
~שוכר
 ~~ הו~

 ~ה ה~זון שב~ןך יין ב~ן
 ב~~

 המזןן~ שלא~~ יין

יי~
 ~~זןן שלא~ר

 משכ~
 הרב והביאו ~שכר~ ~~נן המזון שבת~ך

 ש~א ן~~בן זה הב~או ~תוס~ות ן~ם~ל~~~
 ושל~ י~ת~~

 ~ו~ל
 ~~ו~~~ ב~ל היו~רגילין ~וס~ת ד~~ ~ת~תי ן~בר הלל~לן~ר
ן~~

 ~רגי~
 רבי~~ ~~ס אבל יןתר~ ~ןתה יןתר בן

 ~יוח~ הו~
 לל~ל

~ס~
 בו שאןמר ה~לל לקר~את

 כו~
 ולכך ןגו~~ אשא ישן~ות

 לרבי~~ ש~י~י שבין~~דו~ן
 ליה קשה דהןה ~לא י~~ה~ ל~

 של יין ישתה ~ם ~~ א~~~ת מ~~ל~ר~~ל~י
 רשו~

 ~~י~י כוס אחר

סו~
 כןס יק~ ס~ף

 ש~

 אמר ן~~כ ~~~ל~ ~ובה
 ב~~~~

 ~לא
י~ת~ר

 יןכ~ ן~~
 עוד

 ~ןב~ ~~ כ~~ ~~~~
 ה~~~ ~~ין ~ומר

~~~~~~
 לברך צר~ך ~ם ןהרא~ן~~ם הג~ןנים

 ע~
 ~וס כל

 א~ר ~~רונה ברכה יב~ך אם ~נ~~קו ןכן ~ו~ן~
~~ 

 וכוס~ כוס

והבי~
 ה~ןר

 ~ל~
 ןהוס~ם ת~~~~ בסי~ הד~ות

 לבר~
 ~ל ~ל

 ~ן~

ו~ןם~
 אחרונה ןברכה

 ר~
 ~בי~י~ כןס א~ר

~~~~~~~~ 
~~~ ~~~~ ~~~~~~~~ 

~~~~~~~~
 הי~

 בבא
 ד~ס ובכ~~~ ~לעיל~ ~~ש~~ ד~י~~

~~~~
 ו~~כ ~~~י~ין וא~ן ה~י~ נ~~ולי

 הי~
 דל~יל~ ס~~א

 ~יניינן רבי בשם סי~ון רב~ ~ אפיקןמן מא~ ש~~ ~להן~~~~
 ר~~ זמ~~ מינ~ סיסיי רב~~ר

 ~הן~
 יו~נן ר

 כדמו~~
~~~ מהבבלי~

 בר ד~נ~יא ו~ןז~יא ~רדיל~ כגןן ~~ר ש~ו~ל ~ מתי~ה ~ינ~

 דהי~נן ~נא ~~ןק~ לה ~~רשי ןאינך סי~ןן דר~ ןיר~ה~~ל~~

 ~~ו~ות ~ס~ןדות ~נ~גם היה ש~ך זמר~~~~
~~~~~ם ~~~~ ~חשו~ו~

~~ 
 ~ל ה~ר~ים ן~ן~ ~צ~ן כרים ן~ו~לים ו~ו~ שן ~~ות

 במזר~י השת~ם שיר ~~י להם ~~בו כדויד ~~~ל~~
 יי~

 ן~ו~

 ~~~~~~~וס
 הן~ דא~ דהן~~

 ~~טי~ין~ דא~ן ~מ~ל ~יר~ת סי~ן

 ~~יר~ן~~ו~
 אותין~ ב~ילוף הןא

 ~ועיין ה~~טים ~~שון
~~~~ 

 אמ~ ~ א~י~ומן מ~~ ~~~~~~~~~~~~~
 ~~קרו שלא רב

 ל~בןר~~~~~ר~
 ן~לך ~כ~ן ~לי~ם ~~ציאו ~נייכו א~י~ו ~כלן~

 ~~ר~ ~~קו~ן~~~~
 ר~~י~

 ןגןזליא לי ~ר~ילא~ כגון א~ר ןש~ו~ל



 ורבלאבא
 ח~~~~

 ~~רים ~~ון אמר יןחנן ו~~ ~ שילא בר
 קליו~

 ~א~ול ר~~ל הןה ד~~ןאל רב~ לאבא ו~~~~~ם ו~רש~~יואגוז~ם~

~קינן~
 ס~ודתן א~ר ל~~~ל ר~~ל ה~ה ןרב ו~~ריןת ~מהין סעןדה

 ~י~י ןהביאן ~~ציאו א~יקו~ן ןלשןן ~גו~לו~
 יוח~ן ןר~ ~ ~~~ק~

~ש~ןא~
 ןברב סעודה~ בקינוח ב~ילן רגיל שהיה א~א ~~ל

 ~רבי ~נ~יה~ ~אבא ו~וזליא ארד~~יא ~ג~ן אמר ושמואלה~י~ אל~~
 ו~ן~~ ת~רים כגון א~רי ~וחנןור~ ~יל~

~~~~
 ~מ~ז בבר~ות

 ע~~~

 רב ~רסינן
 ן~~ןא~

 ית~~ הון
 אתא~~~ןדתא

 ר~
 ~ר שימי

 חיי~
 ן~ו~

 א~~
 ש~ואל

 ~~רב~

 אילו
 ~ימי~תי

 לאב~ ן~ו~ל~~ ארדלי~
 ן~יר~~י ~ א~~~נן לא ~י

 ופ~ריןת~ ~מהין ןהן סעןדה בקי~ןח ~רדיליא ~ליו~חביבין שמןא~
 ן~רב

 לרב ק~רא היה ן~מואל ~~זלות~ ~בי~יןהין
 אב~

 ובדקדוקי לכבודו~

סן~רי~
 שם

 ר~ין~ הבי~
 ושבהגה~~ ~י~ ~ל~ג הרבה ונןסחאות

 בר~ות ~ה~~~ה
 ה~~י~

 ~~ז~יא ~ן ארדי~י ~אבא ליה מי~תי אילו
 ~ןבד~ס ~ אכיל ~א~~

 הכ~
נוס~~ןת ןהבי~ ~ ןגןזליא ארדילי הכ~~י גי~

 רבן~
 ל~לת ליתא היש~ים שבדפוס~ם וכתב ה~י~ דגרסי

 שאח~~~ אלאל~~
 בר~ן~ ןעיין ןר~ז ןר~ב~ם~ ~ירש~י ע~~~י הןסי~וה

 דמ~כח בשר במי~י א~א ~ייש לא ד~מואל ~תב שהר~ןן~ןונתן

לי~
 קמא ד~~רא ל~ע~א

 וישו~
 י~כל~ו ן~מא ~~ח לאכןל עןד

 הוא בשר במ~נ~ ו~וקא ~חר~ב~קום
 ~תי אינן דארדילי ~ דחיי~

 ען~ות ~~י~י א~א ז~~ל ש~רש~~ כמן ופטריות כ~הין ~יני ן~א~~בןת

ה~
 והנה ע~~כ~ וגוז~ין ארדלין בירושל~י ש~~רן ו~~ו ~וז~ין ~מן

ה~~סחאות
 ארדי~י~ ןבבבל~ ~ ערדי~י ~~ני~ן בירוש~מי ~ שןנו~

 נןס~אות ן~אר ~ וארזילי ארדיליא ~~ורדיליא
 וה~ם~ ~כ~ שבד~~

ג~
 תיבו~~ לב~ נח~קו

 שב~~ר~ ~~~~~ ~~~~~
 ה~יהו של~נינן

 בה~
 יוח~ן ור~

 ~ד~~ם ~י א~~ו~ ו~תבן אמר מ~ת ש~חקןא~ר~
 ר~~

 ~ילא בר
 ~הרב ~~נוס~ת ~זה ר~יה ~הביא ויש א~רו~ור~י

 א~~~
 ~נוסחתו אלא

 הןא הרןב ע~~י שנןסחתו ןברא~ש ~ ~חרת הןא ה~מןת~אי~ו
 היא ~ןא~לי ~ןרזיל~ל כגון אמ~ ןשמןאל אית~~ ~ל~ס רבנו~~ת
שבוש

 ארזילאי~ ןצ~~ ה~~ו~

 בר ח~ינא לאבא ן~ו~~יא
 שיל~

 ו~~

 ~~~ ל~י ןיהיה ~ שילא ורבי ןלא ~נינא רב לא ןל~ג א~ר~~יוחנן
זן

 ~~ינ~
 ור~ שילא בר

 יוחנ~
 השם ו~נה אמ~י~

 ~~ינ~ אב~
 ~ן

 ~נניה~בא
 ל~

 מצאתי
 ~ הדורו~ בסד~

 ~ני~~ ב~ אב~ וב~ר~
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 ~ולי זה ~~~ת~ לאכתב~
~~~ 

 ח~ינ~~ בר ~~א
 ו~~ר~

 רב
בר ~יננ~

 ןהנ~~~אןת לבן~ ~א~ אןה~ו ~יה ורב כתב~ ~יל~
 ~שונו~

 ~ני~~ ~~נ~~~
 רב אמנם ~ילת~ בר

 שילא~ רב ערך ~סה~דן~~ואל ר~ ~זמ~ ~צא~~~~ ~יל~
 ~י~~ ו~ע~~

 ~יננ~~ ר~ ~ב~א
 ~~ם ~ולם ~ רבינא רב~~ ~ ~תן ר~ ~צ~ק~ ר~ י~~נן~ ר~ יהו~ה~ר~
 ~י~א~בר

 שיל~ ןבער~
 א~יו כתב

~~ 
 ר~ וב~רך ש~ו~~~

 מ~~ד ~~יה ~תב שילתבר ש~וא~
 תי~ן~~

 ן~~ע~ים ר~~ ~~~~
 נמ~~

 ר~
 ן~כ~~ ~י~א~ ~ר~~ואל

 אל~ס הרב ד~ן~ח~ןת ~ראה
 והר~~~

 ו~ו~~יא דה~ק ~יקר~ א~~ יןחנן ןר~ ןנוסחא ~~ןב~ו~~ה~
ורב לאב~

 ~נינ~
 וז~ שי~א~ בר

 ~גו~~יא ~~~~~י ~ירוש~מ~ ~ם ~~סכ~ם
 הבב~ית ב~מרא שאף ן~ןלי שילת~ ברד~~ניא

 ~ר ח~ינא דרב ןגוז~יא ~רדיליכ~ןן אמ~ ושמן~~ ~~~
 ב~רושל~י שהוא כ~ן ~ ~יל~

אלא
 דה~~

 ליה קרי
 ~יל~

 ני~וסף ~י ן~לת ש~~ת~ ~י~ קרי ןה~ם
 הגמרא ~~~י ניתן~ף ~אבא ן~~ת שהז~~תי~ כמן ~~ר~~יע~~י

 ~ר ד~נניה העו~~ת ואילוד~רכןת~
 שי~~

 ן~קחין בז~~ו ~ביבין היו

 ~~ןדה~ל~~~ן~

~~~~~~~
 ~גמרא ~~ה

 אחר ~~~יר~ן ~ין דר~~~ כוןת~~ ת~י~
 תמרים ~~ןן~~סח

 ק~~ן~
 וה~ג ~ ~ם בתוס~תא והיא ~ ןאגו~ים

 תמרים אגוזים כגון א~יקן~ן ~~סח אחר מ~טירין ~יןהתם
 תון~ליות~

 ~רסינ~
 א~ר אר~י בג~~א~

 שמוא~
 אחר מ~טירין ~~ן

 אמר ~ר~י יו~ף א~ר~ הכ~ ~תני~ זו~רא ~~ר ו~ו~ א~יקו~ן~צ~
 ~ א~~קומן ~~ה אחר ~~טיר~ן~~~~ל

 ןא~
 דאמןר~י מימרא על

 ואסיי~ זו~רא~ ~~ר ~~א נק~~~ן ןאנן ~תני~ לשוןשייך
 ~~א~ר ~ה

 בבית ~סן~ין שהיו ג~~י~~ןזקנים ב~בן ~עשה התוס~ת~~~~~רי

ב~~ן~
 זונ~ן בן

 ~~ן~
 כ~ ~~ס~ ב~~כות ~סו~~ן ןה~ו

 ה~~לה
 המ~ר~~ ~~ית להן ןה~~ן ונו~דו מל~ניהן הגביהן ~~~ר~ר~ת ~~

~~נ~
 ~~ש~~ ד~רי את ש~צע~י ~~ר

 אותם ל~אר
~ית~~ר ~~~ ו~~ר~

~~ 
 ב~~

 ה~~מו~י~
 ~~א

 ~~~רו~
 ~ידןרה לבאר ~הגדה

ן~~ר~
 בה~ ~ס~~~ם הדברים

~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~ 

~~~~~ 
 ב~דר

 הרמ~~~ ~~ ~ה~ד~~
 כתב ו~ן

 הת~~~~
 ~~דר



 ~מצ~י~~ יצא~ן ~בהילן לו~~ר מת~~לין יש א~יקו~~ן שקראן ~לןהג~ה
וז~ל

 ~גלן~ בז~~ ~ר~~ב~~
 היא ~ך

 מ~ח~~
 ן~ו~ר ~~י ~וס על

 ~הןא ~~ק ובל~ ~ מ~צרים יצאנןבבהילן
 מיו~~

 ד~~ המקרא על

ראה
 ~בע~

 ~צןת ~ל~ן ~א~ל י~ים
 לח~

 יצא~ ב~~זון ~~ ע~י
 ~קדים עניא ל~~א הא לומר בא שהוא ןכיןן וגן~ מצריםמארץ
 ~כן~~ בבהילו דבר ~ל~~מן

 ~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ו~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~~

~~~~~~ ~~~~ 
~~ 

~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ 

~~~~~~~ 
~~~~ ~~~~~~~ 

~~~~~~~ 
~~~~ 

~~~~ 
~~~~~ 

~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ 
~~~~~~~ 

~~~~ 
~~~~ ~~~~~ 

~~~ ~~~~ 

~~~
 ידענן

 ש~נה~
 ~~~ום

 ~י~
 ל~דר

 ההג~~
 ה~~וד~~ ~חר

 ~ולל ה~א~רןזה
 הו~~~

 ב~~ותן ומ~יים ה~ע~~ה ~ן~ם ןקריאה

 למ~ה~~ן אמנם ישרא~~ש~
 ת~~~ הו~

 ~תי~ת ן~ענ~ן ההגדה

 וה~ימן בה~ה~מ~ שהביא ~~ו שלנו למנהג סי~נים ועשודברים~

ה~~ןרס~
 לנן

 ה~רן~~ הו~

~~~
~~~~ 

~~~~~ ~~~~ 

~~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ 

~~~~~~~~~~ 

~~~~ 

~~~~~~ 

~~~~

~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ 

~~~
 ~ני~ן

 ~ידו~ ש~
 לנן ןא~ן ~ס~ ~~י~י מיןחד אינן

ל~בר
 ~ן~

 ~~יל~ ~~ין אין ץ~ ח ר ן ן~ן
 ~ס~~ ~ליל~ ~ין~ד דבר יד~ם

כ
 ר~~

 הןא
 ה~י~ו~

 י~~~ ג~~ ב~שנה ~לין ש~ב~נן הר~שןן
 ע~ב~~ ~~ט~ן ~~סחים בברייתא מיןסד ו~וא ה~צה ~רי~ת~וא
 כאן אף ב~רןסה שדרכן עני ~ה כ~יב~ ~ני עו~י ~חם אחר~בר

 וא~רי~~~~~ן~ה~
 בב~כ~ת

 ~ל~~
 ~~ב~

 ~~א א~~
 הכ~

 ב~סח מןדים
 ןבוצע ~לימה בתןך ~רו~השמניח

 מ~~
 כת~~~ ~ן~י ל~ם

 ו~אר~כן
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~ם
 ה~~~ורשי~

 הרשב~ם ו~שןן ~ביד~ ה~~י
 כאן אף ~ ~~~חי~

 ~ברךב~רו~~~
~~ 

 ~~ום ~ייתינן ש~ימןת וש~י מצה~ א~~~ת

 ד~אהמוצ~א~
 גר~

 שצריך ~ובים ימים ~~אר
 ~~ לב~ו~

 שתי
 ~ ~ י ג מ ~~ה~ל~~~ו~~ ~~ח~ ובוצ~ ~~~רות

 הוא
 ול~י ~ הה~ד~

 ח ל א ה~נהגנו
~ 
 א~~ ~ הוא ~הג~ה בכ~ל א

 מוז~ין שאנו
 שהוז~ר ן~מן ~שתנה ~ה שא~ות קודםהשני כו~

 במש~~
 כסדרו ו~לא

 ה~ו~ס~ זה ~באר אשוב ומ~~ה ~ הר~ב~םשל

~~~~~~ ~~~~ 
~~ 

~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~ 
 ~בעת ~תורה~~וב

 ימ~~
 עני ~~ם ~~ןת ע~~ו ~~~ל

ןגן~~
 ~~~ר ל~מיה ת~~~ון ~ו~ין ~וב~א יונתן ותר~מן

 ל~מ~
 ארו~~~י~

 של ןב~~רן~ו וגו~~ בבה~~ן
 המ~ר~

 ~רסינן
ב~ס~ים

 שמןאל ~מר ~ ש~
 ~ח~

 עלין ~~ונין עני
 תנ~ה דבר~ם~

 ~~י ~ונ~ ל~ם ~~ר דבר ~ הרבה דברים ~~ין ש~ו~ין ~ונילחם
 ~~ ~כתיב

 ~ד~כו עני
 ב~רוס~

~~ 
 ~ה א~ר דבר ב~רןסה~ כאן

 נמי כאן אף אן~ה ואשתו ~~יק הוא ע~י שלדרכן
 הו~

 מ~יק
 רש~~~~ תחמיץ~ ש~א ~~~י או~הו~~~ן

 וה~
 ד~~ואל

 הוב~
 ~ם

ב~~
 ~ע~ כ~

 ~ל~ו

 ע~~א~
 ~ו~י ל~ם ~ם ש~ירשו

~~~ 
 לעיסה

 בייןשנילו~ה~
 ו~~~

 שגו~~רים ~~~ים עליו ש~ונין ן~רש~י ודבש~~~
 רא~ ~~ ןבס~רי ה~ד~~ עלין ו~ומרים ~ה~ל אתעליו

 ~~י~

~~~ ק~ל~
 עונ~

 ~ר~
 ר~ ו~ו~~ וא~י~ה ~ח~וט

 נקרא ~מה ~ומר ש~~ון

לח~
 ~ל ~וני

 הם הדברים ןאי~ן ב~צרים~ שנתענו ~ינוי ש~
 ~~~~י ~בא~מכילתא

 ב~גנו~
 ר~~י ו~ש~ן ~ם~~ ~~~~~ע ~ו~יין א~ר

 עו~י ל~ם~ה~ת
 ~ח~

 והרמב~ן ב~~צרים~ שנת~נו ~עו~י את שמז~יר
 ~ברים ב~אן ובאר ~~~כתב

 רבי~
 ל~ם ~היתה ב~צה הזכיר ~י

 ן~ו~ בח~זון~ ~י~או ~זכור צוה כי ~הגידע~~י
 היו ~י ~~ר עוני~

~~צרים
 ב~ח~

 ןה~ה ל~~~ ןב~ים ~ר
 תר~ן~

 א~רו ו~ן דברים ל~ני

 ~המ~~~
 אכלן די ~~~א

 אבהת~~
 כל והנה ד~צר~ם~ ב~ר~א

ה~ירו~ים
 ~יכ~ו~

 שתרגומו ~ןני ל~ם ב~מרן ~מקרא
 ל~~~

 עניא
י~בול

 ז~
 לחמא ~א ~המאמר

 עני~
 וב~י~ ןכו~~

 ה~~ב~~
 בו ובכל

 לתינוקת ~וד~עיןכ~בו~
 ~מ~

 ~~ר~ו ~ב~ ה~צה מ~לקין
 ש~

 וכו~~ ~ני
 שבא~רו זה ~צ~ אמתוז~ן

 ~~מ~ ה~
 יחץ אחר

 נ~ל~
 זה~ ~נין גם בו

~~~~~~~~~~~~ 
 הם

 ובהג~~ ~~מ~~ ה~
 ~י~ ~ם

וןין ה~~ב~~
 תר~~~~

 ~~ ~ ~~ב
 ~~ה ~ח~א

 הנו~~
 ~~~ ו~ו~~ ~~~~~ן

 הא



 ~~א ןי~א ~כו~~ ןג~זכלח~~א
 לח~~

 ~ריך זו ןלנןס~א
 להשמי~

 ~לת

 ~חמא כהא צ~ל כך אלאדי~
 ~ני~

 א~לו
 זול~ וכן~~

 לן א~ן זה

ביאור~
 ו~~ג~

 הא ~~וס~ת נתקשה ~~ד ס~ק ~~~~ג ~י~ אבר~ם

 האו~ר ~~ן ו~ייםל~מא~
 ה~

 או כלח~א
 לחמ~ כה~

 ה~סיד~ לא
 ~~~י~~ ב~~ם ~הא ~לת ןכו~ לח~א ~הא ~~נו~חת ליו~ר~ה
 ל~~א ~~~רן~~יר

 עני~
 ~ושי~ וגם א~לן~ די

 ~ושיא~ אי~~ המ~~א

ש~ירו~
 אכ~ן ד~ עניא לח~א הא

 הו~
 שאנו ~ען~~ הל~ם זה

 ~בותי~ו שא~לן ~ען~י הלחם הןאאןכלין
 ה~ן~י ל~~ין ןכל~~ ~

 כזה~ עוני ש~~ק~~ר

~~~~~~~ ~~~ 
 ה~~~~ כת~ ~~~~~~

 הד~~ת ~כ~ין
 בהגד~ ~יכול~ בקמ~ץ~ ~הכ~ףבש~~א

 במ~~~ים~ ןי~ל א~ןת ברית
 ~כןןןכן

 ו~כו~
 ~בל ב~ורו~ק

 ל~
 ה~בןדרהם ~ ~ ~תב ~~ול~ם~

 ~תת~ה רבכתב
~~ 

 הןה ~ך ן~כןל ייתי ד~~ין כל ~ןמר ~נהגן

 שןל~נות~~ם מ~ביהין ~~ין ~בןת~נהג
 ול~

 ה~ן
 סו~רי~

 ~ן~ר ןהיה

ככ~
 ~י~~ו ~די

 י~רא~
 שבינ~הם ה~ניים

 לאכ~~
 ןאמרינן ןכן~

 הןה אכיל הןה כי הןנא רב תע~יתב~ס~
 ~ת~

 ~כי
 כ~

 דכ~ין
 ~כ~ ל~נינן ~היא ןיכ~~~ייתי

 ~~ב~
 ~יה אמר ~~י~

 רב~
 לר~רם

בר
 ל~ ל~~~ ~~~

 הונא~ רב ~ב~ד דהוה מעל~ן~א מילי ~הני ~ר
 ר~~א ~רך הןה ~י וכו~~ ל~האמר

 ~ת~
 ~ ן~~ר לב~יה

 מאן כל

דצרי~
 לי~י

 אמר ~ ו~יכ~~
 רב~

 מצ~נא כו~הן
 מ~יי~~

 ~הא ~~ר
 בני דנ~ישי משום ~ ל~י~בד מצינאדלא

 חיל~
 ~ב~י~ןש דמחןזא~

 ~יראה ןכ~~~ ~~~ ענ~י ד~יכא מ~וזא~ ~~י דנ~ישי ~שןם שםל~ש~י
שחשובי

 ישרא~
 מרב ~~~דו

 ~ע~ן~ הןנ~
 ~ן

 ב~~
 דמצי ~~ןם

 ~~~ז~ל~י~בד~
 קצת ~א~ה ~~ביא יש

 שז~
 המאמר

 שמ~ב ב~~י ~לא בבבל ~ת~ןןכן~ ענ~י~ ~~~~ ~~
 הןנ~

 ו~~י~ס~~~ כ~~ לן~ר ~~דו
 ~~מרו ~~~דנן ~ ~י~א בנידנ~ישי

 כ~
 שי~ואו כדי ~י~~ ~ ~כ~ין

~~רא~
 דכ~ין כל הי~~ץ ~י~ ~כן ~ רעב ~הןא ~י כל אלא העניים

 כ~ ~כן~~ או~ה ע~יי ~~רנס~ן כי הנכר~ם~א~~~
 ~ני ~כן~ דצריך

ש~~~רא~
 ןהין ב~י~ם סןג~ין היו לא ה~ד~ן~~ם ןבי~ים ו~ו~

 נוס~ ואומריןמכריזין
 זה

 ן~כשי~
 לא

 נןכ~
 ~נ~יש ~ן ל~שות

 מעני~ יותרדאן~ה ~~~~
 ~~~ ישרא~

 ן~ש~ה ב~יתם ה~ני~ם ~~רנסין
 ע~~~~ מ~ק~~ה~ זזה~א

~~~~~~~ 
~~~~ 

 ~צריך בת~ב~ץ ~~~~~~ ~~~~
 ה~ן~~~ןת ןברןב ב~~~~ץ~הצד~י

 ל~ת~
 ןב~בו~י ל~~~~ מ~ת

 ה~~~
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 ז~~~ל י~עיה דרב~נו~~ב
 ל~

 לנו אין שהרי ~~ולא גר~ס
 ל~ו היה ~םוא~י~ ע~~ ~~~

~~~ 
 שאין על~ו ~זמנין היינו ~א

 ה~ס~
 נא~ל

 ח~~ים~ בלשון ~ס~~ ל~ו~~ט ~ק~~ ~ד~~ים של ופ~ו~ן ל~נוין~אלא
 א~~ם ~ןסן~~ ןד~ תב~ילין וב~ וחרו~ת ~~רןר מ~ה ~ם ~סחוצ~כי
 ~לת בנן~חאןת~ח~ו

 ל~~~
 דלא

 ~ישת~~~
 ~~ח ~קרבן

 כ~~
 ~~~רו

 זה ~שרלן~ר
 ל~~~

 נ~ג ~~~חים

 ע~א~
 דמינ~ר שרי דבחי~י א~~ג

 ~~~ קאמר~ל~סחא
 ן~י~ ה~~י~ו~ ל~ס~ ~צ~יך הלשןן ~~ם על

בכ~
 ~ס~ כי ~~~ן ואןלי יתמ~מה~ ו~א וי~~ח ייתי בו

 כמו ~נינו
 ב~ילןף~~ז

 ןבת~ור~
 ן~י~ ~ האןת~ןת

 ו~ס~
 ~ל ה~

 ~~ת~
~~~ן~

 י~~~
 ~י~בןר

 מ~ר~
 ~~ת~~ ~ל

~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ 
~~~~~~~ 

~~~~ 
~~~~ ~~~~~ 

~~~ ~~~ 

~~~
 ברן~ משןנות~ הנן~~אות ה~יסקא

 ~~~ינו
 לשנה הכאה~תא ~נוס~~

 הבא~
 ~אר~א

 לשנה עב~י ה~תא ~ די~רא~
 הבאה לשנה ה~א השתא ~און ר~ע ןב~דר חורין~ ~ני~ב~ה
באר~א

 ד~שרא~
 השתא

 הכ~
 ~ישראל בארעא הב~ה לשנה עבדי

 ובשב~י חורין~~ני
 ~הל~~

 הא ~נוסחא
 ש~~

 ~א~יא לשתא ~כא
 ב~בל~ אחרת ובנ~~חא רבתא ןבתניא חןר~ן~ ~ב~י דישר~ל~~רעא

 ה~~לק~~
 ד~~יי~ ל~תא עבדי ה~א שעתא

 בנ~ ~י~ר~ל בארעא
 מר~שית ~ג~ד ןבהגדה~ורין~

 לר~~
 בהקדמתו הב~א ~ לאנדסהן~ה

ש~נןס~
 הא ~ רומי במ~זור

 ש~~
 הכא

 ~את~~ לשת~
 ~ארעא

 ~ארעא דא~יא ~ש~א ע~די שתא האדיש~אל
 דישרא~

 חור~ן~ בני
 כלן~ ~ ~עתא הא או הכא השתא ה~כן~ה הגי~ הרי~ב~אוכתב

 שתבא ~~שר לא ןכ~ שת~~ ~אל~~ן~י
 הג~ול~

 ~~כ ש~~~ באותה
 ש~תא ~א ה~כונה~~י~

 ןע~~~
 ו~לת ~ורין~ ב~י ~היה הבאה לשנה

 הא ~ן אם היא~שתא
 שת~

 ןעל לאןמרה~ ןיכול ~~תא~ ~א ~ן אן
 הכל ~תב לעבר~ת~ מארמי הל~וןה~שתנות

 ~ן~
 בני הבאה ל~נה

 ~~ה~קחורין
 ש~~

 ב~~לכןת~ מןרדים ~יחש~ום האר~ים ~בינן
 ה~יסקא ב~ל ~אין התינוקת שהןרגלו בלשון ~ולא שה~י~~אכתב וה~~ב~~~

 ל~נה ל~ולם ~תינוקת ל~ון כן ~י חור~ן בני הב~ה לשנה כ~אלה~ק
 ~ה א~~~ם חורין~ ו~נ~ בירושליםהבאה

 יענ~
 לש~ה על

 הבא~
 ~~א

ב~ן~ח~
 ~ה~עתיקים וה~מת הר~ב~~ם~

 האחרן~י~
 לשון ש~~ו



 בהגדה ןראיתי בלה~ק~ בהם העם הור~ל ~~בר בדיבורים~א~מית
 בשם ~הביא ל~ב~~ם~ חסד ב~י~ אבות~רית

 ן~ו~ הכא~שתא בנימין~ גבו~ ב~~
 ~~ג~

 כנגד ן~ן~ ~~י השתא לאר~~ ~ו~ה גןלי
 א~~~גןל~

~~~~
 ב~ברי ~קום ~~ום נ~~רה לא ה~י~קא ~את ~~~ב~~ץ

 ~אר~~ל
 בתל~ו~

 שבבבל ה~~רשים רןב ו~תבו ב~~דרש~ ןלא
נ~~נה

 ן~~~~
 ראיה ואי~זו אר~ית~ הוא

 שא~
 ארמית~ ~~רו בא~י

 הריטב~~ול~ן~
 שיבינו כ~י בבלי ב~~ון אותה תקנן האמוראים

 ןגם~~ל~
 ע~

 ראי~ אין זה
 ןל~ןן ת~נוה~ שה~אונים שא~שר

 ז~ל הה~דה מ~~רי ו~תקי~ובן ה~~
 המ~מ~

 כ~י ארמי ב~שןן הזה
 מס~רים שהיו ~ןה~ף הנ~ים~~~נו

 ~ל~ו~
 אמרתי ו~בר אר~י~

 ש~ם ויראה איתקנה~ ~ב~בל ראי~ קצת וכן~ דכ~ין כלש~מ~מר
 השתא הנוס~א ~יקר היתה ב~בלנת~נה

 ה~~
 עבדי

 לשת~
 דאתייא

באר~א
 דישרא~

 ו~שנת~ש~ חרי~ ב~י
~~ןסחא שינ~ ~א~י לאןמרה ~~נ~ג

 ה~ת~
 ~י~כא נמי אי ~רי~ בני דא~ייא ל~תא עב~י ה~א

 נת~ווה הזמן ןבמשך בבב~~ אןתה ושינו בא~י~נת~נה
 ~~~ שהיאשל~~ינן ה~וסח~

 ב~ן~
 ל~ה~ק~ מארמית ובשי~וי

~~~~ 
~~~~ 

 ~~~~~ ~~ר~
~~~ 

 ~~ו~~~ ~~י~~ ~~~~~ ו~~~~~
 ~~~י~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~י~ י~~~ ~~~~~~~~~~

~~~~~~~ ~~~~~ 
 במשנה אותם ~רשתי ~בר ן~י~ורן

 ~כ~ב בקדושין נשתנה מה ן~גנון~~~

 ע~א~
 מכל ~זן נ~תנה מה

 י~~ מ~ובין ובמלת ~~ו~~אברים
 בגמרא המק~~ות ב~ל אבל מו~בים

 אין המ~ה על ~~ב הל~ון זה ן~נין מסובין~ ~גי~ובברייתות
 נטיה מענין אלא ~ סביב ~ל~ןן הק~הענינה

 ש~י~
 את ~~ה

 ~לעצ~~ו
 ה~ט~

 ה~~ ~~~א י~ר~ל ~ה~ ~רון ~ת ויסבו ~~נין
לה~~ ח~~

 ג~~ ~ש~ב ~~ראל כל את אליך
 י~ב~

 ןכן לה~ות~ כמן שענינן
 ו~~~ ~ש~~ש מנג~י ע~ניךהסבי

 ה~~

 אחר~ לצד אותן הטי כלו~

 בשבלי ~תב ~~~~~ ~~~~~~~~~~
 ה~ק~

 ~בדים וב~בו~רהם
 ןאת~נן~ ב~~ ה~כם ~~ובת ןהיא נשתנה מה ~שובת ה~אהיינו
 ת~לת שהיאוכלו~

 התשוב~
 ~ור~ וא~~~ ב~~ל

 לן
 ע~

 ~~~ה כל
 ד~תו כ~יו~~לה

 ש~
 ~ן~

 ןמ~תבר~
 ה~~ו~ים כל אןמרים ~ה~ו לי

~~
 ~~~יבה היא ~ה~א ןגו~ ~~ו תהיה ןצדקה

 התור~
 לבן לו~ר

 ה~~ו~ים את בכיוןן ש~י~ען וא~~ר וגן~~ הע~ות ~ה י~אלאשר
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לקרו~
 לחקות שלא רבנן בדבר~ יותר

~~ 
 ~~תב~י כמו הק~אים

 דבר מוצא ~אני ל~י הוא בדבר ~מ~זק~~ ן~ה ~משנה~ ב~י~לע~ל
 ~דרי ~בכלמ~מיהי

 ~תו~ ~גד~
 אל~ינן ~~ ויוצ~א~ו

~~ 
 ב~~ ~ ש

 ~~ויה~ ןב~רוע~זקה
 ןב~קר~

 ה~ ן~וציא~ן ~~וב
~~ 

 בי~ ~ י ~ צ מ
 ~~ןכ~ ו~~ לא~ ן~ו~זק~~

 ~הם ~שו אלא ה~קרא לו~ר רצו שלא

 היינו ~בדים לומר ~קר~ים רצו לא ןע~~כ לע~מם~~ן~ס
 כמ~

 בשםשהבאתי
 גאןן~ ר~~

~~~~~~ ~~~~~ 
~~~~ 

~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 
 ןכתן~ באבןדרהם~ כתוב~~~~~~~

 גרסינן דלא ויטרי ~~חזור
 ה~ינו~ש~עבדים

 ל~רע~
 ~~~צ~ים הי~נן ~שועבד~ם א~א ב~~צר~ם

 ר~~ע ב~דר א~לן~ו~~
 ג~ו~

 ל~ר~ה~ גריס ~לקט ובשב~י ~ב~מ~~~ם
 עדיין גאון ר~ע ןנוסחת ןכן~~ ןבנ~נו ~נו הרי ~ןא~ונו~~~ינן

 ןבנינןאנו
 ו~ו~~

 בנ~נו אנו ~דיין ןבר~ב~ם
 ןבשב~י ןכו~~

 ~~ר~ה האברבנאל בנו~~ת וכ~ה ו~ו~ ~בנ~נן אנו~~י~ן ~~ק~
 שט~~

 הוא

 משחררים הין ~א ן~מצרי~ם שפר~ה המא~ר וכןונת ר~~~~ם~~
 הלא שנא~ כמן לה~תחרר רצו לא אבותינן וגם מ~צ~ם~אן~ם

ז~
 לאמר ב~צרים אליך ~בר~ו אשר הד~ר

 חד~
 את ונעבדה ~מנן

 י~~~~ ~~~ותמצרים
 י~ב~

 ה~ שהוציאם א~א
 ב~~

 ~~~ש ~רחם
 ב~~יו ן~וצ~אך אחרין בזרעו ןיבחר אבותיך א~ אה~ כיות~ת
 ~~~ ~~ב~ים ~~מצרים הגדולב~חן

 ל~ז~

 ~תר~~ו כמו ב~ניו ו~י~
 ~נסה או שם ןא~ר ב~ח~~ל~ עצמו ב~ני ~לשון ר~ןתיה~ בא~~~ונתן
 שם ~שם וגו~ גוי ~קרב גו~ לו לקחת לבאא~ה~ם

 ל~ד~

 ןאמרו
 ~א~ן ןיןשע ב~~ב~~ילתא

 תלמו~
 כא~ם ~לא גו~ ~~קרב גןי לומר

שהוא
 בנו נש~ר היה כך וא~ולי ה~רה~ ~מעי העןבר א~ שומ~

~שעבו~
 וחלק~ן כגורלם ~ורלנו ן~יה במצרים ל~רעה שנשתעבדנן

 ןזהו מאןרעותינן ןמאורעותיהםכ~ל~ם
 השעבו~

 ~דיין שהיינו
 ןע~~ ב~צרים~ ל~ר~המשועב~ים

 אלא היי~ן ~ב~ים א~ר לא
 משעבןד אבל מ~ב~ות ~יצאו א~שר שכבר היינן~מ~ועבד~ם

ל~
 יצ~ו~

~~~~
 ~אלותיו ~ל על ~לו י~רוט ו~עתה ~תשובה כלל ע~כ

 ~~למ~ו~ ~בין בנן ~עת ןכ~י דעתןןכ~י

~~~~~~~~~ 
 ~~~~~ ~~~ו~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~

~~~~~~~~~~ ~~~~~ 
 הגר~~ ~~~~~

 ~~נן ~א~~~ ~~ו~ק



זקנים
 ו~~

 ~~וס~אןת ב~ל אבל ~יה~ דל~~ג האבר~נאל מ~י~ ~ראה

 כןלנו דלאן~יתא~
 ע~

 א~שר אי ישר~ל ש~ל ~ קא~~ר ישראל כל
 ~ע~ ל~ק~~ם~~יתמ~ן

 קאמר~ המסובין ~ולנן א~י~ א~א ~ת~~נ~~ ~~י
 ~בןנים את~מים ~או הת~רה את ין~~ים ~ו~נןאמנם

 וז~ני~
ק~י~

 את לל~ד צריך יהא ש~א בז~ן א~~~ קא~רהכי ~ל~ ה~ןרה~ את יד~ו ~א ו~קנ~ם נבונים ~ח~~ים ס~ד דאטן
 ן~~ התןר~

 ~צ~רכו

~~נו~
 בז~~ ןהי~ ל~ך~ זקנים

 ~ארץ ש~מלא
 דע~

 כ~ו ה~ את
 א~ איש ~ןד יל~דו ןלאשנאמר

 דען לא~ר ~חין את ןאיש ~עהן
 ~~ נאם גדןלם ועד למק~נם אןת~ יד~ו ~ולם ~י ה~את

 ה~חרןנה בג~ןלה י~יה וזה ל~ג~~ ל~א~~יר~~ה
 שעלי~

 ~~ר
י~~רן ול~

 עו~
 ~~ חי ~ם ~י מצרים ~ארץ ב~~י את העלה אשר ה~ ח~

 את הביא ואשר העלהאשר
 זר~

 ז~ ~~ג~ ~~ם וגו~ה~רצןת ומכ~ צ~ונ~ מארץ ישראל ב~ת

 ן~~~

 ~~וה ~אותוהזמן א~י~
 ע~י~~

 ~~~ר
 ל~גי~ צר~ך ן~~כביצ~~מ

 ה~ןרה~ את ~ו~ע~ם כןלנו וא~י~

~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ 
~~~ 

~~ 
~~~~~~ 

נוסח~
 משן~ח~ ה~ז ביצ~מ ~ס~ר המאריך ש~ל ~רמב~ם

 ןבאב~ב~אל
 ~י~ג ב~שב~~~ ןכ~ה וכו~ ביצ~מ המס~ר ן~ל~נוסחא

 המרבה~ ~~~
וכ~~

 ה~בודרהם
 ה~רב~ ו~~ ה~~~

 ו~ו~
 ןל~~

 ן~ל
 המס~~

 וכו~
 ה~ז בה ~~רינן לא ע~ינו מ~ןה שהיא~כיןן

 ןכן~~ משוב~
 ן~נן

 ו~ו~~ ~לי~ה כל ס~רן ןא~~ה ו~ביריו ~דר~א ~~~עשה ראיהמביא~ן
 ~ש~לי ~לשןן ה~~~ור~ים~ רוב ~י~וכן

 לק~
 והנה

 ~~בי~
 ראיה

הלכ~
 והר~ ןכו~~ בר~א ~ע~ה למעשה

 ב~י~ חי~~א
 ע~

 ה~~דה
~מ~ת

 וכ~ נאה~ דבר א~ר ~ הרג~
 ולוים כ~נים ~~~~ המרבה

 דר~ ראיה ~מייתי נשתע~דו~ שלאו~ר~ם
 יהוש~

 חנ~יה בן
 ~ןי ~י~

ןר~ב~ע
 ןר~~~

 ןש~יר היא נאה ן~ר~רת ג~ים~ ~ן עקיבא ןר~ כהנים

 ~לכתבו~ נ~נעתי ולא~~מרו~

~~~~
 ~עדות ~ה ד~א ש~ינו~ בא ~~ סוף במ~יל~א ~~~~~

 ~יתה שאם אןמר ~~ה ~נין אןמר א~יעזר ר~ן~ו~~
 ~ב~ר~

 של
 ןכן~~ ~~ות עד ~סח בהלכות ל~סוק שצ~יכים תלמידים של או~~מים
 ןכתב ב~ירןשו ~~י~ב~אןהביאו

 ~הו~
 א~יל~ שז~ן סובר

 ה~~ח
 ~נ~א~ו ~דוההלל

 ןמ~ד~
 כרבנן אלא כן נ~א~ לא ההגדה

 ~באתי וזקנים ב~~ג זו מעשה ~~ןג~~ת ~ש~ר~ ~~ןןד עד~~~~רי
 ~משנה~ על ה~~~~ר ב~וף התו~~~א ~~ןל~יל
~~~

~~~ 
 ~ן בני בנ~לת ~יר ~יא ~

 ~~ט~ ~י~ןש~
 ~~ה~

 ןב~בלי
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 ~קום ~תבהלקט
 ~~חל~

 ו~וא בנ~~~~ן
 ~ו~ר~ ~~ו~

 ~~~~ו~~ו והיה

 ~ל~ב ב~~הדרין כ~~~~ש עק~בא ~~~ל

 ע~~ב~

 ~ב~י ~קיבא ~~ אחר

 ~מ~ ובשבתבר~~

 ע~~~~

 ס~רן
 ~~ודה א~~~

 ~~רח~ ~~~~
 בני ~ל

 ~קביו ש~קקו~רק
 ~~~~ ~א~~~ ~~~ס ל~ח~ ~~ע~~~~

 בו~ ן~~~~ו
 ב~ותו שהיהןא~~ר

 ן~בבא דה~א~ ~מאור~
 ~~ר~

 ~~~~~ד

 בבני שאיר~ ~עשהס~~רו ~~א~
 בר~

 ן~~רו ר~~~ ~ת ושא~ן ןבאו

 ~קי~גבכתו~ות
 ~~~ב~

 יחזקאל בר ~~~מי
 דאיק~~

 לב~י
 בר~

 ואמר
 ~ניו ~~ב~~ ת~~קין ב~~ בגיטין ו~ז~רה ודבש~ ~לב ~בתה~י~ן

 ב~ק~ בב~י תןרה ~~~~ו~מן ~~

~~~~~~ ~~~~~~~~ 
 ~~~ עם בה~דה ~~~~~

 ברי~
~~~

 ברלין ~שה
 הנוסחא ~ ~ת~~~

~~ 
 לי ויראה ~תל~י~י~~ שבאו

ד~וס~~
 היא~ ~גונה

~~~~~~~ ~~~ ~~ ~~~~~ 
 תכלת בין מ~י~יר דז~~נה

 ן~תב לכרתי~ ~~לת בין אלי~זר ולר~לל~ן
 ר~~

 לאנדסהן~ה
 ~~יסקאשזן

 ל~
 ןב~וס~ות מדרש בשום עןד ~~צאת

 בכתובן~

ק~~
 ~~~~ה וב~~ז ~ סתמא זו מעשה הביאו ~ דחשיב ד~ה

 אמרבד~ה ע~א~
 ~ס~ באגדת ~~זכיר ~ן דכמו א~רו ~ ר~~

 ~ודם ר~ע

 ~~~~ינו שהגדה צו~ץ רי~~ל הח~ם דן ן~זהר~~~
 ~י~

 מעשה מקור

 ו~~ה ראי~~ ~ינה ראינו לא ~י לדון~ אין ~א~לן מראיות~ א~נםזו~

ןכ~~
 הדבר ובגןף ~~אתנו~ נא~~ן ןי~נןת ע~~קות ןאגדות בריי~ןת

 ח~וב שאי~ן ל~~י ~ף מ~~~~~ין ~~~~~ם בכתןבות התו~ ~םדנן
 מ~~ה א~כ~ן נ~י ~ה~י ~יןתר

 בר~~
 ןר~י

 ~ ןר~~ ןראב~~
 א~~~י

~~~ה
 ר~~

 ~רא~~ ~שןב
 היה שהוא

 ר~~
 לחכמים

 ן~כ~
 דוכ~י

 ~~~ק ן~ש~להי ע~א~~ ~~ ~~~חים ןחב~~יו ר~ע כגוןאמר~נן
~ט~ז דיב~~ו~

 ע~~~

 דר~ ~עשה ~בי~
 דוס~

 ~ן
 הרכ~~~

 ~~ ~הם דאמר
 יהוש~

 ~~י ואחריו ראב~ע מי ןא~רין ~לך~~~
 ר~~

 לו א~ר אצ~ן ן~~~כנסו
~~~

 יה~~~
 א~עזר ~ר~ יודע היה לא הרי ~ חבירנו ל~זריה בן יש

 ו~ר~~ב~~לם~
 הולך ש~~ך הוא א~ה א~ר

 ~~~ו~

 ה~ולם
 סו~ו~ ~~

ו~~~~
 ~~~~חה שהיה טעמא היינן ~ ברישא ~ל~זר ר~ ~זכ~ר

מיןח~~
 ן~ו~ נ~~אתו בש~יל ןגם ~עזרא ע~ירי ~היה ~~ר~ע ~ןתר

~ועי~~
 ברכו~

 שאמרן ע~ב ~~ז
~~ 

 דלית ר~ע
 לי~

 ~~ןת זכות

 ~~~סחים ~~בי~ן ~~ה ו~נה לעזרא~~ ע~יר~ ןדןר ~יה ~הןןראב~ע
 הרו~י ה~ינו ןחביר~ו ~~יתתו~ אחר ע~~ו ~~ברו ששם ר~יהא~ן

 לר~~ ~ה~~יב~~~~ו~~
 ן~~ ~~כו~ם~ יןתר

 בשביל ןגם שא~~ן



 לר~ כשה~כו אבל ~ דה~א ~עשה בה~י היי~ונשי~ותן~
 דוס~

 בן
 ~ש~א ~יה לא עדייןהר~י~ס

 שאל~ל~
 ~ודע דןסא ~~ היה כן

 אל~או~ו~
 ןע~יר ~הן שה~ה ~~י ~בדן~ו

 שם~ בברכן~ ~מ~~
 ו~תב~~ ור~ע ריה~ג ~~נין ד~רו ~םןב~~ז

 ~זכ~ר ~ן ~~מן
 ~ד~~~~~ע ר~ו ~היה ~ר~ון ר~ קודם ר~~עפסח ~אגד~

 ב~~~
 דכתובות

 א~רו שאם ל~ק וודאי מ~תם והנה ~~ב~~~~~ד
 ש~

 ר~ע על
הלכה ןר~~

 ~ר~~~
 ~ר ~ה דאי~~~י התם ~ס~ק הא ~~ר~ו~ ולא ~חבירו

~בר
 הוה ר~~ ר~~

 ומ~
 ד~יון~ה~ק נ~~ דבריה~ ן~~י~~ ~ן~~ חבירו סבר

~~~~~ 

 רבן~
 ה~~ ~יה~

 היה
 עכ~~

 ~~ןל
 ואני ר~~~~ קודםר~ע ןאע~י~~ מר~~

 דב~ו~ ~ןס~~

 ~~~ד מ~ות

 ~י~~ ע~א~
 ו~בר

 שזה ןיראה וכו~~ ור~ע יהו~ע ורבי ור~ב~ע ר~ג~יה
 ה~~ור~

 ~יה
 בנשיאן~~ ור~~~ע ר~~ג ~ני~ם ששמשואחר

 ב~ד~ ול~י~
 הסי~ה

 ראב~~ להו~ חשןב ~~ו~~ין שהיו ד~ס~ר~תב~י
 נ~יא ~היה

 ~~קום ובכל ןר~י~ ר~א הימ~ן ו~~~~הבא~~צע
 ר~~

 בני ~מקום ש~~י ןירא~ ןר~~~ ~~ע הי~~~ון~~טה ~ר~~~ ~ו~ם
ישיבתו ה~~ ~ר~

 ר~~ ש~
 ר~~ט ~ן ~~ק

 הח~ם שח~ב ומה ~הק~ימו~ כבן~
 ~~ לאנד~~ו~הר~~א

 ז~
 ~וא המאןרע

 הו~
 ~~ן~~תא המא~רע

דר~ג
 וזק~~~

 ןאינו ~~וד זו~ין בן ~י~ןס ~~ית ~~~ובין שהיו
 אל~

~ילו~
 ןאם ה~א~ בור~~ ~עשיו~~

~~~ 
 היה ש~~ן ר~~ט

 ~מ~ם~ בנ~ י~ד~א ~ו~~

~~~

~~~ 

~~~~ ~~ 

~~~~~~~~~~~~ 

~~~ 
~~~~~ 

~~~
 יו~~ים כו~נו ~~י~ ~~~ר ~~~ה ראיה זהן ~~~~~

~~ 
 ה~ןרה

דהיי~ו
 לימו~

 הן~~יח
~ 

 ו~ד~~~י~
 זה ו~~~ן ~~~ים~ בדבר~

 הבי~
ב~~

 ~מ~ת
 הרג~

 וכתב ~ח~~ גדןל ב~ם
 הריטב~~~

 ןלד~~י
 ראב~~~ ~ד~רי בלילן~~ יצ~~~ מ~~יר~ןדתנן ה~

 ןמ~מ זו~ מש~ה ~סת~ה
 אלא נ~לק~ ן~א ~ יצ~~~ ~~ז~ירין ד~~המדר~~ן

 וקייל~ן ~ ~דאוריי~~
 וראי~י ןכו~~ ~ע~ן ק~~א ב~ס~קא ע~~יה לדרו ד~ר~נ וה~י~ו~רב~ן
 ~ראשו~י~בדבר~

 ~ירשתיה ואני ~ו ~ש~~ו~ה ~נתבל~~ו ןה~חרו~~ם
 ~ראב~~~ וה~ןד~~ ~ח~~ה אוצרבס~ר

 ~~~ח דא~ילת ס~ר
 ~~אור~ית~

הו~
 רק

~~ 
 ונא~ר ה~ה ב~ילה הבשר ~ת ~א~~ו~ ד~תיב ח~ןת

 ~עבר~יל~~ן
 ב~יל~ ב~~~~~

 חצות עד ~ה~ן ~ה ~~ה
 א~

 כ~ן
 כ~ר ~ה~א ~ר~ע ח~~לח~ות ~~

 נ~~~
 ו~ן~ ח~זון ~~ת עד בח~זון

 ט~~~רכות
 ע~~א~~

 שם ~~א ~א~~ר
 ~~ודי~ ~~~

 ~~~~א~ו
 ~ג~~ו ~א~~~~ים ישרא~

~~ 
 וכן~~ ביום אלא יצאו לא ןכשיצאו ~ערב
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 גאולה ס~יכות ל~~~ן ~~ור~י ד~ליגיןכ~ין
 ל~פל~

 ~~ ~שם
 ~ו~י לא ~~ליי~א ~אולה ס~ר ורי~~~ל הוי באורתא גאןלה סברדר~~י ע~~ב~

 ~~תיב ןכיןן ~ם~~ בד~ס ע~ין הישרה ~נוסחא ~~~~ה מצ~ראאלא
~שמות

 י~ב~

 הל~לה הן~ך ן~קדשים וגו~ ~~כרון ל~ם ה~ה היןם והיה
 יום ~~וא ~גאןלה ל~כרון י~ד ליום ~~רןן ב~י א~~ ה~ןם~אחר

 ו~מ~~ה~סח~
 ~ןם בט~ו

 לח~~
 בנ~י יצאן ה~~ח ממחרת הראשון

 ~ו~ו~ ג~~~ ל~~ג~~ב~דבר
 ~~~~ ~דברים ~~יב

 ג~~

 ~~צן~ ~~נין
 לחם

 ~יען~י
 בח~זן~

 כל מא~מ ~~תך יום א~ ת~כןר למ~ן ~א~~מ יצאת
 בעי א~כ חייך~ימ~

 ז~רו~
 י~קיי~ו ןהאיך ט~ו~ ~יום

 שניה~
 אלא

 ד~א ס~ל עליה ד~~~~י ןח~מים ןביןם~ בל~להשמז~ירין
 ט~ו~ ליום ~ה~ינן מע~ייתא ~~אן~הרק ~~יז~יר~

 ד~~ביום א~~ ~~ם בהזכרה ןבןדא~
 וב~

 ~ן
 זומ~

 ןלא ב~ן~לם חייך י~י כל מדכתיב ן~רש
~ק~~ץ

 ~~ן~~

 ו~~ילה~ ביןם דהיי~ו יום של כו~ו ~~ינן א~~ ובמ~~ף
 ה~~~ר ~לו~יקרו

 ובתןס~ת~ דבר~ו~ ס~~~ במשנ~
 וב~כילתא שם

 ועיי~~ש ~ט~ז~דבא
 ב~~~

 ~~זכירין רבי ~~תם ו~יןן ו~~~א~ כ~ אןת
 י~~ד ~שם ה~~~ראי בה דנן ~לילותיצ~מ

 ע~ב~

 זן לה~~רה לןמר אם

 על~ו~ נ~~קו ~~כמיםלע~ל יצ~~ ~זכירין שאין סבר זומא ן~ן לא~ ~ו ביום כמן צ~צית~~
 וא~

 ראב~~
 לענין עלין חולק

 ז~
 ו~י~

 א~ר ה~ חי ~ישב~~ מנ~גם שהיה די~מיההמקרא
 העל~

 ןגו~
 הרי וסגנון שם~ במכילתא ~יין ~אחר~~ה ~גאןלה א~א ישב~ולא ןלע~~

 ~ב~ים ~בן~ני
 ~נ~

 ןכן~~ ~~י~~ ולא
 לר~ שם ב~~כילתא ~מצא

יהוש~
 שאמרן

~~ 
 ראב~ע~ משום ה~למידים לו שא~~רו דרוש

 ~~לוכתב
 שראב~~ ןז~רה~ הל~

 בבני מסוב~ן ~הין ה~ילה באןתו
 שב~ב~י ~לא לדבר~ רא~ה ~~ם ~~את~ ולא ~זה~ אמרברק

 א~~ הרי ראב~ע לו אמרה~~סחא הלק~
 ן~ן~~

 החכם והגיה
 המן~~~

 ~ןהר~ש
 לה~~ אמרב~ב~ר

 אב~
 ~ו נןסחא ~~צאתי לא

 ב~ו~
 ~ ~קום

 א~א
 ןאם להר~ב~ם~ ההגדה~סדר

 ~ו~ח~
 ~יקר יהיה הי~~ ~~קןיי~~ת

 ןהברייתות~ ה~~שנה אל הן~תק ומכאן זן ~הגדההמא~ר

 ~~~יי~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~י~~ ~~ ~~~~י~ ~~~~~ ~~ ~~~~~~
 ~~~ ~~ ~~ ו~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~~~~~

~~~~
~~~~~ 

~~~~ 
~~~ 

~~~~ ~~~~ 
~~~~ 

~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ 
~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ 



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

 המקןם ברוך הר~~ם ובנןס~ת
 תור~ ~נ~~

לישרא~
 ~~גד הוא בר~ך

 ו~ן~~
 נוס~ת וכ~~ה

 גאן~ ר~~
ןבשבל~ ןבאבודרהם~

 ברן~ הלק~
 ברןך ה~~ום

 הן~
 ברןך

 רוצה ~שאתה ר~~~~ ~~שןן הןא~ברןך ל~~~א~ תןר~ ש~~~
 ~דרו~

 צריך ~ללן ~מקראות
 ישראל ל~~ן תורה שנתן המקןם ברוך ל~ן~ קודם~ו~ר

 כ~גד א~~רן~~~כ ~ן~ ברו~
 ארבע~

 ב~ים
 ןא~~ ןכו~~

 ~~י~וכן קמ~~ הוא ברן~~ ל~ג
 האב~בנא~

 ~רןך ל~~ג
 ~ן~

 ~ו ~כל א~ל ק~~~
 ב~~ ןכת~ ל~נ~~ו~ ש~ןא ~~~ןהגי~ ןבת~~~~

 ב~ןך ~ע~ים ד~ כ~ן ~~ר בן
 ו~~כם וכן~~ בנים ד~ ~~~ד ~ח~ז לן~ר ~רצה~~י

~תב לא~ד~~ו~~ ר~~
 שא~

 ב~~זור ~כן ~~~~ הןא ברןך ~~ג ~~רד ןב~חזןר ~ת~יא
 ~~~שון צו~ץ ~~וה~י~~ל בשם ו~~יא לי~~ ג~יסר~מא

ב~~ך ~מ~ו~ ~רן~
 הו~

 שגור ל~ןן הוא
 בתני~

 אלי~ו ~בי
 וב~~~ן~~

 ~~~~ברו
 שמא~ר דן הןא ןמזה ה~אן~ים~בי~י

 הז~
 הוא

ו~נ~ד ~~ו~רת~ הוס~~
 ז~

 ראיה ~ןא הביא
 ע~

 ד~ד~ת מ~ש~ה זן נןסחא קד~ות
 ב~~~ת יו~בת שהי~ה ~סנה~רין ב~נין ~ם ששנוס~~ה

 בן ן~~נ~~צא ה~הן~ה א~וד~ה ה~זי~
 לן~~ ~~ו~

 וכו~ שחןרים
~מצא ןש~~

 ~~ו~
 ~לא ~וש~ן הין וין~ט ו~ן~ לב~ים לובש

 הכהן אהרן שלבזר~ן ~סן~ נ~צ~
 ן~~

 הןא ברוך המ~ום ברוך אן~~רים הין
 ~~רעו ~סול ~מצאשלא

 ש~
 ןבבנין ~אהרן שב~ר הוא וברוך אהרן

 זן ~וס~א שאין ראינן כבר והנה ע~כ~ן~ן~
 ~~~ר~ה ~קוי~ת~

 א~~ם ק~~א~ ~ןא ברןך ל~~אנוס~אות
 ~נ~ר~

 ז~ו ~קום ה~ם
 ~ר~ה וכבר ~איה~ ~ריך וא~ןמ~ורסם

 ה~~~ הח~~
 ~~ז להב~א

 ן~~~~ש~ה ~~בה~דו~~~~ן~
 שהב~~

 ~א~שר ג~~ןרה ר~יה אין
 ןז~~ל אחר~בענין ~~רש~

 ~~~כת ע~ש ~ם~ ה~וי~~
 ~יו ןל~יכך ן~ו~ ה~ יבחר א~ר ה~קום ~~ן ~א~~רשע~יה ~~ו~ ~~רא~ ה~~י~

 ~ולם המ~ביל ~א~~~~ ~~~קןם ~הןא לן~~ר ~~ק~ם ב~ם ~~~~~כ~ין ~כ~י~
 ואמרן ~זרו שלכך ~ ~~ןם הגבלת לא ~~נם ית~רך ~~חוומלןאו
 לה~רות ~ןאברןך

 ~~~ר~~ ש~~~~י ז~
 מקום ~שם והגבל~ןהו

 ברוך ~נה ~ולם ~ל ~קו~~ן ~הוא~ם ~~
 ה~בלת ע~ש כן מלה~~יר~ הו~

 ~~צד ~ם ~י~~קום
 ~~ן~

 ח~י
 עול~

 ןל~~ז ~~כ~ ו~~~יי~ן
 ~~ירו~

הו~
 ~גזית~ בלש~ת דה~י~ן ה~קום ~~~ו~ן ~~י~חדת ב~~ה

 השם כינוי ~קו~ןת בהרבה ש~~צא ~ה ~וא ~~ירוש זה~יס~ןר ן~~

 ונ~צא~~קום~
 ג~~~

 ו~ר~ה ה~א~ ב~וך ~~~ום ~~ן ~לוה ~~ב ב~בות
~ה~~י~ן

 ~ו~ ~~~~
 ש~ון~ן ~ה ל~~ר

 ב~~~
 ענ שהכוונה ה~קום
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ה~~~
 כ~~ או ~ ה~~ש ~ ~שם ב~ינןי הוא ברןך ~מו~י~ין ו~~ן

נןסח~
 הקב~ה ת~~ד ~~ן~רים הקדו~~ האחרן~ים

 ~וב~~~ ןבארמי~
 ~גבל~ מע~~ן ~~~~~ ~~ל ~ק~ם ה~ם ביאןר~ם

 ד~ר~ ~צי~ות

~ל~
 ~קום של ה~~ם

 רן~~~
 שמות ו~הרבה הק~ם~ א~ ~ו~א ~ל

 נושא מקום ן~י~ ~מציאןת~ כל ~ל רן~זת קום ו~לת ב~~ם~~~ב~ו

 ברוך ~םה~ציאות~
 י~ הו~

 ןגם כה~ן~~~~~ ~א אחר בדרך ל~רשן

 וברןך ש~~רשו הנ~~ל ~~~ם ~הביא וה~~יא הת~ב~ץ כ~~רושלא

 ~ר~ותינו~ זולת מעצ~~הו~
 אלא רחןקים~ נ~ל ה~ירו~ים ~~ילן

ש~ל~
 בכ~ה מבו~ר ןזה השם~ מכינוי~ והוא ה~ם~ על רן~ז הוא
 ~~~ה ב~ו~ה התו~~ ש~~בו ~מומקן~ןת

 ע~ ~~~א~
 ן~ו ~ני

~ 
 ןכן

 ל~~ ~בר~שית הןא בלילה ב~~ עה~תברש~י
~~~~~ 

 ~ייען הקב~ה

 בלק ב~~ ~יר~ן ו~ןוכו~~
 ההו~

 אמר
 ןל~

 השאלה ה~א ~~ינו י~שה
~לא

 ה~~
 א~~נם בתנחן~א~ ~י~ן ~י~יעה

~~ 
 הא

 גן~~
 ד~~~

 ~דן~

~~
 וי~ ~אוחרת~ הוס~ה ~י~ו אם לדון

 ~הר~~ם זן ~ה~~רה ראיה
 ו~~~ שבחר הןא דברןך ס~~א ו~ל ~הלכןת~ו~ העתיקהלא

 ר~~
בשיטה

 בד~ו~ מקןבצ~
 החכם כ~ב אח~כ ~ה~ש~ה~~ שאי~ה ן~~~נא

 ב~םהנ~ל
 ~~~ו~

 ר~~~
 ~~~~~א~

 בר~ך אומר ה~סובים ~ר~ש ~~~ל

המקו~
 והביא ב~רא~ הוא בברוך ו~ן ~וא~ ברוך עו~ים ןה~סו~~ם

~וא
 ןבאמ~ לד~ר~ו~ ~~~~

 ~סכים הלב
 א~~~ה א~נם ה~ירו~~ ל~~

 ~רוב~יון
 הנ~ס~~~~

 בתרא~ הוא בר~ך ~ןגורס~ן קמא הוא ברוך ל~ג
 ~~~קר~ראה

 אלא הוא ברוך ~ונ~ן ~ה~~ובין ו~~ן ה~י~ הנו~ח~
 ש~ריך ~~י ה~יטב~א ~תב זן ברכה ובענ~ן אח~~פעם

 ~דרן~
 ד~

 השם את ל~רך ~~תחיל ~~ך ב~~ם ד~ ב~~ק ו~ו~ חלוק~ם~~~קים
 ןהו~ ~ ~לי~ה תורה לנ~ש~~ן

 זן ו~עין ר~~י~ ~~~ב ~~ין
 ~~~רוש הדרשה ~ל זן ברכה ~~~ק~ו ~ראה יותר א~לב~~ב~~~ ה~~

 ק~דם אן~~רה ןהוא אבי~ אבדמאר~י
 הוא ש~בר ןל~י הדרשה~ ~תיח~

 בשחרי~ שברך ~תורה ~~ר~ת~טור
 שם ב~א לאו~~~ה ~קנןה

 ן~נ~ן ומל~ו~~ שם ב~א בר~ה טופס הוא הן~קום ןברוךןמ~כןת~
 ~~~ ב~~שנה ~~ר~~י ~בר ב~יםהד~

~~~~
 ושאינן ב~י~קא ~ר~טב~א

 ל~ ןכ~~דומה לשאול~ יןד~
 עכ~יו א~ושא~ן

 יוצאי~
 ~וב~~נו ~די

 ז~ ~כ~
 שא~ן אע~~~י כי

 י~יאת ולק~נים ~~~~ם ל~~ש ~~ה ראןי בלה~ק הה~דהאן~~ריה
מצרים~

 הג~~ הברב~אל ב~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~
 ןהגד~



לב~ך
 ~~ו~

 וב~~ס~ ~~ר~ח~
 ~ר~ןב~ם

~~~~ 
 בעבןר

~~ 
 ן~ן~~ א~ר~~ ~א

 דבא במ~י~~אןעיק~ו
 ב~~~~ ו~יי~~ ~י~~

 ~ריטב~א ן~~ב ~~~~ אות
 ~~~ שד~ש ~דרך ~ר~~חי~ןל

 ~~~~ ב~צ~ים~ רבי~ו
 א~א

 בזמ~
 ~יש

 ן~ו~~~צה

~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~ 
 ~בוא ש~קדים אחר ~~~~~

 מי~י ~ל ~נ~ד דברה ~ה~ורה ~א~ר התןרה~ ב~רכת ה~~יחהאל

 ןמרןר ~מצה בש~ה ~כשיו הוא ל~ה ה~~ןב ש~יקר ו~~רהב~ים~
מן~חים

 ע~
 בא הוא ~ ה~ולחן

 א~
 בגנ~ת ן~תחיל ה~רוש ~תיחת

 ן~תח~ל ה~גדה תח~ת ה~א כ~ן ה~ל~ו ולשון בש~ח~ןמס~~ם
 ן~י~ ~שבח~ ו~~ייםב~נןת

 בע~
 ל~ו היה ש~תח~ה ליעק~~ א~ת

 וע~ש~ן מעולם אבו~י~ם ~שבו ~~~ש ~~~זל~ב~ת
 ה~קום קרבנ~

 קרןין ןאיןלעבןד~ו
 אל~ אבן~

 אברהם ג~
 ויעק~ יצ~~

 והיא

 ~לא ~שו~ו ~מנם ~א~~~רפר~
 הק~י~

 ב~ל
 הה~ד~

 אןתם וקרא
 ה~קרא~ לשןן הוא ש~ך ל~י~ב~ת

 ב~בח ומ~יים דה~~~ו ~~ל ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~
 ש~רש~ו כ~ן הוא~ ברוך ה~~סובין וע~נין הקב~ה~ ~ל ב~בחושהיא
 ~הקב~ה הר~~~ם ן~~~~עיל~

 ~~ש~
 גאון ר~ע בסדר ן~~ה ~~~~ץ

ןבכ~
 ו~~בלי בו~

 ~לק~
 שא~ר ~ה ~~שןת הקץ את ~חשב ~ג~~

 ~~י~ ו~~ה אבינו~לאברהם
 האברב~~~

 ~ ז~ח ב~~
~~~~ 

 בשבלי ו~~~

~לק~
 לב ~החז~ק קאי אחר~~ה ד~גאו~ה ב~~~ין ר~ אח~ו בשם

 ל~י הה~~ה~ן~~~~
 ~~~~ור~

 הקב~~ה לו הראה הבתרים בין

לא~~~
 וגאןלתן~ וג~ן~ן ושעבודן הג~יןת ~ל

 ן~~

 א~~ בעל ~י~
ליעקב~

 ו~ע~
 ~~יןס~~ם הדברים ןאלן ו~ן~~ ~ש~~ר ברוך אמר לא כן

בב~ר
~~~~~ 

 ~ת הקב~ה ~ן ~הראה
 המל~יו~

 ~שרה בארץ והבטיחו
 ~~~רה~ה שאל~~~ ההגדה ב~ל כןו~ת ~~ך ~~~תבר ו~ן לע~ל~ שהיאעממין

 בר~~
 ~הוא אלא ל~ברהם~ הבט~תן ~מר א~ר ה~קום

שןמר
 ~מי~

 ו~ו~~ שע~דה ןהוא ~מ~י~ם וכ~ו לישר~ל הבטח~ו
 ~ת מחשב נוסחתן~~כ

 הק~
 היא ו~ן~ לא~א ~~~ר ו~~ן עדי~א~

 וכמו ~~~רש~ת~~~~
 ~ת~ג~

 שא~ר~ כמה וי~ג ~יקר~ נראי~ שאן~ר~ כמןנוס~ת וע~~~ ין~~ן~ ב~רגןם ~~תובים ~ם

 ~י~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~
 ב~~~ ו~תב ~ ק~א ל~~ןת~נו ןל~~ג ב~בר~~א~~ ן~~ה ~~~~ה~יא ה~~~~~~

האברב~א~
 אלא ל~~ותם ~וון לא והוא ~~~ה שהוא ל~~ותי~ו ל~ג

 ןד~ר~ ד~ר ~~ל אלא וג~~ש~בד~~
 ~בקי~~~

 ב~דר
 גאו~ ~~~~

~~~~ 
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 ןירא~ ~ציל~ו~ הקב~האלא
 הוה ~~רת ונוס~א קמא א~א דל~ג

 כתב ו~א~ןדרהם אלא~ ~~רון~יהן ~~ האברבנאל ב~י~ אמנם~יה
 גרסינןן~א

 א~~
 מי~ם מצילנן והקב~ה כ~א ה~ב~ה

 ן~~~
 ~~דר

 ברית ~י עם ןב~ג~ה ~~ד~ה~ ורבינו ע~רםר~
~~~ 

 ~גי~ ~~ה
 א~דש~א

 ~ל~~
 הוא ןכ~~ ~~מדה ןהיא ו~י~~ ו~~נ~ וכ~~ עןמד

 הב~חתו שומר ברןך הברכהסיום
 ו~ו~~

 והיא~ או ~יא~ והגירסא
 בגי~נתלת

 מח~~
 ןקאי הקץ את ~י~ב ~רסינן ~אי ~יש~~ ~ו

ג~ןת ~~
 אי א~נם ןהי~~ צ~~ מצרי~

 גרסינ~
 מ~שב

 ןבברכה ה~א~ צ~~
 סייםזו

 בע~
 ה~~ה

 והי~ ה~תי~ה~ ~~
 ה~ורה בבר~ת מ~~~ת

~ו~סיי~ת
 ב~ב~

 הדרשה ~יקר ~אילך ן~כ~ן ~הב~~ה על ןב~ןד~ה
 מאר~י~~~רש

 אבי~ ~וב~

~~~~~~ ~~~~~~ 

 ולא ר~~ל אינו זה ס~נןן ~~~~~ ~~~~~~
 נו~~

 ~י
 ~~~ן~נהדרין ר~

 ע~~~
 אמר~

 צא
 מי~~ ןל~~

 והו~ ש~תור~~ מ~ןת
 ב~כי~ת~בר~ית~

 ~א ב~~ דיתרו
 ~~נן~~

 ן~ם
 ~ית~

 ןלמ~~ ~א נמי

ן~~
 ד~~ ור~ה~ צא ~וא הסגנןן הרןב

 ~~~לתא
 דבש~~

 ןת~ס ~~~
 קדושים ה~~ ~רק ןי~רא ב~ן~כ ה~חנה~את

 ~ר~
 בחוקות~ ~~~

 בבב~י ~ן~ן~ה ~קומות ןב~~ה י~~~~רק
 ~ן~

 ור~ה~ בא או ןעיין~~
~~~

 א~ ~י~ נשא ~~רי ~ א~~ים אלה~ם ~~~ ~~י יתרו מכילתא
 ~~~ ~ מן~א אתה או ~ מקומןתובכמה

 ןי~~ ב~~ בש~ח מ~ילתא

בא~מור~
 הוא ןראה~ בא ~ ~וצ~ את~ ן~סגנון מקןמות~ ~בכמה

 ש~א קד~ם ס~נון שהיא לדעתי ~~~ה לדון ויש ב~~רשים~~מרבה
 הא~רןנים~ בןנשתמשו

~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ 
 ןמת~ילה~~חתו~

 בי~ק~
 שגלה הרא~ונה גלות בו שנתקיימה

 ~ארם~~ארצו
 אנכי ןהנה י~ת השם ןהב~יחן

 ~מ~
 וש~ר~~ך

 ל~לן~ו הקץ את לו וחשב ~~~ו~~ ~~ח~ ~ברא~י~ ן~ו~ תלךאשר בכ~
 ~וב לו ןאמר~את

 א~
 ~שם ~~~ך ואהיה ולמן~דתך אבו~יך ארץ

 ~צרימה ~~~ך ארד אנ~~ לו ואמר ל~~רים גלה ן~סןף ~~~~~~א~
 ל~מיר~ נצרך י~קב ןהיה ד~~~ מ~ו~ ~שםןגו~

 שה~~יעה וי~ירה~ גדו~ה

~שצו~ח~
 יותר לש~ירה נצרכת מהאדמה

 ~ה~~
 בסע~~ותין הג~ןל

 ה~ץ ~יןע~~יו~
 ה~~ו~

 יתק~ים ענ~ין מקצת יו~חתן אם אף



 אם אולםגז~ו
 תק~~

 ~~א ה~ו~~חת ה~ט~עה
 ~עקר~

 ~ו~ה
 ~ף ~

כ~
 וה~הירו ה~ ~לין ~ג~ה אותו ברד~ו לבן לןוכ~נזדןוג אברהם~ ~ל ~ר~ו יב~ל שלא י~~רה ~ש~~רה צריך ה~ה יעקב

 ה~~~
 לך

 ן~ד ~~טןב יעקב ~ם ת~ברפן
 ~~בן הה~דה בעל שא~ר ן~ה רע~

 בה~דה ו~~~ ~ ה~ל א~ ~עקורבקש
 קו~~רו~

 א~עזר ~ר~ מעשה

 ל~~א~ ~שם בני ןהב~ים בנותי ה~~ןת ~~מר ~ק~~~ח~~רא~
 מ~ג~

 לו א~~ר ~אמת ןה~ה ותר~יו~ ~לו~יו אל ~דיחםוהיה
 יע~~

 ~י
 ~ןאמרתי

 תג~~
 ~להי לן~י ואו~ר ל~~א~~ שם ~~ם ~~~~~י ~~ןתיך את

 ~~ם ו~ו~ ש~חתני ריקם עתה ~י ןגו~אבי

 ן~~ב~
~ 

 ~ה והיתה
 ~בן~בקש

 ר~
 ומע~ה ~רעה~ ש~~ה ~מה ~ברהם ~ל ~זר~ו יןתר

 ~~טחתו~ ~ו~ר ~~ת ~השם א~ך ןלמדצא
 ודר~

 ל~י ~ן
 ןל~ אבי~ אב~ ~רמי~כתוב ש~~~

 א~ר
 ןעני~

 אלהיך ה~ ל~~י ןא~ןרת
 אבייעקב

 יר~
 ~תרגו~ו שהיא ~א~ודרהם וכתב ו~ן~~ מצרי~ה

 ~ה~~ת ~ר~~~י ן~ן א~א~ ית לאובדא בעא ארמאהל~ן
 הכל~ א~ נ~~ור בקש ~בן ~בי אבד אר~י ~מקןםחסדי ה~~י~

 ןכ~
 תרג~ו

 ל~ובדותיה ובעא שירו~א מן יעקב אב~נן נ~תת נ~ריא ~ארםיו~תן
 ~~ירוש~ ~~ז ~~ס הראב~~ע אמנם וגו~~ ידןי ~~ן ~ה~ ~~~~ראו~זביה
 אר~י היה וא~לו ~ו~~ים ~א~~ם ~ה~~לים אובד מ~תן~תב

 ~ומר ~~תוב ה~הל~ן ע~
 ~~אבי~

 ~ו~ןר טעם ~~ה ו~וד ~ ~~~בד או
 ל~דת סבב ~א ולבן ~~צר~~ה ו~רד אבי ל~אב~ד בקשל~ן

 ה~ה ~אשר ~~תןב אמר ~~ילן י~קב הןא שאר~~י ןהקרובמצרים~ א~
 וה~ה ו~ו~ ע~י ןה~עם אן~ד היה ב~רםאבי

 הו~
 ~ובד ארמי

 ~ר~~י לא ~~ ו~ט~ם אביהיה
 ~א~~

 ~בא~ת ~~ו~~ ~~א~י
 ~~ן~~

~~

 ור~ ה~א~~~~ כ~י~ ~~ו~~ח ~~קרא
 ןוא~~

 ב~ירו~ו ה~יד~~היים
 ~~יו ן~מז יו~א~ ~על שה~א ~הו~~חטרח

 ~~הןר~~~
 לאנ~הוטה

 א~~ם להג~ה~בהק~~~תן
 ~ז~

 לא
 ~ר~

 ~הק~ה ~ה ~רא~~ע קושית
 מ~מ~ אבי~ ~ובד אר~~י שני~ו~ ~בא ~י ~~ וב~~רי ו~~~~ן~וד

 ~~א
 א~א ~~רם אבינן י~קבירד

 לאוב~
 ומע~ה

~~ 
 ~אילן ~~רמי לבן

 ארמי ליעקב ~יה ק~~ להכי כלן~ ד~ אות ב~~~ע ~ם ן~תבתיא~בדו~

אןב~
 ה~תוב ~~~~לה

~~ 
 כאי~ן ~~ן

 הקב~ה הצילן שא~~מ~א איבדו~
 יר~~תן היתהלא

~~ 
 א~א לארם יעקב

 ג~ וב~~ז~~ו אוב~~ להיו~
 האבידו הוא ~אילן ~אר~~י ~בן ~ל הכ~וב העלה א~~ אןבדאר~~י

 ל~שו~ שבק~ ~~~~~~~י~ק~
 ו~ה~א עשה ולא

 ל~ל~
 ו~ו~~ אבי ~ל~י

ן~~~קו~
 ~~ד ~לא ~~

 י~ק~
 ן~לו~ ל~ב~~~ ~~א ~~~ם

 א~~ ~ה~ב~
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נקי~
 ~~~ום ה~י

 אב~ גדא~ בי~
 יעקב ירד שלא ג~ ז~א בן ב~ת~~~

 אלא~ארם
 ליאב~

 וע~~~ ע~~~ ןכו~ ה~ןלם ~ן
 עשו ~א ~ז~ל גם

 אובד ארמי הראב~~ע ~~י~ ~יר~ו הם ן~ם יןצא ~על אןבדמלת

 א~~ ה~תוב ~רא ל~ה לדר~ש באו א~א א~י~הי~
 אר~~י י~~~

 לא ו~יאוב~~
 המקר~ מ~~

 ~רמי ב~ם א~א אבינן יעקב את לתאר

 ה~~וב ~~א ו~~~אובד~
 ~הש~יע~

 ~~לה שהוא
 ע~

 כ~ילן לבן

 ~~ם הןא ו~ןא~בדן~
 הז~~ ההג~~ בע~

~~~~
 הוא

 דור~
 ל~~רן~~ ןההןצאה ה~~ אל ה~ןעה ~ם~ הענןי למ~ר~ם~ה~רידה עני~ים~ ד~ כוללים שהם ~סןקים ~~

ו~ת~
 ה~בודר~הם

 ~תה דןר~ה הןא וכן~~ ודור~
 בס~~י~ ~ד~~ת~

 ~ס~רי אמנם ~הס~רי~ ~~תיק שם ויגר הרי~ב~א ב~י~ א~תאן~ן
 ~ינו~ם איזה יש~~~נינו

 ןרו~
 הדר~ה

 ~~ו~ב ןר~ז ש~~ קטי~~
 הגדהןכ~~

 במ~~~ ~~י~~
 ז~ אןת

 י~~ ןאו~

~~~~
~~ 

 ~~~~י~~ ~י~~~~

~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ 
 לית~~ ובס~רי

 ן~~דר ~ס~רי~ ~ה ד~~ג ~~יל שה~תקתי הרי~~~~א ~~י~ נר~הוכן
 ומסיים לה גריס ~~סז~ו אבל ל~ה~ ל~ג נמי ~הר~ב~םהג~ה
 שם וכתבתי וגו~~ ~ר~ך י~~ה גר כי ~א~א~ש~א~~ר

 ~ב~~~
 ןנראה

 ~את ~קיט~ו והטעם~ ק~י~~~ ~ל~~~נן ~הגדה ן~ו~חתד~צ~ל
 הז~יר כבר ה~~י~ה ןבסןף א~ל~י~~ ~~~שך ש~ו~א ~~יהמסדרים

 ןכו~~ הבתרים בין לא~א ש~~רכמו

 הם ~ אלו ~סוקים בארבעה כ~ן בן ~נשתמשו ה~רוש דר~י~ג~ון א~נ~ הם~ רבים ה~רשות דר~י סג~ון הדבר~ ק~~~~~~~

~~
 ~מקום מ~ןרש ןהוא אחת ~מ~ה ~ר~ז ~אן הכ~~ב ש~צר מה

 מין~~ת ~לה ה~~רא ~~~ס ~~ ~נאמר~ כמה הןא וה~~נןן~~ר~
והיה

 לת~ו~ ~כו~
 הוא ןהס~נון א~ר~~ מ~ה

 ו~ן~~ מל~~
 ול~~~ים

 ~מ~ורש ראיה עו~ הלימ~ד ~~ה~ביא
~~ 

 הוא ו~אן אחר~ ב~קום

נרמ~
 ~~ א~~~ ~~~לה

 ~ס~נו~ ה~~
 וא~צ כ~~ ~למד ~~שןנו ה~קרא

 או זה~ הוא~ ןהסג~ון ~~~ה~ ~~~~עות שמ~רש ~~ ~ו~~ רא~הלזה
~ו~

 ןאח~~ ה~נ~ן~ ~~י א~ו~ או
 ~~ הןא~ ~כך ~~~ה ~ביא

 ~מבאר
 ה~~רא לשון ממש~~ןת י~צא ש~ןא~ה

 ד~~~~
 ~~צרי~~ ה~ ו~וציאנו

~~
 מה ~~ מ~~~~ ע~י

 מ~סי~ ~הו~
 מ~ורש ן~ינו ~ ~~ןקרא ל~רש



~~א
 ~~רו~~~

 אלא ~אן
 ~ו~

 ו~וא אחר~ ב~~קןם ~~~~רש
 צ~י~

 לראיה

~הו~
 הוא האחרןן המ~ן ומזה ~חר~ ב~קום ~~ורש

 ו~~ ~ד~ב~ר~~~~י אנו~ הדרו~
 ~~ו ה~איה קי~ע ~ה~~~~ר ~~א ל~~יה ~~~ך

 ןהדבר היא ~קרא ~~ןן ו~תב ~ הדבר ע~~י רש~~י ן~י~~כ~ב~י~
 ~~~~ש ועיין ב~ל~ו ן~~~ה בהם~~~ן

 ~~י~תא~ ~רי~ במ~~

 מל~~ גרסי~ן ~~~רי~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~~
 ש~א

 יר~
 שם~ ל~ןר אלא להש~קע

שמ~
 תא~ר

 יר~
 ~~כות ~תר לי~ול

~~~ 
 ~אוכ~ו~ין יכול שם~ ויגר

 בש~~ים שנאמר כ~ה מעט במתי ~~להרבה
 וגן~~ ~~~

~~~~
~~~ 
~ 

~~~ 
~~~~ 

~~~~~~ ~~~ ~~~~ 
 ב~ל ~י~~~~~~

 דהןל~~ הרג~ ~~ח~
 במתי ~צרי~ה וירד

 ל~~ד שבא ~לא שם~ןיגר ~~~
 ן~ר~

 וי~ר מצרים
 ש~

 יר~~תו שתח~ת

הית~
 ~יו ירידה שבת~לת ראיה הביא וע~כ ~ כמ~ש ~ם לגור

~~י
~~~~ 

 ~~~~ מ~~ היו שם ש~ר שלאחר תא~~ר ~לא לא~ו~י

~~~~
~~ 

~~~~~ 
~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~ 

~~~ 
 ~ןאכך

 נו~~~
 מןה~~א וכתב ~ ה~קט ב~בלי ן~~ה הרמב~ם

 ~כ~הלאנד~~וטה
 מן~ח ה~~ןרש~ם ו~~ירןשי ~ ס~ר~ במ~~ן~

 שה~ו ~ר~~י לשון גרסן~~~ך
 ישרא~

 ~נתא~~ו גר~י~ן שם ~~צןי~ים
 ל~ירושו ~י~ ציון~ ל~ במצרים ~ת~ר~ו שלא אחד ב~קוםשם

~ענין
 מ~~

 ~ר~ינ~~ שם מ~ןינים ואמר ואסי~ה~ ~~בוץ היא גוי
 לגןי שם ןיהי וז~ל הרי~ב~א~ הבי~ה א~רת גירסא שנמצאתל~י

~~דןל~

 שהין מל~ד
 ן~רש~י ~ורסין אנו כך ~ ~~ מצןייני~ י~רא~

 א~ד במ~ום ~אןס~ים ~ציון~לשון
~~~ 

 ~יו ול~ך ב~רים ~ת~ר~ו
 אח~ ל~וי~ר~ין

 עוזרים ש~~יו כדי ~~ה~~י נס ו~הו
 ~~ ~ז~ ז~

ה~ירן~
 הוא

 קומה בעלי ~~~ויי~ים דמ~רשי ןאית הג~ות~ ~~~
ב~~~

 ~רצו~
 בב~ר~ ו~~~

 י~ וכ~
 ניכרים שהם ~ מסו~~מין גור~ין

 ~~~דיהם ציצית כגון ב~~י~י~ם~מלבן~יהם
 בו~ ן~יו~~

 ודיי~
 לה

 לגן~ שם ןיהימדכתיב

 ~גדו~~

 כיןן כי
 שי~

 שה~ו ל~י ~~אי ~לא ב~~~~ ~~ןי שם יהיו איך ~~םמשו~בדים~ שה~ו דורןת כ~ה להם
~~צן~י~ים

 בטכסיסיהם ןמ~ויימין ש~
 ןכ~

 הם ~י ~כירום רואיהם

~ר~
 אבר~ם

 קדו~
 ן~ו~~ ה~

 וע~
 ן~~ברבנאל~ ה~לבו ~י~ זה דרך

 בלבו~יהם~ עצמם ~~~~נים מצוי~נים ~י~ו~ר~ב~ם
 ן~תשב~~

~~~ 
אמרו

 ז~~~
 ~~י~~י~ם ין~~א ~~~~

 ישרא~ ש~
 לא

 ~יר~~
 ישיבה

 ~~ה~
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 ו~~וןכו~
 ~~ת~חס~~

 שנקרא לא~א
 אבר~

 אלהי ה~ שנא~ ה~ברי
ה~ברים

 נק~~
 הדרוש ~יקר ה~ירושים א~ו ןל~י ~~ינו~

 ד~יש וכו~ קו~ה בעלי דמ~רשי אי~ ל~ירוש ~בל לגו~~ ~םמ~~~ן ~ו~
 ן~ו~~ ~~למ~ ~~ןל~ לגוי שם ןיהי לפנינו הגי~ ובס~רי ג~ול~ל~וי
 ~ר~ יצחק באור ה~~הו~~י~

 יצ~~
 ה~וי

 ~נשים תקמ~~~ בברו~~
 ~~שכה אשר מ~ע~ם א~א מלך ~~מ~ין ן~ין וח~וב~ן שרים~~צויינים
 ק~~ ~יו~ף ין~ף ממ~שהלהם

 זה ~~~ ול~י ~ לעבדים ה~~צרים

 מ~ך ~~ם ~ודם גדול לגויהיו
 חד~

 לא אשר
 יד~

 ןב~ל י~סף~ את

~~חת
 הר~~

 עצום ~~ור כבר דבכמות ~~י~ות גדןל ~~י~ כ~ב~

ןכו~~
 הביא ו~ן

 בע~
 ל~וי ~י~ זצ~~~ ישעיה ר~ ב~ם ה~קט שב~י

 ו~צןם ל~נין אומר שה~י ~ם~ ברבוי ~דבר ~ינןגדול
 כ~~

 שנ~~
 שאןמר כמן במצרים ןח~ןבים גדולים שהיו גדן~~ לגןי ~י~~לא
 וא~~יק ~~או~~ גדול מ~ה האיש וגם ~ן ןכ~ו גדולאדם

 ען~
 ~ג~~אדברי

 כ~
 בארצותם לל~ןנןתם ~ברים בד~ נ~רת או~ה~

 ן~ן בנימוסיהן בגן~~הם ו~י~ ~גוי~הם~למ~~~ו~ם
 אןמ~ כ~

 נקראת
 ה~ירושים ולאלו בנימו~~ ~~~ויינים ~יו ןכ~~ ה~י~ןסע~ש

 יהי~
 ג~ןל~ לגוי ~~ןהדרוש

~~~~
~~~~ 

 ~~ה וגן~~ ~רו ובנ~י ~נ~מר כמה ~~~~~~
 בשבלי ו~~ה הר~ב~ם~ב~וסחת

 ~לק~
 א~א

 ~צו~ א~ת~ ד~~
 בלא

 נ~אם ~הבאת~ יש~יה ר~ ~לשון ~מ~םןי~ו~
 ~הי~

 ~ ן~צום גורס

ן~רו~
 זה

 ןב~~~ בס~רי~ לית~
 ~נ~~ ורב ~צןם ~דול ~ האברב~א~

 ג~ול ןב~~בו ו~~ותו ה~ם רבן~ ג~ול במלת ו~רש ןגו~ ~רוו~~~י
 ששה ~~צןם

 ב~ר~
 באבן~רהם ןכתב א~~

 גדן~
 וי~ו בלא עצום

 ל~נינו והנהבתח~ה~
 ~תו~

 ובעלי ןרב~ עצום גדול לגוי שם ןיהי
 ~דןל ~גו~ ה~~י~~והנגינה

 ב~~סי~
 ן~ח~~~

 גדול ~י ןר~~ עצום

הי~
 ~~~חא

 ן~~~~
 ן~~ה ~מ~רכא~ עצום

 ב~ונקלו~
 לעם ת~~ן ~הוה

 רבא לאו~א ~~ן ןהןה תרגם יו~~ן אבל וסגי~ תקיףרב
 בוי~ו~ ~ן~ס~יא ות~י~~

~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ 
~~~~~ 

 ~מו דבר שם אינו ורב ז~~ל י~ע~ה רבינו ~י~ הלקט בשבליכ~ב

 ולשון ן~~~רב~~ הולך~ ~ירושו אלא ןעצןם אומר ש~ריהר~ה
 ~~לי~~ ג~ילים ~היו~~בו~רהם

 השדה ~~~~ח
 ן~ן~~

 צמ~ ~~~ ד~א
ה~דה

 כ~
 שהיו ~~ה כל ישראל ~ך צו~~ח ין~ר אןתו שגוזזין מה

 ~ע~~ ~צין ~~יו ~~לבו ולשון וכו~~ ורבים ~רים היו אןתםמ~נין



 ~מו ג~דול~ ~~ל~ון ש~י~~ן~ן ל~ ויראה ~ רבבה מג~רת ןרבהשד~~

 איל~~ רב~באר~~~
 ~ ~~ ~דניאל

 ח~~

 לשמ~א ןמ~ת רבת ןרבןתך
 ~ם~~ם

 י~~~~

 ~ב~~ רבי לדניאל מלכא ~דין ו~ם
 ~~~ח~

 כלו~
 ~~י ההג~ה ~ו~חת ~~~ר נבא אם וה~ה המלך~~גידלו

 לגוי שם ן~הי נו~חתה~ ~היה ש~~נינן~~~~מים המקר~
 גדו~

 וכו~~ מל~~ד
~צום

 ~מ~
 ןכו~~ ~נא~ר

 ןבס~רי ןכו~~ ~נ~מר ~~ןה ורב
 ~ית~

לכ~
 זה~ ~

~~~~~
 אלעזר בר~ ~עשה ~ןנטרוס בהגדה כ~~ו ה~דןת

 תקכ~ה~ א~ש~רדם מ~ודינא אריה לר~י ~ש ~לי תק~~ח~~רא~
 ~~~ת בהגדה ןכן תר~~ג~ לבןב קלוגער לר~ש יוצר ידימעשה

הר~~
 ~מקרא ~קןדם המקרא ה~ר~י ע~~י הו~י~ו חיד~א~ לה~ב

 בדמיך מסבוס~ת ןאר~ך עליך ןאע~ר ~ ן~וא וגו~ ~צמחרבבה
 לךןאמר

 בד~י~
 ~יחזק~ל ~יי בדמ~~ך לך וא~ר חיי

 ~~ז~

 ןה~~~ה

הגןנ~
 בוא~ הדרוש לסיים שלא כדי ה~א

 ןעריה~ ערם
 וא~

 שהוא
 ה~קראןתסיר~ס

 כב~
 בא ב~~י~תא חרש בן מתיא ר~ ס~ר~ום

 ~רןם ןעריה ~רם ואת שדרש~~ה
 מכ~

 הקב~ה ~הם נתן ~צןת
 מצותש~י

~~ ~~~ 
 ו~ו~~ שיגא~ן ~די ~ם שית~סקו מי~ה ודם

~~~~

~~ ~~~~~ ~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~ ~~~~~~ 
~ 

~~~~~~ ~~~ ~~~~~~ 
 בסד~~~~~~

 ה~סוקים הוקדמן לא ~הרמב~~ם
 מת~י~~

 שהם ~~~ו
ברןב

 א~~ ההגדן~
 הסי~ור ~~נם קיטעא~ קי~עא ודורש הןלך

 בתחלהלה~דים
 כ~

 ~ ~~שב~ץ ו~~ב ין~ר~ נ~ה הוא ה~ו~רא
ןה~רש

 י~
 אות~ו ןיר~ן ובין לנו ו~רען בין

 ןכו~~
 שא~ח~ו ש~מרו

 והחזיק~נן ~~~םבע~מ~ו
 ר~י~

 ןכו~ להת~~ם ןצרי~ים
 והקב~~ה מהרא~ונים יןתר האחרן~ים עלינן מתח~מים היום כל~ם והאו~ן~

 ר~~ם בחזקת אןת~ו ~שבו ~י~ ה~לבן ~תב ןכן מ~~ם~מצילנן
 יוכלן א~ךןה~~כמן

 הבה ב~~~קמצינו ~~~ ~נו~ שהרעו ~~רש נןכל לא אבל לנו~
 ~תח~~~~

 ב~ביל לן~ר רצה ןאם ה~~ה~ שום
 ~ה ~~קרא שר~ל ויראה ~~ן~~ ו~~~ר ~~~ים~ שרי ~ליווישימו
הביא

 הדרן~
 הןא ~ירעו שא~רן ~שמע ה~ורש ומל~ון וי~נונו~ על

 ~~~~ך ןא~נו לע~מוענין
~~ 

 ~~~ ן~ן וי~~ו~ו~
 ה~בר~נא~

 ~ח~~ונו
כא~~ים

 רעי~
 ~דרך ~ארץ א~ ~~~רגל~ם ן~ט~~ם

 ~~ושרי~
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 בא~ו~~~~ו~~ור~~~
 וה~ח~~ו

 אי~
 ב~חבולות ל~ו יוכ~ו

 ~~ן~~ ר~~

 ~~~~ קו~טרוסןב~ג~ה
 רע~ם אןתנו ש~שו ןירעו ~י~ אל~זר~ בר~

 ל~ו~ שיוכלו ~~~ לזה זהושונאים
 ובע~

 ~מחת
 הרג~

 ~השת~לו ~י~

~נהי~
 ש~~~ ~י~ עמדן יעקב ור~ ןח~א~ם~ רעים

 רעים אןתנן
 ~ילתא ןיצ~בא ~נ~ן~~ דיק~ןקי ע~ילה~

 ן~~
 הןא~ ~מת נאמר אשר

 מ~רך לא אולם ה~ום~ ועד א~ מני ~גוים דרך כןכי
 נל~ן~ הג~~~

ל~ר~
 ןכא~ר והמאמרים המקראות

 נש~~
 המ~ראו~ ~י את

 נמצא
 חבןר~י

 ה~ע~
 ר ה

~ 
 הוא

 ע~
 כ~ו ולכם~ לנו ל~ ~למ~ד ~ם הרוב

 הר~ ~~ו~~ ~ כ~א ~ב~דבר ןלאב~תינו ~מצרים ל~וןירעו
 ה~ה לעם

 ה~~~ש~ות
 ~~ג~

 שם ~שם הזה לעם הרעתה ל~~ה
 כ~ב~

 ~מה ו~ן
 י~א~ ~במדבר ל~בדךהר~ת

 י~א~
 ןז~

 ~וא הדיבןר
 ת~י~

 מ~ ~צד
 כןונת ~היתה אם ~ וסוב~ה רעה לן~~עשה

 ה~ו~~
 לא~ אן לרעה

 הר~ות~ ל~ה ית~ ~~ם ~ל ~~ה כ~אמר~י
 שכו~ן ~ומר רצה לא~

 א~ת ן~~ם ~רעה~ הגי~תו ~וף שס~ף אלא רעה ~ו לעשותהשם
 עמ~~~ ~ם בחיבור ה~על זה~צינן

 ן~~

 ~~ד~ ~הרע אלהים נתנן
 ל~א~~בר~~ית

 ז~~

 לןמר שרצן~ן למי~ין אנו ןמ~נינו
 ~הר~

 ~צבו
 או~ר הוא משה ~עמים~ ג~ מצ~נוהו ת א עם ןבח~ור ע~~ו~וא~ר

ו~~
 ט~ז~ ~ב~דבר ~הם ~~ד את הר~תי

 ט~ו~

 אן~ר ו~וד
 ~נ~ני ~שר ישראל אלהי ה~חי לאביגי~

 מהר~
 ~ ~~ה ~~~א אןתך

 ויר~ה של~נ~נו~ו~מק~א ל~ד~
 ~~שת~~

 בזה
 ה~יבו~

 ה~וונה על בייחןד

 מ~~להר~
 שתגיע ב~ן הע~שה

 הר~~
 א~ר ן~~כ ~א~ או המקבל את

דוד
 ~נמנ~

 ממח~בתו
 להרע כןון שלא ~מר משה ~ן~ן ~ להר~

~~ 
 ןמעתה ~הם~אחד

 כ~הו~
 מ~~ר הןא ה~~צרים את~ן ןיר~ו אומר

 הבה כ~ש~נ אמר ~וע~ז ~ ~הרע שה~תהמ~~שבתם
 וגו~~ נת~כמ~

 שאמרו כ~~ן אלא ב~~ן~ מיד הת~י~ו שלא ההתחכמות זווהיתה
ב~דרש

 ש~~
 ב~רך מתחלה ~~בידום

 א~~
 ב~~ל~ ~י~ ן~ן רך~ ~~ה

 היאך נ~ח~מו וירעו מ~ר~ים יש~~קט
 להר~

 ~נו
 ן~~~~

 ו~תרון
 ~נן~ להרע לב~ור שיכלו הר~ה ה~ז~רה בחרןוירעו

 ויענונו וא~~כ

ןגו~~
 וישי~~ ןכ~ש~נ

 ע~תו למ~ן מ~ים ~ר~ ~ליו
 ן~ו~~

 ~ך וא~ר
 ןיעבידן ש~~~ר כ~ה ה~רך עבודת ןהיא ק~ה עבןדה ע~ינון~תנו

 ~כן~א~ ~~תא ן~~~ר~ןגו~~



~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  ה~סוק ~ הזה ב~סוק האבות ~זכ~ן שלא א~~~י ~ הלקטבשב~י כת~ 
 מוכ~חש~~~רין

 ןישמ~
 אלהים ןיזכןר ו~ן~

 ו~~ וגן~~ ~י~ ~~
 ~ה

לית~
 בס~רי~

~~~~~~ 
~~~~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ 

 ~ע~ז ביןמא שאמרן כ~ן ענןי קרי ~~ד~א~~רישה

 ~~א~
 ~ל

 ~תו~ניתם
 נ~שן~יכ~

 ן~ם
~~~~ 
~ 

 ~~ב~
 הביא~

 דר~ה
 ~ה~~

 ל~ ~דריש ~רי~ב~אן~י~ ~~
 ~ן

 ~אינו ד~ר אלהי~~ ן~ד~
 ע~ב~~ צ~ ~~דרים לבי~ך בינ~ ה~מים כד~אה~~~ה אל~ ין~~
 ןלא ~ש~תם הוציאו ~לא דבר וגו~ א~הים ןירא ~י~ליע~ב אמ~ וב~~

 היא וזן קו~ם~~יו נ~מ~
 ב~~ות ~~~ןרש ה~רישה ו~~ין ד~א~ ~רישו~

 ~סכום ~ןשין שיהין כדי ~הן~ ~וחקין שיהיו ~נןג~ים וצןה ~זר~בה
 בבתיהם ישי~ים יהיו ן~אש~הן

 והו~
 ןרבי~~ ~~רי~ למ~~ן ~~ב

וי~~
 ~ורשין ע~מן הם שהין

 גזיר~ ~~בי~
 בכל ~י~ כן הילו~~ ~ל

 כמש~נ ~ני~ו את וירא גריס ו~ס~רי הלקט~ ן~שבליבן
 ןגו~~ ~~~נים~ל ור~ית~

~~~
~~~~~~~ 

~~~ ~~~~~ ~~~~~ 
 ~י~ ~~~~~

 ו~ל עמל~ ~קרא לריק שהיגע לאב~ם שצןה א~ם של ען~לו~הם~ בן~ הכ~
 הביאכן

 כ~
 הבן

 ובשבלי וגו~~ ה~לו~
 הל~~

 ~~י עמל ~רי ה~~ים ~י~
 אומר ואני ו~ן~~ ב~~~ולן בהם ~מלשהאדם

 דהדןר~
 מאי ליה ק~ה

 והל~ ~~~לים~ אינם משן~בדים ש~~נם אדם ב~י ו~י עמ~נן~ואת
 אדם

 ~אמר יןל~~לע~ל
 קהל~

 ת~ת שיעמל עמ~ן בכל לא~ם יתרון מה

 שעמלו ל~י אלאהשמש~
~~ 

 ש~~ר ~ןכי~~ ן~ה~ת ~בניו~ הןא א~ם
 ןמי א~רי שיהיה ~א~~ ~אני~נו וגו~~ ~~ל ~אני ~~לי ~ל א~ן~נא~י

יןד~
 אן יהיה ה~כם

 בכ~ ו~של~ ~~~
 ב~~ ~~הלת ו~ו~ שע~לת~ עמ~~

 אנ~ ןלמי ןגו~ לו אין ~א~ בן גם ש~~ ןאין אח~ יש ואומרי~ח~~
 עמ~

 וג~~
 ~~ שעמל~ ~ולם של מ~ה~ו א~כ ~~~~ ד~~~שם

 לבנין~ הןא א~ם

~~
 ~ירשן כן

 ו~ר~
 שהוא ~ ע~~נו ואת וגו~

 ~רי~
 וא~ו ובהלה

 עליהם ~~זרןהב~ים
 כ~

 הבן
 עמ~נו ןאת ה~י~ ו~ס~רי ןגו~~ ~י~ן~

~~ ~~ ~ 

~~ 
~~~ 

~~~~ ~~~ ~~~~~ 
 ~~~~~ ~~ ~י~~ ~~~~~ ~~~~י~ ~~~~ו~

 ~~~ ~~י~ו~ ~~~~~~~~
 ~~~ ~~~ ~~~~ ~~ ו~~~~ ~~י~ ~~~ ~~~~

~~~~~~~~~ 
~~~

~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ 
 ~~~ ~ן~~~~ ~~~~

 ~~~~ ~~~~י
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 וגו~~ הילן~ הבן כלכ~ש~נ
 והשאר

 קיט~
 ~~ו~ר

 וכת~
 ןכן~

~~~~
 הי~ ~~~

 באח~ב עד~ש ~צ~ך סי~נים בהם נו~ן
 ו~יי~~

 ב~~ע~

~~~
~~~~~~ 

~~ 
~~~~ 

~~~~~ ~~~~~ 
 ~ר~~ב~ם גי~

 הל~~~~~
 שיחזרו הריטב~א ~ ו~י~ ה~ו~~~ זה

 לא~ןנת~
 ו~אר ה~י~~ לזה ראיה יו~ע ו~יני ש~~~ זה וד~ק בהםןית~רבן

 ת~ן ~ה~לים אןתם דו~~ים הנ~~שים ~~~ן ~י~ה~~ורשים

 ועו~ ענינו~ בכ~ל הוא זה ~~ל~~ב~~ם~
 א~ר שמןת ~~~ דשם

ר~~
 נגשיו מ~ני ש~~~י צעקתם ~את ו~~~ ~~י ~ני ~ת ר~יתי

 ן~תהן~ן~
 ~נ~

 וגן~ הלחץ את ראית~ ןגם א~י ב~ה בנ~י צעקת

~~~ות

~~~ 
 ~~ח~ ~~~

 הנןג~י~~ ןלא ~~ו~י לא א~ר ~~ין ~וא

~ה~ד~
 וה~ר~א כ~בן ~רו~ים ב~ ~ם

 ~י~ תק~~ז~ ק~ניגסב~ר~

של~
 שא~רש~ כ~~ן נר~~ן ה~ברים ו~ך מרווחת~ דירה ~הם ~יתה

 שבת~~הוה~א
 ~שב~

 שבעים ~ם ~עקב
 נ~~

 גו~ן~ ארץ להם ניתן
 ~ין כ ןא ~~ם~ ~~רץ ןתמלא בהם נא~ר ןירבן ןי~רצו~~~~רן

 לא ובסוף בשדה~ עב~ה בכל ה~בידום וכבר ~~רים~ ~~ל~~ן~רים
 בי~ם וה~ליתי ~מ~ש ג~ן~ ~~רץ רקה~ן

 ההן~
 אשר גשן ארץ את

 ג~ן~ ל~רץ ~צרים ארץ משאר נד~קו ו~~כ ןגן~~ על~ה ~~ד~~י

 ~ר~וה~~
 ~כשין והם בת~לה להם ניתנה אשר קט~ה

 ש~
 מ~ות

 ~גברים ר~לי~לף
 ~ב~

 ןע~כ הד~ק~ הוא ןזה וטף מנשים
 ת~~

~~
 בה~ יושב עמ~ אשר אמר ןלא עליה~ עןמד עמי אשר בלשונן

 שאינו ~~ום ~~רכ~~~ן
 מ~~י~

 לישי~ה~ ו~א ~~מידה רק

~~~~
~~ 

 ~~ו~~~
~~~~~~~ 

~~~~~~~~
~~ 

~~~~~~ ~~ 
~~ 

~~~~ 

~~~~~ 
 ~~גדה

 ~ס~יםש~~~ינו
 ~דרן~

 אני מצר~ם ב~רץ ו~ברת~
 מלא~ ול~

 ן~ן~

~נ~
 ו~~ ~ו~

 הדרוש ל~ה ליתא ובר~ב~ם ~~ר~
 אל~

 אלא גריס

~~ב~~
 ן~שבלי ה~~ אכי ~~~ים א~~ה וג~~ ן~ברתי ~נאמר ~~בודן

~~~~
 ~ג~~

~~~ 
 וכתב וג~~~ ו~ברתי שנ~מר כמה ב~צמן ~~ב~ה

 ןהכיתי ו~ברתי מ~רשים~יש
 כ~

 מס~ר אינם מי~ו~ין ה~י
 ~~ג~~

 ~ם במכילתא כתו~~םן~ינם
 כ~

 עיקר א~נם ל~יכך הה~~ה ~אר

 רביןאין
 נ~ה~

 ~~~ב ד~נה~רין ~ירוש~מי וגר~ינן ~~~רם~

כד ה~~~
 ר~~נ~ א~~

 ל~~~רוק
 י~רא~ י~

 לא ~לח לא
 שלי~

 ~~ל~ך ולא

 ~ו~~~~
 הןא ~~רים בארץ וע~רתי ד~תי~~ ~~צ~ן

 ןכ~
 דר~ון



 ~נו ~~ז ~בא וב~~ילתא ~ דהוריות ~~~ג ~ריש ~ם וכ~ה~יד~~~
 ש~י~ י~י ~ל או מלאך ~די על אנ~ שומעו~~תי

 ~ל ~כה וה~ ~~ל

~כן~
 ןה~ ש~ו~ וב~י~ג ~לי~~ ע~~ ןלא ~~לאך ע~י לא

~~~ 
 ~ל

 ~~ישומ~ני בכו~
 ~לא~

 בכור ~ל ןה~תי ~~ל ~ליח ~~י אן
 ל~

 ~לאך ע~י
 ~לאך ~~י ולא שליח ~~י לא ל~נינו הגר~א ןהגיה ~ליח~ ע~יולא
 אל~זר ר~ מ~ש~ ב~ונ~רוס ~תב ןכן ~ שרף ~~יולא

 ~כ~
 ראה

 אב~ ~ ~יק~ליא ~ןסף לר~ הה~דה בסדר~~י~
 ~~~ רבה בש~ןת

אית~ י~ז~
 ה~ב~ה ןי~א ~ל~ך ע~~י י~א ~ מצרים את לנג~ף ה~ ועבר

 וכת~~~צמן~
 שכתןב ~~ר השם שנכ~ל ה~ ויןצ~אנו בו הכל

ה~ ןי~מ~
 להודי~

 ההג~ה על וברש~י ב~~מו~ שהוא
 אי~~

 ויוציאנן
 ~ל~~ אלף ~~~ים ~~ן יר~ו למצרים ה~ול~ים רבון~שירד ה~~

 ש~ר~~ו~
 מ~ם ברד~ ~לאכי ~~ם א~~ ~ל~~~ מהם חבלה~ מלאכי

 שרו~ה ל~י אוחזת ו~ל~לה רת~~ ~ל~כי מהם זיע~מ~אכי
 ~שהןא בעןלמך שבר~ת בו~ד ~~לך ןה~א רבש~~ע לפניןאמרו ~ןתם~
 מ~ך ן~תה צער י~צא שלא כדי או~ו מ~י~ין ו~ב~יו ש~יול~לחמה יןר~

 המ~~ים~לכ~
 עבדיך ~א~ו הןא ~ין כ~~~ ל~

 ןי~רא~
 בריתך ~ני

 דעתי אין לי הני~ן להם אמר ~ במצרים נק~ה עו~יםאנ~נו
מתקררת

~~ 
 וא~ש~ ~~צ~י ~ארד

 אינו ~ ע~כ ב~צרים נ~מה
 ה~~ובים ההגדהמסדר

 ע~
 האמור ה~~ו ואןתן וגן~ אר~י ~~רא

 והכתיב ק~ב~ה קמי צערא איכא ~י אטן ו~ו~שרין
 הן~

 ל~~ין ןהדר
 לא~רן נןהג רבינן ואין עיקר אי~ול~יכך

 ד~הןא ~עוד ~
דאמר בב~

 כשיר~
 בדר~א ~~סיק וכן~ ר~~~ע

 ש~
 ~כ~ל~ ןכן~ מקרא~

 ן~~יז~ ~ ~ביא בהקדמתו לא~דסהוטהומןהר~א
 ~ןס~אות

 הי~
~ת~~

 ~~ר מא~ר וגן~ ו~ברתי אחר
 ~ והו~

 ~~מים אמרן
 ~ש~ר~

ן~ן~~
 ןבס~~ור וןי~רי ~מ~זןר נמצא ןזה ןסיים מקוט~~ ~ם ןהוא

 מ~~י ~~מרו ~~ין זה על כתוב ובכולם האסן~ות ובס~ רש~י~ת~י
 ~~דר~אינן

 ~הגד~
 ן~ל ב~כ~~תא ג~כ ןאינן

 הנוס~
 ר~ז הזה

 מאמ~ הכוזרי~~כ
 ~י~ ג~

 ה~וזרי דברי כאן א~תיק ןאני ע~~~ ~~~
 שרוצים לענין וה~~מה הצעה דרך שנוה~ים מהם ה~ג~ות אךו~~ל~
 לנחץ ~ למצרים הען~מים רבון כ~ירד ~~~רו ~~ו ןלאמצולנ~צ~

 א~ ~~והו~ שתמצא בעתאך ה~~ן~ים~ ב~צת אם כי ימצא ולא בגמרא נ~צא ~ה שאיןוא~~~~י ןכו~~ ב~~רים ~א ית~ האלהים ~~ת בכןנה הי~ה שי~~מ~האמונה
 א~~ם נוטה~ הוא הזה הע~ין

 הוא זו~גדה י~ו~
 ב~סיקת~

 די~ רב~י
 ה~ברו~

~~ 
 ~~~יית~

 ן~~דרש

דעת * אתר לימודי יהדות ורוח



 וב~~ע ~~~~תהלים
 ע~

 ה~וגמ~ןת על רמ~תי ~~ אות שם ה~סיקתא

~~~
~~~~~ 

~~ ~~~~ ~~~~~ 
 הר~~ב~א ~~~~~

 ~~ ר~~~
 ול~~ ~ו~ברכ~ה~~ר~

 בכ~רן~~ מכות זן ~~זקה היד
 וברמב~~ן

עה~~
 ב~ד כי בן שנ~~ר בכורןת ~~כות זן בס~רי~ נוס~א ~ביא

 ל~ח וב~ל ~ י~לחםחזקה
 טן~

 י~ בחן~ק ~י או~ר ~וא ו~ן ג~

 ה~~הוצי~
 הדבר זה ויהיה

 הב~ור~ם~ מית~ ~~
 שהביא מה אמנם

בע~
 רןמז יד כי ~רא~ה אלא אינן וגו~ הויה ה~ י~ ה~ה הה~דה

 נ~ויה בי~ן שלן~ה ן~רבו להלן שמב~א ןכע~ן דבר~על
 ע~

 ירושלים~
ואמרן

 ברו~
 ~בה

 ~~~ב~

 לוי א~~ר ה~~ ~~ בי יצאה כי ב~~
~~ 

 מקום

 יד בו~נאמר
~~ 

 ה~ ~ד הנה שב~ולן אב ןבנין הוא דבר מכת

 חזקה ביד לא אם שנן~ ~לח ~~ ס~ף ןב~~ריהוי~~
 ובזרן~

 נ~ויה

 ~~י~~ אמלוך ש~וכהןבחמה
 ~~~ ~יחזקאל

 ל~~ג~

 חזקה~ ביד
 ~בר זו

 ה~ יד הנה~נ~~
 וחר~ו שנ~~ חרב זו נ~ויה~ ~זרו~ וגו~~ הוי~

 נטויה בידושלן~ה
 ע~

 הרי ן~ו~~ רעב זו ~~ו~ה~ וב~ימ~ ירושלי~~
שבכל

 ~קן~
 ~מנם כאן~ ~דרשו כ~ן נט~יה וזרוע חזקה יד ~ירשו

 אתה בפ~ ו~ת~נן רישבס~רי
 החלו~

 גדלך את ~בדך את להר~ות
 על הקב~ה שהביא מכןת ~~רה אלו ~רסי~ן החזקה~ י~ךואת

 את להר~ות ש~יר~ן ןא~~ר ידך~ נטה שנ~~ ב~צריםה~צרים
 ~~ה ש~א~ אמרן ולכך עבדך~ יד~ על ~לן~ ~בדך~ עם ~~ו~~~ך

 ~ל ר~~~ת מ~ה ~~י שהראה החזקה ןיד~~ך
~~ 

 ובכל ~~~ות~ הי~

בו
 כת~

 זן
 של~ הדבר~

 על אך מ~בר הוא ~~ד הבה~ות דבר ~ל
 בו צ~ה הדבר מ~ת ~~ין המכות ב~ל מכה לך ~אין אדם~~בר

 הנ~ישנא~
 נו~~

 ~ג~ותי~ ~ל ~ ~זה ה~ות רק ~ גבולך ~ל א~
 ובש~~י ה~~ ~ד ה~ה ד~ת~ב יד בלשוןוהוציאן

 כ~~ ה~ק~
 ו~~ורש

 הביא ו~ו~ הקב~ה ~הביא ~~~ה ~ל תיליםבא~דת
 מ~~

 עם ~בר

~~
 ו~ן~~ ואחת א~ת

 ב~ינןי ע~ח במז~ור וה~א
 נו~ח~

 ~היא
~~~ 

 ~יי~~~ אחר ב~~~ןן ~~י רבה~ש~ות

~~~~~~
 ו~רבן ן~קרא ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~~

 וגו~ נטןיה ב~די~~ו~ה
 הו~

 אב ב~~ן
 ל~~

 ~צל הא~~ו~ה ~~ויה
 שהיא יד אוזר~ע

 נ~וי~
 ~ חרב

 ו~י~ ~הס~ר~~ ~עיל ~~באתי ו~~ו
 הר~ב~םה~~ורשים

 ןב~~
 ~בלי

 ה~ק~
 ~האבודרהם

 ןה~~
 ~~~י בו

ה~ס~קת~
 ה~~~ה~ בח~י דויה~ רבתי

 באבות~~ם וה~~ו הב~ור~ם ~~~דו
 ~~~ןרי~~ ~~~י ~הוכן בבכןריהם מ~רים למכה ~~~ז ודר~ו רבוא~ששים



 אןת שםןב~~ע
~~~~ 

 או כ~יב ןאתחנן ~ב~~ ר~~~י
 וגו~ ~נס~

 וב~~לח~~ה ובמו~תיםבאתת
 ן~ן~~

 ~ם שהיתה ~מ~נו הא
 דרש~ם והנה הנזכר~~ ~~לח~ה ה~תה היכן ב~תוב ~~ורשואינו ~ל~~~

 מסכים ~יא החרבזו
 עכ~~

 לשון עם
 וב~~~מה~ הכתו~

 בכן~ןת~ ב~~ןת ה~ ~~~ ~~יא~~ור~ים ןי~

~~~~~~
~~~~~ 

~~ 
~~~~ 

~~~~~ ~~~~ 
 ~ר~~י ~~~~~

 מראה כמן ~דןל ~ןרא ןהאבן~ר~ם ~ןוהכל~
 וב~וראיםוגן~ ~~ס~ ~~ ןכ~ש~~ ~ד~~

 ג~ןלי~
 ןתר~ן~ו וגן~

 ןב~זןןני~
 רבר~ין

 ןכ~
 תרג~ן

 ~י~ שן~~ים בס~ר~ מצאתי ןאני ר~~~ ובחזוונאהכא
שהמןרא מל~~ ~ס~~

 מבי~
 מקרא ~ ~י~~

 ן~קר~
 ו~ו~~ מביא

 ~בי~ ~~עש~
 ~יד~

 ראה ~ ראה ~ן שהוא ר~ה ן~י~~י~א~~
 ן~~~~ תמ~~ או~~

 ~~י
 ג~~ או~ ~במ~ע ~יי~~ש ו~ן~~קרא

~~~~~~
~~ ~~~~ ~~~~~ 

~~~~~ ~~~~~~~~ 
~~ 

~~~~~~~~ 
~~~~~ 

 ~~י~ נשא בס~רי שנינן
 כ~~~

 ן~כר ~יין

 הוא יין~ והרייזיר~
 שכ~

 יין הןא ושכר
 א~~

 שד~ה
 שת~ תןר~

 ןז~י~ה זבי~ה היא ~חי~ה או~ר ~תה ~ו כיוצאל~ונות~
 ~ות ןכו~ש~~~ה ה~~

 מו~~ הי~
 תורה שדברה א~א ~ות היא ו~ן~ת

 וש~ר מזוג זה ~ין אומר הק~ר ר~~א ןכו~ כאן אף לשןנןתש~י
 ןדןג~א ו~ו~~ח~ ז~

 ~~~~ור תהלים ב~דרש ל~~

 ט~~

 ~ש~~~ ~שית כי
 ~די ןדיני ~~~~י ב~קרא הכפול~ם דבר~ם מה~ אח~ ז~ןדיני~
 ן~~~~ וכו~~ושה~י

 ןכן הק~ר~ ר~א חולק ןש~ר ~ין ~ענין
 ~ולק ~~~~ינוה~דה ב~~

 בעני~
 ~~י~ רא~ ~~ ןבס~רי ן~~ופת~ אות

ונתן ~~~~
 אלי~

 ~אותות והין ש~~~ ~ענין בשמים אות ~ ~ו~ת או אות

 ~~יה טל אם ןכה~א בארץ ~~ופתןלמןעדים~
 ע~

 וה~~ ן~ו~~ ~~זה
ה~קר~

 כ~אמר וא~רבה כ~ל~ מן~ת ה~תוב ליה ק~י ~א ~גד~וןדהתם ן~ו~ ה~לל~ ~~ה ~ותר ~ וארץ ב~מים ~ןו~תים ןנת~~
 ו~~ ~שו~~ים ע~~י ~דבר שאתה אות לי ~~ש~תג~עון

 ~~ז~

 ~יה
האןת

 ע~
 אשר ןה~~דים א~~י ה~ה ~ ב~קרא ~עשה ן~ןה הארץ~

 ל~תות ה~ ~~נ~ן
 ולמו~~י~

 חולק~ם ה~אמרים א~ו~אין ~רא~ ן~~כ י~~~~ ח~ ~י~~יה בי~ראל
~~ 

 ן~ו~ת מו~ת הןא שאןת ~ה~ עם
אתתי א~ והרביתי ו~זה הענין~ לחזק ~ניהם ל~~מים ןיבואו אותהוא

 ןא~
 ~~מות מצ~ים בארץ ~ו~~י

 אומר כשהוא אבל ג~~~ ~~~
 דבר~ ענ~~ים ~~י שעל ~וכיח ה~~וב ~רי ~~ו~ת או ~ות לךונתן
 שבא א~רןו~~ז

 ה~~ן~
 א~ ~ש~ים ה~בר זה שיהיה בין ~הודיעך
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י~י~
 אין א~נם ~ בארץ

 הב~~
 אות שהשמות ~ ~ש~ ל~נין בהם

 ןבאתות הכתןב ~אמר ~אן ו~נה זה~ ו~ל זה על י~לוומו~ת
 ~ן~~ו~תים

 נקראים ~הם ~כות העשר על לדבר בא הוא אם
 לכם ~נו ש~א~ ~מו ומו~תיםאתןת

 מן~ת~
 למ~ר ט~~~ ז~~ ~שמן~

 ~~~ ~~ם ~זה האןתיהיה
 י~~~

 אלה אתת~ שת~ ל~~ן
 ~~ם~~ ~ם ש~ת~ ~~ר אתתי ו~ת א~~~ י~~ ~שם~~רבו

 למ~ן ~
 את ~שן ו~הרן ומ~ה ~~~~ י~א~ ~שם ~צרים בארץ ~ן~ת~רבןת

 המ~~י~כ~
 הכ~ב היה הנה י~~~ שם ~~ם ~רעה ל~נ~ האלה

 וב~ד ןבמו~תים ~אתןת ממצר~ם ה~ ןיןציאנו אןמר והיהמקדי~ן
חזקה

 ובזר~
 נ~ויה

 ~דןל~ ובמר~
 ו~~ו~ת~ם האתןת שאלו לו~~ר

~ין
 באתת במסןת ו~ן~ הנ~ה א~ אומר שהוא ן~מן חזק~~ ~~~
 גדו~ים ן~מןראים נטויה ןבזרוע ~זקה וביד ובמלח~הן~~ו~תים

 ד~~ ~דבריםן~ו~
 ל~~~

 הכתןב שאמר עכ~יו
 וב~תן~

 ןבמו~תים

 ~מ~ןת~ על ל~בר ~א לאב~וף~
 ~דול ןב~רא ~ל ~משך זה אלא

 ~תות ה~ןר~ניןת לאלו שהןקדמן לן~ר ~ ~כי~ה ~ילןי~הוא
 ~י~ כן ןעל ~ ב~~רה היו ~שלאומו~תים

 הה~ד~ ~ ב~~
 הם ~ה

 זה וב~~ןת ואמר ~ ה~ורעניות לאלן שקד~~ו והמו~תיםה~תות
 ~ה~~ה

 ~ למשה ה~אש~ן האות נ~תן שבן
 ~רעה ל~~י ~שה ןבן

 ~שרה~ו~ת
 בק~

 ובמן~ת~ם המכןת~ את בהכןתן ~~כ בו ןנשתמש

 הדם~ז~
 הי~ןר ~~~מי ו~ק~ת ל~~~ה ש~אמר

 וש~כ~
 וגו~ היבשה

 לדםןהיה
 בי~ש~

 והנ~ ט~~~ ד~~ ~שמןת
 ה~נין זה

 ל~
 קראו

 ~ ~~~ת ןלא אןת לא ~םהכתוב
 ~~ל ןאמר

 הה~ד~
 שבא~רן

 רמזןב~ן~תים
 ע~

 כתב וכן ןגו~~ ונ~ת~ שנא~ ~~נין ~דם זה

 לא ~י~ ןבמן~תים~~כלבו~
 מ~~

 ה~ו ~~שר ~לא קא~ר היאןר
 עשה כאשר ביבשת לדםה~ים

 מ~~
 ~על העם ~~יני ה~תת את

 ב~י~ א~נם ישראל~ ~ל ~ו הא~י~ו האות אותןי~~
 הרי~ב~~

 כתב
~ל

 המ~ר~
 ~שן~ ןת~רות ו~ש דם

 נ~שים שהיו ר~ש של ו~מ~רשן
מצר~ם

 שור~ כא~
 ה~יר כל ן~~ת~לא

 עש~
 ~אש דם שנא~ ~~הם

 הו~ ןאן~ ~~ן~ןתמרות
 ועכ~~ דרשב~י~ ממכילתא

 שעל ד~תיו
 קאמר~ ~יאור~~ת

 השי~ה לד~ת ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~
 הה~ ~ו~זיםהזו

 ~~ דיבן~י~
 רן~ז די~~ר וכל מכות הי~

 ע~
~~ 

 לנו ~ורש שלא אלאמכות
 ~~בו~ ~בו~ בכ~

 רןמז~ מהן איזן ~ל
 ~ראב~ען~~י~

 ט~~ ~~מן~
 א~~

 א~ר ~ כת~
 ש~ים ה~ן~ יה~ד~



מכו~
 צ~~דע~~ ~דם ו~ו~ ב~ים היו

 ןב~ר~
 ~כ~~ם ו~ו~ ש~ים

~רןב~~
 ן~ת~ם

 ב~~י~
 וה~~~~ ש~ין~~ ~~בר וכ~~

 ~~~~ל מ~ורבת ~ז~

הס~ר~
 ~כת והש~י~ית ~ב~ד~~ והאש

 ~~חן~ ~~~~ ה~רב~
 ~~י

הרן~~
 נ~~א~ מכה הי~ה ןהתש~~ית

 המ~ורן~ ~~י אןר ~~~דר
ןה~וכ~~ם~

 רדת ~עשירית
 ה~~ח~~

 ~~~~~י
 ל~רן~ הכבן~

 ~~כורים

 ברא~~~ו~~~
 ~ן~~~~ ~~ב~ ~סןק ח~ סי~

 ~ר~~ ~~~ד~
 ~י~ט~י~

 ב~

ב~י~
 והז~ ~ ב~ןיר ~~ בארץ ~~

 ~~ ~ בא~
 ~וד~ ו~~ ~~רב~

 לי
 ע~ין ןל~יזהט~~ן

 הו~
 ב~~~~~ ן~י~ ~ ~ש~~ם ב~ערכות ןה~~ ~

 ~~~~ם~ ~~ש~ מצרים א~~י ןבכל א~ר ןל~~~ך ה~לאכ~םסד~י
 ~~~~ ו~~~ ה~ן~~ ~~י ~ ~דב~י הם ש~קרם דב~יו ~תןקצ~~~
 ~~~~שכןןנ~

 ~~כ זן
 כ~ ~כ~ו~

 מהמכןת שתים
 ~ין~~~ ~סן~

~~~
~~~ 

~~~~ 
~~~ ~~~~~ ~~~~ 

~~~ 
~~~~~~ 

הן~
 ~ת~~ ~~י~ ר~~ ~~~~~ ~ם ןכתבת~ ~ ~ן גם ב~~~י

 דדריש
 במס~ר מכןת ל~~~הו ו~לל ש~ים ~~קהביד

 ~מ~~
 ר~י ו~א~ר

~אי~ן
 ~ל~

 על שם ןר~ז~~ ~ ש~שה
~~~~~ 

 ןז~~ ~ ~~ן ו~~~י~~ו

י~
 ת~~~ ~תר~~ ע~~ צ~~דע דם ~ס~~ים~ טעם ~~רשים

 ~ד
 בהתר~~ ~דבר ערוב ו~ן ה~ראה~ ~~א כ~ים ~וכו~~~א

 ן~~ין
 וארבה ןברד הת~~ה~בלא

 בהתר~~
 ~~~ך ~

 בל~
 התר~~~

 משה ~~~ הין ~ד~ש במטה~ אהרן ~~י היו דצ~ך ~י~ראב~ן ~ב~
 ~ל~

 ר~י~ ס~מנם ןלכן ב~~ה~ ~~שה ע~~~ באח~בב~טה~
 ןר~ב~~

 ~י~
דלה~י

 ~ק~~
 ש~ישי ~אןת הכי ל~ו

 הס~~~י~ ש~
 ~כ~ח~

 ד~י~נן

כ~~
 ~~ ח~ך~ שחן

 ה~ה אחד
 ~ב~רו~ ~~ מ~מ~

 ~~~ם כש~יו
 ~~~ ~ ושחן חשך ע~וה~ה

 עיקר כנם שהין
 ן~ד~ ~ ה~~~

 לך

~~ן~
 זה קשןרין כן~ם כי כן

 ~~תכ~ן~ ~ז~
 זה

 ןתק~ ~~ ~~
 ~~~ן וש~יים ח~ך~ יה~ה ~~~ מן רא~וניםאןתיות

 ש~~~~~ ~ ~~~
 להשמי~נו ~ך סי~~~ם ל~יכך כ~~~~~הם

 ~~~ן~ ז~
~  ~~~~~ו 

 כז~
 ~ב~~י קןרים ~~ו זה שב~דר דאש~עינן ~י~ ןר~מ~~

~~~~ןרי~
 ~~כ~ בת~לים ש~תוב כסדר ולא

 ןכ~~~
 ~~ו

~
 ~~~ דצ~ך א~~~ ןב~~~ון ה~~ט ב~~לי ~~כ הןא הדברים

 וכן~ ה~ב~ה ע~~ ~א~~ב ~~~ה ~~~ עד~ש~הרן
 ~~בןדר~ם~ ~~כ~~

 ~~ן~ ה~~דר~~לשו~
 האל~ המכןת ~י~ב רבה

 ן~~ ~~רן ע~י ~~

ע~י
 מש~

 הק~~ ~~י וג~
 ~~י ב~רץ שהיו דצ~ך כן~ן ~~י ןאחת

 בש~ים ~שה ~לט שכך בא~יר שהן ל~י מ~ה ע~י בא~~א~רן
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ןב~~ץ
 ~רן~

 ~ט~ו ו~ם ~ולן~ ע~י ן~חין הק~~ה ~~י ב~ורות דבר
 ן~ו~ י~ראל ב~ור~ ~ני ~~ן~ ה~דש ד~אבד~ה

 והבי~
 ~~י אן~ן

 אם ~~לך אמר ןכו~ ל~~ך ~של ידו ו~ל ןאהרן~שה
 אכתב~

 ~ל
 ןהרי ~~ל~ם הריני אלא ן~ן~ כבוד להם חןלק ~ני היאך~מי

 ו~רשב~~ ~ל~ת~~~ ~ל מ~ל~ו הריני ית~רה אחתכאן י~
 הם ~צ~ך

~~ות
 האר~
 ע~~~~ ~

 בא~~ ~קריןת~ מ~ות הם
 ן~תף באויר~ הם

מ~~
 ה~י~ן לו~א ר~~~י ול~ון זוג~ ל~ ~א~ן~ ~~י עמהם ב~ורות

 כ~דר ~נאם לא דוד שהרי בתורה ומאוחר ~ןקדם א~ן או~רהייתי
 בשוחר ו~צא~יהזה

 טן~
 כתןבים הין ~זה ~~סדר

 וכו~~ במ~~

ןהרי~ב~~
 ה~~~~שים אל~ ~ל ~ביא

 ןהן~
 מציאות לא~ת ~צ~ך כתב

 לאמ~ ~ד~~ ה~~ אנ~ כי נאמר ~~כה~ם
 הה~גחה

~~~ 
 כ~ אמר

 היר~ ~א~~ ~~כ ה~בו~ה ~~~ת ב~~~ב הארץ~ בקרב ה~אני
 ~ת

 ~מ~~ כתב~~ ןאנ~ האברבנ~~~ ~תב זה ~כעין ה~~דבר
 בס~רי

 ~רשת ב~ו~ק כשתס~~ל~ם~
 מכו~

 ז~ ש~ות המ~~לת מצרים
ןמ~יימת כ~~

~~ 
 ת~צא י~א ~וף

 ~מליצ~
 ןסדןר ה~תןבים

 ~~ש ~~ןל~ת מצרים שמכת יהודה~ ~ר~הם הע~ינ~~
 של~ ~~

 י~~ל ~ן ~י

א~
 ןמכה ג~ר~ ~ם ושלש ~ע~ים

 הא~רן~~
 הרא~ונה שהיא

 ~הו~ע~

א~
 הי~ה פר~ה

 ישראל מ~כבי כי ודע ~~~ירית~ ןהי~ ~ןלן~ ~~ג~
 אןתם ןהמכ~ם ~ ן~רעה ~ר~ה וע~ד~ החר~ו~~ם של~ההיו

 אהרן~ל~ה ~~~
 ןמש~

 ב~צמן ןהקב~ה
 ~מקראןת ןהקש ו~א וב~בו~ו~

מליצ~
 תלמןד ובבית ~כוון~ ~ל ןתמצא ב~נ~ן וע~ין במל~~ה

 ~ארכ~י ן~ו~ ~~~ו צדג~ שנ~
 בד~~

 או ~ שם הק~רא יעיי~
 י~רי~

 על
 כש~~ ~ השניות ~~~א בשל~תן~ הראשונות ד~~ב ןי~ןהעצמו

 ומן~ר~א הדברי~~ ~ל ןי~מ~ד לעצ~ה ןבכורןתהשלישיו~~
 רבה ש~ות ~ל ר~~זלא~ד~הו~ה

~~~ 
 ד~ם

 המ~ה י~ודה ר~ אמ~
 היה ~~ה מ~~~קל

 וש~
 ~~ין חק~קות ~~~ת וי~ היה ס~~רינון

 בא~~~ עד~ש דצ~ךנן~ריק~ן
 הזה ~ ~ט~סיס הק~~ה לו א~ר

 ~~~~ן ר~י ~תב ~סימן ו~ירןש ה~כות~ את~לין הב~
 ב~גד~

 דצ~ך שלו

עד~~
 ~~~~ך

 ~הו~
 ~~~~ת~ ~נו ~ה ~ה ש~ין זו כע~שה ~~תיקה

 ~~הב~בא~~~
 וחבה

 ~ו~ ~םבן~
 ~~ר בדרך ~~~~תי~ וא~~ ~לות~

 ~ל~~ד~בית
 ש~~

 צד ב~
~~~~ 

 משם~ ~~~ו

~~~~~~~~ 
 וא~ר ~~~~~~

 הו~ ה~ר~~
 ~~יכך ~~~ומר

 וכו~~ ~ייביםאנ~~ו
 ניתו~ף שכבר א~א

 ה~רש~ ע~
 של ~א~~ן



ר~ן
 לדרן~ ג~ליא~

 ב~עם
 ~ס~

 ןא~~~ ~ ו~רור מצה
 הןסי~ו

 ל ~~ם ~וד~הוס~ןת של~~י~וב~גדות
~ 
 ך~ כ י

~~~~~~~~~ 
~~~~ 

~~~~ 
~~~~ 

 בסדר ~~~~~ ~~~~
 ב~~~~תא ו~יקרם איתא~ ~און ~מרם ר~ ~סדר אבל לי~א~~רמב~ם

ב~~~
 וב~~~ שם~ הסו~רים ןקי~עום פ~ן

 שם
 או~

 רמז~י כ~ו
 ת~לים מדרשעל

~~~ 
 רבה ן~מות

 ~כ~~
 ~שונה שם שה~ו~חא

מ~~
 ~יא ~דורשים ן~~ם ל~נינן~ שהיא

 ~רן~
 ~לו של בא~כןתן

 כל ~~~יןה~~ןת~
 ~כ~

 ~מדר~ות ל~י הןא
 ן~~~ ~ שב~

 ר~א
 שיסו~ ד~~ ~ל הדרי~ןשה~~ןב

 המ~ה
 ה~~

 ה~~וב ןאמר ~ף חרןן

~ז~
 ה~רןן

 ב~בר~ הי~ א~
 וצר~ ן~~ם

 רעי~~ ~ל~כי ו~ש~~ת

ן~~~
 שהיה הןסיף

 י~ל~ צ~~ ~כתו~
 או ~רן~ו בם

 ב~ י~ל~
 א~ו

ן~~כ
 כב~

 ןכת~ א~ן~ חרון בא~רן אחת הכ~וב הדר~גן
 באבודרהם

 אלהים שאצ~~ ל~אןליש~
 ל~

 על אלא נ~~ר
~~~ 

 ב~~ד~ כ~ים
 ש~א~ של~ה ~יד נעש~ת הדבר ~כת מצ~~ו שהריועוד

 א~א אינם בכאן ה~סו~ים ~שובה ~ הויהה~ י~ הנ~
 אס~~~~

 ~~ל~א
 ית ואוף ~רגם לך לך ~י~ יונתן ןבתר~~ם העיק~~ היאןהק~לה

~~~
 במא~ן א~א דיין ד~~לחון

 וחמשי~
לאנדסהו~ה ו~והר~~ ןכ~~~ ~~ן

 כת~
 אליבא מתורגם ע~ח ל~הלים ןבתרגום

 כי התרגו~ים א~ן על תמה ןא~~ ~חן~ ן~~שין ~א~ן ~הוןוגרי ד~~~
 היו מכןתר~נ

~ 
 ~וץ הים

 ~ש~
 ן~~כ ~~~ ש~יו שב~~רים אלן

ב~ן
 ו~ן ~~ןת~ ש~~ ~י~ ~כ~

~~~ 
 ר~~ לז~ ש~~ון

ה~ס~ר ~~~די~ ~ ~~כ
~~ 

~~ 
 שז~ ~ מאו~

 ~~ס~ר היה
 הרגי~

 ה~כ~ים ~~~
 ~~י~ ו~יי~ דבר~ ~יזולה~דיל

 ש~~ת~ ה~ברבנ~~
 לו

 ~~ר~ ~ןס~~
~הן~

 ~דברי ~ןרס
 ר~~

 ~חת ~~ו ~רון
 ~~ר~

 שת~ם
 ש~~ ןזע~

 ~שלח~צר~
 ~לא~י

 ור~~ ~רב~~ ר~~~
 ~ןסיף

 לדר~~
 ב~~ע~ צרה

וירא~
 דנו~~תי~ן

 עדי~~
 ~~יר~~~~ וכ~ו

 וה~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~
 ~~ו

 ~~~ו~
 ןכת~ו

 ש~םה~~רשים
~~~~ 

 ~~זרת נ~ים ~~זרת ~~~ןת ~~ו
 ~~דו~~~יהם י~ר~~

 ה~ןי~
 ~שיר

 ו~~~~
 דוד~ ~או~רם ~~~~ות שיר

דעת * אתר לימודי יהדות ורוח




