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 היעב"מיררש

 חטץל הר3 על נאמר מ!3 סשסן שם8וב
 הטכונח אשכנף צבי ב-ר עסדין יעקבר4

 וברעץןי תה-ס, כגזע והיח צבי חכםבהשם
 צ'מ=,3.ץ. ב'ן ע'סוק י'עק3הטת

 הסבורג אש כאלמנא נולי יעכ.ץחרכ-
 שנת א"ר רר.ח א' גטפ שפ יסח )ז181( חנ.1בשנה
 אשכנז עסרץ בעיר לרכ נתטנח חוא )1118(.תקל-ו
 חיעכ'ץ טש8הדע. לכנוי "עמיץ' כשם 'עכ-ץ חרב נודעוסאז
 סחנגר וח'ח הלכח בענ'נ' שו.ת וביניהפ פיייפ כחטויםהבר

 תמ~ח כל עי סרורו לפענים. בח חשחסש ובכ.1לתקב:~ו
 סטל השמם, שעי ל, בית : הלקיפ ש4סח כוללודשגח
 תק.ח, בשנת באלמונא ונישסעוז,

 חח"
 נולל חשנ'

 חזה. בקובץ ונעהקו 11':'ם, באו1'ם עם ש:1ז שלחגרח

 חנוסח חוא כ, א. י נ ע א ט ח ל אח
 רטו לו וסיאו ח4שת, חטחברים י"שבו וכברחקרטק,
 טרסין "ש אטגם חאכלחי. אשר הלחם אתבטקרא
 וח ונם לחטא כחא י"א נכת, חש ונם בלחטאחא
 רי סלח לחשטיט יצטרך בחכרח אכל טובחיח
 לחטא כחא צ-ל כך אלא וו, ועח לפי פנים לושאין
 שהש עניא, באור. לו אין וח זלת וכר, אכלועניוו
 טניחין ואין לטלאכתן שטטחיין ועברים ענייםטאבל
 גם חורי4 כני כררך פחן שיחטיץ ער לחסחיןאוהם
 טספיק טטמ סעט וכטות לחחעכל, קשח שחואלפי

 בעיסח פתו אוכל עני לכן חסץ, מלחם יהזר5השביע
 אע'פ רסיריס, בארעא שחחטיץ, טניחח ואינובלוסח
 בליל חטרינח( של ,טטראלק חעיר טסיריםשטרשו
 חחוא, בילח חנבא עי שלחום לא מקום טכלט-ו,
 גצוען חיו וחם פרסח טאח ארבע סירים ארץבי

 כבר וראי גס חחוא, בלילח חגוינח באסצעשרים
 קורם חפסח עם סיר-ם באוץ ואח בלילח סיותאכלו
 יווכל1ה1. וטרורים סיהץ על ככתה תחט-ש,שקמצ
 לפי חחו אגכרים, רקאי פשוט 4 נראח רכפין,בל

 כי חקרוש 14.ט חכיע שלא 6עים חכרזחשחיהא
 חיו לפיכך הוצא0ץיו, וקשח חכנהו פהגם חיארכח
 חנאתים, בשם באטררחם כט-ש כן, לחכרהנוחנין
 עניי ספרנסים ס'א( ,ניטין חכטים ששטהלפי
 רכפין כל אטר 6ח "שואל, עגיי עם השלםאושח
 יכא חטשיה לקיים ח' לרכר לא 4אם ועבשחחו
 אטר אח-כ שלים, ררכי ספני וחקריכק  עטגו,ויאבל
 חסטח לקייס חצריך שכ"שראל עני כל רצריךכל

 חשחא הפסח, חנ סצות יעשח ויפסח ייחי לוואין
 הבאח )שנח כן שאק טח כך, אוטרים אנוחכא,
 קרב, נששח אז כי כ,, אוטרים א.1 ד"שראלבאועא
 אינו ונם בה יאכל לא נכר בן וכל שכתובהפסח
 אלא ה6 נוסח אוטרים אין )כן לטנוייו, אלאנאבל
 אוחו נאטר ולא ביהט.ק יבנח שבטחרח ולפיבנ4ח,
 ואת עיטינו לכ! אשחקר, שאטרנו כטו חבאחלשנח
 ואם נ.כ. או לאטרו נמעח שלא וח בספורוכרק
 כי כח0, ויווע חנצרכים חעניים יפסית א.כחאטר
 כטשיב בא 6ח כ!, ירומח ולא טאז עחח לחםטוב

 ק שאין טח עניים, בו ש"ש טרם הח עבריחשחא
 בט רקויים טלנו, חורין בני נחיח חעחידח4שנח
 יצטרכו ולא אבית בך יחיח לא כי שכתובטקרא
 ב4שק חבאח 4שנח שאטר וטח 6ח. וח"שראל
 קנאת לעורר שלא כרי הטפרשים בו אטרוחקורש,
 ש4שנם וח נוסח נחקן בבבל כי חכבליים,ושנאת
 סתרים חיו לא קרמתיות רשנים חחם תיכרםארטיח,
 נו0ח ואוטרים טכרקין וחיו שסורש, גלילכחיחם
 אבל עטחם, יאכלו וחצריכים חעניים שיטאו כריוח,

 ראוטחץ חילא רנפ"ש ככח לעשות נובל לאעבשיו
 טשנה אך בכיתם, חעניים את טפרנסין כן עלבבך, לעטוי אפשר ואי ישראל, סעניי יוחר חרכחהעולם
 ח4שת כפל נ-כ רגש לוח ואלי טטקוטח, ווח)א

 נפ פהיחים בתעו דלחי טגיחק אנו אין טרועלחרץ
 4שנח אבל הש, רכ בי חארץ סעם אטויראים עביי השתא מזנצ6ם וח על כן, בשאוטריםעחח
 5כ5 וקוראים חורק כבני נהנחג אז חויץ בניחבאח
 5אט5, שלחנם אל לטש חעםחטת

 שפר בביה פהח רדצח אבל דוח כי ב'(,חענית חתא רכ וכועבי
 שד דחסירי, בפרקי כושויתא 1ליכ51, ליתי רכפיןכל
 תאמרסח ש5א זר ע-ר וחא חענין שכפל לוטר"ש

 "ע בלילח עדשין שאט חחירות חוראת שלטיבח
 6ה עושח1 ט טח ה4שסהח בגלח אט ערייןהלא
 ואו אם א% כי באטה, גל1ח טקשב זח שאיןאטר
 לחיות נוכל חבאח 5שנח 5נ1, 5א כארץ פחחיום
 אפי4 יריגו, על סעכב שק ברצתט "שרשלבאוץ
 אוץ טקום טכל חגשלח,  עת יריז חגיע לא ח.1אם

 8ש; בכל בהוכה לרור לטש חיא ,לפנ"ץ"שראל
 כדשתכריס,  עברים שחייט סיריס לנלות רומחואיט

 ולכנים, טיט פרך לעכודת ט,עים, בטאסרוכשכרים
 נורא עם אל עעם לחרות טשם ח' חתי*וטוטש
 שרצו פכיו-ם והפ5ביחז חאהצת כל יח5אח. חשמו
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 ברשוח 5חיוח חפשיים אוחנו וטחויקים ח'. ברך6יע
 חפ!תו. כ:5 5סרינח סטרינח דירחנו 5חעחיקשומנו
 בארצהתם 5רור אותנו שסקבלין פרטי חסר !חאררבח
 ואם  טבוזיג נחשב !ח אין 5כן ע5ינו, ח'בחס5ת
 שסכגיר קשח ס5טת יר חחת ררים 5פעמיםחאטר
 חארץ עכ-ז אטר *את כעברים, 5חיות ע5ינועם6
 חזח, ביום אחרת בארץ 5חחיישב 5פנינו ירשרחבת

 היבות סספר הזנח שחיעג בסו הורין בני אנווחר'
 ח' חהראנו ח!קח וביר נהל בגח כי כ", ה6נ01ח

 5ער, ר-ת די עניא לחסא חא פחחח5חסמצךם,
 הרנום טצרים, שיאת סוכירין יחיו לעחיר שנםרוגה
 5ער. שטרת זאת כ5שר חא,!את

 שרים סאכל הטץ שא5ח. ח, נ ת ש נ חס
 חחירות ב5י5 עהח וסרוע כנזכר,  עכריס סאכ5ההסצה
 חסצח כי סתירח בח "ש זאח נם מף טצחיכ15

 וחפרוסח וכבור, טע5ח  ענין דערח סקום סב5חש5סח
 ירקות רשאר עברות ע5 סורח סרור השעבור. עגיע5

 הסאכ5 5פני אחה פעטים שה' חירוה. ע5סורים
 לנרום כר' חנר%ים סנחנ וחחש והשיבות נרולחררך
 שפ5ות ררך הסעורח חוך והשנית חאכ%ח,חאות
 5יע5 ירקא רעיי5 )באחרא חי בירק בטט קורם5ס5א
 כסריר' חנפש וסריק סוריק סר ררק 1כ11רא(בשיא
 גניעות חסורח כהמת באבי5ת אף ססוכי!,יום.

  וביי 5א וחרתי רסתר' הרח' א5ו ב5 חר'השעבוון
 ע5 לשא% שר זכר 5א 51כן בחדדי, ועבדי חריכגני
 שאין 5פי ב5בר, !ח ב5'5ה טלנו ששותק כוסותי'

 חחיר78 ע5 סתירח 51א העברות ע5 חסורח רברבאם
 אוכ*ם שחע אבוהינו 5חקר שא5 5א !חוסטעם
חפסח.
 לפרעח חשא5ח. חשובה 1. נ י י ח ם י ר בע
 כי קצת, חפכעת נקעות שהי כ! בסו חםבנארש
 'חשב 5כגור  עבדיו שחיינו וסה ס5ך פרעהאסנם
 סלך של ב5ניק כטר מנ גן ט15, מ15  עכר כי5נו

 באנאץ 5פיכך בחם, נשהעבר ש5א 5ף שבט הםחכטר
 שחיח וכבור 5טעלח !כר לעשות אט ראוים זחסצר

  עבדים חיינו גסצרים אכ! בטצרים. נם5אבותינו
 סיסן שנעשח ברי! 5כן חם, בני חם עגדיםלעבדי
  טיוי עדשים אט כרעף כן על בו. שחחנולעכרות
 שחחלת הער כאמור. !ה ב~ח טחמדיםדברם
 עייק חרששה בחציו בי שרן, וה 5א וסשח%לה
 חיהא, סבערב חנא%ה שחחח5ת אע-פ  עבדיםחיעו
 סמצם וחאט צפרא, ער דואי 5א טע5יא נא51חס-ס
 וףש'ח ששקה ססצרים, חנא%ה חיחה חכהשישב*5
 ורצה 5סאדים, והשביעית צרק 5סע5ת חיאש5ו

 וס-ט חחיא, בעה 5סאדים גח סערכת 5שריחקב-ה
 צרק, כהל בעח חיה חראשק בהדו דנא%האהח5תא

 עוה.ב, טעק !שדוא שבת כניסת כענק סנדש זהוחרי
 בסוף שח~ש אחרא( סטרא סרשת חנפשותנא%ת
 5כן כהו, לשבר סאדים ש5יטת וחח5ת צרשסואטלה

 טשח שאסר וחוא הקורש, ע5 סחו5 5חוסיףסצוח
 עבדים חטניר שאסר חח בחיי(. !ע" כחשתנ-כ
 ו5רע, 5טוג סחח5פוח בבהינות בטצרים, 5פועחחינו
 5נצח כחו חקב-ח וחראח ביחור. חזח ב5י5ה חיהוגן

 צרק כוכג בחוראת כי ו5ננרם, חשסייסיותוערשוח
 הוראח קורם ועחח 1אה בנ15ת "טראל י5יןחטובה
 ישרא5. שאו ש*טחו וכעת הטצריים, נחרנוסאדים
 חחחי5ח שבו צרק עת כננר ה!קח ביר שאכורועש4

 שבו חרע טאדים בח 4טבר נטרח ובזרועחנא%ח,
 חנראים רברים לעשות 5נו נאח 5פיכךנש5סח.
 חארמ-5 שפירש סח ע-פ 5וסר יש עורכסותריס.

 חיו שחם לעריס, אוחו חעביר העם ואת חפסוקע5
 שנח, בק-ל חראשק ארם שח%יר קרי ש5נ"והמת
 וחנ.עם וס5ט5ם יוסף ס5 אוחס בטצריס, נחנ5נ5ווחם

 שנח בק-ל כסצרים  ט1שוח1ביי וחם 5%בנם4רפם
 1'אסר פ" זח וע-פ ע-ח. רבינו סשח שנ%רקורם
 נם כי שאסר חטעח "טרא5 כני עם חנח עסוא5
 "טראל בני געשו ליסה בפני ועם טצרים חםא5ו
 %חיות 5חזור שיכריחום נהץן הרין 5כן יוסף, ע.יבכה
 בפני 1'קט אחר'1 כתיב ולכן עטו, עם אחרעם
 הם, אהרים שח כ' "טרא5, בני עם ו5א "טרא5בני
 ירברים, דין ע5יחם 5חם חיו ש5א האסת'ס "טרא5בני
 שבאו טמש, "טרא5 בני א5ח ספני גחייחם קצו5כן
 סור !חח עסחן 51חע5ותן נצחווח אוהן 55קט כדי4שם
 5הכניס א5א סאח זורע ארם כ5ום בכל5, חנ14תכ5

 שה' וא5ח עסם. שע5ו רב חערכ סור וחואכורק(.
 ויאסר וכהיב 5י, קרש בפ' כן כסו רסתותבחעוח
 5ישרא5 אותם חשוח רב, חערכ חם חעם א5סשה
 שנצטמ בטרות קהש סשת חזכיר %א חהטץ,בטצות
 חאסהיים 5ישרא5 לא לחם סאת אימ חיא כיע5יח
 שק בטצח אסנם רב. חערב %א בטמחםשנשזלו
 רוכהת וח-א ק-ל ניסטריש מצח ,שכן נהקנו בחכי

 בפרשח השנף וחחש כירוע(. ח' בשם אשרלאחרעח
 רבים, וב4שק לעם סחח5ח ואסר 5רבים, יהירס4שק
 מהסה חהפ יר בחחק ני טטצרים, המשהםאשר
 זאת 415 5חחראם, יר לחחק צריכים קחיו רב,חערב
 "טרא5 בכני כו שאק סה טש5חם, פרעח חיח5א

 1טג שלח נהעא בטענה ע-ה רבעו טשח באכצדש
 חא5ח חרברים וע-פ ניתים, ברברים ב!הוחאריך
  עבדים שאסר בסח חחנרה בל נם שרכהםנאסר
 חנסו5ים סצרים בשבל ר-ל בסצרים, לפרעחוועו
 שנשחעברו וחם חנסמים חעבדים שחם יוסף,ע-י

 כדי בשבי5ם כ5בר פרעה  עבדי חאנו ואנובפרך,
 עלבנים, גחוטר אוהט חעביר לא 5כן כאסור.5הקנם
 ע5יחם. העגיעח טענה לו שחיח "שראל בני 5עםרק
 ירע גי בסשיים, נם בטעלח באמת חיקי אנחטאב5
 לעבדים, אותנו לקחת ע5עו ורברים רץ לושאין

 אבהזינו ביריהת שקבל טוכח חחת רעחו5חשיב
 בשתי משם ח' ויחויאנו שט0יים וחוא5טצרים,
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 "שראל, בני עם רב חערב כננר חזקח בירבחינות
 בני על'ט נטויח ובזר!ע כגזכר, חכי בלאו סני%א

 אלחינו, עזבנו לא לע%ם בנלוהנו שנמ ססש,"שראל
 לחחשיבנו הסדשלים חסלבים לפני חסר על'נוויט

 בסיסניכ לרכר זכר עדשים אמ יפח לפיכךחפשהם.
 יאוח והחש כאסור, הסבחן ח%וף לפ1 ננדיםבפולים
 עבו-ם עדיע חפשימט שעם 6טר חיום לסצכנונ-כ

 ששבר חורק בן ו!קרו עבר שחוךו סי כעעאנחנו,
 צריך ככח אחה יום רבו ואת אחר יום עצסואת
 חחרא, לא ואילו ח6. חחירות עם כנ"עח לחחץתלנו
 ב!ח לט סח אנו 1אינם "צא1 אטחיגו אם חאסראם

 כסח לפני שחיח סצרים לקראת זכר לששותחלילח
 זקנח כי חבת אל חרבר, נתי"שן וכבר שנחאלפים
 עצטו ,לרכות את חקב.ח חחרא לא אילו כיאוטחך,
 חאטת בזטת אבותעו, עם( בסו חוא או שלו,ופטליא
 חיו שלא ט-כ אחת ע4 אז, קייסת אחבחסשהיחח
 ררי, אכשיר דלא סשם לחוציאנו זכיות'נוסספיקין

 חיעו בחכרח אנות, זטח שתטח חזח בוטן כיאף
 ח14 סנ"ע חנס נסצא וט/ מש!עבדיםנשאוים
 ח4לח רברי כל לעשות על'נו חוכח וראי לכןטטש,
 ט-ס חכי בסצרים, היינו טש!עברים ע%ם. לחקחזח

 להשב הש שלכאורח אף חמו, הבת יטריבסחזה-
 וכן ההו, חר רחוק אך בסצרים, לפרזמז חנירסאנמ
 חיח ה-געבור שעיקר לטעלת שכהבחי סח לפיהוא

 הלסור סכה חכטים, כינו אפילו וק.ל.בכחמים
 זקנים רבר, מחוך רבר סבעי ננתים נקנח,דשבל

 סעצמפ *וחדם חכמח, *ור"עו שנים רונ כיכטשכעו
 ד4 חל1 וחרי אלחי, שפע ע.י או טבעיבסדע

 רטיירי טתא כהאי עלעו סצמ זה נב ש 11סהרנהץ
 לא שמל בן בטקום אבל חק, חכטים טצ"ץביח
 טעשח כנזכד. חתורא טן ווא חוכח א? כירבר
 שקרם. לסח חראיח חיאבר-א

 %א אע" חבטתתג שוסרברור
 מראת חגרת ש וסלכ4ת בשם סטש ברכח חז.להקנו
 לשק חמניר סרר ס-ס לעיל, שבחבתי כמסצרים
 ארבעח כננר פנים בארבעח זאת על לחשי.תשבח
 שר בחכטח ח' כי חחכם, כננר הטקום ברוךבנים,
 של סקהי שרקי-ת אתי טקום חנח בסורארץ
 אלחים אע בי רשע כלפי נסהר חוא בדוךע%ם,
 נער בי חהם ננר "שר(% לעטו תורה שטקברמ. להורדג הארט ללטהו ע4ו תס 4ץקב.ח עעיולננר
 ושש ברוך לקח. יוסף "שטע חפ א"ש ויעקב"שראל
 אימ דלא נם בי לשא% יורע שאימ ננר שניתפעם
 ,שסחם ח14 שבמת ארבעח וסור ח'. אתיההע

 טלטת חפארת גבורה בחסר חל1( בניפ רנאחדפ
 חערות, מח אהמר סהו סרעה3--חכם יבץ,חטשב%
 ש"ש ומכע שיורע חוא חחבפ רברי ויאי זחפסוק
 חערות א'( : אלח במעשיגו חלהות בחעה, שלשכאן

 חאהתות על כהרדהז שחן 4שער טצא חפסהכאב%ה

 5%טי חחוקים ב'( בסצרים, 16 שנעשווהסופחים
 שטעכבה וערלח תהזר חעצם שבירה כאשורחטעם
 11 והגח חל%ח. בסצות חתלויים וחטשפטים נ'(בו.
 בבאן ש"ש נאכנח ירע אסים כי חכם, שאלתויאי
 בי כלל, באמההם ספק לו מין חבחעות, אלחבל
 כטו בעיקר טפר ואינו וכהורהו בח' סאסעחוא

 נם 14ץ חפץ חהו רק אלחינו, ח' צ1ח אשרשאטר
 רק עס לחסה נססת שלא חכמשים חהורחסעסי

 אחר כחחכסרורף ונד כלבר, חהורח סורחלחכסים
 ננלח ו"ש ביחמ לעסקח לירר ומשד~קקחחבסח
 רקש חם חכטים כי אחכם אחמרו זחו כהורח,וגסחר
 ירו חנ"ע שלא טח כסחז, !עסרו אחם ח'רבר
 טה הטהים שחכל סח אסנם לברו. כהגצסולהשינ
 מע-פ טחכלל? שאו שניחם חלא %כם אחכםבי!
 אעו ס.ס כ%םהף, כפירהש לכלל1 חבחוב חחזיחשזח
 הכסיל סן לחבם יהרת סח חמהפלא, צטאסרמ
 כאחר חיתי חלשי אנכי נם וטשחהף? שוחבלשת
 חאירו !עחח מעוף. ע-ז סשתוסם טשתאחחארם
 ח' רכר שטע בש.וג ברור ברבר השטים סןעיגי
 חז-ל ופירשו אחזכם, כהוג זכ.נ( ביחהשעשכהואנו לפי חנרהפ4ת, אלח שתי בץ יש נר% חפרשכי

 בי נממו ואהכם, אותי אהזכם טחו ל-ר,זסוטח
 אע.פ סקום, סכל ע חרכבח אהכם סלהחסב%
 בח%.ם 4תקראנח לטמוהת אם יש י-ה חסרחשחיא
 בכ4 עצטו בער חסרכר על נפ יורח חואאותכפ

 ע-ב לעים, לכם טלת בכה שאין טההטרכרים,
 יקרט לא חכפ% כסקרח טש, ערוםים לשקבחר
 ב4 נמר אסת רכר עהח !עם חש3% לכם רברעת
 המוטה סיום חובת ידי לצאת אע צריכע עו-ץספק
 לשאלח 11 תשוכח יחוס סח כי וכר ספטירקאין

 שךערו שכבר סח זח רבר בהחרת תאטרח16?
 עם חבאח חנינח על ירסת כי חקרוסים,חספר-שים
 י!-עח תצ"ע יוהר, חעני! לבאר נצטיך אקחפפח.
 רטים א6 פ' בח1ספות שחקשו בקמנור,גהחלח
 ננר הצכה טדרבנג אלש יאעח ההם רטהצועאחא
איפכא

 דלכה"
 סביא יא סראתיאא, חק עלטא

 61ההת סארעייןשם. בזח תרחקו תשא, רכןא4בא
 שטסרת אלא טדאוראחא חהו חכל ליכדי ויא*רעתי
 ורכותיהה סמר דהלטת המדא לחכסים,חטשב
 היצ בחחלט. חהורה סן חש חוכח דלששיררשיח הזכי כגמעט, בסחרח בח% דחים חז-ל,שיאסרו כפי חפסח עם שחבא חטו חוערה סו נסיחכי

 קאפ על טת לא וכר חערות סת שעאל חבןשאסר
 וחחקים הערוח ע5 אך פסת של סטמרבר

 בל יבחנו כרחך שש נהכר!, שבחנינח,חסשפסים
 תימא רכן א4בא וביחור ב4 כמ בח חל6תרגריפ
 נפשו לשא% חנ"ע 5כן רבר. בכ5 5פסת שוחשחהו
 סשת ה-אי חיוחח שעם חיוטג סיבת סיר"טץזריקח

 %בראש יכרו ע5 5חוסקף חן.5 נחשרו %א ג.כ.ז'
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 בל' ה' צוח אסר לכן נצטוה ולא טמ טלכםקרבן
 ענין לחנניל בפרט:ת עליח צות אמכם אבלספק,
 כי סאנךנים שטלע אע-פ אמכם, 6ר ואץמוכחו
 בא כן ע5 ב' ב:ך, שוין כסוכם כטתי חוא ח'רכר

 אמכם בסלמ5השמטש
 הט~

 לו וחחשנ בחעלסמ
 אמור, חרבר 5כם כננ5ח הנרצח ס'ס באשר5חכסח,

 וללסור באמ, מיא טח הגל טח ער יורע אמנואין
 אעו יקמ אנים וטעם חשיכהו, כחונן לזמ צריכק.אנו
 לבא חחנינמ שצורך עטם, תסוקם סעטם סנחו,שיט
 יצא %א השובע על נאכ5 שיחא כי' חפסמ5פני
 כפיו סצמ ש5 אכי5ח טעם "שמממ 5סען רעב,טטע
 אחר רבר אמריו 5אכ51 יצטרך ו5א חאפשר,כ5

 הפמ )פוחחין ספטירק אין אטרו שכן טעטה5במ5
 הפסמ, שאכ~ו אמר בשפח( יפטירו ולאכ%,5חזור
 לחקיים בחכרח לכן אפיקונק. חיינו טדלקמכם'נ'
 נשר %א ש5טים. בשר סצומ של שביעחאכילת
 שאמר בטח חמנם בתשונת הכתוב שרכת וחיאתאומ,
 כאסור צרהמ 5נו רמשבמ חחנינמ, 5רבהן כ5את

 הטקום 5רעת וחסכטנו סדעהנה שחוספנו 5פ'בענץ,
 הפסמ 1"טאר לוכודגו, כר' ברסז במורמשחוכירמ
 באמר.נמ חנאכ5'ם סחוקמ כטיני מסעורמ5ם'ום
 רב, וסן בפמ הסת'קומ להחזיק ערב, במעם5סים
 קרב. והזר מרחוק בחח5חו מסר זח 5שקתטחק

 מארממ ה מ ו א א ו מ מ ט ערש
 אלא מטת% טסמפק שאעו אץ רטע: קראוטעטים
 וטשפט, ועחת מק 5א עבורמ שקראח וף( ; מנחטבמ%

 ארת אק בי ע14 וחיח בסי הרבר מ%ה שאיטל(
 5רשע ותחלט ו-ע ננטר ועץ לכם. ש*ןטר ר(לה

 אפשר יאי סטנן לשק אמר שררף ליאחק
 חכ,5, גה עצטו שחהרא כלפי אלא ו5הב'נו,5פרשו
 החכם כטאסר חנק לשק אומז הימ ואת 5וליכי

 4טמ אוהו רנין ה:יינו אפי, לתרי רטשתמעאהכם
 קונו כטרו ע5 כחם שטא קצרמ, ררך שתפםבסמ
 נם טחחזכרמ. שתק ומ כנל5 ררהג, בטוכןקצר

 אשר מוא ח' רבר כי אשטמ 5ו ההשב לאחעבורח
 כטכעיס ספק ב)' נתפם ס כ 5 ב5שק אכןקרא.

 ע5 איסח-א. תקיט בריבורא מת'רא דשב'ק4טטרא,
 כפירח. 5ו וחחשב מובמ לכף לדונו סחחכרמכן,

 שמי' 5כאורח, ביהזר שקשמ טמ 5"שב צריךאסנם
 חטדקדק אב5 עבורח, עצטו מכתוב קראח פעטיםשת'
 5א באסת ב' עקר, כ5 קהטי בו שאין 'כהואבענין
 יטיס, שבעמ סטת אכ%ת כ-א עבורח בכתובנקרא
 בפ' בין טאר סבואר וזמ מק, נקרא הפסמאבל
 ומעבורה 5פסמ ממק סוטך 5ע%ם קרש בפ' ביןטשט
 וראי עברות מיא סצמ שאכי5ת 5פי והטעם5בוטח,
 'סים, ז' סצותח נסשכמ %כן 5עי5 שכהבת'כטו
 רוטיס שחיינו סצרים הויאת אמר יגךם דה*בעמכננר
 איטת הגייי! טארתימם תררפים בורחים~בי'*
 קנעו ואגיע' ביוס אך בטקרא, בטבואר ע5"םרבן

 עד קפיכך עהט* קח'רות ויצאנו חאטהיהמפק'ות
 וער וכניעח עבדומ לחראות 5נו טמבקש יוםאומו
 אס ובמפק בצרח "שרא5 חיו ביום בו עור כיבכלל,
 פ' רבמ )שטות חז-5 כט-ש לא או לחנצלראוים
 מרארמ חאטדלת  חעבורח חיא סצח אכילת לכןבא(.
 טורח כי בפרמות במו.ל בץ בא-י כק מטיר5נו

 בפסמ כן שאץ סח למשהעבר, כנלות לילךשנשוב
 נם אות 5נו וניחן בלבר. נאולח לוכר אלאשאינו
 כשוח 1'ל5 ה55 ליל חפייט כס-ש הקכיעהןבמרר
 רק וח, סצר חטפקפק ש5 עדעורו אק לכןננרייס.

 עבורח 5קראו חרשע רכר יצא פסמ קרבן ע5נם
 ארמהם ע5 ישרא5 בחיות נם ח5'לח. סצהן שארבכלל
 טל שראמ 51פי לסלכעמ, נכנעים עביים שמיואמר
 עם באטור בעיניו, כגחהחק חוא ע5יהם הנויםס5כי
 במרפמ וחנשאיים בנ%מ רבים יצאו וטארצו א)ח.ח'

 מניר הלא 5רש, כלהגג חסצות 5טקיים ויבונרו5ח,
 )כענק חקשח סלטת עו5 הואת מעבורח טחל'

 וכטיותנו 5סלכים טרבח ותבואמנו נמטיהשאטר
 אממ אם יייך בין חא5מ הטגהן וטח לך,טהט5ים(

 מפשי אותך למראות בט5 ברבר עוסק ומנך מורק,בן
 אשר פסח קרבן בענק כברח בעבורח הגסק מורץ,בן
 ע.כ הנאימ. רבר 5העית מטשועבדים 5כם יאותלא

 בעבורח 5משמעבר רצתו אין כ' סחכלל, עצסומתש
 חוזו לכן יחר, נם ותאוטות הקרבן עבורתכפ%מ,
 בפממ תחקיים שאירע וכסו טעליו, זמ עו5פ:רק
 רמיו חבו4 סנשמ וער ב"טרא5 ההו'ם כששלממזקיח

 ע.מ רבינו טשמ ויכהמ עליהם. וסלעינ'וסשמקים
 וחוא כו, לוטר עת'יים אליכם, יאסרו ב'בתורח,
 מארץ עם מיו רבים כי נניכם, רכים, כלשוןשאטר
 קרכן אכילת אולם כאסור. השאננים מלענערחי
 כשינוף חאמרתמ חנאו5מ ע5 טורמ מאטת )פיפסמ
 עלינו ינן כן 'רהטלם, ע5 שבאו אשר חטים אתח'
 טציים טארץ צאתע כיכר והט5יט, ופסוח והצי5ננק
 ש"ש אע'פ עצסו אמ שמחרא %פי נפלאות.יראנו
 כההים בנס כטפר אוטר שאעו לטעון התנצ5הן5ו

 שישרא5 בשעמ 5רעית 5חהית ראוי שאינואלא
 ככופר תיינמו כפוקר, טחכ55 שיצא 5פי אךנכנעים,
 שאינו 5טוטר ונחשב חנףפיח, ביאת ש5 נרולבעיקר
 5ו חתן %א שינע וקממ אתח אף 5כן מפסמ,אוכל
 דשטע 5ככא טטא הב5' הטת'1 טאוטה. 5טעוםטסגו
 בא לא עצטו וכ5 אכ5, 5א ואיחו ראכ5 מבוימק5
 ע5 5מטדען בעיניו שקשמ אלא ל5עונ, זו טרח4יי

 כט-ש רבים, רביים תח5ח ע4מ שיענו ערחאכילמ
 מומ חטורח טמ שאוטר מ.ר( פסמים חרביבירףט5טי
 חמנ? שטמת ~ערבב סעורחע 5עכב טטריחיםשאתם

 ותטרור צ5י, 5א מי לב5עו ורוצמ בשר ז%ל מואכ'
 5', מ' עשח !מ בעכור 5ו ואסור יאכ5. 5אוסטנו בעיניי רואמ מנמ וכעס, יראמ רשע כטרהו,לו
 טגשרים, בצאת' חסצוח. לקיים עתיר שאגי ושירע5פי
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 1'גוע סטנו, נפקר לא )כסו יפקור כטספרו פקו.ר נשקעתי זאת ל1לי סטש שאתי כאיל1 בעינישנרסח
 נ:ר לבן ואת בשסחתנו זר יתערב לא לכןשם,
 נגאל, חית לא שם חית אילו עסנו. בפסחתלק

 כאפיקורס וטתלוצץ חכרטת טסוח שססירמאתר
 טזרע ואינו סיני חר ש אבותיו עסרו שלאביריע
 וסת בפסח. יאכל לא לפיכך ססצרים שיצשאותן
 כי ווא, פסח זבת ואסרתם ככתוב לו טשיכשאינו
 נבל 1'אסר בזח יאמק לא התוא לעתיר חוראחהש
 ענת בו קיים לפיכך סניןע חעתיר אין העברבלבו
 נהורח ומ,ש טליך. 5שכל יבה ואל כאיתוכסיל

 רוכהת ודשאלה אבל נאסר, בלבר רור לאוחוואסרתם
  בעהיר.נם

 וחנרת לאלם. פיך פחח 1. ל ח ת פ ת תא
 וחנרת אלא שאלח שום שם נאמר לא 4 קרשבפ'
 עשח זח כעכור תנס, ופרסם בחנרה 6 ררהש4נך,
 שגם בכך, שנט שסקתץ חרשע עם חהשחח ל',ח'
 שחיח זמת ם אץ חסא בו צין אם פט, חבלזח

 עתו! אהץו מהר"עץ לפיכך ירו, על לתנאלראו'
 נס נ.כ נעשח שבשבילי חזאת, חתנרח שכרומתן

 להעשא כראי אינו כסהקו אחר כן סחשאיןתנאית.
 טקום, של בשבתו לספר יודע שאינו סאחר נסלו

 1'רע לב שיקנת בסצוח, 6ר,1 כרי כך לוואוטרים
 שכרה ויקבל סצרים מראת בספורלעסוק

 משח שחזחיר סהטעח תרש, מראשיכול
 %ררהש לשא% ומתחילק חפסת על ע.תרבינו

 זת, בעבור ת-ל שסא. רכ1לי אליבאבחלכותיו
 חתגרח, אסירת לחקרים שלא חקפירוכנראת
 ש"ש כררך רגף, שפיר לא וראי פסח בערבעכ.פ
 נש תכי יום, סבעור טנח אכילת עלקפירא
 טח הטטעו, רעתהחו יחבי חביבא תרהאסילתא
 ככר יום סבעור 5שוט על תרנילח אם כןשאץ
 כל טטנח טתפעלח חנפש ואק תרבריםנזוקע
 מבעור חבנהח לפוד למסור אק קבח-אי עםבך.
 טקורם למרחז חיא רבת גושח לרעתי אררבחיום,
 שגים ירא לבל וראו' נאח וכך לעטקח,לירד
 בשפחע יהמאנח לא אר החלח, בח לעיי!באגאץ
 זת פע, על שטרח שתחא כסררח טגישבקריאח

 טשום יעהר בעעי, חברור חנ.ל מטעם נבתלא
 0גחנ על חסחתי לכן ועסיף. בל עליקעבר

 תנר%. רשבת בסגחח חתנרח וטרסיןתאשכנדם
 כנזק, ארץ בכל 1כ1. אביכם אתואקח

 וקנח לפניו תארץ נ:בשח יעי-ז %רחבחלארכת
 קסורח, ובני ב"שמעאל זרעו, את וארבחב51ח.

 כל על עליון זרעו נתן כי שנרל שרבת נטיאי
 חשבת חחחיל טלירתו שחק, את ואתןלו חארץ.טי

 מנץ אלא בסצריס עמרו %א שנח, סאותארבע
 ע14 שנזר זו,נ, לך יקרא בשח'ק נסספררר-1
 מספר נרע וקץ, את חשב לו; לא בארץחנרות
 יוסף שאטר וחוא ר.י, תוארו סאהץ מארבעק-ץ

 נאולתכם. יטחר שנים סאותסארבע
 רבות צרות מרשתנו שטהחלח ר. מ ל 1 אצ
 רק בכפט, את פיעל %א עשינו תסס לא עלאפפתו
 חיקר על חקנאתסחסת

 אלתיט. לנ1 שגחן חנרי
 5נ1 לחח לנו זנר שבשפלנו עובנו לא בעבורתנונם
 לתביא ותפצז כספו קנץ כחול לאסוף תיל, לעשותכח
 הג5 ש%מוונ ירם שאץ בטקום לאצור תאוצר,לבית
 חנם, אבעו אחר ורדף ה6 הארגף נחקנא זתרבר
 ק5א אף בביתו, שעשת הכבור בכל רעת עעולתיות
 קכא ל, כ ח את 4ההר ובקש טאוטח, מ0גו5קת
 וכי 5עשו שאסר יחוא לב4 טבית אבעו יעקבעם
 רכרע מחוך ביתו, אל כרכת לדג'ח ל כ לי"ש
 בלגו, חיח סח לסר אהח ברשע חטלהן אהטשל

 4 רהשח אתח אשר %ל תר בנאי חבנותשאמר
 לראות נפשך שכלחח זח תפץ ל, כ 1 רייקחוא,
 אהח אבל רואח אהח אי שלך חגיר, בתהךניך
 וראי ש*חת בירך, תרב כשבו'ת אחרים שלרואת
 שבחמת העור קשתו באידק והשב ובקשתו,בחרבו
 ברהרים רכרים וחם סלה. אומר "שראל בניסמות

 אחר ררך לתם יבחרו חפשטנים אמנםלטשכילים,
 היות יעם ארם. בארץ שחיח יעקב על ארגף1'פרשו
 ח' בחיר לאבעו לקרו!! בזח טעם מח כיסררכנו, ייטי חפקם טנת'ב תרבח רחוקת ררכםבאסת
 ותרבת חאטורי,, אבינו לאכרחם קראו ,ינםארמי
 כרחם על עכ-פ כננדם, לטעת "ש יוחרסע:ות
 נסתר, פיררש בו הש"ש חכהוב בזרות לחורהץשטרכו
 נקטע רבר שמץ ומח ד%(קובלע פי' יסאמ א.כולסה
 א5 אררהש אנכי א%ם לבם. ריע כ-א זח איןבה
 נם וישראל חמקובל, חפירהש אמתח נאסצת ואוףיעאל,
 הטקראות פשוסי בעלי פיררש ארחח לא כי ירעחוא
 ירך, תנח אל כתח הם בזח אחח 1'חקיים ירים,בשתי
 מררכים אחר לכל יש כלם, את יצא שט.ם יראכי

 טקרא ואק להור תפשס וררך לתור רררשפנים,ררך
 כטעם בכאן באטת כי תוע אבן פשוטו. סירייהא

 יסביט אחת %רעת חש אתת הכותח שו'ם.שניחס
 על ארסי קקב קרא א0גם אם אף כיבזת.

 שם.

 א5א בלבר, זת מטעם לא אך ארס בארץנירותו
 ע.ק תארגף לבן שנקרא כט נ-כ, חרגט!ות שםעל
 אביע ביעק: תרבר וכן רש.י, ספירהש כירדצכך

 חעא תתפתל, עקק עם כי ברסאות, תואקאחיו
 קצונ רופי בו כנחץן ארגר בכאן תטשבשקראו
 לחתנחנ תוצרך שטתחלת 6טר בגמתומהה%
 לפי כן חית בחכרה בעדו, וטתנצל וחהרכרטאות,
 פהח גטנים, עשרת טשטהתו את שחח*ףחנ=ר, חאסתי חארגף תגיו בבית ת'ח אוכרשעכ.פ
 הצה בסיזע, עמו חחנחנ וע-כ אובר חשחאש6
 לב!שר בזח בית אך בטבג קצר זח. קם לושא
 וכ!הצר ח-ת סשער צסקחתו ראשית' עיקרשכ5
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 ילנ לכן וח, בסיפור חסכמן תכלימ שחואנהגרל
 עליו שעכרו וחחמת הרכות חצרחז ישאר כלעל
 וכן וט'. שלותי לא חפסוק על כס'ש זאונאחר
 ןהוא חארי ספני א"ש ינום טושר כי חפסוקעל
 ןכש"פכ חכית אל גא עשו( ןומ חרוכ ופאולכף

 כ! שכס ןחוא חנחש תשט ביה( לו ויכ!בסוכות
 זמ כנלוהט 16 סיסן חוא עניט שכל החר(מטר

 נא יאסר צררוט רכת מכל, כט שנווקייםחאחרון
 לירירת וקפץ חרכרים אלת כל יעקכ ומנימ"שרא,.
 לכרר האמרתמ ה"יא 13לם, גנר ששקימטצרים

 סכלי כנלות לירר סאז עתירין חיו ש"שראלהנחדי
 בחוטר, מרבק כטקרה רק כעצם להם שקרםעה
 לעלף טעילף לחעלודי תוטרם, מ4כך סיניהם4רף
 לסררנה מניע !ער לטחהר, משטים כוטם היודיער

 גסעפ שערשק כעני! נכרים, תסרים נם 6כךשי!עיל
 סהטת שאר טחפכי! ירו שעל אופיר ומכעפרית
 סנאש ככח מאלקיסאמ, ססלאכח כנורע חסוכ,6חג
 בחחלמ לעבור עהמיכי! כעוח-ו, "שראל בטצכהוא
 נשטיוחם חרככת תכור ופרוק מיסורות, נהשחביי!
 כטעט להניעם וחעכירות, ואוחסות כיילי לחסירחנס,
 מיא טי5, ססרח ילכי לחימ, חקורם ההערראל

 חוחג את כבחק חבחינת כטר פלאיס לירירתטרגגח
 לכונבים, ומש%מ לעפר טשולמ זו ואוסחחסהור,
 וטשם עפר, ער ישפילמ עפר ער יורר'!כשיורר'!
 לעפר שחמ כי חכהוכ שאסר כסו וע%ק,סבצבור!
 אפרס, שא% סיר וכחיכ 5ו1, עורתמ קוטחנפשנו
 טאה אמריתט "שנא לסעו כעה4 ואתכל

 אץ כיוטף במד חורד מ, ט י ר צ ט ר ר *ו
 סרצתו ירד אלא כרחו, כעל הששסע כ"כחש
 כט לרוית א סדח לייי גא נפשו כאוותסוטטע
 סררח תירא א5 חרכור ע.פ אנוס וראי אלאגנר%ח,
 כעיניו מיחח שקשמ ואף נורח, טפמ חיאטצריסח,
 ל3ן ל13, בחפץ ארחץ טשת כסק9ם גאמכמקכלח
 תקז ראר מיות עם כבחירדי. חרבן למלות ויררכחיב
 זכ1דע וטפני ארם, בחכלי כרול של כקלשלאות*רר

 נורדי, לקיס סקום של אחכמ בעבודטזןוחחקשרו
 ע,אח כ!רלו צדקמ לו וימשכמ ככבור. יררלפיכר
 להשהקע ירר שלא ח6. ייי לשת כדיראתסעצטו
 אוחה תסר לוב  כעוח-ז, ה' 3גן שחיא טצריםבארץ
 כאורח נכרימ בארץ לטר אלא וטוכמ, פרימלאטל
 אב1תוט, ככל דטושכים אנחט ט-ם כ' ללק,נסח
 שלנה שאיט כע%ם לימטת סקום ואין יסינוכצל
 מע% מנף טמט עקר טטומ נרו6לנ"
ש טו ק מ"ה צשח חא שצקנק %ט" משרה כצסת רככמ "ה=ש שטוקשמ 1יורצ1 ס%ווסןגוץש%ח שי 4ם שפפש מום סצוחניםחה  טח% 
 1אשש ושש פאקק ושיש שע יו%

 סשי* תחו ה% טק צט1 ימם טםטשד

 בח9מם, ספלחם חטצר9ם קש ע-כ הנמ, נםחד
 חחמןשתנ4 עשש,ייח ועריהערום
 כים שת חט %א מטשג ק חי" וקדמכט

 ש 1 סלמ רם נטת שף לש ו"ט %אי4פ6
 נמ6, שטטקאמ

 מק כהז שסק % כס"
 גק ר 5ח זע כ ח ס" עי ש טמט טמ4

 נ"ק אט יק י, כשז * חטר מ9טיך * חטר כהי סתמאת חדי %זשטי
 לכעל פמ פושתת לימן רשלא ספר, על 3הוג מנמיר רוא 4 טחר טמפ "שת"ו לא וסשיו
 מ3הוכים. כסרר שלא באידי לח*קדק

 ש 5ט 4שח. הז טחאנ% לנה6ט. לקקטפמ*ז יש אותנהחרעו
 4נ חח "אשח1 לט רעח יאט ודטט1שש

 השוששכטאוו4קה* %שת יחש!חק
 תמ לוט", חדם אאט יזש יח, שטר%חי
 וקשח% % מאש את גשמחם שיק תיטית חחש ט ע*ע %1ם החמששמח חעפשת
 טה אל נ-כ קשור ומלשק סאר סכות חת קתו.יעה

 גהדח וילוהט עניוהט בער כסהנשש5טעלה
 כא 41מ הויה, ערום ואת כאסור טעיםגסעשים
 חורים חטצר9ם חם בנרים ככנר סעהוטיטלכסות
 סלבט !לא בטצרים שעשעו חרעמ 5כל מסכמשמיו
 צערו. על נחפס ארם השי! עטרח, וסרט סעתיאלא
 סשמ אל שסעו ולא פ-ו( ןשמות רבמ בסררשה,ש
 חנב"ש וכס.ש זרח, סעכהימ לפרהש שקשמ רוחסקוצר
 ל1 נחחכטה מבמ טחסקרא ראיח וטביאהזוקאל.
 "שראל, של לטהט"ון י.ע( ןסוממ חז-ל שררשוכטו
 לפיכך טע%ם, ע6חם וחסייו רחגרו כרוב קרלםי"6ש ורג סהשיע "שרא5 אלחי ננר לחחחכם פרעחשכית
 !ערסוסיות גחחב51ות בההחכטות לההפעלדשצרך

 עק תסור 5טע! שכשטים, אכימם לפנילהחט.אן
 כי לבלק, כלקם ש,ץ כדרך ע6כם לטוכמאשטתדי

 ז-ל כסשטרם נ-כ פרעח של עצח בשחח מימחתו
 ערי ויכ! לרנלם. רשת %פרףש למכש%ם יפכקש)שם(

 ע"שנ"ם כסו נקרא זרח עכודח ע-ש פיחים אתססכטת
 כפיההש אסרו ומכי5תא כהשתיו, מטרבן זמפידים
 תהום פי פיושש ררשו הזו-ל ע.ז. כית מימשושש
 הזורו ההחופ כ5עו הבנע שעטר אחר כ'ב61ע
 אלהיחם רגץ כי לפ*שהים שעשת כררךאיפ%, חקגימ עשמ ע.כ 5ע-ז, 3גק שמימ לפי מחרש,לגטדי
 טצרים. ש5 יראהפ לקמ וכן ח', ארק לפניושל

 אכ1תינ1 אלמי מ' אל1נצעק
 חאטרח חעבורח, סן חאלמים אל  שהתם והע5וכר

 כטבהס, ושלא כהכרח שמיחח סטנמ הזהנצלואוועקו
 חמעשר 5פי האים היו שלא אף הפלהם נהקכלה4
 מיהה שלא חטדשכמ כפיאלא

 העטרה עם ססכג"
 ישסק לפיכך מיהח וחסחם אפם על כ' ידעוהשי-ת

 שטסטר טה עם יפמ יפורש ה נ ל 1 ק אתח'
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  תענית שנזר תקטן שסואל על תעניח( סרר פ'"וף
 צבור שכת כסגורי! חתסח, הנץ קורם נוסיםיררו
 שסבקש לעכר רוטת חרבר לסת לתם אמרתוא,
 וער, ק%ו, אשסע ואל לו תנו לחם אמר סרבהפרס
 חחגתי, קולי את ת' "שטע כי אתכתי תפסוקבארתי
 ע.3 סעה אע זכים שבאטת תרע ככא! אמרוככח
 טעולם וחסויו רחסיו כרוב תפלתנו ששסע תיטא%א
 בריוצ את אלחים וטטר ראין, שאינם שק שא%
 אפ אבל כראים, תיו שלא אע-פ השר אבההםאת
 מה%ת אטת זטת תיתת לא כלב נסורים רשעיםתיו
 אלא סיל, סירי השין כהכתיכ ברא נתכח אבאראץ
 אטתם זכות שחחא זטת עליחם למרח אתסטענה

ססיקחם.
 אם אטר דאת נטה ענ1נה את1ירא

 ומח רשח סה רקשח אלחים, וירא בנותי. אתתענח
 וטאי חכל ויההע רואח ופיךטא פורש לא ביידע?
 "פראל כני את ררא פ"ורטו חבי אלאקס-ל?
 לפניו, עוסרים לחבושוות שראוק שבנוףחנשסות

 הע%ם, לארר ששו שלא שח! האק אחרםאק
 5שוא ואסח טזיצסו, אוץ סררך ישראל שפרשו*י
 את ארם ררע טענין אלחים ררע לפיבך עסלים,אמ

 עשח ר.ל ככא!, 5של"פי יוצא פועל וחוא אשחו,ה"
 כסיש 6שותיחם, שנזקקו וחבור ירקגח בע4אותם
 חסמתח טלאך חשי.ת קישלח עוררחיך חתמ"חחת
 טטנח. שגח"אשו אחר חאוחם לעורר חתאוחש
 אלו עטלע ואת טחסת חפר"פות טעם ופירשחזור
 לפרוש נותן חרין חיח לכ! ליאור שחהשלבוהבנים
 באטת טעם סא"ח *דע צריך אכל ארץ.טררך
 חבת וכל סיים 6ח זאח, טענח לבטל בחםותרו
 לפי חפר"פוח, בטל שכנל6 דעועם לחוויעדחחית

 אבא נרולח, כטענח אכיח עסרם ננר סריםשבאחח
 על איא נזר לא שפרעח פחטי, משל קשחטרהך
 עשו וכן אשוצ את והחזיר עסר לפיכך וכרחוכרים
 וכטכ סח נממ יצ( אוסח כוסרא בראיהאטלם
 עור ליאור. כנים לחו*ר עח 5עמל *חןנשותיהם חחזירי שע-כ כנזקק, נרמא חוא החית חבת%ל
 קשח נזרת וראי שחיא חחית חכח ונל לפהש"ש
 כל נורת לחת9יים טקום חיח אם כי עצמח,גפני
 חיח הדגלח לא"ח א.כ השליכוחו, חיאורה ח%ורדבן
 לחשיאז לקלק נשארות חית וראי אז כי חכמת?קיום

 שעשו כסו טחייחו, גצתן טוכ וא-כ חם, כני*בדים
 עצטןבים שהשליט חחורבן  כעת לקלת שנשכוודלרות
 ע-כ לח!, לטח כאלח ח%ם בי נרת", טחאםלהטלט
 להצע, את הקש. אף חחשכ נר%א רעח סש9בלי
 ולא אחרי טעליחן השעכוד ע% שהקילו החשובשלא
 לא כי ליאור, חבנים וחש*כו ורכיח כפריחעס9ו
 אלא חוא, כו לא כי אמר 6ח ירכח, פן עירחששו
 נם גקאר טמנו טנש שבת לא ועטלנו ענ.נועם

 מעל סוכלם עול סר לא חפכח בסור אף כי*מה

 ככ5  טלם וחכבירו לחןח שרו חאוץ עם כישארס,
 אשר חלחץ אח ראיחי ונם חכחוב וחכיאאופה
 סח כל בזח וסעשב אמתהו. לחציח לוחצ.םטצרים
 טקרא סוחר והש סאר חרכר קוח לנאויהטלאך, ע.י לא טושרים ח' רהראנו כענק. להקשחזש"ש
 חכי אלא מטיריס, ויהויאנו סלאך ו,ש5שס5א

 ותהדצאח שליחות שתי עהשח טלאך ראק משוםפירהפו
 אב5 ספה"ש, ככהנ היחח סלאך ע.י וראיסטצרים

 נההריפ בכטרי חחכאח נם נעשח לבר סלאך ע-ילא
 לא מד5 כרספהש  בקז1מ1 חקכ-ח ע-י נעשח זחכי
 סט.ם שרף ע-י %א רבריאח, מ'כאל טלאךע.י
 שלא אחר, %א חהא אני ובעצטה בכטרוהקב-ח ע-י אלא רישיח, שיח ע-י %א רטררח, חפניםשר

 עשת לא ס-ס  בעצמו חקב-ח ום שחיח אע-פתאפר
 חש אטף מלאך ע.י כ-א חאבזרית חחכאחפועל
 כי יתירא ח' אני כס.ש הוריעך לכך אחרא,ססרא
 שי5ר ע*כם, ופסחתי הבחוב שרסז חחו נצו5,חיח חטשדי כ5יח "פראל בטר כשח.ח ולכז בההמים,ססחנ רי שודח ספני חח זאת. עשח בעצסו חוארוקא
 איגר שוכ כעם חמשחית סלאך ביר חענקנססר
 טצרי, לבכור "שראל בטר וביז לרע טוב בץסבחיז
 לטא חמשחית יחן ולש הפחח ש ח' ופסחכס.ש
 חקב-ח 5הם נ1קק לפ.כך בטר, 5שאינח ככור שלטפח בז לחבחי! לו א-א חטכח שחסלאך עצסוחטצריים עי חרחסים לטרת חצורך חיח וב! 6טף. בחיכםאל

 ח6. כריןכעצסו
 כסר פירהשו נלויוכינח. זו נרולובסורא

 כסראח 6כשים כח  שסתנלח אתקלם, חרגם וכןבגוראח,
 הטמח, וח ובאוחות שכעה נ6י ש 114יתנ"ים ובסוראים כיח קרי נרולים וכסוראים אחורע,אלי1

 כאח-ב ער-ש וי.ך כפיגגיהם עליו כהוכיםשחאוחות
 נוע היח יחורה ר' פ-ח(. רכח )שח.ש ת-לבס-ש
 הפנים בלחם שאמר וכנחגו ררכו שכך סיסנים,כחם
 ביריעת סינח נפקא סח לרעח צריך ס.סכסימניכ. אלש נקנית תתורח שאי! %פי צ.ו(. )סנחותנ-כ
 רם : חסיטנים טעם מפרש.ם "ט סכוח. שלסרק
 ארבת ברר תתדאח; כלא שחין בחחראח, רכרערוכ חחראח; כלא כנים תחלח, חתראח ע-י היו?פרדע

 חאחרתה גשארח חתראח: כלא חהשךכחחראח,
 משוט חכי להו רנקיט פירש וריכ-א בסטח.משח ע.- באח-כ כסטח, שלא משח ע-י ער-שבסטח, אחרן ע-י היו וי.ך פירש וראכ.ן זוט לחשאין ספני לאלו וצרפח כחהראח יח.ר" ככורותסכת
 הסכח. עיקר כניס שחיו אלא רשחין חשך עמוחיו כניפ גשחיו חברו, עם שמש חיח אחר כלחשך שחז בנים רחיינו חסיטנים של של"שיתראות
 חשניכנאפ חאות חקח אם חוך,חהאשתיחיח חאות אחר טכל שתיות אקח ח'שך ש'חק ינםזח עט זח כשחכחוב בזח וח שקשהוק תרע בולם.וכן



וא היעב"ץפירוש

 הש5"שי חאות הקח מם 4 ח ש יחיח חש'ךשחיק
 ם. נ כ יחיח השר וחק'כנם'

 בסספר חם ט.1 טוכודג סע,ותכסח
 ככלי עיסוים ליפ שעליחם חרוכן סליתכננר
 הטע15ה שיר ט.1 וכננרם שירח, ואוסריםשיר

 "שטח שפסים, כחם עשח סעלודג קראם לכ,שבהחליס,
 טנ"1 וראי לכן נקסה, ונר%ח נקם, חזח כיצויק
 שרם כא5חיחם עשת נפשנג לחשיכ א*טחרבר
 פסת קרכ, כא כן על כ' ט4, עהל סלתשל
 ובעו ועי-ו לעיניחם, סצרים דיעכה *בוחטטנו

  5קרשם. בטרלו בחר  והההיחפ  בבורהופ, הרנ4אולח.
 כאחו; כאץ והשלוטץ גרתח טטהם, את לטההן
 סגר5א וססתם עסלינו, שאר ואכ5ו  שרט שטלוכ.ש
 ואפשר חורח רבר יורשים לחם שא" לפיש5נו
 עד'ין אכ5 ושעכורנו. בשכרנו כאט כי לוסר*1
 אוחו יאסר טח ססתם 5נו נרש לא שאם .לרקרק"ש
 קבאו כן ואחרי נהקהסח לא כי ןאכרחס(צויק
 אמר ואיך חכ' כלאו סני 5א א-כ נר%.כרכרט
 נר% ברטש שאו שחכסחת לוטר ו"ש ריינוצככאן
 וכאן וינצלום שחשאילום סצרים ככזת נחקייסחכבר
 והוספת ססגח נרולח חיחח שחיא חים סבזחסרבר
 רכה 1שח-ש חו-ל שאסרו כמו ויעיקר עלמרובח
 כנקן שבארץ חכסף שכי ספני הח 1חכ(, חוריעח.פ
 כח אשר וכל כנוע ארץ נחנח וכבר לסצרים,כא

 ונכסים לוד עכר נכסים שקנח שעכר סלכרל"שראל,
 *רם כא כחיתר סצרים כזת אפילו ולכן5סי1
 נחשבדג יהרח סעלת חים שעל תו נטלו,דטלחם
 סקץ ים לשח לסככ חצריכנו לא חים, אם לנוהרע
 לקצר עכר אל סעבר ועכרו נזו וראי אלא כארוכח41לר
 סוף ים על 1'חט סחפסוק ומ,ש לפניחם.חררר
 ופינובים בעקוטים מחפשם הים כי טחתיטח,אינו
 רצועח רק בו שהלט ס.1 ערכק חהוס')וט,ש
 חים קרקע שנעשח בחרכח, סוכוח(. א'נוכקשח
 יטיר
 אכל רנל'חם, כבוץ יטבעו שלא קשח _.י _
 רנליחם כסרכר, צרכינו ספק חיק. כטיט צריטשקע
 בחוטם עסחם נרל ו5בהשם כלו, 5א תשיחם כווקולא
 כס-ק כחפנ"ןים יעינם וסכן חרח"ק ח5ב"שןחזח,

 אש כעסור ח%'כ! נשרים, כנפי ע5 ונשאם-הוקא5,
 צרכיחס, כסיפק נכ5ל כ.1 חכאר. את לחם ההןוענ4
 לסרכו להן טביאץ חיו חטים שתטץ סח%כר
 ח9 את חאכילנו אחם. ח' כי ראו כאשרציח

 סעסש סיני כ5 בו סועגרם וחץ כאכריםשנכלע
 דטשוי כפי אחר לכל ו*קניס *לויםשבשלם

 לטכעו,
 נרלו שות שה-כ סעץ שחש השכה את ינותהן
 שחיינ ששוכת נכרי לחחרא יוד 5ביט בינינוובטר
 תפסקו סלבט את לראות סיני חר לפני קרכנוגרהן
 ואחק תייט שחיא החורח את לט ונהןזוחמה,.
 ע%נ חא שווא שכע-פ חורח לרכות ואתיסע1,
 לכי צכי חסיח ארץ "שראל, 5ארץ בד1כנו.חנטחה

 שכבר אע-פ הבחירח, בית את לנו ובנחהארצוח.
 ארם * ש5א עתות לכפר כרי בו יחיח סשכן לנו1:ח
  עטנו 4ישות וחנדי5 קיים, שחיח זגע כ5 כידוועק
 ופשע סעק סאח חהס5א שאם ע%סים כיתכבניו
 על לכפר כרי ואבנים  עדם ע5 חמהו "שפוךוחטאח
 חהז לא כן 5א שאם העצוטים, חרבים עהותיטכל
 ארם, יי ש% יא טשבן כסעשח כי הקנחלנו
 ומח שמתונו, כ5 על 5כפר שדשא אסר יפחולזח
 געחזבחיםוגעחפסחיס, וכר ו לנ נא ראש צי* כה שנךהס
 אין שכה כמדצאי כי פעס, כשום לשנות צריךאץ
 הוא כך שנים, רוכ אחר חלך אלא כלל, חנינחשם

 הפסוק על הוחר בס' סכואר סווץ סובחך, קירחעיקר.
 ןכסספר לצריק ע%סות ש-י חיא הקיר אל פניורסכ
 גטשלת אחיתח שנאיח לפי חרש, שירקי.ר(.
 חכ4 אחריח  עור יח-ח 5א ככח ס%יר, שאינו5זכר
נלודג

 עי' 5נרי, נכישלת חנשסח א. י ר נ רח
 חשי חומי, טי ע1קט ורי אשלח אנבי פסיק על1.ל אלשיי

 מר"שניח סעט וק מאומח שח.1 טחמרח חקחשלש
 צפילו חבהמות ממעי מועט ומאבלו חוח בנריחרבר,
 יזבו  הרביפ.  חמף אברי יחירה יחנשמחמטלח,
 לעשיח  לארפ ומסיה מבדה  ובשמיפ שאביחאבא,
 ממק"י4 שמיו ותי נקדאז למח והי, בחוי ברצעגבת
  סשלם חח ואחצ חסלאביפ מעלט ווח חנשמחובן

 הוח. החוטר השפל 5נ%ק וכאח שנסכרת ערחנלנלים
 יוט לקשי וכוכה הסקתן ררך נדיא, חר נדיאחר

 וכוכה סקונן וכן חינק, לחפלינ קינחו רברישכופל
 חרטח, חנשסח צער רוכ על חטרורים וככי נחיכקול

 חר ואוסר להחהית, סעילות חורירוח זזותשכשה'
 לאכיך, הזירה שחיית נשטח נד'א"נשסח חרנד'א
 נפלה איך חאפלים, כשפלים יחירח אחועתח

 חאסרלטח ואם שונרא, ואתא ארץ.סהשטים
 יקרת להודיע סכרח אכיח אם חנשסח על חנםאככח
 להרבהש הנשסח השע רעח ואעו בשפליס,כבורח
 אכהש וכף אככח לא איך משיכ, ע-ז טרוריס1ע4ח
 הפונח, מאין ורסעהח נונח יהשבת  וחענונח הרכחכי
  עור נפלח עהח אך ארץ, משסים שנפלח רי לאכי

 ילר חאות חכ"שיל וכר, שתרא אחא כי לשחת,ספח
 כני יסיחו ואם טאכל, 5כ5 השתרא לחאותוו%ר
 נער כן חטאכל, וחפסיר תטרוף סטנח רעחםארם
 דעתם חוריו יסיחו ואם שרחשח, סאכל גכ5 תרשקקטן
 ובזת הגהנ, ורוע רעות וסרות בחאוות ירנלטממ
 ובר, טיא חר כסר יתן וע.1 הנשסח, וישחיתיאכל
 א ח א 1 4יש3 החדיל ביר נלכיח פתאוסאיך
 לסעשח וחשב 5א חנערים שחוק הלא וא-ת א, כ 5כ

 בטים נפשו, כאות שכל ורכש חסאח וחנערזד'ס,
 כה ינרש ערל וכאשר כטוכ, וכחור כרע מאוסידע



שח היעב"ץ8ירושאא

 חה!, כו לא כלכא 441ןא טשיב ע-ז מלכו.חחאת'
 ש לכלב שיהטח ער מגצו חנר5 חטתאוח חנפוב'
 בלב כפנ. ופניו חמהועכח, 6פשו שובע ירע לאנפיש
 ה!ות כמתת חנשמה עצם %שבר %אכ%לנשר
 וע.ו אב,רים, בנערים חמהעלים וחרוטה דטקרבשית
 סנוח חצצ%ח נומה נויא-נשמה תר נד'א חרקתן

 א, ר תוט תא א ועל'תא'ךנוטזברחלמהלתוב*ק;
 ורות, פע%ות עשווצ על חנער על חררת למחה!.ת
 בישנים רך עוי חהש ב' נערות מצשח ב.א וחא,ן
 באנש,ם ויבא שינר5 ער חמתן ושבל, חכמח1ב4
 בבה,רוצ השו רראח, בחבמת בחירה בללח.ות
 אטש אטש טשיב ע-ו 'חחגר. 5שהש וחכלביחנכר
 5צשות סוש כרעח, ויותל ינר5 חסגוער חנער אםכ. בריח, אות חהש וט' ויטרא אחא כי .רעת לאחאם
 כחטאת חבחס'ת נפש ש.1 בחתגבר ח' בעע'חיע
 את רשבר יכח לרעח, חזח שוקר וחטקל חטב%,רור

 בטסאו חאכזרי, חבלב על נוספת במומאתחנשסח

 תר מרח צועק וע.ו ר-ל, קרי בחמת חרטחחנשס"
 פשעי שלשח ב'ר' נפלח א,ך נשטח נשטח וכרנדיא

 ע%ח בנ. לפנ' לנפ% מנב%ה נותקח ה*את"שראל,
 %טח 6ב%ם, כנ,ם 4פבו לח' וישוב חישר בקושבלו יעמוי חעל'ח 'ס' יעברו ער הטתן חנערות,לרחיחת בריוי שת.לל הש-ת נורא, ואתא מפלח!סע'
 כ' נבר, וחרע שבר הק של1ם השמר למחחוטר אחת.ל1י טש.ב ע-ו חנמכר? חנדי על מר ת%לוח

 ורע'תות כתטת ה!ות לו עחר פרא חא"שכשינרל
 אק ת.1 לומר .טלל, עילאח 5צר וס'ליוכהוהטא,

 רחז באו 'שח וכו' טרא אהא ואו ופוטר,רהשח
 וכבור ונאוח וחאוח קנאח רוח עלט ויעבורהודק

 שחש חאש ליסור חנטשל סחרם חבא,םסחצ(ח,
 4מצאח חאש תצא וב' חנשמח, ומעת חגפשכהשכן
 וחאש מאליח, חשלחבח חע5ח רעחז מדותקהים

 על נשף וחנשטח, חנפו יחר שחשרוף ערמח5קחח
 סופק וע.1 תקוח? שר "שאר וטח חחוטרא,טוטאה
 חנשטח א,ך וכר גויא תר מר בק% וקוראבפיו
 ועלגתח בעצבתח חט! '4פבדע חהש ח' בקאשר

 ה!בהץ זנוחח, וטסעדגח טטנחזהה ש15חח כיחמפבה
 חאיכצג 5עבורמברח

 ח= ששח אף חאי שם טע,ואתא
 ןחה  'י י אסק , חש" מי אש חל"מי

 4אק טשפ4 סאן חמאח חשח חחמי~

 אמצ? עף ש "ת 4עי 4מר א %מ ,יח
 חנחשף רעיתך 'נהמך א'ך 4עעח ארם טש'כ,ע-ו
 מקק השם ונ', טבע שחהרגל .רעה 5ש חאםחגל,
 כנפש וחסאים רעים מבצפ 'חגברו נחש,השויש

 נר לבטת ,עטף כנחל הדהצש סיפ 1ק15חטטאה,
 בחחנבר טבעם ער חע%'ם כמיפ ארם, נשמתח'

 והכים וצההש, חאש ש טסף סערח, רוחע*חם
 שר תעטר %א נפשך ש ויעברו "שטפוךחסאררים

 ב.מי שבוחך לחשיב חקוח פהה חחסצא לחטלם,כח
 ליעי.ים, אח ולחיות חפפר עשות ל' 'אות ע-בשיבחר?
 חנשטח שנפלח על 4מעים, עוגב חטור קיניםוחטה

 נדש חר נויא חר חורת,ס, מים בסשלתסחערתים
 ואם תורא, א ת דא עיר!ועדנ*ם. וח אכאחנק
 חורת'ם, חמם נאו ש עבר בי אף בלבו נכל.צמר
 ולחבים לחשניח ח' כבור אק חלש עש'ת., חוזצתוכל

 משכב. בחהר אשר על * ממר וסף הוא6ס,כמצש.
 תרע חטרם חהשר! טךר שהח טש,ב ע-וסעלתי?
 על וחחחום חסחום לראות טשפיל 6שבהשחסנב'ח.

 כי ההת ומרק, ריב א"ש ודה ח"ור ונם לבר,לחז
 וער כהומן, לטי!ה,ת לב נחפך נאסן לריעחשבהיו
 לך נהפך וכזקנתך קור, טהשבה חמפב לד חיתעהה
 %שחות ללחך וכההק חסוער, 5שור תסשל הטשר,6שטן
 מצש,ך, בל על וטסטין *ע51ה בטח נשטחך, רט.כל

 חסים ש טסף וויא כנמ6ך, 6שלם ע6ךויע,ר
 'רך %נפיל כטן לצבות בסיך באו שכברחמאררים
 וסף? רע ביום שוטר אין תשמר ה!יךחנשמח,
 לבזח חמח פתח הה. אנא ער טקתןוע-ו

 נפ,ת איך נשטח! נשטח וכר נויא חרמפמה,
 ט, ת 1 ש ח א ת א 1 טסא. אחל אלסחרמח
 סעיר נ-כ משטן מצש', רה!ח ח' כ' אףוא-ת

 טלאכה חקרהם חפלך חקזשוב על'חם,4טקטרנ
 ע.ו ? רטח לחבל ארם 'וי מעשת תמס,נבוח
 .רעה לא חאפ שהש, בחבל' עת מהפך חרטשיב,
 חשוחם שתא ומחבל, טשחית טלאך נבראשטחעה
 השחם )אק וקחזם בטע,ויך, שהו שבראת חזחחט,ע
 עתות'ח, בחבל' חנשמח יטשך בי וסשך(אלא

 כגמיה 61שלם טשפם אתח לרבר ח' לפנ'והנ"שח
 ירעח וועא וטרים, קשים ביטרק בעוח-זלעתשח

 חנכהג'ם מצש,ך בטחשך חשך חר' על חגדיאת
 כסיכח תחיח לטת היטר, טקתן וע.ובספר.
 נדיא חר נריא תר *כרה, ואת שים ועורה,שנעה
 שאתר שא חטות, טלאך ואתא מק.וזבין
 יחנשמח חעה, מכתמ נק' השאר ח,טרי!טרקת
 ריטח אנהש טשיב ע-ז נל%יח, טכל חופשהצא
 חכיתח יום חלא ! וממיך וחהצך חרתך רמאוךאיך
 הנוטח וטשך 1שחם המת טלשך וווחא פניךיננר

 בחא1חך חלכח "ורך ובעצת %פ' פהעף.לחפרידה
 חשוחת טטא באעל חנוצטת וחערב תעוהעי,אהרי

 אסכרח, במות פחדתם חקשח חחטה בהב*חחעכ4רים
 חנרבק צמר במרשך סהטף חנשטה 'טשוךוהטלאך
 בצסר קחים וחלק' בקחים צסר חלקי ש"צצרבקחים,
 4הגצחר שת'ם טכל'ם בבלים ב-א לנקותם 'וכל%א

 ועץ לפנ'ת, שחיח מח טכל קשת השריההיחרם,
 נשטח וכר נריא חר נשטע ברטה וק%סקתן
 אל תעיטח, חחכטח נפש תיהה כי חחתנאוטח,
 באו כ' לח, מרח תפשח נעמה עור לחחקרא
 רטדע לחבל ארם מחהטח, נפלח שיך במרטת,אח'ת



9מ הגרקשפירהםשט

 כל הכ*ת שחטת אחרי הו.ת חקב-ח,ואתא
 ההערוכות ובני חסינים לחסהי סצרף וטדנברא

 וירים הרוה ויפר חנפש רפריר חאנרמית,טחחרכבח
 ולכפר חרפתך חאסף 8י וחהו הומח, לשטיחנקסח
 בו כי חמהז, זח פאר טע שאסרו עראשגמוך,
 א-כ חרמח, גמהנשטמ חווהטא לחסיר חמיתידיקן
 באבל הגקטה 5 וחהאבלת קרורנית חלכה וחלמה
 6מה טנוהח, לה ביקש ח' אם רבים, יטים זחחבל
 עלימ תרבמ לפח חברכח ועל אנחח, ע*חחרבח
 קחשא51 חחשכה נבל, חבל אי סשיב ע-ז 1מחזח
 בין טנוה לך חתכקש סערמת, %4ך סנוסבית
 חהו עאטה פע, לסות קראת קהו אך והוה,קון
 כי מ1! אחריו, טהבא תקל קלפניו סכלקשח

 חשה. אחר כן %א חסעווח לחקן עור יוכלבעוה-ז
 יסשוך חסבעיח, סיתח על ומפף באפו ח' יבאואז
 כטפע4, לח לש4 חנשסח וישחוט בקרניוחנר'

 לווקורה, ולחשיבח  עתח לסרק חובח, עררררפוה
 נריא חר אקונן! וע-כסר טטנחנרה, ירהכילא

נמ***יאמיייוא א. י ר נ רח
 זק4 שי י" עמע. שמ גש4סש

 חפשיר חפליאות ק'% חקירר, כסחע'תות חמי חמח "תק מ9ה 4מ9
 יאשיר קורא י'אסר הועשיר, ח'ב'רוך

 יחקיר הלכות ב'רקי ינקיר, ספקותע'*
 השיר לכם יחיה י"שיר, ררכיםצ'ופי

 הגר"אמירוש

 ויוחר וחלטיף איה', סקובל אט1מ,פסי
 ף גן ש*הו רביט ווח בההטץ5
 "הגאק נל גי וסכמח יטן,שלסח

 , ש14ע( רבימ )הני-אשהגאק0~ףלנא"

 כ5*וה. בהג0וח גפ ליה שמפ 5א רז ג5 כי אטר!ושיי
 פ-ו ביופ ר*טא יגהסק הסטגח פ4ש בשי נו5רומ(-.א

 )1797(. הקג.ח חשרי י.פ טה5!א ונפמר )1720( ח-פנ1ש
 די~רח סקצועוח נ5 ע5 ספה0 0י"ממם יוהר הברועא

 חלגףרו ע-י נדפ0 ההנוא ע5 פהשו יעלבה. ע5ובפרם
 ת1-0(, )ועראתא צה 4ל גמו שי0ע מה סענה5ר'

 ובק,שר צרק', "סגי 9רוש עם ביי ביהאלפ גםונדפם

 ב0*ש, פת ו0ובא אההם. דגדהב10רי

 טצא ח" ח-א כי פ" עניא. לחסאחא
 ועא חטע לטלת סיח סלת קכין חהבדל כי)וחץע
 ססנח חסר כי עניא חיא ועכשיו חי-ח(, בסקוםמ-א
 טצת( שכהיב סשת טטלת או סצוה )טטלתד~ש.1
 חעני נקרא 61מח עניא. וחק )חסר( רליתתעשית
 לו שאץ טי א'( "ש( עניות כרני שר' לפ.%ית
 סח לו שיש ב'( וירעיבך. רענך כס-ש לאכולסח

 אבהץ נקרא מש צרט, כל לו אין ארלאטל
 ענר נ'1 ונר. אנכי ואבית עני כי שכהיגכמח
 כס'ש שעבור ענף ר'( כחי, בררך ענח כס-שררך
 כל שאטר טח חחו ספניח. ותכרח שריוהענח
 חש רצריך כל וייט5, ייתי רעבח א' חייגורכפין

 פסח. צרכי רטול ייתי צרכו כל לו שאין ב'עני
 חכא חשחא יאטר וע-ו חסר ררך ענף ועאחנ'

 אטר חר' תנר חנלות, בררך עחח שכ51ג1כלוסר
 חק לוערות צריכין ארבעח כי וחענין עבר'.חשתא
 והיהנש שנתרפא וה%ח מרבריות חע4.כי חיםיורר'
 ענ5 : חנ-ל ענרם ארבעח ננר 1ה1 חאסורק,סבית
 ההעב אוכל כל כס.ש שנחדפא ח%ח ננררעבמ
 ענף לסרבי, בקיירא חימש ננר ררך ענרנפקם,
 חים, יוררי ננר צרכו כל סשינ הועו התאבאביץ
 רנחת ער רעחיחו טיתבא לא יטא נחהץישכל

 וענף סשימ, ואינו לרבר חחואב כאים וההוליבשהא
 קפחח וחק חאסוריס, מבית יהנש ננר חהווומבור
 וכאשר אחונ חזכל חשבי בטר חהאים אחראשר
 חאלח, חענרים בבל חיינו בסצרים  עכריםחיינו
 וחימ חענרם. אלו סכל "צשגו 0שם יצאגווכאשר
 ששמ לא שאילו לקסן בחחנדח הססרר קכהבכסו
 רברים שבשני חנם עכשיו אבל ,כר, וכנינו אנוחרי




