
 אפרשהבשית אפרשה
 נצאתי 4י ע עשה זה נעכר 5ו ואמו שימו את הקהה אתהאף

 מההוא תם , ננאף שםלאהיית היית %ךאלו ולאמסצרים%י
 מבית ייממצרים הוציאנו יד בחהק "יו ואמות זאת טהאומר
 ביזם לבנך והגדת שנ %ו פתח את %שא4 ושאינו'ודע ,עקדים
 שאפ אומר אתה 'iItdaa1,1 אייעזר 4 העדות מה וגי,4אההוא
 לעסוק שצריכים תלמידים שר( או חכמים שף חכורההיתה

 הקשה כי ויהי העדווג5 מה נאן 4כך הצות ער פסחבהלכות
 * פרעה %כ יואת %%תחזק מאליו, אל שומע לשלטנופרעה
 ככורי כנגר בהמה בכורי זוכהין אמרו מכאן ככורי כל ייויהרג
 תו לאות והיות אדם בכורי כנגד אדם ככזרי זפוהןבהמה
 יביאך כי והיה %' קדש תפלק פרזל מזכירין מקומותבארבע
 יר של פרשיות ארבע אמרומצות טכאן שמוע אס והיהשמע
 5" קרש הן 1"1 טוטפת ר דא( יאש של פרסיו אחדיד כוךהס

 ואס כסדרן, כותכן ' שמוע אם זהירה שמע' ' יבשךוחיהכי
 ן יגנזו אלו הרי כסדר( כותב(לא

 הרוחה והיתה דפסחא מסכתאחסלת
1  כשלח ויהיפרשת

 ףשלחס'1'שלחסיצחק ואברהםהויעמהם * *ש שנאי 14' אלא מקום בכי שלוח אין נשלחילה?
 את נס שאמרהפה

 ישואי
 כך ע% נט14 שכר מה ' טפכם אתכסואת אשיח אנכישאמר הותי ' אשיח %א

 שאל 'להיא את ירעת' %א שאמר הפה מצר" תתעב%א
 כך על נטיו שכר מה ' במצרים יהס נלחם יי בי יקרא%מפני אנוי

 אצר( וסצכה , ארזסצרים ייובתוד מזבח יהיה ההואניזם

 רפרט הוא ' :1Slpa' אשמע יואשר מי שאמר הפה ףיי,נכלה
 מקום להם נתן כן על , הרשעים ועמי ואני הצדיק יישאמר
 און ן איהימ נחם %1א ' ארז תכ4עםו ימינך נטית שנקצורה
 עמי כצאן נוהת אומר הוא וכן , נהוג איא זהנחוס

 וכתיב וגו
 ב הד הוא קרו הוא קרוב פישתי'כי ארץ דצך בענעומםתנהם
 את תעכדון ממצרים העם את בהוציאך למשה הקבהשאמר
 %מצרו ,atwS! הררך קרוב הוא קרוב ני הוה, ההר עףהאלהים
 קרובות ' הוא קרוב כי 5א , במדבר ני ימים שלשתשלדרך
 אס באלהים %י השבעה %אכימ4ך אכוהס שנשבעהשבועה
תשקוד

~ 
 הוגש קרוכ כי 4א , קיים נכדו ועדיין ולנכדי ולניני

 הושו קווב כי דא , ;n'uwi ראשונה מלחמה השנועהקווכם
 הנהמא ישובו רביע שאיורור הארו את כנעניים ירשובקרוב
 המדבר דרך אלט* ישראל לאות פשוטה ררך הקהוההביאן
 מיד יארץ ישרו עכש,ואת מביא אני אם הבהאמר

~tptma' אק.פם איא התורה מן בטיים והן ככרמו' נשוהוואדםאדפ 
 הו~פ קרוכ כי ,דא תרומה אוכלי %הס ושוין ן המן לאוכלי"א 4ררוש התור ניתנה יא אום שסעק י היה מכאן בגופ(בכיית הבאריוהתור מי ושותין ןן אוכלין שיהיו שנה ארכעיבמדבר
 כנענים ששמעו כיון איא בפישוטן המקום הביאן%א

 את וסתרו האילנות כ% וקצצו הזרעים כ% ושרפו עתרוגננסו שישר"
au~aanאכנת הכמחתים %א הבה אטר המשנות את וסתמו% 
 מלאים כ%טובשגוכתים טלאה אלא חהבה %איששאכניסן

 שיעמדו עד שנה ארבעים במדבר הריניבקיפן איא טובכ4
 מלחמת זו וגו והים אמר כי דא , שקלקלו מה ויתקנוגנעמיס
 בני מיחמת זו "היס אמר ני רא וגל, העסיקי שלוירדיסלק

 נושכל אפרים ונת'בכני שותיח אפריס בם שלאיהאפויס
 העדיי ברית סמרו שיא מפנ' וגו ' קרב כיוס הפכו קשתוומ'

 %יראועצמותני
 םטושיכי

ע
 השר

 עה
 ...(' -. ץ.

 אם ומות ו ק דברים זודי לאחוריהם יחזרו ש"א כד'איהים
 א4 מצרימה ונשובה ראש נתנה אמרו עמוגףן דרךבשהקיפם

 !1WpS כדי העם את "הים ,aDt1, א)כןוכפ ע4 כפשוטהבאין
 %יגעם כדי אומר ויעזר ר , ונפאר ובשייו כמן וגבורותגסים
awשנהמוייכך לצרפן כדי המדב וגון ימי קצר גחי ברר ענה 

 אכותען שנאם לנסותם כדי סוף ים , והמרא הגדורבמדיר
 כדי דרך אומר pw~nt: וגירתי ופלאותיך השכילו לאבמצרים
 התוהה את יהס%'תן

 שלבכי
 אתכם 'וקהינו צוה אשר הדרך

 %וכבכילם נדי רבודבר מצוהותורהאור, כינר 1אומרתלכו
 המןאת

 שנ'המאכיי
 5הם גשו % כדי סוף ים וני, כמדבר מ,

 ואום זנו גדולות עושה מושיעם אל שכחו ,שנ וחלאותנסים
 בני ע15 וחמושים שנ מזויינין א"אחמושים אי* והמושים כמדבר, בתהומות וי57יכס ויחרב סוף ביםויגער

 ואתם , ישראנ(
 המנשה שבט והצ' נד ובני ראובן חםושו,וכתיויעכריתעכרו
 מחמש אחד לו וחמקה יא צבא ח%וצ' אלף ארבעיםהיוצים
 אומר נהוראי רבי , מאות מחמש אחד יא , מחמשים אחדולא

 כצמחהשררש שלרבכה מאותעיו מחמש אחר לאהעכורה
 שהיתרץ ויעצמו וישרצווירבו פרו ישראף ובני וכתיכ ,גתתיך
 את איש ראו %א אפ%ה'של ית' כשישת מתו ואימתי 'במצרים מישי הרכה ממתו "א ע1% מאות מחמש אחד העכוייאעין מא1 מחמש אהד אומר )אתה ן אחר בכרס ששה יולדתהאשה
 ראו שלוש %הקכרץ ושכחו והורו מתיהם גזברים מהיואחיו

 יוסףעמו עצמות את ויקחמשרץ , במפ4תס וששואהביהם
 משה'שכ% ש% והס'רותו חכמתוףהוד'ע

 בכזה ltPO'P~ 'שראי
 לב חכם אומד הכתוב עמו ' ')סף עצמות כמצות עוסקומשה
 היכן עדע היה מהיכן ומשה ' ילבט שפתים ואויל מצותיקח
 והיא הדור מאאו בשתח4 אשר כת סרח אמרו יוסף קבורהיה

 %ו עשו שמזהו הוה כמקום 1% אמרה יוסף קבר %משההראתה
 על( ועמד בא , נימס כתוך מתכתושקעוהו ש% ארוןמצרים

 הניערם יוסףיוסף ואמר וזעק יתוכו וזרק צרורנייוסנט%
 תן כניו את גאל שהוא אבינו לאכררג( הכה שנשבעהשבועה
 אנו כגילך גא51תך.כי את ואיוועכב ישראל ייואיהיככור

 ש4 ארונו צף משבועתך,מיד אנחנו נקיים מאזמעוככים'ואס
 תאחו אונלויהי הוא הרי הזה ברבר תתמה 1" משה' ונטיו וכף*

 הקורה אתטפיל
 והכרזי

 ייוהוא אהה  ויאסר ויצעק למיס נפף

וואוי
 הציף שיאייהו תימירו  ומהאיישע קו רברים  והרי '
 בקיפוסו4ן אתמר נתן רבי אליהו, של רכו ימשה קו ,הכרזף
 כה מורד שהאדם שכמדה ללכדך ייכף קכור היה מצריםש4

 אחותו ותתצכ שנ אהת' שעה לטשה ר"מת'נה לו,מריםמורדי
 והשכין~ןכהמ הצרוו כמדבר %ה עכב והמקו , %דעהמרחוק
 4א והעם שנ , נכור ענני עם ימים ~nplw' ישראל וב%והיויים
'yD)באחא שאין אביו את 4קכור זכה יוסף , מריס האסף עד 

 גס עמו ויעל כתיב אביו את לקבור יוסף ויעל שנ ' ממנונדוי
 משה אלא בו נתעסק שיא כיוסף גדול לנו מי פרשים גסרכב
 כושר" 'lWW~ יוסף בעצמות נתעסקמשה

 תקח של ממנו גדוף
 ~pDpna שי4מ כמשה נדול %נו מי עמו ישף עצמות אתמשה
 ,עקג apwl~ "א עוד כמא,ולא אותו ויקכור שנ שכינה אלאבו
 זהכהני והשכינה הארון 'וכף בותוועס וזקני פרעה עבדיעלו

 שהירץ א5א עוד ולא ן כבוד ענש nplwl~ ישואף וכיוהלחים
מהרך
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 אפרשהבשיש אפרשת
 קינריהובים והיו הטעימים חי ארון  עם יוסף של ארונושהלך
 זה להם אוסרים הללווהס ארונות שנ' ש5 טמן מהאהמריס
 מרע להם ואומרים העוימיס חי ש5 ארונו וזה מת שףארונו
 המונח ,ואומרולו;ס העוימי חי ארון עם 5הף)ך מת ש%טיבו
 זרה ן בארו במונח זה כארון בטונח שכתוב מה a'tpi זהבאוון

 כארון במונח אני "הים כתוהתחת וביוסף יג"היךנתואנכי
 הלהים את כתיב  וניוסף אהרים אלהים 5ך יהיה %א כתיבזה
 השבת, יום את בור פרעה' חי כתיב  תשאזביוסף ירא'יאאני

 הכא כתי שבת ערב וא הכן ואין והבן ושבוחטבח בתיוביוסף

 כתי אבוך,וביוס את והכינו,כב  הששי סו ות החסוהכדוכתי
 "יהם ואשיהך  גשכס,יך רועים  אתיר הףאויאמ'ישן"יוסף

 לעכועל רצה ולא שונאואותו שאחיו היה ה?ט"ורעחאנו5ו
 נאף יא תנאף יא לפוטיפר, רצח  יא תרצח  לא אניו,דברי
 את ')סף סלר%קט פרעה גנב 5א תגנוב 5א ' פוטיפר%אשת
 שעשו מה %אביו הגזר 5א כרעך'רוסף תענ '5א וגל רבסףכ%
 שישקר / ענה %א שיאמת רבר רבריקוומה והרי ' אהיולו

 ' פוטיפר אשת רפד שלא תחמוד 5א ' וכמוז כמהעיאחת
 ז יבם עף וירבר אחזם ויגחס אומר וביוסף י  תשנא 5אכתיכ

 רעתה עיי חשבתם :aa~t וכתיב תטור, ולא תקום לאכתיב
 אביון את יוסף עמך,חכיכ5 אחיך וחי , לטורה חשבהאיהיס

 מפני אום  בוזז ר לכניהם, שישבעו השכיעס השסיע השכעכי
 משביע אני אס אמר בניו את היצניע אחיוו%א את השביעמה
 העלה אומריאבינו ואם ' אותם מניחים המצרים  אין בניאת
 את וכלהשביע היה מלר  אביכם  אומרויהב הם ם'ר אביואת
 ואני 5וצונו'  יוד אביו  יוסף להם  אמר '  בג'ו השביע ויאאהיו

 ממקו עליכם אני השכיעני,משניע הוא כי כרח" %העלתיו
 אשר יוסף עצמו שלואת , %ו ) עש וכן תחז'רוני שםשננכתוני

 אשר השרוה כחלקת כשכס קברו ממצרים ישראף כניהעל)
 לבני תהי ' קשיטה כמאה סכם אבי חסור כני כדצת יעקכקנה
 כמצרי אתכם פקד אתכם, אלהים יפקוד ינחיה,פקוריוסף
 אתכס 11pat , הים ע% אתכס פקר , כוף בים אתכסיפקוד
 , ארנון נחלי עי אתכס יפקור כמדבר אתכם פקד ,במדבר

 והליתס ' הכא כעלם ארכס יפקוד הזה בעולס אתכםפקד
 עולו אתלכשתהיו יל מיר אני שומע אתכם מזה עצמתיאת
 ן אתכם מזה של עמס העף1 השביסס שאר עצמות שאףומנין

 ר מקוס, כזכות אף מקו איתכ באיתכ,מה ויחנו כסכותויסעו
 מכון ל יי וברא שנ ענניכנוד אקא סוכות אין אומרעקיבא
 לעתיד ישעבר "א איןלי הופה ככור כל ע% כי וכתיב ציוןהר
 ובאו ישובו( י; יובואוןופדויי יעל תהיה וסוכה תל מני;לבא
 הוי ויי ' ראשם ער[ עולס ושסחת כרנהומון

 'ומם לפניהם
 וגו יומם לפניהם הולך והשם הם עננים שבעה אומרנמצאת
 ענן,וכהאריך וכעמוד עליכס עומד ועננך , ענן בעמודועננך

 המשכן, עף י; r?P~ כי הענן יעיה לא ax7i הענןהעק,1כהע1%
 לסטה וא למעלה אחר  רוהותיו:ם מארבע ארבע עננוסשבעה
 משפייו הנכוה וכף מגביהו הנמוך 5פנייכ% שהומהיךאחד
 למישור העקוב והיה ' ישפלו וגבעה הר וכי עשא גיא כיש"

 מכבד לפניהם ועקרבים נחשים סכה והיה Inppliiוהרכסים
 שנים הוו עננים עשר שרשה אומר יהודה ר , לפניהםומרכז
 שהיות ואהד ' מלפטה ושניס לשמעיה שנים ורוח רוח4כ5
 ואחר לפניהם אחד ארנקן-ה אומר ליאשיה ' לפניהםמה"ד

 י14מרשנים , למטה ואחד 4מע5ה אחדלאחויהם
 %ו מוידין בה מודר שאדם שבמדרס ללמדך יומםלפניהם ויקהו*

 an~wS עלס הולך ואברהם שנע השרת מלאכי לווהאברהם

 יפניהס הויך ף4 שנ ארכק"שנה בפרבר נניו אתהמקו*ימ
 והכה %חם פת ואקחה אוסר אבינו  באברהם ' עבן בעמוריומס
 אומד כאכוהס / ממטיר הננו שנ שבה  ארגעיס המן אתהייר
 שנגאז במדבר, באר ףבניו העקה והקקה מים מעט'יוקחנא
ישיר

 ישרתי
 הות יה'באברהם ענו באר עיי הואת  הטירה את

 ורעד של יבניו שיו הניו והקקה אברהם רץ הבקר ואיאומר
 ורועענו אומר  הוא באברהם ' פס מן שיוים וינו יי מחתנסע
 ענן כבור,שנ'פרש ענני שכעה לבניו והקכהפרש , העץתחת
 עליהם עומד כתיוהוא הוא יייה,באכרהס 5הטר הישלמסך
 יועף שלופסח , ~ta)at שיא במצדים כניו כני על הגיןורקבה
 זה וקרא וכתיב ' יי נאם מלא הארעאבי ואת השמים אתהיא דאבו כבר ההיא בן  יומר אפשר יומם וקניהם הו*הפתחיי

 רביס,וווארז מיס כקיף וקולו ן הקדים מדרך  ישראלבאשוהי הבהכבוריי ,ואוסר כבורו  כיהארץ טלא PPi~ ק זהואמרא%
 אנטונינוס 4ר יומס יפנית הולך וי; תל ומה , מכתורוהאירה
 חשו-9 סחשיכין בניו וודו ומתשיך  רגימה על ד( שהיא%מלך

 ומאיר הפנס  הו~שהיומנוטף4שת הבימות מןאחרשנפטר
 נוט5ין אנו %ו ואמרים אציו קרוכין מלכות גדולי%בניו'והיו

  שיטון כף %י מאין ספני אום'לא 4בטך,זדשא ונאיר הפנסאת
 הפנסהאורולניאת

 טיבני הבהם  פוריעיבם הריאבי איא  ,
 ישר שי חבתן הקלה הוריע בככור,וכר עמהםשתהיוגוהגים
 שהוא העולםיאומצו

 בעימוהי
 נוהגיעמה ש'ה'1 %פניהם

 טיחות אותם שממיתים אלבש עושים שאינס דיין ולאככבוד
 כב[ את וקבצתי אומר הוא כן ולענין . מזו זו משונותחמורות

 ונחלתו עמי על שם אותס השפטתי יהושפט עסק א%הגחם

 ניעה וע% עז, עי יכנף חלקו ארצי ואת כגוים פזרו אשרישר"
 ואומר ישראל ונחיתי עמי ע% %י ן דמים שפוכות זעןעריות
 יעולם מהודה שעה 'באותה בארצם נק' דם שפכו אשריהורה כני מחמס תהירן 'aw יכרכר ואדום תהיה לשמהומצרים
 הישוכן נקתי 5א דטם ואובל)נקתי ודור, %דור וירושלםתשב
 לא.יטיש ,  נקתי לא דמם ונקתי בעיון שוכן חי אימתי ,בציון
 עמור היה קיים הענן עמוד שעדיין הכתזזי מיר הענןעמור
 התורה מן ארז דרך ללמדך הכתו בא ים-ט לא דא צומחהחש
 האש עמוד קיים'היוק הענן שעמור ער שכתות ערביעל

 ןצומח

 'שרש ובנ' דבר ש981 99 %אWb' '6" אי יידל878181 אפרשה

-
'1alwt14 ן I1wav' 

 הרי מהם ואסרת יאמר אומר שהוא מקום כל אומר twmtlבן
 יפמ וזנו י' lalutl'talpai: משישה חוז ידוףות זה הרי"יהם ואמרת יאמר אום שאינו 'olpo בכ% אפילו אשר ישעה'רזה הרי אייהם יאמרואמרת חומר  שאינו סקוס וכ% קדורות1ה
 גדודיות אלא משופעות היו לא הללו הירות מה , החירותפי
 מר)כעות "א  ענובות היו ויא  ' מוקפות א"א היותרוטותולא
 לפותחך ו:ס ר ועינוה'ו ;ntav מעשה "א אדם טעשה ה'1ולא
 אומר יהושע רכי , אליעזר ובי דברי ה'1 נקיבה וכמן זכרכמן

 ן לאחויה ומצרי לפנינו זה,הים טצד ומגדור זה מצרהחירות

 ישראל של חירותן מקוס א"א הירות אין החירות פי אחרדבר
 היתףץ לשעבר שלהם זרה עבודה כקוס לרם מובחרכקום
 פיתום את יפרעו-; מסכנות ערי ויבן שנאמר פיתוםנקראת
 כנשחרת שהיחל ההירות פי יהקראת יהס חזרו רעככסואת

 ירייתם ומככ)ת יסכות מרעסכס ישרץ5עובדיהיויסעובני
 עד ובאו ממצריס' נסעו חמישי 'ום החירות, פי ישניומאיתם

 Dcap1 11 ט ב ג0כייהא
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 אפישהבש"א ארישה
 שהוכל כשבת ובאהד שם שבתו ששיובשבת ופייס5עמ6ם
 כרגטז0 זטשץעין כליהם מתקנין 'שר התחיב %נסיעתןוביעי
 לחשר פרותדמיהשלכס המעה המקטרין להם אמרויצאת
 כשיצאו ישר" להס אמרו , ימיט שלשת דרך שנאמרלמצרים
 ,שוארך כני יצאז דפפח ממחות שנאמר יצאנו פרעהברשות

 ולא רוצי, חאקטורין %הס אמרו , רמהביר
 רוציי

 לקיל סיפכם
 פצעו מהם הרגז מהם הכו ישראל ant~p עמדו מלכותדברי
 לאחריכם חזרו משרק להס אמר , לפרגנה הלכווהמרוטהס
 תולשין אמנות מחוסרז התחילו שתקע .כיוןפיהחירות, שחזר%1פני עד קרן משח תקע כורחין שאתם פרעה יאןוטלא

שעריהן
 ומקרעיי

 הגכוררק טפי משה 4הס שאמר עד כנדיהם
 מגדול בין ויחנו וישוכו נאם לפיכך חורין בנו שאתם %ינאסר
 שם תפארתם הית שם מצריים סי גוויתן חיה ושם פם'ובין

 ואת הכסף את יוסף כנס שס טצרייס, ש% סיומםהיהסקימם
 tl1SY כעל לפני זנו הכסף כי את יוסף וייקט שנאמרחזהכ
 הים עלן תחנו נכחו , InSw' היראחז מכף נשתייר Iteyבעף

בשכיי
 עצמו את השל שהוא להטעותט פצרי ש% %בן %פתות
 , וגו ויאבדס לניס משגיא אומר הואועליו

 "ין בארו, הם נבסס ישראף %כניפיעהואמר
 נאנחה טה שנאמר , מטורפי אלאנכוכיס

 שנא מעורנטן איא נכוכין אין נבוכים 4א וגי, נבוכהבהמה
 אמר מה ידע יא פרעה ואמר וגי, לשתות ישכו והמזוהמלך
 אין ' נבוכים שנאמר מוליכן %חיכן יודע היה זיא הטעןסשה
 דא ' נם הר הזה העכר'ס הר אל שועלה משה אלאנכוכים

 ישראי עתידי( ירעמהאמרואמרפרעחיא
 כמדבר סככות

 ואמר אחר ויבנו,דכר ק41ס את ויתנו הערת כ% ותשאשנאמר
 שנאמר כמרבר %נפוף ישראל עתידי, אטר טה ע יד %אפרעה
 שרנתו כיון המוכר סגרע%יהס ן פגריכם יפיו הזחנמדנר

*שראי
  הוא ברון  והקרוש למדבר פניהם הפכו סוער הים את

 סנר שנא לעכור אותם  מניחות היו ויא רעות חיות יהםומן
 הגיהי שנאמר ' רעה חיה אלא סמרה  ואין , המדגרעליהם

 כ%קביוי , חביוני ולא אחטיאשיחסיאכיומושרפום
 יכש חבויים מיסיר קימך %יואף השתכחת יכושרבווקז

 ,עברת

 ובכיחייו לאירדוה,ואכברהבפרעהאם 'רי7ר  אס "ף" יכו טהיה פיעה יגאתוחקיי
Inp~bהתחיית מבגו ' הייור הבן  כל שנאמר התחייבעמרה 

 היקום %3 את וימת בו מוצא וכיחמו טגעהוא 'כמורעבות
 מי הכית פתח אשר חאנעףם כוואת שהתחייוכוכיוצ~פמי

 כפרעכם ואככדה אומר אתה כאן וניאף בו בעכירהזןהתחי%
 פורענות מדת וסרה קו דכריס וחרי כעכירה שהתחיל מיונו

 , ן שכ  בי יא מרוביו והופטרה  שהתחיןכעבירה מ'לעיטה
 האופות טן פורע שכשהסקו חכתוב מניר כפרעה ואכביהרא
גזמו

  מתגרי
 ~ona ושקוהי אא ברזם ושמת, שנאסר בעולס

 כרש וכתזב קשת נופכי פויו4יר תירוש איהגויםפיעוים
 יעוורו עייך אנשיסרה וסכאים כוש טצרווסחר יייג'עאסר
 אתת אוסר הוא מה ואחריו י אלהים אפס עור ואין  בךותפריו ואייו ישתחוו 41לייך  יעכורו בויקים יינו אחריר 'היוויד

 ונשפטתי אוסף אחר וכתוב ' ישראיסושיע  איהיאימסזתר
 תו ואחת אש  איגכיש ואבם  שוטף ובנשם וכרם ברנראתו
 ואוטר ,  ונום בציק סכוומעונתו כשלם ויהי וכתיב , יי"ט כי וייקד רבו נ% לעיני ונודעתי והתקדשתי, והתגי%תי1אאכ

 עועסשוח ' סלה  ושלחפה ידב שגן קשת רשפישמהשגר

 ישעבר מפריט חיעו כתיב ולבך , שמו קדוש בישראלאאפס
 יי' אני גי מצרים וירעו אכ%כאן 'ויעין היו%א
 ישראי ש% הבמתב  יהוריע13ריעשר

 אמת שיא
 טף לב לשכור שלא לאחורינו נחוירהיאך

 רוצים יא או רומס אסרו כן ויעשו אחר דבר , שעמסונשים
 מי סצריס  יוגרימ%ך ' עמרם בן דברי אדא יעשות ינואין

 מט ' %ו חיו רורכיות וישאומרים , שיוהג'ריוהאקטורין
'a~QINהיווהיא בורחים וגי , תעם ברח ני ' יו הניד עס%ק 
  יצאו הפסח מסחרת נאמרנבר

 ישראי
 תימור  ומה רמה  ביר

 ח5כנ ש1% האקטורין את שהכו מתוך אלא העס' ברח כיףומר
 הרגוסמט ממנו הכו ישראלה ראה לו אמרו יפרעוהוהגידו
 " שר ויא מושל לא %הם אק  כורם אדם מזחה מסנוויאפצעו
 5בב ויהפוך ן כ4 חוצץ ויצא %ארבת אין מ5ך שנאמרכענין
 זה יהיה מתי עד אליו פרעה עכרי תאמרו לשעבר יעםפדשק
 זאת מה האמרו ועבדיו פרעה לככ  וע3שיוויהפך למוקש5נו

 ,ינץ %א או , הוא שיהבוכרי 4קז11יא א1% אמרועשינווגו
1wN~luniwlיקינו אף4ש  כריהואיבו, נזפליןמסוטע 

 ' ממוניבוושיחנוונטיו
 צא יקברו שאמר %אחר רומה  גרברימהמשף

 מן דג לו והכיכר יצא השוק מן רג %יוהבא
 מארז  תיקה או  חאכיהרג או  בגוירה %ו אמר , מבאישהשוק
 התתיר[  כאוכף הריני יו אסר מנוה מאח אותתן%יבנות
 במצא ' מנה  מאה טחן הריני שאם עד לגמזר ptaDnIיא ;D'WW' יקה ' לוקה הריני שאמר ער יגמור הספיקיאכוייא

 ושמחו לקו למצרי געשה מנה,כך מאה  ונותן ולוקה הרגאת אודי
 'שרש שכש'צאו חכתוב מגיד ו'הפד אחר דבר ' ממונםוניטף

 רדה נעמת מימי שנאמר מגריס ש% שיכותם בטיהממצרים
 עלינו מקישות העולס אומות יהו עכשיו עדים אתוהשככה
 נשנו היך להם והיכו הניחו כרשותם שהיו א15 מה יומרכזונ

 פרעדז שהיות ייסרך פרעה יבג ויהפוך יכו עבריםיהם ומהביא בס יהם יהעיות צובה  יארס כהרים לארסשידחיס
 העוים מסוף שיטונים יו והיו י סופו וער  העתים זולטשולט
 חיך  סיח  אומר הוא ול'י ישראל ש% ככורן יבשכי5 סופוועד

ויתירהו
 קנינוי בכי מוש לכיתו ארק ויפתחהו'שמו עמי מושי

  nellw ישיאף ע% ששיטה וישון שכיאומה מוצא אתהוכ(
 מהו אשור כמלכי ישראל כבור כהניף סופו ועד העולםססזף
 י עיבות ביצים ,וכאסוף העמים יחיף ירי כקן ותמצאאומר
 ן ומצפצף פה ופוצה כנף נורר היה ולא אספתי אני הארז3י

 ל"ש והממלכוקאשר אומרוהיההגויבמינותבבלמההוא
 בעורץ צוארו  יתן לא ואשר ' בנן מיל נצר נבוכר*עכר41יען

 בבישיך
 3תב מף3א דריוש באדיין אומר מהו מדי במיכון ,
 שלמכון בכריארעגש יחיין רי  וישניא אומשיניעמטש

hUW'ל*4א נחוו חוית חוה אומר הוא מה יון  במלכא , וגוס 
 וגבושיכן ננה עי רעוף  אר] ן נפ' ויה כנמר אחרי חיואוארו
 מינותא בכף תשנא ר* גארעח תהוי פו~נאסיריו רביעח~ש חיותיי אמר כן אהמר מהו רביעית במכלות ,יהב

 ואומרו אומרה שברי ימרת הא ותיקינהי ותרושינהארעא ותשחי
 נשכי% , גופו וער ,IoS1vn מסוף שלטה  בישרי בהטששעברה
 טובויש באה היתה  בסביון לו  אטיו יהפך דא ישראי,שבהר

 ן אומר הגייתי יוסי רב* ז בתמיההעולנו

 שיוקת ה4ך מועט כרכר ומכרהבירושה כיי ניח 5י שנן מיס 'ים" "דכי5מהמשף
 ריחוק מזכו והתחילה גבףופוושן בה טעיינוהטע גהזפתת

ע%
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יא בפרשתבשלה אפרשה
 טשיחו ימצריס בעשה כך מועט, ברבר ירושתוקןשנתן

 פררם שקודך כקכ%רץ מפורש עמהם , שיחו מה ירעו%1א
 רומה הדבר 5בה משי אומר י)האי כן טמעק רכי דארמומם,
 בדבר ומכרה בירושה הים כמדינת פלטרית לו שנפלה%אחד
 זהב ואוצרן כסף אוצרות בה ימצא והפרה היוקח והלךמועט

 עשו כך %יחנק  התחיר(המובר ,  ומיגייותואבביסטובא
 ואת  ויאמרוסוש רכתיב שיחו מרש ירעו  וקא tn~wwמצרים

 מלכים דרך י אסרו בידו הוא  ובכו ויאסוראת יעשינווגוםר
 המרכלואזסרין תג'מיש יהם מציעין ואחריהם Ia'1btpלוסות
 רכבו אסרווהציעהנשבישי  נורו הוא הרשע פרעה אנ5אוווה'
 מרכבותיוהס ואסרו כוים עמדו סיכות  גרויי שרפיווכיון
 גשמחרץ אסר אכרהס בשמחה אסרו ארבעה , לעצמןוהשעו
 כמרש יו היו ולא  חמורו  את 'wlan't ננקר אברהם נישכםשנא
  ויאסור  סבאם בשמתה  אסר יוסף ,  יכבורהמ9ום  אלאעברים
 אכיו,כלעם לכבוד אלא עכד'ם כמה לו היו מוככתוו%איוסף
 ' אתונו את ויחבוש בבקר בקעם ויקם שבאמר בטמחהאסר
 חובטרץ תבא ,  רכבו  את ויאסור שנאמר בשמחה אסרפרעה

 הובשנה ע% ותעמוד המקום רצון יעשות סליךטיאברהס
 שבמיוסף תבאאסררץ ישראן,  את %קלל שהיך op~aש%

ונאסר

 ווי
  שיפרעההרשע עיאסרה אביוותעמור  ייראת

 ישראי את  ירדוףשהיך
 אומר יוחאי כן שמעק ר אחר רבר ,

 את משהוט המאכלת גשת ויקח באברהם דכתיב יד חרבתבא
 אחרי ירדוף ייףך הרשע פרע שעשה יד הרב על ותעמודבט'

 עמו עמויקח ואת , ידי תורישמו אריקחרבי שנאמרישרא%

פיקחי
 מנהינין להיות מיכים בני ררך 5הס אמר , כרנרים

 לפנינם אקדים אני אב5 %פניהם מקדימין )ח'ייותיהסבסוף
 שנאם ככזה' אןווהאתכם  בראשאני  בוט"ח.ק והואיפניו ונותנין בוזז'ן העם כ% מלכיס כני דרך י הקריב ופרעהשנאק
 שליאתיק

  זהב  ואוצרות כסף אוצרות לכם אפתח שאני ועור .
 עמו לקח עמו )את לכך / לכס ואתן  ומרגעיות  טובותואבנים
 בחורו רכב מאות שש ויקחבדברים

 היו מי 'משי
 הבהמי

 שהת

 נא4וי5 ככר והלא היו 1YD' מש5 תאם המרככות'אסטוענין
 נאם ~נר ה'ווהלא פרעה משל תאמר ואס מצייס' מקנהכ%
 משף תאמר ואם בשרה אשר כמקנך 'והויה 'דהנה

 'שר"
 היו

 פרכה'איא תשאר %א עמנו ילך מקנינו וגם נאמר ככרוהיא
 שהטס המקנה למרין נמצינו 'י דבר אח הורא של ה'1 מיש%
 שמעון ר היה מכאן %'שראל' תקלה ודו הם 'ו' דבר אתהירא
 אם רשנג תוהו את yY1 שבנח.טי טוב הרוה  שכגוי 'טוכאום
 אחת נומיר( ואין זו חייבת מלכי של וגודלה עושרה וראהבא

 כולהון מצרים ש% וכנגדן וכיילה כיום רצות שכויןבטירה
 נכורים "א שיישים אין כולו ע% rO'W'Sw1 ן כטילותעומדות
 ושיישים 4א ' כים סוסים רובכי יבושי קרואים שישיםשל
 שע% השיישי זרה אמר רש5נ בזיין' משויי'ם שהיו כיוע%

 ופרעה המרככה מחשם שהיו כ "א ה'1 לא 11yw~iהמרככה
 אנטונינוס ,ר ישר אחרי ירדוף בשכו%מהר אחר ע4התוסיף
 לע% ושישים 51א ף והיו אחד עוד עייהס הוסיף היו גאומר
 היה ומנין ואחר, אחד כ% עי מאות שלש ויא ' ואחד אחדנ%

 וכמוץ אפתוק ימי כשישת מישראר( מתו כמה יודעפרעה
 הוסיף הטומסין %1פי טומסין עליהם הוסיף ממצריםהיוצאים
 ויצא  דכתיכ כאי ירמיה רבי דרש בדבר כיועא חיילם,עמהם
 מנין מאות שיש ומרככות אלפים אלף בחיף הכושי זרחייהס
 ן חיילים עליהם הוציאך מרכבות יפי אא היו כמה יורעהיה

 כמהנן ישעבר ע%סנתלכ15תוגראחרושףושיםעףכףו,

 שבאסף  ,ntS~S מטן ל נלו עo'w1SeI 5, נפן %8 '8י4
 י ירי תורישמו  חרביאריק

 ואס ירדוף אס ח"ק, לכו שתה ' פיעהלבויתזק

 ו ו(
 ף ר %

 ג
 ש ע יד א

 אחריה, רודף פרעה היה לא אחרת אומה היתה ש"1 ישרןש5

 המצרים שכשהיו הכתוב מניד , רמה ביד atatl~I ישראלובני
 חב% , ושנדפיס ומהרשם מנאחס היו אחריישדא%רודפים
 תהלת ונדולה שנה שיר ונותנים ומשכחים מרוממיםישרא%
 גגרונם " רוממזת שנאם כענין שלו, שהס5סמה למיתפארת
 יי ואומר "הים' השסים על  רומה ' סירס פפיות חרבבמקום
 ~nlyv  פיגש עטית כי  שמך את ואורנה  ארוממר אתהאתהים

 נ4/ רםה'בריש כיד יוצאים ישרא% וצני אזמן,מרחוקאטונה
 רמהלמצר'ס'  ידןשל'שרא%דבראחרשהיה
 ן אסריהם מצריםריףש481בף בפרשה

 אח נכש% שלאשגיד 1454 1 *1
 שבאה 'מהסכדר7

 שג כנו,שיס שהגוים משנו ,וכן %אהוריהם 5הסינחשוויחזר1

 קוסמוס ואף מעוננים א אותם יורש אתה אשר ההם הנויםכי
  ואת בירט, וקסכוס מדין ז'קט מזאב וילכז.זקט וכתיבזשמעז
 וחזרנ נחשו מדין ונקני כחרב הרנו הקיסם בעורבהיסבן
 הקריכ,הוא ופרעה ונו הים על הזנים חותם וישיגולאחוריהם
 בל שנשארו פרעה שראה כיון עליו הפורענותלכאהקריב
 אמרצפין

~va, 
 לאבדם השבתי אני ן נזרתי ע% המכיס צפון

  ומקטר סזכח והתחיל , נזרתי ע% הסכים צפון וכעל ,במים
 ויקטר %זבח הקריכ, ופרעה נאמר יכך שלו ללזומשתחוה

 אחר,הם, ולרדוף ללכת ומיהר עצמו קרס , הקריב ופרעהרא

 ומתעה ביו האקטוריס הלכו / ימי כשישה ישראל שהלכומה
 לכך אחד ביום פרעה היך ומחצה ביום האקטורי שהיכוומה

 , הקריכ ופרעהנאמר

 onta'p, "תגנ"שי"%וישאו
 'שי"א שהכי כ'מ

 ן אחריהם לררוף שסופן 'ודעיןהאיקטורין

 ' נ01ע אלא כאן לי אק נוסע' אהריהם נוסע מצריםוהנה
 ימדין מכאן אחר כאיל תורמיות תורמיות כלן שנעשומניד

 ' תורמיות תורסיות מנהיגות להיותמלביות

 ן אבותם אוסכות להם תפסו מיד 7ג7מאדלומץאל

 באכרהם , ויעקב יצחק אברהםאומגות
 ויטע , 'ל כשם ויקרא כזבח שם ויב( והעימקרם מים א5בית א~

 להג כאר מבא בא ושחק אום הוא כיצהק וגו בכארשבעאשל

 תפיות אלא שיחה אין בשרה לשוח יצחק ויצא וכתיב ,רואי
 וכתיב קולי, וישמע ואהסה אשיחה וצהרים וכקר ערבשנאמר
 לעני תפיות וגלוכתיכ אגיר יפניו צרתי 'gtw' לפניואשפוך
כי

~lwp'' 
 שם אלן במקום )יפגע אום מהו ביעקב ' יי'וגו ולפני

 בער תתפלל " ואתה שנ תפלה אלא פגיעה אין השמש נאכי
  וכתיג , כי תפגע ואל ותפלה רנה כערם תשא ואף הזההעם
 יי; בית הנותרים  הכייס כואו  וליחי בייצבאהע  בא'פגעו
 תקעת מה  ישראל  טחי 'עקב תויעת תרא' א% אומר הואוכן
 אף4ש יישראן יהס איז כך , כפה א5א הארז את סכהאינה

 מיד לקהתי אשר אחיך עף אחד שכם יך נתתי ואניתפיה,ואו
 %ומר "א יקחה, וכקשתו כחובו וכי , וכקשתי בחרגיהאמורי
 אריסם גור אומר הוא וכן ' בקשה זו כקשתי תפלה זו חרכ'5ך

 אשר הנכר ארור אמר ירמיה וכן ' %יהודה וזאת ואומר'הודה'
 לווהוא שמתפילין בשעה ישראף שף מבטחן 'והיהייסכטחו ביי יבטח אשר הנכר ברוד אומר מהו וכתפיה ' כאדם;בטח

 קרוב 1(( 1 נ גמכילת"
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 נפרשהבטלת נפרשה
 דוד אמר וכן ' קראיו יליכ4 שוקוונ 4הםקוט

~ntSuS; 
 אתת

 יי'צכאות בשם אייך בא ואם ובכידון ובחנית בחרב אףיבשו
 יי בשם ואנחנו כסונדמ ואלה כרכב אלה וכתיב ישראףאלהי
 'ו , מתעודד קמנו המהכרעוונפ5וואנחנו , נזכיראלהינו
 אסא ויקרא אומר הוא וכן ' קראנו גיוס יעננו הטלךהושיע
 עזרנו י יטעט רב כין יעזור עמך יו'אין א4היוויאמר ייבשם

 ן הזה ההמון א4 באנו ובשמו , נשעננו עליך כ' ישענולץ

 משח וישלח אומר מהו במשה . אנוש עמך יעצור א4 'אלהינויי
 מצרימת אבותינו וירדו , ונוס ארום מיד א4 מקדשמיאפים
 מתנאים אתם משוה להם אמר , קולינו יוויסמע א4ונצעק
 דכתיכ יצחק ' אביכם 4כס שהוריש מהעף

 ן יעקב קוי הקוי

 שהורישיהם מה ע4 מתנאים ואיו ישראל קו4 'לאתישמע
 הדוש תחיה ועיחרבך עשון ידי והידים דכתיב , יצחקאבינו
 אצ~ש בחרב !ro בי 5~לתעכור אדום אייו האמר רכתיבהוא

 ישר" אכ4 בחרב איא כטוחים שאינן ,לקראתך
 5הס תפשו

 ויראו שנאמר ויעקב יצחק אכרהס אומנות אכות'הסאומנות
 וצויץ הסביי משה אף 'וויאמרו אל ישראל כנו ויצעקוסצריס
 משרה אף כא1 כעיסה שאור שנתנו מאחר , במצריםקכריס
 מרץ וכי , במצרים אייך דברנו אשר חדכר זה הלא לוואמרו
 משה את 1,פגעז אומר הוא הרי במצרים ימשה ישראףאמרו
 משעבודנו 4נו קשה באפלה אחינו סיתת מצרים שעכורעל היינומצעוי ' וישפוט יועציכם ירא "יהם ויאמרו אהרןואת

 מיתתנו באפ'4וה אחינו סיתת ע4 היינומצטעריסבמצרים
 נספרוונקכרו אחינוכאפיףה'שאחינו ממיתת ינונמדב'קעו
 ביי5רע' ולמרח ביום לחורב מושלכת נכיתינו תהיהואנחנו
 5הודיעחכמתו מזדן משה הרי תיראוונו " Jnwal להם אלמיד
 והרבבות היפים אוחס יכל 'D'atll' עומו היה היאך משהש4
 4הכס תעוז והחכמה בקכ4ה מפורש עליו , יו נשמעיןוהיו

 אסף שליטיםמעשרה
 וגי
 'SIWt 5ו אמרו וגום וראו הת'צכו ,

 הקדש רוח ליהם שכינה השרתה היום משה אןיהםאימתי
 בראש ובצעם הספים וירעשו דגפתזר הך 1'אמ המזכה %בצג יי את ראיתי שנאמר הקדש רוח א"א מקום בכי יעיכהונאין
 ויקריש ויתיצב 4ו ויכה ואומר ' אהרוג כחרב ואחריתם043
 והתיצבו יהושע את קרא  שסואי,ואומר שמואץ כפעםכפעם
 עלי) ששרתה מרחזק אחותו ותתצכ ואום 1אצ11נו טועבאהל
 שכורהת naltS' רומים ישראל היו שעה באותה , הקרשרוח
 תכנס אם בה נושף נחש והיה Ip~en לנקיק ונכנסה הנץמפני
 היוישראר( כך הנו, הרי לחוץ תצחין ואס ' הנחש הרילפנים
 nSaaI עיניהם נתנו רודף'מיד ושזנא סוגר הים שעהבאותה
 המדרנהוגו כסתר הסיע בהגוי יונתי בקלרה מפורשעליהם
 ו כתפלה עינ קויך כי , נאוה ומראך ערב קויך כי)נאמר

 בתפלה ערב קולך כי אחר דבר , תמה כתימוד נאוהומראך
 יו אתישועת וראו דאהתיצכו , הטוב כמעשה נאוהומראך
 בנ) אין רכינו משה 5ו אמרו ףמחר 4הם אמר אימתי 15אמרו
 כרוך הקדוש 5ו והראה שעה באותה סשה התפ44 יככו4כח
 עליהם ועומדים השרת מיאכ' ש4, תורמיות תורמיותהוא
 איכות אדוני אהרה אייו נערו ויאמר ורכב סוס העירסביבות חיי והנה  וגיויראו האיומם איש משרת )ישכם 1Dh'1Wכענק
 ויתפ45 אתם מאשר אתנו אשר רבים כי תירא י ויאמרנעשה
 דגער עימ את יי ויפקח וייאה שטו את נא פקה ויאןי:שישע
 שלן תורמיות תורטיות המקום 14 הראתו שעה כאותהמשה התפי כך , לישע א סביבות אש סוסים מלא ההר והנהוירא

  עביו נגנו מנוגה אום הוא וכן ז עריהם עומדים השרת"4אכי

 כננת אש שףהס' טרמנגםנה כנגל נחכים ' שכהםב4סטראות כנני ברד ן  שלהם  תו-מיחץ  כנגד עבים אש, תה4 בללעכרו
 מן 'ירעם סריהםהנפש

~tDW 
 וספרת אגפתתריסין כנגד ן

 שיפרקה חצים שועו דבראחרישלחחצ'ו' 'שחהש4רגם כנגי ויהוטם וברקים ' שזוהם חצים כנגד )'פיצפ דהמוישיח שמהסי הרבות צרהמח שננד ק151 קון ונקיון ש4הס'קקינסיו
 הממם ההוטס ' אווזם מבנסק 4ישר")ברקיס אוההונפזרים

~allvl
 ן עושים היו מה עדע'ם היו ולא ניהם מנפות בם4

 כי ' גדזDa1%I ;4 והמם שנע בשפה וא הממה אין אחרסבר
 4יש4 רג:קוס הזהיר בש4עומקומות מצרים את ראיתםחשר
 היום מצרים את רא'תס אשר שנאמרנ' למצרים ףושורש5א
 5שוכ תוסיפו לא ואמר ' עולס עד עור לראותם תהדפו5א

 חזי) כש5שתט 4ך' אכרת' אשר כדרך היומר '  עוד הזהכרון
 הוי שנאסר מבהריב בימי 'ודאסוגוץ  בפיו ובשיעורםשט

 שנאם קרח כן "rJm כימי השנית ן  וקמלההיהיייסימצרים
 כארז אתכם תשיך שם ממנוה אתסיראים אשר חרבדהיתה

 ~שהריכפ 'דבק טמנושס דואטים'מצריסזהחרבאשראחס
 חזוווכשישתן כשישהן ט1רגינוס כימי תמותהההג  ושםבערי
 נעשו כיתין ,ד וסו לב אק פותח יונה וכתי'אפרי הד'ההיג148
 לשוב  אוברת  וארת  איהים ייפרע  אחתאדפרת היםקודיך
 כסומרת ואחת כנגדו מלחמה יעשות ועמרת ואחת םלמצר
  התיצבו להם נאמר הים א5 ייפוץ שאמרה ואית  , כנכד!כצווח

 כי רגם נאבר  רמצריס נשוב שאתרה  וו , יי ישתותולואת
 ן כנגרו מליזמה נעשה שאמרה זו , מצרים את ראקזסבאשר

 להפ נאבר כנגדן נצווח שאמרה זו יכם' ילי4חס יהםבאסר
 4כפ  'לחל  ווביבר לשעה  יא 5כס ייחס '" ת"רישוןיאתס
 'ו אומר מא'ר רב' ' או'ג'כם שף l~Aa1 'יחם ףעויסאי4פ
 וחומר קל 5כס '%הם 'י IPnlv1' עומדים כשתהיו לכסייחס

 הורש לכס ילחם יי אוטר מאיר רבי  שבח, 5ו נותניןכשתהיו
 אמרו ושותגח' עומד'ן תהי ואתם ' ונכורות נסם ועםיעשה
  ans להם אמר , לעשות עיינו מה משה רבינו ימשהישראל

 ותפאר'ימו  וגרויה ושבח שירההיומפארלומרוממוונותנין
 השמל על רומה ואי בגרונם " רוממות שיושארטהמיהמף
 אודה ארוממך יו"היחתה כבודך'זאזם הארז כ4 עףאיהיס
 שעה בן.ותה , אומן אמונה מרחוק קצות ;NSa עשקי גיסמך

 יי"י"י"יח ר1(יב(רי גפרשה
l'awהוא כרוך  הקדוש 

  היפ '  בצרה  נתונים כנ' משה למשה הוא כרוך הקדושאמר אובי אליעזר רב' 4'סע' איא 5'שרא5 5הפ אין משה 'ימשה
 תצעק מה , בתפלה ומדבה  שמד  ואתה רודף ומונא 'סונר
 ויש , להאריך שעה יש משה למסה הקבה 14 אומר שהיהא4י
 5פט ואתנפל , לקצר זה רוי 4ה' נא רפא נא א4 "צר,שעה
 עשיות יהירי שהוא הראשו! א41אד "'עז ףהאיך'ר זה ,הרייי
 איט וו קדושים ת ולעו , המיס יקוו "הים ויאמר סנ יבשה4ו

~nwipבזכות 4ש5י תצעק מה אזמר ישמעאל רכי דאמר יבשה 
IaSwlltהים את 5הם אקרע אני ~aw צות עוזך לכער עורי עורי 
 נך יבא יוסיף %א כי הקרש עיר ירושלם תפארתך כנר4בש'
 1aa 'שיי " יייע שי יבשי שיי שי' )אשר , וטמא ערלשר

 מהקלת ' רהב המחצכת היא את ה4א עיים'ס יטחןחרם
 טעניקי השכה רבה תהום מי ים המחרבת היא חת ה5אתנין
 אברהם שהבטחתו הכטחה בשביף דא נאולים' יעבור דרךזם

אכיכפ
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יב רפרטהבטףח גפרשה
 הארץ כעפר זרעך והיה מנא , הים את 5כם אקרע אניאביבם
 בתיר' בן יהודה ר י הים את לופרוז רמז , וקדמה ימהופרצת
 אברהפ שהבטחת הבטאלק עשיתי ככר הקבה 4ו אסראומר

 / לחרגה הים את וישם שנאביכם

 יוחאיל בן שמעון רבו הים כחזך ניכשה היכוישרא%יונני
 5הם שקרעתי בהם מעירין ויכנה חמה ככראומר

 ירח חוקות יומם לאור שמש יונותן אם כה כי שנאמר הי0את
 % ' שמו יצכאות ג4ו ויהמו הים רוגע פייה יאורכונכיס
 את 5הס אקרע אני אכרהס שעשה מצוה בזכות אומרבנאה
 המים' תבקעו הכא וכתיב העולה עצי את ויבקע שנאסרהים
 שנא הים את אקרע אני המילה כזכות אומר תתימני שמעוןר
 ואמרת שמתי %א וארו שמים חוקות 1%41( יום כריתי 5אאם

 ן מיעה וו אומר הוי 1ב%4ה ביום נוהגת שהיא ברית היא %אי

 שכעס לאדם דומות האכר ימה משף אומר אכשיוסהזקןר
  %1החזירר הימינו ףכקשו מרוהבו נכנס מכיתו וטרדו כנוע5

 טפניבניבבר  מטניאיא  אתרעטבקי4ביתואמרר~ביוס
 אני ככר או4 תצעק מרץ המקום %ו כךאמר ן לבניבחרצתי
  פרעה 4 באתי אהךרומאז היית אמש אומר ר , עריהםטרוצה
 4א , איי תצלק טה , עוטרומרבהבתפיה אתה  וענשווגל,
 ישראי בני אי יבר אומררצי

 יוברי שהיו דברים ויסעהיסיעו
 עומר אתה  אי1קבריס,ועכשו המבא אומרים היו אמש 'מיב1
 ן מולן רבריס יסיעו וגום א4, תצעק מה , נתפלתומרבה

 למעני 't~paS, שנאם  עמהם עשה שמו ימען אומריםוחכמים
 שם יו יעשות מה מפני מפניהם, מ'ס בוקע ונווכתיבאעשה
 את להם שאקרע בי שהאמינו האמנה היא כר' אומר רעולם
 בוכות  אומר עזריה בן איעזר י ,  השובוויחבווגום שנסיס

 דבר את וכר סנאמ'כי הים את יהם קורע  אני אניהםאברהם
 והזדות א%יעורב1 ר ' וגו עמובשסוו וגיוכתיכויוציאקרשו
 הים את להם אניקורע השבטים אהמרבוכעו ברתותאאיש

 סוף ים יגוור אומר ימהו פרויווגו ראש נמטיושנאמרנקנת
 אברהם בי שהאמין האמנתה הי*פ כרי אומר שמעיה 'לגורים
 וגל וישסעו העם ויאמן שנ , היס את יהם  שאקרעאביהם

 !D~S קורע אני שיוסף עצמות בחות אוםשמעוןאישקטרון
 כיתי בכ4 הכתכתו ככר והקא המחוזי ,וסי אבא סשה אוםנתן י , וינס ראא הים וכתיב , וגו אצלה כנדו ויעזוב שנ היסאת
 נזכר עליו עשיתיך ואני ברשותי והום כרשותי הוא,אתהנאמן
 'וידי לערה הכתכת"אח ככר והיא אומר חיניסי בן חגויהר
 א15 אחים צרתן בשעת 5ישראף אניאח

 ורעי אחי ~IPD ישר"
 קדמה ככרצעקתם "י תצעק מה אומ בןיהורה שמעון ר '1ג1

 אחא י 41, אף ישראל בני ויצעקו מאד שנאפויראולצעקתך
 אצולי הקברה אמר עושה אני כשכילך אלי תצעק מהאומר
 שנאמ שביניהם עז ע5 העויס מן אותם אכרתי ככרצעקתך
 ן כהתכנס צרה והמסכה שנ עז אלא צרה ואין צרה בוםועכר

 ;;יימיןותןלי(ו,,,ןי,"זןיו.,.ייהוו,
 דגר איי תצעק מה נאמר 5כך מהשחית חמתו והשיביפננו
 המודעו אליעזר ר נומעין, צעקתך ויסעומפני ישראל נדיא4

 כט ע4 , צווי צריך איני ישראל, כני ע4 ' א5י תצעק מהאומר
 ימי מששת לפני הס סוכנים כבר והיא תצויני ירי פיעלוע5

 גס יי אני מלפני האלה הרקים ימושו אם שנאמר ,כראשית
 אחרים * הימים כt)DiQi 5 נוי מהיות ישגותו 5א ישראףאת

או"
 שאקרע בי האמולסהאם'נו היא כדי ישר" עשו גדוף פגר
 יוצאים אנו היאך :Inw~S אמרו ש5א הים את5הם

 שאין גמד"

 עייימפהן משה אחה האמינווה~ו "א 4דרל מחיהבירשו
 חסל לך זכרתי לאמר ירזשיס באזני זקראת הףוד ,בקכלה
 זרוע 5א בארז בסדכר אחרי לכתך כלויותיך אהבתנעוריך
 תכואתוכ5 ראשית 5יו ישראל קרש כך ע% נטיו שכרטרה

 אומר הגלילי יוסי % , יי נאם עליהם תבא רעה יאשמואוכליו
 ומזבחו ממקומו נעקר המוריה הר ככר 5יס ישראלכשנכנסו

 עקוד כקו ויעהק ע14 העיוכה ומערכתו עליו הכנף ~Ipnstש%
 שית ויקח ' ירו פשט כאלו ואכרהם המזבח על ונתוןעליו

 את ויקח ירו את אברתם תשלח שנ בנו את לשחוטהמאכרת
 נתמו גני וששהטשה אברהמקים בנו את ושחוטהמאבלת

'msa,  בתפיה, ומאריר עומר רורף,ואתה ,ושתא סוגר והים 
 ירך את ונטה סטך את הרס א% יעשות בירי וטה לפניואמר
 והוראת  ושבח שק- מותו  ושיבח  כרוש ואתהתהא וזו  היםעל

 , שיו שהמיחמות והייראי והוד ותפארתונרותה

 עשיית הים"תמטד'  ך4פןןןץ דפרשה
 נעשה , הים נבקעהים,

 ובקעהו הים עף ייך את נטה שנאמ גזרים עשר a'1w~iנח, ן להפיצני יסערו פרזת ראש במטיו נקבת שנאסר כיפהכמן
 ' כמן נעשה ניכשה, הלכו ישראף ובני שנאם -כשה היםנעשה

 פרפין נעשה רבים, מים חומר סוסיך כיס דרכת שנאמרטיט
 שכרת שנאם' סלעים סיעים נעשה , יס בעזך פוררת אתהשנ
 ים יגוזר שנאמר גזרים נזרים 'נעשה המים ע5 תניניםראשי
 נערמו אפיר וכרוח שנ"א ערימות  ערימות נעשה ' יגזר'םסוף
 tplnD 'יהם  הוצי  נווטים נר כמו נצבו שנ בר כמו נעשו 'מים
 , מיס כנהרות ויורד מסלע נוז5יס ויצתו שנ מלוותםמתוך

 שרש כייס כס( ונעשרת ישניהיקיסהקפיאיהסאתהים
 הרביד מלהיט מלאד ויסע , יס ג5ב תהומות קפאו שנזכוכית

 , הרבה כמקומות עשיר מקרא זה הרי ר"מ יהורהר

 יטה משי
  יפניו בנו את  מנהיג והיה בדרך מהלך שהיה לאחד דוסהדג
 יאחריו'בא טיפניוונתנו 2טףו ' ישבותוסיפניו לסטיםבאו

 מיפניו באותנטי ' מיפניו מאחריוונתנו נטיוהואכםאחריו
 ., 'ו עיורועות תתנו נטיו מאחויומאכים

 מצטער הק התחיי
 השקהו צמא האכייו,  אכיובגרו,רעכ עייו פרש י החמהמפני
 וקא ורועותי עף קחס יאפריס תרגיתי ואנני הקבה עשהכך

 פרש החמוש  מצטערמפני ר"ןחי%הבן רפאתיס,ירעוכי
 הרעיב '  ייפה  יהאיר ~Wwl ימסך ע2ן פרט שנאמר בנרוקליו

 הצמדם , העמיס מן יהם 4כם ממטיר הנני שנאמר 'האכילו
 הי'0 מים אא נוזלים ואין נוחיומסלע ש"ויוציא מיםהשקהו
 מבורך מים שתה ואו הווייול חיים מיס באר גנים מעיןשל

 וימצאה יוחאי בן שמעון ר את נתן ר כארך,שא מתוךונוזלים
 ייירא מלאך יאם'יה יובכימקו מיאך מוצא  אתה יימלאך
 איהיפ אין 15 אמר האיהים מלאך , ,pot1 אומו י4וכאןטלאך
 ברין ישראר(נתונים *היו מגירוגתוב יייו  אף4ן מקוסבכל

 בין ויבשו , מצרים 'op 5האכד אס is~insl אס שעוהבעותה
 של כאפיה ומצוים באורה ישראל מצרים, א5 ורפשךישראי אי הענן והחשך הענן ויהי , ישרא% טחנה ובק מצריםמקנה
  ימיס,וכן  שישת מתחתיו איש קמו ויא  אחיו את איש ראו5א
 עליך ין ילכוד אורך בא כי אורי קומי יבא לעתיר מוצאאתה
 ויעיך יאותים וערפל ארץ יכסא החשך הנה כי סה מפניזרח
 באפיה נתון ~winw מי שא עוד ולא , יראה עליך וככורו יייזרה
 את רואים באפלה שרסיס מצרים שהיו באורה, שהוא מ'רואה

 בחצים נהם מזוקיס והיו ושטחים ושותים אוכלסישיבאורה
 ובאבני 1111 ש ר גמג'4תא
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פרשתהבשלת דפרשה
 דמיםן מנקעו שנאמר טנין א4 שנאמר עףיהם I'AD~ ורג51אך והיההענז בליסטראשאבני

~Nhm הים את וישם נאמר כבי 
 שבשלם מיס טהרבונ% שבעולס מיס סכ% למדת הא %חרכה מגיני ואומר מאר, הרבה שכרך לך מגן אנכי אכרהסהירא
 מנן 41וומר תושיעני מחטם מושיע ומנוסי משנכי ישעיוקרן

 מגיד טיילה, ז5אקרבזהאלזהנל החזטסגו/הזאלכל
 ועסוקי ינוי אינו טוען ' יכוי4טעון אינו פוי.ק , יערוריכו.  הירץ ולא יושב יישב ינוי היה  ולא עומר  המצרי שהיההכתוב
 ולרש אחר דבר , חשך המש שנאמר נאפלה מש שהואבפני
 ן מצרים %מחנה ישראל מחנהזלא ישר" %מחנה מצרים מחנה קרב ולא ' הף'יה כי זה " זהקרב

 בנכדו עומד התחי%הים הים, ידוע% אתמשהייס(
 עליו קב% ולא שיבקע הקלה כשם משה לואמר
 ן עייו קכ% ו4א המטההראהו

 גנות שתי 'tS1tnm ימיך יומה  הרברושהמשף
 . בשם ישומר היוקח %ו אסו , השומר הניחו ויש רשנימי ןיג הכנט היוקח ובא הפנימי מכר  מוו יפנקוו

 ער קכיעייו ולא הטבעת את הראהו ' קכיעייו ויאהמקך
 המיך  בשס %ך אהמר הייתי היום כ% %ו  אמר ' בורחהשומר חיי הת הם* שבא כיון , המירבעצמווגא את היוקחשניהנ
 אני מפניך %א %ו אמר  בורח מהאתה  ועבשוספני קכיתולא
 %ומשח אמר , הים ע% משה עמד 'נך המיך מפני א"אבורח
 וכיון ככבודו עייו הוא גווך הקדוש שנגיח עד עליו קביויא המטוה הראהו עליו קבף ויא שיבקע הוא כרוך הקדושבשם
 בורח היס התחיף  ובנכירהו בכבודו  הוא כרוך הקרוששנגיה
 %ד אוסר הייתי  אמריומשהכיהיום ' ויגס ראה היסשנאמר
 בורחמרע אתת מה מפני עכשו עייר קכית ויא הקקהגטם
 בורהוא עמרסאנ' גן מפניך לא 1% אמר כיתנוס' ה'ס%ך

 מום אנס הצור ההופכי יעקב "וה כיפנ' ארז חול' אדוןמפנ'
 ' מיס ימעינוחלמיש

 בעזת תללה כ4 עזה קדים כרוח הים אתיןעורלך
 דור מאנשי המקום נפרעשיא שי אתה ויק rof~I יוח וו וו ח ואישנרוחתן

 גרחז  יא מדום ומאנשי המכוי
 יכיויבבשמת אפו יאכרווסרוח איות מנשמת  שנ' עזהקרים
 סדום' אנסי זה יכיו אפו ומרוח המבויי רצי יאכרווהאלוה
 ואין האוץ, פניכ% יועף הפיצם ומשם שנאמר קדיםברוח אן4* מהם המקום נפרע ש"א מנדף באנסה מוצא אתהוכן

 אחו-1 וגז אפיצם קריס שנאברברוח קרים  אי4לרוחרמצה
 מוצא את וכן כארש, קדים רוח ניהג חי  שנאסר  גטצריםמתא
 קרו ברוח אם כי מהם המקו בפרע ;NSW ובנימין יהורהביבט
 עולת יי'מסרגר רוח  קרים יבא יפריא אחים  בי1 הוא כישבאסר

 ובן ' חמרה  כינה אוצר ישסה מעייגוהרא ויחרבויבשמקורו
 כתא "א מהם המקוס נפרע שיא השבטים בעשרת מוצאאת

 נפרע שיא נצור מוצא את וכן , אפיצם קד'ם שנא*גריחקחם
 ן ימים בינ שברך קדים ורוח שנאמר קדים בווח אלאמהם

 aSa העליזה חסינות ףיפיע עתיד הקבה שאין מוצא אתובן
 טת** את וכן ' תזם תשפר קד'ס ברחן שנאמר קדיםברוח
 קדי ברוח אלא בגידגס הרששם מ( %יפרע עתיד הקפהשא'ז

 העמיק הובן %מלך היא נם תפתה מאתכ%1 ערוך כ'שנאמר
 ח בועו גפרית כנה% א נסטת הרכה ועצים אש מדורתהחרחיכ
 אומר אתה כאן אף 1 הקריס כיוס הקשה ברוחו הנה ואומרבה

 ריש זו זו ואי שברוחות עזה,כעזה קדים כרוח היס את יידולך
 הרבה כמן עשאן לחרבה הים את וישם ,קאם

 שנאי
 ויבקעו

המים,כי
 שבבורות המיט אום אתה נחרכוומנין שבעוףם מים
 ' ושבציותה ושבבוסושגחגא ושבכר  ושבטערוחושבשיתין

 וש שבשמים המשהע%יונים אף אומר אתה וםני1 ינבקעו
 אלהים מים רבוך שנאתו ננקעו ושמתהומותושבתחתוניה,

 סדררו בים אלו מיס ראוך ההומות, ירנוו אף יופיו משראוך

ישואי
 מקש רבס,ראוך ראה הים שנחמר הקבה שנחרבוברבר

יחילו
 א~

 וכן * רהחתונים איו תהומות יגנזו אף  ' העייוגים
 ' ענים הע% אקו שחקים ~una קוי עבות מיס זורמו אומרהוא
 קויו תהום נתן ואומר התחתונים ושיו יתה%כז הצציךנשף
 מנאמר חזד1 בעו%פ שהיה מים כ% %מקומם וכשחזרו ,ונזמר
 ן %מקומם %הס חזרו שכעולם מים שכ% מיסד המיםוישובו

 עיעל.ם ךובאן הפישה
 גלשון אומריהודהד

 'ofn ע% שבטים כשעמרו אחד בישון אימר טאיר רבי 'בשחר
 ליס החיות יויד אם אוסר וזה יים תהיה יורי  אני אומר(ה

 ליס וירר כנימן של שבש קפץ , וצחחין עומדין מהיומתזך
 שרי רגכתס יהזדה שרי רודם צעיר כניסן שם שנאמרתתלוה
ilsasנו זזפלת אלהים עזה עוזך א%ה.ך צוה נפתלי שרי% ( 

 ש אוח מרגמיך יהורה שרי התחייו ים רד אלא וודם תיקריא%
 רנבהס. יהודה שרי שנאמרבאבנים

משי
 %ו שפו ורם ימיךבשר יוםרז היברימת

 יגרור[ ואמר החברה הגז עם העטידני 4טז אמרבייש-ז לחררו נכנס קטן ואחר נדזל אחרסציבנים
 %1א ההכרז הגש עם %העמידו קטן כא ששת כשישחעמידני
 והקטן ביום שעות כשלש אלא %' אמר %א יו אמר נדולתניחו
 צווחין עומדין שהיו מתוך החמוק הנץ עם יי אמר 1%נשומר
 לכבורי אלא כוונתם לוש שניכם בני להם אמר כשנירטנגעו
 מה הו*פ הקדושברוך כךאמר אקפחשכרכסן %א אניאף
 בחלקר שבינה  זום תחיה' ~ots שירדו נניםן בני יטלושכר
 לבטה ישכן ידידיי אטר לבנימן ואומר  יטרף ואב  בבימןסימא

 אותם רוגמין שהץ יוקרה של שבטו וטהשכרנשרו ,עריווע
 למלכות "א רגבה ואין , רנסתס יהורה שנתישרו %מלכותזכו

 ב%שאצר אמרסנאבףכארין
 והףביש%1רני"

 והמנינא אונונא
 %הוושייסחלורבמ%כות די צואראהוהכריזוע%והי ע%ורהבה
 הקדיברווי שעשה נוכסם ולכר בא ' נפתלי ושרי  זכוףוןסחי
 DnS עשרה כך הים ע% ובנימין יהודה שבט יר' על נפיסהוא

 שנך דבורה ירי ע% ונפתלי שושן שרי יד' ל נסיס%'שהא%
 עמך ויקחת תבור בהר ומשכת %ך ישרא% אלהי יו צוההיא ותאמרא14 מקרשנפת%י אבינועם בן לבוק ותקראהישיח
 ומשכרה ואוכר נפתלי ומבני זבולכן מבני איש אלפיםעשרת

 עם זכויו( ואומר יכין שרצבא סיסרא את קישו(א4יךכנח%
 אומר ישרוק  ורבי ן שרת מרומי ע% ונפתעי %מות נפשוחרף

ב%שו(חחר,

ננ"שיחייבאר
 שבשם שעכרו כיון ן הים בתוך

 וזרש ליס ההיה יורד אני אין אומר ח5יס
 אפריס בכחש סבסוב שנאמר 04 י~רתחירץ אני איןאומר

 עצה ונצויין שהיועומרין מחוך ישרא% ביתובסרטה
 והים אולהושיעני הנתוב ע14 %יס' תפי עמינדב בןנחשון קפי

 באכל מעכר ואין כצולה בזון טבעתי וא4 בשש ער סים נאוכי

 טבולת  תשנבמ מיסשטפתנ"ואוןאל ושגוית ם'סבמעסקי
 אפר מיד פיה; באר ע4 תעטר וא% םש%ה תנףעני ואיבףס

olpawרורר ושתא , סונר והים בים ידידיסובעיס למסרה 
ואתה
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 נד דפרשהבשלה ח,פרשה
 ומה עולם ש% רבונל יפנין אמר י nhbtoi' זהובה ועמדוחתה
 משה אמרו ומה מטך את ואתההרם rhav יעשותגיף

 הים ע% שהמייכני מי אמרהמקום יוימ1%ך1נזלן היםל וישראלי
 סופק רבי והוה ככר ' משה היה וזה ישראל ע% מיאעשהו

 זו שאירה ונשאיות יכנוס שי שוכך ש% כצלווזקניסיושבון
 ש% ן זכות להודיע %1וס ועת נכאת נושאים וגלמיהםלפניהם

 הקרוש 5ו זמן (ih'~'IIDtp גמולם מריה אותו מכרתים היויא הערכיו עם הזה האהוב יריר ירד שאיו מסייעתןצריגךסכמה
 ימות שיא ~atale ריחנין וכל בשמים זבואים שקיפ האברוך
 זכות שע% רבינו למדתנו יו 'אמר העטרן ומףיח הנמליםבכיח
 מכרך הא כיצר לצמאו מים השווגה רכינו אמר71ע היה,עטף
 וה שכראת מוש כ% ע% ורקבונן רבות רופשות כיא %הםחסר

 כיצר לצמאו מים השאה , רבינו %מדתנו %ו אמרו ,העולזתם
 %הם אמר %מלכות, יוודה זנה צא זו רכינובאי %מרטמכרך
 נהרונ כי בצע מרץ בזכותשאמר אמרו אתם אמרו טופוןרבי
 שתעמור %הציוץ דייה להם אמר ממיתה שושניו אחינואת

 ן אביו א% יהשיבו 5מכרוויא עצה שנתן דג(כירה ע%וחאפר

 שהכפר ףהודאה דייה יהודה,אכך5הס הכר ש"ל כזכית גןאס
 עכרך ישכנעו שאמר בזכות מהי בזכות כן /אם הכיאהע5
 ,אמרו משלם שדוקרב מקום בכל מצים להם .אמר ן הנעותחת
 כשעמדו %הס אמר סמיכות זכרה זכות ;ו באי ימדפולווני
 יורד אני אומר וזה תחינת יורד אני אומר זה המם ע%שכטס
 מתוךשהיו , ונומר אפרים בכחש סכבגי שנאסרתהינה
 אחריו  וסוטו עמינדב כן נחשון קפל ואיו 4"15 עצותגוטיין

  שבאמרבצאת  יפיכרוכהימיכהע~זורגויהיכו,
 ייריק  1הורהיקדשויבך היתה יועז כעס יעקב ביתממצוים ישראי

 זח[ שמי שקרש מי הודש נרוזי הקדוש להס מר א ,סמש%ותיו
 ע4 חמסו'% יבאומס

 ישדאי
 ן טרפזן לרכי הזקנם 4ו והודו

 ן מזווה ~ו מימונם חומה, כמן עשאז ועפה, %הסוהמים

 ' תפלן %ומשמאלם

 הצדיקים שתפיות מתא אתה ' הכקרבאשמורתיולי
 שנאבר מנין אכרהמ ש% כקרו ן בבקרנשמשס

 שנאמר מנון יצחק של בקרו / ונומר נבקר אברהםהשנם
 יעקב של נקרו ן כבקר והשכימו ושנירכס יחדו שניהםולכו
 שנאמר מנין משה ש% בקרו * בכג(ר יעקכ וישכח שנאמרמניז
 וישנם שנאמר מנין עץשע של בקרו ונומ', נכקר משהוישכם
 שנאמר מנין שמואל של בקרו משהטיפ, הסעו ככקריהושע
 היצפה יד אעייף בקר שלי תוגמע בקר " שנאם מניןלעמוד העתידי נניאיס של בגקוןבקרים שאה( ףקראת שמולישכם
 ' אמונתיך רנה לנקרים חדסש שנאמר ממן עולם ~hwנקרו
 הרשעים ן כ ליפרע עתיד הוא ברוך הקדו שאין מוצא אתהיכן

 כ% אצמית שצאל4בקרים יבקרים אלא 4נא לעתירבניהנם
 לעתיד 'רהבכם ץף אוד פוסלי ייבל משי ירגחת ארזושש
 בקרורם צדיק יי טנאם , %אור עצית דינה ובקר בקר 3לףבא

 ולא נערר ןא ףאור אנן משפטו גכקר בדקר , גמלה,ועשה
 עם היה זה הנקר באעוםזרת ויחי דכראהר כחשת, עו5יידע
 ן וגום וענז אש בעמור בהנהםצרים אף יי וישקף , החמהוגז

 אני כי שנאמר העולם באי יכ4 הוא רופא נרוךהואהקדוש
 שובו זאומר וחושע' וארפאוישהעני יי רפאני ואמר , לופאךוי

 הקדוש שף רפואתו ודאה כא משגותיכם ארפא סובבוםבניס
 שהוא במה ודם בשר רפואת ודם כשר כרפוט אינה הואברוך
 הקדוש אגף , ברטייה באזמ15מרפא מכה "א טרפא אישמכה
 וגשהכח ן מרפא הוא מכה שהוא במה אלא ב( אגו הואגרזך

 ישופנ* בנוערה אשר שנאמר כסערה א"א הכהו %א איובאת
 שנאמל כסערה אקא רפאהו 5א כשרפאהו , חרס פצשוהרבה
 ' ורפואהו המעוה מן אותו שענה הסערה מן איוב את "רען

 כעכים א5א הגלם %א ישראל את הוא כרוך הקרושוכשהגלה
 אינו מכנסן וכשהוא ציק כת את בריפויי איכהישכשנאמר
 א% וכיונים תעופינה כעב איה סו שנאמר בעכיס אלאמכנס;

 * כעונו איש הומות כים הגאיות כיוני החוים ן וואופייטיהם ופלטי שנאמר כיונים אינש פזרן %א משפזרן ,ארוכותיהס
 ארובתזיהסן שווכיו14 כיוניס אלא מהזירן אינווכשמהזיר;
 שנאמר בהשקפה אקא מברכן אינו ישראף את מכרךוכשהוא
 ישראר( את עטך את וכרך השמים מן קדשך מטעוןרויקיפה

 'ורר עמור ,שהיה וגו זיהם וענן אש בעמוד מצרים מחנהאף יי וישקף שנאמר כהשקפה אלא נפיע %א ממצריםוכשנפרע
 משתרטות  סוסיו ולפזת מרתיחו אש ועמור כטיטועויאותו

 סוס עקש הימו אז שנאמר מימטה והנקנה מלמעקההזנר
 ן אביריו דהרותמררוהן

 סגניות נטר[ , ערבכן הממן מצרים סחנהאתוידוץ!
 אחר /דבר מההסעושין ויאהיויודשפשיהם

 והמם שנאמר מגפה איזהממהאיא ן אתמחנהמצריםויהס
 וינהנהו מרככותיו אופן את ויסר , השמרס ערמהומהנרויה

 שב[ הניגלים נשרפו מעיה שי האש מחמת אומר יהודהרבי

 שהוו כרחן בקן[ ונכנסות רצונו ומרכנות מוטות וודומטרה
 אומר נחמיוה רבי , הכזה את ישראלשיטלו כדי ומרגליות טוכדת ואכגים ווהכ וכלי כלכסףטעונות

 שר( רעם מקוי

 רעמך קור( מנאמר מימטן צנורות נתוומעין
 כגלני

 האירו
 בעב[ ונכנסות מעצמן רצות ומרכנות 'mwla והיו תכלברקס
 מרככות ועכשו המרככות מושכות הפררות היו 5שעכרכרחן,

 במדח אום יהודה רבי כככרות, ושהנהו הפרדות, אתמושכות
 וינהגהג נא4 5כך לי תנכר רכתיב להם מרד בהשמדדו

 ןגככדות

 יהםפשין הישטם מפטישי( אמסהמףםויאמר
 הללו וכסופים דוףז מפני אומרי היושבהם

 ט 'שרא% מפני אנוסה היואומרי שכהם הפקחים בורהין,אנו
 כמצףם נסים יחם שעשה מי אמרו במצרימן 5הםיונ5הם
 אומר אתה מנין אומר יוסי רבי , נסוס הים ע% 5הס עושהההר

 I'PIS שכמצרים ~ם15 ודו נך חם ע% א5ו 5וקיס שוווכממת
 מפמ אנוכה מצרים ויאמר נאמר ףכך א15 את אלו רואיןוהיו

 בכ5 אלא כלבר במצרים חלא כמצרים 1"ם ייניחם כיישחץ%
 ןהסהמצרין

 לאשראי
 חרפת אחורו צריו ויך שנאמר צרורות

 לשגור ואומר ושכניע אחביהס 'iepD1 אוסר לתו נתןעולם
 יכרתו יוהרה וצוררי אפריכ קנאת וכרה ואוסר י ונזכראשור
 היא כך אפרים את יצור 5א ויהורה יהודה את יקנא 5אאפרים
 על היעוצות העצה זאת שנאסר הדורות פט על מהלכתמרה
 יעז צבאא יי כי מה מפני הנוים ףכ5 הנטויה היי וזאתהארז
 כלכר במצרים האלוש שרוירוהנטףרעמיישיבנה'ומי

 5חט נידחס יי גי נאמר %כך 5יור1ת otlan~ lonSI בב%ח45י
 ןכמצרם

ז(יי~נ:י"" ךי(גכ(ן4 ופרשה
 לנגדך עומרדקש

 פרשיו רכבווע% מצרועף ע4 המים וישובו ביבורך ישנהולא
 שהשבו שבכהשבה זדתם Ion'ip הגלנ14'חזיר עליהםיחזור
במיס עני חת 5אכו חשש- הם , דנן אני כח ושרו את לאבדמצרים
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 1פרשהבשיח ופרשה

 )יפ1( חחפרהו כרה נוו של כמים אלא מהם נפוע איטנמים
בשהתיפעי,

 נחש/ נדרישכנו יפו4ופורז חופרנומזבי

 'ש)כ ואומר , בם 'סכן עצים ;בוקע בהם יעצב אבניםמשע
  המלך  שלמה וכן ' וגו יפול ב) שחת כורה ואומ' , בראשועמיו
 'סיב אדם כטנו)גמו4 תשבע איש פי מפר' אומר השיוםעמו
 כער( גמ)י)ת כע4 נשומר השיום עזיו הנביא n'yct ')כן14

 )איסר ישלם, כמזל לאיים 4אי'ביו גמול יצריו חמהישלם
 זרם העצה גדול אומר הנביא ירמיה )כן )נ5, פעו4ותםומרותי
 לתת ארם בני דרכי כ4 עלן פקיחות עוניך איישרהעייייוה
  אוטר  הוא וכן ' מעלליו וכפרי כדרנ';לאיש

 שלם) פייטה 4ה אייהי סביב עייה  חנו קשת  בלרורנירבים  השטיעועיבבי
 )אי ייודה אי כי 4ה עש) עשתה אשר ככ4 כפעיה4ה

 קדוש

 ה(ה' יימכך גדוף כ' 'דעת' עתה למשה אמר יתר) וכן 'ישר"
 שנדב כעולם שם) ביות'שנתגד4 ועכשו 4טעכר ה"ת'מכירו
 כי שנא טהם נפרע ברבר בו 'שראף את יאבד מצריםשחשב)

 ' עליהם (ד) אשרבדבר
 יאיחנו 4פנ%נקר הים וישב הים ירועץמשהאת1רס1

  ,רבי בושבך  איחל שנאבר  תקפו  איתגואיאאין
 ממרחק גוי ליכם מביא הנני awi קשה לשון איתן אומרנתן
 נסיפ ומצרים הוא' מעיים גוי הוא  איתן נז' ג כאס ישראלבית

 הים היה נסים מצרים שהיו ומקו מקום שכ4 'ללמדך5קואתו
 יגכנס בן מבז שאיחה י'ינה יים היבי 4מה משי כנגדי'יש

 היונחה יצאת מזרחית חיק המיך 4ה פתח טיך שלןטרקיין
 אתכר( אחריכם המיך אהרירהנעל נכנסבןנץוהלכהלה

 האהרון כשעקרת כך כהציס בו מורה המלך רוןה'להחזונות
 )נפריח ~י.ש אינכיש ואכני חצים בהם לזרוק השרתמיאכי התחילי והים לתוך שכמצרים ראשון ירד הים מןשבישר~ול
  עייוועי אמטיר  וגומר וכרם  אותוברבר ונשפטתי שבנענין

 ' אתו אשר  וכיס למיםאגפייועי
 הקדרה את שמנער כאדם מצחם את1'ינער

 יורר ועליון מעלה ל עומד שלההתחתון
 יקכ4 כר' נערוג; כח יהס נתן טצריס יאת אנער דאףמטה'

 בידי מסרס , מצוים ייאת אהרוינער דבר הפ)רענות' את'
 אכזרו )מלאך שנאמר אכזרים מיאכיס וכידי נעריםמלאכים
 ויכסו וישובוהמים וגל, נפע.ם בנוער  ואוברתטותאשיחבס

 וחייו פרעה מרככות שו יהורה י דברי יפרעה אף הרכבאת
 זאת בקבור אזמר הכתוב עייו מפרעה חוץ אומרוגיינהמיה
 כי שנאמר וטבע פרעה ירד באחרונה אומרם )יש 'העמדתיך

 הים מי את ע4יהס ין )ישב ,o'Q וכפרשיו כרככו פרעה סוסבא
  זרה  עבורה  עוברים  ארם  בני יומי תמהים השרת מיאכי1171

 עליהם נחמיא הים שאף ומגיז הים בתוך ביבשה ביםמחיכי(
 , קמה א4א חומה תקרי א4 חומה 4הם והמים שנאמרחמה

 ףהנצי יישראי יהס נרםסי
 מימינם , ומשמאףם מימינם ,

 , ימו רת מימינואש יקבישנאמר  שעתירין התורהבוכות
 מחזה % מימונם ' ומשמאים מ'מינם %א ,  יחסיהומחבאים
 פפ)ס דרש ' תפ'ףיז זו ומשמאים , לעשות ישראףשעתידין
 היה  בניה  כבינונן וכר  סוס עף פרע רכב פרעה ברככי4ססתי
 סוס ע4 פרעוש רבב וגי סוסיך  בים  ש2אס"ררנת וכר סוסעי

 מזכר א)רהיוהר )לרוז הררךנקכרהשיכוףוץיסכוףטורח
 פרעה ברככי שנג4כוסתי נקבה סוס ע4 הקלה נגיהככיכ41
 לסוסתי מקיים אתה יוומה אמר פפוס דייך עקיבא ר 14אמר
 גמל שששתי כשם הקברה אסר כתיב יססתי , פרעהברכבי
 גרס ומ' לאכרם ישראל על ששדו גטעט נך לאגרםדגצהם

 מי כהחד והוא פפום הרש ' ומשמאלם מימינם שינצףו4הם
 כה ואין Qi'vn בחי לכל 'תידי דן ן ז'עש אותה ונפשוישיבט
 פפופ רבי אסר פפום דפך עקיבא ר' 15 אמר דברי) ע4ישיב
 4ה:"כ אין ליה אמו ישיבנו ומי כאחד והיצל מקים אתהומה
 באמת הכ4 דן שא העוים )היה שאמר מי דבר'עף

 בדין והכי
 השרתן ממלאכי באחד סמנו כאחד היה האי הן ידפוסררש

 האי" ה1 כטייס אתה ומה פפהם טפוסיי רייך  עקיבא ןאמר
 ש4 אחד דרכים שמ  לפניו נותן הקלה ממ2ואיא באחרהיה
 וימירו יפפ)ס דרש , המזת דרך 4ו )נחר חיים של ואהדמות
 שזר ככולכתכניתאת

 אובי
 בגעלה  של בשהי אני ,שוסע עשב

 אמר , פפזס דייך עקיכא רבי 4ו אמר עשב אוכל זומרתימוד
 עשב אוכף שור כתכנית ככ)רס את )ימירו מק"מ אתה מה14

 און עשב, אוכף % השנה ימות ש4 בשור יכוף מטה שלבשור
 ן 'awv, אוכף שהיא בשעה השור מן יותר yplwn1' מנוף4ך

 אדם ביד נתונה שהוא כצפור ההיא כיוס "1ו1שע
 רמח שנא  חונקה היא מעט יככושיר)שאס

 ואוז  שמיס יועוטה בטס עורגו נמיטגוואומר ואוהבונשבר
 העוכר את שוטט סמא וההדס וגום טהף נתננ) שיא ייכרוך
 כקרב גוי ל) לקחת לבא אלהים הנסה א) שהיאמר הפרהממעי
 טהורה כאדם אלוש גוי מקרב ג)י לו 4)מר תימוד שאיןגוי

 )יוצי~ש " לקח  ואתכם  ואובר הפררה ממעי העונר אתשומט
 עף מת מצרים את ישראל וירכש הברזףונונך' מכויאתכם
  הטצריבמתים  יטוראיאת ראו רבריס ארבע מפני , היםעיפת
 המצרו כך זה מצד הים מן שע5'נ) אומריכשס יחו שלאכדי
 כשפ המצרחם יהואומרים שרא  וכרי ' אחר מצר היט מןערו

 ישראלה את שיקחו )כרי ביס, ישואף אכדן כד ביכשאכרנו
 ומרגליו ט)כ)ת ואכג'ס וזהב כסף טעונו המצרי שיהיוהבזה
 אותססתים  ומנירים בהם  יסראינותביםעיניהם שיהי)וכד'

 אויבתו ותנא לפניך, ואעלה אוביחך ש82מווסוביחיןבהפ
 מתוק וכי מתה בי געשה בצאת ההי שנאמר כעני( מתיםויא מתים אלא ה'1 מתים וכי הים שפת עף מת כתיב בוטהותכסה
  הלמרה  בהנה  ותנסה אויבתי וחרא מתה ו4א מתה (אהיתה

 כטיט ימרמס תהיה עתה בה תראינה עיני ייאיהיך איואיי
 מיתות סטורת מיתות מצריסמת  ישראיאת וירא  %א ,חוצות
 יוסי רני  בים מיתות כמה עייהם שהביא יפי מת ןחםורוח
 וימן מכות עשר נמצרים המערים שיקו מנין אומרהגיירי
 ' החרטמו ויאמרו אום מההוא כמצרים מכות חמשים ,1pSהיס

 פרעהאל
 היד את ישראל[ וירא אומר מהו היס )עי אצכעוגי

 במצרייקו מעתה מכ%אמו עשר באצבע יקו כטה וגוהגדוףה
 מנין אומר אלעזר רב' מכי; חמשים 1ph הים וע4 מכותעשר
 svi היתה כמזהם המצרים שלקו ומכה מכה שכ4 אומראתה
 מכרץ שכ4 אומר אתה מנין אומר עקיכא )נ%רב' מכותארבע
 הים ועי מכות חמש ש4 היתה כמצר,ס המצרים שיקוומכה
 כמעויפ' לשעבר 'י את העם ויראו מנות והמשים מאתיםלק)
 הי)4א

 ביוובמשח )יאמינו את'י העם )יראו כאן יראי'%אגי
 שכרן 4יטדך זה בייבא וחוסר קף האמינו במשה אם 'עברו

 שא-56- מי כמאמר מאמין כא4) נאמן כרועות שכאמיןמי
 באלוזינו העם וידבר אומר אתה בדבר כיוצא , העויםוהיה

 ב% זה איא ן במשה וחומר ק4 דנרו כאלהים אם ,וכמשה
 שאמר' כמו מרכר כא14 נאמן ברועה שמרבר מי שכי44מרך
 שאמי' במי ישראל וכהאמינו האמהה נדובה , העולםוהיה
 עףיהט שרתכה כי% ישראר[ שהאמינו שכשכר הע41סוהיה
ידו וכמשרעי בזי מאמינו שניחמר שירצץ ויאמרו והקדשרוח
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 רי אפרשהבשלח אפרשה
 שירש מחרא אהה וגז ישראף ובני משה ישיר אז ונאמר 'עבדו
 אמנח בזכות וא הכא, והעקם הזה העוים אבינו "ברהסירש

 , צדקה 5ו מוויחשכה והאמין שנאמר כילשהאמין

 1tspI הם"כי כי "ימי נחמיה ישייבי םשהיבני ישיראו
 רוח עליו שתשרוק הוא כדאי כאמנה אחתמצוה

 זכו ביץ אבותינו שהאמינו שבשכר כאבותינו YDi' שכןהקדש
 ובמש' ביי ויאמינו שנ שירה ואמרו הקדש רוה IDn'~piושרתה
 שיגש h'YIQ ירע וכן 'שראל taali משה 'שיר אז ונאמר 'עבדו
 אמנה כזכות שא הכא יהעויס הזה העלס אכינו אכרהסירש

 במשה מצינו שכן צדק %ו ביוויחשכה כי%שלוהאמיןשהאמ"ן
 וכן , הקדש רוח ע.הס ושרת שירה שאמוו וכרכורהוכדוד
 ננאיו שיא מועאאת

 ישראי
 של האמנה כשכר א4א ממצרים

 ואהרן , אבות אמהות מוכיר יי נוצר אמוכים ונהא העםויאמן
 אמנה כבעלי בד יבאו צדיקים ףיי השער זה ' בידם תמכווחור

 כע4 כל שערזרע , אמונים שומר גויצריק ויבאמהואומר
 יהגיר עליון ישמך ףיווףומר להורות טוב בו' נכנסיןאמונה
 הגיון עיי נכי וע4 עשור ע4 כ4יףות ואמונתך חסדךבבקר
 שכ14 הזה בעולם אבותינו אמלשהאמינו שכר וו שמחה.רי 4כא נים מי ארנן ידיך כמעשה בפעליך ין שמחתני כיבכנור
 וב( , בלילות ואמונתך חסדך בכקר ףהגיר נאמר שכך4יףה

 עמד וכצאתם תקוע מדבר א% ויצאו בכקר וישכימויהושפט
 בין האמינו ירושים ויושבי יהודהד שמעוני ויאמריהושפט
 ה4א שניך וכתיב , והצליחו כנביאיו האכלנו ותאמנואיהיכס
 רברץ יכקרים חדשים זכתיכ , יחיה באמונתו וצדיק%אמונה

 בשכר אף4ל מתכססו שאיןהגייות מוצא אתהאמונתךוכן
 מראש תשורי תבואו מלבנון אתי כלה מלכנון אתי שנאמנה
 גדויוץ השן באמונה לי וארשתיך יע41ם . וארשתיך ןונול
 הקדש רוח עליהם שרתה אמונה שנשכר הקקה לפניאמונה
 הוא וכן עבדו ובמשה בי: ויאמינו 5'י הזאת השהרה אתישראף וכני משוק ישיר אז ' עבדו ביווכמשה ויאמינו , שירהואמרו

 ן תהלתו ישירו בדבריו ויאמינואומר

 תושבהתאלאלהא מסכתאחסלת

 השירהפרשת

 כ4 את %רבר מסה 3כימ ויהי שבאמר משה שאמרהרביעית
 ידבר שנאלאז יהושע שאמר החמישית , הזאת השירהדברי
 וכונן דבורנה שאמורה הששי ' וטו יי תת olta יי לפנייהושע
 דוד שאמר אנינועם'השג'עית כן וברק דבורה ותשרשנאמר
 שאכר הזאת'השמינית השירה דכר' לייאת דוד ז'דברשנאמר
 כנאו דוד וכי ' ירוד הכית חנוכת עור מזמור שנאמרשלמה
 מזמור 45 ומה הכית את שימה שנאןרבן בנאו שלמהורפא
 לכנותו ע*ו נפשו דוד שנתן 4פי "א ידוד הכית הבוכתשיר
 ענותואשר לרודאתכ% יי זכור אום הוא וכן ' שמו ע%נקרא
 אעףרץ אם גיתי באהל אבא אם יעקב ףאכיר נרר 4;נשבע
 הנה יעקכ לשכיר משכנות עיי מקוס אמצא עד יצהיר ערשע4

 אלראח הוא מח כן ואם יער כשדי מצאנזה באפרתהשמענוה
 שמווכן ע4 נקראת ע"יה נפטו דור שנתן יפי הא ' דורביתך
 ז שמו ע5 נקרא שייו נפשו נותן שאדם דבר שכ4 מתאאתה

 נתן ' שמו ל ונקראו עייהס משה נפשו נת( דבריםכשישה
 משרע תורת זכרו שנאמר שמו על ונקראת התודה עףכפשו
 נפשן משיכת תמימה % שלתורת היא "היכ תורת והיאעכרי
 ע4 נקראת עליה נפשו יפישנתן עכרי משה %יתורהאמה
 ן יל עם שט וזהי שנ התורה ע% בטשו שמסר מצינו והיכןשמו

 נקראת התורה ע% נפשו שנתן האלפי ונל כהרואומרואשב
 כי רד שנזולך 1av ע% נקראו ישראל ע4 נפשו נתן , שמוע4
 ואומר ונחלתך עמך והם שנאמר הס יי עם והלא , עמךשחת
 שחת כי רר לך תל מה הא יצאו ומארצו "ה י' להסעסכאמור
 שנתן מצינו שמו,והיכן על עליה'נקדאו נפשו שנתן לפיעמך
 חרא חיו א " ויצא משה ויגדף ההם בימו ~IfntltJW עייהםנפשו

 עייהס נפשו שנתן ףפי הא ן וכה כה הפן וכתיב 'בסכףותם
 שנאסר שמו ע4 ונקראו הדיישן ע% נפשו נתן שמה ע%נקראו
 יקהו המשפט והלא שעריך, ככ4 4ך תתן ושוטריםשופטים
 ע4 נקראו עייהס נפשו שנת( מתוך אלא 4ך תתן %%הוא,מה
 ויאןמי וגל השני כיוס שוויעא עליהם נפשו שנוקשמ1,1מני1

 מדין וףכהן וג%, פרעה וישמע / עלינו ושופט שר ףאיששמך
 חזר, %1ריינין כרח מדייני( , הנרשום הרועים ויבאו כנותשבע
 עלירגש נפשו שנתן לפי הא ישר", עס ומשפטיו עשה יי?דקת
 יהושפט yplt1' שו יהושפט שאמר התשיעית שמו, ע%נקראו
 החלוק י יפנ- כצאתו קדש כהדי %'ימהל%'ס משורריםויעמד
 הורירש נשתנית ומה ' חסרו יעולם כי טוב כי %יי ושרואוכש
 הורו נאמר שבתורות הוויות שככל שכתורה הודיעו סכלזו

 היתח 4א ככיכו4 וא נאם יא ח0ר1'1נוו ףעולם כי טובהלוכי
 רשעים ש5 מיתתן על אט רששם של אכדן על %פנ')שסחה
 סאחד הצדיקים ע4 קו כמרוס שמחה היתהלא

 שקוי
 כגר(

 ףבא לעתיד העשירית , ע51ס שוד וצדיק שנאמר כ1%1העולס
 % גא5 אמרו הארץ מקצה תהיתו חדש ייישיר שירושל

 שהנקברת כשם נקבה כלשין קרואות כין השירות כ4 יוע"כ עבדי
 דוגשוע אכל אחריישעכוד, היו שענרו רוגשועחע כךיוערת
 ן זכר בישון קרואה %כך שעבוד אחריה אין %היותהעתידה

 ער( ידיו נכד כ% ראיתי מדוע זכר יולד אס וראו נא שאלושנ
 יבחש העתידה התשועה כך יולד אינו שהזכר שכשםחלציו
 שעבוד אחריה יהא4א

 עוימ%  תשועת כי% נושע שנאלישר"
 ולא אתרוה לייי'ה ' ער עויתי ער תכישו תכושווףאףא

 וגין הטשהקית הנשים כ4 ותצאנה להלן שנ כסו ודםלכשר
 המיה נ רנ' לאמר ודס'חאמרו לבשר ויא לייאמרוה כאןאכ5
 שהיו והשירה , שירה ואסרו ישראל על הקדש רוח שרתאומר
 ככני אומר רכיעקיבא הקוראאתשמע, ככניאדםאומרים

 הלעכר, ישרא% ישירמשג'אז
 יאז הוחל ףבא'אזויא5עתיד

 ידבר אז ן ישראל 'שיר אז ,אמר
 יעתיד 4שעכר'אז אלו הרי אןש4מה דוד'אז אם אז 'יהושע
 יאמרו אז / פינו שחוק אזימיא , בתזלה תשמח אז ,תפקחנה פסח,אי כאיל ידלג אז כשהר, יבקע אז ' ונהרת תוואי אזלבא
 אף4ש כא( משהאיזכתיכ שר 4אאז , יעתיד הריאיו ,כטים
 משה ' התורה מן המתים תחיית ףמדין נמצינו משה ישיראז
 ישר( כ% כנגד שקוי nwa ישראלוכני

 כמשה שקויין חשר"
 משה שאמר מניד ישראל ובני משה דא שירה' שאפרובשעה
 היא אחת שירה וכי הזאת השירה את ' ישראל כ% כנגדשירה
 השיר במצריכ~שן שנאמרה הראשונה , הן שירות עשרוהיא
 שנאמר הים השנויהעף ' וג% חג התקדש כלן 5כס יהיההזה
 ישראי ישיר או שנאמר ע5הנאר השלישית ' משה ישיגאו

 ן

 ישיראן

אום
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 בפרשה בשיה, אפףשה
 ן כ414ך יככ ושמהת חג התקרש כףיף 5כם יאה השיושנאמר חח משה א11 שאי כן יגיענו ' הד54 את ויראין שהיואדם
 ן לאה נאה כי אחר דבר ' ישראל צור יואל נהר בח%יי5כא משה , עמו זגומרי; אחריו עונין וישרא% החףה בדברי),פתח

 והאפים מיאך pD'1 שנאמר הים ע% גאמ ן ונאתי) נאני סוס אומר וישרא% גאה נאה גי 5יי אשירה ואימר פותחהיה
 שלאשירהייוכי 'r~1tw פניו ושרתי סים ע% גאתיו אניאף ן עזני )ישראל וה וזמרת עוזי אזמר היה משה כים' רמהורוככו
 'ום כי שנא להתגאות )עתיד גאה גאה כי אחר דבר נאהנאה ן מלרגנה איש יי פותח היה משה , לישועה לי ויהיאחריו
 )ע5 )אוכר ' ושפל נשא כ5 1ע5 )רם נאה כ5 ל5יוצנא)ת שמהאשירה ין מלהמה איש ע עמו ונומרין יו אח- עוניןישרן

 הרעיש כלסיניות  ועי ' והנסאים הרמים ה%ננון ארחכ% הגרויה יי  אמרלך  רוד 'וכ, ליי נאהנכורה 5יי נדקה 'נאת5יי
 , החמדה שכיותועיכל גאה, גאה יי%בי  אסירה וההור, והנצח והתפארתוהגבורה

ארס סהוא לפניו מקיסין י  הכ והיו ימרינה שנכנס ובס גשרסיך גבהות ושח י גבוה ועיכימגדי
 ושפי

 ארו רבר ' יחיוף כיס[ והיייהם , אנשים רוס
 שאוסעד סבמוה הסתגאיס על הוא מתגאות גאה גאו,כי טפס, והוא חכם שהוא עני, )הוא עשיר שהוא חלס, והואגבור
 וקא עכר המכוישורוברור  אינו  D~lpn! שאנרוהיה מי אפי יו  רגימחניפין ה1%%המרות ושגמי הורש שכ( !OnD בפרע המי יפניובו )otaJnaהעומס מכו[ נאמן, נאמןואין שהוגש אכווי' והוא רחמניסהוא

 תשני, פרתוויא תפיט יגעיי
 ישאובתוף , ירקרון  )'לויהם עוי5יהם כעאן ישלהב)אומר %יו אשירה , מקיומו הוא אותויותר טרקלין כימה איאנן

 נעכרנו כי טדי מוש סם נאמר מה , וישמח)וגומרוכנור עזוז 'י ואומר )הנורא הנכור הגדול האל שנאמר , נכורשהוא
 אנו אין ה41י otewA טפת 5א אמר) , בו נפגע כי נועיףומה nlan~o כאיש יצ4ש י1כגכור ואזמר , ס5חמה יוגב)רוגבור
 האדמה  פני כל את והשקה הארש מ( ,,InSV )איד אא %וצריכין כמזד מאין ו"51 יתנכר, אויביו על אהיצריח יריע קנאהיעיר
 לכם שהשפעתי בטוכסה שוטים הוא ברוך הקדוש להםאמר עשיר שהורם ליי אשירה , כגבורה שמך וגדול אתה גדוליי

 הנשם ויה, שנאן מכס נפרע אני בה לפמ בה מתנאיםאתם ומי)אה יייהארץ 'ואומר וגון השמים  לייאיהיך הןמנאמר
 יורכסקית בן יוסי רכי י לזיה וארבעים יום הארץארכעיםעי הוהב ויי הכסף יי עסרו,ואומר והוא יוהים אסרוגובוואוטר

 תאותם לעשי כדי בתחתונה העליונים עיניהם נתנו הםאומר הנה לי הבן ונפש האב כנפש הנח לי הנפשזת ה; ואומרוגום
 ומלסטוץ מימעיוה  מעינות עייהם פתח הוא ברוך והקרוש תסות, עזיא  החוטאתהנפש

 ואיוכ'ת תהום טעינות כל נבקעו הווה ביום שנאמרלאברם מפיו חכמה יייתן כי שנאם חכם היא כיnvwl 4א
  דור ובאנטי מגדי כאנשי סוצ4ש אתרץ  וכן י נפתחוהשמים  לחכימין הכמתא יהיב ואוסר ' ותנונהיעת

 41יסרו שנאמר כיה( נפרע בו לפניו שנתגא) שבמההפיגה  בכי ט הגויס מיך יירטך  %א מי ואומר , כינה יידעיומנדעא
 נררוה וגומ'הבוה ה";מ,מה ומגריוראשו עיר %נו נבנההבה ,ושהוגש אשירות י כמן מאין ובכימיבותם הגויםחכמי
 סבח41יו שככה מרום באנשי מוצא חת ובן משם יי ויפןוגוס וגו יי רחום אל כי  ואומר ונוט וחנון אירחוס יי יי טנארחמן
 ותרתירז רהם יצא  בשנוק ארץ שנאמר טהם נפרע בויפניו איהינו 4; )גיואומ יויכ% טוב יותי)אומ רחמיך  וכירואוח

 וחומר לו זהב ועפרות אבניכם ספיר ~alp י אש כסונהפך 5"היהוא')אומ המשפט כ' שנ  ריין  והס,יחות'שהואהרחמים
 יא בתיכ ואומר  שחל, עייו ערה וףא שחץ כני הרריכוהו5א ליושה)א ,אשירה וגו פעיו תמים ואלהצור " בעדת נצכ"הים
 צריכין אנו הסד)מיואין אמרו י איה ע'; שזפתו ויש עיטידעו וגומ' עוף ואין איאמונה  וגיואוטר שנאמ'האיהנאסןנאמן
 ואבנים וזהב וככף מאפקנו יוצא מזון הרי אצלנו ארסשיבא נארע שהוא , ליי אשירה '  ותפארת )גכ)רה נדורה נאה ל)הא

 רגז-( תורת ונשכח בואו מבשצפנו יוצאות ומרנייותטובות יערוך בשחק מי בי שנ כערכו ואין משוכח שהוא הדורויהוא

 בטשה שכעזים שוטים הוא ברוך הקדוש 5הס אמר ,מארצנו רבה' קרושים בסור נערץ אי ואומר ' איים יייבבני ירמהעיי
 תורת נשכח אמרהם *שתס ' מתגאים אתם לכסשהשפעתי הוא אות צכאות מהו , יה חסין  כמור מי  צבאות אלהי ייואומר
  ישו(יו ונשומר נעו מאנוש דיו  רני מיני הבנשכחים גרמעם  באלהים כמוך אין אמר רור וכן ,  שלך )ייש רבבותבתור נדי ( פו שנאמ העולם מן אתכם אשכח אני אףרג%מארצנו הורש את קרש  מרבבות ואחא אומר הוא וכן , שיו צבאבתוך
 עזן ה.וה זה הנרה )אומר וכתיב , ראיהי כאשר אתתןונסיר אום הגיייי יוסי שש'רבי עמורי שוקיו ואומר והב גייסייריו יפני  תועכרו ותעשנרה )תגכהנרע וכגוש כירו איוההביא הנושם כערוגת ואו51הייו מים עיאפיקי כיןנ'ם עיניוואום' יאשר יהם גרם מי אף, יברגיוי  ובוטחים  ישורריסאוהיים פו כתם ראשו ואוטר  וארום צח דורי כהיי ו V'WVD1יוואין
 לפכך ' יום היה השקט ושיות לחס שנעת גאון אחותךסרום ספיעו4ים , עזו יסרת ויונקים עוויים אומרמפי  הואהרי
 ייסות שחת וקני אומר  הוא וכן ' התויקה לא ואביון ע4'ויד 'efp1P1 וגי, אהיה ונא טסו, כנפף או שנאמר אמן שבמעיאוף
 וחשקן כתוב מה ואחר מצרים, כארץ יי עמורה,כגן ואתסרוס ן שרים )יונקי עוללים אספו שנאמ אמן משיי שיונקיםאלו
 שזמן "א במערה 5הם היה מאי; )כי הוא בלייה יין אביהןאת עויף להכרית שנאמר שכחוץ עוריים א15 עוי5ים אומררכי
 יטפ) ההותם בי)ס r~w שנאבר כענין הוא ברוך הקדושלהם אמן סדי שע5 איו יוניכם , לחם שא5) עוללים )אומרמתק

 קר( %מכעיכיו הושו ברוך הקדוש זימן כן אם , D'DpI'החרים %פני שירה )אמרו פתחופיהס וא5) אי) שרים ויונקישנאמר

 ונרגב בהגר רכב סאות שש ויקה שנאמר מהס נפרע כו%פנת במקהיות שנאסר המקום  ואמרושירהיפני פתחופיהןאמן סנתגאי טבמה כמצריים אתהמוצ'א וכן ' רצונו %עוש'יחומר שכמש וסכרין אף אם מאיר רב' 5ייוגו אשירה שנאםרימקום
 שבכויו במיסרתו וכן וגונלן בים ירה וחילו פרעהמרככות המקום לפני שירה ביבדאמרו ישראל וגווויא אלהיםברכו
 כר( את  כנסרח ויזעק שנאמר ממנו נפרע כו לפניו שנתנאה ככף שמך אדיר מה יואדוננו שנאמר השרת מיאכי אףא5א

 הככבים ביחמו שמיס מן וכת"נ  וגום רכלרנבותסעמאות הסמים, עי אסרתבההורךהארץ
 הנכור כשמשק בוצא אתה 'וכן טסרא עם  נלחמוסמסייותם גאני ו1אתיו, גאני  י גאה גאה  רל בארשה

 יכש ואמו  ואביו ואומר  בעיני r~lwt היכש כי יי קחלשוהתה במצרם וגאתיו,ישראלה ונום איאביו  שמסון )'אכר שנאמר נפרע בו שנתגאה במה בכורי בנ' שנאמר בסצר,םששש
ירעו
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 בפרשה
 ן עזתכן ףורידהו פ%שהים ףאחזהו וכת"ב וטס סי כי'רש

 נפרע בו שנתגאית במה כ'חכשלוס כא כן ונמו , כעזהאלא ענשי היה %א לכך היא כעזה ק%ק1% תהית אומר יהורהדבי
 את וכגלחו , וגום יפח איש היה לאםםכושבאמרוכאבשלום

 %שנים מניח והיה ופה עלם נזיר אומר יהודה יבי תו,ראשו
 ' זגוגן אכשיום ויאמר שנה ארבעים מקץ שגלחהי חרשעשר
 ישלשי אחת מגלח והיה ותה ~ofat יר ט אום הגלילי יוסיובי
 היה שכת ערב כ% אומר רכ' , וגו %'מיס 'מים מקץ שניום

 הירץ מות שכת ערב בכף מ%כים%ג%ת כני ררך שכןמנלח
 הפרד ע% רוכב ואכשיל דור עבדי ףפני אכשיוס חקיגסותו
 ביד שנאמר ממנו נפרע בו שנתגארק כמה בסנחריכ וכןוגל

 ואומר ונו מיס ושתיתו קרתי אנו ואזמר ונו יי' חרפתמלאכיך
 ן איף והמשה ושמומם מאה אשור בטרמה יומך מלאך)יצא

 (ף והמשה ושמונים מצה ע, ממונה רנה שבהם הנדולאמרו
 את תשיב שנאמרואקי אדפיס משני פחות אין שבהסוהקטון

 דבר אשר הדבר וזה ת5 הקטנים אדוני מעבדי אחד פחתפני
 וכן ן יעמוד בנוב היום עוד וניוכתיב הרפת מי אתי4א%יו
 אמרת ואתרץ ממנ1שנ נפרע שנתניחהבו במח נצרבנכוכד

 שא4 ( עוביאחויךאך :mD' עןבמתיאב  אלתגיבברואהע
 שנאמר מהם נפרע כו שנתגאה במה וכמיכה כצור וכן 'חוור
 לכך ויותן אומר מהו וכמיכה יופי כ%'%ת אני אמרת אתצור
 תמו ערייס מזתי נאם צורובמיכ (יך הנני צור עי וכתיוגו
 שנא'כי מחם  נפרע בו  הלס אומות שנתנאו  בסה יסדתהא
 הו' אחר ורבבו הוא אחר סוס וכי בים רמה ורוכבו סוס גאהגא

 עושע נשישר (א ' בחור רכב סאו שש יקח נאמר כברההיא
 אחר כסוס איא יפניהם עומרין  אין ארכיה, מגעם שףואזונו
 וראית אויבך על למלחם הצא י כ  אומר אתה בו כיהרךורככו,
 כשישראר( איא וצא אחד ורכב הוא אחד סוס יכי , ורכםסיס

~ItWIP
 קשור שהסוס נשיר ' ורובבו תום זני שימקוס רצונו

 ואין לתהום חוררים 'במרום  עמיי בסוס קשור  ה-כבוברכבו
 ונפררים יאויר  כייס ב שארק  יארס מעל , מזה זהנפרדים
 4' נתזכ / רמהירה יחר ורוכבו סום כאן אבי מוח זההןמיר

 שני יתקיימו כיצד ' בים ירה אומר אחר  וכתוב כים רמהאוטר
 מתהום יוריים "קתשהיו יםרום עוין שהיו רמהבתובוהי,ו'

 המיכיות מן להפרע עתיר הקכוה שאין מוצא אתה וכן5א
 ההותן כיוס שנא'והיה תוערה משריהן טיפרע עד %כא%עתיד
 גן ונלי משמ'ם נפלת איך ואום וגו המרום צכא ע% ייזפקוד
 החברותא כי ואות 'Iatlan על חויש %ארז נגדעת ואחכ 'סחר

otcw~הרכי 
  וא~

 הקירץ ורוגבו סוס חרר, אדום עי והנרד
 אחר ראת יסה %סוס ואומר בדין ורוככוומעמירן סוסמביא

 וגו מצרים ויררפו שנ נרחי בעל הריצני  מצרי אוסר והואבני
 הרצנו הסוס אוסר והוא ~ua אחרי רצת %מה ייצריואוסר

 מרכיב המקום עסה וגרמה סוספרעה בא כי טנאםעיכרתי
 ' בים רמה סורוכגו ס שנ יחד איום ורן הסוס ע% תארםאת
  והטףכלת מת שאדם כשעה הקדוש רכינו את אנטומנוסש(

 שההקש הגוף ל שתשאיני עד 1% אמר כדין מעמירוהקפה
 1%  ימיך משי %ו  אסר טהורה שהיא הנשמה ע% שאיניטמא

 סוט כ,א( באטי אוסר  שכאי בן וכיאיסי נאה פררםשהיהדף
 ורבכו בתמרון ,D:O~a  שלאבא סוסמפורש ובליהיןוקזוס
 אכרז הזעפים סוס וע%  עיני את אפקת יהורה וערביתבשגעון
 וכן ואומר וגו אשריגוריי הסגפה תהינה ואומרחאתבקרוין'
 והפרד הסוס לגפהאהיח

 והגמי
 מפורענמכת מה ורקטור,

 סנשנ,' בחמשים סתום אףגתסשיססכות

 וט גפרשהבשלת
 ףייח אצא עיי איז יה יימין הוזי נפרשה

 ועוד ואו לעמו'חן עזשג"קע
 אין 4אמיךמשפטאהכ,

 %מ%כ1 עוז ואיויתן מלך  ייבעוזךישמח ש5  סיבות אלא?וף
 ומניני עוזו יי ואומר ומעוזי עוף יי שנ תקפי אלא עזי איןדא
 ב4*י לב% אתה וסומך עוזר עוזי דא ן ונעזרתי %כי בטהבו

:a~lpn%עשאני , אימרה ועשיתיו  אימרה עשאני יותר, %י אב 
 שנוו אימרה עשיתיו  אני אף , היום וייהאמירך דכתיבאימרה
 ש שבחו אוברי שבעולס אומות כר והרי היום האמרת ייאת

 ואירו שבא םשןהם יותר %פניו ונאה  שייןעים אבןהקבה
 ערן רתוקם הנכר ונאם ישי בן רור נאם האחרובים רודרברי
  ישר( 'שראיאוטרישמע וטירות ונלנעיס  יעקב  איהי-משיח

 'שראר[ אשריך ואומר עוזחת הקדש ורוח ' אחד '; אלהינויי

 זרוח א4ו קראנו כב% אלהינו כיי מ' אומרי ישרא% כמוך'ס'
 גרוי  גוי ומ' ושמרת צווחתהקדש

 ' ן'ו  קרובים (ה'0 יו אשר
 צמחת הקרש ורוח ' ונוס אתה עוומו תפארת אהמר4כיישועו
 אתה י,שועה'ישועה %י ו'הי אתפאר בך ישראיאשרואימרת
 הית  לישועה %י ויחי אחר רבר , ביותר יי אבל העוקםהכיבאי

 (יעזר רכי , שנוהו איי זה , לבוא  יעתיר %י ויהיה יטעכר%י
 ראת שלא טה הים ע% שפחה שראתה אזמר אתה מניןאומר

יחזקאי
 אדמכם הנביאים וכיד כהס שנאם הנכיא,ם קאר וכף
 / אנהום מראות ואראה השטס נפתחווכתיב

 וחיילות םימעוומשמאיוםקיפתוונבוריס צפיי" יעייי כליינה שכא יים נשיתמידמשף
 בשר שהוא מפני  המיך והו אי שואיין הכימיפניוומיאחריו

 ואמרו כי1 ופתחו המרווח כשראוהו אבי המיך חקו איישאן מהם אחר  שאי יא היס ע% זוות נשנניה אבי כמותםוים
 ישמעאי רבי ' 'ואנוהו אייוה

  (א קוו יחנוות אפשר וני אומר
 נאת שצית נאה סוכה נאה %ויב אעשה במצות לפניואתנאה
  וח13ש רחום ה41* מה לו נדמה אומר שאו% אבא , נאהתפלה
 %הבת ניינוושבחו אומר הגלייי יוסי ר , ותגון אתהרחשאף
 אעשדץ אומר רורמסקית בן יוסי רבי , העויס כלאומותבפני

 נ1ה1 את שנא המקרש בית איא נאה ואין נאהיפניומקרש
 ירושים תראינה עיניך מוערינו' קרית ציון חוה ואומרהשמו,
 התקיז שי טגחד בבבואתו איבר  שמר עקיבא רבי , שאבןגוה

 ישראר( את סתויך העוים אומות שהרי העוים והוהשאמר

 לעודם ~ohn י, אחןם שכר והשבעתנו שככה מרוי יורךמרז
'1tSPע3%ן שנאמר עייו נהרגין אתם יבן nt~bp: ו אהבוך 

 אהה הרי היום כל, הירגנו  עליך בי וכתיב ן חות עראהבוך
  וישראלה עמכן, תשערכו נ41*1 גבורים Dnk4 הרינאים

 רורי שבחו מללוז נאמיילס אאו אתם סכירין יהסאומרים
 שנחו שנך ששזסעין כתן ' וארוםצח

 אומדיפ%ישראי
 נלכדת

a~Dpויפא רודך היך אנה שנאסר atwJa~ דודך אנרן4נדה 
 אי4* חייבו יבם אין אומריסיהם חשרא% עמךושכקיטנו
 דהרדערץ ' %' זדודי לרודן אני ונומו 1% ואני %'דורי

 וליח שאגה"שעמו  איובוער 1הכטינו4*ומר'כ4 'בשושנים
מקרשו,-

 אחדי? ויצא הים למייבש בנישהעד ימיךמזקי
 אחרת %מרינה חיך עייו,ועמר

bG'1שכינה  %שצרים  כשירצו ישרא% כך , ע4ו ועמר אתרע 
 טכינת עיה  עיו ' מצוימדז עמך ארו אנכי שנאסרעמהם
  שנאסר עמהם שכינרץ %ים ינו  שלושבכיאעירזגל,עמהס
 שכיטב לסרבר יצאו " וג4 לפט ההולך האלחם טףאךאסע

עמתם
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בשלח
 קנית ע0ס  שהניאותי עד יומם 'cntatS, הוך וג שנאעמהם
 עמי ' איי ' ונומר ona שעכרתי כמעט אוסר הזא וכןמקרשו
 שאין ומנין , רחמי כמדת נהג אבותי זעם רחמים כמדתונהונ
 א5 ואומר עובתני למה אלי אלי שנ רחם'ס מדת א5~יא5י
 וארוממנהו אבי אלהי , לנו ,וי,אר א4 ואומר ' 4ה נא רפאנא

 קדושים בת קדושה אהוכיס כת אהובה מלכיס בת מיכהאני
 , טהורים בתטהורה

 פענחם כה כיש פעמ' אש" לקיש שחיךיאדםמשל
 אכ5 , כקרובותיה בוש פעמים כמטפחתהבוש

 וארוםמנהון אכו א4הי , וגו מלניס גת מלנא א5א כן א,ניאט

rwDWשז מקוס ש4 רצונו עושין כשישראל אומר איעזר כן~ 
 וכן וגי האמורי ס4כי בל כשמוע ויהי שנ בע"ס שמזמתגדל
 "'הוא כ' מפניכם נאיש רוח עוד קמה 5נכנוויא וימסונשמע יי'ואוי ועניש אשר את שמענו נ' VVbltl לשלווי רחבאסרה
 rtw7P~ שאינן יכזמ( ממל' ם בשמ'הקהים

 רצומ
 כביכוי

 שסו
 שם את  ויחייו כאי אשר הנוים אר( ויבא ש5 כעולםמתחיל
 הגרוי שמי את וקרשתי ואומרקרשי

  וגי,"הי בגוים  המחויך
 שד! רבונו חקקה לפני ישראל כנסת אמרה ' וארוממנהואני

 איא וזמרה שיר לפניך אומר עמי  טית שע נסים % 4אעולס
  רור 3כי ע3ה עושה שאתה ועמי אכופי עם שעשיתעינסים

  זארוממנהו, אבי אלהיורור

 א'שמלהמו,י"ןש%י'יבם 1ופךוץ רפרשה
  פגיה ק כ5י ככ5 שננל'ע4יו-גיד

 נגירץ  נבור, ירך עי הרבך הנור טנ' חרב חגור כגבורעייהם
 כשריין  עליה בראה וגו חעף כרוב ע% וירבב שב נפרשעפיהם
  כחמת עייהס ונגיה ,  כשריין צרקה וילבש שנ כגבורוכובע
 עליה ,נגיה  וגו וסנור חנית והרק ואום חביתך plai ינונהשנ

 ' הצים וישיח ואומר ' קשתך תעור עריה שנ ובחציםכקשת
 החוק אמתווגןואונו  וסוחרה צנה aw ומגן בצנה עייהםנגלה

 האלו המדות מכי לאחד צריך שהוא ו4א אני שי~ע לנה'?ץ
 בא נלחם  ואינו  בשמוהואנלחם ' שמו יי מלחטה איש ייתל

 יא  עצמו בפני יפרטכ4אחד הוצרך ימה כז 'אםםכיהכיים
 מה לאומות ואוי , מיחמות יהם עושה לישראל נצרכומאם
 יהלחס  עתיר העולם  שאלוהי מי שהרי כאזניהם שומעיןהם

 עושה כגרור הים על שנגלה יפ' נאם 4מה מיחסבס,יואיש
 שנ רחמים מ5א כזקן נסיני ננקה , מיחם wta י; שנמיחמה
 השמי4טוה א%וכעצס  הוא מה ,זכשננאלו "ה"שר אתויראו
 מן בגירונפיק ריבור נהר ואומר ברכוון רי ער הוית חוחואומר

 שתי יובר העוים לאובות פתחוופה %יתז  שלאקרסוהיונן'
 הורש , עיהים הוא ' שמו יי מיחמה איש יי איא הןרשויות
 , הוה בעסיס הוא י יבוא מעתיד הוא , משעכר הוא ,במצרים

 םיפק4 וג%ואום אניהוא כיאני ראועתה הבאישל יעויסהוא
 הוא אני חרוני א ואת יוראסוז אני מראש היורות קוראועשה
 וגבורה %וכח יש אינובן אביהלה ' מיחמה ויא תכם'סויא נבורא ויא כח יו אין  אבי ויין ביי כף ועייו במרינה גבוריש

 בירינווכתוכ חותם ונתן  4והמיחטה  שלכי ומיחמהותכסס
 -וש י 5מ5חמה אצבעותי לקרב יר' המימד ,וצורי ברוךלרוו
 שש% 4בן דומה ואינו ארכעושנה בן עליו וכחו מיחמהנכור
 ן התמעט כחו הויך שהוא כ4 אכ4 שגעים 4ב1 עוטים כן41א

~rw
 ' וגל שמת' יי5א אני אלא אינוכן העוים והיה שאמר מי
 ואפילו אפיאכ'ו לובשתו ונגורה שמשקנאה במרינה גכור*ש

חבוואפי4י
 דיןגרץ אנף ' והויה בחמה סכה קרובוהכ4

 ע4 ניזהם שהוא םףחםה איש יי יושמו, טףחמה איש ין כןאינו
 רחום ייייא% של בריותיו' ע% ברחם שהוא ' שמו ייהמצריים,

 %א עור הירו טהחצ"וצא בטעה בשרינה גבור יש וט"וחנון
 ' אייו %החזירהיכו%

 ן ~r'w1P 'שר" כשאין ' כן אינו הקביה אבי
 חרגי ברק שנותי אם שנאם מלפכיו יוראה נזרהרצונוכביכור

 או ' ירי במשפט  שלוחאחו ' מחוירה הוא סיר תשובח עשווגו
 ועלמי , יצרי נקם ataw  %% ' ריקם מחוירה שהוא אנישומע
 מירבשר ' אשים ולמשנאי שנ ' עיאוםותהעוףססחףרה
 מיפניה צרכיהן  ושויו באי קרובות ומיינו ימיחמה יוצאורם
 באין וישוב לנשינצח יוצא הוא יסלחסוו הוא ועוף %ה(אומר

 איש הקברזאינונןיי  אבf1ua~a 4 צרכיהןאתסושואיין
 מיך , יבואו כשר כי עדיך תפיה שומע שנאמר ' הש"סבאי כי צעקת שומע שהוא יושמו' , במצרים בףהם שהואמיחמת
  יספקאככמות ויא יכוייוון אינו ,  עימרבמיחמה ורםבשר
 שהוסל מיהמה, י%איש איא כן אינו והקנה ' חיילותיו%כ%

Ion~aשנ 1  העולפ  יכיגאי ומפרנס זן שהוא שמו יי במצרים 
 4כהמדה נותן , כשר 4כל לחם נותן וגו יגזרוס סוף  ים~וזר
 מלהברה איש יי בשר, יכל לחס  נותן שהוכם שמו ייהע"ס ניפוי לכר( אכסניות ובספק , יקראו אשר עורב יבגיףחמה

 הארץ )את השמים את היא נאמר כבר והיא גןאיפשריומר
 'ו והנרץ וכתיב ואמר וה אי וה וקרא באסי%,וכתובאבימיא
 ת% ובה וגי'  ישרא% י%איהי כבור והנה  ונתיב ' ישראיאלהי
 בכם, שמי אקרש קדושתכם ומפני חבתכם מיחבו,ספביאיש

 צריך ואינו בלהט הוא בסמו יושמו אישוג% ויאשלכייאבכי
 וכחנית  בררב "' בא רויאומראתה וכן  איו מכימרותיאהת
 ואיה ברכב אףה י%צבאית,וכתיב בשם  אייך ואניבאובכירון
 מויל טארם במרה ' וחיי)  פרעה מוכבות ' וג4אלי%איהיו לי ויקרא אובר הכא ובן אלהיבו י' בשם ואנחנו ,בסוסים

 אתה ואף , אשמעבקוי1  י%אשר כי המאמרו , יובהמוררין
 כתוב ' פרעה מרכבות נצמר לכך , להם מדדת מדהבאותה
 ' למרום עולק שהן רמה ' לתהום יירי'1 שהי ' ייה?ילו פסוקי כ יתקסמו כיצד רמה אזמר אחד וכתוב ירה אוסראחד
 אכרו ה( 4ז מודדין כה סודר  שארס במרה פרעה, מרככות4א
 שנ להם ת מדד מדה כאותה אתה אף היאורה, הילוד הבןכ4

 אתה בווור,אף רכב מאות שש )יקח אמרו הם , פרעהמרכבות
 , כולו על כלישים ' סמו הן , פוף כיס טובעו שלישיוומבחר

 קטה כעבודה ח"הם את מררו ה, ' יכס'ומו תהומות אתהאף
 ' בה משתקעין והיו , כטיט המיס להם עשית אתה ואףבחומר
 אלבש טובעו ואן סוף בים טובעו נאמרלכך

~tea 
 שנאסר

 נאסר לכך ן כטיט ירמיהו ויטבע וכתיב , מצולה ניוןטבעתי
 ן סוף גיסטוכעו

 :ן עמיימי' רזהךמעז הפרשה
 זרה4~לשם

 ותהום ן רתחתו תהום In~pw שא יכסיומו תף ומה היאוכשונית
 נאמו יכך פורעניות מים ככ4 בפס נלחמים רמים והיוהעייון
 תהום  ,In~pa "א יכסיומז תהומות ת4 ומה היא עשביתוהיא ' שם יש תהומות וכי , יכסיומו תהומות דא ' יכסיומותהומות
  טיני ככף בהם נלחמים המיס והיו העייון יתהוםהתתסס
 והקדיר הריקע עקה וחפה יכסיומו' תהומו נאמ לכךפורענו
 ע5 השך התתי ונ%ו4כה אור טא)רי שנכל , דבוככיםעליהם
 כתורס יהלו לתו וכמיליהם השמיס כוכבי כי וכתיב 'אוצך
 * תום היום חטך  ובתהפנהס וכתיג י וגו השמש חשךוימה

מי
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