
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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 התורהלריגוםקלה
 סימר מטס דבריו למנות רמלה סיס סיין גימ' ומ"מ . מפיו שקומלל
 (ס מקוס נכ5 וכן 15 סייטינ פי' . עליו עיני ואישימר )כא( . כ3ר15

 5?ס סימר מפורס סגנינו f'Db 5טזס כליחס כיני וסמהי כמוס05ון
 מרנ5יס וגב5י5ת ממכון מיסר יסורס 5ו סוכיר 51" קילר סכתונ כןיוסף
 . ומח אביו את רעוב לכב( : מלכוח "ימת מפני "ו מוסר מפגילתם
 לי ילדה שנים כי יתרחם אתם )כי( לניו: ומת מפרסים ויםמנער
 Inyc  ca~J התרד סג"מר טכס מס כי "מתי )י י5דס "מר 5כ7 .אשתי
 ס"סונס סיסס גן סמים כוכיר "5ה נניס ת3* נניס 5ו מים "תרפ"ו5ס
 וסו"40

 סי" כנגד פ5נמיס כננ שכיסס פ5נסיס נמיו נ"ר כ5 חמנ
 וכגיס:

 . שאולרה ביטן אבינו עבדך שיבו-ע ארת עבדיך והורידו)לא(
 )5ב( כבוד. דרן 15 5ומר שכינס hSb וסוררת פי' כנוי 5סון לפרסוים
 3סכנס כלנו ססיינו זס כ5 5לחר 15 "מר הנער אק עיב עבדךכי
 יותר 5ד3ר נכנס 6ני כן וכ5 סערנתוו עד 5ם5חו רלס 5" ים5חגו 5"6ס
 כנד 5סיות רלס מרמס סנס3י5 יחמדנו ס5י 15 סוכיר נמי יי קחי.ממיר
 bS1 אליך. אבירינו לא אם ממגו. יותר לנרוח סיוכ5 נסניןתחתיו
 5פי 5יכק3 6מר כהר 5פנין וסלנתיו6מד

 מיוסי
 6תס מנין מסינו סיס

 מנוס סלחי "נו "מר 65ניו "52 לפניו הנינו "ומר cnbc סיחי/יודע

 . הנצבים '.ן;2י,יב5,;י"י'יי~געש:יש5'5ת1.

 פי' "נרסס ורנינו 5לס.נסמכו
"51 

 כליו סננניס מיליו עד 5סנו5 יכון
 חיווק 5סון סת"פקות מקוס סכ5 ' פ וסרמי, . 5כלי"ס לקרויו0סולרן
 נכמרו כ' 5ננימין סימחו5 פניו ממ5יס רניס "נפיס ?מלריס מן מסמסיו

 6ים ג5 סופקו ויקיץ 5כ5ס 5?תחוק יכול ו5" יסודס תחנוני כ5רחמיסס
 וקנסי מלריס ויסמכ בנכי קולו נתן דנל"תס לנון ענושט "דגר כימעלי
 ופי/ סחילונס נחור עודם כי מכליו לט סמול כרכסניח

 ויקר"
 מסריס

 סיס: ס6נמיס מ5נד מכלי "ים כ5 סוני"ו 5מסרחיו וקמר נככםקולו
 עחס חי כורנו וקמרו עליו סיס ככנר "ע"פ . חי אבי העוד')נ(
 7% ט5ק יי ע5 ס6צ טחח5ס גמי %י . נף6 חי ופ" נרי"תעו ע5ס46
 כטסה D)YS "5" עתם ~Sb 5* נטי "י . טפיסס קסמות ום"5נקר

 5ססכס רכס 53סון גבמסס דיבר . אלי נא נשו )ד( לקרנס:73נריס
 יסטעו מ5ל נקוע 0מכירס 5סס לסעיד רוס מ5* גטי 6י . נדבריולאיו

 טסו5 ס0ו6 5סס ויירפס "5י ג* גסו 5סס פירם"יס"טר 3חת.גגבוטדיס
 סריס סיו הכלריס ס*ן ועוד טסו5 סו" ערנ' דמט" כן כ5 דליה ץהין

 05ם ככיר . הרעב שנתים זה כי )ו( : נמרים כלזעזע ייפזנטורת
 מס ""כ 5סס מסיס טס ולכדו סנטוס כנר 5כמ- כיון צומד סכנרמס
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 התורןעליינש הטורפי'
 סם5חני es *ס מחט 5סס ימס א ודקי סנלות ממס נס' עוזיכסו
 )יא( : נוסן נקרן פיומיבוסו 15 מ5ת 5כ7 סממ5כס שר נמלריס 5ימנירלס ס5* נקביו יודע סיס כי - נושן בארץ וישכח יי( י והמכסססס
 5מחי' כי *מר 5*נדו ומ פ סלה כביד דרן . וביתך אתה תורשפן

 bs לקניו *53 סולרית 5סס ים*ר 651 מחיס סיסט 5פנעס *יזססטני
  *וכ5 5י  יוי מ  תורם כיכן  בלדן  תתלהר *ס יטר י5" כן זומררלם
 סס 5י 5עמוח סס סולח ס"מ יחמדוני כי סמל מעוי ר3 5חס מס5ם5וה
 וקחי %י 6תס כי וידע בנו*כס *ב5 *רני *5 ו5סוב ו~סנ כסף6ולרות
 oySb טנור סיבי פ" . אליכם המדבר פי כי )יב( : דמות 5'יתן
 רקם ויותר סמןס 5סון יכ *ס רייס וס וקין סרמנ, וכתנ מקודםמסון
 וסנס *סר כי נעיני וסנכון סממיוסו וסמכירס סמו 5סס סס,מרטס

 מלריס Tvh נכ5 ומום5 סידון 6גי כי ננימין *חי וכיני רו*וחעיניכם
 סנידו כן *ס ו5כ5כ5ו 5*בי 5סוו-ז וטלור Tnb' "גי כי ספי 5כסומגץ
 5סורץז וחטסרו נכיגיכס גי ר*ית' *סר כ5 ו6ת כנהי כ5 6תקיני
 לשי כמו וסו* נרענ לסחיומו 5ממ1 כח ני ים 6מת סדנר" כי56י

 ולטיבר פי כי מפרסי וים 5ני כן כפי *סדו מני5ס נמסי וננמ'וצרתי.
 טדנר חייתי hS *וסננס סיב b5~ihc *הכס 1DX?b רו תכ ע"ס*5יכס
 נקרעה OSIDS *וסר ריס מ . יוסף אחי באו )מז( : פס *5 פסעמכם
 נ% כי סמכו ועתס ממס נתבתי תוננ מגע נתרן נכנדיס 6חיס 5יהז
 את מענו לו( : כלגסס ISD כנר סיס ס5* נכירסס וייטנ*חי.

 ר' פירםבעירכם
 יומי

 נסמחס 6ת סיאובנו *מר ססמ5ן לפרם "ין קמחי
 *ותס סידקרו פי *5* סרצס לטעון סזכ5ן ס5ח כגלות 65 וכיוכור

 מ5פון *ני *5 הנלו טמרו סימר כעבין מסלמס למסר כדינןרנונות
 סיס ספרעס ~י לויס נלסון *טר . צוית ואתה )ים( חרגןמטוכס
 5ס5וח ירלי bS יולי וחסנ כ55 בממונו יד סולח ס-ס ם65 ניוסףמכיר
 כן כ5 מניודבר

~Db 
 : פנים כ5 ע5 וקת מתעמס *ותך ממס לתך 15

 מסיס נכנור k-r ע3 שסירס . כליכם על תחום אל ועיניכם)כ(
 לכלם )כב( : קטנים פמס כ5 חור סרסרי כליו כ5 חס ססיס נווניויודע
 ולבנימין : ננדיסס מקרעו 5סס סנרם 5פי שמלוה חליפות לאהדנתן
 *ותו קונסין Db5 נחוגר עבדו ססמוכר 26י . כסף מאות שלשנתן
 נם' *חד 5כ5 קנסם ולכך D15rC 1 סס כבד ודמי גדמיו כסוסכו

 חליפות וחמש : 5סס נתן ו5י 5נניטץ כעו 5סס 5יתן ריוי ססיססק5יס
 *חד כ5 בכיו ול  ויסתו סו" 15 בנתכו ח4 מימיו כמו vnbשמלות
vnhl. )סחסטן ומסו סוית כחסטן רפ"י פ כזאת, שלח ולאביו )כנ 
 ויחיו נתן 6מר כלהם מה מ"ת ס5ת כחג וסרמנן . חמוריםכמום
 ויחס 5ך 5*ניו ס5ת כז onaSJ %ת 5סס נתן כימר רק 5סמחתסו5"
 סמה* ונוס* סמס6 כי וק*כענות סתמוריס וסוכן נדדן %5יוומזון

-- - - - - - - -- - -- 

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



ק
 התורהעל גלםך הטור פי'
 %רבם ור' לנוו עסת כלסר ונקנות סזכריס 5ס%מ ומנסנ 15 ס5מסכ5
 עם צניטק מזר ס3* ואס סנטמזס. סערות מחליפות מ6ת ס5חפי
 ס3מ מסרי רסיס וסני6יסלחיו

 )*נ-

 vnhn "מד 3כ5 חמורית עסרס
 ס*41 כן כ5 רקס וקינו "/* סיו נניסין חור 461 5סנסיע חמורנתן
 חיע( רתת סו* בררך. תרמו אל )כד( לננימין: לסטרית רלס65

 וגס טלרים *רן טונ כ5 טני6יס סיו כי יפחדו ט65 5סס וקטרטפחד
 ס5* 5סס וקמר מלוין וס3סטיס רענון סגת blQI  רבומס כל עםבשיבס
 )כן( נסס: מוגכ סמנו ושיחוו סכ3 ע5 ו6יטחו עלסס סמו כייפחדו
 טלמון מסוי וסרטנ"ןפ" ט5ס*מין. וסלן כח95 5נו פירסתי לבו.ויפג
 וסיס תנהכתו ופסקס ס5נ כח סנתנט5 75 פוגת תתכו 56 נטוניטול
 פת*וס ונפתח כרחנ ס5נ יסיס פת6וס ססממס ננוף ?וכ .סכנין וזסכטת
 bS כי וימר כמת ונפק 15 קירע וכ7 ויתקרר סטנע חוס סטנווי5*
 5סס סימין ~hS נכנור ודוטס יוסג גדול זמן סכמו 5סגז 5ססס*טין
 סי7וככי

 נעי5וי
 כדסתקנכ ססו6 6ותונסמחס וירגיזו 15 ילכקו כי סוס

 6ת ויר* *כיסס דינר "סר יוסף דנרי כ5 6ת 56יו ויצנרו תסו ננחתט
 161 סכג5וח לפניו וטני*יס יוסף דנרי נ6זכיו 5וכקיס סיו כיסרנדות

 וירא לבו(  %ניחס: יכ9נ רוח ותחי  חסו כממתו וחזרם Sh'1 רוחוסג
 טונ מכ5 סזס דורון 5ס5וח יוכל מי ח0נ כי ס6מין ו6ז העגלות.את

 טטכו ספירסס סכיכס כליו ומרתם ובטח סמ5וכס 3ליוי bS 06טלריס
 טתון hlb כלנוי ומתון כללות מתון סורס ס6ינס 3פי בתקננומיום
 וכחס עמסס ססכיכס וסיחפו במכירתו ססחריטו נסנין נמי 6י .סטך

 הדורס במדרס וסי סכי;ס. כליו סרתס 5כ7 סברס כתירו חיכסט5*וסו
 כג5ות טלמון *%5 דורת *ינו ערופס נעגלה טמנו ספי/ סיטן 13סס5ח
 15 ס5ק וסכנ5ות נקרון מוסכת עג5ס כדינן 5טסו7 עתות bib 15. .ס5ת 5* 717*י ו5מסורח 5מקר6 *0 ס נפסוק עגלות לפרוסי נמידמיכם
 רמיי סיס ס5* פרעם פי ע3 סעג)ות יוסף נסס ויתן ניח* ונסםלסיטן
 וי0 וכו'. מטלריס יוליוס וחזירם פרס סיין רמות נ65 עגלות '5סומ*
 תתרוקן ס5י נמטוריסן 56* נעשות תנוסס עולי*יס סיו ס5יטפרסיס
 בני יוסף עוד רב )כה( : פרכס רסות 5רי7 סיס גן וכ5טסתנו*ס,

 כמו חי כדיין סו* Db סענה 5נכ5י ו560 5סס 5ס6מין רלס ס5* .חי
 סחונ15רצ

 . תורד מן סנ% ע5 תפס ינאי עת * וכחים ורוכסן )א(מך
 סיס nh5S 5%5 *51 לרין מסט כ%5שנ

 ונרפס 15 סיריוס כדי זנחיס חנח 65רן לחון סיט רולס סנ"ס obיודע
 )ב( נקרן: וסיקנר נדון לגוי מס לעסותו וסנטיחו ne5S וברססו56יו

 כמו )* יעקב סמ7 עוד יקר* 65 15 6מר מכנר Y'Db * יעקבויאפר
 5ר מסיס נסס כקרותו רפוי  6ין כן על  נסתגייו סמו סגסתכ/שברסס
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ויגשפי'הסור
עלהתו~

 )כ7 כתג וסרטונן . *ותו מניחים פיו סעקינוח ממסוס טסמע סוס"ז יעקנ 5עו5ס 15 קור6יס פיו 5י 06 ועוד . %5 סכ6 *53 סכתג?רקורס
 נניח יסיר %5% %נסיס וכס 0k-Sb כס יסוגו 5* כי יומר .יעקנקרתו
 ממות 0561 כד %תר וקמר ע סנ)ות יתחיל טכת0 ני כיעלנו כדענךיס
 כבניס יפרו כי עמס ינוף יסר"5 בני נסם כי טנריטס ס3*יס יסר56צני
 אנכי )ר( : מס ברדתו עתס סו6 יכקנ 536 וכבודם ס"ס ויגן5וירבו
 %נינו יעקנ רנותינו ס6מדו 5מס ורטז סע5" נו כפ5 . עלה בםאעלך
hSמלבון 6כ5ן ואט . מת Sb ויעה %3רן. 5קנרו נקנורתו טיתעסק עינין כ5 ידו שות ויוסףחסו. יוסף נחיי סימות פ" ימי נחלי תכיני 

 ב7 5יטפ5 עיניך ע5 ידו יסית ויוסף CSSDS סעו05 0נסמס ענ*ע)7
 יעקב אח ישראל בני וישאו )ה( לנותיך: נקנרי 5קנר37קנורת7
 "ה ויענירס ויקחס 7כתינ עמסם סעסס מס 15 פרכו כ"י .אכיהמ
 7ינbSb 0 סירס 5י וכ5* ירנס מס גנותיו ")6 נביו גנות פיכחסרמב, כתג . 5וי נת וייכנד לסר גת סרח פירס"י . בניו ובנות )ז( :סנמ5
 פ5ו% ונכי כסו סיחם בענין רניס רסון 5דנר מפסוק דרל כך *נ55נד
 -*hf בניו וכנות כ5ותיו ואט . חוסים דו וגני*5י26

 קור"
 3ת: 5כ5תו

 * הכנעניה בן ושאול)י(
 קומר סכנעניח גן עניו כתנ %נרסס ר/ פי/

 ופירסתי . כנען טננוח נסקו %5 ססנטיס סקר סכ5 כנענית צן 5נדמסוק
 סמדרס ולפי 60ס טן *חותו מטעון נס6 *ין ותימ' . סכנע5ס דינסנן
 אחותם. וסרח )יז( : רח5 בנטן סיס דיגס ס5 סריון מעיקר ספיר%חי
 0יתס ס5ת נתו דינס ס6מרצית כמו נתו וסרח קלמר טד5* מפרסיםים
 וקיני סרח לסר וסלו"יתת "וגק5וס תרגם וכן "סתו 3ת לקי "סרנת
 ObJQ סנפם כ5 כדכתינ יועקב יר7 יולדי *5י מונס %ינו סספסוקמבין
 כמו צ%חיס סנח 5ת5ות מפסוק דר7 כן 5%י יריכו יולדי טלרימס5יעקנ
 לריכין ושנטיס כס גולדות תיומות 5מ"ך פירס"י . תמנע לוטןולחוח
 סרמנען וכתג . כין נמנו 5* מסרי 5מלריס ירידתן קורס סטתו )ומר"נו
 056 וסע ססגטיס נסיו %5חיותי0ס *ומר יסורס ר/ סמרי 015 לריךולין

 טכחונ ומוס יעקנ נני נסי מלנד כ5י0ס *ומר וסכהונ נניו נסיסת%ומות
 נני נסי מענד 5ומר טעם מס כי )6חיותיסס סיסקו קומר יסורס ר'5מד
 יריכו יולדיי ס*מר לחרי סכנענוזיכקנ

~Sb 
 יכקנ נני נסי היות נענור

 ועוד . קידתן נסעת סוכירן %5 כלסר סכתונ פרסמם %5 לב5 כן*סר
 סנעסס סגדו5 סנס 05ודיגנ נמלריס וירנו יולדו לסר רק ס~כיר %5כי

 כסיסס מנט 5* וכן נפח מסנכיס נמלריס רגו "סר סעגוס טגנםנרנוי
 0כתונ דרך . זלפה בני אלה )יח( : סו% %חד *סתו עם ס%שכי

 נתכוסס 5מנותס %ו ויסלח נסדר סנטר כמו ניחד סגנירות ננילמנות
 נפס נסנעיס כי ממפרס למנות סג% מכני ו3כ6ן ננרכתס כססכלסר
 סספחות בתון רח5 ס.כיר וזכך בנפסות סטרונ0 סקדיס מלרימסירדו

-- - ---
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 התורהעל גקםיי הטורגי'
 6סת ולסר כנוד דרן 5סזכירס סוכרן סספחות כתוך ססוכירסומפני
 מו%5 לחס יי ונפרטס 131'. יעקב לבית הנפש כ5 )כז(יעקד:
hShסכתונ מכירו ו5ל נכעס וסול מנכס גן ימס ריכס י"ס ס"ט . 
 סו% ס' :ס ע5 5וי נזי נח:נון וגכ55ס עמסם נכ55ס :ססכי;סוי"מ
 ו56ס ההלס לסר כי 5"ג יכקנ 05 וננותיו גניו נפ: כ5 וי"מ .נח5הו
 מן סו% סיכקנ כלומר ובניו יעקב מלרימס סנ6יס יטרלל נניממות
 5פי יעקנ טנס ו5ל ו:: :סיס סגפם כ5 כ5ס כסמנ6ס :למר ומססמנין
nl)b-Qיכק2 וכ55 גפ: עי"ן למר סמנין כסכ55 לח"כ 536 יריכו יוללי 
 5יקח כדי U'/D 5%י סיו ס%5 לע"פ נפ: עפן סימר וי"מ .עמסם
 :דרסו זו כעורם וכי ספירוסיס 5ל5ו לור7 מס יודע וסיגי ס5סחינון
 ספירו:יס י5ו כ5 דכת סיס 1ל15 סתומות נין סנו5דס יוכבד זו ,"5רנוהינו
 סרמל'ן סכם רנותינו ע5 5זנר פיו ססרהינ לנרסס ר' כזעהסמפרסיס

 ויעל )כט( : נפירו:יו וסטם דבריו כ5 וסהר פיו לתון רוהח וסגילק
 בפפר סלגוורס גתן סו% 11 כי ירט גושנה. אביו ישראללקראת
 נכון ויותר ויען. ימר לרלות מכ5 ננוסס יסר56 סירן ולפייסוסע
 מלריס ט6רן גנוסס וסיהס ךקר6 כפ:טיס מלריס מלרן סול כי5פר:
 ירד 5יכקנ כ:רלס "ו5י 5פרעס ו6גידס 6ע5ס מלניו כמילל :6מרוטס

 פירשו ייפגם %ו . לפריס ולגידס סמרכנס ע5 לעלס 6טר כן ו;נ5ט;ורכנהו
 מלריס נגונס סיס פרעה ניח כי 5פרעס ולגידס ו6ע5ס 5מלריסי75
 גנוסס טלרים קרן :נו6 לו סעיר נגורס נירניסס :נוניס סמ5כיסכדרן
 ונק 5קרלתו וס5ך טרכנהו ע5 ויעץ יבריץ 5קר"ת ויען ופי' גסןמקרן

 סיודו 52ל לנדו סמרכנ' ;נ5 ע5ס כ7 5כ12דו הרכנתו. ספסרלסודית-כסס
 : מרכנת' ע5 5סכ5ות' לוהס מכהפי' סענדיס' מ5כ" כדרן 51, לניו5כ3ו'
 מרנות 5:ון כור לויריו ע5 ויפוץ ללניו כרלס יומן פירס"י . אליווירא
 ע5 נפ5 5, יעקנ "52נ3כי'

 יוסי
 . :מכ קרילק קורל מס" שקו ע%

 כפ5 כיצר :נהר6ו נידוש כי לניו נויר% C:1D ידעהי 651 סרניכןוכהנ
 סיפון כנוד דרך :לינו ועוד ליריוכ5

 יוסי
 :ימתמוס 56י קניו לוזירי ;ב5

 סולניו סרל:ון כ5 תופפות "5י רדוי 5:ון ,ינו כוד וגס ידיז וינמק15
 כמסנס נטרכנת יוסך ס2י לי ט,וקן כנדים יטרלל עיני טיו כיוכנכון
 6מר ושיכל מכירו 36יו ס" 51ל מלריס ט5כי כירך סט5נפת פגיווכ5
 ו2כט ליקריו כ5 נפ5 16 וטכירו יותר לקניו סקיר3 365יו נתרלסכ6:ר
 מ5וי' דמעתו נמי ידויך ודבר סיום עד תמיד כליו נכס כקטר עודעליו
 סמוני סוקן נלניותר

 כנמור  בבן %ו lJhol  סייקו: ולהר חי נכו לת
 : כפסוק ךרל כן החג' כמו דיבר וכנר י:ר56 וי6מ' :6מר לע"פסמו75
 ס~כירס 56ל לין רועי נעלמם סס סימר %5 צאן. רועי והאנשי)5ב(
 כי וזכו 6ותס רועוס וכנדיסס נלין עירס כ5 כי וימר כבוד דר57ו

 הועפת כי )לד( : נמקגט רנס וענדס עתר 5סס סט סיו מקכסלטי
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עלויגעם הטורפי'
 התור~מ

 . נכיניסס סנו*יס ססס 3פי מעליו וירתיקכס . צאן רועה כלמצרים
 %חיו *ת טגגס מס" סנר* *ינו כי ל נכיגיסס סו* חסינות %ורב*ומט
 *סר כן כ5 נכוניסס וחסונים ס5סס ל"ז סס כי וכון סט73נכיכי
 סירן טיטנ סכוי גוסן *רן *מ 5כס יתן נכיניסס חסינות מסו*בכנור
 וגו': ט5ריס מוכנת %ת נזנח סן כסו ותוכנס *5סוחסוכיבס
 ק5ין טילון מנסס טסתסוניס לקח* אחיו רקקנה )ב(כפד

 קר*תי7: סקרן ומקזזותנמו
 תסס %גי נרמלתן כתג לעבדיך* אשר לצאן מרעה אין כי)ר(
 כטו סרכנ סס כנד כי טרכס *ין נט5ריס גס כי 15 סיטרו סוסנטכס
 סרכנ כונר ספני כנכן גירן וקוטי סגזירס כיקר סס *עי כככן%3רן
 טלרים נקרן S~h 3נסטס עחיס סנפירו 31*  סמדס ענג *נפיס*וכליס
 נמלריס סס" ויסכן 5נסטס טפט טרעס נס ונמצר 5*נסיס סנר נסס"

 באו ואחיך אביר )ה( : וס%גטיס סי*וריס ספגי טוכעטרכס
 אלי
. 

 גנכן טירן *3י7 3*ו ולחין סגניך סטכתי *גי כצוער 7נריסלכנסת
 ומטע *3ין ניו ויחיל לבין 5ו *טר כמי *י . סו* לסכין שריסוקרן
 טוט3 סדנר לקין כי טונס כטסם סכזכמס זס ריס כסככו וע74כנודן
 לנרפס ר' פי' 5ה אשר על מקנה שרי ושמתם לו( יון: 5*3וים

 פרעה. יעקבאת ויברך )י( : 5*ן טקכס 13 ס" 3י כי ופרד סוס כטוטקכס
 נרכס סו% 56* לרנו ס5יס סגופן .כנד ים כלוס סנטרו כטו ~TSDנמ3ון *דם סיס5% סחוסי עדרך נרסס *ינו סרטון וכתג י סקוס ס*5תפירסנו
 נכומר לנרכס סט5כיס לפגי סנסש סחסויס זקכיס *נפיס סדרךטטס

 רמות 4טו3 וברכו חור טיסניו 1fib5s ט5כוחן ותתנפל וננודונככסיס
 עו' פהעה ויאמר )ח( תקריתו: נילוס מיפלס *ערו ורצונזינוטיסניו
 סת*ונן 5טס יעקב וכן חיו ימני ס*obS 5 חיטם חיך. שני ימיכמה
 סזקנס כליו קפלס סיעקנ hlb חיי מני ימי פיו ורסיס טכט קוער13

 טלפס כ*3ו ניכו נצרן לנור לפרכס ויטר עליו מכנרו ס5רותסרוב
 *ר5י נכ5 כמותך זקן רציתי bS ויטר פרעס תטס. כן ע5 לחדרעוד
 כטס סי5 ולכך %5ר5ך 5מונ *וסר ס*תס כור לפיוח סקוס סיחםועוד
 ססניס רוב מפגי 5* כזקן נרפס סיגי מס סרינו ויעקב מיין סניימי
 כ4 וקפ5ס חיי סני ס" ורסיס מטעה %5% מניס ק"5 *3י 5יטפין
 *תר לפרכס כ4 טתרכס onb סקנסס 15 *טר ים ונטדרסוקנס.

 זס סנפסוק תיבות כמכין מנותיך טק5ר סיני חיץ 5רותי7 טכ5טס55מי7
 יוסף ויושב גיא( י5חק: סני מסיו %ג חסר קע"ז חי מסי* 4גומס
 ונתן כגריס סטיו ר5ס ס5י ~ אחוזה להם ויחן אחיו ואת אביואת
 נינו בירן לנור יטרו סס כי פרכס גרסות וכרטיס סדות נתיס5סס
 *חין *ת סוסון סוסן *מר ופרעס סרכנ וכנור *מר 3*רלינוונחזור
 סיפר הגסף' כל את 'יוסף וילקט )יד( סמוסביס: סקרןכקנסי
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 התורהעלולגשקמא
 טכ5תסכחונ

 יומי
 *ולרות לעלמועמס ו5* פרעם קנית וסני* סנ3 ס5יקט תחקתו ותכמהו
 כסי

 מצרים מארץ הכסף ויתם )פו( חסנ:
 מלריס כי נכנור ככפן עלרן סכמן סתם יומר מזכיר , כנעןומארץ
 עץ סעיפו טטץן ויינן כנען מלרן סכסץ סיס כיון יוסץ יללמרו
 קונס ויין התנכס 75 ותסיר בנמוח 75 ט תועלת טס יסנורלקין

 מ5ע0יריס קנס חס 5כנייס כי *קד נזמן סכסץ חס ע* . חנםותמיתנו
bibים ונמדרג סכסץ. ויחס נימר זס 55 5עסיריס גס חס כלסר 

 5כ0יר ומכר ולחד *חד 5כ5 סיס טס וידע יוסץ ע5 גנו*ס רוחסערתן
 סתס 15 סס4 טס כפי *חן 5כ5 נפחות ולעניניוקר

 כסי
 וסעסיר צעני

 לסני ועינית נסנס פירס"י השניה. בשנה אציו ויבואו )יח(כלמד:
סרענ

~/Db 
 כסג% וקליר' חרס לין ch(. מניס חמס וכור יוסץ סיטר

 יוסץ פתרק גתקי' סs"sb *3 סרמל"ן וכח' )רנ13. נרכר1 נ*יטמ[נ
bSרלות נ0*ר רעב סרו*יס מון חכטתו נמיכוט 5ת5ותו לחסדו ינולו* 
bihו5כיכי פרכס 3עיני 5קר*תו סיקור וכע גילור יעקב ירד סנמלריס 
 יוכץ חכטפ נטיננוט סדנר יתצו ו5ל סו* יכקנ טנרכת טכיריןענדיו
 סיופ יטי כ5 סםנע נימות לחיו וקת לניו לת יוסץ ויכ5כ5 יס14ל"כ
 ועם טפכם ולת יתכס לכ5כ5 *נכי *מר *ניו מות *חרי גס כילניו
 כי)5ל(סר*סומח(ן-4גזירס *מת סח5וס ס" 5י כן סיס תמס לכי זסכ5

 כיון יוסי ל"ר ים נסוטס נתוס' ומיסו נסס וסכעמס סכס" סכניןו5י
 *ת יעקנ וינר7 נספרי סגינו וכוד כיוסנו סרענ חזר *נינו יעקבסטת
 ר' מותו 5לחר סלמו כן *עןפ סרכנ סכי שכטנפו נרכו נמספרכס
 ונרקיס כרייסס קיימים ~יקים סדנרי ססס קבוס זס לין עטרממעון
 לנ* טדצרי יוסי ר/ דגרי לת לני רולס סמעון 3ן לנעזר ל"רנטיתחן
 מן נסתרקו נעורס נרכס נעורס 0סלדיקיס זמן סכ5 ססס קידוםסזס

 . מנוחרות סנים ס' סרכנ יעליס וסגס- סעו3ס מן נרכס נסתרקתסכו3ס
 מלינו וכן ומלריס יעקנ סג* לחרי ססניס נ/ *05 מסיו *מר %נרססור'

 סנים נ/ כת רענ מסי/ כן גס ויתכן יכקנ נזכות סרכנ 0כסת5קבמדרס
 ס" שלס כרמין דצריו ציין סרטנתן וכתג . מכנרו סכים ך/ כמו סיו%31
 6יקט י4פסט דר7 ע5 לצ5 סל5ס כהניס 50 ענינים מזכיר סכתונ סי'כן

 *חת נסנס וסטקנס סכסץ סיתום יתכן לי7 כי סניס נס/ סכסץ כ5'יוסץ
 דנר נסתגס ו5י  נתחדש ס5* ונעבור סניס ס/ סכסץ 3סס מספיק36*
 ולמרי סכסץ כ5 %ת יוסץ וינקט רק סכתונ נסס סיפר 5* ססניס1563
 לנס ונתן ספרית צחנם ,ס וס4 יוסץ ל) סבלו סכתונ סיפר סכסץסתס
 *סר ססנס ותתם 6מנעס 51* חיוהס 5פי סילכ5ו נו וינסוס 3חסנמקנס
 ססנית נסכם Sb'1 וינולו ממסית סגת וסי% נטקניסס 3נס5ס 5ססנדר
 0ייכי3ס *דטתסצ5תס ולת Dn~b סיקנס ולמרו ס0ניעיה סנה וסוף5זס
 DICD ס%5 זרע 5סס יחן 5פרגנס סל7מס סיס" ולחרי ססביכיתנמנם
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עלייגלם הטורפי'
 ארמהינו ואת אותגר קנה )יט( סרכנ: סגי סכלו ידכו כיס*וטס התוי

 סיום o~nb קכיתי סן *סר וכן יכניס גופס גס סעזנס *מרובלחם*
 ושהכס סלר,ס nD7h כ5 *ת יום' ויקן כיסר 5טס *"כ oln~vbוקח
 סטכם סעפיס "* סידטס רק קנס ס5* סרסו *ים טלריס מכרוכי

 % וסוף כרלונו ISDO מזינת כוסי 5כנןיס *ותם סיקנס 15סיטרו
 כמרימי ויסיו 5עו5ם סיענדוס כטסם וסתנס ס%טס רק זקנותרלס
 נפרעת D)DDTh וקת D)Db קכיתי סן (De *מר כן וקמרי *נותנתי
 סיטו5 רשוי וסנס 5י תסיו ס%דמס עם רק 5י *טרנס למסר 5ענדי'5*

1SDO*כמכס *עמס ינ5 סחמיסית ו*תס סיוע י/ סקרקגב *דון מסו 
 שירים 4טו5 סר*וי ח5ק ,טו5 ופרעם סקרקכ נע5 ח5ק 6תס סתט5וחסד
Ssbוהאדמה . 15 מכדרו מס טכס חס ססדס 5כזוצ תוכלו ס5* קנויס תסיו 
 ססק5ת %וגי נעיכי חן נטלי *טרו ולמכ 5עומ תסס ס5* . תשם5א
 ס*דמס לענוד נדרנו נמסר ומוכס ענדים וסייגו סידות ד' 5יטו5כקנו
 ססי' *טרו פוטיפרע נסני ירט ; הכהנים ארמת רק )כב( :5רלונו
 3*ונסס כ5יוסנ* פוטיפר *סח כשלפקס *ותו סדנו מפני ויעט . *וןכסן
 סוף ומס קרעו מסול עטס סדין לז לדניס ש64 סקרכ obויטרו
 כי סכתונ טס ע4ן יקסס %51 לבחוריו. ונמל% עמו סדין *זלבחוריו
 וגט . טפרכס מחוק 5סס סי' יוסף ידי כ5 כי פרכס nhD 5כסניסחוק
 . לכם יהי הידות וארבע )כד( : סין כסגיס 'דוד ונלי כמו מסריסכסניס
 ננחיגס 5*סר 5*וכיכ' ולחד ננתיכס חסר ולחד שסוס מרעלחד
 והיעו וגו' ההיטינו )כה( : 5טפכס %גי ולחד וספחות ענדיםוסייגו
 )ן. ו5י 5פרעס כגייס נסיות ר1ליט *נו פי לפרעה.עבדים

 ויחיפרשת
 מסול סס5יסי 5נ4ת רמז יעלריס יכק3 רדת ועקכ. וגחו)כח(

 נעלעס ספ יעקב בני כי. רומי נידגלותינו
 רענ יעפות ספני מס ירי ויעקנ *חיסם יוסף נטכ~ת רדתםמענו
 ע4רסג)ות *רד *5* עיו ו% ניכו נטרן יגור סימרו כסו כנעןסירן סרענ ככנונו- טסם סנורש.5ע5ות וסיו )ו ס*סונ ננו עס 5סנל5וחתנ
 וכן *נ5.גנד חבצו סע5וסו וסריו פרכס חקני עלטותיו ולעו ססועת
 עס גרית גרתו כי ניחס 3ייתכו סטינו *חיכו ושוס רועי כסקנחנו
 סרכנ וצפני *3יסכהלעזרמ 3רח סני 25ית סיחרון סמלן ו"גריפסרומיים
 נרצותי כנד-גנך D~S 5% וש" טגחס.5ס' סעמיס מכ5 ויע5וגוסריות ק%.כס%ר ירככו ו5י עיוד עליסס לרך וסגלות ירוס5י% *נסינלכדו
 .דוכך פדס"י 5פניונ ונחי יקישו 'סרס ננקטת נר*מ ולנמנוכנהגו
 וער"ן-מסהננוד ס5 כיניסס נסחטו יעקב מעת כיון סתומם זופרנס
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 התורהל י ד1 לןקמג
 נסס סיכנדר 63 קיים כשנטיס טן 0*חד זטן כ5 67לוינן לל"גטליים
 מתחיל סיתתו 6חר מיד ע"ע 5לס ס" 5" ושיענוד סכונדספסר

 התתנון ~ישתפע ס)מעלס 4מ סתומס סי* 5כ7 7"* . בסס5סמתענד
 ושפסיק רלמ bS יעז ע5יסס ים5יס וכחס ק"5 טסס ומכנ יכקנסגות
 6ין-זמ.חו4ו פ" למות. כשראל ימי ויקרבו )כס( סחסנון:נ6עלכ
 כוחותיו ולפיסת חוסמתו וסרגימ לטות יעיו קרנו כלסר bsfi נוסטת
 תזר ולז ויוסף וסגה ח5ס כ7 ויחר 5סלריס וחזר וססניעו ליוסףקר*
 ורכי; תחרה ידך נין וטיבם וגו' ויאמר 0יברכסי 'נגיו כסופגיו
 נ*5יעזרס5י כסו יריכו תחת יו וקס סכי נתר כתע651

 לפרם ר5ס
 5*ו יריכי: תחת 71 נ* יסש יופלט ויפיפי סכנן.מפכי

 סחני
 סנועס

 נכתךסקורסוחס" כלמל סיס j.blb/ 5י ססנעס נתיב סכי לנתרוסי
 סעו0יס חסד פירע"י] ואמת* חסד עמדי ועשית ביתי: לפרנסנטקומי
 % מיכסן כיוסן וס)* ולקדש נטול 5תס5וס סלפת סלינו סטתיסעם
 3מ6ר ולטת חסד מסו* דבר מנמדי וכמינו וטתר5ש סכם 15 מנמןנטולו
 SIDJ bSb 5תס5וס עלפם ס" 5* כיוסף נ55 ק0ס יינו וטשו .סטחיס
 ]ס*קייס כפלט" כדבריך. אעשת אנכי )ל( מדעתו; 15 נתןסיכק3
 סס5נהב כן 5י לצתות *5וס *גי מנס כ37רי7 *עלס גמי 6י .ליווייך
 ע5ס גס 6כ5ך 6גכי סבטיחו ססק3"ס 5וב"פ . כן 5ו לנתוח rnb*ת
 עכ"פ כבר סבט'חו לסר דיבורו ססנס ס" ס5* יוסף ~קת טכיר ס"וגס
 יכבירו 6חי7 ס5ת 15 יעטר 416 פרעם כעיני סכנין למזק סנטיחוק

 *ק וקבור כ5ס 15 סיער 15 סין וכן נערלו סיקנר סירלס *וויכ5וסו
rJbהממדה. ראש ערם ישראלה וישתהו )לא( סמניכן: כיסר 
 5כי5  דפריסית ולטלי חולי ס5 טרקנו OS~DS סורס סססכינספירם"י
 סמון ר6ם כ5 וסע . חומס 6ני7 סנס וכתיג למ"כ כד ח5ס 5ילכתי

 כ5 5טקוס סוקס כנותן זו וישתחוו" ססתחוס סס יוסג סו6מס"
 ססטס ומנס כתקייס וכקן טעם סמתחוס כמי 6י . טלותו קייסכיוסן
 : וגףוסירמ

 )ד( 3רי6: נעתכת 15 לתן מי * ישראכ ויתחזק )ב(כגח
 והרבתיך מפרר הנני אליוויאמר

 וגתן סטן יס" גויס קס5 סקנדל 15 סיטר טס 15 ממזכיר פירס"יכו'.
 טתס 15 סטסנ*ט' קוטר רח5 סיתת ל'כ 15 מזכיר ו5כך ניוסף סנרכםזו
 מנתן 5פי נמי 6י . נ7 נתקיים ולכן *ח"כ נניס 3י סי' ו5י סיד רח5כ4
 ומטעון רקונן כחלק ומנסס *פריס ח5ק סיס" סירן נירוסח ח5ק15
 : מנכיו סירלס 5טי 5סורימו ונידו 15 נתנוו סקנסס תחוס 15 סזכיר5כך
 מפירם"י כין ירסס לי. יהיה ושמעון כראובן ומנשה אפרים)ה(
 5סיות ס6טר נעס נפקות6 6ין 5פיכ7 ג5ג5ותס ~י נתח5קס יסר56ס6רל
 וסקסם . סנט נקרות )נ7 הסס נענק 56* ססבטיס סקר נחסנתלפריס
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על ולייי הטורפי'
 סים tDsb צנח5תס יקריו *מיסס מס כ3 יומר סכתו3 סריסרמנהן התו~

5סס
 נו)גו3תס 5עכין נתח5קס bS סירן וגס סכמ5ס עוקר )כנין כפקותי

 5ר3 דכתיב וסי כת5ק pSn וסנט סנט כ5 ונטי טויס ח"יס 3י-נ*5י
 עח5ק 30ט סכ) נ*' %נות נתי 5ככין כחיצו תמרוט ו5טכט כחיתותרנו
 גדו5 ח5ק נותנין טיונס %נ וזנית טלריס יוגבי 50 %נות עתיתזקר
 ומכסס בפריס וכט) כויס סיו ח5קיס "נ S(DS1 "נ) קטן חזקולקטן
 *יפטר אחייהם. הולדת א*,2ר גו( וממכון: רקונן כמו חזקו *חדכ5
 וכן %חיסס עס 0יר0ו ע3 סזכירס bS וספסו' 15 סיו יחרים נניסכי

 0"* וטניס יפריס וגו' ננץ סגי וכחס 5ס6רי7 ססולרך טמס-ירסס
 דכתינ טטס טטמכ וגן *תריס 015ס"

~D1'SI 
 נסרס נכיס סני יולד

 ספית *0ר נמי %י יתריס. 15 כולדו סרכנ יחר %נ5 סרענ סגתפנו*
 13 ט5ינו %5 כי וקף עתיד נמקוס ענר רצים ספעטיס חולי 0%רכסו
 %30 1% ופירשתי כטו סזכירס 5* וספסוק 15 פסיו *יפתר יחריםנניס
 נ שבם ואקברר-ץ גד( : עוד יוקיד 06 דבר ויכקנ %מריס נניס 13סיו
 ,סקנס ע"ז ~רן 4סכניסס 3חס קנית 6פ" סלכתיס %51 ספירותיטס

 %3רן רח3 עלי טתס בסדיי סכ% כדכתינ נקברס %3רן נודעיסרטונן
 טמגג5 ס" ספ0ט דרן סכ5 סו% ופ"כנזק

 צמערס קנרס 30" מיוסי
 1)% כנען נקרן כקנרס עיט מלכרס נקנרס 5י כי' *י 15 %מרוכן
 כי קוטר נדרך 15 %סר כן וכ5 3מלריס קטרתו תסי' כיסר T~tSנמולס
 לעזוב יכולתי 5י כי 3סו5יכס פכיי )י ס" ו5* פת%וס נדרך כ5יעתם
 טס75 %36 רחוקס טסם o)'h סעכפ5ס טערע כי וקף ו5סו5יכסניחי
 רניס יטיס b~b 026 מגיע סי' ו%5 נטקנס מיוד כנד יכקנ ס" יוםתלי
 סי' 3י זס וכ5 קניו סגיכו כד רניס ימיס עוד מסו% נדרך עמסוכן

 5יכקצ סכוגס *נ3 נדרן וטתס נשרן 0גקנרס ידע ינסך תם סתגלנות*5י
 ו5*ס מינותיו יינוס ס%3 *חיות מתי בס יקנור ס%3 5טסטןס. סו4כסע5לנ
 onrl שותס ניסנתו ורח5 נסיתר ר0%ונס 13 נקית 0סי% בסקנר:
 5ננ" 5כזרס סתסי קברת" סדינור פי מכ3 רבותינו תדרסווסדרת
 נדרך רח3 ע5י טתס סכתונ טס ע5 סמכוס סס דרך כנתר%דןכסיג5ס
 נניעין ענח5ת וסיף כקנרס ומס נרסס *5ש טתס %5 וחיי ססו%קנרס

 סכתץין כתיר 50 נדרל ופי' ננ" סס יעברו 0%ר נדרך דרסו כןכ5
 *סר ס)כ7 וי"מ . )נפ"סד דר7 נשותו וקנרתיס מחס 0ס 5ענורצג"
 קנרת4 51* נחלקו מצניס לשחד סיגיכ מידעתי לפרת נדרן סקנרס15

 ס5ס: נס%ינס קנורס 3סיותס כנודס יסיג ו%5 נניס נחלק 60ינסצעכרס
 כבדו כי לדו סי סכירס ו5י סריס י*פסט 3פי . אלה מי ויאמרגה(
 ולכן כנדו כי סיו טי סכירס ו5י %נסים דמות .nhh~v *%5 טזוקןעוניו
 ס" 5י בנה. אלהים לי 3תן אשר הם בני לט( tab טיס%)
 יומיגרי7

 סכי )ו *מר וכנר ידע סוף כי נמלריס 3ו סכומיו צלביו )ומר
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 התררהעל דלל לרקמה
 5י סנתנס מקמרת סוס נענין נוס פbib 4 טלרים נקרן 5ן סכו~יס3כץ
 שיד( Tsn: ססס 46סס סימרת ומס טלריטס 6לי נוין קרסססס
 וכורן סטחס מחון ~bs סורס סכינס סיין * להם ויחבק להםוישק
 05 פי' . פללהי לא )יא( : כסנרכו ונמקו מנקו סגניו 15סנעסס
 f1ts גירן 65 יוסף. את ויברך )סו( פ5י5יס: טלפון נקנידגתי
bSbנרכ' 5י' וחסין לבניו 

 ליוסי
 נרכתו כ5 וסיתס 6חר ~רכ 15 סי' 65 כי

 : ס"חריס יתברכו "15 טנרכת *חר4 15 סי' *פ4 16 סנער4 156גנרל/
 סרוכס ס50סיס פ4 נט65ן כסו י"ס אוחי. הגואל המלאך)מז(
 . "Th5 ידי ע5 "ותי סרועס "גתי סגו56 נמ65ך סוס סיוס עד סעודי*וחי
 5כן לסטרו טיותד מ65ך 15 סס4 ט65ן נמי פ4 ד5עי5 ס*5סיס גטי6י
 בהכם ויקריש : קותי כנוקף 7h5DO וסוך קותי סרועס ס56סיס6טר
 ולפריס מס כ5 יסר56 סגקר6ו "נרסס ר' פ4 . אבותי ושכםשמי
 נכון 61ינו סרמנ"ן וכתג . ויכקנ ילחק 6נרסס זרגנ נקר6יס ססכלסר
 וסנכון . יוסף ניח סגקר"י' נענו' ו6ו5י טכסס סס ע5 סנקר"י'סלינו 5* *פרי' סס ע5 נקר"יס "ס ו6ף סניסס ע5 3סס 6טר סכתונכי

 : 5עו5ס נסס נזכר ויעקנ ילחק הנרסס סס ויסי' ורכס סיעטודסבירכס
 נסניף ט"פריס יוהר ממס "וסג יוסף ס4 516י בעיניו. וירע)יז(
 נבלי וסוך ננרכהו "ניו סטעס סחסנ נמי 6י . 15 חרס ולכך נכורסס4
 . כן ליש )יח( : נהפייס עמס ובדעת סידע' 15 וכס6ע' תחק 51*דעת
 פ4 כן 5י 15 "מר 656 כדין ס5י מכסס קיניו יוסף 6מר ס65י"ס

 מנכור סוס כיון ומ"מ ידין הת מפכן סיהס סר"יתי מס 5עי כסיתיסמן ס5י
 כי סמוי גיוס פי' ההוא. ביום ויברכם )כ( ריסו: ע5 ימינךסיס
 יסיגו יד 5ססיר רלס hs סכתינ והמר סר6סון מנסס לסוס נו י(פליריוסף
 בנני סעי נמכמד נפ4 עטר סחור "5ל עוד 51* יפריס רקםטע5
 נכ5 מנסס לפני הפריס "ת וימס וכמנמס כהפריס Dnib ננרכויוסף

 שר6) עס כ5 15 וקמר יומן עם מדינר י'2ראל. יברך בך :ברכותיו
 כ6פריס "לסיס יסימל 15 סי6מר נזרכן קוהו יגרל ננו 6ת לברןסנ6

 6חד ח5ק פי' אחיך. על אהד שכם לך נהתי ואני )כב(וכטנמס:

 סבכורס "חד סכם פירס"י . נקרן מ5קיס סני תיו סנט5ו סנכורסוסו*
 ס5קח נכורם כי דבריו מנין וקיני . גנסו ,ס ס6מורי טין לקמתי*סר
 ילועי ונח55ו כדכתינ מרקונן סעניר 6סר סנכורס 56* 15 נתן 65מעסו
 סיתננס מכמו ס5קח ננכורס גתיכס סיין 5" נס ליוסף נכורתו כיתנסעביו
 אולרך ומס נעו 15 סית' סנכורס ח5ק מכסו נכורתו 5קח 6ס ו6ף4וסץ
 מככסיו. 5יעו5 סר"וי נכורה ח5ק 15 יחן סימורי מיד לקחתי 6סרקומר

 נסיות כנכורם 5ן נתתי 15 סימר ס5קחחי מיוס לקחתי 6סר פ4וסרטנתן
 והכוכת ממדבר נדגלי סנטים סני לכסות כדי סתנרכיס טעתסנגיך

 נחרג נקרן נמ5חמס סיקתוס 5יוס מ5קיס נ' 73 נסיות וגססנסיייס
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על וליך הטורפי'
 התור~

 סמ5סמ' וגס סימורי מנכי סגי ו5כוג 5סיחון רמן סימורי וס~כירונקמת
 מ5חמת סי* סימורי כס יוסף כנני סיתס סקרן נכינוס 5סס ססיתססנזו5'
 ונחוס ח5ק סיתס סימורי ומיד סימורי 6ח ס' תת גיוס עטסיסומע
 סימורי *ת ויורם וי5כיוס נ5עדס מנסס בן מכיר נכי וילכו סכ' יומךלכני
 נמ5חמס רק סירו תכנם 5י כי 5רמוו ותרני קסתי וס~כיר מס*סר

 ~כותו כי לקחתי וימר ימריץ גני *ת סם5ימס 6סר עיר סיחס 5יכדכתינ
 נחרנס 65 כי חג' כבגין 5סס סנ)מס וסו" מלממס עמסכ סעוסססו*
 וקרונ סצנות וכות ו,סו רליתס כי פגיך וקור וורןכך ימינך כי *רןירמו
 00 וירס נחרנ נכידון ידר נסס סנניייס סוכמו כדרך יכקנ מכסססדבר
 סמ75 יד עי ידו וימס *5יסכ סעסס כדרך 5פניסס נכנסת 5סיותתניס
 tt1hr~ נמס סו6 רמו סכתונ וט סיפר ס5" עכ"פ ויור ירט *4סעויקמר

 ונקמתי: נחרני ס*מורי מיי לקחתי6סר
 . הימוכם כאחרוךע אתככב יהך4, אשר )א(מם
 נטפת יחר 5ש" *חט ורצוי אחה. בכורי ראובן לנ( סיקס:br כי כד דכתינ רמזו ו*כפקכ סכינס סטנו ונסת5קס קן 3סס 5עוחסניקס
 56 כמיס 5ן מס" ספחו נסניף bSh סטנצות ססו* ונעוז סכסוכסטסו*
 ניתרון כסיותי פ" סלת יתר *וגי ור*סית כחי onb נגורי וירט .תותר
 עת יתרון נסיוחי עת ויתר 6תכס חנכת ס*הו ס5" מרסון ומכוסס"ת

 סניתנס b~h סנכורס נם3י3 75 ~ס וכן5מ5חמס
 ליוסי

 וכף ספחו נסניף
 יצועי חללת אז ( גד : )יוסף וניחנס סנכורס ממנו נ5קמ סדינור פיסכ5 סכ* סמני סיסונס 3ן *ת 35כר יוכל bS דכתיA/bb 3 . רם"י סכתנכמו
 וי"ט . ילועי ע3 לעלוה סדרכס ססכיגס סמוקת רנותינו כרסו .עלה
 on~b ח55ת 6ו כי תותר bSn 5ן גרס כסיס סע5ס קלותן פ" ס5ךפתו
 Sb מ5סון נסתלק כ5ס פי/ מברסס ור/ . ס75 ספחו ע5ס יעוציכלסר
 פי' קמתי יוסף ורך . גסת5קס ילועי כסח55ת מקו פ4 ימי נחניחע5ני
 וימר 5כו5ס מבירך רמי *ותס בירן כנרכתו 6יס )קיים וו סו6מנרכס

 *5וס משני רנון ימי כליך 5מחו5 5י רשוי 6תס נעורי15
 סימח~

 מס 5ן
 ס5יחס רסון נסית עז ויתר עונותין ע5 וסכפרס סס6ח יסי/ ויתרמכסיה
 כמיס 5ן נ" חרס סטך פי' נמים פחז ס"ת קטינ 6ס ס5"כמו

 יכולת 51" יתרון 5ך יסר 5י תותר sb מסכן ננ) סגנר סילר ע5"ומר זמו"
 ,רם *והו עלס יעוצי כסח35ת ויו *ני7 ממכני סבלית נכת עליו5סתגנר
 מכרותיהםי חמם כלי לה( : כמיס לפחו זנק כ5ס ומלת נחפוכמיס
 ועסו מעסו טחמס כ4 5סס ססי' מנורותיסס כמו "וכקלוספ"

 חייכם סס מגורותיסס סס סחמס כ5י כי וי"מ . בס סנרו נקרןסממם
 6וכ5 כמו ק:ינס ססס וים . וקונו יחיו מנסס פ" טמורי ימימ5סון
 כ5 עלמם מוכרים ס"ס כלומר מכירס 5סון מסו* ויץמ . מ6תסהסנרו
 לכנות לעלס כמסיו . כסידם )ו( : קמות כפסו חרץ עם כטעםסחמס
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 התורהלןיחלקמז
 . איש הרגו באפם כי : 5סורנם כסנקנלו ובקהלם. : נמרטה מכסלנני
 מרסון סג*ס סור 6ונק5ו' תרגם שור. עקרו וכרצונם : סכס גנימיינו
 וסרסו סעיר  נני ספרנו סחר פ" . סור ע5י לערס נזות כמוחומס

 נדון סססור כמו סביר נדו5י ומכס ויתמור רמן סור וי"מ .הומותי'
 *י וסתיות. סבסמות 3נדו5י ססריס במכנס סנסן פרות כמוננסמות
 מנו ססרנוס סיחר סור ועקרו סעיר סנני וקים vb כ5 *ים סרגונמי
 . ביעקב אהלקם )ז( : ונסרס נניח 3סס יסר וכ) וקניגס מקניססונווו
 וו מהלקות עריסס וסיו יסרס נני נתון ממעון נני סנמ5ת 5סס סי'וכן
 גר' . ימרתן ננון נכ5 מנופלות מקלט ערי )וי וגחלת יסורס סנט נכ5מוו

יומי
 *חוהס ייגס מקיניו ס*חוס סרקו "חים קוי llDnc פ" קמחי

 מיון טכירותיסס פי' מכרותיסס חמסכ5י
 כ~

 ~ייגס כ5י ס5קחו ויין
 בנרכס בנרכס זקת עז מ טפס קרור 5סס סרסו סחמס נענורוננחמו
 תחר נשרש ו6פי5ס ניעקנ o~inb חסרון 5סון %רור כי *פססיהסר
 . 5סס סים וענרס qb3 יסר56 5כ5 סי' די כלומר וכנרתם 6פסע5
 חון נסיות *רלס ם65 פי' ומסר ססמס ונ6 כמו נפסי תג* *5ועט

 )ה( כנודי: פחו *5 ונקס5ס יפרסו *י7 כן ד6ס נסיר' 51*מסמס
 *וינין נתורץ יו7 כי ירקו כי יוד7 כן כסמ7 . אחיך יורוך אההיהודה

 מטרוף עלמך וסילקה מעלית עלית. בני ממרף )מ(ותוסיעס!
יוסי טורי

 וי"ט . יולי פוכ5 וסו* טרף רסון נו ככיר 3*רי' סדימסו ונמני5
 מן כומך פועלסחו*

 סטרי
 וסרוב סקרי ססכס 75ת רמו וסו* עוית נני

 רבץ כרע מעלתו: תחלת ססיתס ספ5מתי צם 5ס5מס 5נו נמקווממס
 ור"מ . 5ברוה מפחד ס" 31* סטרן סטרן לדוד רמו וסו* כ5 מפנייסור 51* נרכיו ע5 וירע יכרע סטרן סיטרוץ 3*חר סקרי דרן כ7 .כאריה
 ותרדז תכרכ נקומות טר9 מטרוף מתעלס 65חר נני פ" כלזית נניטטרף
 ר' פ" מיהודה. שבס יסור לא ניוד( 5סקיטןי 6וע ינ* 51*לכירן
 סדנן טום3יס סנט יסור 5* ס"ס ט5וכס 13 יס" bs סכייין 6כ//פלנרפס
 דוד פ" . שילה יבא כי ער : נתה5ס יעלס יסודם וכן תהדס נוסעיסודת
 מנין ופ" סט73 נטלות סמותס מסופר סו* ושתורק  טווכם תחילתבסו*
 ונס3יתס מרסון ננו סיקס ועי' סקלין נרגלי 5יסנ בסופר דר7 כן כירגלו
 סט)וכס ע5 *5* מנט יימר 5ל כי סרמ2"ן עליו וסקסס נגו. סיג% עדפ"

 וכתג דוד קורס 5יסודס סנט ס" ו65 טום1' סנט מ5כהזין סנטכוכתיב
 נימר חסרי 5עו5' יסור ס5* סנטיהו 5* מיסון' סנט יסור 63 *עפ"רסו*
 נגוע 'ומלכס מס סרי ע5י7 תקיס *סר ט5כ7 וקת Tn1b בסס יו5י157
 פ" מלחיו 6' *3 מיסודס סנט יסור 65 פ" %56 וסריס ט3ך 5סס6יד

 נקרתן סיס" סמיקות כי דת מורכ ט3כות מנס יסור %5 דודעסננמר
 יסודס יעקנ סמ5י7 ומנס נכנס. )כסף עמים. יקהת ולו סמסימ:מ% וסו* ננו פ" עילה. יבא כי עד : ושנטיס סקר מזרע ו%5 סמנויס"
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על ו(ך הטורפי'
 פ*3ת סכנין נכגור ס*ו5 וכנק יסרתן כ5 נטטס5ת וסורסו *מיוכ5 התוי

 מלמעותיי/ ו5ומס סופר/ ס" Sh1tnr לפי סל"ס s~e נתכנ ובר ס"סמ5וכס
 וכתן ממנו יסור ם)י סמ)כו' )1 *0ר ספל מן )סמ74 רלס hS ס'ע"פ
 עתם כי ס' מלות ית ממרת ו)* נ0*ו3 0*מר ומס 05עס עלמות5סס
 קרעו 0ס" חט* bS סקס עולס כד יסר*) ע) ממלכתן *ת ס'סכין
 ס" ו6ו5י . יסר56 כ) כ5 )י 536 יסרבל נקר*יס ססס סנטו כ5טיפוח
 דכת כ5 עונריס סץ יעריל כ5 מפלכו וסמ5כיס בפריס. סנט כ5עולך
 ס*ריכו וכבפר יירנכס ממסח סנני* יח" דגר כ5 וסמכו 6ניססיכקנ
 סוסם %0מר כעו נככ0ו דור מ,רכ ס*יכו ע)7 *תר ט5ן )ממוח3!ס
 sb/" ח0טונ*י גני 0) כונ0ס ס" וזס ממכי ו)* סמ)יכומס

 לךיקיס חסיו
 ונפרוך )גמרי והמחוקק סם2ט ,רכ ומסירו סמוכו כולס ככרתונמוריס
 יס% סו* *3* מיסודס סנט יסור )י פי' ורם3"ס . 35ד דוד ביתטועות *5* טוממיס pb )כ7 וסכריתוס כיסס קמו 0כנדיסס נהדס מ7ס)סס
 ומס טכס ירנכס %13 כד פ" סיט יני כי כד ס0נטיס נכ5 ורודתטוף
 יל3 זס סיו וסקס ומכס . טיסותי סטט50ס ונטיס ירנעס מלכותקהילת
 יסומוכ נספר כדכתינ זס 0ס כ5 זס וגקרייסזס

 *סוי
 תכמס טרש כ5

ונסי
 %5 ד"* נכייס. סוכן וסוף ס'  במקדם 0ס ויכיחסו כתיי למרסס

 טיסוד' ומופר סנט יפרס 5י פ" נכרי/ סנפן וסורי נטו שרס % סנטיסור
 0י5ס מסכן 0) ממסו מימקכ עד פ" סרטם 3* כי סוסון סי)ס ינ* כיונד
 7173 וינחר 0י5ס רמכן ויצום כ7כתינ 5סתגנר דוד ניח שכות יתחילוורז

 כד ו5דג5יס )נמי*יס רימון ימי/ כי מיסודס 0גט יסור )* ו"טגננדו.
 151 רבעון מנסיות יסורס יחדל ובז 0י)ס וינכס יסומכ 0ינ* מיקס י%כי

 5* כי כעו שילה. יבא כי ער : יסרבל כ5 יתקנלו 0סס עסיסיקסת
13eb0ר גנו* oh סיבוננו )ומ' רולס סייגו 75 דגרתי *0ר ית עציתי 
 ס5ו7 י5ך 13 דינר 6סר *ת כהיכסס *5* 15 דבר חסר *תכסיע0'
 . סט)וכס תתגס* ולז סי)ס ,es כי כד מיסודס סנט יסור bS כיוגרו)
 יקהת 1ל1 : סיע ינ* כי )מס כד 5כו5טי עד טיסשס סנט יסור 5*1"ע

 טסטעת למון וי"פ כטיס. סכנכת ורע עמיס. *סיפת פיוסייקמים-.
 )יא( : כלגסס ילוס 6סר כ3 ויכסו *)יו סכעיס סקמכו עלותווקלית
 וגני ואיריס 0מס ייסר ענשן שכניס מרונ פ" שרה. לכפןאיפרי
 *י . גמש חסר וסוף כסותו פ" . מותה : פסס סייכ)ו יחום 1)**תון
 מומס ססו6 יין מרוס . מיין עינים חכ5י5י ליב( לסוס: כנזרתנטי
 מן 5סון היניס ועט . סחט מרוב )ננוח מניס ולנן *דומות עיכיויחורו
 טן יותר יסיו כיניס חכלילי D//SI . סס5עיס מעי נין זב 3Sno מיסיפ5ע
 כחלילי כמו ספון מסו* סרמל"ן וימר . סמ)נ מן יותר סעיס "גןסיין
 נו סכוח4ן שיגיס מכמון כבין וסוף סמג"ד נו ונכפלת כיגי7 כחלתטן

 סו* יכחו5 כך סכתו) סתו* דפון עיניסס כוח)ין 0*מייס וכמוסעימס
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 התררהעל ל לידערקמט
on~bסו* *וחס יקנן כ7 נתטרוקיס/' סיניסס מ5נניס ס*חריס וכעו ביין 
 סמך סטרינוי כמכיס חכו5וח )מי וכן וסחלב סיין הינוי טס5 וסו%נח5נ
 )יג( תעיד:. oSnl~S וילטר7 נחוריסן ותמקגל דמכם גנוניו יורךסטו*

 יסתכר ;יעי כיי , ;סקד'טו מוט5ון "ון לדתן דרך תזכיר נכלןזכולון.
 "ט . אניות לחוף והוא ז סניסס בן נחוס 15 סנפ5ס דן ונין ~נלוןנין

 בין רובץ .)יי( נמ5: סם 5סיות רפוין ;לינס ניס רניסמקומות
 וס מלך ולחד זס אלך לחד שיי סטן סמסו6ות נין י"מהמשפתים.

 )סו( נתורס: יגכיס יססכר נכי ,סיג כ7 מגוחס 15 סיין וסובב -רונןסו6
 סידיו עונד 5מס 5סס סיו ונס יסר56 לנלי 55לד לסבול* שכמווים

 מכיס מסיו *ו נסני5ס סי5כו 65חיסס טס מכלין וסיו cbn5u5 יולייןסיו ס5* כונר 5טס ויה ומע 55מוד. 5לרלו כסנ*יס מזונות 5ססמספיקין
 ירין דן )מז( טכ5יסס: וילקו ;יניחוס כ5יסס סנ6יס 5יויניטמסיס
 %ת 5סו;יכ יח5 סו* כי מפ5;תיס נקמתם וינקוס 'כ41 יוינ פ" .עמו
 46 יסוךס. דסיינו ;נסנטיס כמיוחד פ" כאהד. פ5;ת": מידיסרבל
 bSn בחס ;מסון ודיטס כבחד יסרבל 5כ5 סדן כבחד כמו ידין פ"גמי
 סלפכונ4 כסו 56יסס יו%5 לנדו hlQ *5* כ5יסס תע"5נהT3~D 6ס"

 כיסר כי אחור. רוככו ויפול )יל( סדרן: ס51כי כ3 ממעורססיול*
 סנחסיצן

 נכקנ-

 *חורז רוכנו ויפול ורגליו רפסו ססומ יגניס ססוס
 ס"- ססוס נכקנ נוסך ססו6 נסני5 כי ד'. קויתי לישועהר3יח(

 סתפ55 טפ5תו סריס נסגל 6"נ נרפסו. חרגו יפול ס5* ססוסמרוכב יר*
 סיטר כדרך 51* מפלתו סריס נ;ני5 נמי %י קויתי. לסוסיכן ופ")כ4ו

 ניד נפblo 5 *5י *ויביסס מיד וסוסיכם תנופט כס סיס וס"סכתונ
 ס" נני* סטורך כי סופטיס סיו 65 ס*חריו ססהפעוס ופסקו*ויניו
 פנחס נתוכח 5* ס' קויתי 5יסוכת7 יכקנ *מר טמ5כיס כמדוונימיו

 כ*;ר וי"ע כו5מיס. תמוכת תאוכסן כי ושופט 51* *וסכ 73 כיוס;פיפון
 הסס. סוסיככי וקמר פתל לגנויה נדרך סנחס נדמות ננו דן יכקנהלס

 5ס~ס 5רי7 וס" סמחנות כ5 מ"סץ סס" דן סנט נכ5 קר* פ"ורס3"ס
 תורנה- גדוד גד )ים( מפקתו: כ5 טתנבי ס" ס%5נסמ;ון קר* כר6ס'23רס לין כי מסם ופינקס *מריסם סרודפיס סכמותכס

 סיס" פ"
 והוא' גיוס: כ5 כניו נטיס ונדפיס סירדן נכנריוסג

 פ" עקב. ונר
 וירדיף כ5יו סיתגנר כקנו 55 *ותו ליכרית *י5ני נודו כעו יכרותינוד
 ינד וסו* נמ5חמס ריסונים יחיו כנורתו טחנת. נטי *י כקינו. כ5*ותו
 . נוספת סמ"ס לחמו. שמנה מאשר )כ( *חרוגיס: 'סיו מגסכקנ
 כלומר גד כ5 5טכ5ס חוזר נמי *י הטיכס. 5חס תנוף מסר טמרן נטי6י
 סטנס מחסר %מר כן כ5 ויקלור יזרכ *יפתי נמ5חמות מתכסק מנדכיון
 סמ5כיס דר7 . שלוחה אילה נפתלי )כא( מ5ן: עעוני 15 יחן וצו*לחטו
 3סיכ4 ינ37וס סלפון מ73 נקרן סג31דו ס6יי3ות כי מס *יי5ות.זס3ס5וח
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עלהתורהקיידויפי'הסור

 ויתנצרו טכונס sb ותסוב קיני/ ע5 סנסורס כתנ וקיסרו סנג3 %רןמ5ך
 ודיטס טוסות נסורות טנסרת 50וחס cb10 כלומר ספר *טרי פין וזסונסס
 )כב( 5יסר"5: תונס נהורס ת3* ומסגו טו3 כ5 מ5"ס יערלו נפתלי6ס
 סמו שכיר bS ויוסך 5נרכתס קורס מטס ס,כיר נכנס ייסף. פורתבן

 % pSnr נטי *י נםטו. לקרותו סולרך ו5י נית גן ס" 0סו% 5פיקודס
 כח3 פורת. בן 3מטותס: יוחס קורין סיין 5מ5כיס סעומין כדרןכבוד
 עויניך מנס כי מן *וי3י7 סכם כי כמו וגו' מתחיל שמקר* דרן כזרמיקס
 פור" כסו פורת נן *וינ. תרכן ס' ימינך נכח כעדרי ס' יטינןיענדו
 כמו סו% וכן פשרות וחכם מרסון פירצו עוד י ורנה פרס מסו%וכגפס
 סים ינטכ ופ" 73 "סלת נן וכ5 יטיגן גטעיי *מר וכנס 15 ודומםנטע
 סו% רנות פשרות5ו

 יוסי
 ; טעוין ע5 נטוש כססנוי פ" עין. עלי :

 כי שנכות ספירות טן מתל*נס סנדיס כינס פ" שור. עלי צעדהבנית
 %רוכות ויונקותיו פירות ט%5 סו% מ ויטר מגלולות מיורות ננוחסס

 סרוג ספירות תמברגס ל5* כוי חוקס ותוטס סור לריכוח 5ד 5כ5וסלוחות
 סקרנים נסס וסזכיר ורסס נמור *ותו ךימס 3נרכתו מסם וכן נרם,סרמ,ו 5%* י"ג *%5 עיכס י0ר5% וחבטי 5וי סנט ססזכיר נענור נפ"ס,כירס "* טמנו סיו%5יס סנטים 5ג' רמו וכן נגוח סוכיר סרטנתן וכתבר(2רי.
 ומס  %פריס  רבבופ ומס %1טר בפ" יוסק סנטי נ' סוכיר במכוןס~כיר 5י סמסס ונענור סקרנים יתחזקו מעמנו *חד גו9 טסם %חד כ5כי
 ויעררוסו פ" רביו כוי ימונו מרסון . ורובו וימררוהו  לבג( י  נוגרסיעצי
 באיהן ותישב )כד( נס: תגיס ירו ולח"כ מטרס  כפו  טררפוסממו
 *ניר מדי 5ו סיתס סחהק וס וכ5 ומכרכר נחנורו סגתמוקס ;קשתו
 לרכות חור כינן וסי/ סטת יסרבל 35 יסרבל *נן רועה מסס וירט .ימריץ ס5 עיקרן ממת פי' ימריץ *נן רוגנם נסיות סדנר נתנ5ג5 ומסיגנקנ
 ר' פ" אביך. מאל )כה( יניסס: יכקנ רוח ות"י דכתינ לחיותפי'

 סיתס rJb מי5 ופ" סני ולת ע5 חוורת "ניך מ"5 50 תמ"ס כי%ברסס
 נור מרסון אחיו. נזיר ולקרקור )כו( ינרכך: וסו% סדי ומקת5ך

 ססר*ם ו~י טבחיו ונרחק מנכרם נזיר רסון נמי *י . ס3"חיו שסרכזוטר
 . יטרוף זאב בנימין )כו( : נר*מ סינרים כ5 מנרך ניינריו מ5ךסול
 0"51 ג7 טרפו גנ5 מגנכב וליכו ונורת תטור? %15ב 0יו5 ט5כו' רימסכי
 *5י מלכותו נטסכס%5

 ויטסו עלוותו סכטמכס דוד %נ5 ומתלס מכיס נ/
 סייס להם. דבר אשר אשר וזאת )כח( טרפו: כ5 ממעכבארי
 כתג איתם. ויצו )כס( מנרכס: ואת מסס פתת וגו נאתנרכתו

 קריך יעקב ס" %5 סרמב"ן וכתג . יומך עם סי5כו 5כ5ס לוס *נרססר'
 טפחד סי/ כי לוסל גיוס כ*0ר נמגנרס סיקנרוסו osl~s גיוס 56"5כ7
 רסוח פ נותן סי' 50* ס" וכן 5ל*ת ליומך רלות פרעס יתן 5ייולי

 סרטנ"ן כתנ אבההם. קנה אשר 1בו' כמערה )ל( סס0ניכו:י5ע5י
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להתורהרלהלקנא
 )קוברו נסס סיזרזו כדי סמקוס 5נ57 גס וסנקנריס נמכרס נסססזכז
 םיסיס מוס ס*3רסס )0וךיכ ק3ר 5*חיזת הנרסס קנס *מר וימר .מס

 גני כננס טענס 5סס וסיסים כוום 5*חחת סקנרות בית ססו6סיקוס
 נם5מס 3יכק3 כי קומר סכתו3 נהכוין קנר מלחוזת לברסס קנסיסר סמכפ5ס מדם מערת Sh *ותו ויקנרו נקומר ו5מטס יערערו *סתה
 hS כן ננ5 *תר *ים עוד 03 יקנרו ו5י קג*ס 5ם55ת' כי *נרס'כונת
 יצחק. את קברן שמה )לא( *נוחיו: כס סס סיקנרוסו יוסךגיוס
 . 5סזכירו כתם רכס ו5י עטו כסו ססי0 נכנור קנרתי- "מר ס5*מס
 קנרו וממס י5חק 6ת קנרנו ממס וקומר 5סלריך עוד ילטרך ס5*ועוד
 5סס *טד . לאה את קברתי ושמה : נקנורתס סיס bs גי רנקס*ת
 סנכור ססו6 וקומר נכרכר יob *3 עסו כנגד כן וטעון נס סמזקתיכבר
 סקגר כרס מכנר כריתו *סר ם*מר וזמו *נותיו כס 5יקנר ר"ויוכסו*
 וכן עגיו עסו זיון יום כו והרסיס רכנ עמו יוסף )קח ולכן נו5קח,יק
 נימרו רמע וי~כתונ עטו נדויק מלחמס 5סס וסים *4כז ק לפו סניסיס
 נומר עניו *ח )קבור *תו סכו4ס *חיו וכ) סו* טלרימס יוסקוימנ
 ועוע לנ( : יעקב זנות %ס מעמך נמלהטס *ט ממס נפקדס5*

 ס0זכיר s'~b מיחס נו נימרס ס5י מת מ5* רנותינו וימרוויאסף.
 כנת 5תת רלם bSi 16 נגפם" ידע 1Slb *5 מח *נכי סנס נכלמומיתס
 -עו ם5י *ו טת 5סס כי *ניסם טת כי יומן *חי ויריו וקלכלנו
 : כ55סס
 5% נננוי סם% סעוSb 3* 5* מ תו א וסא מרעהו באוני נא רכרן )ר(נ
 *נרסס ונינו כתג . ימים שבעת אבל לאביו ויעש )י( : לנוםמסיס
 מנורן חזר סיוסץ ו"'* . ו'5 חכמינו 5נו *מרו כיסר סקנרוסו*חר

 יטעו ob וקמרו פמדו נסוטס כובית* 0מ5כיס כ5 נקו כבסר כיומלריס
 ונניו וחזר שיחזור מגריס זקני ופייסוסו מידינו *רלינו יקחועורלינו
 : סנסמעוס דנריס וג'ינס מיד ס*3עות יומך ננ5 וח5 יסרתן )*רןסו4כסו
 טנכי 51* ננו 1oltrn פירם"י . צום כאשר כן לו בניו ויעשו)יב(
 ופירס"י כמק גנות "bP5 יוסרו bs סביל ותימ' כנכן. מגני כססגניו
 . ככחניות נם*ו סלי )ומר סרט מפכי תגר* 'נגר גת כגחוכי 6ים גת5עי5

 ום05 פפכון גן ס*% כנון כנעניות נכי מסיו מסס ססיס ספניוסיפסר
 ומס ננץ מנני *' סט*וסו ר5ס bS %כל נפסס" ננכני )מ"ך יסורסנן

 נניס בני ססיו f'3b ויוסק )וי נמקוס ומגסס לפריס lbonספירס
 מיטטס 60*י פין טמטמנו. לו )סו( נסיו: נכ)) סס פסרי קסס*ינו
 ברברם יוסף ניבך )יו( : במעמיו כמניס 5נו ירמס %* נקנוסמניס
 4עקב עסץ סהיגנ ם)6 ירה ומכילן יכקנ סחוסדו מפני נכסאליו.
 סימת% ומפייסו כן כ5 מלווסו יעקנ סיס ידכ ס*5ו במכירתוסעו5'
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 התורתנבעלייקרי הטורפי'
 '*חץ שנרו ס5* כד *תר נתייתו'עמו 5י סטכו3ס ים ונמדרםללחיו.
 35סיס מתחת כי י"ס . אלהים התחת )יט( נטכירתו: מודיעומסו*
 ויאמר )כד( : 5גנדיס )7 סננו וקומר-ס לפני נופ)יס ס*תס6גכי
 ממנו: יופר יטיס ס*ויכו סם כי מת. אנכי הנה אחיו אליוסף
 תמניע ,קנס מבתיו נרגנותו מ ישראל. בני את עכף וישבע)כה(
 כ5ט כי dibn 3עק 5נניסס סס נס נס מילוו *ניו בית וכ5 נניססכ5
 עתם ימ5יס סיו bS *ולי מיד סשיוסו מוס ם)י ועם סליות יוןעוססיו
 יפקוד פקור סירן: מן 5סולייו מכיחם סיס bs פרכס וגס *ותו5יס*

 יתכס. יפקס וקים חי TSD Sb *נ) טת ודס נסר *גי פ"אתכם-
 ססיכנוד עמכם 5כס יחסר פי; *ים ממנו נפקד 3* רסון יפקוד פקדוקמר
 פקת כמנין ת' מענין וחסר כניס רדמו bib 00 סיו ס)* פקודכמגין
 ר' כתג באיון. ויישם )ו( מנס: הדיו דמיינו ריי ונם*רו ק"ןססו*
 3כ5מו: מסכין סיוע נברון פ" קמולס סבי*נרסס
 מראשית. אחרית המגיר לאל תהנה בראשית. ספרתם
 מריושיהי נעלם מאר כל ומגין ואחרית תחלה לו איןאשר
 כראשית: כל לספר כהשלימו בחסרו עברו ליד תמךאשר

--- -
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