י דז~ הוו~ ר~י~~ ~תש~ה ה~~ר גי~ לק~יםי
 נקרא ןהוא וכו~ המ~יף ות~יעי ~~~זלות ו~~~יניל~ת

 היןמי ר~י~
 הר~~~~ם~~~ש

 ב~~~~
 ןב~שירי ע~בות~ הנ~רא והוא ה~ורה יסו~י ~~ה~

 וכו~ ~~שה ל~~י אומרהיא
 שהו~

 ~כו~~ ז~רן ית~ ערבות רו~ב
 חיי~~ם~ ~נ~נו ל~י~ך שכתב~ ראיתי ההגדה ~ל הריטב~אוב~י~

במכיל~י~
 ז~ח ואמרתם

~~~ 
 ש~ןמע מי ש~ל ל~מדך בא לה~ הןא

 ~ללוה~ס~ם
 לש~~ צר~~

 ןכל ןכו~~ ו~רן~ם ול~ר
 הלשו~ו~

 הללו

 ~~רקי הם ש~~ש~
 ו~~לס לומר ראןי ןאין ו~עלה~ ~~ הי~~ו~

 ~נאי ~שןן בו ~נו~ל~~י
 ~מ~~

 ה~י~ כך ן~~~~יל~א לקל~~ לעג

 אומרים אנ~ ןל~יכךו~~לה~
 כ~

 ל~ןנות
 ש~

 א~ו ~בח
 מ~ו~

 דא~רינן
 ן~ניבמכ~~~ן~

 ישרא~
 יןצאים

 בי~
 מ~ריים ~היו רמה

 מחר~י~
 ן~~~~ין

בכ~
 שב~ ~יני ב~ל מרן~מ~ן וישראל ~י~ו~ין ~יני

 ןכה~א
~~ניך לרי~

 ~ןבי~
 הר~~ונים י~א~ א~ר

 ר~~
 לך אמרו שמנים

 אב~
 אנו

 ~~~ ~ש~ן הנ~נו ~א ~יםכשבאנן
 ~~~~ב ~~נינו א~~נם לך~ ~לסנו שלא

 ןא~רתםב~~
 ק~~וה~ ו~ן~י ~כי~ לית~ ~ס~ זב~

 המ~תיקים
 ןגומר נןס~ת ~קיים יש~ן~~~ז

 עיי~~
 ~מ~~ע

 ן~הן~~~~~ כ~~ או~
 רמ~ ~י~ יו~אים ןבנ~י ב~~ן~~ן

 בשלח ~~
של~נינו במכילת~ הו~ ~~~

 ~~~ ינאי~ ר~ שם ~~ז~ר ולא אחר~ בסג~ו~
 ב~ה~ש

 ה~בות ל~~יך שאמרו ה~ירים ~ל דר~ש ~ריה ינאי ר~ בשם~ובא ר~~
 ןכן~~ תורק שמן אנו א~ל ~יוריחות

 א~ר~ סגנון והוא
 ההגדה ב~~~תב ןהת~ב~~

 ןי~
 הן~אות ~~ כאן

 כנג~
 הוציא~ו נסים ד~

 ן~ן~מ~ב~ות
 ~י~ ול~~ז ד~~ שה~

 אחר~
 ~ן ~י~ה

 ~מ~~~
 ~הןד~ות

 לומ~ ראן~ ש~ין י~~א כ~ב~ עו~ובנס~~~
 וכן ~זיון ל~ון שהוא לק~ס

 אבל גא~ן~ עמרם ר~א~ר
 רבותינ~

 ~~ני~ן הנ~~ס ע~רם ר~ ~~דר א~נםוכו~~ שב~ ~שןן ~ו משת~שין הם ז~ל
 הנוס~~

 ~נ~נן ל~~~ך

חייבי~
 להודןת

 ~שב~ ל~ל~
 ~~ו~~ שע~ה ל~י ול~~ס לרו~ם ~~אר

וב~גד~
 עניני שב~ה ~ ובאבן~רהם ןל~ל~~ ל~לה ל~ג ה~בר~~אל

 כנג~שב~
 ~הו~ןת והם רק~~ים ז~

 לשב~ להל~
 ל~דר ~רומם ~~אר

 והוא ~כו~ו~קלס
 ר~~ ~~ו~~

 ~העיר א~י ןרואה ~ל~~ינו~ גאון
 ןען~ איתא~ ה~~~ב ~י~~ סו~~יםשבמס~

 ~בהן~~ת לןמר צריך

 הכל~ל התורה~
 ת~לו~ ~~י~ור~ וכ~ה ~גר~א הגיה כן ~ ~וי~קד~ יתגד~

ש~~נ~נו~

 ויתקלס ויתה~ר ויתע~ה ןי~נשא ויתרומם וי~~אר וישתבח
 ובנןסח וית~לס~ ו~תהדר וי~~לה ~יתא ~ל~נינו ת~לות ובס~ו~ו~~

ןבמקה~ןת
 ר~בן~

 להן~ות ~ל~נינו ת~לות ~סי~~ורי ןכן~
 לשב~ להל~
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 נש~~~ וב~~ר ~ ןלקלס לעלה לברך להדר לרן~םל~~ר
 הן

 ה~
 יו~ו

 ובנןס~ ן~ן~~ ןי~~יכו ןיקדישו ןי~ריצו ןירומ~~ו ~י~ארו ן~שב~וויברכן

~רכ~
 ולברך ~ל~~רך ול~ב~ך לך להו~ות ח~יבים אנ~~ו ל~יכך השחר

 ן~כ~~ ןכו~~ןל~דש
 ב~ן היה ~צר טו~ס שעיקרן הדברים מראין

 וא~ד אחד כל ה~~סדרים בן ~ן~י~ו ןאח~כ בנסים וב~ןב~וד~ןת
 ד~תו~כ~י

~~~~~~~~~~ ~~~~~~ 
 שיר ל~ניו ןנאמר ב~ת~י ב~~~ס

 ה~לןיה~חד~
 ןכן ~דשה שירה ל~ניו ןנאמר ה~ג כתבן~ ןבתןס~ות

נוד~
 שיר לך

~~~ 
 ת~יא ~הכי גאולתנו על

 במכילת~
 הש~רןת כל

 יסד ~כן ן~ן~ ז~ר ~ל~ון ד~~תיד ~ש~רה חוץ ~קבהל~ון
 ~זן~~ ה~יי~

 ןכו~~ ~תרןסאי
 ח~~ה שירה ל~~יו ןנא~ר ה~~ה המר~כי~ ןבהג~ןת

~ב~~
 ל~

 שיר גר~ינן
~~~ 

 ~~ר לך ן~ן~ה ןגרסינן ו~ו~ ז~ר ל~~ן
 ~ד~

 זכרל~ון
 ןכן~~

 י~~ ב~די ו~~י~ המרדכי~ ~תו~ שם ן~~ה
 המ~~~י ~ל

 עלר~ז
 תשןב~

 ~ןמר ~ריך זו ~י~ ול~י וכתב ~ זה ~בענין ~הר~~ל

 ן~א~רו~~~וד
 ~הו~

 ן~~~ר ~מו ~בר ל~ןן
 ~דןנ~~ א~

 ר~י ןב~ם

 שנ~~ הבי~~צל~~
 ~ירה ~הא הנו~ן ת~ת בסגן~ל ונ~~ר

~~~~ 
 ר~ל

 נ~בה ~ל~ון נאמרה ~~יא י~יר~ז
 ן~ן~~

 ~ם וסיים
 תיב~ ן~~~

 ~נזכר~ל~ןיה
 ל~ במ~נ~

 ו~~~ ו~ו~~ ש~יר הזן ~ג~~ ~~י אתיא
 ב~ן~ז

וב~~~~
 סי~ ב~ן~ח

 תע~~
 וברמב~ם וברא~ש ~ל~ס ברב אמ~ם ז~~ ס~יף

 ר~ן~ס~ר
 ~מר~

 ~~ו~~א גא~ן
 ~~דן ןר~~ ~ללןי~~ ~~~ין ~ ונ~מ~

 ל~נין ןנאמר כתב ~לוב~~דה
 כ~~ ה~~וי~

 הנכ~ן הנוסח
 הגור~ וא~

~יר~
 לשנות כן י~~ה לא ~ך כך ~ל ~ותן תו~ס~ן אין ~ד~ה

 ~ניקן~
 זר ~שון ~~~ם הא~רונים ~בדו כ~ו~ןנ~~ר

 וש~~ הי~ ~~~
 ~ברא

~~
 ~תןרגם

 ןל~
 נקר~~

~~~~~~ 
~~~ 

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

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

~~~~~~~ 

~~~~
 זו ~לוגתא ~ב~~ו

 ~נןס~~
 בברי~תא~ א~רת

 ~צ~תעד בש~~
 ישר~~

 מ~צרים
 ע~ ן~ה~~

 ן~~~א ~ יש~ו~ ~~א ~~ינו~ת בשביל ל~הר דב~שד~ע~א ~תוי~~ ן~ת~ ה~~ לנו לא
 דב~~



 בו ~ז~רה ~ש~ידבמז~ור
 ~~ קר~ע~

 ~אח~כ סוף
 חןת~

 בגאולה~
 ~ניואומר

 דב~~
 בג~ולה לח~ןם ~וא יכןל א~ ~זמור ~על סברי

 סברי וב~~ה ~רעה~ עב~י ולא ~~ עבדי אומר הואשה~י
 ~ע~~~

הו~
 את ולנו ~~בו~ינו ~~שה ל~י דהא~ אןמר אנ~ ועןד בגאןל~~~ותם וא~~~ ב~ירוש יצ~מ שהו~כרה ממצרים י~ראל בצאת ~ם לומר

 ~אבותי~ו ~ירושן ה~י ל~ירות~ מע~~ות והןציאנן האלו ה~סיםכל
 של ~ורב~ן שקו~ם בבל~ ב~או~ת ןלנן מצרים~גאן~ת

 טיטו~
 נת~נו

 ה~~ ~בדי ~~לן הללו~ה ה~זמןר ןזה ה~בר~ם~אלו
 ~תק~

 ל~ולי
 ה~ שם ןהיה לירושלים ה~~רהשחזרה ~ב~

 ~דן~
 ב~וים

 כמ~~
 מלא~~

~~~~
 י~א~

 ו~ל ןגו~~ ב~וים שמו ~דןל מבןאו ~ד ש~~ש מ~זרח כי
 ~בנים אם או~ר הואירןש~ים

 שמ~~
 ןכל שם~ ר~~י ~~י~ ןכמו

 המזמורסגנןן
 וסברי כך~ ~וכי~

 ב~~~
 ~~אןלה~ יחתום זה מזמור ~~ל

 ~~ן דה~~אד~אןלה
 חג של ~יקרו סברי ןב~ה ~יקר~

 ~~ הו~
 י~תום ולכךיצ~~

~~ 
 גר~ינן ןבירןשלמי ~ ממצרים ישראל בצ~ת

אמרן
 לה~

 יצאו וכי ב~ש
 ישרא~

 ~~לן~ יצ~מ מזכיר ~הןא מ~צרים
 לא ~צות קודםדיציאה

 ~ןה~

 מ~תין ~לו ב~ה להן אמרן
 ע~

 קרות
 ~יום ~~יציאה ג~ולה לחצי הגי~ו לא אדייןה~בר

 הוה~

 היאך
 חותמן היאך ן~וד ~כ~ן~ ~גא~ו לא ואדי~ן ~או~המז~ירין

וה~א ~גאן~ה~
~~ 

 היום בעצם ו~הי ש~א~ ~ום ב~צי אלא יצאו
 הז~

 הוציא
 ~שמןתה~

 י~ב~

 לן ~ומר במצוה ש~ת~יל מ~יןן אלא
 ~ר~

~~~~ 

 ~~ורא בר אבינא רב התיבגמןר~~
 ל~

 כלו~ הכןס~ ~ל ה~כיר ~בר
 ב~י~וש הג~ו~ה ~זכיר הןא הרי ~ר~ךלב~ש

~~ 
 ו~רייתא הכוס~

~יא
 ~תו~~ת~

 ןז~ ~ קצת בש~נו~ ~~~ים ד~רבי
 ל~ה מסכים

 ש~אןלת אמרן ש~~שש~מ~תי
 ב~~

 ~~רים גאולת ולא ~זכי~ין
 ח~ות קן~ם ~ג~ןלה ~ג~לן לאשעדיין

 הן~~ ל~
 ~ת~לת ש~גאו~ה

 בצאת לןמר ~ין וע~כ ~ב~ורים שהן~ן הלילה ~~צי ~י~ימן

י~רא~
 א~ר אלא

 זן סברא ד~ו ןב~ה ~ חצן~
 כ~~~

 ~מתין אי~ו

 ~רו~ע~
 ~כן~~ הגבר

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

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

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

~~ 

~~ 

~~~~~~
~~~~~ 

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

~~~~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ 
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 ובמשנ~ ~מעתיקים~ קיטען
 הזב~ים מן ש~~שניות

 הגי~ שבירושלמי ןבמשנה ה~ס~ים~ן~ן
 וגא~

 מ~צרים אב~תי~ו את
 לרגלים יגי~נן א~הינו ה~ כן רע~א ~ותם ן~~נו הזה הלי~הוה~~~נו

~באי~
 ו~ם מקדשך בית ן~~ידןש בעבו~תך ~שים ןכו~ לקראתנו

 ה~יע אשר הז~~ים ומן ה~סחים ~ןנא~ל
 ד~~

 מזב~ך ~יר על

 ונוד~~~צן~
 ב~~י ג~ולתנן על לך

 ~א~
 ~אןן ~~ע ןבס~ר ישר~~~

 ןשאר ל~נינ~~ במ~~ה שהיא ~מן הבר~הנ~~~ת
 ~י~~~

 ~~יטען
 דמם את שי~יע ~ נוס~תו של~נינןבמשנה

 ע~
 ~רצןן מזבחך ~יר

 ~~ש שיר לךןנודה
~~ 

 ב~~י נ~שנן ~דות ו~ל ~אולתנו
~~~ 

 ישר~ל~~

ובר~
 ל~ר~תנן וכו~ ~גיענן ~~~~נן ה~ וכן~ ~ותם ואינן ה~י~ ~~~ס

 וכו~~ ד~ן ~הגיע הזב~ים ו~ן ~כן~בש~ום
 כ~ן ןה~אר

 ~~י~
 בסדר

 ןכ~~ ~~ון~ר~ע
 ~~ר ה~סחים ו~ן ו~~ ל~~ןם~ דג~ אלא ~רא~ש

 ובר~~~ם ן~~~~יגי~
~~~ 

 ן~~יענן ןכו~ בא~~ ן~ותם
 לליל~

 ~זה
 הזה ןבזמן ומרורים~ מצה בול~כול

 מוסי~
 ואלהי אל~ינו ~~ כן

 כ~דר ןכן~ דמם שי~יע ה~ס~ים ן~ן וכו~~בות~נן
 גא~ן~ ר~~

~וב~ד~
 עלין לה~יר ויש הז~~~ הלילה והגיענו הגי~ ש~ו הגדה

 אף ~ך ~ןסח~ה ~ברכה ת~~ת א~כ ןכו~ הזה ובזמן שא~רד~~ון
 ~ס~ מזכיר אי~נו ל~ה הב~ת~זמן

 ~ ומרןרים מ~ה
 ד~ף ןיר~ה

 הבר~ה ~טבע היה ה~ית~ז~ן
 שו~

 ~ו~ל ל~נ~ ו~~הורים ל~מ~ים

 זמן ~זכיר ו~בר ~ג של ~יקרו הןא ש~~סח שכיון א~~~ו~בני
 ~יום~ב~ידוש

~~~~~
 מאריך היה ~לא בבר~ך חותם אינ~ ר~ט בתן~~

 בק~ה~דבר~
 הי~ ול~

 אומר
 ~ה ד~ותם ~~ר ןר~ע הו~אה~ אל~

 ן~דברי אלהינו~ ה~ כן ן~ומר בקשה ב~בר~ שמאריך ל~יבברוך
 ~ר~ט ~מ~נןהר~ב~ם

 ל~
 שי~ה

 ~~ו~~
 שהי~ הי~ן

 ~הבית~ בזמן
 מהגי~ ~~מעוכן

 ו~~
 ~ חותם היה

 דל~ו
 ר~~ ע~

 ~ל ~~א קאי

 ה~תי~~ על ~~שה בו ןהוסיף ה~ן~ס שיכה ור~עהנןס~~
 ןי~~נן

שר~~
 העם לב להלהיב ~~ה

 עו~ ברן~יים~ למרו~
 בתוס~~ ~תבו

 נאכ~~ י~~ ~~~יגת ה~ס~~ם ומן ~~ב~ים מן שם ונא~ל~גרס~נן
 ה~ס~~ודם

 שה~ס~ ל~י
 ליש~ יש א~נם השןבע~ על נאכל

 ה~ס~ים מן~נןס~א
 ן~~

 שה~ס~ הז~ח~ם~
 ~ינה ן~גיגה עיקר היא



 ~~ק~ים ע~כ ה~סח ~~ אלאב~ה
 ה~~~

 ב~~~תו
 אי~ שא~

 ~סח
 דא~~רי ו~הא חגיגה~אין

 ב~~~
 גורם ~היין

 לקי~ו~
 ומברך שת~~ר

~~
 ~שחל ןי~א ~ו~ם~ ה~סח ~ל מת~לל כאן אף ~ קודם היין

~~~ 
 ~~ יא~~~במו~~

 ומן הפ~חים
 הזבחי~

 ס~~ או~ח ~~~ג~א
 ת~~~

 ל~ ס~ק
ןר~ ~

 י~ק~
 א~צ ~~ב ~מדן

 ~ם ~ין ש במו ~י ~עם בשום ~ש~~~
 ~ם ~~ם ן~ברי שנים~ רוב א~ר ה~ך אלא כ~ל~גי~ה

 ודל~
 כמו

 בהגדות~ש~ד~יסו

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

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

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

~~~~~ 

~~~~~~
 את אל~ס ו~רב ובירןשלמי ~משני~ת

 הה~~
 ןבד~ס

 מזן~ו ברכת ~~יו מברך ~י~ ןהביא הה~ל~ א~ גו~ר גי~הב~א
 המזו~~ ~ר~ת ~ליו ~ברך ב~~ז הרמ~~םו~~ןן

~~~~~~~
 ה~זון ברכת ש~מ לרבא ~נן רב א~ל בגמ~א~ על~

~עונה
 ~ ~ו~

 א~~ל
 ~רב~

 כל חירו~~ דרך רב~ן ~יקנן כסי
 ןח~ ~~

~~בי~
 ~ו~~י~ ~~~וה ביה

 ר~~
 א~~ל וברי~ף בד~ס ~ת~י ןבנו~~אות

 ~ק~ה בתו~ ן~תבן לרבא~~רבינא

 ע~~ב~

 ~~חיד דא~~~ ~שמע קצת
 ה~זון ברכת ע~ין ~ומר שלישי ~תנן ~קמן משמע וכן כוסטעונה
 כוס ~עןנה דבהמ~ז מ~ום ~~~ןת יש מיהו ןכו~ בג~ראוקאמר
 א~י~ ~~סח תיקנן~ג~

 וירא~ וכו~~ ביחי~
 ד~אש~ירת

 נישנ~
 ~~טי

 מברך ד~מ~נה ה~~~ון~~ר~ת
~~ 

 הכי ד~~ןם ןיראה ~ תנן ~~זןנו
 ~~רך הי~יד אף ~ב~סח ל~שנא האי~קטה

~~ 
 הכוס~ על מזןנן

~~~~~~~~~ 
 עלה גרסינן~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~

 ור~ אלה~~ן ה~ יה~לוך ~מר יהן~ה רב ~ השיר ~ר~ת ~אי~ג~רא~
 ~ן~~י ג~ והנה ~י~ כל ~~מת א~ריןחנן

 ~רכו~
 ~~~ר~ על הם

 ~~וקי ~ל ש~ן~~~ים ישתבח ~~ ~ ה~ל על שאןמרים יהללוך~~

 ~~דזמר~~
 ~ש~~~

 ~~ת~נה נראה האח~ןנה ן~ן ~ ביש~בח ~חןתם
 על ~אומרים הגדול הלל~ל

 ס~~~ג כ~~רסינן ~~מים~ ירי~~
 חצ~~ ק~דם ~~~~ים להם וירדו ב~וד תענית ~~זרו ~~ע~ה~ת~~י~~
א~~

 ו~~ו ןש~ו וא~לו ~אן ט~~ון ~~
 יו~~

 ןע~ו ושתו ןא~~ו ויצאו
 ב~ן וב~ן~ו~ט

 הערבי~
 ההו~אה ב~ג~ון ן~~נסת~ל ~גדול~ ה~ל ןקראן
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 נמ~אשבנשמת
 שה~~

 וה~לה י~~מ ~ולל~
 מהדברי~

 עלי~~~ ~~~תענין

שב~~ל~
 ומבל~דיך ~ אןמר הוא

 א~~
 ~לל~ ומוש~~ ג~אל מלך לנו

 ~ןר~~ןאח~~כ
 ~~~ה

 ןמצי~
 בכל ןמר~ם ומ~רנס

 ע~
 ן~וקה~ צרה

 מ~צ~~~ מר א~ דברים ~לוב~ר~ן
 ~דית~ן~ ~בדים ןמב~ת גאלתנו

 ובשבע זנת~ו ברעב ~ ןאינך ~~~שיע מ~רש ואח~כ ~~~ל~ן~הו
 רעים ו~~לי~ם ~לטתנו ןמדבר הצלתנו ~~רב~לכלת~ן

 ןנאמנ~~
דליתנו~

 וגרסינ~
 ~נ~~ט בבר~ות

 ע~~~

 ןכן~ ~גשמים על ד~נן אהא

~~~
 ןמייתי מבר~~ן ~~~י ו~ו~~ ~~~רכין מ~~מתי

 הת~
 ר~ נ~י

 יהו~ה

 רב אמר י~חנן~ור~
 יהן~~

 ןט~ה ט~ה ~ל ~ל לך אנחנן ~ודים

 ~ים ~ירה מלא ~ינו ~ילו ה~י בה ~~יים יוחנן ור~ לנןש~ןרדת

 ~ס~יקים אנו ~יןןכו~
 להודו~

 ן~ן~
 ב~ר~דת ןזהו ת~תחו~~ ע~

 אני ן~זה כסדרן~ה~~~ים
 ד~

 נוס~~ ע~~י נןס~תן ת~ס יוחנן ש~~
ההןד~ה

 בז~~
 שאו~רים

 הל~
 ןכשאמרו ~גדול~

 ב~~ר~
 יהו~ה רב

 יהןדה ש~ב היינו ~ יוחנן~ר~
 קב~ ~בב~

 ןשמואל רב ~רבו~~ו

 ומה ןל~ודןת~ ~ ~~חתןם ~ך אמר ~א~י ןר~י ~ך~ ןלהןדןת כךל~תןם

 נש~ת אן~רים~אנו
 בשב~

 ~לל אומרים ש~נו ~~~ום היא וביו~ט
 ~זמרה ~~סןקי בשבת~~דול

 כמ~~
 ~סדר הרמב~ם

 וז~ל~ ~~לן~
 ~שבת ןכו~ ש~ך ~שתבח הזמ~רות ~סוקי שלאחר א~~ונהברכה~
נה~ו

 כ~
 ה~ם

 להןסי~
 זו ב~כה ~~ני

 ז~ ~וס~
 ןכו~ ~י כל נשמת

 ו~ן~~ הזמירןת ~סוקי ~ו~ם ה~דןל הלל לקרןת שנהגו מ~ו~ותןיש

~~~~~~~

 ~הןד~ ר~ הגדן~~ ~הלל ~הי~ן שם ב~ס~ים
 אומר

 כ~ב ן~בר רבי כתןב~~בס~רים
 בד~~

 ר~יןת ןהביא שיבוש ש~א

 לז~~רב~
 ן~ינן

 אל~
 ר~ת

 רב~י~

 מהו~ן
 ע~

 בבל נהרות על

 ~י~ן~כצ~ל
 בד~ס~

 אומ~ יו~נן ורבי קל~ו~ מז~ור ד~יינו
 ~~שיר

ה~~~~ת
~~ 

 על
 יעקב מכי א~ר י~קב בר א~א רב בבל~ נהרן~

 ג~ ין~~ן לר~ י~~ו הראשו~ה ב~שק~ה ~נראה ן~~י יה~ לן~~ר
 קל~ה דהיינו ב~ יע~ב בר ןלר~א וקל~ו~ קל~ה קל~ד ~היינן~~~~רים

 ~ק~~ז ב~ןס~ ו~נהן~~~~~

 ע~א~

 שעו~~י~ ה~~ ~תבו~ ~~ו~דים בד~ה
 ולא ~ירק~~ ריש ~בתריה הללויה אלה~נן ~~ת ב~צרןת ~~~~ית
 ~שהיא בלילות ה~ ב~ית העומ~יםגרסי~ן

 ~ל~ד~

 ליה הןה ד~~כ

~~ינק~
 מציןן~ ה~ יברכך

 הן~ל ןלא ~~הל~ןיה~ ~מעלה ~סוק שזהן

ל~ינ~~
 ~~צ~ל כי ~ לומר ~צריכ~ן א~ן ול~~ז ~ ל~~לה ~~ןקים ~~
 הג~ה ו~ן ~ן כתיבובס~רים

 מ~~~~א~
 ~~ את ~~לן הל~ויה

 ה~~~~ןר~ תח~ת א~נן ~זה ש~~~~ה ןגן~ ~~ן~~~ם ~~ ~ב~י ה~לוה~



~ל~
 שיר של ~~~ו היא א~א ו~ן~ ~סוקים ב~ המ~~ור שיהיה ~ת~ן
 ~קמן ד~א~רינן ~~~ר וא~י בר~ו~ ~נה~~~~ות

 ~ב~~~

 ר~
 דמת~ינ י~קבבר א~~

 הגדו~ ה~~
 דהוה יה לן בחר יעקב ~~כי

 ת~ל~
 ~היה ית~ן לא א~ר דבעניןהמ~מןר~

 הל~ ~~~חי~
 ה~ז~ןר~ ~א~צע

 ד~~זמור דבריהם ~ל הק~הו~הר~~א
 קי~~~

 הו~~ ~~וקים ב~ ~מי
וא~~

 ~וד ה~עלןת~ ד~יר סו~ן ו~ינו לעצ~~ו ~~~מור ~הוא ~~~ר
 לו שקודם המזמןר~ ת~~ת לאו וגו~ יעקב כי נ~י ~ה~תאהק~~ה

 ה~~ו~~ע~~~
 ה~~שיא ~תוך ו~~ה נעים~ ~י ~ש~ו זמרו ה~ ~וב ~י

 לא אם באמת~ התו~~ות דברי ~~~והראש~~ה
 דס~~

 קי~ז ד~זמור
 קושיא א~~ם ~ו~~ מזמור חד דב~ריה לה~ ~ודועם

 ב~ריית~
 ~או

קן~~~
 ~מימר דאיכא היא

 דנק~
 מתחיל~ הוא מה~~ויהוו~~י ו~~~תחי~ ו~י~~ר~ ~~וים ~~רא

 ב~יק~~~~~
 ~ם דהדין ה~~ובים סגנון מתוך נ~אה ה~נין

 ראיתם ו~ם ~ ~ל~~ה ל~ז~ןר ~ינם ~תו~ים ב~ דה~~ו~תןס~ות
 קל~ד ממז~ור שהם שאמרו מה אבל ראיה~ י~קב בר ר~א~~בר~
 מתקבל ןאינו ~~תובים ס~~ון ע~~~י רחוקזהן

~~ 
 אם ןל~~~ז ה~~~

 יוחנן ר~כוןנת
 ד~~

 שיר
 הגדו~ ה~~ ב~ל~ המ~לו~

 לר~י א~~ יהיה
 יעקב~ ד~י ןה~~ו~ה דש~ו~~~י~~ ה~לויה ה~~עלות~ ש~ר ~זמורים~ד~

 בירו~~~~ א~נםןהודו~
 ד~עני~

 ~~ הגדולה~~ הלל זו אי~ גרסינן~ ה~ז ~~ה ןב~~~ים ס~~~ג
 ~רנ~

 ר~ בשם
~~~~~ 

 כל~~ח ה~~הים ~אלהי הו~ו
 על מוס~ף שהןא המ~ר~ות א~ו כלו~ ~~~ח~ הא~ו~ים לאדן~יהודו
 ח~~ן לעו~ם ~י טוב ~י לה~הודו

 ש~ז~~
 ~~ר א~ר~ ב~~קום גם

 ~הוא המזמור בזה שי~חיל ~לן~ ה~~ ב~ית שעו~דים ובלבדיוחנן
 תרתין באי~ין ולמה ~ק~~ה

 אבהו ר~ ז~ירא ר~ ~ ~רשיי~~
 ד~תי~ ע~ ~ בהן ~לו~ה ~ש~ים ~ירי~ת מ~~יר~ב~נ בש~

 יו~נן דר~

ניח~
 ~קצה נ~~~ים מ~~ה

 ~כתיב בגין ~ מה ח~י~ה וכר~ ~ הא~~
 ~חםנו~ן

 ~כ~
 ~סברי א~~יני אמורא~ ~ם ומייתי ~ בשר

 א~~~ניתין שא~ר הכי~ תני ק~רא ו~בר ~גדן~~ הלל ה~א~~~ו ~ה~~
מימיה

~~ 
 ~~דול~~ ה~ל היא זו ~א~בתי~ הגיעה ~א ש~שית ~ת

 הלל יוחנן דלר~ חדא ~ ת~תי ~~זהושמ~ינן
 הגדן~

 תרתי ~וא
 ו~ו~~ר~יי~א~

 ~בתריה ~ם ש~ומדים ד~לל~יה
 ~ז~ור~ ח~

 ~~~ר ~~ו~ ה~~לןת ~~שיר ב~ב~י יוח~ן ~~~ ~~ק~י האןל~~~ז
ה~~לןת

 ו~~
 ש~ר

 דוג~~~ ~ בכל~ המ~~ן~
 ~ד

 ע~
 נהרןת

 בב~
ול~

 ונ~ט~ ~~ל~~ בבל ~הרןת ~ל
 ה~~

 ~א~~קי
~~~ 

 ~~~~ויה ~א~ר
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 דר~א ~~~תיה יעקב~~י
~~ 

 א~ןראי ~הנהו ו~ימר~ באמת~ י~קב
 ל~~יןל~ו

 פ~~
 אב~~יתא

 ~ר~~
 אלא ~א~רו~ ~~סח~ם

~~ 
 טר~ון ר~

 ~~מרו~ד~ענית
 לענ~~

 ~ל ה~דול ~לל
 ת~ני~

 אלא ~מ~~ה~ שהוא
 וענינו ~~ח~ דלילי הגדול הלל לע~ין להו מ~יתי הגמרא~~ס~ר

ש~
 ד~~מןר הוא~ ~דע~י ~בר

 הו~ קל~~
 ~~~קים ~פ~וקים ~לןקט

 ופסוק ~סןק ~ל על ה~~יין ~~ז יע~וד ןירמיה~ ~שב~הלים~~תורה

 מקורן~י~ן
 ש~ ולין~~ ~ס~ ללילי ~ת~נן ומ~ ~

 תקנו~ ג~~ים

 ~ס~ לליליא~~~
 עבדי ה~~~ ~~ שם את הללו ~~לויה הת~ילוהו

 שען~דים~~
 בב~~

 יה לו ~~ר יע~ב ~~ א~הינן בית ~חצרות ה~

ן~ן~~
 ~~~ים בירןשלמי ~א~רן ~כענין

 ה~~ ~~~
 הייתם ~שע~ר

 ה~ ~בדי אתם ןא~לך ~כאן ~רעה~~~י
 ~ל~וי~

 ה~ עבדי הללן

ן~~
 אלהינו~ ~ית ב~צרןת ה~ ~בית שעןמ~ים הם ן~ם ~רעה~ ע~י
 ה~~רא זהו~~ור

 ~ן~
 ש~אמר לן הקודם המעלןת ב~יר

 ע~
 ~כהנים

 ול~ו~~ בלי~ןת~ ה~ בבית ה~מדים~ה~ים
 ה~חילו גש~ים של

 ה~לו~~
 ~לא הק~יד ןר~י וגן~~ יע~ב כי נ~ים ~י לשמו זמרן ה~ ~~ב~~י

 ~בל~ד ןאמר גש~ים של ביו~ט ~ף ב~מצ~להתחיל
 ~בי~ ש~ןמדי~

 ו~~ה~~
 שי~ך לא ה~ בבית ש~ומדים ההלל

 ~ל~
 שב~מ~ק בזמן

 ו~ין~~ ~ס~ בלילי ~נשמת ו~ת~ן~יים~
 לא ו~בבל גש~י~~ של

 מה~ומדים שא~נם קיים שביהמ~ק בזמן א~~~ ~ס~ ב~י~יאמרוהו

 ~ת ~~ת~ן ה~ב~ית
 הה~~

 הלל~ שא~מרים יומי באי~ך ~מן ביהללןך
 רב א~ר~~~כ

 ~~ב~ יהוד~
 י~~נן ןר~ י~ל~וך~ הוא ~השיר דבר~ת

 הבית~ בז~ן ~וה~ין שהין כ~ו בנ~~ת ~ח~~ם א~ר~~~י

~~~~
 ~ל~ס ~רב

 ן~נהג~
 ~רב ~~~~א

 יהןד~
 בתרון~יהו

 ן~ן לאו~רו~ מ~ום לנשמת אין ול~~ז ה~ד~ל~ ובה~ל ה~יר~ברכת
 את ~ליו ןגו~ר רבי~י כוס מןזג וא~~כ ב~ח~ הר~ב~ם~תב

 ~כ~~ מ~שיך~ כל ה~ יהללןך ן~יא ~ש~ר ברכת עליןואן~ר ההל~
 ~סדר

ר~~
 לזמר נאה ~ל~~ך וכו~ יהללןך גאון

 בכ~
 ומעןלם תמיד יום

 את~ ~ולם~~ד
 ~סי~ורו אמנם בת~~~ות~ מהולל ~לך בא~י ~ל

מ~~~
 זה שטן~ס

 ~ו~
 שבהלכות ~ס~~ ללילי מיןחד

 ר~~
 ן~ותמין כתב

 ן~~~ב נסיך גו~ל כ~י חוסיך יןדוך ~מןסיך י~~חןך מעשיךי~ללוך

~~
 י~ תהלל הנשמה

 ו~ח~כ בתשבחות~ מהולל מלך בא~י הללו~ה

כת~
 בה~

~~~ 
 ~יש משה ר~ ןרב~א מרנא אמר וכן

 ~~תיבת~
 יח~ד

 בלי~י מזונו~~ר
 ~~~חי~

 יהללוך ו~ומר ההלל את ~~מור חייב
 ~ ןכו~~ל~תום

 וכן~ י~חנן ןר~ יהן~ה רב ~~ן~ין~ א~ריו ןל~ת~ם



ןהלכ~
 כרב

 י~ן~~
 ו~ך

 מנה~
 ו~י~ ~~יבו~~ ב~~י

 ו~~~~ ~~~~
 אל~ ~~~~~~ לקרא ן~וד יהןדה~ן~הג~

 ~~~ הלכה כך
~~~ 

 ~~~ו~

~~
~~~ 

 ~~~י הענין שי~ת
 בב~ מנה~

 ~~~י ~~~ן ~ד
 ב~ו~~ו~ הדרך~ את עלי~ו ןע~~ו~ר~ת

 כתבן
 נראהחי~ ~~ ~ש~~ ר~~~ ~

 א~ ה~~
 ~~~ת

 כ~
 כ~~ן ~~ן ד~ל~~~ י~~וך~ א~ר חי

 ~י ~ל ~ש~~ת ו~ורא~בדי~ן~
 ה~י~ ~רכ~

 אומ~ים ש~~~~ןת ל~י

 לא כהן חיים ~ר~ דז~רה~ ~סוקי א~~א~ת~
 ~ו~~ ~י~

 בי~~~~ך
 אם~י

 ד~ישנא ~~ום ~בד~~ ב~~ו~~
ברכה~ חד~ ~~~~ ~~י~ דברכ~

~~~~~~~~~~ 
 ד~טו שה~ד~נ~~ ~~ ~~~י ~~~י~ין

 ~ ~~ןלם ~~~גן הוא ~~נהג הי~~ ח~~ים תקנתבש~תות ~~מ~
 לנ~~~ ה~י ~~שום ה~שנהתקרא ן~~י~

 ~ןח~ן ר~ ן~י ועוד השיר~ ברכת
 ידעבא~י

 ~ר~
 יהודה

 ~בב~
 ת~~~ידם

 ש~
 רב

 ד~י~~ וש~ו~~
 ~ליו

א~
 ר~י דןדאי ןלומר נדחןק א~ן ן~ם ~ש~ת~

 נ~~~
 נ~מת אף ןלא

 ~~מ~~ אף לו~ר כדי יןח~ן דר~ ~~א מ~יתי ה~~רא ~~דר אלא~מר~
דז~

 ודרך ~ס~ר~ מן ח~ר ~יקר
 הג~ר~

 ~כיןצא
 ~ז~

 ~ילכך ~ו~ר
 ~~רןןייהן~~י~רי~הו

~~~~~
 ~שמת ןר~~א ~~~~~~

 חי~ ~~
 א~

 ~~יינו נש~ת
 ש~ומר~ם יום בכנ חןמרים אנן יה~~וך דאי~ו ד~~תניתין השירבר~ת
 ו~~י ההלל~ א~בו

~~~ 
 ~סח ~יל

 אם ~ ד~ק~~
~~ 

 ~הוסיף
 ןק~עןהו בתר~ןייהן יוח~ן ~ר~ ~~~ה דאמר ~ןהיי~ן א~ר~~ברכה ~ו~

~א~ר
 הגדו~ ה~~

 שצריך
 ~לא~רו~ ~~אן~~ר~~

 ד~~תא ~דל~~ן
 בעי~~~ נר~ה כך ש~~ר ~י~~א הוה ןה~י ו~דא ~~א בכל~רכה איכ~

 ליתא ד~ס~רינו ~יה~ ~וה אחרת דגי~ ~~וכיחיןןד~~יו
~~ 

 ~~~כה
כר~

 יןח~~
~ 

 ל~י~~ כד~~י~ן ~י~ ~הא הןה לא ~מי ס~~ד ןל~כ~~
 ן~יינו כ~~~~~ ~~~י ~ר~ב~ם ~דברי א~רת גי~ ~הב~א ב~~סור~י~י
 ~תרווייהוד~~רי~ן

 דהילכ~~
 ~~י~~ן ן~י ו~ו~~ ןקב~ןהו יו~נן כר~

 ה~ל ~~~ין ן~ברין ~~~נו~ ~~~כך
 ה~~ן~

~~ש ~~~~~ ן~~ ~ה~~~ י~ןארו
 ~י~

 ~~נין ו~יי~ י~~י~~~ י~ה ~ר~~~ש תירצו ~~ר ד~~~~ ~~ח
 ה~ר~ןתא~ן

~~ 
 ו~~א~רין ~ל~~יו ה~ל

 ~~ן~
 ~י~ אן~ח

~~~~ 
 ו~~~

 כ~ ~~~~~~~
 הד~ות

 ןה~י~ו~
 ה~~י~~ בזה

~~~~~~~ ~~~~~ 
 ~~~ר~ ~ו~ ~~~ ~~י~י

 ~~ר ~ ~ם
 ~~~ן ~ו~ררב~~~

~~ 
 ואו~~ר ~~~ל

 ה~דן~ ה~~
 ר~ דב~~

ויש ~~~ן~~
 ~ו~רי~

 רו~~ ה~
~~ 

 ~י~ ז~ ו~~~ א~~~~
 ~ר~~~ ~~~~ ~~י
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 ב~~ר אבל ן~ו~~ ~ומר רביעי ג~סינן הכ~ ורשב~~~ ברש~י הואוה~י

ר~~
 א~תא גאון

 וא~
 רוצה

 ל~תן~
 ~וזר כו~ןת ד~ אחר אחד כ~ס

ןאו~ז
 כו~

 עלין ואןמר חמישי
 ~ל~

 ביהלל~ך~ ן~ן~ם וחוזר הגדול
 או~ר ~מישי ת~יא חז~ל שנןשכך

 ~ל~ עלי~
 הג~ול

 דר~~
 וכו~~ ןי~א

 רןצה אם רשות~ ~~ישי ~ןבה ~וסות שד~ למדנן מ~אן שםןסיים

שות~
 א~ר לןמר ןצריך ~~ור לא ~אם הגדןל הלל ~ליו ןאומר

 הוד~
 אן~ר ~מישי ת~ר א~~ס ןברב ו~ו~ם~ ו~ן~ יה~לוך וגו~ הש~יםלאל
 הגדןל הללעליו

 דר~~
 ד~תניתין לישנא ן~~~ת ןכן~~

 י~~~~ ול~
 ןכן~לן

 מש~~
 ~ר~ט הלוי ר~ז ן~עת ~וס~~~ להןסיף ר~ה דאם

 הלל עלין לן~ר צריך לה~~יף רצה דאם ד~~ל~ןלק~
 ה~ד~

 ול~~ת

י~~
 ישת~ ל~~ןת רוצה ןאם ד~דן כתנא קיי~ל ן~~ן רןעי~ ה~

 ב~לא
 שירצה~ ~ה ~לין ~א~ר אוכלום

 ש~ט~ ~ב~
 שר~ן~ נראה ~ר~ב~ם

 כךל~ש~ת
 א~~

 ~ חןבה ש~ינה
 שכתב

 כוס ל~זוג לן ויש ~ ב~~
 ~וב כ~ לה~ ~הודו הגדןל ~לל עליו ולןמר~~~~~

~~ 
 נהרןת ~ל

 ~ובה אינו זה וכוס~~~~
 ~מ~

 סי~ וב~ור כן~ות~ ארב~ה
הביא ת~~

 רבןן~~
 ו~~~~ ~כי~ דא~ר~ ורבוןתא הכי דאמר~

 דאף ~ע~ם
א~ר

 נ~~~
 דלא~ר ד~ברי ואיכא ~ ביש~~ח ולא ביה~לוך חו~ם

 שהןז~ר ~מו ביש~בח חותםנ~~ת
 הצר~~ים וקבלו ~~ור~ ש~

 זה ו~תוך בג~רא~ ןה~יהן קבלו לא ןהכוס ~גדןל~ הלללו~ר
 י~ללוך סידרו שב~צ~ן שונים~ ~ד~~סים שלנן ה~דה ~ס~ר~הערבוב ב~

~חר
 הל~

 ןבקצתן בחתימה
 בל~

 ןא~~~ ~~י~ה~
 הלל ~~דרו

~~מת הגדו~
 בח~י~~~ וישתב~

~~~~~
 ששנינן והןא ~הלל~ בע~ין ~חד דבר ~וד לב~ר ל~ו

 ןקןראין אצלו הול~ין הם ההלל א~ ה~קרא ~ב~ןס~תא
 אצ~ם~ הולךאינו והו~

 המ~ר~
 צר~ך ~~~נים ב~ותין ן~ת בניו את

 ~~קום באיזה שעו~ים~ במקום ע~הם עונהלה~ות
 עו~ה~ ~ו~

הגי~
 ~~נ~ ~בא~ ~ברןך

 ה~~ בשם ע~הם
 או~ר לבר~נוכם~ הגיע

~מהם
 הולך הה~~~ א~ שיקרא מי להם שאין העיר בני ה~~ מבי~

 ו~ו~רין ו~~~~ן ןאוכלין ןהןל~ין~ רא~ון ~רק ןקור~ן הכנסתלבית
 כולו~ את גו~רין כן להן ~ א~~ר אי ו~ם ~ולו~ את וגו~~ר~ןבאין

הל~
 ~ר~ה בן ~לי~זר ר~ ע~י~~ מוסי~ין ןאין מ~נן פו~~ין ~ין

 ~וש~הי~
 ~צ~ל רב דב~ים~ בו

 רבי~

 ה~ה

 כו~~

 וב~ת~י דבר~ם~ בן

 י~~ר~ור~
 ושם ב~נין~ ןלא בסג~ון שינוים איזה

 אית~
 היה ר~



~ ~ ~ ~ ~

 עיקרו ~י ~ה~דים אני
 ש~

 ~ליל~ ה~ל
 ~דתנן ה~ס~ אכיל~על הן~ ~~~

 ב~~~
 ~צ~ה

 ע~א~
 מה

 הראשןן ן~~~~ש~י ~ר~~ו~ ~~~ ~י~
 ~עו~

 ~~ון אי~ו ןה~ני באכ~~ת~ ה~ל
 ןאמרינן בעש~י~ן~ ~~ל ~עון וזה זהבא~י~~ן~ ~~~

 ר~ש ~ש~םאר~י ~ה~~ ב~~רא~ ~~~
 ב~

 השיר קרא אמר יה~צדק
 ~ישעיה ~ג~~ק~ש ~~י~ לכ~ יהי~

~~~ 

 ~ס~ ~~~ון הלל ~~ון ל~ג המקודש לי~ה
ראש~ן~

 ~~~י~

 לילה
 ~אי~

 מקודש
~~~ 

 ~~ון א~ן
 הל~

 ~ל~ל
 ~א~~ו ~~י~~ח אכי~~

 ~עונין ןזה זה ר~~י~~ ~ן~~~~
 ןא~ע~א ~ מ~עט קא ~א יום ~~~~ע~~ קא לי~האב~~א ~~~~ ב~~~~~ן~ הל~

~~~~ 
יש~א~

 ~וח~ין
~~ 

 ~ומרים ןאין ~ו~ביהן ~ת ~נו~~ין ~סחיהן
 כ~יל ה~לןת מן שתגאלן ביום ~כם ~היה השיר ופר~~יהל~~

 בליל לשןרר ~והגים שאתם כמו ~גהתקדש
 ~~ הת~ד~

 לך ןא~ן
 שירה להטען חג~י~י

 חו~
 אמ~ם א~ילתו~ ~ל ~סחים מלילי

בירושל~י
 ~דב~

 יןח~ןא~ר ד~~ניתין~ ע~ה שם ד~~רינן ~רש~י~ וד~א מ~ורש
 ב~~

 ~~ וגו~~ ל~ם יהיה השיר כ~יב יוצ~ק ~ן ר~~ש
 ~~ל

 ל~מד~סח
~~ 

 זה ~ה מ~נן~ ~מד ונ~צא ~~~ריב ~ל ~~ל~ו
~עון

 ~~ הל~
~קי~ז ~~ס~~~ דגרסינן ~ראב~ע~ ואתיא ה~ל~ ~ען~ן זה

 ~~א~
 א~רו מ~ זה ~לל

 ןכן~~
 ן~י~~ו חזקיה אן~ר ~א~ע

~מרוהו
~~~~ 

 סנחריב~ ~לי~ם שעמד
 אן

 שאמ~ו ~~~כ~ים~ אתי~
 אותו או~ר~ם שיהין ל~~~אל להם ~קנו ~ביני~ם ~ביאים~ם~
 ןפרק פ~ק כלעל

 ~~ ןע~
 ~ן~ו~ומ~ין ןל~~נ~א~י~ ע~יהן~ תבא ~לא ןצרה~ צרה

 ע~
 א~ר יהןדה ן~~ גאןלתן~

 ~ק~ שמוא~
 ~וו~י~~ן

 ~~ה שב~ן~ה שיר ~מוא~~ דא~~רד~כ~ים~
 ןישרא~

 אמרןהו
~~~~ 

 ן~ל~ ה~ם~ ~ןש~ל~
 להם ת~~ו ש~~~י~ם נ~יאים אמרן~ ~~י זה

 ועכ~~ ו~~~~~י~ראל
 ~~~~~תו

 נמצ~ סנחרי~ ~~
 ~~~ה ~ם ן~~~י~ן ~רש~~~~וד~א ~ס~ ~~יל ל~ד

~~~~ 

 גגין רב אמר
 ~~ ו~ליו~

 כזי~א ח~~א ר~ מ~ןם רב ןהא~~ר ~~ני~תק~~ו~
 ~ס~~

 ן~~ןלא

~ק~
 ד~~~י ~~ן ~~י ~ איגרא

 ~~י~ר~
 וא~רו

ג~י ~~~מ~ ~ ב~~~ר~
 ב~י~רא~ ן~מ~י בארעא ~ד~~~י לא~ רש~י~~ ~~~ד~ו~ ~רן~~י~

 א~ר ~~~טירין אין ןהת~ןאיני
 ןא~ר א~י~ו~ן~ ה~~~

 ~~~ך אכ~ל~ בש~~ ~אן ~~ק לחבורה~ ~~ח~ורה~~ק~ו ש~~ ~~
 ןנ~~~

 ~וד
 ~ א~רתבח~ןרה

 ר~~י~

 ש~א כאן
 בש~~

 א~י~ה
 רש~י~~ א~י~ה~לא~ר ~~~~ ~קריא~

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

 ש~הגדה ~כאן
 אכי~~ ~~~~ והה~~

 ה~ו
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וכמ~~
 לקריא~ מתאס~~ן ה~ו שא~~ו ןאחר ~ר~~ה~ ב~ם לעיל

 ~ להקרןת שין~ע ל~י~הלל
 ה~ ההל~ א~ ה~קרא ש~ני~ו וזהן

 אצ~ןהןלכין
 ~בןרתם את לעק~ר ~~א~ם הח~ורה שב~י ן~ו~~

 כדי חבורתו א~ יעקור לא הוא אבל ~ ה~ל~~ום
 שיקר~

 ~ת
ההלל

 אכיל~ ~~
 ש~~רא במי ~נו ןאח~כ אכ~לתו~ במקום ה~סח

 ל~י עמהם לענות מ~ו~יב ~הןא ק~נים עד~ין והם ביתן ב~יאת
 מהם~ ששו~ע ב~ה יוצא ן~י~ו חיןב בכ~ל ~ינם~הם

~~~~~~~
 לו~ר קבען הבית

 ההל~
 ה~ס~~ א~ילת בלא אף

 בתוס~תא ~שני~ו~זהן
 ~~~~ ~~ו~~

 ןלילה ~שנה יןם ע~ר שמונה
א~ת

 קןרי~
 ן~~ו ~ הה~ל ~ת בהן

 ה~~
 ןש~ןנת ~~~~ י~י שמןנת

 וין~~ ~נןכה~י~י
 וין~~ ולילן~ ~ס~ ~ל הראשןן

 ן~~ס~ ~צרת~ של
 ~י~ערכין

 ע~~~

 ןכו~~ ההלל ~ת בהן ~ן~ר ~~י~ידי~ים י~~ יהוצדק בן ר~ש ~~ןם ין~~ן ר~ בשם ~~י~~
 א~א

 דל~
 ה~ם ~ריס

 ~ןם ~~א ובגו~ה ו~~ייםן~ילו~
 ן~ן~~

 ~~כ ~ן~רים ב~ס~ הןבא ~זו
 ~~נו וב~~ר~ם ולילו~ ~~ריסן~ם

 הב~יית~
 וא~תיק ~~ו~שת~ שם

 ברב ש~ביאה הר~ן ~~~י~ותה
 א~~~

 אן~ר יהו~דק~ן ר~~ ~ השיר דברכת ב~י~
 י~~

 וכו~ גןמר יחיד א~ד ןלילה יום
 ~ין~~

 הרא~ון

ש~
 ןלי~ן ~סח

 מן ןמצןה ~ילןת ןב~ יום כ~א ~ב~ולה ~
 ~מןב~~

 ל~לות ב~ני בבי~~~נ הלל~~רןת
~~ 

 ן~או~רו ~לי~ן ולברך ~ליןת
 וכן~~ב~~~מה

 שכבר ~~רך ~ר~ך אי~ו בביתו אןתן ~קורא כשהוא
 ~ירןש~~י י~ודם הא~רן~~ם הדברים ואלה ברבים~~ירך

 דבר~ו~
 ד~~ר~ק~

 יןח~~
 ~ם הר~ן ן~ביא ~ יצא בב~ה~~נ ש~~עה אם הלל

 ההלל קריאת תקנת ~עיקר ~ר~ב~א בשם ו~י~~ן~א~
 ב~יה~~~

~~~~
 ~~ק שבלי ש~ו~~~~ ~ה ~~י נ~ונים וה~~רים ~ביתן~ ולא

 להתאסף הבית בז~ן רג~לין ~ה~ו כמן הדבר ~נהיגו ~חןרבןש~חר

 דהביאן ב~~שנה ששנ~נן וכסדר חבורו~~~~~ןרן~
 ן~ן~~ ל~~י~

 ו~אחר
 ב~~ולה~ ~סיי~ו בדרוש פ~חו ~ ן~ש~בו ~בן ו~אל ן~תושאכ~ן
וברכן

 ע~
 ה~ל ן~מרן ה~ז~ן

 ע~
 נש~נה הזמן ןבה~שך ~ הכוס

 משום א~ ~ה~נהג
 א~ו ה~ןרבן א~ר שנתרבו משןם וא~ שכרן~~~

 ה~ןרבן ~~סיבת התל~ןד ןב~י הס~ר בתי ~בט~ו בקיאים~~~ינם
 הרו~~ים~ןעול

 הב~י ןה~ה ה~כילה~ קודם לדרוש ה~ם ןה~הינן
 ר~ע זה ~ענין שהאריכן כ~~ו ~ הס~ר ל~~ןת ל~ית מב~תהןלך
 ~עכ~~ יע~ה~ כיצד ~ל~ס ורב~און

 לקיים ראו ~הלל בק~י~ת
 מי א~ לבייש שלא ~~די ~ ובחבורה בציבור לקרן~ו הישןה~נהג



 ושאינו הבקי ב~~ה~~נ ~~~ם ~~~א~~ים ~~~יו ה~היגו ~קי~שאינו

 את ש~קרא מי להם ~~ין העיר בני שני~ו ן~~זב~י~
 ההל~

 וכו~~
 שילך ~י להם ןאין ~ בק~אין ש~י~ם בתים בעלי ב~ן שיש~לן~

~בי~
 ~בית

 לקרו~
 ןנק~ ~ וההלל ~הגדה

 ~יקר~ ש~~ל ל~י הלל

~הי~
 ןע~ו ~ חג ~תק~ש ~ליל ל~ם יהיה השיר ה~קרא מן

 ~ז~
תקנ~

 א~ד ~ל ~לן~ ~ביה~~נ~ הולך שא~~ר~ ~~ן
 ואח~

 ו~אינן הב~י

נכנסין הה~~ א~ ש~~רא מי להם ש~ין ~ ה~י~ ער~ורט ~ובכת~יב~~~
 ל~יה~~נ~

 ו~ןז~~ן ן~ן~ין ו~ן~~ין ~הול~ין ר~שןן ~רק וקורין
 ~א~ן ו~עם כן~ו~ את ןגןמריןובאין

 ק~ר~~
 הוא ראשון ~רק אלא

~~~
 יאחרו

 שלא התנ~קת מ~נ~ הסע~ד~
 ~ןדים זה וב~נין י~~~

~~ ~~~
 ~~ר~ן ש~א

 ~ר~ אל~
 ראשן~~

~~~~~~~~~~~ 
 ת~לת עדיין ק~עו שלא בז~ן נ~~ית

~רב~ת
 ~וב~

 ~ בביהכ~נ בציבור
 ~ה~ן חבורה בני ש~~ן ו~מו

~סוב~ן
 וק~~

 ו~ן ןכו~~ היום עליהם
 ברש~~~ ~~~~

 יהודה ןר~
 שהי~ יןס~ור~

 ~~~ל ה~אתי וכן~~ היום ~~יהם ןקדש ב~כו ~סןב~ן

ברי~
 ~ילכו א~~רן ןע~כ א~~ מש~ה

 לביה~~~
 רא~~ן ~רק ל~רןת

 ~~ר קןרין אןמר היה בצבור ערבית ~~~ל~ין היו ןאם הל~~של

~רב~~
 ןא~ ש~ו~ ואח~כ רא~ון~ ~רק

 כגןן כלן~ ~ן~ להן א~שר אי
 ~ןלן~ את גן~~רין ןלח~ור~ ל~לך ~הם וק~ה ב~דה או רחוקשביהכ~נ
 ~ך~~~תוך

 ~ת~~~
 בת~לת~ש~~ה~גו ~ב~ר~ ~ בביהכ~נ ~ולו את לג~ור ה~~הג
 ערבי~

ההלל א~ גמרו לת~~ה ~אס~ין והיו בצ~ור
 אח~

 ~~~רו ןזהו בק~~ ןשאינו לבקי הבדל ב~ין הת~לה
~ירוש~מי

 ה~~
 י~א~ ב~יה~~נ ~מ~ה אם

~~~ 
 ~ה יסןד

 המ~ה~
 ש~ו

 ו~ו~~ בביה~~נ הלל לקרות המןבחר מן ו~צוה ~ו~~יםבמס~
 ן~~~ר

 ~~נ~גזה
 ה~~רדי~ ~צ~

 ~הובא ~~ן
 ת~~ז~ ס~~י בא~~~

~~~~~~~ 
 ~~~ו~ ~ןסי~ין ןאין ~מ~ן ~ןחתין אין ה~ל

 היה ~רטה בן ר~א ששנו ן~ה טר~ון~ ~ר~ דלאהיא
 וכן~~ ~ן~~

 ~ל~ח ~סןכה ~ש~ינו ~~ה ~~~~ה~א

 ע~א~
 לכ~ןל ~~ה~ן ~~קןם

ן~ן~~
 שם והביאן

 ~ריית~
 זו

 ב~ןסח~
 ~חרת~

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

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

~~~~~ 

~~~~~~
 כ~ר ~ יש~כר ש~א בשביל ל~ה בירו~למ~~ ~לה

דעת * אתר לימודי יהדות ורוח



~שוכר
 ~~ הו~

 ~ה ה~זון שב~ןך יין ב~ן
 ב~~

 המזןן~ שלא~~ יין

יי~
 ~~זןן שלא~ר

 משכ~
 הרב והביאו ~שכר~ ~~נן המזון שבת~ך

 ש~א ן~~בן זה הב~או ~תוס~ות ן~ם~ל~~~
 ושל~ י~ת~~

 ~ו~ל
 ~~ו~~~ ב~ל היו~רגילין ~וס~ת ד~~ ~ת~תי ן~בר הלל~לן~ר
ן~~

 ~רגי~
 רבי~~ ~~ס אבל יןתר~ ~ןתה יןתר בן

 ~יוח~ הו~
 לל~ל

~ס~
 בו שאןמר ה~לל לקר~את

 כו~
 ולכך ןגו~~ אשא ישן~ות

 לרבי~~ ש~י~י שבין~~דו~ן
 ליה קשה דהןה ~לא י~~ה~ ל~

 של יין ישתה ~ם ~~ א~~~ת מ~~ל~ר~~ל~י
 רשו~

 ~~י~י כוס אחר

סו~
 כןס יק~ ס~ף

 ש~

 אמר ן~~כ ~~~ל~ ~ובה
 ב~~~~

 ~לא
י~ת~ר

 יןכ~ ן~~
 עוד

 ~ןב~ ~~ כ~~ ~~~~
 ה~~~ ~~ין ~ומר

~~~~~~
 לברך צר~ך ~ם ןהרא~ן~~ם הג~ןנים

 ע~
 ~וס כל

 א~ר ~~רונה ברכה יב~ך אם ~נ~~קו ןכן ~ו~ן~
~~ 

 וכוס~ כוס

והבי~
 ה~ןר

 ~ל~
 ןהוס~ם ת~~~~ בסי~ הד~ות

 לבר~
 ~ל ~ל

 ~ן~

ו~ןם~
 אחרונה ןברכה

 ר~
 ~בי~י~ כןס א~ר

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

~~~~~~~~
 הי~

 בבא
 ד~ס ובכ~~~ ~לעיל~ ~~ש~~ ד~י~~

~~~~
 ו~~כ ~~~י~ין וא~ן ה~י~ נ~~ולי

 הי~
 דל~יל~ ס~~א

 ~יניינן רבי בשם סי~ון רב~ ~ אפיקןמן מא~ ש~~ ~להן~~~~
 ר~~ זמ~~ מינ~ סיסיי רב~~ר

 ~הן~
 יו~נן ר

 כדמו~~
~~~ מהבבלי~

 בר ד~נ~יא ו~ןז~יא ~רדיל~ כגןן ~~ר ש~ו~ל ~ מתי~ה ~ינ~

 דהי~נן ~נא ~~ןק~ לה ~~רשי ןאינך סי~ןן דר~ ןיר~ה~~ל~~

 ~~ו~ות ~ס~ןדות ~נ~גם היה ש~ך זמר~~~~
~~~~~ם ~~~~ ~חשו~ו~

~~ 
 ~ל ה~ר~ים ן~ן~ ~צ~ן כרים ן~ו~לים ו~ו~ שן ~~ות

 במזר~י השת~ם שיר ~~י להם ~~בו כדויד ~~~ל~~
 יי~

 ן~ו~

 ~~~~~~~וס
 הן~ דא~ דהן~~

 ~~טי~ין~ דא~ן ~מ~ל ~יר~ת סי~ן

 ~~יר~ן~~ו~
 אותין~ ב~ילוף הןא

 ~ועיין ה~~טים ~~שון
~~~~ 

 אמ~ ~ א~י~ומן מ~~ ~~~~~~~~~~~~~
 ~~קרו שלא רב

 ל~בןר~~~~~ר~
 ן~לך ~כ~ן ~לי~ם ~~ציאו ~נייכו א~י~ו ~כלן~

 ~~ר~ ~~קו~ן~~~~
 ר~~י~

 ןגןזליא לי ~ר~ילא~ כגון א~ר ןש~ו~ל




