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אכן "שרשל אם לחסד אם לעטי אם לשכט.,רי לא

=י

הקדמת המחבר

"יקנן חשר ארק יחורח אברכגאל וצ-ל:
כי סנעורי נרלני הערטר וחכבוד ,כית וחו
וחלת אכוח ומח' סעלח רסחעם טלכים ויהעי אף
בחצריחם וכטירוחם ,והייתי קרוב אליהס ,ועליס
חטוףסלתי .וכהוךעסי חוספחי על כ 5אשר חיו
לפני חורה וגר%חעבריס דשפחות וכני כית אתן
4נדצטיי ופשהי ,כי אעכור כל טובי עלפי,ל:
'רעח* ם פ 1ר1ת.
כי ררףאיכ נפשי ,טלך עריץ ובוצע כצ
טלך פורטונאל,סעלפני חארסחסקום קברוח אכוול
ומפני חרכ חיתח חטת טלך סלאכי מות נטשת'או
נחלדר ,נררתי ססקוטי כצפור לעוף כדרור לנו1
ובאתי אל טלסתקשטיליא רבהי ,שטה "שכוכסאוו
לטשפט כסאות לכית רוד חנבורים אשר סע%ו
אנשיחשם .סי יס %נבורוח.
כי חפרני !!לחים כארץ חחיא ,שם צוח ד
את חכרכח כאססי ,כנסת'  4כסף תחב קניתי
בבורסלנים אף חארץ ,חייהד לראשלכ5עסי כו
צ'ון חיקריםש4יםוכןרכים .וחטחחכגיםטהוכגדם
נרחוסהא דככ,5יחלו כסטר  4ואחרי דכרי 5א
"שט .שטח לכיוינל ככורי תשגח נ5עגה"
 ,אף
חכטתי !עסק וצרחי עסדו לי ,אמחת ח' אסרות
ם ח1ר1ח.
כי חנח חאדה ח' צכאוה ,חשכ לחשחית
חוטת כת ציקנלות ירהשלם אשר כספרר ,חיח ח'
כארכ לחקגףד 5חרת %אכד אתכל חיחחים ,מש5ח
כם חרק אפו ענרח העם תרה טשלחת טלנים
סחכ4םוחואינום א 5ארץ אחרת ינרשום סבית
הענהיהם .טארץ סטריחםחהויאום ,קרשו אחריחם
~א ,דשא חעם את סצקם ע 5שנמם בשטלאם
צרורוח.
כי רשיתיאלחיםפנים א5פנים נלחם כעמו
חכ 5נח5הו5 ,אסר אספח ע4מו רעחע חנירמש עד
איןמספר .יהה5נוטגר א5נווסנוטלגח אל סדנר
העגים,חשני כחוך הנ%חעכרגו סעברה ,נכע טלה
לט ,חררה חרטח ,נפלח חסעלח ,ובארירים טשברי
ים כאנו5סלכות נאפ"%ש ,כשוכח תחה נתקכלט,
אסרהי עהחירהיכ ח'לנו%,ל חחולכים כחשךיאירו
שבעת חנ ר1ח.
כי חנני אלחים שסח וטקני פרץ בארץ,
עקיה'לייד רשם כקיהשים אשר כארץ הטח ,עובר
5סוחרבשלום וכס"שור ,כשטחח וכשב לכב סרוכ
נל .רעי נכק לפני ,חכנים כני והצאן יאני ,ניהי
כיתועדלחבגים חרורים כעםהעהשים כגמ~!כת ח',
שסח הרעח תורח חרביץ נצחרים ,במשם רועח

,

אם 1ר1ה.
כי כ'טלח יררטלם ויחודח נפל ,נם שם אשר
נסנו 85רח לא חתח לנו ,כי נשא ח' עליט נף
סרחוק כני צרפת טשנאיח',יבואועל חארץ 4שחהה
ועל "שרא 5ידו טרל ,נם אנקי חארץ אגשי סדום
קמועטרו 4שלו 5שללולבהבו ולאטרלצ.וו לא"8ר
שם 'שרש5עור ,נהט 5טשסח יעקכ ו"שראללבדשים
וירבו כבת יחורה סגח חרכ !חרנ ואכק ,פצע
1ח כ 1ר 1ח.
כי ,עא שלח אטר ח' צבאות ,כחהו את
מנוחח ,נשאו את ררירם סע4חם,
"שרש5
כוני
וו
רריפ
איחם הלכו כשכי! ,עעיחם רואות
חם
נט כניח
ואיזלא 5ידם ,ורכ.ם סעסי חארץ עכרו יצרותחלפו
חק,וכאו כסים חוירתים ,תח חאחרק עצטו ,סחץ
טסא קרשו 5מה קהע צאו מהוך עמט ,אסדובטים
א 5תשבו כארצט ,וטצאתו חגות רכא 1צר1ה.
כי אפפועלי חעת סחם וסחמתם" ,ש4ו
אחלים לשוררים ,וכל א8,ר כנסהי עשרתי טצאתי
אה ,4חה עתק לצרקח אשר יעקח 18תם חארם
וחי כחם חלכו כשכי1 ,כ 5ספרי 1מחסרי חטוכים
לקחו לחם ,סש המוגשכלחווה ותשאני רהתז5עפות
סנה כוסם,ואלךלנפשיוחייתינע ונדכארץ,השטלמח
כטרשני כאורח נטחללה ספני חרכת 4סרההות
רחרות א ב * ר1ת.
כ* תאמדו איח נית נריב ,א*ח סופר אה
חספרים ,איחשוק 5כפלסוטאזני טשפט אתהפעשש,

כי עהח ריקםש,חני חזטו ,כבוריסעליחרהיק חד4
קרובי וטיורע* ,בנ' ב'הי ואטחות* אמשתיובני המשת*
וחנם בארץ אחרת ,תשארתי אני לבדי נר כאוץ
נבריח ,יאחזתי שי עתי ,וחתעטף ע 4נפשי ,חלך
אל.ך וכבח על נ ח ר1ח.
כי זקנהי סחיות 5א"ש ,שבגי כחי ואעגו
אלי כחסו 5שלשום ,השור עיני נם חם אין אתי,
כי חשכו חרואות כארובות סעס5ובעס אכיט5,כי
סחרהר רע וסר,ואף כ' סקרם קרמהח ח"לים ינכר
כא"שחי רכ פעלים הן עחח קטנהי סכ 5חהסרים,
חשני אנח אני כא בטי 5א אשמע 4שתו וחריכור
איןכי,ואיככחאוכללקלקלפנים ,אכ! 8כנכ 1ר1וה
ב' .שמעתי אהשרים ,הנח יום בא טעד
סערים פסח חוא לח' ,טציא אסירים סכיתעכרים,
וחנח עוע טזרו*1ם .ע5י חשחפך נפשי ,צרח
אטצא תפשי שומסח ר01טח,זכרת'יטים סקדם אלח
חם סערי דשטחת פסחי ,כסוד אלוח עלי אחלי,
חאשח וילריחכשחילי זתיס סביכ4ש%חני ,סכיטוו
ארי% .חח רכות אנחות' ,אשח אל אחוהה

יטו

חוברוח.
כ' ערע כל קערעסי אתכלכבוריוכל חעם
רואים אם אכלתי פתי לכרי ,לא פסקו טש%חני

המשך

זבח פכח

א

אגשים חכמים תבתים ,וח חשולחן אשר לפני
יוםליום יביע אומר !5ילח ללילמ ימוח רומז ,מלא
פרס למטיעל ש%חני5עניים סרהים ובאומאוכרים,
וחיח בל מכקש ח' י5ך שסמ ,את וח 5עומה וח,
י הוממ לי ,וחסח
לחטי בוחלי אש
לב
ח',

כרי

כוערווה

כ
י שמח 5עפדנפשי ,אמרתי ננורחי ,רברתי
אני א5לכי לסה חחיח בא"ש נדחם אומולם מלום,
לסח תטות כלא עהך ,ממ יהן לך ומחיוס.ףלךבי
הוכרנמ חראשתהת ,מכלעל ראברץ ,ומחןאביאאליו
ריבות ,צריק חוא ח' כי כל ררכיו סשפט .שים נא

ככורלח' ובהח-הו ממנח ,רררפ טע 5ספר ח' פקוריו
טשטחילכ,בי מם סקורסים מייםבארות כ א ר1ת.
ב לא בוח ולא שקו ענות עני ,ואין סעצור
 '4לחהשיע ,והשיכ לב אכות על כנים ויושיבם
5כטמ ,טוכ מארץ חאבלו ,ובמקום שבימים חחסח
הממן חומביסי חרפי חימ ובח טשפממ לע בעיר
ובחי הכמבי ,נם עתח חחפת ובחי צרק ע%מוכל%
כהית ח' ,הרשית פסמ לח' אלחיך בפיררפ מחנרות
וירנוה רברירורים ועניני חחנ ,קלות 1מ ס1ר1ה.
ב משרה אעאש וער מבואו ,טקום אשר
רבר חמלךורהו מנץ ואת חוקת חפסמ ,ובכל טקום
שקטר סתש 5שטו ספר חנרת מנ הטשת ,תחורא
משבלמנא ומכמח יהירה אשהכחת כספוריווחנרוהיו,
צערים בעם אשר יבינום כפשוטם לא ירעו ו5א
יביט ,ואתח בן ארם חחפש אומם כנרומ ,ופש
חןושכל סוב ורעת ,ומיו למאורוח.
בי יסכק שיטו כדשביל" ,שטע מכם .1וסיף
4ח ,אסדתי 5ששות למ' פירהפ בחנרות חפסח
פקש כעניני הנלות וסבוהיו ובאופני חנאולח
שפלאהץיח ,ג51ל פהשיות וררהפים בטעסים נכגדים,
חוישים לא שערום חראשונים ,מח~קים סרבש תופה
טפים .הוקרא שם חטאמרחומ וכת פסמ ,בי
4וש ובחי אלמים טרוח נשטשו ,וככרכה חודאמ
4ת%בי סרבר1ח.
בי השמ אלוח מבטח ,חבינמ ונם מקרחעל
ררושאלח והשובמ ,וחיוחשאלות וחספקותבררבתות
~כטת לסצוא רכרי חפו תשובהם ,רשערי צדק
לחבנס לאטשתם .ע 5בןאמרתי חנמ באתי בוכרק
השאלות חנפלותברכרי מחנרהכפי המור מראשק,
שסררםבשערים כ6שק למורים,לרעת לשת אתיעף
דבר ,לפקהתעינים עור1ח.

י

י

פי

ש

וומ חחלי 5עיפות

כשם ח'

אל עו5ם.

גשקררישו] לסה סררו מז5-הטאג~רחהששק
סחמנרה כ6שק ארגף חא לחטא ענטו וכר ,משאר
חטאמרים שבחנרה באו בלם כ6שת וקרש? והימ
השרשימיו חמאמהם בלם באופ! אחר ,אם כ6שת

סר

חקיש אם כלשת ארטי טהחלח וער סוף .ובפירהפ
הטאמר אזכיר רעות החכמים כוח ,ומח שחשיוהר
קרובאל חמרשכל.
1שער שני] למה קראוהסיח לחםעתי ,וחש
כעצמחכפי מח שנחע במ כני ישראל לכנמיפמ?
ואם מפני שחיא וכר5עתי ,חנח רכן נט5של רהצ
שחש וכרלנא!5ח תסהכדעכטעירעליח בן? וראף
אם ס5רעת אם חמאמר הזמ מסכים 5ררשת רבן
גסלשל או מ%קעט.
7שערש"5פ] 5סח חיהח חחחלת מחנרה בשק
הסצח כלכר באמרם חא להמא עניא ,וחנמ כמנ
הפסח חובח 6טר שלשח רברים ,ואלוחן :פסח
טצח ומרור ,במו שאמר רבן נס5של? ולכן הימ
ראוישיחחיל כפסמ שחוא חקודם ,או יובירשלשהם
ימר ,לא שיררווש מהטצח ב5כה נם בי סאמר ר-נ
חיח רשר שיכא בחחלת ממנרה בי דעא חיסור
שחבל בו.
מלי
ייבמל) כאסרם מא שהא חכא 6שנח
1שע
מבאמ כארשו ר"שרא ,5מאימא מכאעברי 5שנמ
,
ל
א
ר
ש
י
ר
ש
ע
ר
מבאח בא
,
5
1
פ
ב
א
ו
ח
ו
טאמר
ומיהרי
ששמר מרא סינייחו ,נם בי ומ עצסצ נאסר בסהו
חחנרח ,בן מ' אלמיע יניענו לטוגרים %רנ*ם
אחרים שסח*ם בבניןעירך ,רשם היה צששקחפ חגאות
אליו,לא בחחלת חחנרה שאינו מקומג
נשער הם"פן כמאסר מח נשחנח אאכר יצם
כשנויים ,אכילת חכמוה וחמרור וממב %שתיפעגים
וחחסכח ,ולא וכר חפסמ שהיו אוכלים בלילח חוח
%א בשארה*לות,ולא זכר מיוב חארבע כוסותו5א
רב פעגים כנטילת ירים ,ו5סח 5א שאלו על
חשנ
יויים מא5מ בטו ששאלו על הטצה והטרור ועל

ממסבמוחטגי?
1שער שאר] אם מיהח שאלת טה נשהנמכננר
מבנים חקטנים ,איך לא וכר כמ דבר טעקירת
הקערח מן השלמן השעשח ענעים טאים ש48
מסשרחוענינים טורם ע 5השל!סמ.
נוער שבמל) בו"שובה עברים מיינו לפרעת
וכר ,והוא שבחיות השאלח על חטצח וע 5הטר1ר
ועל חחסכמ 1חמב ,51חנח כאמ הוושובמ טספקתעל
אכ'לה טצמ בל%מ חומטכ 5ח*לות ,לפי שכחפוק
שאוסטצרים ער שלא מספיק כצקם 5החט"ו ,כרבן
נט'5אל ,אבל5ענץ
וחחסכמ לא השיכ רבר,
ונם לא 6צק המרור ,וחיהלו לוטר שסרהומט?רים
אתמייחם בעטרח קשח,ולבן חיתת אבי5ה הטהור
כטו שסתכיר אחר זח51 ,טה 5א זכרו ג.ב בחשוכח
מזאת?
גשקר שגימן כאטרו שי56א מחנש חקב-ח
את אנוהיע טמשץפ עריק אעובנינו וט' ,הטאסר
מומ איע סקנץ התשוכמ והשואל לא שאל ע 5ומ
ב-א פה נשתנמ מל%מ חומ סכ 5חלילוה ,לא לסח

המשך

ש

חמגי

ש

זבח פסח

פ

נעשח חנ הפסה,כימשאנולאחיעוחיהושיםמטירים לבנות ומראהו באיל 1ה.ה בן שבעים שנח ,כטו
כ-א רור אחר רחוק מטנו מאר ,וחית ראף שחחיח ש0פוהש בפ-ק רברטת ,ובאותו ים בשטנוחו לנשיא
חתשובח בענק חשנף ולא ברבר אחר.
אטר סשנת  ,11כטו שכתב חש-י שם ,ת-ו אסר
1שער השמל) ה0א0ר חות תסיאחו בסוף חר' אני כבזשבעיםשנת"6שגן שבעים ,לפי שהיח
חחניח ,בבל רור ורור חייב ארם לראות את עצמו ילר חכם ,יקשת א-כ סהיהש אההשה ש5א ובה ב%
כאי 6חהש יצא 0סצרים ,ושם חהש באישע חסקום יסי5 1טשא ראית שתאסר טראתטצרים ב156ת ער
חנאות אל',1ומח ראח 6כרו באןשלא בסקוטוהרזטי שררשה בן וומא ,חלא חטאפר 5א ישת ג.א
ל1ונכפל ,כימ שההשעהיר לש0רו אה.כ?
6קן שקנה חב0ה ועברו עלץשנים רבהש,ובכ 5רוג
נשער עשק"] 0ח חרוחזט אנשי חנלות כ0תו שנחזיולא וכח 6ח ,הזהו בהחלח יטיו?
חיום ב0ה ש"ושו אבחזינו 0טיריםכטו שא0ר1אי15
[שער ששח עשר) ודשך א0ר ר' א6מר גן
לא חחרא הקב-ה את אבותיט 0טצרים עריק אט שריה שלא כהמו שיו ראית שתאסר "ראה

יוה

וייז

וכנינו ובניבנינו טשועברים חייט לפרעה בטירים,
ב' אפשרשחייט ירשבים שם בשלוהיותרסישיבחט
בנלות ארום ו"שסעאל ,ובטו שא0רו אבוחינו הלא
מובלנועבור את טצרים סטוחנו במרבר חעטים
ר דיוטרות וחנירהשע ,אשר לחרב 5חרב הושר
בחי
3,6ב 5רעב וא-שר6שבי 6שבי ,ובפרט תקיאח 0כש
חרת להוקף הצרות?
נשער שזף עשר] בא0רם וא" 4לא חתמא
חקב-ה את אבחזינו 0טירים עריק אט ובניט ובני
בני
דרקט טשתברים חיינו לפרעה בטצרים ,חוא בלחי
בי אפילו אם לא חהויא את אבאיט0טיים
היה אפשר לההמא אוחנו או לבנינו ,ולא חיו או
בניט ובני בניט ער עולם עברים לפרעח.
נשער שגים עשר] לסח א0רו כה~ 1חכמים
ט 4נמים ס 16יותים את חתורח ,וטח כחגו
בש4שת חהוארים האלה? והנח לא
סשבילים
וי
כס
%א אנשי חיל יראי אלחים רשארוח
רות שובר
יהח?
[שערשישחעשט 0תקחברסהבסיישיא5שהיו
טספרים בטראת טצרים בל אוחו ת64ג קשח מח
ראועל בכה וסהחנ"עאליהםלחסיר שינה סעיניחם

ש

כמסים ב%ות ער שדהשה ג! וחצש ,הנח אם אטר
וה על לן פסת חלא סקרא ט5א ההו שנערים
חהש לה' לחחמאם סארץ טצים ההש הל'לח חות
לה' ש10רים לב 5בני 'שרא55חדהזם1 ,ב 10שפירש
הר0ב-ן עניט ש5בלבני 'שראל5רורותםחלילח חוח
ליל שטורים ש"שמרו את העבורח חואת 6בהרטניאת
סצרים .ואם 5א ביה ר.א בןעורית 16נקליל פסה
באה א'ג הנ"שנה חואת כאן ללאצורך.
נשעי שנעחזדצר] בררשונגן וומא לטקו חוכור
אתיום צאחך 0ארץ טצרים ,שרהש ן5ענין צטויה)
יטי הייךחיטים בליטיחייךהלי6ח ,חזגמים רוישו
בלימי חהך5חביא לי10ת חמשיה ,קשה ע-ו 0אר
לפי שחבתוב חוה חהש בפרר ראה בפהשתשסוראת

*ל

חדש חאביב ,וחוא מדנר בםצוא חפסח כמו שאסד
תבחת פסה תר לא האכ 5עליו חסץ שבעח י0ים
תאכלעליו סהפת לחםשני כי בהפוה יצאת מארץ
טצרים לטען חוטר את יום צאתך סארץ מצים בל
יטי חייר ,וגפי סננמ חפרשתאי אפשר לפרשו ב-א
על ענק חפסח 5א 5ענק פרשת צקרת ,וכו פירש-י
.1ל לטק) חוכור על אבילת פפת ומצה הזטר את

יוםצאהר.
[שעיום,נה עשי) בדוישת ק ווסא עדחייך
חיטים כל יטי חייך ח*ל1ח ,תנת כבר ההבאר ע.פ
חחנימ וחחו הא0ת בלא ספק ,שטלת עכל* חהו
חהשהכ5%ת ותכ %חפרסיםנ%ם,גשחבוא החקרסה
פחגות0בלי ,כל'החיה כחת כח ח5קיוה כי בא0רו
יכף חהך מורחע 5קצת תיסףם לא ב%ם ,ובאסת
בל י ןר
שבב 5הי0ים יי-ב
6טר י
ידאת גשחש4א5 ,א וגלליש  %ין
ח"ך ח*4ת ,ט ס" '41 16טםר בטשב בשש
לדחח אשטרך %1א 5טק ח*6ה שע אק גקש

ותנומח סעפעפיחם ,מתורח צוהח חשמחת בחש ,תח
חש עטי נפש ,ואק ספק שהבלית סה טתובוח.
[שעיאיגעה עשר] מתראיה חיא  11שחבש
"השטיו
ח לספר בטראתסצריםבל%ח חוח 00א0ר
רביא5עור בןשיי
ת סאוחח סשנח בפרקא ק0א
דברטת חר'אני כבן שבעים שנה51אוכיתי שהאסו
הראת טצים בל%ות וכר ,חלא אוהח טשנה לא
במגחבליל פסח בלבר ב-א שהא0ר פהשח חצמרת
ש"ש בה מףאתפציםבקריאת שטע שללילחאע.פ
יש54חלאו עק צישית מ1א שנאמר וראיחם אוהו,
השת וח5ענט חיבת ל %פסה1 ,צ5א לבר נהחייב
*חת פהשתצהיתבקיאת שמע ש 5שחו ה6לח
ותה טאטר בחך חטח שטק
תא"
יאג
חי
מ-
כשור חלעות ,ב-א שנוביר גו פפת מצה 01רור תדחל
קשת סח יאת וטלר 6קדם חטעח
ומע0יחם?
מאת קל )ישת חאתתח וגש ,שם חא שהת
בן
י*קינא ול טח שרחש
נשעי "סשה דשר] אםת"ש רבי
הע
ש
י
טאמי
קיח ב'טטנוהו לראש ו*שש תחת ר-נבןי-תשנת ל0הלא א0רח בהחלח חהנרח קורם שיררהשוא"1
שאר
ומפמ בבור הנאךאחז נעשת5ובידך נס קהצ"שיו חכיעבים ש-בר נררשו בח,וסח חיחם אשר"ש לבהכא

יי"

אי

אי"ר

המשך

א

זבח פסח

זו 4וכרח קורם רישח ארגעח בנים?
ושער עו"8ם] (טמ תאר הקג'מ בשם מקום
גאסח גרוךמסקוםשנתןהורח "5שריא ?5וככרחשגו
אחרים למנצל טן מספק הזח 5פרש דאשקום מנזכר
כאןע 5מרסיני"בו נדשה הורה "5שרא 5וקב5וח
טשס ,וכטו שאסרו בטשגח משח קג 5הורח ססיני,
וחיא גאמת רעת טטעה
[שעי אחר יעשהם] טה ראח חסניר לחביא
ת מארגעמ בנים שניאר גמעניןנלותסצרים
כאןרי,י
וח"ראח טשם ,אחר כך סגיא טאסר סהחלמעוברי
ע-זמיו אגוחיע שזכר ט מדחוגחח,-השברמםוטעטר
ביןמכחרים .וקגקב%גן .וחירירה 5סצרים .ויחזור
אח.כ פעם אחרת 5ספר חנ5ות והענף ומקראחסשם.
וחיח ראוי קיקרים ראשונח טאסר סהח5חעוגריע-ז.
וברוך קומר מבטחחו והיא שעמדה ,ררשת ויעטט
ח ,'1אחףזח חכיר רהשת ארכעח גנים ,וכ 5רכר
ע 5סקוגןיגהש גש15ם.
נשיי שמם וקאהם] סח חח5וקחושאת,ועשח
מטגיר כארבעמגנים אחר חכם אחר רשע ואחר תם
אאר שאיעיודע לשא ?%כי חגח מח5קח חזאת
אעח '5:סת הפהירח וחחלקים שזכר אינם סקב4ם
שיאסר אחר חכם חחר סכ5
אבועצאסים'.ט בועמרימר
%שאי
ירע ,אחר רשע השחרצריק שמם
מפכים או סקבי5ים געצסם ,סח שאין כן חכם

ט

4טאלה מחכם התשובמ שמשעמ 15ההורח באוחח
פרשמ שנאסר אסרת 5גנך עברים היינו 5פהמז
גסצריפ? וחיא השוכח טתיחסת א 5השאלח %א
זכרח חסגיר .חכר רגרם אחרים טחוץ :אף אהח
אטור5ו כח5כות מפסח אין ספטירץ 5אחר הפסח
אפיקוגק .שהיא תשוגמ ג5תי טהיחסת לענין
משאלח.

י ובעה יעשהם] טח ראח חטניר לרררש
ניע
פרשת טשכו וקחו לכם בשאלת סח העגורח חזאת
לגםעלמרשע? וסח חרשעומפשע אשרטצא בשאלח
חישת?
שאסר טלת "5כם' וררש "%א
מאםניבאשגי
5 *6פי קמח
את עצסו טן חכלל? מנח נ.כ
בשא5ת מחכם סלת "אתכם' ו5טח 5א אסר ע5יו
שהחרא את עצטטן חכ ?55אם גאמר5פי שקרא
טצות הפסח .עטיח' כאי5ו חיא עטרת פרך כטו
שכחג חר-י נקיס%ש ,חנח חא "5שנא רקרא נקפ,
שהכחונ קורא הטצוח הזאת עבורח שנאטר השטהתם
את העבודחחואת ,ועכרהפ את העטרח חזאת ,וב0ח
א-ב סצש מרשע בסאסר סח חעגורח ווד?
נשער שטונה ועשהם] 5מה 5א נתו הסניר ע5
שא5ח חרטע חהשוכח "השיבח 5ו חהורה
וי
ח
רב
צו
השסרת ז:ח פסח חוא 5מ' ונר? שחיא הבש
סהיחסתואסתית% .אזגרחמסנירא5אחשיבוברברי
חרק אף5הכעיסו :אף אתמ מקחח את שניו וכר.
5רשע ולא תם לשאינו יורע לשא,%
וחקהשי 88במקוטה שטדת"
ש4שה יעשהם] גסרר זכרק חארכעח
נשעי השעה ועקהם] איך סררוחז 5-כחשובח
בנים חנזשגעיי
ר ראשתח מחגם אחחו חתם אחיו פסוק געבור זח עשמ ח'  ,4ח5א חפסוק חזח כבר
ו
ש
י
ו
ר
.
ה
י
ש
ר
פ
ח
שאיע י1דעלשא% .%טח לאחזבירם כסרר
איך א-ב ידהש
על סישאינו יודע
מרשע חחלמ שגא גסרר כא אל פרעח גפרשח טשט אוהו שתי פעטים .לענין חרשע ולטי שאיע יורע
קחו5כם .ואחריו ש4ינו יודע לשאו 5שגא בפרשמ לשאל? דשתק הסגיר טתת גרשע ד1משגח שאטדה
מסרר חורמ גענינו.ונתן התשובמ ש5א נאסרחבעניעב.א
קרשל כל בכור ,ואחריו מחם שגא
כפוקמי ומימכי יביאך וע' .ומחכם בסקי
באחרעמ שכאח גענין שאיט יודע 4טא.%
נשערש4סים] איך חבשחגוחחפבעניןחפסח?
פרקהו גסוף סרר זאחחנן?
נשער איבעה יעשהם] סח מיחשפרשיות חחבם רמה שאסרוחיחכי "שא5ך בנך מחר לאסר סחזאה,
וחתם ושאינו יורע לשא %בש ט5ם ב4שת יחיר זמלא נאסרע5טצות מפסחכימשישח חחיאהשוכה
ומנרת 5גנך והיח כי "שאלך בנך .ופרשת ע 5טצות פטר רחם שנאטרוחיחבייביאך ח'אלחיך
מישע באח שאלחו בלשק רגים וחיח כי יאמרו וט' וחעכרתב5
פטראמררח,ם וט' ,וע-ז אסר חזיחכי
"שא5ר גנך מחר 5
5אע 5סצות חפסח שלא
א4כם בניבם?
נשער דש1שמ האהם] ררש פרשת בי "שא5ך נונרח בפרקשה"
נשער שזר ושלשים] סה ראח חטניר 5יחס
כנך מחר 5אסר טח הערות עמקים וחגושפטיםשחיא
סרר השחחנןע 5טצות מפפח ,וגאטת חפרשח שא5ת סח זאת5חפ 5בבו העקיק כפיו חשהש?5
חמיא סרברת ע 5כ5טצהזחהורחומחקיםוהסשפטים וא%י ביק4טהשביקההשעגאסיו סח העבודה הואה
י מסאמרים אחר אחרי שכבר
ו~אע 5סצות הפסחכ5בר .ופסוקיחפרשחיוביחוזח5 .כם ,כי כה "נ
ועם חיות שזכר בחענין "ראתטצרים .חיח זח ספני בי,זרתי "5א חוכיח רשעהו ססלת5כם ב.א טעצם
שחש יסור רשורש הטטת ט* ,וכ! נער בטצות השא5ח ,ואם"ניחם רברים אחדים רכרו5,מחיחס
חשכת ה1צות חצוהת ווחמת חנר וכשות אחרות ,חמאסר מאחר 5רשע והשני 5תפ?
אב 5לאיתחייב נהח שחחיח חשא5חע 5טצותמפסח
נשערקנים רש14ם] איך ררש חפניר כושאיט
יורע לשא %פסה כעטר זח ,אחר שככר ררש חפסוק
בלבר.
נשער ששמ יעשהם] לממ 5א חשע חטניר חזחעצטו ע 5חרשע ,כטו"נזכר5טע5ח,וזזיך יקושח
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[שער ארבורפ] הג1שפשר ברוך שהשר מנטחהו
שיאל קשמ,כי בשגירת חבפההו"יום רברו 5א
שול 6שק ברכה 5 ,שמשי-ת בעצטו הש אטת,
פיא"8א5יכזבובו אדםוימנחם,
*פעיםנתר ח'% ,א
שיר שטר זמ "ברוך ,4משופט כל מארץ לאיעשמ
דשפט %א יקים את רברו?
ואיג1פ] נאסרו שחקב'מ טחשב
נשער
יזמ הטאו4ף שהקבימ טנמ יום '5ום
ששכ
~ת מקץ,נלח
6למללילמ את יגףנ5וה טצרם 1כל אוחן ארבע
צאמ שנמשננזרו בברית בץ מבהשים כךי לחביא
*ת מקץ בעדצ,והפך זת פרסטהועירה ,שעם מעת
שחימ זסן מנלא ארכע
סאאמהששבנמבנהיוסי"ףשראלמע"
אשר
ערשלשים שנמ כרכהיב ו
ישט בטצרם שלשים שנמ הורבע סאהעשנח ,השיך
שטר שחשבלמניעאל הקץ ,ובאסת5א "שט בטצרם
כ-א סאהים חדשר שנים ,ואיך אטר מכדעב ש"שכו
ארבע סאות הש6שים שנמ?
שג'פ ואיב1פ] באטרו שפרעח לא נזר
[שמעזי
כרים ,מוא מפך סה שה1רה מחורמ שגאטר
אלאע5
מט4סו
ק
,
מ
א
שש
נ
י
ש
א
אטראויב ארדוף
נפשי
תר ,מטורה שהימיעהו לעקור אמ מכל.
א יאטר שלבן בקש
[שער ש*שח ואיב1ס] מי
לעקור את חכל ,ולא ייעתי טאץ בא זמלטניר,בי
לבן אטר וק "5 8אלידי ל9דשוה עטכם רע ,ולא
מיחח הרעמ ממשלדתוסיר למרונ ו5אבר כ-אלקמת
מרנ" 8בעגץ הו1ק5הו שעשמ לו
את הונא4
יעקב .נם לא גוציט שוזנה לעקור ב-א שמיה בירו
יכ1לת עם מאנשים *משר עפל1פהן למם רעו5א
שבקש באמת ל9דשומ כ 4הום בעטר חכחוכ שאג4ר
ארטיאובראבי ,מנמאובר הוא חוארלאביו,שבמיורצ
בארם מימ אוכרטכלי 5טש ,איך יגטז גחמשלבן
בקש לעקור אמ מכל?
1שער ארגעהוארבקיפ] איך אמר "יא שעטרה
4בומעו 51נ 1וכו' ,שיעקבניצלטלב,בעטרמבטמת
בץ מבהרים ,מלא 'עקבנטלט טסט בזטש ובזטת
אטה'% 1פי שמימ צריק ברעועםלבן? וכסושאטר
לו חו1לאךבי ראיהי את ב 5אשר לבן עהשמ לך,
רעקב אטר אתצוייואתיניעבפי ראמאלמיםריכה
אגאש ,לא בעטרהטרדג
נשעך חמשההצכיפ] לסה 5א מזביר מצלמ

ררשהולשניענינים טכמוב אחר?
ומי "ער שלשהיש6פפ] לטמבשנים טארבעחבנים
חחכםומרשעאטרישק זאף אממ' "ביא בומשוכמתם
רברים סהרו שלא זכרמ מהודה ,ובהם ובשאעויח-ע
לשא %לא אטר 6שק אף אתמ% ,א עגינים אחרים
ש
כ-א פשוטי חתורח שנזכרו במשובומם,
מחת
[וער ארכעח רשל,פם] לטה מייבו מן-ל מנרמ
סי שא'נו ל':אול בל'ל הפסמ באטרם יכ %טהאש
מדש ,יטל סכעור יוס לא אטרמי אלא נשעמ ש"ש
טצמ וסרור% ,א רריטו כזמ בעגין חמבם ולא ברשע
%א במם ,כי לא אסרו שמחימ משובומס בלילח הומ
בימר ,ולטמ א-כבנ
 ,מרבממ חזמ?
"ער הנדסח יש6פפ] הטאטר טחחלמ עוכדי
עבורה זרמ וכר כנראמ מוא טיומר ואף שצריך
למחחיל בננומ%סיים בשבה ,מנמ כנר מחח%בננות
בסאטר עברים מיעו לפרעמ בטצרים ,ומטשיך עגץ
מנא%מ וררשת מבנים בענין מפסמ יששח והטרור
ומח לו לחוור לאמור ,מום עב-פ וזנהלההחילבננות
פעם אמרמ ,טמ לו לההח%טתרה,וחימרארשיחחיל
סנלות טצרים או טטראת בץ מבהרים ,הום רצה
להוכיר אב'1ש 5אברהם סהלו עם נחוראמיו?
[שער ושה רפ4פפ] אם מנטש בסאטת שמי
חקרסות ,מאחה שטהה5מ שברי ע-ז חיו אטחהמ
והשניתשעכשיו קרבט ו4מקוםלעבורתו ,לטה דשכיח
והביא ראטש חחקרטה הראשתמ טרברי יחוש9
בי בעבר מנחר "שט
י
אהקדט
קרבטאבההזסיקכוםפסשלם,ד3ללמ
ואוי
השנימ שעכשיו
מב"
ראימ בלל?
ופלשהם] סה ראמ עצשע לואביו
[שער
ררדשחו שאעם טעק
ברבר' 1ל"שרש
פל"עגץ
ו
*
שיבל זרע טתוק ,לטמ 6
ע3
מרברם" ,ם רצהלחור"
הודיענ-ב ורע אברהם טבני קמורה %סה לאהוביו
"שסעאל בט %א ירדשחו?
שפנתד68פפ] ל0ה אטר רעקכובניו
י
ר
י
טצריסה? ב' אם חודע שטלרו לץאק שני בניז
קש
עש
עשו ר[
ב-השעישו יויש אמ מרשעיר ,מימ לו לונ4
רשקג וכגיויהשו את ארץ בנקן שהוא מפרתעגי
צשיררפהש5,א ששטר שעשו ירק אמ מרשעי
רעקב ובניו יררו טצריסה בטלמ .משם כן מימ
סינק אהבח לעשו ושנאמ ליעקב ,במפך טה שאט
כשהמש לקראוצ בטש טביתלבןבחיוה
דאינטש השודוג את 'עקב ואמישוש
קשתנאתחיג.פוטר רעק י5עגקבסשאי
ת0% ,הלא דהש הטמרשמבטמת
נשער השעת וש6שש] נם
שמם יררו שמה ס-4צה כעעמשבי
השים עסדחליעקגלהמלו סעשובעת חברטת
וכנעיררוכשיים ,שסורה
נזרת בץמבהרים,וכג בסו שאטריקרכויגף אבל אבי ואמרוח את 'עקב
י
נ
פ
כחיהתם,השיטכן ב-אט
שנו אמי ,וחימלולמור"3הצלחוסעשו בגצשחורק3חצלחו
שדהשירר טצרטה אסם
פיבממידרטמר.אווראפי
כרחו %כן בררר ררשמ רהוקמ?
מץירהדיאת אם חיחח למם
ומיא שעטדה
ש?-ח וארב1ס) 0ה
מאם מיחח ססבת ממא ברו
הום חיחח
גי
41
ויה שאב4תיט
פכרחת ,ש אם מיממ בו%ת מטאבי לאטמעו %ט וט',כי עם מי,א418ש
ענש ,האצ החטא
ש
ש
נ
נמלטו סצרומימם טפני מב8חת בץ תכהרים שמיהה
הויך מטש ומ? גף ימןהורע.

ש

ש

*יגוידי

י

ש

המשך

שיב

ש

ובח צח

עהידח לחתקיים גחברח בירידחסימצרים ובמראום
סשם ער בואם לארץ כנען כדי לחהק"ם חייעוד
'קשחעלכלפנים מח שאסר שחחכטחחהחי,ועמח
נם לנוכנל"ע,וכמו שאסרשככל ררורור

שטדיי
ע*טלכלהן'נו ,ואיך "וריר שכעבור חכטחת כ'
חכהרים אשר ככר נחקישח כ"ויאת סצרים לחיוו
נם אנחענשל'ם בשכילח ער חיום חוח?
ושקך שבעה וארבלם]

קשח טח שיוץ8ירו

סצרימח אנוסעלפי חדכור,כ'יעקכ לאיררלסצריג
אמס כ.א שסח תע 6לראוח אתיוסף כטכסושאסו
שר טסף חי אלכח ואראע
במרסם,אסנווחק.לו!מרחשושתא=5
לוהשי-תאל ומרא מררה כתףי
4
שצ!הושילר ,וכן בהכחרסכ-ם ,וגם קורס שבאא*,
חרכהו חוח כבר יצ
א מכיהו שבה לסצרים רשב
לררך פעטיו ,שנאטריסע 'שראל וכל אשר 6יבא
כארח שבע וטנח וכחיםלאלחי אכ' 1יצחק ,ואח-ג
נאטריאטר אלחיםלישרא 5וגר אל תירא

סצריסה.

"בש לראיח '1עכיר 1טצרים שוצא בואלח ששת
וכן השאר .רש5שאיל טה11ראיח לחביא פסו1ם
לראיחעל פס!קים ,כחיהת א 6השלו רכרי אלחום
חיים?
נשער שמם !חפפם] אם ר,הז חסניר 4סבים
הפס!קים שכאו בהורח כספור חטשרעעםהפסוקים
שכשע-ו ככהשנח חורח כרדר חככורים ,למח עשח
עקר חחנרחמפס!קי משנח חורח וחביחם עם פסהף
חסאורע ,חלא יוחרחיח ראף שיעשח עיקר חרגרח
בספור חמאורעיכיא ע*חס פס!קי '"4חכי תבוש?
נשער ש4שה !חג"פם] מח שאסר טלסר שחט
'שראל כחהףעים שם ,לא חטיח הצ,ת ח6
פהסמ"
כלל כמו שעשח בשאר חרברים שדרש ,השסלא
ג
סג
על' 1ראיח מח ראח לאסרו %ררשו?
ושער ארכומז !ח0ש'ם]
י שם לגף
כאמח יח
שם סטללמטררש(לחשיויר"רשראללחשתסקצעוי,נים ,וכו אטתריר
%א חסצא בדחשח
אחדת שישמר ,טלמד' אלא כשתי א6כלכר .השק
ספק שלא עשחוח במקרחכ-אלסכח מח,כיתשככל

טוד" נרי

נשקך שמ!גת ואיביפ] לטח בכ 5חפסוקים
שחכיאכרו"שח
הכ~תחרח,ואת כל סלח ה%ה שרהש שאר הדרשות לא אטרבן.
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נשער השעה וחנומם] ואפ נאסרבי נחטע*נו

עבורח קשח וולח ויענתו וחםשניענינים" ,ש לשאא

פמה

8

אק חנירת רוטח לראיח?

[שער השעה חששם]

רהשדגברתי בארץסצויפ

לסח קראוחו עבורח קשח ,וסח חוא חקהשי שסצו"ר אניולא סלאך ,התכיחי בל בבוראני  8%שרף,ובש
באהח עבורחיוהר סחוסר %בנים וסבנין חערים? אלחי סצרים אעשח שפסים אני ולא שליח! ,קשחני

ושער ששם] באסרו ותכוראלחים אח בריחו עשח ההעברה ענק בפני עצסו וחהבאח ענק בפני
אח אברחם אתיוחק ואח יעקב ,קשח כי לא נוצינו ששמד ,ובאטתחםענק אחר סומבלשני רברים לטכה
שכרח חקב-ח בריתב-א לאברהם בלברבקחבחרים ,בכורחן ולטשפס חאלחיוח ,ואיך רהש שלשח ועשח

שנאטר ביום חחגא כרת ח' את אברם כרית ,אטנם
בשחק ובקגקב לא נסצאוכרתבריח,וזויךיאסרא-ב
אחבריתו את שחק ואח יעקב?
נשער 8הר ושצם] סח שררשוירא אתעניינו
וו פר"שות ררך ארץ ,קשחלפי שלסעלחהוישוקגנתו
כסו שנאסר וושיפו עליו שרי ססים שחטז חענף
בבניןערי ססבנות שחהו חלסרסעניינו ,וככאן רהשו
לל פר"שות ררך ארץ שלא נוכר בכחנכ.
נשעישנים ושצם] איך חוכיח פרישהן ררך
ארץ ספסוקירא אלחים אתבני 'שראלוירעאלחים,
וגאסת בכחוב חחוא לא נבר פרישוח ררך ארץ,
והרהשוח האלח ח! טצר חסבסתחלשה.
נשעי ש~שח ושצם] לסחלא רהשירעו אוחט
רגשריים על בלחבוחילור חיאורח הש*טחו שחש
חיהח כאסח חרעח הנר%ח שננורח עליחם ,במו
שחראח שרהש אוהו על ואח עסלינה
נשער ארבעת וש1ים] טח ראח לררחש ואח
עסלינועל חבנים ,חלא בכתוב שחביאו לחוכיחולא
נוכרלשתעסל ,ויר!ע שלשתעסל חוא נררף ללשת
ענף! ,ענמענויינו דגסלנו אחר חוא ,וכאתו בחינח

-8כ הברילם ברוישוחיו?
חמשחוששדם] רהש מוח לחצטעל חרהק,
[שעי
טשסע בי לחץ ודחקענינם :,וה ,וטח הועילו חבסים
בחנרחם כשנף חלשת ואה לחגווח הרהק? חזרי
חואבאילו אסר את ענויינו וח חעטל ,ואח עסלנווח

חעתי.

ששח וש1דס] על סה שרהש ויהציאט ח'
נששל-
א עלירי סלאךוכר ,קשח טאר סח שאסר
סטצרים
חכהיב ספורשו"שלח טלאךויהראנו ססצרים,שנצרח

חהעברח ענק של"שיו
נשעישגלם] הסניררהש מראתטצריםבשל%ת
הפלארוש*לת השרף ושלילח השליה ,שלשחס ע5
רבר אחר ,אכל בראיח שחביא ע-ו ררש בל אחר
לענק אחר .שלילח חטלאךלענקיזיזד]ווון .של%ת
חשרף לענק סכה בכותת ,רשלילת השליח לטשפפ
אלחיות ,ואיךיוכיח חסניר שלשת חשאלהזחאלהיחר

בענק ח-צטוח?
נשעי אחד ושגעים] ראוי
לע'טות סכח בכרוח בכבודו וגעצמו %א עשאו עז
אשור
חטלאך כסו שחיתח סבח סחמ
וזא סלאך ח'ויך בטחנחאשוסרלךווד,וסחשנאטי
שאטח
בח
חבגיט .1ל אני ח' אני חוא שחבחנהי בע ספח
לספח ובק בטר לשאינו בטר ,וחחןיק בןח ר-שבו
יוחאי נספר הזחר ,ררך רד"ש חוא.
[שער שכים רשבשם] טח שררש ביר הזקח זח
חרבר ,קשח לסח לא רהש יר חוקח על סבח בטרות
שנקראחבן בכהוב שנאסר ולא בירחוקח ונררשלחחי
אתירי ונו' וירוע שסכת בבורות חיתח סבת חהנהשח
בעצם ,ועלש יאטר ויטיאט ח' ססצרים ביר חוקח
לאעל חרבר שנפל בסקנח.
נשער שלשה ושבקים] סח שרהש ובורדגנסיה
זו חחרב ובסו שנאסר וחרבו שלופחבירו נטרחעל
ירהשלם ,קשח לפי שחסצריים לא לקו בחרב ,הוקי
יאטר שמיתחמיציאמ בסבת חהרנ ,ותפסוק ושטבשצ
הסנירלחוכיח וח שנאסר וחרכו ש*פחבירוהשובהו
בצרו"עלירושלס',ואיך'וביח נתחשחיהחרב בסטת
סצרים?
נשעי שדבעח ושבעים] סחשדויש ובמורא נר%
וח נלר שבינח ,קשחבי לא יררח שבעח בחוך בני
"שראל ב 8-בסעסר חר סיני ,ואיך יבגח זחבכלל
נסי כהעים? וחכתוב שאסר ולכל חיר חחוקחולב5
חטראחנר %אשרעשח משחלעיניכל"שראל,פיהש-י
חסורא
נסים תטרוח שכסרבר ,וחרסב.ן
פירשו על סעסר חר סעי ,ומה לו לענק סטת

לשאי

שיצאוע-י סלאך הפךחררשח.
נשעישבעח ושזדם] לסחשרוישעל סכתבכורות
אני  8%שרף ,קשח סאר סח שאסר חכתוכ בפירוש
%א יחןהגדשחית לבוא אל בחיבם לננ,ף ,ואסרו
ומ-לע 5ואתם לא חצאו א"ש ספתח ביהו ער בקר,
סכאןבית שנחנח ר':ות למשחית לחבל איק סבחק
בין צרק ~ר:ע ,שסורה שעל ירי שרף או שלטז טצרים?

טהראח חקב-ח

חנרי

נעשתח מכהנכורוה,

נשעיש=נתושים] המניר ררש ידציזונו
סטצרים לאעלירי טלאך 8%ע5ירי שרף ולאע-י
שליח ,אכל חראיח שחבטועליו ספסקדגברהי בארץ
ח'

טצרים איטסרבר מההושח ב 8-טמכת בטחת ,איך
חוכטז טמה שההש בפכה בטחח ענע חקהאח ,חלא

נשעי חטזאז ושבע,ם] איך חבש ראיחעלחיות
טורא נרול נלף שכזח ספסוק בטטות באוחות
ובסופהים !בסלחסחונירחוקחובור!ע נסויחובמוראים
נר"4ם שחם כלם ושמוח והוארים לסטח טצרים
חסבחילות81 ,מרובטוראים נרוליס לשתיבים ,חאפ
נאסר שחיונלים רבים סחשבינח?

המשך
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זבח פטח

נשתר ששמ ושידם] טח שרהש ובאותות על
חטסמ ,קשמלפי שמססמ הימ כ 4לאוחות שנעשו
באגתהעוהו אבל לא מיו האומות עצם הססמ ,כי
מרבר שמוא כ.י או אכוצעי לרבר אמר אק ראוי
ל1סרעליו שמוא שוטו ,ומכהוב שמכיא לראיממולק
עליו ,שאסר אשר חעשמ כו את האומומ ,שטרח
שאין מססמ מאותוח ,ואם אסר זמ על אות מהנק,
מנמ הוא מימ א:ת פרסי לא אותות רבים.
*געה ושגזרפן טמ שררש ובסופתים זמ
1שע
י שמכה מרם מיתמ מופת פרטי וסופתים
מרם ,קשמ
חוא ~שק רבים ,ועם חיות ששיק לוסר שמרם מוא
סבלל הסופתים ,לא 'צרק לוסר שמוא,סופתים'.
נשער שסוגח ושגזרסן הראימ שמביא ספסוק
תההי מופמים בשמים ונארץ רם חשש מןסרותעעק,
קשמ למבקלפי שמפסוק ממוא אעו סרבר בסופתי
כהמים אך סיוער על מנא%מ מעתירה ,תם שם קרא
,טופתים' מרס והאש ותסרות עשן והכר% ,סמ לא
רויש אומםהטניר בסלתוטפתים אשרסורהעל מרבף
וררש סושהיםעל הרם בלבר.
י משעח ושגדפ] לטח בההשמ שעשמ
בפסחינםי
עאלמלאמזכיר טכל סכות טצריםב.אשתים
~בר מרבר והרם% ,סמ לארוישנ.כ שאר הסכחן,
מלא יחזר סוב מימ לרררש ובאיעת וכטופתים על
בללות מנסים סלררהש אותם על מרם בלבר?
נשער ששנים] טמשיויש ביר מזקמ שתים
ובורוע נסרמ שתים ובטורא נר %שתים וכאהשת
שתים ובטופמים שתים* קשמ ,ני אם היות אוחות
גירה על שנים וכן טופהיס למיותם רבים ומשט
רבים שנים ,אבליר מזקמ חרוענסיה וסורא נר%
שבח בלשקימיראיך יררהש כל אמר סהםעלשתים1
ומההח* מיתס אקר ליר מזקמ עם אוחות ש עם
ם שיההשאוהושתים כסומם? וכןבזרוע נסוימ
ייפהי
ובפראנרול.
נשקדאחר וששנים] איךבסנק חטפתיםשנעשו
בכהתים טנח עשרה בלבר ,ולא מביא בכללם נם
שנחפך מססמ לנחש ,הפנצסרעמיר סשמ ,והנמ חנס
של הפך הטסמ לנחש מימ מראש 1:ש1טה טשמלעיני
פרעמ ,וב,שעהשלימוחו נאסר ראמכלהטופתים אשר
שטהיבייךועשיהםלעיני פרעה ,שראוי לפרש על
משלשמנפים שעשמ לו בשש~מו ,וככע מרם שהימ
אמר סהם נכנס בסנקהזמשרה כבממימראוי בשנים
מאמרים ובפרט בנס של חפך הסטמלנחש.
נשעי שנ'פ וששניסן מסיסנים שמימ נווק רבי
ימורה בסטת ון.ך ער-ש באמ-ב ,צריכק אנולו,גמ
סמ ראמבציוןמסשניסמאלמ? כיאינםבלשקמכיעב
שנאטרשלקמפפוק אמרלאססכהא,ח:סיטנ'ם בעצטם
מם רברים בלתי גצבנים,ועא אשטעינן בממנרולכח
מסיסנים הללו אשר טזן? ובאלמ שסות רבמ אסרו
שמיחכיעבעל ססמ טשמ ון.ך ער-ש באמ,ב ,אבל

ע

זמבלתי טבן נפשוטו שאם מימ ק לאיאסר מסגיר
'טרבי יחורה הימנימן במט סימנים,
נשעי שלשח ושטניפ] בסספר מסטת שיטח
"ש לשואל ל"טאל לסמ מיו הסכות בסספר עשרה,
%טח נעשו אלו %א מיו אמרות? מאם נאטר שנפל
מרבר מזמ במקרמ ובמזרט ,,מלא נם רברים סבע-ס
סטתים לתכלית סונכל וידדע וכ-ש רברים אלמ-ס
שכלם במכסמ עליתמ.
נשש -ארגעה ושטניס] ררשתרבי יוסי מנלי4
באסרו סנק אממ אוסרשלקו מטצריים בטצריםעשר
סטת תל מים לקו מסשים סכות ,סי חוא מאוטר
"סנק אהחיורע" כי לאיתכן שארם אמר שאל זאת
לר-י סנין אהח אוטר? ואם הוח אסרו כעצסו לא
מימ ראף שיאסר סנק אממ אוסר? ט.לר.ימנללי
אוטר עשרח סטת לקו הסצרייםבסצריםומסשים
חים ,תרע זמ שבסטת טצרם נאטר אצבע ועל חים
מחו אוטר ררא "שראל את מיר תר,
לא שיאגשי
טנק אתח אוטה

ש

נשי האא =פומפן נראמ שר' יוסי מנל%י
שאלעל שני רברים ,הראשק שלקו הטצרייםבטצרים
עשר סטת ,והשני שעל מים לקו מסשים סטה,
ובהשובח והראימ תסצא שחשיב וחוכיח השני שלקו
על הים מסשים סטת ,ולא מוכימ מראשק שלקו
בסצרים עשר סטמ ,ומוא בלתי ראוי בסררמדכרים.
1שער זה*ה ושטנ'פ] טח שאסר ר-י מנל%י

בסח לקו באצבעעשר טכותאסור טעתח בטצרים 5ק1
עשר סכותועל הים
שלא לק 1באצכע כ.א סכמ אמת ומיא סכת מכנים,
וכטו שאטר הכועב והמשו גן ממרסוסים בלסיחם
לושייא אתחכניםחי' ראטח ממרטוטים אל פיעמ
אצבע אלמים מיא ,ואם סכמ אמת נעשמ באצבע
יהחייב שעל מים לקו ביר עשר סטת לא מסשים.
תם בסנת הרבר טצאט לשק יר שנאטר הנמיר מ'
הרמ בסקנך ,וא-ב לא נעשו כל סכות טצרים

לקו ממשים סטת ,קשמ ,לפי

באצבע.
נשעי שגעה ושסונ'פ] ררשתרבי אליעזר שבל
סכמ ומכמ מיתמ של ארבע סטת ,מוא רבר עאשי
אפשרלציירו,כי איך נבין שסכה מרם תכיל ארבע
סטתוכן בשארי מטכות? ובסמ יהמלפואחזןהארבע
סטת עגתו שלא ימיו אמת? ואםחימ הרבוי בערך
מטקבלם ,לאימיו בלבר ארבע אלא ארבעתאלפים
ויוהר,נם מכהוב שחביא לראיח "שלה בפ מרק אט

ונו' מנמ מוא טרבר בטצרים הזם שסות לסכות
עצטן ולאלמלקי הסטת.
נשעי ששא ושפמסן לטח לא אסר בררשתר-א
סגין אתמ אוטר שכל סכח וטכמ שמוטמטצריים גח
מיתמ ש
ללי,ארבע סטת ,באותו סננקעצסו שאטר רבי
'וסימנלי במיות מכל ררך אחר?
נשער חשעה ושסונים] סמ שררש ר-א "פלה בם
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מרק אט עברח העם טרח סשלחתסלאכי רעים על
מארכע סטח ,וררש חרק אפו אחת ,עכרה א4תיס,
זעםש*ש0 ,שלחת סלאכירעים ארכע,ולא ררשצרח
והש נן מחשה כי טה יעשמ למ?
נשערתשקים] טח שאסר ר-א אסור סעהח
בגשריםלקו ארגעיס סטחועל מיםלש טאחים סטח,
קשמ,לפי שלא חוכיח רק שכל סכח וסכמ כסצרים
חיתמ של ארכע סכות החחייכ נהח שבסצרים לק1
ארבדם ,אבל5עגטחים 5א מוכקץכלל.
נשער שזרוהש,דם] בררשח רבי עקיבא שכל
סכה וסכח חיחח של ח0ש סטח,עוריוחר קשמאיך
פמיר שבבל סבח ומכח חחייגמ גב5ל1ת חטש סטח
שכ'א דא סן רא,וטה ח*א מבח*כח אשרהחיינ

מטספי

"מ9

נשעושניםותשים] בטאסרר-עאיל1עשח במם
שפגךםולא עשח כאלחימס ,א%ו עשמבאלחיחס %א
הרג בטריחס ,קשמ ב' משפסים שעשמ במם חם
עשר חסטת שווט חסצר"ם בסצהם והיחח גכללת
כרוכז סכה בטרות ,ש-כ לטה חטרך לפרם אוחח
חרינת בכוריחם ,מלא זאת סכלל חשפטיפ 9חם
דאח להזכיר סכה בכורות בבטיר ,לסמ לא כיאר
נ'כ מחשך וחרכר וכל מגשארוח?
נשער שלשה ותשים] אם היח צריך עכ.פ
להזכיר סכח בטרותבימור ,הימ ראוי לחזכירחאמרי
מופטים שמם חסטתולוטר אילו עשח כמם שפסים
%א חרנ בטרימם ,אילו הרנ בכורימם %א עשמ
כאלחימם ,וסשפט אלמיות באחרונח נזכרנם בכהוב,
ונכרתי בארן סצריס ומכהי כל ככח -ובכל אלחי
סצרים אעשמ שפסים ,וחטגיר לא סיררכ
 ,שמזכיר
האלחיותכט משפסיס וסכת כטתונ
נשעי ארבעהוהשים] רבי עקיכא אנ)ר ,ר"ט*
ככל אמת סהטעלות חטטות,ירועשעםחיותשברוכ!
חיחדי5עגקתשועת וגא%ת"שראלסב5עדימאחרות,
ועאיש סמז שלא חימ ריכעצסו אם5ש יחחכחאל
חז4ירות ,במו שאסר איל1גחו לגו את ססתם 51א
קרעלגו אתחים ,לא מימ לגו בזמ,כי מימ סצרים
טסע אחרימם למרוג ולאברריאת כל בגי ישראל,וכ,
איל 1קועלגו אח הים %א מעכירגו כהוכו כמרבמ,
לא חימרילגו ,כי סמ הועלמ בקריעח מים אם.ה'ו
מוכשם ט 9וכןאי 6קרכט (פגי הרסיניולא נה!
לט את מוירח ,לא הימ ר' 6ה כי בקכלת התורמ
גשלטו %א כקרבחם אל רהר כלבר.
 חטשח ותשדס] טעם מפטחשנתגחמחימ,שי
נ-
הוא כט
שואטרחם זבח פסמ הוא (ח' אשר פסמעל
ו
פ
נ
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כ
א
ר
ש
"
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ם
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ר
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ת
ב
בחי בגי
מציל
וגי ,ו*כרק חחסר חנרול של משת ככורי "שראל
כאמ טצות מפטמ ככל רור ורור ,וסצוח קדשליכל
:כור נאדם וככחסמ ,וחחתם גברלו חלרם ,וסשת
צטית היהחמ כש*כרק מסאווע מזה וחש רכר

,

'

11

-.-

טוששא טאר,כי אם גההא13מסצרים כטכה כטרימם
לפי שחחזיקו רשעכרו אח "שראל שקראם מ' כגי
כטרי ,הנח "שראל לא מעסחייבים בסיחח כטרחם
ע-פ שורה חדץ% ,סח יהיצ סח ששו? כטו ל0של
אם הטלר ש]ז לחרב את חרהוח לצעקתטאלי מרפ
של מא"ש חגרצח ,מאם גאסרכי חסלך עשח חסר
עם גואלי חרם חעלעים שלא חרגס ג-ב? מ5א רק
מרתאמייכ סיחמ %א הצועקים מעל1כים ,ואיךיספו
כצריק כרושע? 1כ 1מימ עגק ישראל שצעקו אל מ'
בצר למםעל מסצריים רשסעאלחיס אתגאקחם וקבע
אה קוכעימם נפש ,מאם
שיאסר שמגריל ח'
לעשותעסחם מסרורחטיםרשאליא מרנם ככל(חסצריס
מפרשדם ,השופט כל מאר] (איעשמ סשפט? שחח
הראמבי כסכה חערוב מפליא מ' את עסו אשר
בארץגחש!לבלחי חיות שם ערוב ,ובסכה מרגרגאפר
ג-כחזפליא ח' בק טקגח סצרים ובט סקגמ"שראל,
ובסכה חחשך גאסר1 ,לכל כגי 'שראל חימ אור
במחשטחם% .רעתחז-ל בכל מסכחז חיתח מפלאח
מו ,ככ-ז לא געשח במז סיסו ונהינה חרס ע5
הטששף שלא ילקו עם מטצריים ,גצסוו 5ישות
סיסולאטמ סכמ אחרת .נם כקריעתיםסוףשגכנסו
כגי ישרא( בים ויכואו סצרים אמרימם ומסצרים
סשעו כים טוף ואחר טחם (א נוחר ובני "שראל
הלכו כ.בשמ ,ולסמ לא נצסוו ע( אוחמ השונח
כעשייח אטמסיסו למוראח השעמ י:זכו כחפלאמ,
%א נתקנמ ע-ז סצוח לרורות כמו שנצסוו בפסח
וכקירהש חבכורות בעבור שלא הוכו כסו הנוצרים.
וחספ 9חזמאצלי עשם סאר ,ותסחתי חפלאופלאעל
חטפרשיפ איך לא מעירועל זמ.
נשער ששח והשיפ] הסעם שגוערבזגסליא5
בסצות חטצחעל שום קלאהספיקבשקםשלאכוחיט.
לחחטיץ ,חיאתיסמ,כי כבר קורם מיציאמ מסצריס,
בפרשח חהדש מזחלכם ראש מרשיס ,צוח השי.ת
ל"שראלעל כוצות מסצח עם סצות הפסח שנאסר
ואכ 6את חבשרכלילח הזמ צלי אש וסצות על
סרורים יאכל1ט ,ואסר ומימ ח'ום חזה לכם 6כרה
"נוחם אווו חג למ' לרורותיכם וגר שבעח יגךם

יא

סצות האכ 15וט' .ואם כבר גצסוו כמיוהם עור
בטצריםעל אכילת מסצח ואיסור חחטץ איך יאסר
ר-ג שחיח טעם טצוחח על שלא מספיק בשקם של
אבותעו 5חחסץ ער שע5ת שימםוגרוטוימחתילות
הזאת? סי יוק וארע.
נשער שבעה ותשדם] מחק  16נהית הטרור
לרורוח? כי עט חיות שפרט שוו כפסמ סצרים
שגאסר ואכלו את הכשר בלילח מוחצלי אש וסצות
על סרורש יאכלוחו ,גוכל לוסר כי חיח זח סיוחר
לפסח סציים כעג' ,ו"ח
ו סו מרם תוט על שח'
חכהחות ונר וכגשות וכבח האכל1
סתגיכם
יי
אוו
חטייפ ונר שלא חע כהפות לרורות,
ש לחכיא
"
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זנח פסח
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ראימ ע 5ומ שבפרשה ואת מקת ההוימ שחוא "שלאט'" .6גה לשפדם ימ"ת בידך וטדע
סצוח לרורוה לא טכר מסחד ,וכ! בסוף פרשת כי *צ מ ק נארן חחיא רטצא בשנמ ממש מ א מ
וטשא שאסר5א חאכל על מסץ רם זבחי 1לאילץ שער*ם וינרכמומ'.
5בקרובח מג מפסמ 5א טכר רבר סהטרור ,וק
באטר אל מכחנים נוכרח טטת חפסח ,ובסרר ראמ
פירחש אברבנאל
אנכי בפרשת ושסור את מרש מאביב נצבאה סהטת
הטצח וחפסה בכל סשפסע %אנוכר דכרטחסהור,
וראף א'כשנרעסגין  115טטת ממיורלרורות?
א למסא עניא ר'
נשער שטנההזשזדפ] בטאטר בכל דור ודור
אכלו צתשאתד.
מייב ארם לחראותאת עצטוכא%ו מש עא סמצחס,
"את פא בסט","6ט"
נט
מנמ ממכמ חואת לטר חמגיר סן מפסח שמבש
ום"י בשדס חשעמ,יש
חשהתנו דצציא טשם לסוןהכיא אותט לתה לנו את
בטאר
לסמ סדח
מארן אשר נשבע לאבותעו% ,פ-ו מפ %חשבמעל
החש*
~אשף
ו בח ,שראף הל שאסר ~שט *שי חחר
מדורחז שירשו את ארץ"שרא 5י"שב
ממע"
"
ה
לכל אחר שיראמ אתטצטי כאילו דעאיצאטסצרים ,כ%ם ב~ט וקרש? ה"ט "כיםזע יסשעל
שאי6לאיעאו לא מיו שרים תכבדיםבשיקרקעחץ רררמדרהפ ,טחם אסרו ספני שלא יבעו מגהיקים
חשרתי מארן .אבל אנמט בנלגתט שלאיו,גומארן ב5שט חקרש רטאו ללכלך מסשדח אמר"גת! 5חם
ה1לת 1בג6ת באהטתארב.ט לסמנהחייבט למראחץ רשות באסרוכל רכפיוייתירטל .אכל מדעמחזאת
את עצמטכאיל 1יצאט סמצרים סכח אוהה ראימ מ*א ספק םפקא בכסמ סררטת* ראשעמ נסציאות
שמביא זהצמט מטש סשם לטש מבש א"ט לתה תשרים ,דשנית שמם יביט לשק חקרש 1לא 5שה
 16את מארץ",שיך מהמא שמלפיכךאנחטמייבים ארנר ,דש"5שית אף אם טדחבגתר"צת השרים שחוא
לחחעתוכר? וסרוע מביא שכעח שטתשל מוראמ קשמ וסשא כברלחאסין ,רשלאילכלבו הסעורח כ-א
5,חוחתלמלל ולשבח לפאר לרוסם לחרר %קלס' ,בוישות בעח.ב כב! יכגר אב דגכר ארונע ,דגמכבר
האכיר הגדשמ סאסריס סחחסרים וחטובות :א') משר"שומו-ל בנו מאסונמ ששלהתיכוממ אעסנוקין,
מטאט טעבדות לחרות ,ב') נהעעטר לנא%מ ,נ') שסרוליל שכצרים חוא ללמ חסשומר סן דגהיקי4
סיטןלאיומ ,ר) סאבל 14ם סוב ,מ') סאפ5ח רש אוטרים שנחחבר מטאסר מומ ב5שק ארטי כר'
לאור גהל ,וטה ממבדל אשרנין החמשמ חסאסעים שלאיבינו אוחו סלאכי חשרת %א יחחילו 5שורר
4קב.מ ס6למ חזמ שמוא ליל "ויאת סצרים שלא
מאלמ?
השעח"שלפ] סח ראומו.ללהק!קריאת אסרו בו שירח שנאסר ולא קרב ומ אל זה כל
נשלע
יח הוח בהלת לחצאין סהח5תוערלסעעו ח4למ ,אך קשמ נם לרעהם שמיה ראף שיאסרוכן
%
מחלל נ
נרם קורם חסשדח% ,ברך ע 14ברכתמנא%מ,ואמר במלל שו"ש משיר הסיוחסללילמ חזמ %א חסאמר
מסהמדחלגס1ר את מחלל %ברך ברכת משהי %א הראשק סחחגדחשאיןבושירדג ועם מיות שב6ל
בהכת מנא%מ ,ההר מיח ראר שננטר את חמלל הויאת סצרים לא אטרושירח ספני שנטבשמטהיים
בבח אמת סב 4מפפקמ כררך קריאחו במהנדי מ' ,בים ,אבלבלי 4פסמ מבאים מםאיטרים שירחחשין
שמרי השלכ)תו נברךעלמנא%ח .ואם נאמר שמששו 5חדש שיקנאו ב"שראל ומרוע לא יאטרו מא 5חמא
לטורח מתינהות לכ! רלע ער לאמר מסשרח א-כ ב5שק הקרש שיבעו הס5אכים? ובפרט שככראמרו
מיח ראף שתשאר קריאתמהלל כ 6סראש וערסוף מו-לכיטלאכי השרתשוטעיןכלמ5שתות שלשכעים
עם בדכה הנא%ה עד לאמר חסעורח? וחאהאים שטת נננר שבעים שרים ושקיפים כםא נבור ה',
ישחקט זח.כדי למרר כום שני ,חכל מם אוטרים ,וכי דע51אך נבריאל לסד אתיוסף שבקךם5שק%,פי
שדגמס משני באעל סטר .מויאתסצרים כדילברך ומ יבעו גם 5שק ארגר .שר אמרים אטת מטעם
שספל שמע אבהזעו בבנל כאשר סהע ממגידע
ע16ואין סברכיןא5א.למיין.
סאה] טחיאו לחכניס כהוך פרקי ממל 5הסכיסו ל1סר מטאמר חזמ ב5שק ארמי כדי שיבעו
ך תרכי מגשים וחטף וחם יפרססו את הסצוח ,אבל קשמ
פסקינששפעויך מסהךעל מנףם אשרלאיושי
אכל את עקב וע' שאעם סאעם חחלל וחם סשנשר לרעמ מואת לסח סיררו הסאסר מראשק רוקא
אמר ,ובשארפעטים ואע גומרים אתהחלל אין אט ב5שק ארטי השאר מסאסצים בחנרח כ%ם בלקחן
סכניסץ חפסקים מא5ח? -הרי לךבומ סאהוערים הקרש ,ובפרפ סאטר טח נשהנמ שחוא עחר כננר
טמספקות ודושא6ת אשר שערתי בסאכצי ממגדח מנשים וחסף מיח ראף לחיא ב5שק ארטי כדי
ובפסוקיםשנוכרובהכפידעלשתדעתיוקתדחשערתי ,שיביו 1אוהו.
חץייד גראה בוחה"שכיפפני פהט"ח אשר
ובפירדפ מחנדה יחבארו מענינים יוהרו חספקהע

המשך

