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סגצף* ע.כ

מובח עלעו גוטר

שירה כסושאטרואבותיו%ע.ח .רשאוסרפכיחיש
במקום ברכה לפני חהלל .וחסגחנ למוביח מכום
בטקום זח לפי שאו פותחק בשיר 1בהלל,חשטרו
ז.ל סנק שאק שטרים ש-רה אלא על מיק שנאטר
והאסר לחם .חאן חחדלחי אה תירדשי דגאשטח
אלחים ושנשים ,אם אנשים גדשטה אלחים בטה
טשטח אלא גלטד שאק אוסרים אויח אלא על
 ,פצאה "שראל ,ואהר
מי 4יאא-ג אטרחלירח
קהשת אלו שני הכיטורים פברך וחשר 410ו,
תורה לר שיר מדש בא-י נאל "שראל,לפי שחטש
חפלת שינאלנו סצרת הקעבור חהוח חרובץ עלעו
חטיה ואם תאסר חלא חברכח אשר נאלנוצריך

לומר סמוך לחחיסח סעין פחיממ וט~ן חתיסח וכאן
חוא אחשר סעין מתיסמ נאלת חעהיר לכר? 11ש
לוטרגי סח שאוטר ונורה לך שיר חדש מוא ל
חיאלמ העתירח ,חל פרות נפשט השנאלתסצרם,
כי*סוה הטשהז גהנירק שתיחן ,בסו ושאטרו .1ל
כל לחביא ל"מות הגהשיח ,וכבר כארט שאק כרכח
אשרנאלנו טעתח כוסלפיכך סברכק כרכת חגהק
ואח-כ טטרק את חמלל. ,ופותחק שפוך מסתך ,לא
לט .וחרהוח 6שהותכוס מסהפי שטר חלל חנרל
ופביך טרא פה חפ4

י

שטט
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נשלם חפיר1ש .חח5ח

לאל.

הל ק פ

צי1ש "מ"ם חחפא ,מהגר ספר ועריין מיין 5א בא .וכית מ 55אוטרים סברך ע5
וחש מ ק אשע מיין שמר בך סברך ע 5מיוםשמיין טרם 5קרהפמ
שגה חיק*
= 9מיך  0%6תח שהאפר רכר אמר תריר השאים תרירתריר שרם.
גי4ה* אד א= הפ==שא וקייסא 5ן רמ5כח כבית מ1 .55ח 5התטח ע 5סת
סאשא
ס=א טשטת שש 4ששם  4ט ביק
ד 4שאין אט טכרכין שעשח נסיסב5י5י מפסמ שמרי
טסרר וט5ך בטה ממנרח5טי שעשה 5ט 51אטתיט
תביהע אריו ר' גנ?טץ ענו חברפיוטים רגש ופפיימי
=?ש זח ג"יטת גחמא ובערי אשננו ,חוגףגשו-ת את כ 5מאותות ומסופתים ומנסים הא 15בן כהב
פחי-ם סרוטנכויב ועאטיע גפרפע '-ספדויב 4הלקט רביט ש5ממ וצ" .5ואם ה55י 5שסורים ב5י 5שבת
שלקם ט דניפ וטנהגים וסררו בערוו1תרוב*פ ש 1שע.ג סתחי5ויבגו משסים בסרר5י5י שבת וסנרך בורא
ודמ'2ם גמ2ע שגע שב*ש ח=בוונ חקיצור ססט 2דשס פר חגפן ואוסר אשר במר ב 0ת 551ש 5שבת
םי קיחש חיוס ומותם סקרש השבת וישרא5
גיניצאש יש2,ת 'ש.ו ,ור.ש געבערהושים שב*חלקםששלם ע
עם טגוא והקוותוו"עא חרס.ו ,ובו חירהש ש ששש וחזסנים.ואהע5נכרקייסא5ןראיןמותסיןכשתים
חא איתסר ע5מ בנסרא מוץסזו .שמר בך טכרך
הטגא א
שחמייט .שס ה55י 5שסוריס בסוצאי שכת טברך
כ1ם מר א ש11סוזנין טפ ש5יין שומוים יקנח"ז סיכע.יין
 .קיחש .נר.הבריח .זסן .רחכי
*יו קיררש מיום וזמ סררו ש 5קידוש .מברך איתוקסא בפרק ערכי פסמיס .סאי חומ ע5חאביי
תח5מ כוראפרי מנפן ואחר כך טכרך אשר כמר אסר יקזנ"מ רבא אסר יקנח"ז ומ5כהא ברכאיין
בם מכ 5עם ורוטמם וכון ושממייט .שכך שנים קיררש טכרך כשאר יפים נר כסרר סהואי שבת
רבריס שכין כית שסאי ובית מ %כסשרח כית מבר5מ מטכרי 5כין שרש 5ה 51כין אור 5חהפך
שסריס פברך ע 5חיום ואמר כך מברך ע 5כין ישרא5 5טים כין יום משכיעי 5ששח ינף
שס
ן שיבא וכבר'קירשמיום הסעשמפין קרושת שכת 5קרהשתיוס טוב חברלת
יןאישמיש טרם א5מיי
חי

יי י

חיש

ימי
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ואתיוםחשביעיחנח* וחקרוש טששתיפי
יןחסקעווו טחאסייכחרחוח חהזעובארפירםיק6אמסרחירנין בסא קסאי 5אבעי
חכ%ת וקדשת וחאם כא'י חסכרי 5ב
בתראיכעי חסיבח
ראכהי
ן
לקורש וחכי איתוקמא כפרק קמא רח%י
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חסיכח א5א חסיכת שסא5
יום חשכיעי חנר %וחקרוש כחהטת יסי חסעע אכ 5הסיכתיטין אינח חשובח חסיכח וכן פרקרן

הב%ת וקרשת פשום רבעינן סעין פתיחח סט
5חתיסח ה!סרי לחסעין חתימח ופםק רכנו ש5כ
זצ" 5רעכרינן כהר11ייח 1וכהכ רכינו שלסה זצ'
כמוצאי
שכת 5יום טוכ אין מכרכין ע 5חבשסי
גזירח שפא יקטום ועור ש5א אכרח נשסחיתיו
ש 5שכת ועור סצאתי כשם רכינו יצחק מרנפי'
זצ" 5ששאלתי 5רי כשאירע פסח כסוצאי שב
מפני מחאין מכרכין ע 5חכשסים ואמרלי גזיר
י שהה! עיקר כי טע!
שמא יקטום ונראח ל
הכשמים שאנו מכרכין כטוצאי שכת ספני נשמ
יתירח שנאכרח מטנו ונפשו של ארם רקח שכ
י אכח
רנרפששוורזכהוותיכנחוו5ז" 5שכתוינפשכית ששבתו
יום טו,
אב 5עתח מטני שמחת
אינו סרניש כאיכורנפשו.וככיצאייום טוכ 5חו
אין מכרכין ע 5חכשמים ~עאין נפש יתיח
כיום טוכ .וכשם חרברי יאיר כן חרכרי מאיו
זצ' 5מצאתי יום טוכ שחל לחיות במוצאי שכו
סכרך יקנח"ו ויש שסצריכין בשפים וכשם רכינ
גרוטום וצשל שסעתי שמצריך כשפים בשח 5יונ
טוכ כסוצאי שכת ואה ע 5גב רכגסרא ש %5אינ
,
סצריך כשסיםמיחו בירוש5סי אסריום טובשח
להיות אחר השבה מכרךיקכנח"ז וכ %סשם שיש
נריש בשפיםויששאיןמכרכין ע 5חכשסיםביוכ
טוכ שח 5לחיות אחר חשכת וסעטם שמא יקטום
ולא נחיראיחא אטרינן ביום טוכ קוטמו ומריח
ט אלמא לא חיישינן שמא יקטום עכ"ל .ושסא
המפרטיםגזירח שמא יקטום מפרשיס שמא יקטום
הסחוכר ולפי סעסו של רבינו יצחק כרי יחורח
זצ' 5שטצריךכשניםכמוצאי שבתמפני שמסריח
אור שלניחנם ששכתכ5חיום %אחסריחובסעצאי
שכת טתחי 5ומסריח אם כן כמוצאי שכת 5יום
טובאיןמצריךבשסים שנםיוםטוב שובתאור ש5
גיחנם ה!ינו ססריח ואם תאמר אם בן נברך ע5
חכשמיס כטצאי יום טוכ יש 15מר ביון שאין
סברכין ע 5חאוראין מכרכין על חכשסים חה!י5
וחבשמים מחמת חאורחןבאין תרע שחרי במוצאי
יוםחבפוריםנחגו 5כרךע 5חכשסים במו שמכרבין
ק 5חאורוכן תירץאחי רןבניטין נר" :1וצריכין
לשתות בל ארבע טסות כחסיכח ראיתסר סצח
*ריכח 4%י %סחר אינו צריך חסיכחיין צריך
חסיכח אסצ?5חתרי בסא קמאיכעיחסיכחרחחיא
"עתא חוש 5ח היחת בתראי 5א כעי חסיבח

יפי

לח 1שסיח חסיבחויש בחן סכנח שסא יקרים קנח
יוהטט ופתחן פרקדן יש טפרשין אותו שוכב ע5

טהניו ופניו 5סע5ח ורייקי כר ק %והטוכב ע5
ערפו'.ויש ספרשים ששוכב עלפניווסתניו 5סע5ח
ורייקי כר קירח ואחיר
ינחבניסין נר" 1כתכ רחאי
ר%פרינן שמא יקרים ק ל1הטט אחסיכת יסין
נטי קאי 51א אפרקרן ב5חורוכן פיזרכינו שלטח
וצ' 5וחכי טשסע כגמרא רתני 5יח כתר חסיבת
יסין וחטעם לפי שררך חחסיכח לחסב ע 5גבי
חסטומ חסוצעות עלגבי קרקע א %השלחן וסטין
ךיוכבין ע 5צח 1לפיכך חסיכת שמא 5חוא עיקר
חחסיכח שירו חיסנית הקרמח לפח חה! 5סעלח
ואפשר 5 15ח1ליכח  15ע 5חש51חן %חביאח כפיו
ב5א סכנח אכ 5אםחיח ססכ כצריסיןכיוןשירו

חיסנית ס5מטח שחה! שוככ ומסבע5יחאי אפשר
 15לחכיאח5פיו 1לחו5יכח ע 5חש%חן אלא אםכן
זוקה את עצסו ושקם את חראש ושמאיקרים קנח
115שטויכא5יריסכנח .ומכאןיש5חוכיח שהאיטר
שאיט ש51ט'כיחהימניתאוסישחיתחיחחיסנית
נחמח או שחיו כו סוסין השי אפשר ל5 1חכשח
5פיו שיח חשמאליתחחשוכחיסין ש 15שחואצריך
,חסכ מצריסין ש % 5ארם שחיא חשוכח שמאל
טל1שחרי אפשר 5 15חכיאח א5פיה חשחראנשים
אחר נשיםצריכין חסיכח חששח אצ 5כע5ח אינח
וריכח חסיכח חשםחיא אשח חשוכחצריכחחסיבח
:ן אצלאכיוצריךחסיכחתלמיר אצל רט הטלסח
ערח איטצריך הסיכח ואם טלמח אומטת צריך
וסיבח וכן חשמש צריך הסיכח .ואם נט15יריחן
~ורםקירושאיןקירושמפסיקלנטי5תיריםואם 5א
ט15יריחן קורם קירוש טט5יןיריחן וטברכין ע5
טי5תירים שחרי צריך 5 15טב 5בירקות וחקשח
כינו ישעיח זצ" 5ע 5זחיחא קיימא 5ן חטט5
יי
ו5פירותאינו א5אמגסי חחחותירץ5פישצריך
טב 51ככהטקין 5פיכךצריך נטי5
ת1ירים ראסררי
5יעזר אמררי אושעיא כ 5שטיטל בסשקיןצריך
טי5ת ירים מאי טעמא חכפים גזח טומאח ע5
ירים 5חיות שניות וסטמאין את המשקין לחיות
חלח שהנהמקח חחש ע5 515קכ 5טוסאח שחרי הוא
כשיר אתאחריס 5קכ 5טוסאח ע5כן אטנוטיין
'י %בטימ5ראשון.סכיאין%י או קערח וכתוט
לש או שתיפ פצות חן נקראים שכערים
צריכין שיטוה לשפ טעה נהטעה קצירח כטו

יפי
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שפירשנו 5טע5ח .וירקוח בגון ברפ 0חוא אפייח
או צורשלייח או פיטרוטינדלו או גרגר או כ5טין
חי וטבוש 5שחן ראוין 5טיבול
ירק שררמ
חאבי
שםטיןשני ירקחראוין5טיבו5
5ש
דאשוןועורי
שני ברתנן א5ו ירקות שארם יוצא בחןירי חובתו
בפטת בח!רת בעו5שין בתטכא בחרחבינא ובטרור
ויוצאין בק5ח ש5חןבין5חיןביןיבשין בע5ין
ש5חםאיןיוצאין א5א ב5חין אב5 5אבאיב
יין פ" שני ונוט 5ב 5אחר ואחר בוטוביטינו וחקערה או
בש
דביגו ש5טח וצ" 5חורת 5טוגח עולשין קריטפינייו ח 50בשטא5ו שבחם חרברים חראוין 5חיות שם
בטו שחוברט 5מע5ח וסגביחין את חקערה ואוטרים
תטבא טרובייח חרחבינא טיב חנברך טביב
5פניגו.
חמצות חנקראת שטורים ובוצע אותח לשנים וטניח
חצי בקערה עם סשליטות וחציח בורך אותח בקצת
חטפח וכהב בע 5עשרת חרברות ע 5שם צרורות
בשט5ותם ע 5שבמם וסניחח ער לאחר טעורתו
5אכ5ח ע 5חשובע !בר 5פטח רכהיב ע 5מצות
וסרוריםיאכ5וחווחיא חנקראתאפיקוס!.מ!נין בו0
אחר טיבו 5ראשון נוט 5חבקי אחת כק

שי

בי

ן פה אחר בח 55ובשיר ובנחת חא לחטא עניא ובוו
ורילאטרוראסירפויי5ואחיר'בגיסיןפירשעוחלרשקיי

ספרש בגטראחיגריביוחואבעיןטרורוערית חנקרא שבן מצינו באבותינו במצרים שאטרו שירח וח55
אטברו5א ושמה ב5שון יון וב5ע"! ורסטיקא
אינריביאח וב5שון ישטעא 5חינרבי..ועור יש שם התקרש חנ ושסחת 5בב ובף וחקוראין את חחגרח
שניתבשי5יןואפי5ו טי5קא וארזאואפי5ו רגוביצח צריביןשיחיו ש5שח5פי טה שטצינו בטררש שוחר
שע5יו ופירש רבינו ש5מה ביצח שמעורח עטו טוב ברי שיאטר חאחר 5חבירו חורו 5ח'בי טוב
בהבשי 5שאם תאטר ביצח אחרת טאי אפי' ועור וחרב ר,אביגרור בחן צדק נר"ו חשיב ר5א טטבינן
יש שם חרוטת איינרו 0בלע"ו שחיא עשויחטטיני ע 5רברי חשוחר טוב חיכא ר5א אפשר .וטח
ירקות בתושין ופרחי אי5ן ותב5ין .וצריך 5קחוייח שטגביחין חקערחברי שיראו חתינוקות אתחשיטי
בטיני קיוחי בנון תפוחי 0חטוצים זכר 5תפוח ע 5וישא5ו 5פי שמצוח 5פתוח 5חם פתח 5שא5ת
שם תחת התפות עוררתיך וצריך 5טוטלה ע 5שם ברכהיב וחגרת 5בנך ביום החוא 5אטר ובו ,ובבל
חטיטוישכהשיטין בח טעם חוטר או גרירת 5בינח 5שוןובב5עגין ששוא 5ואוטר מח וחנפטרין ט5ומר
וכרלטיט.ועוריש שםתב5ין ובר5תבןבגון קנטון טח נשתנח בראטרינן חתם אביי הוח יתיב קסיח
ושבו5ת גרד !עור יש ש 0שני טיני בשר אפי5ו ררבח חוא רקא מגביח פתורא א" 5טהאב5ינן רקא
טסין אחר בגון אחר צ5י ואחר טבוש 5אחר ובד טעקרי פתזרא אטר5יח פטרתן טטיטר טח נשחנה.
5פ0ת ואחרובר5חניגה ועודיש שםק5יותואנווים באנרה טנין בשקורין באנרה נוט 5ב 5אחר ואחר
וטיני סנרים ופירות 5שר 5בחן את חתינוקותברי בוטו בירו 5פי סח שמצינו באגרה כגין שאין
לחפיגשינחטע5יחןברישיראוהשינויוישאיו ועור אוטרין שירה א5א ע 5חיין שנאסר ותאטר 5חם
ש 5רב עמרם נאון וצ" 5רג חגפן חחדלתי את תירושי חמשסח א5חים ואנשים
יש שם לפ טירורו
ימשוםויו ורג משום5ויתן .גוטל חבקי א 0אנשי 0משסח רשתו 5יח אלחים במה כהשסה
וכיצחביצח
הכרפ 0או שאר טיני ירקות שחן 5טיבול ראשון חוי אוסר בשירה:
וטברך בורא פרי חארטח וטטב 5בחרוטת ומשקע!
ח א ל ח ס א עניא .שחאמת כטח
שם יפח יפח ואובלין אותו בלא הטיבח ופירש 5ח 0עוני ברתניא לחם עוני ,טעונין ע5יוו רכרים
רבינו ישעיח וצ" 5ירק וח אינו בא 5חובח א5א פ" קריאת חהגרח וח 55על אבי5תו .רבר אחר טח
5פטור את חטרור מברכה בוראפרי חארטחבטיבול ררבו שלעני בפרוטח אף.באן בפרוטחפי'שבוצעין
שני שחרי אט צריבין בשני טיבו5ין ברי 5עשות חטוציא בפרוטח באשר גפרש לפנינו רכר אחר
שינוי טפני התינוקותברישיבינו וישא5ו .בטיבו 5סהעני חוא טטיק את חתנו או אתחבירח ואשתו
שני מברך על אבי5ת.סרור ב5בר ואםאין  15שני אופח אף באן חוא ססיק ואשתו אופח פ" ררך
טינ ירק אלא טרוד ב5בר חרי חוא טברך ע5יו חעני שאין ל1לעני עברי' 0ושפחות 5עברו 5חיות
יבו 5ראשון בוראפרי חארטח ועל אבי5ת טרור הוא בעצסו טטיק משתו אופח אף באן חוא טטיק
בטי
טטגו ב5א ברבח ברב חטרא ואשתו אופח אפי5ו חעשיר ש5א יבא5ירי חימוץ
ובטיבול
י
נ
ש
וב5י
אבריטו טטנו חוור וסכרך וכתב ער באן 5שון חברייתא ויש טפרשין למח נקרא
אי
דאטר 5אחר שט
ר'אביגרור גר"ו 5ר'בניטין אחי נר"ו בשם רבינו לחםעוני 5פי שאין לשין אותו א5א בשיעור קרבן
יצחק בר שטוא 5וצ"5בי יש 5ברך בורא נפשות ענירהיימ עוסר שחיאעשירית האיפח הבאחבדלי
רבות לאחר טיבו 5ראשון א 0אובל טן חירק ב!ית ר5ות בספורש בפרשת ויקרא בקרבן עו5ח ויורר
זטעסא משוםרטביראליחראיןטיבול ראשון פוטר 5ענין שבו
.עתרבביטנווי:ישעכיחל ר ב פין יי תי
טברכהבוראפרי חארטה וטברתו בתובח 1י ב 1
טפרש שחובת
טיבולשני

ע 5אבי5ת מצח שנאטר חשיר יחיח 5בםביי5

"א

י
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ג 5ארם 15ג 5מצחג5י 5ר%שון של פסתכםושכהוב מין אט יט5ין 5עשות פפח כראוי כגר חגטיחט
גערג תאג 15מצות חכת %קבעוחוגח ע5גןמזסנין חמקום 5חוציאנו טעגרות 5חרות םן חג15ת הזח
אה םי שאין  15מצח .וגי כ 5ארם פותת פתחו 5חושיגטגאיץישרא 5כגראשונחיחירצוןם5פניך
ג5י5י פפת ממר ג 5ם' שרעג יגא ויאגל עםי חי א5חיט5קיים 5נ 1חגםחתו גשנח הזאת שנעשח
אתסחא א5א כך אט אוםרים ג 5ארם ירעיג פסח ש 5שנח חגאח גיררמ5ים :יש םמרשים 5מח
עצםוגערגחפסח םחמששעות 51םע5חכרישיתאוח אוםר גגא זאת ג5שון ארםית 5פי שגיחש5ים
5אט 5מצה מחא ררגא חוח שתי חםרא םוגא חיו םספרים גארםית 5שון שסחח .טעם אחרםפגי
גטע5י 'ומא רפיסחא כי חיגי רגריר 5יגיח :ר~מזיקיןכרי ש5א ירגישוחטזיקיןכי חם טספרים
ג 5רצריך "תי ויפס ח .מיט שע" ג5שון קורש ושוטעין םח שאנו אומרין כ 5םי
זצ" 5גגתג ר5א לסינן 5יח 5מי 'מאין 5ט פסח שחוא רעג יגא ויאג5וחיו םקגצין ט5ן מק5ק5ין
עתח מפ' 15אם חיח 5ט פסח עתח את חסעורח וחיו עושין חיזק ע 5כן נחט 5אוםרו
5א חיעו םזםמן .שתם שאין חפסח נאג 5ג5שון ארםית ש5א יגיט סח שאט אוטרים שכך
א5א 5םטש גששאחי גםו שררשו חכםים םחעת
םציט ששח רגרים גאםרו גםזיקין ש5שח כם5אכי
משח סחיותיח רשח רשאין 5פחות 51חשיף אג 5חשרת וש5שחכבני ארם מרגרים ג5שון הקורש
5אחר שנשחם 5א 1ע 5כן 5א גרפינן 5יח ואחי ר' כם5אכ' חשרת 1אי15חיינו אוטרים ג5שון הקורש
יגניסין נר" 1פירש םח
גניםין נר" 1כתג ראין חשש 5ס5קא 5יח ואף ע 5חיוםגינים1 .םורי הרגר
פי שאין עתח זםן פסח 5 :ש  1 1ח ח גר ה שאוטרים אותו ג5שון ארםית5פי שהמהיח ח5עז
םסוררת ע 5יסור הפסוקים כרגתיג גתח5ת חענין ש5הם שחרי גגג 5נתקן מוסרים אותו ג5עז כרי
ויקחו 5הם איש שח 5גית אטת שח 5גית ואם 5הגין חנשים וחתיטקות 5קיים םצות מגרת 5גנך
יטעםחגית םחיות טשה 51קח הוא ושגנווגוישחיו 1נ '1געגור זח כםו שםפורש 5פנינו גשעה שמווה
שחיו םזםנין זח 5זח 5פסוח יחר %ן טשטש ג 5וםרורכינחים5פניך 5עשות 5חם פסחכרי שישא15
םי שאין  15פסח יגא ויםנח ע 5ש5י וטראי קורם '1פםר טלוםר םח נשתגה :מחי רי גניםין נר"1
שחיםת חפסח קאםרי 5יה וקגעוחו גחגרח 5זכר פירש םח טעם אומרים אותו ג5שון ארםית שררשו
גע5מא 1ח 5תתםח שחרי שנינו רגן גם5יא 5חיח רגותיגו ז" 5גםררש איכח ג5תח יחורח טעונ' 5א
אוםר כ 5ש5א אמר ש5שח רגרים ח 15גפסח 5א נ 15ישרא 5ער שאכ 15חמץ גפסח שנאםר 14תח
יצאירי חוגתו פסח םצחוםרורכו'וכ' 'ש5נ 1פסח יהוי
ח טעוני כסח ראת אםר םצות 5חם ע%י 5כך
עתח א5א 5זכר גע5מא .תח5ה םזאת שחרי אנו נהט 5אםח ג5שון ארםיתכרי 5נ15ת חחםא5גניהס
עושין טעשח זכר 5פסח כח 55שחיח כורכן ואוכ5ן שיהיו נזהרים ט וזחו פירושו זחו ח5חם שיש גו
יחר ע 5שם חכתוג ע 5מצות וטרורים יאכ15ה 1סיםן 5חירות 1גא51ח שאכ5ו אטתיט כשיצאו
ועור אפיקוםן שאנו אוג5ין גטקמ פסח והרי אגו טמצרים ואם חםאו ט אטתיט תרם 5הם נ15ת
טשיםין גקערחשניםיני גשר אחרזכר 5פסח ואחר הרי אנו נזחריס וגשמרים גו 1ע 5כן אומרים כ5
י1יכ5 51חזכיר51חוריע 5כ5שחריאוכ5ין
זכר 5חגיגח אם כן ראוי והגון 5אםרו 5ירע 5זכר רכפיןיית
סח אנו ששין כ 5זח .ועור 'ש 15םר שיש גגא 5חםס סצח 51כך םסייםין חא שתא חכא כ15םר
חזאת פסח טצח וםרור :מצח הא 5חמא עניארי
 .אףע5פישעונותינוגרםו5נו נ15תיהירצוןטלפניך
י 1יכ 51כםח רתיםח נפש רעגח 5הגיא גא51תיט שחרי אין גירינו עון זח 5עכב.
מרור ג5רכפיןיית
כל םר מתוק .פסח כ 5דצריך
י ויפסח וע5יהם ויש םסייםין חגגא חזאת ג5שון הקורש ואוסרים
ת
י
י
נאמר וחנדת 5גנך ג'ום חחמ 5אםר געגור זח 5שנח חגאח גארץ ישרא5גניחורין .וטעם ש5חם
עשחונוי כאשר םמרש גחניח 5פנינו געגור זח גיון שסמייםין ררך גקשה שאנו מבקשים ~פני
לא אםרתי א5א גשעח שמצת מחר מונתים5פניך המקום שישחררנו ויוציאנו טעגחת 5ימת הטשיח
י ויפסח שחכ 5ראוין 1ע 5גן אנו מצריגין 5אםרו ג5שון שיגינו גו
ויש םפרשים ג 5רצריךיית
שיחיו עניים אצ 5הפסת ש5א יאםר 'חיר חואי 5ח~אגים גחהיא ראסיינן 5ע51ם א 5ישא 5ארם
ואני עשיר א5ך ואקנה פסת 5עצם' ואע5ט 5גרי צרכיו ג5שון ארםית 5פי שאין מלאגי חשרת
שנאםר משט וקחו 5גם צאן 5כלמפחות'גם 1נ :'1נזקקין :15
ת א ש ת א חכא לשגח חגאח גארעא רישראל
ם ה נ ש ת נ ח ח5י5ח חזח .פירש רגיט
זח נתקן עגורםי שאין 15םי שישא5
גני חורין' .ש מפרשין ואחרי שחזגרנוענין פסח ישעיח
זצי"
י 15בן חגם שתיח שמ5 5אחיוצריכין
ת
צריכין אט5חזכיררגרי נתםותלהרחיג 5גאוםרין שאיל1ח
חחגיח כ5וםר אף ע5פי קואט עתח גנ5ות וגעגחת 5אמרו.גי ח%ראגיי חוח יתיג קטיח ררגח חזא

קנא

שבלי הלקט

161

ט5נו נטנים ט ,משחע5ינו 5ספרכיציאתטצרים.
כראמרינן אפי 15שני ת5מירי חכמים חכויאין
כח5טת פסח שש5ין וח את וח כרי 5קיים מצוה
והנרת מנח מכיא ראיח ה5כח 5מעשח:
ר
מ ע ש ח כרכי א5יע ורבי
יחושע ורכי א5עור 1כ '1שחיו מסוכין בכני ברק.
שם משם מנח5תכנימין כספר יחושע :ח ני ע
שחחג ית אף
ומן קרית ש מע
ר,כנימין מ" 1כא 5שריענו
*שאלמ5א קריתיחסע
שהיא טשח עוכרת 5אחיונטנעין מ5ספרכיציאת

רקא חגכיח פתורא פירוש שחיועוקרין את הש5חן
אטראטוסיאכ5ינן שאתה שקר אתחש5חןסלפניט
אטר 5יח רכח פטרתן סלומר מח נשתא .אכל
שאין 15מי שישא 5חייכין 5שא 51וח את
וכ
טהא
ח.
"פיט שני תלמירי חכמים הכקיאין כחלטת
פסח :ש כ כ  5ח 5י  1 5ת אין אנומטכי5ין
אפי 15פעם אחוה כ5שון חוח איתוקפא כנמרא
ואכי5ת ירק קרי טיכ 51ע 5שם שררכו ליאכ5
ע5ירי טיכ 51חוטץ או חחסתוציר 1 :ח 5י  5ח
ח  1ח שתי פעמים .טיט 5ראשון 1טיכ 51שני
וטיט 5ראשון איט חוכח אי
א כרי שישא 15טצרים :א מ ר  5ח פ ר' א5יעור כן עוריח
התינהות ויאמח ככ5 5י5ח
אט
ן
י
5
כ
ו
א
ת
ו
ק
ר
י
ח
ן
כ
כ
ם
י
ע
כ
ש
.
ח
נ
ש
ן
כ
כ
ם
י
ש
ר
פ
מ
ש
י
שכעים
הסעורח :ח  5 5ח הריאני
כהוך הסעורח ועכשיו5פני
י
51אכןשכעים5פי שקפצחע5יו וקנחכיום שנתמנח
ח  1ה ט5ט מטכין .שהרי נם חשטש
ך
י
ר
צ
.
א
י
ש
נ
א
ת
י
א
ר
כ
ח
י
5
ככרטת
י
נ
מ
ת
י
ר
ר
ח
א
סרי
5הסכ %ן 5פני אכי
ואואשה חשוכח אצל כע5ח ררי חיורתא עו כיום ררש כן חמא 5 1 :א
ו
וחוא רכר תימא שה
ת
ו
ר
י
ח
.
ח
ר
ר
ש
ו
ך
ר
ר
כ
ת
כ
 1כי תי שתאמר יציאת טצרים כלי15ה .פירש
אחירי כנימין נ
נרר"ת 1שאלת מח נשתנח סחרח על רכיט אפרים ק5עי וצ"5 5א נצחתי 5חכמים שיוח
יטר הפסוק וח 5כנך  '1:1וכעכור וח כמו
א
ח
כ
ח
מ
כ
כ
ש
נ
כ
ו
ן
ר
מ
א
ר
כ
5רכרי
חכתי
פ15ני
שמפורש כעכור וח 5א א
מרתויהנחא5א כששעוחא5שיש 5רכנן שנצחםכראיותיושחיומר5נים פרשתציצית
מצה ומחר מ~חים לפניך
ע 5ש 5קריאת שמע ש 5ערכית5פיוואינח נמנה אלא
"
ה
חמרור כמו
שאמר אט אע5ין שאר ירקות וכן כיום כרכהיכ וראיתם אותו פרט 5כטת 5ילח
ש" 5ע5
חטעח
ח
5
י
5
ח
ו
שאמר
ו
מ
כ
ח
ו
ח
טצח
1
5
1
כ
ן
ר
מ
א
ר
כ
ככרטתשהיו מד5ניןואוטרין רכר א5כני
5
ע
ת
י
כ
עובח ש
ם
י
י
ק
המקרש
ח
ס
פ
ל
א
ו
ש
ם
י
ר
מ
ו
א
ש
ישרא" 5מרת א5יחםאני ח' א5חיכם אמת ואכמנח
ככ 5ח5י15ת אט אע5ין כשר צ5י של1ק
ומכוש 5ט'וכן פירשרכינוישעיח וצ"5 5אוכיתי שתאמר
וה5י5ח חוח כ1
 15צ5י אך עתח אין טקום 5שא5ח יציאת טצרים כלי15ת שחייתי סבור אין מטתה
5
ח
כ
י
ר
צ
ה
ח
כ
י
ס
ח
ה
5
כ
5
1
5
ח
חשא15ת
1ו1ע5ויעחורמששיוכאי5ןעתח5ח שאומריםעבריםחיינו 5פרעח א5א כיא ער ששמעתי ררשתכן ווטא מכאן"ילך
נתקן 5אמח 51חוכיר יציאת מצרים כיום ע5י5ח
כטצרים כף חיא תשוכת הה
סיכח 5כר שיצאנו כיום כאמתויציכ עערכ כאמת ואמונח ואם תאטר
מעכרות 5חיחת וח
חסיכח היא סיטן 5כני חורין וכי ר ,א5יעור לא היח טהפ 55קורם 5כן תפ5ת
5
51פי שחיא וקוקח 5כ
ן
י
כ
י
ש
מ
השא15ת
ח
י
5
ע
ח
5
ח
ת
ר
י
כ
ו
מ
ו
ת
י
כ
ר
ע
ו
כ
ש
י
ו
יציאת טצרים
15מר פדלנ
כטף
חאחחת
ותשעת חשא15ת
ח
ר
ג
ה
ה
5
א
י
5
מ
נ
ן
כ
ר
ש5א אמר ש5שח רכרים ח 15כפסח חיח 1אפי 15כקריאת שמע חיח טר5נ פרשתציצית
חיח אומר כ5
רכהיכ וראיתם אותו פרט 5כסות 5י5ח וכ5י5ח
5א יצא ירי חעתו פסח מצח ומחרים.
מןומפרש אינח הוכת ציצית .וטרכי כפרשת ציצית איט
וח51ך פסח שהיו אכותיט אוכ5ין כו שכית כתוכ כשככך וכקומך 1כ 5כךחיח פדלנ ששטע
הטקרש קיים ע 5שום טח וכן 5טצח ען 5מחר .דרשתכו וומא וקכעם חוכח :י מיעי
חיי ך
תדע 5ך שהואבן כראמרינן התם אמר5יח רכ נחמן הימים כ5ימיחייך ח5י15ה .שחיח 15 15מר 5פען
5רראיעכריח עכרא דשכקיחמריח 5כרחוריןוי
חיכ ת%ור את יא צאתך טארץ טצרים ימי חייך
5יח רהכא וכספא טאי כעי 5מעכר 5יח אמר 5
יחן מכמים שחיו חולקין עם כן וומאהיו חרשיןימי
צריך 5או
רוינחשת5ביהח1.:לשכחיח אמר 5יח סטרת חייך חע51ם חוח כ 5ימי חייך 5חכיא את ימות
טח
ממימו
ח
י
ש
ט
ה
ן
ר
ס
א
ר
כ
א
5
ר
ה
ע
ת
ש
יציאת טצרים מטקומה
ע כרים ח יינו פ"ח כמיש .חש א5א שיהא שעכור סלכיות עיקר ויציאת טצרים
5ח:
תשוכת סח נשתנח כמו שפירשט .מיח
תש%ת טפ
חכן החכם כפרשת ואתחנן "ם תאמר מאי דחוח
י כ ר  1ך ח מ ק  1ם כחך ה" .פירהט
חוח ומח 5ט 5ספר כוח עהה 5כך ממיים אוטר 5חקכ"חקרי טקום שחוא טקומו ש 5ע51םואין ע51מ1
שאי5 15אחוציא חקכ"ח אתאכותיטמטצריםעריין מקומו .כראיתא כתנחוטא חנח טקום אתי הנחאני
אט וכנינו %ני כניט משועכרים עף" .ותט כמשם פ15ני לא נאמר אלא חנח מלוםאתי שחוא
שציא סשם!  1א פי  1 5כ  5 1נ  1חכמים טקום 5ע51מ1ואין ע51מ 1משמו :כר 1ך שנת

או
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תורה לישוא 5כחך חוא .יש טפרשיז 5פי שרצו
5ררהש טקראות ה155חכתוכים ארכעמכנים
יי
ת
ח5
תמ
טת
בברטת התורחוכןפירשרכינוישעיח זצ" 5ח
חררשחחיא 01ברך תמ5מ שמר כך חרש :כנגר
א רכע מ כנים רכרחתורה .טי5תאכאנפי נפשמ
חש ואיט סטוך ע 5טח שאוטו 5סע5ח ופיררש
טשת חחנרח חיא כתוכח כארכע טקוגעת 51פי
חטקראות חכתוכיס אנו5טריז שכננר ארכעחכנים
רכרה תורח כרטפרש ואזי 5וקרי 5ה 1כנים כ15טר
שערייזאיזיייןי
ז כ15ם כטו נערים :וכהב אחי
ר,כניטיז נר"1חריכאז ארכעח כרטתכננר ארכעמ
פשקים חכתוכים כטטת חמנרח .וטצות חנרח חיא
טשת עשמ וחיתח טשנח כרכח א5א שנפטרת
כקריאת שסעוחרי קריאת שסע סשנח כרכח5פנימ
51אמרימ וטתוך מיכתח רטזו ע5ימ ח 15ארכעח
כרטתואיןטשנין חזכרחוטיכות אויש 15טר טה
שאוטרים כשמ אשר 4א5טחיא כרכת חחנרחשחרי
יש כמ חזכרת טצוח וטחר ופסמ וכזטז חכיתחיו
טקריטיזיאומריזיחניעטחלי5ח חזמ 5אכ 5כו פסח
טצמוטרוריסוחרייש כמ תשוכח 5כ 5חשא15ת 1ע5
כן פותמיז כמ ככחך מותטין ככחך 5פי שחיא
טטכעארוך51 .טה קכעומ כסוף חהנרמ5פי שחצין
לררהש כטה ררשות כענין חמנרח ואם חימ טכרך
תת5ח אשר נא5ט 5א חימ מוזר 5טפרע ורורוש אן
השעכור:
ף כ ם פ מ מ  1א אוטר טמ חערות
וחשקים וחסשפטים אשר שמ מי א5ימט אתכם.
טקוא זו כפרשת שתחק וכתיכ כהריח שטרת
5כנך עכרים מייט וטי ויתז ח' אותות וטופתים
~ע* שותט ה1ציא סשם וט' וישט ח'לעשית את
כל ממוקים הא5מ הו' רכינו ק15ניטוס זצ" 5פירש
כך מיא משא5ח ש %כז מכם 51טה אט שכ5יז
חמנינח קורם מפסמ וח5א מפסמ עיקר מנס וחימ
לט לאוכ 15תמ5מ אמ אתח אטור 15כחיטת חפסמ
שלפיכך אט אוכ5יז מחנינמ תמ5מ לפי שאיז
אחר חפסמאפיקוטז כנטר אכי5מ כשנפטריז טתוך
סשרתז אוכ5ין את חפסמ כרי שימא טעם מפסמ
כפיו51 .אמרשאכ 5את חפסמאיזספטיריזאפיקוטן
5קינומ סשרח ש5א לחפקיע
אפיקו
כט5ע1םטרהטצח סטפיינוי.טזווזזש שאט אוכ5יז כזית סיח
כאמחנה זכר 5פסמ טקרש וכחריא נרסינז מתם
כשםש טפטיריז אמר חפסה אפיקוטן כךאיז
איזאמר מצמאפיקוטזוכן כתכ רכיטישעימ
מפטיריז
זצ" :5ועור כהכ ואם תאטר מ5א חש 5א שא 5א5א
תורה דהיינו שאוטר אשר אמ חשקים
פדכר
יו כטצרים ההימ טשיכ  15טררכנן שאכי5ת
שנצטו
חפסמ 5אמ"כ טררכקיש 15טר טמ חערות ממוקים
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וחגהשפטים רחייט 5אכ 51חנינח ופסמ ונהאה
שחפסמ חוא עיקר פראורייתא 1כז שואל אוהפ
5טה שניתם חסרר וחוא שנח איז טפטיריז אחר
חפסמ אפיקוטז כטו שפירשנו .ואחי ר' כניטין
נר" 1בתב אמ פי ששא5ת חחכם ותשוכות מיא
ח15חשואיים אפי15חכי חקריטהו
האמחנהשרשאכוכ
י5חקרים כרכרי מכטמ ושר שאנו
כחנרה
י
צריכיז 5ררהש כפסוק ומנרת 5כנך 51סטוך אמריו
סרר תח5ת חשעכור איך נתנ5נ 5תמית ירירתז
ושעכורז יחאותות וחנסים שנעשו שם ער שעת
יציאתז 5חיחת וטואי שא5ת חמכם  %עניני
חפסה ששל כך כתוב טה העחת וחשקים
וחגהשפטים וכתיג חתם זאת מוקת חפסח וכתיכ
ככ 5מוקותיו וככל סשפטיו תעשו אותו וכשם שחוא
ששלכעניז כךגהשיכיז  15כח5כח 1ע 5שקת חפסה
כהשיכיז  15כטו שכתוכ כעניז ויצוט ח'
ית את כל משקים חא5מ וט' וכך חש חשאלה
או
וש
שע
5
כשחאמחכז חחכםאכיו עםשכניונטניז על פסה
אמר ופעטים טניע 5אמר טהם מ5ק טועט מז
טקפיריז ע5יו 5אכ 15טה שאיז רני5יז 5עשות כן
כשאר מיטים לחתאסמ 51חתמכר ימר כסעורח
51חקפיר 5מ5קגיעטכזח51.כךמוא שואל טה חעחת
ממוקים כ"5ר 5טח אתם צריכיז 5חתחכר ימר
כסעורח עתמ שחש יום מנינמ ורדך מע51ם 5שנ
51שטומ עם אנשי כיתו שם מפני מיכת חפסמ
חרי יט5יז ישלמ טנות איש 5רעו כטו גהשאר
הקרכנות מנהשאיתו כררך מכטהוטוסר טה העחת
משקים וחגהשפטים 1כ 55עצטו עטהז שאטר אשר
צמ מ' א5מיט .וטמ שאסר אתכם 51א אותטפ"
ר' צרקיחו כר כניטיז אחי שני זצ"ל שאיז כזה
טוציא עצטוטז הכ55כיוז שאטר א5מיט א5א5פי
שאיז שוחטיז פסמ על חקטז וכשם ששאל כעמן
כז תמימ תשוכתו כח5כח ואוטר 15איז ספטירין
אמר מפסמאפיקומ!שאיזססטיריז סהכורח 5חטרח
כרכתיכ ככית אמר יאכ 5וטתרנטיט כמטוא חרא
יתאכל ופהרון אפיקוטן כ15טר אפיקו טאני טהכא
ואמ ע4 5גשאיז טקום עתח 5קאש5ח זושאין פסה
כזטז חזח 5א ס5קוהו מ! חחטרח שהרי יש לט
טצת אפיקוטז כטקוטו .וכשאוטריז איז ספטירין
אחר הפסמ אפיקומ! טנחגנו 5אחוז מצי המצה
חטט~מ כטפת שמיא אפיקוס! 5מראותו  %5כני
מטסכח כ15טר שמש זכר 5פסמ:
ר ש ע ט מ א  1ט ר טח העטרח מזאת
5כם 5כם 51א  .15פירש רכיט ישעימ זצ"ל
כשם ששא 5כרשע 5ככו כך יענח  15חמ אטר
5כם 51א  15אמ אתמ ענח אותו כעטר זמ עשמ
ה' 51א  15שאי 15מימ שם 5א מימ ננא 5א5א
5י

עי

קנג
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חיח מת גשלשחימיאפילח.ואחיר'גניטין נר"ו
כהג טה העגורח חואת לכם גירושלטי טפרש מה
חעבודה חואח שאתם טסריחים עלינו גגל שנת
ושנה פירש רהאטר לשון עגורח ותיטח רקרא נטי
לשון עגורה כתיג ועגרת את חעגורח חואת ויש
לוטר גיון שלשון עגורח טשטע על שני פנים.
חאחת עכורת רצון מאחגח גטו ועגרתם אח ח'
אלחיכם ולעגרו גגל לגגגם .והשנית עגודת טורח
ועטל כטוויעגירו מצרים ומעגורח קשחואנורואין
גו מרת רשע שחרי חוציא עצטו טן חגלל רקאמר
לגם רמשטע לכם ולא ל 1וגפר געיקר שלא חוגיר
חשםגעניןואינח נראית 5ו עגורת חשם לגך אטר
טה חעגורח חואת לכם %וטר חטורח הוח עליכם
לטהוגי מה אתםווגיןגו אה אתח חקהח אתשניו
גטוושני גנים תקהינח %וטר תן ל 1טשלו ואטור
 15געגור וה עשח הילי לי ו5א ל 1שאילו חיח
שם לא חיח ננאל לפי שגל טרותיו של חקג"ח
טרה כנגר טרח הוא אינו מאטין גש%ח לפיכך
אינו ראוי לחגאל וכן טצינו גשאטר אלישע געת
פחר סאח ס%ת גשקל ויען חשליש ויאטר וחנח
חי עושח ארובות גשטים ולא האטין והנבש חשיגו
חנך ראח געיגיך ומשם לא תאגל ויחי ל 1גן
ויהמסואוחו חעם גשערוימתסיחגננרסדח.ועור
כהב יש טתטיחין ואוטרין שאין תשוגות חגן
חרשע על סרר חמקראות כטו שמסודר גחגרח.
ונראח געיני שאין גוח שטי וגסרר חטקראות
גפרשח גך סררן גחגרח וחא לך סרר חסקראות
גפרשת כופט גתיגוחיחכי תגאו אל חארץ אשר
יתןחי לכם כאשר רגר ושטרתם את חעגורח חואת
וחיחגי שטרו אליגם גניגם טח העגורח חואת
לגם ואטרתם וגח פסחוגו' .וגפרשת קדשליגתיג
הברת את חעגורח חואת גחרש חוח וסטיך ליח
וחגרת לגנךגיום חחוא לאטר געגור וח עשחחי
ליגצאתי טטצריםוחוא טוסג על חשאלח שלטעלח
גפדשת טשכו טח העגורח חואת לגם שחרי גאן
נטיכהיג עגורח כטו שנאטר גסטוך למעלחחיטנו
ועגרת את חעגורח חואת גחרש חוח ואף פי
שטרוחקין חפסוקין וח טוח לש1ן עגורחע*חיא
חטקרבתן לחוריע שהיא תשוגת שאלת חעגורח
ש* מעלח וטח שחשיג תחלח אטרחם וגח פסח
אין גו  %צורך תשוגתו אלא אף על פי שחוא
רשע ושאל גרשע לגגו טח חעגורח חואת וחטורח
חוח עליכם צריך להוריע עיקר חטצוח גרי שלא
יגוח אוהח לכך אטר וגח פסח %וטראינח עגורח
ש* מורח %א עגורח של רצון שאין לשון וגח
%א רצון גטה רתימא
*
חשםלרצווכנפגרם תגועגיחקור וגלןפיע
גך
~מה שלא חוגיר את
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טשיג אוסר ל 1לח' 5שם חשם אנו עושין וטה
שאסר לגם %א ל 1שהוציא עצטו פן חגל 5ותשוגת
גפסוק וחגרת געגור וח עשח ח'לי ולא ל 1ואם
היו שני חפסוקין טקורגין לא חיח צריך לחחחי5
גפסוק חשני וחגרת לגנך אלא חיח טחגר תשוגת
געגור וח אל ואטרחם וגח פסח לפי שחוא סיום
התשוגחעכשיו שחפסוקיןסרוחקין וחוצרךלחתחיל
וחנרת לגנך נטצינו למרין עור טטנו שאנו
צריגין להגיד חענין לפי שאינו יורע לשאו 5גם
שינוי חלשון וחגרת מ1גיח שחש פתיחת פתח
וחנרח לטי שאינו יודע ואינו שואל שגגל חשאג
שבהב גחן שאלח נאטר ואטרחם וגח פסח ואפרת
אליו ואטרת לגנך וכאן נאטר וחגרת לטי שאיט
שאל %א חוצרך חסרון לכהוג גשאלת חגן חרשע
ואטרתם וגח פסח שאין גוח תשוגח גנגר רשש
לפיגך קיצר ג5שונו וכהג געגור וח עשח ח'לי
לי ולא ל 1וריו:
1תם סח 1א  1ט ר טח ואת .תם
קורא לטי שאינו חכם שיורע לחעטיק ולחסריר
שאלתו גררך טוסר וחגטה וגםאיןגו רשע לחעטיק
גרשע לגגו אלא שואל סתם טח ואה .וגן חוא
חפסוק גסוה פרשת גא אל פרעח והיחגי ישאלך
גנך טחר לאטר טח ואת ואסרת אליו גחווק יד
חוציאנו ח' טמצרים טגית עגרים:
1שאינ 1י1רע ל ש א  1ל את
פתח ל 1שנאטר וחגרת לגנה עשח ל 1פתח גרי
שיגין וישא 5גטח רתימא פחח פיך לאלם שנאסר
וחגרת לגנך:
יג *1ס ר א ש ח1רש .גלוסר
מאחר שאנו מקריטין לרררפ גחלגות חטועד קורם
חטועד גן גוח יעשח פהח לגנו ותחיח טצות
וחגרת נוחגת טראש חורש שחרי עומר גראש חורש
וטוחירע* חפסח שנאסר חחודש חוח לכם ראש
חדשיםוגוי דגרא*גני ישרא* לאטר ויקחו לחם
איש שחוגו' :ת 5ס 1ר
*וטרגיום חהא.
גלוטר פצות חחגרח נוחנה גיום חנס :אי
גי  1ם ח ח  1א יגו* טגעור יום .פירוש
משעת שהיטה הפסח שחרי גהיג גו טוער צאתך
מטצרים הלטור לוטר געגור וח לא אטרתי אלא
גשעח שטצחומרורפונחים*פניךחא*טרת שטצות
חחנרח גשעת אכילתוש* פסח ולא גשעת אוחרתו
ולא גשעת לקיחתו ולא גשעת שחיטתו .וגופן
שגית חמקדש קייםחיח אוטר גשעח שפסח ומצח
וטרור טונחים לפניך ולשון וח משטע שטראח ל1
* חש%חן טצח  11טרור וח:
גאצגעע
ט ת ח ל ח עוגרי עגורח ורחחיו אבותינו
כו'.לפי טה ששנינו גתחי 5בגנות וטסיים גשגח

גי
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ואוסרים עלח סאי גטת רב אפר סתהלה
פסיחאו*
א
הה
אמר עכריםחייט עכדינן כתחוייחו ומתהל
סטכ על טח שאמרט לטעלח כעטר וה לא אמרתי
אלא כשעח שמיח ומרור מההים 5פניך וכוסן
הפסה חיה אומרים כזסת שפסה ומצח וטחר
סתהים לפניך .ופצאתי מפושין לפי שחמוסר
לעכורת טכביס אטר כאכילת פסח כרכתיב כ5
כן נכר לא שכל ט ואט שסקין כהלטת הפסח
יפיכך הוכיר עכורח ורח וכרי שישמש חכנים
וילמרו מוסר .והנכון לפי שחוא צריך לחוכיר
יציאת מצריס וירירתן לשעטר איך חיח וחנסים
והנ%שת שעשה עמנו כא לשריע כי חכל חיה
6מנו מרוכ אהכתואליט .שחרי לאכרחסחיו כמח
כנים ומטלם לא כהר אלא כיצהק וכן ליצחק
יעקכ ועשו לא כחר אלאכיעקכ כמו שמפרשוח~ך.
תזר עליחן שעכור מלטת כשלם חוחכרי לזטתם
כע~ם חכא כמפרש ככראשית רכה כענין כין
חכתרים 1 :א ר כ ח א ת  1ר ע  .1מפרש
כירושלמי וארכ כתיכ חרכח רינים רכתי
כעכורם :וא תן ל ע ש  1את הרשעיר.יש
מפרשים חרי שירין על שם ושעירים ירקרו שם:
ע שמר
1י ע ק ב  1ב ני  1ירח מצרים.יפרו
חוכ שננורעליחםכין חכתרים:
כרוך שומר ה כ ם ח ת  1אמל
ה 4ש טר=ן שדך
לירירתן לשעטד שכשם שמכרכין על חטוכה כך
טטצקעלחחח :שחקרוש כרוך חוא
מחשכ את חקץ לעשות טח שאמר לאכרחם אכיט
כק הכתרע.פיישאחי ר כלמק נר" 1שא שאסר
שהקב"ת טחשב את חקץ לא קאי אתיאה נחרים
אלא אגאלח אחחנח קאי ושא לחחויק לכ אשרי
חהנרחלפי שככשורתכין חכתחם הראחלו חקכ"ח
לאכרחםאכינו כל ח%יות ושעטח השלתןועכשיו
שכאין לספר כיציאת מצרים לכם מהחוק ע5
חחכטחח שחכטיחן וכדטתעשעין ומתנחמין כח
שעתירלקייטחלחן כאחחנח כמושקיים כראשונה
וכח פהחט כחך שומר חכטחתו של ישראל %ומר
כחך הסשם שעתיד לשמור לט החכטחח של גא~ח
שחכטיחט .כחך חש שחש טחשכ את חקץ תמיר
ואומר מתי יכא הקץ וחעת של נאולח 5עשות טח
שאמר וחכטיח לאכרחם אכינוכין חכתרים שעאסר
ושמר לאכרחםירוע תרע תו' כארץ לא לחם בכבל
רשכדום כמדי וענו אותם כיון תם את חט' אשר
יעכוח ח אנכי גאחם וכטלחו חתם טחרי כן
יצאו כרכהפ נחלחרי חכטחח של נאולח כךנררשין
ככראשית רכח ועור פ" טעם אחר כחך שומר
הכטחתו של ישרא 5ששמר לחן חכטחתו שחבטיחן
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יי

לחוציאן 8משריפוחיח טחשבעל הקץלרלנו ולקפצו
1כ 1פירהפו שאותן ק"צ שנים שאט חסרין לשעכ1ר
מצרים מטח שחיתח הנוירח שהגוירח חיתח ארכע
א סאתים ועשר
סאות שנח וחם לא נשתעכרואי
חרי אטצריכיןלהשיים חשכון ק"צ שנים משעח
שחיתח חנוירחכין הכתרים שכשאתח מחשכבין
חכתרים ער שנח שיצאו
סמצרים תמצא
שנריא
יו
ארכע סאותושלשיםשנחסכו
ןיצאולמר משמעות

חפסוקיםופירושן כנוירתכין חכתריםכתיכ ויאטר
לאכרם ירע תרעכי נריחיח ורעך כארץ לא להם
ועכרום וענו אותם ארכע טאות שנח וכיציאת
מצריםכתיכ ומושככני ישראל אשרישכוכמצרים
שלשיס שנח וארכע מאות שנח וכשאתח מחשכ כל
חשנים שעמדו ישראל כמצרים משעח שיררו עד
שעח שיצאו לא תסצאם אלא מאתים ועשר שנים
כוא וראחכי קהת חיח מיוררי מצחם וחיח קל"ג
שנים עמרם כנו חיח קל"ו שנים וכיציאת מצרים
כתיכ וכהטה כן שמונים שנח כעמח לפני פרעח
וכשאתח
כל שנות קהת ושטת עטרם ושמתים
ים ע~ים לארכע טאות שנים  %שכן
לנ
וי
של משהכא
שאהחצריךלחוציא טחם כל שנים שחיח לו לקחת
ער שלא יררו למצרים ועד שלא חוליד עמרם וכן
אתח צריךלחוציא חשניםשחיולו לעמרם עד שלא
טלד משח ואו תפצא חחשכון מכוון :וחנח אט
צריכין למררשרכותיטו"ל אמרורכותינושכשיררו
למצרים נולרח יוככד כין חחומות וחיא השליטח
מנין שכעים נפש שכשאתח טתח פרטן לא תסצאם
אלא ששים ותשע כסדר שלם כת סאח ושלשים
היתחיוככדכשילרח את משחחרימירירתןלמצרים
ער שנ~ד משח שנים וכתיכ וכדטחכן שמתים
שנח כעמח לפנקי"
יפרעח חרי מאתים ועשר וסיטן
לרכר רר" 1שמח וחנח אטצריכין לחשלים חחשכון
ארכע סאות שנח שלנוירתבין חכתרים ק"צ שנה
וזח שאסרט למעלח שחקכ"ח חשכ את חקץ פין
אוהן ק"צ שנים חחסרין טחשכת ת' שנים חישכ
אותןמכין חכתרים שנאמרכי גריחיחזרעך כארץ
5א לחם סדשעח שיחיח לך ורע וחוא ומ! תחלת
חנוירח צא וחשוכס' שנח שליצחקער שטלריעקב
כרכתיכ ויצהק בן ששים שנח כ5רת אותם וק"ל
שנח שחיח לו ליעקכ כשירר למצרים כרכתיב
ויאמר יעקב אל פרעח יפי שני מטרי שלשים
ומאת שנחחרי ק"צ שנה כדטטלר יצחק ערשיררו
לטצרים וכמצרים עטרור"י שנחחרי ארכע סאות
שנח מטונין משטלד יצהק ער שיצאו ממצרים
נמצא חפסוק ש 5נוירת כין חכתרים סשים וכך
כדטסוו של פסוק ושמר לאכרם ידוע תרע כי
נריחיח ורעך כארץ לא 5חם הגברום וענו אחזם

קנה

גשגבלי חלקפ

אג

ארבע טאות שנח כ5וטר תרעכי נירותיחיח ננור
טשעה שנו5ר ועכרות!עיטיוכין חשעכור
על
יוחעיעייחיח ארכע טאות שנח .תרע שכל
עת
רו
זר
וחני
שטת חאכותחיו כנירות וט5טו 5וישכ יצחק כנדר
'1אטראכיטגך 5ך טעטעוכן אטר 'עקכיטי שני
טגורי שטלן חיו ככלל נירות וחנח אנו צריכין
לקיים חפסוק חשני וסושכ כנ' ישראל אשר ישכו נטויח וכטוראנרול וכאותותוכטופתים ורורש וחו5ך
כטצרים שלשים שנח וארכע טאות שנח אטרו כל אחר ואחר ע 5טשטעו:
רכותיע כשבהאח 5אכרחםכין חכתרים חיח אכרחם
וירד ט צ ריט ח אנוס עלפי חרכור.
כן שכעים שנח וכשנו5ר יצחק חיח כן ק' שנח.
ק פירוש כשירר יעקכ אכינו כטצרים כאונם ירד
נסצאטשננורחחנוירחכיןהכתרים עדשנו5ר יצח
ולאכריוןלפי שחיחיורעשעתידיןכניו 5חשתעבר
ל
ש5שים שנח וטשעלד יצחק ער שיצאו ישרא שם ואלמלא נ5נו 5יוטמ 5א 'רד 5שם וטנין שחיח
סטצרים ארכע טאות שנחהרי שננורכין חכתרים אעס שנאמר א 5תירא טרדח טצריטה סכ 55שחיח
ער שיצאו טסצרים ש5שים שנח וארכע טאות שנח טתיראליררטפני חשעכור1 :ינר ש ם טלמר
1כך סשטעו של פסוק וטושככני ישרא 5אשרישכו ש5א ירר יעקכ אכינו 5חשתקע כטצרים .פירוש
כאותה נוירח ושטר חוכ ש 5נירות ושעכור חנטר 5חתישכ שם אלא 5נור 5חתטרר שם ער שיעכרו
ע5יחם כטצרים טשעת חגוירח ער שפרעו אותו שני חרעכ ואחר כך ישוכו לארץ כנען שנאמר
חחוכ שלשים שנח וארכע טאות שנח וחנח כ 5ויאמרו א 5פרעח 5נור כארץ כאנוכי אין סרעה
חטקראותטקוייטין ורכורן עלאופניחן:
ונוי :כ ט תי ט ע ט כטח שנאטר כשכעים
 1חי א ש ע ט ר ח 5אכותינו ו5ע פיי נפש יררו אכותיך טצריטח .ופתרון כטתי מעט
אחי ר' כניטין נר"ו חכטחת חשו5ח שחכטיח כאנשים מעטים כטה רתימר כ 5עיר טתים והם
חקכ"ח לאכרחם אכיע כין חכתרים כשחראח  15שכעים כננר שכעים אוסות1 :י חי ש ם 5נוי
חשעכור ונ5יות חיא אותח חחכטחח שעטדח טגמר שחיו ישראל טצוינים שם .יש טפרשין
לאכותינוכטצרים וכככלוכטריוכיון וחיא חעוטרת שנטצאו יחר כטקום אחר ועיר אחת שחיו ישרא5
כארום שאז חראח 15כלחנ5יותוכן חוא ספורש טצויינין וטטוטנין 5נוי נרול לשון ציון ואחי רכי
ככראשית רכח איטח  11ככ 5חשכח  11סרי נרו5ח כניסין נד"ו פירש אמ פי שחיו אנשים מעט
11יון נופ5תע5יו  11ארום וכשם שחראח  15חשעכור וטתי טספר 5א חיו נכלעין כטספר כ 5חהטון
גן חראח  15חנאו5ח כטו שפירשנו 5מע5ח ואחרי חנרול שכטצרים א5אחיוטצוינים וטטוטנים כרתם
כן יצאו כרכוש נרו 5על כו5ן חוא אוטר כן :וטנחנם עד שחיוירועיםניכרים ונקראיםעיכפני
של א א ח ר כ  5כ ר עטדע5ינו .כ5וסר 5א עצטו כ5ומרשחיו נחשכים אוטחכפני עצטח ראטר
חטצרים כ5כר עטרו 5חרע 5נו א5א ככ 5רור ורור סר כזכות ארכעח רכרים ננא5ו ישראל טטצרים
עוטרים ע5ינו 5חרע 5נו ו5כ5ותנו ככח אותח ש5א שינו את שסם וש5א שינו את לשונם .ושלא
חנוירח ש 5נ5יות שננורח כין חכתרים וחקכ"ח חיו כחם פרוציםכעריות וש5אחיו כחם ט5שינים:
טצילנו תטיר טירם כאשר חכטיחנו:
 5ג 1י נ ר  5 1ע צ  1ם כטח שנאסר וכני
יא  51ט ר טה כקש לכן חארטי 5עשות ישראל פרו וישרצו וירכו ויעצסו כטאר ונו' .פ*
כ אכינו .שנם חוא כא טכח אותח חנזירח כטשמעו שחיח עם סג'א ותקיף כהרנוסו
ייעק
ישפרעח 5א טר כתחילת נזירתו א5א ע 5חזכרים ישעיח זצ" 5פירש לטי נרא אינו טרכר כרכו
וירכעים~
כרכתיכ כלחכןחילור חיאורח תש5יכוחו ולכן כקש שחרי אומר 5פניו !עצום כמח שנאטר א5א פ"
לעקור את חכל שנאטר 'ש לא5ירי 5עשות עמכם 5נוי נרול שחיו נרולים וחשוכים כטצרים כמו
רע ~מלא חח5ום כסו שטפרש וחולךואלחי אכיכם שאוטר ארם נרול וכטו שנאמר נם חאיש טשח
טאר 1 :ר כ כ ם ח ש נ א ם ר רככח
אסש אמר א5י חשטר לך טרכר עם יעקכ ונו.,
וי
סח חשרה נתתיךונוי .פי' רכינו ישעיח וצ"5
רצ
ווחו שנאטר ארס' אוכר אכי שלא כא אלא לאכרו נכ
והקכ"ח טצרמ לחן לרשעים טחשכח למעשח לכך ורכ אינו שם רכר כטו חרכח שהרי אומר ועצום
נאטר ארטי אוכר אכי5 .אחר שני %ס5כן פנע אלאפירושוחולך,טתרכה 1 :תכ 1אי כערי
ר שנאמר וירר טצרימח .והנח רורש כ 5ע ריי ם שריםנכונוונו' .וח סרכר כשחיו כנות
פגע אח
סדר וחולך חפסוקין כראטרינן חתם ורורש טארטי ישרא 5יו5רות כשדח טפני פחר חטצרים כטו
אוכד ער שחואנוטר  %חפרשח וטרר חטקראות שנאמר תחת חתפוח עוררתיךפי' 5שון ער !עונח
אכי

כך חם כפרשת וחיח כי תכוא ארטי אוכר אכי
וירר טצריסח וינד שם כטתי טעטויחי שם 5עי
עצום ורכ וירעו אותנו חטצריםויענונו ויתט
~ע עכורח קשח ונצעק א 5ח' א5חי אכותינו
רי
נ5
ע
וישפע ח' את קו5נו ירא את ענינו ואת עסלע
ואה 5חצנו ויוצשנו ח' טמצרים כיד חזקח וכזרוע
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שבלי הלקפ
א~
ב5ומר שםעשיתי אותך5י 5בן ושסח חב5חיירח
ך חנס ו5אפירשי מנשותיחם 5פיבךגור 5כף5רות אם
,5טון חב5י יו5רח ומח שאומר באברהםיאנב'חי5ך בןחיא"מתן אוחו'ואם בתחיאיחי
חביון שראח
עריריפתרינו ב5א ערבמי שיאמר מ! שורש ובכ 5פרעח ש5א חועי 5בגוירתי ב5ום ברכתיב וחחיו!
חבואתי תשרשוחתרנים ש5וביאי5
רוכשחיי בנות את חי5דים חור תור ב 5הבן חי5ור חיאורח

קט
--

יוידית

י

ישרא5
בשרחחיהח בו5עת הארץ את ש5רות תקליכוחי :א ת ע מ 5נ  1אט חבנים בט
' חבנים קרי עמל 5פו
מפני חמצריםוחיינחב,מצרים חורשים ע5יחפכמי שנאמר כ 5חבן חי5ודיט
שכחיב במררש ע 5חרשי חורשים י5אחר בך שחארם עסל בחן בגירו5ןימצינו כיוצא בוח 5טח
ותבוא' בערי עריים שדיםנבוניישערך צמחיאת יקצומ הא5חים ע5קוי
ך וחב 5את סעשהיריך חפ
ערום וכו'שחייחיורין 5בחיהן בשחןנרי5ים.יאת חבנים כראמרינ!בעין נרריםבנים מתים 1 :א ת
 5ה צנ
ערים יעריח מן המצית כשנא5תיך ממצרים:
.וח חרחק במה שנאמרינם ראיתי
את ה5חץיגי
' יש מפרשים ע 5שם חריחק
איתנ 1חמצרים
~
ן כ" חנינשים ריחקין איתן 5הש5ים תוכן ה5בניםשחוי
כן
שנאמר חכח נתחכמח וט /יש ספרשי
ם
י
נ
ר
ת
ר
מ
א
5
ם
י
צ
א
ם
י
ש
נ
י
נ
ח
י
מעשיבם
יחימח היח
היאך 5הרע
י יש5מונייא רחקין 5פיפר :כ5י
המי
יב
הח
נח
אכ5רחירונ את יעקב עק
שבק
ש
ממתין ער שימות אבע
כך ובק בךהילר בטםיטר5ן ובן 5בן שח5ך אחר
ח' ממצרים 5א
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ירשי! יישמע ח5 ,פי סח שמציט בכניסתן 5ארץ נאמר הנה אנכי.
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5שון 'ד בפכת רבר ופמורש באנרת תח'5ם כ .5פבח.
שחביא חקב"ח ע 5חפצרים בפצרים חביא פכת
רבר עם בל אחת ואחת שנאפר '1סגר 5ברר בעירם
ומהניהם 5רשמים פירוש פביון שהסלר מקניחם
5רשמים בפבח ברר שזחו רבר .פפגו אנו 5פרין
5שאר מכות שחיח רבר עפהן 1 :בז ר  1ע

ג ט  1ח זו חחרב בפח שנאפר וחרבו ש15פח
יו'ח ע' 5רוש5ים .פי' מצינו 5שון נטו'ח
בירו נט
במכת חרב .בתב אחי ר' בניפין גראו זחו שם
הטפורש שנקרא חרבו ש 5משח וחוא כהוב בספר
שעשח במצרים.ועור בתב בשם פורי .חרב ר' מאיר
נר" 1טעם אחרובי איזו פבת חרב פצינו בפצרים
א5א זח פח שררשו רבות'נו ז" 5בפסיקתא רויחי
בחצי ח5י5ח בשעח שאפר פשח ומת כ 5בבור
נתבנסו ב 5הבבורות אצ 5אבותיהם אפרו 5חןבנין
ראפר משח ופת ב 5בבור 1ב 5פח ראפר משח ע5
ח5ין עמא אחא ע5יחון א5א איתון וגיפק אי5ין
עברייא מכינן ואי 5א אינון פ'חין אפרו עשרח
בגים 5אחר פפגו יפותון וחר פנכון 5א יקום ע5
אי5ין עברייא אפרין ב 5סמא רם'5תא ניזי 5גבי
מרעה רהוא בבוררי5מא הואחייבע 5נפשיח ונפיק
א'5ין עברייא פבינן ה5בו אצ 5פרעח אפרו 5ו
בגין ראפר פשח ופת ב 5בבור 1ב 5פח ראפר משח
ע 5ה5ין עפא אתא ע5יחון א5א קום אפיק אי5ין
עברייא פבינן ואי 5א ח5ין עמא פ'תין אפר קופו
צאו וקפחו את שוקיחם ש 5ח 15אנא אפרתי או
נמשי או נפשיחון ראי5ין עברייא ואתון אפרין
חברין פיר יצאו חבבורות והרגו באבותיהן ששים
רבוא חרא הא רבתיב 5פבח מצרים בבבוריהם
בטצרים אין כתיב באן א5א בבבוריהם שבכורות
חרגו בהם  111חיא סבת חרב שהיתח בפצרים:
 1ב ם  1ר א נ ר  5 1זוג'15ישבינה.פיי שננ5ח
חקב"ה בבבורו ההכח בבורי פצרים והוציא ישרא5
פתוכם כמו שנאפר או הנסח א5הים 5בוא 5קחת
15נוי.בבראשית רבח פרשח פ"ח אפרר'יורן פ5בא
5קחת 15נוי ער ובפוראים נר51ים ע"ב אותיות ואם
יאמר 5ך ארם ע"ח אפור לו צא מחן נוי שני
שאינו ט! חפנין והם בננר השם חגרו 5כננר כן
ע"ב אותיות תרע שכן כתיב זח א5י ואנוחו שהיו
פראים בבורו באצבע 1 :כ א  1ת  1ת ז ח
ה ם ט ח במח שנאמר ואת הפטח הזח תקח
בידך וגוי .ההוא על חאותות שעשח עם חפטח
שנחמך 5נחש וחזר וכלע ונעשח פטח פ5ע פטות
החרטום'ם ובפח אותות נעשו נו וטצינו באגרח
שחיוחקוקיןע5יו עשר מכות נוטריקון רצאך עראש
באח"ב כסיפנו ש 5ר' 'חורח 1 :ב ם  1ם תי ם
זח חרם כמח ישנאפר ונתתי מופתים בשמים
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1בארץ.זחו שנחפב1סץפי טצהים 5רםוטצינו שמכת
רם נקראת פומת כרכתיב ונתתי פופתיםונה .כתב
אחיר'בנים'ן נר" 1לפחהזבירו פכת רם ופבת רבר
סג 5עשר פכות כשאתח פצרף אותיות שתיחן
ע51יןבגימטריא פאתים וחפשים מואבננר החשבון
חגר 51שרורשין חתנאים 5פגינו בפכות שע 5חים
שכ 55אתח 5פר מכות ש5קו במצרים .ובשאתח
פצרף פטח וחרב עפחן ע51ין ארבעתם בניפטריא
תקי"ר תאק ע51ח חשבון כ 5הסבות 5פ' חשבון
ב5חתנאים שרורשיםבחןויארהיתרין בננר ארבעח
עשר אותיות הב515ין בעשר מבות ש5קו הפצרים.
ערב בתיב חסר וי" 1ובן בבר בתיב חסר ב5א

וי":1
ר ב ר א ח ר ביר חזקח שתים בו' .ער
חנה פירש חפסוקים בענין אחר והוביח סהן קצת
פהפכות ש5קו ועתח רוצח 5הוכיח סהם ב 5עשר
פבות ש5קו במצרים .ביר חזקח שחים .ובזרוע
נטויח שתים .ובמורא נרו 5שתים .ובאותות שתים.
ובפטתים שתים.פי' אה ע5פי שיר חזקה טשמע
אחת וזרוע נטויח משמע אחת מתוך שאנו רואין
שפזביר כאן ובפורא נרו5 5שון יחיר ובפסוק או
הנסח בופ5 15שון רבים ואופר ובפוראים נרו5ים
רמשפעשניםהריחן5פרין ממנו במו שבפ 5במורא
נר 51בן צריך 5במו 5ביה חזקה ובזרוע נטויחויגיר
ע5יו רעו .או יש 15פר פתוך שאנו רואין שח5ק
בין יר 5זרוע ואין 'ר ב5א זרוע 51א זרוע ב5איר
אם בן בשהזבירביר חזקה הרי באן שניםיר וזרוע
פצינו 5שון חוזק אצ 5זרוע במח רתימא חנח ה'
א5חים בחזקיבאוזרועו פוש5ח 115גויוכן בשהזכיר
זרוע נטויח כאן שנים זרועויר ופצינו 5שון נטויח
אצ5יר בפה רתימא עורירו נטויה ופקרא פפורש
בירם'ח ונ5חמתי אנ' אתבם ביר נטויח וביר חזקח
1נ /1אויש 15פר פרקאפרביר חזקח משפע שמכח
וחוזרת ופבח וכן זרוע נטויח 5אחר שהבתה עור
היא נטויח 5חבות ובן בתב אחירי בנים'ן נראו:
ר בי י ח  1ר ח חיח נותן בהן סיפנין
רצ"ך ער"ש באח"ב .בתב רבינוישעיח זצ" 5תיפח
פח סיפן נתן ר' יהורה ובי אין ארם 'ורע '5קח
פב 5תיבה אמ אחת 51עשות סיפן א5א 5א בארי
יהורח א5א 5יתן חסיפן ש 5חשבון הפכות ש5קו
ע 5חים שרי יוס' חיח אומר חמשים פבות ורבי
א5יעזר אופר פאתים ור' עקיבא אומר טאתים
וחפשים פין ט5ם ע1לים חכהם מאות 1ע 5זח אפר
רי יחורה חסיפן רצאך עראש באחאב שע51ח חמש
מאות ואחת וכגפטרי' 5א קפרינן ע 5אחת חסר
או יתר ויש מפרשין אחת יתירח בננר אצבע
אלחיםחיא שנאמרבפצרים 51בךנתןחסיסןלחוריע

פ

שבלי חלקט

קא

שבכ5 1%ק .1וטורי חרברי מאיר אוור בשם חר"ו מטת בטצרים חה! שאפר חכתוב וירא ישרא 5אה
יחורח חחטיר זצ"5 5פי שבתח5ים אינם פרורי~ חיר חנר51ח חיר חירוע שכבר 5ק 1בח חורולת
חמטת כמו שחן טחרין בפדשח 5פיכך נחן ר שחיא' נר%ח בפכות בראשוגחי' מכהן 5כ 5אצגע
י
חורחפימן ח5155חוריע שסרר חפרשהעיקר .ואח נמוש ע 5חים 5ח' אצבעהז נ' סטת 51ח א5יעזר
רן
בנימין נר" 1כתב 5פי שחמטת יש פהן שחי שחרש שכ 5סכח ומכח חיתח ש 5ר' מטת תמצא
גחתראח ויש טחן שחיו ש5א
י באצבע אחת ע51ים
בחתראחחו5רפייעכךאיכז4ו (שטח,מכות ש 5טצרים שחיוי
רי יחורח ונותן טימנין ח5 155ח5ק 51
ושע 5חים שחיו חיהפים ע%ים 5טאתים פ'
מחןחיו בחתראחואיזח טחןחיח ב5א חתראח 5כ5 1כ 5אצבע ואצבע 51ר' עקיבא שמופיף 5ררוש שבל
ה%ינ תיבת רצ"ך ר"צ בחתראח ך' ב5א חתראד מכח ומכה חיתח ש 5חכהש מכות נטצא שחסטת
וכן ער"ש ע'ר בחתראח שי ב5א התראח באח"ג ש 5טצרים חיו עשר ע%ים 5חיהפים ושע 5חים
ג"א בחחדאחחי ב5א חתראחבי אחרונח כחתראח ,שחיח חסש אצבעות ע%ים 5פאתים מסשים
י חמשים 5ב 5אצבע ואצבע:
ועור כתב סעם אחר רצ"ך ש5שתם חיו ע5יר
ן
אחרן ברם כתיב אמור א 5אחרן כך ממך תמחיר
כמח
סע15ת מוגות 5אש%ימ
ן
%מימי מצרים .בצפררעים כתיב אמור א 5אחר
ך בממך ע 5הנהרותוע.בכנים כתיב אמוד יש ספרשין 5פי ישא%ו חתנאים היו נח5ין כ5
נטהיר
אל אחרן אחיך נמח את ממך מך את עפר הארש אחר שחרבח.טכה 5פיכך אגוככטח פע15ת טוטת
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ו
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ן
י
י
ר
ע
ר
פ
ט
5
51הרבות בפע15ת חמובוה
ונו' .ער"ש ערוב רבר 5אע"י זח 51אע" זח שחין
יניכם פיח מנ0ים שעשח 5נ 1חטשם כטח וכמח טרוב חיבהו
ע5ירי שניחם שנאטר קחו 5כם
מלאיחחחפחיתח ע 5ע5ינו וכן ספרש
מ%ך ח 15חוציא %סטצריםויא
כבשן וזרהו טשח חשמימח או חלק
יר טשח בבררכתיב עשח בחם שפמיםחיח נ 0נר51וחיחרי5נ 1כטפורש
ירי שניה .0באח"ב בא"ח ע5י
גמח אתידך ע 5ארץ מצרים בארבח .בחשך כתיב כאנרח או הנטח א5חים 5בא 5קחת 15נוי טקרב
נמח ידך ע 5השנךםבי מטת בטרות 5א ע5ירי נוי מחו נוי טקרב נוי כזח שמושך השבר פטעי
זח 51א ע5ירי זח נמצאת פרר חטכות ש5שח על אמו ב5א זמט ש5א חיו ראויין 5צאת שחיתח
מרת הרין טקמרנת ע5יחן ח 15עוברי עבורח זרח
ירי חקב"ח שישח ע 5ירי אחרן ש5שח ע 5ירי
נמטח ואחת ע5ירי ש5שתן שחין קחו 5כם מלא 1ח15עוברי עבורח זרח ח 15מ%י עריות ש15מנ5י
זח עריות טי .ואחרי שכפ5 5נ 1חנ 0חזח 5הוציאנו
חפניכם פיח כבשן וזרקו טשח השמיטח 51פי
ערוב טמצרים ולעשות בחם שפמים ע 5ירי ששעברו
חטעם ש5ח ח0יגה רצ"ך ע5ירי אחרן ער"כ
.
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כי אותן
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רבי י01י חנ5י5י אומרמנין טב5י5ח אחרחיו שתי חמכות והיתח פכתם שמ
אתח אומר ש5קו הטצרים בס?רים עשר מכות :רכתיב ובכ 5א5חי סצרים אעשח שפמים ש 5עץ
1ע 5חים 5ק 1חסשים מטת במצרים טחו אומר :רקבת ש 5טהכת נימ0ת תיתכת 1ש 5אכן נופ5ת
ויאמרו החרמומים א 5פדעח אצבע א5הים חיא נשברת 1כ 1בפכת בטחת 5פי שחיח טנחנן של
1ע 5הים פחו אומר וירא ישרא 5את חיר חנר%ח ?צרים כשמת בכורו של אחר טחן היח צר צורהו
אוי כמח 5ק 1באצבע עשר מכות וכון .פי' 5פי  %הכהז1 5ע 5חמב5ח 1ב 1ב5ילח נטחקו ונמשטשו
שבטצרים 5ק 1עשר
סטתשנויכנתויבגאבבחוןתאצבע ובים :י5
 1מיח קשח ע5יחן כאי 15בו ביום קברום ואחר
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אתבכוריחם
חביא הקרוש כרוךחואע 5חטצרים בטצרים ועשרח  51ירי ו~שעברו בישרא 5שנקראו בן בכור כטח
 %חים ומפורשין באבות רר' נת
ןאןובטכי5תא ,זימר בני בכורי ישרא 5וכטו שחתרח אותפ
ובטכות שע 5חים נאמר וירא ישר את היר :תח5ח חנח אנכי חורנ את בנך בכורך .ח 15חרנ
חנר51ח ויש בירחי אצבעות אם כן ישינ
ו 5ידע ות בטריחם 51א נחן 5נ 1את סטתם היח נ 0נרול
שאותן עשר טכות חמ
פורשש5יקןו ע 5חים 5ק 1אותן רי 5נ 1ואחרי שכ %חנם 5חרונ את בטריחםוגחן
ה
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שכר עכורח שנשתעכרו כט כטח שחכסחט ואחרי חכא אם נתן לט את חשבת 51א קוכט לפני חר
כ! יצש כרכוש נח .5אם נתן 5ט את טטונם סיני חיתח חוכח גח5ח ורי 5ט אחרי שכ %את
כטצרים %א קרע לט אתחיםחיח נם גחלורי 5ט חטתנת חזאת שנתן 5ג 1את חשכת וכשכת קרכנו
ואחרי שכפ 5חנם 5הת 5ט את טטנם כמצרים 5פגי חרסיני וחראיט שכינתועיןכעין וחשטיעגו
וקרע לג 1אה חים כרי 5חפרע טחם כטים כרכר ק 151אשר לא שטע עם אחר כטוטויחי .אם קרכגו
אשר זח 5חש5יךכנים 5יאור 51חורשג 1כיזת חים לפני חר סיני 51א גתן 5ט את חתורח הרי זו
שחיהחכפ51ח וטכו%תע5כיזתמצרים כטחרתיטר חיכח יתירחורי 5נ .1ואחרי שכ %גם זאת וקרכט
תורי זחכ געשח 5ך עם גקורות חכסמ ואשר קרע 5פני חר סיני כמעטר עשרת חרכחת ונתן 5ט
5ג 1את חים 51א חעכירט כתוט כחרכח חיח גם את התורח שש סאות ושלש עשרח סשת חקים
גח 5ורי 5ט .אחרי שכפ 5חגם 5קרוע 5ג 1את ומשפטים צריקים 5חיותט כחם כזח וככא .אם
חים 51חעכירט כתוט כחרכח מח ע5פי שעכרח נתן 5ט את חתורח 51א חכניסט 5ארץ ישרא5חרי
עטט עכורח זרח כטח רתיסר ועכר כים צרח זח זו חיכח גר51ח ורי 5ג 1ואחרי שכפ 5גם זאת 5תת
פסל 1שלטיכח 1לאחייטראויין5עטר .אםחעכירגו 5ט את חתורח שכשכרח חגחילנו ארץ ישראל כטח
כתוכו כחרכח 1לא שיקעצריגו כתוטחיח גם גחל רתיטרויתן 5חם ארצות טים ועטל 5אוטיםיידשו
ישטח חקיו אוחתיו ינטח
ור לט .ואחרי שכפ 5חגם 5חעכירט כתוך חים וכתיכ כתריח
יארץ ישראל 51א כגח 5גו את
עכ5
כט
ירכח 51שקעצריגוכתוכו 5חראותט נקטתםשחיח מוי .אם חכניס
כה
רואח כ 5אחר אחר טטט את טגשו כשחיו סתים כית חטקדש חרי זו חיכח גר51ח ורי 5נ 1ואחרי
כתשטק כתוך חים ושטחים ע 5ספ5חם אם שיקע שכפ 5גם זאת 5חכגיסט 5ארץ ישרא51 5כטת 5נו
צריט כתוט 51א סיפקצרכיגו כמרכרארכעים שנח את כית חמקרש וחו אחל טוער שגתיישכ כטב
י מקדש וטי 51א
חיחגם גח5ורי 5ט אחרי שכפ 5חגם 5שקעצריגו וגבש! וש5ה כטח רתימר ועשו5
בהוךהים וחקיפגו מארץ פ5שתים א 5דרך המרכר כגח 5ט את כית חכחירח וח כית חטקדש שכנח
ים שח וסיפק 5ט ארכעים שגח כ 5מח שחייט ש5מח חוא חגקרא כית ע51טים וכית חכחירח על
צריכין כטח רתיטר ירע 5כהך כטרכר וטתרגטיגן שם חטקום אשר 'כחר ח' שאין עור אחריה
סיפק5ך %צרכךוכהיכזחארכעים שגחח'א5חיך חיתר 5כטות וחיתח חיכח גח5חורי 5ט .כ 5שכן
עטך 5א חסרת רכר וכהיכ שט5תך לא כ5תח שעשח עטט  %א5ח כטו שטסרר 1ח51ך טח ש5א
מע5יך1ר14ך 5א כצקח זח ארכעיםשגח .כפסיקתא עשח עם אוטה אחרתשיש 5חרכקכררכיו וש5א
רויחי כש5ח ר' אלעזר כר' שמעון שא 5את ר' 5סור מעטרתו .ואל ההמח ע 5מח שקורא 5פשכן
שסאון כר,יוסי כן לקוניא חטוי אטר5יח מחרין שי5חכית חמקדש שכךאמרוחכטיםכית שלאכנים
רכהיכ שטלתך 5א כ5תח מעליך שמאכ5י קוריות סלמטח ויריעות וקרשים טלמע5ח וטסרר 1ח51ך
היוט51יכין עם ישראל כמרכר אטר5יחענגי כטר ערכניןחכית5פי שצריך 15טר פסחשחיואכותיגו
היו מעספין אותן 51אחיו כלין אמר 5יח שט5תך אוכ5ין כזטן שכית הטקדש קיים שחיו אוכ5ין
לא כ5תח מע5יך 51א חיו גרילין אמר 5יח ח5זון פסחיםכ5י5ח חזח כח 55וכשמחח כטחרתיטרחשיר
חזח כ 5סח שחוא גרל נרתיקו ג %עטו 51א חיו יחיח 5כם כ5יל חתקדש ח 4ושסחת לככ וט' כל
*ריכין תכטסת אטרליח ענני כטרחיו טגחיצין זאת חככא פירשח אותח רןכניפין אחי נר*:1
אאח וא 5תתמח אטיסשן חזח אין סנחיצין שתו
ע 5א ח ת כסח  1כ ט ח סוכה
א5א כאור 51א חיח ריחן קשח טריח חזיעח אטר כפ51ח ומכופלת 5מקום %יט .כטו שפירש לעשות
ליח טת5כ5כין חיו כרשאי חכאר שגאמר וריח 5ג 1וכפל גסים נח5ים ונוראים מח שלא חייט
ש~%ותיך כריח 5כטן .אם סיפק צרכנו כטרכר ואויין 5כך וחפ5יא עטט כחסריו .כנח 5ט את
ארכעים שגח כשאר צרכים 51א חאכי5ט את חטן כית חכחירח כטו שפירשנו זחכית ע51טים 5כפרח
היח גם נר%ורי 5ג .1ואחר שכפל את חגם 5ספק ע 5כל עוגותיט שחיח תטיר ש 5שחר טכפר ע5
צרכט כטרכר ארכעים שנח כ %שאר צרכים שטת של ערכ הץסיר שלכין חערכים טכפר על
51חאכי5ט אתחסן 1לאגתן 5ט את חשכתוכאכי5ת שטת ש 5יום ראטר טר 5א 5ן ארם כירושלים
חסן שחיח כו כ 5טיני מעטים ובמה גסי גסים וכיח שן שגאמר צרקי5ין כח צריקילין כח:
חיו געשים כו .אם חאכי5ט את חטן 51א גתן
ר כן ג ט 5י א ל חיח אוטר כ 5ש5א
כפסח לא יצאירי חוכתו
5ט את חשכתחיח נם גחלורי ואחרי שכפל אטר שלשח רכרים
את הגם 5חאכי5ט את חטןולחגחייט את חשכת פסח סצח ומחרים פסח שחיח אטתיט אוכלין
ש5אחיח חטןיורדכווחואיום טטחחמעיןחשים כזטן שכית חטקדש קיים וט/פי' עתח חוזר ע5
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תשתת מח נשתנח שפירשתי 5מעלח ועל א5ו חרי אנ( ככלל כל חנסים שאלו לא 'צאו חןעריין
כמח
ש5שח רכרים מצות
יחגרח מיוטרת לומר כעכוו היינו עברים 5פרעח כטצרים:
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ל פיכך אנו חייכים 5שחת מ%
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פסח נוחנ 5א טלקוחו מכל וכל מן חחגרח לפי
ס לשכח לפאר לרומם לחרר לכרך לגרל ולקרש 5מי
ששאלת בן החכם מיוסרתעליו ועור שהר' טתני שעשח לנ 1ולאכותינו את כל חאותות וט /פי'
כקערח כשר וכר 5פסח חכל כמפורש למעלח אך וה כמקום שעשח נסים שחייטחייכים לכרך ככן
כשאומרים פטח שחיו אבותינו אוכל'ן כומן שכיח שפירשט כתחילת החגדה .ומסיימין ונאמר לפנ'1
חמקרשקיים אינו צריך לחנביח אותו חכשי ה5לויח ומהחילין את החלל ואומר אותו כשמחח
'שכקערח לוכר חפסח כמו שצריך כמצח וכטרוי ושמחח על שם חשיריחיח לכם כ5י 5חתקדש חנ
ראמר רכח מצח צריך 5חשיח מרור צריך לחנכיח וגוי .ושט חכמים ערחיכן חוא אוסר כית שפאי

'

על שם וחגרת לכנך וגוי כעכור וח .כשר איט
צריך5ח(ביח שלאיאמרו כשרוח לפסח חוא ונראח
כאוכ5קדשים כחוץ :א שר פס ח .כמו אשר
פסעוכן פתרון ופסחתיעליכם .ופסחח' על חפסח.
ער מה אתם פוסחים וכו' לשון קפיצח :מ צ ח
ו  1שאט אוכלין וכו' .נשאומר מצח  11צריך
5הנביח חמצח כרי 5הראותח %5כני חמטיכח על
שם כעכור וח כטו שפירשנו וכן כשאומר סרור וח
אוחו את חמרור כירו ומנביחו :ע  5ש  1ם
ש5א חטפיק כצקת של אכותינו לחחמיץ וכוי אמת ואמונח ואם תאמר חרי אמרו חוץ מכרכת
שנאמר ויאפו את חכצק אשר חוצשו ממצרים חפירות וכרכה חמצות וכרכח אחרונה שכקריאת
עוגות מצותכי 5א חסץ וכל כך 5מח כי גורשו שמע ראמר ר'יוחנןאין 5מרין מן הכ55ותואפילו
סמצרים ולא יכ5 15חתמחמח.ופיי ר' ישעיח וצ" 5כמקום שנאמר כו חוץ .וכמס' סופרים פרק י"מ
אלו היו יכ%ין לחתמחמח חיו אופין אותו חטץ משמעשחיוקוראין אותוככית הכנסת 5אחר תפלת
שפסח מצרים 5א נצמוו ע 5חטץ א5א לילח אחת ערכית כררך שקורין אותו כתפלת שחרית ואוחיו
וחפסוק שאמר ששת ימים תאכ 5מצות איט א5א פברכיןע5יו וחכי איתא חתם וטסר את ההל 5כל
לרורות ואם תאסרחרי אנו אומרים מצח  11שאנו שמונת ימי חגוכח כשלש פרקים הראשונים אין
אוכ5ין על שום מח ע 5שום ש5א חספיק כצקת שואל'ן מפני חיראח ומשיכין מפני הככור 1חל1
של אכותינו 5החטיץ כך פירושו מכיון שחקכ"ת משיכין ואין צריך 15מר 5שא 51כשנים חאחרונים
רואח את העתיר צופח ומכיס מח שעתיר 5חיות חן שלשח פרקים הראשונים חל 15עכרי כצאת
ע 5כן שם מכערכ ע 5חנם ש 5מחר :סרור ישרא 5אחבתי כשנים פרקים אאחרונים ה5ל 1ח'
ו ח שאנו אוכ5ין וכו' ע 5שם שסררו חמצרים כ 5נוים חורו 5ח' כי 'טוכ וצריך לכרך תה5תן
חייהםוגוי .וחחורת נקרא מרור וחוא עיקר חמצוח 51קרותן כנעימח רתני ר ,שסעת כן יחוצרק י"ח
ראמר ר' שמוא 5כר נחפני אסר ר' יונהן לטה ימים 1לי5ח אחר כשנח יחיר גוסר כחן את הח55
י חחג וים טוכ ש5
נסדט5ו חמצרים לסרור 5ומר לך מח מרור וח שטונהימי חנוכח ושמונהימ
תח5הו רך וסוט קשח אף מצרים תח5תן רך וסופן עצרת ויום טוכ ראשוף ש 5פסח ו5י5ו וכט5ת
קשח פירווש אחר חיינו רכתיכ אשר עכרו כחם עשרים ואחר יום ושני 5י5ות ומצוח מן חמוכחר
כפרך תח5ה כפח רך ו5כסוף כפרך:
5קרות את חחל 5כשני לי15ת ש 5ג5יות 51כרך
כ כ  5רור ורור תייכ ארם לראות ע5יחן ו5אומרן כנעימח 5קיים מח שנאמר ונרוטמח
את עצמו כא 15חוא יצא מטצרים ש5א את שמו יחרו וכשחוא קורא ככיתו אינו צריך 5כרך
אבותיט כ5כר נא 5חקכ"ח א5א אף אותנו נאל שכברכירך כרכים חא 5מרת שקריאת ה5ל כחנדה
שנאטר ואותנו חוצש כהשם .וח מוסכ ע 5מח אינח סשנח כרכח .והרכ ר' אכי~רור כחן צדא
שאמרנו 5מע5ח כתחלת חחגרח שאל5 1א חוציא נר" 1חשיכ 5ר ,כנימין אחי נר"ו אמרו ע5יו ע5
חקכ'ח אתאכותינו מטצריםעריין אנוובנינווכני רכינו יצהק כר אכרחםכי חיח מכרך ע 5חחל5
כניטמשועכריםטיוחייט ראמררכחצריךשיאמר כ5י5י פסחים שתי ברכות 5קרוא קורם חסעורה
ואותנו חוציא סשם הווא כסוף תשוכה חבן חחכם ולגמורע5כוםרכיעיוחכיאראיח5רכריומירוש5פי
5אהה פסוק עכרים תיינו כפרשת ואהחנן כ5וסר פרק קמא רברכותרנרסינן חתםכ 5חכרכות פותתק

אומרים ער אם הכנים שמחח וכית חל 5אומרים
ער חלמיש למעינו מים וקיימא לן ח%ח ככית
חלל ומנחגשאיןמכרכיןעליו תחלח והטעם מפורש
כתשוכות חגאונים ו"ל למחאין מכרכין ע 5ההלל
כ5ילי פסחים אף על פי שאט טמרין אותו 5פי
שחולקין אותו לשגים שעכשיו אומרין ער ח5מיש
5טעינו מים1 .על כום רכיעי מתחי5ין 5א לט
וגומריןאותו .ואם תאמרוכייש רכר שצריך כרכח
5אחריו ואין מוען כרכח 5פניו חנח אסת ויציכ

שו
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שא
כהםכברוך ואםחיתח ברבח חטפוכה 5הברתחאי! חרב .ח4חרי 4.קראו את ח 55ער ח5טיש 5מעיט

פוחחיןחהיב ר'ירפיחהרי נא51ח8י'חרי נא51ח
ברבת אשר גא5נו שאוטרין ב5י5י פמחים
ההרסימוכח לשל5פניחחיא ברכה חח 55ומתרץשנייא
חוא ראמרר'יוחנן ח 55אם שטעח בבית הבנטת
יחיורמלין 5קרות
יצאפי'פעפיםשאינח טטונהכ
ה 55בבית חכנסת בשאין יודעין בו5ן 5קרות
בהתניא כהוטפחאבני חעיר שאין 5חןטי שיקרא
את חה 55נבנטין בבית חבנטתוקורין פרק ראשון

1ה51בין ואוב5ין ושותין וחוורין ובאין וגוטרין עד
טוף ואםאי אפשר 5חן בן גוטרין את חה5ל 1ה1
פריך התם וחא סופחפי' 5טח פותח בברוך בבורא
פרי חגפן אחר חגאו5ח אי נטי 5טח חוור ומכרך
שנית 5גטור את הה5 55אחר חטוון בשבא 5חתחי5
לא 5מ ה5א סטובח חיא 5ע 5חגפן שבירך אחר
חיין וטתרץ שתים חנח אחת 5חבא ואחת 5שעבר
ע 5מח ששתח וברבת ה 55ע 5חבא ועוד נראח
לפרש וחא סופחקאי איח55וךיש בח חתיטהואינו
פאח בח כברוך ואינח סטובח 5חברתח רקא ס5קא
רעתך רטקשח שאינו מכרך 5אחר חטוון בשמהחי5
5א 5מ וטתוץ שתים חנח ב5וטר טברך ע 5חח5ל
ב'פעטים אחת5פניחמזון ואחת 5אחרהטווןוחויא
ליח סטובח לחברתח 1ת 1פריךחרי נברךפי' 5מה
פותח בברכה חון ה5א חיא טמובח 5ברוך שאב5מ
ומתרץ שניש חוא שאםחיושניםאיןויטון מינה
סמובח .או פריךחרי חון את חב5פי' אם אב15
שלשח כאחד וחוצרך אחד מהן 5צאת יהמב ער
ששמרבל ברכה חוןויוצא לרב ששת בפרק שלשח
שאב 15שוו חש ברכה הויטון ובשגטר עטקו חוור
ועמר ברבת חטוון וטתחיל בטקום שפטק רחיינז
ברכת חארץדביוןרויטנין אינח טטובח חיח ראף
לפתוח כה בברוך 5ע51ם קשיא1 .ת 1פריך חתם
פירכי אחריני וטתרץ 5ח1ואי! צריך לחאריך באן
מחא שמעינן טיחת שיטת חירושלמי שמכרבין על
חח55בלי5י פמחיםהוין 5תטוה לטח ח15ק טקריאת
חיום בברכה של אחריו שאוטד יח155ך ונשמת
ראהח5תא רוא51ח עריפא וכהיב יספת 5טי ה'
יספה %5י נבבדת בל מח שחטקום טוטיף לחם
לישראל טובח וככור גם חם טומיפין לקלם 5פניו
בדברי שבח ותחלח חבל לפי חוטן ולא טסהכר
5טיטרש5פיבך אטחייבים5חודות לח5ל ומןיחיח
בטקום ברכה צא ולטד ט %הברבותבין חבהובין
בטקרא בין באותן חאטורין ברברי חבטים שלא
נאטרו בלשון הוח אם נאטר עברלפני אדומאני
י חובתו
חייב 5ברכך אם אימ פכוך איך יצאיר
או אם יאטראניחייב לעברך אםאיט עושחחיבן
עבורהו פטוטיטי5י בע5טאנינהו עד כאן תשובת

טיםטתחילי!ואומריןבא"י אט"ח אשר גא5ט וגא5
אתאבותימטטצריםטי5פישצריך 5חתום חגאתח
בראטרינן מתחי 5בגנותוטמיים בשבח חש חגאו5ח
בטו ששנינו וחותם בנא51ח ר' טרפון טוטיף אשר
נא5מ וגא 5את אבותימ טטצרים בף ר' עקיבא
טוטיף בן ח' א5חינו יניעמ 5טוערים 51רג5ים
חבאים 5קראתנו 5ש15םבו'.יש תמחין וחא קייטא
5ןדבניסן נגא15ובניטןעתירין 5יגא5וחיבי קאפר
יגיענו 5טוערים 51רנ5ים חבאים 5קראתנו 5ש15ם
שמחים בבנין עירך בו ,רמשטע שבועות וטובות
1טת*5ל שתחא חגאו5ח בינתיים והרי חוא בטו
תפ5ת שוא הראח 5י 5פרש רהבי קאטר בשם
שחגיעמ ח5י5ח חוח 5אבו 5בו טצח וטרור בן
יגיענוח'א5חינו 5טוערים51רג5יםחבאים 5קראתמ
5ש15ם טן חט5ביות 5קיים בחן חטצות חראויות
בוטנן 51א יעבבו ע5ימ בשם שאין מעככין ע5ימ
בוח ועור ימעמ ויובמ 5טועד חוח להיות שטחים
בבנין עירך ובחידוש בית טקרשך .וחנח חטוביח.
ושם נאב 5טן חפסחים וטן חובחים ווח 5א יהכן
א5א בפסח .ואחי ר' בניטין פי' רחא רהאטר
5טועדים 51רנ5ים חבאים לקראתמ 5ש15ם טראש
חשנהויום חבפורים 1חנ חטובות קאטר ואתיאברי
א5יעור דאטר בטטן ראש חשנחבניטןנגא15בתשרי
עתירין 5יגאל וטשוםחבי קאטר 5טוערים51רנ5ים.
5טוערים חיינו ראש חשנה ויום חבפורים שבב55
א5ח טוערי ח' חם1 .לרגלים חיינו חג חטובות
ושטיני עצרת שם חוא רגלבפני עצטו חוא.וצריך
להקרים 151טר ושם נאבל מן חובחים תחלח ואחר
בך טן חפסחים שחרי חגיגח נאב5ת קורם חפטח:
1נ  1ר ח  5ך שיר חו,ש פי,לפי טה שררשו
באגדת חוית 5פי בשיצאו ישראל טטצרים ירשו
בנקבח חואת שנוט5תעישורנבסיםכךירשוישרא5
שבע אוטות שחןעישור שבעים אוטות5פיבך אטרו
שירח %שון נקבח אוישיר משחובני ישראל את
חשירח חזאת ובו' אבל 5עתידשיהיויורשין בוכר
יאמרו שיר ב5שון זבר שנאטר מזטור שירו 5ח'
שיר חדו .4ואל תהמח על מח שאמר שיר חרש
דכהשמעלעתיד ואמצריבים לחתום בגא1לת סצרים
דאטר רבא קריאת שמע וחלילא חותם מל ישראל
פי' לשעבר רצ15תא גואל ישראל על חעתידואין
באןטעיןחתימח סטוך5חתימח.איןוחתימח רשם
נא51ח אחת חיא ומשמע לחבא ומשמענטי לשעבר
וחותם בא"י גאל ישראל על שם גא51ת טצרים
לשובר בטו שפירשט .אברך על חבום בוראפרי
ע 5פי שנט15
חגפן ושותין בהסיבת שטא.5
אי
ת חחגרח חוורין
וא
ידיחן בטיב1ל ראשון לפני קרי
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וטטלין 5חבפםרקפעם שניח וטברבין ע 5נטי5תייים

ערבי פסחים ארבריח רב חסרא
כראיתא
לרבנא עוקבא וררש נטקיריו בטיב 51ראשון צריך
שיט1ליריו בטיטלשני .וחטעם מפרש חתםביון
רבעי 5טימר אגרתא וחלי5א מסח רעהיח לפי
שחירים עסקניות חן רטטא בעור שקראו חח4רח
 5%1נגש יריו ברבר חמטטא 5כך צריך 5חזור
51יט 51שהרייש 5 15אב 51פתואי אפשר 5 15אטל
בירים טסמטה1 .בי 11שת5ח חטעם בחיסח חרעת
אם בחר לו ששמר יריו חיטב 1לא נגע בבתבי
חקורש או בשאר רברים חמטסאין את הירים אינו
צריך5חזור 51יט%יריושחרייריוטחיות מנטי5ה
ראשונח ואם נט 5אין  15לברך שמא יחיח ברכח
לבט5ח .ומח שאמר צריך שימ51יריו בטיב51שני
5ח 1כהשום טיב 51נקט 5ח שהרי יש 5אב 51חכהוה
קורם הטיב 51ואין אבי5ת פת %א נט%ת ירים
א5א מתוך שחזביר מיב %ראשון חזביר טיב1ל
שני5סימנא ב%טא .טמ 5חבקישתי מצ1ת טאותן
חנקראות שמורים שחן בקערח אחת ש5ימח ואחת
פחסח וטצע בפרוסח ראמר מר חכ 5מורים בפסח
שמניח ש5ימח בתוך חפחסח וטצע טאי טעסא
5חםשני כהיב טה ררט ש5עני בפחסח אף באן
בפחסח..רבינו שלמח זצ" 5פ" טניח ש5ימח בתוך
חפחסח ע 5שם 5חם משנח וטצע ע 5חש5יטח
חטוציא 5פי שברכה חמוציא תרירח מברבין ע5
תש5ימח ובןפי' רביט גרשום 1צ" 5ובןפי' רביט
שמש1 5צ" .5ובוצע שיט אוב 5ער שיבצע מן
תפחסת שתחתיח ומברך ע 5אבי5ת טצח שוב5
פשניחם יחר ונותן 5טלם ואוב5ין 1צריבי5 1חסב
ראפר מר מצחצריבחהסיכח.ורבינו חננא5ורביט
ישעיחזי" 5פירשו שמכרבין חמוציא ש 5חפחסח
1על אבי5ת טצה עלתש5יטה .ורכרי זרחיח זצ"5
כהב בספרחטאיר שמכרךע 5חפחסח שתי ברטת
המוציא 1ע 5אבי5ת טצח 1כ 1יסרחפייטן בקרובח
המיוחרת 5שבה חנר %של פסח ובוצע ומברך
בפחסח שתים חמוציא 5חם ומצח בח5טתיח .א5א
מתוך שנחט 5תת בקערח ש5ש סטת ש 5שמורים
חרי חם חצים5קיים פצוח בב 5אחת ואחת באחת
מברבינן חמוציא ובאחת ע 5אבי5ת מצח ובאחח
טוכין טצח בחזרת 5עשות זבר 5פסח% .אחר
שאב15טיה של חמוציא 1ע 5אבי5ת טצה באחח
בהסיבת שטא 5יטל חבקי חחזרת שחוא עיקר
חפצוה ש 5מרור במו שפירשנו בחוך חחגרח וסכרך
ע5יח ע 5אכי5ת טרור וטמב 5בחחסת וטשקעח
שם יפח יפח כהשום קפא חוא ארס שיש לירק
ויש מפרשים ת51עת 5פי שעבשיו ב5י5ח שטא
5איראח שתו מחחסתחווזחרפווזח ש5ו שמתעתו

קסב

5חזיק .ואוב 5ממט 5בל חפחות בזית וטתן5טין
1ח%1י 1שיט צריך לחסב ראפר מר פר,ר אינו
צריך חסיבח וחטעם לפי שחפרור זכר לעבחת
וחחסיבח ע 5שם חחיחת ובהב רבינו ש5טח זצ"ל
בח5בות פסח שסירר.בריןחיח 5ברך עבשיו טוא
פרי חארמח 1ע 5אבי5ת טרור א5א 5כך מברכין
 %חיקחת שרם חחגרח כרי שיתפש חתיטקות
ע 5אבי5ת ירקות קורם חסעורח שחריאין רגי5ין

5אב 51ירקות ער 5אחר חסשרח וטתוך בך שוא5ין
מח נשתנהואי אפשר 5ברך ע 5אבי5ה טחר קורפ
חחגרח 5פי שנאמר  %מצות ומחרים יא"%ו
תיכמ 5פצח תחיח ברכה מרור .ור' בנימין אחי
נר" 1כהב 5פיבך אין מברבין בורא פרי חארמח
באבי5ת מחר שחרי ברכה
חמוצש שטרתןמירי
רשי אשאר ירקות חבאים בחוך חסשרח שאין
טשנין ברבח 5א 5פניחןי5א 5אחריחןונהי שחפת
פוטרתן מכרכה חרשות בגון בורא פרי חארמח
מברבת שבה רחיינו ע 5אבי5ת טרור את הפה
פוטרת %א ברברי ר' "פעיח 1צ" 5שכהב
נבי טיט 5ראשון שירק פוטר טיט 5שני מכרכה
בורא פרי חארמח 1ב 1חשיב חרב ר' אביגחר כחן
צרק נר" 1בשםרכינו יצחק כר שמוא 5זצ"5שאין
מברבין בורא פרי חארמח באבי5ת מחר רפת
פוטרתו משום רחוי רברים חרגי5ין 5בוא מחמת
חסשרח וחביאם בתוך הסעורח שאין טעתין ברבה
5א 5פניחן 51א 5אחריחן ואף ע5פי שעבשיו חוא
בא 5שם פצוה בשבי 5זח 5א יצטרך ברבח חרשה
א5א ע 5אבי5ת מחר ב5בר ובאבי5ת פסחנמי 5ש
חיו סכרבין ברכה שחבל מחאי
טעמארכהרתניי
בתוספחא שמברבין 5אט 5את הפסח וב
שחכל
5א קתני אף ע4 5כ ראבי5תו לשם טצוה ואו%ין
אותו על חשובע ב5א פת וברבת בוראפרי חארכפז
רטיב 51ראשון 5א מחני לשני רחפסק גר 51והיסת
חרעת יש ביניחן באנרתא והלילא תקירה ש5חן
רבע 5כרחן חשיבי חפסק מרברבינן בורא פרי
הגפן עב5וסבוותס שני במו שכהבתי ובי תימה שאני
ארבע
רתיקנו רבנן ב 5חר וחר פטחבאנפי
נפשיח שא ראשון 5קירוששני 5חגרחשניטיב51ין
ה155נמיתריסי5ינינחו ראשון 5חיברא רתיטקות
שני 5פשתו 51א יפטר זח אתזה5 .אחר שאכלו
סחרכזיה ל %חפחות ב 5אחר ווזחר טטל טצה
חש5ישית ש 5שפורים מורת וטרבן יחר 1ח%1ן
באחרבלי חסיבח שחרי יש בח מחר ושר שהרי
בבר אב 15המצח וצריך 5בחךכזית מצח עםבזית
טחר  %5חפחות והטעם רתניא אטרו עליו על
ה 55שחיח טרבן בבת אחת ווזוב5ן כחפום שנאמר
על פשת ומחרים שב5מו ממרוי יוחנן חטקין

לעיי

קסנ
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מנ

חכרי 1ע 5ח 55ואסיקנא חשתא דלא איתטר רומז 5אכ %שהח 51כרך גרכה חכה1ן פמני שהם
י 5א
עמ55יכוה 5אכה5155אכרכט טברך 5אט 5מצח 1ח %1לא חתקיט א5א ר' טטת כ5כד 1טםה
אי5ת טחר 1א1כ51 5כטףאכי5 5ח51תח1ייה 1חהקימ והחזיק טעם כרכר זח אמשין ~ר'ך 5חו1ר
מ5אכ
כ5א כרכהפי' 5פי שכבר כירך ע 5ו5אכ 51פצה 5פי שסחם חכ חפטת ש5ט ט15
י
ר
ר
ח
גחרי
עש1י1ת כהיק1ן חכטים 1יש בחם שיט1ר לשם טצה
שניחם:
כח .55פי' שחי1 1חטצח שא1כ 5כנמר סע1רת 1ש5ח 5 15שם טצה
1כר ח5פסםחקשרלששתן טטרכין כאחת פסח ש 5פצ1ח שאי1 5נעשית כחם שיט1ר לשם טצח.
שכלין כוטן
פסח נ1חג אט טרכיס 1לאחר שא 1%טצתאפישנק אם אכ 15כת1ך סשרתן
מצה 1טר1ר1גוטו חוחשאין
ן רכר טו1חם א 1מלח טט5יןיריחן1אין טברכין ע5
חפצח 1חמר1ר יחר 5עש1ת וכר 5טקרש 1ח%1י
כשא1כ5ין נטי5תירים רמים אחחניםאינןסו1נין כרכח 1אם
נאחת 1אין צריך 5טכ 5חטר1ר כחר1סת
ן 5א אכ 15מלח 51א רכר טו1חםאינןצריכין נטי5ת
עם הסצח 5פי שחפת נטי טעכיר את חארם 1כ
.טחנין טםש5ישי 1טברכיןע5י 1כרכת חטו1ן
משם יריס
טפח"ש כתש1טח1 .ח%1י 1וש1תין לש1כע חפצח 1טזכיר יע5ח 1יכ1א כטנח יחש5יס 1כשכת א1טר
1לאחר שא1 1%שת 1כ 5צרכן טט5ין חצי וכר נחטט מם טעח 51א חוכיר טעיז חסשרע ח1זר
שחיא ואכ5ת כטק1ם פסח
מנקראח א
פילקת1טעןם חפסח רכהיכ ע 5טטת 1פחרים 1אם נוכר ק1רם שפחח כהט1כ 1חטטיכ א1פרכא"י
לפצח חנאכ
כטק1ם אטאח אשרנחן ט1ערים 5שטחח 5עט 1ישרא5 5א1ת
שכי1ש 1א1כ5ין א1תח כחסיכח שרוי חש כזית 51כריתכא"י טקרש ישרא1 5חזטנים1טכרכין כ1רא
פסה 1חפסח שא 5שם חיחת ש1כ5ין סטנה
אף פרי חנפן וש1תין בחסיכת שמא .5מונין טס
כ 5אחר 1אחר 5כ 5חפשה1.אינח סו1נח כרכח
ע5יח רכיעי 1מטרין את חח 55כנעיטח 1שראח כטו
ע5פי ששא טצח ש 5ח1כחשחרי כברכיר
כ1יחאר קהשניט רכיעי מפר ע5י 1את החל1 5א1טר ע5יו
גהח5ח וע1ר 5אחר שסי5א כריסו
פצת אפטימקנ1חטן איק כרכההשידואטרינן ע5ח כוקראטאי כרכה חשיר
1יכרך אתטחח51 .אחר
שא 1%ש5א יפ1נ טעם רכ אטריה5י1ך1ר'י1חנן אטר נשטת כ5חיונחינין
ושאין 5אט 5ר"א כ 5ח5י5ח
י
ר
כ
אחר 5טיעכד כהר11ייח1 1ח1תטין 'ח155ך 1אחר כך א1טר
מצח פפי .1ראמר טר כשם שאין טפטירי
ןיק1פן .נשטת  %חי 1ח1תטין טלך טח 551כהשכחהת.
מפסחאפיק1טן כךאיןטפטירין אחר פצח
כשא5תאפחחכם1 .כשא1מר טס יש1שת אשא סגכיח את חטס
ופהחן אפק1טן ספ1רש 5טעל
שח5תט1ח מה סעם כיטיט 1מייך 1טבש ע 5חש5חן כשטחת 5בב
מהב אח ר' כניטין נר" 1י
ן שחרכךא1טרח155יח ח 155את שםחיטי .ש1טרים
יח אפיק1טן ואין ערשין פר1ר אפיק1
עושין פצ
פ 5חורו 5ח' כי ט1כ כי לע%ם חסח רתנש טס
וה5א שניחם כה1כ כפס1ק אחר כיכהיכ ע
כא חפישי א1טרים ע5י 1ח 55חנר %רכרי ר' טרפ1ן
ר
פשת1מרורים ש1%ש"1.ש 15פרח1אי 5ואטר
יתנש 1כי1ן רשק1 15טר 1אטוראי5פררשי איוח ח 55חוד1ל
טצה כוטן
ח א1טרים
שטעחזסחינהרא1ררהי5יכתהאא1טפר11תריחמדחר5ככנךןעכריק שטעטינח שצריךיאפרו 1ת1אטרינןיט
ט1תיח
ח 55חנר 51א'ר י1חנן טפני שחקכ"ח י1שכ כר1ם
5יח 5פצח אפיק1כת זכר 5פסח שחיא מרא
ח1רייתא ע51טים 1מח5ק טז1טח 5כ 5כריח אמר ר' יחהשע
%א עכרינן 5יח 5טחר אפיק1פן וכדיפס שהרי
ח כן15יחנ עשרים רששחכי 5ע51ם חסר 1כננרטי
א1כ5ין א1ת 1עה
פר1ר אפי15עיקר אכי5ת1
יים וששח חחת ש5א חיתח כחן ת1רח
שאטא%1ין א1ת 1כזגק כננר עשר
ט
י
י
איט א5א זכר 5טה
טרא
ן
י
כ
ר
ב
ט
1
.
1
ר
ס
ח
ר
1
כ
ע
כ
שחש%ין א1ת 1מדרכנןכי1ן 1זן א1תם חקג"ח
פרי
חפסח מדא1רייתא ועהח
ג חנפן וש1תין כחסיכת שמא.5ונחינין 15טררהיטין
ששא זכר 5עצט 1איט עהשח זכר 5אחרים .כה
כח5טת פסחשסידי .פעם אחח 1פי1טין חטטדרים גרכרי שכח 1ח1ראח 1כן רא1י
רכיט ש5מה זצ"5
סשדתו 5רטת כח1 55כח1ראח לששח נפ5א1ת נח15ת 5כח
שכח רכי 51א אכ 5פצת אפיק1טן אחר
5ש5ם חסח ע 5ישרא1 .5כין ארכעח טס1ת
קודפ כדכה חמ1ןיאחר כך נזכר 51א רצח 5חזת 'כ
י 15אם רצח 5שח1ת ישתחכיןש5ישי5רכיעי 5א
שחיחצריך5כרךאחריח 1לשת1ה ח5
 ,ישתח1 .מפ1רקשכירוש5טי 5מה כשכי 5ש5א ישתכר
1שטלשט5טנכהר5כפחי1אי אפשר לשועתכין טסש
טכ1ס
פי' שמא ישתכר 1נמצא טתכפל טכ1ם רכיעי
כרכההכה1ן 5כום ש 5ה 55ראמר1רכנןגיןחכ1ס1י 1טלנטור את חח1 55סקשח וח5א מש1כר חוא טה
חא 15אם רצח 5שת1ת ישתח כין ש5ישי 5רכיע
י כיןי:ן שכת1ךחנה1ן5יין ש5אחר חנהח1סשנייין
לא ישחח51 .א רצח 5כרךע5יח כרכת חטאן כש
ן ש 5אחרחנה1ן פשכר
יין שת"ט ע5יח טס ש5ישי 1נראח שחי 8שכת1ךחנה1ן אימ גהמכריי
5פי
וכועב רבימישעיח זצ'1 5אם כןכיןיאשח לשני
צריכח כ1ס 1אפי5 15אחר טסרכיעי ש 5ח55
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שבלי חלקם

שאינו כתוך הסשרח 5טה מותרישתותויש 15טו

קסה

נפשיח היא חי5כך כ 5חר וחר סטן בורא
י
פפר
ן.
חנ
חנפן וכיון רכ 5אחר ואחר טעון טרא

כיון ש5א אכלעריין ורעתו 5אכ %אינו
טי
יי
.ס
5שתות כ 5כך שישתכר 1ע5כן סותר .ושט חכ
ם 5פניו טשן ע 5חגפן 5אחריו וטה שאסרט ש%
ארכעח כוסות ה 155צריך שיחא כחן כדי רכיעית אחר טעון ע 5חנפן 5אחריג רוקא כום ראשון של
אחר האנשים מחר הנשים מחר חתיטקות .אסר קירוש ושני טסות חאחרונים אב 5כוס שני שט
רכ יהורחוכי טח תוע5ת יש 5תינוקותכיין א5א חנדה שאחריו בוצע 5חמ1ציא 1ח %1ושותח כתוך
מח5קין 5חן ק5יותואנוויפכרי שישא .15שהאןחי סשרתואין מכרכין אחריו  %חנפן שאם כן חות
ירייי
ןיצאירי חירות 5א יצא וססהכרריין ש5ט צריך 5חוור 51ברך ע5היין שבתוך חסעוהח .ורבר
ירי חירותנמייצא שהריאינו  %כך חוקר5יררי ,
ח איטמירידחוי אכום קירוש ש 5שכתות ושאר
ע 5חר תלת סיא כיין ש5חם אם כן שי כטחנ .יטים טוכים שטס קירוש פוטר אתחיין שבתוך
י רכינו
שתאן כבת אחת אמר רכאיריייןיצאירי ארכעח הסעההח טברכחש5פניו .ומיחו5פי רבי
טוסות 5איצא .כהבוחגאונים וצ" 5אם שאבספינח ש5מח וצ" 5ויתר חמפרשים רסכרי ראין ברכת
או בסקום שאין בויי
ן ויש שם צמוקים ישרח חסוון פוסרת אתחיין שבתוך חסשרח טברכה ע5
ענבים או צסוקין כס'םוריו ורוקא צסוקים דאית חנפן ראם ברכה אחתטעין ש5ש פוסרת אתחגין
בחוקיוהא אב55יתבחוקיוהא5א.וריכוסות ה 155שבתוך חסעההח ש5ש כרכות עצמן 5א כ 5שכן אם
איןבחן כהשום וונות דאמר רכ נחמן כר יצחק5י 5כן כ51ן טשנין ע 5חנפן חוץ מטסשני ש5חנרח.
שסוריםכהיכ5י5ח חמשומר וכא נקהמויקין .רכא וסי שאין 15ייןכ5י5י פסחים מקרש ע 5חפתסירי
אסר כוס ש 5ברכח פצסרה 5טוכח מיט מצטרה רהוי אשבתותויסיםטוכים .וכן כתב רכיט יצחק
5רעח .רכינא אמר כ 5חד וחר מטחבאנפי נפשיח א5פסי ו 54שרי ברכה חסוציא ובצע5יח 5ריפהא
היא מרכעח טסות ה 155מכרכין ע 5כ 5טס וטס וטנח יריח עי15יח ער רנמר קיחשא וכתר רנסר
כוראפרי השן ר %חד וחד מצוח באנפי נפשיח קירושא טברך 5א %מצחואכי 5וחררמטבי 5בשאר
חיא.וכן מצאתי כפסקי ש5חנאונים וצ 54אךכע 5ירקי ועקר5יח 5פתורא ואפר מח נשתנח עד
חרברות כהב שאן מכרכין כורא פרי חנפן א5א ישרא .5ומכרך אמרורואכי 5וחררכריך פצח וסחר
ככוס קירושובכום ש 5כרכה חסחןוחדין סכרח מכי% 5א כרכח .יש פחשין אם אין 15יי
ן וחא
5רב כחן צרק ורכ יוסה כר רב עסרם גאון וצ" 5עכר אהא ראסרינן 5א יפחתו  15מרי טסות ש5
קמאירקמאי .אכ 5ע5חנפן 5אמכרכינן א5א כטם יי
ןוכי קאסראפי 15מן חתמשי צריך חוא שיטטר
אחרון וכן אסר רב חאי נאון וצ 54ר5א סברכינן כ 5פח שיש  15וט' ותיוץ רב חאי נאוןי 54אפ
חנפן א5א בטס אחרוןוכן כהבר'כנימין אחי אין 15יין פחרש ע 5הפת כ5י5י שכתות וימים
לר" 1ר5א מכרכינן א5א כטם אחחן רברכה חמוון טובים חוץ סן חפסח שחרי אמרו 5א יפחתו 15
פוטרתיין קלפני חסעורח ושבתוך חסעההח טברכה מארכע טסות ש5יין
 .ויש מפרשים בר5א אפשר
ש 5אחריחן וכוסרביעי פוטרכוס ברכה חמוון פחרש ע 5חפת וטצע 1ח5 %1איתר מין צריך
טברכח ש5אחריו אב55ענין ברכחשלפניהןע5כ51ן 5שחות ע
ד54ש:סירר חחנדח 1ט' וכ! מצאתי כרברי
מברכין בורא'פרי חנפן שכיון שכ 5אחר מחר הנאונים ו
טטן שידחבפני עצסו מין ראוי 15סר שירח כ5א
רש כפסח 51עשות ב5
וחרוצ ח
ברכח כרכהיב '1כרכו שם ככורך וסרומם ע5
 %חסררכבית חכיח שאיטכקיחרי חוא רשאי בכך
.
ח
כ
ר
ברכח והח5ח ע 5כ 5תח5ח ותה5ח תן  15ב
5
ע
5
כ
ו
ר
ט
א
חברטת
חכמים
שכך
ט5ן אה פי
א
5
דאמר
ורבינו יצחק פאסי וצ 54כתבאיכא מאן ראמר שיצא סוציא חוץ מברכה ח5חם וכרכתחי' 1שאם
מכרכינן ע 5חנפן א5א 5בסוה ואיכא מאן
5א יצא טוציא ואם יצא אינו נטציא ואיכעיא
רמכרכינן בתר הרי כסי רגוקסי סעורח ובתרתרי
טעמא 5ן כרכה ח5חפ פצח וברכתחיין ש 5קידהש
כסי רכתר סעוהח והרין סעמא כהר
אכ5 5ברך חיום אה ע5פי שייא טוציא וכשם שמוציאו
רמסהבר חוא שפיר רסי 5סיעכדחכי א
טצה כך טציאו בברכה מחר
ס .ורכיט ככרכת %חם
טרא פרי הנפן מכרכיח ע % 5טם וט
שסירר שצריך רחד טעמאחוא.מיחו כ5הירקות ש5טיב51ראשונ
ש5פח ,צ 54כהב ב%טת חפסח
ק
פ
ת
ס
ח
5
שאינן א5א מפני חתינוקות שישא5ו
יש
5ברךע 5חנפן ע % 5טם וטם מאי טעמא כ 5חר או שמאכיון ררבנן תקנוחו כן כוח מוציאין רכ5
וחר מצוח כאנפ' נפשיח חוא וכן כהכ נם רכינו רתקינו רבנן כעין ראורייתא תקין וחוא חרין
ישעיח וצ 54שטברכין ע 5חנפן ע % 5כום וטס רבקריאת חה4יה 1חח 55יט5 5ה1ציא 1כקריאתו
וכן כהאחבעיני רביון דב 5חד וחר פצוח כאנפי ויויאין'רי חובתן כמו ששניט בפרק 515ב חנטל
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שבלי הרקם

סי שהיח עכר או א"ה או קסן סקרא אותו עונד
אחריחן סח שחן אוסרין ותהא סאירח  15ואםחיד
גרו 5מירא אותו עונח אחריו ה55ויח :וכשב
שכקריאת חחנרח והח 55טוציאוירי חובתו כן
סוציאו כברכתחיין שעסהןשביון שחןטעונין בוכ
י חוכתו
רינן אחראב 5כברכתהסווןאינומוציאויר
וטפרש טעמאבירוש5סישנייא כרכתחסוון רכתינ
ואכ5ת ושבעת וברכתסי שא %חואיברך ח5כך אכ
,
_5טרין כו5ן ברכת חסוון יכו5 5קרש ו5עשותב
הטרר בכטח בתים :כיצד חו5ך וטקדש גביח
ראוכן ועושח 5שם ב 5חטרר ש5פני חטעורחוח,
יהשבין ונומרין טעורתן והוא חו5ך וטקרש בביח
שטעוןועושח 5שםב5הטררש5פני הטעורח בסשפג
הראשוןיח
ן יושבין ונוטרין טעורתן וחוא חו15
ופקרש בביתלוי ועושח 5שס כל הטרר במשפג
חראשון ובן חו5ך ועושח  %חטרר בכ 5חבתינ
שירצח וחוור בבית ראובן וסברך ראובן 5עצם,
ברכת חסוון וחבקי נוטר 5פניו את חח 55ומברן
 %בוםרביעי .וחו5ך15כבית שטעון ומברךשטעון
,
נוטר 5פניו את חח5
בעצסו ברכת חסוון וחבקי
כמשפט הראשון וכן חו5ך ועושח כ 5חטרר בכו
חבתים חראשונים והואאינו משעם בבית אחד טחנ
5א בתח5ח ו5א בטוף אלא טועם כביתו ועושח ש
חסררבביתו או בתחי5ח או בסוףשחרי איט רשא'
5טעום אחר מצת אפיקוטן ואין 5 15הוטיף ע 5ר
טטות וכן נמצא ברברי חנאונים ו" 5ובחלכוח
נרו5הן:ושני5ילות חראשונים ש 5פטחרינם שה
ב %טרר חובת חחנרח וארכעח בוטות1 .ע 5וו
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נשא5ח שא5ח 5פנ' חגאונים וצ" 5אסוררכנןכ5י5י
פסחים בתר ברכת סוונא אטור.5ה 5סישתי סיר
א5א סו'סאברבך5י5בירכתתניהנמאווןרפוסנחסרא חב5תיר5ארקטרחיושואכיי
5טשת'
ושתי
חסרא וסי %כ5טאירבעיטיאסרינן חיובא רפטח
חר5י5יא חוא וחאנסרינן %טי5י רפטחאב5י5יא
קטא ב5י5יא תנינא פטק 5יח כ 5חינא רפטחא
חי5בך שרי או רי5סא עכרינן ב5י5יא קטא טח
5י5יא קטא אטור אח 5י5יא תנינא אטור והשיבו
כך ראינו שטחררין טן חפחררין נוחגין 5י 5שני
כראשון ואין אוכ5ין אחר ברכת חסוון ג 55ואין
שותין א5א כום שאסרע5יו את חח55טאי סעטא
חיישינן 5טפיקא ראטרינן טפק חמשח עשר טפק
ששח עשר חוא ואנן ב 5בני חישיבח וסחררין
שבישרא 5נוחגין 5י 5שני כ5י 5ראשון  %5רבריו
ובר 5פטח .אב 5טי שרוצח 5אבול ו5שתות ב5י5
שני אחר ברכת חטןון ואחר יח55וך או %ושותה
ואין ע5יו %ום .אב 5נמ?א טוציא עצטו ס5%
הסחררין ועובר ע5רברי חבטים שאסרו לעו5ס 5א
יוציא ארס עצסוסן ח%ל .ונראחבעינישאין 5הק5
ברבר 5שנות בין 5י5ח ראשון 55י 5שני שלאחר
שעשינוחו קורש איך נעשחו כחו5ולין5י5ח ראשון
ובין5י5שני שניחם אסור 5טעום %ום בחם 5אחר
כוסרביעי .ובע 5חרברות ו" 5כהב דאיןשנויבין
מיפ5יין שכשס שטותר 5שתות מיס כ% 5עח כן
ן כ 5ח5י5ח וטח שאסרנו שאין
טותר לשתותיי
טפטירין אחר סצח אפיקוכש בטיני סא %קאסר
ולא בסיני משהה:

חנח כיארט כדרך ארוכח וקצרחלספיכי לכת
סדרחוכתלילשטורים
כאכילון מצח ומרורים
וארכעח כוסות חנבחרים.
לחסיכתכניחורים

ומצותחחגדהלנערים
לרשע וחכםמדרים.
כקריאת הלל ושירים
ותם81תילחערים
וללמדם ספר ולשון כשרים

