
קלי ממח'ובחאן
 שיש וטפני בברוך. פוחחת אינח 51כן הנשטיםכברכה שראי חיא,ברגת יחשוך וברכח חרבח, ברבוהומברך
 ארם בל ילך חפפת י%8כח חל"" ה1" הזחברבר
 חשיר שברכה סבר יוחנ! ורבי עירו, סנחנאחר'
 חרב וכהב ב"שהבח, וחוחס חי ב5 נשטתאומר
 כיק כתב ה"שב-ם יהורה, כרב חש שחטנחנאלפסי
 עברע! כטר %א כסר 5א חלכחא איחטרר5א

 בבהכה ה%קים יוחנ! ור' יחורח רב כ' ואףכחרריחוו
 חוא, אחר בשניחם חמבהן חענין חנח חיא, מחוזשיר
 טחו5ל ט5ך 5טר ובין לטר בק חחחיטח חחיח51כן

בהשבחוח.

,י
 שמורש בליל חרכריםסהר
 "חיל, חחנדח מאטרי פירשח' אשרבבראחרי

 יעשת אשר חרברים סרר בקצרה בבא! שנזבירדאף
 5ל חזה ב*5ה ארם, קררים ישראל חארם,אוחם
 אבותינו שחיו וחחנינח חפסח סענק לא לח'.שסורים
 ועתות עתותימ כי קיים, וזמקרש שבית בזגקקדשים
 פסח אכילת לא עחח לנו שק ביחמ, חחריבואבותש
 בחלכותיחם 5חחעסק למ אק %ב! חנינח. בשרולא

 בח5טת זסנים בספר חביאם והרטב-םוברכוחהזם,
 חטוט*ם חרברים רק 1 נזכו אבל פ.ח. וסצחחטץ
 5פי קצרה, בררך חח 5יש"טו ח%ות אנשישיט
 ואנחנו סחרגרים, בחרבח חלקות רעת וישחרק. כפי בשרשיחם בזח חאריכו כבר "שרש5שחכמי
 חרא'ש כרעת נוחנים חננו בספרד אשר יררשלםנל1ה
 כ~ם אעשח ואח-כ כלל. ררך ענימ המכירז'3
 בזוג סעטיחם ואבאר דתח ח*לח טשתבכל

 4זחהם[ "שח% יני 5ג5 שסורפ]54
 אנארם 'כתח, "שרא5 בשם אשר 4ליטע1

 חי חי שנאטר חי, יק רביעית של טס ומף,תשים
 פרי בורא רברך נמילח קוהם סיר ויקרש 'ורר.דשא
 שעשח טברך שימ שחחיינה וברגה חיום וקרהשחמ!
 שכת חש ואם בחנרח, לאטת שעחיר 5פי נסים5ג1

 אומר שגת בטמאי ח5 השס ויכולו, חחלחאומר
 רביעית 1"שחח זגק. חברלח נר קרהש יקיקנח,,
 לחסבח טעם חחכטיס נתע וכבר שטאל. בחסבתחהין
 פסחים, ערבי בפ' שאטרו ער לחירוח, רסששחש
 ואיתסר חסבח, צריך לא נחסן ררב כהשמיח איחטריק

 כסי בהרי חא פליני ולא צריך, נחסן ררבסשטיח
 ניסא 5חאי 5ח אטרי גתראי, כסי בהרי וחאקטאי
 הסבח צריכי בהושוי בסי תרי נשא, להאי לחואטרי
 הסבח צריכי לא קסאי בסי הרי חירוח, "דחוח
 הרי ניסא לחאי לח השטרי חירוה. * ועח לאדאכתי
 הרי חיחת * חרא שעחא דהחיא בעינן קטאיכסי
 וחשהא ועח. דחוח רמאי הסבח בעי לא בתיאיכסי

 כך חסגא, צריבי ט5חו חכ' "יהסר חכידאיהמר

 יר על חחסבח חחיח לטח אסגם אלפסק חרבכתב
 פניו? על ולא נבו ע5 ולא יטק צר על ו5אשמא5
 1ה1"פג,מ 5ושמ, קנח יקדים שלא כדי ז-5פירש.י
 יחקץ ואם יטק, ביר %שחות לאבו5 שצריך טפניכתב
 אם %פץ כראף, חסשק יקבל לא פניו על אופרקדן
 טבשץ אח-כ 'טק. של חסבח צריך יר אמרחיח
 וחתסת השתר ממת שלשח בח שיחיו קערח5פניו
 שירצה, טק טאטח ירקות רשאר עצטו בפניוחוסץ
 לחנינת, זכר ואחר לפסח זבר אחר תבשיליןרשני
 אחת וכישא אחת זרוע בטקוטם שם לשיםתחמ

 אלא "שיטו לא שבת בסיצאי פסח ח5 ואםטברש*ם,
 חחנינח בננר שחוא חשני ולא 5פסח זכר אחרחבשי5
 שאינת לפי חפסח עם באח חנינח חיחח לא שאז5פי
 שאץ שכיק כחבו חפסקנים אסנם השבה. אתה"ח
 ידץ וטמ5 ארם. "שנח אל בע4מא 4כר אלאזח

 צריך בטשקח שמבולו שב5 חראשק מיט45מרך
 חירקות ק ולחח ידים, נמי5ה ש וטברךנמ%ח,
 בחרוסת, %א בחהשץ וממב5 חארטח פרי בורארברך
 שאר אבל בחר"ח, שמט15 גתב שחרטב-םאף

 שו המרור עם ממוו שחחרוסת אטרוחפהמקים
 נהנ וכ! בחהה, ימבי5 לב! טשוו טרם טסמלאג%
 ירקות שאר 5אט5 חמרכו 5סח אסנם ז'5.חרא-ש
 ע14 חעירו כבר בלבר? בסרור חתורה סהמתבחיוח
 ש4את * ונרזמז חתינוקוח. שישא6 כרי שחהשחז-ל
 שחנשץם כדי חרששתח 'דים נמי5ח חקנו נ-כזח וטפני בחרוסת, חירקות מבי5ה חיתח 5א עצטהחסבח
 בחהשץ חיושת שכילת חידים תטילה חים קירושיראו
 חמצח בציעה רראו חסעורח בחחלח הסגחנ שחואכטו

 יראו וגאשר ע5חחחלהחסשערח, נ'ב חטורהלחיאי!
 טה 'שאלו חאכילח וחפסק חקערה שיעקרו זחאחרי
 ר' כתב זח טפני שולי חחנרח. קודם חזחחטישח בכ5 חחכ*ת ששא ? א*חם חניע וטח בכח עלראו
 סיט5 ש ידים נמילה ש 5ברך שאק טרוטנבורגטאיר

 רחאיהנא 5חם ט שק לפי חעימור, בע5 כתב 1ב!חראשק
 נ15 1כאי6 כטשקח, שמיב151 לרכר נטי5ח צריךאק
 חחנדח אחר חיא לסעודח חצריבח שחנטילחבזח

 חראשתח וגטילח אטנם חטויש, לברכהסטוכח
 ספור עת יסרו ויתקים עו45ם שטפי כדי כ'א5עצטו טכוה סעשח חיח לא בחהשץ מט5ק חירקותומאכל
 חביאו אס כי בסשנח, נזכר 5א ולכן טצרים.יציאת
 כשןה חרשת שאק אע'פ וחרוסה, וחזרת טצהלפנינו
 בטקום 5חבש ונהע ירקהץ. שאר חזכירו ולאוכר,

 הראשתות חחיבות שש4שח 5פי כו-פסחירקות
 לששים רסש חהש חסט'ך ואות פרך בחש "שחחפוכות
 א% 5בצדע, יש  ,שטמנח הטהףא ברכה 5ברךכאיבא חח5ח בשלטח ורפנע כדי הש5טות שהי בק"שים השנית וחצ'ח בשם5ותם, צהורות 5סשארותםזכר 5אפיקתע לשוטרח חסצח חד רה! לשתים,ייבצענח חעסצעית טצה ויקח בפרך:  שבדים שחיורבהש



 פכחץיוביץקלנ
 חטוצ'א ברגת 5ברך שיריך הרטכ.ם סרבףשנראח

 בפרוסח שיי של ררכו  סח וידי לחם טשום חפחסחטן
 חא שיאמר כדי פריסחח וענין כפרומח. כאןאף

 שיברך וקורם חעניים. בררך חפרוסח על 9צטצלחסא
 ער  עניא לחטא חא יחחיל בלל טטנח ויאגלחמציא

 באילו חשלחן טן חקערח לחסיר שוח ואו נשהנח,טח
 הפח ט0ירץ לטח חתיטק שיששל ברי אכלוגבר
 שנ.ג ברי שני ט0 טיר וטהנין אבלנה לאועריין
 ח0שרה. קורם אחר ט0 יביאו לטח חת'טקות"פאלו
 חחנרח ואוטר חבית כעל לפני חקערח סח~יריןהמ

 על ויברך טים, לסעינו ער חחלל פרקי שנישחריח
 כוס וישהה לסעלח שבחבהי טחמעם חנא%ח ברגתןח

 קריאת על טברבין אץ לטח חרי.ף וחקשחחשני.
 כושת וחלא טנילח, סקרא על שטברבץ בטוהחנרח
 בטח בי ווררץ וט'? לבנך וחנרח שנאטר חיאעשח
 וחרשכ-א -צא. טצרים להראת זבר חיום בקירהששאטר
 ואפי5ו ירדעח קצבח לח שאץ גממח שחש טפניכתב
 חובתו, ירי שא טצרים טממאת שירבר כעלסאכרבור
 שניתשחרי יר'1 1'טול טשובח, ןח חרי חטרבתאלא
 חחנרח, קריאח בשעת חראשתח סחנטילח יעועחסהז
 ה4ש הטחרא ברבח עיח ויברך חשלטח סחסצחיב:דע
 על עליח ויברך חפרוסח סן שיקח ער טטנחיאכל
 אחח טבל כוית יחר טשתיחן יאבל ואו כמנח,אכלת
 חרסב.ם ובחב שש. לא חסב לא מם בח0בחטוק

 שאר כוח חסביגצ ולש בחחשח, חכמנחאדטכ%
 גקדש וצריך טלח בח ר5ית כמנח טשום ראםח*סקים,
 הקשת חמר חיהשלון, לשק חהש 1כ1 בטלחא,6מכל
 חש ותחחשת לחירות ~בר חיא שחכמנח חטנחינבעל
 ח0בימ לכן וח? עם וח יחחברו ואיך לטיטובר
 חטרור טן כוית יקת אח.כ הסצח. את 5טבלשאץ

 יתבטל שלא ברי בדעט "פחט 51א בחרו0תישקעט
 רברים: שלשח בזח שחרע וראף סרירווע.סעם

 סרשרייהא, 1לא טררבק חוא חוח בזמן שח0רורראשתח
 חפסח סב6 שאף חקנו ורכנן חפסח עם סשועכי

 %כן בחסיבח נאכל לא שחטרור וחשני אווע.נעשח
 סרור חסיבח צריבח טצח איחטר פסחים  בערביאטרו
 רסש היא שחטרור לפי בוח וחסעם חסיבח, צייךאין

 ןבר חוא וחחסיבח אכותזו, חא וטרירחזלעברות
 אחר? בוטן אחר בנהשא הפכים שני יהז שיך*רות
 לפי חארמח פרי בורא חטרור על לברך חקט%א
 חסשלח סהטת נ-כ וכא הטהרא כרגת שחרשכא
 סררבנ4 טצוה חש שחחחשת רשל"שית פוטרדע,והפת
 חחוושת 9צן דגדשנח בפירויש חרטכ-ם פירשוכבר

 קחף בו ש"פ תערוגת חיא חחרוסח ת-לוהרככתו,
 : כך אווע קדשין שנחט לטיט, ~בר וועא הב,ורגצח
 אוהם ורבץ אותם ומבשלים תסרים או חאניםשורק
 נרד שט5ח ט תוחנץ בחוטץ הבל ולשץ שירטטער
 צרק דבי %דעת שחקים, ב6 ט וביוצא שובש
 כסצמזע קדאנו אשר לברך ארם וחייכ משחועא

 אבילת עלוצתו
 ~זה*,ד  וביל. כן ואץ'חיכח חרוסת,

 סצהץ שחש אעפ.י חחרוסת על סברבין  **ןגור
 חחרדמת שחוראח אצ4 וחענץ לטרור. ספל שחואלפי

 ודעזרומת ובלכנים, בחוטר קשח כעבודח חייחםאח לרטרוי צר חש חטרור בי הטחר, לחוראתקרוכח
 כרכה וחספיקח אחר לרבר %א' לטרורטיוחרת
 שהחש לפי ח4תר אל חברבח ונהיחרה לשניחם,אחת
 4הת חן-ל חצריט וחנח טראורץהא. דגשוחעיקר
 לטיט ןבר שחוא לפי יוחנן ו" לדעת חחחשתעל

 ןבר '. שחש ' חמרור בגא העא הזצעבור, חוטרשחוא
 שח-כטטל בעבורחם. נפשם ההבה חייחםלטרירות
 ושוכל סרור עם וטרכה אוחח ובוצע של"שיחכמנח
 פסח כורך חיח ישחלל לפי בחלל, למקרש ןברביחר
 סשיה על שגאטר אחת בגת אוחם השובל וסרורכמנח

 חבירט עליו חלוקים יוחנן ר אטר יאכלוחו.וטרורים
 אלש חובדע ירי ארם יצש לא יטל רתניא חללעל
 אוב4? שחלל בררך השוכ4 אחת בגת טרבוא-כ
 נעצ4: וח אפילו יאכלוחו וסרורים סשת עלת-ל

 כרלנן ולש בח5ל לא חלבחא איתטר ר5אוהושחא
 4צח נאנל ראשהח בי שניחם, לדעת חגוצוהנעשח
 המצה נאבל ואת-ב עצטו כפני ומחר לאשיבפני

 כטקרש עהשח חלל שחיח בטו יחר ברוביםוהטרור
 רבע דעת שראו %פי חפסח. את אוכליםכשחיו
 תעשח בברבח רבנן לדעת חסשיח נעשח ססתבר'והר
 זאכי בעל וכהכ ברכח. בלא חלל לרעההכהץח
 נראח ווע בחרוסת, חכריבח לטבל שאיןהאזרי'
 לטוב4 קיריך כהכ חראזש אבל חרטב.ם,טרברי

 חיח שכך ויש.י בשם שטעיח רכזו כתב וכןבחרוסה,
 בחרו4וג וטוכל ומרור טצח פסח אובל עהשח,חלל
 טטביליןשהי ח~ח ישכלי5ח קבלו שחם אצלי ~חחאין
 שנתקנח לפי טכללם בחוטץ חירקות טטל השאיןפעסים
 אדשני חרטב.ם סובר יכו בלבר, חהינוקותכשביל
 חפוסקיפ השאר במרור, ואחר בכמנח אחר חםחמבולץ

 חחרוסה כי בחרוסת, לכמנח טטל שיחא קכלולש
 לטוזר אתר חם חטבולץ ישני בלכר, לטרורחש
 ןח ואחר הגוצח. בריכת עם לטרור הוחר שצמדכפני
 חשטורה סחטצח יאכל  חסעורח ובנמר סעורוע,יאבל
 ןבר באחרתח חנאבל חאפיקוגש ודיש חטפחחחת
 ולא נהסיכח מכ6 מוכע, ש נאבל שחיחלפסח
 וטתנץ חצודע קורם לאוכ6 זחיר ויחטה עליו,יברך
 כחסיבה. וישחח חסשק ברכת עליו וטברך שישיכום
 שני כום כץ אכל רביזך, כום ובץ כזו "מהוה4ש
 ונוטרק רביעי כום וסתנץ 4שהוה. יוקל ש5"פילכום
 בחסיבח. השוהח השיר כרכת ע,יו ומכרך חחללע16
 כרבח ואח-ב חנפן פרי בורא יכרך חרכיעי טסואחר

 בשאר כן שאין טח חנפה פרי יעל חנפן עלאחרתח
 אחרתח, ברכח %א חנפו פרי בורא רק ושמברךחבומות,

 אלפסי ורכ  עטרם ורב נטרתאי רכ יעתוחו
 בורא לכרך צריך שאין כחב ההש-ש אבלוחלמב.ם,



קלי פםחובח84!
 מיום קירהש על שועא ראשק כוס על אלא מש!פרי
 על יברך ולא חשת, 5כרכח שחוא חש5"שי טסת5
 מאמרונמ בברבמ ונם מנפן. פרי כורא ורביע. שניכוס
 לרעת חסכ.ם וחהא-ש שת", חטת "ש מנפ!%

 כסו מרג.עי, כוס אמר רק לאוטרח אק כימאוטרים
 שש לאט5 אק מאפיקוטן אב'לה אמרשבהגתי.

 אבל אפיקוסן. מפסמ לאחר ספטירץ אץ רחא4בר
 שכחגו סמטסקים "ש מס"שי טס 4ושות רחוחאם

 אחר 5שתהז שאסור שאסרו סתם 1"ש רשות,שוצא
 אמר יסצם שלא אלפס רב כמב וב! טטה.ארבעה
 ראק הגושנה טן זמ שאי! ואף כלם. רבמויטס

 אבל לאט5 שלא היינו אפקחק חפסמ אמרספמייק
 שלא מש בספרר אצלנ1 הסנמנ אבל שרי,5כושתי
 טטה. ארבעמ על להופיף שלא כדי6שועת

 היגען קתוםננ5ל
 חזמ כ54ח מתל1יות שחגוצות לנו מישאחכל5
 :"ת ירים: נטילת מ! שתיסקא6:
ף  1"ית פ"וג אכ%ת קים מטם שחשש
 "מת% ט4ר וטט. י%ת שש "ט"שף

 ירקות טיף שניבימשיתשק"מסגמג
 טאק ששב% יחהטשש ייטא" ואש":ש
 ממעג שרם מאשמ פף :שש בתת %ץ יף

 שטז מטש' עם שחל מהט" אמר "ישהיר
 קטאחח תבשילי! שני%צלתסחה

 שק שג שכל שפמ %" למף צר עשמ("יר פקטתח"חג נא% 4סתשפמ צר יח(שד
 טטבילק פעסים שתי ע,מגטסעק

 בפמשם,שמר שחר שרכששכלבתר1סת:
 החרש %זת ישלג לחת ש"ח בפףחשח

 יאכלו פעסים שתי חטחהשפחעט
 שמריציעם בבתה, קאצ בפף אמרטר1רו

 רברים שניהעמזר6"רשכעלב"וןט.
 של ח עטח אי5ת מסיבמ:צריכים
 כט מסעמ צחך 9ט תחר ט טטגאתחמ
 יאבלו פעסיס ארכע 6"6.שטצפ
 שיא 4תה צת כ%פפ" טצומטצת
 ח שת , )ש צ" 4תתאת

- ש  

 ט%
 אכילות סיני ארבעמ 14קש4האת
 ושאכ"רכצקהסגשמת יה, אמת אש":ק
 הר חאח עם ,ךי סיי ש" ש"מ, באי:שח

 % יץך ברכות ארכע ט6.*קרש
 קשרן לחם חטיא :שחן, פף ניאחה":

 כוסות ארבעת אט6וסט,%צ%תסחהעל
 לברכה אחר מנא%מ, לברכה אתר לקיר!ש, אמר :חם

 תקט לסה שנרע ור"אי השיר. לברכח חשתרחגחק
 יוהה %א פטת לא חטספר בזת גוטתארנעת
 והשני בום ענין וטח מטסחז, על יוסיף שלאוחששו
 מיש כברכה הש חברכח והו תראת מנא51ה?על

 יצשת חכרק מירוחט חטן גנו בחר אשר במשנאטר
 ש5"שי בץ אחר בכוס יפסק לא יטחטצרים,
 "שהכר %א י"ש! שלא ספני שאטת אף כילרביעי?
 בו כועו שנ-כ ספק אק מחלל, את סלנטוריחרל
 מכוס שבא חסברא סררך בזמ * וחנראמ אמר.רבר

 לו למטת גנו במר אשר על לח' להורותמראשק
 אבעו אברחם ביגר מיחח חזאת ח"בחירח סט5ה,לעם

 בריתי את והקיסותי שנאסר כמו הטילמ,בכהטת
  עולם לברית לרהזתם אמריך זרעך ובק ובינךבעי
 ו6רעך לך ונחהי אמריך, ווזרעך לא)מים לרלמטת
 לאתחת כנקן ארץ בל את סעריך ארץ אתאתריר
 מהאשק חמסר זמ 51חיות לאלמים, למם והייתיטלם

 חטובות ליהר וסבמ בסעלמ עקורם ית' ססטשקבלנו
 אשר מברכח ותמיה מראשק, מטס עליו חקט לשכלם,
 אברחם, ביגר ההחלתו זה שמימ עם פכל בטבחר
 תטשך מארטמ, 6שתות סכל שרוטטנו נסשךוכתמ
 אסת ותורת חקים 16 ונת! ככהטתיו שקרשט נ-ככתמ
 שטק נסשך יטכתמ ער נוק לכל ק עשת לאאשר
 6ששק, חסניס מנים לשסחמ כטעדים רבת כאמבתלנו
 5שסהז וחנים סתדים לט נוק אטוט מ' טאמכתכי

 סקרא שחו!! הזמ חטצות מנ שסכללם במם,%מחעק
 יצאט כי מיתחנו, חטן אצ5ט טוג יום ר-לקרש

 שאסר קרש 0ק-א מט.ס וכננר לחירוה.סעכרות
 טטת ע% בזמ שאי! ר-ל כהטים, ליצט!ת זכרבאמבמ
 מטחרת טאמבמ שניתנמ אלחית פעה כ-א טורח1)א
 בחרת בנו כי מסר וחזר טצדים. קראת שנזטרכדי

 "שראל 0קרש וחתם תעטים טכל קרשתהיתט
 שחטס מברבח סססבע סבהשר לך מריהעסנים.
 ראשתמ כמירח אוממ על ה' את 4שבח כאמראשק
 באמ השני אביט.-וחטס אברחם בינף בנושבמר
 בנו שבחר שאמרי סצהם נא%ת ש לחשי-תלמוחת
 סטבע חימ %כ! קשים, ארתים סעש אותט ונאלפרח

 אבותעו את ונאל נאלנו אשר חזמ מטס שלחברכמ
 וסרוה סצמ נו לאכל חזמ הלי5ח !חניעטסטצרים
 פסת בו לאט5 אוסרים מיו קיים הטקרש שביתובאק
 מוחטים מיו אלא רבר צאף אוטרים %א וסרור0צמ
 בברכח מוסיפו מנלות מכסי אך "שראל. נא5 כא.ינףר
 והצי5נו שסהע אשר על לח' 5הוהות כא חשל"שיחטס ובי.- אמריס %רנ*ם לכיעדים יניעט אלמיט ה'כ!

 ובנר לאב% 5חם לנו תוק זאבים, סכטחו0ילנו אוחט שטר והוא שו'בעו, צרמי סחוך הזמבנטת
 תשבח שטרח חגהת ברכח כאמ זת וכננרללבהש,
 השאר מארץ ועל כתת, לנו מסר 5א אשר עללשסו

 מ' רחם נ6תנו על נהפלל טיר שקב)ט.חטוטת
 ועל עירך ירושלם ועל עסך ישראל ועל עיטאלמינו
 עשר וכר. מנר% מבית ועל כבורך סשכןצ'ת

 תבקש מנלות, סחסת מו!! זח שב5 ורפ, בשרסתגה לידי יצריכנו ואל שצצ"נו טכ5 5ט איריח לפניוטתפל5 ולב! וכו', פרנסנו זתנו רועט מו!! בנלותשאנחט



%נ פסחזבחקלח

 שכל ולפי גר, בחיעו צ'ק עיר יבגח ית'שחווו
 חנלות כננר שחהו סורח של"מי כוס שלחענק
 נאע5ת כננר חוזו חשני וטם חטקרש, ביתיחורבן
 אסרו לבן כתח, זח חענינים תפרריםגהמים,
 אבל 5ש5"שי. שני בק אחר כוס 5שתהץקייהר
 דענעו חעתירח חמ%ח כננר שהוא חרבקמחגוס
 בעיחם לחפסיק אק לכן ואח, חנל1ה 5ענקטרובק
 ברכה חרב"עי חכוס על לוטר וחקנו אחר,בכוס
 גו תאמר יחורח, בארץ הוח חשיר ידשר ששחשיר
 העהירח שבטמלח לפי מעשיך, כל אלחינו ח'קזללק'
 ח' בשם כלם לקרהש גרורח שפח עט.ם אליחפק'
 לא חחוח וחשגה שחח% %פי שפירשתי.בטו
 תר וגשים חחתיטח חיתח לע יחדל, אאשסק
 ספני הש%י בחשבחווג טה51ל וטלך אל אחרשלם
 פרי דעל חנפן על לברך שאק חפוסקים שטרוזח

 התשהח שבזסן לפי חזח, חרב"עי חכוס על ג-אחנפן
 ארץ וחחיח "שראל ארץ וחמבה חשן ההברךש

 חיתח תחורבן בעת אשר תחת ורחבח טובחחטדח
 וכבר לנאיח. סת'חסת שחייז לפי עייר תי עטרש וחם חזאת בברכח יכןנאטר כסחפבהזרים.שטטח
 ירגו נליות קיבוץ חחשדעח שבזסן חנביאים"ערו

 כף. יטחאו חשרח עצי צל פרח הת! מנקחתבואות
 חתנו ענפיכם "שראל חרי השחם 'חזקאל ניבאדן-ז

 חנני בי לבא, קרבו בי "שראל לעטי תשאודערבם
 חנביא וההשע ונזרעהם. דעברתם א*כם ופניתיאליכם
 השטים את אענח ח' נאם אענה החוא ביום והיחאמר
 חתירהפ חשת חרק את יענח וחאדץ הארץ, את יענווחם
 חנביא תבריח תרעאל. את הנט וחסח חיצהרואת
 חא חעם 5שארית אני הראשתים בשים לא דעתחאטר
 וחארץ פריח תדש חשן חש4ם זרע ג' צבאות ח'נאם
 שארית את חזנחלתי טלם, יתמ והשטים יבולתההן
 קללח חייחם כאשר וחיח אלח. כל את חזחחעם
 אהכפ אהשקג כן "שראל ובית יחורח ביתבטים
 יריכפ. חהזקנח תיראו אל גרכחוח-תם

 הסאטר[וחח.סח

 חאלחיות שהטצהת חאטת חבטי כתמכבר
 מטעסים וחגמשפטים טרעי,ת בעשיידש ש"ש טח%בר
 וחערות רגא-ם בענינן "ש עור בחן, חהורח זכרחאשר
 הטציוית סטבע יקרים יסרעים עליתים*מינים
 5עשת מ כי שלטותם, לחשנה ארם בניהי"טרת

 אם חימת לך ראף 'לכן בסשמתיו. חאלחש ?שחמ
 חא5 בחר זח לסח בלבבך שחאטר אתח נפשבעל
 באחת %א חאביב בחדש טטצרים עטו להשיאיח'

 ד?שח החסץ אסר י,ה דעל השנח? הקהצתסשאר
 5א סהטצת ש כי שנאטר רבח חומראבאישת
 ארבעה בטם שש דע.ז חחש, חנפש תכרחחחאבל1
 וחמ~ת אכייקח 1כ5 חנר, לאור החסץ לבדוקעשר
 יטי חחטץ איסור חיח וטר"ן ? וש-ל שחזחירוהכלים

 כיוססיקוערח? ח-חעמאחר יא יטים שבעתחחנ
 בטלאגה אסורק חאחרק וחיום חראשק חיום%טה
 גה? אשרץ אינם חיטים ושאר נפש, אוכלסלבר
 תקיהץ שטירח שהח כל הטצח בעשית צוח%סח

 טח 1ע5 חכהמת? השקגח- שפייה ח5"שחחטחעח
 בנג%ק חפסת נאכל לא וטרדע התפסח, המרורטרח
 %סח לגו. אל ידש חשחי ? ח' בבית ב.א חסצחבסת
 נאכל ולא קרבו ועל ברעיו על פסת של רשמשוחיח
 נאכל השינו חצות, ער אלא נאכל השינו בלילחאלא
 על נאכל השינו צ4, אלא נאכל ואינו לטנוייואלא

 ארבעה ענק נם ? בכהמת זח רבר חיבו יאהשובע,
 חטעטים שטלבר ספק אץ חרברים דשארכוסות
 חיקרים ברבריחס חז-ל וררשות בחם חדערחשנתנח
 לאלחז בחם-עור דעקש נפתל ואט אסת בלםשחם
 חאלח, ברברים נפלאים ורגמים ע*תות בחכטותטי4ן
 הט5אכח, שלזמות משום פח ע:יחם לחקח- לנווראף
 טף חם ובאשר אסת, אטף קר ררן שקםולבקש
 ששוהש השטר חטאטר. בסוף זכרתם יחיח חארםכל

 שיב4 חשלוים חשכל לבעלי ראף בלם חאלחחרברים
 שלא זטנם על יפקירו בנעיטים, השמתם בטוביטיחם
 כל כי נפשם, להשלטת א5א %חרפח למשתלחהמשו

 ילמ אשר בררך %בה "שתדל וחיע חארם שנותיטי
 שעח יפח אבהת, בסשנח שאטת וכטו חשלטים,בו

 תיי מכ5 חזת בשלם טובים ומעשים בהשובחאחת
 גהורח, דעסוק בעםק טסעט חף סאיר רבי ואטרוגו'.
 בהתקרטת כ-א בט*ם ברברים זטנו יחיא שלאכלוטר
 יסמש שלא וכרי %ילח. יטם ט וחנית בס-שאלהים,
 את לחעיר חאלחית החכסח ראהח טלניו זממאברת
 כרי שנהתיו וטספר יטיו קהו על בסשתיוחארם
 חעם טרפק ר גסאטר עינע. לננר תטיר משיחיח
 יפקוה עצ5'ם, וחפוע*ם טרמח מטלאבחקצר
 אוצר יטים שגעת במספר שוטו את ח' בראעינינו
 שבה חשב"עי ובעם חארץ השת השסים אח עשחבחם
 שבעים שנהתיו שיטי רשכיל ידע שחארם כייינפק,
 בטעשים אלא 1לבחלח לריק אותם יהוטו ש5אשנח,

 חנשטות.בעים וישבות ינוה השביע* וכיוס בוראם, במצשחנבחרים
 ענימ, באטחת חארם את %חרר.ך ללסרובדי
 לעם אותם ולקת "שרא5 את 4כות הקב-חכשרצח
 טצות על שתם תוח טצרים בממאת עשחסט5הו,
 וחייו ויטיו בריאווע ענק על אחר כל את "עיתאשר
 ברך זרע חיווע עם חנגהר חעם חנח בי טחהיום
 ה'1 בטצרים בתיתם אך וסשלרהם, טבעם טפאתח'
 רסית עולם, כטהי ואפלח בחשך עסששק בטמרשם

 תמבח נפשו חיות עם כי אט בטעי חיהשבהעובר
 טהבוסס השלטות נערר שם שא חכבור כסאטהחת
 טשטר שטלאי רבי השלם ע-ז ושעשח גסובדמיו,
 חילר למח באטרו, סאר חט4צח ףקר חתכטהנדו5
 על יר? השהי כפנקט ומתת אמ-טקופל בטעירוסה



14 פסחזבחאנ

 דשתי .ארכבות'1, שת' ע5 אציליו השתי צרעיושחי
 בק.ברכ'1, טתח.5ו וראשו  עגטתיו, ע5,קתיעקביו
 וכר ראשו ע5 רל!ק גר פתוח, מטרו סחוםפ'1
 לאו'ר שא 5א שמלר גסו חספלח(. פ' נרח)טם'
 באבים שם ירשב שחחש בטקום ,יחחרשו סבליחעולם
 "פראל את חקב-ה כשחהרא כבח י%רח, הזבליחוקים
 שחולר וכטו רבות, טבוח בטצרים חבחטמצרים
 חסאכלים בלקיחת טיר יורג5 לא חע%ם לאורבששהו
 לנמל חנ"ע ער שכל ורבש חטאח כ.אחנסים

 גיחל לחעוך שטרך ונם לשבעח, לאכ%חחחוקמ
 שבשסים, לאביו בכהדשיו שיתי"שר כרי רעתושטר
 חטן את ח' חאכילם טטצרים "שראל בצאתכבח

 חחורח 14טוי בחיטך בטרבר מבשם שנחארבצם
 31בר בעבודחג 1'תרכקו ד1 את יחמ כן שאחריכרי
 כננר חן חשנת תקופות שארבעת חטכעייםכחבו

 חראשק חצמן חארם2 בחיי ארש"גת זמניםחארבעח
 1'טי וחשחרות חילרות בננר חהש חאביבשחהש

 חבחרות זנק כננר חהש חקיץ חשני הזזב8חנערות,
 חתורף חשל"שי והזכ8 החום, חרבח חלחמ יתננבשבו
 וט אף %כ! חכח, וומארת עם חזקנח זבק כננרדלא
 בארם וכ! חטים, ח! הצהרים שעות קרים וחערבחבקר
 חסהו חרביעי וחוכ8 טחבחרוה. בחות בו נשארועריק
 %כ! ואפיסהו, חכח וח"4מת ח"ש"מת כננרחמ
 ה' בחר חזאת וטחבחינח לטות. וטוכ! קר כלוחוא

 חנטת שהוא חאביב בחרש טסצרים חששחשתחיח
 ולחשגיל. לחבק חחחלתנו 1'טי חע!לם, לאו'רצאתנו
 ע5 לרנם חדטים ראש לנו חזח חחרש חיח%ב!

 ע5 סורה חחטץ איסור אסנם השנהזיו. 'כךנוראשית
 חוא והשאור חחטץ כ' חחוטריות, חחאהתחרחקת
 שאור חז-ל קראוחו אשר וחוא חרע שר הח4שטן

 'קריבו לא חקרבנות שבכל ית' ח' צוח ולכ!שבעיסח,
 הרע ליצר רוכמ שחשאור לפי רבש, 1כ5 שאורב5

 ואטר עטו. כרקך חבחטיים חחףם 4מתיקותוחרבש
 לפי חחיא, הנפש מגרחת טחטצת שב5 כ5כ'

 חנפש וטכרת סשחית חוא חרע והשרשחחטץ
 לחעיר עשר ארבעת ב'ום שביח1ע והיחטמחצבח.

 איע תארם טחיי חראשונות שנח עשרח ארבעשער
 של רק בבית %א טעי,ח של רק בבית לא שנשי!בר

 1"שבית טצות ע% ע14 יקבל השילך טשם אךטסח.
 באטרם טעו 61ח שבעיסח. וחשאור הרע חשריבטל
 כ' חנר, לאור החטץ את בודקץ עשר לארבעחאור
 חארם בררכי אשר ההטץ בו לברוק חראףחא4ר

 המהעורר השכ5 והוא בירו חנוא הוא לבוובטשב'ות
 נר מט.ש הראשגים, השנים שב"גיות שת' בסוףבו
 חטליץ השמר בט4 תררי כ5 תופש ארם נושמהה'

 לבי לבי חספרדי: ידשח רבי קרש סהרטגילת
 נפתלת פהילח טו בארץ, אלואם נר וחארםחדערת
 לברוק עימ בבחש המא בנר ל"חר צריך ובטתוכו'.
 חאורח שהחא בכק, ת4רי בב5 אשר וסרקע תורץג1

 את שהשרוף כך ב5 חזקח לא כראף טשמרתחחיא
 וחטשתח חסאכל בהרחקת חנוף את וחחריבחביח

 תספיק שלא ח6שח %א בכללותם, חמשטייםוחרברים
 הטחחלפים חכלים וכחנעלת - חחסאים. סורלנ15ת
 ארם בני כההז חלוקי ע5 נ.ב רונם סחרתםתורך

 ב! טהיא רבי ששאל יוטא בטם' וראיתיוחכשרם.
 כמרח חל!קי ארבעח שטעת ברוטי אל"מר לרביחרש
 ותשובח חם שלשח א-ל רורש? "שטעאל רבישחית
 השובח ועוטח עשח מטת  על ימר טחם, אחת כ5ע5
 בנים שובו נאטר וע-! 6, שטוחלין ער טשם אלא

 תעשח לא טצמ ע5 4בר טשוטת'כם. ארפאשובבים
 טכפר, חכמרים 1'ום ה%ת השובח חשובח,ועוטח
 אחכם. לטחר עלום יכפר חוח ב'ום כי נאטרוע-ז
 ועשח ב-ר טיהות וארבע כריההז תףבי ע5עבר

 וע-1 טטרקי,, 1'מרין ה%ים 1'וח-ב השוכחהשובח,
 אם אבל עונם, וכננעים פשעם בשבס ופקרתינאג1ר
 %א לתלות בהשובח כח אק חשם חל% בחםיש

 ה%ץ כלם אלא לטרק, ב.סורק 51א לכפרביוח.כ
 צבאות ח' בומני גנלח נאטר וע-ז טטרקח,ומיתח
 חתשובח מנח תטותק. ער לכם חזח חעק יטפראם
 לשביתת וחחמלח חסחרח חיא חשלטח הרעחלפי

 בחם שנשתנ4ש חכ*ם כי 1'רוע בטף, משאורחחטץ
 שחשתטש חב*ם א'( : חליקים דינים ר' בחם "שחטץ
 ארם סבני "ש וכ! לבר, בשטיפח לחם שר' בצונ, םבח
 לא אשר חארם טתאומ אחת 5ישות פשע שלאטי

 דגהכבות עשח מטת 5עשות נזררו לא אבלתעשינח,
 הזח והחטא תעשח ואל בשב חסא זולת חנפש,את
 חטח%ח קל יחיח וע-! שבחטאים, קל חימרחוא
 ער טשם וז אינו אטרו וחמז וחהשובח, חחרסחעם

 ארפא שובבים בנים שובו שנאטר לוומסוחלץ
 בחטיו בחם שנשחטשו חב*ם ב'(טשובמיבם.

סשנים
 שפשי

 5א סצות ע5 שעכר ט' ימ מנעלח,
 נפשו נתלכלכח כבר ט" חטורות שאיע אע-פחעשח
 יום עם אלא חראשק כטין כהשובת תקנת שאץלב5!ך

 שלא חאור ע-י בחם שהשתטשו חבלים נ'(הכפורים.
 ע5 שעבר טי 1כ! טטש, באש שיבואו ער לחםיספיק
 תכמרות, בעבירות שחטא ב.ר טיהות וארבעכריתות
 5א אם מוח-כ חתשוכת לנקיחי יספיק 5א חותחא"ש
 בכ5 בחטין בחם שחשתגדשו חרס בלי 41( יסורק.ע.י
 וננהח, שבירח וטעגץ חקק שום 'קב6 לא איסוררבר
 שהיא  חטות כ-א תקנח לו אץ חשם בחלול חחמאוכ!

 שןת בני חנבש אטר וע-1 סט5ם. קשח יוהרטררנח
 תרש 5נבלי נחשבו איכח סמ הטס%איםחיקרים
 בשבירה, אלא תקנת לחם שאץ ר-ל ימר, יףטעשח
 ב4 אם כניחו הזח חא"ש נפוץ נב!ח העצבואטר
 חתטץ נאסרו לטח כמת חהבאר בה-חנח חפץאין

 שחשחגהמ חבלים וחנעלת בדיקח, צריך ולסהוהשאור
 ע5 לרטת י-ר ביום האיסור ודשזחלת חטץ.בחם
 המה ססנו. חשטירה חחחיל שסחם חארםשמת



2ט פסחובחק6

 ולסים סן חססיר קוח לפי . ישם ?4עה4איסורו
 ולרסה שנח. שב1ם שחק חארס שגות ימי על(עץ
 חחמח 'טי ובחם בקצות, חרבת שכיעיוה (%בוח

 סאלה סבובים כסח חארם שטטר נף (גוםשבעה
 שטת'ו שיטי לבו אל ויתן חאו ביטי עליויעבהו
 באהמרת ארם 'חחאב חחופח השחר' חם,ששעים
 סחסוסאח יוחר 'סיו שכל ללסרך יטים שבעהחניה
 אוצי כי נצסיח וכר ב! כשי%יר זח אחר חנקיווניבקש
 ע.1 לחעיר ערלחו, בשר ינטל יסים שבעה ע*ועכור
 חסספר זח בא ולכ! ויצרו. לבכו ערלת בשר נםשיס%
 רשבעה חמת, ובסוטאת דעמורע בסחרת נ-בשבעח
 חשנים שטיסת על וואחיר ח', לבחנ' הםלואיםינר

 שנוהיג סנק ע.ניו לננר יחיח שתסיר כרייוב4ם
 שנים שגהות שבע לך וספרת ביובל אטרו סובומח
 עצסך של רוקא, ך ל בספרת ור-ל ונו' פעטיםשבע
 'טי טלבר השסיוה, יטי לחיותם חשנים, סהחאהח

 בשאר נם %גן טעלח. של בב.ר חייב שאינוחנקרות
 ל'טים בי ואסר חסספר. וח הסיר נוכרהענינים
 'סים, אעעה עור, "חל וט' סססיר  אנב' ובייטד
 שבעה חיאור, את ח' חכות אחף יטים שבעהיטלא
 'נוסו ררכים כשבעת אליך, בואי ער חיחיל'סים
 וע, בך ינע לא ובשבע וקם, צד"ק יפ% שבעלפניך,
 חסאהיבם, על שבע סידי, חקח כגשות שבע אתבי
 אחרות רבות רשביעיות אבלות. 'טי שבעת חם%מ
 סספר אה חארם להוכיר ובלם הקרש, בספריבאו
 בחבמה סס1ו אל 6כה ש"שתרל ברי תלרוינר

 זת ובעבוי לבסלח. יס.ו 'חרא ולא וברעהובתטנח
 שטחיו שיטי לרסת שבעת החסץ איסור יטיעצמו
 ולכן בלבנו. שאור וכל חטץ כל לבסל וע4טשבעים
 שחארם לפי בטלאכח אסורים והאחרת חראשקויום

 סלאבת ולא טעשח ל1 אק 4ע%ם בהי בהחלהבלרוחו
 השר ח8ע1 כמה חוא יטיו ונטרת נ"צ"שוהותם

 אשר רק "ישח חחם ביסים אבל הע%ם,לטלאכה
 ב%רוהם לנערים יאות שלא לפי נפש, לכל'אבל
 דוש שזח ובמטת בהורח לחנכם כ'א והטלאכחחעסל
 ראף אק שנוהיו בסוף הוקן וכ! לנפשם,סאכל

 וחשלסה לררכו צדח בחכק ב-א אחר ברברש,תעסק
 חיטים אכגם נפש, לכל 'אכל אשר והואנפשו

 לרסה בסצח צוח וחנח חמעשח. יסי חםחאטצעים
 וסהרח גחסיסות שחחיח בהייו הארם חנהנחאל
 וקררשים הוחירו ולכן שבעיסח, וששר חוע שרסבלי
 שחוש חמח'נח משעה חטצת בענץ הארםש"שטר
  ענינ' אחרי ולסחק לסטב חארם סחחיל שבוחק
 על נ'ב והוהירו שיסה-. צחך טאו ב' חזחחע%ם
 נשסהש' וחנחטי עיסהו חארם ששרור חעיסהקהטר
 ההירח חמחח ובסשורדג בסשקל בסדח חוומרומש

 חיצר לכב"שת רגמ שדשא סרור חטנו 4משיאכל
 מרירות חארם ירנ"ש בזח כי הנשכףיט, הכהוהוהכנעה
 טפו ירנ"ש א"שר אטרירוה שוש בי נשטי,הער

 ירמה חפסח  ענין אמם לנפש. יסוק יצרובכב"שת
 ש יאכל %ק ססנו, חנפש והפררת חטף6פסר
 חחנחנח על חסות 'גוש שבאשר ומרורים,גוטת
 לח' קרגן הפסח יחיח חיצר כב"שות וטרירותחטובח
 בטקום והפסדו ואבילהו ח', גמבח אצל שחיטהווהחיח
 וער הגחון, לעה רטת שחוא בלילח נאבל יחיחקדהש,
 סיחזס חוא חאחר שחצי חטרכב, חצ' שהושחצות
 קרב, שחהז %פי נשמי. רבר בו ישש ולאלנפש
 על חיח לכן וחפסדו, במוחו חארם לטף רגמחפסח
 כל עם סוחו  בעה חארם רונסת קרבו ועלכרעיו
 קרוביו חכרת אל לרסה לסנוייו חפסח יאכלאבריו,
 ריחו לחיוחו צ4, אלא נאכל ואינו בחתו,ואוהביו
 וכס-ש סהט, ביום סוב שם ל1 שיחיח רטץטדף,
 ריח חחוא וקרבן שיחיח ונם סובים. שסניךלריח
 חאלחים אל חשע מעעה חשטיסח, עשנו ויעל לח'נחוה
 וחפסר חגית על שרח שחפסח ולפ' נתנח.אשר
 %א חשובע על באחרונח אבילתו שהחית צותחטף
 ואחרית ארם כל סוף הוא באשר בלום, אחריו'אכלו
 וטנים; בארבעת נב4ם חארם שחיי וטפנ'חררך.
 לכ! 4ג'ל, שאסרת' כסו רשיבח וקנח בחרותנערות
 'שחח אלת ארבעח בי בוסות, ארבעה לשחותהקט
 ירטת חסצות שחג וח סכל נהבאר בהייג-חנהחאדם
 חנחנחו וסחרת שטתיו, וסספר ות"ו חארם בריאהאל

 חגוצבח וסהצ נפשו, רשלסות טפו וצער יצרו,פב"שת
 הומרו לרור411 לרד חג וח חיח ולבן ח',לפני

 חהו כאלו עצטו את לחראות ארם ת"בוקרושים
 שיו ירסה שיורה שסח לפי סטצריס,יצא

 אים לבל יכל% וסשפסיו הקותיו בבל והחנהמושח
 לכל שוהש סצרים מויאת חיהח ולכ! ורור; רורבכל

 לכל הצראת לסוד חוא כי ח', טוערי מ4שארחטצות
 שבעת סספר טיר להטשיך נצסוינו ולכן תלרגה'טי

 כסו זסנו, תטלי חארם פרקי סטש שחםחשבממות
 שבהא שבע השבת ססחרת לבם וספרהםשאמר
 יסי על סורה חשא שחמספר לפ' החיינח,הסיסות
 שקבלט חרחוני חש6את אל לחניענו כלם שיחיות"ט
 חנווזן אחרות על להחעת אהר יום והיח חורח,בסחן
 חארם טיסות בעצגמ חזח וחרגמ והטתנח.ית'

 חאסיף חג חנקרא חסובות בחג נ'ב בארשטתיו
 באספך שאסר כסו הזח, מחשלם חארם אסיפהעל
 הקפות רשבע חחנ יסי שבעה וחקפות טעשיך,אה
 רור שנות שלם יטי לחוכיר בא הכל השביעי,ביום
 על לגו אל יחן וחחי עיניו ארם ש"שים בדיורור,
 נפשו עס %דקרק חבלו ת" יטי *טר  חעצס-םעניניו
 ההג פרי וטיעוס קצו, קרב בי ירע זסנובחשבק
 ג4 נם' עליוסורח

 נכבר רטץ חאלח הגוצות 'בכל נרמיחנח
 לההחלך איש לפני יקר ררך והיש בענעיו,השסהי
 אע,רתי סח נשלם מח חח"ם. בארשת ח'לפגי
 ירט 6מ חאשיי אשר לאל והההלח בזח.לומר



ק4ז פסחובח1%
 בשנש פסח זגח ספר תשלפהם טאטפח4 בעיר חשלטתו וחיהה ורח. עליהבהץ
 סאהת ושלש א5פיפ ד%אשת שטת סית להרש חדשרים אדכעח ביום נאשל"3 גס5טח אשר חפה"טשטסחת
 שפיעא סקרש חאדק נית גהשק בו בכיתוחטשח, ,שטחח. ל"גקב רנ.1 שנת חפסח חנ 8רבעשר
 חשק,אק

יףשפינט*

ז
 ויפרימחזור

 ג-רשמאל שטשז רבעו חטץ השט4 לנלט*ש-

ש ת ליי יא  יי שח ש ת ג ז 
ש אק  חסשן יש%4 "=יד, גקת 

 הכיח ע-י טג.י וגדפם )1908(. ההקס-ח ד":שמ
 אל 4זגדה פירווש נו הש 1898(, )נרל,ן נררנמםמקקמ
 ג.' ע-8 שגים בכטה 9רוש "ש אסנם 991(. )צרפסה

שש-

ה ל רנשי ספיור מ  ג=ת טף6א =המ 
 כג,ע. ווד המחחיפ שמ תששההיט-זי

 חחנדח, נק איט א, י נ ע א ס ה 5 אח
 אוטרים ח'1 ארנרדע סרברים קחט בבב5אלא
 נקחנח טח וישאלו תקרם טף חכ5 קיבע! בויאוהו
 טראח בא"6 הסצהן לחגביח ארם דצריך וכד,ה4לח
 שאכ15 עהי לחם וח עניא 5חטא חא מירחשאמם.
 שבעת פ.ו( )רכרים אגאטר כטח בטצריס,אבותעו
 אבועזגא, דאילו טצי. לחם כתית ע5יו חאכ5'סים
 )שסות טטצרים דעשיאו או*ר חבצק את ראשיכחיב
 )צ.ט1( פסהש עיבי ששנע! בטח יכפק, ב5י.ב(.
 ישיאב5 בוי א*תחשך עד ארם יאב5 לא 5מנחחססוך
 רצרק. בל יאבל. יבא כההז 5ו אין מם להיאכק,טצה
 ק5א יפסח ייהי טסא, שאיט פסח לטשוההראף
 חהש אשר וחא"ש ט'( )בפרבר דכחיב בכרה,יהא

 תכהמן חססח ל9שמ הזדל חיח 5א ובררךטהו
 יבא 5א טהור קאיט בנץ לעשוחו צרך איטמם
 ווד. 5נפש טמא יחיח בי א"8 א"ש רכח'ביפסח
 לאטל  עכט פסח רץ ויעשח יבא דצרך כ5ובבב5
 5או יפסח חאי כי 5פסח, וכר ואפיקוכע וטרורירקהז
 חבא, חשהא פסח. חיח 5א רבבב5 קאטרבפסח
 נני מקת חבאח 4שנח בבב5, אנן עברים מתקנח
 כיאסוינן ר"שראל, בארעא תחיח טבב5 אהצאחורק
 חשחא 5חנש5. עהירץ ננש5וובניסן  בניסן )י.א(.בר-ח
 4שתעתיר ס5רע בטעם חבאח 4שנח טלת בפ5עברי,

 בראשיח באח בחו רח5 ע5פס"וחמ)כפירש-י
 בחרעס, 5אטרו תחקן חורץ. בני ישנחיח רצת יחיכ-ט(.
 תראה ויאב5, יבא שרעב כ5 עברי ב4פת אטרינןראי

 חכץ'קיו. נק שטורים 5י5 וחהו חגאיקין אתכגהטיניו
 י-ג:(. שבה )עי' טכ'רץ אינם ארכרוב4פה

 סאתש של כש טחא ח, נ ת נשסח
 בי, ישלך מ כתמב 36ע קמ5 חק תאןטסמ
 נעהג שמ5 מימ טח ושאי חכם 1% יןמם
מ הש ששלטטי  שמ5 חמ 5ש מם ומ6 
 שש שו ו5 חאא וב% יע. טסים*ה1
 ש מט ש א%ק חא ני 5א מבמתשמם
 חמ וח"ח חשמ, מו .ינ טע חאעממ
 יקמ שאר חמ. ממ הש*1 % *שר ה*ם%

ש אא3"עק כשש זמג ש"האם =של1 אע אץשאשטה  ימ חלל טצשה פמלע 
 *מא ומד ,עת גתא קים זמדקח"תמ*
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