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 באבנים תמקשו חמים שנקפאו 1'( 5נזרים.סקף
 ר-5 מטים, ע5 תנינים ראשי קברתקנאסר
 ק"שגרו באופן מזקים שנששו ער חטיםאיהקשו
 קאר כקפשת נקפש קלא 1'( עלימם.ההששים
 א5א אחת ממיכח 4יות ר-5 מנקפאיםחם'ם

 טסודרים אבנים מיו כאי15 רבות מתיכותמי
 ים. בעוך שררת ושאטר טמ התהו קצתס, ע5קצחם
 קיר,א כרי כשוחם בחירם ומיו מטבית שנקפשמ'(

 נףם מקכת וכט-ש בים,  עברם בעת קצחם אתקצחם
 השכרם כעצם מיח מנףם קיבוץ ר-5 שמקים,שבי

 נףם סחם נתל'ם קמיו מ'( במיה שחהו5מוחר
 בעה נקפאים קמיו "( אשם. קאים ייוסהקים
 במרם ששוע סמ טהם קלקחו אמר נהליםקמע
 מרבר ר-5 גת5ים, נר בטו נצבו וכט-ש לארץ,יריו
 קבאו נ-כ בקב5ה וטיאל מיש בלב נקפא חיממטל
 כחא אב5 טצרם, סמטת יותר בים סטת חטצריםע5
 5טעים החלקו בטצרים 4י אשר חנףנים סעשרהמי
 חסכים מאלמיס מם אלמ באמהו רכש וע.ן מים ע5רגים
 ע-כ סוף, ים בסיכר מאל בסרבר, סגה בכ5 טצריםאה
 מנסש עגעח מחש קהמשנמ טרבריו ו5סחם מרנלשק

 קנ5קו מטטת ענץ אב5 בהצ5מם, איא5 עםשנעקו
 וע16 אמר רבר מהו מים דע5 בטצרים מסצרייםבח!
 ושמעשר וטורה מגשרים. נלקו סטמ ששר בטשנמנאסר
 נכחעה מם נפים וחעשרה הטצרחם כננר מןמבות
 סחטשנח סהירה הפ51 לא חזמ ובררך חדכם,טיא5
 קחסטח ביאר שר מאלח, מש6יםלרברי
 ישו סטע היו מים ש ממצריים במםקנ5קו
 מא5ח חחכמים קכ5 קראמ לפ' 6מ יביאוסטה,
 מים, לטטת טצרם סטת בק נר% "ברך קתסעזו

 נשש טצרם מטטת ואמת אמת כ5 קבעדגאמרם
 מיחג עשו ק5א מרעה ע5 מיע5מ כי מים, ע5מטש
 רשלא בחן טקרי רבר קמש בטספר כ-א מזמ4?ערר
 נאטו מאם משצסם? בענינם רחס מרטות ושוםיהימ
 שנסכרינ אגהים שגי נננר מם מארם מעיששני
 להערין מחכסש באו ושלא ספק אץ אלאבאעק?
 סתימסוו 5מיוחם כ-א חים לטטת טצרים גשצתליחס
 5ק כטח מרושמ מיהה %ק שבק. ואיטתןבכמומן
 ש שנששו ר-5 וכר, סעתה אמור סכות ששרבו*צבע
 כ בטצרים קנעשה מאצבע ננר פענףם מנד:מחים
 מי~ סטת שחיו חוכימ ווחמ מטש.אצבשונ ביר"ש
 השע אצבקוח. מיו קכ5! כיח טצרם סטתסטק
 כשבו מפלשולם קאסרו מפסוק ג-כ 6מיסטם
 6 אף ושאטרז עלי, ביגף מטחנמ א5 חאלחיםארץ
 מו א5ח מא5ה, חארירים מאלמים מיר טר5נוגף

 בטרט טיח בכ5 טצרם אמ מטכיםמאלמים
 קבטצר, הטטת 6משר רשו טכח' ,בכ5ובאסום
 כנ סוף ים טרבר ע5 מטגמ "בטדברןוכאטים
 בכ יצרק אם עדאמ ומ ש4שרם והשף הרבישחבטשו
 נעש ג'כ בטצרים טמישר שגעשה מרם מחפמה,

 רבים דמים בתום נשפבו כי סוף נים חרבמגחי
 "צפררעים ע6מם ע15 בטצרם אם וכןוחסצריים.

 בטצרים אם מיומם. טקום מים ע5 ןמ שחיח:,ש
 5רריף פרעמ בבש לב מאחטה בעפר מכניםשש
 וחיו בררך ראקם ע5 עפר חע15 "8רא5 בניאזרי
 לדת'ק גשיבים מיות בעלי באו בטצרים אםענים.
 השש קם כי מחם רוהר יוהר באו בים נםאם
 באמ בטצרים אם נחלוה. עם קטעת מיות טספראק
 ושמיח כ-ש מטצרים ע5 אבעטעהז שרה השחקאטז
 אבעבדימ, וט5אים נפהזים שטה שסהים בים א4תק,מם
 נשש חגרם כים נם ווק%ות מברר בא בטצריםוס

 ראק' קברת חו-5 כט,ש ע5ימם תש6םשבנש
 בטצרים אם מטצרים. מיו וושם חסים, ע5קנעים
 מורם חעשות וחם מארכה:א

 5אכי
 קמיח ב,ש

 ע6חם יורדים מיו פגרם קם סתים כהיוחם בי בים~מ
 בטצרים אם מפטים. על חעיט ירר וכט,שתעופות
 בויך למצרףם מקך קמימ ב-ש מחשך סכתתיהח
 מיממ בטצרים אם התהשון חענן ימי וכס,שהים
 כבטרהו מבכור נלש מים ע5 הנמ בכהיתטכה
 מט סש ט5ם הדל קמק הק! נער כצעירוע,ישעיר

 כאצכע נמשט טצרם שטטמ סומ ב5הוונ-יחבארק
 חשספת חייל אצבעא, מטש מיו מים שטתאהח,
 כשלמ וכטה כטמ אמת ע5 בעצכק מהם חמטתגףני

 אן,ךהי טה חוא הנר!. סאווע מיו ובכ.1וטכש5ת,
 בטצרים ממצרים ושמוט בטשנמ אננרו %כן5באר
 גינים עשרה ר-5 מכות ישר חים ועל סטתעשר
 פעמים. כסח נגפ6 אך מסטת סונישמם

 "כל סני! אוטר אליע~ירכי
 על מקב.מ טמביא ופכמפכמ

 ארכע ק5 מיתמ בפצריםמפצריים
 ממנדח, בע מאטהית מנירסא מש נך וכר. ת 1 כפ

 וש ישי, ר ע5 להלוק א6שר ר' בא לא באטהכי
 השחר אחר כ5 אלא יא ש מ5ק לא עקיבאר

 חמניר כי ע16. וחוסיף חבירו רעה קבלטמם
 מנלילי ר-י וכא ששר טצרים סכות קחיו ביארחהאקח
 מטשים מים סטת ,ךמיו הוכממ טגאו וקקמ זמוקב5

 מאלח והוקרסות קבארתי. כש מאצבשתבחשבק
 טצרם טטת מיו ושאם ע5הזם, וועפיף ר-א אווקקב5
 ממש מיו מים וטטת מראשח מטניר כרעהששר
 טכח קבכ5 ובשר ר-א וכא ריה-נ, כרעה שחםפעסש
 טכומ, ארבע נכללו מים ע5 וכץ בטצרים בץומכה
 סאתש, מים וטטת ארבעים טצרם סטת א-כיהיו
 ססופהי ית*רם פעכים ממש הים שפתי במ*ותנ*

 על מטטת קקזיו יחחייב ארכעים שטספרםסצרים
 אהשר אממ טנק ר-א אטר 5א %כן סאהיס,מים
 חמניר טנמ כבר האמ לפי ששר טצרם טטתקמיו
 סופהי שמיו טגין נ-כ אטר 1,א בסיטגיו, "שדהור'
 ביאר כבר שזמ לפי טצרים סופמי ננר מטשמחים
 סכח בכ5 טטת ארבע שהיו רק מוכימ אלא יוסי.ר'
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 חחבטי חקרמות. עם חקרמהו וגשחתחברממח.

 וטכ4 ארבעים טצרים סכות שחיו מחם שאהסתחא
 בכ שחיו סכות ארבע ענז טחו אסנם טאתים.חים
 פורגבי, חיו סכת שבכ5 5פי 5וסר ונוכ5 ? וסכחסכח

 בחתהמחכ ואם בחפסרם אם חיסווזתהארבעח
 נו בררך ב-א חטבע בררך חרבר נעשח ש5אמוחרי
 ובוו סכח, כאוהח חובו סחיסורהן אחר שב5יהחייב
 שנעשו אחת סכות: ארכע של סכח כ5 היתחהאמן
 ביטו שנעשח מוחת טרכב, שהו ש5 חאשביטר
 ואחו ש15, חארץ בישר שנעשח ואחת ש15,האיר
 אחו ב5 נשהנח וטכח סכח בכל גי חסים.בישר

 חוכיו וחנח נס. ע-ר סורגב באהט אשרסחיסווזת
 יש5ו טפסוק ארכע ומכח טכח בכ5 חיחזחטניד
 ע. במסור הח*ם בספר מוא ום', אפו חרתבם

 באסר, חסכות, 5ספור ההחי5 שטח שכגחוביםספני ע- 5רורשו חטניר וראח חורתי, עטי האזינחהטתחי5
 יאוריחכ 5רם יהפוך תו' אוחותיו בט?רים שםאשר
 ותשחיתם, הופרוע ויאכ5ם  ערוב בחם יש5חוט'

 רניעס יב51ט 5חסי5 ויוס חארבעח הוביר זחואחר
 זעם, נ'  יבישג ב' אפו, חרת א' שחם סטת ארכעסכח בכל נכ~ם שחיו חטכות ע5 כ-א חט?רייםע5 בם "ט5ה אסר ש5א ר.א חוכיח אפו חרת בםיש5ה חסכוה זגרמ אחרי שאסר וכית לרשפיס.וסקניחם חרבי ואחריו נפנם, בברר יהרן ואחיש5ארבח,

 חיא חחיא הצרח כי רעים, סלאכי סש5חת צרח דר'
 5ומר רזשי שחיח ספק ואק חרעים, הס5אביםטש5חת
 כף גטו הסגיך כטקום חסוברת יבא כבר אב5רעים, ס5אבים 5וסר ראף חיח וכן רעים, ס5אכי סש5חצרת

 לחיח חהן א5 כמו גמכרת כטקום וחססוךחסרים,
 חואת חהחשח שטדסים ספרים ויש חורך.נפש
 ש~ש, צרח שהים, זעם אחת, עברח : אחרבאופן
 אפו חרת ר-א טנח ש5א ארבע, רעים ס5אביסש5הת
 סכות העשר 5כ5 כ5% שחוא שסבר 5פי סחןבאחת
 יוהר חיא חראשונח חנ'רסא אבל א-צטרך,5טפן
 אשר חספקות שאסרתי בטח מוהרו אצלי.אמתית
 צ/ פ-ס פ-ח פ-זבזצערים

 שכל סנין אוסר עקיבארכי
 ע5 חקב.ח שחכיא 1טכהסכח

 חסש ש5 חיתח בסצריסחסצריים
 לח15ק גא 5א ר-ע שנם בארתי כבר וט'. ת 1 גס
 ע5יחם 5חוסיף כ.א הראשתיס, ע5 ו5א ר-אע5

 חהבאר שבבר 5פי חסורכב, ספאת אחרתבחינח
 אחר כ5 ע5 נוסף כח 5ו "ש שחסורכבבחכסח

 בב5 שחיו עקיבא ר' סבר ולבן בו, אשרסחפשוס'ם
 ארנעח כננר ארבעח שח'ו סבות חכמש וטכחטכח

 אחר סב5 זיה שחמו חסורכב כפי וחס"ש'יסורות,
 חוית נבחק בחפסר או שכחףח ביתפהפשוסים,
 השנף בן נם מבחן והפסהו. חשתנוהו אוחסורכב
 חשטח חיותם וחוגיח פשוטים, סהארבעח אחרבב5

 ררש חמ גי ר-א, שהרש פסק באוהו חסליםכפי
 עברח אחת אפו חרת סוף. וער סראש ב*חכהוב
 שחמו עצסח בפני צרח וררש שלש, חםשתים,
  שחמו גשטד בסני ררש רעים ס5אכי וסש5התארבע,
 אפו חרת כי ר-ע ש5 פיו אסרי ג5 ובצרקחסש.
 חייחור, על סורים שסות חם מרח העם עברחוכן
 אחר כ5 ע5 סחם אחר כל שיררשו ראף51בן

 חהה רעים סלאכי סשלחת א%ם חארבעח,סחפשומים
 ס5אכים קכוץ שחוא 5פי חסורכב ע5 שיררשראף
 מיכמיחם, בצורוהיחם חחפכים חיסחזת שחםרעים
 רעיס, ס5אכי סש5חת מרכבתפ קיבמם ע5 אסר%כן
 סטכות סכח בכ5 סכות חסש שכהיות שכיחומח
 וע5 סכות חטשים בטצרים שחיו שיהחייבט?רים
 שח'1 כתב הס5סר ובע5 סכווג וחסשים סאהיםחים

 והחסשית חיסורות ארבעח כננר ארבע סטתבחסש
 הספרשים, נסשכו וא5יו חס"שי, נשם שחוא חנ5נ5כננר
 חספק בוח ישהר נכה, יותר חוא שכתבהי סחאר
 צ-א.  בשעראשר

 חא5חי חש5ם וט'. ם י ס פ ש ס ח ב ח שע ו5א ססצרים חוציאנו אי5וע5ינו, 5סקום סוכות סע5ותכסח
 כ5 5חוכיר הנח חזח חיקר כסאסרו עקיבארבי

 ובסבה סצריס ב"ויאת סח' שקב16 והסובותחחסרים
 סוב חיוהר צר ע, חיו שרוכם עור מוכירחממאח,
 חרור סחפיש חיח בו%הם נם כי חכרח, בררר%א
 בררך סהצורך יותר עסחט עשח והשי-תחימא
 ע*נו, 5טקום טוטת סע15ה כסח אסר %כן,תרנית.
 צר על ש5א וחכבורות וחסעלות סחחסרים כסחר.5

 בי חנרצח, שחוא סוב חיותר צר ע5 א5אזחכרח
 ברברים 5א, חסריו וכרוב כרחסיו טובות טמלנוזוא

 חטוכות חסע5,ה 51כן חחטבח. ע.ר ב-אזהברחיים
 ש"ש חוב כשטר ע5ינו תטיר 5הקכ-ח חםזא5ח
 חסשורר וכסאסר פרומ, ש5א חובו בע5 ע5!ארם
 ראשונח וחוכיר ע5י. תנמיוחי ע5 5ח' אשיב(ח

 הכרחית סע5ח 5חם חיהח ואת בי סטצדיםז"ויאח
 עשח ולא סמצרים חקב-ח חחושמ שאי15אטר

 ד' ב15סר רייט, שנ5קו חסטת מם שפטים:טצריים
 גחיים נ15ה שחיח שנאסר שבק 5פי כוח, 5נוויח

 חכסהו 5חכלית ח' בנזרת שחיח או השבטיםחטא
 ספק אין חנח שסח, יררו בבח'רתם "שרא5 שבני11

 הנלות סבת שחם חא5ח חררכיס סש~שתזכאחר
 אם אף טשם, שיצאו 5חם די חיח 5עי5 שגחבהיסו
 וסטתיחם חסצרים טשפט ו5פ-1 סארביחם, ינקסוא
 בחינח עשח ע.ר - טוב. חיוהר צר ע5 5"שרא5יח
 רשעים 5חיותם שפטים בהם 'מעשח שבית וחואוניח
 שחקב-ח אע-פ בפרך, ישרא5 בני את שחעגיחסח
 חשרים נבורת יס,ר ו5א הע5יתות חסערבות 'שררא

 125 חיח רי ג15סר ריינו, בס"ו1ת העשתחיהטביס
 ספני חע5יונים ' בחות %בט5 חסערטת 5שרר אבלזח,
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 יר ת5 5"שרא5 רסח טעיח חימח בשת והחחחחתים
 א"4 וחט! של"פית בהינח עשח  טוב.-עורחיוחר
 ושעו, בטרימם חרנ %א באלחיחם השפטיםעשח
 כפי חימ וסכהתיחם ח0צריים טשפט ביר.ל
 חחיטאת וחנפש ל"פרא5 חהט-עו שהם לפיהצדק
 בי 5עתש ראים חיו 5א חבכורות אבל מסומ,ידא
 סבח שס5בר אסר 5כן אבומ. על בנים יוטדשלא

 עצסם ב0צרם ,געשמ בסח 5ט רי היחבטרות
 סגה באמ מ!אמ וסחבחינת סהנלוה, היזויאחעם

 בב% נבשח %א עצסמ בפני לטעלחבטתת
 נכורות טבח נ?כרח וחנת בחם. שעשחהש8שם
 בי פטגח, שנגהפבח לפ' חאלחיות סשפטאחת
 חסמיחסים חחחהתים נלקו הע*תים שנלקואחר'
 הטטבב שמרמ חר4השתמ חסבח ת!כרחא*חם,

 מרנ אילו וחש רב-עית בהינמ עשחסטגח.--שר
 !מ שסר ר"ט, ססתם את לט טק 64שבטרחם
 עונשע בשני ארם ש-3נש ר4צי אק הרע שסכבעבור
 קסןכ'

 וברי
 חטצריים ואם סינ-ח, בדרבמ 5ימ קם

 בסטתם, נ.כ %א.ש-ענשו ב!מ רי דוה בטפםנענשו
 חעם חן את ח' שנה! טוב מיוחר צר על מיהאבל
 בקגורם שקבלו חרשמ כל שעם טצרם,בעיני

 'שראל חיו וכבר 5חם, אשר כ5 אמהשאילום
 לסשח לוסר חקב.מ השצרך סהם, סלשא0%הש%ים
 חעם. בא!ני נא רבר שנאטר ב!ח, פניחםש-חלמ
 צשמ %א עקיבא רב' אסר איך חשש*ם ע5ותטחתי
 חלא ריעו, ססתם אמ לט טק ו5א רתט, שפסיםבהם
 ח  יקגו!ץ אשר חגף את תם 5אברחם אסרהשי.ת
 באו !ח וספני נר%? ברבהש יצאו בן השחריאגכ'
 עלח לא ואשר כרת 5א אשר ר-ע חשלם רברילטיש
 אם 1ט4י מ' חסרי גהביר חוא באטת בי 5בו,ע5

 המראח בסעשח ואם לאברחם שאסר רג!רחבאטן
 לאברחם שחבטימ עצסם חרברים אותם %בןסטצרם,

 בהעמ עשמ עור  - ע5עו. חשפ-ע אשר הטוטתמם
 קוע ו5א ססתם את 16 נהן אי5ו באסרו4סהשימ

 ים בקריעת נר% נס ח' שעשמ ר-ל ריט, היםאת
 שי מודשת הטוטבע חמבעי הסרד שעח ניסוף

 לפי טוב, חיוחר צר על כ-א חכרה סבל'בראשית
 אחיי טצרים סיר להדלם יט5 הקב-ח היחשככר

 .חיח לא אם חים, את שיקוע סבל' סשםשחתיאם
 לא חח! בי אחריחם, 5ררוף פרזטז לב אתסקשח
 "פרא5 ובני רוש את ח' שחקשמ בעבור ב-אררף
 חמרות פי לפני ימנו וישובו שאסר בגמ עלי6העשו
 ש"פים או בארץ, חם נבובים "טרא5 לבני פרעהוזוטר
 א5 מ'. ביר סלך לכ בי טצרסח לשוב פרעהבלב
 אבנים חטצר"ם ע5 "פ5יך או יטט, -חפדו אשר%
 הם רבים בי טהאופנים אחר נאופן או והשסמםכק
 וי שמיה ר-ע אטר 61ח כרצ3ו. לומשות הטקום5פני
 מים סופתי סב6 נם בסתיים שנעשו יגסים בב165
 פג מיוחר יר על אלא מחכיה יר ש נעששלא

 - אינם. עור ורששץם חארץ סן חמאים שיהטגף
 חים את לט קוע איל1 וחיא ששית בהינח עשמצד
 לא ש"שראל !ח וענין בחרבח. בההם העבירנולא
 יר באחש ב' שפדש ע5 סשפדש בו 5עכור 5ים:כנסו
 חבק-גח חיהח ב' "ושו עצסו צר באהש בושנכנסו
 חים בלב בכניסתם א.ב החמלו וסח עט5, קשתנעק
 אם ימר: לשניחם או ררבים סשני 5אמר 5אשם

 ' ברי אם או פ5א, עטחם ש"עשח ח. את4נרי5

  אופ-כ בדשט. נשקעים יחיו אחריחם הסירייםשיכנסו
 ח0צראם שלו %א חים לחם שנקוע בפלא דיהימ

 נם טוב. מיוחר צר ע5 תחו ארירם, בטיםבעופרת
 העכדח באוממ אמרים פ5אים לעאצת עסחם ח'חיטיב
 רפש שם חימ ולא מים בדוך חארץ שיכשמבסח
 חחעברח בשהח ומעט5 מטורח סחם לחק5 בריוטיט
 מים קוקע את חחריב משי-ת וטף, לנשיםוב.ש
 שם מי 5א 1כאי15 רשרח פשוטח כארץ אוהוחיביש
 ח%ה ב5 שח קרים רחז בא 61מ סע%ם.טים

 נבשת סלא חים קרקע חיח נם וליבשו.5חמרט
 לארם באפשרות חיח שלא חרכח חז6ליםועסקים
 וחרבסים לט"שור חקקוג שם וחשי.ג בו.שילך
 אטד דעליו סוב, חיוחר יר ע5 בל1 תמלבקעח.
 העביתו %א הים את לנו קוע איל1 ר-עמשלם
 חים את לנ1 קוע באסרו בי ריינו. בהרבחביעט
 חטבעו, 1לא בים שנכנסו סעקרו חנם חודחכבר
 הטבח חהש !1 נסורח, ביבשח בהעכו שהעבירםא5א

 חעבירנו אילו באטרו שב-עית בהעח עשמבפ%ח.-עור
 כ5וטר ריט, במוט צרינו שקע %א בחרבחבדצכו
 ח' שחנר'5 בסו ביבשח חים בחוך ח' חעבירנואילו
 ממה! 'חקאום חפלא חשים היו והסצרים יגטילששת
 5ט רי חיח בזח 05צרים, ובורחים פחזריםוחיו

 5חקשות ב.א רצה לא חשי.ת אב5 וחחצלח,סהחשועח
 רשקש בים שיכנסו כרי עיניחם את 51שטםרחזם
 טשתי וכבר תורר. איב במצרים שר 'שאר %אט
 אושרים ב5 גכנסו איך לרעת חרבח פעסים 5ביאת
 ישרא5, ע5 תסיו טמ שת מ' את כחרו 1לאבים
 ואף יסומו, בים בחבנסם בי יביט ח5א ירשח5א
 כ' 5יעת לחם מלא בהוט, נבנסים ישרא5 אתשראו
 יישן ארץ ח' חבד% חבד5 ונם מיא, אלמיםאצבע
 5חכנס ח0צריים נשחגש א-כ שיך טצרם, סכאבכל
 רורפים חיו שחם הוא בזח חאסת אבל הים?בדשר
 ישר ררך ה%כים שחיו בחשבם ישרא5 בניאחיי
 תחו בדשט, נכנסים שחיו 5א חש, שפת ע5ביבשח
 סחנה לפנ' חח%ך מא5מים טלאך רסע חכה3שאסר
 כתם-ם טחנח בע יבא וגי סאמרימם ילך"צראל
 שפירש 3ט1 אשזשך, הוגן יחי ישרא5 טחנתגק
 באשטרח אטגם 5מצרים. תמשך הענן ויח, ז-5רש-'
 נאסר חים בת)ך נבנסים כלם ' שמע אמרימבקר
 עם הה וענן, אש בעסחי גחן-ם טחנמ אל מ'רשקף
 מהשה השי מש בתק. שמע הגהורייפ ראו אוראמצ
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 את רחם שאסר טה וחהו יחפי, נבחלו וא1מים
 רבת. טחוטמ נ%ה 5ים נפלמ ני סצרםטחנמ
 נאמ חשופ! נסרר חולנים מי ומ שקורםואע-פ
 חחו מים, את בוש4תם טצ65 כרר חחיילים,נדרך
 שלא ר-ל בבכרות, תחגדצ סרככאץ אשן אתיסר
 ספני אנוסח לאלו אלו אוטוים והפ להלקי רוציםמיו

 סכש וחו' ני תנוס, לאהי גחוור בל1סר"שראל,
 נלחם מ' כי אסרו העא בטצרים, שנעשוהנפלאות

 ירך את נסמ טשמ אל מ' ראמר חח בסצרים.לחם
 סרנ"שים מם כבר ר-ל סצרים, על הפים רשוט מיםעל
 נטטל1ת יררו ינסיוטו תח4שת מא שינוםו, קוהםננם
 ני דיעו, נחעו צרעו שקע %א אטר יל9 אנ4נסו

 עשמ עור -  4שכאלוה כפ%ח טבח מיחההשקיעה
 נאסת שכרניתבחעח

 אמ~
 %א בחוט צרמצ שקע

 די לא ר-ל דיעו, שנח ארימךפ נסרבר צרנוטספק
 לחפלטו ער וחח%ח התשתה עטהם עשחשמקכ-מ
 ולא אובם לא ב! אמרי נם כי מים ועלבכתמים
 שרף סקום ורועמ לא אוץ נסרבר צרכם ופיפקנמשם
 מיח שאפשר לפי חפנח בדרך היצ דימוט4עקרנ

 ארץ וחיחה חוא קרוכ ני פלשהים אוץ סצדלח%ינם
  שר למשליטם כרי אנל לנפשם, אוכל לסצהשטשכת
 חבסוצ שראהה חכרחיות %שאר ונסצחזיוברצרחו
 צרנימם לחם טק ולא חשסם נסיכר חוליבסחעליתח
 רכר, חסרו לא שנמ ארבעים אלא שאים %אעים מדש י*ש אמר יום %א נרול בספוק ב-אנצכהמם
 5הפ שחש6ם חיו אילו מים גק יצאו שבאשרריוע

 אוסרים מי נודאי גתח יוחר רבר שר אתםחזפיכים
 מים, ועל נסצרים סחנסים לט אאעשח נסהוייט
 אמנם מפבע, בררך עסע אוינחנ לט די השילךומכאן
 ארבעים נסרבר צרנם סיפק סוב חיוחר צר שהשי-ת
 שד - מפלא. בררך למם מנצרכים מדברים בבלאגח
 נסרבר צרכט סיפק אילו באטרו הש"עיוע בחעחעשח

 נ6שר ריע, דגק את מאכילט י*ש שנחארנצם
 וגתק 51הם בן למם %הה צרכט לספק מיחאפשר
 מאל אבל נסיים, נררניפ קניט שמיח אע-פאטשי
 גתק שחיח הגק את לחם טק שנ מיוהר צר על'ה'
 שרהש במו ע6ק, כח ב1 הזיח בארר סתשםש1הי
 סה יוזצ לא מפנע גק יתא דכר שלחיודצ ערחשרת, טלאני שאגלים לחפ א"ש, אש אבירים לחםוח-ל
 מ"ת לקסנים טק4ים, נגאז בו פרנ"שים וחיודשא
 מיח  לוילים טגיז, אוחו עהשים תבחורים משסע,נלשר
 לאוטת בפרור, ובש6 ל1קנים נרבש, כצפיחיתסעט
 שחחרש  בשטת צרכם לספק יטל והיח נר, כ!רעמטלם
 נטלבושיפ. שספק כמוססצרים

 א'( נפלאים; נסים שטתה בגק ,נונחוכבר
 לחזנח, ר4אי גתת פטט תעשח הפשוט באוירחיוחו
 חנסים ובבל שנמ ארכעים מוה מנם שההסירב'(

 . לא וחסכהרט חסדבח חעויף %א בטסר יטויו1, בוח, ארוך וגק פתמיר נם נטצא לא בבחונאעצרו

 הו6רם וירום בקר ער טסט ר4תירו 41(אחסיר,
 ביום בן מימ שלא מ'( טשמ, למם רבר באשרויבאש
 סשמ צחת באשר נקר ער אוחו רנעצ בט-שחשבח
 יורר מיח שלא 1'( בו, מיחה לא ורסה מבא"ש%א

 *שם מעם גק שאו חשב"עי ביום רחי שנאטרכשבת
 שנאטר טשבת אוץ אל כבחשם שפסק ו'( סצש,%א
 קיום ח'( נושבח, אוץ א5 בואם ער אכ5ו מס!את
 וחם שנאסר נטם פטבעו בי אף לרורהץ בטצצתמגק

 חאכו16 איל1 נאסרו עשירת בחעח עשח שזי -דתיג מאלחי חגתק סעלת ע5 טרה זמ וכ5 עטם.השסש
 שחשבת לפי רינה חשנת את 16 נוק %א חגקאת
 חסע, ירר כאקר סיני מר אל נואם קורם נסרחנשן
 מדדש על חורה ני מש, רנמ משבת סטתעיןלה
 ונטו שבה, שנלו לע%ם חנפשית הסנוחמ ועלהע%ם
 לטיי אלמינו מ' נההו %א מיום כתפלהאגאסר
 נם פםילים לשנד טלנט מאלחו ולאהאהטת
 נההו "שראל לעסך בי ערלים "שכט לאבטנוחחו
 %א באטרו כי בחרה, נם אשר יעקנ 6רעבאמנח
 פלכט היחלחו ולא מאיצות לטי אלמעו ח'נההו
 אה שחור"ש הע%ם מרהש לסעם רגת פם"~ם6טנדי
 נם ונאסרו פסי6ם, לעוכדי %א ונרעומאהשה
 לע%ם מנפשית 6עוחמ רגת ער6ם "שכט לאנטנוחחו
 נאסרו יא נמעח עשח שבח.-עורשנל1

 אמ~
 טע

 רל דיעו, סיני מר לפני קרכט %א משבת אתלט
 לחם נוש טר מטשני נשלטות שהשליסם סהטלנר
 ובקשת סיני חר לפני בקרכם שקנו טה וחו ניהשרה,
 טי, 6א כ! עשח שלא וידחן ווחפהן. שפסקמחרצרה
 שזכו לבם על עלח לא ני אהץמ שא6 לאישראל
 עשח עור - דיינג נו אטר 61מ מזשש, מעלקןלחסר
 %א סעי מר לפני קרבט א%ו נאטרו יצ בחזחבו
 להפ שנהן מש ומ וענין דייט, מוטרח את לנונהן

 קנלה חנח ני ובכבורו, נעצט התורה אתוקלמ
 סעי, חר לפני בחקרנמ מש כבר וחטטתחרצרה
 וספי השי-ת ע-י מיהה חהורה שנההמן אטראנ5

 "שראל מיו שלא ררוע מרבהודם עשרת שסחץחגבוהה
 ע-י חתוהה לחם להה די והיח סררגה, 4שההראים
 מ' רנר סונ מיוהר צר על אבל ע.ח, רנעוגדשח
 מחורה את לט נחן יא טפרשים "ש קחלם. נלאל

 נסצות ססחפק והיח וסצוהיח אסתותיחבבללומיח
 ש"טארו תכענמ חשק דיעו, "שראל לאוץ מכנשטי*ש ההורה את לט נחן אי* באפהו י-נ בחעח עשחעור לאבוקתפ.- א1 ליח או חראשק לארם שטק נטסועטת
 שנחן ענייט אלא אוץ, ייהצ %א נערניםבסרבר
 וטשנו מי"שונ גק האמצעי ,זקו שחיש "שרא5 אוץלהפ

 נשלמות מאחטת לנל מטו שיני ולפי מ',ירטן נ-א עלימם ש%ט שר %א נש5 חוץ הע%ם,חהשהה
 להרשינם למם די קמיח אטר לכן הזרהזנחם,מנופניים
 לחפ נוש טצ מיותר צר שעל אלא אחרדענאוץ
 ספרארם "ש אותח. רורש חגיר ח' אשר מאיץאת
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 מארץ אה שית! רי שמימ; "פרא5 5ארץ מכניסע%א
 5אוהם %א בטרבר שטלדו בנימם 5בני או5בנימם
 סעשרים פחותים מרבמ בחם שמיו טמצףם,ששאו
 5חם וי ומיח בארץ מם תבנסו טטצרים ששאושנמ
 באסרו י-ר בחינמ עשמ עוי - שראו. מטראמבנסי
 הפקדש בית בנמ יא "פרא5 5ארץ חכניסטאלו
 "שראן ש5 עתותימם טתכפרים מיו שגו לפיריט,
 מנפש, טח%' שיהרפאו 5טכחם רפואמ מ',חקרים

 נם ימטא. %א טוב "גשמ אשר בארץ א"פ שאק5פי
 שח!ב'ד המע5ומ וב5 מרבמ, נסים בו נעשו בביחט-קבי

 הזטע*ח מטוגות בל עקיבא רבי ב55 אח-ב מס.נסים
 בנוה אמת ע5 הזר גו* בהתחברן כ' ואטרמאלמ,
 וטכופ5ר בפ%מ פובמ טבירי 5מיות מייבים שאטגטמ
 תנני וחבאר הש5ו נס ר.ע מ!ביר 5א ומנ"ב!ו.

 לפי בטרבר 5אבותינו שנעשו מנסים רשארהככור
 ארבעיכ בסדבר צרכט סיפק כ' באטרויגכ155
 בנש הם5בי ושנ סימה טלחטה ח!ביר 5א נםשגה,
 הכניסנו באסרו שב55ם 5פי נפים בסה בחםשגעשמ
 עס טע5ות ט.1 רע ח!ביר מב5 בסך ישרא5.לאיץ
 ס-ו ובננך רוד, שאטר ועוע5ות שיר ט.1 בננימא5מ פעלוי ס.1 שמיו אטרו וככר טצחם, קראתפלת
 שח!בירס בטו "פרא5 עם בפשיים חקב-מ שעשתטלות
 ברטע טחבופסת חראך שיד ההטר באטרוימ!קא5
 ונר, יחיס עת עהך ומנמ ואראך ע*ךהחבור
 שליס כשחע פלית עשימ מטש בטקהש מיוהננדם
 זו עם ומהזרו מא5וג מרסת'ם ע5 5מעיר מסהםולא פלי ר-ע קראם %כו "פרא5, 5שרת מנשיםסמרת
 וצ.ר. צ-נ צ-ב בשערים אשרהספקהז

 טי כל אוטי מימ נט5יא5רב!
 בפסו א5ו יברים שלשמ אטרש5א
 פסו מ! וא5ו מובתו 'רי 'צא5א
 בפת סשנמ היא מ!מ הפאטר וגר. ר 1 ר ס 1 מ צט

 ראשתו שמ!ביר 5פ' בח עך נ!כרח %א פפמים,ערבי
 ואופ טצרים בקראת 5ספר שטצומ ממנרהבחה*ז
 אמ-! ונ!טץ רב, 5רעה ואמ-ב שטוא5 לרעתחסיפור
 ור.ע ור.א מנ*ל' יוסי ר' החבטים שלשתדהשות
 ב5י5ו מובמ שמוא חספור ועא מח ידעט שיאהפ'
 ישרא' בשם אשר בל טטע 5פחות ראף שאי,ח!מ
 אשו וחמנרות המאטרים בל כ%ל חסישר אםיכתח.
 טסרר חקע !ת וכעטר בטקצהם, וי ב' אוקרמו
 ט שביאר מ!אמ דגדשנמ באחרתמ 5קחאחחגרה
 ב!ו לה!כירם נסדרה מובמ שמם מרברים נס5'א5רב!

 5, סהם אמי שחסר או אטרם 5א שאםמלי5ח,
 והטרד והטצת מפסת שיאב5 ח*ע.פ מובדם, ירישא
 ומו בפמ, ענינם סיפר לא אם ועבהש יוי וצאלא
 יב5ו טטצרים דיציאמ שספור 5פי וסרור, סצהפסח
 יוח מנשלה תנע מסרור, ע5יי שמורה מנ5ומענין

 יהה טטגת "שרא5 וזשית בכוהז וטכת חטצח,שיי
 או!ש שידרדש נט*א5 רבו צומ אב5 חפסמ.ק*ו

 1ע5 "שא5 גדישראל אחך שב5 הטשיב, שוא5בררך
 וישיב מא5מ, מרכרים טש*שח אמי בב5 טמ'שום
 טי 1ב5 במג הקב-ת 5טמיצומ והסבמ הטעםעם

 הזסוסיף מובהו, 'וי יצש בבר מא5מ מרבריםשאטר

 זמ מף ח%תפ סקים שנ!כה ממנחתבס:טי
 ע5 באמרתמ נאב5 מיה מפסה ב' שףטשובמ.
 יאב5וש, וטהתים טהת ע5 שנאטר בטומשובע
 מנס טע5ת 5פי ראשתח נכ%יא5 רכ! אבידואעפ-ב
 חשי-ת אויומ חמדש בפהשת תטצא וכ! בו,שנעשמ
 ומנא ודוטרורם, מטצות ע5 ואח-ב מפסמ ע5ראשתמ
 אפפק בשערים כוובת' וככר נקט, דקראאורחא
 שנמנמ מטעם בפי מפסמ בענק יפ% אשרמנר%
 את בננפו "פרא5 בת' ע5 פסמ אשר על'1!מהורח
 בפי טאר קשח שמוא חצ'5 כחינו ואתטצרים

 רברים כחב ממרש בדויש ומר( צ.מ. בשערשאטרמי
 5-1 באטרו מ!מ בפפק נתעים שמם ונראמקצרים

 ישנמ לא שמשי-ת מאמר שרשיס, שני ב!משיחחברו
 וטבש חרהו א5 יטשיבחו א5א תטיר הסהראותטבע
 מטנמרם שמיבתם חשני נר%; ומברח 4הרך 5אאם

 מלקיות, 41 ג%ל1ת סטת מפ אסצע' בלי ימ'טאהו
 ב!%ת משי-מ טאה לא"פים טנ"גי, מיבריםואין

 רווע עם צויק נספמ מיח 5א בן מיח אי15 ביאסצעי,
 עדשק אם במבטהו ש5ממ שאטר טח והש צר,בשום
 ע5 חהטה א5 בטרינה תוזומ וצרק טשפם ונ!5רש

 והו ע*מם, הבחזים שוטר ננוה טע5 טטה ב'ממפץ
 שהפ5'א שסוציט 5פי טפפיק ב5תי הוא אב5 5.1.דעחו
 שמרח טמ כפי מטצריפ ובק "שרא5 בני בקהשי.ת
 בכל תם ומהשך, ומרבר מערוב בטכח מכדעביםע5'ו
 שם מיו 5א %טח דח-5, קבלת בפי הסטתשאר

 'ם בקריעת וכן בט5ם? שומ ומענק ט155תמנ!רות
 את יאר לטצרים והחשך הענן מימ ב' נאטרסוף
 מטצרים נטבש בים ט5ם שנכנסו ואף 5"פרא5,מ5י5מ
 אוות טשות מנ!רות מיו ~א %טח 5רוחמ, ישרא5רצאו

 מרברים ב' שאסר חרב ע5 ורטמ נם5ט5ם?
 5א ט155ת סטת הם אטשור ב5' ית' טאהוהטג"גש
 וחשטצ יריעהו חסת5קות ב.א !מ אק ב'מלקיוה,

 טנ"גים מרבר'ם שאק 'אפר ואיך טחפרפים,טן'
 טשמ  עניני מ5א אסצע', בעלת הש'.ת טאת5א"שים
 אוהו?, סוהךים ונבואהו ע-מרבזו

 חדעדש ח!מ מספק בחיהר 5' שנהאמ סהאסגפ
 מחקרפח חשנק. בזה מחקדטות 5ך שיתבררואחף

 מטפים עם קשוחם ההחהתים שמטפיפ חיאהראשתמ
 מתכואהו, בענינ' וכ-ש טחם, וטאפצםמע*תים
 5ד אק ח,.5 שמרו ירחים, טהפ פני שטשהבואהז וטסני באטדה ח!את מדעמ חהורח נ,החוככר
 טיה ברק"ג סת5 5ו שאין טלטסמ חנשב עובבל

 מאערם מוקות מירעה שנאסר נרל, 5ו הוומראוהו
 ששה5 השגימ מהקדטת בארץ. טשטרו מארםאם
 וטערהו. בכחו סת*ת בי-ב ומנוול מבכו דואטלת
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 הצוטח, נהל מה! כי מנרי
 חגשה יר ע5 ט.1 וביים י.ד בי81 נכורהווהג5'ת

הנרי
 מבט ואת קגיאח וכש בסחשהה : משסר

 ובראדשם, מגהלהץ לגל האשה טיאהע יכןהתכתמ
 ונר, אבות לבית שמ א"ש פסוק ע5 מרסב.!והוכירו
 חן.לשדגארייס קאסח סה מש מק5"שיתממקרטמ

 גי באסרו ע-ו סורח והכהוב ט4 לנה5 שבריפהיו
 חועבח את נובמ מן צאן רושח בל סצריםתהבת
 מרשבים קח'1 לפי יסק5הו, %א 5עינימםסצרים
 והכגור מערשר טובות עליחם "שפיע נהלשאותו

 הווא בסקנמ ניעץ שמיו וחעלי מגבורבאגהדגות
 הוקרסח בצ5סה ברסחץו וויא ע14 קטו נקראאקר

 לושל עובר'! מיו רובם בסצרים "שראל קבניהרכיעית
 הנביא ומ נלח וכבר עצסם, דגוצריים כמוטלמ

 בחר' ביום 5עיל ו:הוכרמי פרשה באוממיחזקאל
 בארץ לחם ואורע 'עקב בימ 6רע ירי ואשאבישראל
 השליכו עעיו שקהף א"ש אליהם ואוסר ונו'טצרים
 יסרו א5מיגם, מ' אני מטסאו אל סצריםובנ4י

 5א עינימם קקהף איק אלי לשסדג אבו ולאבי
 6שפוך 1,צסר קזבו 5א סצרים נ6לי ה*המשליכו
 טצרים. ארץ בהוך במם אפי לכלות עלימםמסתי

 על ית' טאחש ממניעים קמרברים ממס"טיתממקרסה
 אשר וטבעם סררם כפי סתבלים מם אסצעים ירי,
 חסניעים מרברש אסנם טראם. בחכסת בו שטבש)

 מרץ מ"שר מסשפט בפי הם אשדגי ב5י ית'סטע
 אל? יקום בי אעשמ וטמ מנביא אסר יכןממוחך,
 חטסבים ואטר 5רנליו, רשף ויצא רבר י* לפניוואסר

 רע, כל בעינ'1 נהרח רין בסא ש ירשב סלך 6מ'
 יעבור חפרטית בחעשמהו סשנית ית' קבחיוהו לפי,
 הרברים ה!מר - מטב. טאץ מר! שורת פי ע5 הכל)

 במקרסה קבא סמ לפי גי אוטר מאלחוהאסת
 טחנרסיים סרשפעים מקפ*ם מטפיםמר~דשתמ
 שרץ סמאומות אוטמ לכ5 מימ לכןהקסייטים,
 ע*מ לחקפיע הקסים נק ס'1חר נהלסחאיצהת
 סלכחץ קר יץ, סלכות קר רנשל וגסאטרבימוד,
 קסח, ומשפיע בטצרים מקולט טלמ מנהל וחימפרס.
 צורהו את וסכברים אוהו עוברים מסצריים מיוולנן
 טלמ נהל קמימ ובעבור מקנימ, במקדטח קבאבסו
 במקרסמ קבא גש קבאפודתם והראקק חש*הראש

 ח14 טיהורים גלם מבכורות מ'1 לכןמק5"שית,
 ארם בכור שמה! בץ עליחפ סרש5 מית והה!בפרפ,
 סהשפעים גלם מיו בכורות לחישם בי בחסמ, בבורש

 שזים מס נם "שרא5 בני מיות ועם נהל.סאוהו
 בש בכורימם אליו וסיתרים טלח נהל עטרתאחרי
 אבל מ' את קזבו לא מנמ מרביעית, בהקרנחזשבא
 ג' אף פובש ממה! מחש5 קירשפש מרשביםחיו

 אל צעקו ו5בן אבותיחם, ואלמי אלהיחם מואמשי.ת
 נאקתם את א4ש ששטע מכהעב ואטר לחפ. בצדמ'

 וטצר 5נא%מ, טנעות סכות שמיו גרדש אתוטכר

 נל%ימם ראמ ר.5 "שראל בני אה א4ש~ 1'ראאחר
 והקר-ת חטשיים. גסו פלמ 5ש5 עוגריפקמיו
 15זזם חסר כלפי וחטמ וצזים סעשימם קמםמנאימ אה מסגעש מסטת את תקקתם בריחש ע-ימכריע
 עלימס קמט5 ר-ל אלחים, ירע אסח חחועלימם
 להשר"ש עבדו סשמ א"ש לפנימם שלמ ולבןלנאלם,
 שאסר גש מאטתית האויח מאסעמ ראקהמבמם
 א5מי מ' אלימם ואמרת "שראל זקני את ואספת 5ך15

 מעם יאגע גאסר וע-ו %1' א4 נראמאבות'כם
 את ראמ וגי יקרא5 בני את מ' פקר כי1"שסש
 וגי במשנחחש שחאסיע ר-5 1ושהח11, 1'קרועניים
 נלה4 קזבו ולכו ענהם, את פרטית ביריעמראמ
 גשלסית גבר יחיוחם אלמימם, מ' אל ושגוסצריכ
 וזת ע*מם נהפשמח לא לכן במ' מרבקותמאסהמ
 מ' מברי5 גי בסצרים, מסצרים הוט אשרחמטמ
 אסשהמם ע.י נמשטמ מאלמ מסטת ולמ'ומבינימם.
 סאת לחם חגהץן מבח כפי סיהורת פשלת!חיתמ
 סחחכות חשיתות וומערכחץ קמיו בעטר אטיםע*ח. ירשב עש אשר נהש! ארץ את מ' וחפלהש וחנממ',

 בככהע חקב-מ מוצרך בטצרים, לטצריםחעברות
 נהל כה לבטל בסחס חמרופ צבא על לפקורובעצסו
 סצרים בבכהץ קיט %היוהו מחוא, ב5י4ט4

 נמא מא בי כהשפטון אמר בכורחץ סכהנכהשכח
 מירשב פרעמ סבכור כלם מבכורות נלקו %קתליא,
 בלם בהמה בגגי וער חשפממ בכור ער כסאועל

 ב5קף כי בכורות, לחיותם כ-א "שראל  בעניןמטאים מי בחטמ ובטר השפממ שבבור ספני לאנלקו,
 סץ טאיות חבכורות שבל כטשיב מימ ריהלותבכור
 ט4 מנהל שיטעת בסקום במיאם נ*ים ימיושמם

 השיא מבלית בעל חכלתי מכח ע-י עסמםשנ~קמ
 מנהל בהלקמ מבכורהץ הלקו ססצוים, קששגרי

 נכל*ם מם נם "שראל בטרי מע ומנמ ע5'מם.השולט
 בכורות שמיו כיק ממבעי הסדור כפי אם מזאתבמכמ
 מם קנם לפי ה"שר חסשפט כפי ואם נהלם,ונזקמ
 שילקו ראוי ומע דגאריים כטו טלח כתל שברםמיו

 צהז סכח סאוהה "שראל את 6ש1'ל כדי 41עטחם,
 לבית קמ א"ש יקמו למדש בע,שור כ' לחםמקי-ת
 טלמ טנהל מסהשפע מרוטמ קחה! לבית, שמאטת
 כ5 דע5 ד5ת ג5 על רטו את ויהע אוהו1"שמטו
 דשאץ נלקמ מלמ קנהל בסעשימם קיורו כרינהחמ
 חיטר. ביר בחוטר ביח ומג5 קוטר גבוח סעלנגוח כי 5בדו, למ' בלהי ימרם אל'1 הובמ 5עוברוראף
 מע5'ונמ וסעלהו בגמרהו שועא י-ד וב.וםגגגיחו, בש5"ש שמוא 5חרש בעשגי לקטזהו קתמימ שיח%כן
 ויבירז געבודתו "שרא5 יגעפו ובוה סרעחו, 46ציל טוזעל אלהז יררשמו קלא 6עיר דטו, אה"שפר
 מהחההים ש בע4תים כח השץ הט6גמע למ' בירחע
שלא

 ברצהי
 שקי ש מרט אויהנונק שות ו6ת רשר.' סולאש 5א חסידע 1ע5 עש ש ח"שעמ יח*
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לשות לבם חרם וחיח וא-5 וההש חמהמ, שחית5
 שלא טבא! 5אות לאחרים 51א לאות לכם הבתיםעל
 לאות הטעשח חיח בי טבפנים, אלא חהם כאנחנו
 בנמל שר סאטינים חיו שלא בעצטם וערהץלחם
 ימאים חיו השחם חראשגים,. ביטים ככפטלח

 תבורחו. חכהל בח בביט% חטובח אלחיחם בירססצרים

 לחהויאם לח' חוא שמרים 54 ע.1 שאסרוכני
 לבל שספרים לח' חזח חלילח חוא טצריםסארץ
 רטים שבשנ' חז.5 שאטרו טח חהו "שראל.בנ'

 לך ואומר שנאטר טילח ורם פטח דםגצ%ו,
 שמות בואלח ואטרו טשסע, רמים הרתי חץברמיך
 אברחם בזכות חוא חטשקוף אל והנעתם ב'רבח
 ויעקב, יצחק חם כמחות והשחי חביח, כהשקוףשחיח
 שבזכות לחוריעם חפסח, על ח' ופסח אטר%בן

 בלילח אשר וחרבקות יקשו אשר חזאתהטמח
 חכוש חלקף טפעל נצ41ם 'חיח בבוראם 'תרבקוהזח

 נבלל'ם 5חיהז ראים חיו חם נם ב' בארץ,חנעשח
 סה5. לאוחו בה עד שעבדו ובעבור בכורות לחיהזםבו
 עתך והנח ואראך על'ך  ואעבור בטבילחא רהמועור
 טח מפני אומר חרש נן מחיא חיוגרבי רויים*עה

 ארבעח שחימחו קורם פסח של לקיחחו הקב'חחקדים
 השבהגח הניעח עליך, ואעמר אוטר חוא הר'יכדם?
 בנ'1 את נואל שיחיח אבימ לאברחם חקב.חשנשבע
 שינא6 כדי בח! שיהעסקו טצות בירם חיח%א

 ועריח, ערוס חשח צמח השערך נכבו שדיםשנאמר
 טצוח שתי חקב-ח לחם נחן לכן הטצחז, כאערום
 ואראך עליך ואעבור שנאסר פסח המות ט%חכתמת

 שלהת' בריחך ברם את נם תאמר ברטיך,טהטססח
 י0ים ארבעח פסח ש5 לקיחחו הקדים לכך טבור,אסיריך
 חנח המעשח. על שבר נומ4ם שיחיו בוי4טחיטחו
 שיח'1 בוי הסשח צד על חזח הפעל שבאבייורו
 לחס נם הטהחחב חבכורות טטכת לחנצ5ראו'ם
 בכם יחיח ולא ענק והנח הא5חות. סשפטע5
 עם כי ר'ל טצרים, בארץ בהכות' למשחיתנש
 טצרים ארץ בב5 כוללת סחמיבת חחכאחח'ות
 בבללם "שראל ותיו א5חיהם סה5 לקףסצר

 עליחם ורחם חט5 הש'.ת אב5 שכחכתי,ס"בהינות
 טח השם אליחם. וטתיחס הראף נגף טאוחורמלם

 סעיקרא צ.ח בשער אשר הספק חותר בזחשביארת'
 עצטם טפאה היחה לא בטרות שטכת שאמרת'במ

 לצורך שנצרבה לפי היח אלא פשעם, בירש"שלחם
 וטנ"ע. השרו טלה כהל 'ב%ת לבמ5 טכתמיםהמראח
 שהיהח לפי כ%ם על חבכורות טכת נסשבהההח
 וחיחח שיהיח, אתח בבור בכל טלסע5ה מרחחטכח
 בטצריס, 'השבים לחיותם "שראל בבכורות נםכ%לת
 בפ' סיהח חייב' וחיו סלח סזל עובדים 5היוחםוב.ש
 טאטר טוב וטח חאלחי. טשפט וכפי העליקהטרור
 שפטים, אעשה טצרים אלהי ובכל שכהכ ז-5רש.י
 שחיח לפי נהכת, חית טראטן השל נרקכת היח עץש5

 המ% ש%טמה החח שחיח רבר בבל כ%לח5קוי
 בצאהי 5' ח' עשח זח בעבור שאטר ובטוחחחו.

 עשח וחמצח חפסח טצות נעבור ב*ממצר*ס,
 חחוא חחסר שחיח וטפנ' חזח. חנר51 חחסרעטחם

 לבא ראיח חטכח שחיהח לפ' בלברבבכורות
 4בוח. נחקרשו לכ! תצ1% נס לחם תעשחאליחם
 ארץ לו חסיד ח' חפליא טצרום בטכותוחנח
 צר על חיו שחטכות לפי עליח יהשב ש"שראלנהש!
 לטקבליםחעתש

 שיתיחרו ראף חיח %ט אודי
 לאוחו חקב-ח שלהזי אפממפ ע.' הש'חיולפהשעים
 חנחה וחרשות חחוק יעברו שלא טתבלים ויחעפועל,
 %פניו בק,נפ חקב-ח עשח בבורות טכת ח1לםלחם.
 בקום ב' חוטא לבל ומטח טכגח בזח וחיח רבר,%ך

 נ-ב חיו ישראל יבא חתף לפניו לא אלחיםלטשפט
 שבחיוחו חרק טשורת וחיח טצרים, בנל%'~כלבים
 חשרים יוקים חנל1ת טן עש את טחראחשי.ת
 צדיקיס ועם חחיים טספר ומחו עובויחם שבלחע4ת'ם

 ולחיות חחמ"שיוג בחקדטח שבא בטו 'כחבו,אל
 בנפשהץם לחמאים חעצומח הסבנח ביחור חזאתבטכח
 בלטדם עטחם 5עשות ח' חנריל 4את "שראל, בבנ'נם

 בקריגה אסגם החפבח. טחוך ינצל1 שבו חפסחטעשח
 על חטצרהם את להענ"ש יה' טאחו חנס חיח מף'ם

 שאסר ובטו השליכוחג חיאורח וולור חבן בלנזרת
 בדבר בי חאלחים טכל ח' נד% בי  ירעה' ממי'הרו
 בפהמא ארי אתק5ס ותרטם על'חס, זרואשר

 לכו רנעק. ביח "שראל ית לסעבר טצרא'דחשימ
 לחענ"ש חים את לקרוע חסרו לסש חקב-חבשרצח
 חעלוביס "פראל בנ' שיענשע ראף חיח לאלכתוריים
 אם ב' חעל'ח טחלקף נסשך רבר חיח לא ב'עטחם
 חחטא. בפי 5שלם השגהחפעל

 שום על אובל'1 שאנו זוטצח
 של בצקם חספיק שלא שום ע5טח,
 מ%של רמ שמן בפמ % ' אשר הסאמ"חם משי טן ומ. 5חחטיץ ת'נו ו בא

 קורם בטצרים ישראל עליח שנצמת בחעתבמצה
 טחירהץ 4כרח סעטה שהיח יאמר ואיך כמשם,קמאתם
 ז.5 וחר-1 לחחטיץ? בצקם הספיק שלאח"ראח
 כתכ פסחים ערב' בפרק חאלפס' חרב עלבחוששיו

 את 1'אפו שגאטר שננאלו שם ע5 טצח ח-ל: ~חעל
 היו לחתטהטח יכל1 שאילו 5התסחטח יכלו ולשחבצק

 ויום לילח אלא נחמ לא טצחם דפטח אוחוטחטיצק
 לפיכך ובחסץ, בפלאבה סותרק חיו %טחר שנ'בפסח
 חחחהו שלא עיסוויחם חהסיש לחהטהטח יכלואילו
 אפהע פנאי לחם חיח ,ש5א סהוך אבל 'ראח,בבל
 לכ. חטצח, באכ'5ה גצטה נאיה לאהזח חברסיח,
 טצחם טשת טבק שהרבתראח

 טפס"
 טצהו על

 טצרים, בפסח רק ידכר ןח כ' יאטר 'אב15וצומריים
 4ברק לכם הוח היום וחיח את-כ שנאמרוטח

 חוא וגר פמת חאכ5 י0ים שכשו תי אוועאחנותם
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 איסור יהימ ששם מארץ אל בהזם אמרי לדורווהפסה
 כ-א סצרים פסמ מיה לא לרעתו ב' שבעח, כלחהפץ
 נם שגי בפסמ הורח יחנוהמ עמו הראשתמ,ב*למ
 הששרח מ0מ למם מימ לא בסרבר אסנםלהחונ
 השנית בשנמ ב-א ע4מ נצס!1 לא 1לכן גהוה4מטות
 פנ"ש0 פאר רחוקמ חיאת מזעמ אאם מריבור. פיעל

 בסקוטה מקהשיא ועדיק חחרש, בפו,אוחבו1בים
 הטצח אעלק שאנו שחסבמ ר-3 אסר לסמשסרח,
 מלא לחחמ"ן, אבוחיט של בצקם חספיק שלא לפימהז
 ואיסור טצח בסצות נצסוו בבר סטצרים לקראתםקורם
 שנצסיט סצוה שהמ וספני לר!רות, שבעמ בלחחפץ
 ספני לא המצמ, את אוכלק אנו שעח באוהחבמ
 שפירש ט' ראקוי והנמ להמסיץ. בצקם חספקשלא

 בסצרים בראשתמ "שראל במ נצטו משתשדעאוה
 טחירות של נס אוהו למם נעשמ באשר אךלבר,

 וקב6 קייסו לחמסיץ בצקם חספיק שלאמהמאמ
 טעם א-ב יחי *משות, ממלו אשר את לרותתשיהם
 בחיתר לוטר שראוי סמ אטנם דעאוה. אל סצורףר-3

 משוה וחצר ררכים, כוש*שמ באמר דוא הזמחספק
 1ש8יסור מטצח בענק בטצר*ס נמ נצמת שמכשומשבחס
 הטעל לדורות, עלימ שנצסוו בט שבעמ בליטץ
 *ברת לבם מזמ מיום ומימ הורח אסרח סצריםפסמ

 ונר, סצות חאבל יסים שבעת לח' ח3 אוהווהטתם
 בסצרים אוהו שיעשו במו לדורות ממנ את שיעישור-ל
 סטת חאגל יסים שבעח נאסר וע'ז מראשתמ,בפעם
 את ראש 0עם בי מהטכ-ן בהב תח חפסוקיס.אאר
 שאור בל במ שנצ0וו דעאומ ספ3י סצהז עטתמבצק
 והיתמ תו', טחסצת אוגל בל ב' בבחיבם יכהואלא

 יובל1 שלא כדי נא1לחם סמירות *טר מהשמטטמ
 מיהמ רב עם מיו כי ואף בסצרים. מבצק אתלאטת
 לחחס"ן ביהם מספיק שלא ער בחפזת ב-זהראמם
 וראו לאפות תטרים שנהמשו לסקום מנמעבאשר
 לסוכות סרעסס0 מלט ג' סחירוהם, 3עשו נס בררךבי

 מז-ל שמובירו בטו קלמ בקעח אמר יום סחלךשמחו
 כושת רברי ע-ו ירה וכבר ביהם. יהטץ שלאכרי

 למם גהמת ע14 תאגל יטים שבעת בתורמארתנו
 חחפוה *כרט בי סצרים, פארץ היאת בחפזט בישני
 מקךאת קחופ עלטז שנצסוו חיא ועם בטצח.3צ0וו

 מיהחע חש'.ת בי אמ, מענק סב50 אי3וסכהעים
 פלא אוהו לזכרק הטצמ 5טשת אמם צוהחעהידות
 בפ0ת אהטח הראמ מלא לחם. 5טשות עתירשחימ
 ירם דגממח ובאמ מפהמ על רו ופסמ גדגוםסצרים
 מקראמ מפזט ספ3י חסצה בענק מימ וכן מנס,סעשמ
 לסטת מהמברוהמ ספ3י שרם חצף ומית בחנצטוו
 3צסוו שחטצח הש3י מררך מראדשטי מררך זו1חפסמ,
 שחזכרתי, בט והמךאת מגא1לה סחיחת ספעםע*ת
 אפשר צאהם אחרי לחם נהתמ חגהמת היהח אםאאם
 1לא יהט אא מטטלה בסחירות סרנ"שים מיושלא
 חקב-ת מהמבפ לב, אטימתמ, לפי הסצוה טעםמביט

 דעוצחה אחייטץ בסצרים, בשדם הטצוה את6טת
 ה4שו סאר עלימ זרטק מיו במ שנצמוומראשתמ
 הטטת לאפהץ פנאי למם שימימ בחשבםעשחימם
 5לח ועבדיו פרעמ בא מאפימ קורם אךבסצרים,
 רשאו 3ר1 בחפזת ויצאו יכר. טתוך צאו קוטולאסר
 יכ6 לא כ' שכסם על בישמליוט צרורות בצקםאת

 מררים תשות'הם ישראל בני ומיולחהסחסח,
 לאלהים רחטאו יחטץ שטא עיסהץימם עלוסצכהרים
 מנקט וכאשר אותם, צוה אשר מראהשתמבמצוה
 ביהפ את לאטת שיכלו אחר לווקום אולסובות
 מכירו חשז הטץ, לא בי טטת  ענות ונהמשוברקו
 עטהם 5עשות וף מנדיל ובי "1או נהו5 שבחפזטיזע1
 בעבור אלקזם מנץמ מזאת והמיטש שלא,נס

 ר"ג טק ולב! סהוומ. באוהמ מקראמ קורםשנצסי
 8טט8 טעם שחוא וכר מספק שא דעאוהטעם

 שכהבהי, סבמ לאוהמ עלימ שנצטו ספניבאמת,
 נכק חיוחר ו!שש חשישי והררו חשני. מרררוו1
 ש3י מכתובים בסננט נט5יאל רבן שראמ מהזאצלי
 ועבדים לעסלים תאות וקשמ בחהש  שו1א טצילהם למיוחי מנלות על סורח האמר טצוח, בכממתסעטים
 בטמת נאטר ולגן סצרים, בארץ אובלים שמיווכסו
 אתרי יבא שמפסת שבלוהו וטהרים סצות עלמפסת
 אמדי בבורות סגח באמ שק 6י ומסרורים,מסטת
 סשת ע14 מורח שני וטעם העתק וסרירותח3לות
 האבל יסים שבעת באסרו הורח בסשנמ ע-מרבינו
 סצרים פארץ ממשת במפזק גי עתי להם סצהץע14
 חיקה יפי בל סצרים סאיץ צאהך יום את חזבורלטען
 וכן לנל9ג לא מסחירח למראת זכר מטצח מיותשביאר
 א5 סשמ יאמר בכור גל * קרש בפוישתנאסר
 תו. מטצרים *צאהם אשר חומ מיום את זנורמעם
 וט.. טטת תאכל יטים שבעת תו' מטץ 'אבלאא

 מתירמ מסצוה בטעם חזאת מסתירח ר-נ סצאוטאשר
 מיהמ לא כה9ים בפסמ ע4ת שנצסוו שחגשוחבאסרו
 חטצח בי 5החת, עלימ שנצס9 הסצח טעםסשש
 משעבור, 1לעוף לנלות זכר מיהמ בסצרים מפסמעם

 יסחירות להפוה זברט מיהח 5הורות אהטח סצוההזגתח
 ברור אוכלין שאנו זו גהוה ר-3 אסר האממגאאמ,
 שמיו פסת אסר חפסת בענק ג' סמ, שופ עלחזת

 בו וביאר קיים, מסקרש שבית מטן אוכלקאבותיט
 מצרים פסמ שמימ בצעם כמשוהו מימ דורהעשפסמ
 שא3ו חסצה אבל ובר. "שרא5 בחי ע5 הף שפסחלפי

 סאוחו חיתמ לא לדורות במ ש3צ0ויט ר-5אעלק,
 ספני תחנו סצריס, בפסת "שרא5 במ שנצסיטעם
 על אוכליו שאט מע המיה א5א מסרורים, בטומענף
 5החטק אבותעו ש5 בשקם חספיק שלא טחשוס
 ראאוה הסש?ה נעשת מגא51ת טחירות האכרוכר
 די  ע3ש להטא מא אסרגו מח3יה בהחלת כןוטפ3י
 מגהח שאוהמ רסצרים, בארעא אבהתנאאכלו
 שפ, שפירשתי כטו משעטי סיג4ת בחצח בתעשהו
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 ש5א שום ע5 5וצהא חטצוח טעפ ר'נ נחןוכא!
 ער שאסר טח כי 5השוכ ראף איו אטגם ובר.חספיק

 סיר ונאלם חס5כים ט5כי טלד ע4חם 5ח נ נש
 5חחטיץ בצקם חספיק ש5א חנב% אוחו ע5ט!רח
 חיחא שם כי כטהות, כטכה הקכ-ח א5וחם שננ5חער

 תר, סצרים כאוץ ועכרתי שנאטר כטו ח'חהנל!ת
 אחר כ-א נהטץ שלא חכצק ש5 הנ0 חיח ש5א5פי

 5א כצקם את 5אפות שכאו ער וחנאולחהממאח
 6 חיח 51א חכצק את 5ש1 או כי כטחת, טכתער
 5ראיח שטכש שהכהוכ ועור 5החטיץ, !נקעדיין
 ועא חאטת אב5 א5דצונ סחתנ6ה כ% טרבראינו
 כטו חנט5 ע5 מרה אעו ואח כסקום ערשםלה
 וכאילו ח!סנים הגדשך ש נאטר א5א חשמש, כאער
 כעור 5חחטיץ אטתיט של בו"ס ח0פיק ש5אאסר
 חיחא שהתנ6ת הס5כים, ס5מ ט5ך ע5יחםשננ5ח
 שחיתח וכעור חבהי0, ש ופסח בטרותכ0כה
 לא ח!ח ואנק וככ5 ססצרים, יצאו ח!אתחתנ15ה
 ספסוק 6ח ראיח וחביא 5חחכיץ, בצק0חספיס
 ממת שמת םמצרים השיאו אשר הבצק אתויאפו
 ? כסצרים אותם אפו 5א 05ח האטר ואם חטץ. 5אכי
 5הם, עשו 5א צרח ונם לחחטחטח יכ6 ש5א 5פי!חו
 שחיו ורנים בשר כסו ח5הם ס5כר אחר כתקר-5
 5מחירות עשו 5א 5ררג0 צדה 4ישת 5הםראף

 שתחיח סאסינים חיו 5א כעצטם הם נם כיקמ"הם,
 שההג15ה כזה עור 5וסר יאפשר כחפות. כ-כקמאתם
 שחיח אף כי ככורות כטכה א.נו ר-ג שח!כירחא5חות

 אב5 חעם, 5עיני בטיו נג5ה 5א כטצרים עוכרח'
 בחגישם 5"שרא5 בא אהח ויחע הענה עטורהיח

 5פניחם ח%ך וה' וגר ספטת הסש שנאטר5סוטת,
 ימאר ע-י חחת%ות אוהה שער אטר 51כןישם,
 לחחטיץ בצקם חספ.ק 5א כסוטת אליחם שכאהעא
 צ-1. בשער אשר ה0פק ב!ח וחותר אוחו. אטרשם

 ע5 אוכ5י! שאנו ןחטרור
 חסיריים שטררו שום ע5 טחשום
 יוחחייש*מ וצ. אכותינו חייאת
 מ אטיג חא יטחחת תישי ועט ששאאסר וצוי נאם ה% שסה !יל 5שר ע*מ מכחאשר
 6יימ לא 4מחת ער ושחר שיח רנ שסר5א
 בממ שמת חמץ מח חמג כהמשי"0

 וירםש%מה6יששמתתמ ושממום%
 חנפשי, הטרירות ע5 ירמה ממתר חנאני אגיות%

 עבורתם שכעכור 5רטח הפסח נאכ5 חיחוע4ח0
 גאח כפרך המצריים 5חם עשו אשר חייחםתש-רות
 "שרא5. בני בתי ע5 ה' ופסח כבורות טכתע4הם
 חטרור ענע נ!כר 5א 5כם וקחו גדשבו כפרשת כיואף
 כ-א כאח 5א חחש שחפרשח סכהו כיארתיככר

 5קיחת לענק סקריט'! שיחיו דשקנים אתלחזוזיר
 נם טאכ%תו. כ55 כפוישח ד'כר 1לא השחימדם,חפסח
 ש5א 5פי חטרה- טכר לא הימרה מעקת ואתכפרשת

 את חאוכ4ם מף טי 5פרט כ-א פרשח אוהחבאח
 5א גכר ק כ5 חפסה חוקת !את. שאטר ובמחפסח,
 שקמש יחע5ה ח' יוח השנית כשנח אגעם בו.יאכ5
 כסועדו אוהו חשדשו ערכיי0 גק שם שטר חפסח,את
 נכ55 ובזה שתג חעשו סשפטיו ובכ5 חקותיוככ5
 %כן בו. שיוח הגדשפטים טכל5 שהוא חטרורשי!

 שגי פסה שקמשו ארם לנפש חטסאים ע5כשצוח
 אמע תעשו הערכים כין עם כי-ר השני בחדשאטר
 כקר ער טנגו "שאירו 5א יאכ5הצ הסירים טמתש
 אהוג קמשו הפסח החשת ככ5 בו השכרו 5אהעם
 ספסח כ% הכר5 בו חיח 5א שני פסח כיידוע
 בוענק שנוכר מית חשנק כהדש חעחו כ-אראשק
 יוש*שת ידעמ חפסת חוקת ככ5 שע ואמרהמרור
 וטתר. טצה פסח וחם חרהית 5פסת חגח חיוחרכרים
 כ54ה ש,שתם 5!כרק חובח גם4אל רכ! עשח%כ!
 סהפ אחר בכ5 טח' שום "ש שא5ה כררךחוה

 נקריוו שמת שש5שח אטהו וח!-5 טעסהובתשכה
 חסצרמם שסררו שום ע5 טרור ח!רת, חסא סרור15,
 וםפני חאהם, את ויטררו שנאמר אבותש חייאת

 חיחה וק כ16נח, טיח ש"רש טתה הששושהטרור
 נעשה ואח.כ יופף כיטי כשתוקח 5"שרא5 סצריםארץ
 שנאטר עיח0 חקכ-ח שח0 טפגי חסא טרהן5הם
 "שרא5 שחע 5פי וח!רת ן וקהתם כדחסים ע4הםויפ!

 אחר שכ5 חטאטר סתה ו5מרמ חפהאים. ע5חחרץ
 וצראהן רשתי רסת.ם שני 5הם יש א5חסש5שח
 חרכ סכה שחיא ע*חם, סהש5 שחיח ט5ח מ5*ף כטתת טכה ע5 נערח חפסח חנח כי כתו, עחפכ'ות
 כטו וחרהסים חחם5ח ע5 ג-כ וערה חוכדן,וחרנ
 בננש בנארי0 "שרא5 כני כהי ע5 פסת אשרשאפר
 שחש הטצה בענע וק הצל. כתעו יאת סצריםאת

 5הסא חא שאטר וכטו ועס5ם, 51הצם 5עניםתהמח
 לכ ותורה דטיים. כארטו אכחחנא אכ15 ויענש
 כצקם הפפק ש5א סשם רמאתם נא%הם סהיתתע5

 גנ5מג חיהזם 5סרירות רסם חיח חטהד וק5ואט"ז,
 אחר 5ד חרי הקכ". ע*חפ שחסת חסא חשםהיטש

 חוראת ע5 נם יוהה הג 1ע5 מנ ש המרהסש5שתם
 אשר חספק בוה ושתר אה.כ. א!כיר כא-מראחרת
 י.4גשער

 ארם חייכ ורור רורככל
 ייא חוא כאי5ו עיפו אתלחראות

 ש"ש סח בשערים גחבהי כבר ובר. 0 י ר ץ ספ
 חארם שיראח שיחז כסח אם חספק, טו ח!חגטאטר
 כי,רישי יצדק וה כי טטצרים, יצא חוא גא5ו  עצסואת

 סטצחם אטתינו את חקכ-ת חוציא 5א שאי5והאו,ן
  קהשה כשי תבברים שרים וצרק כני חם היו5א

 יחשמ ש5א כנ5נתמ אוחנו אכ5 קבשו, סחםוט5כים
 חח'וכ סדע כנ5ות, תולרט ע5יח 5כא וכימ %אארץ
 סטצרים ששמ כאי6 עצטמ את 16רשת 5מאשר
 חרבר ווום טשם? ההמא מותמ דאית אוחחפכה
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 אנח! לפיבך טשם מוכקו איך בנה יצדק לאחזת
 כתו מיוב באווע אט שאין אמרי למורהץ?מ-גי!

 אס שחטניר ושש בזמ לומר שראףמפקוקל-וממ
 כאי, עצסו את למראות ארם מייב ורור רורשבב5
 קניו טשם שבמראמ לפי זמ וחימ ססצריס, יצאמהש
 מראשומ מסגח בסדאות ופנותימ מאטתמשרשי
 יטלח ובפרם, בכלל באסתמט וחשנחועיהעלמ
 מסערכוו 1לבטל מטבעיים לשטת הכלימ בעלחבלחי

 מרה פנת שם א?ליט ניכ תתאסתהמע*וטוג
 ב5ה ששא סמ ביצתו, מטבעהם מסשנמ רצתיע*ק פעי על סורהז וחנפלאות הנסים שמעשמ לפימשלם,
 פנו נ.כ תהאטחח אוהם. בורא מיח לא אםאפשר
 בשט והשגחוע ארם בני בפרטי האלמיתמיריעמ
 שראע בסמ מנטאמ פנת אצלינו נ.ב תחאסתחועתש.
 ונס':בו מסכווג בכל לפרעמ וחתראתו טשחנריעהי
 מאלחיוו וחסטת מהורח קבלת ססצרם היצ,אתאמרי
 בחהראן שנאמר וכסו יסינו, ואורך ח"נו הםאשר
 מוע על מאלמים את חעברק ססצרים חזמ העםאת
 מארץ יררשת טצחס יציאת אמרי עור ונמשבמחוח.

 1כ1 ובמנימ שרימ סלבימ במ מאוסמ וטעלתמנבמרת
 השכינו והשהית מטקרש בית וקרהשת מארץ,עם

 טשתלשז זח שכ5 בנגשיט, מנבואמ וסצשותבה1כנו
 לא שמקב.מ וביק סצרים, סיציאת ומהחייבתטשר
 בל1ד למיותם ורור רור גבל תפלאות נסיםקעשח
 שנעשד מעליתמ מבסוע יעצח א*1, חבאיםרארם
 מנד151ח מססות ולהזכיר סצריס ליציאת זכרתסיר
 א, מאטת ט! זכרתו שיעחק באופן עיניט ראואשר

 ספיט יסהטו %א חאטתיות מאטטת יתסיחמבנים,
 צאחן יוס את הזטר יסען שאסר וכט ע%ם.ער

 שלשח מיא שמאמתמ לפי מייך; יטי בל סצריםטאיץ
 שורש זמ %חיות חשארתח. וסבת הטעלהחחנפש

 למראח זבר מסצות ברוב כאו לכ! תריתם ט4מאסתות
 אח למראות ארם מייב נטליאל רבן אסר %ב!סצרים.
 יהפע5 באשר זמ וימימ סמצרים, יצא דיא באילועצסו
 אשר בפטת ראמין במם רהבתן מחם מנסיםבזברה
 בעיניו אוהם ראמ ועא כאילו ויניר עלימם,יורו
 טסח 6מ ראיח מביא וחנה סצרים. סידצאי מיחוחוא

 ורע חחכם, חכן בפישת שחחנן בסררשנאסר
 מחרא ואוהט כאן חנזכר לפסוק לבר ביקשלא
 נשבע אשר מארץ א5 אוחט חבש 5סעןמשם

 מנסשכים חפסוקים לא"עפ נ-ב אלא5אבותעו,
 הפסוקים שאר נסור רי5 תר כאן אסר ולכןאחריו,
 את לעשות מ' הצתו שמס זת אמרישבאו
 כיום ,חיותש היסים ב5 לנו 5טוב מאלתחחקים
 ב5 את לשיטות נשטר בי לנו ההימ וצרקחהזח

 ר-5 צתו, באשר א5חיט מ' לפני חזאתמסצוח
 זט! באתמ דעמ בלילמ שנעשח חאלמשמכהךשים
 חנצחיים חנפשיים החיים א5 עיאתו חם חלאשימיח
 ח', 5פני ?וקמ ע סשיה החיח א-ב העפיים,%חייפ

 וע-כ לפניו. חרוחני בשלם מעליתמ בסחהוחכלוטר
 כא%ו בסצרים, מ-ת עבר בי חכרת וערחאטרמ
 רייקו טה השח תפריוג עבר שם מיית בעצמךאחה
 שבבר שביק סשם, מחרא ואומנו יטאטרו מפסוקמז-5
 לוטר צורך מיח לא ססצרים מ' ויהראט 5סעלמנאסר
 למראות ארם שחייב למניר ב.א כדשם, מחראהיחט
 מהבאר מנמ ססצרים. יצא דיא באילו עצסואת
 יררשת אל מאלח מפסוקים לפי חטשיר ביק שלאלפ.ז
 יבן וחנקה מנפש של השלסות ~שאר ב-אמארץ
 1לפאר ~שבמ 5מל5 5הורות מייבין שאט כתמההרא
ובו'.

 ו"ש רקיעים,  שבעת כננר מז-5 ררך וכפישבח, ש5 ~שתות שבעח לפיכך בפאסר השוחנמ
 אסר בי חיועים, 'שבעת בננר שמםאוטריס
 5ח', שראמ שגהן אביט אברחם בננר5הורות
 כער לשבח שסר אבעו, יצחק כננר לחללואסר
 הקב-ח שפארו אמרן ע5 לפאר ואסר אבינו,'עקב

 בנטשמ, שרוססו רכיט טשמ על %תסםבכחתמ,
 שקלס שלסח על %ק5ס "שרא5, סלך רור ע5למרר
 על שרוכת מ1וו בזמ לי שנראמ וטח מקב-מ.את

 א'( סצריס: במראת שלסרנו נד51ות אסתותשכעמ
 בי תרע בזאת ואסר טצרים, סארץ מתאחיךאשר אלחק- מ' אנבי שאסר בסו מראשתח מסבמסציאות
 חיו ש5סים מאוסמ שקוירי אף כי תר. מ'אני

 עיתם שבר הימ לא חעם רוב אבלבאסתמם
 אמוזוע פנת ב'( מטרח. מרב שבתב בסוסהמרנש,

 אמה %א חוא אני מ' אני בבורות בסכה שאסרבסו
 עני את ראיתי ראמ שאסר בט חפרטית ירשתנ'(
 טנשיו ספני שסעהי צעקתם את בסצרים אשרעסי
 שבר בושץו חשנחוע ר( טגאעע. את ירעחיבי

 אני בי מרע לסען שאסר ובסו 5מס. 5ראיסועתש
 מטח5פ הכ*ת בעל חכלתי יטלהו מ'( מארץ. גקרבמ'

 כי תרע כעבור שאסר וכטו כרצתו, הטבעייםבשטוע
 שהאוועת לפי משלס, מהש י'( מאר?י בכ5 כסתיאי!

 מרא'טנח מבראח ע5 נאסנים ערים מםומסופתים
 אתח א5חי מ' הנכיא אסר וע*ן מט5לת,מרצונית
 סרחוק 9דוי פלא עשית בי שמך אורחארוטטך
 אסתח יקט מפלאים סעשח שעס ר-5 אתק,אסתח
 הילם בראת ספי שחלא מרחוקות בעהתקייטת
 טשח גיישרי נהאסהמ אשר מנב"שמ פנת ז'(וחרהשה
 מאטתות שבע וטפני באו. כאשר וסכח סכמבבל
 נפשותיט לשלסות סצרים במראת קנינו אשרחאלמ
 חירות, א'( וחן! סצרים במראת שקט סובותהדילות רברים שבעמ בננר שגח של ישתות שבוטץ  שהזביר19יי בזת לוטר הופשר מנזכרים. מהשראח סיני שבעחמיו
 וסעלמ, בבור ר'( רשל5, טסה נ'( טאיביחם, נקסמב'(
 באסצשת קנו האלח שחגוע4ת %פי בא4.נבל5הו ר-ע שמשב חטובות חסעלות השכעת מנבחרת,מאיץ יתשת ז'( מא5חית, חוצרח 1'( ש5סח, אגאצחח'(
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 כ5 אה %ט 5אבהוינו שעשמ 5כף אטר 5כ,חגסים,
 מאלח הטעלהץ ב5 את וב65 וחזר חאלח,מנסים
 סעבחת מחיאמ א'1 ; טינים בח0שמ חמובות1כ5

 6שטחמ, טיגה נ'( 5נא%ח, טשעבור כ'(*יהח,
 לפי נר%. 5אור טאפלח ח'1 טוכ, 5'ום סאבלר(
 מראשהמ : גר%ות רעות מטש בעבירהם לחםשהיו
 אתו חמבנעמ ב4 אמיים, ירי מממ נבנעיםהיחם
 סעברות החראנו אמר ומ ובננר רבמ, רעה מיאשמחיח
 6שוס נבנעים %א מורק בני 5חיות מיינו*רומ,
 פרך בעבודמ במם טשמעבד'ם שמיו השנימארם.
 טקנמ נרוהגים עבדים 5מם חיי "שרא5 בניכאילו
 כי מש5ישית 5גא%א. וטשעבור אטר זמ וגלבמפם,
 טוב5.ם מיו 5א וכבור סע5מ בני כחיחזם"שרא5
 ש5א וחעבדים מכדשים יעקו כאשר בהוהשבורהס
 ביגה עטרחם חיממ מטיר אכ5 מירות, טעםפעטו
 זמ בננר אטר כו על באלח, נסו ש5א 5פיואנחמ
 5א שטמ עבדים במיומם מרב"ממ לשסחמ.וטעק
 שבה ולא מרש 5א השכיתמ סגוחמ יום לחםמיח
 משבה בסצות נאטר זמ שטפני ער טוב, יום%א

 במצרים כ* תר, מצרים באוץ היית עגר ב4תברת
 5יום וטאכ5 אטר זמ ובנגר 6שכווה יטלים מיו5א
 באמ וכאשר כאב5ות הטיר מיו בעבורהם שם ביפוכ

 טוב. יום שמש מפסת הי לחם ניהן גררח%הס
 טחאטתמ סשה~~ם מיו בסצרם כמיתםחחסהשית

 שאו נא%הם הכחש אשם אית מאסתותאי
 וחמורח מאטעמ אור נר51 5אור הסב15תטאפ5ת
 הל15ימ, 5פניו 45טר ראוי היח זח ובעבור קב5האשר
 מסד'ו. וכרוב כיחטיו שטט5פ 6שש ולדערותלה55

 מץכ ממאטר כומ שכיוש 45טר עורווופשר
 טמציים, יצא חחש באי6 עצסי את 5מראותאים
 טישרא5 ואמר אמר שנ5 העא אטמי, ענק5באר

 טמ בפרטיעע ט5ביות סשעכור מזמ בנ6מיטיאומו
 ח' שימן 0חם "ש כי בסצרים, כב55מ 5אוטחשקרמ
 ימקפוחו ש5א אף אכ5 שוכיחם, 5פני לרחכיםאותם
 מטהש5ה 5חאוטמ ועבר נבנע טמיות 'כ%ט 5אצדהן
 מאיכש טן ע14 חעכודח שהכבר טמם רטע14,

 כלחוח כטים שסבבוחו טמם יש בפרך, בוחשכד'ם
 שימימ מחם ויש רא, סן דא שניא חשנחותיטטת
 וטמם עצוטומ, סבטת וטכ5 באזיקים אשרפעטים
 מפני ח' וטהדי חשבה יום את 5שטור י15%ש%א
 בררבים ורכ סהציע לחם סקים וחקכ.מ הטצק,חטת

 אתרים, כררכים שם אויביחם כמכות אםנפ5אים,.
 בנ15ה עכגו מ' סעשמ כ5 כי מרסב-ן שגוגכוכמו
 ארם שכ5 5וטר הקנו 61מ נסהוים. נסים מםחזמ
 אפשר שאי 5פי טסצרם, שא מש כאלו עצט!יראמ
 "ש צרות, טטיני צרות בנ5ותנו ע5ץ שיעכרוטכלמי
 בח5ו5 וסחם ככנימם, וטחם בפנצגם וסחםבטפם
 סחמ5 שח,ף-ח ציק מאויכים, סטצ1קת 1י1.טשכועמ
 כטסות ישנוא5 כא,שיע ע.י יום בכ5 בנ5ותאה,גו

 א"ס ב5 שיראמ חה4 ראף ~יכך ובסופוךםבאהץוח
 את שיא טמצתם, יצא ח~ש באלו עצטואה

 א5ץ מכ551מ מנא%ח. באוחמ נא5 בלבראכותעו
 שונומ סצרומ בכ5:ייס השצי5 פורח מש אותטאף

 ההרא ויוומנו או0ר מכחוב כו 1ע5 5חם, יסמבאשר
 אמר שב5 5פי אומנו, כ-א רשתם אטר 5אטשם,
 %פיכך בנלומו. ביטיו רטת פעטים גנא5 טסטואמר
 טיני שבעמ וחזכיר ובר. 6שבח לחורומ מייביםאנו

 לע%ם שבאט פורעניוה טיני שבעמ בננרהוראמ
 חפורעניות 5נו שדג"ט וכ.ש אבומ, בטשנמונזכרים
 ע5 מפרט, ועל מכ* ע5 לח' מן וחמוראותבנ5ומט,
 רג5 מאבומ נא%ת ע5 מאמרתומ, ה5מראשתות
 מבאוח 5יחיד'ם חפרטיהץ טצרות אנמטגא%חט
 את %נו לאבומינו שעשמ לטי 5וטר הקנו 5כןע5יט..
 והשרגמ נא%מ נט עשח 5נו שנם מא5מ, הנסיםב5

 חחראנו שאסר נ-כ ואחשוב מזמ. כחיוםאווקן
 5נא%ה ומשעבור טצרים. נ15ה כננר 5מירומ,סעברומ
 וטדי, פרס גלומ כננר 6שטממ וטיגה בב5, נ5ומכננר
 בכ5 נרו5 לאור וטאפ5ח יק, סצרומ טוכ 5'וםוטאב5
 מא5מ הטאטרים ממשמ ובאו ארום. כנ5ות ויוםיום
 ט5כיות, ארבע על וארבעח טצרים עלאמר

 לימיד'ם. השם לב55 אם ונאו5מ השועח 5נוהיחמ שבכו*
 נברך המ* פרקי שני קדיאמ שאו"ף מקנו זמומפני
 גא%חמ מיינו טסצרים, אטתעו את וגא5 נא16אשר

 נא%מ טסירים אבותינו ונא%מ בג5ומנובפרטיות
 טרוב בי ר-ל חזמ, ה*למ ומניענו יאטר ו5כוכ5%דנ
 מסגו, לא בי מ' וחסיי בארץ כ5תו כסעטחצרוה
 כחמח בו 5אט5 חזמ ה*לח מניענו ברחטיווההו
 שבחוצח לפי מפסת, את בוח חזביר %א וכר,4טרהר
 5הת מימ וראוי מפסמ. את *בוח נ4כ5 לא5ארץ
 שנמנמ שמי טפני זמ כ5 ע5 ימ' *נט רשבחהוהאמ

 אמ ונז5 סעל באי5ו ברכח ב5א חוח חע%םק
 שור ידע ע-ז מטהרעם חגביא ובטאטרחקבימ,
 טכמ כפוי נחימ 5ב5 יזה טשמ ארהנו %כןקתחו,
 וראוי אלחיך. מ' אמ וברכת רטבעה חשב5חשנא0ר
 היש אצ5ע סצרם ש%ה שוכרק ומ עם נ-כשתוע
 וכמו מעהידח, מנא%ח ע5 נר51ח וחוראמ רבתהקוח
 דצשנו סצרים טארץ צאהך כיטי מנכששאטר
 כראשית, אמרית אמכם נאלתי הן ואטרנפ5אוה,
 וכטאטר בזו, זו קשורות מגא%ות ישמי שמיו5מניר
 ונר, עסו שאר את לקנות ירו 'טנימ מ' יוסיףמנביא
 בטראמ 5טשמ שנאטר מן.5 אטרו זמ שטפנוער

 זו בירח עסחם אחימ לוטר אמיח, אשר אמיממסנמ
 כי טלניומ, שעבור ש5 אמרמ בצרמ עטמםאחיה
 נא שלח על ררשו הער סצרניוה, למיותן 16 עססך
 עחיר שאממ אוהו הסשיח, טלך ע5 שרסש חש5הביר
 בחס אין אגרה רברי חם שאלמ ואע.פ בעים,6שלת
 ' מקת בכל בזרהות שנעשמ הקנו %כן הגקש,נפת5
 עחח מסרר 5מ מוא' זמ שנם 5פי וטשפטיו,חפסת



קככ פסחיבת199

 15טר ראף זמ ובעכור העתירח, משלמ שבדורה
 5מקרים עוע אלהיע ח' ק : מנאלחבברכת
 רמיו 6ש15ם, לקראחנו מבאים אחריםולרנלים
 רששיפ עירך בבנין שמחים שלסח טללתבגאלח

 סשת לקיים נוכל לא בנ4ה עחה ר-לבעבורתך,
 פיו, שמוק לסלא לארס שאסור לפי גחנךדשסחמ
 תשסחח. ננילמ 4ה שיק שינת אמ מ' כשעאסנם
 אם מנמ וסרור, בגאמ כ-א מנ לט אין שעהחהשע-פ
 חפסחש הק מניגח שלגר שמם ואגחים כעגאכל
 על ראשתח רסם גשיניע הצבע, על נאכ4םשמיו
 חלל סלבר מרש שיר לך נורה הא לרצק, כתגחךקיר
 אלש ש יחיח מרש שיר חשווצ סצרים, קראתעל
 "שרש, נאל וחהזם סלכעוה טשעגור נפשט פרותתל
 ומ ש כי "שראל, את בטצרים וחטרשיע חטאלר-ל
 חסאסרים נהבארו חנמ בלבון חזאת מכרכמבאמ
 בשער אשר מספק חזהץר חנאלח, וברכתמאימ
צ.מ.

 מלל1 מ' עברי מלל1מלל1ימ
 טעתמ סג1רך מ' שם ימי ח' שםאת

 על בישערים כהגור כבר וכר. ם ל 1 ע ר ע1
 דצימימ ממלל בקריאת למפסיק הקנו לסממספק
 לסעינו ער מסעודה קוהם ססט לפרקים ביילוננקרא
 ויאכלו ינוחו רשם מנאלמ, בכרגת וחוחפטים,
 יברכו חחש פרקי קאר ינסרו  מסשרה ואחררשוצ,
 אם טרובקת קריאוצ החימ לא לטה חשיר.ברגת
 רילת סבלי לאמרימ או ממשרהקורם

 על חנאולמ ברכה נאמר לאיסח חזפסקמי
 וסח - נטירוצי

 שני חזמ במלל שיערו שחו-ל וצא בומ לישנראמ
 ירכר טים לסעיזו ער סוש,לח! מראשק ממלקמלקים,
 מלל קראוהו לבן סוף, ים וקריעה סצריםסקראת
 טצרים. טראת על שנאטר בירם שקבלמ לפיהטצרי
 שאמר זט מ', עברי מ% חללרמ אסרוובסררש
 ס"טה ב.ר ידצרה ר' בלי5ח, ננעהי אזכרההטקצרר
 ושנח בבל חקב.מ לפני "שראל כנסת אסרהאוטר
 בסצרים בללמ עסי שעשית מנסים אזכרהחשנה
 דשירים מלל חשסהתי חנסים אהץם על לך טננןוהיהץי
 ואיסתי חהנ, מתקרש גליל לכם ימימ השירישנאטר
 ה54ה, כחשת 1'מי -שנאסר סצרים בכוריכשמרנח
 באוח! למרהת, סעברות וטשנו נגאלט לילמבאיצ
 עכרים ונעשעו לפרעח עברים מיעו לא4למ

 ערכי וכפרק מ'. עכרי מללו מלליה שנאסרלהקב-מ
 שבוצרה שיר שפשל אסר יחורח רכ אסרפסמים
 הלל1'ה מים, כע שעלו כשעח אטרוחו 1"שראלטשמ
 אסרויסי

 ל"שרא: שוצ הקע שכינימם נכיאים
 צרמ כל דגל סצרים נאלת על איצ אוטריםשיחיו
 גאלחם. ש אווש יאסרו וכשינשלו עליחם, הבאשלא
 שסכר סי "ש אסהו, סי ומ בחלל מרשמ רכודשם
 שסכר טמ 1"ש ל"שראל, הקע ע-מ רכיע משמכי
 כנק, סלכי ע4מם בשעטהו הקטהו וישר4ו5 יהףשעכי

 א5"הרורכי
 חכצדי

 אמרתצ וגרק שרטרה אטר
 סרשא5 שמננימ אסר ור-ע סנחריב, ספלת עלאסרו אאשאךדי סכר עזרימ גן ר-א סיסרא, ע4חםטשעטד
 חראשק רזמ עם הסכיסו וחכטים אטעדצ,חמרימ
 אטת עוד ל"שראל. למם הקט הדור שבאווצ,אקנים
 אסרינן ס-ם )וצרו( מללחנרל ראיכא סאחר וגישם
 מטשמ במ ש"ש ספני יוחנן ר' אסר מליאימאי

 ראמ מים עגאסר מים וקריעת סצרים יציאת ירברים
 החחת כאלים, רקדו ממרים רגתיב הירה סצהוינס,
 מבלו המיים, בארוימ מ' לפני אחדלך רבהיבמסתים
 ראסרי איכא לנו, לא מ' לנו לא שנאמר סשטושל
 טנ סלמסת על לנו לא מ' לט לא יוחק רכיחנא
 שגי בי ז-ל טדברימם תגלמ סכתור לך מריוסנת.
 ש נאמת טים לסעיע ער סהלל ההאקצניםמפרקים
 אמרע ומקנו מפסקמ, ט עשו יכן טצרים,מראת
 סצרים. נאיה על ממחהשמ שענעמ מנאו5הגרכה
 1'אכלו ודשורור מכההה כתית אמרע ו"םשותקע

 השעו ממלל כע חשני חחלק יכא השחריחמסשדת.
 בא5ח יוחנן ר' שאטר וכגצ נליוה, *כע לבא5עחיר
 וחבלו מסהים החית על מסורים מאמרתיםמפרקים
 מברו לא זמ וספני וסנת. טנ וטלמסת סשימשל
 בעיחש  בסעורח מפסיקו אלא מראשק חחלק עם4צוצ
 ובמעם סחראש* נכד5 עצגצ בפני ענק שוששולפי
 ע-ו, מבי4!ור עור אוסקץ טשהץארכע

 ח-
 לחתר כזמ

 מנסים בל אסהו צ-ט.-ובלסהנו בווער אשרהטפק
 סצרים מראת נעשו, אברהם כזכהץ ל"שראלשנעשו
 אכרהם את קרשו דבר אה וגר כי שנאטרבזכתזו
 בוכווע מוף ים קריעה 4 יגר נקאשת עטו ויהיאעברו

 בק עכר אשר וכהיב לנזרים, סוף ים לגתרשנאסר
 יעסרו שגאטר כזכוח! ירין קריגה מאלמןמנזרים
 טאדט חרהק אמר נר קסו סלסע5מ מערד"פמטים
 ונקראת עיר סיסיך שסעת צרדע, גצד 4השרדעיר

 גשתו  בשקים; מנדל מארם אברחם ומ אלאארסי
 לקמת שבי שבית לשץם עלת שנאסר גזטוצדצרה
 שבוכות ובעטר כג.6. אברחם )וחחש בארםמתעת
 תה5"ם בספר נזכר פסצרים למנאל "שהא5 וטאגרחם
 הסצרי הלל קוהם מ' את ירא א"ש אשריחללרמ
 כי אבעו אכרחם על נאסר מחהש שהטתטור לפיזמ,
 אהשטר כסו באמת, מ' ירא המא~שר מא"ש מיתדצא

 חשטר אהח, אלחים ירא כי  ירעהי גוימסלאך
 חשי-תשנאסר עלע מיר כו גי סאר מפץכסצותיו
 טצתזי גהשמרתי ישסור בק41 אברחם שמע אשרעקב
 הור וחצ ימימ בארץ נטר אסר דגלע ווצרוהי,מקותי
 ק יש ש אסר בבויכהו -שבלעם לפי יטרך,רשעים
 טות נפשי הטוה תוסר יחנשא, ובארי יקום כלביאעם

 כגטחם שתס שתאר הנמ כסהצ. אחריהי וחחי"שרים
 שברך בלעם כרגת על לעגצר יבורך אטר ולכן1"שרים,
 בביון דעהשר מק אברחם על שסר שר בזח.שתה
 אעח העדשר שסעלת יפי וכבורו, עשרו עללמעיר



צנ פטחזבחיע

 ארם שיששמ חצרקמ בעבור א5א עצטה טפאחשלטחץ
 מיא הידקמ כי 5ער, עוטרת וצדקחו אסר 5כוסגעו,

 אור כחשך ורח אטר עור המווע אחר לערחנשארה
 בלסור ארם 5בני חאיר שאברחם לפיל"שרים,
 ישו שרשר חנפש השת שאסר כטו מאלהיתחשטתח
 חכתת לפי חטוכחץ המרות ב5 6 שחיו הכרבחר4

 ראף שחיח לטי ורחוס חנק מימ חוא כיחטקב*ם

 51אחרים 4רק, צריך שחימ 5מי וצדיק ע4,16ת
 בטשפט. רבריו טכלנ5 שמיח באופן ומ6א חתןחהז
 5ע%ם בי אסר בעו5ם נצחי חיח חכרו קישמו%פי
 כה שעצר ובשבי5 צדיק. ימיח עים 6כר יסום4

 כשבאח אחע בן 5ום את 5חצי5 כדי כט5בים5חלחם
 יירא 5א רעח טשטיעח אטר 5בן נשבח, ב'הקמושח

 אשר ער יירש 5א 5כו סטוך במ', בטוה 5ב1נכק
 5חם. אשר כ5 %קח אהץם שנצח ר.5 בצריו,יראח
 5כן חרכהש כ5 ארום ס5ך את חשיב שאברחם%פי
 וח ע5 שכחו שחשי-ת 51פי לאביתים, טק פוראסר
 צדקחו אגור כן ע5 טאר, חרבת שכרך שאסרכטו

 אטר נם טחנצחק, בכבור הרום קרם לערעוטרת
 שנחנח והטטש5ח מט5בות כננר בבטר הרוםקרם
 שפיעח ו5פי אברחם. אלמי עם הטיר שנקרא6רעו
 קרן טחם ו5חסיר בניו את להכניע חשתילהושע
 וכעס יראח רשע אסר 5בן בידז, עלח ולאחכבור
 הואות בקרבו, 5ב1 תטס בעסו טרוב יחרוקשנ'1

 תאבר, "שראל שת לאבר חטצריים שחםרשעים
 חחע אכרחם על נאטר ב15 חוח מטמורולחימ
 מ5ל אליו נסטך לכן אויביחם, האהיים פרעמומנר
 "שרא5 בני אתם ר.5 ח',  עבדי מ5ל1 ח4יחדגשף
 עטכם עשמ אשר ע5 לשמו השבחו ח' אתחל6

 וכבר יח, שם אטר הנה טצחם. בששת4פ*א
 בי שנאטר עולטו ח' ברא חשס שכחצי אסרםירעת
 בוח 5וטר שכותו ואמשוב  עו5ושים, צור ח'בקת

 חאחת בחינחץ, שח' אלהינו ח. כשם נכחקשאנחנו
 וחשכח, חחל5 ישל 5א וע, המומעצ, טחוחובחינת
 עור שיהבער ונש רנרן טמט ט'טינים אנהנו אץבי

 בטח פע51וחי1 סצר חשנימ וחכחינמ ה'.בברכה
 באו %כן אוחג הטוטר ופהלו חע51ם טראשחוא
 חטצרש שם חהש שחראשת ח', יח נאחר השטתשני

 חשלם ברא יהע5מ שמוא 5פ' חיח, ס6שת חושב. פעיחו שם חוא וחשני אחר, ט "שתחף 1)אהנכר5,
 ספק אק חא5ח חשטת וגישני אחצ.וטהחוח
 5א כי טמ 5רכר יחימס ו5א יססך 5אשמהששת

 אחר. ורבר יחע5ה ה. בק צורך %א נ55 יסיפ%
 בם-ש וסטיכוע, פעיותיו כפי שחהש השני חשםווק
 לפי "שראל. אלמי ח' חשטים, א5חי ח' צבאהת,ח'

 רשוטר חרכריס פועל מיוחו בכחעח חואשהסטיכות
 כס ע5 יר כי אטר וע5ימ מפטלח, ככחעה ר-לחשם, בחשי הע~ם שברא אטרו עצסו עץ ~היראומט.
 בלוטר יה חש חכסא שחיש חשטיט שטניע ר.5'ח,

 חי5ףה, כאן נאטר ע, %הטה חשניח.סחכחינח
 חשם חצי כפי ימיח יח' שיו והשכח אהשתי5ו5ר-5
 אטרו ו5ק עצט. כפי 5א פע%איו בבחינתשחמו
 ככ5 לח55 בראי חש5ם אק ירסיא רכי אסרבטרויש
 'ח חה55 חנשסה כ5 שנעגאר כחציו אלאחשם

 .מל5וימ.

 ארכשמ והשכח חח5ול  בענק כאן ביארוחנח
 5מ55 חהשף חש השטח ומ חהש טי א'( 1רברים
 ' חונק חהו אעח נ'( ונשכח, נול5 טי ע5 ב'(י5שכח.

 י(צת ארץ או טקום באעמ ר'( בו, 5שבחחראף
 פור שחהש חראשק ובננר וחשכח.ממ55

 החשבו א5 ר.ל ח', עבדי חל5ו ואטר ביארחטשכח
 את 5ח55 רשאים ארם בני וב5 6שת וכל פמשכ5
 כו- חרכקים ח' עבדי כ.א כו אינו חנכבר,חשם
 חנח אחר 'בסקום וכט-ש והשכח, חח4 יאותלהם
 ב*לוח, ח' בבית העוטרים ח' עבדי נ5 ח' אתברט
 *לה וחשת ילחות'1 ע5 השוקדים עבדיו 5מיוהםבי

 וטפני וממ5ו5. חשכח ע5יחם יאחץ 4ניו לחורותיקוכי
 כט.ש %ח4ו, 6שכחו ח5וי שבט את ח' חבדי5א
 5"שרים כי תהלמ, נאוה 5"שרים בח' צריקיםרנע

 ש5 שבת כתפ5ת שחקע ובטו נאוחו. חיאבלבותם
 תתקרש מסידים ובלש0 ועזרוטם "שרים בפישחרית
 ומו חתהרר, קרהשים וכקרב ההברך צדיקיםוברברי
 בענק אסנם ה'. עבדי ה5לו ח55ףמ באסרוחנב55
 שם אח ה5לו אטר הטשובח בבחעת שמואחשני
 5הל5 וב5שתו בפיו שיוכ5 יחשוכ ש5א בוח ורווחמ',

 כי המוטוחו, טע5חו שלטות כפי ימ' חא5וחה4שכח
 5ו שק עצסוחו, חיא רשלטוחו סחהש נשינ לאאנמט
 שיך טקרים, האחם ם שאק וכ.ש עצמ"םתארים
 אץ כי מ', שם את חללו אטר 5כן 5ה65?נוכל
 טפי 5טחע אשר ב5בר חשם רק סנעו טשיניםאט

 5חשינ חוכ15 5א כי חה5לו, השם ואוחוחנבשים,
 שסע5ת %פי 5א5חעה ערל חבו אקרא ח. שםכ. באסרו ארתט טטשח רעשתח וח ולטינו גהה.יוחר

 ואסרו חשרת, לט5אכי אף גוהשגת ב5ח' יח'ש5טוחו
 כבור ם ש בוזך חוא 5חקב-מ קי5וסם כיחו-5

 סמו מוא חש5"שי הענק וכננר וער. לע%םט5כוחו
 יחי אטר חשי-ת, את בו 5מ55 שות ט אשרהונק
 שאטרו סח וענעו שלם, וער סעהה סבורך מ'שם

 ער הע51ם שנברא סעת רווזת כ.1 טווש אתבסררש,
 אטהו 5א מרודזת אוחם ובב5 טסצרים "שרא5שקשו
 ח5לרמ אמת בכורות טכה וכשבאמ השירח,ח55
 חרורות שבאותס 5וטר בוח הם ח', עכדיחל15

 וביט51 מטכעיים שנף ארם כני מבירו לשחראושתים
 בכותת בטכה ויק פלא, ררך ע5 חעליתהזהפערכות
 מאהטח ככורי ת5 בטרוס חטרום צבא ע5 ח'שפקר
 חטלוכח 5ח' בי הב5 יהשבי כל 1'רעו מכירו אזבארסח
  ענץ חחו ברצתו, חעלהנים חשרים כחות שורדומוא
 וא,י וסישם בבורווה טכה ער אטרו שלאממ55

 מיה



קכר פסהונה.,*צ1

 !ל יכ5תו. השנתו שנתפרסמח 5פ, ח' שםמח51ל
 סעחן ר-ל שלס; !ער סעהח מבורך ח' שם יחיאטר
 כ הש יאף ונפ5אאיו ואוהוחיו סצרים נסישראו
 אסנכ מ'. שם ומחי5 מטרך יחי נצחים ו4צחטעתח
 אסו 5ח65 חנאות חטקום שחוא חרביע" העניןכגנר
 ושאו ח', שם מוצ55 מבהשו !ער שמשססתרח
 בנ' י"פוב ח5קי שבכ5 ספק שאק !ענינםחפס!קים
 5חיווש סו551 חהש חשי-ת מערבו !ער השסשפכתרה
 ב, בפי שטר חח חרכרים, 5כ5 חראשוגחהסבח

 מבדשו !ער שטש מסתרח כ' צמ-שחשממ,
 השמרו לשמי, מתש טהסר סקום ובכ5 בניטשמי נר"

 מו!שם שב5ם ר.5 רא5חיא; אלחא 4ח רקרוחז.ל
 אוחן ענק אב5 חרנרים, 5כ5 ראשונח סבחבסציאות
 %ק וסעלח, רומסות ית' חא5 אל 5יחס הישחאהצת
 חוע השפ5ים, ברברים החשגחח חידיעח טנעוש5קו
 שחם כבורו, חשסים ע5 ח' נו'ם כ5 ע5 רםשנאסר
 חע5'תח, מנ!עח חחנחנח רוממות יה' ח14טוחסים
 אשר ברברים ישניח 5א חממוהו שספנייחשבו
 ית' א5יו שיחסו 5סתמח, יומרוך אשר וכמ.שבכאן,

 חהשגחח מטט 5ס~ק מש חרע, 5הכ5יתחרוממהן
 אלא בוח, נאמק 5א "שרא5 כני אנחט אב5כשפליס.
 וחהש בשפ5ים, טשניח ו1א וסלהו רוטמוהו ב5שעם
 בו ואמר לשבה, חמנביחי א5חינו 4ח' מי שאסףסח

 חוא ובכ:ז חקיום, ש5 חנצחיות ע5 5דירות"פיבח
 רהשח ונם תשא רם שחוא ר-5 5ראות,טשפילי
 כננר ובארץ בשמים ואסר חשפ*ם, ברבריסוטשג'ת
 כאי15 5ראות, חטשפי* )שבה המנביחי שאסרסח
 בארץ, 5ראות וסשפי5י עשטים לשבת חמגביחיאטר
 העם סעפר טקים חוא רבות פעסים חשגחהו%עהום

 שאי! חאביח יריס וסאשטת חעני, או חרל חארםאו
 בחב5ית יע5חו חמוסלנ שפ5וה וסאוהו_סצרים, "פרא5 שחיח כמו השפלוה, בהכ5;ת וו1א מא!סחלו

 את יחייבו חשמימיות שמערבות ואע-פחסע)ח.
 א"שים וחדל נבזח 5חשת ותח העם את אוחא"פ
 ושימחו סת5ו גת יבטל חקב-ח חנח ושסוי,בוף

 ואע-פ נריבים. עם 5חרשיכי אסרו וההשפשפ5והו,
 5א תבזח שפ5 שחיח ומי בעירו נב'4 ארםשאק
 ח' בהוות חנח חסע5ח, נרי 5א"ש ב0דינהויחשב
 עטו נריכי עם שיושיבהו ער כ.כ חחהש חנב!תיע5ח
 עקרת כטישיבי ואטר בנים 5ו חוס;ף וגכנורבעדשר נפ5שתי שחזכ.ר השחר וחסע5ח. וחכבור חעדשרבענק
 נפ5אותיו ע.י שחקב.ח שמחח, חבנים אםחבית
 5חושיב גרי חשמיימית והטקרכח חטבע. אתישגח

 לב !קצבה ורהשנת עקרח שחיתח חאשח אתבחרוחח
 רבים בנים 5ח יתן כי ביחח, בהוך חבניםלהערר
 אהם 5כן חוא, שכן וביק בחם. שהשטחושלמים
 חע5'ונים ע5 גב!רוה'1 ספאת השיחוחו השו'ח ח'ובוי
 חטשס%י ש5 חיו.ר ארות והגח הושזחתים.!ע5

 שחם חמרקרקים כחשו ומהשיב, לחושיביוטקימי

 שבצ ,לוטר אפשר אך ח5שי,' *פף שיבשוטקשה
 אוה81 עשח ית' י שחש לרמה א5ח כמקומוהחייה

 וכננר חנ5נ5יט חשעח שחם הטערטח כננרומופהים
 ע5יחפ גבוח יח' והיש מסודריסי פ!על.ם י' שחםחסכע
 שחמשה מפרשיגג 1"ש כגצתו. פעיוחיחפלבמ5
 שלקו מבות חמשים כנגר חס חנוספות חא5חחיוף-ן
 1'כ5חר ח' זכרק שחנהה השחרי חים, ע5הטצריים
 בחהצ ראו שם כי סצרים, טשיאת ,ע14 ראיחחביא
 בצאון אסרו וחהש חנזכרוח, וחנפ5אות חנבורותכ5

 חסצרייפ שקרא 5המ, סעם יעקב בית מסצריס"שראל
 שותש מפני לוע!. עם 5טצרייפ קרא ש%י5ועז, יקרש יקורש בלשה מרנר שאינו מי שכ5 לפי 5המעם

 "פרא5 5קרשו ישרח חיהח פשם שאו שכאשרשטר
 5חיוון יחורח לעם חקב.ח מכרי5 שחפר"שממש15הי1,

 והזכ.ר מטש5הו. חחת "פרא5 את ולקח קרהש, עם15
 כהחג שהי בישרא5 חיו שתמיר 5פי וישרא5יחורח
 יעקב שנקראו השבטים !קאר עצטו בפני ישרחשבפ
 כאשר רק זח היח %א עצמח, בפני כח "פרא5ובית
 סעת נם א5ש וירבעס, רחבעם ביסי חט5החנח5קח
 הששתח תוסע 5ראש יהודח היח מסצריםששש
 כשכצח תכתמש ששל ביטי ונם אכינו, יעקככברכת
 "פרא4 בני 1'חיו נאמר כבזק, יפקרם שאמר חעםאת
 שגים שבע יחורח א"ש על בחברק שס5ך נוברהר בימי וכן א5ף. ש4שים יחורח הש"פ א5ף מאותש4ש
 וכאשר שניס. ושלש קו5שים "שרא5 ע5 מ5ךהשת-כ
 את סגח 5ך אסר חעם את לפקור שאב אתאח

  וצאצח "שרא5 !החי נאמר ובסגק יחורח, ואתישרא5
 חסוג יד1רח שיש חרב שיף ח% איש א5ףסאות
 5שבטים חיות עם שהסיר לך חרי איש, א5ףסאות
 חררך !ע-ז אחרת, כת ב5ם השבסים רשארעצמה בפני כת יחורח שבס חיח אחר וט5ך אחר ראשב5ם
 סטשל1ת'1. "שרא5 5קרשו יחורח חיהח באןנאסר
 בימ נכנם יחורח שבם כי בסדרוש חז.5 אסחאסגם
 בים 5חכנם יראים "פרא5 שחיו 5פי ראשתח,סוף
 כ4 !עסו הח5ח בים וקפו ישרח נשש נחשק!עסר
 חיחה נאסר ע.כ "טרא5, כ5 שחריו יו1רחשבט
 "פראל, בקרב ח' את קרש שיחורח 5פי 5קרשוישרח
 חים 5ח' קווש רשרא5 יחורח ש5חיות המשוררואסר
 ובהוח חנם כארם ספניחם נקרע שף שים וינם,ראח
 שנקרעג.כויסכלאחור *רר! קרח השכן ססנו,טגבור
 וביטשח חיר!ן מי יקר,מ א*1, "פראל יחחשעוכלבבוא
 כאלים רקרו חחריס שנאסר ומח "שרא5. ע5יועברו
 קויעת שפט כאשר האהןת, מלכי ע5 5פרשאפשר
 חיל יתזק  עמים שפט כמ-ש חירר!, קר"טן סוףים
 חחרים ע5 5פרש נכה יוהר פלשת. ירשביאהז

 כא*ם רקרו חחרים אטר ואולי חעם. א5 חררר*שר כרי תטחןו חם ש שרצשו הים ב1צך אשר"נבשת
 1כא"4 ב11ש, ח' שיו . ירר אשר מפני סתרע1עחיח סיני והר ח' טלפני נסט שחחרים הורח, סתן%



קנח
5צ1 פכעןוב'יץ

 , ,,ן ,ן,, ,,.,, ין-
 וחיר. מנום חים,.ג' לר סח ל'פ "שאל סלה"נררך
 כאל'ם שתרקרו חחרים לנם וממ לאמור?מפונ

 איו ני ננם חזמ מוהף חימ סח צאז? בבנ'וחגבעומ
 נאסח הוא שכי "שיט ומם וטכענם? ררבנםזח
 ררך על נ-א מפנעי כפי!חטדר זת למם חיחשלא
 מול' אדק סלפני שאסר חמ מנרא, וניטלמחפלא
 חפועלה פנומ  שה' שחם 'עקנ, אלדת סלפניאיץ

 שברא מארת בכח חיממ חקריעחל ר-לוחמכ*מ.
 שכא נסו יפורות, ארכעח על ארץ רפר נלוהע%פ
 מאיץ, השת השכרם את אלחים כרא בוטוקדהבפפוק
 יכ% דיא חטנע את ברא אשר שמארק אטרכאילו

 מסיקרקים נהבו מ%י נטלת ויו-ר כחפש.6שודי
 מארץ מ%ל אסר כאילו חכפל, יו-ד כסקוםשחוא
 לענץ אטנם חנפ, פועל לענין חעיר וכזמיהורח,
 אלומ שלהיותו ר-ל יעקנ, אלוח טלפני אטרחהכלימ
 נרי מעליתמ תעוגרנח חטנעי חפרר כיסליעקנ

 חקנ-מ שעשמ היט אנו זמ, על למסומ ואין4צ'לו,
 סים. סחאיץ נחיפך יעישמ נ-ב נ' ארץ,סהגרם
 נאננים זמ חימ ולא סים, אנם חצה- מחופניחוע

 חקשמ מאנן שדעש ממלס"ש נם כ-א נלנרחספהים
 וחצורים חאכנים נ' סים, לטעינו אידי ימפוךוחאק
 וכזרועד מנר51 נכהו מנמ מארץ, כטנע שמםחחאים
 פועל חש בי וטעייטת, לאנסים יחפכוחנטרמ
 וארץ. אננים טחכרם עשמ סי נ'ם וחמחפנים,
 ממלק נשלם וסמ טים. טאננים עשמנסרבר
 טצרים, יקראח פק5 ים סקרקעה שירנר סחמללחראשת
 עליו גאמ שכתכהי. נסו חפפקח, נו נעשמולכו
 וכבר טצחם. נא%ת ע5 שנמקנמ לפ' חגא%ח,נרכה
 מסצות וסרר חזאה. חברכח את לטעלמפירשהי
 ניאור תשלום אמרי אפרר אני חזמ נללממנעשא
 נפירהשו. לחפפיק שלא נריהמלל

 אשר מנוים אל מסתךשפור
 אשר מססלנות ועל ירעוךלא

 עסשי חששרהמ וט. קראו לאנשסך
 ההש ררך מטשי אשו* ער אמרו שכאוחמעא-ם

 כסחק חם ש והע יס=שש סח3% ושל"4
 יט ח% עע %"יטהוק"ם%חר1חם

 ח%טה ח ק על דדש "אם ה=טג ישרוש
 שן %ל 6חח "ט חאת מכאמ של"יח, אא* כע נשו סמפל המ וא4 %%ח"'

 ו1%שטשי ושחם יייש ט"הי מק ח"וח שמפ%מ 6' 1שי"%
 נש %ט יש%ה

 זאע שוש "טי עמ, מאק והאק גמ4אר הלי מ שפו וגו ש?ר נאק המ מ4חתחם

 לטקאש6 גשמיפטטתש שרש%פ %שי

 ת 6י 5א ששפח %י 4מ. עפ באר"ח""
 ית מ מתהם "העת יאח" שא 9ט 516א
 נאחא ואעישש לא ו%ק ת ק ששר %אר
 ט משי "אך "ם *אה פ"פר פחשש

 ניאגץר ט רעא, טסשי ,איש ,ש י.קנ אונאנ
 ט.4 תרך"ם טח4ך מם מולט'%ים
 אחף %ח* י ראסר: טט. כצףמהיש
 אסתש תקסת, סצחם' "טא' א יאשאטאחא
 *שמ ז4 .וח'מ עסך, את תאלת יישעתטאימחם

 פרעח ול נסצחט ינרחר כחך י~עהע אםפטת
 יחיל ~ק%ולא אשגת אשר וף גף שאטר ענרטה%
 נמ שהחול"ןטא. סמ לחענשם-על ת-נ ח/את
 ט חע%ם אהית ים חדכ, אל וצ"ך שפיעתח
 וד4 שלא פדעמ נסר קראה 5א וכשסך ירשך לאחם
 חטצחיש על מסמך שפכת חט שסך, %א איךערע
 אנלד חאלמ חאתיח נם ל-עא5 שחרש טחכעמר
 נף סחסצחים, טמר ?רמ משיפו תיר ישראל,את
 חט?ריים: עשו שלע סח פעטים רש חסק נית חמריכוחם
 אנחנו שאין ואע-פ השסו, נוחו ואת אסרוומהש
 עשח וחאמ, וחמקיעמ מנאימ עסנו שמעשמראוים
 אסרו התוא חטים, נקרנ הסמולל חנר% שסךלטען
 כעכורגו לא ר-ל נכור, מן לשסך ני 14 לא מ' לטלא

 ע6 ואפר חנר%. שטך לטען נ-א חזמ חחפרההדשמ
 ר-ל שחזניר פנות משמ' נננר אסהך, ועלמפדך
 ואסר כ"שראל, אלחים "ש נ' תנל יהשנ' בליו,ע שינירי נרי אסתך ועל "שראל לעסך תעשמ חפרךעל
 כננר אטתך ועל יעקנ את אנל כ' כננר מפרךעל

 שחתמו חפסוקים ששני כתח וחהכאר ירעוך. לאאשר
 כזמ וחותר לענינו, סמימסים נאסת חכתגערבחחלמ
 שני שעל חראח ואתמ טאש נשער אשרחפפק

 'עקנ את אנל וני ירעוך לא אשר חאלח,חקוסנים
 איך) נראשונמ ניאר מנמ ני נלו. חשסורפוננ

 יאמרו' לטח נאפרו "שראל אלמי את יהי לאמאדשת
 שיאסרו הרצח לסמ ר-ל אלחימם, נא איהחטים
 אלמימפ עהח אימ השפלוהט צרומעו נראותםמטים

 חראשתים, ניטים לחפליא נסים עסחם שעשמשאוסרים
 ? כבראקאגח למהשיעם נייו יכית השין כש אפפשטא
 שאנו ססח נחיפך שמם מאלח כרנרים יאטרולסמ

 ני עשמ, מפץ אשר כ5 נשסים שאלחעוטאטינים
 ע5: 6פקור אדונל וב-ש נפרום מסרום צנא עלפוקר

 וחססלכות חטים ענין ק ואין בארמח, חארסמסלנ'
 דתצלסים חפסי*ם והם חמנ נפף עצניחם נימחם

 ינת עצנ שמם לפי  עצגים חראם אל'חם,ששנד'ם
  עצנים יקראו תם 'עטם, ה4ש אל'חםלחקוראים
 שחם והנהגמ ערי, ננית הצניך נט עטלטו*שק
 סכפף שימיו חהש מצ5חהם והנ*ת נעשהתםעטלים
 נ' שירעו לפי יחשטש, הלננח רטיק שחםחמנ,

 ני משפל, חע%ם סמ יאר פוע*ם מאלהמטאורות
 חקווי. זמני מביא והשכדש הגים יסוד טניעמ*רח
 ח"ה"ופ

 סמסחכא צלסים לחם ששו לה "יי,
 נשעוח' 5עשומם וסהכוג'ם א*מם וטיחזפותהנרחזרות

 נאסרו' התנח חמם. חסאח-הץ כח אליחם לדירירירועות

 צירך' טה טשר ל. קואת ונף ירברו 51א להפפמ



,ט ג9גמחוב:!קטצ!
 שא וק ירברו %א פח לחם ש"ש גפסיליםלספר

 גכי,צ אהשרים וגלם גזח, טוהס געצססחפסי4ס עוכי הם ירדע מבהור רכר זח כיחאיגריס,
 החהשיו 5הפ שאק חפם""ם לאהזס שכריםשאינם
 גהשפ"רו וחס הו5יתיס לבההץ ג-א גקרבפ אקהיה

 וט אהץם, השכרים ש חגיס אותםבאמטטה
 פ! אטרו נ.ג 4 !קשח הסאערר? כזח קטשחטענח
 שנ כי בנרתם יחע %ש אח-ג ואסר ירבת %א5הפ

 אנ פירחשים נישני אחר טא כזח 4 וגראחיכו חריכור ושרר וחה! אחר  ענינס חאלההגשכצשם
 שכהבתי גטו העימים טחפס""ם הסאיררשירבר
 חג היפסי*ס תחכ, גסף  עצכיחם תט נכנרייד ממהטי 6ש"ס חהש חאוסהץ עמל שג5הימר
 ע4חג יהפלא ארס, יף טעשח מ5אבהתישדבדים
 כחס קדשו למח חטלסמשח, "נק אש גניש חרוחנעח להוריר ג4ס חפסילים אוחם שיחע אףכי

 חכליס גל5 יפע6 לא אם כלם חששים כ4דטית
 ראף מיח לחם. חמיחטת חרוחנעת לחשפ"צחאלח
 לחס ש"שיגצ ולא שיחיח צורח באתח אוחםש"ישו
 שחצעיס, שאת גית אעים %ש ר~שים, שאק גי!עעיס
 גחס ואק כית ירים יא ירחו, שלא כית אף%א

 כית ורת ולא יהצעש, שלא כית רנ*ם ולאסושהש,
 שותס עשח לא חחם חכליס חנח גי ירכהו.שלא
 חישים חחטשח פעיה כחם לפשל ג-אהטכע

 כחם "שתטשו לא חאלח חפסי4ס חשםחחשתיס,
 גצרים עצטס שחשגריס וכית ככה"ס, 5פדצ*םטזשט
 סחס "שהקו לא איך עליחם מאר לחסוח "שכוח
 חכ*ס תעשווירות אל ; ולאטגיס לחרשים טומרוה6ש
 שאטר תח כמ*ס, ורברים לסוהר שחם ג'תחאלה
 על כ-א חפס""ס על נאמר לא ירכרו 51ש לחםפח

 ולא לרבר פח לחם ש"ש חעטגיס על אוחשכרים
 %א להס א!ניס יחש %א לחם עינים כראף,ירכרו
 חפסי4ס על נאטר כנרתם יחע ולא תר,ףשמש
 בומח אשר כל עושיחם יחיו גגיהס חהט"ס, טףהעא
 כי גקרגס רוח אק חחם חפסיוים נמו ר-לבהס,
 ארג6 כחם, כומח אשר על עהשיחם הזע כןפעיוג סכ4 שתש מגלים עלים מתיס תשמיס נשה!שחס

 אכל חנטש, חשארת לחם יח'ח %א תקוחגאפם
 וסגנס, כע!רם ח' יחיח קורא, ח. אשר העייריסה' וירשי טשפחוחם, גפי אחק כית וגן גח' גוטח"שראל
  ופשלח, כח כלי כלים וחס חפס"יס בחפך חה!כי

 הפטוקיס, בפירהש חראשת חרדך9צ נישמי,- כלי שיע וחפעיות חכחות כעל ד1אהזשי-ת
 פח לספר הטשורר כא שלא חה! השניוחהרר

 את ירש שלא חגץס  מרשעת כ-א חפסייסטענעי
 חעיס חג4 אחרי טמים והמח בשטו, קרוי %אח'

 חששו ולא וחכב1ר, חעהשר גקנק חג*חםוישינצ
 חש עמ5ם ובל חניס טחשבות ר-5 תחכ, ג0ףחנים י9צי אמת העא חאסהיונ גאמתח נפשס5חש*ם

 כחשתרלאוס כי בהשכם תחכ כסף יאסוףלקטת
 דצוצם בחי קיאמרו ארם ירי סעשח תחו שחו,קתים
 ירברו %ש לחם פח ותח. חחיל את 4 עשחירי
 בחבמת חמבע להם בוש ה,8ט5גהן חויס לאוחםר-ל
 ירוחת ה6ש להס אף "שטצ, יא והחסקיסחנכי,ויס רברי 6שכיצ להס אעש יראת, %ש נפלאהץיולרויח להס עינים ידברו, ה6ש ח' תה15ת לספר חפאבורשי
 חריש על יר-חת אטר ש בו, "שתד15 %א קטרתרח

 ח', כירשה וחריחו שאסי גש אמיחהס, כפיחרכרים
 כידם, חהליות הטצהז יצש שלא יסושת %שיהחם
 חנום שאלח אחרי תפ5ה כהרך אמר ולכןבשנצ, יקראו %א יה' אליו יחפל6 שלא כורתס יחעיא ח', המצרת הסשח לטעשח יהלט ולא תליחםוק

 רצק יחי כמחתס, וג0ף גסלם זחג "שיטוהמט5טת
 ר-ל כחס, כוטח אשר כל עדשיחס יחע כגחהרנק טב4 דוממיס שחס וחזהכ חגסף שגט ח',סלפני
 רבהץ פעמים וחזג'ר הענם, ע!רם ד1א גי כח'כטח "שראל אמרו וחוש חזחכ. 1ל1 חגסף שלושלמיס שר כח' אס גי וככסף כוחכ כטחתם "שי=לא "שראל גית אכל עליחם, חשתרלותס כל חשמיסאהזם
 לחיהץ גי חעס להטק שס חה! "שראל שגיח לפיח', יראי אחק כית "שרעל וחם מרחעה ש6ש חחללכ!ח

 וחטח בחס ח' בהר אכרחם !רע וחם אכיחם"שרשל
 חלים שחס אחק כית הזגיר וגן בהטמחים
 יוחד1 וסושפחחם ספאתשכמס נ-ג שחס לפיוהגחנים
 ואתע דטיוחר, טן מיוחר גחכרל ולעגודתולחשי-ת
 סשפחחם טפאת נכחרס שאעס אנשיס מררנתחוכיר
 טשפחח מאש יחי השלטותס עצסס מפאתכ-א

 ככל5 חלף שגט על אוצן עיח כגללח, חאומחעל ישרשל שאטר נ-כ שפשר ח', יראי חס גישיחע,
 חסיחר טן מיוחר הה! ח' יראי חבהנים, עלגפרט
 לא ומצס 9זרס היש גי בו שיכטחו שחםששוח שיי מ6שת לפווש אפשר גח' כטת ה!סרש9,שח, ואנשי וחסירים ח' אל חננשיס וחלים חגחניסול

 "שרוו5 יאמהו חאר, מ6שת לפרשו 1"ש והזחב.זגסף
 לפ'! הנת חמיר. וסגנם ע!רס הש כח':טחתו וספני באסה כח' בומח שחה! ח' ויראי אחרו כטז11

 עפוך שאמו סמח בנאיח וצששתח חסכח:יאר
 אשר מסלטת דיל ירעד לא אשר חוים עלשתר
 שותכיר השניח חסכח גננר אטנס קראו, לא:שסך
 אמחך דיל חסרך על ושטר יעקכ את אג5 כי:אטרו
  שראף הטש6וי צסצ מפאת שחהו שפירשתיצ11

 זכר אשר ח' ר-ל יגרך, !גחע ח' אטר ע-!י14, לטחי
 עחה נם אלחיט וצא סצרים כנ6ה גחיוחנו!1חנ1
 חמבורג'ם ומי מי ומפרט אוחנו, יכרך וחחש !חגלחזגו
 גכלל "שראל עם שחה! ישראל גהץ את יכרך:אמרו
 הליש שחם אחק כית אח ויכרך כנלהץ,!חה!

 החסיהש שחם .ח' יראי ויכרך קההש'1,ץכהנש
 לחם אק חקמנים שוגערים ולפי ודור. דורוכגל



זצג פסחזגבחק_1

 5כ! אבהת'הם, אל בהצטר4 כ.א עצטם בפנ'זכות
 חנר41ם בוכות שהקסג'ם חנרה"ם, עם הקטנ'םאטר

 חקדש ברהש הגמשורר אוצפח ו%י נ-מיהברכו
 אטר ומתסעטים י51כיפ יחיו חנלות באורךשישראל
 סחסעטתכם תיראי חש5 תפחרו אל חכטחח ברררמדם
 כ' 5נשלח טשאיפ תחיו לא זח שטפני חחשטהש5
 שיתרבו הבטיהם ובזח בניכם. 1ע5 אל'כם ח'יופף
 ע-ז ראיה להה 5ה', אחם ברוכים ואטר טאר,במאר
 סודגה כפי חן שחהשפעות וראו חביטו אסרכאי~ו

 %כן סעלח משרי טהפפשת ח! וחאוטותהמשפ"מס,
 אתם אבל טבעי, וסרר בחררנח ומעלוש ברכדשתחיה
 השרע. שטש עהשח 5ה' אתם ברוכ,ם בי טאעכם
 וטכרו חטטפיע והוא השי-ת חראשתח חסבחוגחיות
 כי בסעם, או ברב 5ההשיע בידו טעיור איןאחכם
 הסוחלט, חאפס אחר ובוראם וארע שטים עהשחדוא
 תאטרו שם חכנח. טב* גם כרצתו "משח%ק

 נא%תכם השגעות סעכבות חעייתותשהטערכות
 %כל לח' שטים תשכךם כ' וראו נא העחז':ועהכם,

 חשליעות הסערטת "שדר חוא כי יטם, יחפוץאשר
 האטרו השם גויוע. חטב1ית חסבות יבט5וחוא
 חאדץ בכ5 געוא"ם חארטח ופטלטת חארץשעף

 ק אימ וח נם בידם, ש*מחח מי ה8ין בחתש?עק*ם
 %ח. חיא ית' טטע ר.ל חארם, 5בני טק חאוץמ

 שחאתעת כ-ש יחננח, רמויבא %טאן המ4אח,האוץ
 5חם שאין לפי סת'ם קרויין בחייוע אפ"6וחטט5טת
 יה5ל1 הגאץ'פ 5א אסרו וח4ו חארע. את 5חםשטק וי את 'השו %א בחחלם, סתים וחן נפשיתהשארת
 בכשוחן ויורדק חאומהת שח! רוטח, יורדי ב5 %איח
 נשאררה ב5חי תפשורע וחטם רומח שחוא הקבראל

 5ג1 ש"ש 5פי ית נברך טרעיהו עם אנחעאטנם
 5רטח שלם ועד סעחח שטר נפ5אותע, טערלודכרש
 שיחעע טתי יהיה חמ%ח, זט!%

 קו5י אפ 1ד ישסע כיאחבתי
 1ביטי 5י אזנ1 תםת כיתחנ1ני,
 מאאישמ שאתחאיר 6ף וע.אקרא
 "*יט טרש 4מ "1מת "שח ה%"ממז
 חמ בפמר אטר לק חיג %* ששת%ת
% י ש" ייב9 ש ממחש מ. ט*  9  
שאעפ  שש" 4 י 

 4 ומת; ק4 את
 אמ מ* 4שק שמ א"י שמתהח

 ק*העט את י 1שע מ אתפמיאיי
ל %5 אמם * מחי ה%י אעיאמ ש  

 וינאלני. קו* את 1ד "שטע כי קיסת אפתהטאטק
 בנ5הת בשהייח' ר-5 ל', אזט חטח כי 6חייאיח
 אע-פ ולכן וגאלני, %צעקתי 4 אעו חטחגוצרים
 ולא אקרא יגי ככ5 חזח בנלות חיטים 4שרארכו
 אפפתי חזח חארוך בנ5ות וגח כ' טחהפ%,אחד5
 חריטה וכמה שמדות, בכטח טות חב6וסבבוני
 ושאר השפ, קרושת על שטהו רבות קח5ות עלשננזרו

 ישן שציה ואע.פ בנ6ת, שסבבאי עגההויות
 אנא השוטר לפניו ואהפל5 אקרא ח. בשםאטצא

 מ הוח, בולות כ5ה עטט תצש א5 נפשי, ס%טחח'
 ע*ט, חבא ב5 ע5 צדיק אגגס ויהוש חנה ח'אחח
 אלחהן הצזדק ותס"שפט חרץ ומקף ב5 עםאבי
 נפשי שמי לנפאר שטר הנ6ת בזח וכןסרחפ.

 אם בי א5היך, ח' ער ישרש5 קצבח ר-5לסטהיבי,
 ראוח 5הם ותביא 5בוא, "שוגחי קרובח א5יוהשים
 שבויות ע*כי, נמ5 ח' כ' באמרו סצריפטנלות

 שנאטר כמו "שרא5 בני בהויגת טסביטיםהטצרחם
 שטה א5הים ח' אהה השליכווי, חיאורה חילור חבןכ5

 רג6 השת אבכי, סדסעה עיני את ססות נפשית4ת
 תח5תך, 5ארצך וחבאהני טשם כשחמשהניט1חי
 בארמת ח. לפני ואחחלך בך אכטת עתה נם%כן
 אטרתי טזזקיח שאגשי כטו "שרא5. ארץ שחיאחת"ם
 ארץ נקראת כן כי חחיים, בארץ 'ה אראחלא

 פדיקים 4ישביה תים עחגת שחיא לפיישראל
 טת'ם ז-ל קבלחם כפי ונם חיים. נקראיםבטיחחם

 ש5אורך %פ' בא-ק חחחית 6ט! רו1שתח רקימויח'1
 עצשחימ יבשו באטרם חהשהגה ט! יתיאשו רביםחנלות
 חאסגהי חאוטה, בשם הגמשורר אסר לכן 5מ,נסרמ
 אסעה חאמנתי חמיר רי5 סאד,  עניתי אני ארברמ

 ומספרים טדברים פסת בליל עתה שאנחע שבטוקייסת
 סבלע אשר וחעטץ העבדות וטניד'ם סצריםבקראת
 אז ואספרה שארבר חאסגח' נא%ח בזט! כבתשם,
 אני ארבר בי חחו ודל.  עני חזת בנלות חייח'איר
 סב5גב אשר והענד חנלות ואספר שאדכר טאר,עניח'
 כצרת שחש בחפד אטרתי אני איך ארבר בןונם

 ס8ני שכח נחפ רוד יהי טלשק וסצוקותיו,חנ6ת
 ע5 חמרה לשק שחוא ופהשזים, רקים אושא%,

 חפשי שאחיח חנש5ח בזט! אז וחצרח,השפלות
 חארם כ5 חחם ביטים אומר ח"תי איך ואספרארבר
 ותשועהי נא%חי על שחחנבאו חנביאים בל ר-5כהב.
 לא ואנחנו קיץ כלח קציר שעבר לפי כהביםכלם

 בנתמותיו, ישעיח כזב ב"שד'ו, טרע-ח בזב כינוששע,
 חנביאים שאר וכן כנבואות'חם, 1'חזקאל ירטיחבובו

 העתידח בנאולח זט! יבא כי כהב. חארםכלם-כ5
 שחע הטתששים חרכרים כל ותרבר חשטחשדמטר
 אטרתי אני לפהמ עוד ושפשר חנ5וח. בוט!אהשים
 עיכ5 הוח בנלות ש"שראל כהב, חארם כ5בחפד
 חמוש6ח חאעעת א5 אומרים תטיר תחתיוחפע

 כהב, חארם בל ודתיחם, אטתות'הם 5עניןעליחם,
 חחשט סעם טתי אנחע חעטים טכ5 טרובכםלא

 כ5 כי כ! השינו יחכמ, רבים וכי אחכםשחאטת
 אהנו. 5ע%ם ח' שמת בשמתותיחם כהבחארם
 אמר לכ! עמנו, לעשות ח' עד5 חחאצעח שבזט!%פי
 נמל טח רע עלי, הנט%השי כל 5ה' אשיבטת
 אשרעשח חטונח כל על פניו אקרפ בטח לו,אשיב
 חחסד צר 4 יח' סממ וחם עלי, תנוי6חי ב5עטי



שא פמחזבחמ1

 שט כעל חשני ע4 תגפה~חי 1גל חרק, צר על,לא
 עושים אנהמ אשר יכל ג.8 ליושות לי ומחבכלם,
 בעק וק כהמה, ש5 בכום אוחו שמהללים חיוםפח

 טס נרשא אני לעחיי ר.ל אשא, "שהמת כוסחחחש
 בקבון אגל טצחם, "שקה שחיא אחת"שועות
 השפרסם בשטו ושקרא אטא רמת "שדעות כוסהנליות
 לח' גררי השתח1 בטא וש גמרתו, ארם בניגכל
 וומקדש בכית ב-א ח פסת ליל כסעשח בבית לאאשלם
 ב,וכים יצרק טוח האסר חשם עטו. לכ5 נאננרח
 "שראל עם ורבבות בטקחלות אבל הגא%ה ג!0שלחיש
 יחיח סח בסעח ראו %א סרח בנפש בנלותשמהו
 ר-ל לחסירו, חמוהח ח' בעיני יקר אסר לו 1עמנם
 ח' חסיוי יקגו חנפט רשלגעת ובבור וניולחיקר

 חחחם בצרור צרורות נפעעחם יחע כי בנ6ת,בסותם
 שסתח בטחק בררך ב-ז שחוכיר שחף חןאת

 חשסה בשם 1 אל התפל5 יחיח, טק מאסקטחחש
 אני כי נא זכור ר-ל עכדך, אני כי ח' אגאבאסרו
 חאטח כבן בית יליי אלא גספך, קנץ 1לאעגדך

 %ק 5אדהיח, חה"ת ילו"" חאטח חחורחטאמרח
 0כל לקבורחו טנהיחרה אהשה סשחח טהשבגלות חשטי לעם רסש טחוש עבדך סלת  פעמים טחו אטר.

 לטיפרי, סו2חת טשח1 התיחה אפתך, בן החיחאושת,
 אסורים בסצרים כשחיימ שחיוי ח' אחה חלאר.ל
 לנא%ח, גהחבור והדצאדגי למוסר* פוזחת חכו,לבבור
 כן, עסוי תעשח 4טז טנם טלפנקך וינק יחילכן
 טירה, חשסת חפסה חג זבה "שרש5. עשו טםחשם

 ח' ובשם זבה, אוח1 בסקום דעיה א,בה לך עחה גפ.
 יחרק ג,ח נם למ רחיח טירה, אוחה בסקוםאקרא
 קחלם כל בסדבר והחההשח חושיר אסרו חם כי4חל

 כטו עטו לכל גא נטיה אטלפ לח' נררי ואנחמ"תר,.
 טאנחמ ע4ה0 וכעסף גדול, בקחל עורה עשוטחם
 ירדשלם, בהוכבי ח' בית בחצחת 1ערשח שחהגעשח
 טם טחיח לפי ח' ננר גטו ,ננרה' טלת בח-אוכאח
 רגיר א%ם "שראל המרת נשים שרת חלקים,חטשח
 חנררים חש%טו או יחשלם נטל בהוך איעא ח' בית, חצרות הט. סקובדם "שראל כל יווו טכ4דשר4הוכל,
 גסים עשרח לרסה ושש בדעככי חיו.ר 4תוספההאלח,
 רבויו שף חיח ולגן חסקדש, בבית לאבהשימטנעשו
 חנסים על ח' את הל6 חעפו לכל שיאו4רחלליח,
 שודשח דש9שאמת ד51 דשוטיהץ ד51 הפ4וקןדעל

8 1
 טבתוחו גוים כ5 ח' את.חללו

 קב6 סצרים טבהיאת 5פי 8ר. אוסים לכל
 חאומות השאר יבורחי, הת4ו ח' אסונה "שראלבני
 יחית טלא אסי לכ! הל6ש, ד4ש אמערי קב6לא
 "תללו כלם הושהעת חטףם כי ושהירה בגשלחק

 לסעלח דתג'ר אשר חסטת טוו ספגי ח', אתרשבחו
 גבר כי אסר דעליחם אטחי, דעל הסיך עלבאסרו.

 טגבר חסדו בעניר ר-ל 5ע%ם, ח' השסת חסדועלימ

 טשסרסטא אמערו אסתה עעטר בהטתחעלימ
 חשף חללויה. לש5ם ח' השמת אסרו העא הע%ם.בג5
 עם חנח חשטתחו, שמו יודו התלאומים חאוכטשטגם
 העא עצסם, בפני טיהזד טבה ט"דשו ראף יקראלבני

 טחהו ר-ל חסרו, לשלם כי טוב כי לח' הור1081י
 5שלסיהו סעלח1 בבחעת בחמשת, סשתי 4משבהסה5%
 חסריו סצר טגית ובחעח הכמחלס, חשב וששכי

 או1ר ולכו וחשדעתה בשמירח1 וש%ם עםאוששח
 ס5שה שנא* ומלת "שראל, נא יאסר חוחטחחל%
 5ע%ם כי  "שראל 4טז יאסר ואם בנלודע חיעיעתח
 "תיח או חנא%ח כ,ט! אבל בנלוה, בחיותמחנ"ים לא באמת חסדיו כי חחעבומש ררך על רק וששחסדו
 אז גי חסרו 5ע%ם כי "שראל קךאסר ראףזכש

 נא יאמר אסד לא כי מסחכל חאמתי. החסד"קבלו
 רק אלא חסדו, לשלם כי סוב כי ח' דעדו"שראל
 מב בי לח' ההז באטהו כי דענימ חסדו, לע%םבי

 טוים ה!סנים כל יחע כבר בשעע ט*שהו כפיטהגש
 סוכ כי לח' הודו 5ומר יאות רנע וככל עת וככלאליו
 החסר העש לחיהוהע סעבדות טי1או לפי חסדולעים גי "שראל נא שסר אסי %ק השניח, חבהעחכפי

 בג6ת שעהח ח' וכהגי לוים אחק בית גםחאמתה
 סתמת ולא סעשתת לא קרהשח %א עבויה לחםאץ

 חנא%א ב,0ק אכל ד6יח, כהתח סחם כסלחוכא.לו
 "שהאל. כנאית טקב6 חחסרים כפי חסרו5נ%ם כי לומר יאות חההו ובוכש באגטז, לסעלחם"שובו
 הוכנח פנאי בגל1ה לחם ח"ת טלא ח' ייאיוט

 להם ש תרתם, חאויכים טפחר באלחשלחרבק
 חשפשר חסדו. לשלם כי חחחש בז0ק לומר חחל%שות
 כארש חסה למם מ בשאר ר,שקוול
 כמ אי %ת אע חמ וש%ח ט9ףמאט
 04 יש יעו חח6 טששז ע901חח החי ק ט יח סיש את ב ע9ם ח ש"י9 מ6גאאשקמאש ממ סים ט"תשף
 *פ רע שח, לש6 מ שיו מו תה**
 חוסדך חנבש סאסי ע-ר חחהנ החסד יח"תנצחים
 השכג לא טלוטי וברית חסהש לאסאתר

 טאץ יח, קר4אץי הסצר כש עור אסיאסנם
 כבד חנח כי חנלות, צחת ההף ספגי טנהיאטהשר
 בטו יח קראתי חטצר 0ש גי סצים בנל1תראימ
 יח, בסרהג הממ ח', אל "שראל בני וקשקוטנאסר
 יחיח טגן בסהז אני %ק לרוחח, סצרח הדצאניר-ל

 בא %ק אירא, לא 4 ח' אסיו העאבעהיר,
 בוח וכיק נזדו: ב5שק באו חפסוקים רשארלראית, טחביא סצרים סנלוה טסרבר לפי עבר ב5שק הסירק פס"

 רוהיח, בכתח אליו טבים חשעם ח' אל קוראיםאינם ט"שראל בעמר גאטת חם וצרותי1 חנלות כי עורלוסר
 טהעסףם. יראים חיו לא בח' רבקים חיו אםכי

 יח קראהי חטצר 0ש בשמת טצרים 19ז לראיתהתביא
 וכא"שר אחחת רכהת בצרות ח"4ף בכר כ5ומר49ני*



9?1 גשגמדץינעוץקבמ

 נם בן לסרחב, וההיאני ענני ת' אל לב בבלקראח'
 4 יקשח סת ח14 קרוב והחחי ל' ת' תיה אםעחח
 והאיבים 4הריפ חצרים יהפוו יח' תוש כי צארם

 נם א"ש ררבי ת' ברצוח שלסת וכסאסרלאוהבים,
 אראת ושנ' בעהרי~ ל' ח' חש אחו, "י~םארבע
 בעחרי יתיו בלם עסרי ת' ית'ת שבאשרבשתא',
 ושני יאטר או יעזרעי, שחסת בשעאי, אראתושני
 בנל1ה בחעחע %כן ברעחם. אראת ר.ל בקצנאיאראת
 סבסוה מובים וסעשים בחפל1ח בח' לחסוחממ

 ותת שבנלוח לפי ובנריבים בארם ואסרבנריבים,
 לשוהרם חוריך תעטים ספאח חצרות יבואופעמים
 חצרות יב!או ופעסים תתסק, אל %חוט-צוח%עוכרם
 לפניתם לתשהד5 אנו וצריכים המשרים הסלביםספאח

 בו %תרבק בת' לחסוח שמוב אסר לב%1"מהס,
 שתם בנריבים לבטוה או תתסק שתוש בארם%במהז
 כ%ם חעטים סאשר פת וועבירם דשריהם.%ביתם
 חשסר בשסחע. חיו ים והטמתו אב5תוומלביתם

 שתם ברטרם, סבבעי גם סבבעי טים כלבות
 לתהק עיצא תספהשים ואסרו ססבוב, לשעוחארבע

 ע5 סבבעי טים ב5 שאסר אהשוב ושניחמלשח,
 1הנל1 עעחית ש!מוק שתחריבו אשי ובניסנחריב
 בתם תיתא אך 5שחתא, ירושלם ער ובאותשבמים
 ישראל, ננר חמאחם על חקומח סאץ רבחספ5ח
 נכרחו שבמבהי לפי אטילם בי ת' בשם שאטרחתו
 נבוברנצר על אגיבא סבטגי נם סבעי ואטר תע%ם.ק
 יהו'קים בינף רבוח פעסים 'ררשלם על שבא בבל%ר
 על אגור ולבן וחהריבח, צדקיתו וכיטי יחרכץובינף

 5"שראל שעשו סח ובעק סבבעי, נם סבעיתבב*ים
 חש ע*תם, תנבש שףער וכמ בלתוח בק חמסט
 ברטרים סבעי עור ושסר אטילם, ב' ת' בשםאטרו
 !אסר שני, ביח בזבק תיעים ועל ומרי פ4ס אלביק
 שבני לפני אטילם, בי ת' בשם קחמם כאשדועכו

 תארוך ארום נל" על אטנם תשטיחם.חשסעאי
 דחייח לי תיתא 5א ר-ל לנפול, דחיחגי דחח אסרואת

 רעף, בנל1ח אם בי סהמלמח %כלית לנפילתקרובת
 רור יח חסרת טירם.-קוי והמ5ני עזרני שת' לאאם
 לבלית באתי שלא 4 חיח אשר העה ר'ל 6שדגח,4

 יח ועא "שראל אלחי לח' אזטר שעל'1 ארוםבנל1ח
 תא!מר לסאסר חחבם שתשיב ובכצ תשלם,בורא
 השיט יוש זאבים, בטח בץ שעסרה תכבשחנר%ת
 רנח ק% יתית העיחו וב"שהמע שטמלח, תרוגהנר%

 ברנחס ראסרו "שראל שתם צריקים באחל'רשעת
 עשח ירי ועהש כחי אני אומר לא חיל, עדשח ת'יסה
 לא חיל עהטת ויא כ-איס'!וף ח,ח חודל אח4
 באטת חחיל יח' אל'1 יחס לסח תסבח והוכירכחי.
 יטיט לחיווי כי חיל, עישת ח' יסץ רומסח ת'שץ

 והטחבל חיל. עהשח חהש לכ! המערכוח עלרופסח
 חם רוטסח ח' יסץ 'ת, חסרח עהץ תאלתישחרברים
 אנחט שעהח בסו אסר כאילו חים, שירחסרברי

 נאולח על וסשכחיס וטשוררים תחלל אחטמרים
 לרנח ק% יחית  תעתידח תחשועת בובק כןסצרים,
 "שטת וושישכחות ששירוח צר"קים, באתליישועח
 תים. בשירח שאסח עצטמ תיבריפ טשחם תםשטח,
 נהל ספק שיפ% קרשו כרהז הגדשורר שראת%פי

 סהקך בנל1ח 'חסו "שראל אם תאנשיםבלבבות
 בשם וסרכר כסכסהץ לוסר תמדך לכןצדוחיתם
 ר.ל ית, סעשת ואספר אחית כי אסוח לא :תאוטת
 משפת אחית חטיר אבל בנלוח אכלת %א אטותלא

 ושע-פ ועא. גה-ש בי ית סעשת לספר בדי ח'השועח
 סטרים תחתלת פהחי חע עאו4 נהנני. לא 1לסוחיח יסרני יסור בי נסורח בל'ת תאיח לא צרוחשיחקפעי
 כי צדק שערי * פתאו אטר: לכ! יימשועת זבעעי
 תשעהק וכאילו 'ת. אויה בס אבהש "שראלאני

 ראח ר.ל בו, יבהשו צריקים לת' השער זת"שוטחו
 חיח השער בי שסח בהשוכת שבה אם "שראלאהח
 יבושו אההיקים לפי ת', אל חשוב אשר ער סטר'חיה
 בננהע יתאיל "שראל ושז חפחשעים, אנשים לאבו

 הסר בנל1ח עניחני בי אורך ראסר: בשכח1'סחם
 ל"שועח, 6 תיתא שבאתרעת כיק חזת,והנסחר
 "שרא5 עם שוצא חבע'ם קמאמו שחאבןבאופן
 אהץו "שרו%, אבן רועת טשם שנאסר אבןחנקרא
 עתח נעשח ט סצאסים חאוסוח ים שתבע'םאבן
 ע14, יתית ת' וביח חע%ם בנץ בי פנח,לראש

 בכח ולא בחיל לא חוות חשח תנר%תוההשועת
 תיא זאח חיתא ת' סאח חוע יח', בכחו ב-אאנרש'
 בעיני רבח פ*את תמ51ח שתאיח בעיניע,נפלאח
 תבעים סאסר זת שיתיה עור לפו"פ ושפשר ארפ.בל

 תאק סצשסים שחייפ חוא אסת יאסרויוחשובהס
 חש %בן חש ת' סאח תתשועת זאח אבלח,אח,
 ביה תגא%ח זכק שתוש חיום חח בעינינו,נפלאח
 51א נהעצב לא ר.ל בו, עשטחת ננילת ח'שעשאו
 נפ אבל אלתים, סהה שחוש ביק מ%תבם עלנראנ
 טח ררך על ווצא בו, תשטחת ננילח תשמ"אגחט
 ב5 שכחחע נהם בל ת' אח תל6 למעלחשאמר
 וגר.חאעים

  זמה"%לעחירשקש עה נאחצליחח י אנא נג תושיעת יאנא
 אצ טר% בשאא ח4ח שתפממ 1%מ. תשח" י אש !שח ממ תסג !גחיאח
 חשובח 5ישח ביריתם ששליח נא, חצליהח ח'אנא

 ר-ל ח', בשם תבא ברוך שאטר וטח מוכים.עהרשיס
 בשנצ בא שדיש כיץ ח' סביח יתיח וסבורךברור

 "עתו ססייעים 4סחר שבא ולפי לעבודתו,להחקרב
 ננרו סה"שרים כחיוחו כי 5ט 1'אר ח' אלאסר:
 לב ריר תננקף שחטף ואע.פ דרכו לפנינו 'אירחוא

 שמ וחושבי ח' יראי אחם טזת, יעבבוהו תרעחארם
 שתש את תכבש אסת ר-ל בעבוחים, תנאסרו
 ויבא שזק ער אוחו אסרו תבחסי, 1ל"צר לגוףרטז



ק5 פסחזבח1%

 וכאשר חאסחי, חכ4הו שחווו ח' נהכח קרנותאל
 אלחי מורך אחח א4 וחאסרו תשבחו אז זחיחיח

 אפשר נם חסרו. לעים כי טוב כי לח' חורוארוטמך,
 שחזביר, חאוסוח עני! על חאלח . חפסקיםלפרש
 הצ4חח ח' אנא ל"שראל, נא חדש"טת ח' אגאה*סר
 ס*שת ששש כנפיך, חחת 5ושוח חבאות לאוסותנא

 חכא ברוך כננרס יאסר ולכן ח', רהן עלטוהצלח
 "שראל בגי ואנחט לחהגייר באים שאחס ה',בשס

 אגצם עליכם. ברכימ שתחיח ח', בשםברכנוכם
 סט5ה1, בעם כ.א חחי לא וחשבינח חגטאישר
 סח לאוסות ילסרו עור לנו. ויאר ח' אל שאסרחוצ

 וחוא חאלחים, אל לחהקרב כרי 5וישות לחםשראף
 ר-ל חנהבח, קהצת ער בעבוחים חנ אסרואמרו
 ער חאחבח ובעבותוח ובשירים בשמחח הקרבןהג'או
 חניס כמו חנ, יקרא קרבן בל כי חנהבח, לקרנותשיניע
 חנבנסות חאוטות על שסוט5 לפי זח ואסרינעפו,
 "שראל עם אבל קרבה 5חביא השכינח בנפיחחת
 חהץ וגר, ואורך אתח אלי אומר חווו בהוור שוטוש
 חהשיעת ח' אנא עור לפרש ואפשר ונו', טוב כי5ח'
 נא חשיחח ח' ואנא ונאיתם, "שראל השוגה עלנא
 על ח' בשם חבא ברוך הוסר קמנם. סעששםעל
 יבווו לעס1 ויצליח ירשיע השי-ת באשר כי חטשש%ר

 ח', סבית ברכנוכם ל"שראל ויאסר ח' בשםטשהוו
 סכסא שח~ש ח' סבית תחית והשפעתכם ברבתגםר-ל

 פנ.1 שיאיר לט, ויאר ח' אל קרשו. 01רוםכבורו
 בשמחח לת' חנ 6חות "שראל בני את ריוחא4ט

 קרנהץ ער בעטתים תנ אסרו אסרו וחווועומרים.
 אלא בנלות כסו בכהיבם התנ תעשו לא ר-להסמבח,
  עדקרטת אחבח בעבוה1ת אסור חתנ חביאו ח'כבית

 ואורך אחת א4 לפניו ותאסרו תחללו וווזחמבח,
 תסרו. לעים כי טוב כי לח' חודו ארוטסך,אלחי

 טעשיך כל אלחינ1 ח'יחלל1ך
 וט/ רצונך עושי וצריקיםוחסיריר

 חעעח בממ, מע שממח השי טצת ןאט
 ע5 ליר חאתת כמטת: לשי חשאטי חחמאש
 שאמט מברטת חטחטת אחת משיה נמןרחש

 לחודות שראף ונראח ית'. אוה1 וטשבחיםמברכים
 גפויי חייע בן עהשים חיעו 5א שאם להשי-ת,יח5ל
 וחסדיו נסיו נורל את סכירים בלתי או לפניוטובח
 תאלחי חחסר טר5 לתכיר ריך ואין  ימוו.שעהשח
 רבר חווו שחחל1ל נ-ב ויראת חוראח. לו בתתכ-א
 ארם יסרר לעולם חז-ל שאסרו ססה לפגיונאות
 בזח שגיווט יחפלל הוח-כ חחלח סקמ ש5שבחו

 טח א5 המחפלל טתות י"שירו וחחוראותשתשבחים
 א5 ית' שחווו בציורו בחפלוצ, אלי1 לכרןשראף
 ארם בני בפרטי טשניח והוא ווורץ, שטים קתתעליה
 בעל יטל חבל וחוא מע145, וכפרי כררביו לא"שלהת
 חיהור, ביר כחוסר בירו חרברים וכל תכליח,בלחי
 ארת לפני חחנהו יפי5 בלבבו זח כל יהשובוגאשר

 ראיות נכההש1 וכבר רבי! סח' חשלא באמרוחארתים
 חגהוים וסן חנביאים סן חחורהק

 שחחלי
 חמו

 שירו רכהיב חה1רח סן ית'. ח14 וראף נאותרבר
 אע-פ ר-ל בים, רסח ורוגבו סוס נאח נאח גי5ח'

 נרולתו, 5צייר יכיין אט וווק נאח נאחשחקב-ח
 לפניו שירו אטר המאסר וחרחבת שיר בררךעב-ו
 בסת חנביאים וסן בים. רסח ורוגבו שסוסבית

 השרח חית חגגרני באסרו תטע" חנבששחחיעם
 ב"שימק נחרות טים בסרבר נההי בי יטח ובנותחנין

 יספרו, תחלתי 4 ערתי זו עם בחירי, יברלהשקוח
 עם השרח חית חנח ר-ל וט'. יעקב קראת אותיולא
 יענח וכנות חגין וכן לטר, ולא יעת בחן שאיןחיות
 שנההי לפי ויה%תי יכבדתי והצעהם ארסיותטעם

 נכראו שלא אף "שיסת, בארץ ונחרות טיםבסרבר
 וקל בחירי, יבר לחשקוח כ-א  בעבורם חחםחטים
 סרברים הבלחי חיים חבעלי אם מח חווווחוסר
 שלא אע-פ עשיחי, אשר חטובח על יכבדתיחאלח
 שחהש לי 'צרתי שעסי שכן בל לככורם, אותחעשיתי
 ראיס שחם לעבורתי, סיוחר יצרתיו ונבה חבםעם

 קראתי אותי לא כי כ4 עשו ולא .ספרו,שתהלתי
 חכימבים הק ובבוד. תהלח לי נההם שלא ר'ליעקב,
 אסר כלל ובררך סספר, אין בסקוסות חואסבואר
 שחשבח ח סכל בראח ח65יח. יח ההלל הנשסחכל

וחחלי
 אסגם 6ישוה1. שראף רבר ושש ית' אליו

 חעו רגר וחחלול חשבח שאין נראח אחרסיר
 חשבח עם ויהפלם יתכבר ית' שחואכביטל

 חט רכר עם ישתלם לא ית' חוא כי ל1, .תטאשר וחחלי
 מס-ש ותחלי, חשבח בחוקו טלל וסח בעצמ,ססט
 בחם שנשבחהו חהשרים 1כ1 לו? ההן סח ציקתאם
 שחוא לפי סקריים, או שוטיים שחם בק לו, חםלסח
 באופנים נתארחו השיך צר, סכל פשוטאחר
 6ולה1? סהשנ בלתי וסהוה1 עצטוחו נם אשרשבים,
 אט אין ואם בלל, סקרים נושא איט ית'והוא

 חפ4נ ובבר נשבחוע? איך רבר טשלמוה1טשינים
 אלח-ם ההלח רונויח לך באטרו ע-ז שסרחסשורר
 בחוקך. חראויח חהחלח חיא חשת'קח ר-ל ש',בצית
 סרבח וחק חנינא ררבי קסיח רנחית חחואולכן

 15 ואסר חחוא חש5ם בו נער חאל, בשבחבחוארים
 פ.א(. וברטת וכר רמארך? שבחי לכ~תיסייסתינש

 סח אסנם זח. על חטענות הסורח חרב חרבתוכבר
 שתשבח חוא חזח חרררש באמיהה ל1סרשראף
 ואס תנאשבח 5צורך אם בחינות שתי לו "שוהחלול
 חשבח חית ית' שבבחינתו ירוע חטשובח.5צורך
 צריך איט חשי-ת בי חנת, ובלתי בטל רברוחח%

 כפי 1לחש1 6שבחו נובל 51א אדם, בני רשבח5תלי
 חשבח חשניח תבחינח כפי אבלשלסוה1.

 לבבו כותת על גמרח כי חטתפלל, 6וורך וחנתנאח והח5י
 חטיבו 1כן וטובו, תסדיו וחכרח ח' את1(וחבחו
 חם השי-ת בחם שיההור יטחהוארים רברואשר



 מא5חיות מפעד4ת בי וטישיו לפע%חזיו רקחואיים
 אואו, %ברך לשבחו ראף 1ג4מם אצ5יבי,טהטטת

 וגבר רמ5לוחו. "שבחוש מטח עצסם כהדשיווהאילו
 סלא פעו ואעו באסרט השבת בהפלת חזת הענקבא

 אנו אק וכו' נ5יו במטת רנה ולשתנו כיסיטירח
 שקבותו אע.פ ר'5 אלמינו, מ' לך להורותסספיקק
 עינינו ויחיו רקיע, וכסרחבי ונליו ביס מתמלותרבף

 השמים פררשות וכפינו חשפייטים בנרמ*טאירות
 סספיקין הינו לא לכוצות, גאילות קלות ורנליטכנשריס
 את לברך במם רי ואין ש5סותך, כפי מ' לרלמהית
 חחו שעיטית. סחמסרים קסן מלק ע5 סלכטשסר
 תפ5אות נסים הצ' א5פים אלפי טאלף אמת ששאסר
 שאק באסרו רבריו מסהפ5ל מתם ולכן עסנו.שעשטז
 אלא מסריו, תנסו5 ו5א שלסוהו כפי והשבחממ5א
 ההו פע%וודו. 5מיותם "שבמוחו עצטם מארםאברי
 שנפמת תשסמ ורוה בט שפ5נת אבים ק שאטרו
 יבר113כי, יוח מם מן בט שסת אשר ולשקבאפינו
 שג, וב5 פע%ותיו. לתיוחם "שבמוחו מעצטם מםר-ל

 אסרו והוא "שרא5, שמם ו5"שרים 5צד'קים זהשראף
 וברברי רעורומם "שרים בפי במ' צרקים רנטובהיב
 והקדושים מצדיקים מם טח ובט!ר וכו'. ההברךצריקיס
 ובטו "שרא5, בית עסך ברבבות בטקה5ותבאסרו
 א5תעו מ' 5פניך ממירים ב5 מובה שבן עורשאטר
 בית  עצטו חה וכר. 5פאר 4שבת 5הל5לחורהז
 טעשיך ב5 על א5חעו ת' ימל6ך באטהו משירנברבה
 פעו6תיו שיחל5וחו ר-5 וצתך, עדשי 1צד'קיםוהסידיך
 5צריקים בפרפ זת משת מנפלאים, בטעשעיחארוש
 זו שמזביר. כמו "שראל בית עסו שהםולמסמים

 חברבח. בשת תראשתת תכוגהתט!
 בי בלם ייעדו שתנבשים ויא השנימוחכתמ

 ה!סהה חאלמים בחברת יכנסו מעהירמ מש%תטנק
 שאר כ5 נם אלא מ"שראלית מאוטח 5בר לאאטעח1
 באמרית וחית למ "שעית שניבא וכסומאוטהז,
 ונשא חחריס בראש מ' בית מר יהית נגהמשים
 רבים  עטים ותלכו מנוים 50 אליו תמרוטנבעהו
 יורנו יעקב אלהי בית א5 ח' חר אל תע5ח לכואמח
 ורבר תורח תצא סדק כי בארחותיו ג5בהסררכיו

 עסים א5 אחטך אז כי אסר וצפנית מירהשלם.דד
 אמד שכם %עברו מ' בשם בלם לקרוא ברורה,שפת
 סנחתי. יוב'5ה פה!י ובת עתרי גרש 5נחרי סעברהר,
 לכשאשוה השנחסך, 5ך אשומ סמ ת!-ל שררשוגפ
 אשר והשנאת תקסטות שב5 בות וחסבת אנחסך,5ר

 שאסרו בפ מאסהח, תלוף סמכה מם עטט5אוסות
 4ת1 סבעי מ'נצאי הר סיני מר סאי שבתבסגד
 עם תע%ם לשסות שנאת ייה ששיי שםאירש
 6 הנירו סת רורי את תטצאת אם וכס-ש"שרא5,
 מח%איס שבל 6 מנירו ר.5 אגי, אמגחששלת
 ואני בשביל א5א אינם ע4 סבט!ין מע%םשאוטת
 יאסו %כן מאסתהה, ריחוק סשום ומטעם איצ,איהב

 רחדש בהפ5ת נאטר ה1.3 אנהסך. 5ך לכשאושוהת'
 בל 5פניך ישחחט חטעשים בל וייראוךהשנת

 בלבב רצתך 15צת אחת אטיה ב5ם ו,1ט1מברואש
 בחפ5ת תאסר וכר, א5חיגו מ' שיוץ14 בסוש5ם
 ב5 ע5 ומנשא בבבורך ב5ו הע%ם כל על סלוךסוסף
 יישבי ב5 על עחר נאק במרר ומופע ביקרךמארץ
 כל יבק פשאו אחח כי פע% ב5 ,ועע ארצרהב5
 מ' באפו נשטח אשר בל ויאטר שרהו אתת ביההר

 ביארז ובזמ טש5מ. בכ5 וסלכווש סלך "שרא5אלמי
 וכרי ימ, תמלל מנשטח כל חעתירח מנא%משבזנק
 שנזכר אמרי השיר בברכת כא, נאסר ע-ז5מעיר
 מ' ימללוך : מעת'רח סמשולמ שנזכר סמ כ5בת5ל
 רשבחו ימל6 ממוא שבזטן ר,ל טעשיך, כ5א5מינו
 שיורוחו בסו מ' ירי טעשמ שהס מאוטות כלאוהו

 "שרא5, בית עסו שהם רצתו עהשי וממסיריםר1ריקים
 סלטחו. לזכר רפארו וישבחו ויברבו יורו ימרוכ%ם
 ויברכו יורז מוראמ של 4שתות ארבע בזמ תקנווחנמ

 מנסצאוה טררנות ארבע על לרסה ויפארוו"שבחו
 סררנה ב'ן מרוחנייס, סררנת א'1 ! מ' אתשימשו

 מאומוה. טררנת ר'1 "שראל, סררנת נ'1חקייימים,
 אמרוחו וינירק י1רק וטסמ סע5ח ברואי שב%5פי

 ויפאת ו"שבמו יברכו יורו ע5ימם אסר 5ב1וטלכוהו,
 "בשם ורצו סלטהך. 6בר וחרר מור קרשך5שם

 ירעט שא שמש טה כפי וסעלחו ש5סותוקרשךש
 תנחטע סלטהך* ב"זכר והאו בלבר, השם כ-אטטט
 סוב 5ך ג' נ.ב אטר 61ת דשטירהו, הע%םאת

 מתשהגמ שבענק 5פי 6סר, נעים ולשטך5חורות
 הט15כה 5ח' בי ארץ השובני חב5 יהשבי בל יחעיבירו
 ממוא והשבח ותת%5 6טר, נאמ 1ל1 בטיםהצש5
 כל בפי מארץ ימי בל יהי5 %א יפסק לאתכ%ל
 ותיתת אל. אתמ ע%ם ועד וטע%ם שרו ומואבשר,

 תתשועת שבונק לפי בוושבחות, טח5% סלךההתיטח
 גתשבחות טח5% וימית מארץ ב5 על לס5ך מ'ימימ
 סיוהסת חזאת שמברבת חוובאר %פ-! בשר. כלבפי
 מכ5% תשיר בהכה %קנקהאה  מעהירח, מנא%ת6כק

 נעשמ לא %גן שלם, באי ב5 ח14 וישבחוש"שורת
 מנא%ת בערך שתיא 5פי סערים, ליציאת !ברבת

 במו של"שי לכוס יוהרח סערים וששתמעהירח
 בחח5ת תכרבת נזכרה 5א 5טה אך 5תל4שיהבאר
 5פי בתרהשיו וחר-1 מפוסקים בחבו כברמחל5צ
 ו5א ממל5 את 5נטר מכנסת בבית בירךשגבר
 סנתנ 5תם וית בי תש5חן, ש שנית 5ברךאוצרך
 ויחחייב פמת. בליל מכנסת בבית מתלל את*רה!
 ע5 לברך שסרך תכנסת בבית בירך לא שאםגחא

 רב אך לאתריו. שסברכין כטו חמ4 לפניהש5חן
 ורב נאק צטח ורב נר%ות מלכות ובעל נאקעטרם
 נאסר שאינו 5פי עליו סברבין שאק כהבו נאתמאי
 שיר בההית א5א ממל5 קריאח בחורת משלת!ש

 חסשרה עם באסיעיאו מארם יפסיק %כ! לבר,והודאת



קלי ממח'ובחאן
 שיש וטפני בברוך. פוחחת אינח 51כן הנשטיםכברכה שראי חיא,ברגת יחשוך וברכח חרבח, ברבוהומברך
 ארם בל ילך חפפת י%8כח חל"" ה1" הזחברבר
 חשיר שברכה סבר יוחנ! ורבי עירו, סנחנאחר'
 חרב וכהב ב"שהבח, וחוחס חי ב5 נשטתאומר
 כיק כתב ה"שב-ם יהורה, כרב חש שחטנחנאלפסי
 עברע! כטר %א כסר 5א חלכחא איחטרר5א

 בבהכה ה%קים יוחנ! ור' יחורח רב כ' ואףכחרריחוו
 חוא, אחר בשניחם חמבהן חענין חנח חיא, מחוזשיר
 טחו5ל ט5ך 5טר ובין לטר בק חחחיטח חחיח51כן

בהשבחוח.

,י
 שמורש בליל חרכריםסהר
 "חיל, חחנדח מאטרי פירשח' אשרבבראחרי

 יעשת אשר חרברים סרר בקצרה בבא! שנזבירדאף
 5ל חזה ב*5ה ארם, קררים ישראל חארם,אוחם
 אבותינו שחיו וחחנינח חפסח סענק לא לח'.שסורים
 ועתות עתותימ כי קיים, וזמקרש שבית בזגקקדשים
 פסח אכילת לא עחח לנו שק ביחמ, חחריבואבותש
 בחלכותיחם 5חחעסק למ אק %ב! חנינח. בשרולא

 בח5טת זסנים בספר חביאם והרטב-םוברכוחהזם,
 חטוט*ם חרברים רק 1 נזכו אבל פ.ח. וסצחחטץ
 5פי קצרה, בררך חח 5יש"טו ח%ות אנשישיט
 ואנחנו סחרגרים, בחרבח חלקות רעת וישחרק. כפי בשרשיחם בזח חאריכו כבר "שרש5שחכמי
 חרא'ש כרעת נוחנים חננו בספרד אשר יררשלםנל1ה
 כ~ם אעשח ואח-כ כלל. ררך ענימ המכירז'3
 בזוג סעטיחם ואבאר דתח ח*לח טשתבכל

 4זחהם[ "שח% יני 5ג5 שסורפ]54
 אנארם 'כתח, "שרא5 בשם אשר 4ליטע1

 חי חי שנאטר חי, יק רביעית של טס ומף,תשים
 פרי בורא רברך נמילח קוהם סיר ויקרש 'ורר.דשא
 שעשח טברך שימ שחחיינה וברגה חיום וקרהשחמ!
 שכת חש ואם בחנרח, לאטת שעחיר 5פי נסים5ג1

 אומר שגת בטמאי ח5 השס ויכולו, חחלחאומר
 רביעית 1"שחח זגק. חברלח נר קרהש יקיקנח,,
 לחסבח טעם חחכטיס נתע וכבר שטאל. בחסבתחהין
 פסחים, ערבי בפ' שאטרו ער לחירוח, רסששחש
 ואיתסר חסבח, צריך לא נחסן ררב כהשמיח איחטריק

 כסי בהרי חא פליני ולא צריך, נחסן ררבסשטיח
 ניסא 5חאי 5ח אטרי גתראי, כסי בהרי וחאקטאי
 הסבח צריכי בהושוי בסי תרי נשא, להאי לחואטרי
 הסבח צריכי לא קסאי בסי הרי חירוח, "דחוח
 הרי ניסא לחאי לח השטרי חירוה. * ועח לאדאכתי
 הרי חיחת * חרא שעחא דהחיא בעינן קטאיכסי
 וחשהא ועח. דחוח רמאי הסבח בעי לא בתיאיכסי

 כך חסגא, צריבי ט5חו חכ' "יהסר חכידאיהמר

 יר על חחסבח חחיח לטח אסגם אלפסק חרבכתב
 פניו? על ולא נבו ע5 ולא יטק צר על ו5אשמא5
 1ה1"פג,מ 5ושמ, קנח יקדים שלא כדי ז-5פירש.י
 יחקץ ואם יטק, ביר %שחות לאבו5 שצריך טפניכתב
 אם %פץ כראף, חסשק יקבל לא פניו על אופרקדן
 טבשץ אח-כ 'טק. של חסבח צריך יר אמרחיח
 וחתסת השתר ממת שלשח בח שיחיו קערח5פניו
 שירצה, טק טאטח ירקות רשאר עצטו בפניוחוסץ
 לחנינת, זכר ואחר לפסח זבר אחר תבשיליןרשני
 אחת וכישא אחת זרוע בטקוטם שם לשיםתחמ

 אלא "שיטו לא שבת בסיצאי פסח ח5 ואםטברש*ם,
 חחנינח בננר שחוא חשני ולא 5פסח זכר אחרחבשי5
 שאינת לפי חפסח עם באח חנינח חיחח לא שאז5פי
 שאץ שכיק כחבו חפסקנים אסנם השבה. אתה"ח
 ידץ וטמ5 ארם. "שנח אל בע4מא 4כר אלאזח

 צריך בטשקח שמבולו שב5 חראשק מיט45מרך
 חירקות ק ולחח ידים, נמי5ה ש וטברךנמ%ח,
 בחרוסת, %א בחהשץ וממב5 חארטח פרי בורארברך
 שאר אבל בחר"ח, שמט15 גתב שחרטב-םאף

 שו המרור עם ממוו שחחרוסת אטרוחפהמקים
 נהנ וכ! בחהה, ימבי5 לב! טשוו טרם טסמלאג%
 ירקות שאר 5אט5 חמרכו 5סח אסנם ז'5.חרא-ש
 ע14 חעירו כבר בלבר? בסרור חתורה סהמתבחיוח
 ש4את * ונרזמז חתינוקוח. שישא6 כרי שחהשחז-ל
 שחנשץם כדי חרששתח 'דים נמי5ח חקנו נ-כזח וטפני בחרוסת, חירקות מבי5ה חיתח 5א עצטהחסבח
 בחהשץ חיושת שכילת חידים תטילה חים קירושיראו
 חמצח בציעה רראו חסעורח בחחלח הסגחנ שחואכטו

 יראו וגאשר ע5חחחלהחסשערח, נ'ב חטורהלחיאי!
 טה 'שאלו חאכילח וחפסק חקערה שיעקרו זחאחרי
 ר' כתב זח טפני שולי חחנרח. קודם חזחחטישח בכ5 חחכ*ת ששא ? א*חם חניע וטח בכח עלראו
 סיט5 ש ידים נמילה ש 5ברך שאק טרוטנבורגטאיר

 רחאיהנא 5חם ט שק לפי חעימור, בע5 כתב 1ב!חראשק
 נ15 1כאי6 כטשקח, שמיב151 לרכר נטי5ח צריךאק
 חחנדח אחר חיא לסעודח חצריבח שחנטילחבזח

 חראשתח וגטילח אטנם חטויש, לברכהסטוכח
 ספור עת יסרו ויתקים עו45ם שטפי כדי כ'א5עצטו טכוה סעשח חיח לא בחהשץ מט5ק חירקותומאכל
 חביאו אס כי בסשנח, נזכר 5א ולכן טצרים.יציאת
 כשןה חרשת שאק אע'פ וחרוסה, וחזרת טצהלפנינו
 בטקום 5חבש ונהע ירקהץ. שאר חזכירו ולאוכר,

 הראשתות חחיבות שש4שח 5פי כו-פסחירקות
 לששים רסש חהש חסט'ך ואות פרך בחש "שחחפוכות
 א% 5בצדע, יש  ,שטמנח הטהףא ברכה 5ברךכאיבא חח5ח בשלטח ורפנע כדי הש5טות שהי בק"שים השנית וחצ'ח בשם5ותם, צהורות 5סשארותםזכר 5אפיקתע לשוטרח חסצח חד רה! לשתים,ייבצענח חעסצעית טצה ויקח בפרך:  שבדים שחיורבהש
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