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 האלשיךפירוש

 ונועג'ם, ונבהמפ חמרח ש בהוישוחש בפרם חצפקהא4ש1
 ארעיו. חבא-ם הרהצ-ם גל שאבו טסמ אשר חכארוהוא
 סץ ניי יאשונח ניח מה שי חחעה ש חא4מיךשירו,פ
 מעח ש בקווד הירוש גל כחב שלא אששר אךחקנ,ז,
 גחם והשחטש חש-ך ש חא4צן טמאטף יקס חטי1ס=ל

 חחנדח.לפרוש

 קרטחח

 החסץ את בורקין עשר לארבעחאור
 חעיסח טחטץ השאור כ.אשר כי וחוא חנר,לאור
 וסעפשו, חארם את וטפסיר טחטיץ חרע חיצרכן
 ו5א מע5יו, העח-ר ביעור חובח ע5יו ח5וע.כ
 א:ר ב.א זקנח, 5עת ויבוא ינדל אשר ערייח5
 אחר יום י-נ שנת בש5יטת הו,ו ח5א*-ר

 מוב חשר ימי5 א כי חי.ר, שנתשמחחיל
 ואור חנשטח, חיא נר כי חנר, 5אור חוי5פעטו,
 בשרין טוב. השר הוא חי.נ אחר טחנרחנטשר
 פניטיוחיו, וטחבואות 5בו טצפתי בכלובסרקין
 בו שטכניסין טקום בכ5 בטאטת חהנא ע-זורמו
 אין חטץ בו 5חכניס ררך שאין סקום אב5חטץ.
 נכנס חיצח-ר עיפרש חנח כי וחוא בריקח,צריך
 ענינו: לפי ואחר אחר כ5 חארס איבריבכל

 בשות גטצחו וקופח, בקוטח ל5כתעראשו
 חרע, 6שק לקב5 באון רע, 5ראות בעיןכתמז,
 לשק טצ*ת וב5שונג ובשפתיובפיו
 אשר ם לאגל ,ב4, חבר מח סמ, ותריע

 וירים עת, יאשע1משבת וחלבאסממח.
 5הה 5הץ טטחחת ורנ5ים נק; רםשוצות
 חומא ארם בל 5א מנת חאערם. יתר בכלוהחקש
 יש ב-א איבייבב5

 ע"ור"
 ו5א בקצחם לחמוא

 עע ההג חטא לא באשר שקמא ש 1בשאחת:,

 הנתער ואהד נןעו, צרך וטצא פשפשאם
 שיהא ער טמש שיבמ5נו ער יצרו את שיבניעבימו5 צרי

 יעצר 5א נרר ער שחוא רארעא, כעפרא וחשיבבמל
 חררך וסנר לטרטם עשאו כי 5חחמיאו, עורכח

 שיחרחר סנ' בע5טא בביטו5 חתורח טן בי ואףבער!.
 ובכהמשח ברטר 5בערו נ-ב צריך אב5 ב5בו,תשובח
 צרקח. ובסעשח של"ש ברסעות וחחנותבוררים
 ארם שכל בלילח ולחקור ררכיו לחפש הבריקחועיקר
 והש אנשים שאין במקום 1בהומ1תי1, בניהומצף
 יהבורד ברד "שב אז כי בעסקיו, טרורבלחי
 "שב חארץ ע5 וחסוהח, חרלת אחר 5ילחבאישח
 חובוחיו שמרי כ5 עם ויהברך יתעלח קו:חו עםוחשב
 שאורח נשטחו חיא חנר 5אור חח לו, חייב חואאשר
 אחוחי נפשי נפשי איח יאטר בי 5בריקח,יפח

 ספרי ההאב5י עורי עורי השהברין טחי עררעיתין
 בי שברך, כים נדו5 בי 5ך עשי יחיר אבלוה5'5י,
 קררשים כ5 חט5כים, סלג' טלך בחיכ5י חיותךחחת
 בגודח כו5ן, ע5 ע5ית ואת אור יראו ובאורךעטר
 עניח פח 5ך וטח עח, בכל לפניו סשחקת טלרבח

 נטטאת כי חנרח, במהצאת מטאח וסורח טלחסוערח
 הרע מיצר בך יתו א"שך תחת מומאה שמיתוכי
 פני 5ראות הבואי ובי אחריו. ויסשכך שכבתואת

 מ8י ש בי חחט' וטת נפשי השחוחחי טחא5חים
 שחורים וטהעמפת שחורים לברשח ראשך ע5ויחך

 יוכגו ב4 טטך ירדו רואיך ב5 חצואים,טחבנרים
 חבחשי ח,א חעני טח שרור ואת ב5בושך.ינעו

 רוהץך, ואת ע5 חרפהך את החיכי אנח טפניו,והבה5י
 ובי כליטחו 5אוחח 5ח אף בהשח 5אותח לחאוי

 פניך תשאי ואיך פקורח, 5יום תעשי טח ע5יךיפקור
 סשחר חלך ואיך חררך, פנח ויוך פנח אנח 5רבאטור
 גלך יפח חיותך והחת גרטית, בי 5ך אףתארך.
 בצרור צרורח חיוחך וחחת לך, יקראו ממאחסורי
 הקלע. כף בחוך תקלע בסריטח אבן בצרורחחיים
 רעם החו 5קי יבחלך ובחרתו באפו אליך ירברואז

 הואת חארורח את נא פקרו ויוטר: לרברנבורחו
 השכיגוח, 5סעצבת ורטסוח השטימוח והשרף,חהמאמ

 כסעך אני ונס בור, ירגחי א5 הררי שאל א5ואז
 פשעמ עיט חמאנו כטה- בטוני בי נרדתי, כי ליאוי



2% האלשיךפירהטרסת

 החתי שאולח, אב5 ארר בי כוס עבר עלי ונםוסררנו,
 לבקש יתר נעטרח ע,ב ח%עת. וחכסני רסתטט

 השסש, תחשיך 5א אשר ער לחחלואינותרטח
 סת יקום ובי אל יפקור בי נעשת סח ינראתהשקיף
 טר כי חוא תלא סר, בי יעהנו זאת וחנתנשיבט1
 רעות שתים עור ב-א "טתיתנו כי בעיניו הויעססטך,
 רוב ו"טביתנו  עהינו סלבנו יסיר כי אחת לנהמישח

 סעט כי כסהו אש י ש "גלח אשר עראשסותינו
 אתר כל ע5 ולעוטתם טובים, חכלתי טעשיו חםורעים
 תאת בערו. לחנן סובים וסעשים סצות וכסתבסח
 ח' טצות סכ5 אחת לבנו על בעלות כי יעשתשנית
 תבל בלבנו "שים וגשינו הטמענו תעשינת לאאשר
 ולתפוך רעחנו זלהקל עונינו כובר לנרהגחב*ם
 ער תבל של והואטת  סענות בה0צשו עצסנו,בזטת
 ואוי שיעשח, העק לארמ יחשב שכות קרובשכסעס

 יבא יקרא כי 1 התוכתח סיום לו אף חרק, סיוםל1
 עצטו ויראת רבעיו, לארבעת ויתחפך וחשבק רק.לתת
 רבקים בעתותיו חושת פע5 אשר חב5ת סלאכיססובב
 יבחל ואם סיסיט, ורבבת אלף מצדו בנפשו,שהזזים
 וחם אלח1 את לי ילר סי לבו בסר שברו עלוטועק
 בי י5רהנה בעהותיך ת%לתנו, בפשעיך אתחיעט
 ולסוננך לרכאך לרעחך סביתך רעח עליךהקסת

 תיטים בל לו יעשח וכת חלקך. חוא כי שא%,בהחתית
 חם חן כי רשעתו, כרי לו סלאת ער בניהנם הואאשר

 חזאת תרעת כל חחוא לא"ש נרם ונו' אטץ.חטיסרים
 5ב1 א5 סהה האלותו ירו הטפלות רפיהו לאאם

 נפשי לא~ר: רואים שאין בסקום נפשו עםלהשית
 תנת תררם, נשבב עור לנו סח בסה. כסונינפשי
 'לר בנו ניתן כי שנת לי.ר אור %סעלח הזתסיום
 נעירח לומור. סעיר לנו יחא תוא הלא הוכם,ססבן
 ררכינו נתפשת %אורו לו רורנו את וניתןונקשח
 ונרחץ תנפש, על תסאנו אשר סכל ונשוכחהחקורת
 כהטטרתנו טל ת', שני סננר טעלליט רהג ונסירהסחר,
 לא ו*לח יום סעינינו שינתנו ותירר יחרנעסרח
 נשוב בל ססוך, 'צר על ס5תסת באנשינשבות,
 כאשר עסנו אלהינו ח' ויחי בחחלת, כאשר5עוטתעו

 אלח הו, ימשנו. ואל "גזבנו אל .אבותיט עםתיח
 תרוכה ברכה נכלל אשר תסץ ביעור ררביקטת

 תטת-ר כח כ5 בער בי ער חנר, לאור הלילתבכדיקת
 יחית אשר חזמו (חית וכמת אבריה וכל אישסקרב
 יסצא, לא שאור יסים שבעח רק סחאיש,סבוגר
 כי תארם, ת,י כל חט5לים עשרות שבעת הסתחלא
 בבערו ר' אסר ולא שנת, שבעים בהם שנוחינויט
 נר' נבו14 סכל נם כ-א מעצט1 יצת.ר שאהרב5
 זת ערבים "שרא5 כל בי עירו, ואנשי וחצר'1ביתו
 ואחר' בבתיכם יכהוא לא שאור מצות רכה תתבזת.
 של וטק חסצן תבער אתת כי נכולך, בבל לא נםכ!

 וא5 אלתיך. ת' ער תשיבם אשר ער עבירחעוכרי
 ססני עט וגל שאהר כ5 בערתי חלא אישיאסר

 סהשאור יבצר לא אך בירי עלת אשר ב5וסנב%י
 אף חשאיר בלתי ער כערתי לא אשר סחרבתסעט
 צוו באשר חז.5 לט רכהו לכן יוכל1 ט אתרנם
 הוא תסץ 1כ5 שאור כל שורר בלי5 בילנו
 אוח, נסנת חנותרות תטץ תתיטת בל י-ר,5י5

 שכלו, עי בהו נכש5 לב5 יחיולסשסרת
 אשר כ5 כי 5ט 5רטמ באש, נשרףוחטתר
 יתיו אותם נסנת בערנו ש5א טעתותינונשאר
 ח%כים 5חיות תסיר עינינו ננר 5טשסרת5ט

 אשר ער 5אחר אתר אוחם בלותט ערומבערם
 אתת עבירח סכ5 ולהשסר נוהו אתףנש*כם
 משסר וסכל בח. בידצא לנו תנרור בלסתן
 כי הרע, לשק סלקבל צדיק איש 5שסורצריר
 רבר סכל נשסר צריק איש יחית פעסיםכסת
 הגכושת סתרח סשני חסיאת בא איש ותנתרע

 צ'ר יביא זת אוחבו צרת על וכטשדאתבת
 צר אליו באסור תרע, 5שק ברשת לסרשטבפיו
 ראיתי חלא בי חצ'קחנו ואחבתך אחי ע*ך4
 ריבר ובזת בזת ע*ך סרת רבר בעטתךנבר

 כחץ "נה בסטרהו, תלכר וא5 פןוהשסר
 ותתי בסנו ובשרירי בלבו חרביל1ת נתקעשנק

 נסחר אשר סחרהו בל ויססא לולחרפות
 רסים, רטפיכות נ.ע כע.ז הו,ו חסור עק כיבתשובהי,

 ל5שק כתתת ברית בי ס5קבל צריק סא"ט יבצרולא
 סרכילות נסלס ש5א חסלך סרור נרול לנו וטי וכר.תין
 ע5 עסו יהית ח' כי חפיר ב5 יחפלל ע5זת ע-כציבא.
 חית באסרם תז.ל רכהו זאת ובל לו. וחרוטתזת

 בבית ונננם בפיו ובבר עכבר ובא ברוקחניה
 אתרי כי רכה שחוא הבית, כל את לברוקצרך
 הוא בדוק שחבית ער ואברו טט הא"ששברק
 הוא בפיו, ובבר נכנס עבבר ותנה וראתנופו
 נסטא אז בפיו חרע ו5שון בעכבר ססארשע
 כל כי חתוא. תבית לכל כריקת וצריךכלו

 תיכ*ת שרי זת עון כי ולברוק, לתזור צריךאבריו
 זכיתי חלא א"ט יאסר אל זח בל ואחרבכהית,
 טחלת כל והסירותי ונפשי נופי סחסאות סתרחילכי

 סשסרהי על נצב להיות עיר לי וסת ססניטת.ר
 בי "טלוס %א'! לאין סאין הלא כי תססא,לבלתי
 ח5א כי חררךו זו לא סטגי1 בערתיו הלאחשח.ר
 רעתו בהיסת כי חרעת, בהיסת עיסהו ויתטיץיהוור
 לבסת יהטב וחהש לתאבירו חרע טרו כאיל ירלנאז
 באסרם תז-ל צהץ רסז וחוא ויאבר. לב "שיתלא
 לא שאור אם נם בי סחבצק, יעהו חארם יסיתשא5
 עיסת כל רכה והוא תיעת, בחיסח 'חטץ בוניתן
 כמרובר4 חארםנוף

 איט בבצק עוסק שחארם 1 ס ז ל כ רא
 נופו בבצק עוסק שארם זכק ב5 כ! חיטוץ, ליריבא

 יעתו ססיח אעו ובאברו ביח סצות בו5וישות
 ש"וור וכסת חסא. לירי יבא לא שמיםסעבורת



 !חויו חחסץ, לבל בח 1.עסק טו שההרהעיסת
 ע%ם של חלהו חארם כ' חארם כל הה חלח,שיעור
 צריך טש קצת לא כ' לרטה חמף, כ5 ושאכנמע
 חלח, בשס הנכלל חנטי כל כ-א טלחחטץליטטור
 כאחר כ1% כ' קרקרו, !ער רנ6 טכ5 חארם כלדוא
 נרפא שלא נעשח ככח !אם ע%ם, של חלחונקרא

 %א יחסיץ שלא כאופן ונעשח כצק הנקראטנופינו
 כל לו חשאיר בלה' ער ח-צח.ר ח)את כירוירכק
 נכ%ו, בנ' טכל חשח-ר את שיכער ננו5ך,בכל שאה- לך יראח %א וחטאח, ופשע עק חלאחטכל

 ולא ח', אל ףקרבם בומשובח חאנשים אתשיחויר
 שטחיט 'ס' על רסה יטים  שבעת חסץ על'1חאכל
 ויניל ישמח אז חהנה 'טי כל זח כ' שנחשבעים
 בהק לחהעננ חשכינת אור ער ')ך הלך ב'בצאהו,
 רשנח 6כ'ות, חזרח~ת 1'חפט עשח אשר צרקות'1כ5

 חחו האחר. לא טהרה קל וחבא חקרבנאלח
 לחחטיץ אבותעו ש5 כו4קם חספיק שלא חז.לכטאטר
 שלא בסמחמ יתביך ח!א יעשח כן טיר,תאלם
 חטחרמ. אמר בנקותטנחמץ

 כם'טנ*םרסש*ם
 והפליא חשי-ת בט ר ח ב ר ש א ח נח
 בו לרבק עלעו חובח סצרים, בקמאת  עטנולע'טהץ
 טכור לפעו חבר טקרבט, חוע הורנו שאור%כער
 טתחים וטרור ימאן בשעח חא חרבר א"פכל

 ע-פ חל'לח. לסרר בסשנים חענין רנה כסררי.פנ'1
 לפעו חסרר לכתכרה ראשתים שטו אשרחרברים
 כרפס ורחץ קדש ח-ל: אוהו, לקורא טכריחיח
 שינ וכ' רעת ח' חנט אשר א"פ כל כ' לרטהוכו'.
 עמות ורבר' הוא טחור לא כי שכל1 'ר וחשינחלו

 אשר חאלחים אל לחביט סחשמה רחשוב געונברו
 תעטני חחת עצטו לסטף החילו טרפ ביבראו,
 לקדש ש, ר ק חוא; חלא חחלח, בקל יחחילחשטע
 אשטת טבל שים-חץ 5ך ראי ואת-ב לך, בטוחרעצ0ך
 בכל חזכו רחצו אטר ראת כמ ץ, ח ר 1 החורכר,

 טטהששתך שהרחץ שחר חרארם, חשובחהמדוק'
 חטותרות אחר חררוף ובל טובוה, קניינות טרותקנח
 ס, פ ר ב החו מ', כאמבת בחומץ 'רק ארוחח מובבי
 בכרפס חרנה וחיח לך, יפח סצטסק 'דשת שארחויו
 לא אך תצסצם 5ש4מך כי לרנה ירקות טכשאריוחר
 באהץ'ות רנה חח הכונן, ובצרקח ברו חטלא כ'לר5,
 ש ' ר כעל ף כ תט5א בלומר רי-ש, כ-ףאלו
 מתברך לרש חנהץן ב' ברברים הפהסחו ונסליתי
 לסמקך שחש ברטת בי-א וחטפהסו ברכותבשש
 הרהפ כף טלאך אחר' כי לוטר סט-ך פ-א חחו5בו,
 טח חאטר רטטא חפהסחו, כי תסטכדע ח פ בג0

 פחש חלא כ' שטבא א אץ טשטו, 'רך שץמישח
 אשרלך הסצת פחס שדוא ץ ח י חחו לחטר,*עכ

 והויו כעח, לאט5 יחציח חנהת לאחר 6שמרחציח
 לעוח-ב 6פסור הוא ל1 שטרס שטח 5ועכ, פרוםרטן

 טטוטאתך עצסך שקהשת הוחר חנתעח אחרחזטת
 ר י נ ט חיח נם השנףם, 0ן לחעור צרקחתהת
 חם נם ישובו טטוטאוחיחם שירחצו 5'ום ח, צ חר
 תחיח ק ע-י ואח.כ ומכח, צכח שחחיח ח'ער

 4ף כפק שחש מחערטב טצהטוציא
 חשקה ומהח חשבח בשרת כפיש שאחשחז
 מצה, שנקרא חיצ-ט טהמא חחיח כ' סצח טההאחה
 וכן חשח-ר. שחש חחסץ חפך חאטת חכט'כט-ש
 אותעת כ' אחת נקורח אלא 6ח ,ח בץ אין כ'חש,
 ח-א כי ח', וכזח ח' שכזח אלא ררץ כאותעתררין
 כט-ש 5שם שנכנסים חשובח לבע6 רסה חלףברעיח
 אך וכו' כאכסררא בח-א נברא חזח שחשלםחז-ל

 ר5ת ת!ע, תנח חח-א 'רך בין סהזם בשח-רחטחזיק
 שבעיסח ששר שט חסץ של ה' חשחחש!כח,
 בנטרהו חט-ט צאת ואחר חעיסח. וטעפשהטחטיץ

 וחשקע דוא סר כ' חשח-ר הוא ר, 1 ר ט חאת
 חטרור ך, ר 1 כ 'חיח כ' תוסיף ויוח-כ בטיטאוהו
 שנם חיצח-ר עם חגרך ח*צ-ט ב' וחויו חסצחעם
 בשנ' לבבך בכל שנאטר בענין ח' את חעטרבו

 1 ח ל ש 'חיח ומח חש-ט, אחר ננרר שיחיחהוריך
 כר-א צפון בעוח-ב, טוב ותנחיל בעוח-זעורך
 תברך רך ב ואחח צפנהליראיך, אשר טגך רבטה
 שח!א טניחנפ חלל הפך הירות של ל ל ח ח',טאת
 חטעשת ח רצ נ וכר, רנת יפח שחוא עברותשל
 אלחים. לפנ' רצףחש

 חחנרח עלפירוש
 בטצרים, לפרעח חי'נ1עברים

 טה 5אטר טהר בנך "פאלך כ' חענין על נאטרזח
 א5היט ח' צהז אשר מטשפטים וחחקיםחערהז
 וראף5שום חפרשח. סוף ער ונר עברים ויוטרתאחכם
 וטש חכם, שאלה שחיא חז-ל אטרז חלא כ'לב
 לרררקי חירוע סצחם טשת ירע לא אשר שא5הוזו
 צוח אשר ובאטרו לאסר, אטרז ענין וטח רב,רב'
 שחש יראח אוחט אטר 1לא אחכם, א5הימ ח'טח
 ונאטר חכלג נק עצט את חחמא כ' חכם לאבן

 שנעלם ל1טר וקשח תר ה"נו עבריס לבנךואטרת
 ב' בפל, אחר רכר אוטר חטניר חהון4 מחבןזאת
 אח'כ מאמרו ח*ינו מוקח ב*ר רתףאמ אמרואחר
 כ' טשם חהמא ואותנו אהמר ובר, אותוח מ'רחן
 למח וט' ויצתו שטר הוא ונר. רהמאט נאטרחף
 הצהי אין בי שו' *ראח אוטר החקים, רק חזביר5א
 כל אוטר סצרים. לקמאת זבר 5ומשות רק ליראחכר'

 חיגימ, כל לנו טוב בך ע.י שיחיח חויו אפחיסים,
 ינצר 51א חפ0ח סשת סקיטים חרבח חגאקשת
 סת חוח, גהעם 5העדפו שטר גחייחם. צרחטהם



ש9 הא5שיךפיהשיסן

 אוטר אחרי אטנם חזח? חיום אל חסחיחסהחיוח
 ראח ומ' חהראך אשר הו' חשכח פן לרחשסר
 5א שאני אף "טראל יאסרו אשר סקום חיחוחנח
 כי ל1 אעשח סח בני אך בעיני שראיחי סחאשכח
 1"שכח סצרים מרעת לב אל "שים %א ראח4

 בלבו השים בט איפא זאת עשח אסר 6חסס:1,
 שי.טא5 שחוא לאסר, טחר בנך "שאלך כ' וועאחרבר,
 חערוח, סח חיא דשאלוי חחשמח, אהח לו 5אסרכר'
 שלא באופן בלבו  שיהקעו רכרים הו' ואמרתואז
 חבן וסברח וץ~טטו, בסי"נתא יחבאר כאשר"שכח
 רבר חוא אהח בלבו יאטר ב' חטו חלאחשואל

 הסצריים ודישא"י סגוצרים "שראל שקותגדי
 בארצוחם סלכים ל.א חשסר או הורטנוחם,בטיכוחם
 וסמים גר41ם ערים וקחת נשסח בל חח'ות%ב5תי
 חחים וכרטים חטביס ובוחת 0מ ב5 ט5אשובחים
 ינזור חשהמע כל חנח הו'? השטרה חסחשיץ
 ה-כ סחהששהח, הזאת חשנית סאר גה5 כיאוטר
 חאיץ ביביש שאחר חיח סח ויאסר ח6ח חבןונח
 כ' בח השב לנו ח' נחן אשר ורנ~ש חלב זבחשחטו
 מקים עהח ונעשח סצרים יצטות עתח נםמביר

 5טישות לנו סוב יוחר חלא לחקמאח, זכרוגדטפסים
 במשביות השב שחם שחוהשמ סלכים 5-א לכגוושוכר

 לא חכם בן ולחייע שאנטח, ובסנושתסבסחים
 חעבורח סח שאסר חרשע בסאסר קהשיא ררך*אטר
 שחאסר חהשובח 6שסדע בר' "שא5 זח אך לבם,חואת
 השאלח תחיח כי 5אטר טהר בנך "שאלך ביחדש
 חרבר חחס לא הם השוגה. אוהה לו 15סרכר'
 צוח אשר ו:ר חערות טה שטוטר לח' ב-א ם כ5
 חהו חשאלח דענק 1. נ י ח ל א באסרו על'1נם אלחווי וכלל ית' שדו 6כר חרכר שייחס א5וונוח'

 פלאות שפ5אי חארץ יורשי אחם 5וטר אחכםבאסרו
 ארצם אח ולקחת ט5מם 5-א להשסיר לכםנעשו

 אהם חעשו %סח סצרים, סששת ט חיאשנד51ח
 ועא שעשח מה 5עומה קט! רבר שחש לסחזכר
 פסח קרבן כענע הערות סח שאסר חדש לכם,יומ

 "שרא5 בנ' בתי על פסח אשר ל"שראל ערותשחש
 וויות ונר נא סטמ האכלו א5 כענק מחקיסוע',
 על לאב% המשפסים וחיות 'סים שבעתחחנ
 איל1 כי אחבם, א5העו ח' צוח אשר וסרוריםסצוח
 ראו ולא בסרבר סוי 5א אשר לרור רק צוחלא

 חאיץ טנשי אחכם לא אך חחרשה', חאוץכיבהש
 ש חערץ. ירהשת 6כר רכרים 5טישת לכםשחיח
 ויותר יותר ב' בני ראח לוסר תי לבנךואסרח

 זכר גהמשות סצריס 6טיאח זבר לעשות לנוראי
 שחטיכ סח ב' חאחר : טעסים סכסח חארץלבביש
 סוכח לחחזיק לט אק צריקים בחיוהמ חשי-תלנו
 כבר עם שסא גף בחימט עטט בחסיבו כאשרכ-כ
 בסצריס ע-ז עברו "שראל בי חז.ל סאסר משעח,
 החו וכר, נאטר 5א גף סקרב גוי שנאסרגרבר

 אך כלומר ח, ע ר פ ל 1 נ י י ח ם י ר ב עששסר
 טעם ועור רצהו. עהשי צריקים חיינו ח' עבר'5א
 חרת עקרי בנו חהשרשו סצרים מראח ע-י בישני

 רת אסהת 5ההזיק בר' חעקרים סבל צריביםחיוחר
 העים חרדש חמה חלא ח', אח 5עטר בלבבנוחאסת
 שבש5ם חגהל את השי-ת שירר בי ראעואשר

 ידשמ שח חט5אבים שבע%ם חשר שתחנ5נלים
 ששא ח' ויהראט חחו השפל, שבע%םחארץ

 אשר טסצרים חוציאנו כי ידענו אשר יח'כתהאוחו
 חרי לחירוח, עבר סשם יצא שלא סחחייב0!לח

 שירר ונם טטצרים, ח' ויוציאנו חחו חמ!ל,ששירר
 יה' לו צורך אין כי וחש חזקח, ביר חחוהשר
 יח' לפניו נחשב בסח בי חוקח ביר רבר5עשוח
 עס5 ב5א סאק "ש חע%סות בל 5טיטחאפיל1
 בי רבים בסקוטוח אצלמ בכחוב חוא אך ?ויניעח
 אך "שראל את 6כ1ח ברצהו בי יח' לפניו קשחאין

 שקשח וט'וה על חו-ל בס.ש סעכבים,עהותיחם
 שיחיח נהשב זר במו והלא סוף, ים כקריעח116נם
 קסרוג ספני אך סוף, חים לקרדע יח' לפניוקשח
 משא הבי באסרו רין ויבע שחיח ג(צרים שלשרו
 שברים וחל6 ע-ז עוברים הל6 נרברצ "שפנים
 חווטת "שחוו לא כי ואיהג דעא זח וע-ר וכו',ע-ז

 זוט, לבן ראוי בלחי חאחר ויחיח בעוח-זבסישיחם
 החוור סקי. ים כקריעת 6הנם קשח ז-ל אוסריםע.כ
 השר את 5שרר חזקח יר חתרך בי וחוא חעניואל

 את "שראל שראו חוקח ניר ה-ש רין, שבעשחיח
 ח' ויוציאנו יחפרש אז חים. שפת ש סחחשר

 חז-ל שאסרו כסו סצרים שנקרא חשר חהוכ,טצרים
 סלטר וט' נוסע סצרים וחנח עיניחם 1"שאו פסוקעל

 ביר אוחו וראו שסו "סצרים" סצרים שלששרו
 יהראע שאסר חח סאר, וייראו ע-כ "שראל ננרחזקח
 חכמל 5שרר חוקח וביר חשר, חש ססצריםח'

 ח16 האוץ יהשבי את שרר ונם ח' השררוולחכניעו,
 וכו'. וסופחים אווטון ח' ויה, חחו חשפל,שבע%ם
 וק זח מק חע51מת, בש6שח שליסחו בזח חורחחנח

 ע.י לנו נר% שור חרי ובראם. שחירשחשי-ת
 חרקעט שניח חע%ם. חידש שחווו סצריםמראת
 ורחסים רין שפדגל חאלחים חש ח' כ' חייחורענק

 רק רסים חיו לא וחמפחים חאוחוח שחריכ~טור,
 "שראל, בני ים אשר טשן בארץ לא אךבסצרים

 נרר ולא ערוכ ולא חשך ולא רבר חיח לא שםכ'
 סנ"ע חיח שאררבח אלא שר %א סכח, שום%א

 חרם ססבת בי חו-ל בס-ש חסכח ע-י סובחא6חם
 יקרים ברסים קהים חסצריים שחיו "שראלחעשיח
 ורהסים לסצריים הן שחיח בשפן 4שחוח,סים

 לא אך בסצרים ורעים גר%ים החו כאחר,ל"שרא5
 חסרות שני כי חאחרות כח כ-א זח שקל"שרא5,
 כ5 פעל ח' כ' העא חחשטןח, ש6שית הנח.אחח
 שחהו ח' ויהראנו שנאגמר ש4ה, ולא ט5אך ולאזאת



ממ חאלשקשפיתש28

 סצרים תוך אל תלילת כתצות עכר יתכרךכעצטו
 יך מו'1 הקכרות, טגית "שראל קרש' אתלתהמא
 טלכוא תעות-ו נשטות עצרו שלא סזו, נהלתחשנחת
 וככל כפרעת מ-ש נף, טקרכ מ' לו לקתתכעצטו
 וככל כפיעת תיתת אשר חטכת שתיא לעינינו,כיהו
 ככור כל תכת מ' כר-א ככוחת, טכת והיאכיהו
 לעינינו ות תית ואו ומ', כסאו על ת'!שכ פרעתטככור
 כטפורש הע!שת, תיה השי-ת כי ישראל תכירוכי

 כלכ יתרץ לא 'שראל כנ' %כל פסוק עלאצלנו
 הוראת ועא כ' ונו', ת' יפלת אקר תרעת כעכור5שונו
 תרק טטלאכי סשת'ת טלאך ע-י שלא תרכרהעשות
 ולחרונ לתצילם אתם חית הפועל לכרו ת' אםכי
 תתכלית'ת התשנתת תכירו תר' סצרים, ככוריאת

 שכר רכיעית תיטנת. לטעלת שא'1 השפלכעולם
 את שלתו כלת' על לפרעת הענ"ש כאשר כיועתש,
 טוב שכר לתת וכר סשם תהניא אותנו כן"שראל

 תנכלל ית' סיאוחו והוא תתט"ש' עיקר טלכרנרהים עקרים ארכעת ותם ועונש. שכר הרילאטתימ,
 תרח כל אשר תשוכים שרשים תסשת תר'כתם,

 סצות'ו כל את 5שטור כתם תל1'ת תאטת'ת!חאטונת
 ע-כ יעת, ל'ויע' ונויע כטפורסם בו ולרכקת'ת'
 את ליראה תאלת התקים כל את 5ישמ ת'1'יתו
 כ' אלת, ועיקרים שרשים תסשת כנו תחחוק ע-ית'

 יענ"ש ווושר תשוחתו כייעמ תיראת כמחהשרש
 אתרות ע.' ונם רצונו, לעהש' וייטיכ רצתו  עובריאת

 סצוח'1, כל את 5שטור ראשנו על  תעכור טוראטרות'ו
 לעשות %א תארץ לכיכהש וכר כעשות כו שאקטת
 ומ' ת' ויוונו מוע כטרוכר, סצרים לקמאתוכר

 תפסת: לתוקי טובות טעלות כטת נא וראת5יראת.
 כלכר תפסת כיום אותם נעשת תלא כ'ראאינת
 תשנת, שבכל היטים כל לנו טוכ 'תית ותובוכות
 לנו לתת יספקו ונם תיטים, כל לנו לטובמתו
 קרכן שע-' שעשינו, האתר כיום תיח כאשרתיים
 "שראל, כנ' כת' ע5 שפסת ל"שראל תיים ניתןפסת
 ראשק ים תוא חות, גחיום ולחתיוחנו שאטרמחו
 ואוטר הששל לכן וטשיכ תאכ  עוטר שכו פסתש5
 אלו. פסוקים סוף  ער הנר  לפרימ  חיינו  יבדים15

 תיום איע על לרסמ תזח כיום ולא הות כת.וםואטר
 שחהש טסצרים, ש"ואו תיום עצם שתואדיישום
 תי תהוא וחיום כטרוכר, לכנו טניר שתאבת'ום
 כס' כס-ש וכמ כו שנעשת חיום כל ע-רקתם
 יאו~ר וכזח לגעדג "שראל 'טי יקרכו ע5חותר

 כהיום נם כ.א נשטיים כלכר לא תיים למלחקטת
 לפנעו תי שתוא ות לוסר כו שיציק הקתםהות
 כ' תאטר השטא וכינו. נפש תיי כ' רוחנייםת"ם
 כ5 5ששות %א סצרים קמאת 6כור שזתו דיתית
 כי אטר 6ח אלו, וחגמשפטים וחערות תתקיםטיני
 וכיותנו, חרכת לכך "שרא5 את לוכוה הקכ-תרצח

 נם ח' את ליראת נלסור כן 'רי שע5 טתהמלכר

 טות טטנו יכצר לא עצס! סצר חמשת קיוםוכות
 6טד שצעו רק תית לא אם כ' רכות,ככתינות
 וכות לנו ת'ת לא או כלנר, חלכ כקרכ סצריםיויאת
 כלכ שיטור 4דשות, לשטור תוא עחת אךסעשת,
 אתה סצוח תיתת כי שנית הסעשת. לעשותונם
 רבו"ם שנ' שתם דשעות כל את מוע יכות, הןועחת

 אם של"שית וסשפטים. חקים ערות לכלולותטצות
 לפני עבורת ע!שים ה"נו לא כלכ רק הוכירתתיתת
 נעשים תנינח וקרבן פסח שקרבן עתה כאשרת'
 אלתינו. ח' לפנ' ומ' לעשות שאטר מהו ת',לפנ'
 ע5 טוכת לו שיתויקו שיתפץ טי האס תאטרהשטא
 רכרים שיעשת תטוכת טקכל את ילות הטי:אשר
 כ-א הוא כן לא טוכתע טחויק תיוהו כהםשיורה
 'עשת תטוכת הטקכל אשר ארץ ררך על תרכרינית
 לעשות לנו 'נית שחשי-ת ראוי ת.ת וכן מזמטו,זאת
 טב הוכרק טלכנו סר לא אך טראים ורכריםוכתים
 גי כלוטר צונו, כאשר אטר 6ת לנו, תטיכ אשרעל

 סעשחז צונו אשר כעשות'נו לנו תתית צרקתאררכת
 ,טאימ טטי ועהשת הסצמת נרול כי כעצסנו,ואת

 צונו. כאשר וכו* וצדקת תהע המקשה,מצוות
 מיש קעת שתאטר וכיתיולא

 חמקל, 6הן שמטר ף ! ער%%מ
 עו ו% תם טיחה שיא ב64ח אטרו  %1 לכאל ר%לש"

 ע%ר מהו אטנם יעג 'טי כ5 להעתקצרך 6כי הש"ת שטח"כמ שטת וחי כ' טיתרתתך
 לאכתו טובת תתקת כטרת לתתדק אותמוטמת

 וטתשנעשת קכתה תטיכ אשר תטת כל עלשכשנים
 טתדקים תעתמ ושראת שא תתם כטים 6תערמ
 תאק את לשמת שלא תוא סחראף וע'כ טבד,6

 א"ש לב על זלת אל אכל תטכת למ נששתאשר
 מ-ר טנמחם צאתמ טמר כחק כאשר כ'לחשוב
 ואכ5יע ככיתו איש פסת וא ששעו תאכיבלחרש
 ומ כאשר בן שנת, שנת נעשת נת תלעת,כאמע
 לכן אנתנה נם גן תרחדשק ביום רק מוח אכלו5א
 למער תאכיכ כתדש חזכרק לישות תששמחו לכלחי  שנשמור טת כ' תמו, כן לא כי לוטרכא

 כ-א כה לא וקרכן לענ'1 אך סצרים, סארץצאתנו
 לא ולכ! לת' קרנו נ15טר אלתיך לח' פסתועשית
 רכרים, שנ' טפני תטעם ופירש ית', ככמבחו רקיתיח
 לכלתו תאכיכ תרש את שגער אטרתי אשרואסר
 טסצריס, ת' תהמאך תאביכ בחדש כ' הוא הלאשמחו
 טלת אהחלו חחש בחרש ית' נר%הו וכרמועיקר
 כי ניבר תאכיכ חחרש לתיות ונר תהמאךחאכיכ כתדש כ' אטרו מת עלתחי, חזוקף טסשלתוכחק  תכניעו השי-ת כי כננרם, עהר !חית חסו5לתם נהפך חות !חתדש אהע,  עוכדים הטצריים תיואשר

 גח לת תית סצרים שר שמטאת כוגק ונם5שדדו, כיוז סיפק ת'ת לא ו%חו כי אלתיך ת'ההמאר
 טסצרים ח'ש חח-צתים, של'טת וס! כל%חעמעא
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 שטו טצרים של שרו בי טח!.ל בנורע והואלילח.
 סת, טצרים את 'שראל וירא שנאטר בטוטצרים,
 טפלחג חיח חאניב ובחדש וכו', נאטר לאטהים
 בחינותיו, בנל חאביב חהש את לשסור ראו'וע-ב
 והכתמה חפסח לאבול וני! חאבע חחהש לחיוהובין

 וישית שאטרה' וטפנ' חיציאח. אז שחיחחנלילח
 טצרים בפסח לא ח' בבית שחוא אלחיך לה'פסח
 ררך שאינו מפנ' בביתו, איש ובל לארץ חתחשחיח
 לח' זבח אלא טמצרים, בצאתך באשר לברשטירח
 ולא ח' 'בחר אשר בטקום שיהיח ראוי לנ!אלהיך,
 על ונ! טצרים. בפסח בב.תו א,ש נל אותושישחוט

 אחר יומ היח אן בי החוא בוט1 אינו וסצח חסץרנר
 עליו תאנל יטים שבעה על'ו חאנל לא תחחנלבר
 מאמר והוא מטצרים, שאת בחמון בי והסעםמצות,
 חספיק שלא טח שום על אובלים שאנו זו מצחח!-ל
 לחתטחטח ינלו %א טטצרים גורשו בי לחחטיץבצקם
 שאטרת' חטצוח טצ'אוח אל וחטעם חחפזק.חחו

 צאתך יום את הזבור לטע! אחר יום ולא יטיםשבעה
 רנת חוא 'טים  שבעה נ' והוא חייך, 'טי נלונר
 בי חייך, 'טי כל חח שנח, שבעים שמחיך 'טיאל
 השבעים נל טצרים 'ציאת זברה לבך על תשיםבוה
 חייך1 שני ימי שהםשנח

 לטעלח כי חבנים, חגרות ענין על עורר חנ
 טח בניבם אליבם יאטרו ני וחיח נאטרבפסוק
 באנשרו השובוע וסידור לבם, חזאתחעבורח
 חור 1לטח וכר, לח' חוא פסח זבחהוסרתם
 חחהשנו אחר נ! חיח ואילו לבנך? וחגרתהשטר
 חחש! חשאלח ח5א בי חראשק, חנן חואאר

 חעבורה טח חאומר חרשע שאלה על חז-לפיהשו
 חיח לא זו חנרח וב! לו, %א לבם לבם,חשת
 לו ואסור שינ'1 את הקחח אהח אף אטרו חריבי

 פח חאטור וחה! לו ולא ל' ח' עשח זחבעבור
 חערות, טח חיא חכם שאלת ני ונר. לבנךוחגרה
 הרשע חנ! ששאלה באמ! זאת טח חש חהםהשאלת
 דברים חמשח אמנם מקושה. בשני פעמיםנאסרח
 עליחם לשא!5 אטש לבב 'חחטץ על'חם אשרחם
 יראח ב' א'( חם: ואלו רשע, יחיח אם גםוטח

 רור בבל חפסח חקות את 5עשות חתבמשחשי.ת
 שנות שנל נראוהו חב! שקוטח אטר וע-זחץר,
 במוערג ח' קרבן את נקריב חנית בבנק ימיומספר
 שיצאו חחוא לרור רי חיח נ' שמל חוו!ועץ

 אסרו חח חבאים. לרורות ולא כן 5עשותטטצרים
 חעבורח את רשטרהם וגר חארץ אל הבואו ב'וחיה
 טטצרים היווא לרור טספיק שחיח בלחשר לבם,חשת
 לטע5ה בטפוחש בחלכח 15 והשיב לבם.%א

 לא אשר הרבר ב'( וגו'. חש פסח זכהואטרהם
 לאכ% השי.ת צונו ני חה!, חלא ע14 ט*שא%יבצר
 לחחס"ן, אבותעו של בווקם חספיק ושלא עלמנח
 לרורוח טצה זכר שיהיח חקב.ח שרצה נאמר נ'!אף

 חיתח טוו נרולח אח-ב אך חארץ, נחלת ער ריהיח
 שבעח ארץ לנו שנת! טובח ברוב אלינו יח'חטבהו
 טשלילח רט! נעשח ולטח ורבש, חלב זבהעטט'!
 רמ יחיח אם ואף ג'( טובח? רבוי בטקוםרעח

 את אפו בו בי חראשו! ביום רק לחיוח צריךלרורות
 ? 5טח יטים שבעת אך חטץ, ולא טצות עונותחבשק
 6בר יחיח יטים שבעח טצות נאבל אם אף כיר(
 חובח לטח נאבל1 לא מם חטץ, נם נאנל לאולטח
 יראח לא נצטו'נו וטרוע חבית, ט! בלח לבערוע4נו
 חננ51. בבל אפילו שאור לך יראח ולא חטץלך

 ח' יביאך נ' וחיח אטרו אחרי חכהוב בותתחאת
 שחיא ונו' זבה ארץ ונו' וחחתי הבנעני ארץאל

 טצרים נ.צשת בן שאי! טח חניינית רבחטובח
 לעשוח שחוא ונו' ועברה עב-ז טרעח, חצלח רקשהיא
 ב.א אחר יום רי שלא וחשנית חרעח, להצלהרסת

 על חטץ, לך יראח %א השל"שית יאכל יטיםשבעת
 עור ח'( לבו. אל לחשיב ונו' לבנך והנרח אלחבל
 תם, של לבב ואפילו יותר שר יחחטץ שעליו רבר"ש
 השי.ת טנו פסח הקרנ! שזולת בראותו הואחלא
 לפרות וגם רור לרור לח' קרב! בחטח בבור בללקהש
 את ח' הציל אם 1'אטר יתטח והוא ארם, בבורכל

 חיח ח~א חסצריים אח בננפו בטצרים ישראלבמרי
 נל אך ע*חם, ככחמוח 5עשות חחה! ברורלבכורות
 1על ? זח כהיוב חכניסנו טי חבאים חרורותבכור'
 ונר מעברת באטח חכהוב טאטר חוא ששאלח
 'בוא באשר זאת? טח ויאטר חחם "שאלוע4ח
 לבאר חחבם אל תשכ דשטיא. בסייעתאביאורו

 וחיח אטר בי וח1א חאלח, חרנרים פי עלחכתובים
 עטטק כטח שחם ונר חבנעגי ארץ אל ח' 'ביאךב'

 אחר ראו' חיח לא ונו' ורבש חלב זבת ארץוחיא
 טטצרים חצלהנו רסת עוי 6כור חחיא חסובחבל
 רכוי בטקום גחשב ובטח רעח חערר חיח חלאבי

 שבעה אלא עור ולא וט' ועברת עב-ז ואטרנעבח?
 וניום טצרים, במראת כאשר אחר ים %איטים

 חייהש לשטת אצלנו בכתוב שחוא לח' חגהשביעי
 יום הם נן בי השבת, ויום ראהשח יום שעיקרחעולם
 למעלח, בטרובר סוף ים קריעה ויום טצריםטךאת
 חרהש בקרבם חהשהש טצרים קראת נמי ע-' ב'"נ!

 לעיל. בטפה"ם ועתש הפכר והשנחח יה' סאחוחע%ם
 5עשהץ ח' יצוח נ' 61טר לרבר סקום חיח טרי!וחנח
 ביום רק טצח יאכל לא אך השביע' ראהשחחג

 ואטר חזר ע"ב טטצרים, "שראל צאת ביטיבסו חראש"
 שחבית טפנ' וחסעם היסים, שבעה את 'אנ5טמת
 בו לחרבק הש וראף ז51וע ואין ח' גרול ב'"פרא5
 זח 6י ב' חאהסח, על חיים חם אשר 'טיחםנ5

 ירנק 1ב1 לבו "פאנ ח' האזרי טו אחרי ו!חבובטפו חב* נל יש5יך ולא גד5ו לחביר ח' חנגו אשרחא"פ
 טשת באטרו יהמה חח שנח, שנעים שמתיו 'ט'נ5
 5עיסח חארם נטשל נ' חיטים, שבעה אתיאנל
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 אוחם, הסעפ,ט שבעיסח ל'טאור הטפסירווחקצח-ר
 ליטי רנה חם חירתים יסים שבעת כ' ואטריכמ

 וחנאחו אבילחו החיח לא בי שנח, שבעיםשמתעו
 שאור טשוללים טטת כ-א חקוח.ר גשיחוףטחם
 ששר ע-י חטאת ואם אלח. יכים בשבעתיאבל

 בלבר 51א סמך, ובערחו סלקחו נופך יחסץשבעשחך
 חקצח.ר חוא שאור יממ שלא ער נם כ'אססך
 חחוטך, במ כ5 את בומשובח שתשוכ נב51ך,בבל
 אל רכמ חוא בפתל כן 5עקצת ח' צומ אשרכי

 וחורח בך, נטצא אשר אהרי ותיקעו חשח-רהערר
 פוצטח לפי סתי"טבת חבלתי ,את' בט5ת חרכמלנו
 טטת תאכל יסים שבעת נאסר חלא כי בכפל,ונם
 תם ? חיסים שבעת את שכל טטת מסר חזר%סה

 ובניהו נר-א חי גקרא חצריק כי בכרוח נרכמחצדי-ק
 במספר טצח כסספר מוא חי, א"ש בןבזיחוייע

 חסת כטספר י.נ חטלל עם שעיח שאור הפךקסן,
 שירך סח אלא לטצח הסץ ב.ן אין יגם קסן,בסספר
 תח חי.ת. ונעשח לגגח נרבקת הליח שחשחח-א
 תלף 51טח בח.א נברא חזח שע%ם חז-לשאסת
 חרבח לא ואשר ליכנס, סקום לחם שיש רכמ ?לכועיח
 תיק פתוח תשצחו פחח זכיות רוב לו ו"שלפשוע
 חרוב כעשר אך תיבח, במף ח-א ש"ש ~שחנקרא
 חי-ת ונעשח חח-א ירך נרבק אז חסץ תעשחשמת
 אטר אם נם חמח תשובהו. פתח סחם ני חסץ,תקרא
 לעשות ביח סספקע שאק ט וכימש ואשובאחסא
 סטצרים קצאת אשר אתח חנח חשי-ת מסרתשמח.
 צריך אך תמוס, לא חנוראות כל את בעיניךודאית
 מנרת ולכן בנך, את נם חאסת ע5  חעטיר ביאהח
 חוא שנם כרי בטצרים  נעשו אשר חנוראות כללבנך
 שחיא לבגך וחנדת תחו הקצח-ר, ויסלק בחשי-תידבק
 דעים תים ספשות בכל טצרים יומאת וספורחנרח
 כרי חכנח שיחיח כלוטר לאסר, תש עשח,אשר
 זח שאור בעכהי כלוסר זח בעבור עי-כ לולאסר

 לנוומ לו אוכל לטע! חיצח-ר, שחו,! לךשחזכרתי
 סח !חו,! סטצרים, כצאחי לי ה' עשח ססני,%בס15
 לכן ח'. אני כי וידעהם ומ' תספר ילסעןשכהע
 ע% קכל זאת כ5 את אוחך הוריעי אחרי בניאחח
 חמת ע.י רק זח ואין חיצח.ר, כסל שסיםסלטת
 נהור לכך "שראל איש כל כי %ילח, יוטםבחורח
 חהזיק אל חרבח חורח לסדת אם התנאכסאסר
 לתחף וסרפא צרי וחיא נהורת, לכך כי לעצטךס:בח
 זח סנ511 בך פנע אם חז'ל שאסח בסוהקוח.ר
 לך שחחיח צריך ת-כ 1כ1/ חסררש לביתסשכחו
 כך וע-י יה' נר15 את לחכיר טצרים יומאתלנהכרת
 חסזכיר וסחו ספיך, תסהש 51א ח' בחורתתרבק
 בין 61כץק ירך ש ל~צת לך יחיח כי השחלא
 חחבסח, שבחם וחסוח הלב כננר שהואעיניך
 שתחנח בפיך ח' חורת תחיח עי-כ בי ,לסעז1תש
 שאחח החורח ע-י ססך קצרך יהבסל 51י5ח יוטםבח

 כל שם ולבך עיניך חיות על לך יהיח תח בח,עכל
 שביו סח ע-י עיניך יה', פלאיו סקרם *כורחיסים
 תאסר הטטא חלב. ננר שבקבורת סח ע-י %בךעיניר
 היר אל חסתיקתס בורוע יו':ם לסח איפוא כןאט
 הפלח טעין רופק שחו,! כו(קום בעצסי חלב על51א
 על סטש שחוא ראששל

 שבין סח ננר ח10"
 לומר ונר ח' ההמא יר ג"חק כי אסר 6ח ?חעעים
 *כור לאות לך יחיח חיר אל שסהייחס סחבי

 ש ירסה או סטצרים. ח' התשך ירשבחחק
 על ובריטר, פסעשח בסחשבח חארםחשחו,ש
 חשרש 5ענין שחה! ירך על לאות אסרה0המשח
 ועיק חטחשבח על עיניך בין ו6כרק בכהמשח,יריך
 גירסא חפסיק שלא שחיש בריטר גם ועי.כהסחז,
 ח' חורת תחיח לטען חחו חעיקר, שחו,!ספוטך
 טסמים ח' דצשץא שאותי רעחך על יעלח ולאבפיך.
 ביר חנח כי איפו,! רע לך, לא אך חייחי שםכי

 חקב-ח חוצש! 5א אי15 כי ססש, אהזך חהראךחזקח
 חהראמ אסר %א וכו' ובנינו אנו עריין אכהתינואת
 וחחחיל רבר, רשע בן ע5 כי חז-ל שאסחלסח

 לכן 15, %א לי ח' עשח לו באסור שיניו אתלחקחות
 יר חוצדך כי חהמאך, חאח ביר כי ואסרנמר
 השמא זכוהך. חערר על שחך סתשי לחעחוחזקח
 למףאת זכר אעשח שבסוערח סח לי רי חלאתאסר
 זח שיחיח חשנח כ5 כן אעשח לסח אךטצרים
 ושמרת אסר 6ח עיני? בין ו6כרק ירי ע5 לאות4
 כי לב בשום וחוא 1ג1' לסוערח ומ' חחוקחאת
 חו,! אך לכוערח, %א לומר ראף חיח בסוערחחלא

 לכל זכר עהשח חיית לא אם הנת ש' חואשאמר
 בוטנו חאגיג בחרש רק בנשרים לך ח' עשחאשר
 ב.א השנח לכל חזכרק יטשך ש5א לומר צריךאין

 בעצם, חענין נשרש היח 5א כשמש בסוערואפילו
 ירך על לאות יחיח השנח שכל לך אסרתי%כן

 בעצם בלבך שיר נטצאת כן וע-י ונו'ו6כרק
 כיערח שיחיח 4טו שחו,! לסקרח חזאת חחקחאת
 ב5 אפ גן שאין סח סעהח, לך זח טטמייחיח
 בסרשר. חענין 9כר חית לאחשנח

 טה שאלח זו סח קשח חעב1דח.סח
 חבנים ידעו %א שסעו לא בי חיהכן וכרחעטרח
 קרי תיל ח'? פסח אשר חוא פסח זבח כיחאלח
 לראוע' רק השאלח חז-ל ייחסו לא אך חחרשמ,ייע שאעו ש תם שאלה זו חיחח ואי6 חו,!! רבבי
 ואע ר11ע לבלהי אף סתטית שאלח נפרש אםונם
 חפרשח. קרא 5א אשר פרא עיר שאלה החיח זרכסו
  חעבורח כ5 על ישראל את יה' טמו אחראטנם
 ובית סשכ! איו וחנח ע%ם ה!קת לחיותחזאת
 ל1ה 5ע%ס, זו עכורח לוהטות קיים תסירהסקרש
 קהם גיחס-ק בזטו ש5א נם טלל שחוא סחאסר
 המלאכח רטביהה חסצה בענין חרבר שטירתההש

 אה רשמרתם שאטר תח פסח, הקרבן עניןתבירת
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 חעכורח, אמ אסר ו5א עלם, ער וט' חותחרכר

 5כם ח' יחן אשר חארץ א5 חבואו כי וחהזאר
 כסקום וחאה  חעכורח אמ דשטרמם אז רכר,כ"דשר
 כעשמכם ש וחנח יטם. שטו 6שכן ח' יכחראשר
 לאטר, כניכם לככ יהחסץ חזעכורח חזאמחסצוח
 טסש חעטרח אך חחרשנו כ5כר זכירח חיהח5וא
 ע5 לאומ חרם 5ממ שחטרט לאומם רקשרק

 טח פח על *טר כ.א 5ט 5א אך וכר,הגושקוף
 נזכמ זח 5טח ש-כ לאטמינג יה' חגששחטיכ
 חזאת העטרח טח שאטרו וזהו ? ורור רה- ככ5חפפמ
 פפח זכמ בי אסגם כן ואטרמם אחר, רהי כני ם כל

 שחיו כטצרים "שרא5 כני כמי ע5 פפח אשר ע5חש
 נפטר 5א אעפ-כ סצרם, אמ כנשו חזגקכאוחו
 חרהי כני של חצ'ל כמינו אמ נם ה5א כיאנחנו
 אמ חקכ-ח ועציא 5א אי5ו כאטח וחשחחוח,
 טשדגכוים כנינו וכני וכנינו אע עויק טסצרםאבומעו
 את 5חראומ ארם חיכ ורור רור ככל ע-גחינג
 הענק חיח 5א ואם טסצרים, שא חוא כאי5ועצכע
 חנאלח. טכירים חייע 5א מטיר נוחנוחח

 שפלת כאר חר= טראקיכול
 ראר בר-מ. חיתה חשח 5קיחמ זמף י עחנאלח
 ש נחמח נאטר לסח ו( חענק: ככ65מ 5כ16מ
 עם ער חשח לקממ 5חם וימ ש5א אחרסר-מ

 כק!"מעךם י-ר ער 5טשטרת !דח 5טח !ר(ו"המר9
 רצה אטנם וי. חיח אחר יום הביקור ע5 הואשאם

 ופי חקרהשח, א5 סצרים של רע-ז שח 5חפךחקכ"
 חחטא כפוי לחפיר הח5ח צריך כי טטטא, טשריהן
 ש נרטו אשר "שראל כני טטששת שמ שחש
 קרדשח ע5'1 5חשרות שח-כ אוחו, כעכרם השאהנד!
 שיחיח יה' מכטחו נזרח ע-כ סחלצומ. אוועוחלבש
 5כ5הי ש15, ש5'טת חהח5ה שהוא חרש טראקהצעי
 יקב6 טאז כי משת'מ, ש*טח כח בו לחלחניח
 ע טעמ טחשכח דג-י כ5ככם, זו סצוח"שראל
 לה' 5הקריכו חשח 5קחת לטששח, טצרפחשחקכ-ה
 גל טהשח 5חפשיט קרדשח ,של טוכח סמשכחמפפיק
 ה 4מטת זח כי ירענו כי ושא ט, טוסאשבחיטמ
 5טע5ח קרדשח ש5 רכר אי! וכאשר חאלחים,עשח
 כל זמ לעוממ כן כטרע, כחינמ טעשר יוכ%שלא
 ע-כ טוטאח. ש5 בחינות עשר בו נכלל טוטאמרבר
 כלכם 5חם החימ השח יקחו שכטרם חקכ-מהוה

 חפהשכח זכות ע-י לטען יסים, עשרת 4יחחוטחשבת
 שלא כוי טסאחו כחות עשרח השמ טע5יפשיטו
 ט, טהשאחו כעת אוחו לקמת יד"ם אמ"שלחו
 5ח', לקרכן שיהמז קרדשח אוחו לח5ב"ש צריךוטעהח
 משור, חרכים זטמ כי רכים ע-י שילקח ציךע-כ
 יפ6ט כן כרוכם כי חקרהצמ, נפשאיחם מפאתחח

 דומא איט לכן כנורע, יעקו אשר כרכרקרדשמ
 יחיד, ע-י קנעשמ לטצהז רכים ע-י הנעשמחטצהז
 תשהה דגי-ג אחדות, מש ע5'1 הטנות יוי עלוגם

 גי נורם וזח כנורע. אחרומ ענינח שכלחקרהשח
 אפקיח 51כן קררשח, טכפח 5ו נעשח חטאח כפויהחמ
 נ15טר ומטפו, טכפמ כאטרו טכפח כלשתחטנף
 קל חנפשומ טכפמ חזוא חקח, על טכפחמעשח
 הסצוה, ע-י קרהשח טכ5ול לכרשי קחם"שרא5
 חשח על מכופו כן ררכנן, ח15קא טעניןכנורע
 5ח' פפח לחיומ קרדשמ כו משרה עהח כיאחיומ
 צריך ע-כ לער. "שחבח אמי" ר' כן של שםחהש

 סקרש כע5'1 כי 'גוים ר' חטטח ככרעי קשהיקיחיח
 דגשר וכאסור ע-ז, געוכר' מי55 אשר ארכע כןחשם
 חטטמ9 ככחך א5חי את קשרמ 5סח חעכריא5
 חנמ "שרא5, אלחי 6שם 6שהזטו כוי 5ו טשיגוחוש
 וחימ שטים, שם לקרש נפשו 5טות חערח חואכזח
 שעל חשח נם דגי-ז חשי.ח. אומיות כטפפר יטיםד
 יום יום קרדשח קתח חשם את חישרא6 טקרשיח

 6שם קרכן 6שם ראוי 5חיומ יסים ארגעמכטשך
 ש5 חנכול עטר עטרם אטן. 5ער "שתבהחף-ח
 השהטו הערבים נין ער קדהש עודנו יסיםארנעה
אומו.

 יהן ההי אם הרבר, םם1צא1מנה
 ונעים יקר רגמ יגחוא א5ח קורש טקראי לכוא5

 חרכ טיר לחצילח נפשו על 5עסור אזן 5ולחעיר
 יה'יאק לכל ויטמאח אומח טהיף טרוף אשרחיצה-ר

 ח' אל קק כטאטר 6? יוכל טי 5אטר הרחסיםס!
 כי שנהה חרנחו אתמ א-ל חכ5, את חרנ ס'ששאלו
 ע5 וקשח דג עשיחו אממ חקכ-מ א-5 חרע,שר

 חאפ רע עשיחו אהח ימ' חהש יאטר איך חז-לטאטר
 כי חאר כם' ז-5 אטרו כן אסגם רע9 אינטסהגצט
 עט 5סלך טש5 וחכיאו שח.ר, ט ניחן חארם5טוכת
 ככל כני אמ פהי הטלך 5ח שאטר חשפחחעם

 החזיק אם אטר חכן וא5 כך, 5יטטא כחךטאגשף
 נכממ! סאר, שכרך ארכח אנכי מטטאך 5כ5ננרח

 כ5 פכה חוא חיצה-ר כך טוכו, כל גורטתשחשפחח
 מימ אם כי חרכרם כ% שחו. חנהוח הצד'קשכ
 העוח.כ. 5אדשר זוכח חיח 5א שח-ר טשע5חא"ש
 1יד15 כמרע, סצוות לכטח טשמטש ירו ע5ונם

 ורל, כעני 5פהחו להשכים ח"וח-ר כחהחי5מארם
 יחפוך ואררכח מחמיו, נכנע חיח יר, לו נומן היח5א
 משרם שני חם ה5ככות כשני ח' אמ 5עבור 4מר5ו

 נאגק 5ככו את וסצאמ ע5 כיריש5וד ז-5וכט-ש
 א5'1 נאגק מיח אברחם של מיצה.ר שאפי5ו5פניך,
 שרו פהח אם נם כי כאופן חארם יעאמ וכן'ה'.
 א5 שכל5חקיט איככח 5שר יהייאש 5א 6חש

 חחורה ה5א כי לככו, ככל מ' אמ 5עבודמקרדשמ
 לכ, מכם א"ש כל אל תאטר אחרימ כאי6הרטח
 שחשמ ויפן 5חרש כישר חארם שיראמ טטמכי

 חארם יעקח בן חקרדשח, אל לחפט יוכ15 עץשחיח
 עלה ח ק כי ~ח, כשם טבתח וחש חדק שרועם
 חאכות לכימ קמ הימ הח5ח וחפירהש ר, צ י מ5מנע
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 רקחו ירטת תח כיצרם. סרש*ם ויו כי חכנוחיוככל
 אבות לכיח חיח ששר חיצר שחוא שח א"ש כללחם

 כ"והק חזחיקש נאגק, לבכו אח וסצאחכאכרחם
 אל חכיט ואל שורשך אחר לך ארם בן דג.כרעקכ.
 כי לכיח שח תוע חכיח, אל חכיאדצ כ-אה"וה-ר

 סשכחו לכיח, שח ירטה או ח'. אח חעכדר כונם
 ננרו כראי מחיוח חכיח יסעט ואם חמירשלכיח

 חוא %קח לשכנך ההחכר לחטא, וחכא)שעכרו
 כחכרח חשוכח ירכי שיעשח חזוא ח"וה-ר, אחרשכנו
 חשח-ר. אח לחכניע יזהרו רכים שזבוח אחריםעם
 חעשח לחטא ו"שיאך כננד1 לר 'דגיל לא זח כלואם
 חכיח כעל"ח כסולם ע%ח שחיח חסידא עטרםכרכ
 וגחזור עצמו לחעמיי יכול חיח ולא עכירחלשישחז
 ויחקכשץ עסרם, כי נורא שצעק עי חסולםטאמצע
 אש כ' ויאסי חאש, איח ויאסיו אנשיםא*1

 וכבשחיג חכנעחט בבואכם דעחח כי כדגר חיחח"וה-ר
 חיצח-ר על עם קכה שחוא חשח אל חטט יאסרתח

 כלילח טחיצח-ר לחנות חהמת אם 'רמת אוליכש.
 סאכל בענין ללילח חדומח חזח .כשלם שחואה!ח

 צל' א'( חנאים: כשלשח יחיח כחם וכיתאונדט%
 שלא אש, קגקרא חדירח ע-פ רק 'חיח שלאאש

 לפנהת %א וט-ט כשבהות רק רשחיח אכילחחרכח
 חחורח ע" כטשנל 1כ! חדירח, לקיים רק חטףחנאח
 חיצח-ר שעי-כ קורש זיע קיום %טתח סצהזכטשם
 כי חאש, שעל כצלי ל1 ויע טצטסק כ-א שטחאיט
 כקוכע חחנח שלא כ'( אליג נגריוח חוא רחאש

 סצה תחו יחטץ מרם כאוכל רק עיקר מחהעשח
 שכינח נ*ת חזטר חנאוחיך שככל מרהים עלנ'(

 אשמחץיך, מרורי חזטר חכית כזט! או חכיח,וחרכן
 נא "וה-ר סעל חחנו אל נא ממט חאכל1 אלאך

 ולא לך, כטוחר לרצודו רק חהוח אש טש%שחוא
 סתא תם מח אאחח חאטר לא גם כ-א כלכיזח
 חבשר לחוח שטתיךכל כאש דגשח ככשר אעשנח%א
 נק1ד1ת ע-פ כצגתום רק מח"וה-ר יחנח לאשחהש
 אעשח אך אש, כטו ככשר ה"וה-ר ניחך 'טאזההורח,
 פירש שלא חאברים ים שנל כמים מבדשלכבשל
 חיצח-ר מים סעט אערכ כ' כמים, 4טהבשל בונשאר
 וכיטא, לו בסוהר חנאח חרכות כעני! חשרח סימיעם
 שיי, יקום 1'נבר סעט שר חלא כי כן חעשחאל
 על ראשו א*ך נכנע תמיי 'חיח שעי-ז אש צ6לא
 קרבו. דגלגרע'1

 נ 6א ושף ונה 'חושעףאמר
 4ן חה %חסצ %1 טן סח %( 4%יך
 חמר% ,תכר יי כטשח צרש ט יעמלא

 הטק כפחח חאטרם חה1 "הכ אח מןיקדק שח* את 6 ושמ! זיש אח 1 הארמחארץ
 יץז תנע חדחכ לחלח שיר חר אח6ח1

 כתית טפיש חש גם ועיטר יהר %11מט"ן,
 חלא אטחום, ישם החר בעמ מ אסר י(1.

 טשד ץ? ימק1 "ט לא שםאחם ץכאם
 שטשי מע1לם שםמ"ט

ח ן א  א%ג 
 וצח אסר ד( הת%ם? ישז חצמ שם חאעשי
 אמ שחק שע לא טי מי, שמ צוחםאמ

 שח? מנק י"י 6 זמז שח מי שמאמחם
 פא שרח של אכש מ חק שמ שצ לא למחי(
 חכח ישח ה שצ? גם 6אמר 1"שעו לא%טח
 בן'ט*ט אשרר אכרהם כזח יבל% איך אחרים,אלחים
 אח ואקח אסר ז" כיאו? אח חביר כברש,.ם
 ח'( וצא. מיוהד ,אכיכם' אח אכרהם, אחאכ"גם
 ח%כח ענין טח כנות, ארץ בכל אהץו וא%'ךאמר
 שדק אח 6 ואח! זרעו אח וארכח אטר ט'(ע?

 והלא זרעו אח חיכח יצדק לירח קוים כישנראח
 לא כ' נם וטח לכדו, "שסעאל כ.א לו חיחלא
 חשוק אמר כשדק כטו י'( "וחק. כ-א זח!ויקרא
 ואוק לוטר ל1 חיח כך עשו, ואח 'עקכ אחליצדק

 צורך סה '.א( שדק? ואח ישסעאל אתלאכרהם
 אתצ? לרשת שעיר חר אח לוישו שנח!לדצריענו

 ככל ידע לא גף טצרימח, יררו וכניו ויעקכ אמרי-כ(
 סה אסנם - חסטר? אש לאטרו צורך וטחאלח
 על כהנהו אכוחיגם "שבו חנחר  כעכר יחדטעשאמר
 לפנים חנאמרים אטתיבם !חם אכרהם קויםחאטח
 כעכר אטתיכם עכיו אשר אלחים והסירוכאמרו
 גף את לכם בחרו כסמ!ך אוטר חוא 1כ!חנחר,
 בעבר אשר אבוחיבפ עברצ אשר אלתיפ אפחעבדו
 על לא איפ4ש השצ חאסדר, אלחי אח אוחגחר
 אל לומר ובושחד חלילת, ידבר הקרחשיפאבוחיי
 עבור לבפ יחשב ור במו לש בי "צדשל ביתחאטרו
 עבדו אבי 4שבי ואביו חד* חלא בי אחריפאלחיפ
 בי לבפ המ חגח שה"טבפ, אל וההודו אחריפאלתיפ
 לצאה שח4ש הזשח4מ*חי  חשלפ בבהעת אבא"ש

 בבהינה 1"ש שלפ, יחטשגת חסין קיפ והסשךסה4רו
 אבוהיבם "שבו חנחר בעבר ב' אגטז  וחןבפהשהשם.
 טבחינת שחיו אכוח גלומר ם ל 1 ע מ חםאשר
 חדרך זו לא אסנם ודדשח*שלתצ,  וטבעוע%ם

 חלא כי חמכעית, ככחינח תלד חיבר אין כיחאמחי,
 קדשני ח*ות ואם נחור חשב' אברחם אבי ה*התדח
 לאחרים, חשבהים לא חיו חרח חלצי ידצאיאלח
 אכיגם את ואקח אחריפ אלחים עכיו תטר הרחכ'
 חדח, את %א אכיגם קרשטזי לכיו חשודי אכרהםאת
 חח%דה מכע גחינת על לכנים אכ יחסה'1 לאכ'
 חחחלהי אכרהם וט! חנפש, מפאת חטשרק עלכ-א

 כאלחים לא חפס לא חר, כ' ולחיוח לכם, אכלקרוא
 שאונד ז-ל שאסיו כט אברחם כאלחי ו)אאחרים
 נחיע את אלא ה!כיר לא ע-כ אנא, ריריח רנצחטאז
 אלחיפ עכ15 רשניחם תרח אחר נסשך לכיו חשכי

 ע'ז, עכי לא אשר אכיכם את חשקחאחרים.
 לא גי שדי לקחת אחתח כו שטק רטן ואקחוכלשה
 אר טסאה, כנפש לקהזח קרהשים לאלחיםהתיחס
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 ואיז לקיחח, כו שייך נפשו נחקרשח שכברספני
 נחשכ כי חו'ל ישאסרו צרק נר סלל נרע לא כיספק
 קדהשח נפש כו נוחנים וכחחניירו שנולרכקגק

 אברחם נם וסח כאסח, כנולר הזואסחורשת
 אכרחם אח אכיכם אח חזסר קרהט, היחשגיירהזו

 אחח גמו, לטעלח 11 כו חיו קיחות שחי כילוטר
 שטו היה ששץיז וט' סארונך לך לך אליוכאסור
 סילח ככרית שחחז אכרחם בשקראו ואחראברם,
 שסאז תטים, וחיח לפני חההלך ח14 אסר אוכי

 וכאשר כחתנכאו נופל חיח כחחלח כי קדהשתו,נתעלח
 וחחז ח' אליו נראח כסילח ונשת,ם אכרחםנקרא
 9צן מח ככחחלח. נפל %א חאהל פתחיהשכ

 תלו' טכעי כררך לא כי איפחז להורקגחכתוכים
 כי שו'ם 3חור אכרחם ח'1 כסכע חיא כיהרכר,
 חע6ח'1 לק1 וקו אכיכם את ואקח לשניחם, אחראכ
 את אכיכם את מחו אכרחם, קראתיו כי הקרדשחאל

 שאסרתי סח עצסח: כפני סררנח אירשכלאכרחם,
 לך ענין שחוא חנחר סעכר חש אכיכם אתואקח
 וא%ך ער חחיא כקמזח חחקדש כך יכל סארצר,לר

 מכוחו קדהשהו שע.י כדי כנק, אוץ ככלאוחו
 כניו, לפני ליככש נחז היח החחלך אשר מקוםכל
 כארץילארכח חהחלך קום פסוק על ו-ל סאסרסוחוא

 חיח כאוץ שחתהלך שע-י אתננח, לך כיולרחבח
 ,את שאסרתי וטח כניו. לפני אותח לכגהשנחז

 אכרחם, אוחו לקחש שנית קיחח שחיאאברחם'
 וחוא שחק, את לו ואוק ורעו את וארכח הואח5א
 שנח סאח ער אכרחם נס% לא לסח ו-ל טאטרםענין
 והשיבו "שסעאל, לירח קודם שיגיל חיח טובהתר
 לירת אחר סל לכן קרהשח סטפח יצא שיצחקכרי

 סעסיר אני קנסמ ואסרו שנח, סאח כןישטעאל
 רמו ונצרר תא11ת1 וכטלח יצרו טשכסלכע%ם
 סאר וקרושים של;ים חאכות שחיו אף כיוכו'.

 רק לנסרי סחם חנחש ווחסת פסקת לאאעפ-כ
 חר ש עסח אשר ער סכניהם פמקח סעסטעט
 את אכרחם שיקח חשי-ח וסיכב חוירח. אכ6סיני
 לסש שיטול קורם "טמעאל סטנח רשי%יר חטצריתחנר

 ושחתמש טפאת אברחם זרע כח תשאנשהטצריה
 יייר ערלוצ כשר יסי ואח'ג ישסעאל, ססנחומש
 חשר-ת עשח דגוד .קרדשח, ככחעח טשרת שחקאת

 קרדשת לחוטיף כדי שנח סאח כן כחיווצ יצרושבשל
 כל,סר זחע, את חזרכח שאטר מחו קדהשהו.על
 אנרחם שקראתיו קיתה בו שחוטפתי שאסרתיטח
 "שסעאל את לחייר וחע את שחרכשזי ע.יחיח

 ל1 חזתן וסדצר. קררש הוחק ססט ששא כדיטקורם
 לחנר, כ-א לאכרחם ניהו לא "שטעאל כי יצחק,את
 את נרוצ שרח נטאסר ננה, קרף הזטפהח כוכי

 ורע לך יקרא כשחק כי כנח, ואת הואתחאסח
 כעשו אסנם אסו. שם על שנקרא כ"טמעאלטשא-כ
 מחו סח, בצר ליצחק כן יקרא ורבקח סשחקשהית

 ועי-1 כט, וח נם כי עשו ואת יעקכ את ליצחקואחן
 ליצחק חיח ראף ובאסת לקיקב, נסורח שלסוחכא

 חווחסא כח לחטיל כחנר שפחח לקחת כאכרחםלעשוח
 כשחק אפשר חיח שלא אלא זקכ, שא ואח'כחח,ח
 העקדח על תסיסח ע%ח לחיהן שנחקדשספני

 חזיככח 5ח' לקרכ; סילח ע-י נרצח שיםוטשסתח
 קיקכ שנ%רו הקב.ח עשח ע-כ כחנר? שפחחקח
 ונשאר חווחמא שאב המשו סרבקח אהת כפעםח5שו
 להוחק כנים שניחם נם ע-כ טרחם, קרהשקגקכ
 כי ז.ל וכסאסרם שתהז כבחינות נפררו אךיקראו
 אסר 61ח ורע, לך יקרא יצחק כל %אכישחק
 וכניו ויעקב אוהו לרשת שעיר חר את 4ושוואתן
 ירר ויעקב סיר ירהשתו נטל עשו כי טצרים,יררו

 כיעקג בי לראיח וכנו, הוא לחשחעכרלטצרים
 כעשו, ולא ושחק אכרחם זרע נתקיים בלכרובניו
 יצאו ואח-כ וט' ורעך יחיח נר כי שכדעכ טקראולכן

 כ.א אינו חאוץ נחלת לרשת שחוא נרולכרכהש
 "זרעך' נקרא שלא שחק כן עשו אך לכר,כקגקכ
 ואהן מחו נחלוע, נוחל %א אביו חוכ פורעאינו
 טצריסח. יררו וכניו ויעקכ 3ר5ישו

 וגר חרע יר1ע לאכרם1יאסר
 לשום ראף וט'. אנכי דן  יעבודו אשר חנף אתונם
 שיטי יאסר איך דגור תרע, ירדג אסרו כפל סחולכ

 רק חיו %א שנח טאות ארכע יחיו  וחעטיחעכרות
 יחיח נר כי טיר כלשק חחל כי ועור שנח.רר.1
 אסר דגיר תר. דגכרום רבים כלשק וסייםורעך
 את שינצל1 חוא אם נר%, כרכהש שאו כןואחרי
 שכשכיל חיתכן חוצעכוד, לנחסת וח ואסרטצרים
 יסב% חאם ? שנח טאות ארכע "שתעכרו טעותריהמ
 כאחר3ח? סעות 6 שרחנו כדי וענף  עכרותא"ש
 כי ועור כחמ: 9ייי סכל חחימת היא סוכחלא
 ינחסנו וכסח סבחץ-ם שקצשו שלשים כני לקחוחחמ
 ? כ6ם נחנו יא נשחעכרו אשר שני ורור ראשקרור
 כנו את שנלח ית' ל1 מחכ כסף יחסר חאםחער
 שקורש אלא שד %א כסף? כצע כער "שראלככורו
 וחסת מחכ סכטף עיקר כעדשח נרול רכדשאוהו
 לג לחזק השי.ת רצח כי אטנם - יח', לפניוחכל

 לסאסר קודם וח 14ן כי חאוץ בירהשתאברחם
 אל ח' ירא וגר כאוץ אכרם וקגכור לסעלתתכחוג
 שנח, ע-ת כן חיח וא וט' 4רעך ויאסראכרם

 טאו כי שכעים, בן חיח חכתרים כין של זווכסראח
 יחי נאסר דג-כ שנח, שלשים חיו יצחק שנ%רער

 ירעט כי הע', שנח סאות וארכע שנחגשלשים
 אברחם את נטרור כשהשליך כיטחז.ל

 לככשי
 חאש

 וכן אצילנו אני ואסר סיכאל כא כשרים אורחחש
 וכוח כעצמו, שהצ'לו ער חשי-ת חניחם %אנבריאל
 את לך לחה שושיני לפי כך לך עשיתי %סחסלאר. ע-י ולא כעצסי אני חהושחיך אשר ח' אנ.יאסר
 טלתי סלאך טשום שליטח ע4ה שאק חזאתתאוץ
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 כשרים סאור חמאתיך אשר ה' אני הטעורוהקב.ח.
 וע-ז לי. חסיוחרח ארץ יך שאחן חבטח לכןבעצסי
 אם מע כלוטר אירשנח. כ' ארע בסח 1אסרהשיב
 אוע בסח אך חסצווח, יקייטו וחם 6רעי אמחחתן

 בק בנלות בחירחם ברוע יאברו 5א חזטןשבטשך
 באופןחטי0,

 שחפס"
 אסר ע-כ : סהע0% טראמ0

 חז.5 שאסרו כסו תו' ענ5ח לי קחח חירא, אללו
 נבוכרנצר ש5שח שסעטרח בב5 זו סשה~שח,ענ5ח
 שסעטרח סרי זו סש1לש המ וב5שאצר, סרורדאוי5
 זו טש%ש ואי5 ואחשורהש, ורחהש טרשש5שח
 חשי-ת 5ו וחראח רוסי, חרביגי זו ונוז5 והור וכו'יק
 בי בחר לא הצפור ואת יחבחרו ס5כ'וח ארבעשכ5
 כ5ים חשים בם אכ5ח חשי ז.ל כסאסרם יוכ515א
 5במ5 חיח סוכ ח5א חאסר השסא כ5'0. אינםמם

 6ח סהם, 5נצ5 וכקשח חפ5ח נצטרך %אחסלכיות
 העימ כ' ז.5 שאסרו סח ממ תו' העיס וירדאסר
 אותם 1"שב חמ5כ'ות חם חפנחם על חמלך רורחיא

 וחשיגו חאוטהן כ5 5כ5וח רור רצח כי ופירהשואברם,
 בטקום חט5כיות את לבניו שבירר בסחאברח0
 רחכן גרסם, סגמ רור אח ח' סנע הג.כניחנם,
 ונו', ושמשיכם שמיבי אררוף באטרו רור מאטרשחוא
 את ית' 5פניו שם כי ונר 5בוא חשמש ויחיה-ש

 חנור דיא חנשנם מת תר איסח שחםחס5ב'ות
 חיתח חו ס5כיות. השעבור בנ5ות אגרחם ובחרוע'

 "ש כי 5כ5מם. רור ביר חשי-ח נתנם ש5אהסיבח
 חד'ן זטו שמא חעחיר זטו אחר וטניםשני

 בטר חמ חחמ חזטן וער יום, וערב 5נשףהמתיחם חנרי
 חיום, ע5יו יחשיך 5א ספשעיו אי ששא וסייום.
 שעטר אין ואם סלביות,  שעכור ע-י וק זחיאק

 חד'ן ער שבסו ע5 בשס5ה1 צרורות אשסוהיונשאח
 חשגוש מש חכהוב טאסר חח בניחנם. 5ירוןחחיא
 אז חנרי, חרק של חיו0 יחשיך סרם א5 רסמ5בא

 תר איסח וחנח אברם על נפלח נבואח ש5והררסח
 לירק יצמרכו ש5א 5חם ממ כי ס5כימ ארבעשחם

 חיא ניחגם ועיקר חשסש, בא אחר חעחירבניחגם
 באמח רעתו חפיס עי-ז כי ק רחי תו/ עשןחער
 כ' נסשך חכיר1ר ע.י אח-כ מ!סר תר תרעיימ

 וע5סח 5בא השמש ויחי באסרו 5פניו שחעבירחניחנם
 5פניו עבר אשר ע,ק תנור וחנח הרק חעלסתחיא
 "שרא5, ע5 ולא חנוים חם האלח חנזרי0 ביןיחיח
 באמרו וחפסוק חניחנם. החת חשעגור 5גניו גיררכי
 הרע חחליט 5ב5חי יח' ררכו י כי ונר תועירוע

 שבניו אפשר כי חבחירח, חפ'סיוח רבר עלהעהיר
 אסר ע-כ חשעבור, ש5 הנזרח ויתבס5 בסוכיבחרו
 חנ5וח ענק סורקגך אני כאשר 5וטר תדע, ירוע5ו
 נריחש בי נ-כ וחדע ינ5ה שלא אפשר כי חוענ.כ
 ב5שק נזכרים סועסים שזיעך בעור וחנח תי.זרעך
 יחיח, נר 'עקב יס' ורוב שח9 ביסי שחמיחיר
 5א בארץ טית כ-א שעבור לא אך נרות 5ושיחיח

 בחניעם אך ש5חם, אינח שעריין בא.י וחוא4ם
 רר.ושנח. בסצרים אז שיהיו וענו ועברום אז רבו'לכל5
 ח5א שאשעברם הסעם כ' אנבי. רן ב' י5קותו' חני תם שנח. סאות ארבע הם הזשעבור חנרותוכק
 שחוע הרבח וריהז נרי ברגהש יצאו אח-ב ביח1א

ס5"
 5קבל ט שיכעו 1"טעבור ע.י הנחש ז(חסח

 באופן סלכיות, סשעבור חרוח 5חם ויחיחה1רח
 בי ס5ביות בארבע  5השחעבר יצטרכו ש5אשאפשר
 ורק 'ק5ק5ו ש5א ואפשר בירם, חפשיתחבחירח
 שעבור כי באשן 5חם, חסיר יחיח ואסחש5ום

 שלא בוראי שחמ! סח אך בספק. ח1אחס5כיוח
 אבהתיך א5 תב1א אחח כי ביטיך רעח 5חםחאונח
 חיר,5 כור טשך יאברו שטא הירא א5 תםבש5ום.
 שאמרתי ומח חנח, ישובו רביעי רור כיבמצרים

 "שרא5 בארץ וח1א 5חם 5א בארץ זרעך יהיחנר
 5בניך לא וע-ז חנח, ער חאסורי עק שלם לאכ'
 רניעי. יור ערחמ

 וכתבע בטחם, בפרשת נאסר זח וכו'. טצריסחירר אבי אוכר ארסי שנאסר וט' ר ס ל 1 אצ
 סובח כפף סטרת 5חרחיקנו יה' בותהו ע.קרכי

 5כ5 דיא שראף מובח, חחןיק נרר אל%חביאנו
 ועיקר נרי נדר דיא כי זה בסרח נוחנ 5חיוחא"ש
 א5חים עבורת ב5 ת15י 1ב1 חענעים בכ5נבבר

 וכ%נו פע5ו וחנהף יח' 15 חנשסח ב' 5חכיר1אסונה1,
 לסורשח, חארץ 5נו סקנח חחש זח ובשכר עבריהחם
 שני "ש בסחנח כי סחם. העוב חארץ 5או1אם

 כי השני 5נהזן סוכח 5חחזיק ש"ש אחר :רברים
 5ך גוחן אני 5וטר חנוחן יכי חפסק 5ח "שהטחנח
 שאין סח 5פ5וני, 1אחר'1 5פלתי מחריך זוסהנח
 ב.ארץ וחנח יור. 5רור חפסק 5ח שאק בירהשחכן

 אשר אבות נח5ה חיא א5ח, שתי יחר יצרקו"שרא5
 נשבע 5א כי סתמ חיא ונם חשי-ת להםנשבע
 שאינח אפשר סתנח ובבחעת ססים, 5רורלהתח
 ואם 5נו חחיח נוכח אם חפסק, לח "ש כיסמ,סת

 חיח, כאשר ארום וביר בב5 סלך ביר תנתןלאו
 המב חארץ נם ח' את יזתכו שאם בה1רחוכספורסם

 טמנו 6ת ש5א ית' קתו יצק נעשח אם אב5סחם,
 5ת שאין ירהשח בהי אגות מ5ת בט חתקייםא

 כבהש הארץ א5 תביא כי וחיח מאסר החחפסק.
 תורת אחת "ש בחינות שחי כי וע אבותיו. נח5הא5

 נח5ת חיא השנית כהנשיחם. לפי כ.א חח5ס בליסתנח
 כ5 כאי15 טחשיב אני זו 5קיחתך ע-י כ'אבהתיך
 אקחת ת-ש חיא. סארצך הגהש ואשר חיא ך ש.חארץ

 לך נותן אטר שבח חבחעות שה' וע5 תרסראשית
 טגאזנת אוהח לחפוך איך ס5טרך חנני וקחחנח5ח.
 בח 1"שכח וירשת ההו עים, 5ירהשת חפסק לחש"ש

 בהראהזך חוא ח5א חזכח ובסח ט5סוג ב5יע%סים
 וור סראשית ,קחת שחוא טובח כפף אינךבי

 חאוש נחנח 5ך גי בעצסך הוזשוכ ש5אלחורוח
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 וגר, ולקמת מעשמ חאת למ., שמווו רקלסוהשמ
 סוכמ ל' טח!יק אחח ב' לחורות סארצך הביאאשר
 ארק ואנ' כאריס א5א במ אהה אק כאילווטראמ
 השסת איפמ ואת עשמ לכן 8ם. ל' איחומממארץ
 שטו 4שבן ח' יבחר אשר הסקום אל והלכהבטנא
 שכהבט מבמעמ על מאלמית הטגמ להיותוגר
 משרה שבעל המצומ לכן להשי-ה, סובמ 5החויקכף

 יעשמ ולא מבטרים עסו ויביא לירוש5ם ילרבעצסו
 רפסת בשוטך ולקמת לכן השביריו, עבריו ע-יואת
 נהשא "שראל סלך ואפילו בעצסך, וחלכה בידךמסנא
 אשר חטקום אל שסר כמט. על מסנאבעצסו
 משטים מ' ע!ב בי שם, שסו 4שכ, אלהיך מ'בחר
 כי לסענך, ממוסרית מ*ו בארץ וכמר משטיםהוכף
 בהחהג'ם רירח לו במי הויהו סקייסי יישראל5סא
 לסענך קתך אם וסמ בעצסך. ק-ו נא שא%כן
 חטקום עד בשבילך 4שכה רבא מעליתים שטיםשוב

 שמו 4שק כ-א עראי בררך וק %א חוגמנשט'
 בעיניך קשמ חאם עכור מוסר ואהמ בקבע,שם
 טשק משי-ת אשר הסקום ער וללכמ ביהך4מוכ
 חחו שם, 5שכה ולא לבימך השב מולך ואחחשטו,
 שם. שסו 4שכן יבחר אשר חטקום א5אטרו

 נלותטצרים יטנלנל ט' אבי. אוברארס'
 5אמ את לקגקב שהחליף בסמ לבן מוא ארט'מימ
 כי לסצריס. ירר ליוסף מאמים קנאת שע-'ברח5
 במקום יוסף נ%ר מימ רחל את סיד 15קמ הימאם

 לנהורים, בירירמם חסבמ אשר אמיו קנאתראוכןיסרח
 לירר לו שסיבג אב' אוכר מימ ארסי טוהזאך

 חחת עצסו כהנר וכות לו שמימ קגקב אךלטצרים,
 ע-' וכה בוזל של בש4ש5אות למנלות עהירהיוהו
 חיוה עם שם וגפ לטצרים, בבמירחו שירריוסף
 נר% לנף שם רמי כ.א לו, משר לא מנלאטקום
 נכההש נד% לנף מיוהנו אחר אנ"נו אכלוכר.
 תר, הנהורים אותנו ררעו כשרק,  מעדר ע.' פרורב%
 בשרים ב5הי מיומע על אבומנו וטת 5נו שוח%א
 כלנ קו6ו את וישסע אבווףנו אלה' ח. אלהצעק
 מייט שלא ו!כות כשרון בלי אפילו מעבורמ גקנישבר
 החראט ומסדיו רחסיו ברוב הש'.ת אך לגאולמ,רארם
 רביאט ב.א בן עשמ %א אמר, לדור מאוץסמנה לדחוי אפשר שימיח באאן זטת, בחערר אףסשם
 הארץ. את לנו רה! חומ יצ?קוםאל

 א' יאטרו שנאמר וכר מ ט * ר צ ם ר ר י1
 כי ט כהבט כבר וט'. באט באוץ לטרפרעה
 שו צל חחת ואמיו אביו 'תע לבל מימ יוטףמפץ
 כספהץ 4שרח חיהח אשר טישן בארץ יקסצרים
 טש ארץ כהב פרעח כי רר-א כפרקיבסקהע
 לקמח %א  עצחו נחקייסמ ש5א השף בבהובהח4שרח
 הסקו, קנמ ולכן וחיתתשלמ, אמ-כ 5ה נתנמ ב.1עם
 לפרט אמדה ישף אסר ע-כ טצרה. קדחשמשפע

 וט. נפש בשבעים בס-ש ט ע ס ' ת סב
 את בפהשת נאסר ומ פסוק לרוב. השסים:טכב'
 שאסר ומ מנמ כי לרקרק רש וט' מירא אלמיר1.

 מוא איך ועוד וט', ולעבור מ' את *ראמ'4עלמ
 ובו אוסר מהש וכן הרבק, ובו שאומר 'ה' בוורכקות
 ישבע שבועמ שמטחו'ב רק הענין אק אםושבע
 מוא אסר ועהו פמ? סהיימס נראמ איך-:שטו
 אלמעו ומוא החלחגו 'טחוא יוץ3 לא ט' וט'וח5הך
 'מקשר ואיך אמר, שמכ5 טה 4שנים טחלקשיך
 טיוהר, שהוא ,אחלג ואסרו תי עשמ אשרשטת
 א5 סקהשר בלחי שועא ונר נפש בשבעים אסרעור

 ולא ימיר ב4שה מאלה מפסוקים בל כי הערוקודם.
 יאסר מוא אגגם - רבים? ב4שה שהםנקודסים
 שמעה הלא א*ו ואוטר טישראל אמר כל עםנטיבר

 וכ5 לי תהקרב רחוק שחימ מנר את אמבה'כ'
 עצסך מראמ אם "שרא5 אהח לגן לו. למסיבתפצי
 מרחסיק סן חהייאש אל שבירך עכירות על סמ'רחוק
 לא כי בחשכך מ. את לעבור ס4שוב יריך ירפוואל
 סטאוך כי אלחיך לבק בעך מברייו עהותיך כיו-צך

 א5 יה.? בו לירבק 4שוב תובל ואיככחחחסאים
 בו, תדבק שתעכרהו עור כל אררבמ כ'חחהש:
 לא אך שבידך סעבירות הירא אלמיך מ' אתח.ש
 אוהו או אררבמ כ.א מ*למ 5ממייאש הסוראימימ
 רחוק מיית אשר החת הרבק, וכו הר-ותענור
 בעבורת ההדבקחע כי טרשעים, ה' רמק כימטנו
 ואת 5עשות הובל לא חום לרשעים. מהיקת מואמ.

 ובשמו או 5עכירות, "שיאך אשר מוע שרךטהנרת
 לשרס, שנשבעו וכועו יוסף על חו-ל בסאטרתשבע.
 סעק אותך יפסור ומש'.ת לשוכ 'סייעך מ!מהורבר
 בהשובת שקכה סמ כי חהלתך, והוא ואסר 'רצך.וגם
 כי ההלמך, מוא כי ההחלל אל במ' רכקתועי-כ
 לא א-כ האסר ולא אהח. %א מעהשמ מואמשי-ת
 הטסייע שמוא ספגי מרבר על סובת 4יהויק

 אלהוחו שסכנמ אלחיך הוא כי איפוא ועוהעהשמ,
 מחשיג מוא וכ-כ הצריק, משנמ תכלימ מוא ב'עליך,
 כט.ש עשימ, אהח כאילו עליך סעלמ שמוא עראותך
 בשבל וכ-ז ונר, מנרו5הן את ך ת א עשמאשר

 כי אף אליו סתרכק במיותך חשי-ת שעורךמהשובמ
 סשלמ מתשובמ כי והראיח ססנו. רמוק לפניסמיית
 יררו גפש כשבומס כ' ח'. ששחבמו ער5שוב

 'ררו נפש שבעים 5וטר לו וחימ טצריטה,אבוחיכם
 בכל5 וחשכטים וקכ כ' נם וטמ טיוחר,"תב'.ת
 שזולת שיורח שבעים עם יאסר ואיך מיוהשבעים
 בעלי חיוהם בזטת יאסר אך שבצם? מיואבותם
 יריו אמת 6פש סח"מסיס מיו שכיםאמדא
 בש4שלאות ולא בשומם יררו לכן כהוריטה,אבותיך
 מ!-ל. כטאסר לירד  עתידים מיו כאשר בוזלשל

 ועהח מ. 5פנ' מביבים נעשו רשבו שחסאיואמר
 נרפ וכ-ו לרוב, השטים ככוכבי אלחיך מ'שטך



רעו ,קאלשיךנטי1יך1821צ
 ן 1 ר ל שא כגוכבים רבים אחם אם שאףו,אחרות
 סחבירו נפרר אחר שכל כטכבים לפירור לאאבל
 חפירור. לעני! ולא חרבף לענין להם רסהץכםכי

 טזו וכו' 1"שרצו פרו ישרא5ובני
 ססרו סרובח השי-ת של סובח מרח כי5סדנו

 תון יהש 5אכרחם נאסר השעבור חלא כ'פורענות,
 ליעקנ זסן אחר נאסר ח,רע ורבוי מו', תברוםוט'
 חקריג וחשי-ת אשיסך. נר% לטי כי ונר חיראאל

 "שרא, ובני חח הזאבור, אל חטאהזר חיוהו עםחמוב
 סל1 ויקם הוח-כ ליעקב, חאמי וט' 1"שרצופרו
 נאסו %בל לאברחם. חנאטר חשעטר שחהוחרש
 אסו 6ח באוכלסין סרבח. חארץ טבע חיתחא%י
 %א זח חיח "שראל בבני ב5ומר פרו, "שראלובני

 חסצריים חיו כי אוחם חארץ שנתסלא ערבסצריים,
 שחי! 1"שרצו ורבים, פרים שחיו "שראל ברובבסלים

 %א אחר, בפרק אהשח כ(צהמם י%רותנש!חיחם
 בילריחם חיח כי סאר בסאר ויויוסו ב-א חלשיסחיו
 וחאוסץ.חגח

 השדח כצסח רנבח ר ס א נ ש ח ס נ ב ר1
 יירות חנשים חיו ססצחם ששש ברור ביהר,
 חארץ !חיחח עוררחיך, חחפהז חחת כר-אבשדה
 וחלב, ברבק שם סנרלם וחקב-ח בח, אב5עיםנבקעח
 מ%בים יטשים (חיו חארץ נפחחח חנאולח 6סןקרמ
 חח-ר שסו, אביו את סביר אחר 1כ5 ערריםעררים
 א5א ערים בערי תקרי אל ערים, בעריותבהוי
 את חכיח אשר חם התיטקות ואותם עררים,בעררי
 לחם נראח כי ואנוחו אלי זח ואסרו חים עלחקב-ח
 עם נכנט אשר חם מם שחם. צח רסותבסראה
 בצאהם שנח לקישרים טחם אחר חניע שלאיהרשע

 ובסבילהא לארץ. נכנסו אשר חחר עקר מםססצרים,
 5קהזהו חקרים סח ספני למשסרת לבם וחיחררשו
 טתש רבי חיח יכים? ארבעח לשחיסומ פסחשל
 רורים עת עהך וחנח עליך ואעטר אומר חישק

 את ארנאל לאברחם חקב-ח שנשבע שבועח1חניעח
 שינאלם כדי בחן שוסקו ס*ת בירם חיח %אבניו

 תחח עתם ואת צטח ישערך נבומ שריםשנאסר
 ים סצות שרף חקב-ח 5חם נהן סצות, סכ5עחם
 שנאטר שעאלו, ברי בחן ארתעסקו סילח ורםפסח
 לך הוהשר ברטיך מתטססת הוראך שירמיטר
 שלחה' בריתך בים את נם ואוטר וט' חייברמיך
 ש5 5קהזהו הקרים לכך בו. כים ואץ סטראסיריך
 אלא שכר טס5ק שאי! יסים ארבעח לשחימומפסח
 חיח שאטר א'( : 5ב לשום וראף ע.כ. חמעשחש
 רבי אסר 5כהמב 6 וחיח אטר חרש בן סהיאיבי
 5אכרחם ית' שבהמע זסן שחניע אחר ב'( הע'.סהיא
 חכומבים שסבש נ'( סצהז? שףישו ויח *רךסח
 פסק חחלח נאסר שם בי בטקוטם בסררםשלא
 חע' נטיו שרים הטזריו בדטיך סהב!ססתהוראך
 לטח ר'( ונר. רורים עה עהך וחנח חפס!קואחריו

 והלא הנאולח, לצורך סטת שתי לעשות צריכיןחיו
 ה,( חארץ. את תוחל לו סטיבק אחת סצוההעהשח
 נזכרו כי חיא ספורשת ראיח הלא ואוטר חביאלסח
 חביאור אל לבא אסנם בסקוסג חוא ונם רכיםהשני
 סטראות ש5 סררן לפי כי חקהשיא אל לבנשית
 ארם כ5 "שפומ חלא חיי ברסיך חמשת פשמולפי
 לפסוח חיח פסח רם כי סחיא, רבי ררשתחפר
 "שרא5, בכורי נפש ססהץ להציל "שראל בני בתיעל
 חיסח חקח זאת בי לחעח ח!א נם חטרך בריתורם
 ע, לא חנא%ח איפהו וא-כ בו, יאכל לא ערלכל

 ענץ חחו חאבוח, שבועת על אלא חיו אלוס*ת
 סחבוםסח הוראך ע5'ך ואעבור בטקוטם חכתוביםסרר
 שלא חחיים שחהו חיי ברסיך לך ואוטרברסיך
 סילח ברית רם וב5י פסח, ברם וה!א בבוריךיסוחו
 ברסיך לך ואוטר שנית פעם חחו לרצת, חקרבןאין
 ואת צסח רטערך נטיו ורים חנא%ח 5ענין אךחיי.
 !אראך ע6ך ואעכור לכן סצות, סכ5 ועריחערום
 לאברהם יח' שבהמע זסן שחניע רהים עת עהךוחנח
 חפך חהו 51פ-ז נאלתיך. חזאת השבועח רברתועל
 קריסת אל טעם לט היח לא הו-כ סתיא רבירגרי

 אל תבוא סתיא. רבי שחסביר כסו יכים ר'ח5קיחח
 ספני 15 חקשח סכילתא סחם חנח כי ו!שש,חביאור

 הסוטץ חביקור על אם ב45מר וכו' 5קהזוצ חקריםסח
 חכהובים 19ז ע5 בי פירש לכו אחר, ביום ריחיח

 19זאחר אומר' חרש בן סחיא רבי ,חיחשביחזקאל
 חגחובים לרעוצ כי חרברים, פשס שנראח סחחפך
 חניע כי השי.ת ראח באשר הנאולח לעני!ירברו
 ולא חדים עת עהר חנח כי לאברחם שבתהוזסן
 אם חי15ק "ש כי טעצמם, שינא15 טטח בירםחיח
 ט אטת חכות לבדה חשבועח סצר חנא%חחחיח
 לסלך טשל חטצוה. קיום בשבר עצמם זטת ע'יאם
 לו הוומר חגה בלחי בן סטע תשאר אחוכושטת
 אומר בשר כשחבן אבל עסך, אטיב אביךבשביל
 אתח טוב כ' בנינו אעשח אביך אחבת סלברלו

 יחסיר לא לראשת כי 6ח? זח בין וטח5פנק
 לשטא עלע 5ט יחפ!ך קסנח סיבח ומפניחסובח
 חנח סצרים בהויאת 5"שרא5 חשי-ת שאסר חחולו. להיסיב יוסיף חש וכשר סוב חבן אם סשא-כאוהו,
 אבל אטתיבם, בזטת אהכם 6א% רה-ם עהעתך
 רב, זסן עליכם סובח* יח% 5א בעצסבס חוכו לאאס
 וסצא עצסכם, את 5נאיל אתם שחוט חפץ אניע-כ
 ערום את כי לנא%ח שטט ס*ת בירם היוש5א
 פסח רם ס*ת שתי לחם נוש ע'כ סצ,ת, סבלועריח
 צריכים שחיו ספני ח15 בס*ת וג~ר טי5ח,ורם
 !5חסיר 5טלח שעברו חחמא חיקת פסח ברםלתקן

 שחיטת שחוא פסח רם קררשת ע-י ע-ז ש5חמומאח
 טש:1 כלטר קחו משכו במ-ש עמהם, שחיוחשח
 חהזם שחוא סילח חשניח מכהיח סע'ז,'הכם
 לח'. עבר %חעת "שראל ברת 5יכנס קורשכרית



יי2 חאלשקשפירושרש
 יאראך עליך ואעבור חוא, כך חסקראוח ששר%פ-ו

 לך ואוסר סילח, ורפ פסח רם בהטיךטהבוססח
 לרסיך חוצרכו %סח ססצריפ, שחנאל חייברטיר
 ערופ ואת ומ' השרח כצסח רבבח ב' ספניח16
 לחה סחרה' לסח תאסר רשסא סשה. סכלועריח
 חנח כי עור פנאי חיח 5א בי כעתצ חטצוחחל1
 אהכפ לנא% חשב!עח וטן שחנץ חרפ עחעתר

 ראיח וסביא עצסבפ. בזטת נפ שתנאלו!חפצתי
 שלחה' בריתך ברפ את נפ השנ' סחפסוקלרבר'1
 בפירהש סניר וח פס1ק בי סיפ, בו איז סכואסיריר

 בוטת ולא בובותם ננאלו חל6 חרסש בוכותכי
 שחוא חקרבז חכנת לחקריפ צריך והיח לבר.אטת
 עצספ שיבעו כר' יסיפ ארבעח לשחיסוע5קהוהו
 וטתפ ירבח סקורם ימיפ שלשח חסצוחלקיים

 בשסות רא0ר כסאן לוטר שאק שנית שר*נא%ה
 של פסחו ריח שחר"חו ב4לח "שראל שס15רבח
 חזח ברנר הליח חנא%ח שסציאות אחר כימשח,
 אם בספק חסילח וחיהא סאז חנא%ח ייערלסח
 בי אוטר חף אלא ססצריטצ חמראח עת ער"מיו
 שיחיח כר' לשחיסתו ימים ר' לקיחהו חקרים5כך
 צריך ססצרים *את כי סחטלח, לחהרפא וטןלהפ
 ער לבה.פ סילח סחסת חיים יחיו שלא כחלחפ
 ראשונח 5מי חטרט לכו לטילתפ, יסים נ'עבור
 חערבש. בק חי-ר ביום חפסח לשחוס ואח.כשיבראו עי יסים שלשח ולחסהיז חעשירי ביום חפפח%קחת
 על חקפר אל"מר רבי ח%ק וח טאסר אחרוהנח
 סצוח, חסריפ "שראל חיו שלא ואוטר סח.ארב'
 סצאן ארבע "שראל של בירפ חיח לא וכיח-ל
 העריהץ על נחשרו שלא לחן ברשי חע%ם בלשאק
 את שעו 1לא שספ את שינו 51א חרע לשק על%א

 שכר נוסלק שאיז סבר סתיוו רב' אבל וכו'.לשונם
 חיו סצות ארבע אוחז כי כ15סר סוישח ע-יאלא
 אותם 6כות חקב-ח רצה אך הישח, ואלבשב
 נוש לכן עצסם בוטת שינא15 כר' סעשיותבטטת
 ו יעסק ש חלשז ח.ש פסח. השות מילח כוצותלחם
 ספרשים ו"ש וטוישח. עסק ע" שחוא שינאלו כר'בחז
 שבאחעת כלוטר רר-1 בגיססריא ם רי ע ריבע
 עהשב חשעבוד טן ישרא5 את 6א% שניפרד-1
 6אלם. רו!יפ עת באח בבר כאי15 יקב-חבעעי

 15 נהחבסח חבח כס-ש 1, נ ת 1 א 1 ע ר י1
 ראף בפרך. "שרא5 בגי את סצרים ויעכירוחש'

 'רע שאילו חנלות חיח חטבע שבררך נראח כ'5חעיר
 כי חוא ק %א כהצעבים, חיח 5א יוסף אתפרעח
 לאברחפ, חשי-ת יעי וכאשר חרבר מוש סח'הלא

 %א לו נהחבסח חבח אמר עסו אל רברוכאשר
 ואסר חארץ, עם חם רביפ בי נהחבסח חטאסר
 חוא ונפ ירבח שנאמר נהרבח כבר !חלא 'יבחפז

 עמו אל הרבר יספר כאשר הער חא!ס. רבאסך
 ירא חיח לא ולסח אל.1, עסו השבה שפר לאלמה

 הלח השטר סעח0ח, סבעי נם עע'1 ש'ק1ט1ט"שראל
 "שראל. בני ב.ר שיפ% נפ אפשר ח5א חארץק
 ראף חיח והחלח ססיפ שרי ע5'1 רשיט אסרועור

 ספיס. שרי פקירת ואח-כ וחעברות חסב15תלחוריע
 ארכעח כי וחביז ראח סצריפ סלך אסנפעליחפ.
 ב"שראל יסצאו ני אל נף נצ!ח חמרסשרבריפ
 נשריפ לחיוחפ כ'1 אחרוח, בשי לחיותפ א'1 :!חפ

 להיוחפ נ'1 חסבע, כררך שלא חשסים טןבהשנחח
 כח תבוף חאים לחטחפ ר'1 חעח, חכסחבעלי
 בני עם חנח אסר חראשוז על סשכננרם.טהר

 חשני על חאחרות, על חורח ,עפ' ומלתישראל,
 אביחם "שרא5 את ירע וחהש "שראל בני אוחפקרש
 לבית ובחבנסו בוטחו חרעב פסק לסצרים בטאוכי

 לע-ו כש!חח יראח לבל חפתה טשקוף חונבחפרעח
 אסר רוש5"שי 1ע5 כחנח, ורבות חפהח, נוכחאשר
 שררשו בסו חבסתפ ע5 שחוא חאיטת רב כ15סררב,
 אסר חרביעי 1ע5 חהבסח, על בטים רבהיחו-ל
 חבח הוטרו סלכפ אל עמו השיבו אוועטפ.
 סאחך כח חט15 אחח 16 חבח כלוסר 15,נהחבסח
 לשאר החרש ואל סטנו, ירבח פז לוהחחכסח
 נהר סצריפ גהל בסצרים ש"שראל בעור כיחכחינות

 סח אך ארונט, על לחשתרר ראש יריפ 5אשעבי
 שכאשר נרר ער ירבח פז חוא לחהחכםשנצרו
 "שראל נפ בט ונלחפ סבח!ץ שינו סלחסחהקראנח

 נניחם ואו וסכח!ץ סבית חסלחסח ע4נו תחיחכי
 של הטל יי סהחת שאו ובצאתפ חארץ טן*לות
 כי עלינו, ירם וחנבר ראש יריט שבל חטרפסצריפ
 חחמטניפ, חשתאיפ כהל עפ "שראל כהל יצסרףאו
 שטע או שתאימ. עי חש נפ ונוסף שאסרחט
 "שראל על לש!ם יחי יסביסו רברחפ אתחט5ך

 טסיפ שרי ע14 ו"שיסו ולכז ירבו לבלטעכביפ
 סצקחים חיו לא ב4לח נפ בי חו'ל בס'שנונשים
 מעבודה !רביח, ספרח לסהעם כר' בבהיחםאותפ
 חלרשים. 51ש~שוחפ לחכניעפ כר' אח-כ באחהקשח
 שלא כלוטר יאף את ירע לא אשר פרעח חיחחח
 שה31 חיח לא ירע שאי15 קרהו אשר ובל ענינוחבק

 סלחסח בעת רק סהשראל לפחור ש5אלעצחפ
 ירע %א -צעפ, סצרים כהל כי סבפניפ %אסכח!ץ
 לט15ך יצא חאסורם סבית עבי שחיח יוסף נםכי
 לטעלח חם "שרש5 כי חסז5 טנעו 51ש סצריםעל
 פרסית בהשנחח אלא חסבע בירך רש5א חטל,טן

 ערך שבפי ייבח, כז שחו יעט כאשר %ק ח"סאת
 בסבע לא כי חרכר נרר ע%ח 6עסהו חיחחענף
 חיוחם ספני יקוי ח'ש ח'. פי על כ-א ענינםחיח
 טסייעפ. אבוחם קהכות "שראלבני

 יסת חחפ ביטיפ ויחי וכו' ח' ל א ק ע צ נ1
 כמת השוב !חיח נצסרע כי חו-ל אטרו סצריפ,טלר
 לשום וראוי ברספ. לרחוץ "טראל ילר' ש!חסוחיח
 אפשר אר הילריפצ שחיטת ככוצב נרנה ח.כןלב



רעה האלשזש8ירחט9%
 שוח בנזיח שרורשים אנדח מררשי רוג כררךשרשא
 אוט, חחש וחלן נאקחם אח כאן נאסר כיחעא
 נאקח שועח ועקח אנחח חנאטרים ראנח מעיארבעח א' נם לב ונשים חלל. נאקח שחוא נאקוחתאק
 ח4 עבורח נוכרח דשל"שיח ראשתח !חם השניםעל

 נאטו בשועח כי ועור נזכרח. לא חאחריסהשנים
 עלייח %א שסיגח ובנאקח חשסיגח ולא שועהםוחעל
 ראיו ענין טח "שראל בני אח אלחים ירא אסרודגוד
 רש' לפיררש אלחים ויוע ואסר חרהשח? ומח11

 שריחנ %מתרנם עיניו חעלים %א ע*חם לבושגחן
 א'( : לחם חיו רעות שחים אטגם לנאלם.עליחם
 שנצסרו ב'( שנים, כטח וח שעברו חקשחחעבורח
 כרמם, לרפאהע "שראל ילדי רשחסו פרעח%ר
 כלומו צער לשק ששא חחם ביסים יחי נאסרדע-ו
 פרעד שחפיח סח ועל העטרח, סו "שראל בנייאגחו כתיג עבורח של חרבים חיסים על וחנח חיח.ף

 חעכורח על שנאנחו סח ועל וידגקג נאסרחילרים
 עלחח, ואו חעכורח סו ששוש ער אנחחם עלחחלא
 השועח לע*ח חוצרכח לא חילריס שחיסת עלאכל
 החלים נאקח חיא נאקחם אח אלחיט רשסע פירכי

 אח אלחים יזכור כי נסלך צעקח ב4 נם ואזכעצטם,
 בני אל פנח לא האטר רשטא חאבוח. עסכריחו
 נאסר לכ, האטח? בובוח אלא עצסו סצר"שראל
 אלהים, ויוע ויף ענינו את ירא בריהו שזכראחרי

 "שראל בני את ראח שאח-ב חאב" סוטתשנטשר
 ןכוחם, חערר ובחינת צרחפ בחינה בחיטחיחםככל
 סרח שחוא אלחיס ע*חס ריחם בי רחמים לשקיוע חהו לרחסים חטכיסח חדין סרח נם כי אלחיםיוע
 חיח לא לברם סחם טהחיל חיח אם אכלחרי4
 גף סקרכ נוי שחיו ובוחם חערר על ע*חםסרחם
 הטצריים כסו ע.ו עברו חם שנם חו-ל שאסרובסו
 וט' בריתי אח הקיסוהי תם חכחוב משמרחח

 מעבירים טצרים אקר וט' שמעתי אני וטחשחשנ
 וט'.אותם

 חיל1ך. חבן כל כס-ש וכו' 1 נ ל ס ע ת א1
 לאמר עט של פרעח 1ש1 פסוק על לכ לשיםר4טי
 את לחפיח הסילרות על ביוהע למח תו', חבןכל

 ויאמר שנאסר טצרים ס5ך רק פרעח קרא לאחבנים
 חבנש חשלכה  כענין ועהח 6דלרות, סצריםסלך

 טלך נאמר ולא פרעח 1יצו אוטר חוווחיאורח
 סן ירא חיח פרעח בי חו'ל כס.ש ויחבןסצרים.
 שחסכים עד חדטים שלשח סגר51ה1 מוררחעתש
 וזוח לא סהחלח ועוכ והקיסודש, ל"שראל לחצר4סו
 ספאת רק פועח בהור עצסו סצד יר כחםלשלוח
 כרצק לעקצת שחכויחעצ ים סצר סלרותהו
 ביריח4 חכנים אח לחטית הט%רוח את )טותעסו
 ש"ש חיאור להוך להש*כם חחקץ באשר אח-באכל

 ואת וצ!ח כ'כ חשש לא ספיתח לחנצלאפשרח
 קל וטשדם סאש בי ירדע גיגשהע.

 ע-י לחנ,י

 נרר וער בחירח, טכעלי סחנש יוהר חטראחשגחח
 בוח נאסר עסהם. סועהו לחסכים לבו אל ערבוח
 טאי חיל1ד, חבן כ5 לאסר עסו לכל פרעחושו

 אלז פרעח אצטגניני שחוריעו ז.ל כסאסרםלאסור?
 ע-כ כיאור השלבח ע-י שיטח חשכו !חםסריבח, מי וחם סים ע.י ללקוח עחיר "שראל של מהשיעןכי
 שלא אסרו וכן חש*כוחו. היאורח חי*ר חבן בלצוח
 סצרי אפי6 חילור חבן שכל טר דע'כחסושיג, חא"ש טצרי א"ש או חוא ס"שראל אם יועושלא

 פרעח צוח בי אמרו שרק ובוח הש*כוחו.חיאורח
 עסו.לכל

 שע מ קשח טה ס4ך %א שי חדביץ יט'תמי ססירים 1ויוייאנו
 של ששח יך י"מת כף פא במחםשחשרח
 טלאך, ,יא אל עיח שאסר סהעברח אחרח5הים
 ולא אני ואסר וחכיחי שנאסר חחבאח עלהשחר
 ולסה חט אחר ושליח שרף סלאך כי דעורשרף?
 פעסים שלש ,אני' ואסר שטחם. הגחחלקם
 ? שליח ולא שרף %א סלאך ולא אני אסר לאוטרוע
 בכל יוע לא סי אחר 1לא חוא אני ח' אניואסר
 חשי-ת כוונח אסנם אחר? ולא חוא שחואאלח
 שלא בניו, סעל חסוטאח כחוח כל לחבריחחיחח
 כפסוק קשח מנח וט/ ח' יפ,ח אשר חחובסצרים, שעכרו ורח בעטרח אשסחם כשביל כהס'שלסו
 בל וחכיתי טצרים בארץ ועברה' שיאסר ראוישהיח
 חןח בללח באסרו חפם'ק יסח הןח, כ*לחככור
 ? טצריס בארץ אחד בכל ואסר וחחכאח חהעברחבין
 אני ושמר וחןר כאלחיחס, שעשח שפסים שין6ח ססך למח ונם 5עצמו. ענין הוא אחר שב5 ספניאלא
 א'(מח חם: ענינים שלשח בי אמרו כ, עלח'?

 1מתל11ח סחחבר שהשי.ת סצרים, בין ח'שהפלח
 רלקו ריהחא כעידן חיצתים כחוח יאחוום לבללכניו
 ב'( הוח. כ*לח טצרים בארץ ועברחי חש חםנם

 חועת חיח וחנח ילך. סלאכי חנח ובא!סר"ניך, מלאך שולח אגכי חנח חו'ל כסאמר רכו כשםששסו סטטרה חפנים שר חוא בהורה חאסור סחם גולאךבל בי 1'רדע טצרים. אלחי חכאת ג'( חאנשים,חבאת
 ולא ב"שראל, חשתים כחות יתדכקו שלש'ספיק וחוא טחם, סלאכו שחוא חנורע חנחל טלאטש"שלח די חיח חראשק  הענק על בי יח' כבורו לפי:שח
 חרכר תל נל%ים. שטלא בסקום בעצגצ חשי-תשיכנס
 !חרכר חדק, סלאבי ססת שחוא שרף "שלחזשני

 עבעת שחן טצרים לאלחי טשפטים 4רשותזשל"שי
 הןחר בספר כס-ש טילח, זחר סוטאח כח:חפ יפניג רק קרהשח גח "שלח לא טחגל יוהר(!טאח
 חיכדע סרוב כי 6צריע חכדעב כא עעשרייהא. שליח חו-ל שהו ששראים הסות טלאך ע-דזים, סלאכי גצדשלחח אחר שדיא שליח נקרא חאחרוןוח הראשת אח ור!חק נכנס חטתשח שכח חבית ננעןי



19צ חאלשיך18רושחח
 סלאן %א אני דעברחי רק כן עשח לא5"שראל
 אעשח 0צרים אלחי וככל שרף 1לא אניוחכחי
 ואסר יחכרך כירו חכל כ-א חש6ח, ולא אנישפםים
 חשי.ח חש כ' חכותח אחר 51ש חו,ו אני ח'אני
 אווש לחם שאמר חזקניס כגמשמר ל1סר יטעושסא
 מכםלח? אינח ל0ח חעיז שתא הקב-ח אםחארק
 ים שכרים חם אבל טבםלס חיח לו צףכטחעים שאק למח אלא  עוכרים חיו לא א%ו 6והשיבו
 אסר ! חשוםיפ מפני ע%מו יאכר וכי %ירה6שטש
 יאמרו שלא כרי א-ל א6, ינהת חשאר יכםללחם
 ח' אני שמר עוה מסש. בחם "ש שחניח א6כי
 כאלחי שפטים כעשות רוהכס על יע5ה ש5א חהש,אני

 כ-א חוא בן לא טנמש, כחם ש"ש חשאר וחנ"שטצר-ם
 זיהי. אט כי אחר 51א ח'אני

 בארבע וזשם בחעת ב* וטהר מטפר בטרעהיח. עי עח חתדכוש 9 חזקחכיר
 םחפבזת כאחזטת וכחטחו חצים, א ח כסווןאמעת
 כחשוך חיח, ח' יר חנח אגור חח רץ, ע5יויח
 שחו,ו תי ח' ודשלח ל"פראל אך חנו. שמיחאתוק
 0צרים סקנח וכק "שראל סקנח כין חחוכירשר,

 י%ף נרול וכמורא ה64הוחפם61ח
 נא שאל מ "ו מים ת%י מ כפ"א טמרא יאנ" משחם חו א4ש תסח ש מרשקכעח
 תטק יך לכ לשם ואף תה חאתשלשש
 שם ש 5שיע *פם אק נמע טי מ 4מש,שא4
 "ח תר השפם 61אשי 1אר לתר? פחלש

 חקים? ט טחשר מע חמח, סשח% שחשהשמם
 י"קפצת אדח טארשהת 1י שיעדחשת

 ה%לא אח-מ לאי אך א4ש ק% עםמשטק
 שטר טשמוחמו6% ןחח אשר %שק עםנשא

 "הס %ח גו, 6 *חת %א %חעשחנמ
 ןח? מיק אח מו" עשת 6מק תוח סקמז
 רכים כ6שק לכם סחהלח לעיניך, כטצריםתאסר
 חשי-ח כי אסת אחרי יחיר.-אטנם 4%שק%עעיך
 מעשח כנל1ה עכחע אהר 6(זיר לקכלט פחוחחירו
 את "שכח יא ח14 נשע כי ואכן, עץ ארםירי
 זרעם. עם לחטיכ לחם נשכע אשר אטתשכרית
 לספק אפשר חיחמונח

 עטר אחרי כי חיתכן %שאי
 ע1ר שטפ אק עץ ארם ירי גהדשה חגיםבקרב
 אליו נשוכ אם ולהמתט א5ש פניו לחאירחשי-ת
 אל אמר 6ת שחכסוחט? כפ יההטגו כיכחעצנח
 נאהזים ואט 115 נאעת יה' חו,ו מיא כי וח עלחהדש
 כי מראיח נפשט. אטרח ה' ח5קי כי יולח14
 חחררח כל את אלעו חרר בכשצים ע-ז שעכרגואהרי
 ראשתיפ, *טים נא שא5 כי תדש סיני, חר עלחחהש
 שנחנח יום ער לסעי שכאו השל"שף מר-ח חיגיםחם

 חיום נאמר כסיק ראשק טם ע5 והנחחורח,
 חעם הזח חיום טח  חערט רפם סעי, סרכר כשדוח
 חעיפ כי חזחר סספר למחע אד ליח? טיכעשחדיא

 קוזשת קתיס טוכיס וגהדשים גהפת כחםשנעשח
 חיטים ששת חם וטח וכענק לער, קיימת רחזניחותיח
 חיום ואטר סעי, כחר חשכינח לפני "שראלשחיו
 יום ואם הוא, וקחם רחזני כי כאצכע כמורחהזח

 חההקן מתן ער חיטים שאר שכן כל כך,חר"דשק
 וכאטה ראשהים, ליסים נא שאל כי ישוורועליחם
 לפניך חע אשר יטים כאוחם חלא אסרתי?יסים
 וקהטים חיים כי לפניך נצכים חיו עצמם חעיםכי
 שנשארו הזח ארור כי לחם נא שאל לכן אתר,חם
 שנח עשיים מכו פחמים שחע מדכר מתיאחרי
 חוה אשר וחם נגירים, צרקים חע 0צריםכטיאת
 חכיהעע כי ואט?ע א4 זח ואמח חש עלבאצכע
 וראט טרים בטעחה והלב רכש גגיקים שחיוטאז

 זו שאלח לך שעירו אמר ואליחם 1,והם. צהכרמות
 קול עם חשטע וט' ברא אשר חיוס לם! חיוםוחיא
 1ח1,ו שטש חאופת נם כי תאמר שטא וט',אלחים
 לשבעים ומחהלק חיך חקי חיח כי חז.לכמאסר
 6ח סופ? וער חעים מסוף נשטע וחיח4שק
 לו וטנה טהלקחת ואש נד% וענן סערהחשכעח לפני כי מכשר הזענט חאש, פהוך מרבראמר
 סערה חהו חחמועי חר"דשק חטסך כי ירועסביכ,
 ועע נחשכו, חמועים כי חאהית שרי נאחזיםשם
 חחפשטו אחר ואז ח6 חחיצק חססך דדךיטא סתפשפ ית' כאחרהזו יחיי קול חיח אשר ח'ק%
 חיחה לא "שראל אך 6שתו, לפני חקי סקכל שרכל

 חפנער מחמסך כ-א חטא חחשק סהטגךקכלהם
 חחהו חקול וגותואר ורחזני, רק שחו,ו חאשחהו
 פת סאמרו תח חאש. מחוך אליכם ח' ירכרששפר ובגי וחחוח, חעש מועך כצאוע ושא טאר, חזקחשטר וקי חכחוכ סאסר תח מרק, חפשומ חשופהק%

 חנים נם כי תאסרו לא אלחים, קול עםחשטק
 חאש מהוך שטעה אחה כי 6שק, כשכשםשטעו
 רק וקול מסש, אלחיםק%

 כסערה לא חשטר כקי
 אחרי לט יחשכ יחרק מח חאמת דשסשוסדשה.
 פנרים תשאתו נשטתיט ששח כן ששטקנושע-י
 שהמע חיח זיחך שאס כל1טר יחי אמר 6חמתש?
 חיית כאשר לחיחן חתר חיח לא וטת חחו,ו חקולאת

 אבל קויש, נפשך איפהן לחיות כ.א זח ואטשחח,
 חמוונ אחרי 5העת 6שוכ כח תועור לא אחריםנפש
 חאג~ר דשיך רמ %א חדירה לקכ5 לחם לועורישו ואל "שטעאל אל חלך ית' דוא נם חלא האטריטמא
 כרבר תאסר אל ית', ח14 נשתים כסונו אטכי
 דשפ"ע כ-א כעצמו חשי-ת הלר לא ועושוי"שסעאל חלש כי וע' לקחת לכא אלחים חנסח כימה
 סשעיר תרה 1כ1 חשר אל כעלסא חופעח פאשזשהר
 ורק אליחם כעצם חשי-ת כא לא אך מת,וויחח
 בא א*כם אכל לנשחם. כרי לכר נסיוןבדרר
 יתא אני השומר ונר ח' ועבר כר-א כעצסוהשי-ת
 געצמה לבוא אלחים חנסח או הש-א 0צריפ.טעך
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 עוברי חללו כי נו', סקרב נו' הלא כי בצרקוצוולא
 את אלינו חרר כי וחוא שנית ועור עע-ז. וחל6ע-ז
 וביר בסופתים באותות בססות חחיא חחרדחכל

 של שרו אח וחסית שחכניע אלא עור 1לאחזקח.
 תח סת. סצרים את "שראל וירא שנאסרסצרים,
 הסראח אבל כלכם, לצורך לכם, עשח אשר ככלשיאסר
 השר ספלח את ראו חכל לא כי 5עיניר רק היחהוח
 יכהח "שראל בשם אשר סטלח יחירי כ.א מצריםשל
 חרברים כל את ועשח 'חיר. ב*שק 5עיניך אסרו*ח
 ססע5 אלוח הלק שחם עכפ 'שראל לסעןהאלח
 חואת. החררח כל את עליך חרר ע-ככסור,

 חססח ואת כס-ש חססח זחובאותות
 לו וראו' סיוחר וחו כנראח ונו', בירך חקחהוח
 ירוע אמנם חאותוה, את חעשת חוח ובסטחלאסר
 חקוקיס באח-ב ער-ש רצ-ך שחיו חו.ל שאסרוטח

 כ-א לברו טשח ע-י נעשים האותות כל 1לאבסטח
 חאסר ושסא סגוטח. סושפע שחיח אחר! 'רי עלנם
 לא אליך, הנטרך ולא אחר! יושפע הססח ע.'כי
 וע.י בירך חקח חוח חסטח את כ' חואכ

 בוולהך ונם חאוחות בו הזמשח כירךשהקחט
 תרסכס.שתחהי זח ובטופתיםע-יחשפעהך.

 אחר' וחיח נ' סיגע ביה!ל נאטר וח ונו'.טפהים
 ענינים שלשח נקרים חענין אל ולבא ונו'.כן

 כלם אץ חנבה!ח שפע כ' אחת חשטש,)רואי
 אשר מקרהשים טעיר סעט רק כ.א לקבל1רארם
 השפע סרוב סופלנ א"ש של וברור חסח,בארץ
 לרבים, גם יחפשט השסים סן ע14 יורקאשר
 סחתפשטות נאצל כי חתנבאו שרבים טשח ביסיבאשר
 בכל שחיח שסואל ביסי וכן עליחם, עליו אשרחרהז
 חחזק חיח שלא בחחלח טשא-כ נביאים חבלעבר
 נפרץ חחוק היח וא*שע אליחו ביסי וגןנפרץ.
 זלהם. ברורהץ כן 1לא סהם, מחפשט חיחסאשר
 בלא חשרו' כי שאסרו חוחר סספר שניחהקרסח
 נשא ושלא ער כ"עקב בחלום רק יתנבא לאאשח
 ל1 שיתרטו יר קצרי ש"ש של"פית חקרטחאשח.
 חנבש שאסר תחו כרור. רכר יראח ולאחזיהגת
 ביטות חאל1 רורות אחר שחוא גן אחר' כייה!ל

 שעל חרור נר51 ש חגבחח שפע "שפך לאחטשיח
 אשפקך כ-א שבדור, לש*צם נפרץ חחזח יחיחירו
 זכי שלסים יחיו טלם כי בשר כ5 ע5 האיאת

 כלם שיחיו באא! זוחסוח חפסק בי העאחאיבא
 העומדים חשנת ע5 אשט כספויש לחנבא,סהעים
 בלם נבאו זהזטוט טחם שפסקח ספני כי סעי חרעל
 נניכם תבאו חשים נאתרית חשצ בפנים*פנים

 סח חאוסר רגה על בע~ח 'קדם שלא והה!ובנותיכם
 תטשך טחאב שחחכנח חרשר שחיה ק"ש, לב! חיחזח
 כי אכיחסצ וטי 5אסר שבננרו שחשיב ער חב!,על
 שחהנבאו חנכיאים שאר עטו באבות תלף זחאי!

 תבש כש יאמר וק באביחם, נבואת חיותסב*

 5א כי נביאים אינכם אחם כי אף ובנותיכםבניבם
 שטקרושחם העם בקרושח כ-א חרבר חלו'באכות
 חלוסות חפרהטים אניכם ואז ח', רוח בארץתערח
 בפירהש יראו חזיונות נשים בעלי ובחוריכםיחלוסק
 קצרי נכיאים קצת כסו בלבר סחרטח חזיק1לא

 אז הרבח כך כל ונו' חעכרים על ונםחהשנח.
 שוהש טשושי ו*שפחות לעברים שאפילוחקרהשח
 סחתפשטות נבוז!יי שפע לחם יחיח לאסישראל
 רוחי. את אשפוך עליחס גם כי 0לאך, ע.' ולאזולהם,
 ארבר לא סקורס כי ח', יום בא אחר יחיח זח1כל
 שיחיח סח ובארץ, בשסים סופתיס ונחהי ברטו,רק

 שיחיח וטח עשן, ותסרות ואש רם חואבארץ
 לפי לרס, והירח לחשך יחפך השסש הואבשסים
 חנוים שיחתו סח סיס! שחוא בשר עיניטראח
 יפ6 אשר שלחם הסלכיות על הוראח וחואסחסח,
 השחעברו חם כי ורחבא, ובספא נחשת פו,לאכחרא
 חעקרייס שהם חסקרש סחריבי וחנח ישראל.בבני
 נחעלו שביניחם יטרי יו! אך וארום, כשריםחיו

 ביר יק את סיר, ח' והפילם "שראל את והשץרואח.כ
 ע5 ע-כ ואסהר, סררכי ביר חטן ואתחשסתאי
 על ואש. דם שראח חיתח חעקריים חשניםספלה
 תחיח "שראל על טשל1 ובח החרכ ברכה שלואוים
 בנסרא האסור כענין שיחיח בארץ ע*חם רםחוראת
 רמא, רצפפץ סחבי שפעו יוסי רר נפשיח נחכר
 רלא וטאן כאטרו כאש "שראל על שבאו חכשדים1על
 חחיח יקירתא נורא אהמ לגו יהעיטי ויסניחיפיל

 באיכח ראסח חא כי בארץ, עליחם אשהוראת
 בחרא ימא ונפרית אש ראו החרב! שאחררבתי
 כשיים, על הוראח תחיח זח ררך על רארבאל,בקעהא
 עש נאות שחיו וטרי יק שחם שבינהים השנים1על

 כיר נטחו בי עש! כחסרות וחי1 ה"טראל עלשנתנאו
 טן עו*ם עש! ה*רות שנ' חוראה אז חהיח"שראל
 שהרוק באחרתח נם יסלחו כעש! כי להמהחארץ
 שלא אצלנו כועב וכבר "שראל. ארץ ארבעתםאת

 אשר ודחבא כספא גחשא לעתיר ירוקו איךבסקוטו
 על חזחר בספר שאסרו בטח וחה! לסו חלשכבר
 צ ליח סכעי יצכא אשר ציו4 חר על צב*ע אשרפסוק
 וחצירו אשרצבאו אזאת לחביא עתיר ישחקכ-חאלא
 קב6 ולא חראשעים השעבורים כשישת "שרא5את

 ירגאם. ח'  "שיבם  *ו עצסם, סיחה סיע ביעהשם
 והירח לחשך יחפך השסש אטר שבשמים סשתים1על
 נקטחם זטק חוא שש ע* ק4דאש חעיקר ושע5לדם,
 חשסש אסו' ראה בטה שקב הה! שהשמשאמר
 5עשו יחשיך כי 5חשך לו יהפך ויה5 ץקב שוחירה
 נופ5 עשו שאין חז-ל יט,ש 5רס, רה5 חהשוחירה
 יסחבום לא אם 'שנאטר רה5, של בניח כני ביראלא
 חועא בזסן השמש לקות אהץ כי יחענץ ואמ!4צעירי
 יחיח כדם אתם שיראח חירה ולקות חשךשיףאת
 שלתסר חנהל ח' יום בא 5פנ' תח חנזכר, א5יטו
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 סמעסים מנקרא צ5 א! ומימ לנוים. הזנורא5"שראל
 פ*טמ תחימ וכיררש5ם ציק וכמר יסלט מ'גשם
 כל ומימ מ' אסר כאשר במה אשר 5כ5ט5לח
 לה יאסר קרהש ביררטלם והנחזר בצ'קחגשאר

 שלשמ חנמ באח.ב. ער.שרצ.ך
 מ' אסר במ א'( פרעח: לפני סשמ שםעקרים

 "שרא5 א5מי שהש ב'( השי-ת, סציאותשד1א
 העסים. כל ע5 וממש5מו הכל יוצר כ' נ'(בימור,
 חשל"שית בסכמ ומוכר ית', סציאיע 5מוריעוי-ך

 בי בם יכיר 5מען ער-ש אלחים. אצכע במבאסרם
 "שרא5 בין ומפלמ ביחור ישראל אלמי ית'מש

 כאמ-ב הצדיק. מ' מפעם תטאתי אסר דע-!לטצרים.
 "שראל, א5חי מיוהו עם פרעמ ע5 שסרש5למוריע
 אק בי תרע בעבור נאסר באמ-ב סיטןובחחילה
 וכ, כולם. ע5 שגאש5 מורעמ שמיא מארץ בכ5כמתי
 לשברם 5קרוא ומלך שקם 5י5מ פרעמ מקםנאסר
 שמוא וחראמ בטר כ5 מכמ ומ' אמר מימ חמררור
 ח-5: נאסר י-ב פ' רבמ בשטומ פיעה ע5סהש5
 סשמ ירי ע5 וש*ש אמק ע-י ש5ש האלממסטת
 שמיו וי.ך כ51ם. ע.י ואמת הקב-מ ע-יושלשמ
 באמר שמן 5פי סשח ע-י באמ-ב אמק, ע-יבאוץ
 סכה רבר ערב וכושטים. בארץ טשמ ש5טשכך

 וראף עכ.5. טלם, ע-י רשתק מקב-ת ע-יבטרות
 שלשת לעשות מימ !ת טח א'( 5הבין: שכ5לשום
 אתר טשמ ע-י %א בארץ שמן 5פי וכו' אמקע"
 הערוב נם ב'( מסאסר? ברכרי באוץ ש5ם מואשנם
 וסכה וחרכר אמק, ע-י מית 5א %סמ בארץמיה

 כדשמ ע-י מיו לא 5טח השמים טן שמיובטדות
 יד שעל סטת נפרהו 5סמ 1( בששם?ששלפ
 ע.י סטת במן תכנט אחק ירי שע5 סחסטהסשח

 ע-י חסטת בל מיו אם מימ טוב יוהר ר(מקב-מ?
 חשתק נשתנמ טח מ'( בב5. מנטיש5 דוש טחקב-מ
 נעיר חענק א5 5בא אסנם שלשתן? ע-ישמימ
 קחו אמר א'( בשמ'4 שנאטרו וע1קהית ע5חחלמ
 מבנמ, ונדש%לת נרוחרת 5כם ס%ת כגאה פימ ם ב5
 סש5מם, ו5א בימור 5דגאהם %א לעצמם איטבי
 ואת-ב בחפניהם ימר ואמר! טשמ לקתהץו לטחב'(
 וטמ משטיטח, 6רקו ש1רך טח נ'( 5בדו? טשת!רקו
 טרבף ש5טדו מכבוד בטא ער שמוא !-ל 5מאטרםנם
 5ט.ר נטקום מש מתיבת בסוף שה-א ר"דשתתה'

 ימיה אם 5ט סת פיעמ, לעזי אטר ר'(בהחלתח.
 נם ימיה 5א 5סמ גם בפניו, ש5א או פרעח6מני
 ארץ כ5 ע5 5אבק וחימ אטר מ'( עבריגב1ני
 מארץ, ע5 5אבק הית איך השכרטח !רקו אםסצריס,
 הבהמה 1ע5 מארם ע5 ח,ית רק שיאוור מימ ראמעכ.פ
 ורי  פענרט !ת זוחיה' אטח שז סמ 1'(*שאק.
 5עסור חחרטוטים יב15 %א אמר ז'( לבדהבהאשק
ג סשתלאי מ ש ש ש מ  ק ש ס 4 ס  

 טקה 4מ :או 16י אחרט4י41%יאחש

 את 6טת וקב-מ וזה מ "א הען %תטא
 מטחה מש ןהו מש ל י את 5זתשרא5
 5נחח כש1ים בארץ וכופתים אותין מרבמ5פיכך
 חעהעצת ,וש*שמ טעטר כ5 כ. ו"שכ%ו חבעועשו
 טעשמ ב5 ומ1% ש5שרן מעסר וף בדאנגחוא

 מנ5נ*ם ע%ם השפ5 ע%ם ומם:בראוףת
 מבריאמ בכ55 חס5אכים מלא כי מטלאבים,וע%ם
 מוא כ' ית' כמראוהו ע-ב כנוע, מכל לרכרימם

 משפל, מעו5ם כ5%ו שמם יסורות מארבע ע5מהש5
 בעולם וכסילימם השכרם כוכבי ע5 סרשלותם

 ע%ם על סרשל ומוא סצרים, סזל שבמםמנלנ*ם
 הוא משי.ת כ' טירים, של שר שבמםחט*אבים

 צבאם. 1כ5 משטים רשטי רשסים ארץ מכליוצר
 ב' סכות. בעשר סצרים את במטהו מורמ !מ1כ5

 ע-י ועפר סים מחחתתים היסורות בשניש5יטהו
 אמר! שלימו ע-י מכמ בי צפררע, רם מסטתשת'
 השרין סמסים ונם 5רם תמפבו מישר סיסיאת

 בטים, יסורם שעיקר צפררעים במם מנר5ההבריות
 לטיסי טוכמ בפוי ימימ 5ב5 מו.ל 5רברי טשמע, נעשו לא מא5מ וחסטת 5כנים. מפך מעפרויסוד
 ב5ב נתן מ' בי פרעמ, סנ!רת ניצ5 בו בימיאור
 מיאור שפת ע5 5רחדז לצאת פרעמ בתכהימ

 ע5 לוקת ראמ מיאה- מימ לא וע-כ טשם4ממאו
 תם הצפררעים. בהוט 5משריץ או 5רם 5מפכוירו,
 בעפר כי ירו, ע5 בכנים סצרים עפר את 5מטת4

 צריך וחימ עברי א"ש מטכמ מסצרי את סטןמחוא
 שני אסנם 5חטתו. %א ע-! למעפר סובמ4ח!יק
 ש*סהו משי-ת חורה ואש רח, חעליתיטיסהית
 לחקפות מאמר ביסור כח גתן כי כדשמ ע-יבמם
 מנדד נרור בחוך אהש המזן 811רץ שעויס בקמנרר
 שכהוך מטים מיו ו5א מברר 5מפשיר מאש יב5מ%א
 יסור א5 ארבמ סטע נם מאש. את סכבקהברר
 מאויר *סוד ני ממבע טחכבנת כטדע ההייהםמאויר
 הק כנפים. למ אשר מימ נפש בכ5 מטברחהש
 טהסאמש עב חחשך שמיה 6זי.5 נם וסמ חחשךטכה
 עטר בלתי ער תתעבמ משיר נתעפש ביבי!ים
 טשמ. ירי ע5 באמ.ב סטת מיו וע-ב חשטש,שר
 בע%ם רק שז' שליסהו נראמ לא כח ערוחנמ
 מורה אתרות בטכחת אך יטדותיו, בארבעחשפ5
 באלהיחם שפטים וע,שמ מנ5נ*ם נעים ש5יטהונם
 סצריט תועבה וע.ב ט5מ, טת5 מוא סצריםטתל
 מיער תי" מם חעחב חביא 5ק ?ק, רהיש

 יהרק שנתט רעתם מפך בסצרים, חצאן אתשההם
 מ' יר תיחח ברבר ונם תייס. בעלי שאר ע5לצאן

 כת5 %השפי5 5חכניע מיתמ בטחת וטכהבטקנימם.
 בראשק ומהש5 שבט5ות תתל בטר שושאסלח
 בעת חשי.ת יחפ*א נש4 תדש חוא חשנת4דשי
 שהיד בהסמ, וער סארם טירים בכורי שדגות

 סטת, ש*ש תיו וצ"ב טלדג מנתל ניהורסףשפעים
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 סצרים באוץ ועברתי שאטר חח הקב.ח. ע-יאלח
 כחו נודע אלח ע.י חנח וכר. וחכהי ט5אך 51אאני
 נחקצ לא ועריק חכהלוח, וגעו5ם חיטפל בעולםית'
 ע-י חאהק טכח חיתח וע-כ חטלאבים, כעו5םכחו

 טחטה חאחר 'סורוח, בשני 5ק1 בשחק קמש5ותם
 טשח ע-י ש5קו טחסונ והשני אחרן ע-י 5קואשר
 חשי-ח ש5 ח5קו חחו סצרים של שדו 5קח בחונם
 חיח סצרים ישחק ח5.1 אטרו כי חזא21 בטכחשנחן
 טהיהס והלחות צרבה, כאש טבפנים רבש טבחוץלמ

 חאש סיסור וחיבש אחרן, ע-י חיח לכו חטיםליסור
 השחק חיח בי פסוק על ח1-ל מטרו נדשח, ע-יחיח

 ששרו טלטר כתיב חרטוטם סצרים, ובבלבחרטוטים
 חוא בי בעצטו וקב-ח ע-י חיח חח לקח סצריםשל
 לסמת סעם שב טמט וב1ח ללקותו. בירו כחלברו
 מחע בבקק פימ כושניחם הוחרן נדשה יחר שקחוח'

 בו חקנהן לסק השטיטח, וי!רקנו לברו טשחיקחע
 וחם אליחם חטתיהסות חבמינהן שהיסהחלמ
 ב1מ 5הח חשם'טח אח-ב אווע 61רוק וטיםאש
 טשמ נח נסצא סצרים, של חע*ק השר לחבותנח
 ענק אל נבוא ובוח חכבור. בטא ער השכעח אלשלח
 טפני טשח 5פני 5עטור חחרשטים יכ5ו ולאחכתע
 כי סצרים, עבל נחרטוטים חשחק חימ כיהשחק
 חחרטום את למכוה טשמ ע-י בא בשמק חאשנח

 אטרו יהכן חאלח חרכרים וע-פ סצרים, שרשחוא
 כפל ויקשמ ונר חארם על ומיח וט' לאבקוחיח
 לאבק חיותו יוסיף וסה יחן סח ועור וחיח,חט5ח
 בארם לשמק שמיח חוא מעיקר כי סצרים ארץבכל

 בארבעח טכמ מימ כי חורהמ אמרי א%םובבחטח.
 כי השטר  עחמ בא סצרים, של השר וחבאתיסחית
 לאבק ומימ לטטמ ח1ר חשטיטמ טשמ אהרקואמרי
 כ5 על פת מרוח רסור חעפר שור הוראתחוא
 נבישטח

 אך מיסורוח, שני סציאהן מרי סצרים,
 וחם אחרים שחית שני חרות חט ובבחטמבארם
 וחימ באש גוער צרבת ועם לשמק חיה כי וטשאש
 חיסוויו2 ארבעמ חרי טבחוץ, 5ח אבעגועותשרח
 וחכאת יסודות ר' על לרנש מכהובים שיעורנגשא
 סצ'אהן על להורות וכ'1 בעליתים, סצרים שלהשר
 . בכל. וטסשלתו ואמדותומשי.ת

 81ר א1סר מנלילי י1סירבי
 מיא. אלחים אצבע פרעח אל חמרטוטיםויאמרו
 חעשרח טעשמ תסש*ם יריו סששמ שועאהעים נברא שבמם טאטרות חעשרמ אל כעןואפשר

 אחר ח1.ל ברברי כנסצא אצבעות, 5וישרטאטרות
 א.5שיביא עוטריפש איך שיתים טים לר.טששאל
 חדכב 5טטמ אצבעו טאיר י ונחן כטשפך ויחןסים

 אצבש חגרם פעככ כ.1 שאני אצכעי אם וא-5מטים,
 חוא ופירדשו חטים, שיעטיר שכ! בל לא חקב-משל
 לטאטר קרא חרי בסאטר, הלרם ע*תים סיםכי

 ארם נעשמ מהו הטאטרוה טן אמר כי תהאחאצבע.

 סאטר פעק חארטח, טו עפר בווחלח ח' שראשר
 ב*ם עדשח אחר יוצרים לשני טשל לאביח קיסרבת
 תם וכר טשונח טחן אטח העפר טו מחר חסיםטו

 חאדם ובריאת ח' סציאוה חויו לא סצריםמרטוטר
 חגרם, סישר שחהו סרחזח סטפח אלא חעפרטו
 וחדכרחו םחעפר גנהחת חבנים טכת שבאחער

 סאמר שהוא חיא א5חים אצגע ואטרולהורות
 אטרו וע-כ חעפר, טו ארם נעשח א5חיםראטר
 אלמיפ ראטר לטאטר כיותו בי השם ו5אאלחים
 ארם.נעשח

 את ישראל1ירא
 חירחנוזלחתי

 יר,ע
 5סאסר 5שיתלב ראף תר. בח' ראטינו ונר.חעם
 חביאם טי חים, שפת ש טת סצרים אח "פראלררא
 כוי פ5טתם שחים 1-ל טאטרם ררוע חיפשלשפת
 חשר את בי נאטר ואם בחם, נקטחם 'שראלשיראע
 נשמר לא טתים 5-1 כטאטרם טת ראו סצריםשל
 יראו בשר עיני בי נמשב 1ר כטו חלא הטר טתא5א
 מנר%מ, חיד את 'שראל ררא תאטר רוחני. שרסיהה
 ער מאפ במ' ראטימ שאטר ועור אשר. נבר%א
 ראמן כהיב ט5א טקרא וחרי טאסינים, חיו לאכמ

 בה' מאפעו חים קריעה שע-י עתח יאטר ואיך*, יאסעו לא וחן שאטר טשח על בעס יה' חהו ונםמעם,
 חסשב סאמר על כוובמ בבר אטגם עברושענדשמ
 כי תם טט?רים, 'שראל בני עטי את וחהףאבסטוך כני טסצרים אוזר ולא סצרים ר י ם לחצי6וארר
 חהמשמ, לשק פשני חצלמ לשק נאנ(ר חראשקבפסוק
 וקב-מ סשמע 5הצ%ו הורף אסר בראשק ביועור
 תד לכמ ועהח 5טשח סהיח שא ובשניבעצטו
 5חצ'5ם אחר צריך מיח רברים שני חנמ כיוחחרא.
 לדעציאם וזני בם, חחופם ,סצרים' שנקרא השרסיר

 5חצילם בעצטי אני מרר ית' דשא ואטר ומעטו,טפרעח
 תמהו חואת והצלמ בם מאיע השר של ר י מטן

 וחחרא פרעח אל וא,שלמך לנח עתה אך5אחרונח,
 חשי-ת שי5 מתי שם שרש %א ומעטה טפרעמאוחם
 ואוטר לחודיע חכחפ בא ע-כ סצרים, סיראוהם
 סצרים, ר י ט ישראל את ממהו ביום מ'רהטע
 מ' שחבסית טמ נתקיים מחוא ביום כיכל1טר
 טקטרג חיח כי סצרים, ששני השר טירלמצילם
 אלא שר ולא ובר, עע.1 וחל6 ע-1 עוברי מל6הווטר
 את "פראל וירא כט,פ "שראל, 4רני טפלתןשחראמ
 בעעי לראות כה ניתן ניחור ל"שראל כי טת,סצרים
 כי ורוטימפ רב לערב ו5א טת חרוחני השרבשר
 קפי פעטים שתי ררא השמר כ15ם, ראו 5אחסח
 מטר חע5יה חים חוא חים ששפח מ1חר ספרטאטר
 טחחלח בי לפעלמ, טלטטמ השטתתם עלהח בטררנחבי
 לא חוא אך חרוחני, חשר מוא טת סצרים אתראו
 ואיתו, למשינ חל חשעי כ-א קרדש טלארמימ

 מנד%ח מיר וראו רטמ יודם- לםע5מ עלו 1ווטטררנח
 והטשז שמאייל יה' סק4מטע חקהש חכהח~א
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 חיר את "שרא5 ירא ח-ש יר לפשוטח תטשלעליחס
 חזח, חטראח את ראו 5א רב  חערב אלםהנריח.
 כח' ראטינו רב חערב חם חעם וייראו נאסר1עליחס
 ביוימ וח ובל ובמשח. בח' שו חאסימ חםישנם
 ועם, "שראל שנוכרו בסקום בי חוהר בספרסחז-ל
 חערב שחם חעם נק סנ5ח טזירי "שרא5 בניגבי4
רב.

 מקגישנשר אוסר אליעזררב'
 בסשר ס-ש א" בתח*ם נאטר חפסה חךיג טשאתט4י וחסמרה עט" אמ ה ח בםט6ז
 טפסה אתחל געממ א שח ח"אר מוטג סמתטץ
 במט"ם שם אשר שנאטר: נ'ח פסוק ערס-נ

 בשרה וטופתיו חעיר, בחוך עשח אשר חםשהותיו
 אשר שאסרח' סח וספרש בשרח. עשח אשרשהק
 בחם "ש5ה ונר לרם אוועתיו--יחפוך בטצייםושם
 לחסי5 ויחן צוע,- בשרה וטופתיו שאסרחי ומהאר.
 ונר לרם 1'חמך וספרט ונר. יסנר ונר יחרונ'באם
 שחם ספנ' ואפשר וחשך, שחק כנים כהבירהוינו
 שכ5 באח-ב, ער-ש דצ-ך ססימני סכ1ת בלגוף
 הטבח נוברה ~א עצסו. גפני סתק כושלשהןסבח

 ונם חרבר, ונטר בסוף שחיא לפי סיק סבלהש*שית
 וח, סטעם אלה בשלש ייעשאז נאסוה לאגוערה
 חובירד חסכות ב5 סוף יעא בכורות א4טכתהוף
 ננטו סינק שבבל חיות עם להירות, קבשו שבחטפנ'
 לשיכ וראי לטעלח, שבארנו בטו חחחש, בסינקוגחוה
 חעחג שטקרים חטכ1ת סררי את שמהו . ש5ב

 שפרשנו טח ע.פ תראח חבוז/ א5 ה?שרבחלצפררעים
 ב' ונר אוועתי ואת בטצרים חהשלהי אשרנפסה
 בו חיח חטצריים ש חקב-ח שחבש 4מכה סכהגל
 5עשוד יכי חיח חעחב שעשת סח בי בפי,נס
 שחצפרזץ חיח ח' סחפץ אב5 ל1, שקלם חצפרדעע-י
 אישח חטים בי ואתם. כחם "8היהו רק יגךחם5א
 סכרכריכ וחיו ברסם בהוך צפרדעים טשרקךםחיו

 סכה שבאח ער אוחט חטיוע לא אךבבטנם,
 השכוססו מהחסח יה' ההו חשאיר לטה ובןוהמיתם. ערו~

 חארבו סבח אח-ב שחבא ברי חכרר ע" נם,ש5א
 בעירנ חביתח לאסוף ההרה בברר וכןותאכלם,
 חים ומכה בכ1רהץ טבת בהם החא לסעןלמקניחם

 חח "שלה ונר ערוב בחם "שלה חכועב שיאמרחח
 אחר חערוב סכח בחם ש"שלח ור-ל עהירלשק
 נן חברר את חקב-ח חשליט שלא טה וכ,5ב5וחם. א~ לחשתיחט חצפרדעים חבש 6ח הורםק

 יאג חארבח סכה החול לסען חיח וטססתכחטח
 ב וגר לחס'5 יחן שאסר תחו חברר, שחשאירסח
 סו חיח לארבח יניעם 'כ1לם יחסיל שנחןסה

 חהסו אא בהנסל השקגאתום גפנם בברריש"תרונ
 שחם אסר אא וגר. 5הסיל להת נשאר ב'וחכחמטת
 לחוכק רשקסא נפן כ.א בכרר והשעורההגושתח
 כטושוס בטבע, חיח ולא להשאירט שעשח ח'גש4צת

 חברר, שברם 5א 5הים עריק לחיותם בי סקראשל
 ב5 שרפה שחוראהו נפנם בברר ויחרת באטתבי

 שקסא ששוהש שקסוחם ובן בשורשם אשרחלחהץ
 ז-ל שאסרו בטו אסות בטח בארץ לסטחיוררת

 סתלקחת באש חברר טכת ע-י וח ובל רבח,בברשושית
 סכה שחיהח שבן טכל בי אטד צא א-בבהוט.
 אלא וחכוסמת, חחטח 6ות בל .באש שורפהחברר
 חארבח בשביל קתסימ נשארו ח' בנפ5אות ב'בוראי
 ב' א5הים עשח ואת המד לאכו5. טח ל1שיחיח
 אחסניר 5הש שה בי וחש ונר בעירם 5בררויסנר
 חם והרשפים חברר ספני חביתח המקניחםבעירם
 כ!, עשח אטח חברר, בתוך סתלקחת אשרשפי
 חרק בחם ש"ש5ה ע.י לכלותם חיח רא4אררבא
 בשרם, לחסניר עליחם 5צוות אא ומ' העם עברהאפו
 זול בטאמרם 5אש, נתיב עךפלס ב'א וח אקאך

 חטרככות בל וחלא בים, ירה וחילו פוזחטרכנות
 ע-ב ב' לספרע לטךין נסצא חרת. שגחם ס%בי תי חניס ח' רכר את חירא נק אלא חברר,חבח
 לטש חבהים אל דעשקנח את 5ההמ טאש ח'צוח
 תר 1'סנר פח שאסר חח חים, סכת גחםהח1ל
 טים, נערמו אפיך וברוח ובס.ש אפו, חרק בם"ש5ה
 *ח וראיח בם. "שלח עתיר לשה לומר 'תקאבן
 חרבר בסכה טצריים של נפשם ססות חשך לאבי

 בחטחם, רק ברבר חאנשים נם חטיח לאאסח
 סכה חבייו לסען ואת עשח שחאלחיס ב-א וחאק

 חח ית'. נרעתו חבירו ועי-1 הפועל אלבכורות
 וחבחר תו' ירי את שלחחי עחח בי חוערהסאטר
 חראוחך לטק העסדת'ך ואת בענור הואם חארץק
 בפעמ בי אסר ואז בבורות סכה ער וט' כחיאת

 חו-ל ואסרו ונר. סנפהשי בל את שולח אניחואת
 ואטר חטכ1ת. בל בננר בכורות טכת ששקאחסכאן
 ב' חם, אחלי באמרו חההשר דשינח אתםראשית
 אתו ורשושית רהם פטר בכ1ר לקו בכ1רות סינישגי
 שטופים שטצריים טפני ומ-ל שאמרו במו חאב,של

 לברו, לח' רק בכ1ר הוא טי מרע ולא חץב,ימה
 לאביו שעשח סח וירוע חטצריים של אביחם חםכי
 את ית' חוא חסיע ב' וני עסו כצאן יסע אסרנח.

  יסש, "שראל בני אל רבר באטרו משח ע.'"שרא5
 וע-פ אסתחם ולנויל לב בהטיכמת כצאןעחיעם
 ונחטח ארם פסה על רבת בהקרא 1.לטאסרם
 חישיע בתטיסות כצאן רגא,נחנ שארם ח'חושיע
 בסרבר, בערר בעצסו ית' חיא ינחנם אה-בח/
 טבל רבר חסרו לא בים ובן רבר, בו חסרושלא
 יאיכם אטר 6ש בוח. חז-ל הפ*מ כאשר חעלםטוב
 "שראל בארץ חשבינח כ(ישב ב' לוערות יבשםכ-א
 החום שחוא קרשו נב1ל אל אצ15 יביאם ור-לחוא,
 קנהח זח הר חשתק נטל היש  חעטים איץ כ'א.'
  שלם, של ברהוי החלה שהיש חסורח חר חשימזו

 וחוצווב ארץ עשח לא ער פסוק על 1.לכסאמרם



מד האלשץיפירושאש
 וו חר נטצא שץ, שחו.ז יבנח חסר שלם כיירדע

 וזרו יה' חהש הוחל וסשם קרשה נב% חחוםבהח5ה
 באהליהג וישק סלאך, ע-י %א עצטו ע-י ניםטפניחם

 "שרא5. שבטיאת
 וכו אוכ5ים אבותינו שחיופסח

 בננפ אסרו וגר. חגש פסח ,בה השטרהםשנאטר
 נחבאיג חץ כי ה,.5 חשטרו טיוהר, חהש טצריםאת

 המשדר בא ובאשר "שרא5, בני תי טצריםבטרי
 וקו פן תתתראו "שראל, בבהי דגהורףם את5נמף
 אק 6משחית רשות שניהן כיק כי "שרא5 בכורינם

 בק לחבהץ  בעצגמ הז' חגש נבנס חיח עצטבחץ,
 הצ'ל אשר שהשטר תח "שרא5. 5בכורי גתמיםבכורי
 אשר מצרים את בננפו בסצר*ם אבותינו בהיאת
 כטפורש היל בתינו "ת "שרא5. ש5 בבהיםחיו

 צאן 6בחז טצרים העעבת חיות עם ביבכהמ
 השץלס, ח' בי רעח, להם עשו 5א 6דניחםחפסח
 5חם. שעשח הטפח ע5 רשחחוו העם יקור%כן
 ניסן ר.ח ביש משח נצטוח חפסח לקט,חעל

 צירף חץקב-ח י-ר, ביש 61שחט1 העשירי ביום4כינו
 ת.שף5מרעשו ר.ח. סיש 5טעשח חטובחסהשבחם
 כאילו נחשב טאו בי טשח, את ח' צחזבאשר
 נאטר לבן ססש עש חפש5ח בעת אחצעשו,
 בעה אחת בירם, עשיות שהי נטצא עשוו,כן

 הטעשח. בעת השחת וחה*כההמחשבח
 מר. הבצק את ויאפו שנאמר הטר וו ח צמ

 טח,.5 ירענו אך חואתצ חידיעח לנו וערחטח בי חבצק, את וטופו שאסר 5סח 5ב 6שיםרעף
 בי נשרים, בנפי ע5 אחבם ואשא הפסוקע5

 5סטת טרעמסס כפים ע5 נשאום חשרת%אכי
 יטים, שלשח סח5ך שחם גר5ץ ק*ך קלחבשעח
 חנסיעח באי15 חניח דשביר %א ונר ויסעוואטר
 המאן חאטר "ם נתשת. ב5תי סטת ערחיתח
 יום אפילו שחו %א ח5כו קלח לשעח כיטפקת
 ההניאו אשר חבצק את ויאפו ראיה והביאאהר,

 לא כי טמת  ענהז 11ד1 בסטת בחנייחםססצרים
 ער בצק טלדש ש"ש שהמר בררך חיו ואילוחסץ,

 צרהעת נצקס נהזת נם ומח מחגיץ חיהחמשצהו
 שהשכיש  שבטם ע5 תם 5ההחסם שדהטבשט6הם

 בטצרים, חבונק אפו 5א 5טח האטר חשמא בחס.טבח
 ושני טמצרים, מרשו כי אחר : טעסים שני טמיזמ
 טצר חם שחם פנהשים הטצריים חיו לא אם אףכי

 5א ידה נם כי וראיה 5חהטדגאז, יכ5ו 5אעצטם
 "שראל בני סהשב כי חהש הסהירות וטעם 5חם,עשו
 רשלמים שנח סאות ארבע טצרים בארץ "שבואשר
 שנאסד סעת חבהרים, בץ ברית טטדאת שחגששנח

 חיסים ש5סו ועתח ומ', וועך יהיח נר כי5אנרהם
 חחשלום נקורת בקץ שמא ומ' שנח ש16ם סקץרחי
 שאם חאר טפפר כנורע רנע, כסו לעבבם איןועצ
 חחסשים בטררנת נגנסים חיו יותר טעם טחעכביםחיו

 קום. יוסיפו ולא טצרים ש5 טומאח שעריש5
 ע*חם שננלח ער באטת חחנא ביק 6ה כיואחשוב
 אסנם ר. י ט תא5ם חקב-ח חסלבים סלבי%ך
 נ%ר שבו ט.1 חיום בעצם חיחח חקףאחנקורח
 צבאוה ב5 הממ דעח חיום בעצם ויחי בט-שהוחק,
 שקוש חשבינח עם שחיו טעלח של פסלאש שחםח',
 ב*5ח אטר פרעח בי מף טצריס, סגלוה "שרא5עם
 5סטים ובי 5ו אטרו בי הואו 5א וגר צאוקתי
 שטוריפ לשני וח *ל שחניה פ5המר חהש,  שפורים56 6-א ב5לחצ קדש 5א %טח ב4ה שנצאאנחנו

 טלכים, עם.חערבעח לאכרחם אחת שטירחסיחזרים,
 בספר שכתוב כטו הוח ח5ילח חהש ועסרטצרים. בטרי שחבח בעת "שרא5 לבכורי שניחובשכףרח
 ה56ח או חיום בי ומ' "שרא5 יסי וקרבו עלהזחר
 והוא קרדשה קמח קךדשה רבר או זבות בושנעשה
 לפנינו דעומר סיים דוח ה5י5ח וכן לער, ועומרקיים
 "שראל בני לכל שטורים תח ורור רור כב5תמיר

 סהוקים הזח ב5י5ח שנעשו והמצוח5רורוחם,
קרהשחח.
 וכר. 5חוועת חייבים 1 נ ח נ א ך כ י פ5

 5ארם חבא והצלח נס על באים תורח ש5טיכי
 וח%ח טרברית וח%בי חים יוררי בענץ יח'טאהו

 טח4 אחת כבל 5ארבעהן ובר לעשות צחזהשי.ת כי ואהשוב חאסור*ס. טבית שהנש וחגדששנתרפא
 חבא 54 המהייחסת ומראח סוציאות קגרר5ב5חי
 וערה בשלסי %בן שחיא, ח%ח בכ5 5ח'5חורות
 בט.ש עשרח, בפני 5אורויי צריך טהן אחרנ5 בי סהארבעח, אחר כ5 כננר עשרח חלוהארבעים
 חולבי חים יורדי ש6שח וע5 עם. בקחלירוטמחו
 בריאים שהם האטור*ם מבית שיצא וחבדשמרכריות
 נחשב חליו את שח5ח שנחרפא חז%ח מצח,יבהו
 ש5 ח15ה עשר וכננרו שנהחסץ שבעיסח שאורבמו
הטץ.

 מ יזמ י, עברי ח5לו 5ויח 5ח
 בף לי בי טהפסוק יקראו ח' עבדי גחמיםעצאי
 געדפ סארץ אחם חתאי זאר עברםזרא5
ק יתם מ ת י 9י מתן"=ד י שי מ וארם יח1 כטז סי שאיקת נארממ פה" חפדש אשר י מדאת""מ יחש פרסם נ וארם ש ע" מ יהי שרש/ מח4מהם"ח "ב" ב= 

 אחף ח5* אץ 6מת; 4 נשו תחחי4יש בושמבוושר בוש"
 שם את עשר מחע ו שם לח4 אתדע"4  תימ "(  וה עבף ח6יח 6סר ף שחש6%ק
 מ"ח אטר ר( %אחחה ש6צץ מסקששר סח%ל אטר %א פמז ו שם קי ,צד מ(ה

 וחש גאדח אסר ו( סימ. נם 4עתראף
 קושר דךץ מ%ש. תת טב6 חש5ם ב% שסר יא תיעל

 פס"
 וץ ועאמרצ וקים עם רם



86צ האלשקשפירהמרפח

 סקיסי המשפילי חטנבשי בטלמ יורי-ן ח' ענקסח
 וסח חחכנח, טשולל חווו חביח עקרת ח'(וכר.

 סקרו4 של פשוטו אעו ביח של עקרח ז'לשאטר1
 דים הקסח חללו דברים קעי פח נחייחיו לסחט'(

 "ש חנח אכגם חשגחוח?- סיהר עקרהזמקירח
 והשפ5 חנלנלים ע%ם סנשיסים המ%ומ81יםבחב*
 קמעמ רבר ומסהוש טחם, ית' השגחהווש%לים
 נור5 סחסח יה' ססנו חזירושם חעשמםרש16
 העולם; בל אל בלל ררך חטשורר אטר ע.ברוהניוהו.

 יוכש מי חע%סמ, שני שברא יח הזווו חללוחא'(
 עברי יח שם את בייחור חללו אסר 6חחירדשם?

 ראיחם אז שנעשו הנמים ע.י אחם בי טירים יהואיח'
 בביאור אצלנו בספורש פרטיחם, בבל חעולמוחחירהש
 נחאסת אז כי ח' שם אח חללו אתם ונםהשרח,
 ובכן ב'( ח', טי פרעח סאסר חפך וחשנחועני5ו

 וער ח מעת מנודך ח' שם יחי יאותכתטגנם
 ברוך חאסח מודאח ממ 1כל הנאח % ש כיע1לס,
 אח לנו שנהן סאו ית' סאחו חיחח באשר ח',אחח

 שטש שסטורח סח 6של% חהו זח וכל נ'(חה!רח,
 בנוים חווו חלולו אשר ח', שם טח6 סבמוער

 חם בי ח', גום בל על רם כי ד'( לנמיסח,שירוטסחו
 ו:ע%ם על להשניח בבורו לפי אק כי יאסרוירוטסומ
 %א חנ4*ם בע%ם כמח חשסים ש ורקהשפל,
 כרי שמש ססזרח רק חעולם בכל אטר %אבארץ.
 חכיר וסבואו השטש זריחת שע-י ז.ל סטאסרםלרסח
 שחיתח טוכח סרנליח ענק !חוא בוראו, אתאברחם
 יחטים חטח. בנלנל חלאה וכשסח בשזארותליח
 וססרו תהחהק סע%ם חשגחחו סלק השי.ת בייאטרו
 להוע חארץ סנחינ' וחטח וכסיליחם השטים5חוברי

 בח' סי בי ירבר1 בזב חנח אך ח'( לחטיב.או
 פגחם בפרשת נאסר לסח ז-ל בסאסרם וט'אלחיט
 שם לחטיל אלא טשפחח, בבל וכ! חפלואיחחמבי

 האועיר יח שם חוא ל"שראל ערות אחר, בבל-ח
 ש5סו ולא לאביו א אחד שבל טשפחוחיחםלסהרת
 כא"ש יו.ד ענק לרעהי ממ בנשותיחס.חטצריים
 רי חיח בי לב בשמ הענין אל תבמ באשח,מ-א

 חח-א כ' בא!פן לראות, טשפיל השבה סנביחשיאסר
 על חן אך סיוהרמ, חן בסמח !חיו-ד חהיבחבראש
 הע יאג~ר בך יח. שם את לרסח שחוא החנובידרך
 לסעלח בחסתלקו 5שבת סגביח יה' בחיותו כקב'

 לסטח, 6שבח טשפיל בחיוחו ובין ר( העם,לאאוטת
 חחו בחס. לחשניח עסו חע%מח שני בחינתחגיד

 אפשר חנרם סברת בי יחיות הטשפילי.הטגביחי
 שאק בלוטר 6שבח חסנביחי אסר לכן בחלטעהז
 בשמים שבוי סבח חשבת ב-א יח' בוחחפרק
 בטלאך בי הצא "שחנח, לא אך באיץוהשגחחו
 בטלם 5חיות 6 אפשר אי א*1 טשמבד הע%םשאין
 בבהוו כי לסעלח חוא כאשר פשוט בהוחניוחה-יפל
 סעק נשמעח יחלבש בי "שחנח השפל לע%םלטטח

 ח*לח. צריך.לחח5ב,ו שיחיח חעולם נשם מייגולא
 אה' סקום הנח באסרו ית' שחוא ביה יחבןתח

 הטקום חנח כי ההסח אל חצור על בבורוובעברו
 לחחלבש בסלאך אצטרך לא וע.ב שלי טשדגבד י תא

 לשבה הטנביחי פח שאסר החו נשטיוו4 סעקלברש
 וטשפילי שבחו, סכה שם בי בשמים *רטב יהייחסבי

 לא באסת כי סקום, כשום "שחנח ולא לססח,לרא1ת
 לא השמים רשטי חשמ'ם בי בלל, ישיבח בושהך

 ח*5דג "שחנח לא וככן סקהצ חווו חארץ ובליבלבלהזו
 חפרסית השגחחו על לחומ תי ר5 סעפר סקיטיז'(
 וההשיח ח'( חכתג חחח נתה שאינו פחוח לא"שנם

 יח' השגחחו ע-י רק זח ואק נריבים. עםל!שישיבי
 דארעא גזתחוטא וסעלח וכהמשיר סור"ש שחואחפרסית

 בי תאסר רשסא חיט5ח, יה' 6 ב' רקי$. רוםער
 עטו, נריבי עם אסר 6ח סלסעלח, שר אקח כחחוא
 לא אם ססבען ארם בני לבוח 6שנות יוכל מיכי

 חווו חארץ על נם בי וראיח ט'( יצרם, אשריוצרם
 חוח, בע%ם בחוסר חידישים וכמזרש נפלאותערטח
 שרח על חז.ל שאסר1 ע-ד חבית, עקרח כש"שיביבי

 לח אק ולר בית אפ%ו ולר לח אק עקרהשחיחח
 בסבע חיררש חחו חיא חלר ואם חביח, עקרתהחו
 יחחזק %טען שמחח, חבנים אם ואסר לברו. ח'ע-פ
 %א השפל בע%ם חפרסית בהשגחח המיד אטשלבב
 שני נבראו שבו יח שם את הסיר יחלל ח*5חיסום

 חלליח. אסרו חחוחע%מת,
 חב, ססצרימ ישראלבצאת

 שיצש יעקב בית מק טירים סאיץ שייאו "שראלבק
 נר1 אשר טארץ חימאים חעם חנח כי לחמ,סעם
 לחם חיח אם חארץ, עם שחם חחרשבים ביןבח

 *וצאש יהיוחטו חחוא חעם עם וחחערבותחחקשרות
 וקיתכ קשר טש~י חיו אם אבל חארץ. עםסתוך
 חחיא סחארץ 5ימשים רק יתחחסו לא חעם עםרעח
 בסצרים חיו אשר "שראל אסתי שלוטי !חנחבלבר.
 %א סמומשיחם לסרו לא אשר ורוטיחם לףכשבם
 אשר אלח אך "שיאל, כישם יכהו חם בחם,נססעו
 בית 'קראו בנהמשיחם דגשו חנרם כק יהערבונטסעו
 אשר חם סטצרים "שראל בצאת שאסר חחו"גקב.
 כ!קרב ליוצאים שיט,סו 5א בגרם חחערבות קנולא
 "$קב בית אך בלבד, טצרים טארץ רק טצריםעס

 עוטרים. חיו בקרבם בי לדגז סעם יצאו בםשההערבו
 חיח לא ח5א בי 1ג1ת טשוללי ח'1 לא אלחתם

 חם בי להם 5ע, חיח סצרים ששפח לחמ סעםייאו בי 6שתם את שינ1 לא כי ב.כ נהו5חחתערבות
 אחר זכוח עור נגאלה זח ובזכות הקרש בלשהדבר1
 עטערכ בן נחשת בי וחבסחח, חאסתח 1הוא לחםחיח
 בטחתו לחורהן חוטמ ער בים תכנס שסים שםקירש
 א5חים חרש"גני מוטר שנטבע וכסעם חכל, לעיניבח'
 אחהג נטשכו "שראל ובל נפש, ער סים באובי



רפו חאלשקאפירהמא9

 חתנחלו ירו על בי "שראל, על זחוו שיטשלו זנח%ק
 חיהה חחו אחחו. טש תטשמ חים אל "שראלבל

 'שראל שחיו חכח שסים שם שקידש לקדשויחורח
 המש שטטנח הטר על לרמ1 חיחח ואטרטמשלוחיו.

 נלחה %א שטים שם קדשח ווא שנם יחורחשבס
 צדקח באטרו .שגרם שם קידש ויחורח הרח, היתחלס'
 שחתנית חשבינמ ראח בי ועא ראח חים אטרטטני.
 בצאתם "שראל בני לפני לחקרע חט5ם טגרשתעטו

 : ח, שאלוח ארבע וחנח חז-ל, טרבר' בנורעטסצרם,
 אחור וישוב נגקע חש נם בי חירר! אל היםאל
 ויבקעו אלא נאטר לא הים יבקע ז.5 שאטתבטו

 חנבעות ואל חחרים הזל אחור, בשובו וחופיףחסים,
 ענח חים ראשק, שות ש וחשיב חם. נםשרקרו
 ז.ל יתח רבים ופירש ארץ, חיי אוק טלפנייאטר
 טאטרם וחהז וחבל, ארץ וחח%ל בר-א בריאחטלשק
 באטרו בי היבשח וחראח הטים 'קוו על בב-רז-ל
 שיקרע. חים עם חקב-ח שחתנח טח על רס1יקוו
 ארק ט5פנית-ש

 ח4"
 ואטר השיב וחירר! ארץ.

 את בסק6 יעקב עבר טאז בי יעקב, אלוחטלפני
 שיבנסו בר' גניו לפני לקרע חיררן נשתעברחיררן
 טים, אנם הצור חחא~י ואטת השיבו ההחריםלא-י,
 חהויא המרים בט בים בעברם בי 1.ל טאטרםע'פ
 שבקרקע סצורים 4שחות טיעקים סים חקב-חלחם
 חטים. טאותם יטים ש4שח שחו בטרבר ונםחים,
 כי הוא שרקרט טח השיבו וחעשת חחחפת-ב

 חלט"פ בטרבר נ-ב והפך סים אנם חצורחחאגי
 טאז ולכן חחלט"ש, טמר טים לך הטחרא ע-רלטעינו
 סדגר. וחנבעות החרים של השר 1על ונזרזמש,רקרו
 לנו לא שלשחר'1 כתגער על נסשך חענקוכללחז
 אחח סקף ים וקריעת סצחם יזראת חלא כי לומרומ'
 ח' אני בי סצרים יחמ בט-ש שסך לטשעשית

 לא חאחרק בנלוח עתח נם כן בפרעה,בחבברי
 וסקרם. טאז בטו כבור וק 5שטך כ-א העשח5נו

 בפ6 על לב 5שום ראוי ומ'. ח' 1 נ ) אל
 בי בשנית. %א יח' שטו כתכיר ובראשונח 5,16א
 "שראל עם וילחם עטלק בא שטא ירועחגח

 יבנח שלא יח כס על יר חשי-ת תשבעברפירים
 ער 5בר יח ב-א אותיות בארבע שלם שטואת
 חכחטור תאטר לבא. לעחיר וחוא טעטלק, ינקםאשר
 יחבן ח6, חנלהץ שבשלחי סשיח חבלי עלהזח

 טטצרים "שראל בזהשת חנח בי הקורם, אלשטחובר
 ופ' רנוס ראח חים וע-ב סשח יר על ח'ננלח

 אך הפארתה זרוע סשח ליטק מ61ך ז-לכטאטרם
 באשר ח' לנו ש5א הזח חאחדק בנלוח נעשחסח
 אע אק תם בשתאינג סורא והוטל בטשח אזהיח

 שלשח בי חז.5 כט-ש בע, שטך לקריאצריקים
 חנקרא כ5 רכתיב צריקיפ חקב.ח ש5 בשסוגקראו

 ה' קראו אשר שמו וח שנאטר סשיח וט',בשטי
 ואם שטח. ח' טיזם חעיר השם רכהיב ירושלםצדקנו,
 חזר %ב! בשטו לקרוא נובל לא צריקים אנואק

 5שטר לא אם לחגאל נעשח טח וא-ב לנו לאואטר
 הזם שלם. חייח ויחיח וח עם יח שיהחברו בבור,חן

 על חסרך על נם זכותעשח לנו ואק סקטרנ הרקטרה
 אגמ החן פסוק על טאטרנו ענין וחואאמהך.
 ש4ש חנח הנב"ז שאוסר לאגרחם, וחסרליעקב
 אסת לשחק יין נמרת לאברחם הסר ח4טתת
 יעקב של אטת החן חהש פניך שאחלח טחליעקב,
 יין טרת לא אך לאברחם חסר וכן טרתושחיא
 אתח חלא כי לשא% טקשח שאני תאטר ואללשחק.

 לישחק, נשבעח ולא וליעקב לאברחם שנשבעתקרם, ביטי לאבותיט נשבעח כי בן 5עשות חחילוחח'
 נשבעה אשר חשבועה את וחקיטותי אטרתב.א

 כט.ש אטהך על חסרך על יאסר ובוחלאברחם.
 יאטרו לטח בי ליעקב. ואסה לאברחם חסרההן
 "נא'. טלח לרייק הוריבק אלחיחם, נא איחחנוים
 הארץ וכבהש סצרים בהויאת יכחישו לא חניםגי

 חנחנהו נשחנח ח*לח בי שאוטרים אלא ח'ויכולת
 הגש שאטר ובטו ח*לח. 'עחח בחו ואפס ישראלעם

 בגתיים נוראהז שעשח אלו של אלחיהםלאחשורהש
 נוים סבל איך בן לא שאם כחו, והשש חזקיןבבר
 נא איח חנוים יאטרו לטח שאטר חח בחיב6.לרקר

 לחת אתח צריך לב! ח. ת ע נא פירהשא5חיחם,
 וחנת ח5ילח. שטי בך ש"ש יאטרו שלא 4שטךבבור

 נסח5קח באטת בי בשסים, אלחינו בי לחםתשובתע
 5א אך בשסים, וחהז חחורבן אחר טאתטשגינחו
 חפץ אשר בל בי לע%ם טאתנו השנחהונסחלקח
 ררבי על גמשניח חהז שבחו טטכה בי גארץ,עשח
 שנשתנח שנוי שחיח תאטרו אל יאסר או ארם.בני
 לחסיב סבר שטחחלח טחקורם, ונחחדשחרעחו

 חפביית טברא לו נהחדשח שחטאו ואח-ב5'שראל
 אם בי חלילה. הוא בן לא כי לטלביות,4שעברם
 לחנלוחם חפץ וחיח יחטאו אשר את ירעשסעולס
 והוא 6 נלח אברחם כתטן בי בנורע, חטאםאחר
 וחפץ יורע שחיח אלא חט5ביות, את לבניוברר

 שעשת טח חש טאו חפץ שהיח טח בל כיישח, חפץ א'טר בל שאטר הח בעחו. ועשאולעשוחו
 צורם בי חנלוח את לנו בירר אברחם טאז בישח.ב.
 אפ בי החב, בסף עצביחם ואטר חסנירם. וח'מכרם
 יאשט: לא באלחטזם טטש לחח פח פהחק להםזיח
 חו ירברו, ולא לחם פח בי ום' עצביחם אך:.ב,
 לא בסף קערת צורף עשח טבסף אלו כיאנם
 אך קערח רק חחיא חשרח קנות אתרי בסףזקרא
 שאינו ארם ירי סעשח אחר' חחב בסף קראמביהם
 הקערח כי בטובומשותוכלי, חצורח שכח בחם(קנח
 הא0ףפ ובל ישסשו, לא חפסל אך הראוי 4שטהשזוא
 רק אינח ירברו ולא לחם פח כי 5ו. צורך 55אזם



יש האלשיךפירושרפ
 של שור! רק גחם יסצא ולא וחג או כסףכחמיכה
 יהע 5א הומר בחפ. אין רוה כל גי תחג,כסף

 ולא למם פח אטרו על לסטוך ראוי חיחבנרתם,
 אמר להמר הנוכרים מט'ם אל מתר דוא אגלירברו,
 ימע לא מאס גא*לימם מאל! חחפרתומשירא!
 ימרה טמ נר%, גק% לחניד יראים אם גהשאי,גנרתם
 טעלת כל כי בחם? חגוטמ א! אוחם לחעושח"ש

 איפ!א סן !אם א*ו, לחדכעת מ!א אלוה אהחעוגד
 כל עושיחם ימי! גטהזם כי יחימ שיקעחשלטומ
 וכן כמם הבונמ ולא דעה לא כי בחם,חבוטמ
 חחהשים טחוסרי שימי! או גם. והטאטיניסבעושיהם

 ירים אטר ולא ונר ש"שת %א ירימם מפסי*ם.כ0ו
 מירים גי על לחם, פמ גסאטרו לחם רנ4םלמם

 מנקץ יצריר %א המף סציאות מלקי מםוחרנלים
 טר%ייס מם גאיל! למם ירים יאטר !איךגלערם,
 עיקרס והוטם הויניס פמ אגל חנקץ, ו%ה!טיוהרים

 חלא מעף סויישת גערך טמם מאבריס ב' חחהשושש
 מם גי לחפ, 1נים לחם פח לוטר רצדק מםסשער
 טשיב זה !נר גמ' גטמ "שראל ממהשיס. עלטרים
 במם מטטמ הראמ אם !א!טר: מקדש ברוהחשי-ת
 !אל ה*למ תמרחר אל הומ גע%ם "שלוכמגחצ5חמ
 טכעיסים מיותם עם בי נראותך אררבמ ביהההש,
 בטהתך ינד5 גומ סצליחים מם ממבל אמריהז%ג'ם
 בעונהץיע יסרתו לטון כך חהע לשברי אם גיבי,
 וט5ך מץס אלמים עובר' 5נ! מח!א, משלום למם"ש
 גמ' גטח "שראל תוע וגטמ, כטמ אמת ששלם
 !ב,ה מט'ם, ש5 !טנינס עורם הץ' שמוא שהראמבממ
 באטהו וטמנכם ומרתגם חחת וטנעם ומרס לוטריצדק
 דור טשיב ומ ונר. יברך וכרנ! ח' טכה. ב5שתבוטח
 טמ יברך, ונרע מ' !אוטר "שראל גער ע-מהסלך
 1ד יראי אחק בית עם "טראל גלל שהשי-תומ

 %ברכנ!, *כוש שוזוה רק ומ א.ן בח'?בכטמת
 שמובירו גית !נר ימימ חימ הוגרהם ע5 חו-לכטאמר
 פרט %ט לברכח, צדיק ובר אטר דאת גטהברבו,
 גימ !אמ-ג "שראל בית טהחלמ אמד, אמדשתס
 טשיבמ מנד%ים, עם חקטנים מ' יראי ואח-באהק
 שלש יגרך שח' אמרת חלא !אוטרת, מקדשרוה

 לטכח יטהכרת שלשתן לכל אוטרת ואנימכה!ה,
 אח "שחף !אמ-כ בנים ע4כם ח' יוסף ואטרשתם

 גר!בש עטכם. כניגס נם לגרך עטגםמט5רם
 נאטו שרץ. אגים עושמ לח' ומבנים מאכותאהם
 ז.ן בטאסחים עכר, לשת עשמ %א מוה 5שתקףשמ
 עהשמ, אני אשר ממדשח !חארץ חחדשים השסיפעל

 דולן יה' מוא שהשר עושמ אלא נאטר לאעשימי
 ל"שראל לחת לפני! ם קיטי רוהנאם וארץ שמיםהעשמ
 יעכב 'עסור ק וור ממהשים שמים כאדשרת-ש

 ארב לגני וחן והאיץ לח' שסים השסים ביחשטכם.
 מדשו הורץ מדשים שמים יעשמ ומ %טמ בשוה,גלם
 עהשו מה1 "שרא5 בשביל רק אוסר חוי ים,רהזג

 חנרם גשגיל לא ובוראי לח'. ברוכים אתם כיאותם
 שחס "שראל רשעי גשביל %א כטהים,וונהשבו
 נגרך !אוחנו ויווטרים "שרא5 טשיגים דומח.יורר'
 כר' אטנם ימ'? 6 נשלפ נטול סא גלהמרימ,

 5נו קאדשמ חטוכ גל על נברכחו טוגמ לולחחויק
 חללרח, שלם ,עדסעהח

 שאא ש. י ישטע כיאמבתי
 שגיל שד לק פ9", אק יטץ ש"קמש
 ~אמ סחאש לי %א ק%י את טחש י"חע
 ש/ 4נע ח%י 91!חות

 ג49 איא שהעטרם "ע4 שמערמההמ י" י" ק""
 אפפתימג4 מח. גליטי וכן מיש, גאחע יענטיעא
 לערוכ יס' ינ"ן וגאשר גהואתי. שא% השצריפת

 !אירא ע4 גפלמ מפי געת איטת או יקרטוניודא(ות
 מטף צרת אסצא, וינק צרה נימנם, ש5 סעינמנס
 ע5 אם אגקש טמם אתמ ש אדע %א מנפש,ינק
 אמד גשאול מנפש צרת על א! עמי גלא אטותשלא
 ה8דאנ מעף צרת אשוב אוטר נטרהי אטנסהטוח.
 ום5אבי טמטשמיהיס נפשי סלטמ מ' אנא מנפשעל

 ח' מנק מעיקה מיא גי גלגד מנפש על רקבעפיא דב* חחוטר צרת על אקפיר לא גאסה גימגלמ,
 טשורת לפנים חעושמ מנק ועא שהש-י אף ביתרק,
 אעפ.ס בלום. טוהץר שאעו צרק נם מש אבלמרץ,
 אדפ גני על סדהס אלהע! שהוא בטה פני!אהלמ

 של מבטמת אסיר לא פנים בל על לפני.חחוטאש
 וחה8 מ' 8הא*ם שוטר בי ימ', סקוני מנוףרפואת
 5דתמר. יוק ש5א לפהי מנטשל ממוטר את"שסור
 5י יושיע בחכנאז אני ד5 גי אף "תהש"ע, ח"ד5הץי
 אה סנמם מהו עממ לסנחזיכי, נפשי ,עביירפאני.
 חחדשו %א חע*ת בע%ס 5טנוהמ שובי !אוטרמנפש
 מהש לי נטל שמ' טמ כל כי בעפר, הנימני אםבל5
 למאן ממוסר בטלבהש שמגשך אלא טב%ר,ש9
 וכטעשים גהורה יניע. ירי על מגא ע%םהע,שי
 ע-י סחטרי תפרדת ססני שמלצת ואמרט!בים.
 עוד ירח! לא !רנ* נחרבו, גבר 1ני ורסשתמשת
 אתחלך גי הקוה יש עושת עקלקלות, בדרכיםללכה
 גטחתו טוג. שכ%! גשלם חחחם גארצות מ'לפל

 והעוי טאד שהזי אל בי שחשבחי, גש!אטתהי
 כעת בי האסר דשטא העתוח, טמרקקוהשורים
 אם גי השי-ת, של בטחתי! הרחרתי טאדשעניתי
 מארפ גל גי ש!רץ טחטת גהפד חוא ואתחשבהי
 יס!רץ, צער סחטת והבטהת מאסתמ אה ועהגכהב
 פיהש ז-ל והש" הוא. פהאש ש!טר כי ירהם,וה'
 ות בל אאר ד1ד שמימ טטות, נפשי מ5צתגי

בס"
 5פניו ואטר סלפני!, טרה סיהיות כשוח שא%,

 מעבר. על לך לוערות מחב אני דגרים ש5שמ עליה'
 חחטא טן אותי שחצלת טט!ת נפשי מ5צת כיא'(
 עיני את ג'( וס"ערמ, גשא% יר שלחהישלא

 חפלהי שרדשטע ברי לגטה הצרכהי שלאטדטעמ



יפח האלשיך8ירוש8מ
 חטף חצ5ת ע5 נם נ'( חפ5חי, שחם 5א כיכרחקי
 סכקש שאני סרברי העח סרחי, רנ5י אחוחוא
 5כחור כי בומח ואיני נפשי חצ5ת ע5 ח' סאתחסיר
 5פני, חהח5ד בו שנאמר כאכרחם אינני בעצסיבסוכ
 ח' שעם כנח כ-א 5אשסכו, סער צריך חיחש5א

 וח 1כ5 חחסא, סן לחשסר  סער צריך שחיחחההלר
 אך לארץ, להדוח וכורה סטיט5 כחיחי 4חקז
 ח' 5פני שתח5ך נררף אחיח 5א שאי שטת0עה

 שחיא "פרא5 כארץ חת"פבהי כי חחהםכארצות
 ע5 לע,ה- טיר * והחי חע5יגח, אוץ כנניסכהנת
 סספק נרר וח ואץ כאכרחם, כסו חש16ת חשנתע5

 אני ע-כ רוכר, שאני טח געצם חאטנתי כ-אחקעם
  סער אצטרך ש5א ער יצרי נכנע וכיטרק סאיעניור

 נגהשחת כי  ענף 5ך חיח 5א חאסר חשטא5חסכני,
 לך דקייסא שחנש 5כך כטח וכות ח' סאתלסלר
 שסהש5 5רכרי סאסץ חייתי אם כ, חיח וחשעחא,

 יא כהכ חארם כ5 בחפד אסרחי אני אךשהסלכני,
 טאת כך 5ו נאנור לא כי חאגאן שסואל 5יאסר
 5חנצל, כטוח 5כי חיח 5א 5כןח',

 הואת חמכת כ5 ע5 5ח', אשיכסח
 טח לו טוכח טחזיק אחיח שם יח', סאהו סקוחשאני
 כי 6יהו, צריך אינו חהו כי כוח, 5ו אשיכנמו5
 סעהי ע6 שנמל טח כ5 עלי, חנס151חי כל'הלא
 חייכ שאני אכיר רק לע%ם, אוג5 ש5א חם ע6לעריק
 והוז סיהתהו י' דד חשת'ות וחנח חכ5, ע5 חסיר'לו
 שלם חעימת לשני ושמרממ אלא חנטולו, 5וסרלו
 שעשח טח כץ כ5וטר כי-ח, שנבראו חכא וע%םהוח
  ש5א 44 1ייז לעהז-כ * שנרר טח בק כשח-ולי

 5חכיר רק צריך איני אסגם נמל, 6 לחשיכ'אוכ5
 החש דור כי לעחיר, אשא "פקות טם %בןלעשות, שעתיי ופה ששדשת טח ע5 5ו יההעת וסובונרלו
 ארבע להפ% שעתירח כידק 5א רי אכן הצאסשקז
 כספא נחשא פוץ5א וחדקת שכתוכ כסוטלכיות
 "פרא5 חי שעכוהם וכסקי סלכיות ארכע שקםורחנא
 כושות ארומג וש5 חרמש הדע "מעח, משנרסאים
 5בא לעחיי כי חז-5 סשטר ע'פ או סלגיוה.5ארכע
 לאנרחם אוטדים ואמ.כ 6ריקים סעודח ערשחחקכ-ח
 הצא לרוה, שאוטרים ער יט' חדושה כרבתעאברך

 ואו אשא. "שועות גוס הט וכר אכרך אני אאמר'
 נקסהיקת

 כי ש5ס, חשם 1'חית אהום, חהו סע50ק
 עם לח' סלחטח ית כם ש יר כי נאסר שער

 יחיח חנצחת אחר אך חשם, השי שושאע50ק,
 ד' ש5 בשם אקרא חף.ח כשם הוש שם,חשם

 ושקרש כית שיכנת וכקשתי שא5חי אטגםאוחיוונ
 ננרח אש5ם לח' קרכטת שחם שנררי כא4ש,כעף,
 ננרח חש חבית, בחנוך או רנ*ם כשלש יבי לכלנא
 ננרח כשח חח-א וחוסיף עם, כקח5 ומר לכ5נא

 ח' בעיני יקר חכיוע ע5 חשורח חשכעח ע55רנח,
 סיחח 5נזור חקכקץ 5פני שקשח ר-5 להסירע,חמוהח

 גהתח שואלש שחם אי5סלא חז-5, כס,פ הצר"קיםע5
 אנא אכקשך צריק, שאיני ואף טתים, חיו 5אכפקזם

 והאריך כעינקך סיההי נם תקר יכ, 111(ה אני כיח'
 נררי, לפניך ואקריכ הטקרש כית  שיכנח ו(-יסי
 חת אטתך, בן 5סע, עשח כנעי הששח 5אואם

 והחי עח-פ 1.ל כס-ש ש5טח ער יסוחשחארכה
 וק שלטה, אלא שליטח תקרי א5 ש5יסחסשכורחר

 סלכות ש5 לאטח חסלך, לאם כסא רשם חפטקררשו
 אשר ע5 הורה ש5סר לך אני חאכ כי היגחש

 כטאסר שחהתי צרווע סכמה שחצלחני 5סוסריפחחת
 אסור חזייתי ס,כ5 סטנח וחכרטזני המשככע5

 5ך ואו 5י, פהחת ואחח שאי עם ובסערחכקעילח
 אסר %א שנסלחני, חטוכות כ5 על ח1רה וכחאובח
 נויר חיח כי ח1רח, ובח אהבח רק הודח אובח5ר
 ע5 הוחר שנטלש חמכהז כ5 ש אחר ובחיםשני

 ע.י אקרא ח' ובשם לו, 5דירות חשי-ת אוהושדכח
 %ר אש5ס 5ח' נררי 5סע5ח, שנוכר כבמחטם

 סע5ח, ש5 כירוש5ם לעחיי טתהו ח' ביתבחצרות
 בחיק שסח מא חמם ישמי6 י"נפשע חיג כ5 י אתת55ו

 מת *שט5 ש"ז שפע נעשי מ ~איכיהא כ"ס"
 נכר או כי עלקזם, נס הזהיח קייס חטקרששבית
 יטתיט ע5 אוחנו 5יפר חהו חטקום סנורת כי6ים, ח' אסת כי ספני חש השרבן אחר נם צלחיםחם כי חדש ואם 0טט נחט חאוטטז ונם חסרו,ע6ט
 וח תם לער, וקיים אבאץ ורכרע ינאלט אז4רער
 חמקראהת ררשו הע-5 חללוייע %ק 5מובתטחהו
 חננקז את בשחפי5ו חמריה. סישאל הננקז עלחאלה
 או(ר ס"פאל נףס, כ5 ח' את ח65 אפר חאש5ככקק
 י4טהצ כ5 סתכנשץ שחי כעה ואת הוסרוח5לויח, לש5פ ח' שסת אסר שייה חסרו, ע4ע נברשכי

 נףם, כ5 ח' את ח55ו תש %"שניאאהדא
 חאיה חכתמים 81, ט י כ ח' 5 1 ר 1ח
 חמריה נףושא5 חעש שא0רו שחר חנ*ות, ע5נאסח
 חאדפ סכבשק נציו גאשר נףם, כל ח' אתח55ו
 ונפ ל"פרו4ל קטם חית וכשכי5ם שמים שםחרש
 וע-ג סהבט5, השלם חיח נבערנצר שעשתלצלם סשהחים "פרא5 חיו שא5ט5א יריהט. ע5 נצ61חנףם
 שההו חסרו, ם ל 1 ע 5 בי טוכ כי 5ח' חהץאסר
 אסר סדי נ5הת וע5 חסרו, הש לעים סצישת5חיות
 עגחט חם סח כי השכץ כס-ש חקןלס,שיאבר פהי 5הם חקז לא כי 5חהעת צריכים אעםחנים כי לכי ישראל חסרו, לעים כי "פרא5 נאיאמר

 חקכ-ח כו 5פנים א5א עשו לא אחשורדשססשדת
 רס כסרי חית ו5א לפניס, א5א עטחם עשח5א
 כעצם שמה1 5א "פרא5 בות חצ5ח וע5 ל"פרא5,צער
 כחיכל פושית פרצו כי חכהנש חשסעאים כנירק

 נאסד אשייע6ה חעתירח וכנאולח חסרה6מלם כי אחרן מית נא טומרו אמר ו5כן שהו,וססאו



8צ האלשקש .פירהצרפם
 6ילם בי ח. יראי נא יאטרו אוטר חוא עליחיה השטר קרהש בירהשלם והגותר בציק חנשארוחיח
תסדה
 ימגמפיח יה קראתי חסצרטן
 של תיק עץ ש6 שחל השם מק ששחמיח
מ אחש חש 9* ל חר מתסעת  בחעי הסצר סן גם מ ח/ ב"שעת טטח הש נףחר שי 
 6 עק מ שי6ק י ק=מ שא% עםמ""
ק בשזב  ושל שם השמח  

 מק ששאי

 *יר טכ" ק שם ש=ג שמח יאא%"שי
 שכמנק מר שעק6* חתהק ים0חמ מלאי= טחי6י=. שש %ם השםשקק
 טעהותי אירא ולא ארם, לי יעשח טח חחוחרבר,
 ז.ל כטאטרם בעחרי, לי ח' בי באטת שתאישהם
 וכתביהזי בוכ'ות, לו נעשים אהרתות ח,שובח נך%חכי

 טפפוק חז.ל %טרו 4מרני, ע4חם מ' טלאכיםנבראו
 עליחם פדקח סשפפ השח טישעהו השעכשוב
 כתחיר דיא עתת הו', בח' לחסות טוב יחיח.חיו
 אף כי תבטתו אל אחם אבל לחם ואוטר ישראלאת
 שעהשים חיתירם ש תבטחו אל ונם וכעת, 4שיש
 תפר העהשח בח' בטחו רק מובים, המגשיםצדקח
 בח'. טפת שוייתי אני נם עשיתי וכו לחטיב.חשרבח
 צכת המ5ך וטהוכ עסק פ4שת'ם סבכשי שגיםבעת
 ח' השדית ע-י כי ויורום, לעורו חכא ורסשקוארם
 כומשר אח-כ %ם לנבהז. יוכל שלש כבלביםנאגמ
 ודדגבו בדכורים !פבתי וחרחמר ארם ע4נאספו
 בלם. תא5טו בטתתי ח' בשם זח כל עם קחרם,בצש
 לברו בת' בטחו "שראל בני אחם נם איפהוהוע

 בסדיר. רצתו עשות ע-יהוצ5'חו
 קתק י לנפול רתיתנירחח

 טשץ מ בח' חטטח %1 וןט !צ סח חרומר
 טמ שע 1אך מממ ריח הגש מא,אק
 לחית וששל מ 6פ%, י דיה וחת 6 משר חש
 זאת 4 חהק ,טק בטיח שא% את נ%וקאת

61קה  הש טארמ תצש ב9י מ% ".י,משא חמ" שי בש. נמ%י שתימלא 
9מח  ופשץ לשתי יתח 1 ימר לח*י 
 יף התם וןי עץ לא באת י"מ" ב=מגא"י

 ץשן חפץ יי כששא %א מ י, פהל לי"
 ומהי6 בפחחב טכח יש"ת ת%ל קיקנאקם הי יששל יו מ ט מתא "שח עםכאר
 ח%, ש9מ משקיחאסמד.

 חשקי
 תח

 במ4ש ח%ת ח% טתא טת% שיורשמ,
  בעה אפי6 אלא שר ולא וחמשיעם. לחם נלחסוח'

 חתרנן כענק חעים טו וססחלקת רוסמח ח'שיטץ
 ח' יטץ אש נם לטעלח ררוטטח י0עו אחורשהשיב
 לא המרידג ט"שאל חנניח את וטהשיע חילעהשה
 *ע%ם הזי סת ת9תי לא אם ש אתיח, כיאטות
 ח' נפלאות לפפר חאיץ ש צגי כ5 4 שפיק6

 לא 51סות יח שרני שור חעם, לסהמשח קיה איוכי
 חווו כי לטובחי חם ששרני חיסורע נס בינחנני,
 צדק, שערי לי פחחו 4ומ-ב, חרוהני ו"ח טומדלני
 שלטח כי רבח בטררש ז-ל טאמרפ ש ירטתבזח

 יטל !לא חחיכל שערי נסנרו הטקדש ביתבשבנח
 ישער לפני רור של ארתו את ד51יך הזיחלפוחחם,

 פני השב אל עברך רור בעבור ואטר חסקדשבית
 ביחפ-ק שערי תכ4ת ובל חשערים. נפתחו המטשיחך
 הירה בם אבא %כן וכמשפט, צדק שערי יחיו ביחהו
 בי ט, יבחמ צריקים לח' ד"שער וח זאה. עליח
 טטח. של ביחמ-ק כננר טכ"ץ טעלח של חסקדשבית
 כל יחיו ואז לחבנות שעתיר חושל"שי לבית כותחואו
 וחטתר בדק חנשאר בל בי נמרים צר"קים ח'עם

 חף-ח חשם יתייחס וטאו 6 יאטר קר!שבירהשלם
 אותיותט.בכל

 עניתנק ביאורך
 חמש% בדי

 חקשח אחר וי חיא~ טק חש שש14שאחר
 טה6 שחש טער ישח מצק חש 1שקתו
 6 מת ממ ב שחל וש "מ שמי שרש חש חבתש, גשפ אק לטמע.חהשח

 ח%א ע" 4שה~
 עם שנשחוח רי לא חבתים, סאסו אבו כיחשבח,
 לראש חיהה כי ע4חן שנתעלח אלא חאבניםיחר
 נעשית לא כי ויא וטכופלת כפ51ת וטוכחפעח.
 בעצטו שחקכ.ת אלא בטרום שר אי חכתלטפאת
 הנסים 1כ5 זאה. חיתח ח' טאת. חרבר, ועשחפעל

 תי,ו ווק ית' לשיו תם כאץ לנו שעשחמעפלאהש
 ע-פ תו' ת. עשח חימ זת בשר. 1ני בעינעונפלאת
 לא אהישנח 1מ את"שנח, בעהח עח-פ חו-לרראאץ
 חחו לנאלנה חנ4ה של תקץ יבוש בא כי בעהחזט

 תש0חח ננילח טז' לפניו הידדג חיום זח חנחששטר
 את י5הט אשר לוי בא י!ם חנח חנב"ו ובס,שט,

 לכם. חרחח אעאטר ויעלצו "שסחו והצריקיםחרשעים
 ת'א בקשתט אך בו. תשפחח ננ%ח חחו שגר,יראי
 חרטקגת ח' אנא חו1 אח"שגח, כ.א בעהת יתיחשלא
 אחה נא, דעש"גה ח' אנא שנית פעם וכפלנא,

 גפ נבקש הא לנעה6ג טשעבור הוחת טרעחלהשועח
 כמלת. חצ5התעל

 בקשתט אהרי ח'. ם ש ב א ב ת ך 1 רכ
 רהז פשיכת חקץ. את יחהש יטחר כי יויטאימ
 חענק אל %בוש ת/ בשם חבא ברוך ואוטרתתקדש
 של בשטו נקראו ש4שת תאהשר השב-נ סאסרנוניר
 צריקים יררשלם, וט"שיח צריקים חו: הול1תקכ-ח
 שמ חת רכהיכ משית ונר בשפי חנקרא כלהכתיב
 חעיר רשם הכחיב ירהשלפ צרקט, ח. תקראואשר
 ע-ג ץ?ח אלא שוטה תקרי א5 שסה ח'טעם
 צריקים כלם שהחיו יהן טי רוח-ק, אהשרתהגח
 על יקרא ן ההו אעם ח' סבית הברט המ ח',בשם
 אל לנ1, ויאר ת' אל הווטוים "שראל סשיביםשטי.
 שהי חרץ טרת חהו העי-ת תרחטים טרתחהו



יצ חשלשיךפירוש0ש
 טס"עין לטחד חבא בי חדדו לנו שית חאלח,המחת
 "באנו בששר ח' את לעבור אוחט שחכין ובטולג

 ברחק 115 ויאר פסח. קרבו על לנו וצה"טטצרים
 בעבהץים חנ אסרו לט באטור אליו, לחשיבנוקדרשח
 חכהבח קרטת עד אוחו חנ"פנו עד חבקור יסיארנעת
 ואוטר המשיח סלך סשיב חערבים. בת י-דביום
 על ואורך ע6 נקרא ח' שם בי הר, ואודך אחחאלי

 השרוטטך. אלחי היוהך ענע שחוא וחטובחחחסד
 בעהה בט טכם חתשועח יסנע לא בי חסדו,5עים בי טוב ב' לח' חורו השוטרת חקדש רחקנמשיבח
 תזבו. אם טק"פנח אםני!

 טטע שהש בע ט% %א ט3 איא לבחח9-ת חס= וע%ם מ טוב בי ליחודו
 א% לחם. צרך חעא בש5צת שתיהו בף%6ש
 כחמג טוא וקים % מ בים מב אושוקלח
 שממח לשמש גאמל שחא ושלחש י 64חח
 %6 אדק שחש שדתש שועי עלש עמם"אע
שף

 נ9"
 ושבח הש מ חשמת אחמ שש

 מ תר נ%שת ו%שח ב3 על וסהלחריימ
 שים לבח ואעש ברימת מהח ט5שתעשח

 בחג אשר בחיו עם חסד תשח ב6,וכרי
 תסד ילת וע6 שאעם חמ"מם ושים4חח
 צתי שחק טגתח עשאם חמ נושצ"טה

 מדר תם יג 9ל 4שת%6 לצניםחזתמם
 אדם םי על שש19 נאשן בשמח מחשהש6ת
 חארז ייקע ע6חם. טר אשר יי חממוטי

 %ש, נ שרם 4תח מכשן את חים -אפוש4 יי חסח חמ חמם טן יא%ח ומששיבשח
 על אחד עאח י שלא בף שרם שנ"ם משגצמלח
 את ו%%םחסחי מ ויע ממחם שלש ימחחביו
 סח6צח וקטרת נסשך אשרכ , בש 4ששלתו"צש
 חסח 6מלם מ קטימ, שלא "סש ל ישקהחן
 ואקסשעץ שהחק מ%מם ,"ית וק%ם לטח4ען
 וכיכבים חיירח אוצ בטטזזצ, חקכמש כצאת "ת*והשז

 רעהח, לחפס חכוכבים 5ח שגחן בלילח,לטמשלות
 חקניטו. אשד את לפ"ס וילטדו חסדו 5עיםבי

 בכוריחפ חכח בעצטו שהשי-ת בבכוריחם, סצריםלטבח
 טנורת לא בי ויכיוץ חסדו 5עים כ' של'ח, ע-י%א

 ע-כ "שרשל, בטף נם יפוהו א.כ בי חיחההסערבת

 טצרים. לבכורי "שראל בטף בין לחכחין סעיטועשח
 שחיה טצרים של שת ננד גטיח ובורוע חוקחביד

 י-ב שנעשו לטרים סוף ים לנהר 'שרשל. עלטקטרנ
 שבגו לבל שבסים, י-ב להעביר ברי בטיםנורים
 חפרטיה. השגחוי את חבירו וכוח חסדו,לעים בי ישראל לבני יהירח חיבח חחו עצטו, בפנינור

 ביטי עח-פ חו-ל דו,שת ע-פ בתוכו, ישרשלוחעביר

 יחיד. בלשט נפלאות אראט סצרים טארץצאהי
 ח' נפלאות לחראווי בים שחעביוץ יעקב עלשנאטר
 לא וע.-ו חסרו. 5גים בי בניו, עם עהשחשחיח
 חמרו בי 'שרשל על לקטרנ חרין לטרת טקוםח.ח
 חיה לא אם בי וחילו, פרעח ונעד סקג בים יםעל

 לא עלוחם חמים בשוב בטבע נסבעים ה"יוסגערם
 לוש6ך ח9לם. חיקק חחו ב.ב, חבורא השגחתחבידו
 טלביפ 1'חרונ טדע טלבי שהם נד61ם טלביםלטבח חסדו* 5עים בי צרכיחם בל לחם וטיפק בטדברעטו

 חאכמרי סלך סהזט ובפרם סלבים, ל-א חםארירים
 5טלביפ חוא בראי טאלו אחד שבל חכשן סלךחמנ

 הצו סיחק טפלת בי חו-ל ואטת וארירים.נר1לים
 שחיה א-י, המלבי טרץ סלבי טפלה ראשיתחיתח
 בוטתימ שחייט א6 נר%ים סלכים ארבעח אוטרבלק
 נחלת אגחט. נעסוד א.ך לפניחם עטדו לאבחם

 יורשים הסהים שחיו סבא 'שרשל הצא עברו,לישרשל
 גחלת 6שראל שחגחיל וע-י יעקב. עד חח"םאת

 השסרמ כמשער שפע הגמשיכו חקרהשח בארץאבותם
 טאטרפ ידוע 5נ1 וכר שבשפ5נ1 חעולם. בללקחם
 ש6טת סוזחת יצאו טטצרים "שראל בוהשת ביו-ל

 ננר רעח בי ראו פרעח אטר שעליו רעהטבב
 יטסרד שיש יראים חיו לא" בחכנסם וע.כפניבם,
 בדפ דטם שהפו יה' רהט'1 ל61 אויכיחם,ב.רי
 חיומ סאסרו וחש ופח9ם יחהשע אעהם שטלמילח
 וכר ח-ששבשפלט סעליבג סצרים תרפת אתנלוה'
 כי טלח, ברם אותנו שפיה טצריט ויפרקנו16

 יבלו %א הסן פסק לארץ וכשנבנסו חסרו.לשלם
 'ה' וחוא חעוטד, חקרבה עד חארץ טהבהשתלאטל
 5עילנו ובזח בשר לבל טפרנס חוא כי להם לחםנהן
 לאחר נם חסדו לעולפ בי חשטים לאל חורוחסרו.
 חשמצ בלהח לא 5שטיס, שבעאו שנסהאחחחורבן
 היטדדע ע-יחעים טקייסיפ שחם "שרשל, בשבל חסרו לעולם כיבארץ

 םש




