
 ל רן ן מרשןק"ג
 חור כן ע5 לנוסס ו' כתג ישר%*- כני שמות ואלה )א(א

 נסוף מסןכיר 5פיומנלסכלן
 סיו נרדתס "חיו גס כי כקן סוכיר מבסיס גגי גנניו יוסף רקס כיסספר
 מכת סגלות כנין במנות מרלס 5פי פי' וסרמנ"ן ורגו. ופרוסעטיס
 מפסוק מסול מעגין תחיה Sb חוזר 5כן סנ)ות סתחי5 16 כירדחס
 ימסוק ולותו וגו' ממות ומס כתונ גסס מנרימס *תו סני* ~רגםוכ5

 גייס נדנרי' מחוגר ססיפור מפריס נ' לע'עעססס כי כלן מחוירנעלמו
 ומחויר ~רעו וכ5 נגיו נבגי קילר יעקב בנני ס~כיר וכלסר וס למרזס
 וימה )ו( ע(: מלרימ' יעקנ גנית סנ"' סנפת כ5 מס למר כימרסכ55
 : רעס ימי רצו 5" "חיו ונס נגדו5תו מח כי גומר סנף ר"ל פי *יוסף
 כ7 "תר ס"מר 5פי מלריס ע5 סחו~ר "נוסס ר' פי' . ההוא הדורוכ5
 מסיו לע"פ קומר . פרו ישרא5 וכני )ז( מגריס: ך5 תןמ ס75ויקס
 : ת"ומיס סיו5דיס כסרליס ויערלו פרו "עפמכ יפרו ס5ל נדי onibטצניס
וירבו.

 כמ ונעלי עגמות גדולי בסיו ויעעמו. סעו5ס: כדרן מתו ח)"
 )ח( יותר: נסיות יכווין ויין . מאור במאור ת"ומיס: סנורנו*ע/,פ
 סקיס כמו סמ5וכס מורע סיס ס5" "נרסס רני פ" ' הרש מלךויקם
 וענגיו פרכס רוס ו5ל לו. נתהכמה הכה )י( ע"י: כגזי "ת3ג'

 בקרגו נקו "מר סכם תגס נסרוג נדו5ס ננידס תסיס ,ס כי נחרגולכותן
 סר"סון סמ75נמלות

 ו5".
 מגסס נגי סיו כי וגס סקרן עס 15 -סמכו

 כגגדס וילחמו רניס סיו יסר/ נגי וגס 5מ5כות וקרונים נדפיסולפריס

ל5"
 נסתר גוס כן וקמרי 5מ5ן DD )נבלות ךר7 כן כי מס גנ5יסס סטיק
 וצחרי נסן ירעו 5ל כלמן סיו5ןות ויפ" סוכרים סנעריס )סרוגסמי5דות

 סטנחיס לסרי ליוס ו5י תם5יכוסו סילורס סייר סנן כ5 ונמו 5כ5 לוסכן
 ימלל כאסר )גבס "מר ")" סיקורם נים5יכס "ו נחרנ )סורנס 13"מר
 יצמרו סעיר 5סר סיע "גי יגכק ואס סימר יסלכוסו יסודי יגן "מדכ5
 סותרם וגנוסר גערמס 5סס )סתמכס סב) כקמע נו ויגזמו עריס סיגי15%

 ומתגכרין נ5י5ות מס ונכנסין סנתיס מחפמיס סמגריס סיו סמלןרלועת
 עמד 5" הס סלפינו עוד יכ5ס ו5" אמר כן ע5 ממס כי5ןיסומולי"ין
tSbD'D' סרן נקדת כי מכעיס" bS נתנט5ס ממס וצודת סנוירס  סיתס 
 פי ע5 מסיתם לו כן יכמס ס5" למרס עניו נחמ5תס פרעה גת"ו5י

 לת סנ"סתס 5מסס ס"ומריס טכס ו,כ רנותיה כדגריס"ינטננינות
 ועתה במרמס סיתס עתם עד כי ונו' כנדיו .ונעיגי פרעס בעיניריסינו
 יצטרכו %51 בחרב לותנו ויסרנו נמ5כות מורדים סאו קומר טענםימהו
 ועלינו נלחריס ק55תו סתו5ס כלדם פירמ"י . הארץ מן ועלה :5טכנס
 15 וע5ס בן ולנוו מ55 ויס515 ננו ונדחס כפמוטו לפרס וים . סקרןטן
 ע5 ממס . מסים שרי )יא( : 5נו ncO כ5 עס כנען לרן "5 סירןמן

 כמגריס מ, סריס סעס ע) ומיגס סמ)7 )ענוות "גסים מסם )קחתר~עס
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על רצ י כ2קט הטורפי'
 התורינ

 יותר יו חרס סיסיו סענווס ילורן לנסים כרלוגס *כסיס מסםיקחת
 )פרעס מסככות סיננו ליוו וססריס נטתו סיטיס ומלר סטנןנענשת
 נורו ורניס פריס עדיין %5% 5עס וט י~יק bs -כי ריו וכקטר סוסנמס

 5קחק יטמון 5כנודס סילטר7 מגרי *ים וכ5 סעס Pb מלריססיעבידו
 מלריס סכ5 מלריס ויענידו נסמר 5כך ט5לכתו סיעתו ינסיסטסס

 מתח5ס כי ונ5נניס נתומר קמוח ענודות עסיסם גורו ועוד נססנסתענדי
 סוסיפו ועתם סננין נונין סמם %נתי וסיו )נכיס 3סס נוחנין ססריססיו

 טנית 5סס ינתן ו5י כחומר ועוסין עפר מנידוין סיסיו וליוונענודס
 וגס סגנין לעסות המכיס הטס )למי ס)נניס וכותניס סבנן רקסטג7
 וסוליות מחפירות כגון נהדס ו5טלריס 5פרעס *סר סקסס סעטדסמ

 pnlh וטק53יס וטמס ינוחו hSr )דוחקם *ותם רוויס סיו ונסומלליס
 מפרנסם סמ73 וסיס צפרן נסס ענדו *סר עצודתס כ5 *ח סכתונוסו
 %סר סדנס *ת ~כרגו סמת%ויס מלמר חסו סמלן פועלי כמנסנ 5רנוחס
 סלדק מן 5וקחין וחיו רנס נמלריס סדגס כי וגו/ מגס נמלריסנלכ5
 נמלות ולנטיחיס קימו%יס סננות מן 5וקטיס וסיו סמקן נמלותלותם
 ויכנידו ע"כ 5ענדיס ענדים ו5י 5פרעס כנדים *מרו ורנותינוסמלן
 אותו יענו וכאשר )יב( 5פרעס: לסר ממסיס סרי ע5 חוורטלרים
 סחוק מענר יפרוץ. וכן לותס: כיבו ס%5 נימים כמו ירבה.כן

 כדי 5ככותס מכונין מסיו יותר בדרס ולפי . גדר פורן כמו ורניסנפריס
fir3כ55 סיס ;5י 5וי סנט ק וכ5 ולקרנות 5ספרוח מכו-ן סקנ"ס יפרו 
 וע5 יפרון והן ירנס כן נכ55 סיס 3* ענודס עוסיס סיו סלל יכנווכיסר
 )כא( . ססנטיס מכ5 כמניינים 3כ5 פחותים פסיו סמגייניס נכ5 תמי%כן

 ססיו עד מיוד ורנו ספרו נניס 5סס ססרנס פ" בתים. 5הםויעש
 %ת סטי5ווח יריו כיסה וימי וי"מ . כסלל ע5 יוסב 3ז 5ד טישפ" וסו* 75 יכסס בית כמו נגיס רסון וניח ופוסס מפרס גגי *5ולומריס
 פרכס 5סס ויעם 5סורגס 5סס סליוס טס לפרכס סוכך %51סי5סיס
 *ו 5דהן כת סידכו כדי טלריס נתי בין יטרלל ססוסינ נתיסג~ירוח
 נתיס טפרסיס וים . בסס %5% יידו ;%5 ידוכי' נתיס מכסס ממםנרכס
 : סוס כנית מן, וסוללתנו כמו סס:סר נניחמגחנן
 כ5ת %תר סס5ך רנותינו  והכו לוי* מכית איש רילך )א(ב

 כי *מר *נרסס ור' .נתו
 %חרת. נכיר ימנת סיתס סלמס חית כרש יוסניס סיו רניסנכריס
 ;%5 נענור וכתי וכ5 סס5יכס סכתונ סיוכיר לורך ונוס סרמב"ןוכתב
ccnכ5 כי כן סכתונ %מר נניס 5סו5יד *סט 15 ולקח פרכס נקירת 

 לת ויקח וילך ויסכב רלונן וילך כמו כן *ומר חדס כנין לעתותסמודרו
 כי ס%סס סס %51 סלים 011%5 סכהונ סוכיר ו5י . דב5היס נתנומר
 טוסיע לידת עד מפסוק קילר וכחס מספחתס וכ5 *ניסם לייחס לרי7סיס
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 התריהעלשמותקנה
 ר3ותיגו דרסו לוי. בת את ויקח ביננורו: סס3טיס סקר וגס ייחמוו*!
 טוקדס ויין ניסויין תחית סיס ספסט דרן וכ5 סנייס 5קותיסמסם

 ו*חעכ ומריס לסרן ויהדס פרועת נזירת קוזס !? וסיס כפרכסומ"וחר
 סיס 5י כי ומריס יסרן קידת סכתו3 סזכיר 51" סינוד ס3ן כ5 פרעםגזר

 *ת כתיב מד5* ודרי' ינערותיס סח!רס כברפ"י . חידות ד3ר53ידהס
 אותו וחרא )ב( כנת: מנכסית סתם 3ת 05 קרי b~h 15י בתיוכבד
 כ5 יצטדו *חד ויום חדסיס לויו בגולד עכ"פ פירש"י . הוא מוככי

 ונסיס 5חס וגסבכס טלמון סו* טו3 כי וי"מ . 13מגו גולד כילוחינריו
 ט' סמנו פירם"י . הצפינו עיר יכלה ולא )ב( : יפיס פי'טו3יס
 דסוטס 3פ"ק 5ט"ד nsb' ומיסו *חד ויוס חד5יס 5ן' י5יתו וסי*חדמיס
 bSt 05 טנו bs וסם מלח!ירס קורס חדטיס נ' סטנו מכונרתססיתס
 Db ד5דידיס חדסיס 15' סנו5ד נוטר לריכין 6ין 11"1 ססח!ירסטסכם
 *תריס נדקו ססס סנימר oh *5 חד5יס ו' 5סלפיגו יכו05 סיתת 15'נולד
 *תר נ' 5סוץ יקרתו וסי* 15' ת5ד סם* חלס מפני מסגס*ס מרסיסו'

 פרעוה בת וחרר )ה( סגיעויין: סקודס מ כס 15' ואיינוכניסויין
 כ5 פרכס 3ת ותרד ופירסמו ממקר* סרס מירס"י . היאור עללרחוץ
 וסיע D~SD ביקור מסיו נפרס ולאסר כתב וסרטנתן . נו קרחוןסיקור
 סתי3ס ור*תס ביקור עמר סר*סוגס נטכ5ס ירחון סט75 ט*רמוןירדס
 וכן ניקור ירחון כסו יס" 16 ותקחגו. *טתס *ת ותס5ח טרנסרחוק
 . כנכר קלו פירס"י בוכה. נער והנה )ו( *מד: 50 כ5 *ותםונתת
 ורנינו טוס. נכ5 רבינו 5טסס כסיתו די"כ !ס דחו כנר סרטנתןוכתב
 טובו נעטר כי 5יופיו וס וסוכיר כככר כדופס "ינריו מסיו כתג*נרסס
 ונוריוות נמרי5ות כנכר מנכס 13 מנפרם ומנכון עלו. מטקסויופיו
 וסכם גנרי56 1* כנכר וטנ0גו סוף י5ו ים ונטורם . כלו חט5סולכן
 כי זס 5כ5 גריך סיין דכתי וע5 רחטיס שיו ומתתט5* סיבכס כדי:גס5ס
 סיו5ד לנכר נכמס טס כטו נכר יקר* סוידו נגנתסילד

 וסוף י5ד ונקרי
 שסט 5פי . זה העברים מילדי יתאמר ניסמכ56: סטלינו כטו3דו5
 כנרי bSb סגרי ממס יסימו 5טס כ סין כיסר סטכסס 5נס 56נתנע
 שמו ותקרא )י( : טסי לותו סר*תס דרסו ורנותינו 5ס6עו מטסנתכו

 ממיס טן כי טסוי עקרותו רזוי ס" קטתי ימי ר' כתגמשרה.
 כיקר יודכת סיתס bS פרכס מנח ~bS קני)ויסו טן קנוי כטוטסיתיסר
 6ת מכס מס" 5פי ססטיס טן זנ!דטן ופכוין פוש נין למפרידסוסון
 כתיג תחוס . אחיו אר[ ויצמת בושרה ויגדג-[ )יא( : סנ5ותסיסר56
 ולח"כ פרכס קנית סני6תו ו6! *ותו 5גוט5ס ירין ס" ס5* בז סילוויגזל
 איש מכה : ישי סוך *סר 15 סגתו כי l~nbS וע6, רכש 5*ימ וס"גד5
 שחיו *סר 5טס עגרי סכתנ *חר הנרסס רי כתג . מאחעעברי
6561snbD שמך מי )יד( : 6נמגו *חים לנמש כי כעו עטמפחתו 
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על ית,2כו הטורפי'

 התו~
 06 וס65 סר שיכן וסPe 65 סיית Db ו*פ. ככר onb וס%5 .לא"ש
 אחה הלהרבני : כעכו *ינן סחט סיית 06 ו*פ" סוחט 6ינ7 סרסיית
 מליבו סמלרי 6ת וי7 דכתינ *ע"1 סטפורס צמם מסרגו מלטן .אומר
 )לדיק עגום גס לקמר ומע"ג פיו כסנט לכן מכס 7כתינ נךיבורמכיס
 טיתס מיינ מס" סכ* ס6כי נמיניס ושפי/ טונ5*

 ס3"
 6יס 6סת ע5

 סרמנ"ן וכתנ . ונסרס נסית % כסס טס סריס וכס כס ויפןכדדרסינן
 ידו סמן 1*41 סרגו מפס כי 5רמע סגיד סי סיפוקם נמס סרגווגס
 סיע5י5ו כסס פחד לפניו מת סכפ5 מפכי *1 ויך חסו נסס וקעועליו
 מסרגו ח"נ *1 סגורס ס" מסוק ומע ~ס ר6ס וסד"כ 3חי5 וקנתשיו
 *חי( פירומו שוטר *חס י~פסט ור7 וע5 . קנורס רק ר6ס %5 כיגמרנ
 נודע אכן : 53ני 6גי שמרתי ס5נ החסנת ע5 *סירס הלינו מח"נ

 כסו יינו פ" כן pb Th פ" ורימס כן. *ס שנרסס ר'. פ"הרובר.
 וסו% נכסונתו נכנר מסוי סססונס טן 656 ידוע ייכגו כי במטומזמרו )י מדיןן ילכהן )מו( סער:  ביות וך*י סוף כן %ך סנורמסייתי
 ויחר ו56יסו 56יס כחו ימד סכ5 ויתרו ויהר תוהנו יתר 56 וטנ דכתינימרו

 סטתנייריס כ5 ררן כן כי טסס חתן חוננ וחנני וכתיב חוננ נקר*סנתנייר
 נן 5חוננ טסס ויימר דכתינ רעול נן וסו* ימריץ סס 4ןס5קרו6
 כמו *נ יקר% סחב 6ני שניסן רכול Sb ותנינס דכתה וס*רכו*)
 נניתו s15D סי %51 נכיסונו נתרן יתרו סס" ומפכי שנרסס 36ילסי
1*35* 1Pe *ממס ויו56 דכתיב וס DO 5מע5ס סכ~כר סכסן סו6 סלק : 

 וטסקיס דוריס סרועיס סיו יום וצכל סרטונן פ" . ותדלנהותבאנה
 שדסקות סיכ51ה מנורות וסיו קדמו סנסיס טילו סיום *ותו 1*7עתמרס
 מן וינרסוס סרועיס ניו כ7 עתון סרסטיס ומקדו סרועיס סינוניוקרס

 מכיון וסליל מחמס ע5 15 חרס וממס כטנסגס מהרס שהמקותסרסטיס
 סרסטיס תספיקו 5* כי 5סס ד5ס ד5ס וגס סקסן סטים סיו סרסטיססטקטו
 סרועיס מיד סלי5גו סלרי 6יס ושטרו ב6 מסרחן מדובב חס שגס5כ5

 . מצרי איש )יש( : תסס 5רסטיס ננו*ינו יוס 3כ5 שותנוסטנרמיס
 סס ע5 סטו קרו ט65 טסס ס ובהדרס . נורת סס4 ע5 מתנכר40
 עברי סס ע5 שטו סקר* 'SD1 *53 נקרן 4קנר גס 5* 5קערכי
 דורס רנס ננסמומ נהרן. )יקנר וכס עברי 'לעה *מכו וסםדכתי3
 תיו וע5 ספניו לנרוח וסולרן ממס מסרג סמלרי סס ע5 סלריטיס
 תינוק וריס יסר טפניו וצרח ס*דס *ת מנסך וכרוד טס5 סןנוטף
 *%5 נסמר 5* לסככו הצאן. את וישק טפניו: סנרחתיסערוד י5* סל5תי7 6ני )6 5חינוק *מר סהינוק קרחו 5כלי5ו ננסרשניע
 ויאמר )כ( : ס65ן 5כ5 טספיק סס" עד נטיס נרכם cnSnt)cסלקן
 ורך סכתוג תפס 6נרסס רמכו כתג האיש. אח עיכתן ל0הוכו'
 טירק ייוע כי 15 ותקר16 כתג ס65קלרס

 מסנר"
 ויהי )כ3( : עמו סכן
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ק
 התררהעל ותשמ הטור פי'
 )ומר רני5 סכת )*מר SJh סמרורך 13 יזכיר בסר סכומד סומן כ)רק מסו* וכיוס ססס נימים קוטר דרן i'e.c סרמצ"ן וכתב . רניס*וחס קור* לכר 50 שיט מסיו 5פי רנותיכו כרסו ההם. הרביםבימים
 וימת ססס סרבים ימים *חרי ויסי נכלן )ומר רבוי וס" כן *חריוימי
 מסוס למן ורומו לער ת) טסיו נו דרסו ססס סרג" נימיס מדכת"וגו'
 יסרתי גני וילכקו 'מלריס טגן 0מת מיוסומ"מ

 ימיס 0וכתס ותכ)
 )נקות ותכוי ימי מסס ססס סרניס נימיס ויסי לפרס ונונ) . סיוטוכטיס
 מנכוריו כי פרעס ספגי נורח ממס מס" סיטיס כ5 מלוד רניסססס
 ומגידו דיבתו גנ) וכמד גד3 כלסר *חיו Sh וי%5 סיד ויגד) דכתיננרח
 וצרת ס)סיגוסו סריסי חמוס סמנרי לת סכם כסו* וגיוס יסודי 610 כי)1
 ונעמדו % ספכ bS פסיס כ) וע) רנותינו סזכירו כלסר מנס י"ב בןוס"
 ונרפס פרכס למני נורח סנה ס/ כסו כמד ב"כ פף נן ס" פרעסלפני
כי

 נסוי
 ושנ.נירן רק ננרינותו סכתונ הזכיר hS *צ) נרסוס רק ממכססו5יד )* כדיין סוטר )ו כמס" כי שוס ונס* סדין )*רן 63 סזמן

 סכתונ תילטר7 כבין ס*חריס גימיס כתחדס ט5*. סצ*ר ע5 ויתנטדין
 hSb מו"נ נכיר יתככב )6 סטירות מן סנורת כי)ספרו

 מתמני
 ממקום

 סכם וזכו סס ויסב )מדין lrr~ *3 ונפוץ ומתנכר גוי Sb וטגוילמקף
 ימנ ס5* רמז blb מיין *רן *3 ויש יומר ס" רפוי כי מדין נקרןויתנ
 כדנעיר

 )נסוי
 מפני נריחתו סכתונ ססזכיר ומפגי מדין *רן Sh סנ6

 סמעסיס סכ5 נרסס וס" 5מלריס )תער סקנסס וליומו נטדין ומנתופרכס
 כלסר סכנק לרמוז ספמונן 3* )כ7 *חת צסכס ,ס *תר זס מיז סיוס*3ו
 וכמד פרכס טפכי נורת טסס סס4 ססס סרנים נימיס ויסי ולמרסי'

 סכינס גילוי )מסס וס" טלרש ע3ן נסורס ססס נימיס ומת מפסנמוין
 ס.' כי רניס יטיס *חרי ויסי למר )* כן וכ) ונקלס 3מלריסוסג

 סעסופר נכ) רק ססס סרנים סיסים סיו ל6 נמדין מסס ממנתנסתמכו
 תינוקת ומוחט סנלטרכ רצופינו פירסו מצרים. מלך וימת3מכ5ס:
 נדיכן 5מ5ך נענדים ענסנ יהפנט ורך וכ) . נדמם ורומןמקרסו
 כ3 סרלסון מן רסכ *חר ומלן 7sto סטת ר6ו וכיסר לטותוסמקויס

 וכסמת ס*סוריס כ) )מתיר סמלן כסטת סו% סדרן 5פי 1.מ . ויקרחוכן
 *ז ניצע פתח )6 יסר*) נני לסירי ולת ס,סוריס כ3. סתירסמלן
 לכייס 51* 5נ 56יסס נתן פיר0"י . אלהים וידע וגי וירא לכה(ויקנחו:
 רופסו *ינו כ*)ו סרי לסניו ססו)7 מי ממר נתיכו מי כי טססעוניו

ו6י
oh וירלי למר נן וכ) רופט *ינו כ*5ו 2)נו למנחו וקין מכירו D'tshנרסס ור' ססכירס. וזכ *ז )סס סטווי קריות 5נו סגתן* 
 . נסתר כממס כנעמס וידע 2ג)1י )סס מכסוי תחמס *ת ויר*פ"
 ית *)סיס ויסמכ ננ6ו)תס רנות סכנות סכתונ סזכיר סרמל'ןכתב

DDpb)ת ירכתי כי *5סיס ויגנב לרסיס ויר* בריתו *ת לבסיס ויזכור% 
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 התורןעל ית,2כו הטורפי'
 כמו 5נ*ו5 רבוין יו bS ע4סס- סנגור סזמן סנם5ס %כ/,פ קומרמניניו
 : תפלתם קינ5 סלעקס מפכי 56* ציחוקהטספורס
 oo~sb י פ" * המדבר אחר הצאן 8ת וינהג )א(נ

 סריס מדיןמסיו
 %ז תסס סגרת וענויו פרכס ממת ססס 15 6מר וכלסר יכירוסו*"י 3ייסו3 יכמור ס5* ל* רועס חסיית סולרל עם-בן פרכס מסמכת56
 תמיסין ט הרברט. האלהיכם הר או( פרכס: מחרג וילי5לי*מר
 לס75 ים ר"* ובפרקי נמזרח ממדין ס65ן לרכות כן כ3 סרחיקספץ
 CSnD בק'. ויר~יג.וץשד )ב( %כיוס: צO'D' *5 מ' מסף ם5לטו
 5%יו ויקר* לרקות סר כי ס' ויר% *מר כל ויחר ס' מהן ויר*6מר
 כי כמו סכזכר סמלתן סול D'~ShO כי לכרסם ר' *מר כן וכ5*לסיס
 סם4ח ידגר כי "ני7 *5סי דכתינ "ע"נ פניס ל5 פנים "לסיסרגליתי
 יסתיר 5י סכנויס גדול סמסס נכון ודייגו סרמנ"ן וכתג נמולח.בסס
 כ5 כך סקדוס רנינו מס 6ומריס סיו קותו רובין ססיו מקוס 553ס"רוך, יוסי ר' מיכה מסו* נביר "מרו רנותינו כי סו* וכתנ סמלצןפגיו
 Sb'1 נרפס מתחבט קומר נתכוונו ססכינס כנוד מס נרסס סמיכל5מקוס
 נננו6ס דעתו סכין 5* כי הכנוד ~Ob 5י וסו* סםכינס כנוד DC1מיכה
 בוער. הסנה והנה : ססכינס כנוך *5יו נתג5ס לרפות וסר 5נו כיוןוכשסר
 כמו נכור מ5סון ינער נמי 6י . ג6ס נערו *סר פסתיס כמוי%כ5 51* יסרי 5י 5מס פ" ססנס ינכר 5י מדוכ דכתינ וס* נים דולקפ"

 %5 מדוע ושרקס נ% שסורס ~רם דותקיס וט מקרנל. סרעונערת
 : כלם וקינו נוכר וסו* תמיד ססנס ינער *5* כנס *יגו 5מסכנוטר
 מקוס וסוי קוליס מקוס פ" . הסנה מתוך אלהים אליו .ויקרא)ר(
 ור' סס- 5ו נגה כן וכ5 סס מזויין ונסמס %רס גני רג5 סייןטסרס
 פסיק נ%5 משה. משא ססנס: בכנור סיכי סר מנקר* כתג*נרסס
 *דגר פס ל5 פס מסס יעקב יכקנ ילחק ילחק "נרסס שנרססכמו
 5מכ5תו סגייך %5 סכדיין . הלום תקרב אל )ה( : ספסק נ5י13

 כגין וכן ס5%סיס סס שסר שערפל 5% נגס סיכי נסר כי נננולססנדו5ס
 שרם : יניס ס' ותמוכת נו סכ*מר 5מט ע5ס 5י סעןיין פסיסמסתרת

 סמסס 5פי נכלך כתיג וניסוסכ נכריך כתינ וניחוק*5 בממס .נעליך
 SJb חק%5ס יחזקאל וכן סרוכיס כדרן גרו5יס מנכעס 15 וכי' רוכסס"

 נרקיס ססיו נעלך *מר 5כן ססריס כדרך קמניס מנכ5יס 15 סי/יסוסע
 סנמסס 5פי סול קודם כתיג וניסוסכ סו6 קודם *דבת כתינ צמנטכלחך.

  עמידתו מקוס %י% קודם ס" %5 ניסוחם לנ5 קדום מקוס ססר כ405
 נמסס 56* מקוס נסוס סלמון זס מלינו %51 קודס %דמת ימר bS~כן

 סתח)ת פ" טרה גירן 56* נתכנעו bs סנני*יס סכ5 5פיויסומנו
 נחולס ס" ננייותו תחלת מסס 536 חזיון גי6 טס% כדכתיננני"ותס
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 התורהל ררןשנץקנט
 ואפסר ניסוסע סכתונ כמו כן ממס ויגבס כלן כלמר ו5ה יסומגב וכן5יר7.
 אביך. אבהי אנכי )ו( : 5ת5ון סולרן ע6 קורס סם קירב 5י טסםכי

 6מר כל15 קומר רלונס כרמיתן וכתנ . פגיך עמרס *5סי רנוחיכודהמו
 56סי למר כ7 ויחר סחי ען 651 סטת מלדיק 55 סטו ליהד ורלס.56סיך
 o5b~ 6מר פי' *ברסס ור' . כ5ס ימר56 56סי ססו6 ויעקנ ילחקרברסס
 ולירך נסס סוכירו ולמ"כ ס' נמס לקרו* סח5 סול כי. %נרסס כ5*ני7
 בסקוס שיד ויזכע- %נותין 5%סי כמו כשמט דרך וע5 . סיבות סקר56יו
 *ניך דוד *5סי וכן לב לליס יקריו כ5ס כי מלנוהיך יב כ5 56סירניס
 ראיתי. ראה ה' ייאמר )י( : לנותי 56סי וירוממנסו %גי יוסיכצו
 מדת *וחיות ד' 50 סס כין סגנור לעיס נסס ספרתי סכ5לכ"פ
 סחמס לנרכס ר' פי/ ראיתי. ראה סיס: כ5 סחטני נעניןסרחמיס
 לעקתס ולת ר*יתיו *כי לדם גני יר*וסו ם65 נסתר 5סססנעסס
 אל )ח( : ידכתי 6ני סמכלוב נ5נו סים ומס ממעתי *ני סכ5לסומעע
 טונס מסי* תח5ס סלרן סגת ורחבנה. מובהרארץ

~Db5 
 סיוירס

 רמנס ומסי* נס ימלל טונ וכ) *דס לגניטונס
 סיכמדי

 ימרל5 נכי כ5 צם
 גדו5יס ומיסור וכטק ספ5ס רמנות נס מים רמנס פ" *וצמרחנ.
 מקבס 6רן 0סי* *וחס רסנת וחור וגליות סריס רונס וייןוכלכיס
 סנסמות לין כי ננסמות סמ5נ ויגדל יפיס וסמים טונ מרכס נסמש

 ונענור טונ ודויר רנ וע"נ .סטוניס נמיס 06 כי ח5ב ומרנותקריסות

 כי למר ויפיס ממכיס סס ספירות ויין סריס ונמרוס סלחו זססיטלי
 וסכס מחס נדנם כ5ם סתדנ כד ופתוהיס סממם ופירות" הטכססי*
 מקום א5 : ונקר 5*ן וצני וילסר ותירום דגן ע5 ס' טו3 כ5 55מנחס

 הכנעני ! כקרנס יוסניס סיסיו ו5ל 3מקומק ושנו ויכרתוס סירסוס5רמ. קמקומות 03*ר סימר כמו סכנעגי 6רן Sb 6מר bSn מסהכנעני.
 והיבוסי. והחוי והפריזי והאמוריוהחתי

 נקרץ כדכתינ וסכריתוס סנ5חמו ל"תס ל% טוכיר סלינו יפגיןמלסכי יי נפסוק 51* כלן ס~כירו 5* 5כך נמי יי ורנן* ח5נ ~בת ערלוסיתס 5* *ו5י ודגרנם) מזכיר 51"
 שכיר %51 כתנ לנרפס ור' , ופינס עמד גרגסי 1561 וסכחדתיודלקמן
 כנכן מגני גויס מסמס כיון כוך וכתנ מססנעס קטן סו* כיסנרנמי
 סס blo כי כנען 6רן נקרית סירן כ5 ופ" כנען סזכיר 5מסוסוכירס
 לידוי סו* וספרי~י סמין מסויסכו55

 וכ55ס משטיס סג,כריס סנגיס וסתר
 כתנ שלההיך. אנכי כי האות לך וזה )יב( סכגעגי: נסססכתו'
 ססקנ"ס נסנין ספסט נדרל ומנכון כפסוק נזם ספירוסיס רנוסרמב"ן
 6ותס סיכסך ועוד טלרים סיד ימרתן *ת מיליל דנריס 3/ לממס6מר
 6500ס כי ו05ורשס וכלומים גדו5יס עסיס %רן Sb *חרי 55כתיחסנוכי 5* כי כנען 5לרן 5סכ5ותס כקמרת כמו ממלריס ימרתן נכי *ת*וליק ס*י7 ועוד פרעם *5 ללן כי לנכי סי מסס ומסינו סכנכגי סקוס56
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 על ייז ,2כו רוטורפי'
 התור1ס

 טעיסס כו4 יק) פרכס ימטע לס כי נסס תלו" 6ינס פרעססיד
 כSb 5 טטכו נכלטס סס כי ועוד כרחם 3ע) מלרלו ינרסס *ווילידת
 o~O נסומ6ה*ת כי ס5חתין *נכי כי סעס Sb סלוח 5ך חס T~S*סיס לנכי כי טפרעס תירי Sb סו6 נהוך סקדום )1 *מר זס 1כ) 4יסמעו 5* וכממיס גדו5יס גויס לסורים לחרי הכת *ב5 )סל-ס סותמה%דם

 njSS סמס כנודת וקני וטלו סזס ססר כ5 ס56סי' %ת תענדווממלריס
 תלוס יפר סקוס כ5 56 *חריל 55כת 5ע-ס יימיכו נן וגס טלואי%חרי
 בענדס סכס כ5 סכיני סיס כן 6ם נדנת סזס ססר ע5 5ן סנג)יתיוכמו
 הסנטינו נמס טפרעס יפחד ס)6 שוח 3מסס וסנט סזס ססר 5%קותי
 סר Sb ננוסס סעטיס טן יפחדו ם)* *ות נסס יסים ו4סר6)לסללו
 ודשי יטיס מ דר7 קרוב מקוס %) פרכס נרלון ממלריס DNS כיסיני
 ונמן תמיד כי סרות Ts חס פ" קמחי יוסף ורן . *ות יסקלו ו)*יסמעו
 5ן וזס טגנך סטורך ויסור נקנן חוזק וחמל* פרכס ופני ננוקד6ני
 סדבריס סיפור מעלריס סעס *ת 3סוני*7 כ7 *תר *סר ויסר גדולמלות

 מה לי יאמרו גי3( ושכנדו: סס סתורס )ק53 ימרק) סכתידיןססודיעו
~1DWסימר ותכן %5 כו דורסכי 5ן שומר סזס ,ספסוק סרמ3"ן כתב 
 כי נו סיכומינו שות 5סס 16טר 5סיות *5יסס שומר מס טפך טס)ממס
 תחוס גו ישמין bSt )מי נו סיכומינו *ות *יגס 5סס ושטירתו סמוסלקת
 ססודיכ שחרי וסנס סמו )סס נסודיכו )וגריו ס'6מינו ים רלייס טסכי
 טס ס*)ו כי *טר *ברסס ור' נו. ישטינו 5י ונס שומר סגדו)ס"ס
 יקטר מצמותיוממו

 סגדו5. נמס רק *ותות יעסו hS סדי נ56 כי קיסרי

 נמנריס ומופתים דיותות סיכמס )מסס כימר 5* כדיין כי דבריו נר6וולי
tShויכנס ממלריס סיולייס se 5סולייס יכון סדי י5 ונסס טוכס %רן 
 ' %טר ינבגזנ כי ועוד המלכיס לנדו *נרסס גלח ססס ונוס שכמיסויגלח

 *נותיכס 6רן Sb 6תכס וססינ עמכם לבסיסונג'ס
 ויוסי

 פקוד 6טר
T~yסטסס סכנין סו6 כל 6)* לעסיס ספקידס והנס *חכם לבסיס 
 קידוד וניקם סנבו6ס נמכ5ח וגדו5 נמכמס 6נ סי/ ססה6 נכתודקי
 סו6 כי ס5יחותי כ) ימ56וני סנה ולמר *4סם ס5ות סו% טדסנייזס
 *ותות נס סיעמס שיומת רחטיס נמות לו )*נות וכמדש מיי Sbנמדת

 טסטותיו סס 15 פן bS1 קנין *5סי 6גכי )1 סימר מפכי ~Sb וזחומופתיס
 כי וידכ תורל וסתן סיני סר טכעד כ5 ססנטימו טכס וסמכסקדוסיס
 סעו5ס ס" מנו סגדו5 נסס 'רק nubs סנזכר נ*5'סדי תנתן bSסתורת
 ע5 ס5יטס מוריס סמורס סס 5סס כלגיד %6סס לוטר מס ~Sh זסוע)

 יחהת 5ר6י4 לרין 6ין פ" *ס" 6סר לסין וסמינו ססמגמס וכ5סטלי6ות
 *סי/ סדרתו כמו לרתס נכ5 ועמסם כמך *ס" כי רק כמנחתי ע5*)%
 סו* ו*ככס יקרלוכי לרתס סנכ5 *חרת 21נרס 'זו 3לרסובטסם

 רליי/
 61ז גסכחס 5לרס ד" פסס וססינו 63רן סופטיס *לסיס ים כינדו1ס
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קמא
 התורהעל ררןקשי

 r)blc~ פ" a'5h 50חני לס"*מר
 ל וקמר וגותיות ד/ 50 ס0ס 5סס

 כי סוס נ05ון 050תן ולמר נסיות וכתיר וס" סוס טו6 כי *ס"פונטש
 סומגיס כ3 נקר6ו 3פיכ7 כקוס מימיו כנרו hs כי כמו וגנ6 חריפות*ין
 פי/ *ס" "סר *ס" וכע . סמלייות כנין )נ5 מורס *תר נססלג15

 כשר נסנס 75 נגריתי כן וכ5 סס כ06ר 53כר סיגי כניכו) 5ססתקטר
 ישעו מיד כ7 5סס תימר וכלסר סיום סס כלסר כפסס 6ס" חסךר0ו
 5600 5פי ך"* . סי6מינו כדי 5סס יקמר מס סס6) מס תסונס חס75
 *ס" 6סר *ס" וזסו סמדס 5פי שתגס קניכות וממי *ין *מר סטו5ו

 ס*כ"פ 46כס 50מני *סי' 5סס תקטר 6ב5 סכגין סיס" סס 3פי*תסוס
 נ0ני5 ר4פ0ט 5פי וקע סי*. 6מח ססויס סטדס 5פי עסתנס סחניכן

 עסס0*)
~D1b 

 רק ס*סי' מי לס" חו0סין סס מס סמינו *ריסס
 ונרסס 56סי כ5 סחחר פ" . דור לדור זכרי וזה )סו(ס6לי3ס:
 קכירו כלסר סדורות ונכל *נות ברית שכה % 5גט)ס כי ויכקנינמק
 * לקולך ושמש פח( ויכנס: 6) טמכ ויכקנ ילחק לנוסס46י

 טמור זס מסימן 5קו5ן וסמכו מיד ס05ון זס 5סס סת*מר מכיוןפירט/"
 יפקוד פקוד *מר יכקנ נג*3ין סס סוס סנכרון ומיוסף מיכקנ5סס
 *מר ס)כ7 קומר ורוכס *תכס יפקס פקוד 1*3סיס "מר יוסץ*תכס
 וסקסס . מינוחיו מסורת נידו מסו* כסגיו יפקוד פקוד פכמיסיוסף

 סול ידכ סם* וס כ5 5מ0ס יימינו 5מס כן לס סדרת זס כ5סרמצ"ן
 קניו כד סוף ות" . כמוחס סוסנטמורת

 מיוסי
 ססרי0ון מיניו ס0מכ

 ס%5 ופגיו וידוש ג5וי גי גוייס יס" טו6 ס,ט ניקון 5סס ויקטרסיג*
byolb ניו מנית עמס נת5ס סוכך נמדרס *ית6 וכור . 5סס ויכונ* 
 איו 5* ס*5ו סמכסיס כ5 5סס ויומר ונ* נניתו ס" ס*)ו סגם י"נגן

 נ6סנתו ליוסף מסרו סיכקנ 5פי ספרו חביו *וסריס פסיו נוט6טיניס
 לסתיו סמנים ilnso סנזס פוי *ותו גייס ויוסץ מסוד 15 גיוסלוחו
 כיון 6נ5 )כמרס וקסת לקסת סדנר גי5ס ולוי סוד סדנר סיס" 3ססוליוזם
 : סיומינו ס135 סדבריס 5סס וימר כחס ונ% *ניו מנית קטןסנתזה
 פיר0"י , הזקה ביר ולא להלוך מצרים מלך אתכם יתן ולאקיש(
 *תכס יתן bSI וסנכון סרמב"ן וכתג . סחזקס ייי מודיע יני סיין זטןג5

 לכסס *סר גפ5*ותי נכ3 וי ס6ס)ח- כד opin 3יד 651 נדינור5י715
 ולהר ונמופתיס ונסותות גרו) ונמור* נטוי ונזרום חזקס נונקרנו
 ושאלה )כב( : 3ס5ון 6ותס נתכו סרס כריו נלו כ3ס כי *תכס י50תכן

 כלן סוניר ונקנות זנריס ס"ס וטעו מנת" 6עןפ משכנתה.אשה
 תכריע כוי מסזכריס יותר ססכנות סלת 3מ*5 סנסיס סענסג 5פינקנות
 ו;סג:כסף

 . לו ואמונן ל44ן ךךקן רר4פכ~ר כןשףש רוען )א(ך4
 וסמכו )ו *מר סקנסס ' כסוגן ס3ל מ0ס דינר נ6ותסוסכס נלהליע*

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



 התוןעל,2נוייצ הטורפי'
 15 ונתן נסעתו סקנסס סמינו מיד 5י יימינו hS ומן *וסר וסוף5קו75
 5קו5ך וסמעו 15 ימר סקנסס ספסט דרן כ5 *מר *נרסס ור' .*וחות
 5קו5ו סיסטכו סימר 16 סעס סיר סייסינו *מר S~b *5 סזקניסכ5
 סנטחס *ינו יקען מקמעו סיחכן פ" וסרמב"ן ב5נ. י%מינוסו bSו%ו4

טיסמעו
~Sb 

 6תס ותנוי 5ן סיממתי גסס רמוי פ" זקוקן וסמעו 5ו6ס
 סקרן יוסב *5 וקמרו טלריס וסמעו וכן מגריס מ5ן *5 טר*5חקני
 5מ5ן bJS 5קו75 וסמעו 15 *מר נמי 6י . רבים וכמוסו ככס סיס"רשוי
 וסנס בוס טם.דו טס כי גרניט נקר* מכנרים 56סי 4 ולממרטלריס
 כי 5קו4 טמפו )* )ס)71 פרער~ יהגס 3* כי ר*ותס *תר כי 5ייימינו 3* וסן טכס "מר כז יכ) )ס5ו? מגריס מ75 יותם יתן %5 כיסודיגנו
 bS פ" נמי 6י פין. 6ת פרעס ימרס 3י ססס סיח סייח *)ו Sh'ישמרו
 שוהות 5נו לעסות ימרת כיסר רהמיס נמדת סגדו5 ס/ Sb'1נרפס

 סין ס56ו פרעה 56יך סמע 5" ולכן ס6נות מן גוון *ינ7 כיומופתיס

 . סרממיס ונין נינינו מנדי5ין כונוהינו ויין גבכ"פ יול6יס צייניכדנריל
 %% יימינו 5י 6ו5י סמסהפק 5* 5י יימינו hs וסן סימר מס נמי*י

 יימינו bS 6סר עס sb סו5ך סי' כ15% סמסת5חיס כ5 כדרך חותסס56
 סכותות 56ו עכס 5מס סנינוהי %5 סרמב"ן כתג לנחש. ויהיארצה השליכהי ויאמר )ג( : שטמעו ידע 5קו5ן וסמעו ס*מר כיון )עו5ס6ב)
 סם5יכסו נידן 6סר סמטס מיקמר ס" ורשוי ס" מימין מסס כי ממסלפני
 ורקח 1PSno ניוח כסס כשסר סמני נשות וכן לחס וס" ~ניחס%רכס
 ססיפר סימן סרלסון ס6ות 15 סט" רנותינו דרסו ולכן סיקורממימי
 מפניו מסס ויגס טעס חסו מפניו וברח ופחד 5סכניסו ורשוי סרע5סון
 15 סימר עד 5סככטו סלרעת וכן סנחס וטכסו יענטוסו סם* פחדכי

 ויחזק כ7כתי' 13 וסח,יק ידו וסרח נתחזק "ז בזגגו ו6חוז יד7 ס5חסקל'ס
 ופרטגס מס5 סי' סנחס 6ות וי"מ ס%חיזס. מן גדו5ס סחזקס כינו

ךכתינ
 סבכיי

 3סיוס ניצפן כ7 ויחר מטס כמו ר7 ס" ומתמ"ס נגדול
 כד מידו י5" %51 ס" 5* כ*15 פרעס מחזר מטס 5סיות וחזרקסם

 שלה )ד( : מפניפרעס מסס וינרח גרכתינ מפגיו מסס ונרמסכסניעו
 פ" בזנבו. ואהוזידך

~isnb רלס שנחס כי יכול 5* וסו% נעלמי 
 5מ5ריס יגוף כ*םר חע-נ סמסס סימן הס נו ססח,יק כד מידוקיסמם
 סמיי וסיוח נדפיס נגעים כליו מחזק עד סי5חס %51 ים5חס מידכי

 נתסובס סימ,ירו 15 סר6ס מלריס נגי)51 טמ6יס מסיו יסריג כ5כנגד
 ונגעם חופסיס מסיו 5יסר*5 סימן מסו* ו"מ . מלרעתס סחיתסכידו
 כי יאמינו למען )ה( חופסיס: ויסוכו ירפ6ס וסו* פר7 נכנודתססס
 ידוגנ כי נוס מפסוק ומקגר ושכיסס כן כעסותן פ" ה'. אליךנראה
 יאמינו. לא אם והד )ח( נו: ויבמינו 5פניסס מיכסה נעמס נן מגחסע5
 סכתונ רק יוזמינו De 65 י6מיגו %ס ידור ססס כי, ידעכו "נרסס ר'כתב
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לשכזררןקסג
 D~Db1 סרלמון 65ות יתמינו ס65 יסרתן סקלת יס" ס6ס עמס כנגדדינר
 כדסק תורס דנרס רק קע 15 ויין 5קו5 קומר וסכהונ סיחרוןטות
 סכזיק נכנור סלמי מס סט עכ"פ סיחרון סתות 5קו5 וימר %דםצני
 פקד: כי סכס ויקטן סכם לכיני סכותות ויכס כדכתינ וי6מיגומיסי 6ות תכסס ילשינו ס%5 עוד יחיו ob וס" דיותות נ' רק סריסו5*
 ממיטי ולקמת ם*מר 6ע"פ היאור. מן תקח אשר המים והיו)מ(
 ען חקחס ס5י קוטר סיקור מן תקח 6סר סמים וחיו וקמר חזרסיקור
 עד 5דס סיו ס%5 55מו פירס"י מגית פכם והיו. : סיקור מן 656סכלי
 תיבות 5כפו5 סטקר6 ירד סכן 5ז0 יעל כתב וסרמב"ן גיבסס.מסיו
 מנס כסריס מנן כרכן וס" כמו סניגיסס ירון מילוכ בכנור 16ולמזק
 סר6סוניס *ותות נסני : סק5יס חמסיס ~qD ערכל וס" מגס מסיס צןועד
 יטמון ס5י 15 רמז סס" 5כטות חזרו 5* סטיס ונקות מסיו לכמותחזרו
 למדנו כשלשום. 3ם מהמול גם )י( סטיס: כ5 סי6טי נמס15
 פס כבד 6ני *מר ספסט דרך וכ5 עפתסו. סקב"ס ס" סימיס ז'סכ5
 מלז ונס זקן סרני כתס כי ו6ץ פס כנד 6ני מכעורי פ" טתמו5נס
 *דבר וחיך ט5כיס ~גי 5דנר נס5יחות7 5י5ך סליויתגו ענדיך 56דנרל
 %5 5י5ן רולס ס" ס%3 תפלו מרוב וטססיסונן העזן %5 למס ס4תו סיית 6י4 יימר כי סמיס סס ויתחח בבצירותגנטו

 סתפ~
 כבדות סטנו מיסיר

 רלס hS וסקנסס פס כנך מסי כיון 5ען רמוי ס" ס%5' סכן *5יפס
 פיסו כס ים" וסו* סיין % *מר 656 4 סתפי5 ש5* כיון5רפ6תו
 ונדנרו פס כנד ססי' כפול סגת סי' וסנף פרכס לצני נכוחותסןצר
 כרקח סס" נסביל רפ6סו ס5* י"ס . נכומיס דבריו סיו פרגבסלפני
 ס" מוס ומט ) . רנותינו %מרו כלסר פרכס כס 15 סלירכ כס עגיפיו
 סמינו ס56מ65 כרמו נכ5 ום5מו מקפלתו רלס ס5* נו מחרס qbחרון
 סדינור פי' לאדם. פה מישם )יא( מרפלסו: סי' תם5מ ניד נ*50ח
 סירס כ5 תחר אלם. ישום מי או פס: קורסו בפס סיותונעבור
 סנדר סול *65 דבר ליננו כי נו יטיס n1~SOol 65 56ס 65דס יחוססי

 %וטס 5סס נסיות וס56טיס מדברת נפת olhS סיס במניב ויו5יסדיבוה
 50 מפכו סו6 0561 .~ נ56מות טוס מי קומר יתכן ",5טו סימוןנגיר
 סכיניס וכ5 ס6וניס כ5 גימר סו6 וחרק*כי עור 50 ספכו סו* ופקחפס

 ססקדיס כסו 5חרס פקח 5סקייס 15 וס" יזגיס פקוח עיכיס ופקוחכןכתינ
 נסכיסס פקיחס ססייל מסוס 5עוה חרס נין פקח כתב b5bi %56פס

 פס כנד ס%תס יודם סייחי 5* וכי %5דס פס סס מי ויעע - .כבסריסית
 . השלח ביר נא שלה )יב( : ופגי זס 5סזכיר 75 5מס כסיתין *ניוס%5
 סידנר סרוגס מי ניד קומר ורולס 5מס5ח דכסר ט6ן ניד %וכקלסתרנס
 6יגו 6כפ"כ פרכס ופני נדנרי דגרי כס סתם" מקמרת D"Se כילחות
 סמ5ך גנס נאגרו כ5ס יסמכו כי ספתיס גנר5 ס5ותך 5סיוח כנורורך
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 התוןעללשבויין הטורפי'
 ס" 55כת טפתסו סקנ"ס סס4 סימיס כ5 וטסס 3עיכיסס גרבון ~סויס"
 תם5ח. ניד נ% ם5ח %מר תיקןקז ט5ל וכסריס פיו כנד יתקן יו5יעטתין
 לין כי תם5ח לסר כ5 ניד תס5ח פי' תס5ח ניד נ% ס5ח פ"וסרטבק
 נורח ס" כנותגותו רוב 5פי וסכן סטני יותר מגון יס" ס5י "דםנעורס
 יו"ט . טר5% כ5 ו5ססתרר סט5ך כפכי קדנה סררם יטוו ~bS סס5יחותטן
 . נידי סלעיך כתג פ" ניד נ% ס5ח פס כנד *גי תסלח ניד נ%ס5ח
 %סר כן כ5 חוקם ניד ו5י 5ס5ון %תכס יהן ו5י 15 סיטר נסגילוי"ט
 כי ירעתי )יד( : לנסוך 5ס5ות 15 לסר כלסר מיד כתם 15 ס5חטסס
 ונס לויתיו hS לס 7% כרלונו ננננור7 ידבר כי ירכתי פי' ידבר.דבר
 וטס TnSDDS יקגי ו%5 נקבו ומטח ור6ך 5קריתי7 יול% טכלטוסול

 יסר סזר7 סודיות כי נכנור סמדנרס טפס לקרית 75 15 קוערססולר7
 לקרחתו טעלטו וילי ממדין טסס ננעת *סרן ססמע ויתכן . נויכו*
 ואנכי )סו( תטל"נו: ומס סטדנרס טסס לקרית 5ך 15 גלמר כןולמרי
 לטר %5 עתם כי פרכס Sb תדגר לסר *ת 5סור1תין . פיך עםאהיה
 סעס *5 5ן סו% ודבר סניטר כסו מכס ל5 רק נענורו *סרןסידנר
S~hטסס *מר ונסוף סט5כות 5כנוד וס מס" ויתכן . יזנר טסס נפרכס 
 גס ידגר ס%5 רמות 15 וניחן פרכס 46 יסטכ והיך ספתיס כר5 לליסן

 %חיך ולסרן 5פרעס ל5סיס נחתיך כקטר 5כן 5טסס טע5ס וסו5%פרעס
יסח

 *ין לנרסס ר' כתנ העם. אל 5ך הוא ורנר )מז( ננילךי
 סנמטס דינור מיולי% 5פס רומס לסרן כי גדו5ס מכ5ס רק 5טסס גרכוןוס

 טסס מרמס וסול גוף יינן כי נריין סדינן סט5לכיס כטו כרייתסיינס
nhDSנכ5 *כסיס וסגס )")סיס 15 תם" ו*תס סמולן 

 ממקרי
 רק

 וכ5 נלרן ססס מכסס יריו ידם ע5 כי סקדוסיס מ5יכיו *1 שכנדססס
 העשה אשר )יז( : סכונך" טחסנת כבנד סכתינ דינר ע"ז מסו%ירסיס
 פ4 %5% *חת לות רק נו יעסות 15 נלטר 5* כדיין . האוהוה אתבו

 *מר גפ5*ותי נכ3 15 למר כלמר מ וירוכס - 75 *וסר *מרס*והות
 נו תכסס לסר טכס וזס טקלר סכתה- לנ5 נפרט סודיעו נקרנו*כסס
 %ין לנרסס רבי %טר . בסדין משה אל ה' ויאמר )ים( :ס*ותות
 דנריו ויין סרטנתן וכתב . 15 *מר וכנר ופ" נתורס וט*וחרטוקדם
 דינר 5* וצטדין סיני נסר רק במדין ס" %5 סרלסון סדיבור כינכונים
 5טדין וחזר ס/ נדבר 55כת טסס קינן ספסר e~b סז%ת ר~פעס יקכנטו
 ob ירלס כפוטר ניקור דרן חיים סכודס נטלריס לסר snb %הוירפס *5כס % לטר 5כ7 תתנכר יחידי 55כת סנור וס" טחולם רסוח5יטו5
 כי תפחד ו5ל מלרימס סוג נמוין ססס 15 לטר ול, ו*סונ כייסעו7ס
 טסס סחולייס עד עטסס סס ותסי' רעתן סמנקסיס ס6נסיס כ5סתו
 ,ס נכנור כי כטו 5סו5יכס נכונס כלס *ס סי' כי ונניו לסתו 5קחאכן
 נס5וס נניתו יוסב חורין גן נמדין נסיותו כי יותר יסריק גני נוינסחו
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 התורהעל רן ן בןוםקמה
 65 %ס ענדים נסיות 6ותס י3י* %5 סירן כסן חתן וגניו %סתועס
 נל%תס ילטרך ו5י כנען )6רן עמסם ויכ5ס נקרום סיללו נטוחסיס%
 פירסתי האנשים. כל מהו כי : ט0ס ונסיו לסתו לקחת למדין05ו3
 ססיו 5מיטר 57יכ% מנכסיכס סירדו 65% חיים מסיו 361ירס דתןזס

 6ת כתיב דם% סומין ססיו נמי 5מימר ו5יכ6 3מחנס תיו מסרימנורעין
 דס6 כניס 5סס ס" ס5* נטי 5מימר וליכד תנקר תסס ס*נסיסכיני
 ח3קסיס סגיסס סיו )טס קסם וטיסו . וטפס ונגיסס סם נלעיס ילקוכתיב
 ניקם ו6דר3* רעך תכס 5מס 15 ס*מר ס6חד 656 סוכיח %5 ס65נפחו
 5ס5מין )1 5סרכ יכו5יס כדיין טנכסיסון ירדו ob לפ" וכוך סמני5סלי5
 ט5ן וימת דכתינ פרכס טיחת ע5 נקרו ספוט וקפי . נפרכסכליו

 מ Jb'Sh פלוי ובגי כסו בניו. ואה אשהו את ויקח לכ(מלריס:
 לסר נטלריס 16 נדרן ממנו נתכנרס ו56יע,ר נרסוס רק )ו ס"%5

 וסיתס נרסוס נוקד סי5סיס נסר 15 סס" סדינור כקורס ויתכן ססס5כס
 לדרכו גחון ס" כי ונעבור י5דס חותנו יתר 56 סב וכיסר סרסלפורס

 15 קרקס %5 %סו לותו מ5ס כישר ונדרך סס 15 קרי ולי לותו מ55י
 מכ5 סניל51 וריס למגריס לכתו ילחרי ~lbiDkl נפנס ס" מ0ס כי00

 : פרכס עחרנ וילי5גי סס כ5 ל)יע(ר 15 קרל גפסו 6תסמנקסיס
 סרנס חמורים 15 מסיו ליפ0ר כי סמין סזכיר . ההמור עלוירכיבם
 סכזכרים סרמ3"ן כתג . מצרים ארצה וישב : ונניס סיף כיסס5רכונ
oS~nS5נדו סו% כי מלרימס וי0נ כתב 6נרסס ור' ונניו. לסתו ססס 
 מנס ובהתרפקו 5%יכזר נימול 5מסס ססס פנס כלסר מ מלרימססנ

 ס" bS 56יעזר נימול סס" נסנור כי זס ויתכן . 3כ" כס 6נ" 56לפורס
 סקל'ס 50 סיחות 5ככנ רלס ו%5 סילד סימוק ננד נדרן 5סני6ויכון
 סנימר חסו נסתרפלותו 6נ" ניח sb 5סונ וליותס נמ5ון כונסו5כ7
 56 נכספס סס נתעכנ וכיסר ומלריס יסוכו ליפסר וגס . סי5וח"%הר
 רכתו ססי' יחרו פמ7 כי סי5וח" 6חר חסו סנניס כס ום5חס %נ"ניח

 כתנ מצריפה. קשוב בלכתך משה אל ה' ויאמר )כא( !5גר0ס
 וגומי סטופתיס כ5 ר6ס 15 וימר נמךין 15 נימר זס כי 6נרססר

 כד סיריוס סמופתיס נענור יס)חס 651 5נו 6ת יחזק כי5סודיכו
 161 נכורל בנך %ת סורג *נכי ס"ס 15 סתלמר כד ס6מרוןסמררת
 ריס מלרימס 5מונ 53כת7 טכס טס כי נכון זס ולין סרמ3"ן וכתג .ים5חס
 15 ויטר סזסירו 5מלריס 55כת D't5hC טטס )קח כיסר פירוטו%56
 5% 6תס סנריך 5% טמע ע% 5נו יחזק כי Vh סמופתיס כ5תעכס
 נסנין ט5כסותס תתיעל Sbl 5ך סימרתי ומס ךנרתך 6סר מכ5 דגרתפ5
bSnממתי ופ" ים5חס נס לסר סיחרונס נמכם ס(סירו ועוד 5ך יסמכ 
 ס-יען מכנר *חר ו5* %חס יוחס מתעמס %וחס סמתי מנידךנ-ן
 יכמס 0%ר נפוצותי נכ5 15 סיטר כמו רניס וטוכת(ס דיותותסירס
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על ירצ,2כו הטורפי'
 קודם 0זסירו זס נסביל צם4חות מוכרח מס" נכנור לזרנו ז0 וכ3נקינו התורי

 וקמרת מיסי ויתכן ומופת. מופת כ5 כ5 מכסס נסכת וליוסומכסה
 כן 15 )*מר סליוסו יזיכס פרכסל5

 נסוי
 סורג *נכי סנה סמוי גיוס *5יו וימרת סמופתיס נכ5 סכם *תים6ת ו5י pfnb 135 *ני 15 סימר

 נכת רק נכורות מכת ס0ודינע מלינו %5 כי ים5חס ועז נכורל גנן*ת

0סי"
 יסרך לפני 5כםותס 15 *מר *סר סמופתיס סלמת מכ5 שוד 1"5 .

~Db
 יסרתן סדקני ססס פרכס סידכ כוי פרכס לפני גס סיכמס %
 ירנן כי מופת 5כס תכו פרעם 46כס ידבר כי כוד *מר ואסרננתנ. ס5* *ג"פ מס0 כסס וגן כ04ס יכ5ע ו5* יו* ס' פי סכ5טנקסיס
/s1W15 ונמןרמ . סינלתס 5סודיכס מטותס לת *סרן מטס סינ5כ 15וסריס ברקבון נפכם 40 כ*ס' לנחס %51 לתנין סיס" למטס וליוס 
 *%5 פרכס ~גי. סכס*ס מלינו ו5* יסרכן אפני ל3ל 5כסותסליוסו 5* וסרס ולרובת כחס כ5 15 *מר מופתים ,ס לי כ5 וכי ט רג0עמות
1QD3דיך . נו חקוקים סתיו סמטת ז0 3יד7 ספתי לסר סמופתיס כ . 
 וססתכ5 רלס 713 סמתי רקס ספסוק פ" יס" זס וקפי . נ*ת"ב .עד"ס
 )כד( פרכס: ~ני תי3ס0 ננו סמופתיס סכ5 נידך סמתי אסרנטטס

 ויצע . 5מלריס סי/ קרוב כבר כי 5מו5ו 15 *יחסר 40 *כע"כ נדרךסי/ סכדיין למ"פ *ייזמר מ5 51* תת05 נמ5ון סנחכסק כ5 ה'.ויפנשהו
 ושכס כין %ככנ לפורס *מרס 5מלריס קרוצ lliDS דכס0גיכ נכנסדרכך
 וכיון  סס  משימס  ברכתו וסי'  ילקו עמיד סנורם סירס כי יסרטןכס
 סט" נכנס ד5כ7 וים נמי5ס. 3סתכסק 15 ס" סס ושכיחס דכחוסס"
 מ3 ס%5 ומס *סו עם יניכזנו *5* נדרן כמו ת5יכנו 51* מיד )מואו15
 ותקח )כה( בניתו: 5מו5ו רססי סי' 5י 15 סנו5דיס מן סחלי5סו3 ס5י 'תרו כס ססתנס 5פי וי"מ . כתס כד נלך ס%5 %יפסר כחסכך

 וכן *יזע5ין דמתרגמינן דוריס חרצות כמו SDi'b פ" . צורצפורה
 כ5 נפנס ס" כי מ5ו %5 ומסם . בנה ערלה אח ותכרת : לוריסחרבות
 כ5 5מ"ן ילי מטס כ5 קלי ממיתו ויצקם כמ"ך מוכמ חס 0מ5*ןוי
 פי' . 5י אהה דמים חתן כי ותאכזר טסס: מ5ו 3* 5מס קקיסיכר
 מס hs~hh *ו ממנו מסרן וסוג נסרג חתני ס" י7 כ5 ונכרלמרס
 וי"מ . סמיהן כ5 י5* נכלי דם מפיכח כ5 5* דמיס מתןס*מרחי
 סיני 5פי ני סנתחהנק סיתס 6פי 3י %חס דמיס חתן 5מססס*מרס
 וכסר%תס 75 רבו" ויינימדינית

 כסרי
 כhSb 5 40 5, %מרס *ז ממנו

 נסג ככניו מסס כי 5מסס *סרן פ" לו. וישק )כד( סטי5ס:דבר
 את )כח( : *חיו sh *ק ושקו nDb 5ל ולכן ממנו סגלת ניחיוכגוז
 מסרב סיס סליך ניניסס מס" סדנר" כ5 15 ססגיד מלמד . ה' דבריכל
 4 כרחו נכ5 סוית סו% וכי 0ס4חותצזס
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 התורהל רהןקטכןקטז
 %55ת סרוליס 15 קומר סקס * נלר ימים שלשת ררך )ג(ה

 עס*י5יס סיו 65 סקרן טן ) '1
 כ5י5סס

 סכלי
 טמס 6מר ט7 סקנסס לקומר נסכל ים נטדרם זס~סב.

 ימים' גן נסנין הןר56 *ת *טריזיוכי
 %תלם יתן 05 כי 6טר'15.ידנבת'

 יסלת כן ותתהי ייי *ת 13 *ס5ת *נ5 ימים ג' TS1nb 5ס715 טלריםל5ן
 לפגכך פן קומר סרוליס פיתיי . בחרב או בדלי יפגענו פן%תכס:
 סי0ר56יס *נהגו סכו55 פ" שנרסס ור/ . 5מ5כות כבוד 0תו"יס%5%
 פ" מת'ס כלנו .ימרו בכורות סכת ננו% ולכן טלריס תם פרכסו%תס

 סרמנ"ן וסקסס . זגרסוס ניגר יפגכנו פן סימר מ0ס לשהי 'DOSהנתברר
 bS וסם סם קנחו 65 ים הרב 16 דבר 5יסרי5 0יס"' )ומר נלטווס%5
 תפריכו פירם"י . . תפריעו וגו' 'למה )ד( : דגר סקס נס5יתותסיגו
 לכו כס: .יפרע טומר בלין כמו תסרסו )נ" למרסס ור/ ..תנטלו

 סילנוד ס" ל65 ננתיכס )כס סיס )כנודפכם פירס"י .למבלותיכם
 ס' נן כד ט/ -5%*,מנן גסתכנדו bS יסר56 סעף וי"ט . 5וי סצטע5
 מ D~O כ5 ס53ות )מנ5ותיכס פ" *נרסס ור' ס". כ3 יותר סיווסס
 וסרמב"ן . עטסס טדבר סיס סכס ' 60ר גכ)5 י0ר5% כ5 סננתנסגיל
 כי ' סכס ס6ר כס סמ75 5כנודת 5כו 5טם 6טר ספסט דרך כ5כמ2
 מונו OD1b וטוס 56יסס קטע ו5י סכס כ5 עם ~ניו נ6ו סכתנפסס
 מופת 5כס חנו 5סס ושמר לפניו ויסרן טסך וסקו סלנודס *5מלכס
 סמכות סתרו ומכת ככוך נסס דנסג כתכסיס נכיניסס סיו ו6ז קוחמיו
 נסס'טור* נסנכליו

 כמיס כ5 יסר%ן.ע~בדוס כ5 סיו ס%5 וגריס נדון;
 סיו DDJ 56ל ובריס מגדים כ) ממ65יס. מסיו ונ3נניס נתומרשפרעך
 . 1PW1 וארם 3מ( רניס: ססס לקחת כו5 כ)יסס ססכניד רקכוסים
 מטני ססכ כמו ירפפו 561 כ" oo13h ן' ח"ן וחסר ככנו 56 כמוי"מ

 בם תמול נם )יד( מן'סכנוךס: נרפיס סט סקר 50 7נריכססנסנע
 לעוני סלוחות *ת ממס סעסס' יוס סו6 תטול שנרסס ר' כתג .היום
 )מי( :. פרכס :56 ושסרן מסס סנדו סיוס נכנודס יתכסקו %51סכס

 וכיבו כוו סתט6 סיסי/ 15 קומר רלו מ65 מנוי דר7 פ" עמך.וחמאה
 לאמר. ברע אותם ישראל בני שומרי ויראו )יט( כסך.קומר
 נני%: %ותר ויקטר וכטוטו ובפסס כלמס כמו %ותס שנרסס ר'פי'
 סק2"ס 15 *מר כבר וסלי מקסים יס ' הזה לעם הרעות לפה)כג(
 למס כן' ופס יי 6ת נו nS~bc כד 5ס715 מלריס מo~nb 75 יהן 5יכי
 5לנר סיתחי5 ממכס כי טמס סחים2. *נרסס ר/ ותירן מתרכס מססס"
 סרע~ת"כי 5עס *מר כן וכ3 יותה כקו סכניד וסע מכ5יסס כולויק5
 תריס עתס סמינו כמי-"כך עני 6ת רוויתי כי סימרת ממס מפךזס
rDסתרכם סרמנ'ן,ססרי וסקנס מכ5יסס. כולו יק5 ממכוה כסיתתי5ו 
 כלו סקלת ו%5 סנ5ות מן ילי6תס 56י סלע ויין סללת 65 וסלל%5מר
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 התושעלשנחירך הטורפי'
 *5שם וממש ס%5 סקנסס 15 סימר ממס חסנ כי סוי ופ"מכניסם
 חסן ינ5 נ%1ת מכות סיכמס כד ומופת נלזת ו5י מיד5סולילס
 מס סודיכו 5י וסקנסס ויותר יותר 5סס מריע וסו* ימים גן מעמדריס וכקמר מכות שכ5 נדס מיד מיכסו חסנ 15 סמכ 5י וכלסר מתניןלכמות סי ליום aC1/ *ת )ידעתי es %מר וכקמר 11 ימר 11 מיד %יוסיבי%ס
 5ם5חני סוס 5עס סרעזת 5מס למר כן וכ5 ציי %רוכס כי חסנ %זילעס
 כי 5סולי%ס מחולם עד לותי 5ם5וח רלוי ס" bS מ מקן ססניכקודם
 נרכס יוסיפו 3סם כוסת *חס נכס ו"ס סל5תס ו5* 3סס מרכותכחס
 מסר-%כסס תרקם נקרונ סוית נכת כתס סמינו ולנן Db5D1לסר

 מסוכו מעת וביס ימןס מסיו ויתכן חסנת. כלסר 15 *%ריך %51ופרכס
 רמות כי-*ין הכנדיך כס תכסס 04 פרכס. Sb ליינרו כד ימריץסוטרי
 ססנ %יפטר וכן פנים י5 פנים *5יו ו5דנר פרכס נסוכל 3ני %דס5נ5
 ססוטריס. צו ספנכם יחר רניס יביס סרכות 5מס וקמר ס5%סיס "5פסס
 למדק ונביו 1nab וסש1ר למדיך מס0 ס5ך ס%ח"כ. ים רכס סטותובלס
 מלמיס: ו' מסוכסס
 סכק מסמכ טלס ו6 א 6ב5 פעו"י תראה* עתה )א(ן

 5ו: נרמו וסי דס%  ייפצר T1b3נכדם 5י מריבת  גני .מבסמל *ע"ג, 15 גרסזם

 ראראפרשנם
 31ר' אכרהכם אר( וארצם ונל' אלהיכם. ןירכר)מ(
 כין כתיג 1Sb סווגתי %5 פירש"י- * להם נגרעתי לא ה'ושמי

b~b.bS נודכתי %5 - פ" נודננחי 
 סע4' ס5י אמיתית ס5 זו נטדס5סס

 מרס קומר יולס ס/ סמי נקרי
 65 עדיין מסרי נס 5סס נוססתי ל* סנטחס קיום ~סייגו ס4*מיתית
 מ"מ סנטתם 5קהס IDS סגים 05 דכדיין ילעג ססנטחס 5ססקיימתי
 כס" כליו וטקסס פירס"י %תר פ" . טסנטחס נקיוס 3סס כודע %5כדיין
 מתחלק סרי סמי סכך סודעהיס %5 ה"ה 5י מללו 5* ט' יחמי קומר13

 כמדים מקור סוללתי7 לסר %נין/ 15 סנהריס,נימר 3ק DC~JbSכלנגרס
 סאו %5 ס' עפי לומד 15 ס" ספ" זס כ5 ססקסס כ5 נומר ורולסכ"כ
 פירוסו 5מ6ו5 סילכרכו סמו סכן סתיכס %5 %"ת וקומר נתין נ4%
 ס' ויימר נתרי/ וסעיב Tsh לנסי ס' *גי 15 לממס-סימר ססודיכוכמו
 % 5כן ס0ס וט ידכו ט65 סם לנ3 פירוסו ס*5 ולכד וגו' ר%יחיריס
 %נינו ומברסס נגוס סחרי סכי 5טיטר טלית % ימר 74 פירוסוסלקו
 פירוסו ISbn 5* סכי %פ" סק-ס *ותו מידע סרי ססס נזם הסקוסכליו
 מס סמו k-U סס50 כ5 5טסס ס"סיס 5טס מנין ייני סדבר כיקרומ"מ
 כי סעו 5ל מינות לב5 ים5%וסו לס יסינס מס קומר סוליל 5סס*ומר
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 התורהלראראקמט
 . ימי5וסו Db 5סס יפרגנו 06 ס560 "ל6 ידכו מ0ס וגס סססידעו
 ופירומו עמס ויחרת עלמס מו0כח סנ5% נ' כי כתב %נרססור'
b~blSb 5סס *נודעתי %5 ס' ונחמי סדי ב56 יכקנ ו56 ילחק 56 %נרסס 
 עמסס לעסות ססמיס מערכות מכלת סטו% סדי נ56 65נות נר6ס כיפ"
 טסות 6יתס פרס נרעב סכו5ס הבסג נסס גחנט5 מ5י גדו5יסנמים

 מנתורס סיעויס נכ55 וסס וכנוד עוצר 5סס ולתת חרב מידינמוסמס
 נעונב רגנם %51 ומלוס נסכר טונס ס6דס sb תג, %5 כי וק55ותנרכות
 טכסיו 13 יוסיפו 65 5טנכו. ~o7b יחנח ו6ס סגם טכ0ס רקסכנירס
 נסים מס סוס נעורס ועונסס סתורס כ5 סכר SJb ממנו יגרעו 651ונר

 עונם סס %5% כן ויינו עורם, 50 מגכגו בסס ס6דס סנחסוננסתרים
 תפרט 651 סוס הנעורס ניעדיס תיריך זס ומפגי סטלות ומכרסענירות
 וקיום סתו5דוח מכנגד מופתיס סס "3ם כי סגסמות נכו5מ סגפםיכןי
 סי5סיס bb תסוג סי% כי נתו5דתס סו* רשוי דגר נ,5סיס וסדבקססנפם
 נמס דניקס וסיתס סכו5ס תשות מגחת סנפם סיתס ו6ס נתכס%סר
 ססריון נכת סכוכביס נמערכת ים ob 0יפ" ידוע דבר 5ס כרשויסנכנד
 וכן מרכתו 5סני5ו סדנם יסננ נו פנקס סגכנד ססס כ4ו סתנ,רעס
Dbין 6טר כן ונבל ויוקד תולדותיו יהקן ססס עקר .מיס" נמערכת ח% 
 ידכו 06ר כטכס נסס פינקס ספנות. טכ5ת סגיכ )6 וסנס 5יסר,5.מן5
 ולעסות סכו5ס תולדות 05נות ימס יכול כן כ5 פניס sb פניםס0ס
 ימד דנריס נ; %מר וממס . 5עסותס מינות יכלו ס%5 ומופתיסשותות
 עתס ס%חרון ע5 וספינו עטן *ת סללת 5י וסלל וסמני ס5חתני ~ס3מס
 כי ופירוסר ס' יני 56יו ויימר סר6סון וכ5 ~רכס %כסס 0%רמריס
 וגם )ד( ססס: זס 5סודיע ס5חתין ושנס ס' %גי ימרתן לנני למור5כן נגנותי סנכנד סמי יודע ידך וע5 סדי י5 שסוי סמי נודע ספנות יריננ5

 5נניסס 5תת ספנות כס נהיתי סקימותי נענור משתין וגסהקימותי.
 מלחניך עוד וגס שמעתי, אני וגם )ה( : כנען 6רן 6ת כטותםתסס
 דגרי ימי/ כן גנומד סיני כמו וכן 46 וגהקו תכונס יסריק מעסונכנור
 נודכתי %5 ד/ וממי וסייס גויר% מפתח וטס . נטוי' נורוכ מ%ג5%סקיים
 ויודע 16 נרוויתי 5י ס' ונעמי וירי 6חד נלסון סכ5 קומר 15סס"
 ס54ס נטר%ס סיתס ספנות סננוית מפלי סטעס נתכתי %5 ס'ובסמי
 %5 %מר כן וכ5 פכים 56 פניס סיתס מבס 50 %נ5 וירי *סר כןכ3

 סבלות מתהת אתכם והוצאתי )ו( 5ך: סנודכתי כמו 5ססנודגנתי
 וטפסר טמ6ס כובד כוד יסננו ,%51 טירלס דיוגינס ססנטיחס .מצרים
 כן ע5 מס 5סס 3סכ4ת כמו ססס ממקום נכנעים 5סס וימיו מקרנססימו
 * אתכבם .מאלתי נ55: נכס יטס5ו %50 אחכם. והצלתי%מר:

 טפס כי נפסינו 5ך-פדיון סנה מלריס היימרו עד מפטים נסססיעסס
 י סיולי6ס כד ע5יסס נטו" ידו 0תסי' נטו" ב.רוכ ופ" . מכר ככניןנ6ו5ס
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 התור~עעלי14יא הטור פי'
 : סתורס ותקנ5ו סיני סר Sh ננו*כס לעם. לי אתכם נלקהתי)ו(

 *נרסס ר' *סר וגו'. אתכם המוציא אלהיכם ה' אני כיוידעהם
 ויין סרמב"ן וכתנ . נגלות סוד סיכטדו סכוכניס במכרכת רפוי ס"כי
 6ותס סיריו נטוי/ נזרוכ 6תכס *לי3 כיסר *מר SJb ספרסס מורלזל
 ס': ת3ק יתם כי גנסיתי ונכנורכס "05יכס ס' 6ני כי תדכו סכמיסכ5
 bS טלרים סיגלתי ירוסס למר 51, . מורשה 5כם אותה ונתתי)ח(
 . 5אמ' משה אל ה' וידבר מ( . 5בגיסס סוריסוס eSh סירן *תירמו
 ס6מ' פ" 3יסר*3 5"ט' סתור/ נכ5 טמר דמקת טפריו" ים סרמ3"ןכתג
 ונכין טרי5 לנני OSb 7נרי *מור 5מססססס

~DbS 
 3פי וקסס לפרכס.

 ויךנר סכתונ סנוקומו' נרונ וכן DbS/ *5י ימר למס 5נן סימר טמסזס
 קימר ט5ת *%5 יסריק גגי Sh דבר בתר" וכתיג %3מר ממס Sbס'

 מרקס %3 נמורס ושמירס תסס Sb ס' וידגר סכנין גירור כ3לסורות
 פס מסס ננויח כי סתורס נכ5 ,ס יחמיד ולכן נרמז דינור ו3ימסופקת

 ושמירס 5י *מר ימס 3יכקנ *מר ולנן נחזות 31* נטריס %5 פס56
 5סס ולוכקיס נפירוס *וסריס מסיו קימר יסרן 1*5 טסם *3יסריק נכי ויימרו וכן בזק 5כס עומס סייחי זס 5ו%5 כי 3כס *זיק ס5*גמורס
 ,ס פירס"י * א5י שמעו 5א ישראל בני הן )יכ( פכים:ננעוי
 קסס ומענודס רוח מקולר 15 סמכו 5* יסרק ענגי טס סטטוסמפורס וס3* זס סי6 וחומר ק5 מס ותימ% סנתורס וממוריס ק5יס מ"%תר

 nb5S רוליס ופינס סמכו 65 יסר36 גני ומס סק"ו סו* כ7ומפרסיס
 . 5סולייס פרכס קטב ס%5 1ס פהכס כ3יסס כוד יכניד ס%5מפחד
 : סו* טמכ ס5* כ"ס סמכו Sh1P *5 סנגי ריס מפרכס כיון נמי6י

 טלריס מ5ך *5 יסרתן חקני *חס ונסת רק פרכס *3 סידררליוסו 3* מתח3ס כי ס135 נפסוקיס סכנין סדר פרעה. אלי ישמעואיך
 גס נוס וסי/ מתריס וסו% סזקניס סידברו 6יפסר וס" 56יוו6מרתס
 75 סו* ודצר סמינו וסקנסס לנכי ינריס *ים %5 וקמר סכם Sbמ5דנר
Shסדבריס כ5 6ת *סרן וידנר ננוסס כתיג וכן סכס 

~SbQ 
 וימס וגו'

 ס' *גי יסריך לנכי "טור 5כן מסס כסכלטווס ועתס סכס לסיגיסכותות
 וליוסו חזר וכשסר 56יו סמעו ו5* ליוסו כיסר 5סס נכלמו סו%דגר
 וסקנ"ס ספתיס כר5 ושגי *5יו *דבר ושיך 6מר צילמו פרכס *55דנר
 ימר כD~S 3  שידברו יסריך נכי Sh הניחס *ת ולוס כמו *סרןלירך
 סיתכניו ח"נ כי מסס נתרלס ובזם מערלו 3סולי6ס פרכס 56 וילוסירנר
 סידנר ודי פרכס ו36 יסר56 נני *3 ינועו וסניסס סכותות נכ5סניכם
 וסטני ידבר סס6חד ס6חד גזבר סס5וחיס סנים כ5 דרך כן כיסיחר
 *5 דנר לגדול נססי 71% סנג3ס ס/ *כי *5יו ושמר ססס וחזריחרית
 כוץ סדינרות יסיו 73 כי "5י7 7ונר S)b *סר כ5 6ת מלריס ט75פרכס
 %תרת פכס מסס כנס *ז לפרכס ס3יח כסיתי ועותך כמ7 קלטרןו5*
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 התררהעלרארא הטרךקעפלו
 *חס כי יפרכס %)סיס נתכיך ריס 13 %מר וסמם ספתיס כר5 יניסן
 דברין פרנץ ימטכ %51 )יסרן *תס תלוס ר5ס %סרן כס לפניותנוי
 מםטיע וסנני6 קנני* טכוס ס56סיס כ5%ר דבריך טטכנו 3ם5יחותךויסרן
 מס" ענותנותו 03 ,כס 5טסס גדו5ס טע5ס זו וסנס 3סס ומוכיחדבריו
 טלרים כירן טלור נדון טסס וסייס *מר וכן ספתיס נכרית לדברנום
 ית3זס 5מ* יר* ססי' מדס ככנן מרס טכס ובכיני פרכס כנדיככיני

 חזר סיחס ענין וכמסם4ס סיחם נעגין סספסיק bsb כלן סלמורדיבור סו" )מטס מלמור 3*מר ממס Sh ס' ו-נר ספי/ כרפ"י ודלל3עוניסס
 ם3יחות כ) תכנר יתם ספירס"י 5מס לריכין *בו *ין וגס סריסוןיעניגו
 פרעס נפני ויטכיטנו יע5ילכו לחין ויסרן מפי ססטעת 5פיוסליחות
esbוסול %סרן וי5 מסכו ו5י פרכס נפני דיבר סטסס הפירמתי כמו 
 נרל' יס6 ט%5 בלוי סתתי) לי ומטעון רקונן וסזכיר ~וי bSbליחס כ" סכונס 6ין . אבותם בית ראשי אלה )יד( : פרכס Sbדינר

 נר6ונן סקדיס כן וכ5 טסס לכבוד ולילך טכ6ן סיחס בכור 5ויסיסי
 נקוי %נ5 מגריס מיורדי *5י 3סס מזכיר %51 3סס קילר וס"טומטעון
 סדרםו כסו סגותיו מנין וסוכיר קסת מיי וסני וסגותיו תומדותיוס,כיר
 וכברסס ור' . ימחק מסנו5ד סתמי5ו מיע3וד ס5 תגס סת' גידערנותינו
 מני סזכיר גס Or ומטכס ולסרן טסס ככבוד 5וי מיי סני מסזכירכת3
 ולחד *חד כ) גני ומייתם ומררי וקסת נרסון ~וי וסכור כמרסחיי
 יוכבד לת כמרס ויקח מחטר בניו 3כי גס ייחס 3י5סר וסוסיךטסס
 קרח 303י) ינסר 3ני וס,כיר סימם כונת כיקר סס כי )לס0 15דודתו
 חכרי נפג צנני כן עכס bSn מס קרח נכי וס,כיר מסס כס )רי3מסופו
 נסס גתחדס ם%5 חנרון וגני ויניסו% נדב צמיתת ססו,כרו 1ל)5פןמיסיך 3סניSh'i~ 5 3ני גס וסזכיר טחו bs קרח ובני 3סס סכתו3 סופם ססע5
 סזכיר אהרן. ויקח )כג( ייחומס: כלן לתזכיר חגם 5י טכסםמוס
 *חות סמ5וכס מזרכ סול סכסונס לף כי 5סודיכ סכסוגס מכנת נם2י5זס

 5כסונס וכס סו* סגס 5פנמס וייחס לנעזר ריקוחי ס,כיר וגס סנדולסנטיי
 ומננוח נילרו מפטפט יוסף טננות רנותינו דרסו כן וכ5 סו% מי-עו ס5י "ים סס 5סזכיר טכס 6ין ליס סס פוטי56 סי/ ו6ס כעסנגרית
 יו עולס )כסכת  בלרנךוזגז מוכו צ'זבט וס,כרו )עגו עג4ס ספיטסיתרו
 ו%5 פוטיי3 רננות ויטר . 5סנח ותוזכר ברורו וידוע נכנר פוטי56סס"
 נתו סיתס ם5* לו *חת טסן נחר וסול רנות ננוח 15 מסיו פוטיי35ת
 הוא לכו( נ ממס סחכר )ל כן כ) 5מכ5תו l~Sb טתייחסת נתו נחל5ל
 כי 5טסס לסרן סקדיס *סירס וכנין פ" . אמר אשר ומשהאהרן
 . 5מסס מקריס ימריץ נני לת 5סולי* יגייס ו5כנין יפרכס 6מרסו%
 סגדו) סו% כי 5מסס לסרן טקדיס ותסס לסרן סול כתג *נרססור'

 פרכס Sb סמדנריס סס טסס קורס 5יסר*5 סתננש סול כי וכורכהניס
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על 14וקוו הטורפי'
 bs כן ע5 טע5תו גודל נענור ט0ס סקדיס פרכס 56 מדינרוטכתס התוי

 . ליסרן טכס יקדים 150 כפסוק זס טסתח5ת 5נך סתורס 3כ5תטלי
 כי טסס ולת לסרן 1ת וטות)ד וטכס לסרן תולות טלקס טכגסולין
 ססו6 6נרסס ר' כחג דבר. ביום ויהי )כח( סזכירס: נולדוכ0%ר
 וידגר וטפריו סדנר ס" טס דגר גיוס ויסי ס5יחריו פרסס כסקמור
 ויתכן כתנ וסרטנ"ן . סטכס ידענו bS ננתיס ספסק בסי' ולכ"גונו'
 ט5ן פרכס se מדנויס מס מסיו !ס ויסי 5טכ5ס טוסנ מסוי5פר0
 טלריס -טירן ער56 גגי 6ת סוליתו 5סס ס' 6טר נסר נכתטלרים
 ושכיסס הסונור מ-1ס 40 %סר לסר וטפס לסרן תוי סיטרונסנור
 טעס ו!ס מיולי6ס 5מניסס וסטלוס הסס סס7ינור פ" ועתסנבוס
 שתרסס:מפסק
 ריס 6נרסס ר' פ" למרעה* אלהים נרותיך ושאר; )א(ן

 מכלס 5ךהכסיתי
 se ע37ר סכוי לבסיס וזמו ס51סיס כע715 פרכס לפני סתחם3ג7עס
סנני6

 וסכניי
 לב ארה אקשה- ואני לב( דורו: %נסי sb טדנר

 חטיתו רוס פרכו טס ש"כ 5נו Db סקנס מסקנס כיון טקמיס ,פרעה
 כי וכוך זס ע5 טורים פסוקים וסרנם כניר/ גוררת כנירס כיסח0ונ' דרכי טענו טכס 5יסר56 5סרכ כפרנס פרכס סחט% נשנעוסת0ונס
 5ם4הס ורלס נטלן ונ%חרונונן טכלטו 5נו חזק סריסונות סכותנחטב

 תוכחות סטם 150 וכיון סטכות כונך פחד טמני ל5* סצ"ס 5כנודלי
 נמכות ססתחע קודם סג1טר ולש"פ ספריתו קטען 3בו 1ת סקנסלח
 ס%חרונות. טכות 3ס' מיס" מס 3טסס סודיים סנ"ס 5נו לת 6ק0סולכי
 ידי. אחק ונתחי )ד( סטכות: סנון לטכן 5נו ית %ק0ס ולניומט
 5נ1 סס 0סט65כיס כמו . צבאיהי ל07: בני כדרן סול ניד כיענתי
 . שנרה שמוניכם בן ומשרה )י( : בירן ס' ג13 י0ר56 כן במטיסס'
 בנ5 טליגו ו5י טמס סכות תזכיר הברסס ר'כתנ

 סטקרי
 0סזכירס כני6יס

 ונסס סנניליס טכ5 נפולס טע5תס כי ל5ס רק נוקנותס 0נתג~וסכתונ
 כמפיס. מכסס בלהמיהם. )יא( טענן: נעטוד טוהר ס0ס ס"הנדס
 ט5יכי פ" הנטיס כ"י כממיס ססס וסככין נוסט 0% טגזרת סרטנתןפ"
 נג5נ5י נתויר ס0וכניס וסט15כיס נו ותנכר ידע 650 נהדס כלסטת01

 כי 53ט ותג% ט5סון סדים טעמם נ5טיסל *53 0זיס onlh קוריןסי0ודות
 אל לך )פו( : גרג0 ם6ינו טלויר גופות נעלי סס כי נ5ט נפיסססדיס
 51וס עלמו מכוסס גרכיו לכסות למיס סס75 עירס"י . בבקרפרעה
 סטו 5דנר והוכל סטיטס יולי QJO וירע ס1ויר. 5קנ5 3גסר 5טיי5ננוקר יולי סיס ספסט ולפי נניתו. סדנר 5ססתיר יכול ס" היותרוטק0יס

 לא והנה )מז( : 5ו ניכנס עוכר יניתן ו15 נהדרו סנור סיס נניתוכי
 ה' אמר כרק )ין( : 5כלות7 טתחע סככי כד פי' . כה עדשמעת

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



ק
 התורהעל (יר(יר הטוה פי'

 כי לנרסס רמינו כתג . בירי אשר כמטר[ מכרה אנכי הנר[וגו'
ממקרי

 ס)וחו לנכי סגס 5ומר רצוי סיס וכן ס5וחו טות וחסר סו6 קלר
 סויס סניסס כי סיס לסרן מניד חגנ"פ כידי לסר כמטס ולמרטכס

 הדוריס וטחן סמך3ר לסרן כי קבס סליכו ונ"ל נצות.ומסתתפיס
 55 ידו ונסס נמטס מסריס סרמנ"ן כתנ . במסה וירם )כ( :5פרעס
 נס כת3 36רסס ור/ . פרעס )עוני 2י6ור לסר סטיס לת סכס כןויתר ידך ית ונטס טסך יפ ית  בלילן  כוכפיב סרוחות כ5 ככנר טלריס%רן
 סיטורק ץ גטיית סו6 גבסי" ס6מור0 יד סרבת כי וס 5כ5 לריכין"נו סיין טלרים %רן ע5 ידו נטיית 5ס~כיר ח0ס 51* סיקור סכת ס~כירכן

 מלותן סטיס )קהו מסיכן . מצרים חרטומי כן ויעשו )כב( :53ו%ס
 מיד כיעור ממימי וי"מ יסר56. מניד טסמיס 16 סילור סנינותתתפרו
 כי )ו6ת נס )נו מת 5י כן וע5 סתרטומיס 5קהו ומנס 5קדטותסתזרו
 . לזאת גם לבו שת ולא )כנ( : ממיס 5סחויר קרעו )ל ולכן מידחזר

 לע"פ קלה גס פ" וסרמנ"ן . דס 50 015 וגס סטטס מנספןפירסתי
 לשתוה יכלו לא )כד( : ס' יד נו תסיס פן 4ר6 15 וסיס מכספסיל
 51* . דס סטיס מסיו נעוד סטתס סדגס מן כסננ6ם היאור.ממימי
 ob %5 סיעור 6ת ס' סכות עתרי ימים מנכת וימ65 כתיג דס6כסיר*
 וימלא )כה( : סננ6ס מפני סמיס וסתות יכלו 65 ימיס ססנעתמנפרס
 מנעת נוס ויטף% סיטנו ס5מכ5ס עם יקמור ~ס פסוק פ" . ימיםשבעה
 עד סילור עמימי וקהות יכלו לי סיקור סנינות מלריס מהפרויטיס
 סטיס כי 6ומריס רגיס 36רסס ר' כתנ . ססכ6ס 6מר ימיס ,'עלה
 ספ%5 וט נכתנ %5 5מס כן ו"ס יסר56 ניד ונתקננו 6יומיס סמלריניד

 סמלריס כולת סיתם וכניס וסלפרדכ הדס מכת כי וכתי ולפינתורס
 סכהונ לתרי כיוסכנריס

 כרדוי
 סערונ מבת רק ס,יקו מעט סנ' ל)1 כי

 סדנר טכת וככס סכנריס וגין סמלריס נין סמם מפריס קבסססיתס
 מטלרים יול"יס סם כי נפרנס ל% נמתין 1)ל טקכיסס נענורוסנרד
  ורודפו תכסיס ונרי ע5 וספרתו . סכנריס תפרו כן מלריס מפרווכמסר
 ~עלור יין כי טרח %ת לסכות תלעס כי ns~c 5וס סנינו כפסטלחרי
 ירלס: 6סר 31סכות ירלס לסר לסוסית5ס'
 5מע5ס ס*מר 5פי ירך* נפה אהרן אל אמור )א(ח

 5כד נטושנגרוס
 דן כ5 יד גטס )ו 6מר לנרסס ר' כתנ . ידן גטם למר סטכותנרונ

 מכ5 ו5י וסלגמיס וסילורות מתנסרות סלפרעכיס ויעלו ססמיסרוחות
 טטיס לפרךעוס ססולי6ו החרמומים. כן ויעשו )ב( סמיס:מקוס
 רלס כי ולנסרן 5מ0ס פרכס קר6 כן ע5 )ססירס יכלו ו65עכטיס

 לך* אעהיר לכוהי גה( : ושסירס יכלו 651 נמכס סומיפומסתרטומיס
  ספסט דרך .כ) סרמנ"ן וכהנ מתקנס. קטן מיסורו מיד ס"תפ35פירס"י
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 התו~עעליקניא הטורפי'
 bSI טקס כוני ס' ויעם ס' *) וייעק נדנתינ סדות חיו  תפרקד53כת
 סמכס ועלרת סתפ5ס b~e פייס"י י*" 5ט"י ויין ממתיה ייכם*מר

 סיביתו פ" . הצפידעים יהכיית וימר: ככס. יביס כי *חד נזמןמיי
 סי' ופרעס סגחס ימללו 561 סירן סי63ס כדי ססו6 סגפם וככרתהכסו
 ממס ,מר כן וע5 ניקור יסירו *ו *חרי/ יערלו מחר 16 פיוס סם%סבו'

 ניקור סטקטו n"sb תסלרגס ניקור רק ומנתין סמך סלפרדעיס5סכריח
(6

 תיר'  141 מיסורו סלפרןגביס וסרו *מר וכן עור ימונו )* תיר"
 ויאמר גו( יסר*5: נענור 0/ מ"ת מכס סני* להודיעו וסב)מיחזרו
 סיתס 516י חסנ פרעס כי ומתרליס מיד *מר 5" 5מס מקסים .למהר
 ועי' טפס יודגר סי' ווס מזם )סור ,מכס ומניע סכוכניס נמערכתסמכו
סנור

 ממסתמי
 וכתג 5טחר. וקטר סיריך כן וע5 מיד פרכס ינקם

 נדון זטן מינקם פרכס חסנ 5ך *עתיר )מתי ממס ס*פר נענורסרמ3"ן
 )מחר וי"מ . כדבריך ממס ושסיבו למחר ולמר קלר ומן 15 גחן כןוע5
 ס)" *גי יר6 כי )מחר סיסי' וקוייפי'

 קלי ד)טתי וי"ט . )0וני*ס תוכ)
cnScbl~15 וקמר סעס *ת ו*ס5חס פרכס מלמר מיג" דלעיל מכס *ת 

 למחר ויקמר תסלח מתי *חס *53 5ך *כתיר מז ו"גי תסלח )מתיטםס
 ונין מתי נין פסיק סיס וס ע5 קלת מורס וסטעס מיד סתפ55ויחס
 נו סגוו5ס ות"ס עלי סתפ6ו סיטר 5פי משה. ויצעק )ח(*עתיר:

סולרי
 סימרו 5מס רמז הצפרדעים. דבר על נתפוס: להתימן

 דכתינ וסי . הצפרדעים וימוהו )ט( : נגופן מקרקרים נסיורנותינו
 ונסתרו מתו 6נ5 ס~רדעיס מכת וסרו פי' סלפרדעיס וסרו)עי5

 סתנוריס מן -* השהוה. ומן ההצרות ומן הבתים מןסננ~ת:
 נמה. אהרן אל אסור משה אל ה' ויאמר ליב( סמין:3סכויח ס5* סילור מן ו5י מכס קידום ע5 עלמם ממסרו ע5 סתו 5יס*ותס

 5פי ובחסך בסחין בו סתרו 5י וכן נר*סונות כמו תחוס נו סתרס51*
 וסרמנ"ן ל וכיעס קותו מכניסין ומנס ס5קס מי ס*מרו ונסו שטסיותפסן
 סימוחו דם כמו )6ן' מית' נסס סיס נ*ותס hlh נו סתרס hScכתב

 סערונ וכן ותסחיתס לפרדס כדכתינ נסס מלחית" ססיו ולפרדעבלט*
 בעבור וקוקס דכתינ טפוס י5י נס )מות רפוי ס" ודבר נסס סורגפסיס
 bS וחוסן ומחין כניס 6ב5 נרעב סימותו וקרנס ונרד סכמותץויפ
 ~י ננוקר ססכס ננזקלחן וכחב נסן סתרס bS לגוף סיזק *)6 נסןס"

 וליוח מענדיו רניס כמו וילקו 5ססתעסע כמ5כיס לית גנת סו*כבסט
 פי' 5קר6תו ונלנת סר*סוגס ססי6 נדם וקמר ככ) )עיני סם סי)7סנ"ס
 ננוקר ססכס כתיב נערוב וכן ממנו יפחד 51* רמס ניו כננווסיתילנ
 כל"ו( . פרעס לפני וסתי5נ בבקר שמכס לובגרד פרכס לפכיוסתילנ
 יליו סמימכ סמלך 3ל6ת כי o~Q כ5 לעיני סיס" סנ"ס רלססידס לנני וסעונס מיחס נסס 6סר וסנרד סערונ כי סמימס נלקחו נ"כוסוך

-- ------ 
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 התורהעליאחאא,,,הטור
 5מונ *דוניסס Sb ייזעקו ל41 5גמניסס נו וזתרס עמו סעסטרגית
 סמכות נכלר לנ5 ייכנס חייבים ימיו כן יעסו 3י ולס סרעסמירכו
 סיכלו -*5 .סיג* פרעס -sfi 3ל 3סס *מר ומ"כ סמלן נסתיפת נססדי

 ומכלן כ5 53נן יו סיתר' ר5ס ססתריוח סתחע סנ' סבלנו מפניותוך
 סיכלו Sb סינף וכמחין, נכניל "מר ל6 עלמו נפני 13 מיתרס דיו"י75
 פיח *ת לרוק מאס כל"5( . וממס סעפר 3סכוה )*סרן .ססוליךנענור
 סמ75 נחקר נציותו פרע? נפכי *05 סתיס לעס( וישמר ססמילססי_נסן
 ע5 חקוקים טסיו ים ובמדרס נ6ח"נ. עד"ס. וסימנסד5"ך. נון כיוו%*ו

 נסתרלס סי' כ5"5( דנר. ונ?סכמס במתריס סיס )ערונ כי נוס?סדרממטס
 ו5ל נסהר6ס *רנס ונססכמס נ?תריס נרד ~ס ו5י ז? 5ל מחין נסמכמ?651

 סיס ס5* לבדו יסרן ידי ע5 וכניס לפרדס ודס זס 51" ,ס hS חמןבהיכמס
 ג' כהנ *ברסס ור' . עליו מסגינו ,פי מס? זי ע5 )"ות ולטיט 5)בפררלוי

 מסיו וסמכות *סרן ידי ע5 סיס וסמים ?עפה כקו נספ5יס סחיושתמולים
 ?נרד מכת וסם יסרן ממעלת נדון? המעלתו כמו מס? ידי ע5 סיונע5יוניס
 וסס סנ"צ (די ע5 וג' נלויר. מסוי ?טסך וכן נרוח סנ6יסו?לרנס
 נס 15 סוס ולירן מסח ידי ע5 מטס ויהת,נ5י . נכורוה ומכת ורנרערונ
 כניס. .שלדלול דם ססס *סרן 50 ול סחין. -מכת וסי* מיתיקלת
 וס6חריס סמטל ירי ע5 נעמו וחוסן ולרנס נרך ססס מסס ידי סע5 נ'וכן

 מ יקשות טדי סיו סמטת כי גלון סעו" רנ כתג 'מטי. נ5י-נכסו
 סחיןשני וסס סעפרטסרס

 סטים טמרם ול וערוג. וכניס מכנסן מפימ
 נקופן טדנל סקתו3 כמו דנר וסס מס6ויר וג' ונרד. צפרדע דסולס
 *ת גסי סקדיס והות ס" מנקר סג"מר גסיו מסרוח וקרנסיסכון
 ובס . נכורות סכת וסול סלם מסרם ולחת חם7 ס6ויר כי וחסלס6רנס
 . סנסמס סטגריח סלם ת"דות מחוס מלגוץ סנסמס פרידת כיס5חס
 5עם" 5ו*ס ובין 5זו 11 בין מינוי נסס כתיג סמטס ידי ע5 סנענסנו6ותס
 נמטס וירס נהמר ונערי" ון ית ונטס מט7 *ת קח נכויס סנימרנךס
 6ת "סרן ויט ונעמי' נטטס ידן *ת כטס ונ5פרדכ י. נטיית מזכירו5ה
 נמטרו יו *ת ויט וכעסיי/ "TU 6ת נטם ונכניס . ניטפו יכיר ו5*ידו

 וכן מטסו. 6ת מסס ויט ובכמיי' יד7 *ת נטס ונגרד יד. כטייחהומיך
 יון *ח נטס ונחסך . מטסו *ת מסס ויט ונעם" ידן *ת נטסנפרנס
 כסו נטט' יד נטיית ס" דבכ5ס וי"מ יו. *ת מסס ויט נכסיי'וגן

 lcb_1o(~ מסי* נדםממפורם
 סזכיר *כליס . לפרס חמס 5י ונ*חריס

 3כו5ס 536 נלמל' נין נלו"6 נין מז נטויח סזכיר ופעמיל סמטסנטיית
 ס% עכ"פ כן. ויעשו )ינ( : כסו וכן ובמטס יד נגטייח נכ5סנלטוו
 נפטם סיכס ליסרן סימר סימירס ע5 ויעסו "לר לסר, ה5ל סמעססכמס

וקוי
 ולסרו נעפר מסכו פ" מצרים. הרטומי כן ויעשו )יד( ?כ?:
 ססכו קלי *סכ*ס 5*1 כן ויכסו נמי לי . נכניס 5סוליי ססדיסס:3עות
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 התורשעיעלינשיא הטורפי'
 עסו כחסר סכניס 5סו5י* 5סס סידוע" דנרי' מעסו Tb b~bעפר
 יכולו ו5" 5?ו5""ס סיוכ5ו פעמיםנסקר

 5סו5יי
 ס45חו ס5* ספעס נוס

 ים חוע5ת טס *טרו כי סכניס 5סרנות רלו ס5" ויעם .נמעסיסס
 סחרטוטיס כן ויעסו bSh וב5פרדעיס נדם עסינו כ"סר נמכותסנרנס

5סו5י"
 נ5סטיסס סם עסו כן כניס סני* ס"סרן כמו פי' סכניס "ת
 סימרו כמו יכולו. ולא "לסיס: 5%נע סור כי ידעו ונזם ימירויכולו 51* למסירו נוכן כמפיס יי ע5 סו" Db נר"ס נוס *מרו כי5?ולי"ס
 ססכניס 6פי ועט מכמעורס. פחוחס נרי' ע5 סולט ססד "יןרנותינו

 סירן ע5 עטרו ס5" כיון וסמכמפיס נמדרם סים ס"רן.כמו ע5 נעוניסיו
hS~נכספים כח 5סס סי' 5" נ"רר D~SC' : ובבהמה* בארם הכנם ותהי 
 שלעה א5 החרטומים ויאמרי )סו( : נחרטומיס גס ססיתס5ומר
 נתנין *סרן כמעמס סעסו נסנין שנרסס ר' כתג . הוא אלהיםאצבע
 ע5 סמכס ב"ס ס%5 ~רע; למרו לעסות עתם יכלו ו5" ו5פרדעודם
 כי סכונניס טערכת כפי סי% D'ab מכת רק ימריץ נענור לסרןירי

 כיחס 5"פרעס
 סנור"

 *מרו bSn ר*" וסני* טסס 15 ססזכיר ססס רק
 olc5h ס'"5נע

 ס5פרדעיס נמכת פרעס *סר כיסר ימריץ r5b' מסו"
 כי נכונים דבריו *ין כי סרמל"ן וכתב . סכניס סכת תחוס 15ס.כיר ו5* סיקור מכת דבר ~רעס מחס כי רשי" h'3o ועוד ס' "5תעתירו
 ננו ננכס ידו 5י כדכתינ וכנע ידנקרית סי* נעונס משתו 3"0 "מר סמכס רק "וסיס "35ע נקרי "ינוממקרס

 ויר"
 סגדו5ס סיד יח יסריק

 נדברס רק סמיוחד ססס יזכירו %5 וענךיו פהעס כי ס' *מרו ס5"ומס
 סככיס טכת סודיעו ס%5 סיטר ומס 5סס מזכירנו פסו* נענור מס?עם
 סכבסן פיח מסס זרק כיסר סירן לעפר %?רן נכס פרעס שכניודיי
 ססזכירו נענור כפסטי' סענין SJb תח5ס נו סתרס סb~b "5לפגיו

 קרשו 5" כן ועl~ob 5 בטעסס סודו ססס מקת מכס ססיתססחרטוטיס
 נטכח טסס לפני ס,רטונויס כן "חרי עמדו 5" כי ו"י5ך מכין5?ס

 סענין למעט וכדי תח5ס נסס מסתרס t"Db סמכות נם"ר 51"סערונ
 יכלו %51 סחין נסכת סכתונ וטס ס'. יד "מרו ו5* "לסיס *35ע*מרו
 סיטר Ss3c3 *%5 סחין לגבסות לפניו לעמוד סניו ל" מסס לפנילעמוד
 לפניו 5עטוד יכוץ "דם סיס ס5" תח5ס סזכיר פרעס 35 *ת ס'ויחזק
 56* 5בו נרפי ומך 5נוסיתזק

 הם אשר הארמה ונם )יז( הזקו: סחן
 ההוא: ליום והפליתי )יח( : נתיס סס סיין סטקוטות 5רנוח .עליה
 טיוחת ס" ססערונ נסנין ש5* 5ימרי5 נוגעות סיו 5* סמכות כ5ודשי
 ניגר וכן וספיחי "מר סיורן נכ5 סיתפסטו סר*וי טן וס" רעותחיות
 גוסן *רן *ת וספייתי וקמר סטקוס בכ5 5סתפסט סדרל 5פי כןשטר
 כתג הארץ. בקרח ה' אני כי : נס סדרים סריך 50 רונס כיטקס
 *5 קרונ לציותן ט5כותס נקטיע לעטות סט5כיס טנסג דרק 36רססרן
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 התורהעל (ל ך 14ך הטור פי'ק
 כ5 55 מ5ן ססי6 ס6דס 5נ סמם נר* ניסרסקלוות

 הנוי
 סגוף: נ*טלע

 06 טלרים 6רן ננ5 ס6ץ עמך. ובין עמי בין פדות ושמתי)יט(
 כי )כב( סטלרייס: יזיקו כיסר יזיקוסו bS ענרי *ים סמיותיטללו
 5פרעס 6טר 0וי 6צ5 ע"1 5ננות כן כתג ממס כי 4"ט . מצריםתועבת
 העתירו )כד( 15: עונדיס סחיו ט5ס לורת ע5 כן ויטר טלריס*לסי
 כי 5סקדיס ר6ו" סיתם נערי סכתירו מ3ח כי 36רסס ר/ כתנבערי.
 כ5 רק נטדבר קנוח יתכס 6ם5ח 161 ממכס ותסור נכדי סעתירולער
 סךרל יותר 55כת תרחיקו ס65תניי

 מפרעה הערוב ומר )כה( ימים: גן
 לפיכך עתר פרעס ס56 ס~רדכיס מנמכת 5פי . מחר ומעמומעבריו
 סלפרדכיס טתו hh.- טחו עי סחר סיטור יתפ55 נוס גס תמס6טר
 סינור סכרן ססר5יס ר4פסט ולפי טבורן. יסגו ס65 חז"ל ס6מרוכסו
 5סטיתס סולרד סטכם  הממלססלעס בסס לעבותנו  כרי  סלפררכימרנוי
 סטיחס 5* כמסרס טטקומס סנסת5חו *65 הסס נר* ס5* סכרונ6נ5
 5מקוטס: ססינס656
 סכות נ' 5קו סיס סע5 רנותינו  סרסו * ר;ךיה רח' יד ענוק )נ(נמ

 סגוו5ס סיג  לת יסרל5 ויר*דכחינ
 5נד כניס סנמכת ופק"פ מכוח כ' 5קו סיס ע5 סרי סכות 4 5קונילנע
 סמכות י' סכ5 סנוריס סייכו עתס עד פי/ סכי סי* 56סיס *לנככתיב
 ןנדנר ולע"ג סי* *לסיס הלנע כי רו*יס לכו ועתס כמפיס ע"יחיו
 נסוסיס נפרנס סכתוביס מיכיס 5ס' רמו ססו6 תסוס י"ס ידכתיב

 - מכות 0/ כטו ותסיג וננתן ננקר ננמ5יסנתטוריס
 צו 5כתונ 15 40 5* וק/

 5סרנס רומז OnD "5נונ 16 יד כלרוטר ונ"ך מכות 5כ' רומזת מסיןיד
 ס65 פירקתי . בשדה אשר במקנך יותר: ו)* סטפרס טסכ3 ל5* 5רורסו 6ין נסקכן סויס סן יד סנס סטפורט כיון סכ6 6נ5סכות
 טתו ספודות *ותן סכ5 נוטר ורולס . סנסדות lD1b ע5 *5* נזירססרס

 כתנ וסרטנתן . סדנר נסכת נצית ססיו טעותן סיו נגרד *ח"כוסטתיס
 מלריס סקנס כ5 וימת כדכתינ טתו סגנית יותן וגס נסוס סכתוגמדינר
 מקנס כ5 ויסת וים . ככולו רונו כי סרוב 656 טתו ס5ל *ע"פ כ5ויומר
 6חד טת 65 יסרה טמקנס כי טלריס טמקנס ס" סטת כ3 כקוטרמלריס
 5גנו5 טסם סמקכס סרחיקו 5*ן רוורס כ3 טלריס תוענת ססי'ובעגור
 טטקנס עת Y/tDbl 65 סר56 טקכס כס מעקל וטתכרצ גוסן6רן
 צכ5 סיתפמט ורמוי ס6ויר טסינוי ססךבר במני5 נטי *י 6חד. כדיסר56
 ואל משה אל ה' ויאמר )ח( 5ספ5י6: עטסס כסס סססס רקפ5ך
 והל )ט( סרנם: כטוס 63 מ סרס 6ת 5מ5ח 610ת נטר6סמזכיר 5* *ירסס ר' כתנ . הכבשן פיח הפרככם מלהן לכם קחואהרן
 וסיס טלריס 6רן נכ5 טתפסט 6נק ספיח ס" רנותינו לצנרי *לאבק
 ס4 כי 6נכנוכות סחין ומנסמן ס6דס כ5 סיורן סקוס נכ5 מלנקזס
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 התיזעלי4וך(1 הטורפי'
 וכן מלין ויין 3נתיס גס מקוס 3כ5 טככיסו סרוח סי' ולולי מור?חס
 קומר כוך ויתכן סט5. גרדת 6נק כימות ס3לרות נימי רנות עעמיסירד
 נותן 3טקומו ספיה טן יעמס 6טר ט36ק סיס" לינק יסן' ספסט דרןכ5
 סו%: כליון ונזירת כן לכסוח ס6ויר 6ת סס5קס מכריס כ5 כ5סחין
 נתון ליריות וגנ5טו נוסו כי . לעמוד החרמומים יכלו ולא)יא(

 ויין 5פניו נפיס 4נס וכתם נחכמתס 5סתפ,ר 5נו טחזקיסשחרטומים ס" סר%סוכות נמכות כי יתכן ה'. ויהוק )יב( נחדריסס:ונסגרו
 ניקם 65 שנרסס י' כתג 5נו. 6ח ס' וימזק כתיג 5כן 5נו סיחזקמי

 ר%סונס ממכס 11DSS ושין סמכס כטדס bia צ0ני5ו מיכתירופרכס
 וידוע נרדוף ר4פסוק 6חר כי ומכס מכס כ5 כמוס סכ7 ימים ז'ס)בטדס

 כן ע5 ימיס ג' סירס סחםד מכת וטנס לחת 0עס סייס סדנר מכתכי
 קננם סו6 6ס רק סמכות סתתי5ו נעכס מודם נ6יזס 4דע 7ר7 5כו6ין
 ר' כתנ בבקר. השכבם )ע( ומהענוי קנקנו סקווסיס חכמינובז

 מס" 5פי מנפותי סנרך קור% . מגפותי כל את3יי( : 6חר 3ור7 0" ו*ו4 סמימס יו65 סגס טזס בסקוס מזכיר 3665רטס
 טסותי

 כמכות
 כמו מסם פרעם ספחן סמכות נכ5 סי' 651 ו6ס וכרך וסטר קוקותרנות
 שנרסס ר' פי' בעמי. ממהולל עורך )יז( סלןיק: ס' ס%מרמעת
 טנטוןמסתנח

~SDSD 
 לרוכב סולו מנורת סו6 כי כפוץ וסו% ותרומטך

 6חר ונמקו' ס' 35ית מסקות טגזרת מתחזק פירוסו כי 41"מ .נערגות
 טסמכ . כמצרים כמוהו פיה לא אשר )יח( ס': קנית מספודכתיג
 וס' סג6מר ככנין כן כיסס מירד יחרות טקומות ים %נ5 נטלריסדוקק
 סגסמש סיין ט5ריס נערל 536 ססמיס מן גדולות %נניס הריסססיטור
 . עתה ועד הופדה היום לבון גדולי נעיכיסס תימק מש נרד ו%5יורדיס
 6נותיסס: כן ריו ס65 פ" י%5 נס ס" תכיר סוסדס  רברס 5מימר1%5
 יטר סמסס וניוע 5משס ססס דגרי 05% כ5 העד. שלח ועהה)ים(
 nbcS %5%'1 סו5ר7 ו%5 ס"ס דבר כ5לפרכס

~Db 
 ס' דנה %ת סיר%

 5מס 6"כ מבמיס נמקכס %56 סוגר סי' ט%5 ולפירכה. . מסס 5סססימר
 1Sbt 5?י וי"ל נגרד. תכסס כמו לנתיס סיככיסוס תחלם טזסירוס65

 63י5כות מכס ס" כנרד 6נ5 5סכותס טס סדבר מו65 ס" 5יסכניסים
 : סנסמות 5סלי5 סזיירס 5כן סגזירס עיקר סיתס הכיסס סלטסובכסנ
 ס6ויך סו6 ינוסס ו' פ" השמימ. על מטהו את משה וים)כב(
 מתו5דותס ספך . ארצה אש וההלך כממיס: רקיכ פני כ5וכמוסו
 ישראל בני שם אשר גושן בארץ רק )כו( 5מכ5ס: לעיותסתו5דתס

 סירל ס" רפוי נרי ומוריך כמליס כ5 ידו סנטס נכנור . ברר היהלא
 גוסן 6רן סניל5 סכתונ פי' כן וע5 מלריס מקרן ם%וירס גוסן T~h ע5גס

 5חנירו לסכות סב6 ודם נסר ממדת הצדיק. ה' )כי( יסריק:נסנור
 הישעים יעמי ואני : עכז 40 65טר סזסירכו וסקנסס קורס יזסירנו65

- 
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 התורהעליאיא הטורקעצי'
 כתב אמרוש. התיר אזק כצאהי )כס( 65זסרתוז ססגחגוט5*

 רלס סוית נפכם ורק נניתו מתפ55 טסס ס4 ספסט דרך ע5סרמב"ן
 לכסות יתכן ו5י מיד ומנרד סקלות ויחדנו ססמיס Sh פרוסות כפיונסיות
 יחנן ניקולס מיס מס" 5פי טתפ55 סי' ם65 מדרסו ורנותינו נכיר.כן

 ספסר יי כי % ~רם סולרך סיד סיתפ55 ממגו ניקם מפרכס ~י~רם
 : סכיר 56 55כת טיטן כליתי ספיר 6ת כליתי וי"ט . נכיר 5סתפ1553
 סכד4 רנינו פ4 תיראון. מרם כי ידעתי ועבריך ואהה)ל(

 סרס כי ססןיכו פי/ נוכתס וססכורס וספסתס ס5*מריו לפסוקדבק סטוי
 Sb ולילך סכין 6ב5 תקנס יין ונזס נכתס וססכורס שפמתיסתסונס

 פי/ 36רסס ור' סברד. יסחית 5ל כיתירי

 טרס פ" זס ט5ת חסר מסוי
 החזרו ומסתסור ממכס תסור ט65 כד כקוטר תיר"ון כפיו ס6פרוםזס

 6חר. נמקוס כן ויין וכנדיו סו* 5נו ויכנר אחריו כתיב כן וכ55טרדכס
 סיטר סטכות כ5 לפרסו יל 636 ספסוק 5תסר לריכין 6ין 6טרוסרטנתן

 תמונו ומסתסור ירסיס 4הס הטכס תסור טרס 5גנו5ס כי טכס ירכתי15
 יודגנ %יני סרמ2"ן כתב . נוכהה והשעוהה המשהה )לא( ;ותמרדו
 ומכי' תפלתו טכס סמ5יס טרס כוס סטקוס Sb ספמוקיס נ/ ככגמו3טס
~ffQ

 סברד כי פירוסו ע5 סקנס סו6 *נ5 מסק טדנרי ססס גריס סכד4
 bS1 מפעות סמן נסני י65 וסכוסמת סחטם נסוטו fjS1 כ30 כ5סכם
 כ5יסס ירד אפי' 61"כ תנמחנס כור כי נפסדו bs קטנותן מפגי 16למחו
 כי נפסד 05 ומס נפסד מס חסודים לורך ולין יזיק %5 רניס ימיםמנרד
 ידכתי פרכס Sb ממס דנרי סס כי דשתי וכ5 וכתב ירסס סנרדנסור
 ספסתס 526 5*ו5תכס תמונו כן ואחרי תיריו סמכות סור טרסכי

 סוית נמכס בכו 05 תייתכס 5כ5 ססי6 ומכוסמת וסחטס נוכתסוססכורס
 5סס ורטז לפגיו ותחטאו תסונו Db מכס 65נדס ס56סיס ניד ססלנ5
 . הנה אפילות כי )לב( ספ5יטס: יתר %ת ו6כ5 כן אחרי סנימרמס

 וסכורס פתתס ת5ק1 ממס מפורס וכ05 וק' נסן נכסו פ5לות פקיפירס"י
 וסירקות סכסניס סכ5 סרי נכו 5י סכי 5לו ס6 וגנכם- 6נינ מסיונזניק
 ספ65 וזמו וירקון נסדפון 5קו סנרד סכוס ס65 חכ"פ וטפסר . נכו65
ISbnחדת טסממת סיתם טכס סכ5 סימרו 5פי מקסיס ים . כ55 5קו 5י 
 5טפרכ כסתמנס Y/b נסס מתרס סיס רניגניס וג' ממכס סיתס סחדסרניכ
 נטבח סיתס סגרד סמכת תמל% נכורנת מכת נו ססי' יליו ס6זמניסן
 עמסרת ססיתס טר*5 6רן יפעו וס6 נטנת ססכורס סיתסוסליל
 5כך סכומר 5לורך נפסח סעורים נס טול*יס סיו נטורם פירותי/3נס5

 וספסר בידר סנרד מכח וינוי מנוכות נ" נכסו סמכות מכ5טפרסיס
 וירא )לד( יותר.: פירוכף 35ס5 ממסרת סיתס חוס נס וס"מכיס מיס תסרס סיתס ת% כעוס טמיטי מיס סותס ססית' מפניסבטלריס
 נספן כתיב סופניו ונפסוק והקולות. והברד הממר חרל כיפרעה
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על14-2 הטורפי'
 חדלו תפלתו נקוף סמסס 5פי לרלס גיתן 5ל, ומטר . וסנרד סקולותהחולו התורי

 ספסק תמ5ס ריס פרעס *נ5 וממטר כנרד חד5 כפיו ונפרוססקולות
 מלמר לע"פ להמוא. ייוסף 2קו5ות: ידע כד ולתר וסנרדממטר
חסלתי

 סוסיי
 ממכס 3ץ ספחך t'/sb 5בו. ויכבד קמטו*: עתה

 3פי ענדיו מזכיר ועכדיו. הוא 5נו: חזק לעפ"כ מנר*סמותיותר
 וס" סניטות מכס סי/ ונרד טסס ידי ע5 יזקו מכוח ס" סיוססקונ)יס

 גמומו מנסס סנורים וטעראוסיו וקויות. ולס. נרד. סכות. ד'גס
 נמכת כן *חרי מטס כמסתרס כן וע5 5בס סם סכנידו ו5כז טכותעתר
 י' נסכמו מכבר סנוריס סטייכו 5מוקס 5גו וט יסן' מתי ננד %מרוקרנס
 כי יינותי וענדיד לפס מסס מלמר 3פי כמי *י ס*נמיס. לתס"ת ולמרו פחדו כן כ5 סוף 5דנר 6ין ל'כ נחתרות טתרס סול ועדייןמכות
 : 5נס סכ3-ו וענניו סול כי מסס כדבר ס" כן כי קומר 3ל תיר*וןסרס

 כאכורשה
 * לבו ארז הכברתי אני כי פרעה אר( בשו )א(י
 סכנדתי לכי כונו כ5 וסתודס 5נו רך מכנר פי כ5 עלף סו3"ססוייעו
 ית וידכו נקרנו ללס לוחותי סלסית FPU5 שיתי. למען 3נו:*ת

 דגר . תפפר ולמען )ב( : סוס סכונך מפכי יותר פלככטס ו5לגבורתי
 כנדיו 5נ כונר ושכיר יסריג וכ5 לפס תספר פ" יסרל5 כ5 נסניןהמפס
 סקנסס סודיע ממעמד ונוט וכנויו סול )2ך ויכנר למעלס סכתונ3סצי5
 פרעס '56 נ6 % למר 5מס כי לפרכס בם וסיתרט סלרנט מכת5מסס
 וקילר 5פרעס .מסס דגרי h(h סכתונ סתר ו5ל כלוס 15 סי%מר )ללס

 . נוס ופעמיס 13ט מקלר פונטיס סטקרתות זרד וכן )מסס סססנדיבור
 נל,ני תספר נמען מדכתינ נרם, דורס.ססודיכו רנס ממות *05ובמדרס
 ובנוכס ספרו 5בניכס כ5" דתימ% כמס סירנס טכס זלת 3גן וגן3כן

 סמכות לנרססידוככינכ5 כתבר' ואהרן. משה ויבא )נ(שכיסס:
 גענור ולסרן טפס גנתם טוכיר לנ5 סמלז סו* כי מסס עם לסר,3*

 נכ) כן עסט ס)* מס נ6סרוגס וגירסס סכיסס 6ת 5ססינ פרכסככיוס
 יי רניס סיטים י"מ סרמנ"ן כתג . מהר מביא הנני )ד( :סמכות
 וכן חווה י'3 ל5ל סי/ 65 סנולריס מספם כי מועטים ימיס רקניניסס ס" bS דעתי וכ5 5כס סלומת כן כ3 טדכהינ לרנס )מכת נרד מכתנין
 hSe ס" כלמס מגס נלותה י5מ* מברד טן 5כס סגסלרת ר,פ5טסכתיב
 לפי5ס וסחטם לבינ המעורס סי' כי לכן קרס וקל לזר נחדר ס"הנרד
 סעגפיס סנר כי סנר סמרת כן כ5 ולת סכחונ 6מר ופכן ספקנותסגלו 1)* סנפן פרחם )* וכדיין ותלמה תשור יכנס Db כי הנוד ס,יק51ל
 וסכוסמח ססטס 5מחס בכיסן יטיס נחודד כן ולחרי פירות נסס blDס3ל

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




