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ומברך ברבוהחרבח ,ו
י
ינבחרכפחויחחחשתוךבברחויךא,.ברוטגפתנישרשא
כברכההנשטים51כןא
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י%8כח חפפתילךבל ארם
"
"
אבחררב'רסהנזחחנהעי1רו",חל
ורבי יוחנ! סבר שברכה חשיר

אומר נשטת ב 5חי וחוחס ב"שהבח ,וכהב חרב
אלפסי שחטנחנ חש כרב יהורה ,ה"שב-ם כתב כיק
ר5א איחטר חלכחא 5א כסר %א כטר עברע!
כחרריחוו ואף כ'רב יחורח ור'יוחנ!ה%קים בבהכה
וזשיר מח חיא ,חנח חענין חמבהן בשניחם אחרחוא,
51כן חחיח חחחיטח בק לטר ובין 5טר ט5ך טחו5ל
בהשבחוח.

קלי

כשתמבא5חור5באאעללפסצקר יאטקסגם לטח חחיח חחסבחעליר

ולא ע 5נבו ולא על פניו?
פירש.יז 5-כדי שלאיקדים קנח 5ושמ1 ,ה"1פג,מ
כתבטפני שצריך לאבו% 5שחותביריטק ,ואםיחקץ
פרקדן אועל פניו לא יקבל חסשק כראף% ,פץ אם
חיח אמר יר צריך חסבח של'טק .אח-כ טבשץ
5פניו קערח שיחיו בח שלשח ממת השתר וחתסת

וחוסץ בפני עצטו רשאר ירקות טאטח טק שירצה,
רשניתבשילין אחר זבר לפסח ואחר זכר לחנינת,
תחמ לשים שם בטקוטם זרוע אחת וכישא אחת
טברש*ם ,ואם ח 5פסח בסיצאי שבתלא"שיטואלא
חבשי 5אחר זכר 5פסח ולאחשנישחוא בננרחחנינח
,
5פי שאזלא חיחחחנינח באח עם חפסחלפישאינת
סהר
בליל שמורש
ה"ח את השבה .אסנם חפסקנים כחבו שכיק שאץ
זח אלא 4כר בע4מא אל "שנח ארם .וטמ 5ידץ
אחרי אשרבברפירשח' מאטרי חחנדח
דאף שנזביר בבא! בקצרה סרר חרברים אשריעשת 4מרך מיט 5חראשק שב 5שמבולו בטשקח צריך
אוחם חארם ,ישראל קררים ארם ,ב*5ה חזה 5ל נמ%ח ,וטברך נמי5ה ידים ,ולחח ק חירקות
שסוריםלח' .לא סענק חפסח וחחנינח שחיואבותינו רברך בורא פרי חארטח וממב5בחהשץ %א בחרוסת,
קדשים בזגקשבית וזמקרש קיים,כי עתותימ ועתות אף שחרטב-ם גתב שמט 15בחר"ח ,אבל שאר
אבותש חחריבו ביחמ ,שקלנו עחחלאאכילתפסח חפהמקים אטרו שחחרוסת ממוו עם המרור שו
ולא בשרחנינח% .ב! אק למ 5חחעסק בחלכותיחם לאג %טסמ טרם טשוו לב!ימבי 5בחהה ,וכ! נהנ
וברכוחהזם ,והרטב-ם חביאם בספר זסנים בח5טת חרא-שז' .5אסנם 5סח חמרכו 5אט 5שאר ירקות
חטץ וסצחפ.ח .אבל נזכו 1רק חרברים חטוט*ם בחיוח סהמת חתורה בסרור בלבר? כבר חעירוע14
שיט אנשי ח%ות5יש"טו חח בררך קצרה5 ,פי חז-ל שחהש כרי שישא6חתינוקוח .ונרזמז ש4את
שחכמי "שרש 5כבר חאריכו בזח בשרשיחם כפי חסבח עצטה5אחיתחמבי5החירקותבחרוסת,וטפני
חרק .ויש רעת חלקות בחרבח סחרגרים ,ואנחנו זח נ-כ חקנו נמי5ח 'דים חרששתח כדי שחנשץם
נל1ה יררשלם אשר בספרדחננונוחנים כרעת חרא'ש יראו קירושחיםתטילהחידים שכילתחיושתבחהשץ
ז' 3המכיר ענימ ררךכלל .ואח-כ אעשח כ~ם כטו שחוא הסגחנבחחלח חסעורח רראובציעה חמצח
בכל טשת ח*לח דתח ואבאר סעטיחם בזוג
לחיאי! חטורה נ'ב ע5חחחלהחסשערח ,וגאשריראו
אחרי זחשיעקרו חקערה וחפסק חאכילח 'שאלו טה
י "שח4 %זחהם]
[ 54שסורפ 5ג5ינ
ראו על בכח וטח חניעא*חם? ששאחחכ*תבכ5
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5ג1נסים5פי שעח
י,ר לאטת בחנרח ,ואם חש שכת בזח שחנטילח חצריבח לסעודח חיא אחר חחנדח
אומר
,,חחלח ויכולו השס ח 5בטמאי שגת אומר סטוכח לברכה חטויש ,אטנם וגטילח חראשתח
יקנח יק קרהש נר חברלח זגק"1 .שחח רביעי
ת ומאכל חירקות מט5ק בחהשץלא חיח סעשח טכוה
חהין בחסבתשטא
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שנראח סרבףהרטכ.םשיריך 5ברך ברגת חטוצ'א
יבפרוסח
טן חפחסח טשוםלחםוידיסח ררכושלשי
אף כאן כפרומח .וענין פריסחח כדי שיאמר חא
לחסא 9צטצעל חפרוסחבררךחעניים .וקורםשיברך
חמציאויאגל טטנחבלל יחחיל חא לחטא עניאער
טח נשהנח,ואו שוח לחסיר חקערחטן חשלחןבאילו
גבראכלו ברי שיששל חתיטק לטח ט0ירץ הפח
ועריין לא אבלנה וטהנין טיר ט 0שני ברי שנ.ג
"פאלו חת'טקות לטחיביאו ט 0אחר קורם ח0שרה.
המסח~ירין חקערחלפני כעל חבית ואוטר חחנרח
שחריחשני פרקי חחלל ערלסעינו טים,ויברך על
ןח ברגת חנא%ח טחמעם שבחבהילסעלחוישההכוס
חשני .וחקשח חרי.ף לטח אץ טברבין על קריאת
החנרח בטו שטברבץעל סקרא טנילח ,וחלא כושת
עשח חיא שנאטר וחנרח לבנך וט'?ווררץ בי בטח
שאטרבקירהשחיוםזברלהראתטצרים-צא .וחרשכ-א
כתבטפני שחש גממח שאץלח קצבח ירדעח ואפי5ו
כרבור כעלסא שירבר טממאתטצרים שאיריחובתו,
אלא חטרבת חרי ןח טשובח'1 ,טוליר' 1שניתשחרי
עסחנטילח חראשתח בשעתקריאח חחנרח,
חסהזיעו
יב:דע סחסצח חשלטחויברך ברבח הטחראה4ש
יאכל טטנח ער שיקח סן חפרוסח ויברך עליח על
אכלת כמנח ,ואו יאבל טשתיחןיחרכוית טבל אחח
טוק בח0בח מם לא חסב לא שש .ובחב חרסב.ם
אדטכ %חכמנח בחחשח ,ולש חסביגצ כוח שאר
ח*סקים ,ראם טשוםכמנחר5יתבח טלחוצריךגקדש
6מכל בטלחא1 ,כ 1חהש לשק חיהשלון ,חמר הקשת
בעל חטנחינ שחכמנח חיא ~ברלחירות ותחחשת חש
ובר לטיט ואיך יחחברו וח עם וח? לכן ח0בימ
שאץ5טבל אתהסצח .אח.כ יקת כוית טן חטרור
ישקעט בחרו0ת 51א "פחט בדעטברי שלאיתבטל
סעם סרירווע .וראף שחרע בזח שלשח רברים:
ראשתחשח0רורבזמןחוחחוא טררבק1לאסרשרייהא,
כי סשועעם חפסח ורכנן חקנו שאף סב 6חפסח
נעשחאווע .וחשני שחטרורלא נאכל בחסיבח %כן
אטרובערבי פסחיםאיחטר טצחצריבח חסיבחסרור
איןצייך חסיבח ,וחסעם בוחלפי שחטרור היא רסש
לעברות וטרירחז חא אכותזו ,וחחסיבח חוא ןבר
*רות שיךיהזשני הפכים בנהשא אחרבוטןאחר?
%א חקט לברך על חטרור בורא פרי חארמח לפי
שכא שחר כרגת הטהרא וכא נ-כ סהטת חסשלח
והפתפוטרדע,רשל"שית שחחחשת חשטצוהסררבנ4
וכבר פירש חרטכ-םבפירויש דגדשנח 9צן חחוושת
והרככתו,ת-ל חחרוסח חיא תערוגת ש"פ בו קחף
ורגצחהב,וועא ~ברלטיט ,שנחט קדשין אווע כך:
שורקחאנים או תסרים ומבשלים אותם ורבץ אוהם
ער שירטטולשץ הבל בחוטץ תוחנץ ט שט5חנרד
ש שוב וביוצא ט ב 6שחקים% ,דעת דבי צרק
ועא משח וחייכ ארם לברך אשר קדאנו כסצמזע

עיח

וצתועל אבילת חרוסת,ואץ'חיכחכןוביל~.זה*,ד
גור**ןסברבין על חחרוסת אעפ.י שחש סצהץ
לפי שחוא ספללטרור .וחענץ אצ 4שחוראחחחרדמת
קרוכח לחוראת הטחר ,בי חטרור חש צר
י
לערזטררוו
מת
אח חייחם כעבודח קשח בחוטר ובלכנים ,וד
טיוחרת לטרור %א' לרבר אחר וחספיקח כרכה
אחתלשניחם ,ונהיחרה חברבח אל ח4תרלפישהחש
עיקר דגשוח טראורץהא .וחנח חצריט חן-ל 4הת
על חחחשת לדעת ו"יוחנן לפי שחוא ןבר לטיט
שחוא חוטר הזצעבור ,העא בגא חמרור שחש' .ןבר
לטרירות חייחם ההבה נפשם בעבורחם .שח-כטטל
כמנחשל"שיח ובוצע אוחח וטרכה עם סרור ושוכל
ביחר ןבר למקרשבחלל,לפי ישחלל חיח כורך פסח
כמנח וסרורהשובל אוחם בגת אחת שגאטרעלסשיה
וטרורים יאכלוחו .אטר ריוחנן חלוקיםעליו חבירט
על חלל רתניאיטל לאיצש ארם ירי חובדע אלש
א-כ טרבו בגת אחת השוכ 4בררך שחלל אוב?4
ת-ל על סשת וסרוריםיאכלוחו אפילו וח נעצ:4
והושחא ר5א איתטר חלבחא לא בח5ל ולש כרלנן
נעשח חגוצוה לדעת שניחם ,בי ראשהח נאנל 4צח
ומחר כפני עצטו ואת-ב נאבל המצה
בפני
לאבש
והטרור
יבים יחר בטו שחיח חלל עהשח כטקרש
רו
כשחיו אוכלים את חפסח% .פי שראו דעת רבע
'והר ססתברנעשחחסשיח לדעתרבנן בברבחתעשח
הכהץח לרעה חלל בלא ברכח .וכהכ בעל זאכי
האזרי' שאין לטבל חכריבח בחרוסת ,ווע נראח
טרברי חרטב.ם ,אבל חראזש כהכ קיריך לטוב4
בחרוסה,וכן כתב רכזו שטעיח בשםויש.י שכךחיח
חלל עהשח ,אובל פסח טצח ומרור וטוכל בחרו4וג
חאין ~ח אצלי שחם קבלוישכלי5ח ח~ח טטביליןשהי
פעסיםהשאיןטטלחירקותבחוטץטכללםלפישנתקנח
כשביל חהינוקות בלבר,
סובר חרטב.ם אדשני
חמבולץ חם אחרבכמנחואחר במרור ,השארחפוסקיפ
לש קכלו שיחא טטל לכמנח בחרוסת,כי חחרוסה
י חטבולץ חם אתר לטוזר
חש לטרור בלכר ,ישנ
כפנישצמד הוחר לטרור עם בריכתהגוצח .ואחרןח
יאבל סעורוע,ובנמר חסעורח יאכל סחטצחחשטורה
ש חאפיקוגש חנאבל באחרתח ןבר
חחת חטפחודי
לפסח שחיח נאבל מוכע ,מכ 6נהסיכח ולא
יברך עליו,ויחטהזחיר לאוכ 6קורם חצודע וטתנץ
כום
וטברךעליו ברכת חסשקוישחחכחסיבה.
ה4ש "מהו כזו ובץ כום רביזך ,אכל כץ כום שני
לכוםש"5פי יוקל4שהוה .וסתנץכוםרביעי ונוטרק
ע 16חחלל ומכרךע,י
ו כרכת השיר השוהחבחסיבח.
ואחר טסחרכיעייכרך בורא פריחנפן ואח-ב כרבח
אחרתחעל חנפןיע
לפרי חנפה טח שאיןכן בשאר
חבומות,ושמברךרקבוראפריחנפו %אברכח אחרתח,
וחו יעת רכ נטרתאי ורב עטרם ורכ אלפסי
וחלמב.ם ,אבל ההש-ש כחבשאיןצריך לכרךבורא
'
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פרי מש! אלאעלכוס ראשק שועאעל קירהש מיום שנאטר במ אשר בחר גנו חטן מירוחט חכרקיצשת

ת 5טס חש"5שי שחוא 5כרכח חשת,ולא יברךעל

כוס שניורביע.כורא פרימנפן .ונם בברבממאמרונמ
 %מנפ! "ש חטת שת" ,וחהא-ש חסכ.ם לרעת
מאוטריםכי אק לאוטרח רק אמר כוסמרג.עי ,כסו
שבהגתי .אמר אב'לה מאפיקוטן אק לאט 5שש
4בר רחא אץ ספטירץ לאחר מפסמ אפיקוסן .אבל

אם רחוח 4ושות טס מס"שי"ש סמטסקים שכחגו
שוצא רשות"1,ש סתם שאסרו שאסור 5שתהז אחר
ארבעה טטה .וב! כמב רב אלפס שלא יסצם אמר
טס רבמויכלם .ואף שאי! זמ טן הגושנה ראק
ספמייק אמר חפסמ אפקחקהיינו שלא לאט 5אבל
5כושתי שרי ,אבל הסנמנ אצלנ 1בספרר מש שלא
6שועת כדי שלא להופיף על ארבעמ טטה.
ננ5ל קתום היגען
חכל 5מישאלנו שחגוצותמתל1יות כ54ח חזמ
קא :6שתיס מ! נטילת ירים": :ת
ש ף שחש מטם קים אכ%ת פ"וג "1ית
ש ף "ט" שש י%ת וטט .ט4ר "מת%
בימשיתשק"מסגמג שני טיף ירקות
ש ואש":
יחהטשש ששב %טאק
ף %ץ בתת :שש פף מאשמ שרם ממעג

ייטא"

י"יש

היר
אמר מהט" שחל עם מטש' שטז
%צלתסחה שני תבשילי! קטאחח
שדיח) צר 4סתשפמ נא %פקטתח"חג
למף
שפמ שכל שג שק
"יר
עשמ)מגצר שתי "%
פעסים טטבילק
טסעק ע,
בתר1סת :שרכששכל שחר בפמשם,שמר
חשח בפף ש"ח לחת ישלג %זת החרש
שפחעט חטחה שתי פעסים יאכלו
טר1רו אמר בפף קאצ בבתה ,שמריציעם

העמזר"6רשכעלב"וןט.

שני רברים

צריכים מסיבמ :אי5ת עטח ח של

יטח

טצרים,
לא יפסק בכוס אחר בץ ש"5שי
לרביעי? כי אף שאטת ספני שלאי"ש! %א "שהכר
יחרל סלנטור את מחלל ,אק ספק שנ-כ כועו בו
רבראמר .וחנראמ בזמ סררך חסברא שבא מכוס
מראשק להורות לח' על אשר במר גנו למטת לו
לעם סט5ה,ח"בחירח חזאתמיחחביגר אברחם אבעו
בכהטת הטילמ ,כמו שנאסר והקיסותי את בריתי
בעיובינך ובק זרעך אמריך לרהזתם לברית עולם
למטתלר לא(מים ווזרעך אמריך ,ונחהילךו6רעך
אתריר את ארץ סעריך את בל ארץ כנקן לאתחת
טלםוהייתי למם לאלמים51 ,חיות זמ חמסר מהאשק
שקבלנו ססטית' עקורם בסעלמ וסבמליהר חטובות
כלם,לש חקטעליו מטסמראשק ,ותמיה מברכח אשר
בחר בט פכל עם שמימ זה ההחלתו ביגר אברחם,
וכתמ נסשך שרוטטנו סכל 6שתות מארטמ ,תטשך
כתמ נ-כ שקרשטככהטתיוונת!  16חקים ותורת אסת
אשר לא עשת ק לכל נוק ער יטכתמ נסשך שטק
לנו כאמבת רבתכטעדים לשסחמ מניםחסניס 6ששק,
כי טאמכת מ' אטוט נוק לט סתדים וחנים 5שסהז
%מחעק במם ,שסכללם מנ חטצות הזמשחו!! סקרא
קרשר-ליום טוג אצ5ט חטן מיתחנו ,כי יצאט
סעכרותלחירוה .וכננר מט.ס 0ק-א קרש שאסר
באמבמזכרליצט!ת כהטים,ר-ל שאי! בזמ ע %טטת
(1א טורח כ-א פעהאלחית שניתנמ טאמבמ מטחרת
כדי שנזטר קראת טצדים .וחזר מסרכי בנו בחרת
היתט קרשת טכל תעטים וחתם 0קרש "שראל
העסנים .מרי לך סבהשר סססבע מברבח שחטס
מראשק כא 4שבח את ה'על אוממ כמירח ראשתמ
שבמר בנו בינף אברחם אביט-.וחטס השני באמ
למוחת לחשי-תש נא%ת סצהם שאמרי שבחרבנו
פרח ונאל אותט סעש ארתים קשים%,כ!חימ סטבע
חברכמ של מטס חזמ אשר נאלנוונאל אתאבותעו
סטצרים !חניעט הלי5ח חזמ לאכל נו סצמ וסרוה
ובאק שבית הטקרש קייםמיו אוסרים לאט5בו פסת
0צמ וסרור %א אוטרים צאף רבר אלא מיו מוחטים
נףרכא.י נא"5שראל .אךמכסימנלותמוסיפו בברכח
כ! ה' אלמיט יניעטלכיעדים%רנ*םאמריסובי-.
חטס חשל"שי כא 5הוהותלח'על אשר שסהעוהצי5נו

*

אתחמ טטג ט תחר 9ט צחך מסעמ כט
שטצפ  .6"6ארכע פעסיס יאבלו
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חה" :ניא פף :שחן ,חטיא לחם
ארבעתקשרן לשסועל אשר 5א מסר לנו כתת ,ועל מארץ השאר
כוסות
על אט6וסט%,צ%תסחה
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חגחק חשתר לברכח השיר .ור"אי שנרע לסה
תקט צ'ת סשכן כבורך ועל מבית מנר %וכר .עשר
ארנעת גוטת בזת חטספר לא פטת %א
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רועט זתנו פרנסנו וכו' ,ולב!
וחששושלא יוסיף על מטסחז ,וטח עניןבום והשני
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על מנא51ה? תראת והו חברכח הש כברכה מיש
סתגה בשרורפ ,שב 5זח מו!! סחסת מנלות ,תבקש

סיי,ךי

עיט

זבח פסח

קלח

שחוווית' יבגח עיר צ'ק בחיעו גר ,ולפי שכל
חענק של כוס של"מי סורח שחהו כננר חנלות
יחורבן בית חטקרש ,וטם חשני חוזו כננר נאע5ת
גהמים ,תפררים חענינים זח כתח ,לבן אסרו
קייהר 5שתהץ כוס אחר בק שני 5ש"5שי .אבל
חגוס חרבקמ שהוא כננר חמ%ח חעתירח דענעו
טרובק 5ענק חנל1ה ואח ,לכן אק לחפסיק בעיחם
בכוס אחר ,וחקנו לוטר על חכוס חרב"עי ברכה
חשיר שש ידשר חשיר הוח בארץיחורח ,תאמרגו
קזללק' ח' אלחינו כל מעשיך,לפי שבטמלחהעהירח
יחפק' אל עט.ם שפח גרורח לקרהש כלם בשם ח'
בטו שפירשתי% .פי שחח %וחשגה חחוח לא
ם תר
שסק אא יחדל ,לע חיתח חחתיטחוגשי
שלם אחר אל וטלך טה51ל בחשבחווג הש%י ספני
זח שטרו חפוסקים שאק לברך על חנפן דעל פרי
חנפן ג-א על חכוס חרב"עיחזח,לפי שבזסן התשהח
ש ההברך חשן וחמבה ארץ "שראל וחחיח ארץ

יא

%נ

חחנ שבעת יטים
ח-חעמאחר כיוססיקוערח?
%טהחיום חראשק וחיום חאחרק אסורק בטלאגה
סלבר אוכל נפש ,ושאר חיטים אינם אשרץ גה?
%סח צוח בעשית הטצח כל שהח שטירח תקיהץ

חטחעח ח"5שח שפייה השק חכהמת? 1ע 5טח
טרח המרור התפסח ,וטרדע ל
אגחנ-אכל חפסת בנג%ק
בסת חסצחב.א בבית ח'? חשחי ידשאללגו% .סח
חיח רשמשו של פסת על ברעיו ועל קרבו ולא נאכל
אלא בלילח השינו נאכל אלא ער חצות ,השינו נאכל
אלאלטנוייו ואינו נאכל אלא צ ,4השינו נאכל על
השובע ,חיבו רברזח בכהמת? נם ענק ארבעה
כוסות דשאר חרברים אץ ספק שטלבר חטעטים
שנתנח חדערח בחם וררשות חז-ל ברבריחסחיקרים
שחם בלם אסת ואט נפתל דעקש בחם-עור לאלחז
טי4ן בחכטותע*תותורגמים נפלאיםברבריםחאלח,
וראףלנו
ע:יחם פח משום שלזמות הט5אכח,
לחקח-
ולבקש שקם ררן קר אטף אסת ,ובאשר חם טף
חטדח טובח ורחבח תחת אשר בעת תחורבן חיתח כל חארם יחיח זכרתם בסוף חטאטר .השטרששוהש
שטטח כסחפבהזרים .יכןנאטר בברכח חזאת וחם חרברים חאלחבלם ראףלבעלי חשכלחשלויםשיב4
עטר עיירלפישחייז סת'חסתלנאיח
 .וכבר יטיחם בטוב השמתם בנעיטים,יפקירועלזטנםשלא
"ערוחנביאים שבזסן חחשדעח קיבוץ נליות ירגו לחהמשו למשת %חרפח א5א להשלטת נפשם,כיכל
חתבואות מנק הת! פרח צלעצי חשרחיטחאוכף .יטי שנות חארםוחיע "שתדל %בה בררך אשרילמ
דן-ז ניבא 'חזקאל השחם חרי "שראל ענפיכם חתנו בו חשלטים ,וכטו שאטת בסשנח אבהת ,יפח שעח
דערבם תשאו לעטי "שראל בי קרבו לבא ,בי חנני אחת בהשובח ומעשים טובים בשלם חזת מכ5תיי
אליכם ופניתי א*כם דעברתםונזרעהם.וההשעחנביא וגו' .ואטר רבי סאיר חףטסעטבעםק דעסוקגהורח,
אמר והיח ביום החואאענהנאם ח'אענח אתהשטים כלוטרשלאיחי
א זטנוברבריםבט*םכ-א בהתקרטת
וחםיענו את הארץ ,וחאדץיענח את חרקחשתחתירהפ אלהים ,בס-ש וחנית טיטם%ילח .וכרישלאיסמש
ואת חיצהר וחסח הנט את תרעאל .תבריח חנביא אברת זממ טלניו ראהח החכסח חאלחיתלחעיר את
אטרדחע'תחלא בשים הראשתיםאני5שאריתחעם חא חארם בסשתיועל קהו יטיו וטספר שנהתיו כרי
נאם צבאותג'זרע חש4ם חשן תדש פריח וחארץ שיחיח מ תטירלננרעינע .גסאטר ר טרפק חעם
ההןיבולת והשטים יתמ טלם ,חזנחלתי את שארית קצר מטלאבח טרמח וחפוע*ם עצ'5ם ,יפקוה
חעם חזח את כל אלח .וחיח כאשר חייחם קללח עינינו ברא ח' את שוטו במספר שגעת יטים אוצר
בטים בית יחורח ובית "שראל כן אהשקג אהכפ בחם עשח אח השסים השת חארץ ובעםחשב"עישבה
וח-תם גרכח אל תיראוחהזקנחיריכפ.
י שחארםידע רשכילשיטי שנהתיושבעים
ינפק,כי
שנח ,ש5א יהוטו אותם לריק 1לבחלח אלא בטעשים
וחח.סח הסאטר]
נבחרים במצשח בוראם ,וכיוס השביע* ינוה וישבות
חנשטות.
כבר כתמ חבטי חאטת שהטצהת חאלחיות
%בר טחש"שבעשיידשטרעי,תוחגמשפטיםמטעסים
ובדי ללסר %חרר.ך את חארם באטחתענימ,
אשר זכרח חהורח בחן ,עור"שבענינן רגא-םוחערות כשרצח הקב-ח 4כות את "שרא 5ולקת אותם לעם
*מינים עליתים יסרעי
ם יקרים סטבע הטציוית סט5הו ,עשח בממאת טצרים תוח שתם על טצות
הי"טרת בני ארם לחשנה שלטותם ,כי מ 5עשת אשר "עית את כל אחר על ענק בריאוועויטיווחייו
מ ?שח חאלחשבסשמתיו' .לכן ראף לךחימתאם יו
ם טחה בי חנח חעם חנגהר עם חיווע זרע ברך
בעל נפש אתח שחאטר בלבבך לסח זח בחר חא 5ח' טפאת טבעם וסשלרהם ,אךבתיתם בטצרים ה'1
יח' להשיא עטו טטצרים בחדש חאביב %א באחת שם בטמר עסששק בחשךואפלח כטהי עולם ,רסית
סשאר הקהצת השנח? דעלי,
ה אסר החסץ ד?שח העובר חיהשב בטעי אטכי עם חיות נפשו תמבח
סהטצת 5א טהחת כסא חכבור שא שם נערר השלטותטהבוסס
באישת חומרא רבח שנאטר כי
חאבל 1תכרחח חנפש חחש,דע.ז שש בטם ארבעה בדמיו ,גסוושעשח ע-ז השלם רבי שטלאי טשטר
עשרלבדוק החסץ לאור חנר1 ,כ 5אכייקח וחמ~ת נדו 5חתכטה ףקר חט4צח סאר באטרו ,למחחילר
הכלים שחזחירווש-ל? וטר"ן חיחאיסור חחטץיטי רוסה בטעי אמ-טקופל ומתת כפנקטהשהייר?על
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זבח פסח

שחיצרעיו השתי אציליו ע 5שת' .ארכבות' ,1דשתי

עקביו

ע,5קתי עגטתיו ,וראשו טתח5.ו בק.ברכ',1

פ' 1סחום מטרו פתוח ,גר רל!ק ע 5ראשו וכר
(טם' נרח פ' חספלח) .גסו שמלר 5א שא לאו'ר
חעולםסבלי,יחחרשובטקום שחחשירשב שםבאבים
חוקיםהזבלי י%רח ,כבח כשחהרא חקב-ה את"פראל
טמצרים חבח בטצרים טבוח רבות ,וכטו שחולר
בששהולאורחע%ם לאיורג5טירבלקיחתחסאכלים
חנסים כ.א חטאח ורבש שכל ער חנ"ע לנמל
חחחוקמ לאכ %לשבעח ,ונם שטרך לחעוך גיחל
ושטר רעתכרישיתי"שרבכהדשיו לאביו שבשסים,
כבח בצאת "שראל טטצרים חאכילם ח' את חטן
חחורח
ארבצם שנח מבשם בטרבר בחיטך
יג 31בר
וח
טד
1ו
4ב
כרי שאחריכןיחמ את ד'1 1תרכקו בע
כחבו חטכעיים שארבעת תקופות חשנת חן כננר
חארבעחזמנים ארש"גת בחיי חארם 2חצמן חראשק
שחהש חאביב חהש בננר חילרות וחשחרות '1טי
חנערות,הזזב 8חשני חקיץ חהש כננר זנק חבחרות
שבויתננב חלחמ חרבח החום ,והזכ8חשל"שי חתורף
דלא כננרזבק חזקנח עם וומארת חכח% ,כ! אף וט
חבקר וחערבקרים שעות הצהריםח!חטים,וכ!בארם
עריק נשארו בו בחות טחבחרוה .וחוכ8חרביעי חסהו
חמ כננר ח"ש"מת וח"4מת חכח ואפיסהו% ,כ!
חוא כלו קרוטוכ!לטות .וטחבחינח חזאת בחר ה'
שתחיח חששח טסצרים בחרש חאביב שהוא חנטת
צאתנולאו'ר חע!לם'1,טי חחחלתנו לחבק ולחשגיל.
%ב! חיח חחרש חזח לנו ראש חדטים לרנם ע5
ראשית'כךנוהשנהזיו .אסנם איסור חחטץ סורהע5
חרחקת חחאהת חחוטריות ,כ' חחטץ והשאור חוא
שטן הח 4שר חרע וחוא אשר קראוחו חז-ל שאור
שבעיסח ,ולכ!צוח ח' ית'שבכל חקרבנותלא 'קריבו
ב 5שאור 1כ 5רבש ,לפי שחשאור רוכמ ליצר הרע
וחרבש 4מתיקות חחףם חבחטיים כרקך עטו .ואטר
כ' כ 5שב 5טחטצת מגרחת הנפש חחיא ,לפי
שחחטץ והשר חרע חוא סשחית וטכרת חנפש
טמחצבח .והיח שביח1ע ב'ום ארבעת עשר לחעיר
שער ארבע עשרח שנח חראשונות טחיי תארםאיע
ברשנשי!לא בבית רק שלטעי,ח %א בבית רק של
טסח .אך טשםהשילך יקבל ע14ע %טצות "1שבית
יבטל חשר הרעוחשאורשבעיסח61 .ח טעו באטרם
אור לארבעח עשר בודקץ את החטץ לאור חנר ,כ'
חא4ר חראףלברוק בו ההטץ אשר בררכי חארם
ובטשב'ותלבוהוא חנוא בירווהוא השכ5המהעורר
בו בסוף שת'שב"גיות השנים הראשגים ,מט.שנר
ה' נושמה ארם תופש כ 5תררי בט 4השמר חטליץ
טגילת סהר קרשרבי ידשח חספרדי :לבי לבי
חדערת וחארם נראלואם בארץ ,טו פהילח נפתלת
מ לברוק
וכו' .ובטת צריךל"חר בנר המא בבחשעי
ג 1תורץוסרקע אשרבב5ת4רי בכק ,שהחא חאורח
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חחיא טשמרת כראף לא חזקח ב 5כך שהשרוף את
חביח וחחריב את חנוף בהרחקת חסאכל וחטשתח
וחרברים חמשטיים בכללותם% ,א ח6שחשלאתספיק
לנ15ת סורחחסאים- .וכחנעלת חכלים הטחחלפים
תורך סחרתם רונם נ.ב ע 5חלוקי כההז בני ארם
וחכשרם .וראיתי בטם' יוטא ששאל רבי טהיא ב!
חרשלרביאל"מר ברוטי שטעת ארבעח חל!קי כמרח
שחיתרבי "שטעאל רורש? א-ל שלשחחם ותשובח
ע 5כ 5אחת טחם ,ימרעל מטת עשח ועוטחהשובח
לא א טשם ער שטוחלין  ,6וע !-נאטר שובובנים
שובבים ארפא טשוטת'כם4 .ברע 5טצמ לא תעשח
ועוטח חשובח ,השובח ה%ת '1ום חכמרים טכפר,
וע-ז נאטר כי ב'ום חוח יכפר עלום לטחר אחכם.
עברע 5תףבי כריההז וארבע טיהות ב-ר ועשח
השובח ,השוכח '1וח-ב ה%ים '1מרין טטרקי ,,וע1-
נאג1ר ופקרתי בשבס פשעם וכננעים עונם ,אבל אם
יש בחם חל %חשם אק כח בהשובח לתלות %א
ביוח.כ לכפר 51א ב.סורק לטרק ,אלא כלם ה%ץ
ומיתח טטרקח,וע-ז נאטר גנלח בומני ח' צבאות
אם יטפר חעק חזח לכם ער תטותק .מנח חתשובח
לפי הרעח חשלטח חיא חסחרח וחחמלח לשביתת
חחטץ משאור בטף'1 ,רועכי חכ*ם שנשתנ4ש בחם
חטץ"ש בחם ר'דיניםחליקים :א')חב*ם שחשתטש
בחםבצונ ,שר'לחם בשטיפח לבר,וכ!"ש סבני ארם
טי שלא פשע5ישות אחת טתאומ חארם אשר לא
תעשינח ,אבל לא נזררו 5עשות מטת עשח דגהכבות
את חנפש ,זולת חסא בשב ואל תעשח והחטא הזח
חוא חימר קל שבחטאים ,וע !-יחיח קל חטח%ח
עם חחרסח וחהשובח ,וחמז אטרואינו וז טשם ער
ומסוחלץ לו שנאטר שובו בנים שובבים ארפא
טשובמיבם .ב') חב*ם שנשחטשו בחם בחטיו
סשנים
מנעלח ,ט' שעכרע 5סצות5א
שאיע חטורות
י
ש
ש
פפ
ע-
חעשח א
כברנתלכלכחנפשו
לב!5ך שאץ תקנת כהשובתכטט
ין
"חראשקאלא עםיום
הכפורים .נ') חבלים שהשתטשו בחםע-י חאורשלא
יספיק לחם ער שיבואו באש טטש1 ,כ!טי שעברע5
כריתות וארבע טיהותב.ר שחטא בעבירות תכמרות,
חא"ש חות 5א יספיק
חתשוכת מוח-כ אם5א
לנ
ע.ייסורק)41 .בלי חר
חח
סקיש
ישתגדשו בחםבחטיןבכ5
רבר איסורלא 'קב 6שום חקק וטעגץשבירחוננהח,
וכ! חחמא בחלול חשם אץלו תקנח כ-א חטותשהיא
טררנחיוהר קשחסט5ם .וע 1-אטר חנבש בני שןת
חיקרים הטס%אים סמ איכח נחשבו 5נבלי תרש
טעשח יף ימר ,ר-ל שאץ לחם תקנת אלא בשבירה,
ואטר העצב נב!ח נפוץ חא"ש הזח כניחו אם ב4
אין חפץ בה-חנח חהבאר כמת לטח נאסרו חתטץ
והשאור ולסה צריךבדיקח,וחנעלתחבלים שחשחגהמ
בחם חטץ .ודשזחלת האיסור ביום י-ר לרטת ע5
שמת חארם שסחם חחחיל חשטירה ססנו .המה

ימ

ובח פסח
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4איסורו ?4עה ישם.לפי קוח חססיר סן ולסים בכב"שת יצרויסוק לנפש .אמםענין חפסח ירמה
)עץעלימישגות חארס שחק שב1ם שנח .ולרסה
בוח ) %שכיעיוה חרבת בקצות ,ובחם 'טי חחמח
חחנחנח
שבעה )גום נף שטטר חארם כסח סבובים סאלה חטובחוטרירות כב"שות חיצר יחיח הפסח קרגןלח'
יעבהועליו ביטי חאו ויתן אל לבו שיטי שטת'ו והחיח שחיטהואצלגמבח ח',ואבילהו והפסדובטקום
ששעים חם ,השחר' חחופח 'חחאב ארם באהמרת קדהש,יחיח נאבל בלילח שחוא רטתלעה הגחון,וער
חניה שבעהיטים ללסרך שכל 'סיו יוחר סחסוסאח חצות שהוש חצ' חטרכב ,שחצי חאחר חוא סיחזס
יבקשחנקיוונ אחרזחכשי%ירב!וכרנצסיחכיאוצי לנפש ולא ישש בו רבר נשמי% .פי שחהז קרב,
עכורע*ו שבעהיסים ינטל בשר ערלחו ,לחעירע 1.חפסח רגמ לטף חארם במוחו וחפסדו ,לכן חיח על
שיס%נם בשר ערלתלבכוויצרו .ולכ! בא זח חסספר כרעיוועל קרבו רונסת חארם בעה סוחו עם כל
שבעחנ-ב בסחרת דעמורע ובסוטאת חמת ,רשבעה אבריו,יאכל חפסחלסנוייו לרסה אל חכרתקרוביו
ינר הםלואים לבחנ' ח' ,וואחיר על שטיסת חשנים ואוהביו בחתו,ואינו נאכל אלא צ ,4לחיוחו ריחו
יוב4ם כרי שתסיר יחיח לננרע.ניו סנק שנוהיג טדף ,רטץ שיחיח ל 1שם סוב ביום סהט ,וכס-ש
ומח סוב אטרו ביובל וספרתלך שבע שגהות שנים לריח שסניך סובים .ונם שיחיח וקרבן חחוא ריח
שבעפעטיםונו' ור-ל בספרת לך רוקא,שלעצסך נחוה לח'ויעלעשנוחשטיסח,מעעה חשעאלחאלחים
אהח סהח חשנים,לחיותם יטי השסיוה ,טלבר 'טי אשרנתנח .ולפ' שחפסח שרח על חגית וחפסר
חנקרותשאינוחייב בב.ר של טעלח% .גן נם בשאר חטף צות שהחית אבילתו באחרונח על חשובע %א
הענינים נוכר הסיר וח חסספר .ואסר בי ל'טים 'אכלו אחריו בלום ,באשר הוא סוף כל ארםואחרית
אנב' סססיר וט' עור,אעעה 'סים ,חררך .וטפנ'שחיי חארם נב4ם בארבעת וטנים;
טד
יטלא שבעה יטים אחף חכות ח' אתחיאור ,שבעה נערות בחרות וקנח רשיבח כסו שאסרת' 4ג'ל ,לכ!
'סיםחיחיל ער בואי אליך ,כשבעת ררכים 'נוסו הקט לשחות ארבעה בוסות ,בי ארבעח אלת 'שחח
לפניך ,שבעיפ %צד"ק וקם ,ובשבעלאינע בך וע ,חאדם בהייג-חנהנהבאר סכל וחשחגחסצותירטת
בי את שבע כגשות חקחסידי ,שבעעל חסאהיבם ,אל בריאה חארם ות"ווסספרשטתיו ,וסחרתחנחנחו
%מ חם שבעת 'טי אבלות .רשביעיות רבות אחרות פב"שתיצרו ,וצער טפו רשלסות נפשו,וסהצחגוצבח
באו בספרי הקרש ,ובלם להוכיר חארם אה סספר לפני ח' ,ולבן חיח וח חג לרד לרור 411הומרו
ינרתלרו ברי ש"שתרל 6כה אל סס1ו בחבמה וקרושים ת"ב ארם לחראות את עצטו כאלו חהו
ובתטנח וברעה ולא 'חראיס.ו לבסלח .ובעבוי זת יצא סטצריס ,לפי שסח שיורה ירסה שיו
עצמויטי איסור החסץ שבעת לרסת שיטי שטחיו המושח והחנ בבל הקותיו וסשפסיויכל%לבלאים
שבעים וע4טלבסל כל חטץ וכל שאורבלבנו .ולכן בכל רור ורור; ולכ! חיהח מויאת סצרים שוהשלכל
ויום חראשק והאחרתאסורים בטלאכחלפי שחארם חטצות מ4שארטועריח',כי חוא לסוד הצראת לכל
בלרוחו בהחלה 4ע%ם אקל 1טעשח ולאסלאבת 'טי תלרגה ולכןנצסוינו להטשיך טיר סספר שבעת
תם נ"צ"שוהו ובנה
טר
ית יטיו חוא כמה ח8ע 1השר חשבממות שחם סטש פרקי חארם תטלי זסנו ,כסו
לטלאכה הע%ם ,אבל ביסים חחם"יש
ח רק אשר שאמר וספרהם לבם ססחרת השבת שבע שבהא
'אבל לכל נפש ,לפי שלא יאות לנערים ב%רוהם הסיסות החיינח,לפ' שחמספר חשא סורהעל יסי
חעסל והטלאכח כ'א לחנכםבהורח ובמטתשזח דוש ת"ט שיחיו כלם לחניענואל חש6אתחרחונישקבלט
סאכל לנפשם ,וכ! הוקן בסוף שנוהיו אק ראף בסחן חורח ,והיחיום אהר להחעת על אחרותחנווזן
ש,תעסק ברבר אחר ב-א בחכק צדח לררכווחשלסה ית' והטתנח .וחרגמ חזח בעצגמ טיסות חארם
נפשו והוא אשר 'אכל לכל נפש ,אכגם חיטים רשטתיו בא נ'ב בחג חסובות חנקרא חג חאסיף
חאטצעים חם יסי חמעשח .וחנח צוח בסצח לרסה על אסיפה חארם מחשלם הזח ,כסו שאסר באספך
אל חנהנח הארם בהייו שחחיח גחסיסות וסהרח אה טעשיך ,וחקפות שבעה יסי חחנ רשבע הקפות
סבלי שר חועוששר שבעיסח ,ולכןהוחירווקררשים ביום השביעי ,הכל בא לחוכיריטי שלם שנות רור
ש"שטר הארם בענץ חטצת משעה חמח'נח שחוש ורור ,בדיש"שים ארם עיניו וחחייחןאל לגו על
חק שבוסחחיל חארם לסטב ולסחק אחרי ענינ' עניניו חעצס-ם *טריטית"חבלו%דקרק עסנפשו
חע%ם חזחב' טאו צחך שיסה .-והוהירו נ'ב על בחשבקזסנו
ירע בי קרב קצו ,וטיעוס פרי ההג
נם'
קהטרחעיסה ששרור חארםעיסהווחנחטי נשסהש' סורחעליו ג4
מש חוומרו בסדח בסשקל ובסשורדג חמחחההירח
חנח נרמי 'בכל הגוצות חאלח רטץ נכבר
שיאכל 4מ חטנו סרור שדשא רגמ לכב"שת חיצר השסהי בענעיו ,והיש ררך יקרלפני איש לההחלך
והכנעההכהוההנשכףיט,כי בזחירנ"ש חארםמרירות לפגי ח' בארשת חח"ם .מח נשלם סח אע,רתי
6מ ירט
הער נשטי ,בי שוש אטרירוה א"שר ירנ"ש טפו לומרבזח .והההלח לאל אשר
6פסר חטף והפררת חנפש ססנו,
%קליאכל ש
גוטת ומרורים ,שבאשר 'גוש חסות ע

וביי

"חל

חאשיי

ובח פסח
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הבהץ עלי ורח .וחיהה חשלטתו בעיר טאטפח4
הם תשלפ ספר זגח פסח בשנש
טסחתחפה"טש אשר גס5טח נאשל"3ביום אדכעח חדשרים להרש סית שטת ד%אשת א5פיפושלשסאהת
עשר 8רב חנ חפסח שנת רנ 1.ל"גקב ,שטחח .וחטשח,בכית בוגהשקנית חאדק סקרש שפיעא

ז

אק חשק,

יףשפינפטח* ויניצי א ה

מחזור ויפרי
ט*ש-

לנל השט 4חטץ רבעו שטשז ג-רשמאל
ת ז ת ש שח
יש %4חסשן
א גקת
ק ש
:שמ ההקס-ח ( .)1908וגדפם טג.י ע-י הכיח
מקקמ נד
"נמם (נרל,ן  ,)1898הש נו פירווש 4זגדה אל
רר
פסה (צר .)991אסנם "ש 9רוש בכטהשגים ע 8-ג'.
ספיוררנשי ל מ ה =המ טף6א ג=ת
היט-זי תששה שמ המחחיפ וודכג,ע.

ג
א ש יליי "=יד,

יי

שש-

ח א 5ה ס א עני א ,איט נק חחנדח,
אלא בבב 5קחט סרברים ארנרדע ח' 1אוטרים
אוהובוי קיבע! חכ 5טף תקרםוישאלו טחנקחנח
ה4לח וכד ,דצריך ארם לחגביח הסצהן בא" 6טראח
אמם .מירחש חא 5חטא עניא וח לחםעהי שאכ15
אבותעו בטצריס ,כטח אגאטר (רכריםפ.ו) שבעת
'סים חאכ5ע5יוכתית לחם טצי .דאילו אבועזגא,
יכחיב ראש את חבצק או*רדעשיאוטטצרים (שסות
י פסהש (צ.ט)1
י.ב) .ב5יכפק ,בטח ששנע!עיב
ססוך5מנחח לאיאב 5ארםעדא*תחשךבויישיאב5
טצהלהיאכק ,מםאין5וכההזיבאיאבל .בלרצרק.
הראףלטשוה פסח שאיט טסא ,ייהי יפסח ק5א
יהא בכרה ,דכחיב (בפרבר ט') וחא"ש אשר חהש

טהו ובררך 5א חיח הזדל ל9שמ חססח תכהמן
מם איט צרך לעשוחו בנץ קאיט טהור 5א יבא
יפסח רכח'ב א"ש א"8בי יחיח טמא 5נפש ווד.
ובבב 5כ 5דצרך יבאויעשח רץ פסח עכט לאטל
ירקהזוטרורואפיקוכע וכר 5פסח,כיחאי יפסח5או
בפסח קאטר רבבב5 5א חיח פסח .חשהא חבא,
קנח מת עברים אנן בבב4 ,5שנח חבאח מקתנני
חורק אהצא טבב 5תחיח בארעא ר"שראל,כיאסוינן
בר-ח(י.א) .בניסןננש5וובניסןעהירץ5חנש .5חשחא
עברי ,בפ 5טלת 4שנח חבאח בטעםס5רע4שתעתיר
(כפירש-י ע5פס"וחמ רח 5בחו באח בראשיח
כ-ט).יחירצתישנחיחבניחורץ .תחקן5אטרובחרעס,
ראי אטרינןב4פת עברי כ 5שרעב יבאויאב ,5תראה
כגהטיניו את חגאיקין וחהו 5י 5שטורים נק חכץ'קיו.
וב4פה ארכראינם טכ'רץ(עי' שבהי-ג.):
סח נש תנ ח ,טחא כש של סאתש

טסמ תאן חק קמ36 5ע כתמב מ ישלךבי,

ן  1%חכם
מםי
טח מימ שמ 5נעהג
טי ששלט הש מ ומ 6מם 5ש חמ שמ5
*ה 1טסים
וב %חאא ו 5שו שש
שמם מבמת 5א
חא א%ק ש מט ש
ממ חאע טע נ
י מו חשמ ,וח"ח חמ
%ה*ם *שר  %הש* 1ממ חמ .שאר יקמ
שאשטה אץ אע=של1ש"האם זמג כשש
א"3עק א ש פמלע טצשה חלל ימ

יע.ושאי

.ינ

קח"תמ* זמדקים גתא ,עת ומד *מא

