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 השל"הפירוש

 חלוי, ח!ד!הץ "שומח ד' חטק!גל 'נ!נחמרהש
 לה?ח שני ספר !מדצר סצאד ררש!שה'ח
 השוצ!ח בכל נהפשם ששר שלזח ד-תחנרית
 !שהטח סוסר רטי טלא וח!אישדשל

 )שש1( רר-ח בשנה בפראג %ר ה%-ח בשחאסונה.
 נ0ע וקמצ !כינר ט4נלק, !חר-ם ח0הרש-ל ב,שרג!חו*מר
 והטשב4פ חנ-י נשרבת שגת?! ,הר יכלה "שראל4צץ
 ,"1ל-ח מרו )1,8ש1(. שש-ח בשנת שם !נפמרבצשת,
 מרהש ם !נסצא )1%8(, חוש-ת נשנת בשנושטרדםנרפס

 של חס!בא פסה של חרחש

 4ם שסואל אטר עניא. לתסאחא
 של ררכו טח ר-א חרבח. רברים עליו ששנקעתי
 טסיק ווש  עני של ררכו סח ר-א וכר. בפרוטחודי

 שיו חאכל לא ראח בפ' כתיב וכר. אופחוא"שדע
 בי ט?י לחם טמת ע14 חאכל יכרם שבעתחויץ
 יום את ומכור לטק טצרפ סשמ"ן יושתבהמק
 ח5א וקשת תאה יסי ב5 כשיים סשמ"ןצאהך
 וכי קשת ועור די(דשק. ב54ח דוקא חיהחחפוק
 טע*ותא טח קשת שד עשייח, סהוה שבעח כלאסחי
 ח5א לחפזק זכר 5ו1שות ריערח שיההח בחפת"ש

 וקהשיא רממוו. בחפזק לא כי חאחרתח בנא,חכתיב
 וכו' אוכלק שאנו זו כהוה ד5קסן בפיסקא גם קשחצ

 קהשיא "ש  שר וכר. אבותעו בצקת ח0פיקש5א
 גצסוו טמת תאכלו  בערב של 11 שסצוה זובפיסקא
 בר-ח וצמוו 11 סשזה חלא וכר, רא(פיק שלאגשביל

 את חעם וישא ופ0וק לכם, חזח החדש בפ'ניס!
 כך חענ'! אלא בגי0!? במ.ו חיח יחטץ מרסבצקו
 וטלאך לאורח טאפלח "שראל את חהמא שחקב-חחית
 ישרשל את יישעבה בענק ידעאריים אס4 ינחרע

 כשד 4יהה אוחם חהמאו טפו חענקבאוהו
 4חטץ בלחסם 4סתק 4שרשל חגיחו לאשארם
 יכלו 5א נמצא בחפוק, לטלאכהם אוהם סחח ע%

 חחפזקשלטצרים חיח בנאיח עימז וכ! סצח,לאכ%
 בצקם, לחחט"ן ער אותם חניחו ולא לא%חס5טחר

 זח ברבר זרו אשר ברבר טחנאיח, פלא ענקוחש
 לאורונ סאפלח סטש חחו כרחם, ש הקטעצמ
 לנאי השי-ת ש5 בטחשבהו ש" זתוכבר

 שהם
 חס ב כי טמת האכלו בערב כששא חאש! בוח1

 חהירות ערך נהרבח מ ובבחינח השי.ת שלסרותיו

 חרע תההפך בנ4ת  בשיוחט אכלט כן בימכרנו
 שכהב ראח בפ' רש.י רברי סובנים ואו,מוב.
 בלי5ה רוקא חש חחיוב עצם דע-כ עב-ל.:טצרים שנרהמי השיי את שטוכיר לחם יצי 4ם!-ל:
 בעחיפ חנס חיח כ! כי  עתי, 4ם ורוקאור,ישת

 לטלאכה0,' לסחר בחפוק ם שכלי חיו בטצריםמשדעברים
 למהר בשביל בחפוק חיח שכמחו חנס געשתעהח
 ע-ב טחגלוח, לגאו4 מכ! חזח חלחם וחיחוגאיח

 רוטה כצוש 4'ות צריך כי עשירח בסויח יששקוק
 שבומ חרערח שוהח לנאיח. תהחפך בנל1ת שחית:מ
 בעצסח חטעם חתרח ואסרח וזטץ, לאטל שלאגךם
 חיטי0, כל וכר סטצרים צאתך יום את דמטד!טק
 ישבעה כסי חכל, חטללים חהקף חם ששישבעח
 לחפ ססש שיחא דערח חהסירח לא אכן סוכוהעכר
  יחטץ שלש טיי בלחם יחיה שבזח רק לנסרינוני
 ייי לחם חש הר(משמ ב64ה שאוכלק ומחיעלח,
 שלא רק עשירח טוה סוהר יטים ובוצאר ובל,(כל
 לא בשעבורם שאכלו עתי 4ם כי וחעגקץעלח.
 עשירה, סצה אוכלים שחיו אף לטצרים 5ה!שבפת
 שחחטץ ער י0תיע שלא יק טתתם חיתח לאני

 במי טשום"?סח
 הויכ על טסהטא אך טלאכח,

 חראשת בלילח ע.ב  ענמם. ביסי עשירח טצח אכלו5א
 ובשבעת סטש, טיי 4ם רוקא צריכים חנאיחעה
 וקהצ העלח, שלא רק עשירח טצח אף סוהריכרם
 שחכ5 טאחר תם זח. ו.י ט?י לחם בלשקחסצח
 חשמר ברפר"שווע חראשק ד4לח לחם טשו0חש

 טצי לח0 בעצם קרי חרששק שבלי4 רמחשסהשל
 שאק סח  עליו טיז שש חאחר מעטים, שניטשו0
 ואסר  כענה בפרוסח חש ש כי וגם 'סי0, בשארכ!
 לו0ר לו חיח לחור חרששק לסעם בי מעכרם,יאר
 ולא וצי לחם חל-ל 14ר השני ולמעם  שנים,לחם
  שניס? אטרור נ0 חלא טקשח פסח זבח ובעלעתי.
 חש שעתק שני לחם שקראו רמה כ4ם איטחח

 רשאר טרהי, לאפוקי ולא חיכרם בשאר חלחם6שפוקי
 דללה לחם בשבי5 חש טצי לחם שנקראחיסים
 ררכו סח אחר רבר עוד ושמר כרפר"שוונחראשק
 למה ביוהר ל"שב רתא בזח וכר, ססיק חחש שצישל

 שאעו שם על ואמר ייי 04 שבעח בלנקרא
 שמכח חעני באפיית ש"ש הדרך כגה ועלחטחטץ

 חיטדן. לירי בא אעוהטחירות
 וצרך הרטפ בלשת נהחברה 1 ז א ק ס יפ



תכ השל"הפיוש%8
 הרמ ב5שק שחיכר טאחר לחחבה! צריךעיר שכחם סח כחט והטפרשיס ע-ז, סעס6ה!
 ר.שראל כארעא חבאח לשנח סייםלסח
 כנ הבאח 5שנח ואטר וח1ר כחרטם,ד"שראל כארעי ואח.כ חקרש ב*שק חכאח 5שנחוחנח
מרע

 בה"
 זו סח לירע צריך נם הקרש. כ*שק

 חיו שרחים טוטין אם ויבול יתי רכפי! כלשאומר
 שת אקרים זח לכאר וחגח קירהש. של בום.5שהחש שטהחיי יקורס השלח! על ש"שב קורס להזסעסלו

 לקרהשו "שראל שנבנסו שאף א'( חקרטח זהקדטות
 עו כקדהשח 6םר' נחקשרו לא עריק חפסחבחנ
 חשפרר באהצח שהם הספירוח ימי שספרואחר
 רחיעו וחחחקשרות חזיות חיח ואח-כ ליכקיכף
 אי! זח שטטעס בזחר כט,ש התורח,קבלה

 טטר-

 לפי בפנות, כג% פסח יסי שכעת בכלחלל

 שערי-

 בנט כבלל חעליתח כאסתח שלם קשר גחקשרו4
 "שראל זבו שככר חחג כיכף אכל אח-כ,ישנתקשרו

 "שראל על שחם חעליתיס חיטש בל הד%רח.לקבל
 שלם בחכור וחכל כטר ענני שכעת בפר כל.5עק
 שכתב טח ב'( חקרמח חחלל. אח גוסרעלפיכך
 חתורח שחרנם חגר אתקלום כי חארה-לחצלחי
 קרוב חהרעס לכך להקרהשח טתקרכח חיהחנשמד%
 טלאבי שאק ענק שזדו בעיגי תראח חקהש6~שק
 סשהבמשק חם אלא חרעס 6עק נזקקץהשרת
 ז1לה 5שהות 5שאר נ-כ נזקקק וט-ם וקרשכ5שק
 סרכר לטלך סשל הרך ושש וחעני1 תרמם,ללוצן
 שריו עם אכל כיו% עברי סשרהיו עם צרכיו4ל
 חם בי "השבו שלא וחטעם טעט, רק טדבראעו

 עם בן שאי! טח יחר, לחס וחכרותא עמסשהים
 חאו חש. אעו ע.ב ק 5חשוב שייך לאעכדע
 יגיע לא בי ה5שהחץ לכל נזקקק חשרתטלאכי
 שלא חה9שק בהרטם סשא-כ השש שס כתחלחס
 בה 51השחחףלהזקק

 לחירות 11צא1 "שראל כשנמלו יוב! הוטז
 יראיס חיו עריק כי לגטר', חירות חיח לאלטטח
 שבמר יוס ער אחראם רדש באטת כאשרטטצרים
 ננטר חיח לא לסעלח חחירות ורתטו% פסח,ש5
 אף כפסח נטצא ו%רחט. סת! זטו שבועות חנער

 חרבר חיח לא ! 1 יש ל ל כ ט וחטטם במשבחר
 חחרנום בסוד אז חיינו כי ו%רח, טתן עיבעצם
 רק שלסח נא%ח חיחח ולא חקרש 6עקהקרוכ
 חהרוטכוזז פירהש ואז ו%רח, טתן כ5שתותערטעורכים
 חש וקרש. לוק כסור רחיינו טגמש 5שקגכל
 הה קרש, כ5שק לחם תאטר כח כטבילחאט-ש
 כו%רח ח9סק כל לנטר', חירות חלהזות עלחיחת
 חע כקדהשח שנבנסו אף חמזח מרן. כ!נקרא
 כנעני בעכר פרעח, עברי ולא ח' עברי טשלדרך

 חהורח וכו"בלו סשחזרר, אעו ועריק לכריתשנבנס
 הה גא-י, ההוח תקר וקרש *שת בסור .גכנסו

 כשחטש ואח'ב חקרהשח. כארץ בעצס חקרש5שת
 נרחו לא סקום טכל חקרש ט5שק ונטרדותלו

 חלא תאטי ואס חהרטס. לסיר לבכל יררו רקלנטרי,
 1"ש חהרעמ1 כסור אף היו לא סצריסכנלות
 חומרח ע% עליחם נשאר ט-ט קנלו אףלומר

 תההכר בככל וחיו לנסרי נרחו )א ע-כוהסצוח,
 חחגדה כנוסח הרסב.ס וכתכ חהמם. כ*שקחהלטור

 זח פרק נופח אוסרים חיו לא ושקרש כית כזטןכי
 דכפץ בל  ענק חח כוצ6 רק וכו' לחטא חאשל
 חיו שלא חטקרש בית כזטן לא כלומר יטל,ייתי

 אישת אכל פסח, קרכ! בשכ% לטגייו אלאשכלק
 אק חפסח כסקום שחש אפיקתק אף ר-ליפסח ההו דצריך כל ששטר וסח איחוח. סי לבאג%חר
 אח.3 אפחח. ק1רם לכתחילח סנרים לחעת רוקאצריך

 חבאיע 5שגח וקרש ב5שק אטר טש.י לרוטיכשרתח
 בערשו הוסר ברפירש וקרש לוק חש א.יכי

 קגח בשבעיס גחקן זח בי תהמם, ב5שקד"שראל
 סם,ש הה9שק, להקומ לאיהנו חזח לא ביוקרש, א 5נטרי חיח לא לא-י מאיף' הוף כבבל,שחיו
 5שנח עכרי השחש הכבא זו נה%סף אח-בשני. בבשן חסרו רכרים חגמשח בי ח' חסר הוכב'חו-ל
 יחטץ או בי וקרש כ5שת כ6 חריבור שטרלברית, ישנכנס כעכר לא לנסרי סשהזררים חורק, בניחבאח
 חקרש. 5שקעצם

 חשת עם מע" ומי חרחם "מע שששאק 6שי חאיח בפ%ת חקערחעוקרי!
 נמ % זמק "יק נשנ" 9אק עיחן "קשחש
 שח ש בטמ שיע שת שיגם חט"9מ
 %6 גח16 סמ חק ט פמק בטצ"ג=תו חפמ" זשי טאע מי" "עה ממחב9ז
 קחש ר 1מ מש" בשמ4 מט4 ככל למאסשמל
 מ"ק אף 6עיר מם16 כח קשק כך %טי
 מהתמג 15ט! שהחיח % באכי5ח בוסח שאעוה%ר

 מלעת מחח גקתגה סחפיסקא
 גממת כמ" שתע מח חצי 4 ס"מח
 עיקשחיקאע שמ6כ1% במששי"ת טא !יחו סח חיאוד לש ש*עיקש ש69ג על מעח %א ששס ישע חיעמרם

א לא מ יחת, שא6ת6 א6 שאל!מ סימ לא חח גשמה ח כ ש%א אתע %חים עי יש מעים טשח %י ה טמחמל תחקחחק9חהמחאש אטיע את חיא4 מ אממ 4יא ח"אמר לאטימש'4ח ש ח ק הע, 1ש%   =ק מח' וא גשק ושא פתע חשממ  ישש" סיר חע= סמ וש ח"ש 
 ופח9 גש4 של *מח לאתע חצקשמשם
 החא סשחא. ק זמ 4ח9 ת%י'ש6י
 ס%" פ"ת אחפ ואא9 מו , סששש"ד אץ עס: גח4 געק תדגש4 6העחשחפק



צשצ השל"הפירהשהת

 שלהם, חטערכה חהק החש טצרים וסב6תטצרים,
 לטעלת - חאריר השר שחה! בא5היחם, שפטיםנ'(

 סטי טעבורהם והצ5הי חחו גשטים, טלםסטערכת
 הי4תר צד ע5 חיח חזטשפט השירור נ'( , שבדים,שחם
 חסערכח ששירור מברם ש"ש כש %א שאפשר,חא
 ונר ההפך פור חפי5 כי נדול, עתר תיה חכשביטי
 והקג-ח רי תיה נסכרנו %שפה4ת 5עגריסה!לו
 "שרא5 רק חיו ש5א כא! כן שאק סח 5חיפך,שירד
 לסח להקשות "ש וחנח טצרים, גשאר ועדיזנצח~ם
 כש תר*במ ישכן חבש* טנם עהר נחשב מצריםהראת
 וטתחמנן ? ויש יום גכ5 טצרים מראת 6כה-חחורה
 כ-כ השק וקתורה "שרא5 קג15 כגר חכש ג'טיכי

 שעריק כהמים הויאת כביטי חטערכ4ת 4שררחידדש
 כ! שאינו 5חוריע הכיעכ בא וע-ז חהורח, קב56א

 טערכה טשירור נר% טתר נס 5היות אפשרשיחיח
 בזרדן ח"ת השירור רהיינו אהכס תא5תי ההוטצרים,
 %קחתי ר( נך%ים, היו גא5היחם וחשפמיםנטויה
 פרסוטי סכה כי 5א5חים, 5כם וחי"תי 5עם 5יאחכם
 טדטים סשיים מראת ספור וטשית "שרא5 ע-ימסא
 כ5 גביאור לקכש שיגא כטו ה', כח נא ינרל4עתה
 חיעו  עגרים חהשוכח גאח וע-! וכו', 5ספרחסרגת
 חטערכח, כחור קשח ומלך קשת עם כטצרים,5פרעח
 והוצאתי. 11צ סשם, ח' וידצטונו 5בוזח, 1ט5 עברהשק
 כמינ% ובהרו חשר, כררך היהה חטמא חמיטלוע-כ
 טשרר היח שגא כסף אשר גרם וסכ5חםע-ש

 כבר וכר הקג-ח ההרא 5א ה!י15 כנההע,המערכח
 בע5 טפך וחוסיף גאריטת חענק משהש ג!חר,מבחשר
 נאגרים כנועט "שרא5 שחיו ענק גא פ' חכירצרור
 שלו ההסץ, סור שהוש טמא פנים 5ס-טתכנסו
 אתכם וחהואתי !חו נאבדו, ה56ח כטהר רנענכנש

 4נדחי שחיאטעבודהכם
 גצקם חספיק 51א טצרים,

 בק ע.כ געה, שערי חסשש בסור הש515חחטין
 אי15 חחו שם(, א" אחת נקויח רק 5הטץטצה
 שא5ת ע5 השובח וחיא הר, הקב-ח ההרע5א

 ר'5 חכסש, טלט אפי15 טצה, כ6 אשזה%5ח
 חורה סהן 5אחר שח"ת שאף וכש5תי שפישתיע-ר
 חכטים טלט אפי15 הש-ת כזח, נד% נס ח"ת5א
 רודשח טרור, ט15 חזת ה6לח 4 השובח וחיאהר
 %סה ושרה ע-ש סרור אוכלש סיגח נפקא5סשר
 5א טצרים נא%ה חעני! אלא 5יסררו? זכרקישים
 לקטן, נאסר כאשר נקבה  שלם א5א זבר ש5םחיח

 ע%ם חיח חם 1כ5, .סכ5 ע5עו לא שירדטוטעהח
 ש"ש וסח באתרונח, יחיה כאשר עוי חנ5וה חיה!בר
 תיא וחשלח נא%ת שסהעורר סח וגן שדג חושנ5ה

 עקר וחה! 5פרש, "ש עור חץ.ק, טצהםסנא%ת
 וחיטכו רבר סאר נדול חנס הית גטצהםרכאטה
 סרור אכי5ת וע-כ יפרוץ, וק ירבה כן יענוכורשר
 1!ץ'ק. חסאשחיש

 !-5 נהצבח, זח חרי וכר חסרבח1כ5

 כשבחא 5ספר רא כתר פקורא בא; פ' חזחר:
 5אשתעי נש בר ע5 חיגא ראיחו טצהם,דמראת
 במראת ראשתעי נש גר כ5 אוקיסנא לע5טקשבחא
 4.גאזרי איחו זטיו בחרהז תרי ספי וגחחואטצרים,
 איש רחאי סכ5א, תדו רהוא ראתי לע5סאבשכינתא

 ביה סטרא, גההחש תיי וקב-ח בסריח רחדו נשבר
 ז'6 5ק השסר דליה פטליא 5כ5 קג-ח כנ"ששעוש
 מרק בני טשהש רקא רי6 רשבחא ספוראהצסש

 גחרייחו וטההברק ומהיק סהכנסק כ5חו כרקבטרקנא,
 גחא תרא! יקא רשבחא ספורא השגושר"שראל
 ע5 5קג-ח 5יח אחק אתיק כרק רטריח41דפורקנא

 קר"שא עסא ע5 ליח ואוראק ונבווץ נסק אעקכל
 דמאריהק, דפיקנא בחהוא רחדא! גארעא 5יחראיח
 רשרא5 לעי5א נטדתיח נהשבח.ן כר תי5א אהשףכרק

 תילא ראתחף כס5גא 5סריחק תלא יחבי ספוראגחחה!
 רח5י וכ5חו 5יח ואורק נבורתיח טשבחק כרהטרהא
 לשבחא אית כך ובני! כלא, על יקרא השסת5יקקסית

 חובת רא בנרת ראתסר כסה גספורא%אשחעי
 גכל קג-ת קסיה תריר 4ששתעי נש בר ע5איחו

 חובתא א*חו אסאי תיסא השי רעב*רן נסץ אעת:
 אטאי רנא 5בהר ויחוי רחוח סת כ5 ירע קג'תוחא

 סה בכ4 קסיח ו5ששתעי 5פרסוסי נש 5בר אצמריך, וישי א5א ירע? ראיחו סח ע5 קסית ראפיסוטי
 פט5טו וכל - ס5קק ס5ק ראעמ בנק  4ן'י. ראהי:

 5קכיח כולהו השישק 5ק וחטאן סחכנשיר5עי5א
 סאן רא כמתא ותתא, י5א ע6יהו יקריההשסת5ק.

 תיסא אי רעגר, סת כ5 ע5 חסאיו ומפרשרששהעי
 קג'ה, קטי תריר קאים טקמרנא א5א אצסריך5סאי
 רעא, עליחק 51מתגע נשא בני חגת 5אשהעיגנק
 5א וחר חר כל תטאף ומפרמ נש בר ראקריםכיק

 יכל ו5א סקמרנא 5חתוא רפומא פטראאשאיר
 גקהשיתא רעא תבע תריר יחא רינא, ע6ח5סהבע
 אצמריך וע-ר כך, 4בי פלהי וטקטרנא טשהעי%כתר
 יואסתא כיה תמאוי, 5פרט לאקרסא נש 5בר5יה
 סתפרש וכרק עלאדע רפומא פמרה ליח ל"ת ראתטי
 חא 5ש ה!ם משחז בהיוגתא תג אי ת5, סכ6כע"א

 5קמך ראתא פ5תי ואושר עליה ששתכחטקטרגא
 ע-ר ובך, כך רעכף גסארית קגעיט ראפףבוצקפא
  סהיסנא  ובהי דאשתכח כנק הני ככ5 6רהראמשות
 חספור שאנשי הסאטר סוח עכ.5,-סכואר קביחקטי

 כמו חנאיח בחי 4מתעוררק 6אלה ר!שםקהפים
 וטדם ספור בחחח שסח הקקב-ת חחםביסים

 לצורך גחחהעים שכעת סור בענק נא%ח4ההע4ירות
 בכ5, ש15ם השת-כ לטעלה, ש15ם טרם א!נטח,
 5בני הפ5*עתיו תסדו 5ה' וערו חפסוק אסרוע-!
 טעתר עסר ע5 ח"שועח 5ה' "פסוק ע'1 ויחיחארם,
 ח"שהגה 15 כביטל 5ה' ר~א "שועהי כי חכהנתס5ה
 ח"שועת ריע5ת טניע נטצא גנ15דג חשכינה גסורנ'כ
 44ן אנחט ס5ה, ברכחך עמר ע5 ,את כ5 ע65
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 לא לבד צרכט רק חיח לא כאילו לברכוצריכין
 ירבט חש צרט שחש סה נס חאסמ כפי ב'לצרכו,
 מסדו לח' יורו תש-ח ח', בסהי לחבאיסכטרע
 סנ"ן חחסד כלוסר חקב-ח של חסח שהואאעפ-י
 לחמזמ ארם בני ש נפלאומץ סקום סכלא5יו,
 הזהר טטאטר שסובז סח לפי לפהש "ש ועודלחלל.
 בא אז שעשמ בחסד להשי.מ בשטשבחין כ'חנ.ל

 יחיד בלשק חתחיל ק על עור, שישפעחמעוררומ
 על כשיודח תפלאומט רבים ב5שק וטסיםחסרו
  חשפעח 9ד חמשררח! טצד יבא או שעשמחחסד
 נפלאומט. זחו הר9שק, עללחוסיף
 סמ שחיח פח-סמ ה%א פסמ ה. נח.ח
 רחסנא דחס סח,=חס גת נעשח יחיח השזלספר,
 נפלאומיו ספור גמור ב' חהש  חענץ וכלליפרקינ!,

 חחרגך וססמלק ובינינו, 'מ. בינו רבקומ נעשחאו
 מנאלח וחו לבינינו, ביט שברלים חספסקיסוחענ!

 לעם, ל1 ואנחט לאלחים לנו 'מנ5ח או כיחאמימימ,
 וח ל1 קרט ומ אלחינו חנח חחוא בטם הוסרבס-ש
 בסורה זח ומיבמ כ"צועתו. תשסחמ ננ'גמ ל1 קרנוח'

 ביהשר ב"שת%ע, תשסחמ א 1 ח ח זבאצבע
 ב"שועתו פי' ונם לההשישט, פאח! שחיאח"שועח
 יחנרל אז כי כס.ש כבי13ל עצסוב"שהטת
 וגר חסספר בל הרסת זחו וכר, רבא שסיח1'מקרש
 חעם אמ אלחים רסב סוד מחו וכר, טשובח וחחרי

 א5חים 1'סב ובסדרש בינינו. חפסק שק אומטשסיכב
 לא שב"שראל עני אפיל1 אטרו סכאן וט' חעםאמ
 סבואר חף חקב-ח. חסיבן בן כ' ארסב עריאכל
 משובחץ. חארבע נשלכ% ובזח חסיבח,טד

 ייעדתץ אליעור ברביפעשח
 %ים טשמ 4צי צת שחחה ש5 לשש1

 מ"ש שתם ,אחם ייאמ ט 641גטשם
% י. שמח% נתשח על%אם %  1שח 
 ל4 שית ם~ח עם ניה 4לל שצתהאש
 א% י% נאחחמ ו"חט לש ש5 גסשממם

 נהשמ  צמם "רכ בוח ימיטמ מהה יש1
 כיא לא טשמ אחר א5 % לה%א 'ארנ%א

 תחבטא6 4ח. א ב לא עםמשסחם%וטא
% ול%ט י ק" שיס =אמ ה  %  ע=",אםהמד ו%תמ שסמ שהרג 91בא% ק" לאחר 

 טם בקטו אמ ג ל טפמ שתא טצחם9אמ
ש44  ו1ש" שם שחע" ח%שח מבסמ השק 
 בושץ %טם , חגתמ גאאימ יא 4לחשי
 חתתש ?=ד ב=  ו=9ה נקים % לטאשט
 מ44 "ר 5 'אהר תי ט% ת-כ חשה השל
 וע ובקוישתג וערמ בוגרי בלילח חטס וקטום
 ויי"6 נםראי גף חקרהיכ, מחנאים א6 טתתויתח
 עד מ*למ נ5 פסקו ו5א בטם ח*למ לקשרסכעוב

 ב*לה בטתר מ5 ב חחי מח ב*5ה עם נ.כשחחקקיץ
 יבעלאומ סשדים חמאמ ואאטר ק *מ%תחת"א

 ע-ד לוסר עוד שפשר כרפירשמק זח שחסורים
 שיחיח כסו ניום טאיר חיח חלילח ראוח!חפשט
 יאיר; ביום לילח4תיד

 רבומינו בפני מ*דד"ם רכ-י איך קשח%ד
 שחרימ. של ק-וש ונע חנ"ע אם בגך סה אווח? ראי לא רבוחיחם וכי שחרימ, ש5 ק,ש ונעחנ"ן
 השעה ואק ח!רה ברברי לרבר בחיחר שדיוחלוטי*חר
 קסנח. חקרטח אביא וח וע5 יפסקו? לסחעוברמ
 חזח הלילח חוא וט' לח' חהש שסורים 54כהיב

 ו"? הלשי, כפל חפסוק בזח וקשח לח',שסורים
 פ. בזחר סחם קצמ וביאר נפלאים סחימבזח
 פרק חאצ.לומ  בשער בפררס בביאהץ וחאריךבא
 עוסקים חשלסים חחכנףם א6 והיו ע,ש.שנ'

 יפלפ6 ממלטידים שנם מחם חרצק  שחנ"עיי נפלאות סורומ נלו ובורא' חלי4 אוהו שלבסורומ
 פניס כסח בי משנמס לפי לחם וינירובחכסח
 שמריה, של ק-ש זנע חג"ע רטמעו אסח ואזלהוח,

 וכותמם פלשלם, על משובמ רק חורעמ חימח לאש
 נקרא ליל בלומר ישמרימ, של ק-ש ונעחנ"ן

 שחרית ש5 ק,ש זגת קרוב ובחנ"ע ערבימ ש5ק.ש בוטי
 ובר. יום וטרה נקבח *לח סרמ בעדע *4,נקרש
 במיב מ.ל, בזחר שפירש במו תתח טתמםהשפשר

 השע-ג זגה קבילח לא רעד לל חכא אףנערח, אמקרי רבר סיקבילח נער אמקריאמ ובר קבילמיו"ו ונע דכל סשום סעטא סאי בדילמ, נער 'חיחבי
 עטה, 5אתחבר ונע חוה רכר לח'  ישסוריםדכהיב
 חזה ח*5ח חוא כהיב רכר עסח ראתחברובשעהא
 חהש כהיב כ! ובנע תוקגא, רכר שג%ריםלי5

 5'ת ונוקבא רגר רששמכחו ובוגר הוחחלילח
 מאמך שם והפררס עכ-5. לדכורש אלאלשבחא
 ע.ש.בבשורה

 שיתה קשחהחף ור אל רביאפר
 טעיע ש ח מק 4 קים וצתא יאטאמ
 ובה צמממ פרשמ רש-' ופירש ב*6ה טצחםטשמ
 טשסצ נצחמ', ובימי, ה4ש טצרים. קראמהוכרת

 ר-א עם מיקין וסתבמים 5טמ שסביראסרבר-הם
 5ע'5 מ5קו לא לסה קשמ יעא, 4עץ שימב!

 בן שר-א טאחר קשמ שד וכר. כתביריןבשאטר
 אמבמיס? חלק סרדצ טטא דבן מרררש ירע לאשרימ
 זוסש בז רק חרין בטף מ5קים ראינס נראחא5א

 והתהחו בינייחו איכא רורשין טשטעומוהבטים
 שבירש חקצובים מהים מם מאך יגף 5חוסבירי
 אעס חלילומ פ" חימים, מייך יגף ווטא 14למ

 עלס טל*ם מייך יטי אתש-ם והסטים%י6הא, פלנע ארם בני מיי טהשבק טסלק אביטיצחק שלעמיד עקיבא רבי בפ' גחיהא חחיים,בבל5
 נקרש חזח ועאם וה*לומ מיסים רחיעו בכ55הומ
 4בטפ וכ5 קצבח חוח 5עאם ש"ש ספני מייךיסי
 ששת שבעים כבז אני רחוי 5"תא יחבאר ובומוכר.
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 ימי שנאטר כסו חקצוכ חוגק חם שנחדשכעים
 שבעים כן ראב-ע חיח ואם שנח, שבעים כחם"נותינו
 5רררש ליח יססתבר 6כרט, 5ו חיח ססששנח
 פישה ט. קצכח ע5 תייך יסי 5אקטי וומאבבן

 פ' ביש-י עי' טצרים, לגאולת כפרסות רוסטוףצית
 לר.ש5ח

 רשע טי תט תו מע חט כרי ישא46מ וא" שנק בחך ב" חסקוםברור
 שם ענק סח קשח קושטת: כסה ככאןן ישחטע
 חמ"ם ברוך חכט6ת קשח עי 5כא. גקוםשיתף
 חוא. ברוך תורח שנחן ברוך את.ב וק חוא,ברוך
 חהורח 5וסר 15 ותיח ר נ נ כ 5"שנא קשחעור
 נרלת"חקשו קיטיא קשח עור בנים. סארכעחרכרח

 בחנרה בכאן שנזכרו בנים ארבעח בחשובתהספרשים
 כע5 וחנת בתורח. אצ5ם הנזכרת תתשובח כסואינן
 עור ברוחק. חענק ישבו ח' סעשח וספר פסתזכח
 סח חתכם שא5ת ע5 ספטירק אק שחטת סתקשח

 סח סחר בנך "שא5ך כי ח5א קשח עורחערוח.
 תתורח אכ5 קאי ואחחנן כפ' תאסנר וחחקיםחערות
 ישא5ך אם דקרא פירהשו וחכי הפסת, עניני ע515א
 טחייבני מי כ5וסר וכר חערות סח טחרכנך

 הקב.ת וחחויאנו תיינו עברים 6 חשיבלשוסרם?
 ע*נו תובת עצ ית. לו  עבוים נצשו שאנחנוגכחמו
 נשגלר כי לנו תחיח וצרקח צחצ אשר בכל*יים
 פסת אריני שקאי חסניר סברת לפי קשת עויומן
 בהלבות 6 אסה- אתח  אף שאמר 1ח סחואצ
 חפסת סח5כות סטכיר חית לא חתכם כאי15חפסת
 אי15 שאסר סח קיטת עור סברחו. 5פי איטתח
 רחא 5וסר 5ו חית ננא5ת ננא5-לא חית 5א שםחיח
 פחח את שאסר סת קשת עור בנוכח. עמוסרכר
 עור 5וסר. 15 הית 5ו תניר פתיחח-אתת לשט15

 בעבור חפסקא באסצע סכיא חרשע בהשובהקשח
 יורע בשאיט את.כ כסו רקרא רישא סכיא ו5אוח

 רווקא תסתכר ר"אף" 5"שנא קשח עורלשאו5.
 נ.כ יש בחבנים ובחפסקים וחהש* חחכםבחשוכת
 בעל שסררם כסרר חכנים חשכ 5א 5סחקהשיא
 חתכם סטכיר סהח5ח כ' נכט, סרר וחואחסניר
 5חרע' תכם חוא וק חכם נ.כ שחוא חהשעואח.כ
 יורע חאינו ואח.כ בסקצת נ.כ ,ישואל תםואת.כ
 ואת.כ ברשע סתחי5ח וחתורח 5פח. יר ששםלשאו5
 קשת ועור התכם. שא5ת באח ואחחנן פ'כסוף

 יאסרו כי וחיח רבים בלשט רבר רשע בןבשא5ת
 קשת עור יתיר. בלשט בנים ובשאר כגיכםא5'כם

 א5'חם כחיב ו5א ואטרתם בהיב ושע בןבהשה~ת
 וחנרת 5נוכח 15 חייטר שחית חכנים בשארכמו
 חיא פ'ותר 5אסר תיבת 5אסר, חחוא ביוםלכנר
 חסניר כע5 אוטר אני כן ע5 וחנרת, כחיבדהא
 הענק פניסטת חבק ומהוכן החן בקהשטתהרג"ש
 לא שבאסת אף בנים, ארבעח כנגר רברחשחחורח

 סח כי בנים, שלשח רק פסח 5ענק בופרחחתכר
 6ד5, כס.ש החורח אכ5 קאי בואחחנן חכתוכהערות
 הה פסת, 4נק חחכם חבן ג.כ נרסט סקיםסכ5
 רכר 5א כ' תז-ל שררשו ובסו הש5סות,כווכלית שחטי חתורה טעלת והוריע 5רכריו חקרמחשעשח
 אב5 סכם, שנעלם סבם חהו ריק חוא הוםריק,
 והחירח מש. ר"ק רבר 5א כי יורע ב-ת חיערהחנותן
 בהך שאטר תחו וח, בענק תטתנח 5השי-תרועש
 טצר ננ5ח הסהר, ננלח חשי-ת חוא ברוךר~מקום
 ונסתר ש5ם, ש5 סקוטו הוא כי טקום תקראפעעותט
 טקום איח שוא5ט חשרת סלאבי שאף סחותוטצר
 ו5עוטת חוא. ברוך תח 5עצסו אלא נורע ואינובבורו
 אכנינו לנו חנג5ת וננר ונסתר, ננ5ח חתורח נתןזח
 ישרא5, 5עסו תורח שנתן כרוך אסר ישראלולכ5
 חוא. ברוך אסר 15 ונורע ססט חריק רברוננר

 5חחויא שרהוח סת על זו חקרטח הסניר בע5וחקרים
 ארבעח כננר ואסר חחחי5 בנים ארבעח טענקתע5וסות
 חבנים שכ5 סיירי שחחורת ר.5 חורח, רברחכנים
 כארצם ישרא5 כחיות כי אחת, כססוכת ביחרחם
 ע5פסת סנויים חרכח חיו הים שפת ע5 אשרכחול
 כ5 טטרכים חיו יקבט קבט שבכל ספק ואיןאתר,
 חייט כנים ארבעח כננר שאסר תהו ח65,חבנים
 5נו יע5ח זו וכחקרסח 5סיג יהשבים שחיוא5ח
 כעט אפי15 נבאר. באשר הכתוכים לקיטיותתירט
 תכם סצרים. בשיאת 5ספר ע5ינו סצוח וכו'תכמים
 חרברים 5וקת ר-5 בשא5ת חם רבריו אוסר, חמזסת

 אותם 5יקת וחוא חחורח כ55 ע5 כואחחנןחכחובים
 שיאת ענין נ.כ שם שסתכר סאחר פסת ענקע5

 טנחו אק בוראי זו שא5ח שואל וכשחחכםטצרים.
 חתורח, כ55 ע5 שחוא כואחחנן רברים ש5כפשומן
 א5א שהש5, בפסת עתח רוקא 5סח קשח חיתדא-כ
 וכטנחו חפסק בלשט וסרכר משם גט,שא5ק חםרכריו
 טא כי זח. והצא כפסת ר"א הנונע אתר ענקע5

 סהרו בפטת חנאטרים וסושפמים וחקים עדוחטקשח
 עהשין שאנו הטצות נקראים עדוח כי חתאחרדי,
 כיטא טטת חרבח וק וט', חספיק ש5א שוםע5 גחה" תייחם, את 5יסררו זכר סרור כגע 5רכרוכר
 ותטיא שחיח סח שעבר סת ע5 עחת וחםבחם,
 "שראל, כני בתי ע5 ח' פסת כי כפסת עדותענק
 ואת פסח אצ5 שכהוב תקים זח סח א.כ טקשחהוו
 ראם וח, את ות סוחרים תרת' א5ו שחרי חפסחתקת
 סח נקרא וחק חרבר, טעם נורע נמהש ערותחו,ו
 תק תיסח וכי חסעם. נורע ו5א ס5ך נוירתשדוא
 רק חקים, שחם טצות כמו פירהשו אק כאןחאסור
 קשח 5כר, ל"שרא5 5א תעו5ם 5כ5 תק שתואר.ל

 כמו טשפט חפסת נקרא 5סת א-כ 6חרסוהר
 סקשת חתכם נטצא ומשפטיו? תקותט ככלשנאסר
 סותר חס5ך נוירת תוא תק פיררש אם נפשך,ססת
 סוהר חעעם 5כ5 חק הוא תק פיררש הוס ערות,5;ת
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 אחר ספטייק אק חהשוכח וכאח טשפס?6ח
 סאן איכא פסמים ערכי ובפרק אפקווח.הפסמ
 כשני חפסמ יאכלו שלא חאט סנא אפיקודאסר
 ב' מק נקרא לסח תשוכח ימיה זח %נקטקהימ.
 חסכרא כי טעם, ט שאק ט 'ש חקיי אחרדכר
 לכית סכית ילך ראררכא לחיפךחיתמ

 לאכי
 כענק

 לכית? סכית הקכ.ח פסיחחשחיח
 סק ןא לחמ חשאלח עצםוחנמ

 רואחחנג סחאי סדטאל חוא חחכם שאלח %שחרשע,
 חכם, כן שחניר בפסמ באן חמורח חזכירח לאע.כ
 כל1מר חפסמ, כהלכות לו אסור אהח אף שאסרחחו
 חשאלח לעני! אכל ספטירק, אק לו תשוכ פסמ*נ'!
 כואחחנן. ככהיכח חייו חהשוכמ חחורח כלל עלנופא
 חסרברים ראש מוא כי מחכם רכי סחחלמוחנח
 סרם כאפקורסוחו קופץ וחרשע חרשע,שמ-כ
 כי רבים, בלשח כניכם כתיב לכך למכם.שחשיבו

 הוא פסמ זבמ ואסרתם שם וכתיכ רבר חמכםנם
 סצרים אמ בננפו "שראל כני בחי על פסמ אשה*'
 יאסר חבמשיכ רק א*ו אסר ולא חשיל, במינוואמ
 חמכם 5שאלמ חשובח יחימ ובזה הטסוכיס, כלננר

 ואת כך חיא לחכם חתשובמ לרשע. שניםוקחיוח
 מחו חק חוא וא-כ לבימ, סבית 'שפסמ הצילבתעו
 לרשע שנים קמיות לעיל. כס'ש יכו' ספטירי!אק
 שם חיח אילו וכן סצרים של %א חצ'ל כחינוואת
 ננאל. חיחלא

 חמוא כיום לכנך ומנרת ר ' ס 1 ף כ י ת1
 להסחפק הש 5שא% 'פע שאעו זחו וט'.לאסר
 בטטמ ליח אכפית לא כ' לסיבמ שהול אינו אול'בו
 חסרונו, סצר חוא או ו*ח!, ל"שא טשניה אינוע.כ

 ויחיח פיו יפתח א%' לו פחח את חסצוח באחע.כ
 וחנרת לפתהז אתח טחו'כ %כ! חהאשח, עלנוסף
 שיאסר לו תאסר ר-ל לאסר אליו פניך חטךלכנר,
 וכו' לו ולא ל' ח' עשמ זמ כעכור הלשח כזמלרשע
 ר,8, לב! תשובמ בכא! רגש בא כפ' שפירש-'חחו
 חהש כ' נסחר ב5שח ננאל חקז לא מ5שח באע-כ

 לרשע כ! שיאסר 5שא% 'ורע שאינו עםחסרבר
 קחל בהוך שאסר סח רק כלום חהטע עס ריבר%א

 לכר כחאיל, ונר למ' חוא פסמ זכמחססובביס
 אמצ ל1 שיאסר סח על נוסף חקחמ אתח אףאסר
 בקיור זמ כעבור וסביא 5שאול, יורע השאינובחרא
 'פע חשאינו ששסר נוסמ חוא זח כעבור שבי

5שא%.
 כיום לוטר תלסור מרש סראשיכ1ל

 כעכור ת-ל יום סכשר יכ% החוא ביום איחמוא,
 וסרור שכתוה בשעמ אלא אסרח' לא זמ כעבח-זמ,

 לאסר תיבת לחרץ שרצמ תראח לפניך.סתמים
 שכהבחי ואע.פ וחנרת, שאסר סאחר כפסוקדסיותר
 לתהשימ כפלים ס.ם שכטץורץ איך הנים י. כעני!*ל
 שמיח פסמ צין מיט יופ סכעור וחענק אסמ.וחכל

 כ"שראל 'ני%ח אספח פסה, כקרבן נר% עסקט
 רפאל סחסיח חכן וחיח עוסקים, וססובה כהותבחומ
 פנאי אט חטסקים טררות וטחסת זח סחלאכיו
 וחנרת הורח אסרח ע.כ נכה, אל לכנולחשיכ
 סח כש"שא5ך יום סבעור כל1מר חחהו כיוםלכנר
 סתמי8 כשיחיו בלילח חענק לו שתאסר ל1 חנירזח

 או סחעסקים פנויים נחיח ואז וטרור סצמלפנינו
 פסח. קרב! טעניני אף חענינים כל לך אוטראנ'

 קשת חץ/ לקשל חכטחתו שוסר ורכ
 %ט %בחם רקרא השא חמא סעמ ח944
 שז 6 קחם יע יח חטע כבש מ ט"מצח סתי 5תק הש לטכח? חטאמ 9ש חמ9מם
 שר שסחג לש סדן אכ%ת נחם חממרק,
 שעכר שלו באצטננינות ראמ אכיט אכרחם לוטר"פ

 אות', יורש כיתי סשק ב! חנח להקכ.ח כס.שירשו,
 יצא אשר כ.א זמ יירשך לא חקכ.מ אסרוסח

 יחקהם אך יירשך לא  חעבר זמ כלוטרסמעיך,
 כי חיח וכך ססעיך, יצא אשר בעכרחאצטננינות

 חבטממ %כרום נכאהש בסצרים, לפרעח חיינוובוימ
 לאברחם כסושאסר 5עשות חקץ אח משבטובח.
 טריא בר חסא א'ר רשבת כפ.ק וט'. מרעירוע
 הבנים בי! בן ארם "שנח אל )עולם רבאסר

 ליוסף קקכ שנת! סילמ סלעים שני טשקלשבשכיל
 חרבר ונמ~לנל אמיו בו נמקנאו בניו טשאר'ותר
 חכי רבלאו ואע-נ חמוס' ח-ל לכרירים, אבהץינו1'ררו
 מיח לא קטא אוחם %נו %כרוט רכהיכננזר
 ארנע שחר' עי-ז אלא כ-כ  ענוי עלימםננזר
 שנמ ש5שים יצחק שנ%ר קודם חחחילו שנמסאות
 טחק שלסה בחבסת ז-ל רש.ל מנהל חרבצב-ל

 ההחילו שנמ סאות ארבע שחרי וגרס קורםבחוספות
 וצריך היסב, סוב! חרבר אק ועריק יצחקטשנ%ר
 צר בכל רסקל מזינ! שחרי קאסר וחכ'לפרש
 וחנהז ורוהק. כ.כ, ענוי על'חם ננזר מימ לאע-כ
 כ' חחוס' רברי ככיאור לממנרר סקום חנאחלי
 חיתמ אם נפשך ססח כפסוקים, קרפיות לחםהש

 אסר לסח הבחרים כי! סברית שנמ ת-למנזרח
 חבשורח לכלום נחשכ לא ואם שנח, סאותארבע
 ארבע שאסר שפיר ואז שחק טשנ%ר משברק

 וסרפב שנאמר פסוק באירך קשמ אסנם שנח,סאות
 לחו סבירי ע.כ שנח, ת.ל וט' "שראלכני

 שנמ סאות ארבע היתח חנזרח רודאי*תוספות
 וסכח כיוסף מסאו שאח-כ רק חבתרים בקסכרית
 שנמ ש5שים רחיינו כיוחר  עני ננזר 'וסףנלטל
 פרעח לפני עטדו ער 'וסף מכירת ק כ'ביוחר,
 שנח הש5שים יחיו שלא ננזר ואז שנחשלשים
 ת' סנק רק חנזרח וההקיים סאות ארכעבכגי!
 .ההש, כרוך חסניר אסר %.ז שהק, טשנ%ריחחיל
 יעח נתתח, וחרשות צפוי הכל העתידות היורער.ל
 פהחל מיח יוסף ענק חימ לא השלו תרע ירועכחיכ
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 תש חבשיח, דח"ף ,תרע' טן שנחת'

 יתרו שאסר כסו אלא חראשת, מש5מת לו רי שחיח ירוע חכפי
 ערום שאנחנו רק ערים, כערי תחו 6ש15ם, לד נר טן שנח ת' טחחיל יומף ענין שאירע הטזחתרע,
 כמ %רום ערום חיח חנחש זודגות גתור ליריה, שאסר כסו 5עשחץ תשכ חכניר הח.וו זרעך,יחיח
 אחר. כטקום שחארכתי . וכח. כח חמשתטע5"שנא

  יחע למאי 6  יחח אותנה1)רעו טע4 של חקמ ~שר שעסרןוחיא
 אמם עשו מ חש חפ"ש אלא לשה * ןח16 מחר יר מי חמלח מטמ עמ"%אא9(
 שחיא חלכנח)כאי

 סושמט"
 טעס חשך שוטח וצא וצטא גלל וחטאיםועיס חיתח 5א ע-כ

 תעשח כחחט15ה גי כס.ש מפנים לרנהשג"שת5ש סצלמ חקכ.ח ס-ס לכ6העו ע4מ עומריםהיר חחכטח תם לה נתחכסח חכח חחו וחכם,נכק וץר שבכל חסכח חש תאת למתית,חנאלח
 כסו ורכ החו חשדח גצסת חארץ, טן ועלחס5חטה. לקום חיא חוסש לא  חעתידח כנאלח אטגםגרדם.
 לתשס"ש ענף כמכ6הם ענוחו לטען וגר.שנאסר  עהח כס-ש קום, השסש( כטו )גהשפיע חזכררק

 ספני אלא פסוק? על לראיח פסוק כחכאהטחרש חזכר.עלם סאי קשח וכו' תצעק ככטות. רכף יהא ש5אלנטרי ח"שר אור "ש 5א שעריין חרדשם זח תשארחזכרים, סניעח חיא פרך %כורת סזורז, חיר יצאוולא על אלא נור 5א פרעח רטמ ע.ז ח' יאסראקום
 כו נאסר כי כתצעק 6מנות שלשח לחסנירשקשח פרעח ומר. חארטי כקשלכן סח ולסרצא

 לא וכוירעו ח', אלא חזכיר לא וכישטע אלחעוח' לכן אכל כפירח, חיא חזטףם על א5א נזר5א
 חחפל6 "שראל כי סוצץ %.ז שם, שוםחזכיר חיח וכלעם כ5עם חו,ו לכן כי חכל אתכקוו6וקור

 חתפללו ש"שרא5 ראיח ומכיא וט', נאטן ח'אני וכקש לסצרים ירר חאדמי לכן כי סצריטח,ירר שחכטיחם כגע עצסו גתהר ענם והקכ-ח אכחץבזכות אכי אוכר ארפי נאסר 14% חעלסחץ ככל אחתחלו
 ויאנהו, סצרים סלך ויסת שנאסר אכחץיחםכזגות כעים חן ל"שראל אתתח יחיח ש5א חכל את5עקור
 וויש-י 5שסוח, לחם חיח אררכח חפסוק בזחוקשח כני ם י נ כ ח שאסר כסו חנקכח, בעים הןהזכר

 פשיטא אלחים 1'רע קשח  עור שכהב. סחכתכ חהו. 4 רו,וח אחח אשר וכל כנותי ת 1 נ כ ח1
 כשטלך חהו דחענק ספיישים השסעתי קס-5.סאי רוווח, חנכטו יקראו לפנים סלשק חו,ו ח א 1 ר1
 מנח המלטת, כככור פונם חוא כן ערשח שאינויסיניולח. עליו, וסמפירים וצ%קים בוגים עסו כל אזיסת אחתח יו יתירח לטעלח קם כלעם שחש לבןכי

 ררוי
 אכל צעקו, נ-כ 1'שראל וכוכים צדוקים חיו סצריםכל מנר תרטר ע-פ אנוס סח. סץר

 כני ויאנחו דש-ח העבורח, סקהשי חיחחצעקהם יעקכ חשינ כאשר כי לחשהקע, ירר שלא טלטדשם
 שחם םגרים חיו חעלם וכל חעבודח, טן"שראל דחיינו ססך וטחריכיך פנים כל סתאספים כסאייםכי
 וירע אכל פטירתו, על הסלך עכרי כשארצועקים שם לירד כסחשכחו פינל 5א ע-כ שם יררלכן

 שחם ירע חצפתות מחשכות חיודע ית' חואאלחים, שכהבתי כסו ג"שוקעים ת.1 זח)ו חיו רא-כ5השחקע
 אכל תפלח, אינח שפתים וסוצא ריבור כ4שווקח 'עקכ פינל 5א ע-כ סשוקעים. ח.1 ח'1 רנעעור ובוראי חעכורח. צרת על וסחפללים לחשי-ת%9קים חית שי* גרמ, סצרים חפזק כענין סקומותככמח

 ואלהי קוזק אלחי אברהם אלחי מועקתם רכרוחם כי טשן כארץ "שבו %הח תחו להשחקע,כטחשכחו
 וחשוטשום אכחץם זכהץ לעורר חיתח וכותתםיעףכ, שטתנאתי כסו כח, חיח קוזשת קצת חזאתחארץ
 צחרח נשסחו שתחא חסתים נשסת לחזכירשנוחנין חארץ, כטיטכ 4שלם גתיק כד'ן ונירק כש5קחח,פרעח כררך הסלך לכבור כן אוסרים שחם סכעיםח; לח שנתן 5שרח נעתשננש חארה-ל כקתטרסבתוכ
 כזכחץ דחסים כחחעוררות ית' חוא חוסיף ואת.כח', שחוא חסקנה כלוסר ש6 על טקנח 5שריאחץם 1"שטע כס-ש שמו סצר ענם ית' חוא אכלאלתים, 5שים ואסר ככך, חם נם טשהרר שאחח כגעלך ירע ויעקב. קאק אכדחם נשסת עם חתייםכצרור רוטים אתיך כ*סר אליך באו אחיך פרעח אסרכי
 לא כי חחחהתים טצד חשנחחו שחומיף ענינהאתיכניעוהו. אח.כירא אכרחסומ'. אה כריחו את ותכורחאכחץ וחם עוכר שחיח טלח גהל רחינו כשום'ש6

 נף יאחריו, לפניו נהלתיבה חליסור עסק סבטל ונם חדחק זו לתץ כראח.5תוחו רורש חוא ל, 1 ר נ י 1 נ ל ם ש י ח י1
 ובו'. צלותא כעי שסעתחא תז.לכס-ש כטו גחהףעים נרי

 כלכד ככחסחץ לא חיח חרכר כי וחוא בכר,נורע כשלום השכתי ללכן כשחלד יעקכ כס-ש 5א אההיד חיח שלא סח כח שחיחח יתירח סכת חאלוכסטת 4שלסות גמשלטמ לילך שכחר סי ורכ אלא"שיכח לחראחץ רכא תראח לעתיר? שזחו ישו וחסרחץואש פסקח שלא רי לא כ*סר וגר שנאסר כסוורב רם וכן כירהשלם, ש15פח תרבו לעניו חכא "ששיכות נכורים. רחיינו כאיכהת וחרבף ככטות חרברחכלל סח קשח עוד אחרות? ססטת יותר ודם רכר דוישנרולועיום נם חטר. היח חחר נר51 עמיםוכר חשיכ טעסא סאי קקח וכר. ח ק ז ת ר יכ סאבותעו "שיכח פסקח לא טעים הז.לשאסרו



"א השל"חפירוש8ש
 שלט בהוכם שטתערבו ארם בני שאף להורחשובא
 11 נסרמ ובורהג מוקמ. יד קראמ וע-ב מרכר,במם
 ראימא טמ על לחורומ ובא שוח בגוירח לימרהחרב,
 מרב טכה שמיהמ בבטרימם סצריס לטכמבסררש
 ממראמ בששסעו מבכורים בי טבטרים בסצריםגר%
 ונו' מ*למ כחיומ ח' אפר במ ע.מ רביעטשמ
 רט, 1לא ישראל אמ ש"שלש תחם לאבימםחלכו
 נלף ע נר% ובטורא מרב. סנח באטהס חגוואו

 והטורא כטר כל הכח בעצטו וקב-מ בישכעמ,
 אשר ואטר "שראל. על קטרנה,נ-כ מדי! טרמ כימיה
 מביט אל בל!ט כט-ש לא כלוטר 4מניכם, ח'עשמ
 לראות כראי ואינך עצטך בחצלמ לך וי ב'אמריר
 חטטמ, וח ובאוחומ לעיניך. בכאן אבל נלקים,אחרים
 לו לחורומ ובא עצטו בטטמ שנעשו אוחומר-ל

 וושש בהורח, במריא לעיל טבמשר שלא טמחירהש
 רש.י בט.ש נס, בחה- נס בטטמ אוחות שנישהיו
 ררסי!א הילתא טטהם, את אמק טטמ רבלעבפסוק
 5מר  חרם,  זח יבפהשתים בכא4 וכהב טרחשם

 חיח ש5ש חרם ב0כת חירחש וסראח שום,סנירח
 חבא הם בסו בטצם רם נעשו המים רי ב0קיחרם

 שאק מרם בטבע ב! שאק עקק חיטחת שמימנס בהי נס מירהש מימ תוד שש. דם ח.שסהסיגוח,
 ביהוש מ%ק בסס' כטחכר הטורחו שחעלה ערישן
 טחי-ר מנאק סא-א שטעהי חלף אברהםנהשני
 סחור-ר מנאק וקני אבי בשם !צ.ל סג-לישעימ
 שנאטר כסח מרם ומ ובסופמים ש-ל סג.לשעפטיל
 עש4 מטרות ואש רם ובאוץ בשסים געפתיםונההי
 חטופמים טכלל מרם היומ עס סקשמ ה' סעשהבעל
 וטוב רבים, ב4שק טפחים פרטי סופת על לוטראי!
 בלשתי ארחיב ואני בנ-ל. בקצרח בספרו ו-לא-א
 בפירהשו פ-ב רף חעולח חורת בס' כועב טצאתיכי

 מוא לרם הסים מפוכה אומ כי לטערכותשטפרש
 מכ שחיא סחטיטחז בא מרם כי מטבע סצרנטנע
 יו-ו בטר שכהוב רע ועור ע.ש. %מ קר חושוטים
 החר כ4 תוק עבר אם בעני! מרשב-א בשם ע-זסי'
 4 !הוא הם אש סן בא שרם שש, רם פכתחרם וי ובסופחים נס, כהוך נס להפליג הטניר טונתמיח חי וכו'. יק להלות הרם ררך שאין וכו'הצלי
 רכ ררך אק כי עשן מטרומ נס ועוד %מ, קרחמ

 "שק[. ישפמים עש!,לחעלות
 עשו אלו וכר. מזקמ ביד ר מ א ר בר
 קשו לא הא טטת עשר כל ל טתמ וט'טכוח
 אל הרשמ בבא טחחיל ואמ.כ למבק, וק5טיר'
 בח נ"! מימ ימודח ר' וכרי טכות עשרא

 בנתיפ "ש התלמ טמ מטפרשים רט בר,סיפניס
 נתתינ ה'1 "שראל נם בי לוטר ונראממסיטנים?

 ג.! להיל מטטת ראמ! היו חסערכה %פיכה
 להנ נמ! וכחסר'1 ברחטיו וקב-ה רק מ.1שימם
 שראו טמ בסו אמר, לענק וטתחפך וטפרפרות

 וכ טילמ לרם נחחפך פנימם ננד רעח כ'פרעמ
 טלל רצ-ך רזףשק סיגק סיטנים. ר-י נמ! וע.וכלם,
 לרם שנתחפכמ במם תתקיטמ רם ראשתמטבמ
 ראשתמ טבמ עריש שני סיגק שבמבחי, כטוטילמ
 כחטאם נתקייסח ערוב טכה מיא חסיכשכתמ
 השרח, מימ ע4ך חרבמ פן כט-ש אחרבענק
 הסינק כתמ מראשונה טכח באמ'ב של"שיסיגק
 ונר. מטיס קצ'ר הלא שסהול ביטי נמקיסחברר
 ראשימ במריא שטמע כטו לט לחורומ ר-יובא

 מרפמ מדי! בטרמ ב"שראל שנחקייטומסיסנים
 ססתטא וכן הקשמ מדי! טרת על פרומלהיומ
כ41.

 א-ר ערובק בסס' טובוח. טעלומכטמ
 ש"טמטש לעולם ריו בק,ט.ק שמרב טיוםאלעור
 ע.כ י.מ, מחלל מנשסח כל שנאטר אותיומבשתי
 תקראים ימ שם ננר שמם סעלומ ט'1כתכיר
  בשכרמ רור שאטר הצ~עלהה שיר ט-ו שם עלסעלומ
 בחו ונם חחלע, פ' סובח בסס, בס-שהשיחץ
 ער סע6ח פ(חשב

 בני
 רבים חבחירה. ביח

 ועל סע6ח רבסה חסרר על90שיפ
 ה5טי

 פובח
 אוטר ואם 6ל בפילח 4מש וסכופלחבפלח
 עפ עניר סאי א-ב סכופלח חשניח שנםטגאלח
 וחפ ששסר רינו במח ש קשש עור חסילווגיחר
 רחייע חבי, בלאו  סני %א ילחפ ר "יו6

שאסו-
 וחקב-ח סטונם את 16 נוע 5ש אילו

 שו ושחצ אבינו אברהם אח חבפיחבבר
 סגר6 חיפ את לנו קרע 5ש אילו ובו נ,יל,ברנוש
 לנו נחן לש אילו 1כ1 דינוו ח וטח נפבעיםחיו
 החו הטץ ב% רייעו בא וכי חלילח חתורהאת

 חשניח חטובח נ-ב נבלל יחיח ראשתחשבפובח
 סטצרים כשחהךאנו ביאירפ! לך וחא בלפ.ובן
 עשיע זאת 0ח בט.ש ביריחפ שחיח סח נאברבבר
 עשח זאת בל על סעבדנו, "שואל את שלחנובי

 כתפ, ותשש עוצמם ננרע ובזח שנשיפ והפשפסיפ
 בהם וצדע ועי-ז באלחיחם 0כוח 5ישות חוסקיועהר
 חביכולשלהם גשורר שחיח בבוריחם וחרנ סעלח,של

 שח-ו בבפלים ייחשח ל9חו "צראל ובגודילנכיץ,
 נח בב-ז בחריא, עי-1 נהל הכהן וטוקייפועוחצ,

 את לנו קרע ונם עשירים, חיו וגז סגתם אח16
 וי חיח לחצלח בי היע5ת שום כיח וצא ולאחיס

 בשביל הרוד נחקיר לא %ם סצדיפ אחשיבריח
 בקשח וק השני לעבר חים דהך חלבו 5א הס ביזח

 לחם חיח ולא טאוטח, חרויחו 51א שבאו בוקקךוטשו
 וטרנליא פובא אבניס וחייע הים בית וקחיצלח
 חעבירפ ולא בחרבח חעבקום להז  נוסף שם.שסשאו
 ברי בההכו צרינו שקע בי חףר ופיפ, רפשבסקום
  גכסף סעופריפ סוסים וחיו חיפ, אוחפששלצפ
 שניח. פעם סצרים ביות ש טווןת שבניםחמב
 לסיפוק 5חס וי מימ "שראל שלקהו הטטק לרובומנמ



9ש חשל"ח48רושוים

 6גהו גהכחן לדלנ עצמו ארם ש5 וחוכוח זכיוח בעניז ז יט6ם ח'1 זרע לא כטקט שחיו שףצרכיחם
 ש.יחקרכו נדי חחוכשמפסיק על %עכורכטחירות סיסק זח כ5 !עם אחר, סטקום 51חכיאלש15ח
 ע-י יחירה חיבח 5נו 5חראות וכדי כסרכר,צרכמ

 טעק להטעיטמ חט,, את 5נו נחן חפרטיתחשנחהו
 שחקים חשסים שנקראו בחנינח כראיהא חכאע%ם
 את 5נו תחן 5בא, לעתיר 4וריקים טן שחזקקשבו

 כבית 6 "ש טגת סתנח דשכת בפ-ק ראיחאחשבת

 שבת כקדהשת אותמ 5קרש כרי והוריעם, 5רנני
 !קרבנו רח%, ססטרא רדעא חנחש ז!חסתסח5את
 סיני חר ע5 שעסדו "שראל חז-5 שאסרו סיני4ר
 אח 5נו נחן חשנח בנו 14סיף וכדי זוהסתהטסקח
 רכינו טישח חאכהנעי ע.י ולא כפנים פניםהחורח
 חא רכי ואסר סוריך את וראית בשביל אםע-ח,

 ראיתיו 1א'15 טאמרי טאיר ר' רראיחיראחכיסש
 רא.י 5אירא צריך כזסר!ע אם ספי, חכיסנאכסנ'1

 איץ כי כיוהר חרכקהן על מורח א5ארסחכיס,
 והוסיף ש5טע5ח, א-י כננר סטח סטח ש5"שרא5
 שאסר תחו חסקרש. כית בבנק קרהשח ע5קרהשח
 כ5 וסטפלת, כפ%ח סוכח וכסח כסח אחחעל

 סטפלה. היע כע זו ו0ש%כ" כפ%ח טובתאחח
 שנאסר אוכלים, אכותינו שחיופסח
 אח בננט שאמר טמ הם4. חחש פסח זבחושמרחם
 חיו כי חז-ל שאסרו א5א טעהר, מאטצרים
 כא וכאשר "שרא5 בני בתוך נחכאים טצריםבבורי

 "שרא5 כבתי וטצשם טצרים אח 5נמףדגאשחית
 שניחנח וכ,ק "שראל כטרי נם יחתנ עכרו סדיאלש
 חשי.ת נכנס חיח !ע-כ סבחק, אימ 5כהשחיתרשות
 בתי את דשך5 אשר ת-ש כעיחם, לחבחקבעיט
 פטח זבח וכד. מצרים אמ בנמע במצריםשבוחימ
 לך הצריע ע6ג "שרא5 שנצטוו חראשח הקרכןהוא
 6 שאק כ"שר.5% ארם לך אק כי דע קרכן,ענק
 וכיוח עהשמ מזם ימד, טעורבים והם חזוצעמזכיות
 חתר וכן !חוכ!ח זכימ ואח-כ חהטח עדשח51סחר
 קרכן, ומביא השתורח טועהרפ וכשחיש פעכיםהרבח
 טר החו 6כהן, גהטת פרלנ חקכ-ח עדשחסח

 ככבוד11בעצסו5כבוד"שרא5, חקכ.ח אגנ5חכנשריט
 שום ב5א חעברח ררך טשיים בארץ ועכרחיוכחיכ

 קרהשוע שטתלכש השעם כעת שחוא כטוחח5כשות
 ררך חיח כטצרים א:5 חסאימ, ספניכחשתלש6ח

 חוא פסח ני עס5, ראח %א אח חכים 51אחעכרח
 !עבר "שראל 5כית "שרא5 סכית כסת'רוח ועכר,צפסח
 עשח וק כעיחם. ספסיק שהיח כטחטעח כהמיטע5

 עכ חש נעשק שדשכיות באופז לאחת, שחתחוכיות
 חפפק ב5י ש5ם חוט 5טעלח ארם ניטמת אתהקהשר
 ראוש4 5ח'. 1 כ ר ק חהו וחרי לטעלה, שטקהשרער

 לקח. !חוספחי חאר.י טקתטרס קכ5חי ח15סיקים
 טן וטן אוכ5ין שאנו זוסצח
 ח%ח מח מטח שטק פהשת בטחכ."י
 מש סש ט*פ"  נש"ש זמר לקח5ע%ח
 כתע טש וקכ" שחם חיא 4 י6סטג
מ ש סטשע  מפ %ק סשתכה. מש גף גמע אממף ח" ע%ש ןו %א 6סף מ"ש 

 שאמ זח סרור 6סף. מסק ש4"ב"
 חסא חנקרא חית רחאמ חסויר ר.ל 1:ישב6ן
 סחו גדף פשאר יעתר חנצבחר גק ס"ח דשלטח

 נ-כ סרטית כו שאק אע" בם"נח שטחנערש
 חיחם את יסררו שנאסר קוט ע5 באעך1נגי
 חשם כי 1"חרז *טצאתיבשס סח 6ח שקדםתע/
 ע5ח וסתחלח חרק, סרח חא סבראשית הטצאס-ח

 שחשעם ואחע חרק כסרח חע%ם "במאכ=שבח
 תחים קשח ת ~עאל כ5 טק חמ החקדגסרת
 1אועק 5חשך מרשמס ש6ח, !סשן יסיקתח14
 פדעח 5בב י"פך חמ חש *46,כתח

 ראים ישרא5 דקשג ות%ט %כטף רך כפחעתברם שסתמ"
 ו"שח סה%חחץ

 עכיחט כ5 אח והרח רה וכסי
 רך כפח פחמ קשקכרט סת ע5 מסף רעכפרה
 טארח חטצ" ע-כעקר קשח, כעטרח רסחץחחדף
 נימלה וק וישים עס שטחנ סח כחשךעמו חקכ" חחנת מ ע*, חעגא חס כי חסאשחא
 1"יתג !אח-כ יטחץסיסר

 מ קשח תייביג אנחנולפיכך
 6א 5מחת צריכין אהאח אמחמ'חחאח
 כש 6"ש א4 יחייכי4 ו"מא טזאי

 ,%א יטתן עץ סחן שם מראג נאזטמכח
 חם ,א שחשכ חתים ש6 לשץ, כא5טח
 חתחט שאר תם 6ם 6ף יאועק ע%ם ש5טחמ
 כ6 חיכק אסר וכאז נצ%ו ויחיו ת!קו שלאוישרע יחזי כאם 6רכיחם 5ההית צריכק ע-כומשכיחי
 שכעח כננר שבחים וכעח וחשיכ צורך. תקוחשום

 כוכן השטים פערכה חשי-ת ששירררקהךם
"שרא5.
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