
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
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 החררהעלבבאקפא
 6מר כן וע5 פרח סוליתו וס6י5נות סנרד טן 5סס סג60רת ר~פ5טסוסי%
 *חורגיה. דרן ויל* סטSb 75 תפנס י"מ . פרעה מעם ויצא ויפן)ו( י נגחלו סוס ונחדש ספרחיס ויכל סירנס סני סנרד טן 5כססלומח
 נכעס יולך ט0ס וסנס ויר* פרעם ויפן פי' פרכס sh חו,ר ויפןוי"ט
 כתש יפחדו כן בנרד מפחדו כעו 0מ0נ טמע ילידות וטכס . רמותו653

 וסככון סרמ2"ן וכתג . יחד 0יתיגנלו כדי ויל* נרגבנ ימותו ס65נ6רנס
 טועניו ויול* 13 סטתרס פרוצס לפכי ננועו פגבס נכ5 כועס ס" כןכי
 ויצא )ו( ! לסרן ו6ת תסס 6ת ויוסג נסנור כ6ן 5ס,כירו ססולר567*
 מסיו )סריות רלו 5י ט0ס לפכי *נ5 . אליו פרעה עבדי ויאמרווגו'

 כדי 5י5ך *ומריס 0*תס כיון . ההולכים ומי מי )ח( י טטגוטפחדיס
 כי ר~0ינ ומפס יובות פדרכן וס~קניס סכס ר06י bib ילכו 51*שבוח
 סרעס פניכבם. נגד רשת כי ראו גי( כו5גו: 0נל* ולריד 5גו ס'חג

onbnוטעידס פכיכס נגד סי* לנרוח רוליס. ס*חס דסיינו לעשות רוליס 
 טנכךיס ס6תס מרכס נמי 6י . טפכם כס 5י75 מנק0יס op~n כיוןנכס

 . טדס כנגד טךס ושפרע טכסן חלקו 50י פנינס ע5 ת0ונ סי*לכסות
 *תכס ושגמול משתי 56יכס 35* וקרובס פגיכם נגד רכס כי ר6ו נעי6י
 את נשא הקדים ורוח )יג( צנרות: טנק0יס 6תס כי נרצותירכס

 ע5 ותך חריסית קדים רוח ס/ וימן כדכתינ חמס 0סי* 5פי .הארבה
 סנוריך כחוס נננו*ת כדכתיג סחוס נעת 5נ6 ס%רנס תר7 יונסר"0

 וגודד ~רחם מטס קרס גיוס נגדרות סחוכיס ניני כגונ וטפסריךנפרנס
 ואחריו יד( ) קרס: מסי* יס רוח סני* סטכס סתסיר סקנססוכ0רלס
 סיומן פירש"י כס" bS וכמוסו נו סכתונ יו56 50 וצותו . כן יהיהלא
 כחיב דס* סרמנ"ן וסקנס. . 6חד סטין מסס ו50 סרנס טיניס 50סיו
 וצין וילק *רנס וינ* למר *תר וכתונ לקרנס ויגיכס ינו5ס לחסלויתן
 וסקר יוי5 מ50 לדול ט0ס 50 ס*רנס מס" נומר רולס ו6ו5י .טסטר
 נכ5 56* סס נטיס דנריס ולקם מ0ס ט50 גדויס יו56 50סמיניס
 נטקוטות *נ5 0ס כן יסי' bS 51*חריו וכף *פכיו נמ70 מלריסגנון
 תפלת סמכת נפירוסו כ5"5( . )ר"ח *נרסס ר' וכתג . סיס" *פ0ריתריס
 ויתק -וע. דם- וסו* מלריס גנון נכ5 טפסיד ירגס 6ין וצילןט0ס
 עלותו ועוד פעטיס סרנס 35* רגינת *רנס סמכת נ0ני5 סכתו3נפשט
 גדול ס" כי 6מר כן וע5 כ60ו סקדיס סרוח מקרס נדרך ס" פרעס50

 כטוסו 3* *יננו מצחריו לפכיו כי במקרס'סכו5ס נסי/ *0ר טכ5טלור
 כ7 נמקרס 635 דר7 6ין כי סיל ol~Sh סכת כי ידעו ונגדנובמקרס
 כדכתינ זס *תר וס יו*1Dle 50 5 וירט . 56סיס שכת יו56 50 צוחווגס
 : כיחד כולו ס" ט0ס ו50 סילק 6כ5 סירנס ויתר כירגס *כ5 מגוסיהר

 6מר ונירמס en~b סנקס ע5 ולכם. אלהיכם לה' חטאתי)מל(
 זנר הסאתי. נא שא גין( 15: מיטמ5ו טכס וציקס 5כסחטפתי
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 ב התורקעל1-א הטורפי'

 5סגיסס מכתירו וקמר לפרכס ו56סיס סגדו5 סו% כי לממס יחידשון
 nDh'-ר למתי כדכתינ סמכתיר סו* סטםס יודכ מס" s'/sb מומרזרן
 כמו סתו 51* אחד. ארבה נשאר לבל )ים( ס/: 56 וסכתרתי5ד

 וימש )כא( ; 53פרדעוס כן מלין מס חורו סמכם תסור טסקוטסממיס סקדיס רוח 656 חדסס נר" ובחס ננר6ו bSn 5כי5  כדפרימיתסלפרדכיס
 %5 כי נידים *ותו טטסטמין בסי' כד עב סס" ימוסני טילוןחושך*
 עמס נו סס" כב 6ויר כ5יסס מירד 56י מסמס לור מלפיסת תומןס"
 סיו ס5י יחיי 6ח לים ר6ו 65 כן כ5 5סס חסיו 'ולס נר כ5 טכנסוס"
 ובקרלם צאנכם )כד( ס6נוקס: 5*ור ו65 סנר %3ור %5 וכסתמםיכווון
 תחן אתה בם )כה( : כמקנס סי/ כמרס רו3 כי גדול נוסר 3נויסיר ינכחו ולס וינרתו טמונס כ5 יניתו %51 סס טקכס *כסי חמ3 כי .יוצב
 %ו זנח טטס 5קחת סירוס דכת כ5 *מר 5י , ועולות זבח-םבידינו
 כ4ו תכנר כן כ5 כי חיווק *5* יינו 56* תוכנס רסכיס זנח ליעולס
 סנטר ומס בח"כ ריסו ס65 פיך. רעות עוד אוסיף- לא)לפ( י נפסו 3כד כופר 15 ימ 6סר וכ5- וכולות ונחים ניתן ירסס כי עד ס/יד

 ניתם פתח כד 1SQ %56 ריסו ס65 ספסר ואסרן 5מסס פרכסויקרי
 Sb': .תלו% cnb %56 56י7ס*נ% נסיכ75 פניך רנות כור נוסיף 5ט נטי 6( . %5ו קוטו נחוסןולכק

' 

 ופני נכטדו * פרעה עע אכיא אחר נגע עוך )א(141
פרכסנימר

 נכורך ננד *ת סורג תנכי סנס 13 נימר סנמדין כתב הנרסס ור' . זס5ו
 *סר ססס כי נספחן סכתונ קילר נכין וגס . 15 כקטר וכנר וייערופ"
 נתוך יול* יני ס5י5ס בחלות 13 ולמר סנגלל וסודיזנו 6בי% *חך ננגב3ו

 כס ופרכס טסל סיטר OD כ5 וסטך 5ס6ריך ר5ס ~bS %56ט5ריס
 תיט6 זהב. וכלי כסף כלי )ב( יו%5: *גי ס3י5ס כחות ס/6טר
ODS%3 ספגי סטיות יקח נכוניסס קנס סס" 3פי מטכס וי"ע . סט5ותס,כיר נכסי" וכן ממקות גס ס~כיר טכ5ס ס5 נפרמס וסרי סט5ות 6מר 
 *טרו וסס חסנ כסף כ4 *5י טסס טנקמ *יני סקנסס *מר סטם%שנד
 *דרנ% י%3 מניס נסס סום"פו %5 נסני5ס סלקו עכ"פ .מצרים בעיני העכם הן אח ה' ויתן )ג( : סטית גס ונקח דבריו כ5גקייס
 מוטס סיכונן סו6 ורמוי בטס 3סס וכחים סרסכיס ססס וקטרולסנוס
 נסכת סכתס ססם~ס כ5 סכם חן 6ת ס' ויתן יפרס לין 6נ5ס*5סיס
 נסכת ולמטס סכס חן *ת *תן ויני %5% ויתן קוטר so 15/ 5*ססנטחס
 כ5יסס .סמני% . משה האיש גם : סכס חן *ת נתן וס' D1b"סמכמס
 ובעיניהעם. *נסיריניו: פרעה. עבדי בעיני מאוד גדולסטכות:
 יר* סיטרו החריימרה

 וכע 5נן15. חורו טסס *5 סטתו ע% ויספוג ס/
 ססס כי כנדיו ונכיני פרכס נסיני 6טר ו5י מלריס כס סכסנכיני
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 התורהלנלאקפג
 ע5 טוחניו ו5בקס 5נו% סילטרך כדי כסוגן ס5* כנגדו ודני 5נו*יען
 ויתן כתג לנרכס ור' 5טמס. גדורך 5סרנות כדי וטכ5 15 מיממותנפטו
 ט*וך גדול ממס סייס וגס מסס*עום ססמי5ס ע5' סכס חן לתסן

 נחלות 6מר 51* פירש"י . הלילה כתעות )ד( : סמ*י)וס כנודוונם3י5
bSnס*וטריס טדקדקיס ים כתנ *נרסס ור' פרכס. *עטגניני' יטעו 
 ס5י4 חלות נענור ס5ע' כחנות פ" כי זס 5כ5 גריך *ין דעתי ולפיs~sO/ נחלי *מר וכינו במוס ס54' מלי יס" כיסר ופ" ספוכ5 ם0כחלות
 כחלות 15 סימר סרמצהן כתנ . מנסיר ס5י1 נחגי נכור כ5 וככסמריסון
 קודם פרכס "5 וס*מירס סזס סדרור כי 5י5ס ייזס 15 פ" ו5*ס5י5'
 פירס מניס ונפרם' סמכס חס" sls/ נייזס ידעו ו5י ס" כיסן חודםדים
 ויטי *ומר ס5ימית וצפרם' סזס נקיי מלריס נקרן וכנרתי סליל4מרי5
 אשר השפחה בכור עד )ה( : ספסח 13 מכסו סכזכר SISOבחלי
 סנור נניח *סר קני נגור עד כתיב מע"ס ונמכת . הרחייםאהר
 נרחייס טוחנין נמעכתן סספתות בני וסיו יום ס" סחררך הנסכת5פי

 נניח המוריס ניספחות נכי כסס סס3וייס נכי חיו 5י5ס ס" סמכסשמעת
 לשונו. כלב יחרץ לא ישראל בני ולבל )ו( יברחו: ~bS כניסנור
 דרן ונס סכנ5ות כ) )ננוח סכ35יס ודרן ננסות SD~/ סטעורלע"פ

 ו*מרינן נכיר סדנר מס" וכיס מננחיס סכ5ניס נ5י5ות *דם נכיכשסו5כיס
 )ח( עלונו: כ5נ יתרן es *ככ"כ לעיר גל -ממות מ5*7 נוכקיסכלניס
 J"Db 5מ5כות. כנוד סחבק פירס"י אלי. אלה עבדיך כלוירדו
 י"5 כנודו ליס ו6"כ ממטרו נו5ט' *י נחרי פרכ' טעס ויל*דדרמינן
 רקלמת 5טכמ" ועיסו יוס טנו5 פרק נזבחיס סכי סרורס סוך "יסריח

 )1 וסנתז סו* רסס לקרחתו וכלנח דדריס 5כנדו נלטו/ ט65 סתםנמי
 למען )ט( 6ף: חרון סס" רוסס וסייגו 5מסס סטר מפרכס ומטפנים.
 יס וקריכת נכורות סכת פירס"י מופתי.רכות

 סוי
 מלריס. *ת וינער

 יותר נכורות ממכת פרכס היפחד ר6וי סס" נפצור סו* ופ"מתרנו יסרתי נזי *ת ם5ח 51" בוחריו כתיג סטרי *פסר 6י סזס סרטנתןוסקמס
 מופתיו נו סירנ' כדי 5נו *ת מחזק מסו* ססס סודיכו כן כ5 סטכותמכ5
 ואהרן ומשה )י( נל5סיסס: ומפטים ובנסע' נהדס נכורותנמכת
 וכתל )מכך סנזכריס סמופתיס סס ' האלה המופחים כל אתעשו
 %רכס נס סתרו נכורות מכת כי סמעסיס כ5 ססס4ס נענור כ6ןזס
 מסס *5 ס' ויקמר כת3 לנרמס ור' . מכסס טוס נס ו65סרן 5עססולין
 דינורו נתחיה וס ונר מסס % ס' *סר וכנר פרכס oy~b יסטן65
 זו יתרסס 5סטו7 רפוי וס" סעסירית מכס נוי כד טרי5 נכי 6תסיח 651 5נו חיזק סכי *פילו סטופתיס כ5 *ת כסו ולסרן סטמס סיסוכן
 : יסרתן ננורות ניגו5ו עו פסעסכ5 נפרם' ספסלו bSb ס5ימ נחלי ויסימין
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 התו~פעל81א הטורפי'

 * מצרים כארץ אהרן ואל משה אל ה' וירכך )א(יב

 pSnS ט פרכס %גי סנ6מרס')ו נכורות וסכת רנותינו סדרתו כסו הרד"~ן
 ס" ס% נכהות מכת 536 סכרך נתון 15 "טו' % מלה 16 תפלסני
tSb'*ונחס 15 למר 51* טטכס 15 נ,מר' מכנר נכ)מ* סתר bS~ סיזסיר 
 ההדש )ב( מליך: ידי ע5 5ר סכימרס ויקם תסס. יין לפרכסנס
 כחיג למס יף כ5 5יסרל5 סניתג' ר6ס%' מלוס סזו נסנין לכם.הזה
 5ומר טנק *1 סיני נסר עו sb מגיתנו סיביות כי טלרים נלרןנס

 סי6מר רפוי וסיס . רנותיגו סדרסו כמו נעיר' 5י 6נ5 מלריסכלרן
 כ5 ינטור גן ויתר 5כס סוס  סחוט טר6) גני כדת כ5 *5 דברוממקס
 יסרק) כ) כננד נסס ולמר יסרי) כ) נעקום מס ויסרן עמס ל5*לפרס'
 מכס נמלות סילווס יסרתן צני כדת כ5 56 ךנרו 5סל וימר וחזרולדולות
  סחדס סקדוס קוער )נס סדרסו טדרסו 51פי ענעסור מלריס פסחלקחת
 מלץ יסריך נני כדת כ5 56 דגרו תחוס 6מר 5י 5כ7 מומחין נידלריך
 רלס 5כס סוס סחוס ופ" . נסס וכיול* ומסר! טסס bSb סחדסנקידום
 ססנס חס5וס כד ס5ימי סני ימנו וטמנו רקבון חודם *ותו סימנוחדסיס
 כמיקמרו כי מלריס ילידות ס3 5נט זכרון סיט" כדי הדס עמרנסניס
 os1SS תכירו סליתי סכי וכן טלרים 5ילי6ת רונסון מפירושו סרלסוןסחדס
 כררדס*עסמות סס5ימי סבכי סחוס *65 נתור' מס )חדסיס *ין כי5נס
 סטנת 5יוס זכיר/ סיס" כוי נסנת סגי נסנת *חד %56 ססנוכ5יטות

 סר6סק סמךס נמנותינו מוריס זנירת תם" כן ססנוכ יטי5מנותתינו
 טתסרי סכותיגן תמידת מסרי ומנס סמכין מלין )נ6ו5תעו סס%סימסני
 חייכו 5כס סול רלסון נימר כן וכ5 ססכס תקופת y'DfJr וחגךכתינ
 כ% סתזסיס ממות רנותינו וימרו . 3נלו5חכס %ס bSb כמכסריסון
 טכריס היגס כן וע5 יללנו סמות כסס סיו 65 מתמ? כי טננ3כמפס
 תני וננבו%ת *סתר ובטית ונדני56 בגנרל 56ל נתור' מקוסנסוס
 ננ5 נ*%ת כהזכיר כדי מננ5 סחדסיס סמות סע)ו ומס בגי' סתיוזכרי'
 ODIbI 'SIhJ סמדסיס נמגותס מלריס n51baS זוכרים סיו טחת?כי

 ומהטמעו כמרנו סס כי וס,כירו  ממדפיס סטות כתסס סערו מנ3)וכמעלו
 : סר6סונס ננהו? עתס כד כמינו כלסר ססנית סנפו? נתוסיס מכירסרס
 נכחו סול ניסן נתרם ט5ס SIDi נסני5 סס %קת לוס המים. שה)ה(
 כתיון נכח 56* יללנו סמק נכח ס), לסוויפ ו)6כ5ו לסוחטו ולוסתגדול
 6)סיסס ו5י4ספי), 5כיגוסס 5סותטו גיוס לותו עונדים ססיו בם3י5וכן

 סעססס פירקתי . הערבים בין )ו( : ס5ו כ5יונ/ מע"ס 3סיות'וכחס
 נסו רכתי/ טנרות 36רסס ר' וסקסס . סכך3יס נין נקרי ו5מכ1מעות
 כוכפיב.יכרון %יקם קרוב וכיינו סכרניס נין סגרות "ח *סרןונסע5ו'
 גנרנ נקרי ס51 כי נסיני סככון טרמכן וכתב . נוקר וכד מכרנלותו
 לפי' כרב סיוס..גקר6 סוף גס 3)י3' וסול מלות ת6כ5ר נננרנכדכתיצ
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 התורהל אב~קפה
 ערנ וכתינ נכרנ סדורן סמ5יכיס סגי lbU'1 כדכתיג ג517 סיוםצעוד
 פיוס כ5 כו55יס ס55ו עתים ג/ וכנס וגומר ולנמס לסיחם ולסריסונוקר
 נט~רח סיוהו עת כ5 ססטס כשוי ומיד ונרנ b~o סל0ריס לתרל"כ
 מלסריס ועד ממנקר סני כמו לסריס נקרי ולח"כ פעות 7' וסו* נקרנקר'
 נכמון ומכירו ג0ר 5תינס.כענין תעסה לסר טלמון blQ1 מעות נ/וסם
 סיור ננקר כי סל7ךיס כ5 סילסירו מפגי _1b נ' תסס נכדוררסיס
 5כ5 טליר מרקיע נגובס סיום וניטלכית נמכרנ סו% ונכרבנמרח
 כרנש ננ'.סגרדין,נקר% טורוח ססטס ויסור מלסריס כ5 וכסיכברוסלדדין
 ;ס' הטן סלוקין נסני סלמס סיכרונמפני

 נרקיע המטס ;רות עת כ5 סו"
 וסו* 0ערביס נין נקרי *ינה ורניכ סעס במו וסו* סחטס. נסקיעת*53
 סטן תו7 ל5* דנריס נ/ נין טנדי5. 6יגו סכרניס נין ופיי ערגנקר*
 טסן זמן תון "ותו תשמוט תורק ס*טרס ססרפס סנון כמו סערניסבין
 כתוב וכן ימקהבס תחלת ננד ז5טכ5ס סעות סף סס1* סערמסרטן

 5ס/ פסח .סערניס גין יום עמרנ*רנעס
 מן וכן ססחילס נטן סגו*

 נסר נשכרת 5סס סיס כי סג,כרות נסעות פירוסו נמר תתכלוסערניס
 וערנ נוקר כרב )נרביס סני רפ"י ככנרי סלמון סו% סוס ויתכן גדולנטן
 הטנחת סטנחס כע5וח ננוקר ויפי .סגוקר טבחת שיפסוק קוטר כן כייוס

 ססטס טנוחח 5סון וטנקס מתעניתי קטתי 0ערנ ונמנחת סכ6'סכרנ
 סנרות 5סד5קת סוס ;טן וכן ינמ* 5מכמ כיטתרגטיגן סג517 לזרווססקט
 חסו . סער3יס נין ס5 תמיד עטן 56ל 0543 כמרות סכינןולנטוית
 לפרס .גנוכ5 , טער3 ומטס ערת ממס סטסיל 3ין סתרגס לונק4סועת
 ססטמ כדגי גיס" כרב מנקר* סנוכק נוטן 3ער3 תפסת *ת תזבחמס
 תזנח סס כף5( . )*ין דעתי ע5 ל53 נסר ולכלת ונם5ת ובס עקודתונוי
 חעסס לנסיך ס' ינחר נסר 3טקוס %וצר נשו ססחיטס כו נפסחלת
 ממלריס *5סיל ס' סוליתן כי כדכתיב וגוע/ מסמס כ3* 0543 כפסחו3ח
 ;נח נקר* עלמו ספסח מ ולכלת ונסלת למר סעסי4 ;ס נע0565
 ספסוק. פ" גרפס וכן . ;נחי 7ס חטן ע5 ניסחט 5לסג*מר

 טן י4ן 51"
 י4ן %5 ניוס נערג ונח *ותו תכסס שסר כנסר נערב תונח לסרסרסר
 מרוריס עם פי . יאכלוהו מיורים על ומצות אש צ5י )ח( ps":כך
 עס ימר ל% קרנו וכ5 כרעיו כ5 רשמוכחו

~DIS 
 *כילת כס י5* נמרורי' חונה סיין סכתונ וימד ולוכל לחת גנתסרכן מיסי חונט סלינו

 כדנרי עטו נפני *פ" מלוה תלכ5ו נערנ ולוס חור כמלס 536נמר
 תנסר %ת ולכלו 5טע4ם נמסך ומלות כי ~רם נכון ויותררבותיכו.

 5יוס וסנס סנ~כר כסר יאכלסו סמרורים עס ונוס וחור וטלות *םל5י
 סילכ5 רק סמרוריס ג*כי5ת גיוס ו5* סטלות ונ*כי5ת סנסר3*כי5ח
 Db טככנין "ין וגס מלוס מרוריס *ין 3סר סחין ונוטן עמסםסבסר
 כטו 3פמח סטלוס כי פסח ידי י5* טרוריס ג5* פסח S~b וחססנסר
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 י התורןעלב8(1 הטורפי'
 5פי אש. צלי אם כי )ט( : כימו נפני 15*ס 6חד כל נטלססט5וס
 )יב( ט45: מע5 יותר 5סת*חר 5רי7 סנסו5 וכ3 נחפען 5יכ5ו0לרין
 נרקנת סיתס ען 50 פיוס"י * שפמים אעשה מצרים אלהיובכל
 נעבור ס*5ס נ0פטיס ספפוק פ" ו3י סרמנ"1 ופ" , גיחנת טתכתוס5
 נסטס נכור כ3 סכס וס' כתיג נטע0ס וכן סי6 ען סנ5יס מוסרגי

 וכתגר תוכנותי לניח 0ס5כו סנוקר כד נודעו es נ56סיססוסספטיס
 ספטיס ס' ע0ס ונ56סיסס נכור כ5 נסס ס/ סכס לסר לת טקנריסוסגר"
 סמ51ות וסרי מ51ס 0סספי5 נידמה ס"דמס שכי וע5 כמרוסכמרוס 5נ* ע5 ס' יפקוד 0ג%טר כענין מעלס לקרי רומו סכתונ דעתיוע5

 זית ישראל. וקני לכל משה ויקרא )כא( נגכ5ס: מקצרוספסוק
 טפס סימר נידוכ כי מכ5ס 50 נפרסת ס' גיוסו כלסר מקלרתר~פרסס
 כן מ0ס 6ת ס' 5וס כישר סכתונ צמס סדנר וכ53 נפרט סכ55יסר5%
 o~O כ5 56יו לספו וסס יסר56 שגי 5כ5 ממס קר* כי נכ55 וס~כירכסו
 56 סכדר מן ל6ן 5כס וקחו מסכו טרלל כדת 5כ5 נכ5מס 16 למרוובס

 ויתכןנתיכם.
~Db5 

 נברז מסס רחוק ג6נס מסים נענור וקהו מסכו
 ספרסס וכ5 65ן 5כס קחו 5סס וימר ל,1 רוכס כ5 שריס תועבת כיגוסן

וסוסיי
 650 בסף וטבי5ס ל,31 נלגודה התסיס סרס נגתינת ניקור 3סס

 -ניפו מפתח יט ת65ו %5 ו6תס וו נפרסס 5סס ופ" 5מכ5סכלמר
 מסיו נענור סמסקוץ ע5 סדס ננתינת נ5טוו זס נעצור כי סנוקרעד

 לא ואחם )כב( 5מסחית: נגף נסס .יסיק ו5* סג6מר כמוממוריס
 מנתין יינו פנ5 5מ0חית רכות סניתגס 1nbD מגו פירס"יהצאן.
 . יער חיתו כ5 תרמוס נו הנימר 5מחנ5יס רמות ו5י5ס 5רסכ לדיקנין
 וכי 5טחנ5יס רסות ו5י5ס סכתנ נמס דבריו חנינותי ו5י סרמנ"ןוכתב
 % וס" סוס סמקר6 מן סנוקר עד ניתו מפתת 5ג%ת 54ס נכ5 .*סור
 כן קומר ר5ס 65 6נ5 5חנ5 5מסחית רסות נו ניתכת סוס סס5עסקוטר
 מסקנסס מעגין סוף כך %56 . נעס סמכס סו6 נשלטו ססקל"סמפני
 כער ססקנ"ס 5פי מסו* נ5י5ם ניתס מפתח ילקו %50 טרי5 6תשסיר
 בני יפגכו %0 לפניו וספק5טוריס כמקוס מסקוס מכונר כמלןנמ5ריס
 וכיק . עמן קדוסיס כ5 56סי ס' ע6 סנ6מר ככנין נו ויסתכלו6וס

 סעורך דרך 05נות רסלי olbיין נפיכן 5ר0כ נדיק נין מבחין סלינו 5חנ3 ררות 0גיתגס סנ0כסמטליא
 חיות 50 ומן תסוי 5פי צ54ס 0י5י

 יתן 651 ופ" ~סכ לדיק נין 3סנחין וקין 4טרוץ רסות 5ססמגיתן
 ס' ויקמר הכימר כשנין סננף נעת נכונס סמסחית סמלתןסטסתיפ
 סו6 סקנסס כי נט5ריס סמ0תית %51 ידין סרן נעם סמסחית5מ65ן
 )כר( : ס0תתס ואירוסו תויר סם 6יגו סמסחית כי וי"א . נססלכס

 ס%5 5ו ססמוך דמים מהן ע5 תחר *ינו . הזה הדבר אתושמרחם
 )כה( : ספסח עסיית עיקר ע5 חוזר *5י מלריס בפסת 56י נססגנטוו
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 התררהעלבבאקפז
 PbS סניו כז נפסח נתמיינו ס5י הארץ. אל תבואו כיוהיה
 וכססו נו נתחיינו 65רן ננוסס טיןוטיסו

 ככניי
 *ע"נ ניסוסע סמלינו

 סייגו ויסינס ירוסס 65חר סייגו תנוקו כי וס" סג/ מקוס כ5ו*טרינן
 טידבנו6ס נתחיינו סגוף ,חעת ססי6 11 536 נקרן סה5ויות נמלותדוק*
 קותו bSb ונסו 51* סיס סדנו' פי כ5 נעדנר פסת סכתו ומסלירן
 נגנותס ופירס"י ספסר *ת יסרך נכי ויכסו סתם גטי וכתיג נ5נדפסה
 נלטוו ס5* נמ7נר סיותס ימי כ5 פסח קותו י63 עסו ס5י סכתונדגר
 נטדנר ככנוס סכונותיסס סגנות סיס סוס י"5 . סיס ננוח טס וב"כ13

 צוחו: עוסיס וסיו מיד נקרן נפיס ס" חטיו Dbn bS טכסותווטנכוס
 Sunn נענור וסט5יט כסוח כסו סמ5טס למון . הוא פסה זבח)כו(
 עגזרס ססו6 ויזע . פסח ססס כקר* ססס ונכנור נכוריסס כ5ססס
 בני ויעשו וילכו )כח( : טר56 נתי כ5 די5נ ססטסחית סם כ5פסח

 כטספטו: כפסת וכסו סטן Sb וסוכו טסס סלפני סס5כו .ישראל
 : סעסייס וכ3 ססלכס כ3 סכר סקיב5ו שטד דרסו ורנותינו .נלטוו עסי טכ5 דבר ספינו 51* כסו סכ1 ו5נ6ר 5כפו5 ספסוק דר7 עשויכן
 פתי שם אין אשר בית אין כי )ל( : ויסרן OnD 6ף ירטת . עשוכן
 רק ס"ס קוס % ו6כפ/'כ סלח ונדון 365 ונכור 5לס נכור סתומ

 למשה פרעה ויקרא )לא( יותר: וטפורסס ידוכ מסו* 5*0נכור
 כ5 וירדו זנריו 3קייס ססו* נ5י3מ נמ5ריס 5ן ע"ס כי . לילהולאהרן
 המר36 גני סס 6סר לגוסן עי6מס סימו פרכס וננו* *3י ל5סענדי7
DDSקודם גזול יום וסיס נרכטסם כולס ונ*מפו 55ית רמות 3סס 

 סר*סון נחדר מרכטסס ויסנף סנ*מר כטו רעם ניד י65ר וטסםסכ%ספו
 כ5 5עס מטלרים 36סי7 ס/ סוליתן סיטר ODI למזם יוס כסרבהטמס
 בעלריס יוסביס סביו סימר56 כתג שנרסס ור' . רסות 5סס מנתנוססצס
 היו רניס כי גיוס ילקו טרכטסס ססו* ט5ריס וט*רז 53עס סוילקו

 651 . נרכטסס 6חיסס כס ונ6ספו QSIS3 וילקו טלרים נכירעסניס
 ו*ונק5וס נקר. כד ניחו טפתח nsb ת%5ו 3* ו*תס נלטוו מסרינסירה
 קומו : ינקו נכנורס מ סולי6ן כקרי נ51ס 3סס סככתו סניסיס כיפי'
 רסות 5כס יתן ע* מץ סת65ו סי6 סמ75 טוות כי טץ 165 פ" .צאו
 ועטכו 5נ6ת סיטסרו פיוס כדנרכס ס' 6ת כנדו 5כו ויטר כ%תכמור
 ספסט 5פי . אותי בם וברכתם )לב( 35כת: תפלים 6תס כי36יה

 יפנם ס5* *ערו נחסר 5מס נפסס כ5 יתפ133 כשסר נתפ5עססיוכירוסו
 טכסיו סתסור שיהפכו נטי *י . כ4ו גס סיתפ53ו בחרג 16 נדבר6ותס
 על בשמלותם צרורות משארוחם )לד( : נכנורס נו סנגכס סססיר

 טנל7 כמו נסס סעיד כן כ5י סס טס*רותס *נרסס ר' פי' .סכמם
 וכי וקנס . טטלריס סמולי% נגזים טכוגיס סס תטוריסס כיוטס6רתך

 )לס( : ונגזים סט וי51ייו: סכת 'כ4 5חטורים 5סטכיז 5סס טוב סטא
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עלנ-א הטורפי'
 סטלוס ספני מצרודי עגות ממצרים הוציאו אשר הבצק אתיאפו התו~

 5עיטר 5יו -עטלרימ גורסו כי יפוטר וטס טחמלת *וכ) כ5 כיסנלטוו
 כי נורך טפוסו 5טס טכס ל3* לותו עחעי%מ סיו 0ס נסלרוסקס
 נסט3ותס לרורות וטסלרותם מילפוסו כד 5סתטסמס יכלו 51*מרמו
 טכס סול טטלריס גורסו כי כפלט" נטי *י . TDn סרס וטפוסווטסרו
 . רנותינו %דרס וסו% עתק סנון עז מירס מסנגזרס מניס ו4 )סם% נכרז ,רעל יסים נר נסקייס ושנרסס זרכ טכסיס ילמק מסגולך מנסתן פירסתי . שנה מאהע וארבע שנח שקשים במצרים יכבדאשר ישראלי כני ומושב )מ( ר06ונס: 54ם כab 5 טלס 2*כי4תנלטוו 3* טלרים ס2פסח קותו מחטילין סיו טס גבירו וקילו טלר אפוסו3טס
 נזרעו סגלות יקר* )* *נרסס ימי סכ5 גריס קינו ודם סרמ3שןוכתג
 טרס וכן יסש גר מ  תדע ווט 5*נרסס *סר ססס כי מפסוקהסט
 כייצר sO/ 5סודיעו הסס fisl סנס טפות ו' רניס יטיס סקרן 3ססתתי
 דור כד סנס חל נסוך סיד טונו ס5ל 5סודיכו סנס ימכו רניכי ודור13

 % נמדנר עטדס כי סנס ס4 % ורעו סקטורי כון ס5ס סיסיססרניעי
 וטוסנ ספםוק ופ" חט*מ ספני 650 גס5ס ס5* סיטורי כון ספניס"
 וסודיככו %ס bS נקרן סנס תשnbSn 3 על נמלריס שנו יסר יסריךגני

 סיולייס 3ל נהרות מכבדות וסולי6ס סטיות נס5טס 3ל*תס עתם כיסכתו2
 סוס הכנין סזכיר מכנר ובעגור נסס )* נקרן גריס כור ויסיוטעלריס
 סנס ס3' 5סודיכ e~b סכתונ נ* ~bS נו כמירין 0ס0 % נונסתיע
 ועוד )6נרסס מלמר סנס ת' נטגריס סנס3עס קלרס ערל נסססניחוס1

 *ת כנרנו *סר עד נרגכ  עקךע סככו מסר וסיטים 15 ודוטס 0כס4
 סוכו bS כי סנס %ח 50 סחסטן ossn~s פ4 וממונס סייס זרדנח5
 והמחוור . רסיס ימים נקש ימנו מ מכס יח זרל גח3 כו נרככעקלם

בנכי
 סניתוספו סנס וסי ססו* סיום טן סכס ת' סיתס סמירס כי נפרס

 ג5ות נחטבו ~D1h ע4 יגור 06 כי סדור נכוןע)יסס
 ויסורי

 עונם סיין
 לנרסס כ3 סים וסנס יכסס אסר נכון עוד הבנס ס3י 4 סגטחסמריסון
 סילקו ואפסר טפי סוטן 15 *מר 51* גדול נרכוס י5*1 כן ואחרי גזסיטר *5* סנטחס )1 סיתס 1)ל סנס ת' ots 3ל נקרן גר ורכו סיס"גזירס
 יגרוס ס5* סנטמס מום Pbc וכת . ושריסס רנ ~טן "ו סנס ח' *תרעיד
 רעום נעלריס 'יסר*) פסיו ויזוע מטכס: נמקוס 656 5נט3ססחט*
 סקולי 6ט 5י למסוס %ו ו05 גי ויטרו וכתיג סטי"ל ונטווחט*יס
 ~bs סיתירך ראוי וס4 סנס 5' ג3ותס *רן כן וכ5 ססייכר 65כוניו
 וילכקו סענודס מן יסרטן נכי ויינמו כדכתינ בתפ"ס וסרנוסכסקו
 56 ונלכק וכתינ נ*קתס *ת o~cib ויגעש ס*5סיס 56 סוגכתסותכף
 טפני 5ג6ע ר6ויס סע ס3* גראס ,ס מכ5 קו)יכו. 6ת ויה"כ 36סינוס/
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 התורהעלבנאקפט
 יקנס ולטס נו פסיו סגךו5 מלכר מפני וג6קתס לכקחמ סקנס tSbמקן
 נכון מנס ט' כ5יסס כתערך וסגה נכונס מכס 1 קלס נתערל06

 נכס נתקיים %* וירכינך ויכנן כדכחיב ונרכנון נכיגוי והיוסטרג5יס
 זס ס" כי וספסר סדור נמ15 סנס ס' סניותס סנס ימונו רניכיודור
 סתרגס תירוס5מי . ממס ניעת קודם סנס 5' סילעו כפריס גניסינח
 מ6ס *רנכ 1D'5Pb ונסון מנין סחתין נמלריס דיתיבו יסר56 נניוטוסנ
 נתן ו5י ממרס סססס 6נרסס ר' פירס שמוריש. ליל )מב(סגין:

 יםר56 נני 5כ5 ממוריס וס. סיסים 5וס ק כ5 נתיסס Sb 5נ6ממפחית
 סמוריס כתיב יס* טרטרתן וטקסס טלרים. נילי*ת לספר ו5ס55שהדוח
 מגזר סכת סקן 5סס מסמר סטורים 5ע סו6 ופ" מלריס 5T~bDסולי6ס
 נמי *י . *חקכס נכתס סקן ננו* מיד OiO נ54ס סיולייסכ5יסס
 רידוים סטיו סג6ו4 5כת סקנ"ס סיולי*ס Ds~iS ומלפס סומרתסו*
 מסיס סזס.נ5עס פירס שמורים. להן הם-ן הלולרה הוכה. י5סולייס
 יסרק לנני סמוריס וממו טקתפ כיוטר 5ס' סו* 5טוני6ס 5ס'מטור

 וסודיס ס55 לתת סכסיס חכירת פסח כעכעת לפכיו נו 5כנווסיממרוסו
 ספרסס סז*ת הנרסס ר' פ" הפסת.. חקת _זאת )גוב( :ן סגדו5למטו
 נאנס סרסו פסהטזנר כ5 ער56 נס ויכסו ו6טר נתמרס דורות פסחכ5

 . 5טסערת סכדות ופני הסרן ויניחסו כדרך סלו6ס כס כ6ן ונכתנספנית
 מנר" נכסת *5* ס55ו י~פרסיות נכ5 כלטוו כיה* *ינו סנט לרמיךוכתג
 סקרן Sb סנו6ו כי וסיס 5טכ5ס סנ6מר כמו כ5"5( . )סקרן דורית.ונפסס
esb'נחלי ויסי קודס 5יכתנ רלו" וסיתס מלרש פסח וכ5 להמרס נניסן בי"ד 
 וממס מוט סנ*מרס-נרסס 5כס סוס סחלס נפרסם סכתונ 4ני *5*ס54ס
 ט"ו נ54 סינ56ו וסנטיתס יפסח -נתקת ולוס  חרס נרסס מיד 3סמ*מרס
 וכססם4ס ונקרס סנטתתמ 5סס סקייס קומר ס5י5ס נחלי ויסי 5טסטן
 רנות מלות ספרסס 11 וסוסיפס ספסח חקת 5סמ5יס ריסון הכנין חזרוס

 וסס סנט ופסח סכלם וסגירת סניה מן וסול%ס וכרן נכר גןייסור
 מכסיו סכתככרו פירס"י בו. יאכל לא נכר בן כל : עדורות סידטלווח
 וענניו לסחיו ססתנכר ד6סתמד יסר56 נר כ5 *ונקלס תרגם וכן3יסר56 56י לריך סיע סרט3"ן וכתג . יסרק ויחד גוי 6חד סנסמיס65ניו

 ויסתמוד)נ דטתרגטיק יוסף ויתנכר כסו מנוכר מסוטר ופי' .סנסמיס
 השברו לא ועצם )מד( : סכי"ן מחסר 656 טסוטדכ עוטר רייוסיס
 נרסס סיט סינמות סונרין סיו וים ססונכ כS~b) 5 ספסח 5ליבו.

 סכלויות. 5ח4ק ילטרכו '50* כדי 3מנורס סנ6כ5 5פי נמי *ינרכנ.
 ר' פ" החי. היום בעצם ריחי )נא( נחפון: סנ6כ5 5פי כמי6י

 דגר טטלריס ססולי6ס טיוס סנכלס ס5יחריו ופסוק דבוק מסויהנרסס
 סטורים 5יtS~DS 5 סיטר 5פי כתג וסרמנ"ן . נכור כ5 5י  קרס טסט56
 ס*רז מז כולס נ5י5ס יללו ס5י ופ" חזר מלריס טירן 5סולי6ס 5ס'סו6

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



 התורףעלו-(ו הטורפי'
e~hחורין 3ני וסין 5ל"ת רמות 5סס מניתן ss~ טכ5 יכו סיוס נעלס 
 : לנ"ותף ע5 טמךיסננוו
 ור' . נטוהר מץ  סיקוסם פ" * בכור כל לי ומדש )ב(ינ

 *חוסכתובדרדקלרס כתג"נרסס
 וטט*ו ספן נפס 5קדסס לממס סמלוס כי וי"מ . ימרתן כ5 כנגד ממסכי

 טמל: מסו* סי6מר בדנור רק יטמינו ו5ל סו" טסור סככן כיסכסן
 סיוט וקמר חמן י6כ5 ו5" תח5ס שכיר יוצאים. אחם היוםגד(
onhס סי' וכיסר סיל"תס ניוט עורות יעסו וככס פירורו יו5"יס~ 
 מגס נכ5 תעסו כן נמלח סס"ניבנ,מן

 סגטל"
 חס ימר"T~b3 5 *ניב

 *נ מגורת וסו* נכורים כמו *ניב ופי' מעורסס"נינ
 ריסון ססו"

 א ה' יביאך כי והיה )ה( : מעורס נכורי נמלל סוס נחודס כן)בניס
 וכתב כנעבי. נכ55 שכלס נמסטע עממין 1' כ5 פירס"י . הכנעניארץ

 לרן נקרשת וכן כנעני י5* מוכיר כשיינו כגעגי 3כ55 כולן ודקיסרמ3"ן
 עממיס ס' סקרן רנותינו ודעת קלתם ויגיח ק5תס י,כיר 5מס SJbכנען
 50 ונפרסס עמטיס נ/ "רן כן סיתס ו5" ודנת ח5נ ,נת "רן סיתס*5ו
 *רן נעבור "65 ודנם ח35 ,נת בעבור ס,כיר 5" טריזי גס ססוכירסע5ס
 )י( : רביס "מר ולכן מפגיך רבים גויס ונם5 נפסוק רק נתורםג~כר ו5" ופינס עמר סגרנמי כי מקוס 3כ5 סגוכריס נוים ו' ומס ורחנסטונס
 וכיוס *מר 5כך bSb 5ס' חג סרלסון כיוס גס . לה' הב השביעיוביום
 ים סר"סון יום "נ5 תם5ומק 15 'ס"ין ננוד יינחרו ס5" קומר חגססניעי

 ממצריכם. בצאתי לי ה' עשה זה בעכור )ח( ,': כ5 תם5ומין5ו
 טית סענודס עונך 6גי ממלריס נלויתי 5י ס' סעסס ,ס צינורפי'

 כלומר וט וימר רחס פטר כ5 5ס' נונח לגי כן ע5 למטס 0"מרכענין
 "נרסס ור/ . ממוריס 2ל"ת7 5ך 5עסס נתיניך ר"ית ס"תס וס 15סגד
 5י ס' ע0ס ומלס פסח 3"כי5ת ~ניו ועונד עומס סיני וס נענורפי'

 עיניך. בין ולזכרון ירך על לאות לך והיה )מ( : ססולי")י ען"ותות
 ילי"ת עינין ונין יון ע5 סתכתזב עינין ונין ידן ע5 עות 75 יסיםפ"

 ע5 בניניך נין וס5 יד תחק כנגד סן יד ו50 תמיד לוחס סת~כורטלרים
 . וו יביאך כי והיה גיא( לעינינו: נמ)ריס ומופתים "ותות ויתןסוס

 ע5 סרמ3"ן וכתב 5"רן. משנכנסו tSb גוססת "יגס רפס פטרסמלות
 ספד*ס 2מני5 ניתרתן עתס סגמל*יס כ5 נכור כ5 5י קדם ספוטזרך
 פדיון 5סס נתן ו5" 15 וכנוד קדוסיס סיסיו 5וס נמלריס נכורותמטכח
 נתכס 5י נגעדיס סמלוס *נ5 סעוךפיס נפדיון ולוס שגוייס ססח5יפסגנן

 . לחמור רחס ונפטר וננסמס נ"דס סתגסנ ערן כםיבו"ו ולוסנמדנר
 ולאבותיך. לך נשבע כאשר : 5"ו "0 נמןנר סנופו בכורות קדחו"ס פלוגת* byb נתר' פרק ונחים ונמסכת לדורות נפדיוגס ולוסכל"ג(
 סקורי נטי 6י . 5ן 5חת 65נותי7 סנסנעפי'

 ס"מר סבועס ס' 5דנר
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 התזרהעל2:אקצא
 Sb *תכס וסבבתי ועוד ו5סע5ותו מלריס מיד לסגלו וירד פעמים לק
 פירס"י רחם. פטר כל והעברת )יב( ידי: 6ת נסיתי *סרסירן
 כתג וסרמנ"ן . נסמס סנר פטר וכ5 נסמס כתינ דס6 מדגר *דסבנכור

 סענודס blo מס ומפרס וחוור 5סס נסיות סעור מן סתפריהנווסענרח
 יסיך ננגין "דס ונכור חמור ופטר ס,כריס נסמס שגר פטר שכ5סלת
 ידי 55 51* ממוריס ינינו ידם סע5 בכורות מכת סו" יד סחבקסו, מס מפרס ו6ח'כ . ממצרים ה/ הוציאנו יר בחוזק כי ניר( :5סס
 כ5 ס' ויסווג כם"מר י17גנ כי קירס 7ר7 תפם וממס .סר"סזנזתסכות
 SD ו5" נובח *גי כן ע5 6מר וס וע5 נכורנו ססלי5 קומר מרולסנכור
 סריס כקר* טוטפות . עיניך בין ולמוטבות ימו( : סנכוריססריגת
 דסייגו יוליוס "סם נסס נפרק וסננוטין טוטפות כמו תפילין סנחתמקוס
 5סון סעיניס נין סמוגחין מס ע5 גמי "י . סמגח עד סריםממקפת
 . למרחוק מניטין פ" מטייפין ועינוסי "וווי נר ו6וי5 ספין כמוסנטס
 לורתס קנקנו כ"סר נתיס סרוס סס כי רניס למון לטוטפותוהמר

 מלריס ילידות כתונ מנגיח ספת סמלזס מורס סרמנ"ן כתנ .ס"נותינו
 סמחפנס מסכנות סמן סמוח כנגד סרקם וע5 5ס נוטם סס5ב ~ShD ידגנ5
 סיין לפרס עינין נין לטוטפות *חרת נפרסס והמר וחזר סמוחרלסית סתו* סעיניס נין סונרון נמקוס סיונחו עינין נין ולזכרון 6מר כןוע5

 סר*ס כ5 ומקיפין נטוטפות סריגה נגונס 56* למטס סעיניס ניןסמלוס
 נפרסת וכתג . סמסמר~וכירס סמוח "חרית ע5 סו" וסקסרנרלועותיסן

 3סס סנלטוינו סתת סמלו' מפני לטוטפות י3י6ך כי וסיס ובפרשתקדט
 סטוע ob וסיס סמע ונפרסת עינינו בין טוטפות מלריס ילידתלעסות
 ס*5ס סדבריס ושיו 3סו דכתיב טוטפות כן נס סמלות סנעססנלטועו
 ססס ספרסיות נ' נס נותנין *גו ולכן עינין נין לטוטפות וסיווגו'

 סורס ~ס וכ5 וסכרן ועוכסן סמ15ת ס5 וזכרון סייחוד מלות ססןלטוטפות
 נעו5ס ע"ז סיות מעת רבות. מלות 3טעס כ55 75 ועתס"ומר63מונס:
 כעיקר כופרים כסס נ"מונס 5סמתנס סדגנות סתחי5ו הנום דורמימי

 סיורו ומסס י~פרטית סיעתו מכחסין ומסן קדמון ססעו5סו6ומריס
נידירה(

 ומכחידיי
 נסכ ~Sb ימניח ש5" סיס כדני "דס ויעסו 03סנחס

 ויעמס ניחי "ו נעןס ס*5סיס ירלס וכקשר שכר "ו עונש עמסוקין
 סדרנות ניטול 5כ5 יתנסר וטנאו עולס 50 מגסנו נסינוי מופתעמס
 גטן ממנו יתגרר נני* מפי תחוס נגזר ססו" סמופת יסי' וכקברויכול ומסגיני יודע מחרס 56וס 5עו5' סיס מורס :פ5* שמופת כי כ5סס56ס
 סגני*יס ובנדיו Sb סודו וינגס ס*דס "ת "לסיס ידבר כי סננו"ס"מיתת
 נקרב ס' כי'"גי תדגר למען סכתונ הומר ולכן סתורס ~ס עסותחקייס
  נמוק  ולנור  כר)בחס במוריס  יותס עוג OSc סססגחס 55 לסורותסלרן
 וקמר מקין סנר*ס ס5ו סס כי סחידוס ע5 לסורות סקרן  5ס' כיתרע
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 וס נכ5 כי נכ) סויט מסוי סיכלת ע5 וסורות כמוני "ין כי חוענעבור התוייעלב-א הטורפ"
 וסמופחיס סכותות כן ולס טסתפקין 16 מכחי0ין ועבדיו פרנסס"
 6ות סגעסס לוהגו 5וס רמע כ5 לעילי יום נכ5 ומופת "ות יעמס5* סו* ברוך סקדום כי ונענוף כ31ס ובתורס סנורך נ"מונת ג6מגיסעדים
 ונניסס 5בניסס ונניסס בנינו Sb סדנר ונעתיק גנינינו רפו 6סר )כ5חכרון
 ונעוצת חמן נ6כי5ת כרח ממייב כמו סוס נענין מלוד וסחנויר *תרלדור
 ידיגו ע5 ונטופחיס בחותות *)ינו סגר6ס מס כ5 0נכתונ וסולרלספסח
 נפינו ושנזכור נמוחות סנתיס פתחי ע) עוד וסננתנגו עיגיגו ניןוע5
 תזכור למען מכתונ ממס ך*וריית* וי5ינ ימת סימרו כמו וערגנקר
 עדות סדורות נכ5 5נו נסיות וסכו מגריס 5י5י*ת ,כר רנות מלותנזה וכיול* מנס נכ5 סוכס ומנעמס חיין ימי כ5 מלריס מלרן 65תן יוס6ת
 למונח 5ס0חית נכופר פס פתחון יטיס 1)6 ישכחו 630 סמופתיס3כ)

o'~Sboכבר נעגייגיס ונתכוין נפתחו וקנעס 6חן נזוז מוהס סקונס כי 
 נכ5 וס*מין נננו*ס ונס ונססגחתו סנור* ובידיעת שעולס נחךוססורס
 רלונו עוסי ע5 מקוד נדון סקנ"ס מחסד ססודס מלנד סתורספנות

 כנחטורס ק5ס נטלוס וסיר סוי "מרו ולחיכך לחרות מענדותססולי6נו
 כ5 וכונת 5*5סיו מוךס 6דס סעס סנכ5 מקוך וחנינות חמודותסכולן
 5נו סיין גילירס כוונת וסי6 נרקנו מסו* 56יו וגודש סנ6מיןשמלוות
 סיוע וס מלנד חפן נתחתוניס )עלון ויין סר06ונס נילירס 6חרטעם
 רוממות וכוונת סנריו )")סיו ויודםס"דס

 בתי וכונת נתפוס סק"
 נו,ויודו סיתקנלו הדס לנני מקוס סיסי' סו* סרנים תפלח וכונתכנסיות
Sh5ומן הנחנו נריותיל הפניו ויהמרו זס ויפרסמו וסמ5י6ס 0נר6ס 

 סתורס יסוד 0סן סנמתריס ננסים מודה 6דס סמפורסמיס כנדו)יססגסיס
 כולס ומקרינו דנריגו נכ5 היימין עד מפס נחורת הלק 5"דס מקיןכ"ס
 נעמס יס bib ניחיד נין נרניס נין עולס 0) ממנסנו נסס וקיןנסים
 סנסתריס סנסיס ויתפרסמו יכריתנו ע)יסס נענור ו6ס יל5יחנוסמלות
 כסו וסקלות מברכות בענין  סחורנו ביערי  ינו" כ"0ר סרביםנענין
 ע5 ותמר סכת ארן ככס ס' עכס מס ע3 תגויס כ5 וימרוסכתונ
 סטך: וירלו~rs כקר* ס' חס כי סקרן עמי כ5 וריו נקיוס ולסר נעונסס o~Oמלפ מסוי nlDlho 5כ3 סונר סיתפרסס 6נותס 56סי ס' נריח לחי:זנס

 בשלהגמו=שה
 ~רנ ונומ פאג"י הוא* טרוכ כי וגו' נשלח ויהימיי(

 *סר כי 5סקדיס לפסוק 15 סיס *"כ סרטנ"ן וכתג . DnSD' ירקוים 5םונ 5ב ויתנולטלר"
 כי 56סש *טר כי פ5סתיס *רן דרן olcib נחס 51* ו5כתונ36סיס

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



 התורהעלולשללןקצג
 *5סיס *מר כי טסו* סדרך 5נחותס ועוג סו6 קרוב כי פ" 5כן סו6קרונ
 כפסי רפ%ס כסו סו6 קרונ כי Sb פ" קרונ כי זס ונפי ונומ' יגחספן
 5*3ימ5ך  למרסס סבזבכ  ספבוע:ס יי* קרונם כי "מ 1 . 75 חט*תיכי
 מס כדמן סניכ 50* סו* קרונ כי 'מ ו 51גכדי. וקניני 3י תסקר%ט

 קרונ ספ5סתיס סו* קרונ כי וי"מ . סנס ימונו רביכי ודורסנ6מר
 סיריו וכית ונוטר כממיס ולת קודים יח עד ומכריס סג,מר5מ5ריס
 סו6 קרונ כי וסע ויחזירוס. יכזרו.פ5סתיס ממכריס סינרחופ5סתיס
 יריו ולס נח *כסי וסרגו טמ5ריס מיקרו לפריס קנני פ5סתיססעפו
 נ5' סטכו nb5S סקוימו ל"י ומנק 5סס יחזרו 5סס נכסס מסיסריק
  קוום ימים ר תון מלמטס יטרקו oh סמ5חמס סו* קרו' כי וי"א .סנס

 יכנרו ים 536 מלריס יק53וס כי שונו 3105 לפרכס סקנסס מזמןסיענרו
 סננדו כיון מגריס יק53וס 63 כי יחזרו 5* מלחמס ימלקו Sb Dbסזמן
 פירס"י מלחמה. בראותם לתער: 5סס סקנכו סזמן וכנרונסס

 5* וסכנכני כמלקי מ5חעת כתב וסרמנ"ן וסככככי. עמלקיט5ממת
 5מ5ריס טונו ob וקץ ט*רלו כ5יסס גי סו* כי נכניס 5סונ רדויסיס

 %5 וסס פ5סתיס דרך יכנרו ס6ס סמ5חמס O~u י5* כמסס עחססו*
 יריו 65 סמדנר נדרך 6ב5 5מ5ריס שונו נם5וס 63רנס כנוריאנוס
 )יח( 5סונ: יוכלו 51* ממ5ריס רהוקיס נ*רלס סיותס עדט5תמס

 סמ"רר דון *לסיס ססו5יכס לכ"ט ..פ" . ישראל בני עלווהמושים
 וחיו סנינותיסס 6מר סכמים *1 פ5מתיס ע5יסס ינולו פן .ירסיססיו

 ג*ו5יס כמו רמס גי 1%5 ס קוטר סג* ומט . 5ס5חס מסעד כמוח5ו5יס
 וס עמו. יוסך עצמוה את משה ויקח )יט( : סנורחיס כ:נדיס כמיע6
 וי"ל סרני כתנוניוס ולמס טרעמסס מנסכו מסכסר*סון כ5 5כתונ .15סיס
 סנדי5וס נסוכות וכבחכו ניחד ססנטיס כ5 כנטות לקחו סר*מון סניוסלפי
 הולך וה' )כא( כמו. יוסק כלעות טפס ולקח 5נן ולחד %חדכ5

 ס5% כח כי 6דס גני כבסון מדבר מפסוק כי 6נרסס ר' כתנלמניהם.
 וסי סנ' מקוס כ5 קמרנו כנר כתב וסרמנ"ן . שרש כס סלדומדומו
 לפכיסס וסולך נכנן סוכן סמם כבוד כי קומר ורולס עמו ויכו וניחסוך
 . להבם להאיר י סקס נ"מ? סוכן ויכו ניח ונ5י5ס סככן נעטורגיוס
 ס" סכנניס כי 5י5ס ונין יוס נין טנדעיס סיו ענניס סני *15 ייכ5

 סקס עט? ?י כ5 *5* 55עס יוס נין טכיריס סי' ו65 *וחסטקיפין
 מכונר 5נו בכבכ כד כל כי *  פרעה  לב את  וחדקתי נר(יר י ס51ס מתי יודעיםס"

 נקנו מס ס5י כדסמכות
 ויונד )ה( : 5נו לחזק ססס סו5רד כן וכ5 ינרחו ob 6ץ *חריססלרדוף
 סעכיס ססיו מקוס נכ5 מסמיתש מסיו . העם ברח כי מצריםלמלך
 כיוס ננוכיס סו5כיס ססיו נמי *י וכזור. דגתם סיס ס5* ניכרונוס
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 התו(על ה ל81ום הטורפי'
 כענדיס 51* וכגור ותוף נסמחס ויוג*יס 5סתנוסם ונס דנ5 5סן תעסורמס גי סעפו נמס סכיר כמי *י . *מרו כשסר 5זנות ידוע 3טקוססככו 50* צנרתו ניכר טיס ולס כגוכיס 5*חוריסס יכו מסרי שלועססנורת

 סניפך רה"י כטסם ס5וחיס סס5ח ים ונידרס . 5ענודתס 5סונסכתידיס
 וק' 5פרער4. וסנייו נ6ו מזרו 51* 5חזור סקנסס ימים מ ססניעווכיון
 סדעתס נ' ביום סס5וחיס ירעו מנין *"כ 5*חוריסס חזרו נ' יוםססרי
 חזרו ס)* כמרש ך' ויום ל יוס חזרו ית6י קסם *יגו זס ומיסושברוה
 נתח5ת 6"כ ג' יוס חזרו *ס ק0ס וטשו . 5נרות סדכתס יעויוהר
 ס5ן ספרעס ים ונטדרס *חד יוס ISQD 5%* רחוקיס סין %5 נ'יוס
 מס 5פי מעגין סיס סכ7 ו"5 ימיס ננ' סכ5 שר56 סס5כו ימיס ו'מסקן
 ימס נ' מסיך ממס מירין ק"ך סר%מון גיוס סס5כו במדרס ג"כסיומר
 סס5גו טס 5*חוריי4ס חזרו נ/ וניוס *חד יוס מס75 כור סרחיקו נ/וגיוס
 ון וניוס סר"5ון ניוס 0ס5כו ימיס ג' מסקן רחוקיס טסיו סרי נ'ניוס

 ניוס שירכס וינגידו סוכו )"מוריסס יותר עה מורו ס5* סס5ותיסכסרקו
 טיס נ' עור המרש סרחיקו ימיס סנ' ונשכו 6חריסס רדף ס/ וניוסד/
 נ5י5 וססינס ו' ניוס פרכס ס5ן זס ת5 יסים ו/ מסקך רחוקיס עסי/סרי
 נמי עיתי פירש"י . רכב מאוה שש ויקח )~( : 5יס יידו ולזז'

 31ירום5מי סרח סנגויס מו3 ר' ימר עכלן ס' דגר מסיר* חסיו3מכי5ת*
 . מוריןין ו%5 טעמן %5 ?נויס ימריגן דם* דווק* נמ5חמס 3סמוקי
 מסין )ומר 5רי7 סיס 5* סנסזות *5* עתו bSn 3עי5 ספירס"י מסולב"ז

 ?3יח כסיות דרך וכן 3נתיסס טסגס*ריס ססי' ס*יפמר ס' דנרמסיר%
 36רסס ר/ פ" . פרעה רכב סוס כל : כשכינס כסן וספרדיסססוסיס
 ר' תמס . מאוד ויראו )י( : יתך ~DS *65 מפח,-ים סו5כיס ס"ס5*

 "מרסס מסרוופיס רגלי *5ף מקות סס 50 גדול מחגס ירקו *ין*נרסס
 50 *דוכיס סמלו-יס סיו כי ותירן נגיסס וע5 נפסס ע5 ילחמו 65ולמס
 onSc5 ינ" ו%5 ספ5ס ונפחו מגריס ע" 5סנו5 5מוו וטכעוריססימרץ
 מתו כן הנ5 שר*5 ית מולס ס" מכס תפלת 65151 מעט נעםלנמוק נ* ני תריס ס3* ט5חמס מ5ומדי ולי  גרדפיס יסרתן וס" "דוניועם
 זור סקס עד נבנעניס )ס5חס כת בסס סיין ממגריס סיוגי _סעסכ5

 וילו נט5חטס. לכמוך ויכלו ננוסס נפם 5סס וס" גלות ריו ס65סמדנר
 מיסר56 *מד תכננך כ5ו ע5 ולמסיס נפסוק רנותינו מדרסו סדרםר6ס
 וחיכי מלרייס נ' 1ס

 ומי תימק סיס 51* כליו מפ5ינ סיס 5י ס' ימ"ך
 ה' אל "2ראל בני ויעעקו : מקוד כנד נעס עמלק נ* %50 15סנף
 ור** סרמנען פ" . קבריכם אין המבלי פשרה ארש ויאסרו)יא(
 עסית זית מס 1טר נו נועטיס סיו 65 5סוסיעס ס' *5 ס5עקו65מר
 נתפ5ס- בעקת *מת כת סיו כתות כתות "%5 מטלרים לסוליתנו5נו

 וימרו כתע סכתונ אן וע5 נ*סועס נוחרת ופינס ננס מכחסתוט*חת
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 התורהעללנשלל( הטור פי'ק
 סם סי% יסר56 נני כי יסר"5 גני נומר תזר כן וכ5 סוף ניס יםכ5

 5מטס כתע ~כן וסמון סס סו* סכם *נ5 לכרו ס3סס סטוניס5יתידיס
 יסר56 ויר* סימר כמו יסרבל נני וירלו למר ו5י ס' לת סכםויריו
 ו6ונק5ום נביאו נמסס ולם6מין ס/ "ת לירקן הזרו סכו5ס סנדו5ס סיד6ת

 מתפלין ס" מ5" אומר תרכומת כנק כסלו טר"5 נני חכיקוהרנס
 . ססולי6ס כ5 לפניו מתרכמין656

 ונמכרות"
 OS/ לכקו סעתת5ם עפרם

 %מרו "ריסס וקרנ תוזר סיס ס%5 וכסרלו טכ5יסס 5סונ פרכס נ5נ5תת
 למות לקחתנו : מסם 6הר לסרסר נאבס ונכנסס תפ5תיגו נתקנ5ס%5

 נמוצר. עסותינו "מרו וכן נמ5המס למות 5קהתנו ימר ליבמרבר.
 ~כת רוליס סע 5י מלהמס רו"יס סיו %5 06 *ץ ט ימרו סרמנ"ןופ"
Sbבל"תס מיד כן 15 סימרו ויתכן . ונלמד נרכנ סס ימות סמדנר 

 יס  סמדנר דר7 כסססינסטמנרים
-q1D 
 דר7 "ס גל% *נס 15 סימרו "ו

 יס סטדבר דר7 ואס ננו לתמו פ5סתיס6רן
 סוי

 *ת 5כנוד 5נו טוב
 סמ5המס כ5 מהרכמיס תיו סניסס מכ5 4 וגריס סס ממותיכוטלרים
 יס כי קונר ויין נט5תטס מתים מסיו 4טר סמדבר וסזגיר סמדנרוכ5
 סמנני תהדס מלמרו טמס מוכה וכן גקנריס סיסיו סיפסר נייסונסיו
 דכת כ5 סרמנ"ן כתנ . עיר לראותם תוסיפו לא )ינ( : קנריס6ין

 יסוכת "ה וריו סתילנו פי' וסכי לדורות תכסס %5 מלות סו%רנותינו
 כנר כי לוכק סיס hS מסס כי לנרכס ר' כתנ . אלי הצעק מה)סו( י כולס כד 5ר%ותס תוסיפו ס5" "תכס טלוס וכור מסס תירקו 561ס'
 ססס יסר"5 כ5 כגנך ומטס "מר יסרתן כ5 "5" נפרכס ו"כנדס*מר
 ימר ולמס 5לכוק 5סס סיס רפוי ג"כ סרמכ'ן וסקסם . לוכקיססיו
 ומהפק לוכק סיס סמסס "מרו ורנותינו . תלכקטס

 bS כי סגכון וסו"
 יתנסג "יך ידגנ 5ת נפרכס ו"כנךס 15 "טר מכנר "כ"פ יכסס מסי7)נ
 ופי' ינתר סדרך ססס סיורנו מתפ55 וסיס מיתור וסלוינ מלדניס סיסכי
 כי 5לגנוק לור7 75 ויין תכסס מס דר7 3מ"ו5 75 מסיס ל4 תלכקמס
 יסריך: בכ55 סי* כי מסס לכקת סכתונ סימר ו5י ולכנדס סודגנתיךכנר
 סמלנפת סרס 15 ודוחס סמר כמו סרס י"מ . ממך אח הרם)טז(
 ולמיי ידו 6ת מסס ויט כתינ ולכן נידו ' כנטות סמטס ססר 15סימר

 %"כ הוסס וקינו 5לוו%ס מכסים סינס סמכות סנרונ 5מכ5סהפירסתי
 מחנה לפני ההולך האלהים מלאך ויסע )ים( : נכלן נס כןנימר
 נקלס 5פניסס ססו75 ס"ס כמור סו" ס"5סיס מ%5ן ס,ס י"מ .ישראל
 מיהייסס ס75 5י5ס ונקותו כמנ"ך מססמיס מיורד lbiD וקורסולסליך
 סכנן כמוד ויסכ נס מץ  מפייימ ס"ס כמוד וכסגסכ כקיסםלסנן

 5סהסין מלריס כמהגס ס6ס כמוד נין 5י~פסיק מ"תריסס ויעמודטפניסס
 כסת5ק 51" כמוו כ5 סס סכמך ויכמוד סכן נצמוד "ומר כן כ55סס
 טסו" פ" 6ברסס ור' . 5מלריס 5כהסי7 כדי ס54ות נסירכמו

 סנןו5 סתר
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עלב',2לון הטורפי'

 התו~
 מלפגי ס*0 עמוד 0ססיר . וענן אש בעמור מצרים מחנה עלהן וישקף )כר( חסר: וגו'. סו5ך וס' נו מכתוב וסו* נענן לפניססססו5ן
 מלריס מחנס כ5 ממקיף סיום וסמו סימיס סיר כמנסג י0ר5%טחנס
 מחנה אח זיהם : סוס ימרתן נו יסתמכו 706 סכנן כמור וניןניגס

 . אופן את ויסר )כה( : סיס כסוד 50 סחוס *5יכס נסניכ .מצרים
bS10סיתס כנידות כל כ5 סיס 05 ס*ופגיס נ' מסיר 0"5ו *ופגי ימר 

 כ5 וס גופ5יס יוסניס סיו ס*חד רק כממסיר "ב5 בירן נגררתסלנ5ס
 קמר מסתיר מרכנותיו יופן ית ויסר כתנ "ברסס ור' ; ומסתנריס~ס

 ככייס .5מכ5ס סכתונ ססס וממומת קלס נסיותס לנרות וססוסיססיופן
 וים )כז( : בכנידות לנכנס כדי לנרות יכלו ו5י ססוסיס וכ5כ5יסס
 5נקכ יתנרן לפגיו מרלון סיס סרמנ"ן כתנ ' הים על ידו אתכהגה
 651בדס 5מלריס 5ס0גי* יס טהרנת סחוס כ*5ו סיריוס קדיס נרוחסיס

 יוסף ור' . זקת כ0תס ס' יד ו5* וקרנס סיס ממס ססיוחסיחתנו
 "חד פסוק זס *ח ~ס טכחיסין נרצין ספסוקיס מגי *5ו כתנקמחי
 ברוח סננקכ "ומר וס3' נם דרן מטס 50 ידו מפכי סיס סכנקכלומר
 כסקר וכדיין נס דרך נמטסו בקכו סמ0ס סניסס 5ייסנ וימקדיס.
 טונעוס  יסרתן איו וסקפ*ו סרות סג* ו)ו5י ורפם טיט ' סיסנקרקש
 5יינס ס5י5ס כ5 כוס קרים נרוח סיס *ת ס' ויולן ספסוק פ" 5כןנסיט
 . פרעה היל לכל )גח( טסס: ידי כ5 כנר סייס ויבקכ וסרפסמטיט
 נמקוס כן סייכו סרמנ"ן וצמר, . סמקריוח דרך וכן יתירס 5'פיר0"י
or~~bSb וספרסיס סרכנ *ינו סחיך כי פרכס חי5 5כ5 פירועו blb מס סם 
 לא וחלו ופרסיו פרעם רכו סוס כ5 *מר כ*0ר כמו 5קח לסרעמו

 כתוך מיבשה הלכו ישראל וכני )כס( : *חד כד Sb~c1 עמקנסעת 5* וסני כמו "חד *פי5ו פי' *ברסס ר' כתנ אחד. עד בהםנשאר
 ספרעס בעוד כי רוטר *חרת פעם זס מזכיר 36רסס ר' כתנהים.
 מסיו סנמקוס נוול פ5* יסו גבוגריס מי0ר5% כדיין נם*רו 3יסטונכ
 סס סני* ותיק פרעס ונטקוס מיבם קהים רוח קס סיט שעריסי0ר*5
 טס כפ" 5וס ורסיס חוסות ונעמו סגקרסו המיס לחמס צהרתרוח

 וכתע ער56 כס סיקס nhrl מיס נכרמו *פ7 ונרוח נסירה0כתונ
 בסוס כתיב כן וע5 מלריס "ת סטינכס סי* ועת יס כממו נרותךנחפת
 ויושע )ל( : נינסע סוכו יסר"5 וגגי סיס מי "ת גב5יסס ס' ויסגססירס
 קקי "מלריס 5"1 . הים שפת על מת מצרים אח ישראלוירא י פרעס קיטת טויסס מסיס כוסכיס איו 5* כחס ספד . ההוא ביוםה'

 *5ל *רן תנ5עמו דכתינ ננקטו סנמקוטס סינסס "5 סיס o~1lcoס5"
 דכת 11 וקין כסטנעו טת *וחס ררו סיס ספת סמע5 קקי י0ר"5כ5

 סנד61מ סמכם *ת *נרסס ר' פ" הנדולה. היד אה )לא(רנותינו:
 _' : לויס ס' יד מכסכמו
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ק
 התורהעלנ-,2לו( הטור פי'
 מרזו "נום זור *מר les פתח ~גינפי * ישיר אז )א(פו

 ע5יסס וטפך יקרו* Sn1o *1 דכתיננ*1
 ומקז נקז סחט* ונסנין נקז נמנח וינסס ש 3כו סייפך וינתכו 04ינסס
 כי 2 נ*1 למנח פתח 5כן סוס 5עס סרע נסמך 5דנר פרכס Shנעתי
 סרוגת סנגור וכ5 נמ5חמס מתנקף מסו* מסוס ע5 נהנדס . נאהנאה
 *נרסס ר' פ" . יה וזמרה עזי )ב( ניס: רמס בניאס *ת כישיו
 יס כוי תטרח עף כתיג 4% כמס ויתרת עלמס עומכת כך מ5תכי
 4 ס" וסול יתנרך לנדו סםס סו* נו *ומר לסר ותפירתן ע1יופ"

 ו*רומסכסו לני *5סי חס ננוס ו*ומינסו תקיפי . ואנוהו אלי זה י5יסועס
 מס סים ע5 ספתס סר*תס ט5מד se~ זס רנותיכו ודרסו ננורתו.ס*ספר
 קוטר סמן ייפסט ולפי . נ*לנע *ותו מרסיס חסיו סנניליס ררוט5*
 ה' ימינך )ו( : סייס טסם 1ס כי כמו נרסס סלינו דנר ע5 יפעוזס

 ופך בן *ויב חרען ס' ימינך בכח סנ"דרת ס' ימינך פירס"ינאדרי.
 מנ"ר *ינו *נ5 5ספו5 ספסרן דר7 ודקי סרמנ"ן וכתב . 5כפו5סמקריות

 ופרם וככון . קולס כסרות נסקו ס' נסרות נסקו כמו סכפי5ות מןדנר
 : נדל נכת *וינ תרעו ס' ימינן נסס נכס 6מספי5 נכח כ*ןרי ס'ימיכן
 סקמיס כ5 לכרום תוכף נסס כ5 ע5 5מכ5ס ססו* נאונך. וברוב)ו(
 כקם ויאכלס 3סס Srn" 5נד חרונן רק לסרוס בר51 5כ5ו לור7 5ווקין
 . אשיג ארשוף אויב אמר )מ( : 6,ם דוטס חס Vb החרון כי סים~ני

 *ונקנוס דינת וכן *מריו סילקו ומפחס 5עעו *ומר סיס סכןפירס"י
 סופניו מס ע5 החוזר נרסס ו5י סרמנ"ן וכתב . סנ*ס *מר רסוססתירנס

 *ת ויכסו ממיס מנו כלסר ,ס וסיס סוף ניס סטנעו *מר מתח5סכי
 לפיך נרות כי 1ס נעמס *י7 5פרס סג כ7 ובחר סכרסיס וקתסרכנ
 ס*וינ חסנ 1ס ומפני תסוסות וקפלו מיס נכרמו סקדיס רוחסו*

סירדוי
 וכסטו נרוח7 וכספת טסס נפצו ותסך* ם53ס ויחרק ניס ויסיגס

 נסגס ס"ס ורוח מחסון ננזפת נסגת כמו פ" וסרמנ"ן . 5סטניעסרוחו סני* 2נסץ כי נסן מגזרת *נרסס ר' פ" ברוחך. נשפת )י( :יס
 סטטוס 1ל"5 הרא'ש א"א ואומר :נו

~Dbt 
 נערטו לצין ונרוח חה5ס

 חס סו* סלף נרוח כי מגס 5סגדי5 ביי נרוח7 גספת *ומר וכיןמיס
 טקפיי קר סו6 ספס ורוח כקיפויעחין

 סתס סלף רות סיס וכקן סמיס
 כסו בעלולות ס3"ו . כעופרת צללו : טתירס ספס ורוח סמיסמקפי*
 נסס ססש מלע"פ 1ס 5סס סיס ממס סט*ח יוסר 1ס ומזכירסעופרת
 סוסים רוכני רונ כי 6י סיבסס *5 קרונים וסיו כסוט יכעיס סכיורניס
 ססנינש תופסי וכן סמיס פני ע5 מטיס ססוסיס כי 5סגל5 ר*ויססיו

 סיס בתון עלריס *ת ס' וינער וזמו *חד ממס גילי 5* *כפ"כנילו5יס
 פיסע . בארים כמוך מי )יא( : ניס וספעס טקסס נרוחססגניסס
 D~Sb3 כטון סי *נ5 חזקים רסון ססו* nDb3 סרמנ"ן וכתב .נח1קיס
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על תתשל הנפרפי'
 התוןת

 כלון ססוש עלון Sh .כקרש וסנ"ס oSb נקר6יס ססס טעלס נע5*כיפי'
SDנאדר כמוך מי : כולס 

 בקודש-

 קאם: נכסות *דר כטוסו משין
 וסרמב"ן . נסן ימעטו פן תס5וחיו ט5ספר ירסיס פירס"י . תהילותמרא
 תעמס נסס ומחס55 נור*יס דנריס עוסה כי נתעות גורך סתו*פ"

 נורי נוס סו* ותגס ענויו *ת 3סס וסוסיע רלונו נעונרינקמות
 ומסון)

 ארץ חבלעמו ימינך נטית )יב( . נסס מסו55 סו%יסר נ27ריס נור* סו" סמם כי %מר נכוסכם נורייס 6רן משכי כי ונעבורט"וד
- 

 *מרו
 נטו" וימין יד למון *ין 0פסט 5פי 0רמ3"ן וכתנ . 5קנורס סוכורצותינו

 01יס ניס סטנעו "תר לפרס נר6ס כן ע5 01מתת0 5כקמסרק
 Sb סעפר וימונ יכנו כי *רן חנ5כטו מס סימיס כמנחג נינסססם5יכס
T-boנחית )יג( : מט5 %51 ס/ 53כ כמו ונסחתיס ננ5עיס ובנס כתסיס 

 נמקוס ענר סו* כי "נרסס ר' "מר . בעזך נהלת וגו'בחסדך
 יכו" וכןגנתין

 נטית סיוינ גנ5 פימר נסני5 נתנ וסרמצ"ן . נגנייו'
 ונסלת סג"5ת ,ו ובס סןר7 5כמותס גבנן נעמוד נתמרן ונחית "מרימינן
 סס *5יו כי סמקדם ניח וסוף קדס7 נוס Sb יון נעת ונסלת*ותם
 כי *נרסס ר' Dh" - ופחד אימתה עליהם תפול )טל(סונניס:
 6דוס ע5 חוור Sh hib?1 סקרונ 6ע"פ כנען ע5 החר "ינו ע5יססתפול
 כי נעבור פחד ע5י0ס סנפ5ס פי' יענור עד ס5יחריו פסוק טוכמוכן

 נעס 5קר*תס ollh י%5 כי 1*י כלען T1b5 סינופו קורס עליויצנרו
 עמסם נכמס סיס עיסס סנפן פרדס ו5ו5י עטסס נדחס hS ט"מכני
 סר06 לחס פי ועד. לעולם  ימלוך ה'  ליח(  %ופס: פלטתופרוב
 כן טורזיו 6ת ולינן כנדיו *ת מסוסים סכ5 ע5 וט5ך סס5יט סו*כי
 מוס בא כי )יט( : ועד לעולס סדורות גכ5 ולנסות טועניו סרלוןיסיס
 בני נעור ס.ס סי *ת כליחס ס' ויסנ ניס ובפרסיו נרכנו פרכסDID נ* כי ו*ומרין מסוררין סחיו מ0סיר0 וס סגם *נרסס ר' למר .פרעה
 נלסון *יננו כי נכון סטינו סרמ3"ן וכתנ . נח.כו נינסה סו5כיסיסר56
 פרעת סוס נ* כי ימרץ קנני מחס ימיר %ו וסירוסו ומננו0%הפירס
 ותיקו פרנוס 63 כיסר גטי *י . כמחרת נוס ו5* סיד סתו% ניוטביס
 סירס. *מרו נתנו שר56 צני 3עת סש מי *ת ע5יסס ס/ ויסגניס
 מריס )קחס כי עוןוקמר

 סתוי
 50 סר*סון כפסוק 5סס ועננוס נידס

 אהות ( כ ) : מתם החדי שרץ נני מענו כמו התריס ותכמססכירה
 כקן סוכירו הסרן סווכר ו5* נמירס ומריס מסס ססחכרו מפני .אהרן
 סנט *5יו טתיחסת סנדול 6חי0 ססו% 5ו כנוד דרז *סרן "חותוקמר
 תמנע: לוטן וקהות כמו ס*תיס Sb ליחם סכתונ סדרך ויתכן נני*סו*
 5פניסס גננן עטור סש מתמ"ס כי "נרסס ר' כתג משה. ויפע)כב(
 ב5י5ס נסעו ו5* פחד עוד 5סס סיס %% מלריס וכסטנעו 5י5ם *פועטור
 סיני סר עד nIDDD מס %56 וקינו 0' פי ע5 מסס וסמיעס תענןסר

- - .- -- 
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 להתירהמישלחקצט
 ו5פ SOb 653 5עטוד יכף 6ס5 15 60ין ומי 5ח ו65 קר hs טונוס"ויר
 ומסט ס"ס כסו עמדו סם o15olb 5סס עסו סיני סר ~גי וננכסיזיקנו
 סטים כלי סולי6ו זס ובכנור סמרכן 0יכ0ו כד יעמדו 00 כיסוךיכס
 הומר ר~פמוק כי ססוכות חג 6ת לכסות 5וס 565ס וכר ו5סיותהמלריס

 הינן סמוכות כי נכנניס יצנו ו6י7 י0ר56 בני *ת סומנתי נסוכותכי
 כתוב כן כי עליו עגנו סמם מוריד סמרכן עסו וכהצר 5ענניסדוסים
 ובכטור כתיב וט  ובכבור י0ר*5 נני ימגנו סגבכן ובנסוגב 13 5י5ס תסיסו06
 סמחכן כ5 ממתח5פין סס עמוויס 3' וסנס יומס 5פניהס סולן 6תסענן
 סקנ5ס. ע5 ונסמוך סברתינו נניח תיו כנוד כנני סז' סיס קנ5סופס

 טנקת סיס ניזח סיתס סגך"ס 5פי כרחם נכ5 סססיעס דרסוורנותינו
 סדרתו כטו סמכינס טויו סנפנו ססג*ס סיתס כל סר5 ועט .טלרים
 ויסע ר5ו ט65 עד ולגוסו 46טוס

 וסולרי
 )כה( : כורמם 3כ5 5ססיכס

 נענין 656 סורס חסון טללתי 50* נכנור סרטנ"ן כתג . עין ה'ויורהו
 סעו כי ספוט נדרן נרלס כולס וכז 5טדני פ" )י ויקטר ויורניקיטור
 ורנותינו . 5טסס , לותו וי5טד נו סגו5ס וסי* נטנע סמים יטתיקססו6
 טען סיס 65 כי ויורסו פ" וח"כ נס נתון כס וסו* מר ען מסיסלמרו

 : ננס  146  ןסטלילו ין ויתומו יח סורסו והס"ס כסוי  בפקוסנמני
 סקלת 5סס נחן הנמרס פירש"י . נמהו ושם ומשסט חוק 5ו שםשם

 . 5עס נססו וסט ודינין לרומס ופרס סבת נסס 0יתכסקו תורס 50פרסיות
 *סר כחסר וסמספטיס סיקס ol~lno כ6ן פירס 5י onS סרטנתןותמס

 נני כ5 56 דבר 5*מר טסס 56 ס' וידגר ויתמיך 5מע5ס סנזכרותנפרסיות
 סחוקיס מסודיעס ט0מכ נסס היתפסקו פרמיות 0*מר רפ"י ו05וןי0ר56
 ס5יטד זס דר7 כ5 וכך כ7 *תכס ללוות סקב"ס כתיר on~b ולימדתסס

 נסעחס יק153 *0 ולדכת נמלות 5סרני5' כדי זס ועמס סתורס לנבינו365רס'
 נסובר סכנם כססתחי5ו ר~פ0ט ורן וע5 . נססו ו0ס סיטר סנסיוןוסוף
 חוק נקרי סמנסג כי נותנת 6רן 56 נו6ס ננד נו ינסנו ס6י7 5סס*מר
 כסוגן מסוער נסיותו מהפט ונקר* חוקי 5חס סטריפני סנימרככגין
 נתוקי 4סרס נמי 6י . טנ מרפטו ע5 וחרמון סר*סון כמספטכוכתינ
 לקרו* וסלמך סרכנ 5סנו5סמינר

tos %סתיו וטספטיס תכונס דרן ע 
 נ*ס4סס 5כת וסלנכ סזקניס נעלת עסתנסנ רעסו *ח *ים 65סוננסס

 יגססו ח5* מוסר ותוכחות דגר למכור נתכנס הנפיס עס סקוסומינהגו
 סליוס וכענין סנ6 6סר ס/ מוענות כ5 נסס יכסו 706 סמו55יסכטחנות
 ושם רגנ: דנר טכ5 ונסמרת *וינין ע5 טחנס תלי כינתורס

 הסריס סיס D1pD *4 וסני6ס מיס סס סדין נדרל ססו4כס5סורע נסרן-
 אכם ויאמר )כו( : 63חרית7 5סטע7  וירעיב7 ויענן סנ*טרהסיון

 בעיניך והישר : לעסות סילון טס 5סנין *נרטט רי פ"שמועהשמע.
 תעמס. 5* מלות 11 למצותיו. והאזנתם : עמס מנות זותעשו-ה.
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 י התויהעלבב~טלדז הטורפי'
 ונותן סנוס6 סי סכ5 וטחן b~D זס תכסס נכיניו וסימר דורםונטכי5ת6
 כ5 קיים כ156 סכחונ עליו טע5ס סיטנו כוחס סנריות ורוחנ*טונס
 6% %י סיוטר כ%ס פירש"י . רופאך ה' אני כי : כלססתורס

 וכחנסרמל"ן . 1414 5*דס סמחויריס והריס ת*כ) bSn ומוסירזסרות*
 ניטיתן 65 רלוגי תעמס *ס 5כנדו 3סנטיח ס*דון דרל ם*ין פסע זס*ין

 יסע ס65 הסרס סי6 11 656 סנתורס סנטהות כ5 ק ויינןנחו65יס
 סטח5ס כ5 כי מחלם *ותם מכ5 ינל5ו צקו5ו נסטעס כי כטלריסבמורדיו
 וקטר מטעו bSt~ טלריס ע5 ניל כנסר רענו עיברי ע5 5נ6 ר6ויסססי6
 רפקתי כמסר סמרן ע5 נמס סריי טח5ס סקרנך ס6סיר רפיך ס/ הכיכי

 ספן סנטדנר רשמון *ות וסו* סוס ספות כי %רסס ר' וכתג .סטים
 1*15 5דס וספכס מתוקים סיו סיפור סימי כי ס3מלריס ר"סננסממכס
 ריפש כיסר 5ן ייטנ כי שותו ו5יסוב נכס ירינ פן נו תסרס ס5למפניו 5יר* 5ך ים כן ע5 ויהפכו דנר יעסה יתנרל סרס ובנס ורפלס סריססיו

 . תמריכם ושבעיפם מיבם שנות עשרה שתים ושם )כז( :סריס
 סטקוטוח נמפ5 סעפים 6חד בסקוס כוס סימל' גדול דנר *ינו סרמ3"ןכתג
 סנטים 4"נ כנגד 5סס סנזדמנס ופירס"י טיס עינוי וכטס כמריס כטסים
 נס סנמעסס קומר רולס ob ס,טון ,ס סו* מס וכתי 51* וקגיסוע(
 36רסם ור' . ~קגיס ע' כנגד דק5יס וע( סגטיס י"ג כנגד מנועים י"נמס נר* 1DSID ס2"ס הנרי מיום דורס ונטכ5תין . סעס נ*ותס מטסנעמו

~Db
 סרנס עינות נ56יס כי ממרס ידפן טונ 5טקוס סנרו טספר ססכתונ

 *מר ורכן מריס סמימיס נלרן ילקחו 5* סחמריס מ מחוקיס סיסוסס
 סמןויחנו
 סנטרן נתנ * מין מרנים וגו' ויבואו ולמלינם ויכםען )א(כמו

 סכתוגקחו
 יס ע5 חנו o'Sbn בנוסעס כי קלרסדרק

 סוי
 ויתנו סוף מיס ויסעו

 ט*4ס נסוע וכלסר סיגי עד ט*5יס טניע גדע סוס סמדגר כי סיןנטונר
 נו ועסו סמך2ר לחוך עוג תכנסו סיס ממפת יכפעו סוף יס כ5מנו

 חוכים פסיו נרלותס. כי 2*5וס סמן ד2ר סיס רנוהיגו דעת וע5נסיני ( י לנרעלידיס וחגו סין גמךנר סו* *:ר מילום וגססו וקלוס יפקסטסכות
 י:הרכטו.ו5כן,יטר פחדו טמנת יל*1 ו5י וללוס נדפקס נמדנרתוסעיס
 : גמדבר נסיותס רק 5סס נו"ס גיוס סת5וכס סיתם )* כי נמוגרוילווו
 סלינו 3י נמרל לנרמס ר/ כהנ ישהאל. בני עהה כ5 וילונו)ב(
 ע5 וי5וגר כדכתינ סכם קלתרק

~CD 
 כלידת וילונו סידכתינ ונמך3ר

 סכתוב מיספר ר"וי סיס סרמנ"ן וכהב . יסרן וע5 ממס ע3 יסרי2כי
 סס ויכ3 לצנוע )חס וקין לעס ולכו) נסר ולין סי*מר סת5ונסטענת
 5חדס יום_ ט"ו סכהוב מלמר ופירמתי ונרפידיס *סר-כמרס כלסרסעס
 וקנות טטלריס ססולילו סחררס נעומס ניוס מנו 11 חגיי/ ופירססכי
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לבמקלחרא
 סכהונ ס,כיר כי כתב לנרמס ור' . ת5ונתס פירם 5ל .ולס זו סילרנוהיכו
 טמלר" סילו ימים חדת 5סס סיס מכנר קיטר סמני לחוס יוםנט"ן
 טעם וגס תיו רנ קס5 כי ומקניס' ממלריס סולילו לסר ס5חסולכלו
 5נו יספיק וטס נלכ5 טס למרו ממלריס רחקו וכנר סין 5מדנרנגויס כי ת5ונתס 5סו7יכ סין מדבר רינתו סכהוב ככיר דשתי וע5 .סת5וגס
 מסריס "5 הינולו סנורים סיו מתח5ס כי נו כליס לנו למה סגדו)נמדדת
 טללו '5ל מוסב ועיר ימיס הדס 5סס סים הלו ועתם סני3ותיסס*סר
 וע5 טפס .ויכונר-כ5. טכס וזסו 3ו סבלנו סגול נמדנר מהים כו5גולמרו
 לותנו סוללתם כי למרו ובן סמדנר מפני  פויופמ(מיפמ  כי  בברברלסרן
 כוס גוץ פקסן וסקסן-5ומר ממדבר סקסן-ס,כירו כ5 רסמית סמדנרל5

 עתן 5ספ 5ערו7 ומתחל ת5וכתס סמכ וסורס סגדכן נמדנר נרכניסותר
 בסביל ממטיר עלטר י3רסס ר3י פ" . 5כם ממטיר הנני )ד( :3מדנר
 פחיס כ5-כבהביס ימטר ונוטנו סרטנכן וכתג . מטר כימות סעימיס מןמירד
 סנטר: כס נליס סיו ולולי ולס גפרית כטורס וע5 מדוס ע5 סמטיר וס'וגו'
 נענור . להם : מחית .לגל סל סמהרגס ירידס 5סון פסול יוכן5וסודכת

 תטיס ו5" 5חס נקרל פת כ5 כו עוגות. וכסו פנל' כמו 5חססיעסוסו
 כסו 55הס 5סס 5סיותו טטטיר פ" 5הס עמטיר ויטר 5נד.וסעורים

לכוליי
 5כס מסטיה סנני פי' מ6כ5 רסון 5יכו5 וי"מ . סלרן טן 5חס
 5כס מסטיר סנני נכ55 וכ55 למס )חס במו 5חס נכ55 3סר ונסטיכ5
  ונדנהי סס5ו כנין סקנסס 15 סימר נמס סכתונ מקילר לו ולסלוסמן
 5עו5: כןפריסית טקומות נכמס עקרותה כדרך סלו נס ועי' סירילמנס
 פיצחזסו וסרטנתן . נו סתוויות מלות ימטרו לס פירס"י . אנסנולמען
 חכס'ו5י:'ורד.5סס כ5 15 לריכין וסיו 5לכו5 טס נידם סיס ס5,סנסיון
 b1Q1 זרכ קוקוס 5י כמדבר *תריו סבכו סכי ויפיקו ביומו יוס דברל5ל
 כנוחל ]מכן לבותין -IDY %5 לסר נטדנר טן סמלכי5ך סנלטרכענין
 סייס סנרל חי ביומו. יום דבר ולקטו נלתריתן: 5סטינךלנסותן
 ,ס סרי כמחר יוכל טס ויומר פיוס מיכן )ו סיס מי סכ5 פרנסתו3רי

 על6 גימר 5ל . ה( כבוד אח וראיתם ובקר )ז( : למנסטקטכי
 ויפנו לסרן סכם ל3 בדבר 5סס גריס כיוס 13 כי נכנן סנרלססכ3וד
 סרס כרוד סתריו ופירס"י סמרורל%

 סכותי
 תיגס דרן ננקר סטן 5כס.

 13 5כמ מרלס. ו5כ7 5לורך לותו סס56תס מפכי לחקנו גיוס מסותסט
 303י) ס' יעגנו7 ודליתם 3קר סילטר נכון וחיכו סרמל"ן וכתםכמודו.
 לת כשטעו _נוס מסמל רעוד נוס ים כבוד טס כי ננקר סטן 5ססקצתן

 נסנור כי )פשוק'ס5פכיו נמסך ננקר כי כת3 לנרסס ור'*נותיכס.
 סתדעו נסנור סרס כטכס יכסס- לוחות י לסר קותנו סו5"תססימרו
 סוףכי

 ערג ופי' ננקר 5טחר וספני- סיוס נכינ ס"חד D~ne סוגיי
 ר"מ זמי/ סול 7נר תחקת ורליתס תדכו ננקר וגס כולי* ס' כיוידגבהס
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 התורהעלבשלת הצורפ"
 'ונקר-ובוק סיין סו5י%.6תכס ס' כי ורייסס וידכתס- ונקר כרבסי6מר
 סיס כי סרמל/ן ופי' . סכנוד רלו גיוס נו כי ס' כנוד "ת ורייססונס

 סמן "נ5 סכו5ס דרך נרוח סיס טן לוהס סגין סם5ו כי נטן גדולנפלי
 מס וסול נרלסית טעסס ככנין נסמיס תדםס י5ירס 5סס נוזרכחס
 נכרנ 5סס יעלס לסר נלוח *סר ולכך ססטסות 'נין מגנרל נוהלמרו
 נמדבר ם5חן 5כם יערוך כי ט5ריס טהרן "תכס סוליל סו6 כיתדכו
 וננפ)"ות נגנורות כי וכגבורותיו כמעמיו יכסס "5ר ונקרן 53מיס") סי לסר ט5כותו כנוד לת תר"ו ננקר 5כס יכסס למר סגדו5 3פ)6"נ5
 וסגסוגות מגויס כ5 *ת לקנן סכלמר ככגין כנודו נרמס ~Drt יכססלמר
 5הס חכמים נו ודרסו גדול גננין 3כ*ן ים כי ודכ . כצודי *ת ורלווב"ו

 כמו )ומר רלוגו לותו לוכ5ין סמרת ממולכי 5חס "כ)'_6וסלנירים
 םיר5ו טס כ5 טכס נו טללו וס וספגי יסרתן סטנו וניענו נורקוטרזון סמו* נקור מכתגנס טען סו" כל טםכיגס ט.י1 קיומם ססרתסמ)"כי

 : מלפניו רלון ותפיק חיים מנוח ותמלל נכ5יוגיס תונק נמחסנתמ סנפםכי
 כלוגו מס b~b כסינו )ל לכתות נידינו טס לנרסס ר/ פ" . פהונחנו
 חסונים *נחגו מס כלומר ותךעסו 6דס מס כמו b~h וליגו .-סקנסס

 כתת ויאמרמשה לח( : עלריס מקרן לתכס כסוללתיס%תס."ומריס
 ק: וידעתם כרנ 5מכ5ס ס6מר מס לפרס חור בשר. -בערב לכםה'
 )יב( : נטן כנודו "ת ור*יתס וננקר נסר 5כס סיחן "תכס סוזי*ס'

 וס סרמנ"ן כתג . בשר האכלו הערביכם בין לאמר אליהםדבר
 תמוכות "ת סמכתי סימר 3כ13ר וגנגס )יסר"5 מוס "מרו שנרקדינור
 חסו עמכם ככוסס 5חס נכס עמטיר פנל 6טר מתה)ס כי וםר*35כי

 יגבסס סת5וכס ו3כ3ור )כון 5סס נחסם כי ספיד וכחס נ,כותס לו5ר5ונו
 נס' מלמינים "ינכס כתס כך כי ל5סיסס ס' מלני שידכו כדי כןשמכס
 סנטיחס 5ל מתח5ס כי ויתכן . נגניליו מת)ונגיס onO כן ע5"5סיכס
 גיוס ~bs 5סס יסיס מ5ל וחסנו צמדנר סיותס ימי כ5 סלן 5ססלסיוד
 י6כ5ו סכרניס נין כי גסס 6טר וכתס 5נד ססו6 נמקוס יסגיל לולחד
 רנותינו דכת וכן נטדנר סיותס יטי כ5 )חס ימנעו נקר ןנכ3 תמידנסר
 סיום טן סס5ומסים

 ססו"
 סד3ריס סני ע5 כי גריס ובז סטן כסו וס5לס

 נמר o~s 'יוסץ ועס 5סס יתן עס כי ת5וכתס לת סמכ ונמכיססגת)וגגו
 נפוייס סכיניו סכ) ככנור מען 3כגין ספרסס סתלריל ומס )3/ לו)יום
 נקנרוח סמני סס5ו וכנין סנכו5ס. ננוסג סוף לי סם5ו בכגיןוחקלר
 S1~bi נסר תטיל ספסוק ס"וער כטו נםונכ כתס -5סס נ* 5ל כיסת6וס
 ס5סס 5הסידיס מסיס *ותו קוקטים גדו5יסס פסיו ויתכן וסונטויחס

 כלסר וסמטעוט סמרנס 3ם5ו עספר *יט כי 15 היניס -סץולכיריס
 קם נלער ורכן קמןיסמר

 וס*ספסוי
 והומר תפוס סת6וו נקרנו "סר

 טמנו oOS~ נתן ו6ז כו5ס es1 נכייס מסט סריג יסהל5 ננץ נשכווימונו
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 להתירהתישלחרג
 3מפכ. חדם.יטיס חמרןס-ועכלו כעחרס יסק וסעטגניט *מר כיסר5רן3

 כדכתי3 כליו ת5ונתס כיונקר סיס.5ססיוטיד חיוחס.מטכו מסקןוסם,. 5כתיס טכ:ס.סס5ו כ5 סיס ספסט דרן וכ5 .. סר*סון לעגינו ו30עסו*
 . 3רכ3 סזס סקס5 כ5 *ת 5סמית סוס סמד3ר Sb .*ותגר סול"וגסכי

 ' ספסוק עוכח וכן דבריו קינ5ו ו5* טסס 5סס *מר טתת5ס כי קוטרו*פמר
 5סס *סר כן וכ5 עלינו ת5ינר כי מס ונחנו כתיג ,סם ס*ערופ*חר
 מ תמדם ס*מיכו fhic ומטכס ילטיכו 761 ס' נכון ער*נ ס/ 35ג"קרנו
עמס

 5ל-

 דרך 5כס ס' נתח *טר *5ל ולחס 'נמר 5כס ס' ותן 5סס *מר
 מה5ונכיס *חס 5טס 5כס ס' סיחן נלפםר 6יננ וכי ת5ונחכס- ע5תוכחס
 ר' פ" . המל שככח ותעל פד( 5כס: מיתן *4ו טתפל5יסולינכס
 סירן 5טסר תמ5ס ירד ססט5 ימי. נחלי תכסו *5 כמו סנסת5ק*נרסס
 מנר 15 ויין כגץ י"ס . מחופפם דק : כקו סטן ירך סט5ונסמת5ק
 הארץ. ע5 ככפור דק ס5נן: כטו.טחמו? מלוי רסון קרגסו*ונק5וס
 כגלידי כגיר דרדק *וגק5וסהרגם

 סחור סו* מניר ופירם"י 6רכ* כ5
 כל3 וסרמצ"ן נפסוק. היגס 5י ויין תוספת סו* .גיר כי ג"כופירס
 כסיל סנתיס נר וטוחים נו וטכפ5יס 5ינניס סגדנק 5נן סו* גיר כיכגיר
 'ומפוזרכן 5נן סמוננו* נו ייתם כן וכ5 ססיל מן וטה טרוד 5נןוסו*
T~b0תמ5ס כם*1 פגיס נסס ככפור ט5ת תרגם ו6ונק5וס סטנופן כגיר 
 ומכסין טוחין מנו כגיר חטר ולכן נכופר ומחון טנית *ותו וכפרםטן

 כסו ננקר סיורר סדק מקרח ססו* יפזר כיפר ככור טן כורוכסלו
 נ5י5ם וקרחמחרגם

 סו* מסען ויער צ5י5י* כ5י כחית רסוס ג4ד"
 5נן '

 גוסחיות וים נ5י5ס. סיורד כפור כקרת וגס סנתיס נו הכשריןכניר
 עסוי פ" *רכ* כ5 כג5ידל כ5"5( )וגיר. כגיר דכדק נסססכתונ
 סיס 3יר טלמון סיס סיס ס*טח וסו* ס*רל כ5 כגליד חמריםחטרים
עתורגס

 אחיו אל איש ויאמרו )טו( : סלמון סו, כן כי כקיד* כגירי
 פסס ויקטר קרס סנכתנ *ש"פ עיכלת *ת מנס טגזרת ירט . הואמן

 *ין ס5חס סו*לפסס

 טוקדס-

 וכנר *1סס טמס ויקטר ופ" וטיוחר
 טקנ"ס טסת סו* עתכם *פיס *תת טכס לסין ומט . orlh טסת"ער
 ורך כ5 *נרסס ר/ כתב לגלגלת. עמר )טז( *מרונס: ס"*וחסר
 ויעשו .)יו( : *כ5ס 5פי ומלטניס נתגיס גדול מסול 5טי סמכור וסספמט
 וקדמוגינו נפסוח טספר 5עי וסטטכיט סמרנס ספסט ורן כ5 . 131'כן

 פין ממנו. יותר אל )יט( פ5*. דבר ס" כי*טרו
 כדי יותירו ס5*

 תולעימויבאש. וירם )כ( 5*ס5ן הון יס5יכנו 5*כ5ו יוכן ס5* 15נסיר ומס 5*נ5ו כ5ץ ע5וס *ין 536 ירד מחר כי 3ס' יצטחו רק עתר5*כ5ו
 סטנם נדרל טת5יע ס" 1*15 סרטונן וכחג . נו סיתס bS ומטססניע ו% כוכתינ תו5כיס סריס כן וסחר תח5ס סנ*ס ספך עקר*פירס"י
 תו5כיס מסריס 6פסר גס נדרל ססח4כ זס *נ5 כן סיס סמחיכיסעס*ר
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 התורה על 1-,2ל[ק הטורפי'
 ונכל קותו ומס1כיס 0513 %ותו מריחיס 0יו חח)ס נצ6ס טעוהמיס
 סונר תתגיס כ3*ם ובנקר ידעו )* ואס תחוס D3SIPסריס

 בו סיתם %5 ורמס סנ*ע 651 ס6ומר ספסוק מוכת וכן לס0גנ1סס וקני
 קומר סוגרן טס סנייס ו65 סימר כיון תח5מ סיאנס כד סריס סי' %5סקס
 סורכו כסו נו 0יתס %5 רמס וגס ספקים ע% *מר 5כך נו סיתס %5ורמס
 משנה. לחם לקטו הששי וזיום ויהי גכב( תחוס: חו5כיסלסריס
 . כדיין 5סס סגיד %5 וטסס מסני 5חס ט%5ו סטקטו %תר רבותינויהסו
 טדכתי3 מסנף )חס 55קט ots לוס ממס ספסט 5פי %מר 6נר0סורע
 תחפר . חסר וקח )מתר סתסבתו סמם לונו כנר 5סס%מר 5"וכ5ו-וסו* יוכלו וקין נו יכסו מס ום56וסו גוס כער כסויסייף כי 5טסס וסגייו סנעיייס 1%31 מליו %סר ו%5 ממגת 5מס ממנו)קטו

 5לורן וכנמי
 כעודף כ5 וקת כמגסג0 ממנם ועמו 6חת עסכומר' נם5ו סיום65כו5
 סודיעס ונדקר נר תכמה מס 5כס וקוטר כד-"3קר כסכי מעומרדפיינו

 סימיס 5צ'. ותצדקו תיפר הסר %ת ופירש"י . טיוס ירד )% כיסי%כ5וסו
 וסכיחו סיוס ממגו ויכנו ונם5ה קפו סכומריס סופי/

 סעווי
 5טחר

 5סגיתן a~S: *ע"פ'טטהיר יוס 6] מיום %5כ5ה רלו ו5* לפניו 3יוו33קר
 מלניחו ימרתי כן כ5 כי ג)3ד חיוט יכ5וטו )סם *מר ונסקר .סגקרכי
 3סני5 צטד0 ימליטו %5 סיוס כי סמ5וס בטכס .וסודיכס סנקרעד
 כ5 סססי D1'S טד0 צ%5 סימכו סכודף כ5 וטת סימר ויתכן ריסנת.ככוך
 סירגוסס

 כרנ* "י% שגיל נמדי פירם"י 12אנתם, אנה עד נכח(תיסיר: סי* סמס כי.נרכת ענת יספיק מועט סו* ob *י ולכודי
 %5מר כהנ %נרסס ור' . סנה טות 5סס בגיד ס5י כ5 כהסס תסססכי
 קיט סבו ih.PS סיימי 5משס תימר וסטכם יסריך כ5 כסגד5מסס
 ! סיגיו 6כסיס כסו כלסר סמן )נקוט טמקומו יט ע* 5% זס. ופ"תתחיו
 כנר 5* נמינר יו5כיס סיו כי נחטבת. ארץ אל עד.בואם)לה(
 כן ע5 סטיו 0תנו0% 6ת כ5"5( מירדן. 'לכסכנרו .ו*וכ5יס %יםנס

 )עג5 טקס כד עמסס גממן סמן כי וגוט' %כ5ו סמז %ת קומרל1לה7

 למסעיהם* וגו' ישראל כני עדרו כב דיכמעך נא(ין , : IDO מנת ולן מנוי סתנו%ס וקנט כנכן %רן קלססטוי
 5רפידיס סין. ממדבר רניס נטסכות סכסכו נומר קלרה דרן סכתונ%חז
 ממדנר כסכסכי טתח05 כי ינסו רסיס מסכות כי 5טסעוסס 6מר)כן
 יפרס tSb גנתה נ% ו%5 5רפידיס ומקלוס נ56וס כך ויתר  ברפעמ חנוסין

 סמים: כ5 רנו וכחס ס5חס כ5 סת5וגנו 5מדנר 3ו%ס נתחזית כית5ונתס
 כיסר ינכס כ) "מר ולי סכם *מר *נרסס ר' כתג . העם וירב)ב(
 מרינס עכס וסיף לסתות מיס 5ס %ין סיתת סיו כתות 3' כי במןקער
 עסות רולס וסי% מקלוס ססולי%ו נכ5יסס טיס 05 ם וספנית מססכס
 ס' 56 כקו נ5כק כטוי תרינון מס 5מריניס וסמינ טיס יתן *0ס'
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 עלהתייהבשלחמ
 כלסר למים. העם שם ויצמא )ג( ס': לת תנםון טס *סרו3מנסיס
 כ5יסססתחזק

 . טמגריס 5סוגי%ס 5סס סרכ 5מס. טסס כ5. נתרכסו סגם"
 כעות ט5לו ו5ל ססול סמקוס Sb נלו כלסר כך סכמן פי'וסרטנ"ן
 נסיר סג*לר כדרך ו5י .וירט כלמר וככן טסט כס -טריגס עסו מיטיס

 נסתס טס קלטר כניינס ע5 טהרכמיס מסיו תרעוטת דרך ויכונוטקוטות
 תגס עטר כ4ו חבלו טטס טרינס כמו עומיס מסיו וירנ 5%י ניכףטס
 תכמון ומס ובטדי מרינון מס סמינן וטכס 5גנסות סדנר ע5ין כי טיס5)1
 תחריסון *0 כי טש 5כס 5חח סיוכ5 ס/ ית קנסות סוס מרע כי ס'6ח
 נטותם כ5 כדכתינ לנסות נקנס סיס וכן לתכס יכנס 5ס' ותהפכומעלי
 סננ5יסס טמיס יוטיס לו יום וססתפקו טיליו רוחס רפתס 1*ז ס'לח

 כחרכוטת כשנין טפס כ5 סעס' ויון לטיס סכם סם וילמד כן-ולתרי
 המוריס סע4תגו זס 5טס סלוטר דגר ננקסס סקוס וכ5 כוסים סם6סר

 נר"םונס: גנטו מכסו סמרינם 5ו_ וסגיד 5ס' סתפ55 גט*ו כי טפסוכרלות
 כקס5 כ5 לסטית לו נלמל לםמיתכו סתס למרו עי בני. ואתאותי
 5ל סקטניס כי ענר מימסר התיגס 5סרנות סנניס מזכירו *3יסזס
b3D~-סזכיר מקני. ואת כני אח לניסם; לכיני ויטנתר כ55 סלטי 
 ( ? )נסגית נמגנת סס נימר ו5כ7 רניס מיס לריכיס . סוס נוטרסעקנס
 נססתן סמוו ימרו ורנותינו . ונעורס סעוס ומסת רניס טיס'ויללו-
 blQ נתמהו לין סיס חייו סיף נורך סמס5ך לדם ס5 הנסמכו4ופ3

 עטי עסו טריבוס רוב כי מם5 7ר7 . וכקלוני מעם עוד )ד(טסתגץ:
 עבור )ה( יותי: סוק5ין YO יכולת נסס סיס וקילו ע5י.וטתרכמים.

לפני-העני
 סכומי לת והבגור כסו ושכיסס יקנס סרטנ"ן פי. רעה,

 ע5 15 סוי קרוב ססר לפני כיר טקוס לו סרלסעיס. דעת 'ש סיניסר וסוי נהורג סיס סמים טמנו סילל וסגור נרפזיס כיו סכס ~כיושכגין.
 כו7 לפרס כלסרדעתי

 וסולרי
 מרפידיס לכנור 5פניסס 5קדס טסס

's~lnS3פגיסס כער 13 *מר כן וכ5 מסטחגס רחוק 3' 'יו פהסס מסלך 
 כ5 בפנין עצטד לותי סתרלס כד סת75 כקוטר וס5כת יסר56 טזקמ-וקח
 סכדס וגיסת סכתונ סיפר ו5י מיס ויענו נלור סכס וסנן . נתורנסלור

 סכם סוכו ס5* סו" וגרור כן סכמו נווכ *נ5 נסנייס כיסרונכירם
 סלחו 56י למניסי כן 6חר כד סיני סר לפני בלו 5ל כי ומתות5תורב
 סיגיו סדנר וקרוב סמקנות כטנסג 5סס ולוניל מיס 3םלונ כשריסססם
 וסול Dnib מתו וחס 5רפידיס סוכו ונוז3יס קרים טיס נחורב סלורטן

 לור פתח וכתע טיס ככשרות ויורך טס5כ נח4ס ויוליל סכתובסיטר
 וגח4ס סיס וייבו 15)- סכס סן ס"מר וטס נסר גליות סוכו טיסויענו
 ט ננקכ כקוס סיס יסר סבני וסם5כ נימר סזס סמר כ5 גסיסעיפו
 וקמרו עמס ס/ למר לסר סנלר סוי נקמר כן וכ5 טיס נונכ נירכטו
 וחסת סס *סר ויכו אמורס גפר כטו סיס כי מריס אפרוס נ"רבתירס
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 התורהעל1-,2ל[ק הטורפי'
 0וטפיס תרוח סין נכין לנ5 סקוס כלותו סיד ס0הו תכירססעדס
 3קנ5ת מריס 50 נלרס סכ5 תסיס ולע"כ כרלונס ננתקס וסותיםטמנו

 וצפעס נכמרות טיס טורך טנא סט' וכ5 נר0%ונס רסיס יתכןרנותינו
 : טיס ט5לס הפורס נלר כמו נערס 0ס סיס 706 סעונס מפניספנית
 סכית פ" סכס bS 0סו6 לש"פ . היאור את בו הכית אשרומטך
 סטכות %0ר %51 סיעור סכת וס[כיר תסכותו ליסרן מלמרתכמקמרך
 מלור מיס יוליל ועתם מטנעס וססירס )דס סמים ספן לו כיקוטר

 ספים כי ככנור * לפניך עומד הנני )ו( : וספכו ונר יעכס כיסמ5מי0
 נמד3ר סיותס ימי כ5 עמסם סנלר סיסיס קנוכ סיס נמים סוסכמקוס
 %מר כלסר עסו% 3טקוס 0כינס עליו נגנית זס ככנור רצותינוכדגרי
 ויאמר )מ( : קייט פ5ל. סיותו בכנור ס' כצוד %ת ור%יתס 3קרנמן
 טסס 5פני סיותו 0טיוס נרסס מכין הרמסן כתג יהושע. אלמשה
 3טרג5יס מכתום ומס נרכס סכם קו5 ית יססכ וסמכ וכן יסוסכקרלו
 יסוטכ ,ס כי כ13מר ע37ר )מנר*0ונס יסוסכ נון 3ן )סוסכ מ0סויקרע
 יס רצותינו 0דר0ו ומס יסוסכ טסס קרעו לסר סו% 3טרגיס ננחרלסר
 כס 55כת כתיר 0סו% מ0ס סידכ נם3ו5 פ" סמרג5יס מכלתיוסיכד
 %50 סכדס כ5 צפני סרס זס 15 קנכ 6ז כי נקמר לו כן קריוסמרנ5יס
 ננסילות 0יתפ55 כוי ט0ס ס5ן ס5ל וטס . נעלמו ס0ס נזם ל5ייקר%ולו
 רח5 50 נניס ניד י65 נופן כסו 50 ורכו מלין וגס סגנכם כ5כפיס
 סירלס כדי כנצעס 5ר%ס ונג'ס מרדכי ניד וסמן ~S1b נו עמ5קוכן

 גפיו פורס ירלוסו סס וגס 5טונס כ5יסס כינו וימיס סנ5חמיס5י0רל5
 סעסס סוס סמוכין וכ5 . וגנורס ~TD1 ויוסיפו וינטחו נתפזםס0מיטס
 וסיו ט5מלס מלומדי לינן ויסרתן מזק גוי עמלק 0סק עפניט0ס

 . וסתלנס סתפ4: 5כ5 וסולרך ממנו פחד כן כ5 תורס נמכנס כדכתינויגע כיי
 סכן נברכת סחרב נוחן סיוהו מפני נחרנו יהגנר פן ט0ס תפחךויתכן
 רל0ונס סיל סולת סטספחס מן סט5ממס כי חח" חרגך כ5 15סימר

 סג5ות 5נו סיתס כסו 50 ומכרכו סיס כסו מ,רכ עמלק כיולחרוכס
 נו0כ מטנס לתו יסר רניס וכמיס סול יגולה וכיסר ס6חרוןוסחורנן
 כן נרלסוכס ויסוסע עמס כסו וכלסר וגו' מו0יעוס וכלו כת" כדלרוכס
 וכאשר )יא( נדגר: מ0ס סהימן כן וכ5 13רכס ול5יסו מסימיכתו
 יניחס וכיהר סיום כ5 ינו לסריס יוכל %5 כי ספסט דרן כ5 * ידויניה
 וכי ונמדרס . בידיו סיתמכו וחור 5לסרן לוס כן ע5 כמלק גברנלונס
 1Db~ ל5י עמוק 0יהגנר כוסס סיסמ0ס

 פרוסות כפיו נססות 5לדס
 ור' . סכות ג/ססמימס

 יוסי
 סידכ נע"ני5 ל5ל סנים ס5י פ" קמחי

 סיוס כ5 ושרימס יוכן ו5ל כנדים סידיו וידע כמיק וגנר ידו יניתהכלמר
 ירים כלסר וסיס ספ0ט 5פי וי"ט . ידיו 0יהטכו וחור לסרן עמווקת
 דג5 0עוסין כמו 50סס סיטן סיס בסמטה יסרל5 וגנר סטטס עסידיו
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 ,לחתיהבשלחח
 תחתיו וטיחו לנן ויקחו כתינ ולכן סמ5חמס ינםי שזרו bSrנמוסמס
 כן וכ5 ס5סס סכם כונס וירלו גנות לחד נמקוס סיסי/ כדי ע1סושנ
 %5% ימרל5 גברו 5כם ססרימותי נמתי 5* קומר ניסי ס' 5מונת בססקרל
 . מידיו *חד כ5 לנרמס ר' פ" * אמונה יריו ויחי )יב( : ודגני נמיס/
 ססגניס יפרום ידיו מ5מ5ס מסיס ושיו למר 51* ויפי סכתונ מס ע5וי"א
 כמו פי' אמונו-ן. ימרס: רנ5 ורג5יסס ככלין לחד כמו נרתותוסיו

 . קייס ובר פ" *מונס כורתים ולגחנו כמו נרוממותן וקיימותעומדות
 כלקו *ומן ויסי מנזרת מסו* וי"א . סינלחו כדי שרש 5ימוכתוי"מ

 וסו למונס %נות זכות ססזכיר ים וכמדרס . ידיו סכלו מס*ומניס
 ססמס b3D %3 וילחק דכחינ יוחק 3י עד 3ס' ומימין בי/ דכתינינרסס
 יטע סרנם. %51 יהושע. ויחיש )יג( סממם: נ% כי יכתיביכקנ
 מפני 5סרגס *פצר סלי 5מ5תמס %נפיס 5סס ונחרו פיו כספםסנע1
 לנרטט ר' כהב . בכפר זכרון יאת כהום )יד( : 3סס מכסוטכעפיס

 נדנריו ולין סרטנ"ן וכתב . ללענו מלוי ויינו ס' מגחמות ספר סולכי
 כפר לת לקוח סגלטר כענין סתורם ספר סול כי ומנכון תו*כסרק

 ו~סו עמלק סעס? מס יסרטן היזכרו 15כרון ומתוג סלוד סוסטתורס
 בלזני וסיס ולמר כמלק 5ן כסס *מר לת ,כור תורס סנמסנססמ5וס
 ע5יסס מלוס כי ימחוסו סירן לת סירסו ולחרי כי ורוטן ועןסיופם סו* כי ידו ע5 5סס סנלס נתקלס כ5 לת )יטרלל 5סוכיר סליוטויסוסע
 ולס וגו' k-sh 75'7 ס' נמניח וסיס סגימר ווטו תח5ס עממיס ז'5סכרית
 11bo נון נימיו .נסלרס יב5 למחותן מזכירם סיס יסוסכ ניטי כןסיס
 5פי אמחה. מחה כי סלול: בי גנך סדנר ונססך לכחל עדייןסרנס
 סיס וכ5 נמלריס 5יסר*5 פנכתו נפיס ערלו מפחד ננס5ו *דוסמיקופי
 onScS רחוק ממקום וג* ססס גנורק סמע עט5ק לב5 ופימת מותבוכן
 חטהס לחריג* קר% וכת" . למחות רצוי ססס מגנורת פחד ו5י יסרל5ע3
 למחס ולחרספסט תמחס נניתסמקדם ידו ספמט קרס י"מ כמ"ק זכרלת
 : מ5מכ5ס למחס לני מלמטס תמחס -~onh לס ונטדרם . נעלמילגי
 תסיס כיסר וי"מ ספירס"י. כמו סנועס ומון יה. כם על יד כיגמז(
 למס ט5חמס חס" לו 5מ5ן ס' כס* ע5 ותחקיד

 נעת"
 5סלו5 רמז

 5יסרל5 סיס" מ5ן סכ5 דר מור תסיס וכן נעמיק סנ5חס רלסוןט75
 : סמו שימאס כד *תו 3סיחסחייך

 יהרופיששה
 טחן קורס י"% רנותינו נו נחקקו * יהרר וישמע )א(ודן

 לתר וי"י ספרמס כסדר נ%תורס
 15 הלמר ועוד סל5סיס סר מס תונס סול לסר טדכתינ נ% תורססחן
 רליות ועוד תורותיו ולת סל5סיס חוקי לת וסתכתי ל5יו ננועו מידמחס

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




