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הבהץ עלי ורח .וחיהה חשלטתו בעיר טאטפח4
הם תשלפ ספר זגח פסח בשנש
טסחתחפה"טש אשר גס5טח נאשל"3ביום אדכעח חדשרים להרש סית שטת ד%אשת א5פיפושלשסאהת
עשר 8רב חנ חפסח שנת רנ 1.ל"גקב ,שטחח .וחטשח,בכית בוגהשקנית חאדק סקרש שפיעא

ז

אק חשק,

יףשפינפטח* ויניצי א ה

מחזור ויפרי
ט*ש-

לנל השט 4חטץ רבעו שטשז ג-רשמאל
ת ז ת ש שח
יש %4חסשן
א גקת
ק ש
:שמ ההקס-ח ( .)1908וגדפם טג.י ע-י הכיח
מקקמ נד
"נמם (נרל,ן  ,)1898הש נו פירווש 4זגדה אל
רר
פסה (צר .)991אסנם "ש 9רוש בכטהשגים ע 8-ג'.
ספיוררנשי ל מ ה =המ טף6א ג=ת
היט-זי תששה שמ המחחיפ וודכג,ע.

ג
א ש יליי "=יד,

יי

שש-

ח א 5ה ס א עני א ,איט נק חחנדח,
אלא בבב 5קחט סרברים ארנרדע ח' 1אוטרים
אוהובוי קיבע! חכ 5טף תקרםוישאלו טחנקחנח
ה4לח וכד ,דצריך ארם לחגביח הסצהן בא" 6טראח
אמם .מירחש חא 5חטא עניא וח לחםעהי שאכ15
אבותעו בטצריס ,כטח אגאטר (רכריםפ.ו) שבעת
'סים חאכ5ע5יוכתית לחם טצי .דאילו אבועזגא,
יכחיב ראש את חבצק או*רדעשיאוטטצרים (שסות
י פסהש (צ.ט)1
י.ב) .ב5יכפק ,בטח ששנע!עיב
ססוך5מנחח לאיאב 5ארםעדא*תחשךבויישיאב5
טצהלהיאכק ,מםאין5וכההזיבאיאבל .בלרצרק.
הראףלטשוה פסח שאיט טסא ,ייהי יפסח ק5א
יהא בכרה ,דכחיב (בפרבר ט') וחא"ש אשר חהש

טהו ובררך 5א חיח הזדל ל9שמ חססח תכהמן
מם איט צרך לעשוחו בנץ קאיט טהור 5א יבא
יפסח רכח'ב א"ש א"8בי יחיח טמא 5נפש ווד.
ובבב 5כ 5דצרך יבאויעשח רץ פסח עכט לאטל
ירקהזוטרורואפיקוכע וכר 5פסח,כיחאי יפסח5או
בפסח קאטר רבבב5 5א חיח פסח .חשהא חבא,
קנח מת עברים אנן בבב4 ,5שנח חבאח מקתנני
חורק אהצא טבב 5תחיח בארעא ר"שראל,כיאסוינן
בר-ח(י.א) .בניסןננש5וובניסןעהירץ5חנש .5חשחא
עברי ,בפ 5טלת 4שנח חבאח בטעםס5רע4שתעתיר
(כפירש-י ע5פס"וחמ רח 5בחו באח בראשיח
כ-ט).יחירצתישנחיחבניחורץ .תחקן5אטרובחרעס,
ראי אטרינןב4פת עברי כ 5שרעב יבאויאב ,5תראה
כגהטיניו את חגאיקין וחהו 5י 5שטורים נק חכץ'קיו.
וב4פה ארכראינם טכ'רץ(עי' שבהי-ג.):
סח נש תנ ח ,טחא כש של סאתש

טסמ תאן חק קמ36 5ע כתמב מ ישלךבי,

ן  1%חכם
מםי
טח מימ שמ 5נעהג
טי ששלט הש מ ומ 6מם 5ש חמ שמ5
*ה 1טסים
וב %חאא ו 5שו שש
שמם מבמת 5א
חא א%ק ש מט ש
ממ חאע טע נ
י מו חשמ ,וח"ח חמ
%ה*ם *שר  %הש* 1ממ חמ .שאר יקמ
שאשטה אץ אע=של1ש"האם זמג כשש
א"3עק א ש פמלע טצשה חלל ימ

יע.ושאי

.ינ

קח"תמ* זמדקים גתא ,עת ומד *מא

סלט
כ!!קקץ.,8ויכמרי
שק כרנת חפמ פוםרה 4טסוגק ,שגך מימ ררך ג6טח מבסח ,ואי! כא! 15מר שמהרא עצטוגק מב59
ר רכהיכ א מ  3ם ,רחא בהיג מ'אלמעו ,אח אמכם,
השרים וכני מורק לחסג ע 5טטומ וסוטק עלי
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שטאלם ואוב4ם% .מבי מקנוכל'לומ פסמים5קושומ
'כ! ררר שררח וחירומ,
שאק אנו עהשקכ!טפני
"עו שאק ררך שרים לחסג
טה
וק
שאטעהשק אמר כעמנס
כן (וב-כ כטרהכיע.פ כשם ראכ-ס.
למ
( עג רים מיינו לפרעג
ימיעו
סם
סי
ישאלר כנך טחר ,וכמיכ ואסרמ לכנך עגד
5פרעמ כטצרים,גלומר שאנו טסוכק כך ררך מירוח
חלילמ הזמטפני שעגד'ם חיינו לפרעמ ויהראנו מ'
'סשם לחירומ ,ואם לא מוציאנו עד'ק חיינו עכד'ס
שם .ואפילו כ:לט מכסים ,שגךמניא(פסמים קם'ז:
השפילו שני מלסיד' חכטים מבקיאים כרכר מלכר
שהשלים זמ 6מ .שכל מטרגמ 5ספר כקראמ טצריכ
יוהר מחבירודוי זמ סהשוב~ה מפני שסדבמ בבכור
טקוס ,וח'ו סספר*ם ,מיו
חמקום .בננ' נרק,
שם גכן שגעים שנה ,ולאכ,
סונים 5ררהש .מר'אני
שכעים ,שקפונהעליואנמ כשעמ שטנוחו נשטש ,גט
ששנינו אמררוליממליסרררי מיוורמא (גגרכחןכ-מ,
אימא מטניאסרי רר',ועיזירדשלסי כרכומפ.ר מ-א,
ק שש עשרח שנמ נממלא ג 5ראשו שיטמ ,רשג
פ'אמ.י אע-פ שנכנס לנד%מ מאריך יסים,
 ,ואוה
ג!זוטא וההשיסימייךמיסים,ג5מ6לומ
חיסייוםמיעיס
ימימ  6לכתוג" ,גל' לרבומלומר קראו
ך
שייםגל'לומ גק-ש,ורגנןלאחיונוחנק לוסרחגק.ק
של ערכימלפי שאינמחלא גיום ,כהאטרינ! ככרכוו
(י.רע.כ
 ,גסערגא אטרי מכי וט' רגר אל גנ
"שראל ואטרח אלימם אני מ' אלחיגם אטמ .ומיע
לשםי.גע-כ
 ,לא זנימי שמאמו
דקאטר רט'צראיל
שיכ64מ וט' ,לא זכימי לא נצחמ
ם
קציאמ
חכסים שחאסר קראה טצרים כ'5לומ ,שאני אהא
ששמרים אומהג4לומ וחם מיקים ע 4ולאיכולמ
י
לנצהם כרבר ,שאניימיר וחם רכים הזק רגריוש
הזיר כסקום רכים ,ער שגאכן זוטא ורויש פסיקזו
גליטיחייהיכימי 6שח נצחח גטו גמאזכנמולרגנ
(נרחנ.כע-כ ,,טא!יוכ! 5סלכא (סנמררקל.פ.1.
כרוך מטקוס: ,אג" ,גגז א*א
מש רגח
אח גכקש גשהמ פש טמ
אתיוגג%ם כהו
הרח ,סקראומ מכדעג'ם גארגעמפנים
שלא רכרח וערח אלא כננר ארגע!
בו,
מראינלםס
ישו'םגדעומ שג 5אמר שחללפידעהו
בנים שא
גננר ארגעמ גנים ,גאפימ נפשימ קאי ואיט סטק
5סהיטכהוג 5טלמ גרוו הגא ,אלא טפני שרהה
5ררדש גסקראומ מל 6אטר סקוהם כרוך שנה!וער:
5עטו"שיאל גרוך הוא ,ואח-ג טהחיל טעני! אמו
גננר ארגעמגנים רכרח וערה .מכם סחו אוטרוגז
גסרר ואהחנ! כתיג כי "שאלדגנר טחה 5אטר כ8
מעיומ וחחקיםוחגהשפטיםאשרשי
הח'אלחיטאמגם
הרי גג! מכם חסיב סיכר שיורע 5רכר
%שחי

אמם שעאמם טטצחם שחימ מדכור אליכם .ר-א
אחזיכם קרינ! לימ ,כלוסר אחזי ואחכם האק זמ
טהניא עצסוסן מכלל .וכ! ממכם שהשל טמ מערומ
וחחקים כלומר לטח אט אוכלק ממנינמ קורם לפסמ,
חלא מפסמ עקר 9ואף אממ אטורלו כח~ג:מ חפסמ,
שלפיכך אט אוכלק חחנעה קורם לפסמ וחפסח
אחרח ,לפי שאק טפטירק אחר חפסמאפיקובק ,בגסר
מאכלמ כנפטרק טסעורמט ,וכתלסיר דגפטר טרכו
חפורשטטנו .חוגלמ כאמרתמ בזימ טבשר חפסמ
גדי שימימ מסעם כפיו גל שעמ,ואמי שיאכלגזימ
חפסמ אק טפטירקאפ"וסן,כלוסר אעו רשאיליפסר
טסע:רחו כרכר אמר ולוטר אפיקעק ,החהאו וחכיאו
סעין ול טאכל כקינומ סעורח ,שלא לחפקיע סעם
פסמ טפיו% ,כך אט
כזימ כהנח גאמרתמ זכר
"ן ממם גשםישאקטפטירק
לנ
כי
רס
נ
לפסמ סקרש,,נמייא
ו
א
אמר חפסמ אפיקוסן כך אק ספטירק אמר ממצה
חיקעק ,שימאצריך שסעטו של כהנה כפיו ,רבר
אמר כלשח יוךאפיקהקכלום של רכר ,כלוסר שא
אפקונ 8אפיקו
וי"ש!ולא שכל אמריו גלום.
טנא חהראכ '5אכילמ %א יאג5יוהר .מגי נרסיח
ואף אממ א*רלו כחלגומ חפסמ אק טפטירק אמר
חפסמ ,ולא נרסינ! ,ואקה טפי ר קלהיטוס א"ש

י-א

רוטי.

רזצע 1זמו אוטר ,גפ' גא אל פרעח,
ומימכי יאטרו אליכם גניכם טח מעבורח הזאמל3ם,
סיאסר לכם %א אטר לנו מר' הוא גג
 ,רשע
שטמטק להחרא עצמוסן חכלל ,לכם מיא חעבורח
ולא לו ,ומהרא עצסו סן כללעגורמשל הקג-מוכפר
גו ,שכ 5חכשר כטצו~יו גאי 6כופר גו ,גרכתיג

ועשימם גל סצ,מי וססיךליח אני מ' א5חיכס .אף
מקממ אמ 7ניו ,כטוהשני מכנים מקמינמ (ימזקאל
י-מ,
 ,גלוטר מכע.סו ואטור לו :כננרךרגוקזהורח;
עשמ לו קחיח שינים שמשיכמו כא%חו ,ומאסרלו
געגור זמ עשמ מ'לי בצאמי טטצרים ,אני שאמי
אגל רשע כטומך לא מימ יוצא ולא חימ ננאל.
ואע.פ שאק פסוק זמ כעגור זמ עשמ מ'  4משוגמ
על טמ מעבודח מואמ לכם ,אפילו מג' השובמ מיא
 ,6שלסעלח טפסוק כעגור זמ כתיג ועכרמ אמ
חעטרה חזאמ וסטיך 4ח שגעמיסיםסשיממאכלו,
ואחריוכתיג ומנרח לכנך ער כעג
עשמח,-מ'כלו4מר געבהי
עגורה חפסח חכי~מ כההת
כצאמי
טטצרים ,וג'ח רעשמ מ'  4קאי אעגורמ חפסמ,
כשחוא שהשל טח מעטרה חזאה 5גם תשוסצ מ'
עשמ5י.
מם טמ 1א1טר ,שאיט לא מגם %א
רשע א5א חסים .הם קרי לפי שאעו יודע לפרט
מרברים גטו חחכם ,תם אעו רשע 5החרא עצט

*ו

טחוור המרי

סש חכלל ,אלא טתם את רכרץ הוומר סהטיב 1קא

פסת? הוטרת אלט כחוק יר ,ס 41פסוק ש5
ושת .הצאיט יורע 6שאול את ששת  ,6פושת פין
לאלס .וחנרתלכנך ,כלאישאלח ,רר!ש לו כאנדד
וחפרסםלו אתחנס .יט 5טהשש חרש ,יכל שיחא
חייכלררושלו חנןח ! 1טראש חרש ניסן? שחרש
גהיכ5טעלה סן וחנרח ,ועכרת את חעטרח ח!אח
כחרש חודג ת'ל כיום חחהש ,כלומרכיום חנעלח
קמא טםי-ר שע3ר עטרח השוהם ט את חפסג
שיררוש ל 1חחנרח טבשד יום חארכעח עשר,
חוא'ל תאטר כא! חיוס? ת-ל כעטר !ח ,רטשמע
שחפסח וח0צח מתחיםלפניך ,ואטרטפני עבורח זו
שעכדתי בטצריס ננאלתי .פירהש אחר כעבור !ח
כלומר כעב1ר שעות שח!י'כ כסנק ז!ח* כל'לה.
טתחלח ע1כרי עכ1רח !רח ,דועו
טתחל כנטת וטסמם כשכח ,ח"ט סהחלח שכריע-ו,
בו אסד רכ אכל שסמא 5אהמר עכרים חחט חחט
עות ,שטרנ!להיייחו
 .שלר שמ ,כדכתיכ קום
ההחלך כארץ .השרכח אתא",%,שסע,ול3ניקטורח.
5רשת אוחו ,כדכתיככיירהשח 5עשו .בר1ך קהשטר
לחם חכטחחו ,שחכטיה לאכרחם לנא5טגהשיררט
לטצרים .ש1קכ'חחיח טחוכ חקץ ,חגאיחרכהיכ
רחי סחןץש5שים שנח הורבע סאות שנח5 .עשות
כטו שאטר לאכרחם ,משכרתלו כרית כק חבתרים
כינריחיה !רעך ,סשטלר יצחק סהשכ ארכע סשת
שנח הש5שים ער שלא טלר יצחק טשעח וריבר
יסקץ
עטוכברית כק חכדויםדיית.לשנים .חחיח
או6פש שנה השרכע טאות אגח ,מש שעטרח
5שטתשה4ו,חהש חחבטחחשחכטיח וקכ-ח5שכרחם
הם אה חגף אושריעכ1ח ק אנכי עטרח 5אכותיט
סהמלם ,לט עטרח ככליום,וכל וקסיםעלעוחקכ-ח
הנם האףלנ 1טירפ .צא לטר ,שקחיש שחרי לכ!
חארסי עסר 4יגקכ והפץ 5ע9ר אתחכל ,כרגהיכ
ארסף אוכר אכי שכיקו לאכרו טן השלס ,ל1לא
שהצ'ל 1וקכ-ח שאסר  6השפרלך טרכר עס 'עקכ
טמוכוער וע ,תם כאשר ה-רו לטצרים לטר שם
ונאסר יחמ לט חטצריס ל1לא חחכטחח שהשץלנ,1
ירדטצריטח אנוס  4פי חריטר של חקכ.ח שאסר
גהיכ ושא,
ל 1לרדת,ירר טשטע כ 4נמו
אק
" כחם ןירטיה
חרטר5שק חסקרא חהו ותד9כסרף,טה
חץ .שאטס חיחע-י סכירת
3ל !חחיהעיפ
חרטר לקאס טח ונ!ר חקכ-ח  4אכרחם כי נר
יחיהורעך ,וראף חיח לירד בש5שלאות ש 5כר!ל
 1כארם חח%ךכשכי4 ,א שחס 1קג-ח
ןשכתפ.ם:
סד

'כי

*ט 01חט 4םע-י 'וסף ,שנאטר כחכלי ארם
אסשכגינר לשקנימתלפי'צעחסשטעלאלהשחקע
לקבק שםיסוכ ,כדכתיכ לטר כארץ כאט כי אק
סדעח5צא! הוי 6חיח טרעה לש כאט המשיחיה

טזיה

קס

טתע טכספסר,תיסצרסעעיםט5,שקאנויםכסלואמטריפנהאכסספ1ויחי

ום
שת!
יהר כטקום אהר בעיר אחת שלא נפרדו כשףם
שתוה .ר-אטצרינים טתקניםלפרותלרטה .פר"שא
ררך ארץ ,שפירשוטידשנמושכישכיל ג!רת כ 5חבן
חי6ר ,ענףשייךבודששו"פ ,כפו אם הענח אתכנהזי

1שטר !1סומשס"ש,יוסאע .1.!-וירע א4ים5 ,שת
תשם"ש כמ והארם ירע את חמ אשדמ ,וחב 4קא8ד

ית של כני "שרש 5ראח אלחים .הות עפ5נו א6
חכנים ,וח!עסל חארם דמ%שח יריו ,וכא-ם סבהו
חצאתו כדכתיב נחי וראקית אתן חההק ,חוכן
חלכנים.
וע כ ר ת' ב ארץ סצריג מטאק
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*מ סז מ "  6מ ח  4רא י44אש

 4מ  9ש א ש אז*רח ,מח 4
מ ח ו מ  ,ש י % 4ש6חיחחק
שק שח * ר מ ץ מ  4 4מר ה ו מ ת

א שז= *6מ
ב
אש
4י ף שפ
יש  9כ ש ג
9
י
*
הט4ש
דן חש שאט 9כרך מם*טת5

שח ת מ א ק

מי

יתהאכ"
מי ו
%ר1אחקטח כשרג 9ולשלש
סףממחנימ
 9ויד  %עאי
מ=9
מש= ,עכע מב
י אקמססף
י
ח
ג
*
כ
.
ש
ש
ממח
שש
סמכ
טצל שאם
מף חחמת
=מש 4מ ף א מ ש מ צ ק מ ש  9ץ ש %
מ4מחאשק ש ף ש  4שש צ ו מ 9
4ך 4מ א*ש מד" ,חאסאמ אעא א מ
קמ קיח יך הג ממע מר מי 4מ?
4ז קקה שק מש הל  4טג מיש
ט 9חחח כ =9ושאת מחח וממל בש
"6שייאט א
חש4כ מם כ
מרם שאם ק חחזג חמע תיעמש
 %חמה 4עך
משק ומח ומשעי
מף רכרם הש ,גאוץ טחל טח ש6 4מיה
3פ"י דא מט לימן
כטורא נר 31כמשח גח 3ג!
י"
תשש בשמא רכג ש %חיאח מהל? מ4ף
כעח ~צ4חת=ח 4ם כמ= ,וק מא *שד
כפח! ע %כ שרם ל9לה סה9כלילך א4ש
מ",את ראק 1 .נ 9ש ע חיג שחת מ
את חגטרא כרכהיכ נטויח  4להשלם! .ח חטטח,
שעשח ט סשח את חשחות! .ח חרס,שנחפבוחטים
5רג כיר ח!קח שתש ,שתי סכות וכ!בהט ,נסצא
שריעךכפסוקוא עשר סטת ,הץעשר סטת שהכיא
אכ-ח מר.
רכי יחורת תיח נות! כחפ
ס,
םי סני קלא חיה טפרש! כפירהש אלא ע'י

חי

יט

י

"חי
כיחי

יש

תי

יפ

ייי

קסא

כ"י

1*1
נ!!ץזור41 4כמ"י
דצ-ך ער-ש כאח.כ ,כנינק בשיר כסשכיל בטוסורכתח5חבחפלח נהוישח

סינעיםחיח אוטר בכרייחא
כרי5קצר .וזא51ם"שנחארםררךקצרח.ו"שספרשים
י חחראח שחיח סהרה
סעם הסיסנים ,רם צפררעע-
בוער ש5ש חכדעוכנים שלא כחדעהשח ,סכאן ססט
חמברםמי שלקח רשנח שכי-רטבניסץ אווצלביפח
כש"5שית טפץ שוצ כלא חחראח שנחררק
כפי
א .):וק חיח הערוכ ורכר בחחראח הטהק כלאההראח1 .כןכרר חשרכחכהתראח הזשך כלאחדעהשוה
נראח כי וצ.ך חיח ע.י אחרן כסטח ,וער-ש
י סשח כסטח,
חיחע-י כדטח %א מטח ,כאח-בע.
סוסיף
%חכי סיסנם ר יחודהק .ר יוסי
~חים חש
ענלא"ל
שטת וחדשכטיחם שנאסראיכח
חץ עשר סטת1ע5חים חסשים שנאסרירוכיד חסש
אצכטת,חן5כל אצכע עשר סטת חרי שלקו ע5
הים חסשים סטונ ן .א"5מר סוסיף שכל סכח
ומכה שלקו כץ כסצרים וכץ כיםחיוארכעטרעניות
חיוע-יסש5חת
סטה אף קכרח העם שרח
סלאכי רדם .וף עקיכא סוסש חערש סש5חת
סלאכירעים לטכחחט"שיונ
אלו עשח כחם שפטיג,הרסטג
עשח כאלודחם ,כרכהיכוכא5חיחם עשחוד שפסים,
חשמהו כסכלתא ש 5עץ נרקבת של אכ! נשחקת של
מוגות ניססדנ חרנ כטריחם ,וחיא חיחח קשח5חפ
חכל .טק 5נו את פמעם ,הכהיכ רנצ 15את
מצרים שעששח כמצ%ח שאק כחרנים (כרכות ט'):
שבל ססתםנטל .1קרע 5ג 1אתחים,שכקריעה חים
ר סשל סצרים,שנאפר הוריזחכנעשח
נס5וססמיית
ש רכה)זו כטת חים עם נקו!עת חכסף 4
לך,שח.
תסצריג בחרכח ,שקפאו חהומוה .את דגק,
כי
שלאחיח סספשכסאכ 5אחר,כי ככקחיו טועסיפ
כל פעיסעפים שכשלפ .אלו נה! 5ט את השכוע
טע5ה "5שרא 5שחיא אות כק
לה"דשאראסל,ק5חרשכהנהנח קורם כיאתם לסינק הקכ"
קרכט
לפני חרסיני ,סעלח נוז5ה חיא שנט5ו עריהם5א
ש5פה כחם רסהוהולשג תהן5גו אהחחשרדגשחיא
חיים ערשר ובבוה
רכן נסליאל אופר תו ישטג

4י
ש

וכים

ש

"

ח"ח .מיע
י
ש"טחיא=ש,
ויז

מ 5טמל ח%

קחאת

%,
טטחהאתי פמים אטץששייזא תחך*ו
מפי תא

חמא

כשאומר טצחזו ,תחך5חנכיח המרורלמה
"ו א4מר
מה
שה
מרור!ה ,או סגיח ידו %יחג כאילו חוש שא

סששרים,שאם5א"ושואבוהינוחייטעכרים,וכרכהיכ
כצאהיטמצרים5 .א את אכוחיטכלכר נאל,כל4מר
מרי אט בכ55כ5חנסים שעשח לאכ4תימ.
לפיכך ,שחהרא א4תטונש5נואנחטהאכים
5חחעת %ה 55גר כננר תשע 5שתות של שבח
שאסר רור כספרחח*ם,ראטרריכ5-כעשרפאטהות
ש 5שבח אסר חד כספר הה*ם! כששרי כנש4ת

כח55רח ,תרו 5שכטלם חללרח שטלל שסו ושכהו
בבה אחונ ראסרחח 55כשפ שאסרו
י
רי"-שאראא5לכששריצא
פטצרים .ראטרו הל5זחפי אמרו?
כע
אומר סשח "1שרא 5רכחיכ ב!משת "שראלססירים

,פסחיםקי.ז.,

חלל1יח ה 155עברי ח'% ,א עכרי פועה
,סנלהי-ר.ג טס!רה שסש6 ,פקוםגמרח שפשוער
שקקעוע והייטכל הש5ם פה%ל שם ח',שכל הע%ם
ס"ל*ם אווצ כהכהיכ סס!רח שסש וערסכהשונרול
שפיכטים .חסנכיחי 5שכה ,שחהו רם השאוסשפל
לראהן בשנים וכארץ ,שחוש רר כשפים הע*תים
4מכיט כשפים וכארץ שחחתיו .סקיפי סעפר ר,5
5ההשיכ חר 5עם נריכים עשירים .סאשפ4ת ירים
אכיון ,שטע5ה חיורד'םוהטפליםוגטיטיכ עקרת הכית
שמחח עם כניח ח55יח .פירחש אחר סאשפותירים
אכיק ,שחיו "שרא 5רלים וענחם כנל1ת סצחם
לחרשיכם כס15כח ,ועתיר5חהשיכ כנסת"שרא5שודא
עקרחסבניח שחהא שסחח כחם כרכהיכרני עקרה.
פ" אחר טקים סעפר ר 5ח" 15שרא 5שחיו עדשים
5כנים סעפר כהכהיכ ואת סהכתת חלכניס הועו,
טששפות כרכחיכיפץ חעם ככל ארץ סצריםלקוישוו
קש להב! ,שחיוע 5אשפהז 5כקש תכ4
כצאת ישראל וימש לש% ,לשת

שעהאת"דש

5ש .ימדחמ *חג

עי
ש א את ק שעת
משם,של קיח למךים
11קר"ש שגצ של חקכ-ח כי וכשכי 5כך זכח
5נדשו 5ש שכמ הח טח %מחל4תיו .חים ראח,
קף

שקפץ נחשת לתוכו רנס שלא יטכעחצרוק .חירד!
יסוכ 5שחור ,וחהו חרי!כ5חנח*םשחיכיםא5חים
וחרסגייוע נקט .חחרים רקדו כאי*ם,ספחדניסוצ
שלש .טלעי ארק
ארץ ,חתפחרי ארץ ,ומי
חהו חארקע ס5פני ח45ת יעקכ ,שושא ארתע5חכל.
כשחוא רהוה חוא וצפך המר לאנם טים 4תלמ"ש
לנעשפים ,כהכהיכ בחלסדוש ש5ה הז חפךסשיש
חרש ,ו5פיכךחריםונכעות סחפחריפשלאיחפכם4.
הק עד חשן חהו א4שרכיתחללאוסריםערחלס"ש
5מעימ פים 4תותם כנא%ה ,ר' טרפק אוטר אשר
נא5ע ובר ער נאל "שראל,פסחיםקי.):1.
שפ1ך חסתך א 5חטים הר ער 4תרת
אפך "שינם ,וסוסיף שד! תחי טירתם נומח,
כאה*הם אליחי ירשכ,יחיו כמדןלפני רות וסלאך
ח' דתזח,יחי ררכם השך 4ת5קלקותומ5אךח'רורפם.
ק 5חם כפע5ם וברוע סע45הם ,כטעשח יריחפ וק
לחם ,השכ נמו5ם 5חם ,חאששם אלחים של1
טמזומתיחם כהוכ פשעיחם חריהש כי סרו כה
ק5חם ,טהחיק ,וק 5הם רחם סשכל רשרים
שסקות .תרד1ף כאף ודישסררם ט!גחת שפי ח/
 5א 5נ 1ח'5 ,פי שה!כיר 5מע5ח נש5ה

ח4י
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כזחזור וימרי
"שראל 0טצרים בקש רוררחסים נם עליפאר נלטת ,אשר נבר ע4מ תסח תאלע ואמת רבריו שרבר
ואמר לא לסעגטכי אם לטענך דהישתלנאלנו .כי לנביאיםלעים
,לפיבךחללרח .ה11ץלח' מוב ע5
לשמרחן כבור ,בי אע כבורך שיאמרו חנים איח זאת
שעשת עממביתהוא מפ ומח מכועביבי4עים
אלהיחט וטאלם ,ואטיויעים שאלהעו
עשח,בשסיםהודבשיחר,ו חסיויגי
ג וט
אחק וחט-ט יורוהג
ת'
.

קטב

ג

ונם
יכ~תלגאלע .בל אשר תפץ
כילא כצורנו צגים כי עצביהם בסף חחב ואע
,סוע'4ם .בל אשר בומת בחם יחהז כטוחם .אבל
"שראלובית אחרן חטמתים בח' הואמועיל לחםבי
ע,רם וטננט תואיט5תביח .יראי ח' תם חטים.
ח' זכרנויברך ,בשאנוזוכרים את חשט ומברכים בו
ועא טסביט ומברך אה "שראלואתבית אהרן שנאסר

דשמו את שסיעל בני "שראל ואני אגרכם .יברך
אתבית ישראל ,תיכ5תבייולכרך וכשאע טכרים
אוהו מברך אותע,כדכהיב בבל תמקום אשראזביר
את שסי אבא אלקך וברבהיך1 .לפי ש"שראלובית
אדעק וידאי ח' ווגמים את שמו תכהד*ברבנו .עהפת
שגרם וארץ ,וחשגים בחרלו וחארץ נתןלבני ארם
להל~ 6שבחו על פירהההז51 ,א למתים טצח,
שאינט מה45ם אלא אנו כיפא במ ,שאמ תהם
גכרר ית טעחח וער
א תב תי בי "פטע ת' אתקח" ,מוסב על
לטעלח שאמרעינים לתם ה4שיראו ונר ,אבל אני
אחבתיכי "טטע ת' ק 51חהנתי .בי חמת אזמ
~סוע מת שאקראלו ,כשאאפע אההי תבלי מות
ו טצאתי אקרא בשמה אנא ת'
וטירישא 51צרחיט
מלמח נפשי ,העא מרחטיטטר פהאיםוחטכחירים,
.כטו פחאיט עבח עענשוואמרו בספרי פתאיםחל1
כחידים .ואע-פ שד4תיטן הכתפת ת' לי לנאלנה
לפיכךשובי נפשי16נוחיכיכי ודינגיל תסדועליכי
ההלץ אוהך טטהש ואתחלך לפניו בארץ חתייט
בא.י שקרית איץ חחיים לפי שמתהז תיע החלח.
תאטנתי חר כשאניעניתילשקשני ת6ת ,כשאמרתי
בחפזי בנל1ת ,כל חארם כחכ ,כל חנביאיםשנתנבאו
ע 4בנלחץעלנא51תי.

עיש

ס ת א שיב

ל ח',

שבל תנגעליו חמובים

ע ,4לפיכך כוס "שחטת אשא ובשטו אקרא לחל6
51ברכ .1נררי אשר נררתי בנל1תי ,אשלמת ננר כל
עסו .בי יקר ובברבעעיו לחטית ת6יריג ואתית

ואשלםנררי במו שמפרש לפישאני עברךבןאמהך,
חתייהני ופההת למוסתת נלההה ואזבחת לך זבת
תויח,בדץיוצאמביתתאסורים שהש אחר מארבעת
יגרים שצריבע לחודהץ לת' .תללהע בל ניט על

מן ת מצר קראתי יח ,ענני במרחב יה,
וכיק שהוא ענני לא אירא ארם ,וכיק שת' בעהרי
טובטא אני שאיאת כשהאי ,לפיכך מוב להטת
בת' סבמות בארם ,כי אע להם תשועח ועזה
סבתי,כשססביביםאותי נים בלט להרעלי געבמת
אני,כי בשם ח' אנצחס .אסילט כמו סח אגעלח

לבהך שחהש 6שק נ"וחו ,כגע אלח ברכב ואלה
בסוסים השנתנו בשס ת' אלחינו נזכיר .וכשטוסיפין
עור תייל1ת "בתי כאש קחרם רועכו ,וחבל בשט
לנפול ח'
ח' .רחתרחיתני כשחיית
חמרתייתנרחח וסבגי
חיחעהדני ,כי עף
ילי 6שועח ,ועל
ח
י
אעתת חישועח ידנגו צריקים באהלטזם ,יאמרו יטק
ח' עהשתתיל .ונםאני לא אמות בי אתיח השספר
טעשייח .וא שיסדני לא המיתני.לכ ,פחחו 6
שערי צרקשערי
ע"ירישלט .שנקראת צרק השבוא בט
בחודא פיח יה כי זת השער לח' צריקיט יבואו
ילישועת .ואני
בה ונםאני אורךביעניתני ותחיל
רומת אתת לאבן שמאסו חבתים לתתת בבנק",ת-ב
זכתח חיתת לראש פנח ,כןאנישתייתימאוס בנלהז
תייתי לראש פנח ,שכן קורא לי חנביא אבן בוחן
פנתיקרת .ומי חהש יטל לעשות זאת אם לא יר
ח /לפיבה חהש אמר מאת ת' חיתח זאת ,וחיא
פליאתבעעי כג זתהיום עשת ח' ננילת עשסחח
ט ,גבקש רחמים
לפניו אנא ח' חהשיעתנא,
ה1א5ס
ם,
שחתא נרולח ט לע
י וחצלקחח נא את תנר51ח
חחת שתחא מתי~ת וחיכת
 .ואחר תנא5ח
כשיבואו ישראל לברך בהודות לבית ח' יאמרו
לחסן ברוד תבא בשם ת' ,ברוך חבא מוסב על
אכא בט אורחיח .ברבע אתכם מבית תן אסרו
תנ ,קרבנכם בעבוחות ער לטחר ששירלטהקריבם
על קרבנות תכעכח .וגשעה תקרבח חיו כערים על
תודתם כרבהיב יוי
ו לח' חסרו הפלאההיו לבני
אר
רםו.טמך,ואורך בי ההטטז מססנר נפשי אלחי
א
יאמח חבל 1הוזץ לת' כי מוב

(עים תסיה

ם לי ק

בי

