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 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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  סתו 5חם יחיח 5א אפ טשם יצאו ינא515גאיח
 חבנח בתנשי חם  חאלהיים חוורים ביטצרם,

 שנו משמ חארבע שאחרי ספ9 ואטחטקבלים,
 שבל ממצרים. 0חראם הקב-ח חיח חנורהשנשלמח

 שחרים אלהים יעביז פשע חטשחם על חוסיפוחפ
 מבח לא שנח, שלשים עור נ6הם נתשרד%כן
 ובבר שנחהרש. חטאם בעבהי ב-א חהששונחחנורח
 גחרי ביום באמיי: עיח יחקאל הנביא וחביאר

 בארץ 5הם 1ח11ע  יעקב ביח 16ע ירי ואשאב"מראל
 ביום א5חיבם, ח' אני 5אסר 5חם ירי ששאטצרים
 חארץ א5 סצרים סארע 5ועציאם 5חם נשאחיחדוא
 עיניו שקוצי א"ש א5יהם שוטר ומ', 5חם תרתיאשר

 בי ויסרו ונו', חםסאו א5 טצרים 1בנ66חש5יבו
 5כ5ות ע5יחם חסתי 4שפוך ואוטר ומ., "שרא5בית
 ונר. שגר 5טען ואעש טצרים ארץ בחוך בחםאפי
 שנח סאות חארבע כ5ו שכאשר חנבש גיארחנח
 ו5חזחירם ב"שרא5 5חתרות 5סצרים נביא חקב-חשלח

 גרר 5חחראם ברי ופסי5יחם טצרים נ5ולישקמט
 שנשלם ספני 5אבותם נשבע אשר האיץ א%5חביאם

 חזח חרבר 5חם ניבא שאחרן חז-5 ואסרו חנזרה,ומן
 בחטא שסשים חיותם שספני חנביא מעבירבטצרים,

 ספק וב5י חנאולח. סחם נעררח 5פיכר בסשייםע-1
 וחיח חקצוב, לחזסן שנתוספו שנח ש4שים אוחןהיו

 בחשובח ששבו 5א אם כתח 1'וחר יהזר נמשךחנ15ת
 מע5 חעטרח סן ויאנחו 5חם בצר ח' א5והועקו
 בריתו את זכר תשובחפ !ע-י חא5חים, א5שועתם
 א5חים 1'וע חנזרח, זטן שהוא אברחם את כרתאשר
 "טראל בני וסהשב נאסר א ועל עליחם.רחס%
 ספאת בק ובגשריפ הארצות בשאר בנ15תש"שבו
 ביניחם שטתחרש עץ עק ססבת ובי! הנ15תנזרת
 תכרם נפ5אות וראח וחביסח שנוג ת-5 כ%םחיו
 ארבע ונ5הזם בנרוחם ישרא5 בני "שבו  שחנחרעים
 אחרי בארץ ש"שט תסצא וכ! שנח, הש4שים0אות
 שרבעים 0אות ארבע חסקדש בית בנק קורםירושחח
 ארבע כבנעו חראשק חבית שעטר נ-כ ות0צאשנח,
 בבנימ חשני חבית !עטר ונח, השבע חמשריםסאות

 כפי נמשט חרגרים שב5 ראח נם ראח שנח.חב"
 רבר הזהו 5טעט, רב בק אשניפ טן חסספרזח

סתסיח!
 בי 5אגרחם חקב-ח ששריע 5עניננו,תחיר

 ביסיו ב' טזהמ, יחחי5 סחוחת שנח סאותחארגע
 חיח 5א חיש ב' עוף, %א עבדות 51א נרות יחש5א
 חוא באשר %ב! בח, 1נר51 כשר כ.א בארץבנר

 עסכם אנכ' וההשב גר חת בני באזני אמרבעמחמחו
 הש5בי בישכמ, אחח א5חים נארא ארוני 5אחשיבוחו
 !ע-ז 1'כ%חו, טע5חו 5פי ברית עסו טרתים חעארץ
 כשלום. אבות'ך א5 הבוא שחח השי-ת 6אסר

 וחוה ארם חם חה גטטב שנזטת שחאטת!אחשוב
 קב5הם בפי חטכפ5ח בטערת שנקבדו נוצר, 5ב5שבוח

 נאטר !ע-ז שסח, עסחם שיקבר חקב-ח 1'בשרוז-5,
 שירמח שייעיו 51פי בשלום. אבהזיך א5 חבואשתח
 כטו ועח בשיבח יקבר ש5א עור חוריעו בקבורח5חם

 גינק קטרחפ גוההם שחקח וחוח ארםקעקבת
 חורנ וקין עח טק חנרהש נחייהם ראו כיואנהחק
 בארץ, תד נע 5חיות קק על תנזר אהיו חב5את
 תקבר  שחבסיחו החו ון רבר יראח 5א אברחםאב5

 חץוח ארם אבותיו א5 "שחחף ב' טובח,בשיבח
 "שוכו רביעי ורור שנאסר וסח בשיבח. ו5אבקכורח
 סבירת בחטא חנענשים רורות על באסת חח4חוח
 ער בנשס ועל ע5יחם עתס חא5הים יפק!ר ב'ישף,
 ששח יחיח זח ואחר שכחבהי, בסו חרג'עיחרור
 ואחח סצותיג ישוטרי אוחביו בחיותם 5א5פיםחסד
 ואחריו החוא בחסא השבמים בץ היה שיתודחרואח
 עד חאסורי עק ש5ם 5א כי  שד שאסר סחיילם חארץ. א5 שגא חרבקגי חרור חיח וכ5ב וחצרק,פרץ
 כננדו, 4מרר אפשר אשר אחר ספק 5חת'ר באחנח
 שאק ו5א חטא 5א שאברחם חח4 אסת אם כיחזוא
 ש4שת ירשו 5א 5סח א-כ בנו ב! יעקב !לאבנו

 אטת יוטתו 5א כ' טמנח, טלים קיו בניחםשסש גש אחרי ואם חאיץ1 אח חא5ח חקרהשיםחאבות
 "שבו רביעי ורור אסר זח ע5 4השיב וכרי בניפ.ע5

 הירהשמ תחיח 5א בעבורח אשר חסבח ר-5חנח,
 השעיס שינערו סאחם נחס5אח %א עריןחאיץ יהשבי חאטורי עק ש5ם ש5א 5פי חיא סירעוא

 5רשת וקגקב יצחק אברחם יב15 5א ולכןמטמ,
 חסאחם בסבת אח-כ אהזח ירשו 5א ובניחםחארץ,
 יצאו כ15טר חנח, "שובו !אח-ב חרביעי, חרורער

 חוים רשעת חשתלם בי חאיץ, א5 1"שוטסנ15תם
 חאיץ שירהשת 6ח סצורף "שראל. חסאת חסנעולא
 חפ חא5ה שחםאסרים יוןת וכבר ? עסמק שבעחש5 בארץ %החנחל 5יירש שנים או אחד א"ש יוב5איך בי "שרא5, סבני אוב5וסק ברבר שתחש ראו'חחיחח
 תשחנח 5א בעת'ר חא5חית השחיריעה חעת'דותחנדת
 51כן חאטשית, חבחירח תבט5 51א חאפשריסבע
 שיחיוג סח בסניד תון ירוע 5אברחם חשי-תאסר
 בוריים ע5 חפרשח בתוב' נחבארו חזח חררךולפי

 בפסוקים, שחעירות' י-א י' ס' ח' חשא6תז.וחוהרו
 חנאש5ת וימעד חטנח חנ15ת נזרת  שחורתעחבתרים בץ אבינו 5אברחם שאטר כטו 5עשות הקץאת מחשג חשי-ת חיח כ-ז !עם עתותיחם, ב-אחירירח ע5יחפ ח' נזר %א שסח ירח בחסאם חם ביטצריסח, ירדו ובניו יעקב חסאטר 5פרש ראינוחשבסים, חטא ע5 עתש היח טצרים שנ15ח חזח הרצק51פי
 5נ4צ5ת ר4יים חיו 5א ש"שרא5 51פי הסצריים,ורץ

 5"טראג חבטחתו  שוסר ברוך חסניד אסר 5קאג'חם, אבההפ חבטחת 5חם שישמר %א  עתיהיחםבעבור
 %שבה 5ברו ראעיכ'

 %ח~
 חעתש. ררך וחחש סצרים נ5ות בסגתתחישק חדוץ זהו זוג ע5 ח' את
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 ר-5שחקב.ח חחסר, חהוררך חשניחררך
 לנט5ם 5חם 5חטיכ כדי בנ6ה אברחם זרע אתהכיא

 ככ65 חע%ם ששלטחץ חירוע לפ' זח תכאר%משאם,
 51הויות %שבחו בוראו בחכרת חהו סדאוהווהכ6ת

 בשסר דגקרא בל חנביא שאטר וכטוכאלחוומ,
 עבוית נהרבח אנהש ביסי וחנח ברשתיו.%ככורי
 יחה-ם זולת חעטים, בכ5 הארם בני ב'ןחאיילים
 חע6גים, השרים עבוית אחרי נמשכים שחיוסחם
 חרורות שככ5 פס.נ א' חלק כטורח הרכ שכהבגמ

 חסבח בטציאהץ וכהצעדים טרנ"שים חיו 5אחראשתים
 בטציאותח שחווט אנש'ם אטח נסצש ואםחרששתה,

 שחשט יש הש58, טהע%ם חשנחתח טס5קקחיו
 וחהו טסורר ויט5חו טתב5 תהששתח חסכחשכח
 חכפירות תיקר חשיגים, השרים כשאר הכליתבע5

 זרח וכאשר בסצרים. חיו חא5ח המשובשות!חחמת
 בני 55טד וחחחי5 בע%ם אבינו אברחם ש5א"רו
 כני *טת חקב-ת רצח יה' הא5 אטתה אטהחארם
 סקום חיח ש5א וראת נבחצתיו אמתה ולפרסםחארם
 בשסרם שיעקח ומופהים אוהוה 'וי ע5 כ-א*ח

 חתשמים*ות, מערמת ובננר המבע' חמנחנ בננרונחק

 5אוץ אחר עם 5חביא היח *ח חנאות חרררוכי
 הוח-כ חנפסדות וחאסתות חכפט-ות סק!ר0צרים
 טלך לכ את רקשח טשם, 5חחראם נכיאו"ש5ח
 בקרבו, מפהיו רבות 5סקו 5ח5וך לחהם ש)א0צרים
 וכמפתים כשתות במסות ש'הרא ההה8והעם

 5בני אטיתו רפרסם חשרהו קב5 נד%ים,ובמיאים
 4צחטע, טיחזר סטלחו עם יחיח חחהו חזעםארם,
 חסרחזרת דגבחרת אוץ בטהי ע5 קרכיבם והובעבור
 שחית ובעבור 5אלחים. 5חם 'חית חזהו 5חנחטע,נ-כ

 יראת רעה 55טד וחחח'5 הטאטיניפ רששאברחם
 שיעשת אסצע' כ5' 5חיהז אחר'1 בזחע בחר 5כ!ח',

 ררך ע5 עשח זח וכ5 חזה. חנדו5 חרברבאסממהו
 סט5חו 5עם זהע את שיקח 5אברחס וחה-עחחסר,
 בנקץ חש5געת לקנק שינואו ונרי חארץ, אתרגתי5ם
 ורעד את ש*ב"ש חבחר*ם בק בטראח חחיעותפש,
 'ריחם שע5 כרי 5חם )א בארץ עברים ויחיובנ5ות
 כ5 ויכירו חקב-ח ש5 שט! רתודע נפ5אותיויוג6
 בט! יטלחו, והשנחחו א5חוחו סהויאות חבלידשבי

 5ח*, שנתבאר ובט! כהמים במכות זחשהוג,ח
 ועגו' צער ההע בניו ששבלו חיות שעםוחודיע
 5ח' קוזוש עם ש-ז רשאהו 5טוגהם, יחיחהגל

 כ5 ויקנו נים אהמת רור"שם חחב ככפףויהמאם
 5חסר כ-א לעהש חנ5ות נחשב 5א %פ-והעימח,

 א'1 ראיות, ש5ש דשאת 5חרעח יש חאוסח.על
 בשסהו אבעו אברחם שראינו 5פי הסברא,טפאת
 %א זוזע על ההסרם בקש 5א חזאוז "חרחזהחמרה
 על יע5ח הוקך חרגח, ע5 שינחם לא5דיוחחחק
 בניו הות זראן ש יההש 5א נים מא והובחרעח
 בקשח חרבח ועטורח סדום נזרת ש הום ידע?לא

 5פח יר שם איר נכרם, אנשש ע5 כחפ5חוחפציר
 ררע נ5ף שחיח 5א אם מרתם? כניו נ5ותע5

 תחיח הזטצ!קח 5טוכהם חהו שיסכ5ו שחזמיר5פניו
 עתש, ו5א דעח %א חסר חיה זח וב' צדקח,4ם
 בסוף ונאטר צדקח, לו ויחשכח כח' וחאטין קב%5כן

 5אטר ברית אברם את ח' ברת חדיש ביוםה0ראח
 חנ5חץ כחורעת כי תר, חזאה חארץ את נההי*רעך
 ע-ז נ-ב ומרה ב'1 והשבוגה. וחחסר חבריתנחקיים
 חנ15ת  ענק חית כי שאטר ק-ח בטזטהר חטשח-ררברי

 טסוררים חענעים יהר 'וסף וטכירת 5סממ-יםוחירירח
 וחסד טובח 5עשות כמנהו 5הכ5ית ית' ססנותנזרים
 תר בשטו קראו 5ח' חורו חהחל %כ, "שרא3עם
 תר בריחו 5ע%ם זכר תו' עשח אשר נפ5אהץיו"~ץ
 ארץ את אהן לך 5אטר תו' אברהם את כרתאשר
 ונרם כמעט טספר טתי בחיוהם נח5הכם חכ5בנזק
 5סקוס טסקום וח5יגהם תאטת עניז והזכיר ונר,בת

 יקרא אטר זח ואחר נר, א5 טנר יחח5טבאטרו
 יוסף, נטבר 5עבר א"ש 5פניחם ש5ח חאוץ ע5רעב
 יוסף שטכירה נלא בזח אהצר וט' רכרו בא עתעד

 יפר וט. סצרם "שרא5 יבא ובז חויבור, ע"חיתח
 נדשח שלח וט' עמו 5שנהו 5כם חפך תר עטואת
 חטזסיר ובסוף וט', איעתיו רבדי בם שסו תו.עכיו
 זכר כי בעסרו חזחתנ5נ6ה חסדור ככ5 הסכחנוק
 כששק יסד רדצמש עביו אברחם את קהצ רבראת
 5שסרם ועט5 נים ארצות 5חם רתז בחיריו אתברנח
 חנה ח5לויח. 'נצחץ והורוהיו חקיו "שטרו בעבורארשו
 זת טפני השראף חסר בדרך זח כ5 שחיהבשר
 ראיח עור נ.1 ו5ה5לו. בשמו %קרוא 5ח'לד~רות
 ר אטר רכח, בבר"דשית חז-5 טדכרי חזאת5רעה
 בשלשלשת 5סצרים 5ירר אבעו יעקב הית ראףיחויה
 כף עללות כסח חקב-ח ועשת ובק%רק, בדז5של

 על דעכ ויקרא יוסף נטנר 5עבד שנאסר שםשירר
 רבי אטר סצרים. "שרא5 5טח-יבא כך וכ5תאוץ,
 5סק%ץ אותח 5טקוך רהרם שחיו 5פרה טש5פנחס
 בנח את טשט עשו סח נטשכה, חיהח %אש5ח
 שיטבר חקב-ח עשח כך אחריו, רצתח וחיאהה5ח
 שנאמר אחריו, אביו יעקב שירד כוי 5טצריםעסף

 וכבחינת חעצומת חתוע*ות טח-שקפת כ' 5וטר,בזח רשי עכ-3 אחבח, בעבוהות אטשכם ארםבחב*
 יעקב רעף חיח 5א חנח לעתיר דאשקוותחש5סרות
 כחב* שטח שיורידוחו א5א 5סצרים בשמישירר
 רחץר 15, טוכ אז כי כבורו עסי ירד 5טאן וכה5עתי

 ומד נחחסר אטנם 5עתיר. "שה5ם יותרישיצמער
 כחדערי ובע54וה נאוועת יחזר בסבות )חוו-דוהקכ-ח
 'רר עצט! שחוא 5פי לקצקב וח כ5 וייהםהבניס,
 הוטר סחאבח2 לחם חקדובח חסבח חית וחהו5סצרים
 שהכ*ת הפרח 6מיז דוסה בוה שענימ פנחסרבי

 וחהו ש5ח סקו14 אל 5חבשת אהנת אש1אותח
 חביט 5א וחרנשתח דעחח טקמד ועכ-ז חשחיטח,בית



 כרצתח, קס תטוך לא 9% חש", חנשטי הודגראל
 נרלח חפרח קארה ספט ואק כנח. בהחבולה אםב'

 חוא טשובח חיוחר הכליהח ולכן לדעעלתו,שטטח
 כחטח סוף קאסרו כסו ש~ח, סק%ק לביתלחוליכח
 חורטתים ע-' כ' נר1ל, שלסהז חקבל ובזח5שחיטח,
 לחיהז חבא סננח 1'אכל1 כח ש"דפחיחכש%ים

 תקכל נסח כחטה שחיתח וכטקום אטשי, אכרחלק
 אפשר אשר נחלח השלסח וחיא ארם, בשרצורת
 %כיע אברחם כי חאומח, 9צן חו(! וכן לקכל.6
 רכף לו נחן וחשי-ת עקרה שרח ואשחו עקרחיח
 5 וסיתח צער 1'קכל עבורחו שיעבור כרי ונרלוזרע
 לסצרים ובניו יעקכ שכירירת חטת !עם טשי:קריש
 חפרה הקכל כאשר כנל"ם ואכרן וחרנ צערקכלו
 כרי חאסתי חכליתם יקכ6 עי-ז אך שלח,כטקיק

 כניחם %ם 'ריהם על חשי.ת אסתתשתחפר0ם
 כטעסר ח14 זט אשר כבראח חסטק חשלסותקכל1

 לחערר כרצעם, שסח לכא נמשט לא וחנח סיני. חר,
 יאכח לא כ' חפרח, כענק חרכר בחכ*ח'ריעהם
 אסר !ע-ז וחאטת, חהורח של חחת בנקל לכאחארם
 כחהלח שחיו חאלח וחחכ*ם אטשכם, ארםבחכל'
 ח' כאחבה אחבח, חכלי נעש9 לכסוף י%רחחכ4
 נשכע אשר חברית את לשסור ובוצתואותם

 כירירח שחיו הראשתות הסכ"ת כילאברחם.-ה!ף
 ארם תכלי חיו 16סף חאחים דשנאת חפסיםסכחהח
 את להגדשיך בח כחם היח לא קריס, דשדופתי9ת
 עשח נחכסתו ית' חש אסנם שלח. טק%ק אלחפרח

 ינהקו שלא עטת נהךפח ובלות שרשחתסאחכלים
 טסף שאוור וכסו לפע%ח, טחשכהו חהרא אשרער

 חאלחיט. כי חנח אותי שלתתם אה0 לא ההחלאחיו
 חחסר צר ע5 סירים נלות שכאח מזחתתבאר
 חררך היא ח"שראלית, לאומה חחטבח%הכלית
 ירדו וכניו מעקכ חטגיר טאסר 'היח %פ.זחשני,

 1"עקכ אהרר חר את 5מצ שנחן ח' סחסדיסצריסה,
 חאלחי חכבור א*חם עחנלח למצרים ירהו כנעעם
 שהמר כהך אטר יכן זח, כעכ"ר שזכו סח לכלחט

 חטובה. על חוראח שחיא ל"שראלחבמחחו
 ררךחבחירח,!ענעו חוא חשלישיחררך

 היו ולא חעתש, כשכיל לסצרים השכטים ירדושלא
 לחכ*ת חעיתח חנזרח סיר שסח לכאסשרחים
 כי חייט בחיריים, טלם חטעשים שחיו אלאטובחם,
 חסבח חיא הו יוסף, את טברר חחפשי ורצתםגבחירתס
 שאטרו כטו שטח, לרדתם חמקלות סהסטתחראשתח

 ששחז-ל
- 

 לסירים, ררהו חרנרים נח1%% זח
 סעצטו שהוא סיריסח 1'רר אבי אשר ארמי מעטהח
 וירדו איום לסלך לומר טשח שלח וק קם,ירר

 ירדו נפש כשכעים נ.כ ואסר סצחסה,אטתש
 ב-1 שטח ח' שח%יכם אסר ולא סיריסחאכותיך
 1'עקב יההצע, אסר וכ! חערץ, אל שחכיאםשאסר

 סרדד ת'רא אל 6עקג חקכ-ח שאסר ומחשסד4
, ש םמ ק  ש א ה  ממ 6ח "מ 6 * 
ן מ *"8 ע מ ק  ע ט ש ש הז  מ מ  

י9מק%6ישןחששיי=מ
 א69שד ייחפמחמש,"מי

שחק 8 שט ש 9י  9 ש ש מ  מ  
 %ג תמש 9"שה%ק 9חמיש
א ח מע9 9 ש שמת *ם שמ  ש  
 ל"חת פמחח %שיש! סשוים ניאם6קט
 הטניר אטר ה4יכך 5נהלדג בנקץ איץ את לחם%הת
 שת טחשכ שחק8.ח ל"שראש, =0חש שטרביור
 וכחיההפ "שרא5 טפ(מש חנ*ת שחאז ר.לחקץ

 ררגיפ נדש*פח אהר כס5 'ה%וג-וצח טגע!1חנא41
 נר ל-ס לשז, כששר שמשר תספקחת ה11כשה1חאלח
 ס.א.וכשער

 ש5א ו5נו 5אכותינו שעסרתתיא
 שככל אלא ע5ינו עסר כלכראחר
 ויי9 הן. עלינו עוסרי0 ורוררור

 אמ"ף ומשר ש יחאר-ת וההששש ברכה טקשהסגיר
 6ונע 5ושפ דעעילח לכר לש חכסחת אותהאהשטירת עי אסר סמציים, קהשתם כענע ל"פראלחבטחחו
 אבמיט שחיו אחתת במעת נפ כי סחנלחגחמףאח

 חדאש החבטחח הועלה חים ער טש אנחטש
 סשנע שחומה וכמ נהלה, לפ*טח ימ לחםהסרו
 כלכר אחר אלא שאטר סה והתכת! וחסחכ5לב4
 זלבו*והמ8 טלת ב1ה הבעיר א0י %א עלעועסר
 שמשדר הדוא שחאחר לפי כלכר, ע6ט עסרכ-א
 כה!ש היחה ש5ש דייע סהמים, סלך פרעח אל טכיק

 לכ96 כחם סהו'9 חאז ולכ! 5שעכרם כ-אלכ6הם
 ע*נו עסר ח(מתר שמק הטניר אסו %כ!שלחם,
 עים; עוטרימ דיו0 ער ורור ר"ר ככל וכ! 1.!1'כלצר
 נפ אם מ ח9מי לה*ת פחת כהך ק%א

 טה חאר 1מק%דצש חששן מי פ66%יו
 קשפאמח מדם סמע זמ רל חשש, לקקש
 ש"ן לק !אש סח 461 יחכ גשטף 61יט

 לאעשה שלט תעת עס כלופר אכשע לשקכ6חית
 כפע9 חיחה סת סדכרץ ולמר צא בפדעל, רעחעט

 סהוך ת5מר זח ורבר אכימ, 6קקב 95שהץהמחשכחו
 שפר חויה עצגמ שועא לפי טטעשע, לארכרט
 אגמפ אכיבם ואלחו רע עמבם ללשות ירי לש5"ש

 קם"חכטפכחד סתד*שרא*6שרחמרעך
 0ח ממ 9ג ימה"ת פחהיהצש חחר4

מ לי"מ אחי א%4חחפק מ 96ישי9 ג ש מ 9 6 בשה שם  שש א6  ש ק ש מ"שי  פ א י4י,   
ש9 ש 9 א שי יחם בי9 שם   
 אחדי לרדוף כדטש שה" רע י, ש% ש*אינ
 תכל'הז כרויפחו ההכיר ו5השיום, "שראלבני

 הש% ויתלק לחם ששר כל את ש"שת שטת5שת, ! "יר: ובחירחם סעימם שחם לא סיריסת ירהווכניו



ש פסחיבחצמ

 מס5הסה, לאנשי וחשאר חשאילום אשר לבעליהםהמוא
 מבחורים שיקמ שטר עור שש, אמלק אסרוע-ו

 במם מפץ מייהי הטיר ב6טר נפשי, מט5אשששזר מדי נפשו, ואות כרצתו לעבדים 6 למיוהםוהנערות
  5שענדם טחם נפשי השת המ5א החזחשקגדתי

 טשמ ואת וחחנים חעם ידשאר אסד שר אהץ.בבל
 מרבי אר"ק אטר אלמ דעל טחם, 5חנקם יחרטהשהק

 4הור פרעמ של דעתו מיחח לא א-ג ירי.הור"שטו
 את 5עקור ובקשמו שאלהו מיחח לב! אבל מכל,את
 ליעקב שאטר ראיח וחא בנים, ע5 אם %מכותחכל

 אתמ אשר וכ5 צאני וה,ואן בני וחבנים בנהתיהבנות
 בקשהי הו למטת ראר מימ * י'ל הוא, 4רואמ
 חטניר לטר וסהח טטני. ואת סנע אשר אלמיםל%א
 תאן ובנים נשים ר-5 מבל, את 5עקור בקש.טלבן
 אבי אובר ארמי באמהו ומ וסטך ליעקב, אשר1בל

 מאב אברת רק וכהביר טחקל. יהמש אוברשעשמ
 מש חאברת גי חענפים, נם וגגללו חשורששמש
 חוהת ממ שפהשתי טה ועם - חסהזלכשת.מכ4מ
 וט-ג ס-ב כווער אושרחספימ

 שנאמרח החהש שממבטחמ חסנירואמר
 %ק 0ארבע, והע אה 5הצ% ע0יח מיא4ברחם
 חחו גי עשו את 1הביר %א לכ! חשת פרעח אתחזביר
 זרעו, את 5בל1ת בקש %א אברחם כהרע רגמיח
 אבוקהם ירך כיהאי מי ש5א מאיבים שאראבל
 5א אם אותס לג6ת כחנהם מיחח ורעו על קטוא"שר
 שגאטדח מחבמחמ שההקים גרי סחםשנצ1%
 ברינו צריק מיוהו עם יעקב וחנמ אבעו.~ברחם

 אע.פ חטק6ת, בענץ ב0עשיו צדיק מימ לא לבןעם
 לנשיו אחיג שאסר בטח מרבר למע4םשמשתד5
 אברחם, מב0מת מיחח לו שעטרח טח אסנם*ב4
 טפרשת ברבר'1 למהחיל ברי לבן  ענין חוג'רחזסניר
 שנאסר הבא בי וחימ בסרר שנוברח חבכחיםירר
 דרר אבי אובר ארמי אלחיך מ' לפני השטרתה8ית

 מהבים אט ומ שבלילמ %פי ונר. שם יגרטצריטח
 בננות %דששויל נס16, אשר ש על 5משייתלמהית
 5עשות ארם יוכל שלא הציר ראמ לכו בשבח,%סהם
 רציוות מפסמ 5ענק וטתיחסת מנהמ יוהרהוראמ
 הסביא קורא שמימ ורדף מנדה אותמ ב'אטצר*ם
 גשבח וטטיים ננטת טחח% מוא שנם מבטים,את

 וחטופתים, וחאהצת והככומ ממךאמ 9וז נ-בהאכיר
 אשר מרברים אומם עם פסח גליל עצטו ארםד,ושמ
 טמן %ב; מבטרם, טביא מש גא%ו בקערחלפניו

 זמ המפני נטרים, ממביא בטו חורה היסרמהודאמ
 שלא לפי סישו, רבר חזביר %א בלב! מספורחהחיל
 באוהח שנוכר טפאת אלא עצטו כהנר 5כ! שזבא

 איך אמנם בח. שמהח% מבטים ביף אשרפרשמ
 מטם ער ל1 עטיח ממב0חמ שאוהח שאטר טחשדק
 בטףאח נהקייסה שכבר אמר שנמ 5אלפים קרוגחומ

 או מכחובים טפשם נלסר דזאת מחשובמסצריסע

 טראתברית בסוף בי מבחוביס, כק אם מו-ל.טהטש
 אברם את ח' כרת מה~ש בטם נאסר הבדייםבק
 טנמר מואת מאוץ את נדאץי 4רעך לאמרברית
 מנחר ערסצרים

 מנרי
 ואת וקני אה פרת, נושף

 ואת חפרץי ואה חחומ הוה חקדסגי ואתחקנמי
 שת מנרגשי השת מכנעני השת מאמור* השתמרפאיס
 5א ש"שראל ירדצ עטשם, עשרמ מם מר'מיבוסי,
 5א בלבר. מעסגדם שבעה אההת גיא בארץנחלו
 וטשב ועטת ארום שמם וחקרטתי ורקנמי מקניארץ
 בנא%מ 5חגבש ועתירץ "שראל, 5ארץ נכבשושלא

 עטת ובני ירם טשלהז וטואב ארום שנאסרמעהירח
 לאברהם "האטרמ ממב0ממ שהח וחיאסשסעחם.
 בנא%מ 5בוזו 5עהיר מלק שמש מבהרים, ביןבברית

 שעטדח מש חמניר אסר כצרק %כןמאמרתח.
 בי טבוזור ו-ל טדכריחם הע וכר. חעולאבותעו
 לבר לא אברחם ראמ מכועים בק בבריתמסאסר
 שרוישו וגטו חטלגיוה, שאר נ14ת אם כי סצריםנלחו
 טרי 11 משבמ בבל, ח איסה חשגח, א"טה חזנחעל

 נר%מ ובתענית, בצום "שראל של פניחםשמחשיכח
 מרטב-1 שכתכ כטו ארום. ע ע14 טפלת יה,ח

 טפלת מיא מאמרתמ חצרח כאיל1 מנביאשמרג"ש
 גמשייר לאברחם מקב.מ מיע וכא1% כבר,בטשא
 ויטשלו "שעברום אמרות ט5גטת ארבע שעורבטהטצ
 אשר מנף את ררשו וכ; לפנט, ימ0ש אםבארצם
 מקב-מ שעהיר טלגטת ארבע לרבות אנגי דןיעבורו
 חחבמחמ שאותח מטניר אוור מאלמ מבמעות הללרת.
 חספקות מיהר בומ וחתבאר חומ. מיום ער 5נ1עטרמ
 ט-1. השער ט.מ ס-ר כוועראשר

 מרבור פי על אנוס סצריטמוירר
 "ש בי שתות, נשמשת ט ראיתי חומ ממאטרוכו'.
 כהבהי, אשר הזאא מנירסא במם כהוג אשרספרים
 סצריטמ וירר ע5 ררש בלל נסצא לא אמריםובספרים

 )ביר וטנים בספר ו-ל והרסב-ם שם. ויגר על אםבי
 ררר מביאמ: גך חהנרה 0אם טשחביאממוקמ,
 %א וכו' לחשהקע ירר שלא ט5טר שם יגרסצריסה
 שמטסמאות ספק ואק מדבור, פי על אטסמביא
 לסעלמ כתכתי אשר מרעות טררכי נטשטמאלמ
 שחימ מראשת מררך לפי כי סצרים. נלותבסבות
 חשל"שי מררך לפי או יוסף טבירת ח0א בסבתהנלהץ
 כחעיסה ררר לרהרש יתכן 5א הרעמ, בבחירהם באבי

 %א מיו בחיריים ובנט יעקג גי מרבור, פי שאטס
 מירירח שמיהח משני מררך לפי אסנםאנשים.
 סצריסה דרר לררו,צ הש מעיתמ מנורח אחרנכדשכת
 סצריסה לררת ירא מימ שיעקב מרבור, פי עלאנוס

 שררש11"ש5חח1 ע-ר וחוא שסח, לבוא מכרימומשי-ת
 בחברה, חקבור צדיק של עטוקח סעצח מברהבעטק
 סבת וגאלו והמי, יחימ גר גי שנאסר טחלקיים
 שמה, לררת יעקב ר8ז את מעיר יהי מהשמסטת
 כפי 5"שב וראף אהמי. פי ש אנום אסרוהש
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 עור ! רב ישרא5 ראטר : ההורח כהובי ה!אתמרעמ
 אסוח,רסע"שראל חשראעבטרס אלבמ מי, בנייוסף
 לאלמי !כחים והכח שבע בארח ויבא 6 אשרוכל
 ח%5מ, בטראות 6שראל א5מים ראטר שחק,אביו
 מאל אנבי יאטר מנני. ראטר ! ישקב יעקבראטר
 נר% לגף כי סצריטה טרדמ הירא אל אכיךאלמי
 אע5ך ואנכי סצריטמ עסר ארר אנבי קם.אשיטר

 וחספק ע-ב, עיניך, על ידו "שית רשף שמ,נם
 לי.כה מתעורר 'עקב כי שנראמ מוא האלמבפסקים
 סצריסח, טרדמ תירא אל מ' ל1 שאטר קורםלסצרים

 לשם. מיך מיח קכבר כיה ירא, חיח שלא בירהגכי
 ולא שחק אב'1 לאלחי !בחים !כח לטמ ק':חועור
 עם קנהפיים ראף ואין אברחם? אכ'1 אב'לאלמי
 בי !קע, טגנור יותר אביו בכבור קח-ב רש.ירבף
 לאלחי קיאטר ראף שחימ חרטכ.ן עליו כתבככר

 אבווו מהחלכו אשר מאלמים שאסר וכסואבוחיו,
 שמיח אב'1 אבי ואח.כ ראקתח אכ'1 וי!כירלפניו,
 6שוכש. ראף מיח %א הטשפחמ, השבי מיחסראש
 השני חקב5ח, קרשי כפי ב!מ מרטב-ן ררךומנח
 כי לחקשות אוסיף סתתלח אך מפשט, ע.פאפרש
 אטר %א אביך אלחי אנכי חשי.ח שמשיבוחטצא
 נתירא אם בי של"שית שא5ח חער אבוהיך.~מי
 קנחסו מנחסח חיא טמ 5ארץ חהוח 5צאה שמו!קקעל
 בנל1ת בניו יחע אם קם? אשקשך נוי5 לטי כימ'
 ראף אררבח ורכויו, נרולחו 6 יוע וטח יוסיףטמ

 "שיסהו אם טורא, על סורא בלבו ולמביא כתחלפמור
 סשם. 5צאת עכ6 לא אה4 בי נר%, לטיבסצרים
 5א לטמ טוכח למבטימו משי.ת בא אם רביעיחהער

 שם אשיטך נר%. 5נר באטרו בי בגאיח,חבטהו
 אלא בנלות שם ישארו בסצרים בנע שיהכררוסורח

 רצח אם כי עלמ, נם אעלך השנבי סצריטח עטךאיר אנבי אטח ענין טמ חכרשית ועור טאר.שיהרבו
 מיח ז-ל רש-י ברברי בארץ נקבר שימיחלמכטיחו

 ותקבר גש15ם אב!היך אל חטא ואחח לוטר6
 עטו לרדת ל1 וטח לאברחם, שנאטר כטועסחם,
 אבל בקבהעת, שטח %רור לסצרים לררת לטע עלח 5א קיעקב הוש ב!ח 4  ימיו-הזוהשח51עלות
 נרר ה4שוב יוסף אח לראות קסמ לררת יעת1ווהח
 בארץ 6שבה מיח וחפצו 'שש כל בי בנוץ,לארץ

 בסו אהזח לרשת טקוח חיח כי חרעו, החשחנכחרת
 סטצרים קבאו טכניו בשסש אך 5אבותע, מ'קנשבע

 טצרים, ארץ בכל טחשל חוש ובי חי יוסף שרבי
 נה5הו, חפארת יקר ואף כבודו את לו פספדיםחזיו
 כבור' כל את לאבי חזנרהם שתם, עסף אשותכש

 חי, בני יוסף שר רב מ!קה חשיגם לכן הי.,בסצריפ
 אסרתם כאקר ונרו6ש לסגמשלוע חחשש איער-ל
 אסמ, בסרם שראנו אלכח %כן חי חיהע אלכ-א
 ולפי טיר. %שע לראתע לבר ח*כתי שההאכלוטר
 בעיני י"שר לא ח41 בואיכ!ע טסושק ישסבשמהז

 חבהל ב:ור יחכנס חנכחרח טהארץ 5צאחמאלמים
 אב'1 כרצחק טנע קחקב-מ בראוהו ובפיטבסצרים,
 הרר אל לו השסר רעבת גשנת נם קטחמח5יכח
 לך כי חשברכך עסך הוחיח ה!את בארץ נורסצריטח
 5עת יעשח תחז בגהמים, במיהע חסות "שינמואיי 'עקב ירא חיח גפ חאל. מארצהן בל את אה!61רוקך
 בא בלבו שמהז והספק וחטורא מפחר ומפני ?פקוהח
 אם כי לסצרים פסש בדדך שם שבא לא שבע,5באר
 5חיוח קישח, טה קויודיטע אלהיו לפני שםלהתחנ!
 !כחים זכח ל:! אטחיו. הפ5ת טקום חחחשמטקום
 טמ' חשאל בקש וכאי6 לגהמים, חח*כחנסנעח קטנעי לפי ההזק אביו את בוח ווחר אב'1לאלמי

 לא. אם אבע "צחק כענין עניט יחימ אםקיודיעחו
 חנמשח אל'1 קבאח מל'למ, בטראות חשיבווחקי-ת
 אומו בא %וזהי יעקב! 'עקג אלץ וקראחכחלוס
 ממיא מנב!שמ קל שחףעור כופני ישקב, ישקבבכפ5
 בא וגפ ישקב אףשסו פרטי א"ש בהור 6מהש ל1בא

 'עקב, בשם נ-ב קנקרוי אחריו 6רעו בכללחייעור
 5עצסו אחת אלמ הוראות שהי ט5ל מסאטר%מיות
 יעקכו יעקב פענרם שחי אוטו חזכיר לב! ל!חנו,חשחת
 סנעור קאני מיות עם ר-ל סצריסת, טרוזז היראאל

 א5 אבל 5ך, שהח טתיר אני לסצרים מירירחלאביך
 אביך א5חי אנכי יע! ח*לח לפני קנו ש"שההשוב
 חירא אל לך מאא(ר ואנבי חמ*כמ סנששטנקהי
 ושש וחשנף קניחי, לא מ' אני כי סצריטח,טרדח
 לכחש ראף חיח לא יצחק בי הטקבלים, הכתתלפי

 1לכן העקרח על הסיטח ע51ח שמיח טפניבנ6ת
 'שם לבהש עחיר 'עקב אבל חירירח, סמטנגעעמ
 טישקב, חירירח נטנעמ לא%כ!

 רברים טארבעח ירא יעקב שוימ לפימאסנם
 בכחשים שמא א'( במם: ח' 6 מבטטזלפיכך
 בניו את מסצרים ימרע ח51' כי !רש,יהסעט
 וח ונננר מיא, המס ארץ בי במתע אתיעע

 ש5א כל1טר קם, אשיטך נה5 6ר כיחבטיש
 ב'( טאר. בטאר יהרבמ א5א ורעך קםיהסעס
 חפרד מקרדשח טארץ ישא 5חטוש אח4 טפחרקחיח
 חבטהזו !מ וכננר במ, חרבקמ חאלחית מחשגחחטטט
 בחסהר שם תמיח לא ר-ל שר"שח עטך אריאנכי
 ספחר מיח נ'( וישנחתי. בך תדבק קם נפ ביפנים
 בסערת לחקבר הכח 51א קם רקבר בסצרים יסותוטח

 אע5ך ואנכ' ל1 אטר !ח ובננר אבותיו, עםהטכפלח
 לחקבר שיביארש סבות יסבב שהשי-ח ר-ל עלחנם

 שמימ ר'( רסוג ובטעלמ בכבור אבוה'1 עםבארץ
 עעיך על יח "שית רשף אטר !ח ובננר בוכיפ,5ק% רשסהוי בנורו לאבל רמיח כחייו יוסף ישת אייטפחר
 יעקב כננר אטר !מ 1כל חכרהח, ב,שעתשושש
 ה"שראלית מאוטח בל מכ%ל יעקב כננר אטגםחפרטי,
 אשיסו נר% לטי בי סצריטח סררח הירא אל נ-כאטר

 "שטאתשסם לא חם כי חפחר ואל חירא א5שפ,ר-ל
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 א5חים ויראה נשרם על קרש נרית !ח!חם לשתםואח

 שלא חחנרהי הרבר כק 5ירא לך סח אטר וכאי6בקרבם,
 אנני חאומח א5 אטר נ-ב צר. נשום סממ לחט5מחוכל

 טלאח טצרים שארץ שאע-פ 5חניראררעטךכהמים,
 וחרבקות חחשנחח בח שתרבק סוכנה ובלתינל41ם
 חטיר בו תרנק בפרמ חזח קרש זרע עם חנחחע*תח,
 שר עסחם. שנינח לטצרים נ6 חז-ל ונט-שחהשנחח,

 נזח שרכת עלח, נם אע5ך ואננ' לחאומח נ נ'אטר
 נטסות אלחי נכח טשם חאומח וקויאת סצריםלנאולת
 עלח. נם אעלך ואנני אטר ועץ ונטופהים,כאוחות
 טשם עלייתם שתחיח שרסת עלח* "נם אטרו מונומח
 חסף עור שאטר טח אסגם ונטעלח. נכבור רמחניר
 נננר נאטר חאומח, נענין זח עיניך, על ירו"שית
 חחו ני וטע5ח, נבור ע*חם שזסיף רבינוטשח

 חנח לחם. לחאיר שניחם ביז יח "שיתבהורהו
 נפרט נאטרו נעצטם הנ~ראח שרברי כתחחחכאר
 הקנ, נית נל על ננל5 ונאטרו אבינו יעקנעל

 אשר חספקות וחוהרו בוריים על חכהוניםוחתבארו
 אנום למצרים ירר שיעקנ כהח ולסדנו עליח4חעירותי

 ער לררת נרעהו חסנים לא דוא נ' חרבור, פיעל
 ינאח שנך השי-ת חוריעו השם שנע לנארשבא
 חרטר, ע-פ אנום חנירסא נבונח %פ-ו סלפניגחנזרה
 טצרים, נלחז בסנת לטעלח שכה:תי חשני חררךכפי
 טפסקים ימא חוא ני אחר פסוק ע5ז נא%א
 חטניר עלז חניא 5א 4ז חפרשח, וטכל6תרבים
 חסשורר ורברי כ41 חפרשיות בי לראיח,פסוק

 טפרשים "ש ע*ג לראיח חם חשני נררךשהזנרת'
 וע-פ לחוד אעס מעסים, בשני חרנור פי עלאנ!ם
 לטצרים יעקנ ירירח ני אנום ופירהש לחור,חרנור
 חרעב, טפני או ישף טנירת טפני או 6 חיחאהם
 טח אנל לררוה רשות לו שנחן ענינו חרינורוע-פ

 ב4 חטניר כתת וי חאטת חחש  ראשתחשנהבתי
 וט-ח. ט.1 בשער אשר חספקות זח עם !חותרומפק,

 לחשתקע ירר שלא טלטר שםוינר
 חטניר ראח לא חנח וכר. ס ש ר 1 נ 5 א לא

 חכתוב נ5שק נטצרים ח"שיבח על שם 1'נרלררהש
 חאחת, סבות: 5שתי חם, נארץ נר ויעקבשנאסר
 מנמן שנתעכבו ביק שם, 1'שב לומר ראר שחיחלפי
 נחם טביר א-נ ולמח נארץ, הרשנים !היו רבים"מ'ם
 כפי חהוא חי(שק נחם שחחלימ לא אם נרות,4שק

 חררך ובזח שטח. שהלנו כעת וכהגחםמ"שכתם
 נר רעקב טצריטה "שראל 1.בא לפרש רארעשכם
 ינר חשניח, והסנח ביאהג כחגת על חםכארץ
 על חנרות 5שח אטר שא סורה טעמ נסתישם

 ענינם בושתלת חיח וח בי בהטירות, שםח"שיבח
 לכהיים שחלכו בעת נפש שבעים טעם טהיכשחיו
 חסברא ט ררש %ק בח, "שט שכבר בעהאא

 ראיח חניא וחנח הההם. נרול לעי שם 1'חיאח-נ
 וראח 1'נש, נסרר שחוא באנו נארץ לער טפסוק6ח

 לחניא אטר לא שיוסף חספור אסהה כפיהטניר
 נסו חרעב בשטת שם 5שנח נ-א לטצריס אביואת

 רעב שנים חטש עוד ני שם שהי תלנלתישאטר
 אתח תורשפז

 וניהי
 ברעהו !חיח לר. ששר ונ5

 וכששר ננש, לארץ "שונו חרעב שני ענורשאחרי
 שפרעח נרי בהחכ%ח יוסף חהחנם טצריטחנאו

 מרנם שנאשר לאחיו וצ!ח נרש,, בארץ יהשינםממסו
 אנשי לו יאסרו סהמפינם טח "שאלם וחחו פרעח5פני
 נם אנמט נם עתח וער סגעורינו עבריך חיוטקנח

 וחש נ,, יאטרו 5טח חסבח לחם ובשראבהזינו,
 רועח נל טצרים תהכת בי נרק נארץ תשטבעטר
 ארץ בחוך 5שבת לחניחם יאכו 5א השמאיאז,

 לתועלתם, חיתח חזאת חיעוצח השוה חזת ועםטצריס.
 חם חיו צאן רועח בי חכו יחנח שאטת טפקאין

 ,חשור שלא כרי זח נל יוסף אטר אנלחונותיחם,
 באו ישף אחי הנח וטעסיג חסלך טפהבנ לחםית, רוסף לו אשר נל את לאכ51 יוסף אחי שבאופרעח
 וחם כהמשינם? טח אוהם שאל וחוא פרעחלפני

 עבריך חיו צח1 רועי : יוסף טתם ששח נטוהשיבוחו
 שסשו %סח בזח, רי היח אנותיט, נם אגחמנם

 תבש יטח הו', באט בארץ 5מר ויאטרו עורלוטר
 טשז, נארץ ענריך נא "שכו ועהח טפרעחנפיחם
 נמסיחים לפניו יספרו שחם חיהה זסף כהתחלא
 5הם יחז בעצטו ופרעח צח1, ר!עי שחם הוטםלפי
 בפיחס. זאת ש"שאלו טנ5' נהא גארץ לשבתרשות
 רועי אטרו שחם חש הענין אטהח בי גראחאבל
 !עסהו השתקו אנותינה נם אנחנו נם עבדיךצח1
 איפוא א-נ "שיבם סתצטו שפיעח הזשט שר עמ%א
 נאשר רעתם יסוף ירר פרעח אנל נהשז, בארץהשט
 עליו חשיבם !לא חראשח חסאטר וח טפיחםשסע
 שנית לרבר חם חוירכו נ, חשבטים ראו וכאשרבלל,
 מחוישת אסירה 11 וחיהה נאנו, בארץ לנוריאטרו

 נאוזמ לרהר חיתח שלא נותהם אטחחשחודיעוחו
 ערא. ררך נאו נארץ לער אם בי סחטרת,רירה
 נארץ חרעב כבר נ' הטקנח טחכרח חשעחיצורר
 טפני רשות לחם שית, בניאור טטגו ונקשוכנשו,

 חטעמים חיסים אותם נועא בארץ לשנתטקניחם
 5א חשני חמאטר על נם אך נאוצו. נריםשיחיו
 יוסף בננר פניו חזר אך נלל, אליחם פרעחחשיב
 חרנרימ נל ר-ל א*ך, ב~ע ואחיך אביך לוושמר
 ואחיך אניך חנח ני רברים, חתאת הם אצליחאלח
 באו שלא חר!אות עיניך בי חטקנח בסנת נאולא
 שחסח חוא וחאטת כנע4 ארץ טבל אחרים צח1העי
 ומרשל שוטר שאחח בעכור נ6סר ך י ל אבאו

 בארץ לשבת רחרם התפ אותם שחכלב5 ונדיבאוזר,
 חנח חוא, שנן וכיק עטחם, שתטיב חפז ואני נר:ן,  געח מהשבהם על טעם נטתי שש רגרח"שרה
 ענ-פ ומ'. חהשב חא-ץ בסיטב 5פ:'ך הא-ץ כי רון ח"ש.בח החסרת 1על מכוש לטדשו5ט



מ פסחזבח

 אסרו 5א כאנו בארץ 5טר שאסרו שסח טמחנתברר
 חיתח כ! כי ובחטים כאסח כ'א סרסח כררךאוהו
 ינר חסניר אסר ולכ! כנע!. ארץ את כעזגםרעתם
 כזח ושתרו וט', 5השתקע ירר ש5א ס5סרשם

 וחס"שים. ס-ס כשערים אשרחספקות
 כשכעיס שנאסר כסו סעסכסתי

 כמ ש/ סצריסח אכוחיך יררונפש
 כמראת לטפר חוח כ5.)ח חטצוח ש5היותשרעתיך
 חכטרים ירף פוישת ספור 5אוהו בחר 5כ!טצרים,
 כשס אשר שכ5 כרי חכא, כי וחיח בסררשכאח
 שקערח כעת הוח כ5ילח אוחח יקרא יבתחישרא5
 5פני בטרים חסכיא קורא שהיח כסו 5פניו,חחנ
 סצא כ' פרשח, סאוחח חררשח עקר עשח ולכ!ח'.
 יסיים וחוא כהח5תח חננות ר-5 'רכר, ערותכח

 וחנאו5ח. חנ5הז לטצרים חירירח עניני כח ישכשכח,
 פרשח סאותח וס5ח ס5ח כ5 על 5חכיא ראחא%ם

 ו5חכיא 5אסת 5א חסשרע, סספור אחרםפסוקים
 חיים, א5חים רברי חם 1ח15 ח15 כי חרכר, ע5ראיח
 חכהשור כררך חאחרים הפסוקים אותם חכיאאב5
 חכטרים בוירוי שכאו חסלות אותם כחט יכארכאי5ו
 קירח, כררך ירף כאחט שכאו 5פי ענעט,%נ15ת
 כא 5א %פיכך כסאורע. שנוכר סח 5פי אותםיפרש
 כוח וחסש5 כיאור, כררך כ-א ראיח ררך ע5פסוק
 אם ירענו %א סצריטח, ירר חכטרים: כירףכא

 הסניר 5א-כיאר אם בחיריית חחיא חירירחחיתח
 ש5א ביאר שם וינר וכ! חרבור, פי ע5 אנוסקחיח
 שטמך כית כטצריט, "שבו אשר חוגק על וחנאסר
 גפי שנאסר א5א נרות, *טק ט מטר סעטכסתי
 ינר כיאר וכן שטח. ח5כו כאשר 5חם שחיחחטתת
 נפש שבעיט חיח ההוא שהטיעום מעם, במתישס

 טשח שאסר ססח ות 51סי 5טצרים, יעקכ עםשיררו
 אכותיך ירדו נפש כשכשם עקכ, כפרשת ע-תרבעו

 ממ החלתך ח,א שם חרכרים וחחלתטצריטח.
 אבותיך ירדו נפש גשבעים עעיך, רש אשיא5חיך
 5רוכ, השטים כטבבי א5חיך ח' שטך וטותסצריטח
 חכסות סעסי חיו 5גממים יריו שכאשר 5הםשנלח
 חכסוח, שחוא נמש כשכעים ואסר חאיכות,רשפ5י
 5חם שחיחח חאיטת, שחוא סצריטה אטתיךיררו

 5סצרים 5חשתעכי נר%ח 1'טפ15ת ירירח שסחחה5יבח
 כמתם כתרגח שנח סאתים כטשך וחנח 5הם,%חכנע
 כאיגות ע5ו וב! חסכעי ססנחנ חוץ מפלנכרכף
 א5חיך ח' שסך וןהח אסרו חחו עליתח,ה?ע5ח
 4מ ונאסרו וכבורם. 5מעלחם רטמ השטיט,ככוכבי
 וחמו חח5תך חויז אסר וע*חם חמפלנ, 5כסותרטמ

 ורטמ הנחלות מת חמרשת את אתך עשח אשרא5חיו
 א5ף 5ת-ר נפש טשכעים וחפ5מע חעם רבףכנר%הן
 עס' כ5 וראו שאסר ונסו וחטף, חנשים מלבררנלי
 שנ.כ הו%י סטך. יראו ע5יך נקיא ח' שם כיחארץ
 מורח סתי כי סעט, בטתי שם ינר כאטרו 6תכיק

 וסעס וחכחות חיכ51ת נעררי גסתים שחיו חאיגותע5
 פסוקים שחכיא נמח חתכאר חגה חכטות. ע5נאסר
 ירף ספרשת עיקר וושח חכיאור, 6מרך פסוקיםע5

 מראת 5סימר יוחר חנאות שחיא 5פיחכטרם
 נ.א כשערים אשר חספקות וח עם מותרוטצר-ם,
ג-כ.

 חחח15ת חאוטח כמ שחיו נ.כ %מריש
 אחת חחח5ח 5חם תסצא כי סספריס, טח5טישתות
 ירש אכרחם חיח אחי שאסר וכגי אכרחםשחיא
 יצח9 אכרחם שלשח חחח5ת כחס ותסצא חארץ,את

 והתחלח שכסיס, י-כ ש5 חחח5ח לחם ונממזרעקכ,
 שח9 אכרחם אטת שלשת שחם חרועים שכעהש5

 הוד ס5כים רשני ואחק טשח נכיאים, רשנירעקכ
 אשר נפש שכעים ש5 חחח5ח 5חם תסצשורש5סח,
 בחינהן כ5 כי וראח עיניך פקח לטצרים.יררו

 ססכע נר41ם ענינים ע5 יורו חא5חחחחח6ת
 אכההם חראשת חאכ שחויז חאחרות אםהגתףאות,

 השית, ומוחר אחר שחמ חהאשת חסטצשכננר
 וחשטייס' הרוחוי ע%מת ש*שח כננר אבותרש*שח
 5חורות חרקיע, טמל1ת י-כ כנני שכטים י-בוחחוטרי,

 כע51ם א5ח כמ חשוכיט חם חשפ5 כע%ם אוחטכי
 כוכגי שכעח כננר רועים שכעח נ.כ מיוחשטייסק

 ססנו יטע5ח חרקיע כאטהוע חיא חשטש וכסו5בת,
 5גנח, כגכ נתח ססמ %ססח ומארים ירקשבחאי
 ,ררים 5ארץ חמאיר חשטש שחוא ע-ח רכינו טשחגך
 סטנו ראשתיט ע5יו וחיו חרועים כאטצע חיחע5יח

 רשלטח. רור אחרן א5יו מחרתים ושקכ, יצחקאכרחם
 שריפ שבעים כננר חשכעים חחח5ת נ.כוחיחח

 שבל 5חניי אוטות, שכעים ע5 חטטתיםשכסרוט
 אחה כ5 כננר שקי חיח טצרים סיורריא"ש

 כני כחפרירו נים ע*ת כחיח5 אסר וע-1סחאומת,
 י.5 "שרא5, כני 5סספר עטיט נבו15ת יצכארם
 "טרזז5 כני כסספר חעסים תבח4ת חאוסותשחט
 סצרים. יורד* שבעיםשהם

 שחיו סלסי ניו5 5נוי שםויחי
 חדתה6ניש וצ. שס סיו"נקישרא5

% %תע5  % אמר מש יי כ4ה 
 טח% מף חמכ ששן טח משם "ל%ת
 טמח רכמ חק יכ ס4 מ5 י רשרמפח

 %חמ4 % % חשח מח %פ,ממחנצי,
% ומרםח=ים מדף אשר מח כמכ ,שא שחשר שסהמל  אחאח שמ יה עאם מל 
 עמניס ארבעח ע5 שייו דרש ולק התאר,קימת
 א'1 כנ15הנ בחיותם "שרא5 ככני שנטצ4צנפ5אים
 ונפרשת נכדלת חאוטח תיחח שתטיי ר-5 טיחיח

 ,ט"שבו ר-י כשנות גתוכם נתערכו ו5אסהטצרים
 כקרכ טי בחת"שכ כי טלם לעסים שקרה כסופעיהפ
 5כו5ם, אחת %1ת אחי 5גף וחיו כא5ו א5ו יחערבוטי
 בני ונם עירם לאנשי כנו רשכ6 חגיר שאוורוכסו



8' פכאץיבחצט

 טח אגעפ ע5חכח ישצי ןורלחקוםח ףרכועל ב*שת י!יהיבם ויו
 ב13תינט שת גכט בטתינו את עהט גהם אסרו1עקב

 יאחיאל אב5 אמר, לעפ וחייט אמגם וישבנו 5נ1נקמ
 את שנו ו5א שמם את שט ש5א ט, חיו 5אבטצרים
 אשר ממן מרבות השנים בב5 ומלברשימם ורחםלשהם
 נבדל עצטו בפני נר מיו שהמיר באהא שם."שבו

 אלחים מנסמ ש ארתט פשמ שאמר ובמוסחטצריים,
 "שרא5 בני שמיו נף, טקרב נף לו 5קמת5בא

 הסגיר אמר וע.ו כהמ, ומ נבר5ים ניםה,טצריים
 ימצימ כהמיעיז, "שראל שמיו מ5מר "נר' בט5תורוש
 מע ונו מארם, ורשום ניבר מ אשר הסיכקהוא

 וטפורשים נבדלים להיחזם תרשפים טצויעק"שרא5
 במ5ת ררש עור וענעקזם. מנהגימם בב5מחכהמייים
 מטבע מררבי שתמ ומ וענע ובסווע, מעם רבי.נהול'
 כשתתחבר מוא 5רוב מאומות באמת יפו5 אשר.שמרבף
 ובסו אמר, לעם וחיו במ  וחחערב אחרת אוממא*מ
 5א "שראל אב5 מתקזרים, מאיץ טעטי !רביםשאמר
 כעפלנ בבמות נהרבו טציעק במימם אף גי בןחיח
 בלעם חואת מפ5שמ ש העיר וכבר מפ5א.ע-ר

 אראט צורים מראהש בי באסרו נבבאדעברברי
 5א ובנים "שכק 5בדד עם חן אשוהעשננטת
 שאפר אצ4 ופירזישו 'עקב, עפר מנמ מייהחשב,
 אמרות, אהעת במ! בהתערב יהרט מאהטת כ5.מנח
 שמם והאמ מכיפ אני ני כן, אעו חומ מעסאב5

 העבטת מאטת, דהטרים הם שרשימםטחח5ת
 טסהעפים שמם וראיהי מאסאות, שחןאשורט

 עם תמיר רשמם כהמ, ומ קר מישהלשלאבמסהעפות
 יתהשב 5א ובנים חמו ביניחם, ור עגר %א "שכק5ברד
 תם בהגם, יחחשב %א יהערב 5א אהוים בניםר-5
 סגמ כר שאטר וחהו ישעור, 5אע נהרכח ומב5
 ברוישח הטניר בל5 וכ-ז רבים, 5רוב יעקבעפר

 שנאמר "עמם' בט5ת אחרת הרשמ עשא עייזנר%*.
 רטפ ייט ש חו-5 ררשו ובבר מעוצם, הכהע5

 נשותיהם מפי15 ש5א ורבים פרים שמיו מארבפאר
 אמר, בכרס ששמ "%רות שמיו ישרצו%רותיחן,
 מה שנים ח*חר אמר גל ירט, 1"שהט פרושנאטר
 כה מ5השי 5רוב הם תאוטים שמיו אף וחנחששמ.
 הוסד כח אמר לב5 5הת מספיק לא שמטבע5פי
 קטני 5הג ההאוסרם י5רי ולכן בינימם, שנח5ק5פי

 "שרא, י5רי אב5 מכח, וח5דשי מפרצוף רקיחקוטה
 הזזקיכ וחקיפש בטפם גה*ם מט שימם מ'במט5ת

 ט5ש 5נר שם ממי שאטר הראדשעמ בימהרטת, ש5שי התבארו שמביא בפס!ק %פ-ובאבויחם.
 ב "שרא5' *וכני פאכיז 5טר טציעע "שיאלשויו

 באה אמר 5נף עיבדים ערשפים טציינע5חי4ץם
 ס שררש חשנית וחדרשמ בשמם, ק חמירנקראו
 זפר סאמרו מהבארח מרבף ע5 ט שכהטנהל

 הרהש שגחנהי, בט ימ ש שנאטררשהט'
 מט מעצסח ע5 שטא עמם נק שעשמחש5"שית
 שרט טאר4 בפאר רעצסו ,ירבו כאפרוהתבארה

8 ייש,. ען 1'ע8= חקהאא ע1ן עק 1.ך18נקי4ח 8  שי 
 וענינמ רכיעיוה ררשמ כו עשא זורב* בכ!צב 8הרשאטר
 5סכנות ש%ש מם ביניקומם מי5רים מטבע סדררכי

 יסב5ו 5א רכים לחטמם בי סח%אים, מתיםורוכם
 אהגי 5וישו יעקב שאמר ובט בניוזלם,פשיעמ
 ושזג אהר טם ורפקום הר רבים מילרים בייורע
 ש5 מתוקפן גי בן, מיו 5א בטצרים שבמי!חם אמר5בן
 בראף, מי5רים גיר% ע5 מהששין מט 5א מנ15הצרות
 גצטח סעצטם נר*ם מיו ע5יחם מטבמ מ' כיראך

 רבבמ בימוקא5 סחפס,ק ומ לבאר מבש ו5כןמשרח.
 נדלים מט שמם ר.5 וגר מנדלי גחהיך השדחכצטח
 יפים נצבעים האהמח מנטן שיצאו מרשאיםבכר

 צוכע אה8 נטצא %א מ5אכח בע5 שום מב*רשעים
 נרלים "שרא, בני מיו גכח במתכהמם. לישתשטג5
 מיו באי5ו 1לסור, מנוך מבלי ובמחתימםביפש
 ותרבי שאמר תש ש5מות, באוחח במבענ%רים
 השערךצמח, נבעו שרים עריים בערי והבואיומנדלי
 שמש מסרות אקת ישיו מטף ט% ש נאמרשכ1ל1
 מהורח מ5טר דגרימ ערום מט בי אף  ערים,4י

 פירשו וכבר בסע*מיו, מארם את מסש5ים שחושוחפוםר
 55רת, בב!אט בכו1רים ישראל שבטת ו-גמקררשים
 מט 5יאור 5חש5יכפ בנימם את שיקמו דגארחםכרראת
 ש5א כר מא%טת החת י%רות חשדחיהשות
 ממפ!ח החת ממגס אמר וע-ו ק%ם,"שסעו
 טנהזק וחיו תר, אסך מב5חך שטחטררתיך

 נד*ם מיו וחם 5חג'קם !חתרין מבניםשם
 כצטח רבבמ אמר וע.ו העשבים, בהוךגאנצמם
 ואמח פשמ ע5 נכגים שרים ואטר נהתיההשרה
 ישערך 5"שרא5, חקב-ת לחן שזיסן ררים שתישמיו
 האים מיו שכבר חשבסים ש אווע ררשושגאז,
 ר%יצוות, סן ערוטים שמט תריה עחם השתלחנא5,
 וחוחרו כחמה ההקב-מ כגלה אותם שהממ כ15וחענק
 נ.ג נ-מ נ.ר נ-נ בשערים אשר הספקות ומעם

 אלא ,ט5פר4 מא15 מררשות בב5 אפר 5אאכגם
 שמררשות לפי לני שם ימי גררשת שם וינרבדו,שת
 מפהטמ מסננה מסברא בהרך אוחו ממהאמאלה
 כשאר מכדאר מרבר במם מימ %ח מביעביםופיררש
מדו,שות.

 בם1 חםצר*ים א1תנ11ירע1
 ירבמ פן 5ו נתמכפמ מבמשנאמר

 בכחוב טצא וחסניר מבכהזם, סירף זה נםוכר.
 ב'( חסצרים, אומט ירעו א'( מלקים: ש5שמחומ

 ט ררש ומוא קשמ,  עגורה ע*ט יתט נ'(יענגו,
 אוהנו ויחמ שפירש 16, ט סהיחסות הרטתשלש

 וחטאים, רעיס 5אנשים "שרא5 בני את שחשדוהטצריים
 בשפתט, נכהויז לא וע%ת מ' ברך ורע מיוחם עםכי

 מקרשרים בררך מאיץ, את בסרנ*פ אחזם נהטבב-ו
 פיררש ש וחראיח בארעימם, חסהסהמםוחסוררים

 לפי אוהנו, יהע ב-א 5נו יחע אסד שלאומ



 פסחיבחא1
 5 נתחכסח חכח מפסוק וח וחגיח רשע,כאנש. עחתשויכ אם כ* רעח - עסחם שצשו חכותחשאץ
 כננו עלזלות 5התשל5 חפמ"ם עצת פההשחש
 %א .הרבו שלא כדי בוש,ב%או 1לחחהכם"שראל
 ס5הסו תקרינח כי היה וכמ.ש כאוץ,טעהחקו
 ק דגלח במ ג5הם שגאזט על ווא נםהןסף
 אס וח יעשו כרוצעהם ישראל בף מ שחשטחארץ.
 לחחהכם באו ופחצעים לרעים שחשרחם ומפנ.יחרבו,
 סזטכ יררך ננהשכח חואת ומחיעח ע.ו.%חת'עץ
 יעצתם שקלח רל ויענגו, שאמר טח וחזא אחרח,רעח
 כנקבח כחם לחשש כרי עניים טיני בכל אוחםשקגנו
 חיח סח אגגם שרגי. מטח רבר לעשות כח המרו%א
 וישיטו שנאסי אחצ ספוא חוצרח חנח חזח?חענף
 מסכטת ערי רבו בסכלותם ענוחו לסעו מסים שר.ע14

 וחלבנזם חחומר כמ5אכת חיח חחוא הענף כ.לפרעח,
 חמניר ראח טח כהח חבין שתח למלה הערזסגנין
 נחהכסח חנח ענין על חטמיים אוחמ ררועלררהש
 ררעו אחוי חכתע שאטר מח 6ח חבשש מ6,

 ססובכ חענף א-כ וח" "וקגנהו',אוהמ.המצרים
 בחהשר חיה שחענר חטמר טצא וחנח ירש, טןגסשך
 מסזם שוי ע4ו וישזנץ במ-ש חערים ובבניןוכלבנים
 שם חטכר חענר שווצ סענף, עט. %סר ענווצ,5מען
 סח כי שיוכטץ וחש ל1, פתחכמח חכח טשצתנסשך
 יהה המצים אוהנו ררעו חככורים כררףששמר
 משהה שנסשכח חזביר עור חענר. שסככח עצחצחזח
 חענף ושמ5בר גהצחת, והחהכמות אחרת יעחחעצח
 עליחם נחט חערים כבנין לטלר  שברם שויוהחוא
 סהחבר חיח חעם טן סצרי שבל וחש קשח',,עבורה
 %פץ הצפהותזג עבריו 111 באיל1 ישרא5 בניאת

 נפי ענף גקראת הטלך עכורח על נאמרויעטמ
 נאמר קשח עטרה עלימ רחט חרב, ועמ,חא.בותח
 "שראל, בבף חטצריס טן אחר כ5 של חשהעברותעל
 "שראל בנ. את סצרים ויעכירו מפסוק שביארכמו

 השעבור שחיח %פי סעבורה, עכורה ש5מדבפרך,
 ,עטרה ע14 נאג(ר .תירה ואכור'ות הרה כפרךרוה

 בפלס מסוירת חיחה חט5ך עטרת בי ונםקשח",
 אך ארץ, וטיר בסשפט מלר מ טשפטוטאוני
 בי וסשטר. סרר בלי חזתח חטצרזים חהסקעטרת
 נקראת לכו ח"שרא5 על והשהרר 5עצטו שורר א"שכל

 סכל הטשורר ובמאגור פרך, ועטרת קשח 11עבורח
 דו,שו הזו.ל השיכגי. א5 נב5 חרפת הצ'לניפשעי
 נף בטעם ישראל, של למהששם ל1 נתהכנאזחבח

 בשטנזם, קשורים שחחההתיס בוח וכוהיווולחיו,
 טל:י ועל בטהום חמרום צבא על ח' .פקורבמ-ש
 שחחהכמו כמו ח' אל חחהכסו ובא"1 באהמח,חאהמח
 אשר חספקות בוח ושהיז - חטריו. דגל עסועל

 נ'ט, נא נאבשערם
 במו !אלחינו ומ אל.ונצעק

 חחם חרבים בימיפ יחי,שכאפר

 חכחגזם מ ואף חכטרם, טורר א נםגון
 שנ. בחם לבאר הטגזר בהן בב-ו כעצטם,מב1שרים
 ויה. וצוא שאמוא חיות שעם חאחר ; .קריםענזנזם
 במ וטונחו פמים טלר רמת חחפ חרכזםבעים
 שהזחח ארם יחשוכ שלא ושעקו, חעכורה טו"שראל
 אלא חור, "ורא מתכעס או חמס כצעקאהתם
 אבותיבם אלחי חי אל ובקשח נטרח השגחחיהה

 כגית כ. ואפשר ירשיעם. עליהם .חמ%שבוטתם
 5עשות "טראל ובנ. חסצרהם חעם כל יצאופרעח
 שחוא כטו חעיר ברהוכ טעקח ר6א חספרעליו

 רמת חכחוכ שאמר מח וחש חטלנים, במאוחסנחנ
 לעשות כא כ. וטדגקו, "שראל במ ראגחו סצרםטלר
 חזו וברוטץם כלכס אך המלך, ע5 וחספרצעקח

 בשהה וכותהם מו~שבחזם חבין לב תע15מחעח.ורע כי חעכורח, טן חאלחים אל אצעתם ותע5חעטרה כש ישיאל ע. ראנהו שנאמר הט חמלהןטיהת ש לא הקשח, ועכוהוש צרחם על בשהנקהםטכוגיפ
 א5 שצעקו ועזורה אמרה שלא "ע א%םצעקח,
 חעבוהה טן ישראל בל ראנחו סחס רקחאלחים
 ארות שם שנאסר שסח 5באר חסגיר בא לכןרצעקו,
 שצעקו ב-א פ-גח גית על חזח 5א וחצעקחחאנחח
 וכיעק כאן שאטר ובסו עבוההם, על א5היהם ת'אל
 חיטרים בוהה חכחוכ שנלת אטתינו, אלח. ח'א5
 שעשח חשני וחביאוף חפאוח4 בספיר שקצרשםטח
 חיתח לבר קיא ק%ט, את א5הים וישסע כפסוקחוא
 ההקתם ק%ם את ח. קאצטע בעטר נא%תםסבה
 חגרית את שזבר יעיה, סכת לוו שפתחברהב.א
 השגת בנא%ח לפ-ו תחחבח חאטת. את כרתאשר
 לכאר חבש ו6ח חאטת, וברית ח' אל וצעקהםחעם
 חמאורע כספור שס שטטר סח ק%מ את ח'רשסע
 בריוצ את אלחים ותטר נאקהם את אלחיםרשסע
 מב4 חשובחם כי קגקב, ואת "וחק את אכרחםאת

 כאמת כ. אף וחנח לטשולחס. סספקת חיהה 5אחכרית
 הברית עג'ן הכחוב תלח לכן בירם וקאגי %יעקכליצחק נ-כ זכרו כרית שאוהו לפ. אך ברית, אבום אתח. כרת חהוא ביוס כמ-ש לברו 5אברחם חכריתנגרת

 שנוכרו וגד טש%'טת לענ?ח ירמה ואחףכשלשתט.
 אבדחם את בריתי את באן אטר לכן לסע5ה,שפרשת. בסו חאבות 5ש5שת סשל שחיח חבתרים, ביןבברית
 טלם כננר חחש שחגוית לפ. 'עקב, ואת עחקאת
 חספק בוה גהבאר חנח - בו. רמו הש5שחםנברת
 ששים. בשעראשר

 פרישות וו ענייכו אתוירא
 שחיה יראח חמחשבח בושץלת הנף. ץ ר א ך רר

 ענין על %חצע עטלט עניזמ חסגיר ש-רוישמחנהשפט
 הירים בעצמם געשתלפים שחם נררפזם כשטותשחר
 שרחש במו ענחמ את ררא שזההש %ם אחר, דרך51

 קשהע עטרח סעניו 5הצט את עטלט וירחשףענגו
 עטלנ! עניינו ה.ה שאם שכלו כמיכ ראח חטנירשסגם
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 חסצרייב אוהמ ירעו ע5יו שדהש הטץ טאוחו%חצנו
 ט אחר יחיח א.כ קשח, עבודח ע5ינו יחמרענומ

 אוחנ, ירעו שיאמר ראי וחיח 5בם5ח,.חכועבים
 או ת8ה קשח עבורח ע5עו ויתנו ויענוטהושריים

 בגשריב 5נו חעשי את וירא ונו' ח' ו"שטע היח'
  עניינ, בעצסם חדכרים 5כפ% 5ו המח ונר,יהראמ
 אחו כ5 5ררהש חטניר בא %כן %חצמ,עטלנו

 סו חוניר חרזהשק ב8םוק כי עצטו, בפנימחכהובים
 בחוטו חעני וחחו בפרחפיא חסצריים 5חםשששו

 עבורו חיא הקשח וחעבורח חס5ך, ערי בבני!וב5בנים
 ואסו "שראל, את בח טשעברים חסצריים שחטפרך
 לחניו 5חצנו, ואת עס4ו ואת עניינו את יראאח-ב
 5חנ שעשו חספורטסות וחהמח חצרות אותםשסלבר
 רברינ חמצריים 5חם ששים חט בננ5ח,הטצריים
 סחשבט חעיע אלחים ראח אשר נטחייםרעים
 ררו ולכן ספורטסות, ב5חי חיוחם עם 5גות,ובוח!
 רבינ שחיו ארץ, ררך פר"שות ע5 עניינו אהוירא

 י5ד %א 5ריק ינעו ש5א ברי סגשיחםפורשים
 חססו סחשמיש שפר"שות חז-5 סצאו וכבר5בח5ח,
 נאסו ת-ז בנותי, את תענח אם בס'ש ענוינקרא
 ראו בי א5חים, וייע "שרא5 בני את אלחיםירא

 5חודקו ורצק רוח נחת 5חם עת! מנשיחםפהשוחם
 חתפוו החת ע5 שררשו וכטו שיתרבו כרי5ח!

 1 ר י 1 ויחיח 5וק, נזקקים חיו בשרח 'משםשררתיך,
 ייעח לא וא"ש ש אשתו חוח אה ייע הארםמ4שק
 נזרו ועקו סחק5, יהואת חס5ח אטסכתא בררךעשו
 עניינ את וירא כא! נאסר ירא, א5 ירא סןשוח

 א5חים ררע "שראל בני את אלחים וירא 5ה4תאסר
 יר( כא! אף נקיחם 5י,מז חפז 5חם שמק 5ח4סח
 עי אלחים ייע ררשו דשם ענינו. כך עניעואת

 5בינו שבימ סח יויע ארם אק כי הטסחחשנוש
 1ח1 חסניר ררש וכ! נטתרוה. חיח-ע חקב-חרק

 שנח נטהרת צרח נ.כ שחהש חבנש א5ועס5נו
 חיאורו חי5ור חב! כ5 כ' 5סי5רות וצוחפרעח

 5גרלר11 בטהר וח אחמח חו-מב-! וכוובאש*כוהה
 ע. *ישות 15 חיא חרפת כי סעצסם חרגרשיעקו
 חח חרבר ראח וב14ת 5ב בוח! אך ספורססת,רת
 וכאיל ספורסם, חיח ש5א אע-פ 5חם שנעשחחזח
 עס5נ אשר סבנ'מ נעשח פח א5חים ויראאסר

 *אור אותם מש5יכי! שחיו וניריתםבהולרוחם
 סנרי*ן שחט חבנים ח15 עס5מ ואה 5פרש נ-כואפשר
 פחם ארם ייע שלא חסדרנה ובטהר רב בעסלשתם
 המ ירא. בלוצן אסר במחד וח  עדשים שחיו%פי

 עט 5באר חיח חי15ר חב! כ5 חפטק ע-ושחביא
 יהש דוא הראשק חפ.ררש אך הלור, חב! כ5שנזר חס* נזרת ספני שחיה והסתרם חבניםושגררח
 בזו וההז חרחק, וח 5הצמ השת חטניר וררשנכק.
 כס מפנית חכאה ע5 פעם תאפר 5חץ סלתכי

 ופען 5טעגו, ק1קנימ חקיר א5 ב5עם ת5 אתות5חץ

 4מבריפ עהשח שחנתש וחאתם חחכרחח ע5חאסר
 השטדש תח נד51, בלחז רבר אטח שיעשו כרי5פנט
 חסניר אטר %כן זרוחק*, 5.1 3רבריחם נקראסח5חץ
 שימרש ראי אק 5חצנו ואת חוח בכהוב שנאסרשפח
 3ס-ש נכל5 כבר זח כי נופנית וחכאח חטעיכחע5
 חרחק, ע5 לחצמ נאסר א5א קשח, עבורח ע5ינויתנו
 5חם נותנים חט 5א אותם טעבירים שהז ריש5א
 כמו אותם רוחקים חיו כ' חחש בעבח-המנוהח
 מטורר רבר חיח 5א זח ונם אצים, וחמנשיםשנאסר
 חיח ואו5י שנטו. בפני חזכירו %ב! ספורסםו5א
 כרי 5ישרא5 הסצריים  עדשיפ שחט וחרוחקחלחז
 מם חפסק אח 5באר חבש 5כן א5חיחם, אחשיעברו
 שזטר אוחם 15חצים מצרים אשר הלחץ אתראיתי
 ב5כם שחיח וקטסו חאלחות ברית ר-5 בריחי,את
 חרחק ספרשים יש ח5הץ. כ5 עם טחם זזח%א
 וחנכק ביהע, יום רכר נותנים שחיו ה5בניםחוגן
 עניינו את ירא בפטק שנזברו א5ח שש4שתאצ5י
 אחר' ב' נפשיוח, צרות חם 5הזתו ואת עסלנוואת
 קשח עבורח ע5ינו יחמ ויעמנו חהששק חפטקשררש
 חכהוב או~ר חנשגרת, וחעבורח חנשני חעניע5

 חנופנית העבורח סן טעקחם נאקתם שמעשהשי-ת
 ררך כפר"שות 5בבם תונה ראח זח המלברחחש,
 חייחם וברוחק וחטתרם, בניחם שמרת ובעט5ארץ
 חןצרות חהוטת כי חכחרק, חסת ספני 5גגםיתיצת
 השי-ת שטע ולכ! סחטפניות,  ק,מת טחר חםחנפשיות
 5גגם צרת ע5 מתבע! וראת חמפניותנאקתם

 בסשמר וחטוהר חבפ5 יפו5 5א חררך ובזחחנפשיווג
 אשר חטפקות בזח הזוהרו 5שרך. נא כ15 כיחזח

 ום-ח, ט,ר ס-נ ט-ב ט-א ס'בשערים
 ע5 לא ססצרים ח'1י1ציאנ1

 1ב1' שרף ירי ע5 51א ס5ארירי

 ח1א אני ח' אני ש5יח 51אאני
 בסאסר קיפ5ו בזצערים גהבתי כבר ר, ת א א 15

 ש%5ת חהראח ע5 ררש איך א'( טפקהש: עהשחוח
 5א ע-ו שחביא ודעשזיח יחשיה? וחשרףהמ5אר
 בכורות וסגת בסשדים מהעברח כ.א סחהראחתרבר
 נעשו חא5ח שחהמהם שמרח ואף חאלחיות,וס,שפס
 שחיצ'אח טזח יהחייב 5ש אסשעי, סבלי ית' ידוע5

 שאפשר בן, כטו יחיח צת אחף שנמשכחמטצחם
 באו סחן שנכהשט מרבר*ם ית' טמנו חיושהםבות

 בארץ ועברת' ע5 בחררשח נם ב'( אסצעים.ע-י
 ברבר ש*שחם והש*ת וחשרף חסלאך ש55 5אסצרים
 בסצרים חחעכרח בעני! חסלאך ש5י5ת ייחם אב5אחר,
 ש5ילת ויחם בטרות בסגה חשרף ש5לתייחם
 לחבר חטניר כיק חשב ואיך חא5חיות, בסשפסחש5טז
 ח' ויהראנו ררש כי ב5בר, חיציאח 3עני! יחרש4שהם
 ע.י 51א שרף ירי ע5 %א סלאך ירי ע5 5אטסצרים
 סלת וע5 5חור דעברתו ס5ת 59 ררש איך נ'( ?ש*ח
 סגה %1ת בחעגרח רבר שום אי! ח5א 5ושריתגהי
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 רויצ חא5מ מענינים החי חא4יות, וטשפטבטדות
 שרף %א אני כטר כ5 ישיתי שנאטר טטמבפירהש
 שלטז, ו5א אני שפטים אעשמ טצרים א5מיוככ5
 כי ועכרתי? טט5ת נכרלמ ש5"שית ררשמ עשמואיך
 ררש איך ר'( ש5ישח. 1)א נסיס שני רק כזמ לנואק

 פסוק מלא ט5אך, ירי ע5 לא טטצרים ח'רוציאנו
 ויחראט סלאך ו"שלת שנאסר זמ בחפך מוא%א

 אך מ'( טלאך? ע-י מיממ משרמשממניאמססצריס,
 חכמה חלא שרף, ירי על מחכאמ חיתח שלארהש
 ממורח לננוף, כמיכם אל לכא חטשמית ימן %אאוטר
 וכמכ השלטז? או השרף וחוא מוט טשמיתשע.י
 יתעלמ מ' חיות שעם כררשותיו נסים רכ'נוהרכ
 שיעכרו יטנע לא כעצטו מכטרות ומכמ כסצריםעכר
 סת'רמ אק מררך וכזמ רכרו עהשי סוסמיתיםיסד

 מיו אם כי טספיק, כלת' זמ אכל מררש, אלטהכהוכ
 או שרפים ש טלאנים היו כהכרמ טשמיתיסשם

 מקכ.מ חבמ לא וא-כ וקשו, חמכאמ כאוממש5ימים
 השי.ת כמר 5טמ 1'( קצתם. כ-א כעצטו כטרכל
 ימימ 5א %טמ טלאך, ע-י סצרים ככורי למכותשלא
 טלאך ויוא שם שנאסר סנמריכ טחנמ טפלת נענקזמ
 אלף וחטשמ השסתים טאמ אשור כטחנמ ויךמ'

 טפמ כין 5מכריל שכא אטרו מז-ל וחנמ אמר?כלי)מ
 שלא כחוכ מזהר וכספר ככור, לכן פשום כן כיןלטפמ
 כזטמ שטופות למיותן מסצריות ככני הט5אךיכיר
 הקכ-מ לחיות מהורך ולכן לא, או ככור חואאם

 אכ5 מיורע. ומוא כעוכר נפש חנחזן שחואכעצסו
 וטהחויכה משכ5 ע5 סת"שכה כלת' מזאתמרעק
 ושמ. כטקום נאחזים שאינםכיפ*ם

 שאקרים אחרי תרע זמ כל בההשבה א4ומנראמ
 טמ שכל ומש, מאטצעיים, ארות קצרח חקדטמ5ך

 אטצעים, ע-י מזמ חטורניש כשלם הקכ-משיפעל
 מאחר חסין מינים, טשני יח*ו ממם חאטצעיםמנח

 פע%חזימם יפע15 1,!למ ורצק כמירח שכ5 כע4אטצעים
 אסצעים השני והמי! והנק, וכחירח כרעת הסדרכשי

 מכ5ים כטררטז חם אכ5 ובחירח שכ5 כעלישאינם
 כבחירמ %א רצק טכלי כטכע פעו4ת'הםשיפע5ו
 וחרברים וחכחות מיסודות מם מטין ובהמ שיעשו,טח

 רהזות טלאכיו קדטמ אסר וע5ימם ט5ם,מטכעים
 כ5יים. אשהדם שיקראו ראףם וא5ו 5ומט, אשטשרתיו
 מרכרים ג8 רכר !-5 כרגרימם כא שגאשר ספקואי!

 ע-י %א גא4!ך ע-י 5א  וכעצסו כגבורו וקכ.משעשאו
 מפע5 חימ ש5א כומ ישרצתם שלטז, ע-י %אשרף
 וסניעיחם השטיסיות מהמעדבווז טסויד טבע*מחוא
 השפל, מע%ם כמגמנת טמשי.ת רש4חים טלאכיםשמם
 מא5מי מרצק כפי הפרם'ת טמשגחמ שהש%א
 מפעל שימימ יטלט 5א אכ5 וכעצטו, ככטרואמרם חוי מע*ונים, וחנמטז מטכעי מטנהנ ט!5טע5מ
 גס"שהש כטורנש יפעל לא מדהזני ני נ*ם, ע.יחהוא
 מאלחית שממכטמ הי מז-5 עעמ כ*ם. ירי ע5כ-א

 מאחת חהנמעת, שהי ע-י מע%ם פרנסתמש*סח
 ע.י משטייסית טחטערכמ טסוררת ומיאטנעית
 חשרים השפעות נ-כ וטטנח חנלנליות,מחנועות
 כרעת אנל 5מם מטסודר כפי כשלם שיפעלומע*ונים
 מססוררת משגחיית מש משנית וחחנחגחובחירח.
 ואינגמ מכטחו, תנזר כאשר חפשוט טרצתוטמשי-ת

 חטלאכים ע.י 5א תם השטיטי, הסדורכפי
 כעצסו אותמ יעשמ השי-ת אלא מע5יתים,והשרים
 רעת כעל אמר אסצעי או סלאך שם מיותטכלי

 מחשגחית פע%הו  שתחימ יטלט לא ככ-זוכמירח.
 כ*ס. כאסצעות חמוטרים כרכרים המיאמיצתית
 עק פעם מרשחים ימרונ שחטלך לטש5 תאסרכאי*

 חחת אשר כאיצות הטטעים השוטריםיטופטיס
 אעע וה1וח ש"שלח סשריו שר ע-י ונ.כידו,

 שה1טרך יטלט לא אכל אגמהד, טב5י חחרנוכירו  כעצסי חטלך קנשמ ופעם ולאכר, לחרונלהשטיר
 יטיאות אמר רכר או מרכ כטו ממרנ לעשותכ4
 חוא מזאת ד~,ותית חא"שית ממשגחמ ומנמ5ה
 וספעל רושטףס' טחסרור חכ*ת לאי! טשוכמתיותר

 שסים סעל נרי כי מט'טורר אטר וע-זהע5יתים,
 'טמראת מז.ל השיערו אסחך, שמקים וערמסדר
 ממנמנמ כפי סמוייכת %א טסוררת מיתמ לאסצרים
 וראימ הע*תים, השריס טפע5 מיתמ ולאמטכעית

 השטייטית שהמערכמ לפי מאמת : כמינות ש*ש6מ
 יציאת וסעכבת טתעת חיתח טצרים ארץ ע,הטורח
 ע-ז טורה שנית מראכ-ע, שכחכ וכטו טשם,העכרים
 נמפיסו ולא נמרצו לא צר שכ'טום ועכריו פרעהיצק
 טטכעם מון מרכר שמימ טעכרותם, "שראלשיואו
 ושל"שית ע*חם, המשפיעים העליונים מכהותוכננר

 סהשפיע וחימ טלמ 4של עוכרים מיושהטצרים
 הסזל וחימ טיוחרת, כטרמ וככוד טעלמע*מם
 ומפנ' וטעלתו. כנטרהו ככיחו גא"ש שםשורר
 כעצש, מזאת מנאולח לעשות חקכ.מ ראמ מאלומסכות

 מטבעים ישנמ וס' משטיישות מטערטת "שרר סיכי
 מעליתים השרים טית יכטל וס'הטח,וקים

 רק כי ה1רם, אשר משי.ת ט5תומשפעותיחם
 יוף וחחש טכעימם, 5שנות יוכ5 מכל5יהבורא
 מחחהתים, מטבעים כשנוי סצרים הויאת אתעשמ

 ו5כן חכל5יינ מראשונמ מכריאמ טעי!וחע*תים
 מכ5 יתר כי ית' ידו ע5 שהחיח מכריאמדיצרכמ
 מכריאמ טעק סצרים קףאת שמיתמ ומפניהוא.

 נה4, הטחת לנל וכר נעשית ע5ימ ומורממראשתמ
 ועכרתי כאטרו כיק חנזכרות מבמעות שלשתואל

 היות שעם זועכרתי' כט5ת וטורמ וגו' טצריםכארץ
 טסצרים, ישראל הואו שלא סחייכת מעליונמהטערכמ
 מטערכח ותשרר מהשגחיינ ממגמנמ ר 1 כ ע תכג.!
 מראשתמ חבחינמ על מז.5 ררשו %כן למרות,וה1או
 מש כת שמטטק ~פי טלאך, ולא אני ממעברח,ענק
 ג-א 5עטוד למ אפשר אי כי מטערכמ כח4רר
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 השניח חכחזח וכננר ית', כיג51ה1 חפקעפכהממ
 אה לדיציא שלא וחפצרם !עבויו פרעחגמ-שעת
 אם ר-ל סצרים, באו[ בכור כ5 וחכתי אמר"שראל,
 אה אכח אני חנח "שרא5 בכור' בכני 'חויקוחס

 לחלחץ יבהוו  עבריו וכל שפרעח באופןבטרחס
 יאות ולטי עסי. טהוך שש קוסו לחם 1'שמהופגקץס
 וכטאטר ית' אליו ב'א מברו פרעח שי הרצחשנף
 ח' אני ירענו סי דעא ואטש טכל הלב עקובהנביא

 טגע' בררך חיהח לא חבטחת שחכאת 1לפיונר.
 בעולסי חטהחהשת וחטנפות חשה-פח הקרחתבמץ

 חור לחוס ההור וחהו שרף, ולא אני ע-ו רושו*
 כ' חטערכח, כפי טבש בסרר בסח15תחטמיח
 אבל חבריאות בגרר חיו טכעס כפי חאלחחבבורות

 סצריס סאלחיות חשל"שית חבחזח וכננר חרפם.ח'
 אטר טוטח. עליחס ומשפ"עיס בערס טניניטשחיו
 על זח אטר ולא שפטים, עעשח סצריס אלחיובכל
 אוחס, חטניעיס חשרס על ב-א חשטייטותהכחות
 וכבור טעלח יחייט הע4הים שהשריס שאע-פהמע1
 חשפעתם "שחית ית' הוא חנח לסצרים, וחסרחזיים
 כי לטהשיע, לחם יעטרו שלא בשפן נטרתםיסיר
 אחר ברנע אהת טכח יקבל1 וחבטרות חאלחיותא6

 של חכחות לבטל חיכ%ת ב' והמ ח*לח.בחשת
 %6הו 51א לחשי-ת סיחזר רבר ההו השיוניםוושרים
 חרברם במף ח*טר אחר, %א אני עליו ררשלכן
 לפי אחר, ולא חש אני ח' אני וררש וגר ח'אני

 ובטאטר בלבר; יה' אל'1 ב-א 'אות לא חוחשחפעל
 !עברתי פירשת* בבחרות4 תברת4 ששר זקניםעטרת
 שעשח מש אחר, באמן טיאך %א אני 0צרסמק
 קורמה מיא חאחת פ5יאות, ש*ש חית בלילחחקב-ח
 חפרטית חאלחית חהשוחח לחרבק חיא לט4,בסבח
 טגע חיות 9צו בכהוויס, בריותס אגממני טבל'באומח
 שחיהח דמ-ל שאטרו וכטו 6ח, נחל טתעחארץ
 רביט טשח ומח לש %ע נל1ליס, טלאחטצרים

 אפרדש העיר את גמנזותי שגאמר בהוכח סהפללע"
 באוץ !עגרתי ררש חות הפלש !על ח', א5מי

 בסצריס חשנחת' ר-לשהרבק טלאך, ולא אניכהוויס
 בטבת השני וחפלא אטשהני, טבלי ישראל בניע5

 שכתבתק- טח כפ. חאלחיות בטשפט וחש5"שיבטרות
 בגיט% חיהח טכהווים שחקראח בלו גחח ההבארחנח

 לרררש חמיר ראח וח ומפני שתח, הסתעיםחהטיס
 טשלשהם אחר ע-י לא טסצרס ח. יחראנובפסוק
 ע-י חיחח שחקראח אלא שליח, שרף טלאךהיינו
 של חע16נח חטערכח שדר שחוא כיק ית',עצסו

 בטתת טכת וכן הששח, סתעת שחיהחהטלאכים
 הפשש ברממ נששחח בקראתס הסבת חיהחשחש
 ע-ישליח לא ונ.כ שרף, שהש טבעי טפע5 ע"%א
 עשח עליחם וסושפיעים טנינים חיו סצרים שאלח'לפי
 חשפעחם. ווימחית 'בלתס וחסיר הח5ח שפטיסבחם
 באוץ ועבדתי בפסוק חו-5 שררשו סה וב5 לךיוי

 נכ4 כל1סצרים
 מפס"

 חיח 'שלא חו-ל רשיערו ביציאח. נכל6 חסבהןש*שת כי טסצרים, ח' יהףאט
 שככר לפי ויהףאנו א* חנכבר חשם לבתוכראף
 שה1ח אלא קולנו. את ח' וישטע בכתוב לטעלחגאטר
 בעצסו. שעשאם חמהאח פ1?י שםלחניר

 בההשח שנאטר מש*ח והשרף חמלאךוחנח
 סה שמגם חבחירים, לאגממניים שמות כלם חסמ

 טאוץ יהףאט טלאך משלח לאטר לארום טשחיממלח
 וחהש חכלי על נשטר חחש שס5אך ספק א',סצרים
 וכבר חמשח, באוחח ח' כ4 שחיח ע-ח רב.נוטשח
 חבחירים חאגממניים כ-א ברוישח של6 ש5אבארתי
 ימלמ לא חב5יס חשסיעיים אבל השלם, טנחינישחם

 ששוצר טח כי לפרש  שר השפשר חחשוחיות.בפש5הו
 חיהח שלא טגשייס יהףאמ מ5אך 1'שלחטשח

 כ%י יי ע"חיציאח
 חשליחות רק

 למדמ סשח ממ מ"ך 4מ1 ש6, יי-ת מ4ה
 טסצרים בעצסו השי-ת חתראנו חהראתו ואחריבפרעח,
 גדטגחגח בטכילחא שאטרו טח א%ם חטלאך.%א
 להיע צריק בין טבח', אימ לחבל *ששחיתרשות
 בתיכם, אל לבא חטשחק ית! ולא אטריקב"
 סצרם, באוץ ועברוף על שררשו 6ח סאראימ
 חבחירים חטנחינים שחם חאגממנייס שללו ששםלפי
 טסוררת "שראל והצלת בכווית טכת חיחח שלאלומר
 לטנחינים שחסשטות הש6ח שרף טלאך וקרשססהם,

  5שעהו ח' שעשח הכ4 חש חטשתית אבלחגחירים,
 חחשוחיית שחחנחנח בארתי וכבר כריהה בולפעול
 לפש5 חפרט' חאלחי חרצק חמאת כ-א חנחנחיא ורצה בחירח לחס שא', חבל'יס טחאגממדם תטלטלא

 שירצח, טח יעשח בו אשר חארם ביר אשרכחרב
 חטשחית %חימ חתרב. %א בעצם חפועל הישחזארם
 כי חכ4, בטררנה נ-ב וחו-ל חכתוכ שחוכירדמה

 את שהסית סשופש א4ר פה~עס עליחםחשליט
 5ט חמח, את חטחייבת אהרת סבח שהבפחת
 4ע שחסיבח לפי לרשע צרק ב', טבחין אקאסח
 חב6 ש"שלח וסשחר ובחירח, בחינח לו איןחכ4
 סירו ארס ש"ש4בח חאבן כסו חחש חרילפעו5
 וככר חסקבלים. וטת טפני  פשלתח חחר5 לאאשר

 גהיכם אל לטא חטשתית יתן %ש לגשלחפירשת'
 יקחו ישראל בני בראוהם כ' חסצריס, על5נטף

 וחכלבים פח בכל שהו יאכל1 ויצלחו .אלחיחס
 לבא ירם לאל ואין לנבחץ טכ6 לא חנפש עזיחסצרים

 אוהם חשי.ת ידש לא כי מהם, לחנקם "שראל בתיא5
 וח-ר  עבודחם. ע5 *שרא5 לנטף גהיחם אללבא
 אוא בכהוב חנזכר שהמשחית גהב אטררחםרור
 ר-ל חחשהתח על חנאטר שם שושהוא לחשי-תכנף
 אמ מריכים בתיחם. אל 5בא החשחהח קקש5ש
 שנעשח כמו ס,אך ע.י 1הח הגס 3עשה 5א לטהלהוץ
 4יהץ כי טטארת, בו חסבח אשיף? ט5ךבסהנח
 והסרת השטיגרח חטעהכה שהררת חואת חמכחבכל5



קי פמחזבח1פ1
 שיהיח אפשר חיח 5א השורחם טעלח טשריחשפעה
 ע5 ופוקר גכוה טע5 נכוח שחהו י91, בעצסו'כ-א
 נלש לא אשור בטהנח שלם במרזם. המרוסשכע

 אפשר חיח יבו בלבר, חתחחתים כ-אהעליתים
 חשא הטלאך שנם 6סר שפשר טלאה ע-יאךחיה
 של כהצחיוצ בלי נ.כ חיח אשור טלך בסחנחשחבח
 כן, נקראו חב4ם שאף לפי טלאך ונקראהקב-ח
 אך בעצסו, הקב.ח אותם הסכח חיח שס נטובאמת
 הלק וכפוק בפע%תו. חב4 ענק ח!בירהכתמ

 ו' טשום חאנא בי אחר טעס בזח נחנובסנחררין
 שאמר לחקב-ח בעצסו שחרף פרעח קרחא ב!יחהטע
 בעצסו חקב-ח סטנו נפרע בקיו אשטע אשר ח'סו

 סוסיך4 ב*ם ררכה ואםר סצר*ם את ח' רנערשנאםר
 חרפת סלאביך ביר שנאגור שליח ע-י שחרףסגחריב

 יך פלאך וטא שנאסר שליח ע-י סמנו נפרעח'
 כשיאות מכח"ש חיח שפרעח בזח רצו אשוהנמחנח

 ויבלחו כוציאווע ל1 לחראות חשי-ת התרך לבןח'
 לא סנחריב אטנם אח-ב, קףחבאר במוחשגחתו

 באחר חל1ח עצכע עהשח חיח אלא זח בל סכח"שחיח
 סכדטרחיג אחר ע-י בחורבט ח' צוח לבו סעלחטשרי

 מהסלאך אחר בשופן ח* חררשח ביאריוסב-ן
 בעיני, השר לא ב' אזכרהו לא אך וחש4ח,וחשרף
 לא פירשו שחם אחר, באופן בזח הסקוב4סוררך
 ע4תים טטלאבי חרחסים טלאך על סלאךע-י

 סיכאל, חהש מרחסים חטיס טטשלה ע5חסיוחסים
 לסטשלת חסיחס חרק ססרת ח,א שרף ע.י%א
 ביל חהש רשליח יבריאל, חש חזאת חבת ורעשחא",
 וועא וחאש, חסים בק אכהמגים שחם ובארץבאיר
 רכו כשם שש*סו טממרת אודע קראו אשר חפניםשר

 אלא חתחתתים, ש חסמגח וחוא חטעלות ב5חטל5
 רשסו ח' בבור נקרא חחש ונעצמו בכבורוחקב*ח

 חשני רינו. ובית ועא וח' ששטרו בעניןהגעפחקש*
 שבתבהי וטח חאלח, חרברים אבק ולאשטעהי

 זח עם וחוהח חפויס. 5פי הנכק חו(ובראשתח
 ס.פ ס-ח ס-ז ס-1 טשערים חנזכרות הספקותשהות
 ,ע.א.1

 שנאטר נמו חרבר שח חוקחניר
 נבר ונע'. בםקנך חויח ח' ירחנח
 : ספקות שסתח יפלו חזאת בההשח בי בשעריםשמרהי
 ררש %א חטקנח רבר על חזקח ביר רויש לטהא'(
 וטנדק ח!קח, יר בכתוב שנקראת בטחת סכה עלאהע
 בסוטץ בי ושקת ביר ססצרים ח' יהמעט אסרוטחר

 על נסיח ובזרוע שררש סח ב'( טשם. הואובכוות
 והפסוק חרב, סבת סצחם בסטת סינו לאחחרב
 מ( סצריס. ע5 1לא ירהשלם ש ירבר לראיחשחגיא
 בי סצינו 5א "כעח, נלף ות נר51 מטורא שררשסה
 סעה חר בטעסר אח-ב כ-א בסתמים השכעחנג5ת
 סצחס. נסי נ5 ט% חגש על'ו שחגיא הפסקד(
 אק כי קשת חסטח, ע5 ובשחות "ררש טהור(

ת  מורח שחביא וחכתש לחם ב4 חוא א5א אוהותש
 קשח חרם, זח ממפתיט שרהצ סח י,( ב4ע4ו
 ל1סר ראף אק חמפחיס סבלל חרם חיות אםבי

 סאתיפ 5א אחר סשת חא בי חסופתיס, הואשחים
 חעהירה. מהנא%ח סרבר ע-ז "חבהש חפסק ד(רבים.
 בררשח בפרס ח!ביר לא סצרים סטת סב5 לסתח'(
 הט:ות? שאר והשסיס וחרם חרבר "נים ב.אח

 בל ש ובמשתים ובאותות לררוש חיה ראףיותר
 וחנרשח ב5בר.- והרם חרבר ע5 אותן פלדרדשחסטת
 ח' ויחראט חוח בכתמ סצא "חסניר חוא בזח4

 יר במ 'חיר ב6מק שחזביר רברים וט'ססצרים
 רבים בלשק ורכרים נחל, וכערא נסויח זרועיהקח
 שינו כפי רבר ב5 ררש ולכן משחים, אותותבמו

 טטקוטות שוח נזירה בדרך חסלחוועראת
 לפי חרבר על חזקח יר הויש חוא ביאחרים,
 במקנך הרח ח' יר חנח שחביא נמו ח* יר נקראשחוא
 בטחת סכה ע5 זח רו,ש 5א וחנח בשדח,אשר
 שבטו וסכר נסויח, ובזרדע עלט שירררשלפי

 "חוא ח' יר לעוטת קסן רבר חוא אלחיסשאצבע
 בכח סחאצבע, נריח חיא חיר כי ססט חזקרבר
 16 ח' סיר יוהר חסכח חתק ע5 מרח נסיחזרוע

 בחיות יבן מהיה וחזקח נרולח חיא טלחשחזרוע
 על נסויח זרוע ירר,ט טקנח רבר על נררש ח'יר

 זו אסר דעליח עצומח, יוהר לחיותח בכורותסכה
 חטגת טלאך חרב ע-י חבטרות לכגפת ירסתהחרב
 6סויח, טנסויח שוח נזרח ועשח בהם,שחכח
 שבאח בסנפח לחלן ונאסר נסו'ח ובזרוע באןנאמר
 סח יחשלס, ש נסו'ח בירו "לופח וחרבו רורביסו

 בבח חנסויח לכגפח שם שחוש חסות טלאך חרבלח*
 בטרות, סנפת על נאסר נסיח זרוע באן שנאסרמה

 את שחרט חבבורות חרב ש חחרב ררטווחז-ל
 סכה עס נלקו 'טאלחטת ולפי ררש. ררך מו.ואביחם,
 שפסים, אעשח טצרים אלחי ובב5 בס-שבטרות
 רבקות על ובא שבעח. נלף זח נרי הסיא ררשלכ!

 וחא6היגת, חבטרות שחכח חאות בסצרים ח'חשטות
 6 5קחת לבא אלחים הנסח או חפסוק חביאוע.ז
 בסוף עאטר סצרים במראת שסרבר טי טקרבגי

 בסצרים אלחיכם ח' 5כם עשח אשר בבלנריים ובסורשים נסויח ובזרוע ח!קח ובירחפסוק
 נעשו טלם שחרברים חסניר חוכית תחחלעעיה
 נסוית תרוע חרבר יר "חיא ומקח יר עסבגערים
 שחש נריש כסוראים בטחה, סבתשחש
 קראו חרוחנים בנסצאים %חיעע חאלוחיות,טשפט
 בסצריפ ב-א סיני בחר זח חיח %א נר41ם.מראים
 וככמראים ואסר לעיניך; בסצרים אומר שחכתמביח
 נהטחה מעטחת מכת סמ ש% 6י רביםבלשח
 גח4 והטטת נרי סורא היח אכשעי סבי יה'ממט
 שעשח טשח אתק5ום והסוטעם גהה~ג סוראיםחץ
 בכמייג שושי ח' 5מראח ייממ טהשח פ5שחסורש



1% פסחדבחקח

 חמפרשים חשט חטטח ח וכשהות חסנירושמר
 כי כן הרט 5נהש, חמטח שמפך נס ש חששו
 יש ש"גאר. כט חמג!ת בכש נסנח לא ח"וגס
 כ! שס חמטח על כועכ שחיח שאמרו חחכסיםטן
 כמטח נכללו !לפ-ו חשהות נעש שט א"עתעצ
 פרם למח חזאח לועח יקשח אבל מטח, העשרכל

 חהו חזאת חזרח כררשח לי !חנראח ? !חרםחרכר
 1כא11שיע ריט שחמניר חאחר, : ררגים שני ע"לחיץ
 חטשח שחם חמטח כאסשעהז נעשו אשר חא!ועחש

 חכנים, ה%רות חצפרון, חע5ת 5רס, חמים חפרחייט
 שנעשו נאמר אלח כגל ג' חארכח, !סכה חכררסכה

 חמטח, זח וכאוחות כאמרו כית תליחם חמטח,בהנדנת
 חכיא !עץ חמטח, עם שנעשו א5ח חם חאוהותר-5

 גו תצשח ששר ג'רך תקח חוח חממח חשתחפסוק
 אשר שתות נקראו חממת ששתן חאותות,את
ש אצ חמטח, ע.ינעשו  חזאת חררשח ק לט 
 גכורות השכה חרגר מכה שחן מבוח, שבעזבר8

 ש5ש תשארו חמטח, עם  שנעשח חאוהותוהטשת
 הגצניר קרא ואוחן וחחשך והשחץ חערוג שהןמנות
 חטורפים חיים מכע4 חיח שחערוכ לפי רס,כשם
 כ5 וט!רפים חנערים !שרנש ככהים נכנסיםשחיו
 רם. כשם תוארס רם שופג' 1לחי!חם שטכ*,טח
 חרם עפרש  ענעו שהיח לפי רם כשם האר חשחקנם

 לפישחיח רם הארכשם חחשך נם פהאוס,!חפסרו
 חנכיא טרכרי לקח וח וכל ונחשך ארטרם חשטשאי
 חשש רם בארץ כשטש מ%הים ונתהו שנאמריוא5

 5פני לרם וחירח לחשך יחפך השכרש יק,וחמרות
 חחפך על רם אטר שלא כשר חנח ונר, ח' יוםכא

 כי כטצרים שחיח גמו 5רם כנחרות אשרחנרם
 5א עארץ כושסים שיחיו חוכיר שייערחטפהים
 רהה חרם גי עשן. אמחת שש רם אמר 51כןכסים,
 כס, אש5ח כחטות רשן ע-ר חוע!ת חחיות5טבה
 חרם, כרתיחת שורף כאאו שועא 5שחק רסתהזאש
 יחאר חהשך שנם ולפי 5חושך, רגת הוא עשןוחסהות
 וחירח 5חשך יחפך חשכרש טיר אטר לכ! רם,כשם
 לחשו: חנ!טח חחזק חארסיטות החש חרם כי*ם
 חמופהים ר-5 חרם וח וכג%פהיס חסגיר אטר%"ת
 חנכש אטר שעליחם רם בשם חסהשרם חש*שחחם

 ש נאטר חחש שהכהוב חיהז תם טפחיס.תההי
 טמופהים שוה נזרח המניר עשח חעהירחהט5%ח
 גהתי 5ח6 תשמר וכמופהים כא! נאמר6יפולם,
 שח, ש*שח גא! אף אלח ש5שח 5חין טחטפהש

 וסח ק, כאו אף וחחשך חחרנ רם נקרא 5ח*טח
 כ%ם, חספקות העהרו מכוח, ההמשר כל נזכרוחררר
 ש נרע כאשר חוא חשני יחררך חראשו4 חררד1ד1
 וגגר מופה, שם יורה טה ועל אות שם יורחטח

 חרברים ע5 המיר ירו וששניחם הטפרששחשנו
 נאסהו 5פעטיפ כי כו, הועו חפבעי סמנחגחוחשים
 רכרים ע5 נאסריפ ופעטים אנדש%ם רכרים שאייחפ

 ע5 פעטים יאסר חא" חנח כי חנפיים.א5חיים
 !חץ כם,ש טה רכר 6כרק חארם שיעשחהסיטן
 חיו חרנ*ם חטרוח עעיך, כק ו6כרק ירך עללא!ת

 ח5קי שנם ער כא!הוה, רנ6 על א"ש א!הותנקראים
 יאסר חסעפת %! א"יוה. ות כעכ!ר נקראיםחכהיכח

 חוק י!הר שדוא חפיטן ע5 אטשייט כרכריםנ-כ
 ח%ע4צ%יות חהזקות הראיות וח ומפני חא!ה,מרהשם
 )י נה, אשר וחילרים אנכי חנח אמר 1"שעש מופהים,חם

 נו)רים חיו 1לא כ"שראל, ו5מופתים 5אוהותחאלחים
 שקראם 61כרק לסיטן שמותק! חט אלא נסכררד
 5אות, 5כם יחזקא5 וחיח כהיכ וכן כו, חיש שללטהר
  ענעע שחיו לפי 0ופהיכם אני עיטו ע5 אמרוחוא
 יאטר %פ-ו כעהיר. א!הם שיקרח מח על חוקחראק
 אשר חסיטן על חאגהשיים גרכרים מ%ת אואות
 גצ חרהשם חוק אינו שחא!ה ורק חארם, כנייעשו
 חאלהים כענעים חסצא  געיש וסח חמופונבש
 חורוה קטן נס על שת שיאמר חנפלאוה, גסעשחחייט
 ושטר חנכיא, רברי שמתת על וראש אוח שו1אלפי
 סאטה יוהר שחוא לפי מטגו והוק עצ!ם נס עלטפת
 שליחוחו בושזלת 5טשח נאטר ולכ! הנכיא,רכרי
 חאות 5ק% "שכוט יא לך יאטיט לא אםוהיח

 אוהות שקרא חאחהק, חאות 5ק% וחאסיטחראשק
 חמופת יחטת טצוועח. "'ר *חש חמטח שנחפךטה
 לחניר מופה, לכם הט פועח אמר חחוק חנסשם
 חטת עם תאט4 תג5ח חוק כנס כ.א 'חפרןשלא

 חטטח שת גש כהששתה שיעשח יצח לאשחשי.ת
 כשמים טפתים עתתי אגור חנסים חהק ע55יער כרי יואל והנכיא ק5, כרכר 5עים חההחלחכי

 יאטר כי דיא וחנפלאהן חנפים שז יפ,עאוץ.
 חעצום חפלא על ווששפת סהזחת טעם חנס עלאהז
 הוכל ואת ג5 אוהר אלהים חוריע שחרי חורות,ורכ
 שטהם אחת חל"ח ח0טת ככ5 עשח שחמניר15מר
 אליו, וחהומים המטח 9צן שחיח כטו חלרשיםאוחוה
 5רם חמים החפך כט סאות חזקים טופחים ח'1ומחם
 אל'1, וחרומים אח-כ שיהכאר כמו חק מ%תשחוא
 וח ובאוהות : זח על כסעיר מ*ם כראשי אטר61ח
 חמטח נס טשל שחכש חרם, זח וכטפהיםחמטח
 חסופהים, לענק חרם נס טש5 "גש חאוהותלטי!
 חממח, אות מטט שחפ חשהות לשאר חרקוועא
 וח!גש חרם. טפת סטק שחם חמ%הים44שאר
 טחפפוק החוק חנס שם שחוא מ%ת חרם עלשאמר
 כח, לי הנראח זוע ובשוץ. גושים טפייםעתתי
 טאת כרכח "שא סא5ח טוב אחר טעם ע14 שיחןוגר
 בשקרים אשר חספקות שאטרהי מח עם ושהיץח'.
 וע-ם, ע.ח ע-ו לו ע" ע.ד ע-נע-ב

 שתים חזקח כיר %חרדכר
 שק אק וט. שתים נטויחובורוע
 1% מ~ה =סת 6צץ "א" חשתשחחקח

 יר ישס1ת חנמצח בבדעב דטצש  1ד%ר חפכ%זשחע



קי פסחיבת166
 חשב וסשתים, שתמ נד%, טיא נטו8, יתחח",
 עשר כ5 ע5 נאטרו לשתות חטשח שא5ו כיקחטניר
 יורה חחמשח סשח אחר שכל גתח יחחייכחסכות
 גצצח עשר כ5 י%ללו חררך ובוח סטח שתיםע5

 שיר 5פי לוח ססך וכההש 5שתווג חחסשחכא5ח
 כי סטת 5שתי ירסהו %כן טלוה, שחי חםחוקח
 גטכח ייטת """ העת רבר 5סכח ירסת ירסלת

 ורועי שח! סלות שתי סצא נטו'ח כורוע וטבטחח,
 חוארכח חברר חע וא%י סטת, לשתי וירטהי:טויח
 נס נטרח, הרוע רסח כיר רכח חתראח בחםשבאח
 ש 5רסה ונר% סורא טלות שתי חם נר%בסורא
 אחרוה, סכותשתי

 ואה"
 לפי וחוושך חערוב חיו

 עם אוהגז אטנם רבח. סורא חסצרהם סהס'טיקחו
 שנים, רבים 01ממם יבים 5שט הוא חדא מלחהיוחו
 וק חדוישח, ןאת כפי וחצפררע הרם ע5 נאסרוא%י

 סטת ישתי ש ומורה רבים 5שק דישו:טפתים
 רם חוקח ביר פירשי אתרים ו'2חק, כניםויחיו

 רבר נר% ובסורא וערוב כנים נסויח ובורועתפררע
 וסבה חשך ובסהשזים וארבח ברר ובשחותהשחק

 לשתות חחמשח באלח חנח שיחע סח יחיובכורות,
 חמניר כית ש5א ו5פי כו*, חסטת עשרתי65%
 5א לכן בסצרים חטצריים שחוט חמטת כ.אלחוכיר
 בכ55 שחיח אף כי 5נחש, הססח חפך בכל*סנח

 חנבשים ארק יר חפך וכן בחסבות נכ55 לאחנסים
 5פני כ-א פרעח 5פני נעשח 5א כ'ט5נ סצווזתלחיות
 סנח 5א %כן 5סצרים סכח חיהח ו5א ישראלבני

 ש5א 5פי חים סנסי רבר נוכר 5א כ! וכמואוחם,
 ל5י5ח חטיחוס סצרים "ויאת לסיטר ב-א חסנירכיט
 הסירייס בוק שחוט סטת הזיפר ו%ת סנח 5כןהוח,

 חיזמאח. קודפ בטצריםבחיהתם
 חסיסניס יחורח רבי בחן עשח )סחאסנם

 בעטר שפיררש גף יש באח-ב? ער-ש רצ-ךחא5ח
 אחר בשפ! חסטת סרר הומ"ם בספר הטלךשרור
 חסינק וח יחורה רבי עשח לכ! בחורה, שנכחכוססח
 בפי ולא ב1צרה שנכהבו סח כפי אוחם ש"כרוכרי
 תפררע שרם אהשים ו"ש תהלים. בספר שנכהבוסה
 חיו ורכר עהג וט חהראה, ב5א וכניס בהחראחהיו

 חיו וארבח ברר וק חהראח, בלש רשחקבחחראח
 חירך בזח ולחיותם חהראה, ב5א חושךבההראח
 לכן אחריחם, חדעזות ב5א ואחת בחדעזוחשהים
 שחיא 1!שמשששת חחם, הסיטנים יחורה רביקהשח
 הזירה סכה 5היוחה אכל חיהיע בהחדשח בטרותסכח
 רש חאהרתוח. 6ש4ש ונססנה סיגש בח עשחלא

 יר ש שנעשו לנסים סיסן היש וצ-ך כיאהשים
 חקב-ח ע.י שנעשו לנסים סיג9 חוש תר,שאחק
 שנעשו לנסים סיגש השו יכאח-כ ואהר4 משח,סבלי
 מ הןאת, חיעת עם טטה רעתי אק אב5 משח.לי
 ע-י נעשו וע-ך הראשתא טכות חשלשח חעתעם

 יורע שחיה 5פי השי-ת סהכמת וח הטזאחק

 ח,צפררעיס חרם עקו חם מ ע4הם קדעהשחחיטוטיפ
 %א בירם, ע5ה %א לעשמ השתד4 ובכניפנ-כ
 ע-ח רבימ, משח ע-י חנעשים שחנסים חקכ-חרצה
 %ק לישותם, ישתריו או כטוהם חחרסהרםיעשו
 כסכח אבל אחרן ע.י חא5ח חמטת שלש 4משתחנית
 חכבהת פיח משח אהרק טצינו 5ח' זיחסוהשחת

 עשאח וקב.ח בטרוח וטכה שחק, וחיחחשטיסח
 שמצרים חש בעיני חנגק אטנס פשח. %אבעצט
 ית' א5חותו בשרשי חכפירות נ%5י ס5אח שרחיחח
 סאגרנים חיו ש5א סחם רש 5מע5ה, שחוכרחיכט

 חאסינו 01חם חע6ת, שת ראשתח סכחבסמראות
 חשפל, בע%ם בחשנחתו חאסינו 5א אב5בסמראוחו

 בעל וחוא סהב5 ית' יכ5חו שחיח חהשביס חיוומחס
 בע5 ב5הי כחו חיח רשלא מעלח, שרי כשארתכ5ית
 אסר בח באסרו חא5ח, חעקרים שלשת 5פרעחחוכיר ש5יחוחי בחח5ת ע.ח רבעו שטשח תגהמו %כ!תכ5ית,

 בטדבר, לי 1'חומ עגף את ושלת ישרא5 א5חיח'
 חסבות סבת גוראות 15 ביאר ח' אסר כח באסוובי

 והה 5ו ביאר ישראל אלחי ובאסרו ית', חעלותוע5ת
 כי כפרס ישרא5 ע5 משנית חוא חסצשותחטחו'יב
 רשפלים, שענים חנסצשים בק בבחינתו בחםבחר

 חב5ית, חב5תי ית' יט5תו בשר עסי את שלחובאסרו
 חאומות שרי בשאר שר חוא אחת או0ח ע5 ב5ברלא
 כשןח חיח 51כ! אוץ, רצכני תכ5 ירשבי 5כלכ-א
 5א חונה ישראל. בני בק נחשב שלא אע.פע5יו
 כ-א סב5וה פיחו רגרי בתח5ת פחה תשוכחחיתח
 לא בק1% אשמע אשר ח' טי באסרו סחו5טח,כפירח
 באטרו כי אש5ח, לא "שרא5 את ונם ח' אתירעתי
 אשטע אשר ובאטרו בגוצ'שחו, ר-5 כעיקר כפר ח'טי

 השנחח ו5א ק% 15 אק ג~וסר כהשנחחו, בפרבקו5ו
 אח ירעתי לא  שר ובאטרו השפ5ים, כרבריםוצח'
 חיטלת במנת בפר אשלח לא ישרא5 את ונםח'

 אק נסצא שחוא שנורה אף אסר כאי5וחסחו5סת,
  בשלם בבא! אשר ברברים טשניח שהוא שגאטקראוי

 סהשרים באחר חוא הרי בהשנחחו גאסק ואםחשפ5,
 יכ%ת 5ו ואי! סיחורת אוסח ע5 רק שיטלחוחשענים

 אינו ישרא5 א5חי שא אם ולכן חאו0ות, שארע5
 ח, את ירעתי לא חחו שי, יכ%תו ואי! ש5יאלוח

 חכפירות שש5שח 01פני אש5ח. לא "שראל אתתם
 חפנחז לש?ת סטתות חטטת באו לגן ססנונפ5או

 טשח אסר בחח5ח בי תטצא ו5כן חשח,חא5חיות
 חראשתח חסבח גהיאות שחוא ח' אני כי תרעבואת
 כנים, צפררע רם סטת ש4ש חשת חפנח 5אג~תהישח
 עשח וח וספני רגר, יקום  ערים שלשח פי שעל5פי
 רצ-ך, ששטד בפני סיגש טטת הש6ש כשח ידערהרבי

 וכחח5ה חןאח. חפנח לשסת שלשהן טכחגה5חיהק
 אני כי תרע לסק אטר  עחב שחש חרכקרתר1מבה
 ארם, בני ררכי עי ום,שניח יורע ר.ל חארץ כקרבדר

 אתרהו סכות וה"ש כאו הואת חוניה הפנתהישסה



ופ1 פטחובחקז

 להבליד טטתה ש5שחן ו5חיות שחק, דכר עריגשח!
 עצם גפני סיסש גח! יחחיח רגי עשח חזהחסיוחר
 גרו שחיא חשביעית הטכה גהחלה אח.כער,ש,
 שחמ חאוץ גכל כטעי אק כ' תרע געגורשטר
 גרו חאחרתות טכות ארגע גאו תליה חיכ%ה,פנה
 להכליד טטחץת %חטה! גטחה, סכה חשךארבח
 אחו סיסש גח! יחחיח רגי עשח חזח חעיקראטיהת
 יסו כחכטח יחחיח שרגי חחבאר חנח -באח-ג.
 חרבו שחיח %פי זאח, חלקה! כפי הטטתבטעשח חהכ14י שחיו חפמת ש5שת על לחעיר חאלהחסיטנים
 סיסעיפ גחם נ11ק חיח יחחיח רר' גפוטקתטרנלא

 פ.4 פ' גשערים אשר חספקות זח עםהזדנבארו
ופ.ג.

 חעשו חל1 גסצרים חטטת ח'1 לטחאטנם
 לעע ראי ע-ז אחרוה, חיו %א גכחוגיםשנזכרו
 של4 ספק אי! גי חלג. על חטת"שג טספיקרבר
 נחיר חאלחיהן שפשל1ה ילפי וגחזרסש, בסקרחחיח

 גבטמ ח! כחה, אשהבחת יהירא חזגטחדשג6זנו
 שחי, וסגח חג*ת לבקיש טחראף ילכו באיכודש.הק

 טגו שגאח אטרו בי חל1שים, טעטים 6ח נחגואגל חו-י 6ח חתשררו וכבר אחרווג %א חאל1הטמת
 טרטההן לחטחר "שראל נשף חניחו שלא טפניחרם
 לחרינ חנוים יטלות ח.1 שלא לפי חצפררעוטכח
 לחנ שלה לכ! הסצריים טפחר *רדש גשעתק%
 בבתיהנ קולחז ע4חם נוחנים שחיו צפררעים חחקג

 או טוראל שמ15 טפני כנים וטכתכטשכטחם,
 פם5אכחם לבטלם כרי חאדץ פני על כנים וחיואדמתם
 אמ טקניחם רועים "שראל שחיו טפני יייגומכת
 נא וחיח הסצחים בני את סנקות תשיחםסצרים
 חסצר ג! את טשם ולה~ת חיחוזש גית אלחערוג
 חורשינ שחיו 'טפני רבר וטכח המכלו,וט%יט
 חרש נבי על שנאטר חיחה-ם נכי שדגונרים
 וחטיו חרגר גא טקניחם יטרחו ש5א כויחורשים
 "שרא' גני איחיו גדי שחק וטכח שלחם,הטקנה

 דעשריו חוכו לרוחח דעשריים גטרחצאהזסהקמרם
 וסכו לטרחץ. יגנס 5א שחק 6 שט שארםמאו
 "שרש פהצעי ימוהו החשך יטף שבאותם כדיהשך
 כט יאטרו שלא 'חנאריים יראו ולא אוחם5קברו
 ההשן שביטי כדי ועוד גחם, תבע כך גטשהבע
 לח, אשר את יראו הממ-ץם בבהי "שרא5 בנייחפשו

 5דושא, לחם שאק יוכל1ל1טר אח-ג%או"שא6טחם
 גחו לדעזרות התח5 טכח גשהח כי גכוותוטכח
 אלין ואוטר "שראל גטר' גני ח' אטר גחושנאטר
 וער אנכי חנח 5שלש ותטא! העגרתי עטי אתשעח
 ח5י4 כהשת יחי שנאסר כלה וגח גטרך, בגךאת
 כמ 4 שנראח וטח ז-ל. רהכם הך.--זחו חכחוח'
 להנ5יח תפ5שת נסים חקג-ח עשח סצמם ישגענקועא

 טשו שראח חסנח ש5 נס ראשתח עשח גי0ח1לפים,
 הע, אעל, ואיננו גאש בוער הסנה כי וגחק,ץנפל

 טלכח יחח 51א הרא שלא כדי גלגר לטשח חיחחזח
 ולחכיע ולנרפו להרפו פעטים בו, ו5ההרות פרעחא5

 לסמר סיאכע ש5ה חשי-ת כי תאטמת, המתטטת
 חראח ולכו יחגלוחו. שלא ועגריו פרעח אריותאפום
 סהשח של ענעו יחיה כך אוכל, ואעט גאשבדער וחראוי לטשח טשל ונבזח שפל ען שחיש חסנח15

 אש יאכלוע לא חטטת לוושות גגההיםישכחיעע
 ארעט כ' חשי-ת שראח וטפני ור,ימע, חפלרחסה
 ריליך; טעל נעלך של צווע חטראח, על טשהוטםגהצח
 ולהילו ושעל ש לחג! כרי נעשו שהסעעיםלפי

 חחת ואל הירא אל אטר וכאילו העזקק,טחפנעים
 איהפ צריך אינך גי נעלך ש5 רנ4ד, גאג! הנוףפן

 כפיר חרטוס חררוך ופה! שחל שעל אף5שטירח,
 גדי גלבר לטשח חזא חנס נעשח ולפ-זוהנק,

 כננר אחהס נסים נעשו עור ענינג עללהגטטקו
 תר. טטח ויאסר גירך זח טח שאסר כגעהעם,
 צרעה ג' לנהש, הטטח חפך א' : נסים שלשחחשגיר
 וחיח אסר תלהתם לרם, חשים חפך נ' ורפמתח,חיר
 חראשק חאות לקול "שטש ולא לך יאטימ לאאם

 נם יאטיט לא אם וחיח חאחרה, חאות לק%וחאטעו
 לק%י "שטעת ולא חאלח חששת~ני

 טסיסי %קחת
 היאהף כו תקח אשר חמים והיו חיבשח השפכחח*אור
 חנסים שלשת חיו אם לועת וראי גיבשח. לרםוחיו
 טשח, ש*חמ 51עסת לחבטטקם חעם גננרחאלח
 אם אטר %טח זולהם, ולא אלח ש5שת יוחרולטח
 חשת לקול וחאסיט חרעשה חאות לק% יאסיטלא

 יותר חשני בנס ושמצש כח חי8ה טהחשחרתן
 גזח ל1טר שראוי ומה ק? ע14 שיאטרטחראשת

 גיני שתקשח יאי וחנא%ח טסצרים שחממאחחהו
 פרעח טפאת חאחת גחעהת: טש5ש ישראלבני

 א"ץ יאטם חרש פה! גטו שחיח לבבו ורדעלרשעחו
 טפאה השניח וחכחעח מחק, טשח לקול "שטעולא

 ע5תי סאר חזק חתי שחיח לפי וחהשועח,טהנאעלח חהיאאי כבר גאי6 כך כל גנל1ה שקוע.ם שחיו"שראל
 סצריס עם סצר הש5"פית וחכחעח רפמשח.טקגל
 ע*חם וטהגברים 5עגרים גישרא5 סחזיקיםשחיו
 שנפלאו המח שחש5שח חשי-ת וחודןם חיר.כחוקת
 דששתח גא %כו לרצתו, לחחזירם ח' גקוני נקלמחם
 נהש דגגיא גרגרי שנקרא פרעח כננר חטטחנס

 חדש ט5ר יקס שט5שת חראג-ע כתב וכברכריח,
 אלא דעזלוכח, סשרע פרעח חיח שלא נראח סצריםעל
 המשילו %ק עגרי, גני וקים כ' כטו סעצטו קםחווו

 לנהש, חיח ארוהו וכשהשיכו יבש ען שהיחגטטח
 יבש ען חיח גראשהח פרעחכו

 וחוטלי
 תעשח כחזקח

 פרעח פפני בהה ונאמת ספנע טשח ינם סףח,טזש
 יירא אל סלך חיהזו שעם 5משת ח' המח סדע.א5

 ר.ל גונבו, מאזת ירך שלה הש ס5חטהו,טפניו
 ש לחורהן ככפו, לטטח יחי וכט-ש 5שפלחזוש"שכ
 לטש חזח כנס אטר וחנח טשח. כף ע-ישפ6חו



שה פסחזבחחו

 חחו כי לחניר אבומם א5חי ה' א5יך נראה כייאטיגו
 וכא אכחזיחם. כזטח כארמח הארממ ס5כי עליפקור
 שהיו בטו בי האומה, נבתעמ קיר מצרעת חשנ*הנס
 באו נאשר אנשים תם ח' עם וטובים הורקבני

 אנרשים וכנענים עכרים עשאם הסקום ורועסצרימח
 ואך וסוכח כריאח טשח של ירו חימח כךתחלשים,
 שמח נעשמח 5טצרים טשל שחוא חיקו א5כחכיאה
 שהוא כש5נסצורעת

 החה"
 וחוא רפואח סקכ5 חכ5תי

 אל ירך חשב ח' צוחו וחנח בנ5וה. 5חמיאשםמשל
 שנצסרעח מקום כאוחו שחיר שכמו 5חוויעוחיקך

 וכטצרים נשתעכרו כנערים "שרא5 כני ככחנחרפאח
 וכטו ירפא, מכהו טחץ השי.ת כי חורין, בנייחיו

 תחק שכריאותם ו5פי ארפא, 1,וני מחצמישאמר
 וחנח מחיקו ויהדאח אמר 5כ! כדשם, ההמאח עםיחר
 רפואתם תחיה טטצר*ם היוראה עם בי כבשרו,שבה

 העם מיות כעכור אסנם 5נכ%ם. כנים ישכוכש5מומ
 סכמ מיתח חנא%מ רפואת 5קכל ומוכ! ראויכלתי
 וחיח אמר 5כ! מרק4עתו, פרעמ לסנ"3ת חזקחיוחר
 שתרופת לפי ום' חראשק חאות לק% יאסינו לאאם

 סחכנעת מוקח יותר חוראמ מש וגא%החחאוטמ
 חטצריים טצר חספק "שאר שעריין ולפיפרעח.
 חם אשר 5רם חמים מחפבה אלהיחםוהשפעת
 שפיבה שירכמ שי"3ר משל"שי כנס צ11ע כם,טממים
 מכסים, *ם כטים בכורומ כמבת טצרים ארן ככלחדם
 שלשת כש א-כ מנח אומם. "שלחו כךומחיך
 סלכם, ספק נ5 5חסיר חעם כננר הא5מחנסים
 חעם ויאט! חעם לעיגי מאומות ו"גש אמר%נ!

 הווראמס חאוחות ענין כי ונר, ח' פקר כירשסש!
 כלכם. חה~א חרבר לאמתחהש

 זח חא5ח הגסים שלשת שחיו שבוש כףוראיתי
 שחוא עליו יאמר אשר שחיבר 85י פמ,ני%
 מוא מחם מנר% פניפ גדט*שמ כאהרנסא
 שיהפך כמו כחחלט, חמבע אשל נסנעשקימ
 או אתר, לרכר אפרמז או חצסר נזתחברול
 נטנע יח.מ ולא ממ ב!סש מטכע אצל נסגעשיהימ
 נסנע שהוא לאפרהץ תסים קכ שיחפך כמוכהח5ט
 ש.חיו עא 5אחר אפשר אכל פתאום, 5היות המכעאצל

 חטפמ מהם ותתחוח השסים יעוף מאכלחחטים
 חנם שימיח או אפרחץ, ומטנמ כ"צח י%ררחרעית
 החדננ% מכ"צת כחהשות ימר ענינש ט,שניטורגכ
 כללוחו. סצר נסנע שחוא צפררע וחצי תרגט5חצי
 ש"רט! רכר כל שלא חטכע בהכטת נחבארובבר
 אפשרזה צד כזמ יפו5 אכ5 ש"רנק, רכר טא"מיהחוח
 5גהש שנחפך חמטמ אות כי מכהור וחגמ קצחו.טצר
 לעפר כשיוחו חמממ כי חזט!, טצד חסנטחומיח
 הזט!, כשרך 6מ זמ שיהחפך אפשר לחסו עפרתחש
 והשפת ח!סה ומ כז%ת כן שנעשמ בו חנסהדח
 ודוא לא, זקצחו מוח5ם ' נס קצחו מקקהשני
 כררך כי אמר, ב,ט! עש5מ כריא מאדםואעשמ

 רק סצ!רעת ירו חארם לחיות אפשר איחטכע
 חסשנה כף ח8מר כו בהטצא טצורע עצטו חחפבשיהיה
 אכריו וראשי ח5קיו כקצת זח שיוכר ואםככ~,
 טצורעת חוממו או רנ5ו או שירו זח ספני יאמר5א
  פעו5ומיו בכ5 ש5ם וכחו בריא חו,ו ם א כי כריא,מו,ו
 צפררע, האף תרנטל חצ' כגע חוא סצורע אחרואבר
 5פי א%ם מחראשק. יומר חמכע אצ5 נמנעיחיח
 חצרדיו ט! בצר כיר הצרעת שמפ% אפשרשבכר
 מחסץ שחחו חש5"שי האות כא 5כ! שאמרתי,כמו

 חחפך כ' זט4 כשום כחחלם 5חיות שנמנעחראשק
 חכהל חחפך כמו החו לרם פשום יסוד שהאחם'ם

 חם'ם לשתיית "צטרף חארם שנוף אף כי~פרוח,
 הצרים, כסעכרים הטאכל 5חעכיר כ'א לחזנחאינו
 שיתדיה יכ'ש גתת שיהפוך אפשר אי חפשומ חישרכי

 הרם שיתחומ שכ! וכל שבנ"ק. חלמות מימכמטט
 רוסח חמכעי, מ%רחז טקום שמוא חבבר ט!חוץ

 שה או כבר או 5כ מחאכן ש"מטמ~אפשחמ
 %חיות חגסנעומ בווכ*מ שמהש חטף מכללנפררים
 לבו חקשמ אל הקל ט! מוררנים המופתיםשלשמ
 חאלה חנסים ו5פ-ז וט.. יאמיע 5א אם מיחאסר

 טר תעשו טשח. ש5 נכשחו לאמת העם כננרמי
 %כו חטצר"ם, את כחם 5חטת כרי אמריםנסים
 כהורח. חכהובות חעשר אחק וח! מכות,נקראו
 חיבבו שמחם מיסורומ  ארכעת כפי שכאו אצ5ירינינ!

 %בו וחאש, חארר ק5ים מחפ רטנים וחסים,חארן כברים- מהם שנים נתקיימג וסחם חשפ5'םחרכרים
 וכזמ 5רם, תחפגו הטים את שחכח ראשתחנאמר
 חברחית חיא הטים שתיית כי א*חם נר% צערמימ

 5רקרק ערי מכפנים אשר חמום תנברת5הזחיס
 לרם וכחתחפכם חצרש, כסעכרים ו5העכירו הגתקאמ
 מט5דפ מיים חכע5י ונם מים. לשחות טצרים יכ5ו5א

 מרטת שנאטר כש מהם-טתו, אכ5'ם שחיוכטים
 חיטים מיים חכע* שמחו ד %א מתח. כ'אוראשר

 תיים חכע* ועצמו מיל שנכרו א5א לחם,הסתלים
 כק%ם לצערם 5חרכמ ש"צאו כט.ם אשרחטזיקים
 שחכח ואמר הצפררעים. מכת חיתח והיאורבוים.
 חארץ יסור הכח חאלמ המכות כשתי חסיםיסור

 חארן עפר שכ5 ככגים אם אהרים, אוחותכיגל'טמ
 וקכ.ת שחכש 5פי כרכר, ואם כערוכ אם כנים,מימ

 חיים חכע* כ5ל וחם כארן חנ%רים מייםטחכעלי
 מו_רמות וח'ות שהוים ח15 עם ח15 טטרכיםחגתיקים
 וחכע5י  חערוכ. וחם גתיקים סיני וכ5 רעותוכחטות
 חסית כארן חנ%רים אסועי5ים חמוכים חכית"םמיים
 יסוד כננר חא5ה חמכהז ש5שת 5ך חרימרכר.
 51י'1 כח. חטלדם מיים, וכע* כעצסוהחחארן
 כננר חם רכר ערוכ כניפ צפררע רם חטטתמטשת
 חכיא עור וחארן. חמ-ם חכברים מיסורותשגי
 אמרומ. . מכות מטש השש ארר הק*ם יסחזתבשני
 כדשת אוחו ו"רוק קצאסר כארר נעשת חשמיןכי



ש2 פסחזבח

 בס.ש חאש ביסור חיח וחברר אבעבועחש, שחטרחי
 גרד ק%ות נחן וח' השס'ם על מטחו את סשחים

 הק*ם שחיסחית ר-ל וגר, אדצח אשוהדלך
 שהוא למטח חביאם לטעלח טבעם כפידגאזנחגים

 סכעלי שחחש חארבח נ.כ וחביא טבעם. לחפךדגועח
 חחשך וכן בחם. שיחע כרי באויר הסעשפיםחתם

 בו גתהרש במבעו וך חוא כ* באףר, מכחשמתח
 ניצרו כו לעכור יכ% שלא באופן וטבופל כפ%עובי

 בטפים ששלח ככורות מכח וכן חארץ. עלחשמש
 לך חרי פחאוג פתע וכחם רוחם שחת'ך שורףאש

 חיסוחת בשני שחיו חאלח חאחהטת חטכותחסשת
 עשרת נחחייכו חאופן וב!ח וחאש, האוירחקים
 שיהיו חיח וראף חנלקים. חיסחית ארבעה לפיהסטת
 וטקורש, קדףש חוא חמספר שזח לפ' עשרחהסכות
 נלנל עם וחנ6לים בננרם חשפלים חדברים מבעיוחיו
 חשי-ת סבהם עם חנברלים וחשב4ם עשרח,חשכל
 שאפר במו טהאלפים ש מחמאות עשרח או עישרחחם
 כזמשרח חשלם נברא ולכן ישסשגיח. אלפי!אלף

 וששרח חשכמשיג ני! רבר*ם עשרח תבראוסאטרחץ,
 אנרחם, ער טנת רורות ועשרח נח, ועד מארסרורוח
 חעש'ריהץ השאר נסיגות, בעשרח אברחםגהנסח
 חדרףש בבשור חראשת חררך החו ח!.ל.שהזכירו
ח!ח.

 סרח חמכחז שבאו שנאמר חוא השניוחררך
 מטצרים ישראל שקבלו והרעות חצרות כפי מרח,כננר
 בניחם מיתת א'( : וצרות רבות חעת טעי עשרחוחם
 תש*כחץ, קיאורח חילור חבן בל כמ-ש חשורבנינף
 הנכצל ועל ~ניחם דם מלא טצרים יאור חיח!כאי6
 ניאור אשר וחרנח חדם* טכה באח הואתחרעח
 להיי! על ורסעהן "שראל בנות צעקת ב.(מהח.
 בטניהן פרי מבלח שחיח חיאור על תסידוהספק
 חם כאילו חצפררעיס, מכת באח ח!את הרעח!לחנסול
 חשור סו רצאו "שראל, בנהץ ילילה על !יליל1שעקו
 תייחם את שמררו נ'( והצעקח. חישח עאח סשםכי

 עטלם שנתמ %פי ובלבניס, בחוטר ק'טחבעטרח
 כאהשר הכנים סבת באח חאיסח נעפררניעם
 1'קלל חכח באילו חארץ, בעפר בממש סשחחכח
 נחפר %כן געס, עטל "שראל לבני שחיח העפרח11צ

 חיו לבד לא ר'( בצרם. %צנינים לבניםלמצרם
 איח חעם סן אחד כל נם אלא חסלך בעכורתשגרים
 כרצתו, כהםעישח

 האנמי
 חערוב מכח באח א

 גכנסו חארץ על עלו ובנד% כקסן חחתםשגעלי
 חטצריים כטישח בחם וטחויקים טורפים וחיוננתים
 חטצרים עבדות מפני "שראל כי ח'( "שראל.בבני
 סורח מפני ובקרם צאנם את רועים חיו לאועטלם
 "שראל ססקנח נהלים חגאר"ם חע תםוהיכרות,
 דרך פר"צת צ ה( אחד. מת לא "שראל בניוםטקנח טצריסי בטקנח חדבר מכח באח !ח וגעבורכהצגס,
 ישראל בני נפרשים חיו עכמהם שבסכחארץ

 נפרשת שחאשח שתץ, מוכי חיו באילוסנועתיחם
 המורים על באח ע-כ שחץ, סעכח כשדושסכלה
 ושחץ אבענהעת עם כמציאים שנעשו חשחיןמכח
 לפי !'( נישיהם. אל להורקק יכ%ים חט שלאפורה
 באגר!ף ב"שראל מכים וברשב בחין חטצרייםשהיו

 בנרופים לחם לוענים וחט אבנים, בחםו~ורקים
 חברד מכח עליחם חביא לכן בקולם, עליחםתותנים
 חכבור ואל ולאבדם, לחומם השנים סו אבניםשחיו
 מישראל שחיו לפי ח'( וברקים. בק%!ת עליחםחרעים
 חיו חששצריים לנפשם אוכל לסצחש אדמחשברי
 טכת ע*חם חביא לכן בשרח אשר חבואותיחםנתלים
 בשרח. לחם אשר חבואחשיחם כל שכל שחיחחארבת

 וכמו חנ,ת, בחשך תניד 'שראל שחיו לפיט'(
 כמתי ההשיבני בטחשכים חגלוה צרת על חגביאשאמר
 כאור וחחצלחח חנשלח יתאר תטיד גחפךע%ם,
 חיתח *חורים אורך, בא כי אורי קומי שאסרבטו
 לחעיר חחשך מכח עליחם באח לכן השמהח,אורח
 אור יחיח ישראל בני %כל ארצם יכסח חחשךשחגח

 בשגאיחם. גחפך כו שחיו חגלהש חשך הפיבכטישבותם
 ש*ץ סעל גפררו בנלוה אברחם א~י עם שחטי'(

 מכח באח זח ובננר בם, יסש6 ואכזריםאביחם
 חקב-ת של בניו חשמירו שהסצריים ובמובכהרות,

 לקח "שדאל בני ואת בכוריחם את חרנ יה' חואכן
 חמכות שחיו ותשכיל תרע חררך ב!ח ונם לעם.לו

 חצרחץ כפי !מכוגות מסוררות ובאו אלחיםנט%
 חוהר שפרשהי ובמח מטצרים. 'שראל שקב6וחר,עת
 פ'נ. בשער ע14 חעירותי אשרחספק

 מנין אומר חנלילי יוסירבי
 במצרים חמצריים שלקו אומראתח
 חוכירו פסחים ערבי כפרק וט'. ת ו סכ רעש
 א"ש כל על חייב אשר טצרים והניאת חחנרחח!-ל
 כלח הבכורים 1'רי פרשת וחביאו ה!ח, בלילחלספר

 פיטניס בחם נוחו היח יחורח רבי ערבדרשותיחם
 נמליאן רבן !ח אחר מיד וה!כירו באח.ב, ער-שוצ'ך
 בפסח אלו דברים ש*שח אמר שלא סי כלאומר
 שסה חביאו ולא נאלנו, אשר וכרכח חחלל שחריווט'
 עשח וכן ור-ע, ור-א חגליל' יוסי ר' סדרשתדבר

 בספר וחטץ כהנה חלכות חחנרח כטופסחרמב.ם
 כמת סאמר %א ריח.נ דרשות חביא %אוגגים
 לחשריך %א לקצר שבחרו השפשר טוטת.טעלות
 ויו שלא או חברח, שם שאין בסקום אלובדרשות
 חגסים ולא טצרים המאת עני! ב.א הזח בלילחלספר
 לא לבן את-כ, יטים שבעח ישקרח חים עלשנעשו
 ושש,שו וריע ור-א יוסי ר אלו חחפירים רבויהזכירו
 חחכנים אסנם חים. נסי על דרשוהיחם כל ועיקריסוד
 המאמרים לחכניס ראף בי טכחו חמכילחאטסדרי
 בסעשה וטפלעין טצרים עניני בררשהץ הערביםחאלח
 עקיבא. רבי חשלם ביברי וכ.ש חוא, טרא ביח'

 כ%פ חחסרים נכללו טוכ1ת טעלחז כטהובטאטר



 1ממי אחריח, רשנטשט סצהש כהמאח יהחגר1אשר
 סצרים סמפחי עם קש1רים חם תפלא1חיחםשעניניחם
 חוסיש 1לג! חספר, ש זגרתם שיעלח חםראים

 ח'1ס אנחמ תם חחנרה, בט1פם חאלחחסשטרים
 סצרים, טטח זגרק אחרי תזסים א1חם,א1מרים

 חש, שפחי על 1טענח ראיח חהחלח עש1 טחםכי
 חכרח' ח'1חר שחש נסלטול רכן סאטר כא1כאחרתח

 חעשר הטניר שמנח אחר יחנח לח4. שיחגארכט1
 אחח טנק חנ*לי יוסי רכי רכרי ע*ו חכשטטח
 שלק1 אהמר אחח : חוא בך טאטרו השישר וט',אוטר

 5ק1 חים שעל 16 סגק סכהן עשר כסצריםהמצריים
 ירררש 51א '1סי ר' "שאל לא כי טטח?חטשים
 ירה3 רכר זוע כי טטח עשר כסצרים ש5ק1לחוכהז
 חטשים, שחיו חים טכ1ח על לחוכהז כא אלאלכל,
 ששהו ואף חש, א5וום אצכע טפסוק ר!5חומכש
 אתע אסרו לא לועהו כנים כטכה הואפשק

 חסכוח כל ע5 אלא כלכר חכנים עלחחרסוסףם
 הטטח כא1ח כי אלחים, אצכע שחן 1נטרושנטנ1
 חחרסובףפ חתאסש חצפריעים וטכה חרםהמכח
 טלאטחיים רבוים שחיו לחוש!1ח כר כשחםלששוח
 גפלא1ח חי1 51א 1כע6ל1חם כררכם נהחכ%חחנעשים
 לעש1ח יג6 שלא חכנים כטכח אכלאלוווח,

 ואחק משח שעש1 הטישים שכל חחליט1כטחכתתח,
 אצכע 1אטר1 אלוום סעשח חם סשם ה3רסהחלחם
 5קיש1ח חחרטובףם חשחדלועור לא 1לכן חיא,א5חים
 חם נם לעש1ח עור פרעח שחם שא5 51אכמחם

 אלחי1ח פשל1ח שוק וקכ6 קייימ ככר כ'כלחטיהס,
 מה חנ54י ר.י ווכהז 1מח 1חאחרת11ב הרששת1חכ41

 ררש 1לפיבך טטח, עשר על אלוופחיא אצכעשאסר1
 לחורוח כאצכע טחיארוח סצרים סי~ח ט1פחי כלאם
 קטנח כאצכע נעשו ט4 כעי6 יח' חפדגל טעלחעל

 ירא עליחם שנאטר חים כמפחי א-כמאצכשח'1,
 ערכם שחיח 15מר נואייכ חנריה ר י ח אח"שראל
 ואם חאצבע, 4מטת וור כסו סצרים טופחילערר
 ש"ש כיר שהכה 5וטר ראף טכ!ח עשר חכחכאצכע
 עשר פעמים חמש כ' טטח חסישים אצגשח חמשכח
 כשק חדשח "תח חמשים.חם

 שח'1 חכריח ל1ח"
 כהובים במם תאסר חרברחן צשרמ בחםנהובים
 הנוש1רר אנור חשטייבףם חנהמס ה5 אלווס,כאיבע

 ראיח 1כבר 1נר, אצכשחיך טעשח שטיך אראחכי
 וחמככמח חטהשים, כךודים שחיו חסורה הרגרבדי

 חע*תים חרכרים התקשרוח על טיח חאל1חיהעוח
 חר. "נח התההתיס.עם

 ע-ז וזקשח אבודדהם רוי
 הדי ח', יר נ-ג נאטר חרכר כסכה כיהפאטר
 שחפסחים ע*1 וחאוכ כאיכע, %א כירשעשח
 הוקר. חש יקכלח כשמ אסטכתא אלאאעס
 חש יר שמלח סבר חנלילי יוסי שר' אומר1אני

 חסקום על יר נאפר כי כההשמחיחטש1הפה

 על תאטר אתך, על 5ך חהיח ויר חיררן, ירככי

 סצריס אה חכתי ירי אח רשלחחי כסוחטמח
 אצכשה. חגדש הב%לח חנשסרח חיר על תאטרתד

 שחבומב לפי חסגפח על רשוה ח' יר חנח לפרשתראח
 "שראל ירש חים על שנשושר טה אכל רכר,קראח
 יר שנאטר גורח גר%ח סלח חנר51ח חיראח
 לררשוצ. טטוס חיח יכן חנשמיח חנחחחכפי

 פ.ג פ.ח פ-ר כששים חספקהן כוחוח1תת
 חאנשיט כסאטרי סאר למ קשחאטנם

 לקו וףם שעל חאוטרים אחנ1 חשלבףםחחם
 לרעה טטח 1ג!שהים חנ*לי ר'י לרעה טטחחמשים
 צירו איך כ' ר-ע. לרעה חקמשים וטאחיםר-א
 ומשגח ? חים שעל סחטטח הנדול הנשפראוחו

 לאכ1חימ נעש1 נפיס עשרח פ.ח כאטח חשטשרשח
 חהשמ זהא, ש צ? סו" מש"חכח"""ם וש 1ח חיג על 1עשרחכערם
 יחיהשא "ם ס%ה א6 %ס תסח טחממח

 פש%ף אחר טטק חו טטח שחע ש כשטחא*ק פוחעת רכ יו חאפ גשרם טטח עםכמארם
שטח

 שחומם הש סח שמ1 סלם?-ה"
 שתש שום % כאטח א"מש" חממשאחם

 %4 עלים ש כח4סבמיםלישראל
 חטצרייםלאכמףםח"%ףגשטחש14

ש חתכש מיש1ק  או ה"" שצם י"שה 
 נשןד ש4 חכמם טכת ו%ער 1טמ פ" ככלו"יח ט6א סשת וק פק. א כ ,סש "ם*שחג %א ,אש"ם נחחח צח,צן גגח1 כל "עחטטח, "חי ק שש* טח חם !אשש לטר%ש"1
 כש כפית שטר י כשטה טשכל ק א%בח
 שמם לשחח יאו ק מם אתח מוש י%1%א
 וש במרח תשו ,אנ תת י%א *ש"לח"

 כיום 1חפלחי בערוכ תאטר טשכבך, 1בחרריכביהר
 כני ומטקנח כרכר תאטר טקה, איץ אהחההו
 השחק חיח כי כשחק תאפר אחר, טח 5א"שראל

 באוץ רק כברד תאנור סצרים, וככלבחרפתדם
 כארכה 1נאטר כרר, חהז 5א "שראל כני שם אושרטשן
 51כל בחשך תאטר סצריס, אוץ כל על חארכהמעל
 שלא טורח זח וכל כטהשכ1חם. אהר חהז "שראלכני
 שנעשו גסים הישרח אגתם כ"שרוו5. המבהזחיו

 ווכקקן א'( : חם 1ח6 קכלח, חם חש של"שרשל
 שבאצ אחר כ'( חטים. יכקש כפסוק כפש1פוחסים
 טשופע, 1לא סקופח לא גנ כרס" ד143 כיכחנשש
 וחבףם חקל51 נקכ ט חיח כאיל1 כים חררך כל חיחכי

 כטטע גקבח חכק91 סאסר החו וטשמ151טטעל,בףסק
 שגאטר 5חם תקפח נחקשח חים קרקע נץ פרז'1.השש
 נשאר 51א וףם בהוך כיבשח חלכ1 "שראלוכני

 פי ר'( נחתח. כבשאר 1טיט חומר ש1םכקרקעיחו
 שנאסו טח 1ווא טיוכק בחוטר חיו סצריםררכי
 רכים 5ררכים חש שנכקע חץ רכים, גךםחהמר
 יפ לגהר כט-ש עגו5 קשח כעע חשכטיםכטספר
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