הדר הגדה ופירושה
שה־שזלחכן' קטם אבל אכן שמזלחכות בלכן גד)ליי
גאיכז דכי קל לסלקם אכן pסלpין כסל אן ?PU'p
שנן כשלש הנןי; ןכמחי זשכי ^בשילק ןל» לכן
צכך ע'כ • ןבכשלקי;הא לסמא עביא יחןיר כסל
אן הקגנרה למקןיוס כדי שעכיה לפניו כשאימד
?הגדה כדאמרי' לסם עזני לסם שפוכין ונלין דברים
ינם כדי שיגהיה סנזיס לפכין כשאןסר סנה ןן מרןר
ן? כשלםהסדיהראשזן•

פירוש
הא

ההגדה

לחסא מגיא פי'כזה היה לסם וטכי
שאכלי אכיעיכו כתצריס ־ זכתזג
בסח1ןרןיטרי אין לדקדק למה לא אמל האי לחסא
דלקס לשק זכל היא יהאי לש־.ן כקבה היא • דהא
זסה שכהגו
אמליכן הא גביא יהא עייבעיה־
לאמרן נלשזן איסיע לפי שכילס כין עדכליס
בלשון אלסיסיאין עתי האל[ סכינים לשק הקדש J
דא כדי שלא יטלו יילאבי השלע שאכן סעפאליס
ב:ל זה )יקסלנו עליכז זיוכל) יטכועימ שאין אכו
לאויין להגאל שאין מלאכי השלת מכילין לשון
אלמיעכסן שפילשכו כקדיש ״ ואם עאמל מהן די
אנלזאבהעכא נאלעא דמנלים כי)יאפןאעהכנק
לא היתאלא אקל יניאע מנלים ־ ■)פירש כ־ל יהוםף
האזובי בשם בן עןלא שהיה שבוי בהודו זהין מאכילין
א>ת 1לק ם מנה זלא כעכו לן לשלם קמ׳ן־ זהטעס
מפכי שהיא קשה זאיכו מעעכל במהרה כקסן
וכן היו ששים המצלייס
ויספיק מתכז מעט*
לישראל• כעב לב מעעיה מס שנהנו לומל כל דכפין
ש
״יעי ויכול כך כיסמכהג אנוע שהין מנביהק
5ןלקכןעסןלאהיןסןגלין ?לעועיהס והיזאזמייסי
נכה כדישיבאו ישר' סענייסשביניהם לאכול ולקב!
שכל הין ששק וה ועכשיו שבעשו שכיני גויס יוער
משכיכי ישיאג מפלנסין אזעם כעקלה כד* שלא
יקוד! על הפעקי' ואת׳כ מנביהין אעהשולקן)אומי
כמנהג ראשוטס ע'כ• זאמריכן כמסכעעעביוע לב
הונאכיהזה אכיל ה1ק פעע הכי כל דכפין ייע*

פא

ןיכיל • ןבליל פסק יש כןצאה גדילה ןאין ביד הסטיו!
לקניסדי ספזקס על כן נהגן ליקר כל דכפין ייי»/
)יכיל בלןסר סי בהזא לעב )אין לן סה יאכל יבא
)יאכל עמכן ־ )כל דנריך ייי/י)יפסק פיחש שאיפשי
שיש לאדם פע אירן זפע דןקן)איני רעב שכרי יש ל)
מה יאכל ואין לן מנה של מנוה ולא נלכי הפסק כגז
תלוסע זמלזל )יין לארבע כזסוע לכך אזמל )כ
דנליך ייעי ייפסק כלזמ׳יבא ויעשה סדל הפס׳זאקי
כך ידבר על לכס ואזמל להם לא עבמואס אע©
ססוכין על שולקן אקלי׳השעא הבא השכה הוא׳אעס
כאן לשכה הבאה עהיו לשלום באק ישלאל ״ השעא
עכדיהשכהקןאעאכקכו זאעס משועבדים לשנע
קנאה יבא המשיק ונהיה אכקכו)אעם סשימדדי©
כדאמליכן בראש השנה בכיסן נגאלו ובכיסן עעידין
לקגאל • ויש מפרשים כל דנפין ייעי ויכול כל מי
שהלעיב ענמו בעיב הפסק כדי לאכול מגה בעאבון
יבא ויאכל מיד שאפול לאמל מצה כעלב הפמע
כדאמליכן כירושלמי כל האוכל מצה נעלב קפשין
כאלו בועל ארזסש בניע קמין • ופילו' מה נועל
אלוסעו בביעקמיו לוחה אף זה לוקה• פירוש אקר
מק כלס איכה מועלעלבעלה אלא כשבעה בלכוע
כדאמלי׳כלה בלא בלכה אסולה לנעלה נכדה• קף
ענה איכה מ;עלעליאכל אלא בשבעבלכוע• ואלו jp
כלכע היין וקדוש היום ושהקייכו• וכולא פל•
האדמה  :ובלכעהיין שאומר כשמסייס הקגדה־
והמוציא ולאכול מצה הלי שבע זגלסיכן העם מן
המנקה ולמעלה לא יעעוס כלום עד שעקשךכדי
לאכול מצה בעאבון וקבמיס הלאשוניס היו
מלעיבין עצמם כעלב הפסק כדי לאכול מנס
כעאנזן• ומועל לטבל במיני עלגמא כגון פירזע
וקטכיע ומטבל בבני סעיס וכיוצא בהם שאין דברי'
אלו סשניעין ושועה יין שהוא מגדד הלב כדי שיאכל'
עצהבעאבוך זאסריק במהכעהופריס קבכולוע
מעעכין ערב העסק והצמעק כדי שיכנסו למכס
נעאוה  -ןאעדיט נידושלעי בפרק עלבי פטקיס
V
דדבי לא הזה אכיל לא סמק ולא מצה וקאמל
ועעס לדני
טעמא משום דרבי בכול קוה -
הפכי שהדג סשם בכולי מצלים והציל בכודי ישלאל
עעוכס*
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