
ר~ן
 לדרן~ ג~ליא~

 ב~עם
 ~ס~

 ןא~~~ ~ ו~רור מצה
 הןסי~ו

 ל ~~ם ~וד~הוס~ןת של~~י~וב~גדות
~ 
 ך~ כ י

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

~~~~ 
~~~~ 

 בסדר ~~~~~ ~~~~
 ב~~~~תא ו~יקרם איתא~ ~און ~מרם ר~ ~סדר אבל לי~א~~רמב~ם

ב~~~
 וב~~~ שם~ הסו~רים ןקי~עום פ~ן

 שם
 או~

 רמז~י כ~ו
 ת~לים מדרשעל

~~~ 
 רבה ן~מות

 ~כ~~
 ~שונה שם שה~ו~חא

מ~~
 ~יא ~דורשים ן~~ם ל~נינן~ שהיא

 ~רן~
 ~לו של בא~כןתן

 כל ~~~יןה~~ןת~
 ~כ~

 ~מדר~ות ל~י הןא
 ן~~~ ~ שב~

 ר~א
 שיסו~ ד~~ ~ל הדרי~ןשה~~ןב

 המ~ה
 ה~~

 ה~~וב ןאמר ~ף חרןן

~ז~
 ה~רןן

 ב~בר~ הי~ א~
 וצר~ ן~~ם

 רעי~~ ~ל~כי ו~ש~~ת

ן~~~
 שהיה הןסיף

 י~ל~ צ~~ ~כתו~
 או ~רן~ו בם

 ב~ י~ל~
 א~ו

ן~~כ
 כב~

 ןכת~ א~ן~ חרון בא~רן אחת הכ~וב הדר~גן
 באבודרהם

 אלהים שאצ~~ ל~אןליש~
 ל~

 על אלא נ~~ר
~~~ 

 ב~~ד~ כ~ים
 ש~א~ של~ה ~יד נעש~ת הדבר ~כת מצ~~ו שהריועוד

 א~א אינם בכאן ה~סו~ים ~שובה ~ הויהה~ י~ הנ~
 אס~~~~

 ~~ל~א
 ית ואוף ~רגם לך לך ~י~ יונתן ןבתר~~ם העיק~~ היאןהק~לה

~~~
 במא~ן א~א דיין ד~~לחון

 וחמשי~
לאנדסהו~ה ו~והר~~ ןכ~~~ ~~ן

 כת~
 אליבא מתורגם ע~ח ל~הלים ןבתרגום

 כי התרגו~ים א~ן על תמה ןא~~ ~חן~ ן~~שין ~א~ן ~הוןוגרי ד~~~
 היו מכןתר~נ

~ 
 ~וץ הים

 ~ש~
 ן~~כ ~~~ ש~יו שב~~רים אלן

ב~ן
 ו~ן ~~ןת~ ש~~ ~י~ ~כ~

~~~ 
 ר~~ לז~ ש~~ון

ה~ס~ר ~~~די~ ~ ~~כ
~~ 

~~ 
 שז~ ~ מאו~

 ~~ס~ר היה
 הרגי~

 ה~כ~ים ~~~
 ~~י~ ו~יי~ דבר~ ~יזולה~דיל

 ש~~ת~ ה~ברבנ~~
 לו

 ~~ר~ ~ןס~~
~הן~

 ~דברי ~ןרס
 ר~~

 ~חת ~~ו ~רון
 ~~ר~

 שת~ם
 ש~~ ןזע~

 ~שלח~צר~
 ~לא~י

 ור~~ ~רב~~ ר~~~
 ~ןסיף

 לדר~~
 ב~~ע~ צרה

וירא~
 דנו~~תי~ן

 עדי~~
 ~~יר~~~~ וכ~ו

 וה~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~
 ~~ו

 ~~~ו~
 ןכת~ו

 ש~םה~~רשים
~~~~ 

 ~~זרת נ~ים ~~זרת ~~~ןת ~~ו
 ~~דו~~~יהם י~ר~~

 ה~ןי~
 ~שיר

 ו~~~~
 דוד~ ~או~רם ~~~~ות שיר
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 ג~ן~ ~~~ וב~ד~ ~ ברמב~ם ליתא זןוגם
 ~ת~~~ץ וכתב ~יתא~

 שהוצרכ~ןל~י
 לדרן~

 ~~ר~י ן~וא ביכורים ~~רא ~~
 ~ןב~

 א~~
 אלו וסוף ןגו~~ ה~ ~יןציאנו עד ~ןתם ~ד~~נן ה~ר~ה סוף~ד

 ~~ ןיביא~~ה~סןקים
 וגו~ הזה ה~~ום

 ~ת הבא~~ הנ~ ו~ת~

ר~שית
 ן~ו~~

 בשב~ ~סיי~ין א~ן ~ן ~ל
 מ~~ות כ~ה

 ~טןבו~
 למ~ןם

 ~ודם~לינו
 גר~י~ ~הב~נ~

 זה~

 תא~~ ש~
 ~ו~ות הרבה ~י ן~ו~

י~
 ~ל שב~נו ~ד ~לינו ~~ק~ם

 ~יה~~~
 ~~ר~ ז~ ל~ להב~א

 ~ם המ~~ןת ~~ן ש~סוד נכונים ה~ברים ואלןו~ן~~
 ש~~ ~~

~~ן~ים
 ~~ר~ ש~

 וא~נם ב~ן~י~~
 ~והר~א ו~תב לב~~ יצ~~ ~~

~~נד~הו~ה
 ~ז~ נמצ~ ~~~

 ~ס~ר~ ~~נו ן~~ת ~~~דה~ לבד ז~ר
 ~~י~ה~זי~ן

 ש~~ז~
 ~ד~

 ממצ~ים ש~ןצי~~ו
 ו~ר~

 ~~ם ~ת לנו
 ~נוו~~ר~ד

 התן~~ ~~
 המן ~ת ~נו ו~ור~ד

 ןהג~~
 ~ש~~~ ~ת לנו

 ןז~ ~כו~~ ו~בןרות נסים ל~ון~~ה
 ~א~ר ~ם כי נכןן אינו

 ~~ ז~
 ן~י~ ~תב א~~זמ~~~

~~~ 
 הד~~ור שם גם אבל ןיק~~~ בת~~ן~א

 ןאיןב~שה~
 בכ~

 ~לן
 הד~ןרי~

 ~בתורה ~~~רש ש~ינן דבר
 כת~ וא~~~ ש~~~י~ן~ ה~א~ר עם ~~שןןתן ןאין הןא~ רב ביקרי ןזי~

~כן
 ~צ~ ~י~

 ~במ~זור ~ס~~דים
 רןמ~

 ד~~ שי~ןים בק~ת
 ןל~

~ש~
 ~נן בנה ~לא ל~~י ה~~י~נו ~לו נו~ף ןבסוף ~~להיהם~ דין

 בית את ~נו בנה ו~א ביה~~ק ~ת לנו ב~ה ~לו ביה~~קא~

 ן~~~הב~יר~~

 דביה~~~

 שילה היינו
 נן~

 הב~ירה ובית ~ וגב~ון

הו~
 והנה בירושלים~ של~~~ בנין

 נו~~~
 באלהיהם דין ~~ה ולא

הו~
 ןלא ג~ ו~ם ה~ק~~ ~שב~~ ~~כ

 הר~
 מ~ונם את בכןר~~ם~ ~ת

 ~ ההו~~ה בסוף ~ ~ו~ס ןכ~הב~צרים
 ~רס ןלא

 ~כ~
 ה~~ו הר~י~ין

 ~לןמ~ןת
~ 

 ~ ~ם א~א
 ר~

 ~ןציאנו ~~ו ~ןרס בת~~ה
 ן~~~~

 ן~~ר

 עש~ ~ם~ך
 אם ןכו~ ש~~ים ~הם

 ןל~ וכו~~ הר~
 ל~ ~ן~ר

 ~תי~י~ הר~י~ין אלןכי
 ~ם

 ןכב~
 ואם ד~~י~ א~ןר~י יד~ום

ר~יה אי~
 ~דב~

 ~דבר ז~ר
 ד~קר~

 די בלי ~ד ברכה ל~ם ~הרי~ו~י
 ~~~~~לאכי

 י~~

 בבב~~ ~יר~ן
 בסו~

 ~ם מקו~~ות ן~כ~~ה מכןת

 ר~~ב~דר~
 ~~~ר ןב~ןף ~י~ב

 ע~ ~~~
 שיב~ו

 ~~ו~~ ש~תןתיכ~
 ~ירוש~מי ~מנם ר~~ בשם ~הןא זה ן~י~די~

 דסו~

 ר~ ~מרן ~רכןת

~רכי~
 רב ב~ם עי~אי בר ~בא ןר~ ~לבו ןר~

 ע~
 ~~תותיכם שיב~ן

 בירוש~מי ן~~ה ב~כןת דיינו בר~ות דיינן~~ו~ר
 ~~~~ ת~ני~

 רבה ןבויקרא ברכה~ דיינו ברכה ד~ינן ~ריס דשםאלא ה~~~
~~~~~ 

 ו~נה דיי~ו~ ~ו~ר ש~~ו~יכם שיבלו ~דה~י~
 לצןר~

 בי~ןר
 ~~קר~



תס~יק
 נוסח~

 ןיקרא ~ןס~ת אן הבב~י
 לזה באו ו~היכן ~ רב~

 ~היו ל~י אלא ~ ברכות די~נו ברכות דיינוהכ~ל
 ידן~י~

 להם
 והנ~ ב~~ם~ ~הורגלו ~~י ן~זכירום ~א~הר~י~ין

 רחוק ה~בר אין
 ב~~ן~ות עלו הבי~ורים שמביאי ~בי~~ ~ז~ן הם הרהי~יןש~~ן
 שאמרו כמן בדרך ומזמרים מ~וררים ן~יו בי~ורים סוף ש~~ינוכמו

 שם~ דבי~ור~םבירןשלמ~
 לי באו~רים שמח~י אומרים היו ב~רך~

 אןמר~ם היו בירו~לים ~ל~~ ה~בית
 ~ומדן~

 ~~עריך ~ר~~ינו היו
 לי נראה ן~~כירוש~ים~

 המ~~~ שרא~
 והם הרהיטין אלן אומר היה

הי~
 החורבן ןלאחר דיי~ו~ דיינו ~חריו ען~ים

 כב~
 ןאיזה הדבר נ~כח

 יד~ כתב ב~יזה ונש~יירן הרהי~ין~ ~א~ו י~דעים הין~ןה~כ~ים
 ב~ירושו ~הא~רבנאל ההגדה~ אל הוסי~ן אןתן המוצאןכשמצאן

 ~~~ן~ ~מ~כתב~
 ~קיבא~ ר~ ~~ברי זה גם ן~ו~

 ןאי~ן
 יוד~

 מניין
 א~י ורןאה זה~ לן~רלו

 ל~ר~
 קצת~ סתןמים שנר~ים ~הם א~זן

 ראן ה~~קרא על ~משך זה ~~~~~ ~~ ~~~ ~~~~~~
 ה~בת את לכם נתן ה~כי

~~~ 
 ל~ם ה~שי ביןם ~~ם נ~ן הוא

 א~ם שאין ~ןבה ~תנה השבת ~י~ ~~~~~ ~~ז~ ~~מותיומים
 ~ור~

ועו~~
 ~ו

 ןהקב~~
 כבר והר~ ~רנסתו~ לן מזמין

 הי~
 שיצוה א~שר

 כי נתי~ה השבת יהיה ולא ~רנסתו~ הזמנת בלי ה~~ת עלאותם
 ואמרו ציווי~אם

 חז~~~
 י~~ ~שבת

 ~~~א~
 הק~~~ה א~ל

 מ~נ~ ל~ש~
 ~~טןב~

 ל~תנה ~בקש ואני שמה ן~בת גנזי בבית לי
 לישרא~

 וכו~~

~~~

~~~~ 

 שלאו~ל~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~ ~~~
 היהה~ן

 ע~ ~עי~ ~ש~~
 ~צרכים ~ין ולא ~שה

 ~מ~~~
 הר

 א~כי ה~ה הקב~ה שא~רסיני
 ב~

 ה~נן ~~ב אליך
 עמך ב~בריהעם י~~~ ב~~ו~

 ו~~
 ~~ט~ ~~ם לעולם יאמינו ~ך

 ט~~
 ~~~ ח~ןק שןם בהם יש~ר ש~א מהשם ~~דתו~~ות הו~ אל~

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

 א~~ ~~~~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~
 מוסר~ש~י~

 ~צןוין וי~ין ~ל~הנ~ם
 ומ~~די~

 ה~ם את
 בע~

 ~ה~
וכ~ו

 ש~י~
 במצ~ים ה~נין ב~~לת

 בי~~~א~ כ~~ןר~
 ~~~ סי~

 ~ן ~ם שם שנא~ן~~~ה

~~ 
 ו~ש~~

 ט~ו~ ~שם
~~~~ 

~~~
~~~~ 

~~~ ~~~~~~~ 
 ~תן אחר א~א ~~~~~ ~~~~

תןר~
 הנן~~ים האנשים כל ~תו ~בר ~י ~מצרים~ ~~ים ה~י~ו

 רשעי ~~בו וכא~רבהם~
 ישרא~

 ר~ש נתנה ןאמרן למ~רים ~חזור
ן~~ן~ה

 ד~~~ י~~~ ~ב~~בר ~צרי~~
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~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~  ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

 שבט ~ל ~יה אלא
 ל~בודתו מקום לן בחר ח~דו ברוב והשם שלו~ ~~מהמקריב

נמ~~
 ~נו~ו עןלה ~ני יןסי~ו ן~א וג~~ ישראל לע~י ~קןם ןשמ~~

 י~~~ ז~~ ~ש~ב ברא~ונה~~~ר

רבן
 גמ~יא~

 ב~~נה זה ~יתו~ף כ~ר ןכו~~ ~ו~ר היה
 ה~~ ~~~ה ל~~לו~רש~יו

~~~
~~~ ~~~~ 

 ה~~ ב~~נה ל~יל באר~יה כבר ~~~~~
 הוא זן הוס~ה י~~ץ יצחק לר~ וזמרה הלל ה~גדה עלן~~י~
 אומר~ גמליאל רבןקודם

~~~~~
 ~רקים וב~ ןכו~ ל~י~ך הןא הדרשה ~ל

 ש~
 הלל

ובר~ת
 ה~או~~

 ~~~נה~ ל~יל אותם ~רש~י ן~בר

~~~~
 ~ס~ר ש~ר

 הו~
 ר ה~רןז~ כ~י

~ 
 ענין ו~ין ~ ה צ

 ~~ ~ס~~ ללילי מיוחדנ~~י
 ו~ר~ה הל~ם ברכת הוא ה~ צ מ א י צ ן

 וא~י~ ~צה~ ל~צותמיו~דת
 לר~

 ~~~חים דס~~ל יעקב בר אחא
 ק~~

~~א~
 ~ ~הרי ~ מ~רכי~ן נמי דרבנן בזה~ז ~צה

 ר ו ר
 ~כ~~

 דרבנן
 במסכת ~~ז ~~מ~ו ~מו חנןכה ~נר דהוה ~ידי עליה~ןמברכינן
 ~קט~ן ~~חים בג~רא ך~ ר ו כ~בת~

 ~~א~
 ורב~ן~ הלל בזה ~לי~י

ומסי~
 מברך כרבנן ולא ~הלל לא הלכתא ~ת~ר דלא השתא שם

על
 ~הדר ןא~יל~ ~רןר א~ילת על מברך והדר ו~כ~~~ מ~~ אכי~~

 ~צהאכל
 ן~ס~

 ן ח ל ש ~הלל~ למקדש ז~ר ~רכה בלא הדד~ בהדי
 הן~ ך~ ר וע

 ~~סחיםא~יקו~ן ~צ~ ~חר מ~~ירין דאין ון~ צ~~ ין~~~ לס~ודת
 קי~~

 ע~ב~

 ס~ודתו בגמר מצה ל~~ול ןצריך

ן~ן~~
 ~ס~~ ~ליל מין~ד אינו ב~מ~ז ~נין ברך~ ~ם~ ר~ב~ם~

 וקודם ל~ לה
 הל~

 וגו~~ חמתך ש~ןך ה~סןקים או~רים
 ןברמב~ם

 ו~~ב איתא~ גאון ר~ע ןבסדרליתא~
 ~ן~ר~~~

 ש~ןז~ר לא~~סהןטה
 ןבמחזור לרש~י~~רדס

 רןמ~
 ח~~ך ש~וך ~לו ו~~ןק~ם ~ס~רד~



 וא~ עדו~~~
 ~ןהו

 ה~~~~
 ב~זמור הם

 ע~~~
 באן אלה~ם

 ב~ח~תך~ ~ו~~
 ~~~~ ~~~~ תה~~ם ~~מך ~ליהם ש~ך בשינןי~ כ~~ה~ ~~~ ביר~יהןהם

~ר~ן~
 ב~י~ וכתב ~~~ אי~ה באף

 האברבנא~
 ~~ו ~א ~~~וק ~~י

 ~י הדב~ים~ ןהתחלת לרא~ית בא אי~ו לנן לאה~
 הו~

 חוזר
 ב~ה ~ת~וררו ו~~ר א~ו~ ~~ןקים ש~~ בת~ל~ו תק~ן לכן~א~~~ ~~

ה~רשני~
 אם

~~ 
 ו~ו~ ע~י~ם ו~~ך המ~מור~ ת~לת הוא לנן

 ו~~י ב~ו~~~ו~ היו לא וגו~תר~וף
 אןסי~

 ~~ ~י עלין
 במז~ור

~~~~
 ~~~ ~א~ר

 ~אר~וז א~ה~ה~~ איה הגןים יא~רן ~מה
 דבריםבקןצר ~~~

 ע~
 ה~ל~~ ~~וקי

~~~~~~~~~~ 
 ~ןרה י~~ינו ק~~~~ ~~זמור ~~~~~ ~~ ~~~~

 ~י מלא~~ א~~ר הזמן ובאןתן ש~י~ בית מ~ח~תשה~א
 ~ב~~וו~ד ש~~ ~~~זר~

 גדו~
 ועקרת י~~א~~ ~א~~ ו~ו~ בגןים ~~י

 הב~~
 היא

 רני ה~ביא אמר ~~~יה בי~ראל ואם עירירן~~ים
 עקר~

 לא
 ~יש~יה ן~ן~י~דה

 נ~ד~

 ~~קרה ~המ~י~ה ןל~י
 ~קים ~נה~אמרה ב~~~ו~ מ~~מ~

 מע~~
 ת~לים ןבמדרש ח~~~ ב~~ ~~~~א וגו~ ~ל

דרשןהו
 ע~

 ה~ עבדי ~~~ ל~לי
 ו~~

 ~ר~ה~ עבדי

~~~~~~~~~ ~~~~~~ 
 ~~~~ ללי~ישתקנוהו ~~א~ ק~~~~~ ~~~ור ~~~~~

~~~~~ 
 ~~ה ~ר~ה ק~~~ו~ ~זמור ~~~~~ ~~

 ~מ~ורר קונן נצחן~ם וקודם ~מכביים מל~~תמתח~ת ~ו~ ה~זמו~
 בא~ אלה~~

 ~~~צחו נאמר הןא ה~זמור וזה ע~~~ מזמור וגו~ בנ~ל~ךגוים
 אןתם זכרוה~

 ~מ~~~
 ז~~נו ה~

 וגן~~
 או~ר היא היןונים א~י~י ועל

 כסף~צביהם
 ו~ו~~ וזה~

 והוסי~
 ~הרן ב~ת ועל י~ראל בית ~ל

 ~~בר~ ה~ יראי ש~ם שמאןתם לומר ה~~יראי
 ~הרבה ~~~

 שה~בה ול~~ שב~~ים~ לאביהם נ~נ~רווהכהנים ~ישרא~
 ~י~רא~

 ~~רו

 חיל אזרו ולא ~וה~~ב על בבטחונם להריגהעצ~ן
 א~ר ~~~כ נ~~ותם ~ת ה~ילו ~לא ~הרגין היו בשבת כ~~ד ב~ויבי~~ לל~ו~

 וגן~~ יה יה~~ו ~מתים ~א וגו~ ~ה~ ש~ים~~~ים

~~~~~~~ 
~~~~ 

~~ 
~~ 

 ~~~מור ~~~~~ ~~~~
 ~ז~ורהןא ק~~~~

 תוד~ ~~
 א~ד מש~ו~

 ~~י~ מה~ן~בי~ שנ~~~
 שם

 ~~בי וכ~היה ה~~ בית לח~רות תו~ה ב~בח ובא ~~יתהב~~נת
היה

 ~וא~
 כולו העולם את

 ו~~~~ש~
 ח~~י

 ~~~י~
 את לאהוב

 ו~ח~~ א~בת~~ היא ה~~~ו~ה קריאתו ע~כ~עו~ם
 ~ו~ן הוא

~~~ 
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 ל~י ה~א~ וגן~ האמנת~ ן~י~ וגו~~ קולו את ה~ יש~ע כינ~~~תו
 כלן~ א~בר~ ~י הא~~תי ואמר הקדים בח~זן שאמר מה~הז~יר
 ה~מנתי ו~~כ בל~י~ ה~יבןר בתחלה הא~נתי ל~בר ~~ץ אניאם

 ~~ו~ ~~~רים ןא~~ת וענית~מו א~רתי~ ~ני ~א~ עני~י אני ו~י~ ~תי~~ בל~ וא~בר עברבל~ון
 והןסי~ ה~~

 ~א~~
 לחוז~

 ~ע~יי~~
 ן~לא ~האדם לירא שלא ~וזב~ האדם כלו~י~

 לב~ו~
 ה~~ם~ ~ל

~~~~~~ 
~~ 

~~ ~~~~ 
 ז~ ~י~ז~ ~זמןר ~~~~~

 ~~~~ןר

~~
 שב~ו ה~ןים ~כבוד הלוים שוררו ~סוקים ב~

 לראו~
 ב~~ןדן

ישרא~
 הסורג~ ~ד לי~נס מןתרין שהיו

~~~~
~~~ ~~ 

~~~ 
 ~ז~ןר ~~~~~

 הו~ קי~~
 שיר

 אויביו על שנ~ח ישראל מגבןרי~~בור ב~~~~ן~
 וב~

 ~רם לירו~~ים ~תו~תו
 והם אןמר והוא ה~~ר~עלות

 כי לה~ הןדו אןמר הןא ~ עוני~

~ןב~
 ~ו~ים והם

 ~ונים הם ןגו~~ ~~צר מן אומר ~וא וכו~~ כל~~~
 ~ונים ו~ם ןגו~ ~~בןני גוים כל ~ןמר הוא וגו~~ בה~ לח~ות~ןב

קן~
 אומר הןא ןגו~~ ןי~ועה רנה

 ל~
 ןגן~~ א~י~ כי אמות

 עד
 הר לש~רשהגיע

 הבי~
 ש~ר~ ~י פתחו קורא והוא

 צ~~
 אודך אומר ~~א וגו~~ ל~~ ~ש~ר זה ~ונים מב~~יםהשומרים ןהלוי~ ו~ו~~

 וא~דןגן~~
 מהלו~~

 וגן~~ הב~ני~ ~אס~ אבן ואןמר מתמיה
 ושאר

 היתה ה~ ~את ~ונ~ם~~ןים
 זה כןלם עונים ןאח~כ וגן~~ זא~

 הגיעו ןגו~~ ~~ אנא ~ןנים הבית בהר ובהליכתם ו~ו~~היום
לעזרה

 כה~~
 ה~~ בשם הבא ברוך ןמבר~ו יוצא

 הוא ו~~~ק~~ןתיו
 ה~הנים ולמ~רתיו ה~~ ~בית ~ר~נוכםאו~ר

 הו~
 ה~ אל אן~ר

 ב~בותים ~ג ~~רו המזר~~ ~איר כבר לנו~ןיאר
~~ 

 המז~~~ ~רנןת
 ןבכר~ור ברקי~ה ~חוזים ~ילכו ~ המלחמה יא~ור מי ~ל~וןןהןא

 או~ר הוא ~מז~ח אל ~הגיעו כיון ה~זבח~ עד ~זה זהכקשןרים
 כל~~~ טןב כי לה~ הו~ן ~ןנים וכולם ~ןגו~~ ןא~~ך אתהא~י

 ל~יל ~יר~~י עני~ם ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~

 ז~~משנ~

~~~

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

 ןכן ןהןדאה שבח ב~ברי ~~~ו~רים ןפיו~ין ~רהי~ין~נהיגיןלומר הלק~ ב~בל~ כ~ב ~~~~~
 וכ~ב ו~ו~~ראוי

 מוהר~~
 בהגדה נ~צא זה ש~יוט ~~נד~~ו~ה

 ן~ןא ~י~~~ רבה ~~ות ~~רש ~נ~ן ~ל נבנה והוא רומישבמ~זור
 לשבת ב~ין~ים~~~א

 ה~~ן~
 ~ר~

 יו~~
 ~ו~ין~ ~~~הג ע~ם ~ןב



 ב~י~ין ~~ ~ין~י א~רי הגדול לשבתו~קר~בןת
 ב~

 י~אי ור~ זרח
 ~שכ~זים~כמנהג

 ~תב הנ~ל ה~~ם ~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~~~~~
שהיא

 לר~~~
 ןשהוא הק~יר

 נמ~~
 ~~~~ ~ל~ל רו~א ב~~זור ג~כ

~~
 במחזור ~מצא שהיא הנ~ל ה~כם כתב ~~~~~ ~~~ ~~

 שיסוד א~ד חכם ב~ם ן~ביארןמא~
 ה~ין~

 ~~~ן ב~ר מ~רש על

 היןם לך לילה~ לך ~ף יןםלך
 מק~~

 הלילה ו~ך
 מקל~

 עשית ן~ו~
 שי~ה ל~ניך ן~~ר~ו בלילה וכן~ ביןם ~~יםלנו

 נאה לך בליל~
 נ~ה ןלך ביום ~ירהלו~ר

 לומ~
 ב~י~ה~ שירה

 ןהו~י~
 ~ן~~

 אןלי
 ןב~ם ונאבדן~ ~א~ה מ~רוזים ה~חלןת הם ו~ו~ ~לך לך~~~ת
 בחסרןן ~~סו~ים ה~~לות שהם הש~רה ~ביא ריי~מ~ן~~ר~י

 ~דהי~א~ ןגו~ הגדןלה ~~ לך ~גוןוגו~~
 כ~ט~

 לילה לך ~ף יום ~ך
 ~שם ו~ן~ ש~ים לך או ע~ד~~~תהלים

~~~~ 
 ~ומי~ לך

 ולך ו~ו~
 ד~ א~ר האברבנ~ל~ ~שם בהגדןת כן ~~ר~ו ו~בר ס~ה~~ ~שם~דר ישו~~

 לך כי ה~~~כה~ ה~ לך הגד~לה~ ה~ לך ~~ןקים ז~ נגד לך~עמים
 שמים לך לילה~ לך אף יןם לך גבןר~~ עם זרןע לךיאתה~

 ןג~~ הגדו~ה ה~ לך ~סוקים ~ב~ ~א~ו כי אני וא~~ר ארץ~לך א~

 לך ~י הגוים ~לך ייראך לא מי ~~~~ דדהי~א הממ~~ה ה~לך
 נתעןרר ו~ו~ יןם לך על ~עיל שהובא ומהמ~רש י~ דירמיהיאתה

 כזה~ ~רוז לעשןתהמשןרר
 ןתן

 ל~
 ~י~י~

 כת~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~~
 ~~~ם

 שהוא צו~ץ~ו~רי~~ל ב~~ ~נ~~
~~~~ 

 ~ןתו ~~יר אוי~יון במ~זןר
 ~ן~ בכ~

~ו~~

~~~
~~ 

~~~~ 
 נמצא זה ~~יר הנ~ל כתב ~~~~~

 ה~יוט זה ן~נה הנ~~ל~במ~זור ג~~
 ~מת~י~

 ב~~ג ומסיים ~~ם באח~ות

 בדברים י~ג עד מא~ד הענינים ~ה~לים המשןרר ןנתען~רמדןתין~
 ב~ב~ ~~בעםיסודים

 חו~שי ןה~~הות~ הא~ות ה~וחות~ בידו ו~~ן
 שבת וה~ש~ה~התןרה

 ~~ברןת עשרת ~ ן~~יל~
 ןי~~

 ~אך ~ שבטים
 תש~הבמ~~ר

 ו~~~~
 ~א ~שר אחד

 ~צ~
 ~הוא ~נין

 ~~ן~
 וי~וד

 ן~כוכביא ל~~ה ~יר~י ~צא כאשרוהשלימם
 ד~~ו~

 דין~ף~
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~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

 הוא
 ~~ מיןס~

 ~שרה~ המנ~ן ת~~ום
 מלאכ~ שו~~~ תורא~ ~ ~יא ~ורא~ ~ חוטרא כלבא~ ~ונרא~~דיא~
דמןת~

 ~ריך קן~שא ~~~~ל~~
 כל יסוד היא שה~שר ~כצ~~~~ הו~

 להראן~~נ~ן~
 איך

 הגלג~
 וכן~~ אט~וך דא~~ת ~ל בע~~ם ~ו~ר

 ~י~ ~ב~ב אחר ענין על ~אה אגדה ~זהודן~מא
 ~~א~

 ~ברים י~
 ~שה הר ~ בעו~ם נבראן~ש~ם

 ברז~
 ~ור קשה ברזל ~ מחת~ו

~~~~~ען~
 ~ןב~ים ע~ים ~שים ~ים אןתו~ מכבין מים קשה אור

 ק~ים עביםאותן~
 ~ח~ שברו~~~ד קש~ גןף ~ו~לו~ גוף קש~ רו~ ~~זרתן~ רו~
 ו~יתה ~~~כ~תו~ שינה ~שה יין ~~יגו~ יין ~שה

~ש~
 ~~ית~ מן מצלת וצ~~ה מכןלם

 ~~ו~~ ~ציל צ~קה ד~תיב

 ~וסף ~~ר~ הוא ~~~~ ~~~~~~~
 טו~

 עלם
 ~~לן~

ל~~ו~
 הגדןל לשבת הרו~ות ~לה~

 בהגדו~ ןנ~~~
 ~~יוט קן~ם

 ~~א~אדיר

~~~~
~~ 

 של~נ~ ~ר~רת בענין ~~~ ~~~~~
 ה~~

~~~~~~ 
 ~מזון ל~ני להביא שנה~ו ל~עיר~אני

 מלו~
 ו~רן~ת

 עמו~ ~~
 בבר~ות דתנןוהיינו

 ~מ~~
 ~~א~

 ל~נין הבי~ו
 מלו~

 ו~ת ~ח~ה
 מברך~~ו

 המלו~ ~~
 ע~ה א~רן ו~ירו~ל~י ה~ת~ א~ ן~~טר

 של~ ~~ מתניתין יונתן ר~ ב~םר~ב~נ
 כלו~ ~ל~ים~ סעו~ת למ~ו

 לי ויר~ה ~ ןב~ר~ראות ביין ה~כילה ממשיכ~ן מ~כיםש~סעו~ת
 ~ס~ו ~~ידושין ~שנןשזהו

 ע~א~
 ל~ן~לית ~הלך ה~לך בינאי מעשה

 היה ובחזרתו כרכים~ ~~ים שם וכי~ש~במ~בר
 ש~~~

 גדולה ~מחה
ו~רא

~~~ 
 ~~לן~ים אןכלים ה~ן אבןתי~ו להם אמר ישר~ל~ ~~~י

 ע~
~ו~~נן~

 ~~רכות ובתןס~תא ןכו~~ זהב ~ל
~~~ 

 שנו
~~~ 

 ~מל~אל בן
אן~ר

 מלן~
 ~ם הבא ן~ת ה~זון ל~ני בת~~ה הבא

 המל~
 ל~~ר

 ברכה ~~ןנההמזון
 נהגו ~~א שאף ויראה ן~~חרי~~ ~~~י~

 להביאהס~ןדןת ~כ~
 הבא ב~ת ה~זןן ל~ני מלו~

 המ~~ ע~
 לא~ר

 נה~ו~המזון
 והי~נן

 דתני~
 מ~ ~ברכות

 ע~א~
 אכילתך כל א~ר

~כול
 ~ל~

 וא~ב ניזו~~ את~ וא~ מים שתה ש~יתך ~ל ןא~ר
 שמו~ר מכאן ~מי~ין אנו~ןר~א

 מי~ ל~תו~
 עיין כן~ןת ה~~ א~ר



~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~  

 ~~~בכתובות ~רס~~~

 ע~ב~

~ אכילה ~ודם ~~ האבל~ בבית ח~~~ים ~ק~וכו~ןת ~~ר~ ת~א~ ב~ת~יתא ~ה וא~~רי עו~א א~~ר  ~היו ן~רש~י 
 ל~ני ~ר~ראות ~ה~~יךר~ילןן

 ~גו~ ס~ןד~
 וסו~גנין כיס~~ן

~ ~ןס~ת ג~ ל~~ל ~~שקין ~ר~ראןת ובאן~םן~יסקריטין  ~ד~ 

ל~תו~
 ~~ ו~~~ו~ ~~י ~ת

 ב~ן~

 ~ב~~עיו~ ~כי~ה ל~רןת כדי אכילה
 ~~גד א~ ~ א~~לה ~א~רוד~

 הז~
 ו~~ ~

 כ~~~
 וא~ ~ ה~רץ ~ר~ת

 בןנהכנ~ד
 ןא~ ~ ירוש~י~

 כנ~~
~ ןה~~~ב ~ ה~וב  על ~ ~ר~~י 

כל
 ~רכ~

 שןתה
 הכן~

 ~~ עליהם הוסי~ו ~~ ~~ר לן ן~ןזג~ן

~~~
 וא~ ~ ה~~ר ~רנס~ כנגד ו~~ ~ העיר ח~~~ כנ~ד

 ~~ג~
 ~ית

 ע~רה ~כי~ ~ה תנ~ ~י~ד ~מחות ןב~~~ ןכו~~ ר~ג כ~גד ןא~~~~~~~
 שותין~וס~ת

 בבי~
 האב~

 ג~ ~ ה~ז~ן ~תןך וה~ ~ ה~זון קודם ש~ים
 א~ המזון~א~ר

 ~ג~~~ות ן~~ ~~ל~ם~ ל~נ~ן~י וא~ אבלים~ לבר~~
 ןהוסי~ו ~זרו ~~~דים

 א~ ~~~~~ עו~
 ל~~ן ן~~ ה~נס~~ לרא~

 ן~~~~~~ת
 ה~~~ נמי ~הן תני ~~~ו ~~~ ~~~ ובירו~למי ן~ו~~ ~ר~~

~ל~
 ע~יהן ~~סי~ו ר~ג ןכ~מת ~ אבלים ~תנחו~~ןא~ לג~~~ ןא~ המזון~ ~ברכת א~ המ~~ן~ ~לאחר ~~ א~ו תנ~ דה~ם

 ~~ ג~~ עו~
 ו~~ ~ ה~~סתל~~ן

 לרא~
 ן~כ~ן לר~~~ וא~ ~ הכנ~ת

 י~
 ~הב~א נמי

 דכ~סראיה
~~ 

 ~ינו ה~~ון של~~ר יין שהוא המז~ן ברכת
 טעו~

ב~~~
 ~י ~ ~~~יה

 ר~ו~
 ~~~יו מב~ך ~יהיה מהד~ת היא

 כו~ותה~~ בכ~
 ש~

 ה~ון ~ר~ת
 כ~ ~~

 ויר~~ ןברכ~~ ברכה
 לי

 ~כו~
~~

 הבן ן~ד~ןן מילה של ןכן ~~~ןאין ושל אירןס~ן ברכת
 ~~ ןכ~

 ה~ו~~~~~~~
 עיקרן

 ה~~
 ~~~ ~~זון ~ל~נ~ הי~ן

 ש~~~
 ~~ו א~ו

~ו~~~
 ~ ס~ודות

 ן~וו~~
 ש~~ני כיין

 המז~~
 ~ש~ת

 ~~ן~~
 ~~ו~ר

 ~~דו~~ל~~
 ~ ה~ום

 ןעיי~
 ~ם~~ם

 ~~~ מ~~
 ו~~ס~ ע~ב ז~ כתובות

~ן~~ים
~~~~ 

 לענין
 אירןסי~

 לענ~ן כן ~ם ו~ם ~ ונ~ן~ין
 ו~~ןרה~וד~~ ~ידו~

 ין~~
 וסי~ ר~~ה סי~

 ~ם ןבב~~ ~~~
~~~~~ 

 ~ילה

ו~~~ו~
 ~~ן~

~~~~
~~ 

~~~~~ 
~~ 

~~~~~ 
 בס~~ה ~~סינן ~~~~ ~~~~

~מ~~
~~~~ 

 ~~יר ב~ל ה~נ~~ר~ן ~~ב~~ה
 שם ב~מראןעי~ן ה~~~או~~ ~~ב~~

 ו~רי~
 ס~~ה ~~וף ן~ירו~ל~י ~~א~ ז~ גי~~ן

 ~~~יו~~רו
 ~אי~

 הן ~~יהן ~נה~רין ~ימת
 אומר~~

 ~בלה דברי
 ~ק~א ~נהדרין ועייןב~~ר~

 ע~~א~
 ובב~כו~

 ןבירו~ל~י ~~א~~ ~~~א
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 ו~ת~ן ~אכלין ~ן א~ויה בן ~~לישע בהא ~~בד~גי~ה
 א~ר ומרקדין~~~~ין שרי~

 ~לי~ז~
 ב~ידהון ~סוקין ~אינןן ~ד לר~י

נע~ו~
 אנן

 ב~יד~
 ונת~סקו וי~~ו

 ב~~ ~~תר ו~מדרש וכן~~ ב~~~
 ~~ב~כין הן ו~מ~ים ו~ןתין אוכלין כשי~ראל ~ש~י~ אתלהביא
 ו~ע~ן ןכו~~ אןכלין וכ~~ן~ה ל~~~~ה ומקלסיןו~~ב~ין

 ~סוף ז~

 ~~~~ות ~רמ~ן ן~י~ן רבה~~~~~

 ל~ב~

 ב~~שם ובראב~~ לצ~~ וי~ומ~ ב~~
 ~ו~

 שנו ן~~ז ענןת~
 ב~~~

 א~ שלחן על שאכלו ~~ דאבןת
 ןז~ ןכן~~ ~~ת עליו ~מרוןלא

 הן~ ~ס~ ליל ~ל השן~~ן
 השל~ן

 ה~~ל~ני




