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8 פטת זבת.

 לא .רי לשכט, אם לעטי אם לחסד אם "שרשלאכן

 המחברהקדמת
 וצ-ל: אברכגאל יחורח ארק חשר נן "יק=י

 וחו כית וחכבוד, הערטר נרלני סנעורי יכ
 אף ויהעי טלכים עם רסח סעלח ומח' אכוחוחלת

 ועליס אליהס, קרוב והייתי וכטירוחם,בחצריחם
 חיו אשר כ5 על חוספחי עסי וכהוך סלתי.חטוף
 אתן כית וכני דשפחות עבריס וגר%ח חורהלפני
 ל: פי, על טובי כל אעכור כי ופשהי, צטיי4נד
 ת. 1 ר 1 פ ם'רעח*

 כצ ובוצע עריץ טלך נפשי, איכ ררף יכ
 אכוול קברוח סקום חארסח פני סעל פורטונאל,טלך
 או נטשת' מות סלאכי טלך חטת חיתח חרכומפני
 לנו1 כדרור לעוף כצפור ססקוטי נררתינחלדר,
 כסאוו "שכו שטה רבהי, קשטיליא טלסת אלובאתי
 סע%ו אשר חנבורים רוד לכית כסאותלטשפט
 נבורוח. יס% סי חשם.אנשי

 ד צוח שם חחיא, כארץ !!לחים חפרני יכ
 , קניתי תחב כסף 4 כנסת' כאססי, חכרכחאת
 כו עסי לכ5 לראש חייהד חארץ, אף סלניםבבור
 טהוכגדם חכגים וחטח רכים. וכן ש4ים חיקריםצ'ון

 5א דכרי ואחרי 4 כסטר יחלו דככ5,נרחוסהא
 אף עגה", נ5 תשגח ככורי וינל לכי שטח"שט.
 אסרות ח' אמחת לי, עסדו וצרחי !עסקחכטתי

 ח. 1 ר 1 חם
 לחשחית חשכ צכאוה, ח' חאדה חנח יכ
 ח' חיח כספרר, אשר ירהשלם נלות ציק כתחוטת
 מש5ח חיחחים, כל את %אכד 5חרת לחקגףדכארכ
 טלנים טשלחת תרה העם ענרח אפו חרקכם

 סבית ינרשום אחרת ארץ א5 וחואינוםסחכ4ם
 אחריחם קרשו חהויאום, סטריחם טארץהענהיהם.

 בשטלאם שנמם ע5 סצקם את חעם דשא~א,
צרורוח.
 כעמו נלחם פנים א5 פנים אלחים רשיתי יכ
 עד חנירמש רעחע ע4מו אספח 5אסר נח5הו,חכ5
 סדנר אל וסנוטלגח נו א5 טגר יהה5נו מספר.אין

 טלה נכע סעברה, עכרגו הנ%ח כחוך חשניהעגים,
 טשברי ובארירים חסעלח, נפלח חרטח, חררהלט,
 נתקכלט, תחה כשוכח נאפ%"ש, 5סלכות כאנוים

 יאירו כחשך חחולכים %ל לנו, ח' ירהיכ עהחאסרהי
 ח. 1 ר נ חשבעת
 בארץ, פרץ וטקני שסח אלחים חנני יכ
 עובר הטח, כארץ אשר כקיהשים רשם יד ליעקיה'
 סרוכ לכב וכשב כשטחח וכס"שור, בשלום5סוחר
 ניהי יאני, והצאן כני חכנים לפני, נכק רעינל.
 ח', כגמ~!כת העהשים כעם חרורים לחבגים ועדכית
 רועח במשם נצחרים, חרביץ תורח הרעחשסח

 ה. 1 ר 1 םא
 אשר שם נם נפל, ויחודח יררטלם כ'טלח יכ
 נף עליט ח' נשא כי לנו, חתח לא 85רחנסנו

 4שחהה חארץ על יבואו ח', טשנאי צרפת כניסרחוק
 סדום אגשי חארץ אנקי נם טרל, ידו "שרא5ועל
 "8ר לא לצ.וו ולאטר בו ולבה שלל 4שלו5 עטרוקמו
 לבדשים ו"שראל יעקכ 5טשסח נהט עור, 'שרש5שם
 פצע ואכק, !חרנ חרכ סגח יחורה כבתוירבו

 ח. 1 ר 1 כ ח1
 את כחהו צבאות, ח' אטר שלח ,עא יכ
 חרריפווי"שרש5

 סע4חם, ררירם את נשאו מנוחח,
 רואות !עעיחם כשכי, הלכו וכנאיחם כניחםנט
 חלפו יצרות עכרו חארץ סעסי ורכ.ם ידם, לא5ואיז
 סחץ עצטו, חאחרק תח חוירתים, כסים וכאוחק,
 בטים אסדו עמט, מהוך צאו קהע 5מה קרשוטסא
 ה. 1 ר צ 1 רכא חגות וטצאתו כארצט, תשבוא5

 "ש4ו וסחמתם, סחם חעת עלי אפפו יכ
 טצאתי עשרתי כנסהי א,8ר וכל לשוררים,אחלים
 חארם 18תם יעקח אשר לצרקח עתק חה 4,אה
 חטוכים 1מחסרי ספרי 1כ5 כשכי, חלכו כחםוחי
 ז5עפות רהת ותשאני כלחווה גש המו סש לחם,לקחו
 השטלמח כארץ, ונד נע וחייתי לנפשי ואלך כוסם,סנה
 סרההות חרכת4 ספני ללה נטח כאורח שניכטר
 ת. 1 ר * ב ארחרות
 אה סופר א*ח נריב, נית איח תאמדו *כ
 הפעשש, את טשפט וטאזני כפלס שוק5 איחחספרים,

 חד4 חרהיק סעלי כבורי חזטו, ש,חני ריקם  עהחכי
 המשת* ובני אמשתי ואטחות* ב'הי בנ' וטיורע*,קרובי
 כאוץ נר לבדי אני תשארתי אחרת, בארץוחנם
 חלך נפשי, ע4 וחתעטף עתי, שי יאחזתינבריח,
. ח. 1 ר ח נ על וכבחאלך

 ואעגו כחי שבגי 5א"ש, סחיות זקנהי כי
 אתי, אין חם נם עיני השור שלשום, כחסו5אלי
 5כי אכיט, ובעס סעס5 כארובות חרואות חשכוכי

 ינכר ח"לים קרמהח סקרם כ' ואף וסר, רעסחרהר
 חהסרים, סכ5 קטנהי עחח הן פעלים רכ חיכא"ש
 וחריכור 4שתו אשמע 5א בטי כא אני אנחחשני
 וה 1 ר 1 כ נ כ אכ!8 פנים, לקלקל אוכל ואיככח כי,אין

 טעד בא יום הנח אהשרים, שמעתי '.ב
 עכרים, סכית אסירים טציא לח', חוא פסחסערים
 יטו צרח נפשי, חשחפך ע5י רו1*ם. טז עועוחנח
 אלח סקדם יטים זכרת' ר01טח, שומסח תפשיאטצא
 אחלי, עלי אלוח כסוד פסחי, דשטחת סעריחם

 סכיטוו 4ש%חני, סביכ זתיס כשחילי וילריחחאשח
 אחוהה אל אשח אנחות', רכות %חחארי.

חוברוח.
 חעם וכל כבורי כל את עסי קער כל ערע 'כ
 טש%חני פסקו לא לכרי, פתי אכלתי אםרואים
המשך



סר פכחזבחא

 ח', לפני אשר חשולחן וח תבתים, חכמיםאגשים
 מלא רומז, ימוח ללילמ !5ילח אומר יביע ליוםיום
 מאוכרים, ובאו סרהים 5עניים ש%חני על למטיפרס
 וח, 5עומה וח את שסמ, י5ך ח' מכקש בלוחיח

 אש בוחלי לחטי כרי וחסח לי, הוממלבי
כוערווה
 רברתי ננורחי, אמרתי נפשי, 5עפד שמח יכ
 מלום, מולם או נדחם בא"ש חחיח לסה לכי א5אני
 בי לך יוס.ף ומח לך יהן ממ עהך, כלא תטותלסח

 אליו אביא ומחן ראברץ, על מכל חראשתהת,הוכרנמ
 נא שים סשפט. ררכיו כל כי ח' חוא צריקריבות,
 פקוריו ח' ספר טע5 רררפ ממנח, ובהח-הו לח'ככור
 ת. 1 ר א כ בארות מיים סים סקור מם בי לכ,טשטחי
 סעצור ואין עני, ענות שקו ולא בוח לא יב

 ויושיבם כנים על אכות לב והשיכ לחהשיע,4'
 חחסח שבימים ובמקום חאבלו, מארץ טוכ5כטמ,
 בעיר לע טשפממ ובח חימ חרפי ביסי חומהממן
 וכל% ע%מ צרק ובחי חחפת עתח נם הכמבי,ובחי
 מחנרות בפיררפ אלחיך לח' פסמ הרשית ח',כהית
 ה. 1 ר 1 ס מ 1 קלות חחנ, ועניני רורים רבריוירנוה
 אשר טקום מבואו, וער אעאש משרה יב
 טקום ובכל חפסמ, חוקת ואת מנץ ורהו חמלךרבר

 תחורא הטשת, מנ חנרת ספר 5שטו סתששקטר
 וחנרוהיו, כספוריו אשהכחת יהירה ומכמחמשבלמנא
 ו5א ירעו לא כפשוטם יבינום אשר בעםצערים
 ופש כנרומ, אומם חחפש ארם בן ואתחיביט,

 למאורוח. ומיו ורעת, סובחןושכל
 1.וסיף מכם "שטע כדשביל, שיטו יסכק יב
 חפסח בחנרות פירהפ למ' 5ששות פי אסדתי4ח,
 חנאולח ובאופני וסבוהיו הנלות כעניניפקש

 נכגדים, בטעסים וררהפים פהשיות ג51לשפלאהץיח,
 תופה סרבש מח~קים חראשונים, שערום לאחוישים
 בי פסמ, וכת חטאמרחומ שם הוקראטפים.
 חודאמ וככרכה נשטשו, טרוח אלמים ובחי4וש

 ח. 1 ר ב ר ס4ת%בי
 על מקרח ונם חבינמ מבטח, אלוח השמ יב
 בררבתות וחספקות חשאלות וחיו והשובמ,ררושאלח
 צדק רשערי תשובהם, ש חפו רכרי לסצוא~כטת
 בוכרק באתי חנמ אמרתי בן ע5 לאטשתם.לחבנס
 מראשק, המור כפי מחנרה ברכרי חנפלותהשאלות
 יעף את לשת לרעת למורים, כ6שק בשעריםשסררם
 ח. 1 ר ו ע עינים לפקהתדבר,

 עו5ם. אל ח' כשם 5עיפות חחליוומ
 חהששק הטאג~ר מז-5 סררו לסה רישו[גשקר
 משאר וכר, ענטו לחטא חא ארגף כ6שקסחמנרה
 והימ וקרש? כ6שת בלם באו שבחנרהחטאמרים

 כ6שת אם אחר, באופ! בלם חמאמהם שימיוהשר

 ובפירהפ סוף. וער טהחלח ארטי כלשת אםחקיש
 יוהר שחש ומח כוח, החכמים רעות אזכירהטאמר
 חמרשכל. אלקרוב

 וחש עתי, לחם הסיח קראו למה שני[1שער
 יפמ? לכנמ ישראל כני במ שנחע מח כפיכעצמח
 רהצ נט5של רכן חנח 5עתי, וכר שחיא מפניואם
 וראף בן? עליח טעיר הכדעכ תס לנא!5ח וכרשחש
 רבן 5ררשת מסכים הזמ חמאמר אם 5רעת סאם

 עט. מ%ק אוגסלשל
 בשק מחנרה חחחלת חיהח 5סח ש5"פ[7שער

 כמנ וחנמ עניא, להמא חא באמרם כלכרהסצח
 פסח חן: ואלו רברים, שלשח 6טר חובחהפסח
 הימ ולכן נס5של? רבן שאמר במו ומרור,טצח
 שלשהם יוביר או חקודם, שחוא כפסמ שיחחילראוי
 ר-נ סאמר בי נם ב5כה מהטצח שיררווש לאימר,
 חיסור דעא בי ממנרה בחחלת שיכא רשרחיח
 בו. מלישחבל

 6שנח חכא שהא מא כאסרם יבמל(1שעי
 5שנמ עברי מכא ימא מא ר"שרא5, כארשומבאמ
 רי ומיה בפ51, טאמר וחוא רישראל, בארעשמבאח
 בסהו נאסר עצסצ ומ בי נם סינייחו, מראששמר
 %רנ*ם לטוגרים יניענו אלמיע מ' בןחחנרח,
 חגאות צששקחפ היה רשם עירך, בבנין שסח*םאחרים
 מקומג שאינו חחנרה בחחלת לאאליו,

 יצם אאכר נשחנח מח כמאסר הם"פןנשער
 פעגים שתי וממב% וחמרור חכמוה אכילתכשנויים,
 חוח בלילח אוכלים שהיו חפסמ וכר ולאוחחסכח,

 ו5א כוסות חארבע מיוב זכר ולא ה*לות, בשאר%א
 על שאלו 5א ו5סח ירים, כנטילת פעגיםרבי

 ועל והטרור הטצה על ששאלו בטו מא5מחשנויים
 וחטגי?ממסבמ

 כננר נשהנמ טה שאלת מיהח אם שאר[1שער
 טעקירת דבר כמ וכר לא איך חקטנים,מבנים
 ש48 ש טאים ענעים השעשח השלמן מןהקערח
 השל!סמ. ע5 טורם ועניניםמסשרח

 לפרעת מיינו עברים בו"שובה  שבמל(נוער
 הטר1ר וע5 חטצח על השאלח שבחיות והואוכר,
 על טספקת הוושובמ כאמ חנח 1חמב51, חחסכמועל

 שכחפוק לפי ח*לות, טכ5 חומ בל%מ טצמאכ'לה
 כרבן 5החט"ו, כצקם מספיק שלא ער סטצריםשאו

 5ענץ אבלנט5'אל,
 חמגי

 רבר, השיכ לא וחחסכמ
 מט?רים שסרהו לוטר לו וחיה המרור, 6צק לאונם
 הטהור אבי5ה חיתת ולבן קשח, בעטרח מייחםאת
 בחשוכח ג.ב זכרו 5א 51טה זח, אחר שסתכירכטו

מזאת?
 חקב-ח מחנש 5א שי6 כאטרו שגימןגשקר

 הטאסר וט', ובנינו אע עריק טמשץפ אנוהיעאת
 ומ ע5 שאל לא והשואל התשוכמ סקנץ איעמומ
 לסח לא חלילוה, סכ5 חומ מל%מ נשתנמ פהב-א
המשך



פ פסחזבחש
 מטירים חיהושים חיעו לא שאנו כימ הפסה, חננעשח
 שחחיח ראף וחית מאר, מטנו רחוק אחר רורכ-א

 אחר. ברבר ולא חשנף בענקחתשובח
 בסוף תסיאחו חות ה0א0ר השמל(1שער
 עצמו את לראות ארם חייב ורור רור בבלחחניח,
 חסקום באישע חהש ושם 0סצרים, יצא חהשכאי6
 הרזטי בסקוטו שלא באן 6כרו ראח ומח אל'1,חנאות

 אה.כ? לש0רו  עהיר שההש כימ ונכפל,ל1
 כ0תו חנלות אנשי חרוחזט 0ח עשק"[נשער

 1אי15 שא0ר כטו 0טירים אבחזינו ש"ושו ב0החיום
 אט עריק 0טצרים אבותיט את הקב-ה חחראלא

 בטירים, לפרעה חייט טשועברים בנינו ובניוכנינו
 סישיבחט יותר בשלוה שם ירשבים שחייט אפשרב'

 הלא אבוחינו שא0רו ובטו ו"שסעאל, ארוםבנלות
  חעטים במרבר סטוחנו טצרים את  עבור לנומוב
 הושר 5חרב לחרב אשר וחנירהשע, דיוטרותבחיר
 0כש תקיאח ובפרט 6שבי, 6שבי וא-שר 5רעב3,6ב
 הצרות? להוקףחרת

 חתמא לא וא"4 בא0רם עשר[ שזףנשער
 ובני ובניט אט עריק 0טירים אבחזינו אתחקב-ה
 בלחי חוא בטצרים, לפרעה חיינו טשתבריםבניט
 0טיים אבאיט את חהויא לא אם אפילו בידרק
 או חיו ולא לבנינו, או אוחנו לההמא אפשרהיה
 לפרעח. עברים עולם ער בניט ובניבניט

 חכמים כה~1 א0רו לסח עשר[ שגיםנשער
 כחגו וטח חתורח, את יותים ס16 נמיםט4

 סשבילים וכוי לא והנח האלה? חהואריםבש4שת
 שובר חסרות רשאר אלחים יראי חיל אנשי%א

יהח?
 שהיו ישיא5 סהבסי קחבר 0ת עשט שישח]שער
 מח קשח ת64ג אוחו בל טצרים בטראתטספרים

 סעיניחם שינה לחסיר אליהם חנ"ע וסה בכה עלראו
 תח בחש, חשמחת צוהח מתורח סעפעפיחם,ותנומח
 בוח. טתו סה שהבלית ספק ואק נפש, עטיחש

 שחבש 11 חיא ראיה מת עשר[ איגעה]שעי
 00א0ר חוח בל%ח סצרים בטראת לספר טיוח"הש
 ק0א בפרקא סשנח סאוחח שיית בן א5עוררבי

 שהאסו וכיתי 51א שנה שבעים כבן אני חר'דברטת
 לא טשנה אוהח חלא וכר, בל%ות טציםהראת
 חצמרת פהשח שהא0ר ב-א בלבר פסח בלילבמגח
 אע.פ לילח של שטע בקריאת פצים מףאת בהש"ש
 אוהו, וראיחם שנאמר מ1א צישית עק לאויש54ח
 נהחייב לבר 1צ5א פסה, ל% חיבת 5ענט וחהשת
 ה6לח שחו ש5 שמע בקיאת צהית פהשת*חת
 01רור מצה פפת גו שנוביר ב-א חלעות,כשור

ומע0יחם?
 בן אי"ר רבי ת"ש אם דשר[ "סשהנשעי

 שנת י-ת בן ר-נ תחת ו*שש לראש ב'טטנוהוקיח
 קהצ"שיו נס בידך 5ו נעשת הנאךאחז בבורומפמ

 כטו שנח, שבעים בן ה.ה באיל1 ומראהולבנות
 לנשיא בשטנוחו ים ובאותו רברטת, בפ-קש0פוהש
 אסר ת-ו שם, חש-י שכתב כטו 11, סשנתאטר
 שהיח לפי שבעים, גן "6ש שנת שבעים כבז אניחר'
 ב% ובה ש5א אההשה יהש סה א-כ יקשת חכם,ילר
 ער ב156ת טצרים טראת שתאסר ראית 5טשאיסי1

 ג.א ישת 5א יוה חטאפר חלא וומא, בןשררשה
 רוג ובכ5 רבהש, שנים עלץ ועברו חב0ה שקנה6קן

 יטיו? בהחלח וייז הזהו 6ח, וכח לאשנחזיו
 גן א6מר ר' א0ר ודשך עשר( ששח]שער

 "ראה שתאסר ראית שיו ש כהמו שלאשריה
 אטר אם הנח וחצש, ג! שדהשה ער ב%ותכמסים
 שנערים *ל ההו ט5א סקרא חלא פסת לן עלוה
 חות הל'לח ההש טצים סארץ לחחמאם לה'חהש
 שפירש 1ב10 5חדהזם, 'שרא5 בני לב5 ש10ריםלה'

 חוח חלילח 5רורותם 'שראל בני ש5בל עניטהר0ב-ן
 טניאת 6בהר חואת העבורח את ש"שמרו שטוריםליל

 פסה ליל 16נק עורית בן ר.א ביה 5א ואםסצרים.
 צורך. ללא כאן חואת הנ"שנה א'גבאה

 חוכור לטקו וומא גן בררשונ זדצר[ שנעחנשעי
 צטויה( ן5ענין שרהש טצרים, 0ארץ צאחך יוםאת
 רוישו חזגמים הלי6ח, חייך יטי בל חיטים הייךיטי
 0אר ע-ו קשה חמשיה, לי10ת 5חביא חהך ימיבל
 את שסור בפהשת ראה בפרר חהש חוה שחבתובלפי
 שאסד כמו חפסח בםצוא מדנר וחוא חאביב,חדש
 י0ים שבעח חסץ עליו האכ5 לא תר פסהתבחת
 מארץ יצאת בהפוה כי שני לחם סהפת עליותאכל
 בל מצים סארץ צאתך יום את חוטר לטעןטצרים
 ב-א לפרשו אפשר אי חפרשת סננמ וגפי חייר,יטי
 את הזטר ומצה פפת אבילת על חוכור לטק(1.ל פירש-י וכו צקרת, פרשת 5ענק 5א חפסח ענקעל
 צאהר.יום

 חייך עד ווסא ק בדוישת עשי( ום,נה]שעי
 ע.פ ההבאר כבר תנת ח*ל1ח, חייך יטי כלחיטים
 חהו עכל* שטלת ספק, בלא הא0ת וחחוחחנימ
 החקרסה גשחבוא נ%ם, חפרסים ותכ% כ5%תחהשה
 בא0רו כי ח5קיוה כח כחת החיה ,כל' 0בליפחגות
 ובאסת ב%ם, לא תיסףם קצת ע5 מורח חהךיכף
 יי-ב הי0ים שבב5 יי" ןר ייבל
 ין % ליש וגל 5א 4א, גשחש ידאת6טר
 בשש בטשב "טםר 41' ס16 ט ח4*ת,ח"ך

 גקש אק שע ח*6ה 5טק %1א אשטרךלדחח
 שטק חטח בחך טאטר ותה תא"מחיאי
 חטעח 6קדם וטלר יאת סח קשת ל-יאגתדח
 שהת חא שם וגש, חאתתח (ישת קלמאת
 שאר שיררהש קורם חהנרח בהחלח א0רח לאל0ה וא1" טאמי הע שרחש טח  ול *קינאישי

 לבהכא "ש אשר חיחם וסח בח, נררשו ש-ברחכיעבים
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 ? בנים ארגעח רישח קורם 4וכרחזו
 מקום בשם הקג'מ תאר )טמ עו8"ם[ושער

 חשגו וככר 5"שריא5? הורח שנתן מסקום גרוךגאסח
 מנזכר דאשקום 5פרש הזח מספק טן למנצלאחרים
 וקב5וח 5"שרא5 הורה נדשה "בו סיני מר ע5כאן

 ססיני, הורח קג5 משח בטשגח שאסרו וכטוטשס,
 טטעה רעת גאמתוחיא

 לחביא חסניר ראח טה יעשהם[ אחר]שעי
 סצרים נלות  ענין גמ שניאר בנים מארגעמ רי,יתכאן

 עוברי סהחלמ טאסר סגיא כך אחר טשם,וח"ראח
 וטעטר השברמם וגחח-, מדח ט שזכר אגוחיע מיוע-ז
 ויחזור 5סצרים. וחירירה %גן. וקגקב מכחרים.בין

 סשם. ומקראח והענף חנ5ות 5ספר אחרת פעםאח.כ
 ע-ז. עוגרי סהח5ח טאסר ראשונח קיקרים ראויוחיח
 ויעטט ררשת שעמדה, והיא מבטחחו קומרוברוך
 רכר וכ5 גנים, ארכעח רהשת חכיר זח אחףח1',
 גש15ם. יגהש סקוגןע5

 ושאת,ועשח חח5וקח סח וקאהם[ שמםנשיי
 תם ואחר רשע אחר חכם אחר גנים כארבעממטגיר
 חזאת מח5קח חגח כי לשא%? יודע שאיעאאר
 סקב4ם אינם שזכר וחחלקים הפהירח ':5סתאעח

 סכ5 חחר חכם אחר שיאסר ראי ומימבעצסם.
 שמם צריק השחר רשע אחר ירע, %ש בער אי'טאו

 חכם כן שאין סח געצסם, סקבי5ים אומפכים
 לשא%, יורע לשאינו תם ולא5רשע

 חארכעח זכרק גסרר יעשהם[ ש4שהנשעי
 אחיו חתם אחחו מחגם ראשתח חזגירבנים
 חפרשיה. כסרר חזבירם לא %טח לשא%. י1דעשאיע
 טשט גפרשח פרעח אל כא גסרר שגא חחלממרשע
 בפרשמ שגא לשאו5 יודע ש4ינו ואחריו 5כם.קחו
 בסקי שגא מחם ואחריו בכור, כל ליקרש

 מסרר
 שכאח באחרעמ ומחכם וע'. יביאך כי ומימכפוקמ
 זאחחנן? סרר גסוףפרקהו

 חחבם שפרשיות מיח סח יעשהם[ איבעהנשער
 יחיר ב4שת ט5ם בש לשא% יורע ושאינווחתם
 ופרשת ך. נ ב "שאלך כי והיח ך נ ג 5ומנרת
 יאמרו כי וחיח רגים בלשק שאלחו באחמישע
 בניבם?א4כם

 "שא5ך בי פרשת ררש האהם[ דש1שמנשער
 שחיא וחגושפטים עמקים הערות טח 5אסר מחרכנך

כסי
 חפרשח וגאטת מפפח, טצות ע5 השחחנן סרר

 והסשפטים ומחקים חהורח טצהז כ5 ע5 סרברתחמיא
 זח. יוביחו חפרשח ופסוקי כ5בר. הפסח סצות ע5ו~א
 ספני זח חיח טצרים. "ראת ענין בח שזכר חיותועם
 בטצות נער וכ! ט*, הטטת רשורש יסורשחש
 אחרות, וכשות חנר ווחמת חצוהת ה1צותחשכת
 מפסח טצות ע5 חשא5ח שחחיח נהח יתחייב לאאב5
בלבר.

 חטניר חשע 5א לממ יעשהם[ ששמנשער

 באוחח ההורח 15 שמשעמ התשובמ מחכם4טאלה
 5פהמז היינו עברים 5גנך אסרת שנאסרפרשמ

 %א השאלח א5 טתיחסת השוכח וחיאגסצריפ?
 אהח אף טחוץ: אחרים רגרם חכר חסגיר.זכרח
 הפסח 5אחר ספטירץ אין מפסח כח5כות 5ואטור

 לענין טהיחסת ג5תי תשוגמ שהיאאפיקוגק.
משאלח.

 לרררש חטניר ראח טח יעשהם[  ובעהניעי
 חזאת העגורח סח בשאלת לכם וקחו טשכופרשת
 בשאלח טצא אשר ומפשע חרשע וסח מרשע? עללגם

 "%א וררש "5כם' טלת שאסר בשגי מאםחישת?
 נ.כ מנח חכלל? טן עצסו את קמחניא 5פי6*

 ע5יו אסר 5א ו5טח "אתכם' סלת מחכםבשא5ת
 שקרא 5פי גאמר אם חכ55? טן עצט אתשהחרא
 כטו פרך עטרת חיא כאי5ו .עטיח' הפסחטצות
 נקפ, רקרא 5"שנא חא חנח נקיס%ש, חר-ישכחג

 השטהתם שנאטר עבורח הזאת הטצוח קוראשהכחונ
 וב0ח חזאת, העטרח את ועכרהפ חואת, העבודחאת
 ? ווד חעגורח סח בסאסר מרשע סצשא-ב

 ע5 הסניר נתו 5א 5מה ועשהם[ שטונהנשער
 השובח שחיא ונר? 5מ' חוא פסח ז:חהשסרת בצרוי חהורה 5ו "השיבח חהשוכח חרטעשא5ח

 ברברי חשיבו א5א מסניר זגרח %א ואסתית.סהיחסת
 וכר. שניו את מקחח אתמ אף 5הכעיסו: אףחרק

 שטדת" במקוטהוחקהשי88
 כחשובח חז-5 סררו איך ועקהם[ השעהנשעי

 כבר חזח חפסוק ח5א 4, ח' עשמ זח געבורפסוק
 ידהש א-ב איך לשאי, יודע שאינו סי עלרוישו
 יורע שאיע ולטי חרשע לענין פעטים. שתיאוהו

 שאטדה ד1משגח גרשע טתת הסגיר דשתקלשאל?
 ב.א בעניע נאסרח ש5א התשובמ ונתן גענינו.חורמ
 4טא%. יודע שאיטגענין

 ? חפסח בענין חחפ חגו חבש איך ש4סים[נשער
 זאה, סח לאסר מחר בנך "שא5ך כי וחיח שאסררמה
 השוכה חחיא משישח כי מפסח טצות ע5 נאסר לאזמ
 אלחיך ח' יביאך בי וחיח שנאטר רחם פטר טצותע5
 כי חזיח אסר וע-ז וט', רחם פטר ב5 וחעכרתוט'

 שלא חפסח סצות ע5 5א 5אמר, מחר גנך"שא5ר
 בפרקשה"נונרח

 5יחס חטניר ראח סה ושלשים[ שזרנשער
 חשהש5? "5 כפיו העקיק 5בבו 5חפ זאת סחשא5ת
 הואה העבודה סח גאסיו ההשע שביק 4טה ביקוא%י
 שכבר אחרי אחר מסאמרים "ני כה כי5כם,
 טעצם ב.א 5כם ססלת רשעהו חוכיח "5אבי,זרתי
 יחס 5מח רכרו, אחדים רברים "ניחם ואםהשא5ח,
 ? 5תפ והשני 5רשע מאחרחמאסר

 כושאיט חפניר ררש איך רש14ם[ קניםנשער
 חפסוק ררש שככר אחר זח, כעטר פסה לשא%יורע
 יקושח וזזיך 5טע5ח, "נזכר כטו חרשע, ע5 עצטוחזח
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 אחר? טכמוב ענינים לשני ררשהוומי
 בנים טארבעח בשנים לטמ יש6פפ[ שלשה"ער

 בומשוכמתם "ביא אממ' זאף אטרישק ומרשעחחכם
 יח-ע ובשאעו ובהם מהודה, זכרמ שלא סהרורברים
 אחרים עגינים %א אתמ, אף 6שק אטר לאלשא%
 במשובומם, שנזכרו חתורח פשוטי כ-אמחת

 מנרמ מן-ל מייבו לטה רשל,פם[ ארכעח]וער

 טהאש יכ% באטרם הפסמ בל'ל ל':אול שא'נוסי
 ש"ש נשעמ אלא אטרמי לא יוס סכעור יטלמדש,
 ברשע ולא חמבם בעגין כזמ רריטו %א וסרור,טצמ
 הומ בלילח משובומס שמחימ אסרו לא כי במם,%א

 ? חזמ מרבממ בנ, א-כ ולטמבימר,
 עוכדי טחחלמ הטאטר יש6פפ[ הנדסח"ער

 שצריך ואף טיומר מוא כנראמ וכר זרמעבורה
 בננות מחח% כנר מנמ בשבה, %סיים בננומלמחחיל
 עגץ ומטשיך בטצרים, לפרעמ מיעו עבריםבסאטר
 והטרור יששח מפסמ בענין מבנים וררשתמנא%מ
 בננות לההחיל וזנה עב-פ מום לאמור, לחוור לוומח
 שיחחיל ראר וחימ טתרה, לההח% לו טמ אמרמ,פעם
 רצה הום מבהרים, בץ טטראת או טצריםסנלות
 אמיו? נחור עם לו סה אברהם ש5 אב'1להוכיר

 שמי בסאטת מנטש אם רפ4פפ[ ושה]שער
 אטחהמ חיו ע-ז שברי שטהה5מ מאחהחקרסות,
 דשכיח לטה לעבורתו, ו4מקום קרבט שעכשיווהשנית
 יחוש9 טרברי הראשתמ חחקרטה ש ראטשוהביא
 מהקדטי ד3ל סשלם, אבהזיכם "שט מנחר בעברבי

 בלל?ראימ מב" לא *יגוידי הסקופ קרבט שעכשיוהשנימ
 שפ"]שער

 לואביו עצשע ראמ סה ופלשהם[
 טעק שאעם ררדשחו עשי עגץ ל"שר*ולברבר'1
 6 לטמ טתוק, זרע בל לחור"3 רצה "םמרברם,
 הוביו לא %סה קמורה טבני אברהם ורע נ-בהודיע

 ירדשחו? %א בט"שסעאל

]שש-

 ירי ובניו רעקכ אטר ל0ה ד68פפ[ שפנת
 בניז שני לץאק שטלרו חודע אם ב'טצריסה?

 לונ4 לו מימ שעיר, מר אמ יויש השעישו רעקבעשו
 עגי מפרת שהוא בנקן ארץ את יהשו וכגיורשקג
 שעי מר אמ ירק שעשו ששטר 5א יררפהש,צש
 שאט טה במפך ליעקב, ושנאמ לעשו אהבחסינק י מימ כן משם בטלמ. טצריסה יררו ובניורעקב
 שנאתי. ישו ואמ 'עקב את השודוגדאינטש

 רעק חגפוטר קשת נם וש6שש[ השעתנשער
 ס4-צה שמה יררו שמם שסורה כשיים, יררווכנע

 וכג מבהרים, בץ נזרת טפני ב-א כן השיטכחיהתם,
 שנו וראי מדטר. פי ש אסם טצרטה יררשדהש
 פכרחו או במירמ למם חיחח אם דיאתמץירה
 ברו ממא ססבת מיחח מאם פכרחת חיחחהום
 בי מטא בו%ת מיממ אם ש החטא, האצענש,
 הורע. ימן גף ומ? מטשהויך

 מנטחהו שהשר ברוך הג1שפשר ארבורפ[]שער
 5א רברו "יום חבפההו בשגירת כי קשמ,שיאל
 אטת, הש בעצטו שמשי-ת 5פי ברכה, 6שקשול

 וימנחם, אדם ובו יכזב א5 א"8 %א ח', נתר*פעים
 יעשמ לא מארץ כל משופט "ברוך4, זמ ש שטרשיר
 רברו? את יקים %אדשפט

 טחשב שחקב'מ נאסרו ואיג1פ[ ששינשער
 5'ום יום טנמ שהקבימ הטאו4ף כזמ נלח מקץ,~ת
 ארבע אוחן 1כל טצרם נ5וה יגף את ללילמ6למ
 לחביא כךי מבהשים בץ בברית שננזרו שנמצאמ
 מעת שעם ועירה, פרסטה זת והפך בעדצ, מקץ*ת

 אשר "שראל בני ומהשב כרכהיב שנמ שלשיםער מע" ש הוסיף שנמ סאא ארכע מנלא זסןשחימ
 השיך שנח, סאהע הורבע שנמ שלשים בטצרםישט
 בטצרם "שט 5א ובאסת הקץ, אל למניע שחשבשטר
 ש"שכו מכדעב אטר ואיך שנים, חדשר סאהיםכ-א
 ? שנמ הש6שים סאותארבע

 נזר לא שפרעח באטרו ואיב1פ[ שג'פ]שעי
 שגאטר מחורמ שה1רה סה מפך מוא מזכרים, ע5אלא
 נפשי מט4סו שש אמ,ק אשינ ארדוף אויבאטר
 מכל. אמ לעקור יעהו שהימ מטורהתר,

 בקש שלבן יאטר מיא ואיב1ס[ ש*שח]שער
 בי לטניר, זמ בא טאץ ייעתי ולא חכל, אתלעקור
 ולא רע, עטכם ל9דשוה ידי 5אל "8 וק אטרלבן
 לקמת כ-א ו5אבר למרונ לדתוסיר ממש הרעממיחח
 ואוי הונא4את

 לו שעשמ הו1ק5הו בעגץ מרנ"8
 בירו שמיה ב-א לעקור שוזנה גוציט לא נםיעקב.
 ו5א רע למם ל1פהן עפ *משר מאנשים עם ת ל 1 כי

 שאג4ר חכחוכ בעטר הום כ4 ל9דשומ באמתשבקש
 שבמיורצ לאביו, חואר הוא אובר מנמ אבי, אוברארטי
 שלבן גחמ יגטז איך 5טש, טכלי אוכר מימבארם
 מכל? אמ לעקורבקש

 שעטרה "יא אמר איך וארבקיפ[ ארגעה1שער
 מבטמת בעטר טלב, ניצל שיעקב וכו', 51נ41בומעו

 ובזטת בזטש טסט נטלט 'עקב מלא מבהרים,בץ
 וכסושאטר לבן? ברעועם צריק שמימ %פיאטה'1

 לך, עהשמ לבן אשר ב5 את ראיהי בי חו1לאךלו
 ריכה אלמים ראמ בפי יניע ואת צויי את אטררעקב
 הטרדג בעטר לאאגאש,

 מצלמ מזביר 5א לסה הצכיפ[ חמשהנשעך
 בחיוה לבן טבית בטש לקראוצ כשהמש סשאייעקב
 שמבטמת הטמר דהש לא 0%ה ת, יב ש עשי5ג
 חברטת בעת סעשו להמלו ליעקג עסדח מבהשיםכע
 'עקב את ואמרוח אבי אבל יגף יקרכו שאטרבסו
 חצלחו שחורק3 בגצ סעשו הצלחו למור"3 לו וחימאמי,
 ? רהוקמ ררשמ בררר%כן

נשש-

 שעטדה ומיא ,41418י 0ה וארב1ס( ש-?ח
 שאב4תיט שגויה מיא עם כי וט', %טלאטמעו
 שמיהה תכהרים בץ מב8חת טפני סצרומימםנמלטו

המשך



 צחובחש
 ובמראום ימצרים בירידחס גחברח לחתקייםעהידח
 חייעוד לחהק"ם כדי כנען לארץ בואם ערסשם
 עמח החי,ו שחחכטחח שאסר מח פנים כל על'קשח
 כ' חכטחת שכעבור "וריר ואיך לכלהן'נו,ע*ט שטדיי ורור רר שככל שאסר וכמו כנל"ע, ו נ לנם

 לחיוו סצרים כ"ויאת נחקישח ככר אשרחכהרים
 ? חוח חיום ער בשכילח נשל'ם אנחענם

 ירו שיוץ8 טח קשח וארבלם[ שבעהושקך
 לסצריג ירר לא יעקכ כ' חדכור, פי על אנוססצרימח
 שאסו כסו כט יוסף את לראוח תע6 שסח כ.אאמס
 45 רשות לו נוק כתףים, מררה ומרא אל השי-תלו שא= !מח אסוח. במרס ואראע אלכח חי טסףשר

 א*, שבא קורס וגם חרסכ-ם, בהכ וכן שילר,שצ!הו
 רשב לסצרים שבה מכיהו יצא כבר חוחחרכהו
 יבא 6 אשר וכל 'שראל יסע שנאטר פעטיו,לררך
 ואח-ג יצחק, אכ'1 לאלחי וכחים וטנח שבעכארח
סצריסה. טוד" תירא אל וגר לישרא5 אלחים יאטרנאטר

 חפסוקים בכ5 לטח ואיביפ[ שמ!גתנשקך
 שרהש ה%ה סלח כל חואת הכ~ת כרו"שחשחכיא
 חכיחמסגח

 מפס"
 חכיא לא חדבי פיש אנום ש5 הזאת (כררשח אחר,

 פס"
 ארכי,ו ראף חשיח כל5,

 סצא 5א השם סצריטח, מררה ת'רא אל פס!קעל'1
 חדעה א5 א-כ חכיא1 מ' חגרחיח, חואתחראיח
 ?חואת

 שם ריר שדרש מח וארבצפ[ השעתנשער
 למה קשח שם, 6הר אלא לחשחקע ירר שלא~מר
 סצריסח, כררהו תקכ טהת על שם' ייגרההש
 כסצרים חעם "שיכת על להוישו ראוי חיחיוחר
 שחהש חם, כארץ יר 1'עקב חסשורר במאטרכפועל,
 ? שטח ח"שיכח וטןע5

 ויאמרו לראיח חמניר חכיא איך חסשףם[ושעי
 לחיוהו וח אטהו לא חלא באט, כארץ לגור פרעחאל
 טשן, בארץ שירשיבם כדי החחבולח צר על כ-אק
 יקרא כי חשיח ונו' אחיו אל יוסף ראסר כחיכ כןכי

 סקנח אגשי ואטרהם כהמשיכם מח וווטר פרעחא*כם
 כל סשיים ויץכה כי טאע כארץ השבו כעבורוט'
 כאע בארץ לנהו לפרעח אמת עצהו יפי צאן,ד!עח
 נא "שבו ועתה 5עכדיך אשר 5צאן טרעח אץכי

 טשן. כארץעכריך
 לא חח5ח חררשהץ כענע !ח0שיפ[ ששונשער

 בסרר שכש חפס"ים חכיא כ-א רבר הטניר כחןעשח
 עם הצכוזם חכמרט, וירף כפרקאן הבהש כיוחיח
 ובא חשרא, שנצת, אלה בסרר שבאו אחריםפס"ים
 וחיח בסרר שחש שם 1'יר שאטר כש פרעח.אל
 באט בארץ לטר פרעח אל יאסרו שנאטר הבא,כי

 הבהש, כי כפרשח שהמש ויענתו ינש, כסררשהוא
 כסרר שהגש מסים שרי ע*1 1"שיבי לראיחישי,ו
 הבא, ככי שהוא קשח עכורח שינו והזנו מממאהשלח

 ששת בואלח שוצא טצרים 1'עכיר1 לראיח"בש
 פסו1ם לחביא ראיח 11 טה 5שאיל רש השאר.וכן

 אלחום רכרי השלו א6 כחיהת פס!קים, עללראיח
 ?חיים

 4סבים חסניר ר,הז אם !חפפם[ שמםנשער
 הפסוקים עם חטשרע כספור בהורח שכאוהפס!קים
 עשח למח חככורים, כרדר חורח ככהשנח ע-ושכש
 שחט טלסר שאסר מח !חג"פם[ ש4שהנשער תבוש? כי 4"'ח פס!קי ע*חס יכיא חמאורעבספור חרגרח עיקר שיעשח ראף חיח יוחר חלאחסאורע, פסהף עם וחביחם חורח משנח מפס!קי חחנרחעקר
 ח6 הצ,ת חטיח לא שם, כחהףעים'שראל

 גהמג לא השס שדרש, חרברים בשאר שעשח כמוכלל ספס"
 %ררשו? לאסרו ראח מח ראיחעל'1

 לגף שם יחי כאמח !ח0ש'ם[ ארכומזושער

 ריר אטת וכו סצוינים, "שראל )חיו טלטרנרי
 בדחשח חסצא %א לחשתקע, ירר שלש סלמרשם

 השק כלכר. א6 כשתי אלא ,טלמד' שישמראחדת
 בן. אטר לא הדרשותשאר שככל כית מח, לסכח כ-א במקרח וח עשח שלאספק

 המים נרול כי אף מאר, כסאר וקגצמו ירבורשויו פרז על הצום נדול יוץ8 !חג"פפ[ חנדשתוזער
 ארבשה בו נוכרו על'1 שחביא וחפס!9 חוארים שניחם

 יסכשו ואיך ויעצמו, ירבו ישהם פרו שחםהחשרים
 המימר דרש לא למח יקשח אחר, ככרס ,ששח'יהות שהיו חו-ל ישררשו כטו חרכף על כלו נאטרוטף רשהי פח פס!ק כי חשב ואם ? חאלו הכתוכיםשני
 'הו(י על עצטו בפני ועצום חרבר  על גצשר כפנינד!ל
 חכווכ? סל1ת בשאר קועשח כטואחר

 במו ורב שדרש טח הזמשיט[ שהשחושער
 חנירול, על שנאמר נחתיך חשרח כצמה רבכחשנאטר
 כלכר?"יכ סלת עם עריים בעדי ותכהשי ותנר4 חשרכישכים שיך עצום? לט5ת %א נחל לטלת %א ורביסלת חוח חפסק *חם א-כ ראח וטח עדףם? כעריעדי ח~שה וחגר4 "רכי נירול, 41שת רככח לשתנוכר נהה"ך השרח בצטח רכבח שחכי,ו בפס!ק כיועור טעניט? למר שחחו חרבוי על רו,שו לא לטחקשח

 ירעו צן חובקז לטח חשהףפן שמחנששי
 ? חפשלחלא חעצח חמניר חוכיר לסה יקשח וגר תש*בחוז"שורה ח'15ר הבן כ5 עבדיו לכל פרעח שצחש בטחנ-א ל"שראל חרעו לא ל1 טתחבט1 חבה שאגעץ כטחנליה שיררהש רעה צן פסוק כאוהו נוכר לא כי אף,טף, יהכח פן ל1 נחחכמה הבח מפסיק המצרףםשותע

 . לכנק רענתו רהש ההש הזפש,ם[ שמ!נתנשער
 שבעטדת אחר חכתובש שני  שק מאטתזצרים, רעבייו עם קשח עכוהח ע14 יתט ודהש הססכטח,עץ
 חע:ר. חיח טסבנרת כערישרך
המשך



8 פמהיבחסס

 ע*נו נחט בי נאסר ואפ וחנומם[ השעהנשער
 לשאא "ש ענינים, שני וחם ויענתו וולח קשחעבורח
 שסצו"ר חקהשי חוא וסח קשח, עבורח קראוחולסח
 ? חערים וסבנין %בנים סחוסר יוהר עבורחבאהח

 בריחו אח אלחים ותכור באסרו ששם[ושער
 נוצינו לא כי קשח יעקב, ואח יוחק את אברחםאח

 חבחרים, בק בלבר לאברהם ב-א ברית חקב-חשכרח
 אטנם כרית, אברם את ח' כרת חחגא ביוםשנאטר
 א-ב יאסר וזויך בריח, וכרת נסצא לא ובקגקבבשחק
 יעקב? ואח שחק את בריתואח

 עניינו את וירא שררש סח ושצם[ 8הרנשער
 וקגנתו הויש שלסעלח לפי קשח ארץ, ררך פר"שותוו

 חענף שחטז ססים שרי עליו וושיפו שנאסרכסו
 רהשו וככאן סעניינו, חלסר שחהו ססבנות עריבבנין
 בכחנכ. נוכר שלא ארץ ררך פר"שותלל

 ררך פרישהן חוכיח איך ושצם[ שניםנשעי
 אלחים, וירע 'שראל בני את אלחים ירא ספסוקארץ

 ארץ, ררך פרישוח נבר לא חחוא בכחובוגאסת
 חלשה. חסבסת טצר ח! האלחוהרהשוח

 אוחט ירעו רהש לא לסח ושצם[ ש~שחנשעי
 שחש הש*טחו חיאורח חילור חבו בל עלרגשריים
 במו עליחם, שננורח הנר%ח חרעח כאסחחיהח

 עסלינה ואח על אוהו שרהששחראח
 ואח לררחש ראח טח וש1ים[ ארבעתנשער

 לא לחוכיחו שחביאו בכתוב חלא חבנים, עלעסלינו
 ללשת נררף חוא עסל שלשת ויר!ע עסל, לשתנוכר
 בחינח וכאתו חוא, אחר דגסלנו ענויינו !ענמענף,
 ברוישוחיו? הברילם8-כ

 חרהק, על לחצט מוח רהש וששדם[ חמשח]שעי
 חבסים הועילו וטח ,:וה, ענינם ודחק לחץ ביטשסע
 חזרי הרהק? וח לחגו ואה חלשת כשנףבחנרחם

 וח עסלנו ואח  חעטל, וח ענויינו את אסר באילוחוא
חעתי.

 ח' ויהציאט שרהש סה על וש1דס[ ששחנשש-
 שאסר סח טאר קשח וכר, סלאך ירי על לאסטצרים
 שנצרח ססצרים, ויהראנו טלאך ו"שלח ספורשחכהיב
 חררשח. הפך סלאך ע-ישיצאו

 בכורות סכת על שרויש לסח ושזדם[ שבעחנשעי
 בפירוש חכתוכ שאסר סח סאר קשח שרף, 8%אני
 ואסרו לננ,ף, בחיבם אל לבוא הגדשחית יחן%א
 בקר, ער ביהו ספתח א"ש חצאו לא ואתם ע5ומ-ל
 סבחק איק לחבל למשחית ר':ות שנחנח ביתסכאן
 שלטז או שרף ירי שעל שסורה ~ר:ע, צרקבין

 נכורוה, מכהנעשתח

 ח' ידציזונו ררש המניר ושים[ ש=נתנשעי
 ע-י ולא שרף ירי ע5 8% טלאך ירי על לאסטצרים
 בארץ דגברהי ספסק עליו שחבטו חראיח אכלשליח,
 איך בטחת, טמכת ב-8 מההושח סרבר איטטצרים
 חלא חקהאח, ענע בטחח בפכה שההש טמהחוכטז

 לראיח? רוטח חנירתאק
 סצויפ בארץ דגברתי רהש חששם[ השעה]שער

 ובש שרף, 8% אני בבור בל התכיחי סלאך, ולאאני
 ני !קשח שליח, ולא אני שפסים אעשח סצריםאלחי
 בפני ענק וחהבאח עצסו בפני ענק ההעברהעשח
 לטכה רברים לשני סומב אחר ענק חם ובאטתששמד,
 ועשח שלשח רהש ואיך חאלחיוח, ולטשפסבכורחן
 של"שיו ענקחהעברח

 בשל%ת טצרים מראת רהש הסניר שגלם[נשעי
 ע5 שלשחס השליה, ושלילח השרף וש*לתהפלאר
 אחר בל ררש ע-ו שחביא בראיח אכל אחר,רבר
  של%ת  יזיזד[ווון. לענק חטלאך שלילח אחר.לענק
 לטשפפ השליח רשלילת בכותת, סכה לענקחשרף

 יחר חאלה חשאלהז שלשת חסניר יוכיח ואיךאלחיות,
 ? ח-צטוחבענק

 לשאי ראוי ושגעים[ אחדנשעי
 חקב-ח ראח טה

 עז עשאו %א וגעצמו בכבודו בכרוח סכחלע'טות
 שאטח וסח ווד, אשור בטחנח ויך ח' סלאך וזאבח שנאטי אשור סלך סחמ סבח שחיתח כסוחטלאך
 ספח בע שחבחנהי חוא אני ח' אני 1.לחבגיט
 בו ר-ש בןח וחחןיק בטר, לשאינו בטר ובקלספח
 חוא. רד"ש ררך הזחר, נספריוחאי

 זח הזקח ביר שררש טח רשבשם[ שכים]שער
 בטרות סבח על חוקח יר רהש לא לסח קשחחרבר,

 רשלחחי ונר חוקח ביר ולא שנאסר בכהוב בןשנקראח
 חהנהשח סבת חיתח בבורות שסכת וירוע ונו' יריאת

 חוקח ביר ססצרים ח' ויטיאט יאטר ועלשבעצם,
 בסקנח. שנפל חרבר עללא

 נסיה ובורדג שרהש סח ושבקים[ שלשהנשער
 על נטרח בירו שלופח וחרבו שנאסר ובסו חחרבזו

 הוקי בחרב, לקו לא שחסצריים לפי קשחירהשלם,
 ושטבשצ ותפסוק חהרנ, בסבת מיציאמ שמיתחיאטר
 השובהו בירו ש*פח וחרכו שנאסר וח לחוכיחהסניר
 בסטת חרב שחיה נתח 'וביח ואיך ירושלס', "עלבצרו
 ?סצרים

 נר% ובמורא שדויש סח ושבעים[ שדבעחנשעי
 בני בחוך שבעח יררח לא בי קשח שבינח, נלרוח

 בכלל זח יבגח ואיך סיני, חר בסעסר ב-8"שראל
 ולב5 חחוקח חיר ולכל שאסר וחכתוב כהעים?נסי

 פיהש-י "שראל, כל לעיני משח עשח אשר חנר%חטרא
חסורא

 חנרי
 וחרסב.ן שכסרבר, תטרוח נסים

 סטת לענק לו ומה סעי, חר סעסר עלפירשו
 ?טצרים

 חיות על ראיח חבש איך ושבע,ם[ חטזאזנשעי
 באוחות בטטות ספסוק שכזח נלף נרולטורא

 ובמוראים נסויח ובור!ע חוקח וניר !בסלחסחובסופהים
 טצרים לסטח והוארים ושמוח כלם שחםנר4"ם

 חאפ יבים, לשת נרוליס ובטוראים 81מרחסבחילות,
 סחשבינח? רבים נלים שחיונאסר

המשך
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 על ובאותות שרהש טח ושידם[ ששמנשתר
 שנעשו לאוחות כ4 הימ שמססמ לפי קשמחטסמ,

 כי הססמ,  עצם האומות מיו לא אבלבאגתהעוהו
 ראוי אק אמר לרבר אכוצעי או כ.י שמואמרבר
 מולק לראימ שמכיא ומכהוב שוטו, שמוא עליול1סר
 שטרח האומומ, את כו חעשמ אשר שאסרעליו,
 מהנק, אות על זמ אסר ואם מאותוח, מססמשאין
 רבים. אותות לא פרסי א:ת מימ הואמנמ

 זמ ובסופתים שררש טמ ושגזרפן *געה1שעי
 וסופתים פרטי מופת מיתמ מרם שמכה קשממרם,
 מוא שמרם לוסר ששיק חיות ועם רבים, ~שקחוא
 ,סופתים'. שמוא לוסר 'צרק לא הסופתים,סבלל

 ספסוק שמביא הראימ ושגזרסן שסוגחנשער
 עעק, מןסרות חשש רם ונארץ בשמים מופמיםתההי
 בסופתי סרבר אעו ממוא שמפסוק לפי למבקקשמ
 קרא שם תם מעתירה, מנא%מ על סיוער אךכהמים

 לא %סמ והכר, עשן ותסרות והאש מרס,טופתים'
 מרבף על סורה אשר וטפתים בסלת הטניר אומםרויש
 בלבר. הרם על סושהיםוררש

 שעשמ בההשמ לטח ושגדפ[ משעחניעי
 שתים ב.א טצרים סכות טכל מזכיר לא אלמבפסחים
 הסכחן, שאר נ.כ רויש לא %סמ והרם, מרבר~בר
 על וכטופתים ובאיעת לרררש מימ סוב יחזרמלא
 בלבר? מרם על אותם סלררהש מנסיםבללות

 שתים מזקמ ביר שיויש טמ ששנים[נשער
 וכאהשת שתים נר% ובטורא שתים נסרמובורוע
 אוחות היות אם ני קשמ, שתים* ובטופמיםשתים
 ומשט רבים למיותם טופהיס וכן שנים עלגירה
 נר% וסורא נסיה חרוע מזקמ יר אבל שנים,רבים
 1 שתים על סהם אמר כל יררהש איך ימיר בלשקשבח
 עם ש אוחות עם מזקמ ליר אקר מיתס הח*ומה

 נסוימ בזרוע וכן ? כסומם שתים אוהו שיההשייפהים
 נרול.ובפרא

 שנעשו חטפתים בסנק איך וששנים[ אחרנשקד
 נם בכללם מביא ולא בלבר, עשרה טנחבכהתים
 חנס והנמ סשמ, יר הפנצסרעמ לנחש, מססמשנחפך
 לעיני טשמ ש1טה מראש:1 מימ לנחש הטסמ הפךשל

 אשר הטופתים כל ראמ נאסר שלימוחו וב,שעהפרעמ,
 על לפרש שראוי פרעה, לעיני ועשיהם בייךשטהי
 שהימ מרם וככע בשש~מו, לו שעשמ נפיםמשלשמ
 בשנים ראוי מימ כבמ הזמשרה בסנק נכנס סהםאמר

 לנחש. הסטמ חפך של בנס ובפרטמאמרים
 רבי נווק שמימ מסיסנים וששניסן שנ'פנשעי

 לו,גמ אנו צריכק באמ-ב, ער-ש ון.ך בסטתימורה
 מכיעב בלשק אינם כי ? מאלמ מסשניס בציון ראמסמ

  בעצטם ח:סיטנ'ם לאססכהא, אמר פפוק שלקמשנאטר
 כח נרול בממ אשטעינן ועא גצבנים, בלתי רבריםמם

 אסרו רבמ שסות ובאלמ טזן? אשר הללומסיסנים
 אבל באמ,ב, ער-ש ון.ך טשמ ססמ על כיעבשמיח

 מסגיר יאסר לא ק מימ שאם נפשוטו טבן בלתיזמ
 סימנים, במט נימן הימ יחורה'טרבי

 שיטח מסטת בסספר ושטניפ[ שלשחנשעי
 עשרה, בסספר הסכות מיו לסמ ל"טאל לשואל"ש

 שנפל נאטר מאם אמרות? מיו %א אלו נעשו%טח
 סבע-ס רברים נם מלא ובמזרט,, במקרמ מזממרבר

 אלמ-ס רברים וכ-ש וידדע סונכל לתכליתסטתים
 עליתמ. במכסמשכלם

 מנלי4 יוסי רבי ררשת ושטניס[ ארגעהנשש-
 עשר בטצרים מטצריים שלקו אוסר אממ סנקבאסרו
 מאוטר חוא סי סכות, מסשים לקו מים תלסטת
 זאת שאל אמר שארם יתכן לא כי יורע" אהח"סנק
 לא כעצסו אסרו הוח ואם אוטר? אהח סניןלר-י
 מנללי ר.י ט.ל אוסר? אממ סנק שיאסר ראףמימ
 ש ומסשים בסצרים הסצריים לקו סטת עשרחאוטר
 חים ועל אצבע נאטר טצרם שבסטת זמ תרעחים,
 אוטה אתחטנק שיאגשי לא תר, מיר את "שראל ררא אוטרמחו

 מנל%י יוסי שר' נראמ =פומפן האאנשי
 בטצרים הטצריים שלקו הראשק רברים, שני עלשאל
 סטה, מסשים לקו מים שעל והשני סטת,עשר

 שלקו השני וחוכיח שחשיב תסצא והראימובהשובח
 שלקו מראשק מוכימ ולא סטת, מסשים היםעל

 מדכרים. בסרר ראוי בלתי ומוא סטמ, עשרבסצרים
 מנל%י ר-י שאסר טח ושטנ'פ[ זה*ה1שער

 5ק1 בטצרים טעתח אסור טכות עשר באצבע לקובסח
 לפי קשמ, סטת, ממשים לקו הים ועל סכותעשר
 מכנים, סכת ומיא אמת סכמ כ.א באצכע לק1שלא
 בלסיחם ממרסוסים גן והמשו הכועב שאטרוכטו
 פיעמ אל ממרטוטים ראטח חי' חכנים אתלושייא
 באצבע נעשמ אמת סכמ ואם מיא, אלמיםאצבע
 מסשים. לא סטת עשר ביר לקו מים שעליהחייב
 מ' יר הנמ שנאטר יר לשק טצאט הרבר בסנתתם
 טצרים סכות כל נעשו לא וא-ב בסקנך,הרמ

באצבע.
 שבל אליעזר רבי ררשת ושסונ'פ[ שגעהנשעי

 עאשי רבר מוא סטת, ארבע של מיתמ ומכמסכמ
 ארבע תכיל מרם שסכה נבין איך כי לציירו,אפשר
 הארבע אחזן יהמלפו ובסמ מטכות? בשארי וכןסטת
 בערך הרבוי חימ ואם אמת? ימיו שלא גתו עסטת

 אלפים  ארבעת אלא ארבע בלבר ימיו לאמטקבלם,
 אט מרק בפ "שלה לראיח שחביא מכהוב נםויוהר,
 לסכות שסות הזם בטצרים טרבר מוא מנמונו'
 הסטת. למלקי ולאעצטן

 ר-א בררשת אסר לא לטח ושפמסן ששאנשעי
 גח מטצריים שמוט וטכמ סכח שכל אוטר אתמסגין
 רבי שאטר  עצסו סננק באותו סטת, ארבע שלמיתמ
 ? אחר ררך מכל במיות מנלילי,'וסי

 בם "פלה ר-א שררש סמ ושסונים[ חשעהנשער
המשך
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 כטרימם כטכה מסצרים גההא13 אם כי טאר, טוששא ' על רעים סלאכי סשלחת טרח העם עברח אטמרק
 א4תיס, עכרה אחת, אפו חרק וררש סטח,מארכע
 צרח ררש ולא ארכע, רעים סלאכי 0שלחת ש*ש,זעם
 ? למ יעשמ טה כי מחשה נןוהש

 סעהח אסור ר-א שאסר טח תשקים[נשער
 סטח, טאחים לש מים ועל סטח ארגעיס לקובגשרים
 כסצרים וסכמ סכח שכל רק חוכיח שלא לפיקשמ,
 לק1 שבסצרים נהח החחייכ סכות ארכע שלחיתמ

 כלל. מוכקץ 5א חים 5עגט אבלארבדם,
 שכל עקיבא רבי בררשח והש,דם[ שזרנשער

 איך קשמ יוחר עור סטח, ח0ש של חיחח וסכחסכה
 סטח חטש גב5ל1ת חחייגמ ומכח סבח שבבלפמיר
"מ9 מטספי החיינ אשר מבח*כח ח*א וטה רא, סן דאשכ'א

 במם עשח איל1 ר-ע בטאסר ותשים[ שניםנשעו
 %א באלחיחס עשמ א%ו כאלחימס, עשח ולאשפגךם
 חם במם שעשמ משפסים ב' קשמ בטריחס,הרג
 גכללת והיחח בסצהם חסצר"ם שווט חסטתעשר
 אוחח לפרם חטרך לטה ש-כ בטרות, סכהכרוכז
 חם חשפטיפ9 סכלל זאת מלא בכוריחם,חרינת
 כיאר לא לסמ בבטיר, בכורות סכה להזכירדאח
 ? מגשארוח וכל וחרכר מחשךנ'כ

 עכ.פ צריך היח אם ותשים[ שלשהנשער
 אמרי לחזכירח ראוי הימ בימור, בטרות סכחלהזכיר
 שפסים כמם עשח אילו ולוטר חסטת שמםמופטים

 עשמ %א בכורימם הרנ אילו בטרימם, חרנ%א
 בכהוב, נם נזכר באחרונח אלמיות וסשפטכאלחימם,
 אלחי ובכל ככח- כל ומכהי סצריס בארןונכרתי
 שמזכיר כ, סירר לא וחטגיר שפסים, אעשמסצרים

 כטתונ וסכת משפסיס כטהאלחיות
 ,ר"ט* אנ(ר עקיכא רבי והשים[ ארבעהנשעי

 שברוכ! חיות שעם ירוע חטטות, סהטעלות אמתככל
 מאחרות, סב5עדי "שראל וגא%ת תשועת 5עגק דיחיח
 אל יחחכח 5ש אם כעצסו רי חימ שלא סמז ישועא

 51א ססתם את לגו גחו איל1 שאסר במוחז4ירות,
 סצרים מימ כי בזמ, לגו רי מימ לא חים, את לגוקרע
 וכ, ישראל, בגי כל את ולאבר למרוג אחרימםטסע
 כמרבמ, כהוכו  מעכירגו %א הים אח לגו קועאיל1
 .ה'ו אם מים בקריעח הועלמ סמ כי לגו, רי חימלא

 נה! ולא סיני הר )פגי קרכט אי6 וכן ט9מוכשם
 התורמ בקכלת כי 6ה ר' הימ לא מוירח, אתלט

 כלבר. רהר אל כקרבחם %אגשלטו
 מחימ, שנתגח מפטח טעם ותשדס[ חטשחנשי-

 על פסמ אשר )ח' הוא פסמ זבח ואטרחם כט-שהוא
 "שראל ככורי משת של חנרול חחסר ו*כרקוגי, מציל בתעו ואת סצרים את כ:נפו , "שרא בגיבחי
 כל לי קדש וסצוח ורור, רור ככל מפטמ טצותכאמ
 וסשת חלרם, גברלו וחחתם וככחסמ, נאדם:כור
 רכר וחש מזה מסאווע *כרק כש היהחמצטית

 כגי מ' שקראם "שראל אח רשעכרו שחחזיקולפי
 כטרחם בסיחח סחייבים מע לא "שראל הנחכטרי,
 ל0של כטו ששו? סח יהיצ %סח חדץ, שורהע-פ
 מרפ טאלי לצעקת חרהוח את לחרב ש[ז הטלראם
 חסר עשח חסלך כי גאסר מאם חגרצח, מא"ששל
 רק מ5א ג-ב? חרגס שלא חעלעים חרם גואליעם

 יספו ואיך מעל1כים, הצועקים %א סיחמ מייכמרתא
 מ' אל שצעקו ישראל עגק מימ 1כ1 כרושע?כצריק
 וקבע גאקחם את אלחיס רשסע מסצריים על למםבצר
 ח' שמגריל שיאסר ראי מאם נפש, קוכעימםאה

 חסצריס ככל) מרנם שלא ורחטים מסר עסחםלעשות
 שחח סשפט? יעשמ )א מאר[ כל השופטמפרשדם,
 אשר עסו את מ' מפליא חערוב כסכה ביהראמ
 גאפר מרגר ובסכה ערוב, שם חיות לבלחי גחש!בארץ
 "שראל, סקגמ ובט סצרים טקגח בק ח' חזפליאג-כ

 אור חימ 'שראל כגי 1לכל גאסר, חחשךובסכה
 מפלאח חיתח מסכחז בכל חז-ל %רעתבמחשטחם.

 ע5 חרס ונהינה סיסו במז געשח לא ככ-זמו,
 5ישות גצסוו יא מטצריים, עם ילקו שלאהטששף
 שגכנסו סוף ים כקריעת נם אחרת. סכמ לאטמסיסו
 ומסצרים אמרימם סצרים ויכואו בים ישרא)כגי

 "שראל ובני נוחר )א טחם ואחר טוף כיםסשעו
 השונח אוחמ ע) נצסוו לא ולסמ כ.בשמ,הלכו

 כחפלאמ, י:זכו השעמ למוראח סיסו אטמכעשייח
 בפסח שנצסוו כמו לרורות סצוח ע-ז נתקנמ%א

 הנוצרים. כסו הוכו שלא בעבור חבכורותוכקירהש
 על ופלא חפלא ותסחתי סאר, עשם אצלי חזמוחספ9

 זמ. על מעירו לא איךחטפרשיפ
 גסליא5 רבז שגוע הסעם והשיפ[ ששחנשער

 אכוחיט. של בשקם הספיק קלא שום על חטצחבסצות
 מסצריס, מיציאמ קורם כבר כי תיסמ, חיאלחחטיץ,
 השי.ת צוח מרשיס, ראש לכם מזח חהדשבפרשח
 שנאסר הפסח סצות עם מסצח כוצות עלל"שראל
 על וסצות אש צלי הזמ כלילח חבשר אתואכ6
 6כרה לכם חזה ח'ום ומימ ואסר יאכל1ט,סרורים
 יגךם שבעח וגר לרורותיכם למ' חג אווו"נוחם
 עור כמיוהם גצסוו כבר ואם וט'. האכ15סצות

 יאסר איך חחטץ ואיסור מסצח אכילת עלבטצרים
 של בשקם מספיק שלא על טצוחח טעם שחיחר-ג

 מחתילות וטוי וגר שימם שע5ת ער 5חחסץאבותעו
 וארע. יוק סיהזאת?

 הטרור נהית 16 מחק ותשדם[ שבעהנשער
 סצרים כפסמ שוו  שפרט חיות עט כי ?לרורוח
 וסצות אש צלי מוח בלילח הכשר את ואכלושגאסר
 סיוחר זח חיח כי לוסר גוכל יאכלוחו, סרורשעל

 שח' על תוט מרם סו ו"חו כעג', סצייםלפסח
 סתגיכם אווי האכל1 וכבח וכגשות . ונרחכהחות
 לחכיא י"ש לרורות, כהפות חע שלא ונרחטייפ
המשך
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 שחוא ההוימ מקת ואת שבפרשה ומ ע5ראימ
 כי פרשת בסוף וכ! מסחד, טכר לא לרורוהסצוח
 ילץ 1לא זבחי רם מסץ על חאכל 5א שאסרוטשא
 וק סהטרור, רבר טכר 5א מפסמ מג ובח5בקר
 ראמ ובסרר חפסח, טטת נוכרח מכחנים אלבאטר
 סהטת נצבאה מאביב מרש את ושסור בפרשתאנכי
 טחסהור, דכר נוכר %א סשפסע בכל וחפסההטצח
 לרורות? ממיור טטת 115 סגין שנרע א'כוראף

 ודור דור בכל בטאטר הזשזדפ[ שטנהנשער
 סמצחס, עא מש כא%ו עצטו את לחראות ארםמייב
 שמבש מפסח סן חמגיר לטר חואת ממכממנמ

 את לנו לתה אותט הכיא לסון טשם דצציאחשהתנו
 על חשבמ מפ% %פ-ו לאבותעו, נשבע אשרמארן
 שראף בח, י"שבו "שרא5 ארץ את שירשומדורחז
 טסצרים, יצא דעא כאילו טצטי את שיראמ אחרלכל
 קרקעחץ בשי תכבדים שרים מיו לא יעאו לאשאי6
 מארן יו,גו שלא בנלגתט אנמט אבל מארן.חשרתי
 למראחץ נהחייבט לסמ ארב.ט באהטת בג6תה1לת1
 ראימ אוהה סכח סמצרים יצאט כאיל1  עצמטאת

 לתה א"ט מבש לטש סשם מטש זהצמטשמביא
 מייבים אנחט לפיכך שמ מהמא שיך מארץ", את16

 מוראמ של שטת שכעח מביא וסרוע ? וכרלחחעת
 %קלס', לחרר לרוסם לפאר ולשבח למלל,5חוחת
 א'( וחטובות: סחחסרים סאסריס הגדשמהאכיר
 נ'( לנא%מ, נהעעטר ב'( לחרות, טעבדותמטאט
 סאפ5ח מ'( סוב, 14ם סאבל ר( לאיומ,סיטן
 חסאסעים החמשמ נין אשר ממבדל וטה גהל,לאור
 ?מאלמ

 ראומו.ללהק!קריאת סח השעח"שלפ[נשעי
 לסעעו ער סהח5תו לחצאין בהלת הוח נל%חמחלל
 ואמר מנא%מ, ברכת ע14 %ברך חסשדח, קורםנרם

 %א משהי ברכת %ברך מחלל את לגס1רמסהמדח
 חמלל את שננטר ראר מיח ההר מנא%מ,בהכת
 מ', במהנדי קריאחו כררך מפפקמ סב4 אמתבבח

 שמששו נאמר ואם מנא%ח. על נברך השלכ(תושמרי
 א-כ מסשרח לאמר ער רלע לכ! מתינהותלטורח
 סוף וער סראש כ6 מהלל קריאת שתשאר ראףמיח
 וחאהאים חסעורח? לאמר עד הנא%ה בדכהעם

 אוטרים, מם חכל שני, כום למרר כדי זח.ישחקט
 לברך כדי סצרים מויאת סטר. על בא משנישדגמס
 מיין. .ל א5א סברכין ואיןע16

 ממל5 פרקי כהוך לחכניס יאו טח סאה[נשעי
 כי תר יושיך לא אשר מנףם על מסהך שפוךפסקי
 סשנשר וחם חחלל סאעם שאעם וע' עקב אתאכל
 אט אין החלל את גומרים ואע  פעטים ובשאראמר,

 וערים סאה בומ לך הרי - ? מא5ח חפסקיםסכניסץ
 ממגדח בסאכצי  שערתי אשר ודושא6תטמספקות
 חשערתי, וקתד דעתי דעלשת כפי בה שנוכרוובפסוקים
 חספקהע יוהרו מענינים יחבארו מחנדהובפירדפ

 וטדע בידך ימ"ת לשפדם "'גה ט6."שלא
 מ א מ ממש בשנמ רטצא חחיא נארן ק מ צ*

 מ'. וינרכמו םשער*

 אברבנאלפירחש

 ר' עניא למסאא
 נט בסט6", פא"את "ט" צתשאתד.אכלו
 ,יש חשעמ בשדסום"י
 סדח לסמ החש*בטאר

 על יסש זע "כים ה"ט וקרש? ב~טכ%ם ממע" ~אשף חחר *שי ~שט ה" שאסרהל
 מגהיקים יבעו שלא ספני אסרו טחם מדרהפ,ררר
 5חם "גת! אמר מסשדח ללכלך רטאו חקרשב5שט
 חזאת מדעמ אכל רטל. ייתי רכפיו כל באסרורשות
 נסציאות ראשעמ סררטת* בכסמ םפקא ספקמ*א

 5שה 1לא חקרש לשק יביט שמם דשניתתשרים,
 שחוא השרים בגתר"צת טדח אם אף דש5"שיתארנר,
 כ-א הסעורח ילכלבו רשלא לחאסין, כבר וסשאקשמ

 כבר דגמ ארונע, דגכר אב יכגר כב! בעח.בבוישות
 נוקין, אעס ששלהתיכוממ מאסונמ בנו מו-למשר"שו
 דגהיקי4 סן חסשומר ללמ חוא שכצרים לילשסרו
 כר' ארטי ב5שק מומ מטאסר שנחחבר אוטריםרש
 5שורר יחחילו %א חשרת סלאכי אוחו יבינושלא

 שלא סצרים "ויאת ליל שמוא חזמ ס6למ4קב.מ
 כל זה אל ומ קרב ולא שנאסר שירח בואסרו
 כן שיאסרו ראף שמיה לרעהם נם קשמ אךח4למ,
 חסאמר %א חזמ ללילמ הסיוחס משיר שו"שבמלל

 שב6ל מיות ועם שירדג בו שאין סחחגדחהראשק
 מטהיים שנטבש ספני שירח אטרו לא סצריםהויאת
 חשין שירח איטרים מם מבאים פסמ בלי4 אבלבים,
 5חמא מא יאטרו לא ומרוע ב"שראל שיקנאו5חדש
 אמרו שככר ובפרט הס5אכים? שיבעו הקרשב5שק
 שכעים של מ5שתות כל שוטעין השרת טלאכי כימו-ל
 ה', נבור כםא ושקיפים שרים שבעים נננרשטת

 %פי 5שק, שבקךם יוסף את לסד נבריאל דע51אךוכי
 מטעם אטת אמרים שר ארגר. 5שק גם יבעוומ

 ממגידע סהע כאשר בבנל אבהזעו שמעשספל
 שיבעו כדי ארמי ב5שק חזמ מטאמר ל1סרהסכיסו
 קשמ אבל הסצוח, את יפרססו וחם וחטףמגשים
 רוקא מראשק הסאסר סיררו לסח מואתלרעמ
 בלקחן כ%ם בחנרח מסאסצים השאר ארטיב5שק
 כננר עחר שחוא נשהנמ טח סאטר ובפרפהקרש,
 כדי ארטי ב5שק לחיא ראף מיח וחסףמנשים
 אוהו.שיביו1

 אשר פהט"ח פפני כי ה"ש בוח גראהחץייד

המשך




