פירוש היעב"ץ

800

ש

מיררש היעב"

8וב

שם סשסן מ! 3נאמרעל הר 3חטץל ואיןלוייחי ויפסח יעשח סצות חנ הפסח ,חשחא
ר 4יעקב עסדין ב-ר אשכנף הטכונח חכא ,אנו אוטרים כך ,טח שאק כן (שנח הבאח
בהשם חכם צבי והיח כצגביזע תה-ס ,וברעץןי באועא ד"שראל א1.אוטריםכ ,,כי אז נששחקרב,
הטתי'עק 3ע'סוק ב'ן צ'מ=.3,ץ .הפסח שכתוב וכלבן נכר לא יאכל בה ונם אינו
חרכיעכ.ץ נולי כאלמנא אש הסבורג נאבל אלא לטנוייו( ,כןאין אוטרים נוסח ה 6אלא
בשנהחנ(1.ז )181יסח שפ גטפ א' רר.ח א"ר שנת בנ4ח ,ולפי שבטחרח יבנחביהט.קולא נאטראוחו
תקל-ו ( .)1118חוא נתטנח לרכ בעיר עסרץ אשכנז לשנח חבאח כטו שאטרנו אשחקר ,לכ! עיטינו ואת
וסאזנודע חרב'עכ-ץכשם"עמיץ'לכנוי טש8הדע .חיעכ'ץ וכרק בספור וח שלא נמעח לאטרו או נ.כ .ואם
הבר כחטויםפיייפוביניהפ שו.ת בענ'נ'הלכח וח'ח סחנגר חאטר א.כ יפסית חעניים חנצרכים ויווע כח,0כי
לתקב~:ו ובכ 1.חשחסש בחלפענים .סרורו כל תמ~ח טוב לחם עחח טאז ולא ירומח כ!6 ,ח בא כטשיב
השמם ,סטל חשחאעברי הח טרם ש"ש בו עניים ,טחשאין ק
ודשגח כולל ש4סח הלקיפ :בית
ל,,שעי
עוז ,ונישס באלמונא בשנת תק.ח
חשנ' נולל 4שנח חעחידח נחיח בני חורין טלנו ,רקויים בט
ו
"קובץ חזה .טקרא שכתוב כי לא יחיח בך אבית ולא יצטרכו
חב
חגרח של ש1:ז עם באו'1ם ':'11ם ,ונעהקח
"שראל וח 6ח .וטח שאטר 4שנח חבאח ב4שק
חקורש ,אטרו בו הטפרשים כרי שלא לעורר קנאת
חא לח טא עניא .כ
 ,חוא חנוסח ושנאתחכבליים ,כי בבבל נחקן נוסח וח ש4שנם
חקרטק ,וכבר י"שבו חטחברים ח4שת ,וסיאולו רטו ארטיח ,תיכרם חחם רשנים קרמתיותלא חיוסתרים
בטקרא את הלחם אשרחאכלחי .אטגם "ש טרסין כחיחם גליל שסורש ,וחיו טכרקין ואוטרים נו0ח
חא בלחטא ונם חש נכת,י"א כחא לחטא ונם וח וח,כרי שיטאוחעניים וחצריכיםיאכלו עטחם ,אבל
חיח טוב אכל בחכרח יצטרך לחשטיט סלח רי עבשיולא נובל לעשות ככח רנפ"ש חילא ראוטחץ
שאיןלו פנים לפי ועח וו ,אלא כךצ-לכחא לחטא העולם חרכח יוחרסעניי ישראל ,אפשר
י
את חענייםובאכייתם ,אךלעטו
עניוו אכלווכר,זלת וח אין לו באור .עניא ,שהש בבך ,על כן טפרנסין
טשנה
טאבלעניי
םיןועבערריםשישחטטטיחץייפןחןלטכלרארכךתן ואין טניחין (א ווח טטקוטח ,ואלי לוח רגש נ-כ כפל ח4שת
אוהם לחסח
כני חורי 4גם לחרץ טרועאין אנו טגיחק דלחי בתעו פהיחים נפ
י
לפי שחוא קשח לחחעכל ,וכטות סעט טטמ טספיק עחח בשאוטריםכן ,על וח מזנצ6ם השתאעבי
5השביעיהזר מלחם חסץ ,לכןעני אוכל פתובעיסח ויראים אט סעם חארץ בי רכ הש ,אבל 4שנח
בלוסחואינו טניחח שחחט
טיטץר,אלבקארעארחסטירריינסח),אע'פ חבאח בניחויץאז נהנחגכבני חורק וקוראים 5כ5
שטרשוטסיריםחעיר ,
של
בליל חטת חעם לטש אל שלחנם5אט,5
רכ חתא
חחוא, ,חענית ב') כי דוח אבל רדצח וכ
ט-ו ,טכל מקום לא שלחום חנבא
בב
פהחועב
ייה שפר
בי ארץסירים ארבע טאח
פרסחא,וחם חיו גצוען כל רכפיןליתי1ליכ ,51כושויתא בפרקי דחסירי ,שד
שרים באסצעחגוינח בלילח חחו גס וראי כבר "ש לוטר שכפלחענין וחא ע-רזר ש5א תאמרסח
אכלוסיות בלילח ואח באוץסיר-ם עם
חפסחוקורם טיבח של חוראת חחירות שאט עדשין בלילח"ע
שקמצ תחט-ש ,ככתה עלסיהץ וטרורים יו
חכול1ה .1הלאעריין אט בגלח ה4שסהח טח ט עושח6 1ה
בל רכפין ,נראח
4ם פששלואט רקאי אגכרים ,ח לפי אטר שאין זח טקשב גל1ח באטה ,כי א %אם ואו
י
ע
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נוחנין לחכרה כן,
כט-שניטיבאטררחם בשם חנאתים ,אם ח 1.לאחגיעירי
ז עת חגשלח ,טכלטקום אוץ
הלפי ששט חכטים ,
ן ס'א) ספרנסים עניי "שראל ,לפנ"ץ חיא לטש לרור בהוכה בכל 8ש;
אושח השלם עםעגיי "שואל6 ,ח אטר כל רכפין ואיט רומח לנלותסיריס שחייט עברים כדשתכריס,
שחחו ועב 4אם לא לרכר ח' לקיים חטשיה יכא וכשכרים בטאסר ט,עים ,לעכודת פרך טיטולכנים,
ויאבל עטגו ,וחקריכק ספניררכישלים ,אח-כ אטר וטש חתי*וט ח' טשם לחרות עעם אל עם נורא
כל רצריך כלעני שכ"שראל חצריך לקייס חסטח מו חשיח5אח .כל חאהצתוהפ5ביחז פכיו-םשרצו
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עי
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6יע ברך ח' .וטחויקיםאוחנוחפשיים5חיוח ברשוח

שומנו 5חעחיק דירחנו סטרינח 5סרינח כ5:חפ!תו.
אררבח !ח חסר פרטישסקבלין אותנו5רור בארצהתם
בחס5ת ח'ע5ינו5 ,כןאין !ח נחשב טבוזיג ואם
חאטר5פעמים ררים חחתיר ס5טת קשח שסכגיר
עם 6ע5ינו 5חיות כעברים* ,את אטר עכ-ז חארץ
רחבת ירש 5פנינו5חחיישב בארץ אחרתביום חזח,
וחר' אנו בניהורין בסו שחיעג הזנח סספר היבות
י בגח נהלוביר ח!קח חהראנו ח'
נ01ח ה 6כ",כ
סמצךם ,פחחח5ח חא לחסא עניא די ר-ת 5ער,
רוגה שנםלעחיריחיו סוכירין שיאת טצרים ,הרנום
!את חא ,כ5שר זאת שטרת5ער.
ס ח נ שתנ ח ,שא5ח .הטץ סאכל שרים
ההסצהסאכ5עכריסכנזכר ,וסרוע עהחב5י 5חחירות
מף נם זאח "ש בח סתירח כי חסצח
צחסי
כ15ט
ב 5סקום דערחענין טע5ח וכבור ,וחפרוסח
חש5סח
ע 5עגי השעבור .סרור סורחע5עברותרשארירקות
סורים ע 5חירוה .שה' פעטים אחה 5פני הסאכ5
ררך נרולח והשיבות וחחש סנחנ חנר%ים כר' לנרום
חאות חאכ%ח ,והשנית חוך הסעורח ררך שפ5ות
5ס5א קורם בטטבירק חי (באחרארעיי 5ירקא5יע5
בשיא 1כ11רא) ררק סר סוריק וסריק חנפשכסריר'
יום .ססוכי! ,אף באבי5ת כהמת חסורח גניעות
השעבוון חר' ב 5א5ו הרח' רסתר' וחרתי 5אוביי
כגני חריועבדי בחדדי51 ,כן 5א זכר שר לשא%ע5
' כוסות ששותק טלנוב5'5ה !ח ב5בר5 ,פישאין
י
באם רבר חסורחע 5העברות51אסתירחע 5חחיר78
וסטעם !ח 5א שא5 5חקר אבוהינו שחע אוכ*ם
חפסח.
עברים חיינ .1חשובהחשא5ח .לפרעח
בנארש חם בסוכ! שהי נקעות חפכעת קצת ,כי
אסנם פרעה ס5ך וסה שחיינו עבדיו 5כגור 'חשב
5נוכי עכר מ 15ט ,15גן מנ כטרב5ניקשלסלך
חכטר הם שבט5ףש5אנשהעבר בחם5,פיכך באנאץ
סצרזח ראוים אטלעשות !כר 5טעלח וכבור שחיח
5אבותינו נם בטצרים .אכ! גסצרים חיינו עבדים
לעבדי עגדים חםבני חם5 ,כן ברי! שנעשח סיסן
לעכרות שחחנובו .על כן כרעף אט עדשים טיוי
דברם טחמדים ב~ח !ה כאמור .הער שחחלת
%להוסשח 5א וה שרן ,ביבחציו חרששהעייק
חיעועבדים אע-פ שחחח5ת חנא%ה סבערב חיהא,
ס-ס נא51חטע5יא 5א דואיער צפרא ,וחאט סמצם
שב* 5חכהשי חיחה חנא%ה ססצרים ,ששקהוףש'ח
ש5ו חיא 5סע5ת צרק והשביעית 5סאדים ,ורצה
סערכת גח 5סאדים בעה חחיא ,וס-ט
חקב-ה
יא%ה בהדו חראשק חיה בעחכהלצרק,
רנ
5שד
אהח5תא
זהסנדש כענק כניסת שבת !שדוא טעקעוה.ב,
וחרי
%ת חנפשות סרשת סטרא אחרא) שח~ש בסוף
נא

נא

סצוח5חוסיף סחו 5ע 5הקורש ,וחוא שאסר טשח
נ-כ כחשת !ע" בחיי) .חח שאסר חטניר עבדים
חינו5פועח בטצרים ,בבהינות סחח5פוח5טוגו5רע,
וגןחיהב5י5ה חזח ביחור .וחראח חקב-חכחו5נצח
וערשוח חשסייסיות ו5ננרם,כי בחוראת כוכג צרק
ן "טראל בנ15ת 1אה ועחח קורם הוראח
חטובהי5י
סאדים נחרנו הטצריים ,וכעת ש*טחו שאו ישרא.5
ועש 4שאכור ביר ה!קח כננר עת צרק שבו חחחי5ח
חנא%ח ,ובזרוע נטרח 4טבר בח טאדים חרע שבו
נש5סח5 .פיכך נאח 5נו לעשות רברים חנראים
כסותריס .עור יש 5וסר ע-פ סח שפירש חארמ5-
ע 5חפסוק ואת העם חעביר אוחו לעריס ,שחםחיו
נ"והמת ש5קרי שח%יר ארם חראשק בק-ל שנח,
וחם נחנ5נ5ו בטצריס ,אוחסס 5יוסףוס5ט5םוחנ.עם
כסצרים בק-ל שנח
4רפם 5%בנם וח
שוחע-1בחי
סשחםרבטי1
.יוע-פ זח פ" '1אסר
קורם שנ%ר
נו
א 5עסו חנח עם כני "טרא 5חטעח שאסר כי נם
א5ו חם טצרים ועם בפניליסה געשו בני "טראל
בכהע.י יוסף5 ,כןהריןנהץןשיכריחום5חזור%חיות
עם אחר עם עטו ,ולכן כתיב אחר''1 1קט בפני
בני "טרא5ו5א עם בני "טרא ,5כ' שח אהרים הם,
בני"טרא 5האסת'סש5אחיו5חם ע5יחםדיןירברים,
5כן קצו גחייחם ספני א5ח בני "טרא 5טמש ,שבאו
4שם כדי 55קט אוהן נצחווח 51חע5ותןעסחן!חחסור
כ 5חנ14ת בכל,5כ5ום ארםזורע סאח א5א 5הכניס
כורק) .וחוא סור חערכ רב שע5ו עסם .וא5ח שה'
בחעוח רסתות כסו כן בפ' קרש 5י ,וכהיב ויאסר
סשה א 5חעם חם חערכ רב ,חשוח אותם 5ישרא5
בטצות חהטץ% ,א חזכיר סשת קהש בטרותשנצטמ
ע5יחכי חיא אימ סאת לחם לא5ישרא5חאסהיים
שנשזלו בטמחם %א חערב רב .אסנם בטצח שק
כי בח נהקנו ,שכן מצח ניסטריש ק-ל וח-א רוכהת
לאחרעח אשר בשם ח' כירוע) .וחחש השנף בפרשח
ס4שקיהיר 5רבים ,ואסר סחח5חלעם וב4שק רבים,
אשר המשהם טטצרים ,ני בחחק יר חהפ מהסה
חערב רב ,קחיוצריכים לחחק יר 5חחראם415 ,זאת
5א חיח פרעח טש5חם ,סה שאק כו בכני "טרא5
כצדש בא טשח רבעוע-ה בטענה נהעא שלח 1טג
וחאריך ב!ה ברברים ניתים ,וע-פ חרברים חא5ח
נאסר שרכהם נם בל חחנרה בסח שאסר עבדים

וועו לפרעח בסצרים ,ר-ל בשבל סצרים חנסו5ים
ע-ייוסף ,שחם חעבדים חנסמים וחם שנשחעברו
בפרך,ואנו חאנו עבדי פרעה כ5בר בשבי5ם כדי
5הקנם כאסור5 .כןלא חעביראוהטגחוטרעלבנים,
רק 5עם בני "שראל שחיחלו טענההעגיעחע5יחם.
אב 5אנחטחיקי באמת בטעלח נםבסשיים,גיירע
שאין לו רץ ורברים ע5עו לקחת אותנו לעבדים,
ו5חשיב רעח חחת טוכח שקבל ביריהת אבהזינו
סואטלה צרש וחח5ת ש5יטת סאדים לשבר כהו5,כן 5טצרים ,וחוא שט0יים ויחויאנו ח' משם בשתי
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בחינות ביר חזקח כננר חערב רבעם בני "שראל,
%אסני בלאו חכי כגזכר ,ובזר!ע נטויח על'ט בני
"שראל ססש ,שנמ בנלוהנו לע%ם לאעזבנואלחינו,
ויטעל'נו חסר לפני חסלבים הסדשלים לחחשיבנו
חפשהם .לפיכךיפח אמעדשים זכרלרכר בסיסניכ
בפולים ננדים לפ 1ח%וף הסבחןכאסור,והחשיאוח
נ-כלסצכנוחיום 6טר שעם חפשימטעדיעעבו-ם
אנחנו ,כעעסי שחוךו עבר ו!קרו בן חורק ששבר
את עצסו יום אחר ואת רבו יום אחה ככחצריך
לנו לחחץתכנ"עח עם חחירות ח .6ואילולא חחרא,
אם חאסר אם אטחיגו "צא11אינם אנו סח לטב!ח
חלילח לששות זכר לקראת סצרים שחיח לפני כסח
אלפים שנח וכבר נתי"שן חרבר ,אל חבת כי זקנח
אוטחך ,כיאילו לא חחרא חקב.ח את,לרכותעצטו
ופטליא שלו ,או חואבסועם) אבותעו ,בזטת חאטת
שהיחח אחבחס קייסת אז ,ע 4אחת ט-כ שלא חיו
סספיקיןזכיות'נו לחוציאנו סשם דלא אכשיר ררי,

אף כי בוטן חזח שתטח זטח אנות ,בחכרח חיעו
נשאוים מש!עבדים וט /נסצא חנס סנ"ע ח14
טטש ,לכןוראי חוכח על'נולעשות כל רברי ח4לח
חזח לחקע%ם .טש!עברים היינו בסצרים,חכי ט-ס
בסחזה-יטרי הבת חמו ,אף שלכאורח הש להשב
נמ חנירסאלפרזמז בסצרים ,אך רחוק חר ההו ,וכן
הוא לפי סח שכהבחי לטעלת שעיקר ה-געבור חיח
בכחמים וק.ל .אפילוכינ
ו חכטים ,סכה הלסור
דשבל נקנח ,ננתים סבעי רבר מחוך רבר ,זקנים
כטשכעו כי רונ שנים*ור"עו חכמח* ,וחדם סעצמפ
חל 1ד4
בסדע טבעי או ע.י שפע אלחי ,וחרי
סהרנהץ  11נב זה סצמ עלעו כהאי טתארטיירי
ביחטצ"ץ חכטים חק ,אבל בטקום בן שמל לא
רבר כי א? חוכח ווא טן חתורא כנזכד .טעשח
בר-א חיא חראיח לסח שקרם.
ברור שוסר חבטתתג
%א
הקנוחז.ל ברכח סטש בשם וסלכ4ת חא
עת
גר
"מראת
סצרים כמ שבחבתי לעיל ,ס-ס סרר חמניר לשק
שבחלחשי.ת על זאת בארבעח פנים כננר ארבעח
בנים ,ברוך הטקום כננר חחכם ,כי ח' בחכטח שר
ארץ בסור חנח טקום אתי שרקי
של
ית אסעקהיאלחים
ע%ם ,בדוך חוא נסהר כלפי רשע ב
לננר עעיו 4ץקב.ח תס ע4ו ללטהו הארטלהורדג
ברמ .שטק תורה לעטו "שר) %ננר חהם בי נער
"שראל ויעקבא"ש חפ "שטע יוסףלקח .ברוךושש
פעם שנית ננר שאימיורע לשא%בי נם דלאאימ
יההע אתח' .וסור ארבעח שבמת ח, 14שסחם
נאחדפ ר בניפ חל )1בחסר גבורה חפארת טלטת
,חטשב %יבץ סרעה--3חכם סהו אהמר מח חערות,
יעהר,ברי חחבפ חוא שיורע ומכע ש"ש
פסוק זחויא
כאן שלש בח חלהותבמעשיגו אלח :א')חערות
כאב%ה חפסה טצא 4שער שחןכהרדהז על חאהתות

ש

ש

שכ

והסופחיםשנעשו  16בסצרים ,ב') חחוקים 5%טי
חטעם כאשור שבירה חעצם תהזר וערלח שטעכבה
בו
 .נ') וחטשפטים חתלויים בסצות חל%ח .והגח11
ויאי שאלת חכם ,כי אסים ירע נאכנח ש"שבבאן
בל אלח חבחעות ,מיןלו ספק באמההם כלל ,בי
חוא סאסע בח' וכהורהו ואינו טפר בעיקר כטו
שאטר אשר צ1ח ח' אלחינו ,רק חהו חפץ 14ץנם
סעסי חהורח חכמשים שלא נססת לחסה עס רק

לחכסים סורח חהורח כלבר ,ונד כחחכסרורף אחר
חחבסח ומשד~קק לירר לעסקח ביחמ ו"ש ננלח
וגסחר כהורח,זחו אחמרו אחכם כי חכטים חם רקש
רבר ח' אחם !עסרו כסחז ,טח שלא חנ"ע ירו
להשינ כהגצסולברו .אסנם סח שחכל הטהים טה
בי! אחכם %כם חלא שניחם שאו טחכלל? מע-פ
שזח חחזיח חבחוב לכלל 1כפירהש כ%םהף ,ס.סאעו
סרמ צטא חמהפלא ,סח יהרת לחבם סן הכסיל
בלשת שוח וטשחהף? נם אנכי חלשיחיתי כאחר
חארם טשתאח סשתוסם ע-ז מעוף! .עחח חאירו
עיגי סן השטים ברבר ברורבש.וג שטע רכר ח'
כי
חפרש נר %ישזכ.נב)ץ שתי אאחלזכחם,חנרהפ4ת ,לפי
כהוג
שכהואנו ביחהשע
ופירשו חז-ל
זסוטחל-ר
 ,טחו אהזכם אותי ואהכם ,נממו בי
חסב %סלה אהכם חרכבח ע סכל סקום ,אע.פ
שחיא חסרח
יש אם לטמוהת 4תקראנח בח.%ם
אותכפ חוא יורח נפ על חסרכר בער עצטו בכ4
הטרכרים ,טה שאין בכה טלת לכם
ע-ב
בחר לשק ערוםים טש ,כסקרח חכפ %לא יקרט
עת רבר לכם חש! 3%עם עהח רכר אסת נמר ב4
ספקעו-ץצריכע אע לצאתידי חובתסיום המוטה
אין ספטירק וכרכי סח יחוס תשוכח  11לשאלח
ח ?16תאטר בהחרת רבר זח סח שכבר שךערו
חספר-שים חקרוסים ,כי ירסתעל חנינח חבאח עם
חפפח .אקנצטיך לבאר חעני! יוהר ,תצ"ע י!-עח
גהחלח בקמנור ,שחקשו בח1ספות פ' א 6רטים
אחא רטהצוע ההםיאעח אלש טדרבנג הצכה ננר

י-ה

לעים,

יא

איפכא
עלטא חק סראתיאא ,סביא
לן
רכ
כה"
א4באד
תשא ,תרחקובזח סארעייןשם61 .ההת
רעתיויא*ליכדי חכל חהו טדאוראחא אלאשטסרת
חטשב לחכסים ,המדא דהלטת סמר ורכותיהה
חכינסי
סזו-ל,חועדרחהיםחטו שחבא עם חפסח כפי
שיאסרו ח
בח %בסחרח כגמעט ,הזכי
שיררש
שאסריחחבןדלש חוכח חש סן חהורה בחחלט .היצ
שעאל סת חערות וכר לא טתעל קאפ
רבר סטמ של פסת אך ע 5הערוח וחחקים
,חסשפסים שבחנינח נהכר! ,שש כרחך יבחנו בל
תרגריפ חל 6בח כמ ב 4וביחור א4בא רכןתימא
שחהו שוח 5פסתבכ 5רבר5 .כן חנ"ע לשא %נפשו
זריקחסיר"טץ סיבתחיוטג שעם חיוחח ה-אי סשת
ז'ג.כ
% .א נחשרו חן55.חוסקף ע5יכרו %בראש
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שג

קרבן טלכם טמ ולא נצטוה לכן אסר צוח ה' בל'
ספק ,אבל אמכם צות עליח בפרט:ת לחנניל ענין
מוכחו ואץ 6ר אמכם ,אע-פ שטלע סאנךנים כי
רכר ח' חוא כטתי כסוכם שוין ב:ך ,ב' ע 5כן בא
בחעלסמ וחחשנ לו
5השמטש בסלמ אמכם
הט~ננ5ח 5כם חרבר אמור,
5חכסח ,באשר ס'ס הנרצח כ
אין אמנויורע ער טח הגל טח מיא באמ ,וללסור
אנוצריכק .לזמ כחונן חשיכהו ,וטעם אניםיקמאעו
שי סנחו ,סעטם תסוקם עטם ,שצורך חחנינמ לבא
ט חפסמכי' שיחא נאכ 5על השובע %א יצא
5פני
טטע רעב5 ,סען "שמממ טעם אכי5ח ש 5סצמ כפיו
כ 5חאפשר ,ו5א יצטרך 5אכ 51אמריו רבר אחר
5במ 5טעטה שכן אטרו אין ספטירק (פוחחין הפמ
5חזור ולאכ,%יפטירו בשפח) אמר שאכ~ו הפסמ,
כם'נ' טדלקמ חיינו אפיקונק .לכן בחכרח לחקיים
אכילתשביעח של סצומ בשר ש5טים% .א נשר

תאומ ,וחיא שרכת הכתוב בתשונת חמנם בטח שאמר
את כ5 5רבהן חחנינמ ,רמשבמ 5נו צרהמ כאסור
בענץ5 ,פ' שחוספנו סדעהנה וחסכטנו5רעתהטקום
שחוכירמ במורמ ברסז כר' לוכודגו"1 ,טאר הפסמ
5ם'ום מסעורמ כטיני סחוקמ חנאכ'5ם באמר.נמ
5סים במעם ערב ,להחזיק הסת'קומ בפמ וסן רב,
תטחק 5שקזח מסר בחח5חו מרחוק והזר קרב.
רשע ט מ מו א או מ ה מארממ
טעטים קראו רטע :אץ שאעו טסמפק מטת %אלא
טבמ%מנח;וף) שקראח עבורמ5א מק ועחתוטשפט,
ל) שאיט מ%ה הרבר בסי וחיח ע 14בי אק ארת
לה ר) ש*ןטרלכם .ועץ ננטר ו-ע ותחלט 5רשע
שררף אמר לשק סטנן יאי אפשר
אחק
5פרשוו5הב'נו ,אלאכלפי שחהרא עצטו גה חכ,5,
כי5ולי ואת הימ אומז לשק חנק כטאסר החכם
אהכם רטשתמע לתרי אפי ,ה:יינורנין אוהו 4טמ
בסמ שתפם ררך קצרמ ,שטא כחם ע 5כטרו קונו
קצר בטוכן ררהג ,כנל 5ומ שתק טחחזכרמ .נם
חעבורח לא ההשב5ו אשטמ כי רבר ח' מוא אשר
קרא .אכן ב5שק 5כ ס נתפם ב(' ספק כטכעיס
4טטרא ,דשב'ק מת'רא בריבורא תקיט איסח-א .ע5
כן ,סחחכרמ לדונולכף מובמ וחחשב 5ו כפירח.
אסנם צריך "5שב טמ שקשמ ביהזר5כאורח,שמי'
שת' פעטים קראח מכתובעצטו עבורח,אב 5חטדקדק
בענין'כהואשאין בו קהטי כ 5עקר ,ב' באסת 5א
נקרא בכתוב עבורח כ-א אכ%ת סטת שבעמיטיס,
אבל הפסמ נקרא מק ,וזמ סבואר טאר בין בפ'
טשטבין בפ' קרש5ע%ם סוטך ממק5פסמומעבורה
5בוטח ,והטעם 5פי שאכי5ת סצמ מיא עברות וראי
כטו שכהבת' 5עי% 5כן נסשכמ סצותח ז' 'סים,
כננרדה*בעמ יגךם אמר הויאתסצריםשחיינו רוטיס

לי

! איטת
~בי' בורחים תררפים טארתימם הגייי
*"ם בטבואר בטקרא ,אךביוס ואגיע' קנעו
רבןע5
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המפק'ות חאטהי ויצאנו קח'רות עהט* קפיכך עד
אומו יום טמבקש 5נו לחראותעבדומ וכניעח וער
בכלל ,כי עור בו ביום חיו "שרא 5בצרח ובמפק אס
ראוים לחנצל או לא כט-ש חז( 5-שטות רבמ פ'
בא) .לכן אכילת סצח חיא חעבורח חאטדלת מרארמ
5נו מטיר כק בא-י בץ במו.ל בפרמות כי טורח
שנשוב לילך כנלות למשהעבר ,סח שאץ כן בפסמ
שאינו אלא לוכר נאולח בלבר .וניחן 5נו אות נם
במרר הקכיעהן כס-ש חפייט ליל ה'1 55ל 5כשוח
 .לכן אק עדעורו ש 5חטפקפק סצר וח ,רק
ננרייס
נםע 5קרבן פסמ יצא רכר חרשע 5קראו עבורח
בכלל שאר סצהןח'5לח .נםבחיותישרא5ע 5ארמהם
אמרשמיועביים נכנעים לסלכעמ51 ,פי שראמ טל
ס5כי הנוים ע5יהם חוא כגחהחק בעיניו ,באטור עם
ח' א(ח .וטארצויצאורבים בנ%מ וחנשאיים במרפמ
נרו5ח,ויבו5טקיים חסצות כלהגג 5רש ,הלא מניר
ל' טח מעבורח הואת עו 5סלטת חקשח (כענק
שאטר נמטיה ותבואמנו טרבח 5סלכים וכטיותנו
ך אם אממ
טהט5ים) לך ,וטח הטגהן חא5מביןייי
בן מורק ,ומנך עוסק ברבר בט5למראות אותךמפשי
בן מורץ ,הגסק בעבורח כברח בענק קרבן פסח אשר
לאיאות 5כם מטשועבדים5העית רברהנאימ .ע.כ
מתש עצסו סחכלל ,כ'אין רצתו 5משמעבר בעבורח
כפ%מ ,עבורת הקרבן ותאוטות נם יחר ,לכן חוזו
פ:רק עו 5זמ טעליו ,וכסו שאירע תחקיים בפממ
מזקיח כששלמ ההו'ם ב"טרא 5וער סנשמחבו 4רמיו
סשמקים וסלעינ'ו עליהם .ויכהמ טשמ רבינו ע.מ
בתורח ,ב' יאסרו אליכם ,עת'יים לוטר כו ,וחוא
שאטר כלשון רכים ,נניכם ,כי רבים מיו עם מארץ
ערחי מלענ השאננים כאסור .אולם אכילת קרכן
פסמ (פי מאטת טורמע 5חנאו5מ חאמרתמ כשינוף
ח' את חטים אשר שבאו ע' 5רהטלם ,כןינן עלינו
ננק והצי 5ופסוח והט5יט ,כיכר צאתע טארץטציים
יראנו נפלאות% .פי שמחרא אמ עצסו אע'פ ש"ש
5ו התנצ5הן לטעון שאעו אוטר כטפר בנס כההים
אלא שאינו ראוי 5חהית 5רעית בשעמ שישרא5
נכנעים ,אך5פי שיצא טחכ 55כפוקר,תיינמו ככופר
בעיקר נרול ש 5ביאת חנףפיח ,ונחשב 5טוטרשאינו
אוכל מפסמ5,כן אף אתח וקממ שינע %א חתן5ו
טסגו 5טעום טאוטה .הטת' 1הב '5טטא 5ככא דשטע
ק5מבוימ ראכ 5ואיחו 5א אכ ,5וכ 5עצטו לא בא
4יי טרח זול5עונ ,אלא שקשמ בעיניו 5מטדען ע5
חאכילמ ער שיענו ע4מ תח5ח רביים רבים ,כט-ש
בירףט5טי חרבי פסמיםמ.ר) שאוטר טמ חטורח מומ
שאתם טטריחים 5עכב סעורחע~ערבב שטמת חמנ?
כ' מואז%ל בשר ורוצמ לב5עומי 5א צ5י ,ותטרור
י
לו כטרהו ,רשע יראמ וכעס ,מנמ רואמ בעיני
וסטנו5איאכ .5ואסור5ו בעכור !מ עשח מ' ,'5
5פיושירע שאגי עתירלקייםחסצוח .בצאת'טגשרים,
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שי

לא נפקר סטנו'1 ,גוע

שנרסח בעיני כאיל 1שאתי סטש ל1לי זאת נשקעתי פקו.ר כטספרו יפקור (כסו
שם ,לכן לא יתערב זר בשסחתנו ואת לבן נ:ר סארבע סאות שנים יטחר נאולתכם.
תלק בפסח עסנו .אילו חית שם לא חית נגאל,
צ א 1ל מר .שטהחלח מרשתנו צרותרבות
ל את בכפט ,רק
מאתר שססיר טסוח חכרטת וטתלוצץ כאפיקורס אפפתועל לא תסס עשינו %א פיע
ביריע שלא עסרו אבותיו ש חרסיני ואינו טזרע סחסת חקנאת על חיקר
שגחן לנ 1אלתיט.
רל
נפ
חש
אותן שיצש ססצרים לפיכך לא יאכל בפסח .וסת נם בעבורתנו לאעובנו שב
ינו זנרלנו לחח 5נ1
שאינו טשיכ לו ככתוב ואסרתם זבת פסח ווא,כי כח לעשותתיל ,לאסוף כחולקנץ כספוותפצזלתביא
הש חוראח לעתיר התוא לא יאמק בזח '1אסר נבל לבית תאוצר ,לאצור בטקום שאץ ירם ש%מוונ הג5
בלבו העבר אין חעתיר סניןע לפיכך קיים בו ענת רבר זת נחקנא הארגף ה 6ורדף אחר אבעו חנם,
כסילכאיתו ואליבה 5שכל טליך .ומ,ש נהורח לתיות עעו רעת בכל הכבור שעשתבביתו ,אףק5א
ואסרתםלאוחו רור בלבר נאסר ,אבלודשאלה רוכהת 5קת מ0גו טאוטח ,ובקש 4ההר את ח כל ,קכא
נם בעהיר.
עם יעקב אבעו טבית לב 4יחוא שאסר 5עשווכי
א ת ת פ ת ח ל .1פחח פיךלאלם .וחנרת "ש לי כל לדג'ח כרכת אל ביתו ,מחוך רכרע
בפ' קרש  4לא נאמר שם שום שאלח אלא וחנרת של אהט חטלהן ברשע אהח לסר סח חיח בלגו,
4נך ,ררהש  6בחנרה ופרסם תנס ,כעכורזח עשח שאמר חבנות בנאי תר %ל אשר אתח רהשח 4
ח' ל' ,חהשחח עם חרשע שסקתץ שנט בכך ,שגם חוא ,רייק 1כל ,תפץ זח שכלחח נפשך לראות
זח חבל פט ,אם צין בו חסא אץ ם זמת שחיח הךניך בת חגיר ,שלך אי אהח רואח אבל אהח
ראו' לתנאל על ירו ,לפיכך מהר"עץ אהץו עתו! רואת ש
לבקאשחתרוי,ם כשבו'ת תרב בירך ,ש*חת וראי
ומתן שכר חתנרח חזאת ,שבשבילי נעשח נ.כ נס בחרבו ו
והשב באידק קשתו העור שבחמת
תנאית
 .סחשאין כן אחר כסהקואינוכראי להעשא סמות בני "שראל אומרסלה .וחם רכרים ברהרים
לונס סאחר שאינו יודע לספר בשבתו של טקום ,לטשכילים ,אמנם חפשטנים יבחרו לתם ררך אחר
םהיות
ואוטריםלו כך כרי 6ר 1,בסצוח ,שיקנת לב '1רע '1פרשו ארגף עליעקב שחיח בארץ ארם.יע
לעסוק בספור מראת סצרים ויקבל שכרה
באסת ררכם רחוקת תרבח טנת'ב
י
חפקםחירי
ט'
יח
יכול מראש תרש ,סהטעח שחזחיר משח סררכנו,כי מח טעם בזח לקרו!! לאבעו ב
רבינו ע.ת על חפסת ומתחילק לשא% %ררהש ארמי,ינ
ם קראו לאכרחם אבינו חאטורי ,,ותרבת
בחלכותיו אליבא רכ1לי שסא .ת-ל בעבור זת ,סע:ות יוחר "ש לטעת כננדם ,עכ-פ על כרחם
כנראת חקפירו שלא לחקרים אסירת חתגרח ,שטרכו לחורהץ בזרות חכהובהש"ש בו פיררש נסתר,
עכ.פ בערב פסח וראי לא שפיר רגף ,כררך ש"ש ולסה א.כיסאמ פי' ד)%קובלע ומח שמץרבר נקטע
קפירא על אכילת טנח סבעור יום ,תכי נש בה אין זח כ-אריע לבם .א%םאנכי אררהש א5
סילתא תרהא חביבא יחבי רעתהחו הטטעו ,טח אל,ואוףיענאסצת אמתחחפירהש חמקובל,וישראלנם
שאץ כן אם תרנילח על 5שוט סבעור יום ככר חוא ירע כילא ארחחפיררשבעלי פשוסי הטקראות
נזוקע תרברים ואק חנפש טתפעלח טטנח כל בשתיירים'1,חקיים אחח בזח הם כתח אל תנחירך,
בך .עם קבח-אי אק למסור לפוד חבנהח מבעור כי יראשט.םיצא את כלם ,ישלכל אחר מררכים
יום ,אררבח לרעתי גושח רבת חיא למרחז טקורם פנים,ררך רררש לתור וררך תפשס להור ואק טקרא
לירד לעטקח ,וכך נאח וראו' לבל ירא שגים יהא סיריפשוטו .אבן תוע כי באטת בכאן כטעם
באגאץלעיי! בח החלח,
יםט.
אר לא יהמאנח בשפחע שניחסשו'ם .הכותח אתת חש %רעת אחת יסבש
בקריאחטגיש כסררח שתחא שטרח על פע ,זת בזת .כי אף אם א0גם קרא קקב ארסי על
לא נבת מטעם חנ.ל חברור בעעי ,יעהר טשום נירותו בארץ ארס אך לא מטעם זת בלבר ,א5א
יקעבר על בל ועסיף .לכן חסחתי על 0גחנ על שםחרגט!ות נ-כ ,כט שנקרא לבן תארגף ע.ק
תאשכנדם וטרסין חתנרח בסגח
.1ח רשבת תנר .%כך כירדצ ספירהש רש.י ,וכן תרבר ביעק :אביע
ואקח את אביכם 1כ בכל ארץ כנזק ,קאחיו תוא ברסאות ,כי עם עקק תתפתל ,חעא
לארכת %רחבחיעי-
ז נ:בשח תארץ לפניו וקנח שקראו תטשב בכאן ארגר כנחץן בו רופי קצונ
ב51ח .וארבח את זרעו ,ב"שמעאל ובני קסורח ,ומהה %בגמת 6טר שטתחלת תוצרך לחתנחנ
אי נטי שרבת שנרל כי
שחק,נתן זרעו עליון על כל כרטאות ,וחהר וטתנצל בעדו ,בחכרה חית כןלפי
טלירתו חחחיל חשבת שעכ.
טי חארץ .ואתןלו את
פ אוכר ת'ח בבית תגיו חארגף חאסתי
ארבע סאות שנח% ,א עמרו בסצריס אלא מנץ חנ=ר ,שחח*ף את טשטהתו עשרת גטנים ,פהח
רר 1-נסספר בשח'ק יקרא לך זו,נ ,שנזר ע 14אש 6חשח אובר וע-כ חחנחנ עמו בסיזע ,הצה
חנרות בארץ לא לו; חשב את וקץ ,נרע מספר שא לו קםזח .קצר בטבג אך בית בזח לב!שר
ק-ץ מארבע סאהץ תוארו ר.י ,וחוא שאטר יוסף שכ 5עיקר ראשית' צסקחתו סשער ח-ת וכ!הצר
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חד נם הנמ ,ע-כ קש חטצר9ם ספלחם בח9מם,

ועריה עשש,ייח

על כל ישאר חצרחז הרכות וחחמת שעכרו עליו ערום
אחר זאונ כס'ש על חפסוק לא שלותי וט' .וכן כט וקדמ
ק מטשג %א חט שתכים
על חפסוק כי טושר ינום א"ש ספני חארי ןהוא 4פ6
ו"ט לש שף נטת רם סלמ  1ש
 %שסק כהז מק
לכף ופאו חרוכ ןומ עשו) גא אל חכית ןכש"פכ אמ שטטק נמ,6
בסוכות ויכ!לו ביה) תשט חנחש ןחוא שכס כ!  4טמ טמט כ
עיס" ח כ זע 5חר גק
ס"
מטר החר) שכל עניט חוא סיסן  16כנלוהט זמ
חטר
סתמאת
%ז
חאחרון שנווקיים כט מכל ,רכת צררוט יאסר נא טיך
שטי מ 9חטר כשז י ,יק אט נ"ק
"שרא .,ומנימ יעקכ כל אלת חרכרים וקפץ לירירת שיו וס לא "שת"ו טמפ טחר  4רוא
טצרים ששקימ גנר 13לם ,ה"יא האמרתמ לכרר
מנמ 3הוגעל ספר ,רשלאלימןפושתת פמ לכעל
הנחדי ש"שראלחיו עתירין סאז לירר כנלות סכלי דקלח*קבאידי שלא כסרר מ3הוכים.
עה שקרם להם כעצם רק כטקרה מרבק בחוטר,
חרעו אותנה
לקקטפמ*ז
4רףסיניהם מ4כך תוטרם,לחעלודי טעילף לעלף 6ט .לנה טחאנ %הז 4שח5 .ט ש
ערהיודי כוטם משטים לטחהר! ,ערמניע לסררנה ט1שש ודט יאט רעח לט "אשח 1חח 4נ
שי!עיל 6כך נם תסרים נכרים ,כעני! שערשק גסעפ
סהטת חש!חק %שת השוששכטאוו4קה*
עפרית ומכ אופיר שעל ירו טחפכי! שאר
שטריח ,יזש אאט חדם לוט" ,תמ
6חג חסוכ ,כנורע ססלאכח מאלקיסאמ ,ככח סנאש פשת חע החמששמח %1םע*ע ט חחש
הוא בטצכ "שראל כעוח-ו ,עהמיכי! לעבור בחחלמ טית
שיק גשמחם את מאש  %וקשח%
ביי
!נהשח מיסורות ,ופרוק תכור חרככת נשטיוחם יעה קתו .חתסכות סאר ומלשק קשור נ-כ אל טה
חנס,לחסירכייל
י ואוחסות וחעכירות,להניעם כטעט ש5טעלה כסהנש בער עניוהט וילוהט גהדח
אל ההערר חקורםלחימ,ילכ
י ססרח טי ,5מיא גסעשים טעים כאסור ואת ערום הויה41 ,מ כא
רגגחלירירתטפלאיס כטרחבחינת כבחק אתחוחג לכסותסעהוטיט ככנר בנרים חם חטצר9ם חורים
חסהור,ואוסח זו טשולמ לעפר ומש%מ לכונבים ,שמיו מסכמ 5כל חרעמ שעשעו בטצרים !לא סלבט
כשיורר'! יורר'! ער עפר ישפילמ ער עפר ,וטשם אלא סעתי וסרט עטרח ,השי!ארם נחפסעל צערו.
סבצבור! וע%ק ,כסו שאסר חכהוכ כי שחמ לעפר ה,ש בסררש רבמ ןשמות פ-ו) ולא שסעו אל סשמ
נפשנו קוטח עורתמ 5ו ,1וכחיכ סיר שא %אפרס ,סקוצר רוח שקשמלפרהשסעכהימזרח,וכס.שחנב"ש
כל ואת כעה4לסעו "שנא אמריתט טאה
הזוקאל .וטביא ראיח טחסקרא מבמ נחחכטה ל1
ו* ר ר טצרי ט מ ,חורד במד כיוטף אץ כטו שררשוחז-ל ןסוממי.ע) לטהט"ון של "שראל,
כחש
הששסע כעל כרחו ,אלא ירד סרצתו שכית פרעח לחחחכם ננר אלחי "שרא 5סהשיע ורג
י סדח א לרוית כט
סגונטרט%עח,כאוות נפשו גאליי
קרלם כרוב רחגרווחסייו ע6חםטע%ם,לפיכך
אלא וראי אנוסע.פ חרכורא5תירא סררח דשצרך לההפעל בההחכטות גחחב51ות !ערסוסיות
טצריסח ,חיא טפמ נורח ,ואף שקשמ מיחח כעיניו להחט.אן לפני אכימם שכשטים5 ,טע! תסור עק
קכלח גאמכמ כסק9ם טשת ארחץ בחפץ ל ,13ל3ן אשטתד לטוכמ ע6כם כדרך ש,ץ כלקם לבלק ,כי
כחיבויררלמלות חרבןכבחירדי .עם מיות רארתקז חתו מי
ימ בשחחעצח של פרעח נ-כ כסשטרם ז-ל
*רר כקלשלאותשלכרולבחכלי ארם ,וטפני זכ1
ד,ע (שם)יפכקש למכש%ם %פרףשרשתלרנלם .ויכ!ערי
וחחקשרו בעבודטזן אחכמ של סקום לקיס נורדי ססכטת אתפיחיםע-שעכודח זרחנקראכסוע"שנ"ם
לפיכרירר ככבור .וימשכמ לו צדקמ כ!רלו ע,אח פידים זמ מטרבן כהשתיו ,ומכי5תא אסרו כפיההש
סעצטוכדיראת לשת ח .6שלא ירר להשהקע שושש מימ כיתע.ז .הזו-ל ררשו פיושש פי תהום
בארץ טצריםשחיא 3גןה' כעוח-ז ,לוב תסר אוחה ב61ע כ' אחר שעטר הבנע כ5עו ההחופ הזורו
לאטלפרימ וטוכמ ,אלא לטר בארץ נכרימ כאורח לגטדי מחרש,לפי שמימ 3גק5ע-ז,ע.כ עשמחקגימ
נסח ללק ,כ' ט-ם אנחט דטושכים ככל אב1תוט ,איפ%
 ,כררך שעשת לפ*שהים כי רגץ אלהיחם
כצל יסינו ואין סקום לימטת כע%ם שאיט שלנה ושל לפני ארק ח' ,וכן לקמ יראהפ ש 5טצרים.
לנ" נרו 6טטומ עקר טמט מנף מע%
1נצעק אל מ' אלמי אכ1תינ1
חה סצוחנים מום שפפש 4ם
וכר והע 5שהתם אל חאלמים סן חעבורח ,חאטרח
גוץש%ח ס%ווסן 1יורצ 1שטוקשמ אוועקו הזהנצלו סטנמ שמיחח כהכרחושלא כטבהס,
"ה רככמ כצסת משרה %ט"  4נהקכלה הפלהם אףשלא היוהאים 5פיחמעשר
קנק שצ חא צשח מ"ה ק טו ש טח %אלא כפי חטדשכמ שלא מיהה
עם העטרה
ו %שע ושיש פאקק ושש 1אשש והשי-תידע כ'על אפם וחסחםסס
גח"לפיכךישסק
כה
מי
טשד טםימם צט 1טק ה  %תחו סשי* ח' את ק 1לנ ה יפורש יפמ עם טה שטסטר
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"וף פ' סררתעניח)על שסואל תקטן שנזר תענית
יררו נוסים קורם הנץ חתסח ,כסגורי! שכת צבור
תוא ,אמר לתם לסת חרבר רוטת לעכר שסבקש
,
פרס סרבה אמר לחם תנולוואל אשסעק%ו,וער
בארתי תפסוק אתכתי כי "שטע ת' אתקוליחחגתי,
ככח אמרו ככא! תרע שבאטת זכים אע סעה ע3.
%א תיטא ששסעתפלתנו כרוב רחסיווחסויוטעולם
א %שקשאינם ראין ,וטטר אלחים את בריוצ
את אבההם השר אע-פ שלא תיו כראים ,אבל אפ
תיורשעיםנסורים כלבלא תיתת זטת אטתמה%ת
ראץ אבא נתכח ברא כהכתיכהשיןסיריסיל ,אלא
טענה אתס למרחעליחם זטת שחחא זכות אטתם

ש

ססיקחם.

1ירא את ענ1נה נטה דאת אטר אם
תענח אתבנותי .וירא אלחים ,רקשח סה רשח ומח
ידע? בי לא פורשופיךטא רואח ויההע חכל וטאי
קס-ל? אלא חבי פ"ורטו ררא את כני "פראל
חנשסות שבנוף שראוק לחבושוות עוסרים לפניו,
אק אחרם האק שח! שלא ששו לארר הע%ם,
שפרשו ישראל סררך אוץטזיצסו ,ואסח5שוא
אמעסלים,לפיבך ררע אלחים טענין ררע ארם את
ה" אשחו ,וחואפועליוצא 5של"פי ככא!,ר.לעשח
אותם בע 4ירקגח וחבור שנזקקו 6שותיחם ,כסיש
עוררחיךקישלח חשי.ת טלאך חסמתח
חחתחתח
תח
או
מ"לעורר חאוחם אחר שגח"אשו טטנח.
חזורופירש טעם חפר"פות טחסת ואת עטלע אלו
הבנים שחהשלבוליאור לכ! חיח חרין נותן לפרוש
טררךארץ .אכל צריך *דע סא"ח טעם באטת
ותרו בחם לבטל טענח זאח6 ,ח סיים וכל חבת
חחיתלחוויעדדעועם שכנל 6בטל חפר"פוח ,לפי
שבאחח סרים ננר עסרם אכיח כטענח נרולח ,אבא
טרהך קשח משלפחטי ,שפרעח לא נזר איא על
חוכריםוכר לפיכך עסרוהחזיר את אשוצ וכן עשו
טלם בראיהא כוסרא אוסחיצ) נממ סח וכטכ
י
%ל חבת החית חוא נרמא כנזקק ,שע-כ חחזיר
נשותיהם*חן 5עמל עח לחו*ר כנים ליאור .עור
"ש לפהש ונל חכח חחית שחיא וראי נזרת קשח
גפני עצמח,כי אם חיח טקום לחת9יים נורת כל
דבן ח%ור חיאורההשליכוחו,א.כלא"ח הדגלחחיח
קיום חכמת?כי אזוראיחית נשארות לקלקלחשיאז
*בדים כני חם ,וא-כ טוכ גצתןטחייחו ,כסו שעשו
ודלרות שנשכולקלתכעת חחורבןשהשליטעצטןבים
להטלט טחאם נרת",בי ח%ם כאלח לטחלח!,ע-כ
בלי סש 9רעחנר%א חחשכ אף הקש .את להצע,
שלא החשוב שהקילו ע %השעכודטעליחןאחריולא
עס9ו כפריח ורכיח וחש*כו חבנים ליאור ,כי לא
חששועירפןירכח6 ,ח אמרכי לא כו חוא ,אלא
עםענ.נו ועטלנולא שבת טנש טמנו גקאר נם
*מה כי אף בסור חפכח לא סר עולסוכלםמעל

*י
ש

ש

שארס ,כי עם חאוץ שרו לחןחוחכבירו טלםככ5
אופה וחכיא חכחוב ונם ראיחי אח חלחץ אשר
טצרים לוחצ.ם לחציח אמתהו .וסעשב בזח כל סח
ש"ש להקשחז כענק
קוח .רהראנו ח' טושרים לאע.י
טלאך,לנאויה
חרכר סאר והש סוחר טקרא
ס5א ו,ש5ש סלאך ויהויאנו מטיריס ,אלא חכי
פירהפו משום ראק טלאךעהשחשתי שליחותותהדצאח
י סלאך היחח ככהנ ספה"ש ,אב5
סטצריםוראיע.
לאע-י סלאךלבר נעשח נם חחכאח בכטרינההריפ
כי זח נעשחע-י חקכ-ח בקז1מ 1כרספהש מד 5לא
ע.י טלאך מ'כאל רבריאח% ,א ע-י שרף סט.ם
שר חפנים רטררח% ,אע-י רישיח ,אלאע-י
הקב-ח בכטרו ובעצטה אני חהא %א אחר ,שלא
תאפר אע-פ שחיח ום חקב-ח בעצמו ס-סלאעשת
פועל חחכאח
י מלאך אטף חש
אחרא,חאבזרית כ-א ע.
ססרא
לכך הו
עשחריעךכס.ש אני ח' יתירא כי
רוקא חוא בעצסו
זאת .חח ספני שודח
ססחנבההמים,
ולכזכשח.ח בטר "פראלכ5יח חטשדי
חיח נצו ,5חחו שרסז הבחוב ופסחתיע*כם ,שי5ר
נססר חענק ביר סלאך חמשחית כעם שוכ איגר
סבחיז בץ טוב לרע וביז בטר "שראללבכורטצרי,
כס.ש ופסח ח' הפחח ולש יחן חמשחית לטא
אל בחיכם 6טף .וב!חיח חצורך לטרתחרחסים
חטצרייםעצסו שחסלאך
חטכח א-א לו לחבחי! בז
טפח של ככור5שאינח בטר,לפ.כך נ1קק5הםחקב-ח

שיח

רי

ש

כעצסו כרין ח.6

עי

ובסורא נרול זו נלויוכינח .פירהשו כסר
בגוראח,וכןחרגםאתקלם,שסתנלחכח6כשים כסראח
אלי 1אחורע ,וכסוראים נרולים קרי כיח ובסוראים
נ"י
ם 114ית נ6י שכעה ובאוחות וח הטמח,
שחאוחותכהוכיםעליו כפיגגיהםוי.
ךער-ש כאח-ב
בס-ש ת-
לם(,שח.ש רכח פ-ח) .ר' יחורה היח נוע
כחםסיסני שכך ררכווכנחגו שאמר בלחם הפנים
נ-כ (סנחות צ.ו)% .פי שאי! תתורח נקנית אלש
כסימניכ.ס.ס צריךלרעח סח נפקא סינח ביריעת
סרק של סכוח" .ט מפרש.ם טעם חסיטנים :רם
?פרדע היוע-
י חתראח תחלח ,כנים כלא חחראח;
ערוכ רכר בחחראח,שחין כלא תתדאח; ברר ארבת
כחחראח ,חהשךכלא חתראח :גשארח חאחרתה
סכת ככורות
".ןכחהראח וצרפח לאלו ספני
שאין לח זוטיו
חר.ארכ פירשוי.
ךה
י אחרן
כסטח,יו ע-
בסטח ,ער-ש
משח שלא
משח בסטח .עו-רייכ-א פירש רנקיט להובחאכחי-כע-.
משוט
ראות של"שי
ת של חסיטנים רחיינו בנים שחז
חשך כל אחר חיח שמש עם חברו ,גשחיו כניפ
חיו עמו חשך רשחין אלא שחיוכניס עיקרהסכח.
וכןבולם .תרע שקשהוקוח בזח כשחכחוב זח עט
זחינם ש'חק ח'שך אקח שתיות טכל אחר חאות
חהאשתיחיח חוך ,אם חקח חאות חשניכנאפ

ש

וא
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שחיק חש'ך יחיח ש ח 4מם הקח חאות הש"5שי
כנם' וחק' השר יחיח כנם.

כסח סע,ות טוכודג ט 1.חם בסספר

כננרסלית חרוכן שעליחם לי
פ עיסוים ככלי
שיר ואוסרים שירח ,וכננרם ט 1.שיר הטע15ה
שבהחליס,לכ
,קראםסעלודג עשח כחם שפסים",שטח
צויק כי חזח נקם ,ונר%ח נקסה ,לכן וראי טנ"1
חרבר א*ט לחשיכ נפשנג עשת כא5חיחם שרם
של סלת עהל ט ,4כ' על כן כא קרכ ,פסת
טטנו *בוח דיעכה סצרים לעיניחם ,ועי-ו ובעו

4אולח .הרנבבורהופ,והההיחפבחרבטרלו5קרשם.
ההן לט את טטהם ,גרתח והשלוטץ כאץ כאחו;
כ.ששטלו שרט ואכ5ו שארעסלינו,וססתם סגר5א
לחם יורשים רבר חורח ואפשר
ש5נו ל
פיר ש
א"כאט בשכרנוושעכורנו .אכ 5עד'ין
* 1לוס
כי
"ש.לרקרק שאם לאנרש5נו ססתם טח יאסר אוחו
צויק ןאכרחס) כי לא נהקהסח ואחרי כן קבאו
כרכרט נר .%א-כ5א סני כלאו חכ' ואיך אמר
ככאןריינוצ ו"ש לוטר שחכסחת שאו ברטש נר%
כבר נחקייסח ככזת סצרים שחשאילום וינצלום וכאן
סרברסבזח חים שחיא חיחח נרולח ססגח והוספת
מרובח על ויעיקר כמו שאסרו חו-ל 1שח-ש רכה
חכסף שבארץ כנקן
עח.פ חורי 1חכ) ,החספני
כא לסצרים ,וכבר נחנח ארץ כנוע וכל אשר כח
ל"שראל ,סלכר שעכר שקנח נכסיםעכרלוד ונכסים
5סי 1ולכן אפילו כזת סצרים כחיתר כא *רם
דטלחם נטלו ,תו שעל חים סעלת יהרח נחשבדג
הרע לנו אםחים ,לא חצריכנו לסככ לשחים סקץ
41לרכארוכח אלאוראינזוועכרו סעבראלעכר לקצר
חרררלפניחם .ומ,ש סחפסוק '1חט על ים סוף
אינו טחתיטח ,כי הים מחפשם בעקוטים ופינובים
(וט,ש חהוס' ערכק ס 1.שהלט בו רק רצועח
כקשח א'נו סוכוח) .בחרכח ,שנעשח קרקע חים
קשח שלא יטבעו כבוץ רנל'חם ,אכל
טיר
שקע צריט כטיטחיק .ספק צרכינו כסרכר,רנליחם
לאכווקו תשיחם 5א כלו,ו5בהשם נרלעסחם בחוטם
ם כחפנ"ןים כס-ק
חזח,ח5ב"שן חרח"ק וסכן יעינ
הוקא ,5ונשאםע 5כנפי נשרים ,ח'%כ! כעסור אשוענ4ההןלחם אתחכאר .כ1.נכ5ל כסיפק צרכיחס,
%כר סח שתטץ חטים חיו טביאץ להן לסרכו
ציח כאשר ראו כי ח' אחם .חאכילנו את ח9
שנכלע כאכרים וחץ סועגרם בו כ 5סיני סעסש
לטכעו,
שבשלם*לוים ו*קניסלכל אחרכפ
ידטשוי
שות נרלו
תהן את השכה שחש סעץ שה-כ
ובטר בינינו5ביט יוד לחחראנכרי ששוכתשחיינ
גרהן קרכנולפני חרסיני לראותאתסלבטתפסקו
זוחמה .,ונהן לט את החורח שחיא תייט ואחק
יסע ,1ואת לרכות חורח שכע-פ שווא חא ע%נ
חנטחה בד1כנו5 .ארץ"שראל ,ארץ חסיחצכילכי

שכי

_

י_.י

ינו

הארצוח .ובנח לנו את בית הבחירח ,אע-פ שכבר
:1חלנו סשכןיחיחבוכרילכפר עתות ש5א ארם
ועקכידוכ5זגע שחיח קיים ,וחנדי45ישות עטנו
כבניו כית ע%סים שאם חהס5א סאח סעק ופשע
וחטאח "שפוך חמהוע 5עדםואבנים כרילכפרעל
כלעהותיט חרבים העצוטים ,שאם5א כן לא חהז
ארם,
ש%
לנו הקנחכי כסעשח טשבן
ולזח יפח אסר שדשא 5כפר עלכ 5שמתונו ,ומח
הס שנךאשכרהצי*
נאלנו וכר געחזבחיםוגעחפסחיס,
אץצריךלשנות כשום פעס ,כי כמדצאי שכה אין
שם חנינח כלל ,אלא חלך אחר רוכ שנים ,כך הוא
חעיקר .קיר סובחך ,סווץ סכואר בס' הוחרעלהפסוק
רסכפניו אל הקיר חיאש-י ע%סות לצריק ןכסספר
קי.ר) .שיר חרש ,לפי שנאיח אחיתח גטשלת
5זכר שאינו ס%יר ,ככח5איח-ח עור אחריח חכ4

*

יא

יי

נלודג

ח ר נ ריא .חנשסחנכישלת5נרי,עי'
.1ל עלפסיק אנבי אשלח ורי ע1קט
שלש חקח טחמרח שח 1.מאומח וק סעטמר"שניח
חרבר ,בנריחוח ומאבלומועט ממעיחבהמותצפילו
מטלח ,יחנשמח יחירה אברי חמף הרביפ .יזבו
אבא ,שאביח ובשמיפ מבדה ומסיה לארפ לעשיח
בת ברצעג בחויוהי ,למחנקדאזותישמיוממק"י4
ובן חנשמח ווחמעלט חסלאביפ ואחצ חח סשלם
חנלנליםער שנסכרת וכאח 5נ%ק השפל החוטרהוח.
חר נדיא חר נדיא ,ררך הסקתן וכוכה לקשי יוט
שכופל רברי קינחו לחפלינ חינק ,וכן סקונן וכוכה
כקולנחי וככי חטרוריםעל רוכ צער חנשסח חרטח,
שכשה'זזות חורירוח סעילות להחהית ,ואוסר חר
נד'א חר נד'א"נשסח נשטח שחיית הזירה לאכיך,
ועתח אח יחירח כשפלים חאפלים ,איך נפלה
סהשטיםארץ .ואתא שונרא ,ואם חאסרלטח
אככח חנםעל חנשסח אם אכיח סכרחלהודיעיקרת
כבורח בשפליס ,ואעו רעח השע הנשסח להרבהש
ע4ח טרוריס 1ע-ז משיכ ,איךלא אככח וכף אכהש
כי הרכח וחענונח יהשבתנונח ורסעהח מאין הפונח,
כי לא רי שנפלח משסים ארץ ,אך עהח נפלח עור
ספח לשחת,כי אחא שתרא וכר,חכ"שיל חאותילר
וו%ר לחאות השתרא 5כ 5טאכל ,חוטאאםכלי,סיחו כני
ארם רעחם סטנח תטרוף וחפסיר
כן נער
קטן תרשק גכ 5סאכל שרחשח ,ואםיסיחוחוריו דעתם
טממ ירנל בחאוות וסרות רעות ורוע הגהנ ,ובזת
ן כסר חרטיאובר,
יאכל וישחית הנשסח,וע1.ית
איך פתאוס נלכיח ביר החדיל 4יש1 3א ח א
כ 5כ א ,וא-ת הלא שחוק חנערים5א וחשבלסעשח
זד'ס ,וחנער חסאח ורכש שכל כאות נפשו ,בטים
ידע מאוס כרע וכחור כטוכ ,וכאשר ערל ינרש כה

יי
י
שש
חומי,אלח

טי
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אא

חחאת' מלכו .ע-ז טשיב 441ןא כלכא לא כו חה!,
ב' חנפו חטתאוח חנר 5מגצו ער שיהטח לכלב ש
נפיש לאירע שובע 6פשו חמהועכח,ופניוכפנ.בלב
לנשר %אכ% %שבר עצם חנשמה כמתת ה!ות
בשית דטקרוחרוטה חמהעליםבנערים אב,רים ,וע.ו

קתן חר נד'א תר נויא-נשמה נומה חצצ%ח סנוח

על'תא'ךנוטזברחלמהלתוב*ק;

ו א תא תוט ר א,

ה!.ת למח חררתעל חנערעל עשווצ פע%ותורות,
רך בישנים
א,ןוח ב.א
מצשח נחעמרתוןתבע'ר שחיהנשר5עווי
1ב 4חכמח ושבל,
יבא באנש,ם
לח.ות בל בחירה בחבמת רראח ,השו בבה,רוצ
יחנכרוחכלב 5שהש'חחגר .ע-ו טשיב אטש אטש
חאם לא.רעת כי אחאויטרא וט' חהש אותבריח,
אם חנער חסגוער ינר5ויותל כרעח ,סוש5צשות
חיע בעע' ח' בחתגבר
נפש חבחס'ת כחטאת
רור חטב ,%וחטקל שוקר חזח לרעח ,יכח רשבר את
חנשסח במומאת נוספת על חבלב חאכזרי ,בטסאו
חרטח בחמת קרי ר-ל ,וע.ו צועק מרח תר
חדנישאס"
נ
וכר נשטח נשטח א,ך נפלח ב'ר' שלשחפשעי
"שראל,ה*את נותקח מנב%ה לנפ %לפנ'בנ .ע%ח
סע' מפלח! ואתא נורא ,הש-תשת.
ללבריוי
לרחיחת חנערות ,הטתן עריעברו 'ס' חעל'ח
שבלו בקו חישרוישובלח' 4פבו כנ,ם 6ב%ם% ,טח
וח ת%ל מר עלחנדי חנמכר? ע-ו ט
י
ת.,ל1
שר.עבא
חר
נב
חוטר למח השמר של1ם הק שבר וח
כ'
כשינרל חא"ש פרא עחר לו ה!ות כתטת ורע'תות
כהוהטא ,וס'ליו 5צרעילאח .טלל ,לומר ת 1.אק
רהשח ופוטר ,ואו אהא טרא וכו' 'שח באו רחז
הודקויעבור עלט רוח קנאח וחאוח ונאוח וכבור
סחצ)ח ,חבא,ם סחרם חנטשל ליסור חאש שחש
כהשכן חגפש ומעת חנשמח ,וב' תצא חאש 4מצאח
קהים מדות רעחז חע5ח חשלחבח מאליח ,וחאש
מח5קחח ער שחשרוף יחר חנפו וחנשטח ,נשףעל
טוטאה חחוטרא ,וטח "שאר שר תקוח? וע 1.סופק
בפיו וקורא בק %מר תר גויא וכר א,ך חנשטח
אשר בק ח' חהש '4פבדע חט! בעצבתח ועלגתח
חמפבהכי ש15חח טטנחזהה וטסעדגח זנוחח ,ה!בהץ
מברח5עבור חאיכצג
אף ששח
ואתא טע ,שם
חאי
,
אסק
ןחה
אש
חש"
סאן טשפ4 4אק
חל" חשח חמאח
חח
עף אמצ?
% ,מ א 4מר
ע-ו טש'כ ,ארם 4עעח א'ך 'נהמך רעיתך חנחשף
חגל ,חאם5ש.רעה שחהרגל טבע ונ' ,השם מקק
השויש נחש' ,חגברו מבצפ רעים וחסאים כנפש
חטטאה1 ,ק 15סיפ הדהצש כנחל,עטף לבטת נר
ח' נשמת ארם ,כמיפ חע'%ם ער טבעם בחחנבר
ע*חם רוח סערח ,טסף חאש וצההש ,והכים

כ.

ש1.

יעמוי

מי

יח~
מי

כח לחטלם ,חחסצא פהה חקוח לחשיב שבוחךב.מי

שיבחר? ע-ב'אותל'עשות חפפרולחיות אחליעי.ים,
וחטהקינים חטור עוגב4מעים ,על שנפלח חנשטח
סחערתים בסשלתמים חורת,ס ,חר נויא חר נדש
חנק אכא וחעיר!ועדנ*ם .דא ת א תורא ,ואם
.צמר נכל בלבו אףביעבר נאו חמםחורת'ם,
וכל חוזצתעש'ת ,.חלש אקכבור ח' לחשניחולחבים
כמצש .הוא6ס,וסף ממר על אשר בחהרמשכב.
סעלתי? ע-ו טש,ב שהח טךר חהשר! חטרם תרע
שחסנב'ח6 .שבה טשפיל לראות חסחום וחחחום על
לחזלבר ,ונם ח"ור ודה א"ש ריב ומרק ,ההת כי
חשבהיולריע נאסן נחפך לב לטי!ה,ת כהומן ,וער
עהה חיתלד חמפב טהשבה קור ,וכזקנתך נהפךלך
6שטןהטשר ,תסשל5שורחסוער,וכההקללחך %שחות
כלרט .נשטחך ,בטח *ע51ה וטסטיןעל בל מצש,ך,
ויע,רע6ך 6שלם כנמ6ך ,וויא טסף ש חסים
חמאררים שכבר באובסיך לצבות כטן %נפיל 'רך
חנשמח ,ה!יך תשמר אין שוטר ביום רע וסף?
וע-ו טקתן ער אנא הה .פתח חמח לבזח
מפמה ,חר נויא וכר נשטח נשטח! איךנפ,ת
סחרמח אל אחל טסא 1 .א ת א ח ש 1ת ט,
וא-ת אף כ' ח' רה!ח מצש' ,משטן נ-כ סעיר
4טקטרנ על'חם ,חקזשוב חפלך חקרהם טלאכה
נבוח תמס ,מעשת 'וי ארם לחבל רטח ? ע.ו
טשיב ,חר מהפך עת בחבל' שהש ,חאפ לא.רעה
שטחעה נברא טלאך טשחית ומחבל ,שתא חשוחם
חט,ע חזח שבראת שהו בטע,ויך ,וקחזם (אק השחם
אלא וסשך) בי יטשך חנשמח בחבל' עתות'ח,
והנ"שחלפנ' ח' לרבר אתח טשפם 61שלםכגמיה
לעתשח בעוח-ז ביטרק קשים וטרים ,וועא ירעח
את חגדי על חר' חשך בטחשך מצש,ך חנכהג'ם
בספר .וע.ו טקתן היטר ,לטת תחיח כסיכח
שנעה ועורה ,שים ואת*כרה ,תר נריא חר נדיא
וזבין מק .ואתא טלאך חטות ,שא שאתר
טרקת ח,טרי! השאר נק' מכתמ חעה ,יחנשמח
הצא חופש טכל נל%יח ,ע-ז טשיב אנהש ריטח
איך רמאוך חרתך וחהצך וממיך! חלאיוםחכיתח

ש

*

ננר
וווחא טלשך המת 1שחם וטשך הנוטח
יה
נד
לחפרפי
ךיפהעף% .פ' ובעצת "ורך חלכח בחא1חך
אהרי תעוהעי ,וחערב חנוצטת באעל טטא חשוחת
חעכ4ריםבהב*ח חחטה חקשח פחדתםבמות אסכרח,
והטלאך 'טשוך חנשטה סהטף במרשך צמר חנרבק
בקחים,ש"צצרחלקיצסרבקחים וחלק'קחים בצסר
%א 'וכל לנקותם ב-אבבלים טכל'ם שת'ם 4הגצחר
יחרם ,השריהה קשת טכל מח שחיח לפנ'ת ,ועץ
סקתן וק %ברטה נשטע חר נריא וכר נשטח
נאוטח ,חחת כי תיהה נפש חחכטח תעיטח ,אל
חקרא לח עור נעמה תפשח מרח לח ,כ' באו
נפשך %א תעטר שר אח'ת במרטת ,שיך נפלח מחהטח ,ארם לחבל רטדע

י'י
מי
4עי"תש

ש
חסאררים "שטפוך ויעברוש

שח

ח=

פירהם הגרקש

שט

9מ

ואתא חקב-ח ,הו.ת אחרי שחטת הכ*ת כל
נברא וטד סצרף לחסהי חסינים ובני ההערוכות
טחחרכבח חאנרמית ,רפריר חנפש ויפר הרוהוירים
חנקסח לשטי הומח ,וחהו חאסף חרפתךולכפר
אשגמוך ,ער שאסרו טע8י
פאר זח חמהז ,כי בו
ידיקן חמית לחסיר חווהטא גמהנשטמ חרמח ,א-כ חר נריא.
נמ***יאמיייוא
למה וח חלכהקרורנית וחהאבלת  5הגקטה באבל
חבלזחיטים רבים ,אם ח' ביקש לה טנוהח6 ,מה סש גש 4שמ עמע.
זק4
 4 9מ מ9ה "תק חמח
חרבחע*ח אנחח ,ועל חברכח לפח תרבמ עלימ
חמי
שיר
ע'תות כסחחקירר ,ק'%חפליאותחפ
מחזח 1ע-ז סשיב אי חבל נבל ,חחשכה קחשא51
ב'רוך ח' הועשיר ,י'אסר קורא יאשיר
בית סנוס %4ך סערמת ,חתכקש לך טנוה בין
ספקות ינקיר ,ב'רקיהלכות יחקיר
קון והוה ,אך קהו קראת לסות פע ,עאטה חהו
ע''
*י ררכים י"שיר ,יחיה לכם השיר
ופ
צ
קשח סכל קלפניו תקל טהבא אחריו ,מ !1כי

בעוה-ז יוכל עור לחקן חסעווח %א כן אחר חשה.
ואז יבא ח' באפו ומפף על סיתח חסבעיח ,יסשוך
חנר' בקרניו וישחוט חנשסח לש 4לח כטפע,4
רררפוה ער חובח ,לסרק עתח ולחשיבח לווקורה,
כילא ירה טטנחנרה ,וע-כסר אקונן! חר נריא

י"שי

מירוש הגר"א

פסי

אט1מ ,סקובלאיה',וחלטיףויוחר
טץ 5בהה ווח רביט ש*הו גן ף
נל "הגאק
שלסחיטן
 ,וסכמח
~0ףלנא" (הני-אשהגאק רבימ ש14ע),
אטר! כי ג 5רז 5א שמפ ליה גפ בהג0וח כ*5וה.
ק ר*טא ביופ פ-ו
ומ).-א נו5רבש פ4ש הסטגחיגהס
י) ונפמר טה!5אי.פחשריהקג.ח(.)1797
נ1ש ח-פ (1720
ועא הבר יוהר 0י"ממם ספה 0ע 5נ 5סקצועוח די~רח
ובפרם ע 5יעלבה .פהשו ע 5ההנוא נדפ 0ע-י חלגףרו
ר' סענה 5מה שי0ע גמו 4ל צה (ועראתא ת,)1-0
צרק' ,ובק,שר
עם
ונדפם גם ביהאלפ
9רושש",סגי
ב10רי דגדה אההם .ו0ובא פת ב*0

גי

ושיי

ביי

טצא
חא
לחסאכיןענסילאת.ספי"חכילטחל-תא חחט"
ע ועא
(וחץעכי חהבדלק
מ-אבסקום חי-ח) ,ועכשיוחיאעניא כי חסר ססנח
ד~ש( 1.טטלת סצוה או טטלת סשת שכהיב טצת)
תעשית רלית (חסר) וחק עניא61 .מח נקרא חעני
%ית
שר' כרני עניות "ש) א') טי שאץ לו
סח לאכול כס-ש רענך וירעיבך .ב') שישלו סח

לפ.

לאטל אר אין לו כל צרט ,מש נקרא אבהץ
כמח שכהיג כי עני ואבית אנכי ונר .נ' 1ענר
ררך כס-ש ענח בררךכחי ,ר') ענף שעבור כס'ש
והענח שרי ותכרח ספניח .חחו טח שאטר כל
רכפיןחייגו א' רעבחייתי וייט ,5כל רצריך חש
עני ב' שאין לו כל צרכוייתי רטול צרכי פסח.
חנ' ועא ענף ררך חסר וע-ו יאטר חשחא חכא
כלוסר שכ51ג 1עחח בררך חנלות ,תנר חר' אטר
חשתאעבר' .וחענין כי ארבעח צריכין לוערות חק
יורר' חים חע.4כי מרבריות וה%ח שנתרפא והיהנש
סבית חאסורק1 ,ה 1ננר ארבעח ענרם חנ-ל :ענ5
רעבמ ננר ח%ח שנחדפא כס.ש כל אוכל ההעב
נפקם ,ענר ררך ננר חימש בקיירא לסרבי ,ענף
אביץ התאב הועו סשינ כל צרכו ננר יוררי חים,
שכל נחהץי יטא לא טיתבא רעחיחו ער רנחת
ליבשהא וההו כאים חחואב לרברואינו סשימ,וענף
וומבור חהו ננריהנש מבית חאסוריס ,וחק קפחח
אשר אחר חהאים בטר חשבי חזכל אחונ וכאשר
חיינו עכרים בסצרים חיינו בבל חענרים חאלח,
וכאשריצאגו 0שם "צשגו סכל אלוחענרם .וחימ
כסו קכהב הססרר בחחנדח לקסן שאילו לא ששמ
חרי אנו וכנינו ,כר ,אבלעכשיוחנם שבשנירברים

