
שב מה מדבבאשות
 DDIS1 עעטימ, עימס תרועע  לדעת שמי, מרי 559 טסו6 כען 0ו6, גלול ט5יוצ 7נל 5נלטקס

 סו6 לטהר נומר נין נסגיל כסש' לתיו 6101 5ער העקנ ויותר. לכד: סע7רגס DS~D1סעסעיע
סוס ס6יכו כמופזת כק נעיניו חיכו 0עסוייל מלק אס tgbD גקכ6 געיניו טטונ סכסכה חלק06
 לגרו לסממ6רו ע6י סנים ננו נניעין סיס ליעקנ ורגם 53(, ש מנכי נסם6יכ )כעאס גומלנקרץ
 ע"י ויגיעומיו טהרותיו ענויל יסוים מעכס טמרי קלחו לכן מנימי עקלת וססימס 60סונסעקמתו
 יטעם זו ויחו ראיתיו. ולא )כח( עתר: קלטו לכן ולעכטול למוקץ ירכי( עד לו טסיו רעל3ני
 לעס לעס נתינת מ0ו6 כה( כאג )עטפטיס סגל נפט 6מ ייעמס וימס כמו עעס, לנמינמ כיכפלס
 bS מכס עי כי נעלף טסו6 לפעל סחכעמי כ* ועעמו ייעמסי 6מס כי מלמן ל6 וגרסק7ס

 כיכט(: 6יך )י6 למכי' ל0כ6ות סיסת7ל יעלע hS נחייס סיס ו6סר6ימיו,
 לגניעין, לעחול פניו וסלו לריס הכסיס סעילייס וען פלעס ענית סס סיו שכשאמק. )א(כוה

 קכ6 לכן לכולם, pwncS יוסף יכול ול5 יידחס מסנוני על רחעס נכמרוכי
  סיעם על יעלס ל6 עליו 0סי3 ורל'6 יענאן(, עעי(ס 76נר כי עעלי ככרי 6ים כל סו5י6ולענייו
 ע7ס. כננת עיה( סתיו 6מ למענים ססליס כגל כי מכיו, יחלו טסעשמס עפכי רק Sb 1'Db יוסף יפציעסל6
 על סעעס המוריש כי תהסס, נגעול ליחס לסלם כקרס נדרך טסיו עם יוסף שרצ פ בי שה(. זואין
 עס0 :6 טסיו עס יועף סעסס מס כל כי למסייע ל0ס, osn 6טר סמלועומ 6מ יועף ויזיל ככמור ,סמכו
 ונזילמו ולעליון %ון סיו וסן סמליעומ טיקוייעו ל'5 נקעםירך

 כעם'"
 עליון גזרת כמקהם ל6 סנ0 עי סכי( ,

 נטעם גס עליון גזרת מיקייס עד עמ6סק סיס פניו, כעת מחלו טסע5לייס bSIS1 ככנים, עטר נ5ח7כ58
 bS פי' וכם"י il'SD לנקם וכשניס לכל לועל לטוי וסיף נעקר5, מעיקר חקר לעצן למילום W"W1וירס.
 יוסף יכול סיס ול6 6על הטלו , עמנייטיס ט6מיו וטועעיס עליו %ניס ע5רייס סיסיו לחרול יסעסיס

 לכל מיי ושכשנ"ע b9pns. קטיע6 4סכrttDS 6 ונס סר6אס. כמ"מ עליו, סכ35יס כל לפכי מסמסלי(מ6מק
 סלעיך ימרת 6יך t1'SD 0ר86ס טען וכגל ל%0י6ס לקרוש וסירך עליוי סג5ניס כל סי165 עד t1'SDמשניס
 וימ6פק פניו וירמץ כעו למתעסק טעפלעיס לפי סו6 ס6לס 70מוקיס כל ומנס ס%ניס; לכלטל

S'DS)3"16 ר5וגוי כני 737 לעסות נפטו וסחוס וסמ6עלומ חזוק טענינס 0ען, ויתאפק צ"6( ע 
 יומר יונ סלfh~tS 6 יכריסע עי 36ל עגטס5לטען(; זיך , 60לעען זיך )6ן עעטס ועכיעת כפםע5ילמ
 אליי תולינו ספ" ישם( )יטעים נפטך לרעד וממק כעו סי06י טעכינו פוק פטרם לסמ6סקלפרם
 ונגפם טונ נל3 ססו6 0%ו7יעו סעונ %ונך נספחיך שיו מו5י6 למעךי לרעג כמממלות כ"לשוכךי
 לו סטגורס עד מכעס טלוע7 וכמרס"י י ונניע המלגרו כ'( )))טלי מנוגס יפיק 0761 וכן ,חמ05

 qeSb 3תותפת 63 זס כוכם ועל וסירים. רנן אפיק ס"מ 3' יום מפייטן 5עכ )ועזם נפיו.לסו5י06
 נסמסעל(, כין סיל"ף ססמרטס לכן )6ולקווע%(, עיט ע6%י מטעונו עיסי אפיקי ח"י()משליס
 למון )לעיען( סינוכ על ייעל 3ל"5 וכן , ספניעימ מחטני( ס5%מ כ"6 6ינגו 3פט ס37ורכי

 ע"י סננמטני( גלוי כלותר סו6, גלוי לטון אפיק b"tp) )עירובין bb~1 וכן )6ייססעין(ס5%ס
 SD'1 סעוע7יס רניס 5גסיס ס3פרסוס t1)SD סכ5גיס לכל לסמ6פק qpv יכול hSI טעס 37f'DSIור.
 ניכע זיך ק5גגעע )ער כעס, כר5וגו מסיס ע0 0046 ול37ר שסתיו עלס לסטיק ניכלמו סיסל6

 אבש העור עכוכו:')ג( על סעקל6 לטון ועיוענ b'h .1'SDW כל לס%י6 0ושך ו604ייקקערן(,

 ענוקטס טיטיגו כדי סיס ניגון oP3b טיעומ סכ0 עד ט5מרו עס עולי מטנ כי זס, למס ט5לחי.
 סתי)נסי ס"6 ססס"ר ובפטל )רלנ"נ(, סיעת ל7עמ 057 ולוס סי, שכגו ונ5ונמ , 3ניעיןנסטנמ
obעת סיחים סו6 כפטל 'ab עזיעותיו נתקו סננסל נבהלו. : ס5ל0ז סלרומ כל עליו ענרו 5מל 

TD1D1נ7סטי S~b מכרתם אשר )ד( ויסער: י5מק וימרי 7נלי, על וחרד כעו עליון לעמו סקלך 
 רק יוקף 6ת ויוזכרו ויעלו ויינסכו וגו' ויעכרו כ"מ( ל"ז )ויסג סכמונ לטון פסטומ לפיאתי.

 י ליסעע*ליס עכרוסו סס וסעלוסו עסכוסו oc סנור ען יוסי 5עקתו קול סיועו 6טל סעו3ריססע7יניס
 טורמת על ע5פיס וסיו יללמו, %עקם קולו סעוע 1SJS סנור ען רמוק לאכול יוסניס סיו ס6מיסכי

 וכטעעס ללול סימוך "תר נדרך לגוף סע7יניס ק7)נו עליסס ע5פיס ו3עו7ס עכמוק, טרדוסיסעע6ליס
 פעל לק עעטי פעל 6עו עכרתם עלת לפ"ז ס6מיס. י7יעמ כלתי ועכרוסו עסכוסו לעקמוקול

 ונק33יסי רק ט6ינס פעלים סרנם לז0 וכיועס עעיל0 גרממס טמירוסו ני עעלמס כעומת"נ,
 לפעל עכרמס לפרט נועלך עכלוסו ע5עס סס5מיס סעפרסיס 73עמ כתזיק ob וגס . שערקויף(7ען שער*נל"עעי ס*3ט )ליסר למעכר וסעקנגש סגורעיס וריימס 6מס סעכירס. גלעמס עכרמס עעסכן

 וטין עליסס, וסנים עו3ריס טפין ע7נרומ סוככי otD1bi לע73 סיסיי סי' 60מיס 7עמ כיעסנ3,
 לק5וומ קותו )נוליכין 00 4טעע6ליס כעכלנו קערו נמגמוע6 כענו6ל לקניו יוסף סיתגל0מ5י6ומ
 3ע5ליסי עכם'ג עיירות וניוסני 7DbS ענד יפיס 06 כי ע"ט. V'SD. ילך נסרקי וכ"ט0עי3רי
 סו6 כקל 737 רניס לעעיס מרכולם Pb סי6 גס כנען, PhS קיונ נקריס פלסמיס 6כוטפילך

סיוע



 מהנראשקז88
 לסם6ל לעכרו סמכווכו ל6 טס*מש ספנו6ל היון סטטסש. ו30ש עונלש עא ל%י1 יחףטחהע
 : נע5ליס למעכר כקמננ למיברומ סעעכירמס מסנני למעל עכרמס לנ% *נו עוכרמש נעלסים,ענד
 יס6ל ל6 סחת סטרן (DS1t כי סז6מי נטלן רע נען ועקניכס עעונכס שמארית. לכם לישום0(
 ולכן לני וארכס ממון וחסוכות סנש נחמי סייטו פסס לפי נטרן, ספרית 9Db 16 כלוס,לכס
 *ין סי טלמגי ל6 06 כי י לכס ולסמיומ ויעל ; סורס ס6ללס עסנףיגש טבלית Dk~5 סימרת5על
 וליסגו שרו ען י%י6וסו סל6 ספק *ין נע5ליס ססנל נטמעעט כי גלעני עתים ססייתסחמק
 ענין י ס6ל כעפר עליסס ויעפל י ועוכתס כקותם ט6לס עעכין סו6 סבלית סם ח"כ )ל64(בליס
 ססס ~01Dbk 6ל מוזל לכס ועלם ותסכל,  שון לכס למם כרי הנס  ללעיס  טלפני ופסעועזקי

 טל 6תס לעי כעו מל כעקום לכס ולע"ר נימסי גני על עומנ זס לכס, ולי(מיומ ופעללסכיוי
 לכס כן , ס' סל ומלוקס סקרן מס' וכן י סו6 סלי י סו* לי לוקס 6מס 6סל כל סס כורם 6מסעי

 לוער לו סיס רי"6 ופפירוס *ייריגען( 7י6 ערס6לפען 5ו לענען )גייס גיתם גגי ומססלסלי
 נימו, לכל ל76ון ויעם לכיי סעיד לנעלי עיומ7 3עגכי 76ון ככוי ולאדון. )ח( המכס:ולי(סיומ

 %ריס' לכל ל76ת לועל סוקיף לדניו ו73נריו לעומלי פ5וויס ונדרן ליי עג7יס סס נימוכל
 י7עמי לועל טס יוסף D(D סרע"פ וקער עלםהי, המדבר. פי מ )ינ( : לל"ס( *ועז לולפושק
 ג7ולמ מפלגת לל*ומ סמטק סי6ל5סו ל6 06 עס6לן, 6%מ תזקן לטני עטוי יקטם כי63עת
 וי(כבוי' עסנ7ולס לי טיס עעלות מבחי כל נפרעות לכס ט*וייע סקורך ען ע"כ וסע כנויי'ועולס
 bS~' ימחז זס "ין %שט. ספרור סו5 טפי  כיון נע%י' לי י6הם ול6  ממפרו, כן 1h1Dוכמטל
 סיכוי כרי יל6 5יכו ל35י כנודי טתגידו ט6נקט פס וע"כ נפליי ולסמסלל לסמפ5ר  פעולוספדוח
 לב כזכר טל6 ו5ס לני,  כן כסי 5ליכס, ספונל פי כי  רסוסנו יורם  בטס ס3י5 פויס5ל4י
 סעוטס מסינור עפני סי וסזכיל oyih, סע7נל %י כי לופר יכול מסיס עפני כן, דרסונכמוב
  יעם כי עוד לספעיס וכיל עכ78. לני כן כסי *עלו לכן , נמוכו *מר לסטי* סל3 כלי סו*3פס

 מסיס כסי עזולל יקר מו5י6 ו6ס כעו וסל5ון, יתממן על סס טס סעפרטיס ק5מ  כיעס ar3לגותיכו
 כמפלך כפיך סיכסוסו ל"ג( )6יונ ל6ל כפיך %י מן וכן ולרוכי, כחפני ספירטוסו ט"ו()ילעיס
  זו כווכם ועל כלס, רטון סקכעת ענינו נר( )יסוסע 6מ7 פס לסלמס ימיו ויתקנ5ו וכןוכרקונך
 סי כן סי, %ון כלוער כהדסי ימים ס' מי ע6% כל על כפו ימ' 1%6 ספחכם פס 4מילבלר
 וללון ולמון סטסס ען יגורי וקין סע7כרי סו6 ססכיעי ר5וכי כצוער י ילודי פילוסו כ6ןס*עול
 סע37ל מי כי וימוכגס סמיטכיי סינור עם עוסכס סמכיעי ורצון טויס, ולני פי *נל עעו, גללני
 ויעיון מווי ענין כי מלם לפרט ימכן ויומר ספריכע( אייך עיפ 7ער *יזעי )564עגסער5יג*עיכס
 כלומר פי, כעו י"ס עיכיכס כ6ן ועעעו מלריסי תוענת כי ל"ד( ע.'ו )לקען כפ3ויר כעוכעלם
onbויסקו כעו קל, נלסון נסיקי( ים וינישק. )פו( נמי: ע37ר ט*כי כעו סו6 מסכל געיכיכס לואיס 
 לסור6ות ס*חרון OD91 כ*ןי וכן ול3כומיו, לגניו ויכטק כפו כנד, נלסון וים לעסו, 6ת6יס
 לסוגומ מתי *סככזי נלסון וגס , 6סנס לרוב 3גסיקף( ומעמיקה( ספרייי( ועכיגו , ספעולסכגיות

 לך כפו *חס כוונם על ונימס סליכם ע65נו באו. ולכו )ח( : )רוהס( ' 5ערקיססען( ')קיפסען
 מ"3 )לעיל סניפו לכו כעו *וכילו, 163 מרגעו וינגע 6וגקלוק בעכס ס'(, ס' )ע"ג ו6טלחסנ6
 וס' כעו לי6%, עועי טסו6 3או תרגעו נעילכסי 6מ עענו עליו סיער סתנו6ס על ועוסנל'פ(
 פירסו כ"כ( "'7 )ר6ס סטים סיו65 וכן , מוליך כעו ק7עיסון עדנר כ"6( י"ג )3טלס לפכיססמולך

 ע"פ סתיני( נסוף נס"6 כמוג צויתה. ואתה )יפ( : *לף סיוטיות מעיר כעו יו65 לפעלסר6נשע

 *ומ כי נזמי כוונתו למון. מנע ייוסף 7עטעעותו bpw1, 680  נמכלרמל"י עליו 11Wblסעסורסי

 על יוכיח י ספעליס נקוף סכח~תי"
~'DD 

 בסלמס י בלוט כ6 נ%6י*ס )כע"ס ו%וןי כמפן ססעולס
 5וף מסיסי( לסורות 5וימס, נפעל סס"6 כ6ן ונ6 נפכסס( דעסס לעיניינם הומו k~ntlh *חיימגער
 למלום mD1 למס פרעם ע6ת לנקם עע5עו ססמ7ל b1L1 כי יוסףי טל ע%וגו יוסף 6ל זסמלעס
 טל6 כדי , נתנוסס עונ5ריס ענלומ לסו5י6 רם6יס סיו % סרעכ בטנות כי הניו, לכנזיעמענלומ
 נמוסס, סס"6 נתלים לכן ' יוקף סל עינוגו %ווי טסים ולמי ן סעייכס פן כ'ע סתנו6סמממל
 *סר נסער 1ל6 יוסף, סלח 6מר מעגלות 6ת וירה %מר ולזם לי. 6ססס ט"ו י"6 נסעלומןעי'
 סענלומ סולמו לנד סרעס ע5ווי ו6ס לכז"לי ערומס לעגלם קיען סעגלרת סיו ולכן סלעס,טלמ
bSסיני מי3"ע עגלות. : סלמון תלכי *דני על עיותימ 7לטחס 6יך לטס י וס לסיען סיומם יתכן 

 סעלכות פן לסו5י6 יכול *7ס סיס ל6 כי למסוךי ונסעות עגלומ וכפלסנ"ס נתורמיי7עיגג7ו
 ; טלס ס6ס נפלס Ybb ע%ליס יו65ס וחזירם מרס *ין נתלונוי 16 ו7ונע6 פלעסי ע"פ כ"6עגלם
 י ענלומ ופעס , רינת( )יוכנעק רכס וסרס , )וכלנען( רכב ען נסוכ*תוי כפול כ6ן עג5ס המסרולפ',
 שכויס נגסוס ישמלת. תלפות )כב( : סתגועוח גסיגוי b7'Dp והין רכנ, נסיכי 6קורומ רכוסערות

נססגיסס



פג סו מהבראשית
 סר*ויס פננ7יס מקריס יעקב גגי סיו סכי י כעס גזם 61ין סממלטיס. כ'י %ולךי לעתלססליפס
 עחלפות פענין סו6 םמליסחם כ"ל לכן ומסוגם. כנתיז פתכם סלט נכפו וחין ספתי למיל0מלימס

-)י664למלעכעען ימי ו6רהיס י(קלועש סער קווטמ ו6ליגס קליעם י למון עפחקרי למי מטעמו teg) )סופעיסר6ט  (DbDt~ הניגס נענין סליסס לסון ויתכן ו6רפימ עלגי נלסון לזם רומש וסלמס 
 ל6ת1 פעס לרומנ פעס שורך פעס לובטיי פעס לעעלס י4ס פעס פממלמשוונ6יס סמוטשכי

 נ6ופנהם ממורקפיט סיו וספ5ריס 6ליגס, נ6ופכות עסוים נגריס מעלות חלימתי וטעם לפכיםפעס
 וסיו ישם )יסעיס מולי ו6ולגיס סרקומ מסתים עונדי "ריס, סטון מטנומ ז'( )מסלי ככמונ~ינס
 סיו ול* פקד יקר 5לס פכפו סגעמס וסכמו עכ3ימי כקולי סדק דק-ינן חוסש albSיכולים

 פיוקף וחסוגס כנו7ס עמכם *"כ וסימם פ5י*ומסי ליוקל וסככגדיס סמסוניס לק כססממלנסיס
 כדי סלם 9Dpn טסו6 עין ינכל עמר סלם לכן , טכתג 3ר6"ם רעיתי חטרים. עשרה )כנ( :לימיו
 מעטל כי נרכס ז8 וכין 6עפכנו. עטר לי מתן 6טר כל גדר כלסר מעמר ונסן לספליםסיוכל

 : נוסג פעסר 6ין ודוי ונטע6ומ רמוניי 6ער ושןנקר
 למס כסמך קורס לך מסיס פס על ייעלנו מוסיף פעס %61י6ך מלעלך 6מר אעלך. )ד(מן

 ויספם קמורנ'(. עו73יס )ר3יגו טוכס "רן Sh ססי6 סללן ינן ולסעלותוכחפרו
 מעלותיו נימרון סמרונס סו6 מסעפו כ"6( יואי )גם סו" גס יולי ולמס כפו , מ6ל לסס גספלח
 עפשיסט"גען(ישלל )ווילדיגעם סמעלומ ל3מ. עליי' עלס" "גס וטעם , כונם"ם 5"ר5יגליכע()7ער
 לרעמי עיניך* על ידו יבוית אוסף : נכגיות פעלות נמוקפות פרוגיס עפ~יס זרעו עלייםגוס
 סעעות7מ לי4 על עד~ס עליו עגועס גפסו 6טר מנרו לכ ולספח לסעסע ספטת7ל על תלעססי6

 גרע יכיס גל חנלו עין על יד לעסיס דופס זס כי , SD'1ל13*
~Db 

t1'1DS יעקב ריס כי וזס 
 זכעך יפיס גל סנסליס נין ננלימ ל6נלסס טכ6פל סכנו*ס קיום מחמיל לפ5ליססניליימו
 פכסךכ עליו טסלמ גמולם מסכם *יפס "על נ*נרסס רקס י אומס ועגו וענ7וס לסס ל6ג6לז
 ית' ס0ו7יע ו6ף 631ש D~DWDnn סענול יוני 13 6סר 63רן ל3ו6 ועמקרנ מולך ססיי4ליעקנ
 פ~מ תגובס תס6 יעקנ בכסם יפלט ל6 זי4 נכל לנסיו, ג7ולס עליים לכסוף מלפח ווספילייס
 יינני כעומל מכיך" על ידו יסית "יוסף סימול 11Sb 63 לכן ססענו7, יפי נתמסך המריונויו

 נספחם לגנך מדלי כל 1bSnt מס י ליוקף קרוס נסיומך מפ65 סיעוכ נאין נמס סעטועי כימנטיסך
 במסיג 6לס כמם סעסועי כי נתוכו, לסכק וסוגם 7*גס ממוכל נלנ סכוי פקוס יסיס ל6 ,וניל
 על וי(מוגס 6מליךי ככיך 6ת מונ65 5סל כרע תלעס *סר עיניך ויסגירו יעפ5ו סס י יוקףפננך

 סזמטמ סלמס פרוג כפסךי 5ת לס67י3 נלעיוגותיך טולטמ מס6 ל* סכלן נעין מרקס 6סל0עתיי
 נו 19Wbb סני( עסיס מנע מסיס 63רן יעקג ויחי סכמוגי בסעיד ונונו יוסף' עםסמסתעסע
 כי פייס, סל שש סיו לני יגס יוסףי 6ל קרונ 3)%ריס טסים בכי( עסרס מגע כיסעפרסיס,

 לעות נסול6מוי כפול עיניך פלת סייס. סל יפיס וניגס 5ער סל יפש סיו  סקודפומ סכותיוכל
 סלסנאס כפאס בעניי ספירוסו ט"ו( )מ"ג נעיני ס' ירמס S1b' כפו נליקק( )עלענדען וסעגוימסכלי
 מעתיד, כעטי עיניך פכ6ס כ6ן וסעפו כעכיי ופטפטו לסמסטר, ראוי ו0נו"ן סעיי"ן מנין סילדמסי

 כמיג מס מגיס כמסרס יוקף וכד וכו' סוס ג5ער* 7יעק3 יופוי כל 3'( רט"ז )וימיונפכ7רמנ"י
 כל נכי וסוס כסאי 5ער ליס סוס ל6 7יעקנ יופין וכל וגו' רועם סיס טג0 עטרם מנע גןיוסף
 תנע לך 60 עיניך על ידו יסים ויוקף ליס קרסינו פ6י דיוקף, סוס עטרס ענע למיגוןיופת
 עסרס סנע התריס נטרן יעקנ וימי סס"י וכקוסין וסכ*ומ ותסגוקין נעגוגין *חרגין סכתעסרס
 ססעכוון 9DDb מיתמי ל6חכ עיניך יעמן עיגיךי על ידו יסית יוקף 6פרו, זר"* ונפרקי ן וגו'סנס
 לב מסיס ל6 סעמועיו ספ75 כלוזיר , עיממך 6מר clcln פס מלרקחם נמייך עיגיך יעפל סו6 ,ט
 עיניךי על ייו יסים יוסף פירס וסרם3"ס מטורמך, *מר לזרעך סיסיס וסעעגת מעוניעל
 וי54רכיס סךניס סעניניס ממס ונס כי ימכן 1ל6 , לעעומס יסת7ל סו6 ו5לכיךי עניניך,על

 יוסף: נלעגי ניגס לססמ7ל יכוליס גמסומיו ונסנעש 6מד מקין עד יעקנ על עומלים מסיוסג7וליס
 )קכס7רין וכ"ט נסטיס, 7ככעכ6י b7SID 7עג7 זמרי סו6 סקול נתינ"ע הכנענית. בן וכגאול)י(
 ק"ו סנל"6 ומפל סכנעניתן 3ן סמול סו* מיי סוכי 3ן סלנני6ל סו6 קלוט 3ן ופרי סו6ת"נ(
 ולטנפו, ולעספסמו לו גנטי ע"ד סוS~b 6 יסר6לי נמיל סטייק סלפי6ל עס 6ממ כמפס ימיוסטיכי
 עענו סי5עמ סרס , ולענת רוס פרס ערס וכע"ס סככעכימ, 3ן פסלון סטרת פן פורם ססט6וסיס
m91Dכיס, יטרלל עס ענר מיכס פסל צערו וע7"ז י רעום 

 ניניי4ס' D')D פקות כעס סיס ויולי
bSbפמכו סיפם ממרט D'b נעם ססכיגס סכנותלקם וכפו עעי4ס, מענר סו6 ספסל, סענה עיכס 
 )פנסם רפיתן כמג אחתם. ושרת )יז( גש: יל3עס פשט לפרוח מעמיי o19Db 6ת יעקנסל06
 i9DW ע6ש לס ססקמס קעתו גמ כ"6 נסו סימם ל6 כי 6סל כס 6ונר D~D bS) *סל גמומס

וכת"*



 בלבראשית88

 מן bS1 ס6ס מן שוממי םסימס *מומסי וטכס כ6ן 6פר לכן תמלי 6תמ 3ת תמל 3תוכת"*
 עגל גן Shn'1h גת סדולס סיתם 6טל *מס לוואית( )סני6ו מיטל ספסר *על וכיגעיו עגם.360,
 33ית סגערס ומניל מכיס נ' 3מ וסימי4 נמסי סרח 6ת שכסל פעול עעס שנירט וסים מרוי3ן

 06 ו6ף ליעקב. זלמס סיליס נפם עסלס סם בכלל ג0מגס 5יך 67יכ תעוסים וס7נריסיעקב.
כרסוק

~9DS ס6יכס כיון כסם מנעיס ככלל כמחס 6יך קסם עדיין עמסי הומיי סנטוס ומלי 
 סיס ס6פסות 3כי עשרה. ושש )יח( : יבכו יורי ליעקב סנטוס 6ער וקר* יעקני ירךעיורי
 ל5ס גני כי , טפממס כעג פעעיס עני גנילס כל סעפ0ווז, ענניכסל

~US 
 סטליע0 יוכנע )ורק

 למל גגי י כ"ז וסות סחי מממתס זלמס ובני ססליס( עלפו יעקם ולונכירמנאי לרגותיכו ל"גלקנין

 רכת כי געקן סוייענו כנר אסנת. לו ילרה אשר )כ( : )סגלש( ס3עס פסתמס 3לסס ומגי4י
 סעליפס ססי6 לועל כוכל 6"כ נעגלים. ליוסף סגים6מ סי6 יעם 3מ 6קכת כי י3"עי וכסויטנ 3י* 6נכיר ונפירם 3מיל"6 וכנס מעכסי *מ"מ 6ת סולייס ריכס כי 3קמכ"6 סומכיםנעקכמ ולפני נניסי כנם6ל וכמליס ענטס יופף וגני 3קעול לוסל יכול וסיס ועכסם, ot9Db 6מ לוילים
 םל6 6ף 31פתיו, רכיו כפם כל )מט"ו( לעעלס גע9ם סכתוג *ומס ssll כפסי ט3עש ענין6ת
 5על סמעס עוי כ6ן סודיעכו זס ולכעס גגותיו, נכלל גסו נת 6מ קל6 5סת גת 6ל5 לומא
 601 6כוקי4, נת ססיתס על *גסס, 6מוון נסיפוך ססו6 *סכת מנקרית ונמסר *סכת. לוילדם
 ילך עיסקי סיו וםל5 מעומס סוזכרו פל6 פנפיס פלנד פירום. ע9כ יעקם 3כי נמי פלנדדכמי3
 למון נימס 6ער לו. ילד )כו( : רנותיכו ל7עמ סעעון 6סת סיתין ומא ייכף ומכיל טפרייעקנ'

 6מ נס *לסיס *חי סר6ס י"6( )פזם לקפן וכן נכיס. מכי עד וליופף כ'( )ע"6 לעיל וכן ,יעיי
 המלש כי 3"ם נטם יתלש כמינת גסס מס3י6 סכורות נקפל ורטיתי , ימיי נלסון ג9כ ,זלתך
 נמסגש: וכקמי כוליו DDb טנלייס יחיי לטון ניגס 5פל זס טמטעס סיפסר סיוי מתועשועכסס
 סכומעתי גז*מ עתם לעות, עלי עמסו סמעווצס ו06ל כומעתי, קמרות פ5רוס הפעם. אמותה)ל(

 , )לע"ס( עעס עגנ q'py 1ל6 ס0עועס נז6מ ס5עות רלון ימי פניך, 6מ כקותי *מריעורמך

 לסעסרטיס מצרים. תועבת כי )לד( : גוימס נו*תס כפ"ם וסר5וןי סנקסס על טיורס סס69 ג6ולזם
 סטרן סופני נעיני וסממוע3 מעסוקן נסס *מיו 6מ יכנס 5יך יקסם ינזיין, פיטום לסוןתועגת
 ח"ן )סיכמם נעכירסנ"י סיערו רנותיני כיצרי ויגכון פקוס, סרי ומפסס olt1JW על יפעראיך
  דילסון וילס6 ן)ולריי דחלbSb 6 פסיס  מוע3מ כתיג ליס יסג5ין על וכי ע%,ס תוענמ ע6,ע69(
 דכמינ ייוסף סכפמ6 מ"ט  עיין, רטיר דסל6 מגויס, כתועלומ וכמיי כיס  פלריס, תופנםפקרו
 לון לפעג7 , להון ימס3ון ול6 לסון ייטכ5ון ל06יו יע3ו7 כי6 עניי לעלתך b)b1 ירעף כלעל  סליי רסוס ילכי י  וגוי  עגליך סיו פקכס לגסי להיפר  לון ויזליף טכסיס תפטם Db DPS'1ופקסס
 6ת כונם מן כתיר זס ועש , סכי *קרי מיליון וקלס* biw ע5ריס מועצת ו67י 6ל6 65ןירועי
 נלסון לי0ל6 *מריסו 6רע* וססי6 לעפקם' 5רן סי6 ע5ריס עיטנ כל '1Db qD1 עסיס,תועגת
 מווסות כי יכתיב ומיינו י5ותי כיקר לון וימסנון פ5ר6י לון ויסג7ון *רע6 ססו6 יירמון1nbS לענוי כי0ליסוןי לימליסון 7רע6ן לסיכון טסינו ע5ר5י וכל דעלע6 ענונין נכל ולפיסךלרעים
 י יסל56 ע5ד רק *יגו 1b)T עסיס מוענם ,t"'DS ע"ס. כ7חליסון לון פמסנין 65ן רועי כלעקש
 תענ כפו יורם q~Sb1 ת"נ טפלם כעו לועל )וקלוג כ"ג(. 0' )ו6ל6 פ5ליס נמוענמ לס"יכע"ס
 מעג ככי( , סם רס"י ~כס"ס חנכי עכנל  7מרנפ6 יעקנ גיוון rb סככי סמ6נ ו'( )כנעעוסנעיץ
 6סו3יס כלומר לפ5ליס מקנס סס 65ן רועי י 5"ן רועי כל ע5ריס מוענמ ופעם , מ6ננפקוס
 כ5ן גס ט0רנס *וכקלמן גתרגוס  06ת כוכןמ5 סר*גי מסמכעיס ומד כ9ג( ח' )ו6ר5 עע9ס%5ס
 וסנטוס ס7%ע0 כעכעי וסוט כילעילי מכ 7עמו וכרטס י עכ6 רעי כל לי' 7סלין דפ5ר6י 3עיר66רי
 ייייכ טסם ל3 יטרףי ז*3 3גיפין יסויסי סריס גול כפו ססו6ס כ9ף נו סטין qb וע"ז 7נליססני
 שילו קסס  לסי5מ ספלי פורס פריי opp  מטו"מ כי וכן מסוקס, כ"ף למוסיף %יך סנכולסגססי
 ככנדיס סאן רועי ככס נעיגיסס מסוג  )מוענם( ירימס טסות טס65ן כפו  ויעיו כמוענת5פר
 מניל נתין נעורס סטמוות נו סענוון  5ין עצ ססויס כ"ף נסס ספחכר בפקופומ גס וסכם%לסי
 ככס , עם 7% סממוומ כ"5 וסכום סק5מ %ורת לרפות מרנומ( ככום סייחי מ37ר לק5מ)יפימי
 כעו לחסונ qp1'S לו מלילם כי י לירימס סרהציס לטטונ גפוכרש מסתוות פיכו ליר6מס ~lhSספתוות
 כעלם ססמוות לסוכמות כי עלם ימפסו רנותיכו וסני( ומכנוי. סיקר לסכין עס 7% ססמיומ כ69*לס
 3ס5י ל( )ל"6 ונז3מיס 5ורמייי כי יפסמעי 3'( )כל'ס ונקנ70רין 5תרי', כי פל גי( (O'npD 63מלסכפו,
 עלקי 77מית נית. פס ניח כי 6'( מ9נ )ומס ענמס %ט , עגמם כי 3'( 5"6 )סס 6ור0י' כי וכסלי 6ול0"כי
 כי כ5ן וכן כמו, כמלת 0ו6 כי פלס עלי, קסס מעלת כי ס3ע5פר ולפסל 6'( קם09 )כ"3 6לb'9h 53כי

 : *ים כל כי י"ס כ"6 לעול עע9ס 0וענמ. כעו פ"מועגת
ו5ס



פד מזברשמית
 ים ו6ס לועל, די 0" כי לעותל, סו* מיל' h(D' נס וים עם אלמגו 06 ידעת. 8שם )י(בה

 רטתינו נ7נרי כרניל ור%ןי מפז עגינו ידעת D5W7 כ"ל לכן תר, חיל D1b'גס
 קעתי( )מס~ס ומ7ע0ו 076 עס סכמונ כלטון וכן , ללונו כגועל , לחזורחצר

 ממפוי
 , 3ו וסקס

 וסמוכו, דני 5ל וסילון ממסן כעוכליו עוליי ז0 6ילן פלי כי ורע, סוג  ס7עמ ען לי4עמרם*סועש
 נייך מרסות מיל שמי יס כסים וויללסט( עק 617 )וועגן ותר5ס תחסון *ס , ייעמ ו6סוכעס
 לפי סו6 סחיתומ כוס סתעכומ קולי כי כן' לסיות נחל %י 6ין לין 6סל על למרים %תםלענוס
 ס0ו5 נרגיע כ"6 כס לויס עמו3לס ננניכ0  ידעת סוטעס ל5 ומס נר5וכך מלוי 7370 לכןעעלמס'
 טניס ר"ל חיי סני כי 9D1b 6מ חייך, סני יעי כעס לתעלת עס על ורעים. מעפ )ם(עעקיק:
 6סר סייניס כי סקורות, ו67נות עזוגוס טריוס נרונ ורעים עעט טיו , 5על 3ל6 אייס סלטכס
 סני יעי 5נל חיים, טל *יגס 5על סל פנים כמערס חייג סכי יקריו ל6 ג5לס ס6יס יסיםנס

 פסיו הע"ס *13מי כי )גוריסס, ניעי טנופי חיי סכי יעי מסיגו ול6 סוס, ק"ל סכל 3ין סיועגובי
 מסינו ל6 חיי מגי 6נל י 5רומ כלמי לניס מייס יעי לידס סיו נ"ע נססי bS שרן גלים מסגס
 סווחס סל 7עיעיס כיון קטם ~OID וולס וע"ע )רעית(. ונגוליסס ניעי ל00 טסיו *נאי מיילסכי
 0ר(ת6ח17מ סמך וססילו7 סנוור כ"6 סעוכי4 מפך היכו כ6ן רעים עלת כי  ויתכן , ע37רסו*

 כל )5ער3רעכען( ס3ירס ע" חלקיו ויממלקו סימפריו ה5( )ירעים שיותיו ורעו כעו ,וסח7נקומ
 ככלי 3חל נסנט חלועס )5ערסטרייען( רוע לכל יתנירון' מרגועו ל'3( )טס רוח תרעםרועיך
 י(2רעעי4 רע0 לסלמס, כגרך לעעה alnb לידס  יסיס  וש פוס  1ס סיתמל7ו  ליל י  תנסוסיו%
 כסירורין, עזם זס כניליס לסיום *גסים 3ין וסתחלקומ סמפל7ומ כ8י( )יסעיס סתמורלי4 מורס%ן
 סחין ס6ח7ות פיזור סחלקיס פירוי ענין כחן רע עלס ע"ס( )יסעיס לע ונורח מלוס cn1Dוווזת
 )5ונ*יינינקייס( רע וכעס י סמלקיס טנין וסחכתס 6מ7ומ סעכיגו סלפוןי מסך 6101 זס, עס עקכיסזס
 עעטיס סלי,סיו סעחס יעי ורעיס מעט t1'Sb OW1 ק7ס סססלום י4טונ ספך זס לעוטין

 עס זען כעות סנעסכמ טעתס עעולס סיס ול5 ן ועפור7 ויפוזר סיס סעעט טוסו וגסימיוימן
 זס וערוחקיס פסוזריס סיו סעעוטש סעחס יעי כי לסע"ס, לי סיס זס חו7ס 16  וי מנסלוער
 ומרגום ולמריו, טשו *נחוס ונרוי לו סקדעו מיגס יפי 3רו3 נמנטל סלמס סל 6ח7 ויום ,עיס
 נירום טעעו פגורי טכי לתון סעפרסיס לכל ומכס -- 6ונטערנר*כען( לוגי )ונעניג ורעיסעעט
 ייכ0 ולין עעסו ליעקנ לו טסיו סירוס כל כי עגוליי נלסון זס' כל לכוין י7עמי '1ל5 51עריטלטול
 הנר06 מעיי לסזכירס hS ניקויין עעמ לסיומ קייק טל  ירכו גס סגירותי ע5ד 6ישויוסף

 עמס יו65 וקין גכך עס סל 7נריס ויגס וסי כתפור לסוייעגו י4כתונ ר6ס עס ועויכעמלוכןי
 סעסמ7ל זעת גן לכל ים חסי ססועלס. לנ יקל לעון 6לס נ7גריס סיס ימכן לכן לעולי,מועלם
 7לך סימל, גדרך 06 מכונס, נדרך ob סם8י' 6ת ניגס לענוג ירכיס סכי הכפסיי טלעותאחל
 גו לי(מעוכר מלס 6מ מעמס וסים mmD, נונקועס סנסעימ סטנעימ כפסו סס*ווס סו*,סכונס
 לעס סטינו ו6ף סם"" לענויח ועכגיעס 5ח2ס כונם סרומכימ, סעעכלת כפטו ע75 *ענס , יוםנכל

 6101 עקולו סל6 יחעוי נענעו 0ל3 ע"ע ועון, ענרר( ס0ו* ויודע סגלתית 01600 רטוןגנחירמ
 סנה(עיומ סס*וומ כי , הכפסו מעי7יס נעלמפס סו6 זס נכרך ססס 6מ סעונ7 סכס נמילמו,נגד

 נחרך מטס 6מ סע1נ7 6ים דמיי סלוחכית, סכססימ סמ16ס עס וכפסו וע17ן ל'3 מעיףיחלחלו
 )ק6עמשי*סלע( 3נפס ועיון לי3 גמלסול טימכס טכיס כלועל עגולי, סגי כקן יעקנ קלטוזס

 'נלנוסינו ועורגל כסמיי 6;י ידך עמגרמ עלמעסי גר וסתגל עלון, וגליי חעס 6יס עלטוןעגולי
 עוע7 כיוס מקר6 כ'( )6יכס ומוס 7עיS )5(bp7 לס" מגרץ )י64י ו0ע7ון סריג על מגרםלסון
 סקעו,2י וגס 6'( כ"ו )ו6ר6 נעכ7לסנ"י ועקמי גי. לנאחס וווסת ריב עחרתרי כלוער י עקני3עגורי
 ננין תרני 1DD( לכס גורו כי68 , ווגוליסס ע6י עגוריי(ס Ph 5מ לסם לתם 6מס נרימי6ת

 עגור' 67סיי 6מר57י10
 למילו נס למילו קלים לגני שמקרינו bm'n נסי גרו יסר וכו' געלתי

bS)D11סי6 סיער, נכרך ססס וענו7מ - סקו7וי. לעיטר נס על6ס b'k~D) רינ 63ין מעיעס 
 תקוט טס לסכון פנוי עקום נלכ :ס6ר ול6 ססס נ*סגת על6 סל3 06 פכיעס, 3כסמועדון
 m~bw % מתכנסת וביניר וכמללי כעת סי5 סנסעימ ססמ*וס נקרני. מ% ולני כענין ,נסעים
 סעונ7 ען עעעס מש 0יסל 73רך טסעונ7 סעמנרש עגילי סוטכם )וכנר סרוחכיומסכפסילת
 וסזוכס לעמולסעות( י4מוקיס 3ין טעמלק סלקיו לטעוכס נסטי סלפ3'ס כדעמ 7ל6 ר4כו3ס,73לך

 7Db כח וגס סנ5חייס. סחייס לססגמ עטח7ליס גססו כחוס כל כי י נטעת חי כקלי זולע7לנו4
 *ין וסניי ס%חיומי Sb כונבי6ש ג6ע5עייס עלסטמלס כעיר ל6 סכפטיות כמוםעכל

~DP 
 יעקנ כי

 ריי4י ככתונ י סיעתי 0סלעומ חיי חי סיס יוס וכל סימל נדרך יעיו כל עוני סיס תקנוסבחיל
 כררך ע5עו tPD'1 סיס סרעס Sb ניגרו 5ווגס "ייסי סל אגיס סיו כולס כי חייו, חכי שקניעי

ס%יקיס



 נחנראות84
 3הנ טסה סכו3סי נדלך לק עוד סיס hS טנומיו לו3 כלהגו עגוליי כני יעי 6ער pSשדוס,
 ט0א town טל סנים *ערם ולמהסי 0לג rb1 abn פד שאום %ין 01ח סכיעיי, דפםוחיה
 הק שטיפוסי נשי סי' סעעט *ותו וגס י עעםיס נעיכיו סיס סי%, עלסעמ גלתי סימר73רך
o~m)0י6והס ליעים גי4 נסלהס b9-b ט0כךץ עם הגי ורעיסי עעט *על עיז 63עמ, טייס 
 רשל ן עגוריי4ס כיעי , סייס סל מנח 0יו סכומיי(ס סרוג לפעל *נוחיה עעטי יגיל ע5עועעטי
ow)%סל מניס לידס סיס סנסעיו2, כסם ע% פכיעי וענון 3לי3 3י4ס לסיוע 6טס"2 ע3ע מע 
 ניעי 3*נ4מיו שוור לכן י ססייס 63ול ללכמ סיסמי מגססי סלופי לססגמ פיס סי כולס ,סייס

 ספניעי מלוס סיס 7רו3ס- רוני כי י4סניעי, עלפעמס זען לסעעיע וניס, 1ל5 יעיםעגוריססן
 טסעון נסי סנקר6 עס אין כעמו, 6מ לעורג מרעיי 6ל ז6ת נמסונתו יעקנ וסתכויןמרמסס.
 5נל מיש כינס מיירטו סזעגיומן  סס6וומ גולעם *מר סרו7פיס כי , nDb5 סמייס סו* סיס3פס

 רק פייסי נסס לקרוי רבוי סיגו 6ענס כי עסיס, קןו6יס גמייה4ס י(רסעיס כי עיממס,סו*
73Da1S1 מ6המ כלDD) לכל 50ריך לסי הטף. לפי לחם )יב( : ססס ענו7מ 03 לענוד לסעיס 

 יימס 3ני וכל 3לני' סקטניס על עולס ססטף עפכי וימס, 3ני לכל מטף b"'D )רטא( נימס3ני
 סטף למי ס6על וסכתונ *מיון 3ימ כל ו6מ נעלות סרעוז וזרדן גגיתס D'b5nr כל עלעוכב
 סיף לורך לסי ס6ף סוער להורך, סל6 סלמס למרר ינטף סירך מסט מא 3יתס 3ני כלבעקום
 קורך 6ין למוזז )סר6"ס( למס ס5ליך 1DS כסו כלכל %כו תכיי יותל %b ולסמליך לפרלמתיכו
 )6יס סעלוכס טיעול 1DS לחס וטעם עקועומ, גי4לנס וכן כש7( )מעטורי עפי משניל מ()נטלות חי טסי ליקרם" ו3ר3ומיכוי 53רשי  כמורגל ותוקפת רגוי לפו: ל'6 סקךניס על ייסף עלתלעלם

 עאמ( )כ3יוע6 ורחומינו ס63רעי טמופס עלסת סטף עלת למרם יתכן יותל 6ענס6י3עלפלוסם(
 ליל 3'( עטיי )3"3 גינ*ומ טמף 6לף וכן ונמוק, bS1 נכוס ל6 ניוסר י4ע7ס קו לסת עסופיי,עיט
 וטפף מלוך סכתונ כלטון וכן גרעון, ונלה חוסמת 3ל6 סוס סגין פ3טיומ יפוסות, ננום6לף
 bS3 יסרתי סיעור לסי טעעו סיף לפי למס וכן טפף. וכערוך נמונה ע"ס נ'( )יפעיייתלכנס
 טגמ ססימס לסי לעומרומ, ל6 ספוקם כיי רק לידס נמן ול6 געכיגע( )5וכ גלעון ו3ל6תוקפם
 לסימי 6לך י6)נל 6ל 53ער סס35ור נוען וכו' רענון נטני 1W5D סעלעי3 כל 6' "'6 כנמעגיתרעשן
 , )רם"י( רעב סני לתמלמ סר*טון לעכין מוזל אין. אחם )יג( : כפסי עליך ומלום והסמי,והוכל

 tSD9 סיס לעסיס יעקר 630 6סר 7גס ש"ז, יגריס ספור 6ל6 סר*סע לענין מזרת ל6ו7*י

 SD מוזל bib זנאי 7נריס קמול זס סטין גו7ענו 5ין" "ולפס ועדכתי3 53יןי למס סיס 6%הלשל
 נוס ר3ומינו ליעת גלוי 7קר6 ועליםנ6 , יעקנ וגייס יוסף *מי נספול טסמםיק למיסר6טונותי
 וזע ל6סוןי למסוכ מזרס 6ל6 חינו לסורוס 6ין, ולמס ע67ער סרענ, פקק לע5כיס יעקניעם63
 3ל73 פכים סמי רק 0י0 טל* )נסעעוסו ס6מרמי נסכי( *ער ול6 הפגית נטכס %יו ויגדשע%67ר
 ידע  וס"יס ועל , סרס 6מ TPD וס' ועל ע5ריעסי סורי הוסף 3פ, לס"1 לעשש 17עס)לישי(
 סונמ גסנ נמלי כמס, נסני סנסגס, למון עסעסיס לסוגומ סלמס וינהלם. )יז(כעם"ם:

SD7לכיו עמשי יומו, וסולכמו לעמגסג סענסינ מנותן י4מכועיי מעלעול כלועל ס0נייגיי מעל 
 סוגייא ססעלכס כלועל 0יגסגי11PD 4 על וכצל נמס %פון 5יסרען( )57ק סעג0יג סלוכסנו
 וסי734ל משלעגע(, )7י* ס0נסגס עשי וטוכס סועלמ *יזו לעמנסג ל50עימ סוי 3ס סעועילוגשמן
 יקיעגו bSD ססמם7 ען גלול סעמכ0ג י7ו מעל ססנסגס על יפעם נמס ללם"פ לגמל גסספעין
 סוקפמ עעיט ע0 סעל ססגסגס על יסעס וגמל סקכג0י געקוס טסיי 6ף סק ועגל לע ופגעפען
 לעמגסג לום קולס למגם תת ועכיכ0 ומכמניו תנמיכי קיטמו עטמומ עי SD כעו לעמג%ט31י4
 טתלגס ו*וגקלק נלסס, ויכסלס נ6ן מענין יעזם )3עקהועעליכקייש סר4נר(גס 3זולמ סיו פל*עס

 פ" ורע"ם הסרי כעו 06 סי' לסא הם. אם כ4 )יח( סמפון: לפי לק סעל0 לסי 5יטחכינק
obונסעמס כסמם מנמנו *ף כי עקועומי כנרונ מנכי לסון 06 כי לסלפ וטעעמי 6עס. כעו 

 סגם, ע7 לי(ס פגמן סלמס עמיר 7עי ק35 ירעו ל6 ע"ע עצורת, לחס לידס לתת טויולופף

 חסת *ערו לכן סקנלוי סלמס עסיווי יומל וסנריערי יוכסף הטס יעלס סטווי מסנון 6טרווילי
 לסון נטות. לטה )יפ( : ע3ורס לחס עוי לייסל לכו סטין עד וס3י4עס סכקף מס כגל *0תנהי,
 ר4יונמ ען ס5עימס כמי נטול כי גזעוי יעומ כעפר כעו פיח. רום 3ו l'bg עשר גס נופלעימס
 ממועלת עט סעמרטיס כיקרו ל* הכהנים. אליטת )כב( : *7עמכו גס %מנו oa חסו עיקמו.ששו

 מועלת 3זס סי4מכוין ונ"ל י סעכין נסיף ספעס עוי סכתו3 ס0מוילו 6ל6 עוד bS1 זוז3ייודע0
 תומני oa סו5יelb 6, גמזקת TDb כסקר סל6 ע7 לעכיס ר(עס 03ע3כת כי *ניון ל3ימג7ולס
 י(עדעי4 מום3י לסיר 7ועיס 36יו 3ית סיו חציין 36יוי 3ית כל סם ו0וסי3 *מרם לירן נסן5רן
תידיר ל* ואעמם לסס מכיתן סוקס *ת סכסגיס 1i)b'D זו תסנולס 0עמ* %ן , למכעס ספעיפיתלתת



פה מח באבראשנם
 גמישי עול עליסס וקין למלעס עכורי4תסיס

 סלידה, *לסוס סירס סכי4)נומ ענדליס כשיומס י ע5ריס 3עיכי עקד סממית 65ן רועי לסיותסכי י במתנם תתם חפסיס יסיו *חיו גס ונזם סמעיטית,
 , לרמוזיי למס גסן *לן ססיתס נסן ויצטוו )מכ"( העל לכן *ומס' סעקייעיס 5לס ככסיידועם המסלותי מעולים סקלו וכנע 6לסומס, הטרמי לכסניי(ס  כוס הייהד מס טקדסי כפסכפנצ'ר
 ינעץ גזען זכומ6 ליס ומעון נגלל ען זנן bS יכו%רכיbD9b 6 גתלגותו 6על וינ"עיידועם. לעה סתחיינו לכן 6מוזס, לידס סימם סל6 סתרן מוטחי סהר סמך עק, סוס עלים עופלטפין
 nbr לססתמוויס 6ין לסעפרסיס המפה. ראש על )לא( קטול: יין ען וסיזנוסי לעקטל"רנוכיס

 תלגמו קעשפ( )תי44ס עסככומס על יככבו 7'( ונריע וסלחן כח* בטס כעו וליםןן לסכנעלית נעיי מסריס סערם על מונח ועסכנ תסס ססעומ כעו ונ"ל י ל6"ס( )עי ססרסס ענין עםסמיתקום
 על ינומו כתו נקנלו. י4עמ הנומס עקום על סניסס סוגל כנס ("DSStwa5bS)~ 7עכיסוןעל

 ח%ס קלו*יס עימתס *חל גס ס5דיכךס כי טעמו( עי ליפ )נרכוס ס"מ סל עטסן 5חרסעפמר סעטטי נום6י רז"ל נ37רי k~tW1 )לייכעננ*רע(, סעפם 5מר 717 וילך ב"ז( )יטעיםונסכנוסס
 )ע"ס יקי% עמל הדעת תיסיגי ולבש ע"ד עעמו על ימן ססוכנ כחי כ"6 שינס נקנליססוסכינסס
 עליו וקגל יוקף טסנטיחו צחיי סעטס" "ר6ם על ססטתמוס כ5ן 5על מענין עזם יעסלס"6(
 גססממויתו, מוחיי כמן זס פסכנו מסיומם גורל על מכס *3ותיוי עס נתערס למסכינונטנועס
 יסלסל גיס על כעו קנס עכין "SD" חגלת לפסי כטניס כעו י וחמונ יקל ענין יולס "ל*מ"עלם
 ווירייגען )7עכ מכינתו מעלס על מורס לתם טסטמחוס סעטס ל6ם על ויסממו כעס , ס' עסועל

 ראם על יסל6ל, ויסתתו %"6 3'( לכ"ו )דף געכ7לסניי 5על 06 וקרוע 1DIUt)'ליגערספעללע
 hwSb עס bS'~S סו* דיליי ודרגם 6טמלס עיל6ס ג7לג* 7י64 יעקב 7י7ע כיון תו'סעטס

 : טס עייןוכו'
 סנכולרי כומן סיס *0 כי , כלוס עתך ילסו 1ל5 עעס גגי סס כבלו השמעק. כראובן %מח

 6על לכן ג"כ, 63רן כנכור חלק לענסס סיו ירסוסוי אסרים וענססליוסף
 על יסיו תנסס גני ר"ל עולדמך 6נל הסריס. SD לענסס נכורם מסיס ל6 ו6ז עתם כנגיוסיסיו
 ערם"י, מפדן. בבא. יושני )ז( : )כיר"ם( נגכקיך וימלקו המ"כ ו"מריס לווגמס טיול7ו 5מיר4ססס

 פתנו סובלי נעם 6לס 7נרש לוער לו סים ויותר זס לענין עקוס כ8ן סדין עליו טעןוליו"ט
 כסעתס לו *ער ינריוי ollp מעענס סגחלס, נענין נוגעים טסינריס פי' לכן י כנען גדרןסקנורס
 קנרסים לכן , 01Db חלק ונין נניעין מלק 3ין העמס DS' 5חר 3עקוס לקורס סולכתיס hSרחל
 סנקר*מ 6עס"י לסוייע לחס, ניס סי* וסונר נניס, 3יי SID'S סעסיז נחלק כטכנית על סתגיחטס
 ועם ollcb, נמלק סי6 למס ניח ואמס הפריסי ע"ם צפרת לסקר6ות עמידס לחס גימעתס
 וכ"ח , המוסי על וינ"ע ת"י לאמיו. וישתתו )יב( : יסורס למס נית נקר6מ יסורס כחלקססו6
 על םסםתטח יוסף על כ"6 יעקנ על תחר לצמיו 6ין Ybl טפוסיי SD יען( )וירי o1Dbויממתו
 tbS' ל5 סעטממוס לצפי ע"כ סעכווגו )ס"3( 6רלס לצמיו לעלך ויתמחו לוס ומעוכים י 6ל5ספגיו

 לפכיו נלסולום ויגס נסוף וכעש ני'מ, (mb 16 6מ כעלת לאמיו לע"ד t~DS1 "ליוןסססתמוס
 מגסס לרם"פ 3זס ומסגול כ"ז(' (S'DS ויאכל לו ויגס *ער 5חר ו3עקוס אליו. ויגש )יג( :גסנס
 עס וסגטס , לו ומעוך קרוכ סתיכל סיסים 7סייגו י סתכלימ 3ע5עט סי6 ססנטס rb לו עלסעס
 וזמו עעכוי טימנרכו יעיינו Y'nb י3* עשעו וסמכלימ סמכליתי מכמר רק צינו ססנסט 6ז Shעלת
 נפיס פנל ירוכס על" י5י6ס גיבס סליכם כגוןי ם6ליו ננול ניחוח סגוסלום סמעויומ נכלססניל
 עלת עס ו6התן סענוקם סתכ4ת נערתו מפעל יפיס נלע"י ינוצו 06 , נסס וכיו% סעיעסססקמס
Sbוייכנס ס5עס רק ספעל יסיט Sh יוסף. את ויברך )פו( : סעפרםיס נרחקו ונחגס )רע"ם( סנכור סו* סענטס וסכין מסכילרצות גל* יייו , נונסעום ידיו. את ישכל )יד( : בח"ז סיג* סמכליח 

 3עכ7לם3עי וכ69 סלענ9ןי וכפ" ס36, 3לכמ סי6 ס3ניס גככת כי נגיוי 6ת ויללך כוונמוללסנ"ס
 יוסף S7nDC *תר סימס סגעריס *ת יעקנ 3רכמ כי לותר %ו 5ליכיס ע"כ כי ול"כ t"Dp).)כנלק
 ר6ס עעל יתיגו 6מ נססייי יוקיף ופס ימן ונס כי י סנכור תגסס רקם על יונינו לסוסעעו
 לצמד סגיולס סול*מ 6ל סעיקלי מזען ססי6 סנלכס נסעת כן כעמס כנר 06 סנרכי4 5מרשמריס
 מנרכסי קורס סיתם מנכול לטם על יעין נסיעת יעקנ עס 'qpl סססמ%ות ויקי eSb רשולועל
  ידיו 6מ יעקנ ססנל יוסף ר6ס טורכן קודם ?אל תו' 36יו יםיס כי יוקף וילה ר(כטנ"סוכפ"
 סר5וגו יוחף מכיל onb וכסוטפתו יחיו סניגוריות כיל עתיר שון יסית ופירום 36י, כן ל6*עב
 על ולסועס סגריר ר6ם עעל 6ותי4 לסטיר ידיו *מ מעך לכן הפריס, לצם על יעיכו ידלאסית
 סנרכם, לסני זס כל וסיס ייעמי נני ייעסי לו ססינ ויעקנ יעקנ, Sb דנריו ודגר סנכורר6ם
 סגרכם, למני סיס זס כל וגו' *ניו ויעצן וגו' 'qp1 ויתעל וגף יוקף ויר* ססתוקיס טלסת5"ג

ושע



 מחבראוית85
Y'nhl9 ס6לסיס סחםלם גנוחי שערש א גרןDb כפו כי %פרפומ, על עם כפלוס עניכו 36ל ספנולך סו* סיוקף ממעול סיפן %ן 6מ עלתויין י יוסף 5ת ויגרך כתן עז68 ונהי ישתלכו 
 ככס , ODb'33 ימד םין%ל% נ5ו ונ"12 6יט יעקב Db י ישועי %ערפות על 5ת עלתססור6ת
 לתוהמן מתסנמו מרף תי(לוכומיו טנכל נמי סמסלך ס6ל0ש 6מ כפו סרומכי ס5ערפות עליגרס
 Db פלח ככיר ייל)ען(,  IDn~W %ך ג*טע' )פש שעו סמך פרופים עסיס ול6 ס6לסש סר5תכסי
 יעם נסקכממ לועל חיי יוקף כי54ערמומ ומעריס 6ת יעקג סנירך פטטני, לוחכי יעערפות סו*יועף
 סיפין 6ת לסוס *ניו לאון חס% ננעם וססל5ס קניו 7עמ פסגי רעמו יוקף כעל כי ' יוסףוללק
 יוסף לרקון סל* סכרכם סיסיי ול6 יוקף'ם( 6יינהילליגוננ )עיפ יוסף 6מ ה2רגוס יסעיר, ר6םעל
 ל5 כי י כסא גלתי גוסך מא טוס י4ע6ער כל  התהלכו. אחשר האלהים rs~:  יעמו 0קכיעס5נל
9Wb)סגיי , סל*סכיו סעקוק על מ3 סו* ו6ס ממלסי ול6 פעסי4 ל6 כקן pl~DJ נזכר מלאסריו 
 סרם'י 6על לכן ס'י סלים רק סיענו ונח סגופך ספליך נפ"עכום*ו

 מסו*.
 עקלי

 וסיעורו ק5ר,
 וכעריס, *מ עינרך רע פכל *ומי 0גאל סע%ן 6מ יסלם תף סמי(לכו 6מר ק*לי"סנססלועו

 פולימי ועירן *כי ע3יס לקמני *סל ססעיס 6ל0י ס' דימוי זקן לע73ו 6נרר(ס סיפר כעכיןוסו*
 סלע"ט' וכמל וגו', למכיך מלאכו יטלא טו6 סז6ס 60רן 5מ 5מן לזרעך לסער לי כמנעאסי
 סני(וג (1VIDD 0א %ו סעכך6ות קמל כי י(עלי5, למון על 6לס עלין למוקמת 5א5 5ענסעאט
 %סי )ויסלח( כעו פלגו, סענוקס ולת"כ עקום סל מנהו תחלם עק7ל סטעתסלל י סעקועומנכל
 נקעו פקוס מל הכחו יעקב קיל תפלס פס כן כעו כ6, ס5ילגי תף 6לי רעועל 6oolshני
 0הל6ן 6101 מעילמו  קדר 61חע , ab' 0רועיotibb~ 4 "מה4 וגו' שתימכו 5סל 60ל0יס 5מסצליו.
 7על6כ5 קדמך רעות יס6 כמרגועו ותעל מסכיל לכן ינ"ע סניפ וכן סגעריס, 6מ ינרךהגויל
 סכי(גמ סימם ס5ס ? %ן סכזכר סעל*ך עכין עס סרי"6 תע0 כגר *עגס ימי. לפסרק ליחפנם*
 יעקג *ונר 0*יך רנמ* מעי' כסן ים ועת ע5ד, ימוק נייסונו ס6על ועם ? פלסך ע"ייעקנ
 סנככס מ63 הצמנו , ס*עמי סגו*ל 6100 ימ' ר*סוכס סקנס תזכיר bS לפר( צומי, סגולםר4פל6ך
 3ווכדרס3"י ח7ס דבר וראימי סמסלכו. 5סר ס6לסיס טסממיל וכקו ס*פ5עי, פן ל5 סנעליס*ל

 כליל* *ימי 7ט5יכמ6 ונגין )ע"ז( נמקוכיס וכא דקנ"ס, ספ6 סו6 עלמך מס כי FDp))3לק
1'bi'DWלעי פכן 6"י סמאל ספסלך סס"י פלשך *תקרי*מ וממיין Dp'1 ועשן , *לי4יס מלשך 
 קכ"ס נילוסס, וסלנו די עלקך 6מ 717 ויל* 680( )נר6סימ נפכדלס3" וכן יש"ס. סוטיעס,מניו
 )קי"ג( Db1 י ס*לסיס עלטך ויקע וכתיג שומי סגולן סעל*ך רומס וכמיד 1hSW '0 י4כ6 כתיגסוס,
 3ך ש יגער S"h ונגע ע"ג( )וטס תו', 757יקין יכסעמין %וכ* 5מר 67 ס' עלתך לטניעומי
 )ונא ן נך גוער יעני *ער ול6מסטן

 קם""
 ע"ס. טכינמ6 י* ס' עלקך שלשיו קנינ 0' עלקך

 כמוסנן 1bSn p'Sp גי( )7' תקונים ונסק7עמ י סכיכס6 י6 סגו6ל ספליך ליל( )די חמיונפכסמ
 פלשך, נסס י% שומו למקר ע6י זל נלעס ל*סוכס סנסמקסס ושף י*ס7ונסי. כם67 מפסןמרין
 סו6 פלשך סמאל סס כי כ"כ, זרום כשן 6ין פלטך סס סור6מ 1p'D על סנחיניי עין רסוספ"ע
 סממיו עומי וסות סולמו על*כמ לעטות לו סגעסי יני אייי קלח קסם ע"פ על6כס,פגזרמ
 סריטוכי( ומנמתו , )נעטששעסמיסרער( זולמו נעל*כמ מעוסק פל*כס פלסון עלתך נקר*ונפקופו

 וכסמוף סגל*, כעולעות ית' סנור* כעל*כמ 0עוקקיס 0ג73ליס וססכליס סעליוכיג( ot)bSwעל
 פל*כיו עוטם כפו oebSn, ינענע פל*כמ על סעפוניס ספ3עיחם סיסו7ומ י(כמומ ג'ע כקאתוטפס
 נטלייום ספטולת טליס כל  פלטך  3טס ל'כ לקרוי  סענין  פוס ונעמק לוסט, *ם פסרמיורומומ
  לפסולת כנוו תריעומ מטימומ 3ס  ויין עוטסי כעליו סטי הרייס סיטלס נפל5כמ לעסוקנכרות
 ל5 ולכן 6ננע*רינעטעכ(י )געז*כ7עעלי עלקך ג"כ יקר* ססלימ עין זס ופסרת, ענד סיםכאילו
 ob35 כל עס וארן סעיס נלי6מ וסנר וכ7ועס, יסמם ופל*כי נלעס 6ל גלק כפל*כיומסריס, ספלם" S~h הכני ענין'יקר לפעול נככ7יס איריס סולמיס 6סר ועריס נפלכיס כ"6 גפקר6מפקנו
 פועל י% וסו* לעמות, o'k~Sb כר6 *סר פל5כמו פכך סנמ 13 כי כפ"ס סי, פל6כמ סכמונקרנס
 ספיר זו פ3סיכס מכס ממועל, 6ל סכם פן סדכריס כל לסמיה סנרי6ס נפל5כמ יוס יוםמעיד
 כניכוי מפיי ועוסק סמועל פל6כי( מלפון פלאך נסס ימ' הומו לסהרכוכל

 סכרי6ס 3על6כת
 otcSh לטס רוורס %6ווירקעל()6ללסימסערי

 וכל י כן ספל*כיס גס וכקראו ימ' *ניו תואל טסו"
DD1Dפפסי 6פןי ייי עעטס פ"ט כנסוכם אופן נסס ימי סו6 וכקרא פל6ךי סס ככר( ופגסיגי 
 סלים 6ע5עי עלטך על כווכמו 6ין טוסי סגו*ל סערתך יעקנ כם5פר t'"DS סקנ"ס. סל 5ופגמוידי

 ו3זס סגרכומי יושפעו ומעגו רע פכל mb' טגו*ל סו6 וסו* ימ' סר*טוגס טסנס על רק ,0סגמס
 3סס כקרסו בניאס וגני ונכיי(ס ס36ות סכל DS~ ישטי. בהם ויקרא )שז( : חסר ספקל6 לסון*ין

 שסר עסיס נסס לק זס גסס גניו יקרשו bS מן ,,qp וגמפל* סגסר נענר תול7ומס לפיענריס
מגול7ו



פו מפ מחבראשות
 מ סקונרח חצץ ול לטונז". )ל"6 סטנעיס כם5ל ענריס נסס עיקריו נרכס לכן מסמכללו
n)DbnDe לו יללתי לטל כ' עץ הנם )עי'ם סמוי סעוכ גן עסכס סיליר( ריכס גת סי5 עסף 
(tipb06 ניסוחט למשח *סטר פסיס עי ומסריס 3עכמס שול מגס יסכו גזעס טרם לסי *ער 
 טפלים שיו פ% יטתיי ומס סעי נסס ויקב* קצקנ פרכס לכן יפלפל, מנעי תוך *וחסחמונ

 *סיותיר4ס יוצקנ ספגי למנצלים וכן יעקנ ענגי (7Db יחסנו *גל י ימרון סנפי גכ%עלססס3
 מעם פועיפלע נס onb 6שנמ 06 נס זו נ3לכס ועכ"ס המריס 6ת יעקנ סליתך ממיל 6מיכ160
 עלסון יומל קטם עול ממעיט וכן כיגיסי ילכו נלסון יהלל pltD ים זי4 שטון לרב. וידנו :סימם
 לר.ב. . וירנו : )ללום( מלנס וכן עעוקס חים עעסס ע1%ן יומל קבר( סעעיקו כסענ, עולעומס
 בלכת כי עולני ונעלטמ 3מ7גל נסקלו כבסל ססנפיסי פסטר יותל תע65ס ל6. סמקו7ים3כל
 נסכגקס 631עת סקרן, 3קרנ 73נריו ממס (9Dh לפרזי ככיסמס זען על רק סימס ל6 לרגויסיעקב
T~bsעחפי ם6ין סיס כצגי נמלכו כי יעקב, ברכת עליסס מלס 6ז סכגסו פכים נסגע om1S1nS , 
 ססינס ולכן י(6רןן נכנסס *סל עי כלוער 0', גכככי כס עי 6סל עי "'י( ל"ז )יסולע 6פללכן

 עין עמוס 16 ספלה עמום 6'( קפח )ל"ג רצותינו העלו ספיר וע"ז לךי ו3ר6ס סיערי4 לךיסוסע
 : )סנריה(  רסוק עמל6 נעסיק סס לם3יס וסירוס לקסוכ. מיל כי עי כתכסס כניל ל6 גזען כיישע,
 עעכו סתכועס רשל ומסוכו, יגל סור6תס סתכועס על סעורים ממעליס כל אתה. להסיר)ח(

 מפעת עעכי סמע תליו, סמכועס סגל Sb ס' ויטע כתו דליו, סיחוכרו מעלות כפי דליווסתכווצס
 סמפעס מ6ועיס סולדת סחיי nSnS *'ג וים כדלי ג'ול סעל וכן גנם' פעל וכןסי(סתלקות,
o'9Dbnנכי%רו ולסתי סמ*ופימי ססור*ס כסי למגיס 5"כ יסרת לסטיר ועלס , מכמס % וי(מנועס 
 מיננת הנוים. טלא יהיה וזרעו )יפ( דורך: 6% וסוף סעקכ* לטון על לסטים עלתסומיף
 ע*פליס סיט יסוטע על עוסנ ולרס"י מעכו. ע6ו רניס גויס ר6נ"ע וכס" נעעעי6יהנאין
 קילון. נעעק וילס שגעון מעי( כטיעעיי וספו 1DDD 6%מ יתעלף מעולס וכל ס6רןי 6מסינחיל
 למון פמירופו ע'( )סס עולו נסוכת סמ%ל6 פ9ו( )6יונ מעלק יועו bSJ מן על6 לפרם יםולמ"ז
 יסוסע, סכנה מלכיס 64 ומס כנען 6כן יומני מגויס ועכרימ עכלם מגוים, על6 ופעםכריתם,
 כתככינו מכס *כדי 6מ ולוי טפעע כססלגו ובקושתי. בחרבי )כב( נעעעי5: סלית %" עולכווכם
 ודכי טס ס6על ענ"ר וסות )לס"(, כנגפן עלמעס כלי יעקל ומנר לריס לסז7ווג סגינה2יי(סכל
 ינסע *עורי וכי סכס 36י מעור זו ס*עולי עיי לקמתי *סל תהי, סכס זו 6מי סכס לךכממי
bSbהיני גי ויתעו וכעירם יעגים. *עוליי נכלל סוי DnD יעקל 3כי נחלי ליפו ול6 וגו' 5לסיס 
 רגמו מכיס מנע להמר 6גל ססי6 נסעם *פכירת כיסו על6 העמיי הערו לנותיכו וז"ל,6ית6

 'pD( חזר עכן מלהמר לפי מכסי ננקעת לסלבס ונקמו '3pD כני על שעורי עלכי כלתתכנסו
 כתקפו י *ר5ס *ת סיולסיס bSb סכס הכסי כל מסרגו למס יי ל6 הפרו מסי וינודו לטכסונכיו
 מכיס יעקנ וילס וכוי כגרס עלמעס למס סיס מעיר ח% ולסני וכו', לסלמס עליסס  וגחופלס
 וגתק153 וכויי סונדלו 6ל יעיכו ען וסרג עגטגי ולעלך *רם ולעלך הירמס ולעלך מ5ר למלךוסלג
 ערס 761 סלרס, היעטו עמס ונקסו לידס עסתמויס וסיו מלממס כלי 3לי 56לס 1631 ס*מולייסכל

 לי(ס ומחזירו tpD לי(ס ונתנו ג6ח7 טניס שנו יעין כל יעקנ לגגי ובלפו מלוס עעישיעקנ
 טכס 6מ כ3ט יעקר כי ענודה עכ"ל. ס6עורייס עס כמלוס עע7ו וסלמס ועמס , וכו' סם3יכל
 עלם ול7עתס ל3ומינו. ליעת עכובו על ספקר6 כמייטב וטס י חזקם וניד נעלחמס 5עורייסען
 ופעעו טכסי k~pinb כעו מסלק וסוכ6מ סכס, ספיר סס וכמולס, ת5ועימ נר(ול6ס יתנקר כ6ןטכס
 נתייפי ימכק וקייעית וקפית לטווס ע~מון די נעיין שעורקי פיייסון גסיכימ די *0ך פליתיר לעמו* מי מולק שכס קלמ6 לך ימנית וכמינוע י טחיך על יותר *סד חלק סכס עיר לךנסתי

 3עקוס ע3ר סו6 לקממי 7ל37ליי4ס דחוק, יותר מסו* סעמרסיס עקר כפירוע ונמר בעעיויפוק סקו* זס עפילום והרח בניסורו, סרס"7 טמסנ כעו סגניגי( ע% סתע7יות כסן 6ין ולפיתונקטתי.
 סלק ס5ומו סעופן זס 37זולת ס6עולי, עיד npb 5מר ס6רז ען לכתוב כחוי סיס ועורעמים

 : ספסורי פיד מלקח סו6 ל73סכוכ,ף
 עפחכיס 7נריס 6געיפת על כלל גחכך ללס"פ מוכח 6חף מעל הקבצו. , ונוי האספו )8(בשט

 6ך לפנינו מגוייס כגל סעפוזריס עס37ריס 7סיינו קמתי גנת 6ח7לעקום
 iTnb כגוף נרסיס סיסיו עי 06י געקוס ימי סימקרנו רק מכוייס ופיכס סרנסי עקועומטתופפיס

 6קיפס כעבין *ממ ננת נ6פמיס שינס לבמת 6ממ סגמזריסי יכריס *קיפמ על מונח קנןופעל
 סל6 סטכיס, *וכל כל "מ ויקפו כעו ק5מ, ולעפל ק5ת סיום סופן נמסך יי יד על כ*קפיסרק
 6ל6 בפיפס, לטון עליו לוער סיוכל עד 6ח7 ונפקוס *חת ננס עלוי סייס וי טל ס6וכלסיס
 מוך Sh מקכן מללס כל 6ת וכן ספסרותי *ל ל6חמ 6חת י(חכו*ס עקנ5יס טיסיו קנון.לסון

לחונם



 מטבראשית86
 כמוסף סללכם וסוחף כר"ם כסימם לטון גע כוסל טיס עאס כעיר סכתם מסלל על03107,
 ך0ס מעיר מלל עם כסרפיס סיו לס k~51DD סרטעיס ככסי מגס לפי YS hSh), )יסעיססמםיל
 , ו*גי7ס סיחפו יעקנ למס *ער עתחל0 כ16 וכן קנון, גלטון 6תר לכן וטילך טילך תפוזריססיו

 מרפ שרך 5ונר ולח"כ יעשן 6מרימ מכוסי יחד DIWDS כדי 5ממ 33ת 6ח7 3עקוס ימיסית*מפו
 פחז )ד( : סקנ5ו 6ער לכן ונרכתו תוכחמו 6ת נפ"ע 6מי כל סיסעע Sb'1 6מי 6מדטיתקנ5ו
 ויש , כלוס לך עמס נותר ול6 עעך גמרוקן וסעז סס*מ ר"ל ומעז, nbDe על %וקנ סו6כם04.
 עענו כסטר מנוזפך סטתן כי י כלוס עסס כומר ול6 טכספכו ונעקום ללכת עעסריס סיס לפיגערם
 ט5ליכיס סעפלסיס עפילוס ככון יותל וסוט י )סנל"6( לימו כסא סגספך וין נעקועו ינוקורעע

 לק ם*'נו למונן כמפי לר3ומיגו הללת. ש , וגו' עלית כי : מעקר* למון על עיניןלמוספות
 Dh~ 36יוי י5ועינסלול

 רקונן וילך D~D לעעלס כע"מ פילגט' נמס טקריס 3ע0 סו* ליעתי
 33י6מ טכתמללס לסזכותס, 3תך 5ת SSnn *ל כענין כ6ן מללת ונלמ טלין ירסס יערם.ויסכני
 ~nSS ן ומליס עעלכס מלל כעכין סו6 חללת 36ל 3זסי סעפרם'ס סיממנו כעו יעקם עלחיסול
 עלים עלס וכן סער6נווירדיגען(, )סער*כזעע5ען, ומעיצומו עיקרו ינו טורים מעכיכס כזרו,לתרן

 עעל נעלס כונו עגפפערנען(, ערסענעןי )זיך ומלמקס סעתלקות עגינו רק לסכינם מעליס6יי
 ען לעעלס עמם3תו מנעלס עגיכן כי סעל*סי למון %עיקר יו65 זס ואין נר(, )יחזקאלסכלונ
 , פ"ו( סי )ויקר* העילס נלסון זס סית53ר כווו וועג( )ד"רינעל גו ליייק DD1n ותיגו7370

 על ס%מ ל6 מעקל* פעם ויסים ונויון; טחוק לסון ססו5 כ"3( )3עד3ל 3י סמעללמ כיוכענין
 לקרותם עעלמס חסיגומ סוררת מרע 31לטונך י tDb' 63עמ ססי6 עעלתס כ713 על לחוסל3ך
 6ל6 *חש, טיכס וכלס *מיס ולוי סעעון גשר *ערו אחים. ולוי ושטעון )ה( פילגם:3סס
D'Dbשער וזפ יוסףי ונעכירת טכס 3עעסס *מת נעלס s"nb כי Otb3 גסי *לו 6ים סרגו* 
 יועף מסרי מעקרותו, ל* יוקף 6ת לעקול רלו סור. סכקר6 יוקף זס טור עקרו ונריוכסמכס
 לסון עקרו עוקריןי גקל6ו מעולס ען לעוקרו סיס שפעל נטותו ט%מסנתס %סני 6ל6 סיס,עלך
 ם6יגס סנסעס, מרקות נטירת 0י6 7עקירס י"ג( (b"u וענו*ר ולקוש( )רם"י מעקר. הרייסס6ת

 למאכלס. ערעס לס ים ob למיות מוכל וסים נוי ים חיים נעלי 5ער רק תגס תעות ול6כפרפם
 ויתנכלו נתקער ל37ריפ גדול מעך ים עקיכס, למק רק וליוקף , סריגה פעל למכס נתייחםסטר
 סרו5יס לעיניו סי7ועס 7נל יוסף עס לעמוס ערעס תמנולת סס%לי*ו תרעעו למעימו,תומו

 ס3ורס למפילו רק כווכתס סיתם ל6 נעחענמס 6נל וגסרגסו לכו *ערו זו כווכם ועללמעימו,
 י סעקל* עלסון מס כענו6ר 0טריגסי פעל עוטים סיו ל5 רסנן עעלת bS ו6ף ליסוף, מעסווכעו

 סס~ס עפני( ותוכע 5ער לס מגורס 0נסעס, פרמים לגטיימ עעס 7ותס סנורם יומוו0פלמס
  שיירשן י7עגו עלית גני q1DW ליסויס ס%6ר וערס , נעומלע עזה כעמכם %יתם וטין ל73כטוכס
 טעמו סעעסיס פלעי כל ליעקג מגודע עגו5ל רס"י' כעם"ט נסרוג כי ג5ע עס יסורס פיערכ"כ

D'nboעפו ,rb ורק 3*עמ לסלנו וגי(רגסו גלכו כווגמס *סתת סיתס ו6ס DSDW נענעו למונן 
 סגניתו לוער לו סיס ויותר 0עגוגס, פעולתם סעקפין עקרו למין *ער לעס ססריגס, מועלמלגעור
 סמפס ען רק סימם ל5 וני(לגי(ו לכו ס7נולס סענו5ל צלפי עוד. וי(תנוכן - פסעם לי(ג7יל ,טול

 כי  יירלו1נזי כאן 5ער לכן סנורס. לספילו רק ר5ו ל6 ו3עמסנמס ולאייתו, לספחי7ו כדיולמון,
 עו" עס עוקכס סיס ל6 ל3סכלון

 רק סיס ל* %31ונס טריגס לסון נססתם ס~י6ו פי0ס,
 מיי ל5 וז3ולון יפסכר וכו' סס עי כ5ן, רמ"י סכתנ יונס ודע -- טנוכר( לספילו כ~%ללעקרו
 7נלו סיטך עמקסיס וסעפרסיס עמכחוע6. סס דיריו עקול עמסי סגדוליס 6מיסס גפניע7נריס
 לסריס מסלך סס סעס 63ומו רטונן סיס טל6 סעסרם"ל ויער , סגיול *מיסס צפני ולויטעעון
 6ל רמונן 6ליסס וייער רמונן וימעע כתית נר(7י6 סברי SS'1 מעם לדוד עסכיל ונאפר מניו.5ת

 אגס ותעיסתו ע"כ. *ניון 6ת לסעס ליופן מסלך סו6 6ז לכור מטמליכוסו ויתר 7סןממפכו
 רקונן סיס ל6 7נעכילתס סכמנ כנול, 5ל רסונן ויסג נפקוק רם"י 7נרי רק ריס ל6 כיכלוס,
 ינרי עקור לר6ומ סיפג עיין ול* י ונמעכיתו נסקו סיס עסוק 7"6 , *ניו 6מ למעם יומוססגיע
 פמוקיס על 3ר3ס ענ6פרו פ*עריס סגי 5מד פפוק על ססעתיקו סעעמיקיס עסגגת 13. ים כילס"י
 סיס תסס ואמד 6מי כל ריש סיס וסיכן , נרנס %6ר עירס ועילסו רטונן ויטעע ד3פקוקסוגיסי
 וסיכן י נרכס 6ער סנור 6ל ל5ו3ן וימד וכפתוק סיר(. ייונן סל סיום ואותו יוכו 35יו 6תעסעט
 , נ%כי.מס תסייגו מענין כסוף רצוצן סיס סל6 יכתו נ7נריסס ענו6ר ונמעגימוי 3טקו ר6"6סיס

 וכר(רגסו לכו אערס קורס סימיס נין מנעמס עט כלוזיר מעגין נתמלת עעסס ל6ו3ן סיס ל6ככס
 לכו לקער os~p ט0לי%ו 3עמ *ליסס ג6 5נל עעסס. 16 טיס ל6 כי כלוס רקונן ייע ל*עז0

 לעעומ סמייעגו כלוונכ לסעימו תומו סתנכלו ככסל  לבפ *חיו עס שוכן סיס ob גיוני(רגסוי
תם3ולמ



פו משבראשית
 עחס3ומס סיס טלqb 5 ולספמידוי 1b"hS מיי לסרגו טלו5יס יוסף לעיני סי7ועס עריסמחנולמ

 רק *עו וכסרגכן לכו סע6ערס יורע סיס , זס עסתגכלות יורע רטונן מש 06 , סנורם למפילורק
 7נ4עילתס סעסרס"ל 6ענ וספיר ניגלתו. לססת7ל גורך לו יריי( ול6 , ללערו כדי רעלת**יום
 כגל כלסל קליפס 53 לק עעסס rb סיס ל* כי מגדולי ס6ת לסכי )נ37ליס סיס ל6 ונישלגסולכו

 עמקסיס ססעפרסיס ויע טותו. וימככלו 1MbD3 לעיל ונ3ו*ליס 6לי 37ליס עיקל זו, *ווילסמממילו
 סרב נוס מיריך וכעס לעעססי עלטרפמ סעמם3ס 6ין Sb~D'5 60 יוקף' 6מ לעקור ר5וגע6ערס
 כלטון ססגימו ול* סריגם, דמיינו עעם מעולס ען עקירס לעקור לטון ספילמו כרקס ליוד.3עסכיל
 ספרם" כסירת וסו6 תעקר, חוסיסס 6ת למון עקלו סכתנירם"י

 טמלכתס נענעו וסוט לני,
 ט"ב( (ibprnt ועתותיך עכהתיך כתו )5ערוו*נזס56ט( וממוס קורנס למון מכרתיהם. : ס3וליש*וסו

 מעם כלי סיתם וקורלתס ו*מותס , לרעם olnb סמיו כלוער ot~b. ולוי טעעון סל לסון כפלוסו*
 על לס' מר3 סוי ע"ז( )ירסיס סכ3י6 כת4י:ר כליחס ע"ד גופכיות 5יכומ ל0ס ויהמם ן)רמנ"ס(
 וססממס, כליון למון סו6 כלי עלת כי לוזיר יתכן ויחשר מערך, 6ל ס6ספי ממקסי ל6"כס
 מוס ע"ע כלס ססגסרד 16 6עו, מלב ע"ע ונפעיכות עסתי 6מס כלס ס' 3עקוס סי6סיעד

 סו6 וקור3תס 6סומס יוסטעס וי 0תגופס מזססנסעיכומו
 כליון:-ץ

 בסדם. )ו( : מעם סל וסממתם
 ' געסייעניפם( )6כ5ערטרויטעם סוד נקר6 ל76ס ע76ס 16 6גסיס עיפר נין נמם6י טעיונלעם
 קרוי לימי כ"6 גודע סל* עס 36ל 3מם6י לו טנ*ער עס עגלס גגו7, עגלם רכיל כולך)נזט
 : )יל"ם( )געס*,עניסם( ל3 מעלומת יויע טו6 כי מתריסי למס י לי מתל 7נר תעלועקי 16פתר
 ענו* לנפטי וסין עיניסס, נגד יטיעוכי hS רע 737 לעסות סוד כטיעתקו נפשי. תנא אלבסדם
 6תס כנויי יימרו bS מסמכיהו ט37ר לעסומ כסיקי"לו וכן ספו*,כ37ר

~nbS ל36יכו כנוי זס 5ין 
 יעמלו 5נל ימוטו bS עכ"ז סלע ען לסעכע סל5וי ען 6ניגו ניס כנוד ועפני , עעו כ6מייס60גו
 אשם. ארור )ז( 6ל: 3עקוס ל6 רמוי סיס 36ל י נכון blk~1 )לעש( לומס על סעולס כפילעסות
 , )ר6י_"ע( 6פס משסר תפילת 73רך סער ענרעמ ס6רירס תוספם ס3רכס וכבסר פרוך, סיפךקרור

 לתלילת גחונכ מסרסות qh ערסי, סבינו 7נל על לחול כ"כ b)"D 7ל6 עעס קללם סירסול6
n1DDS53לול מתכוון סבין ימכן 5עגס י יסכו כבלו מביכו 6ת ,ODb על קללס טממול tqbk~ כי 
 6יזט שרז )ביסר עלול *פס 6סר ס7נר SD קלע טתמול עד כ"כ עז ססו6 5פס טעעו5עגס

 וכמינ"ע נדורי וכליון סעעס רוסס יעמס כי ריקם לעולס יסוג לDDb 5 חרון כלוערפלוכענ7(
 עקוללי יפיס טס*ף פעול *רור 6ין לפ"ז ן נרוגזיסון לעחרנס לגוס עלון כד 7סכס כרכ* סוסליט
 אריה. גור )ם( ימרו: ר"פ כע"ס תובל ופעם פעיל סעס ססו5 דרוך כתו מובר כעין סו5רק

 כלולי ע5רי0 יומר וזריזומו  לקלותו קטן לאריס לסכומו ורולס ן מנמיות כמזק מסוה לסריסיעסילו
 מללו מגין גס כע"ס , קטנים 3סיומס סמיומ ס5ר על גס יבעל ל73 גול כי , מסעות 3י מפהלכן
 וסוי סיריסי  טובין גור פס וסכווגס גוריסן, מריקוס7

  בריון, 3ר גור וירוסליי ישע וכ"ת קעוך,
 הריס הריסי גור וטעם , הלמונס 13 ומתגר )נלמונות' יגורו סיום כל ונלסון מרמור עבין גור51'כ

 לעס כרם. חמר יושעשכר )יד( ביהול: תסוכן סו6 6ז כי ליווע( )6ויפגעריעטעל 13כססתמרמרו
 יסכון יעים לחוף עלון היגייס, סיתפות טעמו 53סליך, ויססכר נזלתך זימון סעמ על ר3יתיכוס5עלו

 וסמג"י , 3תולי4 ועוקקיס יום3יס וסם יססכר, סל פיו לתוך ונותן ותסתכר נקפיגומ לפרקליט"ויו"
 וסתיים עעדגיס 53כילת לעעט מורי(( קכין נפלק )כפנואל מענוג מיעוט טתולס לקניימסלאמי

 יכנסו סל6 יתפנקו גלנו ד"ת מיכנסי 076 מיתפלל עד מד"ס וסכרוניס, סס7ומ בטיולעעתק.ס,
 זס ועטעס לסכמי ורסנת ת"ח סל עוגתן וכע6ננרס 6רןי דרך עיעוט זס ונכלל לנססו,עעיגיס
 ממורס 3עקק נומר לסיומי יסמכר תגס , כסותיסס 6לל עליייס יסים סלי קריין לנעלי ט3ילסמקנו
 סיור  יטטכר b~rD סחענהגיס, יסרס  e1c1 מתורס עעחק סעוגעיס 7נליס כל גוו צחרי עמליךסיס
 מעורי 3סס סגופיים תענוגי 6ת יכנו סכמוניס כי סתעגוגיס, תצות כל מסנר מסיס  ר"לגרסי
 על סוגת מעור ומס נמרס' ס מעור 3מר 6מר כ"ג( )ימזק6ל 5ער סתעגוגיס 3תיומ סטיופיסעל

 סותיו גוף לסרמיח סעט3עו וס"1 מעיערו. עעי על טפיל( )סיטייגעס 7עי' לרתיממ זו3סעס

 סעגוגתו סמיוות לונסוקעי טעפורק)נת וס6ועס מתר(, מסמס עג3 )ו7ס מער זס עטעסכקרי
 עכוגס סמעגוגיס 5מר לרדוף 6ז סעט3עו עליי' ניעי וסריס לחסור. ס7ועס עס עליססכסינר

 ענין ג'( )5מנ" לנוקר גרעו ל% יגרס, ועפעותי0ס ען סו5 גרס ועלת כוער. מעור 3מסעלגותיגו
 קמרי ילסט 3ל ספסרית נפטו ממות עס3ר טיס יטסכר גרס, חעור כ5ן ולעל עלעות.סגירת
 737 עכל עשו לפרום (o7b טונ ס6ין לפי 6עגס טסילימע( 067 )5ערע6לעט מועריותומעגוני
  גופו, וריטוט  ללורך רעע מלער עס לסייי3  ולריך ולסתעכומ, Tns וסיס לר לחס שתכילחעדס
יס4 וכלי עכל 6לן ונדלך עשו מיסלום קסטל 6י וכן כפלס. סגריך מורס *עיס סיין ען ע5עווספורם



 מטבהצטית87
 טסשנ qw עמעומה סמעע פן כעט 1mb על סכ0 ורסיסי למרים עסין מ5ומ לקיים עשייניס6
 עספתיס : סעטפמים 3ין רוכן 6ער סחוערית, ס03עית לנססו ענךס ולתם גופו גו ושכסיגסריס
 יסופך סו6 ועזט ית". וספית תרגועו ע"ע 16ת1 אכומ יכתמניי טפ4 כס )*ונ יסופי נטפיסען

 עד וכטלעס כסכלם סנסעימ נמסו טת6ומ נלס, "עול ט*על 6סל סכם רמסך. וישן יכתתכקטי
 סמ6וס סגתנפלס ל6 ר"ל סעטפמיס, נין כונן *ער סמעכוגיסי רייפמ Sb לסתלסט 3כתסמקין

 לס וימן תועריומו ענסעת עעכ לספייר קריך מוערי לסיותו ס5דס כי 56לסי לגוזריסנסעימ
 5ערע*לפעען 6ין )לרועע סייג מיק יק דק ועכומתיס סערע5יס קיכיס ט3ריס נין לכוח עעפפקוס

 כיף 63וליית6, י6סת7ל כס נר דססו6 תולקה זכ6ס רעצי נעכ7רטכ"י 6ער זס כעיןעסיילכען(.
 וכמיס 91WDS ל" וכסיס 637  7תסוע6 ככוקני לון *עין נימין צון טעון כל נ6וריימ6י ממחיטיסו
 לתעול ל4 כמיס כ6וריימ6 67סתילומ4 יסטין כך כגיכי , קקר6 7זוסעי עפרך 7ממומ .כפפעריל"

 זוושעעי גין סעטמתיס נין עיורה וטויי bWSD, לכזק* קליק יטיסו סעעלומ גרס עססו6 ל4ונסית

 3סל ססו6 י יססכר על *פר י סערם ורום סיס גלי 1DDW שנומס מסרי מעיי ומס י מתכנסלפקוס תעיי טמילם יטכתי יעים לסוף מנלון טנ6על עם כגי . וגו' והכועס וירט -  רחרחיריכטחי
 5וסעיס 'D'W 3ל3 6כיומ 0סולמיס סמגרניס כי נעכומס, n3DS געייתי( לסם6ר 0*ל5י נמלקיומר

 נחמוס לעעול ל0ס לפסל 6י ' לניס עקקיס עסטנומ על6 ולנס ולפכור, לקבות לפקוסעמקוס
 ל6 כע6פרס שלסי 7עס שהליכי( סתורם נעיון תינק 6יך כעסקיו ינקם כפסו 6ס כיכרמויי
 י וסעייכית ס6ר5י 3עכומת יותל יטטכר נמר לכן ו3מגרניס. נקמלגיס מוריי תפbS 65 0י6 ליסמענר
 טכעו ויט - י5ת. נכעיעות 03 לסטמעטע סתולס 0י6 ס6עמי 0עונ קכין לקכומ גו פוכטרלסיותו
 עמנס כטס כקרנס ט0תורס לפי ו*ססר למנול. עס סירם ול6 0כמונ ופסס , מורס עול .לסגול
 SJP פטלם וכעו ורם"י( מרגום )ע"ס 0763 פמנחם לקחם לתרוס עלית D~P) )מהליסככתוב
 nlbDt וים* י עתכם ל0ור6מ יחד עסומסיס עס (Dpbi) עעעקס לענין ע60 סרם עספסומף
 נ'( )ץ7וסין סנלהות סולח עמנסז על פסנס נלסון סנל ככס ונתנה לטון ' דיוסף פכיומ6מ

 עליו לס6מ גססו ערבון קיגל סיסטכר י ממורס מתנת לם3ול נלסון ונכלל י פקרסי אח"כיעסגלי
 לעם וימי - הי. מעליון ספלך ניח עטוש ליטל6ל ססלוחס וסנלונות עמגס ססי6 סמולםעם6ת
 עונד סריס והנלון לו מגיתן ומעכם סעק ען י ליסטים לו סיס חיותו ולרכי גופו קיום .עונד
 יעם ID3ba3b יי6 יורך זיך ער0ילפ )ער סחורות. נעיגי וקנין נעקגס עסקש מיני כלויפוסק

 ועמקייס. סוור וימיי ללט"י 5ה( )בנקוק יס6 ועדון רי3 ויסי כעו ויסיעלווערננעסירענעניען(.
 וסעע07. קיוס לו ים סלך סוני טסו6 דוד כלועל י נקעלי' וסוס מלנומו ויפי כ"ס( )ט"6 עלךושי
 י רנותינו tD7S פירם8י סעיס' נמוך לקיע שי טס( י(ר7"ק טמסנ כעו עס עלת לתוקממ)5861
prnw,סם ויסי וקיום. סעעד0 לו ויסים יקלוס נטני לופפיסי עיס נרמסת מסיס סרקיע מרקיע 
 כפסקם. לומה עעוון וי(עע7ס קיוס לו סיס ושחיסו יחון עחוסי סריס cD11 יוסי 6רנעיס ס'עס
 וסעפם מעם ען גופו לקיטס ועמים עוון לו סיס ע7יגייסי sa  O'pDD~  ביורת  ליהיריי יטטכרוכן
 הטשפתים. נין רנץ עם: ע"י זכוכים, ע"י לזגוכיסי סרס כלשי לפס לע"ד וסעופק. מעונדטל
obסנגר( עלוי  73מ'ע ומגס , 0תחועין מן עס נדע ל6 , תחועין ועספתיס ממעול על לונן כפרט 

 סניכן ונצנין ספודי ססיכ טפות פקכם נלסון וכ"מ ס6ס' על ק7לס סיעת סספימס מקוסלטון
 , יססככ על נאפר רונן טפעל ילעס לכן י טז3חיס נטול שקוס 6ח7 עפם וסספתיס *ער3ימזק*ל

 והעל עונד, לעם לסיות ממתיו ונומר לעלחעס, ל5*מ עפתן סענומ0 או0נ נתעלל סו6לל
 טכסיס מפולים מם6ר סרנם סע5ונן ורוס 3טל דל ע5עומ נעל נכס מעור סו6 יססכרנ7"ע

 וקלך לי(ממעסי ק7רומ ספיממ עקרם 3ין ממיי רונן ע5ל יטטכל כן , ויומר 3סל ויליפ5וגכיס
 ימרוס, bS %ל עמולף מס,  103ל  חיי  סול  בשיישי  ירו  S)D טסן , 53נס סע5ל לגנותסכתו3יס

 נין יס3מ לעס והעלס ס' לעלמעמ ללכת סעע6ן 6ת גיגתס תגורס עעתו, על ועץוכן
 הערי סננתן )ולמ ומנס לנימך; קני3 ע7ליס טריקות לסעוע עלונן כעקל הכממונססעספתיס'

 סכ"ף קויתי. ליישועתך )יח( ; )סנגל( נפסלי על רק alb על עו30 סכומן 5ין 3גפמליספר
 ל"ע וראיתי ור6נ"ע(, )רס3"ס סלומעיס על ויסג3ך לך טיוסיע לסי 6קו0 ורעעו דןילנכס
DW3616 כי , סעקר prn 3 על סמוליpD' טיגרך עי כחו עוד ויסזק ססס מיוסיעגו וממפלל 
 והוא ~ם( ; ל6ס טל5 ע0 למעל כעתננ5 ע5עו לעטות ימוססו ועי 3וס, טעם ולין גניו. ס6רגס
 q1p3 מפנס עליו ג7ו7יס י3ו6ו ם3תמלס פי על qb ור"ל ח7ום, 7נר יובס וסוט עלתינד.

 מעיי עטוי יסים Dbt ונכל יסכון יעיס q1DS ונלון וכן עויניו; 63ר5ות יגד סו6 כי 0דנריספך
 למעו כי גלני זס ול6 למעו מעני( עימל וכן D'1Db; נכעליס סמורס לעטומ *מריס 6גיומלסוף
 ודעם )מכ"ל(. וסוט עלם  יורם הצ"ז עלך לסלמן סר6וייס עעדניס ס6ל ימן סול גס כי יסיםסעכי(

כוואס



פח ט טבראוית
 יעלסSD ,0 תעורס %ק כוכנ על טס ט0ו6 סלמן לנד 0עורכח עמלם ס%  עוזט מהה0
 , עליו סשה wbt כמפלס סעקו6 וכעס ינוינוז ינוד סו6 גז ען יענזכמ וספעול0 נד, 63וכטעם
 , מללן קילון י עער6 קלוני כעו ועימול נקעם עגעו אילה. )נא( ; לנהוק ויקייט ינויכו 610*גל

 י )ערמטלעקקס וכפנס 3נילס פמוטי( שלחה. : וירי מ לים עב"ם פל%ען )עננע עימל7סרגהצו
6ויקגענריייעט(כתו

 מםלמ.
 כעו נמירומ, מסוכומ 6ילגחה ס" שפר. אטרי סרטיו: יםלמ ק5יליסי

י(חהס
 וסיפיל(

 סו5 לעיל סם ולמגליע 6ילכומ. פקוס יעל 610 אנעיל סירס'י הו( )יסעיס
 טטנוס סע5נויס ע5י' ופסמסט ופיסול 3קעס יסיג כסמלי 6לן סעכה6, ועעס סטיתיס.סעעול0
 עככרמ סס"י מסחין ניח סכולך כ6ל% ע7נל %ט( 5"מ )ש 3ע87ל וז"ס מטוגיס. 0יוסל3פילומ
 ט6ר% ספל לעלי הכנומן כקילי עילווץיס 5ת עעסלת טסיי גגוקל נקעת תו י(על3רי, יםועז

 יס גיגוקלי כקעס זו קלסרי עליו וקמלו 0', 3יכמ ועלט כמתלי 3כרכמ 6ער עמס וכןעמנרכמ.
 %%3 עדאל )י"ס( וכיסוסע , מכריס סל יס ז0 ודרוס , )ככרם( מוסגי סל יס זס יס , ירססהלוס
  סילועי 3ט6ת סגלך נפתלי טחול טס ומנוטל טנליס, זו לקס ר( . )נעגלס ולעלו י לקםכסמה
 ועער03 זילוף טל ל7רועס ס0ו6 %עוני 3פ6מ עעל3 כלמי עעזרמ מנכול ופזל עזריי כלסיעעער3
 מסיס י סלופם *ילס 6ל% 6ת קר6 ולכן כולס, 0יכ7ן כל סיס StD1S1' י 6סר סל להרפס כפסליפל

 5ין סטלסין, גיח סכולם כעתלי עמרן נעילט כ5ן מלעלו עם כי ויל5ס ע76, ועתלחגעתתסע
 3ימ נקרסו סנ0 נכל סילומ סעסלמין גכומ Oa כי לסטקותסי ס%יכיס יעלע6 ססלמין כניססירס

  נעיכם, כ6ן 6תל ולוס ריעוכיס, סרים טלמיך סכם גיכוגיים6 מלחין ע6י )ת"ח( כי"גהסחין,
 קר* יינך עילוט6 כטל למםיטמס. לתריס ל6ויומ געת sag פריס, נכי נטקכ h97p 510לעס
nD7Sכי כרפס ופיכו )6ייכע4 והלון כפלס ען 6יל0 סעסרט 6ח7 לענ5ר ולנימי י4עירט. רעלי 
 כעו אחק ע"ס לתון פ" יעקב. אביר )כד( : כ"ג עסונמיס מירוס עומס ס6יכו תילן עיןזס

 כ% 36יר עלת כ' ומרס"פ 0כנ7; עעסקל ונסני סקלי עעסקל סרחון כ"6(' )0'6 סרועים36יר
 ג'" וסגפני י נםעען( 6ויםעללעזע )7עס וסעו3חל סענולל וטעעו נלילס. ענין מא פחח3סטף

 בניל
 יביכו ס' נחיל ג"כ סנפעיכומ נמול ע"ע 36ול 16 כויל, עעע מקערן *ניל 16 גריל, עאפהמסף
 נעלי כ5ל0 וטעכוון 6בר עלסון 6לס כי וכרומס, ל3 *נילי 3סן 35ילי כעו 3סמ"מ 36יל טסכן

 על יוכי( עמס עלם ל0כיאק רעה. משם : עלונם כח נעלי 7סייגו ר34וקיע( )3ענלי7ערט,6י3ליס
 נסטון ע65כוסו ל6 כוס כי 3pD 3מ SD'1 וסטינ י נמות ל"י נסס סל6נאע וכ"כ עכזי כפוסזען

 13, מאפוסו מנול וסוט %ומיו 3ו טקנל סעקוס על מוח פחס עלם סירט וסלטיההחקלאי

 לו זכר hD'1 פקוס על עלס עלת לסם3 חוק זס ונם לעלוך, י% ס6קולים עגים כז0וסונכוון
 q1D מטס )03' ט6מל עסר6סאצ לינלי וקעי ספע0, עעגין 610 עמס מלת ונול זס,יעקום

 טס ופער סטס רק עסייטונ נם6ל ל6 כי ותלעס מסי עגזלמ וסעעס סיס גי הל %(סעי
 ול5 יטוח יע65ינ0 ס% וסכהנס סס-פסי עלות עממי המותר סיומו ימכן סעעס עלמסעטרם
 לסילוס יחוקיס סירס עקר5ומ כעס לט יאורו ובוס ע"כ. 37רי עכל ריקום פקוס וסוט לנד OnD זולמי7נכ

 כיוי ססיס סעטרסיס, ל7עמ מסוך ססי6 ק3ל, עקוס-טס לגוג 6מן DUS) )יסזק6ל יכפוספסרסיס
 עקוס וטעעו יטל, סעקר6 לטון סעעסי עענין סס פלס ו6ס קנר, עקוס טס לגונ 6פןלותר

 סעונליסי 5מ סי6 ומוקעמ סעונליס גי כמ"כ טע63ר וכעז סס, לסקנל לגוג ימימה סעסמסו*
 עסומטס פקוס-טס עלמ כי ז0 מילום 6עממ על ויורם 6יס 3כי ייטונ כפקוס לקדורניי3ו6ו ול* סעהו ו6מ יק3לוסו מסמס געקוס טסי עע3ול סעוכליס 5מ ימללו טס טיפלו סגליםסערות
 טס עלת נזס גס רכינו, גס יתנגו טס נגל נסרומ על וכן סעעללע(י וויקטע )לעקום-מסינעקף
 עס גס סס, עלמ נל5 יסיגו, ג3ל נסלומ SD * *על 6ס מקל סיס עס כי לעומלי וסוליפוק
 יוטנ ושי כעו עכובו יסים טעמם עענין מס עלמ וענג יכינו נס לתליו ט6על 3עס ללבות63

 עמס פלס מענין ועש נכיס, גס מטועעיס יט3גו נ3ל כסרוס על ועעעו ט0, )חל6עטועס
 יוקף סיס זס ייי מעל ויטעעוסו, וכנו ויעלרוסו נעכיןי ס6ער עי4 על עוה3 ור61 כ6ן,ס5על
 כלנצל רועם עסס יעקנ מניל עיזי וגו' ויססוווסו ורנו ויעלרוסו י כ6ן b"tD י וסעעון נגערעסוקע
 י יטר*ל'ם( טע6עע65עער י מירע איין נעטרינגים  יער )ללן יערו פטפעומו לכועס געסס סק3"סעירי
 לכלכל רועמי נעמס %ערו עסעעומו כי יטרלל, 5נן גוסס רועיי, עטס לסגים עמרם תמסועלס
 ט0ו6 ישונס יויס מנקרן פנס כ36ן לידס סיס כי י יסרבל 6נן נעטס גס 3מכעמו 60רן שטיכל

 עסס עלמ ססנ ואונקים : בניו וניס )נטפממו כל 6מ סעעיי סו6 כן ן סמוע0 כומלי סמיעעעיי
 טטא '3pD לניל לעז עטס י סר36"ע כמ3 וק 7נוניפלי0, לועט עסס  המלגס יעקנ, חילעל
 נ"לי לכן פעגו. עלמ לטוי יצהל וסיס דמוק ססס עלס *מגס סחוסי כס"ט רם"י וכים י0טס
 ועיקר , סס סעידתי יקהו טפח 7תלמ , סססר גנית סס כהייי כ'( Dr~s )ויש ייעגו6ללמי

סולתו



 נ מטבראשית88
 י פיסם נטפח סתו כעז טעיט, ית' קותו סעקר6ות יכנו מפיל t~tDS ע8ם. עעלס, ננוססולתתו
 טס נעלם ונוגכו נעקפו וזס ע"מ. ססעיס סער חם י"( כ"ק )וע6 עונ6יס לנום, נעקועותוכן

 )6ללערי(36עגקטעי מכלית לגלי גנוסיס כל על סגנוס י% סו* כי ספח, עפלת סימותססו6
 ו*מ *ניו 6מ לכלכל רועי לסיות וכס ס3עליוכח מעליון ען רועי ועכס ועעס%לערסשכססע(

11Dbסיקס ש4ל. יחלק עד, יאכל )בז( יסר%: *גן לסיום וזכס נכלל, סעייגי( ו6מ כפרי 
 כלועל כ"ס( )מטלי 3גי עעיס כ"ס( )6יונ ילמ עד כפו ומפכר( סענרסי פעוין עי נקחוממלל
 כפיוס כקרץ ועם"ז לסולליו. וי3ו6 פועליו יאור וסמלל וסניזט נגדו, YPW סילמי 4וריקיר
 הסל כעו מסיס ענין כן OA וסו* י סלל 3סס כןנס

 למסוקל טפל, יועמס עוליך י סנרי
 טירול , עד5ס סלל לטון כל *וגקלם סתלגס חס ן Stan'1 וכסלל טסותי סלילם ועכז ,דעת
v)p.יסכל 33קל . וו37ל סכמונ 3קל3כוס .3ע7לם ת"ס , יעשון ל6 יסייו ל6 מלגוס כי סייס 
 וכת'". , סערניס גין תעסס ספגי 6ת , סלל ימלק ולעלג , כנקל תעמס י64ח7 י4כ3ם 6מעד

 נלסון ספכוון מעיקר , סכמרס סי6 סמכלימס DS' י וסלל עד 3טס סקר3טתועכוכיס
 לטעויות*: ע"ז( )יסעיס כמרס מוכלי ל6 ומרגום גופרי, כע"מ ומתרמו מעון m~p יכסרי(
 לכל פיוחית נלכס סי' סיס כנלכמו D'b 6פל 6לו 13, טנמקייעס כרכתו כפו כברכתו. אשר)כה(
 ני(פו3ר4 עעם סי6 6סי מסעעו כנרכתו 6סל SJh עיומדי למון 6מד כל כלבונו 6ים כפו '*ים
 3טעס 6נומיו 6ת לקלוץ לגן ישור ולע"ג רבקה. ואת יצחק )לא( : )רל"ם( געמי7 לוס63ס
 כסמובר SJb לנד מפס כספזכיר רק 6יכו זס ' לע"ר( 7' )נקיוטין עומס לקמל 3י1 3מייי(ס3ין
 לע"ג סי' ניוחד סנר68 )כעמעכ b5b, יכ6י bDD1fS ,635' יוחי, tbntSn 636 *63 מנו עותן*ניו

 ם6פל מס 6פכס טעם. למזכיר לו ווותר לכן קנותי, 5ל טומי קנלו תחלם ט6על אמל,קקל78(
 לך וימן 7'( כ"ס )לעיל 6ונר יצמק וכן כ"ז( נ' )לקען וליעקב ליקוק ל6נלסס כמנע *סליוקף
 כי , 075 3כי טעות עכל סצנות מלטת סווומ 7ם6ני לוער וקרוג 3י6ור. צריך *הריכס ברכת6ת
 מל6 עוי וכל נכיסס' סם לקרות סכנות 3מי סייפן עם למי עקריים רק orb ססעתז ס%כל

 סתו*ריס סמכות פן 6ממ לו לקנוס ס*פמיומ סעעלוס פן 6ממ 6ל נססו לסכין סנןיסמיל
 יעיו כל ים6ר Ob לו סו6 גיולס ממימומ י וכבועט עניו 16 75יק ננון 15 מכס לסקליסעסונחיס

 6גל כבויוי  ומעיר מעלס פחיממ גו יורם סול7מו נסס 36יו 6ת י(ר~כ5 ולוס לגד,  חוליתונסס
 לסקרי כקנס ססס סי *סר טפא סס יעקב יצמק 6נרסס ס6נומ סלסמסס

 חטיבות לך ים וכי כן,
 יורי( 5סר י נסס לסוייעס עליסס ס' עין סימם סולים וקורס ננטן כומרו טלס קמר עזוגיולס
 כסס ממיירש זרעם יקר5וס ob למס סו* גדול כ3וk~ri1 7 כמסותיי(סן עעלות יסרון SD אסק3לי

 י 7לעיעי 3סעייסו עסקינן 7ל6 נונעל ל"ת 37יופ6 לוס 7וגע6 13. לקרותם י% ססס עפי *סרסככני
 : סטם 53ומו קרבו טסקנ"ס כיון 7יטעע*ל נסווי' עסקיכן וע"פ bw)wnוכמג

 כמו ווננול3לי הטורף 737 על יולס *מל 3ך מגזרם לרס"פ סו5 נכי מעל אותו. יבכו )ג(נ
 ריתגלומ סי6 וסנכיס , וי( )פיכס פנוכתס חסיי עמס , כ"3( )יסעיס וענוכסעטסס

 כ68 נכווכט סכעטס עכין 5עו וסוך שפות, וסורחת קול סןעמ ע"י למון וסך6ומו ס3ל3סע3וכי(
 למן כי לנכוס, יכול 0750 6ין סוס וגעעפי ולמכו סלג לרמיקס o91a על55ת וגווך נעגולמולך סוגי נלנ סכנום 070 סעניכיס 6לס ט3כל יתרס, סעחס 16 ויגון %ל עסלנסת סנ5 פגעינסכלת
 קול נסלעת 06 ס3כי' יתחיל 6ז nb5S ט7ס וככער '7 יד על כסימרוקן *ס"כ 6נל , עעכטסלנ
 תועל וכסי וסיכומו ועזנו ס76ס סרכנמ כמי סכל גלע7ס 16  יתעות  יטורחז 06 3חם6י 06רם

 קול, נלי  73עעומ טעמם על נכיס 7עעותי 3לי קול 3סלעמ סתנוקומ בכיית לרכיי מגורססעכין
 סיגנלל לעעלס סווכל כגר וגף. אתו ויעלו )ז( וגזם: 3זס ונין זס 3לי גין טס 3ין סטריותומ%
 , עעי עס געלת סנ6 סגופים צירוף סור6מ לנין 5תי, 6ת 3עלמ 630 סנומיס צירוף טורקת3ין
 עקרי עס סחנור על עוכס עס וזולת י אליו נסוס עכוזו סגוף עס ממנור ש עורית 6תעלם
 עיסוי סנוף עס געול מווי נזולת qb 6ליו ועתיימם לו Da"1 עס 60ל עס 16 קכיניו 15סנוף
 ועל , 1Db פלח יפול 6ממ וגמנורס נטוס עעו סעלו סמסוניס סמריס טייס פרעם ענדי עלולזם
 לו קונס יופים *1 יום ולסמר לטפסו כיאש נסוס אתו מלכו ול6 פיופף סטמליס וסמרםיססרכג
 פמעיל, למון עולות ויעל כפו ן רכנ גס עעו מעלט עטו: ויעל )מ( : 1WD עלמ יפול כסליו6ו

 סיס וכן סעערס. על עטו 3כי SD'1 יערערו 16 סגרך. על עלחעס תקטיני( פן 'qD1 מעםכי
 ו6מ *וסו מסטו וסילו ויוסף , 3סס לסלחס rD'5b *3 3ן 5פו כי גוריון. גן 3יוחף כמוזחל63עת
 6גל סס 5ין אבל, )יא( : יוסף יפי כל ס5קוריס 3נימ עס ויסג פ5ריעסי *וחס ויג* גדריוכל

 סדין ס7עמ' ועלוף גלגול למון כ"* )עלויעל(, לסרסו סלגילין כמו וסקcaln 70 לאוןלרסשמ
 P17aW)D 5ל6 ענוכי(י וכענין )שעלוויללט(, לעסות עס יטע ודיכו עליו פיוסם סעת*נל סלרעמו

ר51ס



פס נמשחףת
 כעטם 3טכ3ל כעכעו, nb5S עטת7ל *יגו ונ6נלומ ערי לו b51D וטעו עמ3ונמnb5S 1ל0%

 ים 36ל סים ס3כעע ולסי י.ר*וי, ק7ל לידס וקין ע3ולנליס סעמט3ותיו bSb לסמיג, וקיןסעעטס
 *נלס וי(מכתי , עמולנו S)bi גוממך כתו י תוני( נעקום למעעיס 5נל ג6 לכן לתפן חקתונר(
 כך ועטית סעסס03, מעל ופנל סלנ, פעל ס0יגון למודן ו6נל למוי מונס נעלס 36ללטמון,

 זס לעלעו עסננ סו* ס0מת6נל DS' ע6י' סעס וסמ36לו 3כו, על וימנגל נסממעל ללוג63

 מעיה יזיל ל6 06 כי ty'D עחסנומיו S~bm טקרסו עקרם תעיד לפכיו מכייר 3ססו306לנולי
 פריר S)b י וקניי ייי 3'( דץ )כמוגכן ערם" לקירסי ליוריו ויחולו לעתי מתייסד סינר5מ
 סיו גפימס העטים. וכ4 תף יוקש )יד( : עמס ט6גלווע *עזאי 01% %עלו טפין  ירטות,יריה
 נ5מכוגר(. 60נליס הל נר(ליכתס 6עגס 5מלי0ס, גוייס 0יו 0ר(ולכיס ו60ר תחלש, 60גליסמהכיס

 נכי כי י וקמיו יוקף 3ימ וכל %ריס 6רן זככי וכל ציתו זקכי סרעס עניי כל *סו ויעלוט%עי
 י(עמ יולימ טכ*טר סז0י סיום עג0ניפ סו6 וכן 0עמנ0. 63מרית סולכיס סיו סיגנליםיוצקת
 3מסלס 60גליס יטוסו סקטלס ען 3ח;למס *ענס 63סכוכס, וי(6נליס 3ר6טוכס 0פס ילכולקנור
 יסיג סס3 6ך ' יו40 סיספענו סלוני יוסף. ישפמנו 4ו )פו( : )לה6( משכיסס סעסיטבל
 )ג'שי *וסו טוכייס סייכו שכמכו 6סל 0ט%ס מכלים ט0ימס כעו סתכלימ ככס סיסים כלועל יוגו'
 7)" עוכר ה עעכף6 רעה. ע4י חשנתם )כ( עקצנות: כ3ם6ל ע3ו6ר לו מלתוגזם

  ננעת
 למכיר ליוסף לו סיס כדנריסס ר6י לטסיי, יוסף יכירמ ספחסשסיפרטים

 לטי
 נכופל פסיס

 %כי *סר כץ( )ילעיס כסו עחטנס, עם עסיס לוער י(כמו3יס  עדרך כי ספכירסי פפטסעל
 יע0י לי לעסות חוטתם ו'( )ו3גחעי0 לו לעסות סטנתי יאה( )סס ושעל נ"נ( )סם לעטותחוסנ
 33ירור יולס עחטבר( בסון לק ויזכיר ועדל6 רעם, לי לעטומ מט3תס כשן DIS oa" לווסיס
 וע6עכ ליטעע6ליס, עכרו0ו ומס מנול זנן ומעלומו עסכו0ו יגס סעדיכיס כק עכרוטו, ל6סלמים
 יחס סנור Sb ל3ו6 טק7עו י(ע7יכיס לק ממועלי 6ל סכם ען עענו ע6 ל6 ונענרכו ל%יסוים
 עתם פעל קינו שותי עכיתס יוקף ולשער , ט*מיס יריעת בלסי עכרוסו סס סיסעע6ליס613
- טס כע3ו6ר עק33 מעללק  לתוים סיו העמיס bk1' למפליטי י(מעורר, ויגס( )נמ' ו0לל'6 

 כפסס לענומ ליחס סיס ועכזם עעון, עילס bb עיעסי0ס ספוג טכעסך עס כי ג7ולןלעונט
 סענונס סז0 סלסול נ6 אין יטל%י טיפ כחטי רסועיס 6שש סיו וריס ODDD~ על 3כי%3ס
 bb סגרירי( תיוסם ob ע% גיולס מעי0מו י טס6ריך עשם סם"י. עליו טסתימס טימור ערלילתורס
atnbklעלעסי olwb כהנס סיתר( הנ0טס י(עכיררי, למועל י7ס סלמו ל6 ס60"יס סע3אל לפי 
 עחסנמס חס 60מים, ידיעת גלתי סעייניס מן נעמס וסעכילס כעומסי ללייקיס *ון ישונססל5
 שמיו, על לסמכם5 סיום כל סעסלסר מלועומיו n)PW טתם7וסו לפוגמו  7עמס 4י סימררלעכרו
 נקרנו לום חממל ל33ו 5מ יכניע SD'1 סעוסל יי מחס ונהכגעו משליס בידי לעקרו סקכיעולכן
 כקי 7ס 11DDS ל5 עות, סיעת לסממי7ו לק 0י0 ל6 וכר(רנ10 לכו שתעלס גס עת. יתנ*ס3ל

 סיעת כמלס עליסס oa י ע07 ככני ע7ס משמיס כטתלעו 6ל0 כל על סג0 "ומו, 3וימגכלוכענו6ל
 גייי לעשיו ועמטנתס לעוס. 7תס 5חמ 0ע7יכחם לניעותי 5טר ערבלים לסיום כתט7ו כשסלמום

 ל75וכי גידיה ושגחנו ל5עכ סנכרנו עד הנגיע 73נג ר6טס על געולס טנ לעוי ע73 לסיותשמליס
 עות 3כי סכי לסולית עעלליו מלי SD'1 מל 6ניו' 6מ ומכל לעכרו סעד3ריס ר6ם ויסו7יילע73יס.
 ע% otk~ib ונו' 6נחפ 6סעיס 63עלס סממרפו פעעיס וכעס סרע"ם( )כע"ס עסני0ס סכולוכסטר
 טייס 63ומן עמלו ולי(6כילס לכלכלם ססנפיחס לפי אכ4כ4. אנכי )כא( יגיי: ע3יד עת6ת

 געיכיי(ס יתעב 6נל 3כן ימוענו על6 זס פכין על ל3ס על ויגר כתפס ע"ז o19Db, לסולמןע)פיס
 ; ל33 ונעוג 3סעתOD~D 0 עטשעכלכליס

 רםייען* רחטנאבריך
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