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 חב וו חטרשר גטו*יא. חקחלחשאששישששששש
 ודוה בספרד, אשבריא בעירעוו

 כוש 11ש 1.ל. ועש.ש בן חסהים בעל זקב יתלמי
 ' )1840( וטאה ח-א בשנת עכוירחם שסו על שנקרא .סשדו

 ההפ4ת בענוני ס0כא וגי 0ובוזא לשסק ב"שראלונהקבל
 ,מ9ר ופ,רישח ההט-ת סו,ר נפ נטימו בספר1 "1דאל.וטנהמ
 נרפס ספרו חאברבנ9י. ומנ'חם חשקדונים נל בווישחמשו
 )1490(. י.ן ב,שנת *סיונח בומרר,ישונח

 ופירושח חחנרחסרר
 6שושהץ "שרא5 א"ש כ5 ע5 סופרים סרכריסצוח

 חהששתים 5י6ח טשני 54ח ככ5 יק ש5 כוסהוארכע
 טארכע 15 יפחרי 5א שב"שרא5 עני 1אפי15 פסת,ש5

 ח.ר אירש חהמחר. נת ואפ"4 יץ ש5 ח15כומת
 ההכי קאי, אעני 15 יפההי 5א רחא פפוישהוש5
 "ש אם אפלו יין של כומות מארומג 5ו יפחיי 5אקאטר
 טמת ארבע סחם הקח יסנרם סעהזת שהי מת15
 ופירוש חהמחף. נת ליקח אח.כ ארצטוך אע-פק,

 הזסין סטחת סטחת כטפח 1"ש נר%ח קערהחטחף
 סיני כח ומקכצץ נר%ח קערא בתוך קטטת*עחת
 ומקשי יום. בכל ננבית מיחח 5עניים 5חאכלמת

 כח ישהא נף5חא וסהקני רבנן קייגף חיכיבנפרא
 "שהח %א חרי ארם ייוכ5 5א רהנש סכנח5ירי
 קרא אסר שהק כר נחט! רב אסר ומחדץ )זהות(,הרי
 חפקץ. ט! וכא חטשוטר לי5ח 5ח' חהו שמרים54
 סצסרף הרנו 5טוכח סצסרף ברכח ש5 כום אסררכא
 עם 5סגח סצטרף הנהת כרכת ש5 כוס פיררש5רעח,
 זוטת 5חיות לרעח סצטרף שינו חראקתיםהשנים
 באפי סצוח וחר חר כל אסר רכינא רכהר. כוסעם

 וכ חישע חספו,שים וחכ חנאעים וכהט חייו.נפשח
 5כרך צריך חיוו עצסח כפני סצוח סארבעתםאחר
מו

-* 
 מע צהת ומ א% שא, חהת "תמא מאק"ש" חם 8%רמ4 % ש1

 פףשק מ= %י ואץ מט מש"מ1עח

 כ4ה חמת בעת ש5 יטם חאת כש ע5א4
 9ר י"מח ל9 שיא חוו מטס מש, יח"שא אגר חחחת חטם תאתו כרכף מטמש6
 אתאה שחח שס חחש, את ע5ע נשר חרמ9מטל חמ* 0עת לע סמך ה9"י מטם טחגמ5
 זה אחר מ שחא! אלא הסרר ל ש5א א6נאצת
 ניל ישי ני*ם 'שי כחחב ועץ1 חשט תאטד*ם שמ כחחב אדגו שקמ16 חכ6 וסדת ושלש,אהית טקק5ש5ש 1שא וסחאו בעח וי"ט 'ק 6נימלת נ"את חאחאח טא6 אחר כ5 וק-מר שא,5א

 רגג א5א ט6 שישתח צחר ושץ נילח"סש
 צחרחסמם

 6עחע"
 יטס צחגץ הק נאשת טשעף

 ססעעמ משאר חכש חב שותח טא א5אש5ם
 חרא א5 סהט9כ אחש יץ אחר לחערהממחר נע שטשח רשק*ם כטזש6י ושש"ןלתעקענ

 ואם ושא, אחם יק סתם אלטא ישרם מיץ
 פמר ח.ר נשא5 קים. ח6ן ים חא ,ק משכחח6ן

 ססה כ*5 מסטו חסיכ 6ךך יכ%ק אםסרעצבמק
 נראח חףט וח9כ טטת9 ע5 ,צממף ננראחחם

 שפעגץ כסו חגק פף בחש ערך אם וקכטהףף
 חטסמ. וארעל

 ישראל לבמ וחיר ן14 אגמ במח ר כשפ עחקי ב9חש%י ו99ק! 6%1 נ"את ל%רכעהאם
 גשחם סב6ת גי"ת אחבם וחטאתי ח'שי

 נטית בית ו9שם וט%חי גחגיחגם אחכםח"%חי
 כננר וט/ 5עם * אתכם %קחי נח*םגשפטים
 כטר אסר ב!5ף טעשע ו% האחתק תא5תיחהאתי
 5ף ור יץח. פועח טם ח"ת וכתע פחמ, כףע5 פהמ,,פח!אתחטס טס א5 שתם ואשחםו"עמם את האת ביק פתח וסס 5שעח1 נ"אתאחאח
 ספמ מחח6% חעעהק1 ושט א5קם, תר אש,א *עגף אשר תים כ5 את איע ת אשק חאאחחגמ ויז טס את קח א5/ "שרא5 א*י ח' אסר כחמ י חניס את ת לחקק יקכ" ששיר פתענקו ש5נ"צת ארבע טנר אפף וא 1 ס5מח, ארכע ~צנראסר
 מד בכ5 עע טס כעמם. ש,א אנמ אשרחחרכ
 יתחי5ה כו ע5 נים שתו כרעח חארץ, כ5 טשכרתח'
 של כוסות ארכעת ישרא5 את 5השקות חקכ-חעתיר הצטן - כוסם. גגת ז5עשת ורחש תפרית אשפחש ח9ים ע5 שטר אוץ. רשעי כ5 ישרי יסששנמיח אך סשה, יגר ססך ט5א חמר ח'יק כיר טסכי



שצ אבודרהםפירושקמ
 טי*, תוטך אהח וכוס' חגק' סגח ח'יחסהז:
 ראשי בשמן רשנת צוררי ננר שלח! לוציחערוך
 כשהי פירדש חדץ, אשא "שוע1ת טס ררדגניסי
 לע~ם ושהר חגדשיח ליסות אחר סרבר חכהובסשאז
 אט-ח כא.' סברגי! אי! סח ספני שדשלט "ש8ב44
 חסרור על שסברכק כטו גוסות, ארבע 6שחותשקכ-1
 'ברך חשך לומר רש ח"ש? גוטן מהכרטוםשחמו
 שחוא קידדש ש כא ט מף טסות א=ע6אא
 ש6ש 6שוגתן יברך תאסר ואם ישוסר. בונאמהה
 לא ח6כך טשת בארבע ושש טחו'ב חלאכוםחן?
 על אלא סברבק שאי! ספני אחר סעם חמראפשר.
 ארכע אבל חפסק בלא אחת בבת חנעשיתסצהה
 בכת שחאן ואס ואחר אחר כ5 בק הפסק ישכוםות
 וכהג אקכ.ה עליחס סברכין אין לכ! -וא לאאחח
 ואם וק, חובח פסח של טסהז ארכע נמרתאירב
 וקצשח במים צטוקים או ענבים "שרה יק סהואאזו
 צססקים יק חכטים אסרו שבך טסוה, ארכעסחם
 אם רלקרבן וכיט כשר, חביא ואם 5קרבן יביא5א

 בסקום כשר לכהחי5ח יחבדלח לקיוזש כשרחביא
 יכל שאיט טי ניאות חר-י וכהכ לה אפשרראי

 חשק לאלתר ושכל טמק חפה ע5 טקרש יק4שש
 אבצטת רחוח סירי חהנרח, שסירר ער 6שחהץצהך
 חמהרא, ם עליח וסברן סחם כריסו יסלא יאדם נרםשל
 5אכל ע*חם וסכרך באחרתח ג!אוומרת מוח"אוכל
 ל1, ויוק סכרן קא סצוח האעטי חבא וכ-שגשח,
 יאסר ע14 וכרך ןחפת! סמנו כרסו שסלא5אחר
 ליח י4ת סא! חרי-ף וכהב חמק. וכרכתדגרח
 אשבתות רחוח טירי אריפהא טקרש פסח כ4ליחסרא
 וב!וצ בר"שא, המהרא שרי עביר? וחכי מובים.דמים
 5קרהשא ליח רנסר ער עלף יד,ח וטנח לריפחאלח

 ירקי בשאר סמבל וחרר ואביל כמוח לאכלומברו
 ער חחנרח וכל נשחנח סח חשוסר לפחירא לחדשקר
 גתוח כריך וחהר ואכיל אסרור וסכרו "שראל,נאל
 ברכה. בלא ואכילוטרור

 גתוח ואבילת חא6 כוס1ת ארכעדשתהת
 שב"שראל עני חשפילו חירות, ררך חסיבחצריכק
 שיסב. ער יאכל לא חשנח כל בהסיבח רנילשאיט
 וכסהות וכריפ טלת כלי על טיסכ שעשיר ספניפי'
 נבי על אלא מיסכ שאעו עני אבל חירות, ררןחף

 צריך לא הירות ררך חו לא אגדנא דוחספסל
 לחעת צריכה וחחסיבח חסיבח. רצריך קם-לחסיבח,
 המר הסיכח, אינח יטי! חסיכת כ' אאאשלי, צרעל

 אינח אשח סכנח. לירי ויבא לדשפ קנת קדםשסא
 וח יפי שיח, בעלח שאיסת טפני חסיכחצריכח
 נראות חלכות ובעל חסיבח. מש ועחחשמח
 אינח אשח כל ולפ-ו לחסכ חאשח ררן שאי! ספניפירש
 חסיבח. צריכח חיא חשובח אשח ויופ חסיכח,צריכה
 הסיבח, צהו טובהק רבו הוש אפלו אכיו אשלבן

 לו יח! א.ב אלא חסיבח צריך איט רגו אצ5הלמיר

 חיח חשם רכו, לפני סיסב שאינו והטעם רשהת,רכו
 על לטהא חאב שררך ספני לפניו, טיסב רכואבע
 ר,שות, *מי צריך שיט בו נס וחהש לבט,8בודו
 רכו אשל שטש ברבג כן שאק סח !ח שסטט
 דשתח אכל אם חסיבח שצריך גר 1כל חסיכח,צריר
 רבח, שגמת גשלח חממינ! -וא. 5א חסיבחבלא
 אפיל1 רבותינו אטהו טכאן העפ, את אלחיםרסב
 לחפ עשח שכך שיסכ, ער יאבל 5א שב"שראלעני

 אב' 31תב העם. את אלחים רסב שגאסרחאלחיפ
 'דשב לחסב בארמע רגילות שאק חשח כ!טןחומרי
 1'שאו שהחשך ער קרש לא חפסח*4 הטיכח. צדיך ואימכררם

 טחא טופיף 1'1-ט שבושוץ שכשאר מע-פחכוכבים,
 שלא אף 61טעלח הטנחח ספ4 וטקרש הקרשעל

 גוגק טשת ארבע 6שהות סצוח בפסח חסח,שקעח
 מוח ואק 0ח! אחר קידהש של וטס מוחאכילת
 בל'לח אלא נאכל שאינו כפסח בלילח אלאנאגלה
 ארס וכש'כא חוח. ב4לח חבשר את ואכ6שנאסר
 וכוטות ערוך דשלח! ריקות נרות וטטא ביהואל

 או"ש קערח או סל לפניו סביאק יק, טלאותסהוטת
 ירקהץ מיני דשני גוצות יפ6ש הכשילין שניכח

 טחפ אחר וביצה, זרדע חם תגשילק חשניוחרוס!2
 חטוב-שלת לחנינא !כר סגהשל ואחר לפסח !כרצ4

 על נאכל חפסח שיחא כרי חפסח קורםתאכלח
 לא ועצם רכחיב טקרא לח יליף ובירדשלומחומבע.
 טשום כו 'ש רעבט כשעח נאכל חיח 1איל1 כו,תשכרו
 הטקרש שבית בזכה חגצצהה ההש וכך העצם.שבירת
 אט.ח בא-' וסברבק חפסח סביאק בתחלחקהם:
 חחנינח 5אכו5 וכשנמרו ה!בח, אכילח עלאקב-1
 שחל ומטן חשכע, ש אוהו ואוכ5יו חפסחסכיאק
 שדצא חצ4 ב-א צריך אק כשכת בניס! י-רלחזת
 שלא לחנינח, !גר שחוא חסבדשל יא לפסת!כר
 ש ה!רוש המלק וטן. באוהו שכה רוהח חנינחחיחח

 בשפוד אלא אהצ ציק אי! שהפסח ספניחגחלים,
 חשם שני בפסת חטעם שספורש כסו רסט עץשל
 נר31 מורה 'חיח עץ של שפוד אחר לחפשכאט
 בעלמא, *כר אלא שאינו בע! להדש שאק כהב .1והויא

 קרשיס כטק אותו שעהשה נרשה בזח המרקרקהשררב.ח
 בעל כהכ וק בחוץ, קרשים כטקריכ תיאחטסש

 שלבך בירדשלטי מוטריק ארם. "שנח ואלחעימור,
 לטפרק רהטנא בעיא כ*טר וררעא ביעאלוקחין
 טרםהא. נררעאיחנא

 כפסה הובחו טש בהם *המש שארםוהטצות
 חמק שח! רק סיני סחסשת סאחר לחיותצריכ'!
 שדשל דשגלת בלע-ו, אשקניא שחש יכוססקחאמרי!
 שקורק בערוך ספרש דשיפק בלע-!, אבינאשחש

 שחפ לפי 4דשפילטא, ובלע-ו רישר בערכיאהי
 שבעח חויץ ע14 האבל לא אצאסר חימק ליריבאים
 לירי חכאים הכריפ עתי, לחם סצות עלע תאכליטיס



 """_ אבירהטפירהט8:
 באין שאין רבריס מובתו יי' בחם יתא אדםחיטוק
 י4י במן יוצא ארפ אין סרחח לידי איא חיסוץליר'

 סרחק. 5ידי באין שחן ורהתן אויז לאפוקימובמו,
 סין חן השיפק שדי5. השבלמ חטין סין חןכוססין
 סחוח לשם שיסור צריכות מא5ו וחכחוומ.שעורס.
 או ואלר, קצירהח טשעת בתטאמ סיס יבואוש5א
 שימור יעשח 5ו אין ואם ואי5ך, ממינמ סיטעמאפי5ו
 ישרא5'ת אפלו נכרית אותח לשמ 5"טמ.סשעת
 רבר שכ5 מובתו, ידי במ שא אינו נבח ע5שסרת
 ש5א ונחט נכר'. ע.' נעשח אינח שיסורשצריר
 5מם טשום סשוסרת סצמ עיסמ של בגךס סלחלימן
 15ישמ שצריך שלו, בררשח הראב-ר וכתבשני.
 זמ אק ונרלים עבים עשאמ ואם קסנים, רקיקיןחסצח
 ועושישח, 5ת5וט פרט עוני לחס כרמניא עוני,למס

 חו!צות ע5 סדקרקים ו"ש חוא. נרול לחםדישישח
 נעשית ואיזו ראשתמ נעשית איזו לרשוסבעשיימן
 קופהץ 5ענין כראסרינן בראשתמ שטצוה לוסרשניח
 חסדקדקים לרברי בראשונח. חתקכמשטצוח תרוטתש5

 מכניס ראשונמ שנעשית שאותח לחזחר האשחצריכח
 נעשית שאס חח5ח, חיא שתנסור כדי למנורחחילח
 חיא האחרתמ חחלח, נאפת חאחרת מחלמהש

 שכשוה וכית ועקר, הוא הפת נטר כיראשתה
 רבר, לכ5 ראשונמ תהיח שחראשתמ סוטבבראשונמ

 עכ.ר. חדייל סמ שלמ הרהטס בך מעשח לאואס
 בראשונח קנימ חמליף שאם מסצות ספר בעלוכהב
 שקרא ראשח חסני5ח, את חקורא בפרק כראסרינןשא

 אין שלו בררשמ חראב-ר וכמב סשובח.ארבעח
 פסמ כשמיטת מצומ אחר א5א טצוח של טצחלשין
 לאכילת מצה אכילמ ואתקש חצא, אחר אלאשאינו
פסמ.

 האתד חסין קהיות נחט ירקוה ט'ניוהשני
 בעבורת שנשמעברו רבוא לששים זכר כרפססחס
 סיסן ם. והאות פרך, בו תטצא כרפס כשתחפוך כיפרך,
 שיוצא סרור גיני חטשמ ש"ט ואע.פ רבוא.לששיס
 מסא, שחיא חזרת חן וא5ו מובתו ידי בחןארם
 ספהש בערוך תסכח בערבי, חנרבי שמסע~כין
 טרו'1 שמוא אוסריס ויש בלע-ז קאררהששחוא
 "ש חרחבינמ בערבי, סריס פי. והרי'ףבלע-ז,
 שחחש אהטרים ר,ש בערבי, קרשענת שחהשאוסרים
 סרח, שמיא יער ש5 חזרת שחוא סרורחנרקוק,
 5חיהז נהט לפיכך מטבחר מן טצוח מסאאיפ-ב
 יאסרינן סרור, וחיא תסא שהיא הזרת השניחסין
 ע*, רחסנא דחס חסא סאי פסמים ערביבפרק
 חחלתן טצריס אף קשה, וסופו רך מח5הו סרורחח
 וסופו סתוק חחלהו נורס וכירהשלסי קשח, וסופןרך
 5פי ריבנן חזמ בזנק סרור יאסר כרבא וק..לסר.
 ומרוריס טצומ ע5 שנאסר מפסמ באכילת הלוישדעא

 זכר סופרים סרברי 6צומ היא וחחרוסמיאכ5וחג
 וערטים בסצריס, בו טשדיבדים "שרא5 שחיו5טימ

 יסמבלץ וחומץ ומרורים, סתוקיס פירחה ססיטאוממ
 'צ4יר רבר. טכן ב: ש"ט לטיט בחב*ןל*סומםאומס
 .שאסרנו, לס:' לטיט זכר .הטים בסו עבמשמהימ

 5החה זכר חסחרם מפוחיס כטן קיחוי סיני בח1"שיס
 יררתי, . אנ:ז ננת אל ליכר ואטז'ס עוררמיך,חמפוח
 קנת כנע ומכ*1 פמח, חנמח לחתאנח זכרותאניס
 לתבן שדוסק וסנב5 א5ררידח קצבמ שוואוקנסת
 בטצרים. המ(ט בו סנב5י,שחיו

 סהנין 5פניו סוכן זח כלוכשיחימ
 .ל~

 כום
 מיום. ע5 סברך ואמ-כ הח5מ חיין ע5 וסברךראשת
 ונדלנו בנו במר הקרהש זמ בנוסח לוסר סוסיפיןיש
 וטברך חברכח, ססמבע ואינו ויפארנו, בנוווצח

 ספני 5אבותינו נסיס' שעשמ סברך ואינושהמיינו
 סבוארת ויותר בסקוסח חיא נאלנו אשרשברכת
 טסו סחס אחר כ5 השותח חנס. פרמ במשסזכיר
 אוסר בשבה להיומ ח5 העם מירומ. ררךבהסיכח
 מיוס ע5 ואמ.כ היין ע5 סכרך ואח-כ ויכולוהה5ח
 ובששק ב.טסחח קרשך וסדידי ושבת בחתיסמואוסר

 בהטז ובשבמ ספורשמ, ביו-ם שטחמהנחלתנו.
 חשבהות, א5ו בספרי ואסרינן שסממכם וביוםשנאטר
 "שרא5 כני השסרו שנאסר נמלח לשק סשינוובשבת
 נמ5מ לשק סצאנו לא וביו.ט 5רורומס, השבתאת
 יום כ5 חגחלמ וא5 הסנומח א5 שס ע5 הואאלא
 משבת סקרש בא.י וחותם נחלוג הוא סנוחמ בוש"ש

 ואם שותח. ואמ.כ שחחיינו ואוטר והזסניס,ו"שרא5
 קירהש יין יקנח-ז סיטן עושמ שבת בסתאיח5
 ואומר חיין ע5 החלמ סברך פי' זנק, מבר5תנר
 מאש סאוף בורא מנר על וסכרך חיום קירהטע*1
 וביןאור 5חע קורש בק חסביי5 אס.מ בא-ישוסר
 לששת חשביעי יוס ובין לעסים "שרא5 וביןלמשך
 חבדלת טוכ יום לקרהשת שבת קרהשת בין הטעשח,יסי
 חבדלת קרשמ, חטעשח יסי כוטשת השביע' יוסואת

 חטבדע בא-י בקררשחך. "שרא5 עסך אתקרשת
 חסה- קורש בין חבדלמ וטיאנו 5קודש. קורשבין

 בין לכם חפרוכח וחבדי5מ שנאסר ק5לקודש
 5סת אפרים רביט רשאל הקרשים. קוהט וביןמקורש
 מסעשמ ימי טששמ השכיעי יום שת לוסר חעםנחט

 בקרהשהך ישרא5 עסך את וקרשת וחברלמקרשת,
 טעין זמ שאין יו-ם לקרהשת שבת קיהשמ ביןאמר

 סשום ר-ת וחשיב פתיממע טעין ו5אמתיסמ
 משלש יפחות 5א חפוחח פסמיט ערבי בפרקראסרינן
 5פעטים רצו שבע, ע5 יוסיף לא וחטוסיףחבדלומ
 השגח אחר ב'1.ט 1חוסי16ם חברלומ שבע5הזכיר
 לחע קורש בק חן: מלו טע, יום טענין שהוא5פי
 וכין ש*ש, חרי לעסים 'שרא5 ובין 5משך אורובין
 א5א הסנין טן אינמ הסעשת 'מי לששת חשביעייום
 קרהשמ בין חכא, לח אסרינן בע5סא למ דאסרינןאנב
 שמוהר נפש אוכ5 זחו מברלמ יו.ט 5קרהשתשבמ
 טועשת השביעי יום ואמ בשבמ, כן שאין סמביו.ט



 שחל!ק חנ של אתרע ע-ט וש קדשת הסעשחיטי
 וקרשת וחבדלת שלפניו, טהגר של ח41 יט'טששח
 בק חבדלות שת, חם בקררטתך ישראל עסךאת

 חטבריל חתיטח טעין חחו ל"שראל, %וים ללו'םבהנים
 ללים בחנים בין חברלח וכההשנו לקודש. קורשבק

 קודש לקדשו אחרן 1'בד5 וטשח אמרן בניעטרםשנאסר
 בעת שנאטר ל"פראל לוים בין וחברלחקדשים.
 שחחיינו ואוטר חלו'. שבט את ח' חברי5חהיא
 וקירדש %אתר בשטים. טרטז ואיט שותחהעח.ב
 ירקות 5אט5 חטסובק, טן אחד 1כל חוא יריו,נוטל

 דאטריק פת, אוכל שאינו אע.פ בטשקחשטיב%ם
 נטילת צריך בטשקח שטיטלו כל פסחים ערביכפרק
 חן, עסקניות וחירים בגושקים ננע רילטאירים
 וטברך חכרפס גק ולוקח ע.כ. לעצטו, אחר נלוטברך
 חקפא את למט.ת כחרוסת וטובלו מארטמ פריכ!רא

 לאדם, תויק ש5א כרי שבחרוסח בחוטץשבייקוח
 טן אחר וכל חוא בהסיכח כוית טטנווא!כל

 אבל חטפרשים, ורוב חנאונים כחכו כך עטו,חטסובין
 בחוטץ ראשת לטבל לתלטיריחם הנחיט ורשב-םר-ת
 פסחים ערבי כפ' טרתנן ראימ וטביאין בחרוסת%א

 לפרפרת טניע שחוא ער בחורת טטבל לפניוחכיאו
 טיבול ער חרוסת גהכיר אינו שכטשנח נטצאהפה,
 אימ ראשת שטיב51 לפי חטעם פי' יתח ומ.רשני,
 השנת כל ורנילין בעלטא למכירא אלא~עב

 נם לקפא חרששק ואק חרוסת בלא חורתשאוכלין
 בלא יאכלו ירצח אם חכטים חשו לא נטיעהח

 שני טיבול אבל השנח. יטות בשאר כמוחרוסת
 שום בו יהא שלא חכטים הומירו סצומ ש5שמהו
 טפרפים "ש וקפא חנאונים. כרברי נחט והע%םסכנמ,
 ה51עת חאוכל בתרוטות כרתניא תולעתשמש

 מתוטץ כי שבירקוח, וקפא האילנותשבעקרי
 פי' חאי ורבינו שבירק!ת, הקפא טטיתשבחרוסת

 נפהזמ כנת קיפוי טלשת ארטית כלשק הקפאעיקר
 קפא תקראת הטאכל1ת טן בסעים שאוחןתורוח
 אותמ שטוררת סם היא ותרוסת טנפחת, שהיאטפני
 לטרור אלא הקפא את לחטית נורם הימ ולאר!ח
 שנירקהז, וחניפוח מרוח לטרור כלוטר הקפאאת

 טמח שמוא אע.פ חחרוסת על טברכין שא.ןוחטעם
 גל ותנן לכרפס טפלת שמיא טפני סופריםטרכרי
 את ופוטר העיקר על טברך טפלח 4גטו עיקרשההו

 פרי בורא מטר!ר על לברך אין שני ובטיבולחטפלמ,
 אינת חחנרח בי כלכר, טרור לאכול אלאמארטח
 נטלך, ואיט לפניו וחטרור חואיל אכילמ לעניןחפסק
 עסקניות שתידים מדעת היסח הוא נטילת לעניןאבל
 רכות נפשות פרי בורא לברך אק מטעם ינהמה4
 טצות ע5 שנאטר מכהוה עם מיא אכילהו שחוכתלפי

 מבאים בדברים שהו נ"שב !א-כ יאכלוההוטרורים
 5א ברכח טעתק שאק מסעורח טחטת חסעודחבה!ך
 פרפרת אעהו קורא בטשנת וכן לאחריחם, ולאלפנימם

 חטרור על לברך אק חטעם גהח ונם חורת, רמיינוחפת
 בחקי באים ירקות שאר %טח הארטמ, פריבורא

 טה ש"פאלו בדי לתינ!קות בעלטא למביראחסעורח
 פה. אכילת קוים בירקות לטבל ררך שאיןנשתנח
 על.1 סבדך בלבד סרי א5א ירקות שאר ל1 שאיןטי

 טרור %אטל חאדמח פרי כורא ברכות שתיבווחלח
 טגרך חחגרח וכשטטר כויח, ואוכל בחרוסתוטובל
 ברכמ. בלא חטרור טן ואוכ5 וחחר ואוכלח חכהוהעל

 טשת חש~ש גח אתת יבווע ירקות שאר אכילתואחר
 וכר מטפח חחת וחשץ חשלטות שתי בע חצ'מ1'מן

 שנאכלת אפיקוטן 5טצא בשטלותם צרח-ותלטשארוהם
 וטפני חשובע. על נאכל שהית לפסח זכרבאחרתת

 יאטר שלא כרי חהנרח קח-ם הטצח לפרוס נהטטח
 כראטרינן פרוסח, כהוה על אלא עניא 5חטאחא

 בפרוסמ. כאן אף כפרוסח עני ,טל ררכו טחכפסחים
 דטינטר כוית אלא לית דלית טאן חרי.ףוכחב

 חטוציא ע4ו וטברך טעטר דלא בר"שא אגיל)שטירמ(
 ומרר סצח, לאט5 רטעטר כוית על טברךולבסוף
 מרא.ש עליו וחטח ברבח. בלא ואכיל וטרהי כהוהכריך
 שטור שאינו יאכל רטינטר כוית שאוכל סבר!עלפי

 סכרהו לפי טסהבר ריוהר סצח, טעם 1'בטלאהריו
 שיבטל טטח טקדש 6כר אלא שאינח הכריכחלמניח
 יונה וח-ר ז-ל הרטב-ם כחבו וכן שכפע, מגוצחמעם
 לאכו5 עליו ויברך באחרתח רטינטר כויתשיאנל
 כהב חעיטור ובעל כלום. אתריו יאכל %אכהוה

 %אכ% מטוציא שיו 1'ברך טינטר דלא טירשיאכל
 כתב וחרא.ש כרכח. כלא בסוף רטעטר ויאכלכהוה
 לתיאבק כהוה שיאכל כרי רטינטר מית טירשיאכל
 יאכל אם חהשש השיט כהוה ולאט5 הטהויא עליו1'ברך
 טינטר, דלאלבסוף

 אין לסמ חריא-ף וחקשח מחנרח,וטחחיל
 טנילה, קריאת על שטטצע כטו קריאתת עלטברכין
 ממהו ביום לבנך וחגדת שגאטר היא עשח טצותומלא
 זכר בקיררש בהחלח שאוטר בטח בי ותירץונו'?
 שאין אחר טעס גהג ומרשב-א יצא. סצריםלמיאת
 קצבמ לח שאק טצוח שחיא טפגי קריאחח עללברר
 מיאת כענין שירבר בעלטא כריכור ואפי6ירדעמ
 ונקראח טשוכח. וח חרי הטרבת בל אלא יצאטצרים
 כמ שטניר טפני 4עור וט' לבנך וחנרת שם עלחנרח
 עסנו ששגח וחנפלאות הנסים טצרים יצ'אתענין

 5סת שמוא חנרח טפהשים יש זטן, כאוהוהקב.ח
 מצרים טארץ שח%4אתנו על להקב.ח רשבחמחקח

 אלמיך לח' מיום חגיתי יררטלטי בתרעם שכעזרנםככי
 בערבית. סערימ רבעי תרנטו וכ, רין, יוטאשבחית

 הקערח או חסל עוקרק עניא לחטא מאוכשאוטר
 נשמנה טמ ישאלו מתעוקות שיכירו גרי משלחןטעל
 טמ אוכלק אם מל%ות שבבל מלי6ת טכל מותמלילח
 ואטרינן טס%קתסלפניו. חיע ועכשיו כקערמשלפנינו

 חוא ררבח קטיח יתיג חוה אביי פסחים ערכיכפ'



קע אבוררהםפירחש1%

 עקריחו רקא אב5ינן 2ף א.5 פיערא, סנבחירקא
 נשחנח. סח טל1טר פטרדע 4ה אסר סקגק?הכא
 קטנים שהשלחנות ליייחו טי4 וחני רשב-םופירש
 קל רבר שיט נה5ים ש5ט שהשלחטה אטאבל
 הש4ש שבו חקערח או חס5 כום5קת אנולסלקו
 ע.כ. בכך, 16 וזי הבשי5ק רשני והסרורגייות

 חקערה או חסל יואיר ענש לחטא חאוגהשלסת
 יאמרען חחגרח, כשאוטר לפנט שהחיה בוילטקוטח
 סציח שחהיח כוי תם רברים, עלט שעהיס עתי*ם
 וח. סרור זו יתמת כשאומרלפנט

 חראשק חסררנישלם

 קרש : חפסח לסרר סינא סצאה' חחרחים1%
 סרור טצח* מחףא רחצח, מניד יחץ, כרפסויחץ,
 : אחר נרצה.-הער חלל ברך, צפק עורך, שלחןבורך,
 .חזוק ובצע רהץ וררשת ופרוס, טטל וההקדשקדש
 ומתך סהרך, %חם וברוך אט5 סרור שסור,סצה
 וכרפס יפחר קרש : אחר נטר.-חער יח%ך בוקעל

 1,וובל וכורך וטרור וטצח, ללחם תוטל ורורשוחצח,
 קרדפ אחרי ועור - בדטץג יחל5 חנא תקיפר1סח,
 סצח, יראת יר בנפן יניר בצט, וטבול ארםיר'
 וחלל מק יוי כתמת יסעור, כריכח נמ וטב%סתר

 עךטבל, עירק ראשק בטש קדש אחר:יצא.-חער
 1על כתמת ועל לחם ע4 ברך אסור,  שני בטסוהנרה
 וסצהך ס9רהך שכי נזאד, חל5 רבר ובכריכחסיור
 על ש4שי ובום פטה? אפיק2ק לאחריח חפסירופן

 בציק לחי נמור, חלל וטר וברב"ף ברך צורך,נתתך
 1טור.- קנח חנעצ1ץ בשותסקום פסחך, אתתעשח
 פירש שס-ח. סס-ך יחנ.ח, קנ.ך אחר: קכקסינא
 סצה חמהףא, נט%ח חנרח יבצע כרפס, נמילחקיהש
 ח% כהק שטורה כריכח,סרור

% עניג לחסאחא  קחפ ח" מח 

 ישף במשר שכ 1 ב=רג אטחט ,שב6עי
 ובר 4שק רלחם לחסא חאי אסר לא לסח לרקרקאק
 נברא חא אסריק רחא חיא, נקבח 4שק וחאו*ש
 לפי ארמית ב6ק לאמרו שנחט ומח היוכהיח.וחא

 חאוץ עמי שק. ארכות ב4שה סרבדם חיושטלם
 סלאכ' יכיר1 שלא כר' ר-א חקרש. 4שקסבינים
 שאק  עתוהיט 1יזכרו עלינו 1'קסרט וח בבלהשרת
 5שק סכירק השרת סלאבי שאין לחגאל, השויקאט

 בארעא אבחהנא אב15 וי סחו חאסר השסארטידנ
 ששת אחר אלא חיח לא חכיק את ראט בירטצרים
 ומרא בן בשם חשובי טסף ח-ר מירשסצריפ?
 יא יתמת לחם אויי טאכילת התיו ביצדו שבוישחיה
 השינו קשח קעעא ספני וחטעם חסץ, 5ע%ט לונהט

 חיו וק טעט, כ2עי ויספיק כחסץ במחרהכעועכל
 שנחט סה סההיח רב כוש 4שרא5. "טצרץםעהשים
 שיח אבוה סנחנ חיח כך יכי, יתי רישק בל ל1מרי

 והץ ד5הוהיחט סוויץ חץ %א שלחטתישסע"ק
 שבעיחם חעניים "שרא5 שיבישו כדי ככחאתש-ם
 שנטצ ועכשיו וח. עהשק חיו שכר 1לקבל5אכהנ
 אחזם ספרנסת "שרא5 סשבעי יוחר הניםשכעי
 סנביחק ואח-כ חפחחים, על עזורו שלא בויסהח5ח
 ואמריק ע.נ הששתים, בטנאנ מוטרים השלחןאת

 פחח חוה אכיל הוח כי התא רב חעניתבטסכה
 חהושח "ש פסח ובלל יכי, אוף רכפק בלחבי
 נחט ע-ב ספוקם וי לקטת חעניים ביר שקנר%ח
 וזריך כל עטנג יאכל יט5 ייחי רישק כללומר
 ואת.כ חפסח. סרר וממשח יבא כלימר יפסחייהי
 אתס אס הבהשו לא לחס ואוטר לבם עלירבר

 חזאת הששח חכא, חשהא אחריפ שלחן עלסטכיפ
 "שראל. באוץ 4שלום ההיו חבאח 4שנח כ*קאהם
 משחזררים ם שח אנחנו חכאח 4שח וכר עבר'השחא

 עהירק ובניסן ננאל1 בנשן חשנח בראשכראטרינן
 מי כל ויכול ייחי רכפק בל ספרשים רשלחנאל.
 כתמת לאכ% כר' פסח בערב עצסו אתשהרעיב
 בערב סצה 5אט5 שאסור סיר, ויאכל יבאבהיאבה
 בערב כתמת חאובל בל בירהש5מי, כראסרינןפסח
 סח שירהשו חמיו, בכית ארוסחו בועל כאי6פסה
 פירהש לוקח. וח אף ל1קח חמט בבית ארוסחובדעל
 ברכות בשבע אלא לבע4 סוחרת אינח בלח סחאחר

 כנרח, לבעלח אטרח ברבח ב5א בלחבדאטרינן
 ברכוה. בשבע אלא לאבל שהרת אינח סצחאף
 ע1רא רשחחיעו חיים הירהש חיץ ברכה חן:של1
 חחנרח, בשססיים ש*עסר חנפן על ערכת חארסחפר'

 סן חהם תרסינן שב* חרי סצח, ולאבולוהטאוש
 כיי שהחשך ער בלוס יטעום 5א %שקלחהטנחח
 סרעיבים חט חראשתים והכנרם בהיאבק, סצחלאט5
 ונעהר בהאהג .כתמת 5אטל כוי פסה בערבעצספ
 כבני וטסבל הסנית פיחת כטן חרניסא במיניליטבל
 השהח סשביעק, ח15 רברים שאק בחם וכיחמשטעיפ
 בהיאבק. סצח שיאכל כד הלב סשדר שחשיין

 חפסח ערב סתענין חבטרהן סמרם בסס'ואטרינן
 ביררשלמי ואסרינן בהאחג לכתמת שיכגסו בויוחשצועין
 חטץ לא אביל חיה לא ררבי פםהים ערביבפרק
 וטעם חחג בכור ררבי סשום טעסא וקאסר כתמת%א
 בכורי והשץל סצרים בטף ח' שחרנ ספנילרבר
 סחוכפ."שראל
 נשקנ*ק ט, חלילח נשתנחסח
 אשש 5ש שם שש6, בט חכם תץ פסים9ט

 חבים ש69 אתששה קחל חש לש שםשתלצ,
 נשחנה. סח וח את וח ששלת פסת בחלכותחבקיאיו
 רב בסרר חש וק סטבלק, אט אק נרסיקחבי

 דאטרען לסבל, הייבק אט אין נרסינן ולאעטרפ,
 אררדקי? חטבא אסו רבא אגור פסחים שי(ריכפ'
 ופיררש סטבלק. אט אק קחני חכי רבא אטרא5א
 סעורהעו עיקר קורם אוכלק אגו אק סטב5ק אנואק
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 פעסי0 שה' חא ה*לח אחח, פעם אפי6ייקות
 ח!-ל איל חטיב% בי בסרוה הוחת בכרפםאחת
 כדאטרע! נףב51 ע-י חיח סאבלם כל בי חאב'לה,חיא
 בבני סטבל השמש הרניטא, בסיני חהו טטבלאבל
 וחלילח ירקהז שאר אובלץ אע ח*6ה שבבלסים.
 שאר אוכלי! אע חלייות שבכל פיהש טרור,ח!ח
 תאסרובי הום סרור; ירק חזח והלילח טהוקשירקות
 שאר אבילה בלא אפשר אי *6הבשאר

 ירקות שאר אחר טחזרק אע ח64ת שבבל ר.לזא"ו ירקותי
 ססרוה י"ר וסהוקות לאבי5ה טובותשחן

 בסצרים. לפרעח חיינועברים
 לפי כלוסר נשהנח, טח 5שאלת תשובח חש!1

 וטרור סצח אובלץ אע ע-ב לפוןח עכריםשחייע
 בננות טחחיל פםחים בקרבי וחנ! חם. אבלובעשר
 אסר אב9 נטת טאי בנסרא א*ני בשבח,ומם9ם
 סהחלח אסר ורבא אבות'ע ח'1 ע-! שבריטהחלח
 שבל ניק םכר רבא בטצרים, לפרעח חיעועברי0
 נטת 5ה!ביר 5מ אי! טצר-ם מףאת חהו חיוםענע
 ביח סבר הוב9 טצרים, של עברות אוהו ב-אאחר

 בטח לדשריע טצרים של השבח עות לה!כירשכיריט
 16 "פ אביק ירי0 סאשטת כי סקום שלשבחו
 גנות הוץ ע-!, עוברי חיו אטתש כי נטתלה!ביר
 ואעפ-כ עבדות, ש5 סנטת חהו תר% כוחבע%ם
 כרבא, חלכה ורבא הובץ לעבודתו. הטקוםקרבע
 עכרא עבר'ח: לרארו נחטן רב ליח ראטרהער
 ורחבא בספא 4ח ויחיב 5הירות סשריח 4חדנאק
 רשבהץי אדו9 בעי א-ל לסיעבר, בפיו טאי"וכא
 כנערים. לפוןח חייע עברים חשטר פתח סירטובא.
 לכך טת"ח סבר נחסע רב הוף כרבא שחלבח%פ'
 באב9. אח-כ כרבא חח5ה חבר ע חטהחפחבר
 רבא של לסררו ומרור טצח פטח חחלחופבירק
 ססיים ופי' אביי. קל ל0ררו ומחר סצח פסהועח-כ
 שחיעו טסירי0 גר% כרטש חקב.ח שחהראטבשכח
 כהוה אבלו אבותעו אם תאסר הום  עברי0.שם

וטר"-
 חקב-ח חהרא 5א הוי5ו לנו? טח אט שיצאו

 ט,ש חץ א0 בל1מר "נר, טסצרים אטתשאה
 וערב השעים בחם רשחיו בטצרים כשחיו "שראלקח~ת
 אביע, לאברחם חקב.ח שנשבע חקץ חשבק לבטלרב
 ח"ט !טת אתו על רשעים שרורותימ אנחעב'ש

 נספר %א וסרור כהוה נאבל תאסר הוםימאים.
 עסרר בטצהה. חטגח אנחע שמבינים נבגיםייט ח' ררכי יוןנו שכבר חכסים ט5ע אפלוהענק?
 !ח וחנהגו  שטענו שכבר !קנים טלנו טר0 עסר0רב
 שנחרא וסח חהורח, את ייןים טלע שנים,בסח
 במףאת לספר טצחים אע אעפ-ב ירענווע,ספיט
 לתוד'ע לע שיש ב-ש ובחוראח, בשסחחסצרים
 חהו, פםח !בח ואסרתם שנאסר יח-ים5שאעם
 ואסדת !את סח לאסר סחר בנך "שאלך ג'וכהיב
 משועברים ורסען דלא רטר' בטח!ור וכדעביט'.

 בי בעעי נראח וכ! בנער0, ח ע ר פ לחייע
 חטלכים ש0 קוראים שכך תאסר הש0 סדג ח"חפדעח
 חנדח סחבר ביס' סניניח0 הש0 !ח נחבסל ככרב%ם
 טצרים במראה לספר חסרבח ובל נרמע! חבי!ו.
 ביציאון הטספר יבל נרסע! ו5א משובח !חחרי

 חרי בה אסריק 5א שיע טשוח שחיא דכיקטצרים
 אבל שנצטוח, טח 5עשות המ1 טחיכ אלא כדשובח!ח
 קאסר עכי ניחא, לספר המרבח 1כל דנהסיק5הא
 ביכור הופ'6 טצרים ב-ציאת לספר עלעוטצהץ
 חובדש. ירי יצא טצרים מףאת סענץ שירברבעלטא
 רא"ח סבשץ הוע משוח. !ח הף ל0פר המדבחוכל

 השפי6 חיי חכמי שהיו הץבירע א5קמר ררביססעשח
 שפ ברק בבני טצרים בטיאת ח5"5ה בל םפרוחבי

 המכור לטק ,עאסי ביו0 נ!טר תאסר הוםסקו0.
 לכך !כירח טצעו 5א ב%5ח אך ווי צאחך יוםאת
 אגשף ח54וה. להביא בל חיטף0 חייך יטי עחחדורש
 %א שנח, שבעים ככ! אני הף שחח נ! א5שרף

 !קנח, ע4ו שקפ,מו !, ב ב א5א שנח קבעים ב!אסר
 י-נ בן ב-א חיח ק5א רברכות בירהשלוןכראסרק

 5א השמא נקאא כשנהמנח יבזוהו ש5א וכשנילשגח
 השסים סק לכבודו נ0 ל1 נעשח סקונלים רבר'1יחיו
 חז"ח שניו בסגץ לבן שער ש5 אערות י-נ ל1ובאו
 !בגדש בסו ניחה' %א !כיתי %א ארבדג 5א"שרומא
 לא כ5ומר נציח. 5שק 5טלכא דזבי סא!לרבנ!,
 מףאת שהאסר ותלטור גסרא בכח לחבסיםנצחתי
 והם בל%ות אותה אומר הייה' שאני בלי6ה,טצרים
 שחייתי לפי !ח, ברבר 5ניח0 יט5תי %א ע4ח%קים
 שנים, בסקו0 אחר של רכריו ואץ רבים וחם"חיר
 ח"ח חייך יסי חיך, יסי בל ודהש !ומא ב! שבאער
 טצרים הראת לרכות לי, למח ,בל" לטצבלו

 שכדעב צמרת פחשת 5ומר טחגץ חיו שלאבלי6ה.
 נחזנה שאינח לפי ערבית, של בק-ש טצרים ממאתכו
 קורא חיח טי בפדק בברטת בראסרינ! ניום,אלא

 "שר%1 בני אל דכר חכי אפרי בסערבאבהורח,
 רקאטר וה"ט אטת, אלחיכם ח' אני אליחםהומרת
 ב4לוה, טצרים טמאת שתאסר !ביה' לא א4מררבי
 חכדעב טן לרברי ראיח לטצוא !ביה' %א ספרשיםרש

 חז.ל "שראל, 4ממו הורח שנדת חסקוםלאומרח.-ברוך
 ע%ם של סקתע שועא לפי סקום חקב-ח של שגעבנו
 שנאושף סעק נ-ב שנקרא בסו סקומו, חע%םהוץ
 ע51ה סקום ני והטצא קרם. אלהיסעתח

 חמשח והח' ק', פעסים עשרח חי' גגח ; נר51בחשבק לטנץחר"
 חמשח וחח' ל.1, פעסים ששח וחי כ-ח,פעסים
 שעתח וספני סקום=קפ.ו. 5טנץ יעלח ב-ח,פעטום
 ער חסקום ברוך אוסר פסוקים לררהש כעזחילחהו
 -ב ועח עלימ אל ח' בשם היטר לררהש שרהצחכארם
 5ררהש פי' 5"שראל, הורח שנה! לררהש.סחח%
 פסוקים ארגעח גהמוע שחרי חסטעי0,חפ0וקים
 ובט5ם הבאש רהץת שאלה על נעח אהלקש
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 ע,  חארכעח? השא6ה אלו סח לחסחז הש כן,כהיב
 חלוקיט כניט חארבעח כננר חט כי חו-ל רהשוכן
 ואחר תם ואחר רשע ואחר חכט אחר כמח,וח

 חסקראות סרר תאסר ואם לשאי. יורעשאימ
 ואחחנן, בפ' כהוב חוא חכט של כי כך, כהיבאינו
 כהוכים 5שאי יורע אינו ושל תם השל רשעהשל

 לשאול 'ורע שאינו קל אך פרעה, אל באבפהשת
 דצשקראות? סרר לחפהש לו וחיח תט לשל קורםחוא
 חכט בחחלח חכסתם כסרר לחוכירט שוזוח לוטרהש

 סרשיע, לבו ורה וסהוך חכט ועא שנט רשעואחריו
 קצת בו יש אלא סנמש חכם שאינו חטואחר'1
 בו אק לשא% ייע שאינו ואחריו לשא%,חבסה
 כלל.חכסח

 ו9מק וצ' אוסה הוא םחהנם
 ""ש "חת סח 4י מר י ט%ך ממב

ש 8 ש ע א4מ י מח א9מ מ ה ב4ן חשי 4מ שעח ימ=מ חמ בק  מ  ח"ש9 מ"מק חמש כאףמ"מ 
 אתכט סמ א-ב אלחעה י' טטב שחרי ?אחכט
 ערות לצרככט. חרבר שחיח שיצאתט, אתטב6סר
 טמ5ת על תת ע שחט טעט להט ש"ש ~עץ-טחט

 6יסרח וכר וסחר עתי ללחט וכר טצח כנתסמ9ט
 נראח שאק נפסח שיש ח4םת חט חקיט חיחם,את
 כק והטשפטיט ם, תשטץ לא הצט כנח סעט5הט
  בגעחק ס"חם "מי תאר ם, ש% לאשל
 חמחג שקר לחת ועח מא חחמ חק .מש

 אמר אחח 9 במעבמלן מחים בחיטח9מ
 ווז 5שאלח זו תא9כח ענץ סח חפסח. כחלכותלו

 בוח כלל חחקיט סח חחכט גששאל ביפירש.י
 חלא חפסח קורם חנינח אובליט אנו לטההשאלח
 גהלכות וח עהשק אמ לו נףיבק או ע'קר?חפטח
 שום לאטל שאק חשובע על אלא נאכל שאיןחפסת
 חמעם ומהוך בפינו, מעםו ש"פאר כר* אחריודבר
 עהשק אין בלוטר אפיקונ5, חפסח טצהת מעטנוביר
 בל כסנחנ סנריט בסעי לאכ%ח סיוט %אסלוק

 סנד'ט נךני אחר חאבילח בנסר אלאחסעודהת
 וכר באחרתח סצה בוית  עהח אוכ*ם אנויכך חפסח, סבשר כוית אוכ*ט ססעורועמשנפסרים
 חפסת אחר ספטירק שאק כשט הגן ובחריאלפסח.
 אפקתק. המומ אחר ספטירץ אק כךאפקתק
 בח שמסיימק חפטרח ס5שק ססמסין פירושספטירץ
 לאוב5ק שרץ יתי ב5זק אפיקתק שחריה.הפלת

 6שק ספטירץ אחר פירהפ אפקווק. סעמח(אמ"
 אפקוט, בשפח, יפטירו ס5שע לרבור פחפתיחת
 אב%ת אחר אומרים אק י.ל סתקח, סעיאפקו
 חפוג לקמח סתקח סעי אפקוחפסח

 פרעח אל בא בפ' ר. ס 1 א 1 ח ס ע שר
 חעבורח סח בניכפ אליכפ יאסרו גי וחיהכתיב
 ,לכם' אונר שהרי סרכר חבהוכ יקוע בבן לבם,חאשת

 בירהטלמי ספהפ לכט חואת חעבורח סח לגולא
 שנד בכל עלינו סטריחיט שאחס הוח חסורחסח
 %פ החג שסחת את 1)ערב סעורחנו את4כב
 כ6סר בעיקר, כפר חכלל גק עצסו וחחהא לכםשאסר
 אף הקחח אתח אף וח. ברבר חוא נצטוחשלא
 תקהינח, בניט השיני כמ השיניט מ5ש 5שתשניו,
 לא נכר בן ככלל הוא חרי בעיקר שכפר וחכ6סר
 אוכליט לאחרים שרואח הקחינח ושעיו טיאבל
 חכעיסחו כ6סר שיניו את הקחה ר.א אוכל. אינווחוא
 4 ה' עשח זח בעבור תורח רכרח כננרך לוהשסור
 %א )י השע לנבי רורש חיאך חאסר ואסלחנאל. כדאי חיח לא כסהץו רשע אבל ססצרים.בצאתי
 לנכי נררש שחהש זח בעבור אצל כהוב שויאלו

 לשאימ ענק אינו אט 6סר רש לשאי? יורעשאינו
 5שאייורע

 לרישע. ענק תנחו
 פרעח אל כא כפ' ר. ט 1 א 1 ח ס טת
 בבן ונר, ואה סח לאסר סחר בנך ישאלך כיכהיב
 תחו סרנר חגהוב שאלהו להעסיק יורע שאימטפש
 פחת6 את לשאול יורע ושאינותש
 לבנך וחנרת כהמ בא כפ' לאלט. פיך פחחכסו
 שוט שאלת חפסוק בוח נאסר לא לאסר, חחהשב'וט
 6 מרסט בחנרח לו ררהש לכנך, והנרת אלאבן,
 כררך ניסן תהש טשנכנט לו לררוש חייכהזא יכי כלוטר תדש, סראש יטל לבנך וחנרתחנס.

 לפסוק חקריט שחרי ועור סר'ח, רבינו טשחשחוחיר
 ביום ת-ל חוח, בחרש חוח חעבורח את ועברתוח

 6 לפרהפ חייב יחא יטל ט. שננאל1 יוםחווא
 תאמר ה"יל י-ר ביוט פסתיחט בששוחטין יוטסבעור
 אלא אסרתי לא וח  בעבור וח, כעבור ת-ל כיש,כאן

 לומר שחוכל לפניך, סתחיט וסרור טצח שישבשעח
 ספני וח יסדנו לפניך. סתחיט וח' זבעטרע*חט

 טצות תאכלו בערב וכהיכ יאבל טצות לוטרשחקריסו
 בעבור ר-א ססצר.ט. בצשהי לי ח' עשח הפסוקוסוף
 פסח בליל עהשח שארט טמת י'ב במסטריא זזח'וח
 יריט, נטילה ב' ברפס, חרוסת, כומת, ר' חן:וא6

 ע-ז עובר' ח ל ח ת ס כריכח. סרור, טצח,חסהךא,
 שספדש אביי של סררו סחחיל עחח אטתימ,חיו
 יעקב אטתעג חיו ע-ו עובר' סחחלח נמה,סאי
 אחר ה-א שם אק טצריט, ירדו בווחלח בואע.ובניו
 חאחרתח.חס.ם

 שמר אצת חקח לית סמ% ממחמ. י %14ב חבטתתו שוסרברור
מס=ב שקג"   וך י"ק ג%ית מ ח"ש ט*מ וקז 

 ומ' 04 לא באק י"יו מ מ שגתמ תמ שמ סאמ ארמ ,מחטו"ת
 משג מסק חי,%א את חשב משק מיזה * כעיכ"עי

 שעסרח וחיא בברעבה " מממח חקץאת
 6מיעו שיח חמיםגק  רי חמאח א"ח %תי ולנגלאבותינו

 סמיש יטוחם %~
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 שעי עטר בלבר אמר שלא אנמנה ואנווכאילו
 השנחתו לחראות כיי טירם כהףלנו וחקב'מוכו'

 אותם וטרל או'בים רור בכל לחם טקימב"שיאל
 ומקב.מ אם כי הקב.מ אלא נרסינן %אגירם,
 סערימ. ורבינו עטרם רב בסרר מוא וה גירמ,סצ'לנו

 וטשום לקגקב, חציות מההיל1 איך ר, ט ל 1 אצ
 ער אבי אשר טארטי וחרש פסמים עיכ' בפ'רתנן
 עהח רוהשמ שא מפרשמ, כל את נוטרשושש

 סטוכים פסהים ר מש ומפרשמ בספרי.בראיתא
 רני6ם ומיו מארץ, אל תבא בי וחימ בפ' 6מ!מ

 לירהשלם. אותם טביאים כשמיו מבכלים שלקרותם
 ח' לפנ' ואטרת ועגית : פטקים מארבעמ הןה1%

 בטתי שם 1'נר 0צריטמ וירר אבי אובר ארטיאלחיר
 אותמ ייעו ורב, עהס נרול לטי שם וימיסעט

 אל ונצעק קשמ, עבודח עלינו וימט וקגנונומסצריים
 ואמ  ענינו את 1'רא קו~נו את מ' ו"שסע אלחעוח'

 מ!קמ ביר טסצים מ' רששמ לחצט, ואתעמלט
 ארמי ובאוהותובשפהים. נר% ובטרא נמרמוב!רוע
 ית לאוברא בעא ארטאמ לבן כתרטש אבישבר
 חוטר ותשינו 'עקב אמר' חארמי לב! כשררף ביאבא,
 לששות שמשב יפי יע, עטכם 6ושות ייי לאל "ש6

 וקב-מ לחם מושב שמאוטות עשמ, כאילו הקב-ממשב
 אמרים דעור עצהו, במל וחשי-ת כמעשמסחשבמ
 אנום 0צריטה וירר !את שאמר' לכלוהינה עליעבש
 חקב-מ לו שאטר לכההים, ירר כרחו על מרבור פיעל
 לשם 6רר שטוכרח נטצא 0צריטמ טררח תיראאל
 אטרינן הער 0צריטמ. עסך ארר אנבי לו שאטרער

 יעקב מימ ראו' עקיבא ו" אמר בפיק שכהבטס'
 אלא בדזל ש5 בש*של4עת ל0צרים 6רראניט
 ארס כהבלי שנאטר נר%, בכבור וירר לו גרםשחכווע
 מקרש רוה הוא מרבור אמבמ. בעבוועתאגדשכם
 1'גר במם. אץ והדבור לרוה ימיו וחנביאיסשנאטר
 סלטת? בוור ליט% אלא בא 5א תאטר שטאשם,
 5קבדג פירהש להשהקע ירר שלא טלטד שם 1'גרת-ל
 עכרי כגר שם לטר אלא כחהשב, %חיהן י"שובשם
 ? ירר מרבמ באובלסק האטר שסא גע.יטא. %טד0%
 שם ויחי סיעטים. באנשים פיהש סעמ בטתימ-ל
 שמיו פי שם, טציעים ישראל שח'1 טלטר נה5לנר

 ימד שנהאסש בלע-ו, אריש* ,נעטש5 רדועיםגהאים
 נר נראים מץ %כך בערים, נפרהו %א אמדבסק!ם
 גטושנאטר יב כתח5דג הו-1 בלא עצום נד51אהר.
 כצטח סא5ימם נה6ם שמיו נההיך השדח כצטחרבבח
 כן השדה צטה טה ר-א ועסל. צער שום בלאהשדה
 שה4 טה כ5 "שרא5 כך צהשה יוחר שוע שטאקטח

 בלתן תרימ עהם הות 'פרדן. וק ירכה כן שועוט ובאשי אהשר הוא וכן ורבים, פים חיו שחםסשנץ
 ומניע הטהה ג9עהוטרם

 ו:"
 בידכ מיה ה6ש "9ץ

 בניס4 י-ד ב'ום שי* וט%ה פסמ להם עדקסצהש
 רכ דטים בשני ופי' בדסרך סתבוססת ובחובחיע

 תעור ערימ אטור ראת כטמ וערימ טילח, ורםפסמ
 ה%ך ועכשיו טילמ. ברית סמת קייטו שלאקשמך
 ורבים פרים "שראל שמיו מטצריים שראו כיק.טספר
  וואטז עליע ויממ וקגנעו מטצר-ם אומנו 1'חעטאר,
 "שראל בנ' את 0צרים ויעבירו שנאטר בטוקשמ
 ש"מרו למם אטרו בהחלמ כי מ!'ל וררשובפרך.
 נכנס עצש והמלך יותר ולא בשבוע אמר יוםבבנץ

 מטלך, לכבור אוסץ ומוסיפו מחח!קו והםבעבורמ
 לחק עלימם שמו יום באווע שעשו מלבניםוסכום
 רך. בפמ בפרך שררשו טה חוע יום, בכלשיעשו
 %פיבך עלימם סהנבים מיו טעט סעט רבר שלכ%ו
 טמרנמיק בפרך קשמ וסופו רך שתמלהו לטרורנטשל1
 מסרק לשק ענינו את וירא קשמ עבורח ו!מבקש'1.
 בו שררשו ננותי את מענמ אם כטומתשט"ש
 פרישות צ טתשס"ש, בנוה' את תענמ אם !'לרכותינו
 ט*שת אלחים וירע טנשוהימם. שהפרישום ארץררך
 אמרים שאיו מתשט"ש חמו אשהו את עור ארםייע
 ואת אלחים. וירע חמו בלבר מקב.מ אלא בויורעים
 סעטל נרלים שמם שנאטר כטו מבנים חל1עסלע
 תהק פי' הרחק !מ לחצנו ואת יריו. 1'נקגהמארם
חלבנים.

 בפסק אץ טטצרים. 1חוציאנו

 מע חא משר שם %אה יף ל לא44"

א רי4םשא, %יה*  %רליחט 
 במו בפנ'1 ריאך אשר שא וק מבוש עלמי
 שלוחם שמימ רבינו טשמ !מ וחטלאך סוזצרים,מנה5
 שמררשמ כיק מאמר ואם פרוגת. אל "שראלשל
 חסרת ובעצסו בכבורו מקב-מ כ' אהשרתח,את
 שרף ע-' ולא סלאך ע-י מטיהם ולא 0צריםבטרי
 אל לבא מטשמית יה! %א טהו א-כ שלימ ע-'%א

 פועל מהו טשמית סלת ב' לומר "ש לננוף?בהיכם
 ממבסמ שם, והסבסח מא6מ למ ורוטמ משםהטורת
 גדשקמ שם, "שהמ אשר טשקמ כל פועל, סאברחםאני
 טרבית טשקל על שם ימימ ש פועל. 0ציםמ5ך

 ממשחהח יוק ח6ש פ" ימימ %פ-ו מנכה. 11צאסשבית
 צורך טמ א.ב תאמר ואם לננקץ. בהיכס א5לבא
 למבחנמ? שתם צריכץ אע חשץ מחשיל מל6לדטים
 לינאל, ראו'ם שימיו כיי 1טה 6!1רך מיו כי 15טררש
 ברטיך טהבוסס חשראמ עליך ואעטר דויש דררע5
 מיא מ!קמ שיר העץ מרכר, ח מ ק 1 ח ד ' בוגר.
 יר. קראמ מנמ ,הרמ' מ' יד חנמ שנאסרחדבר
 שנאטר בטחת טטת ש5 החרב ז1 נטוימוב!ודע
 סלטר בבכגרימם סדקאטר בבטיימם, סצריםלטכה
 את שיהראו כיי להרנם הטצרים ש מבטחתשקש
 נטויח ש!ודע ומנק בכהזת, סיה בלי סהוכם"שראל
 ע5 נטו'מ בירו ש6פמ הזרבו שנאטר מרב,מיא

 אעקל1ם תרטם וק נד51 בטראה נד51 הטוראיררש5ם,
 שבינמ נלר וח מנה5 הטיאח ומש רבא,ובחזהעא
 חל1 נרו6ם ובמוראים שנאמר בסירים, להםשנ~ח
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 ס5או טצרים ישחיהה ואף שכינח, נלוי ש5נוראוח
 שחגטיו סח לקים לחם נראח אעפ-כ ש%פיםנ5ה~ם
 ע6חנ ננלח וא"מתי עיה, נם אעלך ואנכי קקגאת
 ח ירגר שנאסר ניסן ר-ח גיום אחח פעסששתי
 ח% חחדש 5אסר טצרם גאיץ אחר, וא5 טשחא5
 %ט חנאיח. גשעת גלילח קנית ופעם ו%'5כם
 שכזו פני חרואח גי מורא תקרא וים ע5 ראוחוק

 חנדה חסורא ולכ5 גספרי וההשו תכחל. סארנרחע
 !ד ואפה שכעח פני ראו השם סוף ים קריעה%
 ח!-ו ושטרו גאצגע, שחראוחו פ5טר ואנחזו,אלי

 ג יח!קאל ראח שלא טה חים ש שפחחראחח
 שהו"ש 5אחר וכר, שחים ח!קח גיר אחר רגרגחק
 וגטרא חחרג % נמרה %!רדן חרגר !ו ח!קחגיר
 שסשתיכ חסטה !ח %אוו%ת שכינח נ15י !חנדול
 רבריס חטשח כננר רגרים חחסקח אלו חרם,!ח

 ואהע אחר גענץ אוהם ודורש חחר חה!שה!כיר;
 שו9 רגרם, חחטשח בא15 נעשו סטת חצשרכי

 'שומ 5קו חזקח גיר כ"צר סחם. אחר גכ5סכוח
 שתים נפיח ובזרוע תיבחת, שתי חם גיסכחז
 סץ)וט וכאוחית אחרות שתים נרל %סוראאחתת
 חזסק שתש. סופתים טח%ט וגטפתים שתש,שו%ת
 ען חקג.ח שחג"ש חטכהן צשי סא4 סהחלטחעם

 צפרדע רם ח! וא5ו ע5ע ומ-פ6סק גטצריםהגוצריים
 החלת אינו חסכות עשר א5ו כי חש, וטשחוכר,
 ור-ל שתים, ושפתים עם רגק חה! רק חדשפאסר
 וחחהחיח ומ' חסטת חםעשר שררש חשחים אלוכי
 אח-ג וטסהרם טהחע שחש וכי רם ח! סמ15ה'א
 סעריח, ורביט עמרם רג גמרד חהפהא

 שתז 6ף מת ג4ק ח* 4ךי*גמז, דלך סעמם נתן ףח ח ר ו ה *רבי
 סטתק

 חא-

 גמז אף4 =ח וו"
ש הת9 ב9המא  שק 4 שק מימ 
 ומ6ם שגפפר לפי ר-א תל* חחקעח אך מ,6
 עשפר סקרם אק ימשר חא כסרר נס%לא

 חכהגש בפמ י11 ק מ 4מ"מו גא ע-כבהרה
 ישיץ שושע אחק ע" נ99 וז-ך א רגת%ז.
 ע" גאח.ג סשח, עק ער-ש סשח, ע-י עקו5א

 לעשוק ע% ארם אק אלו סטת "מדגעחקג"
 חע שכך אטר תיחק6ן בככ%ג וקב"אלא

 ח*%תוח, אוז בו ו"דשח אשר תח כססח,כועגים
 פח סמרק של קחסטח טעחשאשסרק
 ס9ר חש שטרנק גאח.מ לדש וזז ט%מג
 ששכ4!ך גסמרם יפרתז יזמאיי%9ם

 כסו חרגח, חושח 'קרח אג! וחשבסנפרזק,
 גסנפרינץ. גספירים ךפרחיך החקים גסררששאוטר
 עליח והכח סנפרזק ש5 אג! שלקת גאחרטעשח
 לא סנפרינק ש5 פשק חסק חפט"ש נשברגפפ"ש
 אלחים איגע אוטר סחו גטצרים -נשברח.
 חיר אוסר חים על ש5קו סטת וגאודעחש,

 עשר אצגע לכל דש אצגשת הנדש "ש וגירחנדלח
 5שא% "ש סטדם הנדשים חים על שלקו חריסטת
 בנים סבת ע5 אלא נאסר 5א הט! אלחיםשאיכע
 ביר נעשית חרכר סגת כהואט שחרי ח%רג5גר,
 חפסקש גי השוגח היא? ח' יר חנח שנאטרש5ם
 חיא והקג5ח געלסא *ססכהא אלא אינםגגאן
 חיחח טצרים ש5 סכח כ5 אוטר א6שר רגיחעיקר.
  עגרה אפו חרה גם "ש4 שנאסר סכות ארגעש5
 עכרה אפו חרק רעים, סלאכי טשלחת וצרחהעם
 רעים סלאכי טשלחת שלש צרח שחים חעםאחת
 כ51ל שחה! אמ חרק חהשג ואזו סעתח אכירארגע,
 נסתמ! ונר. דצרח העס כ"צר-עגרח אש חרהאוחה

 עשר לקו קם שחרי טטת, ארגעש לקוגטצריס
 חש 1ע5 ארכעים, חרי ארכע וטכח סכח וגכ5סטת
 פעגרם חטש חה איכ9ת ח' גח ש"ש בירשחיהח
 ג5 אוסר עקיגא ה-גי סכודם פאחש ח!ארגע
 חטש נסצא טטת, חטש ש5 חיחח טצרים ש5סכח
 גיר שחיהה חים ת5 חטשיס. וק סכות עשרפעגרם
 חטשש פעטים חטש חרי איכעות חטש כחש"ש
 שאומר א5יע,ר רגי כי ודע וחטשים. סאתיםחן
 ימד 5קח ולא גיסוויח, חסכות חץ חטצרייםכשלקו כי טת[זו סכות ארגע ש5 חיחה וטכח סכחשכ5
 סארבעח כו טעורכ חיח אחר כ5 גשלקו רקסיוחר
 יהוויע ארכעח, גח יש אחח סכח נמצאתיסודוח,

 חהש גי געכור וסכח סכח גכ5 ססיקחחחס"שי חיפי שהש חנלנל תנתת גי סטת חכדפש חיהח וסכח סכח שכ5 שאוטר ה-.ע חאיץ. לח'כי
 חטלסר. געל פירש כך חכ5. עלסטשלחו כי ולחה-ע חטרא, גרצק חכל את וחססגבחסוגג

 ק%6 6"י פוגוח סע5ותגטח
 פ, י"ימ/

 4שמ6 "ב" שאח טשי
 מחה שע%ק גטץש פ.חח"מ מר א6ח !קת
 שאסר חטעלות שיר ט-ו וכננר "שוש5, לעורתחנשים
 הטקרש גית של חשטזין את לחפה- שגא גשעחרור

 גשעח סתא את תלק, רפרק גירוש6דגרנרסינ!
 פ-ו חפר גהתס.ק של תיסייוסית לחפור רורשבא
 עצץ הששכח וגסופא ההה~א אשכח 51א ראומץסאוק
 ראנא א.ללסח? יטל, את לית א-5 סרסחיחוגעא
 ע5 גג"ש את איסת ונץ א'ל משא, ש כג"שהכא

 ק4ח רחסנא ראשטע שעהא סו א-ל רגא?חהומא
 ואנא השקעת ארעא ורערת אלחיך ח' אנכיגסיני
 וחהת עלסא, סטפא וגעא החומא סלק רחטיחכין 5מץ. שטע ר5א אע-נ חהוטא ע5 כב"ש הכאיחיב

 יחא ליח סקים ולא סקסתיח חכם סא! רוראסר ט5ה ו!!נא סהחנקא רור כרה אטר קאיםאחיתופל
 שיר 5מעלות שיר דווע6ת שיר שירח שומרעו,ח דור חחחי5 ואקיסיח, רגר אסר סהחנקא.סופא
 ישחיהאש5 סופיח חיח השעפ-כ שירח, אומר חיחעיח דור שחיח אסח ומאח סאח ג5 על ע%וח,לטאח
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 אטר דטתלא חיא חדא יוסי ר' ואטרטתחנקא.
 על אפילו ררביח 6וימיח על חשש נש ברצריך
 אימא וחכי מנם. התומ הוא טנ! כ' בחנם פ"סק,

 יקבה4יא
 בפ"

 חוציאנו אילו חח*ג
 6טר ר"ז לא , הו קשמם ואם עשח %אפשדם
 לאברחם חבטטז כבר כ' שפטים כחם יעשחשלא
 איל1 אלא אנבי, ק 'עכהץ אשר חגף אתהם
 נה! %א בגוקצתם ב.א שפטים בבלם עשמלא
 טבזמ לושר רצה לא ריט, טטתם את16

 ברגהש שאו ואמ-כ לאברחם חבטטז שככרסצרים
 את 16 קיע ולא חים. טבזמ ר.ל אלאנר%
 ולא לררכנו. תלך להד16 שיעל דץט,חים

 או סים בטעם אלא כחרבח במוכוחעכירט
 %א חים. בהוך ביבשח חלכו חם אך טיסבטעס
 לררכם. ישוכו והסצר"ם אחרינו חים לסנור צריטשקע
 שחיח קעח, ארבעים בטרבר צרכינו סיפק4%
 שחיח ועור בשר, לחם נה! וחוא בחטות בטח16
 חנום גע צרכיט כל לקנומ תוכל טמק4

 לחראות סיני חר לפני קרבנו איל1 א*נו.הקרוכים
 חהש חהורח, אמ לט נמן ולא רינו. כבודו16

 או חחורח, כשאר טשח ע-י אלא הרבתתבעוומו
 ש טחצח אלא כהש חסטמ את לט יוסיףשלא
 חראשק לארם שנת! שטצאט כטו חסטמשל"ש
 לאכרחם הצסיף חחי ס! אבר 6מ וחוסיף טיתשש
 חמורח את 16 נהן ולא סיני חר לפנוקרבנו א"" טפוישים 1"ש חגשח. ניר ליעקב וחוסיףכף5ה
 הז.ל שאטרו כפ זוהסא טטט שפסקח טפניר"ט
 "שראל זוחטא, בח חטיל הוח על נחשכשבא
 שלא נים זוחטה!, פסקמ סעי חר עלשעסרו
 נהו איל1 זוחטמ!. פסקח לא סיני חר עלעסהו
 ואע-פ ריעו. לא.י חכניסנו ולא החורח אתלט

 שימ! חייט כנע! ארץ לט להה לאבוהינוואשבע
 בטח להם די טסצרים שמואו חדור ארלבניט
 פחומים חרבח אנשים בחם שחיו ח', נפלאוחשראו
 בטרבר 5מח עליחם ננזר שלא שנח עשריססכן
 חכניסט אי6 לארץ. ונכנסו חנפלאוה כ,משט
 שחרי דייט, חסקרש בימ לט בנח %א4רץ
 עשרח ניישספו ביחט-ק ובבנק טשכ!, לחם"ש

נסים.
 טי כל א1טר חימ גטליאלרב!

 מובחו, ידי ממש לא בפסמ אלו רברים שלשח אסרשלא
 ידי שא לא וסרור גההה פסמ שיאבל אע-פפ"

 חם לטה חל1 רברים שלשח יאטר לא אםחובוי
 ובחחנרח, באמירח אפיר שהטענ שסשאטבאים,
 הטקום שפסמ ע-ש פסמ באים. מם לטח 1ה%ר"טש
 שלא ע-ש יכר, אוכלי! שאט 1 ז מ צ סוכר.
 בי 4שאש5 "ש לחהטיץ. אכוהינו של בצקתמספיק
 בשקם ההגיץ שלא טמעם חיח לא טצח אכ%תשוי
 אמר %א בסהם סטת לאס% שה לכ! קורםכי

 שנצטמ שסה קטהי יוסף ר פירש %כ! לרבר.טעם
 שחשי.מ חעהיר, שם על היח לכ! קורם חטצוומעל

 כחפוק, ססצרים 5צאת להם שהיח ירע העהירומהייש
 כצקם, להחטיץ יכ%ים חיו לא רהרם חיו אם1אפיל1
 ולאטל ומרורים חסצומ על חפסח לאכ% צוחולב!
 הטצח טנביח זו סצא כשאומר סצח. יטיםשבעת
 כשאומר 1כ! להירוום זברה לטסובי, לחראחזבירו
 זכרק לטסובי, לחראות בעץ הטרור טנביח זהטרור

 יראח שלא חזרדן לחנביח צריך אין פסחלשעבור.
 בחוץ. קרשיםכאוכל

 4שתאמ שש יע ורור רורבבל
 ומכים שטראח בלוטר סטצרים. ממש חהו כאי6לשטו
 חש טסצרים, להירומ ריא עבר חיח כאיל1בעצטו
 כאיל1 בסצרים חיימ עכר כי חכרמ הכהובשאטר
 להראות נרסינ! ולא ונפרח. עבר חיימ כעצטךעמח
 עטרם. רכ בסרר חוא %!  עצטו, אמ לראומאלא

 ום/ לחיא חייבים אנחנו פיכךל
 מכח ששרם שעו אהע כאי* ששא יק%שר
 ע"עה ש"1 כש 6אית %שמ %%4ש
 טש מחר אחר כל ט% שמ"ת שרשש חהמט
 אח חחמח מ כשי, פי"ק אט שטמ!מח,
 אלא שירח אומרים ואין בעלטא רברים סיפוראלא
 מירהשי את חמרלמי חנפ! לחם וחאטר שנאטר הייןעל

 רקא משטח אנשים אם ואנשים. אלהיםחגאפטה
 אומרים שאק טכא! צ טשמח בטח אלחים ליח,שחו
 טע. שוחר בטררש אימא וחבא חיי,. על אלאשירח
 חחלת ער כוס אמר כל נוטליו אי! חארצות באל1אכל

  שבה סדוי שבעח כא! וגהביר נא16. אשרחברבח
 5פאר 4שבמ לחלל 5ההץמ וחם רקיעים שבעחבננר
 וחרא.ש חלליח. לפנ'1 תאטר ולקלס לחררלרוטם
 חלליח. מרשח שירח לפניו תאגורטרס

 י. עברי מל5וחללויח
 טקיסי הנאשפי* חסגביחי ימיחת: ימ--! ח'מסצא בטפר"

 הגוצריים שלקו טכומ מטשים כננר כאישיבי,לחרשיבי
 חחלל על לברך שחורו חספרשים טנדולי "ש חיט.על
 חחלל אמ לקרוא  חסעורח לפני אחמ  פעטיםשמי
 ראיח וסכיאי, חהלל, את לנטור הסשרה לאחרהשממ

 חכרכומ כל רברטת, בירהשלומ טראסרינ!לרבריחם
 חהיב להברחח, חססעח טברכח חוץ בברוךשהחות

 שחיא נאלט אשר ברכמ פ" נא%ה, חוי ירטיחר'
 וסתרץ בברוך, ושחחמ שלפניח חחלל לברכהסטובה
 חכנסמ בבימ חלל שטע אם יוחנ! ר' ראטר חיאשניא
 וכשושש חכנסמ בבית לקרווי נוחנק שחיו פ"שא,
 עליו בירך שכבר עליו סכרך איט בביחו אוחוקורא
 כוס על בביחו נאלט אשר טברך אבל מכנסת,בבית
 כיק הלבך חכנסח. בבית אומח בירך שלאשני

 שנחט כסו בברוך במ פהחו ספכח אעמ3לפעטים
 אלממר ר' חמיב השטחח. ששק ברא אשרבברכה
 טזלל1ך סעת פי' סופא, וחוי ר.י קוס' יוסיב.ר
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 טחח שאינו חסעורה 5אחר חחל5 בטוףשאוטרים
 חסעודח שחרי סטכח שאינח אע-פ בברוךבח

 5שעבר, השחת לחבא אחת ח! שהים ומתרץחפסקח,
 חסעורה לפני אחת חחש על סברכין כרטתט"שתי
 ברכח לברך שחורו סחם יש הסעורח. לאחרהוחת
 חח5ל, את לנסור וחיא חחלל, בחחלת כלבראחת

 יסוכח ביר,שלון סראטרינ! לרבריחם ראיחוסביאק
 הילה עם בי.ח סופרים, ובססכת רטוכחוכויספתא

 ובטלח ויוסו, פסח ליל וסהח חחל5 את נומרקאחר
 טכרכק שלכך אוסרים חם חמר לי6וה רשהי יוםכ-א

 חיו לא לפנט סכר3י! חט 5א השם 'חלל1ך,לאחרט
 כל ס"יש בא כפרק בנרח רתק טשמ לאחריוסכרכק
 לא שאם חמר לפנ'1, ברכה סעמ לאחריו ברבחועועק
 ספני אבל בברוך פהמ(זת יח5ל1ך בהכת חיתחכן

 חססעח ברכח יחל6ך ברכה חרא 5פניו בירךשגבר
 ורב נהול1ת חלכות ובעל עסרם רב אכללחברהח.

 5פי כלל, ע5יו סברכין שאי! כהט חאי ורבינוצסח
 חחלל קריאת בהורת השלחן על אוום 4צסריסשאין
 לנסור יברך ואיך בלבר, והוראח שיר בהורתאלא
 וטרנה חרבה, ברטת וטנרך באסצע פוטקמצא

 אין וראי א5א רשוהח, השוכל בסעורח רבריםבשיתת
 על לברך סחיררשלון שחביש וחראיח ע14.סברכק
 ריררש5ון פירהשא רחכי ראיח אינח ברטת שתיחהלל
 מה נם כ' חרכר חחחלת שאיט כיק פי' נאלח,והרי

 לפניח ברכח שאק ואע-פ חנאעח בענק סרכרשלפניח
 פוחחת ברכח אין ש5עעם בברוך לפהוח 5ח חיחלא

 ביהש5מי סוכה וכ! חרבר. חחלה כשחיא אלאבכרוך
 פעטזת חזן ברכה למה פי' נברך, וחרי החםרנ(קשי
 שאק אלפ שסא לפניח, נברך ש"ש כיקכברוך
 סנצכח חק טקריא סלכות ולא שם 5אכנברך
 שטע אם וטתרץ חרבר. חהחלה שאעח כיק4ברהח
 חכגסת בבית רנילין שחיו ממש חכנסת בביתח%
 בקיאים, שאעם מי לההרא 1החל5 חחנדה15טר

 שנק טס ישוהה וטברך ירקות אוכ5 לביוםומשנכגס

 שיקרש מי 5חם שאין העיר בני בחומפתא איתעמכי
 פרק שם וקורק חכנסת לבית נכנסק חחללאת

 וטסרק. שם הזחרק השוכ5ק לבהיחם חולכיןר"דשק
 פף סאא, והלי השקשי ס81רים, בטם' איתאוחכי

 3רכת כסו חיא קצרח ברכח וחרי כברוך חותמתלסח
 5שעבר, השחת 5חבא אחת ח! שהים וטהרץחסחמת,
 4שעגר חנא~ח על רברים אריטת בח ש"ש ביקפ"
 שחביש חואיח בברוו. חותם 5עחיר חגאאחמ5

 חח5ל את לנטר לברך סארים וטטס'סחירוש5גף
 לברך שחחב שסדנו בא לא בי ראיית אינתבלבר
 ל5סדגו בא אלא חפסת, כלי* חחלל את לנגצרעל'1
 חחש, את כחם שטסר חימיםכני!

 שאסרו ואע"
 גבר לפנץ, כרכח סעק 5אהריו ברכח חסעמכל

 שנאטר בטקום ואפי4 חבל5ות טן לסרק איןאטרו
 שעח לסה יחשוך ברכת כ! אם האטר השם הוץ.בח!

 אחרת? לברכח סטכח שאינח בית בברוךפחשחת
 חנשטיפ כברכת ועראח ברכה שחיא ספני 5וטר"ש

 ספח כל על אלחינו ח' לך אנהמ סחיםרעטרע!
 בימ 6סר "ש או בברוך, פחשחת שאעח וט'וספח
 לברכה סטוכח חיא חח5ל את כו4קורק תשנחשכל

 פשפ וגבר 5שמחח. המ 5א נ-כ פסח כלילשלפניח
 שחיא ח5בח 1כל עלט, לכרך שלא חשלם ככלהטנחנ
 את חעקק עטח חטגחט אחר הלך כירךראפת
 ראשמ שטס שני, טס את בו לחרר כדיחחל5?
 חחלל, בסקצת סחררק שני וטס בקיררשסחררק
 וכוס כלטא, רברים סיפור אלא אינחשחחנרח
 סחררק רב"ע' וכום חממ, בברכה סחררקשל"שי

 אוסר: השח-כ חחלל,בהשלסת
 אשר העעם סלך א5חיט ח' ח ת א ר 1 רב
 לסע4,ה שאסר לפי סטצרים. אטהימ את ונאלנא5נו
 אלא חקב-ח נאל בלבר אבוולנו את שלאבחגרח
 לפיכך הנה, סשם חחףא היהנו שנאטר נאל אוהגואף

 וחנ"עע סטצרם. אטתיט ונאעת נאיחט בא!חזכיר
 חזח. 4טו והנ"ענו שאוסרים כט זחו הזח,ח*לח
 כא! סכרך לסח שחחףט שבירך כיק האטרועם

 רוצח שחיח ספני 15טר 1"ש הזח? חל'5חוחגיענו
 לסח3רים, חנשנו אבותינו הש5חי א5חעו ח' כ!לוטר

 וחנ"ענו ושסר העתיר. על בקשח 4שק שחהשלמהגרים,
 את השכ6 שם על ומרור גתמז ט לאטל חוחח*לח
 אלא לסדעיים ינ"ענו נרסינ! 1לא הזח. ב*לחחבשר
 טדמר חוא לססח ער חענק שכל לטיערים,חנמתו
 וכן וכר. עירך בשיק וצמחים אוסר חהש שכ!16כה
 אחרים, ערג5ים למהגרים סעריח. רכעו בסדורחהש

 אלו ערנלים חכטרים, רום חשנח ראש חל1לסדערים
 מהגדים בכלל שחם השע-פ 101טה, השגועותפסח
 רנל ככל לירהשלם לעלות שחכט עתלים באסרורוה
 כעטרהך, הששים עירך במק שסחים סש4שה4ורנל
 ששק חרבותיח כל נחם שימ ח' ניחם כי שםעל

 טן שם ונאכל זסרח. וקול וצרח כת יטצאחשסחח
 וון חפסתים טן טרסין יש חפגאזים. אקחוכהים
 חחש ההנינה רח9נו הובח כי ה*א ומעותאכחים,
 על דטם שינץ השונש על נאכ5 שיחיח לפסחירם
 ורבעו עטרם רב כהגהצ כך לרזמץ, נמכחךקיר

 זכהים סאוהם שם שנאכל ור-ל ז-ל, והרטב-םסערית
 ונסממת ע-ש וחהש חכמכה, על חדם שחרקופסחים
 לבשינ"ע, או שיג"ע ער טרסק יש חנמכה. קיר עלרנצ

 ה3ל גאעחט על חרש שיר 5ך עורח עיקר.וחראשק
 חעהירח חהשח3ח וקרא לבא. לעהיר נפשעפרות
 ה' אהח כרוך שעבוו2 שחריח 'חיח שלא זברבלשק
 קייטא הא תאמר ואם כוטצרים. פהריש "שראלגאל

 וכאן לההיסח סטך חההיטח טעין 6סר אהמףך*
 5חתימה וססצך טצרים נאעת טעק וואבחהיטח
 ונורח לוטר רצח שכך לומר 1"ש חעהיר. נאלתטעין
 1ש5 חעהיר. על נאולה זו נאעחנו על תרש שיר5ך
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 לעטך כפר יטנאטר 0צרים נאיח !1 נפשנופרות
 כהכירק הטשיח ליטהן כי ח' פרית אשר"שראל
 יכר כל ח!ח חעים חייך יטי שאסרנו כטושחיח!
 פרי טרא וסגרך הטשיח. ליטוח לחביאחייך
 חססובק ט! אחר וכל שא בחסיבח רשוחחחנפ!
 חחנרח. פירדש נשלם -עסג

 חשגיחסרר
 טהטטבק, אחר וכל חהו שניח פעם ירונוטל
 אע-פ ירים, נסילת על לעצסו אחר כלוטברר
 חחנרח שאסר שכיק ראשק, לסיבול יר'1שנסל
 כגס%ה רעחו חסיח שסא חי"שינן חחללהצת

 כהמז לוקח שח-כ ה4 עסקניות ויחםראשתח
 וטניח חשלסות, שתי בי! ישהניח חזצישלמח
 חטהרא חפרוסח על וסכרך שלסח בחורפרוסח
 טכרך -כ ואח חטיח 5ברכה חקודמת חנחני! ברכחשחיא
 חיא רסילחא השרחא טצח, לאכו5 השלסחעל

 ארעא, ט! לחסא דאפיק חוא בריך קיישארסברכינ!
 שוכל סעיח, רסתעביר כהמז על לברוכי!הרר

 צגה חטטבע ט! אחר וכל חש בחסיבח מיתטשהיח!
 חשלמח ע5 לברך שנחמ כהב חעטורגעל

 טשתטזן ובוצע כהוח לאטל הפרוסח דעלחטהרא
 ססתכרא כחב חננאל ורבימ סח4 סאחתאו

 יברך תאסר ואם אשלסח. אוטרים 1"שאפר!סח,
 כהמז לאכו5 יברך ואח'כ שוכל חטאראחחלח
 אק סכגח כריסו שסילא לאחר לוסר רשויאכל1
 שלמח על בפסת סברך ולסח כהמז. לאטל5כרך

 טשנח לחם 5קטו טעסא1 סאי בשכחככרהן ישני על לבצדע ארם חייב רבא ראסרארוסח1
 שלא טלטר הלקטוהו ינךם ששת רבנ! ותנוכחיכ
 לא שכח סנע1 טע יוט בשגה. ט! יורר חיחשלא
 שביחח רחימ שבת חנקרא יום בכל פירדט בו,יודח

 חיח לא שביו.ט יכיק חט4 בו יהיח לאססלאכח
 וכפסח שלנךם; כגרות שני על לבצדע צרך ט!יורר
 עשע עגי לחם ט שנאסר טשום חאחר חציגרעו
 וחרי-ף. נסרתאי רב ב.כ וחפרוסח. חשלסח הטצחעל

 בפסת סהים חבל פי' סכרכי! בהוי פ' בברטתה"8.י
 בידו שתהז! עמצש ש5מח נתוך פרוסחשטניח
 לחם טעסא סאי כדשתיח4 ש הש5מח ס! שובדוע
  עטרם רב וכוגכ ז-ל. ההמב-ם כחב וכ! כחיבעגי
 הוכ! בחרוסת, חכהמז לטב% והרסכ-ם סעריחה-בינו
 1 וחשעטר חחירות יחחגיז איך ואטר זח על המחירחי
 גדשם חש בחיוסת לטבו5 חטעם כי אומרים5ש
 או ס5ה לפניו שיבייי ער לבצדע רשאי הגשעשאין
 חסיח ט! ישאוכל ואחר להמוציא. ישגי סיכ,שקורא חרי שגי, בטט5 יריו ליטול צריך הששקבסנ, יחו חעטל בנשש סראטר אחר טעם ועורלפוק.
 וסברך בחרוסת וטובל הטרן שחש החזרת ט!ל!קת
 טעם יהכסל פן בחרוסת "שחנו 1ח5 סרור,4טל

 טחטס!בע אחר וכל חוא כ!ית טטנו וא!כלחטרור,
 4שעכור זכר אלא לחיר!ת זכר שאינו הסיבח, בלאעסו

 לאבלו צריך אין די-ב הייחס את ויטררו בושנאטר
 הש5"שית חסצח לוקת חסרור שאוכל ואחר חירוובררך
 חרטכ-ם וכתב שוכל. בחזרת הטצחוטרך

 וכל חוא בחסיבת כזית סחם ואובל בחרוסחאותם לסכי
 כוגכ 1כ! אכילתו ע5 יברך ולא בסקרש, בןעישח חלל שחיח בחלל לטקרש זכר יפי חטספע ט!אחד

 עישתאוכל חלל חיח שכך בחרוסת 1מב15חרא-ש,
 שססבילק 1"ש ה1סור בעל וכהב וטרור.טצח

 בלא גח5ל וטרור כהמז ש5גו טנחנ אבלבחרוסת
 י.א אחר, בסיב% סוא שחקפא בחרוסתטיבו5
 אק בי  עטרם רב כתב צן ע-כ. אוחו ססיחחסיח
 חירהי הובן כריגח, של וחחזרת הסיח כחרוסתלסט5
 זכר בחרוסת טובל חיח לא חלל אטו חשסר ע.1תטה

 בכריגח1 !חחזרת חסיח שכ*םלטיט1-%מה
 שחיח חלל על עליו אטרו פסחים ערבי בפ'רחניא
 כהמת על שנאסר טשוס אחת, בבת הווכל!כורכ!

 על חבריו ע14 חלוקים יוחנ! א-ר יאכלוחו.ומרורים
 כדי, לא אם חובחו ירי שש לא יט5 רתנשהל5,
 טצות על ת-ל אוכל1 שחלל בררך שצל! אחתבבת

 וה"שחא בשוטו. חח בעצגע זח אפילו יאכלחזווטרורים
 צריכץ אנו כרבנן %א בחלל לא חלבחא איתסר%א

 בל לאכ% צריכע אט ונם כחלל לסקרש זכר4ושות
 סרור טעט יבסל שלא ברי עצסו בפני סחסאחר
 לכך דהורח, ט! ישחהו כהמז וטעם סרבריחםשחהו
 וסברך כזית, סטגח וא!כל כהמז לאכול חחלחטברך
 וסרור כהמז כורך הוח-כ כית, טסגו הווכל סרור4ט5
 ספני אבילתו על יכרך יש כזית, טשניחםהו!כל
 הצר אחרת, פעם לברך אק טהם בריסו טילאשכבר
 בוט! אוטר  ובערוך סחם. אחר כל על בירךשכבר
 כהמז לאכ!5 בכהמז סברך חלל חית קיים הושקרששבית
 אחת בכה וטרור כהמז וטרך סרור לאכ!5ובטרור
 אבל זח, את סבסל זח אע חחורה ט! ששניחםכיק
 חאבלו בערב שנאטר דאוריתא רסיח והחבזט!
 יאנלמו, מהים מ1ת ש אגאסר ררבנ! חרורטשוב
 אק לא, פסת רליכא בוט! אי! פסח דאיכאבהק

 אלא דאגויחא, ימכטל ררבנ! השתי אחת בבת5אב*
 זכר אחת כבת אג* שח.כ בעצטו חח בעעסוזח

 החזרת דיל הטצח על ברכנו שכגר וביקלטקרש,
 אכן וכהב עלטג סברכע אע כעלטא *כר משכילח
 "שיח לא חמובחר ט! זו טצהז 5קיים חרתאחירחי
 כהמז ברגת 6 ישתעלח כרי גחל5 חכריכח שהגשתער

 איחסר ר5א טשום דוש ג-כ, רח5ל לכריכאומחד
 כהררהי, לחוטרא עכרען בטר %א כטר לאחלכומו
 5שניחם, שיעלח לס-עבד צהכע ברכה לעגי! ננףהכי

 חוי לא ברוך ס% אבל למחר צריך ח%קובשטזת
 צרט. בל שוכל בכשווזצ נטשך ואח-בחשסק.

 חטפח שחחת חפרוסח חסצח ט! טית אוכלעעחרתח
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 ואינו חשוכע, על נאכל שחיח 5פסח וכרלאפיקומן
  לסעויתו חפסק שיחיח כדי אפיקוט! אחר כלוםטועם
 קוים אפיקוסע של סיח לאכל וציך כפיה טצחוטעם
 שאעו כפסח חוכהו ידי יצא לא לא, ואםחצוח,
 סשום חזק! קגקכ רכינו וכהב חצוונ ער אלאנאכל
 טוכ טצח 5שם כאות הגשוח השלשת חשילאביו
 הש4מה ע5 גער טחן, שחת ככל כהמח שחעשחחש

 וחש5"שית לאפיקהק מונח לאטל חפרוסח ועלחטההא
 חהר אפיקהש אחר רבר שכל שכח ואםלכריכיג
 אק ואם לאטל. ופוסק אפיקהק ממצת כושןואוכל
 חירחי אכ! כתכ חלילות, 5שני מטח שלש אלאל1
 טצא ולאטל חמהרא כקטברך כ11ר? כחס, לו דיכי

 עהשח הלל של וכריכח ואוכל, בלבר חפרוסח ט!בווע
 6 ונשארו כלל, כשלטה נתע ואינו חפרוסח ט!טד
 חוח. כסרר בח! ויעשח שני ל*לשתים

 ק6שי כוס לו טחנק אפיקוסע שאכלאחר
 ובל חהש כחסיבח השותח חכתת ברכה על'1וטכרך
 וקנה אם חל6 הטסות בי! עטו. טהמסונקאחר
 ואגוריק "שהח. לא לרכקגי של"שי כי! שוהח,5שהות

 לנמור ו"שכה י'שחכר שלא כשביל 5מה?ביוזשלטי
 פי. חווו? משוכר כבר וחלא וטקקח חחש.את

 חכתק שכהוך יין ומוווץ  כסשרהו. רצונו כלששהח
 כעל וגווב סשכר. חכתו! שלאחר יין משגר,אעו
 לשחות שאסור ז.ל וחרסג-ם וחף"ף נרלוח~טת
 כרכח של אחר טסות סשני חת אפיקוסק טצחשחר
 עצטו יקכע שלא כדי רכר עסא וב! חלל, שלואחר
 כרי ונם חטרות, בשתי פסת כאוכל ויחיח חיקע5
 5עסוק ארם כל שחייב לפי זח לטגחנ אחר טעםפי. יתח רבעו וחרב חכושוח. על כטוסיף ירשחשלא
 חנסים יספר טצרים ובהויאח פסח בח5כות חלילחבל

 שם חשינח, שהחספע ער לאבותימ חקב.חשעשח
 ארם שחייכ בהוספהא אטרינ! חכי "שחבר."שתח
 חחו חלילח. כל טצרים וכקראת פסח בחלטת5עטוק
 טסוכק שחיו יחהשע ור' אל'שר ברבי גהמשחששנינו
 אוהו כל סצרים כמניאת טספרי! וחיו כרקבבני
 טעט סטך ל1 ש"ש חהיר1 חט"שי כוס אבלה*לח.
 5שהות רצח השם אהבם. וחבאתי כננר חפסוקטן
 ער אפיקומ! טצת אכל ולא קכח ואם "שהח.נרם
 אפי6 או תברך * חב שאנור או לברך ידיוקנטל
 גתכ חנפן, פרי בורא שברך קורם ונוגר בירךכבר
 1'אכלנח, חסתמא 1'כרך ידיו שיטל וחרא'ש השריאכי
 לא חנפו פרי כורא קכירך אחר ער נוכר לאואם

 חמת גרבת קור לכרך צריך שחיח מפנייאכלנח
 ושר משוח, ארכע על טסקף ונסצא כפ-חלכרך
 חאי וככי "שחוג לא לרנקגי של"שי בי! ל!רקיימא
 שלט טצוח ה! כרשימונא

 שאכל אחרתח טצח ואותח ל"שח, משעחשטורות כו* כי ע*ח! לסטי
 לא שטא חאטר שם אפיקהה. טצת כסקומ לוהעלח
 וח שאין קטנית וטיני פירות אלא לכסוף טצחאכל

 חפסת יאחר טפסירי! אין אלא אמרו שלאטעכב
 פסה שעושי! חפטירו שאם אנג-ו לא אכלאפיקצע
 שאני סל1ק חשיכ רבעלטא אע-נ גווב פרץ וח.ר6. 6גר אלא אינו שחרי ספסח אפיקוכק עדיף ולאשני,
 טס ששותח ייאחר סטכינ4 ררחסנא אחכאלויטר איכע על! רחטנא ררסא סיוח ראפיקוסק ביתחכא
 את ע14 ומטר רביעי כוש לו סהנק חכתת בהגהקל

 ש4שח שיחיו צריכק חקורשים בטררש ואוטרחחלל.
 שטצוח כתח ולטהנו חוהה 5שנים אחר קיאסרבדי
 יחמעמ קט4 ובנו עשהו לו יספיקו כשלשחאפשר אי שם חרא.ש וגווב חורו. 4שנים אחרשיאסר 'כרי חחלל בקריאח ש5שח אחר לחזור חטובחרסן

 לא אשר חנים אל חטחך שפוך כהחלח לוטרשנחע
 ארכע כננר הם חל1 טסות שארכע טפני ונו.ידעור
 את לחשקות הקב.ח שעחיר פורעניות שלמשות
 טס על אוטרים ווגו למע5וג שאטרנו כמוחמים
 חסיוח טשליטק אנו חטס בוח כי חקכ.ח לפנירביעי
 טסות ארבע אוח! 5שפוך שחבמחחנ1 טה עשחוטעהח
 אומר חחלל את שטטר ולאחר חנים. על טרעניותקל

 סנח551 ט5ך וחוחם יחשוך שושש חשירברכה
 כחסיבח רשוהח חנפ! פרי טרא ומכרךכהשבחות

 5שהות רצח ואם יסא חטסעק סן אחר וכלחהו
 חלל על'1 אוטר חט"שיכוס

 חנרי
 יר כ"שתבח וחוחם חי כל נשטת ואוטרומ. חא5חים לאלחי חורו חסרו 5שלם בי טוכ כי5ח. ועיו שושש

 בסקץ חוחם חיח לא גה! חיים וח-ר ניו14ת. !.יצזזק חקי כהכ וכן עליו. וטכרך בהשבחות טחילסלך
 יחחום ולטח "שחבח של בחהיטח די כי חכרכחחחלל
 רכעו בסרר גחוב הק אחר?  כענק  פעטיםקתי

סעדיח.
 טן יש חנפ! פרי ועל חנפ! על כרכהו5עני!
 וכוס כוס כל על לברך שצריך אוטדיםחנאתים
 כהב חאי ורכינו חנפ4 פרי ועל חנמו עלטארבעחם

 טלח1 בחר אלא חנפ! על רטכרך סאע לנא חוילא
 לכסקף בברכח נמלך וליכא נינחו טהשכ רחר כיתכסי
 חרי וכהר קטאי כסי חר' רכתר גווב וחרי.ףסני.
 ובע5 חנפ4 פרי ועל חיפן על סברך כחרשיכסי

 ריץ 5יח סכירש שחרי-ף טסהברש גוובחחשלטה
 שות משום הגהת שכתוך יק פוטר אינו חכתתלפני

 אען חסזו! שכיעך שיי! וכשם לשרות, חח5שהוח
 5שחוח, חח לשר1ת אהח סששם חכתת שלאחר יי!פוטר
 שבהוך יי! אלא טורי סאבא קבלתי כ! לאשני
 יץ אכל ט5שרוח, 5שחות ועדיף לשחשחשחוא חכתת שלאחר יק שטר אימ 5שרות שחואחמתת
 בתב וכן ס5שרות, 5שהות  עדיף רחא 5שרותשחש חכתת קכהוך "ן פהשר 4שתוח שחש הסותשלפני

 עסט4 וכן כולם. כסקו אלא חנפ! פרי ועל חנפןעל טכרכז אק חלכך ע.ג. כרטת, כטס'חראב-ר
רבר.
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 הזלתא בתוש לכר1כ' רכע' טאן חרי.ףכהכ
 כל ה!מ5 ככית'ח כר"שא מברך עכיר, חיב'גדר
 חר לכל מכרך וחרר הסהק, ברכה ומברך רכעיסא'
 וראנרתא דקדהשא כסא אעהו רשחו בביחווחר
 רשכוק נחרייזע טירי אכל לא חשקע 4מוה 'רק'חשכ6
 חנהע, ברכה איניע ומכרכ' פעורת'הו 4גמרלה1
 ניהא לכל הק הכי, ועבר אחרינא לביהא אז'ל1חרר
 לכרו יט5 ראוט קי-ל חנחנין רברכה אלניכיתא.
 ה4ם כרכה שאני עסחם, 'חנח א.כ אלאלאחרים
 חוכח, שחם חיום וקידחש גחמושל

 חלכי
 לכרו 'כ%

 *ח רכיך כיע שיחו נחנה. שאעו אף5אחרים
 אין רקי-ל כהראח1 טירי ימע1ם לא הגהטכהכה

 לכית'ח אז'ל 1לכס1ף אפק1גק. חפסת אחרמפטירק
 לאקרוט' כע' 1אי רחל'5א. כסא "שתי ח*לאהמר
 סעים 51א אכיל %א לחו מברך כר"שא כתילחנחו
 חו,ש1ת 1טקרש, לנידיח אוי5 וחרר כחריח1טירי
 ככיחו חכל ינמור יריח השם ע-כ. רמי, ושפירכירו
 1"פחח שכל %א חאחריס ככתים לקדש ילךשח.ב
 %ומר ככיחו לחחחיל ל1 ואין נירו. חרש1תעטחם,

 1לילך גהמח אכילת ועל חמהרא %בדו "שרא5 ואל8ר
 לפי סעורחו, לנשר לכיוע 51ה%ר כתים 4שאראח.ב
 אפיל1 אחר למקום ללכה  טמעורחו לעשי חתיח%א
 לקראת בגט סצוח לרכר אלא ח%ח או וקן שםוגטז
 טצוה חש כאו שנם ל1טר ואק כ4. לקראת א1חה,

 לפי שבתסצ ירי כקשים שאען מי את4תרא
 חתירו לפיכך שברת סצוח תש וכלח חה,שטצ1ת
 נר לחחרא אכל לקראחם, 1ל'לך מסשרחו לעשר6

 1'ג% שברת סשיח אעח דעבהם ירי כקיאיםשאינן
 1כהב ק1רם. או סעור.וע שנסר אחרלחהראם
 כורא מכרך סחר ר5א טסתכרא חעטורכעל

 עמחם, טדעם ראינו כיע ירקי אשאר חארמחפף
 טריך פצה. ש5 ה4ם כברכת אלא אמרושלא

 פרי כורא בהזרת רמכרך חסרא ברכלטקכר
 לסרור מםי וכי ואכיל סרור %אטלחארטח
 כיע נהירא %א חרא-ש וכתב ברכח. כלאאכיל

 חר לתעוקהת חכירא ס"%ם חיא חכטיםרתקנה
 טדעס. שאע1 אע-פ להחראם 1'כול גחמוככרכה
 חנהת ברכה אעיי 1מברכ' חרש.ף שכתב1טח
 ערעים אינם ואם חסהע, כרכה *ורשם תקנתהרי
 לחם מכרך שאם לחחראם תקנת שאין  עטרם רככהכ
 הרא-ש כביתעג לסשת'ח טד לא חו חנהעכהכת
 תקנח "8 הגאע כרכת ערעים איק אם ראפ%וכתב

 חחלל את שטקרא נקטן כטלח טלחלחקרותס
 סחרא כא! שאק אוטר שחוא מח אתייושעעק
 וה'ר נטו1וג 1 חר-י כהב 1כ1 לכטלח, שטיםשם
 ברכת דאף 1אפשר כחב חרא-ש כןיעקכ
 רכיכה היכ' כ' 5החראם כרי לברו 'ט5חפע
 חכי שכח שחטו כיה מהראם טצה שהלהם
 אחר יקט כוס1ת ארכע שתקנו ניע חנהע כהכתנטי
 נכעים רבריו ושין נ.כ, חונח חף חגהע נרכת עלמחם
 חנש שכאו טי פ' ביררשלמי פדאטרען 1ראטזכעיני,
 ירי חרכיס את מחרא מחס פמ1ר שארם סהמתכל

 טחיב שאעו כ5 תניק יחא חשת, מכרכת חוץשבוש
 הא חובהם, 'ר* הרבים את טחרא אעובדבר
 אילא א*ר מחראצ יצא אם אפילו תיב חטזאם
 רשבעת ואכלת כח רכהיב חשע כרכת חטושנש
 כרברי 5שש1ת י"נבת מכרה חוא שאכלטי

הרא-ש.
 שנק סררנשלם

 מהר"לפירוש

ש 8
 גתורה החר גוי היח מוזי-ל המובהק. חלגודו זיח9-פ

 זגע5 וסגוגח שפות וגצרוש' סעשית גקבלה גפוהחעסק
 פוסז שייה חטלם י8"ת * מיהמם ויו חר1 וגגיקפ*

 וג'גוהם חשוג'ס ספיים 8'1 ד4טו ויא בשרא4 וווןביחכ'ג
 מצהפ מי'את ציש גכיל י ג4ת ש השם'"גכוית
 הספר וט/ ני 4ץ גקציה צה ו%טת חשש שופ'




