
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



וו חגר"אפירהמ0א

 אנחנו ונם כררך במיח שאמ נ.כ לחם שקאממ
 לחנאל מו ככל סעוחרים אנחנו  עתח אבלעברים
 לשנח חכא חשתא חמ יום. בכל אנחמ סחכיםאשר
 חיח כן לא אשר וכו' חבאח לשנח  עברי השתאחשר

 אטתימ ננאלים היו לא שאם בטצרים חיינוכאשר
 בנטרא אסרו וכננר! וכר. ובנינו אנו חר' זוברנע
 סח  עוני לחם חרבח. רברים על'1 שעתין עונילחם
 עני של ררכו טח עתי לחם בפרשח. סיי שלררט
 לנילרשח פרט עוני לחם לשח. ואשתו אופחחהש
 וצורח פועל "ש רבר שבבל מענין ורבש. שמןביין

 לטש5 לעשיר. עני בין חילק יש ובב4 הץכליחוחוטר
 טכסף חחוטר יעשח חעשיר שלחן לעשות צריכיןאם
 העשיר כפועל וכן פשוט. סעץ חעני אבל טוב סעץאו

 עהשח אלא כן אינו וחעני וצורף. טוכ חרישיבקש
 וכן לו. שיש טטק סעס 5חהמא שלא בשבילבעצטו
 אימ וחעני בסטטנים ש5חנו סצ.יר שחעשירהצורח
 וחתכית שחיח. כטי תשאר פשוס שחו עושח אלאכן

 אוכל  וחעני המערנים חענוניס עליו אוכלשחעשיר
 וסספר לאכול טח לו אין תתים לו ש"שטאכלים
 עני. חנ-ל בכל הוא שהלחם שאטרנו טח חחצרותיה
 חיא וחטרח ורבש. סשסו לישות יקאי שאיןחחומר
 ואשתו אופח חוא וחפועל חעני. ררך כטופרוסח
 צרותינו רחיימ רברים עלע שעתין מחכ*ת4ח.
 כ%ל שחהו ח' עינוי עיר 1"ש וכף. חיימ עברוםחחו
 שאטר חמ נעלם.  עעף חהו ברעת עינף מהו חר'כל
 ואטר עניא. חוא רברים שבח.א פי' עניא לחטאחא
 כי עניא חיא חא' שע.י אל.ף לחם פ" לחטאחא

 אבל רעח חסרק חש אז א' ח5חם סו חסרגאשר
 רעח חארץ כ5 ט5אח יהיח חא' נשלם יחיח3וושר
 וו,ת חכטת "שושח חוסן עחיך אטונת וחיחח.ש
 בחסרק ו,ת. נטטריא רעה פעטים שוי-1 וחיינומי.1
 ח' נעשית ברעח וכשנהט5א ככולם עני חואחרעח
 חר' בכל וו1א עוני לחם לאכ% ח' לנו שצוחהשטר

 שאסר טח אבחחנא. אכלו ריעינויים:
 אוטר חכומב וחלא רמצרם בארעא אבהתנא אכלורי
 שבאטת וחענין אבותינו. של בצקם הספיק שלאעל

 חראשתים שכהט כטו בסצרים כזח 5חם אבותעואכלו
 מצי לחם לעברים לחאכיל היח כתהרים שלשררכס
 עד בחמק חיח טסצרים אותמ ח' פשחחמא ונסבזח
 ועוצות חנ לעשוח שצוח וטח וכו'. חספיקשלא
 בגמרים אכילתן על אמש חזח ח5חם שם עלתקרא
 אכלו אשר ח5חם סחטת אך לחירוה. הניאתן עלדק

 טחטת  עעי לחם לקרהו שיך אימ חפזקטחטת
 עניא לחטא חא באן אטר וכשטחת טוב ברצקשחש
 חיו ששם רגמרים בארעא אבחחנא אכלו ריטחטת
 טהם חשם שנא5מ חעניים חר' וטפריש חענויים.בל

 ור כוטות ר תנרן עליחם לחחץת אנחממרינים
 טשות חר' של והענין בנים. ור' קרשיות ור'נאה"ת
 והוואתי חם נא%ות וחר' נאולות חר' ננרשחן

 בזרדע רחיעו שת'ס חם ובנאלתי ונאלתי.וחצלתי
 כ%! הש5"שית טקום שבכל נרו4ם ובשפטיםנטיח

 שחרביעית טפני טשנים כל%ח חש והשל"שיתחרכקצית
 כ' 'שחח לא חללו חכוסוח בין לכן בשל"שיה.נכלל
 חר' שא%ו שאסרו ביררשלטי חהש וכן ביחר.חם

 וררש שטחכר. טס  פעגףם ר' כננר הםכוסמ
 אשא "שושת כש רכהיב טחא וחרבקציחשל"שי

 א'. כהנח ור' נ' כוס על ז-ל חאר,י בכותת ו1א4ק
 בכל ט-ס חהו טולקחתי הר' סקום בכל שאטחוסח
 מייתי וחבאתי נ.כ לסיחשב ליח חוח רא.כסקום
 שלס וחוא ע%טהץ ר' ננר מן כט.ש. נראחאלא
 א'( רחיינו: ועמ.ב חטתים וחחיית חגמשיח ויטותחזח
 בשח-ז. עצטו לחתקדש קצריך  עוח.ז ננר קיררשמא
 כט-ש סצרים 'ציאת שסספר'1 חסשטז יטות ננרב'(
 חהו נ'1 נפלאווג אראנו סצרים טארץ צשחךכיטי
 מא שאז סזתו על סברך שחוא הסתים חח"ננר

 שיו אוםרים ולכן עמ.ב ננר מא הר' לו'תן.סשרת
 חבאח לשנח חכא חשתאח%מ%:
 חבאת לשנח עברי חשתאבירושלם

מ ממ4 %שר מ"חממח שמ" נמאם צק רמו מרףפ חורי4בני ש  מע וק 
 ממ4ןא חמח 4מ בי* יר לעממח
ש 4מ%ח ח 4מ מ מי ם  ש  יא מק מי 
א י שמ לקמלמ4 ט ים  יש1  ש  
ם שק, עמץ ש%מבאמח מ מ תברי חכא  4  
 ש ו מה חל,ח נשתנחטח חיןי מף ממ4םחבאח
 צץ וחמ,יח %*א ער 4ק יממל
 אמ * שןא שתמשמ א%*4 מי4מכ
 זמו שק חסקאמת מוא 64תממס
 רחקא סטחלישהץח טקום בכל סצימ לא %כןי.ם.
 ממ חסמת טן פטורח שאשח בטו מיימב*לח
 כתמוק רגשות רוב חם כך ר"א לאנשיס חםהסמת
 חסצוח שיחא כלל סתמנו ולא בלילח %א רוקאכ'ום
 דוקא ה%5ח מתחייב ועכשיו ביום. %א בל'5חר"א
 וחוא לט" שנשתנח ספני חזיינו ב'ום ולאבסתמת
 נע5ם חוח סי ועא הלילח אבל זכר שחש אר-םמר
 הגמות וכ! רעת, יחות ל*לח ח4לח בסור ט"של
 חחו ח*לות חנטה פטיות תקבות *כרים רקאינם

 טהסת וחיימ חמ שחיא ח*לח נשתנח לטתשהקשח
 טפגי כלומר נקבות שק ח*למ טבל לט"שנשחמ

 חל'6ה. טכל יהזר בסצחן חזאת חל'לח נחח"בחטח
 חסמת בפרט'ות טפריש ועכשיו בכלל'וח וקרטייוחח

 חלי5ח ואטר כר שבכל בחם נהחייב חזחשח5י5ח
 טפני זו קרשיא בטשנח חתכר שלא טסוכק כלנוחזח

 חיח לכן פסח קרבן חיח קיים כיחס.ק'טכשחיח
 נחשב לא ומסובין צלי, כ151 חזח חלילחהקרשיא
 ררכפ חיח שכן טמבין תטיר ירשבין חיו כ'בשיגוי
 עכשי א:ל סקומהץ בבטח בנטרא ישמתכרכטו



811 חגר"אפירדששק

 וחשיכ זמ שינף לנו נהשכ לא פסמ קרכן לנושאק
 משגח. כל מסובק ל"שכ ררכנו שאק שינףמפובק
 ח" טטמ ח" נא%" ד' ננר קהציוח ר'ו(ומר
 :כנים

 שמימ לפרעח ב.( עברים. שהיינו א'( רברש.נ. מם כמצרים. לפרעמ מייגועכרים
 ונננון קשח. מרינמ שמיא בסצרים נ.( קשמ.%ך
 פרעמ ננר ועא מ' ויעאט א. רברים. נ. נ'כאסר
 עכרים ננר מהו אלמינו כ. אלוח. עצסושעשמ
 ננר טשם נ. ועכריו. אנמנועמו 61 אלחינו מהוועגשיו
 ירי על כלומר כרחם בעל פי' מזקמ כירסצרים.
 על קאי וההו לצאת לנו למנהז מוכרחוחטטוח
 באתנליא מהו נסיימ וכזרוע להם. שעשמהטטת
 מיום כעצם כמ,ש טשם שבורחק כמו ולא כל4ק
 סצרים טאוץ אמכם חתאהי אשר אלחיכםמ. אני ת-ש רממ כיר יוצאק "שראל וכג' וכרחזמ

 וא%ך שלכם מומות ואשטר עברים להםסחעמ
 ט15ת כזה ש"ש נראמ לכאורח קוטשומ.אהכם
 אלמיכם מ. אני כמ,ש מהו אך רשת".כפ%ות
 שחה8 מ' ויחואיט ננר מוא אתבם מחנאתיאשר
 שמוא כהשם ננר חוא מצרים מארץ פוערנננר
 עברים למם סחיות 5מעלוג שגהע כמו סצריםנגר
 ואשבור מיינג עכרים ננר שמהו אלהיט ננרחהו

 ואיך כמ,ש מזקמ גיר נגר ועא עיכםגצטות
 וכזרוע ננר "הו כאתנליא שועא ק"טסיותאהכס
 מטשמ מ. לנו נמן רברים מ' א5ו וכננרנמימ.
 פועמ נגר פפמ מיטל'4 וב' ו0רור סצח פסמרכרים
 שפסמ מ. יחויאנו ננר וחוא אלוח עצסושעשמ

 ממצרים נההצו בי טצרים ננר מיא מצח וכר.מ'
  שמררו  ובויס ננר ומרור לחהמהטח. יכל%1א
 תנר מזקמ ביר ננר מיטלק וכ. מיימס.את

 רחיינו נטימעזרוע
 מיבי

 מהו מקפא למסית א.
 ננר מירות ררך ווהשני 5חכניעם. סצרים מכהננר

 מקכ-מ מוציא 5א ואלו נטיח:וכזרוע
 מקכ.מ מהרא חימ לא אם כלוטר משם.אותנו
 לפרעמ טשעכרים מיינו טשם ובעצסו כככחעאוחט
 כ.( טקעעכרים. א.( מנ-ל מנ. ננר מהוכנארים
 מכמים. כולנו ואפי. לסצרים. נ'(לפרעח.
 טלנו נבתים טלנו מכסים טלט אפ"4 לכןכל1מר
 "ש אפי. מב'ר רז"פתות נ. נגר וחן כצ'ל וכר'ורעים
 סרבו שלמר מכממ דהיינו בחשת מנ. כ5כט

 שידזע 1'ורעים רבר סחוך רבר ושטבקונכת'ם
 עויט  *11.בסצהז נכתמ ברעה בורע רכרע5כ5

 מנרח כסיטר כאן כמ,ש סצרים במראתלספר
 כל1מר כו ממרכמ וכ5אע'פשכו4'ייעקאעח!.

 במכמהו שיורע לפי כתח יוהר שכ6 לפ'לפפר
 : טשובח זמ מרי וברעהוובעהו

 כלוטר ובר. א5יעזר ברביסעשמ
 ג51נ1 אפ"6 אמד חג.ל. רברים ב. ע5 ראימסבייו

 נר1ל'ם מכסים מע כ,ם שמרי 5פפר סצומ וכרמכסים
 וסוטה מלילמ כל שספח כ' וכרעה. ובמכתמבמכממ
 שכ5ם כפי סצרים כ-ציאת 5פפר למרכות שסצוחכתמ
 שגאו רק 'ומר מספרים ומיו מ*למ כל ספרושמרי

 ך. י ' מ י מ ' 5 כ : וכר מניע ואמרוהלסיריהם
 ואיט תרירבלמיום אמר טשטעחג כ. "ש שככלפי'

 כ5 תמיר וחיינו מיסים כ5 כמו תסיריומ לשהכ. מיח4 ש מיום בזמ רק מיסים כ5 תסיר שימאמוכהח
 כל שימיו רק מיום כל ש"תימ מוטקז ואינומיסים
 זומא כן יס'. כל כהוכ כאן וימימ מפסק כלימעים
 בכל5 שמ*למ וטשטע חיום כל כמו שפ.רשוסכר
 שפירשו סוכרים הזכמים חיסים. כל %א סכ5מרבף
 לימות למביא רחינו מיסים כל כסו מייך יסיכל

 : מלי6מ כל זמ רבף ככלל אק אכלמטשימ
 ברוך מוא ברוך ממקוםכרוך

 עולם כריאת כהחלמ אמר ובפרסות כגלל1ה  פעסיםכ. סחח"ש מימ הע%ם כי ר. כ 1 מ ר 1 ת 1 ת גש
 במוע ואמ-כ כולו מע%ם כל בכל6מ העיםנממרש
 נג5ח "ש רכר וככ5 ל"שראל. בפרמות נהחרשהורמ
 קורם כסהשכמ תעלם חטעשמ כשעת ננלחונעלם.
 מעים בריאת על מוא חסקום. ברוך ת-שמסהרשמ.
 סקוספ אוהו שברא טקום אוהו קורק אט זמשע5
 שברא כזמ טקום מעעם נישח ומטגו עיםשל

 ש סקוטו מהו ת.ש כחאו אוהו וטקייםגרצתו
 כרצתו ועא רק טקום ע%ם מימ לא ז%הו כ'ע%ם
 ממשבה על מהו. ברוך סקום: מעים אמעהשמ

 מוא מורח. שגהן כרוך מעים. בריאח קורםמבריאמ
 1!אמר מ-ת קורם ע5 מוא. כרוך מ'ה. שה1הע5

 שמימ מטחשבמ על ואת-כ הפעימ ע5 כרוךהחלמ
 אך חפע1למ ואמ-כ מסחשבח בהחלמ בחיפךצ-5

 למסינ לנו וא-א נל5 למקור לט אסורחסחשבמ
 כ-ש לירע אפשר אי ארם סחשכת אפילו ביכלל

 הניר אשר ורכורו טעשיו גח ע-י אך "'סחשכמו
 מורימ נווון לכך חטטלח אמר סהשבהו נתנלח4סו
 כסהשבמ סעשמ סוף תוע מפעימ אמר חסמשכמעל

 אצל מגחוב ח.ש טקום נקרא מבממ-ק ועורהחלמ(.
 ד. ואברחם שחק ואצל טקום פעסים ששמיעקב
 פעם -צחק ואצל פעסים נ. אכרחם ח91 רחיעופעסים
 15 אק שמרג עטשיו וכן אערח משכינמ רשםאמר

 נאמר וע-ז חלבח של אסות ד' אלא בע1לוצלחקב-מ
 וכרכה'ך אליך אכא שסי את שכיר אשר הו1קוםבכל
 ך 1 ר ב כיממ.ק. מוא ם 1 ק מ מ ך 1 ר בת.מ.
 שנתן ברוך ט: מויח 1"טממו*

 % מוג ברוך ו"": כאן שתורש
 כננד מ4מ: אטתשלשטחשמנטגתןד

 מרפעמם תורש רברמ ם בנ* רנעמא
צ כצת בטקנ*צח ט ש ני נ' פיש. קרמ  1 ; % 1  שא "א "מ קתחמחח
ק טים א=י ענר שא ה= א5ה א  
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 חכם תלסיר חוא וחכם שכהם. שונות חסלותכמ
 הוא וחתם 4שאול יורע שאינו סי חוא ססטוהחשוך
 אחת וכס-ש חרשע חוא והפט כחטיסוונחחולד
 כסרר לוטר צריך חז-ח טכלח חוא והשע תםאסרת'
 רשע ואטר ורשע תם לשאול יורע השאינו חכםחזח
 כר,וע; לסיים רצח לא כי חחכםאחר

 סח אחר שאלותן כ' חם חערותסח
 נ' "ש כפסח כי מיינו וט' ומשפמים וחחוקיםהערות
 וחסצות חפסח רחיינו וטשפמים וחוקים ערותענינים
 אשר הזנפלאות חנסים על ח, כי ערות קעצסן
 ש5ם כאי לנל ערות חוא אשר חשם לנועשח

 הטצות ריני חן הזטשפמים כישראל שורחשהשכינח
 4שאר' ' ונו' נא ססנו תאכלו אל כסו עצסןכחסצות
 ס.ש חוא וחחוקים פרשח כאוחח חאסוריםרכרים
 חכ' ושאלחו וכר. נכר כן כל הפסח חוקתואת
 "שראל כל 11 כטצמ שאין כראותו עצסוכפסת
 א' ככית חכורות שתי לפעסים שנורסן כנהשוין
 כסצותיו קרשט אשר וסכרך חנינח קרכן ישלוח
 כלל, חנינח קרכ, אין הכ' %חכורח חוכח לאכולמוט
 והחקים חערות סח א' חחכם. שאלת חואחח

 אחכם אלחיט ח' צוח אשר וחכ' כנ.ל.והטשפמים
 ש5 הזאת והטצמ 5כ%ט אחר הוא שהשםכלוסר
 אחח מף סתרץ וע.ו 5נו. %א אחכם צוחחניגח
 חזחוקים חערות סח שאלת על כלוסר לנאסר

 השחחנן כפ' חתירוץ וח על שכהוכור"טשפמים
 לטעלח כחוב ככר וכד חיינו עכרים ,5כנךוחנהה
 טשפמים חוקים ערות ענינים נ' שחם -ינותשיכ
וח. וגל ג'( כטצרים. ב'( לפרעח. ( א חייט עכריםננר

 נ-כ לו שחאטר כלוסר לו אטר אחח ואף קאי
 ע5 נוסף חכ' חקרטיאעל

 חתיר"
 חיינו עכרים ש5

 שחחנינח נ.כ לו אסור חכ' לקהשיוג סספיקשאק
 ספמיר'1 שאץ כשכיל וכאח חפסח לחלכות שייךחיא
 ע נאכל חפסח שיחא כלוטר אפיקהק חפסחאחר

 אכל חנינח עסו כא כטהובח שכא וכוסןחשוכע
 חנינחן עסו כא 5א כסרוכח כאכוסו.שלא

.
 סן עצסו את קחוציא ולפי .

 חוכירשם ולא לכם באטרו פירהש וכו'.חכלל
 עצגש את שחהיא 6י חחו חחכם כסו כללשטים
 חוכיר -לא כעיקר וכפר כלוטר כעיקר כפר הבללסו
 וכר. זח כעכור 5ו ואסר שסים;שם
 שאיט של חתירזץ חנדח כש כאן שטשיכ סחחענין
 קהשיא ע5 כי חכהע חהירדז טשיכ ואיט לשא%יורע
 יאסהו כי כא בפ' שכהוכ כטו חרשע 'שאלת של11

 פסח. זכח ואסרתם וט' חעבורח סח כניכםאליכם
 קכנ5 חוירא פסוקי חנדח בע5 קרקרקדחאנו

 חשטרת לננו ומרת בתיב כנים חנ' ש5חתירמים
 כהיכ 5א חר,צע ישאלת אצל וכאן לכנך מטרתא*1
 וחיינו פסח ובה ואטרתם רק אליו 1לא לכנךלא
 כ%, יבד השירכרו 5רשע ש"שיבו חפווח חתורהשאץ

 וכח ואסרתם כל5 כררך שתאסח חתורה אטרחרק
 כחוכ וזח לח' חוא פסח וכח לוסר שסצוח כלו0רפסח
 שנאסר וכו' אוכלים שאנו וח פסח כחנרחלקסן

 וכאן ר.ג לטשנת שייך וח כי וגו' ובתואסרתם
 שניו את הקחח אתח שאף אסר חדשעלתירוץ
 עם רק 1בד תרכר %א כ% 6 השיכ לא כוחכלוטר
 כהז כני עוד 5ו "ש ססתטא כ' אתך חיושכחאחר
 ש5 תירדז לו טשיכ 5בן כלל שאל לא חאחרחח

  ביב1י אתך. חיהשכ לחאחר כלוטר לשא% יח-גשאינו
 הרשע על כלוסר נסחר כ4שה לו ולא לי ח' עשחמ
 5דז ו5א לוטר צריך חק חישע עם סרכר חיחואם
 כ6א נגא* חיח 5א שם חיחאלו
 אפלח: יטי כר קטחו סאתם והקנסחר

 סחרץ חא עבשע וכוה וח עכורכ
 סכ5 ואח ח*לח נשתנח סח ול ראשהחחקמיא
 סנ5 כסצות נחחייכ חמ שחלילח וחיינוחלילות
 וטפהש כטצות טחוץכין אין ח*לות שנל%י6ת
 שבתש כמו החוא יום חוח ח*לח את קראשחכהוב
 סראק יכ% ואסר זח כעכור חחוא ב'מ לכנךוחגרת
 אסרתי 5א זח כעבור וט' יום סכעור יכ% וכרחרש
 ב*5ח חקא 1"1 וטה וטרור סצח ש"ש כשעחא5א
 ח5'5ת את קורא. וחכהוכ טצות תאכלו כערככס-ק
 5ת אץ כי כטטת נחחייכ ח*לח 5כ1 חחמ יוםחמ

 נ55: 5'לחכחעת
 וספרש חנוף ונלות חנפש נלות נ5מ. עניני כ'שחיח פ" וט'. טכבים עכורת  עוכרי ח ל ח תס
 בעבר חטף: נלות ואח-כ חנפש נלותחחלח

 "שרא5 ארץ בין שספסיק כמו כי 1'. כ 1 ר ח נח

לח"
 "שרא5 אוץ כין ספסיק לטעלח כן חיררן לארץ
 נאטר' חסור וג-ו רינור נחר לארץ לחוץחע5'תח
 את בח אר ו אנחץיבם: "שבו חנחרבענר
 וכוע לעקו ואתן קמי": לכףורעה
 שקב, (%4 דלק 6 יחא קלאכד

 כרוך חבמחתג קוסרכרוך
 יש הבר שככ5 6חלת קטחבחי נצי ש'חוג
 חטחשטג טעלת חסעשח טץ וע5 וסחשכחסעשח
מצ

 כרי
 על ועא כחך חס1טג 1ל חכטחדצ שוטר

 פתיש וכוע חקץ את חקכחסחקכתן
 זט בעתת הו לא מסח אחקהת כקחח קגצככסו

 ע5 וחשכק קץ ניא חקכ-ח כאשר ח"הץאחטנח.
 ואם לחשע לחתח% וסן סאעח גתמא לא חנ6ת"%

 חקץ געץ וססח"ם דם ק סא% 1ששדל בץ ז"ששל
 מתח% וכו לא ח( ואם אחקהח ונו חחוחחלח
 שחקויש ע5 חוא שכרוך כאן ש*אמ' חחו הסשחרטצמ
 לעשמ קנח טאות חר' חקזק5 את חישכ חאכחך
 שאסר אק טא9צ ודכף אבעו 5אברחם ק*אדכסו

 4מד זרעה יחיח נר בי6צמסאמטן
 כשמחד 16 "מקב חב" ז"ת16 % נהח"סה
 ועכרום קממחמקמייהחוק;ממ



8מ חיישפ4רששע

 שנח פ'1 חם אותם. וענו שעכור:כ15מריטי
 יטי חתחילו סרים שנולרח שטשעח עיגוי יטישל
 את ויטררו התח% שא! טרים נקראת ועש-!עזו'
 ולא שנח מאות ר' רק חיח לא בשר הבלחייהם
 את וח-שב ק.ץ נחסר והנח שנח רר-1 רקבטצרים
 טאמ חד' באותן נ'כ ארצות בשאר שחיו שנחהק-ץ
 תה יעבורו אשר חנוי את ונםשמ:
 מ"חתח רתא הש שת ם"אח מ-משף חשתמ
 חארץ סן חן חטומאות כי פחיט מיקק אבחזק%

 ישוב ררך לפי כי השסים כע שחן חנ!יקיןסשוהש
 את ובתיב רעחו את א"ש 'ויק לבל נוחן חשכלחארץ
 שממנו חשמים כריאת שורש חרי חארץ ואתהשמים
 שחושפ ואת כתיב ובארץ את נקרא המויקי1נמשך
 מספר , שחוא תם שטר נם ל' שחש מספתלשת
 כלומר נר% ברכרש זאו כן שחף טומאה(. שעריס-ט

 עחח כן הארי ברשעים נקסח חקב.ח עדשחשתחלח
 : 5צד'קיםטצח

 1ב1'. 5אב1תינ1 שעמרח1היא
 חיא עטגו שיחיח 5אבה?ינו שחבמיח חחבטחחפי'

 בבוקר אומרים שאנו כטו וחינו %נו לאבותינועמרח
 רבח שאחבח 5פי ע%ם אחכת ובערב רלחאחבח
 אחבח אינח חש ע%ם ואחבת נר%ח אחבחפירדשח
 שחהו בקר %כן שסע%ם אחבחו רק עצמחסחסה
 אמט שאוהב רכח אחבח צ.ל ש חנאיחרתסה
 רונמת שחוא מערב עצטינו סחמת נר%חאחבח
 סחטת חש שחאחבח שלם אחבת אשחם אטחנלמ

 טחטת 5ע%ם עלינו אחבחו שחחיח לאבותזושחבטיח
 מצי5נו וחקב-ח  עצטנו: טחסהאטתש%א
 כללות שם ע5 נקרא חקב" שם פי'סידש
 "קרדש ונמחת חסדים כחינות בב' שחם ית'השגחח1
 וסתיראק בע%ם שמ נחקרש בע%ם רק בעשהשנקרא
 טלת חטיר וכן סכ5 מפורוש ,שחח4 כ5ם ויחממטנו
 תיקת !והר בחיקוני שאטר כמ רק ע5 כירחחקררש
 ע5 נקרא חוא וברוך חלרם. את !קרשת בסורי.ח
 החו כ6 בפי נתברך !ח וע-י בע%ם גכר אשרחסרו
 וכרוך 4"2אהג חהו אשר חגבורח ע5 חקדרשחקב-ח.
 חחש ברוך ואסר עדשוג חוא אשר חטובות עלדעש

 קצת נתנ5ח חנביית ע-י רק ת4ם ננהשחסרו
 ברוך ואח-כ חקרהש חח5ח אמר ו5כ, חנע4מהטחסרו
 השתנרלתי וחתקרשתה וההנדלתי . שאמר הדשהש

 אשר בחנקטות והתקדשתי א!. אעשח אשיכו4טומת
 בחיטת חב' בא15 השקלת באן שאסר הישאעשיג
 : השמש5 יטק שלחם ידים סב' טירםסתמלט
 סרנ"שים אט שאק אע-פ פף ר. ט 5 1 אצ
 ערשת חוא אעפ-ב המיר קדשת חוא אשרבנסים
 חארסר טלב! %סר וצש 5ברו נר%הז נפ5שתתמיר
 אשר חחמת נראת 5א ראדשתח שבהשקפתכ6סר.
 חארכר 5בן ביקש טת 5נו ירוע סויט לקיקב 5ב!עשת
 אוכר אדט' חכתוב ע14 חעיר סועפ-כ 5"צקבלודשות

 והקב-ח חכל את 5עקור בקש חוא ע.ב אלאאבי
 אף  עטנו נסים חסיר עדטח חוא כן לטוכחהיפך
 חרבוה פי על אנוס אנהינשם:שאק
 נמר ץח שי 5מחם *רר אטם ןח שאשמ'
 ה"ת גשחם שעאע4

 יצמ ע" שעא וקב"
 לבא אבעו יעקב חיח ראף וז-ל בם-שלסמים
 לו נרמח עהכוהו אלא אנום. בעח-נ כאן שאטרהחו ו" נרטח "מכהע אלא טזל של בשלשלאותלטטים
 לח-שתקע. ירר ש5א חרטר! ע.פשיבא
 שאם שעח לפי -שם 5נור אלא שק!ע שם להיותפי'

 !את אך לחנאל. יכ%ין חיו לא לחשתקע טעמחיתח
 אלא כ11גת1 סתחלח חיח שלא חקב'ח מאתחיתח

 :לפי.'שעח
 בשבעים שנאטר כמו סעטבסתי

 והיינו מאלחיפ טעט ותחסרחו כם-ש ו'. ב ו פשנ
 פנים !ע' בינח וצערי חנו'ן כ5 טשינק הם5אביםכי
 כננר שנח חישרים מאח טשח חיח %כן תורחשל
 שלפניח ובשנח הורח ש5 פנים !ע' בעח שערינו-1
 ב"שרא5 וכן טעס. וחחסרחו וחיינו שיסודג עליונמר
 וה"שב חורח של פנים ע' כננר נפש -שבעיםחיו

 וכן לגר רשאר לבר לאח בני ט-מ וינשבפרשח
 נר51 לנ1י שס 1יחי ע': דיאט5ם

 שם. מצ1ינים ישראל שחי1ט5םר
 בארבעח סחברהח נצרת השוטח אוטח. חוא שגרפי'

 מי' בטיחם 5טשפחותם בארצותם ללשתותםרברים
 גר נקרא אומח כל וכן בניסוסיחן חוא גרחםשל
 ויחי מרכהיב שאסוו המ בניטוסיו ניכר שחואע.ש
 וחיו בניטוסהזן חיכר 5חם ה" טסתסא 5נףשם

 חשית שצתו בחגתוות והיינו יגקב בני שחםניכרי!
 חענק: סשח "שעיח ע5 בפ*ע'ין

 ע5ינו ויתנו ויענונו ונו'וירעו
 ,את " שמכש יש  1. קשןעבורח
 קא1עו פ" וזנתו לה נתחכסח חכח כם.ש4י
 ענווע לטע! 5קכע במ-ק חטורהן עטרותעלזו

 לטש מסים שרי עלע 1'שימ פ' )נ-לבסב6תם
 5חכביר טטים שרי עלמןם נחן שטהחלח וכר,עטח1
 וחפש עתרלר6 חס5ך סנח שרותיות ססיםע*חם
 אבל הט4ך לסגה 4שלם להשתכר 5סלאכחטאר
 רק א חיח %א וכר עניח1 לסען חיחח כ1תה1עיקר
 רך(: בפח*ברם

 עב1רח ע5ינ1 1'תנ1 1נ1'1יב1
 עבורת כמו בח חורנ6 שיא עבורח חיעו וג שק

 ונו' ויעבירו 5חיפך: וכן לאנשיםנשים
 ש5א רק ק5ח עבורח שחוא רך בפח פי' ך. ר פב

 פלאכח לעשות בח קצח ארם ש5 שנפשו בחחורנ15
 טצרים ט5ך ויטת בח: חהעל%2א

 בל!ס! *. 1כ1/ יישרא5 בניויאנחו
 שש "שראל נני חאנש %כך בחם סעבט-םסים תץ שמת !כז! לבר טש שמ-ם מו שים11עח
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 וכר וירע וטעקו ועח-כ כלכ חש שנחחחעטרה

 פר"שות תחו אלחים אלא אוהו יורע שאיט רכרפי'
 כנים ארם של עיקר שוע רברים נ' 1ה! ארץררך
 כטמם אוהט דנט עטלו וחמ רוחזת ורירחמושח
 : %חצט עטלנו תדש עניניס חג'שלו

 ושליח ירי על לא ח'1י1ציאנ1
 ירי על ולא טלאך ירי עלולא
 נ' ננר וחהנו משח !ח שליח וחאנו כצ.ל ר5.ש

 בבריאח רשרף בטירה וטלאך בעשייח 5יחשלסות
 עלומר חג' סאל1 א' ע-י חיח לא חנא%חדייקר
 רכיט נדשח ואפ" אותם לחהרא סחם א' שלחשלא
 כעת סאומח לעשות 6 צהן 1לא שלחו לאע-ח

 כפסח ח' טטת עשו ביחר "שראל כל וקחנא%ח
 י% "מק ובעצסו: כככורותיזמתה

 חש עסד חי. לשק שא שש מ ועמומטח

 ש4 ממיח ק6 כעבי שחט "שש נח4*
 גטתמ קהים חפ מץשש ומית א , שכ4 1י"
מ י גשש וק %ל ששם גשר 04שאק  שטק 
 מ מייה שק מ%ח ו" שטס וחם אך04
 ש אך יהברך סאהו שכחוהם רבריו סניר טחםאין
 ער חארם סכל טאר ועניו סטהע חטקיים חארםיר'
 מגל חקב.ח של נטחהע ח! כל1 חע%ם שכלשיביו
 סלך על חחש חארם את טצוח וכאשר יהברךטאתו
 יבש "שסש לא שם חהש חרבר על מדינחשו

 בשם לחם וחניר בא וחארם חחש הכרשחעלוחם
 חוא חחויו חברשח שבה כל לעיז נחנלח חיח וכ!ח'

 וכל סדשנ !ח וכח פרטי כח עדיי! דיש אךסאהו
 יטל כי ע16 דשסו ש6 שדשא ליחסו אין חטושנרבר
 כ4 אך כוקמט בו %ששות חההש כח לחשינחארם
 ח! 1ח! לכרו אלט סיודטק ותכרחשים חכחותכל

 נטרוחיו כ4 שר,ש. להשינ 6שכל ניהן לא ביגבורותיו
 חכחות שרשי סנ' כנות ט' כטצרים חט אשרהז!

 %ק חכל כ5 בכורות וטבה יעאייה על בפ"כט-ש
 מיא רבר .לומשות לטשח טצ1ח וק חיח לא טבהבכל
 לכל טצוח הקז בטתת עטכת ח' ציוי ע-פעשח
 הנבורהן כל השלו כללעת שחש פסח לעשות"שראל
 עשאו חש אלא שלדש איע וטהדת! עצטן ועוחכחות
 שלוע %א עצכש חן לק יבשו פיו הל שאו פיו5

 5 !9זז לכ5 קנוונלה כבו!י ע1!חו שנוונלח1הגילד
 רק לעצפו ח.1 כבור גהח נסל שלא טשרע.חיר'

 לכל וטנלח רבר בכל עצסו את כהשפיל חיחאררכח
 סעברץ א' ההש ונם "שראל %סש לברו ח'שח!-ע-פ

 גממים מראת חסיפור בכל %ק וכעצסו ככבורוחדש
 ל:1 אסור כי טשח את ח.1 6טר !כרק לטשק

 תלף "שבה שי! 61וצסו לכבורו רבר שום6שח4
 ויבר איףם שם חטשהף וכל לברו בח' רהבטשח
 ענדשח כח' יאגדט כתיב %כ! הע%ם טו נעקראחר
 להשטנת איהבת וח נשמר טשח לנר%ת לא כ6טרעברו
 וסשח !את כל עשח שח' שחשגיט טשח דיטת"שראל

 לומשות שסחייבק קבע%ם חברואים ככל עברו יקאעו
 יחר ג%ם "שראל עני טשח "שיר א! ולטרצתו
 חגבור שכל ועצטו כבויץ תחו כנס ג%םששוק

 דשבה אמעהט עיקר וחהש טסש קלו ח!חגטרהז
 ננצכח רהזו רשחיח לגו תורח שלטר רביטטשח
 שמעתי סשה וקצת בטררש כט-ש קחק סטכחיוהר

 : !.ל חנאחסארט-1
 וכוווע 1בי. חרכר !ו חזקחכיר

 91 כולל חש ורבר ירים קני שחפ חחרב %נםדח
 אחרתמ ח' ט5 בטרות טכח שחוא וחרכראשתוה
 ש4 תר בסוסים שחם טיניפ ח' "ש עצסוערכר

 אצבע כל אחת כאצבע אלא לק1 לאשבטצרם
 סבות: בעשר ג%ל חיחואצבע

 פירדש חחרב, 11 נט1יח1כ1רע
 ער ככמעת בטגת טצריס על נמיח חרטשחיהח
 ששם נררהשלים יאיח טבש תק כל לעקשטמי
 שגחוג בא! שנם ראיח וטבש נטיח חרבחיה

 : נטרח חרב חיינו נמרהובצרוע
 ניש %ע מק צו יחק זאת שאשרם סחהש אמ" פ9ש חססה וחצבאותות

 יח ובאתזחץ תחו הטכע שזר הוא וט8השדנ
 דשחץ חטטח על שחיו חאהית וחו פ"חטטח
 טכמש הזמשר כל עליו כדמב שלם בריאתטווחלת
 "שה,% לבני שהראח חרם פ" חרם זחוטפהים
 חשוף טמיטי 1לקחת לך "שטיט לא אם מיחכט.ש
 )וענק מכות: חעשר בכלל חיח לא חטפת תחוט'

 סטח שכעח ג%ף רבר חרב רברים חחטשחשאסר
 וכטרא נמדח ומרדע חחח ב'ד ספסח והרשרם.
 סטת עניני שש6שח חעני! ובטופהים( ובשחיתנדול
 יפסר חטובח השגחהו ססלק שחקב.ח א'(חם.
 חהש רבר כל של חקטם כי גאמנש חחשחרבר

 שעקום רע לרבר כח שטה! וחב' והנוטחשגחהו
 רבר חם חכ'( 1ח6 טסנו. לנשם צהכים אשרמח
 חוק רבר שאק טאר חח!ק חרק חוי תצ4חיות בלהי חרבר תשאר חשנחהו סמ4ק דשא שחרברחזרב
 והעלם בחערר חהש וחח חכח אך לנסיי הדיא4רבר יפסי חחטת כח יופסק שחר שבהנע רתסהוכע%ם
 סכעלי לקח שיג% חוקח שירו רק ניכר שאיטסאר
 נבור שאק סח אחר בדנע חטתם כח רכיםגחות
 חדבר. הש חזקח ביר אטר לכ! לעשות יג%בשלם
 כס-ש סידי נקרא 1רזע כי חחרכ. !ו נפיהובזרדי
 תטיה כסמע בארעורביט וכט.ש תאסשט !רדייא4
 תנלה שניבר בחרכ תו5 לסעלח כט-ש באיהג6אחש
 נקסוצ לנקום כאהם לבא לחחרב שטוע כללעי!

 גיל4 חוא וחנ'( ח!קח. חיר חיפך וחשכאידשליא
 כח תווק נמח חיוהו ושספסיק טשניחם כל%שכעה
 חפרסות חשגחתו כל לעק תהגלח יכך טשן ארץוכר וחפ6הי אחר ער "שראל טטקנח סת לא כט-ש6ח
 שש ורבר רצוט 6מברי והערר וזינו לטקייטילסוב
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 בזח ננלח שטשניחם כרבר וכק בחרב בקכדשוחף
 חש6שח ח15 %ב5 שכינח נ%ף חפרטיתחשנחהו
 שחניר אהו דחיימ רבר לכל וטשת אות חיהענינים
 אות תחו חחהו יכר יבא ישסע 5א שאםסהה5ח
 5סע5ח כט-ש חטבע שינף שא גיפת לס%חכט"ש
 וררש ת.4 בטקרח שחהו 5וטר פ-פ יחא ש5אבכרי
 וחיינוישהטטת חרם ע5 ומפת חטטח ע5 קאיקאוח
 על וסופתים 5סעלח כט-ש חטטח ע5 כחוביםהיו
 6דני שעש א. טאתים. ב' בזח שעשחחרם
 הוגחיו פרעח ע5 וטנהינ סהש5 ש"ש 5חראות"שראל
 רטפכת חישר טטיטי %קחת כהוב ו5כז חני5וסקחוא
 טרשל ש"ש שיראו לסופת רק טים סעט כלומרוכו'

 ישנתחפך ומצרים פרעח 5סכות חיח וחב' כ5. ע5סגחינ
 : וכו' לרם חשור כיטי%

 מחזוש עש4 ותסרות ואשרם
שט4ח  בי: חק 4ש4 

ן עשרא5ו ט ט  יעטמם% 
מ א רםש ש  8ימנים בהנ נותן היה יחורחרני %= וק 

 ע5 כחובים הע שר-ת סובר קר.י פירש כי.1
ק ש' דצזחטטח  בשי"א: טפוש 

 ננחרם אם מ.ש מחו שי. ת אחעברח

 מם אםאי
 ר" פ*מ מחא ןרי

 חיא י,
 אפו חרק חשיב %כן אחר הכ5 רם וזחרםסבר
 61ע לחור ים 5חור דנחרים סבר ור-ע 5א.1"ברח
 : 5חור הגרח 5חור אסו חרקוהדב

 ע5ינו לטקום טובות 5ות טבטח
 ממץ ק ש ט,ש6ת מר ט%ח ט, קוכה
 אררם י עעקס חיץ וקקש קבי שק6ימת
 תנק ומ מ" בשצ" 5רשב ס%ו י" שםחש
 ט, תנק חש*ת שי טץ לח ,צ%ך ריאסר
 אמ פיט1 בשא שם אסח %כז בשרחט%ח

 ער טאמ"ם ריח ט, מנר "ז עעעו 4"4"
 מת במק נא%טמא א יח נעשת קשש5טח
 :חמי=

 נא5 ב5בר אבותינו את5א
 5טעז טשם חוציא ואותנווכה
 ,שנאמר החמא אימן בי יךרוש אותנגחביא
 נשר ו%עו ני החמחח ק שם חפששממ
 : וכר אחץנו הביא 5סשהכתיב
 אטר וכה 5חורות וכה פיכרל
 6טר יטל ןח 5א שת%ח י.  שף ח1% יח ח6חקח קץ" 116 האטר חש משירת קבחש מכא
 חע-ר בננר חם שכחים מו.ר א5ו נף 91 עבבףח65
 מ% אטהע 5א 5טח סמ4 בטסכח מסח1טכח
 5א %ח"ם סס"ח 1 אטח 4חת גאבחת סחבמהם
 קכף 4א קבףי ח16 חתם בש*ש גשילש
 %ק א"ותש קגף ש1 אטל בפיש אכ5פדעח
 שמדם י מ ח% 5שר 4אי%קסה%ח

ה עהק 1=*חט טמת י מר חשיישש ע  
 טמ שחש ח%מ חתח שימ תשר4מא%
 ששת מר חש 5חרוןטעברות פח= עף %א י ןף 6% עאעמימ
טהם:

 טינ"
 מ ןם שא% 5שטחה

 לעם ששוו:: %א י חש וקסע נט.שיף י ש% שא וטאבג נח4:שמבצמ
 עם םחחר סשח שיחר וצץפמים עם א ש" ג 1ם

 5"רא5 טעים יים חע 5א :אסרו שמות5חשת
 וטאפ5ח חכפמ"מ: וכעם באב עשרכחסשח
 חשך אק שחש שחן י נרו56אור
 וטועכור נ,: או שחש 5א"ת4"

 קאמר ןח השאטש מטי מרש או5ג נל
 יו שש וש4ח חר מטי 6א%ח בקשטשנטיש
 : ק5יטח נא%ח וחיתח 5כטחישנק

 עש.4 רכרים נ' בשר ח'. עכריח55ו
 ש5ם ע%ג וער סעתח שנח ח'. עברי חםנפש

 קטלם הכ5 טל5 וחר' , טבהוו. ער קעדשטכתרח
 נוים ב5 ע5 רם ח': שם אתיח55ורברכו

 ע5 קאוטרים בוח ח' 5נר%ת זח ושחרשבקח..
 בעינוחם קפ5 רבר חש חארץ אב5 כמרוחשטים
 ח. כ י ט חארץ: ע5 טשניה ישיחא כבודווהערר

 כ5ומר כח' טי ננר וטפ' ענותנוחה ישם א5חינווהוא נר%וי כח' שכף אוטרים אנחנו אבל 1. נ י ח לא
 5ו 5חיות נכק אשר חנכוח שהסקום לשבתחסנביחי
 עצטו סצר באטת נבוח חוא השיז חסגביחי חהשלשבת
 חוא 5ראות הגדשפ'5י וכן נבוח 5חיות 5ו שם חוארק

 השטים שוק 'שניחם 5ו חרי חטשפ%י שחואסכעו
 5חראות חארץ השא 6טבת 5ו נבוח הטקום %כןמארץ

 5חראות בשטים חוא לראות %המשפיעיעמחנותו.
 5כ15ם 5ו נחקבק השטים שטי רשטים קאיזנר%ש
 השטים 5ו רעוי 0קום 5חיות 5פניו ונכק ראף'שיחא
 חשסים ע5 קטשניח כזח סאר טשפ'5י חהשרק
 וא5חינו בב55ות כח' כף %כן 5פניו כ55 חילוקואק

 י ס י ק ס נסגו: ישפ5 עם ע5 5חשנ"תבפרטות
  עפר ואנכי שאטר שכרחם ננר חהש 5. ר ר פ עט

 יצחק ננר אביו4 ירים טאשפווןחשפר.
 ש5 חחב כסש %א שהק ק5 ששפח זב5קאטח
 מריחב נריביס. עם 5חוקיביאמכ%ר:
 חק יאשחז הקטק תקר חארז במטב5חהדמ

 נהמם עס 5חייבס עמ חתאת בעת ומי נהמעם
 וקקכ: קחק אברהם מי תקחו עש נקחש שמ

 עםש עקרגטושיכי
 ע5 תם י%ש מ באק יג1 6ש1 חשש"קר חב" טשטקק"

 חמש אמ מ חאני קמ אממ נמ ~תרמא*ם
 ע*ט שש5 מ" שממ שט דק ןאשמח
 : י-ח54ל

 חפרטית חשנחהו וטפרש ר. ב 1 ת א צב
 וששן חזכרים וע ישראל ע*ט: חיתאשר
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 קאי כ5!מר כשמים, ואלחיני !כ!/ יאמרו ' חזחנשיטויצאוטעט יעקכ. וכ'ח0עכרוחט:
 "שראל כנשי זטח עשו לא חשך 6)1 אשר סעטלח1ז

 לכ5 חראח ח5ש טו חחראט מסצריט י'טראלוכצאח
 על כז!חר וכמ-ש כנשותיחז שלטו שלא תכורחונר%חו
 ופרסטה חיחח אחת חז-ל וכמ-ש נסהו רשטפס,ק

 ימ מ לקרשה יחורח חיתחה"ב:
 ישראל י%ש: ל% תששתעחרקחלשש
 חשטתכיש % על פים ששלממשלותיג

9 שמ9מ  ט9"9 וקיכף וט. חבקי אשר 
א גטישקחל  קח% תז חש קחש מ שרש עטחי-)6עת י אחקש מ"שק שרח 

 הש עבח שחט =שת מש*ט שקעמה6תע
 שא6 ער ג' ואשי חצק כעק נאטמהל

 ראח חיט חש שכע%ט רכר כל ע5 מטצריטנצאחם
 -אם חים יברצת כיבעת וינום. ח ראוכר:
 נצלצלא% שש הס אמר לט שמ"ט מפת%

 חחריט 6"ווהרכמשמ:ייחלאשחשכ
 כבני נבע1ת טההי": בעת וכהרקדו
 חולי ארוז מ5פני מליאתת, הטצא4
ק %צי %שרארז א  9 א  ח% עשח אשר מט נטרש עשח שגן ח%י5שת שי 6"מ ןט !ש כח א ש9 "י, את אק 
 וטע וסאחך נטרתא חד פק מדש 4טטפל

 מ כוו ןוק זח יעקג אלוחמלפני
 ידכשאתןרח: שמחהע ןרק את עם"ימ"4

 מ"ת1עזחוח הא וכה חצורחחופכי
 ח5מיו ח9ר: % תס ןח סק מדכרמ

 סשט גמ-ו אתת ער הא מישלמעינו
 : יט 5א שתח עט י את אי י !כאש

 שיא מף מז אשר חמתהשפוך
 חפסק מ 5ט 5א י לט לא 6סר זח אחרשהר

 חראשת שחד ח%ל את שמפסק והאםכאמ6ז
 %אט על ק9 חשד הד יתרם ,א%תקאה%
 סחרשם שאק מדח מתח%ק יעז יאתיתא%תט
 כשפ!ך מהחילק ולכן חפרשעיט שיכלו ער חצריקיטקרגי
 : לט לא אומריט !אח-כחמהך
 כ' חמחך כשפוך אמר כי !'. נ ! ! נ ל א5
 את אכל כי כ'( וכו'. ייעוך לא אשר א'(רבריט.
 זח לנו לא חוא שחכל ע-ו כאז ואסר וכו'יעקכ

 לנו לא בודאי ההו ידעוך לא אשר אומריטשאגחנו
 נ-כ קקכ את אכ5 כי אומריט שאנו זח נם !אףח'
 על כבור חן לשטך רק מכקשיז אנו !כשכילט 6!לא

 מתך. א על חאוץ? סלאח קחסרך שטפריזחסרר
 ח 5מ אטת: שנקראת כהורהך שטפרין רשרהךעל

 סלקת ולמח וכר איח חנוים יאסרו לסח ע5 כזנם
 וחסחרת ככורך חשמיט על להיות כטרךשכינת
 !חכל אלחינו ח' עשח. חפז אשר סאחט!פניר
 לא אכ5 הטעשח אחר חהו תיכר ורצתו בחפצוחוא

 שככל ם. עצכיח ע-כ: לטאמרעשח. חסעשחבוועת
 זחג כסף חהו וחחומר חכלית "רח פועל חומר "שרכר
 כמוחם חכלית לחם. פח צורח ארט. ירי סעשחופתל

 כיחראשונים ירכרו. ולא לחט פחיחיוערשיחט:
 כמ-ש כ"שוף ע-י לרכר יט5ק שחיו  עצכיחםעשו

 כ' כפח ירברו לא אך . מפיו כ5עו את!חתשתי
 ככל וק מרכר חיר חיח כיר חמעשח חיחאט
 חאכרים ע-י לא חכל הילוך וטשרש חשיםחד

 ח ט כ אל ר ש י %יקוסמספריט(: לחחרפ.חשייכים
 שרם כ' בח' בטח "פראל אחח %כן כלוסר ח'.כ

 רצתו 5עהשי רצתו 6)%ף חהו שנן וגית חה4תענם
 כוראי הזיח של! 5כטוח אחק כית תחךעאט-כ
 י רא י רצתו: 5מקיימי נמ51 ח' כש"פלם טגעהר
 שאיא כמח "ש אחח ככית כי ח' 5'ראי וג-שה/
 דאחרן: עוכראערשיז

 חומח שחארט חחסית ח'. כ ת ! ס ח ל ב !מ
 שחכסיח נקרא וכסחת חכטטז. לא !חוא טעצשכ!

 טעל חכטש שלא אף כח' לחסות שמצואמר
 ,%שר גנריכיג מכמוח שצם";"רט

 אעפע חבסש חתח חכט" 6חזאףשלאשחואנחכ
 סככונק נויט כל כח" 5חסתעחרמכ
 נש!א4:ד1עטטע אקשחעמחקק סכ!נקטרחק:
 טסמ חער סככונק נם א*הבתי:קחכק
 מרחק נט ח1! טתביט עחעת רחתיםאחרם

 כרכוריט.כ6סראעפ-ככשטח'וט':סכוני
 !6רת איי לחמל חסר !אעו נגש ע4שק

 רחיתנק רחח הי: י מהאפצ
 הראש חיהוך רק חסר !אינו לארץ 9תישחפיל! וא"

 קול וע.כ(: קןרגי שח' כח' לכטוח חארטצריך
 כטחתי בחסרך !אני כמ-ש וישועח.רנח
 !אני !חיינו וכר לח' אשירח כ"שועהך 5כ'ינ5

 כ"שוקהך לכי ינל חמ5חטה קורט כסחה'כחסרר
 אחר אח-כ מלחטה כשעת שחוא ח"שועחכעת

 ק% בן עלי. נס5 נ' לח' אשיח ה"שתחחסלחמח
 רשעיט. כצמר חוא ורנח חטלחטה. קורט חפלחחוש

 ה"שועח קורט חרנח ושסר חמ5חסח. כעתרשועח
 . כח' לכי שכטוחכלומר

 קוים חרנח שאצלי
ח"שתח:

 שני ק ל ח םת




