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יחסהז :ח' סגח חגק' וכוס' אהח תוטך טי* ,רכו רשהת ,והטעם שאינו סיסבלפני רכו ,חשם חיח
חערוךלוצי שלח! ננר צוררי רשנת בשמן ראשי אבע רכו טיסב לפניו ,ספני שררך חאב לטהאעל
ר,שות,
ניסי ררדג טס "שוע1ת אשא חדץ ,פירדש כשהי 8בודו לבט ,וחהש נס בו שיט צריך
סשאז חכהוב סרבר אחר ליסות חגדשיח ושהר לע~ם
8ב" 44ששדשלט ספני סחאי! סברגי!כא '.אט-ח
שקכ61-שחות ארבע גוסות ,כטו שסברכקעל חסרור
שחמו מהכרטום גוטן ח"ש? רש לומר חשך 'ברך
טסות מף ט כא קידדש שחוא
6אא
נאמהה בו ישוסר .ואם תאסר יברך 6שוגתן ש6ש
כוםחן? חלא טחו'ב ושש בארבע טשת ח6כך לא
אפשר .חמר סעם אחרספני שאי! סברבק אלאעל
סצהה חנעשית בבת אחת בלא חפסק אבל ארכע
כוםות יש הפסק בקכ 5אחר ואחר ואס שחאן בכת
אחח לא -ואלכ!אין סברכין עליחס אקכ.ה וכהג
רב נמרתאי ארכע טסהז של פסח חובח וק ,ואם
אזוסהוא יק"שרהענבים או צטוקים במים וקצשח
סחם ארכע טסוה ,שבך אסרו חכטים יק צססקים
5איביא 5קרבןואם חביא כשר ,וכיט רלקרבן אם

א=ע

ש

חביא כשרלקיוזשיחבדלח לכהחי5ח כשר בסקום

ראי אפשר לה וכהכ חר-י ניאות טי שאיט יכל
4ששיק טקרשע 5חפה טמק ושכל לאלתר חשק
צהך 6שחהץ ער שסירר חהנרח ,סירי רחוח אבצטת
שלנרםיאדםיסלאכריסו סחםוסברןעליחםחמהרא,
"אוכל מוח ג!אוומרת באחרתח וסכרך ע*חם 5אכל
קל,1
גשח ,וכ-ש חבא האעטי סצוח קא סכרן ויו
5אחר שסלא כרסו סמנו ןחפת! וכרך ע 14יאסר
דגרח וכרכת חמק .וכהב חרי-ף סא! י4ת ליח
חסראכ4לי פסח טקרשאריפהאטירי רחוח אשבתות
דמיםמובים .וחכי עביר? שרי המהראבר"שא,וב!וצ
לחלריפחא וטנח יד,ח עלף ער רנסרליח 5קרהשא
ומברו לאכל כמוחואביל וחרר סמבל בשאר ירקי
דשקר לחלפחירא חשוסר סח נשחנח וכל חחנרח ער
נאל "שראל ,וסכרו אסרור ואכיל וחהרכריך גתוח
וטרורואכיל בלא ברכה.
דשתהת ארכע כוס1ת חא 6ואבילת גתוח
צריכק חסיבח ררך חירות ,חשפילו עני שב"שראל
שאיטרניל בהסיבח כל חשנח לא יאכל ערשיסב.
פי'ספני שעשיר טיסכ עלכלי טלת וכריפוכסהות
חף ררןחירות ,אבלעני שאעו מיסכ אלא עלנבי
ספסל דוח אגדנא לא חו ררך הירות לא צריך
חסיבח ,קם-ל רצריךחסיבח .וחחסיבחצריכהלחעת
על צר אאאשלי ,כ' חסיכת יטי! אינח הסיכח ,המר
שסא קדם קנת לדשפ ויבאלירי סכנח .אשחאינח
צריכח חסיכח טפני שאיסת בעלח שיח,
וח
שמח ועחח מש חסיבח .ובעל חלכות נראות
פירשספנישאי! ררן חאשחלחסכולפ-וכל אשחאינח
צריכה חסיכח,ויופ אשח חשובח חיאצריכחחסיבח.
בן אשלאכיו אפלו הוש רבו טובהק צהו הסיבח,
הלמיר אצ 5רגואיט צריך חסיבח אלא א.ביח!לו
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סטט
!ח סח שאק כן ברבג שטש אשל רכו
צריר חסיכח1 ,כל גר שצריך חסיבח אם אכל דשתח
בלא חסיבח 5א-וא .חממינ! גשלח שגמת רבח,
רסב אלחים את העפ ,טכאן אטהו רבותינו אפיל1

עני שב"שראל 5א יאבל ער שיסכ ,שכך עשח לחפ
חאלחיפ שגאסר רסב אלחים את העם31 .תב אב'
חומרי כ!טן חשח שאק רגילות בארמע לחסב 'דשב

כררם ואימצדיך הטיכח.
חפסח לא קרש ער שהחשך '1שאו
חכוכבים ,מע-פ שכשאר שבושוץ -1'1ט טופיף טחא
על הקרש וטקרש ספ 4הטנחח 61טעלח אף שלא
שקעח חסח ,בפסח סצוח 6שהות ארבע טשת גוגק
אכילת מוח וטס של קידהש אחר 0ח! ואק מוח
נאגלה אלא בלילח כפסחשאינו נאכל אלא בל'לח
שנאסר ואכ 6את חבשר ב4לחחוח .וכש'כא ארס
אל ביהו וטטא נרותריקו
ת דשלח! ערוך וכוטות
סהוטת טלאות יק ,סביאק לפניו סל או קערחאו"ש
כח שני הכשילין יפ6ש גוצות דשני מיני ירקהץ
וחרוס! 2חשני תגשילק חם זרדעוביצה ,אחר טחפ
צ! 4כר לפסח ואחר סגהשל !כר לחנינא חטוב-שלת
תאכלח קורם חפסח כרי שיחא חפסח נאכל על
חומבע .ובירדשלומיליף לח טקרא רכחיב ועצםלא
תשכרו כו1,איל 1חיחנאכל כשעחרעבט 'ש כוטשום
שבירת העצם .וכך ההש חגצצהה בזכה שבית הטקרש
קהם :בתחלח סביאק חפסח וסברבק בא '-אט.ח
אקב 1-על אכילח ה!בח ,וכשנמרו 5אכו 5חחנינח
סכיאק חפסח ואוכ5יו אוהו חשכע ,ומטן שחל
לחזתי-ר בניס! כשכת אק צריך ב-א חצ 4שדצא
!כר לפסת
חסבדשל שחוא !גר לחנינח ,שלא
חיחח חנינח רוהח שכה באוהווטן .המלק ה!רוש
אהצ אלא בשפוד
חגחלים ,ספני שהפסח אי!
של עץ רסט כסו שספורש חטעם בפסת שני חשם
כאט לחפש אחר שפוד של עץ 'חיח מורה נר31
והויא 1.כהבשאקלהדש בע!שאינו אלא*כרבעלמא,
השררב.ח המרקרק בזחנרשה שעהשהאותו כטקקרשיס
טסש תיאח כטקריכ קרשים בחוץ ,וק כהכ בעל
חעימור ,ואל "שנח ארם .מוטריק בירדשלטי שלבך
לוקחין ביעא וררעא כ*טר בעיא רהטנא לטפרק
יחנא נררעא טרםהא.
והטצות שארם *המש בהם טש הובחו כפסה
צריכ'!לחיות סאחר סחסשת סיני רק שח! חמק
חאמרי!יכוססק שחש אשקניא בלע-ו ,דשגלתשדשל
שחש אבינא בלע ,!-דשיפק ספרש בערוך שקורק
בערכי רישר ובלע-ו 4דשפילטא ,לפי שחפ
הי
אא
ב
יםלירי חימק אצאסרלא האבלע14חויץשבעח
יטיס תאכלעלע סצות לחם עתי,הכריפחכאיםלירי
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' מובתו רבריס שאיןבאין
חיטוק אדם יתא בחםיי
ליר' חיסוץ איא לידי סרחח אין ארפ יוצא במןי4י
מובמו ,לאפוקי אויז ורהתן שחן באין 5ידי סרחק.
כוססיןחן סין חטין השבלמ שדי .5השיפק חן סין
שעורס .וחכחוומ .מא5ו צריכות שיסור לשם סחוח
ש5א יבואו סיס בתטאמ טשעת קצירהח ואלר ,או
אפי5ו סיטעמ ממינמ ואי5ך,ואם אין 5ו יעשח שימור
סשעת "5טמ .לשמ אותח נכרית אפלו ישרא'5ת
שסרת ע 5נבחאינו שא במ ידי מובתו ,שכ 5רבר
שצריר שיסור אינח נעשח ע '.נכר' .ונחט ש5א
לימן סלח בגךס של עיסמ סצמ סשוסרת טשום 5מם
שני .וכתב הראב-ר בררשח שלו ,שצריך15ישמ
חסצח רקיקיןקסנים ,ואם עשאמעביםונרלים אקזמ
למס עוני ,כרמניא לחסעוני פרט 5ת5וט ועושישח,
דישישח לחם נרול חוא .ו"ש סדקרקים ע 5חו!צות
בעשיימן לרשוסאיזו נעשית ראשתמ ואיזו נעשית
שניח לוסר שטצוה בראשתמ כראסרינן 5ענין קופהץ
ש5תרוטתחתקכמשטצוח בראשונח.לרבריחסדקדקים
צריכח האשחלחזחר שאותח שנעשית ראשונמ מכניס
חחילח למנור כדי שתנסור חיא חח5ח ,שאס נעשית
הש מחלמ חאחרת נאפת חחלח ,האחרתמ חיא
ראשתה כי נטר הפת הוא ועקר ,וכית שכשוה
בראשונמ סוטב שחראשתמ תהיח ראשונמ לכ 5רבר,
ואס לא מעשח בך הרהטס שלמ סמ חדייל עכ.ר.
וכהב בעל ספר מסצות שאם חמליף קנימ בראשונח
שא כראסרינןבפרק חקורא את חסני5ח ,ראשחשקרא
ארבעח סשובח .וכמב חראב-ר בררשמ שלו אין
לשין טצח של טצוח א5א אחר מצומ כשמיטת פסמ
שאינו אלא אחר חצא ,ואתקש אכילמ מצהלאכילת
פסמ.
והשני ט'ני ירקוה נחט קהיות חסין האתד
סחס כרפס זכר לששים רבוא שנשמעברו בעבורת
פרך,כי כשתחפוך כרפס תטצאבופרך,והאותם.סיסן
י סרור שיוצא
לששיס רבוא .ואע.פ ש"ט חטשמגינ
ארם בחן ידי מובתו וא5ו חן חזרת שחיא מסא,
ע~כין שמס חנרבי בערבי ,תסכח בערוך ספהש
שחוא קאררהש בלע-ז ויש אוסריס שמוא טרו'1
בלע-ז ,והרי'ף פי .סריס בערבי ,חרחבינמ "ש
אוסרים שחהש קרשענת בערבי ,ר,ש אהטרים שחחש
חנרקוק ,סרור שחוא חזרת ש 5יער שמיא סרח,
איפ-ב מסא טצוח מן מטבחר לפיכך נהט 5חיהז
חסין השני הזרת שהיא תסא וחיא סרור ,יאסרינן
בפרק ערבי פסמים סאי חסא דחס רחסנאע*,
חח סרור מח5הו רך וסופו קשה ,אף טצריס חחלתן
רךוסופן קשח ,וכירהשלסי נורס חחלהו סתוק וסופו
סר .וק..ל כרבא יאסר סרור בזנק חזמ ריבנן 5פי
שדעא הלוי באכילת מפסמ שנאסרע 5טצומומרוריס
יאכ5וחג וחחרוסמ היא 6צומ סרברי סופרים זכר
5טימ שחיו "שרא 5טשדיבדים בו בסצריס ,וערטים

_

"""

אוממ ססיט פירחה סתוקיס ומרורים ,וחומץ יסמבלץ
אומס בחב*ןל*סומםלטיט ש"ט ב:טכןרבר' .צ4יר
שמהימ עבמ בסו .הטים זכר לטיט לס. ':שאסרנו,
"1שיס בחסיני קיחוי כטןמפוחיס חסחרםזכר 5החה
ר אל ננת אנ:ז יררתי,
חמפוח עוררמיך ,ואטז'סליכ
ותאניס זכר לחתאנח חנמח פמח ,ומכ* 1כנע קנת
וקנסת שווא קצבמ א5ררידח וסנב 5שדוסק לתבן
שחיו סנב5י ,בו המ)ט בטצרים.
וכשיחימ כל זח סוכן 5פניו סהנין כום
ראשת וסברך ע5חיין הח5מ ואמ-כ סברך ע5.ל~מיום.
ישסוסיפין לוסר בנוסח זמ הקרהש במרבנוונדלנו
ווצח בנו ויפארנו ,ואינו ססמבע חברכח ,וטברך
שהמיינו ואינו סברך שעשמ נסיס' 5אבותינו ספני
שברכת אשר נאלנו חיא בסקוסח ויותר סבוארת
שסזכיר במ פרמ חנס .השותח כ 5אחר סחס טסו
בהסיכח ררך מירומ .העם ח 5להיומ בשבה אוסר
הה5ח ויכולו ואח-כ סכרך ע 5היין ואמ.כ ע 5מיוס
ואוסר בחתיסמ ושבתוסדידי קרשך ב.טסחח ובששק
הנחלתנו .שטחמ ביו-ם ספורשמ ,ובשבמ בהטז
שנאטרוביום שסממכם ואסרינןבספריא5ו חשבהות,
ובשבתסשינו לשק נמלח שנאסר השסרו כני "שרא5
את השבת 5רורומס ,וביו.ט לא סצאנו לשק נמ5מ
אלא הוא ע 5שס א 5הסנומח וא 5חגחלמ כ 5יום
ש"ש בו סנוחמהואנחלוג וחותם בא.י סקרש משבת
ו"שרא 5והזסניס ,ואוטר שחחיינו ואמ.כ שותח .ואם
ח 5בסתאי שבת עושמ סיטן יקנח-ז יין קירהש
נר מבר5ת זנק ,פי' סברך החלמ ע 5חיין ואומר
ע* 1קירהט חיום וסכרךעל מנר בורא סאוף מאש
שוסר בא-י אס.מ חסביי 5בק קורש 5חעוביןאור
למשך ובין "שרא 5לעסים ובין יוס חשביעי לששת
יסי הטעשח,ביןקרהשת שבתלקרהשתיום טוכחבדלת
ואתיוס השביע' כוטשת יסי חטעשח קרשמ ,חבדלת
קרשת את עסך "שרא 5בקררשחך .בא-י חטבדע
בין קורש5קודש .וטיאנו חבדלמ בין קורש
כםחסה-
ן
לקודש ק 5שנאסר וחבדי5מ חפרוכח ל בי
מקורש ובין קוהט הקרשים .רשאלרביטאפרים 5סת
נחט חעם לוסר שתיוםהשכיעי טששמימי מסעשמ
קרשת ,וחברלמ וקרשת את עסך ישרא 5בקרהשהך
אמר בין קיהשמ שבת לקרהשת יו-ם שאין זמ טעין
מתיסמ ו5א טעין פתיממע וחשיב ר-ת סשום
ראסרינן בפרקערבי פסמיט חפוחח 5א יפחותמשלש
חבדלומ וחטוסיף לא יוסיף ע 5שבע ,רצו 5פעטים
5הזכיר שבע חברלומ 1חוסי16ם ב'.1ט אחר השגח
5פי שהואטעניןיום טע ,מלוחן :בק קורש לחע
ובין אור 5משך ובין 'שרא 5לעסים חרי ש*ש ,וכין
יום חשביעי לששת 'מי הסעשת אינמטן הסניןא5א
אנב דאסרינן למ בע5סאאסרינן לח חכא ,בין קרהשמ
שבמ 5קרהשתיו.ט מברלמ זחו אוכ 5נפש שמוהר
ביו.ט סמ שאין כן בשבמ ,ואמיום השביעי טועשת
.

יטי הסעשח קדשת וש ע-ט אתרע של חנ שחל!ק
טששחיט' ח41של טהגר שלפניו ,וחבדלת וקרשת
את עסך ישראל בקררטתך חם שת ,חבדלות בק
בהניםללו'ם%וים ל"שראל ,חחוטעיןחתיטח חטבריל
בקקורש לקודש .וכההשנו חברלח בין בחניםללים
שנאסרבניעטרםאמרן וטשח'1בד5אחרןלקדשוקודש
קדשים .וחברלח בין לוים ל"פראל שנאטר בעת
חהיא חברי 5ח' את שבט חלו' .ואוטר שחחיינו
העח.ב שותח ואיט טרטז בשטים% .אתר וקירדש
נוטליריו ,חוא 1כל אחד טן חטסובק5 ,אט 5ירקות
שטיב%ם בטשקח אע.פ שאינו אוכל פת ,דאטריק
כפרקערביפסחיםכל שטיטלו בטשקח צריך נטילת

ירים רילטא

ננע בגושקים וחירים עסקניות חן,

וטברךנל אחרלעצטו ,ע.כ.ולוקח גק חכרפס וטברך
כ!ראפרי מארטמ וטובלו כחרוסת למט.ת את חקפא
שבייקוח בחוטץ שבחרוסח כרי ש5א תויק לאדם,
וא!כל טטנו כוית בהסיכח חוא וכל אחר טן
חטסובין עטו,כך כחכו חנאונים ורוב חטפרשים,אבל
ר-ת ורשב-ם הנחיטלתלטיריחםלטבל ראשת בחוטץ
%א בחרוסתוטביאין ראימ טרתנן כפ' ערביפסחים
חכיאו לפניו טטבל בחורת ער שחואטניע לפרפרת
הפה ,נטצא שכטשנח אינו גהכיר חרוסת ערטיבול
שני ,ומ.ר יתחפי' חטעם לפי שטיב 51ראשת אימ
~עב אלא למכירא בעלטא ורנילין כל השנת
שאוכלין חורת בלא חרוסת ואק חרששק לקפא נם
עהח נטי לא חשו חכטים אם ירצח יאכלו בלא
חרוסת כמו בשאר יטות השנח .אבל טיבול שני
שמהו ש 5סצומ הומירו חכטים שלא יהא בו שום
סכנמ ,והע%ם נחטכרבריחנאונים .וקפא"שטפרפים
שמש תולעת כרתניא בתרוטות חאוכל ה51עת
שבעקרי האילנות וקפא שבירקוח ,כי מתוטץ
שבחרוסת טטית הקפא שבירק!ת ,ורבינו חאי פי'
עיקר הקפא כלשק ארטית טלשת קיפוי כנת נפהזמ
ורוח שאוחןת בסעים טן הטאכל1ת תקראת קפא
טפני שהיא טנפחת ,ותרוסת היא סם שטוררת אותמ
ר!ח ולא הימ נורם לחטית את הקפא אלא לטרור
את הקפא כלוטר לטרור מרוח וחניפוח שנירקהז,
וחטעםשא.ן טברכין על חחרוסת אע.פ שמוא טמח
טרכרי סופרים טפני שמיא טפלת לכרפס ותנן גל
שההו עיקר 4גטו טפלח טברךעל העיקר ופוטר את
חטפלמ,ובטיבול שניאין לברךעל מטר!ר בוראפרי
מארטח אלא לאכול טרור כלכר ,בי חחנרח אינת
חפסקלענין אכילמחואיל וחטרור לפניוואיט נטלך,
אבללענין נטילת הוא היסח מדעתשתידיםעסקניות
ה 4ינהמ מטעם אק לברך בורא פרי נפשות רכות
לפי שחוכת אכילהו מיא עם מכהוה שנאטרע5טצות
וטרורים יאכלוהה !א-כ נ"שב שהו בדברים מבאים
בה!ך חסעודח טחטת מסעורח שאק טעתק ברכח 5א
לפנימםולא לאחריחם,וכן בטשנת קוראאעהו פרפרת

חפתרמיינוחורת,ונם גהח חטעם אק לברךעלחטרור
בורא פרי הארטמ% ,טח שאר ירקות באים בחקי
חסעורח למבירא בעלטא לתינ!קות בדיש"פאלו טה
נשתנח שאין ררך לטבל בירקות קוים אכילתפה.
בלבדסבדךעל1.
טי שאיןל1
שארכותירקכוותראא5פאריסרי
חאדמח %אטל טרור
בווחלח שתי בר
וטובל בחרוסת ואוכלכויח ,וכשטטר חחגרח טגרך
על חכהוהואוכלח וחחר ואוכ5טןחטרור בלא ברכמ.
ואחר אכילת שאר ירקותיבווע אתתגח חש~ש טשת
'1מן חצ'מ בע שתי חשלטות וחשץ חחת מטפח וכר
לטשארוהם צרח-ותבשטלותם5טצאאפיקוטןשנאכלת
באחרתת זכר לפסח שהית נאכל על חשובע .וטפני
טח נהט לפרוס הטצח קח-ם חהנרחכרי שלא יאטר
חא 5חטא עניא אלא על כהוה פרוסח ,כראטרינן
כפסחים טח ררכו ,טלעני כפרוסח אף כאןבפרוסמ.
וכחב חרי.ף טאן דלית לית אלא כוית דטינטר
(שטירמ) אגילבר"שא דלא טעטרוטברךע4וחטוציא
ולבסוף טברך על כוית רטעטר לאט 5סצח ,ומרר
כריך כהוהוטרה ואכילבלאברבח .וחטחעליומרא.ש
יכלכוית רטינטריאכלשאינו שטור
לפי סבר!ע שאו
אהריו '1בטל טעם סצח ,ריוהר טסהבר לפי סכרהו
למניח הכריכח שאינח אלא6כר טקדש טטחשיבטל
מעם מגוצח שכפע ,וכןכחבו הרטב-םז-ל וח-ריונה
שיאנל כוית רטינטר באחרתח ויברך עליו לאכו5
כהוה %א יאכל אתריו כלום .ובעל חעיטור כהב
שיאכל טיר דלא טינטר '1ברךשיו מטוציא %אכ%
כהוהויאכל רטעטר בסוף כלא כרכח .וחרא.ש כתב

שיאכל טיר מית רטינטר כרי שיאכל כהוה לתיאבק
'1ברךעליו הטהויא ולאט 5כהוההשיטחהשש אםיאכל
לבסוף דלא טינטר,
וטחחיל מחנרח ,וחקשח חריא-ף לסמ אין
טברכין על קריאתת כטו שטטצע עלקריאתטנילה,
ומלא טצות עשחהיא שגאטרוחגדת לבנךביוםממהו
ונו'? ותירץ בי בטח שאוטר בהחלח בקיררש זכר
למיאתסצריםיצא .ומרשב-א גהג טעס אחרשאין
לבררעל קריאחח טפגי שחיא טצוח שאקלח קצבמ
ירדעמ ואפי 6כריכור בעלטא שירבר כענין מיאת
טצרים יצא אלא בל הטרבתחריוח טשוכח .ונקראח
חנרח על שם וחנרתלבנך וט'4עור טפני שטניר כמ
ענין יצ'את טצרים הנסים וחנפלאות ששגח עסנו
הקב.ח כאוהוזטן ,יש טפהשים חנרח שמוא 5סת
מחקח רשבח להקב.ח על שח%4אתנו טארץ מצרים
שכעזרנם בתרעם יררטלטיחגיתי מיוםלח'אלמיך
כשכביחיתיוטארין,וכ
סערימ בערבית.
 ,תרנטו
עק
בר
רק
וכשאוטר מא לחטא עניא עו
י חסל או הקערח
טעל משלחןגרישיכירו מתעוקותישאלו טמנשמנה
מלילח מות טכל מלי6ת שבבל מל%ות אם אוכלק טמ
שלפנינו כקערמועכשיו חיע טס%קתסלפניו .ואטרינן
כפ' ערכי פסחיםאביי חוה יתיג קטיח ררבח חוא

פירחש אבוררהם

1%

קע

ץ ד5הוהיחט והץ
רקא סנבחיפיערא ,א2 5.ף אב5ינן רקא עקריחו סע"ק שלחטתיש %א חץסווי
הכא סקגק? אסר 4ה פטרדע טל1טר סח נשחנח .אתש-ם ככחכדישיבישו "שרא 5חעניים שבעיחם

ו שהשלחנות קטנים
ופירש רשב-םוחניטי4ליייח
אבל אט שהשלחטה ש5ט נה5ים שיט רבר קל
לסלקו אנו כום5קת חס 5או חקערח שבו הש4ש

גייות והסרור רשני הבשי5ק וזי  16בכך ,ע.כ.
וגהשלסת חא לחטא ענש יואיר חסל או חקערה
לטקוטח בוישהחיה לפנט כשאוטרחחגרח,יאמרען
*ם עתישעהיסעלט רברים ,תםכוי שחהיחסציח
לפנט כשאומריתמתזו סרורוח.
נישלם חסרר חראשק
 1%חחרחים סצאה'סינאלסרר חפסח :קרש
ויחץ ,כרפס יחץ ,מניד רחצח ,מחףא טצח* סרור
בורך ,שלחן עורך ,צפק ברך,חללנרצה-.הער אחר:
קדש וההקדש טטל ופרוס ,וררשת רהץ ובצע.חזוק
סצה שסור ,סרור אט 5וברוך %חם סהרך ,ומתך
על בוקיח%ך נטר-.חער אחר :קרש יפחרוכרפס
וחצח ,ורורש תוטלללחם וטצח ,וטרור וכורך ,1וובל
פר1סח ,תקי חנאיחל 5בדטץג -ועור אחרי קרדפ
יר' ארם וטבול בצט,יניר בנפן יר יראת סצח,
סתר וטב %נמכריכח יסעור ,כתמת יוי מק וחלל
יצא-.חער אחר :קדש בטש ראשק עירק עךטבל,
והנרה בטס שני אסור ,ברךע 4לחם ועלכתמת1על
סיורובכריכח רבר חל 5נזאד,
ס9רהך וסצהך
ופן חפסיר לאחריח אפיק2ק פטה? ובום ש4שיעל
נתתך צורך ,ברךוברב"ף וטר חללנמור ,לחי בציק
תעשח את פסחך ,בשותסקום חנעצ1ץ קנח1טור-.
סינא קכק אחר :קנ.ך יחנ.ח ,סס-ך שס-ח .פירש
קיהש נמילח כרפס ,יבצעחנרחנט%ח חמהףא ,סצה
סרורכריכח ,שטורה כהק ח%
חא לחסא עניג  %מח
קחפ
,שב 6אטחט ב=רג  1שכ ח
במשר"ישף
אק לרקרק לסח לא אסרחאי לחסא רלחם 4שקובר
ו*ש וחא 4שק נקבח חיא ,רחא אסריק חא נברא
וחאהיוכהיח .ומח שנחט לאמרו ב6ק ארמית לפי

שכי

עי

שטלם חיו סרבדם ב4שה ארכות שק.עמי חאוץ
סבינים 4שק חקרש .ר-א כר' שלא יכיר 1סלאכ'
השרתבבל וח '1קסרטעלינו 1יזכרו עתוהיט שאק
אטהשויק לחגאל ,שאין סלאבי השרת סכירק 5שק
ארטידנ השס חאסר סחו וי אב 15אבחהנא בארעא
רטצריםבי ראט אתחכיק לאחיחאלא אחר ששת
סצריפ? מירש ח-ר טסף חשובי בשם בן ומרא
שחיהשבויביצדו התיוטאכילת לחםיתמת
נהטלו 5ע%ט חסץ ,וחטעםספני קעעא קשח השינו
ויספיק
במחרה
טעט ,וק חיו
כעעהושעיכםל"טצרץם כ4חשסרץא .5כושכר2בעי
סההיח סה שנחט
ל1מרבלרישקיתי כך חיחסנחנ אבוהשיח

אויי

י

יכי,

יא

5אכהנ 1לקבל שכר חיו עהשקוח .ועכשיו שנטצ
שכעי הנים יוחר סשבעי "שרא 5ספרנסת אחזם
סהח5חבוי שלאעזורו על חפחחים ,ואח-כסנביחק
אתהשלחן מוטרים בטנאנ הששתים ,ע.נ ואמריק
בטסכה חענית רב התא כי הוח אכיל חוה פחח
חבי בל רכפק אוף
ובלל פסח "ש חהושח
נר%ח שקביר חעניים לקטתוי ספוקם ע-ב נחט
ייט5יאכל עטנג כל וזריך
לומר כל רישקייח
ייהייפסחכלימריבא וממשח סרר חפסח .ואת.כ
ירבר על לבם ואוטר לחס לא הבהשו אס אתס
סטכיפעלשלחן אחריפ חשהא חכא ,הששח חזאת
אהם כ*ק 4שנח חבאחההיו 4שלום באוץ "שראל.
השחאעבר' וכר 4שחחכאחאנחנו שחםמשחזררים
כראטרינן בראש חשנח בנשן ננאל 1ובניסן עהירק
לחנאל .רש ספרשים בל רכפקייחי ויכול כל מי
שהרעיב את עצסו בערב פסח כר' לאכ %כתמת
בהיאבה יבא ויאכל סיר ,שאסור5אט 5סצה בערב
פסח כראסרינן בירהש5מי ,בל חאובל כתמת בערב
פסה כאי 6בועל ארוסחו בכית חמיו ,שירהשו סח
בדעל ארוסחו בבית חמט ל1קח אףוחלוקח .פירהש
אחר סח בלחאינח סוחרתלבע 4אלא בשבעברכות
בדאטרינן בלח ב5א ברבח אטרח לבעלח כנרח,
אף סצח אינח שהרת לאבל אלא בשבע ברכוה.
של 1חן :ברכה חיץ הירהשחיי
ם רשחחיעו ע1רא
פר' חארסח ערכתעל חנפןש*עסרבשססיים חחנרח,
והטאוש ולאבול סצח ,חרי שב* תרסינן חהם סן
י
הטנחח %שקלח 5א יטעום בלוס ער שהחשךכי
לאט 5סצח בהיאבק ,והכנרם חראשתיםחטסרעיבים
עצספ בערב פסה כוי 5אטל.כתמת בהאהג ונעהר
ליטבל במיני חרניסא כטן פיחתהסנית וטסבלכבני
טעיפ וכיחמש בחם שאק רברים ח 15סשביעק ,השהח
יין שחש סשדר הלב כד שיאכל סצח בהיאבק.
ואטרינן בסס' סמרם חבטרהן סתענין ערב חפסח
וחשצועיןבוישיכגסולכתמת בהאחג ואסרינןביררשלמי
בפרק ערבי פםהים ררבי לא חיה אביל לא חטץ
%אכתמת וקאסר טעסאסשום ררביבכור חחג וטעם
לרבר ספני שחרנ ח' בטף סצרים והשץל בכורי
"שראל סחוכפ.
סח נשתנח חלילח ט ,נשקנ*ק
9טפסים תץ חכם בט שש ,6שם 5ש אשש
שתלצ ,שם לש חש קחל אתששה ש69חבים
חבקיאיו בחלכות פסת ששלתוח אתוח סחנשחנה.
חבינרסיק אק אט סטבלק ,וק חש בסרר רב
עטרפ ,ולא נרסינןאין אט הייבק לסבל ,דאטרען
כפ'שי)ריפסחים אגור רבא אסו חטבא אררדקי?
א5א אטר רבא חכי קחני אק אט סטבלק .ופיררש
אק אנו סטב5ק אק אגו אוכלקקורם עיקר סעורהעו
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ייקות אפי 6פעם אחח ,ה*לח חא שה' פעסי0
ל ח!-ל
אחת בכרפם הוחת בסרוה בי חטיב %אי
חיא חאב'לה,ביכל סאבלם חיחע-ינףב51כדאטרע!
אבל טטבל חהו בסיני הרניטא ,השמש סטבלבבני
 .שבבלח*6ה אע אובלץ שארירקהזוחלילח
סים
ח!ח טרור ,פיהש שבכל חלייות אע אוכלי! שאר
ירקות טהוקש והלילח חזחירקסרור; הוםתאסרובי
בשאר *6ה אי אפשר בלא אבילה שאר
זא"ור.ל שבבל ח64ת אע טחזרק אחר שאריריקרוקתוי
ת
שחןטובותלאבי5ה וסהוקות י"ר ססרוה
עברים חיינו לפרעח בסצרים.
! 1חש תשובח 5שאלת טח נשהנח ,כלוסר לפי
שחייעעכרים לפוןח ע-ב אע אובלץ סצח וטרור
בעשר אבלו חם .וחנ! בקרבי פםחים טחחיל בננות
ומם9ם בשבח,א*ני בנסראטאי נטת אב 9אסר
טהחלח שברי ע !-ח' 1אבות'ע ורבא אסר סהחלח
עברי 0חיעו לפרעח בטצרים ,רבא םכרניק שבל
ענע חיום חהו מףאת טצר-ם אי! 5מ 5ה!ביר נטת
אחר ב-א אוהו עברות של טצרים ,הוב 9סבר ביח
שכיריט לה!כיר עות השבח של טצריםלדשריע בטח
שבחו של סקום כי סאשטת ירי 0אביק "פ 16
לה!ביר נטתכי אטתש חיו עוברי ע ,!-הוץ גנות
בע%ם כוח תר %חהו סנטת ש 5עבדות ,ואעפ-כ
קרבע הטקום לעבודתו .הובץ ורבא חלכה כרבא,
הער ראטר ליח רב נחטן לרארו עבר'ח :עכרא
דנאק 4ח סשריח 5הירות ויחיב 4ח בספא ורחבא
"וכא טאי בפיו לסיעבר ,א-ל בעי אדו 9רשבהץי
טובא .סיר פתח חשטר עבריםחייעלפוןחכנערים.
%פ' שחלבח כרבא הוף רב נחסע סבר טת"ח לכך
פחבר חטהח ע חבר חח5ה כרבא אח-כ באב.9
ופבירק חחלח פטח טצח ומרור לסררו של רבא
ועח-כ פסה סצח ומחרל0ררו קלאביי .ופי'ססיים
בשכח שחהראט חקב.ח כרטש גר%טסירי 0שחיעו
שם עברי .0הום תאסר אם אבותעו אבלו כהוה
שיצאו אט טחלנו? הוי5ו 5א חהרא חקב-ח
וט
ר"-אטתש טסצרים "נר ,בל1מר א 0חץ ט,ש
אה
קח~ת "שראל כשחיובטצריםרשחיו בחםהשעים וערב
רב לבטל חשבק חקץשנשבע חקב.ח לאברחםאביע,
ב'ש אנחע שרורותימ רשעים על אתו !טת ח"ט
ימאים .הום תאסר נאבל כהוה וסרור %א נספר
הענק? אפלו ט5ע חכסים שכבר יוןנו ררכי ח'
נבגיםשמבינים אנחע חטגח בטצהה .עסרר
רב עסר 0טר 0טלנו!קנים שכבר שטענו וחנהגו !ח
בסח שנים ,טלעייןים את חהורח ,וסח שנחרא
ספיטירענווע ,אעפ-ב אע טצחים לספר במףאת
סצרים בשסחח ובחוראח ,ב-ש שיש לע לתוד'ע
ם שנאסר ואסרתם !בח פםח חהו,
5שאעםיח-י
וכהיבג' "שאלך בנך סחר לאסר סח !את ואסדת
 .וכדעב בטח!ור רטר' דלא ורסען משועברים
יט'

ייט
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חייע לפ רע ח בנער ,0וכ! נראח בעעי בי
פדעח ח"ח סדג הש 0תאסר שכךקוראים ש0חטלכים
ב%ם ככר נחבסל!ח הש0סניניח0ביס'סחברחנדח
!ו .חבי נרמע! ובל חסרבח לספר במראה טצרים
חרי !ח משובח ו5א נרסע! יבל הטספר ביציאון
טצרים דכיק שחיא טשוחשיע5א אסריק בה חרי
!ח כדשובח אלאטחיכ המ51עשות טחשנצטוח,אבל
5הא דנהסיק 1כל המרבח לספר ניחא ,עכי קאסר
טצהץ עלעו לספר ב-ציאת טצרים הופ' 6ביכור
בעלטא שירבר סענץ מףאת טצריםיצאירי חובדש.
וכל המדבח ל0פר הף!ח משוח .הוע סבשץרא"ח
ססעשח ררבי א5קמר הץבירעשהיוחכמי השפי6
חבי םפרו בל ח5"5הבטיאתטצרים בבני ברק שפ
סקו .0הום
לטק המכור
צאחךתאסר נא!ךטרב5ב%יחו,50אעאטס
צע
יו !כירח לכך
אתרשיוםעחחיטיוחויי
יך חיטף 0בל להביאח54וה .אגשף
דו
ף א5שרנ! שחח הף אני ככ!שבעים שנח% ,א
אסר ב! קבעים שנחא5א בב! ,שקפ,מוע4ו!קנח,
כראסרק בירהשלון רברכות ק5א חיח ב-א בןי-נ
שגחוכשניל ש5איבזוהו כשנהמנח נקאא השמא 5א
יחיו רבר'1סקונלים נעשחל 1נ 0לכבודוסקהשסים
ובאו ל1י-נ אערות ש 5שערלבן בסגץ שניו חז"ח
רומא 5א"ש ארבדג %א!כיתי %אניחה' בסו!בגדש
לרבנ! ,סא! דזבי 5טלכא 5שק נציח
 .כ5ומר לא
נצחתי לחבסים בכח גסרא ותלטור שהאסר מףאת
טצרים בלי6ה ,שאני הייה' אומר אותה בל%ותוהם
ח%קים ע% 4א יט5תי5ניח 0ברבר!ח,לפישחייתי
"חיר וחם רבים ואץ רכריו של אחר בסקו 0שנים,
ער שבא ב! !ומא ודהש בליסי חיך,יסיחייךח"ח
לו לטצב ,בל" למח לי ,לרכות הראת טצרים
בלי6ה .שלא חיו טחגץ5ומר פחשת צמרת שכדעב
כו ממאת טצרים בק-ש שלערבית ,לפישאינחנחזנה
אלא ניום ,בראסרינ! בברטת בפדק טי חיח קורא
בהורח ,בסערבא אפרי חכי דכר אל בני "שר%1
הומרת אליחםאני ח' אלחיכם אטת ,וה"ט רקאטר
רבי א4מרלא !ביה' שתאסר טמאתטצרים ב4לוה,
רש ספרשים %א!ביה'לטצוא ראיחלרבריטן חכדעב
לאומרח-.ברוךחסקום שנדתהורח4ממו "שראל,חז.ל
בנו שגע של חקב-ח סקוםלפי שועא סקתע שלע%ם
הוץ חע%ם סקומו ,בסו שנקרא נ-ב סעק שנאושף
סעתח אלהיקרם .והטצאני סקום ע51ה
"
לחט'נץחר
בחשבקנר ;51גגחחי' עשרחפעסיםק',וה
חמשח
כ-ח,
ששח פעסים ל ,1.וחח' חמשח
פפעעטסויםם ב-ח,יעולח
ח
י 5טנץ סקום=קפ.ו .וספני שעתח
חהו כעזחיל לררהש פסוקים אוסר ברוך חסקום ער
כארם שרהצח לררהשהיטר בשם ח' אלעלימועח-ב
סחח %לררהש .שנה! הורח "5שראל ,פי' 5ררהש
חפ0וקים חסטעי ,0שחרי גהמוע ארגעח פסוקים
הלקש א נעח על שאלה רהץת הבאש ובט5ם
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כהיבכן ,הש לחסחז סח אלו השא6ה חארכעח?ע,

כן רהשוחו-ל כי חט כננר חארבעח כניט חלוקיט
וח כמח ,אחר חכט ואחר רשע ואחר תם ואחר
ואם תאסר סרר חסקראות
שאימ יורע
אינו כהיב כך,כי של חכט חוא כהוב בפ' ואחחנן,
השל רשעהשל תם ושל אינו יורע
כהוכים
בפהשת בא אל פרעה ,אך קל שאינו 'ורע לשאול
חוא קורם לשל תט וחיחלו לחפהש סרר דצשקראות?
הש לוטר שוזוח לחוכירט כסרר חכסתם בחחלח חכט
ואחריו רשע שנט ועא חכט וסהוך ורה לבו סרשיע,
ואחר' 1חט שאינו חכם סנמש אלא יש בו קצת
לשא %אק בו
חבסה לשא ,%ואחריו שאינו
חכסחכלל.
הנם םח הוא אוסה וצ' ו9מק
מר
סח "חת
מב מ ט%ך
מ ש  8ש א  9מח
א4מ מ ע בק חמ

לשאי.

5שאי

ייע

ימא ףיי
=מ
כ
מ"מ

4י

שעח 4מ

""ש

ב4ן מ ה

שמ
ח"
מ
יק ח"ש9

חמש
אחכט? שחרי טטב י
' אלחעה א-ב סמ אתכט
ב6סר אתט שיצאתט ,שחיח חרבר לצרככט .ערות
חט ~עץ-ט ש"ש להט טעט שחט עתת על טמ5ת
סמ9ט כנת טצח וכר ללחטעתי וסחר וכר 6יסרח
את חיחם ,חקיט חט ח4םת שיש נפסח שאק נראח
5הט סעטכנח הצט לא תשטץ ם ,והטשפטיט כק
של לא ש %ם ,תאר "מי ס"חם בגעחק
 .חק חחמ מא ועח לחת שקר חמחג
מש
ח9מ
מחים במעבמלן  9אחח אמר
לו כחלכות חפסח .סח ענץ תא9כח זו 5שאלחווז
פירש.י בי גששאל חחכט סח חחקיט כלל בוח
השאלח לטה אנו אובליט חנינח קורם חפסח חלא
חפטח ע'קר? אונףיבק לו אמ עהשק וח גהלכות
חפסתשאין נאכל אלא על חשובע שאק לאטל שום
דבר אחריו כר* ש"פאר מעםו בפינו ,ומהוך חמעם
נוביר מעט טצהת חפסח אפיקונ ,5בלוטר אין עהשק
סלוק %א סיוט לאכ%ח בסעי סנריט כסנחנ בל
חסעודהת אלא בנסר חאבילח אחר נךני סנד'ט
משנפסרים ססעורוע אוכ*ט כוית סבשר חפסח,
אנו אוכ*ם עהח בוית סצה באחרתח וכר
לפסח .ובחריא הגן כשט שאק ספטירק אחר חפסת
אפקתק כך אק ספטירץ אחר המומ אפקתק.
ספטירץ פירוש ססמסין ס5שק חפטרח שמסיימק בח
הפלת שחריה .אפיקתק ב5זק יתי שרץ לאוב5ק
סעמח) אפקווק .פירהפ אחר ספטירץ 6שק
אתמי"
חת פח לרבור ס5שע יפטירו בשפח ,אפקוט,
פ
אפקו סעי סתקח,
אק אומרים אחר אב%ת
חפסח אפקוסעי סתקח לקמח חפוג
ר שע ס ח 1א 1סר
 .בפ' בא אל פרעח
כתיב וחיהגי יאסרו אליכפ בניכפ סח חעבורח
חאשת לבם ,בבןיקועחבהוכסרכרשהריאונר,לכם'
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ולא לג סח חעבורח חואת לכט ספהפ בירהטלמי
סח חסורח הוח שאחס סטריחיט עלינו בכל שנד
4כב את סעורחנו (1ערב את שסחת החג %פ
שאסר לכם וחחהא עצסו גק חכלל כפר בעיקר,כ6סר
שלא נצטוח חוא ברבר וח .אף אתח הקחח אף
שניו5 ,שת מ5ש השיניט כמ השיני בניט תקהינח,
כ6סר וח שכפר בעיקר חרי הוא ככלל בן נכר לא
יאבל ט ושעיו הקחינח שרואח לאחרים אוכליט
וחואאינואוכל .ר.א הקחה אתשיניו כ6סרחכעיסחו
השסור לו כננרך רכרח תורח בעבור זח עשח ה' 4
בצאתיססצרים .אבל רשע כסהץו לא חיח כדאי
לחנאל .ואס חאסר חיאך רורש לנבי השע (י %א
לושויא כהוב אצל בעבור זח שחהש נררש לנכי
שאינויורעלשאי? רש 6סר אט אינוענקלשאימ
תנחו ענקלרישע.
יורע
ת ט ס ח 1א  1טר .כפ' כא אל פרעח
כהיב כי ישאלך בנך סחר לאסר סח ואה ונר ,בבן
טפש שאימ יורע להעסיק שאלהו חגהוב סרנר תחו
תש ושאינו יורע לשאול את פחת6
כסו פחח פיךלאלט .כפ' בא כהמ וחנרת לבנך
ב'וט חחהש לאסר ,לא נאסר בוח חפסוק שאלתשוט
בן ,אלא והנרת לכנך ,ררהש לו בחנרח מרסט 6
חנס .וחנרת לבנך יטל סראש תדש ,כלוטר
הזא חייכ לררוש לו טשנכנט תהש ניסן כררך
שחוחיר טשח רבינו סר'ח,ועור שחרי חקריט לפסוק
וח ועברת את חעבורח חוח בחרש חוח ,ת-ל ביום
חווא יום שננאל 1ט .יטל יחא חייב לפרהפ 6
סבעוריוט בששוחטיןפסתיחט ביוטי-רה"יל תאמר
כאן כיש ,ת-ל כעבור וח ,בעבורוח לא אסרתי אלא
בשעח שיש טצח וסרור סתחיטלפניך ,שחוכללומר
ע*חט זבעטר וח' סתחיט לפניך .יסדנ
ו וח ספני
שחקריסו לוטר טצותיאבלוכהיכ בערבתאכלוטצות
י בצשהיססצר.ט .ר-אבעבור
וסוף הפסוק עשח ח'ל
וח זזח' במסטריא י'ב טמת שארט עהשחבליל פסח
וא 6חן :ר' כומת ,חרוסת ,ברפס ,ב' נטילהיריט,
חסהךא ,טצח ,סרור,כריכח .ס ת חל ח עובר'ע-ז
חיו אטתימ ,עחח סחחיל סררו של אביי שספדש
סאי נמה ,סחחלח עובר' ע-ו חיו אטתעג יעקב
ובניובואע .בווחלח ירדו טצריט ,אק שם ה-א אחר
חס.ם חאחרתח.
ברור שוסר חבטתתו %14ב
חמ .ממ סמ%לית חקח אצת שמר
שקג"
ס=ב מ וקז ט*מ ח"ש מ ג%יתי"ק
וך
ו"ת ,מחט ארמ סאמ שמ תמ שגתמ מ מ
באק לא  04ומ'
זה מי משק חשב את חי%,א מסק משג
את חקץ מממח בברעבה וחיא שעסרח
לאבותינו ולנג
א"ח חמאח
גק חמיםשיח 6מיע%ותי יטוחם סמיש

5שאי

יכי

י

"יוי

"

כעיכ"עי*

~%

רי

''ם
ושי'-יקשז*נ"י'-ך
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פסמ ורם טילח ,וערימ כטמ ראת אטורערימ תעור
וכאילו ואנו אנמנה שלא אמר בלבר עטר
י לחראות השנחתו קשמך שלא קייטו סמת בריתטילמ .ועכשיו ה%ך
וכו' וחקב'מ כהףלנו טירם
כיאו'בים וטרל אותם .טספ
ר כיק שראו מטצריים שמיו "שראל פרים ורבים
ב"שיאל טקימ לחם בכל רור
גירם% ,א נרסינן אלא הקב.מ כי אם ומקב.מ טאר'1 ,חע אומנו מטצר-ם וקגנעו ויממעליעוואטז
סצ'לנוגירמ ,וה מוא בסרר רב עטרםורבינוסערימ .קשמ בטו שנאטר ויעבירו 0צרים את בנ' "שראל
צא 1ל ט ר ,איך מההיל 1חציות לקגקב ,וטשום בפרך .וררשו מ!'לכי בהחלמ אטרו למם ש"מרו
רתנן בפ'עיכ' פסמים וחרש טארטי אשר אבי ער בבנץ יום אמר בשבועולא יותר והמלך עצש נכנס
את כל מפרשמ ,שא רוהשמ עהח בעבורמ והם מחח!קו ומוסיפו אוסץ לכבור מטלך,
שושש נוטר
בראיתא בספרי .ומפרשמ מש ר פסהים סטוכים וסכום מלבנים שעשו באווע יום שמו עלימם לחק
!מ 6מ בפ' וחימ בי תבא אל מארץ ,ומיו רני6ם שיעשו בכל יום ,חוע טה שררשו בפרך בפמ רך.
לקרותם מבכליםכשמיו טביאים אותםלירהשלם .כ%ו של רבר סעט טעטמיוסהנביםעלימם %פיבך
ה 1%הן מארבעמ פטקים :ועגית ואטרת לפנ' ח' נטשל 1לטרור שתמלהו רךוסופו קשמבפרךטמרנמיק
ארטי אובר אבי וירר 0צריטמ '1נר שםבטתי בקש' .1ו!מ עבורח קשמ וירא את ענינו לשק מסרק
ו אותמ מתשט"ש כטו אם מענמ את ננותי שררשו בו
אסלעחטירוימי שם לטי נרול עהס ורב ,ייע
,
ש
"
ס
ש
ת
ט
צפרישות
מסצריים וקגנונו וימטעלינו עבודח קשמ ,ונצעק אל רכותינו !'ל אם תענמ אתבנוה'
ח' אלחעוו"שסע מ' את קו~נו '1רא את ענינו ואמ ררך ארץ שהפרישוםטנשוהימם .וירע אלחיםט*שת
ע ארם עור את אשהו חמו מתשט"ש שאיואמרים
עמלט ואת לחצט ,רששמ מ' טסצים ביר מ!קמ יי
וב!רוע נמרמ ובטרא נר %ובאוהותובשפהים .ארמי יורעים בו אלא מקב.מ בלבר חמו וירעאלחים .ואת
שבראבי כתרטש לבן ארטאמ בעא לאוברא ית עסלע חל 1מבנים כטו שנאטר שמם נרלים סעטל
אבא ,בי כשררף לב!חארמיאמר' 'עקב ותשינוחוטר מארם '1נקגהיריו .ואת לחצנו !מ הרחק פי' תהק
י 6ושות עטכםיע ,שמשבלששות חלבנים.
" 6ש לאליי
חוציאנו  1טטצרים .אץ בפסק
משב הקב-מכאילו עשמ ,שמאוטות מושב לחם וקב-מ
לא ל יף %אה שם משר חא מע
סחשבמ כמעשמ וחשי-ת במל עצהו ,דעור אמרים
בשעליע לכלוהינה שאמר' !אתוירר 0צריטה אנום  "44רי4םשא ,א %רליחט
על פימרבור על כרחו יררלכההים ,שאטרלוחקב-מ ה*על מבוש וק שא אשר ריאך בפנ' 1במו
אל תירא טררח 0צריטמ נטצא שטוכרח 6ררלשם ממני
ה5סוזצרים ,וחטלאך !מ טשמרבינו שמימשלוחם
ער שאטר לו אנבי ארר עסך 0צריטמ .העראטרינן של "שראל אלפרוגת .ואם מאמר כיק שמררשמ
בטס' שכה בפיק אמרו" עקיבא ראו' מימ יעקב ח,את אהשרת כ' מקב-מ בכבורו ובעצסו חסרת
אניט 6רר ל0צרים בש*של4עת ש 5בדזל אלא בטרי 0צריםולא מטיהםע-י סלאך ולא ע '-שרף
שחכווע גרםלווירר בכבורנר,%שנאטרכהבלי ארס %א ע'-שלימ א-כ טהו %א יה! מטשמית לבא אל
אגדשכם בעבוועת אמבמ .מרבור הוא רוה מקרש בהיכם לננוף? "ש לומרב' סלת טשמית מהופועל
שנאטר וחנביאיסימיולרוה והדבור אץ במם'1 .גר הטורת משם ורוטמ למ מא6מ והסבסח שם ,ממבסמ
שם ,שטא תאטר 5א בא אלא ליט %בוור סלטת? אני סאברחםפועל,כל טשקמ אשר"שהמ שם,גדשקמ
ת-ל '1גר שםטלטד שלא יררלהשהקע פירהש 5קבדג מ5ך 0ציםפועל .ש ימימ שם על טשקל טרבית
שם י"שוב %חיהןכחהשב ,אלא לטר שם כגר עכרי סשבית 11צאמנכה% .פ-ו ימימפ"ח6שיוק ממשחהח
 .שסא האטר באובלסק מרבמירר? לבא א 5בהיכסלננקץ .ואם תאמר א.ב טמ צורך
% 0%טדגע.יטא
מ-ל בטתי סעמ פיהש באנשיםסיעטים .ויחי שם לדטים מל6מחשיל חשץ אעצריכץ שתם למבחנמ?
ישימיוראו'םלינאל,
שם,
לנר נה 5טלטר שח'1ישראלטציעים פישמיו רש15טר כימיו 1!6רך1טהכי
גהאים רדועים ,נעטש 5אריש* בלע-ו ,שנהאסשימד ע 5דררדויש ואעטרעליך חשראמ טהבוסס ברטיך
אמד %א נפרהו בערים% ,כך מץנראיםנר וגר .ב' ד ח1ק מ ח מרכר ,העץשיר מ!קמ מיא
אבהסרק!.םנד51עצום בלא הו1-כתח5דג יבגטושנאטר חדבר שנאסר חנמ יד מ' ,הרמ' מנמ קראמיר.
רבבח כצטחהשדחנההיךשמיונה6םסא5ימם כצטח וב!ודענטוימ ז 1החרב ש 5טטת בטחת שנאטר
השדהבלא שום צערועסל .ר-א טה צטה השדהכן לטכה סצרים בבטיימם ,סדקאטר בבכגרימם סלטר
ישיהראו את
טח שטאק שועיוחר צהשה כך "שרא5כ 5טה שה 4שקש מבטחת הטצרים להרנםכי
סיה בכהזת ,ומנקש!ודענטויח
סשנץ שחםחיופים ורבים ,וכן הוא אהשר
"שראל סהוכם
שי
את
בל
וט שועכן ירכה וק'פרדן .הותעהם תרימוב
ן מיא מרב ,שנאטר הזרבו ש6פמ בירו נטו'מ ע5
עהוטרם ג 9הטהה ומניע "9ץ ה6ש מיה בידכ יררש5ם ,הטוראנד 51בטראה נד 51וקתרטםאעקל1ם
" ב'ום י-ד בניס 4ובחזהעא רבא ,ומשהטיאח מנה 5וח נלר שבינמ
סצהש עדקלהם פסמ וט%וה:
עובחוב סתבוססת בדסרךופי' בשני דטים רכ שנ~ח להם בסירים ,שנאמר ובמוראים נרו6ם חל1
חי

שעי

ש

יפי

%י

ש

בלי

שי*

זשירהם אבודרהם
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נוראוח ש5נלוי שכינח ,ואף ישחיהה טצרים ס5או חנדלח וגיר "ש הנדש אצגשת דש לכל אצגע עשר
נ5ה~ם ש%פים אעפ-כ נראחלחם לקים סחשחגטיו סטתחרי שלקו על חים הנדשים סטדם "ש 5שא%
את קקג ואנכי אעלך נםעיה ,וא"מתיננלח ע6חנ שאיכע אלחים הט! 5א נאסר אלא ע 5סבת בנים
שתי פעסש אחח גיום ר-ח ניסן שנאסרירגר ח ג5גר ,ח%רשחרי כהואט סגת חרכר נעשית ביר
א 5טשחוא5אחר ,גאיץ טצרם 5אסר חחדש ח %ש5ם שנאטר חנח יר ח' היא? השוגח גי חפסקש
5כם ו '%ופעם קנית גלילח גשעתחנאיח
% .ט גגאן אינם אלא *ססכהא געלסא והקג5ח חיא
ק ראוחוע5וים תקרא מוראגי חרואחפני שכזו חעיקר .רגי א6שר אוטר כ 5סכחש5טצריםחיחח
נרחע סארתכחל .וההשו גספריולכ 5חסורא חנדה ש 5ארגע סכות שנאסר "ש 4גם חרה אפו עגרה
%קריעה ים סוף השם ראו פני
שכעח ואפהח!!-דו העם וצרח טשלחת סלאכי רעים ,חרק אפו עכרה
אלי ואנחזו ,פ5טר שחראוחו גאצגע ,ושטרו
אחת חעם שחים צרח שלש טשלחת סלאכי רעים
ראחח שפחח ש חים טה שלא ראח יח!קאל ג
ש ארגע,אכיר סעתח ואזו חהשג חרק אמ שחה!כ51ל
גחק רגר אחר גיר ח!קח שחים וכר5 ,אחר שהו"
אש
ה
ח
ו
א
ח
ר
ג
ע
ר
צ
"
כ
חרה
העס דצרחונר .נסתמ!
א
גיר ח!קח !ו חרגר !%רדן נמרה  %חחרג וגטר
ס
י
ר
צ
ט
ג
טטת,
ו
ק
ל
ארגעש
שחרי קם לקו עשר
נדול !חנ15י שכינח %אוו%ת !ח חסטה
שסשתיכ סטת וגכ 5סכח וטכח ארכעחרי ארכעים1,ע 5חש
!ח חרם,אלו חחסקח רגרים כננר
חטשח רבריס שחיהח ביר ש"ש גח ח'איכ9ת חה חטש פעגרם
אחר
ואהע
ץ
נ
שה!כיר; חה! חחר ודורש אוהם גע
פאחש
ע
ג
ר
א
ם
ד
ו
כ
ס
!
ח
ה-גי עקיגא אוסר ג5
רגרם,
חחטשח
כי חצשר סטת נעשו בא15
9
ו
ש
סכח
5
ש
ח
ח
י
ח
ם
י
ר
צ
ט
ש 5חטש טטת ,נסצא חטש
סכוח גכ 5אחר סחם .כ"צ
ר גיר חזנקפחיח5קו 'שומ פעגרם עשר סכות וק חטשיס .ת 5חיםשחיההגיר
סכחז גי חם שתי תיבחת ,ובזרוע
שתים ש"ש כח חטש איכעות חרי חטש פעטים חטשש
אחתת
%סורא נרל שתים אחרותוכאוחית סץ(וט חן סאתים וחטשים .ודע כי רגי א5יע,ר שאומר
שו%ת שתש ,וגטפתים טח%ט סופתים שתש .חזסק שכ 5סכח וטכח ח
חץיחחהסכשו5ת גאירסגוועיחס,כות טת]זוכי
חעם סהחלט סא 4צשי חטכהןשחג"ש חקג.חען כשלקו חטצריים
ולא 5קחימד
הגוצריים גטצרים ומ-פ6סקע
5ע וא5ו ח! רם צפרדע סיוחר רק גשלקו כ 5אחר חיח טעורכ כו סארבעח
וכר ,וטשח חש,כי א5ו עשר חסכות
ו
נ
י
א
ת
ל
ח
ה
,
ח
ו
ד
ו
ס
י
ת
א
צ
מ
נ
סכח
אחח
גח
ש
י
,
ח
ע
כ
ר
א
יהוויע
פאסר חדש רק חה! רגק עם ושפתים
ש'תים ,ור-ל כי לח' חאיץ .ה.-ע שאוטר שכ 5סכח וסכחחיהח
כי אלו חשחיםשררש חםעשר חסטת ומ וחחהחיח
חכדפ סטת גי תנתת חנלנל שהש
י
ה'א סמ 15ח! רםוכי שחשטהחע וטסהרם אח-ג חחס"שי ססיקח גכ 5סכח וסכח געכור גיחי
פש
חה
הא חהפ גמרד רג עמרם ורביטסעריח,
חסוגג וחססגב
כ.5את חכל גרצק חטרא ,ולחה-עכי
רבי * הו ר ח ףח נתן
סעמם
דלך
ו
ח
ל
ש
ט
ס
ח
ל
ע
ך
כ
ש
ר
י
פ
געל חטלסר.
י*גמז4 ,ך ח* ג4ק מת 6ף שתז
גטח סע5ות פוגוח
ק%6
פ,
ק סטת
א ף  4גמז מ/
שאח
4שמ6
טשי
וו" מימ שק
מ א ב9ה הת 9ש
שגפפר 4שק קת! א6ח מר פ.חח"מ גטץש שע%ק מחה
 6מ ,אך חחקעח תל* ר-אלפי
ומ6ם חנשים לעורת"שוש ,5וכננרט-ושיר חטעלות שאסר
לא נס %כסרר
חא -חא ימשר אק
סקרם
עשפר
ר
ו
ר
ח
ע
ש
ג
שגא
את
ן
י
ז
ט
ש
ח
ל
ש
גית הטקרש
חפה
בהרה ע-כ גא 4מ"מו מ קי 11בפמ חכהגש גרנרסינ! גירוש6ל
,
ק
ל
ת
ד
ק
ר
פ
ר
את סתא גשעח
גת%ז .ר א וז-ך נ 99ע" אחק
סשח,שושעישיץ שבא רור לחפור תיסייוסית של גהתס.ק חפר פ-ו
עק
5א עקו ע-י סשח,
סטתערא-לשו אק ארם גאח.לגעשעו"
ק סאוק ראומץ51א אשכח ההה~א וגסופא הששכחעצץ
"מדגע
ע%
א
ע
ג
ו
ח
י
ח
ס
ר
ס
,
ל
ט
י
5
א
ת
י
ל
את
?
ח
ס
ל
ל
.
א
ראנא
חלקאג"
א
בככ%ג תיחק6ן אטר שכך
חע הכא כג"ש משא ,א'ל ונץאיסת אתגג"שע5
"
ב
ק
ו
,
ח
ס
ס
כ
ח
ת
אשר
ו
ב
ח
ש
ד
"
ו
ם
כועגי
,
ח
ו
ת
%
*
ח
ז
ו
א
חהומא
רגא?
א-ל סו שעהא ראשטע רחסנא ק4ח
שסרק טעחשא קחסטח של
סמרק פח גסיניאנכי ח' אלחיך ורערת ארעא השקעת ואנא
שטרנק
%מג ט וזז לדש גאח.מ
ס9ר
חש
ב
י
ח
י
א
כ
ה
ש
"
ב
כ
5
ע
א
ט
ו
ה
ח
נ
ע
א
א
5
ר
שטע 5מץ.
גסמרם
י%9ם יזמאי יפרתז
ששכ!4ך
ק
ל
ס
ח
י
ט
ח
ר
ן
י
כ
א
מ
ו
ח
ה
א
ע
ג
ו
,
א
ס
ל
ע
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בסנפרזק ,וחש אג! 'קרח חושח חרגח ,כסו אחיתופל קאים
אטרסקכסרתהיחרור סהחנקא ו!!נא ט5ה
שאוטר גסררש החקים ךפרחיך גספירים גסנפרינץ .אסר רור סא! חכם
ולא סקים ליח יחא
טעשח גאחר שלקת אג! ש 5סנפרזק והכח עליח סופא סהחנקא.
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נשברח - .גטצרים סחו אוטר איגע אלחים לטאח ע%וח ,ג5
ומאח אסח שחיח דור
חש ,וגאודע סטת ש5קו על חים אוסר חיר
חיח אומרשירח ,השעפ-כחיח סופיחישחיהאש5
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קעה
טתחנקא .ואטר ר' יוסי חדא חיא דטתלא אטר
צריך בר נש חשש על 6וימיח ררביח אפילו על
סק ,פ" בחנם כ' טנ! הוא התוממנם .וחכי אימא
חח*ג אילו חוציאנו
בה4יא
ואם קשמם הו,לא ר"ז 6טר
עשחפ"
פשדם %א ב
שלא יעשח כחם שפטים כ' כבר חבטטז לאברחם
הם את חגף אשר 'עכהץ ק אנבי ,אלא איל1
לא עשמ בבלם שפטים ב.א בגוקצתם %א נה!
 16את טטתם ריט ,לא רצה לושר טבזמ
סצרים שככר חבטטז לאברחם ואמ-כ שאו ברגהש
נר %אלא ר.ל טבזמ חים .ולא קיע  16את

יק

חים

דץט,

שיעל להד 16תלך לררכנו .ולא

חעכירט במוכו כחרבח אלא בטעם סים או
בטעס טיס אך חם חלכו ביבשח בהוך חים% .א
שקעצריטלסנורחים אחרינווהסצר"םישוכולררכם.
 4%סיפק צרכינו בטרבר ארבעים קעח ,שחיח
 16בטח בחטות וחוא נה! לחם בשר,ועור שחיח
 4טמק תוכל לקנומ כל צרכיט גע חנום
הקרוכים א*נו .איל 1קרבנו לפני חרסיני לחראות
 16כבודו רינו .ולא נמן לט אמ חהורח ,חהש
בעוומו הרבתת אלאע-י טשח כשאר חחורח ,או
שלא יוסיף לט את חסטמ כהש אלא טחצח ש
של"ש חסטמ כטו שטצאט שנת! לארם חראשק
ששטית וחוסיף 6מ אבר ס! חחי הצסיף לאכרחם

כף5ה וחוסיף ליעקבניר חגשח"1 .ש טפוישים
קרבנו לפנו חר סיני ולא נהן 16
ר"טטפני שפסקח טטט זוהסא כפ שאטרו הז.ל
כשבא נחש על הוח חטיל בח זוחטא" ,שראל
שעסרו על חר סעי פסקמ זוחטה! ,נים שלא
עסהו על חר סיני לא פסקח זוחטמ! .איל 1נהו
לט את החורח ולא חכניסנו לא.י ריעו .ואע-פ
ואשבע לאבוהינו להה לט ארץ כנע! חייט שימ!
לבניט אר חדור שמואו טסצרים די להם בטח
שראו נפלאוח ח' ,שחיו בחם אנשים חרבח פחומים
סכן עשריס שנח שלא ננזר עליחם 5מח בטרבר
משטכ
 ,חנפלאוה ונכנסו לארץ .אי 6חכניסט
4רץ %א בנח לט בימ חסקרש דייט ,שחרי
"ש לחם טשכ! ,ובבנק ביחט-ק ניישספו עשרח
רח
"
את חמאו"

נסים.
רב! גטליאל חימ א1טר כל טי
שלא אסרשלשחרבריםאלו בפסמלאממשידימובחו,
פ" אע-פ שיאבל פסמ גההה וסרור לא שא ידי
אם לא יאטר שלשח רברים חל 1לטה חם

חבואביוםי
 ,שסשאט שהטענ אפיר באמירח ובחחנרח,

"טש 1ה%רלטח מםבאים .פסמע-ש שפסמהטקום
וכר .סצמ ז 1שאט אוכלי! יכר ,ע-ש שלא
מספיק בצקת שלאכוהינו לחהטיץ" .ש 4שאש 5בי
אכ%ת טצח לא חיח טמעם שלא ההגיץבשקם
ו
יקורם לכ! שה לאס %סטת בסהם %א אמר
שי
כ

5זנ

טעם לרבר% .כ! פירש ר יוסף קטהי שסה שנצטמ
על חטצוומ קורם לכ! היח על שם חעהיר ,שחשי.מ
הייש העהירומירע שהיחלהם5צאתססצריםכחפוק,
1אפיל 1אם חיו רהרם לא חיויכ%ים להחטיץ כצקם,
ולב!צוח לאכ %חפסח על חסצומ ומרורים ולאטל
שבעת יטים סצח .כשאומר סצא זו טנביח הטצח
בירו לחראחזלטסובי ,זברה להירוום 1כ! כשאומר
טרור זה טנביח הטרור בעץ לחראותלטסובי ,זכרק
לשעבור .פסחאין צריך לחנביח חזרדן שלא יראח
כאוכל קרשים בחוץ.
בבל רור ורור
שש 4שתאמ
לשטוכאי 6חהו ממשסטצרים .בלוטר שטראחומכים
בעצטו כאיל 1חיח עברריא להירומ טסצרים ,חש
שאטר הכהוב חכרמ כי עכר חיימ בסצרים כאיל1
עמח כעצטך חיימ עבר ונפרח .ולא נרסינ! להראות
אלא לראומ אמ עצטו !% ,חוא בסרר רכעטרם.
ל פיכך אנחנו חייבים לחיא ום/
אהע שעו ששרם מכח
%שריק ששא
כאי*
6אית כש ש" 1ע"עה
%ש % %4שמ
המט ח שרשש שמ"ת ט %כל אחר מחר טש
מח ,שטמ! אטפי"ק כשי ,מ חחמח אח
אלא סיפוררברים בעלטא ואיןאומרים שירח אלא
עלהיין שנאטר וחאטר לחםחנפ!חמרלמי אתמירהשי
חגאפטה אלהים ואנשים .אם אנשים משטח רקא
שחוליח ,אלחים בטח טשמחצ טכא! שאקאומרים
שירח אלא עלחיי,
 .וחבאאימא בטררששוחר טע.
אכלבאל 1חארצות אי!נוטליו כל אמרכוס ערחחלת
חברבח אשרנא .16וגהביר כא! שבעח סדוי שבה
בננר שבעח רקיעים וחם 5ההץמ לחלל 4שבמ 5פאר
לרוטם לחרר ולקלס תאטר לפנ' 1חלליח .וחרא.ש
טרס תאגור לפניו שירח מרשחחלליח.

יע

י.

חללויח מל5ו עברי
בטפר"
י
מסצא ח' ימ !--ימיחת :חסגביחי הנאשפי* טקיס
לחרשיבי כאישיבי ,כננר מטשים טכומ שלקוהגוצריים
על חיט" .שטנדולי חספרשים שחורו לברךעלחחלל
שמי פעטים אחמ לפני חסעורח לקרוא אמ חחלל
השממ לאחר הסשרה לנטור את חהלל,וסכיאי,ראיח
לרבריחם טראסרינ! בירהשלומ רברטת ,כל חכרכומ
שהחות בברוך חוץ טברכח חססעח להברחח,חהיב
ר' ירטיחחוי נא%ה ,פ" ברכמ אשר נאלט שחיא
סטובה לברכה חחלל שלפניח ושחחמ בברוך,וסתרץ
שניא חיא ראטרר' יוחנ! אם שטעחלל בבימחכנסמ
שא ,פ" שחיו נוחנק
בבית חכנסמ וכשושש
לקר
יך עליו שכבר בירךעליו
קורא אוחו בביחו איט
סוכור
בבית מכנסת ,אבל טברך אשר נאלט בביחועלכוס
שני שלא בירך אומח בבית חכנסח .הלבך כיק
3לפעטים אעמ ספכח פהחו במ בברוך כסו שנחט
בברכה אשר ברא ששק השטחח .חמיב ר' אלממר
ב.ר יוסי קוס'ר.י וחוי סופא ,פי' סעת טזלל1ך
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שאוטרים בטוף חחל5 5אחר חסעורה שאינו טחח
בח בברוך אע-פ שאינח סטכח שחרי חסעודח
חפסקח ,ומתרץ שהים ח! אחת לחבאהשחת 5שעבר,
ט"שתי כרטת סברכיןעל חחש אחתלפניחסעורה
סחם שחורו לברך ברכח
הוחת לאחרהסעורח.
אחת כלבר בחחלתחחלל ,וחיא לנסור את חח5ל,
וסביאק ראיח לרבריחם סראטרינ! ביר,שלוןיסוכח
וכויספתא רטוכח ובססכת סופרים,בי.ח עם
אחר נומרק את חחל 5וסהחליל פסח ויוסו ,ובטלח
כ-א יום רשהילי6וה חמר חם אוסריםשלכךטכרכק
לאחרט 'חלל1ך,השם 5א חט סכר3י! לפנט לא חיו
שכל
סכרכק לאחריו טשמ רתק בנרחכפרק באס"י
ועועק ברבחלאחריו סעמ ברכה לפנ',1חמר שאםלא
כן חיתח בהכת יח5ל1ך פהמ)זת בברוך אבל ספני
שגבר בירך 5פניו חרא ברכה יחל6ך ברכח חססעח
לחברהח .אכל רב עסרם ובעל חלכות נהול1ת ורב
צסח ורבינו חאי כהטשאי!סברכיןע5יו כלל5 ,פי
שאין 4צסריס אווםעל השלחן בהורת קריאת חחלל
אלא בהורת שיר והוראח בלבר ,ואיך יברך לנסור
מצא פוטק באסצע וטנרך ברטת חרבה ,וטרנה
בשיתת רברים בסעורח השוכל רשוהח,א5א וראיאין
סברכקע .14וחראיח שחביש סחיררשלון לברך על
חהלל שתי ברטתאינחראיחרחכיפירהשאריררש5ון
והרי נאלח ,פי'כיק שאיט חחחלת חרכר כ' נם מה
שלפניח סרכר בענק חנאעחואע-פ שאקברכחלפניח
לא חיח5ח לפהוח בברוך ש5עעםאין ברכח פוחחת
בכרוך אלא כשחיאחחלהחרבר .וכ! סוכהביהש5מי
רנ)קשי החםוחרי נברך ,פי' למה ברכהחזן פעטזת
כברוךכיק ש"ש נברך לפניח ,שסא אלפ שאק
כנברך 5א שם ולא סלכות טקריא חק סנצכח
4ברהח כיק שאעח חהחלהחרבר .וטתרץ אם שטע
ח %בבית חכנסת ממש שחיו רנילין בבית חכגסת
15טר חחנדה 1החל 5לההרא מי שאעם בקיאים,
ומשנכגס לביום אוכ 5ירקות וטברךישוהה טס שנק
מכי איתע בחומפתאבני העירשאין5חםמישיקרש
את חחלל נכנסק לבית חכנסת וקורק שם פרק
ר"דשקחולכין לבהיחם השוכ5ק הזחרק שם וטסרק.
סאא ,פף
וחכי איתא בטם' ס81רים ,השקשי והלי
לסח חותמת כברוךוחרי ברכח קצרח חיאכסו 3רכת
חסחמת ,וטהרץ שהים ח! אחת 5חבא השחת 5שעבר,
פ" ביקש"ש בח אריטת רברים על חנא~ח 4שעגר
מ 5חגאאח5עחיר חותם בברוו .חואיח שחביש
סחירוש5גף וטטס' סארים לברך לנטר את חח5ל
בלבראינת ראיית בי לא בא שסדנו שחחב לברך
חפסת ,אלא באל5סדגו
על' 1לנגצר את ח
שטסרחלכלחםכלי*
את חחש,
שאסרו
כני!חימים
אעל
"פנץ ,גבר
וח
כל חסעמ ברכח 5אהריו סעק כרכ
אטרו אין לסרק טן חבל5ות ואפי 4בטקום שנאטר
בח!הוץ .השם האטר אם כ!ברכתיחשוך לסה שעח

יש

הילה

קש

פחשחת בברוך בית שאינח סטכח לברכח אחרת?
"ש 5וטרספני שחיא ברכה ועראח כברכת חנשטיפ
רעטרע! סחים אנהמ לך ח' אלחינו על כל ספח
וספח וט' שאעח פחשחת בברוך ,או"ש 6סר בימ
שכל תשנח כו4קורק את חח5ל חיא סטוכח לברכה
שלפניחכליל פסח נ-כ 5א המ 5שמחח .וגבר פשפ
הטנחנ ככל חשלם שלא לכרךעלט1,כל ח5בחשחיא
ראפת כירך הלך אחר חטגחט עטח חעקק את
חחל ?5כדי לחררבו את טס שני ,שטס ראשמ
סחררק בקיררש וטס שני סחררק בסקצת חחלל,
שחחנרח אינח אלא סיפור רברים כלטא ,וכוס
של"שי סחררק בברכה חממ ,וכום רב"ע' סחררק
בהשלסת חחלל ,השח-כ אוסר:
ב ר1ר א ת ח ח' א5חיט סלךהעעם אשר
נא5נוונאל את אטהימסטצרים .לפי שאסרלסע,4ה
בחגרח שלא את אבוולנו בלבר נאל חקב-ח אלא
אף אוהגו נאל שנאטרהיהנו חחףא סשםהנה,לפיכך
חזכיר בא!נאיחטונאעת אטתיט סטצרם .וחנ"עע
ח*לח הזח ,זחו כט שאוסרים והנ"ענו 4טו חזח.
ועם האטר כיק שבירך שחחףט לסח סכרך כא!
וחגיענוחל'5ח הזח? "1ש 15טר ספני שחיח רוצח
לוטרכ! ח' א5חעוהש5חי אבותינו חנשנו לסח3רים,
למהגרים ,שחהש4שק בקשחעלהעתיר .ושסרוחנ"ענו
ח*לח חוח לאטל טגתמז ומרור על שם השכ 6את
חבשר ב*לח הזח1 .לא נרסינ!ינ"ענולסדעיים אלא
חנמתו לטיערים ,שכל חענק ער לססח חוא טדמר
16כה שכ!חהש אוסר וצמחים בשיק עירך וכר .וכן
חהש בסדור רכעו סעריח .למהגרים ערג5ים אחרים,
לסדערים חל 1ראש חשנח רום חכטרים,ערנלים אלו
פסח השגועות 101טה ,השע-פ שחם בכלל מהגדים
רוה באסרו עתלים שחכט לעלות לירהשלם ככלרנל
ורנל סש4שה 4שסחים במקעירךהששים כעטרהך,
על שםכי ניחם ח'שימ נחם כל חרבותיח ששק
חשסחח יטצא כת וצרחוקול זסרח .ונאכל שם טן
חוכהים אקחפגאזים.
טרסין טן חפסתים וון
אכחים ,ומעות ה*א כי הובח רח9נו ההנינה חחש

יש

ירם

לפסחשיחיח נאכ5על השונש שינץדטםעל
קיר נמכחך לרזמץ ,כך כהגהצ רב עטרם ורבעו
סערית והרטב-ם ז-ל,ור-לשנאכל שםסאוהםזכהים
ופסחים שחרק חדם על חכמכה ,וחהש ע-ש ונסממת
רנצעל קיר חנמכה .טרסקערשיג"ע אולבשינ"ע,
וחראשקעיקר .עורח 5ך שיר חרש על גאעחטה3ל
פרות נפשע לעהיר לבא .וקרא חהשח3ח חעהירח
בלשקזבר שלא 'חיח שחריח שעבוו 2כרוך אהח ה'
גאל "שראל פהרישכוטצרים .ואם תאמר הא קייטא
אהמףך 6סרטעין חההיטח סטך לההיסח וכאן
בחהיטח ווא טעק נאעת טצרים וססצך 5חתימה
טעין נאלת חעהיר"1 .ש לומר שכך רצח לוטרונורח
5ך שיר תרש על נאעחנוזו נאולה עלחעהיר1 .ש5

*

יש

קש

נאיח
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פרות נפשנו !1
0צרים יטנאטר כפר לעטך חטרור ,וא!כל טטנו כ!ית חוא וכל אחר טחטס!בע
"שראל אשר פרית ח' כי ליטהן הטשיח כהכירק עסו בלא הסיבח,שאינוזכרלחיר!תאלא זכר4שעכור
שחיח! כטו שאסרנו יטי חייך
ח!ח כל יכר שנאטר בוויטררו אתהייחסדי-
ב אין צריך לאבלו
חייך לחביא ליטוח הטשיח .וסגרך טרא פרי ררךחירווב ואחרשאוכלחסרורלוקת חסצחהש"5שית
חנפ! רשוחח בחסיבח שא וכל אחר ט! חססובק וטרך הטצח בחזרת שוכל .וכתב חרטכ-ם
עסג -נשלם פירדש חחנרח.
אותם בחרוסח ואובל סחם כזית בחסיבת חוא וכל
אחדט! חטספע זכר לטקרש בחלל שחיח חלל
חסרר חשגי
עישחבן בסקרש ,ולא יברך ע 5אכילתו 1כ! כוגכ
טהטטבק,
אחר
,
ש
א
ר
ח
ל
כ
נוטל ירו פעם שניח חהו ו
1
5
ב
מ
1
ח
י
ח
בחרוסת שכך חלל עישתאוכל
וטברר כל אחר לעצסו על נסילת ירים ,אע-פ טצח וטרור .וכהב בעל ה1סור "1ש שססבילק
שנסל יר' 1לסיבול ראשק ,שכיק שאסר חחנרח בחרוסת אבל טנחנ ש5גו כהמז וטרור גח5ל בלא
הצת חחלל חי"שינן שסא חסיח רעחו כגס%ה טיבו 5בחרוסת שחקפא סוא בסיב %אחר,
ראשתח ויחם עסקניות ה 4שח-כ לוקח כהמז סיח ססיחח אוחוע-כ .צן כתב רב עטרםבי אק

חעים

לסכי

יפי

י.א

שלמח חזצי ישהניח בי! שתי חשלסות ,וטניח
פרוסח בחור שלסח וסכרך על חפרוסח חטהרא
שחיאברכחחנחני!חקודמת5ברכהחטיחואח-כטכרך
על השלסח לאכו 5טצח ,השרחא רסילחא חיא
רסברכינ!קייש
א בריך חוא דאפיק לחסא ט! ארעא,
!הרר לברוכי על כהמז רסתעביר סעיח ,שוכל
טשהיח!מית בחסיבח חשוכל אחר ט! חטטבעצגה
געל חעטור כהב שנחמ לברך ע 5חשלמח
חטהרא דעל הפרוסח לאטל כהוח ובוצע טשתטזן
או סאחת סח 4ורבימ חננאל כחב ססתכרא
אפר!סח"1 ,ש אוטרים אשלסח .ואם תאסר יברך
חחלח חטארא שוכל ואח'כ יברך לאכו 5כהמז
ויאכל 1רש לוסר לאחר שסילא כריסו סכגח אק
5כרך לאטל כהמז .ולסח סברך בפסת על שלמח
ארוסח1
ראסר רבא חייב ארם לבצדע על ישני
ככרהן בשכח סאי טעסא5 1קטו לחם טשנח
כחיכ ותנו רבנ! ששת ינךם הלקטוהו טלטר שלא
שלא חיחיורר ט! בשגה .יוט טע סנע 1שכחלא
יודחבו,פירדט בכליום חנקרא שבת רחימ שביחח
ססלאכח לא יהיח בו חט 4יכיק שביו.ט לא חיח
יוררט! צרך לבצדע עלשני כגרות שלנךם; וכפסח
גרעוחצי חאחר טשום שנאסר ט לחם עגי עשע
על הטצח חשלסחוחפרוסח.ב.כ רבנסרתאיוחרי-ף.
ה".8י בברטת פ'בהוי סכרכי!פי' חבלסהיםבפסת
שטניח פרוסח נתוך ש5מח עמצש שתהז! בידו
ובדוע ש ס! הש5מח ש כדשתיח 4סאי טעסא לחם
עגי כחיבוכ! כחב ההמב-םז-ל
 .וכוגכ רב עטרם
ה-בינו סעריח והרסכ-ם לטב %חכהמז בחרוסת,הוכ!
ירחיהמחעלזח ואטראיךיחחגיזחחירותוחשעטר1
5ש אומרים כי חטעם לטבו 5בחיוסת חש גדשם
שאין הגשע רשאילבצדע ער
לפניו ס5ה או
סראטרשיבייי
לפוק .ועור טעם אחר
בנשש חעטל יחו
בסנ,
הששק צריך ליטול יריו בטט 5שגי ,חרי
,
כ
י
ס
א
שקור
.
א
י
צ
ו
מ
ה
ל
ר
ח
א
ו
ישגי
ישאוכלט!חסיח
ל!קתט! החזרת שחש הטרןוטובל בחרוסת וסברך
4טל סרור1 ,ח" 5שחנו בחרוסת פן יהכסל טעם

לסט 5כחרוסתהסיח וחחזרת שלכריגח,הובןחירהי
תטהע 1.חשסר אטוחלל לא חיח טובל בחרוסתזכר
לטיט%-1מה שכ*ם חסיח !חחזרת בכריגח1
רחניא בפ' ערבי פסחים אטרועליועל חלל שחיח
כורכ! הווכל! בבת אחת ,טשוס שנאסר על כהמת
ומרורים יאכלוחו .א-ריוחנ! חלוקים ע 14חבריועל
הל ,5רתנש יט 5לא שש ירי חובחו אם לאכדי,
בבת אחת שצל! בררך שחלל אוכל 1ת-לעל טצות
וטרורים יאכלחזו אפילוזח בעצגעחחבשוטו .וה"שחא
%א איתסר חלבחא לא בחלל %א כרבנן אנוצריכץ
4ושות זכר לסקרש כחלל ונם אטצריכע לאכ %בל
אחר סחסבפני עצסו ברי שלא יבסל טעט סרור
שחהו סרבריחם וטעם כהמז ישחהו ט! דהורח ,לכך
טברך חחלח לאכול כהמז וא!כל סטגחכזית ,וסברך
4ט5סרורהווכל טסגוכית ,הוח-כ כורךכהמזוסרור
הו!כל טשניחם כזית,
יכרך על אבילתו ספני
שכבר טילאבריסו טהם אקלברךפעם אחרת ,הצר
שכבר בירךעל כל אחר סחם .ובערוך אוטר בוט!
שבית הושקרשקיים חיתחללסברךבכהמזלאכ!5כהמז
ובטרור לאכ! 5סרור וטרך כהמז וטרור בכה אחת
כיקששניחם ט! חחורה אע זח סבסל את זח ,אבל
בזט! והח רסיח דאוריתא שנאטר בערב חאבלו
טשוב חרורררבנ! אגאסר מ1תמהיםיאנלמו,
בהק דאיכא פסח אי! בוט! רליכא פסת לא ,אק
בבת אחת השתיררבנ!ימכטל דאגויחא,אלא
5ח
ז
אבב
*עעסו חח בעצטו שח.כ
כבת אחת זכר
ל החזרת
לטקרש ,וביק שכגר ברכנואעלג*הטצחדי
שכילח מ*כר כעלטא אע סברכע עלטג וכהבאכן
חירחי חרתא5קיים טצהזזו ט! חמובחר לא "שיח
ער שהגשתחכריכח גחל5כרי ישתעלח  6ברגתכהמז
ומחדלכריכא רח5ל ג-כ ,דוש טשום ר5א איחסר
חלכומו לא כטר %א בטר עכרען לחוטרא כהררהי,
הכי ננף לעגי! ברכה צהכעלס-עבדשיעלח 5שניחם,
ובשטזת ח%ק צריך למחר אבל ס %ברוך לא חוי
חשסק .ואח-ב נטשך בכשווזצ שוכל בל צרט.
עעחרתח אוכל טית ט! חסצחחפרוסח שחחתחטפח
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ש
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לאפיקומן וכר 5פסח שחיח נאכל על חשוכע ,ואינו
טועם כלום אחר אפיקוט! כדי שיחיח חפסקלסעויתו
וטעם טצח כפיה וציך לאכלסיח שלאפיקוסעקוים
חצוח ,ואם לא ,לא יצאידי חוכהו כפסח שאעו
נאכל אלא ער חצוונ וכהב רכינו קגקכ חזק! סשום
אביו חשיל השלשת הגשוח כאות 5שם טצח טוכ
חש שחעשח כהמח ככל שחת טחן ,גערע 5הש4מה
חטההא ועלחפרוסחלאטלמונחלאפיקהקוחש"5שית
לכריכיג ואם שכח שכל רבר אחר אפיקהש חהר
ואוכל כושן ממצת אפיקהק ופוסק לאטל .ואם אק
ל 1אלא שלש מטח5שני חלילות ,כתכ אכ! חירחי
כידילו כחס ,כ11ר? כקטברךחמהרא ולאטלטצא
בווע ט! חפרוסח בלבר ואוכל ,וכריכחשלהללעהשח
טדט! חפרוסחואינו נתע כשלטהכלל ,ונשארו 6
שתיםל*ל שניויעשח בח! כסרר חוח.
אחר שאכל אפיקוסע טחנק לו כוס ק6שי
וטכרךעל' 1ברכה חכתת השותח כחסיבח חהש ובל
אחר טהמסונקעטו .בי! הטסות חל 6אם וקנה
5שהות שוהח,כי! של"שי לרכקגי לא "שהח .ואגוריק
ביוזשלטי 5מה? כשביל שלא י'שחכר ו"שכה לנמור
אתחחש .וטקקח וחלא כבר משוכר חווו? פי.
ששהח כל רצונו כסשרהו .ומוווץ יין שכהוך חכתק
אעו משגר ,יין שלאחר חכתו! סשכר .וגווב כעל
~טת נרלוח וחף"ף וחרסג-םז.ל שאסור לשחות
שחר טצח אפיקוסק חת סשני טסות אחרשל כרכח
ואחר שלחלל,וב! עסא רכר כדי שלא יקכע עצטו
ע 5חיקויחיח כאוכל פסת בשתי חטרות ,ונם כרי
שלא ירשח כטוסיף על חכושוח .וחרב רבעו יתח
פי .טעם אחר לטגחנזח לפי שחייבכל ארם 5עסוק
בל חלילח בח5כות פסחובהויאח טצרים
חנסים
שעשח חקב.ח לאבותימער שהחספע חשינח ,שם
"שתח "שחבר .חכי אטרינ! בהוספהא שחייכ ארם
5עטוק בחלטת פסח וכקראת טצרים כלחלילח .חחו
ששנינוגהמשחברבי אל'שרור' יחהשע שחיו טסוכק
בבני כרק וחיו טספרי! כמניאת סצרים כל אוהו
ה*לח .אבל כוס חט"שי חהיר 1ש"ש ל 1סטך טעט
טן חפסוק כננר וחבאתי אהבם .השם רצח 5שהות
נרם "שהח .ואם קכח ולא אכל טצת אפיקומ! ער
קנטלידיו לברך או שאנור חב תברך או אפי6
כבר בירך ונוגר קורם שברך בורא פרי חנפן ,גתכ
אכיהשרי וחרא'ששיטלידיו'1כרך חסתמא'1אכלנח,
ואםלא נוכר ער אחר קכירך כורא פרי חנפו לא
יאכלנחמפני שחיח צריך לכרך קור גרבת חמת
לכרך כפ-ח ונסצא טסקף על ארכע משוח ,ושר
רקיימאל!בי!של"שי לרנקגי לא "שחוג וככי חאי
מונא כרשי ה! טצוח שלט
ע*ח! כי
ו*
שטורות משעח ל"שח ,ואותחלס
טח
טצ
ל
ככ
י אחרתח שא
העלחלו כסקומ טצתאפיקהה .שם חאטר שטא לא
אכל טצח לכסוף אלא פירותוטיני קטנית שאין וח

יספר

*

קעח

ר חפסת
טעכב שלא אמרו אלא אין טפסירי! יאח
אפיקצע אכל לא אנג-ו שאם חפטירו שעושי! פסה
שני ,ולאעדיף אפיקוכק ספסח שחריאינו אלא 6גר
 .6וח.ר פרץגווב אע-נרבעלטא חשיכ סל1ק שאני
חכאבית ראפיקוסק סיוח ררסא רחטנא על! איכע
ששותח טס
לויטר אחכא ררחסנא סטכינ4
קל בהגה חכתת סהנקלו כושרביעי ומטר ע 14את
חחלל .ואוטר בטררש חקורשיםצריכקשיחיו ש4שח
בדי קיאסר אחר5שנים חוהה ולטהנו כתח שטצוח
סן חטובחר לחזור אחר ש5שח בקריאח חחלל 'כרי
שיאסר אחר 4שניםחורו .וגווב חרא.ש שם אי
אפשר כשלשח יספיקולו עשהו ובנו קט 4יחמעמ
שנחע ל
נוו.טר כהחלח שפוך חטחך אל חנים אשרלא
ו
ידעור טפני שארכע טסות חל 1הם כננר ארכע
משות של פורעניות שעחיר הקב.ח לחשקות את
חמים כמו שאטרנו למע5וג ווגו אוטרים על טס
רביעילפני חקכ.ח כיבוח חטס אנוטשליטקחסיוח
וטעהח עשח טה שחבמחחנ51שפוך אוח! ארבע טסות
קלטרעניותעלחנים .ולאחר שטטר אתחחללאומר
ברכה חשיר שושש יחשוך וחוחם ט5ך סנח551
כהשבחות ומכרך טרא פרי חנפ! רשוהח כחסיבח
חהו וכל אחר סן חטסעקיס
א ואם רצח 5שהות
ס חט"שי אוטר על' 1חלל
שושש ועיו
5כחו.
ומ .כי טוכבי 5שלם חסרו חורו לאלחי חא5חים
ואוטר נשטת כל חי וחוחם כ"שתבח
סלך ! .בהשבחות וטכרך עליו
 .וכן כהכ חקי
יצזזק ניו14ת .וח-רחיים גה! לא חיח חוחםבסקץ
חחלל חכרכח כי די בחהיטח של "שחבחולטחיחחום
קתי פעטים כענק אחר? הק גחוב בסרר רכעו

ייאחר

טחיל

סעדיח.

חנרי

יר

ו5עני! כרכה על חנפ! ועלפרי חנפ!יש טן
חנאתים אוטדים שצריך לברך על כל כוס וכוס
טארבעחם עלחנמו ועלפרי חנפ 4ורכינו חאי כהב
לא חוי לנא סאע רטכרך על חנפ! אלא בחר טלח1
כסי כית רחר טהשכנינחווליכאנמלך בברכחלכסקף
סני .וחרי.ף גווב רכתר חר' כסי קטאי וכהר חרי
כסי כחרשי סברךעלחיפןועל פרי חנפ 4ובע5
חחשלטה גווב טסהברש שחרי-ף סכירש 5יח ריץ
לפני חכתתאינו פוטר יק שכתוך הגהת משום שות
5שהוח חח לשרות ,וכשם שיי!שכיעך חסזו! אען
פוטריי! שלאחרחכתת סששם אהחלשר1תחח5שחוח,
! שבהוך
שני לא כ! קבלתי סאבא טורי אלא יי
חמ
חתותא שחוא 5שרות אימ שטר יק שלאחר חכתת
ש לשחשח ועדיף 5שחות ט5שרוח ,אכל יץ
שלפנ
שחשי הסות שחש 4שתוח פהשר "ן קכהוך חכתת
5שרות רחא עדיף 5שהות ס5שרות ,וכן בתב
ח
ראב-ר כטס' כרטת ,ע.ג .חלכך אק טכרכז
על חנפןועל פרי חנפ! אלא כסקו כולם .וכן עסט4

רבר.

נשי141ש אבךהיהם

קעם

כהכ חרי.ף טאן רכע' לכר1כ' בתוש הזלתא
גדר חיב' עכיר ,מברך כר"שא ככית'ח ה!מ 5כל
סא' רכעי ומברך ברכה הסהק ,וחרר מכרך לכל חר
וחר בביחו רשחו אעהו כסא דקדהשא וראנרתא
חשכ'6רק' 4מוה חשקע לא אכלטירינחרייזע רשכוק
לה4 1גמר פעורת'הוומכרכ' איניע ברכה חנהע,
1חרראז'ללביהא אחרינא ועבר הכי ,הקלכל ניהא
יכיתא .אלנ רברכהחנחניןקי-ל ראוט יט5לכרו
לאחרים אלא א.כ 'חנח עסחם ,שאני כרכה ה4ם
גחמו וקידחשחיום שחם חוכח,
'כ %לכרו
5שאלחרים אף שאעו נחנה .שיחוחכליכעירכיך*ח
כהכה הגהט לא ימע1ם טירי כהראח 1רקי-ל אין
מפטירק אחר חפסת אפק1גק1 .לכס1ף אז'ל לכית'ח
המרח*לא "שתי כסא רחל'5א1 .אי כע' לאקרוט'
לחנחוכתי כר"שא מברך לחו %א אכיל 51א סעים

טירי כחריח 1וחרר אוי5לנידיח

1טקרש ,חו,ש1ת

!:0

פף חארמח אשאר ירקיכיע ראינו טדעם עמחם,
שלא אמרו אלא כברכת ה4ם ש 5פצה .טריך
לטקכר ברכ חסרא רמכרך בהזרת כורא פרי
חארטח %אטל סרור ואכיל וכי מםי לסרור
אכיל כלא ברכח .וכתב חרא-ש %א נהירא כיע
רתקנה חכטים חיא ס"%ם חכירא לתעוקהת חר
ככרכה גחמו '1כול להחראם אע-פ שאע 1טדעס.
ברכה חנהת
1טח שכתב חרש.ף 1מברכ'
הרי תקנת*ורשם כרכה חסהע ,ואם אינם ערעים
כהכרכ עטרםשאין תקנת לחחראם שאם מכרךלחם
כהכתחנהע חו לא טד לסשת'ח כביתעג הרא-ש
כתב ראפ%ו אם איק ערעים כרכת הגאע " 8תקנח
לחקרותס טלח כטלח נקטן שטקרא את חחלל
שעעק אתייו מח שחוא אוטר שאק כא! סחרא
שם שטים לכטלח1,כ 1כהבחר-י  1נטו1וג וה'ר
יעקכ כן חרא-ש כחב 1אפשר דאף ברכת
חפע 'ט 5לברו כרי 5החראם כ' היכ' רכיכה
הלהם
טצה מהראם כיה שחטו שכח חכי
נטי כהכת חנהעניעשתקנו ארכע כוס1תיקט אחר
מחםעל נרכתחגהע חף חונחנ.כ,ושיןרבריונכעים
כעיני1 ,ראטז פדאטרעןביררשלמי פ' טי שכאוחנש
כל סהמת שארם פמ1ר מחס מחרא את חרכיסירי
שבושחוץ מכרכת חשת,יחא תניק כ5שאעוטחיב
בדבר אעו טחרא את הרבים 'ר* חובהם ,הא
אם חטז תיב אפילו אםיצא מחראצ א*ר אילא
שנש חטו כרכת חשערכהיב כח ואכלת רשבעת
טי שאכל חוא מכרה י"נבת 5שש1ת כרברי

אעיי

כירו ושפיררמי,ע-כ .השם יריחינמור חכל ככיחו
שח.בילך לקדש ככתים חאחריס %א שכל "1פחח
ש
עטחם ,חרש1תנירו .ואין ל 1לחחחיל ככיחו %ומר
8רואל "שרא%5בדו חמהרא ועלאכילתגהמח1לילך
אח.ב 4שארכתים 51ה%רלכיוע לנשר סעורחו,לפי
%א חתיחלעשי טמעורחוללכה למקום אחראפיל1
וגטז שםוקןאו ח%ח אלא לרכר סצוח בגט לקראת
חה
 ,א 1לקראתכ .4ואק ל1טר שנם כאו חשטצוה
4תרא את מי שאען כקשים ירי שבתסצ לפי
שטצ1תחה ,וכלח תש סצוח שברת לפיכך חתירו
6לעשר מסשרחו1ל'לך לקראחם ,אכל לחחרא נר
שאינןכקיאים ירי דעבהם אעח סשיח שברת '1ג %הרא-ש.
לחהראם אחר שנסר סעור.וע או ק1רם1 .כהב
כעל חעטור טסתכרא ר5א סחר מכרך כורא

נשלם

סרר שנק

פירוש מהר"ל

 8ש

החר גתורה
-9פזיח חלגודוהמובהק .מוזי-ל היח
והחעסק גפ גקבלה סעשית וגצרוש' שפות וסגוגח זגע5
ה פוסז
קפ* וגגי חר1ויו מיהמם י"8ת חטלםשיי
ביחכ'ג ווון בשרא 4ויא ד4טו 1'8ספיים חשוג'סוג'גוהם
ל ציש מי'את מצהפ
"גכוית השם' ג4ת גכי
וט /הספר
ופ'
חשש ו%טת צה גקציה 4ץ
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