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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



8ז פסח,זבחג

 בבכל, אז חע כי ארמי כ5שת איע חקטיפסח. ייח' יצריך כל ויכל ייחי רכפק ,כ5 הטשמרטח
 לסמוך בירהשלם חפסח לחניגה זכר עשו חחנובבהש
 בנל1ה פח שום וסררו והאביתים, חשיים שלחנםעל

 שנאטר כמו מחנהו, לחרכות חבית בעל כליחחיב
 בטתיכם ובניכם אתם אלחיכם ח' לפנ'וטמחחם
 אל ק61 ירים שלחנו על טש"שב יק וט'.ילף
 "כ5 ח' בשם טלם לקרוא חבית בפחח אשרחשיים
 שיכואו ר-ל יפסח' חת' רצריך כל וייטל יהזירכפע
 4שת 'בינו 5א שחענחם ולפ' שלחנג עללסמוך
 בדי ארטי ג6שת הזאת ההכרזח ש"עשח חקנוהקרש
 על חנכיא ?וה וכבר לביהו. יכנסו אוהושיבינו
 וענאם לחמך לרעב פרוס חלא באמרו, הזאתחצוקח
 אורך כשחר 'בקע אז ונר בית חביוומרווים
 ח' בבוד צדקך לפניך וחלך חצטח טחרחחשר1בתך
יאספך.

 3בר עתי? לחם חמהת נקראח 4מחאסנם
 כי "שנים, ונם חהטים טעמיס ששח לחכמינונכתשו
 שעתק עתי לחם שסהול אמר פסחים ערכ'בפרק
 חפסח על נם כי מספיק, כלחי זח אבל רבחם,שט

 נמ*אל רבן שש~ר וכמו רכריס,  עניית "שהזמרור
 שא לא בפסח חל1 רכרים ש5שח אמר שלא 3רגל

יו-
 שחיי חמר גי, ומרור סצח פסח חז 1ח6 חובהו
 מפנ' זח חיח ולא  עת' לחם המהת את קראחכהוכ
 סעם שם אמרו שר נחקנח. לא עדין כ'חחנרח
 כא! אף בפרוסח 9צי של ררכו טח טיי. לחםאחר

 את חבית בע5 יפרום חזח שכלילח כלומרבפהוסח,
 קשח אבל  עניים, כסירים "שראל שהיו *גרתהסצה
 שנאמר כט לנאולח זכרת חמה" עשתח חהורחשחף
 גחפת כי עתי לחס סצת ע*ו האגל יגרםשכעה
 הר, ?אתך יום את חזכור 5גהט סירים פאיץעאת
 5עבדות לא 6אולח זכר חיא המהת כי טשסעוסאח
 לחם שנקרא שאמיו חשל"שי הטעם 4מטת.%א
 טגיחים חיו 5א בטצרים עכרוהם ושספנ' לפנ'עת'
 בט5 כראמ, ולאוכלח עיסהם ללויש חשמ-ףםאהץם
 חנל1ת *כרק חמצח באח לא כי שאטרנו ע'פנ.כ

 לחפ 5קרוהו ראף והיח חנא,א, *גרת כ-אהשעכר1ח
 שבטצרים לפי עתי לחם שנקרא חרכ"ג' חסעםנשהיג
 שנאטר במו פסח חקרבן עם כהמת "שרא5 כניאכ5ו
 אכלו די נשמר ולבך 'אגלהצ, וטרורים 3הווחעל

 אוהו אכילת על וקאי רסירים כאועאאבהחנא
 בשרעא 5א ססצרים כקמאהם איחחנא אג6יי ל1מר ראף חיח כי *, שמ אינו זח נם אךח54ה.
 "שיכתם זס! כל והתמרח חהרנל ש ששטרחרמ8ים
 מפני  עניא לחטא שקראו אסרו חחטישי חטהוםשם.

 קרכן כמו חאיפח טעשירית שחחיח שחקטחעיסח
 או ה8-ים ל.:ת' ירו תשינ לא ואם שנשטרהשי,
 יש'רית חטא אשר קרכט את והביוו 'תה בנ'6שנ'

 אחר כל שחיח כמרכר חגק צסת חיהה וקחאשח,

 ושיכוץ וטש רחוק אבל חאיפוג עשירית מסנחסלקט
 קרכטש חא שיאסר האף חיח כו שאם 6ח,חטגיר
 כשת שם על ק נקרשת אס דעניא, עיסח אודעניא
 חיות המורח 9צ0צ. לחמא חא שיאמר לאחעיסח,
 חמקם ומקריג בכשהו לא וטחוהו חלחם בטבעחעונ'
 זכר ח-ל( ראח, בסרר בפירהשו חרמב-ן חכשוחש"שי
 *כור בח אאיח לחניר צאוי לחם שחחיחבמהת
 חע כ' זבר  עת' והחו גחפ~ה, ממהמיםשוצאו
 אבחהנא אכ* יי  עניא לחמא חא שטרו וכוהעניינים, לשני הרגה והנח לחץ, וסים צר בלחםבטצרים
 כלחם עשיח שר שההיח יאמר או רגשרים,בארעא
 חז.ל, שואכירו בסו עשירח סצח שההית ולאעת'
 ש5ש לפ' 5ענע סענק חרב שנעתק רהוח חנרע.3.
 חספקהז חשינוש חנח כי בחו, שאמר מח אצ15נת"שב
 חדעוונ 6שארשוכרח'

 ככתב נקראת שהסיח חהו בזח אצל'וחנכת
 שחלחם לפ' טבעח מפאת חאחת סטת, 6שח'  עת'לחם

 חחמוץ מחר חכמות קט! חוא יחסץ מרם עיסחכחיוהו
 לא חחמוץ  לחערר וחטצח לסעלח, 1"גלח חב?קינר5
 ובגחינח תמוכח, שפלח תשאר אלא תעלח ולאוצר5
 כעצסח. 1ר15תח  4שפלוחח יצי. לחם נקראתואאת
 בא?טוטכא לחתעכל קשח שחסצח לפי חשניתוהסבח
 לאוכליח טחטצח סעט תספיק ולכו רכ זסו בחותשאר
 בספר ח"שראלי יצחק כחכ וגבר יאכלוח.ועניים

 4תהעכל סאר קשח חטצח פת כ' ל1 אשרחססעדים
 רוה ומלידה סשס 5צאת ומתארחחבא?טומכא
 חלחם ט! יוהר לעמלים נאות מאכל השחהשהממרות,
 סצח לחם לחם טהנים חט סעט לחם לחםשוספיק וכרי "שראל בנ' אה 4שנאתם וחטצרייםחחטץ,
 וע-פ חלכנים. ובסעש' הס5ך כבניני עשקיסגשחיו
  עניא, לחסא חא כאן נאסר חאלח חגחשתשח'
 וכננר שזכרת', כט טכעח מפאת חראשונחכננר
 רעוצרים. כארעא אבהתנא אבלו די אמר חשניתהסבח
 חגחעות  ע'פ יצי לחם מהת שנקראת חיותועם

 סצהת חהורח שצוחח חסעם זח מפנ' נאמר לאחאלח,
 נאולהם טחירות *גרת אם כ' חחסץ, שיפורחסצח
 %פ-ז סירים. מארץ "ושת גחטת כ' שנשטרכמו

 בסצא, ר-נ ההשת סותר איט שיא לחמא חאחטאפר
 אלא הסיח סיחץ סעם המניר אמר לא שכאןלפ'
 חסכח נט*אל רבו פירש אח-3 בסירים. אחזהשכ*ם חט השכן בפבעה שש 5הסא שחיא  ענעחזכר
 שחיש הוח, 43לח סצא ש3ל'ם שאט דעצצוההשעם
 חספיק שלש טמצרם, והקהאח חנש5ה מחירות*כרה
 יטיפ שבעה חכהוב פירהש יחיח לחחבף,4בצקם
 רשפ5 נטק. צידי לחם חש ושחסתמת סטת, עליותאכל
 נטט. תשאר העלחץ 5תהנר5 חכצק חספיקש,א ער שמים, פארץ יצאת שבחפ~ת לפ' נרולוכלה'
 בטקומה שר שאפויש וכטוועני,

 4% חסצה בענק חחנרח ההחילח למחאמנם



עי פמחזבח*1
 וכר 5א 5סה או כסעלח, מקורם שמהו מפסמכענק

 מא אטרם ענק וטה וטרור? כהנה פסמש6שמם
 שכאו חשא15ת שמן כו? כא אשר וחכפ5 מכא,שמא
 שסה מכמים אטמ אטרו והרכיעי.-8בר השל"שיכשער
 אניטת רכרי מם וט' רכפק כ5 כאן אוטרםשאט
 אנו ואק סארצנו נ5ינו בעתותיט כי לוטר ג5מט,ע5

 אק %כן 5ארץ מווה פסמ קרכ! 5מקריכיטלים
 כטטא הפת גהמ 'אכ5 שיכיא סי וכל סמרחצר.ג'ן
 מכאמ לשנמ כי טמפ65ם אט %ק ימריגוכטחור
 מוא אשר וחא"ש 5נכ%ם, כנים רשבו 5ירוש5םנעלמ
 שההחי5 אטת ואמרים מפסמ. כחקת מףשמטשר
 רי אמר 5כ5 5ממ מייגים שאנמט טפניגטצה
 יב%, ייתי רכפק כ5 אמר %ק מזח, כזנקסחסורו
 ירהשלם, 5זכרק נאסר ביררטלם חכאמ 5שנמוטאמר
 שטחהי. ראש ע5 ירהטלם אמ אע5מ 5א אםשנאטר
 למאכי5 חואת וחצדקמ מנריכומ שכזטת יאטרכא,1
 מסאמר שפירש מי וראיהי חשי-מ. ינאלנולעניים
 כסצרם אטמיט שעש ממ ספור כטו כ5וחזמ

 מפותם שמפני שטורים, לי5 כאוהו שאמרומרכרם
 רכפק כ5 5א5ו א5ו אומרים והיו מטצח סח5קקחיו
 אנועכרים עחמ כי יפסמ, יימי רצריך כ5 1.כ%יימי

 כני רישרא5 כארעא נשכ חכאמ 51שנמגגמרים
 חסצמ את סח5קים אנמט כאשר עוא וכיהורק.
 אבוהיט עשו שכן %מינקומ 5נשים טוויעיםה:ני

 כרונטהס, עהטים ואנמנו ככח אוטרים וחיוגמצרים
 ו5א חקהש כ6שק מורק כני חכאמ לשנמ 6טרוההקינו
 יכינו ש5א כרי חמאמר ס5ות כשאר ארמיבל':ק
 5מוררים "שרא5 אמ ימשט כ% )כני חניסא:הו

 נם אך מורק. כני עצטם שיעשו אומרים כיבטלטמ
 מחספקוה. נס5מ 5א חוחכפ.רוש

 מארם שימימ הקנו שחז-5 דעא אשליומנכמ
 ממת מצימ 1'שים סצמ. כתע ממנרח קורם פסמכ6ל
 הקלמן כצר 1'מננמ ס5פניו חקערח רעקורחמפמ
 6שאול 6שוא5 סקום שיהימ כרי אכלו. כגרכאי6
 כפרק שכיארו כטו אכלו? 5א דעריק כן עושק5סה
 שיכשו חעניים אמ שיקרא ותקט פסמים.שובי
 ריכר %ק ש5מנו, על %סטוך מפחי עט4נ%

 ושראחח טעסה לכאר כווטט שמיהח לאסהטצח,
 לענק חוא אכ5 5ח45 יטא הטקום זמ אין כיכא.

 5מם מכקשים וחאכיתים מעניים יאטר כא.15מהבו,ח
 תאות עתי 5מם הוא כי כ5מסי 5מטו 5בוואק,

 ערם שאמם ואע-פ שים, טלט חזמ וב%5חא*כם,
 יבהשו %פ-ז כסצרם. אטמעו היו ק כי חהבי"צא5

 וע-כ חעניים, לכ ע5 5רכר ענומטחי מהוך א5מרכר'1
 לכל ,5מס. שקראע חזפשר שיני. 5מם לחטוקרא

 שנאמר כמו כשר, ונם והכשי5 פמ חט5גתחסעורח
 ל"טראל טשמ ואסו השסים, טן למם 5כם טטסירהנני
 לשבוע. ככקר %חם 5אט5 כשר כערכ 5כם ח'בממ
 נ-ג ועאת ממכרומ והשי5 בשר. נם טל5 שלחםחרי

 נשהגח. סה 4שאי5 וחמף חנשיפ אמ 4מרר שבאט5טה
 וחקרכת אוחי ובצעה לחם 5פניך וצטת שאהחאמף
 שנמרטה זמ סה 1'כ%, יימי רכפץ כ5 ואסרתקרהויך
 וח:אלח חקערמ? אמ ועקרת 5עשמ שההחלהטטה
 הנה - סצר*ם. קויאמ בסיטר מתשובח תביאחואח
 מיחב. טן טאטרו מטניר מהחי5 5ממ גהממתבאר
 לארץ. כמהוה נוחנ איט כי מפסמ חוכיר 5א%כן
 מספקמ אכי5מ בו שאק 5פי חטרור חוכיר%א

 אנהט ש5ככ לחם מש כאשר הסצמ ג-אלעניים,
 גהשטנים אכ15 עורא אטר 6מ כרוטמ 1ע5יסער,
 קרהש כי 6 נכק 5אק טגות רש5מו מטהקיםהשתו
 זכר חומ כ5י5ח עהשים שאגחנו 51פי 5ארתינו.מיום
 כטקוט. השוכע ש שאוכ5ים אפיקתק טאעחי5פסמ
 והטחר דגשמ גננר וייב% ייתי רכפין כ5 יאטר5כן
 זכר שמש מאפיקוסע כננר ויפסמ יתי רצריךכ5

 שיאכ5 אמרי יאטר כאילו כאמרתמ זכת %כ!5פסמ.
 כט15ה מרכר שכפ5 או 5פסמ. זכר יעשמטחסיורח
 אמנם עסט. יוענ ר-5 ושסמ, יימי ייב% ייהישונות
 ספק 5ממיר כא וכו' מכא שמא חא עור שאמרסח

 אמ לחת מוכמ חיממ כי והוא ננרו, ששופקשאפשר
 אמ 6כוח הוכ5 5א שנאמר כמו כירהט5ם, מפסממנ

 אשר מסקום א5 אם כי ונו' שעריך כאמרהפסמ
 כאילו ושסמ יכא א-כ יאמר ואיך וגר, ח'יבחר
 מא אטר ע-ו 5משיכ וכרי חפסמ? מנ בחו-5"מטמ
 חשנמ ר-ל רישראל. כארעא חכאמ 5שנמ מכאשמא
 סלפני רצק ימי חכאמ 61שנמ מנ כאן נעשמחזאמ
 6את חסכמ תמן רישראל, כארעא אוהו שנעשממ'

 חמנ זו כשנה נעשמ מנה ר-5 עכרי שמא מאכאטרו
 5ע5מ נוכ5 %א כנ15ח, עברים שאגחנו מפניכאן
 מ' ינאלנו כאשר מכאמ לשנמ א%ם כירי:לם.4ת
 בני אז שנחימ לפי רישרא5 כארעא לק(שוחינוכ5
 מראשק חמאטר %פ-ז כהלכממ. הסצמ תעשממהען
 דישראל גארעא מכאמ 6שנמ הכא שמא מאשאסר
 שחא חא עור 5וסר שמוסיף וסה והנממ, מורעממוא
 זמ כא ולא כרבר, מסכמ נמינמ מיא וט' עכדימכא
 כס,ץ שנאטר מה כטו וגקשח הפ5מ ררך ע5בכא!
 כי וכו', אמרים למדערים יניענו אלמינו ח' כןחחנרח
 נמכאר שזכרמי.-מנמ כטו חספק למהיר רק כאככאן
 אשר וחספקות חשאלוה וההזרו הרא':ק, הטאטרזמ

 מראשתיכ, משעריםבארבעה
 טכל מזמ מ5י5מ נשתנמממ
 אמו רכא אטר פסמים ערכי כפרק וכו'.מ5י5ומ

 4נ1 אק קמני חכי רכא אמר א5א 5רררקי?מיוכא
 "אק ש:נו כספרים אשר שמנירסא מרצקטטכי5ק.

 סטבי5ק. אט אץ כ-א אטהית אינמ 5טכ5* מייכיםאט
 שאגוו טח נשמנמ טמ חזאת השאימ שאיו 5יתראמ
 ממינוקומ, ש"שאלו כר' חקערח כעקירמ שיעשוכפסמים

 ככהב, מז-5 אותמ סיררו 5א חשא5מ אוחהכי
 5כנש אב הה זאת' שממ נשסע ויתקים ע%*םשמפי ח-



6ז פסחזבחעח

 "סח חואת חשאגח אטגם סירם. ששת ענתיחיע ל11 לכן הושכיעי בישער א"יר חספק כזח וחוחר ז מח חזאת חשאלח שמנם הירום אדושא,..א
 מיג"ות נשץם אק שאם ארם, לכל כאלתנשחמ'
 וכמו כרבר, תוחנק נהשאין יחרו חקן נער או4א1
 אשוצ לא ואם אווצ שהש*ם בניו ת-ח חז'לשאסרו
 השאלה וענק לעצסו, שואל חוא לאו ואםקצאלח,
 עהשים שאנו חזח כלילח רואח שחשואל השומאת
 שרים סללם כני מרק כני חעתמ על חסריםרכרים
 על כחפך המרים אחרים רכרים תגטח אוץ,1'"ד
 בכל חנח כ' דשפ*ם, כוו'ם נכנעים עבריםחי!חנו
 !חלילח אחה פעם אפילו לטכל חיימם אמ 4ין~י*ח
 אמ אין או פעטים, שהי בחוכח סטכילק אנוהות
 פעמם, שתי חוח וחלילח  חסשרח קודם לטכלמחנק
 כיק עם תריכי דשרים מרין כני ץמם 4 סורחהח
 ררך וחו כי הסטלים חקתי עם חסאכל אוכלקשאמ
 חחפך יראח אחר ומצר טערנים. השכל'םחשרים
 כפי ארם כל גהנח או חטץ שכלק אנו חלי6תשככל
 חח בחיוכ, גהנח כלו חוה וח*לח חיונ, סנ*רצתו

 ייי 4ם חיא שחסצה חעכרות, על סורח ספקכ*
 חריך וכא שזכרת'. כסו העט%ים חעכריםומאכל
 בהכשיל ירקות שאר חלי6ת בכל אגלים אמעצמ
 כמו סרור ר-ל סרור, גל1 חוח וכללח ובפת,סרחח
  עכחת סיס! נ-כ חח פת, וכ* סבהשל לא חישחוא
 אוכלק אמ ה4ל1ת שבכל וח כחפך נעשח עורמנטח.
 ססוכק, טלם חוח !חלילח סטכק כק ידשביםכק
 כקטן שאיחנו כיק חורק, כני ח'וחנו על מרחהה

 לם "ש לפ.ז נרל. ככבור כחסכח שכ*םבגרל
 מם העכרות על חמרים רכרים שני הוחכללח
 על סיים שחם אחרים רכרים ישני !הסרור,הטצה
 שנעשח ור רכר וח" מהפכח, חסיבל וחםהחירות
 שעל ולפי כחוראותם, הפכיים רכרים אהתכ*לח
 גני חעכרות על חביא רכר יקום ערים שניםפ'

 וכר ולא האחריס, השנים חחירות דגל חחםהערים
 ולא החירות על לא טורח שאינח לפי הפסח,אכילת
 על ס:רח אינו כוסות ארבע חיוכ נם דתצעבהר,על

 ירכ! לפעטים והסשדגברים העברים נם כ'חהירות
 לסר' ויי! לאובר שכר הנו שלסח כסאסרבשת'ח

 הספיקוח וחותרו חזח הטאטר התגארנפש.-הנה
 מששי. "טקי מי 4ייחנופלהן

 כסצרי0 לפרעת חיינועכרים
 סד על נשהנח, סח חשאלח השוכת חיא זווט',
 סוריכ רכרים נעשח הוח כלילח לטת חשואלששאל
 תשוב!ש חיתח חחירות, על מרים ורכרים "כרהן4
 כסצריג לפרעח ח"ט  9בויגו בוטזלהו חוח כ*לחג'
 וכ*לו העכרות, על המוו-ם חרברים אוהם געשחלכו
 כני וחיינו טשם א5הים ח' ועצ'אנו כסופוהוח

 חוו-

 לפ' חחירוח. על חטורים חוברים שהם נעשחלט
 הלי*ד שאר סכל הפכיים כר0ץם סשתח חיתשהלי4
 וחת'רות העכדות 4כרה הפכים ם רברי ששים אםלכר

 חשאלח חלקי לכל וכללת טמפקת חזאתי,תאיבה

שי ש  עא !/א * ע י,שש 

 כ' חיחם את רסררו סשום המחר סעם כא!שז!
 להפכטת כ-א סרור או גהוה לסצות טעם לחת כא!א

 לפרעח חיים  9בוין וכאסרו שכתבת'. כמתפעלות
 חקראח, כענק שחיו עצוטות גגהמת שחי אלרכמ

 להשעדע אשר פרעח טעל4ם ורע הק'טח חסלךתאחת
 סורככ שם חוא כאיל1 אחק, פרעו כי סלשק כןנקרא
  ערפו קשי תראח חלא פח-רע, פדילירע, טל!תטשתי
 רקקו 4 לרסח קבל, אשר חסטת כל 6גצסושחייכ
 וחסניעח לפרעח. חיימ  9בויי חסניר אסרופשט
 לחיוחה כי עצסח, סירים אוץ סיר היאחשניח
 וכהו וככר קעךים. סלשק סצרים נקראת הצרותסקור
 דצש שלא טחייבת סצר,ם ארץ טערכת שחיההחו-ל
 נסטים ע:רים שחט ':אסרו ער לע,ם, ס':םעכר
 סשם, לצאה יכלים היו שלא ספהחות בכ'רשם
 כננר שחם כתורח, פעטים חסקים סצר'ם נזכרחולכ,

 פחח כחם לסשח שנססרו כ'נח שעריחגמשים
 ויהראנו כאסרו כיה ולוח סטצרם. וחרציאםחססירמ

 חוקח כיר טשם אלחינות'
 ובורדי

 ל!סר ררצה נטויח,
 כירו חסבעיות רטינח הע,יונות חסערכוהששרר
 ובורדי חשטים עלהחוקח

 ח4יונים חשרים על הנסויח
 אודשח סצרים אלחי וככל שאסר וכסו א!חם,חסניעים
 העל'ונח חטערכה לפי כי חראכ-ע כחב וכןשפסים,

 שאסר סח מנח ססצרי0. ימדם "שראל חטלא
 כיק וכי ססצרים אטימ את הקכ-ח ההרא לאואילו
 הפעל הנח ארם יאסר שאס חאחת כותוה, שת'כוח
 שיצאו לאוחם יאות כחסכח וושמת לאטלחוח

 סח בנל1ת  העוסרים אנחנו א:ל לחירות,טעכרות
 אילו לומר  זח על סשיכ וחוא חוח? הכהמשחלנו

 עחח שם חיינו איחנו נפ או יוצאיפ היו לאאבותינו
 טשפ, שאנו אנחנו באי6 חוא הדי 1לגועברים,

 היא חשנית בתבוהח בגתממיחפ. לעשות אנוו0וברחים
 לפי טגמרים חשיאח מעלת להורו  הטגירשרצח

 סש*טח באחר ב,א אפשר חיהח לא כהשםשחמראח
 שיתגברו ישראל של חרדים בבחם אם א'(רבויסי

 באסרם לוח חששו עצסם שחם וכסו הסצריים,על
 סלחסח תקראנח כי וחיח ירכח פן לו נהחכסחחבח
 או כ'1 חארץ, ס! ועלת שתאיט על חוא נםונוסף
 ליהורים טרש שעשח כטו ורשווצ פרעח כרצקשיצאו
 על יטל נל שחוא חקכ-ח כבה או נ'1 כככל,אשר

 ואסר כארסח. הארסח טלכי מל ט*חטערכות
 ססצרים אב!תינו את הקכ-ח חהרא לא אילו כיחסניר
 שיצאו אפשר חיח לא ש חאטהית הסכח היתחשחיא
 או חעם טנבורת אם האהרות, הסבות טשתיבאחת
ק  כמת שחיו אע-פ "שראל בני חעם כי פרעח,א
 שוטם, 5השהחרר יטלים חט לא חקר אק ערסמלנ
 השעבור בהק. טל14 כי אסה לכ להם חיח לאני

 כדשדיברים בנינו ובני ובנע1 אמ עריק אמר 1לקוהענר,
 העם י* א* ממ 4" ד. 5א ר-ל לפחמגחיינו
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 עו בנ.חם וכני בניחם גם אבל 5צאת, יכלו לאאשר
 מי וחסיר בנב0-חם, לצאמ יכולים חיו לאעלם
 ערר אלפים אלפי אלף חיוכלו כי נרצעים.עברים
 חשניו בסכמ ונם ? אריח עליחם בבוז! להחגברצאן
 אט כי ירצאים, מיו שלא ספק אין פרעח יצקשחוא
 לבן סוכנת מיחח לא חארץ וגם רשעתו אתיה,גים
 ובנ'ט אנו עריק אסר וע-ו השסיסיח, טערכמכפי
 לפ.ו נשאר לא בסצרים. לפרעח חיינו טשועכריםוכו'
 ארם שמתב 5חניד חוח חטאסר נא לא %קויימ חאלמי מיטלה כ-א ססצרים לששתם אחר ואופןצר

 אק כי ססצרים, שא מה! כאלו עצטו אחלמראות
 לחוריק בא כאן אבל חחנרח, בסוף כ-א סקוטוומ

 מאטן ובזמ סירים. במךאת וחסרו השי.תגטרות
 אט עדיק אסרו והורק ההשוכח, טענק חישחטאסר
 אהשר חספקות בזמ והוהרו ובו'. בגינו ובניובניט
 חסענמ הסניר לקמ ר-א,-וחנמ והשיעי שסיניבשערים
 בחחלת לטשח מקב.ח שאסר ססמ חואתחנבגרת
 טצרים סלך אהכם יוק לא כי ירעהי ואנישליחוחו,
 את והכהי ידי את רש5חתי מוקח ביר %א5הל1ך
 כן השמרי בקרבו אעשמ אשר נפלאאי בב5טצחם
 שפרשים, ש חזח הפסוק נחקשמ ובבר אהבם,"ט5ח
 בכ1רות סכח באכתמיות ססצרים יצאו ש"שרא5לפי

 ? חזקח ביד ולא חכתוב יאטר שיך מוקמ ידשנקראת
 לא חחזקח ידי סוהעם אני שאק  עור כל רש.יוכחב
 של שירו בשביל ולא אמר רבר לח*ך, אחבםיוק

 לוטר שבא לי נראמ מכהוב אטהת אבל מזקוגפרעח
 ברצגו למל1ך טצרים סלך יוע.אחכם שלא ירעתיאני

 ביד כושם חמךאח תחיח 5א ונם וושוחו,וחפצו
 מטצרים ע5 שתתנברו שההשט ש5כם ונבורחמוקח
 חשיתמ בירי ממךאמ החימ אב5 חאיץ, ס!ותעלו
 את ר-ל טצחם, את וחכהי ירי את שאשלת ח'ובבח
 נפלאהץי בבל ב'א חמבע בררך לא אלמימ, ואהמארץ
 אטנם אהכס, "שלח כן ה!הרי בקרבו אעשחאשר
 טשם ובט%ח סצרים ביוט!ת חהוהזט סח נשא5אם
 ש6שח בזח קנעו ספק ב5י מנח בנ6ת? כעת אנחטאס

 מאחת בח4 זוכים חיום נם שאנחנו עליתותטעלות
 שהשמית ח' לפני חאוטמ טעלה שולם באי לכ5שטדעמ
 ועליגיס והשרים חשסהסיס וכחות חטבעי חסררובט5
 חישנית גר, לכ5 כן עשמ לא אשר "שרא5בעטר
 ביר סטצרים בקמאחם אבותינו שקנו חנה5מכטר
 במ רכשו אשר !חכבור ומטעלמ מארץ, ובירושתוסח

 וכבורם חאבות וטעלת רבים, יסים עליחב"שיבהם
 לא שאם רש5'שית אחרימם, לבאים רבח ירושממיע
 קב*ו יא סיני מר לפני באט לא סטריסיצאנו
 חייט ולא ביניט שמנח שרתמ ולא !חסצ0ומחורח
 ססצרים מיציאח ע.י על ורק 5אלמים, סנ%חעט
 חתכלית שחש עסט רבקח מ' וחשנחה א5ח לכ5זכינו

 מנפש חתשארת 16, אשר חע*ה רשלסותחאמרה
 בנ*ח שאנחט ה!ע.פ אחריג הנטשך מרוחנ'יטלטות

 אסר וכננדם בחם, ווכיםאט
 אפ"~

 מכסים ט5נו
 כחכטים רכת חהורח, את טרשם טלט נבתיםכולנו

 בנבתים ורכת עליתות, וטערטת חטבע ררכיחיורעים
 חחורנית שלסות וכננד וחכבור, הטעלות ענעי םמסביני
 א5ה על לכן חחורח. את יורעים טלט אטרחנפשית
 מקור שחיא סצרים, ביצשת לספר רבמ טשמואלח

 ולכן וחש5טי0ג מטלות לכל וסבח וההחלחחסוכות
 טצרים, במךאת לספר פעטים מרבמ חחורמחוחירח
 מאסהית וחנאמא תר, וחנרת חכנים בשאלתתאטר
 זמ חרי טצרים בהמאת לספר חטרבח וכלמש

 זמ מרי בו והושרבח סשוה מהש חסיפור כינהשבח,
 נזכרו אשר חספקות שאסרתי בזחטשובה,-,חוחרו

 ומי-ב. חעשיריבשער
 יחושע ורבי א5יעזר ברביסעשמ

 במךאת 5ספר חטרבמ כי ראימ חבט! חמגידוט',
 ייורצם 51נגתים 6חכגךם אפיל1 מטשובח, חהשטצרים
 נהעי 6חטשמ שאירע עובדא סשחח טלמ, חחורחאת
 גרק בגני ססובין מיו פסח שבלל "שראל, וחכסיחרור
 אעע כל סצרים במךאת סספרץ מיו חכסתם כלתם

 חאכלח קורם ראי חאבי6ח, אמר מיח חממלילח.
 י"פגו שלא בשביל פסח כלי5 סצח חוטפין אטר'נןחא

 ביצט!ת סספרים מיו חאבילח אמר שאחתינוקות,
 תלטיחמם וקיאום השמר עסור שעלח עדטצרים
 בסיפורקחם טתבורד'ם כ-כ מיו כי שטע,*ריאח
 לא הבקר באור שנם בעיניחם שחימ וסחןובסשא
 ק-ש לשק חעירופ שתלסיריחם ער סרנ"שים,מיו

 מלשע לחבק קשח אטנם חחסח. הנז עםשסטחח
 נסטכק שהיו ספרשים "פ ביק', בגני ססובין"שמץ
 בעיר ,בנים' שנקראו ת*ירחם עם חפסח אתלאט5
 כי אצלי, טת"שב בלתי זמ אבל ברק. ששסהאחת
 ת*ידיחכ או בנימם בבהי נססבין שחיו לוטר ראויחיח
 ספרשיפ ועור ברק. בבני ססובץ ששסר לאבברק
 בני עם טתאבסניס חיו מאלח חחכטים חטשתכי

 חיו כרבריחם ה!ם מפסח, מנ ביסי 5אט5 חעירשתמ
 בברק. מת5טירים או ברק, בני בק ספהריםחחכסים
 טספרק אמת באטרח כלם חיו %א שוניםבבה'ם
 חתל!ירים 6ששטרכו ח5לח שחו כל טצריםבמראת
 נאסר אם !עור ק-ש. זט! מגיע טזד א*חםלוטר
 עד שסר חשך תלסיריחס בבהי אגליםשחיו
 ההלסיריפ בבחי חחכסים מיו חלא מלטיריחם, 1 א בש

 מיח שריח בן אלטר שר. קשמ חעד באו?וסאץ
ששיר

 ונרי
 ע5 נסטד יחיח ה!יך ב"שראל תשיא חרור

 כ*ם חם אב5 ברק, עיר תל!ירי או אנשי אינםברק שבני סוכה זמ ג5 חפסמ? 5אט5 הלסיריושלחן
 טיפר ססובק כ51נו מית הה*לח לטעלח שאסריפי ובחלכה, ברת מפסח ב*ל שיחם ססובק שמיויפים
 בלל ימר שכלים מיו חללו ש5ם טשגי שחטשחכאן

 בניפ בי ברק', "בני שנקראו מחם מבליםיהפארת לכבחר *ניחם שמו רשם שחח, ב! א5ע!ר ר.חנשש
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 חטז 54ה בין בסו ומישח, בנין רבר כל ע5שסר
 ד51 כטו בן, יקרא  שחסעיף מר אבר, 54חובק
 לשק חסדקדקים ש"יהשו 'וסף פורת בן 5ך, אטצחב!

 חסהשי סראח ע5 יאסר ותברק תי!יל, פורחסעיף
 יחיח ססובין. חיו חחם חכ*ם על כי לעונים,ועוברק
 בקראת סספרי, שחיו גהח 5סדנו חנח שיחיח,טה

 בסיפורו שחטרבח ראיח חו הל'לח, אהזו כלגהמים
 לספר חאלח הש5סים ראו סח חאסנם טשובח,הש
 6י הש חגח ? סעיניחם שינח %ס5ק ח*5ח כלבזח

 היו לא 1"שראל 5ח', הוא שטורים *ל חזחשח54ח
 חלק כי ססצרים, בשיצאו ה54ה באודם כ55"שנים
 כל נחנו 5א %כ, בהראח החעסקו סחלילחחר4ושק
 לחראהן ארם שחייב %פי 16פעפיחם. חמסחח5'לח
 חקוישים ראו 5כ, סמצרים, יצא חש כאי5ו עצסואח

 חחעסקו ח5י5ח בהח5ח שסיר כסעשיחם 5עשאחא5ח
 אנוחיהם שעשו כטו הפסח חכר וחטרור הסצחנטצות
 בקראח, סספרים חיו ח*לח בב5שאר חשח-בבגוצרים,
 בזח והי4ף - "ואו, חם כאילו עצסם את חראווטח
 י-נ בשאנר אשרחספק

 חרי עזריח ב, אלעור רביאסר
 געחמ בששת למר ששח *ת" דסמדשטא "נ" טש" ע שנה שבעים כב!אני
 שטטחו חיום באודם ראב-ע שאסר טשנחסאוחה
 כראיחא שנח י-ח בן בשנים בחור חיודם דעםנשיא,

 שנח, שבעים כב! אני חרי ואסר דכרגותבירףשלסי
 בנקיאודם שהיח עד חכסוע שנרלה חיות שעט6ניד
 שנח, שבעים ב! חיח כאי6 חהסרהם בדרכיםמקפש
 ראטז למצהו חבסדם סעלת חניעח 5א זח ב5עם
 ב615ת סצרים הראת שתא0ר ולחוכיה חביריולנצח
 ייעה וכבר והצא, ב! וטקק ותוא זומא ב,  שדרשחיר
 "שראל, אובלו0י רחשח גשחיח אוסר ח,ח זח זומאשב,
 חהכ5'ח שזחו 5הניד 4שטשני, א5ה כל שבושכרור
 חח5טידים לבות לטרר נ'א ח5'5ה, רע וררך תאהנאח דדי ססנו חא חסאמר חיח 5א אבל חאטשי,שבטי,

 כשנים קט, חיח עטא ב, וחנח ב4 אומר ודחיהלחיבם
 וכן זשא, ב, אב'1 ע-ש חטיר תקרא נממך 5א%ב!
 שעם ראב-ע סאסר חיח %פ.1 שאי. ט 9צזחיח
 נעשח ע*ו ח' בחסלה הנח בשנים, בחורדיעע

 חנשיאות, כטר ספני ד~רדם בשלמת שנחכב!שבעיט
 שחיר בזוומא אהכח למח וכח ש5א סהלונ! חטזותהו
 בשגש קראו לא ולכ! נם, אמע לו נעשה %א טטמנער

 וחכם, ססכ, ילר שחיח לחורהז זוסא ב, אלאשמעק
 שתאסו לחוביח היא ררשדם שכוונה ספק איוצטנם
 ובבו הטיד, חלילהן בכ5 ר.ל בלי5ות סצריםקראת
 פרשי בוכרק יהיה וטח שחוכרק בנסרא שםועכיחו
 טקת סכל אותו, וראיחם שנאסר ב~ח סתמחחאין עצקרי ואע-פ סצחם. לקראת זכר בח ש"שצקרח
 בקריאו פהשח אותח לוסר שראוי זומא קחכיח
 סצרים הראח זגר בח שיש ספגי לילח שלשסע

 שעכר רשף %ב! ב5י5ח, נעשח חחהו חנהלותחסד
 יום את ח,בור לסק ספסוק זח ותוכטז לילח,בכל
 חפסוק כי הוף חייך, יסי ב5 סצרם סארץצאחר
 שחש זומא ב, ראת חנח חפסח בפהשת נאסרחחש
 ל ב שנאסר לפי חשסח, סצהן ע5 שיפורש אפשרב5חי
 אשר דכר ע5 כ-א כ! 5וטר אפשר ואי חייר,יסי
 סרי שחיא חפסח סצוח על ולא ויום, 'ום בכלעכר
 יררדש השנח יסי שבל יאמר ואיך בשנח,שנח
 ששהולים חז-ל אסרו ח5א חפסח, חלטחועטר
 וכר בחנ חחנ ותלטת בפסח חפסח חלטתהירשים
 זוסא ב! רהש לק יום, בכ5 %א טקורם יוםש4שים
 לפי בק"ש כ5'להן סצרים שיאת זכרק ע5 פסוקשהו
 בחפזק כי שנאסר וסח 'ום, בכל חסידי דברשהוא
 אשר ותסצח חפסח 5סצהן טעס חש ססצריםשאת
 'סי כל צאחך 'ום את חזגור 5סשש שד הוסרחזכיר,
 קראת זכרק על האחרתיך צויהיך ח5א כאמורחייר,
 יום יום בכל נם אלא חפסח בזסן לבד לאסצרים
 יסי כתוב חש אם אסנם שסש קריאת עםבטזד
 ב! בי ביום, סצות אאח שנזטר *טר די היחחחך
 *ב45, שט נזכר 1לא לרורותיכם ט5ם ח"תנאסר

 חא בבלל "ש ח"ך, יסי ל ב כא! שנאסרשפני
 קךאתסצץם, *טר אמ שטחרבים ח4לה תםחיום
 שראו לפי חואת, חדהשח קבלו לא חחכטיםאבל

 בקר רחי ערב ויחי שנאסר 5יום נטשך חואשה4לח
 כוד וב5 חש, חיום בכ5ל ח5'5ח וא-כ אחד,יום

 ינר חכהוב ררשו %כן יוס, נקרא 5עה סעהששת
 5רבהן בא 1,כ5' חנל1ה. ש5ם שחש חזח הע%םחייך
 קראת סטר יסהש לא חחם ביסים שנם חסשיח,ימת
 וכי 5הכטים וומא ב! לחם אטר דע.ו ספעו,סצרים
 ככר ות5א ? חטשיח 5'סות סצרים קראתגהכירין
 ח' חי מד שסרו לא ח' נאם באיס יסים חנחטשטר
 חי אם בי סצחם סאוץ "שרא5 בני את חעלחאשר
 סאוץ "שרא5 בית זרע את חבהש ועשר חעלה אשרח'
 לו אסרו שם? חריחם אשר חארצות וסכ5צפק

 שהחא א5א ססקוסה סצרים הראת שתעקר לאחכטים
 רצו 5ה פפלה סצרים ווךאת עיקר ט5ביאשעגוד
 ח' סדערי שיהבס5ו לחניד חמשב בא ש5א 5וטרבזח
 חם וטטתיו ח' תורח בי אחרהן, סהמת שיחחדשו%א

 ואסרו חסרק, %א ד~ספה קבלו ולא עד עדינצחיות
 דבר 5הרש רשאי נבש שאץ ט5סד חטטתאלח

 כמנת שחיהח אלא חש. ד~ספת 5עו סנ%חהטקרא
 4ה החיח שלא וטף עיד יאסרו לא באסרוחנבש
 וחרש"צה נהלח חיותר או חנא%וח עיקר סצריםיציאת
 קבוץ 'חיח או כי חיוס, אצלנו שחיא כסושבדן,
 בץ ה"רית ש5טח חנא51ה "חש נד% יוהרנ5יות

 לה ספ5ה חהטז סצריט  שקראת ייי כו*,חנאולהן
 וכסע5ח, בבסהו ססנח קסנח בחיוחח חבריותבפי
 חיא ,ימא לט חבגרם שחשיבו חוושוכח בי אףוחנח

 בדרך 5א 5חשיב אנחמ נוכל בכ.1 צר, סכלאסהית
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 חזואאחר,
 שחנב"

 אשר ח' חי עוד יאטרו 5א באסרו
 זח עם זח ברברם ארם קבני לומר רצחהעלח,

 אשר ח' חי לומר שרני*ם רבר לקייםובשבועחם
 סכל אצשו חנר%ח חשבוגח היא ש% לפיחעלח,

 אשר ח' חי "שבעו חסשיח ל-מות אבלהשבוגות,
 תחיח חעת.רח שחגא%ח לפי ונו' חגיא ואשרחעלח
 זח ואק כטיים. טהראת האיסח נר%ח יותרפליאח
 הטשיח ל.סות טצריס קראת שקכרו שאסרו לסחסותר

 חטצוח להיות וכיילח, ב'ום חצמרת פרשתבקראנו
 לע%ס, ח:חנה %א בתורח ועוסרת קבועחחזאת
 חטורנלים ורבריהס חעם סשבוגת רק סרברוחנביא
 חנא%ח יזכירו יעהיר טצרים יגיאת שטוכיריםבינהזם

 רבי טאסר חיהז פלי4!ח.-וגס יוחר שחיאחאחרתח
 בכ.ז ציגית, פרשת זברק על נאמר שריח בןח85ר
 מצרים ש"ת סיטר טצות על לראיח הסנירחביאו
 הזאח, חנשוח סעלת נוד5 5באר בר' פסחבליל
 מראת 6בור חטצ!ח לח!כיח שהשתר5 ראב-עסרברי
 ולרעת זיסא. בן רהשת פי על חשנח 5ילות בבלטצרים
 בזכר5 נחחייב חסשיח לימות שנם שאסרוחחבסים
 בזכמ ח*לות בכל חייבים שאט כ'ש טצרים,מראת
 פסח בליל טצרים ממאת ששפר ראוי רוחרחזח,
 בו לספר חסרבח בל %כ! א*ה חסיחזר הוסושחוא
 ספסוק ראב-ע זח חוכיח לא הזנח סשובח, זחחרי
 נל% חוא פסוק שאוהו לפי לח', חוא שסוריםליל

 חלילות בבל כ.א בו סרבר ווח לא וראב-עפסח,
 חספקות שתרו פזח שגתבתי, בט צשיתבטצות
 רוק י.ח, ובשער י'ז ט.ז ט.1 י-ר נשערשבאו
והשכה,

 לישראל תורח שנתן חסקוםברוך
 יט/ בנים ארבעח כננר חואנרוך
 בפנים רבריו וקשור ענינו נבאר חזח חקצרחטשטר
 שהציע סח לחוכיה רצח שחסניר חראשק, חפן ישתיס

 חסרבח רשכל טצרים בש"ת לספר שטצוחגראשתח
 עליו שחביא אחרי ולכ! סשובח, זח חר' בחל0פר
 כסו ראב.ע ססאסר תם חחכסים ספע1לתראיח

 שבענץ חתורח, טן 6ח ראיח עוד חביאשכהבהי,
 בח חשח בנים, ארבעח כננר רברח טצריםממאת
 חחכם כננר סחח,פיס, בשפנים ותשובותשאל1ת
 'ורע שאינו סי כננר ואף חתם וכננר חרשעוכננר
 ויריעת חרברים לפניו לסרר חתורח צמזח4טא%

 חטאסרים בל ולפ-ז לה פחח את וכסושנאסרהספורים,
 חרבר לחוכיח כ61 חן בנים חארבעח וררשוח באןער
 טצרים מראת ספור על לחוכיח וכשהשליםחזח,
 ע.ז עובר' סחחלח באסרו בננאי חחנרח סננקהתחיל
 וט', אבי אובר ארס' ברוישת חשבח ואחריווכו'
 ומסורר. ראף כררך כלם חרבריס יבואו חאופןעזח
 שיהחיל אסרו פסחים ערבי שבפיק חמ השניוחפן
 אסר רב ? ננות סאי שם תשאל בשבח, ויסייםגננות
 אסר רשטא5 וט' אבהזיט היו ע-ז שבריסחח;ח

 שסואל רעת היתח כי וט', בטצריס לפחמ היינועברים
 ל: אק %בן טצריס, קראת הוא היום עניןשבל

 נ:ות קאק סבר ורב חעברות, כ-א אחר ננותלחזכיר
 חו!! והש:ח סתחלח. עוכרים אבווצט שח.1 ע-זרק

 ~הם תתן סטצ,-ם וחהראם 5עבודהו חסקוםשקרבם
 כחרףיחו, ואנחנוע:רינן חשבח, תכ*ת שחיאחורהו
 בררך ראשונח יעשח שחסניר חיח ראף זח ררכם%פי

 לפרעח חינו עברים חסאסר בננות שהחחילשסואל
 הנא%ח חמ וחש:ח חשעטר, חיא שחננמבטצרים
 היינו עבר*ם סאסר באותו וחנח משם,וחשיאח
 כהמשח אליו שסך מננאי, חשעטר חזכירלפרעח
 שבא טח ביאור להש*ס ראכ'ע וסאטרחחבסיס
 חשבח בענק חחחיל ואח.כ חיינו, עבריסבסאסר
 חוא בר!ך ל"שראל תורח שנהן חסקום ברוךססאסר
 בענק ט6 שבאו בניס בארבעח ררשות חכרוכר,

 לרזטז חחנרח ררך זח עם וחשלים וחנא%ח,הממאח
 רב כררך לעשותח חסניר  נעתק בך אחרשסואל.
 חסאסרים, רטאר ע-ז עובר' סחחלח בננותהזתחיל
 שיתבאר, בט שחכיא, חבטרים ורוי בידשח חשבחחנר
 סחחלח חחנרח סאסר' ססררין כהרריוע שערשקואמ
 ושא השל"שי חפן - רב. ברעת ואח-כ שטואלכרעת

 קויאת בספור לחרכות שטצחז הששתח חוכיהשחסניר
 לבאר ראח ואח-כ שהזכיר, חראיות אהק סכהטצרים
 ואם בלבר, חפשט בפי אם ח!ח, חספור יווחאיך

 !חחנינח, חפסח ואבילת הסרור חסצא טצותבב"ור
 פשם כפי מצרים יציאת בספור הטתח שא*ןואסר

 בדרך אם כי חנשהז, וביאור הרק 5ענין %אחכתובים
 לחוריע חורח, רברח בנים ארבעח  שכננר לפיהנרח,

 סשום לרשע ואם עור, רחבם לחכם אם יחיחשהספור
 צריק, לתוסו סתחלך לחם מם כא%תו, כסילענח
 %פי חנרח, בררך וכלם נשא%, יודע 4שאיטואם
 והנרת שנאסר לו פחח את ססיים חוא חרביעישבבן
 מר סחחלתם חרברים ל1 שיפחח שחכתח תרלבנך
 וכר.-חר' ע-ז עוכר' סחחלח ספורו פחח לכ!סשס,

 טעם חאלח חררכיס אופני טש4שת אחר בל בפי*
 חראף. כפי וק"שורם ונוונתם חחנדח סאסר*סדר

 אסר לסח ח" טח, לבאר שראף השניחענק
 תורח שנתן חסקום ברוך הבנים בררשתחסניר
 הררשות בשאר כן אסר %א חוא, ברוךל"טראל
 הטעם שוניט: טעסים לחח תוכל ? חחנרחססאסר'
 במנח חאלחית שחתורח המניר שאסר לפיחהששק
 ש"ת בענין ארם בני סררטת לכל ליסורלתת

 אשר ברשעהו ואסרשע בראשו עיניו חכם אםטצרם,
 יורע שאינו סי ואם אחלים, ירשב תם "ססשק,
 א"ש ררכי בל על שעיניו להשי-ת והוראח שבחנהן 4 "שראל. בעם חכיל חחמתי חחלק ששאלשא%
 אטר זה וספני בשר, לכל רשלסות יריעח הטתןוחוא
 ל"שראל, ת:רח שנחן חושקום ברוך זו ברהטהחטניר
 בי תורח, רנרח בנים ארבעח שכננר ספני חואברוך



79 פסחיבח,ם

 כרצק ו6גשות ארם בני כהמ לב5 5513 לטורובהיות
 ב6שק וטפאר ומשובמ וטבורך ברוך קימ וא"שא"ש
 מ' אתת ברוך חמשורר ררך ע5 והוא עבריו,בל

 מקיו. את אוהו 5טיו ע5 רשבחו _שבר13 מוקך,5טרני
 בארבע טצריס ממאת בענק סצא שהטניר חשניחטעם
 סשכו בפהפח אס "בף, שם בושוח שנוכרסקוכית
 ואמ-ב בניכם, יאטרו בי וחיח שנאטר 5כםקש

 ובפהפת 5בנך, וחנרת אטר בכור ב5 5י קדשבפהפת
 לאסר, טמר בנך "שאלך בי אטר יביאך ביהחימ
 לשסר, סחר בנך "שא5ך בי אמר ואחחנן סרדובסוף
 בסקרמ 5א חאלמ חפהפיות בארבע בן שם נוכרולפ-ו
 5רבר ברי טבותה בטונמ אם בי חחזרטן, ררך1ע5
 בפי טחחלפים, רטרם טיני בארבעמ חומבענין
 התורח ש5טות ע5 חטורמ וחהש אומו, הטקב5מנדשא

 בל  שב5לו בך, באופן רברית שנסררוהשלחותח
 וקרמ טצרים. ממאת בהם שירובר שאפשרחאופנים

 5רבר שקרת בטו חאטשיים ע5 מא5היים לרבריבזמ
 5תב*ת יכרן שחט5אטתי ומוא רס5אכותי, ע5חטבעי
 מרברים אב5 אוהו, חפוג5 בונן אליו אשר בלבראמר

 טחח5פות, חרבמ ופעולות מב*ות במם ייסחמבעי.ם
 מטורכנ נפי טמם הצורמ, כפי וטחם ממוטר בפיסהם
 סבתם ניע 5א אשר נעלנמם וטבעים סטלותוטמם
 מאנהשיים חרברים וכן מנסיט. ע-י ב-א הסשכםואופן
 עם מא5חיים מרברים אטנם טבוק, אחר לתבליתכתנו
 טתות במ נב155 בבר אחת, לכוונמ טוריםמיותם
 ואטרו לתורמ, פניס שכעים אטרם ענין חחאתרות,
 כי חיים, א5חים רבר' וא5ו ח15 הטחחלפותבדעות
 מיא שצ %פי הא5מיה. החבטמ ש5 כותמ בטלם"ש

 בררשח חסניר אטר לכן ח', בהורת  עצוטמשלשת
 שנתנח ר-5 ל"שרא5, הורח שנהן הטקום ברוךחזאת
 אחר בסאטר שהב5ו5 השלטות טן כך באופן5חם
 אתת וטצומ אחת תורח חיותח ועם טחחלפות.טונות
 רברח בנים ארבעח שבנגר חמאמרים סננס כפילטתו
 ענינח בבאן קאכר ומברכה הואה. בטצומהורמ
 אינו מוא ר-5 מוא, ברוך אטר %בן וחהל%,השבח
 ברוך חוא בי אנחט שנברבחו ו4שבח 5ברכחטצטיך
 סשעש,ומטרך

 טחו חוא, בבאן לבאר שראי משל"שיוחענק
 מאסנאמרעלחשי.ח מטקום?טתהאטרוברוך

 סקום אטרוע5 אם או זטקום', בשם תארו ות%סח
 שמוא סיני מר על שפישו סף "ש בי טטחר?אחר
 מחורח, את "שרא5 קב6 ומשם מטקונצת טבמרוומ
 אכעט ובן טסיני, ה~רח קב5 משח במשנמ שאמרוובטו

 קמם אטר וחקב-ת 5מם, ובאו סקוטס והניחוגרטל חבי שסש הורה ליתו חקב-ח שבא בשעחנילטהע
 1 וטדהניפ חדם אתם 5טמ גבזעיס, מרים חרצדקלמח
 אבן רק, או גט או שנאטר כענין אתסו סוטוםבעלי
 רחח ומ סינין-וב5 " 4שבהו אלחים חטרהחר

 אסו חקב-ח שכגגר הזח, כמאטר חא0תיתטחטתמ

 ואסף הטקום א5 ירו ומניף שנאמר חטקוס,כרוך
 א5חי סקעח רבמ בבראדשית מו-ל אסהו וכןהפמרע,
 הסוס סקוטו, חע%ם ואין עים ש5 סקוטו חחשקדם,
 5טמ מאטנם 5סוס. טפ5 חרוכב ואק 5רובבטפל
 חחטש5, ררך ע5 חהש טקום? בשם מקף-ת אתחאח

 חרטיט ע-ר יאוהו סנ%ות חטקוס בטבע שרא1לפי
 הטבעי בטקוטו עוח שחטתקוטם חאחת ית',לאלחינו
 טטגו, נפרר כשימימ טטנסהו יתטעע א*וכשיניע
 אותו, וט55 לסקוטס סקיף חוא שוזפקוםהשנית
 בטבעו .% שנבר מרביעי לטקוטם, שומ שחטקוםמזש*שי
 וטטנו מטע5ח בצר יבמן שטטע מחט"שיטמקוסם.
 במבטמ ומ ב5 שנתבאר ובטו ממטמ, בצריבחז

 הכ5%מ בחבסתם חראשונים וחחבטיםחטבעיה.
 בי במשי-ת וחרסיק חממש5 ררך על ומ ב5מעתיקו
 שקראוחו ער אותט, חסש*ם ם 1 ק ט ממוא

 בקיוטו סבח למיוהו המרהו, חעו5ס נשמתההכטים
 בנפיה תחת ומוסים ית' בו רבקים במיותעהשטירהו
 הטנוחמ באטת חוא בי א'( יטלטות, בטנחזממיעו

 א5 6שוב הבקש טרבקוהו מנפש וכשתפררוהנח5מ,
 ב, טונע. יעבבנמ לא אם כ1 51חרבק אבימבית
 לבא בוחן הוא בי בנו, הטקיף ית' א5חינושא

 יכחר לא רבר ובל סקפת, פרטית ביריעמוב5יות
 חפרטית בהשנחהו ית' א5הינו הש נ'( מט5ר.ק

 תעכור לא מחיא חנפלאמ שהשנחמ 5פי א*ע,השוח
 פרט' 5ב5 רבר טטנמ 'עלם ו5א 6ולתח,טמאוטת
 לא אל.נו, שמ חשנחש חיתמ מאאן ובומחאוטח,
 אוטח על תעריף %א תוסיף %א רבר טלחשניחחחסר
 אלחיט מוא ר'( חפרטית. חהשנחמ סאותחאמרת
 עליו יאסר שטצשות ער חהבר5, הבלית טטנונבר5
 ויחס בענין 5א חנטור, השם בשחוף וולתו ב15ע5
 כך ומטטמ, מטע5מ יכהואו שבסקום ובטו ח'(בל5.

 הוא בי וחטטח, הטעלח תטצא משי-תבחשנחת
 5שבת מטנביחי טהחת, מארץ 1ע5 טסע5בשסים
 ושפ5 מ' רם בי המשורר וכרברי 5ראות,הטשפי5י
 שא% השציעמ אתח שם שטים אסק אם ואמריראח,
 מדטוי ררך ע5 מא5ח מבחינות בבל מנחמנך.

 6מ טצורף ם. 1 ק ט בשם השי-ת יחוארמסנדש5יי
 במו חטעלמ, על נ-ב יאטר שסקום ידעת, שכברטח

 סויאותו שמעלת ו5פי ראשק, טחלק פ-מ מטורתשכתב
 שטלאכי ער נמצא, 5שום טדע %א טדשנ ב5תיית'

 אטו ר-ל להערקצו, בבורו טקום אית שהש5'ן מיוהשרת
 אטר 5בו במ. שנעריצהו ברי ית' טכטיו מיאטעלמ
 ברוך 5 ו מסקום, ברוך ברבר'1, חכש, 5בלתיחטניר,
 אותח. סשיניס אנחט אין אשר מטוח5טתהנוע5ח

 מבנים ח5קת חטניר עשת 5טח חרביעי,חענין
 ואחר תם ואהד רשע ואחד הכם אמר מררךבומ

 וחכריח שחיב חחהמר טבע וטמ ? 4שאול יורעשאיגו
 לחחפכי סקביל אינו מחכם חנמ כי חזאת?חח5וקח
 שבא כטו 4שא51? יורע שאינו 5סף מתם ולאהו"שע



פ נםחזבח%

 לחסכיס חספרשים חשתרלו וכבר חספיקהגגשער
 ו,מ ואחרים חיסורות, ארבעח עם בנים ארגעחא5ח

 ובא ורור. רעקג יצחק אגרחם חאטת בננר5חסגיסם
 5פי ורשע אגרחם, וכננרו חחסר מרת ע.פחחכם
 עשו, סממ יצא ו5כן יצחק וכננרו רקשח חרקטרת
 4שמ5 יורע רשאיט תם, א"ש שחיח זקג גננרמהם
 אגל אני, ואגיק עני כי שאסר רור גננרחוא

 ח"שרח חסגרא וכפי ססני, רחוקש הא5חחרברים
 שהסניר חאחר, : טעטים ש4טח ג!ח 5חת 5יניאח
 גנים ארגעח סא5ח גי חכרחית, ח5וקה ג!חעשח
 שיהיח אם סחם אחר גכ5 יס5ס 5א התורחש!גרח
 מש5י5ח חחי% בק אק גי שמל, ג5תי אושוא5
 שלשח בע סאחר יטלט ל% שהשל חגש השסאסצעי,
 ואם רריצום, חגטחו לחר%ות אס גשאלחצ.הבלית
 רהז גו שנכנס ספני גרגר וסעיער סספק5היוום
 5חסרק ש"שא5 ואם כסקנסר, ואפיקורסותסינות
 גינח. אסרי %חגק וסופר חכטח 5רעח ויחפזיריעתו
 י11ע חיוום עם חתגם 2י וההם, והרשע החכםוהם

 חעטים 5חראות גרי שא5ות "שא5 גג.! חענק,אמהח
 אשר וחרשע הזכסום, וצרוע גבח- עהטר אתחזשרים
 והתם עליחן, יקנסר 5כן גטצות יאמין 5א 5כוגקרב
 ש4שת אור. "שכק ררך ו'ורקצחזו ש"שיבוחו גריישא5
 חרגיעי וחח5ק תג5יותם, ש4שת ע.פ שמ5יםא5ח
 ג-א אחר תמר גו עשח 5א 61ח שמ5 ג5תיריא

 שאם 5פי 4שא%, י11ע רשאינו וקראו סחז5סתגש5י5ח
 ברשע, נג55 חיח רעת רחז ספני שוא5 ג5היחיח
 נגנסו חגחינח !את ולפי אח-ג שיתגארוכסו

 חסעם - סחוייגוע חגרחית גח5וקח גניםהארגעח
 גג5 תחיח גש5סות וחכרחחו חרגר שיהעת חואהשני
 והפוע5ת וחצוריית החוטריח סגותיו,ארגעת

 או סהנח אחת שחספיק יקרח וכגרוחתכליחית,
 ש:מות גפי השואלים כתות א5 5חיטיג ש5ש אושתים
 א"ש ישאלך אם ג!ח, הטש5 קצורו. או השואלרעת
 ע.י תשיבחו ואתח חרגיר? !ח נעשח איך ופתישונח
 גתפייסח והנח החוטר*ת, חסבח שהיא ואגניםעציס
 לכוראות חרג.ר כי1אות אפשרות יחש% הנסחדעתו
 חנני ויאסר ג!ח יתטייס שלא סי אסנם בחיוג.חוטרו
 א! רגיר, %א ואכניס עצים פעסים הרכחרואח

 הננר פלוני שם שחיח 5פי הפועלת הסגח עםתשיגש
 חחמרית הסיטת יספקושחי דעום ק%ר כפישגנאו,
 יכהנא חסצא אם אכ5 חרגיר. סציאות 5חיוכמפועלת
 או רעום, הת"שג 5א ג!ח שנם פקח יותר אחרארם

 5סחסח שחוא חרגיר ש5 חגנק צורך 5ו לומרתצסרך
 ח,טרית : חסגות ש4שת אצלו וכשיחחגרו%ססתור,
 לא 5בוג איש אך רעהה תנ!ח ותכ5ית'ת,פועלת
 שאסית !ח ג5 עם יאסר גי גא5ח, גם ינוח ולאישקוט
 הצטרך חח אחר? גנק ו5א רגיר נעשח 5סח ליקשח
 ארגעה חהחגרות וע.י חצוריית, הסגח נם לו5גאר
 כתות ש"ש %פי נש5סהה חיהעח תחיח הא5חחסגות

 חא5חית חחורח חחכ.טח שרגעח, המספר בוה שרםגני
 איזם וסררח טצריס ביראת שנעשו מחפלאיםלרכר
 חהכם גפרשת גי ארם, גני ש5 סררצת ארגעעם

 וגפרשת גיאשתח. נוכר ולכ! כה4 חסגות חארגעגשר
 חמרת תגליתית חסטת ש4שת רק נזבחהרשע
 חוטרית ג5גר סגות שתי נ!כרו חתם %פרשתופוע5ת,
 ג5סור חחורח חספיקח 4שא%ל י11ע שאינו ולוןופוע5ח,
 גפרס זח כ5 שאוכיח וגסו 5גדה, חחוטריתחסגח
 ח15קת טעם בחח נתגאר הנת סחס. וגן גן ג5גררשת
 שחיא ואיחור גקריסח !כרתם וסרר גניםארגעח
 חוא הש5"שי גחם.-הסעם שנאסרו הסגוח סספרלפי

 חגר !ומ, עם אחר כ5 חגרחית חגנים ח5וקתשחיתח
 חתם גי חפכיחם, !גר ואחריחם וחישע חחכםראשתח

 וטכום גרעום חסרשץ חמ שהרשע חר,צע, חפךחוא
 וכבר ר,צע, סכ5 וטש5% סחתאוות נקי הואוחתם
 וישקג וע-ר בחיק, שאעו 5שור תם לקרוא ח!.לחרגי6
 בתרים וסלף תנחם "שרים תוסת אסר וש5סא תם,א"ש
 גי חפכיים, חם 4מא% י11ע רטאינו החכם וכוישרם.
 שא5ום %טתח חכסחו אן 5חראות הח! חחגםענק

 וחטשפנוים וחחוקים הערות סח שאסר גטו6החיח,
 י11ע שאינו 5ון וחפכו אתכם, א5חינו ח' צוחאשר

 לשא% ירע לא חגנחו וקוצר רעום לחסרק גילשאו5,
 חשי חיא שחשא5ח חמי5וסמים אסרו וכגררבר,

 אשר חספק או חסתירת חרגש שתש 5פיחהגסח,
 חפגמם, סיני שני חם גנים חארגעח ו5פ-!גרגר.
 חתם. עם וחרשע 4שא% יורע שאינו טי עםהחכם
 לכגוד חחגם ראש%ח בחגטח, סע5תם גריונ!כרו
 ואחריו 5חרע, חגם חוא שנם חרשע ואחריווצרום
 גאחר%ה 4שאו5 י11ע רשאיט יריעום, 5קוצרחתם
 חספקות נתגארו גהח5ס.-וג!ח גיהעח מש%ל5חיוום
 ג.נ  וגשער ג.ב כ-א ג' י-ס גשעראשר

 חעדות סת אומר חוא סחחבס
 אסרתי בבר וכר, וחטשפטיסוחחוקיס

 חערח כהשנח גספר אחרתח חחבם פרשת חיותשעס
 ספני ראש%ח אהזו ח!גיר גכ-! וזוהחנן, סררגמף
 שיסות ספל ונם ינח15, חגסים גגור גי חגסוםסע5ת

 שיחבאר גוע חסטה ארגע ג5 גח שנ!גתתש%חו
 וחחקים חערות סח המאסר שפשס ספק מק)ח*.

 טצות ג5 שע5 אתכם, אלחיט ח' צמ אשרמטשפטים
 חשא5ח. חיחח וחוקוהיח וסשפסיח וערותיחחוצרח
 גסרכנה פשוסח גפי פרשח אותח פירשתיוכגר

 אשר תורח סשנח ספר פירו'ט וחמו לי אשרהטשנח
 אותח 5רררש ראו' שהיח חשג המגיר אטנםעשיתי.
 בפרט, חפסח טטת ענק ע5 גולח והפרשחשאלח
 ה%:%ח, סרגרי נראח וט%תח השאלח שתוכן5פי
 ואסרת שאלח 5אוהח שסת חשיגח שהתורחגיק
 שהשאלח סורח גסצרים, 5פרעח חיימ עגדים5גנך
 אחרת. ראיח טר וסצא חיתח. גפרם הפסח סצותעל
 לנו החית %רקח התש%ח גסוף שאסר ססח6ח
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 איהיג ח' לפני הזאת חסשיח כל את 5וושות נשטורכי
 השחנוו כל את יחיר ב*שת אמר טאשר כ' צתהכאשר
 עי שוא5 חיח רשלא פרמית סצוח שהיא סורחחיות
 תט?"בל

 לחיוח אטנם כלכר. הפסח סטת על כ'א
 כסצח ש"ש כאמרו חכמתו את לחראוח רצה חכםכן

 זכו שחש חמצה עניו כט ערות, שחוא ח5קחואת
 חפסז וענק מסצרם, בחטת וחמהאח חגא%ח5מחירוה
 כ ועשח חןח. בלילח שנלקח טלח 4אל זכרשחוא
 שחח המרור ענין ונם חציל. בתעו ואת שפטיםח'

 כעבורז "שראל של חייחם את חסצריים שמררוזטרת
 חואו כסצוח 1'ש הערוח. סחלק חווו זח וכלקשח,
 6 יאכל אחר בבית שצהו במח החוקים מכללנ-כ

 שט ונו' בו חשברו לא מאם ונו', חבשר טןהחמאו
 ונם אלינו. נורע מעמם שאק מהחוק.ם חחוזח

- 
 "שראי ערת כל וחש סחטשפמים חלק הסשחבזאת
 עח כל ונר, פסח ועשח נר אתך ינור וכי אותו,יעשו
 נעשו שלא לפי "שר, טשפט זח שכל כו, יאכללא
 בניו וחכנים אבינו אברחם של בריח1 לבני כ-אהנס
 חכמת על חשרח וחש העצסית, צורתח וכפיחלקיח בכי חפסח סטת על חחכם חכן שאלת היחח%פ.ז
 שנננ חטניר האח ונאטת וחמצות, החורחנדעי
 הי* רבריו שחחלת לפי מרע, וסר ירא חכם חשזח

 אחר שאלתו שחיתח ר-ל אתכם אלחעו ח' צוחאשר
 נחנו חנטרח שפי אלחית חש שחסצוחהחוראח
 ח6 "ש למח חלקיח, טעם על שאל %כן~כות,
 מסה וחלק חחקים מסמ וחלק חערות מסוגטמנח

 חלקיו בכל חסש?ח קתחיח ראוי וחיחהמשפטים,
 חטשפטים, או חחקים או הערות מסת אם אחרססת
 כ, השאלח, חלקי לכל מכותת התשוכח באחמנח

 חיינו עכרים השיבו חערות חלק טעם ששאל מחעל
 ביו מטש?ים אלהינו ה' ויט.אנו בסצריםלפרעה
 זכו חטרור שחיח ר-ל שופתים, אוח1ת יחוחזקח

 רנו והפסח חנא1לח, לחפזת זכר והמצהלעברות,
 בטרות, מכת שחיא ארצו ובכל כהה-.םוככל לפרעי ח' שנתן והרעים ח41הים וחטפהיםלאותות

 חואונ בסמח אשר הערות חיו חאלח חאמתימועהות 61כרי
 ר., טשם, ההרא ואותנו חשיכו חנאשפמים חלקהא~ץ
 יאכע לא ערל וכל נכר כן שכל "שר וסשפט חהיראף
 בריח כעלי "שראל ערח לכל פרסית הסטח רשהחיחבו

 אחרת, אומח ולא טשם חהויא שאותנו לפיאכרחם,
 החוקיס כל אל 5עשהץ ח' רשט השים החוקים%עניו
 ירעט שלא השת בסצוח שבאו חרברים שחםרש%ח

 כ, לנו למוכ שחם מבחור תתלחם אבלמעניחם,
 ולחטתט לנפש, חסיוחס חנצחי הטוב שחואחיגים,
 יתשונ שלא וכרי חגשטתם. החיים באורך וחחביוס

 כשמירה ו5א חחקים בששרת ויא כלושהשכר
 ט 5מ תחיח טרקת עור אמר השףשפטים,חעדות
 א5חוט ח' לפני חואת חסצוח כל את 5ישאגששר
 חסצי כ~ות על 'קוכל שחשכר כלומר צע.כאשר

 חכור ע-י שלם יותר חוא חסורכב כי ח5קיח,בכל
 את חתורח כיארח זח טפשוטיו.-וכאופן אחרכל

 חחהמר אם סבותיח: ארכעת ככל חואתהטצוח
 שפרט כמח הטרח אם הואת, חסצוח כל אתבאטרו
 1'צתו כאמרו חפיעל אם וחוקותיח, וטשפטיחערהץיח

 51חיותט חיסים כל *1 לטוכ באמרו חחכלית ואםח',
 לו אטר אתח אף חמגיד משסר אמנם חח.בהיום
 חחכם לבן ית! שלא עניט אץ וכו' חפסחכחלכות
 יאמר אלא חשרח, שנחנח חמספקת חהשוכחאותח
 5ישא כחכמח1 חתנאח הזח חחכם שחכן כעכח-כי

 הה1רח שרושיבה1 מח סלבד לט חואת, בסצוחחלקיס
 כחלכות לו אמור אתח אף בעיניו, חכם יחיחלבל

 אתח לו אמור בטרשח ק:ח1ב מח סלבד ר-להפסח,
 שחהש שבו, חאחרת הרבר עד חפסח, חלטת שארעור
 בערבי טשנח וחיא אפיקהק, הפסח אחר מפסיריןאין

 שר ישאל1 לא חפסח אכילת שאחרי וענינחפסחים,
 אלא אחרם, מאבלים סיני לפניחם חחנו יחראו%א
 וחכל כפח. מעט ש"שאר כרי באחרתח אכילתותחי
 לע%ם. כלב תקכע אלא סצרים שיאת תשחבח שלאכרי
 5שת שועא בשפח יפטירו מלשת מפמיריןומלת
 בל עס השואל וישכיל ירע טזח חע%ח 1חכ55רבור.

 בפ*ם הזאת ולמשח מלץ לאלהו עיד ש"שחכמתו,
 ויחכם לחכם תן ררך על נוטאלחי, יותרלומישיח
 בקערים אשר הספקות יתיר כזח שפירשתי ומחעווו
 וב-1.כ-ח

 חעבורח מח אומר חוא מהרשע
 חחכם רוישת שחכיא אווף וכו'. לכם ת אחז

 בסו להרע, חכם חוא שגם לפי חרשע, רהשתחבש
 חמניד כותה על כיטלמות שנעסור וכרישאמרת'.

 טשט כפהשת ענעו בהווס ראשונח חעית לחטיבראף
 ספקות: בח ראיתי והנח פשוטח. כפי לכםקחו

 לטשח ח' שצוח חחדש בפושת תסצא שאחחחראשק
 כשחיטתו, חום בלקיחח1 אם סצרים פסח עלבשלמות

 כוןמוועלקרבו,ואכי6ש על ראשו שי באכי:ח1ואם
 זח ועם חניים, מתניחם ובחיות וסרורים סצותעל

 ואיסור חנהתות, שת' ועל הטשקקו על חרםנת'נת
 אטנם ההנ יטי 1'טכעת הפצח וסצות שכעח כלחטץ
 ששמע כט כלח אמרת לא לעם )למר טשחכשכא
 חפסח לקיחת על 6קנים צוח אבל חגטרח, מפיאותח

 חניר 51א וחנושקוף, חרלת על חרם ונתעתרשחימתו
 הטבעת חמץ ואיסור ומרווים מטונח אחר רכרלחם
 לבר מ5קהותו כ-א הפסח מאכ'לת לא וט חחג,יטי

 לסח מאר, מתשח רבר וחהו חרם. ונתינתרשחימח1
 קצהח תכר חלקיח ובכל בשלמותח חסצוח זכרלא

 חבחוב שקצר חרמב.! כהב וחנח קצהח?ח-ושמיט
 לא אבל וכי, בפרט הכל טשח לחם שאמר בירועכי
 סשח ראח טח ושנית ק. חיח לסח חסבח הרכנת!
 חלא ' "שראל, לכל 1לא לקגים הזאת חסצוחללמר
 חהשף "שראל, בני ערת כל אל לרבר צוחוהשי-ת



פב 8טחזבח82

 %סח מסיומ מכת מעם לנל כי כן שממשממימ
 יקמו משכו שאטר חענץ וסח ? 6קניס בימוררברח
 וחם 6קנים משמ שקרא מנ-ל מרב ו:תבלכם?
 "שראל ערת לכל משמ אטר ואז העם כל אליואספו
 גיוחר ממהש מריבור מימ לא כי לכם, המוסשכו
 ורבי כטכילחא, יאשימו רבי רעת ומיא6קנים,
 רשמם בלבר, 6קנים ממהש מריבור שמימ אטריתחן
 שגימם רעת 5פי כי רהשמ אתמ וחנמ הערמ. אלירברו
 וילכו ענין טמ והשל"שית מספר. ט, מסרמעיקר
 6קניס אם את.משמ, מ' צומ כאשר ישראל בנייוושו
 מוקנים ויעשו וילכו שיאטר מימ ראוי מטצוחאטר
 את מ' צחז כאשר "שראל כ5 ולא טשמ, צומכאשר
 טפי לא חטצומ שסעו לא מם כי אמק, ואתמשמ
 שמאל מוא ב!מ לי ומנראמ אחק. טפי %אטשמ
 מנ על ולאמק למשמ צומ ניסן מדש ראש ביוסית'

 מראשתמ מטצוח שמיא וטשפטיו מקיו ככלמפסמ
 בסצרים, אוחח ישיע,שו וצוח ישראל, כמשנצטת
 עולם מוקת למם מ!מ ממג שיהימ נ-כ להםוחוריע

 שטשמ ספק ואק כפרשה שטפורש כטולרורומם,
 שצומו כטו ה!את הטצומ "שראל ערת לכל טיראטר
 לא אשר על לחמפלא ואין טטנמ רכר חשטיט ולאמ'

 מ!את, מטצומ את לישראל טשמ שאטר מכמובסיפר

 משמ אל מ' וירבר תטצא מחורח טצוות ככל הנמכי
 סיפר שמשמ הכתוב חגיר ו5א 'שראל, בני אלרבר

 משמ יעבור שלא בירוע כי ששסע, כטו לעםהטצומ
 עליו. צוהו אשר את 5עם ירבר ובוראי מ' רכריעל
 לספר לבם וקמו סשט פרשת באמ שלא נראמ%כן
 כל אותמ שסעו גבר בי ל1, שנאטר מכהתמ אתלחם
 לצוות ע-מ רבינו טשמ ראמ אלא משמ, טפיהערח
 ראשונמ יתחילו ומם !ה בטצוח י!ררזו שמםל!קנים
 הפתח על מרם תהינת בשמיטחו וכ, הפסמ,בלקימת
 שיחימ משש ולכ, טסובנים, היוחר טהרכריםשמיו
 כטו מסכגח, טפני 5ישוחו קשמ הערמ נעינימרבר
 ולא לעינינו טצד'ם מועבת את נ!כמ מןשאטר
 ששל לחם נהפרסם שכבר לפי !מ ומימיסקלונה
 חכבור באטצעות ונרולמ יקר עלימם משפיעטלח
 עלו שטו שנקרא מהוא בסקנמ טמנים שמיוומעלוי
 באמר שמטנע מרשבים ומיו ובצלט, ברטהצומוא
 של עיע בכת כטא מערם סן ש מכשבים ט!אמח

 מפוך ע%ם יראו כי ועתמ למטית. רחו ואחתאלמיהם
 בטקנמ ירהם "שלחו מאוסל*ם שמימוד'ם קמ!כרנע
 ב!ף עם יכ' מעליה, משפע ומטקבל והנעברהנבבר
 לחם מטצד'ים בחרו אשר בערר יר 'דיסו ג!מרשסף

 טטחו ובגרעי אבות, לבית שמ א"ש ולוקמלאלמים,
 יטים שלשת במשטר ויתנח לעינימם אוחויאסור
 אוחו חשחט יבא ויהי משם, לחסירו ירם לא5אץ
 כל על צועקים ורטיו בצמיים, משסש בקורלפניו
 רואיו שבל וכרי סחשיע, ואין גחחמ בל חל%ת

 ראשו כצורחו לכל גלו צלי, אלא גאכל איעיבירהע

 ע6ו יכרו וכ!ית עראי ובררך קרכו, 1ע5. כרעיועל
 ב,י ער ינרטו האסותיו בשרו, את לאכ%מברים
 שרוף וחנוהר מבקר, אור ער טאוטמ חכשר סןהשאיר
 כוי טהטצדיים, עצוסח סכנמ אלח גכל ויש"שרפו,
 בעשיית סחטצרים "שראל כני מסת יפחרושלא
 1 6קנים ~11ת מנבשים ארה מתחכם מ!אמ,הגהתמ
 מתחיל1 ישראל בני ראשי אמם ר-ל לגס, וקמ1טשט
 כאומר בלבר, מ!קניס אל טאטרו מיח ו*מברבר!
 הנר%ים אחם בראשונמ, מ!את דגשוחעליכם

 יד' על לא ר-ל ס, כ ל הש משטוחנשיאים
 איש השסש לעיני מקמו ובירכם בעצטכם אלאשלימ,
 וכיום כושפמותיכם, לכל לבית שמ אטת לבימשמ

 חפסמ, לשמ:ס הראשונים אתם ממיו  עשרמארכעמ
 מטשקוף אל וחנעתם ברם וטבלמם א!וב אנורתותקמו
 ולא טמסטת %א טמאכילח רבר מ!כיר לא ו5כןוט'.
 מסטמ להם מניר ככר כי אמר, רבר או ממטץאיסור

 הרוריס ה!קנים *רז נ-א עחח מתרך %אבשלטותמ,
 סכנה כמם שיש מרכרים לעשות יתחילו שמסבעם
 !טהם לב יקמו מעם שמטת וכוי רגשדיים,טפאת
 מנר%ים. אמר מטיר ילך מעם ני יעשו, וכןיראו

 לבלחי במ' בוטמ להיות שצד'בים שאף עורומ!מירם
 מרם, ונתינת ושמיטתו משמ ב5קימת טהטצדיםיראים
 ממוא בלילח ביחם טפתח שאו שלא צריביםבכ-!
 באטת 5!מ טעם ונמן מעיר, בחוך ללכת מבקרער
 ימ, ולא מרס את וראמ טצדים את לננוף ה'ועבר

 את שכלו שמם שעמ שבאותח ר-ל ונו'הסשמית
 ב!טת ישראל ובני טצרים, כטרי את ח' יכחמפסמ
 אכצם בכתימם. ננף ימימ ולא ינצל1 טצוחאומה

  שתיה אפשר בקר ער בימם ספחח יצאו שלאחא!הרה
 כמלכחו מפסמ טטת בעשיית עס"יס שימיוכרי
 משניתן כי גחמ לטרו ומ!-ל אמר. לדכר יפנוולא
 ממל ת' ט5פני הקצף  שקוא ר,ל לרשע, צריקגי, או לרע טוב בין טכמין אינו למכל לטשחיתרשות
 יסש פן חסתים עם ממיים שיתערכו ראוי ואיןהננף

 ביתם טפחח  ו'וו שלא ב!מ נ'כ כיק ואוליבמטאמס.
 בטכת קלק%מם  כעח אותם יראו שלא מטצריםכעבור
 את חגמתם אתם לוסר עסהם ריכ וימרחרובכורומ
 צוח לו מרוטח וט! מכ.עור ט! לחרחיק צריעטע,
 בקר. ער ביחו טפחח איש מצאו לא השהם :אומם
 מטונע מהש טי טכתינו נצא שלא אע-פ תאטתהשם
 מימור. בית אל בנו על נפשו בטרת הטצד' יכאשלא

 בחיב: אל לבוא דגחשמית יח, ולא אטר 6מלמורט?
 שקא מ. שמבטיח טצדים אנשי מוא וממשמית5נטף,
 אומם ו5אבר למרונ "שראל ול בחימם אליבאו
 בלילה כי בכורות, טכת על ולא פסמ קרבן רברעל

 "שטור שהשי-ת חכחיקין, טכל משוטרים 'היוממהש
 יטלת יוק ולא ומסכמ מננף סן לסלטו "שראל פתחעל

 שמרברים %פי לנטף. בחימם אל לבואלמטצדי
 ע*חם נפשם את אנשים ימרש אשרהססוכנ-ם



א פמהזבהא

 5גבור גרשנרם נוכהם מם וב:%מטמבנגה-מ
 דזר שאטר בטו ראשגמ, אומם חעדשים%מפארת
 בראשגמ יטסי טבמ כ5 55וכרמ, ק-יש5ם ע5בשבא
 רשטרהם *קנים סשמ אטר 5ב! %שר, 5ראשיחימ
 הויעם ע%ם, עד יבניך 5ך 5מק הזמ, מרבראת
 שיהחי5ו ראף %כ! לרווית ושאת מסצוח שתהימבזמ
 מכהוב חזביר מפהשמ ובסוף העם. טהוך מנר%יםבמ
 העם מנמ ב5בד, *קנים סצוה סשמ שמימשאף
 כא1% 5פנ'1 ום,שהחורם טרעים מיו שטמ קמיובלו
 שננים וט5נו מ5הרם אבי נחט איגעוואטרו
 חזקנים, במ שיהחי5ו יאוי ואי! מסצוח, את4יים
 העם רקוד שנאמר העני! חמ ימר. מעם בל אםבי

 את מ' צוח כאשר השרא5 בני רעש ו%טישהשו
 טרבר חיוהו שעם ר-ל עשו, ב, אמק ואתטשמ

 השתמה רבר'1 שכוגו אשר "שראל כ5 מנמ5קנים,
 הסצומ ליישות ומ5כו רבו, ט5פני הנפטר בתלטיר5פניו
 מט %א ממרן, משמ במ שנצטוו בטו מ5קימבכ5

 טורא בל' טקצמ מעם ב5 בי !קדימתם, הזקניםלסעשמ
 טבחרת מןמ גררך הסצומ. את לק"ם ה5טאמר

 חעקרותי אשר מספקות והותדו פשוטמ בפיהפרשה
בח.

 יאסר! בי והיח בפרשמ שנאסר בטחהאטנם
 מטג'ו ראמ לכם, מזאת מעטרח טמ בניבםא5יבם

 אש בטבמ רשע ה' מחרף סאויב מיח חוחשהסאסד
 א, הזמ מטאסר את 5ימס הטניר את מכיאורברים ש4שי ומנמ טויטות'1, בל א5מים אי, יררו'ט,ב5

 בלשקקא5ו בומ הכהוב אטר שלא מראשקחרשע:
 ונו טמר בנך "שא5ך בי חחכם בטאטר שאטרבטו
 45 הטאטר בזמ אב5 בנך, "שאלך בי נאטרובמם
 א5יכנ יאסרו ב' והימ אטירמ ב-א שא5מ לשקנזכר

 ש"שאל ראוים שמיו בניבם באשר ר-5כניכם,
 סוררי: בנים מם מ', את 5יראמ טאכוהיחםר5טרו
 וערעור בפירמ בררך אלא שא5מ בררך ירברו51א
 %ם ח" מעבורמ טמ %ום יאטרומ

 טטנמ לרבר אטירח בלשק מכהוב השתטשובבר
 המזבו בבנותם ראובן ובני נר בבני שסציטבטו
 5אטו זאת ששיט טרבר טדאנמ באסרם היררןבעבר
 א5ח %מ' 5בם טמ 5בנינו בניבם 1 ר ט א יטמר
 5ה ם ' ר ם 1 א מ מוי הנביא אטר וכ, וט'."שרו%
 והמט טישמו. ימ"שמ יטהר מאוטרים רע, %סובטוב
 עטים 'קבומו אהח צריק 5ו,שע אומר אטרש5טה
 והטאט, הקנטור ע5 אמירמ ה5שק יבוא הטייני

 השניו והסבמ טגג בטגמ השא5ח ע5 5אהטטנמ,
 א5מי, מ' צומ אשר מןאת חעטרח סח אטר ש5א4י

 חוח רבריו שכהח5ת החכם, מבן שאסר ב10אחבם
 מ' חא5מ מבנים הום א5מית, מחיא הטמחחיות

 5ב, א5מינו מ' צומ אשר הזאת העכורח טמאוטרים
 ק מששנו ש5א בסו ם ב ל לסלת מושש'ן מ-ט5א
 באט, ושמ מרשע אבל ממבם, שאטר אחכם%ת

 מ' צומ אשר אטר 5א יב, אלחית חש שהכוהחנפר
 קרא לא החוא קמב, טפני חש5"שית וחסבמא5מיט,
 לפי ט'טפסים, או מוקים או ערות חזאת המצומאת
 בפר ונ'ב סצהם, קראת ערות במ מיות מאטי,ש5א
 ו:זירמ מק שהיה האטין 5א נם תרק, סשפסמיותמ
 וכיק 5בם, הזאת מ ר 1 ב ע מ טמ אטר אלאהט5ר,
 ש,א האמת כפירומ, וישתי רכרים שני מסאטרבומ
 מם. א5א ח', אותמ צוה ו5א א5מית סשיהמיהח
 הזאת העכורח טמ שאטר חהו אומח, סררוסקיטפ

 בעני, שנימ ובפירח בפהג5, כפירמ שמוא ם בל
 זבר ו5א 5נבומ עגורמ זו אי, אטר כא'6מהב*ה,
 הדערמ, ועיון בחפ5מ רומנית עבורח חינמ מ',5הסוי
 ב! כבש שמאב,ו לתהג5מם עשרמ עבורמ מיאא5א
 ע5יו, ב:סות ארבע ותשתו אש צ,י וטוב ררשנחו
 ש"ש ו5פי לשטים, ו5א לבם היא העבודח זאתח5א
 יאטרו כי וחימ רבים ב5קק אטר לב! בפירות שת'בזמ

 בנים סוררים בנים בכא, מיו באי5ו ם, ב י נ בא5יבם
 נזכרו הזאת בפרשמ ולזה שגות, בבפירותמשמית'ם
 ב*שת כ5ם גאו מפהשיות ובשאר רבים ב4שקבנים
 ב5שת ב* באו מפרטיות שאר בי אחר מעםימיד.
 את !עברת ח' יביאך בי והימ בטר, נ5 5י קרשידמר

 באמ הפרשמ כל סשמ, האנ5 יטים  שבעתמעטרח,
 ימיד ב5שק באמ נ-ב ממבם ופהשת ימיר,ב*שק
 היהח 5בם !קמו טשכו פישת אב5 5בנך,ואסרת
 בה נזכרו ןמ וטפני רבים, ב5שון כ5מ ובאמ*קנים
 בניבם. אליבם יאטרו כי והימ רבים, ב*שו, נ-במבנים
 הוחר מא5מ מבמינות משמי אמת ב5 כפימנמ
 שמיפ ה, שחבפירות יפ' ב.ר. בשער אשרהספק
 השיבמ 5בן 5בם, מזאת מעבודה טמ מר:עבטאטר
 אטר ומסשמ הפוע5 בענין אם שת'ה,, ע5מהימ
 %א במ שמ מוא כי 5מ' הוא פסמ זבמואטיתם
 ןאת קנעשמ מרשע שמשב מחב5'ת בענק וב,אנמנו,
 יכן ב,, אינו עת'ק, יטבסמ 4שבעמ 5אט5הסצהן
 מקובע, ע5 ב.א מפסמ את יאבלו ש5א השי-תשח
 אם בי נשטית הנאמ שום באכי,הו תסצא ש5אברי
 *כר שהוא ותכ5יהח, עצטמ טפאת מסצומקיום
 ואת סצרים את בננפו "שרא5 בני בת' ע, מ'שפסמ
 טלבד בי עהשע מתורח ביארמ ובזמ מצי5.בת'נו
 אטימי ותכ5ית פוע5 "ש יפניו אשר חגוצוממוסר
 הטג'ד ומנמ ובפירות'ג ערעיריו הם וטבוס5'םבמ,
 מבפירות שתי ,5כם' בט5ות מרשע שבית שראמ5פי

 ק5"שית רהשמ אררדט 5נם בטלת אני אף אטרמאלמ
 הןאת חעבודמ טמ ואטר 5ו, סחחח בסי5 שפיוהיא
 בקמל יבא ש5א מב55 טו עצטו את 5מהרא ם ב5

 %א ב5בותם ו5"שרים 5טובים נימנמ דגוצוח בימ',
 מטניר, טרגרי והוא 5ו' %א ,5בם אסר 5ב!5רשע.
 ולא מנ5,*, טו עצסו את שמהיא .יפי אסר~מ
 באטונחו, ב-א מסשמ נקטם מב% טו מקראמחיהח
 הסהוומ מיות מוא שחעיקר בעיקר' שבפר שאטרובטו
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 אתח "אף חסניד אסר 1לט אנהשית, %אאלחית
 חתורח שחשיבתו סח סלבר כלומר שניו' אתחקחח
 כפירה השהע אחח אף כפירוחיה על אסתיחתשובח
 שיניו, את חקחח כשלתו, כסי5 ענחספע

 עשח זח בעכור ל1 ,שמר חש5"שית, חררשחכפי וחשיבהי
 קיום בעטר ני 15 אטר ר-ל %, %א לי-6ח'

 חואת הסצוח עבהרת ובעבור בח' לי שויחהאסתח
 חסד 4 ה' עשח חחוא חל%ח כסצרים עשיתיא'טר

 חבכורווה סננף וחצ'5ני ססצרים חהמאט בינרי
 ננאל" חיח לא שם חיח "אילו ח' טחר5 אויבואחח
 חחשך עף בא!הם סת ווח כי לחנאל, זובח היחלא

 ח' בנא%ח יראו לבל ישראל פהשעי בחםשסתו
 לבד לא כי ח', חשנחת כענק נתח 1לסת1משמתו,
 חכתוב שאסר כטו לקם עם כק סבחק ית'שחוא
 סכחק שהוא א5א חציל, בתינו ואת טצוים אתבננפו
 5א"ש לחה עצסח סחאוסח לא"ש איש בין נ-כוטבריל
 4 ח' עשח זת בעכור שפסוק מעל6ה וכפריכררביו
 יקחו לשאי, יויע שאעו בפדשת כא סטצריםבצאתי
 חחשע את בו ינר4 לחרף כרי טשם בהלואחהסגיר
 יויע ובשאיט רשעמ,כף

 רק סהכתוכ נררש לשאי
 חכתוב חלקי אאר לחש )ע" וח* "בעבורסלות
 כרשע, ררש סטצרים' ב,מתם לי ח' "עשחשחם
 לשא% יפע שאינו אצל ענק לו אק אם אסרוכאי6
 ואאח חררשח שאין אסרתי וכבר רשע. לענקחנש

 ע16 לחקשות אין לכן שם, חה!כשורחכהוכבאשר
 5חקחהץ רצח חסניר כי אחרח, ספרשח חביאואיך
 חשש ולא בח', נרפו על אוי5 וסתלעהץ ההשעשני
 חטשמר נתבאר ובוח אחרח. ספרשח חפסוק לקחאם

 עשרים השער כ-ח כ'ז כשער אשר חספקותוהמרו
!חשעח,

 זאת, םח א1םר ח1א מחתם
 וכו', ח1צאנ1 יד בחוק א5י11אסרת
 יויע רשאינו חתם ע5 חסניד שררש חאלחחררשת
 קרש בטשת פיעח אל בא סרר בשף תטיאם4שאי
 ובבחסח באדם "שראל בבני רחם כ5 פסר בכהר כ5לי
 "השר וחח חטם את זכור חעם א5 משח ראסר חה!,לי

 יסים  שבעת מו' הסץ שכל %א יר פסצריםיצאהם
 וט' חיסים שבעת את יאכ5 טצמ ווד טצהתחאכ5
 5י ח' עשח זח בעבור 5אסר חחה! ביום לבנךוחנרת
 וושרשח מר. ירך על 5אות 5ך וחיח פסצרים,ב,מתי
 ואחריח לשאי, יח-ג השאעו על חסניד ררשהזאת
 חבנעני ארץ א5 ח' יביאך כי מיח אחרת פרשחבאח
 טחר כנך "שאלך כי והיה ונר פטר כ5 וחעברתוט'

 וחפרשח וט', ירכח על לאות מיח וט', זאת סחלאסר
 5אסר 5סשח חדבור באה א0נפ אם ראשגחחאיח, בפרשיות לעין יש התם. על חגגיר פירשחחזאת
 רביו משת בא גששר 5סח וט' בטר ב5 5יקדש
 ששטע כמ וכרח לא 5"שוש% חואת חטצוח 5חנידע.ה
 טצח טצות כסקוסח משכיר חבטהת, קירחששחיא

 את וכור העם א5 סשח ראסר שגאטר חסץשישר
 חאכל יסים שכעת ווד חסע שכ5 ה6ש וגר חוחחעם
 חבכורוח קיררש על א!תו ח' צוח אם וקשח ווד.טצח
 לא לטה שנית ? חגהוח סצות לעם ה1א צוחלסח
 וסח מסרור? ומשפסו חפסח קרבן טצות נ.כהזביר
 %א חפסח על מווח שפעסים ככח ש טדע-חראח
 1 הפסח על %א חסשת על שמ קעכףם חממתע5

 טצח עם חתפילק סשת לצ11ת ראח סחהשל.שית
 פח אבאר האל1 חפרטיות בע:ק לי ?-וחנראחבפסח
 קיררש על לסשח צוח חקב-ח כי ספרח שחתורח1.!וטר 4טאול. יויע ובשאינו כחם חסניר ררשת חצאונהח

 סיר 'שראל בכורות שיקרש ענינו חיח ולאחבכורוח
 הרסב,ן, שכתכ כסו חקדש לעבורת לחיותםבסרבר
 ובבחסח בארם רחם פסר בטר נ5 שיקדש ענינואלא
 לא הפסח בטצות נם כי בנע!, 5ארץ כואםאחרי

 עלט נצסוו סרבר ופסח כארץ. כ'א לר,'רותנתחייבו
 לכ!כה ובר חבכורות קרהש שחיח 1לפי פוק,באותו
 ע-ח רבינו משח ראח לגן טצרים ולהמאתבכורות
 חלקיח מנל חט4ת יגשמ על "שראל אחלהוחיר
 לתבלית שבלם חבכורהז, וקירהש !סרור טיח פסתשחם
 חעם א5 טשח ראסר תהו נצסוו, אחר ה~כרטאחר
 החחי5 כי ססצרים, יצאתם אשר חזח חיום אתזטר
 יבן חאסתית, והסבח העקרי סחטעם להתקלמרו
 יחיח והזכרט חזח, היום אח תסיר שטכרו אותםצוח

 טצח טשת ע-י המ ראשתח חזח הזכרה בחם.עשה אשר והרושם ססצרים. אוהם ה' הושףא ירשבחחק
 בסרכר כי כארץ, תלר זח שחיח יפי חגו4מסו
 אמר לכן סצח, ולא חסץ פת לא חטים לחם חיחלא
 את !עברת וגר חכנעני ארץ א5 ח' 'ביאך כיוחיח

 ענק עגורה נקרא 51א והח, בחרש חזאתהעבורח
 בטטמ שאסר כטו כן, שנקרא חפסח קרבן ב-אדגשח

 ולפ.1 ו.ל. רש.י פירש ו!ט העבורח, אתהשסרחם
 חפסח משכמו חואת חעבורה את !עברתבאמרו
 באר לטעלח פירשו שכבר לפי בעניט וקמ1רמסרור,
 שכעת מסר הטצה, ענין הוכיר חפסח ואחרחיטב.
 חמץ לך יראח 51א אסר !ע-ו וגר, סית האכ5שים
 ואכירח לא וסאשר לאסר. חהו.! ביום 5בנךוחנרת
 לכר אטר אלא אסירח ולא שאלח ענת חהירחבו

 יויע חיח 5ש חוח שחבן הסניר נור לבנך,וחנרת
 5עלם פט שיפתח אביו את צותח רשהתורח~של,
 אטר וטי חשאל ואם שעברו. כטו חרברים 6רניד
 נסנע חוח שחבן5סניד

 סלשאי
 לא ואסר ח' כחורת וטאס ברבר סאסק כלתיחו.! אהי יריעתו סחמר

 נלחח חתורח חנח  בשטו? שר ארבר ולאשכרחו
 ירך על לאות וחיח סיר שאסרח כטח זחאסיחה
 השמרת בפיך, ח' וירת חחיח 5סק! עעיך כק61כרק
 ירמ יטיסה, טיסיפ גמקדה משח החקתשח

 ח' ימ אק ש כ-א יאסמ לש אא5השהדגרם
 חיריעח, כ.א ססנח יערר ש5א סאד, חפץ:טשתע



 פכעשיבח6מ
 בפיך, מ' תורת ההימ לסע! אטר יריעדעולחסרח

 אנשים טשת פשוטם כפי מרבריט שילטרר'ל
 %כ! כשכלו, יעטי9 שלא אע-פ פיו על ויחיוטלוטרה,
 שאטר כמו בלבר, דגחממ מוטר לההששנסהפק
 בעבור ר'ל טכתייט, בצאמי לי ח' עשמ זמבעבור

 מסימ 5עשות שאטא כר' מסרור חסצח מיט!ח
 שרהש טת ממו טסיריט. לדעצ'אני * ח' עשמה!את
 לרייק וחשרך ל1. פחח את לשא1ל יורע רשאינוהטניר
 5אאטרתי יוט? יטלטבעור מהש? יכ%טראשבו
 מבן כי לפניך. שטתים שחר סצח ש"ש בשעמאלא
 חחוטרית חסבמ רק לרעה לו יאות מזמ וחסכלהנער

 כהוה על כאצבע לו לחראות האב יצמרך %קבנאוח,
 טהוטר הסחושים מרכרים שמם לפניו, חסתמיםוטרור
 %א ח!מ, בלילח מדצטרי לסורו נתימר 61אתהסיוח,
 שאטר טפהשיט יש הוחני. ענק שמוא חפטמלטור
 טמתשוכמ, אינו וכר מהש טראש יטל לבנךחזנרת
 מארבעמ וכרק שחש*ם אמרי ממנרת שמחבראלא
 בפסח הזאת מרהשמ לה!כיר בא וחשיטתםבנים
 טשנכנס ת-ל מהש, סראש יטל ואטר לבנךחזנרת
 שהאטר ר-ל יוט טבעור יכול תדוא ביום איניס!;
 אבל וח. בעבהי ת-ל פטמיהם ששוחסים ביוםהמנרח
 יורע שאינו סי שעל חנכה מחש ראשתמ שכתבתיטמ

 שלא לפי חבניט, שאר על %א ומ נרהש5שאי
 משרי, ובלתי טושגל למיוחו 1טן לאותו לגפרםנהימר
 ררש ומנמ מוטרי. כיו מוא 5שא% יורע שאיטואש

 סעניט, שדשא לפי זמ בעבור פסוק 5שא% יהןבשאינו
 ברשע, אות! רהש כבר לי* מ' זעשת טלות כיאף

 5שאי יורע בשאינואסגם
 רהש ערשע ביחור, ררשו

 טטקום במלואמ לקוח חצשת צר ועל אסטכתאבררך
 בפרשמ בי הענינים, כל בלל חהם בב! אטנםאמר.
 מיום !כרק על רביט משמ צחז ה' יבשך ביוחית
 וטצות עטו, מנכלל הטרור חפסמ בעטרתהדוא
 חוברק יעשו איך וחאת בפהשמ אמ-כ הזחירהשמה
 משו הטצות ולהיות חכטרוח. בקירוש ונ-כהחוא,
 אמת תכליוק כי ע עם זו מ! וטצרניות קשורותטל!

 טאותו תטשטת והם, שחו 6כרק עשתוטטתא
 ארץ אל 11 יביאך כי וחימ אסרו חש ראשק.רטר
 עצטו 5שק באוחו מבטחת טטת אהוות הו'הכנעני
 כי "ימ עליו אטר 1,כ! והטצח. חפסמ סיותששח
 את כראוחו בי ואת? טמ לאגחף טחר בנך"שאלך
 גחחק : חוושובה וחיהח  ענינמ, על "שאל הטצוחמה(ר
 כי טורת מת עברים. טבית טטצרים 1ד מהמאטיר
 אם כפסת אם ככללותיו דהכרק על שאל חתםמב!

 המצוח שמיהח ראמ בי הבטרות, בקירוש שטבטצח
 הודשובת וחיהח ואה*. "טמ שאל יכ! בטלםסתאמרת
 אטר 61ת צוחו, וחוא אלמי, פועל ד1א ב6שמפועל
 כננר שטוסב עברים, מבית מ' ההראט ירכחחק
 אסר מבמהות קידדש וכננר שדשכיר, והטצחמפטמ
 בטר כל ח' ימרונ לשלחע פרעח וקשמ כי רמישר

 רחם. פטר כל לח' ווגח אני ע-כ ונר סיריםכארץ
 שמוא חענק כ~ת על שאל מתט מכ! כי טשטעמרי

 מכגותו וקוצר לכבו בהם כי אף וחכטרחז, מטצחמפסמ
 מתורח חפטזמ אח. טה ואטר ביניחט להכחי! ירעלא

 אטמ ש"ש או לטינות נטמ %א לכבו גחם !משמימ
 לומר וששרח שהוסיפמ ומראימ בלבו, וקנטורמינא
 גחחק כי עיניך כי! יטוטפות ידך על לאהו ומימעליו
 על כ-א זמ סאטר יפי %א ססצרים, מ' מהואטיר

 טפאת אט בי טחן גכגע ולא מ' לכהמותמהאב
 ממט שאלת שבאמ אף יפ-ו מבנה4 וקוצרתכךטוחו
 כתיים, ממאה על בימור שא5תו היהח בכורות,כפרשמ
 כפי לכבו כדיט ובאמ מהשובמ, טרברי ששהאמכסו
 יוון רשאינו החורדג לו שמשיבמטמ

 לשאי
 רהש

 מנרתו וחטב ענינו, כפי שמ בעבור מחפטוקמטניר
 הסבמ עט משאלמ שחכק לפי פסמ, בלילשתהא

 יורע דשאזו מהם ששניחם ולפי כלבר.ממוטרית

5שאי
 לא ידיעח, קדצר כ-א עק לחם נכהמשו לא
 כטו ופשע ברשע %א ממכם כמו ממכסהבמהפארות

 שהשיבמ טמ עייח6 להשיב הטניר הסהפק לכ!תרשע,
 שעשמ כטו אהח אף ע*מם להשר הוסיף ולאחתורח
 אשר הספקמ ומ עם העתרו וחהשע. חמכםבב!

 ל.ון רשער ול-נ ל.ב ל-אבשערש*שים,
 מיו ורת עכורמ עוכריטתמלמ

 תטקוט קרכנו ועבשיואבותינו
 מבנים דהשת הטניר שדהכיר אמר וכר. 1 ת ר 1 ב על
 מחנרח, כענק עהח טחח51 שבארתי, הרבריםע.פ

 רבריו בהחלת וחנמ כשבח. לסחט כרי בננותוהחלחו
 קרכנו ועכשיו אבותעו מיו ע'! עוכרי סהחלמאוטר
 שהכל יתר שמוא מ' קריבה וסזכיר 5עכודתו,חטקום
 ראיח ושכש בלם, המסריס חטובות וטקור בותלף
 הקב-מ שעשמ נר%ים מסרים שליסמ על יחהשעטרברי
 לא בהחלתו שאכרחם והם לחפליא, ער אטתזועם

 לו מיהח לא ת-כ אההת, תחלת יררשמ לומיהח
 כ5, בנים וה%דות ורע לו וממ %א אלתית,אטתמ
 1ד במטלת אשר ער אלח, סכל נערר מימ מואכי
 "שבו מנהר בעבר שאטר מחו בכ%ם. הש*שעליו

 נא 11נ1 "שראל בני עט אמם ר-ל טעים,אטתיכם
 לא במ וחהגמלתם יהשתם אשר בנוץ שאוץוראו
 ידשבים מיו אבותיבם כי אבמ, נמלת לכטמיתת
 שיצא טת ב! שם בי כנען, באוץ 1לא מנמרכעבר
 בעבר נתףצכ1 אכרחם ער ת51רותי1 5% מוא מתיבתגק

 לפי אברהם, אבי חדח וחביר 61ת בבבל.חנהר
 שאבותימט לחהרקן וכ-ו גרם, מטת אב נפרדשכ1מנו
 חשני מהערר דשכיר עור מארץ. כךרהשת נערריםמיו

 אלחיט 1"ובדו באמרו האלתית, טהאטנמ לתטשמימ
 מאטת בי דהכיר, אשר 51נחור להרה רמואמרים,
 אברחם אכי הרח ורק צריקים מיו למםוקוהיט
 מימ ואבדחם אחריט, אלתים שכדים מיו אמיוהחור
 ווהכיר כאמתדם. א*הם 51התרפא סחם ללסורהאף



פ פסחזבחא

 ב"גקב, בטו ובניו אברהם אטר %א ב5בראגרחם
 חחערריס שלשת ועל בניס. טב4 ועקר יחידי שחיחרגא
 טשלטות חאוץ, מנחלת לאברחם: שחיוחאלח

 חנרול בחסרו חקב-ח אך חבנים. טקניןחאטונה,

 טפני בר4דשהח חזכירו לבן טחם, וחבדילו עליוחטי
 חלא ר-5 אברחם, את אביכם את ואקח ואטרסעלחו,
 ויסמלתי לעטרתי ובחרת' ונהור, אברחס חיואחים
 העליק חחסר חחו נחור, את חמבת' אברחםאת

 ועכ':יו באטרו הסאטר בחחלת ביק ועליובאגבנח,
 את בשלקח חיחח הקריבח ב' לעבורחו, הטקוםקרבנו
 אטת' סאטר וחוא 5עבורחו והנישו בו ובחראברהם

 אשר ב-א 5בוראו יקרב לא חארם בי ספק,ב*
 חבחר אשר' חטשהיר וכטאטר לג ח' יקחחוקרבהו
 ונטט והקרבדרו חנביא ואמר חצריך, "סכקוהקרב
 הזכיר עור אלק לנשת לבו ערב אשר טי ב'א*,
 אטר ועליו חארץ, בטתנת עטו עשח אשר השניחחסר
 לחח בח ה%כהיו ר-5 כנען, ארץ בכל אוחוהשוליר
 לארכח בארץ החהלך קום שאטר וכטו עליח, חזקהלו

 חשלישי, חחסר הזכיר עור אתננח. לך ב'%רחבח
 בכ-ז עקדים בטבעם רפרח אברחם חיות שעסוהוא
 זרע לאברחם שנתן לומר רוצח זרעם, אתחרבח
 כטו ופלא, חפלא טועט בזטן חחוא חזרעונתרבח
 את לו ואתן עור ואטר זרעו. את וארבחשנאטר
 זרעו את וארבח הברכח נאסרח שלא כלומר"וחק,
 שטחם אברחס, של זח1ו שחיו קטורח ובני ישטעאלעל
 %אוטיס ולטישים אשוד'ם ררן ובנ' הישטעאליםיצאו
 עליחם לא כי ח":וב, חלק' רוב שחם האוסותרהר
 להנזע כק4פח נחשבו כלם כי זח1ו, את השרבחאטר
 ואוק באטרו וחלב העיקר את וגביר לכן שבו,והלב
 בטו חאחים. בשאר ולא ח' בחר בו בי יצחק, את5ו

 שכטו עור והזביר זווו. לך 'קרא ביצחק ב'שאמר
 באחר ח' ובחר ונחור אברחם בנים שנ' 5חרחשח'1
 בניס חיו לאגרהם ובן נחור, את חמב אברחםטחם
 וכן קטורח, ובני ישמעאל ועזב ביצחק וכחררבים
 אשחו ורבקח עקר היותו שעם ב"וחק העניןחיח
 ועם ועשו, 'עקב לחם ת%רו נס בררך נפקרחעקרח
 חנביא ובמשטר בעשו, ולא ב"גקב בחר אחיםה'ותם
 וזות ץקב את ואוחב ח' נאם ל"גקב עשו אחחלא
 אעפ-ב חאטת בני שניחם ב' אף %בן שנאת;עשו
 לעשו נחן ידו דוא בי אבהץיהם, ב"ערי גשהיו5א
 בער סהנח זה 5ו שנתן ר-5 אווע, לרשת ששרחר

 ובניו ש"גקב באופ! "גקב, סעל להרחקו 4ףזבוחו
 חנכחרת חאוץ ביררשת וקמחק אברחם בגחלתירשו
 וחנהוח חטטחח חיהח אחו חארצות, לכל חה!צב'

 יעקב בח שטכו הטרי וחמפנית, חנפשייתחאטתית
 שעיר. חר אה תנערחח לעשו ה' טק לבדםובניו

 לע ש1שד"ג וכניף "יעקב חםגיר שאטר 8הוושחשג!
 שימח, סטה1 היחח ופשקב במש ה' צבא שריהחשע
 חיהח בכ5ם בט ב! ומוק סע השטהשמ הדה הגה3י

 לכן העיקר; שחוא חלב סביב ק4פח חבניםבחוך
 והפגו אברחם של אחיו .שחיח לחוריע נחור כאןנזבר
 תשבו 'צחק נבחר אברהם בבני ובן עטו, נכחרח~ש

 שהב אב5 עשו, העיב "גקב נבחר שחק וטבניחאחרים
 חיו בנים עשר שנים לו שחיו אף בי כה חיחלא
 חיו כלם קליפח, טב4 לב חיו בלם ח., בחודיבלם

 ו, י נ ב 1 ויעקב שאטר חחו חמוריח, חאומח'סורוח
 בזה וחוהרו את-כ. יכואר טצדימח ירדו שאסךומח

 ל-ש רשער ו5-ו ל-ח בשער 'טרשטת'הספקות
 5ישראל חבטחתו שוטרברור

 חקץ את מחשב שחקב-ח ח1אבר1ך
 שחשב שבעבור חוא, אצל' חזח חטאמר פירהשוכר.
 חזרע ברבף לאברחם ח' ייער אשר חייעורים5טעלח
 החבטחות אתק רפב5 לעם, 15 %חיות הארץירהשת
 עם קטורח, ובנ' ב"שטעאל ולא ובניו ביעקבנתקייטו
 שבח זח בעבור נוק אברחם, ירך יוצאי בלסחיות

 ל"שראל, חבטחחו שומר ברוך באטח לחשי-תוחוראח
 חחבסחח אוהח ש':טר 'ת' חאל וטשובח חוא ברורר-ל

 בח יזבח שהוא 5"שראל להתח אותח שטרשחבטיח,
 אברחם. בני רסאר חרעו עשו ולא ט0נח,ויחנח
 עקב והיח ע'ח רביט כהשח שאמר בעצם חרברחהו

 את לך אלחיך ח' רשסר חאלח הגדטפטים אתתשטעק
 הבוהח ואין לאבהץיך. נשבע אשר חחסר ואתחברית

 יחללחו, ולא רברו את יקייס שחשי-ת חאלחבשטירות
 בחבסחהו, שיסהפק טי ואין ואטת צרק כוספטיו כלכי
 ש"ער החסר וחבטחת חברית שאוחו הכוגחאבל
 לעשו ולא חוווו לישטעאל נתנח לא לאבותונשבע
 שתכו ל"שראל לחחח וחפרישח אוהח שטר אלאחרעו,
 שיאטר מח לפרש נוכל חזח ובררך אחרים. ולאבח
 אותה ר.5 ולנו, 5אבאינו שעטדח והיא זחאחר

 השבטים לאבות'ע ושטורח בבל ערוכה עטדחחחבסחח
 ע1:4 עומרים ורור רור בכל כ' אף ופנע,צרח טכי נקמ*ם אנו ובזטתח עעטרח %נו, 'עקבבני

 ענינו ל'שראל, חבטחחו שומר גרוך %פץלבלמיט.
 לשאר ולא לישרא5 5חחח אברחם חבטחתששסר
 חחיא, בחבטחח *כותם וחפצו ח' רצת וחזבירהבנים,
 מתי ללילח ולילח ליום יום חקץ את טחשבבחיוחו
 לאגרחם שאטר טח ולקיים לומשות גרי חקז זגקיבא
 שבחר טראח באוהח ר-ל הבהרים, בין בבריתאבינו
 ירדן ; לו אטר שאז חטש%ש, וחאי5 חגדפה~שתחעולח
 ועע ועברום לחס לא באוץ זהך יחיא גר ביתרע
 שנדנ ת'שחפ

 בוקבזכרק קיצר הטניר "קוב"מ "וחק:אסר
 ח~ש סופח חבש חבתרים בין וסטראח ובסגדע,חנלות

 וט' תדע ירדג לאגרהם ח' השובת חביאחתילהח,
ק61 ש  סשום לכן אירשנח, כי איע בטה שאלחו 

 ראית' בוריח ע5 חררשח לחבין ערי חטלאכח,שלסמ
 גהם שבאו ובכהובים חזה ברררפ הרבור פחלהרחיב
 נ15ת סבת ע5 שנעמור כרי חבהוים, ביןחסדאח



 פסהזכחפ,
 כנאיהנו ח' חסרי על נעמר וטטנח חאמת,כפי

 בסטתיח סירים  קףחת 19ז נבק וח חפ נפשטארות
 הזח ברררפ חררך לפני לחי"שיר וכריהזח6כידח.

 הבחרים בק בטהשת יחחאבו אשר הספקות עלשעיר
 אברחם ששאל בסה ראשתח, 9ג לענעטהמהוחסות

 ש אות שש לא לטח כי אירשנח, בי ארעבגאו
 ירחשת על הששו עלע סיעדו שחיח חויע שהשחעקר
 והר'ן וחר5ב"נ חרמכ-! עעח אחריו? חנסשכהחארץ
 חטבח ח"ת סיאיע חוח שישוד הסכיגצקא~שהם
 בעצסו ירע בי ע14, שאל לא %בן לבדולאברהם
 חהר, איע חמב חיקור בי תם חטאו, יטנעחושלא
 למובח וקב-ח טפי שעש יק1ר כל חו-ל שקב15כמו
 אף חארץ בירהשת אנל חהר, איו דגאי עלאפ%ו
 לעטגים, ורעה עתש נ-כ חש 5"שרא5 טיהשחש
 השרך ה~ח נעהג כאנשי בהשוכה "שוכוהש%י
 תכגע שלא כרי קיגצ ש ברית אחז 6שא%אברחם
 בני חטאת בשבן %א חכנענאם *טת חאדץירחשת
 חאלח חשלכים חאנשים כי חהו ופלא"שראל.
 באטה בי כוו, סוטעח ליעת אחר פח כלםחסבימו
 טחרע הההורח ינצע לא בלחי כטו חברית עםורקור
 חברית 4מרשכעכור אפשר איך כי חטקבלים,בז:ות
 ו%הי חאוץ טאנשי עעל אברהם עם חקב-ח שעשחזח

 לטח רשנית סע%! חשף טרשע 5אל ה4לת ?חחשובח
 חאוץ ירחשת ע5 שת השת בסראח אברחםשאל
 חשי-ת שחבטיה חייעהים בשאר 6ה קוהם שאלו%א

 להשיב ז-5 ב!גקפילש חר"י וכברחחחכםעלהזס?
 חקב'ח יער לא חוח יקור שקורם באסרו ",ש

 ש שאל וככש! חארץ, גתהמן ש כ-אלאברחם
 %א לנצח בה בניו התטדת חש שחירהשחירהשחח,
 בסח שאמר חיצ שיוהג עכיוית בסבת סגצחיסחו
 ? בירהשחח יהכרהו וטת באטה ר-ל אירשנח, ביארע
 בהם כי יהמעץ חקרבטת שבזטת השי-תחישיכו
 סרגרי זח שר"ק תראת 18.צ עגותיחם,יתכפרו
 יחקהמ זכות באיוה גא הורקמי שכתב 1-לרש.י
 אנל חקחמצוג שבוכות הקב-ח 15 השטר באוץ,בני

 ירהשת ששם גפי בטג, יומי 4שאף חש חושתחרעת
 חעהש שהרשנא כ-א והההמהה חנצחטת ש שרחלא
 יחטיר אם ההבתמה סבלי הסור"ש מות אתריגיר

 אשר נ9רי,  עעהו וחיר"שני וכמוהו 6ג 4צבירחשח
 עהר יורח ובאגאז תירש. אוחו אלחיך כנאישטר"שר
 חנעק חרכר כי ירהשח, ט5שק חנצחית ע5 גהעח5שט
 שום לו השאיר לא חטחן כי %ר חוש כמחגחלארם
 לאכרחם נאוור כגר 6ח שרם כי דעור בסדגהו.זכות
 אהננא לך חאוץ: יהשת על טעטו לוט הפרראחרי
 חנצחיוה, על כירח שגם ער וכאטרו שים, ערההחו
 חהמב-4 פירש הק א5, אהח 9לם דער ומשלםכטו
 על חברית חיח חזאת בטראת בי נאטר שאםהער
 בסקף אטר אז א-כ גהעה, ע5 %א חארץיהשת
 לאמר אברם אה ברית ח' כרת חח1א ביוםחטןאח

 יהשח 6שק שפ ש,ניר יאף "" אר, נהי6הך
 נצהית על שא5 אברחם שאם חור גחעדג גשקאו

 באצת הברית בא וע5ץ ירהשהה וחהסרתחאוץ
 שחקרכגחו ב, חברית כשקיפ 5א טרועוקרבעת,

 ירדש%מ בו9ערי ואיב יר בא הויך נהבטלו?לא
 5א סע%ם ה6ש  עמדח? תשיב סותי יחורחתלהח
 נ-א קרנש בש% ש ושת5 יה שששגקט
 הש6ההת חשאיח רטיג רשפעצת פהאי נ5ף עץעל

 ט אךע בסח שת ש 9 בפרשח 6שא%שראי
 בפו 15טר לו חיח אות 6שאי5 כיק אם ביאירשנח,
 6ש תם ח'9 בית אעלח בי אהץ טח חטלךחקיהו
 בקוש לא השם בלל. אות ית' חאל לו שטא כןסצעו
 יטים 1לא שהרשנח ברית "יום חזק אם ביאות
 חספו,שש, ברברי חאוץ טץ השובה או זחווחמא
 3י אירשנא בי ארע במח שטוטר ראי חיח לאא.ב
 בי6שה ברית, לי נא בהות או בים, 4 השבעחאם
 יק ש ב-א וחקיום חחזוק על נירח איט ארעבטח
 חרב"ייה, חשאלח שטח. נתחרשח לא אשרירץח
 הץהר כדשה4ש ואי5 טש%שת חמ כהש6שת עטלהבאמהו
 סתילשיפ וחגה5 חהור חיו לא לטח קשחתהל,

 סץ טכל ש6שח טש%ש פירוש אם כיכבחטהץ,
 שיגוש ראי חיח ז-ל, ורסכ-1 ור5כ-נ רש-יכרברי
 מכל ש6שח חהגים עפרוחי שחם וחגהל טחחורנ-כ
 שנים ש6ש בן חהו גהש%ש חפקיחש ואם טחן.אחר
 אם עים, או שבדעהז ש6פח או חרשים ש6שחאו

 טהדצ חור-ן, חהמכץ ברברי הזטן ש מרחחשלוש
 החט"ית השאלח ? טש61שים חנו5 ההי נ-כ יחיו5א

 אם בוגף, לא חצפור ואת בהקו אשם יבתרבאטרו
 ביתו אשר חענל כט,ש חבתירה ההה! חכריתחיח

 חב-ת נ5 שוכהר צריך ח"ת בהרע, בק ויעבהו6פנים
 חטראח בטש5 כי שהרע ?-צשף חברית לחכליתש:או
 זיל רש-י חעיר שניוץ דצל דעא, שתי באוהזאת

 טחמעים "שרש5 שמהן לקרבנהו רכש חאחתבפיררשו,
 9 %רעת רנא15ח, חאוץ את הרשו שמבחזםחאלה
 הכה בבראשית אטח הלע כים, חספהששנסשט
 שסכרילק 5אבראם הקב-ח לושחראת

 אעה חואת וחרעח בעקן מבדילץ השק חבהסהבעית )בסיכגשי
 וכו שלא לפי הכח1בים, פשפ כיי אצליטהישבה
 גוכר 64ש וקרכטת, באצה חשיץ את לירש"שראל
 ש0קת ספני בה עהפו נשגר אבל כלל, בכהגזח

 אחרת, כתח על ע*תם ויטי והקרבטתחאבוח,
 צויהים 51א אגותיכם עם רבהתי 5א חנבשכמאטר
 חבח, ע%ח רכר ע5 סצרים טאוץ אותם חהראיביום
 שמעו 5אמר אהץם צרחף הוה חרכר את אםכי

 הר,בק51י
 החסי

 אג'חך ובחיך ע5 5א אמר דגדשורר
 הר תנרה 6שלחים וכה הר פר סכיחך אקה 5אהר,

 חע שלא מרת וח שכל תר. צרה ביוםוקראני
 חרב שפירש וכמו השניח, חכוצח ע5 כ-אחקרבטה
 פרק של"שי בחלקחג!ורח

 נאסר אקי וא-כ ל.ר~



מ פסחזכח%

 חקרבנות שכזטת ח' יורעחו חבהריס כיןשכמעסר
 פרטי לו שיבאר יחכ! שלא וכ,ש חארץ, כניויר:1
 שתכיא השגית חרעת כעוף. חברלח שאקחדינים
 הדש ו-5רש-י

 מהם-
 לאתעת רנט שדקנלח המדהש

 פרס לסלך רסת וחאיל רבות, פרים ומבבתיגכ5לם,
 רנט הזעו וקרנים, בע5 ר(ית או4ר חאלכט'ש
 ישראל רניאל, שראח חזמים יפיר הצא ית5םלכי
 בוור %פיכך הסלע, כחנף י%הי שנאטר 6תחננוש6
 והצפור וה%כיס, כלים חעטים שתיו לרט1 חבחטתאת
 חזו חרעת ונם לשלם. קייס "שראל שיהית בהר5א
 כענ4 אם כי חכהוכים, כפי נאותח כלווי סעהחלפי
 לרכט צורך ת"ח 4 כהה, וחשטות האמכיםנרפו
 נכ%ות תיהק אחף ית ע5 והעז פרס שהאי5

 שחחע 4י א6 על כ"חור לרכט רצה ואםכאושת?
 בכל סלך על רנט נ-כ עשח לא לסח קשח5"שראל,
 קני, כית שתחריכ ארום קל ראדשת כיתשחהריכ
 וכטו רניאל, שראח כסו ארבע כסספר תחיהזיחץ

 שירסה עליו נופלת נהלח חשכח אשח ששדהפו
 חזח ככתוב חביא לטח זאה, לרעת שר וקשת6ש.
 חיח באיל חנרכח שפרס כדוא 5איל קוהםחעו
 חהור רמו סח על קשח ונם כש? חנרנא יתקוהם
 סת יעור ? "שראל על חרוסת חוש חיתה שב!אחרי

 אחרי מנחל חייר את בהר לא אכההם אםהתוחט
 כי חבחטת? כש כלים חם וחרי אותםקיגית
 וחנהל, ההור שחגית סשסע כ%ם חטו%"שיםסהברי
 ש0כרילים הקכ-ח לו שהראח כסררש טשסעוכן

 חזח חסאסר יפ5 %א כשף, סכרילים חשיןבברגאת
 כפי הזכנו לא חדוימות א%זי דבר סוף כשרומיחם.כ-8
 כאסרו הודשית, השו64ת וחוראחם, הכועביםסרר
 לעיט חחר זח אפ 5הבק קשח אכרם, שהםו"שג
 כלשח אכרם אווע ישכ לוסר האי חיח הזכיראשר
 אכרחם דועיל סח קשח נם רכים, כ6שח יא"חיר
 אהזם שנשארו אחרי חפגהש מעל חעיט %1שכבוה

 השסים לעף סאכל יחיו לכיוע ילך כאשר וטירהפיריס

 שנאסר חנלות ארות חשכקלת השא5ח חאוץ?%א"
 )סוף נררים כסם' וטכא ווזך, יחיח נר כי דמקעידדג
 אבט לרכי הראשת רטת, שלשת נררים( ארבעחפ'

 בניו תשתעביו אכ*ט אברחם נענש סח מפנ*שאטר
 כתלסידי אנגחא שעשח ספני שנים השרטאהים
 חשני כיוע, יליוי חניכיו אה ירק שטשטרהסמיס
 חקכ-ת של טרותץ ע5 שהפרש ספני שאמר6שסוא5
 לר' וחשל"שי אירשנח, כי ארע כסחשנאמר
 חקכ-ח של טחמ ש שהפרט ספני ש8טרטהנ!

 חנפש לי ה, שנאוור השכיטת כנפי החתס5הבש
 שוק טלכר ט* חל6 חרטת חהנח לך. קחמתרטש
 חשטא שאכרהם מעא עמם, ספק יכשי שדה5"שה,
 אל הכו(4 השהח לו שחכטש וכסו כ55, נענש4

 עלט תענשו סדבה, טשיבח תקבר כשלוםאכוייך
 חסס לא על ח6רו 6דצאי וחרבהמ חשל"שיהוזד

 דעי כוסר יאכלו אבות נאטר בזת כידצא ועלככפם,
 כסטץם חנלות חית לסת נ.כ וקשת חקחעח.בנים
 מעסופ ע-ו חחכגים נהט וכנר ? חארצא סגשאריוהר
 רעה כזת חכש חרסג-! אטנם סאה ח5השים חםאך
 אושוע גשחבש אכרהם ועטא שח"ח הצארכיעי
 ספהר חש אחהזי כאטהו כנסית 5טצריםושדקת

 כנקש מארץ חדעב ספני בצאוע נ.כ וחטאשהזרטהה
 ממן אחריו, 6הע וער"ש ואשר ח' בה גאראשר
 חחטא זת תל טטא, שרדש שגרעכ כח' לכטוחל1
 אומה הויטע סקום כמצרים, חנל1ת זהע ע5נמר

 אכידעו כעה אברהם כני נענשו לפ.ז אכלהגדשפגג
 גכר זח 1מלכר וגקים, רק כ% החוטא מנש%א
 אהר תיח הזת שתרכר כאסרו חר.! 9רקרו עלהבה

 קחשכ שז ככ%ם תטר אברחם שטעסחסחנסיתות
 העע כרבר חוטא תיח כאמת ואם לעה? זאתל1
 6טר החר אכיסלך ארץ א5 כבשו בא%וע שנחאיך
 חכט4 וחנח חש'? "אחמי אשחו שרה ש לכשפ
 דגא4 על חנלות חיח שלא שאסר חסהשי רעתחר-!
 ר8איפ שיחיו כפי "שראל ש5 לבוץפ 5חכניע כ-אכ55
 אחבדג של יסורק ככלל זח ושחיח חדסרח, את5קכ5
 ססשק חזאת חרעח ישר כי 6, ויוח אקשו זחתם
 השק חטא בלא סיהח אק חז-5 אטרו וכברסאר,
 חט4 שע פכ-ר, ח-נ כטרה הרכ יטזב ע* כלאיטרק
 סדהיק של1 חנסול בשער חהמב.! ונם אמתיתרעח
 דע,ב שחכטש העסיח ע* כלא שורק שיטשסאר
 ההש ני סתח, בסשטו וכבהץ מעטג אינתלראית
 לפת53 וחשורק הרע הדשו כשלא הנסית ככללמתח
 אף כי ועור חעקרח. כענין לכא כ38והוץם שחטאחר
 לתמוכ יס,רק ע5יו יכוש שלפעסים "חיר בא"ששטדה
 כאומה ות שגאסר אששר איך אנל כאחריוע,לו

 6רי ח' כמרת שהבא סחשי.ת חפהשנחתכנללח
 רחו בשטהו תשמינהן חשאלח קורס? עת כלינלהן
 סשיט לא כי קשת וגר. נפלח הזררמח לכאחשטש
 ח5 אשר טהיום העת הגועכ שתגיר אברחםכנטאא
 כל3 הועלת הונש בדגבלת השק חנ0שח, שפעעלט
ובהב

 הר"
 שראה סצר סחיום העת הטשג שחנבל

 שהקשקך אחרי חמרים כק אש 5פיר יהעבירחקכ-ת
 יותר חלילח בחשכה יורנש חאש שאהף 5פי5נגורי,
 כסךדיא שרנא חז.5 שאמרו כט כיומ, יורגשסאשר
 הור כפטק נאות סעם זח חיות ועם אחנקלמאי
 אופ %פיר עאע חטר העח ח"ח וע5מח כאחהשטש
 חאוש חעכרת שהיהח שם שוחכיר עבר,אשר
 כאכ8וו יצדק לא חנח סורנשת, יוחר 5הטהחכלילח
 העברת כא! נזכר שלא לפי לכא, חשסש רחיבא!

 יחקז נר גי 8רע ידוע 5אברהם אמר רק אש,%פיר
 לחגבל צריך חיח 5א הואת ו5וטזודעח הרזו,מו
 חומש"רוע השאלח הרכ. שכהב סגא סאוהההעת
 ררוע שנח, סאא ארכע אאם ועט ועכדוםכאטרו
 סאשים רק כסצרים העכדות שחיהח חז.5ברכרי



ש פסחזבחפם
 בא וכסדר כלכה שנח פ-ז ח"ש והעגף קנח,תשר
 "שכו אהשר "שר,1ל בני ומדשכ נשמר פרעחאל

 סתה תראח שנח, סמעת הורבע אצח שלורםכטשיים
 יומ טאחו קצובוה הנלוח שמח חיו ואם וג5תז.ש שחופימ אלא 5קרט חקץ אה מהשכ ח' ויח שלאנ-כ
 כני ויאגחו שפת שלח כסהר חכתוכ אנארא~ר

 חאלחים אל שעש ותש יאוקו "אגירח נש"שרשל
 ספני 1ל4 ננא5ו זעקחפ עצשני עצאשטע העבחיגסן

 שארכע כתכ 5-1 רשש הצח וקץ. ציאצשלם
 על כניח חואת וחועח ו9א,  שלם סרר כעלומרכף שא* אגיד סעת חחחלו סחשעכוד שנחסאוח
 רשן חור טחק אכרוש שממש שאחר שנאטרסה
 שכרחס נאטר חאחרהח הפעם תל שנים, חטששם
 חדכר אך טהק, במ9ע שנח תאיס שנים תא9
 סאות שארכע כהכ הילכ-ג ככהוב. נזכר לאהוח
 חקץ את טהר הזקכ-ח קקב סשטלר התחי6שנח
 ורח דעח באסת העא יער, אשר זטמ קורםפאלם
 באסרו ה1דשירית, השאלח לחכייכים. ומתנגרתטאר
 חבות כי וקשח כשלוג אטתז אל חבחשה4תה
 א6הם? שיכא יאטר שיך ע'ז שכדם מואכרהס
 שחח"ת חללח תפשו טפם עם נקכר לא טפהלא

 למרך חספק, כהח לדגש כהכ ורש'יכנגודצהם.
 ולא בכועכ, נזכר לא ח אכל השוכח, הרחשעשח
 אבותיך, על כ-א ספ4פ אכיך אל תבהו השחאאגגי
 שנס יאסר טי תשוכח עשח שהדח טדא אםשף
 נ-כ עשו נחור של אבז השרת הרח של אכזגחור
 וק אבותי עם רשכבהי כתיכ ביעקב הצא ?השובח
 באכרחם לוטר ראף ושאק טה צדיקים, שחע לפיכהחף

 נש4שץ עשר, חאחר השאלה טם-ם. חעשאב"י
 לכ5 ת יקיש אם וישה הנח, "פוכו רכקףהיר
 את *רש חרבקמ חהד בא לא חנח חטער,הי

 חצוק פרץ יוערה שקב שא9 הישב צא כיהשוץ,
 כתב רל ה"ש-י ימשי? הד הף חארץ, אל שבאש5כ
 וחחד רחעת ש*שח שפ יחע למצרים שנלו5שחר
 ח"ת בנש בארץ איצץ הואת, לארץ "מובוארכיעי
 לך לחה דנאיכ חבייח, אחו וכרח עפסדבר
 נלה יעקב כי ח"ת וכן לרשוטת, חזאת הארץאת

 חעדה, פו-ן ידודח הדוחוו חזקעב צאלמציס,
 חרגוכ-ן ע14 ומתכ הטף. חיח חאוץ מכאיוכלכ
 ש5ש לפי ואחאעב לכות, ביאר יא כלל נבקששדמ
 כ-א טנצו חדוהות שינגח סצרש נלות כנאוכנזכר
 סצרים 9ורף חהותת ימנח אס וגם היע, טעתק
 חראשת חחר "ש בכשס יעקב ורודח השף1וח
 הד %א לאיץ שכא החסהשי חהד חיחגלב

 5אטורי הש חרבקף שחהור הרמכ-1 דרעחהרבמך?
 נזכר לא בי הש, גפ הבטו והכל בשיז,מדהשב
 טה גם הרכקף, והור ע% שיאושר חכנעניבכדשכ
 שי. כשום פירהש יסב51 לא חגח "טוטשאטר
 חאסהי עק וא*פ לא כאטרופ עשד. השניםחשאלה

 חנטת נמר שיש חטשפר גאמ ויראח חנדעער
 חדק כפי שיע ראהס ל4יוהם אצח סאחזפשרבע
 לא שקדין 5פי ססעם כ-א זכ9 אוחי כ5להענש
 עוןנשלס

 האסח-
 צריכים יכי חאוץ, נ8 שעעהו

 עק אףהשלם ער ככתעים לההסדג1ת ישראלבני
 חיהשר בחק לחאטע וקשח זר רכר העשחאסא-,
 ער סכח לל4 ארזו כגל1ה "ששל ש,גשיחאלחי,
 חיח סוכ רותר 5קגאג רארם חכנעניס יחזאהשר
 וההשביס ט-ם בנש באדו עומרש "פהאלשיחיו
 שיך חטאיס, ערץו חט לא ש-כ חאסורי עה שלסלא כי ששטר קשה הער חוט4 אוהו כל תחחבשוכח
 נזרת לפ.! העדח חחסא, קורס חנזרח ע5קסמזרח
 כלא עמזיוע כנרהש חכנענים תזית כ%וחאל
 אישר דהמש6ה ח!  כרת?-אלח לא אשר חטאקריסת
 ספור סעצפ שון רחשה הוהח הות, בררהשיפ6
 לרעת אגחט הממשכיס טטצדים, "פראל יצ"ותדג6ת
 לא אבעו שאכרחס חיא, כזח שדעתי שהמר. סשיים. כטיאת  עטמ קעשה י חסףש נעמר שטהס כרי אטתהם על כלם חאלחד9-כריס
 יעד1 פבר בי חארץ, ירדשת ש כרית לא אחזשא5
 אטח יוע %א אחרע זרמ כ-א בעצס9  חש 9רשנח4 אם או לבני, חשאד וטעץ כי9ו חחיחשישתחאיץ אס הווו חוח ברכר אצ6 שחיח חספק אגצפה5לה, חאל כרכור סספק חיח %א רכות פעטש עליוהשי-ת
9 חח פשחר ש שק,  ש   ש במ שק 
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י פטחזבחא
 אשבת הש """ה ש שןית י"ק 9יש4

 טאחז ארכע וחמ אה שינ5ח שועדעו השי-תאחשיט
 השאלח ווהח השם חנה. "שוכו חרביע' ווערשנח
 ב,1, להשובח טקופ חיח 5א וברית חטק שחחיא
 ע*ה לו באח חירדשח ונש 4 שאל סאשראבל

 השא*ת ש6שת הפתרנח חאלה חרברים הםחהשכה
 טישח חאהעס בכומבים. העירותי אשרהראשעהז
 לענק סרוהס "ית זח 4 שבש "שפח"באח
 אחת כוחית, שדף השי-ת כו שבית לפיחתשובה,
 חאגויע 6ש6שת ורנה טש5 והאל חאמ הע%חשחיו
 כש6פח דגופילם ויעקב קצחק אבוזזם חיחסהשרשי
 והביהטת חטובות חטהעית חבחטות שרוב לפ'אלת
 שה4ש לאטת נסשל1 חרבף שרש %ר11חם סאלח,ח!

 לדגדשל חהו יאי עצוסים, והמע'ם רב ורעסחם
 וץ חכקר השל בו שנאמר בטו בקר בענלתאברחס
 לפי בא'ל נס4 ויצחק וגר, בקר ב! ויקחאברהם,
 5ע"ח רעלהו חאיל אה רקת ב0.ש בסקונע,עעקר
 לפי ל"גקכ נסףשל וחע! בנו,החת

 שואי
 אה לננוב

 ק כ' עוים, נרץ גהמרות יהו בשעירות אב'1ברכות
 לחפליא חשק עוים, נרף שני טשם * וקח אס! ל1אסרח
 בא ליצחק שוןמ חאי5 ב' חסרר ש נזכרושלא

 נזברו שלא בכדעב גפ הטצא לפעסרפ כיבאחרעח,
 ואף יעקב בריה' אה הכרתי בס.1 בסיר,חאבוח
 והארץ א!כור אברחם נריהי את השף יצחק בריהיאת

 אמר וחנביא ה1לרותם, בחלקו זכרס לך חריאזטר,
 "שראל שפמך 'כירמ, לא ישראל ירעט לא אברהםב'

 בק 'עקב כאן נזכר וק יצחק, זכר 1לאלאברהם
 רוכמים והאל וחש הע%ח ולחיות והוחק.אברחם
 להיוחם לא אדשהוש, סש44שת בחם אמר חאבותאל
 שהשם בטו סהם סק סב5 ש6שת או שנים שלו!בן

 לאברחס 45עהע זח ובא קדחשה, הנדש6שיםחהוס טשוףי שלא סאםע כדפוכהש לחיוחם ב-אהמפרערם
 חאע ביסר %א חש5ה ביכר חהיה 5א חארץשירהשת

 וזשש בח, טבו 8% שמע 643ם כי הע!, ביסר1לא
 ההו מור שר שקת חיח כרמך. שתם יבהרענק
 חאכ4ה אועץ שיגיש אחהפ כגחעים 6שני רנההזוא
 ע-ו נק בן רועשזנ רבעי טשח והם זח, אהרזח

 5" שו4מרחם ר-5 בהר, 5א חצטר ה4ת אסיוע*הם
 קהסו לרנא ה"ם, גשאהו כי בהרם %א אותפהוי
 ביהשחו דעשוי5 כהית חנח בי חארץ, אתיירשו

 והכברש וורדשת הש*ם יחהשע חטג סיחקבט5הסת
 וחע דענלח שהפ הפטים ש חעיפ ירד אסד%ק

 ש אבל לסרחהם. חש אבל1ם, העוטת שבאווחא'ל,
 זו נאסר ה4ש אכרפ, שחם ישכ נאסי ואי5ריר
 חבהמע כושר שאברס "גהל, חרער ש ב-8 "יפ4

 לועו טלל שם שהוש חצשר ואה השסרם שףחשבל1ם
 באעק חפרוחם א5ש איחם, בהר %א חנרת 5אההל
 חנכדפ*! יהחשע לטשת הגמ השיח, פנ' 4חחם
 וחסז גשף כצפור 'גדם אושת שכח הסח כיבהם

ם %ק 8ר4אחע 4  ההעשק חק אע בחם. 
 שרנה הוש חשני חשה.-יחפ, במראה 4חטשלטההמף
 אחים חנבשים 6ש6שת כאיל 821 בעגלחחשי-ת
 סיים והם טטצוש, חהראם אקר "שושל רחרואחות
 חשנלח נזברו ווילרוהם יטיחם עפי וטשח,אהק

 רוכמ "אל לאחק רהת והש סר.ם שחץ!ר4דשעח
 'הרכע 4השר רכרים בקג'נהזם נסאנ!!1 כילטתשה,
 טש%שת בה! אויר ד*ח חאלח, חבחמתלתכגת
 חש אוגף באילו סחם, טש.ל'ט חוס והיחוט,פ%ש,
 ו!ע שילחפ סאוהו שחוא האל שילהפ סאיעשחה!
 במדכר לסות עהיוים חיו ששלשתם %פיבענלה,
 כהוו, אותם שגחר אמר לב! לאוץ, יבנסורשלא
 המת למלאך טשל שחש שיס, 4 חעיםשירד
 רכמ שחם וחנתל חהער השסגם ח'. בל שהמהש5
 לאוץ, יבנסו שיבוש הכדן ה!6מר נק בן*החשע
 לאל גח! הוחר וטהשל השוטר חעם סנחיג בהיאהר
 אוחם רשב הסרחם; ולא אחזם בהר 5א %כןע*ק,
 כשראח וסרר שסרם, כ4שד בארר שחפריחםאברם
 וטתשב טהטיר ועטר המיאח כק נבחל אבוזזםזאת
 השטש בבה! ערב לעת רהי אלח9 הטא טח חיום,%

 חשבה וראח אברם ש נפלח ותררמח ללי5חקרוב
 רעח שעה שיו אימר לבו כא"1 4'1 נאלתנר%ח
 וחודיעה חנבישת חניחתע*1 המ שיו, באח וצרחחיא
 באכדו בב15ה, החשבה אהרת וח טח ועל זח סחלו

 וחאיסה חחשכח ר-ל וגר, ורעך יחית נר ב' תרע'ר4ע
 ורעך, ש שננזר קשח נלות על רנה הוש ראיתאשר
 איבור אחר שהחית חארץ 'רהפת וסן ל1 נלחובזח
 הטנהינים או האגות השיטווע שנח, סשת ארבענ*ת
 והשאלחץ חספקות הוההו ובוה הגח. "שבו רביעיהיר
 כטשגים. חעירותי אשר ה' ה'ר'

 בם. לם ?רקים אר י הי =4א יי %ש רנ* ששיבה ירכי השבהי חנ15ת בסבהאפמ
 השגש, צר ש חנלות שבא ח4ש ן 1 ש 8 ר ח ך ר רת
 אה בשנאהם נר51ת תפ4ת חסאו יעקב שבני5פי
 בבור שהשליכוחו כסת הגם, שנאה אחיהםשסף
 חיח לא  שהשנ! חיות ועפ למצריפ. אהשהעטע

 5השליכו רעה עצה היע שוע וימד הוהבסבירדע
 וחפ פלץ", לעק חרבר לחם נחשב ובאטתבבור.
 על אנחע אשמים אבל באטרם בחטאם ההזע4מם
 %א אליע בד1אנם נפשו צרת ראעי אשראחעו
 שחט %פי הזאוה חצרח א*מ באת ט 4שמעמ
 שבסצריפ 1לפי שנשם, שיקב15 חרץ סשורת חהותט"ע
 תרעם כניחם חם רענשו י5י וששם ראי חיהחטש
 1לפי בסבהם, שמה חחמ ובניו יוסף שנלתב=

 פרעה נזרת קעשם חיח חכור א5 שועשהש5עו
 בטשחם שחפ %פי חת44כוח1, חטירח ח'ל1ר חכ!שב5
 ובנ'1 חיש שמת עשאר 5מצרים יוסף ירידתסבבו
 חם ירד1 עעשם יבחש 'רו שעל ראף נ-ב חיתחחע
 המעשה עשו שחם %פי ורעם, עם טיריםלגל1ת



91 פסמזבחצא

 את לראות יוסף הלכה בצאן בחיוחס חחחטנתח
 הצאן יר' של חאלחי סחמשפט חות חצא,ש6ס
 תר. 5צא, טרעח אע בי שנאטר בטו למצריסיבואו
 אחיו על בנאוחו ג-ב חוטא יוסף שחהז יב"םרש

 אבעו חטא וכן אביחס, אל רעח רבהם אתובחבשו
 בעשוחו אחים בץ מדנים בשל1ח טח בצר תקבחיק
 שבוה אחיו מכל אוחו ובאחבחו פסים כתתת5טסף
 נ.ב ויוסף יעקב נענשו לבן ביניחם, קנאחחמיל
 בטתח יא בקלות חטאם חיח טאשר אבלבנלוה.
 וכו ע%בים, ואינם הנעלבים טן ולחיותם ח*לח,רעח
 אל בנ'1 אחש חעלו קעקב ב. בסצריס, נקברושלא
 'הף עצמות את סשח 1"קת תאטר חטבפלח,סערת
 יצא סשבם ז-5 ובמאטרם בשבם, אותם ויקברועט

 בי בסצרים נקבהו השבטיס שאר אבל חור.עשבם
 טמט. נפרדו לא ובסהזם בחייחם חנלוה עלנרתו
 כתח עצמתי את וחשיחם על ררשו שהו-לואע,פ
 חוא עסחם, חעלו חשבטיס שאר עצמות שאףאחבם
 1'קח שנאטר יסבלחו, לא חכהוב ופשמ דויפ,דרך
 ונר, חשביע חשבע בי עטו יוסף עצמות אתסשת
 חשו אשר יוסף עצסות ואת כהיב יחהשע ספרובסהף
 סעלים "יו ואם בשבם, קברו מסצרים "פראלבני

 טלחובירם, שוהק חכהוב חיח לא ם חשבטי שארעצטות
 יוסף  בעבור סצריטה ירר שיעקב חוא חאמתאבל
 סצריסח מררח תירא אל חשי-ת לו אטר 61חבנו
 עא עלח, נם אעלך ואנבי טצריטח עטך ארראגבי
 לפי בלבר, 'עקב ב-א טבניו אחר שיעלונוכר
 אסנם בעתם. נרוט ובניו עק, טאהש נקי חיחשחוא
 בעתו, ולא אחיו עם נטפל לחיחש נענשבניגין
 נענש שלא ר-ל נחש, ש5 בעטיו שסת שאטרובטו

 כי בהובם, שחיה לפי אח"ם בעח כ-א חטאובשביל
 אסעז בוח ביוצא תל רוכו, אחרי נרקחוןלם

 צריק בע טכחק אעו לחב5 למשחית רשותסשנתנח
 חנד בעתם סצריס חונלו שהשבטים ובחיותלר,טע.
 נלוה, באוחו נשארו הרעם אחריחמ קטו אשרבניחם

  עתהזקכ שממ שינם תטש אבוורע חנביאוכטאטר
 שאנשי וח נלוחנו בענין חרלב-ג כוגכ ולכןסבלנה
 חרעב ובניחס חטאתם כפי בעצם נענשו ראשקבית

 כ תטבש חאבהז בעתש שטלרו לפי בטקרהנענשו
 ובותם, מפני לחנאל ש"כו ער או חנורה וטן חוםער

 ועו בניס על אלחייס העתשים שחיו שלפיוחסהבל
 בנלוד נאטר לבן רבעים, ועל שלשים על במסבני
 חרביע שחרור בלוטר חנח ישובו רב"עי ורורהזח

 לנל1ו חזאת חסבח %פ-ו חארץ. *רש "צטטחג%ים
  ששער טח סכל וטת'שבה אטתית יוהרסצרים

חראאעניס.
 מרה בנגר מרה חקב-ח של 0עשיו%חיות

 וכששו הצא4 עם בחיוהם חשבטים שחטאוהטצא
 אחי אהש טכרו חצאן שלום את לראות יוסהחלר

 ס עזים ששר שחטו אביחם לרסית וכדי דחהשו,גשברי

 ובאשר חצאן, עובר* על יוסף את השלט ה ויקנהחץ,
 הצא4 טן חבא חפסח סשת ע*חפ צוח  עתסנרצח
 ואץ נתבפרו. ובצאן לקו צאן כשברי חטאו בצאןוא-ב

 חיח ה בי חחטא קורם חעתש ייער השי-ת בילההפלא
 לסח בקש, אשר חאוץ ירהשת וטו לאברהםלהיריע
 טה סוד במגלח 6 אטר יכן בירהשחדג בניויחעכבו
 ורעך יחיח נר בי תדע ידש 1 חיטים באחרתשידוח
 יבשו בי והיה וכפרשת בנעע י51יר בי ובפחצתוע',
 אתרות, ובטה אכותיך, עם שוכב חנך ובפרשתק*ך,
 טן לא5פים 5גהש העתיר ובעתש בחטא ח'יקיר

 בפסוק טשפטים בפהשת בזח כהב ו-5 ורש-יחשניס.
 נתבשרו כאן ח.5: 5פניך, מלאך ש%ה אנביחנח

 אעלח לא בי 5חם אומרת רטכינח לחטואשעתירץ
 טב4 בעתש אוחם ב"פר ששם ובמ וע',בקרבך
 מחמה שיההייבו ענשם הוריע בבאן בך חחטאשיבאר
 חארץ אח ירהשתם חהעבב וח בשבי5 ואשרחטאס
 ראף שנח מאות חארבע  ענין אמנס חחטא. בשר%א

 קנו, קברות נרות שיני שיב% ררך עלשיפורש
 בוטגים וחיו בכהוב נוברו חל6 חלשתותששלש

 זרעך יחיח נר בי תרע ירון באטרו בימחחלפיס,
 חאוץ ירהשת הח.ח שלא לו נלח לחס לאבאוץ
 יחיו חס בי 'עקב, במ בן ביסי ולא יצחק בנוביסי
 לא באוץ שאמר חש קשים אדתיס חחת שסחטיס
 שיחיו זטן יבא  שר בלוטר ועברום,  עור ואמרלחס.
 ביגף וח וחיח עבריס, אלא נרים לבר לאכתרעך

 נש חטאם בסבת במצרים שנשתעברוהשבטים
 וטו יבא נם ר-ל שתם ועמ עור ואמרשכהבתי.

 נר1ל, בענו עור הזיו והעברות חנרהז שטלבראחר
 בקבלהם טריס סשטלרח חשבטים שטחו אחר וחוחיח
 חענף חט, חעברות חטו חנדחז חייע וח ובלז.ל,
 ונס שאטר טח אסנם שנח. טאות לארבע בלסיעל1
 חנרהן שזטן  ענעו אנבי ק שחו יעבווז אשר חנףאת

 עתש חאומת ע5 יחיח לא רעקב שחק בושסבל1
 חעברות אבל ית', מאחו חנורה יצאח שבך לפיען,
 וחענף נמבריס בעבריס חסצריים בחם ישתעברואשר
 1'רק ח' "פפוט ע-ו אכזרי, בטכה אותם יענואשר
 את נם שכ%ל חגר את "ונם' באמרו וחסהבלרינו.
 ש חשבטיס את וץ שאחהז בטו ור-ל אברחס,ורע
 את ק אחיח בבח 14סף, עבחת סעשח עשאשר
 אשר על חסצריים את שארק בבם, קעבורו אשרחגר

 שחשי-ת לפי וח וחיח אותם. ועגו "פראל אהשעברו
 לחס, לא בשוץ חנרות ב-א חשבטים על נורלא

 קיחם בש חשבטים באו בי אף ברשעהסוהסצריים
 ובקשר לאו'ביס, להם נחפכו השלוה בבטחקבאוחביס
 רינם הויח ולכן אוהס, ועע בם בנרו ובמררובסעל
 שחרי שאטר חחו  עכרחם, שגר יפח!1 חעברותשבער
 באוחות במבות יתעע חענף וע5 גדול, ברכחש "מיק

 טאות חארבע אחרי סט"י הכהגת שעוגגאשתים.
 רשרש יהע שאה-כ אפ כי נר51, ברכחש קוששנח
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