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סקף 5נזרים )'1 .שנקפאו חמים תמקשו באבנים
קנאסר קברת ראשי תנינים ע 5מטים ,ר5-
איהקשו חטים ער שנששו מזקים באופן ק"שגרו

ההששים עלימם.

 )'1קלא נקפש כקפשת קאר

חם'ם מנקפאים ר4 5-יות ממיכח אחת א5א
מתיכות רבות כאי 15מיו אבנים טסודרים
מי
קצחם ע 5קצתס ,התהו טמ ושאטר שררת בעוךים.
מ') שנקפש מטביתומיו בחירם כשוחםכרי קיר,א
קצחם את קצחם בעתעברםבים ,וכט-ש מקכתנףם
שבי שמקים,ר 5-קיבוץ מנףם מיח כעצם השכרם
5מוחר שחהו במיה מ') קמיו נתל'ם סחם נףם
ו קאים אשם )" .קמיו נקפאים בעה
סהקיםיי
קמע נהלים אמר קלקחו טהם סמ ששוע במרם
ולארץ ,וכט-ש נצבו בטו נר גת5ים ,ר 5-מרבר
ירי
מטל חימ נקפא בלב מיש וטיאל בקב5הנ-כקבאו
ע 5חטצרים סטתביםיותר סמטתטצרם ,אב5כחא
סעשרה חנףנים אשר בטצריםהחלקו5טעים
רגיםע5מיםוע.ןרכשבאמהואלמ מם מאלמיסחסכים
אהטצרים בכ5סגהבסרבר ,מאלבסיכריםסוף,ע-כ
לשק מרנו5סחם טרבריוקהמשנמ מחשעגעחמנסש
שנעקו עםאיא5בהצ5מם ,אב5ענץ מטטתקנ5קו
בח! מסצריים בטצרים דע 5מים מהורבר אמר וע16
נאסרבטשנמששר סטמנלקומגשרים .וטורהושמעשר
מבותמןכננר הטצרחם וחעשרה נפים מם נכחעה
טיא 5חדכם ,ובררך חזמלא הפ 51סהירה סחטשנח
מש6ים מאלח ,שר ביאר קחסטח
קלנרב5רקיו במם ממצריים מים היו סטע ישו
סטה,יביאו 6מ לפ' קראמ קכ 5חחכמים מא5ח
עזו קתס "ברך נר %בק סטת טצרם לטטתמים,
גאמרם קבעד כ 5אמת ואמת מטטת טצרם נשש
מטש ע5מים ,כימיע5מע 5מרעה ק5א עשו מיחג
?4ערר מזמ כ-א בטספר קמש רברטקרי בחןרשלא
יהימ ושום מרטות רחס בענינם משצסם? מאם נאטו
ששני מעי מארם מם נננר שגי אגהים שנסכרינ
באעק? אלא אץ ספק ושלא באו מחכסש להערין
ליחס גשצתטצריםלטטת חיםכ-א5מיוחםסתימסוו
בכמומן ואיטתן שבק% .קמיהה מרושמ כטח5ק
בו*צבע ששר סכות אמור סעתה וכר,ר5-שנששוש
חים מנד:מ פענףם ננר מאצבע קנעשה בטצרים כ
"ש ביר מטש.אצבשונ ווחמ חוכימ שחיו סטת
י~
ע
סטק סטת טצרם כיח קכ !5מיו אצבקוח .המש
יסטם 6מ ג-כ מפסוק קאסרו מפלשולם כשבו
ארץ חאלחים א 5מטחנמ ביגףעלי,ושאטרז אף 6
גף טר5נו מיר מאלמים חארירים מא5ה ,א5ח מו
מאלמים מטכים אמ טצרם בכ 5טיח בטרט
ובאסום ,בכ 5טכח' רשו 6משר הטטת קבטצר,
וכאטים "בטדברן מטגמע 5טרברים סוף כנ
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חרבמ נים סוףכי נשפבו בתום דמים רבים
יצריים .וכן אם בטצרם ע 15ע6מם "צפררעים
חס
גח
ו
,:ש שחיח ןמע 5מים טקום מיומם .אם בטצרים
שש מכנים בעפר מאחטה לב בבש פרעמ 5רריף
אזרי בני "8רא5חע 15עפר ע 5ראקם בררך וחיו
ענים .אם בטצרים באובעלי מיותגשיבים לדת'ק
אם נם בים באו יוהר רוהר מחם כי קם השש
אק טספרמיות קטעת עםנחלוה .אם בטצרים באמ
אט השחק שרה אבעטעהזע 5מטצרים כ-שושמיח
םזא4תקביםשסהים שטהנפהזיםוט5איםאבעבדימ,
,מ
וס בטצרים בא מברר ווק%ות נם כים חגרם נשש
שבנש תש6ם ע5ימם כט,ש חו 5-קברת ראק'
קנעים ע 5חסים,וושם מיומטצרים .אם בטצרים
ב,ש קמיח
:א מארכה וחם חעשות מורם
~מ ביםביכהיוחם סתים קםפגרםמיויורדיםע6חם
תעופות וכט,ש ירר חעיטעלמפטים .אםבטצרים
תיהח סכת מחשך ב-ש קמימ מקך למצרףםבויך
יחענן התהשון אם בטצרים מיממ
הים וכס,שימ
טכה בכהית הנמ ע 5מים נלש מבכור כבטרהו
ישעיר כצעירוע,נערהק! קמק הדל ט5ם סש מט
קב5הוונ-יחבארסומ שטטמטצרם נמשטכאצכע
אהח ,שטתמים מיו מטש אצבעא ,חייל חשספת
גףני חמטת מהם בעצכקע 5אמת כטמ וכטה כשלמ
וטכש5ת,ובכ1.מיו סאוועהנר! .חוא טה אן,ךהי
5באר %כן אננרו בטשנמ ושמוט ממצרים בטצרים
עשר סטת ועל חיםישר מכות ר 5-עשרהגינים
שמםסוני מסטת אך נגפ 6כסחפעמים.
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מקב.מ על
מפצריים בפצרים מיתמ ק 5ארכע
פכ 1ת וכר .נך משמנירסא מאטהית בע ממנדח,
כי באטה לא בא ר' א6שר להלוק ע 5רישי ,וש
אלא כ 5אחר השחר
ר עקיבא לא מ5ק
טמם קבל רעה חבירו וחוסיף ע .16כי חמניר
חהאקח ביאר קחיו סכות טצריםששרוכאר-ימנלילי
וקב 5זמ וקקמ טגאו הוכממ,ךמיו סטת מיםמטשים
בחשבק מאצבשת כש קבארתי .והוקרסות מאלח
קב 5אווק ר-א וועפיףע5הזם ,ושאםמיו טטתטצרם
ששר כרעה מטניר מראשח וטטת מים מיו ממש
פעסש שחם כרעהריה-נ ,וכא ר-א ובשרקבכ5טכח
ומכה בץ בטצרים וכץע 5מים נכללו ארבע טכומ,
ו א-כ סטת טצרם ארבעים וטטתמים סאתש,
יהי
נ* במ*ות שפתי הים ממשפעכים ית*רם ססופהי
סצרים שטספרם ארכעים יחחייב קקזיו מטטת על
מים סאהיס% ,כן 5א אטר ר-א טנק אממ אהשר
קמיו טטת טצרם ששרלפי האמ כבר טנמ חמניר
ור' "שדה בסיטגיו,1,א אטר נ-כ טגיןשמיו סופהי
והשף ש4שרם ומ עדאמ אםיצרק בכ חים מטשמננר סופמי טצרים לפי שזמ כבר ביאר
שחבטש
 .אלא מוכימ רק שהיו ארבע טטתבכ5סכח
חפמה,ו המרבימרם שגעשה טמישרבטצרים ג'כ נעש ר'יוסי
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ממח .וגשחתחבר חקרמהו עם חקרמות .חחבטי
הסתחא שא מחם שחיו סכותטצרים ארבעיםוטכ4
חיםטאתים .אסנם טחו ענז ארבע סכות שחיו בכ
סכח וסכח? ונוכ55וסר5פי שבכ 5סכתחיופורגבי,
הארבעח חיסווזת אם בחפסרם ואם בחתהמחכ
מוחרי ש5א נעשח חרבר בררך חטבע ב-א בררךנו
יהחייב שב 5אחר סחיסורהן חובו כאוהח סכח,ובוו

האמןהיתחכ 5סכח של ארכע סכות :אחתשנעשו
ביטר חאשש 5שהו טרכב ,מוחת שנעשח ביטו
האיר ש ,15ואחת שנעשח בישר חארץ ש ,15ואחו
בישר חסים .גי בכל סכח וטכח נשהנח ב 5אחו
סחיסווזת אשר באהטסורגב ע-ר נס .וחנח חוכיו
חטניד חיחז בכ 5טכח ומכח ארכע טפסוק יש5ו
בם חרת אפוום' ,מוא בספר הח*ם במסורע.
הטתחי 5האזינחעטי חורתי,וראח חטניר5רורשוע-
ספני שכגחובים שטח ההחי5 5ספור חסכות ,באסר,
אשר שם בט?רים אוחותיו תו'יהפוך5רם יאוריחכ
וט' יש5ח בחם ערוב ויאכ5ם הופרוע ותשחיתם,
ואחרזח הוביר חארבעח ויוס 5חסי 5יב51ט רניעס
5ארבח ,ואחיש יהרן בברר נפנם ,ואחריו
בי
ה
רו
חכ
וסקניחם לרשפיס .וכית שאסר אחרי זגרמ חס
יש5ה בם חרת אפו חוכיחר.א ש5א אסר"ט5ה בם
ע 5חט?ריים כ-א ע 5חטכות שחיו נכ~ם בכל
גנ'זעם,
סכח ארכע סטתשחםא'חרת אפו ,ב'יביש
ר' ד צרח סש5חתסלאכירעים ,כי הצרח חחיא חיא
טש5חת הס5אביםחרעים ,ואק ספק שחיחרזשי 5ומר
צרתסש5ח ס5אכי רעים,וכן חיח ראף5וסר ס5אבים
רעים ,אב 5כבריבא חסוברת כטקוםהסגיך גטוכף
חסרים ,וחססוך כטקום גמכרת כמו א 5חהןלחיח
נפש חורך .ויש ספרים שטדסים חהחשח חואת
באופן אחר :עברח אחת ,זעם שהים ,צרח ש~ש,
סש5הת ס5אבירעים ארבע ,ש5א טנח ר-א חרתאפו
באחת סחן 5פי שסבר שחוא כ55%כ 5העשר סכות
5טפן א-צטרך ,אבל חנ'רסא חראשונח חיא יוהר
אמתיתאצלי .מוהרו בטח שאסרתי חספקות אשר
בזצערים פ-ז פ-ח פ-ס צ/
רכי עקיבא אוסר סנין שכל
סכח 1טכה שחכיא חקב.ח ע5
חסצריים בסצריס חיתח ש 5חסש
סג  1ת וט' .כבר בארתי שנם ר-ע 5א גא לח15ק
ע 5ר-א ו5א ע 5הראשתיס ,כ.א 5חוסיף ע5יחם
בחינח אחרת ספאת חסורכב5 ,פי שבבר חהבאר
בחכסח שחסורכב "ש 5ו כח נוסף ע 5כ 5אחר
סחפשוס'ם אשר בו ,ולבן סבר ר' עקיבא שחיו בב5

טכח וטכח חכמש סבות שח'ו ארבעח כננר ארנעח
יסורות ,וחס"ש' כפי חסורכב שחמו
סב 5אחר
פהפשוסים ,בית שכחףח או בחפסר נבחק חוית
חסורכב או חשתנוהו והפסהו .מבחן נם בן השנף
בב 5אחר סהארבעח פשוטים ,וחוגיח חיותם חשטח

זיה

קיג

כפי חסלים באוהו פסק שהרש ר-א ,גי חמ ררש
חכהובב* סראש וער סוף .חרת אפו אחת עברח
שתים ,חם שלש ,וררש צרח בפני עצסח שחמו
ארבע ,וסש5התס5אכי רעים ררש בסני גשטד שחמו
חסש .ובצרק ג 5אסרי פיו ש 5ר-עכי חרת אפו
וכן עברח העם מרח חם שסות סוריםעל חייחור,
51בן ראף שיררשו כל אחר סחם ע 5כ 5אחר
סחפשומים חארבעח ,א%ם סשלחת סלאכירעיםחהה
ראף שיררש ע 5חסורכב5פי שחוא קכוץ ס5אכים
רעים שחם חיסחזת חחפכיםבצורוהיחם מיכמיחם,
%כן אסר ע 5קיבמם מרכבתפ סש5חתס5אכירעיס,
ומח שכיח שכהיות חסש סכות בכ 5סכח סטכות
ט?רים שיהחייב שחיו בטצרים חטשים סכות וע5
חים סאהיםוחסשים סכווג ובע 5הס5סר כתב שח'1
בחסש סטת ארבע כננר ארבעח חיסורות והחסשית
כננרחנ5נ5שחוא נשםחס"שי,וא5יונסשכוהספרשים,
אר סח שכתבהי חוא יותר נכה ,ישהר בוח חספק
אשר בשער צ-א.
כסח סע5ות סוכות 5סקום
ע5ינו ,אי5ו חוציאנו ססצרים ו5א
ע ש ח ב ח ס שפ סים וט' .חש5ם חא5חי
רבי עקיבא כסאסרו חיקר חזח הנח 5חוכיר כ5
חחסרים והסובות שקב 16סח'ב"ויאת סצריס ובסבה
חממאח ,מוכירעור שרוכם חיו
צר חיוהר סוב
%א בררר חכרח,כי נם בו%הם חיח סחפיש חרור
חימא והשי-ת עשח עסחט יותר סהצורך בררך
,תרנית% .כן אסר כסח סע15ה טוטת5טקוםע*נו,
ר 5.כסח סחחסרים וחסעלות וחכבורות ש5אעל צר
זחכרח א5א ע 5צר חיותר סוב שחוא5אח,נרצח ,בי
זוא טמלנו טובות כרחסיו וכרוב חסריו ברברים
זהברחיים ב-א ע.ר חחטבח51 .כןחסע,5ה חטוכות
זא5ח חם 5הקכ-ח תטירע5ינו כשטר חוב ש"ש
!ארם ע 5בע 5חובו ש5א פרומ ,וכסאסר חסשורר
)ח אשיב 5ח' ע5תנמיוחיע5י
 .וחוכיר ראשונח
ז"ויאח סטצדים בי ואת חיהח 5חם סע5ח הכרחית
אטר שאי 15חחושמ חקב-ח סמצרים ולא עשח
:טצריים שפטים מם חסטתשנ5קורייט ,ב15סר ד'
ויח5נו כוח5 ,פי שבק שנאסר שחיח נ15ה גחיים
חטא השבטים או שחיח בנזרת ח' 5חכלית חכסהו
 11שבני "שרא 5בבח'רתם יררו שסח ,חנח אין ספק
זכאחר סש~שת חררכיס חא5ח שחם סבת הנלות
סו שגחבהי5עי 5חיחדי 5חם שיצאוטשם ,אףאם
אינקסו סארביחם ,ו5פ 1-טשפט חסצריםוסטתיחם
יח "5שרא 5ע 5צר חיוהר טוב- .ע.ר עשח בחינח
וניח וחואשבית'מעשח בהם שפטים 5חיותם רשעים
סח שחעגיח את בני ישרא 5בפרך ,אע-פ שחקב-ח
א 'שרר חסערבותהע5יתותו5איס,ר נבורת חשרים
יהטביס העשתח בס"ו1ת ריינו ,ג15סררי חיח 125
זח,אבל5שרר חסערטת%בט5בחות חע5יוניםספני

ע,

'
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חחחחתיםוה בשת חימחטעיחרסח"5שרא5ת5יר
חיוחר טוב-.עור עשח בהינח של"פית וחט! א"4
עשח השפטים באלחיחם %א חרנ בטרימם ושעו,

ר.ל בי טשפט ח0צריים וסכהתיחם חימ כפי
הצדק לפי שהם חהט-עו ל"פרא 5וחנפש חחיטאת
ידא מסומ ,אבל חבכורות 5א חיוראים 5עתשבי
לא יוטדש בנים על אבומ5 .כן אסר שס5בר סבח
בטרות היח רי 5ט בסח ,געשמ ב0צרם עצסם

עם היזויאח סהנלוה ,וסחבחינת מ!אמ באמ סגה
בטתת לטעלח בפני עצסמ %א נבשח בב%
הש8שם שעשח בחם .וחנת נ?כרח טבח נכורות
אחת סשפט חאלחיות לפ' שנגהפבח פטגח ,בי
אחר' שנלקו הע*תים נלקו חחחהתים חסמיחסים

א*חם ,ת!כרח חסבח חר4השתמ שמרמ הטטבב
סטגח--.שר עשח בהינמ רב-עית וחש אילו מרנ
בטרחם 64ש טק לט את ססתם ר"ט ,שסר !מ
בעבור שסכהרע אקר4צי ש3-נש ארםבשני עונשע
קם5ימ בדרבמ סינ-ח ,ואם חטצריים
כ' קסן
נענשו בטפם דוהרי ב!מ %א.ש-ענשונ.כ בסטתם,
אבלמיה על צר מיוחר טוב שנה! ח' את חן חעם
בעיני טצרם ,שעם כל חרשמ שקבלו בקגורם
השאילום אמ כ 5אשר 5חם ,וכבר חיו 'שראל
0הש%ים סלשא %סהם ,השצרך חקב.מ לוסר לסשח
ש-חלמ פניחם ב!ח ,שנאטר רבר נא בא!ני חעם.
ותטחתיע 5חשש*ם איך אסר רב' עקיבא %א צשמ
בהם שפסים רתט,ו5א טק לט אמ ססתם ריעו,חלא
השי.ת אסר 5אברחם תם את חגף אשר יקגו!ץ ח
בן יצאו ברבהש נר ?%וספני !ח באו
אגכ'השחר
יחשלם ר-ע אשר5א כרתואשרלא עלח
לטיש רברי
ע5 5בו,בי באטת חוא גהביר חסרי מ' 1ט4י אם
באטן רג!רח שאסר לאברחם ואם בסעשח המראח
סטצרם% ,בןאותםחרבריםעצסם שחבטימלאברחם
מם הטוטת אשר חשפ-עע5עו- .עור עשמ בהעמ
4סהשימ באסרואי5ו נהן  16את ססתם ו5א קוע
אתהים ריט ,ר-ל שעשמ ח' נס נר %בקריעת ים
סוףני שעח הסרד חמבעי הטוטבע מודשת שי
בראשית סבל' חכרה כ-אעל צר חיוחר טוב ,לפי
שככר היח הקב-חיט 5להדלם סחיירם,טצרים אחיי
אם לא.חיח
שחתיאם סשם סבל' שיקוע את
סקשח אתלבפרזטז 5ררוף אחריחם ,בי חח! לא
ררף ב-א בעבור שחקשמ ח' את רוש ובני "פרא5
עשו עלי6ה בגמ שאסר וישובוימנולפני פיחמרות
וזוטרפרעהלבני"טרא 5נבובים חם בארץ ,אוש"פים
בלבפרעהלשוב טצרסח בי לכ סלך ביר מ' .א5
 %אשר-חפדו יטט ,או"פ5יךע 5חטצר"םאבנים
כק והשסמם או נאופן אחר טהאופנים בי רבים הם
5פני הטקוםלומשותכרצ3ו61 .ח אטר ר-עשמיהוי
16בב5יגסים שנעשובסתיים נם סב6סופתימים
מחכיה אלא על מיוחר פג
שלא נעש
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גף שיהט חמאים סן חארץ ורששץם עור אינם- .
צד עשמ בהינח ששיתוחיאאיל 1קוע לט אתחים
לא העבירנו בההם בחרבח .וענין !ח ש"שראל לא
:כנסו5ים5עכורבו סשפדשע 5שפדש ב' באחשיר
שנכנסובו באהש צר עצסו "ושוב' חיהח חבק-גח
נעק קשת עט ,5וסח החמלוא.ב בכניסתם בלב חים
שם 5א 5אמרסשני ררבים או לשניחם ימר :אם
'
4נרי 5אתח .ש"עשח עטחם פ5א ,או אם ברי
שיכנסוהסירייםאחריחםיחיונשקעים בדשט .אופ-כ
הימדי בפלא שנקועלחם חים %א שלו ח0צראם
בעופרת בטים ארירם ,תחו ע 5צר מיוחרטוב .נם
חיטיב ח' עסחםלעאצתפ5אים אמרים באוממהעכדח
בסח שיכשמ חארץ בדוך מים ולא חימ שם רפש
וטיט ברילחק 5סחם מטורח ומעט 5בשהחחחעברח
וב.שלנשים וטף ,משי-ת חחריב את קוקע מים
חיביש אוהו כארץפשוטח רשרח1כאי515א שם
טים סע%ם61 .מ בא רחז קרים שח ב5מי
ח%ה
5חמרט וליבשו .נם חיח קרקעחים סלא נבשת
ועסקים חז6לים חרכח שלא חיח באפשרות לארם
שילך בו .וחשי.ג שם חקקוג לט"שור וחרבסים
ר חיוחר סוב ,דעליו אטד
לבקעח .תמ בל 1ע5י
משלם ר-עאיל 1קוע לנו את הים %א העביתו
ביעט בהרבחריינו .בי באסרו קוע לנ 1את חים
כבר חודח חנם סעקרו שנכנסו בים 1לא חטבעו,
א5א שהעבירם בהעכו ביבשח נסורח 1! ,חהש הטבח
בפ%ח-.עור עשמ בהעחשב-עיתבאטרואילוחעבירנו
בדצכו בחרבח %א שקע צרינו במוט ריט ,כ5וטר
אילו חעבירנו ח' בחוךחים ביבשח בסו שחנר' 5ח'
יוהסצרים היו חשים חפלא 'חקאוםממה!
לששתיגט
וחיו פחזרים ובורחים 05צרים ,בזח חיח רי 5ט
סהחשועחוחחצלח ,אב5חשי.תלא רצהב.א5חקשות
רחזם 51שטם את עיניחםכרי שיכנסו בים רשקש
ט %א 'שאר שרבמצריםאיב תורר .וכברטשתי
את5בי פעסים חרבח לרעת איך גכנסוב 5אושרים
בים 1לא כחרו את מ' שת טמ תסיו ע 5ישרא,5
ח5א ירש ח5א יביטבי בחבנסם בים יסומו ,ואף
שראו את ישרא 5נבנסים בהוט ,מלא לחם5יעת כ'
אצבע אלמים מיא ,ונם חבד 5חבד %ח' ארץיישן
בכל סכא טצרם ,שיך א-כנשחגשח0צריים5חכנס
בדשרהים? אבל חאסת בזח הוא שחם חיו רורפים
אחייבני ישרא 5בחשבם שחיו ה%כים ררך ישר
ביבשח ע 5שפת חש5 ,א שחיו נכנסים בדשט,תחו
שאסר חכה 3רסע טלאךמא5מים חח%ךלפנ'סחנה
ך סאמרימם יבא בע טחנח כתם-ם
"צראליל
גי
וגןאשזשך3 ,ט 1שפירש
יוה
גק טחנת ישרא5
ח
י
רש'-ז5-ויח,הענן תמשך5מצרים .אטגם באשטרח
מבקר אמרי שמע 'כלם נבנסים בת(ך חים נאסר
אשוענן ,ההעם
רשקף מ' אל טחנמגח
יפן-םב
חת
עסב
יק .מש מהשה
שמע
אמצ אור ראוהגהורי

השי
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מים וא 1נבחלויחפי
 ,וחהו טה שאסר רחם את אחסיר )41 ,ר4תירו טסט ער בקר וירום הו6רם
טחנמ סצרםני נפלמ 5ים נ%ה טחוטמ רבת .ויבאש באשר רבר למם טשמ ,מ') שלאמימבןביום
ואע-פ שקורם ומ
חולנים נסרר חשופ! נאמ חשבח בט-ש רנעצ אוחו ער נקר באשרצחת סשמ
נדרךחחיילים ,כרר טצ 65בוש4תם את מים ,חחו %א מבא"ש ורסה לא מיחה בו )'1 ,שלאמיח יורר
יסר את אשן
סרככאץוטתוחיגםדאצלובבכרות,ר-ל שלא כשבת שנאטר רחיביום חשב"עי שאו גקמעם*שם
מיו רוציםלהלקי והפ א
לאלואנו
סחספני %א סצש ,ו') שפסק כבחשםאלאוץ טשבת שנאטר
"שראל ,בל1סר גחוור לאהי תנוס,ני וחו' סכש את מס! אכ5ו ער בואם א 5אוץ נושבח ,ח')קיום
הנפלאות שנעשו בטצרים ,העא אסרוכי מ' נלחם מגק בטצצת לרורהץ אףבי פטבעו נטם שנאסרוחם
לחםבסצרים .חח ראמר מ' אל
טשמרנסמ אתירך השסש עטם .וכ5זמ טרהע 5סעלת חגתק מאלחי
עלמים רשוטהפיםעלסצרים,ר-ל כב מםסרנ"שים דתי
ג -שזי עשח בחעח עשירתנאסרואיל1חאכו16
ננם קוהם שינוםו,מא תח4שתינסיוטויררונטטל1ת את חגק %א נוק  16את חשנתרינהלפי שחשבת
 9אטר %א שקע צרעו נחעו דיעו,ני נשן נסרח קורם נואם אל מרסיני כאקריררחסע,
נסו אנ4יל
השקיעה מיחה טבח כפ%ח 4שכאלוה -עור עשמ עיןלה סטת משבת רנמ מש ,ני חורה על מדדש
בחעח שכרנית נאסת
שקע צרמצ בחוט %א הע%םועל הסנוחמ חנפשית לע%ם שנלו שבה ,ונטו
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שמקכ-מ עשח עטהם התשתה וחח%ח ער לחפלטו האהטת ולא מאלחו טלנט לשנד פםילים נם
בכתמיםועל מיםכי נם אמרי ב! לא אובם ולא בטנוחחו לא "שכטערלים בי לעסך "שראל נההו
נמשם ופיפק צרכם נסרבראוץלאורועמ סקוםשרף באמנח 6רעיעקנ אשר נם בחרה ,כי באטרו %א
עקרנדימוט 4היצ בדרך חפנח לפי שאפשר מיח נההו ח' אלמעו לטי מאיצות ולא היחלחו פלכט
לח%ינם סצד אוץפלשהיםני קרוכ חואוחיחהארץ 6טנדי פם"~ם רגת לסעם מרהש הע%ם שחור"ש אה
טשכת לסצהש אוכל לנפשם ,אנלכרי למשליטם שר מאהשה ונרעו %א לעוכדי פסי6ם ,ונאסרו נם
ברצרחו ונסצחזיו %שאר חכרחיות שראהה חבסוצ נטנוחחולא "שכטער6םרגת6עוחמ מנפשיתלע%ם
חעליתח חוליבסנסיכר
חשסםוילואם טק לחם צרנימם שנל1שבח-.עור עשח נמעח יא נאסרו טע
נצכהמם ב-א בספוקנרול %א
אמר
מדש לט את משבת %א קרכט לפני מר סיני דיעו,
אמ~רל
עים %א שאים אלא ארבעים שנמ לא חסרו רכר ,טלנר סה שהשליסם נשלטות מטשני טרנוש לחם
ריוע שבאשר יצאו גק מיםאילוחיו שחש6ם 5הפ השרה,ניוחו טה שקנובקרכםלפניחרסיניובקשת
חזפיכים אתם שר רבריוחרגתחנודאי אוסרים חרצרה שפסקמווחפהן .וידחן שלא עשחכ!6א טי,
וייט נסה אאעשח לט סחנסים נסצריםמו
יעל מים ,ישראל לא שא 6אהץמני לאעלח על לבם שזכו
ומכאןהשילךדי לטאוינחנ עסע בררך מפבע ,אמנם לחסר מעלקן מזשש61 ,מ אטרנו דיינג -עור עשח
השי-ת צרחיוחרסובסיפק צרנםנסרברארבעים בו בחזחיצ נאטרוא%ו קרבטלפני מר סעי %א
אגחבבל מדברים מנצרכים למם בררךמפלא- .שד נהןלנו את מוטרח דייט,וענין ומ מש שנהן להפ
עשח בחעחהש"עיועבאטרואילוסיפקצרכטנסרבר וקלמ את התורה נעצט ובכבורו ,ני חנח קנלה
ארנצם שנח
מאכילט את דגק ריע ,נ6שר חרצרה וחטטת כבר מש בחקרנמ לפני חר סעי,
אפשרמיח לספק צרכט %הה למם בן 51הם וגתק אנ 5אטר שנההמן חהורה מיההע-י השי-ת וספי
אטשי אע-פ שמיחקניט נררניפ נסיים ,אבל מאל חגבוההשסחץ עשרת מרבהודם ררועשלאמיו"שראל
'ה'על צר מיוהר שנ טקלחם את הגק שחיחגתק
רדאשיחם 4שההע.סחר,רגה ,והיח די להה לחם חתוההע-י
ש1הי סתשם באררהזיח ב 1כח ע6ק ,במו שרהש ג רנעו
אבל על צר מיוהר סונ רנר מ'
וח-ללחםאבירים אש א"ש ,לחפ שאגלים טלאני אל נלקחלם" .ש טפרשים
נחן לט את מחורה
חשרת,ער שלחיודצ דכריתא גק מפנעלאיוזצ סה בבללומיח אסתותיח וסצוהיח והיח ססחפק נסצות
דשאוחיו פרנ"שים בו נגאז טק4ים ,לקסנים מ"ת סועטת נטשטקלארםחראשקאולי
חא1
-.
טלא
ה
פר
תו
קה
בוה
את
נלשרמשסע ,תבחוריםעהשיםאוחוטגיז,לויליםמיח עור עשח בחעחי-נ באפהואי*נחן ל
סעט כצפיחית נרבש ,ל1קנים ובש6בפרור,לאוטת
מכנשט לאוץ"שראלדיעו ,חשק תכענמש"טארו
מטלםכ!רענר,והיחיטללספקצרכם בשטת שחחרש בסרברנערנים %א ייהצ אוץ ,אלאענייט שנחן
ססצריםכמו שספקנטלבושיפ.
להפ אוץ "שרא5שחיש,זקוהאמצעיגקמי"שונ וטשנו
וכבר ,נונח בגק שטתה נסים נפלאים; א') חהשהה הע%ם ,חוץנש% 5א שר ש%ט עלימם נ-א
חיוחובאויר הפשוט תעשח פטט גתת ר4אי לחזנח ,ירטן מ' ,ולפישיני מטו לנל מאחטת נשלמות
ב') שההסיר מנם מוה ארכעים שנמ ובבל חנסים מנופניים הזרהזנחם,לכן אטרקמיחדילמםלהרשינם
א
,עצרו בבחונלא נטצא נם פתמירוגק ארוך בוח ,נאוץ אחרדע אלא שעל צר מיותר טצ נוש לחפ
 1יטוי
ו בטסר %א חעויף חסדבח וחסכהרט לא אתמאיץ אשר ח'חגיר רורש אותח" .שספרארם
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%א מכניסע5ארץ"פרא 5שמימ;רי שית! אה מארץ
5בנימם או 5בני בנימם שטלדו בטרבר %א 5אוהם
ששאו טמצףם ,שמיו בחם מרבמ פחותים סעשרים
שנמ ששאו טטצרים תבנסו מם בארץ ומיחוי5חם
בנסי מטראמ שראו - .עשמ בחינמי-ר באסרו
י
בנמ בית הפקדש
ו5
עא
אלו חכניסט 5ארץ "פר
ריט,לפי שגומיו טתכפרים עתותימם ש" 5שראן
,חקרים מ' רפואמ 5טכחם שיהרפאו טח '%מנפש,
5פי שאקא"פ בארץ אשר"גשמ טוב %אימטא .נם
ב בביחט-קנעשובונסים מרבמ,וב5המע5ומשח!ב'ד
ניסיםמס .אח-בב 55רבי עקיבאבלמטוגותהזטע*ח
הזר ע 5אמת בנוה
מאלמ ,וא
שאטטרמיכי'ביםבה5תמיחובתרןטביגרו
*פובמ בפ%מוטכופ5ר
גטמ
י
ב!ו .ומנ" 5א מ!ביר ר.ע נס הש5ו וחבאר תנני
הככור רשארמנסים שנעשו 5אבותינו בטרבר לפי
יגכ 155באטרו כ' סיפק צרכט בסדבר ארבעיכ
שגה,נם 5א ח!ביר טלחטה סימה ושנ הם5בי בנש
שגעשמ בחם בסהנפים5פי שב55ם באסרוהכניסנו
לאיץישרא .5בסךמב 5ח!ביר רעט 1.טע5ות עס
פלת קראת טצחם ,וככר אטרו שמיו ס1.
עלסו-י
פך
ט 1.שיר ועוע5ות שאטררוד ,ובננ
ו
מא5מ
טלותבנני
שעשתחקב-מבפשייםעם"פרא5בטושח!בירס
ימ!קא 5באטרו ההטרשיד חראך טחבופסתברטע
ך ואראך ומנמ עהך עת יחיס ונר,
החבור ע*
הננדםמיו בטקהש מטשעשימ פלית כשחעשליס
סמרת מנשים 5שרת "פרא% ,5כו קראם ר-ע
י
לזו
פם
ולא מסהם 5מעירע 5מרסת'ם מא5וג ומהזרוע
הספקהז אשר בשערים צ-ב צ-נוצ.ר.
רב! נט5יא 5מימ אוטי כל טי
ש5א אטר שלשמ יברים א5ו בפסו
5א 'צא 'רי מובתו וא5ו מ! פסו
טצמ 1סר1ר וגר .הפאטר מ!מהיאסשנמ בפת
ערבי פפמים% ,א נ!כרח עך בח 5פ'שמ!בירראשתו
בחה*ז ממנרה שטצומ 5ספר בקראת טצרים ואופ
חסיפורלרעת שטוא 5ואמ-ב 5רעה רב ,ונ!טץ אמ!-
דהשות שלשתהחבטים ר'יוסימנ*ל' ור.א ור.ע
הפ'שיא ידעט מח ועא חספור שמוא מובמ ב5י5ו
ח!משאי ,ראף 5פחות טטע בל אשר בשם ישרא'
יכתח .אם חסישרכ%ל בל המאטרים וחמנרותאשו
קרמו או ב'וי בטקצהם ,וכעטר !ת חקע טסרר
חחגרה 5קחא באחרתמ דגדשנמ מ!אמ שביאר ט
רב! נס'5א 5מרברים שמם מובמ נסדרהלה!כירםב!ו
מלי5ח ,שאם 5א אטרם או שחסר סהם,5
יטצתוהטרד
מה
י מובדם,ח*ע.פ שיאב 5מפסתאו
שאיר
י ועבהש אם לא סיפר ענינם בפמ ,ומו
לא וצאיו
פסח סצה וסרור5,פישספורדיציאמ טטצרים יב5ו
ענין מנ5ומ שמורה מסרור ,תנע מנשלה יוח
י
יוהזוזשית"שרא 5טטגתיהה
5כ
חטצח ,וטכתעב
וחפסמ .אב 5צומ רבונט*א 5שידרדש או!ש
ק*

יא
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בררך שוא 5הטשיב ,שב 5אחךגדישראל "שא1 5ע5
שום טמ' בב 5טש*שחמרכרים מא5מ ,וישיב
אמ5י
טמיצומ הקב-ת
עם הטעם והסבמ
במג1 ,ב 5טי
שאטר מרברים מא5מ בבריצש'וי מובהו הזסוסיף
ממנחת שנ!כה סקים ח%תפ מף זמ
:בטמי .שף ב' מפסה מיה נאב 5באמרתמ ע5
סו
בש
ט
משובע בטו שנאטר ע 5טהת וטהתים יאב5וש,
אעפ-ב אבידו רכ!נכ%יא 5ראשתח 5פיטע5ת מנס
שנעשמ בו ,וכ! תטצא בפהשת חמדשאויומ חשי-ת
ראשתמע 5מפסמ ואח-בע 5מטצותודוטרורם ,ומנא
אורחא דקרא נקט ,וככר כוובת' בשערים אפפק
מנר %אשר יפ %בענק מפסמ בפי מטעם שנמנמ
מהורחעל' !1אשר פסמ ע 5בת' "פרא 5בננפו את
טצרים ואת כחינו חצ' 5שמוא קשח טאר בפי
שאטרמי בשערצ.מ .ומר) בדויש ממרש כחברברים
קצרים ונראמ שמם נתעים בפפק מ!מ באטרו 5-1
שיחחברו ב!משני שרשיס ,מאמר שמשי-ת לא ישנמ
טבע הסהראות תטיר א5א יטשיבחו א 5חרהווטבש
אם 5א 4הרך ומברח נר ;%חשנישמיבתםמטנמרם
טאהוימ' בלי אסצע' מפ סטתג%ל1ת 41מלקיות,
ואיןמיברים טנ"גי ,לא"פים טאה משי-מ ב!%ת
אסצעי,בי אי 15מיחבן5א מיח נספמצויק עםרווע
בשום צר ,והש טח שאטר ש5ממ במבטהואם עדשק
רש ונ! 5טשפם וצרק תוזומ בטרינה א 5חהטה ע5
ממפץ ב' טטהטע5ננוה שוטרהבחזים ע*מם ,והו
 .אב 5הואב5תי טפפיק5פישסוציטשהפ'5א
דעחו5.1
השי.ת בקבני"שרא 5ובק מטצריפ כפי טמ שמרח
ע'5ו מכדעבים בטכח מערוב ומרבר ומהשך ,תםבכל
שאר הסטת בפי קבלת דח% ,5-טח 5א מיו שם
מנ!רות ט155ת ומענק שומ בט5ם? וכן בקריעת 'ם
סוף נאטר ב' מימ הענן והחשך לטצרים יאר את
מ5י5מ "5פרא ,5ואףשנכנסוט5םבים נטבשמטצרים
רצאוישרא55רוחמ%,טח~אמיומנ!רות טשותאוות
5ט5ם? נם ורטמ ע 5חרב שאסר ב' מרברים
הטג"גש טאהו ית'ב '5אטשור הם סטת ט155ת5א
מלקיוה ,ב' אק !מ ב.א חסת5קות יריעהו וחשטצ
טן' טחפרפים,ואיך 'אפר שאק מרבר'ם טנ"גים
5א"שים טאת הש'.ת בעלת אסצע' ,מ5אעניני טשמ
רבזו ע-מ ונבואהו סוהךים אוהו?,
אסגפ סה שנהאמ  '5בחיהר מספקח!מחדעדש
אחף שיתבררו 5ך מחקדטות בזה חשנק .מחקרפח
הראשתמ חיאשמטפיפ ההחהתים קשוחםעםמטפים
מע*תים וטאפצם טחם ,וכ-ש בענינ' מתכואהו,
באטדה
וככר נ,הח
י
שטשחהורח טמהדפעימרחיחם!,אתשמרוח5.,וט
נד
אקס5
בהלבואעהוזב חנשבפני
טלטסמ שאין 5וסת 5ברק"ג טיה
אוהו הוומר5ונרל ,שנאסר מירעה מוקות מאערם
אם מארם טשטרו בארץ .מהקדטת השגימ ששה5
טלת דוא מבכו ומנוול בי-בסת*ת בכחווטערהו.
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כי מה! נהל הצוטח,
וטח ניק ש בטו
והג'5ת נכורהו בי81י.דוביי
ם ט 1.ע 5יר חגשה
משסר :בסחשהה וכש קגיאח ואת מבט
התכתמ
טיאהע האשה לגל מגהלהץ ובראדשם,
והוכירו מרסב!.ע 5פסוק א"ש שמ לבית אבות ונר,
ממקרטמ מק"5שית מש סה קאסח חן.לשדגארייס
היו שבריפ לנה 5ט 4והכהוב סורח ע-ו באסרוגי
תהבת סצרים בל רושח צאן מן נובמ את חועבח
סצרים 5עינימם %א יסק5הו ,לפי קח' 1מרשבים
שאותו נהל "שפיע עליחם טובות מערשר והכגור
באגהדגות מגבור
שמיו ניעץ בסקנמ הווא
חעולוי
ו1
אקר נקרא קטו ע4
יא ברסחץו בצ5סה הוקרסח
הרכיעית קבני"שראל בסצרים רובםמיועובר'!לושל
טלמ כמו דגוצריים עצסם ,וכבר נלח ומ הנביא
יחזקאל באוממ פרשה ו:הוכרמי 5עיל ביום בחר'
בישראל ואשא ירי 6רעבימ 'עקבואורע לחם בארץ
טצרים ונו' ואוסר אליהם א"ש שקהף עעיו השליכו
ובנ4י סצרים אל מטסאו אני מ' א5מיגם ,יסרו
בי ולא אבו לשסדג אלי איק קקהף עינימם 5א
משליכו ה*ה נ6לי סצרים 5א קזבו ,1צסר 6שפוך
מסתי עלימם לכלותאפי במם בהוך ארץ טצרים.
ממקרסה ממס"טית קמרברים ממניעים טאחשית'על
י אסצעים מם סתבלים כפי סררם וטבעם אשר
(,יר
שטבש בו בחכסתטראם .אסנם מרברשחסניעים
סטע ית'ב5יאשדגי הם בפי מסשפט מ"שר מרץ
ממוחך,
אסר מנביא וטמ אעשמ בי יקום אל?
ואסרלפניו רברויצא רשף5רנליו,ואטר חטסבים
' 6מסלך ירשב
בסא רין נהרח בעינ' 1כל רע,
,לפי קבחיוהו ית' סשנית בחעשמהו חפרטית יעבור
(הכלע5פי שורת מר! טאץ מטב- .ה!מר הרברים
והאסת מאלח אוטר גי לפי סמ קבא במקרסה
מר~דשתמ מטפים מקפ*ם סרשפעים טחנרסיים
הקסייטים ,לכן מימ לכ 5אוטמ סמאומות שרץ
סחאיצהת נהל ס'1חר נק הקסים לחקפיע ע*מ
בימוד ,וגסאטר רנשל קר סלכות יץ ,קר סלכחץ
פרס .וחיממנהל טלמ מקולט בטצריםומשפיע קסח,
ולנן מיו מסצרייםעוברים אוהו וסכברים את צורהו
בסו קבא במקדטח מקנימ ,ובעבור קמימ נהל טלמ
ראש חש*ה והראקק קבאפודתם גש קבא במקרסמ
מק"5שית ,לכן מ' 1מבכורות גלם טיהורים ח14
בפרפ ,והה! מיתסרש5עליחפ בץ שמה! בכור ארם
ש בבורבחסמ,בי לחישם בכורותמיוגלםסהשפעים
סאוהו נהל .ועם מיות בני "שרא 5נם מס שזים
אחרי עטרת נהל טלח וסיתרים אליו בכורימם בש
שבא בהקרנחז מרביעית ,מנמ לא קזבו את מ' אבל
חיומרשבים קירשפש מחש 5ממה! פובש אף ג'
משי.ת מוא אלהיחם ואלמי אבותיחם ,ו5בן צעקואל
מ' בצדלחפ .ואטרמכהעב ששטע א4ש אתנאקתם
וטכר את גרדש שמיוסכות טנעות 5נא%מ ,וטצר

הנרייכן

יכן
י*ש

מנרי

קשז

אחר '1רא א4ש~ אהבני"שראל ר 5.ראמ נל%ימם
קמיו עוגריפ 5ש 5פלמ גסו חטשיים.
מכריעע-יבריחש תקקתם את מסטת מסגעש אה
מנאימ קמם סעשימם וצזים וחטמכלפי חסר15זזם
עלימם חחו אסח ירע אלחים ,ר-ל קמט 5עלימס
לנאלם,ולבן שלמ לפנימם א"ש סשמ עבדו להשר"ש
במם ראקהמ מאסעמהאויח מאטתית גש שאסר
515ך ואספת אתזקני "שראל ואמרתאלימם מ'א5מי
אבות'כם נראמ א '%1 4וע-ו גאסר יאגע מעם
"1שסש כי פקר מ' את בני יקרא 5וגי ראמ את
עניים '1קרו 1ושהח ,11ר 5-שחאסיע במשנחחש וגי
ראמ ביריעמ פרטית את ענהם ,ולכו קזבו נלה4
סצריכ ושגואל מ' אלמימם ,יחיוחם גברגשלסית
מאסהמ מרבקות במ' לכן לא נהפשמחע*מםוזת
חמטמ אשר הוט מסצרים בסצרים ,גי מברי 5מ'
י אסשהמם
בינימם .ולמ'ומ מסטת מאלמ נמשטמע.
חיתמ פשלת! סיהורת כפי מבח חגהץן לחם סאת
מ' ,וחנמ וחפלהש מ' את ארץנהש! אשר עשירשב
ע*ח
 .אטים בעטרקמיווומערכחץחשיתותסחחכות
חעברות לטצרים בטצרים ,מוצרך חקב-מ בככהע
ובעצסו לפקורעל צבא חמרופ בסחס לבטל כהנהל
ט 4ב5י 4מחוא% ,היוהו
בבכהץ סצרים
נכהשכח סכה בכורחץ אמר כהשפטון בי מא נמא
תליא% ,ק נלקו מבכורותכלם סבכור פרעמ מירשב
על כסאו ער בכור חשפממ וער בגגי בהמה בלם
נלקו ,לאספני שבבור השפממ ובטר
י
בחטמב5מ
קף
במכטוארים בענין"שראל כ-א לחיותם בכורות,כי
ריהלות מימ כטשיב שבל חבכורות טאיות סץ
שמםימיונ*ים במיאם בסקוםשיטעתמנהל ט4
שנ~קמ עסמם ע-י מכח חכלתי בעל מבלית השיא
גרי קשש ססצוים ,הלקו מבכורהץ בהלקמ מנהל
השולטע'5מם .ומנמ מע בטרי"שראלנם מםנכל*ם
במכמ מזאת אם כפי הסדור ממבעיכיקשמיו בכורות
ונזקמנהלם ,ואם כפי חסשפט ה"שרלפי קנם מם
מיו שברם כתל טלח כטו דגאריים ומעראוישילקו
עטחם 41 ,כדי 6ש'1ל את "שראל סאוהה סכח צהז
מקי-ת לחם כ' בע,שור למדש יקמו א"ש קמ לבית
אטת שמ לבית ,קחה! מרוטמ מסהשפע טנהל טלמ
"1שמטו אוהו ויהע את רטו על ג 5ד5ת דע 5כ5
נהחמ כרי קיורו בסעשימם קנהל מלמ נלקמ דשאץ

והקר-ת

קיט

ראף 5עוברו הובמ א
קוטרל' 1ימרם בלהי למ' 5בדו ,כי
נגוח סעל גבוח

ומג 5ביח בחוטרבירחיטר.
%כןש
יח קתמימ לקטזהובעשגי 5חרששמואבש"5ש
גגגיחו ,וב.ום י-ד שועא בגמרהו וסעלהו מע'5ונמ
"שפר אה דטו6 ,עיר קלא יררשמו אלהז טוזעל
4ציל  6סרעחו ,ובוהיגעפו"שרא 5געבודתוויבירז
רחעבילמ' הט6גמעהשץכח בע4תיםשמהחההים
שלא יח
*ח"שעמ ש עש 1ע 5חסידע 5א
אשבסרוצלהירשר '.ו6תשות אויהנונק מרטש

שקי

קת

זבח פגמץ
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ת 5שחי חמהמ ,וההש וא 5-וחיח חרם לבםלשות ח5קוי כ%ל בבל רבר שחיח החח ש%טמה המ%
על הבתים לכם לאות 51א לאחרים 5אות טבא!שלא חחחו .ובטו שאטר בעבור זח עשח ח'  '5בצאהי
נחנו כא חהם אלא טבפנים ,בי חיח הטעשח לאות ממצר*ס ,ב* נעבור טצות חפסח וחמצח עשח
לחם וערהץ בעצטם שלא חיו סאטינים שר בנמל עטחם חחסר חנר 51חזח .וטפנ' שחיח חחסר חחוא
טלח ככפ ביטים חראשגים .,השחם חיו ימאים בבכורות בלבר לפ' שחיהח חטכח ראיח לבא
ססצריםביראלחיחם חטובחבביט%בחחכהלתבורחו .אליחם תעשח לחם נס תצ 1%לכ! נחקרשו4בוח.
שאסר ע 54 1.שמרים חוא לח' לחהויאם וחנח בטכות טצרום חפליא ח' חסיד לו ארץ
ו
יץ טצרים חוא חלילח חזח לח' שספרים לבל נהש! ש"שראל יהשב עליחלפי שחטכות חיו על צר
נר
כא
ס
%ט חיח ראף שיתיחרו
בנ' "שראל .חהו טח שאטרו חז 5.שבשנ' רטים חעתש לטקבלים
אפממפ שלהזי חקב-ח לאוחו
גצ%ו ,דם פטח ורם טילח שנאטר ואומר לך לפהשעיםהש'חיוע'.אודי
ברמיך חץ הרתי רמים טשסע ,ואטרו בואלח שמות פועל ,ויחע טתבלים שלאיעברו חחוק וחרשות חנחה
רבח ב' והנעתם אל חטשקוף חוא בזכות אברחם לחם .ח1לם טכת בבורות עשח חקב-חבק,נפ%פניו
שחיח כהשקוף חביח ,והשחי כמחות חם יצחק ויעקב% ,ך רבר ,וחיח בזח טכגח ומטחלבל חוטאב'בקום
%בן אטר ופסח ח' על חפסח ,לחוריעם שבזכות לטשפט אלחים לאלפניו חתף יבאישראל חיו נ-ב
הטמח חזאת אשר יקשו וחרבקות אשר בלילח ~כלבים בנל '%טצרים ,וחיח טשורת חרקשבחיוחו
הזח 'תרבקובבוראם 'חיח נצ41ם טפעל חלקףחכוש חשי.ת טחרא את עש טן חנל1תיוקי
ם חשרים
חנעשח בארץ ,ב' נם חם חיוראים 5חיהז נבלל'ם חע4ת'םשבלעובויחם ומחוטספרחחייםועםצדיקיס
בו לחיהזם בכורות ובעבור שעבדו עדבהלאוחוסה .5אל 'כחבו ,בטו שבא בחקדטח חחמ"שיוג ולחיות
עור רהמובטבילחא ואעבור על'ך ואראך והנח עתך בטכח חזאתביחור הסבנח חעצומח לחמאיםבנפשהץם
עהרויים* חיוגרבי מחיא נן חרש אומר מפני טח נם בבנ' "שראל4,אתחנרילח'5עשות עטחםבלטדם
חקדים הקב'חלקיחחושלפסח קורם שחימחוארבעח טעשח חפסח שבוינצל1טחוךהחפבח .אסגםבקריגה
יכדם? הר' חוא אוטר ואעמרעליך ,הניעח השבהגח 'ם מף חיח חנס טאחויה' להענ"ש את חטצרהםעל
שנשבעחקב.ח לאברחם אבימ שיחיח נואל אתבנ' 1נזרתבל חבן וולור חיאורח השליכוחג ובטו שאסר
%א חיח בירם טצות שיהעסקו בח! כדי שינא' 6הרו
ירעה'בי נד %ח' טכל חאלחיםבי בדבר
מרו
שנאמר שדים נכבו השערך צמח חשח ערוס ועריח ,אשרמז
י על'חס ,ותרטם אתק5ס ארי בפהמא
ערום כא הטצחז ,לכן נחן לחם חקב-ח שתי טצוח דחשימ טצרא' לסעבר ית "שראל ביח רנעק .לכו
כתמת ט%ח המות פסח שנאסר ואעבורעליך ואראך בשרצח חקב-ח לסש חסרו לקרוע את חים לחענ"ש
טהטססחברטיך ,תאמר נם אתברם בריחך שלהת' לכתוריים לא חיח ראף שיענשעבנ' "פראלחעלוביס
אסיריךטבור,לכךהקדיםלקיחחוש5פסחארבעחי0ים עטחם ב'לא חיח רבר נסשך טחלקף חעל'ח ב' אם
4טחיטחובוישיחיו נומ4ם שבר על המעשח .חנח פעל השגהח 5שלם בפי חחטא.
בייורו שבא הפעל חזח על צד הסשח בוי שיח'1
טצח זו שאנו אובל' 1על שום
ראו'ם לחנצ 5טטכת חבכורות הטהחחב נם לחס טח ,ע 5שום שלא חספיק בצקם של
טן
ע 5סשפט הא5חות .והנח ענק ולא יחיח בכם אבו ת'נו 5חחטיץ ומ.
משי
נש למשחית בהכות' בארץ טצרים ,ר'ל כי עם מ"חם הסא אשר'  %בפמ שמן רמ מ%של
ח'ות חחכאח סחמיבת כוללת בב 5ארץ טצרים במצה בחעת שנצמת עליח ישראל בטצרים קורם
סצר לקף סה 5א5חיהם ותיו "שראל בבללם קמאתם כמשם,ואיך יאמר שהיח סעטה4כרחטחירהץ
ס"בהינות שכחכתי ,אב 5הש'.ת חט 5ורחםעליחם ח"ראח שלא הספיק בצקם לחחטיץ? וחר1-ז5.
רמלם טאוחונגף הראף וטתיחסאליחם .השם טח בחוששיועל חרבחאלפס' בפרק ערב' פסחים כתכ
שביארת' בזח חותר הספק אשר בשער צ.ח סעיקרא על~חח-ל :טצחע 5שםשננאלו שגאטר '1אפו את
במ שאמרת' שטכת בטרות לאהיחה טפאה עצטם חבצקולש יכלו 5התסחטחשאילויכל 1לחתטהטחהיו
ש"שלחם ביר פשעם ,אלא היחלפי שנצרבה לצורך טחטיצק אוחו דפטח טצחם לא נחמ אלאלילחויום
המראחטכתמים לבמ' 5ב%ת כהל טלההשרווטנ"ע .בפסח שנ' %טחר חיו סותרקבפלאבה ובחסץ,לפיכך
ההח נסשבה טכת חבכורות על כ%ם לפי שהיהח אילויכלו לחהטהטח חהסישעיסוויחם שלא חחחהו
חטכח מרח טלסע5הבכל בבור אתחשיהיח ,וחיחח בבל 'ראח ,אבל סהוך ,ש5א חיח לחם פנאי אפהע
כ%לת נם בבכורות"שראל לחיותם 'השבים בטצריס ,סיח ,חבר לאהזח
גצטה באכ'5ה חטצח,לכ.
על טצהו
וב.ש 5היוחם עובדים סזל סלח וחיוחייב' סיהחבפ' תראח שהרב טבק טשת טצחם
בפסחטצרים,
פס"
הטרור העליקוכפי טשפט חאלחי .וטח טוב טאטר ומריים 'אב15וצ יאטר כ'ןחידכרט
רק
רש.יז 5-שכהכ ובכל אלהי טצרים אעשה שפטים ,וטח שנאמר את-כ וחיח היום הוח לכם 4ברק
ש 5עץ היח נרקכת השל טראטן חיתנהכת,לפישחיח אחנותם אווע
שכשוי0ים חאכ 5פמת וגר חוא

נאיה

תי

118

זכח פטח

פסהלדורווה אמרי בהזםאלמארץ ששםיהימאיסור
חהפץ כל שבעח ,ב'לרעתולא מיה פסמסצריםכ-א
ב*למ הראשתמ ,עמו יחנוהמ הורח בפסמ שגי נם
להחונ אסנם בסרברלא מימ למם מ0מ הששרח
4מטותגהוה 1לכן לא נצס! 1ע4מ ב-א בשנמ השנית
עלפי מריבור .אאםמזעמחיאת רחוקמ פארפנ"ש0
חבו1בים בפו,או חחרש ,ועדיק מקהשיא בסקוטה
שסרח ,לסמ אסר ר 3-שחסבמ שאנו אעלק הטצח
מהזלפי שלאחספיק בצקםשלאבוחיטלחחמ"ן ,מלא
קורם לקראתםסטצרים בברנצסוו בסצות טצחואיסור
חחפץבל שבעמ לר!רות,וספני שהמ סצוהשנצסיט
במ באוהח שעח אנו אוכלק את המצמ ,לא ספני
שלא חספק בצקם להמסיץ .והנמ ראקוי ט'שפירש
שדעאוה משת נצטו במ "שראל בראשתמ בסצרים
לבר ,אך באשר נעשמ למם אוהו נס של טחירות
מהמאמ שלא חספיק בצקם לחמסיץ קייסו וקב6
י א-בטעם
שיהם לרותת את אשר ממלו*משות,יח
ר 3-סצורף אלדעאוה .אטנם סמשראוי לוטרבחיתר
חספק הזמ דוא באמר כוש*שמ ררכים ,וחצר משוה
שבחס שמכשומ נצמת נמבטצר*ס בענק מטצח1ש8יסור
יטץבל שבעמ בט שנצסוו עלימ לדורות ,הטעל
פסמ סצרים אסרח הורחומימ מיום מזמלבם*ברת
והטתם אוהו ח 3לח' שבעתיסים חאבל סצות ונר,
ר-לשיעישו את ממנלדורותבמושיעשואוהו בסצרים
בפעם מראשתמ ,וע'ז נאסר שבעחיסים חאגל סטת
אארחפסוקיס .תח בהב מהטכ-ןבי 0עם ראש את
מבצק עטת סצהז ספ3י דעאומ שנצ0וו במבל שאור
לאיכהוא בבחיבם ב' בל אוגל טחסצת תו' ,והיתמ
מטטמ מהש *טר סמירות נא1לחםכדי שלאיובל1
לאטת את מבצק בסצרים .ואף כימיו עם רבמיהמ
הראמם ב-ז בחפזת ער שלא מספיק ביהם לחחס"ן
באשר מנמע לסקום שנהמשו תטרים לאפות וראו
בי בררךנס 3עשו סחירוהם ,ג'מלטסרעסס0לסוכות
שמחו סחלךיום אמר בקעח קלמ בטושמובירומז-ל
 .וכברירה ע-ו רברי כושת
כרי שלא יהטץביהם
ארתנו בתורמ שבעת יטים תאגל ע 14גהמת למם
שני בי בחפזטהיאת פארץ סצרים ,בי*כרטחחפוה
3צ0וובטצח .ועם חיא שנצסוועלטז קחופ מקךאת
סכהעים אי3ו סב 50מענק אמ ,בי חש'.ת מיהחע
חעהידות צוה אמם 5טשת הטצמלזכרק אוהופלא
שחימ עתיר5טשות לחם .מלא הראמ אהטח בפ0ת
סצרים גדגום ופסמ רו על מפהמ ובאמ דגממח
סעשמ מנס ,וכןמימ בענק חסצהספ3ימפזט מקראמ
נצטוו בחומית חצף שרם ספ3י מהמברוהמ לסטת
חפסמ,זו 1מררך מראדשטי מררך הש3ישחטצח 3צסוו
ע*ת ספעם סחיחת מגא1לה והמךאת בט שחזכרתי,
אאםאםהיהח חגהמת נהתמלחםאחרי צאהם אפשר
שלא מיוסרנ"שים בסחירות מטטלה אא יהט 1לא
מביט טעם הסצוהלפי אטימתמ,לב
,מהמבפ חקב-ת

ירם

ק"

6טת את הטצוה בשדם בסצרים ,אחייטץ דעוצחה
מראשתמ שנצמוו במ מיו זרטק עלימ סאר ה4שו
עשחימם בחשבם שימימ למם פנאי לאפהץ הטטת
בסצרים ,אך קורם מאפימ בא פרעמ ועבדיו 5לח
 .ויצאובחפזת 3ר 1רשאו
לאסר קוטוצאו טתוךיכר
את בצקם צרורותבישמליוט על שכסם כ' לאיכ6
לחהסחסח ,ומיו בני ישראל תשות'הם מררים
וסצכהריםעלעיסהץימם שטאיחטץ רחטאולאלהים
במצוה מראהשתמ אשר צוה אותם ,וכאשר מנקט
לסובות או לווקום אחר שיכלו לאטת את ביהפ
ברקו ונהמשו ענות טטת בי לא הטץ ,חשז מכירו

יזע 1שבחפזט נהו1" 5או ובימנדיל וף5עשותעטהם
נס שלא ,והמיטש מזאת מנץמ אלקזם בעבור
קורם מקראמ באוהמסהוומ .ולב! טק ר"ג
צסי
טנ
ש
דעאוה שא מספק וכר שחוא טעם 8טט8
עם
באמת ,ספני שנצטו עלימ לאוהמ סבמ שכהבהי,
י ו!שש חיוחר נכק
וו 1מררר חשני .והררוחשיש
אצלי מהז שראמ רבן נט5יאל בסננט מכתובים ש3י
סעטים בכממת טצוח ,האמר סורח על מנלות
י
חם
וי
יד
מב
לע
להם טצי שו1א בחהש וקשמ תאות לעסלים ו
וכסו שמיואובלים בארץ סצרים ,ולגן נאטר בטמת
מפסתעל סצות וטהרים שבלוהו שמפסת יבא אתרי
מסטת ומסרורים6 ,י שק באמ סגח בבורותאמדי
ח3לות וסרירות העתק וטעם שני מורח ע 14סשת
רבינו ע-מ בסשנמ הורח באסרו שבעת יסים האבל
ע 14סצהץלהםעתיגי במפזק ממשת פארץ סצרים
לטען חזבור אתיום צאהךסאיץסצרים בליפיחיקה
שביאר מיות מטצחזכרלמראת מסחירחלאלנל9גוכן
נאסר בפוישת קרש גל בכור יאמר סשמ א5
מעם זנור את מיום חומ אשר *צאהם מטצרים תו.
אא 'אבל מטץ תו' שבעת יטים תאכל טטת וט..
וטאשר סצא ר-נ מסתירח חזאתבטעם מסצוהמתירמ
באסרו שחגשוח שנצסוו ע4ת בפסמכה9יםלאמיהמ
סשש טעם הסצח שנצס 9עלימ 5החת ,בי חטצח
עם מפסמ בסצרים מיהמזכרלנלות 1לעוף משעבור,
הזגתח סצוהאהטח 5הורותמיהח זברטלהפוהיסחירות
מגאאמ ,האמ אסר ר3-גהוה זו שאנו אוכלין ברור
חזתעל שופ סמ ,ג' בענק חפסת אסר פסת שמיו
אבותיט אוכלק מטן שבית מסקרש קיים ,וביאר בו
שפסמ דורהע מימ כמשוהו בצעם שמימ פסמ מצרים
לפי שפסח הףע5בחי "שרא5ובר .אבלחסצה שא3ו
אעלק,ר 5-ש3צ0ויט במלדורותלא חיתמ סאוחו
טעם שנ במ "שרא 5בפסת סצריס ,תחנו ספני
מענף בטו
צסמיסרורים ,א5אהמיה מע שאטאוכליועל
שוס טח שלא חספיק בשקם ש 5אבותעו 5החטק
וכר האכר טחירות מגא51ת נעשת הסש?ה ראאוה
וטפ3יכן בהחלת מח3יה אסרגו מא להטא ע3ש די
אכלו אבהתנא בארעא רסצרים ,שאוהמ מגהח
עשהו בת בחצחסיג4תמשעטי כטושפירשתי שפ,
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נחן ר'נ טעפ חטצוח 5וצהא ע 5שום ש5א
וחכסאפ!יקובר .אטגםאיו ראף5השוככי טח שאסרער
שננ 5ח ע4חם טלד ט5כי חס5כים ונאלם סיר
ט!רחע 5אוחו חנב %ש5א חספיק בצקם 5חחטיץ
ערשננ5חא5וחם הקכ-ח כטכה כטהות,כי שםחיחא
חהנל!ת ח' כטו שנאטר ועכרתי כאוץ סצרים תר,
5פי ש5א חיח הנ0ש 5חכצק שלא נהטץ כ-א אחר
הממאח וחנאולח ער שכאו 5אפות את כצקם 5א
ער טכת כטחת ,כי או5ש 1את חכצק 51א חיח 6
עדיין !נק 5החטיץ ,ועור שהכהוכ שטכש 5ראיח
אינו טרבר כ %סחתנ6ה א5דצונ אב 5חאטת ועא
שםלה ער כסקום ואח אעו מרה ע 5חנט 5כטו
ער כא חשמש ,א5א נאטר שהגדשך ח!סניםוכאילו
אסר ש5אח0פיקבו"סשל אטתיט5חחטיץ כעור
שננ5ח ע5יחם ט5ך ס5מ הס5כים ,שהתנ6ת חיחא
כ0כה בטרות ופסח ש חבהי ,0וכעור שחיתח
חתנ15ה ח!את יצאו ססצרים ,וככ 5ואנק ח!ח לא
חספיס בצק5 0חחכיץ ,וחביא ראיח 6ח ספסוק
ויאפו את הבצק אשר השיאו םמצרים שמת ממת
כי5א חטץ .ואם האטר05ח5א אפו אותם כסצרים?
!חו5פי ש5א יכ6לחחטחטחונםצרח5א עשו 5הם,
ר 5-כתק אחרס5כר ח5הם כסו בשר ורנים שחיו
ראף 5הם 4ישת צדה 5ררג5 0א עשו 5מחירות
קמ"הם,כי נם הם כעצטם 5אחיוסאסינים שתחיח
קמאתם כ-ככחפות .יאפשר5וסרעור כזהשההג15ה
חא5חות שח!כיר ר-גא.נו כטכה ככורותכי אף שחיח
ח' עוכר כטצרים 5א נג5הבטיו 5עיני חעם ,אב5
היח עטור הענה ויחע אהח בא "5שרא 5בחגישם
5סוטת ,שנאטר הסש ספטת וגר וה' ח%ך5פניחם
ישם51 ,כן אטר שער אוהה חחת%ות ע-י ימאר
העא שכא אליחם כסוטת5אחספ.ק בצקםלחחטיץ
רשם אט אוחו .וחותר ב!ח ה0פק אשרבשערצ.1-
טרור ןח שאנו אוכ5י! ע5
שום טח ע 5שום שטררו חסיריים
את חיי אכותינו וצ .יוחחייש*מ
אשר מכחע*מ 5שר
שסהה
י
חא %נאםו
אטיגצומ
יטחחת
אסר ששא ועט
יח ושחר ער 4מחת לא6יימ
5א שסר רנש
י" 0כהמש חמג מח חמץ שמת בממ
מום %ושמ וירםש%מה6יששמתתמ
%אגיותחנאני ממתר ירמהע5הטרירותחנפשי,
וע4ח0חיח נאכ 5הפסח 5רטח שכעכור עבורתם
תש-רותחייחם אשר עשו5חם המצריים כפרך גאח
ע4הם טכת כבורות ופסח ה' ע5בתי בני "שרא.5
ואףכי כפרשתגדשבו וקחו5כם5א נ!כרענע חטרור
ככר כיארתי סכהו שחפרשח חחש 5א כאח כ-א
לחזוזיר את דשקנים שיחיו סקריט'! לענק 5קיחת
חפסחהשחימדם1 ,לאד'כרכפוישחכ55טאכ%תו .נם
כפרשת ואת מעקת הימרה לא טכר חטרה5-פיש5א
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חאוכ4ם את
באח אוהח פרשח כ-א 5פרט טי
חפסח ,ובמ שאטר !את.חוקת חפסה כ 5קגכר5א
יאכ5בו .אגעם כשנח השניתיו
ח ח'יחע5ה שקמש
את חפסח ,שטר שם גקערכיי0חשדשואוהוכסועדו
ככ 5חקותיוובכ 5סשפטיו חעשו שתג ובזהנכ55
שי! חטרור שהואטכל5הגדשפטים שיוח בו% .כן
כשצוחע 5חטסאים לנפש ארם שקמשו פסה שגי
אטר בחדשהשניכי-ר עם כיןהערכים תעשו אמע
ש טמתהסירים יאכ5הצ 5א "שאירוטנגו ער כקר
העם 5א השכרובוככ 5החשת הפסח קמשו אהוג
ידועכי פסח שני 5א חיח בו הכר 5כ %ספסח
ראשק כ-א חעחו כהדש חשנק מית שנוכרבוענק
המרור ואמרשע ככ 5חוקת חפסת ידעמיוש*שת
חרכריםחיו חגח5פסתחרהית וחםפסחטצהוטתר.
%כ! עשח רכ! גם4אל חובח !5כרק ש,שתם כ54ה
חוה כררך שא5ה "ש שום טח' בכ 5אחר סהפ
ובתשכה טעסה וח! 5-אטהו שש5שח שמתנקריוו
מף

 ,15סרור חסא ח!רת ,טרורע 5שום שסררוחסצרמם

אתחיי אבותש שנאמרויטררו את חאהם ,וםפני
שהטרור הששו טתה ש"רשטיח כ16נח ,וקחיחה
ארץסצרים"5שרא 5כשתוקח כיטייופףואח.כ נעשה
5הם טרהן חסאטפגי שח 0חקכ-חעיח 0שנאטר
ויפ! ע4הם כדחסים וקהתםן וח!רת5פי שחע"שרא5
חחרץע 5חפהאים .ו5מרמ סתה חטאטר שכ 5אחר
סש5שח א5ח יש 5הם שני רסת.ם רשתי וצראהן
חפכ'ות ע כתו ,כי חנח חפסח נערחע 5טכה כטתת
*ף מ 5ט5ח שחיח סהש 5ע*חם ,שחיא סכה חרכ
וחרנחוכדן ,וערה ג-כ ע 5חחם5ח וחרהסים כטו
שאפר אשר פסתע5כהיכני "שרא 5בנארי 0בננש
אתסצריםיאת כתעוהצל .וקבענע הטצה שחש
תהמח 5ענים 51הצם ועס5ם ,וכטו שאטר חא 5הסא
ענש ויאכ 15אכחחנא כארטודטיים
 .ותורה לכ
ע 5סהיתת נא%הם רמאתם סשם ש5א הפפקכצקם
5ואט"ז ,וק חטהדחיח רסם 5סרירות חיהזם גנ5מג
היטש חשם חסא שחסתע*חפהקכ" .חרי5ד אחר
סש5שתם המרהש מנ1ע5הג יוההנםע5חוראת
אחרת כא-מרא!כיר אה.כ .ושתר בוה חספק אשר
גשערי4.
ככל רור ורור חייכ ארם
לחראות את עיפו כאי5ו חוא ייא
פ ס ץ רי  0ובר .כבר גחבהי בשערים סח ש"ש
גטאטר ח!ח טו חספק,אם כסחשיחז שיראח חארם
את עצסוגא5ו חוא יצאטטצרים,כיוהיצדקכי,רישי
האו,ן שאי5ו 5אחוציא חקכ-ת אתאטתינו סטצחם
5א היו חםכני וצרק שרים תבברים כשי קהשה
וט5כים סחם קבשו ,אכ 5אוחנו כנ5נתמ ש5א יחשמ
ארץ %א וכימ5כאע5יח תולרט כנ5ות ,סדעחח'וכ
אשר 5מ 16רשת את עצטמ כאי 6ששמ סטצרים
פכה אוחח דאית מותמ ההמא טשם? ווום חרבר
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חזת לא יצדק בנה איך מוכקו טשם לפיבך אנח!
מ-גי! למורהץ? אמרי שאין אט באווע מיוב כתו
מפקוקל-וממ שראף לומר בזמ ושש שחטניר אס
שבב 5רורורורמייב ארם למראות אתעצסוכאי,
מהש יצאססצריס,וחימ זמלפי שבמראמ טשםקניו
שרשי מאטתמופנותימ בסדאות מסגח מראשומ
יהעלמ וחשנחוע באסתמט בכלל ובפרם ,יטלח
חבלחיבעל הכלימ לשטתמטבעיים 1לבטל מסערכוו
מע*וטוג תתאסתה ניכ א?ליט שם פנת מרה
משל
קם,לפי שמעשמ הנסים ובחינצפתלוא,ות סורהזעלפעי
ע* רצתי מסשנמ מטבעהם
סמ ששא ב5ה
אפשר אם לא מיח בורא אוהם .תהאטחחנ.כ פנו
מיריעמ האלמית בפרטי בני ארם והשגחוע בשט
ועתש .תחאסתחנ.באצלינופנתמנטאמ בסמ שראע
נריעהי טשח וחתראתו לפרעמ בכלמסכווג ונס':בו
אמרי היצ,את ססצרם קבלתמהורח וחסטתמאלחיוו
אשר הם ח"נו ואורך יסינו ,וכסו שנאמר בחהראן
את העם חזמ ססצרים חעברק את מאלמים על מוע
חוח .ונמשבמ עור אמרייציאת טצחס יררשת מארץ
מנבמרתוטעלת מאוסמ במ סלבימ שרימובמנימ 1כ1
עם מארץ ,וקרהשת בית מטקרש והשהית השכינו
בה1כנו וסצשותמנבואמ בנגשיט ,שכ 5זחטשתלשז
תטשרומהחייב סיציאת סצרים ,וביק שמקב.מ לא
קעשח נסים תפלאות גבל רור ורור למיותם בל1ד
רארם חבאים א* ,1יעצח מבסוע מעליתמ שנעשד
תסיר זכר ליציאת סצריס ולהזכיר מססות מנד151ח
אשר ראו עיניט באופן שיעחק זכרתו ט! מאטת
מבנים,יתסיח מאטטת חאטתיות %א יסהטו ספיט
ערע%ם .וכט שאסריסען הזטר את יוס צאחן
טאיץ סצרים בל יטימייך;לפי שמאמתממיא שלשח
חנפש הטעלהח וסבת חשארתח% .חיות זמ שורש
מאסתות ט4תריתםלכ!כאוברובמסצותזברלמראח
סצרים% .ב! אסררבן נטליאלמייב ארם למראות אח
עצסובאילודיא יצא סמצרים,וימימ זמ באשריהפע5
בזברהמנסים מחם רהבתן במם ראמין בפטת אשר
יורו עלימם ,ויניר כאילו ועא ראמ אוהם בעיניו
וחוא מיחסידצאי סצרים .וחנהמביא ראיח 6מ טסח
שנאסר בסרר שחחנן בפישת חכן חחכם ,ורע
שלא ביק לבר לפסוק חנזכר כאן ואוהט מחרא
משם 5סען חבש אוחט א 5מארץ אשר נשבע
5אבותעו ,אלא נ-ב לא"עפ חפסוקים מנסשכים
אחריו,ולכן אסר כאן תר רי 5נסור שאר הפסוקים
שבאו אמרי זת שמס הצתו מ' לעשות את
חחקים מאלת 5טוב לנו ב 5היסים ,חיותשכיום
הזח וצרקח ההימ לנו בי נשטר לשיטות את ב5
מסצוח חזאת לפני מ' א5חיט באשר צתו ,ר5-
שמכהךשים חאלמ שנעשח בלילמ דעמ באתמ זט!

א,

שימיח חלא חם עיאתוא5החייםחנפשיים חנצחיים
ה ע ?וקמ5פני ח',
%חייפהעפיים ,א-בהחיח סשי

קכ

כלוטר בסחהוח מעליתמ בשלם חרוחנילפניו .וע-כ
אטרמ וערח חכרת בי עבר מ-ת בסצרים ,כא%ו
אחה בעצמךמיית שם עבר תפריוג השח טה רייקו
מז 5-מפסוק יטאטרוואומנו מחרא סשם ,שביק שבבר
נאסר5סעלמ ויהראט מ' ססצרים לא מיחצורךלוטר
היחט מחרא כדשם,ב.אלמניר שחייב ארם למראות
אתעצסו באילו דיא יצא ססצרים .מנמ מהבאר
לפ.ז שלא ביקחטשירלפי מפסוקים מאלח אל יררשת
מארץ ב-א ~שאר השלסות של מנפש וחנקה
ההרא כתמ שאטמייבין 5הורות5מל~ 5שבמ 1לפאר
ובו'.
שבח ,וחנמ הש בפאסר לפיכך שבעח ~שתות ש5
וכפי ררך מז 5-כננר שבעת רקיעים ,ו"ש
אוטריס שמם בננר 'שבעת חיועים ,בי אסר
5הורות בננר אברחם אביט שגהן שראמ 5ח',
ואסר לחלל כננר יצחק אבעו ,שסר לשבח כער
'עקב אבינו ,ואסר לפאר ע 5אמרן שפארו הקב-ח
בכחתמ% ,תסם על טשמ רכיט שרוססו בנטשמ,
למררע 5רורסלך "שרא% ,5ק5סעל שלסח שקלס
את מקב-מ .וטח שנראמ לי בזמ מ1וו שרוכת על
שכעמ אסתות נד51ות שלסרנו במראת סצריס :א')
סציאות מסבמ מראשתח בסו שאסר א מ'
בנזבאית אלחק-
אשר מתאחיך סארץ טצרים ,ואסר
תרע בי
אני מ'תר .כי אף שקוירי מאוסמ ש5סים חיו
באסתמם אבל רוב חעם לא הימ שבר עיתם
סהמרנש ,בסו שבתב מרב מטרח .ב') פנתאמוזוע
בסו שאסר בסכה בבורות אני מ' אני חוא %א אמה
נ') ירשת חפרטית בט שאסר ראמ ראיתי אתעני
עסי אשר בסצרים את צעקתם שסעהי ספני טנשיו
בי ירעחי את טגאעע .ר) חשנחוע בושץו שבר
ועתש5ראיס 5מס .ובסו שאסר לסען מרע ביאני
מ' גקרבמארץ.מ')יטלהוחכלתיבעלהכ*ת מטח5פ
בשטוע הטבעיים כרצתו ,וכטו שאסר כעבור תרעכי
אי! כסתיבכ5מאר?י י'
) מהש משלס,לפי שהאוועת
ומסופתים מםערים נאסנים ע 5מבראח מרא'טנח
מרצונית מט5לת,וע*ן אסר הנכיא מ' א5חי אתח
ארוטטך אורח שמךבי עשית פלא
סרחוק
וט
דק
אסתח אתק,ר 5-שעס סעשח מפלאים9י
י אסתח
קייטת
בעהתפנמתרחמונקבו"תשמשחלא ספי בראתהילם
וחרהשה ז')
אשר נהאסהמגיישרי טשח
בבל סכמ וסכח כאשר באו .וטפני שבע מאטתות
חאלמ אשר קנינו במראת סצרים לשלסות נפשותיט
מיו שבעחסיני מהשראח מנזכרים .הופשרלוטר בזת
19יישהזבירשבוטץישתו
תשל שגחבננרשבעמרברים
הדילות סובות שקט במראתסצרים וחן! א') חירות,
ב') נקסמטאיביחם ,נ') טסהרשל ,5ר')בבורוסעלמ,
ח') אגאצח ש5סח )'1 ,חוצרח מא5חית ,ז') יתשת
מאיץ מנבחרת ,השכעת חסעלות חטובות שמשב ר-ע
נבל5הובא% .4פי שחגוע4ת האלח קנו באסצשת

יבן

:י41ווכיכטיץ

קכא

חגסים5,כ ,אטר5כף שעשמ5אבהוינו %ט אה כ5
מנסים חאלח ,וחזר וב 65את ב 5הטעלהץ מאלח

1כ 5חמובות בח0שמ טינים; א' 1מחיאמ סעבחת
*יהח ,כ') טשעבור 5נא%ח ,נ') טיגה 6שטחמ,
ר) סאבל '5ום טוכ ,ח' 1טאפלח 5אור נר .%לפי
שהיו לחם בעבירהם מטש רעות גר%ות :מראשהמ
היחם נבנעים מממ ירי אמיים ,ב 4חמבנעמ אתו
שמחיח מיא רעה רבמ ,ובננרומ אמרהחראנו סעברות
*רומ ,מיינו5חיות בני מורק %א נבנעים 6שוס
ארם .השנימ שמיו טשמעבד'ם במם בעבודמ פרך
י 5מם עבדים נרוהגים טקנמ
כאילו בני "שרא5חי

במפם ,וגלזמ אטר וטשעבור5גא%א .מש5ישיתכי

"שרא 5כחיחזם בני סע5מ וכבור 5א מיו טוב.5ם
שבורהס בהוה כאשר יעקו מכדשים וחעבדים ש5א
פעטו טעם מירות ,אכ 5מטיר חיממ עטרחם ביגה
ואנחמ5פי ש5א נסו באלח ,על כו אטר בננר זמ
וטעק לשסחמ .מרב"ממ במיומם עבדים שטמ 5א
מיח לחםיום סגוחמ השכיתמ 5א מרש ולא שבה
%איום טוב ,ער שטפני זמ נאטר בסצות משבה
תברת ב 4עגר היית באוץ מצרים תר ,כ* במצרים

5א מיויטלים 6שכווה ובנגר זמ אטר וטאכ5 5יום
פוכבי שם בעבורהםמיו הטיר כאב5ות וכאשר באמ
מפסת שמש יום טוב.
ח%הס גררניהןלחם

הי

חחסהשיתכמיתם בסצרם מיו סשה~~ם טחאטתמ
ותאי מאסת אית אשם הכחש נא%הם שאו
טאפ5ת הסב15ת 5אור נר 51אור מאטעמ וחמורח
אשר קב5ה ובעבור זחהיחראוי 45טר5פניוהל15ימ,
לה 55ולדערות 6שש שטט5פכיחטיו וכרובמסד'ו.
ווופשר עור 45טר שכיוש כומ ממאטר מץכ
באי 6חחשיצא טמציים,
אים 5מראות
את עצ
5באר ענק אטמי,
העא
סישנ 5אמר ואמר טישרא5
יטיאומו בנ6מ מזמ סשעכור ט5ביות בפרטיעע טמ
שקרמ 5אוטח כב55מ בסצרים,כי "ש 0חם שימןח'
אותםלרחכים 5פנישוכיחם ,אכ 5אף ש5א ימקפוחו
צדהן5א 'כ%ט טמיות נבנע ועבר 5חאוטמ מטהש5ה
ע ,14רט טמם שהכבר חעכודח ע 14טן מאיכש
חשכד'ם בו בפרך ,טמם שסבבוחו כטים כלחוח
יטטת חשנחות שניא דא סן רא ,ויש מחם שימימ
פעטים אשר באזיקים וטכ 5סבטת עצוטומ ,וטמם
ש%א י5 15%שטור אתיום חשבה וטהדי ח' מפני
חטת הטצק ,וחקכ.מ סקים לחם סהציעורכבררבים
נפ5אים.,אם כמכות אויביחם שם כררכים אתרים,
וכמושגוגכ מרסב-ן כיכ 5סעשמ מ' עכגו בנ15ה
חזמ מםנסים נסהוים61 .מ הקנו 5וטר שכ 5ארם
יראמ עצט! כאלו מש שא טסצרם5,פישאיאפשר
טכלמישיעכרו ע5ץ בנ5ותנו צרות טטיני צרות" ,ש
בטפם וסחם בפנצגם וטחם ככנימם ,וסחם בח5ו5
שכועמ 1י.1ט סטצ1קתמאויכים ,ציק שח,ף-חסחמ5
י כא,שיעישנוא 5כטסות
אה,גו בנ5ות בכ 5יום ע.

יש

-
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באהץוח ובסופוךם ~יכך ראף חה 4שיראמב 5א"ס
א טמצתם,
אה עצטו באלו ח~ש יצ
את
אכותעו בלבר נא 5באוחמ מנא%ח .מכ551מ א5ץ
אף אותט מש פורח השצי5בכ:5ייס סצרומ שונומ
באשר יסמ 5חם1,ע 5כו מכחוב או0רויוומנו ההרא
טשם5 ,א אטר רשתם כ-א אומנו5 ,פי שב 5אמר
ואמר טסט גנא 5פעטים רטתביטיובנלומו% .פיכך
אנומייבים לחורומ 6שבח ובר .וחזכיר שבעמ טיני
הוראמ בננר שבעמ טיני פורעניוה שבאט לע%ם
ונזכרים בטשנמ אבומ,וכ.ששדג"ט 5נו חפורעניות
ועל מפרט,ע5
בנ5ומט ,וחמוראות מן לח' ע5
מראשתות ה 5מאמרתומ ,ע5מנ
כא*%ת מאבומ רג5
גא%חט אנמט טצרות חפרטיהץ 5יחיד'ם מבאוח
ע5יט5..כן הקנו 5וטר לטי שעשמלאבומינו %נו את
ב 5הנסים מא5מ ,שנם 5נו עשח נט נא%מוהשרגמ
אווקן כחיום מזמ .ואחשוב נ-כ שאסר חחראנו
סעברומ 5מירומ ,כננר נ15הטצרים .ומשעבור5נא%ה
כננר נ5ומ בב,5וטיגה 6שטממ כננר גלומ פרסוטדי,
וטאב'5 5ום טוכ סצרומ יק ,וטאפ5ח לאורנרו 5בכ5
יוםויום כנ5ות ארום .ובאו ממשמ הטאטריםמא5מ
אמרעל טצרים וארבעחעל ארבע ט5כיות,
*
כ'ו
היחמ 5נו השועח ונאו5מ אם לב 55השם ליש
ם.
בד
מי
ומפני זמ מקנו שאו"ף קדיא
נברך
אטתעומטשסנציריפםר,קימייהנומ*
אשר נא16וגא 5את
גא%חמ
בפרטיותבג5ומנו ונא%מ אבותינו טסירים נא%מ
כ5%דנ ו5כו יאטרומניענוה*למ חזמ ,ר-לבי טרוב
חצרוה כסעט כ5תו בארץוחסיי מ' בי לא מסגו,
וההו ברחטיו מניענו ה*לח חזמ 5אט 5בו כחמח
4טרהרוכר% ,א חזביר בוח את מפסת,לפי שבחוצח
5ארץ לא נ4כ* 5בוח את מפסמ .וראוי מימ 5הת
הוהאמ רשבח*נט ימ' ע 5כ 5זמ טפני שמישנמנמ
ק חע%ם חוח ב5א ברכח באי5ו סעל ונז 5אמ
חקבימ ,ובטאטר חגביא מטהרעם ע-ז ידע שור
ה 5ב 5נחימ כפוי טכמ
קתחו% ,כןארהנו טשמיז
שנא0ר חשב5ח רטבעה וברכת אמ מ' אלחיך .וראוי
שתוענ-כעםומ שוכרק ש%ה סצרם אצ5עהיש
הקוח רבת וחוראמ נר51ח ע 5מנא%ח מעהידח ,וכמו
שאטר מנכש כיטי צאהך טארץ סצרים דצשנו
נפ5אוה ,ואטר הן נאלתי אמכם אמרית כראשית,
5מניר שמיו ישמי מגא%ות קשורות זו בזו ,וכטאטר
מנביא יוסיף מ' 'טנימ ירו לקנות את שאר עסוונר,
ער שטפנו זמ אטרו מן 5.שנאטר 5טשמ בטראמ
מסנמ אמימ אשר אמיח ,לוטר אחימ עסחם בירחזו
אחיה עטמם בצרמ אמרמ ש 5שעבור טלניומ ,כי
ססך ע 16למיותן סצרניוה ,הער ררשו על שלח נא
ביר חש5ה שרסשע 5טלך הסשיח ,אוהו שאממעחיר
6שלתבעים
 ,ואע.פ שאלמ חםרברי אגרהאיןבחס
נפת 5הגקש% ,כן הקנו שנעשמ בזרהות בכל מקת'
חפסת וטשפטיו5,פי שנם זמ מוא'5מ מסרר עחח
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בדורה משלמ העתירח ,ובעכור זמ ראף 15טר ורכיא"5הר
אטר שרטרה וגרק אמרתצ
טשעטד ע4חםחכסצידסי
בברכת מנאלח :ק ח' אלהיע עוע 5מקרים
רא ,ר-א גןעזרימ סכר
י
ד5
ךא
אש
אאסשר
ולרנלים אחרים מבאים לקראחנו 6ש15ם ,רמיו אסרו על ספלת סנחריב ,ור-ע אסרשמננימ
בגאלח טללת שלסח שמחים בבנין עירך רששיפ חמרימ אטעדצ ,וחכטים הסכיסו עם רזמ חראשק
בעבורתך ,ר-ל עחה בנ4ה לא נוכל לקיים סשת ,אקנים שבאווצ הדור הקט למם ל"שראל .עוד אטת
דשסחמ גחנך לפי שאסור לארס לסלא שמוק פיו ,שם וגי סאחר ראיכא מללחנרל(וצרו) ס-םאסרינן
אסר ר' יוחנן ספני ש"ש במ מטשמ
אסנם כשע מ' אמ שינת שיק 4ה ננילמ תשסחח .מאי
השע-פ שעהח אין לט מנ כ-א בגאמ וסרור ,מנמאם רברים יציאתסצרים וקריעתמים עגאסרמים ראמ
גאכלכע ואגחים שמם שלגר מניגח הק חפסחש וינס,סצההירה רגתיב ממרים רקדו כאלים ,החחת
שמיו נאכ4םעל הצבע ,גשיניע רסם ראשתח על מסתים רבהיב אחדלךלפני מ'בארוימ המיים,מבלו
קיר כתגחך לרצק ,הא נורהלךשיר מרש סלברחלל של סשטו
שנאמר לאלמנ'ו מ' לא לנו ,איכא ראסרי
ק
ח
ו
י
א
ל
א
ל
ט
ל
ו
נ
ל
על סלמסת טנ
על קראתסצרים ,חשווצ שיר מרשיחיח אלש חנא רכי
תל פרות נפשט טשעגורסלכעוה וחהזםנאל"שרש
 ,וסנת .מרי לך סכתור תגלמ טדברימםז-ל בי שגי
ר-ל חטאלוחטרשיע בטצרים את"שראל ,כי ומ מפרקים ההאקצנים סהלל ערלסעיע טים נאמת
באמ מכרכמ חזאת בלבון חנמ נהבארו חסאסרים מראת טצרים ,עשו ט מפסקמ ,ומקנו אמרע
מאימ וברכת חנאלח ,חזהץר מספק אשר בשער גרכה מנאו5ה שענעמ ממחהשמ על
סצרים.
צ.מ.
ותקע ו"םש אמרע כתית מכההה ודשורור '1אכלו
מלל1ימ מלל 1עברי מ' מלל 1מסשדת .השחריח יכא חחלק חשני כע ממלל השעו
את שם ח' ימי שם מ' סג1רך טעתמ 5עחיר לבא
נליוה ,וכגצ שאטר ר' יוחנןבא5ח
1ער ע1לם וכר .כבר כהגור בישערים על מפרקים מאמרתים מסוריםעל החית מסהיםוחבלו
מספק לסמ הקנו למפסיק בקריאת ממלל דצימימ של סשימ וטלמסת טנ וסנת .וספני זמ לא מברו
נקראביילונ לפרקים ססט קוהם מסעודהערלסעינו 4צוצ עם חחלק מראשקאלאמפסיקובסעורח בעיחש
טים ,וחוחפ בכרגת מנאלמ ,רשם ינוחו ויאכלו ולפי שושש ענק בפני עצגצנכד5
ובמעם
רשוצ ,ואחר מסשרהינסרו קאר פרקי חחשיברכו ארכע טשהץ אוסקץעור מבי!4ור ע-ו,
סחראש*כזמלחתר
ברגתחשיר .לטהלא החימ קריאוצ טרובקת אם הטפק אשר בווער צ-ט-.ובלסהנו אסהו
ח-בל מנסים
קורם ממשרה או לאמרימ סבלי רילת
שנעשול"שראל כזכהץ אברהם נעשו ,מראת סצרים
חזפ-סקומ
סח
לא נאמר ברכה חנאולמעל
י בזכתזו שנאטרכי וגר אה דבר קרשו את אכרהם
נמ
שנראמלי בומ וצאשחו-ל שיערו ב
טילרלוצחיזמ שני עברו ויהיא עטו נקאשתיג
ר 4קריעהים מוףבוכווע
מלקים ,ממלק מראשקסוש,לח! ערלסעיזו טיםירכר שנאסרלגתרים סוף לנזרים ,וכהיב אשר עכר בק
סקראת סצריםוקריעה ים סוף ,לבן קראוהו מלל מנזרים מאלמן קריגהירין כזכוח! שגאטר יעסרו
הטצרילפי שקבלמ בירם שנאטרעל טראתטצרים .מטים מערד"פ סלסע5מ קסו נר אמר חרהק טאדט
ובסררש אסרו חללרמ מ %עברי מ' ,זט שאמר דעיר 4השר גצד צרדע ,שסעתסיסיך עיר ונקראת
הטקצרר אזכרהננעהיבלי5ח ,ר' ידצרה ב.ר ס"טה ארס אלא ומ אברחם מארם מנדל בשקים;גשתו
אוטר אסרה כנסת "שראל לפני חקב.מ בבל ושנח דצר
היגזטוצ שנאסר עלת לשץם שבית שבי לקמת
חשנה אזכרה מנסים שעשית עסי בללמ בסצרים מתעת בארם (וחחש אברחם כג .6.ובעטרשבוכות
והיהץיטננןלךעל אהץם חנסיםחשסהתימלל דשירים אגרחם וט"שהא5למנאלפסצריםנזכרבספרתה"5ם
ישנאטר השירימימ לכםגליל מתקרש חהנ ,ואיסת
י חללרמ אשרי א"ש ירא את מ' קוהם הלל הסצרי
,
כשמרנח בכוריסצרים -שנאסר '1מי כחשת ה54ה
,
מ
ז
ר
ו
ט
ת
ט
ה
ש
ר
ס
א
נ
ש
ה
ח
מ
ל
ע
אכרחם
ו
ע
ב
א
י
פ
ל
כי
באיצלילמ נגאלט וטשנו סעברות למרהת ,באוח! דצא מיתמא"ש המא~שר ירא מ' באמת ,כסו אהשטר
4למ לא מיעו עברים לפרעח ונעשעו עכרים מסלאךגוי ירעהי כי ירא אלחים אהח ,חשטר
להקב-מ שנאסר מלליהמללועכרימ' .וכפרקערכי כסצותיו מפץ סארגיכומיר עלע חשי-תשנאסר
פסמים אסר רכיחורח אסר שפשל שיר שבוצרה עקב אשר שמע אברחם
אסרבקנ1ט4רישסורגהשמרתיטצתזי
טשמ "1שראל אטרוחו כשעח שעלוכע מים ,הלל'1ה מקותיווצרוהי,דגלע
בארץ ימימ וחצ הור
נכיאים שכינימם הקע שוצ ל"שרא :רשעים יטרך,לפי -שבלעםבבויכהו אסר
ק
שסייחיא
וט
רו
וסא
יריםאיצ על נאלת סצרים דגל כל צרמ עם כלביא יקום ובארייחנשא,תוסר הטוהנפשיטות
שלא הבאעליחם ,וכשינשלו יאסרואווש גאלחם" .שריםוחחיאחריהיכסהצ .הנמ שתאר שתסכגטחם
דשם רכו מרשמ בחלל ומסי אסהו" ,ש סי שסכר "1שרים,ולכןאטריבורך לעגצרעל כרגת בלעםשברך
כי משמ רכיעע-מ הקע ל"שראל"1 ,ש טמ שסכר שתהבזח .שר שסרעל אברחם מק דעהשר בביון
כייהףשע וישר4ו 5הקטהו בשעטהוע4מם סלכי כנק ,למעירעל עשרו וכבורו,
שסעלת העדשר אעח
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שלטחץ טפאחעצטה א5א בעבור חצרקמשיששמ ארם סחכחינח חשניח% .הטה ע ,נאטר כאן חי5ףה,
סגעו5,כו אסר וצדקחו עוטרת5ער,כי הידקמ מיא ר5-אהשתי5ו 5והשכחשיו יח' ימיח כפי חצי חשם
חנשארה לער אחר המווע עור אטרורח כחשך אור שחמו בבחינת פע%איו 5א כפי עצט .ו5ק אטרו
ל"שרים ,לפי שאברחם חאיר 5בני ארם בלסור בטרויש אסר רכי ירסיא אק חש5ם בראילח 55ככ5
חשטתח מאלהית כטו שאסר השת חנפש שרשר יש
ו חשם אלא כחציו שנעגאר כ 5חנשסה חה' 55ח
בחר 4הכר שחיו  6ב 5המרות חטוכחץ לפי חכתת מל5וימ.
חטקב*ם כי חוא מימ חנק ורחוס לטי שחיח ראף
וחנח ביאר כאן בענק חח5ול והשכח ארכשמ
4ת ע ,16וצדיק 5מי שחימ צריך 4רק51 ,אחרים רברים 1א')טי חהש ומ השטח חש חהשף 5מ55
חהז חתןומ6א באופן שמיח טכלנ 5רבריו בטשפט .י5שכח .ב')ע5טינול 5ונשכח ,נ') אעח חהו חונק
%פיקישמו חכרו חיח נצחי בעו5ם אסר בי 5ע%ם חראף 5שבח בו ,ר') באעמ טקום או ארץ י)צת
ימיח צדיק .ובשבי 5שעצר כה ממ 55וחשכח .ובננר חראשק שחהש פור
 4יסום 6כר
5חלחם כט5ביםכדי5חצי 5את 5וםבן אחע כשבאח חטשכח ביאר ואטר חל5ועבדי ח',ר.ל א 5החשבו
הקמושח ב' נשבח5 ,בן אטרטשטיעח רעח 5איירא שכ 5פמוכל 6שתוב5בני ארם רשאים 5ח 55את
נכק5ב 1בטוה במ' ,סטוך 5כו 5א יירש ער אשר חשם חנכבר,אינו כוכ.א עבדי ח' חרכקים כו-
יראח בצריו,ר 5.שנצח אהץם %קח כ 5אשר5חם .להם יאות חח 4והשכח ,וכט-ש 'בסקום אחר חנח
%פי שאברחם חשיב את ס5ך ארוםכ 5חרכהש 5כן ברט את ח' נ 5עבדי ח' העוטריםבבית ח'ב*לוח,
אסרפור טקלאביתים51 ,פי שחשי-ת שכחו ע 5וח בי5מיוהם עבדיו השוקדים ע 5ילחות' 1וחשת*לה
טאר,
אגור צדקחו
כטו שאסר שכרך
לחורות4ניו יאחץע5יחם חשכחוממ5ו .5וטפני
חרבתם בכבורע5טחכנןצחק ,נם אטר יק
יבדי 5ח' את שבט ח5וי 6שכחו %ח4ו ,כט.ש
עוטרת לער קרם הרו
אוכח
קרם הרום בבטר כננר מט5בות והטטש5ח שנחנח רנעצריקים בח' "5שרים נאוה תהלמ ,כי "5שרים
6רעו שנקרא הטיר עם אלמי אברחם .ו5פי שפיעח בלבותם חיא נאוחו .ובטו שחקע כתפ5ת שבת ש5
הושע חשתיל להכניע את בניו ו5חסיר טחם קרן שחרית בפי "שרים ועזרוטם ובלש0מסידים תתקרש
.

עים

חכבור ולאעלח בידז5 ,בן אסר רשע יראח וכעס
שנ' 1יחרוק טרוב בעסו תטס 5ב 1בקרבו ,הואות
רשעים שחם חטצריים לאבר שת "שראל תאבר,
ולחימ מטמור חוח ב 15נאטר על אכרחם חחע
ומנר פרעמהאהיים אויביחם ,לכן נסטך אליומ5ל
דגשףח4יח מ5ל 1עבדי ח' ,ר 5.אתםבני "שרא5
חל 6את ח' השבחו לשמו ע 5אשר עשמ עטכם
4פ*א בששת טצחם .הנה אטר שם יח ,וכבר
ירעת אסרם שכחצי חשס ברא ח' עולטו שנאטרבי
בקת ח' צור עו5ושים ,ואמשוב שכותו 5וטר בוח
שאנחנו נכחק כשםח .אלהינו שח' בחינחץ ,חאחת
בחינתטחוחוהמומעצ,וע
5 ,א ישל חחל 5וחשכח,
בי אץ אנהנו ט'טינים טמט רנרן ונש שיהבערעור
בברכה ה' .וחכחינמ חשנימ סצר פע51וחי 1בטח
שחוא טרא חע51ם ופהלו הטוטר אוחג %כן באו
שני השטת נאחריח ח' ,שחראשת חהש שם חטצרש
הנכר(1 ,5א "שתחף ט אחר ,וחשני חואשם
ב
 .חוש ס6שתחיח5 ,פ' שמוא יהע5מ ברא חשלם
וטהחוח אחצ .וגישני חשטת חא5ח אק ספק
שמהששת5א יססך ו5א יחימס 5רכר טמ כי 5א
יפ %נ% 55א צורך בק ה .יחע5ה ורבר אחר.
ווק חשם השני שחהשכפיפעיותי
ו וסטיכוע ,בם-ש
ח' צבאהת ,ח' א5חי חשטים ,ח' אלמי "שראל .לפי
שהסטיכות חוא בכחעח מיוחו פועל חרכריס רשוטר
אומט~ .היר עץ עצסו אטרו שברא הע~ם
י
ב
שס
חכ
חשם,ר-ל ככחעה מפטלח,וע5ימ אטרכי ירע5
'ח,ר 5.שטניע חשטיט שחיש חכסא חש יה בלוטר

פעיחו
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וברברי צדיקים ההברך וכקרב קרהשים חתהרר ,ומו
חנב 55באסרו ח55ףמ ה5לו עבדי ה' .אסנם בענק
חשני שמוא בבחעת הטשובח אטר ה5לו אח שם
מ',ורווח בוח ש5א יחשוכשיוכ5בפיו וב5שתו 5הל5
ה4שכח חא5וח ימ' כפי שלטות טע5חו המוטוחו ,כי
אנמט לא נשינ סחהש רשלטוחו חיא עצסוחו ,שק5ו
תארים עצמ"םוכ.ש שאק ם האחם טקרים ,שיך
נוכל 5ה5 ?65כן אטר חללו את שם מ',כי אץ
אטטשינים סנעו רק חשם ב5בר אשר 5טחע טפי
חנבשים ,ואוחו השם חה5לו ,כי 5א חוכ5 15חשינ
יוחר גהה .ולטינו וח רעשתח טטשח ארתטבאסרו
כ .שם ח .אקרא חבו ערל 5א5חעה %פי שסע5ת
ש5טוחו יח' ב5ח' גוהשגת אףלט5אכי חשרת ,ואסרו
חו 5-כי קי5וסם 5חקב-מ חוא בוזך שם כבור
ט5כוחולע%םוער .וכננר הענק חש"5שי מוא סמו
הונק אשר ט שות 5מ 55בו את חשי-ת ,אטר יחי
שם מ' סבורך סעההוער שלם ,וענעו סח שאטרו
בסררש ,את טוושכ 1.רווזת סעת שנבראהע51ם ער
שקשו "שרא5טסצרים ובב 5אוחם מרודזת 5א אטהו
ח 55השירח ,וכשבאמ טכה בכורות אמת ח5לרמ
חל 15עכדי ח' ,הם בוח 5וטר שבאותס חרורות
חראושתיםלש מבירוכני ארם שנףמטכעיים וביט51
הפערכות חעליתהזע 5ררך פלא ,ויק בטכה בכותת
שפקר ח' ע 5צבא חטרום בטרוס ת5ככורי מאהטח
בארסח אזמכירו'1רעו כליהשבי הב5בי 5ח' חטלוכח
ומוא שורד כחות חשרים חעלהנים ברצתו ,חחוענץ
מיה
ממ 55שלא אטרו ער טכה בבורווהוסישם

וא,י

'

*צ1

ונה ,.פסה

מח51ל שם ח'5פ ,שנתפרסמח השנתויכ5תו.

!ל

אטריחי שם ח' מבורך סעהח !ער שלס;ר-ל סעחן
שראונסי סצרים ואוהוחיו ונפ5אאיו יאף הש כ

טעתח ו4צח נצחיםיחי מטרךומחי
 5שםמ' .אסנכ
כגנרהעניןחרביע" שחוא חטקום חנאות 5ח 65אסו
ססתרח שמש !ער מבהשו מוצ 55שם ח' ,ושאו
חפס!קים !ענינם שאק ספק שבכ 5ח5קי י"פוב בנ'
פכתרה השסש !ער מערבו חשי-ת חהש סו5551חיווש
הסבח חראשוגח 5כ 5חרכרים ,חח שטר בפי
חשממ ,צמ-ש כ' מסתרח שטש !ער מבדשו
שמיבניט ובכ 5סקום טהסר מתש לשמי ,השמרו

ב,

חז.ל רקרו 4ח אלחא רא5חיא; ר 5.שב5ם

נר"

מו!שם

בסציאות סבח ראשונח 5כ 5חרנרים ,אב 5ענקאוחן
חאהצתהיש5יחס אל חא5ית' רומסות וסעלח% ,ק
ש5קוטנעוחידיעח החשגחח ברברים השפ5ים,חוע
שנאסר רםע 5כ 5נו'ם ח' ע 5חשסים כבורו ,שחם
טוחסים ח 14יה' רוממות חחנחנח מנ!עח חע'5תח,
יחשבו שספני חממוהו 5א ישניח ברברים אשר
בכאן ,וכמ.ש אשריומרוך 5סתמח ,שיחסו א5יו ית'
חרוממהן5הכ5ית חרע ,מש 5ס~ק מטט חהשגחח
כשפליס .אב 5אנחטכני "שרא55א נאמקבוח ,אלא
שעם ב 5רוטמוהו וסלהו ו1א טשניחבשפ5ים ,וחהש
סח שאסףמי 4ח' א5חינוחמנביחי לשבה ,ואמרבו
"פיבח5דירות ע 5חנצחיות ש 5חקיום ,ובכ:ז חוא
טשפילי 5ראות ,ר 5-שחוא רם תשא ונם רהשח
וטשג'ת ברבריס חשפ*ם ,ואסר בשמים ובארץ כננר
5ראות ,כאי15
סח שאסר המנביחי
(שבהיםחטושספ
*5י 5ראותבארץ,
אטר חמגביחי לשבתעשט
יי
שפ
%עהום חשגחהו פעסים רבות חוא טקים סעפר העם
או חארם חרל אוחעני ,וסאשטת יריסחאביחשאי!
לו מא!סח וו1א בהכ;5ת השפלוה ,כמו שחיח "פרא5
_סצרים
 ,וסאוהו שפ5וה חמוסלנ יע5חו בחב5ית
חסע(ח .ואע-פ שמערבות חשמימיות יחייבו את
חא"פ או את העם ותח 5חשת נבזח וחדל א"שים
בוףושסוי ,חנח חקב-ח יבטל גת סת5ו ושימחו
פשפ5והו ,וההש אסרו 5חרשיכי עם נריבים .ואע-פ
שאק ארם נב' 4בעירו ומי שחיח שפ 5תבזח 5א
יחשב ב0דינהו5א"ש
חסע5ח ,חנח בהוות ח'
יע5ח חנב!ת חחהשכ.כ ערשיושיבהו עם נריכי עטו
בענקחעדשר וחכבורוחסע5ח .השחרשחזכ.ר
י
נפ5עשקת
רת
בעדשרוגכנורחוס;ף 5ו בנים ואטר כטישיבי
חבית אם חבנים שמחח ,שחקב.ח ע.י נפ5אותיו
ישגח את חטבע .והטקרכח חשמיימית גרי 5חושיב
בחרוחח את חאשח שחיתח עקרח ורהשנת !קצבהלב
להערר חבנים בהוך ביחח ,כי יתן 5ח בנים רבים
ושלמים שהשטח בחם .וביק שכן חוא5 ,כן אהם
ובוי ח' השו'חהשיחוחוספאת גב!רוה'1ע5חע'5ונים
!ע 5הושזחתים .והגח
ארות חיו.ר ש 5חטשס%י
שיב,
וטקימי לחושיבי ומה
כחשו חמרקרקים שחם

נרי

קכר

טקשהשיבשו*פףח5שי ',אך אפשר ,לוטר שבצ
חיי
ה כמקומוה א5ח לרמה שחשיית' עשח אוה81
ומופהים כננר הטערטח שחם חשעח חנ5נ5יט וכננר
חסכע שחםי' פ!על.ם מסודריסיוהישיח'גבוחע5יחפ
לבמ 5פעיוחיחפ כגצתו"1 .ש מפרשיגג שחמשה
חיוף-ן חא5ח חנוספות חס כנגר חמשים מבותשלקו
הטצריים ע 5חים ,השחרי שחנהה זכרק ח' '1כ5חר
חביא ראיח ,ע 14טשיאת סצרים,כי שם ראו בחהצ
כ 5חנבורות וחנפ5אות חנזכרוח ,וחהש אסרו בצאון
"שראל מסצריס ביתיעקב סעם5המ,שקראחסצרייפ
עם 5המלפי שכ 5מישאינומרנרבלשהיקורש יקרש
5ועז ,ש%י קרא 5טצרייפ עם לוע! .מפני שותש
שטר שכאשר שאו פשם חיהח ישרח 5קרשו"פרא5
ממש15הי ,1שחפר"שמכרי 5חקב.ח לעםיחורח5חיוון
15עם קרהש ,ולקח את "פרא 5חחתמטש5הו.והזכ.ר
יחורח וישרא5 5פי שתמיר חיובישרא 5שהי כהחג
שבפ ישרח בפני עצטו !קארהשבטים שנקראויעקב
ובית "פרא 5כחבפני עצמח% ,אהיח זח רק כאשר
נח5קח חט5החביסי רחבעם וירבעס ,א5ש נם סעת
ששש מסצרים היח יהודח 5ראש תוסע הששתח
כברכתיעקכ אכינו ,ונם ביטי ששל תכתמש כשכצח
את חעם שאמריפקרם כבזק ,נאמר '1חיובני"פרא4
ש4ש מאות א5ףהש"פ
בחברקיחורח ש4שיםא5ף .וכןבימי
הר נובר שס5ך
על א"ש יחורח שבע שגים
השת-כמ5ך ע" 5שרא 5קו5שים ושלש שניס .וכאשר
אח את שאב לפקור את חעם אסר 5ך סגח את
ישרא 5ואת יחורח ,ובסגק נאמר!החי "שרא 5וצאצח
סאות א5ף איש ח%
חרב שיש יד1רח חסוג
סאות א5ף איש ,חרי לך שהסיר עם חיות5שבטים
ב5ם ראש אחרוט5ך אחר חיח שבסיחורח כתבפני
עצמה רשאר השבסים ב5ם כת אחרת! ,ע-ז חררך
נאסר באן חיהח יחורח 5קרשו "שרא 5סטשל1ת'.1
אסגם אסחחז 5.בסדרוש כי שבם יחורח נכנםבימ
סוף ראשתח5 ,פי שחיו "פרא 5יראים 5חכנם בים
!עסר נחשק נשש ישרח וקפו בים הח5ח !עסו כ4
שבט יו1רח שחריו כ" 5טרא ,5ע.כ נאסר חיחה
ישרח 5קרשו5פי שיחורח קרש את ח' בקרב"פראל,
ואסר המשוררש5חיות יחורח רשרא 5קווש5ח' חים
ראח וינם,שים שף נקרע ספניחםכארםחנםובהוח
טגבור ססנו ,השכן קרח*רר! שנקרעג.כויסכלאחור
בבוא יחחשעוכל"פראלא*,1יקר,ממי חיר!ןוביטשח
עברו ע5יו"שרא .5ומח שנאסר חחריס רקרוכאלים
אפשר 5פרש ע5מלכי האהןת ,כאשר שפט קויעת
ים סוף קר"טן חירר! ,כמ-ש שפטעמים יתזקחיל
אהז ירשבי פלשת .יוהר נכה 5פרש ע 5חחרים
"נבשת אשר ב1צך הים שרצשו ש חם תטחןוכרי
*שר חררר א5חעם .ואולי אטרחחריםרקרוכא*ם
 %סתן הורח ,שחחרים נסט טלפני ח' והרסיני
חיח סתרע1ע מפני אשר ירר שיו ח' ב11ש1,כא"4

שיף

.

וב'יץ פכען

קנח
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נררך " -שאל ל'פ סחלרחים.,ג' מנוםוחיר
.ן י
"ר? וממ לנם חחרים שתרקרו כאל'ם
ס
הו
למ
לא

ומחפגובנעומ בבנ' צאז? סח חימ מוהף חזמ ננםניאיו

,,
, ,,.איש ,ן,,רעא,
,,ט
ן ניאגץר
אנ אוני.ק
נ ,ש
י
ש
ס
ט
לט'%ים מו מם טח4ך תרך"ם ט4.
אחף
מהיש כצף טט .ראסר:
טאחאיאשא א "טא' סצחם' תקסת,
%ח*אסתש
טאימחםיישעת תאלת את עסך. ,וח'מ ז* 4שמ
פטת אם י~עהע כחך ינרחר נסצחט ול פרעח
ה %ענרט שאטר גף וף אשר אשגת ~ק%ולאיחיל
את ח /ת-נ לחענשם-על סמ שהחול"ןטא .נמ
וצ"ך אל חדכ ,יםאהית חע%ם ט
עתח
רשך וכשסך 5א קראה נסר פדעמ שלא וד4
י
שפי
חם לא
ערע איך %א שסך ,חט שפכת מסמךעל חטצחיש
כעמר טח שחרש ל-עא5נם חאתיח חאלמ אנלד

י

הוא נאסח
ז ררבנם וטכענם? ומם "שיט
שחלא חיח למםזת כפי!חטדר מפנעי נ-א על ררך
חפלא וניטלמ מנרא ,חמ שאסר סלפני אדקמול'
איץ סלפני אלדת 'עקנ ,שחם שה' פנומ חפועלה
וחמכ*מ .ר-ל חקריעחל חיממ בכח מארת שברא
הע%פנלו רפר ארץעל ארכעח יפורות ,נסו שכא
בפפוק בוטוקדה כרא אלחים את השכרם השתמאיץ,
כאילו אטר שמארק אשר ברא את חטנע דיא יכ%
נהבו מסיקרקים
ר משיפו ?רמ טמר סחסצחים ,נף
דיככסחקפושם.יוו-ידו-רחכפנלט,לתכאמיל%וי אסר מ%ל מארץ את ישראל ,תי
וא
שו
6ח
ש
ח,וכזמ חעיר לענין פועל חנפ ,אטנם לענץ חםחמריכוניתחסקרשפעטיםסחשלעעשוחט?ריים:
ר
ו
יה
אלוח יעקנ ,ר-ל שלהיותואלומ ומהש אסרו ואת נוחו השסו ,ואע-פ שאין אנחנו
חהכלימ אטרטל
פניחטנעי תעוגרנח מעליתמ נרי ראוים שמעשמעסנומנאימ וחמקיעמ וחאמ ,עשח
יעקנכיסל חפרר
,
ם
י
ט
ח
התוא אסרו
4צ'לו ,ואי למסומ עלזמ ,אנוהיט שעשמ חקנ-מ לטען שסך חנר %הסמולל נקרנ
ן ,נ-ב יעישמ נחיפך סחאיץ סים .לא לטמ'לא 14ני לשסךמן נכור,ר-ללאכעכורגו
סהגרם ארץ
נ' אנם סים ,ולא חימ זמ נאננים ההדשמ חחפר חזמ נ-א לטען שטךחנר .%ואפרע6
חוע מחו
םפננילנחרצה-כ-א נם ממלס"ש שדעש מאנן חקשמ מפדךועל אסהך ,נננר משמ' פנות שחזניר ר-ל
חספהי
וחאק ימפוך לטעינו סים ,נ' חאכנים וחצורים על חפרך תעשמלעסך "שראלועל אסתךנרי
י
ר
י
נ
י
ש
ע בל יהשנ' תנל נ' "ש אלחים כ"שראל ,ואסר
חחאים שמםא
יע מארץ ,מנמ נכהו מנר51וכזרועד יו,
דנ
יט
כ
אנסים וטעייטת ,בי חש פועל על מפרך כננרכ' אנל את יעקנ ועל אטתך כננר
חנטרמ יחפכו ל
עשמ טחכרם אננים וארץ .אשר לאירעוך .וחהכאר כתח ששני חפסוקיםשחתמו
מחפנים,ו נ'ם
עחשמ טאננים טים .וסמ נשלם ממלק בחחלמ חכתגער נאסת סמימסים לענינו ,וחותר כזמ
נסרבר
חראשת סחמלל שירנרסקרקעהיםפק5יקראחטצרים ,חפפק אשר נשער טאש ואתמ חראח שעל שני
עשמ נו חפפקח ,נסו שכתכהי .גאמ עליו חקוסנים חאלח ,אשר לא ירעוךוני אנל את 'עקנ
ול נ
מנמ ניאר נראשונמ איך(
כוכה חגא%ח ,לפ' שנמקנמ ע 5נא%ת טצחם .וכבר פוננ חשסור נלו .ני
נר
אתאלמי "שראל נאפרולטח יאמרו'
פירשהי לטעלמ חברכח חזאה .וסרר מסצות מאדשת לא
אתאני אפרר אמרי תשלום ניאור חטים איה נא אלחימם ,ר-ל לסמ הרצח שיאסרו
מנעשא נללמ חזמ
מטים נראותם צרומעוהשפלוהט אימ עהח אלמימפ
.
ו
ש
ה
ר
י
פ
נ
ק
י
פ
פ
המללנרישלא לח
אל מנוים אשר שאוסריםשעשמעסחםנסיםלחפליאניטיםחראשתים,
שפור מסתך
ולמהשיעםכבראקאגח?
לא ירעוך ועל מססלנות אשר שטא אפפ כשהשין ניי
לסמ יאטרו כרנרים מאלח שמם נחיפך ססח שאנו
עשמ,
נשסך לא קראו וט .חששרהמ עסשי
י:
נ5
חמעא-ם שכאו אמרו ער אשו* מטשי ררך ההש טאטינים שאלחעו נשסים כ 5אשר מפץ 6פקור ע
ושל סח 3%יס=שש והע ש חם כסחק פוקרעל צנא מסרום נפרום וב-ש אדונל
סלנ' חארסמ בארמח ,ואין קעניןחטיםוחססלכות
עעח%
טהוק"ם%חר1חם
ל ק ח ח%טה מחם ניעצניחם נפף חמנ והם חפסי*ם דתצלסים
"%י
ה=טג "אם דדש ע
נ
צ
ע
ו%שח"'  %וא 4המ סמפל נשו כע אא* ששנד'ם אל'חם ,חראם עצגיםלפי שמם ינת
שן לחקוראים אל'חם ה4ש 'עטם ,תם יקראו עצנים
6חח %ל
"יח ,של מכאמ חאת
טו*שק עטל נט הצניך ננית ערי ,והנהגמ שחם
 '6שמפ%מ ח"וח מק
%
יש%ה %ט נש עטלים נעשהתם והנ*ת מצ5חהם חהששימיו סכפף
ש1שי"ושחם
,
ש
ט
ש
ח
י
ו
ע
ר
י
ש
ו1%שטשי
נ'
חמנ ,שחם רטיק הלננח
לפי
חתחם מ 4המ נאק ש?ר וגו שפו מ
שושהלי
זאע מטאורות מאלה פוע*ם יאר סמ חע%ם משפל ,ני
אר גמ 4והאק מאק עמ" ,ט
י לטקאש 6מ*רח טניע יסוד הגים והשכדש מביא זמני חקווי.
 %שרש%פ גשמיפטטתש
ששו לחם צלסים סמסחכא
ששפח 5א ת ה"ופ
באר עפ4מ.
לה וסהכוג'ם5עשומםנשעוח'
"5
"העת מתהם מית הנרחזרותוטיחזפותא*מם
""9ט
אח16
נאסרו'
ו%קלא ואעישש נאחא ירועותלדירי אליחםכח חסאח-הץחמם.התנח
שא תיאח"
אר  %ששר ק
ארירברו ונף קואת טשר טה צירך'
ט פמ להפ 51
ש פחש פ"פר *אה "ם "אך

שכי

סי

יהי

יכית

"4

ישר

יט

"ט

ייי

שי

%י

ט"הי

6י

משי

"יי,

ח"

ל.

וב!:ק ג9גמח

טצ!

לספר גפסילים ש"ש לחם פח %א ירברו וק שא
חאיגריס ,כי זח רכר מבהור ירדע הם
כי
צ
ו,
עי
חפסי4ס געצסס טוהס גזח ,וגלם אהשריםגכ
שאינם שכרים לאהזסחפם""ם שאק 5הפהחהשיו
היה אקגקרבפ ג-א לבההץהו5יתיס וחסגהשפ"רו
באמטטה אותם חגיס
השכרים אהץם ,וט
חטענח קטש כזח הסאערר? !קשח 4נ.ג אטרופ!
5הפ %א ירבת ואסראח-ג %ש יחע בנרתם כישנ
הגשכצשם חאלה ענינס אחר וחה! ושרר חריכור
וגראח  4כזח טא אחרנישני פירחשים אנ
שירברהסאירר טחפס""םהעימי
ם גטו שכהבתי
הימר שג5עמ חאוסהץ
6ש"ס
י
סהט
*מ
תטלעצכיחם גסחףהשתחכ ,היפסימ
ד נכנר
יי
חג
דבדים מ5אבהתיש טעשח יף ארס ,יהפלא ע4חג
כי אף שיחע אוחם חפסילים ג4ס להורירחרוחנעח
ש גני אש "נק חטלסמשח ,למח קדשו כחס
דטית כ 4חששים כלם אם לא יפע 6גל 5חכליס
חאלח לחשפ"צ חרוחנעתחמיחטת לחם .מיח ראף
ש"ישו אוחם באתח צורחשיחיח ולא ש"שיגצ לחס
עעיס גי! שאקר~שים% ,ש אעיםגיתשאתשחצעיס,
%א אף כית שלא ירחו ,ירים כית ואק גחס
סושהש ,ולארנ*ם כיתשלא יהצעש ,ולא ורת כית
שלא ירכהו .גי חנח חכליס חחם לא עשח שותס
הטכע ג-א לפשל כחם
חחטשח חישים
חחשתיס ,חשם חפסי4ס חאלח לא "שתטשו כחם
טזשט5פדצ*םככה"ס ,וכית שחשגריס עצטסגצרים
כוח "ש לחסוח מאר עליחם איך לא "שהקו סחס
ה6ש טומרולחרשיםולאטגיס; אל תעשווירותחכ*ס
חאלהג'ת שחם לסוהר ורברים כמ*ס ,תח שאטר
פח לחם 51ש ירכרולא נאמרעלחפס""ס כ-א על
חשכרים אועל חעטגיס ש"ש לחם פח לרבר ולא
ירכרו כראף ,עינים לחם %א יחש א!ניס להס %א
ףשמש תר ,ולא יחע כנרתם נאטר על חפסי4ס
העא טףחהט"ס,גגיהסיחיועושיחםכל אשרבומח
בה
חסס ,ר-ל נמו חפסיוים חחם אק רוח גקרגס כי
נשה!ש תשמיס מתיס עלים מגלים שתש סכ4
פעיו
ג כן הזע עהשיחם על אשר כומח כחם ,ארג6
גאפם תקוח %א יח'ח לחם חשארת חנטש ,אכל
"שראל גוטח גח'וגןכית אחקגפי טשפחוחם,
י
ש,
רס
ינ
וג
ה'העייריס אשרח .קורא ,יחיח ח' כע!רם וס

ש

יכו

יא

פעיה

כי חה! בחפךחפס"י
ס וחס כליםכלי כח ופשלח,
הזשי-ת ד1אכעל חכחות
ת
ו
י
ע
פ
ח
ו
שיע
י
ל
כ
נישמי-,
9צ חרדך חראשת בפירהש הפטוקיס,
וחהררהשני חה! שלא כא הטשורר לספר פח
טענעיחפסיי
ס כ-א מרשעת חגץס שלא ירש את
ח' %אקרוי בשטו ,והמח טמים אחרי חג4
וישינצחג*חם גקנק חעהשר וחכב1ר ,ולא חששו
5חש*ם נפשס גאמתח חאסה
טחשבותיוחנניסהעא אמתי9צי
חנים ג0ף תחכ,ר5-
ובלעמ5ם חש

חעיס

,ט

לקטתיאסו
ף כסף תחכ בהשכם כי כחשתרלאוס
קתים שחו ,תחו סעשחירי ארם קיאמרובחי דצוצם
ירי עשח  4את חחיל ותח .פח לחם %ש ירברו
ר-ל לאוחםחויס ה8,ט5גהןבושלהם חמבעבחבמת
בורשי חפא לספרתה15ת ח' ה6ש ידברו,עינים להס
לרויח
ויסנפלאהץיו %ש יראת ,אעש להס6שכיצרברי
חנכי ,והחסקיס "שטצ ,אף להסה6ש ירוחת
רח
קטרת %א "שתד15בו ,ש אטריר-חתעלחריש
חרכריםכפי אמיחהס ,גש
וחריחוכירשה ח',
יהחם %ש יסושת שלא יצששאהס
יהז חהליותכידם,
טצ
וק תליחם ולא יהלט לטעשח הסשח המצרת ח',
יחע כורתס שלא יחפל 6אליו יה' %א יקראו
בשנצ,ולכן אמר כהרך תפ5ה אחרי שאלח חנום
והמט5טת "שיטזחג גסלם וג0ף כמחתס,יחי רצק
סלפני ח' ,שגט חגסף וחזהכ שחס דוממיס טב4
הרנק כגח יחעעדשיחס כל אשר כוטח כחס ,ר-ל
אהזם חשמיסכלחשתרלותס עליחם ,אכלגית"שראל
= כטחתם כוחכ וככסף גי אס כח' שר
לא"שי
שלמיס שלו חגסף 1ל 1חזחכ .וחוש אמרו "שראל

יא

יא

כטח כח'גי ד1א ע!רם הענם ,וחזג'ר פעמים רבהץ
כ!חחחלל ש6ש מרחעה וחם"שרעל כית אחקיראי
ח' ,לפי שגיח "שראל חה! שס להטק חעסגי לחיהץ
"שרשל אכיחם וחם !רע אכרחם בהר ח' בחס וחטח
טמחים בה וגן הזגיר כית אחק שחס חלים

והגחנים לפי שחסנ-ג ספאתשכמסוסושפחחםיוחד1
לחשי-תולעגודתו גחכרל מיוחרטן דטיוחר ,ואתע
חוכיר מררנת אנשיס שאעסנכחרס טפאת סשפחחם
כ-א מפאת עצסס השלטותס
מאש טשפחח
שפשרי
שיחע ,גי חס יראי ח',
חנ
י-כ שאטר ישרשל
על חאומח כגללח ,עיח אוצןעל שגט חלף ככל5
גפרט עלחבהנים,יראי ח' הה! מיוחרטןחסיחר
ול חגחניסוחלים
כטתחגנחנ'שיס אל ח' וחסירים ואנשי
ש,9שח ,ה!סר
אפשר לפווש מ6שת
י
י
ש
ששוח שחם שיכטחו בו גיהיש 9זרס ומצס לא
זגסףוהזחב"1 .ש לפרשו מ6שת חאר ,יאמהו"שרוו5
 11כטז
אחח'רוויראי ח' שחה!בומח כח' באסהוספני
:טחתו כ הש ע!רס וסגנם חמיר .הנת לפ'!
:יאר חסכח וצששתחבנאי
ח סמח שאמו עפוך
שתרךלעאל קחרואוי,ם אשרלא ירעדדי
ל מסלטת אשר
:שס
אטנס גננר חסכח השניח שותכיר
:אטרו כי אג 5את יעקכ ושטרעל חסרך
י
ד
ל אמחך
צ 11שפירשתי שחהומפאת צסצהטש6וי שראף
י14
 ,ע !-אטר ח' !גחע יגרך,ר-ל ח' אשר זכר
!1חנ 1גחיוחנו כנ6ה סצרים וצא אלחיט נם עחה
גלחזגו !חוחחשיכרךאוחנו ,ומפרטמיומיחמבורג'ם
:אמרו יכרך את גהץ ישראל שחה! עם "שראלגכלל
!חה! כנלהץ ,ויכרך אח כית אחק שחם הליש
ץכהנש קההש' ,1ויכרך יראי.ח' שחם החסיהש
וכגל דורודור .ולפי שוגערים חקמנים אק לחם

לטחי

ק_1

זגבח פסח

זצג

זכות בפנ' עצטם כ.א בהצטר 4אל אבהת'הם5 ,כ! יות עגההו
ח.שסבבאי בנ6ת ,ואע.פ שציהישן
אטר הקטנ'ם עםחנרה"ם ,שהקסג'ם בוכות חנר41ם אטצא בשם אקרא ואהפל 5לפניו השוטר אנא
יהברכו נ-מ ו אוצפח הגמשורר ברהש חקדש ח' ס%טח נפשי ,א 5תצש עטט כ5ה בולות הוח ,מ
%נילותיחיוי51כיפ ומתסעטים אטר אחח ח' חנהויהוש אגגסצדיקע5ב 5חבאע*ט,
שישראל באורךח
עם ב 5ומקף חרץ ותס"שפט הצזדק אלחהן
סחסעטתכם
מדםברררחכטחחאלתפחרוחש5
י
א
ר
י
ת
י
ב
א
הש 5חחשטשטפניזח לא תחיו טשאיפ 5נשלח כ' סרחפ .וכן בזח הנ6ת שטר לנפאר שמי נפשי
יופף ח' אל'כם1ע 5בניכם .ובזח הבטיהם שיתרבו לסטהיבי ,ר 5-קצבח ישרש 5ער ח' א5היך ,בי אם
5בוא,ותביא5הם ראוח
במאר טאר ,ואטר ברוכים אחם 5ה',להה ראיה ע-ז
השיםתאס5צירויפקרבואבמחרו"
ו'גחיח' נמ5ע*כי ,שבויות
כאי~ואסר חביטו וראו שחהשפעות חןכפי סודגה טנלו
שכ
המשפ"מס ,וחאוטות ח! טהפפשת משרי סעלח %כן הטצרחם טסביטים בהויגתבני "שרא 5כמו שנאטר
תחיה ברכדשומעלוש בחררנח וסרר טבעי ,אבל אתם כ5חבןחילורחיאורההשליכווי ,אהה ח' א5הים שטה
אעכם טבי ברוכ,ם אתם 5ה' עהשח שטש השרע .ת4ת נפשי ססות אתעיני סדסעהאבכי ,השתרג6
וגחיות חסבח חראשתח השי-ת והוא חטטפיע וטכרו ט1חי כשחמשהני טשם וחבאהני 5ארצך תח5תך,
אחכם איןטעיור בידו 5ההשיע ברב או בסעם ,כי %כן נם עתה אכטת בך ואחחלך לפניח
 .בארמת
דוא עהשח שטיםוארע ובוראם אחר חאפסהסוחלט ,חת"ם שחיא ארץ "שרא .5כטושאגשיטזזקיחאטרתי
חכנח .שם תאטרו לא אראח 'ה בארץ חחיים ,כי כן נקראת ארץ
%קטע"רמכשוחת כחרעציתיותותגם סט
*ות השגעות נא%תכם ישראללפי שחיא עחגת תים 4ישביה פדיקים
בב
עכ
שה
חז':ועהכם ,הע נא וראוכ' תשכךם שטיםלח' %כל בטיחחם נקראיםחיים .ונם כפי קבלחםז-ל טת'ם
בא-ק
אשריחפוץיטם,כי חוא "שדר הסערטת חשליעות יח'1רקימו רו1שתח 6ט! חחחית
%פ'ש5אורך
וחוא יבט 5חסבות חטב1ית גויוע .השם האטרו חנלותרביםיתיאשוט!חהשהגהבאטרםיבשועצשחימ
שעף חארץ ופטלטת חארטח געוא"ם בכ 5חאדץ נסרמ5מ ,לכן אסר הגמשורר בשם חאוטה ,חאסגהי
תש?עק*ם בח ה8יןמי ש*מחח בידם ,נם וח אימ ק מ ארבראניעניתי סאד ,רי 5חמיר חאמנתיאסעה
מ חאוץ טק5בני חארם ,ר.ל טטע ית' חיא %ח .קייסתשבטו שאנחעעתהבלילפסתטדבריםומספרים
האוץ המ4אח% ,טאןרמויבא יחננח ,כ-ש שחאתעת בקראתסצריםוטניד'ם העבדות וחעטץ אשר סבלע
וחטט5טתאפ"6בחייוע קרויין סת'םלפישאין5חם שם ,כבת בזט! נא%ח חאסגח' שארבר ואספרה אז
השארתנפשיתוחן סתים בחחלם% ,א 'השו את אירחייח' בנלות חזתעניודל .חחו בי ארבר אני
שטק 5חם את חארע .וח4ו אסרו5א הגאץ'פ יה5ל 1עניח' טאר ,שאדכר ואספרחנלותוהענד אשרסב5גב
יח %א ב5יורדי רוטח ,שח! חאומהתויורדקבכשוחן ונם בן ארבר איך אני אטרתי בחפד שחש כצרת
אל הקבר שחוא רומח וחטם תפשורעב5חינשאררה חנ6תוסצוקותיו ,טלשקיה
י רוד נחפ שכח ס8ני
אטנם אנחע עם טרעיהו נברך ית 5פי ש"ש 5ג 1שא ,%או רקים ופהשזים ,שחוא לשק חמרה ע5
ודכרש טערלנפ5אותע ,שטרסעחח ועדשלם 5רטח השפלות וחצרח ,אז בזט! חנש5ח שאחיח חפשי
ארבר ואספר איך ח"תי אומרביטים חחםכ5חארם
%זט! חמ%ח,יהיה טתי שיחעע
אחבתי כי ישסע 1ד אפ קו5י כהב .ר 5-בל חנביאיםשחחנבאועלנא%חיותשועהי
תחנ1ני ,כי תםת אזנ5 1י 1ביטי כלםכהבים לפי שעבר קציר כלח קיץ ואנחנו לא
אקרא וע6 .ף שאתחאיר מאאישמ נוששע,כי בזבטרע-ח ב"שד'ו ,כזבישעיחבנתמותיו,
בובו ירטיח '1חזקאל כנבואות'חם,וכן שארחנביאים
"שח "1מת 4מ טרש
ממז
ה"%
לק אטר בפמר חמ כלם-כ 5חארם כהב .כי יבאזט! בנאולח העתידח
ת%ת שש
 %מ .מ מ ח ש  9ש שדמטר חשטח ותרבר כל חרכרים הטתששים שחע
יב9
את ק 4ומת;  4אהשים בוט!חנ5וח .ושפשר עוד לפהמאני אטרתי
אעפ שש"4
שש"מ  4ש ק
אמ בחפד כ 5חארם כהב ,ש"שראל בנלות הוח
ש
הח שמת
את מ*
ק*העט חפע תחתיו תטיר אומרים א 5חאעעת חמוש6ח
אתפמי מ 1שע
אמם  %5ש ל עליחם5,ענין אטתות'הם ודתיחם ,בל חארם כהב,
אמ
י
אפתהה%
טאטקאעי
מחי"שטע1ד את וינאלני .לא טרובכם טכ5חעטים אנחע טתי סעם חחשט
ת
ס
י
ק
י
כ
ייאיח 6חכי חטח אזט ל' ,ר 5-בשהקיוי*
ח' בנ5הת שחאטת אחכם וכי רבים יחכמ ,השינו כ!כי כ5
גוצרים חטח אעו% 4צעקתי וגאלני ,ולכן אע-פ חארם כהב בשמתותיחם שמת ח' 5ע%ם אהנו.
אקרא ולא %פי שבזט! חחאצעח עד 5ח' לעשותעמנו,לכ! אמר
שרארכו4חיטיםבנלות חזח ככ5
ג
יחזח אפפתי טת אשיב 5ה' כל הנט%השיעלי ,רע טח נמל
יך
אחד 5טחהפ,%כ' וגחבנ5ות חארו
וסבבוני חב 6טות בכטח שמדות ,וכמה חריטה אשיב לו ,בטח אקרפפניו על כלחטונח אשרעשח
שננזרועל קח5ות רבותשטהועל קרושת השפ,ושאר עטיב5תנוי6חיעלי ,וחם סממ יח'  4צר חחסד
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י ט*

י
י
א"י

איי

*י

"*יט

עיכ5

זבח פמח

מ1

,לאעל צר חרק1 ,גל תגפה~חי ע4חשני כעל שט
בכלם ,ומחליליושות ג8.
אשר אנהמעושים
פח חיום שמהללים אוחו בכום ש 5כהמה ,וק בעק
חחחש כוס "שהמת אשא ,ר.
אני נרשא טס
"שקהללעחיי
"שועות אחת שחיא
טצחם ,אגל בקבון
הנליות כוס"שדעות רמת אטאושקרא בשטוהשפרסם
גכלבני ארם גמרתו ,וש בטא השתח 1גררי לח'
אשלםלאבביתכסעשחלילפסת חב-אבכיתוומקדש
ננרחנאלכ5עטו .חשם האסר טוח יצרק ב,וכים
לחישג!0שהגא%האבל בטקחלותורבבותעם"שראל
שמהו בנלות בנפש סרח %א ראו בסעח סח יחיח
עמנם 1לו אסריקרבעיני ח' חמוהח לחסירו,ר-ל
יקרוניול
ח ובבור רשלגעת חנפט יקגו חסיוי ח'
י יחע נפעעחםצרורות בצרור חחחם
בסותם בנ6ת,כ
את חן שחף שחוכיר ב-ז בררך בטחק שסתח
טחחש מאסק טקיחיח ,התפל5אל  1בשם חשסה
באסרו אגא ח' כיאני עכדך ,ר-ל זכור נאכי אני
עגדך 1לא קנץ גספך,
בית כבן חאטח
חאטח אלאיל
י"ת 5אדהיח% ,ק
יה
ח
טאמרח חחורח
""טחוש רסשלעם
וך
לד
יב
 .אטר טחופעמים סלת ע
י
בגלות טהש סשחח אהשה טנהיחרה לקבורחוחש0ט
כל
חאושת ,בןאפתך,התיחה טשח 1סו2חתלטיפרי,
ר.לחלאהחי
אחה ח'
כשחיימ בסצרים אסורים
חויסורי
*והדצאדגיגהחבורלנא%ח,
שמ
בבורחכו,ל פוזחתל
ק טלפנקך טנם 4טז תעשח עסוי כן,
לכןיחיוינ
חשם טםעשו "שרש .5זבה חג חפסה חשסת טירה,
ה בסקום אוח1זבה ,ובשם ח'
גפ עחהלךא,בהדעי
אקרא בסקום אוחה טירה ,רחיח למ נםג,ח יחרק
4חלכי חם אסרוחושיר והחההשח בסדבר כל קחלם
".תר ,ואנחמנררי לח' אטלפנטיה גאלכל עטוכטו
טחם עשו עורה בקחלגדול,וכעסף ע4ה 0טאנחמ
געשח שחה 1ערשח בחצחת בית ח'בהוכביירדשלם,
וכאח בח-א טלת,ננרה'גטוננר ח'לפי טחיח טם
חטשחחלקים ,שרתנשים המרת "שראל א%ם רגיר
4הוכל ,טכ4דשריוווכל "שראל סקובדםהט .חצרות
,בית ח'איעא בהוך נטל יחשלםאו חש%טוחנררים
האלח4 ,תוספהחיו.רבדעככי ושש לרסה עשרחגסים
טנעשולאבהשימבבית חסקדש ,ולגן חיח שף רבויו
חלליח,שיאו4רלכל חעפו הל 6את ח'על חנסים
דעל הפ4וקן ד 51דשוטיהץ ד 51דש9שאמת שודשח

יכל

.

81

.חללו את ח' כ 5גוים טבתוחו
כל ל אוסים 8ר5 .פי טבהיאת סצרים קב6
בני "שראל אסונה ח'הת4ויבורחי
 ,השאר חאומות
ד4ש הל6ש ,לכ!אסי טלא יחית
לא קב6
אמועשרהיירה כי חטףם הושהעת כלם "תללו
ק בגשלח
רשבחו את ח',ספגי טוו חסטת אשרדתג'רלסעלח
באסרועלהסיךדעלאטחי ,דעליחם אסר כי גבר
עלימ חסדו השסת ח'5ע%ם ,ר-לבענירחסדוטגבר

.

שא

עלימ בהטתח עעטר אסתה אמערו טשסרסטא
בג5הע%ם .העא אסרו השמת ח'לש5םחללויה .חשף
טגם חאוכטש התלאומים יודו שמוחשטתחו ,חנח עם
בני יקראלראףט"דשו טבה טיהזדבפניעצסם ,העא
הור1לח'כי טובכי לשלם חסרו ,ר-ל טחהו
8
ס0ה%1י4 5משבהסשתיבחמשת ,בבחעתסעלח51שלסיהו
כי ושש חשב הכמחלס ,ובחעח טגית סצר חסריו
אוששח עם וש%ם בשמירח 1וחשדעתה ולכו או1ר
טחחל %חוח יאסרנא "שראל ,ומלת שנא* ס5שה
עתחחיעי בנלודע ואם יאסר 4טז"שראלכי5ע%ם
חסדו ושש רקעל ררך חחעבומשכי חסדיו באמתלא
חנ"ים בחיותמבנלוה ,אבלכ,ט! חנא%ח או "תיח
זכש ראף קךאסר "שראל כי 5ע%ם חסרו גי אז
"קבלו החסדחאמתי .מסחכלכי לא אסד יאמרנא
י לשלם חסדו ,אלא רק
"שראלדעדו ח' כי סובכ
בילע%ם חסדו ,דענימכי באטהו ההז לח' בי מב
טהגשכפי ט*שהו בשעע כבריחעכלה!סניםטוים
אליווככלעתוככל רנע יאות 5ומרהודולח'כיסוכ
כפי חבהעח
ו השניח% ,קאסי שסר נא "שראלגי
חסד לפיטי1או סעבד
ותלחיהוהעהעשהחסר
חאמתה גםבית אחקלוים וכהגי ח' שעהח בג6ת
אץ לחםעבויה %א קרהשח לא סעשתתולא סתמת
וכא.לו כסלח סחם כהתח ד6יח ,אכלב0,ק חנא%א
"שוב
%וםלחססערלוחם באגטז ,ובוכש חההו יאות לומרכי
5נ
כפי חחסרים טקב6כנאית "שהאל.
וט
י ח' טלא ח"ת לחם בגל1ה פנאי הוכנח
א
י
י
לחרבק באלחש טפחר חאויכים תרתם ,ש להם
שות חחל%לומר בז0קחחחשכי לשלםחסדו .חשפשר
וול
ר,שק בשאר מ למם חסה כארש
מאט ט  9ף וש%ח חמ אע %ת
כמ
יא ש
אמ
ש ף ט"ת סים ממ מ  6ג א א ש ק
טק
י 9ש"ח ע9ם ב אתסיש
החי
9חח
ע 01טששז חח 6יעו
04
תה מושיו מ
לש 6שח ,רע *פ
נצחיםיח"ת החסד חחהנ ע-ר סאסי חנבשחוסדך
סאתר לא חסהשוברית טלוטי לא השכג
אסנםאסי עור כש הסצר קר4אץי יח ,טאץ
השר טנהיאטספגי ההף צחת חנלות,כי חנח כבד
ראימבנל1ת סצים גי 0ש חטצר קראתי יח בטו
טנאסרוקשקובני "שראל אל ח' ,הממ בסרהג יח,
ר-להדצאני סצרחלרוחח% ,ק אני בסהז טגןיחיח
בעהיר ,העאאסיו ח'  4לא אירא% ,ק בא
ק
התס,ירב5שקעברלפיטסרברסנלוהסצריםטחפבסי"
א
לראי רשארחפסוקים באו ב5שקנזדו :וכיקבוח
לוסר עורכיחנלותוצרותי1חם גאטת בעמרט"שראל
אינם קוראים אל ח' חשעם טביםאליו בכתחרוהיח,
כי אם חיו רבקים בח' לא חיו יראים טהעסףם.
התביאלראית 19זטצרים בשמת0ש חטצרקראהייח
49ני* כ5ומר בכר ח"4ף בצרות רכהת אחחתוכא"שר

לעים

**

יח
יש

ינעוץ גשגמדץ

קבמ

בבללב אל ת' ענניוההיאני לסרחב ,בןנם

קערחאחח'אםתיה ת'ל' והחחי קרוב ח 14סת יקשח 4
ארםצ כי תושיח' יהפוו חצרים 4הריפ והאיבים

לאוהבים ,וכסאסר שלסת ברצוח ת' ררביא"ש נם
אחו ,חש ח' ל' בעהרי~ושנ' אראת
ארבע
בשתא' ,שבאשר ית'ת ת' עסרי בלם יתיו בעחרי
ושני אראת בשעאי ,שחסתיעזרעי ,או יאטר ושני
אראת בקצנאיר.ל אראתברעחם% .כן בחעחעבנל1ה
ממ לחסוח בח' בחפל1ח וסעשים מובים סבסוה
בנריבים ,ואסר בארם ובנריבים לפי שבנלוח ותת
פעמים יבואו חצרות ספאח תעטים חוריך לשוהרם
%עוכרם %חוט-צוח אל תתסק,ופעסים יב!או חצרות
ספאח הסלבים המשריםוצריכים אנולתשהד5לפניתם
"%מהס,לב 1אסר שמוב לחסוח בת' %תרבק בו
%במהז בארם שתוש תתסקאולבטוהבנריבים שתם
%ביתםדשריהם .וועבירם פת סאשר חעטים כ%ם

"י~ם

ים

ומלביתם אב5תו והטמתו
חיו בשסחע .חשסר
בות כל טים סבבעי גם סבבעי ברטרם ,שתם
ארבע לשעוח ססבוב ,ואסרו תספהשיםעיצאלתהק
חמלשח ,ושני אהשוב שאסר ב 5טים סבבעי ע5
שתחריבו ש!מוק עעחית 1הנל1
סתנשחברמייבםובונביאואעש
ריירושלם 5שחתא ,אך תיתא בתם
ספ5ח רבח סאץ חקומח על חמאחם ננר ישראל,
חתו שאטר בשם ת' בי אטילם לפי שבמבהינכרחו
קתע%ם .ואטרסבעי נםסבטגיאגיבאעלנבוברנצר
%ר בבל שבאעל 'ררשלם פעסים רבוח בינףיהו'קים
ובינף יחרכץוכיטי צדקיתו וחהריבח ,ולבן אגורעל
תבב*ים סבעי נם סבבעי ,ובעק סח שעשו "5שראל
סט חמ בק בלתוח וכמ שףער תנבש ע*תם ,חש
אטרו בשם ת' ב' אטילם ,ושסר עור סבעי ברטרים
ביק אל פ4ס ומרי ועל תיעים בזבקביח שני! ,אסר
דועכו כאש קחמם בשם ת' בי אטילם ,לפני שבני
חשסעאיתשטיחם .אטנם ע
ארום תארוך
ל-לנל"5
א תיתאלידחייח
ואת אסר דחחדחיחגילנפול ,ר
קרובת לנפילת%כלית סהמלמח בי אם בנל1ח רעף,
אם לא שת' עזרני והמ5ניטירם-.קוי חסרתיח רור
6 4שדגח ,ר'ל העה אשרחיח  4שלא באתילבלית
בנל1ח ארוםשעל' 1אזטר לח' אלחי "שראל ועא יח
בורא תשלם ,ובכצ שתשיב חחבם לסאסר תא!מר
נר%ת תכבשח שעסרה בץ בטח זאבים,יוש השיט
נר %תרוגה שטמלח ,וב"שהמעהעיח
ויתיתק%רנח
רשעת באחל'צריקים שתם "שראל ראסרו ברנחס
יסה ת' עדשחחיל,לא אומראניכחי ועהשירי עשח
 4אח חודל ח,ח כ-איס'!וף ויא עהטת חיל לא
כחי .והוכיר תסבח לסח יחס אל' 1יח'חחיל באטת
יטיט
שץ ת' רומסחיסץ ח' עישת חיל,כי
יווי
ח.
לל
רופסחעל המערכוח לכ! חהש עהשח חי
והטחבל
ישחרברים תאלת עהץ חסרח 'ת ,יסץ ח' רוטסח חם
סרברי שירח חים ,כאילו אסר בסו שעהח אנחט

1?9

טמרים אח תחלל וטשוררים וסשכחיס על נאולח
סצרים ,כן בובק תחשועת תעתידח יחית ק%
ישועח באתלי צר"קים ,ששירוח וושישכחות "שטת
שטח ,תם טשחםתיבריפעצטמ שאסח בשירחתים.
%פי שראת הגדשורר כרהז קרשו שיפ %ספק נהל
בלבבות תאנשים אם "שראל 'חסו בנל1ח סהקך
צדוחיתם לכן תמדך לוסר כסכסהץ וסרכר בשם
תאוטת :לא אסוחכי אחית ואספר סעשתית ,ר.ל
לא אטות %א אכלת בנלוח אבל חטיר אחית משפת
השועח ח' בדי לספר סעשתיתבי גה-שועא .ושע-פ
שיחקפעי צרוח לא תאיח בל'ת נסורחבי יסוריסרני
יח 1לסוח לא נהנני .עאו4חעפהחי תחתלתסטרים
י
זבעיימשועת לכ! אטר :פתאו שערי צדקכ
אני "שראל אבהש בס אויה 'ת .וכאילו תשעהק
"שוטחו זת השער לת' צריקים יבהשו בו,ר.ל ראח
אהח"שראל אם שבה בהשוכת שסח בי השערחיח
'חיה סטרער אשר חשוב אל ת',לפיאההיקיםיבושו
בולא אנשים חפחשעים ,ושז "שראליתאיל בננהע
'1סחם בשכח ראסר :אורךבי עניחני בנל1ח הסר
והנסחר חזת ,כיק שבאתרעת תיתא  6ל"שועח,
באופן שחאבן קמאמו חבע'ם שוצא עם "שרא5
חנקרא אבן שנאסר טשם רועת אבן "שרו ,%אהץו
אבן שתבע'ם ים חאוסוח סצאסים ט נעשח עתח
לראש פנח ,בי בנץ חע%ם וביח ת' יתית ע,14
וההשועת תנר%ת חשח חוות לא בחיל ולא בכח
אנרש' ב-א בכחו יח' ,חוע סאח ת' חיתא זאחתיא
נפלאח בעיניע ,שתאיח תמ51ח פ*את רבח בעיני
בלארפ .ושפשרלפו"פעורשיתיהזת סאסר תבעים
וחשובהס יאסרוי אסת חוא שחייפ סצשסים תאק
ח,אח ,אבל זאח תתשועת סאח ת' חש %בן חש
נפלאח בעינינו ,חח חיום שתוש זכק תגא%ח ביה
שעשאו ח' ננילת עשטחת בו,ר.ל לא נהעצב 51א
נראנ על מ%תבםביק שחוש סהה אלתים ,אבל נפ
אגחט
ננילח תשטחת בו ,ווצאעל ררךטח
שאמר למעלח
תשמ" תל 6אח ת' בל נהם שכחחע ב5
לרנח

עי

*

חאעיםוגר.

אנאי

תושיעת נג אנא

י

חצליחח נא עה זמה"%לעחירשקש

יאח

!גח תסג ממ !שח

אשי

תשח"
מ 1% .שתפממ ח4ח בשאא טר %אצ
אנא ח' חצליהח נא ,ששליח ביריתם5ישח חשובח
עהרשיסמוכים .וטח שאטר ברוך תבא בשם ח',ר-ל
ברור וסבורךיתיח סביח ח' כיץ שדיש בא בשנצ
להחקרב לעבודתו,ולפי שבא 4סחר ססייעים "עתו
אסר :אל ח' '1אר 5ט כי כחיוחו סה"שרים ננרו
חוא 'אירלפנינודרכו ואע.פ שחטף תננקףריר לב
חארם תרעיעבבוהו טזת ,אחםיראי ח' וחושבי שמ
אסרו תנ בעבוחים ,ר-ל אסת תכבש את שתש
רטז לגוף 1ל"צר תבחסי ,אסרו אוחו ער שזקויבא

זבח פסח

1%

אל קרנות נהכח ח' שחווו חכ4הו חאסחי ,וכאשר
יחיחזח אז תשבחו וחאסרו א 4אחח מורךאלחי
חסרו .נם אפשר
ארוטמך ,חורולח'כיטובכי
לפרש חפסקים.חאלח על עני! חאוסוח שחזביר,
ה*סר אגא ח'חדש"טת נא ל"שראל ,אנא ח'הצ4חח
נא לאוסות חבאות 5ושוח חחת כנפיך ,שששס*שת
והצלח עלט רהן ח' ,ולכן יאסר כננרס ברוך חכא
בשס ה' ,שאחס באים לחהגייר ואנחט בגי "שראל
ברכנוכם בשם ח' ,שתחיח ברכימ עליכם .אגצם
כ.א בעם סט5ה,1
שר חגטאי וחשבינח לא
חוצ שאסר אל ח' ויארלנו .עורילסרו לאוסות סח
שראף לחם 5וישות כרי לחהקרב אל חאלחים ,וחוא
אמרו אסרו חנ בעבוחים ער קהצת חנהבח ,ר-ל
הג'או הקרבן בשמחח ובשירים ובעבותוח חאחבח ער
שיניעלקרנותחנהבח,כיבלקרבן יקרא חנ ,כמוחניס
ינעפו ,ואסר זח לפי שסוט 5על חאוטות חנבנסות
חחתבנפי השכינח 5חביא קרבה אבל עם "שראל
שוטו בהוור חווואומר אלי אתח ואורך וגר ,חהץ
5ח'כי טוב ונו' ,ואפשר לפרשעור אנא ח'חהשיעת
נאעל השוגה "שראלונאיתם ,ואנא ח' חשיחח נא
על סעששם קמנם .הוסר ברוך חבא בשם ח' על
%ר חטששכי באשר השי-תירשיעויצליחלעס1יבווו
טשהוו בשם ח' ויאסר ל"שראל ברכנוכם סבית ח',
ר-ל ברבתגם והשפעתכםתחיתסבית ח'שח~ש סכסא
כבורו 01רום קרשו .אל ח' ויאר לט ,שיאיר פנ1.
א4טריוח אתבני "שראל 6חות חנ לת' בשמחח
עומרים .וחווו אסרו אסרו תנ בעטתים ער קרנהץ
הסמבח ,ר-ל לא תעשו התנ בכהיבםכסובנלותאלא
כבית ח' חביאו חתנ אסור בעבוה1ת אחבח עדקרטת
חמבח,וווז תחללו ותאסרו לפניו א 4אחת ואורך
תסרו.
אלחי ארוטסך ,חודו לח'כי טובכי

לעים

חחי

ש

לעים

יחלל1ך ח' אלחינ 1כל טעשיך
וחסיריר וצריקים עושי רצונך וט/
שממח מע בממ ,חעעח
ט ןא טצת השי
כמטת :חאתתלירע5
מאש חח חשאטי

רחש נמן משיה לש
יחטחטת מברטת שאמט
אחת
מברכים וטשבחים אוה 1ית' .ונראח שראף לחודות
להשי-ת ,שאם 5א חיעועהשיםבן חייעגפויי
טובח לפניו או בלתיסכירים אתנורל נסיווחסדיו
שעהשחימוו
 .ואיןריך לתכיר טר 5חחסר תאלחי
כ-א בתתלוחוראח .ויראת נ-ב שחחל1ל חווו רבר
נאות לפגיו ססה שאסרו חז-ל לעולם יסרר ארם
שבחוש 5סקמ חחלח הוח-כ יחפלל שגיווט בזח
שתשבחים וחחוראות י"שירו טתות המחפלל א 5טח
שראף לכרן אלי 1בחפלוצ ,בציורו שחווו ית' א5
עליה קתת שטיםווורץ ,והוא טשניחבפרטיבני ארם
להתלא"שכררביווכפרי מע ,145וחוא חבל יטלבעל
בלחי תכליח,וכל חרברים בירו כחוסר ביר חיהור,
וגאשר יהשוב כל זח בלבבו יפי 5חחנהו לפני ארת

יח5ל

ק5

חארתים באמרו חשלא סח'רבי! וכברנכההש 1ראיות
חמו
ק חחורה סן חנביאיםוסן חגהוים
י שירו
יב
רבר נאות וראף ח 14ית' .סן חה1רחשר
חכחהל
5ח' גי נאח נאח סוס ורוגבו רסח בים ,ר-ל אע-פ
5צייר נרולתו,
שחקב-ח נאח נאח וווק אט
עב-ו בררך שיר וחרחבת המאסר אטרשירו לפניו
בית שסוס ורוגבו רסח בים .וסן חנביאים בסת
שחחיעם חנבש
באסרו חגגרני חית השרח
תטנעה"
הי בסרברטים נחרותב"שימק
חניןובנות יטחבי
להשקוחיב
ר בחירי ,עם זו ערתי  4תחלתייספרו,
ולא אותי קראת יעקבוט' .ר-ל חנח חית השרח עם
חיות שאין בחן יעת ולא לטר ,וכן חגין וכנות יענח
עם ארסיותט והצעהם יכבדתי ויה%תי לפי שנההי
בסרבר טים ונחרות בארץ"שיסת ,אף שלא נכראו
חטים חחם בעבורם כ-א לחשקוח יב
ר בחירי ,וקל
וחוסר חווו מח אם חבעלי חיים הבלחי סרברים
חאלח יכבדתיעל חטובח אשר עשיחי ,אע-פ שלא
עשיתי אותח לככורם,בל שכןשעסי 'צרתילישחהש
עם חבם ונבהיצרתיו סיוחר לעבורתי ,שחםראיס
שתהלתי .ספרו ,ולא עשו כ 4כי לא אותי קראתי
יעקב ,ר'ל שלא נההםלי תהלחובבוד .הקחכימבים
סבואר חוא בסקוסות אין סספר ,ובררך כלל אסר
כל הנשסח ההלל יחח65יח .בראחסכל ח שחשבח
אליו ית' ושש רבר שראף 6ישוה .1אסגם
רל
יח
סח
ו
יאחר נראח שאין חשבח וחחלול רגר חעו
כביטל שחוא ית' יתכברויהפלם עם חשבח
אשר.תט ל ,1כי חואית'לא ישתלם עם רכורחחלי
חט
ססט בעצמ ,וסח טלל בחוקו חשבחותחלי
 ,מס-ש
אם ציקת סח ההן לו? 1כ 1חהשרים שנשבחהו בחם
לסח חםלו ,בק שחם שוטיים אוסקריים,לפי שחוא
אחר פשוט סכל צר ,השיך נתארחו באופנים
שבים ,אשר נם עצטוחו וסהוה1בלתי סהשנ 6ולה?1
והוא ית' איט נושא סקרים בלל ,ואם אין אט
טשינים טשלמוה 1רבר איך נשבחוע? ובבר חפ4נ
חסשורר שסר ע-ז באטרו לך רונויח ההלח אלח-ם
בצית ש' ,ר-ל חשת'קח חיא חהחלח חראויחבחוקך.
ולכן חחוא רנחית קסיח ררבי חנינא וחק סרבח
בחוארים בשבח חאל ,נער בו חש5ם חחוא ואסר 15
סייסתינש לכ~תי שבחי רמארך? וכר וברטתפ.א).
וכבר חרבת חרב הסורח חטענות עלזח .אסנם סח
שראף ל1סר באמיהה חרררש חזח חוא שתשבח
והחלול"ש לו שתי בחינות אם 5צורך תנאשבח ואס
5צורך חטשובח .ירוע שבבחינתו ית' חית חשבח
וחח %רבר בטל ובלתיחנת ,בי חשי-ת איטצריך
רשבח בני אדם51 ,א נובל 6שבחו 1לחש1כפי
שלסוה .1אבל כפי תבחינח חשניח חשבח
בו
נאח וחנת 6וורך חטתפלל ,כי גמרח על כותת
י
והלחב5
)1וחבחו את ח' וחכרח תסדיו וטובו1 ,כן חטיבו
אשר רברו יטחהוארים שיההור בחם השי-ת חם

יכיין

5תלי

חואיים רק לפע%חזיו וטישיובי מפעד4ת מא5חיות
טהטטתאצ5יבי1 ,ג4מם ראף לשבחו %ברך אואו,
והאילו כהדשיו עצסם מטח "שבחושרמ5לוחו .וגבר
בא הענק חזת בהפלת השבת באסרט ואעופעוסלא
יטירח כיס ולשתנו רנה במטתנ5יו וכו' אק אנו
סספיקק להורות לך מ' אלמינו ,ר' 5אע.פ שקבותו
רבף מתמלותביסונליו וכסרחבי רקיע ,ויחיו עינינו
טאירות בנרמ* חשפייטים וכפינו פררשות השמים
כנשריסורנליטקלותגאילותלכוצות ,לאהינוסספיקין
למהיתלר מ' כפי ש5סותך,ואין רי במם לברך את
שסר סלכט ע 5מלק קסן סחמסרים שעיטית .חחו
שאסר אמת טאלף אלפיא5פיםהצ'נסיםתפ5אות
שעשטזעסנו .ולכן מתם מסהפ5ל רבריו באסרו שאק
ממ5א והשבח כפי שלסוהו ו5א תנסו 5מסריו ,אלא
אברי מארם עצטם "שבמוחו 5מיותם פע%וודו .ההו
אטרו ק אבים שפ5נת בט ורוה תשסמ שנפמת
מם יוחיבר113כי,
באפינו ולשק אשר שסת
בטיומןחםפע%ותיו .וב5שג,
ר-ל מם מעצטם "שבמוחולת
שראףזה5צד'קים ו"5שרים שמם "שרא ,5והוא אסרו
ובהיב רנט צרקים במ' בפי "שרים רעורומםוברברי
צריקיס ההברךוכו' .ובט!ר טח מםמצדיקיםוהקדושים
באסרו בטקה5ות ברבבות עסך בית "שרא ,5ובטו
שאטרעורשבן מובה ב 5ממירים 5פניך מ' א5תעו
לחורהז 5הל4 5שבת 5פאר וכר .חה עצטו בית
נברבה משיר באטהוימל6ך ת'א5חעועלב5טעשיך
והסידיך1צד'קיםעדשי וצתך,ר 5-שיחל5וחופעו6תיו
יחארוש בטעשע מנפלאים ,משת זת בפרפ5צריקים
ולמסמים שהם עסו בית "שראל כמו שמזביר .זו
תט! תכוגה תראשתת בשת חברבח.
וחכתמ השנימויא שתנבשים ייעדו בלםבי
טנק מש%ת מעהירמ יכנסו בחברת חאלמים ה!סהה
אטעח1לא5בר מאוטח מ"שראלית אלא נם כ 5שאר
מאוטהז ,וכסו שניבא "שעית למ וחית באמרית
משים נגהיהית מר בית מ' בראש חחריס ונשא
טנבעהו תמרו אליו  50מנוים ותלכו עטים רבים
אמחלכו תע5ח אל חר ח' א5ביתאלהי יעקביורנו
סררכיו ג5בה בארחותיוכי סדק תצא תורח ורבר
דד מירהשלם .וצפנית אסרכי אז אחטך א 5עסים
שפת ברורה ,לקרוא בלם בשם מ' %עברו שכם אמד
הר ,סעבר5נחריגרש עתרי ובת פה!ייוב'5הסנחתי.
גפ שררשות!-ל סמ אשומ5ך השנחסך ,לכשאשוה
5ר אנחסך ,וחסבת בות שב 5תקסטות והשנאת אשר
5אוסות עטט מם סמכה תלוף מאסהח ,בפ שאסרו
בסגד שבת מר סיני הר מ'נצאי סבעי 4ת1
אירש שםסאי ייה שנאת לשסות תע%ם עם
שיי
אם תטצאת את רורי סת הנירו 6
שש
"שרא ,5וכס-
ששלת אמגח אגי ,ר 5.מנירו  6שבל מח%איס
שאוטת מע%ם סבט!יןע 4אינם א5א בשביל ואני
איהבאיצ ,ומטעם סשום ריחוק מאסתהה%,כןיאסו

ש

ש

ת' לכשאושוה5ך אנהסך .ה 1.3נאטר בהפ5ת רחדש
השנת וייראוך בל חטעשים ישחחט 5פניך בל
מברואשו1,ט 1ב5םאטיה אחת 15צת רצתךבלבב
ש5ם בסו שיוץ 14מ' א5חיגו וכר ,תאסר בחפ5ת
סוסף סלוךעלכל הע%ם ב5ו בבבורך ומנשאע5ב5
מארץ ביקרך ומופע במרר נאק עחר על ב5יישבי
הב 5ארצר ,ועע ב 5פע %כי אחח פשאויבק כל
ההרבי אתת שרהו ויאטרבל אשר נשטח באפומ'
אלמי "שרא 5סלך וסלכווש בכ 5טש5מ .ובזמ ביארז
שבזנק מנא%מ חעתירח כל מנשטח תמללימ ,וכרי
5מעיר ע-ז נאסר כא ,בברכת השיר אמרי שנזכר
בת5ל כ 5סמ שנזכר סמשולמ מעת'רח :ימללוך מ'
א5מינוכ 5טעשיך ,ר,ל שבזטן ממוא ימל 6רשבחו
אוהוכל מאוטות שהס טעשמ ירי מ' בסו שיורוחו
ר1ריקים וממסיריםעהשי רצתושהם עסו בית"שרא,5
וכ%ם ימר יורו ויברבו וישבחו רפארו לזכרסלטחו.
וחנמ תקנו בזמ ארבע 4שתות של מוראמ יורזויברכו
ו"שבחוויפארו לרסה על ארבע טררנות מנסצאוה

שימשו את מ'! א' 1סררנת מרוחנייס ,ב'ן סררנה
חקייימים ,נ' 1סררנת "שראל ,ר' 1טררנתמאומוה.
%פי שב 5ברואי סע5ח וטסמ י1רק וינירק אמרוחו
וטלכוהו5 ,ב 1אסר ע5ימם יורויברכו ו"שבמוויפאת
5שם קרשך מור וחרר 6בר סלטהך .ורצו "בשם
קרשךש ש5סותו וסעלחוכפי טה שמש שא ירעט
טטט כ-א השם בלבר ,והאו ב"זכרסלטהך* תנחטע
את הע%ם דשטירהו61 ,ת אטר נ.ב ג' 5ך סוב
5חורות ולשטך נעים 6סר5 ,פי שבענק מתשהגמ
י5ח'הט15כה
יבירויחעבליהשביחב 5השובניארץב
הצש 5בטים 1ל 1נאמ 6טר ,ותת %5והשבח ממוא
תכ%ל לא יפסק %איהי 5בל ימי מארץ בפי כל
בשר ,ומוא שרו וטע%ם ועד ע%ם אתמאל .ותיתת
ההתיטח סלך טח 5%בוושבחות ,לפי שבונק תתשועת
ימימ מ' לס5ך עלב 5מארץ וימית טח 5%גתשבחות
בפי כל בשר% .פ !-חוובאר שמברבת חזאתסיוהסת
6כק מנא%ת מעהירח% ,קנקהאהבהכה תשיר מכ5%
ש"שורתוישבחו ח14ב5באי שלם% ,גן לא נעשמ
בת !ברליציאת סערים5 ,פי שתיא בערך מנא%ת
מעהירח וששת סערים יוהרח לכוס של"שי במו
שיהבאר5תל 4אך 5טה 5א נזכרה תכרבת בחח5ת
מחל5צ כבר בחבו מפוסקים וחר 1-בתרהשיו 5פי
שגבר בירך בבית מכנסת 5נטר את ממל 5ו5א
אוצרך 5ברך שנית תש5חן ,ביוית 5תם סנתנ
*רה! את מתלל בבית מכנסתבליל פמת .ויחחייב
גחא שאם לא בירך בבית תכנסת שסרך לברךע5
הש5חן לפני חמ 4כטו שסברכין לאתריו .אך רב
עטרם נאק ובעל מלכות נר%ות ורב צטח נאק ורב
מאינאת כהבו שאק סברביןעליו5פי שאינו נאסר
משלת! בחורת קריאח ממל 5א5א בההית שיר
והודאתלבר%,כ!יפסיק מארםבאסיעיאועם חסשרה

ש

ש

'ובח ממח

אן

ומברך ברבוהחרבח ,ו
י
ינבחרכפחויחחחשתוךבברחויךא,.ברוטגפתנישרשא
כברכההנשטים51כןא
יש
י%8כח חפפתילךבל ארם
"
"
אבחררב'רסהנזחחנהעי1רו",חל
ורבי יוחנ! סבר שברכה חשיר

אומר נשטת ב 5חי וחוחס ב"שהבח ,וכהב חרב
אלפסי שחטנחנ חש כרב יהורה ,ה"שב-ם כתב כיק
ר5א איחטר חלכחא 5א כסר %א כטר עברע!
כחרריחוו ואף כ'רב יחורח ור'יוחנ!ה%קים בבהכה
וזשיר מח חיא ,חנח חענין חמבהן בשניחם אחרחוא,
51כן חחיח חחחיטח בק לטר ובין 5טר ט5ך טחו5ל
בהשבחוח.

קלי

כשתמבא5חור5באאעללפסצקר יאטקסגם לטח חחיח חחסבחעליר

ולא ע 5נבו ולא על פניו?
פירש.יז 5-כדי שלאיקדים קנח 5ושמ1 ,ה"1פג,מ
כתבטפני שצריך לאבו% 5שחותביריטק ,ואםיחקץ
פרקדן אועל פניו לא יקבל חסשק כראף% ,פץ אם
חיח אמר יר צריך חסבח של'טק .אח-כ טבשץ
5פניו קערח שיחיו בח שלשח ממת השתר וחתסת

וחוסץ בפני עצטו רשאר ירקות טאטח טק שירצה,
רשניתבשילין אחר זבר לפסח ואחר זכר לחנינת,
תחמ לשים שם בטקוטם זרוע אחת וכישא אחת
טברש*ם ,ואם ח 5פסח בסיצאי שבתלא"שיטואלא
חבשי 5אחר זכר 5פסח ולאחשנישחוא בננרחחנינח
,
5פי שאזלא חיחחחנינח באח עם חפסחלפישאינת
סהר
בליל שמורש
ה"ח את השבה .אסנם חפסקנים כחבו שכיק שאץ
זח אלא 4כר בע4מא אל "שנח ארם .וטמ 5ידץ
אחרי אשרבברפירשח' מאטרי חחנדח
דאף שנזביר בבא! בקצרה סרר חרברים אשריעשת 4מרך מיט 5חראשק שב 5שמבולו בטשקח צריך
אוחם חארם ,ישראל קררים ארם ,ב*5ה חזה 5ל נמ%ח ,וטברך נמי5ה ידים ,ולחח ק חירקות
שסוריםלח' .לא סענק חפסח וחחנינח שחיואבותינו רברך בורא פרי חארטח וממב5בחהשץ %א בחרוסת,
קדשים בזגקשבית וזמקרש קיים,כי עתותימ ועתות אף שחרטב-ם גתב שמט 15בחר"ח ,אבל שאר
אבותש חחריבו ביחמ ,שקלנו עחחלאאכילתפסח חפהמקים אטרו שחחרוסת ממוו עם המרור שו
ולא בשרחנינח% .ב! אק למ 5חחעסק בחלכותיחם לאג %טסמ טרם טשוו לב!ימבי 5בחהה ,וכ! נהנ
וברכוחהזם ,והרטב-ם חביאם בספר זסנים בח5טת חרא-שז' .5אסנם 5סח חמרכו 5אט 5שאר ירקות
חטץ וסצחפ.ח .אבל נזכו 1רק חרברים חטוט*ם בחיוח סהמת חתורה בסרור בלבר? כבר חעירוע14
שיט אנשי ח%ות5יש"טו חח בררך קצרה5 ,פי חז-ל שחהש כרי שישא6חתינוקוח .ונרזמז ש4את
שחכמי "שרש 5כבר חאריכו בזח בשרשיחם כפי חסבח עצטה5אחיתחמבי5החירקותבחרוסת,וטפני
חרק .ויש רעת חלקות בחרבח סחרגרים ,ואנחנו זח נ-כ חקנו נמי5ח 'דים חרששתח כדי שחנשץם
נל1ה יררשלם אשר בספרדחננונוחנים כרעת חרא'ש יראו קירושחיםתטילהחידים שכילתחיושתבחהשץ
ז' 3המכיר ענימ ררךכלל .ואח-כ אעשח כ~ם כטו שחוא הסגחנבחחלח חסעורח רראובציעה חמצח
בכל טשת ח*לח דתח ואבאר סעטיחם בזוג
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