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ה ד ג ח 3 של ה ס
, ם י נ י , ד ם י ג ה נ ם מ י ר ו ס יגז מ ז ו נ נ ו נ ו

̂̂ן זווזם1 הר.ב י טי׳ תטוך ילקגץ \iוNזnטד

הגדוד נובת
 פסח בערב להיות ׳טחל הגדול ׳טבת

רין — אז ור? — ט וערבה ספטי אה״ י (ב ׳ ת׳  ס
ב פדיט׳ה ׳טבאותה לפי ]ק״א), או כחו  הבי
ת אל זמע׳ט׳ד  ׳טנה (׳טל פסח וערב האוצר, בי
 ביעור זמן הוא ל׳טם־טה) ו׳טביעית ־ביעית

ם ארה״ז (׳טו׳׳ע וע׳טדות עיי״יט). ת״ל ס״
 אומרים מנחה אחר הגדול ב׳טבת

תינו, כל על לכפר ער היינו זבדים  לפי עונו
ם הגאולה החתלת היתה טאז  (׳טו״ע והנסי
ם וכן ת״ל) !״ם הני ט (ודלא נו  ב׳טער כמ״׳

זכולל).

חמץ ובייעור :דיקת
 עודגז כוי וזוזץ פוזיוזי להויוו הווווזג

ח, כלל צריך אין הדין מעיקר לכויהה. להני
ה י  לא אם ונם החמץ, אחר לחפ׳ט המצו

ה קיים כבר וצא קונה המצו  הלקט {׳טבלי כתי
ת ביטם רו וי׳ טו״ ם, ׳ אוני  ביטם כלבו הנ

 להניחן המנהג נתפיט׳ט כבר אבל ה׳׳ג).
 סו״ם ארה״ז (׳טו״ע היא תורה י׳ט׳ראל בינהנ

 וי׳ט■ זה. מנהג טעמי יעקב בחק ראה ,ל״ב).
ם; הוסיף ע  יובל היום יטבביטול כדי ט

רא כל ומר א ונם דוזוזיוזי׳, וחמיעא חמ׳ טי  ׳
 הכלי ל׳טרוף יצטרך ולא ביעור חובת טבח
ה. םו"ם כמ״׳ט לבדיקה זלקח מ״ ת

(׳טו״ע יתפרד ׳טלא כדי חיוזץ
תל״ב).

ט״פ חי\. טטרוז להויוז יש הסכלה ו פ\זי
 בריח בם' האריז״ל) סי' חסידים, מיטנת

 בגמרא ■טמרומז כתב אלקכץ למהר״יט לוי
).‘הכולי (׳טער בו' עיטר הניח א) י, זסחים

ם הה^ כיטור טל כוי כרוך ז, ןפסחי
פ ) אע״  עדיין, מבעדו אינו זו ׳טיב׳טעה ו

ת הבריקה ■ט׳אין כיון "מ ה תכלי  המצו
ר מבטל הוא מיד הבריקה יאחר  כל ומפק׳
טול הדי מצאו, ולא ׳טנ׳טאר חמ׳ו  זה בי
ר ונם ביעור, ־רא עו ד׳ ׳טביום יי  נפטר י

ב״י. (טור זו ברכה ה״ז ■טיו״ע ו סתל״ב). אד

 הל׳ רמב״ם ראה לכטה ולא כיטור. טל
בנ״ב הט״ו פי״א ברכות ׳ט׳ם, היט״ם ו

 הנר יטאור מפני הור לאור לחכש ואריך
א). ח, (פסחים לבדיקה יפה

 !הנזווור כהרר ההלה לכרוס ויוהרו
ת ■ט׳הליכה פי‘׳ הכרכה. ששרטו לוזסונז  מבי

 ע׳טיית לתחלת הברכה בין הפסק חיט׳ובה לבית
ה׳׳ו (*טיו״ע המצוה ם״ח). סתל״ב אד

טן בטול הכריעה. אהר לכסיל צריך  בז
הי' כרי הנמרא, חכמי תקנח הוא זה טי  לו ׳

. זמן . . ע ו ב ת ק רו ם וכדו פו האחרוני סי  הו
״ג). סתל״ר (׳טם כיום גם לבטלו סי

ב (פסחים בירו׳ט׳למי הווירא. בל  פ״
סח ה״ב), טול נו  אבל הקור׳ט, בליטיון הוא הבי

ם הו הגאוני קנו  עסי מפני ארמי בליט־ון תי
ץ ונמצא ם״ח). תל״ר ארה״ז ׳טו״ע (ר״מ. האי

ף ב), ו, (פסחים בריט״י — ביטינוים — ״  רי
ט), פ״א, (׳טם רא׳׳׳ט א), נ, (׳ט׳ם  בה״נ, ס״

 ועור, הגדול ל׳טבת יוצר ויטרי, מחזור
תל״ד הב״ח עפמ״־ט מרו״ק רבינו נוסח ס

ח״י הובא — כ״ה — ב  ׳טער בסי׳ ו
הנה להיטיל״ה. ה׳טמים  ויטעה״־ט בב״ח ו

 רבינו אבל הוזיטא, וכל חמירא כל :כתבו
ח״י וכ״ה והוויטא חמירא כל העתיק  ב

ט  יעכ״ץ בסי׳ האריז״ל בסי׳ (יטם) ובאה״
פ ולכאורה ועוד,  א) בו, (מו״ק מרז״ל ע״

אימא  הפסיק על על א״ל כולהו דהוו עד ו
ד רק י׳טנו אם יטינם כיון כאן, נם הענין, ח  א

 כל :צ״ל מבטל ׳טאור, או המ־ז מיטניהם,
עא. ובל חמירא בת וי״ל חמי  עצמה בל דתי

ה מורה פן רכאיו  וראה מבטי׳. — יטייהי' או
ת רמזי יעקב קול בסי' ב א׳׳ו, והוזיטא חי בו

חמץ, נם כולל יטחמירא אף וההיטא,
 בפירו׳ט להזכירו במעיטייו מדקדק י׳בל ראוי

ה״ז ׳:יו״ע (ב״ח, ט). סחל״ר אד ס״
סי' כ״ה הוזיהיי. רלא סי' ■טל״ה, כ

הוח׳' פהב״ח, ודייא ועוד. יעקב קור
ט וזויהי■ רלא •טכתבו רא׳טקוב הבאה״  לא (ו

קו דק ח) ליטון בהעתי  קול בסי׳ וראה הב״
סוד, ע״פ הטעם יעקב
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ה ד ג ל ה ח ש ס  פ

ת בדר ק חמץ וכיעור בדי

 <הניןז ס הקנ\ה ועיש הסדק DftJnx נדי הנדקה ג\לם מה ומן י,זה ממן תי<ד9 להרח רמנר!
:יניד לנדוק שיתחיל יי,ידם .פתיחין פשרה

חי  כןך^נו א^זר מלך ־1זינ1אל ידווה אתה בר
:חמץ עור5 רצינו.על י
 הנדיר,ה לתחלת הנרנה נין *דנר ולל) .שנקרקפ נסדץס גם המחטאייו נכל הנר ל^ר לחפש רץ5ו

 לשמוע אללי מנ״נ רפמיד נדירןתו זנלן כל הנדקה מעניר שלא ישית שלא ונטן הנדקה מפניר אפילו
 :שמפי למי\ס הסמוך נחדר תחלה לנדוק רוהרו נינס־ם ישיתו ולא נמקומו איש שינדקו הנרנה
 להצניעו שמשייר נחמן ׳והר הבדיקה ואחר .אחר לחדר הנרנה אחר חיכך לנדוק •לנו ולא הנרנה
 או ת־טקות ע״■ ממט ויהגרר •תסרר שלא ואנה אנה •!ליטמ פלא לשמח לאכילה או לשררה למחר

ויאמר: אחרהנדיקה לנסל צריך וגם פננרים,

ס' ךאןא והמיעא כל־חמירא עו  בערתדז ודלא חמיתיה רלא בי
:ךארעא ךא5ע3ה?רך' ולהוי לבטל ליה ו^א.ידענא ’

•אמר; ה־וס ובניסול וינסלט רשרפט עצמו נהגי מדורה לו ׳פשה ה׳ נשעה ■״י ניום

א וחמיעא כל־חמירא ^  חזיתיה וךלא זיחזיתיה בנטותי ך
̂יא דחמיתיה ’ א דיבערתיה המיתיה וד ^  ולהוי בעךתיהלבטל ו

י ’ ״ ךארעא:' ד^רךכעפרא
;«ה יאמר הסמן שריפת ונשעת פתיתץ פשרה לשרוף רש

ר שאגי כשם אנותינוי ואלהי אלהיגו ה׳ מלפניך רצון «ןץי ע תי חכדן כנ  סני
 ואת הארץ מן תעביר הטומאה רוח ואת החיצונים בל את תבער כך וטישותי

 הקליפות וכל ם״א וכל באמת לענדך בשר לב לנו ותתן מאתנו תעבירדע ת־ע תנרנו
לה כע־מן הרשעה ובל  לשכינת המעיקים וכל הארץ מן זדון ממשלת ותעביר חי

ח שכערת כשם משפט וברוח בער ברוח נבעים ם ואת טצרים א ה ה־  ג־מ־ם ^
;שלה אמן הזה ובזמן ההם

ר ד בן ס ר ח ק ס פ
 היה 0יי1י היה שנהמ״ק ונזמן הפרנים נין כל תמיד נמי\פ היא מנחה וחכלת שסחיט ;ריס ונשלמה
 ;יה ויאמר הרנחה חכלת אחר פסח קרנן כסדר לעסוק ראוי נן הערנים נץ של תמיד אחר נ:תס הפסח

 בכ״ם בעזרה ושוחטו שנה כן זכר העזים כן או הכבשים סן מביא פסח מרבן
 ואחר הערבים בין של תמיד שחיטת ואחר דוקא עשר ארבעה חצות אהר י
ת שוחטין ואין הערבים בין של נרות הטבת  קודם שיהט ואם החם־ן על הפסח א

שר תסיר‘׳ ם מסרם אהר שיהא ובלבד י  דם שיזרקו עד ירךש שלא כרי הפסח בי
 השודוט שחט עושין וכיצד היסוד כנגד אחת זייקה הפסח רם יזרקו ואח״ב התמיד

ש הראשון הכהן וקבל  הקרוב והכהן להכירו והכירו להכירו וגת; השורה שביא
 לחבית והכירו לחנירו רימן הכלי ותזר היסוד כעד אחת זריקה זורקו המזבח אצל

תת והיו הריקן סהזיר יאח׳יב תחלה הסלא כלי וטרןבל י שו ב י ז כ ת כסח ^ ת שו  ו
ת חולין אח״כ הרם ויקרש וניחם שמא שיל־ס לכזיכין היו ולא זהב בזיני של  הפסח א

ת ומטח־ן אותו וקויעץ כולו אותו יספשיט־ן  וטוציאיו הפרש שיצא ער קרביו א
והאלת! שעליהן והחלב כלמת וב׳ הככד ויותרת הקרב שעל החלג והם הא־כורים את

לעומת
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I I  I I Iד ח ש ס פ

א וולא ^  יטמצניע החמץ כי ליי, יונ
סתי;״ר). (ב״ח מבטל אינו ?מחר

 ׳כנהרא זהב מסעט דארטא, כטפרא
ב ׳כנאמר בסו עפר, ג״ב איו  ועפרות ו) כח, (
ס״ז). טתל״ד ארה״ז ׳ביו״ע (ח״י, <ו זהב

ו’ י\בז1  סתמ״ג יעיו״ע ראה הי. .כנטטה ״
ת משערין איך אלו. שעו

ה. סי' (טור טצוזג י131 וזדורה מ״  ח
א), מהרי״ל, מהרש״ל,  שורפו אטו רנזרינן מ״

אתו איסור זמן לאחר (ב״י). הנ
הי׳ היי. בוי רהוי הוזי ה״ ; אפ״ר ו  הווי

ת״ הבדיקה. ביפעת  (ב״ח מעילם — הוי
סתל״ר).
ט ף וי תי\. עטרה לטרו  עור כפל פהי

חין, י׳ ע״ר הפעם חי  והן בבריקה ה; כי פ
תי י' צ״ל בשריפה ץ בפע״ה (עיין ן פתי  שההמ׳׳

ח םפ"ד מ״ ב שים). ו
״י, בסידור וו\.1ר יהי □ וש האריז

ר' הוא ״ ואלקי אלקי ״ תי בו  יהיר. בלשון א
הינו רביס ללשון רשינה הטעם ואולי  ״אלו
״ ואלקי תינו  נשמעת התפלה כך שימתוך אבו

ח ארה״ז שו״ע א, ל, (ברכות  ם"ר). סק״י או״
א זו תפלה כל ששאר ובפרט  בלשון נ״כ הי
א וראה רבים. ם מ״ ח ואחרוני ״  כיו. ם׳ רייכי או

ה״ר דבתפלת וצע״ק  כו' פנים מעזי כו׳ י
סה נם לבנה קדויע סרר וכסוח ו נו נ י  הוא רי
 : רש״ר (ובסי׳ של״ה בסי׳ וכ״ה יחיד בלשון
בק״ר). הוא פנים מעזי כו׳ יה׳׳ר

ה״ד על הכולל ביכער ומ׳׳־ע  מעזי בו' י
 צ״ע — בצבור שאינו מפני שהטעם פנים

ר יה״ר נם שהרי עו בצבור. אינו חביץ דכי
ט\ ע כ״ה הבלה ב ת ו פ ר״ה בתפלו כ״ ה  ויו

ת, — ב וכל' בבי״  כלו כ) לז, (תר,לים הכתו
ט\ ט בלו. ב

 הכתוב לשון הטבה, וברוח בטר ברוח
 בער. וברוח מיכיפט כרוח הוא ר) ר, (ייעעי'

בן, למיכפט בער והקרימו ׳כישינו ומה  מו
ך הרחה דלענין כו ת וזי ת עונו  ציון כנו

הו משיפט ברוח ידיח שבכתוב, אי  כמו רחמי, ד
רין, שיפירשי״י  את המייסר אב כמו שיזהו ביסו

 כב). ס׳ הזקן לרבינו אגה״ק בזה (ראה בנו
 ברוה העולם מ; יבער בירור בלי שישיאר ומה

ם לענין כאן, אבל בער, צוני  והקליפות החי
 וכל בער, ברוח יבער לשכינה, המעיקים

צי צו ם הקרושה ני צוני  (עיין מהם יונקים שהחי
צ יסער פע״ח מ״ ה ח פ״א) ח די  משפט ברוח י
הבולל). (שיער לזככם

ח הי ה\ ההה בי בו סי' וכ״ה חוח. ו  ב
צ״ע הרש״ר. ת דבכל ו סח התפלו  ד,וא הנו
א נמצא ולא ״בוה\יי מ״ ״ כ מן בז ת ״ו ספ תו כ

א״ו. סי' ו כ ה\ לנכון הוא כאן יעקכ קול ו  בג
א״ו. בלא ו

פסח קרכן פדר
טלהה שיינוי כוי ניריה וו :קצת לשון (י

ס' של״ה ם מ האריז״ל). סירור בתחלתו, פסחי
הו בוי בהה רב\5  (ליעון בוי חטויר ו

סי' שים). הועתק היום סרר  על הקשה יעבץ כ
שיות כמה זה סדר  בנוסח לאומרו וכתב קו

א שרבינו מה יוקשיה שלא וכרי אחר.  הבי
ת בתירו־ו י״ל סרה״י, לשון זה בכל שיו  קו

:היעכיז
הוד ההקרבה זמן הזכיר שלא א] מתו בי קדי  ו
ת ער״פ בהל  רכיון י״ל — בע״ש להיו

 פרים ונשילמה מ־עום הוא ס״פ סדר דאמירת
הו ולא שפתינו, בו  בדיוק לאומרו לכוון חיי

 ודיו כפועל הק"פ את מקריבין שיהיו בשעה
הי'  שהוא וכמו כיערה, ק״ם ׳עהקדבת בזמן שי
חה, תפלח לענין סח להזביד רצו לא מנ  בנו

שמונה קרב הפסח שהי׳ זה  בו', ומחצה ב
רתו לכוון יובל לא דוב רע׳׳ם כיון  לזמן אמי
הי' זה,  מוטל מי על פרט לא ב] א״ע. כסותר וי

 דר,וא בזה לפרוט רצו דלא וי״ל — חיובו
 לירושלים להגיע ויכולים בטהורים רוקא

טת ב׳עיעת  לעניז סותר הוא דא״ב הפסח, שחי
 הפיעטו שנוי פרט לא ג] ובנ״ל. בו' וניעלמה
ח״ל ראפיייו י״ל — בשבת.  הפשטו דאין א
הפיעטו בשבת ב (ראה בחול י ״  הל' הרמב״ם נ

א ק״פ ד), פ״ פ\ אלא ה־עינוי אין הדי הי׳׳  בא\
ת ולא ההפ׳עטה חי  כתב ד] כאלו. לפ-ט־ם נ
איי' בפיעיטות ה ע  ׳עזהו התנה ולא קדיכה י

 וי״ל — קריבה. אליתה אין עז כי בכבש,
 מן היו פסהיהם רוב כי מצוי, זר, דאין

א טל הראיעון וכתירוץ הבביעים, טי  ו\ קו
 צ״ע. ועדיין ב). נ. (פסחים מאלי׳ כתוד״ה

 ואכילתו, נקורו הפסח צליית פרטי ניעמט־ו ה]
 ק"פ, להקרבת נונע זה כל שאין מפני וי״ל —

רת בזמן אינו ונם  לא לרן ק״פ, סדר אמי
א״ו] בכללות. אלא הזכירם  ע״ר נזכר לא ו

 נופא, ביעבץ שרמז וכמו וי״ל, — יר', חנינת
ה ׳עהחנינה מפני יעיניעמט  ריעות, אלא אינ

ה ביעכח באר, ואינה כ טיו  (פסחים ובטומאה ב
ב). פט,

 וווזויר ואחייב חחלוז החלא כלי ווזקבל
ת על מעבירין ש־אין מפני וזריקו  (פסחים המצו

ב). הד,
 (תוספתא הלוים — חחלל אוז קוראיו

ספ׳׳ד). ,פסחים
ת הבהנים — חוקעיו  (במדבר בחצוצרו

מ״ג). פ״ז, תמיד י.—ח י,

-  5 —
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ק וםקטירם ומולחם שרת בכלי וגוועים העצה לעיסת נ  ♦וחד כל המזבח גבי על ה
ת חחין חלביו והקטר קרביו וסהוי והזריקה והשחיטה לבדו שבת א  עגיגיו ושאר ה
ת טוליכין אין וכן השבת את דוחין איגס  כת אלא בשבת כשחל לבית הפסח א

ם הס האתת עכני  רהג׳ בחיל לה יושבת השניה והכת הבית בהר פסהיהם עם ב־
 ואץ נשחט הפסח בתות בשלשה . פסהיהס וצלו יצאו חשבה עומדת במקומה

 אותה נועלין העזרה נתמלאה הראשונה כת נכנסה אנשים משלשים פחותה בת
ת וי־קריבין שוחטין שחס ובעוד מ אם החלל אח קודאין האימורים א ס  קודם אותו נ

 תקיעה תקיעות נ׳ תוקעין רןיאה כל על ישלשו שנו ואם אותו שונים כולם שיקיינו
 שניה כת נכנסה ראשונה כת יצאה העזרה כותחין להקייב נכרו תקיעה תרועה
 ומעשה שלישית כת נכנסה שניה כת יצאה פותחין נסרו העזרה דלתות נועלין

שבת ואפילו העזרה יוחצין כול; שיצאו ואחר שוין כולן  שהית הדם לכלוך ספני כ
 לצאת טקום לה והיה בעזרה עוברת היחה המים אכת הרחיצה היתד, וכיצד כה

 כל על מתמלאת והיא יציאתה כקים כור״כין הרצפד, אי־, להדיח וכשיוצין סמנה
 וכל דם כל אליה ומקבץ ומכאן מכא; וצפים עילים מחמים’ עד ובפה כפה גדותיה
 הרצפה שנשאר עד יוצא והכל יציאתה מקיס פיתהין ואחי': בעזיה שהיה לכלוך
אחר שמביא עד לו עלה לא טריפה נמצא הפכה ואם הכית כבוד זהו ומשופה כנוקה

תי  קריאתז שתעלה נזמנו אזסו לקרזת ה' דנר על ותרד הירא האלה וצריו נדול־ ניןיצור העגין ז
:אמן בימינו נמהרה אזתו שיננה עולם נירא ה' לפני ויתס:; הנית תזרנן על וידא; היןרנת׳ נמיזה

הגדה סדר
 הזרוע לימין ועליו ככהן ועליז הליי ועליו הישראל .זה על זה ר.<;ת־ס מצית מ' קערה :!לתני על יסדר

 ותחת הכרפש הניצה תחת זכעדו החרוסת ה׳רוע וחתת המרור נאמצע תחתיהה הניצה צפמאל וכמדי
: טרך שעושין החורת המרור

פסח של סדר סימן
 ♦ ^יא1מ * ךסצה מגיד* * •מךפם*.יחץ ורחץ • קדש
 רך*3* צפץ עורף* שלחן י’כורך מרור* מצה*

י ■'נרצה:’הלל

1׳הידוש
̂א היא ד־א עלאה ךמלכא סעודתא אתקינו  ר^דשא סעודר

' ׳■ ■ :ושכינתיה הוא סךיך י'
י קדש

;הששי יום תחלה אומרים נשנת יז״נז נפתל

̂יי יום  אלריס רכל כ וכל־צכאם: והארץ השמ:ם ו:כלו :»ה׳ש
ת מלאכתו השב^י ביום כ ^ י ו ' ר & ̂;עי ם1בי א ̂נ ה

מכל
— 6 —
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ר הוא כנראה ינז1ו\ז1\ ם וצ״צ טה״ תנ  ונו
דפוסים. בכמה וכ״ה

הגדה סדר
ם במ׳כנה ראה ההגרה. מרר  פ״י, פסחי

רועאמי בכילי תלמוד בא, פ' מכילתא ם וי  ע
כו'. מצא קכועה בצורה הנדה סדר ו  כבר נ

ם, רם״נ, סי' גאון, עמרם ר' כסידור  ברמב״
ר ועור, ויטרי מחזור או ד הבי ד ע״  בפע״ח הסו

האריז״ל. וסי׳
מה חרר אדם כל יהא  מאמר לקיים באי

ת ׳טתקנו חכמי□  יהא ולא והנדה, הסדר מצו
 י׳ם דברים כמה אם אף בעיניו, קל הרבר
ה בסדר א ר  הקפרה יםאיז הארם כעיני ענ
ל בהם, עכי ן לקיים ברעתו י אי ם ע  רבר עו

(מהרי״ל). כהן ריק
ב). (קטו, בפסחים — ״הגרה״ העומ

מ לבנך, והנדת ע״יט הנרה " א הנרה וי הו  ל' ע
ה הודאה ב ע אנו על להקב״ה ו צי עהו מ״צ ׳  מאר

ם כמו תרנ סי עמ על רו  לד' היום הגרתי בי
ת אלקיך חי ב  ר' תרגמו וכן דין. יומא ע
ע (אבודרהם). בערבי סעדי׳ י  אנדה נורםין ו

ם (ראה באל׳׳ף ר״ה קטז.—קטו לפסחים ד״  תו
דאיטונים). ובכמה א. מה, ע״ו אמר

ח כוי. גניולהוו על יסדר סי׳ בפע״  ו
כ וראה קצת. לעיון ביעינוי האריז״ל טו״ע ג״  ׳

סכ״ו. תע״נ סי' רבינו
ר קוורה, טיולהוו על יסרר  ועיו״ע בטו

ם מבואר ס״ד) תע״נ (םי׳ אין עתה ענ בי  מ
 ורק ראיטון, כוס עיתית אחר רק הקערה

הי' עיולחנו  תע״ב). (ר״ם יום מבעוד ערוך י
 על יסדר דהקערה מ׳בימע יעקב קול בסי׳

ס הליכתו קודם העולה; הכנ״  וקודם לבי
מ פסח. קרבן סדר אמירת כ״ ה קצת ו ל״ ע  ב

ע“ סי' אבל פסחים. מס׳ י ר ב  : כתב הרע״
תו ״כעייבוא  יע־מח ערבית) תפלת (אהר לכי

אט־ ת עם הקערה ותכין כו' יי  כנ״ל המצו
סידורו״.

הגין אנו וכן  וקורם בלילה הקערה לםרר נו
ר נם וכדמוכח קידוע, ד ׳סכתב רבינו מסידו  ע׳׳
כ לקידו׳ס. ק״פ סדר בין קקערה כ״  גם ו

תפ״ו. מ־ט״ז :פרמ״ג ע ס ״ מ ם במיטנה ו  (פסהי
או כו׳ א׳ כום ■"ו מזנו א) זיר,  מטבל לפניו הבי
, ו' ) עים (הובא ח ר" כפירו־ט י״ל : ם׳  בתו

או ־היינו מי דוקא וזהו העילהן, את הבי  בי
 לפני קטנים יטלתנות להם יטהיו העי״ס קכמי

א או״ אין היו ולא :  אהד עד היט־י!הן מבי
ת מיטא״ב זרוע ם, בדורו ה ועיין האחדוני ד״  תו
ב). ק, (פסתים טאין

ת עערה. ת מסדרי! הרב בבי  על המצו
ר מלבד קערה. על ולא מפה מו״  המסדר האד

ת כסף. על טס על המצו
אלו וויגיווז. .בגי עי ע  למר קירואן אנ

ת ג' לוקחין למה נאון ׳טרירא רב  בלילי מצו
ת לא פסחים חו  רמז להם והיטיב יותר, ולא פ

ר סאין לג׳ הוא התורה מן מ א  לערה אברהם ע
ת מה□ לעיטות תו ונמירי כו', ענו  פסח זמן או

 יצחק אברהם עולם הררי לג׳ זכר וי״א הי',
נח). טז, רוקת (מע׳טיה ויעקב

ר ראה נוי. הלוי ועליו וזישראל או  הכי
סי׳ בפע״ח  להפםיק ונוהגי! האריז״ל. ו

סי' מבואר והטעם למצה, מצה בין במפה  ב
תפא״י נ"כ וכ״ה יעקב. קול  מסבת סוף ב

ת פסחים ספו תו חיים), (
י צ״ל כי הביגיה. בוי וזורוע נ לין ע  תבעי

אחד לפסח זכר אחד  (פסחים לחנינה זכר ו
 זרוע לקחת עימנהג בירויטלמי ואמרינן ב) קיר,

 .בעא כלומר ארמי) בליטון (ביעא וביצה
רעא יתנא למיפרק רחמנא  (כל מרממא בו

ע אכודרהם). בב״י, הוכא בו  יטבתבו י
ם מיטום ביצה דלוקחים עי עו  לאבילות זכר ע
המ״ק. רחורבן  במיטנה דמוכח וצע׳׳ק בי

סי על רו כי ק בזמן דגם ו  יטיני ייוקחים היו בהמ״
לי; ת. זכר עיטו לא ואז תבעי א"כ לאבלו  ו

ת א׳טיר לומר נצטרך או  מין לקחו עינים פ
 מנהג עיינו החורבן ואחר החנינה לזכר אהד
זה.

הנין וזורוט. טוף, מצואר חלק י^קחת גו
ב וזורוט לאכול יטלא מדקדקין כן ח״  כל — א
מיון כל יהא יטלא הרחקה זה  פסח. ׳"קרבן ד

ח כ״ק הנה זה ומטעם  ע־ליט״א ארמו״ר מו״
ת מעל הבעיר כל כמעט מסיר ה״זרוע". עצמו

יטתתקיטה, ער מכויטי:ת הביצה,
ם ה הי' לכאורה הוזרוב, באוזצט תההי

הי' הוא כי יטמאל בקו המרור צ״ל  נבורות. ב
 המיטכת מעורר יטהמרירות מפני הוא אך

ך באער רבים, רחמים פ ת ע עו במר ת פ  ויבוא נ
ך גדולח מדירות לירי ת רחוק יטהוא אי  מאלקו
חי׳ מעורר עי״ז  יטה״יט (י׳קו״ת רכים רחמים כ
ס״ב). דורי, קול ד״ה

רו י״טיט זבד ההרוסיוז, ב ע ת ע  בו ענ
תינו. תנין אבו  (פסחים קיורא על דבר בה ונו

ת ייטראל יטיגי עיהיו זכר א) קטז, הו  מקויטי קי
ד תה ועועיין סתע״ג). (ב״ח העעבו ת או רו  מפי
ס (תיטובות ייטדאל כנסת בהם עינמיטלה אוני  הנ

ה הובאו ד״ תו ב ע־ם) צריך ב ח״ א  מרכבי( ו
תה ה מבה לרם זכר אדום בסיטקה או אעונ ר  ה

 דבר וכל — סד."נ), פ״י פםהים (ירויט־למי
בלין טו ר חרוסת קרוי בו ע ויטרי). (מחזו
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 ה^בי,עי את־יום אלוידס ולברך נ א׳שר;ן^ה; ^ל־מלאכתו
;לעשות אלדדם מכל־^אכתויאש^טיא rb̂' בו כי *אתו

• T - * ״ ; יי : - • V;  T  ♦  V• * ;

Vnrn Jra{■ כל)ן

:הגפן ^רי בורא העולם ^*ך אלהינו אתהלהוה ברוך ררנן מברי
ך ח ה ב ך ינו■Hיהוד^אל א\; ל ם מ ל עו ר ה ק ר א ח ב

ו י מנו מכל־־עם מ ק רו ן ו קו ל ^־ כ מז מ ק קד  ו
ר תי ^וו ו ב נ ל ך ^ ה ו  ת1ש?ח באסבה(לפ״ אלהינו ןהו

ם' רי'»1לסנ^ ה מועדי ח מ ש ם י ״ ל  לעזשון וזמנים חגי
̂בת את״יום לאת־יום) הזה כ׳י

המצות הג '
II TI • %* • V• *הזה מד־ש מהרא טוב ואת־יום • הזה

ן5ז
 בנו בי מצרים• ליציאה מךןךאקךשזכר (כאלבר̂׳

 ובועלי י' מפלחזעמים קדקת ואותנו בחרו?
ג הנחלתנו ובששון בקסחה (לעבת

: והזמנים ישראל י) ‘מהדש יהוה אתה בר^
T *  I *  T I X  I t * * •

 ודגיענו יטנוJור עהח.;{ו העולם אלהינו לועה אתה ?רוןד
................. :הוד, ל!םן

; זק .הבדלה . נד . קידוש .יין • ׳קנה׳׳ז סקדשין שנת נמוגאי
ה ןריןי :הא׳!ז ?אורי בורא העולם אלהינו יהוה א̂י

ף ח  בץ המגדיל העולם מלןי ^להינו והוה אתה ן
 לשראל בין לחשך׳ אור ץ3 י לחול קדש

יבויסשעשהיגץ לששת השביעי יום גץ לעמים׳
קדשת
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קון וזכרפס, ס׳ כלומר פרך ם' נוטרי
 מהר־״י). ןאבודרהם. פרך עבודת עברו רבוא
הנין ואנו ח (או בדל ליקח נו  ארמה). תפו
א ועיין ם, ם"ר סתע״ג מ״ ובאחרוני

 כורך, שגוובויך הוזורוז הוזרור ווזוזוד
כינוי מחמת תו קורא דבתחילה הליכון, ׳  או

אח״ב מרור ח, נ׳׳ב (וכ״ה חזרת ו ח, בפע״  מ״
הנין ייכ הריכ״ר), סי׳ יעקב, קול סי׳  יכלא נו

ת ואפלו ולכורך, למדור אחד מין ליקח מו  במקו
ם סאלאט ׳כנמצא  סאלאט, מן הכל עויכים אינ
אין אין אולי וטעמם ם כחמ׳כה בקי  מיני

ם לכן א) לט, (פסחים ׳ככמיכנה צאי  אכילת יו
 לאכלו י׳כ דא"כ רקו ולא מר. בירק מרור
 תע"נ ס' ארה״ז ביכו״ע וכמ״יכ ברכה, בלא

ת אבל סל׳׳א. מ ה בא  חזרת אחר להדר מצו
ה ׳כעיקר סאלאס, רה־ינו יכם), (פסחים  המצו

ה ה) סתע׳׳נ (•כו׳׳ע י  מרור בין חילוק ואין ס״
 הי׳ אס כי הוא בליכונו ד־כינה והא לכורך.

 כורך ׳כעו׳כ׳ין המרור המרור ותחת כותב
ם היו סכ״ו) ארה״ו כיכו״ע (וערמ״־כ  טועי

ב יותר יכילכורך לומר  המין ליקח טו
באמת מרור, במיכנה הנקרא מצוה ו
ה, והתירו׳,׳ הכולל). (■כער בחזרת תמו
לטעות, מקום ייכ עתה נם דא״ב

ב יותר ורוורור  ׳ככמ׳כינה. מרור ליקח טו
א צי הו ת מכל וי ם : הול״ל טעו ה  באמצע ״תחתי

וזווורוז החזרת ותחת בו׳ ותחת הוזורוד
כינוי לתר־ו ייכי ואולי כורך״. ׳כעו׳כין  הל׳כיון, ׳

ת הנה כי  רמוים כמה ״חזרת" ״מרור", התבו
ת בפע״ח וכמי׳יכ — בהם הטור ע״ר קהי  ו

בת ורמזי — יעקב  יותר ׳כייבים וזכור תי
ת בת ורמזי הקערה •כיעל מרור ״בחינ  וזורוז תי

כן רבורר. —  יותר ׳כהוא ארה״ז ב׳כו׳יע וי
ר1 צ״ע. ליכנות, קפיר לא הננלה ״ אנו — ו  ו

 (חריין) ותמכא (סאלאט) חזרת ליקח נוהנין
לכורך. והן למרור עוויהם־הן
הנין אנו אין  וכן להסדר. קיטל לי״בו׳ט נו

הי׳ רוח לאיזה מקפידין ^ין מו׳כ׳כו. מקום י

פסח •צל פדר סימן
ר נוי. קרש פנזוז של מרר גזיוז\  במחזו

באו סה סי׳ ־יטרי ם הו מני ו סי  ערוך כ״סדר אי
 ריכ״י — זצ״ל" יצחק בר ׳כלמה ר׳ כסידר
ת מבעלי אחר כי (וי״א ספו  ׳כמואי! ר׳ התו

א כ — מפיייז  סי' זרוע באור הובא — מפייי׳
 יכ׳ר״ל כו׳. ורח׳ז קד׳כ הסימן הבר — ־נ״ו
ל לריכי״י, ובפרדס כת״י). :׳כם ע ) י מ״י הנ  סדר כ

באו וכאבוררהם ■ס׳ברמב״ם) קנרה  עוד הו
ת ס׳כ״פ סימני או ח ס בפע׳יח אבל ׳כ־ונות. בנו

צ (׳כעד מ״ ח פו׳׳ז), חה מ״ סי׳ ב ב  האריז״ל ו
מן ע"פ יכ״פ סדרו מבאר  כו׳, ורחץ קד׳כ הסי

א והאל׳כ׳יך. המוסר. ע״ר פי' ועור חיד״
ת זו תיבה ורוזץ ספו א״ו בתו  למען — ו

ת כל ׳כייחיו בו  ׳כתי בני זה ׳כבסימן התי
ת. תא יעקב וקול הריכ״ד וכסי׳ תנועו  רחץ אי

א א״ו, בי ם ואולי ו פתחין. ביכני רחין מנקדי
 קריש ׳כיצ״ל להדגי׳כ ו הוא" תוספת עוי״ל

ת ב׳כיאר כן נוהג ׳כאין יימי אד רחץ ואחייב מו  י
ח״י הט״ז (וכדעת היכינה  או חע״ג), ר״ס ו
 יכם) הב״ח (כרעת קדיכ קודם ׳כרוחץ ׳כאף
(׳כמה״ר). ורוחין חוזר

 הסוד ע״ר ׳כמעתי ז״ל מארי מאבא
א״ו דיוק ייבאר כינוי ועור הו  ביכתי יכייכנו ׳

ת בו  !ייווי ביייכיון נאמרו הם רק אתיר איו, חי
 נ״ר על רומזין ורחין קדיכ כי סיפור, ולא

ה ור״ר (קרו׳כה) דהכמה  רחיצה) (טהרה, רכינ
כיא קחם כי ויכבירה, פירוד בהם הי׳ ׳  עתיק י

 מהם, הניכיארות בחי׳ י״ג מיכא׳׳כ לחלקו.
א״ו בא ורחץ קריכי איכר וזהו  החיבור. בו
 רמזו רמז — ציווי בייכון באים הם רק ונם

ת מהבחי׳ ולרחוין לקד־כ  י"נ ׳כאר את העליונו
ם ב־״ג הנרמזות בחי',  כו׳ כרפם ;הסמני
נרצה.

 (ביכני רחץ להגי׳ יכרצו ייכי רוזצה.
ר אבל פתחין),  פע״ח אבוררהם, ויטרי, במחזו

ח, ״י, סי׳ מ״ אדיז  וכוי יעביו סי׳ ׳כיה, סי' ה
תא הדבר. טעם בפע״ח ודאה רחצה, אי

ר,ידוש
 וראה הריכ״ר (סי׳ גוגוורחא. אוזקיוו

ויכם). א פ׳יח זח״ב
אנו א) קיר, פסחים (מ־כנה קרש.  ו

הנין מד לקריכ נו ס הן מעו כויו״  בפסח רן בי
ה (כ׳׳ה ע״ פ ד יכי״ח י ״  סי׳ פ׳׳ו, ויכיב״א פי

ז׳׳י ארי ח ׳כו״ע ועיין מ׳יח. ה ״  סרע׳׳א או
ונ׳׳ב). ס״י

ת בכל קרש, בו  ורחץ קדיכ הסימן •כי התי
א ארה״ז הביא או״  פירויכ גם במקומה בכ

ט״י ורוזץ ובמו התיבה אינו ונ  וכה״נ, מברך ו
 הטעם וי״ל ורצח. הלל קרש בתיבת מייבד
ת בפירויכ חדו׳כ כל ׳כאין מפני בו אלו. תי

 העתיק תע"נ) סי׳ ןרי׳כ ׳כייו ■כב׳כו״ע ואף
ב אפ׳כ׳ר ״ואם וכתב (יכם) ברמ״א מ״יכי  טו
מזוג ׳כלא א בעצמו הבעה״ב י מזוג אחר אי  י

ת דרך בלומר כמיכרתו, לו יכ׳יהא יו רו  חי
צ״מ", זכר ו־כ־רות  אלא זה ׳כאין דכיון י״ל לי

א אנישר אלו רו העתיקו י  ׳כ־תירץ (ומה בסידו
ת דוקא הוא ייו מוזג אחר דדין ביכעה״ב ביינו
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ה ד ג ל ה ח ש ס פ

 ואת־יום טובד^דלק[• יום לרןליצת יטבת ?ןל׳טת
̂טת השביןןי  בדל?ג1ו! ’ עזה5הם? וטי מש
ךאל וקדשת  א^ה;הןה ברוןז :בקך?טהף את;עמןד.̂י

ל0ד, י י ■ ■ ■ י ך ש '|3 ב לי שד״נו ; ק
: nn'n שמאצלרך נהפנת נישינה הסס שותה י־,4 ז

:מנרך ואינו ידץ ונושל רח*ן1

ס פ ר ;וינרך חומץ או מלח נמי ויסנול כרפס מפויח פחות טפל כ

;ה;אך^ה ̂רי ב־ורא העולס מלך אלידנו■ ה1אההןה ברוך
; וו נכרכה המרור נם להוציא יכוין

ו חי  לאכ־קומן יניח הנלול וחלק מחנירו גדול אחד חלק לשנים וסרסה האמצעית רצה ויקוו י
; מצות הג׳ נין מניח וכקשן י

ך י ויאמר: המלוח כה שיש הקערה ומגניה □;

 ךמצרום ארעא5 ללןסא^עניאדיאכלואגהתנא הא
 * וו^סח ניתי דצריך * *ריכול רכפץ.ייתי כל י

 הש'ר;א ’’ ארעא'דישראל5 הבאה לשנה ’ הבא השתא
:הורין בני הבאה לשנה .עברין’ י
:נ׳ג׳תנה פה שואל הק וכאן נ' כוס לו ומ״נין אחר לצד המצות עס הקערה ססלקין

 הלילות שבכל * הלילות מכל הזה הל:לה נשתנה מה
הך׳ •הלולה אחת פעם אפילו משבילין אנו אין

 מצה או חמץ' אוכלין אני הלילות בכל̂‘ ,ז פעמים קתי
 שאר אוכנלין אנו הלילות שבכל 1 מצה בלו הזה הל:לה
 אוקלין אנו הלילות שבבל מרור: הזה הלילה ןרקות
:בלנו'ב;קבין הזה הלילה ביוסבין ובין יושבין בין

;וכו' עבדים ואומריס הפת מקצת ומגלין הקערה ומתזיר׳;

 אלהיט וציאט.יהוה’כמצרזם.ו לפרעה ה;יט עבדים
ואלוילא חזרןהיובןו־ענטדה׳ סר משם י

רדציא
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 להביא צריך כי ברבר רבה ׳בטרחא הזהים |
בא״ב לכזזינה כזים ת מ׳ א ׳;!לנו ביינו  כאו״

j ת רנם פ־טיטא כי צ״ע, — לעצמו מוזג  ביינו
מזוג אחר אם ׳טלנו  ע׳טירות ׳טל ענין ה״ז לו י

כ ן א״ רות ררך ה״ז ו ם זכר ויטררות חי ״ צי  לי
 לא למה רא״כ ועוד ? בזה לחלק לנו ומנין

טו״ע היטו״ע בנ״כ איטתטיט ה״ז וב׳  לכתוב אד
ת א יטי״נו דביינו  וכמו לעצמו מוזג כאו״
ת דין ׳טחילקו  תעב), רעב רד, בסי' יטלנו יינו

ה; ת מנ ב: בי ר אין הכום, מוזגין ה  ו
מזו; מדקדקין טי מינו, לוקחו אהר. ׳  מוסרו בי
דו, ליטמאלו,  למטה, מלמעלה הורדה דרך מעמי

ת, ידו כה על מני  כעין קצת כסוכה ב׳טהיא הי
תיו ר' קבול, בית ת אצבעו הו ב  והגורל מוג

 מוגבה והכום מעומד, ומקד־ט הצד. מן מרטכב
ם מיטל׳טה למעלה  — היטולהן גבי כעל סכחי

ת ביטאד גם הוא ךוכ״ז מו היטינה. י
ט בכל ;ןוש. ״  מדברי בקדו־ט חייב יו

ו ייט הרי ביטבת וכ׳טחל סוכרים,  עיקר ג"כ י
ה עליה□ מוסיה — התורה מן  יטהוא זה, בליי

ת מארבעה אחד סו ה יטה; כו ס מצו  בליל מד״
: פסה. ן כ י  ב) הפת. על מקריט אינו א) ו

תו מוציא אחד אין  (יטו״ע הובתו ידי או
 ליטיתות עצמו דוחק ג) פכ״ב). סתע״ב רבינו

ר ׳טיצריך או ׳טימזיקו אך כוסות ד׳ מכו תו י  כסו
נו ד) ב). צט, כסחים ב. מט, (נדרים  מקר׳ט אי

ת ולא ממיט בלילה איא ספו ט בתו חה״ד יו׳׳ ) 
ם תקנו כי סקל״ז), ת ד׳ חכמי סו מן כו  כז

 ס״ב). יטים רכינו (יטיו״ע מצה לאכילת הראוי
ת לחו־טי ייט ה) רע ם איו י  ׳ט־מצוה האומרי

 סי״ט), (׳טים רוכו ועכ״פ הכום כל ליטתות ’
 ואך סוכרים, מדברי מצוה — כונזווז רי

ת ;־טים בו תו היו הן ■ט־אך בה, חיי או  הנס ב
את טל צי ה מצדים י ם היו (תור׳׳  קח, פסחי
ם מברכים ואין כ). ה צונו בו' ברוך עיי  ו

ת, ד׳ ׳:־טתות בו, מופסקים יטהם לפי כוסו כי ) 
,־וקח).

ה ■טל ליטונות ר׳ כנגד ותקנום אוי  ; נ
ו, (יטמות ולקחתי וגאלתי והצלתי ׳הוצאתי

 עליהם יטינזר גזירות ד׳ כנגר •טיהן — ז)—י
 קליפות ד׳ ׳טיבירת כנגר ספ״ו). (יטמ״ר כדעה

ת ר׳ כנגר — יעקב) תולעת . סו טי כו  פרעה ׳
תו יטינרמזה יג}—יא מ, בראיט־ת  חלום באו

 פ״ח, פ' בב״ר כדרז״ל ייטיראל ׳טל אולתן
ת, ד׳ :נגר ת ד' כנגד מלכיו סו ת ׳טל כו רעניו  פו

ה את מיטקר. טהקכ״ה  את מיטיקה וכנגדן או׳׳
ת ד׳ ׳טראל סו ם (ירויטלמי נהמר, ׳טל כו  פסחי

ת ר׳ כנגד ה״א), ־״י , תיו סי' הוי׳ ׳טם או ) 
ב). צה, ה״ג מוהר ועיי״יטי טיל״ה.

יום וזגזלוז אווזריגז בשבוז יו״נג בטזזל

ה א קו (פסחים השפוי ד״ תו  זוכדהו). ו
") (ולא היטיטי יום מתחילין לו כו  יום כי מ״וי

, ר״ת היטמים ויכולו ה׳טיטי  וכיטיטתחיל הוי'
ת עיניו יתן  בכוס הקידויט ברכת וכ׳טעת בנרו

 מתחילת להתחיל אין ס״י). רע״א סי' (רמ״א
 טוב דדרז״ל מיט׳ום כו' אלקים וירא המקרא

ת זה מאד מו ס (׳ט־ו״ת ה ח חת״ ״ ס״י). חאו
יעביז) (סי׳ יותר ולא כצ״ל וורו\. בכרי

ת מספר מיטילימין הם כי בו  הטעם ׳טבקרויטי. תי
ם לאמירת ס ארה״ז יטו״ע — ס״  קע״ד, ס׳׳

טעמים, עוד הביא ובאבוררהם
 וצריך כ״ד תי' ווהר בתקוני גזרו\ סיברי

מי מי רו\,1 סכרי ל מא הוא וער״ז ז חו  ר״ם בתנ
טו״ת כלקוטי פקודי, ם ׳  כלבו ׳טיבסו׳׳ם הגאוני
ה אביו ב׳טם סקע״ר ובטור ד״ תו  — הואיל (כ
 כרא״יט היורי. סכרי : ועור — א מג, ברכות
 בפע״ח וראה רבווזי). סכרי — יטים ברכות
הסור. ע״ר רוקא זה ל־טון ביאור פט״ז ׳טיי״ח

 במס' הוא כן הוה לרש וזקרא יו״נו ואת
 התפלה בס׳ נאון, עמרם רב כסי׳ פי״ט, □ופרים

 סי׳ אכוררהם, ׳טבת, הל׳ וכסוף להרמב״ם
 תפ״ז סימן די־ט׳ ׳טיו״ע וראה ועור, הר־ט״ר

ונ״ב.
 מקרא כי לרש. וזלרא באהבה ביטנת

מרה, באהבה, י־טראי קבלו ריטיכת קדיט  אבל י
ם ׳טל ת הר עליהם ׳טבפה ע״י הי' יו״  כגיגי

א״ר). מיטה מטה תפ״ו ם' (לבויט בסיני
י נם וווופרי הו מועדי אומרים כ  ו

, ״ו א ו א״ו. וטובת ׳טאומרים וכמו י כו
שו וביוטרי מה מעין לר ך הרתי  סמו

ה מ תי ח א). ק״ד, (פסחים י
ם ישראל וזלרש תוי הו קר, (פסחים ו

ם ואין ב) ם אומרי  הכתוב כליטון והמועדי
ם •טיבי לפי  בזמן פסח : כזמגים חייוים המועדי

בא). ס"פ (בחיי כו' האביב
ש״ל בוי שהתייוו ב ה״ו בתו קו  (פסחים י

סה א) ק״ג,  (ברכות במ׳טנה •טיהחינו ברכת נו
מגו ■טהחייגו ג״פ רפט), ק״ ענו ו  כנגר — והגי
י י  אזמרה בחיי ד' אהללה ד׳ אח נפיטי הי

קי אי  סי' ג״כ וראה יטינ״א. (רוקח בעורי י
כרה״ג). האריז״ל
 לפי נסים, ׳טעיט־ה ברבת מברכים א־ן

מח״ו. בהגדה לאומרו ׳טעתיר  טוב ר״י (
קי ביו;י- עיים ת. אי הו  למי רוקח) היו

ו יטעיטה נ איו הגםים כל י סי' ה  •טכ״ה). רע״ג, (
 על אלא זו ברכה מברכי; יטאין מפני וי״א

(מהרי״ל). דרבנן מצוה
ה בחירק הלמר הוה לווז\ כ״ סי' ו ב

״•י:״ה,
לה, ת מנהג הבי בהבדלת ;הרב בי
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ט כווציט"? ת ן מהרב־ אין ביו׳׳  ואין הנרו
ם אין וכן •ציהם, ה׳טייהבת מאהרין  מביטי

רי בורא ברכת בעת ורק, בצברנים.  מאו
א יטהם כמו כנרות מסתכק הא׳ט, בב״ע. כ״

ת הרבה כי האש, וזאורי  (ארומה מאורו
 ב. נב, ב. נא, (ברכות כאור י׳ט וירקרקת)

כא). תי׳ ת״ו נ״כ וראה
ה א קד, (פסחים כוי הוובו־יל ד״ תו ב  ו

ם).1׳• בעי
ת: כ׳ והרשוז. הברווז בדלו ם בין ה הני  נ

ם׳ לייטראלים ולוים לי;וים, ׳טם) (תו
ב״ח כולו הבוס. ננוווזה בססוז ב) ( סתע׳׳

ת מנהג — יטם) (מ״א אחת ובבת  הרב, בי
ת. נ׳ ב־טאר וכן כוסו

בה מין, הסיבת כי שוזאל, בהסי  על י
ביו על או פניו,  קח, (פסחים הםיבה וו אין נ

צ הל' הרמב״ם וכפי׳ א מ״ ה״ה). פ״ז חו

ורחץ
וו וונו״י ורהץ אי  לאכול הבא כי וזברר ו

ט״י צריך במיטקה ׳טטיכולו דכר  תחלה נ
ת ספק כי ברכה בלא א) קטו, (פסחים  ברכו

 מי ואת ם״ג^). קנח סי' רבינו (יטו״ע להקל
ט״י — ה׳טנה כל בוה נזהר יטאינו א נ  והו
 כדי זה כליל יטעויטין ׳טנויים מיטאר כאחר

סקכ״ח), סתע״ג (ח״י •טייטאלו

ת, להתמי׳ כרי כו׳ ווסל ברסס התינוקו
ת בכל כזה עויטים ׳טאין מו  (פסחים היטנה י
ב), א, קי״ר,

 להתמי׳ דיו זה נם כי וובויוז פוזות
ת,  לברך יתחייב לא הריעות לכל ואז התינוקו

ט״ו םתע״נ אדה״ז (׳טו״ע בנ״ר אחריו  ס
וסי״ח}.

 לתכות כדי ויברך. — ואח״ב — ויסבול
ה הברכה ח״י ראפיטיר מה בכל להאכיי ) 
 ה־טנה כל רבסעודת והא סק״ה). סתע״ה

 מיטיום הוא במלח, טוביי ב ואה״ המוציא מברך
הגדולה), על יטיברך (כדי יטפורם קודם דמכרך

ר״ה ודוווץ, או וזלוז בווי  (פסחים מטבל תו
סי' אבל ומלח במים או בחומין כתב א) קיר,  כ

 לא אכל בהוווץ. אז וולוז בוזי ויעב״־ו יטי״ה
 מצוה חרוסת ׳טיני דבטיבול דכיו! בחרוסת,

אחר — מנו כריסו ׳טמיייא י אנה מ ה יבי  למצו
ה־ מ ת •טיס). (רא״יטי א

דה יבוו\. או כ צ״י י ״ן, ביטני כ אוי  ו^א וו
י ככ״מ. וכן יו״ר. בוא״ו

י\ נו ת אין כי הוזרור. גס להוביא י ד  אמי
כו' ההגדה סח הפסק חיטובים ו הי הדעת ו

מכוון סתע״ד). רבינו (יטו״ע  :: להוציא ו
כורך. יטיל המרור

אכלנו אם ציין לא בכרפס  ), בהסיבה י
ש״ב הסיבה בלא מ ״ל במרור). (כ  כג דרינו וי

 יטט בידו דהר׳טות זה דלילה הסעודה ׳טאר
סב להסיב המי  כ■ רבינו (יטו״ע מיטיובח ה״ז ו
 יטיההי; במקום אלא ציין ולא סי״ד) תע״ב

הגין מוחלט. הוא הפטור או  י;י' לאבלו ונו
בהסיבה,

תי לא ברפם לאחר רין ראי  המט!! מחוי
 א׳ ולהלן מכאן ובמילא הקערה על מהכרפם

דברים. ה׳ אלא הקערה על

יחץ
 קוו, המצה לפרום מקרים בזי ויקס יוז^
 צ׳ ההנדה כי גאון), האי ר' ביט□ (ר״ן הנרה

 רהי' חובתו ירי בה לצאת הראוי׳ מצה על
 ויטיב כ קטו, (פסחים פרוסה — עני לחם

טתהי' וצריכה ת ב' בין ׳ צו  (ברט ה׳טליטות מ
א ברכת כי ב) לט, צי  קודפז ׳טהיא המו

 ה׳טלפ־ על היא מצה אכילת על לברכת
ר״ה  רבי: ׳טיו״ע — עיקר וכן ■טם הכל (תו
ה תע״ ס״ז) ם״ה ס  [■I מעבירין אין ומ׳טיום ו
ת ת היטילמה צריכה המצו למעלה. להיו

 המפר בתוך כ׳טהיא המצה ופורסין
מכוסה,

 סטיו; הוא כי לאפי!ןווז\ יויזז גרזל זזלק
ם לנו ■טהוא חיטובה  (מהרי* הפסח במקו

הגין ב״ח).  קנ״ו זח״ב (ראה במפה לכרכו ונו
טו״ע ב',  צרודו־ למיטיארותם זכר סתע״ג) טו׳

) רוקח, (ראה ביטימיותם  בי ולהניחו ב״י
היג) הכרים אכלו יכא ׳טלא (המנ  בהון י

סי' הסעודה יעבין). (
קווו\  הנאייו מצה ב) קיט, (פםחים אפי

 (׳טיר; אפיקומן נקראת לפסח זכר באחרונה
תע״ז רבינו מן פי' ם"נ). ס קו  כלוכי אפי

או צי או הו ת והבי  ה׳טלך על ומאכלים מזונו
ה ס״א (יטיס כ״  פסח) הל׳ לר־ט׳׳י הפררס בם׳ ו

מן :הערוך ובמוסת בתיטבי קו  יוני בליטון אפי
ם דברים — הסעודה. אחר הנאכלי

ה והקס\  על' כי גזצזזז הבי בי\ סוי
ם כנ׳׳ל. ההנדה אומדי

מגיד
 פסחי: סוף (רא׳׳׳ט הקטרה זגזנבי׳

ט אבל טו׳טי״ע. ם מ״׳  קא — ב קטו, בפסחי
 ה> אמירת אחר עויטין ׳טאנו הקערה כסילוק
ת כיטיעה״כ). כמ״יט ודלא לחמא,  א' הרב בכי

הין כי  המצות מקצת מנלין ורק הקערה מנ
ח, כצירי — הא מ״ עיי׳יק האריז״ל סי' (

—  12
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ב ונכ׳צא הטעם) ת וה כנהור בכתו י אי ר ב  מו, (
אל מג. טז, יחזקאל כג, בי מג), ב, דני  •טם א

ווז. ולא הווז, פירויטו
ר הוא כן לוזוזא תא  גאון עמרם ר' בסידו
טבת יוצר  (הובא עלם טוב לר״י הגדול י׳

ם למה כתור״ה ר ב) קטי, פסחי  ויטדי, מחוו
ם, הל' סוד רמב״ם רי״ח, ס' ׳טה״ל  חו״

תו זה יטאין ואד ועוד. אבורדהם  הלחם או
ת אלא מט׳ט מ  דקרא לייטנא — הלחם דוג
ת ידאו למען לב) טו, (יטמות הוא  הלחם א

עיי״יט). סקכ״ד סתע״ג (מ״א האכלתי איטר
 יטיבינו כדי ארמי בל' המאמר זה והתקינו

 כולם יטרברו בעת נתקן כי הארי! עמי נם
 בליטון וזורי\ בוי תבאת לטוות אבל ארמית
בינו ׳טלא כרי הקודיט  ויח׳טכום הבבלים י

ת למורדים  ביאור כיטל״ה וראה (כלבו, כמלכו
 ההגדה מיטאר להק׳טות ואין הסוד). ע״ד כ״ו

 ׳טהוא ניטתנה דמה מוה ובפרט בלה״ק, יט־היא
ת ■טאלת קו כ הוא התינו ״  חלק כי — בלה״ק נ
ת בזמן כבר הי׳ זה הנדה  במ׳טנה כמובא הבי

סי' איטר ולהעיר א), קטז, (פסחי□  רט״ג כ
 יטהתחלת (אלא ארמי בל׳טון היא הפיסקא כל

 ■טם) אינה רמצרים" — לחמא ״הא הפיסקא
א (הראיטון) תבאת לטוות רק וכרמב״ם  הו

ת. — והיטאר בלה׳׳ק ארמי
 יבוא כלומר ויבוות, ייתי רצריג בל

 ר' מצוה יטל מצה היינו הפסח □דר ויע׳טה
כו' כוסות ת רז״ל ועדמ״יט ו תעני  ד־ ב) כ. (

 לבבי' פתח הוה ריפתא כרך הוה כי הונא
(אכוררהם). וליבול ליתי דצריך מאן בל ואמר

 כרי ב) קטו, (פסחים תעטרה וזפלףי\
ק יטיתמה  קא לא עדיין :וייטאל התינו
חו אכלינן ך מ־קמן תכא מיעקרי קא א מתו  ו

ה (יטם הדברים ׳טאר ליטאול יבוא כך ד״  תו
כדי).

תניו א\ ב׳ כות לו ווז כ  (מיטנה טוואל תב\ ו
 הבן יטני, כוס במזיגת כאן, א) קטז, פסחים
טמוונין עכ׳טיו ניטתנה מה יטואל  יטג• כום ׳
ך יטם) וריטכ״ם (ריט״י אכילה קורם מתו  כך ו
ם מוזגין ולכן דרטאלות ׳טאר נ"כ ייטאל  הכו
 לאחזו צריך ׳טאין אד ההגרה אמירת קורם
 רב־נו (׳טו״ע ללפיכך יטיניע עד בידו

א). סתע״ג ס״
ת לו. ווזווניך ב  הדפום, טעות — לו תי
סט ובסידור ה״ז יטהניהו הראיטון קאפו  אד

 הכולל, (■טער ׳טלו ב׳טו״ע היטימיטה וכן אינה
לוטו). פיכקא ^עיל וראה

ק זה נטואל. הב\  ׳טואל רוקא ׳טהתינו
ייטראל נער דכי הענין למעלה מעורר

ב ואוהבהו, מן המדבר כתו ם בז צי״ ת רי טיחו  (׳
פ תיט״ד). חה״
ת, וות שואל הב\ שתו  הי׳ הייטנים בסי׳ ו

ב\ : גירסא נ״כ  חה״ם (יטיחות וות שואל ה
ת תיט״ג ה). או
ת וזת שתו ם (מיטנה כוי ו א). קטז, פסחי

קמוצה. האל״ד אוו.
 הוא זה בסדר וויגזובט, תדור. וזצה, תגוביליך,

 (אבל ורא״׳ט רי״ד ׳טכירו׳ט־למי במ׳טנה
ת קויטיות ׳טתי  והגהת יטם. חסרות האחרונו

סי' צ״ע) ברי״ד הב״ח  (בכת״י רע״ג כ
מ)  אבודרהם טור, רמב״ם, רס״ג, בסי׳ כ״

 שאר לפי' ווווביליו קו׳טיח פי׳ (מרמקדימין
 סי' פע״ח, אברבנל, למהר׳׳י פסח זבח ירלות)

 הראיטונה בהגדה וכ״ה ועוד. מ״ח האריז״ר,
טונצינו ■טכדפום ם וזהו ).148-5 (׳  לסדרם מתאי

ל ; זה בליל בו  אינו ׳טהוא הרא־ט־ון (עב״פ טי
מי' אלא ת ה ת), את ל  מרור, מצה, התינוקו

ה וזנזוביך וקויטית ספה כי הג׳׳ל, בכלל אינ תו  נ
 היינו הראיטונות, קו׳טיות אחרי רב זמן

 לא ולכן היטנה. כל בהסיבה מי^איול כיטחדלו
 צע״ג, ופירויטו (הנר״א. וגמרא כפיטנה נזכרה

ם כי מ הל' ברמב׳׳ א ב ה" ח פ" חו״  הבי
בין קו׳טית  הרי צלי, בולו קו׳טית ונם מסו

בין ׳טואי׳ים דהיו מ״ק) בזמן גם מסו ה  ולכן בי
 ועיין הדעות, לכל הקויטיות כל כסוף ג״כ באה

ם הנ״ל □דר איטר בפע״ח ת לסדר מתאי  העולמו
אצילות בריאה יצירה עיטיי' למעלה: מלמטה

 — נ״פ ׳טמטכילין אף פעוזים. שתי
 היטיבי כאחד דכורך והחזרת המרור טבילת

סחע״ה). (ט״ז
 מרור כלו אומר אינו תר\ר. תות תליית

ל ירקות, ׳טאר •טאוכלים מפני  ראיטון בטכו
יטם). פסחים הלילה (תוד״ה
 ׳טלוק צלי ר ביט ן י כל ו א אנו הלילות כל יטב

 יטיס) (מיטנה צלי כולו הזה הלילה ומבויטל
קיים. הי' ׳טביהמ״ק בזמן •טואל הי' כן

אי אינו טו ב על ׳ ת ד׳ י:־טתות החיו כו — כו
 התורה, מן רכר בו ואין לגמרי מדרבנן הוא כי

 — ומטבילין במצה, ■טחיובה הסיבה מ־טא׳׳ב
(מהר׳׳ל). במרור הוא דרטיני ׳טטיבול

ל'\ ת!ןערת ווזתויריר  כי תפית, ןעית1ת \ווג
ת, עין צ״ל הגדה טעונין עוני לחם המצו  עליו ׳

ב). קטו, (פסחים הרבה דברים
ת מתחיי׳ כי תייוו טברים ת מאי בננו  בגנו

 עברים אמד ו׳טמואל עע״ו מתחילה אם־ רב
 עברינן והאירנא א) קטז, (פסחים היינו

הו תריויי  ר״ח פי׳ ועיי״יע ורא״יע, (רי״ד י
״נ אבודרהם). רבא או רע״נ) (סי׳ רב וי
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̂ג ציא1ה  סרי ממגימם ^ת־אבותינו הוא ברוך 1הרךו
 פךעהבמצמם*‘עבריםדדינו?1ס?? בנינו ובני ובנינו אנו

 את־ יוךעים נילו־ו נבונים במו חכמים כלנו ואפילו'
עלינו התורה  ןכל מצמם* ביציאת לספר מצוה̂י

̂ניאת ^ספר המלבה :תלי.זה מןירים בי
 בן אלעזר ולבי ולבי,יהושע אליעזר ברבי ה5מעע

מסבים שהיו טלפון ולבי עקיבא ורבי ע_זךה ״ ״
̂נרום ביציאת מספרים והיו •י ברק במי  אותו בל מ

 רבותינו לסם ואבורו ^באו'תלמידיהם ה^|;לה.עד
י :שחרית שלי שמע קריאת זמן הגיע י י י

 שנה שבעים ?בן אני לביאלעזרבןעזמההרי אמר
 עד בלילות ̂ר:ם’מ יציאת שתאמר זכיתי ןלא *

 צאתך את־יום תזכיר למען שעאמר * זומא בן שללשה
 בל * ה;מים ך1מ ימי הלך וימי כל מיצרלם מאלץ

 הלך אומרים:מי והבמים * הלילות להביא ה:.;ך :מי
: המשיה לימות להביא הייך כל:מי י ה!ה העולם

ף ת לעמו תורה ברוךשץתן הוא ברוך * המקום ב
 דיברה בנים ארבעה כנגד הוא ?רוך * :שלאל '

ואהד * תם ואדזד’ • לשע ואחד י חכם אחד י תורה
T  T ,  T• י : ^ ̂ ך * 1י .7 V I  T  T V

:לע:אול ^אינו;ודע
 ודומישפטים וההגוןים הערת מה אומר הוא מה חכם

̂זר י ̂;.ינו הVT צוה ̂א  אמור ואף'אר(ה ם3את אל
:אפיקומן הפסח אהר ספטירין אץ הפןפח פהלבות לו

רשע . ל י 0C ב) . ג •P ס מר «)
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ם"צ הר׳ (הה״מ ם ועיין ה״ד. ו פ״ חו  כד״
מד לפםחים) כ היינו עבדים או א״  ■פפיר אתי ו

דב הלכתא כי מנהגנו םורי נ  והלכתא באי
ב ׳;ופי אמרי בם' (ומיפ״פ כרבא צי״  — להנ

ה, — עע״ו מתחלה פיסקא  תר1ם ׳;!הוא תמו
 הנ״ל, ורא״׳ט אבודרהם ר״ח, כרי״וי, למ״׳ם
 מסדר הקרים ולכן להזכירם), לו הי' ועכ״ם
 המסופר ענין כי אף חיינו נוברים ההגדה

נו היו עוע"! מתחלה בפיסקא תי בו  קרם א
ם יכל למאורע (אבודרהם), היינו עבדי

 וסיוי׳, ובורווו גוי ארזןיוו נוי הייוו גוברינו
ת כא) ו, (דברים הכתוב על מיוסר ספו הו ב  ו

ת בו  בקרא. ׳;!אינם ננוו״ ובורוע אלזץיוו. התי
ת בפע״ח וראה סי' מ״ ״ל ו  — הביאור האדיו
סי' הסוד ע״ד ב ו ו נ י  רא״ח. ע״פ נתבאר !"ל רי

 ע"פ גם מובן לאלקיוו ונווי׳ ובורוע ויכייכוח
 (כ״ר הרין מרת על מורה אלסים א־כ׳ר מרו״ל

 א ו', (ברכות ׳סמאל יד היינו וורוט ספי״ב)
ב). ג, נזיר

— בנווירינו — ק׳סה מלך — לפרטה
 דמן (יל״׳ע מיבם ה לבר! יכול עבד הי' ס־לא’

רסט).
 וצ״ע רווזצרים. נאמר בכתוב — וזשס

עינוי. טעם ה׳
וו הטוטבריגז כו׳ אוו הרי  לפרטה. היי

 אלא מ־פה, יפבימי לפרעה הבונה אין כמובן
 פרעה :כללי ב׳ב־ם נקראו מצרים מלכי ׳:־כל

מי ואף א), ל״ד, תהלים (רי:׳״י  המיענה ׳כבי
כית זה מנהג בטל כבר ההגרה וסרור  (וכקו׳

בת ה־:׳םיט ולכן האבודרהם.  בנוסח לפרטה תי
בטל — ׳:־לנו נוסח לתרץ — י״ל ההגדה)  ׳:

ב מגדולתה. מצרים ירדה ׳:־ביצי״ם מפגי ח״ א  ו
ת בעליות היתה דו רי  אחרים. ע״י נכב־כה ונם וי
ה הסב״ה הווו־א לא אלו אבל וו א תי בו  א

חה וזוזארינז  (להעיר בתוקפה נ׳:־א.רת הי
ם י׳כראל כיכיצאו :רל דמו מיל״יע  ממצרי

 ׳:׳ולט פרעה בו׳ מצרים ׳:׳ל מלכותן בטלה
 יכל כבודן ביכביל בו' סופו ועד העו׳ים מסור

ט וכל '■:•ראי) סי מו הגי הני מנ  היו המלוכה ו
ע״כ נ׳כמ־ים.  ״:היו מה לתרץ כן צ״ל ו
 — האבוררהם נוסח לפי נם — אומרים

מן אף רוזאריה, היינו מיכועברים ה כו בטי  ׳:׳
מצרים. מלכות

ה כולוו ואפילו הי אי' כו׳ הנ ר ה : לזה ו ט ט  ה
נוי. אליטזר ברני

לוו ם נו י ו ו נ לוו ו ו ה נ ם ואין יודטי מרי  או
לוו א הובא הלקט ב׳:׳בלי וכ״ב וקויבו, נו  בתני
 אף אלקבץ, למהר״יס הלוי ובברית רבתי.

ת, ב׳ ׳כמיי׳כב סחאו ב הנו  יכלו בהגרה אעפ״
ת אין וכן (י:׳עה״כ). וקניה כולנו הי:׳מ־ט בו תי

ע להרמכ״ם בסהמ״צ גם אי)ו כ מ״ א״ ע מי ״ז(  קנ
 למהר״י פסח בזבח ׳:בחיבורו}, בהגרה

ח. פע״ח, אברבנל, הנר״א. יעקב, קול סי׳ ט״
 סוף (מכילתא ביאייינז להפר טליוו האוה

ח״ב בא.  י:׳ם מוכרח אין אבל — א מא, ז
מ הל׳ רמב״ם — דוקא פסח ליל על דקאי ״  חו
מ״ג רפ״ז ך ס׳ מ״א. מ״ע ס  כ״א. ם' החינו
ועור), פסח הל׳ בריי: רבינו

ת נ׳כים ואף בו ה חיי א במצו ת ריי או ד מ )  זו
ך לרעת — ה ולר״י החינו ר״  מגילה ׳;!אף בתו
ה ועיין א. ר. ד״  או — א ל״ח, סוכה מי תו

 ט״ו ם"ק סתע״ג יוסף ברכי ראה מררבנן.
 רבינו דעת טי:ימע וכן בארוכה, פסח וכ׳כבח
ח בם׳ ונם סכ״ה. תעב סי' יכלו ב׳:־ו״ע  כי

 — להמנ״ח ס״ל וכן — רפטורים דקס״ד רור
ד ׳0 ראה הפנים. לחם בספרו בו חזר  מני

מ״ב). ם׳ דבריו
ם וכמה זו, מצוה על מברכין ואין  טעמי

רת יצא כבר כי :כזה נאמרו באמי
ר מפני ׳כבקרויכ, האריה ל־איאה ונ

 לפני' ׳כמברכין ׳כמע בקריאת ׳כנפטרת
 ברבור ואפילו ׳כעור לה ״כאין מפני ולאחרי',

 ובפרט וי:׳בח ברכה ׳ככולה מפני יוצא, בעלמא
 מתקניו ואין גאלנו איכר ברכת בה ׳:׳הקנו

 — בהפסק המצוה ׳:׳עו׳׳כה מפני לברכה, ברכה
בו' אכו״־כ  וכמ״׳:־ וה בכגון מברכין ואין — ו

ת ד' לעני! סו  ר׳ככ״א, הלקט, ׳:־בלי (רי״ף, כו
ם. ועוד ■כ״פ) מע״ג, טעמי

מ להוכיר התורה מ! ׳:■מצוה ואף ״ צי  י
 ב, יב, (ברכות ובלילה ביום יום בכל

א ק״יכ הל׳ רמכ״ם  רביגו ״כו״ע ה״ג. פ״
ה  ביניהם, לחלק י׳:• ועור) ס״ז ר״ס או׳׳

תא ונם ריי ״י א) : מדאו בנ גם יוצא ד
 מגילה (ראה בעלמא ובעיון יייב בוכירה

ם וב׳כאג״א א. יה, ״ג סו״  רכן די״ל י
 י:׳קו״ט דילן ליכ״ס ואפילו הספרא, רעת הוא
ם ו׳:־ערי ׳:׳ם,  דרק וי״ל ננעלו, לא תירוצי

הו כררבנן  ואבמ״ל), בדבור. בכ״י חייבו
 ה״ה לבנך, והגרה •כנאמר פסח בליל מ׳כא״ב

ח (ראה רוקא ברבור  רי בכ״י ב) — ־כם). מנ״
ל׳ בעלמא בזכירה  :וברמב״ם המ׳כנה, וי

ר מע־וה מ, רהוני צי״  ■כצ״ל בפסח מ׳כא״ב י
 רהרי״ר, סי' פסח, ■:־יח נסים, (מעיכה ספור

 ברי״ף בן ל"מ אבל ועור. ח יג, בא מלבי״ם
ה במע״נ וכמ״יכ ודיכ׳ב״א מנ״  נ) — יכם). ו

מ  לכן תי:׳ובה בררך ״כצ״ל נוסף ׳כבפסח י"
ח, לאה־ או מנ״ מ ״כ״פ, ( כ״  בם׳ קצת ו

": ועיין החינוך.  כ״ר כלל הרא״׳:׳ *:׳ו״ת ג
ף, אכל ס״כ. ״ רי  ״כו״ע רמב״ם, :־כ״א,’ד נ
׳כתלוי אפ״ל ואולי — כן. ל"מ ועוד רכינו
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 ם5ל ם*5ל הזאת העבודה מה אומר הוא מה ךשע
 ל9הכ מן את־;ע?מו ^ה^יא ולפי י לו ולא י

 לו ואמר את־^ניו הקהה אתה ואף' * בעקף כפר
 לו ולא ליי י ממצרום בצאתי ^עשה:הוהלי זה בעבור

:נגאל היה לא שם היה אלו י * י
T  1 * T  T

 ןן;(זק;ד אליו זאת/ואמרת מה אומר הוא מה תם
י ן מבית'עבדים ממצרים יהוה הוציאנו י

• T : IT • • ; ״ ■ • 1־: T •

 והגךר; שנאמר לו ^תח את לשאול יודע ושאינו
זה^עשהוהוה בעבור לאמר ההוא ̂יום ’ ’

״ י י י ’ ’ ו ממצרים בצאתי לי
 ביום אי ההוא ביום לומר תלמוד חלש מראשי ;כול

* זה בעבור לומר תלמוד יום מבעוד ההוא;כול ’
 ומרור מצה ש/ש בשעה אלא אמלתי לא זה בעבור

* לפניף; מנחים
 ועכשו אבותינו היו זרה עבורה עובדי מתחלה

 ראמר שמאמר לעבדתו המקום קלבנו ״ ‘ *
ישראל אלהי יהוה כה״אמר אל־כל־העם יהושע

VS T J T  X T V X *■ • ץ י *•

_  J U  _________
:  T  X T “  V I״• S

י :אחרים ̂.להים ת5רע ר1גח ואבי
 ואולןד חנהר מעבר אתח^ברהם את־אביבם ואקח

 וא&ן"לו אתזרעו וארב טען בכל־ארץ איחוי '
ואחן ואת:ע^ו את:^קב' לי^חק יאסן :אתץ?חק

ד קיי ייאדנר ^ עי ל
m א) b 6 נ) ©. •רE יג . v ח c c t : ( j. 0: י)£ם - . נו ecw’ ה) ״ J י) נ K  K

1( CC DC ו
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ד ג ח םל •צה

ת: ביבתי סאו ר ע ׳;]הביא בסכיאתא הג  בסהס״
פ אבגך והגרת :כ' קנז מ״ע אהרסי״ם  אע׳׳

ם אבין בינו בו' ״:ואאך יביאינו  מנין אחרי
 .ביוו :כ' דריב־ב״י במכיאתא אבא בו'. ת׳׳א
 בו'). ת״א מנין אחרים אבין בינו נולווזיו לבי\

ם ספור ר) ^ ״ צי מנה רבסח י  במניז ני
 בה״ג הרס״ג איבר (ואהעיר וכנ״א המצות

הו אא גבירוא בן ור״יב־  העיבין במנין מנו
ר בזה ועיין ־ב־אהם. או סחם"צ עא כבי

ע פעראא "פאהרם מיבא׳' א׳׳ג) מ״
ם רכ״י, הזבירה פ״ ת (ראה אדינא ונ  יבם, מנ״

ח היבואחן ערוך י:־ם. ברבות צא״ך, ״ ם או  סו״
״י זכירה ה) ועור). ס״ז  אינה רנ

ב, (ברכות זומא בן ארעת אימוה״ם ״  ב) י
תו, האכה יבם) המיבנה ג״ב (ראה ואב״ם  כמו

ה כסת באיא ו) —  בא במ׳ניך היא המצו
ת ער ^או ראיאה  יבכבר א̂ז אראב״ע) — הצו

 ראם — בכ״י מ־בא״כ האיאה, בתהאת ספר
א הזכיר  מדרבנן) (ונם מצוה מצינו אא פ״

צ״ע, ועריין עור, אהזביר
 כבר י׳בנה זו פיסקא אליטור, ברבי וזטשוז

ה ונזכרת רע״ג יביא הנרד, בסדר ר׳׳  בתו
ת דחיביב בו ה א) ק״ה, (כתו ד״  (ע״ז, אמר ו

ם׳ א). מ״ה, בתו מה מציין ו  לאנרת מ?ו
תי' אא ואע״ע הבבוז, א צ  ודאה מרדים. ביבום מ

ם ספ״י תוספתא  בר״ג זו בעין מעיכה רפסחי
, האיאה כא הפסח בהאכות ׳כעפקו יאור כו'

ם ור״פ, ורט״זן וראבי־וו ור״י א בר״  פקדי
כהי׳ מפני ארע״ק ראב״ע חסת ממיב־פהה ׳  מיו
ם׳ וניכייא תו ת ( בו  •כמקרים דהא וי״א יכם). כתו
כית אר״ט רע׳׳ק ם׳ (וכקו׳  הוא יכם) בע״ז התו
 מרא הוא ׳כ־דע״ק ברק בבני זה •כאירע מפני

בכ״ז ב). אב, (סנהדריז יכם דאהרא  אינו ו
 כי אר״א, ׳׳.׳בז ומבא יהויכיע, אר׳ מקדימו

 ׳כאד ר״ט מיכא״כ רע״ק, •כא רבו הי' ר״י
ת״ב אבא רבו ״כהי׳ ה י״א. (כן א  יובן וכז
ת היכ״ם בטוב בו תו  חברו נעיכה ב) פ״ד, כ
ר (ראה ויכ״ג), ר׳׳ט מע׳ כה״

מה). יט, (יהויכיע עיר יכם 5בר בבוי
כן ׳כיעי׳׳ז העיר ■כים רמזכיר וי׳׳א  הסדר מו

ספתא, — וכנ׳׳א. אותם ׳כמונה בתו  הנ״א ו
 ׳כאד אהיכימיענו — וי״א באוד. ״כהי׳ מזכיר
כ באור, יכה־׳ א״  בב״ז אז, פםח קרבן הי׳ אא ו
האיאה. כא הפסח בהאכות עסקו
תו בל  דס״א אד וראב״ע ר״א גם תלילוז או

ם בא ם״פ (מניאתא את ב) ק״כ, ופסחי  דאכי
ת, עד רק הוא הפסח  ׳כיפר אמרי וראה חצו

האריך. ״כ
 ייכ ועוד). ב יב, (ברכות ראב״ט אוזר

א ברכות (ירו׳כאמי גורסי; ׳כבאי ה״ו. פ׳׳

 •כברמכ״ם, הנדה רי׳׳ח. ס׳ היכיים האקט
א"כ ראב״ע לוזנז אמר רומא) מחזור  ו

 ואפיאו — הקודמת פיסקא המיכיר הוא
בת זה ׳כהי׳ אפריכ ייכי ג״כ, אגידסתנו  במסי

מובן — ברק, כני  ׳כיסיררו מה בפיכיטות ו
ת בם׳ ׳כימרברת אד בהנרה, וו מיכנה צי  צי

תה ׳כאומרים יום. בכא או
 כאת כי ממיכ׳, זקן ואא טתה טובטיגו כב\

א ניכ׳יא יכימינוהו ביום ״כיבה עאיו  בן והו
 ואפי א), כח, (כרבות ״כנה ע״כרה ״כמונה

ד (ברכות הירו״כימי  יכ׳כ בן ה״א) סוד פ׳׳
 י״נ בן — האבודרהם ואנירפת יכנה. ע״כרה
 כמכיאתא גם זה בטיי נמצא (אבא ״כנה,

 יכנה. פ׳ כבן יכם וביא״״כ ב, יג, א״כמות
יהו״כע), בר' ויכניהם

 אנ״כי עם •כיה״כתדאתי טווה, ווי בב\
תי לא החכמת בי רת אחיוב הרמז יידעת ו  אסי

מ כו' ה״ פי תי או ״כם), ו  נצחתי — ובי
(ררע״ב).

נ). טז, (דברים תובור לוזט\
 יכא מינכען יר כתב בגאיון הלילות להביא

 וב׳כום האיאות". אהביא ״כא הגירכא ה״כ״ס
 להביא חייך ימי ״כר אע״ע מצאתי אא מ׳׳א

האיאות״.
 דאין ום"א זומא בן עא וחואקין ותב״א

ס מזכידין צי׳׳ ת י או ב (דאה ביי ״  המיכינה. נ
צ יי.־ע־ פע״ת מ״  מםר׳כיים וי״כ פ״ו) חה

ם ע ב״ז עי תונוידינו דהכפי ב״  מזבידין וי
ס צי׳׳ ח י  ועור) צא׳׳ח ״כי״ה, פסח, (זבח באייו

 דאבן הם, מחואקים זה יפידויכ ג□ ורבאודה
ם בי הם זומא  באיאה, ואתר ביום ;אתר חיובי
מו  ׳כיזמנו א' חיוב הוא אחכמים אבא ק״יכי. ונ
מ. ובאיאה. ביום אכ״ ו

 בטי' הגירפא היא (כן כוי התעונו ברגר
 מתחיא הוא עתה הד״כ״ר) יעב״־ן, •כא״ת,
בו', המקום ברוך ואומר פסוקים, ידדויכי
ואח״בת׳ואומו הרו.״כ באדם

תיי ת  ד׳ באן הרי (אבוררהם). ידדוי־כ פ
ם ר' כנגד ברכוה ם פסוקי ת הבתובי  במצו

ת יכיהיא ההגרה,  אאא ברכה, וטעונה ע׳כיה מצו
 ואאחרי', אפני' יכימברבין בק״יכ׳ ״כנפטרה

ך מתו ת ד׳ אייו עאי' רמזו חיבתה ו  כרכו
האקט). (׳כבאי

 הקב״ה יכא יכפו מבנין מה מפני הוזעוגו,
תו וקוראין מו ׳כיהוא מקום?' או  עואם יכא מקו

מו עואמו ואין ט). פס״ת, (ב״ר מקו
פ בוי, די בונר ״י פסחים הירו׳כאמי (ע'׳  פ

ה בא) ם״פ מביאתא. ה״ד, ״  הרמב״ם, בהגדת נ
ועור. יעבץ,הר׳כ״ר ׳כיא׳׳ה, סי' פסח, זבח
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̂עיר את־־סר לעשן וי?{יו קב8ןו אותו <
מצרים: ירדו

T: » 8 י I T ־

ך ח ̂ט הויא ברוןלי י ךאל1ל.יע הבטחתו ̂טומר ב  ■קהרךו
אמר1שותכמהע1̂ת־ה?יןץלן ״

 !ר5ו;א שנאמר * הבתרים בין בברית אבינו לאברהם
 להם לא בארץ גר_.יהיה.זרעף ^יךעימדעגכי לאברם
 את־הגר (גם :שנה ת1מא ארבע אר;ם וענו ^בחם

:גדול ברכוש וצאו P ואהכי דן״אנניי ועבדו >»שר
:ו״ל האר״• כחג כן ra? !!כהות הטס צמכיה !דך

 עמד בלבד אחד שלא ולנו לאבותינו שעמדה והיא
עומדים ודור שבכל־דור י לכלותנו'אלא עלעו ’'

הוא והרןדוש י לבלותנו עלינו :^דם ^ילנו ברון̂י
:הסת ותצה הטס יעמיד

 לנעקב לעעצות הארמי לבן ?ןש5סה־ ולמד צא
 ולבן מכרים על ̂זר'אלא לא ימפךעה י אבינו ”

 אכי ארמי'יאבד שנאמר ^ת־מכל* לעקור בקש
גחל לגוי שם ויהי מעט במתי ערדמצחמהדגרשם

י ורבי: עצום
 מלמד שם דגר פי"הדבור• על אנוס מצחמה ו.יךד

 אלא להשתקע״במצשום אעיני נעקב שלא;לד ”
 בארץ אליפריעה'לגיור ויאמח שנאמר י שם לגור

 הרעב כבד כי אשרלעבדיןז לצאן מרעה באנופיאין
 נשין': |אךץ עבליןז נא ועתה.לשבו כנען מארץ
ירדו י'נפש בשבעים שנאמר ?מה מעט במתי

■ץ; V IV ^ : י : • T י * • •״ : •

ה. .ידe» נ):ם •ג. טו גונגים א) סיו דייי י ^’וני ד̂. .ד ט: נר^כית ר) ג)

— 1S



ה ד חג ס פ

 כמה ועוד ״וזמי״ במקום ״נופש״ וביררעי^מי
ם. נוי עי

 סד־ .לשאול יורנו שאיור וזס, רשט, וזכור,
נו המקראות  כדרך ומזכירם כך, כתיב אי

אהריו חכם ; חכמתם ם ר*םע ו  חכם הוא עג
כו זדון ומתוך ע י ם תם ואחריו מרעי  בו עי׳

א חכמה קצת (אבודרהם). לעאו
א וזה הכור א וזה רשנו כוי אווזר — הו  תו

תו הוא מה האדם :רמו כוי אומר — הו מ  ו
רתו מנלה הוא מי ת בא חו ע־ ח כ״ק (  מו״

א אדמו״ר ט״ קי בחה״ם). ע
 אהכור אלקיוו הי צוה — הנודוה וזה

ם אתם כרומר אתכם כ) ו, (רבדים ת א צ  עי
הי' ממצרים  כרחך, עא אבק, אקיכם הדבר ע

א ׳כאינו  ׳כאומר כיון הנאק, מן עצמו מוצי
ר אלליוו ויטרי). (מחזו

 מכיקתא בירו׳כקמי, איכר וקהעיד
ר כאן הנירסא ורמב״ם  אהכור. במקום אוהו

ה הוא וכן ד הנ ׳כיברפוס. הראיכונה נ
ה ואך ככתוב מה מלבר — כוי אוזר אה  ׳

 בהגרה הובא ׳ככבר — היינו (עבדים בכריכה,
 הכהה, הייכות ׳כאר עוד אתה לו אמד לעיל},

רין אין ׳:׳הוא ׳כיבו, האחרון הדבר עד  מכטי
פםח). (זבח בו'

ם איר ר(פסהי רי  נכטרין אין ב) קיט, וזפמי
 באכילת הפסה, עיאבל לאחר הסעודה, מן

(הרע״ב). כעורה קנוח
א זו תיכובד. בירו׳כלמי איכר להעיד  הי

כמחה״ד חם. לבן א ב׳ סה מבי  ׳כיזהו נו
ר־כע. בן תיכובח

ת העכורה וזה כו). יב, (׳כמו
 ׳כבפר׳כה התיכיובה מלבד — אהה וארי

פסה). (זבח בו׳ הקהה — יכם
 בפר׳כת כתוב ח), ינ, (׳כימות וה כעכזר

ה בו אבק קיכיאוק, יודע ׳כאינו  רק וררשו
ר התיבות  ררש לו" ולא ״לי אבל וה, בעכז

מר ובאקו בריכע  קיכאינו ענין אינו אם או
ם). פסח. (זבח לר׳כיע ענ-ן תנהו י״ל אנודרה

נוכח: בק־כו; הוא במכילתא לו. ולא לי
/ היית אלו לך ולא ו  כבוד מפני וכנראה ב

נוי’ ההנרה מסדר עיכה המסובין זה. כי
אה וזה יד). ינ, (יכמות טכרינר — ו
ה אה תו האב, צער גדק לו. פה  ובראו

 עק כנקבה, כהו ה׳כיכ בנו, בפי מענה ׳כאין
 יכימחת עויכיה. את בכה ואם (ע״פ דדז״ק דרך

הרנל),
ה ה ב מל' ל\, פ מעלי הכתו ח) לא, (

לאלם. פיך פתח
.f.n יג, (׳כמות לבוך והררת

ה מרייה יבול ״ ת. בכל (י סחאו  אבק הנו
 אני שרוזט נרים — ׳כם ׳כמות — במכילתא

 אלא קהבן, האמירה מן זה אין — מר״ח).
א הפסוק ׳כהזכיר מכיון  עליו ררז״ק הבי

כ״פ הגדה בעניני ם וי״א (אכוררהס■). ׳  עג
 (ז"פ, קיכאוק יורע להאינו האמירה מן זה

מע"נ).
 ספר מדע״ה ׳כנם וכמו הרש. וזראש

ם), (׳כ ח מ.־״ י בג" ל
 הפסח עבודת ומן הוא ׳כאז יונו. וזבטור

(׳כם). זה לפני ככתוב ׳כהזכיר
 רמדכר לומר ואין והרור. וזצה כוי וה

כ לבר בפסח א״ ר הוא ו א"כ יום, מכעו  ד
ת בו ת או וה בטבור התי בו תי  — ההוא ביווז ה

תרות יכעה"׳כ), יכבסי' הקו׳כיא (ומתורצת מיו
 היו הפסח בזמן וזרוהיה. ווזרור וזצה

ם ומרור מצה ׳כפסח ; אומרים חי  לפניך מונ
״י ועיין (עכה״ל, ע ד  עכצ״ל אבל עה״ת). פ

מ, בספור לחייכו די מהם אחד יכנס צי״  י
מה״ז הנדה ׳כהרי  ■כיאינו אף דאורייתא כז

 א. קכ, (פסחים דדכנן רק הוא ומרור לפסח,
ב). קטז, ועי־י׳ע

ס הי  ׳כאכילת בעעה ר״ל לפויך. וווו
ב אומר ׳כע״ז מצוה, היא ומרור מצה  הכתו

תיו ׳כאקיים וה, בטבור  ה' עיכה אלו, מצו
ה״ד (ע"פ יום מבעוד כיכחניחם ולא לי.  תדו
ע וראה קיו. סי׳ ״ ם"נ). סהע״ג רבינו עו

ל וכמרריט במכילתא לפויך, נ  טוב ע
כ"מ שולוזוך, טל לפויך נירסא י׳כ־  כמאמר ו

 יודעים זו נירסא רלפי וי״ל להריכב״׳ן. החמ׳ו
ד אנו תו ם ד׳כני הל׳כון מי  בםפור לחייב תנאי

מ צי״  מצה, או במרור ׳כמהוייב כ׳כעה :י
ר אצלו כ׳כי־כ  לפי מיכא״ב מצה. או מ־ו

תנו. רם ני
ר והנה  (יכם) להרס״ג םהמ"צ בביאו

 אם רא׳כונים כמה דלרעת ומסיק בזה האריך
מ. מספור פטור מצה לו אין ״ צי צ״ע י  דהרי, ו

ן מה דעות, לבמה אי  ההנדה על מברסין ע
 ליצי״וז ובר באפ׳ירת סבר יכיצא מפני הוא

כבנוסח  הוא והקידויכ לעיל. כמובא הקירו׳כ, ׳
ן בעעה אי ם ומרור מצה ע חי  כי לפניו, מונ

אין היו לא כ לאוזר עד ה׳כולחן מבי ר׳  עקי
ם אלו ונם וסנ״ל. תני ן למה אחר טעם הנו אי  ע
א אין ברבה, טעונה ההנרה עי בת זו קו  סי

 קבילה הראוי כל בזה לומר ודוחק מחלוקותם.
ואבמ״ל. בו. מעסבת בילה אין

 א קטז, בפסחים נזכר טוט״ו וזתוזלוז
מי על רו בי יכם, ו

מי אבווזיוו.  (רמכ״ם ומלפניו תרח בי
מ הל׳ ״ ה״ר), פ״ז הו
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ה ד ל ג ח ש ס פ

 ?כולגי ^להיך ה1ש?זןד.יה ועחה טצרשה אבתיך
 ש^ןי.ישראל לםד9 למי רהי 1 לרב השמוט
 ולזראל ו?ני ש^אמר ?מה ^ל,עצום עם: טצ,'מם

 ךץ1ה> נה?לא בטאדמי^ד דעצמו וישרצוגיךבו פרו
 ו^דאך ןגליןי ואמבר ע?אמר במה אתם;'ורב
 לף ואמרי הוי ?דמור לן ו>:מר נרם:ך מתבו?סת

 והרבי ?התיך השלה ?צמח ר?בה ברמיףחוי:
 ?'טח ועז,ערך נבנו עדים עדיים אי?עךי1נףן? נהגילי

ועריה: ואת,;ירם ״ ״
 דרעו :ריןעה *ה1עב ;!לינו ויר;נו ו:ענונו המצרים אתנו ףך^ן!

 פן.ירבה לו נתחפמה הבה ̂?נאמר ןמה המגרים ^נו
rpm חם הוא.על־לנאינו גם ונוסף מלחמה תלן;אנה בי  בנו ו̂נ
 מסים דעלימו/עליו'?מרי ^נאמר פ^ה .ויענונו :מן הןליה

 ואת* את־פתם לפרעה ממלנות ויבן'ערי’^סבלתם למען.ענתו
 מצר;ם ויעבדו ^;נאמר רןעזהבמה עבריה עלינו ש;דתנו0רעט

 בחמר בעכרה/קימה ח;'הםTîו’ימךרf:מפרך ^לראל את־ימני
 עמדו ר1אע כל־־עבהתם את בקידה ובכל־־עבךדו ובלבגים

י ' י י י י ב״רך בהם י י ' י
ק ע צ ת r\p[ ו.יק:םע אבותינו אלהי ה1אלץה ^ א

 :ואת־למצנו מלנו1ואת־; א^־ערנו דרא ר|לנו ‘
ה אבותינו אלהי אל־יהוה מצעק מ אמרולהי כ  ^נ
ת ההם הרבים ב;מים מ ̂נחו מצר:ם מלף ר  בני ויא

^^^ל־האלהים p ו^זראל
״' ’ י ״ ;העבדה מן

את־נאקחם אלהים מע1קנאמי*ו.יע את־קולנובמה ןהוה מע15̂ד
רזכור

K  (n . 1} : ■ג בס 5 . ft־ ft בס י) .י  n י.) c־  . r ס: c : [ ר .י מ  ift,הזי■ (» . f ft טס נ) . 0 גז ינז״ס:£  (n
גד נ ס1 י) .גב נ שם )0 . יד סס
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ה ד ג ל ה ח ש ס פ

שו13\ ן כותבי] יש — כ שי ד ענ ״ ו  כי
מי הי' הקירוב — (ת׳כבי) צריך ואינו  בי

 נם נמיככת ■םהפעוקה מביו! אבל אאע״ה,
ם ויכן תה,1 בי חנו נם מחויי ת אנ דו  ע״ז, להו

מי א וטנטזו, או : (ולהעיר — ב. ואוו״ וי ח׳׳  מז
כ). -ח״צ,

אוזו , אוזר בה בוי יהועזוו וי  (יהו־כע וי
 דא ידעי הוו לא ישראל כל וכי ר).—ב כד,

ש ח"נ כו׳ אלא יהושע, ונ״  ענין ב. צח, (ז
מ מבואר — הזוהר פי' לפי הטוכה םק״  ב

בהנדה). האריז״ל ובסי׳ שם
 כמה ורעו. אוו — א ה״ וונור — וארב

תי ׳כלא עד עמו עשיתי ריבים ח  את לו נ
ם (ירושלמי יצחק ה), פ״י פסחי ה״

באה טוווזר, ברוך סי׳ זו פיסקא הו כ
כו׳ רם"נ רע״נ, תי' לא לע״ע, אכל, ;ו א צ  מ
פדר׳ם. בשום

ם הבמיווווו. מני ם בז  ע״ר לאאע״ה : שוני
ם מצרים, נלות ד ולנביאי  דור בכל הקמים ע״
תינו שעמדה והיא ודוד, , לאבו כו' ו

 מה ליש־ראל שומר א) : יל״פ לישראל,
ם. י׳אברהם יכהבטיח אי  כמו לישראל ב) ולנבי

ישראל. טייר
 זה חשבון כי וווושב. נרסינן ולא וזשב,

ה (אבודרהם, עבר כבר כ״  יעבע, בשיל״ה, ו
 רם״נ, סי' בשבה״ל, אבל האריז״ל). סי'

סהא ז״פ רמב״ם, וווזשב. הנו
ז״פ). (׳סבה״ל, למטה נמי״ך לטשווז.

 קול סי' (מהר״ל, למעידה — מפרש־ים ויי־.■
יעקב).

ח״ו, כ״ה הבחריוז. בי\ ״בבריה״ מ ב
 (מ־כא״ב יעבין יםל״ה, האריז״ל, סי' ז״פ,

ר, שבדו״  לא״א הנירסא דמב״ם רס״ג, סי׳ י
 (הובא הס״ע כלשון והוא הבהרינו.), ביו

חא עז). רמז ביל״ש  ידוע הבטחת כי יותר, וני
הבתרים. בין ש־עבר קודם נאמרה תרע

ד).—ינ טו, (בראשית לאברנז ויאוור י
ב״ בריר סי' כ"כ האריו״ל. — להג  ב

ם וכן — ויעני! היכיי״ה הני  כי אך — נו
שו״ע האריז״י־ סי׳ במ״ה, תע״נ רבינו ו  ס
ס ןה1י :כתבו םמ״ד אוזו דו. הכום (י בי

ת מנהג  ורק הפת את מכסין :הרב כי
הין אח״כ ם הכוס, את מנבי תאי  למת פ

ה ;זו פיפקא בסיום שאומר ח הכום יעמי ני  וי
 כסוי מקרים — לפיכך כפיסקא וכן הפת.
, והטעם — הכוס, להנבהת הפת ״י  דביוון י

שתו יראה ש־יא כרי הוא הפת הכיסוי  בו
כהת נם יראה שייא נכון כדלקמן,  הכום. הנ

ט כפי ת טעם נמצא שי־א ו הפת כסוי לרחו

״ט, קרוש־ סדר — לדבר ווכר לאח׳׳ב.  שויו
סה ׳טהפת  ׳ככתב ומה ההנכהה, בעת מכו

 בא כאן כי הוא ולבסרוז, בוי להגבי׳ : באן
 וכדלקמן, האריז״ל שכתב הוזירוש להש־מיענו

ש  שבווילא, (אלא הבוס הגבוזוו ה״ה וההירו
כן הפח) לכסות צריך עי״ז  הקדימו. וי

ת בו התי המוסנר. מאמר הם וזפוז ולבסווז ו
 ייעועות כוס ע׳׳שי וזבוגז. או: לוזגבי׳

 כיטעה״כ שם). ויעני! בשיל׳׳ה (עפמ׳׳־ס־ א׳כא
ת מבאר  שאין מפני להכום זו פיסקא שייכו

 א). לה, (ברכות היין על אלא ׳כירה אומדים
ה והוא שכח שירה זו פיסקא אין כי חמו  ו
הנין יש רק ולכן דברים, ספוד אלא  לאחוז נו

 להורות כו׳ ללפיכך כשמניע מש־א׳׳ב הכום,
הנין כ״ע כו׳  רכנו). ביטו׳׳ע הל' (כריוק נו

 הרוקח וכלשון הזזבלה, ר ט״ הוא הטעם א^א
ס' ריש ביטל״ה הובא שלו, פסחי□ מ

(אגור. בוש־תו יראה שלא הבה. ולכמות
 פי׳ רע״א בסי' שהטור אך שם), רכינו שו״ע

 מפני היין, על כיעמקדיס הפת, בו׳כח ענין
 אין הרי וכאן יין, לגבי כרכה‘־ מוקדם ש־הפח
ם — ברכה מקום  לפת בו׳כת הוי כאן נם מ״

 בשעה בה היין על מההנרה זה הלק כשאומר
 המצה עי: נאמרת צ״ל ההנדה כ׳ניבללות

היין. על ולא עוני, לחם נקראת ״.•לבן דוקא,
 רבינו שהעתיק מה האריוייל, בתב ב\

סי' דרכו שאין אף נ״ז,  י״ל המקורים, רציין ב
 ע״ר רק שאינו להורות הנ״וי, ע"פ שהוא

 למיבך, הפיסקא כמו שירה זה אין כי הקנרה,
 ראה שטוזרה. היא — ההבטחה — והיא

תו. פיסקא ״עיל טה הכ
תיוו. כוי אתר  רמב״ם, רם״נ, בטי' לכלו

טו וז"פ שנה״■־ שמי בת ה תיוו תי  לכלו
 אל בו ביון שהאתר לפי והטעם (הראיכונה).

 (ז"פ). הכל את לעקור כונתו היתה ו״א פ־עה
 האריז״ל, בסי' (וכ״ה ש-לגו הנוסחא טעם וי״ל

א ש־כתהיה אף כי יעכי!), של״ד, א גזר י  אי
ב הרי הזכרים, על ק אמר אח״  חרבי א־י

ש הכל אח לעקור ״פכליט ידי תורייב־מו  וכמ״
ת״י בת״א וכ"מ מהר״ל ת ו שם, עה״

 (פסחים במ״.־נה מ״׳ב־ ע"פ בוי. ולמר בא
מי ורור־כ א) קטז, א״ י אובר מ  ׳כינמור עד אנ

 בספרי כראיתא עתר, רו־ינ-ה הוא הפ־ש־ה, כל
ס). ה ד־ אנו )

כסנהררי] נ״ב נמצא זה בטוי ולתר. בא
פ א). (פו, " ז : ש: ו  מצרים מענין צא מפר

כן מספורי ולמד בו עוסק שעתה  ויעקב, י
לנו ש-הקב״ה — ולמר  הקמים מיר מצי

נו י ת לם!ןור ב!ןש שלב\ — עי — הבל א
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 : ^את־מנקב אתץןנחק את-אביהס את*?ךיתו אללדם נ:זבר
 אלרדם ערא’שנאטר ?:מה ארץ דרןי פרישות 1ז את/ענינו ^ן־א

̂ :אלד.ים דדע יעזראל את־בני י
 מ^רה הללור הבן כל שנאמר כמה הבנים' אלוי ואתתנמלנו

̂ת־לחצנו תחיץ וכל־הבת תשליכוהו י י  הךחקי^מה זה וא
̂זר את־הלחץ ראיתי וגם שנאמר  ;אתם חצים1ל ןןם1מןי א

 ל1גד ו^מרא ?טרה ובזרהע חזרך, ממצר:םבןד ה1ןה !יוציאנו
̂זתת י ’  ל^.על,יד מטןירים ה1.יה’'ויוציאנו :ובמפתים 'וב
 הוא ברוך הקרוש אלא שליח ןדי _על ולא שרף ידי על ולא מלאך

 הזה בלילה מ^רים באריץ שנאמר;עברתי ♦ ובעצמו בכבורו
 ומכל־אלהי המה5 וער מאדם מצך:ם בארץ כל־בכור ןהכיתי
 ולא אני מצךום בארץ ועברתי ;ורעה אני שפטים אעשה מצךום
 ומכל־ שרף״ ולא אני מצךום בארץ גנכור כל והכיתי’ * מלאך
א?י ’יהוד,* אני * השליח ולא אני י שפטים י אעשה מצרים אלתי ;V •י r ; V v; v • ין 1 - : ״ :־ - T S • -J י•;

:אחר ולא הוא
 במקנך הו;ה והוה יד הנה שעאמד כמה הדבר זה חזרך, ב;ד

 דבר ובצאן בבלןר ’בגמלים בחטרים בסוסים בשלה אשיר י י
 שלופה וחרבו שנא^ כמה הך<־ב זו נטרה ובזרע :מאד ככד
 שנאמד כמה שכינה גלוי זה ובמראיגדל ירושלןם* על ?טו;ה בידו

 באתת במסת גוי מר^ב גוי לו לקדת לבא אלהים תסה או
 גידולים ובמוראים נטריה ובזרע חזקה וב;ד ובמלחמה ובמופתים

 ובאתות :לעיניך במיצרןם יהוהיאלהיכם לכם עשיה אשר קכל
 אשר ב;ךף תקח הזיה ואתיהמטה שעא^־ קמה המביה זה

 ונתתי שנאמר במה הדם זח ובמופתים : את^אתת תעשידרבו
י י י ובארץ בישמים מפתים

 ו16י-: ע;מז נניס נ׳א יך5לש גי/צנע ®צ׳1 ואין שסיכוי! נ׳ שפון’ עשן והמרוח ואש נאש־רהדם
רגי;ה כח ע'■ שנס והועש האף סיד שנהונו מהיץ ישיהו מזצטיו פוד היא שהכוס (יט׳; שניר נצי ציי,ין

; ארור) שנקראה כקציסה סול שניר כצי צהוך

ש א ם( :;גישןותיןררת ך
r: (m׳r נ m . (ג:c ז נ שם ג) . יג א. h שס )1. נ ינ שתות י) .י׳ נו דנריס P נ 

n( כפיי, ג(מא נ ־)'י־?צ .■ו ר ש׳׳יש צו) .לו י ס ונו r t.1 וש ־(■!;

רבר
n נא א די.־
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מח״ו, הקב״ה עהצי^ם  יצבה״^ (
אבוררהם).

 ה) כו, (דברים אבי אבר זי1אר
כדא בעא ארמאה ;וכתדגומו  ית לאו

ד ;צם)’( ובספרי אבא. מ  יעקב ירר 'צרא מי
?האבר. אלא לארם

 הצילנו אז ונם כוי וובריוזה ויבר
הקב״ה.

הי׳ ראוי ב) פט, (׳טבח כמרו״ל אוולר,
 יצל ביצליציאות למצרים לירד אבינו יעהב
בוו ט״פ — ברזל ר הי' נר דנורת — ח  י
זרעך.

ך לספר בא זה ובמאמר  היתה אי
 (ולכן הכתוב מן זה ׳צלומר לא אבל הירידה,

ם) ׳צירר וזלוור ; אומר אינו  אדרבה; כי אנו
כ ברצון — \ז\רר ולא — וירר  מיצמע. הטו

 אינה. — זו דריצה הרמב״ם ובהנרת ובספרי
 יעקב ירר הרי דבפועל כיון הטעם, וי״ל

ב. ברצונו הטו
א״ג — ז1ש ויגר  (ספרי באחי״ב טר״ש ר

קלים). ביצנוים ׳צם
צית גוי ויאוורו ד). מז, (ברא׳

 הרעב כעבור אבל — הרטב בבר כי
 לה׳צתקע ירדו ׳צילא הרי לכנען, יחזרו

מח״ו). (יצבה״ל,
 ונתבאר — שואוזר כוזה ווטגו בוזוזי

ת. בקרא הי רק איצר י׳צ להלן וכן בפרטיו  זו
 שואוזר. כפיה באמרו ההנרה מסדר כוונת
ת ובזה המפריצים. מקויציות במה מתורצו

כב). י, (דברים בגויבטיא
 הסיום הביא למה קיצה גוי, שוזר וטוזה

הי׳ ועור אינו), (ובספרי זה רפסוק  להביא לו ד
ת הנפ׳צ כל כז) (מו, מכראיצית  יעקב לבי

צו (מע״נ. ׳צבעים מצרימה הבאה רו תי  צ״ע). ו
ב וי׳׳ל ו' נפיצ ביצכעים דהכתו  בא עיקרו נ

ך להרגיש צמועטים אי  למצרים בירידתם היו ׳
ב סיום מורה זו בוונה ועל  •צפך ועתה :הבתו
 רוקא זה פסוק ההגדה בעל הביא ולכן נו'.
מו ונם . ׳צמך ועתה סיו נו'

ת״ו, וולוזד. לגוי שס ויהי מ  אבוררהם, ב
 אבל גרור, לגוי כאן נרים קו״י יעכץ ׳ציי׳ה,

 הריצ״ר סי' מהר״ל, רמכ״ם, רס"נ, בסי'
בת ניצימטה  הלז הציון ;י״ל והטעם נרול. תי

ד בלבד. גוי פלח על נדריצי עו ד רריצ ו  המגי
דוי מלת ‘ע■  ייצראל ובני הכתוב מד ■צא מה נ

 באן נדריצת נדול ת‘מי •צ־איז וביון (ז"פ). נו'
היצמיטוה. — אלו לדעת —

מנין, — וזאויגינו סו  את יציגו ׳צלא מ
(ו״פ). ומלבוי׳צ־יהם דתם ל־צ־ונם ׳;■מם

ז). א, (׳;■מות י ובו״

 (יחזקאל גוי רבבה גוי ואטבור כוז״ש ורב
). טז, ״-ז ו

 מסדרי קבעוהו זה פסוק עליר. ואטבור
 עניו (יצעה״כ פסח ליל הגדת באמצע ההנדה

ח. פ״א. ׳;•עחהמ״צ פע״ח ר״א. סוף פסת  מ״
 ׳צכותב היעב־ו על ותימה — האריז״ל סי׳

 פסוק אומרים היו צבי, החכם ואביו, ׳;׳הוא
 כמה והנה ספר). ביכיום נמצא לא אבל זה

ת סחאו  בא טליך ואטבור א) ; כוה י׳צנם נו
הב, הארע ווזוזלא אחרי  ורב רריצת קורם או

ש״ו  טירוס אחרי ב) הריצ״ר). סי׳ (ט״ח. כוז
סחת נ) יעכץ). יעקב, (קול וטרי■  רבינו נו

ת נס ןוכ"ה רו פ הספררים בהנ ״ד) כח״ מני  ו
סחת היא ׳;׳כ! כתב וב׳צימחה״ר האריז״ל. נו

ר והטעם  ררך ע״ם י״ל, רכינו יסרו
ו' ואעבור א) ; הפ׳ציט  לרר׳צת ׳צייכות לו אין נ

 ההנדה בעל ׳;•יביא מצינו לא וגם עצום. נרול
ת פסוקי□ מו קו ם ממ  ב) אחת, בדר׳צה שווי

ם ׳צהם כמו הפסוקים סידר  בקרא. כתובי
 כמו ורב, ענין מבאר טליך ואטבור והספור
ך ׳;ימסיים מי  יב) א, (';■מות וכמיצ״נ חיי, בד
חו יענו וכאיצר ירבה, כן או

ו וירטו הו  המיצך — ו) כו, (דברים או
 לקמן וכן אבי. אובר ארמי כפריצת הדריצה

אנו, ונצעק, : בפסוקים צי ויו
 על להוסיף בא מה רלכאורה — וירטו

ענונו. ע״ב וי ת יצבי וירטו פירו׳צ ו  המצרים כוונ
ם) יצרי עליו ;ייגומו’ מה רק ;ולא תה פסי  הי

ך עצה למצוא  מביא וע״ז רייצראל. להרע אי
ש״ו ראי' ם הבה. כ

 י). א, (׳;■מות ותחכוזה הבה
שיוזו  יא), א, (׳צם טל־ו וי

רו ינ א, (׳צמות גוי ויוזררו גוי ויטבי
 בי;*ום לע״ע, מצאת■ לא ויוזררו פסוק יד).

סי' מלבר אחר. הנדה נוסח  למיצה תפלה ב
ק  בהגרה לי׳ נרים הוא רגם מיצמע יהרמ׳׳

 כי הספרי, נ־רסאות ביצינויי לברר ואין
א הרא־צון מדפוס התחל המדפים־ם, צי  ויני

 היל״׳צ) מ; (וכן הספרי מן היבימיטו ׳;■״ו,
 פי׳ עם הנדפס בכפרי — ההנדה. כל

 הפנווון ובה ההגדה גם נדפסה המלבי״ם
א מי יודע איני אבל גיוזרבו,  לעיצות המצווה הו

סחת אבל — זה.  היא, מוכרחה רבינו נו
ת רהנה תיו ההגדה רעל כוונ לכא.ר היא, ברייצו

בפק״א.’ “ב?*ע" יםאח יותר וי״פרט
ר וכיצבא הספו ך י צנתנו אי  עבורה ייצראל על ׳

רו הרי קי;יה, או ב מפור■;׳, בי  דוימררו, ככתו
ה, זו עבורה ה*חה מה אופנ  נם בו ומובא ו

ראי !;שה. טבורה הבטוי ב\ או \  ההנרה בעל הבי
רו, בקרא מסתפק הי׳ ולא עני אלא בו ׳;■אין דוי
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ר ב םך ♦ ת;ם1ע חזלך! ב\ר אחר ד  ו?מוךא * _;טויה^ת:ם3;1ו
: ם : ת ^ ם י ת פ ז כ ? ו '* ם : ת ע ת ו ת  י ^

 המצרים הוא'.על ברוך הכןדו/צ ^הביא ת1מכ ;;שר
ט ’ רי ^י מ' י ״ ״ ז * ג|

ת עשר •שטך «טמ עשר גאמירת ס שנשאר כנ״ל)!מה כן נס נששיכה כנ״צ(דכוין עצמו מכנוס שטנ ס  נ
:יץ יוטף אלא ימטך לא לכך המשמח) ״ן סוד (נעשה

ם ע • ר ד ר פ ם • צ ב• ■ כני ר ערו ב חין * ד ד • ^ ר  ב
ה ‘ י ב ר ? ■ א ת • ך1ח ב ת ס רו כו ״ !ב

: סמנים בהם חן1נ היה יתדה רבי
t T  T ״T ‘ V l f •

*נ ך צ' ב;1ך ח׳ א ש*ק ד״

בי  מצךים5 המצרים שלקו מר1א אתה מנין אומר ועלילי יוסי ר
מה'הוא במ׳צרןם * מכות ^קויחמשים תם' ןעל מכות עשר י

ם ועל * היא אלהים אל־פרעהאצבע ההרטמים ויאמרו אומר  ת
! דלדולה את־תד וירא.ישראל אומר הוא מה ד ו ה י . ר ש א  

̂אמינו'ביה אתץהוה העם היראו במצתם שהעלדו’ה1̂^  :ו?מ
 ?מץךןםל^;ןשר מ.עתה אמור * מכות עשרי באצבע לקו כמה

*י' ̂ י :מכות המשים לקו ה;ם ועל מכות* יי י * י
מר אלי.עור י3ך ה שכל־מכד. מנץ או מכ א ו בי ה ^ 

ף הלןדוש ם א'.על1ה ברו ה המצרי ת ה: ם' ^ךן מ  ב
ע של ב ך ת א בו  אפיי.]עברה מרץ ןש?^חנם ש^אמר מ

צרה העם ת ו ח של ם': מ אביךעי ם ן^ברהאהת'• מל  הע
ה ר צ ם'יו ת: ש* ש ת של ח ל ש אכי מ ם מל ע רעי ב ר  א

ר מו ם ןער[ה5 א מצר: ם לקוי ב עי ת אךב כו ם ךעל י מ  הי
קו י י' ת מארדם ל פו י ;מ

י ב א ר מר עקיב ה מנץ' או מב ה שבל־ מכ א ו הבי  ש
ש ’ ’ ן הקדו רו ל הוא ב ם ע מצרי ם ה ת ^ מ ה’ב ת ה;

ז י,:לי; <) .̂ל י: k נ) . עי n שבנוי! ■) . דע :
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תה ׳;)העבודה בי^בד, כללית הודעה בפרך הי
 מפרש אלעזד ד' גת, ״ב־רך" א׳טר ובפרט —

תו לפי״ז ב), יא, (סוטה רך בפה או  אין ו
 (ודברי כלל ה׳טה בעבודה זה כתוב מרבד

 ולכאורה צע״ג — זו בפיסקא ׳עפר האטרי
 זה פסוק ׳ע׳נ׳כ׳סט ומה עצמו). דברי סותר גם

ת, ב׳כיאר סחאו ת״י סופרי :י״ל הנו  כ
 רי״מו (והספרי) ההנדה ׳על הרא׳עונים

 וכוונתם כככג. גג׳ תגורינג גיטכירג בקי^יור
 פסוה ׳עבסוף תטגגי׳ רך"2״ב תיבת על היתה

 צרכו כל ׳עמ׳ע ׳ע׳ייא מעתיק וכא גיווררג,
בת ער וכ׳ע־העתיק ך״ תי פי ב  — הראטגגות ״

 ׳עלאחריו פסוק ׳ענם לבו •עם ולא עמד.
זו, בתיבה מסתיים

ז). בו, (ידברים ווצווע
כנ). ב, (׳עמות .ביגזיגג גיתי

כד). ב, (׳עם אלוןית גיטגתוג
ך פריטגות וו טויוג נו ארץ. רו ם•"׳ ענ׳

א ופרייעות עינו׳,  (בראיעית ענוי קרוי' ד״
ב). עד, יומא נ. לא,

תכוון לזה גם כי ר״א, פיכיעוות  פרעה נ
 וראה יב. פ״א, (׳עמ״ר רז״ל ובספור כנזרתו

תו). יענו וכאיער ע״ם הלקוטים ס׳ נ״ב או
 כמה כה) ב, (׳עמות וירא כוזעו״ו

אי', ׳ע׳ום זה מפסוק ׳עאין הק־עו מפר׳עים  ר
□ ותרצו  ולכאורה — ׳עונים. ורמזים באופני
ת הדור׳ע כוונת בנ  הראי' כי בפיעיטות, מו
חסת ו כגוש״  לרריעת ולא וירא, לתיבת מתיי

שות וו ה ■עהיא ארץ, דרך פרי  אלא באה אינ
ר: וכאלו המוסנר. במאמר מ וו את וירא א  טוי
ב ׳עיררך אלא גוי, אלנויבו וירא כווש״ו  אנ
 כמ״יע־ לקמן נ״ב הוא וער״ז טויוו. מהו מפריע

ש״ו תרח!) ות לתצוו ואת  גרול ובתורא כו• נוו
ש״ו שכיות גילוי וה  הראי' ׳עאיז — כו■ כת
ת פירו׳עי על בו  אלא גרגל, וכתגרא לחץ, התי
עי״ז העני; על ת סרו (ו הו מי ׳עם) המפריעים ת
פי' — ת ו בו  ואין המוסגר. במאמר בא התי

ב להקיעיות א״ א לו הי׳ ד הני  רק זו בפסקא ל
וו בפ״ע פסקא ולעיעות וירא, התיבה  וו טוי

 בפ״ע וירא רתיבת די״ל — ר״א פרישות
מקוטע. דבור הוא

ם. אלו טתלנו אונו כחו ׳עהם הכוי  יעל ו
ע״נ האדם  וראיעית כחי ג) מט, (כרא׳ע׳ית וכמ׳

ה ב) לב, (׳עבת וררז״ל (מת״ו). אוני  הן איז
מר הוי האדם ׳על יריו מע׳עה תיו בניו או בנו  ו

(יעבה׳־ל).
כ\ כל כריש״! ראי׳ — כב) א, (׳עמות ה

ם. על ■ענזרו הפי'), על (ולא הענין על הבני

 על תאמר לח־,׳ מלת הרתע, גת לחצוו
ת, מעיכה ם ועל גופני ה בעיעית ונני׳ע׳ה אונ  איז

מר רות!). ז״ל בדבריהם הנקרא וזהו רבר או  ו
 ׳עהעבירו רי ׳ע׳לא היעני, כפירויע הוא ׳עכאן
תם ם היו לא ׳ע־נם אלא או תני חה להם נו  מנו

ע״נ בעבודתם ם יג) ה, (׳עמות ובמ׳  והנונ׳עי
(ו"פ). אצים

תי וגת  לעיל ראה — ט) )׳עימות ראי
ש״ג פיסקא וירא. כת

אוו ח). כו. (רכרים ת׳ ויוויי
ת חילוק שליח. שרת, חלאך,  אלו מדריגו

 ז"פ, יב), יב, (׳עמות ובחיי רמב״ן :ראה
 הנר״א. יעכין, יעקב, קול □י׳ אל־עיך, מהר״ל,
ה בלקו״ת  מלאך, ;ס״ג בהגרה מ״׳ע׳ להבין ד״

בריאה, יצירה, ע׳ע־י', — ׳עליה יערך,
סי׳ שלית. י טי׳ ולא  כאן י׳ע רס״ג כ

 מזהר וצע״ק כוי. אלא תרכר, ט״י לא : הוספה
ב). קיו, (ח״א

רו  האריז׳׳ל, בסי׳ הוא (כן וכטצתו כככו
 תלכות — יעב־ן) ׳עי״״ה, סי׳ ז״פ, אבוררהם,

ת סוף דאין ם וטצתו  הצמציום ׳עיזפני דא״
ר ס״ק (כתבי נ״ע). ארפו״

יב). יב, (׳עמות וטכרתי
 אחר. ולא כוי ולא אוי כארת״צ וטברתי

ם  לא ׳ע׳רבו כתב ב׳עבה״ר וכן אינו בדמכ׳׳
 וכן כספרי לנירסתנו, הוא, נמצא אכל אמרו
יעל״ה, אליעיך, מהד״ל, ז"פ, האריז״ל, בסי׳

כץ. ע י
ר הובא — תראך ולא אוי א תי  בזהר ונ

א). קיו, (ח״א
הנ״ל, ככל (כ״ה — אחר ולא תוא אוי

ד כ י י פי ס עאינו פ ט בא מה — ׳עם} ׳ ע מ  עור, י
ץ, אל׳ע׳ך, מהר״ל, ; ראה ענ ת י ׳ע׳ם. לקו״

 הק׳עו תרת. ות כוי תחרב וו כוי תרבר וה
ד למה המפר׳עים ־ ת ג׳ ופרט יי  ובסדר אלו מכו

״י ולפענ״ר ^ דוקא זה ת המבאר י  הגדולו
 גדולה (מקגירום). ממולם את הרג : עיעה איער
 גדולה ועוד (חרב), בבור׳הם את הרג ^ מזו
הם גם — מזו קי  ׳עלקת ׳עפטים, ע׳עה באי

ם ׳עהיו היאור  (׳עט״ר כמרז״ל לו עובדי
ט), פ״ט,

נ). ל, (׳עמות יר תות
ש״! חרבו כת  הרי — טז) כא, (דה״א ו

טוי׳ ל׳עון מצינו  ז"פ), (יעבר,״ל. חרב במכת נ
ת את בה ׳ע־הרג החרב והיא רו  (ז״פ. הבכו

׳עמחה״ר).

— 25 —



ל ח ש ס פ

 אפו.ןגכךה בםסחן ;שלח ^נאמר שלחסשמכות•
 * אחת אפו חרון מלאל/רעים• מע:לחת וצרה עם1(

 משלחת • ארבע וצרה’ • שלש חעם י * שת;ם ;!!;רה
̂מור • חמש רעים מלאכי  לקו במצר:ם מער;ה ^
̂שים עלדדם מכות’לז אתלם סמשים לקו ̂• :מכות ̂ו

:עלינו למקום טובות מעלות כמה
ו ע ד

ו י^ ד

•»ן ׳-

דגל
דעו
ו נ ^

̂« ממהרים הוציאנו אלו ̂זפטים בהם ̂עשה ול ^ 
 ע^היבאלהיהם ולא שפטים ̂עשה'בהם אלו
 את־־;כוךיהם הרג ןלא באלהיהם [עשה אלו
 את־ממונם לנו נתן ולא את־בכור^׳ם הרג אלו
 את־הים לנו לןרע' ןלא את־ממונם לנו נתן אלו
 בהרבה ולאהעב;רג<;תוכו את־ה;ם לןרעילנו אלו
 ;תוכו צרינו' שקע ולא בתויבה' בתוכו העבלנו אלו
 אךבעיםשנתד;נו בטך;ר ספרןצרקנו צרינויכתוכוולא שקע אלו
 דעי שנהולאהאכילנואת־המן ארבעים במךבי צרכנו ספק אלו

 ידעו י' ^את־ד»מןללא^תןל/ואת־השבת'
דעו הר־םיני לפני 5קרב לנויאת־השבתיולא נתן אלו
דץו את־התורה לנו הר־סיני.ולא;תן לקנן ר,ךבנו אלו
 דעי ^ארץ.ישיראל הכניסני ולא את־התורה לנו נתן אלו
דינו את־בית־הבחירה לגו בנה ולא ישראל לארץ הכניסנו אלו

T ־ : • * ;  • I VI V ; I T י V י •  I T TI T •־ י• ; • r •  -  T

 עלינו למקום ומכפלת ;פו^ר, טובה וכפה כמה על־אחת
 באלהיהם געשה שפטים* בהם ועשה ♦ ממ;רי.ם שהוציאנו

 את־הים ולןרעלנו את־ממגנם״ יונתן'לני • את־ככוריהם והרג
ק "יצרינו;תוכו ושקע ״ בהרבה י;תוכו ;העבירנו ^  צרכנו ן

 * את״השבת לגו יונתן את־המן יוהאכילנו שנה אל־בעים בפלבר
 את^הורהי'והכניסנו'^רץ לנו ונתן ה־־סעיי לפנן ורןריבנו

לכפר,עלכל־עונותינו: את־בית־סכחירה לנו ובנה ת;ראל*
רבן'‘ ,' • י • י ־ • • W W  B'b? Ch
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ה ד ג ל ה ח ש ס פ

א בוווג א וכן סראה. (■לישו! — רול1 ו  ת׳י
ת״י א ו בחזונ  — טכיווז גלוי וה — רבא) ו

ת מכת כעת בצילה רו  יישראצ ונאוכת בכו
אבודרהם). (ישכה״ל

— לר) ד, (דברים הונזוז או כוזטו״ו
ת נרול. כיורא ישהי׳ הרי בו תי לוי ווז ו מווז גי  בו
ת וסרה כנ״ל. המוסנר, מאמר הם ה מי  ת

הנ׳כר׳שים.
יו). ד, (׳שכיות וזוזסיוז ואוו

ה וזינו3ו.בוזי\  הראשונה מכה הדם. ו
ת, מע׳שר תם ־שכיונה המכו ך או  כ׳׳פ — במטו

 לא ;מפר׳ש הכלבו אבל המפרישים. רוב
ס היו מאשר אלא האמה, היאור מבת  הסי
שת לדם ת עש־ה באיטר ביב תו או  העם, לעיני ה

תו יט־ע״י ת או מינו האו א  — ישראל. בל בו ה
 יוצא שהי׳ הרם הוא .׳פי' ימ־ט׳ה ובתפלה

תם. המצריים) (־של מגופם  פי׳ ולישני — במו
 לפרש ההנדה, לבעל לו, הי׳ רא״כ צ״ע, אלו

כוונתו.
הי ה ם וו פהי נ). נ, (יואל \1עב — הו

ה ד הי א רוז אגוד,), — דגי ב גושר דאהי
־ יי^ 0יןםיץ ---

 ׳ט־מה אייא
בחצע״ג.

א ״שבה״ והועם ב־״ ר). ולא ( באי
בת (גם 1יב.ו. ההשוזגו מוקפת) לכד תי

ם. בכמה כ״ה — סי ד דפו ״ ענ פ כצ״ל. וי
 להטיר ׳ט־צריך כתב לא מח מפני וצע״ג

 בש־ו״ע וכמ״׳ש אוז״.ב,1 (ור״ש דא״ך באמירת
סי' ם״נ) (תעג אי; המנהג. הוא וכן של״ה ו  ו
י לומר כי נ ש ד  — וזבווד עשר .באוזיוח במ״
ת שפיכוה, משד מסיים ׳שהרי א״  הי' בנ״ל, ו

ח שפינדוז יג לומר לו מ״ ב ת אי; (ו בו תי ה
כנ״ל). וי׳׳ל שפיכוה

איו שפוך פאצבש ליבגוד ו א ל ״ ם נ  בכו
צ (פע״ח עצווו מ״ ח. פ״ו, שחה  סי' מ״

פ).’׳ט ׳ט־ל״ה. האריו״ל. ״
ר ויפווו. ״ מו רו אד דו  לבאר דרכו אין בסי

נ כאן, שביאר ומה שיכוון, מה

ח יישון מ״  קלים. בישנויים — ה
הסיר — לעש״' שייך שאינו

שהוכרח "יי
ת ׳שארז״ל מפני בזה,  אין ב) נא. (ברכו

ת של כוס על מברבין  פסח ובם׳ פורעניו
ח״י (הובא מעובין  כתב סקל״ז) תע״ג ם' ב

 הכום ויט־וטפיז הנ׳שאר היין ׳שופכין ר״ט׳
מ וראה המכות. שם שנזכר מישום  הובא בר״

 הישיפיכות ט!' א־שד ם״נ) (תע"נ ,־בינו כשו״ע
ה מלאך הקב״ה של הרבו בנגר הם מונ מ  ה
ה (יעויין הנקמה על  פ׳׳ט), מ"נ יבק מעבר בז

י ולהוציא נ ״י מ כוון צריך הנ ת י רעניו שהפו

א והזעם האר  בלי לתוך שי־שופך היין על הו
ך ׳שנשיאר ומה הישבור,  יין הוא הבוים כתו
עויין הם־שמח ישעה"כ). (׳

 הפירוש.■ וזפיות. גוו י ע״ פג׳ ושגפך
כו מהיי; הבינה, כה ע״י ושופך,  שבתו
ח כ״ק (׳שיחות ״ ר מו מו״ יטיליט״א). אד

פ מורה סתם ■- ביר ד״א ה״ כ  מכה ; י
שגדיפ. — ה״ז - ה5חו — נישהוסיר אחת.

שוזים- — ה״ז רבים. לשון — גבאגגזגגז
\1 וזי■ י ר״ ז ו ם. בהם ו  סדר לרעת פפוי
א ־!־) (עה, בתהלים כי המכות. מנו י  בסדר נ

חד מוקרם אין ותאמר זה. מאו ה, ו  על כהו־
 ואבודרהם. (׳שכה״ל סדר□ להודיענו בא כן

ש ד וע״״׳ ם. עו ת וראה טעמי חו  —א צו, — מנ
כו׳). תטעה שלא אומר ד״י

ת באמידת באגוייב. טד״ש דצייך בו  חי
ב ורק ׳שפיכות, נ' יישפוך איו ח״  יין מוסיר א

בבום,
מי'  מכתהאריז״ל העתיק יעקב הוי י

ת סוד בו ט ראה איו. תי ״ תוי ת כ בו  (פ״ה א
סי' מ״ר) ת פי׳ יעכיו ו בו ד התי הדרוש. ע״

קוי ת ני בו ת בבי שיוה איוו תי או ח ס  הני
א ועריין שראיתי. ד טעם מציאת׳ י קו ני  זה י

רוקא.
 טזזיבא די אליטוד, ר׳ וזגלילי, ד״י
ח (מכילתא שי א). יד, ב  הרמב״ם בהגדת י

י ליחא, נ  מח"ו, רס״נ, רע"נ, בסי' ישנם א
״ל סי׳ ז״פ, בו׳. האדיז ו

ת, ׳1  אבל פכוגד, נ ד״ פינות, ד■ חכו
 י־רו אשר הרם המיני□ מעיטרה היו בוים

ם הים על רבים למינים ונחלקו במציהים, ה״ פי ) 
ת ה אבו ש על חולק אינו וא"כ מ״ר). פ״  מ״

א פל״נ באדד״נ ח ס  במ׳ט־נה נם כ״ה אחת (וינו
ת ת רטשד פ״ה) אבו א מנו  המצרים עי הבי

(ז"פ). בים
ה בם׳ ת, ההמ׳שים מפרט למיטה תפי מכו

ת, וד״ן ר׳ מכו
 אך טו). ח, (־שמוח דזוודנוופית ויאוזרו

 מקרא ׳של פישוטו א,בל, כנים, במבת ׳שנאמר
כחו ׳טימזה הוא, ם, נו מי ת בל אישר החרטו  וזפפו

(ז״ם). היא אלקים אצבע
טראל וירא ת י שמו לא). יד, (

 פוי וזכות■ די של היוזוז כוי פכוזיי ״שכל
סו עליהם, חולק נ ד,״ י ד דאין י י״ ו וזכות, ת׳  כ

מצינו עליו. חולקים ור״ע ־״א שאין  ר' לשון ו
ני ו ת ׳ט׳אין אך אומר פי ק חיו ש בדבר מ כמ״  ו

ט תיו״ ם( ב רי ועוד. מ״ו) פ״נ בכו
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̂ןה אסר כל^סלא א\מר היה סליאל3 רבן  ך?דם ע:̂ל
• פסח :ק ןאלו־ י 1חו^ת ידי לא,^א >}לוב§סח ״

:ומרור מ^ה•
̂ט בזמן אוכלים אבותינו שהיו פסח צום ̂בית־ך״טלןד  רגם.על̂־

 * כמצרןם ̂ובותינו המקום.על־בתי שפסח מה♦;על־שום
 בני פסח,על*בתי אשר ליתר, תא פסח זבח ואמרתם שנאמר
 רקר הן!יל ^ת־בתיגו את־־מצרים בעפו' במ:דם לשראל

:וישתחוו העם ’** ״
ivn כסרוסס Mfi'i TT3■ :

בצלן! ד,קפיק שלא .על־׳שום * מה על־שום אוכלים שאנו זו סצה
 מלכי* מלך זגליהם שעלד, עד :,חמיץ6 אבותינו שלי ״

^ר * וגאלם הוא הקדוש'ברוך המלכים  וי^ו^יאת־ד״יצק ש/
רי.ס הוציאו אשר  ממ?ך:ם גרשו ?י חמץ לא כי מצות עגות ם̂ט

י י להם: עשו לא צדד, וגם יכלו'לדתמהמה )לא ̂ ^ i ; T J • 1'■ • ״- - V r T ־•* :
: ויאפר 1r< ספרור ושצ1

 המצרים שמךרו מד,/על־שום על־שום אוכלים נו1̂ זה מרור
ר את־חייאטתינו ' מ א ^נ * ם ^ן  את־חייהם וימררו ב

ר בעברדו/קשה ^ כל את ז??ל^:בודזג"כ^ו ובלבלם ב
’ יי' ;בפחד עבדו'בהם אשר עברתם י י י

J ד » T ׳ ; V T :  V ג I  V IT .

ב ודור בכל־דוד  יצא הוא כאלו את־עצמו לראות אדם ת
 בעבור לאמר ההוא ביום לבנך ור-ןדח שנאמר י ממצרים י ’

 גאל כלבד את־אבותינו לא ממצרלם: בצאתי לי עשהןהוד! זה
^ ך  שנאמר *' עמהם גאל אותנו אף אלא ממצתם הואי ברוך 1ה
 ™הארץ לנו ̂תת* אותנו הכיא למק הוציא ןאותנו

י' ״ לאבותינו: נשבע אשר
ה cvp עד נידו tmifci כסם ת6 רנניה nw &ה יכסה ̂ור נינ : b)6j ל

אר )בח5#ל למלל להודות ה;?ים wnw ף7$<ל  לפ
ה ל?רף להדר לרופם על 'ל?ד - ולרןלם ל

r1w(M .ט bSockCs. (! . ״)מריס! ד)»־̂ג!J שעשה
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בת לכאורה ״בוזצרים״. הריגווים גול  תי
 ה־ם יצעל מכה נם שהרי בדוקא, אינה ור-מ1ז11

) (או ד של היחה ת, ה' ם.’ וכמו מכו  צמכיי
ב מפני נכתבה ואולי  מדבר נשען ׳צעליו שהכתו

ודוחק. שמבצרים. במכות
מט). עח, (תהלים בם ישלוז
ם כוזוז, אוזוז נול ב\׳ וזנולווז בוזה  ברמב״

ל ישנם אכל ריתא ״ הנ ה״ג, בפיסקא בכ  ולא וי
 בז״פ אבל מררים ב׳צום לע״ע, מצאתים,

הו משמע !אומר רע״ק מאמר סיום דו
קין אין ריו\. כוי׳ אלו ת מפסי  באמיד
רינו. עשר הארבעה

סוד מספרו דייוו ; כתב במ״ח  וחמשיה י
ער״ז בו' דיינו עשר סי׳ הוא (ו הרש״ר). ב

ד מפני כנראה, — ״ היו שוכה לכן דגושה, ש  ח
סחא לפי והנה לשנים. ם שילנו נו  ■■ד אלא אינ

 שיבהם—המעייות על שהכונה—בדוחק—וי״ל
 הנירסא הלקט בשיבלי אשר מצאתי שיוב רינו.
א: סנו אלו הי  את לנו בנה ולא לא״י הכני

 דינו. ונכעון.) ונוב שילה (היינו המקרשי בית
ת לנו בנה אלו ק א מ״ ה  את לנו בנה ולא גי
המ״ק הבחירה בית  דינו. שבירושלים) (בי

ס נם וכ״ה  לפסח ההנרה של ראשון כדפו
צינו מחזור מתוך ב — רמ״ו. ה' — שונ א״ ו

סח לפי —  לב וביצים דינו. טו הם — זה נו
ם מ׳צנת בעהמ״ס אשר א חי חסידי באיסלי

ם מקום —  ורפוס הלקט שכלי בעהמ׳׳
 אחז הוא נם אשיר ייוראי, קרוב — שונצינו
 הם. דינו טו אשיר כותב ולכן שלהם כנוסחא

ע״ע. הר־צ״ר בסי׳ יאכל
ם רוו קרט ולא א ואז הים. א  הי' י

ת לשוב מצוום הקכ״ה לחנו  וי^חכות הים על ו
 לרדוח פרעה לב מחזק הי׳ ולא יפרעה,

 דקרי״ם, נס ביצכיי׳ נעיצה ב״ז כי אהר־ה□,
ת ובמיצ״נ חי ח  קו׳צייות (וסרו ביצלה פריצת ב

ריוו. — המפריצים)
רוו ולא כו הטבי  אלא — ״בוזרבה״ בוזו

ט או מים במעם׳  אבוררהם, (ז״פ, דינו טי
ע מהר״ד). צ״ הי׳ ו שה צ״ל ד  במקום — ביב

 מורה יביציה ב) הכתוב. בלשיון א) .■בוזרבה
 וכמיצ״נ חרבה, מיצא״ב לגמרי, ציכיצה’

 פני חרבו גו׳ יראשיון יד)—יג ח, (בראשית
 יכ׳ציה לחרש יום בבז' השני ובהריצ האדמה
הארי!.

ר גירבוו מםנן ולא ב היינו — בוזו  ו
ת מתנרי צרכנו קונים מו  וע״ר העולם, או
) (עה, יוכיא מ־ז״ל . — י ו ו י ו

זה שעל — י1םי הר רפוי זןרבוו אלו

את בכורו את אלקינו ד' הראנו הן :נאמד  ו
 : ר״ה מוסה ובנוסח בא). ה, (דברים נרלו
 ולא — סיני הר על כבודך בענן ננלית אתה
ריוו. בוי ווז\

ם לפוי קרבוו אלו :י״ל עור היו — ה״  ו
ם  לוו ווז\ ולא ~ הדברות עשרת נ״ב שומעי

 והתורה הלוחות היינו אח״ב, — התורה את
דיוו. — והמצוה

 הללוי׳ לפויו וואוזר — גווליאל רב\
 נ־רסא ולהרמבי׳ם כ,—א קטז, פסחים (מיצנה
בהגרה). נם לו נ״א ולכן שט אהדת

 טעמן פיריצ ■ציא — אוזר שלא כל
(רשב״ם).

תו ירי יא1י לא ב  יצא אבל כראוי, — תו
ם (ר״ן התורה מן מ שם. פסחי כ״  הרי״ר דעת ו

 ׳צבדיבור ׳צכתבו — ועוד אבוררהם ריצב״א
ע יוצא כעי׳מא מ. סיפור שיל מ״ ״ צי  ראה י

לנזפר). טליוו וזויות פיםקא לעיל
וו שהיו תי בו ם א  אוכלים שאוו כוי אוכלי

 ממםרר הוספה והוא במשינה אינו זה כל כוי
שמחה״ר הקשה (וכבר ההנדה  הריצב״־ו עק ב
אחרת). •צכתד

כה ואוזרתם בו), יב, (׳צמות ו
דו הפרונוה ווגול  וזוזרור ווסל כוי בי

 בסי' אבל להגביי. הל' ,ב קטז בפסהי□ בירו,
ח״ו רש״י מ ב  מרור זו למצה כ־צמניע : כתב ו

להם הי׳ נ״א (ואולי ירו וזוים זה
ת ומנהג בש״ם). ת, לאחוז הרב בי  המצו

שני׳ שית ה  שיעליהם) המפה (ע״■ והשלי
ת ר! המרור עי" יריו ולהוי הכו  טל עד — ו

היצני. שום
 כוי, ן1הםפי שלא שום טל כוי וו םבה

 שוגאלו שום טל : בקיצור הוא (יבם) בר־צנה
וו תי בו  מפריט ההנרה ובעל תוזברים, א

פ\ ועל ■צננאלו יצום ער : ומבאר  הגאולה, או
ת שהיתה רו  כו׳ הספיק יצלא עד כך כל במהי

תינו יצנאולת פה יובן בזה רק אשר —  אבו
ת. לאכול מחייבת מצו

 הנאולה עצם — הדברים ב׳ אשר וי״ר
אופנה ש ע״פ ה□ אחד — ו סי׳ בספרים מ״ ) 
 הובא — המור צרוד באן. והו״י הריצי',־
 ■צמחה״ר — היינו עבדים פיסקא ביציי״ה

ם רגע עוד ישראל שוהים היו שאם שם)  במצרי
א עפי״ן — לעולם ננאלים היו י  ג״כ מובן ו
 :פא) יב, (׳צמות במכילתא ׳צמרנייט מה

א הניע שהזמן שמביון ^ הבהוב עכבן י ת  כ
טי\.
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ציאנו י האלו יםpאת־כל־ה^ ולנו תיגו1הא^ב1̂;זעע  ̂ד
בל י מחה1!6 כדגון’ ״ לחרות‘ ^ • טוב ליום ו
 ונאמר י לגאלה ומש?גבוד גדול• לאור ו^^לה

' :הללוןה לפניו י י ‘
:ה1יה את^צם הללו ןהוה עבדי’הללו 1 הללו,יה

: ולםJHן.ע מעתה סברןי יודה שם יהי ב ׳ '
 ךם.על־ י ;דדה שם מחלל ממזרח־שמ^ט.ע^מבראו ג

 אלהינו כיהוה מי ה :בבורו ן'הןה.ע^(^מ:ם 1 ̂ל*גוים
̂־בגת המגביהי  :ובארץ בש^ים לךאות המ^זפילי י :ל

 להושיבי ח אבק מא״שפת;רים ךל קע<?[ר מקימי ז
 הבלת עכךת 1 יבי1מה! מ נדיבי.עמו: עם עםץדיבים

* י : הללויה שמחה ה?;ים“אם *
 ז לעז מעם _יענןב’בית ממצרלם ,ישראל ^

:ס^זלותיו ךאל1הןתה;והוךה'לקרשו.יץ ב "
 רקדו סל^ם י לאחור': היךדן.יסב ךאה.;ינס הים ג

 ה.יךדן תנוס כי הים מה־לןד יי בבנני־צאן: גבעות באילים
 כבני־ ג^עות כאילים תרקדו חהרים י לאחור: תסב
 :קב55 אלוה מלפני ארץ חולי אדון מלפני ז צאן:
מ חלממט אגם־מ:ם הצור הד^כי ח  :ם5ינוי5ל

ף ח  גאלנו אשר העולם מלף אלהינו ?דה א<;ה ב
 הלולה ורדיענו ממצרןם' את־אבותינו וגאל *

 ואלהי אלהינו כן';הוה ומרור• מצה לאכל־בו חזה
 הבאים 6^חך ולרגלים למתגדים .יגיענו אבותינו

וששים עירך קזמחים לשלום לקראתנו
בעבורתר
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 על •;]נצטוו וזנזפי^. ז1ש\ על
ת  הקב״ה — יב) (׳;^־מות לוה קורס הפצו

ד •טהוא הפלא לוכרון הפצה לע׳טות ציום תי  ע
 ופטת ע״יט — בפסח נצטוו וכן להם. יעיטות

 •טבה״ל (ו״פ, הנם מעיטה קודם — כנ״ל ד׳
ת איוררהם. בהנדה). מ״׳ט להבין סד״ה לקו״
 •טלמטה — מלכים ולכימ■.1ה וולבי וזלך

ם מלכי בעוה״ו. ם •טדים — המלכי  העליוני
 ו׳טד יג) י, (דניאל כמ״׳ט הסרום •טבציא
ם על מלך נקרא והקב״ה פרם, מלכות ה״  ט

יטם). (לקו״ת
י נוצות עגות י גזגזץ לא נ  וזוזגיריגז גודטוו נ

 להתמהמה יכלו •טאלו לתתוזתתת. יכלו \לא
 אלא נהג לא מצרים פםח כי חמץ אופים היו

•טם). לקו״ת •טבה״ל, (ר״ן, ויום לילה
אפו ת וי צון א לט). יב, (׳טמות הנ

רו תו יר). א, (׳טמות וי
ת הגו ר ו ס לבו ו י א ג ר׳ עשה וגו■ ההו

ת אך לי ■טצ״ל הרי — ח) יג, (׳ט־מות ״לי•׳ ו י  נ
מ אתרי דורות כמה נם היינו ההוא, ״ צי  י

׳טם). פסחים (מהריט״א
תיוו. את לא בו ת א ספ ההנרה, מסדר הו

אינו. ובמיטנה לחוקו. כדי הדבר וכפל
תגו או א ו צי ם בג). ז, (דברים הו  בפסחי

: (קטו, ( תנו •טיאמר צריך ב או א ו צי גו'. הו
סה ״ כו■ ינ ו ג י  (טור גאלוו. נוי ו

ע ו׳טו״ע), צ״ הי׳ ו מ״יי כליטון — לומר לו ד  הנ
 הטעם ואולי ויטוחה. בפה״ג ׳טיברך עד —

ת אלא צריך אין בפה״ג ■טלברכת ניפני חיו  א
הגבהה. ולא הכום.

ת יכסה סי' נוי. הפת א  (דה אור חודה ב
 ; וה על הצ"צ הגהת העתיק ע״ב) קפ״ח

דו ויאחונו  ייטראל. נאל •טיחתום עד בי
 מוה — המרריט, כיטם בטור מבואר והטע□
ת א־טר :יוכה בו אלוו נו■ ואותו! התי  היו לא ג

ם וכן בסידורו. סי׳ אינ  ׳טל״ה, יעקב, הול ב
יעכ-ו.

ת הרב בית מנהג תוו ל ת מ״יט ( הו  בהג
 רלג) ע' אור תורה •טבסי' נ״ע אדכיו״ר
בי׳ הנ חוו הכום י או תו •טמסיים עד ו א ו פויו ו  ל
הג הובא — הללוי׳ מ״יי וה מנ הנ  — כ

בי׳ וחוזר היטולחן על ומעמידו מנ  לברבת ו
היטולחן). בערוך (וכ״כ נארנו איניד

ה פ ת ינ ת א — ביטחו יראה •טלא — הפ
ת את ויגביי ם אין כי—תנו מדי  אלא ■טירה או

ך פיסהא לעיל (ראה היין על י ̂),’להנבי צו
ך תגו שהוציא —■ לפינ — וגאלנו או

תוו ת או ני ת חיי רו ׳ להו ו יטיבהיס ט׳ — נ

ה״ו. יטבכבלי. כמיטנה לנירסתנו (כ״ה  מ
ט מהר״ל. ט״ ט הרוקח. ביטים מ ״ ם תויו  פסחי

 ׳טבח — הללוי׳ לפניו — הריט״ר) סי׳ יטם,
 יטאמר ׳טבח יטל ליטונות עיטר כננר עיטירי,

 יטם יטנולל הללוי' בכולם וגדול בתהלים דור
מח״ו). א. קיו, (פסחים אחת בבת ויטבח

תו א ו במיטנה. (כ״ה הללוי• לפגיו ו
 רעת — אבוררהם ׳טיכה״ל. רמב׳׳ם. רי״ך.
יעכץ), סי' מהד״ל. עצמו.

 (תהלים תית לתעיוו — הללו הללוי׳
 ייטראל ׳ט׳אמרו כיטים הלל יאמר — קיר).—קיג

 א קיו, פסחים — כמרו״ל ממצרים כיטיצאו
מר הוא היכן עד (מח״ו).  הלל בית — או
 (פסחים מים למעינו חלמייט־ עד אומרים

ב). קטו,
און צמח ר׳ וה. הלל על מברכין אין  ג

דה״ג בסעורה בו יטמפסיקין ^פי פי׳ וצ״ל  ו
״ז בתורה כקורא אלא ■טיאינו פי׳ זצ״ל או ) 
מג). ר״ם ח׳׳א

תו קודי! וה ובלילה מיו׳טב, אפילו או
 שכל לפי מעומד, הלל קריאת ■טמצות אע"פ

רות דרך הוא וה לילה מע׳טה  (יטו״ע חי
מה),—סו ם' סתע״ג אדה״ז

 המדברים ובצאת הללוי׳ הפרקים
ם צי״ ת קרי״ם בי מ״  א), קיח, (פסחים ו
קין ל׳טיעיר, תקנו בהם מפסי  ברכת אחריהם ו
מ, וכר זה יטכל המצה ואכילת הגאולה ״ צי  לי

א כלעתיר המדברים •טילאחריהם והפרקים  לבו
 הם כי הסעודה, אחרי באים •טם) (פסחים

(ז״פ). בפ״ע ענין
ך שו נוי בוו תלוו ת ם (מיטינה נ  פסחי

 הדא״יש הרי׳׳ך וכגירסת רע״ק כדעת ב קטו,
א וו ברכה — •ט־ם) בר׳׳ם ראה ובו',  הי

ם יטעיטה ברכת במקום  האורה. בס׳ (ריט״י נסי
שחחיוו.). פיסקא לעיל וראה אבודרהם

א אלו איטר כנ״ל — גתלוו א י צי  הו
תינו אח הקב״ה  אנו הרי ממצרים אבו

א״ב היינו. מ־ט־ועברים ח אנו ו שי  הגאולה. תוגי
ת לגתל גתלוו מקדים ולבן ו ת ו תי ו  שזה תנ
א אינו  מיטא׳׳ב לנו. ספרו •טאבותינו מה אי

בך בפיסקא פי וו •טעשה : אומר י תי תכו  — ל
אח״ב ת תת ולוו — ו סי ת בי — תו  ראו האבו

פ־). (התם הנסים אל וקרובים פו
ת עוי הכ״פ ר״ה — לתו ת — ויו לי לוג  ו

ת •טבועות פסח — כו סו אבוררהם). (׳טבה״ל. ו
ת ת\ חי נ  קורם (הבאה הגינה — תו

ם ה׳טובע. על נאבל •טיהא כדי הפסה  כסחי
אח״ב א) ע, תפתחית. גת\ — ו
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ל&קחים וסן קבחים סן שם ונאכל בעבודתך
)A5ot’ ד^סחיס מן עג״ p1|! (קיר .על יקס ןגיע ר1א^ הזברדם

 ועל גאלקנו על חדש שיר לך ונורה לךצון כוזבחך
שנו $דות ' :ןע!ךאל ̂אל ןה(ה א!ךה ^רוך !̂נ

:נהפכה ושתה ומכיר

מנ?ך. ?ד בובא זזעולם קלןל ̂ללדט אתת;הוה ברוף
ה צ ח ; ידש נשילת סל ומכיר ידיו נועל כן ואמר ר

א10 :ויאחוסנידוויכיר השלימות שתי נין הפרוסה שהניתם כסדר המלות רקח צי

̂לרדנו אהה;הוה בריוף ל׳ארץג מן לחם הסוציא העולם ^לף ז
ה צ  שרם העליונה עס ההרוסה סל ויכיר מיח להשמס השלישית ידתהמלה אלא מהן ינלע ולא מ

 האפיקמן אכילת וגם השלישית שממלה הכריכה אכילת ג"כ לפסור ויכדן .זו נדכה ׳שכיס
זו; נכרכה ■העור

 ̂;ל 1(ץןנ ?מעותץ קךשנו העולם ̂ל.[י אלהינו ?־״וה אתה ברוך
:מצה ת5«?י ׳

: ונהפכה נימי ויאכלם משתיהן אמד מכל כזית ינלס קי ואיזד

ר ו ר  שעם ׳תנשל שלא נדי מסליו החרוסת וינער נמרוסת ויסנל מרור לזית יי,ת ך3 ואחר מ
: זו כרכה וינרן המרירות

צו:ו,על1 'י0ס)יו5 קרימנו >}י»־ העולם מלך אלהינו אהה;דעה ;רוך1
ר >}?ילת הפנה גלי ויאנלנו : מרו

; זה ויאתר נימי ויכרכם נוזרוסת ויפנול כזית כשיסור עמה וחזרת הג' מלה יקמ ואוז״נ כורך

 ומרור מצה םח5 בורך ה;ה.ק;םד־יה המקדש שבית כזמן הלל עשה כן
ĵ*״ יאכלהו; ומרורים מצות על יטנאמר ;מו1 ;חד ' ’

ל״לז׳ל]; נעל אדמו׳׳ר מסדור הנהה תע״ה. סימן סוש״ע • [ונהפכה ניחד ואוכלם

:לג׳ נ׳ טס נין ״ן לשתות ׳טל ו צרט נדי ושותה אוכל כ* ואחר עורך שלחן

ן פז  אשיממן אוזר ישתה שלא ו־׳הר כ׳ית אחד לכל ניתו כני לנל ייחלק! האפיקומן יקח ואת׳כ צ
;חלות קודם לאכלו וירץ נהסינה דאכל ׳ .

׳ ־ נהמ״ז עלת ואומי שלישי סם מוזנין ואח׳ן ברך
שיר י
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אין — mvu ז^צא'1ב ע ה (  באה החנינ
ת ׳טחני פסח בערב ו הי  סט, פסחי□ כ׳טבת. י

u’n הפנזגזיס נז\ — ׳טם נאכי? ב) n n  \m■ — 
א החגיגה ה״ו (׳טו׳׳ע לנונזך\ז\ שחבו  חע״ג אד
□כז״ט).

ב ליטון וזובתג. קיה א, (ויקרא הכתו
ע מו). צ״  ל׳ להביא דוקא כאן ׳ט׳טינה טה ו
סי' זה. ב ד פי' יעבץ ו א וראה הטור. ע״ ח״  ז

ב). (רבח,
ש שיר  (מכילתא, זכר ליטון — גזו

ה הובאה ר״ תו ב). קטז, פסחים ונאמר ב
ת ביר\. הכונו גגגניל בו ד הם אלו תי ה״  ט
(יטעה׳׳כ).

ביג,  מארבע וכוס כוס כל על מברכין ווז
 מבדכין אין אכל — דאיטונה, ברכה הכוסות

א אחרונה ברכה  •טדירא (רב האחרון אחרי כ״
ב ר און). האי ו  מארבע אחד כל : והטעם נ

ח חיטוב הכוסות  ואין בפ״ע חרות ודרך מדו
ה ברכה לענין אבל ה־טיני. בברכת נפטר ח־ונ  א

 זו לברכה מזקיק אין הרעת היסח אפילו —
 ויכול ויטתי', האכילה אחר וזיר ׳טתהי'

 ליטהות או לאכול נמלך ׳טיהא עד להמתין
ח נם ויפטור אחריהם ויברך  (׳טו״ע זו א

ס אדה״ו ד סו״ ט״נ). חעי׳ ו׳

רחצה
חו רחצה. א  לפעמים מר. מפני צ״ע כך. ו

ת מוסיך בו תי א. ולפעמים ואחייב. ה י

מצה מוציא
ה״ז נם חצה. מ תא בז ריי ם דאו  (כסחי

 ב). מנ, (יטם ניטים הן אניטי□ הן א). קך,
 ביטאר ׳טינם אף פסח, בלילי הכתוב והידיט

 במצה יוצא ■טאינו פח, לאכול חייב יו״ט
 פת ■טיחיוב וי״א הייטין). פ׳ ן (ר" ע־טירה
 (׳טו״ע — סופרים מדברי אלא אינו ביו״ט
ט הבינו  הל' רמב״ם וראה ם״ה. סחקכ״
 רכינו ממ״יט וצעי׳ק — הט״ו. פ״ו ■ו״ט
 ברא״יט ר״י, ורעת במופנר. ס״א רמ״ב בסי'

ת ׳טהוא מ׳טמע סכ"נ, ׳טים בלכות ה״  — מ
ט •טס דאה  אבל ׳טמחה. מיטום — בנייו״
ט בליל ׳טמהה אין ״ ח הראיטון יו ח״  — ח

ת סח סי' ■טאנ״א א״ב — באריכו  לדבריו נם ו
 א׳ לי? מלבד מר״ס. אלא אז הוי לא

 דילפינן רחה״ם א׳ ליל לבד — דהה״ס)
א רעק״א ביטו״ת (ומ״יט דחה״פ, ממצה  ס״

ה ויטים פסח, ליל רק  בפיטיטות כ' בהיטמטו
מ״ל. צע״ק) — ליטימחה ׳טייך פת דאין אכ ו

סו כי, חשליחוח. שחי בי\ החרוחח  כ
״ט, בכל  (׳טו״ע מיטנה ייחם על לבצוע חייב יו

ח ״ טן או קכ״ ת ח ׳טבפסח, וררז״ל ס סי  חו
 ^עוני לחם מיטוט פרוסה מצה עוד עריהן

ה״ז ׳טיו״ע מרדכי. (רא״יט. ם"נ). תע״ה אד
ח אחו ו וי ו  ׳טמברך דכר כל כי ויברך, בי

אכלו עליו מינו לאחזו צריך י  כיטהוא בי
 דברכח י״א וכאן ס״ר), דו סי׳ (׳ט־ו״ע מברך

א צי  אכילת על וכרבת ה־טלמה על היא המו
 ורא״יט ר״י ריטב״ם, (ריט״י, הפרוסה על מצה

 להיפך וי״א עיקר), וכן א. קטז, בפסחים
ם' ראבן. (סמ״ג. ם ויטאר תו  כמ״יט גאוני

מ״יי  ׳טניהם ירי ולצאת חו״מ), הל׳ סוף בהנ
חז דו ׳טתיהם או  ס״ה. סתע״ה רכנו (׳טו״ע בי
סק״כן. מיט״ז בפמ״נ וראה

 על ברכה ׳טיתהא כדי חח\. יבצע ולא
היטלימה,

ח ו להשחנו הגי החצה יני ו  ויברך חי
 גם זו בברכה לפטור ׳טמכוון אף (מהרי״ל).

 נרי — וי׳׳ל ׳טמסיים. וכמו הג', מצה אכילת
ר •טבכ״ז להראות ק י  היא זו ברבה ׳טייכות ע

ב', א' למצה  פיסקא וכנ״ל הלל לדעת ואפילו ו
 ויבצע יטעה ׳טלא כרי ׳טהוא נ״ל ויותר בורך.

 *טמצניע ■טמצינו וכמו הג', ממצה נם
 פיסקא לעיל (ראה זה טעם מפני האפיקומן

הגרול). חלע
 ולכן הכריכה. אכילח ג״ב לבחור ויבויג

ם נזהרין  (ר' הסעורה מעין ׳טלא מיטיהה בינתיי
הירהי). אבן בעה״ט. אחי יחיאל

ח\1האכי אכילת כוי לפמור (יטיל״ה) — ןו
 סתע״ה רבינו (׳טו״ע הוא יתירה וחומרא —
׳טיהה כהפסק נזהרין אין בזה ולכן יח). סי׳
ת מנהני — הרב. בי

ר כוי חצה אכילח ״וול״  ולא — חוו
 רי"צ להיט"י. (פרדס מרור כוי מצה לאכול
ת או ) רמב״ם רע"נ. ביטם ני ו׳ נ  ׳:־מוציא מפני ו

מ היטומעים אחרים נם מ הל' (הה״ ״ ה חו  פ״
 ברכות מהל׳ פי׳יא עוז מנרול וראה הי״ב,

הט״ו).
ח יבצע ואחייב א כוי  כיון — חכ״

ת, צ״ל מצה ■:׳אכילת  ממצה ־:יזהו וי״א בכזי
א הא׳ כנ״ל. הב', ממצה ׳:יזהו וי״

אינו ויאכלנו.  חיבוב מפני במלח טובל ו
 כלל אחר טעם תערובות יהא ׳טלא מצוה

 ובן — סי׳י) םתע״ה רכינו <:יו״ע (מהרי״ל.
הג הוא ת מנ צ״ע הרב כי  היטל״ה כתב ־טהרי (ו

 ולהעיד במלה. יטבול כתהאדיז״ל יטע"פ
ס״ח). תיטבית ולא לר״ה ביאור מלקו״ת
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חו,1 פיכניסם רהיינו י  בכ״א. לפיו ׳
 דאכילת הברכה כין הפכק יהא ״פלא והטעם

ת מצה ת ייאכיי ה היפייך כזי  ממצה יפהוא י
פו״ע כנ״ל הב׳ ממצה או הא׳ יצם>. (טו׳

מרור
מה״ז וזרור. נו פסח כיאין’ בז  אלא אי

ת ניפים וגם א), תך, (פסחים מדרבנן בו  חיי
ת כ׳סאר בזה סנלילה מצו סו״ע זה ׳  רכינו ;׳

ב תע״ סכ״ה). מ
 כרי ויברך, — בך ואחד — ויטבול

 פיסקא כנ״ל המצוה לעיסיית הברכה לתכוך
\יטבול.

 מרכך הטבילה ותורם בחרוטוז, ויטבול
תע״נ רבינו (״יו״ע כלי ׳כבתוך ביין החרוסת  ם

ת כל מ־כיקע ואין ר).—סל״ב  בחרוסת, הכזי
 תולעת) (מין הפא מצוי אין יכעתה לפי

לין ואין היכ״ס, בימי כמו במרור  מטכי
 (פר״ח. לטיט זכר מצות מיכום אלא בחרוסת

ה רבינו ׳כו״ע  ׳כלא וגודירי — יא) סי׳ כתע״
 המרירות, טעם לבטל ׳כלא כרי כולו, ל׳כתוע

אפ״ל. כן
ם (עפמ״יכי וזוזרוטוז ויונור  כ). קטז, פסחי

 מ"יכ העתיק לא מה מפני צ״ע ויברך.
הגנו וכן — יח) סי' (תע״ה •כי׳ו ב׳כיו״ע מנ

 מרור נם וו כברכה לפטור כוון‘’ ׳כצריך —
׳כבכורך.

ד לכאורה וו. ברבה חו הוא. ל׳כון י
 לברכה נם מקום יכהי' אגב, דדך מרמז ואוי"
ת ה־ ה והיא א ת ברנ יו ו  החרוסת על הו
 מ״ג, פ״י פסחים להרמב״ם פיה״כי (ראה

ם להל׳ ולח״ם  ׳כיאין אך הי״א), פ״ז חו״
 על מכרכין ראין והא ברה״ו. עלי' חייב

תה  ונפטרת רמרוד טפי׳ה ׳כהיא מפני הוא מצו
תו כרחך ועל — (אבוררהם) בברכתה  כונ
ה טטנוווזה ת טפי צו מ  ייכאר וייכי מרור, י

כ , עפמ״׳ ״י הי  מפני מצור, חרוסח ;וז״ל מ
 חייהם את יכמדרו דק במרור ;זבד יכ׳לא

 בעבודה לאד□ מרירות וי־כ קיכה, בעבודה
י קיכה, נ  זכר עו׳כין לכן נמוד. מרידות אינו א
ט מלאכת מן קיכה יותר דבר ואין לטיט  הטי
״י יכיכן רז מ א,1 ׳כימ״ר א " בז). פ

ך ד כו
ת קטו,א), (פסתים בורך ע ד ל י הזקן; הי

א יוצא אינו פסה יכייכ׳ בזמן כ אי  פסח כורך א״
כין ומרו־ מצה או  פסה ■כאין בזמן כיהר. ו
די יוצא אינו התורה מן ׳כהוא — מצה הובת ׳

ה אם אלא — ני אינו בפי■וו. או ירי יוצא ו

ם ׳כ׳תקנוהו —■ מרור חובת  לטערש ובר חכמי
כ ^ א״  (כסו ביחר ואוכלן מצה עם כורכו א

המ״ק). בזמן יכ׳עיכה מצא בי  בזמה״ז, עליו, יש נ
ב  נפסק־ ולא הלל. לדעת מדרבנן, טווי מצה חיו

 ידי לצאת וצריך כחבריו ולא כהלל לא הלכה
ה רבנו (׳כו״ע ׳כ׳ניהם. ע״ ח  יה—טז ם׳ ס

ם ח ובם׳ ובאחרוני כנ האריכו). פסח ׳
כאנו כיון ובחטיבה, כו׳ ויטבול  עו׳כין ׳

א כהלל, למקרש זכר הו בל הי׳ ו סי טו מי  ו
ה רבינו (׳כו״ע תע״ כ).—יט ם׳ ס

טבול ה וי ט  ויא החזרת רק — בהרו
ת והמרקדקין המצה. רו הי  אין שרוי', ממצה בז
ן ורק טובלין תני  על יבשה חרוסת מעט נו
תה ומנערי! החזרת ב או ח״  וכ״ה ממנה. א

ח מנהג הרב. כי
הוא. לשו! יתור וה לכאורה וה. ויאוזר

אוי ש י“ו סחא דוקא שיאמר מרני  היינו וו. בנו
שמטת ת בה בו תי  ובהוספת בהלל, לטערטו ובר ה

כה טסה. התי
 כ״ה בוי. טטוו בוי קייט היי בוי טטזה ב\

, גם וכ״ב יעקב. קול בסי' ״י ח  באה״ט נ
ע״פ ברורה ומ׳כנה ספת (ו  שהם אלא הט״ז) הו

שמיטו בת ה  אינה וכן (הרא׳כונה) היי תי
שו״ע ה רבינו ב תע״  לקמן וראה יח. סי׳ ס

בזה.
סחא בדיוק וי״ל  אומרים אין א) : זו נו

 מרור באכילת ש׳א״א כמו בהלל, למקרש ובר
מ״ג — לוזקרש. וכר כפר  מש״ז (סתע״ה ו

 רק שהוא להודיע — האמירה מפריכ סק״ז)
ה״ו אבל לטקרש זכר צאין אין בווז  בכריכה, יו

ם וכיון  מצה אבל שיכבר אחרי זה שאומרי
ח, ויצא ומרור ״ ת ע"כ י  — הפרמ״ג שכונ

 לשנה יטעה שלא להזהיר היא שההודעה
 ם״ל יכהלל ויטעה כהלל, ׳כהלכה לומר הבאה

שכח בכריכה, יוצא עתר, שנם  אבל שאשתקד וי
 והוא למקדש. זכר שאמד ויזכור מצה, מקורם

 ליכון כפל הוא ׳כבכורך ובפרט — .‘נדו׳ דוחק
מר רמיד קצח,  כומן הלל עש׳ה כן :או

 אין והכריכה הכרכה ובין כוי. שבהט״ק
 כרודה (ובמיכנה כג״ל שא״צ, במה להפסיק
ת רוצה בבה״ל ס״א סתע״ה  האסירה כל לדחו

ד זה). מטעם — שיאכל אחר‘■ חו בי  לדעת ו
בת ירי יצא לא שלהלל אדה״ז,  אלא מרור חו
כנ״ל. בכורך,

א זו אמירה שיע״י זאת עוד בו  לטעות י
ת לובר, אלא הבריכה שאין מ בא  עתה רק — ו
ח יוצא ״  לרעתו, נם לצאת וצריך להלל. מרור י

 לשיטתו רהוא להפרמ״ג, (מיכא״ב כנ״ל
ה״ז ככז ח יוצא להלל נם ׳ ״  כיכאוכלו מרור י

ב בפ״ע. א׳׳ ר). אלא הוי לא ו לזי
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ה קי־גי, היי שביהוז״^ ב) ״ נ קו< בסי׳ ו
ע לרבינו אבל ׳;]מחה״ר. הריצ״ר, יעקב,  כיון צ״

סחא הקטורת פ׳ יטבאמירת  ; היא •טלו הגו
 וכ״ב קיים. יט־ייהמ״ק בזם! כו' הוא אתה

״ קיים. יטביהמ״ק כו׳ ■טהיו פסה לעיל:
 הנ״ל בכל — והר׳ט״ר י קו״ בסי׳ אבל

 אין ו־טל״ה יעבי־ בטי' — קיים. חיי : איתא
אלו. טקוכיות נ׳ בכל חי■ לתיבת

 דלדעת — ווזרור וזצח פסח בורך נ)
מ בהל׳ הרכיב״ם (מלבר המפריעים " ח חו  פ״

הלל. עיטה כן בלח״מ) עיי״יט אבל ה״ו.
__ בטפורו, •טקרי□ ידבר פסח, ייטימיט ואם
ה״י, •טהלויטיה ומה כ ב א״ ך ד  ע׳טה כ\ : יאמר אי
ת י״ל, בידנו, פסח ואין הלל, ב חי  נמיטכת פ\ ד

א וחמה, ח והי חל ח  הלל ע׳טה כן : ענין ח
 זכד וכריכת• לסיים הוצרך ולא יספר. כאיטר

מה •טאינו (אף לזה  הוא, מבואר כי ממיט), דו
ר •טיממעטין וכג״ל בו  '.הכריכה, הברכה בין כדי

איני המרור כורך •טאני כמו — כ\ י״ל או  ו
 לכרוך הלל, עיטה - כן בפ׳׳ע, עתה אוכלו

ה״ז, •טל־טייטת ובפרט, — המרור.  הכורך אד
בת ב׳טכיל בא עיקרו מרוד. אכילת חו

" שביזזח״ק בווז\ חרר משח  נל ץייס1 ח
ת בפני היו הלל ימי א״כ, — הבי  לכאורה, ו

ת. כו' .בזח\ התיבות תרו  אינם, וביט״ם מיו
 מפני ׳טדוקא להדנייטי, •טהוא אפ״ל ואולי

ה״ן מ׳טיא״ב כן, עיטה קיים הי׳ ׳טביהס״ק מ  בז
ח יצא לא בכריכה. מצה י״

 כתוב והוא יא) ט, (במדבר ווח4ז1 כל
 ראיטון בפסה ממ״יט הביא ולא •טני. בפסח

 ומציוח נו' הביטי את ואבלו ח) יב, (׳טמות
הו, מרורים על ד אדרבה, בי יאכלו תו בת מי  תי

ל ילפינן זה •טכפסוק יאפלוחו אונ  אף פסח ד
 ונם יטים), (מכילתא ומרור מצה לו •טאין

 הרמב׳׳ן כמ״יט מיטמע זה מקרא *טלי פיטיוטו
ת כי יטם, ה, נמיטך מצו  הביטר את ואכלו למעי

הו מרורים עם וצווה וחזר ומצות, אכלו  י
א״כ לניטר. אי׳ אין ו  עט נם לכרוך יטצריך ד
ב ׳טכא לולא מצה, מנו בפ״־ט הכתו מ  נלמור ו

 הריטכ״ם אבל — יטם). ריט״יט (ראה לפ״ר נם
 וכמ״יטי רפ״ד, הפכוק ניטי׳׳ס דגריס מיטמע

מרניטבורנ. הר״ב בהגהות
.•ייל^י* ^■ר! ון1-

הננו כורך שלח\  •ט־לא אוכלין :מנ
לין בהםיבה.  — הלייליות ביטני — מתהי
 במי וטובלה הקערה) (יטעל הביצה באכילת

א — המלח הו סי ו המ״ק, חורבן לאבלות ז  בי
 פסח ואוכלין מקריבין היו קיים •טיכיטהי׳

ם רבינו (׳ט־ו״ע תע״ו). סו״

ת ולכן •טרוי׳. ממצה ביותר נזהדין צו מ  ה
ת, היטולהן ׳טיעל  עליהם יפלו יטמא מכוסו
 •טמים מיטקין או מים, יטיטופבין קורם מים,

 יטילא כורקין קערה או ליבום בהם, מעורבים
 אמצעים למים מצה. פירור• כבלי יהיו

ם  (ובן יטיפתיו. על ידיו להעביר אין ואחרוני
מי ז' כל  שוזחרריך אח־ט״פ מיטא״ב הפסח, י

 ׳טל כורך אחדי עד ע"פ מבקר התהל ל׳טרות).
ם מכל אוכלין אין היטני סדר ם המיני  הנכנסי

ת ס ו חי ומרור. נ
 קיים ■טכיהמ׳יק •טבזמן י״א איטיי להעיר

 על המוצ-א (ככרבת הסעירה כל אוכלין הי׳
ה״ז הסרד קודם וכו׳) בצקת מיני א  כא הי' ו

ר  (מרדכי ופכה מרו־ מצוה מצת ואכילה הטו
 הל' הרמב״ם על בזר, ופלי: פסחים. סוף

פ״ח). הו"מ
שוחח אוכל  ואובל : בפע״ח רירבו. כרי ו

ה. כטור הוא וער״ז צרכו וי מ״ עיין; כסי' ו  י
חי\ אוכליו שו  דמיטמיענו וי״ל צרכ\. כל ו
 •טיאכל כדי צרכו, די טיאכל’ א) : ׳טתים

 לפסח זכר יטהוא כיון היטובע, על האפיקומן
 יותר יאכל יטלא ב) היט־וכע. על נאכל יטה•'
מן אכילת תהא ■טלא כרי צרכו, מכרי קו  האפי

;סה. אכילה

תע״ז ביטו״ע כוית כ\׳ צפ\\ ס״ג) ז
ם, •טני לאכול טוב ולכתחילה :כתב תי  זי
בי אהד  עם הנאכלת למצה זבר ואחר לפסה ז

ח מנהנ וכ״ה הפכה. הרב. כי
ח\ אחר ישחח שלא ויוחר ףו אפי

מ כה׳׳י כ"פ — (די״ף מ״ ב  רכינו פיטו״ע ו
א בפרמ״ג וכמ״יט צ״ע אכל סתע״ה. א״  ב

 (כן האפיקומן טעם יבטל ■ט־לא רסתע״ח).
חפ״א). ר״ם והמ״א מהכ״י מיטמע

 •טלא להזהיר הו״ל א) : צ״ע לכאורה
 •טאכילה ובפרט האפיקומן אהה יאכל

כ בטו־טיו״ע כמ׳י־ט היטתי', מן חמורה  ונ״
ח סי׳ תפ״א. הע״ ל״י ב) ו  לשוזוח. ואסור הו
איו או שחוח ו מן, אה־־ ל קו  כל וכמ״יט אפי

 נ) ישחח. שלא ויוחר פי' ומהו הפוסקים.
 ארי?ת דיני נמר אהר לכתוב הו״י■ זו אזהרה

מן, קו אח״ז. יטזמנה כיון האפי
״טתה, •טליא ויוחר פירו־ט ;וי״ל

הי' •טילא ■טייטהדל ע״י היינו צמא. י
הוצרך לא א) :כה:״ל מובן ובזה

מן רבלאה״ב כיון אבילה, על להזהיר קו  האפי
א לא ב) חשוכע, טל נאכל צ״ל  לה־טמיענו נ
ר דין סו מן, אחר אכו״־ט אי קו  מקום בי האפי

ם ת ורק כסידור, ולא ביט־ו״ע הוא הדיני הנו הנ
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:חלמים5 דדינו ן1צי את־־עיבת יהוד. ב?טוב המעלות »
 בכמם יא^רו' אז רנה ולשוננו פינו שחוק ימלא אז ב י

 עמנו לעשיות הנייל:תוד. ג :עם־^אלה לעשות יהוה דעריל
 :בנגב כאפיקים את־שביתנו .יהוד. שובה יי : שמחים הי;נו

משר נשיא ובכה ילדו הלוך ו ימצרו: בדנה בדמעה הזרעים ה
W ^ ״ ’t o ̂ ה מ נשא ג

 להוה אהב ב :בהךרי־־קדש שיר,יסודתו מזמור לבני-קרח א
 בך ^רבר נקברות נ’יעקב: משכנות מכל ציון שערי ״ י

 פלשת הנה ליהעי ובבל רהב אזכיר! י : סלה ,עירהאללדם
 ילד־־בה איש״ואיש ולציון.יאמר י׳ ללד־שם': עם־־כושיזה וצור
 :סלה ילד־שם זה עטים בכתוב יספר יהוה ו :עליון יכוננה והוא

 י I בך מע;ני כל כחללים ושו־ים י
ה כ ך ב  דיבר ףb בפי: רזהלתו בכל;עתתמיד אתץה)יה א

כיתה שמור ^^האלהים.יר־אואת־בד^תיו י י' י
 קדשו ישם כל*בש'ר ויברך ןךבר־פי' יהוד. תר.לת : כל־רזאדם
:הללרד*. געד־עללם מעתה ?ברך;ה 1 ואנרזנו :ועד לעולם

̂מר אההנים מ*ם קידם : זה ססיק י
J מאל אקרו ונחלת מאלהים רשע חלק־אדם י \ה

: זה פסוק אמר’ אחרונים דים ואחר
: ל?!ני.יהוה אשר כישלחן זר׳ אלי ררבר

הנז:רך אומר נדמין מנרכין אם
:ונ?ר'ך לן הב

:בענט׳טין) וזעלין סיר רמתי נצ׳׳א (או
י’'״י ׳ ל י , ! עולם; גער מ.עחה מברך ך־.ור׳ שם ׳

ן ר מנ ה ו נ מ ו מ א ש ר ס נ ח ו ג י ו ז נ ר ך פ ל כ ו ? נ ל כ א ו ש ל ש ; מ

:זת״נו 'ובטובו משלו שאכלנו ברוך 1נ־1«ז: מו־־!
:ועד לעולם תמיד שמו ומביך ברוך ־״י® א־־ל ®לא ייי־
;משלו שאכלנו אלהינו נברך ייו’®׳■ ̂■י״י ®:י® הם יא®

ח;ינו; ל*שללולטובו שאכלני אללינו ברוך 1’־’®״־ ״יה
:\,ער לעולם תמיר שמו ומביך ברוך,אלר׳ינו ®נ® אכל !מ•:!א

®t ®ר) .פו » נ) .חנו ם :c ׳». קפו 16 ז) . כא י,«® ם’1תמ ו) , ■; ■נ קמל'. ר) .נ לד n( נז נ היינ .
ברוך
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ף ח  את־- הזן לם1הע מלך אלהינו ןה[ה אר;ה ב
̂יטובו העולם וךרחמיפהוא־ ד9ח5 ̂הן ?:לו

 ובטוגז* חסדו*: לעולם' כי לכל־־גשר לחם נותן
 מזון ואליחסר־לנו ־חסר*לנו6̂ ר;מיר עמנו ה?דול
 זן אל ‘הוא בי הגדול עזמו בעבור :ועד לעולם

 לכל־בריותיו מזון ומכין לכל ומטיב לכל וספרנס
 לכל־חי ב:ע1}מע את־;ךך פותח כאמור ברא איעזר

:*את־הכל יהוה״הזן אתה ברוך רצון:
 טובה חמדה אריץ לאבותינו שהנחלת אלהינו.על יהוד. לך נודה

 מצך:ם אלוהינו'מארץ שהוצאתנו/ידוה ןעל' ^חבה ’’י י
 בבשרנו'ועל שחתמת געל״בריתך עבדים מבית* ’ו?ךיתנו
וחסד הן דדים }יעל שהודעתנו י הר,יך ו.על שלטדתנו חיורתך

בכל תמיד אותנו ומפרנם זן שאתה מזון אכילת ועל שחוננתנו
*,• - : JT ־ : • - I t  T “  T I T ; ־ i ״• T ; - t  IT

:ובכל־שעה ובכל-עת יום ; T ; T ד

 וסברכים לך מורים אנחנו אלהינו הכלןהוה ועל
 לעולם תמידי כל־חי ב־פי ^םך' אותך:הברך ‘

 את״יהוה וברעת ושבעתי {אכלתי ככתוב : ועד
 אתה בחך נתן־לך": אישר הטבה ארץ7אלהיך,על

‘ נעל־הטזי^ יהוה-עללאח ״ ״

?|ם אלהינו.על־-ל?!ךאל.עמןז ה1ןד, ם0ר  געלץר̂ו
בית מלבות ועל כבודך מק:כן ציון ועל’ עירך

̂ך ^:נקרא והי־!רוש הגדול ועל־ד.ב:ת משיחך ךוד  שב
 פמפנו זוננו רועננס ךענן(בשנת אבינו■ ^לד.ינו : עליו

̂הרה אלהינו יתוה לגו ודךוח י וכלכלנו''והחיחנו ? 
אלחינו/לא איל־תצריכנו:חה’ונא מכל־צחתינו:

. I ״יו T 1־ .  T : r* * : -  ^ TS
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ת לידי ד ולא וךם ב^צר מוזנ  >ןם כי הלואתם לי
א והרחבה הר!דו^ה הפתוחה המלאה ל;דןז ל  בבועז ^

י עד לעולם נכלם ולא י ׳ י  t ו
 הטביעי יום ובמצות והחליצנווהוהאלךןינו^מצותיף רצה מ״

n כי הזה והקרוא ה&בתתדול ‘י י p v 1לןרןדוע1גד 
בו' ♦ לפניף הוא תי ב  * ךצונף כמ:<ות !נאהבה ולנוה־בו ^

 ו^נחה ן1ןע צרה תהא עלא אלהינו ה1לנו.יה הניח וברצונף
̂יון.עי.לף בנחמת’אלהינו ;הוד, והדאנו *’?זנוחתנו’ ביום ' * 

 הלשועות בעל הוא אתה ךן^ןד*כי ,עירי וחשלם בבנ.ין*’ו
הנחמות: ובעל י ̂ ‘ ’ ’

הגיך?רה ן.יגיע * רבא אבותינו.י^ה נאאזי אלחינו  ו:פ.קד ךשמע י ן̂.
{!י^יחבן־דוד אבותינו/וזהרון ^ברונ^ו^קדוגנדוזברון י ״'

ת ןדי״ברה'?ל/ע?׳ן̂ז ̂ל«ל ^^^^שלם'עיר̂, ^TPP? .י
 ביום • ול־שלום טובים ויחתים ולרהבים .ולחסד לחן • לטובה ה£5לפלי

 אלהינו זברנו,יקה הזה* ש1רן מרןיא *טוב *ביום • הזה המצות חג
 ישמןה ובדבר* ;טובים לח!ים להו<בי.עגו'בו ל?ןבה בו ופלןרנו • לטובה בו

̂ינו ורחם וחגנו תם ןבסמים ̂ינו אלד ?י ןהושקנו ,ע  W בי • עיג
ה: ורחום חנק ^ל[ז ^ז

 ך1כר * בימינו בסהרה הליןלש עיר יתשללם וכנה
:p̂ ,יתעזל!ש׳ ברסמיו בנה ןה\ה ארזה

 אבי» האל• העולם ם,לך אלהינו ארזה,יודה ברוף
̂ענו • י^רנו גאלנו בוראנו אדירנו ■ מלבנו י  רןרו

 ולטפזיב הטוב הפלך רועה.י^ראל רוענו קדוש.יעקב
 • ל,נו מטיב הוא ■י לנו היטיב היא י ויום יום בלל לכל
 הוא:גקלנו גואלנו הוא נפלנו א1ד • לנו ייטיב הוא
 • והצלחה הצלה ולרוח * ולרחפים ולחסד לחן • לעד

 ורדים ובלקלהורהמים נחמהפךנקה ’רשועה■ בךכה
 :להכדנו אל י לעולם וםכל־־טוב וכל־־םוב לום1ן'ע

הוא קרהמן י.לר: לעולם הוא.יקלוך,עלינו הרהמן
יתברך י" - / ’
38 —



ה ר ג ל ה ח ש פ ש

 ר1לד הוא.ישתבח היססן :ובארץ בשמ.ים לתברך
 בנו רתהדר ^?הים ולנצח לעד בנו ן.יוץפ??!ר רומס
 :בכבוד הוא:פתסנו הרחמן :עולמים ולעולמי לעד

 צוא.רנו"והוא‘ מעל גלות עול תא.ישבור הרממן
 ברכה ישלח הוא הרחמן :לאךצנו קוממיות יוליכנו
 הרחמן שאכלנו^עליו; ^להן.זה בב.ית.זהגעל מרבה

 זכורלטובויבשר־ הנביא לנו.>?;ת־אלןהו הוא.ישלח
 הוא הרחמן t וגרזמות ןשועות בעזורותיטובות לנו

ת־־אמי מה הב.ית בעל מולי את־אבי :ברןל  מורתי ̂ו
 ואת־ 'ת־ביתםן^ת־זרעם1ו> אותם מזה הב.ית בעלת

 שברך במו :לנו }א.ת־כל־אשר אותנו למם כליאשי
 כן כל מכל בכל גיעקב יצחק אירהם ^ות־אבותינו

 שלמה בברכה יחד כלנו ברית) (בגי אותנו יברך
י י ״ ’ :אמן ונאמר ״ י ’

̂;:מךת ןכותשרהא עליו;עלינו ללמדו ממרום  ונשא שלום למ
ושכל חן ונמצא ישענו מאתירזוהוצדכהמאלהי ברכה ״ י

; I T T :  T ; T T ' י V: ־ • ז■ ; * : ••ן ; • • V 1“ : ( י

:ואדם אלהים בעיני ב1ט
 העולמים: לחץ ומנוחה שכת שכלו ליום הוא,ינחילנו הרחמן
״ ״ י טוב: שכלו ליום ינחילנו' הוא הרהמן

 מגדל * הבא העולם ולחלל המשיה לימות יזכנו הוא הרממן
 עולם:עשה ולזךעו,ער לדוד למשיחו חסר ןעשה מלבו לשועות

 בדלשראל ן,על ̂עלינו שלום לעשה הוא במרומיו שלום *
:אמן ואמרו ’ ’

̂זין קדשיו את־יהוה לראו  דשו מפירים :_ליראיו מרס־ור כית
 כי־ ליתוה הודו :כל־טוב לא־_יהסרו להוד, ’וךעבוץרדשי י

:רצון לכל־חי ומשביע את־לרף פותח :חסדו לעולם כיי טיוב
:מבטחו להוה והיה ביהוה יבטח א̂שר תברי ̂רוך

נכסינה ו£ותה הכוס על זמנרך
שפזךהגפן: פרי בורא ד,עולם מלך אלהינו להור, אתה ברוך
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̂ייזר ת5הד ופתח־ן ד סס מוזג׳ן : וי

 ועל ידעוןד• לא אל-הגוים ממתף ^פוןל
 ־n.s אכל כי :קראו לא כש?זןד אשר סמלכרת ‘

 אפןז נסרון ז;!מןז שפך־נגליסם ג השמו ואת־נוהו נעק^
מידם ^אף ^דרף ’מציגם: :קזמי;הוה מתחת ות̂י

נרצה הלל
̂;5 לני לא יהוה לט »לא  ד.על*חסךף.על־אמתף:1כנ תן ?גף1יל

 בשמןם ואלהיט נ :אלהיהם איהעא יאמיו״הגדם" למה בי
 : אדם ןדי מעשה וזהב כסף עצביהם י ;?נישה אשר־חפין כל

 ולא להם ואזנים :יךאו ולא להם ולאיידברו.עימם להם פה ה
 ולא רגליהם ימישון מ*א 1 לדיהם י יריחיון: להס^א אף ,ישמעו
 אשר־בטח כל עשיהם יהיו כמוהם ח ;בגרונם לא־יהגו והלכו
̂עזרם בטח :שיאל ®:בהם  אודן בית י :ועא ומגנם ביהוהי

̂ננם ה/עזךם1ביה כמהו עזרם להוהבטחו’י>«,יראי ;הוא ̂ו  ביהו̂ה
י ’ ’ ומגנםהוא: ’ י
את יברך לשראל את־בית לב:רןד לבלף זבמו ה1ןה יב

 עם־ הקטנים ןהוה יראי לברף ע ארדן בית י ‘
̂ילם עליכם ןהוה' יכף יי :הגדלים  : ;ניכם1ועל־ ?גי

 השמלם טז :וארץ שמילם עשה ליהוה ם1אר כרובים מי
 יזלא־המתים לבני־אךם: נתן והארץ ץה1לי קמלס

 יה נברר 1 ואנחנו יח :דומה יךדי“כל ןלא יד׳ללויה
מעתהועד־עולםהללרהז

 אזנו כי*הטה ב :תהטגי את־קולי ה1ןה 1 כי־:שמע אהבתי »
' י שאול ומצרי חבלי־מות 1 אפפוני נ א״ררא: ובימי לי י

• : V • I » Tr ; V 'T ; י• I ; V |t״ ; ׳

̂א וכשם־ץהוה י :אק*<א תון צרה כצאוני ̂ה א$ה א̂ל  וה
*פתא:ם’ואלה'נומרתם^^ש^ ^ייק ה1יה חנון י- נקשי: מלטה

( ! י ו ל : V 6ח S 0 ■ י 1 I K  CC ■ ( SO P נ 9  e c . ( J 9 ר  W 'Sי.
•f tw  •i»> **)to » .•>ייחז •״< י

יהוד
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מ״י, הברד  יצמא צי;א’ באום! •מייצתה, ק
בן נ) אח״ב. ה זו •צזהירוח מו תד זמנ  היו
מן לאכילת נזוזוך הוא אחרון קו  וסווסי האפי

מ1\ נווזוך כתבה ולכן לה, ת ןוו בו  ויאכר. לתי
̂ל קצת בא^^א -—■  יצלא ייצתדל לא אב 1 ̂י

תאב יצמא,  לו יתירו הרי ליצתות הרבה וי
 •צאר וליצתות פוסקים קצת רעת על יעבור
א נ״צקין  ולבן רבינו) ביצו״ע ס״א, (סתפ״

צא״ב ע״ז, פזהירין באכילה. מ׳
 ; מיצמע דבריו מרסחם ■— יש\ז\ז שוא

צתי׳ א)׳צמנל לו יזהר, ׳ אפי  (ר"׳צ מים ו
 בלילה ■צנם ב) ע״פז, ס״ם במרדכי מאוירא

\ (■צבה״ל), ליזהר צריך היצני נ ה \ י\.1וו
 כ״ו סי׳ ע״פ פ' (רא״יצ בהסיבוז ויאכר

א. סתע״ו וטויצו״ע צמעות ורלא ס״  כמ׳
צ הל׳ חרמב״ם מ״ ח פ״ז חו ח ה״ פ״  ה״ט, ו

מ״יי עיין מ •צם הנ מ"  תע״ז רבינו ל׳צו״ע ו
ס״ב).

ה חצווז עורם ד״ תו כא, מגילה לאתויי (
א נאכל הי׳ •צ־לא הפסח כמו א) חצות. ער אי

ב •צלכתחייה כתב, •צלו כ^צו״ע  לצמור טו
ת קורם נ״ב ההלל את  ע״פ ם"פ (ר״ן חצו

ת בזה מרקדקין אין אבל דמגילה). וספ״ב בכי

ניד
מ״ז—מעיני כל בדג. ה ר ב ם. כל ב  כהול״

ם אוחזין דו, הכו ר עד מוגבה, בי ה סו  בונ
דו אמן, ירו׳צלים ברחמיו ר אח״כ, מעמי  וחוז
א ביעלה כפה״ג. לברכת ונוטלו בו  המברך ; וי
רת קולו מעט רנבי'  בו בו׳ זכרנו באמי

ת בו כו' לטובה דנויציה) (בי״ת ״ בי ) (  רפוי'
׳ ברכה‘׳ ו ם לחיים י בי כין וכל — טו  המסו

ם. לברכה, לטובה, ;אחרי אמן עונין  טובי
 עונין אין אחה. ורחום הנון ורג1 : הנוסח

א יגזסרוו. אחר אמן מר כאו״  מורי אבי או
את הזה בעה״ב מ ו  א!ז הזח, בעה״ב א׳'

א לו •צאין מי או אורח ״ הגין ב״ז — או  נו
היצנה. בכל נם הך

ח״י. אלי• של ב\םו  רבינו •צו״ע (
ת חפ). ב״ס  (חו•( ברהט״ז אחר וה בום מזינ

ם רזמנים  כ״ק תיצ״ג). חה״ם •צ־יחת — ידועי
ד רו״ח ״ מו ד  בעצמו למזוג מדקדק •צליט״א א

ר זה, כוס מדו ם דקדקו לדור ו רי״ בזה. האדמו
 ציחלק’ צע״ק גץ׳, שם\ך הוי כ\ם ווווגיץ

מן נכלל אינו זה הנדה , קד׳צ בסי  פיסקא בי כו'
סי׳ אח׳׳ז. נכתבה והלל ננמדה, כבר ברך ב  ו
מן נכתב קו״י •צ־פוך. קודם חלל הסי

רת קודם וי. ב\ם םץץגי\  הניתך יצפוך אמי
פ. ר״ם ר״ן רע"נ. (סי׳ וארא. פ' בחיי ע׳'

ת ד׳ כי אבודרהם). סו ת ר׳ כנגד הם כו סו  כו
ת •צל ת רה׳צקות הקכ״ה •ציעחיר פורעניו  א

אנו — רפ״י פםחים ירו׳צלמי — או״ה ו
 המצוד. מיצלימין הננו הכוס בזה : אומרים

 גו' חמחך ויציפוך •צהנטחתנו מה ע׳ציה יכן
(■צ־ם).

 ע״ם צהוא’ ביארו, לא מה מפני וצ׳׳ע
ת יציר׳ ■צ־ם, בירו׳ציימי ירי ר' דברי סו  הם כו
 רמז הוא ר׳ כוס וא״ב מרביות. ד' כננד

ח ה לניו אוי ם דוקא או ולכן האהרונה, ונ מרי  או
 הא' טעם עי רריציב•׳״ קויצית (וסרה •צפוך
ולא ד׳ בבום רולא אומרים מה מפני

באחדים).
ת מנהג חרלם. ץם\חהיי\  (כ׳ציחל .■ הרב בי

ם דולקים נרות מנורת לוקחים בחול לכי  ס־ו
ה תו פ ת בל י תו  עורבים ■צבו ההדר ׳צרין הרי
ם ,1ההצר (או ורה״ר הסדר ך ואומרי ״פו ׳

תו אומרים ה־ציוהים ת, אצל או  קרה הדי
אדמו״ר תו, מבני א׳ בלוית בעצמו, ו  הלך בי

ה תו פ תך •צפוך אמר הוא גם ואז הדלת י מ  ח
צי נר ה א רי ם בהזירת — ה ציוהי לין הי  מתחי
ינו. יא

צ בי׳ציבה, וזווחר שפ\ך אמירת א״ ו
ר. עמו י

ר ברי חולוז. ץפוחוויץ כו  ליל •צהוא יו
ת רב■־ מ׳צום מתיראין ואין ■צמורים כו כז  ו

א זו אמונה בו ך מיציה י ת הקב״ה ו״צפו  א
נו (׳צו״ע הנוים על המחו יצב). רני

הו ■צ״בנס הרלוז םץחםי\  כי בו' איי
טי ויעקב נו׳ יצעב את אכל הו נ איי  מיצכון מ
ת א״ו או ת ויביצ־ ׳ציבוא הז אוי  (סי׳ בניו נ

מהרי״ד).
ם גוי אבד בי ג\׳ שם\ך חהיי ז).—ו עם, (

 ג\י וזררוך — כה) סט, (׳צ־ם גץ׳ שםך —
/ (איכה ״ סו) ג  האריז״ל, בסי׳ הוא כן -
צי״ה, פ1ו רע״ג (בסי' יעכין ׳  •צני ב״א אין ״

. אכל כי נו׳ •צפוך הפסוקים ה״ו נו' מ סיוי כ  מו
סהא עי פסוקים כמה יכינו). נו

אע״פ — גוי שביוך חנו ׳ציאין ו  אנ
□ א ר■ לוג לא — דאו״  לשגזב אפ כי לוו ו

(ז״פ'). גץ׳

נדצדו הלל
 כסדר עיצה אם — ורבה פי' זרצח, חלל

צ״ע (׳צל״הן. ליצמים מרוצה הוא הזה מן ו  רסי
מו נרצה א הסדר, בפו^י צ״ל מקו  כאן, וי

הו ו׳צל״ה הר׳צ״ר לבסוף. כתבו
חי גוי לגו לא ב ח רג ג\׳ חללו גוי א  גגי חו
 (קיז, פסחים מיצנה - קיח)—קטו (תהלים

ההלל. את עליו גומר רביעי ;ב)
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 ןמל ה1לה למנזדןןכי נפ^י ^וגי י ןי.ע:2/1לה ולי דלתי ה1ןה
 מעה'את־ר;לי7את:עיני'מך ממות י1ע9חלצת'נ פי ח !;ללכי'':

 כי האמנתי י :החלים להוה'נאלצות ̂לפני אתהלך ט :מדחי
: כזב בל־האךם בח^זי אמלתי אני יא מאד ?נניתי אני אדבר י

̂וה/עלי מדראישיב'ליהוה יב  כוס־לישועות יג :כל־הנמ̂ו
 'שלם1?ז ליהוה נדרי יד :רןרא’א יהוה ובישם אשא י

 הבוותה בעלני,יתה טו';רך נגרה"נא'לכל־;עמו:
 ן־5 אני/ע?:ךןד כי*$ןןני.עבדף לקוה אנה טי לססיךו:

 חודה .[בח אזבח לף 'יי : למוסך פתסת' אמתף
 ננידרנא ליהוה״אישלם ^ב'שםזךד\אלןרא:יחנךד

ירושלים בתוככי יהוה בית בחצרות? יט :לכל־עמו
:הללויה

 כ:י ב כל־האמים: שכחוהו כלעוים אתץהוה הללו א
 :הללרה לעולם וא^ת״יהוה חסרו 1 עלינו גבר

̂רו לעולם ויי ״ ’ י כי־טוב ליהוה הוח א  :ס
:חסדו לעולם כי ישראל יאמר־נא נ

:חסדו לעולם כי בית־אהרין נא יאסרו ג
:חסדו לעולם כי גא:ראי;הוה יאסרו י
 לי ךוה י בסךחב;הי: ענני כןראתי;ה מךהמצר י•

 בעזרי לי ז;הוה :אדם לי סה־.י?קה אירא לא
 סכטיח ביהוה לרוסות טוב ח ’כשנאי: אראה ואני

;בנדיבים סכטח ביהוה לחסות טוב ט : באדם
 סבוני יא :אסילם כי :הוה כשם סבבוני בל־נו:ם י

 כדבירים סבוני יב :* אמילם כי גם־סבבונייכשם;הוה
דחה ̂ :אמילם כי כישם';הוה בא־שירךצים דעכו

דחיתני
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01'p^ לנbדהי־לי• לזמרת;ה ̂עך יי :̂!זרני ה1רה ל 
̂עה ̂יועה ךנה 1 קול טי :לישו  :מין צךיקים ב:אהלי וי

 עשה יהוה י.מיו רוממה טז:מין:ד(ה :חיל עשה יהוה
 נסר ״ מעשי־יה: ואספר כי־אחנה לא^אמות יז חיל:

̂י לא ןלמות :סרני:ה  שערי־צרק פתחו־לי יט’ :נתנ
 צדיקים זה־־השערליהוה כ ;ה: אודה ’אבא־בם

 אודך: לישועה ותהי־לי אוךןלכיעניתני נא בו: יבאו
 מאת מ :אבן פנה לראש היתה היונים מאסו ן5א כב

 ך,״ כד : asמ לעינינו היא'נפלאת זאת היתה ;הוה
 י :זה בו ונשמחה נגןלה עשה:הוה היום ’ '

 J נא הושיעה :הוה’ אנא :נא ר-ושיעה ̂יהודז אנא כה
:נא הן:ליחה יהוה אנא :נא הןיליחה יהוה אנא

 מבית ברבנובכם fip: בשכס בדוך"הבאי יי
ראר i אל כז ברוך: יהוה י  אסרו־סג לנו נהו̂ד

 ואודןי כחיאלייאתה :אל המזבח קרנות עדי בעבתים
 בי כי״טויב ליהוה הודו כט :אלי ’ארוממף; אלסי

:הודו חקדו לעולם י.................
 עו־עןי צדיקים והסידיף בל־־מעשיף 6עע אלהינו ןהוה יהללוף

וישןחו ויברכו יות בתה ישראל בית וכל־עטף רצונןל י י '
 בילף * מלכנו את־שמף ניטליכו ךיקדישי גיעריצו וירוממו וקארו

אל: עולם'אהה ו,עד מעולם’ לזמהכי נאה ולשמף להודות טוב
 :חסדו לעולם כי ̂ ליהוה'כי־טוב הורו א

:חסדו לע^ם כי־ האלהים לאלהי הודו כ
:חסדו לעורם כי י האדנים לאדני הודו ג
:חסדו לעולם כי לבדו נדלות נפלאות’לעשה י

לעשה ד1ו0< נ^'
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ם בתבונה השמ:ם לע*שה י חסדו לע̂ו
חסרו לעולם כי ז§ים7על הארץ לרוקע י
̂ה ז חסדו לעולם כי גדלים אורים ל̂ע
 חסדו לעולם כי כיום לממשלת את־משמש ״
כלח בללה לממ^זלות וכוכבים את־הירח ט
* ’ ;לםכככוריסם4למכהמ י

 ’ מתוכם ויוצא:^ראל ״
 נטרה ובזךוע חזקה כ;ד יב
 לזרים לזר'ים־סוף יונ
 כתוכו ושראל והעביר יי
 ונערפךעחןסילוכ.ים־םוף ™
 כמדבר עמו למוליך בי
 נדלם סלכים למכה יי
 אדירים מלכים ניסת ״
̂מרי מלך לסיחון ״  הא
 הבשן מלך ולעוג =

 לנהלה ארצם כאונתן
 עכדו ללשראל ככנמלה

^כשכל^יזכרלגו »
י מצרינו יסרקנו כי
תן כה ם נו ח  "לכל־בשרל
השמים לאל הודו כי

י : , , , . * 1T זי ־ •

ת מ ש  כל*ב^ר ורוח ׳ אלהינו ;הרה את־ש^ף הברך ?ל*חי נ
עד- מךלעולם * תים^ מלכנו ז?ךף וחרומם לפאר ‘  ו

ךה1ומו^;לפ גואל מלך ̂נו אין וםבל;;ךיף אל׳' אתה העולם
וכזעיל

ו

 חסדו לעולם כי
 חסדו לעולם כי
 חסדו לעולם כי
 חסדו לעולם כי
 חסדו לעולם כי
 חסדו לעולם כי
 ספדו לעולם כי
 חסדו לעולם כי
 חסדו לעולם כי
 חסדו לעולם כי
 חסדו לעולם כי
 חסדו לעולם כי
 חסדו לעולם כי
 חסדו לעולם כי
 חסדו לעולם כי
 חסדו לעולם כי
חסדו לעולם כי

44 —



. ה ד ג ח פש ה
רו ". ‘רר הו  ב׳;]אר היש״ץ (או הגרור ג\

ה) יכות רו מקריא העג ן וכי^ נו׳ הו כי סו מ  ה
דו אחריו עוני!  הגדול וחוזר גו'. יאמר נו׳ הו

דו :אחריו ועוני! נו׳ יאמר :ומקריא  הו
אמרו, וכ! גו׳. יאמרו נו׳ א בי  (ד׳ ה' אנ

ם אחרי —■ :עמים).  נו׳ יאמרו הפסוקי
רו : אומרים — כל״ח. גו' הו

רו בו■ יהללוג  בוי וטובווז גוי לר׳ הו
 מימנה הנוולטייוו, וזי יוזיר בו■ ישהבח■ ובס

ת ימ-ם. ונפרא פי' הדעו סח הנמרא ב בנו  ו
מ״ג נקבצו והגדה ם א א׳מל בפר דה  ת״פ, ר״ם נ

ר הרא״׳ס כט״׳מ היא רבינו ונוסחת  והטו
ט״ז פידו׳ט (ע״פ ס ה ב תפ״ו), ס״  הלבויע וכ״

:cט יעקב חק תפ״ו, ׳ ה״ ב ת״פ, ו  יעבץ, סי' ס
אדם. ;זיי

ימם. כגמרא נזכר יהללון■.
סיוו הי  כל גור :ולא ווטגנייר. בל אל
ר (וכהגהת :עיטיך ״ מו  הסידור על הצ״צ אד

סי׳ וכ״ה — :•לו)  הל׳ רמב״ם רס״ג, רע״ג, ב
חנוכה רגילה  סי' אבודרהם, ה״י, פ״ג ו
ב ע״ם והוא ועוד, ■;•כ־ן  קמה,י) (תחלים הכתו
(אבוררהם). מע׳מיך כל ד׳ ׳ודוך

 כל״ח להתיז צריך וונזרו. לסלבז כי
ת ו־דוימלמי  לי׳מתמע דלא ה״ד) פ״ב ברכו

ר (רימ״י חסדו מל’ ם' ונם ניעולם, ״ רי ׳מם), י
רו ם גו■ לרי הו  נקרא — קלו) (תהלי

הגדול. ־.לל
 —■ המצרי הלל נקרא סתם (הלל —

— א) נו, נדבות
 לחם נות! בי' רכתיב מפני ולמה, —

היינו כימ־ד ':ל ח, (פסחים נרול דבר ו  א. קי
ע ב), ד, ברכות ידאה ל פסוקים כ״ו בו י  ע

ם מנין כננד יתברך ל-מם ־,■ראה הד ע מיו  ה
 הלל בררז״ל נקרא הטעם מזה כי ואפ׳מד מ׳

ע ,‘־נדו■ ״  ורז״ל מאר, ומהולל ך׳ גדול כי ע
 כו׳ ע״פ בם' דגרםינן אחר טעם בו נקנו

סי' בזה וראה — אכודרהם) ת •מל״ה ב רי ח ע ) 
ם ומסיים ־מכת), ר ע ע  ברברי מ"כ א

הו דנ^קובלים ל הנדול הלל עז  מלאכי ע
.־ימרח.

דו ^ אל ויוצא ועד מהו ער ד יכוון י ״ ו  בי
ק הוי׳ ׳:■ם ;•ל למוליך ער יעראל ויוצא ומפסו

' בה״א ו  וכנראה פי״ט). ה׳מיבת •מ־' (פע״ח נ
ס לרבים, ׳מ־יכת זו כוונה  רבינו מדהכני

רו ת בסידו תיו או  פסוקים מול כו' ה״א יו״ר, ה
ת), (בתפלת הנ״ל  כתב לא ע־בכלל אף עב

ת ה ׳מהוא כיוו! בסידורו, הכוונו פע. לכל עו נ
ם) בפסחים (נזכר וזי בל ושוזוז  י״א ע

תו יסר ■מטח ב! ■מ־עמעו! מו ורמז או  למפרע: ע
 בינו ואלו הנה, עו ירווה. וזי ער׳ שוכן

 ח״ב זהר וראה — כלכו) סדור (פי׳ ו־ממת
ואכודרהם. א) (קלח,

ם הני  אין הרב בבית בווזוויב. לווזר הוו
לאמרם, נוהגי!

ם הגי ם לוםר הוו \ בווזווי  בהם להבגויק אי
ם לפי כו■ בי\ אינ ה; אלא ע ח (רע״ל, מנ  ב״

ט״ז  ותקנת יעכץ) האריז׳׳ד, סי׳ םת״פ. ו
ר וברכת הלל לנמור היתה חכמים  על העי

ס״נ). םת״פ רבינו (׳:•ו״ע ד׳ כום
 אינו לכאורה יברך. אוזי^ב וזיר אלא

 מפני נ הטעם יממדניימ וי״ל לימו!. כפל אלא
ך וויר, לכרך צריך כי להפסיק, אי! פה כ  ע

ת היתה ם תקנ  כנ״ל, כו', לגמור חכמי
ם מוני מהתקנה. אינם והפז
ת פעם רק — לשוה יאוור ב ואוו■■ ח  א

 —■מל״ה בסי' כמ״ימ ולא יעב״, האריז״ל, (סי'
נ׳׳פ).

ת מנהג ה אמירת אחר ; הרב בי  לשו
ך מחזיר הארמו״ר בירושלים, הבאה פ עו  ו

סו היין הו ׳מל מכו  וכל להבקבוה, אלי
בין ם המסו ה מננני  עעל הננו! זו בעע

 מע־מרת — ואורך אתה א־לי נ הפסוק
ם הזק!. רבינו על הגנוני

 וים האם — הו!ז\ רבוו — רבי רטר
 רי הגרה רטר ואך סירוב אי\ ארייווטשגובלס

■, סירוב ״הסל ווטרמטב  חיבייר ב» ווייל בנזוז׳
 ווטרסי טר ואר פסה, רטר וים ויך (ווריגם

שסטוריו. ווזשר
 האירה ההוטרים כל הארה — באסה

 שסטו־ והשר הטרם הפסה הו ואר יום, בבל
■ ושיהוה ריג ■ ה'חש״ג פ הה׳ ■ ך הכי ■  ה ווו

̂ב של־סי״א.), ארוו̂ו
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ה ד ג ל ה ח ש ע פ

 מלך לנו אץ צןה ךכל־.?ת ^ןרחם ועונה ו^^רנם ומ^יל
ארץ ת1ך'5ן:ל* אלוה «עץ'םוד«סרץים0ך :nm לא1̂

 חסד’5 ע^מו rj;pn התשבחות* ברב ך^ו^ל ^־תולדות
ן^ךם המעורר ל^־;נום ה1ך ה1בךחמים/ויה ובריותיו
נואלים והסומך אסורים אלטים.וה^זתיר נרך^ים וד,מרןיץ
 *;זירח ןןלא פינו אלו טוךים'* ?'ברך'אנחנו ??ף כפקים״ ןד,זורף

 ךי)יע כמרחבי ^בח ן^נ^תותינו‘ בהמון'גליו ר^ה ולעןיוננו כ;ם
^רח ב^מע ?זאירוח !עינינו  עבים ^נ^רי קרועות דדינו' ̂ו
 לףןר?די ת*1ד1לד ^ני״ט^״ירןים זיאץ קאילות *קלות ורנלןנו

^מף ולברך אטתינו ואלהי .ינו1אל  אלקי אלף15 על־אחת את̂־
̂זעעיר; ונפלאות ים9ינ הטובות פעמים רבבות ורבי אלפים ^ 

 והוהאלוזינוימכית ם^ר:םנאלתנו9 :טלפנים ועם־אבתינו עמנו
^נו פדיתנו* עבךם  הצלרןנו מחרב וקעבעכלכלתנו ברעבז
 .עתהנה;;;רונו דליתנו: ונאמנים ומ'חל!םךעים מלטתנו ומדבר
 :לנצח אלהינו יהוה ואל־תטענו * הסדיף ולא־עזבונו רחמיך
 ולעץ עןפ^^״באפינו ונשמה ורוח ^נו שפלגיי! אברים על־כן
 וירוממו וישבחו'ויפארו ויברכו יודו הם הן :בפינו שמת אשר

ש^'מלכנו:'כי נימליכו דקדישו העריצו'  יודה ליף כל־פה את־
שבע* ןבל־לשון ע וכל־ברך היצפה קל וכל;ע:ן לךת ר כ ת ^ 

 וכל־קרב ייראוך וכל־הלבבות תשתחוה* לפניך‘מה1וכל-ק
 ידלה תאמרנה כל־עצמותי שכתוב כדיבר וכליות'תמרו'לשמך*

 ^ך מייידמה מגוזלו: ‘ואפיון מחזק'מםנו'ועני ‘כמוך*מציל^עני טי
 עליון אל והנורא הגנור האלר״גדול * יעךך-לך ומי ^ודדלך ומי

 ר,ךשך* את־שם ונברך ונ'פאךך ונשבחך נהללך וארץ: שמ:ם קנה
 :לךשו את־שם וכל־לג־כי את־לדלה נפשי' ברכי לדוד כאמור
 ךא1^צח'והנ ר1שמך*הגב בכבוד הנדול בתעצמות;;זך* ך»&ל

’ י :ונש'א רם כסא על היושב המלך * בנוראותיך ״ f ^ * נ  v rv  I •1 *•» # «• ״ • * if

לי.שךים בירצה צדיקים רננו וכתוב * שמו וקדו׳ש מרום עד ^צוכן
צדיקים ובשפתי * תתרומם ןשרים בפי :תהלה נאוה

תחברך
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ה ד ג ל ה ט ח ׳ ס פ

̂!! חסירים וגל/גזון ^בךןד*  :התהלל ^ים1קר ובלןרב ״ תתכןך
 מל/נו’עזמף ברנה.יתפאר י^ראל בית ת1ךב:ב ובמקהלות

 אליהינחאלהי בתבל־היצורים*^פניףיהוה1ח ^בן ודורי ןכלתיור
 לעלה לברך לרוטם'להדר לשבח^פאר להלל להודות אבותינו

 :משיחך בןץשי,עבךף דור ת1בח1ות/| שירות ולרןלסעלכל״ךברי
ד י^תבח ו^כן ע ל ף  בשמי.ם והלןדוש הגדול המלך האל מלכנו ^

 ועד לעולם אבותינו אלהינו״ואלהי יהוה נאה לך כי * רביאךץ
 תהלה לךלה'וגבורה נצח וממשלה עז וזמרה הלל ועשרוה שיר

 והלןדוש הגדול לשמך והודאות ברכות אךתרןךשהוםלכות5̂^
 ומהלל גדול מלך איל יהויה אתה ברוך :אל אתה עד־עולם ומעודם

 ’בוראכל־הגשמותיךבון הנפלאות אדון ההודאות אל בתשבחות
:העולמים חיי יחיד מלך * זמרה בשירי הב^זר בל־המעשים♦

מה p נהס להפסיק אץ סגמוים לומר מהגיס :ד* סה שצ ׳ניר י)״כ6 גלד אצי) הכוס נרנח ונין » נ
נהסינס תה1שJ 1 הגפן פרי בורא העולם מלך אלתינו אתהיהוה ברוך

IT “  •  : “  T ^  T W  •*/ ^  V : »  ;  T  -  I T ן• /

הנפן: על אהרונה נרנה
 הנפן פרי ועל מפן העולם.על מלך אלתינו והוה ^;ה ^חןי

̂רחבה טובה חמרה ארץ ועל תינובתיהשדה .ועל  שרצית ז
ת ^ ת  נא/יהוה Dmמטובה' ולשבוע מפריה לאכול לאבותינו ן
 משכןכבודך עיךךועל־ציון’עטךועל'*.ירושל.ים עלי־ישראל אלהיינו

̂ל־־היכלך*ובנה ^̂  ביסהרה הךןיש ירושלים'עיר ^
 * ובטהרה בצוןךשה ו?בךבך ביה לתוכה*'ושמחנו והעלנו בימינו

a הישבת ביום והחלשנו ורצה (»נש n ': לטובהיביום ^;זבמו 
 על לך ונודה לכל ומטיב טוב ה1ןה אתה 'כי * המצותיהזה חג

:תפן פרי ועל הארץ על אתה;הוה ברוך :דכפן פךי ועל הארץ
: [’מפק שאר צ0 נג״ר נרנת

 וחסרץן רבות נפשות בורא העולם מלך אלהינו יהוה אתה ברוך
:העולמים חי ברוך * כל־חי נפש בהם להחיות מה־ישבךאית כל על

• בירושלים הבאה לשנה יאמר נאחי׳ג
T I -  T T l ו ׳ ז י
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 ,KEHOT", 770 Eastera Parkway, Brooklyn 13, N. Y י
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—n3״

א י נ ר — ת סוי ד א ? tptn — רר J( סכו n ,ב בי p~1 א n■,(——-----------
-----------תרפ״ח) נא,5(וי נרכים בישני — הח;?ים ג? — תורת <פוטי
 ?)ליט׳׳א ארסו״ר סנ׳׳ק סנוא עם — 'rvoKn ארםו״ר5 — עורים םועח
-------5•שרא ישסע

-----------------ש<ים"א אדטו״ר סכ״ע ויויצורים סברא עם — ו,תם?ת קונטרס
--------------------------—.........ש?ים"א ארסו״ר מנייק — תרע״ו אלול ב סאסר

----------שליט׳יא ארמו״ר מכ״ק — מנ קונטרס — פונות עשי״ת לר״ה סאטריס
----------אנגלית או אידית — שלימ״א ארמו׳־ר מנ״ק — היתש״א םורים שיתח
------אננלית או אירית — שליט״א ארםו׳יר מנ׳׳ק — תיתש-א אלול, חי שייחת

...................שליט״א ארמו״ר מכ״ק — כר לקוט — היתשי׳ה ארר, כ־׳ו — רייר רי
-----------------------------------------שליס״א ארסו״ר םכ׳יק — מנחגים קונץ
--------------אנגלית או אידית — שליס״א אוםו־יר נ־ק0 — פרויעו דו רייר

ת — כסלו ים רי ת או אי לי נ סי ס, w —..........אנ כ ראי. ר על ״;! נ
- ליובאוויטים קונץ טננין .....-....פתוור עם — אור תורה סידור

י״----------------------------------לשנה התיסה דמי
----------------------—---------------------——חננרת פתיר

Some Aiptcu— חני חסידות ע״ר שלימ״א ארמו״ר נ״ק כתכ0 העתקת — אננלית 
 שליט״א- ארמו׳יר נ״ק של קדרת ביונרפיא בעירור

 אננליח- — שלימ״א ארטו״ר כ״ק של קצרה כיונרםיא
וטעסים׳•' סנהנים יקוטי עש — פשה של הנרה

----------טוב י;ם
....חונרת פתיר -

ירחו! — ור.קרושה הקריאה

נ* סג •
to.uo •

ס. 50 •
ם. 25 ■
 ם, 60 ■

 ם. 10
25 0, 
25 0. 
ם. 25

ס. 10 ■
 פ. 25 ■

ס, 10 ׳
51.00 ■

ם. •20
13.00 י

J I  25
•ר.

ם. 50
ם. 25 ■

51.00 ■
החפידים״: ״אוצר כהוצאת

— שטואל תורת תורח לקוטי
״נ ס, 50 ------------------------חרל״א — והחריש —תרל־ח — לנרר אדם ח

זו. טצת חטזנח, חנוכת ואת *1.25 ....-........................תרל״ו — רכים סיש
תר״ם — יונתי *1.25 ...............................-....תרלייז — וכנה
ף. — נ״ע טתורשי׳כ ארפו״ר פג״ק הינייחות בפר — שלוש חורת ר טיונ  יפה- בכורר םי
.........................................................................................................................לנער תנוד

—■יא שליט״ ארטו״ר טכ״ק וקיצורים טנוא עם ~ ר' מנית וטעיו קונטרס
------------------שליט״א ארטו״ר םכ״פ — היתש״נ ר,םםח חג שיחות

—--------^—שלזס׳-א אדטו״ר טכ׳יק — חיחש״נ אלול חי קונטרס
שלים־א- ארטו״ר טניק ושיחות טאסרים — שיקאנא ניכור
............-...................-....................שליט׳יא אדסו״ר פכ״ק — הדסירור, חורת

א.. שליט׳ ארפו״ר כ״ק טר׳נ-יפות — ה״השכלה" ותנועת ;■רק" ה,צפת ארפו״ר
—......................................................................................קונץ — יום היום
.........אתר כי — תיפ״ו־חש׳יו. חשייתיתש״ו, תיפ״ר־תש״ת, ליצינת: שיעור טורד.

ת צא ך״ לעגיני ה״טרכז בהו :חנו
-—םבורד — עסודים 3$4 — ה׳״ סידור ע 10 -------יי

........................דע־לוקס הו״אה — פסח תגרה ם. 60 —
̂גנ וזעוגקת עם — ותפלות כרכוח סדר ם. 00 ~ —.....יח5>
-------0 0.s i סכורר — הענה קשר............................................

--------—........................ ■■ ת^סתחוז לא *1,00 ———חסיעי חלה ^ ספרנו
 ס. iu — א׳ הלק לכפרנו עברי־אננלי פיון

 - יוננט״ טיט .לצהועס!
י— שיילס״ ע:ר

 לסתחיליסי- בית אלף
 ראזשוז־ חלה — ספרנו
 —עני חלה — ספדנו
רגיעי חלה — ספדנו

—.......אנגלית — הפצות
פי באידית ייחוו י י  לשנה-<- חתישה .

חוברת- ץסת*ר באנגלית ירחוו

עס

 חונרת^ כל — אנגלית — לנוער ע?ח — יירת לשור רי1יע1׳ג _
 אנגלית: — וכיוערים י־גיב ■כפריי

 בורים כ, י-ר.:: ציורים עם — תנוכה א•
̂  5 פסח על סדר סימני פלרמט־כי^י;. ב.

̂ל □דר שימני — עני״ הוצאת — פסח י
J( 10 י------------------------------ציורים עם

ס. 5 -----------תורתנו קתן זמן — ■צנועות
J ״ סצויר ” הסצריס בין J  Q

ם. 0̂ — אננלית — ציורים cy ^ תפליז
■ ■ ■ .............- ■<■ אנגלית — •צבת

רע־ל־ו׳ק::.. הוצאה “־ אנגלית — וי־צראל תירה
!-The RuDawa— אגנלית —* שצויר — כפור-----------—

The Soldier— אנגלית —■ ספור i י .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-. . . . . . . . . . . .

,—.—אנגלית■■ — וכר סנהנים סרזיל. אוצר — יוסי ילכיס
- י׳....אנגלית — ?כת״ *טסיכווו םני?ת מזכרת — !*לבום
כים: פורמט — צרפתית — ולפוערים לתנים ספרי׳
....... פורים ס. 10 י-—־------------------------------ ת־צרי
—׳ **■״נועות ס. 10 ״״—---------------ססח ׳פל כדר סימני
) לנערים )h שפר: לבחי לסורים תכנית ..........לגערות־־ ב

ת1ל״ (עלון) לות ׳׳ו נ .....................................עזז UK►, — ת̂י
 —דאיפון חלה — באירית וקריאה ליכוד כפר — ביר א!גןער
..............................................•כני.״־*- הלק — ביר אוגזער

...................ציירים עם — ת־נ־רי
הענח-- <ר»ע — זחפלות הרוע

................... חורת)׳■׳ יעטתת
...........-....ציורים עם — חנוכה
.....ציורים עם — פורים ....י.״-—-

.................אנגלית — תפלין דיני
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