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זנח פסח

עב

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

,זבח פסח

ג
טח הטשמר ,כ 5רכפקייחי ויכל כל יצריך ייח'
יפסח .חקטאיע כ5שת ארמיכי חע אז בבכל,
ובבהש חחנ עשוזכרלחניגה חפסח בירהשלם לסמוך
עלשלחנם חשיים והאביתים ,וסררו שום פח בנל1ה
יחחיבכל בעל חבית לחרכות מחנהו ,כמו שנאטר
וטמחחםלפנ' ח' אלחיכם אתם ובניכם בטתיכם
טש"שב על שלחנו ירים ק 61אל
ילף וט'.
חשיים אשר בפחח חבית לקרוא טלם בשם ח'"כ5
רכפעיהזיוייטלכלרצריך חת'יפסח' ר-לשיכואו
ת
לסמוךעל שלחנג ולפ' שחענחם 5א 'בינו 4ש
כש
הקרש חקנו ש"עשח ההכרזח הזאתג6שת ארטיבדי בארעא רגשרים ,או יאמר שההיח שראע
*יחכלחם
שיבינו אוהו יכנסו לביהו .וכבר ?וה חנכיא על עת' ולא שההית סצח עשירח בסו שואכירו חז.ל,
חצוקח הזאת באמרו ,חלא פרוס לרעבלחמך וענאם ע .3.חנר רהוח שנעתק חרב סענק 5ענע לפ' ש5ש
מרווים חביוו בית ונר אז 'בקע כשחר אורך נת"שב אצ 15מח שאמרבחו,כי חנח חשינושחספקהז
חשר1בתך טחרח חצטחוחלך לפניך צדקך בבוד ח' שוכרח' 6שאר חדעוונ
יאספך.
וחנכת אצל' בזח חהושהסיח נקראת ככתב
אסנם 4מח נקראח חמהת לחם עתי? 3בר לחם עת'6שח' סטת ,חאחתמפאתטבעחלפ'שחלחם
נכתשו לחכמינו ששח טעמיס חהטים ונם "שנים,כי כחיוהועיסח מרםיחסץ חוא קט!חכמות מחרחחמוץ
בפרק ערכ' פסחים אמר שסהול לחם עתי שעתק ינר 5חב?ק"1גלח לסעלח ,וחטצח לחערר חחמוץ לא
שט רבחם ,אבל זחכלחי מספיק,כי נםעל חפסח וצר 5ולא תעלח אלא תשאר שפלח תמוכח ,ובגחינח
הזמרור "ש עניית רכריס ,וכמו שש~ר רבן נמ*אל ואאת נקראת לחםיצי
4 .שפלוחח 1ר15תח כעצסח.
גל 3ר שלא אמר ש5שח רכרים חל1בפסח לא שא והסבח חשניתלפי שחסצח קשחלחתעכל בא?טוטכא
חובהו 1ח 6חז פסח סצחומרורגי ,חמרשחיי ותשאר בחזסו רכולכו תספיק סעט טחטצחלאוכליח
חוכ
י
הוכ קרא את המהת לחם עת' ולא חיח זח מפנ' וענייםיאכלוח .וגבר כחכ יצחק ח"שראלי בספרחחנרחכ' עדין לא נחקנח .שר אמרו שם סעם חססעדים אשר ל 1כ' פת חטצח קשח סאר 4תהעכל
אחרלחםטיי
 .טח ררכו של 9צי בפרוסח אף כא! בא?טומכא ומתארחח 5צאת סשס ומלידה רוה
בפהוסח ,כלומר שכלילח חזח יפרום בע 5חבית את הממרות ,השחהש מאכל נאותלעמלים יוהר ט! חלחם
הסצה*גרת שהיו "שראל כסיריםעניים ,אבלקשח
חוחסטפץי,ק וחטצריים 4שנאתם אה בנ' "שראל וכרי
שחף חהורח עשתחחמה"זכרתלנאולח כט שנאמר ש
לחם לחם סעט חט טהנים לחם לחם סצח
שכעה יגרם האגלע*ו סצת לחס עתי כי גחפת גשחיו עשקיס כבניני הס5ך ובסעש'חלכנים .וע-פ
עאתפאיץסירים 5גהט חזכור אתיום ?אתך הר ,שח' חגחשת חאלח נאסר כאן חא לחסא עניא,
וסאח טשסעכי המהת חיא זכר 6אולח לא 5עבדות כננר חראשונח מפאת טכעח כט שזכרת' ,וכננר
%א 4מטת .הטעםחשל"שי שאמיו שנקרא לחם הסבח חשנית אמרדי אבלואבהתנא כארעארעוצרים.
י ע'פ חגחעות
עת' לפנ'ושספנ' עכרוהם בטצרים 5אחיו טגיחים ועםחיות שנקראת מהת לחם יצ
אהץם חשמ-ףם ללויש עיסהם ולאוכלח כראמ ,בט 5חאלח ,לא נאמר מפנ' זחחסעם שצוחח חהורחסצהת
נ.כ ע'פ שאטרנוכי לא
באח חמצח *כרקחנל1ת חסצח שיפור חחסץ,כ' אם *גרת טחירותנאולהם
השעכר1ח כ-א *גרתחנא,א,והיח ראף5קרוהולחפ כמו שנשטר כ' גחטת "ושת מארץסירים% .פ-ז
נשהי
ג חסעםחרכ"ג' שנקרא לחםעתילפישבטצרים חטאפר חא לחמאשיא איטסותר ההשתר-נבסצא,
אכ5וכני "שרא5כהמת ע
םצ,חקרבן פסח במו שנאטר לפ' שכאן לא אמרהמניר סעם סיחץ הסיח אלא
על3הווח וטרורים 'אגלה ולבך נשמר די אכלו זכר ענעח שחיא 5הסא שש בפבעה השכן חט
אבהחנא כאועא רסירים וקאי על אכילת אוהו שכ*ם אחזהבסירים .אח3-פירשרבונט*אל חסכח
ח54ה .אך נם זח אינו שמ*,כי חיח ראףל1מר השעם דעצצוה שאט ש3ל'ם סצא 43לח הוח ,שחיש
אג 6איחחנא כקמאהם ססצרים 5א בשרעא *כרה מחירותחנש5הוהקהאח טמצרם ,שלשחספיק
רמ8ים ששטרח ש חהרנל והתמרח כל זס!"שיכתם בצקם לחחבף 4,יחיח פירהש חכהוב
שבעה.יטיפ
שם.
יסחחטהוםחחטשיחשחייחאסרו שקראו לחטא עניאמפני תאכלעליו סטת ,ושחסתמת חשלחםצידינטק רשפ5
חע שחקט
טעשירית חאיפח כמו קרכן וכלה' נרול לפ' שבחפ~ת יצאת פארץ שמים ,ער
השי ,שנשטר ואם לא תשינ ירו ל:.ת' ה-8ים או ש,א חספיק חכצק 5תהנר 5העלחץ תשאר נטט.
6שנ'בנ' 'תה והביוו את קרכט אשר חטאיש'רית ועני,וכטו שאפויש שר בטקומה
חאשח ,וקחיהה צסת חגק כמרכר שחיח כל אחר
אמנם למח ההחילח חחנרח בענק חסצה 4%
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סלקט מסנח עשירית חאיפוג אבל רחוק וטש ושיכוץ
חטגיר 6ח ,שאםכו חיח האף שיאסר חא קרכטש
דעניא אועיסח דעניא ,אס נקרשת ק על שם כשת
חעיסח ,לא שיאמר חא לחמא 9צ0צ .המורח חיות
חעונ' בטבע חלחםוטחוהולא בכשהוומקריג חמקם
חש"שי חכשו חרמב-ן בפירהשו בסרר ראח,ח-ל) זכר
במהת שחחיח לחם צאוי לחניראאיח בח *כור
שוצאו ממהמים גחפ~ה ,והחו עת' זבר כ' חע
בטצ
רנייםם,בלחם צר וסים לחץ ,והנח הרגה לשני
העניי וכושטרו חא לחמאעניא
אבחהנא

יי

יי
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זבח פמח

עי

כענק מפסמ שמהו מקורם כסעלח ,או 5סה 5א וכר 5טה שבאט 4מרר אמחנשיפוחמף4שאי5סהנשהגח.
וחקרכת
ש6שמם פסמ כהנה וטרור? וטה ענק אטרם מא אמף שאהח וצטת5פניך לחם ובצעה
ישנמרטה
חמ
אוז
שמא מכא ,וחכפ 5אשר כא כו? שמן חשא15תשכאו קרהויך ואסרתכ 5רכפץיימי '1כ ,%סה
כשערהשל"שיוהרכיעי8-.בר אטרו אטממכמים שסה טטה שההחלה 5עשמ ועקרת אמ חקערמ? וח:אלח
שאט אוטרם כאןכ 5רכפק וט' מם רכרי אניטת חואח תביא מתשובח בסיטר קויאמ סצר*ם - .הנה
ע 5ג5מט,לוטרכי בעתותיט נ5ינו סארצנו ואקאנו מתבארגהמ 5ממ מהחי 5מטניר טאטרו טןמיחב.
יטלים 5מקריכ קרכ! פסמ מווה 5ארץ %כן אק %כן5א חוכיר מפסמ כי איט נוחנ כמהוה לארץ.
צר.ג'ן סמרח וכל סי שיכיא 'אכ 5גהמ הפת כטטא %א חוכיר חטרור 5פי שאק בו אכי5מ מספקמ
וכטחורימריג %ק אט טמפ65ם כי לשנמ מכאמ לעניים ,ג-א הסצמ כאשר מש לחם ש5ככ אנהט
נעלמ 5ירוש5ם רשבוכנים 5נכ%ם ,וחא"ש אשר מוא יסער1 ,ע 5כרוטמ 6מ אטר עורא אכ 15גהשטנים
טשר מףשמ כחקת מפסמ .ואמרים אטת שההחי 5השתו מטהקים רש5מו טגות 5אק נכק  6כי קרהש
גטצה טפני שאנמט מייגים 5ממ 5כ 5אמררי מיום5ארתינו51 .פי שאגחנו עהשיםכ5י5ח חומ זכר
רכפק יב,%
אפיקתק שאוכ5ים השוכע כטקוט.
סחסורו כזנק מזח% ,ק
אמרםכנ5אסר 5זכריקיתיירהשלם55 ,כפןסמיאטטארעחכי
 5רכפיןייתיוייב %גננר דגשמ והטחר
וטאמר 5שנמ חכאמ ביררטל
שנאטר אם 5א אע5מ אמ ירהטלם ע 5ראששטחהי .כ 5רצריך יתי ויפסמ כננר מאפיקוסע שמש זכר
כא 1,יאטר שכזטת מנריכומ וחצדקמ חואת למאכי5 5פסמ% .כ! זכת כאמרתמכאילו יאטר אמרישיאכ5
לעניים ינאלנו חשי-מ .וראיהי מי שפירש מסאמר טחסיורח יעשמ זכר5פסמ .או שכפ 5מרכר כט15ה
חזמ כ5ו כטו ספור ממ שעש אטמיט כסצרם שונותייהיייב%יימי ושסמ,ר 5-יוענעסט .אמנם
מרכרם שאמרו כאוהולי 5שטורים ,שמפני מפותם סח שאמרעור חא שמא מכא וכו' כא 5ממירספק
חיו סח5קק מטצח והיו אומרים א5ו5א5ו כ 5רכפק שאפשר ששופקננרו ,והוא כי חיממ מוכמלחת אמ
יימי .1כ %כ 5רצריךיימי יפסמ ,כי עחמאנועכרים מנ מפסמ כירהט5ם ,כמו שנאמר5א הוכ6 5כוח אמ
גגמרים 51שנמ חכאמ נשכ כארעא רישרא 5כני הפסמ כאמר שעריך ונו' כי אם א 5מסקום אשר
הורק.וכי עוא כאשר אנמט סח5קים את חסצמ יבחר ח' וגר ,ואיך יאמר א-כ יכא ושסמ כאילו
ה:ניטוויעים 5נשים %מינקומ שכן עשו אבוהיט "מטמ בחו 5-מנ חפסמ? וכרי 5משיכ ע-ו אטר מא
גמצריםוחיו אוטרים ככח ואנמנו עהטים כרונטהס ,שמא מכא 5שנמ חכאמ כארעא רישראל .ר-לחשנמ
וההקינו 6טר לשנמ חכאמכנימורק כ6שקחקהשו5א חזאמ נעשמ כאן מנ 61שנמ חכאמ ימי רצק סלפני
בל':ק ארמי כשאר ס5ות חמאמר כרי ש5א יכינו מ' שנעשמ אוהו כארעא רישראל ,תמן חסכמ 6את
א:הוחניס (כני כ %ימשט אמ "שרא5 5מוררים כאטרו מא שמאעכריר 5-מנה נעשמ כשנהזו חמנ
בטלטמ כי אומריםשיעשו עצטם כנימורק .אך נם כאןמפני שאגחנו עברים כנ15ח% ,א נוכ5 5ע5מ
 .א%ם לשנמ מכאמ כאשרינאלנו מ'
4ת כירי:לם
כפ.רוש חוח 5א נס5מ מחספקוה.
ומנכמאשלי דעא שחז 5-הקנו שימימ מארם נוכ5לק)שוחי כארעא רישרא 5לפי שנחימ אז בני
כ6ל פסמקורם ממנרח כתעסצמ'1 .שים מצימ ממת מהען תעשמ הסצמכהלכממ% .פ-ז חמאטר מראשק
חמפמ רעקור חקערח ס5פניו '1מננמ כצר הקלמן שאסר מא שמא הכא 6שנמ מכאמ גארעא דישראל
כאי 6כגר אכלו .כרי שיהימ סקום 6שוא6 5שאול מוא מורעמ והנממ ,וסה שמוסיף 5וסר עור חא שחא
5סה עושקכןדעריק 5א אכלו? כטו שכיארו כפרק מכאעכדי וט' מיא נמינמ מסכמ כרבר ,ולא כא זמ
שובי פסמים .ותקט שיקרא אמ חעניים שיכשו בכא! ע 5ררך הפ5מ וגקשח כטו מה שנאטרכס,ץ
4נ %עט מפחי %סטוך על ש5מנו% ,ק ריכר חחנרח כן ח' אלמינויניענו למדערים אמרים וכו',כי
הח כווטט לכאר טעסה ושראחח ככאן כא רק למהיר חספקכטושזכרמי-.מנמ נמכאר
סהטצח ,לא שמי
כא .כיאין זמ הטקום יטא 5ח 45אכ 5חוא לענק זמ הטאטר הרא':ק ,וההזרו חשאלוה וחספקות אשר
מהבו,ח כא 15.יאטרמענייםוחאכיתים מכקשים 5מם בארבעה משערים מראשתיכ,
ואק5 ,בו 5מטו כ5מסי כי הוא 5מם עתי תאות
ממ נשתנמ מ5י5מ מזמ טכל
א*כם ,וב%5ח חזמ טלטשים ,ואע-פ שאמם ערם מ5י5ומ וכו' .כפרק ערכי פסמים אטר רכא אמו
א 5חהבי"צ כי קהיו אטמעוכסצרם% .פ-זיבהשו מיוכא 5רררקי? א5א אמר רכא חכי קמני אק 4נ1
5רכרע 5לכ חעניים,וע-כ טטכי5ק .מרצק שמנירסא אשר כספרים ש:נו "אק
רכר' 1א5מ מהוך
עינ
מטחח
ו.
ני
קרא לחטו 5מםש
יזפשר שקראע 5,מס .לכל אטמייכים5טכ *5אינמ אטהיתכ-א אץ אטסטבי5ק.
ישאיוהשאימ חזאת טמ נשמנמ טחשאגוו
חסעורח חט5גת פמ והכשי5ונם כשר ,כמו שנאמר תראמ5
הנניטטסיר5כםלמם טן השסים ,ואסו טשמל"טראל כפסמיםשיעשוכעקירמ חקערחכר'ש"שאלוממינוקומ,
בממ ח' 5כם כערכ כשר 5אט% 5חם ככקרלשבוע .כי אוחה חשא5מ 5א סיררו אותמ מז 5-ככהב,
חש
חרי שלחם טל 5נםבשר.והשי 5ממכרומ ועאתנ-ג שמפיע*%םויתקים נשסע שממ זאת' הה אב 5כנ
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עח
מחז וחוחר כזח חספק א"ייר ב
ן
י,ששיעעי* לכ
יש
שעשר הושכ
זאת "סח
חשאגח חו
!/א
הירום
שמנם חשאלח
אדושא
א
.
.
,
יחיעענת ששתסירם .אטגם
נשחמ' כאלת לכל ארם ,שאם אק נשץםמיג"ות שז! כא! סעם המחר סשום רסררו את חיחם כ'
ר
ו
ר
ס
ו
א
או נער חקןיחרו נהשאין תוחנק כרבר ,וכמו !א כא לחת טעם לסצותגהוה
כ-אלהפכטת
4א1וחז'ל ת-ח בניו שהש*ם אווצ ואם לא אשוצ תפעלות כמ שכתבת' .וכאסרו 9בויןחיים לפרעח
שאסר
לאו חוא שואל לעצסו ,וענק השאלה רכמ אל שחי גגהמת עצוטות שחיו כענק חקראח,
קצאלח ,ואם
ומאת הששחשואל רואח כלילח חזח שאנו עהשים תאחת חסלך הק'טח ורע טעל4םפרעח אשרלהשעדע
רכרי חסריםעל חעתמכני מרקכני סללםשרים נקרא כן סלשקכי פרעו אחק ,כאיל 1חוא שםסורככ
דםאוץ ,תגטח רכרים אחרים המרים כחפךעל טשתי טל!תפדילירע ,פח-רע ,חלא תראח קשיערפו
"'1
חי!חנו עבריםנכנעים כוו'ם דשפ*ם ,כ' חנח בכל שחייכ 6גצסו כל חסטת אשר קבל ,לרסח  4רקקו
חיימ לפרעח .וחסניעח
ן אמ חיימםלטכלאפילו פעם אחה!חלילח ופשט אסר חסניר
~וית*אחנו4יסטכילק בחוכח שהי פעטים ,או אין אמ חשניח היא סיר א9ובץויסי
ירים עצסח ,כי לחיוחה
ה
מחנקלטכל קודם חסשרחוחלילח חוח שתי פעמם ,סקור הצרות נקראת סצרים סלשקקעךים .וככרוכהו
הח סורח  4ץמם כני מריןדשרים תריכי עם כיק חו-ל שחיהה טערכת ארץ סצר,ם טחייבת שלא דצש
שאמ אוכלק חסאכל עם חקתי הסטלים כיוחו ררך עכר ס':םלע,ם ,ער ':אסרו שחט ע:רים נסטים
השכל'ם טערנים .ומצר אחר יראח חחפך שם בכ'ר ספהחות שלא היו יכלים לצאה סשם,
שחכשרכילםחלי6ת אנו שכלק חטץ או גהנחכל ארם כפי ולכ
 ,נזכרח סצר'ם חסקים פעטים כתורח ,שחםכננר
חיונ,וח*לח חוה כלוגהנח בחיוכ ,חח חגמשים שערי כ'נח שנססרו לסשח כחם פחח
רצתו
חססירמ וחרציאם סטצרם .ולוחכיהכאסרוויהראנו
נ*סורח על חעכרות ,שחסצה חיא 4ם
סק
ספ
נטויח ,ררצה ל!סר
כמ*
אכלחעכרים העט%ים כסו שזכרת' .וכא חריך ת' אלחינו טשם כיר חוקח
ו
ינח חסבעיות כירו
די
רט
עצמ אמ אגליםבכלחלי6ת שאר ירקות בהכשיל ששרר חסערכוה הע,יונותובור
הנסויחעלחשריםח4יונים
סרחח ובפת ,וכללח חוח גל 1סרור ,ר-ל סרורכמו החוקח על חשטים
בורדי
שאסרוככל אלחיסצריםאודשח
וו
פת ,חח נ-כ סיס! עכחת חסניעים א!חם ,וכס
שחואחילא סבהשל
*וח שבכלה4ל1ת אמאוכלק שפסים ,וכן כחב חראכ-עכי לפי חטערכה העל'ונח
כך
ופ
מנטח .עור נעשח כח
כק ידשבים כק סטכק !חלילח חוח טלם ססוכק ,לא חט "שראל ימדם ססצרי .0מנח סח שאסר
הה מרחעל ח'וחנו כני חורק ,כיק שאיחנו כקטן ואילו לא ההרא הקכ-ח את אטימ ססצרים כיק
בגרל שכ*ם כחסכח ככבור נרל .לפ.ז"ש לם כוח שת' כותוה ,חאחת שאס יאסר ארם הנוחכ
יהפעל
כללח הוח שני רכרים חמרים על העכרות מם חוח לאטל וושמת כחסכח יאות לאוחם שיצאו
י רכרים אחרים שחםסיים על טעכרות לחירות ,א:ל אנחנו העוסרים בנל1ת סח
הטצה !הסרור,ישנ
רכר ור שנעשח לנו הכהמשח חוח? וחוא סשיכ על זח לומר אילו
החירות וחם חסיבל מהפכח,
"
ח
ו
כ*לח אהת רכרים הפכיים כחוראותם ,ולפי שעל אבותינולא היויוצאיפ או נפ איחנוחיינו שם עחח
פ' שנים ערים יקום רכר חביא על חעכרות גני עברים1 ,לגו הדי חוא באי 6אנחנו שאנו טשפ,
הערים חחם דגל חחירות השנים האחריס ,ולא וכר ו0וברחים אנולעשותבגתממיחפ .בתבוהח חשניתהיא
אכילת הפסח,לפי שאינח טורח לא על החירותולא שרצח הטגיר להורו מעלת חשיאח טגמרים לפי
על דתצעבהר ,נם חיוכ ארבעכוסות אינו ס:רח על שחמראח כהשם לא חיהח אפשר ב,א באחרסש*טח
א') אם בבחםחרדים של ישראל שיתגברו
חהירות כ' נם העברים והסשדגברים לפעטים ירכ!
יריים ,וכסו שחם עצסם חששו לוח באסרם
סצ
יס
בוה
רל
בשת'ח כסאסר שלסח הנו שכר לאובר ויי! לסר' ע
נפש-.הנה התגאר הטאטר חזח וחותרו הספיקוח חבח נהחכסחלופן ירכח וחיח כי תקראנח סלחסח
ונוסף נם חוא על שתאיטועלת ס! חארץ ,כ' 1או
"טקימששי.
חנופלהן4יי
עכרים חיינו לפרעת כסצרי 0שיצאו כרצק פרעח ורשווצ כטו שעשח טרשליהורים
וט' ,זו חיא השוכת חשאלח סח נשהנח ,על סד אשרכככל ,נ' 1או כבה חקכ-ח שחוא נל יטלעל
מל טלכי הארסח כארסח .ואסר
ששאל חשואל לטתכלילח הוח נעשח רכרים סוריכ חטערכות
"4כרהן ורכרים מריםעל חחירות ,חיתח תשוב!ש חסנירכיאילו לא חהרא הקכ-ח אתאב!תינוססצרים
ג'כ*לח חוחבוטזלהו9בויגו ח"ט לפרעח כסצריג שחיא היתח הסכח חאטהית שלא חיח אפשרשיצאו
לכו געשח אוהם חרבריםהמוו-ם על העכרות,וכ*לו באחת טשתי הסבות האהרות ,אם טנבורת חעם או
א ק פרעח,כי חעם בני "שראל אע-פשחיו כמת
הוח כסופו ועצ'אנו ח' א5הים טשם וחיינוכני
לט נעשח שהם חוברים חטורים עלחחירוח .לפ' סמלנ ער אק חקר לא חטיטלים 5השהחררשוטם,
שהלי4חית סשתח כר0ץםהפכייםסכל שארהלי*ד ני לא חיח להםלכ אסה כיטל 14בהק .השעבור
לכר אםששיםרבריםהפכים4כרההעכדותוחת'חרווו-ת והענר1,לק אמרעריק אמובנע1ובניבנינוכדשדיברים
העם
ממ
י,תאיבה חזאת טמפקת וכללתלכל חלקי חשאלח חיינו לפחמגר-ל5א
ל11
עא

ייי

מי

ט*
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אשר לאיכלו 5צאת ,אבל גם בניחם וכניבנ.חםעו
עלםלא חיו יכולים לצאמ בנב-0חם ,וחסיר מי
עברים נרצעים .כי חיוכלו אלף אלפי אלפים ערר
צאן להחגבר בבוז!עליחם אריח? ונם בסכמ חשניו
שחואיצק פרעחאין ספק שלא מיוירצאים ,כי אט
יה,גים את רשעתו וגם חארץ לא מיחח סוכנתלבן
כפי טערכמ השסיסיח ,וע-ו אסר עריק אנו ובנ'ט
וכו' טשועכריםחיינו לפרעח בסצרים .לא נשארלפ.ו
צר ואופן אחר לששתםססצרים כ-אמיטלהחאלמי
ויי
מ %ק לא נא חטאסר חוח5חניד שמתב ארם
למראות אח עצטו כאלו מה! שא ססצרים ,כי אק
ומ סקוטו כ-א בסוף חחנרח ,אבל כאן בא לחוריק
גטרותהשי.ת וחסרו במךאתסירים .ובזמ מאטן
חטאסרחיש טענק ההשוכח ,והורק אסרו עדיק אט
ובניטובני בגינו ובו' .והוהרו בזמ חספקות אהשר
בשעריםשסיניוהשיעי ר-א-,וחנמ לקמהסנירחסענמ

חנבגרת חואת ססמ שאסר מקב.ח לטשח בחחלת
שליחוחו ,ואניירעהי כי לא יוק אהכם סלך טצרים
5הל1ך %א ביר מוקח רש5חתי אתידי והכהי את
טצחם בב 5נפלאאי אשר אעשמ בקרבו השמרי כן
"ט5ח אהבם,ובבר נחקשמהפסוקחזח שפרשים,
לפיש"שרא 5יצאו ססצרים באכתמיות סכח בכ1רות
שנקראת יד מוקמ שיך יאטרחכתובולא בידחזקח?
וכחברש.י כל עור שאק אני סוהעם ידיחחזקחלא
יוק אחבם לח*ך ,רבר אמר ולא בשביל שירו של
פרעח מזקוג אבל אטהת מכהוב נראמלי שבאלוטר
אניירעתי שלא יוע.אחכם סלך טצרים למל1ך ברצגו
וחפצו וושוחו ,ונם 5א תחיח חמךאח כושם ביד
מוקח ונבורח ש5כם שההשט שתתנברו ע 5מטצרים
ותעלו ס! חאיץ ,אב 5החימ ממךאמבירי חשיתמ
ובבח ח' שאשלת אתיריוחכהי את טצחם,ר-ל את
מארץ ואה אלמימ ,לאבררךחמבע ב'אבבלנפלאהץי
אשר אעשח בקרבו ה!הרי כן "שלח אהכס ,אטנם
אם נשא 5סח חהוהזטביוט!ת סצרים ובט%ח טשם
אסאנחטכעתבנ6ת? מנחב5יספקקנעובזחש6שח
טעלות עליתות שאנחנו נם חיום זוכים בח 4מאחת
שטדעמלכ5באישולם טעלה חאוטמלפני ח' שהשמית
ובט 5חסררחטבעיוכחותחשסהסיסוהשריםועליגיס
בעטר "שרא 5אשר לא עשמ כן לכ 5גר ,חישנית
מכטר חנה 5שקנו אבותינו בקמאחם סטצרים ביר
וסח ובירושת מארץ,ומטעלמ !חכבור אשר רכשובמ
ב"שיבהם עליח יסים רבים ,וטעלת חאבות וכבורם
מיעירושמ רבח לבאים אחרימם ,רש'5שית שאםלא
יצאנו סטריס לא באט לפני מרסיני קב*ו
מחורח !חסצ0ו ולא שרתמ שמנחביניטולא חייט
עט סנ%ח5אלמים ,ורק על ע.י מיציאח ססצרים
זכינולכ5א5ח וחשנחה מ' רבקח עסט שחשחתכלית
חאמרה רשלסות חע*ה אשר  ,16חתשארת מנפש
יטלטות מרוחנ' הנטשךאחריג ה!ע.פשאנחטבנ*ח

ש

יא

1,

אטווכים בחם ,וכננדם אסר
ט5נו מכסים
כולנונבתים טלט טרשם את ח
אהפו"ר~ח ,רכתכחכטים
חיורעים ררכי חטבע וטערטת עליתות ,ורכתבנבתים
מסביניםענעיהטעלות וחכבור,וכננדשלסותחחורנית
חנפשית אטר טלטיורעים את חחורח .לכןעלא5ה
ואלח טשמ רבמ לספר ביצשת סצרים ,שחיא מקור
חסוכות וההחלח וסבח לכל מטלות וחש5טי0ג ולכן
חוחירח חחורמ מרבמ פעטים לספר במךאת טצרים,
תאטר בשאלתחכנים וחנרת תר ,וחנאמא מאסהית
מש וכל חטרבח לספר בהמאת טצרים חרי זמ
נהשבח,כי חסיפור מהש סשוה והושרבח בו מרי זמ
טשובה,-,חוחרו בזח שאסרתי חספקות אשר נזכרו
בשער חעשיריומי-ב.
וט' ,סעשמ ברבי א5יעזר ורבי יחושע
חמגיד חבט! ראימ כי חטרבמ 5ספר במךאת
טצרים חהשמטשובח,אפיל61חכגךם51נגתיםייורצם
אתורחחורח ט"לשמר,אל,סשחח עובדאשאירע6חטשמנהעי
שבלל פסחמיוססוביןבגני גרק
חר וחכסי
תםכל חכסתם מיו סספרץ במךאת סצריםכל אעע
מלילח .חמ מיח אמר חאבי6ח ,ראי קורם חאכלח
חא אטר'נן חוטפין סצחכלי 5פסח בשבילשלאי"פגו
חתינוקות ,שא אמר חאבילח מיו סספרים ביצט!ת
טצרים עד שעלח עסור השמר וקיאום תלטיחמם
*ריאח שטע ,כי מיו כ-כ טתבורד'ם בסיפורקחם
ובסשא וסחן שחימ בעיניחם שנם באור הבקר לא
מיו סרנ"שים ,ער שתלסיריחם חעירופ לשק ק-ש
שסטחח עם הנזחחסח .אטנם קשח לחבק מלשע
"שמץ ססובין בגני ביק'" ,פ ספרשיםשהיונסטכק
לאט 5את חפסח עםת*ירחם שנקראו ,בנים'בעיר
אחת ששסהברק .אבלזמ בלתי טת"שב אצלי ,כי
חיחראוילוטרשחיונססביןבבהיבנימםאות*ידיחכ
בברק לא ששסר ססובץ בבניברק .ועור ספרשיפ
כי חטשת חחכטים מאלח חיו טתאבסניס עם בני
שתמ חעיר 5אט5ביסי מנ מפסח ,ה!ם כרבריחםחיו
חחכסים ספהרים בקבני ברק ,אומת5טירים בברק.
בבה'ם שונים %א חיו כלם באטרח אמת טספרק
במראת טצרים כל שחו ח5לח 6ששטרכוחתל!ירים
לוטר א*חם טזד מגיע זט! ק-ש! .עור אם נאסר
שחיו אגלים בבהי תלסיריחס חשך שסר עד
שב א 1מלטיריחם ,חלאמיו
.חחכסיםבבחיההלסיריפ
וסאץ באו? חעד קשמשר אלטר בן שריח מיח
ששיר
חרור תשיא ב"שראל ה!יךיחיח נסטדע5

רי
לס
יריו 5אט 5חפסמ?
שלחןוהנ
יר בגר5ק,זמ סוכהשבני
ברק אינם אנשי אותל!יריע
אב 5חםכ*ם
יפים שמיו ססובקשיחםב*ל מפסח ברת ובחלכה,
שאסר לטעלחהה*לחמי
ת כ51נו ססובק טיפר
כאן
שחטשח טשגיש5ם חללומיו שכלים ימר בלל
חנששר .א5ע!רב! שחח ,רשם שמו*ניחם לכבחר
יהפארת מבלים מחם שנקראו "בני ברק',בי בניפ
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5ה חטז ותחסד חנהל חחהו נעשחב5י5ח% ,ב! רשף שעכר
שסרע5כל רבר בנין ומישח ,בסובין 4
ובק 54ח אבר ,מר שחסעיף יקרא בן ,כטו ד 51בכללילח ,ותוכטז זח ספסוק לסק ח,בור את יום
אטצח 5ך ,בן פורת'וסףש"יהשוחסדקדקים לשק צאחר סארץ סצרם ב 5יסיחייך ,הוף כי חפסוק
בס!עיףפורחתי!יל ,ותברק יאסר ע 5סראח חסהשי חחש נאסר בפהשת חפסח חנח ראתב
,זומא שחש
ועוברקלעונים,כיעל חכ*ם חחם חיוססובין.יחיח ב5חיאפשר שיפורשע5סצהן חשסח,לפי שנאסר בל
טה שיחיח ,חנח 5סדנו גהח שחיוסספרי ,בקראת יסיחייר,ואי אפשר 5וטר כ! כ-א ע 5דכר אשר
גהמים כל אהזו הל'לח ,חו ראיח שחטרבח בסיפורו עכר בכל 'ום ויום ,ולאעל סצוח חפסח שחיא סרי
הש טשובח ,חאסנם סח ראו הש5סים חאלח לספר שנח בשנח ,ואיך יאמר שבל יסי השנח יררדש
בזחכלח*5ח %ס5ק שינחסעיניחם? חגח הש6י ועטר חלטח חפסח ,ח5א אסרו חז-ל ששהולים
לשטורים הוא 5ח'"1 ,שראל לאהיו הירשים חלטת חפסח בפסח ותלטת חחנ בחנ וכר
שח54ח חזח*
"שנים כ 55באודם ה54ה בשיצאו ססצרים,כי חלק ש4שים יום טקורם %א בכ5יום ,לק רהש ב!זוסא
,
כ
%
חר4ושק סחלילח החעסקו בהראח 5א נחנו כל שהו פסוק ע 5זכרקשיאת סצרים כ'5להןבק"ש לפי
ח'5לח חמסח 16פעפיחם% .פישחייב ארם לחראהן שהוא דברחסידי בכל 'ום ,וסח שנאסר כי בחפזק
אחעצסוכאי5ו חשיצאסמצרים5,כ
 ,ראוחקוישים שאת ססצרים חש טעס 5סצהן חפסח ותסצח אשר
חא5ח 5עשאכסעשיחם שסירבהח5חח5י5חחחעסקו חזכיר ,הוסר שד 5סשש חזגור את'ום צאחךכל'סי
נטצות הסצחוחטרור חכרהפסח כטו שעשואנוחיהם חייר ,כאמור ח5א צויהיך האחרתיך על זכרק קראת
בגוצרים ,חשח-בבב5שארח*לחחיוסספרים בקראח ,סצרים לא לבדבזסן חפסח אלא נם בכליוםיום
וטח חראואת עצסםכאילו חם "ואו- ,והי4ף בזח בטזד עם קריאת שסש אסנם אם חש כתוביסי
חחך היח די*טר שנזטר אאח סצות ביום ,בי ב!
חספק אשר בשאנר
 ,עזריח חרי נאסר ח"ת ט5ם לרורותיכם 1לא נזכר שט *ב,45
אסר רביי-נאלעור ב
שפני שנאסר כא! בל יסי ח"ך" ,ש בבלל חא
אני כב! שבעים שנה ע
בששת "נ"
למר טש"
געחמ חיום תם ח4לה שטחרבים אמ *טר קךאתסצץם,
ששח
שטא
דסמד*ת
" ראב-ע באודם חיום שטטחו אבל חחכטים לא קבלו חדהשח חואת,לפי שראו
שאסר
סאוחה טשנח
נשיא ,דעם חיודם בחור בשניםבן י-ח שנח כראיחא שה4לח חוא נטשך5יום שנאסרויחי ערברחי בקר
ם אחד ,וא-כ ח5'5ח בכ5ל חיום חש ,וב 5כוד
בירףשלסי דכרגות ואסרחרי אני כב! שבעים שנח ,יו
6נידשעט חיות שנרלה חכסוע עד שהיחבנקיאודם ששת סעה5עה נקרא יוס% ,כן ררשו חכהוב ינר
מקפשבדרכים חהסרהםכאי 6חיחב! שבעים שנח ,חייך הע%ם חזח שחשש5םחנל1ה,1 .כ '5בא5רבהן
עם ב5זח 5א חניעח סעלת חבסדם למצהו ראטז ימת חסשיח ,שנםביסים חחם לאיסהש סטרקראת
לנצח חביריו ולחוכיה שתא0ר הראת סצרים ב615ת סצרים ספעו ,דע.ו אטר לחם ב! וומא 5הכטיםוכי
ה גהכירין קראת סצרים '5סות חטשיח? ות5א ככר
יר שדרשחב ,זומא ותוא וטקקב!והצא,וכברייע
 ,זומאזחח,ח אוסר גשחיחרחשחאובלו0י"שראל ,טשטר חנחיסים באיס נאם ח' לא שסרו מדחיח'
שב
כרור שבוש כל א5ה 4שטשני5,הנידשזחו חהכ'5ח אשר חעלח את בני "שרא 5סאוץ סצחם בי אםחי
ח' אשרחעלה ועשר חבהש אתזרעבית"שרא5סאוץ
5א חיח חסאמר חאססנו
שבטי,חאטשי,
ם צפק וסכ 5חארצות אשר חריחם שם? אסרו לו
נאח תאהוררך ראעבלח5'5ה,נ'אלטררלבותקחטח5,טידדדיי
ב
,עטאחיח כשנים חכטיםלא שתעקר הראתסצרים ססקוסה א5א שהחא
ם ודחאומר
יהלחיב
תקראב4חטיוחרנחע-ש אב'1ב
 ,זשא ,וכן שעגוד ט5ביא עיקר ווךאת סצרים פפלה 5ה רצו
%ב! 5א נממך
חיח 9צז טשאי% .פ 1.חיח סאסר ראב-ע שעם בזח 5וטר ש5א בא חמשבלחנידשיהבס5וסדערי ח'
דיעע בחור בשנים ,הנח בחסלה ח'ע*ו נעשח %א שיחחדשו סהמת אחרהן,בי תורח ח' וטטתיוחם
כב!שבעיט שנח בשלמתד~רדםספני כטרחנשיאות ,נצחיותעדי עדולא קבלו ד~ספה %א חסרק ,ואסרו
ותהוחטזסהלונ!ש5א וכח למח אהכח בזוומאשחיר אלח חטטת ט5סד שאץ נבש רשאי 5הרש דבר
נער טטמ %א נעשהלו אמענם,ולכ!לאקראובשגש הטקרא סנ%ח 5עו ד~ספת חש .אלא שחיהח כמנת
ד וטף שלא החיח 4ה
שמעק אלאב ,זוסא לחורהז שחיחילר ססכ,וחכם ,חנבש באסרולא יאסרועי
צטנםאיו ספק שכוונה ררשדםהיאלחוביח שתאסו יציאת סצריםעיקרחנא%וח אוחיותרנהלחוחרש"צה
קראתסצריםבלי5ותר.ל בכ 5חלילהן הטיד ,ובבו שבדן ,כסו שחיא אצלנו חיוס ,כי או 'חיח קבוץ
נ5יות יוהר נד" %חש חנא51ה ש5טחה"רית בץ
ועכיחו שם בנסרא שחוכרק וטח יהיה בוכרק
צקרח ש"ש בחזכר לקראת סצחם .ואע-פ פרשי חנאולהןכו* ,שקראת סצריט חהטז ספ5ה לה
אותו ,עצקרי
טקת בפי חבריות בחיוחח קסנח ססנח בבסהו וכסע5ח,
אין סתמחח ב~ח
אחיא
שנאסרסרוראאיוחתםח פהשחסכלבקריאו וחנח אףבי חוושוכח שחשיבוחבגרםלט,ימ
חכיח ק זומא שראוי לו
שסע שללילח ספגי שיש בח זגר הראח סצרים אסהית סכל צר ,בכ1.נוכל אנחמ 5חשיב5אבדרך
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אחר ,חזוא
באסרו5איאטרועודחי ח' אשר
העלח ,רצחש
חמ
לו
נרב"קבני ארם ברברם זח עם זח
ובשבועחםלקיים רבר שרני*ם לומר חי ח' אשר
חעלח ,לפי ש %היא חשבוגח חנר%ח אצשו סכל
השבוגות ,אבל ל-מות חסשיח "שבעו חי ח' אשר
חעלח ואשר חגיא ונו' לפי שחגא%ח חעת.רחתחיח
פליאח יותר נר%ח האיסח טהראתכטיים .ואק זח
סותר לסח שאסרו שקכרו קראת טצריסל.סותהטשיח
בקראנו פרשת חצמרת ב'ום וכיילח ,להיות חטצוח
חזאת קבועח ועוסרת בתורח %א ח:חנה לע%ס,
וחנביא סרבר רק סשבוגת חעם ורבריהס חטורנלים
יזכירוחנא%ח
בינהזם שטוכיריםיגיאתטצרים
חאחרתח שחיא יוחר פלי!4ח-.וגס חיהז טאסר רבי
ח85רבן שריח נאמרעל זברק פרשת ציגית ,בכ.ז
חביאו הסנירלראיחעל טצות סיטר ש"ת מצרים
בליל פסח בר' 5באר נוד 5סעלת חנשוח הזאח,
סרברי ראב-ע שהשתר 5לח!כיח חטצ!ח 6בור מראת
טצריםבבל5ילות חשנחעלפי רהשתבןזיסא .ולרעת
חחבסים שאסרו שנם לימות חסשיח נחחייב בזכר5
מראת טצרים ,כ'ש שאט חייבים בכל ח*לות בזכמ
חזח ,רוחר ראוי ששפר ממאת טצרים בליל פסח
שחוא הוסו חסיחזרא*ה %כ! בל חסרבח לספר בו
חרי זח סשובח ,הזנח לא חוכיח זח ראב-ע ספסוק
ליל שסורים חוא לח' ,לפי שאוהו פסוק חוא נל%
פסח ,וראב-ע לא ווח סרבר בו כ.א בבל חלילות
בטצות צשית בט שגתבתי ,פזח שתרו חספקות
שבאו נשער י-ר ט 1.ט.ז י'ז ובשער י.ח ,רוק
והשכה,
ברוך חסקום שנתן תורח לישראל
נרוך חוא כננר ארבעח בנים יט/
חטשטר חקצר חזח נבאר ענינו וקשור רבריו בפנים
שתיס חפן חראשק ,שחסניררצחלחוכיה סחשהציע
גראשתח שטצוח לספר בש"ת טצריםרשכל חסרבח
ל0פר בח חר' זח סשובח ,ולכ! אחרי שחביאעליו
ראיח ספע1לת חחכסים תם ססאסר ראב.ע כסו
שכהבהי ,חביא עוד ראיח 6ח טן חתורח ,שבענץ
ממאת טצרים רברח כננר ארבעח בנים ,חשח בח
שאל1ת ותשובות בשפנים סחח,פיס ,כננר חחכם
וכננר חרשע וכננר חתם ואף כננר סי שאינו'ורע
4טא %צמזח חתורח לסרר לפניו חרברים ויריעת
הספורים ,וכסושנאסר אתפחחלהולפ-זבלחטאסרים
ער באן וררשוח חארבעח בנים חן כ61לחוכיח חרבר
חזח ,וכשהשלים לחוכיח על ספור מראת טצרים
התחיל סננק חחנרח בננאי באסרו סחחלח עובר'ע.ז
וכו' ואחריו חשבח ברוישת ארס' אובר אבי וט',
עזח חאופןיבואו חרבריס כלםכררך ראףומסורר.
וחפןהשני חמשבפיק ערבי פסחים אסרו שיהחיל
גננותויסיים בשבח ,תשאל שם סאי ננות? רב אסר
סחח;ח שברי ע-ז היו אבהזיט וט' רשטא 5אסר

יעהיר

י

עח

עבריםהיינולפחמ בטצריס וט',כיהיתחרעתשסואל
שבלעניןהיום הוא קראת טצריס% ,בן אקל:
לחזכיר ננות אחר כ-א חעברות ,ורב סבר קאק נ:ות
רקע-ז שח 1.אבווצטעוכרים סתחלח .והש:ח חו!!
שקרבם חסקום 5עבודהו וחהראם סטצ-,ם תתן ~הם
חורהו שחיא תכ*ת חשבח ,ואנחנוע:רינןכחרףיחו,
%פי ררכם זח ראף חיח שחסניריעשח ראשונחבררך
שסואל שהחחיל בננות חסאסרעברים חינו לפרעח
בטצרים שחננמ חיא חשעטר ,וחש:ח חמ הנא%ח
וחשיאח משם ,וחנח באותו סאסר עבר*ם היינו
לפרעח חזכיר חשעטר מננאי ,שסך אליו כהמשח
חחבסיס וסאטר ראכ'ע להש*ס ביאור טח שבא
בסאסר עבריס חיינו ,ואח.כ חחחיל בענק חשבח
ססאסר ברוך חסקום שנהן תורח ל"שראל בר!ך חוא
וכר ,חכר ררשות בארבעח בניס שבאו ט 6בענק
הממאח וחנא%ח ,וחשלים עם זח ררך חחנרח לרזטז
שסואל .אחר בך נעתק חסניר לעשותח כררך רב
הזתחיל בננות סחחלח עובר' ע-ז רטאר חסאסרים,
חנר חשבחבידשחורויחבטרים שחכיא ,בטשיתבאר,
ואמ שערשק כהרריוע ססרריןסאסר' חחנרח סחחלח
כרעת שטואל ואח-כ ברעת רב- .חפן השל"שי ושא
שחסניר חוכיה הששתחשטצחז לחרכות בספורקויאת
טצרים סכה אהק חראיותשהזכיר ,ואח-כ ראחלבאר
איךיווח חספור ח!ח ,אם בפי חפשט בלבר ,ואם
בב"ור טצות חסצא הסרור ואבילת חפסח !חחנינח,
ואסר שא*ן הטתח בספוריציאת מצרים כפי פשם
חכתובים %א5ענין הרק וביאור חנשהז,כיאם בדרך
הנרח ,לפי שכננר ארבעח בנים רברח חורח,לחוריע
שהספור יחיח אם לחכם רחבםעור ,ואםלרשעסשום
ענח כסיל כא%תו ,מם לחם סתחלך לתוסו צריק,
ואם 4שאיט יודע נשא ,%וכלם בררך חנרח% ,פי
שבבן חרביעי חוא ססיים את פחחלו שנאסרוהנרת
לבנך תר שחכתח שיפחח ל 1חרברים סחחלתם מר
סשס,לכ! פחח ספורו סחחלח עוכר'ע-ז וכר-.חר'
בפי בל אחר טש4שתאופני חררכיס חאלח טעם
סדר סאסר* חחנדח ונוונתם וק"שורם כפי חראף.
חענק השני שראף לבאר טח,
לסח אסר
חסניר בררשת הבנים ברוך חסקוםחש
"נתן תורח
ל"טראל ברוך חוא% ,א אסר כן בשאר הררשות
ססאסר' חחנרח? תוכל לחח טעסיםשוניט :הטעם
חהששקלפי שאסר המניר שחתורח חאלחית במנח
לתת
טצרם,ליסור לכל סררטת בני ארם בענין ש"ת
אם חכם עיניובראשוואסרשע ברשעהו אשר
סשק",ס תם ירשב אחלים ,ואם סי שאינו יורע
לשא%
ששאהוחראחחלקלהחשחימ-תתישעיניו בעעלם "שראל4 .
נהן שבח ו
בל ררכי א"ש
וחוא הטתן יריעח רשלסותלכל בשר ,וספני זה אטר
חטניר ברהטה זו ברוך חושקום שנחן ת:רח ל"שראל,
ברוך חוא ספני שכננר ארבעח בנים רנרחתורח,בי
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בהיותלטורו 5513לב 5כהמ בני ארם ו6גשותכרצק
א"ש וא"ש קימ ברוך וטבורך ומשובמ וטפאר ב6שק
בל עבריו ,והוא ע 5ררך חמשורר ברוך אתת מ'
5טרני מוקך_,שבר 13רשבחו ע55טיואוהו אתמקיו.
חטעם חשני שהטניר סצאבענקממאתטצריס בארבע
סקוכית שנוכר בושוח שם "בף ,אס בפהפח סשכו
קש 5כם שנאטר וחיח בי יאטרו בניכם ,ואמ-ב
בפהפת קדש5י ב 5בכור אטר וחנרת5בנך ,ובפהפת
החימבייביאך אטרבי "שאלך בנך טמר לאסר,
ובסוף סרד ואחחנן אמרבי "שא5ך בנך סחר לשסר,
ולפ-ו נוכר שםבןבארבע חפהפיות חאלמ5א בסקרמ
1ע 5ררך חחזרטן ,בי אם בטונמ טבותה ברי 5רבר
בענין חומ בארבעמ טיני רטרם טחחלפים ,בפי
מנדשא הטקב 5אומו ,וחהש חטורמ ע 5ש5טותהתורח
השלחותח שנסררו רברית באופן בך ,שב5לו בל
חאופנים שאפשר שירובר בהם ממאתטצרים .וקרמ
בזמלרברי מא5היים ע 5חאטשיים בטו שקרת 5רבר
חטבעיע5רס5אכותי ,ומוא שחט5אטתייכרן5תב*ת
אמר בלבר אשראליובונן חפוג5אוהו ,אב5מרברים
חמבעי.םייס במם מב*ות ופעולות חרבמ טחח5פות,
סהםבפי ממוטר וטחם כפיהצורמ ,טמםנפימטורכנ
ע סבתם
וטמם סטלותוטבעים נעלנמם אשר 5א ני
ואופן הסשכם ב-אע-ימנסיט.וכן חרבריםמאנהשיים
כתנו לתבלית אחר טבוק ,אטנם מרבריםמא5חייםעם
מיותם טורים לכוונמ אחת ,בבר נב 155במ טתות
אתרות ,חחענין אטרם שכעים פניס לתורמ ,ואטרו
בדעות הטחחלפותח 15וא5ו רבר' א5חים חיים ,כי
"ש בטלם כותמ ש 5החבטמהא5מיה% .פי שצמיא
שלשת עצוטמ בהורת ח' ,לכן אטר חסניר בררשח
חזאת ברוך הטקום שנהן הורחל"שרא,5ר 5-שנתנח
5חם באופן כך טן השלטות שהב5ו 5בסאטר אחר
טונותטחחלפות .ועם חיותח תורח אחת וטצומ אתת
לטתו כפיסננסחמאמריםשבנגר ארבעחבנים רברח
הורמ בטצומ הואה .ומברכה קאכר בבאן ענינח
השבח וחהל%,%בן אטר ברוך מוא ,ר 5-מוא אינו
טצטיך 5ברכח ו4שבח שנברבחו אנחטבי חוא ברוך
ומטרך סשעש,
לבאר בבאן חוא ,טחו
וחענקמשל"שי
י
א
ר
ש
טתהאטרוברוך מטקום? מאסנאמרעלחשי.ח
%סח ות תארו בשם זטקום' ,או אם אטרוע5סקום
אחר טטחר? בי"ש סף שפישועל מרסיני שמוא
וומ טבמר מטקונצת ומשם קב" 6שרא 5את מחורח,
ובטו שאמרובמשנמ משח קב 5ה~רחטסיני,ובןאכעט
נילטהע בשעח שבא חקב-ח ליתו הורה שסש
י
אטרחב
גרטלוהניחו סקוטס ובאו 5מם ,וחקב-ת
קמם
למחחרצדק מריםגבזעיס5,טמ אתם חדםוטדהניפ1
בעלי סוטום אתסו כעניןשנאטר או גטאו רק,אבן
החר חטר אלחים 4שבהו סינין-וב 5ומ רחח
טחטתמ חא0תית כמאטר הזח ,שכגגר חקב-חאסו

"

פסח

79

כרוך חטקוס ,שנאמר ומניף ירוא 5הטקום ואסף
הפמרע,וכן אסהו מו-ל בבראדשית רבמ סקעחא5חי
ואין חע%ם סקוטו ,הסוס
קדם ,חחש סקוטוש5
טפל5רובב ואק חרוכב טפ5 5סוס .מאטנם 5טמ
חאח את מקף-ת בשם טקום? חהשע 5ררך חחטש,5
לפי שרא 1בטבע חטקוס סנ%ות יאוהו ע-ר חרטיט
לאלחינוית' ,חאחת שחטתקוטםעוח בטקוטוהטבעי
כשיניעא*ו יתטעע טטנסהו כשימימ נפרר טטגו,
השנית שוזפקום חוא סקיף לסקוטס וט 55אותו,
מזש*שי שחטקוםשומלטקוטם,מרביעי שנבר.
%בטבעו
טמקוסם .מחט"שי שטטע יבמן בצר מטע5ח וטטנו
יבחז בצר ממטמ ,ובטו שנתבאר ב 5ומ במבטמ
חטבעיה .וחחבטים חראשונים בחבסתם הכ5%מ
מעתיקוב 5ומעל ררך חממש 5וחרסיק במשי-ת בי
מוא מ ט ק1ם חסש*ם אותט ,ער שקראוחו
ההכטים נשמתחעו5ס המרהו ,למיוהו סבח בקיוטו
השטירהו במיותע רבקיםבוית' ומוסים תחת בנפיה
מיעו בטנחזמיטלטות ,א') בי חוא באטת הטנוחמ
והנח5מ ,וכשתפרר מנפש טרבקוהו הבקש 6שוב א5
בית אבימ 51חרבק כ 1אם לא יעבבנמ טונע.
שא א5חינו ית' הטקיף בנו ,בי הוא בוחן לבא
וב5יותביריעמ פרטית סקפת ,ובל רבר לא יכחר
ק מט5ר .נ') הש א5הינו ית' בהשנחהו חפרטית
השוחא*ע5,פי שהשנחמ חנפלאמ מחיא לאתעכור
טמאוטת 6ולתח ,ו5א'עלם טטנמ רבר 5ב 5פרט'
חאוטח ,ובומ מאאן חיתמ חשנחש שמ אל.נו ,לא
חחסרטלחשניח רבר %א תוסיף %א תעריףעל אוטח
אמרת סאותח חהשנחמ חפרטית .ר') מוא אלחיט
נבר 5טטנו הבלית חהבר ,5ער שטצשות יאסרעליו
1ע 5ב 5וולתו בשחוף השם חנטור5 ,א בענין ויחס
בל .5ח') ובטו שבסקום יכהואו מטע5מ ומטטמ ,כך
בחשנחת משי-ת תטצא הטעלח וחטטח ,בי הוא
בשסים טסע1 5ע 5מארץ טהחת ,מטנביחי 5שבת
הטשפי5י 5ראות ,וכרברי המשוררבי רם מ' ושפ5
יראח ,ואמר אם אסק שטים שם אתחהשציעמ שא%
מנך .מנח בבל מבחינות מא5ח ע 5ררך מדטוי
מסנדש5יי יחואר השי-ת בשם ט ק1ם .טצורף 6מ
טח שכבר ידעת ,שסקום יאטר נ-ב על חטעלמ ,במו
שכתב מטורת פ-מטחלק ראשק,ו5פישמעלתסויאותו
ית'ב5תי טדשנ %א טדע 5שום נמצא ,ער שטלאכי
השרתמיו שהש'5ןאית טקוםבבורולהערקצו,ר-לאטו
טעלמ מיא טכטיו ית' ברישנעריצהו במ5 .בו אטר
חטניר5 ,בלתיחכש ,ברבר' ,1ברוך מסקום ,ו 5ברוך
הנוע5ח מטוח5טת אשר אין אנחטסשיניס אותח.
חענין חרביעי5 ,טח עשתחטניר ח5קת מבנים
בומ מררך אמר הכם ואחד רשע ואהד תם ואחר
שאיגויורע 4שאול? וטמ טבע חחהמר שחיב וחכריח
חח5וקח חזאת? כי חנמ מחכם אינוסקביל לחחפכי
הו"שע ולא מתם 5סף שאינויורע 4שא ?51כטו שבא
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גשער חספיקהג וכבר חשתרלו חספרשים לחסכיס גני שרםבוההמספר שרגעח,חחכ.טח חחורחחא5חית
א5ח ארגעח בנים עם ארבעח חיסורות ,ואחרים ו,מ לרכר מחפלאים שנעשוביראת טצריס וסררחאיזם
5חסגיסם בננר חאטת אגרחםיצחק רעקגורור .ובא עם ארגע סררצת ש 5גני ארם ,גי גפרשתחהכם
חחכםע.פ מרת חחסר וכננרו אגרחם ,ורשע 5פי גשר חארגעחסגותכה4ולכ!נוכרגיאשתח .וגפרשת
טרת חרק רקשח וכננרו יצחק ו5כן יצא סממעשו ,הרשע נזבח רק ש4שת חסטת תגליתית חמרת
מהם גננר זקג שחיח א"ש תם ,רשאיטיורע4שמ 5ופוע5ת% ,פרשת חתם נ!כרושתי סגותג5גרחוטרית
חוא גננר רור שאסר כי עני ואגיק אני ,אגל ופוע5ח,ולוןשאינוי11ע4שא%לחספיקח חחורחג5סור
חרברים הא5ח רחוקש ססני ,וכפי חסגרא ח"שרח חסגח חחוטרית 5גדה ,וגסו שאוכיח כ 5זח גפרס
ניאח5י 5חת ג!ח ש4טח טעטים :חאחר ,שהסניר גררשתג5גןוגןסחס .הנת נתגאר בחח טעםח15קת
עשח ג!חח5וקה חכרחית ,גי סא5ח ארגעח גנים ארגעח גנים וסרר !כרתם גקריסח ואיחור שחיא
ש!גרח התורח 5א יס5ס גכ 5אחר סחם אם שיהיח לפי סספר הסגוח שנאסרוגחם-.הסעםהש"5שיחוא
שוא 5אוג5תי שמל ,גי אק בק חחי %מש5י5ח שחיתח ח5וקתחגנים חגרחית כ 5אחרעם !ומ ,חגר
אסצעי ,השס חגש שהשל ל %יטלט סאחרבע שלשח ראשתח חחכםוחישע ואחריחם!גרחפכיחם,גי חתם
הבליתגשאלחצ .אס לחר%ות חגטחורריצום ,ואם חוא חפךחר,צע ,שהרשע חמ חסרשץ גרעום וטכום
5היוום סספק וסעיער גרגר ספני שנכנס גו רהז וחתם הוא נקי סחתאוות וטש 5%סכ 5ר,צע ,וכבר
סינות ואפיקורסות כסקנסר ,ואם ש"שא5 5חסרק חרגי6ח!.ל לקרוא תם 5שורשאעובחיק,וע-רוישקג
יריעתוויחפז5רעח חכטח וסופר %חגקאסריגינח .א"ש תם ,וש5סא אסרתוסת"שרים תנחםוסלףבתרים
והם החכם והרשע וההם2 ,י חתגם עם חיוום י11ע ישרם .וכו החכםרטאינו י11ע4מא %חם חפכיים,גי
אמהח חענק,גג" !.שא 5שא5ותגרי5חראותחעטים ענק חחגם הח! 5חראות אן חכסחו %טתח שא5ום
חזשרים אתעהטר גבח -וצרוע הזכסום ,וחרשע אשר 6החיח ,גטו שאסר סח הערות וחחוקים וחטשפנוים
גקרב 5כו 5איאמין גטצות5כן יקנסר עליחן ,והתם אשר צוח ח' א5חינו אתכם ,וחפכו 5ון שאינו י11ע
ישא5גרי ש"שיבוחוו'ורקצחזו ררך "שכקאור .ש4שת לשאו,5גי לחסרק רעום וקוצר חגנחו לא ירע לשא%
א5ח שמ5יםע.פ ש4שת תג5יותם ,וחח5ק חרגיעי רבר ,וכגר אסרו חמי5וסמים שחשא5ח חיא חשי
רי
אג5תי שמ61 5ח 5א עשח גו תמר אחר ג-א חהגסח5 ,פי שתש חרגש חסתירת או חספק אשר
גש5י5ח סחז5סת וקראורשאינוי11ע4שא5,%פי שאם גרגר .ו5פ !-חארגעח גנים חם שני סיני חפגמם,
חיח ג5הי שוא 5ספני רחז רעת חיח נג 55ברשע ,החכם עם טישאינויורע 4שא %וחרשע עם חתם.
וכסו שיתגאר אח-ג ולפי !את חגחינח נגנסו ונ!כרו גרי סע5תם בחגטח ,ראש%ח חחגם לכגוד
הארגעחגנים גח5וקח חגרחית סחוייגוע -חסעם וצרוםואחריו חרשע שנם חוא חגם 5חרע ,ואחריו
השני חוא שיהעת חרגרוחכרחחוגש5סות תחיחגג 5חתם 5קוצריריעום ,רשאיט י11ע 4שאו 5גאחר%ה
ארגעת סגותיו ,החוטריח וחצוריית והפוע5ת 5חיווםמש%ל גיהעח גהח5ס-.וג!חנתגארוחספקות
וחתכליחית ,וכגר יקרח שחספיק אחת סהנח או אשר גשערי-ס ג' כ-אג.ב וגשער ג.נ
שתים או ש5ש5חיטיג א 5כתותהשואלים גפיש:מות
חבס סח חוא אומר סת חעדות
רעת השואל אוקצורו .הטש 5ג!ח ,אם ישאלך א"ש וחחוקיס וחטשפטיס וכר ,בבר אסרתי
י שעס חיות פרשת חחבם אחרתח גספר כהשנח חערח
שונחופתי איך נעשח !ח חרגיר? ואתח תשיבחוע.
עציס ואגנים שהיא חסבח החוטר*ת ,והנחגתפייסח גמף סררוזוהחנן ,גכ !-ח!גיר אהזו ראש%ח ספני
דעתו הנסח יחש %אפשרותכי1אותחרג.רלכוראות סע5ת חגסוםגיגגורחגסיםינח ,15ונם ספלשיסות
חוטרו בחיוג .אסנםסישלאיתטייס ג!ח ויאסרחנני תש%חו שנ!גת גח ג 5ארגע חסטה גוע שיחבאר
רואח הרכח פעסים עצים ואכניס %א רגיר ,א! (ח* .מק ספק שפשס המאסר סח חערות וחחקים
תשיגשעם הסגח הפועלת5פישחיח שםפלוני הננר מטשפטים אשר צמ ח' אלחיט אתכם,שע5ג5טצות
שגנאו ,כפי ק%ר דעום יספקושחיהסיטתחחמרית חוצרחוערותיח וסשפסיח וחוקוהיח חיחח חשא5ח.
מפועלת 5חיוכ סציאותחרגיר .אכ 5אם חסצאיכהנא וכגר פירשתי אותח פרשח גפי פשוסח גסרכנה
ארם אחר יותר פקח שנם ג!ח 5א הת"שג רעום ,או הטשנח אשרלי וחמו פירו'ט ספר סשנח תורח אשר
תצסרך לומר5ו צורךחגנק ש 5חרגיר שחוא5סחסח עשיתי .אטנם המגיר חשג שהיחראו' 5רררש אותח
%ססתור ,וכשיחחגרו אצלו ש4שת חסגות :ח,טרית שאלח והפרשח גולחע 5ענק טטת חפסח בפרט,
פועלתותכ5ית'ת ,תנ!ח רעהה אך איש 5בוג לא 5פי שתוכן השאלח וט%תח נראח סרגרי ה%:%ח,
ישקוטולאינוח גם גא5ח,גי יאסרעםג!5חשאסית גיק שהתורח חשיגח שסת 5אוהח שאלח ואסרת
קשחלי 5סח נעשח רגירו5אגנק אחר? חחהצטרך 5גנך עגדים חיימ 5פרעח גסצרים ,סורח שהשאלח
5גאר לו נם הסגח חצוריית,וע.י חהחגרות ארגעה על סצות הפסח גפרם חיתח .וסצא טר ראיח אחרת.
חסגות הא5ח תחיח חיהעחנש5סהה %פי ש"ש כתות 6ח ססח שאסר גסוף התש%ח %רקח החית לנו

ובח פסח
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נשטור5וושות אתכלחסשיח הזאתלפניח'
כי
כאשר צתה כ' טאשר אמרב*שתיחיר את כלהשחנוו
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חיות סורח
עי
כ'אעל סטת הפסח כלכר .אטנםלחיוח
בןלחתכטם?"
רצה לחראוח אתחכמתו כאמרו ש"שכסצח
כ
חואת ח5ק שחוא ערות ,כטעניו חמצה שחש זכו
5מחירוהחגא%ח וחמהאחבחטת מסצרם,וענק חפסז
שחוא זכר 4אל טלח שנלקח בלילח חןח .ועשח כ
ח' שפטים ואת בתעוחציל .ונם ענין המרור שחח
זטרת שמררו חסצריים אתחייחם של "שראל כעבורז
קשח,וכל זחחווו סחלק הערוח'1 .ש כסצוח חואו
נ-כמכלל החוקים במח שצהו בבית אחר יאכל 6
החמאו טן חבשר ונו' ,מאם לא חשברו בוונו' שט
זח חחו מהחוק.ם שאק מעמם נורעאלינו .ונם
בזאת הסשח חלק סחטשפמים וחשכל ערת "שראי
עח
יעשו אותו ,וכי ינור אתך נרועשח פסח ונר,כל -
לא יאכל כו ,שכלזח טשפט "שר ,לפי שלא נעשו
הנס כ-א לבני בריח 1של אברחםאבינו וחכניםבניו
י
%פ.ז היחח שאלת חכן חחכם על סטת חפסחבכ
חלקיח וכפי צורתח העצסית ,וחש חשרחעל חכמת
נדעי החורח וחמצות ,ונאטת האח חטניר שנננ
זח חש חכםירא וסר מרע,לפי שחחלת רבריוהי*
אשר צוח ח' אלחעו אתכםר-ל שחיתחשאלתו אחר
החוראח שחסצוח חש אלחית שפי חנטרח נחנו
~כות% ,כן שאל על טעם חלקיח ,למח "ש ח6
טמנח מסוג חערותוחלק מסמ חחקים וחלק מסה
המשפטים ,וחיח ראוי קתחיח חסש?ח בכל חלקיו
ססת אחראם מסתהערות או חחקים אוחטשפטים,
השאלח ,כ,
מנח באח התשוכח מכותת לכל חלקי
על מח ששאל טעם חלק חערות השיבועכרים חיינו
לפרעה בסצרים ויט.אנו ה' אלהינו מטש?ים ביו
ו אוח1ת שופתים ,ר-ל שחיח חטרור זכו
חזקחיח
לעברות ,והמצה זכר לחפזת חנא1לח ,והפסח רנו
לאותות וחטפהיםח41הי
ם והרעים
מכתשבנטתרןוחת',לפרעי
וככלכהה.-םובכל ארצו שחיא
י
ועהות חאמתימ חאלחחיוהערות אשר בסמח1ח6וכאר
ונ
הא~ץ חלק חנאשפמים חשיכו ואותנוההרא טשם,
ראףחהי וסשפט "שר שכלכן נכרוכלערל לאיאכע
בו רשהחיח הסטח פרסיתלכל ערח"שראלכעליבריח
אכרחם ,לפי שאותנו חהויא טשם ולא אומח אחרת,
%עניו החוקים השים רשט ח' 5עשהץאלכלהחוקיס
רש%ח שחם חרברים שבאו בסצוח השת שלא ירעט
מעניחם ,אבל תתלחם מבחור שחם למוכ לנו
חיגים ,שחוא הטוב חנצחי חסיוחס לנפש ,ולחטתט
ביוס וחח באורךהחיים חגשטתם .וכרי שלאיתשונ
שהשכר כלוויא בששרת חחקים ו5א כשמירה
חעדות השףשפטים ,אמר עור טרקת תחיח 5מ ט
גששר5ישא אתכל חסצוח חואת לפני ח' א5חוט
כאשרצע .כלומר שחשכר 'קוכל על כ~ות

ר,.
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81

בכל ח5קיח ,כי חסורכב חוא יותר שלםע-י חכור
כל אחר טפשוטיו-.וכאופן זח כיארח חתורח את
הטצוח חואת ככל ארכעת סבותיח :אם חחהמר
באטרו את כל חסצוח הואת ,אם הטרח כמח שפרט
ערהץיח וטשפטיח וחוקותיח ,אםחפיעל כאמרו'1צתו
ח' ,ואם חחכלית באמרולטוכ*
 1כלחיסים51חיותט
בהיוםחח .אמנם משסר חמגיד אף אתח אטר לו
כחלכות חפסח וכו' אץ עניט שלא ית! לבן חחכם
אותח חהשוכח חמספקת שנחנח חשרח ,אלא יאמר
כי כעכח -שחכן חחכם הזח חתנאח כחכמח5 1ישא
חלקיס בסצוח חואת,לט סלבד מח שרושיבה1הה1רח
לבל יחיח חכם בעיניו ,אף אתח אמור לו כחלכות
הפסח ,ר-ל סלבד מח ק:ח1ב בטרשח אמורלו אתח
עור שאר חלטת חפסח ,עד הרברחאחרתשבו,שחהש
איןמפסירין אחר הפסח אפיקהק,וחיא טשנחבערבי
פסחים ,וענינח שאחריאכילת חפסח לא ישאל 1שר
%א יחראו חחנו לפניחםסיני מאבלים אחרם ,אלא
תחי אכילתו באחרתחכרי ש"שאר מעטכפח .וחכל
כרי שלא תשחבח שיאתסצריםאלאתקכעכלבלע%ם.
ומלת מפמירין מלשת יפטירו בשפח שועא 5שת
רבור1 .חכ 55חע%ח טזח ירעוישכיל השואל עס בל
חכמתו ,ש"שעידלאלהו מלץ ולמשח הזאת בפ*ם
לומישיח יותר נוטאלחי ,על ררך תן לחכם ויחכם
עווו ומח שפירשתי כזחיתיר הספקות אשר בקערים
כ-ח וב.1-
רשע מה חוא אומר מח חעבורח
חז א ת לכם וכו' .אווף שחכיא רוישת חחכם
חבש רהשת חרשע,לפי שגם חוא חכם להרע ,בסו
שאמרת' .וכרי שנעסור כיטלמות על כותה חמניד
ראף לחטיבחעית ראשונח בהווס ענעו כפהשת טשט
קחו לכם כפי פשוטח .והנח ראיתי בח ספקות:
חראשק שאחח תסצא בפושת חחדש שצוחח' לטשח
בשלמותעל פסח סצרים אםבלקיחח1חוםכשחיטתו,
ואם באכי:ח1שי ראשו על כוןמוועלקרבו,ואכי6ש
על סצות וסרורים ובחיות מתניחםחניים ,ועם זח
נת'נת חרםעל הטשקקו ועל שת' חנהתות ,ואיסור
חטץ כל שכעח וסצות הפצח '1טכעתיטי ההנ אטנם
כשכא טשח (למר לעם לא אמרת כלח כט ששמע
אותח מפי חגטרח ,אבל צוח6קניםעל לקיחתחפסח
רשחימתו ונתעת חרם על חרלת וחנושקוף51 ,א חניר
לחם רכר אחר מטונח ומרווים ואיסור חמץ הטבעת
יטי חחג ,וט לא מאכ'לת הפסח כ-אמ5קהותולבר
רשחימח 1ונתינת חרם .וחהו רבר מתשח מאר ,לסח
לא זכר חסצוח בשלמותח ובכל חלקיח תכר קצהח
ח-ושמיט קצהח? וחנח כהב חרמב !.שקצר חבחוב
כי בירוע שאמרלחם טשח הכל בפרטוכי ,אבללא
נת! הרכ חסבח לסח חיח ק .ושנית טח ראח סשח
ללמר חסצוח הזאת לקגים 1לא לכל "שראל ,חלא
השי-תצוחו לרבר אלכל ערת בני "שראל ,חהשף
'
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פב

מימ שממשמ כן כי לנל מעם מכת מסיומ %סח עלכרעיו 1ע.5קרכו ,ובררך עראי וכ!ית יכרו ע6ו
רברח בימור 6קניס? וסח חענץ שאטר משכויקמו
לכם? ו:תב מרב מנ-ל שקרא משמ 6קנים וחם השאיר סן חכשר טאוטמ ער אורמבקר,וחנוהרשרוף
אספואליוכל העםואז אטר משמ לכל ערת"שראל "שרפו,ויש גכל אלח סכנמ עצוסחטהטצדיים ,כוי
סשכו המו לכם ,כי לא מימ מריבור ממהש גיוחר שלא יפחרו מסת כני "שראל סחטצרים בעשיית
6קנים ,ומיא רעת רבי יאשימו כטכילחא ,ורבי הגהתמ מ!אמ ,מתחכם ארה מנבשים ~11ת6קנים1
יתחן אטר שמימ מריבור ממהש6קנים בלבר ,רשמם טשט וקמ 1לגס ,ר-ל אמם ראשיבני ישראלמתחיל1
ירברו אלהערמ .וחנמ אתמ רהשמכי5פי רעתשגימם ברבר! ו*מ מיח טאטרו אל מ!קניס בלבר ,כאומר
 ,מספר .והשל"שית טמ ענין וילכו עליכם דגשוח מ!את בראשונמ ,אחם הנר%ים
מעיקר מסרט
יוושו בני ישראל כאשרצומ מ' את.משמ ,אם6קניס וחנשיאים משט הש לכ ס ,ר-ל לא על יד'
אטר מטצוח ראוי מימ שיאטר וילכו ויעשו מוקנים שלימ ,אלא בעצטכםובירכם מקמולעיני השסש איש
כאשר צומ טשמ ,ולא כ" 5שראל כאשר צחז מ' את שמלבימ אטת שמ לבית לכל כושפמותיכם ,וכיום
משמ ואת אמק,כי מם לא שסעו חטצומ לא טפי מארכעמ עשר ממיו אתם הראשונים לשמ:ס חפסמ,
טשמ %אטפי אחק .ומנראמ לי ב!מ מוא שמאל ותקמו אנורתא!ובוטבלמםברםוחנעתם אלמטשקוף
ית' ביוס ראש מדש ניסן צומ למשמ ולאמק על מנ וט' .ו5כן לא מ!כיר רבר טמאכילח %א טמסטתולא
מפסמ ככל מקיו וטשפטיו שמיא מטצוח מראשתמ איסור ממטץ או רבר אמר,כי ככרמנירלהם מסטמ
שנצטת כמ ישראל ,וצוח ישיע,שו אוחח בסצרים ,בשלטותמ% ,א מתרך עחח נ-א*רז ה!קנים הרוריס
וחוריע להם נ-כ שיהימ ממג מ!מ למם מוקת עולם בעם שמס יתחילו לעשות מרכרים שיש כמם סכנה
לרורומם ,כטו שטפורש כפרשה ואק ספק שטשמ טפאת רגשדיים ,וכוי שמטת מעם יקמו לב !טהם
אטר טיר לכל ערת "שראל הטצומ ה!את כטושצומו יראווכן יעשו ,ני מעם ילך מטיר אמר מנר%ים.
מ'ולא חשטיט רכר טטנמואין לחמפלא על אשרלא ומ!מירם עור שאף שצד'בים להיות בוטמ במ'לבלחי
סיפר מכמוב שאטר טשמ לישראל אתמטצומ מ!את ,יראים טהטצדיםב5קימת משמ ושמיטתוונתינתמרם,
כי הנמ ככל טצוות מחורח תטצא וירבר מ' אל משמ בכ!-צריבים שלא שאו טפתח ביחם בלילח ממוא
הכתוב שמשמ סיפר ער מבקר ללכת בחוך מעיר,ונמן טעם !5מ באטת
רבר אלבני 'שראל ,ו5
ששסע,אכחיגיברירוע שלא יעבור משמ ועבר ה' לננוף אתטצדים וראמ את מרס ולאימ,
הטצומ לעם כטו
על רכרי מ' ובוראי ירבר 5עם את אשר צוהועליו .הסשמית ונו' ר-ל שבאותח שעמ שמם שכלו את
%כן נראמ שלא באמ פרשת סשט וקמו לבם לספר מפסמ יכח ח' את כטרי טצרים,ובניישראל ב!טת
לחם את מכהתמ שנאטר ל ,1בי גבר שסעו אותמ כל אומה טצוחינצל 1ולא ימימ ננף בכתימם .אכצם
הערח טפי משמ ,אלא ראמ טשמ רבינו ע-מ לצוות חא!הרהשלא יצאו ספחח בימם ער בקר אפשר שתיה
ל!קנים שמםי!ררזו בטצוח !ה ומם יתחילו ראשונמ כרי שימיו עס"יס בעשיית טטת מפסמ כמלכחו
הפסמ,וכ
 ,בשמיטחו תהינת מרםעל הפתח ולאיפנו לדכר אמר .ומ!-ל לטרו גחמ כי משניתן
שבמליקוימטתהרכרים היוחר טסובנים ,ולכ
 ,משש שיחימ רשות לטשחית למכל אינו טכמיןבין טוב לרע או
מרברנעיני הערמ קשמ 5ישוחו טפני מסכגח ,כטו גי
,צריק לרשע ,ר,ל שקוא הקצף ט5פני ת' ממל
שאטר מן נ!כמ את מועבת טצד'ם לעינינו ולא הננף ואיןראוי שיתערכו ממיים עם חסתיםפן יסש
יסקלונה ומימ !מ לפי שכבר נהפרסם לחם ששל במטאמס .ואולי כיק נ'כ ב!מ שלא ו'וו טפחחביתם
טלח משפיע עלימם יקר ונרולמ באטצעות חכבור כעבור מטצרים שלאיראואותם כעח קלק%מםבטכת
ומעלוישמיו טמנים בסקנמ מהוא שנקרא שטו עלו בכורומ וימרחרו ריכ עסהם לוסר אתם חגמתם את
ומוא ברטהצ ובצלט ,ומיו מרשבים שמטנע באמר עטע ,צרי לחרחיק ט! מכ.עור וט! מרוטח לו צוח
אמח ט! מכשבים ש סן מערם כטא בכתעיע של אומם :השהם לא מצאו איש טפחח ביחו ערבקר.
אלמיהם ואחת רחולמטית .ועתמכי יראו ע%םמפוך השם תאטת אע-פ שלאנצא טכתינו טי מהש מטונע
שמימוד'ם מאוסל*ם "שלחוירהם בטקנמ שלאיכא הטצד' בטרת נפשועלבנו אלביתמימור.
כהרננבעברקמו!הנעבר ומטקבל משפע מעליה,יכ' עם ב!ף למורט? 6מ אטרולאיח
 ,דגחשמית לבואאלבחיב:
רשסף ג!מ'דיסו יר בערר אשר בחרו מטצד'ים לחם 5נטף ,וממשמית מוא אנשי טצדים שמבטיחמ .שקא
לאלמים ,ולוקמ א"ש שמ לבית אבות ,ובגרעי טטחו יבאו אל בחימם ול "שראל למרונ ו5אבר אומם
יאסור אוחו לעינימם ויתנח במשטר שלשתיטים על רבר קרבן פסמ ולא על טכת בכורות ,כיבלילה
אץ לא 5ירם לחסירו משם,
יבא חשחט אוחו ממהש 'היו משוטרים טכל חכחיקין ,שהשי-ת "שטור
וריטהיי
לפניו בקור משסש בצמיים ,ו
ו צועקים על כל על פתח "שראל לסלטוסןמננף ומסכמולא יוקיטלת
%ת חלבל גחחמ ואין סחשיע ,וכרי שבל רואיו למטצדי לבוא אל בחימם לנטף% .פי שמרברים
יבירהע איע גאכל אלאצלי,גלולכלכצורחו ראשו הססוכנ-ם אשר ימרש אנשים את נפשם ע*חם

מברים לאכ %את בשרו ,האסותיו ינרטו ערב,י

זבה פמה

א
בנגה-מ וב%:מטמ מם נוכהם גרשנרם 5גבור
%מפארתחעדשים אומם ראשגמ ,בטו שאטר דזר
בשבאע5ק-יש5ם 55וכרמ,כ 5טבמיטסי בראשגמ
יחימ 5ראש %שר5 ,ב! אטר סשמ *קנים רשטרהם
את מרבר הזמ5 ,מק5ךיבניך עד ע%ם ,הויעם
בזמ שתהימ מסצוח ושאתלרווית%כ! ראףשיהחי5ו
במ מנר%יםטהוךהעם .ובסוף מפהשמ חזבירמכהוב
שאף שמימ סשמ סצוה *קנים ב5בד ,מנמ העם
בלו קמיו שטממיו טרעים ום,שהחורם 5פנ' 1כא1%
מ5הרם וט5נו שננים
אטרו אי
אוי
אתגעמוסוצוחנ,חטואי!איב
י שיהחי5ו במ חזקנים,
4יים
בי אם בל מעםימר .חמ העני! שנאמר רקוד העם
ישהשו ו%ט רעש בני השרא 5כאשר צוח מ' את
טשמ ואת אמקב
 ,עשו ,ר-ל שעם חיוהו טרבר
5קנים ,מנמ כ" 5שראל אשר שכוגו רבר' 1השתמה
תהסצומ
5פניובתלטיר הנפטרט5פנירבו,ומ5כוליישו
בכ 5מ5קימ בטו שנצטוו במ משמ ממרן% ,א מט
לסעשמ הזקנים!קדימתם,ביב 5מעם טקצמבל'טורא
אמר ה5ט לק"ם אתהסצומ .גררך מןמ טבחרת
הפרשה בפי פשוטמ והותדו מספקות אשר חעקרותי
בח.
האטנם בטח שנאסר בפרשמ והיח בי יאסר!
א5יבם בניבם טמ מעטרח מזאת לכם ,ראמ מטג'ו
שהסאסד חוח מיח סאויב מחרףה' רשע בטבמ אש
ב 5יררו'ט ,אי
 ,א5מים בל טויטות' ,1ומ
מטאסרנמהזשמ4שי
רברים מכיאו את הטניר 5ימס את
חרשע :מראשק שלא אטר הכהוב בומ בלשקקא5ו
בטו שאטר בטאטר חחכם בי "שא5ך בנך טמר ונו
ובמם נאטר בי "שאלך בנך ,אב 5בזמ הטאטר 45
נזכר לשק שא5מ ב-א אטירמ והימ ב' יאסרוא5יכנ
כניכם ,ר 5-באשר בניבם שמיו ראוים ש"שאל
ר5טרו טאכוהיחם 5יראמ את מ' ,מם בנים סוררי:
51אירברו בררך שא5מ אלא בררך בפירמ וערעור
מ יאטרו %ום טמ מעבורמ
%ם
ובבר השתטש מכהוב בלשק אטירח לרבר
ח"טטנמ
בטו שסציט בבני נר ובני ראובן בבנותם המזבו
בעבר היררן באסרם טדאנמ טרבר ששיט זאת 5אטו
טמר י א ט ר 1בניבם 5בנינו טמ 5בם %מ' א5ח
"שרו%וט'.וכ
 ,אטר הנביאמוי מא  1ם ר'ם 5ה
טוב %סוברע,מאוטרים יטהר ימ"שמטישמו .והמט
ש5טה אטר אומר 5ו,שע צריק אהח 'קבומועטים
יבוא ה5שק אמירמ ע 5הקנטור והטאט,
ני
י,
טמ
הנ
הטט
י5א ע 5השא5ח בטגמ טגג והסבמהשניו
4י ש5א אטר סח חעטרח מןאתאשרצומ מ'א5מי,
אחבם ב 10שאסר מבן החכם,שכהח5תרבריו חוח
חיות הטמח מחיא א5מית ,הום מבנים חא5מ מ'
אוטרים טמ העכורח הזאת אשר צומ מ' א5מינו5ב,
5א מ-ט מושש'ןלסלת לבם בסו ש5א מששנו ק
%ת אחכם שאטר ממבם ,אבל מרשע ושמ באט,

א,

א

אנ5פמריטש,הכווחהסחבמחשאלחיתיב,
קמב ,החוא לא קרא
5א אטר אשר צומ מ'

חש"5שית טפני
את המצומ חזאת ערות או מוקים או ט'טפסים ,לפי
ש5א מאטי ,מיות במ ערות קראת סצהם ,ונ'ב בפר
מיותמ סשפס תרק ,נם 5א האטין שהיה מק ו:זירמ
הט5ר ,אלא אטר טמ מעב 1ר מ הזאת 5בם ,וכיק
בומ מסאטרשני רכריםוישתי כפירומ ,האמתש,א
ה א5מית ו5א צוה אותמ ח' ,א5א מם.
מיהחסשי

סקיטפ סררו אומח ,חהו שאטר טמ העכורח הזאת
לבם שמוא
מהב*ה ,כא' 6אטראי
 ,זו עגורמ 5נבומ ו5א זבר
5הסוי מ' ,חינמ עבורח רומניתבחפ5מועיוןהדערמ,
א5א מיא עבורמ עשרמ לתהג5מםשמאב,ו כבש ב!
י אש ותשתו ארבע ב:סות ע5יו,
שנחו רר וטובצ,
ח5א זאת העבודח היא לבם ו5א לשטים ,ו5פי ש"ש
בזמ שת' בפירותלב! אטר ב5קקרבים וחימכייאטרו
א5יבם בניבם ,באי5ומיובכא,בניםסורריםבנים
משמית'ם בבפירות שגות ,ולזה בפרשמ הזאת נזכרו
בנים ב4שק רבים ובשאר מפהשיות גאוכ5םב*שת
ימיד .מעם אחר בי שאר מפרטיות באו ב5שת
י נ 5בטר,והימבייביאך ח' !עברת את
ידמר קרש5
מעטרח,שבעתיטים האנ 5סשמ ,כל הפרשמ באמ
ב*שק ימיר ,ופהשת ממבם נ-ב באמ ב5שק ימיד
ואסרת 5בנך ,אב 5פישת טשכו !קמו 5בם היהח
*קנים ובאמ כ5מ ב5שון רבים ,וטפני ןמ נזכרו בה
מבניםנ-בב*שו ,רבים ,והימ כייאטרו אליבםבניבם.
מנמ כפי ב 5אמת משמי מבמינות מא5מ הוחר
הספק אשר בשער ב.ר .שחבפירותה
 ,שמיפ
בטאטר מר:ע טמ מעבודה מזאת 5בם5 ,בן השיבמ
מהימע5שת'ה ,,אם בענין הפוע 5ומסשמ אטר
ואטיתם זבמ פסמ הוא 5מ' כי מוא שמ במ %א
אנמנו,וב
 ,בענק מחב'5ת שמשב מרשע קנעשמ ןאת
הסצהן 5אט4 5שבעמיטבסמ עת'ק ,אינוב,,
שח השי-ת ש5א יאבלו את מפסמ ב.א ע 5מקובע,
ברי ש5א תסצא באכי,הו שום הנאמ נשטית בי אם
קיום מסצומ טפאת עצטמ ותכ5יהח ,שהוא *כר
שפסמ מ' בת' בני "שרא 5בננפו את סצריםואת
בת'נו מצי .5ובזמ ביארמ מתורחעהשע בי טלבד
מוסר חגוצומ אשר יפני
ו "ש פוע 5ותכ5ית אטימי
במ ,וטבוס'5ם הםערעיריו ובפירות'ג ומנמ הטג'ד
5פי שראמ שבית מרשע בט5ות 5,כם' שתי מבפירות
מאלמ אטר אףאני בטלת5נם אררדט רהשמ ק"5שית
והיא שפיבסי 5סחחח 5ו ,ואטר טמ חעבודמ הןאת
5בם 5מהרא את עצטו טו מב 55ש5איבא בקמל
מ',בי דגוצוח נימנמ 5טובים ו"5שרים ב5בותם %א
5רשע5 .ב! אסר 5,בם %א 5ו' והוא טרגרימטניר,
~מ אסר
שמהיא את עצסוטו מנ ,*,5ולא
חיהח מקראמטו מב %נקטם מסשמ ב-א באטונחו,
ובטו שאטר שבפר בעיקר' שחעיקר מוא מיותהסהוומ

כפירמ בפהג ,5ובפירח שנימ בעני,

ב*

יפ'

יכן

ע,

.יפי

זבח פסח
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אלחית %א אנהשית1 ,לט אסר חסניד "אף אתח שישר חסץ שגאטר ראסר סשח א 5העם וכור את
חקחח את שניו' כלומר סלבר סח שחשיבתו חתורח חעם חוחוגרה6ש שכ5חסעווד שכעתיסים חאכל
תשובח אסתיחעלכפירוחיה אף אחח השהע כפירה טצחווד
 .וקשח אם צוחח' א!תו על קיררשחבכורוח
ספע ענח כסי 5כשלתו ,חקחח את שיניו ,וחשיבהי לסח צוח ה1אלעם סצות חגהוח? שנית לטה לא
כפי חררשח חש"5שית, ,שמר ל 1בעכור זח עשח הזביר נ.כ טצות קרבן חפסח ומשפסו מסרור? וסח
ח' לי% 6-א  ,%ר-ל אטר 15ני בעטר קיום ראח טדע-ח ככח שפעסים מווח על חפסח %א
האסתח שויחלי בח' ובעבור עבהרת הסצוח חואת ע 5חממת קעכףם שמעל חסשת %אעל הפסח1
א'טרעשיתי כסצרים חל%ח חחוא עשח ה'  4חסד השל.שית סח ראח לצ11ת סשת חתפילק עם טצח
בי חהמאט ססצרים וחצ'5ני סננף חבכורווה בפסח?-וחנראחלי בע:ק חפרטיות האל 1אבארפח
ואחח אויב
טחר5אלח" ',אילו חיח שם לא חיח ננאל" ונהח חצא ררשת חסניר כחם ובשאינויויע4טאול.
לא היח זובח לחנ כי ווח סת בא!הם עף חחשך !.1וט
ר שחתורח ספרחכי חקב-חצוח לסשחעלקיררש
שסתו
משמתו,בחם פהשעי ישראל לבל יראו בנא%ח ח' חבכורוח ולא חיח ענינו שיקרש בכורות 'שראל סיר
1לסת 1נתח כענק חשנחת ח',כי לא לבד בסרבר לחיותם לעבורת חקדש כסו שכתכ הרסב,ן,
שחואית' סבחק כק עם לקם כטו שאסר חכתוב אלאענינו שיקדשנ 5בטר פסר רחם בארם ובבחסח
בננפו את טצוים ואתבתינו חציל,א5א שהוא סכחק אחרי כואם 5ארץ בנע! ,כי נם בטצות הפסח לא
וטבריל נ-כביןאיש לא"ש סחאוסח עצסח לחה5א"ש נתחייבו לר',רות כ'א כארץ .ופסח סרבר נצסוועלט
כררביו וכפרי מעל6ה שפסוק בעכורזת עשח ח'  4באותו פוק1 ,לפי שחיח קרהש חבכורות ובר לכ!כה
בצאתי סטצרים כא בפדשתשאעויויעלשאי,
בכורות ולהמאת טצרים לגן ראח משח רבינו ע-ח
הסגיר בהלואח טשם כרי לחרף
בו את
ר
י
ח
ו
ה
ל
אח
חחשע
מ
ש
ג
י
ל
ע
ל
א
ר
ש
"
חט4ת
מנל חלקיח
כף רשעמ ,ובשאיטיויע
נררש סהכתוכרק שחם פסתטיח!סרורוקירהש חבכורהז,שבלםלתבלית
סלות "בעב
שוחר חו'ח* (ע" לחש אאר חלקי חכתוב אחר ה~כרט אחר נצסוו ,תהו ראסר טשח א 5חעם
שחם "ע
לי
אקב,מתם סטצרים' ררש כרשע ,זטר אתחיום חזח אשר יצאתם ססצרים ,כיהחחי5
וכאי 6אסר אם לוענק אצל שאינויפע לשא %למרו להתק סחטעם העקרי והסבח חאסתית,
חנש לענקרשע .וכבר אסרתישאין חררשח ואאח צוח אותם שטכרו תסיר אח היום חזח ,והזכרטיחיח
כשורחכהוכבאשר חה! שם,לכן אין לחקשותע 16שבחחקיר הושףא ה' אוהם ססצרים .והרושם אשר
איך חביאו ספרשח אחרח ,כי חסניר רצח 5חקחהץ .עש
ה בחם הזכרה חזח ראשתח המע-י טשת טצח
מסו
שני ההשע וסתלעהץאוי 5על נרפו בח' ,ולא חשש
ח
ז
ח
י
ח
ש
,
ץ
ר
א
כ
ר
ל
ת
כי בסרכר
חגו4
אם לקח חפסוק ספרשח אחרח .ובוח נתבאר חטשמר לא חיח לחם חטים לא פת חסץולא סצח,לכן אמר
ו
השמערחו,חספקות אשר כשער כ'ז כ-ח השער עשרים וחיחכי 'ביאך ח' א 5ארץ חכנעני וגר !עברת את
!ח
העבורח חזאת בחרש והח51 ,א נקרא עגורה ענק
תם מח ח1א א1םר םח זאת ,דגשח ב-אקרבן חפסח שנקרא כן ,כטו שאסר בטטמ
1אסרת א5י1
בחוקידיד ח1צאנ 1וכו' ,השסרחם את העבורח ,ו!ט פירש רש.י ו.ל .ולפ1.
חררשת חאלח שררש חסנ ע 5חתם רשאינויוי
ע באמרו !עברת את חעבורה חואת משכמו חפסח
תטיאם בשף סרר בא אלפיעח בטשת קרש מסרור ,וקמ1ר בעניט לפי שכבר פירשולטעלח באר
ליכ
,!5בכהר פסר כ 5רחםבבני"שראל באדם ובבחסח חיטב .ואחר חפסח הוכיר ענין הטצה ,מסר שכעת
י חה
ל
ראסר משח א 5חעם זכור את חטם וחח"השר שים האכ5סית וגר! ,ע-ו אסר 51א יראחלך חמץ
יצאהם פסצרים %א שכל הסץ מו' שבעתיסים וחנרת 5בנך ביוםחהו.
! לאסר .וסאשר לא ואכירח
חאכ 5טצהתווד טצמיאכ 5את שבעת חיסים וט' בוחהירח ענת שאלח ולא אסירח אלא אטר לכר
י וחנרת
וחנרתלבנך ביום חחה! 5אסר בעבורזח עשח ח'5
~של,לבנך ,נור הסניר שחבן חוח 5ש חיחיויע
ב,מתיפסצרים ,וחיח 5ך5אותעלירךמר .וושרשח
רשהתורח צותח את אביו שיפתח פט 5עלם
הזאת ררש חסניד עלהשאעו יח-ג
ואחריח רניד  6חרברים כטושעברו .ואם חשאל וטי אטר
'
ח
באח פרשח אחרת מיחכייביאך
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יריעתו
וט' וחעברת כ5
פטר ונר והיהכי "שאלך כנך טחר חו.
! כלתי סאסק ברבר וטאס כחורת ח' ואסר לא
לאסר סח זאת וט' ,מיח לאותעלירכחוט' ,וחפרשח שכרחוולא ארבר שר בשטו? חנח חתורח נלחח
חזאת פירשח חגג
יר על התם .לעין בפרשיות אסיחה זח כטח שאסרח סיר וחיח לאות על ירך
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5סק!
השמרת
קדש5יב 5בטר וט' 5סח גששר בא משת רביו שח
החקת משח גמקדה טיסיפ יטיסה ,ירמ
ע.ה 5חנידחטצוחחואת"5שוש%לאוכרח כמ ששטע שהדגרם אא5ה לש יאסמ כ-א
אק ימ ח'
שחיא קירחש חבטהת ,משכיר כסקוסח טצות טצח :טשתע חפץ סאד ,ש5א יערר ססנח כ.א חיריעח,

ש

נרי

ינר4
לשאי

יקחו

יבן

יפי

4שאי

יר

לשאי,

יש

אהי

סלשאי

ש

יבח פכעש

6מ

ולחסרחיריעדע אטר לסע! ההימ תורת מ' בפיך ,כארץ סירים ונר ע-כאני ווגח לח' כל פטררחם.
ר'ל שילטר מרבריט כפי פשוטם טשת אנשים מרי טשטעכי מכ! מתט שאלעל כ~ת חענקשמוא
טלוטרה,ויחיועל פיו אע-פשלא יעטי 9כשכלו%,כ! מפסמ מטצחוחכטרחז ,אףכיבהםלכבווקוצרמכגותו
נסהפק לההשש מוטר דגחממ בלבר ,כמו שאטר לאירעלהכחי!ביניחט ואטר טהאח .חפטזממתורח
בעבור זמ עשמ ח' לי בצאמיטכתייט ,ר'ל בעבור שמימ !מ גחםלכבו %א נטמלטינות אוש"ש אטמ
!ח מיט חסצח מסרור כר' שאטא 5עשות מסימ מינא וקנטור בלבו ,ומראימ שהוסיפמ וששרח לומר
ה!את עשמ ח' לדעצ'אניטסיריט .ממו טתשרהש עליוומימ לאהועל ידךיטוטפותכי!עיניךכי גחחק
סאטר זמ כ-אעל
הטניר רשאינויורע לשא1ל את פחחל .1וחשרךלרייק יר מהואט מ' ססצרים% ,א
בו יכ%טראש מהש? יטלטבעור יוט? 5אאטרתי מהאב לכהמות מ' ולא גכגע טחן בי אט טפאת
אף שבאמ שאלת ממט
אלא בשעמ ש"ש סצח שחר שטתיםלפניך .כי מבן תכךטוחו וקוצר מבנה4
הנער וחסכל מזמיאותלו לרעה רק חסבמ חחוטרית כפרשמבכורות,היהחשא5תובימורעל ממאהכתיים,
בנאוח% ,קיצמרך האב לחראותלו כאצבע עלכהוה כסו ששהאמ טרברי מהשובמ ,ובאמ כדיטלכבו כפי
וטרורחסתמיםלפניו ,שמם מרכרים הסחושיםטהוטר טמ שמשיבמ לו החורדג רשאינו יוון
רהש
ימנרתו
טב
א
הסיוח61 ,את נתימרלסורו מדצטרי בלילח ח!מ% ,א מטניר מחפטוק בעבור שמכפי ענינו ,ולחש
לטור חפטמ שמוא ענק הוחני .יש טפהשיט שאטר שתהא בליל פסמ ,לפי שחכק משאלמ עט הסבמ
חזנרת לבנך יטל טראש מהש וכר אינו טמתשוכמ ,ממוטרית כלבר .ולפי ששניחם מהם דשאזו יורע
לא נכהמשו לחם עק כ-א קדצר ידיעח ,לא
אלא שמחבר ממנרת אמרי שחש*ם וכרק מארבעמ
יארות ממכסה כמו ממכם %א ברשע ופשע כטו
אפ
שה
5מ
בנים וחשיטתם בא לה!כיר מרהשמ הזאת בפסח ב
 6טמ שהשיבמ
חזנרתלבנך ואטריטל סראש מהש ,ת-ל טשנכנס תרשע,לכ! הסהפקהטנירלהשיבעייח
ניס!; אי ביום תדוא יכול טבעוריוט ר-ל שהאטר חתורח ולא הוסיף להשרע*מם אף אהח כטו שעשמ
המנרח ביום ששוחסיםפטמיהםת-ל בעבהיוח .אבל בב! חמכם וחהשע .העתרו עם ומ הספקמ אשר
טמ שכתבתי ראשתמ מחשחנכה שעל סישאינויורע בשערש*שים ,ל-א ל.בול-נ רשערל.ון
טתמלמ עוכרי עכורמ ורת מיו
נרהש ומ %א על שאר חבניט ,לפי שלא
י לגפרם לאותו 1טןלמיוחוטושגלובלתימשרי ,אבותינו ועבשיו קרכנו תטקוט
מר
נ
5השיא
ואש שאיטיורע 5שא %מוא מוטרי .ומנמ ררש לעב1ר ת 1וכר .אמר שדהכירהטנירדהשתמבנים
בשאינו יהן 5שא%פסוק בעבורזמלפי שדשאסעניט ,ע.פ הרברים שבארתי ,טחח 51עהח כענק מחנרח,
אףכי טלות זעשת מ' לי* כבר רהש אות! ברשע ,והחלחו בננותכרי לסחט כשבח .וחנמ בהחלתרבריו
ררשו ביחור ,ערשע רהש אוטר סהחלמ עוכרי ע'!מיו אבותעו ועכשיו קרכנו
אסגם בשאינויורע
חצשת לקוח במלואמ טטקום חטקום 5עכודתו,וסזכיר קריבה מ' שמואיתר שהכל
שר
5צ
בררך אסטכתא ועל
י
א
ף
ל
ת
,
ם
ל
ב
אמר .אטנם בב! חהם בלל כל הענינים,בי בפרשמ
בו וטקור חטובות המסריס
ושכש ראיח
וחיתבי יבשך ה' צחז משמ רביט על !כרק מיום טרברי יחהשעעל שליסממסרים נר%ים שעשמ הקב-מ
הדוא בעטרת חפסמ הטרור מנכלל עטו ,וטצות עם אטתזוער לחפליא ,והם שאכרחם בהחלתולא
השמה הזחיר אמ-כ בפהשמ וחאת איךיעשו חוברק מיהחלו יררשמ תחלת אההת ,ת-כ לא מיהח לו
החוא,ונ-כ בקירוש חכטרוח .ולהיות הטצות משו אטתמ אלתית% ,א וממלו ורע וה%דותבנים כ,5
טל! קשורות וטצרניות מ!זו עם עכיתכליוק אמת כי מוא מימ נערר סכל אלח ,ער אשר במטלת 1ד
וטטתא עשת 6כרק שחו והם ,תטשטת טאותו עליו הש*שבכ%ם .מחו שאטר בעבר מנהר "שבו
רטר ראשק .חש אסרו וחימכייביאך  11אל ארץ אטתיכםטעים
 ,ר-ל אמם עט בני "שראל 11נ 1נא
הכנעני הו' אהוות טטת מבטחת באוחו 5שק עצטו וראו שאוץ בנוץ אשר יהשתם וחהגמלתם במ לא
ששחסיות חפסמ והטצח,1 .כ! אטרעליו"ימכי מיתת לכט נמלת אבמ ,כי אבותיבם מיו ידשבים
"שאלך בנך טחרלאגחף טמ ואת? בי כראוחו את כעבר מנמר 1לא באוץכנען,בי שם ב! טת שיצא
מה)ר הטצוח"שאלעלענינמ,וחיהחחוושובה :גחחק גק מתיבת מוא 5%ת51רותי1עראכרחםנתףצכ 1בעבר
יר מהמאט 1ד טטצרים טבית עברים .מת טורתכי חנהר בבבל61 .ת וחביר חדח אבי אברהם ,לפי
מב! חתם שאלעל דהכרק ככללותיו אם כפסת אם שכ1מנו נפרד אב מטתגרם,וכ-ו לחהרקן שאבותימט
בטצח שט בקירוש הבטרות,בי ראמ שמיהחהמצוח מיו נעררים כךרהשת מארץ .עור דשכיר מהעררחשני
סתאמרתבטלם שאל "טמואה* .וחיהחהודשובת שמימ לתט טהאטנמ האלתית ,באמרו"1ובדואלחיט
שמפועל ב 6ד1אפועלאלמי ,וחואצוחו61 ,ת אטר אמרים ,רמו להרה 51נחור אשר דהכיר ,בי מאטת
כחחק יר ההראט מ' מבית עברים ,שטוסב כננר וקוהיט למם מיו צריקים ורק הרח אכי אברחם
מפטמ והטצח שדשכיר ,וכננר קידדש מבמהות אסר החוראמיומיו שכדיםאלתים אחריט ,ואבדחם מימ
שררמיכי וקשמ פרעח לשלחעימרונ ח' כל בטר האףללסור סחם 51התרפאא*הם כאמתדם .ווהכיר
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אגרחם ב5בר %א אטר אברהם ובניו בטו ב"גקב,
רגאשחיחיחידיועקרטב4בניס.ועל שלשתחחערריס
חאלח שחיו לאברחם :מנחלת חאוץ ,טשלטות
חאטונה ,טקנין חבנים .אך חקב-ח בחסרו חנרול
עליווחבדילו טחם ,לבן חזכירו בר4דשהח טפני
טל
חע
ס
יחו,ואטר ואקח את אביכם את אברחם,ר5-חלא
אחים חיו אברחס ונהור ,ובחרת' לעטרתי ויסמלתי
את אברחם חמבת' את נחור ,חחו חחסר העליק
באגבנח,ועליו ביק בחחלת הסאטר באטרו ועכ':יו
קרבנו הטקוםלעבורחו ,ב'הקריבח חיחח בשלקח את
אברהם ובחר בווהנישו 5עבורחו וחוא סאטר אטת'
ספק ,בי חארם לא יקרב 5בוראו ב-א אשר
ב*

קרבהויקחחו ח' לג וכטאטר חטשהיר אשר' חבחר
והקרב "סכק חצריך ,ואמר חנביא והקרבדרו ונטט
א* ,ב'טי אשר ערב לבו לנשת אלק עור הזכיר
חחסר השני אשר עשחעטובטתנתחארץ ,ועליו אטר
השוליר אוחו בכל ארץ כנען ,ר 5-ה%כהיו בח לחח
לו חזקהעליח ,וכטו שאטר קום החהלךבארץ לארכח
%רחבח ב'לך אתננח .עור הזכיר חחסר חשלישי,
והוא שעס חיות אברחם רפרח בטבעם עקדים בכ-ז
חרבח את זרעם ,רוצח לומר שנתן לאברחם זרע
ונתרבח חזרע חחוא בזטן טועט חפלא ופלא ,כטו
שנאטר וארבח את זרעו .ואטר עור ואתן לו את
"וחק ,כלומר שלא נאסרח הברכח וארבח את זרעו
על ישטעאלובני קטורח שחיוזח1ו של אברחס ,שטחם
יצאו הישטעאלים ובנ' ררן אשוד'םולטישים%אוטיס
רהר האוסות שחם רוב חלק' ח":וב ,כי לא עליחם
אטר השרבח אתזח1ו,כי כלם נחשבו כק4פח להנזע
והלב שבו,לכן וגביר את העיקר וחלב באטרו ואוק
5ו אתיצחק,ביבו בחר ח'ולא בשאר חאחים .בטו
שאמרב' ביצחק 'קרא לךזווו .והזביר עור שכטו
שח'5 1חרח שנ' בנים אברחם ונחור ובחר ח' באחר
טחם אברחם חמב את נחור,ובן לאגרהם חיו בניס
רבים וכחר ביצחקועזב ישמעאל ובני קטורח ,וכן
חיח הענין ב"וחק שעם היותו עקר ורבקח אשחו
עקרח נפקרח בררך נס ת%רו לחם 'עקבועשו ,ועם
ה'ותם אחים בחר ב"גקב ולא בעשו ,ובמשטרחנביא
חלא אח עשו ל"גקב נאם ח' ואוחב את ץקב וזות
עשו שנאת; %בן אףב' שניחם בני חאטת אעפ-ב
5אגשהיו ב"ערי אבהץיהם ,בי דואידו נחן לעשו
חר ששר לרשת אווע,ר 5-שנתן5ו זה סהנח בער
זבוחו 4ף להרחקו סעל "גקב ,באופ! ש"גקב ובניו
ירשו בגחלת אברחם וקמחק ביררשת חאוץ חנכחרת
צב' חה! לכל חארצות ,אחו חיהח חטטחח וחנהוח
חאטתית חנפשיית וחמפנית ,הטרי שטכו בח יעקב
ובניו לבדם טקה' לעשו תנערחח אה חר שעיר.
וושחשג! 8ה שאטרחםגיר"יעקבוכניף ש1שד"גלע
יהחשע שרצבא ה' במשופשקב היחח סטה1שימח,
3יהגה הדההשטהשמ סע ומוק ב! בט בכ5ם חיהח

פ

בחוך חבנים ק4פח סביב חלב שחוא העיקר; לכן
נזבר כאן נחורלחוריע.שחיח אחיו של אברחםוהפגו
ח~ש נכחר עטו,ובן בבני אברהם נבחר 'צחק תשבו
חאחרים וטבני שחקנבחר"גקבהעיבעשו ,אב5שהב
לא חיח כהבי אף שחיו לו שנים עשר בנים חיו
בלם בחודיח ,.בלם חיו לב טב 4קליפח ,כלם חיו

'סורוח חאומחחמוריח ,חחו שאטר ויעקב 1בניו,
ומח שאסך ירדו טצדימח יכואר את-כ .וחוהרו בזה
הספקות 'טרשטת' בשערל-ח ו-5ו רשערל-ש
ברור שוטר חבטחתו 5ישראל
בר1ך ח1א שחקב-ח מחשב את חקץ
וכר .פירהש חטאמר חזח אצל' חוא ,שבעבור שחשב
5טעלח חייעורים אשרייער ח' לאברחם ברבף חזרע
ירהשת הארץ %חיות15לעם ,רפב 5אתק החבטחות
נתקייטו ביעקבובניו ולא ב"שטעאל ובנ' קטורח,עם
חיות בלסיוצאי ירך אברחם ,נוק בעבור זח שבח
וחוראח לחשי-ת באטח ברוך שומר חבטחחול"שראל,
ר-לברור חואוטשובח חאל 'ת' ש':טר אוהח חחבסחח
שחבטיח ,שטר אותח להתח "5שראל שהוא יזבח בח
ויחנח ט0נח ,ולא עשו חרעו רסאר בני אברחם.
חהו חרבר בעצם שאמר כהשח רביט ע'ח והיח עקב
תשטעק את הגדטפטים חאלח רשסרח'אלחיךלך את
חברית ואת חחסר אשרנשבע לאבהץיך .ואיןהבוהח
בשטירות חאלח שחשי-תיקייס את רברוולאיחללחו,
כי כלכוספטיו צרק ואטתואיןטישיסהפק בחבסחהו,
אבל הכוגח שאוחו חברית וחבטחת החסר ש"ער
ונשבע לאבותלא נתנח לישטעאל חוווו ולא לעשו
חרעו ,אלא שטראוהחוחפרישח לחחחל"שראל שתכו
בח ולא אחרים .ובררך חזחנוכל לפרש מח שיאטר
אחר זח והיא שעטדח 5אבאינו ולנו ,ר 5.אותה
חחבסחחעטדחערוכהבבל ושטורחלאבות'עהשבטים
'עקב %נו ,עעטרח ובזטתח אנו
בצנריח ופנע ,אף כ' בכל רור ורור עונמקרמי*םםעט4כ:י
1
לבלמיט% .פץ גרוך שומר חבטחחו ל'שראל ,ענינו
ששסר חבטחת אברחם 5חחח לישרא 5ולא לשאר
הבנים ,וחזביררצת ח' וחפצו*כותם בחבטחחחחיא,
בחיוחו טחשב את חקץיוםליום ולילח ללילח מתי
יבאזגק חקזגרי לומשות ולקיים טח שאטר לאגרחם
אבינו בבריתבין הבהרים ,ר-ל באוהח טראח שבחר
חעולח חגדפה~שתוחאי 5חטש%ש ,שאז אטרלו;ירדן
תרעבי גריחיא זהך באוץ לא לחס ועברום ועע
שחפ ת' שנדנ
אסר "וחק" :קוב"מהטניר קיצר בוקבזכרק
חנלות ובסגדע ,וסטראח בין חבתרים חבשסופח ח~ש
חתילהח ,חביא השובת ח' לאגרהם ירדג תדע וט'
 61ש ק שאלחו בטהאיעכי אירשנח ,לכן סשום
שלסמ חטלאכח,ערילחבין חררשחע 5בוריחראית'
להרחיב פח הרבור ברררפחזה ובכהובים שבאו גהם
חסדאחבין חבהוים ,כרי שנעמור ע 5סבת נ15ת

זכח פסה

פ,

כפי חאמת ,וטטנח נעמר על חסרי ח' כנאיהנו 6הךנהי אר ",יאףש,ניר שפ 6שק יהשח
ארות נפשט חפוח נבק 19ז קףחתסיריםבסטתיח או גשק גחעדג חור
"שאם אברחם שא5עלנצהית

הזח6כידח .וכרילחי"שיר לפני חררך ברררפ הזח חאוץ וחהסרת ירהשהה וע5ץ בא הברית באצת
שעירעל הספקות אשריחחאבו בטהשת בקהבחרים וקרבעת ,טרוע 5א כשקיפ חבריתב ,שחקרכגחו
המהוחסותלענעט 9ג ראשתח ,בסה ששאלאברחם לא נהבטלו? הויך בא ואיב בו9ערי ירדש%מ
בגאו ארעבי אירשנח,כי לטח לא שש אות
תלהח יחורחסותיתשיב עמדח? ה6ש סע%ם5א
חעקר שהשחויע שחיחסיעדועלע הששועלירחשת שגקט שש
ושת 5בש %קרנש נ-א
חארץ חנסשכהאחריו? עעחחרמכ !-וחר5ב"נ והר'ן על עץנ5ף
רשפעצת רטיגחשאיחהש6ההת
קא~שהם הסכיגצ שישוד חוח סיאי
ע ח"ת חטבח שראי 6שא%
אפ
פהב
ירשח 9
ש ת בסח אךע ט
לאברהם לבדו %בן לא שאל ע ,14בי ירע בעצסו אירשנח,בי אם כיק6שאי 5אות חיחלו 15טרבפו
שלאיטנעחו חטאו ,תםבי חיקור חמב איע חהר ,חקיהו חטלך טח אהץבי אעלח בית ח' 9תם 6ש
כמו שקב15חו-ל כל יק1ר שעשטפי וקב-ח למובח סצעו כן שטאלו חאלית' אותבלל .השם לא בקוש
אפ%ועלדגאיאיו חהר ,אנל בירהשת חארץ אף אותבי אם חזק "יום ברית שהרשנח 1לאיטים
שחש טיה"5שרא 5חש נ-כ עתש ורעה לעטגים ,חמאזחוו או השובה טץ חאוץ ברברי חספו,שש,
הש%י "שוכו בהשוכה
בריכתאנשיקינגעצהג הש~לחאהשרך א.בלא חיחראי שטוטר במח ארעבי אירשנא3י
אברחם 6שא %אחז
תכגע אם
כרי
בטחהשבעח 4בים ,אובהות נאליברית,בי6שה
ירחשת חאדץ*טת חכנענאם %א בשבן חטאתבני ארע איטנירח עלחחזוקוחקיוםב-א יק
"שראל .ופלא חהו כי חאנשים חשלכים חאלח ירץח אשר לא נתחרשח שטח .חשאלח חרב"ייה,
חסבימו כלם פח אחרליעת סוטעח כוו ,בי באטה באמהועטלה כהש6שת חמ טש%שתואי5כדשה4ש הץהר
ורקור עם חברית כטובלחילא ינצע הההורח טחרע תהל ,קשח לטח לא חיו חהור וחגה 5סתילשיפ
בז:ות חטקבלים,כי איך אפשר4מרשכעכור חברית כבחטהץ ,כי אם פירוש טש%ש ש6שח טכל סץ
זח שעשח חקב-ח עם אברהםעעלטאנשיחאוץו%הי כרברירש-י ור5כ-נ ורסכ 1-ז-ל ,חיח
שיגוש
א6
חחשובח? ה4לת5אל טרשעחשף סע !%רשניתלטח נ-כ טחחורוחגהל שחם עפרוחי חהגיםרש
ישח מכל
שאל אברחם בסראח השת שת ע 5ירחשת חאוץ אחרטחן .ואם חפקיחש גהש%ש חהובןש6ש שנים
%א שאלו קוהם 6ה בשארחייעהיםשחבטיהחשי-ת או ש6שח חרשים או ש6פח שבדעהז אועים ,אם
עלהזס? וכברחחחכםחר"י ב!גקפילשז 5-להשיב חשלוש מרח הזטן ברברי חהמכץ חור-ן ,טהדצ
" ,באסרושקורגםתהימקןורחארחץו,ח לא יער חקב'ח 5איחיונ-כההיחנו5טש61שים? השאלחהחט"ית
לאברחם כ-א
וככש! שאל
באטרויבתר אשם בהקוואת חצפור לא בוגף ,אם
ירהשחח,שחירהשח חש התטדת בניו בה לנצח %א חיח חכרית ההה! חבתירה כט,ש חענל אשר ביתו
יסחו סגצח בסבתעכיוית שיוהגחי
צ שאמר בסח 6פניםויעבהו בק בהרע ,ח"ת צריך שוכהרנ5חב-ת
ארעביאירשנח ,ר-לבאטה וטתיהכרהו בירהשחח? ש:אולחכליתחברית?-צשף שהרעכיבטש5חטראח
חישיכו השי-ת שבזטת חקרבטת יהמעץ כי בהם הזאת באו שתי דעא ,דצל שניוץ חעיר רש-יזיל
יתכפרו עגותיחם.18 ,צ תראת שר"ק זח סרגרי בפיררשו ,חאחת רכשלקרבנהושמהן"שרש5טחמעים
רש.י -1ל שכתב הורקמי גא באיוה זכות יחקהמ חאלה שמבחזם הרשו את חאוץרנא15ח% ,רעת 9
בני באוץ ,השטר 15הקב-חשבוכות חקחמצוג אנל נסשט חספהשש
הלע אטח בבראשית הכה
חרעת חושת חש 4שאףיומ
י בטג,גפי ששםירהשת שחראת לו הקב-ח 5אבראם שסכרילק
לא שרח חנצחטת והההמההכ-א שהרשנאחעהש
חבהסה השקמבדילץבעקן וחרעח ח(ובאסתיכגשי
אעה
פשפ הכח1בים ,לפי שלא וכו
גיראתרי מותהסור"ש סבלי ההבתמה אם יחטיר טהישבה אצלי
בירחשח 4צ 6ג וכמוהווחיר"שני עעהו נ9רי ,אשר "שראללירש את חשיץ באצה וקרכטת64 ,ש גוכר
טר"שרכנאישאלחיך אוחותירש .ובאגאז יורח עהר זח בכהג כלל ,אבל נשגר עהפו בה ספני ש0קת
5שט גהעחע5חנצחיתט5שקירהשח,כי חרכרחנעק חאבוח ,והקרבטת
ע*תם על כתח אחרת,
לארם כמחגח חוש %רכי חטחן לאהשאירלו שום כמאטר חנבש 5א רבהתי עם אגותיכם 51אצויהים
זכותבסדגהו .דעורכישרם 6ח כגר נאוורלאכרחם ביום חהראי אותם טאוץ סצרים ע5רכרע%חחבח,
אחרי הפררלוט טעטועל יהשת חאוץ :לך אהננא כי אם את חרכר הוה צרחף אהץם 5אמר שמעו
ההחו ערשים ,וכאטרוערשגםכירחעלחנצחיוה ,בק51י הר,
דגדשורראמר5אע 5ובחיך אג'חך
כהטעורומשלםדער 9לם אהחא ,5הק פירש חהמב 4-הר5,א אקההחססכי
יחך פר הר וכה 6שלחים תנרה הר
שאם נאטרבי בטראתחזאת חיח חברית על וקראניביום צרה תר .שכל וח מרת שלא חע
יהשת חארץ %א ע 5גהעה ,א-כ אז אטר בסקף חקרבטה כ-א ע 5חכוצח השניח ,וכמו שפירש חרב
חטןאח ביום חח1א כרת ח' בריתאה אברם לאמר חג!ורח בחלק של"שי פרק
נאסר
וא-כ
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זכח פסח
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שכמעסר כין חבהריס יורעחו ח' שכזטת חקרבנות ככפם,ועל כידצא בזת נאטר אבותיאכלו כוסרדעי
יר1:כניו חארץ ,וכ,ש שלא יחכ! שיבאר לו פרטי בנים חקחעח .וקשתנ.כ לסת חית חנלות כסטץם
חדינים שאק חברלח כעוף .חרעת השגית שתכיא יוהר סגשאר חארצא? וכנרנהטחחכגיםע-ומעסופ
המדהש שדקנלח רנט לאתעת אך חםח5השים סאה אטנם חרסג !-חכש כזת רעה
רש-יו 5-הדש
י הצא שח"ח ועטא אכרהם גשחבש אושוע
גכ5לם ,ומבבתי פר
מהם-ים רבות ,וחאיל רסתלסלך פרס רכיע
כט'ש חאל או4רר)ית בע 5וקרנים ,הזעו רנט ושדקת 5טצרים כנסית כאטהו אחהזי חש ספהר
5םלכיית הצאיפי
ר חזמים שראח רניאל ,ישראל שהזרטהה וחטאנ.כבצאוע ספני חדעב מארץכנקש
6 6תח שנאטרי%הי כחנף הסלע%,פיכךבוור אשר גאר בה ח' ואשר וער"ש 6הע אחריו ,ממן
ננוש
את חבחטתלרט1שתיוחעטיםכלים וה%כיס,והצפור ל1לכטוח כח' שגרעכ שרדש טטא ,תל זת חחטא
5א בהר שיהית "שראלקייסלשלם .ונם חרעתחזו נמר ע 5זהע חנל1ת כמצרים ,סקום הויטע אומה
לפי סעהחכלווינאותחכפי חכהוכים,כי אםכענ 4הגדשפגג אכללפ.זנענשו כני אברהםכעה אכידעו
נרפו האמכים וחשטותכהה 4 ,ת"ח צורך לרכט %א מנש החוטא כ %רק וגקים1 ,מלכר זח גכר
פרס והעז ע5ית אחף תיהק נכ%ות הבהעל 9רקרוחר !.כאסרו שתרכר הזת תיח אהר
האי5
כאושת? ואם רצה לרכט כ"חורעל א46י שחחע סחנסיתות שטעסח אברחם תטר ככ%ם שז קחשכ
"5שראל ,קשח לסחלא עשח נ-כ רנטעל סלךבכל ל 1זאת לעה? ואם כאמת תיח חוטא כרבר העע
שחהריככיתראדשת קל ארום שתחריכ כית קני ,איך שנח בא%וע כבשוא 5ארץ אכיסלך החר6טר
יחץתחיהז כסספר ארבעכסו שראח רניאל ,וכטו שפ לכ שרה אשחו "אחמי חש'? וחנח חכט4
שדהפו ש אשח חשכח נהלח נופלת עליו שירסה חר !-רעת חסהשי שאסר שלא חיח חנלותעל דגא4
6ש .וקשת שר לרעת זאה ,לטחחביא ככתובחזח כ 55כ-א 5חכניע לבוץפש"5שראלכפישיחיור8איפ
חעו קוהם 5איל כדוא שפרס חנרכח באיל חיח 5קכ 5את חדסרח ,ושחיח זחככלל יסורק שלאחבדג
ת חנרנא כש? ונם קשח על סח רמו חהור תם זח אקשוויוח ,6כי ישר חרעח חזאת ססשק
קוהם
ר סת סאר ,וכבר אטרו חז 5-אק סיהח בלא חטא השק
אחריישב!חיתה חוש חרוסת על"שראל? יעו
מנחל אחרי יטרקכלא יטזבהרכ כטרהח-נפכ-ר ,שע חט4
התוחט אם אכההםלא
בהרםאתכש חבחטת? כי רעח אמתיתעו*
נם חהמב !.בשער חנסול של 1סדהיק
קיגית אותם וחרי חם כלי
סהברי חטו"%שים כ%ם סשסע שחגית ההור וחנהל ,סאר שיטש שורק כלא העסיח שחכטשדע,ב
וכן טשסע כסררש שהראח לו הקכ-ח ש0כרילים לראית אינת מעטג וכבהץע*בסשטו סתח ,ני ההש
בברגאתחשיןסכרילים כשף% ,א יפ 5חסאסר חזח מתח ככלל הנסית כשלאהדשו הרע וחשורקלפת53
כ8-כשרומיחם .סוף דברא%זיחדוימותלאהזכנוכפי אחר שחט כ38והוץם לכאכעניןחעקרח .ועורכי אף
סרר הכועבים וחוראחם ,השו64ת הודשית ,כאסרו שטדה בא"ש"חירשלפעסיםיכושע5יויס,רקלתמוכ
ו"שג שהם אכרם ,קשח 5הבק אפ זח חחרלעיט לוכאחריוע ,אנל איך אששר שגאסר ות כאומה
אשר הזכיר חיחהאילוסרישכ אווע אכרםכלשח כנללח חפהשנחת סחשי.ת שהבא כמרת ח' 6רי
 ,נם קשח סח דועיל אכרחם נלהןכליעת קורס? חשאלח תשמינהן בשטהו רחו
רכים
"חיר
בוה %1שככ6חשעחיט מעל חפגהש אחרי שנשארואהזם חשטשלכא הזררמחנפלחוגר .קשת כילא סשיט
ר
י
ג
ת
ש
הפיריסוטיר כאשרילךלכיועיחיוסאכללעףהשסים כנטאא אברחם
הגועכ העתטהיום אשרח5
חאוץ? השא5ח חשכקלתארותחנלותשנאסר עלט שפע חנ0שח ,השק בדגבלת הונשהועלת כל3
י%דדא
שחנבל הטשגהעת סחיום סצר שראה
ג"דמקעכינר יחיחווזך ,וטכא כסם'נררים (סוף ובהב
י
ב
ע
ה
י
פ' ארבעח נררים) שלשת רטת ,הראשת לרכי אבט חקכ-ת
ר5פיר אש כקחמרים אחרי שהקשקך
"
ר
ה
שאטרמפנ* סח נענש אברחם אכ*טתשתעביו בניו 5נגורי5,פי שאהף חאש יורנש בחשכה חלילח יותר
טאהים השר שנים ספני שעשח אנגחא כתלסידי סאשריורגשכיומ ,כט שאמרוחז 5.שרנא כסךדיא
הסמיס שטשטר ירק אה חניכיו יליוי כיוע ,חשני למאי אחנק ועם חיות זח סעם נאות כפטק הור
6שסוא 5שאמרספני שהפרש ע 5טרותץשל חקכ-ת השטש כאחוע5מחח"ח העח חטרעאע %פיראופ
שנאמר כסח ארע כי אירשנח ,וחשל"שי לר' אשר עבר ,שוחכיר שם שהיהח חעכרת חאוש
טחמ של חקכ-ח כלילח 5הטהחיוחר סורנשת ,חנח לאיצדק כאכ8וו
טהנ! ש8טר ספני
שהפרטטת שנאוורה,
י חנפש בא! רחי חשסש לכא,לפי שלא נזכר כא! העברת
ס5הבש החת כנפי השכי
ל
,
ש
א
רק אמר 5אברהם ידוע 8רעגינריחקז
מתרטש קחלך .חהנח חרטת חל 6טלכר שוק %פיר
ה"5שה ,שד ספק עמם,מעא שאכרהם חשטא זו,מו הר ו5וטזודעח הואת 5א חיח צריך לחגבל
 4נענש כ55י,כ
יכסו שחכטש לו השהח הכו) 4אל העת סאוהה סגא שכהב הרכ .השאלח חומש"רוע
שו
ך כשלום תקבר טשיבח סדבה ,תענשו עלט כאטרו ועכדום ועט אאם ארכע סאא שנח ,ררוע
אכויי
הוזד חשל"שי וחרבהמ 6דצאי ח6רו על לא חסס ברכריחז 5.שחיהח העכדות כסצרים רק סאשים
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תשר קנח ,והעגףח"שפ-ז שנח כלכה וכסדר בא
אל פרעח נשמר ומדשכ בני "שר1,ל אהשר "שכו
כטשיים שלורם אצח הורבע סמעת שנח ,תראחסתה
נ-כ שלאויח ח' מהשכ אה חקץ 5קרט אלאשחופימ
וג5תז .ואם חיו שמח הנלוח קצובוה טאחויומ
א~ר אנאר חכתוכ כסהר שלח שפת ויאגחו כני

ש

"שרשלנש"אגירח יאוקוותש שעש אלחאלחים
סןהעבחיגעצאשטעעצשני זע
רששקחפננא5ו 1ל4ספני
וקץ .הצח
אצשלם
 5-1כתכ שארכע

צי

סאוח שנח סחשעכוד חחחלו סעתאגיד
שא*
ל
ומרכף כעל סרר שלם ו9א ,וחועח חואתכניחע
סה שנאטר שאחרשממש אכרוש טחק חור רשן
שם חטש שנים,תל הפעם חאחרהח נאטר שכרחס

 9תא שנים תאיס שנח במ9ע טהק ,אך חדכר
הוחלא נזכרככהוב.הילכ-ג כהכ שארכע סאות
שנח התחי 6סשטלר קקב הזקכ-ח טהר את חקץ
פאלם קורם זטמ אשריער ,העא באסת דעח ורח
טאר ומתנגרתלחכייכים
 .השאלח ה1דשירית ,באסרו
ה4תה חבחש אל אטתז כשלוג וקשחכי חבות
אכרהס מו שכדםע'ז שיך יאטר שיכא א6הם?
הלא טפלא נקכר עם טפם תפשוחללח שחח"ת
כנגודצהם .ורש'י כהכ לדגש כהח חספק ,למרך
שעשח הרח השוכח ,אכל חלא נזכר בכועכ,ולא
השחא תבהו אל אכיך ספ4פ כ-א עלאבותיך,
אגג
שף
יאם טדא שהדח עשח תשוכח טי יאסר שנס
גחור אכז של הרח השרת אבז של נחור עשו נ-כ
השובח? הצאביעקב כתיכ רשכבהי עם אבותי וק
כהחףלפי שחעצדיקים ,טה ושאק ראףלוטרבאכרחם
חע טם-ם .השאלה חאחר עשר ,נש4שץ
שיארב"י
ה
רכקף "פוכו הנח,וישה אם יקיש ת לכ5
חטער ,חנח לא בא חהד חרבקמ *רש את
השוץ,כי צא הישב שא 9שקביוערה פרץ חצוק
ש5כ שבא אל חארץ ,הף הדימשי? ה"ש-ירלכתב
5שחרשנלו למצרים יחע שפ ש*שח רחעת וחחד
ארכיעי "מובו לארץ הואת ,איצץ בארץ בנשח"ת
סדבר עפ וכרח אחו חבייח ,דנאיכ לחהלך
את הארץ חזאת לרשוטת ,וכןח"תכי יעקב נלה
למציס ,צא חזקעב הדוחוו ידודח פו-ן חעדה,
וכלכ מכאי חאוץ חיח הטף .ומתכ ע 14חרגוכ-ן
ששדמנבקכלל ביאר לכות ,ואחאעב לפי ש5ש
נזכרכנאוכ נלות סצרש שינגח חדוהות טנצו כ-א
ק טעתהיע ,וגם אס ימנח חהותת 9ורףסצרים
1וח השףורודח יעקב בכשס "ש חחר חראשת
גלב חיח חהד החסהשי שכא לאיץ %א הד
הרבמך? דרעח הרמכ 1-שחהור חרבקף הש5אטורי
מדהשב בשיז ,והכל הבטו גפ הש ,בי לא נזכר
בכדשכ חכנעני שיאושר ע %והור הרכקף ,גם טה
שאטר "טוט חגח לא יסב 51פירהש כשוםשי.
חשאלה השניםעשד .כאטרופ לאוא*פ עקחאסהי
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ער חנדע ויראח גאמ חטשפר
פשרבע סאחז אצחל4יוהם ראהס
כפי
להענש כ5אוחי זכ 9כ-א ססעם 5פי שקדין לא
נשלס עון
שעעהו נ 8חאוץ,
צריכים
בני ישראל לההס
האסח-דג1ת ככתעים ער אףהשלם עק

נמר חנטת

חדק

יכי

חאסא ,-העש רכר זר וקשח לחאטע בחק חיהשר
חאלחי,ש,גשי"ששל כגל1ה ארזולל 4סכח ער
אהשריחז חכנעניס רארם 5קגאג רותר סוכ חיח
שיחיו"פהאל עומרש באדו בנש ט-ם וההשביס
בשוכח
לסתחח כל אוהו חוט 4הער קשה ששטר כי
לאש עהחאסורי ש-כ לא חטערץוחטאיס,שיך
מזרח ע5קס חנזרח קורס חחסא ,העדחלפ!.נזרת
א ל כ%וחתזית חכנענים כנרהש עמזיוע כלא
קריסת חטא אשר לא כרת?-אלחח!דהמש6האישר
יפ 6בררהש הות ,הוהח רחשה שון סעצפ ספור
דג6תיצ"ות"פראל טטצדים,הממשכיס אגחטלרעת
ד-9כריס חאלח כלם על אטתהםכרי שטהס נעמר
 .חסף קעשה עטמכטיאתסשיים.
שהמרשדעתיכזח חיא ,שאכרחס אבעו לא
שא 5אחז לאכרית ש ירדשת חארץ,בי פבריעד1
השי-תעליו פעטש רכות %א חיח סספק כרכורחאל
ה5לה ,אגצפ חספק שחיח אצ 6ברכר חוחהווו אס
שישתחאיץ חחיח כי9ו וטעץחשאדלבני ,או אם
9 4רשנח חשבעצס 9כ-א זרמ אחרע %איועאטח
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אחע 8ר% 4ק  4ם בחם .אע חק
אחשיט השי-ת שועדעושינ5ח אהוחמ ארכעטאחז טההמף 4חטשל במראהחשה-.יחפ ,חשניהוש שרנה
"שוכו חנה .השם ווהח השאלח חשי-ת בעגלח  821כאיל 6ש6שת חנבשים אחים
שנח ווער
חחיא חרחבטיקע'וברית 5אחיח טקופ להשובחב ,1,ואחות רחר "שושל אקר חהראם טטצוש,והםסיים
אבל סאשר שאל  4ונש חירדשח באח לוע*ה אהק וטשח ,עפי יטיחם ווילרוהם נזברו חשנלח
חהשכה הםחרבריםחאלה הפתרנח ש6שתהשא*ת ר4דשעח שחץ! סר.ם והש רהת לאחק "אל רוכמ
הראשעהז אשר העירותיבכומבים .חאהעס טישח לטתשה ,כי נסאנ!! 1בקג'נהזם רכרים 4השר 'הרכע
"באח "שפח שבש  4זח "ית סרוהס לענק לתכגת חבחמת חאלח ,ד*חאויר בה! טש%שת
חתשובה,לפי שבית כו השי-ת שדף כוחית ,אחת וט,פ%ש ,והיח חוס טש.ל'ט סחם ,באילו אוגף חש
שחיו הע%ח חאמ והאל טש5ורנה 6ש6שתחאגויע שחה!סאיעשילהפ האל שחוא סאוהו שילחפ ו!ע
השרשי חיחס אבוזזם קצחק ויעקב דגופילם כש6פח בענלה% ,פי ששלשתם חיו עהיוים לסות במדכר
אלתלפ' שרוב חבחטות חטהעית חטובותוהביהטת רשלא יבנסו לאוץ ,לב! אמר שגחר אותם כהוו,
ח! סאלח% ,ר11חם שרש חרבף נסשל 1לאטת שה4ש שירד חעים  4שיס ,שחש טשל למלאך המת
סחם ורע רב והמע'ם עצוסים,
חהו לדגדשל המהש 5בלח' .השסגם חהער וחנתל שחם רכמ
אברחס בענלת בקר בטו שנאמר בוהשל חכקר וץ *החשע בן נק ה!6מר הכדן שיבוש יבנסו לאוץ,
סנחיג חעם השוטר וטהשל הוחר גח!לאל
אברהם ,ויקחב! בקר וגר,ויצחק נס 4בא'ל לפי
אהר,ב%ה
ע*ק
י5א בהר אחזם ולא הסרחם; רשב אוחם
,עעקר בסקונע ב.0ש רקת אה חאיל רעלהו
כן
לננוב אה אברם שחפריחם בארר כ4שד שסרם ,וסרר כשראח
החת בנו,וחע! נסףשל ל"גקכ לפי
ברכות אב' 1בשעירות יהוגהמרות נרץעוים ,כ' ק זאת אבוזזם נבחל כקהמיאח ועטרטהטירוטתשב
אסרחל 1אס!וקח טשםשני נרףעוים,חשקלחפליא  %חיום ,טח הטא אלח 9רהי לעתערב בבה! השטש
אברם וראח חשבה
שלא נזכרו חסרר ב' חאי 5שוןמ ליצחק בא קרובללי5ח ותררמח נפלח
באחרעח,כילפעסרפ הטצא גפ בכדעב שלא נזברו נר%ח נאלת  1'4כא" 1לבו אימרשיו שעה רעח
חאבוחבסיר ,בס 1.הכרתי אה בריה' יעקב ואף חיא וצרח באחשיו ,המחניחתע*1חנבישתוחודיעה
את בריהי יצחק השף אתנריהי אברחםא!כורוהארץ לו סח זחועל טחוח אהרתהחשבה בב15ה ,באכדו
אזטר ,חר לך זכרס בחלקו ה1לרותם ,וחנביא אמר 'ר4ע תרע ב' נריחית ורעך וגר,ר-לחחשכחוחאיסה
םילא ירעטישראללא'כירמ ,שפמך"שראל אשר ראית הוש רנהעל נלות קשח שננזר ורעך,
אברה
בל'אברהם 1לא זכר יצחק ,וק נזכר כאן 'עקב בק ובזחנלחל1וסן 'רהפת חארץ שהחית אחר איבור
,
ח
נ
ש
אברחם והוחק .ולחיות הע%ח וחש והאל רוכמים נ*ת ארבע סשת
השיטוועהאגות אוהטנהינים
אל חאבות אמר בחם סש44שתאדשהוש ,לא להיוחם היררביעי"שבוהגח .ובוה הוההו חספקותוהשאלחץ
בןשלו!שנים או ש6שת סב 5סק סהם בטו שהשם ר' ה' ה' אשר חעירותי כטשגים.
אפמ בסבה חנ15ת השבהיירכיששיבה
כדפוכהשסאםעשלא
*
אר ?רקים לםרבנ
חההמופסרעהרנםדשב-6שאיםלחיקודחחםשה ,ובאזח 45עהע לטאשבורףחי
ם.
%
ס
שירהשת חארץ 5א חהיהביכר חש5ה %אביסרחאע תררך חר  8ש1ן ח4ש שבא חנלות צרהשגש,
1לאביסר הע! ,כי 643ם שמע  8%טבו בח ,וזשש 5פי שבני יעקב חסאו תפ4ת נר51ת בשנאהם אה
ענקיבהר שתם כרמך.חיח שקת שר מורההו שסף אחיהם שנאה הגם ,כסת שהשליכוחו בבור
הזוא רנה6שני כגחעים אחהפשיגיש אועץ חאכ4ה העטע אהש למצריפ .ועפ חיות שהשנ! לא חיח
רועשזנ בן נק ע-ו בסבירדע הוהוימד שוע
עצה רעה 5השליכו
זח ,והם טשח
זח
אהר ה4ת חצטרר5באעיבהר,ר5-שו4מרחם בבור .ובאטת נחשב לחם חרבר לעקפלץ"
 ,וחפ
ם
ה
*
ע
ו
סי%א בהרםכי גשאהו ה"ם,לרנא קהסו ע4מם ההז בחטאם באטרם אבל אשמים אנחע על
אפ
אות
י
ו
ו
ח
ש
ה
י
ב
אשר
אחעו
הירשו את חארץ ,בי חנח כהית דעשוי5
צרת נפשו בד1אנם אליע %א
י
שמעמ  4טראעי
בט5הסתסיחק חטגיחהשע הש*ם וורדשתוהכברש
באת א*מ חצרח הזאוה %פי שחט
%ק אסדירדחעיפ הפטים שהפ דענלח וחע תט"ע חהוסשורת חרץשיקב15שנשם1,לפישבסצריפ
וחא'ל ,שבאו העוטתאבל1ם,
וששם רענשו חם כניחם תרעם
חשרלפס,רחהה4םש.נאאבסרל זוש חטששנחילהתר
ישכ שחם אכ
אס
יו
רי
יף ובניו חחמ שמה בסבהם1 ,לפי
4ר ואי5נא
ב8-סי חרער"גהל,שאברס כושרחבהמע שהש5עו שוע א 5חכור חיח קעשם נזרת פרעה
,
1
ח
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4
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ח
חשבל1ם שף השסרם ואה חצשר שהוששם טלללועו שב5חכ! ח'ל1רחטירח
%פי שחפ בטשחם
ש ובנ'1
ההל5א חנרת %א בהראיחם ,א5ש חפרוחםבאעק סבבוירידת יוסף 5מצרים עשאר שמת חי
חחם  4פנ'השיח ,הגמ לטשתיהחשע חנכדפ*! חחעחיתנ-ב ראף שעל 'רו יבחש עעשםירד 1חם
בהםכי הסח שכח אושת 'גדם כצפור גשף וחסז לגל1תטירים עם ורעם% ,פי שחם עשו המעשה
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צא
חטנתח חח בחיוחס בצאן הלכה יוסף לראות את
ש6ס חצא ,חות סחמשפט חאלחי של יר' הצאן
יבואולמצריס בטו שנאטר בי אע טרעח 5צא,תר.
ם שחהז יוסף חוטא ג-ב בנאוחו על אחיו
רשיב"
ובחבשו את רבהם רעח אל אביחס ,וכן חטא אבעו
חיק תקב בצר טח בשל1ח מדנים בץ אחים בעשוחו
5טסף כתתתפסים ובאחבחו אוחו מכל אחיו שבוה
חמיל קנאח ביניחם ,לבן נענשו יעקב ויוסף נ.ב
בטתח
בנלוה .אבל טאשר חיח חטאם בקלות
רעח ח*לח,ולחיותם טןהנעלביםואינם ע%בים,וכו
שלא נקברו בסצריס ,ב .קעקב חעלו אחש בנ' 1אל
סערת חטבפלח ,תאטר "1קת סשח את עצמות 'הף
עט ויקברו אותם בשבם ,ובמאטרם ז 5-סשבםיצא
עשבם חור .אבל שאר השבטיס נקבהובסצרים בי
נרתועל חנלוה בחייחם ובסהזם לא נפרדו טמט.
ואע,פשהו-ל ררשו על וחשיחם את עצמתי כתח
אחבם שאף עצמות שאר חשבטיס חעלו עסחם ,חוא
דרךדויפ ,ופשמ חכהוב לא יסבלחו ,שנאטר '1קח
סשת את עצמות יוסף עטו בי חשבע חשביע ונר,
ובסהף ספר יחהשעכהיב ואת עצסות יוסף אשרחשו
בני "פראל מסצרים קברו בשבם ,ואם "יו סעלים
עצטות שארחשבטיםלא חיח חכהוב שוהקטלחובירם,
אבל חאמת חוא שיעקב ירר סצריטה בעבור יוסף
בנו 61ח אטר לו חשי-ת אל תירא מררח סצריסח
אגבי ארר עטך טצריטח ואנבי אעלך נם עלח ,עא
נוכר שיעלו אחר טבניו ב-א 'עקב בלבר ,לפי
שחוא חיחנקי טאהש עק ,ובניו נרוטבעתם .אסנם
בניגין נענש לחיחש נטפל עם אחיו ולא בעתו,
בטו שאטרו שסת בעטיו ש 5נחש ,ר-ל שלא נענש
בשביל חטאו כ-א בעח אח"םלפי שחיהבהובם,כי
חוןלם נרק אחרי רוכו ,תל ביוצא בוח אסעז
סשנתנח רשות למשחית לחב 5אעו טכחק בעצריק
לר,טע .ובחיות שהשבטים חונלו סצריס בעתם חנד
בניחם אשר קטו אחריחמ הרעם נשארובאוחו נלוה,
וכטאטרחנביא אבוורע תטששינם שממ עתהזקכ
סבלנה ולכןכוגכ חרלב-ג בענין נלוחנו וח שאנשי
בית ראשק נענשו בעצם כפי חטאתם ובניחס חרעב
נענשו בטקרה לפישטלרו בעתש חאבהז תטבש כ
ער חום וטן חנורה או ער ש"כו לחנאלמפני ובותם,
וחסהבלשלפי שחיו העתשים אלחייס על בניס ועו
בני במס עלשלשיםועל רבעים ,לבן נאטר בנלוד
הזחורוררב"עיישובו חנח בלוטר שחרור חרביע
טחג%ים "צט*רש חארץ% .פ-ו חסבח חזאתלנל1ו
סצרים יוהר אטתית וטת'שבה סכל טח ששער

יא

חראאעניס.

%חיות 0עשיו של חקב-ח מרה בנגר מרה
הטצא שחטאו חשבטים בחיוהם עם הצא 4וכששו
חלר יוסה לראות אתשלום חצאן טכרו אהש אחי
גשברידחהשו,וכדילרסיתאביחם שחטו ששרעזיםס
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החץ,ויקנ ה השלט אתיוסףעלעובר* חצאן ,ובאשר
נרצח עתס צוח ע*חפ סשת חפסח חבא טן הצא4
וא-בבצאןחטאו כשבריצאןלקו ובצאן נתבפרו .ואץ
לההפלאביהשי-תייערחעתשקורם חחטאבי ה חיח
ע לאברהם וטוירהשת חאוץ אשר בקש ,לסח
להירי
אטר  6במגלח סודטה
יחעכבו בניובירהשחדג
שידוח באחרת חיטים 1ידשתדעבי נריחיח ורעך
וע' ,ובפחצתביי51יר בנעעוכפרשתוהיהבייבשו
ק*ך ,ובפרשת חנךשוכב עםאכותיך ,ובטה אתרות,
יקיר ח' בחטא ובעתש העתיר 5גהש לא5פים טן
חשניס .ורש-יו 5-כהב בזח בפהשתטשפטים בפסוק
חנחאנבי ש%ה מלאך5פניך,ח :5.כאן נתבשרו

יכן

שעתירץלחטוא רטכינח אומרת 5חם בי לא אעלח
בקרבך וע' ,ובמ ששם ב"פר אוחם בעתש טב4
שיבאר חחטא בךבבאןהוריע ענשםשיההייבו מחמה
חטאס ואשר בשבי 5וח חהעבב ירהשתם אח חארץ
%א בשר חחטא .אמנסענין חארבעמאות שנח ראף
שיפורשעל ררך שיב %שיני נרות קברות קנו,
ששלש חלשתות חל 6נוברו בכהוב וחיו בוטגים
מחחלפיס,בי באטרוירון תרעבי נר יחיח זרעך
באוץ לא לחס נלח לו שלא הח.ח ירהשת חאוץ
ביסי בנו יצחק ולאביסי בן במ 'עקב ,בי חסיחיו
טיס שסח חחת אדתיס קשים חש שאמר באוץלא
לחס .ואמרעור ועברום ,בלוטר שר יבא זטן שיחיו
כתרעךלא לבר נרים אלא עבריס ,וחיח וח ביגף

השבטים שנשתעברו במצרים בסבת חטאם נש

שכהבתי .ואמר עור ועמ שתם ר-ל נם יבא וטו

אחר שטלבר חנרהז והעברות הזיו עור בענו נר1ל,
וחיח וח אחרשטחוחשבטיםסשטלרחטריס בקבלהם
ז.ל ,ובל וח חייע חנדחז חטו חעברותחט
 ,חענף
יעל 1בלס לארבע טאותשנח .אסנם טח שאטר ונס
את חנף אשריעבווז שחו קאנבי ענעושזטןחנרהן
שסבל 1בו שחק רעקב לא יחיח ע 5חאומת עתש
ען,לפי שבך יצאח חנורה מאחו ית' ,אבל חעברות
אשר ישתעברו בחם חסצריים בעבריסנמבריסוחענף
אשר יענו אותם בטכה אכזרי ,ע-ו "פפוט ח' '1רק
רינו .וחסהבל באמרו"ונם' את חגר שכ%ל נם את
ורע אברחס ,ור-ל בטו שאחהז וץ את חשבטיס ש
אשר עש סעשח עבחת 14סף ,בבח אחיח ק את
חגר אשר קעבורו בבם ,שארק אתחסצריים על אשר
שעברו אה "פראלועגואותם .וחיחוח לפי שחשי-ת
לא נור על חשבטים ב-א חנרות בשוץ לא לחס,
והסצריים ברשעהס אףבי באו חשבטים בשקיחם
באוחביס בבטחק השלוה נחפכו להם לאו'ביס,ובקשר
ובסעל ובמרר בנרו בם ועע אוהס ,ולכן הויח רינם
שבערחעברות יפח! 1שגרעכרחם ,חחו שאטר שחרי
ק
ברכחשגדול,וע 5חענף יתעעבמבותבאוחות
וגגאשתים .שע הכהגת סט"י אחרי חארבע טאות
שנח קוש ברכחש נר,51כי אפ שאה-כ יהע רשרש

"מי

