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הסכמה
כ ם ת0ה  ולדרים לאדן המאיר *יץ קציי ננל המפויסם הגדול הנו)ון היג ר

: והגליל 3לגי קיק דסה האב״ד נאנונזאהן ני״ו הליי

 תרגיני פםח הגדס על ריאוי לפני הינא עיני ראתה יקי
 עדהחהוס ויויד נוקג וגקי לשייף המונהק הנאין הנמל

 מי״ה קדוש אלקיס איש והפיסקיס הש־ס לוש ת! 'למעמקי
ח נ י 0פ ו ל ץ ה י ו ו ר ו  הפנאה ספד נעהמ׳יש זגללה״ה ה

 פנסס יפיסוננעת ופנים ומקנה
 r כ׳ אמנם יפי׳ הגדה אגל לן הה קו״ל אמרי נר נ ני אס והנה

 נודע כנר הל! האיש אמנם הלכודו נעמקי עיר נתפרסם לא אם
 פה עם ־ סקיס פ1 נשיס יננייהי תקפו תעשה מ נקהל

פוג כורכו נפלא־ת יניד הנן נלגמת  אך שפתים לני וע*כ י
 סשזז מו״ה התיפלנים הדננים לאשר אך ■ זאת להלל למססי
ם הו״ה ותלמידי קאילעד  הלז התמנות קנו ני׳ ן־ס נ־ם] אנרי

ש עני מי״ה המופלג הסייף הדג ש־נ מאת מנא נכסף  היו
אולי ־ התקגאים מסמת ייראו וירא נייי המשני הגאון ניד דורוי־ץ

יוסף מוהרי כקשים היקרים נסנוייו

גי לעשוס אשי נשדה ולנא קנינס אח יננלע להשמיסו ינאי  גי
 פלהתשניש יריולהעד אם לסם נקשו פ״כ . שסר לו אין אשי
י אסינו מאת ולנקש הלז  ני אימי והננו נגילס ישיני שלא ני

 ־ הוא כספם קנין כי יען •דם את לסמוך הוא וגליו יאיי
 הנאין ש״נ שכתג שמן מכיית שעי נוסס ניסף עוד זאת ומלנד

 אסיים תו״ה אורה היה ליהוייס נדורו המפורסם המינהק
 המאירים ־ יקיים ספדיס התסנר נעל זצללה״ה טינליות זלמן
 אהדו וכני והננון הדאיי הנוסח ניקס תתני אזר ולייייס לאיז

 . שמצו על הלז מהירה שער נעצתי עשה והיא י דג תעשה
 ואליכם י הלז התסנרם תיקי האוד וע״כ י עליו לסמוך ויאוי

 ניכה הניא למען הלז ספר לכם וקעו משנו אקיא אישים
; נת־כם אל

ף לצטיי האלה ראדיייס הגאיניס וכנוי התירה לכניד ■תוחם הניהגדברי ס ו ל ' ו א י ש ו ל ן ד ה א ז ג א ט א  האנד־קק נ
: ישראל נני שמום ואלה לסדר םיכ״א ענם לפדש עשרים ד׳ כייס אוי והגליל לנונ

ה״י עז ב
ה את מכרתי התיוג אני׳  ויגעתי נייישה לי נענה אשי זצלצה״ה ההעלאה נעהת״סס׳ עילאה דני׳ איי' יקדופ הנאץ מאא״ז יני

ה ניג־עה עשן יסן כתג קדשו יד מכתנ לסייה  פאלליר סשם מייה וכי׳ התריעיס נהיננ^ס איתה ומכרתי לנכין לסדרה ינ
ק דני ק ני׳ זיס ניסן אברים ום־״ר טי  נלי ׳דפס הכל ‘שלי הקדמה 5ע ,שני מהסידדל יניע יגל הכל אותה שידפיסי נחנאי י

י נל מניפת נ סן איחה שסידס• כ!ו הכל יק שיני׳ שום •  נייהונדפיםים ליא״ יהיה הזאם והמכחג נקינ,עצי.יו״ט נדפס ושיה•׳ ננ
י : עולה •עשי לא ישיאל נני ושארית גסלס אסריס ■שינו לנל ממני היא כנפש שקנין ,הניל  : הנ*ל הקדום המשני נכי ס

: זצ״ל ייז״י<*י'׳י נהיר סיליית איש הלוי הירש צני הצסיי תדכ״א שנס ענת י״י ה׳ ניאדי



חמץ מכירח שטר כופח
ל מ  נישת מצאתי זצ׳ל יייגליות ייהרא״ז המה׳ רשכנהיג הגדיל הגאון אמי נכדיחפשתיניןכתניםשלאני א

אוח■ ז״ל1 רב ומעשה צמעשה הלכה ילמדו ומעמו להעחיקנו טוב אמרתי שלו ח״ז מכירת שטל
: נאות ■

ת מ  וואשיר וקעלניש )יסורטיר ושכי ‘וחומ׳ן האריק כל מכרתי הת״ט אני איך וצרל■ א
סד׳ העולים צסין לצד אשי כסרתך דהיינו 225 בנוסד שלי במרתף י׳נפצא י

 הראשון המרתף והלאה המהיצה וסן ההיא במרתף המבדלת רינאזיש של המחיצה שאחורי
 וואש־ר וקעלניש ופורטיר ושכר וחומץ האריק כל מכרתי צסון לצד שאצלו הקטן והמ־תף
 שיור שום כלי הכל כניטעלקיש הן קטנים גהביתין וחן גדולים כחניות אשר הן שש הנמצא

 עם תיבת וגם שימה נמצא אשר כל שכר ־או אריק כהם היה אשר רקנים הכריס כל וכן
 חג על לסוכה המיוהד שלי בחדר העומדים דכרים ושאר חמץ של כלים עם שבתוכן קמח

 לא וזםים בטלוה עליו וקפתי והמותר אדרוף ו’ע וקבלת• סך כעד לערל הכל מכרתי הסיכית
 וככל קיר״ה במדינות הנוהג וועקסילנירעכט משפט כתוקף תקעיולפ׳ק ך׳נניסן א' יום מן יאוחר

 ועשרים ארגעה סך כעד הנ״ל שבחצר הניל החדר ונם שלי המרתף לה והשכרתי המדינות
 תקע״ולפ״ק ך״נניסן א׳ ביום לשלם במלוה זקסתיעליו והמותר אדרויף וקכלתי רוסי׳ מעית ז׳ה

 המרתף היינו לה המושכר הקרקע ואגב הג״ל ניסן ך״ג אי יום עד מעכשיו הוא השכירות ומשך
 הנ׳־ל והכלים הקמח וכל■ הנ״ל הבלים וכל השכר ולל אריק כלהחביתין לה הקניתי הנ״ל והחדר
 גמורה כהודאה מודה ואני הח״ם הנ׳לשייךלי כמרחף שיש יינות שאי או איננריש היין מלבד

 מיני בכל הנ״ל והכלים והקמח והשכר האריק לה והקניתי הנ׳ל והחדר המרחף שהשכיתי
 טו״ט שום כלי הקיר״ה נימוסי ועפ״י דתה״ק עפ״י חל הקנין שיחי׳ מהם באתה המועילים קנןנים
 העושה כאדם שתרצה למי ולמשכן וליתן למכור הנ׳ל ככל כידה;לעשגת ורשות כעולם ודויד
 הוא כי תרצה אם מעכשיו■ לכיתה הניל כל ליקה בידה יורשות וסעב^ מוחה שום כל• כשלו
 אחריות אפילו כעולם אחריות שום עלי. ואין ד.נ'ל הקונה ובאתרץתח״ישל מעכשיו ממש שלד׳
 'ודריסת רשית לה נתתי וגם כנ'ל לי מחיובתלשלם והקונה ׳דכך’שז,ת עלי י אין.ך׳ל יארע אם גמור אונס
 מוחה שנם כלי שתיצה עת בכל כנ״ל לד. המושכר וכןלחדר המושכר:,'לה למרתף לילך ביתי דרך הרגל

 מפתח לה מסיתי גם לכיתה הכל לפנות מחיוכת היא ?זכירות..ד.נ״ל המשך עביר ואח!ן ומעכב:
לדחד^ק' אופן ככל וננמר נעשה משךשכירותה ימי .א^לה:כל5שתזזזיל{נ; הנ״ל ור׳חדיר מהמרתף

 תקעיו ניסו י״ד וי״ו יום עיה ׳באתי ולראי' ובבל,'מקו^ת'משפטים הקיר׳ה ועפייינמוסי
'מרגליות זלמן אסרינז הק׳ ׳ .
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הקדמח
aא נ , ו ד נ וpנ ד ן ר , דiד פ ז ז ^rר . ב ד ־ ה ל צ ׳

ר מ  נסלת 6ליי זכיסי כי ה׳ )וזה1 * כממנל גנל א
rufc • מאאיז • סמים קדש• הקויש היקר הגת׳׳י 

ההנדה על פ<׳ • צללהיכf ההפלאה ׳0 נעהה״ה הקדזש רנאין
p״ וקיאחי ■ cצללה̂«f .מ^לא״ז גאו(5 ,*,).׳ן ,ן553 ,

 איפ לוי פנ&ס קדשו שם גלמז ינו י!אר,0ה הגדש גשם
 למ* העפ' שהקשו קו׳ על אעינא אגג גלון והנה הולווין

 ■ טעמים הלנה וי״ל • הנלה שיפול על מנלכ-נן נא למי,
 כן גינדס כן הפסק לה אין מצליס יציאה למצוון כיון ונ*ל

 דאין גלילה ישן לא נאם המלה גלנם נהו ויו׳ י גלילות
 מצינו ונם נסוכה ורן גינסים הזמן נפסק ללא לניון לגלן
 זכילת למצות כיון וא״כ י עיש כוי צפלא נכל מנלך דליי

 מצלים יציאת בזכיל כנד ונס י כינתים הזמן נלשק לא הצרים
 על לנין אין לכן י ע׳ש נגינות החוייט כמיש ציצית נפי

 לי תהקשה מה אנינה נסי : ו)״נ ננ״ל ■ הגלה סיפור של ה׳׳ע
 יציאת שתאהל וכימי שלא יאנ״ע שאתי מה על אתל פנס

 נצסתי בלא ופייש״׳ נוי וומא גן שלישה עי נלילזת ונצייס
 פכתיס להא ניצוס כאן אץ לעדיין כמכס והקשה לפנמים
 לאיתי וכן ■ המטים לימות להניא קיין ימי כל נעיא לויש־ן
 שמכתים לפה וניל י מיש נזה שהיניש ננלנות נתוי׳יט
 היה לגאולה אתמלתא מ ליי ־ גלילות מזכייין דאין סונלין
 qw שום כפי נתל אזלי זפנמים יצאו וגיוס הלילה נפצוח

 אם מסולקים הס׳ והנה ■ לגאולה אתפלחא נתל ולא כגאולה
 לכל או המשים •מוח לגאנלת אתסלתא היה מציים נאולת

 •tip ימי דנל דסונליס לפנמים ט״כ נפיע נאזלה הזא אסל
 הוא דייט מוכס י מצליס יציאת תכייו דאז המסיס לימות

 א^ וא׳׳כ ■ התפלחז או מזנילין ולכן י ינאילה אסמלתא
 ניס מונס המסיס לימות קאי יי,י לכל שסונויו לפנמים

 ונזה י לנאולה אספלתא אן יןyכfל« (לילות ייינ דמזנילץ
; והנן לפנמים נצס

 על • אסל מינ שנשאלתי נמה ללינא הנפוץ כאן .אעתיק
 לעכי׳׳ם סמץ של קנין נשפי לכתונ בנו«וכן פה.

 שיכיל, דנל להוי וכדומה סיסים קאיץ יי כנין ״ מינית ואש*
 שסר והוי וכדומה נ׳ היי מן ולעשות ' להזדיין'האסל

 והשנה• ־ מיג •'p נסוימ קמנואד «הכי ולא לזיין שיכ-ל
 1הלא ־ ספיקו ונאי ;ידפנא לא ןאןןצה ־. גס״ד י הס וזק

 מהני דנקנין לאי׳ קנץ*לםםד -נץיאסיי לסלק שס יוניאר
 שעליקנין למן דשסלי י קציא סימן ומנואל?נזי«מ לזיין וניל
 נהנ״ס, ללא גוכיס מ״נ סימן נשיך עיץ אן ־ ונסי לס
אן כההמיע יק  למנין נם. מהני עדיה נלא ופתס.. נכת״י ו

א אמיא לא ללהשיז עליו סילק יהתימיס להליס פע:ת  כי׳
 התות׳ וינאעתנם ־ 0ע* «י׳א .1סונר לאני■. כתני ספיח והס

 נסאי■ ,אן לאגיייסונר■;ס^א להיכיס נמנו ניסין גדיש
 דשטיי ננהוטח יי{א״ש7,סמויאה1פיו0דהסו וקשה ■ שסציות
 ■לסדין פייינו׳.התוססות כאן יגם’: ־ כניסין נ פשו ■קניניס
 לפי הכא קאי 'וצי^ןלןים' ;כו׳ נע*ל כולאת דצל מניסין
 לי נהילין שסוופ.;,־\ינזה כשאל ג יוש קנץ לשער לס״ל

 אתיא לאניי נתנו י י . סספא ני. נ דנתזנוח התוס׳ משמיא
 להוי ננת׳יי מולה ד*א אן הא הזנהישיא אא׳ז יהקשה כרי׳מ

לשער• עדיין ייעי א דל נהס׳ד להתוס׳ ששיר מים ולפי ליא״ !

 שנויות נשאי אס לאניי מוכס ג ואי נניעין סשינ קנינים
י סיני  ליה ניסא לא כצל לשפמת נס נץ מסלק וא-ן יא נ

 לםנויות ניטין נין יסלק לזייפו שיכול דנלני נזננל ל״זסהות
 צריך וגנן ; כן מסלק לא נופא אניי דכא התומיס נוניש

 לזיין ש־כ־נ נשפי כייא סיל לא דאניי לימד ת כסיספ
 אגל כיימ מחינו מוכס נעינן ל,א וקידושין נניסיי דמהני

 כניסין סשיני קנינים דשעיי לסלק המיס׳ שסיימו ננה לפי
 וכתונית דמהני שפיות נשאי כי״א סיל לא לאני' י״ל איג

ק סק פ ׳ואניי המהיש״א כמיש כניע אתיא  נניסין למשיג נמתנ׳ י
 כסייושי לפוש נמית לא אנל ־ החומים שני ונעץ כייא
״7 סכי השיך נ״נ מיושג ונזה הגיל  נשאי ס*ל לא אנ

 השין מל התותים קו' קשה לא נזה ונס , כייא שטייס
 ■ זאת קשה המוספית על ונם • עימ נעינן נכתי• אף להא
 מיש ולטי : כי״א אניי ססק נקנין הא ן השי לנרי לסי ונס

 נפיל הויאת דמהני מתין לענין ככא נתנו לתוססית גיסא
 ניסא להשיך י׳יל ת׳כ ־ נעייל הודאת נמקים סתימה עדי היי

ק זייפו לא כזה שדשפי כנע״י לתודה לניון  להז״מ שאותי י
עיי כידאת ים  ע״מ נלא אף נקזץ ותכני עדים י«אכ נ

 א״ע. סיסר ולא נלאעדים נהי' מהני לא ילאניי * לי״א
 נכניס לא קכין נשג־יי מכני לכמי• נזה השיך לנרי ונירא
 לענין דמכני ׳״ל שלותו כהוא לכתוג לאסי נציוה ואן ננ״ל

 לזה ייל עדיין אך י ע״ם קל״א נסימן נאה״ר כלאיתא להל״ס
 ההני סיפי דנתג סיני דהו״מ ייל ונם לעתי' סמכא ללא

 מעינן י״ל יעל סופי נתג מיני לא ולדידן עיזת מסעס
 דוני עדים כמאה נעיד הילאח ,יננועם וסתימתו. ידו נסג לוקא

) ־ ל כני נ  דפיסק ירווניס נסוית קציד נסימן לעיין יל’ (
 דלמא נטעינו כה״מ סס נ0נ1ליקא. טטי ציין לנעכוים

 המיפיק אדמו׳י הנאין נח״י נתשיגת ויאיתי י כו' להשזיה ינזול
 ■ שטל נלא העכוים לעת לא.סמכא7 , ת»י שי'. לפה מיצ

 ההימ לטעם י״ל אך הניל כהיע .* jisn'שינס למה וקשה
עד .מיייי' איןמעיעי אנל השדה על נמעי  כטעמודמי* ׳״ל נ
ם לעת לסמנא סשיטא נניד וא״נ ענוי  סינסל נסי שעיין י

 להטכויס פיון י״ל ונם י כנ״ל ננהני להזדיין שיכול שפי לו .
 שקויאץ מה על בסימך לק ישראל של שעי לקיוח יכול אינו ,־

: נניד ימהנ• לזייפו שיכיל שסר הוי לא לפניו
 נכתג אם רק מהני לא נליניהס לידן להשסי ניון (נ)

 נמי אזלינן נסמץ הנא אן י יקיל״ה וכנמוס• וכשנס נלשונס
 דלל התנים אא״ז לעת ונם י ממיס "P המניא כע״ם ליס

 ליהלהענו׳ם למה ממ״נ ואיכ י מהני נדיננן מגילה העלמת
 לכפותו יכיל הישיאל אץ יוזלו לאם שפיל •לע הי* לזיין

 שם דני וסין כינה הארכתי שלי ינשו״יז נניל ■ כמקס לקיים
 סמסי נאסד נפייני מעשה היי שנה ישלשיס ששה, לזה

ה והי׳ שתו את לסתום ושנת תמץ מפיית כמסי לעביים מ  נ
 מתליית מייא״ז כנאון אא״ז וכתג מיונה והפסל שלן יין

 עם * סעמיס ימה נציין לנכיי .למייי היחי זצללהיה
 דסה ?מו*צ תם י הוא נעלטא זיעה דייש כמנ״ש לעס ציין

 אסי הסמץ לנכדי למפיי כניל סעמיס ציין מהויש׳׳ק כגאון
 מטעמים לנניי להכיל מותי לנאמהיס •יל יננ״ל כפסס
ל » מהני עכוים תליני נסימןתמיס כי. הל• להמיא ונם «י כ ג

י: לנד ■



ה מ ד מ ה
ftfl’ft yp דנסויפ ואן ■ לגד  jit'P כשן) עס פנוי כשיפ 
 כמו בי' לדין דיניל פטי נששג לא 06 «מ*נ «*<נ ■ נרע
סן ז לנהסלה «ימ נל6 ■ לנד נ  מיד• נפש■׳ 6להוצ־ צי

ג נקימן דהחומיס ספיקא  ,ש6ו 6’י]ל דנמסלוקש בחג מ׳
 ונעיק ־ לי׳א נג־ט־ן !>6 לזיין שיכיל מפני לא וס״י נכת•׳
 ליאוש לסייז מסימיא נסשיה לשמור מהר לכמשלה להיוש

 הדנר נעשה יכנר נשכס לא לזיין יכיל כפטד יהיה שלא
 ועיין • לנכדי אחי ע׳׳ היזילז למנוי להקל נצדד •ש לאעהיש

 והנא ■ מימי שהי׳ כמעשה ממים ונשימן חיו״נ סימן נעיז
 דפה ?מוין עם דנימ• אס״ז ־ כנ״ל לנריי למכיר מומר ג*ב

 מימוש נייד אין לדינא ל׳ יאמר מניישיק כנאין אדמ׳ו
ק שעי א״צ דמסלעלין דכיין  אינה זיין יהסשש ־ הקרקע י

 שנחנמי נמה לדינא נ״מ ומיע ■ כנ״ג נמסלסליס רק נקיקע
 לדיד;ה ראן . שם ל>״ן יניל נאס נקיקע זיון משש לענין

 '<נידין0להזדיןבהו ל שינ דני הוא השעי נון 06 ונם ־ «הנ• לא
 מנע עדין מ*מ לגע קיין שערי מדמה דהתוש' ואן ■ הנ׳ל
ע יע״ן לסניני פ*« להיוש דא*צ לענין  ונשין׳ קכ׳ד נסימן נאה׳
 : א׳ סעי׳ שמינ סימן עעש נהלכיש עוד יהנן מינ סימן מויס

 צני הצעיר המשני נכד ממני •צאו הדנייס אלו כל
 נן . מזלאז־ץ המאה׳נ היג נן ־ היייייז אים הלי׳ הייש
 המשני הקדוש הנאין נן שהיה . זציל לו• משנה המשני הגאון

: זצללכיה ההפלאיה יס׳ הזה
 נפסשיש והנה ■ היום שליש סד סמץ לאכיל ומישי הימ׳א כוזב

א ■לין ה' דן  משמע לא זנש׳ ים שמין סל סהשע מלא ינ
 ושנן;’ לי׳ הנישא פס נצל״ש ושמה ■ קיים p® ועדיין העשש

קא לד׳ אנל עייו שיה״ מנ״ל מ״ו; ,נעזיה1עון הסמז שיהי׳ ינ
 הקשה דהנה 'נצ^^./יונלפעני*ד והניס שננישז להשניש סייג י

 י״ל אן הסראש'לספק:דזלעא,ניסנו הו• דהי■ איי׳ השאנת
 דיכול דפיכא ל1לא_מה!י,?יס •דופjדנםיל דפ*ל הדמניס לדפש

 דמיקדי •■וה׳יה לזק דעשאו.■הכשיללנישותו לדפי צדין לנפיו
 ניטלו שכני אן: הנזמן נצל יפסס לששיע סאסיי לזה סמן

p פי' וי׳ל.לביענ״ם ־ כנ״ל הסוניסא דשיין 'r j .c p ישליט 
 ש״שינן1אה'1על[הק0 כשר^ן הו• יי״לסילדלא ספק נהתיאש

 ידוע נזמץ ונוי, ■נפזיה שיה•'עתו יוצייך ולכן ניפלו שפא
 על לןא' דמשנישי עיגש זועיג ולכן ׳ נניל ניפול מהני ולא

 הסמן ועדיץ יהשסס ■שששע דלא אrכקס יושגן דלד׳ ' עייע
 ולא עליויע קאי. יאם(איצל.דששניהו נישא נ־כ ולי״ל . ק״ם
 . וכיד•[ סמן איסור לענין נפיישי• מסשנישו דנפקא ניפול מה;׳
 ■ ■לא יבוג על,הסמן. הפסע פישא לענין גי? מהני לא אינ
 מיכע ילא אייה השאנש כקו' נפלו דלמא ספק השיאה הוי

 מיכש נ“וממ עיש על יקא• מוכש וע*כ ־ נעזיה עתו שיהיה
ל  יי ואץ וזייל נשג ניע דן נפסש׳ס היסניס דעש ונקדים מ׳

 * •שואל אפשישיקיינו סא• פתס אלא לתמיד תאושי דני נן
 ■ נפעם הניא■ לא דלמה עליו והקשו ־ שעוש פסתיהףנשש׳ אש

 ■ דנקע שעוש שש• מ*ם. ועוד פ דנר *אישי אפוס שנשים
 דשליגי'' דלינא מקיים'ננץ דינה י לאי-ת קייג לפעניד והנראה

CS ״ על  ' נשמינה' למהתמידמפספ נע• טעמא לויאיכ נן י
 -י שכעיס נ לומי״דשיפיו ידוסק * יומו אישיו לא ולמה ופשצה
א דנאתש ••צ לין ■ שעיש נשת׳  נשפט ממיל ימדיינן סוני יו

ה אקיא דקמכו ומפצה נשמונה נ׳  ״ ונעיע ־ נעלמא אסמכתא י
 ■, ותנואי ־ הפינים •ק״ס ונשסס פ0פ ישום הזמן הקדימי

שיניה דא,יכ ליה עדין דשסם דניס נידושלמי  ונ״ה לנמי■• עקי
ק ■ פ*ש אסל ניים ■'מק;ים דשמיי  דייניל סיני יהיא י

̂יג ניה נע׳ מדאוייישא  נייופלמי דלמה נישא ■נזה י ̂עליו וש
א הניא ה ל  ולפמיש ■ דנאממשניידהכא קישיש ?הי׳יק■■ נייני

א והנה שי׳נמינדיסלדשאאסעכס׳ נישאזהיח׳ דינ מו ^דנ י

ג נ׳ ילא שינה דאןדשזיוןדקיא סוני פי ק נ ה י א סיני מי« ני  ינ
ה נעי לא דמדאויייתא ק ני  דניה אקיא י;כוהו0וא מדיננן י

 ואמרו אסמנמא לק הוא כי׳ ינד יאיסל דאיזיינן הא נתי כן
ג דנתינ דכיון שכינים פי  כן לתמיד מאישי שיהא ש״יו וניה נ

 דננלי הלימוד דנניא נ־חשלמי ועיין ־ נשיש היתנ״ם ישיש
עינ י1שנא דני •אישי ׳ עלה יפייש כי' וניה נ  יימיה י

 וסי׳ ־ מקדים דעינ נימא אי מאישי־ דעיב מימי שמיש מאי
 צללי משינטו שיהיה דעדנ קנא אתיא ילמא שם פדה ?קינן

 ינפיק ומשני קאי היאשין עיג על י-ערניס ונין י עיג
 קישיש הננלי על יקשה ואיכ ־ עיש ני׳ השינש מכנא

 וכיה דעלג הקיא פצ יננן אשתנובו דלמה הירושלמי
 דעיג מקיא שנירס אסינכיהו לא למה הפכע שיאוסי

 עלהננל• ה׳יושלמי קו׳ לחין הימנים יוונש חה לאקיותי׳
 כיונתי לתמיד הסשס שיאושר וכיה מנעינ למדנו דלנן לתין

 נאסש םחיהן ייקרינוהו שם עיר ערן הייושלמי דהנה י כן
 הקינן וסי' ■ שני פסש ואין שני כנש ינתיג ותשני ־ ניה

 ואיב : ים כנשים דהינה פסש ולא אשד ינשמע דכנש העדה
 שפית משש הפסס לאשי אקיא למסמך שכמיס היה דלא ניסא

 נשש הססס לשפוט צייכיס הי׳ כן תאמי אם דהא ולמעלה
 ■ססט וילמא עדיין ניכר דנא לצמצם דאיא נשם וצא וממצה
 נשש םי!םשפ ציין דעיכ כיין א״כ פסול פ0הפ ויהי׳ סצית קודם

 נשת׳ פססיהן את ישיאל כל שיקינו אפשי ואי ומסצה
 כאשת ושתיהן וממצה נשמונה לשישטי צייכין rוי.תס שעות

 יותר התמיד שיאומי וא״ל כהידושלמי לכקיינן כשדין אן
 התה׳ד לאקדומי ישאין השתא דנשלמא ז*א • ומפצה נה1«שו.
 עייפא ופשת יפסס נ״ה ד׳ק״ם דתוניד נ״ה מקייונין ולא
 אתה ואין ומסצה נשש הסשס די.יקים תאמי אם אנל

 דאן • נשנס דתמיי נ״ה ■נטל כ א׳ ׳ דפסס הניה ננקייס
ל כיון ז״א ■ דששס נעיג מק״ם אתה כן תאיני אס  יי׳

 יתמיד, נ*ה •נטל שלא נד• נ ט •ושי הפסס ונאסר לאספזכו
 ניה ילק״ם הפסת לאשי אקיא •וחי משמכינן ולכן ■ נסנס
 וגשידוש׳. : כנ׳ל הירושלמי פפיי הימנים כוונת וזה ־ דססס

 יכא ׳קכיא מאי מנין איני לכן נזה הארכתי ססשיס על
 המתן.■ אסיי דמסצזסילמעלה ט׳ הפסס תששע מלא ראיה

 ת סטי משש הפקס ששיטת הזמן סל מיאויייתא מישלדנא לפי אך
ק ולמעלה  ■ ידויק נניל נישא היא.לתמיד• מאופי מייננן י

ל תיש ולפי  דלא:זזששע הגיויא דהניא ישי• על הצליש ק־סית ״
 '׳דלא; שי,כ*א'הקיא תמיה והימניס לקידם קיא הניא ולא

ך ונלפעניד נהש־ס לא שזנש היקשה' ד^נהיש״א •השכל די
הניא . לא דלתה מוקשה והצלייז לעכנ_ הכתינ דשינה נתיס׳ ■
 לי״ם' ■ ■קא• דתיס׳ דילי^;מזנס;״כקנ _’הייושלט תיפפ.ת־ ^

' כן לידדש מנ׳יל וקשה ^ש׳י * לענג הנמוג ־שינה לא ולי״ש
 חש■'•, ^אייה י*יל.דהשאגת לעכג ששינה 'לנופא אחא .דלעא ,
 השנתק.׳ לעיין תקשט לא .דנתיג ̂'.דכשתא אוקשה ̂■1:עי,ן ,
 ♦לא כניאי׳הקיא ;לא לנס'לו־.? ; ,לי למה דאשנישו 6 איטלקי■ י

 • מיידי כסלשיי ניטו^ ’דיסשנימר;דהיינו דייל אן .׳.סזנס.הקודם
^א נםטןישאינו-^דןעיוקיא‘■.  נו”ק"ם.דה שהסמן טז. .תשסס /

^ דנעייז יקמ׳ל ־ •מע סמן  יהכלנו ־׳ וכהרמניס ,־ דיקא ל5נ
 שזנס לא כחיג דנכי ^טיושכ ;זשסטד לא7 הק^. הניא ולכך

 לסיו'והניא הטמיעה ,מפי נ1נגיס'נא:<^נ*ם.,דל| ייל וכן
^ וןליןינא■ ססס»בנ׳ל דלא קרא  דקשה “אן נניל עמינ מכס לי

 דהוי לעכנוא• הכתוג ־גשינה: קראי תיי אצטיין דלמא
 זמיייי י״ל לזה ניטלו דלינא ץ לייל סי החיאת

 אן לנטלו יכיל אינו איסייו דלאש״ז ם;׳ לאשר שמן נקנה
ג הלילה דעד דסיני •הידה ליני דתינע דז״א  אסוי ני

 •טל וללים הלילה עד גיאאס ומצאי יי.ו0.ד6לד* אנל גהצאה
. f ■ לנשל י ■ ׳



המדמה
ג מינים לי*ש א׳׳כ ט״ש גש״א נסג יגן כלילה עד לגנול r 6י t c 
 למנג י־.נםינ פ-נכ לא ולר*ש לי״ש קאי דמים׳ י״ל איכ «*ל
 יכודא ליג' ל,א• וכירושלי;• אהיינא לדישא ■njf מלייך ולכן
 מייז ננידמגה כייישנתי שש מיקי יכן סמן נקלה ל”י א״נ
 נשר דכמסא מ)נםי לילן> מציין ילנן מיש לזל-קכ שמיטה נין

 ליומן דמיכיו כיינמי תשחט מלא נמתניתין ”פילם לכך מ״ל
 ׳כודא וכיני לדידן קאי יכייננ״ם כנ״ל ניטיל ממני דלא ע יד

 הקייס נקיא יכניא נטויה עתו שיהא נעיין דלא ׳וחין ילר׳
 ולט■ ספק כתיאט דהוי הנחית קושיית ו״נ יילושנ חוים .דלא
:כהיונלהנ״ל נ״דנכד תיל כיא סייף בי היטנ ודייק כנ*ל ניס׳ מיש

המחבר מנכד
אין עכרוןי1  גודעתי לא כ' ישמי דכתינ ייל ני׳ מצדיש נ

 רצה שלא היעה עשה שיפה שני ני-ייש יעיין ליס
כי ד׳ שCJ להלאות יכיל היה לא ני כענץ ני' אנכי .שאמרתי

נ לכן ידניו שישכי יען דק בו׳ סעי! הללי קיטיי: היה «י  ה
 המעלך אלק־ך ד׳ אנכי הסדלש שתסיים ווה כיסמיס ^rמ

 ננליותיוו״דלתמיסנדאין דין שעושה דאלקים(!לו;ו מאיזתנלים
 אפל ולא הוא א:י ד' אני וויש כיי איינ ה׳תלען ימינן u״n נתייש

 ה׳״מאלקים ססל א:כ• דן אמד נהתדדשולכן תעש״ כשם דשמו
 ש־גנל יהומיס נוטס להכניע כיה ועיניי הענדדת שיעכיד ועיקר -

 שפתס ותזל אאיו כתיש י׳ אל ליצפק עליהם השכלית כח
 תהם הקדושות ניצוצות הוציאי ןעייו הענזדה מן האלקים אל

 דיד נת׳׳ש נדיל ניכוש יצאו ־ב אה איתם ועינו׳ וענדים ווים
 ולכן צדיק איתי יאמר שצא יויש אא׳׳ו כתיש ני׳ אנכי שש

 ה' שחסי דאנכי יייל מהם הנציציח להוציא בי׳ כסןו כלי סאלו
 ה׳עינאה ר דלאיםז סיושץ ־קינים1מ מהשיאיתי מלמו מאלהים

 ׳צסק בנאי במיש מלכים שהיא תתאה ה׳ םיםווי עד נינה שהוא
: והנן תנכית היה לא יייד וקודא שם .

פסח ערב דיגי סדר
ר מ״ן אח נייקי! עשי לאינעה או  יאניקה לא־י ולא י כלננה לאיר ולא ־ הי!ווה לאיי לא יודקין ואין ■ הני לאיי י

 נתלחוד יאפי׳ שינדוק עי מלאכה שים <תסיל ולא ־ שם לישתמם שדינן י!־ת המק נכל ונייק־! שטיה של נ:י אנא
: וינרן ידיי יטול לניוק שיתחיל יקידס

על וצונו במצותיו מדשנו אשר העולם מלך אלהינו יי אתה . ברוך 1 T, ־ V ‘t T Y i v v “ V: t-. r 11 ־ T ״ ־ T S ־ ן T
:חמץ בעור

r.■אמי הנייקה יאהי , . r : . . , ,
 הלבטילJודלאבעדךחמתה דלא דאבאברשותי חמירא,וחמ'עא .כל;

י ’ ' ידארעא בעפרא ולהוי . י י '
י גייט : כחתן שייפת כשעת וה נימי יטיג החמן שייפין שטיח שש קייה "

 המץ שאני:מבער כשם אבותינו אלהינו.ואלהי יי מלפניך יהי.;ךצנן
 החיצונים תבעהכל אלהינר.ואלהץאבותינו ומרשותיכך;י סב,יתי ■

 לב לנו ונתת מאתנו הרע ואת.יצרנו* מןןהאךץ הטומאה רוח ואת.;
 תכלה פעשן הרשעה וכל הלןליפות וכל’אחרא הסטרא וכל בשר

ם זדץ ותעביר י [ ח לשכתה’מ רו ב ^ ב  וברוח בער ת
בזמן’ההם בימים אלהירזם ואת מצילים את שבעךת כשם משפט

י' י י ' ג אמן‘הזה
; מ יאמר ז הפנו זאחי.שייפס

 ךבערתה חמתה אבךשותתדסמתהותלאbמ;עאךא;qחמ;רא.ו”כל
י ׳ : ךארעא כעפרא ולהוי לבטיל בעדתה וךלא . ■



הפסח חיטת סדר
םJettiH 1 מד היא מגסה וחעלת ־ המידי( כמד כנדיל׳יתהלה נגשת אנשי פ׳כחיןני ־ שסהיני פייס : ץהעיל
דאו׳ שפהינז פריס שישלמי וכי• ■ העדניס גץ של תמיד אחר נשחש הפסש היה קייה המקיש בנית מןfנ יהנה

: היוס נסלל שהעתיק מה נפי גקציה סילו לן והא י • המנסה תפלת אסל פסח קלנן נסלל לפסיק

ם סן פניא ססת קרנן ע תצוות אחר בכ״ם נעזרה ושוחטו שגה נן זכר ; רעז־ם סן אי הננשי  ואתר דוקא עשר אינ
ם נין של חם־ר שחיטת ני עי ם נין של גלות רטנת יאחר : י  שישחטו עי הששח דס זייקין ואי] : חעיני

 יאין : יססת דם יזדק ואח*כ דתסיד דס שיורקו ער יקד.& שלא נדי דפשח נדם יטסיסיס : דסי את ויזרקו חתטיד
 חנרן יקינל השוחט שוזט עושי] וניצר : היסיד כנגר אחת זויקח ד-סשוז דם וזידק : הוזסץ על יפסת את שוחטי]

ח וגת! : השירה שנראש 'דאחד  וחוזר : חים־ד כנגד אחח זויקל, זירקו רטזנז/ או^ל ד.?יונ יחנד] ; לתכידו וחנירו לחני
נ׳ של שירית ידיו : הריק] סחזיר ואח״כ תחלר. לא5ה כלי סקכל : לתגירי והנירי : לחבירו ריק] הכלי  נסף נוי

א שילים לנזיכי] דיי ולא : זד־כ נז־נ׳ של רית וש  איתי ופסשיטין הפסח את חילי] ואחיכ י■ דדס ייקייש ׳ניחים שג
 ויותרת דקיב שעל דחלכ ודס י האיכויין את וסיציא דפירשה שיצא עד קרניו את יטטחץ אותו יקיועין : כולי

י נ ל וניתגם העצה לעיכת ידאליר. שעליר! החלנ1 קליות יל' הנ נ ת ‘נ ל דטזנח ע״: הנד] יטקטידס : יטילחש שי  נ
ת את דיחי] חלניי ירקטד קיניי ומחיי ידזריקי. והשחיטה לנרי אחר שנ  : השנת את ריחי] אינם גיי עני ייטאר : ד
ת איתו סולינין אי! וכן שכת כשחל לני ח אלא נ ת כרי ססחידס עם טהעכניס רס האחת נ  השגיח ויכת : דני

ח יאין נשחט רפטח כתית ונג׳ : ססחיהם יצלו יצאי חשיכר. ; עוטרת נטקיטה והגי : נחיל לד. יישכת  טשלשים פחית נ
ס ינעוד י איתר. גיעלין ד.עזיר. נתכלאח הא' כת נננסח : אגשים  אם י הילל את קיראין : דחייב יטקיינין שוחס־ן שי

 תקיער, תרועה תקיעה תקיעות ג' תיקעין קייאד. כל על :■שלשי ישני יאס איתו שיני] כילם שהקריני קירס נטיו
ת יצאה : רעזדה םיחחין םלרקייב נטרו ת נכנסל. לאשיגה נ גיי העזרה דלתות ניעלי] שנייה נ  רת יצאי■ םיחח'] ג

ת ננגפה שנייד. ן ניל] יטעשה שלישית נ לן שיצאי ■אחו : שי שיי.נשנת חעורח חתצין ני ס לכלוך טפגי וא ד  י
ת היתי. ד.טים אטת ; הרחיצה היתח יניצד ; שר.יהני. צין סטני. לצאת טקום לר. וי.יר■ נעזיר. עיני שיי  להדיח .ינ

ל ויזא יציאן/ת טקזס סיתסין ריצש* את עלכ ת א סל ת  יטקכין יטנא] טכאן יצפין עיליס עדשדטים ׳סם־■ טפי. גדיתיד, ט
ל עליה ל דם נ  וטשוסחזהו טגוקח הרצפה שנשאר עי יירר יוכל יציאתי. סקים פיתחי] יאחיכ נעזרה שהיי. לנליך ונ

נ ת Tנ : אחרת שטניא עד לי עלה לא טרפד. נמצא הפסח ואס • דני

לקיוח ה׳ לגל פל וסיד כייא חאלס וציין נקיציי הענין זהי
ה׳ לפני ייתנן הדיח

גי ת עירובי. :די ו ר צי ח
העירות עירובי

 פלח _המנז ועישץ העיד נצי מכל קיזס תעני נע״ס לנגיח ניוגין
 ■מן של■ קקמש משיהו השמש ואש . מציליח לפילוג מצה

 פלי'נגה׳ינ,סמיך ומנינץ י הקהל לנל יזכהו והוא נהיג הפיייג
ק תנהג י סינית מפלת קידש למשיכה  נשנת פילוג להלס מין גק׳

: תמצה כנ־ל נפיע יאפי־פ מחמז פשס שלפני

ך ח ה ב ת ך אלד.י;ו _;י א ל  מ
" ״ ם עול ר ה ע י א נ ע ר  ק

ו תי צו ב ת ןצוגי ב ו צ מ ל ב ע ח  : ע
?!״ויי’ ‘■אזיי/י ל׳א לזיא’ ׳א”' ביירז
 ,'׳ומחצר.לחדר • מכי,תלב;ת * ולטל־טולי .
 ’ ומטת..לביר י לבית ומחצר ־ לחצר ומבית
 • לתחתית ומ.־,!כ־'ח * מג ומג: • לב:ת ומכלר

 ,ומרשות ־ ל;וית ומזויירת י ר^לית ומתהתית
 • ה חש; שבתלת בבל־ לן דדייך מאי בל י לרשות

כעיר ה־רים יעזראד בגי ודבל •לנו בים גיל י'מיס י T» t ״ י״ ז ,
■ .,דיזאת: ■ I .

 .סולנן י״' אנ7וי ׳ קינתי מקים ,ג אחו קד• שהעלה נזמני ׳יזו א
: נניא איחז שיגנה

תבעילין עירוב ופדר
תכיטילין עירוב

 לספידח ימילן מצש י״ט געלג יקס ו׳ ה׳ נייש •*פ נשח^
א' למצופ ומומן הואיל שלישיח לשעורה אי שנח של ששליח

 דג או לשי כנין יזשיגכמז יקסחנשיל ינס ׳ מצוהאמיח ני יעשה
 ליכל ?זד: ייאזל^אג׳ הקהל לכל ■לו על לזכיח אתי גיל וימי

מ נופל שזוכה יהי ז; פלעיייג ולשתי( לזכית שילגה ת׳  ני
 נרניס ..המפלזנ ויודיע י גפניו שלא ז:יןלתדש נ׳ עפס ויגניה
שיעיל ׳ עליהה שפייונ המזני.' יר.ס דאס״נ לעצמו, א׳ נג מיג'

ד הנינה ז־ וינין ,

 העודים קלך אלדדגו י̂י ברוך.אתה
 וצוגו קד^נובמצוותיו ׳.אשר 'י"

מצות על
י י ■ י ■ - ■ ■ . ’ודאגימו; ובשולי לאמח; מא עייא ןך,א בדין
א ̂ ‘ ג לן ת ל יו אן דג ע ר ^. ב ץ מ ד כל. ו

יש'אד ולכל לנא לשבתא טבא מירמא ערכנא i < f f*T •׳ t I ״r
;הזאת בעיר ך.ךויים



פסח לסדר סימן
גתיןימו ואחד 7r5 כל פסח פל סיר כל ;:לל ל:נ־ך רןא־פ אלו מל:ת ןט״ן

 כורך.מוציא.סצה.מרור רחצה. י_ח<ן.מגיד. כרפס. לןךש.וךח^.
I נרצה . הלל . ברך .צפון עורך. שלהן י י י

.■ ((שפשיכה ש־קדש נדי ■ <עינה ?קערה על ובכל ערוך שולקנו ?א’ מנהיג כשבא נל־לס ד;£ן1ר
: יאשון כיש כאן מחקילין נשנש

 ביום אלהים רכל : צבאם וכל והארץ השמים ויכלו חששי יום
 מלאכתו מכל השביעי ביום וישבות .אשר^עשה מלאכתו השביעי

 שבת בו כי אותו יוםחשביעירקדשתVאלהים עשה.,ויברך אשר
״ :לעשות אלהים ברא אשר מלאכתו מכל י י י ־

. ; כאן י<שס־לין נפיל
 ע*י ושנינתיה קב׳׳ה יחוד לשם כוסות איכע של ראשון כוס נוצות לקיים מןvומ מוכן חריני

; ישראל כד בשם ונעלם טמיר ההוא

:הגפן פרי בורא ץאלהינומלרהעולם אתה ברוך
 ורוממנו עם מכל בנו כהר אשר העולם. מלד אלהינו י; אתה ברוד

 ץאלהינובאחבה לנו ותתן ורןדשנ^במצותיו . לשון מכל י
 את ו הזה השבת יום לששוןאת ממנים חגים לשמחה. מועדים ו שבר<תלםנוהה.

 ליציאת ןכר קודש מקרא כאהבי- חירותינו ןמן הזה י המצות :יופ״תג
 ומועדי ושכת דז^מים מכל קדשת ואותנו . בחרת בנו בי מצרים

 מקדש י; א^ד! ♦ברוך הנחלתנו ובששון בשמחה וביצי! באהבה לןדשך -
’ ̂ י : והזמנים וי.שראל ..השבת י

לזמן להנ;ענו וקימנו שחרורנו י אלהינרימל^העולס ^ךוךאונה r . T . J .

t :’ וסימניו שהסיינו קידם פנינה, אומדים ■ימיש עלגלהייש׳ דאה , . 'jjp

^ ברוך . : :  : האש מאורי בורא * העולם אלהינו'מלך. ^
̂תה ברוך  בין לתל קדש בין המבדיל *" אלהינךמלך/העולם ̂^

 לששת השמעי יום בין’* לעמים ■אור.־לחשך;,נ||;:ישראל .־״■
 ואת הבדלתי* טוב יום שבתילקדשת •קדשת בין *, ומי..המעשה
 *הבדלתוקדשתאת^מך קדשת המעשה מששת'ומי יום'השביעי

שראלי ‘ י" י ■ "'י ' *
1 0 ,



ה סירוש ד ג ל ה ח ש ס דפלאה פ
ל א ר ש ך י ת ש ד ק ך :ב ו ר ה ב ת ל וי א י ד ק מ ] ה ש בי ד ; ק ש ד ק שדתיינו ל

; פמא; גהסיגת ופותץ
: ונמיו ימגו p ב• ■ ניכה נלא •הן 7• ויוסל״ן ודחץ

ן ינלס נת• אז נרוהז ויפניל ־ קלש ולא ניסס שהוא קייניל או ס-סיויל שהוא איפין ויקס כוסס עי : ו

ך ו ר ה ב ת ו ו; א נ הי ל ך א ל ם מ ל עו א ה ר ו רי ב ה פ מ ך א t ך;

 פטורה פה׳ למען . יסמין מיאשיפיו הטה לנתח כי נין הנדזל כסלק . שצלפים נל• .לשנים יינצפגה כאמצעיס כמצה •קש יוז׳ו
i.נעלופם נתציים •שומן שנס• עשו כאשי לזכיון כהסי על מגיס והמדקדק ■ נמסססש ולכיון לקשת אופה וציין נאסיקומן u 

: נקערס מקומה על משים השנויה הקשנה ושכוסה . נשמלוהם ציוייש שכמם

TiO רס נקול לשמא נכא שאומר ושעה י 'לאקייס נפסלה פנשילין והנ׳ • כקערה טנניב J

 ע׳׳י ושכיגתיה קוג׳ה יחוד לשם מצרים• ביציאת למסר המצור. לקיים ומזומן מוכן הנס
נ ישראל כל כשם ונעלם מסיר ההוא

9 ם זנעינן לססס ׳כי וימשש ייפי דצרין וכל ויכול ייפי שמעשי כי׳ ויססס ׳ייז■ דציין כל ויטל ייס׳ דנסין 3  נני
 נשנימקויני׳ונעיגן דאשיכלאכיל שש כניל 1אא' נמ*ש יאכל אהד רכוונפי ■ /צלנ״כה מרנליות הנאוןמהרי׳ז אמי אני נסם

 דשספהשפא דומיא אינלין אני למה משיז •והדי מקים שיקנע אמי לכן לשינע נאכל '?ששש שיהיה דנעינן שאמרו מה עש״
ויאמרו המקדש נ־פ יננה ומניה דישראל נאיעא נאה י לשנה הנא יהסס ואס״נ דציין סה כל נשינע ויכיל •יפי שמעיקרא

 השונע על נאכל שיהא כד■
 י שש* כן ולסענ״ד•*! , ויסשיש

 ממ*נ הסכם ישאלפ אא*ז מיס
 פםס ולא מצה איכלין מדוע

 נטיל אנו ונאתפ ־ עיש ט׳
 אסור לעורה וסון מפיס עהאי
 אשיי רמהיס קרשים לאניל
 כמנוא׳ ששם נלילי צלי לאסל
ס נאיס א ק  אעיקומן אוכל׳ן •י

 הככש נאכל שיה״ למקדש ונר
 לתה סקינא לד׳ ששאל ואתויל
 ששנא ענד הלי לפנייה נושנים

 אופו מקינין למה אדונו איפו
פי׳ עי-ןנננא  וושינפ עד דןיו״ד י

ע  פניא מרודים ועניים יבפינ יי
 אימפי ■ לפמן ליעג פייס ניפ

 כי׳ ליפג ונפ־פלום פניינהשפא
יכסין כל ההגדה נעל זויש עיש

 אבלו די ע;;א לחטא קהא
 * אקהתנאבאך?נאךמצרים י ’

 רצריך בל רכל* כל׳־דכפי{ייתי
 לשגה השתאהכא״ ויפסח* ליתי

 S השתא: ךישךאל* ארעא5 :הבאה*
׳ בגי * הבאה לשנה' י * עבדל • T T ג ״ ^  r  T ״ ג•

:חורין
שואל■ כנן וכאן שני נוס לו ,מוונין

 כמאמר ס׳ ש;לנו לא שפקד א
ל י י ו  נושנים שאנו תה ועל ס

 לשנה עניי הספא נשיג לעגיש
 נניס ואנו הורץ נני כנאה

 ולענ״ד ■ י״ע כפשוגש ליוקוס
 לשונו נשול למה י נס; ימו היא

 : המשנד) מנכל׳ (ע״: ודויד!
 אס לקניה היציא לא (אלי

 הרי ■אנות'נו,,ממצדייס
 pi ני׳ נניינו• ונני.- :נניני אנו

 • הזיל שאמרו י1 על לש
 על עין*אנופ דאמספיקד הא

 והיינו,;ז^נשאיסן־ן ו^!/־ שלשים
 גיייה^ישילהנין אני^הם מעש׳

 י הטיס^ענשיס אין למ^ פניןוה
מעשא פי׳ אלא שצ״ן נששאשל

. י ■ . ■ ם6שהדני מפני ■אניתיהן . ה ל ^ ; ^ מה״נש^ה.:רלודה ס.3: א ^ ה פי י נ ^ ה = ע ״ ש ר ״ י נ ' . - ^

ט^:  הלילה.??והי ־, ^^ליךהק^;ן
ה הלילה כ^יךשא^^ך^ת*1אנו;א מצה כלו מ

* \ מרור ה ח ^ פ ך |^ '^ לו 'סלילה פ
 ^^או^^י^^^לןןהיןמנן:^'* שבכל־הלי^׳ות ;ךןךו^תי^נשם

^;. ^^ל;לה ״ ׳ ם ק גו ל ק ה ״ הן
 יי:^לריטמ^םםד'חזךןה ויוציאגו . במצרלם לפרעה סרגו ןנבדם

את רקדושברוךהו>ז :יא'iהו לא ןיאלר ♦ ובןחע;טויה י
י ד אגוודנו ' ״' בית י ■



הפלאד.פסח של דוגדהפירוש

 סוג היגיע׳ גלוי ולכך אניתיהס נשגיל להענישם■ לריגים לכך
 אגישיכס שמעשה לויני יכוליס כיג־עי י שנז■ מכני עונש אץ

דוקא ילפ״ן היאשין הסיניא «ן דיי אפליג וכגל ניליכס
 מצד סועא הגן אס אגל י נידיהס אניתיהה גשעעשה

 ■ אנותיו מצד ולא עצמו
 ■ ממנו דורוח כשלשי ן ל■ מחסי

 ווצד ה״ מצדים גליח ונאמת
 אנרהסגמה שא«ד חכלוןא״ונה

 האמיוך לא שהם כ־ון אלעאגג
 הי׳ אניחיהם מצד ולא הצלם

 • מחני דויוח השלשה מסחילין
 נושיעגדיש הייני אלו אנחני וכן

 השענוד שעייןי נך נל • לפרעה
 הי' א״כ אמינה סעי![ הצד ה<׳

 ממני דויום השלשה מחסילין
 וגני וגנינו אני הרי שאמיו ווה

 : וני׳ הייגי עידיס מש גניני
 להגין מוקשה fאא■ (כוונש

 רגעי' דכחיג תפא ני נס׳ דעיין
 אח״כ ךין נםנהדרין ועיין

 מ״ש ע״פ להנ-ן מקום מצאתי
 וימהר געשיק יפ־ת גפיים אא״ו
 דנתיג וה וישתק י ויק משה
 הגאולה הנה יפוגו דגיעי וריר

ע• ניוד מתקיל  : והגן) יני
א תה  יזה א)ןגד «

 יהמשפע־ס •וההזקיס העדות
 דהא .פרשיםI? !הקשו וגומר
ש .ה׳ צוה אש־ נתיג  ונא את

נמו לל5ה </ן עצעו נהוציא ,היי

 ובגינו אנו מדי ממצרים אבותינו
 הוינו בנינו'"משעבדים ויבני

 כלנו ואפילו * מצךים5 ‘<פךעד׳
 ץר!נים ♦כלנו/בוניםיכלנו חכמים

 מצוה ״ את־התורה כ^נויוךעים
 וכל .מצרלם ביציאת לספר ן:לינו

 מצרים ביציאת לספר דזמךבה
 י ;^שבח זה לזרי ’ י

 יהושע ורבי אליעזר ברבי מעשה
 'עזך;ה 'בן אלעזר ורבי

שהיו עקיבא ןרבי  ןרבי"טךפון'
מפכרים והיו * ברק בבני מסבין

אותו'הלולה כל מצרים ביציאת גן נ^אנס ;קמן ועיין ■בישע.
 להם תלמלדיהם,ואמרו שבאו עד

: שחרית של שמע קריאת זמן הגייע רבותינו
 זכיתי ולא ♦ שנה שבעים כבן אני ♦הרי אלעזרכן,עוך;ה ■רבי אמר

ת' ■'ו^י^ת שתאמר לו לי ב ם ד  בן"זומא’שדרשה עד ♦^
 סייןד ימי כ׳ל מצ^ם מארץ צאתך את״יום למען,.תזבול, .^אמד

 ימי’ אומרים ♦'.ודזכמים יתלילות חויך'* ומי הימיסליבל ♦ חייך ;ימי
:1לד!ביא'לימותהמשיח ומי.רורוי כל הזה♦ העוקם ♦ חייך

 ברוך ♦ ישראל לעמו ת;רה שנתן ב^ך ̂ ^תך:.חוא ברוך
 ואחד ♦ חכם אחד ♦ תורה דברה בנים אך?ער! כנגד ♦ הוא

״ ’ ‘ 7לשאול יוקע שאינו לאחר ♦ תם לאחד ♦ רשע
צ(ה אשר והמשפטים, ותחקים ד!עדות מה אומר י הוא מה !;;כס

עי;6 במדנר דיי מל רקא׳ לעיש ויש ־ נזס שכפנע• מה רשע  א
ש' מים ועיין גרגור עיס אסר פםס שפשי יוזיל  ק״יושץזן)' י״י
 יציאת וסיפרו ימרוד מצה מצית יק מקיימין הם והגה לית

 י״ל : והסוקים כנגיות מה מכס הנן אותו סיאל ולכך מצרים
 י לאיי גניא כאשי אנחנו בי

 כאשר ומכור מצה עסש הכל נק״ם
 אם ממ*נ אתם אגל ה' צוה
 לכם הי' לא נאי׳ יק כציוי הי׳

 הציווי היה יאם כלים לעשית
 י פקע גס לעפוע לכס הי? מיד
 דאמיינן <:שיס גו משיג זה ופל

 שנשספי כקז־שים כל7 נזנחים
 ומשני נ־וצא נפפצין המה נמשנן
 מועד אוהל ונפע דרתיג זישום
מיקד׳ מועד אוהל ש:שע אפי׳
 נסיעתן דיך נאכיל יכול־ן והיו
 הלו דלא דאתיינן כיון א״כ

 שלא דאויהא משוססולשא נמדני
 נהעלית כ׳ זקכנסיעה ידעי
 ינון יפעי' המשכן מפל הענן

 מקים הוצרךקניעת פשע שאכילת
 ניכתיג מקימות גג׳ נאכל שאינו
 שלא ן וכי ־ יאכל אסד ננ׳ת
 ויצעיכו הענן •עלה מחי ידעי
 יכולין היי לא כן על ליפע

 שמתפלתו פשנז קינן את להניא
 ■נילין היו לאכיל׳ולא אלא נא לא

 כונוי עפ״י אלא פסח לעשית
 פפע אלא עשי שלא שחזיל והייני

שהי׳ זמן נל שאמדי מפני אעד
ישראל
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אהפסח של הגדהירו׳»6 הם̂?

ז י א

 סלא וכיון . משה עם הדגוי נפייעד לא מוסץ ג«ז«■ הראל
 א־ן החשיכה ויהי : «סם לעשיח ימלין כיה tt הזנוי היה

 היישח מיניאין אין חייל שאמרו אשינןויון הסכש אסר מפכררין
 ה)אמ הענודה מד| : פסיוש נעמי כואימא . לינקים ממקום

הכלל «ן פגמו אם שכוליא ולפי

 ואףאו^ה י אתכם אלהיט יהוה
ד,ןםח כהלכות )ןמר־־לו1

 • ס אח ה׳ ציה אשי כח־כ ומי
 סז׳ל שאמרו מכ פפ*י ונראה
 לנשמע נמשה שהקלימי כשפה
 ה1 י) כילה מי- הקניה אמר
 נאמן פנד. ינדח נ׳ והפנין לכ<׳

 לפשיחלאישאל לויט נשחצווה
 פמליט נמו • כרכי טעם אוחו

 קט הקינה לו טאמל נאכלהם
 לשאול לי ה״ וגי' ננן אח נא

 נו' ניצסק כי אמיח אתמול
 נטי לעשיח ינסו־נ שהיא אלא

שאינו אטיט• ■ יכי נו שצווה

 אפיקומן ה^סח אהד מפטירין
 העבודה מה אומר הוא מה רשע

 * לקסו^אלו :הואתלכם י
 טןהבלל שהוצ^אתעטמו ולפי
 את הקהה א^ח ואף בעקר כפר
 יי עשה hr בעבור לו ואמר שניו

 *’ ולא"לו לי ממצרים בצאתי ליי
 :נגאל ה;ה לא שם ה;ה אלו

 מה"?אתיואמרת אומר הוא מה תם
יי הוציאנו יד בחץל! אליו

׳ *. עבדים מבית ממצרים
ו^!זאינו '

 סהקדימו הטנין ווה הדנה טעם
 עד מיד שיעשו ־ לנשמע נעשה
 כדכריס פעם וינינו ישמעו שלא

 ישראל נל תצוההנוללח וו ונעשה
 כמשפטן לפשות סי־כיס שנולם
 וזר מטעם יולעים שאין אעט״
 ושתיו. נדגחיב טוקים הנקרא

 שהוא. נשינע אנל טוקיו נל
 ׳שד ננל שיה אינו הסעתים הננח

 יכינהו ה' כעיני סן •מצא אשד וכל
, . . עיניו צוע.ויאיי1הנ ענומי אוי

 פעם אם •שאל צןו כעצוהו נאמן שאיע ענד אכל ■ נתייתו
 הששת אם שהקייב אפי הסכם והנה . נפיניו •*נדנ אם היני

מיוי מצה נינצוח ונחעשק  התצים סעס ולימי לה לאניו •שאל ו
 לכם הזאם הענייה מה ישאל יפשט פנידם נתסלט הישע אנל

 לפים ויש יעשה נע-ניו ״טינ ואם המצוה פעם אותו שיודיע
 ואינני עיט סויל שאמרו מס־י הכלל מן גנימי שאת'שהוציא מס
 הססט נדם אם ני להנא: ישראל זמם ה״ שלא היי נדמין לן

 חיייג,מצים כל המללם היא מילה מלות ני וכפעם מילה ונדם
הם טייל שאמרו נמי אני  ז תצום:,..־'ד. ני ־ חמים יהי' הסהניןלסני נני

 וענין ־, תעשז. ולא פשז אנדים רמים שהם קיננה נוללחנלשיפיי מילה
״ג ס־א עצמי הפצוה אנחו ופס סיייג היא נרים ני והרמז  י י תי

 היו שהם כיין . מצום הםרי״ג כל כיללת הי.א פפם נעציח וכן
 הינצים כל »ד סמויה שהיא נפיו קימה שיעיר כל מש־קטין

 שהם אלו מצית נ■0 ידי פל להנאל הוציט לכן
 התצים את !שמיחש עים סז׳ל שאתרו והייני ־ המציח כל נולליס

 ויש , התצום כל ננד שהיא מפני מצות אלא מצות סקרי צל
 שאמי הלוחית את ששיני משה נשנח יל1דאס הא סה לעיש

 לא נכי נן כל חויה 0א!נו מצנם ונחיייג אסח שהוא טסט <נה
א י נ וישיאל כאן לה כ התצר? ־ ט אכל’ ם ז לדקדק ויש ־ ד

 יאמרו חו1 . אחח מצוה שהוא רשס מה למימי כיה הוו דלא
 פפס מה היא הס״ אלא נתדומה טיפלת דה המיח אין •ל סו

 סיוא דקאונל והיינו ונצות החרי״ג כל יללת שה מפני ספי דעדין!
 ■ נפרע כינה הפייה נל וכיש התרי״נ מכל כלילה אמת מציה

 נפי שם תיש׳ להנין יש ינו־
 אע״ג יהאדקאתרתלעח״ י״ע

 למכרן דאיכא ונשום ק״ו ראיכרו
 הדנרום עשיח אלא היה טלא
 אינו ולכאורה י החירה כל וכאן

 מננצוה ק״ו איכא מונןדאכח•
 כל כולל יפשס מ״ש ולפי אתת

 דליכא כתני שפיר מצית התרי״ג
 נילוח שהיא ק״ימסשח למ־לן>

 רננו יישנוה ׳ נלהתייינינצות
 חת״ו פשסניני.?אופ״ה שמלת

 חיי״ג נגינעלוא הוא ס״ח
 טצינו ונפישהוציא דקאמר והיינו

 כל הנוללח מליה ייל י כלל ־ וין
 כינו קי נע׳ כייס־ הוא התיייג

 נזה לפרש ייש ־- עי! טינד
 כואת הענודה הישע«ה שאלת

 ולול דוי ננל שאמיו מפני לכם
 הוא כאלי ליאות אום סייג
 שהוינו ומפני 'צאמפציזם עצמו

 לעיל וכת״ם י!שורשים-;גאניחינו
עי וננימ אנו כי•  ננינו ו
 ניה שאניפינו^ ■עשם ־ נו'
 *ושוני ׳ הנאילה נשעה שם היו

0 כןשע ושהיה׳ קימשס הוא£
נאיהן,' דאמי נאניו ול כ הוא

‘אהוא וכיון פגנצייס ^שיצאו
ן נ ̂ הלי כעיקר וכפי" נכר '

. ווטצלים שיצא נאוסו נכלל היה
וא*כ, ממש •צא טא שכרי

 הזה 'שכפשפ וכיין • נמציים מפשס 'לאכיל לאיי היה לא•
 כיון נו חאנל אתק למה איל אמל הציים לפקס ' וכיון היא

' ,נאמת אנל י נכר נן נאנוסין. נכלל. שהיה י' נ  ' כן א
 איזה גחערנ שא«יכ אלא ל לנא יאו• איני ננלל היה שאם

ע • חערונוח  שאהל' הגלית אייניח כל הנועם כ• . י
 ליי^ ציון! לשיא •יהיה •.'כתיש ונתעינ חוזר הוא הנייוי
 יטוול אם יועיל ונה הכם^ «ניך,לייטת ‘ כי ניתק׳ נא ורעים

הנסינ’־ אחי טשילת ט ,(•!חעיינ ח אויזי ו  י ^'מקלנן הרע ונעי
, י ־ ■ ; פוי יישאר כרע אח ■שינעל י

 ■ הצא ככחונ איש ענץ הוא שניו אח הקלה י: שא/י מה
 טנאתיסנאויכ-םהיי שנאה■ ■חכני')■ '^ונא עש;אלן';.ה'

 ש׳,שהפן כד השנאה גתילייז ׳אא״הישע, לשנא שציין■ הענין ל•
 לאייה־ש' ;״ש■1 ־ יפ^ש הפנים כינים^ ,כעניןלשוגא',•־ היא. גס
 ‘:ה;'ל כ«*ש ונ«ן, ;1 דני !למדחי חמיח^השנא:' ע״' לי היו
 ..שישנאו שהקנ׳ה^לצה להטעיחן כד העננים ה׳״לכל’ ס.ק אשי
 לשנאיך■ לכם’ גירם שאשה שי^אין וו*ם־ימשנא'ך:וכא י אתו
 הפט ש פד השנאה נחכל־ס אותם להשנא אני נש למיתי והזה

 לסנאט שיההפן כדי שניו את הקהס איני לכן לאוינים לי
י :יל העמיס ען אתכם והנדלמי וזיש י לשונא סמן

ושוויגי■
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הפלאהפסח של הגדהפירוש

ג1 נית*הס6 נשניל ללענישם• לריכיס לכך כן  שיב כיגיע* ר17ל
 אגוידהס שינעשה לו»ל יכולים כדניעי ל שכד :■s(1 עונש א-ן

דוי)אולפי׳) כראשי! כחיסא מן דור אסל־ג וננד כידיהס
 גידיהם אנ!חיהה נשינעשה

 ■ אגויזיו יולד ולא ע;ינו
 • יומנו דורוה כשלשה מחמיל-ן

 לד1י הי' מלייס גניש וגאיות
ה שאמי מכרוןא״ונה מ סנ כ  אגי

 האינייו לא שהס כיון אני אדע
 הי׳ אגיתיהס הלד ולא מלדם

 ־ ונתנו דורות השלשה ינתיזילין
 משוענדים הייני אלו אנהגו וגן

 השעגוד שעיקר גן ■כל לפיעה
 הי׳ א״כ אמונה ששיון מצד ?<׳

 ממט דודות השלשה מתחילין
 וגני ונסינו אנו הרי שאמיו ה1ז

 : וני' היינו עידיס תש ננינו
 להנין מוקשה אאין (כיונת

 ‘רגעי דכתיג השא כי נש׳ דע״ן
 אח״כ ך״ז q7 נשנילרין ועיין

 מים ע״ס ן להג מקום מנאתי
 וימהר נששוק ׳ס־ת נפנים אאי׳ו'
 דכתינ וה וישתה ד ויק משה
עי ודור ני  הגאולה הנה ישונו י

ע- גדוד מתחיל ; וכגן) יני

ונלד תועא כנן אם אנל ־

 ובגינו אגו ממצרים'הרי אבותינו
 היינו 'משעבדים בנינו ובני

 בלנו ואפילו ״ במצרים נלפרעה^
 ץיןגים כלנו נבונים ♦כלנו חכמים

מצוד. * את־ד.ת^רה יודעים כ^נו
 ובל מ:;מם. ביציאת לספר .;נלינו

 מןירים ביציאת לספר המרבה
 י ;משבח ?ה הדי י

 יהושע ורבי אליעזר 'ברבי מעשה
 'עזרוה *בן אלעזר גרבי י ’

שהיו עקיבא ולבי טךפון'  ורבי'
 מסכרים והיו * ברין בקני מסבין

 הלילה אותו' כל מצרים ביציאת
להם תלמ:דיהם\אמרו עכאו ,עד ■ : ■־'
: שסרית של שטע קריאת זמן הניע לבותינו ׳

 זכיתי ולא ♦ שנה שבעים כבן אני ♦הלי אלעןרכן^עזתה ■לכי אמי
א’שדרשה .עד ♦ בלילות מבלום י;קיאת !׳שתאמר : מ  בן'זו

 חייןי ימי בל מצרים מאלץ צאתך את־־יום למ.ען..תזבוק, ,שנאמר
 ימי אומרים ♦'.וחכמים הלילות ומיתיןל♦ יכל

 ” לימותהמשיח::’להביא ומייהוור כלי הזה♦ העוקם ♦ דוי.יך ’
 ברוך ♦ ישראל קלוך..שנתןתוךהלעמו !.המקוםכר\ך:ד\א■; כרוך

 לאהד ♦ חכם אחדי ♦ דברהתורה בנים ארקעך! כנגד ♦ הוא ’
 י י ‘ 7לקאול י.וךע שאיגו לאהד ♦ תם' ואחד ♦ רשע

צוה אשר והמשפטים והחקים העדות מה הוא.אומד מה חנם

ם כ מה אודדי מר ח
 וכיוםהשיים כעדגת״יכנזיקיס

 דכא כוערשים וכקש! זגזתד
 ונא אתכם _כ׳ צוי, אש־ נתינ

 כתו לל5י< תן פג^ו כמוציא כוי .
נן נקאנת נקי([ וע״ן ישע.5

 סאמיי. כמדני דוי מל דקא׳ לסיש ס י נ.ה סכתנת• מה ישע
דנוי ע*ע אסל השש שעשו ק.״ל  q7 VDorp נתיש׳ מ׳ש יעיין נ
ק מקייתין כס זהנה ל׳יח  'ליאת ישיפיו יתייד מצה מלית י

ל : וכסוקיס כעלות מל מכם הנן אותו סואל ולכך מצריס  י׳
־ לא׳י ננוא נאשר אנשצו ני

 כאשי יתיוי מלה פשס ככל נקיים
 אם ממ*נ אתם אגל כ׳ לוה
ק כליו׳ ה״  לכם הי' לא נא*י י

 הליווי היה ואס כלים לעשית
■ פשפ נם לפשות לכס היה מיד
 דאמיינן ישרש צו משיג זה ועל

 שנשסשו הקישיס כל 7 נזנסים
 ומשני ניזצא נפשלין המה נמשכן
 מועד אוכל ונסע דכתינ משיס
מיקי׳ מועד אוהל pp:c אפי׳
ן לאכיל ינולין והיו  נשיעתן די
 מלו לא7 זאמרינן כיון א״כ

מזני  שלא אויסא7 ונשיסםולשא נ
 נכעלות ני זונןהנשיעה ייפו
 ינון ישעו המשנן מעל כענן

 מקים כולדןקניעת פסח שאכילת
נ׳ נאכל שאינו  כדכתיג מקימות נ
 שלא ן וני■ י יאכל אחד ננית
 זילעיכו הענן ■עלה מתי ידעו
 ■נולין היי לא כן על לישע

 סמתתלתו פשת קינן את להניא
 ינילין היי לאניל׳ילא אלא נא לא

 עפ״י-כדנוי אלא פסח לפשיח
 סשוז אלא עשי שלא שסזיל וכ״נו
שהי׳ זמן כל שאתרו מפני אחד

׳שיאל
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פסח b& הגדהירוש6
m יפלאל sjj המוי ימייפד לא <עפ»ן c9 6טל וכיון . מפה 

 א־ן המשיכה ההי ; סש9 למשוה *נילין היש לא הזכור היה
 השתש מיג׳אין אץ ש/׳ל סאמר! אפיוןימן כהסש אשי מששייץ
מ1?זל הענייה : פששיס כעיני ניאימא . להקים ממקום

 הנלג «ן עצמי אם שהוציא ולפי
 כיש ההפיש־ם זקיקי • ס׳

 הפנוזה מה שאמי ימשמיו מיון
 אע שהוציא אמי לכם הואת
 נפכס הא איג ־ הנלל מן ילצמז
 • 0 את ה׳ ציה אשי כת־נ נאי

 ym שאמרו מש פפיי וניאה
 לנשמע שהקיימי;עשה נשעה
 זה יז נילה מי. הקניה אמי
 נאמן עני מדיו נ• יהענין לנכי

ט כשתלווה  לעשימלאימאל לוי
 שמצינו נעו ־ היני פעם אוחי

 קם הקינה לו שאתי נאכוהם
 לשאול לו היו וני' כגן אח נא

 מ׳ ניצסק נ• אמית אתמול
 כשי לעשיה ויכ9מ שהוא אלא

 שאינו אם׳ישי ־ יכי נו שצווה
 הוועשה אשי העעםיאס מנין
י נעמי סן ימצא נ  יוייעהו אז י
נ עמס  שהקדימו המנץ חה 5«

 עד מיד שיעשו י לנשמע נעשה
 היניים כעש וינינו •שמעו פלא

 נלישיאל ההוללת מציה » ונפשה
 נמששטן לעשית ס״נים שהולם
 וזה הפעם •ידפיס שאין אעש״י
 ועמלת כיהת׳כ שוקים הנקיא

 סהזא fitta אנל נלסזקיו
 ישי׳ ננל שיה א־מ הנועתיס הננח

ינינהו ה' נעיני סן •מצא אשי ינל

 ואףאו^ה *
ח פ פ אי] ד

פה

 אתכם אלהיגו יהוה
 כהלכוית אמר״ילו
 תפסח אחר מפ^ירין

 העברדח חואאומדמה ©ח רשע
* מ ולא לכם t לכם חואת י ״

 הכלל מן צכמו את שהוציא ולפי
 את הקהה אתח ואף בעלך כפר
 י; ̂עשה זה כעבור לו יאמר שניו

 י♦ ולא"לו ליי ממצדם בצאתי לי״
 :■ה;ה/נאל שם'לא ה;ה אלו

 מהזאתדאמרת מה^ואאומר תם
 יי הוציאנו', יד בחזק אליו י

י : עבדים מבית ממצרים
ויגואינו ’

bit למימי ניה הוו ppp jjj יו67 (שי , שת6 מצוח» 
 פעם , מה היא השי׳ אלא נתרומה פיפלת דת יוונית אין שיל

 שי.וא דקא״ר והיינו מצית הקרי׳׳נ שכזלצמהל מעני עפי דעדיף
 ־ נפיט כונה יחידה נל זניש המלי״נ מכל הצילה אמת מצוה

ם' שם תיש׳ להנין יש ינזז נ

. , עיניו ה«צוע.ויאיי סעוני אוי
 ניעס את •שאל צכי נשצוהי נאננן שא*מ נגנז אנל ־ נתייסו

 השסח אח שהקייג אפי המכס והנה . נפיניו •יעינ אם היני
 המצית סעס להמיעי לאניו •שאל יננייי פצה במצות ינתפסק

 לכם מזאת■ הפכידה מה ישאל השקת עגזזח נתשלת הישע אכל
 לשים וים יעשה נעיניו ״עינ ואם המצוה עפס אוחי שיודיע

 ואומי ע*ם תז׳ל שאתרו י מס הכלל מן ננצעי שאמ־סהיציא מה
 הששת כדם אם ני לי.;א; ישדאל זנית ה■׳ שלא פיי כימין לן

 סלייג.מצית כל הכוללת היא וניצה מצית ב• ובסעס עילה וניס
יולות, ני • תידם יהי' לפני התהנן אנרהס נכי סזיי שאמרו נמי

 אע״ה יכאדקאמרעדיגחי׳ ל״ע
 לזיכין דאיכא דאיכתק״ומשוס

 הלנלות עשית אל^ היה שלא
 ולהאודהאינו ־ התירה זנאןכל

 מינציה ק׳׳ל איהא דאנת• מונן
 גל נ!גל דפסה מ״ש ולפי אהה

 דלינא נתנו שפיל יוציח החדי״נ
 כילדת שהיא ונעשה קיו למ״ל^

 למז נזה ויש ׳ ונצור! החלי׳ינ כל
 חמ״ך פ״ה נ«י.וא\ פשם שמלת
 ״נ הלי ננמעיוא הוא ס״ת

 עצינו שהוציא י;פ׳ דקאתי והיינו
 נל הנוג׳לת ל׳׳ליול־ה «ןיכלל־

 נננו נע־קי נכיש* הוא התלי״ג
 נזה לשיש ויש ; ע*ז עינד
 הזאת המנודה מה הישע שאלת

מי דיל ככל שאנניו משני לכס  ו
 הוא כאלי ליאות איס נ היי

 שהיינו ומ:ני •צאוומצייס עצינו
 ינינ׳יש.לעיל אנ•ת•נוXi<!שוישי<

עי יננינז אנו הל•  ננינו י
 נ׳׳ב פאניתינו^, משם ׳ כוי■
 .ושוני’ י הנאילה נסעת שס היו

 : ושהיע שס כ^קהואיןוה״ הןשע
 נאיהן.; ■ואמו נאניו יל נ הוא

 )הוא*1 יכיון 'מונצייס ,שיצאו
י’ נ נ  היי כעיקר י וכשד ק

מעצדים ש׳צא נאוחי נכלל היה
ואי?, מיננו .;יצא היא פכר• ,

 הזה שכסתש וכיין • נמציים משפח לאכול יאוי היה לא■
 גיזן גן תאכל■ אתק למה א«ל,איכ מצייס לפסח זכלץי הוא

כי נן נאנומין. •גנלל שכיס ■^ ני■ א נאמת אנל י י
אעינ ■שאס׳א אלא ל, לגא ראוי איני היה".נכלל פאם  א־]א נ

ע .; ■סעיונית שאהל' הגלית אדטת. נל ■;,העעש }ה כי . י
ציון> ציון> לשיא יכע־ה נמ׳ש 1■ צ;תשינ סיזי הייא הנייול
 יקזוד אס •ועיל ינה הכסף *נין־ןצייאת ‘כי■• ניתק־ לא ויעיס

ת י י: או יהכחינ ׳■י אתי פסילת. ^וגפעיינ;ט ^ הדע ונעי קי ינ  ׳'
v עונ יישאר אתייכלע •שיכעג י ■,‘,-י׳״־יו . . , ! ״ r .

־'א0 הנידג «'ש ענץ הזא שנץ את הקזה פא/י■ ינה ועגין ;תעשה. ילא עשיז אנגים ימית שהם קימה שיעיר טללתנל מילה
..................... . - ̂.......... . - . . i . שנאזיסלאויה-סהץ הנאה ?■‘■תנ;׳ ^:!:א ■«שנא:ן:.ה׳

שיתהשן■ ‘הד השנאה גקכלית ׳אא'הישע,. א לש; שציץ הנננין ליי
O ;״£■t • cvm *הפנ׳ש0נמי. .גענין ה־א-לסנגא,•; גס 'jHj’

ע והימז יי נ  היאתוי׳ג עצמי העצוה יעסאזתי היאתי״ינ ני
 היו שהם כיין . מצות התדייג כל היללת קיא פשס נינצית זכן

 המצית יל גני סמויה פהיא נעיז קיינה שיעיי כל מש־קעין
 שהס אלו ינצית שני יי׳ על להכאל קוציט לכן

 למצית אח ישמרתם פיס סזיל שאמיי ׳והייני המצית כל בונלים
^י אל  ויש . המצית כל נגד שהיא מפני מצות אלא מצות ס

 שאיני הלוחית את ששיני משה נשנת דאסזיל הא מה לשיש
 לא נכי ון הל חורה אינדת מצות מתיייג אשת שהיא שקש ינה

? * יו אנל’ לזקיק ויש י מ׳ש ?א ׳ כ זישיאל נאן כילה מקי

ן דני •לעדת•‘תנג*מ׳האנאז ע״' לי היז  (נפן-יכיצי׳צן;סדל■■ ז
 סישנאו ■ יכצה שהקנ״ה להטעוחן נדי^ תע,ני'ש היללל ס;ין אשי
 לשנאיך• 6לה’ ג-ים שאשת ■•יהא'!ןגאין‘ו/יפימאנאין י אתו
 הסט ש מי השנאה נחנלים איתס להשנא. אנ< נם למיתי ומזה

 לשנאת שיתהפן כדי שניי א״ איני.ר.קהח לכן לאויניס ל•
 י ■ הצנעיס מן אתכם והנדלמי ידע ־ לשיצא ממן

יפיןיט. , -
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הפלאהפסח הגדהסירוש

ל' פתרו rfc לשאול •ולעו׳טאינו
פו׳ ל■ ת׳ עשה זה נענור לאמור

 גחשו׳ ם”0וד לשאול שא׳' כנן מייי■ דקרא
 ■ע מיי נו׳ co ה-ה אלו לו ,לא לו לע.ל
 אלו לו ולא לו אמי ולא לן ,לא

 עיי ■ לנינס כ״,דני שם היית
 י ויו יוי ננל מיש ליקדל) יש

 מינצריסישנאתר יצא היא כאלו
 דאיןידכת ל< ה׳ עשה זה נעניי

 ל זה אמר ממה י;מא זה
 ליקדי יש תו ־ עצמו מציים

 רשחנ מה שאלא על האנ נתשינ'
 ילא מינו ובני וננינו אני הרי
 ארו הרי 'א1א לימד ציין היה

 לנן האג תשינת שזה וננינו
 לפניית זכי הוא שהשינוי השיאל
 q סהוש ינה יגיש : ועירות

 שכל נ'צ*מ לשפר עלינו מצוה
 ציע לאיו הוא כו׳ הוזינה

 שיש ונלאה • השאלה לתשינת
 נמש לנרן והניס לדוןדר[נפשור)

 לאאוי שמלת : לאמיי ההוא
 תשוש הי־א הענין אן : מיוסר
 גא נתמלת-עישת הכת־נ שאמד

 ולמען ׳לגו אס הכנדו/ו אני ב׳
 ■ 'נצן וגן' ■גנן גאוני השעל

 לשפר אלא איגלפייג דהחג א^
 מפ״ג דהנן ופשינוא : לגנו

 היא אלא,ו?ענין לגנו לשפל
 השנע כי נסשוין כמין^-״פזיל

 ונימי .ישראל 'גני את כשנ&
 הס גני ל שישגיעו איסס שלהגיע'

pi' אותו יודיע צמו הואיישיפיי 
 לגנו לספר ג״כ עליי &מצןה

 לאמור לגנן יגניפ., יז̂ש■
̂הוא שללרזו(  כן לו א-מר *זה''?

 שננו וכיון ■י לגנו ה^■ יאמר
אוי•■׳ ויוא וריצאי''א?ייס א'גו
 לי ה׳ פשה ג f י-ויי נע

 ודיי שוללזיו״ר מ־נפ
 וממילא .רמצייס צא’ היא כאלי

 ישע אינו שהנן עתיח_"אף
 יה״רי נןהישע חשינת ,שיידגיאזי

סא^י  •ה־ה גנו שאפילו' לי '
 י להרי ן זה נלשיו ישע־ישינילו

 -ז;פ:׳'■' לך ולא גלשון נקע «־לא
 שהיא אלא רשע אינו עציו .שהצן
 .לגנו'־ יש־נ שהיא לגני אימר
 כו!״ לכן רשע יהיה אם אפילו
 היה אלו לו ולא* נשתר נלשין

 ■;׳ ננאל היה לא הישע* שם
־ ענדיס נתשי׳ יקאמי ניני והיינו

 לו שמודיע לשפר עלינו סצוה לשיעה ־היינו ■-
■ לני׳ לשפי■

^ ך5לג והנדת שנאמר ו כ ש מיאש י ר ייישי־ס כי' ייי ז געגי אלא אמלא• לא ז
 המ״רש־ס לקדקו

 כידש כרשע ן3
ד ינ״ש לדקדק

 לו פתח אתה לשאול יודע ושאינו'
 ביום לבנך והגרת

 י1 עשה זה בעבור לאטד ההוא
 י ’ממהרים: בצאתי לי יי

 לומר תלמוד חךש* מראש ;כול
 ההוא ביום אי * ההוא ביום

 לומר תלמוד ♦ יום מבעוד ;כול
 * אמרתי לא זה ?;.עבור * זה בעבור

 וטרור מצה שלש בשעה אלא
 י מגרזיםלפניך: י '

 היו זרה עבודה 'עובדי מתדזלה
 ר־ןךבגו ועכשץ אבותינו י

 ויאמר שנאמר * לעבודתו המקום
 אל־ככי־העם'<כה־אמר/;י להושע

 הנהר;שבו בעבר אלהייישראיל
 אבי י תרח * מעולם אבותי־בם

 אלהים ולעבדו * נחור ואבי אברהם £
את את־־אביבם ואקח : אהרים ’ ״

 אותו ואולך הנהר ■:מעבר אברהם ■
 את־זרעו וארכה בנען■־. ;בקל:ארץ

 ליצהר ואת; :^את־יצחק ׳ו^תן
ואת] .ואת־,עשו ■את־לע׳קב

את

 לא7 ההוא גייס ל• לצמה לדקדק יש ■ כי' נשעה
 גפגויזה הלשון להגין ציין זהותי לענוד האכת״ל מיית נימא

ענוי דלואמר הא דנאוזת וניאה ■ אמרח׳ לא  מוגן איע זה נ
 גתעלה גזני ילא קא׳ היכא
 תצה ואכילת סייז אישיי אלא

 דכתיג ננ׳ש דל׳^ ונראה ■ זי כל
 הזז נלילז הנשל את יאכלו

 יה׳א אלא . מר ונ אש צל'
 הזז עהסידש מזה זז יילסינין

 סששיס נייש כדאיתא לכס
 להבי כו׳ ודורשין שואלין גג׳

 ימידלא ■ ההיא וייס אילעיין
איזית׳ לא זה יגפגוי ייעינין

 לפיש יש פסועו לפי אן• כי׳
 על קא׳ זז נעניל דקאמר הא

 נא נפי כינתיג ־ עלמי הנדה
 לגי את הנגדת׳ אני נ•

 עניש גנך גאז:׳ תשפר ולממן
 לכל זקנ*ה צדין ריה לא כ׳

 <:יל יהיז ־המיפת־ס האיתית
נ; אן אתי ניגע לכוציאם
 יהננית ירמיפתיס האיתות

 ההנדה מצית נסניל פרעה לג
 יזיש דייית לויי• י יהשיע
ענוי  אמר ולא ל׳ ך׳ עשה זה נ
ענוי . המציים ה' יוציאנו זה נ

 האותות על הכינז אלא
שיצאת• נשעה שעשה וכינופתים

 השיפיר נשניל היה וזה יזהצריס
 זה נענוי כתתי יזה ■ והנדה
 ■יישלהנין עצתי השיפוי נשניל
ל׳ ה׳ עשה שאתר תה 'יתי
 שאיני ה■ כל כאתו״ל מה עפי•
 רואה ני א עצתי נזנית ניצול

 שזה כתנני יכני ■ שונאיו נ<:פלת
 אראה יא:׳ ופוזר׳ ל׳ הי הפי פי'

 הא כשיעור ריל י נשונא׳
 וריאה נה ז אז ענת! זכות תתתס

 פ־שיאל וכיו; שונאיי גז,פלת
 תונח ■ שונאייס נתפלת ,ראו ,■

יכחיג הנס י עצתן נזכיס שהיה
 עיותיש שה״ יפריה ואתעיייש ■

תניע אן וינית תיוה גלי .
 אא פדי אשי •עקו שאפז־צ ■

 מכנשן ניצול היה אניה׳שאנרהס
 לצאת שפתיי יעקג גזכות יאש
 גתקים כתנני ׳נגיר תיזני
 נשיון היה ■ שהעקידה א״י'

 ויותר ״תימננשןהאש נאגיהס
 לעקיי׳ייזשוס פלמי שמשי מיצתק

לו כיז האש ננשן יננשיון
 כיש כנר ׳לשק משנולד אגל

. 1<סומ
ני שהיה יעקנ !:נשמת עזי ונשיה הוא שנם
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דסלאהפסח של הגדהפירוש
nsBr גס־ון י-•'•- ולרך ■ אנדהס אצל ילא •צסר! אצל •פקג 

י ל־צסק שהיה מ׳צגוק יימר לאניהם  fin א• ונן ■ י(יעיןג ע׳
כו נלס אשרילס זיעס3 ויגסר p!p5j 'לי3ן  nxn של דייו n̂נ

לאמי לא לפיש גלעיד נזל1 . לנו עומדח לוא גמוכינו שלוא
 ונויור לן יהיה לא גדטל לשיינן

 ־ וגינני לאלפים ססד שה יפ
 לאלפים שסד טצי נתיג ונן

 אמר פיה 'ני■1י ופשה ונ-מד
qipj 4לאל יסד ומושה ואפסגן 

 ■ שס ‘ישי שפי' מה עיץ1 חל
 ישיג לא למפה י״ל פשיפו ילפי
̂ל אלא  אלא למפה טי qל

 דיי לאלן זכיתו מועיל לגאמח
 י שלפניי ליזיומ הימני למעלה

 שמקיימץ למיס גשג״לזכוה ול>נ
 ):י לניה סיפיד מ;ימ

 ליאה‘ נשמח נמפיע אנית־לס
 למען ללןאמי וול ■ ^צוים
 יליינו ול nijrj ו>ל ןןהןו

 ונות נשייל ל׳ ה' עשל )מי5לין
. וו לנדל

 לפים יש נו׳ ללס לא נאלץ
 אנדלס נצפעי ם;א ל־-ני

 נגניי ינכפנליס לאוייית שיליי
 ני,יא דלמל ל וו• א!,יו גאתה ני

 'E שעשי הה שכל פיחיס שלל
 ייל ־ 0ל־. לא נאיז נויו־ש :ום1ו

 ריאה נאותיח ליס יליל שלא
 גיכיש יצאי נאע״ה יהה גפג
 לא לעיש יש פיל נס ־ נזיל
 ינם סז״ל מיש מל ייהיי ללס
 ותצינו נניית אינע לני' איו

 עסיעקג נליזה שא■ שקיא ניצמק
 איגע על נלייאיתו שאי קיא

 שאתי נ־צאר, ותצינו י נלייא
 וישג אגילס מיא אהיי ויל•
 עיי ונאהי ־ יוא• לאי גאי
 אל יצאי, וילו נאיז לעג ייר•

 יעקנ יגן • ינינני אנימצן
 לולא לכך • ניאי לגן עס אתי

 נימו ווה י לגצייא כ: לצייס
 מאיי למי׳י יליהיס ל*א גייח

 :תציים ■ לאימי לגן . אניתלן
 ני י ללס לא נאיז עול
אס שלו שלוא סיהן לוא »ג׳

 ונוהר לנייס נישעא כ׳ ינימי לנגן ניימי שאמיילא ענינו וני<ני
 ועד-ין לניים צישעא נא ע״נ האתונתך מצי נא גלא ניין וו״ש

 התנו נצאא לש-ליס עני! ״צ נס לאהיי׳ פין 0םי. לא
 אדע נהה שאפו יניין הקיתיא ננהל יתנואי לקיישית לניניצית

ולא שנא״י כאימיח נס נחסוק
שת את־הרשעיר W.אות! לי 'l□ את ינס והיש ■ ולגן נשלה

איתא אנכי ין יפנייי אשי לנוי _ 1 ד■•■ ׳ - ־ ־•■
ל ^ ג ^ ד ^ ל ס 1' י י ל צ ׳ אותייסאלי נשתי יןאנני נינדיש ♦ ^

ידוע חחל' שאתי מפגי נפיש יש * י י" t ד ז
לא גאיז זיפו יהיה נר ני תדע .ראל1ליע הבטחתו שוטר כרוך

> I • תס א ומיני ומגייס לתמנל להם י : ■ ; י ■״ • ־
 שגץ ול״ני ־ שנה מאית אינע
 וגיןלענטת •צסק יושנילי לנייח

ת׳ הכל נין ליה ייעיני•
 היינו והפנוי והעניןלעניות שנה•

 יןנמ*ש גפה נהם נננדי שגתסלה
בי׳ מניס «לידת *כ1ואנ מזיל

 סנה ס*י משך השעניי י,ישי׳
נפ> הכחונ מיש לפיש יש נעפיז
 ננשה אל אלקים וילגי <איא

 ואלא . ה׳ אני אליו ויאמי
 יננקנ ואל יצסק אל אל,אנילם

 טיעתי לא א׳ ישתי סדי ל׳ נא
 נרסתיו שלל,ניה שלפקנוא ללם
 נמ*ש עמו.ישראל על שמו י,יא
 שנהיוסם לאצצי ציתס ננל

 פיש אלי,׳ם שתי; <קיא נגלייו
 נקרא ולשינאלו כיין הדת י

 מידה ^ביא היייל שס שמו
 שויש »ל1<ו לתיש' ססי על

 שלא גקולו אשי;אשמע פיעה
•נק:\הס^ ליייה נשס לאמין
 שלענין ■ וי״ל מצייס ננליח

?ננימעייי שלוא אלר,יס ננסיני)
^ לשנניוי י,ישי כהנין סי-ו
:<7ג ׳!צחק ותליזת ־ שנים היי
שנים' י ;“■א היה שעגיל ל י קיש

 .לוא שא_נ שלי אנ ש!ו קיא
 שייי ני[נץ גאסי. שהיל סשי
 •לילי ני׳ינר ללחי{ ש וז שגיס
■ שיא יוסן מיתת עד היא ויען
יאמר נרות■ אצא להס היה

 הוא.שהךןדושברוך ברוך
 לעשות הל̂ף את חשב הוא

 אכיגו לאברהם שאמר במה
 ש;אמר / האתרים בק כברית
 גר כי' תדע יידע לאברם ויאמר
 ועבדום להם לא בארץ זרעך יהיה
 : שגה מאות ארבע אתם ועגו
 אגני‘דן אשל:עבדו את־הגוי ־וגם

: גדול' ברכוש יצאו כן ואחלי
: הניס אה ומנגיי-ן המצית את מישין

. \לגו עמךהלאבותיגך1̂ והיא
 בלבד-,.'עמד אחד שלאי ̂ ’

 בכל'־דול1ל אלא לכלותגו' עליגו
 * לכלותגו עלינו עובדים ודור

.:דם’ ■‘ברוךהואבצ;יל והרןדוש
יוסן המ'חת. שהיא. ועניים^ .. _ . ,

,ל*דח עי. , גסלקו 0 השי עשיי איוה הע;ין ואיצני- הליס ננט־ידלרית פנלית גנחינת ה*ה .קיים^ .
קי' (וזיז יש שנה.יגוה ׳5 היל לכל ן"• גי ו ו אואס ואיני j ;אתי אס' אגל ־ ני שתת הוא ________^

ניתנה ילא הנזל י יענ .־נקצינ צח גן יק״לי^ג ננץ , '״■'צימיפלסיס אפילו יאז נהי לאמנה לי שאין ונסני עגין שלוא עיד יפאיל
־־ ------- ׳ ‘ ־ נ«מין מיתה יהיי השוס ^תק^ע״),ייל־פס החים׳ להשנון.:ת?י '

,'תה ייג3«-נן/א;ני'< -,‘יאפיילו, 'אלמא  נתצייסי ולמה ומינין ̂־
 לש־עגויולפי נשני ר נ ההין נרתתייט (ג,ל'הס1נ,יתה. נתס״נו

 אגל • השעג'י.יהיה.גנר־נ עלקישיי נתיז״גי שהפיהין י״ל מייש
ס: שהיה לעניית ן נ  והיון י עתין מיתה.אלא נתקזייגי. לא י

ולייטדיןאמר, ‘ יתלין יניתל נתסייג! שפיר נאי יאים שאינס
אשי; לגוי אח ונם אתי• אלו זמנים שלשה שפים לאפי קיא

׳ יעגידז * • . י

ל׳ הנססון נ• • שלו איט שגייו זלי  יכיון השתיי־ הוא ג
 ,;ליצה״ר ימ״ש אה שיו שנידו הסך י נש־פ מתאוה היא שלו שאיט
 שגירי שזה דתאיה היה •שנון סנתה ונו יוא־ת שעיניו וזה פוצע
 לוא לתל שני ושאינו שלי איני שישלו וה הסי'ען וכינ׳ש שצו •לא

 הצייס יאיז ■ הצי״ לו םאין יעק; הואני,׳נתלח א•׳ נפלת יהנה לי
 נינה גמיש נמלקו אנלהס וניוןשסניא להם לא אלץ נק׳ אי׳כ י להיסון

ערן שלס לא כי ש ע׳ ו מדתו היס כך ני שמת ולא אוע
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הפסח של הגדהפירוש א ל פ ה

 6נרכי י6יצ גי אוחס ידין עגדווז ננסינת ו’ם? כ«נ יענודו
 ן>■0»ו ־מת1מי שהיא rr? הזתן משן וכנה ־ כענידה שנר גמל
 לפני גננמדו שנה שלשים בן ס;>1■ שהיי ׳ שנים ניד הוא

 השלישית ונשנה לעג שנים ישת• השנע שני 'f ואח״ב ־ שיעה
 ארנעים ייסף היי לינצריס באו
 שנים ק״י תי ■ושף ני!צא שנה
 שנעים כני שהיה מלים לידת מד

 יוסף שמה יושעה ננלית שנה
 נשתי ונלמו סניש ניד נשאר

: שלד; אותיות ס מ

א  גור לא מסיעה ולהד צ
 נוכלים על אלא

 • הה. את לעקור ניקש ולגן
 לו נהם שאמרנו ע״ד לסיש ניאה
 נכסיף כי יללח הלן ועתה

 אלהי את נננת למה י ל נגספת
 ועוד ־ לוה זה ענן דאה

 אשל עם שלאשייו דנפשל,
 נא הכי לי׳ אלזין את שמלא

 למה להנין ליין ונוי עמלי ינה
 • מיתה סייג החלפים נננינח
 זתי .לך קת איני דנריס ונשאל

דנל יכיל אש דפשיטא דמלחא
 ני שמולקו המסיםים שנתב• ע״י ונלאה ־־ יקסיהי יוסלי

 עד אביהם שננסר מיום אנושינו •על דין היה אם הראשונים
 שאמרו ותלינו • ב״ג <דין או • לניד ינליאל כיין חייה תתן
 ישראל גני ל• פי■ שנאמר היום נסצי אפילי סוזל פיעל ס>״ל

 עיד זמליני • לחזיר ׳נול איני כנע־.י ענן אנל י ענדים
 • לנעלו וא״י קניא דאגני' כיון ע״ז שמלא גישיאל שאווו״ל

 לינה א״ג כישראל נך י הרי הלכת שהלן כיון אותו שאל לפן
 ונוה ־ לן היא ולמה נהנאה נאסי היא הלי אלה• את מנת
 ניחן ואין רנזל על נילנ נש נן י׳ל דקי ילנקנ תש־נת מ־נן

-j׳־ דניון נעיז התיססית כת׳יש להשנין d מיימון פעיל מיתה:
 פנ״נ שדינו םיני היא ע״ה אלהין את תמצא אשר עש שאמי ונזה י

 נשאל אנל : הנזל על מיתה ת־ינ ואיל סכרי עיו לנעל שיכיל
 • לן קת לפן להשנון שניתן כישראל שייני נננ^יל אש כלים

ד והליני  נקידושין כדא״ הזכר אתי ן יל ה הולד נאומיה ס^זי׳ל ע
 והנה- : •שלאל הילד ישראלית על שגא נ״נ אנל : סי• דף

 לנדות נהנאת למה כיו״ש .עליהנייתה לאי-יהקעיד שלנן מלינו
 מעני נ״נ נקינית ־ על הקפיד לכן כישראל שדינם שמשב הלי

 העש את לשלש ׳שלא,ילה שיעה איל : כ«ונ!ן. טילדותיהן
ו .גסה ב.תסלה לו שנתיצה וכיין ככ*נ שדינש■ תענודתם,תשכ  י

סיו אות לדה ולכן ל לשזיל יכולים שוב,אינם  שאפלה מה ס.נ
 ואם ■ הזכי• :■איור הילו;הילך ככינ שדינס וכיון : נע*ע סיוש ׳

 שהולד׳הולו אומית מליייכליי! הולד'!, ישיאלהיה נת ישא מלי׳
 י : נקינית ,■י(ל הקסיד לא ולכן; הזכר אשל .•

ט ל  מה היינו י :. נקיגוס אפילו הכל את לעקיי כיקש ו
פרשנו וכני : וני והגנים ני׳גתן־ הכנות לבן שאמר י

ע עמכם לעשית ידי ׳לתל יש שאמי דמה ת־יה זעידישי  ואלהי י
ע ועד מעיי. יעקנ עם תדני אל ני' אניכם  שאמי היינו ■ י

מ שלא :י  אלא • והבנים הבנות על ולא לכדו יעקב על אלא גז
■ כי' בנימי הנניח כמים ניניו ונניח לנותיו שכיה שם שהים

לאלה אעשה מה ועתה • שיי) ל' רואה אמה אשל ואל יאי-י .

היום
. מנניי

 (י שיכיאי הדורות כל
לאלה אעשה ווה ועתה

: המצה וינלה ויסזול מידו הכום יגיח

 הארמי לבן בר!ש מה .ללמד צא
 . לגיעקבי״אבינו לעשרת

 עלסז?רים אלא מר לא שפרעה
 שגאמר הבל את לעקור בקש ולבן
 מצרומה וירד י. אבי אובד ארמי
 לגוי שם ויהי מעט במתי שם ויגר
י ורב ^דולע;נום ״ י"

וירד

א סשיש פיאה נלד יעקב מת שלא םאשז*ל כמו ייל  תו
 אפילו י*ל הוא לי מאה אתה ןל5א וכל וז־ש

■ כרצוני פמהם לפאות הוא י
 לנניתי אעשה מה ל«ל וס

 כאן •לדודפל אשל ס לכניה או
 אלא • הנן לנל האב לסתי
 יע עמהם לפשות כוונתי שהיה
 והייט ־ דולות שלשה לאחל

־ לאס׳ו לאפיקי היום דקאמי
 באמוו בע־ל בן בלעם היה יכן

 בני ונלפם לכן הוא ־ר סנט
 להאניד ניוצייס עלה באותו היה
 הננות מדקא.י ישראל את

 לאפר כיונתי שהיה משמע כנוחי
 ישראל את להאי־ד דולות שלשה
 לפיש ו־ש אסילינקינית־ כילם

 חייה דים• בת מיש מפי• ד ע
 היה הנלייש נתינות כל ני

 קדישת לות הניל להוציא בשביל
 יסיס בת־נת והס נקליפה שנסלו

 עם ידע טוב כענן ניצולות
 לסל מנין נהוא ־ •סל כללותיו

ניצולות. יע*ד מהפד שהיא ולאה
 שנסים ייא אליהם ובהצעיף

 מססי מ«ם היא אמהות ישת׳ בתי ורינה לבן גביש שנילדו
 ולבן לס יעד מסיב יפקג עם ימיני לן השמל והייני ׳ לפ*ס

 ליו מספל שהוא לאה אלא ליפקב ליתן לצה שלא ליייז נלמיז־
 את נם 1ל ליתן וכשהוצין י אימי כיופפל יניא נידו ונשאל

 אינד אלוני דקאמל והיינו אניי נתנין נידו שנשאל שני יסל
לין :יותל להאריך ואין ■ אני  כל נ• דע י עוד ״ל’ הלתו ונ

 הכתוג כמים יסלאל נח’לנו היא •־.גליות •כל מליים ג'ות עיקל
י מ• והעוג הלעות תלא ;א עליון יי.פי  מה ‘ זגימי א״.ד ז

 לסשינ *תכן לא האמיתי לאסדימי שהס״* עניט■ • וני׳ יסאינן
ע נתינות נ׳ נו  ולכן • סיג שהוא האמיתי אתיות ̂א א ’ וסוג י
 ר.יאמתתסן הסוג שהשפע אלא • ינים נלשין הסונית אמי לא

 מניתקה שמה עיצא לעתיד תז״ל ני וכמא • היוקנל נתינת כפי
 וה מי יו״ש • גה נידיניס יישעים ׳ כי'■ נה מתעדנץ לדיקים

 מה אמל ועי) י הש״י ליו• מנל• יעה להיות אפשל האה אהל
 הוא תה לדין; מתהפכין הספא־ם ע׳יי ני• כו׳ •חאינןאדסת•

 0פ;יי שיתותס־ כד• אלא •שיאל גלו לא. תז״ל אמלו וכן טעחי
 :וגו׳ ונכה ינן הלן ו׳נמיש :שלאל’ נייג את וזיעתי שני . נלים
 מססאעןהדעת־ פה נקלי י שנפלו קייסית ה ניצוצות להיליא ענינו
 אוניו עיג י ונכיונת גניאן<נזוהל0 הפלגה ונדור הינניל בדוי
 : הסונה על שיונק■ כשם היפה■ על לנין אדם סייג סזייל
 על נמו הגליות פל להודות אנסני וצק־נים : )ת כעו עוגה שזה

 על שנת ליחן הייט ענדיס לימי שתיקנו וזה : הגאולות
 על הודאה ציסן מרור אכילת ונצית עעס וזה : ג״כ העניית
 עיז ■עונלי מתחלה וזיש : החילות גול כמו הענדות מדיית

 הניצוצות ״,לניר לסונה היה שהנלית נלויור י היו'אנזתיני
 ואשי• שאיני הטעם שזה כתנני ונכי : נו אנוח נסעא שנסלו

ג פעספי גדיל ניציש •צא• כן  : הדעת ען נמשפל נדול ש י
 מעט מתי מניוןכמספי והוא ליוליים שיידו נפש ט׳ אליהם והצעיף

 מססיתקם״ט והוא למציים אניתינו •לדו מעט נמתי כמושנאמל
פז למשפל עולה נפש פ׳ וכהצעיף :גדול לכיש במםסל

הרפת
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הפלאהפסח הגדהסירוש
?7>m טת׳ נטייחכס זש״ה1 ־ mj13 lapo זנרים ftrui SI 

 טדעת געץ פ^לי׳״ל tל« עול ויש ; גנליט שהיה (׳צוציס ר5«ס
 מתי מנין ט מ̂וr1 - שיה ופליו עצו שטעס פרי ען סי.ו&
 ; טעס 1&ימ<:י עצינם הס מטע ואותיות : פרי מץ נרהפד ?וא
 לפיס ויש : פלי עץ טפס נמתק כי נתפס טספר מחי ו!יש
 :ישראל פני נ לעשות למשה הקטס- שצוה אותות ל:׳ טפס מה

 אס ואמר : נזם והמיס ; לצרפת וידו : לגסש המפה ש-תהפן
 יאמינו לא אס והיה : וגומל ן הלאש האות לקיל יאמינו לא

 ניצ-צות להיציא שיכול יאהיני שלא סונל היה ®;שה עניני וגיער
 •ותל ונתעינו נ<;צלים . ישראל שפפאר מממת ממצלים אלו

 פ׳ו למטא נגיאשיז אוח סימן והיה ־ שינואל כמו גלן;יפה
 שסטאו הפלנס ללול סימן האפיון ואות כנפש עי• הדעת
 המיס ומכת ; כפומש שפילש״י כמי לצרעת סימן והוא 0נ:שונ

 א■;ל וע״כ ; כידוע כי;ים שצדונו התכול לרול סימן הוא לדם
 שהם ידעת כפינת אמנס לכילס שיאמינו אותית ג׳ שיעשה
 מצד שהוא המכמה מיכול כפינת והיא והכינה המכמה כפינת
 ; הנק־כה מצד הוא וחנינה י לאשה סכונה אין סז״ל כתיש הוני
 ;נינה לשון שהיא לאשה הצלע אח ה׳ ויכן פיע וןו״ל כמ״ש
 הקדוש׳ כיציצלת להוציא כדי הוא ל.כן יעקכ ילידת ידוע ו«ה
 והוא 3״ם׳ ניצוצות ני שנפלו הקציפה משולש שהוא מקין

0;;:r הנהר עכל והוא מקלס ואלס הכתינ נמיש קדס כני : 
 ישנו בנהי נעכל יז״ש . קדש הוא נפש ס שנפ שאיתיוח
» שנהי בידוע אניתיכת ו  ־. הנהל לקיטת שנקיאח ככינה י
 שהכינה ; לגינה קודם שהיא פנמה על מלמו קדם ואותיות
 נל׳ת ישניהש ; ניצה אין סכמה אין שאם סכמה מן מקכלת

«  ליב לסכמה שיש כידוע הסכמה על מלמז לב כי ; לגין נ
 נסכמתו ויעקג ■ נינה שעלי נוין על מלינו והנוין ■ נתיטת
לינ ממנו והוציא ; כו' ניתי לכן עם כמ״ש עליו בכל הגדולה

האסני לכן לנ את <עקכ כמ׳׳ש'ויננוג המכמה כתינית ליב שים
יניד שלא לכנו אס שגנב סשיעו ועפ״י ־, ונועל לו הניד כני על
יעקנ אכל ; לו מגיד שלט האדם נמו יעקג כלימת ככן 3ל

 כמיש נליסתו לידע הסכיס סלא לכן לב על נכי נסנכתי
 : כקליפה שנפלו ההנמה אסילי נסינית תיקן שיעקג העקיכליש

לתקן למצייה צידד היצרן לכן תיקן לא הכינה צי אכל
 אכי אינד אימי ת״ש טימאה שעלי כני״ן לשס שנס.ו הניציצות

 . פרעה אגל ;הנקיבות ועל הונלית על שנוי ו>'ש ננצלימה וילד
 הסיתה ניצוצות ס״ו כקליפה ולהכניס :ישראל את לעכנ הרשיע
 של«נ : פיעה 3ל כנד ני פעמים כינה וזיש •עקב חיקן שכני
 ל' נתעהמה הנה שאמי ווה :: הסכמה כמיטת ליג על מיומו

 פיעה מלת כי פיעה נ ל לשון,״ עוד ואמי. : הפנמה כפינות ייל
 הוא שכשמו פה איתיי.ת משא״כ :■‘יע הוא אמצעיות אוחיית

ן נסה נמ״ש לן  ע״י נמצלים לעכנס ישראל אסז.׳את ונוה י
 הדני וו סוקה ניד נהנלה אמלו; ולכן החכמה פנס א1שה ע׳ו

 נחינח היה הסזקה rפנינו,,ט■ס ; כקלנ וו נטויה ונומע
 שיאתר הלני ו־ נ'ד:'ןווקה C'ft ע״ו נעינדי שנפלו הסכמה

 צאן מקנה היה שלהס’ שע׳׳; מפני וגומל הויה ה׳ יי הנה
 כנמיניח ננאלו שלו ע״ו הקניה■ שהכה כיון לכן ־ כפייש״
 לנ הלןכנישת סמישית המכה שהוא (דני) כמכת ולק : הפכיוה
 : פלעה לג ככד! נתינ הלאשיניס מנות שנסונשה ,נפילש״י פימה
 על נול לא לכן פרעה לג ו׳ננד כתיב אסויכים מנות ונהי

 אלא יעקנ נימי נתקן לא שעדיין לוה היציני שלא כנקינית
 בנאוצה והיה ־ כנ׳׳ל סכינה כנתינת הוכלים על צנויל q'p?־

 שעספל ח נכוו: כינ״ש שו״נ נפיטת היה משה נ• משה עיי
גמיש ע״נ כמלואו הויה שאפיל• פקיד השפל הזא השה

 קמ«א שהוא יולי! נמילואו אהיה שס ומספל יי אס את ודאית
: משה מספל הוא וקפ״י וקסיד

 אין הניט לא הכתוב שאמי מה לפלש יש דין-וה ועל
 הוא : נו מלן ועת ותל הענץ והנה ; ונימל ניעקב

 לכוין נלעם ניינת ־ לנינה הקללה את וילסון הכתינ מיש
 והקניה : •שלאל על הדינץ להבגל כדי כיעס שהקכ״ה השעה
 יען מה עיס סו״ל ניניש הלחמים ל!;דת הלוגו מדת היפך
 כיננואי הדינים מתון שהוא הלועה ענין ווה :ינותי נלק מלין
 הדין מדת שאפילו ל״ל עמי אלקיו ה׳ וויש וח ינקות נכמה

 ■ ניה הוייה שלוא ללחמים נהפכו אפיה י אלקיס נשם המיומן
 עינש על אלא חלה הקללה שאין מפני הכעס וה ענין ולהיות
» שלצה נסימש יש*׳ שפי׳ כמו עכלה  שיוכל כדי עונש להו
 ידע שלא (וכני לנלעש נלק טשלס הטעם ווה : קללה לומד

 אדם לן אין ונסים ש כל ס׳״ל אתיו אנל ■ עין נהם יש אם
 כעידן המלאן נמנסוחדאמר יאיתא r עשה נ מסו׳ שאיני מישיאל
 שידע כיין צנלעם נלק ש.ח לכן אעשה נס ענשינן ייהסא
 הניט לא ננעס אמי וע״ו : ני כיעס שהקנ״ה כשעל לכוין

 אפילו שללי יינו שעת ולא אין נהם מצא ילא ניעקנ אין
 מיש לפרש •ש ולפמיש לסמים לי;זת להם נתהפן יינו מ־ס

 ללגו לשעת כתן ננלנית החיספות לפ;נ״ש ־ ני תלן זתיועת
 ותיל׳. : לגע תי נא לקלל יכול היה מה אסל לנע אלא איני

 ״כלם מלת ו נלפת הקכ״ה היפן ; פ.ס נומי יכול דליה
 לא נמלת עוד לימו ויש ׳ » עלן ותמעת יז״ש מלן למפיע

 והיא ני״א ששינו תצליס של שי על יומו שהוא אין הניט
 : עקג לשין והוא מאסייהש ישיאל אמי שלדן אין אותיות
 שלאל’ מחנה נין מאסליהם הענן עתיד ושלס שמלם והקנ״ה

 פאתי ותה :י ניאקנ אן הניט לא זוהו ■ מצרים מסנה ונין
 עמל אותיות ?י יש שנלעם ־מפני • נישלאל עמל לאה ו.א
 קללה לשץ ̂:הואל שככ״.לק ״ן הקו שנעקים אלא ־ עינלק תן

 ■ לנינה קללה נהפך !עייו נלכה לשון שהוא ננלעם ני״ת היא
 ציה אן׳ייו.ולא שפלת עה זי־ל ־ נישיאל עינל יאה לא וז״ת

 מניו על .כשמתפלל נת״א לאיתא מה .ו.דלפי נתקיתי לקללם
 א״צ־ נפניו■ אנל כפניו לוקאשלא 'כייני את,שתי להזכיר ציין
יכהס שלא וכיין  אלא אעשה על לענש •נול זלא ־ עין -טצ̂י

ק לויגל יבול י,ה ה לא לנע לק היה שלא ונ;ץ. ׳ הזעם נסעת  ■ כלס י
̂לכן י. ישיאל או שסייעקכ לכזכיי יכיל י,א ה !  .י ללאיתם ציין ני
■י׳ל לעק'יי.את ולכן.ניקש שאמי יטה  "■1יהלמ5ע׳' הכניט'

 יעה עתיים ידרילעשיח ,{סילאל י ,נמ;שי(צי..צנן שכיזני,!
 .הוהייו לא שהק■:■*? יעקל לצ:' שאהי נק1י־.י1'’אניכם..ל< ואלה•
 נני נניתי,והנטס הננזא דאתי י'והייני. עימי ■עקי על אצא
 כי וייתיז י ״המיס עם צהש;;יד.',הננייז 1עא7נ שהיה היי כיי

 נכל ולכן ה!ציא.תלכן.נינוצ.ת-הקלוס׳צשהיא״תאת^ידוג׳ יעקב■
 קישוי נ״צי-יא. oi־a.יכן'.היש:'נכל יי• לנן';וחל הישיע פעם

 ■ הקיושת-הלשיעו ציצות’'תמלו.,.נ שיצא' וכיו■ ל יותר ישעטד.
י' פיעה אל כאפי מצוהצימאו ו'ש1 נייסר  י ייהזה ' לעם היע נ

 התה הקדישת ליציצית יפי׳ס כי .יע■7ין,־^.!י. צפפ' ומת'סלה׳היה
 כי • ודע נ ט עזיהדעס נתערנז^נקכיפא־וכיאוננימי־י׳׳א

 וולנן הוציא ויעקב ־ ?יפית הוא ^{'לל. עם \ ^יוליוצג ט משפל,.
 וישס נפסיק מיומו וזה ■ ■רע׳■? משפל ,;}לוא ולאה יפל ע״׳.

 J״ 111J( ונ״ל״ן י״ד חשל היה •ן יעלי • לבדו• עיליים לז
 . לע ועד מעונ וז״ם אסל עיד סםי יהיה ־ נתו ולינה שנעים

ע טונ של הכולל ד״ל  לו היה לא ולק ■ עדיין נשלם שלא וי
 על אלא אותוזכענירש ענד שפלי ולאה למל תשפד עצ טענה
. נקיתטליא שהוא אכי אוגד ארעי יז׳ש • ונהו כניו של י*נ משפל

ע . ־ • . ) י ״
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הפ?*אהפסח של הגדהפירוש

 מצרימהלירד
t הדבור

וימו «ניו די־-״גי זנקיגזס oMjr «ו1י להאגיד :!טקש כי• •י:
. ; ?:•ל

מי  ההמום פי׳ א!הס האין והתנא נו' יישיצו פיו ישראל ו
 והמלא דהדלל ליקוק יש . מנהין איטא ואהמנא־ה

 נוה לפיש ייש • «הם האין
 לא מעולם גוויל שאתרו מנץ
 היגקיס ל• צד •רו למג אדם אתר

 אתרוג שה-׳הספיק ני׳שז״הנס
 יש זנן י לכולם ליסשיק העם
 פעמים נמה שהיה כאן לומר

ש וגיא ששים  נש' כתיל ניי
 ״א‘ ׳שיחל נ•1 עלו ושמשיס

 מהמש אהד זי״א ; ההתשה א׳
 האלז פיק ק ה הה כל ועל מאית
 כולם אח לההויק גושן אין הכלא

 שש אשל נישן באין רק ג כת• נ?
 וה״נו * נרד היה נא ישראל כני

 איחש כאין ותמלא דנתיג
 למלאות מספקת כאין שהיתה

 שה־כ יש״׳ שפירש ומה , חס א י
 י״ל אהל נכים ששה ׳■•ללח
 ו־יני וישרצו פרו נמ״ש דגי«ו

 לשונות. ששה היינו מאד ויעצתי
 תפני הכיעם וייל ; נלידתס
 דין דמיעזע ויענוט שאמדו

 שהיה נמייש דאיחא איך
 השכיע ימות מ־.שיתיהןכ; שים ער

 כקוד־אתס יא נ כאתר עול ואמרו
 כןימה■ איתר אני ינה אומליספן

 ויש מיה כננל מלס שי־ה הי•
 נמה ירימו נוה יטעס ליתר
 מאד אמי ולא מאד נמאל שאמד
י והוא מאי  סו׳יל שאמדו עי

ת מם׳ גפין> כ  מאין גנל ני
 מיידנן■ שהיא יתפה מיה ככל
 מאד מאד אא״ר מה י,ינ . כי׳

 שמנעו ילפי כתי; מיה הייני
.ידני ש<א ,נד׳ ׳מיש ששה מה:

 פי ,על אנוס .
 מלמד רגרשם.

 ?השתל(ע אבינו יעקב שלא;רר
ר .שם לגור אלא במצרים ט א ^ 

 באך*ן’ לגור אל־פרעה ויאמרו
אן מדעה כי־אין באנו צ  אשד /

 באר<ן הרעב בי״כבר לעבךיןי
שכוץא/כ.דך ^קילעתה  בארץ י

 שנאמד מעם/"במה כמתי t גשן
 אבוסיך ירדו נכןש כשבעים
 אלהיך ן; שמך רעתה מצרימה
 שם :/יחי לרוב השמלם בכוכבי

/ לגוי ד  ישראל’ שהיו מ׳למד I ג
 כמיהשנאמר .:עצום שם מציגים

 וישרצו/וירבו פרו ישראל וביני
̂:מו האךן ותמלא מאד בטאד _רע

 ככים שה5 ילדי ניולה מדי־'
 כשנעים הכל מ״ופיס הלייס פקיר׳ היו ילקן■ ואפשר אהל

ק5תם וה אץ מכלה האנין שהיה ישי,׳ שעי׳ הה כי  נמני( '
 אנא כמשכן ננכה נא שעדיין השנית ׳',דשנה שהיה הראשון

 התצי־ם נ;נד גמדה מדה אנא ודנים פדים כ'^_ שלא ן כי
 לכו ‘נש רש״י כפי׳ נהם שעכדי ש:'א עונגי^נוי חשאי־כ

 נמיש אוהס האלן ־ותמלא שאמד נינה ליתיד ויש ׳״,לסנליחיס
 שהיויהוישיןחורע־ס יוודשים גני'ס־יש* על נפסוק נסופה אד.ל

 יתמלא שאי.י ונה ןזה : נו׳ וייצא׳; תכ;נ:ים כיו יאסיג עליכם
 יש הרמז וע״ד ; 'איסס והוציאה נתמלא pיאD איחס הארן
 הקדושות לניצוצות ימו הוא דנ״י נווהי סכהינ מה מפי• לפיש
 נדי אנא •שיאל נלו נא סו״ל שאמיו נמו' י נמציים שנפלו

 שאמת מה ענין והיא ׳0 יייעתם שנאמר נייה עליהם שיחיפפו
 ■ תננו!) הנשמות נל שינלי ,עד נא מד כן משית אין הו״ל

 ויפילו 'סיו לשונית ששה הכת'נ שמנה דתה לפיש יש ולש״)
מו האדם גנ־ן» שיס נפינית הששה הוא ־ ינימי גיעצמו וי

 נאוכיואלו נמנואי אדץ נקראת כוא נשניטית וכנשינה כידוע
 בנסינם אנל ויניס פדים שהיו ע*י •צאו נסינות ששה

 המלגותוננע נמ-גת והיא נהם גנאד שקיעה כיה הוא השניעיס
י : לענדיס ובסויקים עליהם מלן וה י נ  סדעה כדה ייוי ו

 נל ישק עך על שאמי ליוס!>
ק עתי  והוא ■ אגדל הכסא י
 שאמי מה נרמד לעמלה תיש

 מצדים אין נל עוג כי עלעה
 להוציא דשות לו שנתן הוא לכם

 מנסינת קין קדישת ניצוצית
 האין יתמלא ־ש ח . המלכות

 היא כשניעית שהנסינה אותם
 נפינות הששה וכילנה תילואה

p(שקועה ה היה והיא h עצייס;
 שאמד פרעה פסת היה ווה

איז מן יעלה  נקינוה שיוציא י
 גניה עוד כימו יים ' ההלנית

 שלא הפני מאד האד נ שאמד
 אלא לנד הקדישת נפינת צנריו

 עפימאה כינה פשילת נתעיונ;ת
 עני וממשים אהיו ולכן • ים מני
 נשלשת שמתו מפינשה א׳ כ׳׳
 שאשר והיא ■ אפילה •הי

 התפייניה לנדד הוצין שטליי
■ נהם מעורג הפשילתשהיה כ1י

 רד ישראל כני מם הנה יז״ש
 מאיץ שהש רצונם ממגי וענים
 ממנו לפיש ויש י סטש מצרים
 שהיא דהעם ישראל על דקא'

ג הפשילת  טבע ועציס י
• ישראל שנקרא הקדושת מנסינות

א׳מפמשים• שהיא סד׳ל נמיש
 ו׳א ■ מאית מסמש א׳ או

 שהניצזציה מאד כמאד דקאמל
 מתיך מסערגיס היו הקדוש־ת

 סנה וו*ם י השמילת דיכוי
 נלעס עצת והיא נתשכמתלו

נאוהו' היה שנלעם יוו׳ל גמיש
את לההפיא פצחו יהיה ׳ עצה איתם

 היו הנה הן נדנהינ לנלק שיען נמו־ מצרים נגלול• ישראל
 ׳פשה איפצןאשי יפחה ננק נס׳ ניל׳יש נלעס ניגר ישיאל לגני
 סימה להספיאס הפצה שהיה הימים נאפלית לעמך הזה העם
 אסלית פי נ«ואנ שהיה הקדושות הנינוצות יסעננו שעיית נדי

 להתשיפס עליהם להס&כס נזה עצתו היה כאן וכן י הימים
 •דאת הסניגה נ• ולהיות : נההכמה הנה וו״ש : פ״ו נמסשנת

ה נתינ7 היינו : נעליה תהיה והסכמה נדנמיג ה׳ מי  את וי
 אוחתת הם ניש נא*ת ס*י אותיות היפוך כי ילהיות תייהם

ס  לו נעשה נהודה העיסק כל סז״ל ונת״ש המית כס והוא ס׳
 מגסינא שהוא מסים שי' עליו וישימו דנהיג היינו סיים סס

 נסנליתס מניעו לממן דכהיג היינו הגלות מאייך טעי״י הסס
 • הזנריס• פל נזר לנן הג׳ל נתינות שש לעני ניונתו והיה
 שקועים 1שה< שכיון : שניעית נסינה שהיא הנקינות נתינת אנל

; עליהם לגזור ?וצרך לא אצלו י
א׳ נכים ששה שילדו פידש׳׳י ונומד וישרצו פיו ישראל יוצי

(לאה
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ד,ם^אד,פסח של הגדהםירוש
 ד׳ היי :ויעצמו י3ויי ויסיצי פיו אלו גפולים עלשונווז יילפי נראה

 לפרש •ש איחש י-איז יתמלא ומ״ש ׳ ששה היינו מאד וגמאד
 :נייס עליהם ב*תום:ו נדי אלא ל ישיא גלי לא קז׳׳ל מים מפי'

 :הקדושות ניציציח להוציא היה גלית פענין מקומות גכעה זמנואד
והיה ניונייו לא שעדיי( ומפני

 :>לתם
כצמח

 נת־ן קדישת ניציצית נמה
 ניום קרעה גוי ע*נ : מצדם
 מצדים על אכילו משה לידת

 כפיישיי לים וכייהס ם־םלינו
 נתגרדניצויו ננר אם •חג שנא

 •שדאל גתון ויולד משה של זה
 נתון ויולד לאנתנדי עדיין אי

 לשין מנואל ונזה • המצייס
 ליהיא* דהתיילד נדא נל התינים

 :לסידש״ו תי p היא ילנאויה ט׳
 שיולד דאן> ייל .׳ש1 ולפי
 צהם אתי מימ נמציייס סן

 הוא ני לנשליני ׳מישי שלא
 הקחם מניצון דהיינו מישיאל
 שנתנ והיינו ־ נהן שנתעיג
 סלידה דיל ליהודאי דאת״לד

 שהוא שינואי נ״ו הוא שיא: ל
משה שלקם י 3י עינ עגין
 לא ועדיין הווציייס נין מעיינין שהיה הניציצית מפני עמו

 הניצוצות כל כ* לדני ירמז ־ שצהס העשילת פס ולקפה זתנייו ■
 שכן תדע ידע נפי לן לן גע׳ ניויש הדעת ננסינת היה אלו

נ פיג  איתס האלז ותמלא שני והיינו : דעת מקער מסעיז י
 לפוש '•ש : מהם תלאה ״ציים אין ועדיין יינו פיו שכני ייל
 שנא כמו נ■ לומד יש ויותר ניצוצות שאד לסיציא •דנה סן

 כן נמו מעודנים הקדישה נפיח נינה נמצרים והיה נתניד
 מינילת הקדושה היה לא מישראל ויולדי נדדו שנח הניצוצות איתן
 ישראל ישעי הענין וזה ־ פסולת נל• היטנ נניייי נחנדדו ולא

 תמתשה א׳ עלו יתמישיש שאמזיל כתו ללכת יצי שלא שנמציים
 פע שנחגדיי הנידוייס נתון שהיה העציים יכיסיח איתן הייני

 ■ אסלה ימי גשלשת זונתו ממצייס לצאת יצו לא לכן הפסילת
 מלא מצדים טאיז נליתי איחס האין ותינלא ליתד יתכן ונזה

 י׳יל . מתנו ועצים דג ישראל נני עם .הנס דנמינ והיינו איתם
:המצריים מתעיונות אף ס’rםמול

 האי׳י נתב • פדים נעדי וחטא• מ׳ שנאמד נמס 311
 העמים שני ני נזה *רמוז י ע*ד פעסום שני שהיא ז״ל

 הוא יכן■ ־ כנודע מקיס׳הנפסון והוא ־ פספ ננימסייא ע״י
 הנילל פס פ*ד נימנוייא נפחדן׳ נ• עיד פדי נה׳ נטפי אימי
מיני ללכה האמנה יהוא  נפויין יוסד לן יזניתי כדכתיג נ
 המסד כללית שהיא אנרהם מדת והיא כי' נסדנד אמדי לנתן

 לן השיית שאמד נסיין נעת שניס ע״ה נן שהיה ■ והאהגה
מין הכתוג שסיים זהי . ונימי לן  נגי' הנא לננין י מיי ני

 פון שאינל כמי ייס שם נתקן מצדים ניציאת ני יידוע :פיי
 די •היה ואז שלם ההם נהיהיה לנא ולעתיד נו׳ יה וזמית
 ש.ם והכסא שלס הסס סיהיה עוליייח ט כעד פיל עפוניס

ה׳ נטפי שאנני וזה : צי׳י נניונעייא עיי העמיס יד*  עד• נ
 פולמיס ציד ?> כיה ני כנד שנתקו ־ הנפפון מקים ם־-יא עי
 :ונו׳ יה כס על יי כי הפסיק נינים שלם השס יהיה לעמיד כ•

 על רית שהוא השמש נא עד דינה א ידיו ויהי נעיש יונז ויש
•נא ני עד מרדני של ודודו שאיל של דודו עמלק מלפמית שני

ניטל . .

מה כ ךב.  ךבבה שנאמר ו
 ותרבי נתתיך ״ "השדה _

 שדים עדיים כעדי ותבואי ותגדלי
 ערום ואת צמחי ושערך ;כנו

ז ״ ‘ ה ח ע ו
 מתבוססת ואעמד,עליך^אראך

 חיי. בדמיך לך /ואומר ״"
*. חיי בדמוך לך ואומד

 שילה. מודכי שאול שמ״ש והואר״ת לנתר■ שמו וימסה שילה
 מליכי ניוני אן מתודה ידיהם שיפה דפידיס שאתז״ל לפי

 «ה להרס יים תיי״ה א’נניר.נוי מרדכי שאיל ויינז : קנליה• הדר
 קמינאהליו : נאהלין ויששכר נואתין זנולן שמס הנמוג שאמי

 שישמקזנולן י״ל זטנן על גם
 שהם ינדישית נחי נשיקרע
 ונקום להיות אוהלים נקראים

■ נו ללמוד כיששכר הורה
 נדרן נצאתו שישינה וז״ש

:וגולן של נאכלו יושג נשישהכי
 מז״ל מיש עי׳ד עוי לכיש ויש
 גנזו אנות׳ הינלן מיננז גי.׳

־ לונעלה ’ננ׳ת ואני למטה
 תיקן זנולן שעשה שנצדקה

 נהיכל לינטלה ננוז אילי לעצתו
 זנולןנצאתךע״ד שמה יז״ש המלך

 הולן ני נצאתןמנעה׳ז• שאפזי׳ל
 שגנז ונקוסהכינלוח עילתו לגיח

 אמרח ינדה ■ששיי אנל לעצתי
 עולמן הז״ל נינ״ש ני י-יתה
 נעה״ז תו נהי נחייןיאף תראה

נאוהל אלא אצלו עינ״ז אינו .
עו ר •עקג מדת וזה : קניע שאיני ר

 כח״ש ־ העליון נעולם .ה!א שכל• ראיות וכל • אוכלים יושג
 ושאי ע״ה לנינו ינשה ולכן ־ נאיז אנכי ני ע״ה המלך דוד

 ני יטליון איר ליאות •צפה וצא נעה'ז שפייתש עוצם צדיקי
ז יעולס נהייתו גס ז  ויששכר שחמל :^יזה. עליהם נגה אוי■ י

' : .נאינליו
/ או  ע״ס יונלן דוד סאמי תה לכיש נדאה • יעדיה פיוס ל

 כתנני כנר : רג שצל נתוצא אתיפן על אנכי שש
 מכל עדיס עצינו את דהע״ה שראה מזיל שאמרו מה שענינו
 נעצנני זו מצוה קיים שלא אעפ״י ̂טילה מלית על ושש המצית

 מהול שנולד תם מכתו סהיה ינינתם לדוד נחהלים. נפישיי
 אטפ״י אה ונצי המוצא ענין כי :אשצל,;.ינ'1ד1י כעץ די אפ״השמס

 היא אעז״ג השתיליתי ולתי',ומעלת1כצמיד_,ם' לו נא שמעצמי
 נא שמעצמל אעס״י מילה מצית שמנו.על ריוייכן : ני שמס

 שנאמר נענין מיציא "ינ־נמו5של כיניצא ענץ לפנש ויש י לי
 מ׳יש . על ינתוז וענינו כתג״מיציא שהיא מאיצךיתיו ס1ר מיצא
 נלי האימה והיה הגאילה זמן. ׳, שןניע זעיכיל, פייס יאי* ®׳'ל
מ וניחגה מצית א, ה  והיציא : הנלות מך יצאי ניית',שווכיאם ל
א ים עיי איתס ו ה ו ח י ד  יצאו ׳ ואפיה שאנניז 'ירש4ענ' נ

 נזוהי כמים (•מצליא שהוציאו' לנוח הניציצית הס נדול ניכיש
 פ׳׳י איאס וגיציאו : מצנים של יזקלישות מחין נניאים שהיו

 נמציים כשהיו ני נזכרו גנימם שכ׳ה דוד ששמת ווהו הניית דס
 .הוציאי■ הכיית מצות נזכת אעסיה : ועניה פילוס נגמינת

יח■ ניצוצות שהם לנ סלל  שלל כמוצא רה :י מינצדים הקד̂ו
י, ■ '■■■'. נסי■ ■ .׳. ■
•מים; ד׳ לשפיטתו לקימתך הקייס מה. מפני איאא ■ זנסנילו/»

 אל ליג יאיים היה יי,ז,שלא1וצ עירום ואת דכתינ
ס שנאמר ־ מילה ודס פהש דם . מצות ני להם נתן לכן  ני

תן  שכר ניט.ין שאין ׳קיס י׳, הקדים לכן אסידין שלפתי ניי
 דמקלא ית׳ . ימים ‘טעסדד להנין וציין• : המעשה ע•• אלא

צדין ■ולמה ננא.ו כני נדית שנדס‘י משמע ה'  דוקא הי
 מילההנאמנ נזכית היי הנאולה שהעיקי הענין אנצ . מצות צ׳

. ■ ,<ד©• ' .׳ , ■■־
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ם*רוש
‘גנני מיל? יל

חםלאד,פסח הגדה

 לס;יא לרןבולין סולה5 ‘גנני ידל? דק״יל לא6 <ויו)ן, נדס
 כמיש ע״ז גנון ננל נ<׳רכ לרם י.״ ?ככה ענודח כע״י ככשר!
 לק־סח עיי מעיז פנכהלקו ביו; ־ לאן לנש יקסו מעיו ו;פכ■

 אנל . נגאלו זה וגזכ־ש עצינם אי! למול לאו־ש ?יו ?רכל!
ג נשניג נשניל אלא לא ??הס ג

 ס״ל דן גנינן שאאז״ל למה לזה למז יכמעשי : מין איוזיוש
' ע״נ אימא ענידהיה ינאי יעקנ ד' • נזק סלי ינשלם יעקנ י

 . עי] על חש-נה
 .(.יע״י־. ני נ ל סז

נ׳ עד סננה אצא1

 דסמיו וכון
 אמול שאמי
א ואי ■תיש

 ■מיס ד׳ לקסמו הקדים ננן
 יינשייסשאיןניטל־ן ינה ׳יל ונזה
 יננהיש״א היש עפיי נו' שכד
 ע״י כיומא דאונלינן דיא ז״ל

 כוכיי׳ ננזש•; זדינו׳ ינאהנה וזשיגה
 הכשנה נ5סו ה קני י שאין היינו

 נסשונה וזשאיכ • ענייה של
כ נסשנע מיראה  המסשנה. איז נ'

 לישני קשה אנהי זה לני אי?
 יזשונה שהי' אן פסע נדם
 שנעשו כזכיש יגאלם ז ע■ על

 זה שאין ואמי . להש ?!כיוע
 ואין . ?מהשנה נשכיל אלא

?תחשנ? נשכיל שני נועלין
: ?מכשה נשכיל אלא

ב ״פ ע נראה לו נההנתה ף, ה
' לוען יאחיש לפיש נניש

 נגה׳דסנבדיץ אימא .ונו׳ חמי,ע
ן וינכש וזיר ־ ״נ1י ציע י

 לא ופי פו׳ נ?נדה דורש שהי׳ מנשה זה ומה כיי העש? אשי
 אשי ה' אידה . נו׳ וזמנע ליען ואחור! אלא לכמונ משה ?"
 האומוס סנמע ני ז״ל הארי* מי׳ש עפ׳יי . נזה יינז ק;מ זכני

 ופאנדוז׳ נאיני מעלי נשי ולעתיד ונאסיי" שנפלו צית נאה:ינניצ
 עוד ואיני ־ אחוי סכמיס מסיג לזה ימז מאדום נזכמים

 עוד ■ ?מכינה מאמור■ נא;ס ם?ס ליונז ישנאכה גאסוי מנם
כי>?

I

 על לימז איסי ת־נס ישיניע שהמנא כו׳ אומן■ יעקב ד׳
 את לזכור שנלנווונו וזה ־ הסצי עוד לסקן ציין שהיה יעקכ

 סשכס לא עונלק לך עשה אשי
 הוא זני כי ז״ל האר״• ונתכ

 ותשכס הסכינה פני ינשפי
 הזכייה שעי״ז הסכמה אסויי

■ הניצוצות דמנו להוציא ין יכיל
 לינע השם כס היה זה ואילי
 על מימז נשה כי הנשה כניי

 אלקים נשני כי כדכיזינ שכס-.
לכן מנשה כמיי •ה י. וזה ני׳ את

 וגלדום־בנו עלישוגאינו גם־הוא
 כמדז ״. ויענונו :מךהארץ ̂;עלה

 מסים שרי ̂עליו ♦ירשימו שנאמר
 ̂עדי יבן1בסבלותם ענותו

ואת את־פתום’לפרעה ת1מ?:כנ
רעמסס '

 מניצזצית היה והנא יע)
אסיתי כשאסזיל למנתה

 אות־ייז 0? ח:'ההכחז1איתי שתמול׳
 יומי יאסות י י לס י מש י סנפלי ■אי אלו ,

כו ,מנינתה _מ׳ש  נ אסיתו שקיאה ינקה נני נ;ו?ר 6׳.:כן.
 השמיני' נאיסיות תחקלסות ממנע והלהיאיתיות ;' מגמתה ע״ש

 מתגקשת היה והיא לאלן שמונה ״ו :ניי״כה 'םי-שר׳סמאי־צ
 נשנהדיין כדאיחא שיתקנה יעקנ אצל נל^ה לכן ■ להיימקן

 אומיות שנס ממצה אנא חיקן נא יעקי. אן משישי ה־ח? כי
 ■ מת לא יעקנ אעיי צר; ח״ו: נתיתיוח י-ינתהלפת ליניי ן א

 ■ אליסז אצל הלכה ש״ונ אותיות לתקן ״שקי יל ,ק א ש וכיין
ה וינזה  שאמי וזה נ פלנש יקיאה' התימני א-ישז מכינת יי

לאליסז הנניאה כי : יגונל דני ואלי נעש^ק ד׳ 'יש״נא־ו.:
יתהנע שכא: יזה ־ פננשו אצל הנא כאדם ננינה דון היה
 יינן נע איתיות יעקנ תיקן כלא יכיין י אל־פז פלנש היה

י נאליכז כיו היה תמנע ן י י  כיון תמונו מייני ולקא אמריי י
 היה לא לזמיתי איל עני יש ש שהיא נע אימיית חיקן שלא

 מקים כל שאמז-ל שזה. וי״ל ת׳ים׳ אותית שתיקן יין; כל! ט
 שנהם רוצת? שנכס ענייח או מיתה מו עיניהש סכמים שנתנו
או 0נ)' איתיוח אי הסכמה מאסוי׳ ש?ס הדינים להשליט יכולי'

 דתנו המצרום.דענונו >«תנו דרעו
 י :ך!שה עבודד, ע^ינו י

 שנאמר למה המצרים. אתנו וירעו
 םן-ןךבה יליד נתחכמד! דזכה י

̂״;יז מלחמה!נוסף הלןךאנח כי ותה ש
מציים שאתרו מס נזס וירמוז ׳ י

 איתיית ני לו נשפכחה הוה
 טץ כאווזיוח מתסלפות מים
 אסויי נננסינות כיה on ־ נצ״ל

ל הסכמה  הנה אמיו לכך מי
 מ״ש עוד ויימוז . לו נוזיזכמה

 סל שהוא מעשיח קסויא סז״ל
 שמחקנין שמים י איתיוח ידי

: עוני פשישי ע״נ אותיות
 נענין אסר (מקיש עוד וינואר

: הקטורת
ן ע מ : נשנלותם ענותי ל

נלנדס אעלו הנה
 הקשה השסנוד שנל עחטח והיא ■ ארן דין פיישח זו ענינו

 לסדסלפס עיקי ביה ני ־ ינד״א להעיישס החאוה ממעט היא
 מד״א ויסישו תאיתם נתמעט הענוד־ שעי׳י ונתיעצו ־ יינה ען

ה כן אותם יעני ונאפד ני׳ •ינה ען אומלים אתם וז״ש מ  י
 אלא תאוותם נתמעט הענהה מסמס שנאמיז נזה והכוונה

 שהיה יזה ״ נסיעה כדאיתא נמיאוח אומם עיסו סנשייזיהס
הזיעו! שהאשה נזמן יוזיל כמ״ש הינה זכיים להולידן ניס

 מן אלא נתיואו לא שהמצרים וכיין י זכיים •ולייח ססלה
 סלא והיינו הזכרים על אלא גזי לא שפיפה שאגנרי נמו סזניים
 שהולידו גימי תאותס מיעוט נשניל ני היא ונהפין עמהם ילסונו
 וכאשר שאמרו וזה . מסלה הזייעי שנשמזיהן י;פנ׳ זכייס נ-לם

: לניישיאל מפני ויקיצו ונימי ■ענו
ת ו נ כ ס י« נסוכיה יני'איתא יעתסש סיתוםיאת את לפיעה מ

• ויעמסש נעצינןיפית־ם ומ״אשיומסכנות נעליהן שמסכנות אמי
 ואשין שיאשון יעינסש שייז נקיא ולמה שמו שימים אמי סד

פ• סימום שמו נקיא ולמה שינו יעמסס אמי וסד י ממיוטס
 פלא והוא י אנוד עיי ששניהם תשתע ילכא־יה ■ נלעו מהים

 לו ‘ס מ״ש ע״ע גפים ויש י יניס לשין משננית עיי נאינ הא
א לן  היינו אומס ועינו ועניים זיטן •?". ני ני לכתינ י

 ואסיכ י אנכי דן •ענודי אשר הנוי את וגם דכסינ משים
 ננפשו נשתחמייכ נס ין זאפילי יק״״ל י גדיל נינוש •צאו
 נסנהיג כן טעמא דמהאי התיספית נמ״ש התשלותין מן פטירו

 דנחסיינו הא איה להשנין ניתן ולא פיוהיה ינשיה פרית על
 פני על שהיו משים היינו גדיל ניכיש וזשלימין יגס ניה מיתה

 שעיני ועלונה ■ שכי כתשלומי מסייני; היו הענידה יעל מעשים
ס שענדו מה כיה והעינוי פיתה נסס״נו אותם נסין ני

וה״ט

 סכמההעליונס מאסיר• נאה נשמתי שייש זיל,שיעקנ האןצלי תן
אותיוס יהנה משיישי שנעלו האלי ניטצןוז לתקין היה' עליו
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lirt'i'ftהפסח של הגדה א לי פ ה

?נלגי
ק ע צ נ ו

 לגניח נד• אלא פעגידאס מאה למצרים היה שלא «ה זהייני
ע נימצינו אימם ע׳ תין נו •דונו לא נ  שאין נדנד היינו' נ

 שיזסמוש יה״נו (!סננוש פלי הכא דכחיג והייני • הנאהלרני
נ שיצאו הייצי זמםכמא י כדסישנו ליס אוהם י  ושניהם גדיל ש נ
 אש קיא משיש ואשיב : אמם

 שלא דהיינו דעמסס ואש שישוס
 העמדה היה והיא עחק״ם ביו

 ואמי שכיש נחשליש* שנמסייוו
 או ינשייסש יאשק יאשין שהיה

 לעינוי שהיה נלנמנוש פישהום
 עליהם תישה שנשש״נו ינקשנני

 ששו שישים אווי יקד והיינו
 שיאשין ייעיזשס שנשקיים הוא

 ׳ לעיבש היה משיוקש יאשון
 הוא שמו יעמשס אמי ושד

 נלעו ההום פ■ ופישום שנשקיים
 דווי ואששי .לעיניי היה א שה

 ועינוי וענדים מיכשינ ד״ק
 היה דענודה משמע אושש

 מיד ואידן העינש ואשיב נמשלה
 וישנו ויענונו הדבשינ דייק
 היה יהעיטי קשה ענודה עלינו

 ימו •ש שניהם וללני• ממשלי.
שימי דענידש שאיניו למה

י שנאיחו מפני ולנניס ו  שסטאו בסלנה דוי נשמש משקנ׳ם היה י
 ושליש נקיקע ננלע ששליש ניונייל שאיי-יו ולש* ולגנים נ״ומי

; שיקינם נמעסה היה כן ׳ נפל
ל תג  5ע» שפיישיו מה לפיש ניאה ־ קשה ענודה עלינו !י

 להם קשה שהיה יוש מקוצי משה חל שמעו ולא
 שמעי יאשון נפעם לתה להנץ צייו ולנאייה : מעיו לפיוש
 הענייה ננידש משוס ייל קשה יוענידה יקאמי הא נשלמא
 משים אנל • ןנימי הענויה תבני פרעה שאמי שעה נאישו
 שענוד שענין הפשע וע״ד ׳ משחלה נגיע למה ע*ו הפרש
 נמקימוש אצצינו נמפויש הגון עם הנשמה היה מצוים
 והי־גו : ננפשוש נין גשיצוניש נין ■ הענייה חננד יכמיש ינים

 לא והצל רוה לעם הרע ונימי פיעה אל נאש• ימאו משה דקאמי
 מאושן משה וה וץע י נניפן יפצל ננשיוחן היע דהרי ׳. יצנח

 מקיצי דקאתי והיינו - ריפט אש הנאשש יאתיו ־ נו שפנפו
 ועוד : לפרוש יכלו ולא ננשמשן הגלות עליהן שהנניד • ווא
 לא כו' כאשר עמנס ה׳ בן 'יהי נפסיק טנשננו מה לפי י׳ל
p בני השן על שהקפיד שמה פניכם נני דעה ני יאו 

 ויצא שני הלכו עיללים ע׳ם נמדיש שאיני מפני אצליגו נמיג
 ווה לא דנן יח1 של חינוקש שהיה ומן שכל ־ ני׳ ציון מנת

 אש לשלוש יצה ולא השנינה:'.גנלים לעכנ ילה ופיעה : שנינה
 ה׳ גם טפנס אע ■אשלח אס עמכם ה' נן יהי ואמי : הסן
 ׳שוגי יגיע׳ ויוי סיעה שידע מפני ׳*ל ועיי י עמכם יהיה
 ינואו שלא פנינם נגד יעה כי יאי אמי וה יעטעם הנה

 היו לא ונאתש יניע• דןי שהם הטן ר.סני משיייא נהיה לאיי
 צדקה גדולה ש׳׳ל כמיש ־ התשינה מנש אלא לכגאל 'נולין

 השלים השענזל דקוש׳ המפולשים כמ*ש אז כגאולה אש שיוקינש
 : א׳ דול להקדים המכין שהשלים ••ל יכן ־ שנים ת׳ המכין

 ואין ־ יניישין ואסו׳ל מיישה לכם אועה ווחשי משה להם שאמד דון
 ש לעש יציינים ■ נו שיגאלו דוי הניע לא שעל״ן עוישה
שכיעו ולא הס׳ דקאמי והיינו ־ כגיל כשעניד קושי צי י«וגמ

, P נפה נפקי ד ע ואונד

ב ע ו ג י ל ג ן ו נ ח ד . ם ם מ ^ ה1ר ש ) ל ה  .ך
אח ונעכדומ^נרים שגאמר כמה

שיאי בני י י  ’ :הפרך ו
 אל־יואלהיאבוחיגומשמע ונצעס

 אח־ וורא אח־קולגו 'ןי י
 :ואת-לחצנו ואתיעכגלגוי

אלייאלהיאכותיגר'.כמה
בימיםהדבים שנאמרויחי־ V V ־ 7 ■י • ׳ T

ההם

 וקושיהשעבוד: ששונה הדניים שני להם קשה שהיה משה אל
ו ד י כי ^ י ד אש מצדים ו ן ׳שיאל נ פי  מיש לפיש יש ־ י

 פעמים נמה טפל ונן שיעה לג כנד הכשוג
 אוחיזשאעצעוש פרעה שם פנינו
ע כוא  און לשון הוא ולב ־ יי

ע שיני שהיו וייתיו ■ י
 שיצונייש על ונויה פה ש ואות•

 חפיוניש נהן שדיה שלו
נפה' אמר לכן קדיש־ח ניצוצות

 נ שנח מה וידיע ■ יך
 נחינח אז שהיה נזוהי
 ה מרע׳ כמ*ש נגלית הינזי

 ולאשי ׳ אנכי פה נגד כי
 השה אסז״ל ממני שהיציא■

 יפה הוא אשלש לא שאתי
 וענץ ׳ פ«• מתון הוציא שאמי
 נניוני שונגיאי תה היא הוה השה

 עי״ו הי׳ הזה הגלום שש־קן
 אש שיתילו יישן להם שציה

 נילם להיניסן הי' ונינחו עצמם
 הועיל נא אגל ׳ הקדישה נתין
 נש להם הי׳ נזה אדינה נזה

 ני ויחע ־ נגלית ישיאל לאשוז
 וזה י פ״ה יני׳ מילה ונלש

 אינע נם מילה אישית בי והענין .נגליתמציים׳ שהי' השפש
 שהיא אלהיס שם נכש הוציאם עהשיי■ א א אלהייס משם איחייש

 ■ אשי לא מגיי-א טיוי יחן זני עיז ויימיז אמיזה לגם הי׳ שגא האי
 בקדושים הניצוצות ,תמנו היציאו אלכיים מן הא' שע״י י*צ
 יד* האיש״יש נכס הי' פרעה שאפ-וה ונטוגית נדהר ונניאי וכן

 דאימייש אצהים נשם היא ולן קיצי ג אשתע אשי ה' מ• כונ״ש מאלהים
 .-,ואתיו נלל יין שעיונוש נל׳ ישמיס תצא אישיות היא אלן
ן נינמיש שז״ל  י״ם ואיתייש י. מאל קשה ואלה קסה אל כ*א י
 י כי׳ ■מעתא סהזי ישן מ' נת״ש עיי לימז ויש ■ •ושי קפה

ן ננינפייא סיור כי  הא׳ שפ״• יהייני נ' נגי׳ הוא ■יסמא י
 אותיות ולנה אשי לא יזיש לטהרה הטיחאל את מהפן עמא של

ע באותיות נימז עילת  היע מלש תחפי.י המילה' 'ועי׳י.. ■ י
הוי : שתשים בגי' איתיוחמישהיא עי אישיות מן ונעשה לזי  ו

ן נג״ ״ תתפהי שהוא י ן שתיגש נפה,י*ן וי״ל ־ יע־לה ע  י
 הפסיק שאתי «ה לפיש ויש רצנ.';כ מי-ייעשה שינת על ניתוסן

 תאליטכוי• א׳ התילה־שמםי שהיאפנץ מו)להןס מעט ישםקיהז
 _!וצן?ל שי.וא ?עטיה על-גילוי’והדי'יזשפכקז,'וומו וכנוד וז״ש

 י •ינששם וגומי ,זיע לכם הא גטשייהכשו^ . לפיש וים ■ המילה
 גכיינוש שכתיב וכמי לכם יה*^ היאש ואינע לסיעה סיושיש
 היא הוא הענץ עצתם אש שימולו■ יו'סן שציה על שרומז
 פעמים שפיושה היינו • מילה בתאפי שהם טוני פעמים קמעה

 הימש : שאילע אמר ועין י מילה פה.כמגין .6נגימטיי ייז
 שעולים, סיים טונישכוא־כתנין סקמיס אינע- דהיינו לכם יהיה

 כינניןשיים לים השייסנושטזן יס^עיו הנהוג וזיש סיס נמספי
 :היא צכם אלזמצניס טוג כל' כי שאמי וזה לי״ע הפני נועה אבל

י ד,  לדקדק יש ונותד שועתס ושעל וטוןר י.רנ'ם גימיס ןי
 יש : האלהיס אל העבידה מן שועחם 'יי*ל דהיילל

 מצייס נלוש שעיקר ״ק-עות גהננ! שכני לפי לפיש
י ננשמיתס היה י אישס םעיי̂י  הישה ה׳ ומאש • (;צ,.;! בנל̂ו
ייזלח* ■ גופם קל כשענוד קיש' ע*י לאשונה איישם לכויי זאת
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הסלאהפסח על הגדהפירוש
w וי ■ נטמתס גלית על יחעזירtלנאול אלהים אל ערןו nfi 

 יעווו אומו ממלאנה כי והי׳ י׳לך גס׳ סגאתל כעני[ גבתתס
 שאמר ו)ה ־ ונו׳ גקיני אלהי אין כי על יאתר וציות לנות
 האלה־ם אל צעקמם שגדלה ■ כעגולה ״! אלאלקיס שועמם ותעל

 העלן דוד מ״ש נזה לפרש וים י הגנודה ממסת נשממס גלות על
 ■ ונו׳ מות סגלי אפעוני יגו׳ לןול• אמ ה' ישמע ני אהנתי ע״ה
 שיתפללו לננס לעויר ה׳ מסיי ני עניר ■ ונו׳ אמצא יינון ליה
 אף גיפם סענוד עליהם הנגיד לנ[ ־ נשמתם נלות על לה>

 אלא • שנה מ׳ עליהם שננזי ממללים *;יאחם זמן הגיע סלא
 וז׳ש ■ זמן קזיס יצאו י ה׳ אל נזעקתס השפנוי קושי שמסמת

 לכן ■ אליו אקלא עליהם שנגזר י,זינן נסיך לצוט אקיא ונימי
 עייהם יימללו כדכתינ השעניד קושי סהוא ע־ת סנלי אפסוני

 כי . עשאס״זל שהוא מצאוני שאול ימצי' וחמלו ■ קשה נענידה
 נמס שכתננו וכמי . ״ע ש הנו״ן שעל עד מליים ננלוצי •לדי

ו' תפני נאשרי נו״ן נאגל לא ינה תפני נניכית סאנזזיל  נ
 לא נפלה הכי לה ננתרצי נמעינא ני׳ תיסיף לא נפלה שנאתל
 מאד הזא כשהנפילה הוא הענין ישיאל ננזילח קום לנפיל יזיסיף

 מצאוני שאול מצל* ונזה ־ ישראל נמולת קים אז כמין שעי■ עד
 אקרא) ה׳ (ונשם וינוןאמצא ציה שמתיו כדי הי׳ מהש״׳ והכיינה

 וז״ש , אליו ולהתפלל לזעוק ה' ישם לקיוא אות■ תעולל הוא
 שמחוך נפשי מלטה כ' אנא רקלא ה' ונשם אמצא ויגון צלה

 וצדיק סצון.ה׳ וז״ש , נפשי תלסה כי אל אתפלל כנוף ציות
 כוא הכוונה אעפ״כ הדין מדת הוא שאלהיני אף מלחם ואלהיני
 למכה לפיאה מקדים ■שדאל מכה סזילנשהקנ״ה וז׳יש . ליסמים
 הוא שהמכה ענינו • אפיים עון יננלה ליסיאל ניפא* שנאתל
 נאהנחו ־ וני׳ צי לו צדחם נכל ינואמש״ה ׳ הרפיאה לצויך

 לא נחיג ■ לס ע •מי כל זינשאם יינכילס גאלם הוא ונסמנתי
 גלתה שהשכינה •ינניז ניאיו לו : אמחי׳ם שניכם נאמת נ• נא׳
 צלת שנאמת נא׳ ולא ־ ניא״ו לו יזנו מז״ל כיו״ש ■שלאל עם

 נחשונה שיסזיי כד* אלא ללעאס הכוונה אין נבלותם •שלאל
 שהיונל שאמ״זל מגני עילם ■מ■ וינשאסנל וינטלם יאמר : וינאלס

 יהוא יונל של לעולמו לעילם וענדו גפ׳ גמיש עולם נקיא
 שעלי נניין לי-עלצת מית עד הגאולה מן שהי׳ יום ליומשים ליוז

 הנאולק שהי׳ נזוהר נמנואי היזנל נינשין p'3? ונמיח קדיפה
 כך ־ הנוץ שער עד ה״ שמ-לתס כמו *ולוא דיונלא מסעיא
 ינלדני נימי מציני ונן ■ קדושה של הני״ן שעל עד היה עלי-חן
 ישראל על לכפי כדי שקייהן הקניה שהקדו׳ שאתרו'תזיל ואסתר

 נתשונה אותם יד לע שני׳ כנאולה זמן שהניע מ^ני עליהם -,ונגזל
 והיינו לפנים אלא עתהם עשה לא שהקנ״ה’ נמנילה ^לשאמיזל
 .״ לעונתם אלא היחה לא סהנזידה הלו מלקי.׳; ענה דגתיגלא

 למיאמר'■ שי\ה ה׳ לולי דפתיז נווגילה ■ משאס׳יל ■לפרש ים ונזה
 הלך ולא אדם נלעוני מייס אזי לני שהיה ה' לול' גא:ישדאל

 . קידם ■ ישיאל מעלת על לימז לנו ה'.שהיה ליל■ הסהיק נפל
 ,ישואתן6 ,אלא .איגה כמכה שפל למכתן קי'דן;ת שיכיאןזן כאוידת

 ה׳.^' פתאיס שופר נזה. ויזכיר י אדם עייישכקיפלעליצו והתעוררות
 לכנות קאשייוש יי: ועל לצלם לכשחחמס י םמעך'נצל ’״a שנתפתו

לי ; שעו ^שננאזר אמש נמג:לר■ .כמשנמזל, דלוח• וע׳יז,אמה ’מ  ’ ד̂ו
 ׳ וייקרג 'נאמת ה-ה׳כדי׳שייעקו'אליה' זה כל ישראל:.רשנויזיו

 ■ היה ויהושע נדכתינ כיב יהושע טל נהא •רמוז נאולחם'!אפשר
 ■ ־ למנוקכי נפשי •שיני דאינד יה־ינו י ונו׳ צואים נגדים' לניש

 ונןהיה . גי'ייושליס מנונזה׳ כינש״כזל .מניסה נקיא ידושליס ׳.כי
 יון מלכי , ע״י מאד שנמעט, נאי משמי נימי יון מלכות ננלות

 'כד• היה זה נל • מן של מטרה שעשו ־ נמנתית כשאסזיל
 קוייאיז ה׳לנל קיוג עש״ה נזה לסים ויש ®;א מיד ויושיעם שיתפללו

שכקניס הוא הטונה ־ נפול ל®[ סמא נאמם ׳קלאצכו אשר להל

 ■לקיוא יצעיכו אשי לננס להתעייי כקריאה אפי'קידם ר,יונ
 ה' •שמע ני אכנתי - הדנייס תעלת על נ מים יניז נאמת לו

 החעוריות עשה שהשי״ ונימר אזנו הטה כ• ינו׳ אקיא קולי את
: אלינו אהנתו גידל ניטה ונזה קולי ישעע צעען

 שתיהן לקילך ישמעו נפסיק ישי• שפ מה לזה רמז עוד ויש
 ננאציס הס פקיד ז־־י שנלפק ויוסף תיפקד נידם מסיי זה
 שהלפואה דפז והוא ציה תלת שקידם אותיות הס פקד שאותיות

 עיד לו מסי ם משה עיי שיגאלו נתה ימז זזה ־ למנה קודם
 היה משה שנשמת זיל הארי■ כמים אליכם שלשני אה*' סימן

ע מנשיצת  אהי' ישם פקי שהוא קפיד מספי שהוא כוי׳ יינו
 מ*ש נזה וילמת ־ משה עולים ושניהם קס״א שהיא •ודין נמילו•

 מלאן נקיא שמשה ל־ל הושיעם פניו וינלאן צי לי ציחם ננל
 משה זה מלאן פיישי׳ ונמצייס ויוציאנו מלאן וישלש נמשיה

 היועז עקד אותיית דהיינו ציה שלפני אותיוש הוא פניו ופי׳
 מן עיני את ממות נפשי פצצת כי מ״ש נזה לפרש וים למשה
 ינצדיס נלית על ממוח הצצה ידמוז ■ מדמי ינלי את דמעה

 ננל גלות סל דמעה מן עיני את פייהה את ויינייו נדכתינ
 ננוע׳ ינלי את .נכינו נס ישננו שם ננל נהיית על נדכתינ

 ה1 ונענין • ממקימס נדעו ולא נטלה הלכו שלא יין נליש זו
נפש עד, מיס נאו סיט נמזתול דהעיה מ״ש פרשנו
 הנליות על לקאי וני' מ־ס נמעמקי נאת■ • מצולה ניון טנעחי

 יזהו ־ צפש ש״ כשיעיד שנה נעים ס עליהם ננזי ננל שננלות
 אין דאמי והייני כלל נשעכנ לא יון ונגלוש נפש עד מיס נאי

 כאפיון ננליש אנל ־ עננה לשין אלא עמידה ואין מעמד
 מאד הגליש זתן עלינו איזן ני יקדא׳ ׳נעפי ונו׳ מיס נמעהקי

 גלות על הסייס נאיצוח ה׳ לפני אתהלן סאמי מה לפרש ויש
 שנית ה׳ נשוג ישראל ישיעות מציון •פן מי נס׳ נמ׳׳ש האסיין

 נעתה כ׳ אני נמשסז״ל פנים שני על היא כגאולה נ• כי׳ עמי
 נפתה מיש לפיש יש ־ נעשה זכי לא אשישנה זני ־ אסישכה
 השלימו והעוני השענתי קישוי כי נמצייס שאמדו נענין אסיינה

 מלן מעמיד שכקנ״ה אמזיל ורן • הגאולה את לקיג התנין אש
 אפישנה נעחה וזהי כעת יקרנ והשיענוד כצלוש שע״י ככמן

 יאיים נהשינהויכי׳ יסזיו כשישראל אנל • כנאולה עת שימהר
 שאמזיל מש־ס מפנלי וינצלו 0*5י נדפמים הגאולה יה" אז לגאול

 עשירי' נה נעיד נדכתיג הצרות גודל מפני אפנניג״ ולא יישי
 נשינן פינינו ותשזינה נשסלה שתיקנו וזה • לנער והיתה ושנו
 נדשמיס כשיהיה אייתה ני ניסיים שאנו נלסונים לציון
 כשידיו לישראל נאה שהישועה ישראל ישועת מציין יתן מי וזיש

 . יעקנ נשם כנקלאיס אותן אפי' כילם יפמסו אז ־ נתם־נה
 להייט הסייס נאיצוח ה׳ לפני את?לן דוד שניקש מה והוא

 •היי אז לפניו התהלנתי אשד נאנרלם כדכתיג נחשונה ^ש'שזיו
 אדני כי האמנתי, אמי ע״ז נסיים' ׳ה־ו סכולס הפ״ם נארלית

 ישיאל עינוי ה׳ שיפשוג תאמין כלומי,אנ• מאי עניתי אג׳
נחשינה יחעודדו יעי״ו עליהן שעניי ישיאל וצרות.
 ס*ו אז י ששונה נלי מהי שינא •נקם אס אנל ־ גאילחס ויסנש
 נפסד אפלת• ואני וז״ש נמשפמה ושנים נעיד א׳ יקימו

פסיק? לשין ניזנ האדם יל אז . ששונה נלי הנאוצס כשימהד.

ע והי׳ כפירש׳י . : אותו נליתה גנז
 וניים כדנחינ : וי״ע שנתית אלו אקרא ונימי 'ני,דדם,א*ת!«

 ו׳ש : ע׳ם יפוכית ססס גני יום עשל ונממשה השנת י , . י
 ה' אל ונשונה לכי הפשוק שתלשתי ’המשןהסםיקיככס עד״ז לפיס

 ונייס ■ מיזמים ׳תייני : ויסנשיני ין וילפאני טיף הוא נ*
 שיש המקיים כל סז*ל שאמר: מה שהיא לפניי; ינסי׳ יקימני השלישי

משיש של מסנלי יום נהם שנאמד סלעצ׳ות מג׳ ניצול סעודות
מנסע



הפסח ל1ע הגדהפירוש א ל ס ר

 עודה יס’ הני. דכת*נ גיהנם גת«י ןו!גי גא יים הגז ניכח־נ
ג ת מלמה י זהיא זיוש  t'T' : נוג א3 ייס יכח־נ יהגיג ̂נ
̂הו י השיח של נ״3מה •נצל חסיצה שע״■  .■ין)’ היא נ' ו

 א5וו.ר צדר,ה סמש שמי •דא• ננס יזיחש ונח־נ י זיי״אגי
 ול אי היא נ’נ מלמהיש ע<
 ימנוש כדנתינ !•מנש־ני •ן
 יקיינו י׳זו : עה־ם שני ה׳

 ייןיהני השלישי וציים ר.יוהים
 היינה להנצל זיא נשציו ׳:פ־ז

 שכינה נ מו־ו ולהניח נ־זנס של
 שפ׳י איןיא יניהי י׳יש ננייע

 ■ יוס נהן שצאיני וייס שנהיח
 אששיני יזוא ״שי׳ של יחנל• ינצל
 ; גיהנם של יו:לינה הוח פילי
 :מלאוני שאול ינלר* שאהל היא

היג <ו;נ־נ נוג יהלקהית  ללה ינ
 יקאהל והייני 1 אמצא (ינין
 שנא על לותו אקיא ה' ונשם
 שנס האי נדהי נת-ש ייויע
 צי,לא <ו״ע נל יכן דקגי׳ה שחא

 הללס כי •׳ש מ והיא ; שנחין
 : משיס קנל' wf : ממיס נפשי

 נם ציה זז למעה מן עיני את
 ינלי את ■ זנכא עמל, t הניןי
 שיה" ימנונ גיג הלחמות זז מדמי
 אל כמנ נייישלים שיעלה אפל

 לא זעם ויתל ־ ■יל נזנליז
:הע־ל א] יכלת

 פלישת זו ענינו את וירא
̂״יכ ■ איז דין  ו&

 • הנניס אלי עמלינו ואת איני
 עתיד׳ חז״ל שאו!יו עיד הוא
 ל״ אסיי יום ננל שתלד אשז

 ימה א שאי עניני תיננילתא
 ׳רזיו ו־יליח היה י,לא לאהל
 עלי׳ נענה שינא ניים הייני
 להמתין לציינה סיא ■ תלד

 ננל לוונל שיין ׳לא לידה סיתאת
 נאלם זה הי׳ דנני יחי י ייש

נ־וס וזנל י,ין לניליי היאשין
ויוצאט י ליווה זה לאין ייזי 'צייחם

 י' . ■ ״. העניןשהתיננול' ל^:ני;'תא.אלא
. . יום ננל היה יאשינה תפעינה .
 יז״נ ■ אהת ניצה ימנינת
 אסת דינניאה לעתיד יהי׳ לנוות״

כן והינ ■ יום נבל חלי <ני
א"’גייע®" ה״נונליים  צאט1ו' ו”'"’ א

 י■ - הניאה וניליייס היי מיה איז
 נימי יאפשל ׳ נכליוש יאשונז

 שזיישו נננד היא ייללת שהיו מה
תיז מנשיתיזסששה  נלכתיג • י

 שעי• נסנלותס עטתי לונען
פירש! הענייה הנלזש

וירא

 .ויאגחו מצדם מלך ,דמת ההם
 ויזטקו מך־העבוךה בגי־־י^ראל

סמך אל ^ו^עתם ותעלי  האלהי
את וייטמע י: העבורה  .קולנו ץ'

 אלהיסאת־־ ויעומע במהיעגאמר
 את־־בריתו אלהים נארןתסויוכור
ואת את-יצחק את־־אברהם : V T ד ; ־■ /• V * I־ t

: ועקב
 ךרה פרישות זו .ענינו את רךא

*ארק י  וירא שנאמר קמה '
 הרע יישראל את־־בגי אלהים
 .ר.בגים אלו .ואתעמלנו :אלהים

 הילוד כל־הבן שנאמר כמה
 וקל־הבת תשליכהו י 'היאורה

 הרחק .זה .לחצנו .ואת■ תהק
 את״ ונם־ךאיתי שנאמר כמה

 ;אותם לוחצים מצרים אשר הלחץ
 חזקה כיד ממצרים, ;י’ י

 ובמורא נטויה .ובזרוע
:^ובמופתים ובאותיות

 ידי לאעל• • ממצרים ץ
• שרף מלאך.ולאעל;ידי

גדול

 ;•לר,וע והינא נמייש ■ אלקיס וידע ישיאל נני את אנלן־ס
 נקיש ן3 'הייא ל׳ •שיאל נני חת אלהים י־יא יאו<נ'

 היא אלק־ס וידע ‘ זאי׳י לאי נא יהש חשינה שץ11שי לאה אוזני
 דורי(שר,־ת נן 'יייס• י׳ אני' ל״א י מזה זה ■יעו נא יהס ידע

■ להכניסו עתיייס שהם לאה
 יש החשוכה מ:מ לינה ונ״כ
 זא״ז וtל שלא שאמי ?ה1 לפדש
 יאמיינן חשינה שעשו הייני

 נתינ הכיפיייס יס’ פ׳ נייחא
השי■ פשע נשיא אפיי׳ אימי אהל

 זזכשה אימי אחל וכתיב מ;יאה
 כאן ד,שיא נא יצנק לא פשעיי
 יקאינל תפילסהיכו-וגייני נשי.יא

■ חשינה שעש׳ זא״ז לאי לא הס
 לא פשעיו מכסה דכא־נ אעינ
 שהס אלהינז וידע אמי ע״ז יצלח

 לכן י החניא מן ז זא ידעי לא
 נניה יזשונה ח לעש הוציני

 שכיד ל׳׳א יניי לפוש ויש
 היליעז היןלונוגיס קי׳ ■לוע

 וחילצו זא״ז םיחי׳ הונה והנחיית
 מפייס איצי היעה ידיעת כי

 הקנ״ה מפי פיצא ניע דנו׳ שהיי
 ייעה’ שייך ונא כלכח־נ׳ חוזי

 ואין שקי מציה שיוא ייעת
 נזה פישנו ונצל ידיעה לשקי

 יקימו לא כן על יכנזינ מה
 יעעצו שלא י עי' נמשעע לשעים

 ולדהת לשעיתן נ• כישעיס
 הש״י מחתח מ וניכר היא הצייקיס

צייר,״ ליו ה׳ ■ולע בי אמי יעיז
 וגאיות ־ ידיעה שיין שנזה
י אלא איגי שפים מתן  ונתצת 1י
 החשד ה׳ ■ילך שאמי כמי פנס
ו ־ וני׳ יי לי  חאנד לסעיס אנ

 כתנני וניל הנדנו להם שאין
 שרתשינה אחז״ל זה למטע:

 דשתיג לזכיית נוח זד׳ (נהפך
 מעייויא נכים ש׳ נניס• שיני

 הוא כה שהיזש :'1ינ אתם שיכניס
 מחינת יזובלה יהיא שנתידה מ׳יע

 אפשל שאי וציין ‘ י השי ידיעת
 לא אם חש-נה לעשיח לאלם
הי' החגיא גם נמצא קיכ-ס שחטא

צנים. ש יי,יא1ימ; נהניס,.יזהי
^. ילפייז  ריא ^רjtpר י״ל׳־.'

■ ■ ולנטיא ..!שעת־יים ראה
 ',שעתייין ■נמה הצינת -אין

 כתינ י יהא אחינ לסשוא
 הקניה דאין שס היא נאשר
דמפיש. אנא י החטא קייס וועניש

להם נעשה זת שמטעם קיא ׳
ולאי;

ם איז השניע ימי כל יננשוחורן מ״  וידוע נלוי כנר נינצי־ס שחטאו שקיים מפני , כזנ״ת עיניית '
דר,אמל והיינו י המסא נצל מוניסיס היז נלנצא שיחטיא לפניו י י השנת נייס תציסה להם שהי׳ נמללש כדאיחא תשנא

וגל ׳ ׳
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הסלאהפסח של הגדד!פירוש

 6נסגו ידיעה שייך לא י.א7 ה1לי כן וכל
 נ״ל כדא״ין ס גי שיג כדמעייןיא נעשי

: אלכים
כי' מלאך ולא אני מצרים באין ועברתי

 פלא אדור ולא וה
 )״ל יש׳״ והנה ככ׳מ נכחג

 עעמיס שני השרי נגנוי פי׳
 נצרוש שיופים ’שהיו מכני שמשו

 שלהם שעיי מיו יא ופלא ־ יפיאל
 בני וניוכינפא ־ ז המר ה עשה

 ע״ש אפר עעס הם כאלי הטעמים
 שאהו״ל כיין נודא נענ וכני
 כל ניןגייפה שהנהנה׳ ה׳ אני

 נדי הר,י״ה ע״י ציין שה״ נכיר
 איחןםלאייועום לינהיןויהלינ

 הינפיש׳׳ כהני יכני י לננויים
 אצה׳ ונכל יפיויכיה די;מי הא

 מפני כ״ שפטים אעשה מצייס
 ■ נע״ז מוקציס היו פלבכיויש

 מניה פל הטעם שיה א״ל והנה
 כנכולוש אוה; ו״אדגא נכויות

 לא לנכיייס ידועים ה״ בלא
 נאמה מחו ולמה לע״ו היקלו
 אנכי הנה לשלחו יפמאן ישיאל

 הניירות כל
שי כיין איפכא

 החשוכה ״פני א,א
וירע דר,אמי והייני

מה נין לה ציין

 הקדוע אלא ♦ שליח ידי ולא:על
 . ובעצמו י בבבודר■ הוא ברוך

 באךץ־־מצרלם ועברתי שנאמר
 כל־־בכור י 'והכיתי הזה בלילה
 ועד־־בהמה מאךם י מצרים באףן

 שפטים אעשה מצרים ובכל־אלהי
♦ מצרים בארץ ועברתי י: יי אני

אני

נכוי' בני יקיא כפשטא יצ״ל
 על ינוד׳ וה״ ככיין ננן הורג י

 לןשה דלכאויה משוס יוא דהסמינות יניאה
 סנויים שהי׳ כמה הי׳ וגודאי הכיורים כל תי

ס שהם נוי  אחר טס וינחה והיא ־ מאניהם נ
 שלא להיפוך ■מוכח א״כ . נכיר הי׳ ׳לא כנר שהיליד

מטעם דוהו אלא הנפנה היה שלא נעצמו הקי״: ע״י היה ׳׳!■
 אלהי וככל וו״ש : שלהם טעות מפתת לעי) מייןציס שניה א'

 דצרין ה1ו מתירן וכזי. ■ השלית ולא א:י ואפיה .כוי מצרים
 נעילם י' ש התכה היה דנאמת השנוי׳ נהיר׳ על עטינים נ'

 ואלו • ינתי ואפייה נכיייס שאינם סנייייס ^היו כמה והיה
 שנשארו תטעם התכה עשה שלהם שט*) יאריו שלא תטטס

 שהיה משם צ״ל ניוריס כלל.שהם ידעו לא הא נניינפ-הש
 נא שנאמח שכמה ן להיפ .וכןי .שתמתם מחתת הנוירא נכלל
 הנ)'רה היה לא הא וין׳ י לעית מיר,צה ננטעם :תו1ו נכירים היו

 שהיי ואן) ■ תסיח עע•) ם ש מחו. ■למה יים1ת א.הי על א.א
 שלא השני הטעם ציין עי׳ו ־■ ככן ימה. שללם לע״) מייןצום
 שהיה לנכויים התיתורןים שלשאיו עשתה שלרם שע״ו ■יאמרו

יקשה שלא ■ אתי ולא אני .וי׳ש :השניים של c ילע זנייןצים
 י כל והכית' כתתלה <ניש על

 ם מצר אין■ נ שהיו הפנוים
ינצרים אלין' היו צא .אותן

ק נכיר א  נכויות אשילו .מצרים נ
 הא אצה׳'מצרים ינכ^ אמר והדי

הוא.׳ילא^אפי. אני להידיע אלא ■ _
 נפניפה ומיפתיס פיתית וחשן גפתיר! ת״ש ועיין. שלהם ע״) ולא
 ני הפעיאם' שני יתפרש : השניים איצק'דרןאי..על עש ונכל כי׳

 לן ■'ותעש נציפם שמם־ם היו פ ד׳׳ל ־ עליה.ס «י;ה)ימ ידעא
 שלהם . שע״ו יאתוו שלא תפעם היא הנה • ה',?)■■כזיוס ישם

 ונראה’ ■עיש), נא פיפת יפות נפנים ^ת-ניפפ ^(כאשר כשה
 נ״ה הוי׳ פם’.. עיא, היה סיעה לג שההיק׳ שם לן ותעש עיד

 מינציים ישראל גאיליד קידש נתגלה היה שלא נייהי כדא־תא
 פס לו ופעש יפהי ה' מי ון״ש להם ל/נידעת■ ה׳ ישני ‘נא

 ת;מ ; תה שם ניגלה לא אז שעדיין qftD ג*צ : הזה כהיוס
כשינ׳ת שידע ננג;• ביעה לג p!D״• נדי נשם נזה הקנ״סשלת
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 יענץ י עקלקליתס והתפיס כא׳ לנני סיזק לכן עליהם הזידו כ•
 לם־נזת ד׳ נת׳׳ש להנין יש . מצרים גאילח על ינירה הייה שס
 סכלות מפפת אחכם והוצאתי ־ ואלא פרשת נליש נאולה של

 ■ י נטייה נזיוע אתכם וגאלתי ־ מענודתס אתכם והצלתי ־ ננצרים
 והנה לעם לי את:ס וצקפשי
ל תיקנו י  ליוני קיש קוים פ
 נו לי ודנק יחיד נת עינינו האר

 לארנה לנננו ויסד נתצותין
נפי׳ ק*ש ביונת שזה וליראה
 ש ש ויפיד כיונות ושאי המלית

 ועוד ־ להאיתי שיעיר אין אשי
 צריכה תצוה שזהי לצאת כיונה

לאהנ■ נרונפ ד וע ־ לצאת ונה כ
 דלאאחאמרא מלה דנל וליראה
 לעילא כלקא לא ורפיונו נדסילי

 זהו שמים מצות ■פיד והנה
 מסינליס שהיי מצייס יציאת עיקר
 יזיל נמ׳יש שלהם ע״ז פפת

 תקיצי ינשה אל שמעי ולא נלסיין
 ת נ«צ ות7עי. והקיום : יות

 שניצלו נתה נפפיינו השיית
 אתכם והצלתי כא׳ קשה מענודה

 אה שהו הפזקה יד תוקף מפמת ראשית הוא והיראה י מענודתם
 ■ לם כע לאיתות וגנויה דין עישה שהקנייה פז״ל בינ׳ש נמצליס

 שנאמר לאהנה נא וינייאה .י פניני על •ראתו שיתחזק כדי■
 לעצמי וכשאני הינתני מנכד (הנ״ה : לעם לי אתכם ולקפתי

ניי הטעתיס לשני שציין ינה אחי טעם י״ל נ  י׳׳ל : השני נ
 כשהתפלת כו׳ נעיזיי לי ה׳ נפםוק לקמן אאיו ינ״ש עפ״י

 מצרים ויציאת י שינאיו כתפלת לראות יכיל עלמי נזכית שינאיי
 רואים היו ולכן ע״ש הנס ר סיפ ישניל עצתם נזכות היה

 היו שלא השני נכיר ימיתו אס . אן שינאיהם נמכלח
 מוכרח שונ יהיה דלא נזה ישראל טינת יהיה נא ־ סינאיהם

 יכני ישראל נציית שונפים שהיו ציל ולכן נזכוחם היה די״ת
 ׳ ונאיתי' גא־ני נאה נאה נ• נשלט פ' החנפומא נוה סיישפי

 הזה השיר נונצכיס נאיפי׳ : ישראל ננירי נני י כמצרים גאוני
 • פלא והוא כי׳ הים על נאיני ■ ״נ התקדש כליל לנס ״י-יה
 ע׳י ולא נעצתי הקניה ידי על הגאולה היה דנתצרים י״ל

̂ית  כדאי׳ המלאכים שירת יי• על היה סנחדנ ונתפנה . ש
 לפינת היה דכנל ע״ם הרגם נשיי ילנס נתה צ״ה דף ניולק
 ולכןנינציים נו׳ מנתין אין לתשהית ישית שניחן דכי'ן :ישראל

 נמהו״לוז׳ש ננוי של עיסה להנתיןנין צ נעצתי הקנ״ה ע״י היס
 •שיאל נכייי נני וז׳׳ש כו׳ נגזר כי׳ הביתי נייס נכיר כל ל׳ כי

 לע״ל לכם •היה הזז 'השיר נישעיה הפסיק כלונת וזם
 י ועפ׳ ; ננ״ל ישראל לטוגת שהיה חג התקדש הליל לטונתנס

 חיה שיהיה כו׳ טונעיס •ד׳ מעשה נינייש לוי קחשת ס׳ ‘יעי
 מלאן ולא אני יז*ש וז*נ ישראל לטינת ג״כ א שה תדה נגד

 אפי ולא אני לימז ־ וגאותי' ישראל עונת4 שהיה אפל ולא י
 נת לט יהיה גיכ השני נמרי מחו ולכן ’ כנ״ל אא״ז כמ״ש ג״נ

 כהתנפימא הטעמים לשני הצ.כילתא ציין ולכן ונאונתי׳ ישראל
 פליהס הזילו נ• ידעת ני הזה כהיום שם לך ותעש זז״ש הנ׳ל.

 יתיאאת וז״ש . ונאונת״ גאיני נזה שהיה ינשנחין שהיה י*ל
 ג ננ«ל) נהתנתימא סוף ניס זעקחם ואת ס מצי׳ נ עני

 ונם : ה׳ אני אלקיס נלשון מיש ■ יאכא נס׳ לכיש ■ש עיד
אין מיש ־ אניעיותי מיש ונס ־ דצניוהל ד־הה וצ נ

משים



הסלאד.פסח על הגדהסירוש
עי י!שיס « נסגט ד  כגאזלב ענין י1 וו16כ לן וזה ק1ג

 מצרים לזי6 גגבל נמים שליש ע*• &עשד היה fcל • מסנימיוח
 מניח הגאולה א״כ ־ שליש פ׳י ילא ל' אני טפפיס ה5אמ

 יכעגין יגומר י מלאן וישלש 'במיש ־ משה ע׳׳• היה ענדיס
 הרנה היא הפנימיזי. גלוש ר ^

 • נו׳ המקפיא גדול נמ״ש <ויוי
 שמים ביד• גידוןוגעוש א1שי. אלא
 ב דפי שא כדא אדם בידי ולא

 ע״י להיות וציגן י דקידוש־ן
ק 1׳ה,געלמ’הקב  א־מל הוא י
ש ה' אני ח  ■ עי,ן זאהיס ■

 (ושה **׳ היה פבדיש ומנית
 ע״מ תנאי ע״׳ שהיה ישיש

 ע׳׳■ שהוא משום החזיה ם־קנלי
 שבתסלה משה דאה וה;ה שליש
 נ׳׳ה הש״י נהנגיסת העם שמעי
 ואש״; יאמינו לתע( שאמד
 מקולי שמעו ולא אמי . הדדו
 שנשקנאלו הד• י ונימי יוש

עי שאמי ממו והיינו  הענזיה ת
ד נן ״ סילוניות נעניחש  ינני
 ששאל' שאלות שויש ווה נעימיו׳

 לך שהיה שששת .ת היע למה
 הדעות .להסינ׳ננפשוששונשקלקלוו

 יו״ש י פרעה שענוד קישי
ע הצלח לא הצי ונם נו? לעם ני

 ישלמס שוקה ניד ני שיאה עשה שלן עי והשיגו • גניפם
 ואמר ננפסם. הדעות למה שאמי על קשית אתו דני ואשיר

 ששמעתי דע י אשיי והלניח לך שקש? מה י״ל אני ינם
 ששוק שיותר לשינה ונ״ו נק״ש תש א מענידיס תצליס אשר

 שענוד יקישי והיה לננו אח
 הגיציציח אשיג יוצאים היו יומי

 חשלה מעיינים שהיו הקדושות
 אצלינו נמנזיש ישד זנחקנצו

 אליו וו״ש י מקומות ננת?
 הדיןאל מדת יי׳ל ה׳ אני אלהיס
 נפתיק נ שנת נעו דשמיס שהיא

 וייל אשץ אשי את וחנת•
 אל ששם היא שיי נשל טהשנלות

 נל אל נשקד עם ו מאל מהפך
 qpw על שמיי? שדי ינן היום

 נמו לישמים ותשהפן שלי ל נק
 ננס ן <( שדי ואל יעקב שאמי
שע״׳ מש? ניע׳ והיא ־ יסמיס
 שם נמ״ש למעה היקש נהפך

:והנן
 נ־וה נ<׳ מי א את?

וצנאו׳ .נו׳ נאצנע לקי
רמש? הוי ד ד׳ דקאמי הא

 דננדל אש׳׳נ נאלנע פעמים
 ונ/ית • נטפש ד* אלא איני
 נקיאו וכילן נפפש שש? ?וי

אצנעוש

»<v בכור כל וחכיחי * מלאך ולא.
 מצרים אלחי ובכל .שרף ולא אני

 ד השליח ולא אני .שפטים אעשה
, :אחר ולא הוא אני .ו; אני ” י

 שנאמר כמה הךבר זו .ך/|דיןה כ;ד
 אשר במלןנך נד־(;חויה הנה י י

 כגמלים בחמורים בסוסים בשדה
: מאור כבד ד5ך ובצאן בבלןר
 שנאמר כמה החרב זו נטויה ובזרוע
 נטרה^על’ כידו שלופה וחרבו

נילוי זו גדול ובמורא . ירושלים
 מלןיב נוי לו ללןחת לבא אלהים הנסה' #אמר"או במה שכינה

מד ובמךחמה ובמופתים באותות במכות נוי  ומרוע הזלןה ו
 אלהיכסבמכרוםלעכיך. ך לכם אשר^עשה ובמוךאי#דוליםככל ;טויה

 אשר בידך תקח הזה ואת״המטה זההמטהכמה#אמר ובאותות
שנאמר ’ כמה הדם ך. ובמופתים .דן.אותות את בו תעשה '

 : ״ ותמרות"עשן ןאש דם ;ובאך*ן מופתים'כשמים ונתתי
ה ובזרוע שתום npm ביד ךבר״אחר נחל <ובמרא שתים נ#י

 עשר אלו .שתים' ובמופתים" . שתים ובאותות . שתום
 הן במצרים.ואלו המציוס עת הוא בחך הקדוש’שהביא מכות

ח, שחין.כרד .דבר■. ערוב ."כנים." .צפרדע דם רכ א  חושך .
גי;■•'■'׳■’ י■ ...i'מכו^ככליות י

 ־ ■י ׳ ךצ״ן^ערשבאחב .. והוךההיהנותןבהםסימגים. לכי

בטכדם .דז^רום ^לקו או^י _ אתה מני.ן לכי'יוסיהנליליאומר
עשר ̂ ־. ■.•׳ י י
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הפלאהפסח של הנדדופירוש

 שהוא אצנט חו א נקדא אצנע שם העיקר דמ׳׳מ וצ״ל ■ אצבעות
 לזמין (והנין ד־ש נתנ״א ועיין נעגח. התשה והם לנודל םמין
קשה אן ־ ל;ידצ הסמוך באצבע המגית את־יח בשעת מ״ן

:בווצריס כסו פעס־ם

 במצרים■ ייי את ונתת׳ נתיב הא
 ■ ביד לקו נתצייס נם7 כיי
 אלהיסהיא אצבע יהא נראה ד וע

 :וירש״׳ וס״ן נניס מנת היא
 הנתינים שאין נמצא . שם

 יכל שלקו די״ל !<)■'> סיתר-ס
 דל בג נמצא ־, מנית שת• אצנע

 ■ צנתע דם מכות שתי לי,ו
 לגודל הסמיך באצבע לקי יבנניס

 בכל ינן עיוב מנת כ ג׳ לק־ ובו
 דנתיב והיינו מכות שני אצנע
 נמצא • ביוצרים יי׳ את ינתת׳
 ם ה דעל מניל דיה״נ סל קשה
 נמצייס ו כ עעמיס ימנשה לקי

 שאתיו מה עית לפיש יניאה
 יו בפס ״לf יש״׳ יהניאי במיל

 וכי כו' מאה שמשה הנח ויינו
 היה לא והלא הסשנון היא נך

 אלפים שני מאה אלא לימי ציין
 ממשה דימה אינו א;'א ילמשן

 דהיינו יודפיס לונ״ה הי;דסים
 ; זא״ז ינסייעין שהם בנשים
 יתונית נסידישי ונסים

 נדול' שם דקאתי אהא ה׳ דף
 ממעשה יוהד צדיקים מעשה

 נשמיםיאיזנתיב שמיס!ארךואלו
 פנתה ייצניני איץ •סיה יי׳

 נתיב צדיקים במעשה ואלו שמים
 והיינו • •דין כוננו ה' מקיש

 ■ זא״ז ש״ת־יעין ידים שני
 אין ■׳סיה דאףנידו הינ וא״כ
חתן סעשה' דנם היי שהאל יד־ הייני

ממשה לקי הים
 דהא התפישים שפתנו משום נצה הטעם ולומר לפרש •ש

 מזיסעוייס נצי דאפילי ומיתה הו״לממין לא הים דניזת
 ולא נהי; נ״נ צנזל דלהני דע״י נרפ*נ התיפנות נמ״ש מממון

המין דה*ל משים להשנון ניתן

חמשים לקו הים ו.על מכות עשר
הוציאן סזקה ניד ונתיב

 ה״ט • תו.מין ופניי ויניתה
 ענוותן שני היסהיה מפיסדניצת

 ולא וךפה על היה ומיתה נווצי״
ואנת׳ • נאמד המיונים שני נאו

 הים על שלקו מה על קשה
 לא דנת* וינלקות מיתה יל ה

 דסיחה וצ׳ל י דיא סל עבדינן
 ישראל מיפת מל נתס״נו
 המכית אבל . תיחה מ״נ דהדודף
נ ר.מדנ ידיסת על בתס־יני י

העם ויראו במצרים ין ?נשה ̂?שר
י ישראל בני עלי יתסשים ; ^

י עשר באצבע לקו כמה

 אומר הוא מה במצרים מבות*
 פרעה אל החרטמים ויאמרו
 הוא מה הןם ו.על הוא אלהים אצבע
הגדולה היד את ישראל ררא אומר

מכות
 .עשר לקו במצרים מעתה אמור
 :מכות המשים לקו הים ועל מכות

 מכה שכל מגק אומר אליעור רבי
 ברוך הקחש שהביא ומכה

 היתה במצרים המצרים על הוא
 בם ישלח שנאמר מכות ארבע של

 וצרה וזעם עבריה" אפו י _
עברה * ךעים מלאכי" משלחת ‘

 ידים בשתי היה יאין שתים
 אמת גל שהיה יומה אינו אלא
ננסייעיו כיו ולא אסת ניד
שלש וצרה . שתים וזעם אחת,. מ-ק-ס כי-־־-י. משא׳נ • זאיז
■י •י ־ ־ ־ ■דים שי.* והיינו ידיך נמני

 יקיינ • זא״ז שינסיועץ
איני יתד היד בכל נקי דניד כיון

״ ארבע רעים מלאכי ,משלחת
 ארבעים לקר במצרים אמור,מעתה

:מ׳כות מאתים לקו ה;ם ועל מ׳כות
 מכה שכל מנין אומר עקיבא רבי
 ברוך הקרוש שהביא ■ומכה ׳,
ם על.  של .היתה ״ במ^ר.ים ה^רי

וזעם עברה אפו חרק בם ישלח שנאמר מכות* ח^ש

■יו'
 ננ,ל שהיה הצייס למנש דומה
 היה ולא סלרי בפני אצבע

 ידיו לז: זה אצנעית הש־יעין
 חי&ה וייפי-אצם נני דטצינו

 זי)יז’̂ נז:יוביריהי;צ,'<-עין מאה
 עמיס,שהי•4סיע,'׳ כפיל כוא

 שני אלא צייו,■לימי ■לא.הדה
 עשלח דהוא דננל ונחי; ־אלפים
עצ7 סזה דכיג' למד אלסיס

 סעעיס סשכ9 כיכ יב דכערב
ססשי. צקי לנן מישיאל ■ושי

: נמונתציים פעמים
 זכב תורי חז״ל ת״ש לשיש ויש

 נקודת סם לך ננעזה
 ביות כיינו זכב תודי : ככסף

 ביזת כיינו ככסף ונקידת .כיס
 WJ כא לכנין וציין ■ מצי־ס
י נ מצרים  משעה נידם כיה נ
 זה פנין והה ממצייס שיצאו

ל . נים טניעשס נסעת לזה  ״
 הפקד מתודת נה זנו לים דניזת

 יס של מדעו כמציל כדק״יל
 שכנעלים הפני שלו כוא כיי

 אס מצדים ביזת יכן מחיאשין
 ישיפל שאלה וזתיית נידם שהיה
 ביין בניע ־ נאונסין ס״נ

 אלא ל,׳נו שומייס ד' דדיו דקי״ל
 נדאיתא דעהו דנתי! נישיאל

 דלא נמצא הזהב פיק סוף
 דאפילו נאינסין ישראל גתס״נו

 נמדיש יאיתא פטוייס נפש־עה
 נים המציים מתו שלא הסעס

 ׳אמדו שלא נדי כיס שסח על אלא
 נענעו ישראל שנס המצייס

 שישי' שיאו עד אלא מתי לכןלא
 נמצא . כיס שרת מל עימיש
 כיו היס על עימליס שכיו דנשעה
 מכם שאלי שישראל שמה סנייים

 מהם ינתיאשו נים גאני יהיה
 ■ שעה נאיחי ישראל נהם יזנו
 עד מצדים נניזת זנו שלא כיי

: נים טניעחן שטת
אשר
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פסח הגדח
 חעם, .^חום .עבדה .אחת אפו חרון . רעים מלאכי־ משלחת וצרה
 מעתה אמור / חמש רעים מקאכי משלחת .ארבע (צרה .שלש

ומא^ם חמשים לקו הים "ועל . מכות חטשים לקו במצרים
״ י ״ ״ :מכות

 עשה ולא ממצדם הוציאנו אלו 1 עלינו למקום טובות מעמת כמה
 עשה ולא שפטים בהם' עשה אלו :מינו שפטים בקם י

 ;דיינו' בכוריהם . הרג ’ (לא באלהיחם עשה אלו :דיונו באלהיהם
 את לנו נתן אלו t מינו ממונם את לנו נתן ולא בכוריהם הריג אלו

 ולא הים את לנו קרע *אליו : דיונו הים את לט קרע ולא ממנם
 ולא’ בחרבה בתיוכו העבירנו אלו :ך־יינו בחרבה בתוכו־ העבירנו

 ספק 'ולא כתוכו' י צרינו שקע אלו :דוינו קתומ שקעיצרינו
 במךבר צרכנו ספקי אלו : מינו שנה אךבעים צךבנו'כמדביר

 חאכילנואתהימן אלו :דוינו המן את האכילנו ולא שנה ארבעים
 וליא השבת את לנו נתן אלו :דיינו השבת את ליניו נתן ןלא'

תן סיני הר לפני קךבנו אלו :סיניידיונו הר לפני קרבנו  לנו’ ולא/
 לאך*ן הכניסנו ולא התורה אתי לנו נתן אלו ■: דוינו אתהתוךה

בית לנו'את בנה 'ולא ישראל לארק הכניסנו אלו :דיינו ישראל
■ : ;דיינו הבחירה

 שהוציאנו: עלינו למקום ומכפלת כפולה טובח' וכמה כמה אחת על
 בכוריהם והדג ,באלהיהם שפטים'ועשה' בהם ממצרים'ועשה

 כחרבה' בתוכו את'.'הים,והעמדנו לינו וקרע את'ממונם לנו ונתן
 שנה:והאכילנו יוםפקצךכיט.במךבר'ארבעים.כתוכו ושקע^רינו

 סיני(נתןלנראתהתורה ונתןלנואתהשבתוקךכנו:לפניהר אתהמן
 כל‘ על לכפר הבחירה בית את ובנה־לנו : ישראל לארק’ והכניפע

• . ■־ ’ / ' :V ■ עונותינו..: . י
 ;צא לא כפסח דבליסאלו קלשה אמר שלא כל אומר היף גמליאל לכן
' דלת י י י ■ידי /
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הסלאד.פסח של הגדהפירוש
 רדס יהיה ^fלי’כiיJ איקא ־ יגיאל ני3 גיד פל פסח
' סיס ונימי עלינס וסהקת׳ ני' nifij לכג  •םחעאל י

תה ■ יניתר נמ:וכא מה ידע ו לפ: נליי הכל וגלה אותר
 אני עיש-ס כחפס מציה <שצי אנא ־ הדס אח וראיוד ס״ל

 יפשדזח' :י1ח ש ענינס וקש ננצה
 הייש אלא :סקס אין ע,יעס

 ’חיקי ח; אימי ד'׳קשיח י נו
הח׳1  שכקי״ה ופסעח׳ אלח פ;

נתלייש ’נ" גח׳ על תדלג
 יפסקח׳ אומי יונק; י׳ ■ נו׳

 אני ואי; סק א:׳ עליסה על־נס
 שהיי- הרי ־ יילייס כל רה

 יציל ישראל של ניקו צחוך יולי׳
ח׳ ד-א י ציציל א <’  נא.יז ינכי

 !יון■ לאזי אלא הוה איצי ?וירים
 שאמר ■ י דגר׳ לחינוה יש

 נא הפסק !ני נוי הלוה צשכי
 שוקיו הדס וולז תליה ני הי׳

 תה הרש אח ליקן צו׳.־ ולתה
 «ד,מ על אלא כוונה נלכיי שלא

 פלינתח לפיש נראה וכהקנב י ה׳
 הניעם ל״7 יונחן ור׳ 'אשי' י׳

 מה התלי־ס ■אש״ לי' שניליני
 דלוי״ל משוס ישראל ככת׳ שה״

 פשקים קצוחאנילח שר״ ניג:!
 ור,י״ל י •קי נ ה סד הליל? רל

 ם׳ דן> כינינוח ש די כיננן
 נמלא נאהל תסמא־ן נוים דקני׳

 דגטמאהפסס. עתא לפשק הי'
 ’ה! לא נכי׳ דניימאח אסיג
 מית עוחאה מקנלין אץ שניב
 יונחן ור׳ • גגי״א ה״ הנשד

 ע׳ דן) כפכקים יסיל נניעתיה
י: ט״ן ' דיגיסא מקדש יקיש כי  ליה אינפח לא כ יא ׳ונחן י

 סייס לסין ופסקתי דייש די' צפיש ויש י הפסק נניייואח
דר,״׳ל הוכשרו דלא ננימא! לא ואפ׳יה : יתצייס שינתו והייני

מצה הז. ואלו חובתו ידי  . פסח.
.:' ומתר י ״

 ■אוכלים שהיו"אבותינו פסח
 ר!;ים המקדש שבית ב(מן

 שפסח שום" _על מה שום .על
 אבותינו בתי הואעל ברוך הקדוש

 זבח ואמך^[ם שנאמר במצרים
 בתי על פסח אשר ;י5 הוא פסח
 קננפו"את במצרים ישראלי בני

 ויקוד הציל בתינו לאת מצרים
:וישתחוו הז;גם ’

יואנה כל ולעיני יקקנה ד מצה כשלומי

שום _על אוקלים שאנו זו • מצה
כני מט לא פטסיס דאנילח ו

ו מאהבה לדס וקיייל מכשרח אינה דשסיעה ל״ני  ימיל דיי־ש כינצן
 נטמנד כ משאי כונים נשפך שיהא דנעינן וננשיי ני א יןישים
 נשפך נורוין'ולא א׳׳שנלעיי הנשרהפסס היה עיקר נתצא נוייקה

 טל נינכילתא ,ישינעאל' יי ידויש דהיינו לפיש ייש י כיציש
 אסקיפה אצא כ\> אין נסן> א:ד הדס יון ולקקי פסוק

 שלא והנעם ישמעאל י׳ רני' כפי אח ספס נחחש כנאוני
 הנשי ש:עי:א ,ואיל • הדלי .היס־ימן יטמא שלא נכל׳ קנלז

ט ני■ ויא״דאיתא י הסנין ?;ן  יתפיכסח וידו:׳נ י פיי
 ט׳־ש טשי ינען ייל ודן ייש'קו;ין ר־שסיח עי יקי׳
א נפיש  עד ינקו נקציוח'לא י׳י' ני׳ נדכוח׳ ד׳א דייסיס י
איי  *שאלך יהיה,_נ׳’הפסוק לפיש ויש . יפסת שקנל' >תז נ

 ■)צק והרשו?? ־ רשע נון שלישו לנסי כואס הענודכ מש ננך
 ישאל הישע ר ?נכ שהנן ריל .‘פסי^,ונותר אשי פכר

 פס« לעשיח לאניו יאין 'ניצציים מח היי ישע כיין,כלוא
 מצרי שאפילי ■אשיה י׳ כי?ד׳ ני* נחי על שפסק, לר

 וניצ׳יא : הפסק ינלעשוח למנוע אין ט׳יכ ר<יל י:יאל
 זתן לאקי שמיו ננאל י.*ה שלא ל׳ ה׳ עשה זה געהול

: ודויי, ־

ת א  נמנילוואנעה ■אימא 'יפתאיו הטס ויקיד הציל כחינו ו
 אסד •שיאל ני׳ טלי וקמשים שנאמר משוס השחסיו

 לסווש עשרה קתם להם אמי לטשני פ׳ יהא ״יל : כי' מממשה
ה לא אפילה ית׳ ושלשח ; לסויש עשרה אמי טי אלא טיייו יי

 שאמי מה נזה מהעציןזה וסו
 אליכם •אמדו יה* : נתקלה
 לנס הזאת הענויה תה נניכם
 נתקלה באמי מה ותו ־ 'נ־נני

 נצים ליאות טס^ן זו שיתי' שם
 נצי נימז ואיך י נניס ונצי
 זלא יאע׳ג ■ זה נמקיא נצים
 נן נח תש W פ׳ י כחיי
 נחשינת שמציצו ניון ינ״ינ יכע
ל• ק׳ עפה זה כעניי א ה ישע

לאהי׳ שק אלוהיה לי ונא ל־
 שנאותי הרשעים סכל ידעי ינאל
 יהיו ולא ק<דש י׳יסי’ הייי

 שצציהשי״קטנים ג״כ ננאלים.'־דע
 ישעים יהיו לא להס ליו נ׳ סהי-י
■ ננאלין היי’ לא דאלייה
:נציהס כני על קא׳ וע״ה
 נתכנו שכני ע׳יז־ צצטעיו ילא

י ר17 ככל שאיני דמה לעיל ו  ו
שצילו; כי׳ינפנ׳ ת ליא אדס קיינ

נאניתיהם: משוישין היו הנכים
 לא שיולד הזה שיישע וכיין
זה: על :צג־ער לא נו נשים היה

 שאהל דמה לעיל נתכנו וכני
אלן) ה״צו לאלפים קסד ועושה
 למטה ואלן> היתני לתעלה
 אמרו שהרי לזה וראיה הימני

 נשכיל אלהיס ניא כראשית סז״ל מד, י ■
 דויוח אלן> שיהיה יאו■ שהיה דוי לאלן! לוה דני. ונתינ התויה

 דור אלף עד למפרע מועיל יהזכית הי' י התורה טיקנלת,
 אתק:ן1 פישת סיןז שפירש״ נצה ולפי : הימנו לננטה הוא וכן
התורה שיאל’ שקנלו תפני הוא נאונת מיראה כאן מאהכה כאן

כפי שאסז״ל מה מינן ונזה
א;׳ התירה את ישיאל יקננו נא אס התצה

 שיקנ״ה הששי •וס
 לתהו אתפס מקזיי

 לקנלהתייה לייכיס
מתק״

 יהיו כגיגית ההי עליהם שנפה י)ן> ־ ונהו
 לאלף אלא מתק״ש היה לא י,יראה היה דא: אנא : מיראה

 ■ לנד תויה מתן נבעת עניו שהנר ת הדיי וה״צו לנד דוי
 שאסז*נ עיי שה^ ייאה הדיי נאוהו שהי׳ פהישעיס והעדין

נ עיג אח משה שקינל מה תן א נתציים ׳שאי שלא היי:■׳ י
״ן ננייו לא אשי הקלושית נ־ציצות - איצו  ציח גיל נאות; היו וכן :עי
חיייי לא שננונתנרוו ייש פסולת נהם ינעיינ היה ועדיין היטנ נ

 שהיו רשעים מקצתם כיו מהם נשדנדו ולכן תצייס טיונאת
 ״שיאל נג עם הנה פיעה וז׳ים מצייה טיתאח נסלק צפשיהס

 מטומאות הרנה כס כה שהיה מקש תזננו רייל ־ מונצו ועצוב דג
 יתמלא קאמי ולא : אותם האיז ותמלא די,א׳ וזה רצריס
 האין שהשליננה כשליצה לשון היא וקמלא אלא י : מהם האין

; איתם השלימה תלייס אין קלק י*ל תם א
, ד צ ) (טנגו כי' זי ■ מ חנו ט  זו ?צה1 השאלה כוונת הנה י

 אוכלים שאנו מצה זית סיוג הוא רו׳ אונלין שאנו
ועכשיו : מצות תאכלי נעיכ הכתונ כינ״ש פסא של ננילה

הסיוג

לאניו
וישיב
בניה
אויני
כנ׳׳ל
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סירוש
 ר5ה מנילח ע(יי פמ?יטן למי זחים שני םש5 נליל נ1ז«י

 ישינע על נאכל שי.־כ חp^כילס םה!א לאפיקימן ם<-,וא יאפד
 נשאלמו כניה נעל רענו! לסיש יש ולסייי : נש״ע פאיסא «ו
 אסד ייתיס שר־ א־נלץ אני ילמה הייני ו1 !,גה
 ואנזד תלה אנ-לה ין1שמ

vjfrjהלא ,יכן> >rr שהוא 
 מעי< יל]ה יי היי. ינ\ינן11לל
 כלומי כיי הספיק פלא :יש מל

 היא יון האפיק אכילה שי {•ון
 יהלא . פיש־ן אני לפסס מר

 נ׳יה כמקיס חניז ליניי ;יינץ
 ינאלס על־י.ש שנגלה כנס ׳נייל

 ינשלסא ני׳ הספיק שלא פי
 אדמהס על שתיין נשיכיאל

 הפסה עס נס הינגה אינלין •יי
ה על גמש־ה  ייוייייס הי

 ק̂ן לה נם יני נר,(א ■אנגניי
 אס ענפי' אגל ה!ה כנס
 האפיקימן יק אינלין הייני
 יזכו י«כ פסס נינקום שהיא לנו
 להחתין הספיק שלא אשי
 כקנ׳ה מה־ה עליים שננלה עי

 נס זכר ענד־נן לכן ־ ■נילש
 יננרכין שאני כיאסו! ויה י.1ל

 כאלת (פיש יש ינפ׳ו י. פלש
 ייש העדווו יה נאמין הפנס

 אס־, אן> י1יקאי י(י- ליקזין
 יהגה :ו׳ הפסח כהלנזה לי אפוי
 נה פישה ׳פיה נפניס נ׳ אא׳ו

 ניככקי־ם יהיה המכס נשאלה
 ונציה *יפיס ינינ■ שהיא הפשה

 מל אלא נאכל איני ופקס אן
 שיין וה לנאייה אן■ ■ כשינפ

 ינלה איוינ אינל והס נפשנו יי,
 לייין לא אנל לשטמ מעם מנפל

 יעיין אשיקימן יק ואיג.ין
 יניהנ׳ס ןהע־םשיניא סיי «ש*פ
 יושייזו הצה לאט׳ ייניל
 ל'.קיים היה א״נ ־ אטקיהן אפי

ע'יה ילניו אפיקימן אדלת
מנין ן לח־אל ינצה אינלין ומהמלי כתני ׳נפיפשיה  טיס ני' ו

שני ני-ישנ׳׳ס יהיי-ע״ן !׳■א לפעניי נאמה אן סאי.הי הי.
’ וכי י

פסח של הגדה
שא:ו

הפלאה

 בצר!ם הספיק שום על מה
 שנגלה להחמיץ.עד אבותינו של

 תרןדוש המלכים מלכי עליהסמ^ך
 ויאפו שנאמד וג>*לם הוא ברוך

 ממצרים הוציאו אשר הבצק את
 גורשו כי חמץ לא כי מצות עגות

 להתמהמה יכמ ולא ממצרים
:להם ̂עשו לא צךה רגם

. שלמניי איילי ילנל צנניו •ראני•- המריר נס

 שום על אוכלק שאגו זה מרור
 המצרים שמרדו שום על מ׳ה ״

 שנאמר במצרים אבותינו חיי את
 קשה כעבוךה חייהם את דמררו
 עבודה ובכל וכלכטם כחומר
 עבדו אשר עברדתם כל את בשדה

י י : בפרך בהם ’ י

י׳ אונצין ו נכס ענד^ אשי טנידפס נל איו י סי : נ
 מלייס נליח נניק־ שכל פי נו המניאר כפ• עניני

מייו רכפיג והייני ננשהיחיהס היה  נו־ות יפ״נו ק״פס איו יי
 כל אס דכתינ־ והייני ניסס אס לשענד נרס יהיא שנכס

 ננמש ניסם דיו ענ שהיא פנייתס
 כנו ל■ היה שלא טעינא יהייג׳

 יש״י כני׳ש ליי נשנס לשענד
ע׳ שאוני נמה  לסי.לוסינס ליו סי

 •הינ לי ששינו 0נשי1 וה״נ
ן »י כס ז-יית א תי  1יק'י<נ אנ

 עיסקיס והיו ננילה מלות
 כננ״ש מאניתיהש שקנלו נהייה

 לשלונו כה נו היה לא לנן הרתנ״ם
 שפיר,ו אל נישל ונשא״כ י נהם
 ולא עלו ולא אנוסיהם עיל

 כל יתו״ל כתיש נח<יה עסיןי
 ניתנים תויה עול מינני ק כפוי
 והיינו ■ כו׳ ינלכיה עיל עליו

 תומן אונר וללי' משפ ראוני
 דהיינו פםידין לאיש ׳איייין

 הקנ״ה כתיש המילה על תומן
 יהיה לפני התהנן לאאע׳׳ה

 כמיש מורה זה ן !איני חי-יס־
 אשי אמד ואת״כ : איל וחויה
 נמסה היינו מי וג נמסה נשיתו

 סישת qכו כדכתינ יוניינה
 ליי שנע נהם היה לא י 0 נש

שי' נמיש  הנדכה נפישתחאת י
 אמיהין שיניו נ׳ דאינו וה״נ.־

מן ה והיינו ינצייי יניי  גני
 נוי ש,א הטעם והייני : יתויה

 נח היה שלא מפלי עלהנקיניה
ט עליהם נשכוט  אינן שכנשיס ג

א נני ; רה1ת1ניי
ש  היו שלשה לפישיעיי !

■ עם ונ ׳סלו . עצה נאיתה
ש׳היו מפני השעם ׳•ל !אייג
ליצמק שינא היה ייהיין היי-

« .L 'הפלנש׳,' הכני היה שהיין פסו ■
ליצנזצן הוי־ש שאניהם יגיון -

גסלק. הז*ל שיישי כמי נ■ ונתי,צאין היה ודנישי קדושתי כל
לנן. תורע שייה 0ו.<לע :1י!קיי אצכסייי צפי׳ ליין שנאי

כ נגיולה יתרכלין המיננימ וני;י יפסס זכי 1יאיננ־ נ׳ עניי • ליטקנ סווא י.'ה ,־ י  הקדישה כל צקה׳ לנו־ מן.:יה שינקה נ
 לאנינו אשי נל אה יעקנ נקס לנן רני. שאיני׳ כדנהינ ־,תמנל על נסשינית נאכל שיהיה ישי׳ נשם שע״ו גסי<.ן ניפא להניא

מתהיו היכ קביא מפני לשנטיה שינא היה יאי!נ : סם ׳גהניאד נייצא ניאה יהיה נלא ניווספומ ינת״ש כקינן ינע6י- ני־י
ש יכיי יעג א׳ ק אפ*רןיינן אמי כנים טיעמין דלמ יי ■איונ שאמי נחה ; ימיל שאתיי כייי יינה אס ,שנשא •עקנ סל . הכיס י

כקיושג כל שלקתי ישני■"׳ ונתקנא יהיה ; הינדי ת הנני. "כאחת : נששס נמו לאניל אסר ונצה יא;) נהי־א משהע :ויהלל ינה«״ז
ם ציה׳ כליס היי־ש ולא : מיעקנ - שאינה ינצה איכלין יצא שכ׳ מי,יא-ש ראיה יש לכאורה י לע לין־נ לנן ע הו שי.יו. ׳י

 נהיא־ש ליתעי־ן ליחות •ש התשייזי מצה טעם ניטל יתי5י
 א ו לעפש וכי י-סיס כאמיונה לאכיל הנין נ שאני ילש׳ ומינם
 לעעים ואשוי עצתי כפסח ייני הפסח עס שנאכל הצ? ״שיש

 ונם ־ »׳ הפסח כהלכות ל' אמוי אתה א״י ילק ■י ילל
 מותכם איצו פווכיא סדין נ״׳ ונפישיק הנאון עאינמו*ד סעעון'

; מ*צ טנתו ואולי ע?;עלא

ה׳ כליס היי־ש 'ולא יי
 וישא״ה י ת ,לנק־נ שונאאן! כיה נק־ניה ‘ע״ קיושת• שילקס
א״נ ח שיהיו ולפי י הונוינ) טי אלא שינא היה שלא נ  ננ

נ היי לא לכן ; יצתנ״י  נגי■ רנקינוח טלי ל-ופן נילעס י
ו יטיל כהננו וכני : איונ י י ״! י  הנש וכל ,י שא נמש י

■ ׳ : תקיץ
נכל
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הפלאהפסח של הגדדופירוש
נ0 ודוד דוד אי׳ ערן נו׳ עצמו 06 לראוס אדם " »
אוי כואענין כ• הצפון גאוי הסכל ראייס הוא זו  י

 סנסנלה האוי ענ׳ן והוא נמציים הזה גל<לה ל׳סלאל שנוונלה
 כמו השכל נע<ני הזה האור ייאה האדם וכשיזכה שנה כל נ

ונערן : מציים יציאס כשטס
 סאתלו הים על לה שנס: אוי ה

 נעין שהשיגו ואנוהו זה׳אלי עציו
 ־ זה לומר לידן י ש• טי שכלם

 קוינו זה נתיב לנא לעתיד וכן
 ה' עשה יה נענור וזים :לו
 שננלה הז̂־ האול נשכיל ר״ל ל׳

 ה' סעשה האוד כוא עסה
 מעלת והכה ; מהצדים נצאחם

 נו יפול שלא הזה הצפון האור
ס קנאס אד  שאינו מי כ• ננ/
 של האור והוא רואהו אינו משיגו
 ניתן שכלה ממן שאהז״ל טכס

לי ■ש טובה מחנה ואמרו בלידה
o 'iJ הגעז אוי שהוא גנזי
 אשי טוגו כנ מה הכתונ וזיש
 כפתר ססת־יס לידיאן צפנת
ל וגומי איש ממכס* פרן  י'
 וזה אדה כני קנאס ו3 שאין

 אמדו י ש לעתיד יהיה אשר.
 עם צעשית ה׳ הגדיל העים
 לא גי שמסים היינו גו׳ אלה

כען אלא הצפון אוי יכינו
ידעו אז שיוחיס שהם שיראו

 ;עמנו לעשוס ה׳ יגדיל שנידאי
 אס הקהה רשע ככן הטרן וכן

 לי ולא לי ה׳ עשה ואמי שיניו
 וכל כוי ערל אימכונל הגא וכן
 וסיים כו יאכל לא נכי נן

 יאכל אז סו א ומצחה לכתוב
 על ל,אי זו מ־לס ענין ■ ני

 כלכ עילח ועל ןז הג ערלס
א שא איי  נדגתיכועל ל,א׳ יקי
 ז ועי לגנן אס אלהין ה׳

 נו אנל’ אז אוסו ווולתה אמר
 ואניצה ליופניוס אכילה

 ויעזו שנאמר נענין לגשתיוס
 וישחו ויאכלו הסלהים אח

 נקורנצהון סדי וכוי ומסרנמינן
ושתו אכלו כאלו

ל כ ר דור ̂ ,פ לראות חייבאדם ר1\
 יצא כאלו'הואי עצמו את ״

 לבנך והגדת שנאמר ממצרום
 זה^עשה כעבור לאמר התאי כיוס

 את לא * ממצרום בצאתי לי יו
 כרוך הקדוש גאל כלבד אבותיגו

 עמהם גאל אותנו אף אלא הוא
 למען משם הוציא ואותנו שנאמר

 הארק' את לכו לתת אותנו הביא
לאבותינו נשבע אשר י

 רם לארי להודות . תשא בידך הכום
 ולפיכך , ספה ביפה . תחפה והסצוה

שראל עדנאלי : למלל.

 היום נוא יושנה שנה שנכל אלא מעצרים יצאסם אשי ביום אס
 האור מסעירי וסנה שנה רואשננל והענין ממצרים שיצאו ממש הזה

 סן ס עיזן אמונת והי׳ נס׳ כמ׳ש . מצרים גיליאס שהי׳ בהוא
 הפסס נימי שנה שככל היינו ישופוס סיםן המועדים טל דקאי

 נעס שהי׳ הישימוס סוסן היא
 מסןחויה היא ודעס סכמה ההיא
 שנה שנכל השנועוס נסג שהי׳

 כעס שהי' ההוא האור משעורי
 סכמה שהופיע סויה נמסן ההוא
 נזה הכנה יעשה אם ודעס
ה׳ וידאת • נמ״ח שהי׳ כמו
. נייא־ם נימים היא אולרו היא

 כאור מחעייי נסשרי שנה שנכל
 מן משה נידת ניה׳יכ שהי׳
 אני ני וידעתם כאן וז׳יש ההל

 חספר לוזען שאמר ומה . ה׳
 שמסיינכ״א הי־נו ־ ננך באזני

 לכנו יספר שהיא לננו להזהיר
 לנן נחשונ׳האנ שתיקנו ג״ניהמו

 סניזים פילר ואפי* הייני טנדים
 תלייס ביציאת לספי עלינו וגלוה

 היא שגס לבנו שתזהיי והייני
 נפי לעיל וכמ״ש לבנו יספר

 יאסי שהיא לאתי לגנן והנדס
 דהעיה דאמד וה״גו לנגיו כן

 אפיון דור ידעו למען ע׳׳ס נסי׳
 לנניגס ויספרו יקיעי ילדי’ נני׳

: לבניהם יספרו שהם דהייכי
.ונשא

*?’nn'

 ^:להודות חייבים אנחנו
לפאר ,"לשבח 'להלל

 ולקלם לעלה לברך להדר לרומם
 כל לאבותיטןלנוא^ שעשה למי

 מעבדות י הוציאנו י■ האלו הנסים
 ומאבליליום לשמחה מ;נון לחירות

 ומשעבוד נדול אור ;ומאפלה טוב 'יי:•:
: הללויה לפניו ונאמד לגאולה

. - : T T י  . T ז , = ־,
הללויה .־

•ש' לי ה׳ עשה )ה בעבור
 שאמד כסו לפים

־■■ - ״ ■’ נאזני תספרי למטן הבחונ
ענוי כאן ה״נ דורות לדיר• כסיפיי נשכיל דהיינו ננן  כיינו זה נ
 ודוד דור נכל שאמיו והיינו . הסיפיל נשכיל הי׳ הנסים שכל
 לפיש ויש • ממצרים •צא היא כאלו עצמי את לכאוס אדם סייג
 והי־נו • הזה כהיום שם לן וסטש ומופתיס אוסוס וחיזן משיה נזה

 איסנו שהוצאת היום הוא באלו לפילמיס שם לן שעשית
זכור אמר ולא ממציים יצאת אשל הזה היום את זנוד וזיש ממצדים

 חפפי למען לכיש יש עיד
ניוצר׳' שה״ והנפלאות שהניסים

 שיקי־ונוהדויוח המציה נזכום הי׳
 כמיש מצרים יציאת נסיפ־י
 שאמז״ל ניאשית פישת נתסלס

 הדוייס נמססי לאב מזגה שהכן
 שהנסים דקאמי והיינו ■ לפניו

 כיו;־ם הקניה שטשה והנפלאות
 יאוים היה שנא אטפי׳ ההם

 מצית נשכיל אלא ■ לפך ישראל
 לדודי נניכם שיקיימו הסיכוי
 ההוא כעס אנותינו זנו דירות
 להם לעשת זאת מצוה נשכר

 והיינו הסי. נסיןז וכמיש נפלאוח
 לי ה׳ עשה זה כעניי דקאמי
 שאני הסיפור מצית זכית נשכיל
.ההוא נעת לי ה׳ עשה מספל
 אומי מספר שאינו הישע ולהני

הי׳ לא שם היה אלו לו ולא לי
 אלא הגאולה היה שלא ניון נגאל

 לתפי המרנה שכל יקאמי והיינו : הסיפור מלית שני נשכיל
 להקניה משנת שהיא שהס־פיל : משינת זה היי מליים כיציאת
 שנשכיל כיון לסטר להיוינה שנת הוא נפלאותיו ומספר

 נןשנת אין נדני הגורס שהוא ן וני ■ והנפלאות הנסים הי׳ זז
מזה גדול

נות
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הם?*אהפסח של הגדהפירוש
ן ף י  כימללטץ לקדשו: יהודה רו׳היחה ליעז יונקנימהם ב

 לא הושיס דטל לפיל מ״ש פפ״י נסים ■ם : נקינה
^י מפיס סרטה שטטד היה ה נייס נני .pנ אי  •יל ולפייו ו

 והס הנשים על קאי •עקג דנימ ליעו •טקנ׳מעס נית ד««ש
 סיעה ממשלת שפת היו לא

 נתין שהיה אלא לסיל וניו״ש
’’V ונזט® מצייס דהיינו נועז עם
 ננאלי לשונם שיני• שלא
 איל ■ נקדישתש להתקדש מהע

 ממשלת תשעייד •צאו •שלאל
; לממשלותם י׳יעה

 נמנילתא ;ויניס יאה
 של אמנו על דקא•

 נה׳ נעסונו מסתת שהיא qo״
 לרם שקלע לעיל שה׳ נמו
 : נטסינס נתוזק היש
 לעמוד הים •מל ולא

 הידק עוד לסיש ויש ■ מסניו
 שהם האותיות נל לאסיר ע«נ

 ד״ע״קינ״מ •ה׳יירידין אותיות
 היא והן : qo!’ נ«ו קני ניע׳

 לא ׳ויד סי׳ ישעיה לעתיי אימי
 קיש■ הי נהל ישסיתז ולא יופו

 ה׳כמיסלים את נימלא׳האחדעה
 תשלם ההוא שנעת ו(נשים
 נס׳ וית׳ נס' נמ״ש הדעת
 הנטסון ני qדtי: זאג נניוזין
 האיז ועלאס וזהי הדעת נהשלם

 והועלו מכסים לינז עים כמו דעה
 הפני ־ יונסים ניס מים
 שהר• אמונה כ*ג היי לא דם סק

 ואתם להם שאתי עי צעקו
 נתצרים הדי! שננמד עד תחויש-ן

 ואז היננ את התים וינסו
 מיש וע״ן . שייה אמיו

 היה נמללים ני : אחר נמקיס
 להתפצל יכלו ולא ננלות הונו׳

 נו׳ ען שיעתם יתעל נס׳ש כלל
ק נמקימו נתטאי  לאחור תסוכ התקדש נליל י

■י" י■ ■ שנסתס ס״ת פיה וי!' מג
 qוניד : סירה ואמיו פיהם

ולא מלייס יד נניה מצייס
 יונת• וז״ם תסלישז! ואסם נא!ור לכן להתפצל יכולים היו

 שיתקיים קילן את השתעיני : מיאין את סיאינ׳ . ססלע ’נמי
 יא) כי׳ הים על שפמה שיאתה מיאין אח הראיני נתסלה

 שסנא (יכסיס ליס כמים יד ע לפיש ויש קונן את השמעינ׳
 השפיע שנשייח ל-יאית שנא כדין יראה ייאס דנסיג מפיס

 ונמשל עס ננל •לוון דדינז נמ״ש לקנל שיכיל נפי
 ־ a׳n נעל כמ׳ש לקהל התינוק שיוכל מצעצס שהפסד

 כתה1 שלא לה אין שיים ־ נעינם ואיתא שיים ק״ס ונקיאיס
 עננים הנניס נמה ניגצאו הים שנקיקע הענין והמשיל • ללעו

נתכל־ת נראים בס הז מאד ללולי׳ס ונשהטיס

 את הללו יי הללו.עבדי
 מבורך שפן; יי(הי שם י י

 שמש י ממזרח עולם ועד מעתה
או מב  על רם :י; שם מך>ל'ל עד'

מי5יועלהשמים גוים בל דו:  כו
 : לשמת דזמגביהי אלהינו כי;

 :שמיםובאךץ5לדאות' המשפילי
 מאשפותייידים דל מעפר מקימי
 עם נדיבים עם להושיבי :אביו]
 הבית ךת1_.על מושיבי :עמו נדיבי

 :הללו^יה שמחה הבנים אם י
 בית!עקב ממצרים ישראל בצאת

 יהודה היתה לועו ,־מעט ’
 ממשליותיו' לקלשו'ישראל

 לאחור ייסוב הורך] רגום דאה
 כבני _גבעות באלים ההריםי^רקדו

J«i[ הירד] תנוס כי ך,;ם לך מה

 אספקלדיא וזה מראיתו יכהה כן בל צלולים אינם ואם > היהיריס
 נמשלו האדם את הטיידת שהענעיית וזפני מאירה שאינה

 ונודאי י צלולה דעת וזיו לים תעני ולא נפ׳ כירש הים למי
 ה׳ דנר אה ע לשמ כתיש וקטנים נדוליס •היה לנא לעתיד

 והכל ■ נדולים ועד עקטנים
 ויש ן ונטש נהאהנה תלוי

 טיס ש תדעת י״ל אפיקורסים
 נתלו שעותם שתעמידיס אנו

 חשל והוא הקדישה פורתינו
 מאוד עכידים נמים ליואה
 ביש דנר שים דואה שאיני
 והוא י א״ט רואה דק נתיכי

 ההוא עצמו אדם יאית כיגי
 האנשים אנל . נאמת שקי

 דעת המלאים האתיח״ם
 ונפי נמנושנחס 0הו.תנוידי
 ליאות יוסיפו כן ס טהיתשכ

 ליס גתים לפרש ע־ד וים
 לעילה שאתי שהעצין תכסיס

 לשמה שלא אפינו אדם ילמד
 נשתה לומד שככאדם יהני

 י(ה0ס לעצמו ומשפיע מעירי
 כפלים כי הכתונ כתיש כפלים
 סין להתנאות והליי,ד י לאישי׳
 תסתלק שונתטפשוסכתתו ארז״ל

 שאם י י מדליו מים ׳זל וז״ש
 שהכל ויודע ניעתי עניו האדם
 נמשה שהיה כעי ׳״ת מאתי
 נערנהככמתי עניתטת׳ מנויל

 ליא כ׳ ואס ־ גינוסג היה לא3
 על להתנכר מיד אדם מיכל
 תכוני על לשתה ללמוד יצרו

 זה ד ע׳ כאדם שילמת א׳
 כתודה שנזנות ״ת שי ה מ וינקש
 מעט <נעט ויאכל שכלי יזדנן

 ס י ואו לשתה ללתיד לההגנד
• הפסק נל< מתקידו העולה

 כים תן נונעיס נתשללתים וזהי
 ונונעיס וסוזדים אליו והילניס

 שתעלה •ותר גסנמה הוא כן
■ עצמי וווהפיל נה׳ הסכמה

כ• ה׳.זדע עציו יופיע יותר
 qנעיניהנו השכלמלונשיס עיני
 ונשהלניש עליהם לניש כיוי והם
ומלנישים הסותת•׳ עפפפיס עכין

תרקדו״ T Vההרים
. י כאלים

אסד לכל
נדד

יממלווס

 והם. • הנשתה עיני סיחם יד עכ
 כנשמה נעינ• •וכל הנוף עינ׳> אדזא ינדר אם אמנס : העי; את

ס לראות עיני  האתת הוא •ניטו לנינס )ע־נין1כת'*ש פ^תיס אףנ
ס שנס יעפעאיין ■׳0'צל\נזני; הפינים שיראו נ  ״שייו רמילונים כי
ק כתיש לעתיד זפןציהיס • באיזן את לשני■ לננדן סי  נ< מ

ץ עין ע נ אפילי ד״ל ■ראו נ ע' ת7פ 0’נ  נפנימיס עיוים •דאי ים1ז
עננו ולא  גככי״ל לא השמש •ומם ק רפס נפי' יז״ש ’ עליכם י

« השתש נאוי הוזנ-טים ■ הנשתים עיני לן שואיזיק■ פד \ 
רו שי»לו אנתב 'vjx( עי;ין הסיני נפשזד, נטהר כתיש י  ג

ם ננשמוס עי 0 לים התכס״ הצנורים נ H א׳ תעכנין 0 הנ
וזע ,.
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הפלאהפםרו של הגדהפירוש

rn הסך גס גפסוק כתיח■ וכיד ־ אספקלי־ח W
 ע״:י מסס־כ־ס פאיגס פנסמייס עי<■ n:שתי שגיא מתך יק;ין

 נמ״ש ללילה ש;משל ?עזה׳ס ל״ל יאיל ס לי ולילה : הדיסניים
 ד■ניrנ ל א ולילה פ:י יש סושך אך וא׳ : הלסיק לוז הזיל

דומי סיוא הטוה״ו שהיא
 נהסלולדוה אפ״ה : ללילה

 ■ הלויוניש טיני יאייו המהסגה
 קניה אהה יי ע׳ו לאיה א׳1

: \1f< לגהץ חשוליג■ והי כל•
 מליט אמו ע•1ל; נשההיכולן-ייא

 ומלוזדיס סיכל ופד העול: «:ון)
 כהי[: שהזה אן!! ההילה נ לו

ע׳  להכינה ולוא ו;ן ; 'אמו נ;
 (יירש ויש הידעני שהורה ה

ף ס עצלןייעה הפשולן ה(:סך  ס
 ישילהה ידע ״ה י בהק לאמי

 כנו א אליסס 1שהי[ לניע די« וי ; עונלי יקיינהש נינצליס
 יילילהס רלוכרוש ונקיס ולגיי!׳ אלמי ; קדם מייני מרהיק

 שהיו הסכנה דיל• ויל נ גז כהאננג נד מכל ש־-שניו זייה
 נד מכל לדדיס אילנם: עיס ילעי וי״ל י לד■ «כ כנים ייס

 כה הכם עניטל כונ״ש לנשינ מנה אין כי נמדיש!־ כדאיהא
 הכל ידע כ׳ אלא י ] יש הסל ואהס שנאנד למליים כמו הילוד

 אהדי להקים אצלייג־ וכמכולס מנאולי.׳ אה •דעהי כי ■יש כ
 היו מקדם ינונייש היו וקדם ר מאה כ■ וגימר עליאז ואמר

 עלי וחשה וי״: ים לאמייה וזסו לאהייחם והיש מנלים
 נשא נא כפיק שנקראים ומנהעה מלמעלה שהיה כעינים הס נפהה

 והיה י הלילה כמ״שויאר נעדיני איר ולילה ■אמל נכים אל לילינו
 לנען הסופני וכקושך-ואמל הענן לכ'.־׳כי ככילש״י ואויה קשינז

 מונין־י סז״ל כה״ש שילה אמרו אמם למעי שעול־ים ע׳יש אמי
■ ■ ; והלן שלאל’

ה ת י  למצרים אנהערלו ש לזכוח ךויגיאל׳ כוי לקדשי יהולה ה
 •שלאל יפוש זנעיקל לישראל עדוה יה סלעי כמ״ש

 לכן לאניהן יניוהסח המשפהות וכל לישיתיהן מצלים שלפי שלא
 ששם היינו •הידה דקאמל וה.א יה־דה היהה נקנה ללשיו אמי

 וי״ל היאולני הזצרןלהוסן) שנעים י ילשאר נשמו ז ה מיז ד׳
 שנגאל' תהצים להדלש למ״ש ל״ה הוא שממשלת ממשלתו נימז

 לתוכם לשכני מצייס מאין היצאת׳יך אשר כמיש המשכן לזנות
 לדמיו לן ואומר ונא׳ וני׳ לדתן לדם גה שנאי המילה ינזכית

 שנאמר התורה ונןכיח ונשינם שמיחם שינוי ̂ שצא ולונוה הז״
 טילה ממשלית להוא'ל;ית יה■׳ תעלדין המצלים העם את להוציאך

; והנן חולה לשון שס משכן ■ _
 דין נים שהיו יעקל. אללי מניפנ׳ כוי הניס כ׳ הים לן

ללהתים הדין ונהפך ולילה יורם ללכת בזהל כמיש ויהתי,ס

 מלפני צאן כבני גבעות כאלים
 אך*ןמל?!ניאלוה^ער|ב חיילי אדון

 חלמיש מים ־ אגם ר,צור הח׳ופכי
י ’ :‘ימים למעינו י

־ לידם רכיס זניעליו צית ה ווככי;

 הוא ה׳ לסי' שהיא שדיו מעני הליך ננתיחם לפתוק ועמיש
 שהוא להם נאי וילאק גיצסק אליהם שנכללו פעמים שתי האליןים

 וה א והנה ניעקל נכללו ונכללים דחילו ירסימו ולחי״ו להילו
 הצור כהיפכי האדיד׳ל כמיש דיך לים כנותו וזכו ד?ד גי׳ יעקל

נ כוי י  ונהפכו הדינים שניוחק׳ י
 לטול נחכפן ו־צה״ל למים
 וגס נעה יוא אלן אש כמ״ש
 כאש דליי והנא אש ני׳ הציל

: כו׳ ניזל ואם

,מים 6אנ הצור ההופכי
 וענד הכתול ט״ש

 נאיהיות ונתהפך צלה לים
 אותיות וכפתצטין) צלה דם פק
 היא מיס אגם לאותיות 0'״

 מלפני נכמול וז״ש קפ״ד גיוזע׳
 ואמר השכמה אשירי לשינת הי׳ שיעקל כילוע יעקל אלוה

 מעינ״ו גימטליא שלוניש שלפני כאותיוש י מיס לוועיני הלמיש
 ענשע׳ לונצלים קנליס אין התללי עייע במכילתא נדאיתא מ״ס
 וענינו למצדים קנדים אין המלל' איולו לעיסה שאול שיתנו
 שליפה היתה שלא יצי״מ שעת של כנדול כאול שנסתלק שאשל
 אשוליהן שזיו י כו׳ כיום הרץ יאכל ולא כת״ש שלעיסה לשאור

 המנלי אמרו אתנה ולקע;י שהיו היאשין לקטנוה בלא עד
 עיר נפרש ויש י למצרים לתשלה שהיו כמו וגומל קני־ס אין

 הוציאו אבד שהעיגית מפני לעיסה שאיר שנתט מה לפסוע
 שלא משרת ימים ששה עד מצה להם מספיק והיה ננמלדים

 וג׳ להליכה ימ;ם «'דהיינו ירים ששה עד אלא צדה לכיני
 ימים נ׳ ממני אכלו שהעוגוה שדל נלת״ש מיהו כ(וטאמיוי. לשעיה
 ההליכא וו( סעודות עשלה על ההנה להם שהיה יתידושינו כתמו

ד: נכל נ־צים נ׳ שיעולי והוא ־ השזיה עד י ע  ששים היינו ס
 שהוא א' ליום א' ליום באפו מה נמצא סעודה לכל זית זיתים
 כששי ליום ואה״כ ימים •לשש: ממני נסתעקו ־ ניצים' ששה

 עילת סיא מאסוייגן שסזיו הקטנית 'ז: ונם א י לעיסה י נתנדשא
 לאדינות כמפולש נתצלים שנשאלו ניצוצות להעלות כדי ׳ ישראל

 למפולש פרעה אל לאתי ומאז אורת אגיש t״f1 • נא נפי
 שהכליל וכונו ייתי נתשזק פועה אל משה שנא כשעה נקידושיגו

 ונתקלקלו נשינשס מל עניהס הלייד כן נגיןז ע־ודה עניהם'
 כיה וזה הזז לעס הלע פדעה אל לאתי ומאז וז״ש י יותר

 לכן לגאול לאיים היה וגא לה1לגא האמיני שלא יושה כוונה
 מה כן אס אמונה הסלון עיקל שכל לע י שאתה כיון א«י
 לוא כדיא ויסעו ■שואל לני אל דלי לתפלה עאייך אתה

; האמינה , ־ ■ ־

 אחסאבוחלנו וגאל גאלנו אשד. העולם לך5ן;אלהינו אתה
 ן; כן ומרור "מצה בו לאכולי" הלילה.הזה יהדענו ממצלום ■' י

 הבאים אחרים ולתלים יטענו'ל^עךים ואלהי'אבותינו ;אלהייי
 ונאכל בעמךתך וששים" עירך כבנ.ין שמחים לשלום 'ללןראתינו

מז^חך ^ןיר דמם.על ̂יני.ע אשר הפסחיס ו?גן ד,זבחים מן שם
י לרמי.
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פסח על הגדה
ברלך : נפשינו פדות ועי נאולתינו על חדע שיד לך ךה1ןג לרצו]

י י ; ישראל יי;אל אתה
 טמיר ההוא ידי על וישכינתיה ליקכ״ה כוסית מאיבע ש:׳ כיס מצות לקיים ומזוט• מוכן המי

; ישראל כי בשם ינעלם

:הגפז פרי מרא העולם ^לך אלהיגו י; אתה ברוך
; <אל6 0(093 וכיסין

י«<ין: לגויולאנילה •רז «טל ודמי,

על וצוגו מצותיו5 קדשני אשד העולם מלך אלהיגו י; אתה ברוך
״ ‘ ׳ ״ ׳ • • ז ■ ■ ,י

: • - t  T •
ע־נ< צרה רהיכ יסייסל DCn לסה היי\ה שלסזן נל גימ ו־אל» '.שליוויה שרי נין רסיזהי שינירש בשלי המצה יקס פשר)

; ל'<צוי
נשם ונעלם טמיר חחיא ידי על ושכינתיה ליקכ״די מצה אכילת מצית לקיים ימזימן מוכן הנני

: יש־ראל כל .
ד׳אריזג P לחם המוציא העולם אלהינומלך ̂;י אתה ברוך

; ir ביכה ייביו נשבח א״־לו יזנה׳והכיישה כע על גיך י מיי! ירמקו;? מצה ״ניר כעד, י

 על וצוגו קמצותיו קדשנו אשר העולם ק׳לך אלהיגו י; אתה ברוך
י י ״ י י י ״ ז מצה אכילת י

ת פר,׳הם לאייל יכיל איני יאה באמת ו־בלעה שמאל בישנוז ייאכלס גמלי! ןיבינל אסת מכל כזית ייבצס רזית תרלה יאכל אמת מ
: מי-ביישה כדר, ■אכג כן יאקי מהעלימה

אכילת וביכס מצה אכילת ברכת שתמלה כדי הנייבה שיאכל עי שבילה תענין שאינו דני. שיס ישיש לא מצה אכילת טל *שביין
■ : לכייכה גס סחי

אמד לכל כן נם לנילם וישן מעניו השיושת וינעל מייית־ עעס יתבטל שלא ישבני לא1 בשלושת וישקענו טדוי כזית יקת ־יי נ
, : אמי יי כזית

 ידי על ושכינתיה הוא כריך קודשא יהוך לשם מרור אכילת מצות לקיים ומזומן מוכן הנני
. ■ ■ . J י ישראל כל בשים ונעלם טמיר הדייא

על במותיו־וצונו קךשנו *אשר העולם מ^.ך אלהיגו י; אתה ?חך
̂<<לתדהסינה י j מחר אכילת י ;■ ׳ . ^

' , ״ • ׳ ’ , ״ ; ה
* י : זה ויא(.י ממה שזית השלישית'יסיח מהמצה כזית יקש נירי

 היה חהק;ם המקדש שבית בץמץ הלל בן;עשה בהלל למקךש זבד
 מצות; על שנאמר מה לקיים ב:הד ןאוכל ומרור מצה בורך

י ״ יאכלוהו ומחרים ■ S “■ : .
*פין ,i 1 ■ ציבש כל ישותין איכלי! כן (אשי רך ע שלדן
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פם הגדה
י לאפי צסין ז מ פחית לא נלש־נה ואי:; לאפקי<;ן למפל nsn לפמזיל למ;ל פצי יקק סלויסי ג זיל (ינ־ץ מ״' t{׳ ל̂י ' r 

: אמר ו אהייי) דני סיס לשחיה לאכלוא״ן (ואץ מקימ-י) גפני יאכלני ילא הפוגע עצ הנאכל לכשש זכר

 •די ע?י ושכינתיה הוא כריך יחודקודישא לשם אפיקומן אכילת מצות לקיים ומזומן מוכן הנני
: ישראל בל בשם ונעלם טמיר ההוא

ן ו : למוון נינת ומגיך נידו שלים׳ כיש ונוטל אהרונים לתיש ידיו יט-ל נ
: ול אוני’ היין על גינה קיים המוץ נינת ואפי

 ושכינתיר. הוא כריך קידשא יהוד לשם כוסות מארבע שלישי כוס מצות לקיים ומזומן מוכן הנני
; ישראל כל כשם ונעלם טים־ר ההוא ידי על

היגו ברוך ^ל ה; ה ושותיויהסיכה J הגפן פרי בלרא העולם מלן א
: טפיו ופתמיל שמייים ליל שלוא ל׳כיי נדי לדלת ופותפין יניעי כיש ימיוג רלל

פירוש
 מיומז כוש להוי! נוכנ״ן ולעילם כמפני) כנאין נכד (כשם

 ימניאו לגניא א.ילו ש; נוס אותי ויןויאץ ־ איתי בותין ש־.ץ
עקנ נפק  ן ה:א אוני אני הגאי; נשש ושמעתי ב״ש q״n סי' ׳

ן ויש ני־וס׳ דאיתא «; לפי וצנלל״ל י.ינליות מלוא״ז ס י  ג
 ■הייינתיקו ולוישפק :ישי מ נוע

רי וחשב׳  .ניפין ש ו:ל ואת ׳נ
 ודכש׳יס לסנילו לנד כיש יניד
 אמיו דלנל עוד לכיעין) ויש

 שלוא כיסית ד׳ תיקני למל פדל
 דנא ו.;חיז י סלנל וים ת זינ
 לכיונל מצעין> נרכל של ליס ד

ו'  כיסית דד׳ מתיז זינינא נ
נפ-ע מנול פיא וכל סיוות משיכ

 לא אשר הגוים חמתך.אל שפוך
אשר ועל ידעוך

 את אכל כי ל!ךאו לא בשמך
 שפוך י: טהר.השמו ואת ;עקב

: אפך,ישיגם ולורון זעמך .עליהם
י י ולפי נוס טע-ן דנלמ״ו ט״ע
 משוס.קייות כיס־פ ד'7 לנא לי׳

■)‘'ילמ ניכ נאמר שיפי׳ וסיקני
 מתחת ותשמידם באף תרדות

. :יי שמי י י

הסלאה
א ש־ני יאיר ״עcנ מציל נכלהדא לעניד הכיש יעל  כדנינא ינ

 ד• דחיקגו ימציני י נפ״ע ומציל תייית ה מש דיא דנל
 כינינא קאמ־ נא ילמל דגאילל לישנא פעמים ד׳ מפיס סית נ

 יוה דינא תריצי םפיי כיס טעינל דנלינ״ו נאמר אס אנל
 דצא א.׳לו של כיש שינניפין

 לכן וינית ליי דהוי קשה יהי׳
 5*א ניס טעינל נלמ״ו אי מינ״נ
 נרנל ש; דנוש פיניש׳ לכיש
 אינל אם אן■ י לכיינל qהצטי

ש״ א״ס ע נש־ 1״יע כיס כיעונל
 "ל1 ■ ליא דעית דשני קפ*ג
 ■כיש דנעינן לגישא פעס דזל

א לפי פמישייאן נינ זי י דל׳ תי
ח ס נו׳ פילות ינשים פיקנו ני

 כיש שיניייז י):ו דינים לי• לא
: כי' פייוח על לנניא אלילו

 נניושד הוא ת־י׳ ישיא: נמנהנןשל
ל ומיס׳ ש״ש מ*ם :ע*כ ננ׳

אדנת•
ן / . ני ע׳ כיס מז ני : ופנס ללל וניתדים י

 לא ולאומישרן.מליהםולאיהלכון תן לש^ך לגובי לא לא
 עוי^ירמבל נםכמוהםיהיו1בגר יהגו :אט׳תך ועל הפרך על כבוד

 בטח *'ישראל בהם בוטח אשר .ים,איקגא^היהם1הג יאמרו למה ■
א. ומגגם עזרם 5בי הפין אשר• כלי• בשמלם ואלהיט ת’הו  אהרן בי

 יראי הוא. ומגנם בטחו'בץ.עזרם מעשה וזהב בסף .עצביהם עשה
 : הוא ומגנם עזרם בטחו'בי; ע ..ידיאדם.פהלהםו'לאעד־בר;ע;:ים

בית את יברך" יברך זכרנו יי ולא להם אזגים להם.ולאיוראוי.
T■.־ : T' - ■ ■ • ■ ■ • V I ■■ T : I דT ! 7! : ד • T, i -

 אהרן ביית את ;יברך' ?שראלידיהם ולא;ריחון להם אף ?שמעו.
יכיר' ' י" ׳
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פסח הגדה , .
̂^ אדם לבני הגדולים עם הלןטנים י; יברךראי  יסיילו;ה הכתים ל

ואגהנו י . דומה יורדי בלי ולא בניכם ועל עליכם עליכם ע יוסף
 וארץ. עמים עשה לץ אתם ברוכים
לץ העמים ם' והארץ'נתז עמי

ביד עולם’ ועד מעתה ;הנ
הללויה

פירוש
י ת ב ה ן nt< כ׳ ישמע כי א •7י  ונעיח מאד אהניוי ־ כו׳ נינ•1י1ו ל

נפידם״ י.;ם מהנת ייל ממנוגי ל ק שישמע אני
 לים ה״ שלא גיי-יייס ל׳ אזני עעה סייי ־ זאיזמנן דיש

 נפשיק wj שלארכנו נמו ?ענודה ממון נ״א בלל נשלהמגלל
מ! האלקיס אל שועחס ימעל

ה, , ־ ^ א פל ה ,
 סה מג שנקיא יהניש יי׳ י״ל למדיויכי נפשי שיני יילפה אני

׳ כאשד כי ני1( נחל י י  מן עיני מננל נבפי לצחי י אלה «בל :
 אההנך נן ־ כלל ודחו שלא תדחי רגל* אח ננל נהריח על דמעה

 חרד ־ ח ל גא נ׳ יש כ• יני׳ ראמנח׳ ל־לי ואמי ־ ר׳ לפני
כרנה׳ יכ;ד וארדאחישנה נעחה

 את ̂ץ יעמע כי אהבתי
הטה ביי .תחנוני י י

 מחוך נ־א ?•׳ שלא כענידה
 לנס נחעיררו יענידה צעקח
כנלוח, על כאלכיס אל לזעוק
r . . לנש לזעקה אוזן כעע יהש׳׳׳

אפפוני . אכרא ובימי לי י''״׳? נהיש ̂ן י נצית3 כח שא ■׳־־[׳-י* ז קול 5’לי ■ - * י
 כאלמיו' גו ‘שנח נתצריס וכ׳־ש

כנד כ• חשה חיב ■ וניי דמי*

;,;r; אנא אר,ךא י; ועשם אצצצא ו;גון
ומצרי מות

V T ג T ־־
• ז :מצאוניעאול

קולי
אונו
חבלי
nTf

״  זמן שנה מאוח אינע עדיין י
ק ש פ אינ מיי  קלי הודיעני ה

 והשייח ־ שנים ק״ל מעי שהי׳
חין הנאילה אה ימיהי ד־לנ  נ
 אפפונ׳ ואמר עלי^ס הננזדים יי,׳
 שהי' ננל גליה מל קא■ ונו׳

 ■ הזמן הניע שלא מתצייש היפוך
 העוכו ה־* יננל , לה׳ ;ילעקו
 צעקי. ולא שנה ע׳ כזמן שהניע

 כד• הוזן הקניה להס העתיד יכ1
 י דקאת׳אפפיני וזה ויצעק■ שישינו

 ומצרי • המן גזית היא תיח סנלי
 עמוקהנשאיל שננל יזפני שאיל

 המצייס שהגיע חצי' ו־.קיא
 לגא-ל הקז שנא לסי^ ייצ

אז יזהם  ציה שאמצא הקניה י
 אנא ה׳ נשס שאקיא נדי ו־גין

 עוד וי״ל ־ נמשי מלע? ה׳
 ועי(לק,יוא למן שמחייח הי נשפ
 הסס ן א שהי־ י ה׳ שס קייס
 על נזר והיא י מחייתו כד שנס

 השנתח שניימים כלהדנייס
ח׳ דכולה החידה יהיא השס ״  איי
 שתא שנח וכן ־ יקנ״ה שתא

ושקרא ששניה ותפיל׳( דקנ״ס
ת׳' אוח תיגה וכן ־ אלו לנל לאתיח חו  שסשמיח אשר לדני כו

 מילה אי ותפילין מועד שנח ר״ח ה־א שמיח ואפז׳ל יי^יז
 נליתיני על פחאים שותי יאהי ־ יח״ש שמו איתוא שהם וחייה

ל ננדס• ששתים ק ס  עיכ ■ והעשירי חזנו »ז״ש מאד שנענו י
ל מאלו שפדני שיאיחי וכיין ״ יסושיע ולי ד^שי ל)פי כן ש «

יי

פתאים
וצדיל,
רו

 ארישנה נעמה כי אחי נמק־ס
 3קד ש השענוי לקישי '"ל

 עתו ח ה׳שנ נשינ והכלל הגאול׳;
 שע״פ דקח יזצ הגאיל׳ שייניא י״ל

 מעע מעע גידקה הנליח אייך
 חשימו ורוק •עקנ שהתפלל כמו
האתנח' אז׳ י וני׳ עדי נין

 אנצ • הפי־ס נארגי׳ נילס ש:נא
 שלא שינא נחפז' אתיחי אני

ל אדס כל יכזנו אזי נזמנו  וי
 אלא חשאי ולא ש־פלו אנזג ניני
 קז״ל שאתרו כמי ממשפחה ארד

; והנן
ף,  חנמיליהי כל לה׳ אש־נ ע

 שלמתי שלא י״ל ■ עלי
 וגהני ־ י .ע יהכנ נמיל שום על"(
• כנש כל לכזנ־י שצוה אמי

 דעכיה נפקחא נגילא ל כת״שחז
 יכן לס נש נח שעדיין ’י;פ;

 זשעייד ע:ל ם תצי יציאה לעתיד
 שליהנמיל לא ש(דיין 'תלכיוח

 דיקאתי יזה ־ תציים ■צ־את
ל אשא ׳שיעח כ־ש  הסנין יי

 צפיש ע-ד ויש י אשא לישיעיח
 מה כל דיל על■ חנוזולו:׳ כל

י היא עושה שאג• נ  עלי מוניל י
 כמיש ■ כהמדיוח טינות חרמת
 נפשך נ:ל■ זנו׳ ה׳ יחל ק נפש

 יחשונה ?עגילה ייל לחעימ״ך
 ח;א נו א ?יא' ינעש משירה ה־א
 ?נשים על iJ וא הח״ח נמול
 כל נפיש ד ע "ש אשינ מה

’;fo ה ש צ ר׳ עלי חנמל־י׳
ה דהיינו ול נ משלם כיו• נעניי

ניודחדמייש ־ה3י,״ אנו עצמי ■ ’יי
יחורסאן) נעשי, - עניי ואי,־ מידיה על.שאני לך אנחני מוי־ם

 ׳ יג לידך מנה כמניזציס'אמדו שהי■ ■ להזדות ני־נ־ש אנו עיז
עיין  נל נא כ נג חכנס רה׳ נירי נפעוק אחי נמקיס תיש ,י
 נכל בבונע במ«ן כמיס לחי נד לפי יוחר מפיינ לי׳ שהיא עמי

א הקפלה ־ ך

 חגו] * נפשי מלטה ץ
 ̂ שומר מרחם ראלד-יגו

 נפשי שובי . וליייהושיע דלותי
̂ץ למנוחיכי  כי . גמל,עלזכי כי'

 מץ ״עיגי את מ^וח ח^׳צת^פשי
 אתהלך .רגליימךחי את דמץה
 האמנתי החיים באןצות ץ לפגי

 אגי מאד ̂עניתי 'אגי אדבר ’כי
 : כוזב האדם בל אמרתי־בחפזי

 :עלי תגמולוהי כל לץ אשיב מה
ובשסייהוה אשא ישועות' ם1כ ^

אקרא . . . -
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הסלאהשלפסח הגדהפירוש

 יציו>ח על דיןא' עמו לנל ft:נגיה סני)' מה והפפוט : התפלה
 דקא' הויrהמ q'pj א״י יכן ; יפי:׳צ לנל כילל שהיה מצנים

שני נניח משאינ ■ ישיאל ליל הכוללת העתידה נאילה על
א ׳7 נת׳ישכלהקילניא ישיאל כל י-י׳גאילת שלא ן ומים ; יני התציקי&ת• מ

 אין א(;לז הלא המקדם נקדישת מקודש
 נית תצר כשיהיה ווה • דוד כים למלכי

יכנן י ג״נאמן

 אלא נעזרה ישינה
•יושליס נתוכני ה׳

 פרפתי ככל ה׳ נעיגי יקר
 סז״ל מ״ט מל דקא* ■כאתר כמק

 שירה %1א1 עילמות כה' נשתנל
 יקר והיא המותה על דהייני

 כי ה' אנא ו׳.יש : ה' כעיני
 טל כמפלת( נפחנל עכין אני

 ח1להי ה׳ פז־כנו היינו דשעיס
 ונפלו כיעו והמה ׳. מעכדיו
 וז״ש : (נתעידד קמנו ואנתנו

 ליאות יכול שאל עגדןועוד אני כי
 כל נ״א יטעים של כיופלק

 יכמ״ש קז״ל כמ״ש שניצנמצ׳ע
אז ■ כעיזרי לי ה' כפסיק

 נא נגדה אשרם לי; נדרי .אקרא
;בעיני ;קר '.1עמ לכר  המותה ;

 .עבדןד אני כי יי אנא .רססידיו
 פתחת "כן^אמהך ,עבךד אני

 וכשם תודה זכה אזבח רך למוסרי
 נא נגדה אשלם לי; נקרי אקרא ן;

 בחצחתיכית;;כתוככי .רכל'.עמו
’ ;רושריסהרמיה: י"

 כל שבחוהו נולם כר י; את
 ערינו נבר כי . קאמיס

 : הרלרה ’ לעולם ;; ואמת חקרו
:חסדו רעורם כי טוב כי רי; הודו
: נ>י.ישראלי יאמר ■ ה ד  כ

: אהרן בית נא יאמרו ח ל כ
: יי' יראי נא יאמרו ח ל כ

הללו

 כמעשה משא׳כ ־ כשינא׳ איאה
 חכיתיו מצד שכוא כידו אכווזיו

 אני ואמי י עכזן אני ני וז״ש
 היניקה יהי על אמתן כן עכדן

 ופחתת י אמי ש ע׳ שני,יא
 כ׳ ולידה עינוי על קא׳ כמושלי

 ■ אתו מאסיי• השיית׳ מתיל
 כמ״ש מצי־ם נגלות היה וכ״ז

 עיניי ונתינת שהיה זיל האריי
 : לייה ימי והנאולה . ולידה
 וקנינית היניקה כנתינת הי׳ וכים
 וכן רשעים נמסלחןשל יאו ואז

 פקיק וייל ־ עינלק נמלסמות
 שייטו יגומי תפאיס •תמו

 עיי : יטעים של מפלתן על
 עיניים שאפילי כמדיש שאמיו

 ■ יישעיס וזהו מתו אמן כתעי
 ה׳ ני נע •קי יאמר אינם מוי

, ענין שהיא ־ לתסידיו המיתה כמרחב ענט יה קראתי המצר מן שיג̂־־., ״י̂י ־אתזילכקנלת
- : ׳.־ - ■ד•!־ T ,־ TiT . - - .< ׳ ה׳הילם וגס י והתזרם נשמתם

ו ממט ונסל ׳היהי פן  ופיישי' י
: כעיני תשינ אתי אפילו ו י • • • - , כ

TT ־

;ה . :
;אדם לי  אראה ו!?!ני בעהךי לי ;

ככטוח כי; רחסות *'טיוב בשנאי
 נתס״נו שהזקנים ׳ תזיל יאמרו
 שמתח לעיב יצה ולא כםינ׳,

 על תז׳יל ימיש אי< ; יה הח
 ■ רסיי' לי אהפי כמיני׳ דיי

 על דה ה זנת- א׳נת, ■'לן. ואמר
■ - חייה שהדיאעז־א שניה נאילה

 פסס שמעי ,םכתציים עעס ליתן :■ייש 0כמיש.נ<ידוש'״יושלי
 שלימז כאילה היה שם'לא ומצה ממן ינתודה •אנלוהי ■מצית ועל

 לכל נא נגדה אשלם לג׳ ואמי״נייי י ימצה ייייז לזכר ננ״ל
 ה׳ נתצייח'נית יאמר ; כנ׳ל ללת הכ העתידה כאילה על עמו

 נקיישת כתקיש ישליסrש שאנניו ע״ד 'כותל ירושלים כחיככי
 עיין ולירושלים כתפלה שתיקנו מה נזה לפיש ויש : המקדש

 ך ם ככל יהיה שהמשכן ליל ־ נחונה ותשכון תשינ ניסנניס
’ שיהיה םאן> י תני! לתוכה מכרה דוו וכסא ומםיים ! ימשליס

■ מצייס כלות מל דקא׳ כיודרם אימא
 ותעל נם׳ מ*ש עיי לביש ויש

■ בפנויה תן האלהים אל שועחם
 גלית היה נתצנים נה־וחם נ■

 נידם כח ביה לא ו־כין> כנשמה
 אןז ־ נשיותם על להתפלל

 נשונחם ש שו שהיי ׳ה משיע
 פה כנד אתי ישראל כלל של

 נאתר ועליהם אנכי לשין יכני
 (נכ״נ החשיתי דימית נאלמתי

 ״יה שם נההמלק נ׳ כתיש כי'
 אנס חיות א נשאי : מאלק־ם

 כמין יר פסיק על מזיל ש נע
 אל שמעי ולא נאלמים נאליס

 משה זה ועונ י ריס מקיצי משה
 אליו שמעי שלא מי״ל נמים
נם׳ ונמיש ענודה כיני מתמח
 הענייה חננד יניעי הם כיפים
 ענידת נינד שתתון יכויע■
 הנשמה כלוח עליהם הכניו הגיף
 אכל : האמונה תכם לנעל
 לעק הנין עניית צעקת (יתיך
 כינ״ש נשמתן נכלית ה■ אל לנס

ינ'פ;• : •פניוף כי לעני חפלה
 עפיעת שנוא שיתו •שפיו ה׳

 ולפ:י ינ־ן) צרכי נענ״ח התפלה
. נשמתו על שימו ישפין ה׳

 מן העלם כ• יה ניוימנ ויענהו
 שעיי לתמשיס עימאה נו״ןשעיי

 מפני שאסזיל נמה יכמ״ש : נינה
 ביי נאשי• נייין נאמר לא מה

ה מ שהיא תפני  נפילתן על י
 קיש ואז לטין שער עד ש נמציי
 כה הס ניין ונעשה ישראל נתולת

 ענני שאמי מה תשיעי פי י
 טהנפימם מה ׳ני ה יה נמיתנ
 ניול ט־ניש יצאי ואת״: הקניה
 דני ע־פ שאסזיל מה ונמיש

 אלא נא ואין העם נאזני נא
 אימי יאמר שלא יקשה לשן
 הרכוש עיקר נ■ : ני׳ צדיק

ם ד א  שהצילם נמה ניכר היה נדל כ
 אשי ן הממי מחאית הקניה

 לתה ינאיני נסן> ישנע לא כסן> איהנ יחיש
 טיניע כנהנה ני ;פשיעו' לעי יפייושו : לתם נלא כפן> תשקלי

 להעשיר יכע שלא הייני י תאכל ני ך כפ •כיע ני נאמר כפי
 ופיו מאכל כי וזים : ניחו ;מס לצורך כ״א כסף להינית או

 או המשקל עיי להעשיר כאך אגל י לן ג יע אשיין נאמי
 עיה המלך שלמה מיש והוא ־ בכל ליפסיד א׳ הרנה להרויס

 קייה לננוש הרוצה ני איסו המשיל י עוזו קלית פשיי הון
ונספו־ןננל• נעהילות להלתס צייך נמהייות עזה פומה בצודה

OC7

מה.;עשה אירא לא לי
י י יי
T

תכלה להס אין
■!ו.
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הפסח הנדהסירוש א ^ ס ה

 • לי:י»ה־;ון ?רוצה בן : ממצה ׳פזל אי בפומה ׳נגיש דפפאם
 שהוא qc5 יושר,ני נמה וו*ש ■ בנל ■פשיד אי בינה יוז*מ אי

 היא שנמשקל לפס נלא מ״ש ־.1 נעג׳[ עזד לפיש ייש י המשי,ל דרן
 משקל זה א־ן בי ז ע׳ ואמי לחש בכי עד אש" יוענ או היב׳ ים ■י א-

 אשביבקב״תשיולשוה השניעה היא היפנ-ן ים יזמ בי לנב־ן
 זה אין שניפה לי אין שי-בסן> לשנעה יל■ שיניענס ני.ין אנל

ה יהדייןים׳;בם ה״ש ה׳ משדי יעיקי י שיה משקל  ד' לי נ עד יינ
ש שכיח נתציים היה ;זה • די לימי שפםיתינם שינלי פו ת ב ה׳י  נ

 היאה שנזה נזה בחננו וכני שישאלו לנקם«הס עדשהוצין
 ינדול הנעסין יהיא נבם ם־צאי נדול ש היב לאניבס בקניה
 זנית׳ נ כתי ה בי.־ש נה׳ י-אתי;י שאז י ניצ״מ נישיאל שהיה

 ■ י;ימר נתיכי אתי' לכזך בלילית-ך אהגם נפיל־ן פהי לן
 לבמלע אמינה לים הי׳ לא אסיה אמינה להם שהיה qא אמנם

ק ־ יני־.י הפס ׳נתש פן נמ״ם יניהם1מא  במצייש נשיאו י
תע מצי־ס יהנה נתינ והעעס ■ מאוויצפקו י״יאו אחייכס נ
שאמי ניא-נן נזז״ל כינ׳יש נתירה מנעלי ׳יא־ס שהיו ביא

 נחירה מנעלי לבמלש נכדי יעקיניס יפש־ס לניד לייסן! לבשלין
 אל דני ודש גפיי׳ נעל• שאינם ן כי מהם להמלם יקל נ׳

הים ו לת לקפק ,בי: סזק נטמינם שהיו וישעי ישלאל נני
מן איסT היי שלא והייני כי׳ יידם צע׳י ;נימין שש נמשיה

בייתי ע־יץ ל■ ה־ה ה׳ וי א יע״ז נתירה נעל שא■;׳ ביין ה׳ס
מהם נישיד '׳כעי-ז ■ csi ילת^ ה׳ כמשיב ה׳ לתשועת ליין

 ■ אדם <׳ יעשה מה יא ח׳ לא וז׳ש ; נחייה נעלי דן לא מ
 נשונאיבם ליאית זני בגדולה ביד אם ידאז שהנסיני ולאפי
א לא יעה משמיעה נע׳ נמים הזו אמינה נשכר אשי עי ״י
' והנםסין האמינה כי ■ נצייי .׳יאה י •דאת ממני להסיר נ

ה ועי״ז אים נני נ  : נצייו •יאה אשי עי ויה נשינאיו ניאית ז
 כמ״ש נה את ני היה לא אעפ׳כ ; שניצול אע*ם נלים משא״נ

אחיין תניע אל לי אמיי פ*כ ונימי גלש לה איכל לא אנכי
ננייל ה׳ שיעזיני שזנים־ לאתי זרי נע צי ה' וז־ש נ־מ־

;נשינא■ ליאית זכיתי ההיא ן הנשם
 ע״ד ־ ט' קיאתי המצר מ; שאמי חה לשיש יש עיד

 העשרה שההייי י;פ;׳ כהינ א:ש׳ נקיאי למה שאחז״ל
ס׳ א.ויאיכ. הננדי אמד לא •ימיה ־ ליישנה  אחלי והן כי' נניי

 אליבי׳ ני• הלימי ■ימיה יש מ לתיש ששמעתי יכמי ננידוםיי היא וי
ה שהננ הייני ייעיל נלא ננייי ה-גיי יפתי  עיל מ שאיני מה הוא י

 העתידה יה בנג מיזנינן הננייל שמזל ל אמז׳ אמנם נניי את
 כי' כן יציני לעיניי אש י נלני שממה נחתי ־ ע*ה דיה כמ׳׳ש

 שחננירה ק׳י,׳ מנית ■וצא שיעל שיאה על ששחקי*ע יאפדזעיי
ש״ יהנל לעתידה ננייה ניני * u ניה שי׳ י t ינייה שלוא 

 ניתן היא נעמי והדין י-ננירה אה י שאני מה ״ש יז י דן על
ה הייני יה נמימג שיענני יהנעחין האיגינה לי ני נשיגאיי גנ

לתת ינימי הקימותי נם יי^יא נשישת יזייש י יייתי 'ימי
 ■ הנאילה תוקן> ניני הנייות מן כי ני׳ מגייהס אח את להם

 ה׳ ני׳יה ני נת׳ ז״ל האי׳ מיש הדר,ז עתי״ עיי יישלימי
 ה״א יויי י״ה אית־ות כשתמלא השם כל מפפי הוא ׳״ה נשם ני

 ־ נ*ו יא נ י״ה שאחר באותיות ז;ן ■ נ׳יו מסתר ביא נמיליאס
 ויענינ׳ נ״ל הוא '•ה שם של בנניל שהיא במצי מן יז׳ש

 יש עני ־ נ״י יהי׳ ינמיפג נמיליאי •הי' בשהשס ■׳ה‘ ניניפנ
 וני׳ ושנעת תאכל פן הבתינ ע*יםאמי איוא לא ל• ה׳ מ׳׳ש לפיש
 ישתה סן אתליו ונתיג ישנעת ואכלת׳ נתינ ינן יני׳ לננן יים

ם נניים ימשלו! הנתינ «*ש לנננס.יהיא  שאמר ׳ונשילי לא ונן יני
 שאתי בענין ;ייו תחל! נהייתם אותי יסעיאי לא סכנםאותם

כי ־ נפת ואין ישחק ויגז אייל איש את נשסש סכם איש

 נש׳ פרשנו יכן :לגני ייעתות מפני נתת אין בשניעה מתני
 נמעשים ילינק היצה׳׳י ממני להסיר י עוג יעשה מיע סיל

 שלים עמו עשה לשליש'לן ידיים שתננשנו אחי ̂ואם . טוניס
 אתה ציין אעפ׳־כ י לל מז •קי להוציא נדיל דני הוא כי

 כאן שאמי יהיא : יידתזי יז׳׳ש ׳יין תחת נהייתי מיננו לשמיי
 מהשי״ת ניילה סייע אני צייף י׳׳ה מיחנ3 שיעניני שלאתר

 את א יממש ימחיימס שמהנאה הננין> הנין> ׳ מן אירא שלא
 מן לשמיר אני ציין שתמיד' אדם נ׳ יעשה מה יז״ש י ינשמה

 י ע • הנין) משני הנשמה שמיים שליין הניף שהיא היע הש:ן
 שאפז״ל כמי ־ ננל ננית על יקאי אייא לא לי ה׳ לפיש יש

 המן זה מלך ילא אדם ־ אום עלינ׳ נקים לני שהיה ה׳ לולא
ה עיקל דהיה ג והמין ־ עליהם היהייים שתי שנפל נ:  מן י

 סיזק יהשי׳׳ת • היהיי־ס פסי מפני ם מתניה עמדי לא העמים
 אייא לא יזיש : נשינאיהס להרינ היבייים לנ את ^!.אד

 שנהתן מש:' נעיזר׳ לי יהיה ׳ אדם י;פסי הצילם *שהקנ׳׳ה
 קימו יקגלו קיתי כמ׳׳ש נזכיית ונעשה תשונה ע׳״ הנזרה

 זבי ילק . מאהנה התירה שקולי מלמטה שקנלי ינה מלמעלה
 שהעזר נעיוי׳ לי ה׳ יז״ש עצמן וזכות ש;יצילי נשונאיהם ליאית

; נשונאי ליאות זכיתי לזאת נשגילי היה
 על נני סי אדם יתאונן דייה כאמ רהישי ע״ד לתיש יש עיד

 לו להרע סניי יוכל לא כ׳ האום •נכייח כי י מיואיי
 ינמ״ש לי להיע כס ניתן היא חעאיי ע״י נעצמו האדם אם ני

 האמיתי סוג היא הקניה ב׳ י ינו׳ מצא נא על״ן מפי שם הכתיג
מיי תנ אסי  המריע קטיניי לו קינה היא ענירה בשעוני אלא : נ

 אנל ־ דנים נלשין הרע־ת ע״כאיגל ינוח לרעות מתחלק יביא י לו
 ני ונימי•■ נא הצילני יעקו וז״ש ת מישי אמיתי היא יאיונ
 •נרים שמא קשש גנהשי״ת מינטח שהיה י אעת איתי א;כי ׳יא

 היה לא הזק נטסיצו היה אם כ• י איתי ייא נ־ מסמם הסעא
 יניס עוזרים ל• שים אעיס נעיזיי לי ה׳ וז״ש איתז ידא

 נס הנתונ וכמ״ש נ׳׳ה האוגיתי ת מהחד א ה ש:עינ אני יילע
 שהשי׳׳ת . רואה אני העיזרים נכל שאמי וה״נ ־ רש; יתן ה׳

 פנטסין להיות יאי' כ ע■ ׳ שלוחים אלא אינם יהם לי עיזד היא
 נעניני הן נאלם מנטיס ני׳ לחשית טינ אחריו כאמיל לוד אליי
 ולא נאיס ילא לני נה׳ לנטיס הכל י ינזיין נעניני הן הניף

 לתלווו אין המקעיינים יכל השינאיס כל להיכן אנל ננדיכיש
 שונאים היו לא כת נהם נתת׳ לילי כי : נהם ויעתם שנאחס

 שנכלשינאי נשיגאי איאה ואני שאמי וזן י לי מייעם היו ולא
 עוג נזה ואמי י סיי כת נהם ליתן לנייס שא;■ ייאה א;׳

 נ׳ עייי העתידה הנאולה כי לשרת עיל ייש , כנייל נהי לחסית
א נתשלה והנה י יציר,ה ותתלה . תש־נה עיי י אושנים ק

 אם נתיקונים שאמרו ע״ד א יה : •עניך זעקין לקיל שאמי
 ממהרים תתלתם שע״י צייק־ס תתלת על דקאי ינאל נ ם ינאלן

״ או ■ ינאילה את  תעד? נמשפט ציון כדכת־נ הנדקה ע
 הגאולה •אתי צדקה'.^שמקינת גדילה יז״ל נירש ־ נצדקה ושני'
 ע״• המינימדתצביא הגאולה זה ננל אנל ־ הנייוים ע׳׳■ והלא

' נשיר כדכתיג סשינה  •נל ׳עמי ת פג אס ציון נינת ל,ת ן
 עניתי אני אינד ני האמנתי הפסיק י:״׳־ש ישראל ישמח יעקנ
 אנאולה תהיה ואז ו־בנעו נסשינה אל שי י שימויו והיינו י מאד

 על.ידי או י הצדיקים תפלת עיי נחפז׳ ■היה אה אנל שלימה
 ונא ״תי .יוסף י׳ אמי יע׳יז : פי׳ האלם כל הניינים צדקת

 ואיא ■הפסיק דאיזד והיינו ניחמם שיהיב {׳יהיר ■ אחמיניי
 לבס מעמיד שאהזיל ונימי ליזייעו י.ףישע ונוגגר עוזי אי! פי

 למאמר כוונת שזב לו״ל, j:n;• - גתשנח להיזזיום כהמן מלך
לנחולס שנזכה נעת נ׳יל עמן ניצין ה׳ זבלני דהעי׳ה שאעי

כעתיד?
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ם*רוש
 היינו ‘ ט«ן יצין ט״י הטחידה

f :*rאקישנה כו . ffr• גקשה 
 ויקמיני׳ ייחי ה׳ גנועס לסזוס
 דד מקיס זיבלןד כמ״ש ן ק?ד
ca ״) אחוו ולא ׳יתי  געון נ

 •עשה שנשי״ת ינו ישועתך.ה
 ל הגד שעו למען ישועתו למען
 שמי למען ואעש הנחוג ניגיש
 הנל־ס •היה rft ■ כר,ל לילתי

 ׳•לזה יגל׳ רמש״ה ציייייולדה
 לא קנם לא גן הוא לי ינואו

 שיעמיד נדאעין י כ' ד ׳עת
 להסזירם כל• נכוון מלך להס

 נה׳ למשיח נ1ע וגיש ; במשינה
; ניסמים כגאולה שחהיה

 שיש • וגו׳ סגגיג׳ גזים ^3
הא׳ • יניס א מיני נ׳

 את השינאים האומות הם
 אדם גג■ נגעי והג׳ י ישראל

 אדם גני ת עוג עיי הנעשים
 ני נדכת־נ אותו השינגיס

ממי נלגים כננוני  נמיש י
 איוניר ׳ כ אוניה אלה נעשוק

 שנאת הוא והג' י וניער גבך
• האדס ך נח שהיא כיצהיר

 עלי נ1נקי י דהמעיה ש י)
 יעילפ אימיח שים מרעים

 שונאים שהם יודע שאני פנוי
 מעצתם להשתי איכל נקל אותי

 וזיש י ס״ו ישיאל את להקשיא
 נשי.ו המה ל׳ יג׳ וא צי*

 אם איני, ?נ' וננגד י ינעלו
 הנל־אים נם ממנה על' .הסנה

 • לני יירא לא פונות ע׳י
הג׳‘  עצי תקים אם אמי ,נגי

 ננידה מלסעה שהיא מלפמה
 י ?תשית שהיא היצה״י ענסמית

 היינו ניעת אני . נזאת אמי
 אגי זאת שנקראת התורה

 נגע אם מזיל נמיש י מש נ
 ■ לנהמ״ד משנהו גו׳ נך

 בס שננוני גייס נל ואמי
 אזילם ני ב׳ ונבס האומית

 עמלק מוויית נוא׳, העיקו כ•
 שנוני ואמי ־ ה'■ הכגיזת שהוא

 נני נגעי שהם’ סנ;ונ׳ נס
 ה׳ נשם אהי ייעליהס י אדם

 •גיין' לא כו:תינ אמילס 'כי
ע  יכיל היע שאין’’ י נו׳ י

 ודאו’ נדנתינ . נהמיצתו לנניש
 : וגומר עליך נקיא ה׳ שם נ׳

 והיא ם נדנוד קלוני זאמי
אוגדים נפיישיי היצהיר

הפסח של הגדה א ^ ס ה

 נמאמיס ־ עצמן נזטת שזכו
 זוכה גיה אהיה ■ זכרני ממן

 מלשון נישועתך פקדני אמנם ־
אהיה ולא אני• מוהקי אז דיל :

 ח1מבט בי; להסות טוב באדם
 י; בשם סבבוני גויס כל בנדיבים

 בשם סבבוני נם סבוני אמילם בי
 דועכו כדברים סבוני ץכיאמילם

 אמילם בי יי בשם קוצים כאשי
 זי5ן לנפול/וי;^עזךני’דחיתני ךחה

לי וזמרת;ד.  קול לישועה דהי'
̂עה רנה  צמקים;מין באהלי וישו

 ימין רוממה י; ומין' חול ה4י;*עע
 אחלה כי אמות 6ל> יחול' עשה יי

 יה י יסרני יסור מעשי;ה ואספר
 שעדי לי פתחי נתנני ah ולמות

 השער זה אודה';ה בם אבא צךק
 כי. 'אוךף •בו צדיקים/יבאיו ליי

̂עה -יתהי עניתני  אבן אודך ̂לילישו
 .פנה לראש היתה הבונים מאסו

 נפלאת היא הותהזאת י; מאת אכיז
ו;ננילה מאתזהסיום^עשה, .בעיגינו

■ונשמחה יי י' י ״ בו:.-זהי"" י ■
:נא :-^אנאייו'הושיעה ■

 ז נא אנאןיהוש;עה .
:נא הבליחה יי אנא

א: הצליחה אנאייי נ
״ כשם הבא ברוך

 ואס׳נ העננה לאדם שיוטעים מדונשן ולא מעוקצך לא לציעה
 אויייתא נזוהי נדאיסא התייה עשק עיי ה' נשם ואמי עוקצו
 שננוני נזיש כל גליוח שלשה על לפיס עוד זים דקנ״ה שתא

 שמשי׳ שהיו סס היו אמרים גזים םאן> : ((צרים גלות על
שעייש״ נמו ישיאל נציית

; ישני נכוי עד פסוק על
 זת נ על קנניג• גס קנוני

 נדנודים קנוני : זתד׳ גנל
: אלום גלית על קאי

י!י
T1ברכנוסם

מנית

י ן רו  על ה׳ נשם הנא ב
: העתידה הגאולה

 שנקראו צדיקם עתידין שגא'
 נרננונם ואמר : כי׳ נשמו
 ועשו נזוהי דאיחא ה' מנית

 : דיקא נחונם ושכנתי מקדש לי
 :ב׳ מנית יותר שיתניכי וזה
 נסינח היינו ה׳ דשם לעיש ויש

 ה׳ שם יהללו נו שנאיוי מכמה
 ופיייש ■ לנדו שמו נשגנ כ׳

 אנל א״ע שרפנמהמנית לנדו
 וידם ואמי : השנה נעצמה אין
 הסידיו לכל תהלה נעמו קין
 שיקיאו צדקים שעחידיס י״ל

 ־ קדוש לפניהם ונא׳ : נשמו
 הוא ה׳ מנית ניכנוכם ואמי

 ה' נית שנקיאת נינה ניוינת
 י״ל נית ■ננה נתכהה נדגחיל

 ודע ■ ננינב מספעת שהמנמה
 דעה גדולה סז׳׳ל אתיו ט

 שנאמר שמות שני נין שניחנה
 הנסינה והיא ?׳ דעיח אל

 • שמות שני שהם «ו״נ הממנית
 ידעתין למשה שנאמר והוא
 נמינת היה שמשה ־ נשס

 פניחנו שינ נ״נ ואמזיל הדעת
 משדים המשפעת והיא י נמשה

 האנזיונית נהי׳ שנע וגניחת
 ״ ימלאו סדרים גדעת ו נהיש

 דעה כאלז ומצאה נאמי ולעתיד
 נה ני מנסים ליס נמים
 איהיר נחפא העגם היה

 נראשיניש ולא ורע טונ הדעת
 הסנה׳ כמים עיסה נהם אין ט*נ

 נכיונית וכ״ג ■ נעליה תהיה
 למעלה מסתלקת שרסנמה אנא

 העכתה חמות עמכם נמ׳׳ש
 ימיתו הכיויס ׳יאה נ׳ ונאהי

 שמסתלקת עסהמנמה ייל י יסד
 ונעל כשיל משא״כ ־ למעלה
 ■ שילם לאסייש יעזנו יאנדו

 נהיתתן צדיקים שאשז׳׳ל טעם וזה
 מנן■ שנגיש וזהו י ס״ס קיוים

 טן • ונינה לסכמה שרומז עין
•קס
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הסלאד.פסח של דוגדהםירוש

f I

 D7h א׳ן שאמרו ווה גיאשמיס ויפנים פריים מען נם •?ר
 נרכהה יפנים שלא שפור ריק ני נמם אא״נ ענייה עונר

ע עוננלא שיהי׳ נ*פ כדער •סולן( ולעסיו  שהיא כמור ויררטל י
 נזוהל שנא׳ האמיתי הירוד’יהי' ואו נידוע פיע הטינ נימי
 היא האמת׳ יקוד לבנו יו שא׳

ו לי ייי* ”’לא פעלהניאשנפנה ף א ד ן מ ך ן ^ ^ 
I Ĵ  שהאינעה ע״ש • נו׳ ליןין  I > I W (
 ע׳ש ״נ ור ת״נ ליריד י«ן
 שהדער לנו ויאי ה׳ אל ת׳ש

 שנירן נתרריניס עאיי
ואמי' ה׳ אל שמית

כי טוב בי לי; הודו אוי ארוממך, ״; .״ ™”
י.ידי :לעולםחסדו

«ז נע()> נידוע נוה וי.
 האמיתי •קוד על שתרמו המונק קרנות עד אמי וע״ו ■ ענית

 ה׳ אל ני׳ מונס ייפו ׳ ני׳ פוירית רונתית נוה ?1 שנלוליה
פי וה מתקשרים נמה9 נסינית ׳1 מצניח יייתמזנר  אמנם נו

 והיא פאייויל כמיש ניטול נסיניח נ*נ 1׳ ניאשינים נ׳ דע
 • תמנע לוטן ואריח נע׳ וישלר נס׳ נע*ש האסיייים נרינוח

הנניי • אסיר רכתיס משיב שאתר והוא ע ייחד נחי׳ מפס ו  ניו
מםא*כ י נהם החשונה פדעחויקל p מטייל נאים שהם מדת

 שאתי ויה אשה שהיא אדם ס:מח היא ״יו נארינייס ננפילה
 ליפן מארות שנא מי ני׳ נפמלק שהיא תמית מי שהיא שהע״ה

 נרינתהמות נא שמוה טויי ע״י שנאים מהיעוח ייתר מי והיא
 יאש פיה שייש ננס יש פן מיע״ה מיש והיא ־ ני יש לא נאי' והם

הנא הנ״ל תיירות שהוא ולענה

דאר יי אי כריו .
ב^גבותיםעדרןרטת חג אפח לנו ___

אלהי ואודך, אתה י אלי אל המזבח
. .. . .  ̂̂  L  ̂ _ .*

 מישיק נהם שאין חו״נ מאט׳רי
יהאניח• שאמי והיה נלל• בדעת

 הסיג להט והיא מאיים סכמיס
י התחהפבר ני  ריים אלהיש י

 י׳׳ל לטת נו שאץ ת׳ר וטו׳יא
 מלי נ שהו׳ הקיושה מלי שלא
 רתיד נפנים פנים הוא הק׳
 ונלה מסטישים דלא ייע״ כלי

 טינ ע׳׳ה מצד שהוא הימנו טונה
 אין ווה לעולם מיתה שנא זיע

שא׳ לענ-ן ונקזוי תקנה לו
 והיא . אלהים נשם נקראים הצדיקים כ׳ ואידןי אחה אלי הנתונ
 ודע , תתקודשןי ואמי . ממקדשין אלהיס יא נ הכתיג שאמי

ק מוני! יתיד לוסוחהינל ן אי! הוא ים אלה נ•  נת״ש גצדיקיס ו
 אנל . לעם משפיע והזא ישלאל אל היאס נקי׳ שהוא נמש״ר
 זאו נשל״חות טינ ויהי׳ היע שיתנטל טוג ני לה׳ הודו לעתיד

: והנן ״ רשדו לעילם נ• ווהו יחנעלבמוח

ל .יהללוך ע . ו ג י ) ל ל א ף ך י ^ ע מ ל ח ל כ בלידה לממיבלות וכוכבים הירח את כ

 עושי’ צדיקים ודסיךך ’ י
ת וכל רצונך בדנה ישראל בי

וירוממו ויפארו וישבחו ויברכו יודו
ביר ׳ י =' !■י : י ך ‘ יי׳ י בתוכי ישראל וה̂י

 סוף בים וחילו סרעת ו^ר' שמך את ו.ימליכו דקדישו דעליצו
במדבר למוליך'עמו ולשמןד לת להוד טוב לך כי מלכנו

^J■ן ד Qן מ ח ח ד י ד י נ י

אל: ‘ ״ ה ת ״ . ‘ א

 בבכוריריש מצך;ם למפה
 י מתוכם יעזראד ויוצא

 נביויד. ובצרוע חוקה ביר
 לגזךים סוף מוזר:ם
t » :בתוכו יעוראל והעביר : . . ;

חסדו לעולם כי כי־כיוב ד; הודו
 חסדו לעולם כי האלהים לאדהי דיורו
 חסדו ליעולם כי האדונים לאדוני דודו

 חסדו לעולם כי לעושהינפלאותנדונ׳ותלברו
 חסדו לעולם כי בתבונה לעולההשט:ם

 הסדו לעולם בי המ\ם הארין.על לרייןע
 חסדו לעולם כי גדולים אוךים לעושה

חסדו לעולם כי ביום לממשלת השמע ■את ■ * • F : ■ * v w | « ;  V t 8־

 גדולים מלכים למכה
 אדיריס מלבים ויהרוג
 האמורי מלך לסיחון

 'הבשן■ מלך ולעוג
חלה ארצם ונתן  ל̂נ

 יעבדו ליעזראלי נחלה
 לנוי■ זכר שבשפלנו

 מצרינו' ויסרלןנו
 בשר לכל דחם נותן

 השמים לאד הודו
שטת ג

 חסדו לעולם כי
 חסדו לעולם כ״
 חסדו לעולם כי
 חסדו לעולם בי
 ךוםדו לעולם בי
 חסדו לעולם כי
 חסדו לעולם כי
 חסדו לעולם כי
 הסדו לעולים כי
 חסדו דעולים בי
 הסדו לעולם כי
 חסדו לעולים כי
 חסדו לעולים כי
̂ו1ל*ללכ כי  _ךום
 י חסדו לעורם בי

 חסרו לעולים בי י
חסדו לעולם בי

 אלדיינו _י; שמך את תברך חי כל
זכרף ותחמם תפאר ורוחכל״בשר

T T f  -  S ן ......................................................... I * מלכנו
39



פסח של הגדד
̂ד מןהע־ורם תמיד ■מלכנו  אל אתה העיולם ו?

 סיודה ומוש;ע גיואל מלך לנו אין לןגךך3ומ
מפמסיומרהס ומציל ת ו ג לי כ  ערהוצומה י

 הראשוניס אלך,י : אתה אלא מלך לנו אין
ה' והאהירוגים מ  כל 'אדון בריות כל א

ל ל ת מ ה ת ח ל ת כרוב תו חו שב הג * הת מנ  ה
חסד עולמו וי;'לא * ברחמים ובריותיו ב

 והמרןיין ישנים המעורר י* ־יישן ולא יגום
 והמתיר ’ אלמים והמשיח * נרךמים

ם והזולןף * נופלים ךיםוהסו'מך1אם  • כפופי
חנו לכךך לך ם אנ ךי  מלא פינו אלו : מו

מ י ׳מירר, ; שוננו י כ  גליו כהמון ךנה ול
תינו שפתו עינינו י ךקלע כמרחבי שבח ו  ו

ש מאירות שמ ת ו;דינו . וכ;ךח כ שו  פרו
ת• שמים כנשרי לו ק ו. נ לי רג ו ' : ת מ אי  כ

אנחנו'מספיקים ת אין'  אלחינו י; לך להודו
הי אי תינו ו שמך ולברך :אבו  על־־ את־־

ת ם אלף מאלף אח םי אל ת ורבי אלפי בנו  ר
 עם;אבותינו שעשית 'הטובות פעמים'

אלתנון; ממצרןם : ועמנו  ומבית אלהינו ג
 ובשבע ־ }נתנו. 'ברעב * פדיתנו עבירים

טתנו ומדבר ־ טהרבהצליתנו • כלבלתניו  מל
מם מה  עדי׳■'הנר׳ דליתנו': ךעים}נאמבים ו

 ואל • חסדיך רחמיך'־'ולא־־עןבוניו עזריוגו
 אבירים ;.על־כן ; • לנצחי אלהינו ן; תיטשנו

שמה •ורוח שפלנתיבגיו ת }ג ח פ  באפינו שנ
ת מ ש ר ש א שון ל ם’■/' בפינו :ן ה ״ ת הן  יו

 ויערצו וייומטו ■ ויפא-ו וישבהו י ;■ןיב<גו
שמך’'ד^ישיו,^מליכואר^ ׳ בי ' : ו כנ ל  כל־ מ

שון .ייוךיהיי, פואלך שבע לך וכליי וכל : ת
ה 'תכרע־' לך ברך' ־ ט קו כל־״ ך ו  לפני

שתחוה,:  ובלי־קרב ובל׳־לבכויתייראוך'. ת
שמך ;זמרו וכליות ־  כל שבחיוב" כדבר : ל

ה;י עצימותי רנ מ א עני מציל * כמוך מי ת

א: ואכיון ועני ממנו מחזק ח ידמה טי מנ
ה״ד*

< ד^כור הגדויד מ הנו  'קונה עליון אל ו
ם מי ך ש ל ל ח נ '; מן א שבחך ו ארך ונ ונס

T־‘ I V I T ־ :V< ־ ; • ־ *T<

שט ונכרך  לדוד כאמור : קרשך אית־־
את־שם קרבי וכל את־יי' נפשי בירכי

1■ • V־ י f l ;  T I t l  V • t -

: לןךשי

:שמך בכבוד דגדול ;עזך בתעצמות האל
 ; בנוראותיך והנורא לנצח 'הננור י

;ונשא רם כסא על היושב המלך
-I r v - *י * ■** f » l  T

 תנו וכתוב • שמוי ורןמש מרום עד שוכן
ם מ• ם’צךיךן מ ש  םי’ב ;תהילדה נאוה מ

מם ש  :צדייןים'תתברך י?ל?ר י חיזיילל ן
 לןדושיט וברןרב ; תתרומם חסיךים ובלשון

’ י : תתקדש י י
 בתר*, ;שראד בית עמך רבכורת ובמקהלות

 ודיור דור בכד מלבנו שמך יתסאר
 ואלהי אלך־נו ;;לפניך' דרציייס כל חובת שכן

ת אכות־גו רו מם לפאר 'ח5לש להליד לדו  לרו
 שירות דברי כל עד ולקלס לעלה דברך ;הדר

 ן מישיחך ענד־ך ןשי בן ךוד ותשבחות .
הימדך'הגדול מלכנוהאל־ לעד שמך .ישתבח

ם והרןמש . מ ש ת לך בי ובאיין ב א  נ
 הדדי וימכחת שיר אניותינו ואלהי אלהינו ;;

ת וגבורה גדולה נצח וממשלת עוז וזמרה הל  ת
 ויהודאותימיעיתה כיביות :ומלבות לןדישה ותפא;ת

 מרךגדודיבתשבחות ̂ י; אתי׳ ביוך :עידס ועד
 בשירי הבוחר הנפלאות אדון ההוראות אל .

י ; ךיעולטים חי אד מלך זמו־ת ,

?f אומיים יז׳ נליל י

הלילה: בחצי דהי ובכן
ה: הפלאר^ נסים רוב אז ל כלו ' 

הלי?*ה: כראשא^צמוחתזה
V ־ י  I ־ - T  I

גר
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פסח של הגדה ■ |
t הלולה בחצי ויהי :לולה 1ל כנחלי! גצחתיו צדק

שגח בנדד ̂עליו גצחך עוררת :הלולה בח:גי ו(הי
ת י ״ י י :הלולה כחלום גרר מלך ת  ‘t 'לילה י

 :מלילה מה לשומר תדרוך פודה לולה: כאמש ה^חדתארמי
 וגם כומר אתא ושח כשומר צרח :לילה לו ויוכל לאל ישר וושראל

•. ל'^ה !הא^ה פל/^י .דחי
: הלולה בחצי ויהי כחצי מח^^ פתדום בכורי ?רע

 ולא יום לא הוא אשר יום _קרב : הלולה
ה:’בקומם מצאו לא חילם ל י בלי ה:' י ל לו
לך יום"אף לך כי הודע דם בכוקבי מלית חרושת נגיד טסת

הלולה: ’ י לילה:
היום כל לעירך הפקד שומרים בחציהלולה: ויהי .

 הלולה: וכלי ‘ י הובשת אורי לנופף מחרף ^עץ
̂: "פגריו ^ לילה; חשכת" יום כאור תאיר בלי״לה

- * - - T Jויהיבחצייהלילה: -
^cיJומbנלילם:י t

פסח ובח ואמרתם ובק

 : לולה באישון ומצבו בלי כרע
לילה חזות נגליהרז קמורות לאיש

י :כחצי'הלולה רהי ' '
 כבסח: הפלאת גבורותיך אומק כר נהרג קודשי ככלי משתכר

פסח: מועדות'גשאת בל בראשי בלולה: י י
 :פסח ’ ליל גליתלאזרחיחצות כעתותי פותר אריות נושעמכור

, ’:'ואמךתםזבחפסח י לולה; י'
 ;:בפקח היום כחום דפקת ךלתיו ספרים וכתבי אגגי גטר קאה

:מצותיבפ^ז ענית גוצצים הסעיר ;,•י'בלולה' י י י י ’
■ואל'-■■־ י ■ 'ג ■ ’

; • : המחבר נכד כשם ■
 לאיה׳׳ געגס וא״ג פ״ש ונו׳ לספה כאור והי'?לננה יוסכמיש נאיר שאיי ■ ני' מלילה «ה י1לשו׳ מדיון פייה שם־ 8נםיי

 לילה משכל! יום rכא מאיר מש״ס ולכן ־ לילה ולא יום לא כיאה ולא שס ה״נפיש שפי׳ מה עיין לילה סשנמ •יש
 ניס!.׳ מאמ ואינם מלית לש־מיים כיינו כי׳ ך מדל פויה זי*ל ניא קזיפיל דישעי׳ קיא על מיוסי להסית ונראה י לפ™

 י*י קפיפל נדני״ נקיא היא וכ! ■ כנגפעיד לגאולה ומצפים יאמר שמה להי;ע״) דים שוג ליל נם׳ נא ס׳ ינה המידש מל
: יקיל פ*ש אשי ׳.־ם וקינ • שם נהמייש השיי על קא• נוקי אמא נימי

כאוד מאיר ׳הי׳דהלילה ש;<ש כהמדיש ה״ט לילה זלא 01'לא
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•הגדה
 ערך לשור זבר ך*ן לבקר

” " י קסח: י י '
:פסה ?בה .ואטךהם

 :סדומים^והטרבאשפסה קעטו
 בקץ אפה ומצות מהם לוט חלק

פסח י '
 בעברך ונוף מוף אדמת טאטאת
ח5ב ״ י י : ם

: פסח זבה ואמרתם
שמור בליל מהצת או?’ כל ראש יה T T ! ־ ז ; T :

פסח;
 בדם פפחת בכור בן _על כםר

פסה י ’
 בפתחי לבא משחית תת קברתי

״ :בפסח ’ י י
 .■ :. פסח ובה ואמרתם

 : פפה י ■ בעתותי■ םגרה מסגרת
 עומר שעורי בי^ליל מך;ן גשמךה

פפה: . י י'
 ירוד כייןד ולוד פול משמני שורפו

.y פסחי: י י
 :פפה ?בה ■ואמרתם י
̂וד  געה _עד בגוב'לעמוד היום •

: עוג)ת' \ . ח ס פ ;

 :בפסח לר[עקעצול ידכתבה פם
ח השלחן דצפיתערוך צפה פ ^:

פסח של
:פסח זבח ואמרתם

צום לשלש הדסה כנסה ההל
T J • T I T ־ ז T : - -.•

:בפסח ^
 בעק מחצת רשע מבית ראש■

npW חמשים
 לעוצית תביא ךגע אלה שתי

: בפסח ״
 בליל ימיתך ותרום ;ךך תעוז

 י 'התקדשחנפסח:
■ פסח: זבח ואמרתם

. :יאה לו כי . גאה לו כי
4.. V T  . • V T *

דיר׳ גדר ; בהלכה בחוד 1 במלוכה אךיד
אף לד • י'לד2 לד • ילד לד ■ לי 'א?יי

̂ לו בי גאה ל־ו' ;'כי הממלכה יי לן:־ .לן:־
וחיקיו . כהלכה הדור .במלוכה דגול ;אה;

אף לד • לד ?י ילד • יזד לד • לי 'א״יי
 לו בי . גאה לו כי : הממלכה ;י לף . לד

.טפסריו כהלכה חסין במלוכה זכאי :;אה
אף לד ’ לד ?י לד • ילד ?ד • לי ׳'אליי

 לו כי .גאה לו כי ; הממלכה י; לד ?די•
 למוךיו .כהלכה. בביר .במלוכה ;היד :;אה

 אף לך . לך בי לך . ולך לך • לו יאמרו
 לו 'כי .גאה־ לו בי : הממהכה יןיךךן . לך

 סביכיו י כדי׳לכה נורא . במלוכה מלן!י י ;אה
 אף לך . ילך כי לך . ולך לך • לו יאמרו

 יאה לו כי גאה לו כי הממלכה יהוד■ לך לך
 יאמרו צך;קיו כהלכה פודד־. במלוכה ;וניו

 ■T.T לך לך "אף לך לך כ' ולךילה־ לך לו
 כ־ןרוש . יאה לו בי נאה הממ,לבד.כילו

לך מ יאמרו שנאגיו כהלכה, רחום במלוכה
» ז “f י -» י 1* י ר ו • I t

ולך ■
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הגדה ,
̂יה רך לך ף6> לך לך ־כ' לך ,לך  יד

 תךןף ׳ יאה לו כי נאה לו כי הממלכה
ך במלוכה  לו יאמרו תמימיו כהלכד־י תו̂נ

 הממלכה לךלךיהוה לךאף לך כי לך ולך לך
יאה; לו כי נאה לו כי

V I  • V T -

: ול יאמר יגיעי כוש על שמגיו וקייס

 רביעי בום מצות לקיים ומזומן מוכן תני
 ידי על ושכינת־ד, ליקנ״ה כוסית מארבע

: ישראל כל בשם ונעלם טט־ר התא

 העולם מרד י;אלהיגו אתה נתך
י הגוןן' בורא'נ?ד י
.w n מן כן ואיור טתאל גכפיגש מ יז י : זו אכרונה ג

 על העולם מלך אלהינו יהוה אתה ןךוך
 תנובת ועל הגםן פרי ועל הגפן

 ׳מרעית ורחבה טובה חמדדי אדיין ועל שדה5
 ולימייוע מפריה ראבול לאבותינו והנחלת
 ישראל.עמך .על אלהינו _יי 0ךח מטובה

 כבודך משבן ציון ו.על עירך ירושלים ןעל
 ןרושליט וכנה . היכלך ועל . מובחך ועל
 רת;כה והערנו ממינו במהרה הקודש עיר

 ונשיבע . מפריה 'ונאכל י. ברי ■'(ע̂שחנו
־ובטהרה בקדשה עליה ונברכך . מטובה

V י ' t  11 v <  I I ד » I r T V P J י ;■ז

w:J .ביום ושמחנו ר.זה :־.יסנת :יים רחיו־צנו’ !וצר 
 וטט־ב' טיב יהוד, אתרי כי . הזה המצות ד!נ

 ר.גפן פרי ועל האריין על לך ונודר. לכל
הנפן'. פרי האךן'ועל על יהוד■ אתרי כרוך

ריס' א-א רשיוי■ cc ישרית ישא• אין כיסיע אמע אסר
: מיין יזיז מיהי ;־1 ינלי; ׳

י נ- ליצר. נ ’ _ r מעשיו אש ?אלי!■: ילי, נ

 כל5.1כהדכת פפח סדור חסל
 זכינו :כאער1והקת’מעפטו ^
ך1ל!עשות נזכה כן אותו לסור ! :ז

י לאו י

פסח עזל
 מי עדת קהל נה.קומם1מע ̂טוכן
 כדוום כגה. נטעי נהל ברןרוב מנה

י י i ברנה לציון ״ ״
:כירושלים הבאה לשנה ג״פ

T  T ־  T  T

 כמדיה במהרה בקרוב ביתו ;בנה הוא אךיר
ה ̂ בקרוב ב;מינו  ב־תך בנד, בנה מ

 יבנד־. הוא דנור הוא נדול היא בהוד בל,רוב
 הוא ד.דור ; ובו’ במהרה במהרה בקרוב ביתו
 בקרוב ביתו הוא,יבנה חסיד הוא זבאי הוא ותיק

 בביר הוא יחיד הוא טד,ור ובו■ במהרה בםר,רד,
 הוא ס;־כ הוא נורא הוא מדד הוא למוד הוא
 ביתו ;בנד־, הוא צדיקי הוא פודת, הוא עזוז

ס הוא לןלוש וכוי במהרה במהרה בקרוב הו  ר
̂א  בקרוב ביתו ;כנה הוא תקיף הוא שדי די

 בנה בנה ̂ בנה בקיוב בימנו במהרה במה־ה
: בקרוב ביתך

: orrpo !ר0לם מחיו־צין כשש סל שני נליל

 העולם ייאצלהינוקלך אתה ברוך
 בטצותיווצונו לןךנזגו ,אצשי י׳
 ̂ : העומר ספירת _על י .

: אחד'לעומר יום היום
 ואלהי.אביהינו אלר,י:ו יהוד, מלסניך רצון יהי

 יתין בימינו במהרה הנילןדש ביה שיכנה
: בתורתך הלקנו

. יודע אני; אחד .יודע מי אחד
אהדאיהיגושבשמיפובארק: י '

v ד ;V ן, - י. ״ ■ T ד  T ■־ I

 שני . יודע טגי שיניק . יודע מי שניבב
 ■אלד,י:ו אחד ’הברית*. לוחות יי'

:ובאך*ז שבשמימ
 שלשה .יודע אני שלשיה ז יודע מי שלשה

אהד■ ד,ברית; מחיות שגי .אכות י י
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פסח על הגדה
;ובארי] ^בשמן־ס אללי'נו

 איבע : ייודע אני ארבע ך_ע1י מי ארבע
 ליחות שני . איכות שלשה אמהות י

 : ובארץ שבשמ;מ אלהינו אדור . הברית
 •'חמשה יודע אני חמשה . יודע מי חמשה

 . אמהות ארבע ; תורה דומש־י י
ת/ ך,ב! לחות שני . אבות שלשה  אחד י

 : ובארץ שבשם;□ ארהינו י
 ששה . יודע י אני ששה י. יודע מי ששה

: תורה חמשי חמשה משנה סדרי
 לחות שני .אבות אמהורת,.'שלשה ארבע

 ובארץ: שבשמים אלהינו .יאחר הבךית
̂־ב;נה יוד.ע אני שבעה .ייודע מי הJ-שכי * 

 : משג.־. סדרי שבתא.ששרה ;מי ’ ’
 אמהות.שלשה תורה-ארביע חמשהחמשיי

 הבדית'.אחדא?הינו לוחות שני '. אבורת
 " ’ ״; ובארץ שבשמלם ’ י

• '■״דע אני ש*מ;נה .יוךע מי שמונה
 ;טי *"שבעה . שמונה;מי'מילה י ’

 חמישי חמשה *. משנה סךרי ששה . שבתא
 שני אבות שלשה : אמהות ארבע . תורה

שבשמים אלהינו אחד . הברירת לוחות ין• i י - T - V  “ VJ T V
: וכארץ ̂ ■

• יזיבע אני תשעוה . יודע מי תשעה
 .מץה שמונה;מי לידה ירחי תשעה *

א שבינה;מי ת ב  . משנה סדרי ש־שה . ש
ע . תורה חמשי' חמשה ארב  . אמהו׳יש '

שני אבות של^דה  אחד .לחירת'הברית' .
 ’ י :ובאך] שבשמי.ם אילהינו י

 עשרה ; אניייודע עשרה ■ ייודע מי עשרה
 שמונה לידה'• תשעה';ךחי ךבריא. יי

 סחיי ששה :שבתא שיכ/גר.';מי :מץה ;מי
 ארבע י חרמשיויתורה חמשיה ; משנה

לוחיות ישני :אכורת'' "שלשה . אטהיווח

i ובארץ שבשטים אלהינו אחד :הבריות T •1־ * v  - VJ  TV• I ־ v i r

 ג יודע אני עשר אחד • יו_דע עש*רמי אחד
.דבקא עישדיד. .' בוכב;א עשר יאחד
 . מילה ימי 'שמונדז : לידה תשעה;ויחי
 : משנה סדרי ששה : שבתא שביעה;מי

 שלש*ה אמהות. ארבע ;חומשייתורה המשה
 אלהינו אחד : הברית לוחות שגי : אבות

: " שבשט;ם'ובארץ'';' י י
אנייודע• שנייםיעשר מיייודע .עשיר שנים

 עשר אחד ! שבט;א' עשר שנים ’
 ̂••;fירד^Jתשעד עשרהךבך;א: :בוכב;א
 ששה !שבעה.ימיי'שבתא מילה ימי שמונה

 ארבע :תורה חמשחיחומשי : משנה סדרי
 :הכרית לוחיות שני • אבות שלש־ה :אמהות

, :אחד'אלה'נושבשמ;םובאדץ
 אני שלשהיעשר . ייודע מי יעשר שלשה

 שנים. עשר'מך;'א': שלשה • יודע י ’
 עשרה {ביוכב;א עשר איחד' : ש*כט;א עשר

 שמולה;מי : ליךה ;ךחי ׳'תשעה ךבר;א
 סדריימשנה ששה שבתא: שבעה;טי מילה

 שלישה אמהות ארבע •’ תורה חומשי חמשה
 אלהינו אחד . הברית לוחות שגי . אבות

י : שבשמים'ובארץ ’ ׳
J V ? T  . - , - V ־

 אבא דובק גד;א חד גךיא חד
J גדיא חד גדיא חד ץוזי/ בתרי

א ואכלה .שונרא ואתא  דזבין • לגד;
א חד בתרי:וזי'.' "אבא ת  : גך;א חד נ

א ת4ואת' ב ל  דאכלה , לשונרא ונשןד .כ
א י ״ ' די א דזבין .'לנ ב . זוזי בתרי א I f > * r י. . I , ן • I «
א חד . די א חד .ג ך; :נ

א ת א א ו טר א והבה :הו ב ל כ  תשןד . ל
שונרא;דאכלדהלגדיא.דזבין ’ ’ T 1ל t - i  T J T (  Tl  Iי * -

א ב א
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, פסח של הגדה .
. לנדיא ךאכלד׳ רשוגרא דגשזי .רברבא : נד;א חד גדיא חד .זחי תרי3 אבא

• ■חד'גד;א גדיא חד י זחי בתרי אבא דזבין ךך.כא . ילחוטרא ושרף ;6נוךן»י אתא1
. לשוחט ושחט . המות מלאך ואתא לשלגך)^ףאבלח דגשך • ,

יי אבא דזבין • לגד;א י כ̂י א תא־1ך^ .' לתורא ד^־חט ̂ ׳ ־ סי ̂ז ־. ^;
א דשרף . לנורא דכבה . חדגדיא• . . כ ה ד א ר ט ו ח ל

̂יי .י?ליי ־ ואת*"* ̂יל ̂■ דאכלה וגרא1^כלבא/דנשך'רל ל^י^ * ל :לנדיא
ל5ל ־ א3ךר׳?א??ז • רחוטך*"* ,  : חד'גדיא :גדיא חד’זחי'. בתרי אבא דזבין ̂־

א דזביז לגדיא דאכלה ל׳טונרא ' בתרי אנ ־ ׳ ■ ־ ^’־ ־ ־" ־ ■־ ■■■ '
א חד זוד. ״ ׳ ח א; חד נ ושחט בחך דך,דוש ןאתא ־ גדי למלאך תא.

א ת א א "ושתא תו^א ־ י ם- חט1ד!־ ׳;שיחט ךשחט ■ הטיות דכב,-, ■ י
א י " ר טדא דשרף לנו לי̂ל ■ ה3דה דחו ־ ̂ל

לה1לש לנלכא-דנשיד כ דא . א ; א: .[ טי שרףלחו א דהכא ך ב •ךנ^טן לכל  
^ j , לנד-א דאכלה .לשונרא . pan בתו־ אבא
nגדיא גדיא.חד •חד זוזי ׳ יי ־ ־ ־ י" ־ ־ ־ י ■׳ ;

^ ־ ’ ־ . לט;א השוחטןשחטלתז-ךאךשתא ואתא י'
ף• לנורא דיכבה י ר ^ :ס י.='י ש-י לותי ונוהג־ן ךך,כא .לחוטךא ך

ף ע  מהדא״ו הגאון t'ftfש גהידמה גשנתי כני ־ כמשני גנו א
 לא ואלט : להעתיקז התש־ל זגללטיה מינל־וש ,

 ימשני הגאון מאא־ו קידש מנשנ ■שן נשנ ליד■ ה׳ ואונה גמדה
 ־ יגעתי יניעית והרנה ; מאד קשה קריאתי אשי גצנלה׳י.־

 : טלה ההלל את ולנמיי דניים מנה משם העשקתי עיי
 ל״ו qד נפםשים אמת עיפיח עוד משה להעתיק ו.?«דת•
̂א  דאמר היא י־ם חכי נוי סנל של ניילה ■ן •וצא דא■( נשיג

 אשי נעקום כשנת• כני וו*ל איסור על מל א^קיי דאין
ע ילאמע 'דנעשנ־׳ ט  הקשה יגן : נענייה הנאה שצוה תעעס נ
ם וכט׳ ע״פ ינוול ל-לנ ני־פ ש השישפ טנ׳  דאין ייל כי
 ונראה ; נילל גאיכול■ די*ש ניננן דק־י׳ל אן נפנל יזצאין

 אף לליש וישי עשה דאת• משוס מה*ג הי• ילא י*ל דנאמת
ת גו שיש צית דשי א■ •נמוש נייש השים די;פשפק  יהיה ■יל ני

 שכן ימשני ופסש rnnמ שם ■ף יל דהא ז־א ־ נמישה שהוא פנל •
 הדנוי לפני שהוא מצית שאכלו נערג אינ ■ הדטד לפני •שני

ת כי שיש לית יושה  מט־ש יקילא שמים גידי מישה וכיש ני
 שם דנתנו ליס. קייישין השום' מוקשה אא״! דניי (ולכאורה
 כיי הדנוי שלשני עשה לשין ל״גג ■ שיש לענין הטס«ת

 קאי דתוספוש •יל אנפי. נכונה וייל לינמות סיתי התיספיש אן
א ליש מיה מיתה נו שיש לל״ת דומה דאין נאמר אם  נייי

 אין ילנן דניצה כש״ס איס דת יימיא זנעינן מכלאים דלעיגן
י שלפני פשה ו נ י לקיים שיכול משים !נכאה והנן) דושה ג

 טכ לאכלו נ •נ טית אלא אינו ואפילו התחמה לבשטש שניהם
 וא׳ל ■ שניהם לקייס א׳א למנית טש דם*ל לי״ש משא׳פ
 לידי שנא כיון הציני לא נזה מיתה יהיה ילא יפייס דאכתי

 יפריש אם דליננן כויצתו ונראה מוננים אינו אא*י (יני• דשי׳
 אין ואיסויים ית1הכ כל שממה א־ פנל איםוי יאכל ולא

 דגשלא כמיל לפמ-ש ו־׳ל : ל״ח דף ועיש לשייב מצסיפין
 לי״ש משא׳כ ■ שניכם לקיים אישי כמצוה מקיים הנאתן כדיך

 אף כ״י דף נשנועות ל היפי הה כתיש שיינ נד״ה שלא אף
 דקא י״לנפשפיה עוד והנן) ל־ינשו •ש הציל ממום׳ קשה שיהיה

 . פסש׳ נל־ל אכלו דלא יאיז ״עניי ייאגלו מקיאי שיל דיש
 עיכ ולרננן ס״ז שאכל ננל דאיני 0 מש ירעש נאמת ולייש
 מעליא הדנור שלפני עשה א• נאמת זפליני וייל מהינ משים
 אתיא דלא לשים מנ״ל ק' דהא עיז ראיה להניא ויש : היא

 איסיי דהוי הפסס לפני נתמת! אם ס״ז שאנל ננל וקיא כיננן
 נשעת עתה נשמינן אם נע״ע דלתא יוייז איסיי ייי! כסיא כולל

 כ”דא נישא •לפיניש שמז שאי נשניל כולל הו• לא דאו אכילה
 א*כ דימה ואי תיינ דכיי תיל דישה עשה אץ אי ממינ ק׳

 נאמת היל כייש ועינ סייו ישפיי נניא שניהם נאי כשנתסמן
 כנ״ל כפסש לפני נשממן אם סתז שאכל נל ינפינן אלא י יס*

 וצלליה ההפלאה אאיו עכיל ידויק תהינ יויל ליננן נסשיפית
 אישהוייוין הייש צגי והקטן כצעיר המשני נכד יניי : ודפסיס

/ : וציל נהרנתולאויטן






