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 הע6ם עטהטהו 0ר!8 "א,8ר קר0קאק
 "כל טוי ש5 ה0הכר חקז 101*מזמודר

 השנה, לכל !חסנחניפ הדונים כל חטלל8!*

 דעזסכסחז. גע6 יאםהו כן רע-פ. שנת בששםא8

 לפניט חנקרא י1הוא יןח "8 אך 08שהמשש

-80 

 חנ"ר.
 שטרם יש וששטטדע מגע6 פרץ לרבט שהו בדהסק!"8

 יור-א חר8 התר!ה(. !סוד חקגלה )שלשלת חגהושו9יב.ש
 דהמז'קו !יעא שס!שז ג-ר שטרח ר' ויא שסוובהוטע

 !נן ס6נל, חגון אחרן לר' ח"0 שידעת טספרבטקצת

 שסר ה0פהם כ9צר !קיעקב 18(. )הטס צ!נץחמז

 ח-ת הטר כרם )ש' ח"ם שויות מס' קסא סהיוראשיעא

 מצריה הט6מ בץ דוה ס6נל חנוק אחק ר' כ.ג(.טגהב
 מי!דקא אל ב,או ער רכיט 'נים נורר !רךח 1808גשנת
 ח"ט, ארועת מי! דעצ המא וגשי שם, והחישבספרר

 "8 ב, כל גסשר חשנה. למקור !מנחנ'ם דנ'םחנהל
 בגאן. הפבא מח . ששש שפווזש

 לחינוקהז חורעח ע א. ' נ ע א ט ח ל אח
 עני של כדרכו 5שהים, ו%יצח סחלקים שאנולטה

 ררך בטצרים אבוהיט א3ל1 מעי ר5חםבפחסח,
 1'טל, אה' דכפין 3ל זח אל זח אומרים יחיוחפ!ח,

 אצל' שחר' אצל', 'בא חתק'ז שלא ט' בלכלומר
 חשהא זח. על 'המחטה %א חחי רצריך י3לסו%ק!,
 לנו "ש 3לומר ר"פראל, בארעא חכאח 5שנחהגא

 חבאת לשנח בי בחפזח עחח אוכלק שאנו ע.ז6שטוה
 טיתט, בטהק שם תאבל "שראל בארץ אנחטנחיח
 כ%נו נחיח הבאח 5שנח  עברים אט חשתאהשם

 ואט אבמיט שאטח טח סספר זח 53חפשים.
 חסאטר ז.ל חוגרח טסרף יחחקעו רהסת4עדשין
 שיחיו וחטף חנשים שיבינו 3ר' ארטי ב5שחואח

 מרק בני חב.זח 5שנח וחחקעו ארמה ב5שחסספץם

 ויחשכו חארנףים חזח הטאטר 'בינו שלא חקדפב5שח
 קורא ש5פיכך טפרשים וש בטלטונ טורריםשחפ
 עשיית חש הפסח שטרת לפי  עת' לחם ח!חח5חם
 יש פשטש 'רו שאין חד5 סנחת נם הזיאחמופח,
 53 5ומר צח3ין שאט המווסר זח שטהתספרשים
 אצל', יבחש 5אכ% סה לו שאין טי יכ%, -ה'רכפין
 ומחר הזרוסת כרפס שצריך ב6טר ועריך טאןוכל
 צרכי קח פ" יפסח, טגג' יקה כתעת 5ארבעיין

 3ידו. שחיט5ת 6ף 5ישת ישי שק"פסח,
 אפי4 טטבלק אקאט דט', נשתנחפח

 ואתי חוה הילה חא3'5ה. קורם פ" אריעפעם

 יש49. התקאקהז שיראו כד 5טה 3.31פעטים,
 גרי ב5ע-ז נשחגח חמח ענש 5חפא חא לוטרהחט
 נ-ג 6אה לוע,מיף שנחט יש וחטף. חנש'םש'ביט
 וירעו בף והמעם ט5ה, חיט  עברים שלהפ"סקא
 לעשהג ראף 1כ! חשאלח, ו"שטעו אחרחתשובח

 4עחמ טשע ומה חיינהעבדים
 אגק אט תצ 9עו 9ברם מ חתמ, 1מששא6
 לקב אט מ9בץ אטחעה א63 ט=ר יי 1גשח

 אטאו שעטח בחז ודהת ויך %שירבהמבח
 לא הי* חחה מר וצשים חקלחכשחיאם
 אט פשם מממ1 ק קחו חם אם ב6טרחשש,
 השא לא שאלו חתשגח שם? יש ש" 16סח

 וט'. ובנעו אנו חר' ססצרים אבמעו אתחקב.ח
 לזה חענין? נספר 51א וטחר סצה נאבל תאטרואם
 ו3.ש לספר, שעו טמח חכסים ג~ש מפיל1אסר
 ואטרחם שנאטר יוחרם שאעם אל לחורקג 5נ1ש"ש
 "שאלד 3י תאטר 5בנך, מנרת ועור וט, פסח ,זבח
 והכהר. לסע! שכהוב 3טו חענין כ5 לספר 16 ישבנר,

 חובהט, 'ף עאט שז בשבח, וטס-ם בנטתומהחיל

 זח חרי א3ילהו אחר נם סצרים במהאח חסספראר
משוכח.

 מיחן9 אליעזה ברביסעשח
 חשפין אטרינ! חא אבלח, קודם דא' חאבילח,אחר
סצח

 בל""
 חאטר !אם יישנה שלא בשבי5 הפסח

 צאהך, יום את ומ13ר למע! שכהוב כטו ביוםנזטר
 חנא%ח שעיקר ועוד בכהוב, ו%יצחז סצעו לאובלילח
 דבי בטאטר זוסא ב! טהויפ ראיח סביא ל3רבעם,
 ח6ל1ח. חייך 'גף 53 שהויפ שריח ב!אלעור

 %' שנה ש3עים 33! אניחרי

 נשיא. כשנהטנח וקנח על'1 שקפזמו שבצם, ב!%א
 3טו בחהר, יחראח אם נשישהו ע5 טז%6שלא

 חיורהא, רר' הל'סר ליח אחררו בברטתיששניט
 וביהי %א ררשח. איתח זימו ב! דרש חיוסהוהע
 אאתאטר ברבר ע6 חה%אים חברי נצחתי לאפי'

 חנא%ה שעיקר אומרים שחיו ב6ל1ח, סצריםהוס!ת
 בסהים קז"ר שחייוף 5פ' עץ נצחהים 5א הוניביום
 41שק שההש. בדרש שייעף וומו ב! שבא עדשניס,
 י,כ. טא! יב! לרבנ!, זטו% ס5שק נצחת',ז3יחי
5ט5כא.

 טק,למ י וש! אצ חפקושברוך
 רט" מש ר מע מ 4י,ירשרמ

 שח,
 בו א6מ, ששח י מש סשט במקת ק1מ6
 מ מש מווך ו9ח ג9 4ע, 9טש"ש
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 881סוקים בנך. "צא5ך כי ואהחע ובפ' בנך,ץצא5ר
 ר' שחס יערה רברח כנים ר שכננד לחכק נוכלא6

 פעטים ר שסר בחם, סחנחנ חעים שטבעענעים
 ע5 ח' 61שבח לברך ראף כ' לחחץת גננרם,ברוך
 ח' אה אברכה הד שאסד בטו חחפך, 1ע5חסוב
 אטרינן טעסו את כשטח1 הכהוכ 1ע5 עת.בכל

 חכדמב שאסר הח מא, טוב השטות אפילוכסרהש
 לחנול רור חשרך שחרי כעח1, יפח עישח חכלאת
 רירו ויורר טענמ אה רשנח כקרש כס-ש שטותע-י
 וקנו,אל

 אמ ניש ,אמ5 חכם סקשמא ש" 9 ש"ת אוסה טחוחכם
 סטמ"

 קים
 סשדת שת חגים ק6מ לכ ש%לקגעיח

 למ רתן מ =שא6 כף 4םשנמ*ש
 א4%מתטןשסחמלח אמ שחע חסטח,אחר
 4א ציע. ושסח הג"ק ואלמ אתלקשחצ
 שכם ר5 מ צגם מאסר חכ4 גס וממחיא

 אלמט י שאסר אי יר עטחמ ששוידי
 5א כי לוטר ג%ל ש ושרם. טלטת עי עליוקבל
 אהם ר-ל בי אחכם, ב5שת חכ55 סן עצטחחרא
 כחלטת 15 אסור אהח שף חחם. ביגרםשהייתם
 למח ששאל מח על 5שא5ח1 השיב כלוטרחפסח,
 עכ15 שלא לפי חחלח ואנהים קלי!תאונ6ן

 אפקוא, חפסח אחר ספסירץ שאק סשרחבקטח לאב"
 ספסיקק טא על השוכח נ-כ המ סן. טעי אפיקיפי'

 שצריך לפ' בינחים, חהניגח הצכלין חפסתבאכילת
 חפסה טעם ש"שאר באחרתת חפסח סן כזיתלאכא
 סן בוית נ-כ ח5%ק אכך אוכלק. אק ואח-כבפע
 לפסח. וכרהסצח

 חואת חעבודח סח ר ס 1 א 1 ח ם ע קר
 חשאלח, על אימ שחביא חפסק בי לחס!ח "שלכם,
 חוא וחנרת ופס!ק טשכו בפרשח ההש וח פסוקכי

 פסוק לחביא לו וחיח בכור, בל לי קרשבפרשת
 ויש חשאלח? ע5 טענח שחוא פסח ובחהשטרהם
 חפסוקים לחוכיר השש 5א חחנרח ססרר בי15סר

 פשוט רבר וח כי חשא4, ע5 בחורחהכהוכים
 רברח חיב, לחוריעמ בא אך שכהוכ, כסו 5חםש"שיב
 שאעו חחדהש ורשע ובחכם בנים, ארבעח כננרתורח
 השובח ססט רורשק אמ אך בח1רח, כחוב אימ לוה4ש * רויש בי שאלחם, על לחם ו"שיב בהורחכהוב
 שומ שחהיא סשטע ,לכפ' ואסר ,6' גרחורלרשע
 אלהינה ח' לאסר שסים טלטת קבל שלא חבללסן
 ואף עטחם. עצשש ארהקץ סורח לכם 4שת אקתם
 ואסרה אסר 51ש נידין טלשת ת ר נ ח 1סרשסר * תפקא חכעיסחו, כ15סר שניו את הקחחאהח
 5ך 51א לי טשמע בצאח' כי חורח, רברח כננרך5ג

 נגאל. חקז 5א כסוחך ו,וע או וס חייתואילו
 לחעם"ק יודע שאימ גר ר, ם 1 א 1 ח ס םת
 טח בסהם אגשל רק ברשע אא בחכפח 5אששח1

 ימן רשאיוש הטצשח. כל 15 ספר פ" ואטרתאשת?
5שאא,

 חשגרת, שנאטר לו פהח אחח בחסיסא אפ""
 5המהו רש חנס. 6 ופרסם כחנרח לו ררושכ15סר
 שהביא סקרש 6שאא יהחצ 6עאעו לחשיב חבשסרדש

 לר,ח אחת השוכח רזמיח לכך כי ת-ללר,חי
 ע-י חיח סצרים שנאאת לפי 5שאל ייע4צאימ
 חחש הרש חמבע, שור בררך שם שחעט8ח*ם
 חחסיהם 6מרך ב-א חטב1ם "פנח 5אשהשי-ת
 מכות ש תכסים חם אם חורתם כוטת אושברור
 אח1 שחאכים "שרים ובוטת חסחוננים,0עשיחם
 וגשסררה עשח הטשת בקיומ תוחרין וביישר לכבבתם
 אבל חתם, ש חחכם בוטת החו תעשח, לאטיות
 סרקרק שאעו גר תם כראי שאעו חוא יר!עחרשע
 שאעו וההו כבחפה, וטתנחנ כהמשיו ממשת סי5שום
 ח' ש"שנח ראה שאק נ-ב ספק אק 5שאאיורע

 בעבהר בומשובדע נ-כ נמל שבן %יט להצלח1,חסבעים
 סתבתן שאינך כיק בןטתי בלוסר וט' לי ח' ישחןח

 שצרע. להעיר ובא ובסשתיה ובח1רח1 ח'בררבי
 יופ עם בהורח 5עס!ק ארהחוק לבנו לומרארם

 ויא בחסינמח, גשסירתם דשירקרק בסשת"שיחעסק
 לחצלחם חטבעים טשנח שהשי-ת סאותםטויה

 אחר. בענק לאתאלחם
 איסח' מפרש עומ ש. ר ח ש א ר ס ל 1 גי

 חנאלה, שחחחילח חרש סראש יגו5 חחנרח,וסן
 שחי חפסח קורם חפסח בחלכות יששוא5ק!עהי

 יום כלוסר חחוא ביום ת'5 חרש. סדאש המשבת!ת
 בודשחזטק יום סבעור יגו5 חחווו ביום איהנאלוג
  גשקת א5ש אסרחי לא וח, בעבור ת,לפסחיחם,
 חחכפ פירש 5פניך. טתחים וטרור שסצחחאכלח
 חפסק שחקרים ספני לו שש אחח חסלסרכעל
 חכייג ואח-כ סמת חאכלו בערב וכחיב שכלטצות
 וגר, 5י 1ד עשח ןחבעבור

 וכעשקיל חחנרח החלת חיא כא, ח. ל ח תס
 לדיוח'5 16 סח לבאר וצריך גשבח. וטסייםבנטה
 וק ח1רח צוחח 5א שחרי לטצרים חאטתבירירת
 רש סדמשז? 5מ טח הער חיים, עברים אליוואסרת
 של חטובים חסעשים שבשביל להודיע בא כילוטר

 לו שאסר !ספני חארץ, את השי-ת 6 נדאאברחם
 שקצאו חובטח אך חנלות בניו על ננור ארעבסח
 איך לחוריע יחהשע שחביא הח נרי. ברכישטשם
 לחם באח לא כ' וועריע חנורח, 'עקב ויע עלחלח
 לגחסמ וח 3ל טעים. מששים ע,י ב-א בגחלחחארץ
 הוא לח' תשוב 0עשעו נטיב שאם נ15חמסעצבת
 גשארנו ואם אכהץ'נו. עעות 16 יויקו 51אינחסט
 חיו אשר טצרים סבאי רבים אנחמ תלא סספרסתי
 קש  שכחכ כסו וט' אוח1 1ח44ך נרל. לנוישם

 את 15 השחן ורעו את השרגא וגו', בארעהוטזלר
 וכנע רעקג יצאק. וק ור,ע נקרש לא כ'יצאק,
 המ"חם חארץ נחנח לברם לחם כי טצרים,ירדו
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áגיק"ץו  ץך÷גז ג úו ה╨םז÷
ח  5חג úíהק í 1%גםוח -÷ףח ÷ñ÷ *áף
úו í"גקל כ"ח* ו%, 0ú ¢÷ 91ל .גלח לג  ,כק ח וק¢ף טג! ¢4ו íקúףגז
ך%ז  ום÷ חל6 .לל ץחק í╞קו í"ג íו
4úñךí  ÷ם í áץו ום זקחז ¢ל ו% á6ץז
íגגק1 áה9 ח¢קí ל6ךí "1 4גלג 

úלז  !9לí ñחג ÷לז úךיק! íחךץ ÷í áלף÷
זגה  חקהח זגחז úז¢áץחí, ñחך ץג╨חל גף !ה6¢

¢הו  í'פסה¢ז ס,סז15ח ץיףז úíק íג╨úגח ¢גá םי
ףó╞פñח áחí גק"╨¢ךקיזí ח םק זלללúךגú קúג 

קזגגáך  íגוáז íהגםץ Σזוח úץ15י Σíחו íחז

áק9י  íגגהק íגף"ול ,íח6ץ ¢חוםז !ךז íח íלפ

יזחיח ú-ג¢¢ץ קí הגחים ק¢╞ץí זáזוח קוΣ 
ט¢¢  כפáá¢ קליפי .ו╞ףה¢ ק"¢ íק¢פדזו גס úזק"¢ף

םáקי  Σזו זגחק íח íלפץך íגק¢זף íהגú%ו╨ך
ץ╞גך  ñ¢ú םá! áח .6¢גח ק¢¢ז úל"¢ף ו-¢ קלחג
ץ╞ג  זךי

 ,קח5ו ט¢¢Σ ¢á¢ו áגחי ÷ק5 חץג¢ג
.זחקו  íגו úו הזח ,לזקו ץ╞ג ח╨÷5ו הו ח╨ח
הגלז  úק 61ךץ 1םח ,íג╨áה íחק זñ5ץ םק í¢ו

חס  ,á¢íו5 כג╨גחק ÷ג¢ם ו¢÷╨ ,םךץ י-ץ¢ וגáח

ק-ךי  ÷ñ1ףח םá! áח .6¢גח úוז לפחם זס ,÷ח¢ח
úúל.  ,יל╞ז íג╨áם

4ק  זגז פ ז╨וג ז דג¢פךך ג
ה6ק  גáוםú6ג óחק :קל úפח ג úו
ום  וםו ,גק5 קחק זá"ñ חךáד לוגח íוד
לו á6ñ¢ גלל ú0Σק .÷ק ג  ק גג ¢"ף 
úקו áך5 חץ¢á¢ ךחó ל ñ"ום 'ם ה áלך 

ד66  קח
חגוםק  ¢גá ח÷זח זס הá¢ח '9

חיך  ¢ú ¢áזñחá ¢יםá וםו ף╨ ¢í, ¢á¢ו !גוק טם
¢ךו╨ק áח חףפ ,ח¢á¢ ח כגוק חיךñזיú áםי 
.ג9ú╨ך áח ,חסח םñזú ¢÷ ╨áו םי ,טםזú ╨úó ג╨דז 
הגזך╨  '╨ו¢החז הקá6 ג' áגחי¢ ח╨ח ¢' .'ח ץז¢זáז
,íהגáום  ץ ,י¢חה ¢לזםי á¢חח ל¢חק זú áץגááח

íהגáו  זךá ך╞ñק קה¢ךá ל╨á╨ק םú áז¢ךáח 5פו
íחם  ח¢ח╨ק םץ.úץגף חיך ,úז¢זיá ז¢ךו

5ץ ז÷ñקלזי  á╨Σ ¢ךו¢ úקך úךז םá ,¢זיá םáז חך ¢ךץה
÷יג╨גáך  ולץ Σ¢ח וחו ,÷ח6ץ ז÷ףו !גםגו וג¢áץ

÷גל  גוז ום Σ¢ח וñץ *úגל ñúו ח¢קץ ו╨á ¢ח5
.וג¢áץ  ÷חלג ו% ¢וק" ¢ח ÷ח╨ך ק4ה ÷גף╨ Σםגום
áו╞יז  Σ¢ךו á5 וññ וí5ú¢ םגז╨ 'י╨ם חץ¢ף קח¢
וג¢áץ  וךם╞ קח úñח םץ חגקף╨ ÷ףץ Σםגו

1ה5  4ץáך ו5זו 1úם חץגף ג¢ךו חá¢Σ, 6 ¢ךו
ג╨ו  זופ זחף÷1 ג÷זק íיגúזáו זחםקק íיהו ,גםו
÷חל 9 החגקף╨ םק כגםגו וג¢áץ  ¢ñק זו 'קף╨ 

áוáחגהזí.  Σ¢ךו .÷¢á ¢גך זץק íחךáח ל¢סח
חáזח  ח-קה חáךí 5ג¢פך ,ñחג¢זááá גז חיךה

.י¢ח  ,á¢חí áז÷ךáז ¢חו ום לגקך חיך
קזזך  á 1 ך 1 ¢ ו ╨ ¢ 1 ם זס óם╨ ,ח╨גáק "ף
הñז ¢áז ,וáזסחúזם÷╨9 וñ ה¢╨í זץ5 זךי ,חו¢ך כיז%ú  חוזñח ?חםה╨ח óם╨ ,ח╨גיק חגחק 5ךג
קחהז  םיח '.ץ ה6ק ח45ה íהגםו גיפץá ,זהזáááז
áíם  ¢ñו╨ק זו חñ╨ח íגúםו 'לז םיá ¢קו úקץ
÷ו  'ח íיגחםו íגללá ה'כá 69גחי¢ךג טג╨גץם
5¢╨ז  קו¢זñ ¢לו╨ק הםץ50 !ך ÷╨ץח ÷ג חו¢ך
ט-פ¢ áק¢╨ חךךí ח חגהקñז חז ,חךá9קזúי סáז¢ז. 



קמ ד 5 5כ48

 לא חדם, זה וגמופהים יסרי. לחכיאם כאח.בער-ש
 כיכשת 'לרם חטים ה'1 סעשר 54א קאסר חיאורמ!טע
 אחת אוהו ירי שעל חעם, לעיני חשהות עשחגומשר
 שחיח פ" שהים, חזקח כיד "שרא5. כל בו4אטינו
 ללסדך חזקח כיר שאטר וטח לכר גיר לוטריט5
 וכטורא לוטר יטל שהיח נר% כטורא וכ!שחים.
 וכאוחוה שהים. ללטדך נרול וכטורא שאטר וטחלכר

 כל א5א וכטמת כאות לוטר יט5 שחיחוכסופתים
 שתים. ללטרך כאאחר

 רצ-ך סיטנים נחם נוח! חיח ח ר 1 ח יר'
 לפי זח כ5שת הלקו לפיכך פ" כאח.כ.ער,ש
 כאח.כ סקריות, ער-שסכות חארץ טטת חםשיצ.ך
 לפי כאח-כ עם כטרים טבה רמיהף האויהטכה
 כ' אוסרים רש חלק, חהשעח אך זונ להשאין
 כסרר כאו כי לחוריע סעק כחס נמ! חיח6ור
 וח.ר בתח*ם. שנסגו כטו לא כתורח חכתוכחא
 הש5"שית לחוד"ענו חלק! שלפיכך פי' כרו.סיוסף
 יחורת ר' רשיהף כשלישיה, לעולם התרח לא כישבח,
 כח. שחחדח אע" כאח-כ עם ככוריםטכח

 אלחים אצכע א1טר טח1כטצרים
 נסהמו כאצכע, טכות עשר לק1 כטצחם פ"הש,
 חיר שם שנאטר טכות חטשים לקו חיםשל

 עשר טכח חאצכע ואם אצכשת חכיש כיר כיחנרולח,
 טכח שכ5 אוטר אל"מר ר' טטח. חטשים טכחהיר
 לפי הטלטר כעל חחכם פ" טכות. ארבע ש5חיהח
 טכל טורכבוח כו* אכל פשוט יסור טכח כשוםשאץ

 חיחח טכח שכל אטר ולפיכך ארכע, שו8חיסורות
 טבח שכל ואסר שחוסיף עקיכא ורכי ארכזהשל

 שחוא חנלנ*ם יסור שאף לדעהו כי חמש, שלחיחח
 בח4 חורבב חם"שייסור

 ואעשח טטצרים חוציאנואילו
 כחם טשח שלא 6טר חמ לא פ" שפטש,בחם
 את תם זח על אכעו לאכרחם חכט" שככרמ4ח

 בחפ קשח לא אלא אנמ, ק עטח אשרחי
 אילו ככטקצחם. כ.א שפטים שטח לא כלוטר,מפמים
 חמטת כאו חבורא שלטות לחכיר פ" כאלחיחםעשח
 טכה טלכר לטקום "ש רינץ שחרכח דיינו, הרנ%א

 סצרים טגזת לא פ" סמתם את למ נהן %אחטוח.
 א5א נרי, כרטש הואו כן ואחר חכטיחנושככר
 שננצח כ*סר סמתם את 5נ1 גח! . אילו חים.געמת
 את 5נ1 קרע %א קללם, את תבה כט5חסחאוהם
 %א אחרח. כררך שנלך 5מרלמ יט5 קחיחחים

 כסעט לחעכירמ המל שחיח בחרבח, כחוטחעביהמ
 שקע %א בחרכח. עכהמ ואגחע טיס כטעט אוגרם
 כעחע חים לסמר יט5 קחיח פי' בהוט,צרמש

 כ*סרזולה צרכע ספק 51א לררכם. "שוטוהמצים
 לע טק כהפמ כטח לע שאיח השע.פדוצאהמ,
 צרגינו לקנות שטכ5 רג טטק לנו שחיח ועורכשר,
 הגק,: אה חאכ"עו %א א*נו. הקיובים חמיםפאת,

 ו5בחורים הקיש לשר כטו 5קטנים חשוכ טאכלקחיח
 כרבש, ) כצפיחית סעטו לחולים  עוגחת, אוהוערשץ
 רט5 ני. בןרע חע,ם לאוטות בפרור, 1כשל41קנים
 שספק כטו טטצרי0 שחהציאנו כעומת צרכי!שלספק

 גיכר לא פ" חשנה, את 5נ1 נחן ולאכסלכאק.
 הייחי שנה שאל%י חשכח, ע-י רק תסיו חגקשבה
 !עור חועא. כטקום חסן יורד ויום יום שככלאוטר

 טכא"ש שחוא כטו כמף טבא"ש שחיקשיאטרו
 כעטרו, חכא"ש ולא ירר לא שגשכת וראויכעטרו,

 ררך על לחיות יוכל לא תח ס,שנח לחם כו סצאוכ'
 סיני, חר לפני קרכנו אילו נרול. כנס רקטקרח
 טלטחו וראיע זוחטחמ, שפסק כזח חועלת!קכלנו

התוקי
 כאחרוהה ספק כל סמנו וחוסר שם כבורו

 שחראמ אחר סיני חר א5 קרכע אילו טפרשיםויש
 ר-ל ועשרח את לנו נח! %א ונר6 ככווץ את4ם

 טשח ידי על %א וכככורו כעצטו שגח! חרברותעשרת
 את לנו נח! %א פי' או חחורח. כשאר ע.חרכינו
 סחצה או כו4 לנו חסשת חוסיף שלא ר-לחהורח
 וועסיף לו שצוח חר4"מת כארם שגוצינו כטו שליש,או
 ואח.כ טילח, סשת לאכרחם חוסיף ואח.כלנח
 שנשכע ואע.פ חכניסנו, ולא חנשח. ניר*עקכ

 שיח! לומר ריח כנע!, ארץ את לנו להתלאכוחיע
 שראו כטח לחם רי טטצרים שיצאו חרור אךלבנינו,
 חרכח אנשים כחם וחיו חים. 1על סצריםכטופהי
 כטרכר לטות שקם ננזר שלא עשרים טכ!פחותים
 לא-י חכניסנו איל1 לארץ. ונכנמ הנפ5אותשראו
 כית וככנק כגושכ! לגו די חיא חטקרש, כית כנחולא

 נסים. עשרח נהוספוחטקדש
 ש4 מ כ5 אוטר נטליאלרכ!

 5א ומתר סצח פסח ששכל אע.פ כ*טר זכיאטר
 9, טצח ובחנח. כאטירח ט"מ חוטע יף יצאלא

 סעם שחוא לפי הכצק את ושפו כטצה חפסוקוחכיא
 חס5 נק הסצח לקחח הזטנחנ שכעח. כ5לסצח

 מ, סצת כשאוטר חחכורח כל כפני אוהחולהנכיח
 לחנביה ראוי אין אכ5 זח, טרור כשאוטר עישץוכ!

 כשאוטר לפסח זכר שחש אע.פ כפל אשרחזרוע
 כחוץ. קדשים כטכיא יראח שלאפסח,

 יצע חוא כאילו ר, 1 ר 1 ר 1 ר ל ככ
 כנוי שחוא כצאתי חכהוכ שאמר אחר פי'טטצרים,
 טטצרים. אכוהי כצאת לומר יכ% וחיח כערולטדכר
 חזר חהויא, לא שילו אטר חחנרה שבתהלתשע.פ
 סשם חחניא אוחנו ש5 וטפפוק 5עגוגא, לוטרגא!
 אטר טטגו 5סעלח שחרי טיוהר קהוא זח,ילטר

 חהרא שחצו מטר חזר %סה טסצרים, ח'יהראמ
 את 5האות ארם שחתב כלומר 5עטכא, אלחטשם?
 5פו,ש עכל או סמצרים. שא חש גאילועצטו
 נם חינו עדיק ינאו 5א חם שאם טשם חחראהמחע
 אוחנו. ג0 דעציא כשחהראם הלגך קם,אנחע

 חמרשאמ הייכיש אנחנולפיכך
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 לא חדפ, זח גטופתים בסרה לחבשם באה.בער-ש
 ביבשת .לרם חטיפ הע סאשר 4לא קאטר חיאורטומץ
 שת אוהו ירי שעל חעם, 5עוי חאוהות עשחכאשר
 שח"ת פ" שהים, חזקח ביר "שראל. בל נוחחמי0
 ללטדד חזקח ביר שאטר וטח לבר ביר לומריכו5
 ובפורא לומר יטל שחיח נוזל בטורא וכו,שהים.
 ובאוהות שהים. ללטרך נרי ובמרא שאסר ומחלבר

 בל אלא וכמפת באות 6טר יכ% שחיחובמפהים
 שתים. ללטרך באאחר

 רצ.ך סיטגים בחם טחן חיח ח ר 1 ח יר'
 לפי זח ב4שת ה5קו לפיכך פי' באת.כ.ער,ש
 באח.ב מקריות, טכות ער-ש חאיץ טכות חםשרצ.ך
 לפי כאח.ב עם בטרים טכת הפיחף חארר,טבה
 בי אוסרים ויש חלק, חח"חח אך זונ לחשאץ
 בסיר באו כי לחהיע סיוה כחס טחן חיחלפיכך
 חז-ר בחח6ם.. שנטגו כסמ לא בת1רח הכדיבח,ח
 השל"שית לחוריענו חלקן שלפיכך פי' ברו.סעסף
 יחורת ר' הפיחף כשל"שית, לע%ם חהרח לא כישבח,
 בח. שחתרח אע-פ באח-כ עם בטריםטכח

 א4ים אעע אוטר טחוכטצרים
 נטצא כאצבע, טטת עשר לקו בסצרים פ"חיא,
 חיר שפ שנאמר טכות חטשים לקו חיםשש

 עשר טכה חאצכע שם  אצבשת חסש ביר כיחנהלח,
 טכה. שבל אוטר אל"מר ר' טבות. חסשים טכחהיר
 לפי חטלטר בעל חחכם פי' טכוח. ארכע שלודתח
 טבל טורכבות כ41 אבל פשוט יסור טכח כשוםשאק

 חיחח טכח שכל אטר ולפיכך ארבע, שוקחימרות
 טכח שבל שטר שועסיף עקיבא ורבי ארכע.של

 שחהו חנלנ6ם יסור שאף לדעש בי חטש, שלחיחח
 נוע. יערכנ חם"מי'ס)ר

 %אעשח טטצרים חוציאנואילו
 כחם 'עשח שלא '~טר וצח לא פ" שפטים,בחפ
 את תם ח על אכעו לאכרחם חכט" שכברקסמ
 כחם שפח לא אלא אנמ, ק יעכ11ר1 אשרחטי

 א"6 בטקצתם. כ.א שפטים שטח לא ,מ4טרשפט.ם
 חטנית באו חביא שלטות לחכי פ" כאלחיחםעשח
 טבת טלבר 6חעם יש רעץ שחרבח ד"0, הרג%א
 גחמים טבזת לא פ" טסעם את 'עי נחן %אחמ".
 אלא נר%, בעעש יצש כן שחר חכטיח0שכגר
 שנמח כ6טר טטעם את 5ט נחן א"" ודם.געתת
 את 5ג1 קרע ולא של5ם, את תגה כטלחטחשתם
 %א אחרדנ בררך שנלך 5הזר05 יט5 שודחחים

 בסעם 5חעבירנו יט5 שחית בחרבח, בהוועחעביחץ
 שקע 51א בהרכה. עגחע מנחמ טיט בטעט אוקים
 בעדמ היפ לסער יט5 שהיה פי' בהוכו,צרי0

 ז%ת בל1טר צדכ0 סא %ש לירכ4 "מנווהטשיים
 05 נרש בהסות כטה 05 שהיה שע-פהשאהט,
 שיבוו לקנות שנוכל ר3 ססה לנו שהית הורבשר,
 דגח,י . את חאג0% %א א4גו. חקר1כים הטיםטאת.

 ולבהה"ם חשיש 5שר ססו 5קטנים חשג סאנ5שחיח
 ברבש, כצפיחית טעסו למלים  עוטת, אוהועהשין
 ויט5 נר. כורע חשלם לאה0ת גפרור, וכש6ח4קניפ
 ש4פק בטו טסצחם שחחראנו בשמת צרגעולספק

 ניכר לא פ" השגה, את 16 נהו %אבס5גושץ.
 חייה' שבח שאל"4 השבח, ע-י רק תסיו דגהשגה
 דעור חחווו. בטקום חכש טרר ויום יום שבכלאוטר

 טבא"ש שחש כמ בטף טבא"ש שחטןששסרו
 בעטרו, חבא"ש ולא ירר לא שבשבת וראויבעטרו,

 ררך על לחעת יובל לא חח סשנח 5חם כו גחמשוכי
 סוי, חר לפני קרכמ אי6 נרד3 בנס רקמקרח
 טלבוהו וראוו זוהטתנו, שפסק בא הועלתהב05
 באחרוהו. ספק בל טטנו וועסר שם כבורוות1קף
 שהראנו אחר סיני חר אל קיבנו אלו טפרשיםויש
 ר-ל חת1רח את לנו נחן ולא ונד6 כבודו את4ם

 סשח ירי על ולא וכבכורו בעצטו שנחן חרברותעשרח
 את לנו נחן ולא פי' או חת1רה. בשאר ע.חרכינו
 טחצה ש ט4 5נ1 חסצות ועסיף שלא ר-לחהורח
 מוסיף ל1 שזמח הראשק בארם שטדמ כטו של"ש,או
 ואח-ב טילח, סצוח לאברחם ועסיף ואח-כלנח
 שנשבע ואע-פ חכניסנו, ולא חנשח. נירליעקב

 שקזו ליסר וצח כנעה ארץ את לנו לחהלאבותי0
 שראו בטח להם רי טסצרים שעאו חרור אךלבנינו,
 חרכח אנשים כחם מט חים. 1על טצריםבמפתי
 בטרכר לושת עלטזם ננזר שלא עשרים טבןפחותים
 לא.י הבניסנו אי6 לארץ. תכנסו הנפלאותשראו
 בית יבבנץ כסשכן לנו רי ודח חטקדל, בית בנחולא

 נטים. עשיח טעספוחטקיש
 שלא מ כל אוטר נטליאלרבן
 לא גחר פ" מח ששכל אע" כעריר1ד

 געם ששא 6י חמק את ושמ במ" חפסהחמא וח"" העח. בשיח %ף שבש יף עא4
 "% " חמ" 4חת סמג 1 שעה %למ"
 ג נשת גשאמר חחמרח % נפף יחחיחג"

 ממאד יאח ר ז שחש אע" כ% "שרחרה לחג" יהשי א% דק טחר כששסר ששץק
 בחוץ. קדשים כסכיא יראת שלאפסח,

 יצא ועא כאילו ר, 1 ר 1 ר 1 ר ל כב
 כנוי שועא בצאתי חכתג שאטר אחר פי'טטצרים,
 טסצרים. אטה' כצאת לומר יט5 וחיח בערולטרבר
 חזר חוצי(ו, לא ואילו אסר חחנרח שגהחלהואלפ
 אטר סגגו לט%ח שחר' טיוהר שדיא זח,יימר סשם חהרא אות0 ש5 ומפסוק 5עכוכא, לומרגאן

 חחיא 1(עח0 ואטר חזר ולסח טטצרים, ח'יהרא0
 את לראות ארם שהייב כלומר 5עכובא, אלא ?טשם
 לפרש נוכל או טטצרים. יצש הוא כאילועצגע
 נם דד11 עדיץ יצאו 5א חם שאפ סשם חהמאשוה0
 אוח0. נם ההיא כשחהראפ הליר שם,אנחמ

 שחרשא0 חייבינ אנתנולפיכר
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 גוטר עלעו מובח ע.כ סגצף* קאטכאי5ו
 חיש כי רשאוסרפ אבותיו%ע.ח. כסושאטרושירה
 מכום למוביח וחסגחנ חהלל. לפני ברכהבמקום
 חשטרו 1בהלל, בשיר פותחק שאו לפי זחבטקום
 שנאטר מיק על אלא ש-רה שטרים שאק סנקז.ל

 דגאשטח תירדשי אה חחדלחי חאן לחם.והאסר
 בטה אלחים גדשטה אנשים אם ושנשים,אלחים
 על אלא אויח אוסרים שאק גלטד אלאטשטח
 ואהר "שראל, פצאה חלירח, אטר יאא-גמי4

 410ו, וחשר פברך הכיטורים שני אלוקהשת
 שחטש לפי "שראל, נאל בא-י מדש שיר לרתורה
 עלעו חרובץ חהוח הקעבור סצרת שינאלנוחפלת
 צריך נאלנו אשר חברכח חלא תאסר ואםחטיה

 וכאן חתיסח וט~ן פחיממ סעין לחחיסח סמוךלומר
 11ש לכר? חעהיר נאלת מתיסמ סעין אחשרחוא
 ל מוא חדש שיר לך ונורה שאוטר סח גילוטר
 סצרם, נאלת הש נפשט פרות חל העתירח,חיאלמ

 1.ל ושאטרו בסו שתיחן, גהנירק הטשהז *סוהכי
 כרכח שאק כארט וכבר הגהשיח, ל"מות לחביאכל
 חגהק כרכת סברכק לפיכך כוס טעתח נאלנואשר
 לא מסתך, שפוך .ופותחק חמלל, את טטרקואח-כ
 חנרל חלל שטר מסהפי כוס 6שהות וחרהוחלט.

 חפ4 פה טראופביך
 לאל. חח5ח חפיר1ש.נשלם

 פ ק ל ה י ל בשי

 ספר מהגר חחפא, "מ"ם יי צי1ששטט
 אשע מק וחש י חיק*שגה

 תח 0%6 מיך =9גי4ה*
 הפ==שא א= אד חישסאשא
ט ששם שש4 טשטתס=א 4  ביק 

 ד4 ופפיימי רגש פיוטים חבר ענו גנ?טץ ר' אריותביהע

 גשו-ת חוגף אשננו, ובערי גחמא ג"יטת ימי זח=?ש
 הלקט יב4 ספדו ע-' גפרפ טיע ועא סרוטנכויבפחי-ם
 שע.ג ש1 רוב*פ בערוו1ת וסררו וטנהגים דניפ טשלקם
 2דשס ססט חקיצור ח=בוונ שב*ש ע ג ש גמ2עודמ2'ם

 ששלם חלקם שב* הושים געבער ור.ש 'ש.ו, יש,2תגיניצאש
 ששש ש חירהש ובו חרס.ו, וו"עא והקוות טגואעם

אהטגא  

 שומוים יין ש5 טפ סוזנין 1 1 ש א ר מ ם 1כ
 מברך קידוש. ש5 סררו וזמ מיום קיררש*יו
 כמר אשר טכרך כך ואחר מנפן פרי כוראתח5מ
 שנים שכך ושממייט. וכון ורוטמם עם מכ5בם

 כית כסשרח מ% ובית שסאי כית שכיןרבריס
 ע5 מברך כך ואמר חיום ע5 פברך שסריסשסאי
 מיום וכבר'קירש שיבא מיין א5 טרם שמישחיין

 ע5 סברך אוטרים מ55 וכית בא. 5א מייןועריין
 5קרהפמ טרם שמיין מיום ע5 סברך בך שמרמיין

 שרם. תריר תריר השאים תריר אמר רכרשהאפר
 סת ע5 התטח 1ח5 מ55. כבית רמ5כח 5ןוקייסא
 שמרי מפסמ ב5י5י נסיס שעשח טכרכין אטשאין
 51אטתיט 5ט שעשה 5טי ממנרח בטה וט5ךטסרר
 כהב בן הא15 ומנסים ומסופתים מאותות כ5את
 שבת ב5י5 שסורים 5י5 ה5 ואם וצ"5. ש5ממרביט
 בורא וסנרך שבת 5י5י בסרר משסים ויבגוסתחי5
 שבת ש5 ת551 ב0 במר אשר ואוסר חגפןפרי
 וישרא5 השבת סקרש ומותם חיוס קיחשעם

 כשתים מותסין ראין 5ן רקייסא נכ ע5 ואהוחזסנים.
 טכרך בך שמר סזו. מוץ בנסרא ע5מ איתסרחא

 טברך שכת בסוצאי שסוריס 5י5 ה5 שסשחמייט.
 רחכי זסן. הבריח. נר. קיחש. יין. סיכע.יקנח"ז

 אביי ע5ח חומ סאי פסמיס. ערכי בפרקאיתוקסא
 יין ברכא ומ5כהא יקנח"ז אסר רבא יקזנ"מאסר
 שבת סהואי כסרר נר יפים כשאר טכרךקיררש
 5חהפך אור כין 5ה51 שרש כין מטכרי5מבר5מ
 ינף 5ששח משכיעי יום כין 5טים ישרא5כין

 חברלת טוב יוס 5קרהשת שכת קרושת פיןהסעשמ




