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 הכיח ע-י טג.י וגדפם )1908(. ההקס-ח ד":שמ
 אל 4זגדה פירווש נו הש 1898(, )נרל,ן נררנמםמקקמ
 ג.' ע-8 שגים בכטה 9רוש "ש אסנם 991(. )צרפסה

שש-

ה ל רנשי ספיור מ  ג=ת טף6א =המ 
 כג,ע. ווד המחחיפ שמ תששההיט-זי

 חחנדח, נק איט א, י נ ע א ס ה 5 אח
 אוטרים ח'1 ארנרדע סרברים קחט בבב5אלא
 נקחנח טח וישאלו תקרם טף חכ5 קיבע! בויאוהו
 טראח בא"6 הסצהן לחגביח ארם דצריך וכד,ה4לח
 שאכ15 עהי לחם וח עניא 5חטא חא מירחשאמם.
 שבעת פ.ו( )רכרים אגאטר כטח בטצריס,אבותעו
 אבועזגא, דאילו טצי. לחם כתית ע5יו חאכ5'סים
 )שסות טטצרים דעשיאו או*ר חבצק את ראשיכחיב
 )צ.ט1( פסהש עיבי ששנע! בטח יכפק, ב5י.ב(.
 ישיאב5 בוי א*תחשך עד ארם יאב5 לא 5מנחחססוך
 רצרק. בל יאבל. יבא כההז 5ו אין מם להיאכק,טצה
 ק5א יפסח ייהי טסא, שאיט פסח לטשוההראף
 חהש אשר וחא"ש ט'( )בפרבר דכחיב בכרה,יהא

 תכהמן חססח ל9שמ הזדל חיח 5א ובררךטהו
 יבא 5א טהור קאיט בנץ לעשוחו צרך איטמם
 ווד. 5נפש טמא יחיח בי א"8 א"ש רכח'ביפסח
 לאטל  עכט פסח רץ ויעשח יבא דצרך כ5ובבב5
 5או יפסח חאי כי 5פסח, וכר ואפיקוכע וטרורירקהז
 חבא, חשהא פסח. חיח 5א רבבב5 קאטרבפסח
 נני מקת חבאח 4שנח בבב5, אנן עברים מתקנח
 כיאסוינן ר"שראל, בארעא תחיח טבב5 אהצאחורק
 חשחא 5חנש5. עהירץ ננש5וובניסן  בניסן )י.א(.בר-ח
 4שתעתיר ס5רע בטעם חבאח 4שנח טלת בפ5עברי,

 בראשיח באח בחו רח5 ע5פס"וחמ)כפירש-י
 בחרעס, 5אטרו תחקן חורץ. בני ישנחיח רצת יחיכ-ט(.
 תראה ויאב5, יבא שרעב כ5 עברי ב4פת אטרינןראי

 חכץ'קיו. נק שטורים 5י5 וחהו חגאיקין אתכגהטיניו
 י-ג:(. שבה )עי' טכ'רץ אינם ארכרוב4פה

 סאתש של כש טחא ח, נ ת נשסח
 בי, ישלך מ כתמב 36ע קמ5 חק תאןטסמ
 נעהג שמ5 מימ טח ושאי חכם 1% יןמם
מ הש ששלטטי  שמ5 חמ 5ש מם ומ6 
 שש שו ו5 חאא וב% יע. טסים*ה1
 ש מט ש א%ק חא ני 5א מבמתשמם
 חמ וח"ח חשמ, מו .ינ טע חאעממ
 יקמ שאר חמ. ממ הש*1 % *שר ה*ם%

ש אא3"עק כשש זמג ש"האם =של1 אע אץשאשטה  ימ חלל טצשה פמלע 
 *מא ומד ,עת גתא קים זמדקח"תמ*

 ה א י צ י נ ויפח
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 ררך מימ שגך טסוגק, פוםרה4 חפמ כרנתשק
 יר על וסוטק טטומ ע5 לחסג מורק וכניהשרים
 5קושומ פסמים כל'לומ מקנו %מבי ואוב4ם.שטאלם

 וחירומ, שררח ררר'כ!
 וט"

 טפני כ! עהשק אנו שאק
 לחסג שרים ררך שאק סקהעו כעמנ אמר עהשקשאט
 ראכ-ס. כשם ע.פ כטרהכי )וב-ככן
 ססי לפרעג מיינו ים ר ג ע)

 למ
 מיעו עגדים לכנך ואסרמ וכמיכ טחר, כנךישאלר
 מירוח ררך כך טסוכק שאנו גלומר כטצרים,5פרעמ
 מ' ויהראנו לפרעמ חיינו שעגד'ם טפני הזמחלילמ

 עכד'ס חיינו  עד'ק מוציאנו לא ואם לחירומ,'סשם
 קם'ז: )פסמים מניא שגך מכסים, כ:לט ואפילושם.

 מלכר כרכר מבקיאים חכטים מלסיד' שניהשפילו
 טצריכ כקראמ 5ספר מטרגמ שכל 6מ. זמשהשלים
 בבכור שסדבמ מפני סהשוב~ה זמ דוי מחבירויוהר

 מיו סספר*ם, וח'ו טקוס, שם נרק, בננ'חמקום.
 כ, ולא שנה, שגעים גכן אני מר' 5ררהש.סונים
 גט נשטש, שטנוחו כשעמ אנמ עליו שקפונהשכעים,
 כ-מ, )גגרכחן מיוורמא ררי מליסר לימ אמררוששנינו
 מ-א, פ.ר כרכומ ירדשלסי רר',ועיז סרי מטניאאימא

 רשג שיטמ, ראשו ג5 נממלא שנמ עשרח ששק
 ואוה יסים,, מאריך לנד%מ שנכנס אע-פ מ.יפ'א
 מ6לומ ג5 מיסים, מייך יסי וההש זוטא ג! עסיחיום
 קראו לומר לרבומ "גל' לכתוג, 6 מימ מייךיסי

 גק.ק לוסרח נוחנק חיו לא ורגנן גק-ש, גל'לומשיים
 ככרכוו כהאטרינ! גיום, חלא שאינמ לפי ערכימשל
 גנ אל רגר וט' מכי אטרי גסערגא ע.כ,)י.ר

 ומיע אטמ. אלחיגם מ' אני אלימם ואטרח"שראל
 שמאמו זנימי לא ע-כ, י.ג לשם אלשי ר'דקאטר
 נצחמ לא זכימי לא וט', כ64מ טצריםקציאמ
 אהא שאני כ5'לומ, טצרים קראה שחאסרחכסים

 יכולמ ולא ע4 מיקים וחם ג4לומ אומהששמרים
 שי רגריו הזק רכים וחם ימיר שאני כרבר,לנצהם
 זו פסיק ורויש זוטא כן שגא ער רכים, כסקוםהזיר
 לרגנ זכנמו גמא גטו נצחח 6שח יכימי חייה יטיגל

 ל.פ.1. )סנמררק 5סלכא יוכ! טא! ע-כ,, נ.כ)נרח
 א*א גגז :אג", מטקוס,כרוך

 רגח מש אתי טמ פש גשהמ גכקשאח
 כהו וגג%ם פנים גארגעמ מכדעג'ם סקראומהרח,
 ארגע! כננר אלא וערח רכרח שלא לסי מראבו,
 דעהו לפי שחל אמר שג5 גדעומ שו'ם שאינםבנים
 סטק ואיט קאי נפשימ גאפימ גנים, ארגעמגננר
 שרהה טפני אלא הגא, גרוו 5טלמ יטכהוג5סה
 וער: שנה! כרוך סקוהם אטר מל6 גסקראומ5ררדש
 אמו טעני! טהחיל ואח-ג הוא, גרוך "שיאל5עטו
 וגז אוטר סחו מכם וערה. רכרח גנים ארגעמגננר
 כ8 5אטר טחה גנר "שאלד כי כתיג ואהחנ!גסרר
 אמגם אלחיט ח' שיה אשר וחגהשפטים וחחקיםמעיומ
 %שחי 5רכר שיורע סיכר חסיב מכם גג!הרי

 מב59 גק עצטו שמהרא 15מר כא! ואי! מבסח,ג6טח
 אמכם, אח אלמעו, מ' בהיג רחא ם, 3 מ ארכהיכ
 ר-א אליכם. מדכור שחימ טטצחם שעאמםאמם

 זמ האק ואחכם אחזי כלוסר לימ, קרינ!אחזיכם
 מערומ טמ שהשל ממכם וכ! מכלל. סן עצסוטהניא
 לפסמ, קורם ממנינמ אוכלק אט לטח כלומרוחחקים
 חפסמ, כח~ג:מ לו אטור אממ ואף 9 עקר מפסמחלא

 וחפסח לפסמ קורם חחנעה אוכלק אטשלפיכך
 בגסר אפיקובק, חפסמ אחר טפטירק שאק לפיאחרח,
 טרכו דגפטר וכתלסיר טסעורמט, כנפטרקמאכלמ
 חפסמ טבשר בזימ כאמרתמ חוגלמ טטנו.חפורש
 גזימ שיאכל ואמי שעמ, גל כפיו מסעם שימימגדי

 ליפסר רשאי אעו כלוסר אפ"וסן, טפטירק אקחפסמ
 וחכיאו החהאו אפיקעק, ולוטר אמר כרכרטסע:רחו
 סעם לחפקיע שלא סעורח, כקינומ טאכל ולסעין
 אט %כך טפיו,פסמ

 אוכל"
 זכר גאמרתמ כהנח כזימ

 טפטירק ישאק גשם ממם נרסינן ,נמייא סקרש,לפסמ
 ממצה אמר ספטירק אק כך אפיקוסן חפסמאמר

 רבר כפיו, כהנה של שסעטו צריך שימאחיקעק,
 שא כלוסר רכר, של כלום אפיקהק יוך כלשחאמר
 אפיקו אפקונ8 י-א גלום. אמריו שכל ולאוי"ש!
 נרסיח מגי יוהר. יאג5 %א אכילמ כ5' חהראטנא
 אמר טפטירק אק חפסמ כחלגומ לו א*ר אממואף

 א"ש קלהיטוס ר טפי ,ואקה נרסינ! ולאחפסמ,
רוטי.

 פרעח, אל גא גפ' אוטר, 1זמורזצע
 הזאמל3ם, מעבורח טח גניכם אליכם יאטרו כיומימ

 רשע גג, הוא מר' לנו אטר %א לכםסיאסר
 חעבורח מיא לכם חכלל, סן עצמו להחראשטמטק

 וכפר הקג-מ של עגורמ כלל סן עצסו ומהרא לו,ולא
 גרכתיג גו, כופר גאי6 כטצו~יו חכשר שכ5גו,

 אף א5חיכס. מ' אני ליח וססיך סצ,מי גלועשימם
 )ימזקאל מקמינמ מכנים השני כטו 7ניו, אממקממ
 הורח; רגוקז כננרך לו: ואטור מכע.סו גלוטרי-מ,,
 לו ומאסר כא%חו, שמשיכמו שינים קחיח לועשמ
 שאמי אני טטצרים, בצאמי לי מ' עשמ זמגעגור
 ננאל. חימ ולא יוצא מימ לא כטומך רשעאגל
 משוגמ 4 מ' עשמ זמ כעגור זמ פסוק שאקואע.פ
 מיא השובמ מג' אפילו לכם, מואמ מעבודח טמעל
 אמ ועכרמ כתיג זמ כעגור טפסוק שלסעלח6,

 מאכלו, סשימ יסים שגעמ 4ח וסטיך חזאמחעטרה
 כצאמי 4 מ' עשמ כההת חכי~מ חפסחעגורה געבהי כלומר כעגח-, ער לכנך ומנרח כתיגואחריו

 חפסמ, אעגורמ קאי 4 מ' רעשמ וג'חטטצרים,
 מ' תשוסצ 5גם חזאה מעטרה טח שהשלכשחוא
 5י.עשמ

 %א מגם לא שאיט א1טר, טמ1מם
 לפרט יודע שאעו לפי קרי הם חסים. א5ארשע

 עצט 5החרא רשע אעו תם חחכם, גטומרברים
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 קא טיב1 סה הוומר רכרץ את טתם אלא חכלל,סש
 סד ש5 פסוק ס41 יר, כחוק אלט הוטרתפסת?
 פין פושת 6, ששת את 6שאול יורע הצאיטושת.
 כאנדד לו רר!ש ישאלח, כלא לכנך, וחנרתלאלס.
 שיחא יכל חרש, טהשש יט5 חנס. את לווחפרסם
 שחרש ניסן? חרש טראש !1 חנןח לו לררושחייכ
 ח!אח חעטרח את ועכרת וחנרח, סן 5טעלהגהיכ
 חנעלח כיום כלומר חחהש, כיום ת'ל חודגכחרש
 חפסג את ט השוהם עטרח שע3ר י-ר טםקמא

 עשר, חארכעח יום  טבשד חחנרח ל1 שיררוש'כי
 רטשמע !ח, כעטר ת-ל חיוס? כא! תאטרחוא'ל
 זו עבורח טפני ואטר לפניך, מתחים וח0צחשחפסח
 !ח כעבור אחר פירהש ננאלתי. בטצריסשעכדתי
 כל'לה. ז!ח* כסנק י'כ שח! שעות כעב1רכלומר

 דועו !רח, עכ1רח ע1כריטתחלח
 ע-ו, שכרי סהחלח ח"ט כשכח, וטסמם כנטתטתחל
 חחט חחט עכרים אהמר  שסמא5 אכל רכ אסדבו

 קום כדכתיכ שמ, שלר להיייחו. שטרנ!עות,
 קטורח. 3ני "שסע,ול א,%, את השרכח כארץ.ההחלך
 קהשטר בר1ך 5עשו. ירהשח כי כדכתיכ אוחו,5רשת
 גהשיררט לנא5ט לאכרחם שחכטיה חכטחחו,לחם

 רכהיכ חגאיח חקץ, טחוכ חיח ש1קכ'חלטצרים.
 5עשות שנח. סאות הורבע שנח ש5שים סחןץרחי
 חבתרים כק כרית לו משכרת לאכרחם, שאטרכטו
 סשת ארכע סהשכ יצחק סשטלר !רעך, יחיה נרכי
 וריבר טשעח יצחק טלר שלא ער הש5שיםשנח
 סקץ יחי חח שנים. ת.ל דיי חכדוים כק כבריתעטו

 שעטרח מש אגח, טאות השרכע שנהאו6פש
 5שכרחם וקכ-ח שחכטיח חחבטחח חהש ה4ו,5שטתש

 5אכותיט  עטרח אנכי ק יעכ1ח אושר חגף אההם
 חקכ-ח עלעו וקסים וכל יום, ככל  עטרח לטסהמלם,
 לכ! שחרי חיש שק לטר, צא טירפ. האףלנ1הנם

 כרגהיכ חכל, את 5ע9ר והפץ יגקכ 4 עסרחארסי
 ל1לא השלס, טן לאכרו שכיקו אכי אוכרארסף
 'עקכ עס טרכר לך השפר 6 שאסר וקכ-חשהצ'ל1
 שם לטר לטצרים ה-רו כאשר תם וע, וערטמוכ
 שהשץלנ1, חחכטחח ל1לא חטצריס לט יחמונאסר
 שאסר חקכ.ח של חריטר פי 4 אנוס טצריטחירד
 נמו כ4 טשטע ירר לרדת,ל1

 טה"
 ושא, גהיכ

 ןירטיה כחם אק ותדכר חהו חסקרא 5שקחרטר
 עיפ חיה !ח 3ל 9סף, סכירת ע-י חיח שאטסחץ.

 נר כי אכרחם 4 חקכ-ח ונ!ר טח לקאסחרטר
 כר!ל ש5 בש5שלאות לירד חיח וראף ורעך,יחיה
 ארם כחכלי שנאטר 'וסף, ע-י 4ם 01חט*ט 1קג-ח שחס 4א כשכי, חח%ך כארם :1 פ.םןשכת

 להשחקע לא סשטע 'צעח לפי נימת לשק ינראסשכג
 אק כי כאט כארץ לטר כדכתיכ יסוכ, שםלקבק
 המשיחיה כאט לש טרעה חיח הוי6 5צא!סדעח
טזיה

 יחי כס1 סאטיפ אנוים ט, ע ס י ת סכ
 ום נהאספו כלומר שת! 5שק סצרעים טספר,טתע
  כשףם נפרדו שלא אחת בעיר אהר כטקוםיהר

 פר"שא לרטה. לפרות טתקנים טצרינים ר-אשתוה.
 חבן כ5 ג!רת כישכיל טידשנמוש שפירשו ארץ,ררך

 כנהזי את הענח אם כפו בודששו"פ, שייך ענףחי6ר,
 5שת א4ים, וירע ע-!.1. ,יוסא סומשס"ש1שטר1!
 א6 עפ5נו הות אלחים. ראח "שרש5 כני שלית קא8ד וחב4 אשדמ, חמ את ירע והארם כמתשם"ש
 סבהו וכא-ם יריו, דמ%שח חארם עסל וח!חכנים,
 חוכן חההק, אתן וראקית נחי כדכתיבחצאתו
חלכנים.
 מטאק סצריג ארץ ב ' ת ר כ עו

9 חמש שח מישטתש ח ח ש%י" א* רק  א פ מם תטג א4  מ א מ 4  י44אש רא מ"6מח4 סז*מ 
ש 9 מ ש4 א  4 מח אז*רח, 

ח  %ש6חיחחק ומ,שי4מ
ת מר *רמץמ44 שחשק מ ו ה  

שב4י א מ שח 6*מ ז=  ת ק  א  
ףאש 9 9כשג יש שפ   טת5 מי מם 9כרך שאט חש דן ואכ"הט4ש *י * 
 9ולשלש כשרג %ר1אחקטח יתהמי

9  חימ9= % ויד   אקמססף יסף כ*גחי מב עכעמש=, נימ ממח  עאי 
ק=מש4 חחמת מף שש. שאם טצל סמכ ששממח צ מ ש מ א ף מ % מש  ש ץ 9  

4מ4מחאשק ש ף ש  צומ9 שש 
 אמ אעא "חאסאמ מד, א*ש 4מ4ך
 4מ? מי מר ממע הג יך קיחקמ
 מיש תי ג 4ט הל מש שק קקה יט4ז
 יפ כ ם מ כ חש4 חי " א י ייאט6"ש בש וממל מחח ושאת כ9= חחחט9
 4עך חמה % חי כי ומשעי ומחמשק ייי תיעמש חמע חחזג ק שאםמרם
 6מיה ש4 טח טחל גאוץ הש, רכרםמף
 לימן מט דא י3פ"

 מ4ף מהל? חיאח ש% רכג בשמאתשש י" ג! גח3 כמשח נר31כטורא
 *שד מא וק כמ=, 4ם ת=ח ~צ4חכעח
 א4ש לילך סה9כ ל9לה שרם כ ע%כפח!
 מ שחת חיג ע 9ש נ יש 1 ראק. ,אתמ"
 חטטח, !ח להשלם. 4 נטויח כרכהיכ חגטראאת

 נסצא בהט, וכ! סכות שתי שתש, ח!קח כיר5רג חטים שנחפבו חרס, !ח חשחות. את סשח טשעשח
 מר.אכ-ח שהכיא סטת עשר הץ סטת, עשר וא כפסוקשריעך

 כחפ נות! תיח יחורתרכי
 ע'י אלא כפירהש טפרש! חיה קלא ס, י נ ס ים



קסא
1*1 41כמ"ינ!!ץזור4

 כאח.כ, ער-ש דצ-ך כ"י בכרייחא אוטר חיחסינעים
 ספרשים ו"ש קצרח. ררך ארם "שנח וזא51ם 5קצר.כרי
 סהרה שחיח חחראח ע-י צפררע רם הסיסנים,סעם
 ססט סכאן כחדעהשח, שלא וכנים חכדע ש5ש ערבו

 לביפח אווצ טבניסץ שכי-ר רשנח שלקח מיחמברם
 שנחררק חחראח כלא שוצ טפץ כש5"שיתכי

 כלא הטהק בחחראח ורכר הערוכ חיח וקפ-א:(.
 חדעהשוה כלא הזשך כהתראח חשרכח כרר 1כןההראח.

 וער-ש כסטח, אחרן ע.י חיח וצ.ך כי נראח4י
 כסטח, סשח ע.י כאח-ב מטח, %א כדטח ע-יחיח
 יוסי ר ק. יחודה ר סיסנם%חכי

 חנל"~
 סוסיף

 חש אלחים איכע שנאסר כטיחם וחדש שטתש
 חסש וכיד יר שנאסר חסשים חים 1ע5 סטת עשרחץ

 ע5 שלקו חרי סטת עשר אצכע 5כל חןאצכטת,
 סכח שכל סוסיף א5"מר ן. סטונ חסשיםהים
 טרעניות ארכע חיו כים וכץ כסצרים כץ שלקוומכה
 סש5חת ע-י חיו וכים שרח העם קכרח אף סטהש

 סש5חת חערש סוסש עקיכא וף רדם.סלאכי
 חט"שיונ לטכח רעיםסלאכי

 שפטיג,הרסטג כחם עשחאלו
 שפסים, וד עשח וכא5חיחם כרכהיכ כאלודחם,עשח
 של נשחקת אכ! של נרקבת עץ ש5 כסכלתאחשמהו
 5חפ קשח חיחח וחיא כטריחם, חרנ ניססדנמוגות

 את רנצ15 הכהיכ פמעם, את 5נו טק חכל."
 :( ט' )כרכות רנים כח שאק כמצ%ח שעששחמצרים
 חים שכקריעה חים, את 5ג1 קרע נטל1. ססתםשבל
 נעשח זחכ הורי שנאפר סצרים, סשל ייתר ססמנס5ו
 4 חכסף נקו!עת עם חים כטת זו רכה( ,שח.שלך
 דגק, את חהומוה. שקפאו בחרכח, סצריגכית
 טועסיפ חיו ככק כי אחר, כסאכ5 סספש חיחשלא
 השכוע את 5ט נה! אלו שכשלפ. סעפים פעיכל
 כק אות שחיא 5"שרא5 טע5ה סק5חהדא

 קרכט לסינק כיאתם קורם נהנח רשכהל"שראל, הקכ"
 5א הם ערי שנט5ו חיא נוז5ה סעלח סיני, חרלפני
 שחיא חחשרדג אה 5גו תהן והולשג רסה כחםש5פה
 ובבוה ערשרחיים

 ישטג תו אופר נסליאלרכן
 ח% טמל מ5 י מיע ח"ח. קחאת,%

 *ו תחך יזא שי ש אטץ פמים יטטחהאת
 חמא להמ" ויז תא מפי =ש, חיאש"ט
 א4מר משההו המרור 5חנכיח תחך זו, טצחכשאומר
 שא חוש כאילו %יחג ידו סגיח או !ה,מרור

 וכרכהיכ עכרים, חייט אבוהינו "ושו 5א שאםסששרים,
 כל4מר נאל, כלכר אכוחיט את 5א טמצרים.כצאהי
 לאכ4תימ. שעשח חנסים כ5 בכ55 אטמרי

 האכים אנחט ונש5נו א4תט שחהרא ך, כ י פל
 שבח של 5שתות תשע כננר גר %ה555חחעת
 פאטהות כעשר ריכ-5 ראטר חח*ם, כספר רורשאסר
 כנש4ת כששרי הה*ם! כספר חד אסר שבחש5

 נהוישח בחפלח כתח5ח בטוסור כסשכיל בשירכנינק
 ושכהו שסו שטלל חללרח שכטלם תרו5כח55רח,

 כע אלשר רי-א אמרו? פי זח הל5 ראטרופטצרים. כשיצאי "שרא5 שאסרו כשפ חח55 ראסר אחונבבה
 ססירים "שראל ב!משת רכחיכ 1"שרא5 סשחאומר
 קי.ז,.,פסחים
 פועה עכרי %א ח', עברי ה155 ח י 1 ל לח
 וער שפש גמרח 6פקום שסש, טס!רה י-ר.ג,סנלה
 הע%ם שכל ח', שם פה%ל הש5ם כל והייטשקקעוע
 נרול סכהשו וער שסש סס!רח כהכהיכ אווצס"ל*ם
 וסשפל השא רם שחהו 5שכה, חסנכיחי כטים.שפי
 הע*תים כשפים רר שחוש וכארץ, בשניםלראהן
 ר5, סעפר סקיפי שחחתיו. וכארץ כשפים4מכיט
 ירים סאשפ4ת עשירים. נריכים עם חר55ההשיכ
 הכית עקרת וגטיטיכ והטפלים חיורד'ם שטע5האכיון,
 ירים סאשפות אחר פירחש ח55יח. כניח עםשמחח
 סצחם כנל1ת וענחם רלים "שרא5 שחיואכיק,

 שודא "שרא5 כנסת 5חהשיכ ועתיר כס15כח,לחרשיכם
 עקרה. רני כרכהיכ כחם שסחח שחהא סבניחעקרח
 עדשים שחיו "שרא5 ח15 ר5 סעפר טקים אחרפ"

 הועו, חלכניס סהכתת ואת כהכהיכ סעפר5כנים
 לקוישוו סצרים ארץ ככל חעם יפץ כרכחיכטששפות

 תכ4 5כקש אשפהז ע5 שחיו להב!,קש
 %לשת לש, וימש ישראלכצאת
 *חג ימדחמ ש. 5 עי קף "דששעהאת

 ים למך קיח של מש שעת ק אתשא
 זכח כך וכשכי5 כים, חקכ-ח של שגצ11קר"ש
 ראח, חים מחל4תיו. טח% הח שכמ ש5נדשו5
 חירד! חצרוק. יטכע שלא רנס לתוכו נחשתשקפץ
 חים א5 שחיכים חנח*ם כ5 חרי! וחהו 5שחור,יסוכ
 כאי*ם,ספחדניסוצ רקדו חחרים נקט. סגייועוחר
 ארק טלעי ש.של

 ח4י
 ומי ארץ, חתפחרי ארץ,

 חכל. ע5 ארת שושא יעקכ, ח45ת ס5פני חארקעחהו
 4תלמ"ש טים לאנם המר וצפך חוא רהוהכשחוא
 סשיש חפך הז ש5ה בחלסדוש כהכהיכ פים,לנעש
 יחפכם.4 שלא סחפחריפ ונכעות חרים ו5פיכךחרש,
 חלס"ש ער אוסרים חלל כית א4שר חהו חשן עדהק

 אשר אוטר טרפק ר' כנא%ה, 4תותם פים5מעימ
 קי.1:(. ,פסחים "שראל נאל ער וברנא5ע

 4תרת ער הר חטים א5 חסתךשפ1ך
 נומח, טירתם תחי שד! וסוסיף "שינם,אפך

 וסלאך רות לפני כמדן יחיו ירשכ, יחי אלכאה*הם
 רורפם. ח' ומ5אך 4ת5קלקות השך ררכם יחי דתזח,ח'
 וק יריחפ כטעשח סע45הם, וברוע כפע5ם 5חםק

 של1 אלחים חאששם 5חם, נמו5ם השכלחם,
 כה סרו כי חריהש פשעיחם כהוכטמזומתיחם

 רשרים סשכל רחם 5הם וק חיק, טה 5חם,ק
 ח/ שפי ט!גחת ודישסררם כאף תרד1ףשסקות.
 נש5ה 5מע5ח שה!כיר 5פי ח', 1 נ 5 א5



 .כזחזור149
קטב וימרי

 נלטת, יפאר על נם רחסים רור בקש 0טצרים"שראל
 כי לנאלנו. דהישת לטענך אם כי לסעגט לאואמר
 איח חנים שיאמרו כבורך אע בי כבור, חןלשמר
 ובירו בשסים שאלהעו יויעים ואט וטאלם,אלהיחט
 הדשח, ונם עשח, ת' תפץ אשר בל לגאלע.יכ~ת
 ואע חחב בסף עצביהם כי צגים כצורנו לאכי

 אבל כטוחם. יחהז בחם בומת אשר בל,סוע'4ם.
 בי לחם מועיל הוא בח' חטמתים אחרן ובית"שראל
 חטים. תם ח' יראי ביח. יט5ת תוא וטננטע,רם
 בו ומברכים חשט את זוכרים בשאנו יברך, זכרנוח'
 שנאסר אהרן בית ואת "שראל אה ומברך טסביטועא
 יברך אגרכם. ואני "שראל בני על שסי אתדשמו
 טכרים וכשאע לכרך בייו תיכ5ת ישראל, ביתאת
 אזביר אשר תמקום בבל כדכהיב אותע, מברךאוהו
 ובית ש"שראל 1לפי וברבהיך. אלקך אבא שסיאת
 עהפת *ברבנו. תכהד שמו את ווגמים ח' וידאיאדעק
 ארם לבני נתן וחארץ לו בחר וחשגים וארץ,שגרם
 טצח, למתים 51א פירהההז, על ~שבחולהל6
 תהם שאמ במ, כיפא אנו אלא מה45םשאינט
 עיש וער טעחח יתגכרר

 על מוסב קח", את ת' "פטע בי י ת ב תא
 אני אבל ונר, יראו ה4ש לתם עינים שאמרלטעלח
 אזמ חמת בי חהנתי. ק51 ת' "טטע כיאחבתי
 מות תבלי אההי כשאאפע לו, שאקרא מת~סוע
 ת' אנא בשמה אקרא טצאתי יטו צרח שא51וטירי
 כחירים, וחט פהאים יטטר מרחט העא נפשי,מלמח
 חל1 פתאים בספרי ואמרו עענשו עבח פחאיט.כטו

 לנאלנה לי ת' הכתפת טן שד4תי ואע-פכחידים.
 עליכי תסדו ינגיל וד כי 16נוחיכי נפשי שובילפיכך
 חתייט בארץ לפניו ואתחלך טטהש אוהךההלץ
 החלח. תיע  שמתהז לפי חחיים איץ שקריתבא.י

 כשאמרתי ת6ת, שני לשק עניתי כשאני חרתאטנתי
 שנתנבאו חנביאים כל כחכ, חארם כל בנל1ת,בחפזי
 נא51תי. על בנלחץע4

 חמובים תנגעליו שבל ח', ל ב י ש א תס
 לחל6 אקרא ובשטו אשא "שחטת כוס לפיכךע4,

 כל ננר אשלמת בנל1תי, נררתי אשר נררי51ברכ1.
 ואתית ת6יריג לחטית בעעיו ובבר יקר ביעסו.

 אמהך, בן עברך שאני לפי שמפרש במו נרריואשלם
 זבת לך ואזבחת נלההה למוסתת ופההתחתייהני
 מארבעת אחר שהש תאסורים מבית יוצא בדץתויח,
 על ניט בל תללהע לת'. לחודהץ שצריבעיגרים

ג

 שרבר רבריו ואמת תאלע תסח ע4מ נבראשר
 ע5 מוב בי לח' ה11ץ חללרח. לפיבך לעים,לנביאים
 4עים בי מכוע ומח מפ הוא עממ שעשתזאת
 יורוהג וחט-ט אחק בית וט יגיגחסיו

 יה, במרחב ענני יח, קראתי ר צ מ ת ןמ
 בעהרי שת' וכיק ארם, אירא לא ענני שהואוכיק

 להטת מוב לפיכך כשהאי, שאיאת אניטובטא
 ועזה תשועח להם אע כי בארם, סבמותבת'

 געבמת לי להרע בלט נים אותי כשססביביםסבתי,
 אגעלח סח כמו אסילט אנצחס. ח' בשם כיאני,
 ואלה ברכב אלח כגע נ"וחו, 6שק שחהשלבהך
 וכשטוסיפין נזכיר. אלחינו ת' בשס השנתנובסוסים
 בשט וחבל רועכו, קחרם כאש "בתי תייל1תעור
 ח' לנפול וסבגי נרחח כשחייתי רחיתני רחתח'.
 ועל 6שועח, לי יחי ית חמרת עף כי עהדני,חיח
 יטק יאמרו באהלטזם, צריקים ידנגו חישועחאעתת
 השספר אתיח בי אמות לא אני ונם תיל. עהשתח'

 6 פחחו לכ, המיתני. לא שיסדני ואע" יח.טעשי
 בט השבוא צרק שנקראת ירישלט. שערי צרקשערי

 יבואו צריקיט לח' השער זת כי יה פיחבחודא
 ואני לישועת. לי ותחי עניתני בי אורך אני ונםבה

 "ת-ב בבנק, לתתת חבתים שמאסו לאבן אתתרומת
 בנלהז מאוס שתייתי אני כן פנח, לראש חיתתזכתח
 בוחן אבן חנביא לי קורא שכן פנח, לראשתייתי
 יר לא אם זאת לעשות יטל חהש ומי יקרת.פנת
 וחיא זאת, חיתח ת' מאת אמר חהש לפיבהח/

 עשסחח ננילת ח' עשת היום זת כג בעעיפליאת
 נא, חהשיעת ח' אנא לפניו האסי רחמים גבקשט,

 תנר51ח את נא וחצלקחח לע51ם, ט נרולחשחתא
 תנא5ח ואחר וחיכת. מתי~ת שתחאחחת

 יאמרו ח' לבית בהודות לברך ישראלכשיבואו
 על מוסב חבא ברוך ת', בשם תבא ברודלחסן
 אסרו תן מבית אתכם ברבע יח. אורח בטאכא
 הקריבם לט ששיר לטחר ער בעבוחות קרבנכםתנ,
 על כערים חיו תקרבח וגשעה תכעכח. קרבנותעל

 תסיה)עים בי מוב כי לת' הוזץ 1 חבל יאמחארוטמך, אלחי נפשי מססנר ההטטז בי ואורךארם. לבני הפלאההיו חסרו לח' יויו כרבהיבתודתם
 ק י לם




