
 לוישלחקא
 נתמעטו פרעי . ההסדים מכל קטנתי )יא( : נקרנו מרמס *תרומ75
 ומון 5פי זס סחין סרמב"ן וכתג . עמדי מכסית וקטת חספס כ3זכיות
 יוכי5 וטס עט7 *יטינ סטינ *מרת ו*תס *סר כן *חרי כי ועודספסוק
 כקוטר קטנתי סו* ופ" כ7- לתרי סחט* יגרוס ob מסו*סנסתון
 טונס חסדים ופ" כמי מעסית ויסת סחסדיס 5כ5 ר6וי לפיות *כיקטן
 רפוי ספינו *טר כקוטר ססנטיחו טונות סם וקטת נור נ5י עטוסכסך
 2 *תרות לטונות ו5* נסס ססנטיחו טונות *ותן 5ו ויעמססיבטתכו

 סירק סיטר טס ע5 5י פוקסס . היה הירהן את עברתי במקליכי
 5י ותירן יסרס *רן ננון סו* מירדן כי טטגו רחוק ס" סרני ממס
 יהורה ר' הרבארד

 וט כנרתי סזס נעקדי כי ופ" סמוך מסוי
 נמקך *טר כן ע5 וננקע כירדן ע5 מקקו סגתן ס*ז"5 5טס רם,כ6ן
 סדרר ספץ Y/~h כ7 מטר סכתונ דרן ועיסו . גס יט ש ס*ירכסוס
 בנים. על אם והכני )יב( : 15 קוינו ד' זס סלים עמס זס כי כעוכפכיו
 חסדיס כמדי עסית , 6מר סחט* יגרוס סמ6 יר6 מסיס לכ"פסרמנ"ן פ" עמך. אימיב היטיב אמרת ואהה )ינ( : נניס ע5 *0 וסכספ"

 ססנטחתמ תחסד עטי 5כסות 75 סיס ליס 5סס רפוי סייחי ס5*נדו5יס
 נגע ע5 חומן סיס יעקב כי ומס סחט*. נסגי5 מסכי ימנע51*
 ויתקייס ינדו סו* ויטיב 6ותס סיכס ספסר כי כסו *וחס יכס פןוניחו
 סיתס סקס נרסס וקינו . 5ר סיסי *תר נ,רכ סירן ככפר זרכןוס"
 ניטר סס כי ועוד ונוטר סטרת ו*תס נתפיחו 6טר *ין עחסנתוזלת
 נחרב נופ5ין גניו יסיו ולס ת5ן לסר נכ5 וסטרתי7 עמך 6גכי ואנס15
 וסגילות אחר נדגר hun *1 ע"ז עונד מסוי ננרית 5נן כס סג*ספני סחטי יגרוס סם* יה* ס" עסכ5 *5* קייטת זית ססנטחס T'h*חיו
 עמרו כי עמו ט*סר טנחס סעסס פ" . בידו הכא מן )יד( : יניןסי
 ח"נ כסף 5ס5ות סקוס ושיכו ס" נדרן כי ס5ח וססס ונקר 65ןס"

 חקוק סיין וי"מ . סזכהיס מזכיר 5י . מיניקות גמלים )מז(וטגדנות:
 ו5נקנות פריס 15כריס מקורין סטינין 3ס6ר כמו לנקנס סוכר סס-נין

 סגיקות נמלם *מר 5כ7 גע5ות למר זר7 *ק סכ* *נ) DSD וכןפרות
 ססזכריס יועג* וטטע* 5' סכ5 גין סיו סזכריס דסייגו וצכיסס סכקצותכסן
 בץ תשימו ורוח )יז( סחטוריס: מסיו כעו כסריס ומנקנותעסרס
 סל-ס ופני יעקנ 6טר ננזיר סוורס גנניו מימן זס נס . עדר וביןערר
 סלינו *ת טין ירנכ ס5* תסיטו ורות ומע . סלרותיסס 5ססתרויח 56* זו *תר זו bun on~b 5* גני ע5 ביות לרות יסיו obרבש"ע
 סיטר יל הרא'ש א"א *וטר . החי עשו וחבשך כי )יח( :טינו
 ט56כס 5* ו6ס וגו' יטר כס 15 תעטרו *ז ס*5נס יס רווק*5סס
 5סת כעס ועון חט* ס556 כפרס כ5 וכן רוגזו 36ט5 פירש"י .במנהה פני אכפרה אמר כי לכא( : ט6ועס 5ו תתנו 51* 5דרככס תוכולז
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 התור4בעלייוטלון הטורפי'
 מניד סספסוק bSb יעקנ מדנרי *ינו 6"כ סרטונן וכתב . וסענרסקנוח
 כסו טוכס וטהסנהו 015 לריך ומס סמנהס נזו יעקנ 50 מהכנתו5גו
 וסנס נתח5ס סכתונ היזכיר רצוי ס4 ת"כ סקסת ועוד מנחס סולחי3כ5
 סלוו%ס ע5 סוסיך 5* עתס כי פכיו *כפרס *סר כי %הרינו סו%נס
 ופה .ססי*

 nblo נמכחס כנודך פני רצות ע5 נפתו כופר 5תת צותו וסק7יס*הרינו סו* נס וטנס כנוד נ4 תיצמרו 5סס עהס ססוסץ סו*
 *ריס כן ויתרי סמלך פני קריות ררות 5סס בתת סעבדיס יתנוכליסר
 וקים מלהון וסוף סמ75 פני מרוצי נסיות ויכנדני פני ים% 6ו5יפניו
 ההוגש בלילה לן והונע )כב( : סהימס ע5 כופר יתן יכפרנסחכם

 עליו ינ% ס5* נמהכס סרועיס כס י bSb נ%ס1 נכנס ס%5 .במהנה
 כתג . שפחותיו שתי ואת נשיו שתי את ויקח )כנ( : פת%וס*היו

 נסו סיסת *טר bSb 5סל5ס !ס נפסוק ומצוהר מוקדם *יןסרמנ"ן
 ob 5ר6ות ינק מענר %ה ינדו סו6 וענר סנח5 ספת Sb ויעיווספחותיו
 וצחרי סנח5 *ת ויכנירס *הד כ*י0 כולס כמו ויקהס וסב סמיםנבתו
 לבדו. יעקב ויוהר )כה( ורכותו: מקנסו 15 6סר *ת ויכנרכן

 יופרט 7ר7 וע5 סרמ3"ן וכתב . כקיטס וחזר קטנים פכין מסכהפירש"י
 וליום חזר כי בליווי 5ו *0ר Db ויענר עטו סנמ5 *ת ויעצירסויקמס
 ט05ון ויחנק כמו ויאבק. : יחריסס לנדו סו6 וכמצר לפניוסיענרו
 השחר. עלות ער : חיית נמקוס f/5b תג* מקומות סנסרנסויהנקסו
 וסו% *ור ומות סחר כי וי"מ . ס5י5ס ספרות סור עד "נרסס ר'כתנ
 כי וירא )כי( י סהר 15 %ין *סר וכן ס0מ0 !רות סרס נעניססנהיס
נס' ירכו. 5טקעכץ 656 ע5,יותר סור0ס סbib *5 ט4 יפול לו. יכוללא

 שיסיע כד ענסו סיתגבר יעבקצ 50 יכרעו דור סיסי' לרכיו סימן !ס
 מט*נקין תניס כדרך 5ספי1 כדי , ירכו בכף ויגע : ינתןלקעקע
 סנכורס 50קה ע5 טענודס מן 5פוס5ו נע5.מוס. לעסותו מכיון וי"ג ,יהד
 *ת ססמויק 5פי ברכתני. אם כי )כז( : נ3כוריס 0עצוד/ כיון.טעמו
 15 560 ולכך סמכס כ5 5ו סלהו0 טיהר ק5 יותר 1פ6ותו יכוץס6דס
 נרכתני Db כי ד"6 סמוכס. 0ס לידע לריך סמכס כ5 0ס5וה0 סמןמס

 0מ7 נ* סגידס יכקנ 15 *מר ולכן 0כלחתין וגילוח מנת 5י תןמנהני
 !ס 5מט וסרינו ונלחתיו כמותן וגדול סר כנגד עמדתי קומרס6תפ6ר
 ויברך *%5 כנודי !ס 6ין סכלחתכי נומר כ5 לפני ע4 ותתפיר 05מית560
 כ5 נפכי 0*תנ!ס רולס *יני Ssb ;נלהתכי *0נח7 לנינן ניע סםצותו
 תוכנת נו 75 סטין * לשמי תשאה[ זה למה )ל( : לפקו' פ5ףנלה
 כ3 כי *נרנן *נsb 5(1 65 תקרנני ob לנדו 5ס' נטתי ינו5ת ני60ין
לוויתי

 ו~
 :' סנרכות ע5 5ו ססודס פירסו ורבותינו מנרכס. מם סנתונ פ4

 5סמהין יכקנ רוס ו5* כרחו כ5 טסו* כמקוס פי' * שם אתעוויברך
 . פנואל את עבה כאשר השמש לו ויזרח )לב( *5: ניח עד15
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לוישליוקג
 5סכיר יכון לוס מלין לו5כ וסו* מסמם 15 ויזרח דיל . ירכו כ3ל31;ב מסוי צם3י5 כן כ5 סיחר ולמס פנייך *ת סכצר קורס ססטס סזרחספ"
צו

 מסוי
 : סתמם  וריחת כלור וניכר מסמס מזרח כד סכט כ"כ סיס כי לו5כ

 מטתכנס כ6דס . הנשה ביר אח ישראל בני יאכלו לא כן על)לנ(
 מהניחו קנס צסבי5 ד"ת סגם. מיזכרו כדי ר"ל . דביו נו סטתפיוס

 : יחידיכלנוסס
 הילדים : סי5ךיס וכ5 סנסיס כ5 ט*5 * לר אלה כוי )ה(לנ

 דרך עבדך. את אלקים חנןאשר
 )ו( . סי5דיס -nlub~- ססס כסו וסגין בסיו ססס קוטר רלס 5י כיטומר
 ותשההוין. וילדיהן הנה השפהותורגשן

 ויסתחוו קלטר 5י סכי
 נסתחר 5ל יכקנ נני מלנו לנו סספחות ססתחוו יס ם*מרו נניססו5י- מספחות ל5י סמתהוו ם5* 5פי ופט . וללס גנילרח5 סכי נתרכדקלמר
 כל לך מי )ח( : מס גס ססחחוו ססמתחוו ורחל 5לס לנניכסרלו
 ומס *חס 5מי aShc ו5י גנטסס דגר 3* כג"וחו לו סיד osl~sרוס 51* סטחנס כס ופניו ענרו יעקנ סכנדי פגשתי. אשר הזההמהנה
 טיכקצ כסס חסנ כי סמחנס כ5 75 מי עתס ולסר לויו טנסתירלו
 כ5 5ו סתס3ח 73 גדול סול עי 5ך סי ופ" סריסוכיס סט5לכיסמדגרי
cs~קוטר לדוני נסיני מן 5טנול 13 וימר cnb נכיני סגדו5 ס6דון סול : 
 סרחוני 5מחו5 5י סכתרנית כ5 פירש"י . ותרצני אלהים פני כראות)י(
 bSb סכון כתם 15 טזכיר יכקנ מש ס5ל סרטנתן ונתב 4. נתפייסתפ"
 טבחתי *ת גי קח 15 סימר חפן בסון לחיו רצוי ימי כסו ותרככיפי'

 : 75 רלוי וסייחי . ל5קיס פכי כרלות 4 ססס פניך *ת סרליתינסנור
 טרלוגו סולח סלדם סטגחס כי טנחתי פ" . ברכתי את נא קח)יא(
 5פי כ7 כ5 נו ספניר סלכן ים נטדרס . ויקח בו ויפצר : מסנקרית 7sns סטנילין וסמנח' ס' ברכו טלסר מרנונו ססו5ת 3פי נרכסגקרלת
 ועסו סגל כולס 13 יסיס סיכקנ וספגו כו5טות סני ע1 טריניןמכססיו
 לסר מכתם ורכוס קנין כן כ5 5יעקנ כסו כסריס וכחס סוססכו5ס
 יעקנ נו ספליר ורכן סוס נע31ס ת5ק רקחת מסרי מסתגלי בילחזור
 מלמר י5י כסו ונתרוס תגלו ויתקיים ירכס Db סכ5 לת עטנומיקח
 5סהגייר מסקו ינולו סיס אמנו סנקס עטי לסר סיס טן 7DD גיל5יגס
 5סזכיר רלס ם3ל כולן וטחו Db" ו5י . הצאן כל ומהו )ינ( :מיק52ס
 5* נמי זס ומטכס סי5דיס כ5טיתס

-Db 

 3כ55 סי5דיס גס סיסיו ס"ס
 . נכ55 סס גס דמטי5ל וסנקר וקוטר 5סלרי7 ר5ס ו5ל סכלן מזכירל5ל
 5סס יזיק ם%5 ידותו 5י סנקר לנ5 דקם נסטס ססס ס65ן נזכיר6"כ
 רלס ם5ל . אדוני בעיני הן אמצא לה למה )סו( : סדרךטורח

 13 מקרטין סלין סמיכות לגסי מחגרת 5רהק 5דורוה סימן וסולנהנרהו
 כיר סס סיס ס65 ספסר פ4 * בית לו ויבן )יז( : ne? ל3,5לדס
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עליי,2לח הטורפ"
 התורהקד

 : להיו כסו ספגי עז וטגד5 חזק נית 15 מנכס 6"נ נית 15 לננו/וסולרן
 י"ס . ש5ם יעקב ויבא)יח(

 סנ' מכס לעיר ס75 ומגס סקוס מסוי
 . להגו וגתייסנו נלו ס5ס ממקום כקוטר יתנו 0ס ע)מיס 0י005יגסיס

 טתחי5 וכתר רכ דבר סוס 5ו לירע ו5י נמ5וס מגל פ" 6נר0סור/
 סכס עיר ס5ס לסר סיכן פי/ ומרטבכן . דינת טעסס 15 סלירעלספר
 לרן נולו עו 5נו מקט "י טכסו טפחד סיס נסוכות חיותו זטן כ5כי

 סלרן לנסי יטרוסו לו טסט קרונ לניו כי ינע-נו ס5י -ע לז כיכככר
 נם5וס סגל עתס לטר ולכך ימר56 6רן ~כות 15 סתעטוד לו לניווכנוד
 פני אח ויחן : נדרך לויניו כ5 טכף 0סס סלעו כי לנותיו סגורי לרן56

 טפגי כלרן יוסבי מוריס טרם תחוס סטקוס לותו תיכנסו 5נניוסיטן וסוי נלכמגייל נסיות רלס ו5י וכרסיס סדות וקנס נס סהז1ק כי .העיר
 15 סט סי קוער יסרל3 לרן 5טכ5ת ;ס ס,כיר כי פ" לנרמס ור' .זרעו
 מסיס קומר 5ל0 בת כזכיר * לאה בת דרנה וקמצא 3(א(לוא סבי: 0כו5ס כחדק סול תמוג נסח5ק

 סטקכלין לוי ממעוןלחות
 )כ( : 05 קכלו סיתיס כ5 גס כי 5יכקנ י5ד0 לסר ולסר נקמתםונוקטין
 ור' . כדרכה ס5י ויעניו כדרכם ויסכנ פירדתי . ויענה אוההוישכב
 לריך לין כתנ וסרטנתן . עיבוי קורל נתו5ס ססית0 נסני5 כתגלנרסמ
 ונתמר 5עכוי סכיב0 0קדיס סכי פיכוי קורי לוכם ביית כ5 כי יס?5

 ופפפפ 5י  יב5תנור פפ5מ  לפפפפ  מריוס ועט . לותם ושכב ויכנףכתיב
 גדרו מסיומות פירועי . יעשה 5א וכן )ז( : 5סכיבס כנוי סקדיס5כ7

 נזט0 סטופיס ס0כנכנייס חרמנתן עניו ופקסס . סוכריות מןובנמס
 סלרן ינסי ינסו סיקס מתוכנות כ5 כי כדכתינ וטכור וננ0טסונעריות
 ניסר56 כסס נבלס כי נטרלן ל5 נטמ7 יעמס hS סוכן ופ" ~ניכסלסר
 )יב( בכנעגיס: ננוס לינו כי ביסר56 לטר כן .ע5 3סן יעסס 5לוכן

 מרגונס 3לסס 4 סיתנוס הפיוס זס כ5 . ומתן מוהר מאוד עליהרבו
 סיתס 5י מסיי ל5י סטנו סיקחוס יר6 סיס ו65 סיתס בניתו כנרכי

 את יעקב בני והגנו )ינ( סנערס: 5ב כ5 וידגר הסו לניומתרלית
 ז"5 כרמוסן כתנ . במרמה אביו המור ואתשכם

~"Sh 
 סחטור

 בטקוטו  ךנרו בניו ל5י יכקנ כנס hS לתיר ול5 לביס Sh ונרוומכס
 כי 'וטקסס . כ55 נו יכנר סלניסס רלו 5ל 5ק5ון מדבר 5סס סריסנסביל
 ססי0 טענם ידע וסוי ענו ובכלתו יניסס מנרלון כפסוק ספסטכרלס
 סיסים יתכן ס5ל ועוד כעם 5טס ול"כ ו05רגס 05תיסס סכ-וגונמרטת
 נעכס סיו כו5ס ודלי וסנס לותס טמע לסר 5כנעני נתו 05סילנרלוגו
 לפס 6רר 5טס וע"כ סטעמס עסו ו5וי מסטכון ל5י סטככס זס כ65חת
 כוונתס ס0יתס 3ל נמרמס מעכו 0כסוק מלוטר סטכ ותירן .5נדס
 Db ולפי' 05מו5 05ס טמכ 5ל לוקי סטרמס סיתר" סגו ל3לטרנס

www.daat.ac.il   *   דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



 התורהעל דן ל '8ן יך הטור פי'ק
 וכן ויכו סכם מנית לחותם יקחו כולני 3סיותס חסמו 5סססמכו
 סכיר כ5 וסרגו לינקם רלו ולוי ססמכון *5* יניסס כס כלתםסיתס
 בגי ~Th  מעסיס וגנם . לנמו סכס 5סרזג )0ס ס0" יכקנ ככס זסוכ5
 כ5 טלווין נח סנני סרמנ"ס וכתב חלס נקי דס הפכו סלדיקיסיכקנ
 פון ופ75 פ5ן נכ5 סוחט" 5סוסינסדינין

~SC3 
 נח וגן ס5סס מלות

 ,ס ומפני נסייף יסרג סרו*ס סרי לסורגו דנוסו ו5* מסם *חת כ5מכנר
 . עליו דנו %י יכק3 3ת 6ת סנז5 5סכס סרלו סכס נכלי כ5גננמיינו
 ע5יסס יכקנ ככס ולעס נסרינתס 5מקוס זכו סו* ו""כ סרמנ"ןוכתנ

*56J"sb כגון סייגו סדינין כ5 נח גני סנלטוו Db וגזן ועמק גנב 
 *0 לנ5 מיתתן סי* ע6זסרתן כליחס כנר לס מיחס הביסס וחייג1Sb3 וכיולי

 *מרינן %ל עמס מלות סי6 מותנו חטי נזם לין סוסינדיינין ו5*כנר
 סכס 5נכ4 מיתס חיוב לנקם לויכין לנו ויין מיתתן סי* זו לזכרתןנסן
 גנ5 דכתינ כריות וגלוי ע"ז כגון נסס מנתחיינו עסו עבירותמכמס
 סדנך ס6ין *5* סקרן *נסי. כסו סי5 מתוכנות כ5 כי וכת" וכו'מסריס
 נסנור סכס עם יכקנ נכי ודנין *נ5 דין נסס ונניו5כסות 5יעקנטסור
 *גסי וכ5 נמקך נוקטת נחרג נסס 5יגקס רלו רסעיס סכס לנסימסיו
 5סחכיץ סיס כי עמסם . מכרתו סנרית חסנו 5מטמגנתוו)6 גי'סריסעורו
 סכמו כ5 6פס וקרר נסנגס ססני*ו0ו כ5 כ5יסס כעס ויעקנ5סס
 נוטח" סיו וסם *תכס ושנכו נטכמןו 5סס סימרו סעור קלגסיחמס

 זס וע5 כ55 5סס סרסו 5* כי נגס וסרגוס oa 56 יסודו ולווינזנורס
 כי לחותינו I~De ו5* כתילי. את ולקחנו )יז( : 6פס וקררכעס
 תינסי נכנור * אתנו הם שלמים לכא( : מדנרים סיו יניססנטקוס
 )סס ויחר כ35יס Dnle סרקו כon~b 5 סונליס סריו מוס3יס סיוסעור
 05ס *מרו כן כ5 מפכיסס ספיר וסומר'ס מסס נ0טריס סס וקודימקד
 ויד כמו רסיס מקומות *נרסס ר' פ" י ידים רחבת : כמלו סס3ס5ו6
 סס עקנס סרט3עז פ" בהמתם. וכל וקניינם מקנהם )כנ( : 5ךחס"

 קמר מקנן  כדכתי' סלדס קנין כיקר סס כי בכדר סס לסרס3סמות
 נסמתס ss~3 נצית יחידות סנסמות כגון כעדר לתם D)'h ולסר3ס7ס
 ויהי גכה( : מלך רצוח סס לסר נסמתס כ5 כלו' 5מזוק סוסון כפ5*"נ
 גיוס יוקר כולבת מכס פירס"ימכ5 . כואבים בהיותם השלישיביום
 כדיין נסיותס וי"ט . סר6סון ניוס וליס במנת נסיות סח5 סס5ימיכיוס *י סקסן *ת ערמילין דקימר כן טסמע *יגו דמעס ר"* ונפרקלסלטי
 נסנין ונמ5כין שנתחרטו 656 סר6סון ניוס 5סורגס דגנתס ס" כיכויניס
 כדיין ומלקוס 5סורגס סס5יסי ניוס ס0סנימו כד ימים נ' נזסופיו

 וסרגוס סס5יסי ניוסכו*ניס
- 

 5מו5 כ5ס ססכיעו ו5ל רניס מסיו וי"*
 5טי5ס סר*סון דניוס ו~* . כו6ניס כ5ס וסיו כ5ס 0ט15 סם5יסי יוסכד

 : ס" 5מי5תס רונסון יוס ו5כו5ס דיש וכינוי קקי סס5יסי ניוס ויסיסרגהס
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עלהתורהקייו2לן(פי'הטור

 וסג מסויוכתי 5י סומלתן נתנ * מובח. שם ועשה שם ושב )א(לה
 עי"ז מטומ6ת 5טסר מזנח יכסס וכח"כ תמס סס רסנת סלופו ויתכןמס
 %5 ס ימים מנעת . 5טחכס הרן מנו ו*תס סנ*מר כענין סח55יס טז*1

 סיסיי *י 1613 סרס 5סטסר 3טלוס נזדרז ויכק3 חט6ת 3מי כדייןכלטוו
 משנתו לפנות סס ומג לוס ו6ו5י נמכסס מוקדס Sb ניח ונעלסונקומס
 קיימו סnlhl~S 65 כוי ניער סל6 ומס * אותם עממן .)ר( : 13פינקס
 מסמס" %51 ע"ז וקחו ס%5 כתג וסרמ"נן . ע"ז וכנוד ס%5 ססתנוהגבס
 מכסס נטווס כבר ס5קמו OD סכ5 04 ו5סטי5 לרוח לפזר מכוניסס6ותס
 %56 5סס מותרת וסיתס נע"כ ע"ז מנם וגוי %וחס תכפו כפ" ע"ימכס
 ית/ o~O )כבוד רידוין סיסיו סקדס לטהרת 6ותס לנסיר לוססיעים

 k-Sec תמת 6ותס טמז ויכל לינור 5סס די וסי' קרנן לפניוו5סקרינ
מקוס

 ס~
 65 סרטי'ן כתנ י דבורה ותמת )ח( יזרע: וא נו יענד

 קותו וערך ונין Sb נית 5מקוס ויקרי נין זס פסוק נכנס 5מסידעתי

 36ט סמו קרי לכל רנקס למיכת סרוטז רנותינו סימרו 5מ0וסקרוני
 זכס ס%5 *סו כ5 מנכס 56י ננכ" מרנס ס" 5* סמיכקת ,כ5 כינכות

 סמפטו סיכך ופירש"י . ינחמו נסונו ס56סיס 15 וכריס גסונו5ר%ותס
 ססזכיר מקס נכין ררנו *65 שכר 65 065 מיתת מגק לע"גפרממס 5י סכתונ %ף סטנו עסו סע% כרס סבריות יק55ו ס5י מחתסיום

 ססהיר 5מס נס סךינר וכיון נמניקתס cnib ותגס נרמז מיתתםסכתונ
 סגרי מגורר קינו זס טכס וטיסו נו. דרסו וע"כ הסו ו5י*ותו
 עסו לותו יקנרו יחק מיתתסזכיר

 ויכק~
 ס65 5ומר יתכן 336 נביו

 כסו וילמק *ותס סוכ, ותסו סס יעקנ-לילו גי כנוד נמותס 05סיתם
 וטיתס חת. גני סיקנרוס 5סזכיר רלט %5 ולכד טניתו יו%5 וקעוענגיו
 ב6ס ועתס 6רלס 5% מנס רנקס כס סברס %חרי כי יעקב כסדנורס
 רבקס וכנוד יעקנ נני בניזוק סגתכסקס 6ו גנירתט 5ר6ות יכקנעם

 fsnot לכ',פ יכקנ סמך עדיין פירס יעקב. שמך )י( : נניחווסיתס
 יקר% %5 סעחס 536 סמך לסחיי ל כסתירת 5י סו6 כי כסו 50סרו
 יסרם סמו ויקר* ופירוס סמך, יס" יסרם ים כי יכקג סמןעוד

מוסי
 אשר הארץ ואת )יב( : יעקנ ~קר6 סיפסר ו5* יעקנ ע5
 ניכנס 5* 13 גתנס תכנר לע"פ אהננה* 5ך וליצחק לאכרתםנתתי
 כל מנוכס 5סס מכתת" כעו וקוטר מצוטט וסוסיך נ% וכחס נסנוכס15

 פיוס מרקס זס ס" ס5* 5סודיכ . האלהים מעליו ויעל )יג( : 5ן*תנגס
 )יד( כוטד: סו6 יסר נמקוס סכיכס כלו ססרתס %5% 5נדסננו%ס
 וכנר פ" *נרסס ור' . עכס ססליבס כפסטי' . מצבה יעקבויצב
 ג"כ ופ" סמן ע5"פ וילק נסן ש" ונסך ר%סוכס נפעם מלנססלינ
 )מו( סמן.: כליס וילק והח"כ %ות0 לרחת יע %ו מיס נסן כליסוימן
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 התורהעל שלוןי הטור פ"
 *חרת פעם קרלו *5 3ית כנר סקריו t"Db אל. בית וגו'ויקרא
 : סורס סשכינ0 001 סי5סיס 3ית סול כי ונכון למת 0ד3ר כי5סודיכ
 טיתתס ס5יחר "ט י שמו ותקרא מחה כי נפשה בצאת ויחי)יה(
 ומכעיס י*רכ סכן ותקרי טתס כי דקרי מפמטי' כדמסמכ 0סס 15קרקס
נטת

 ממהכ5י
 סנסטס 05 סהזר0 ולהחר 05 *ירכ וכן סנסט0 15 ומוזרת

 נפסס צללת וימי סיתות סחי 03 מכהויו 5מס ניחל ונמכי מס )וקרלס
 : לכרי גן אוני. בן : פעמים 3' סמתס ל)* ותמת ולמ"כ מחסגי

 כס*דס נכגנ מסו* כנכן נקרן נו5י ינוו ס0ו* 5פי פיום"י .בנימין
 והוכיח סרטנתן כ5יו וטקסס . וימין ופון 55ון נכיטין נפריס עירס3*
 3ן קרחתו סימו נפי סול ופ" גסריס 5*רס דרומית שר56 לרןמלין
 הרגם ולניו נלוני לכלתי %5 *וניס 5חס מרסון *53י 3ן 15מר וכוג0*וני
 פכח נן בנימין לותו קר6 וע"כ סוכי ראלית כמו כח מלנון 5טו03לותו
 גקרלו כן כי ימו לקרבתו 3סס לקרותו סר05 ו0סל05 סכח 0ו6 הימיןכי
 )כב( 5גנורס: 5טו3ס לותו סהרגס ל5ל *טס סקריתס 53מסכ5ס

 ננו מחי55 מסמכ כנותנותו 0כתו3 סיפר סרטנתן פ" . ישראלוישמע
 סטכיו ל5י כפסס ינח5 ו5* פגיו מקפני מניתו סיו5ייוסו לוס ליילוכיו
 טסתי כסס וע"כ ובסון סטיו fiSb עוז 51* כע-ך מניס ויסיוכממס
 ססנטיס במנות סנ* סענין תחקת סכל n'bb *חד פסוקפרמיות
 דרך וכ5 . מכסס מכסיו 3מני5 נדחס 5* ריויון כי רם, כגסטסנו5דו
 כי כור 5יכקנ ת5ד ס5ל מפחדו נבסס יגועו רבונן ם5353 יתכןר~פסט
 פחד ו5י סיחים מסבר יוהר ויפסיד ח5קיס נ' בקחת וחסנ כנכורסו*
 סיוחס נסנור *סו וכנוד חסם %ו מתס ו~0 ויוני סית' וקנס כימלטו
 מכיס יגנקנ נכי ויסיו ופ" טד0 כנגד טדס סנכורס מטנו נטוס ובכןמפחתס
 סרי נ05ס *ת וימכנ רלונן וי5ך וי"א . כן לחרי סו5יד bS כיעצר

 סולד וכזר כמר סניס גניו 0יו כי יחום re1 ונ005 רח5 יכקנממפסיד
 מט" "ג 0יו מתחSJb 05 כסר סניס יגבקנ נכי ויסיו וי"ט . נניוכ5

 חסיד יהודה וה"ר . עהס ממנו 0נכורס וניט05 כנ/ וחמונ נכוררבונן
 טפס כרח 15 מס75 פ" רבונן וי75 ס0ו* נמקוס יסרתן נסכון טסיפי/
 נתקנל ול"ו גנטס 5מכנ *ניו מרלף *ניו פינם 0053 *ת ויסכנולמס
 oh5 נ*ס5 מטתו וכסס רלונן נרה זס סצמני5 יסרבל ויסמכ ונרחרקונן
 *ת ויסכו וי"ט . כנהח5ס כסר מניס יכק3 גני ויסיו רלונן מזרולז.
 )לניו 5טגוע טטהס ,ל5 סטתו מכסס bSb נ005 כס כתיג ו5ינ05ס
 יכקנ ל5, סטתי למר 51ל כ05 ילוכי ח55ה לז סיטר חסו *)יסט)נול
 פ" ארס, כמדן 5ו ילד אשר )כן( נ5נ5ס: ורסונן 0מט0ס5יכ
 ויהיו )כח( : 0מקרלות ורז וכן מס נולד 5* ננימן סנרי 06ס0רונ
 יום? ם5 מכירתו ססרי בתורס ומיותר טוקדס לין פירם"י . יצחקימי

 סטמפר מקומות 3כ5 טכסגו כן כי פ" ו0רמ"נן . ילמק ם5 חניתתוקדטס
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על ,2לד'י הטורפי'

 התור~
 רלוי וס" מלמר  סרור מתמין ולח"כ ומיתתו ותו5יותיו סלדםבכין

 כמנורך ננו 56יו ומג וסנכ זקן טוני נסיני ממת קומר כין כדססמתין ל5י סדורות ונסלר 5לנרסס כנכמס יעקנ 5תו5דת ירחק פיתת5סקדיס
 גטערת סקנרוסו %מר סולרך 51ל נסיו ויעקב כסו וקברו מעלתוסנוח5
 hS לס יקנרו0ו ולגס מסול כעור יוסב ס0י' ס0,כיר נעגול-סמכפ5ס
 : לנותיונקנורה
 נססת ונקרית ל5ון נחי ומטת סוג פיוסעי * החתי אילון בת ערה את )ה(לו
 ממס וכגס יסודית סול ו*ס5ינטס 5עוז נמעיס טקטרת ססית' מסע5

 לני קנטרי טעס גתן )6 מגס סרמל'ן וכתג גאז. מכופרה 15טריסתים
 סם ס" יפמכל5 נת צרמת ועוד עכס וכלן ארי oc סגקרללס5ינמס
 לנרמס ור" סנסמיס לקיטור סיורר סס יסי' ללון נת וכסמתסכ5ס
 סרלסוגיס נסים גסתי כי )ומר ויתכן . כלניס וגס סטות ב/ 05 סיו כילמר

 ופינקס 5ילחק רות לורת מסיו בעגור לו% נכיס נ5י מתו 3מע05ססווכרו
 נת ל50ינמס וסמם לחרת ונטל ערס וממס I1Sh נת לסתו לחותונסי
 נכמון כעור סס 05 סס" נסנור גניות להות יסמכ56 נת SJhעגס
 מבסון סרלסונס %5סתו ס" לסר סנכנד 3סס סמס קרל מחקתסקודס
 נעיני רכס וליכנס ממספחתו טסיתס נכנור כ5יו מנינם סיתם מנטטיס
 סקדיס עסו פירש"י בניו. ואת נשיו את עשו ויקח )י( :י5חק
 מתי ולת נסיו מתי לת ויקח כתיג נטי יעקנ דבבי לכ"ג 5נגיונסיו

 מסוס כן עס0 דיעקנ וי"ל . ונביו *מתו *ה ויקח ממס גני וכןמפחותיו
 זולתי ינו5ין סיו ו5ל קטגיס מסיו נסנור נמי ומסח מעמו מתירלססי'
 לחרי ס" ממסע ו0 כי סרמנ"ן כת2 . נכסו טם""כ נסס מתפוסקסתו
 0" נחרן יכקנ ס0י' דנכוד ולע"ג ילחק טות ולחרי מחרן יעקננול
 ללופי ניטי למכיר ס75 כי סעגין סי/ כן 5מכ5ס טמפורמ כמו נסעירסול
 סיו ניחו וגגי ונגיו כמו ליס ת/ עם סס כ751 וסי/ סקרן יומניסחורי
 ע5 מכיר נסר 5ל 536 נטמור o~lnb סוס 15 ס0י' ויתכן כנכןנקרן
 פכ0 כגכן כלרן יכקנ סמור ולתר לדוס סד0 כנען לרלס 15 ייוחסכן
 ולקח ננרכתו לניו 15 נתן 6סר לנותיו גחלת סמול ירגב כי מפגיו15
 סחרי מעיר ננסי נ5חס ולז סס 5סתיימנ נסעיר וס75 ניתו גפרותכ5

 ופי' לתרה T~h ל5 *ונקנוס הרכוס . ארץ א5 וילך : סלרןיומני
 ומרמשן . סס ויסג סעור "3 גל *סר עד יט5, נלסר )גור ס750רש"י
 נענור הכינוי חכר ו0כתונ מגביר *רן ל5 וי5ך סלמר נעיגי וסגכוןכתב
 גיתו יו5י7 סס כי ונידודו סעור 3סר עומד ססי' נוזכר תכנר ידועסיודיו

 מגוריסס עיר כסו פ" . מנוריהם ארץ יכלה ולא )י( :וכמו0ורניס
 נרפותו לנ5 פכמיס ל5ף וכוס כוס תמל כו05 ככען לרן כי חנרוןוצול
 )ט( 15: וס75 ולחיו ספרן כ5 גנונ זנמקומו בגבירו 3עמו7 יכון 3לכי
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וי'ש'לח  התורהעל " -' שאיפי',הטור
 ומכיר נולם נסיו-יהרי ססו5ידו טזכיר.סתו5דות . עשו תולהותואלה
 ורעוען *ליפז סו5יד סוף )ומר ממנו סח) ומנס סם סו5יד 5* סו*כי
 *ס5ינמס,סנו5ךיס גני גנמסס וס,כיר ס55ו תולדות מעיר נערן סו5יךווסם
 כס סיומנו כדי צעיר נקרן תולדות 5סס ס,כיר ס5* לע"פ כנעןגערן

 סנכ5 נסגל עשו* בן. לאליעד פלנש היתה ותמנע )יכ(-"חימס:
 כדי רנותינו נו דרסו. 5נד ננו bSb *טותם חמות מזכיר )6ס"חריס

 ויתכן סרמנ"ן וכתג . כפירש"י כמו *נינו *נרסס -ס5 נדו5תומסודיי
 סיותו נכנור וכמלק טנ0יו סו)ידס כי 15 יךועוס סיו *ליפז נני כי)ומר
 ID'S~S ילדתו 5ס .נודכ סו* *סר כלומר *סו נן קומר סכחונ גי פקםנן
 וגקרליס ספיר נסר היכניס סידוכיס וטס מצ'רלס נקח י* כסו נניכתכנ :5י כלטוונו וסכס מכיר נסר כטסם יסב ו5* עסו נני נכ55 לעו*נ)
 סמו-ונלטוייגו כ) נקר* ל* נטרלו יום3 *ינו ספ5גס נן SJb סמו כ5*דוס
 *)יפז 50 גנניו תקע מוכס סיטים נדברי ופירס"י . סמו *ת ויחוהעליו
 סיתס וכ0נד5ס מניניסן חמנכ וילעס סחרי אכיר *0ת כ5 סגימלמד
 *חותו ססיהס 0ע.ר מננוח Oh)D 50י תמנע לוטן וצחות חסופ5נמו
 רצוי ס4 -כי ,ס טונית דשתי וקין סרמנ"ן וכתנ . ס*נ. טן ו5י ס"סטן

 "ין וקודי צ3ניס ס"סס ינוגס 5מס נחו סיהס ותטנכ סינויס נדנריל5וטר
 כמרס וגני סימיס 3ד3רי 00 מסיגו כי סייוכ 3ד3ר כך כ5 טקפידר(פסוק
 כ5 נקמר ס3כיס.ו*ו)י 3ין ftw-hh סימנס רחוק המ"מ ומריס ומסה*סרן
 כזכר ס*115 תמנע סו* סימיס ב,-3רי הנזכר תמל כי רבותינודינת
 *ליפז נני כס קרח סס טונס כלסר *ליפז 3גי עם סס ונטכסלמטס
 עס וגטניס סיחך טן גולדו טטזריס סיו מניסם כי *ס5ינמט טנגיוסו*
 )דחס *הרי *ליפז *מת תמגרו כי ים-5ומר ספסט דרך וכ5 סיחר.נני
 לתזכיר כדי קמכגנ עמו ותקרל ותמל נ)דתס והקם 3ן י)ןס עמלק*ת
 עכ"פ סיו ז' ילעסו גנן ינ5 כלסו בפכי כמלק למנוה סיהס סכוגס כיילריך ם5* כוי להמנע סזס סנן סכתונ סזכיר עי קרח 15 קר* וצגיוסמא
 דרל Dn~b מונס ממנו גדול טסו* עמלק קורס קרח ני5ופיססמוגס
 פ" סכן קומר *ני וכור ונעתם. לקרח קנז סקדיס כן וע5מע5חס
 מבניו סו* גס פ4 ותמנע וקנז ונעתס לפו *ומר תימן *ליפז ובגיספסוק
 מטס סזכיר )* זס ומפני תמכע לוטן *חות פסו* וסלמת ספלםסזכיר 51* כמיק *ה 5")יפז ותלד כסו נן 5"5יפז פלס .וסותם וקטרוחזר
 סס ז', *ליפז נני וסני ולנקנס לכר תמנכ פכמיס נ' )ומר רלס 5*כי

 נ0ני5 ,תמנכ ם5 זס סס נ*5ופיס 0סח5יפו ולס . 15 ממכריסס*5ופיס
 5מכ5ת נעלותו .קרח וקר*וסו כננס יחסנ ם5* ספונם כמס סמוסס4
 קרת ויל* לניו ncb' *מלנמס Sb *לפז סב* דרסו ורנותינוסילוף
 ונקנס סיתס כסו "סת *ס5ינמס נן קרח כי פ" *נרסס ור' . סניססמנין

 כס נשנס ולבד כרס וגדלתו. *סו ומתס 5*סינטס IUPO ס" כיפכמיס
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ך המרפי'
על וםלך'

 התבוהק

 טנני'. סי' %5 כטלק כי טנכיס ס" סרוס פ" . ערה בני אלה !נניס
 אלה )כ( נגש: *ותו קור* ספתתס 3ן ססי' ככנור פ" *נרססור'
 תטנע נצנין %% י5ו 50 יחוסין כתג %5 פירס"י . החרי שעירבני

 וכסו הכיר יחום לספרי; סכתנו פ" *נרסס ור' . %נרסס גדולתמסודים
 *וטס %נ 0ס סו* סחרי סרמנ"ן פ" . כסו גני כ5 כלטוו ;י;ר*5נרנין

 סיס סטנו לדוס מס וכן ;עיר *ט 0סו* 5סס 7300 מיום טכסו5ירן ס" סוס וססס סירן ;ס ע5 ;עיר- ונקר* סטו ע5 ונקריתקדמונית
 נכי %5 סירן יום3י סתרי ;כיר נני סס י5ס כי גיגיתם ספרי;וסכהונ
 כסו סס כ5 ;כיר סנקר6ת נר6ס וקינו סס %3 6סר ס6דוטי;כיר
 שנקררת יוטס ייר;וס כסו וגני לדניס סחריס ים13 ונסכירכוכתי3
 מכיר כחס מנקרלת ונחכיר ~פרס bS ים עסו 0סורי;ס קודם;עיר
 סחרי ושה  5ך  5ך בפ'  רכפיב  מסי  פרבריו ק0ס וטיסו . סחריסיצנו

 סחרי פי' ח3רטס ור' . %נרסס סימי ככיר סכקר6ת *5מ% סכירנסררם
 7ר7 גן . תמנע ליטן ואחוה )כב( : סגדו5יס פ" יסורס חריכמו

 רשוי וטיס גכטס קין תונק ולמות כמו סיחים Sb ס3ת נייחססכתונ
 *חותם ותטנכ ודיסן ויזר וחיסון מכיר נכי כס 5טכ5ס יותססיטנס
 bSl סיחיס סיר לתות ו5י סלס וטן ט%נ טן לוטן *חוה ססיתסולאסר
 וכן יתירס ו"ו וענה. ואיה צבעון בני ואלה )כד( סכיר: גתסיתס
 כי סכתונ ופיפר נניס וסו5יד סתרי יזכיר  סלעי נן לנכון וסיסרניס
 ונס 5בכון לחי דודו ככס ונין נינו צטנדי5 טימיס מ5י לנכון נןכנס
 פרדים סס הימים. את מצא אשר עצו: פ5 חטיו סו% 5נעון 3ןענס
 כלפיס בסקר כן סיין טס מינו הציינו טין יולד כי צחכטס טליוסוף
 . ויוקירו נטנכ קרונים מטס במיניסס סכיר כי למכמש סדנר 15ותהסנ
 ורלו יניס 00מס משיוטס l~ss  סביו 5וטר ורולס גברי% הרכסויונק5וס
sliJSוהמלי 5ו ודוור ופין נמדנר לנדו וסו* טחטוריס מטנו 

 וסגיך ידו
 טסס  וכי55 יותם  ספלי  נפי %י  סוגייה  5כ5 ירך הנול%  מבסון וסולטסם
 ואהליבמה דישון ענה בני ואלה )כה( nblo: נגנורס סמוונווכ
 כנס ונס בתו. דינם וקת כסו ננסות זומר ספסוק דר7 נן . ענהבת

 בן 5ו וסיס 5מכ5ס להריו ונטכס לנכון יחי וסול תזכיר רביכי נןסוי
 נת קרונתס כמס *ברנטס ;סטס נת 151 דווו כעס דישון 0;מו*תר
 לנכון נח עכס נת *ס5י3טס כמו נססת סכתונ יטר ולכן ננעון נןכנס
 כנס נת לס5ינמס 651 מעון נכדת סיטים %ת ;טל% ענס 3ת סו6כי
 r'b עכס 3ה ולס5ינטס כת3 שנרסס ורבינו 5נעון *חי סחרי ;עור3ן
 לחת *ן5יבמס ל5י סיתס ע% ריסון בפסוק סנוכר ננעון נן כנססוי 56י 5ס,כירי לרי7 טס כנמו שותו סיס ם%ס ספסוק 3רל0 סכוכר~ס

  דגיו עס סחורי סעור גנית מתנ57 עכס מטכס וסו5י7 *סו ע5גנעון מני יחד ככס %56 סיס ס5י דרסו ורנותיכו כנכון נת כנס נתוסיתם
--- - . - -- - -  --- .  
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 לוישעירקיא
 תסס ענס כי פירס ור"ת ננו. סול כי לנעון 50 גניו עס מוניוולכן

 נלסון עכס סול 7כתינ וס6 לנעון נת כנס גת "ס5יבמס כדכתינסינוס.
 ספיר ננקסן דודיס מעיר נני 5נעון לחי עס נירו0ס הירסס מסוסוכר

 קור" 57כ7 ופירש"י ביסלנוהלן.כדמוכת
 ענס 6ס5ינמסנת

 0נ"
 כ5 כנס

 קור" ו5כ7 "ס5ינמס טטנס וסו5יד לנעון 0%ת'"סו
 ובת עכס נת "ותם

ויין .ליעיי סהמיסי גז. דינן וסול . המדן דישן בני ואלה )כו( :לנעון
 קפיך"

 5סבדי3 6הד נפסוק סניסס כססם רק דיפן 16 דיפון מיקרינו
נין

 סניסס-
 ןיסן כ"ז 5קרוהו יכתונ וסונר7 הירס ויכל תירום וורנר וכן

 ממטע סיס כן כי _סיד סולניו כנזכר עכס גן ריסון 5סו% כריס יסלס5י

 נכתנ .. המלכים ואלה )לא( : סמו 00ינס "5מ5" הולדות 15 ליחס30י
 סחרי נב( כ5 :נהגנר חח" תרנן ע5 לניו נרכת נתקיים כי 5סודיע~ס

 וסיפר לדוס מקרן סס  טוינות כ5ס סערי' :י5ס נירלס ע5יססוט5כו
 כג למר .פנל bSb יסריך מלכוה עד מ5כותס סנמסכס ו5לבישראל. מלה מליך לפני Sb1PI: כסו ט5ן נן ט5ן 5סס סיס 65 כיסכחונ
 תענוד החין וקת 5קייס מ5ן 5סס יסיס 5י גי0ר"5 מ75 ימ5ון כ"0ר"ן

 טחך לפני .."נרסס רביכו פי' וכן ממס נימי כנר מתו סכ51סויפתר
 ס"י7 .15 הסקנס טפכי כן ופ" מ75 ניסורון ויסי מסם-כדכתינ וטמ5ך
 כתנם נננו"ס כי וי(מ מלכו. 5" ועדיין סמ5כיס י5ס סמוה ממסכתב
 וכתב .טמס

 סרטני
 "5ס.ועד לת- תזכיר 5טס סננו"ס כי. נכון ויינו

 כיחד וטלו מתורס לפני "5ס סכ5 וסנכון נסס ותפסק תמגס ומן"י,ס
 ,טן ממס5תס ססיס %ו נטקוטו כ"" מסיס פי'. 5טקומוהס סמוברוטס
 הנן בעל )לה( , חקלרגס רסעוס מכות כימועט

 סו% עכבות. בן.
 ויהכן יהרת גניר 15 ס~כיר %5 כן וע5 לפניו סטרן %0ל טטקוססיס
 ונקר" מקוס 00 הגןססיס

 ראלה לכו( : .סוכלך כן ולחרי SD'1 נע5
 סכו, נדור "5ופיס מסיו עסו נני מגס אחה"ס עשו. אלופיכרבוות
 ילופיסס ונהכו פסק.מ5כותס כן ויתר 5ט5וכס וכלו סל5יחו כןולחרי
 לכוע~פךוה' וגו': "דוס "יופי ויסיח סדר וימת סימיס נדנרי כתום וכן5רלס

 ס,חיס כ5 תיו סר"ם,ניס גי . אהויחם בארץ וגו' בשמוהם5כוקומוהם
 סנט נסיהי ססיו יו "קד נכס ומום)יס ,חת נעיר כ5ס יוסניס"5ופיס
 ללוף כ"י ססיס נמ:פחוהס "5ופיס כ"הרוכיס "5ו "נ5 "נ ניח רקמי"ו
 "5" נדוך 6הר "5וץ וקין מומנותס מקומות ו5כ5 עמו נני מ0פהית5כ5
 אלוף : מ5ן נסס לקרות לכסל ע5ו h~c ")" נ"רלס כמ)כיס סיו כיסו"

 )וכר רבים וכמוה "ים סם סול וס תטנכ לנרמס רנינו נתנתמנע.
 גטי "י "ס5יננזס. וכן סגיןבנקנס

 פירומן וקכי יתר סו6 וט "5וי
 "ס)ינמס "5וץ וכן ויתת עלוס ה)וכיסס ")ס "ליפו פ)ג0 0סיתסתמכת "5וי

 וגו' "5ופיסס "5ס עסו "מתפסיפס
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 התורשעל ב8 עם יך הטורפי'
 וישבפרשה

 ל53 מעיר נסר כסו ס:הי:נ מלמר 5פי * יעקכ רישנ )א(לך
 צירן לניו מגורי נקרן כגר יכ3יכק3

Yh5יעקנ ורע ננ5 פי 5סס 5ל כלרז זרעך יסיח גר כי נסס וגתקייס 5סס 
 ?ולרן 5"רן לחון יגח )" ולציו "3יו מגורי T1h3 סימר כע"פ .ניטר
 כיס דתי "ברכס כירן יחיו סגורי 3"רן תימל ד5י כנען 3"רן5ונזר
 15 כנען כלרן י5י "מר 5" ו"5ו חכן 3,רז "מר 5כ7 ככיס טססרי
 אלה )כ( : יניו מגורי נתרן "מר כן וע5 סקוס 3יי,ס יודעיםעיינו

 ימוג 5כ55 סניו עד וג5גו5יסן יסו3יסן ל5ס פירם"י יעקב.אולריה
 סרגזב"ן וכתב . יום י5ד מס 5םון סמ"ורעוה י5ס "נרסס ר' כי' ,סוכעין
 י5ט כעיני וס:כון יגס יקד מס כסו ניטים "5, נופל I1C~L ,סם"ין

 יעקנהקדות
 יוסי

 מכנר נממס קלרס דרל הכקוד ו"ח1 סי,כור ויחיו
 5סס מ"ירע ויחיו יוסק יעקנ תו5דות ל5ס יטר f)~b 5מע5טסוכירס
 ס~כיר כיסר נפח סני:יס סוס נספר סכ1כריס 5כ5 מרומן ו"פסר וכןכ7

 עד נסס סיס יבר כ5 וללואיס ומלויס ביס ונכי נניס עע-ונהו5דוה
 והוא : זרעו וכ5 היו וצי חיו יעקנ נהו5דוה מנס כן הורס מהןטעת
 ו"וכק5וס גערות מעמס עומס מסיס פירס"י בלהה. בני אחנער
 גדלותו סס כי עטס סול נער חיותו מיום כי קוטר ורולס רני וסולתרכס

 תו5דוח ל5ס פי' וסכי 5מצ5ס ההר נער וסו, כתג וסרטנ"ן .ומרתוסו
 "נרסס ור' . נלין לחיו "ת רועס סיס מנס י"1 3ן נער כסול יוסףיעקב
פי'

 וסו"
 כשפהות נוי :מוסו ;ער סיוגנו נענור כ" נ5סס נוי "ת נער

 וזית בעיניו ר:ב שדבר סיס 5י סגנירוח נוי ימרס ים כי :5ססממס
 :ער קורסו מכ5ס קט, מסיס 3ס2י5 גמי "י . ע5יכס ממכי, ד3הססיהס
 5פי פירם"י . בלהה בני את : 5לבמ5וס ):ער כמו ניול יסיס"פי'
 ס5קחס סיו נסיו כי כי' . אביו נעי : סקרנן וכו" יוחס מנויןס"היו
 5סס גרירות כס כי נעבור ו5,ס רח5 עם י5י ספחות קרקס ו5י5נסיס
 5רה5 ספחות :סיו נענור קוטר ריסונס י5דיסן ולת סספהות וימסוכן

 סיתס סילו קומר יביו פ5גמ נ5סס וקכנ וכן כשכיסס "ותן ססו55לס
 ופ5ג:יס כפחות קרין וליס רח5 נהיי כי ויהכן כן עוכס סיס 5יגנירס
 רולס מסיס רעס כ5 . רעה רבהם את : 5נסיס ולקחן טהוועהס
 סיו ס:פהות גני ""כ סרמב"ן וכקכס . לקניו "ומר סיס 5"ס נויניוחיו
 כח נסס וסיס עטסס ורלונן סיו ד' וסרי סלי5וסו 5י 5מס לותולוסנין
 רנותינו )דעת "53 במכירתו ססכיטו כ5ס כי טסכהו/ נרלס ועוד5סגי5ו

 סיס f)s סהטיד ב5סס נוי "ת ופי' דנם טוניק כ5ס ע5 כי רנסננרלמית
 עמו הטין 2י5וו ס:פהות 25:י "ניו לוס נער מסוי נערור ממסנפרד

 שנני דבה מניי וכוי לסרסו כנדירות 5נ:י עגיו 5וס 5י ינ5ויסרהוסו
 כי "סר כך וההר סיקוסו כן וע5 רועס עמסס תמיד ססיסכשפהות

---------- 
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עלהתורהיישב פייהנור'ק
 מכרס מנוי נמל% 13 ויסגפו .מכלס פסנו 3%יו כי *חיו ויריו פסנו*3יו
 וסם מנסס יותר 15 *כיסס *סבת נסנין נו מתקניין סיו סגנירס בגיכי
 סיטי סיס רפוי כי מכלתו נסנין ו5י מסם יניסס 50ומכי% מולי* מסיס רכס דנתם נסנין סניוסו סספחות ובני כטוסו סגנירו'בני

 כ5יסס: מכלם
 סימר רס"י פ" . סו% רעס דנס כ5 כי 5ספ5יג סרמ3"ן פי' . רעההבהם
 ותיטס סערוס וע5 סחי טן יבר ע5 וחסודים סספחות ננסי סמ!515יןע5יטס
 יוליך )מס כמוסו לדיק למת סיס 5ל ולס נסלחתן גכס5 )מס *מת סיסלס
 15 סיס 5י למה 5ומרססיס המלל ים "פילו ומתרליס כזית רעסדנס..
 - : וכו' רנת נגריס 6ססיד ,ינגיד קהי חטי טוס" סתס כד*"הי יחידילסעיד
 וסקסס וקנותו. נגבת )1 מנוקד פירסוי לו. הוא וקונים בן כי)ג(

 נ7ו5יס *יגס חנו5ון יסתכר .וסיס וקנותו 5כת כ5ס 15 נולדו כ7סרמב"ן
 מיקח ס,קניס מנסו. כי בכיני וסנר*ס קטן בנימין וגס *חת מגס רקממנו
 סוט ~נר ליוסף יכקנ 5קמ וסנס ,קוניו מסרת סיותו בכנור זקוניםבן ונקר* ידו,חמיד ע5 נסען וסו* למרתו כמו 5סיות סקטניס מנכיו*חך
 רכת לפרס יס וכן רחוק נמקוס נרכותס ס~ן עס ס5ן bS כןכ5

 כן כ5 *ניו נסיני ותכס דעת נן מס" גומר 'רולס תכיס נר *רי*ונקרוס
 מוכח וכן סנתז 3ר *רי קטר )ו סיס זקוגיס Ts~J מסרי נססכן 15לקחו

 נעיגיו: כן ססיס 15 סו* ,קונים נן *5* זקוגיס נן5סוןספסוקס%%5מר
 סנניס נין 5נן D~b יסנט ס%5 )מוו סכין . פסים כהונת לוועשה
 )מלייס *נוחינו וירדו סדנר נתפגל מילת ס5כיס נ' מסקל נסניףססרי
 ססיס ועזך נתג5ג5 ,ס ע"י מ"מ סנתריס נין נזרס נגורס מכנרומע"פ
 זס ידי וכ5 כ7 כ5 כולס יכנידו ס5* *תרח ויומס סיסתענדו%יפסר
 ובמו יבר *ומר *ינו . לשלום רמזרו יכלו ילא )ך( : ומלריסירוו
blb6חריס עס *פי5ו מטמע דגרו bS ז.( נס5ומו: 5דנר יכלו( 

 5פי סמני נח5וס כמו 4 מסתחויס *ומר *ינו . לאלומתיותשתחוין
 פתרון וכנין מסתתו" סייתס nDSbSn 40~ )שומתי *מר כין *53ס5ו מסו* ידם סיס D(b כי 5כוכני מסתחרס קומר יכו) סיס )י57קטן
 ופי' *קומות סר%סו 5כן 15 מסתחויס סיו הנוטס ידי ע5 כיסח5וס
 םני3 תוניס כנדיו *סר כמלן סנינ יקיפוסו כי 56ומותיכסתסוננס

 נסימן *גחנו וכי, *נרסס רניגו פ" . עלינו תקלוך המלוך )ח( :15
 *ו לחיכו תמ5ון וכי ופסס" . נחזקס ננו מוסל %חס מסוף ob *1מ75
 סיסימוסו )מס וקסס . 75 סנסתחוס נמלמל מטס5ס נבו תמסו5*פינו
 ומס סס נרסותו ח5וטוחיו וכי סמ5ומות נסנין כ5יכס תימ5ון סנורססו%
 ס*סימוסו T~c וי"מ כיסן. 5ט715 חוס3 ססו* כן סח)ס כ5רייס
 כקינו סיט5יכן חומנ 6תס מכלו *וס73 סלניגו רולס סלתסממפני
 ע5 : סייקו מסכנן ננ5 5נ7 רעיוני כ5 כדכתינ נ5י5ס *ותו חו5סיתט מס-ניוס חוס3 סיתס ומפני סדרן ,ס כ5 מוין ח)ומותין נזםוסרל"
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 עלהתורן .י'שנ-פי'הטור
 "ותם טמפו מסיס דבריו. ול שוס: חו5ס מסיסחלומותיו.
 J"sb מקמתי *סר סוס סמ5וס גי סמכו סיטר כמו כ3יססכטתפ*ר
 חלס ת5ס מכנר י"מ קומותיו כ5 ומסו *חד שוס *65 ח5ס 5*דרכתי
 ,ס ה5ס ובה"כ כ5יו הוסמין סיו 51* 5סס *ותו וסמר זס ,פתי*חד
 ויח5וס סכתונ וזס 5סס %ותו וסכר מטם5ת יותר נו נרפס מסיססקוס

יוסי
 הלום עיד ויחלום )ס( סוס: סח5וס נ6 מסכו ומח"כ ויגד ח5וס

 סטטוס 5פי o1Sno לסגנות לכסותו סונר ,ס סקס תיסר מ%5 טס .אחר
 . אביו אל במפר )י( : נכל ק סלק טס *תר ב34ם נסכתפרכס
 מגיע מסדנר ,ס פערון סגין נכלמו מטו* 5פי לניו *5 ספר 65וסרלסון

Sb5*תיו לותו סמיפר 6תר פ" . אחיו ואל . 13 סיפר כן וכ5 *ניו 
 ים מכניו. ממתן 5סכ7 נו גכר וסול *ניו נפני 5סס *ותו וסיפרחזר

 סת5ו' נתקיים 5מט כן %ס ספס 6חר סו5כיס סה5ומות סכ5 כיוןמקסים

 15 ופתר תה5' לקניו לותו סיפר מכבר קוטר ודוחק" רביו נו גכרוס5*
 קמם ד5" 5י וגרפס . חטבם 5סכ7 לחיו 4ני 13 כער *5* סה5וסכפי

 סר"מוכס קוס" טיתרל* נמכיו*7רנ%
~DS7 

 סדנר 6ת סרס עיסר %
 : סונר גה*הר כן וכ3 עביו בו סגכר 3פי גתקייס 5* סמ)וס מסמנות5פי
 ססדנריס יודכ *ינו ו0ו6 טתס *מ7 ו650 . ואמך אני נבאהבא
 כמירד דשתי 3פי 0רמב"ן ,וכתצ . פירם"י כך כלס סג,-5תו 5נ5ססטגיכיס
 נפם מנעמס נספור לוטר סכתונ כי ווילס 0053 מתו כנר 5מלריסיכקנ
 סכיו מפכי ומס גניו וכסי גסיו עדנן למר ו5* יכקנ נרי גסיט5נו
 נמיו וכ5 ביתו לנכי רמז וסירת 5יכקנ  רפו מממס י65 5פי5נמורום, מיסים סו* ורחוק *ניו נסי כתוב סגס יעקב גסי )ומר רלס 5*פי5גסיו
 כי כפם ע( כן וסם 15 ימתחוו תו5דותיו כ5 כי רמז תעדותיו סיומנסס
 ,15 סססההוו *היו סם 5י טסתתויס כוכנ" כסר ולהד 15 ססתהווכ5ס
 סהנרון *ע"פ הכרון. מעמק ויושלחהו )יד( *5יו: 36יו גיטרם
 ונוסס סכמק עד 5יווסו מגרון כד וינוקו נסר ויכ5ו כדכתיב נסרסו*
 וכ5 ביניסס סיט רנ מעסקן 5סודיע כוי ממס סם5חו סמקוס וכתגמ14
 כי ו5סודיע מלניו סיו רמוקיס כי רכס כסו כמוכן

 יומי
 *3יו וכנוד

 )סו( : *וחי סונ*יס וסס "75 *י7 6טר 51* רחוק 5מקוס 7515נתקטן
 ססיו ידכ כי לטקסס מרעם 5מקוס נסדט 5גכנס כשרה. תועהוהנה
 ו5ל 0*הוס טן כלעס הסיעו פירס"י ; מדה נסעו )יו( נמונהר:רוכיס
 15 וימר גנרי5% סיס סייס זס "5י סו75 סיס %5 כן מקס כן 15ספירת
 *חרי וסלך סנסת' סנין 5* וסול 6טת וסניסס כגיכיס ננ/ סממטסרסון
 נדוהן סס *5* קוטר 15 ס-ס ס5* נלסון מייתור נ6 סדרם וכיק'לגנגס
 אותו .ויהנכלו אליהם יקרב ובמרם )יח( :  5דרסס מוס נסכוויטר

 *ריסס יקרנ טרס *ותו יסרגו ס*י7 טמם3ות ממסנו פי/ .להמיהו
 גו סס5הו רנס וננר6מית יד נו 5מ5וח ילטרכו ס5* נ,ס וכיול*נחליס

-.-- -  -
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 קררהעל. ב4.4י.ש,קטו
 6-"ין Sb חית למרו נככ5יסס לסרגו יכלו ו65 ל5יסס קרנ וכיסרסכ5ניס
 5כס סונף סייחי 6מר ; דם השפכו אל )כב( : ונסרגסו כחס.ניו

 מכס . לותו לסלע כדי .וכונתו נידכם תספכו ל5 536 נירכס ס5,לסורנו
 מלינו כלמן לסריות דמו ימר bSI דס וקמר ספמוק עליו סמכידכמו
 סדנריס טספר וסכהונ דמים -:ופכי ימיו ס65 ל5י 6סנתו נכניףעומס
 תהטלו ,56 זימר 56יכם דגרתי ס5י כדכתיצ קנזו ו65 תהרס 5סססימר
 Sb כן 6ס ימר 5ע!נו 15 סמעו מ5ל ר6ס וכלמר סמעהס 51"ני5ד

 Eb לומר סו6 . הזה הבור אל אותו השליכו )כב( ! דסתפפכו
 נחמיס נו מס". עבור וסס5יכוסו 15 סמכי 5י וסם דגר נו סי' ס65נור

 יין ופנס סבור 56 רקונן ויסב הגימר חסו רנותינוכשימר
 יוסי

 נגור

 5פי סרמנ"ן וכתנ . סס מל16 651 5סס מלמר ננור עליו נקםמסוי
 enlh ריו 5" מסל יומר לרי7 נבור ועקרניס נרסיס ססי' רנותינומאס
 מ,יקיס ופיינס 6ותס רוליס סיו ס"ס סס5עיס ננקיקיסכיו

 ס" ליוסי
 יגעו ולי7 5ס5י5ו הפו וספל גמור לדיק וסוי גס נו סנננמס גרורסדנר
 לדיק יחסנוסו 5ל לס לץ כי כן קומר לרי7 5מס .מנין ותיגינו.

. 
 מ"מ

 טק5ק5ת סמניס כי תסרגו נקמו ולפייס מיחס חייב ס" 51ל סיס 65רסס
 מכס נו ס" 06 מיץ מיס נו 6ין רק וסנור ספסט דר7 וכ5 .סמורס
 מלוק פירס"י . כתנתו את יופף אה ויפשיטו )כג( : רק נקרימיס
 ספסיס וכתונת קודדן תחתון סכוי סת5רק 6ת יפסיטו סליךוקסס

 וכוכסט וסוככו כ5ו.כיחד מפסיטו נגדיו 5חנירו סגול דר7 סכןומתרליס
 . נגדיסס עC5~DS 5 מבוק ביתן דרכים סובכי דר7 כן ל"ג 5מע5סמ5מטס
 עביו "סר כפסיס כיונת וט "יזם כתנתו 6ת ויפייטו 6חד ססכ3ומנ

 פנס סי" כי ~6ת כ5 15 סיתס ידס מכ5 קומרוס!כירס
~h)d 
 )כה( :

 ורלו מרחוק נביניסס כמנמיו סרמב"ן פירס . ישמעאלים אורחתוהנה
 ומלריס כי ויגעו סגמ5יס סס יסמע56יס כי מכירו מגלעד נטיסלנסים
 סנס יסורס *ער כן כ5 5מלריס וסנכית סלרי 5סני6 דר7 כן כייוכו

 51ל 5סס ונסכרנו ילכו רחוקס T1bs1 רחוקס.63ו מקרן ~tSbס6גסיס
 סלרי 3סס 6:ר ססחורס נעלי כי מליו 5סס קרנו וכיסר סדנריולע

 לת ומכרו מסיסמעל5יס סגמ5יס מסכרו מדינים קנביסוסנכלה
 כיסי/ ממס סורידיס4 סיסמע"5י'.יסר מיד וזכו 5כלמס מהורס ססיקנו 5י סגמ5י' טםכירי סי:מכ56יס קורמת כי 5פהורס סקגוסו5מדיניס יוסי

 לותו מכרו וס~לניס חסו נו סחרו וכס בכליו היו סמ7יניס "53נידם
 נם5יח ופעמים לעמותו סטגוס  ננווע5 תונסו פכמיס נכסוק מעכסוכ5

 קוטר 6חר וכתונ עמס יסר סנדול ס/ מעסם נ5 לה מכ' נעניןטכוסנו
 סמדיניס-יקריו כי 6טר הנרסס ור' , טרל5 כ5 עעיני טסם עססלמר

 כי סרסנ"ס וכתנ ; סס יסמכ56יס כי מדין מרכי כ5 6מר -וכןימטע56יס
bSוימרו יממעל5יס הורמת וריו 5חס 5"כו5 שנו  "65  לפיו מכרוסו 
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 שב ופייהטור
 עלהתור~

 וסמעו מדינים לגסיס כנרו %5כו5 סימנו כך ונתוך 5סס וגמכרכו5כו
 קו)לת

 יוסי
 ומס 5יסמע,5יס ומברוסו סנור טן סם לותו וימסכו ננור

 טסטע וכן יימכר 5י סגרמתס פי' טלרימס  לותי  נוכרמס לסרסכתונ
 מכרו וסמוגיס סכתנ ומס סענריס מלרן גננתי גנונ כי כדכתיגסנגננ
 ועט . 6פוטיפר נימכר 15 סגרטו ~רם זריך 5פוטיפר 5מ5ריסלותו

 למכר 15 גרמס לחיו כס 15 ססי' מרינס -פי' ומדון ריב  כמווסמוגיס
 מפני 5סע5והו ירליס וסיו )יםמע")יס מכרוסו מלחיו וי"מ .5פוטיפר
 כדכתיב סס כע-פיס נעלי כי וככיוסו סנודיגיס סניו עד וסמתי:וסכהמיס
 וי"מ . נו םוהפין מסיו םניסס ס5 וסיו נידם וקסטיס סדין זקניוי5כו

 וסמדיניס סגנ3וסו 15מר ע5יסס וסע5י) ')פוטיפר מכרוסוםיסמעל5יס
 מכרוסו סס גס וסיסמעל5" לותו מכרו טסמןיגיס למר 5כך לותוערנו
 וכסריס 13 טוח,ק"ססי'

 כסי
 נפחתר סרור פחד מפכי פניו שנסתנו וזפי

 5סן לסר סמו5יל לת )53וע 15 למרו נמדרס לית% . בצע מה :דמיו
 פירם"י . דמו את וכפינו )כו( : להינו לת ונסרוג )כלוע 5נווטס

 נמסחר סרולתיס דרך כן כי כפמוטו טרמ3"ן וכתג . מיההו %תוכעלס
 )כס( נתוז: ויטטנסו סנלמר כענין סדם ומכמין סגרלת להםקינריס
 ס%5 %ע"פ ננסס טבע-ס ע5 ו5תעגיתו וסקו ססנ פירסעי . רארבןו"מב
 : נסחר סי'טתענס נמי סכודס קורט טפסר יסורס ססודס עדסודם
 1% נגדיו כ5 קרע מסוי 5פי סמ5ותיו כחיב ניכקנ . בגדיו אחויקרע

 כחונת את וישלחו )לב( : לעורו סמ5תו ?יי כרכתינ לעורוכסמוכיכ
 ויבילו לו לניסם ל5 5?נילס סניוו בליווי . אביהם אל ויביאוהפפים
 עד זניתם ס5חוס כמי לי לתר. ידי ע5 15 סם5חו לניסס ל5סם5והיס
 5קרעס סם5ת נס מתקעו וים5חו וי"מ . לניסס ל5 יוחס ויניפו ססכניו
 כקומי כמיס כהונת ולמר יכ3ורו 503ח למון וחיות לריות סגיכ,-מות
 לסטין למר ו5י . אכלההו רעה היה )לנ( סע5": נפסיססיכירס
 ונח נתו . בנוהיו וכל )לה( שכתוגת: 5וקחיס סיו כן מקססרגוסו
 סחסנ 5פי ספוט 5פי . לההנהם וימאן : גנותיו 3כ55 כקוהיו וי"אנהו.
 )לו( : לותו טסונליס ו5מקוס יחיי נדרן סם5חו נטיפתו כפוסעעלמו
 רב תרנס ולוגק5וס . סמרן נססות סוהט פירם"י . המבהיםשר

 . חמה "% טנחה ניגסיס טניחס ומלשכוקטורים
 עלן זו פוסס סמך 5כ7 פ.רם"י . ההוא בעת רותו )א(לח

 יסודס פירס יוסך סכירת ידיםע5
 מסנמכר חסרי עניו וטקסים .טיוחיו

 יוסי
 כ"3 5מ5ריס יכק3 סירך עד

 מסרימנס
 יופי

 5מ"ך בן ס" פרכס לפני ונעמדו כטנמכר ס" מגס יעז 3ן
 ולונן ער יסודס ססו5יד ליפסר וליל כ"3 סרי רענ 31' :3ע סניוז'

 הלרון סו5יד ופרן פרן ממג? וסו5יד תמר סו% ו5קמ ומתווכסילס
 כתב %ברסס ור' . סכת ש"ב תוך זס כ5 ס" ולי7 סיו מוריס מיורריסכרי וחם"

www.daat.ac.il   *   דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



 התורהעלדישתן הטוריי'
 מכירתדקודס

 יוסי
 מעמס . 5ססמיך טדי יוסך נמכירה םספסיק ומס 40

 מכמס עםסמר
 יוסי

 לונק5ופ תרגוס איש.כנעני. בה )ב( : ולדנותו
 סכת31 ייחל ולכן כנגס מצנות סס2טיס נמלו 'esc 5ומר ריס כיחגר*
 סכנענית גן סלוןע5

 סו* דתנ6י ופלוגתי
 תקומות *ומר יסוד% ר/

 לרין יסורס ו5ר' סיו כנכניומ *ומר נחם" ר' ונמ*וס סס2טיס כסנולדו
 נמיו טלחריס וסחט מלחרות תקומות ססס נסיו 065 גני ססססנומר
 דרך וכDb~ 5 מן ניחותו מוזכר נח נן כי ob5 גגי ם5 חלומותססס

 סיס סי' תגר ודיי י%5 סידרור מןרע כנעניות סים%ו נכוו %ינוססנר%
 ימר כן וע5 סיו כנכגיס סירן לנסי כ5 *ותו 5ייחס סולרל מס כנעניס"
 ס5י 5פי יסודם מסויר%

 נהם" 5ר' דיפי5ו וייפסר .) סקרן סנני ס4
 נסיו ~bs וקוטר י0וד0 ר' -55 5ה5וק 5%י 3* ם5* כגעגיות כמלו%5

 T~h טנסי נם16 מס hlb נח קנני למורס סיס מן מלחותו*חיותיסן
 .מיתר ומותניות כמונית *1 סלרלות טכ5 וסתוסניס מסגריס פי'כנכן
 %נוהיו דעת כ5 וענר כנענית סנר נעבור כתב ינרסס ורניגו .סעמיס
 35דו ום51% סכתונ סזכירו ורכן ומתו רכיס גניוסיו

 סזכירו-

 3ן מסו%
 יסודס.סרלס מס וירי פ" ים" ולסירוסו כן. 5ומר, סונרל ו%5סכנכנית
 נסור פ" ורם"י יסמסון; נתמנתס למס ויר* סנ' כענין 03 והסקלותם
 יחד נמסתי יטענו Sh *וחס לוס סכן נניו נני %51 נניו %ותו וטלוויחי

 נן ום5ס סמפון נן ססיו5 5פי קומר ורולס כנען מנני מסף ~ימנגיכס
 ו*ניגות ערירי לסין י"מ ואונן. ער כ5ס: סולי% כנען מננוח טיויסורס
 ומון ער 15 קר* סיסוד0 פ" וטרמ2"ן . יכקנ גער סס כ5 כןונקרסו
 5מס sg/-סכחונ %51 ססגי..%ונן סס קרקס ויסתו גבירתך *תעוררס
 כמו זס סס ע5 5נניסן נקרות סנסיס דרל כן כי נ5דתס מתקםוסיפסר
 חמס 5י ויסודם כטתלונגיס סעס ויסי מרסון *וגי נן 15 מקריסרח5
 זס סס4 ו%5- סעו5ס מן מסוכר ער 22"ר . יכקנ מכסס כמו ממונמנות
 ותוסף )ה( העתיד: ע5 יורו מסממות מכלן סיעדו *5* יסודסכונת
 ססריון מזכיר 5* 5מס 5י קם" . שלה שמו ותקרא בן. והלדעוד
 בסריון *%5 כלידס 5ז1 סרס סיתס ס5* לתרן וסיפסר נריסוגסכימר
 מימון יריח וכן חנירו 5ידת *תר וסרס tsCD גס נתענרס %וגן50

כפסוק
 ותומי

 סרס ססיהס *וגן נידת ע5 זס מנוסף מסמע ותקד עוד
 מי3 ספ4 וגומר נכזיב וס4 סכתונ מס רכ יתיטנ ונזס יתךמסניסס
 לולי לונן לידת לחרי מטנס מפסק מימיו יכונו bS %סר מימוןספמק
 נתענהס כנר כי עוד י5דס  לונן  לידת *חרי ממגס ספסק לל"פ5סודיכנו וצי פוסקת נ3"ר ס*ומר וזס 6ותס נידע נריכין לכו סיין מנסנסוס
 סכריט .נני ס5ס יגד5 כד 5תמר יסודס .מקמר כקיל יקמס 1ל5ממגו
 35קם *5ל 5ס'כן *מר ו5י סיו קטנים סניסס ודלי כי .טעונן קטןסס4
 כ5 פירש"י אותו. בלדהה ככויכ והיה ים%נס: מ5*טרנס

 ספסק-
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 ח התורןעלייוס81 הטורפי'

 סמקוס מס נקר* 5מס *"כ סרטנתן וסקסם . כזין סטקוס נקריט5דת
 כן *חרי רק חו5יד %ו פסקס לס נודכ bS 5ןתס 3עת כי ועוד זסכ5
 סס קרקס וסי* סרלסון 35נו סס קר6 סיסתס נס וים טותס.3עת
 ספוסק דבר כזינ רסון פ" וסרמל"ן . סס % סי% קרקס כן וכ5 ססס" ס5י *ותו נ5דתס נכזיב וס" *סר כן וכ5 סס ס*נ 15 סיקרי רפוי40 3ס5טי כן ולס לסכי וסיס סנכור 5נן סס קור% ססינ דר7 כן כיגסני
 סגגס טולון וסול 3פחגמ7 תכזנ bS תרגם *וחי תם6ם %5 וכןוסכוזנ
 ע5 ס5ס סקריהו סכתונ ולמר נמחסנתו סוגנ סכוזב כי ס5ומתרגומו

 הן בעיני רע ער ויהי )ן( *ותו: נ5דתס נסיג סס4 סמקוססס

 כסריס מנן פחות ס*פ4 ס*דס חכטת 5פי עוג0ין ננכוס ס5 ס3"דיהרן ודוחקין מל פחות 5DD/ 50 לד ענסו טלין טקסים ט ה'.וימתהו
 סס4 ליפסר 5טע05 מכתנתי מס וגפי %ותו מעכי0ין כ/ כנן חכםוסו%
 hSh נוגהיו כמו עמס יסר פסעו ויזכיר %5 סרמנ"ן כתג כ'. סנןיותר
 עטר/ ססלי5ו ססל5ס כי ליומך ממכר יסורס נשונס ו5* מה נחטפו כי'*מר

 רע סס4 מפכי וס זו5תי סכול סל3ו' ניח נכ5 סי/ %51 סמכיר'כנגד
 סדנר סס4 5סתכמס וימלן נכו כ5 מהלנך יכקנ ס" זס וע5 ס'נעיני
 כרמלן כתנ אוהה. ויבם )ה( . *ותו *סנהו מלבד גדול כונסנעיניו
 כ5 ולתריו nhc כינס תורס סגיתנס קודם סקדמוניס סנסג ס" כ7כי

 וסתירס סקרוניס קלת יסרס תורס וכסכיתנס מטספחתו l~Sbסקרונ
 5וחותס 5רי7 ס4 טס יגעתי 51* סרטונן וכתג . 05 5ססי*ו נדכתוס" ס5* *וחס מדחס פ" אביך. בית אלמנה שבי )יא( : וזלתסס*נ לחי *מת *יסור ספניו סידמס רלתס ו5* סיינוס ספגי %ח קסת*יסור
 נסר"פס 5דוגס זנוגיס ע5 טקפיד נסיונו וכוך olsrs מכי 05 יקטר051
 נהיו כי יסודס סמם bSn סו* ורחוק בניחו 5סיותס נס חפן ס0י'כרקס
 cSn ססי' נעיכי וכנכון חט% נס 5תמר ואין פרכס ניו וטקסחטאו
 נס ימס* פן ככר ככנו וסו* סיינס *ניו רלה %5 *נ5 ג'ינסראוי
 כנס י"3 מסס 1nhS ואין .סיו ככרים כי ננעוריסס עתו לסרכאחיו
 ס6ם גוון כי ריתס וכיסר 15 יתגכס לניו למוסר ויממש יגדווכיסר
 טמתין 36י וס" סג" עמר 15 6ין כי *ניו גררני נער עודנו וסו*נכיניס

 וחיו גדול טסתס סס כוסס ססי' נמי *י סירוס. טן נשחד סס 15*רנס וסי* סדרך נקותו פעם נכnlS~S 5 רגיל סי' פי/ צאנו. בויזיsv ויעל )יב( : סקווש ט,רכ 5ס"יך ת%ותס סרוג תמר טיסרס *ן עון15
 *נרסס ר/ פ" ותתעלף. )יד( עלותו: טרם )ס וסוגד ססענייס

 פי' . עינים בפחח נככפיו: פכיו ססתיר Sssn'1 וכן פכיססססתיר'
 כךטות 5סס ויס נדרן ס4 מיס מכיכות סכי כי ור"מ . סקוס סס *נרססר'

 בצנור . לזונה ויחשכה )סו( : מקומו sb נדונו יסודס ענר וממספתח
 כסקס כי רנותיכו ורמו . פניה כמהה כי : דרכים פרסת ע5פטר
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 התורהעל ב4 ום יך הטור פי'ק
 5זונ0 סחם3ס י(פסט 5פי עוד ומנכון 0רמ3"ן וכתב . בניתו נכודרפגים
 מכותנת כיגיס בפתת 305ת סזדנות ררך כן כי פכים סכסהסנכבור
 ומפייס סעוניס קלה ומסקרות הככיס וקלת ססכר קלת מכסםסגעוץ
 ונסקס נו ותחזיק 15 ותימר פנית סתכיז נכנור כי וסלולר סנרוןומקס
 מכסות סקרוניס עם גס סהזנ0 נכנור וכור 0פניס קנת תכסס15

 סלהס סמלצך פירם"י . ופהילך )יח( : יכירו0 5ל לכיר ונסונספניסס
 ממכס ערוס וי75 במלתו 05 סיחן נכון ליגו טרמ2"ן וכתב . 02מתכסס
 מס כ5 ול"ת רניס 5' פתי5יס יימר וליל פתיך סממ05 תקרל ליךועוד
 נילית מלות י0ודס סיקייס ה5י05 פתליס ססמ5ס נקרלת סליליתפתילי
 סיכטיף כפתין קלר סתוי קטן סודר נידו סי' ולולי 15ונס לתתו נסוי5151
 ונקרי סריס13

 13 סי' כי כור ויתכן כפתיל. קלר סמול נכנור פתיל
 מנסס פתי5יס צידו וסיו ידועת לחרת גורע לו לר" נדורת חותם5יסודס
 )כד( : ונכס ס5יט כמכפט נידו סי' וכמטס נס מגויר ססייסלור0

 סזיגהט כסן ובת סיתס מס ס5 מנתו 5פי פירס"י ותשרף.הועיאוה
 לו לרוסס סייגו נסריפט ם,ינת0 כסן סבת דע0 0רמב"ן וסקסס .נסרפס
 וכי נ5יו tSb לינת כסגת נין יסרלית נין יגס סוערת ל53נסולס
 מוכה 0* מיתתן סו* ותזכרתן נח גנני נוסג ינוס מסי/ מסוסתימל

 סימורס מיחס דכ5 קס0 וכוד . כ55 נה ננני גוסגת ינסס סייןנסנסדרין
 05 סס" כ"ס מטני לרקס סימר מס וכוד . סייף *)ל *ינס נהבנכי

 יין תונס יסר וסכ05 נלרן וטרמן קלין סס" נסבל סו6 ופי'5סתמייב
 ימר כן וכ5 סמ5כות לת כמנוס לן סזונות סנסיס מלר כטספטנדונית
 6ותס חייב וסול ילוס יסר כ5 05 לעמות לפניו 3ל1 כי ותסרךסונייוס
 סמזכ0 מסלמס מספט 05" ספםט דרך וכ5 . 0מ5כות 5מכ5תטית0
 כרלונו למות לו 5חייס לוהב דן וסול 5נכ5ס לותם םמוסרין נכ05תחת
 גר' . ננימוסי0ס C'h כלסת 05ס וסי* ננו 5ס05 מיועדת 0יתסוסי*
 פסיס נין רוסס 05 מטרפו 56י ולרפס דנס 65 כי פי' החסידיהורה
 דנר. 05 כסס 5י זונס 0ית0 ו5י ממנו ס0ית0 וכסידגנ זונס 05יילסיטן
 מ5ך סי' יבודל וסלי ותמרץ סו5ייו0 יסודם מלמר מס ע5 מקריסעוד
 סייך וכוד סלד מן מהחילן נפסוה בדיני וגבור "ותו דנין ו5* דן 5יומכן
 מן ני0וךס וסהחי5ו דנות ויסודם ויכקנ מילחק ומתרסיס כלתו גנ5 דןסי'
 נחסנון סכמתךקדק 05יות לפכר ולי דנס נכלמו תסס ים ובמדרססלד.
 ספגוי' 55 סני נ' פרק נעיז ט*ומר ומס מה סכור תטלי ודור דורמנות
 נית כ5 ,65 קיים 05י/ 5ל דתמר מכמס מפני חרו שם ם5 דינוניח
 נד3ריס לךק0 פירם"י ממני. צדקה )כו( סמו! כ5 נקרה "תריו~ינז
 סיף כי טמני יגהר ומעסיס אקס 6מר וסרמ3"ן . מעונרה סי*ממגי
 ולגיסלוקת

 bs ולס C5'C סול 050 כי גני 5ם5ס נתהים ס5ל סחוטי
 ממני לךקס "סר 5כן וי"מ . ולמריו סנופך סול לניו ינמתו לקחתיספון
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על ב4 עם יך הטורפי'
 התורהק

 סיתס סנקו5ס 5מפרגנ ניכר ע5יס סבל לוקס המר ססיחס 15כמגודע
 מנילס כתעברס ליך ל"כ 75 תקסם ולי כדרכה ס5י מימשו ולונן ערכי

 וי"ל נסוקס ססיהס ידע מגל ול"כ מיעכת נללנע ע"כ f)~hרלסוגס
 הידס סס.עור פי' ידו. כמשיב ויהי )כט( : עזן עמס כסיותרלס 5י ורע סקמק מלות סקייכ כיון 15 טוהרת ססיהס לע"פ ע5יסעוד גי ם5ל וע"ד 5ינס יבסס כמו 15 מוהרת ססיהס פסק 5י מ"ךייכ, לרעהה. עוד יפף ולא ליס: דרוסת ונין ען מוכת בין ספרםסיס
 סטיב כישר וימי 5ונור 15 סי' כיקר כ5 החר ס4 סלט ידו לסטיביכון
 ספרות נמי לי . הוזק ע5ין חזקה פירש"י ' עליך פרצה כוה :ידו
 נלבון :קרל נבז5 כונר כ5 כתב וסרמ2"ן גדר. פורן כמו ממנו ויללתסנדר
 כססרלשון למרס וזכך סלית ויפרון וקדמס ימס ופרלת כמו פורןסקודה
 ממכו ויללה ימסר ננון פי' פרן פרלת מס קלית מיסר וסול ידוססינ
 עליו סנדר ססי' 5פי עיין בסוןוימר

~TQI 
 מס וי"מ . נהוכו כנול

 עליז קות יסי' ס,ו סספרנס רנון יסי עסית גדו5ס פרנס כמופרלת
 : דקרל וריסס פרלח מ5סון פרן לין וכק"ו ותרנססתפרון
 כרלס ספסט וקפי נפיו. :גור ממיס טס * אתו רח' כי )ג(כם

 סעו5ס. כדרך ס5* ניותר טל3יחיןטעמיו
 טob~ 4 פ" ונסס טוחם ויולל ט5ח' דרסוורנותינו

~Dlh 
 פוסרין סווג

 ולמר כוסס סול סנכנפיס סנור וסי' 5ונניס וסם לונניס פושרין-וסיג
 עלו ססרתס סרלס עד חרעיס סכם 5מלריס מניל יחס תרסיס15

 בו וכיובל ענן כעמוד 15 סנרים נסקין לו נחמס כך 15 ונרלססכיכס
 מ5נד סיווגו עמס סכ5 י5ל מנית  טכליוי דגר סוס עלו מנוססי' ס5י ספםט 26י . אוכל הוא אשר הלחם אם כי )י( . סנדיק5כנוד
 טעם נתן ליברסס ור' . יוס יום עדי 5לכו5 כן ר51' *ני וט לומר סס4ס5הס
 סענריס עם 5יכו5 סמלריס יוכ5ון 5י כי נידו ס5חס סי' 5י מע"כנדנר
 כי כהנ וכרטנ"ן . bnu oc5 מגען לפי5ו 5מלריס סיל תוענס כי5חס

 ילכו לסר 5נךו ס5הס רק 15 לסר מכ3 סיקת מלומס יוסף למוגי ידע5י
 : וגכסיס עוכר 5סס ולסוף סנחוריס עוסיס כלסר סגלות סיר%51
 לוכ5 סתחי5 מום עלמו סרלס כיון פירם"י הואר. יסה יוסףויהי
 לכת והסי קומר סרלס 2סבי5 כהנ וסרמ2"ן . נסערו ומס5ס5וסותס
 חטאן )ח( : עיני' נו נסלס ,ס ונסנור תולר יפס קומר מקדיםלדוניז
 ססיהס לל'פ 5ומר לדוניו לסת ס~כיר 5נן אדוניו. אשת אלויאמר
 לס( : טמנט ס' ית ירל כי רלונס למסוה מלן ממנס וירילדוכתו
 נרמלכן וכתג . בעריות כ5 כלטוו כח נכי כי פירסתי . לאלקיםוחמאהי
 חסרון וי"5בעבור כלדוכיו מסנגידס סחטל סול יותר כי סטפן ססקדיסתימס
 ויחר 12 בובה סול לרר ילדוניו נגידס זס סנדנר כן ימר שכסיסדעה
 וחסלתי הרם עוד ויתכן 5,5קי'. גדוף תטי עוד נעון יט כי 5ט למרכן
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 התורהעליישבן הטור פי'ק
D'plbSל% ס*5קיס צפני חט* 03 4 היפיס סי* גדודם רכס זו ננגיס 
 * אצלה  לשכב )י( . סנסיס כדרך כמס דגר כי סכרוס %יסור 05מזכיר

 ו5סיות נהנדס b'ol בנגדו 0וי נסמוך כמס סיסכנ %" לנרסס ר'פ"
 *1 כמס רק סמם53 ע5 *055 מסכוי משנו 5* כי סיחות. 5דנרעמס
 דמ*נסי סו* מיכה מקנסי פ" . בנית שם הבית מאנשי אישואין י מחלנתו לכסות bSb נ% ס%3 כיוס ברור פי' . כהיזם ונהי לדא( :*ותס
 5ו בגריס תדרמו וזסו סם ס" סניה מקנסי hSn *נ5 מס סי' 5*סניה
 חסולי% 54ס %5 6דגותס 5כנוד . בירה בנדו ויעכב )יב( , קניודיוקני
 עברי. איש לנו הביא ראו )יד( מידס: 5סו5ייס כח 15 0" *לגימידי
 יוגניס ab ענןיס ממס קתיס ופינס סמס מלריס סוכתי 0כנריספן'

 כ5 ע5 ומוסן *דון מכסיו bib עץ 51* גנית פו סני* b1QIו5נורעיס
 %חריתו ענדו לכוכר מפיק כי ננו סי5חק סי' ר"וי גן וע3 סניתלנסי
 35כ5ס סזכילט 51* 3נו סני* וימרס בית ססנ*ס סזכירס לכן מנון.יסיס
 )יז( לעביי: .מסו* ס" סידוכ נסנור 6ץ מוסר דרן 16 כנודנסנין

 5%ס. תסיט ענייני 15 %מרס תסמיס נסכת פירס"י האלה.כדברים
 ס5קח כ5 סגסתרם ימרינן דס* סרמב"ןוסקסס

 יוסי
 וכור זכור 5טסכנ

 סי0רגנס סו* ורפוי נפונס זנתס כי קומר b5sl נפני כלמס תפגוס6ין
 תפו סיחרס כדי ופס נסוץ כסתם כיסר תח5ס לכקס es 5מס כי זסכ5

 חייב 5יונסס סג* esb גב5" סג* 15 תימר sh es/ ויסרטנוניוסף
 %51 ידיס ומסמוס כרוס וגילוי תסמיס בנייני 4טר סרלו וספסרמיתם
 . סחוף ככנין יתסוס ס5* חו4 ל5יו סני ננופו סריס מסיס מטסתסמיס
 ופירועו *תר 5ן3ר 5דמיון 0כץ *ין כי נוס לור7 6ין ר(פסט דר7וכ3

 לסתו 15 תימרס *סתו דגרי *דוכיו כסמום נמי 6י . ס56ססדנריס
 עפו תרס מיד סנית לעכסי גבתס ססגדתי ס5%ס כדנריס כנדך 5יעמס
eslמכיר סס" *1 *ותו *סגתו מהונ 16 נקוף 5סת,יק ס5* כדי סרגו 

כלדקת
 יוסי

 1% עסתו 5כנוד tSb ספוסר נני% נחנו ו5* ס*מינס ו%5
 ויתנהו )כ( : 6תו סססס ר6ס כי מידו דמו סיפקוד טססס יר*סס"
 ניח כי *נרסס ר' כתג המלך. אסרי אשר מקום המוהר ביתאל

 SD~ סו*ססוסר
 ססוסר -3ית Sb ויתנסו ~bs כקוס *מר ו5* כ5יו סרמל'ן וכתג .סגורך סו* פור ספין כמו נלדס פירוסס כתנ ק וע5 מלרית

 מנס זס ס0" )ומר 0ט73 *סורי סס יחסרו לסר סקוס 5מ75סידורו
 עבדיו סמלן *סורי ספ" עוד ויתכן סלופס. וסר סמסקס סר עמומיכנסו
 ושופטים ניו ס%סוריס ומלר סמ5וכס ננזספט 15 סתוט%יסוטסרתיו
 וכנודו סמלן *סירי כס 'qD1 6ת מסמו סכתונ זט וסיפרוססוטריס
nscbDעושה. היה הוא שם עושים הם אשר כל ואח )כב( : ליוניו 
 לחיות נ*ומנוח טתכסק סס" והע . -ו כ5 נכסס ססכ5 ידו כ5פי'

 : מלשורים סקר כוסים סס כלסרממנס
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 התו,עלריוט41 הטורפי'
 ע5 ק5וס *ע חרגס 5נן גדופו פ" * סריסיו שני על )ב(מ

 מטס סרים ומט רנרנגסי.תרין
 נניח 06ר ככייס נניח גס ואופיס מסקיס פיו כי נסנור סריסיסשיו
 פיר0"י הלומו. כפתרון איש )ה( : 6ותס ממרסיס סיס כן כ5סמ75
 סדוטס ח15ס ח5ס 6חלכ5

 %תרוי
 לר כי קוטר רולס עלו hJS סכתו

 סמ0מח יין מבס וכוסיס כדניס סר%ס כמחס 50 דנר חוססמסקיס
 לכר 50 דבר ריס לאופיס וסר קטונת 15 פתר ק וכ5 וקנביס56סיס
 מרמסן וכתנ לרכס. 15 פתר לכן 1595 מני* 0ס" מס 6וכ5סיכון
 ופתרון סזומס ח5וס מ5טכו יפרכס סמסקיס סר תיקמר טכס ~סשין
 יוסף ידע ו%5 פרכס מלוס כן יס" 65 ויולי כפותר חכמת בזפויטכס
 כ) מקוטו פתרון מס" חלוטו כ5 סרלס כתג לנרכס ור/ . לותו)פתור
 פרעה מרימי את וישאל )ז( : 6מת כ% י%5 ממנו מקלת רקיתקייס ס5י ענין 3רו2 גי ו5* 6מת ח5וס שי' כלומר 5כתיד 15 0יירכטס

 56, סלרין )י ~DD1 וט56 היימר ר6וי ס" במשמר. אתראשר
"~DSננית ונס גדו5יס סריסיס מני כנד נכר סס" יוסף 50 בכנפו 
 סמו נחכטתו נטת כי נפתרין רכתו 5סס עומר onle מ5מי5פמד ו5י מכליו רלסו 5ם*ת 53וות יכול 6חד כ5 וסיס קותו סנ6 6סרוזדוניו
 6ין פ" אותו. אין ופותר )ח( לותו: תו5ס סש ס*ופיס סרנמנע
 0ס56ו 16 חרטומים לקלת ספוחו גמי 6י תוסס. ופתור מידענעורס
 לאלהים הלא , 5סס ס"פת.ר מי ויין ססוסר נגית כמסם מסיו65נטיס
 וטרלס 5נל סכתיד ספתרון יודכ ונדו סו6 לנרסס רנינו פ" .פתרונים
 יועי5 5* 5רעס 6ו ואונס 5כס לפתור ולס סירנס 5מי סירק מס2ח5וס

 מהספרו החוסו 56 סח5ומות פהרון וימס כן ססדבר ויחר מידיו5י
 ססיתס יו 5ר מלהניד ימנעו, ס5י כוי כן 5סס %מר וסות 5ימ5ומותיכס

 נסיני סככון סרמנ"ן וכתנ . לרכס 5סס יפתור Db יכניסוסו ס%5כונתו
 וססתומיס סנכלמיס סח5ומומ נכ5 פתרוגיס 565סיס ס65 5ססס6מר
 6ו5י 5י גל ספרו מכס נכעס סו% ו6ס ח5ועכס פתרון 5סודיכ יכולוסול
 5י ונרמס פירם"י כפורחת* והיא )י( סתוי 5י 5נ5וח נבעיויימר

 וסקם' . פורמת סי6 נ56ונח5ועי
 סרמל"

 %3ף כפורחת 6מר ס6ס
 ומנס תחוס סכ"ף קומר 15 ס" חו5ס מסול 2סני5 כמרמס מסו%מפכי
 פרכס נמ5וס ו5י מאופיס מר נח5וס %5 כ"9 ככיר % וכת לפניכגופן

 ופי' ~ני גפן כל15 ספירוםו דמיון 0סו% נסניף ופנס %מר נכנס56י
 והנסיקו נלך כ5תס פורחת כ0סי6 מץ סתגפן נח5וס סריס כפורחתסו%

 כי יוסף סכיר ונוס 5כםותו סי5סיס ממסר כי לסורות כנניס6סכ5ות"
 כי נדבתו וחסנ תןסיס ג' ו%5 סכים נ' ו5י ימים סלמת סריניס50מת
 ר2יכו 5ד2רי 5רי7 וקין ח5מז *חד 53י5ס כי סניסס ר6ם יס6 6הדגיוס

 סכהנ וי"מ . ג' ניוס סי' פרכס סו5דח פיוס יוסף סידת מקמר*נרסס
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 ב* עם לןקכג
 התורהל

 ימיס ג' לורות נ' ופתר נר מסול 5סרגל סדומס סריגים מאון ימיסג'
 ::ים לו חדסיס לדר ו5ל ימיס ל'כ פתר חיור מרסון סו" הוריופגי

 פי' אהך. יכרהני אם כי )יד( : פירותיו 5סו1יל ממיסר3סני5סנפן
 פרכס "5 וסוכרתני חסד כמי תכסס 75 ייטנ כיסר תזכרגי chסרמנ"ן
 ספוס' מנית סי51י"כי 75 ייטנ לסר נטונ כמדי 5כסו' סה.כירגי "ת7ופי
כמו

 5כסות והחפון 5מכ5הן ותחזור 5ך ייטנ כיסר להן 5סיות תזכרני"ס סימר נטי "י - לה7 לני כל15 353ך סתזכרכי ""נ . לותך ססו5יי
 נכר בסי' יני זכור לפניו 5למר פרכס "5 תזכרני ס,ס סחסדכמדי
 וככרתני נמי לי . טמרת 5י 5סיוה 5י תנסו ססוסר נכית לותיעצרת
 C1'U לוקי מכיר סול כי לפכיו 5סוכייני "5" כריך לינן למר פרכסל5

 סטנחיס 5סר כנדסיוהי
 : תטל לסר כון בי i'br יודנו מסוי יו5ילני וסו"

 כסיתי 5ל פס גס ל5ל דגר נסוס פרכתי בכין תימר ו5ל מבסנוגנתי לדרני סגננתי גנינס ע5 סנהכסהי תלטר ו5ל . נונבהי גנוב כי מן()
 סגסר מענר :ס.' סכורי לנרסס מס כ5 העברים. מארץמעומס:
 5:קר ססרו1' מזמן סקירנ פער. מנב כי )מז( : כנרים זרעונקריין
 נמי יי סמהק52. פהרון פהר יפס כי פתר טוב כי ופי' עדיו "תטרחיק

 . חורים הורים סכ:ויס ס5יס פיר:"י הורי. ס5י פהרו:כין5טונס
 מרסון סמ5ן ו5חס 5נן 5חס נסס :סי' חורי ס5י פי' סעדיורבינו
 :לוחו סמ:קיס :ר :5 כיסי לינן . ראשך אח פרעה ישא )יט( :חיור
 ריצו יה יכיר פירוסו וזס יסריג גגי ריס לת תסי כמו הסנוןרסון
 כן גס 15ס יצר ימל הון סמסקיכ 5סר סימר ונסנין TD ע5 ירימנולו

 וי"נז 253. ויתכרסו נפס המשקים. שר זכר ו5א )כב( 5סון:נקותו

 נמי "י ויסכחסו. הנקמר סכהס מחמת ל5ל סנלס מחמת 5ל זכרו5י

 : מכחו כלגו כגנזו סככס וכרו5"

 מקץפרשה
 סי' ממס נ' וסוד פי' * ימים שנהים מקץ ריהי )א(מא

זסכמכס'פפוכסה5ס
 סר מי1.ל' כגיס נ' יכון מסיס וכרלס מניס נ' סתחלו טחי פי'ו5ל

 גס ססי' ססוסר מניתסמסקס
 יופי

 סניס נ' nhr:r' ל5י 15יה רפוי
 כנד סיס ס5ל סכיכ י"נ הפיס ססי' ונמלל ודכ ננסר נטהונו סת5סכ5
 קין ראיינו ונסדק ננית ס' נרכת ויסי דכתינ סוס 56ל לדביוגנית

והורי
 תפוסים סס וסיו וס"ופס ממסקס 5סר קודם תפוס ס" מגיס וט'

 ל5ל סניס נ' ולחריסס סנס פי' נמסמר יטיס וימיו כדכתינ סנסעמו
 סידררו כדי וסיופס סטסקיס סר הטלו ולכך בטדרס דייתי סיסקנס

 ל"כ לתריו סג" ט' כד חט6ו 15 ולס כיוסן ט5ך2/ ויסכתונסרחונס
 מ3ל כיוס מיום סדרר ונמסך מיד סחטלו וליפסר. סכים 3ט' דנרוסרנ'
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על ץ קכן הטורפיי
 התררשכד

 טקן סכ% כתיג י(פסוק 6ותו:כ5 ססוטכין ויה מכיס ט/ לתר כדנתפסו
 . מקץ : עסר סכל יף עמר סתס טס מניס כסר טקן סתסוכתיג
 מניס ס5ם טקלס כמו טתח5ס תימל ד5ל כן ופ4 טסוף  בתרגינוופירם"י

 . ימים שנהים : סריסית מנס טתח5ח ספ4 תנופתן טעסר כ5 יתתוכיי
 ו5ל סחטס סכות סביו קומר וי"מ ימ4 לסר 5טס סכתיס סיטרכיון
 כד כדכתי3 סחטס מנות מסול ניו5תו תסיס יטיס כרו ס5נכססכיה
 נעוד 5כי5 סלטר יטיס ג' %5ותס סנתיס וי"ט . תטיטס מכס 15ט%5ת
 יוסף סגם סדרתו 5טס רמז ופרעס מ5 וקו חלם. ופרעה יטיס:סכמת
 לס כי דבר 5%קיס ס' יכסס %5 כי סנלמר טס 5קייס פרכס חיוסח5ס
 מוי"ו סנניייס עבדיו ל5 כורוגי5ס

 טוסי
 והנה : סופניו %תר דנר כ5

 ני5וס. bst יקור נקריין נסרות סיר סיין פזס"י .היאור. עלעומר
 סנדיס קנוס קיים וייסר דכחיב יקור נקרל למדקן טגיכו סרטנ"ןוכתב
 ונסר ילור ~bs נסר% ילור %ונקנוס תרגס וכן סיקור 5מימי טטכ5לנר

~lrS
 נרקיסו סיטורס %ורה כ5 ר"י לטר סיטרו וכסו לורו ככן יציןיורו גנניו פורס סן סנ' לגר נקרי מנסס וכן לורס blk~l r~ns מס לחד
 סלורות  בסבת מיגמטיס  בכביר  ולולי טדנר סכתונ גסמיסבירידת
 עלות היאור מן והנה )ם( : סקורות 56 יתיחסו טפס יכסווסגסרוה

 ורכב סונכ 5סס בל וטטכו נסוס סי סותיס סט5ריס בכנור . פרוהז'
 5ק5יר' וס53יס סידט' לענודת סיטן סוי ופרות סייור טן כוותסר%וסו
 כ5יסס סיגנר כלוטות כ5 נפרס לפםר ס" ספרו' "~י סריסו bsולקו
 יספיק %5 5נד בסנ5יס וט"מ 5קלירס סיטן סכוי סנ5יס גס סריסו5כן
 סי/כי

 טלר4 בירן b~b סנכ סי' ס%5 סרטנתן וכהב סח5ו'. קינות לרי7
 %נ5 טלריס נלרן ס4 למר וכן מלריס ירן נכ5 גדול סנכ סנלמרכצו
 פתר וכן סלרלות נכ5 סי'סרכנ

 יוסי
 bSI כן  יתרי  רשו סגי סנכ וקטו

 לפצר %י כי סירלות 3םלר לקנן יכלו 5י כן וכ5 טלריס נלרןס~כיר

 ניחו ותרכנס סס,כיר טס טוס רטז נח5וס ס4 ולולי טפורסס ס"ס5י
 ידכ עי בירן ותהס5כנס סטונוח 6כ5ו %תריסן סעורות מרעותלנ5
 זס סיפר ס5ל לע"פ וססנע סרענ סני מנע נין ספסק יסי' ס%5סיטן וסוי 5סן וקוונ נלון . הפרות אצ5 והעמודנה )ב( : ס5כו לנספרכס
 ססוסץ כטו יתום %5 וסכתונ טויס סס וססיפור סמר,ס לוקיליוסף
 וטונרת ט5לות יחד נקנס כולות וכן קרנכס 5% ניו כי כודע ו%5נסיפור
 סילכ5ו סיטן סול . הפרוה והאכלנה : רלופות הניס כנכ סיסי'סימן
 כ5 לה ויקננו כפרכם ימר יוסף 5מד וטוס סם3כ סכות לת סרכ2סני
 טונות וספרות :סמנ5יס רלס כי ופקדון סיוכ5 וסי' מטונות ס:ניסלוכד
 וננס פרנוס ממכו מיקס 5ל כי כלס וסיככו מרכות קרב sb ת3ולכסוכן

 סו% ססנכ יודגב 51ל סמנם כ5 ונסכת כן לטר סת5וס בפתרוןי5י
 סיו ס5ל רלס כי רכ וטרייסן קרבנס Sb ניו כי נודכ %51פתרון
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  התריהעלבמקזקכה
 סיו קותן 1ibc es 1S~b 5מח" 5סססיו רק וטונות נריקותניכי5הן
 )ו( : סנ5יכס פתרון סו6 ססנע כ5 ונמכם ספ" רפ"י כוברי ו5*מתות

 ריס עסויות סינורת ~bS לומחות *ותן רקס )* אחריהן.צוטחות
 הרכות כ5ו סטונות סריס *תר T~DC 5ס?יכ סוסון נוס *סר56*

 מרכות נמנ5יס ססנכ. *חרי מ? סרכנ 5תכיפס סימן וסו* מיד*מריסן

 כ5ס סיו סטונות ססמכיס 5פי נטונות כמו ימד נקנס כולות גימר5י
 : טס~ניו רכס יותר *חך כbSb 5 לרכס סויס סיו hS ומרעות נפונססוים
 נסנ5יס יכעס למון סיין ד5* ות~3נס כין 6מר י65 - . ותבלענה)י(
 מלמון ותנ5כנס *מר 5כן לסיות היוכן טס 5%י נח5וס 5*דס מרסיןויין
 טטמ נ5יכס ונ"ע . %ותס מסיכתו עד ע5יסס מגדלו פ" סקודה %תגנ5ע
 5סיות ור6וי ממונס דגר סר6ס פ" ח5וס וסנס מסני נח5וס *טרולכן
 כד. כ5 ממונס *יגו זו 6ת זו ספרות 63כו5 *נ5 לפתרון ולרי7ח5וס

 ויקז 6מר וסרמ"נן לפתרון. ולריך סח5וס סגם5ס ח5וס וכנסופירס"י
 נמ5וטו סחסנ 0" מטתו ע5 וס" ססקין 5*חר גס ח5וס וסכספרכס
 גפכמס עוד ח5ם ו5ש ננוקר כמד וכשמר סתמית פכם כור ירסססע6
 נ5י3ס טץ נכנוכדנלר SJb רוחו ותפכם ננוקר וימי נימר זס וכ5רוחו

 סכנין מן וסוף פרכס וייקן מזכיר ולכן כלו נסיתם ומנתו רומוותתפעם
 ניוחס %מד מענין %חר ח5וס *תריו סיח5וס ח5וס כי התיגס וסיפרסנזכר
 עד 13 ומסב ח5וס וסגס סקין כיסר *טר כן ע5 מתקים *ינוסינס
 ססכ5 סגין נכלטו סו* פכמיס סחוס 6כ/זפ חלום. והנהנוקר:
 *ותו *ין ופותר snSn ח5וס וכן ח5וס וסנס יטר כן וע5 סו* *חדובנין
 *ותס פותר וקין ס%מר וספסוק נח5וטי וקר% וכן חלומות %מר51*

 ל% רוחו. ותפעם )ח(. מסם: *חד 6פי5ו פותר ספין נומר5פרעס
 סח5וס ננוכדגלר מסכת טס כי 5רי7 ס" ס5" 5פי כנבוכדגלר סחלוססכת
 לסכלותו ספתרון 5ךני56 מ6טיגיס סיו ו5* מרונס לזמן סי/ סספתרון5פי

 -ססנע מגות ספתרון ס" סב% ינ5 סח5וס סיניד 5* *0 3גד"סנפנינו
 מימינים וסיו מיד נזכר וס"מ?

 ליוסי
 Indj~S 5נר לפתרון ס" ודי

 מעלס ס" 5* ) בחמוס נס מונח 40 סקס ~י סטכם וי"מ . נדפסנמנעו
 %ת 5סזכיר 5נו כ5 סמסקיססר

 יוסי
 כי יודם. יוסך מסי/ ידם 'עסיכן כי

 חט*יס סני רנים רסון חטאי. את )ט( ספחרון: רק 15 "טר5*
 )י( י סיס כשמר סךנר 5סגיד סולר7 כי יוסך סכחמ וחטבו ופרכסמט"ו
  דפרכס 5וטד לרץ 5כן נססו סמלן נקרות סדרן *ין קצף.פרעה
 סכלם ם0לינו

~sb 
 נסתר למון קלף ובמר מלריס ע5כי 5כ3 כינוי מס

 *לזפ האיטיים. שר ואת- אותי : כוכח למוז 5מ75 )דנר דר7 *יןכי
 ויחן טסמכ רסוס ס*ופיס מר ושת *וחי ושמר חזר שותי ויתןסימר
 bSn 16 6תר ניסטר שאופיס סר ושת סטנחיס סר ניח נמסמרשותי
 ע5 631 מהו bun_ ס" זס סכ5 יוסד סנין כד וטתו7 מוין מ*סריןסיו
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 התרייכרצל קץכן הטורפי'
 כ5 5נו פתר סכי ויפילו *חד ונפנין ניחד *סורין מיינו סנינו hSbזס

 סמו% קקי יוסף דכ5 'והע . פרכס כ5 תחר ספסט 5פי . כני עלהשיב אותי )ינ( : 5גו מפתר כסו 5ח5ומנ תחד 5כ5 זכו סני"חדכח5ומופ"
 נפתרונו ייסע *וחי עטי %י . ספותר %תר סולכין סח5וטות דכ5מסינו
 %ח"נ הבור. מן ויריצוהו )יד( 5גו: ס" וכן נפתרוה ת5סוקותו
 י"5 נגור ס" )% %"כ ט%ומס כ5 *ת רוסס ססוסר ניס סר %יןדכתע
 ob %5 5דוט %ס ידכ bS נמנעו פרכס סם5ח ססוסר נית מרכססמכ
 5ט5ון עי ס*סוריס ממניח מיסרו מנת חח5ת ס" ונס לנור מחזירו)כ7

 מלריס חרטום 5כ5 מם5ח *חר *נ5 כך כ5 טועתו סי' 5* *והופותר וס" מקרס ןרל סח5וס וסומכ יומנ ס" סיס יותר נתכנס גןסטתו7
 ימר סמ4ס לפתור 15 סימר נסנין *נרסס ר' פ" יענה.אלהים בלעדי לסו( : נתכים %ותו ופתר %הריו ום5הו פתרונו ידעו %51והכביס
 ים נלכדי כפסס" נמי 6י פרכס. סקוס %ת יענב %לסיס ספתרוןנ5עדי
 סגדו5ס סחים ונסגיל פרעת סקוס %ת יכנס וסו% סי5סיס סוך וסיפותר
 ידו *ת 6יס יריס 5י ונ)ע7י7 5גדו5ס כ5ס 53סון נו 53כדי ניסק3נכ4ו
 ותרגומו כס5כ קמות פ" 5ונט* כמו פירס"י . צנומות )כ3( : רשווקת
 ססעו5יס סרמבשן וסקנס סזרכ. טן מנתרוקגו blb T)O נסס %ין 5קייןגלן
 סנן נכת *והן ריס 5* פרכס וכן נן נסס *ין סזרע נון סיתרוקכונכח
*56nlhS" סרנס 5חתיקות פרודות לנוטות ופ" ומרופות. ורקות וטונות 
 חיתון מרסון קסו6 "ומר סתרגוס ססו* גלן וכן נקערס שנוט* פחמרסון
 הסרס נ5*)סקיי' נקרית ססגומ% נגוס* פי' ננ%5 מוקי* כטו,וחסרון
 טקוטות 3סס סיג %* גרגרים מישות סיו ס%5 מקות הפן וסוףסעפר
 כ5 15 ונסיפולנ"מר סיקור כ5 עומו וסנס כתינ גח4ס גרגריס4נ)%
 .עולות *טר ונרעות סיתור טן עולות כטונות גס *סר וס 1טטכסשיו עוטי .סנני *מר ו5י כנוד 15 ח5ק 4*ור עונד קם" 4מ סיקורספת.
 5ומר סעד ובסיפות 5רעס 5סזכירו רלס ס%5' סיקור ס,כיר ו5*יחריסן

 ונפרות נסר ונרקבות מרקס יפות ח5ס וסו* תוקר ויפות נסר נרי*וח15
 רכות DSn וסו* נסר ונקות תויר ורכות דלות 15 כומר פיכסמרכות
 וטונות ט5יות 15 וקטר וטונות נריקות ח5ס ונסנ5יס נסר ודקותמריס
 פרעס חרס ססיט וסוי לנסותו כן עמס וסו* סכומות 15 סוסיךונרעות
%חד

~lo_-' 
 *וסר ס6תס כמו כך ס" ob *פי5ו נתחורו מעכס ס*חס 6ף

 .נודיע ו*טהל*מרי תסס פרעס שתחיל סר6סו כמו סת5וס 15 וקטרכך *5* כך השית ס%5 סכן כ5 3כן טסתנס ספתרון 1*י1 סו* *הימסנס
 י4פתרון מתחי) רעב. שני שבע יהיו )כז( זקת: כ3 "ת *וח7"לסיס
 *ת וטסקס ע"ס סני5ופ טלריס ג*כל מלוי ססונכ כי רכג מגיצמנע
 51*סקרן

 תוכית כו וגס נו סתחי5 ולכד נרכנ *5* צמ5וס 5סס ניכר סי/
 מנע ותהיפס *טר ולכן 5פ4טס 5סס 5סחיות 5סס ססר6ס סו6סח4ס
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קכז
כ~

 התורהל קץ
 : סרכ3 ככנות רק סברו נודם 5י כי יוסף *מר כלסר ל3ו* סרכ3סני
 blb נסנס 5י וסו* פעמים. פרעה אל ההלום השנות ועל)לב(
 יכמר סי' כי 6חת cS'SJ פכמיס ל תנוגס כ) סרמצ"ן ופ4 שהתפסס
 שחר ~ס חנוטות ל טמנו וכסס וסם3ו5יס ספרות למד נת5וססירוס

 *כרסס ור' . סדבר נכון כי 5סודיכ כן סח"מיס ור7 ושין 6תת 0543ז0
 וקיים נכון מסובר סיטן סו% ונסנו5יס גפרות סח5וס ספנות כ5פו'

 וי"ט . וכסותו *פיס סטטסר סימן סו6 %חת 52י5ס פעטיס סס4ובכנור
 תוכן סריית כסו 5ן סנדתיו וקני סח5וס ממנית פ" סח5וס סיכותכ5
 נבון. איש פרעה ירא )לנ( : 75 סיטרתי מפתרון סו6 נכון כי5יכ
 סתנו*ס 5קייס סידן וחכם סטן 5פי 5חס Tnb 5כ5 סימן סירן 5נס5סעכ
 סירן כ5 כ5 וים5יטנו סעקייטו יגר ומין מין כ5 כס 5כרנ תרקבס%5
 נכn~SS 5 יוכן U'5Ck1 *3 סמון סייס כי תמתיו פקןיס כורויטגס
 סחכם כי םי3חרוסו כדי ,ס כ5 ושטר תחתיו פקידים כור וימנםס~ן
 סחוטס וקנס י"ס מצרים. ארץ אח וחמש )לר( נרשמו:כוניו
 סטר סט~ס סחוטס 5כו5ס 15 יסר ~ס זי סכ5 רטז וסול קולרויכמנו
 ינטרט ס%5 . בערים איכל )לה( : לחומס סקרן וקבס 1-כ 5ססנרע

 יתעה סטקוס לכסי וגס ילידות כליו ולסול% 5טקוס מסקוס5סני*ז
 תנויתס: טכמדת 6רן סכ5 וגס נמקומס תטיס 5סס סיט  מזירכןךכתס.
 סיו ו5י 5מלריס מנוי וס" כנרי מס" נכנור פ" כיה. הנמצא)לח(
 כרתם נכ5 *סר רסותס נ5י מסנס למנותו רולס ס" 651 נוחפליס
 אלהים הודיע אהרי )לש( : נמלריס כוס נטלי 5י כי קטנותונריכיס
 פרגבס נכיני ונכון טונ ספתרו/ מס" נסנור . זאת כל אתאותך
 סטסקיס סר פתרון 1*ת כ5 פי/ נטי *י כן. *טר גי כנר כילו נרמסוס4

 ר5ס5ן 5הכס נצון סקדיס כמוך. וחכם נבון אין : סח5וס זסופתרון
 ~ר ונטן תכס גבס רק %וסרסו%

 סבכי
 סח5וס כמן 5סצין סנונס לריך

 תורס נדנרי 536 סח5וס טגנין ולחוור בו קניין והח"כ דנר עתוןונר
 ישק פיך על )מ( ך נו ושתצוק כך ונוחר סדנר 5ידכ תחוס חכט0לריך
 ינוקו הכונס סטם נסעןס 5סון וירט נסק. כ5י י5ביסנו פ4 עמי.כל
 כחו גדו5ס סימן וסו* . מבעתו את פרשה וימר )מב( : ידיו5נסק

 *%5 דבר סוס יעקייס ס%5 תותטו מ3ר טנכתה 15 גתן כסי *יספירם"י.
 י55 ססו5כת פירש"י . המשנה במרכבת )מג( : נו סיחתוס ידוכ5
 כסני כטו תוקר סס סו* מסנט כי פי' וסרמ2"ן למרכנתו. ומגייסס5ו

 5מ75 טשנס סכת סתורם מםגססטמגס
 וספניי

 ידועם טרכנת 5ט75 כי
 ויחרת 5טסנס זוכס וירחרח כמ75 גבויו רכב *סר וסוס כדכתינ5טרכנתו
 . נרכיסס כ5 לפניו יכרכו סכ5ס פ" . אברך לפניו ויקראו5ס5יסי:
 ס4 סרס ע"ס פ" , פרעה אני )כוד( ; לעדוניו כשנד סינרכוסו נמי*י

 )מה( : 7353 סרס *5* 15 יסקר ס5* יער כן כ5 טלרים מלכי 5כ5ידוגם

www.daat.ac.il   *   דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



על קץכן הטורפי'
 התן~כה

 מעות 5יחן סט5כיס דרן גן ני פענח. צסנת יוסף שם פרעהויקרא
 נתן bS1 פומיפרע. כת אסנת את לו ויתן 3דני*5: כמו5כנדיסס

 וסו' ענדו כסיות קג6ו ספוטיפר 5פי סגד51יס ססריס עננות לסב15
 5חתגו קומר יחניט כסס ל53 לחס כנדי קומר כ5יו יערער סמ6מוסס
 5פי פוטיפרכ ונקר* פוטיפר סול פוט"פרכ ופירס"י . 6תסגננדי

 סטנחיס סר סברי .גדו5ס רסון ססו6 יון כסן סכתונ 5פי כן ופ"סנסתרס
 ופיר/ נתפייס נסתרס כלסר כי 6ון כסן כקר* ד5כ7 פי' וברמשןסיס.

 סנכ3דיס טנסנ כן כי 5ע"1 כומר ונעכס ע"ז )ניח כלסו וסכגיסטסררותו
 רנותינו מדרסו כמו כומר מדין כסן וכן 5ל5וסו מס 6ון ססי'ויימסר
 כוטר נכסס יוסק *ימת ספגי ו"מ . I/bS ענ5יס טפטס ססי'ניתרו
l'/SS: )כפסעו' לו נגויס סס 5ן וי5* כסו סטו סילף . יוסף ויצא )סו 

 לקמצים. למז( : סיכירוסו כדי עליו וסכריזו סמקוטות כ5 55 וכנרסיני
 5ללור סתנו*ס טקמליס מסיו ומט י. ע5 יד קומן כ5 קומן רס"יפ"
 T1~S סכסוין סחפירו' כי 5*ולרין תרגם ו6וגק5וס י סרכנ 5לור7*וחס
 למח( קוט5יל: מן 'בחד תרגום ספחתיס נתחח קומ5ין כקריץ5*ו5ר
 סיו כן סיס כ5ו קינן 15 *נרסס רנינו פ" אוכל. כל אתויקבוץ
 מכס ננ5 מטנו 5סס ונמן סכ5 מקינן כתג וסרמנ"ן רונו. 56*טתיס
 ולסר סטונות ססניס S~lb כ5 *ת ויקנון סכתונ וסו* פרכסתםכדי

 ומזון ולחס 3ר 65דס סניכן דגר כ5 פי/ נו פרכס יד תמת נרהלנרו
 דסיינו סנר מסם וילנרו נסס ומול* וממוקיס חינים לכניי קיבןסכ5

 נכריס גוחן וסי' פרעם יד תחת 56 וכסנר לזרות ונמורס נרתתסחנו6ס
 טמנו סיקחו סרגנב סגי 5לור7 ועימרת הלוכן ויס" ספ~רות ען 016כדי

 ס.51 בסער דמים o~s מנתן ויתכן . נ*ולרות קיים גבר וסנסיר5טחיתס
 )נ( : סרכנ נסני ניוקר 5סס וסכרו ופרכס סנר ס" לכן סט75טגמי
 סרסור מנקן . הרעב שנת תבא בטרם בנים שני יולדוליוסף

 יוכבד סחרי רענון נסכת סטתו הסירס 51וי רעשן נסני 5סטס 5לדס15
 ידע וגס סרענ מנת יסנור טחי יודכ סי' ס5* 5פי סתועות ניןנו5דס
 יוסך 536 סלומות לכר נסנין קטנוע 5רי7 וקין רכנ סי/ 5* *ניוסגנית
 נצית 5הס ס" 6ס יודכ ס" 5* ונס סרענ זמן יכנור מתי יודגרסי'
 1Db~ ס" וזכךלניו

 , הארצות בכל רעב ונקי )גר( : מטמע 5סטס 15

 5* כי טלרים סביבות *סרפ4
 כן ס6ס מנעלס ס6רלות נכ5 כן סי/

 קולס תחי5ס מכר 5מלריס פ" . למצרים וישבר )נו( נרענ:ימותו
 סנתח~ק כל 5סס סנר ו5ט הרעב, חזק כי )נו( 5ימריס:סטכר
 גנ5יסס סח~ק 15 נתגרר כיסר *5* פרכס 56 5כקו כלסר סיד 651סרכנ
 :סרכנ
 ססרנסות סיות נסנור "נוסס למי כחנ * יעקכ וירא )04מב

 נזלת זית יחרטו לחן 3עקוסעתתנרות
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 התררהעל קץנמקכט
 סנס כתיב *תריו כי יכקנ ויר* וק סקור ומתוק בני ריח רקסכמר

 יסמכ*3 גני נפני כלעיכס תרעו 5מס פירסו, . התראו למה :גמעתי
 עגינס ועם וכסו טמעתן וגי צפע *ער ולמס סרטכן ונתנ .ועטו
 *רן דרך נטיס סיו 1161 סקרן גני נפני .6מר 65 5מס' הטת כנכןנקרן
 ט5* 5פנשס סנעיס כגעס יריר ס5* 5סס וקטר שיו ושבריסכגזע
lb1y5* טטתח5ס טסט רוו 5סס *סר כן ותחר 5חס עטו 5*כ" גיתו 
 יסותו 51* יותר לקנות סי5כו 5סס *מר וסוג סנידס מס לסמורסזסירס
 Db %5 נסכגס סיו כנר כי נמלריס סנר יל כי סמעתס כלסר מייייסע o~s ס" כי סוס נמקוס תתרסו 5סס נמי *י . סנידס ס5חס יחסכלסר
 סכיו תתרסו 5מס וימם . נטות 651 וגמ. 5סס סימר וזפו נדבריטהרו
 רדו 5סס קומר ויו* ען מי נוסר סס5יכס כנין ע5 זס ע5 ,סמריניס
 עתס כי כמו תתנסחו 5מס ומע . כניס נתרפס כמו כ5ס סיככוממס
 רוליס סיו וי* סירן גדולי יעקב נני ססיו 56סיס פני כרקות פניךרפיתי
 ו( ) : סדרן פמד מפני 5ס5ות רם*יס סיו 5* ו*חריס נכלטס55כח
 מוכר 5מ75 מסנס סיסי רפוי *ינו הארץ. עם לכל המשבירהוא
 כ5 5סתוס סליוס דרסו כן וכ5 ס6תיס ולס סיס 5זס ספרן עם5כ5

 כגוסס חוקר וסוף ס6רלות מכ3 לצניו סנ6ו ספסט 7ר7 וש .ס6ולרות
 מלרן ופכיו נ6ו יעקנ ובני וכך כל פ5ונ" לעיר תמכרו 5צקידיסומגוס
 מנכסס רס"י פ4 להם. ויתנכר )י( : כ5ס נסנור ופכיו נלו וסםכנכן
 פי/ וסרמל,ן . כנכרי3סס

 ספנים קלת וע5 מלחו כ5 סמגנפת ססס *5יסס ויתנכר סם גסיכירוסו סם* יר* ס4 וסכירס onib כמריס מי
 נדברים 5סס סנתנכר *ו מתנכרת וסי* סכתונ כמו יכירוטו ס5*כוי

 לסנור ~ניו *דם נ6 5* כ*Dnb3 15 טלין 5סס וימר קסום *תםמדיבר
 נימת 15 ותגרר זס 15 סוכירו וכיסר *וכ5 יסנור כנכן מירדוקטרו
 ויכר תחרת פעם כחונ ולכן *חיוססס

 יוסי
 *נרסס ור' . *חיו *ת

 : למכירו לנדו ויחד *חד נכ5 ססתכ5 ולח"כ *חיו ססס נתחעס סכירסכתב
 צע"ג זקן נחתימת ונ* זקן חתימת ב5* מיל* הכירוהו. לא והם)ח(
 נדו5יס סיו לי חתימת %53 כן נס ושנו5ון 5יססנר מניח סו6סגם
 ברור סי' מסו* ועוד . כ5ס מכיר קגתס ססכיר כיון מ"מ טעט 56*סמנו
 כזית, 5ניו5ס איכלס דכתס ע5 משו 5* ומס *וכ5 לסנור 56יו סינונו15

 מדנריס וסס מלרית מדנר ססו* וכוד פכנח. לפגת סמו סנסחנסוכור
 פ4 . להם חלם אשר החלומות יוסף ויזכור )ט( : סקודסנלסון
 כי נספל ססדבר דובתי ולפי סרמנשן וכתג . סנחקיימו סיערסק
 *חד %5 נחקייס ס5* וידע כחסומות כ5 *ת זכר יחיו 6ת יוסקנרצות
 סח5וס מן *חיו כ5 15 ססתחוו נפתרונס וע כי סוחח נפעסממס
 סרני ונפכם צחיו 5כ5 מרומז %יומים מי5מיס צנחנו ומנססר*סון
 חסנ נגימין עמסם ר6ס ס5*  וכיון  כוכבים  וי"* ומירח מממס 15טתמוו
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על קץ23 הטורפי'
 התרריל

nbrסר*סון סח5וס ויתקיים נגימין סינ* כדי כפסס )סע5י5 סתחנו5ם 
 יני מיד 5סס קומר רלס bS כןוע5

 יוסי
 ויחר "ניו *תר ו5ם5וח %מיכס

 ס" כן וקווי סמני סח13ס )קיים כדי גסס סניד סר"סון סת5וססכתקייס
 כ5 בסכון רניס יטיס ו5סכמידו *ניו *ת 5לער גדוף חט6 חוטייוסף
 כ5 חמ5 )י *ין קלת יחיו *ת 5לכר ברכתו סי' לס וקף ועליוממכון
 סיתקיימו ידב בי סח5ומות 5קייס בכתו ופס עמס סכ5 5%" *ניומינת
 חסנ hSb )לערס נדבתו סי' bS נגניכ 5עסס סמני סעגין וגסנקטת
 נקניתם קותו 6ניסס נחסנת *ותו מיקג6ו בנימין עס סנ*ס ים*%י
 5* כן ע5 קטטס ביניסס וסיחם ניוסף ידם ססיתס ננימין ססרגס%ו
 סיקס סדנריס פכ5 זומר לרי7 וכן ניסנתו סינדקס עד עטסז מי75רלי
 נמ5ריס *מריססי' 5תמוס ים כי סח5וטות נפתרון מכעתו מרונ ניוסףסיו
 ס5ח 65 6יך נמגריס נןו5 ומר פרעם נניח ונגיד פקיד וס" רביסיטיס
 *ניו ססתחווית כי רקס hSb רב בממון וגרדנו 5סתיענו 1SJbsכתניו
 נר*וחו נמלריס מס )סיותו סקוס וס" נערלו 6פםר 6י 56יו *חיווגס

 סטם כ5ס סינופו 15 סנתנרר פרעס ח5וס סממכ *חרי וכיס סססליחתו
 : 5י מסתחויס כוכניס עמר ותחד חסני סח)וס ונס חלומותיו כ5ויקייטו
 כ5 ע5 טכסיך סי' )% כי טכגס hSJ 5סס *ומר סי' 5* . אתםסרגלים
 נכונס וטענה פתחים ביו"ד סכככסו רנותיכו דרסו כן וע5 למנורסנאים
 *חד nsb נכי כקנו נתמאס 15 ס6טרו ושוד סזכירס. 65 סכתונ 6ב5סי6
 פתחיס נ" נכגסתס הסס *מר סמתח5ס יפרם ויתכן סמחיינתן. וזהואנחנו
 סיותנו 3ענור 5ו ולמרו מרנ5יס דרן *%5 זס %ין יחד נקסרתסועתה
 ob כי לרקוח ניתם סירן ערות כי 5* 5סס ואמר יחד ג%ספנו6חיס
 וס5כנו ייגכו ס*חד *מרו *ז *חד בפתח 5יככס 5כס ס" *חס*טיס
 ויתכן . 5כס רניס כנדים כי *וכ5 יסנור 5ני נכנןיס קנביס דר7"ין *סר כ5ס מכ5ו5 קנוסי וככנדיס תויר *נמי סריס קפי רבוד ויתכן)נקמו.
 מקמר דנריו כ5 ססינוסו אחר. איש בני כלנו )יא( ניחס:מיין 6ותס ס*5 כן וש *וכ5 למנור כנכן מקרן סנ*יס נתפלת סס"ע71
 מוס זס הנפרוד ינינו רלון וקין *מיס ס"ס *מ14 כלס ניו 5מס5סס
 סיביתו. מסמנר נדרך כנדיסס ינhs~ 151 סרענ כונר נענור כן סגנסו*ו

 ועומרו בנבודו  לורדן וסו* לחקור וחוכן *חד *ים נני כלנו סימרוויתכן
 גשו( : מעולס מרג)יס סייגו %5 לריק נכי לדיקיס ו6נסיס 6כחכו כניסבי
 טן *חד יני6ו סט% חומס ס" ס5י )מס הנה. אחיכם במוא אםכי

 סיד גנר*ס ולורס תוקר קנסי סיו לנוגס )פי סו% *חינו ויקערומסוק
 5ר(פח-ס משסר. אל אותם ויאסוף פיז( : 5סס -מס Db ניכרסי'
 -ש"צ טולי*ס ס" מורקו ומפני יר* סו6 ס*5סיס כי ומעינו כןעכס
 *י כי . אלינו בהתחננו נפשו צרת ראית אשר )כא( : כ5ן"לת *ס כי 6חד סס יסכית )ו יסמעו %5 כי ועור נרעב. 3יתס *נסיימותו
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 התורהעל קץכן הטורקלטי
 bSb גפפו ע5 טסס פנקס 5פניסס ויתגפף ל5יסס יתחנן ס5"*"2סר
 5סס הם13 שמענו. ו5א : נסרהוכס יקריך ס5י כדי קילרסספסו'
 קמרתי כנר 5סס *מר ורקונן סמכירס מן יותר נדון לכונםס6כוריות

 5סעניר 3כס ורפוי 5כס הטי נערותו ומפני סו* י5ד כי נו תהט"ו 5Sbכס
 *1 ס6כ~ריות ונס ובו פ" נדרס מגס דמו גס ועמס נעוריו הטלתע5
 ס 5 ונהסנ דמו דורס ססס קותו סרנתס סn'bb 65 דמו גס פי'יסי'
 סיוהו נענור ממת  יתכן כי עו5ס ענד ננוכר בסיותו דרו  ספכהסכ5%ו
 שמעון. את מאהם ויקח )כר( לענוד: נימס %51 טעסוכיסי5ד
 מסלי% נענור 56* סקטכיס כ5 גתפם סגדו5 כי ר"וגן םיקת סי'ר6וי
 סרט73.ן כתג . שקו אח האתך ויפחת )כז( : סתריו סגדו5 ולקהסניהו

 ס"הריס סיו 1*11 הניחס כס סיותס כד סקיסס פתחו bsוס6הריס
 3" וזס 5המוריכס הנן5וקהיס

 . עספו* 15 %תן סולר7 הזק חמורו 15 40
 סוכני 6מההת תרנסו"וגק5וס

 *עתחת גקר%ת מס* כ55 כי יומר ורולס
 כספו סמל% 5*חד וקירע סמס6 5ססוות קטנים וכמס גדול 5ק להד 5כיוס"

 בעיני וסנכון . *ניחס כס סיותס עד 5יהריס 6ירכ %31 מפתת 5קנקותו
 טן 63הד סכסך 5כ5ס ומס לדדים נ' 15 וים גדוף סק סו6 *מחתתכי

 וא"א : סממוריס 5כ5 מסכוי נותן ס" כלמד מז? וי"מ . 5לדדיןכמהה חסוי למתהת ונקרית סכסך נו מס" סלד ספתה וכלמד וקירובסלןךיס
 ס5ו חמוריס נ' טגסיג ססי' ו~י 5וי כו* סלהד זס כי למר 1ל"5הרא"ש
 bs וס6הריס סימתהת נסו5י למטס ס4 כי סכמץ מל6 סו6 סיכוןוס5

 כתנ "נרסס ור' . למטס סגים 05יכי5 ססונרל וסו* למטס כדייןסניעו
 שנים )לב( : נתסנון 6הד כמו סול מנכור כי רקונן סו" סלהד זסכי

 סנים ליוסף מלמרו כמו 15 קמרו ו5י אבינו. בני אחים אנחנועשר
 סי' כבדיך ליוסף סימרו כמו 15 קמרו ס56ו ולכהנו 6היס כנדיךעמר
 5סני6ו לריכין ו*תס ענדו סננימין 15 סודיתס כנר כן *ס 5סס*וסר
 אבינו. את היום והקמן איננו האחר : *דוכו מסו* כיון5%יו

 עתו7 5יעקנ *מרו 56י %יננו וס6תד סיום קנינו %ת סקטז בכפךימרו וליוסי
 וסתני ס56 קיננו ס6הד 15 נ6מרגו כי מננימין 5ו רסניו סונרכנוסל5ותיו
 תסחרו. רארץ ואת )לד( : *נינו *ת סו" כי 15 קוטר סולרכנו סו*סיכן
t"sbמקרר ופעטיס טעכינו סיעד דבר כן יוסף 5סס סימר טל"גו ס5ל 
 סי5ך 5ננימין בזיכיה כדי סחוס מפני 5"ניסס בינו ""נ נכיפור.סכתונ
 5כך אביו. אל ראובן ויאמר )5ו( סנכרון: ומ"ס' מלנר' 5ו?נידו 5י וכן גבמכ' 3ני ירד 5" סינו' 5ו5י מיד הו,רין ג'ו מרלוג' כיעמ?ס
 50 כמכירתו סי' ס5" 5פי rn!? ר"ינןלגזר

 יוסי
 . המית בני שני אח :

 "ת ם"מר פי' ו?רמ3"ן . "3יו "5 כן "נזר 5" כי סמנת? המיתי"מ
 ס"מר כענין ורוי "ני"כו 5" "ס ע5י?כ עוכבך נ?יוה המיק נכיסני
 שון נכיס ו' 15 ססי' ו"ע"פ ?ימים. כ5 )ך ?rbL'n'יאיד?

 הלרון ופלו"
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על קץכן הטורפי'
 התוחיב

 נר"ובן 3טח )" ויעקב מעי כפון יס4 מעין להד החת 15 "מרוכרמי
 עד 15קן סמהי:ו שננזר ;כונס יסורס עית סיקס כי ניסוים 3טחכמר
 : מנית מן פקסיכ5ס
 פכ:ויס  כמי לפירו  ליסר ס?י"ן יניי *  ונשברות נררוה )ד(מג

 פעם  יפילו :רד 5י  n~cu יתךוים
 .  דבש ומעם  צרי מעש ליא( :גלחת

 . כשאיריס כגמיכס הריו ש5"
 ~ס "חיכם 33"ר דור: אחד. אחיכם את לכם ישלה)יד(

 יוסי
 יהד

 "ו5י סיחר סיח ען crt 5?הפ55 סהפ5ס 3עת דעתו :הן כי שמעון~ס
 ש5" נענור 3:מו;ן:כ.רו ו5" שמעון ע5 ת5ל "סר 5" ספשט דרך כ5 סרמ3"ן וכחב . חיכודנו

 5ך תדע :כס מעמס 3;ב3ור לקניו רגוי סי'
 5נ:ימין ש5ח 5" יניתו 5חס סי/ וילו רסיס ימיס ומלריס ס:יהוסטרי
 )כס יחן שדי ו,5 כנויות )ב5 33"ר וביד וזורם . כמגריס מדיהווסי'

 "וחס ויהן וכהים מ5חטס ליס ס' וכתיב סק3"ס וס סיגים 5פ:ירחמים
 וקת "הד סם3טיס. "5ו "טיכס "ת 5כס וכח 2ו3ייס. כ5 5פ:י5רהמיס
 :כונתי ר"שון 3יה נהורנן סכו5ה' כתשר ושי . ושימין יסודס ~סבנימין
 סו" למוריס יעקר יר.לת כי 5ומר וכו:הס סני 3ית3חור3ן

 5נ5יוהי:ו רמן
 לסי' כובכם כד פירש"י שכלהי. שנלקי כאשר ואני "דוס:3יד

 נכו5הי כיפר נספקסכוי
 סיימי

 כרמ3"ן וכהב . ממימין םכו5תי ובנכון
 הוכנו 5" שקטרומנכון

 )סופיי
 ע5י

 בסיכוי
 ככוהי כ3ר כי

 מה:הס וסו"
 יני כנר כלומר "3דת. וכינר וכמיסו מיומן כ,3ו 3יהיון עליו כנימכ5
 יושיי 5י י"3דני ו"כינודה

 לעברים אותנו וכקהת )יה( : "קין 5י
 סקמוריס "ק יקה ס:ס :"?171 סהמיריס ע5 דוקנים ניו . "כורינוואת
 ארוני. בי )כ( : 3י:3 ככס וימוחו 35ה.;ו המו"ס 525וה 3יס 5:וויין

 f)~h 3ע4 ::ון הדוכי 3י סיין סרמ3"ן וכהנ ותחנונים. 3עי' 55וןפירש"י
 ונוואל "דוו יהס נעלמי ידני ני סוף ופי' מנר עוות ע5 לעק'לשון
 ר' ופ4 סמה. הדתי ":י 3י ענדן "כ' י5י כמו לחווק כויס סניויומר
 עטי עכס כי' סכון כמנך "דני ני כמו וסו, קלרס מון הו" כי"נרסס
 יתכן "נרסס ר' פי' . כישמון לכ2 נהן )כג( : והסמכ:י מתרכסטס
 וסכמו ipc 3כר מטג1ק 5"דססס4

 וין"
 "5ו סרמ3"ן וכהן . 3גור)כס

 כ5 לול נכוסק5ו כשפו ויחד "חד 5כ5 יב, "יך כי ניחו:ויס דנריכס
 מכוססד3ר

 רוקחי דרך 5סס שקמר ינו ;נג5 טמן כמו מטמון :קר"
 :קיסם סנ"יס מן 5קח וסמסניר נסקו כספו כ"י 5סס גסוסתנו"ס

 3ר סקיסעמר ונזקי
 ומכסי

 סת3ו"ס תחת :טמן
 "5 יהופכו פיוס  "ךו;יו ו3"

 מניל "חד כ5 כי 3מכק5ו כספו יחד כ5 וכע שהכס ימסר רכס כיכ5יסס

כסי
 ויר"ם מסומות מרוס ו3"וגרות 3שווקיס יום 3כ5 יקרס וככס :וס

 סי' כן וע5 )ו מ":ויניס סיו כי צפניו 7Cb )כ5 מודד ס" 5" סמס3ירכי
 ךלמרי:ן וקטרג 3"מהמותיסס. כמפס 5ס2ינ פנקי5ו

 סומל"
 סתנו"ס נתוך
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 התורהעל קץכ2 הסררקל2,,
 סגדי5ם נתנו6ס ס"ט סתס נמי ימרינן סי סתנו%ם 3עh.h~ 50 5סרי
 השלום )כז( טו65ו; 50 סו* *דם גני מסרנם 5קח לס 6נ5 150ע5

 לעבדך שלום )כח( ססינוסו ומס יוחק וס הזקן. יעקנ: וסאביכם.

 ע5 ממינין. וקין טת מכנר ססינוסו 3* ס~קן וע5 יכקנ ע5לאבינו.
 5*טו נוטס עסיס אמו. בן אהיו בניטין את וירא )כס( :סק5ק5ס
 יתפסו ם5* כדי 5ספכירס מכיון . עמו וישכרו וישתו )לר( : מכירוומס

 נקור on51rS מיסר ~ס וכ5 כנתחיכם 5סס י%רכ ס5ל כרינ"מתחוחיסס
 ושים סמגיע: מן יותז פ" * שאת יוכלון כאשר )א(מר 1 יתפסו; 50יסנוקר

 נפכיסס אפתחתו. בפי אישכסף
 עטכם 5סטי3 רוכס סו% וע"כ המס 3כס 0כ0' *דוני יתש 5ססולמור
 כסססמו

 נכסי
 סגעסס ננניע סתנ35ות 5סס ס" ידיכתס נ5ל כנר*0ונס

 נכסס ניסר15
 נכסי

hSb נמס* ידעו כלסר בכסף וידכו 5דעתס סיס 
 טען יעי 5רכהס ס%5 סי' nbc Dbl. יוכ5ו כיסר בסי' 13 סכירוכי

 יכו וסי נגניע כן יתכן ויל מטמון סכת נפכס גס סנמף גיכ5יסס
  הרחיקו. לא העיר אח יצאי הם לר( : טטכי  תתקיף מי עם5דון
 50*סרחיקו 5* מעיר ומן ימו סס נמי *י . סרחיקו ו5* סערו מן ימו סםפי/

  סרודפיס ויסרנו סיו גנוריס כי הירחיקו עד 5סמתין רחלי סי/
 סנניע 5סס שכיר %5 . בו אדוני ישהה אשר זה הלא )ה( :להריסס
 *סר ~ס ס5ל *מר ו5כך סנניע רקחו ססס ידגנ כמו כמסם דינר56*

 מס יודעים *ינ' כמו %ותו ענו וסס 13 לדוני cncs יסר סול5קחתס
 בו. ינחש נחש והוא : ~סב *ו כמז *דוגין מנית יגגונ ופיז מנקםסול
 עלו 5נחס 5כ5ס ויס56 כנדיו ושכמיס סמנח0יס 0כ5 נ0בי5ו ינחםפי'
 . זניתו סנ*יס טכ5 יותר 6חריכס רדף כן וע5 לותו ס5קחתס 15 מגידווסס
 כי o~nb כיסס פ" *ברסס ור' מעתידות. 5ידכ נו מגמם 0סו*וי"מ

 %ותו: ס5קחחס עד מטנו עיניו וסכ5יס 5פניכס סגניע סס5גסותכס
 מיחס סוכירו 5ל  ביינוין  נלמתמח סנמ5ל כסריו כז "תר לנ5כמסס נמ5* ס" ס5* סנורים סיו כי . ומת מעבדיך אחו ימצא אשר)ט(
 גם )י( : נידו סגציע נמ5ל לסר גס ינתנו גס כנדים סננו למרוי5ל
 6עסס לגי 53% כדבריכם סדין מן 11 6ץ פיר0"י . הוא כן כרבריכםעהה
 ע5 נופן עתס גס 05ון ויין סרמנ"ן וכתב . סדין ממורת לדניסכמכס
 טמן כ5ו' ידכו 65 ס"ס 15 ימרו ס"ס 5פי סו% ופי' ספירותזס
 פטרי פטורים וסס מיחק חייב סול כדין סטן *מר ע"כ סו* גננו "ס*ץ
 סו6 יסיט ימס  יוצעים כ5ס סיו 0ל5ו ענדיס 5סיותס כנמס 0קגסול65

 טכגו ודלי *5* 5כנךיס כ5ס יו 5מיתס כ5ס יסיס 6ו 5כנדיס וססנכיתם

 ונמ%5יס נועדים 0יתס *הס נם בו 6מר כן וכ5 כקוס 5סס ימר50י
 *תו ימ65 מסר סו* כן כךנייכס נו פ0כתס 0כ5כס 5דנר ורג5יסיחדיו
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על קץנו הטורפי'
 התו~לד

 חפן 6ני3הם5ומיו כי כ3ד 5י יסים וכו' 5יכנ' כי"וי 35דו וסו' סנניסו6

"51
 *מרתן. כימר נסכיל ידכת' 5* "ו5י כי נקיים חסיו ו"תס נמיתתו

 יסיס. כן כדנריכס סמספט סיין כמס נס יסיס כן כנוו סוף כן נטילי
 כנד 5י יסיס לנדו b1Q *תו ימל* *מר blb סו* כן כדנריכס וכיוי"מ
 היחזיר מי וי"מ . 5ם5וס כ5וו*הס

 סכמי
 יעמס hS ודקי מןרתס כמסר

 ויקרעו )יג( ונו': ענר 5י יסיס סו* *תו ימל* *סר *כן סזסנדנר
 : סמ5ותס סקרכן נכנסו סנו5ותיו סקרכ 5יכקנ מגרמו ע5 ישמלוחם
 נסתה מסיס סמכירס עון כ5וטר . עבדיך עון אה מצא האלהים)סי(
 עבד יינקד סיס ר"וי . עבד לי יהיה הוא )יו( : *ותו מלי כתסכד
 %5 כי מעין תחת קמן 5כhSb 7 פסוק נסוף 51* ניחנת 5* סייגוכיון
 : כמדך יסיס מסוע 6דרנס סכנדיס כם6ר כבדיסיס

 ריגשפרשת
 סנור סיס מתחה * והדרה אלון ךוגש)יח(

 מיוסי
 רולס סיס

 15 סיס bS *1 לטות 5נניטיןמחגו
 *1 עבד 5י יסיס ספסר מססטע *נ5 תחתיו סיעיתסו 15 5דנר פספחמון
 דחיס פין דבר. עבדך נא ידבר תמתיו: va~s קחני וקמר,גיזם

 פין כפרעה. כבנך כי : 5טורח עיין יסיו *5 5ינר רולס 6ניטוכטיס

 סמי לפני כמדבר ~נין מ37ר *גי ונירפסנ*יטס
 5ך דלוי נטי 6י .

 כדאר קבס דיבוקו ויסיס ע5יו כיני ו*סימס ס*מרת נדנריךסתעטפ
 דצרי 5*ריכת טכס ידעתי %5 סרמנ"ן כתנ שא5. ארוני )ים( :סמ5ן
 סימת סו* זו וכי ס*מר ומס 3יניסס כבר מסיס נסס סזס כסעוריסורס
 בעו לסוס ימר oh מ טכנס זס %ין עגיו כיגי ו*סיעס ס*טרתעין
 וסרבם נמ ימנן ס QSb ערכו 5טעס עניו כינו מס ומתמ"ס סמ5ןם5 גניי סענונ סננינס ע5 וכייס רכס יכסס %ס קיטרגו 65 5טונ9עוו
15nbrD ונרפס סים יוכ5ון כיסר נר 5סס 5תת סרבס 5נ5ס וכן vbn 
 כשר יר" סו* סי5סיס כי יסיס חסנ מ רחמיו נסעיר תחנונים*65
 ס56ת ספני 51* זס נפחינו סנרנו נפונס 15 %מר 5כן טתח5ס 15*מר
 *מרנו *5* סר%סונס כמלותין 5פנין 5סורידו כן גס מודינו ו65*דוני
 51כפוח מפני *ותו נניף ננפמינו *נ5 תניו "ת 5כזונ סגכר יוכן5*
 51" פני *ת קריות תוסיפו 5* למרת כירכנ

 עד לגמוע *נינו כגס
 ננפח טת נה6ותו וסיס ו3ד"נס נפחד תורד ויו נסכנס כלנוסיוטינו
 תחת *וחי וקח סזקן וכ5 כלינו לרמס יפנין תחינתי תפול ולכןמרס
 ר6וי 15 סימר ~רם ש נמי 6י טמנו. %ני טונ כי כולס עגךסנכר
 נמתם וים קכיר כיסר נד51 נ6ונס סונ"נו פיך )נ5 כי נדקנורל סתעטוד5ך

 %56 כרחו נכ5 קרחותן רולס 5מס מ תחנו5ס סגנים מעמס ססיסיקריו

 סיריוס מפני פ7ס"י . מת ואחיו )כ( : נפירום זס 15 15טר רססי ס"ס5"
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