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אק קר0ק "א8,ר 0ר! 8עטהטהו הע6ם פעטים5 3.31 ,טה כד שיראו התקאקהז יש.49
מזמודר  *101חקז ה0הכר ש" 5כל החט לוטר חא 5חפא ענש חמח נשחגח ב5ע-זגרי
ש שנחט לוע,מיף6אה נ-ג
 *!8חטלל כל הדונים !חסנחניפלכטלויהשנה ,ש'ביט חנש'ם וחטף.י
הפ"סקא של עברים חיט ט5ה ,והמעם בף וירעו
בששםא שנתרע-פ.כןיאםהו גע6דעזסכסחז .חתשובח אחר ו"שטעו חשאלח1 ,כ! ראף לעשהג
עבדים חיינה ומה טשע 4עחמ
משש 08שה אך "8יןחי1הוא חנקרא לפניט חנ"ר.
יש שטרם ששא1 6מ חתמ ,מ 9ברם 9עו תצ אט אגק
!" 8בדהסק שהו לרבט פרץ מגע 6וששטטדע
חר8יור-א גשח  1ט=ר א 63אטחעה מ9בץ אט לקב
חקגלה !סודהתר!ה)-80 .
שו9
ך ודהת בחז שעטח אטאו
טעישבס.ושובחהגוהוויא(שלר'שלתשטרח ג-ר שס!שז !יעא דהמז'קו בהמבח %שירוי
* לא
ח"0לר' אחרן חגון ס6נל! ,נן כשחיאם חקלח וצשים מר חחה הי
בטקצת טספר שידעת !קיעקב כ9צר ה0פהם שסר חשש ,ב6טר אם חם קחו ק מממ 1פשם אט
חמז צ!נץ (הטס.)18
יש שם? חתשגח שאלו לא השא
שיעא סהיורא קסא מס' שויות ח"ם (ש' כרם הטר ח-ת סח 16
ס6נלדוהבץ הט6ממצריה חקב.ח את אבמעו ססצרים חר' אנו ובנעו וט'.
טגהב כ.ג) .ר' אחק חנו
יםק רכיט ער ב,או אל מי!דקא ואם תאטר נאבל סצה וטחר 51א נספרחענין? לזה
גשנת ! 1808רךח 'נ
שם ,נורר המא דעצ מי! ארועת ח"ט ,אסר מפיל1ג~ש חכסים טמח שעו לספר ,ו.3ש
ספררוהחישב וגשילמקור חשנה .גסשר כל ב 8" ,ש"ש5נ 1לחורקג אל שאעם יוחרם שנאטר ואטרחם
חנהל דנ'ם !מנחנ'ם
זבח פסחוט ,ועור מנרת 5בנך ,תאטר3י"שאלד
מח הפבאבגאן.
פווזש ש ששש
ש  16לספר כ5חענין 3טושכהובלסע!והכהר.
בנר,י
ומהחיל בנטת וטס-ם בשבח ,שז עאט 'ף חובהט,
ח א ל ח ט א ענ'א .ע חורעח לחינוקהז אר חסספר במהאחסצרים נם אחרא3ילהו חריזח
לטה שאנו סחלקיםו%יצח 5שהים ,כדרכו של עני
ך משוכח.
בפחסח ,ר5חם מעי א3ל 1אבוהיט בטצרים רר
סעשח ברבי אליעזה מיחן9
ו אומרים זח אל זח 3ל דכפין אה' '1טל,
חפ!ח,יחי
אחר חאבילח ,דא' קודם אבלח ,חא אטרינ!חשפין
כלומר בל ט' שלא חתק'ז 'בא אצל' ,שחר' אצל
הפסח בשבי 5שלא יישנה !אם חאטר
' סצח
סו%ק!,י3ל רצריך חחי %א 'המחטה עלזח.
" כטו שכהוב למע! ומ13ר אתיום צאהך,
ום
חשהאו נזטרבבלי"
הגא 5שנח חכאח בארעא ר"פראל3 ,לומר "ש לנ
חבאת ובלילחלא סצעוו%יצחז בכהוב,ועוד שעיקרחנא%ח
6שטוהע.ז שאנו אוכלק עחחבחפזחבילשנח
בטהקטיתט ,בעם ,ל3ר סביא ראיח טהויפ ב! זוסא בטאטר דבי
נחיחאנחט בארץ "שראל תאבל שם
הבאח נחיח כ%נו אלעורב!שריח שהויפ ' 53גףחייךח6ל1ח.
השם חשתא אט עברים 5שנח
 !33ש3עים שנה '%
חרי אני
חפשים 53 .זח סספר טח שאטח אבמיט ואט
חסאטר %א ב! שבצם ,שקפזמו על'1וקנח כשנהטנח נשיא.
עדשין רהסת 4יחחקעו טסרף חוגרח ז.ל
שלא טז %6ע 5נשישהו אם יחראח בחהר3 ,טו
ואחב5שח ארטי 3ר' שיבינו חנשים וחטף שיחיו יששניט בברטת אחררו ליח הל'סר רר' חיורהא,
סספץם ב5שח ארמה וחחקעו 5שנחחב.זחבני מרק
ויחשכו הוהעחיוס דרש ב!זימו איתח ררשח% .א וביהי
ב5שחחקדפ שלא'בינוהטאטר חזחחארנףים קורא פי' לא נצחתיחברי חה%אים ע 6ברבר אאתאטר
שחפטוררים בטלטונ וש טפרשים ש5פיכך
עשיית הוס!ת סצרים ב6ל1ח ,שחיו אומריםשעיקר חנא%ה
ח5חם ח!ח לחם עת'לפי שטרת הפסח חש
פשטש יש ביום הוני5א נצחהים עץ5פ'שחייוף קז"רבסהים
חמופח ,הזיא נם סנחתחד 5שאין'
צרחו3ין 5ומר  53שניס ,עד שבא ב! וומושייעף בדרששההש41 .שק
ספרשים שטהת זח המווסר
שאט5אכ%יבחש אצל' ,ז3יחי נצחת' ,ס5שק זטו %לרבנ!,יב! טא!י,כ.
רכפין-ה'יכ,%טי שאיןלו סה
וכל טאןועריך ב6טר שצריך כרפס הזרוסת ומחר 5ט5כא.
ברוך חפקוש אצ וש! טק,למ
ן 5ארבע כתעת יקה טגג' יפסח ,פ" קח
יי
שח,
3ידו .צרכי שרמ 4י,יר מ מע ר מש
"פסח ,שק 5ישת 6ף שחיט5ת
"
ט
ר
טטבלקאפי 4מ 6ק 1במקת סשט מש ששח א6מ ,בו
ישי
נשתנח דט' ,אקאט
"ש 9טש 4ע ,ג 9ו9ח מווך מש מ
פחעפ" קורם חא5'3ה .היל
ה חוה ואתי
פעםארי
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ץצא5ר בנך ,ובפ' ואהחעכי "צא5ךבנך881 .סוקים
ה שחסר'
א 6נוכל לחכק שכננד ר כנים רברחיער
סחנחנ בחם ,שסר ר פעטים
ענעים שטבע
ברוך גננרם ,לחחץת כ' ראף לברך 61שבח ח' ע5
חסוב 1ע 5חחפך ,בטו שאסד הד אברכה אה ח'
בכל עת1 .ע 5הכהוכ כשטח 1את טעסו אטרינן
כסרהשאפילו השטות טוב מא ,הח שאסר חכדמב
את חכלעישח יפח כעח ,1שחרי חשרך רור לחנול

חעים

ע-י שטות כס-ש כקרש רשנח אה טענמ ויורררירו
אל וקנו,

חכם טחו אוסה ש"ת
ש"
שמא סק חכם ,אמ5ניש אמ
קים
ש%לק
9

געיח
שת
" סשדת
לכ ק6מ חגיםסטמ
שנמ*ש 4ם כף =שא 6מ רתן למ
אחר חסטח ,שחע אמ א4%מתטןשסחמלח
שחצ אתלק ואלמ הג"ק ושסח ציע4 .א
חיא וממ גס חכ 4מאסר צגם מר 5שכם
ששו עטחמ
אי שאסר אלמט
קבלעליו טלטת ושרם .ש ג%ל לוטר כי5א
חחרא עצט סןחכ 55ב5שת אחכם ,בי ר-ל אהם
שהייתם ביגרם חחם .שף אהח אסור  15כחלטת
חפסח ,כלוטר השיב 5שא5ח 1על מח ששאל למח
אונ6ןקלי!ת ואנהים חחלחלפי שלא עכ15
אפקוא,
בקטח סשרח שאק ספסירץ אחר חפסח
"
ב
א
ל
פי' אפיקי טעיסן .המ נ-כ השוכחעל טאספסיקק
באכילת חפסת הצכלין חהניגח בינחים ,לפ' שצריך
לאכאכזית סן חפסח באחרתת ש"שאר טעם חפסה
בפע ואח-כ אק אוכלק .אכך ח5%ק נ-כ בוית סן
הסצח וכר לפסח.
ר קע ם ח  1א 1ס ר סח חעבודח חואת
לכם" ,ש לחס!חבי חפסק שחביא אימ עלחשאלח,
כי פסוק וח ההש בפרשח טשכו ופס!ק וחנרת חוא
בפרשת קרש לי בל בכור ,וחיח לו לחביא פסוק
השטרהם ובח פסח שחוא טענחע 5חשאלח? ויש
15סרבי ססרר חחנרח 5א השש לחוכיר חפסוקים
הכהוכים בחורח ע 5חשא ,4כי וח רבר פשוט
ש"שיב5חם כסושכהוכ ,אך באלחוריעמחיב
,רברח
תורח כננרארבעח בנים ,ובחכם ורשעחחדהששאעו
כהוב בהורח ו"שיב לחם על שאלחם ,בי רויש
ה4שלו אימכחוב בח1רח ,אך אמרורשק ססטהשובח
לרשע גרחור  '6,ואסר ,לכפ' סשטעשחהיא שומ
סן חבלל שלא קבל טלטת שסים לאסר ח' אלהינה
תם אק4שת לכם סורח ארהקץ עצשש עטחם .ואף
אהח הקחח את שניו כ15סר חכעיסחו ,תפקא
סרשסר  1חנ ר ת טלשת נידין 51ש אסר ואסרה
5ג כננרךרברח חורח,כי בצאח' טשמע לי 51א 5ך
ואילוחיית וס אוו,ועכסוחך5א חקזנגאל.
תם ס ח 1א 1םר ,גרשאימיודעלחעם"ק
ששח51א בחכפח אא ברשע רק אגשל בסהם טח

ידי עי

יר

י

*

*

אשת? ואטרת פ" ספר  15כל הטצשח .רשאיושימן
5שאא,
בחסיסא אחח פהחלושנאטרחשגרת,
כ15סר רארפו"
"לו כחנרח ופרסם  6חנס .רש 5המהו
ש
סרדש חבש לחשיב6עאעויהחצ 6שאא סקרש שהביא
ת-ל כי לכך רזמיח השוכח אחת לר,ח
ל4רצ,אח
י
ימייע 5שאל לפי שנאאת סצרים חיחע-י
ט8ח*ם שחע שם בררך שור חמבע ,הרש חחש
שהשי-ת 5א "פנח חטב1ם ב-א 6מרך חחסיהם
שברור או כוטת חורתם אם חם תכסים ש מכות
0עשיחם חסחוננים ,ובוטת "שרים שחאכים אח1
בתם לכבוביישרתוחריןבקיומ הטשת עשחוגשסררה
טיות לא תעשח ,החו בוטת חחכם ש חתם ,אבל
חרשעיר!ע חוא שאעו כראי תם גר שאעו סרקרק
5שוםסי ממשת כהמשיו וטתנחנ כבחפה ,וההו שאעו
יורע 5שאא אק ספק נ-ב שאק ראה ש"שנח ח'
חסבעיםלהצלח% ,1יטשבן נמל נ-כבומשובדעבעבהר
ןחישח ח'לי וט' בלוסר בןטתיכיקשאינך סתבתן
בררבי ח' ובח1רח 1ובסשתיה ובא להעיר שצרע.
ארםחעסלקומר לבנודאשריהרחקורקק 5עס!ק בהורח עםיופ
"שי
בסשת
גשסירתם בחסינמח,ויא
טויה סאותם שהשי-ת טשנח חטבעים לחצלחם
תאלחם לא בענקאחר.
י ג1ל ס ר א ש ח רש .עומ מפרשאיסח'
וסן חחנרח,יגו 5סראש חרש שחחחילח חנאלה,
!עהי יששוא5ק בחלכות חפסח קורם חפסח שחי
שבת!ת המ סדאש חרש .ת'5ביום חחואכלוסריום
הנאלוג אי ביום חחווו יגו 5סבעוריום בודשחזטק
פסחיחם ,ת,ל בעבור וח ,לא אסרחי א5ש גשקת
חאכלח שסצח וטרור טתחים 5פניך .פירש חחכפ
כעל חסלסר אחח שש לו ספני שחקרים חפסק
טצות
שכלוכחיב בערב חאכלו סמת ואח-כחכייג
בעבור ןח עשח 1ד 5י וגר,
ס ת חלח .כא
,חיא החלת חחנרח וכעשקיל
בנטהוטסיים גשבח .וצריך לבאר סח  16לדיוח'5
בירירת חאטתלטצרים שחרי 5א צוחח ח1רח וק
ואסרתאליועברים חיים ,הער טח 5מסדמשז? רש
לוטרכי באלהודיע שבשביל חסעשים חטובים של
אברחם נדא  6השי-ת את חארץ!,ספני שאסר לו
בסח ארע ננור עלבניו חנלות אך חובטח שקצאו
טשם ברכיש
הח שחביא יחהשע לחוריע איך
חלחעלוי
ע 'עקב חנורח ,וועריע כ' לא באח לחם
חארץ בגחלח ב-אע,י מששיםטעים3 .לוחלגחסמ
סעצבת נ15חמ שאם נטיב 0עשעו תשוב לח' הוא
ינחסט 51א יויקו  16עעות אכהץ'נו .ואם גשארנו
סתי סספר תלא אנחמרבים סבאי טצרים אשרחיו
שםלנוינרל1 .ח44ך אוח 1וט' כסו שכחכ קש
הוטזלר בארע וגו' ,השרגא את ורעו השחן  15את
יצאק ,כ' לא נקרש ור,ע וק יצאק .רעקג וכנע
ירדו טצרים ,כי לחם לברם נחנח חארץ המ"חם

נרי.
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 .וגמופהיםזהחדם ,לא
ער-שכאח.ב לחכיאםיסרי
מ!טע חיאור קאסר54א סעשר ה'1חטים'לרםכיכשת
גומשר עשח חשהותלעיני חעם ,שעלירי אוהו אחת
4אטינו בו כל "שרא .5כיד חזקח שהים ,פ" שחיח
יט5לוטר גירלכר וטח שאטר כיר חזקח ללסדך
שחים .וכ! כטורא נר %שהיח יטל לוטר וכטורא
לכר וטח שאטר וכטוראנרול ללטדךשהים .וכאוחוה
וכסופתים שחיח יט 5לוטר כאות וכטמת א5א כל
אחר כא ללטרך שתים.
ר' י ח1ר ח חיח נוח! נחם סיטנים רצ-ך
ער,ש כאח.כ .פ" לפיכך הלקו כ5שת זח לפי
שיצ.ך חם טטת חארץ ער-שסכות סקריות,כאח.כ
טכה האויה רמיהף טבה כטרים עם כאח-כ לפי
שאין לה זונ אך חהשעח חלק ,רש אוסרים כ'
6ורחיח נמ! כחס סעק לחוריע כי כאו כסרר
חא חכתוכ כתורח לא כטו שנסגו בתח*ם .וח.ר
יוסף כרו.ספי' שלפיכך חלק! לחוד"ענו הש"5שית
שבח,כי לא התרחלעולם כשלישיה,רשיהף ר' יחורת

שחחדחכח.
טכחככורים עם כ
כטצריםאח-כא
טח1ע"א1טר אצכע אלחים
הש ,פ" כטצחם לק 1עשר טכות כאצכע ,נסהמו
של חים לקו חטשים טכות שנאטר שם חיר
חנרולח,כי כירחכיש אצכשת ואם חאצכע טכח עשר
היר טכח חטשים טטח .ר' אל"מראוטר שכ 5טכח
חיהח ש 5ארבעטכות .פ" חחכם כעל הטלטרלפי
שאץ כשום טכחיסור פשוט אכל טורכבוחטכל
*ל טכח חיחח
וכ
חיסורות שו 8ארכע,ולפיכך אטרכש
של ארכזה ורכי עקיכא שחוסיף ואסר שכל טבח
חיחח של חמש,כילדעהו שאףיסורחנלנ*םשחוא
יסור חם"שי חורבב בח4
אילו חוציאנו טטצרים ואעשח
בחם שפטש ,פ" לא חמ 6טר שלא טשח כחם
מ4ח שככר
לאכרחם אכעועל זח תם את
אשר עטח
חכט" ק אנמ ,אלא לא קשח בחפ
,ח
ימים כלוטרלא שטח שפטים כ.א ככטקצחם .אילו
מפ
עשח כאלחיחם פ"לחכיר שלטותחבורא כאו חמטת
%א הרנדיינו ,שחרכח רינץ "ש לטקום טלכר טכה
חטוח% .א נהן למ את סמתם פ" לאטגזתסצרים
שככר חכטיחנו ואחר כןהואו כרטשנרי
 ,א5א
געמתחים .אילו גח!5נ 1את סמתם כ*סר שננצח
אוהם כט5חסח תבה את קללם% ,א קרע 5נ 1את
חים קחיח יט5 5מרלמ שנלך כררך אחרח% .א
חעביהמ כחוט בחרבח ,שחיח המל לחעכירמ כסעט
גרם או כטעט טיס ואגחע עכהמ בחרכח% .אשקע
צרמש בהוט ,פי' קחיח יט 5לסמר חים כעחע
והמצים "שוט לררכם51 .א ספק צרכע כ*סרזולה
דוצאהמ ,השע.פ שאיח לע כטח כהפמ טק לע
כשר,ועור שחיח לנו טטק רג שטכ 5לקנות צרגינו
% .אחאכ"עו אה הגק:,
פאת ,חמיםהקיוביםא*נו
.
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קחיח טאכל חשוכ5קטנים כטו לשרהקישו5בחורים
ערשץאוהו עוגחת ,לחולים סעטו כצפיחית (כרבש,
4קנים 1כשל 1בפרור ,לאוטותחע,םבןרעני
 .רט5
לספק צרכי!ש כעומת שחהציאנו טטצרי 0כטו שספק
כסלכאק .ולא נחן 5נ 1את חשנה ,פ" לא גיכר
שבה חגק תסיו רקע-י חשכח ,שאל%י שנה הייחי
אוטר שככליוםויום יורד חסן כטקום חועא! .עור
שיאטרו שחיק טבא"ש כמף כטו שחוא טכא"ש
כעטרו ,וראוי שגשכת לא ירר ולא חכא"ש כעטרו,
כ' סצאו כו לחםס,שנח תח לא יוכל לחיותעל ררך
טקרח רק כנסנרול .אילו קרכנו לפני חר סיני,
!קכלנו חועלת כזח שפסק זוחטחמ ,וראיע טלטחו
כבורו שם וחוסר סמנו כל ספק כאחרוהה
וקי
טפרשים אילו קרכע א 5חר סיני אחר שחראמ
תש
הי
ו
4ם את ככווץונר% 6א נח! לנו את ועשרח ר-ל
עשרת חרברות שגח!כעצטווכככורו %אעלידי טשח
רכינוע.ח כשארחחורח .או פי' %א נח! לנו את
חהורחר-ל שלא חוסיף חסשתלנו כו 4או סחצה
או שליש ,כטושגוצינוכארםחר"4מתשצוחלווועסיף
לנח ואח.כ חוסיף לאכרחם סשת טילח ,ואח.כ
*עקכ ניר חנשח .ולא חכניסנו ,ואע.פ שנשכע
לאכוחיע להת לנו את ארץ כנע!,ריח לומרשיח!
לבנינו ,אך חרור שיצאו טטצריםרי לחם כטח שראו
כטופהי סצרים 1עלחים .וחיו כחם אנשים חרכח
פחותים טכ! עשרים שלא ננזר שקם לטות כטרכר
שראו הנפ5אות ונכנמ לארץ .איל 1חכניסנו לא-י
ולא כנח כית חטקרש ,חיאדי לגו כגושכ!וככנקכית
חטקדש נהוספו עשרחנסים.
רכ! נטליאל אוטר כ 5מ ש4
אטר כ*טר אע.פ ששכל פסח סצח ומתר5א
זכ
כאטירח ובחנח .טצח ,9
ייף חוטע
א
לא יצ
וחכיא חפסוק כטצה ושפו את הכצקלפי שחואסעם
לסצח כ 5שכעח .הזטנחנ לקחח הסצח נק חס5
ולהנכיח אוהח כפני כל חחכורח כשאוטר סצת מ,
וכ! עישץ כשאוטר טרורזח ,אכ 5איןראוי לחנביה
חזרוע אשר כפל אע.פ שחש זכר לפסח כשאוטר
פסח ,שלא יראח כטכיא קדשים כחוץ.
כ כל ר 1ר 1ר1ר ,כאילו חוא יצע
טטצרים ,פי' אחר שאמר חכהוכ כצאתי שחוא כנוי
לטדכרכערו וחיח יכ%לומר כצאתאכוהיטטצרים.
שע.פ שבתהלת חחנרה אטר שילו לא חהויא ,חזר
גא!לוטר 5עגוגא ,וטפפוק ש 5אוחנו חחניא סשם
ילטר זח ,קהוא טיוהר שחרי 5סעלח טטגו אטר
יהראמ ח' טסצרים% ,סה חזר מטר שחצו חהרא
טשם? אלח 5עטכא ,כלומר שחתב ארם5האות את
עצטו גאילו חש שא סמצרים .או עכל 5פו,ש
המחע חחרא טשם שאם חם 5אינאו עדיק חינונם
אנחע קם ,הלגך כשחהראם דעציא ג 0אוחנו.
לפיכך אנחנו הייכיש חמרשאמ
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ער-שבאה.ב לחבשם בסרה גטופתים זחחדפ ,לא
טומץ חיאור קאטר4לא סאשר העחטיפ.לרםביבשת
י אוהו שת
כאשר עשח חאוהות5עוי חעם ,שעליר
חחמי 0נו בל "שראל .ביר חזקח שהים ,פ"שח"ת
יכו5לומרבירלבר וטח שאטר ביר חזקח ללטדד
,שהים .וכו בטורא נוזל שחיח יטל לומר ובפורא
ללטרךשהים .ובאוהות
לבר ומח שאסר ובמרא
ובמפהים שחיח יכ6 %טר באות וכמפת אלא בל
אחר באללטרך שתים.
ר' י ח1ר ח חיח טחן בחם סיטגים רצ.ך
ער,ש באת.כ .פי' לפיכך ה5קו ב4שת זח לפי
שרצ.ך חם טכות חאיץ ער-שטכות מקריות,באח.ב
טבה חארר ,הפיחף טכת בטרים עם כאח.ב לפי
שאץ לח זונ אך חח"חח חלק ,ויש אוסרים בי
לפיכך חיח טחן כחס סיוה לחהיע כי באו בסיר
ח,ח הכדיב בת1רח לא כסמ שנטגו בחח6ם ..חז-ר
עסף ברו.ספי' שלפיכך חלקן לחוריענו השל"שית
שבח,כילא חהרחלע%ם כשל"שית,הפיחף ר' יחורת
טכחבטרים עם באח-כאע-פ שחתרחבח.
כטצרים טחו אוטר אעע א4ים
חיא ,פ" בסצרים לקו עשר טטת כאצבע ,נטצא
שש חים לקו חטשים טכות שנאמר שפ חיר
חנהלח,כי ביר חסש אצבשת שם חאצכעטכהעשר
היר טכח חסשים טבות .ר' אל"מראוטר שבל טכה.
ודתח של ארכעטכוח .פי' חחכם בעל חטלטרלפי
שאק כשום טכחיסור פשוט אבל כ41טורכבותטבל
חימרות שוק ארבע,ולפיכך אטר שכל טכח חיחח
של ארכע .ורבי עקיבא שועסיף שטר שבל טכח
חיחח של חטש,בי לדעש שאףיסור חנלנ6ם שחהו
'ס(ר חם"מייערכנ נוע.
אילו חוציאנו טטצרים %אעשח
בחפ שפטים ,פ" לא וצח '~טר שלא 'עשח כחם

נרי

קסמ שכבר
לאכרחם אכעועל ח תם את
חטי אשר יעכ11ר1
חכט" ק אנמ ,אלא לא שפח כחם
שפט.ם ,מ4טרלא שטח שפטים כ.א בטקצתם .א"6
עשח כאלחיחם פ"לחכישלטותחביא באוחטנית
%א הרג ד" ,0שחרבח רעץ יש 6חעם טלבר טבת
חמ"% .א נחן את טסעם פ" לאטבזתגחמים
שכגר חכטיח 0שחר כן יצש בעעש נר ,%אלא
נחן5ט את טטעם כ6טר שנמח
געתתודם.
שתם כטלחטח תגה את של5ם ,ולא קרע 5ג 1את
חים שודח יט5 5הזר 05שנלך בררך אחרדנ %א
חעביחץ בהווע בחרבח ,שחיתיט5 5חעבירנו בסעם
קים או בטעט טיט מנחמ עגחע בהרכה51 .אשקע
צרי0בהוכו ,פי' שהיה יט 5לסער היפ בעדמ
והטשיים "מנו לירכ% 4ש סא צדכ 0בל1טרז%ת
השאהט ,שע-פ שהיה  05כטה בהסות נרש 05
בשר ,הור שהית לנו ססה ר3שנוכל לקנות שיבוו
טאת.הטים חקר1כיםא4גו% .א חאג 0%אתדגח,י

'עי
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שחיח סאנ 5חשג5קטנים ססו 5שרחשישולבהה"ם
עהשין אוהו עוטת ,למלים טעסו כצפיחית ברבש,
ח4קניפ וכש 6גפרור ,לאה0ת חשלםכורענר .ויט5
לספק צרגעו בשמת שחחראנו טסצחם בטו ש4פק
בס5גושץ% .א נהו  16את השגה ,פ" לא ניכר
שגהדגה תסיו רקע-י השבח ,שאל" 4שבח חייה'
אוטר שבכליוםויום טרר חכש בטקום חחווו .דעור
ששסרו שחטן טבא"ש בטף כמ שחש טבא"ש
בעטרו ,וראוי שבשבת לאירר ולא חבא"ש בעטרו,
כי גחמשו כו5חם סשנח חח לא יובל לחעתעל ררך
מקרח רק בנס נרד 3אי 6קרכמ לפני חר סוי,
הב 05הועלת בא שפסק זוהטתנו ,וראוו טלבוהו
ות1קף כבורו שם וועסר טטנו בל ספק באחרוהו.
ויש טפרשים אלוקיבנו אל חר סיני אחר שהראנו
4ם את כבודו ונד 6ולא נחן לנו את חת1רח ר-ל
י סשח
עשרח חרברות שנחןבעצטווכבכורוולאעליר
רכינוע.ח בשאר חת1רה .או פי' ולא נחן לנו את
חהורח ר-ל שלא ועסיף חסצות5נ 1ט 4ש טחצה
או של"ש ,כטו שטדמבארם הראשקשזמחל1מוסיף
לנח ואח-כ ועסיף לאברחם סצוח טילח ,ואח-ב
ליעקב ניר חנשח .ולא חכניסנו ,ואע-פ שנשבע
לאבותי 0לחה לנו את ארץ כנעה וצח ליסר שקזו
לבנינו ,אך חרור שעאו טסצריםרי להם בטח שראו
במפתי טצרים1עלחים .מט כחם אנשים חרכח
פחותים טבן עשרים שלא ננזר עלטזם לושת בטרכר
שראו הנפלאות תכנסו לארץ .אי 6הבניסנו לא.י
ולא בנח בית חטקדל ,ודחרי לנו כסשכןיבבנץבית
חטקיש טעספועשיחנטים.
רבן נטליאל אוטר כל מ שלא
כער
גחר לא
ששכל
מח פ"
יר1דיף א
שבשע"%ף בשיח
העח.
 4עא
"
"
ח
ו
חמא
ושמ את חמק6י ששאגעם
חפסה
 %שעה
במ" 1סמג 4חת חמ" "%
למ" יחח נפף  %חחמרח גשאמר נשת ג
ק ששץ כששסר טחר דק א%
לחג"
"שר כ%
שחש ז ר
ממאד
חרהשלא יראתא
פסח,
עכ
כס
"יא קדשים בחוץ.
בכל ר 1ר 1ר1ר ,כאילו ועא יצא
טטצרים ,פי' אחר שאטר חכתג בצאתי שועא כנוי
לטרבר בערו וחיח יט5לומר כצאת אטה'טסצרים.
ואלפ שגהחלה חחנרח אסר ואילו לא חוצי)ו ,חזר
גאןלומר 5עכוכא ,ומפסוק ש 5אות 0חהרא סשם
זח ,שדיא טיוהר שחר' לט%ח סגגו אטר
יהרא 0ח' טטצרים ,ולסח חזר ואטר )1עח 0חחיא
טשם? אלא 5עכובא ,כלומר שהייב ארםלראות את
עצגע כאילו הוא יצש טטצרים .או נוכל לפרש
שוה 0חהמא סשם שאפ חם 5איצאו עדיץ דד11נם
ר כשחהראפההיא נם אוח.0
אנחמ שם,הלי
לפיכר אנתנו חייבינ שחרשא0

יחג"

יימר

"

ייהאשחי

שנלי הלקם

א
כאי5ו קאט

סגצף* ע.כ

מובח עלעו גוטר

שירה כסושאטרואבותיו%ע.ח .רשאוסרפכיחיש
במקום ברכה לפני חהלל .וחסגחנ למוביח מכום
בטקום זח לפי שאו פותחק בשיר 1בהלל,חשטרו
ז.ל סנק שאק שטרים ש-רה אלא על מיק שנאטר
והאסר לחם .חאן חחדלחי אה תירדשי דגאשטח
אלחים ושנשים ,אם אנשים גדשטה אלחים בטה
טשטח אלא גלטד שאק אוסרים אויח אלא על
 ,פצאה "שראל ,ואהר
מי 4יאא-ג אטרחלירח
קהשת אלו שני הכיטורים פברך וחשר 410ו,
תורה לר שיר מדש בא-י נאל "שראל,לפי שחטש
חפלת שינאלנו סצרת הקעבור חהוח חרובץ עלעו
חטיה ואם תאסר חלא חברכח אשר נאלנוצריך

לומר סמוך לחחיסח סעין פחיממ וט~ן חתיסח וכאן
חוא אחשר סעין מתיסמ נאלת חעהיר לכר? 11ש
לוטרגי סח שאוטר ונורה לך שיר חדש מוא ל
חיאלמ העתירח ,חל פרות נפשט השנאלתסצרם,
כי*סוה הטשהז גהנירק שתיחן ,בסו ושאטרו .1ל
כל לחביא ל"מות הגהשיח ,וכבר כארט שאק כרכח
אשרנאלנו טעתח כוסלפיכך סברכק כרכת חגהק
ואח-כ טטרק את חמלל. ,ופותחק שפוך מסתך ,לא
לט .וחרהוח 6שהותכוס מסהפי שטר חלל חנרל
ופביך טרא פה חפ4

י

שטט

ש בלי
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נשלם חפיר1ש .חח5ח

לאל.

הל ק פ

צי1ש "מ"ם חחפא ,מהגר ספר ועריין מיין 5א בא .וכית מ 55אוטרים סברך ע5
וחש מ ק אשע מיין שמר בך סברך ע 5מיוםשמיין טרם 5קרהפמ
שגה חיק*
= 9מיך  0%6תח שהאפר רכר אמר תריר השאים תרירתריר שרם.
גי4ה* אד א= הפ==שא וקייסא 5ן רמ5כח כבית מ1 .55ח 5התטח ע 5סת
סאשא
ס=א טשטת שש 4ששם  4ט ביק
ד 4שאין אט טכרכין שעשח נסיסב5י5י מפסמ שמרי
טסרר וט5ך בטה ממנרח5טי שעשה 5ט 51אטתיט
תביהע אריו ר' גנ?טץ ענו חברפיוטים רגש ופפיימי
=?ש זח ג"יטת גחמא ובערי אשננו ,חוגףגשו-ת את כ 5מאותות ומסופתים ומנסים הא 15בן כהב
פחי-ם סרוטנכויב ועאטיע גפרפע '-ספדויב 4הלקט רביט ש5ממ וצ" .5ואם ה55י 5שסורים ב5י 5שבת
שלקם ט דניפ וטנהגים וסררו בערוו1תרוב*פ ש 1שע.ג סתחי5ויבגו משסים בסרר5י5י שבת וסנרך בורא
ודמ'2ם גמ2ע שגע שב*ש ח=בוונ חקיצור ססט 2דשס פר חגפן ואוסר אשר במר ב 0ת 551ש 5שבת
םי קיחש חיוס ומותם סקרש השבת וישרא5
גיניצאש יש2,ת 'ש.ו ,ור.ש געבערהושים שב*חלקםששלם ע
עם טגוא והקוותוו"עא חרס.ו ,ובו חירהש ש ששש וחזסנים.ואהע5נכרקייסא5ןראיןמותסיןכשתים
חא איתסר ע5מ בנסרא מוץסזו .שמר בך טכרך
הטגא א
שחמייט .שס ה55י 5שסוריס בסוצאי שכת טברך
כ1ם מר א ש11סוזנין טפ ש5יין שומוים יקנח"ז סיכע.יין
 .קיחש .נר.הבריח .זסן .רחכי
*יו קיררש מיום וזמ סררו ש 5קידוש .מברך איתוקסא בפרק ערכי פסמיס .סאי חומ ע5חאביי
תח5מ כוראפרי מנפן ואחר כך טכרך אשר כמר אסר יקזנ"מ רבא אסר יקנח"ז ומ5כהא ברכאיין
בם מכ 5עם ורוטמם וכון ושממייט .שכך שנים קיררש טכרך כשאר יפים נר כסרר סהואי שבת
רבריס שכין כית שסאי ובית מ %כסשרח כית מבר5מ מטכרי 5כין שרש 5ה 51כין אור 5חהפך
שסריס פברך ע 5חיום ואמר כך מברך ע 5כין ישרא5 5טים כין יום משכיעי 5ששח ינף
שס
ן שיבא וכבר'קירשמיום הסעשמפין קרושת שכת 5קרהשתיוס טוב חברלת
יןאישמיש טרם א5מיי
חי

יי י

חיש

ימי

