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 עלהתורה1-יאשירצפ"הטור
 ילח" *"י * בראשית )א(א

bS "סתויס 5סתחי5 לניד ס 
hSbגדול סלורך *כ"פי5 סרמ"3ן כת3 . ונו' סוס מסמדס elo 5סרס סו" כי וכו' נר6 מנר*סית סתורם 5סתחי 

 ויין נכיקר כופר קדמון ססכ"ס וחוסנ נזם מקטין סייגו ומיס*מונס
 וקינו טרד סו* כמוק סוד נר06י/ ממכסס כיון D//D כ55 חורה%

 למסתיר חייניס ויודכיו סקנ5ס מפי *65 גוריו כ5 יוודכ 51* סמקר*ו' מןמונן
 סינירס כגיז ולספר מנר6סית 5סתחי5 לרי7 סי/ bSn ילחק *"ר 5כ7עותו

וסמני
 ויקטינו ס*5ס סכתוניס נלכדי סתורס לאגסי ויספיק ספ5גס ודור

 וקת ססמיס 6ת ס' כסס ימים כי.ססת סוברות נכתרת נסס כנזכרנכ55
 סתורס כס טסיני 5מסס ס5כס מנסס 5יחידיס סידיכס ותעכר וגו'סקרן
 כ5 וספר נר* ננר0%ית סתורס סחח)ת כי )וס טכס ינמק ר' מתןסבג/'ש
 וגן רגליה תחת 0ת וכ5 ידיו נמכסס וססמסי5ו 6דס נריקת כד סי6ירסימי
 5נירם כד למנתו מכק ככמס נכוס"ז סננר*יס סמקומות מנחר מסו*גנזן
 וסלדיק כולו סכו5ס מן גורסו נמט*ס סמנו5 דור ו6נ0י ממס חטפוקותו
 נטקומות 5ספילס 5סס נרם וחט*ס וזרכם ונביו סו* נמלט לנדובסס

 5סס סנודמן כפי 5גוייסס 5מספמותס סמקומות 5סס ותפצו נערלותו5זרותס
 5רסת *תר וינ* ממקומו סי6נד 5חטו6 סגוי יוסיף כקטר סו* רצויע"כ
 סיס 5* צחק ר' אמר . 5כו5ס נצרן *)סיס טאפט כן כי *רלו6ת
 סתור/ )סתחי55רי7

 0נתנס ר*טוכ' טלוס 0סי* )כס סוס מסחזם .*5*
 5כ5 מ"מ %5רסס ומלס נח לנכי סנלטוו מלות ז' דייכם 4a"Dbסר6)
 פתמ טכס בס פירש"י - גח ננה מכם כפקי hS ועתי נלטוו )*ימר56

 יימרו ט6ס גזים נחק 5סס 5תת קטו ספיד מכסיו כח מסוסננר*סית
 יצמרו גויסבס מנכת 6רלוח 5כס סכנ0תס יחס 5סטיס סכעסצומות
 וברלונו o~s כתכם נרלונו בכיניו ימר 65סר וכתכם סלמס 50 סקרן נ5גסס
 סס.כופ4 50 צח5קו מתמ5ס נפלס ס%5 ותימך - ע"כ 5נו ונתכם מסםנטכס

 וגו' 50ס מ5ד לדק ומלכי וכתיב נקרן *ז וסכנככי 5ן 5ן נפןרפ"י
 ירו40ס כ5 מ75 סיס רמס וי"ל 0ס 50 מזרכו וכונת סולן מסיספירם"י
 ד*כ?פ י"5 צזס בס ומיסו דמען נכסי דמען כנד* לקחיו כנד סיס כנכןוס%5 סו* תימ% ע"מ . נח5קר נפלס 5* סקרן סקר כ5 *נ5 50ס מ75 טנקר56נד
 פירש"י . יפת מנם יותר נכסיו 0ס נני יקחו )טס *חיו SJS כנדססיס
 תסקרן כ7 סיס וערן כמיס נריית נר06ית פי )2ר6 דנוקס נר0%יחטמעת
 נר*סון נרי*ס מוס פירס bS ולע"ז *ור ימי *5קיס ונסו.וי*מר חוסוסיתר(
 דק יסוד מלין נר6 0מתח5ס וגו' 3ר* נר*עית פ" וסרמצ"ן . סיור%56
 ש סכת מז וקלחם לורס )קנ5 מוכן- ממל" כח פסו* bSb מטם נומקין
 ומדת, . סיודי יוני נכהן מנקר* סרי0ון מחומר- וסולספוכ5

 סיף 3ר*
 סכיהם סדק תוער מקוהו ל11hD *5 יסו סמי* )ל ולח"ז מלין י0סולקת
 כחד חומר נס *0ר וססמהם.וכ5 ילד וסי*.מ5ת ותקט וילרו לורס תחד5כ5
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לשראשיתיא
 וסטן מלין ים 5בדס מניס לגו 3רל וסקנסס לתר הומר נס 6מר וכ5וסקרן
 מיס מפס סדלוסונוח כ5 ממחוסל תסו גקר6 הדק סהומר חס מסםנכסס
 מיחפם גירס 5בם 5ל כי למר נסס )קרלו וגמ73 'יל מס 15 5יהolh 7בל
 כלו' מורכבת ע5ס נסו נקרית ס,ס לחומר לנקנסת וסלורי" . כ55 ססס13
 -יתחם נו 6מר סו6 סקו כי נסו ולנני תסו קו כליו ונטם חם"ס סו6נו

 לורת סס וסלבניס ס' י5 קוס על לכסות סמקוס מס נגייכו מחסנתסלומן
 tsh'fi וכ5 וקרן למדנריעעיס נמלמר מתח5ס כי סימר ולתר .סננין

 טעם נר 6ין חומר ב5ף תסו סיתם סצרי6ס למר סקרן כי ופירסחזר
 ססססיז יסודות ד' סכת סנלוהס ופי/ לורס 6ותס מלניס כי נסווסיתם
 טממיס ויכנו כסו 65רצכהן כולת סירן ועקת . וסיויר וסעפרוסמים
 ססלס מכני חושך, נקרל. וסלם סתחתון כדור כ5 סכו55 5נלס וכ5וסלרן
 וסמום ס5י)ס. 5נו מלירט סינוס לדןמס סיתס ה36ו חמיכםסיסמית
  שכתיב תכומות סיס מי נקר6יס והכן הסוס גקרלו סכפר נסססכגנ5
 תסוס סיס קרקכ ונקר% . ים נ5נ חסומות קפלו . יכסיומוססומוח
 נודכ וכנר . רוח נקר* וס*ויר . .נמדנר D1D1 נתסו~ות עו)יכסכוכתינ

 עקיפיס וסמיס הלרן כגוץ סול ס5ם יסכמוד לחת מקמס ס6רנכ יסודותכי
 סכתונ ולמר . ס"ויר כ5 עקץ וסלם סטים כ5 עקיף וסלויר סלרןכ5
 סמכורניס וסכפר סמים כ5 5מכ5ס מקיץ סלם וסיס לורס לנסס סקרןכי

 ס5נסס סכת וסנקודס . במיס ע"פ וטרחפת נחסד ונכנסת טנמנתוסרוח
 סוסתם סממגס סתיס לנן לותם קורין סחכמיס סיל נסו וביתהסלורס
 מלין ונר* ססמיס מלין ל5סיס נר* נתח)ס סכהוניס פ" וכנס .סכו5ס
 וכפר מיס חוסך ונסס נסו וסיתם תסו סיתס נסנרלס וסירן סלרן6ת
 *מירס ט5ת . אור יהי אדהים ויאסר )נ( : סמיס כ5 נותנתורוח
 דנר ססמיס מחומר 0יסיס יתברך סרגס כזומר סחפן כ5 כורותנכין
 *מר ל* 6ור ויסי ס*מר ומס . ויגיכס כמ5 ב5י סיס וכן 6ור וקר6ומיסיר
 עכסם כסלר סימיס כ5 סולת בתכונס כמז ס3ל 3פי סיעים כנםלר כןויסי

 סרלס רם"י פ" . טוב כי האור את ארקים וירא )ד( :נרפסים
 תחוטו 0151 ניוס תחומו 5וס קנכ נכרנוני6 5ססתמס סחסן כס טונ)ומלין
 ס*חר חדסס וכלס סמ)כס כמו נדגר ירפס סה"כ סרמנ"ן וסקסם .ב5י5ס
 ככגין סהס7 ונין נינו סנדי5 ורכן סול טונ כי קותו ר6ס לור וסיס לוריסי

 י~פוכ5 *5 דנר סוללת כי סו* ופי' . סיותו כד דבר 50 טינו ידכ ט5לס6דס
 ככנין רלייס נקרי וקיועס רקיע. יסי וילמר 6ור. יסי ויימר . *מירסגקר6
 ויוס יום כ5 נמעט-ס מלער וכמו . ~מון דגרי *ת *גי רולס ר~"5סימרו
 כמס לסר כ,. לת ל5קיס וירל סכ5 כמכם5ס ונססי . טונ כי *5קיסויר*
 טונ כי ל)קיס .וירל סלור נסיות סרלסון ניוס למר וכן . עלד טונוסנס
 כי 56קיס וירי סתם *ער סל5ו טונ כי סיור למר לכן 5כד נקיותוסרלס
 סקיוס ובזיין נזר ס5ל כן ולינו ולרן סמיס נריית כ5 סמינר גרלס סיסטוב
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 התורהעל81יאשירצ הטורפי'
 ב

 יקיע נסני נכסס י6סין גיוס סגנר* סי6סון סחוסי מן *5י גן כמדוס5ל
 נסססקיוס גזי ילי *ין 0נקי"ת סינסס 1עעמית שמיס סעפי כפייו31ס5יסי

-flh,,
 . החשך ובין האיד בין אלקים ויבדל . טו3 כי נרקיס ויד* נסס

 סיור "פיסת סו* זס 6נ5 חלס סו" תלותו רלסון סנזכר.3פסוק חסן זס*ין
 סיס נרמלתן וכ' סוכו. כד כן *תר נכדר וסיס% 5לור מרס *5קיס נתןכי

 כמדת סיד ו0קכ 3מכרב כגומר ס3"ס 50 גפניו ננר6 סוס מסיורמפר0יס
 סכרנ סקדיס נקר ויחי כרב ויחי למר ו5ק יום כמדת סייר ולח"כ5י5ס
 כ5 מוסיפין סה"כ 5רנריסס סוך וסקסס . גיוס ס5י5ס וקדם סננה' *ור50
 נתפמט 51* לפכיו ננר' סקור כי סו* ופ4 . קלר יגס נר%סית ימיס0ת

 סדת לפניו וכמד מדס 5סניס' סכתן סחוסן לנין נינו וסנדי5 סנזכריסניסווות
 : לנקר סכרם קדם וסנס סיסמות כ5 סזריחו ולח"כ סיר ס5* קחת5לס
 05יר ממות קר6 6דס כי נכנור . יום לאור .אלקים ויקראל -)ה(

 הנרסס ר' פ4 ויקרל וככין ססמות ל5ו קרל סי5קיס כי נען פ" .סנבה6ימ
 כמן' כתג וערמכן . ס5י5ס ומדת סיום מדת סכמתוע5

 ססנד5ס סו* ויקר*
 תחומך: יסל ו5י5ס תחומך יסף יוס מלמר לורתס כם5נסו נסססמננ5ת
 3סבי5 כרנ קר* ס5י5ס תחוה *נרסס ר' פי' . בוקר ויהי ערבויהי

 : נינות/ ס6דס סינקר צמני5 נקר קרי סיוס ותחקת סלורות 3ססמתכרנין
 ן%5 פ4 וסרמנק . נעצ5מו יחיד סקנסס מסיס מס כ5 בב"ר דורס . אהדינם

 כריין ו~ן נגנ51ס וסו* למגי קורס סרלםון כי סני כסיס *65 המסוןסיין5וטר
 סכות נל"ד סירן פכי כ5 כ5 סג5נ5 5חגוגנת רטז -סתוי .ן4מ ג סגני סט5*
 כלומר סככגדס נמקוטות. וכרב טסתכיס -במקומות נקר ע"ס רגכמכ5

 רקיע. יהי )ו( לימקומות: ססתנהע 5פי הבקר כרנ סו% לחדכליום
 בחוד כלוסל רקיכוטתמו סיס6 6מר מקין סצרלו נתח5ס ססהןפ".סתומר
 מחנוכתו: כ5 סךנר תקח: בסייס 11CS ; הרקיע אח אלקים ףעש.סמים.:-

 נרדימון נס5מ* . כן ויסי קוטר סוכרן מס סרמנ"ן סקמס . כן ויהי)ז(
 536 כן ויסי ספוקך 56 מיל* קומר סולרל *ור ויסי ol~Sb סימר*חר
 ומס ונו' וינד5 סרקיכ *ח *5קיס ויכס כתיג סרקיכ *מירא יחרנכין
 *ת וומ* נן ססרעוס בנ"ר סימור סזסו וכתג . כן ויסי זוטרסולרל
 קו0ייחו סיס ס5ל נכחו ממיס ו' נדגר וסכת" *תמס% D'~lb ויכחמע"ס
 15 קסם סיס ו0 ל5ל ויכח כחיג  ונחתיתי נונשם סגם ויכח סימרש

 כין *53 טיד סיס סכל קומר כן ויסי ס%מירס לתר -כתיב סיטי0נם*ר
 ימי כ5 כן ויסי 5ומר כן ויסי סו* ופ4 . ויכת כתינ 56קיס ויקמרלחר

 ר*סונס נפרסס 0כתונ מס וב"כ סמיס 5רקיכ *לסיס ויקרל מטיסלרקיע קר* כן סי' כלסר לתריו ס3* כס דנק סול כי פ4 *נרסס ור' .סרקיכ
 וטרמכן . 5סס נקרו* סכתיד 0ס כ5 סו* הבמיס ית *5קיס ברלנר*0ית
 סמרכבט מן סס לנ5 סנ5נוס מן לינס נפסוק סטחכרש כשממיס כודפ"

 רל0יסס ע5 נטוי סנורך סקרת ככין רקיכ סחיות רלסי כ5 ודמותככגין
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 התררה,לבראשיתיג
 וחיות המלכיס הזכיר 5* כחסר דגר ננרי6תס סכתונ סיפר hSIט)טכ5ס
 מקדטותס כנרקיס תסס נסטיס סזכיר גוף נכ3 ספינו נפרד דבר וכ5סטרכנס
Dtbסכזכריס סמיס טן סיסווס כקומר ממיס נתון רקיע יסי נסכי וקטר 
 נמס סכדורייס 5*5ם נס וקר* ניכיסס ענדי5 טרוקכ דנר צרי*תסססזכיר
 יוחס ויתן ססטיס רקיע ספרסס נכ5 *וחס קור* ו5כד סר*סוניסמטיס
 סרקיכיס רק סממיס נסס סנזכריס ס*ינס 5נ*ר ססמיס נרקיכ56קיס
 סוי.כ5 ר*סונס סנפרסס סס*רן ל'5 5דגריו גס וט"מ . סמיססקר6ס
 עיס ס0ו* סתסוס סיס המים* יקוו )מ( 5ס: 5קרו6 מעתידסם
 כ3 טסוננ 6חד מקוס כ3_ סיקוו לעיס כ5 וגזר סעכורין טיס כביןועפר
 ינסס ותסיס ויגס סמיס כ5 סיריוס כד סיכ5ס מעפר כ5 ונזרמפרוה
 סרסר טן גי os~lb נחפן נכסו ספכיס ס0ס נזירות מתי וסנסמטותס
 סמיס 61:יות *עלכי סירן כטור ופיוח סמיס ו"3ות ככפרנכנזות
 ססטים טחתח סטים יקוו יטר כן וכ5 לד טכ5 %וחס טקיפין כליסטכסיס
 5ובמיס נסיותס לורות 26ם וקר* ביבמך ותרסס יקטר ספקות מקוס *5כ3וער
 ליבשה אלקים ויקרא )י( : תסוס סעס סיו טתח5ס מ k-Sboסלורות
 05 וקרן ינסס סו6 סכפר טן סטיס ני(פרד כי יבסס 05 כרבוי ממס .ארץ
 קרא המים ולמקוה : נרדימון סנגר*ו מיסודות כ5 סכו55 רסס*רן
 : טכסי 05 כטיס כדכת" יס כקרץ סמיס סקרקכ 5פי לעיס ים פ4ימים.
 חפן סוס סלור' ס5נט' כלסר כי נתפלו קימס סו* . מום כי אלקיםירא
 סו6 סדם* י"מ * רשא הארץ תדשא )יא( : פירסתי כחסר סקיי וסו*נסס
 ורס"י . זרע מסוני* 5יחר סנדול סו6 ועסנ זרכ מיולי* קורס סקסן0עסנ
bS4יס* למון 6"כ סרמב"ן גבלו וסקסם .פ5וכי דם* קומר מייל ויין בכמנה סירן ינקת סו* וס* *3* גן פ bS קוטרים ומכמי' יתרנה 

 סנדול סו* וכסג סלומת סקטן סוdhe*~v- 6 פ4 ולכן  o~ba טלי סנייסרמנ
 סיירן bc~n *מר ~כן נעילות יף הדל נקר* סלועת קטן וכ5סמזרהג
 . פהי ען ותולי* דע* סקרן biTn *סר 3* כי פרי ען כ3 כטסלסו*

 בכן רק לוס bS למס סרק 6י5ני סכתה סזכיר . bS. 5מס ז"5 סו*וסקנס
 עטו סרק מעכי סאן וימרו נזס רנוהינו מנתכוררו ופ" . פריכומס
 ספסהן ספ" כון ופ" . סרק נכסו ס6דטס *רורס סמק55ת 656פרי

 גזר טתח05 סרי פרי כוסס וען זרכ מזריכ וכמב לעת סקרןהלטיח
 פרי ונמעכי סנ*כ5ין נזרעוס פרי ומח"כ כ55 סרק ת*י5כי סרקנעמני
 מזרעם ילמשו *יינות כ5 כי 5טד נו זרכו *מר פרי עוסה סיערוטטס
 נימטר יום כתייחד ס5* טס . סככן טסם SD~S נקלתם ססטנסגאע"פ

 3כו5ס ססירל עיוחד מעסם סגינו מפכי סרמנ"ן פ" דם* סמרןחרסי
 . פרי עושה ועץ לכ( : ע5חס 6רן מתסיס *ו למת תלמית *0 נין סי**רן
 ויכ03 צפרי כס יתכססו ספרי כטכס סכן טעם יסיס סקס כן כסתתhS וסי* ספרי כטכס סכי טכס סיס* פרי כל נלטוית תסי* סטווי כ5כמיס
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 התורהעל אשייף782 הטורפי'
 ד

 גרקיכ נתקו es נר6סון סננר6ו U/Db פירס"י , מארת יהי )יד(סטין:
hibובמכי ביסודות ומתיר נר*מון גנר* מסיור פ" וסרמנ"ן . נרניעו 

 וכלמר כתחתוניס ניפשות עס*יר עותו ומנס מפסיק סרקיככמכסס
 טמורות נרקיס סיסיו סבר'ס ר5ס ונרביכי חוסך בס ס" בם5יסי סירןנבריח
 5מכ5ס סיו כי סירן כ1bOS 5"~ במטיס נרקיכ *ער ו5כך 5*רז לותסעגיה
 ומטיס טתומר כי טהורות יסי וכביין . סירן כ5 סיירו "* סרקיכען
 מענו ויאסום סיתנמס גזר וכתס סיוס נטרת טסטס *ור סיסיס נר*סוןגזר
 הכיסס ויחס ניס טמיר קטגס*ויס *תר ונוף ס*ורס גדוף גיוס טמירגוף

 פירוקי . הלילה ובין היום בין להבדיל : 5טטס גס ויקירו סמעיסצרקיכ
 ניוט נין וסיור סתמן מעסו נר*סית יטי נזי S~b . סר*5ון סקורט5נננז
 כחמס מלור סממו עיל וליק רגיעת סמיוס קיער 331"ר . 53י5סונין

 סכו5ס למון דרן סכן מפרס סיטים סככת כיור דכתי3 וט*וס5נכס
 *osl~s %5 15 יספיק סY/s~ *5 סטסתס יטי 5ז' טלניכ תכי זס דברקוטר
 : נסקלתן מס" כלך סימיס ז' כקור נמי י~כ* סמסהס ימי ז' נתון *ותויולי*
 מנוף סט*וריס סיו ס5* מלמד ויתן נתר" וכתיב * אלהים ולעש)מז(
 S"rlb הגדולים. המאורות שני את : 13 נקנכיס גופ. י5*סרקיכ
 פ4 קטתי יוסף ור' . סימנס סנתטכטס %56 גדן5יס ננריוססניסס

 טטנוס 5סס סים ובלילה. ביום ולמשול )יח( : סממם מקור ככנרקטן מסו* כ5סירמ מקטן סמרור *ת *מר וסוב סכוכניס ככגי גדויס.ושכיסס סקורי
 כי במפיס 3כ5 ונספסר גסויס וטמאך בס יוקדו *0ר נסינוייסנקרן
 וסירת וסיבמיס סחטיס נכ5 ויגדל ויעיד ילטית ניוס נטטס5תוססטמ

 סתם *סר כן וכ5 וסקריס . ס5תיס ונכל ונטיס נטכיינות יפרסנטמס5תו
 וכין האור בין ולהבדיל : 5סס י~שפ5יס מטפיח כי וב5י5ס ניוסו5טסו5
 ענדי5 ולמחד *חד סכ5 *וער סו* סגיסס סכ5 *נרסס ר' %טרההשרי
 3ין 1Swr נ5י5ס ס35נס וקור ניוס ססטס בלתת כי סחסך וצין סקורנין

 50 ופירוסו יום סו* *ור 50 0פירוסו פירס וסרעפתן . סחסד וניןסקור
 קר% ולחומך יוס %5ור 56סיס ויקר* סכ6' כסו סטם סכך 054 סי*חומל
 3כו5 קררסרן סתרן ען גבוס מתעו מי כ5דנר פורם"י המים. ישרצו)כ( י נ64ש מסמם חס מוס עמעם ס64םסזס ונין סיוס נין ו5סנדי5 םפםוק ופ"54ם
 טעססכחונ. סרטנתן וסקסס . ות.כיס נטלים כנון נסקכם זנתיסכנון

 כמו סרילס כנין ופי' . 03 ורבו בקרן סרלו ורנו פרו ו*תס גת גניגני
 סמים סרלו 6סר .וגן תטיס ינוכו סעיס יערלו ופ" ינוח %%ימקוט 5י y-1bo רועם סע* נסצי5 ורמס רן ססו* צם3י5 מרן ונקר*תנועס
 כליס וירצו ויפרו נכוים מסרדין סיסיו נהרן סרלו וכן ~D'W וסו4כושיכו
 כ5 כיוכתנ'

 עצי
 סטך ס3רגייו טפכי סכול סרן נקר* רג5יס ד' 15 6סר

 :  לכוץ  פליכפו הכיקד ככנף לעף וירי כן  %יכוו  ו*םר כמרליסויגוב
 ע"כ נמים סנריכם ט6טר סיתס מעימי ניוס י הארץ על ושפףועוף
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ל42ראשלתטו
 כוץ כ5 וקת סמדס חית כ5 ית ס*דמס טן *)קים ויגר ס*ומרהתפסוק. . סקרן ע5 סיכומך כוץ יסרלו וגס מיס כפס סרן סמים טרדו יפרס5הץ
 כוץ כ) *ת ויילוז ס*דמ' מן ססדס חית נ5 *ת *"ים ויילר פי' .סמם"
 חיה נפש : גנר*ו סרקק מטן טוס מדקדק ונחו5ין כעוסו ורניסמעמיס
 סיסודות מן רוח נסן מסני* יקריס נובר סטים מן ונפמן נרגן מדניסכי
 עפר ס*דס ית נרקיס וילר סכיטר כמו מנפמו נופו מספריך כהדס5*
 התנינים את אלהים ויברא )כא( : מייס נרמה נקפיו ויפח ס*דמסטן

 סי~ע5ייס נרייס 05ון 03 כתנ סנצר*יס גוץ נמנע פרמטן כתנ .הגדולים
 סוף מ  להודיע טכ5תו 5גוד5 כרייס )6דס כת3 וכן . ט3ר*סיתטפין
 5ג*: 5עתז %5יק" ומוחס לויתו ם5 זוגו גת סץ3"ס מסרג S~ibn כןעמד מ" נעטר כן ויסי כין *מר 0)* ומס ומכלו מעלתו גודל עם טליןטול*
 מסי 750ין צם3י5 רנותינו פירסו . אלהים אותם ויברך)כב(

 סולרכו
 5סתק55 נחם ס) מסועו מפני ל5י ונרכס 5ריכין ס" בחיות ולץ5נרכס
 נתברכו מביס סתכוכס כפס נכלי סניר7 סנריה כתנ וסרמנ"ן . נרכן5*
 נפה כ5ס מימרת ס*ינס מט נפס נעלי כי סנטרן סתנוכס ופסנעני
 גפם נכלי נכ5 ססגנר*יס 5פי סס5יסי ניוס ברכס עמר ~bS ומס*חד

 סיפרו 5ברכס ומלרכו *רם כמו 5מיניסס ונקנס זכר מגיס תיוסתנוכס
 : סיוס סס כלסר מלוד רסיס ס*דעס כץ ע5 למחו סנמתיס *נ5וירנן
 וסקמס . סטרן ע) ורומסים כמוכים מרליס סס פירס"י . ורמש)כר(
 ונכף וננסית נכוץ סקרן כ5 סרומס בסר כ) וינוע סכתונ ממססרמנ"ן
 נבסמס וקמר רנ5 תרמסנס מבסון נסמן כמו רעם ופ" סטורןסמרן
 סדריכתס נכנור ס*דמס רטב *מר סגגרר~ס ונסרליס סקרן כ5 רומםוחים

 כתייחד . כצלמנו אדם נעשה אסקי ויאמר לכו( :נ*דטסצכ5גופס
 סחיס כטנגו טגכו *ין כי מגנותו גודף נענור מלמר 07bQנפחיית
 ניוס סל5קיס כי נכנור ככסס ומלת 15 פקודם נמסמר נר* *סרוסנסמס
ilcb"וכסס ילר סגנר*יס ססס סיסודות מן כז ולחרי מקין יס נר* )נדו 
 נעמס נהדס *מר חיס גפם לכוני* וזהרן מ" נפם חסרון כח נמים נתןכי

 מיסודס סנוף סקרן כמחולין *יס נעסס סגזכרת וסקרן *גי כהמר6ןס
 ויפת כדכתינ עליון טפי סרוח ית' סו* ויתן ות" צגסמס כסתםכלסר
 ססמ)כס וטכס . 150 צפקי* סנמ75 דרגו ורנותינו . חיים נסתתנטפיו
 ס*דמס מן olb 35ר*ח וכסב* ורנר ךנר כ) כ5 ממוכס מ)*ן מנתן5פי
 כמו לכסס כמו נכסס פ" ז"5 סעד" ורניגו . ע5יס סטמונס TesnJנמש
 . בצלמנו : כרולס *חריק טסכני . ז6ח %ת גס 75 ונתנס . נו נכס *וכ5*ו5י
 וימר . *התניו *נפוסי 0551 כדכתיג ל05 שקר* ספניס תלו )כניןפ"

 נמעסס *1 ס5ורס נעכין סקרוניס כי רומס טלמון רמות ופ"נדמותינו
 במתכתת 0דומס יסנינו דומס לדם מנכסס ולמר 15ס זס דומיןנקריין
 רומס וכור תמאס ו5* גוץ )י ס*ינס וכלעיס נרות ורומס )תרןגשו

 פניו עגמת וסו* התטרפו וסדר וכנוד כדכתינ וסדר נתוקר)גב~וגיס
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 התורהעל שירקבחיא הטורפי'
 לספר *ותו נר% *5קיס 553ס כור וקטר - סמככם ונישרון ודכת3חכמס
 השמים ובעוף הים בדנת וירדו : סננר*יס טס6ר 13 גבר* %סר0פ5*

  לשקור  כלנוו נלרן מיטמ5ו  פי' ספרן ובכל  עוד  ויטר נכלן.  וסיס .ובבהמה
 ע . אלהים אתם ויברך )כח( ונרץ: נחסה ו5ח5ונ ולחפורו5גתון
 חי0 6ג5 5מכ5ס *נ5 3סס ויקמר 03 כתיג לפיכך נקרן סימם5ו עמסנרכס
 ונחן מנוכן *5י עמס נרכס זו 6ין %5מר 056יס 6ותס ויברך כתינוכון

 נרכס הארץ. את ומלאו : 03 מנורכיס סיסיו *תר דגר סתו5דס0565סכח
 5טספחותיסס בנויים ויפרדו 0*רן כ5 סימ65ו 6"נ . 5רונס סקרן *תסימ165
 )כם( : 0פ5ג0 דור קנסי כטחסנת *מד נמקוס ו5* 5רונס תנ5נקלוי
 . עץ פרי בו אשר העץ כל ואת . וגו' עשב כל את לכם נתתיהנה
 וי6כ5ו וסקטניוח וסמכורס סחטס כגרגרי סכסנ ורכוני *ת סי6כ5ופ"
 ~o7b סנתק55 כד סעחנ %5 וגס יתכלו 5* כנמו סכן 5% טען פריכ5

 ופס סנילי מפני כ35 סחיר bS וסנסר . ססדס כסנ 6ת ו6כ5ת 15ונקמר
 וק 0מסנ5ת נפס 5נכ5י נס סימו ננפסס מכנס קלת 5סס יםסתכוכס
 וכלסר סמיתס ומן סוכר מן וינרחו ונמזונותיסס נטונתס נחירס03ס
 גח ונסנור נמנו5 סימתו ונגזר 60רן כ5 דרכו נסר כ5 וססחיתמט6ו
 נכנורס קיוטם כי S,)bi1 ומחוט רמות 5סס נתן סמיכיס 5קיוס מסססליל
 סחי מן 6כר 5סס ולסר ננפס רסוח 3סס גתן %5 ו0 כ5וכס

 וסוסיי
 3נו

 דמו נסר כ3 נפס כי כדכתינ 5נפס טכמד מסו* ספני יס 65סורנמלות
 ונתיר . סו%נגפנו

 סנוי
 סנפם כתיר 51* סמיקס *חר מדבר סלינו נחי

 )ל( : ד6וריית6 חיים נכ4 לכר S~lnbn ומס ססחיטס טעם וז0כלסו
 כן ויסי קוטר כ6ז סיין מס 5י חמ4 * כן ויהי לאכלה עשב ירק 3לאת
 סימר יחר גומר *מירס יחר כן ויסי סכתונ 0ימיס ס6ר כסדרם*יגו
 11 6חר פוען סוס ילל 65 כ6ן 536 . כן סיס SDl~S סדנר סיג%ורגס

 א"א 5י וע" *כי5תס 05ס לסדר *5ל 6מר ו5י 5פוכ5 יגל מכנרס6מירס
 נסר 65כו5 תבוס סת6וו ס65 נקנס סנ"ס 5סס מנתן כן ויסי ו"5הרא"ש
 נכוגינו סוס מנזמן כטו חייס מנכלי 6חד סריגת *יסור נכיגיססוסיס
 )לא( : לווחי נצותי 5כמוד יכו5יס סיו 5" ז6ת ס56מ65 6דס סריגתייסור
 6דס מנח עפני כי מפרסים ט . מאוד מוםוהנה

 סוסיי
 סילירס נמנח

 סיין לפי פי' . מות זס טונ וסכס דורס וננצר . טלור סו6 טובכתינ
 כיון כ"כ 0151 פורגננות מדת וזס ילס"ר זס דרסו וכור . ספסר נ5יסוית

 פי/ . כחדי תקן וסול סתרג'יונק5וס

 לריך סרס כי יחד מתוקן מסוי
 : חפן 5כ3 ועת ומן 3כ5 סגלמר ככנע סטוננקיוס
 סרמס וכ5 וחיס ונסמס *דם סס -T~bk 5נ6 צבאם* וכל )א(כ

 . מלמח"וכ5
 וסככניס סמיורות סס ססטיס ולני

 : נריסית ימי נמסת סמ5יכיס ילירת כ5 כין ורמז 0גנד5י' נכעיס נסוכו55
 ~מלס יודכ ססס"ר 5פי רזה דרסו * השביעי ביום אלהים ויכל)כ(
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 התורהעל ייצ שבבך(י הטור פי'יז
 ספוט ולפי . כחניכי נכנס כ*15 ורומס נלמלוס בניעי נתחות וכלסרנעיו
 ססם)יס טמ%5כס כ5תס תסניפי יום הכסס נמס ס0גיכי גיוס *לסיסויכל
 ורנינו . נמן וקרסו נמן נרכו פירקתי . ויקדש ויברך )ג( : סימיסחנכת
 ור' .  וטקודסיס מנורכיס ריסיו ססומריס גנ5 וסקדוס ססנרכס פי'מכד"
 נתוקות כח יתרון נגופות 0יתחדס טונ תוספות סגרכם כי *סר*נרסס
 : סימיס כ0*ר 01bSD נו יכסס hSn אותו. ויקדש : סמכן יתרוןוננ0מס
 כפ5 נמנת לכסות ריו" ססיתס מ5*כ' פירם"י . לעשוה אלהי' בראאשר
 נר* *סר פ" לנרס' ור' . נססי 6ותסוכמס

/SOs~ 'כת סגתן כמותן 5כ0ו 
 בעסות נמקת כור נכ)) כי ודכ . סימיס נסיר מכסס ומסמעם' ריסוןניוס סנר* סנרי%' מן כמנת פ" סימי' נסכת סמכמש כ) ממנו בכסות מליןי0 נר* בסר מללכתו מכ5 פ"ססנת וסרמ"נן . כמותן מיכסו במינין וכ5בתרס"
 סבכך י5פי' ססת יס" קיומו כי כולס ימות כ5 סם נריסית ימי סחתכי

 סכ1לס סיס סר*סוניס ימים נשני וסנס מנס י95 סקנסס 50 יומו*מרו
 מן צהס קורי נסס סיס ם5* סר*םוניס למפיס וסני רמו וחס מיסכו5ו

 כנגד סר*סון ניוס סיור נריקת סיתת 536 . תסו *~יס מכי *מרווכן

 כנד bS 1*41 . נורקו *ה טכיר כעס 50 יורו מסול *וס יטוח 50*י
 סיס מנו טנדי5 ויסי רקיכ ימי במני . סרלסון ~ov 0מת עד ע"נ*נוס
 נרשית לסלמי ניוס . במיס ונדונו סרסכיס מן סלדיקיס ובניו נחמנדרס
 3ן *נרסס נסיות 0סתחי5 ס*5ף סנ* פירות וכסס וסלמיחססיבסס
 ית לדעת רניס טסן כי לדיק ולמת . ס' נסס לקרו* סוחף וקו סנסש"ח
 נישו וית בכיו *ת ולוס נחרן עשו י2ר סנפם מופת רז") סוושו כסוס'

 וננגס נסיני סתורת *ת ~רכו 0קנ5ו כד שכנין וכקם ס' דרן וסמרו*תריו
 סיסיס מעת כי ודכ . סעו5ס פירות ססס סמלות כ5 נתקיימו ולזסבית
 מכס 15 קורס יוס כנין כ5 שחק גן וכ5 מחר מוס שסג ססטסותמן

 כנריו ונרניכי . ויום יוס נכ3 תר*' וכן סמני נליץ לגרסס נוקדכלתר
 נכנס כיסר סח5 סרביעי ב*5ף ויומו ושככביס וסקטן סגדו5 סמיורות סני13

 ניוס וסגם סחרנןקכ"נסנס כדלחר נגייגו *מרי מגס ע"נ סר*0וןסנית
 רנון ס*0 וסיס ס' ניח *ת ס' כנוד מ3* כי *ור סיס יסר*) גני )כ)סוס
 יכדר כיסר וגלו קורס מקטין כן ולחרי סקרננות ו*וכ) כירי סטונחע5
 סמונח כ5 רנון וסלם סני נית ימי כ5 גסס ונרחש סיאנס נמוקדסיור
 סרלו סחמי0י ניוס . חנית וחרג סיום נכרנ סמ*וריס סני ומקכוככ)נ
 s~sr סמחחי5 סחעיסי 5%5ף רמז סירן כ5 יעופף ועוף חיס נפםסמים
 מומן 5י כרטס סיס כדגי D~b ויעמס סיומות ינו52ו בו כי סחרנן *תרסנס
 . ס' *ת דורם וקין נמכטרתו וייכמסו לחרמו ינירסו סכ5ס נחכם כלוצו
 קודס נרילתס וסיתס וגו' 5מינס חיס גפם T~tQ חול* נבקר סססיכיוס
 ירנלון מכונתם Sh1 ייספון מממס תורח נסס סג*מר ככנין סלמסזריחת
 לדם יל* סנ*מר ככגין ממם)הו ,מן וסו* *5ק" ב055 סקוס נגריולז
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 התורה עלב-יאשיוזפי'הטור
 סמיות נו ימם15 נתח)תו כי סססי ס*5ף וסו* . כרב  כרי  ווע:בורסוופערו
 ינ% מחמס סגן כהעור ע0יריתו ותחר ס' לת ידכו bS לסר סמלייותמס

Sb1JOנגדי כ0מ0 וכסלו נו מכתוב b1C1 כדכתינ *)ק4 ניס מנכמס דוד בן 
 ממנוי יגריס מט*. יומין עתיק וכד סו* *חס ליגס כנר סמיך עכני עםנקרו
 מוכות תחרם ס00י ס*)ץ נתחות כי סירן 5חית )עוץ סמים מסרןסימיס
 - סר*סונות מן יותר nnbol' 6) ומתקרנת יתירס ו6ימתס תקיפ* סיטתלוטס
 ו"מ : סכו)מיס )חיי ומנוחס סנה מכולו ס3* )כולס רם, סנה ססניעיגיוס
 SJb )כסות וי"מ . גוץ 3)י נסטת הכנריו סמזיקין 6)1 כסס ו)*)כסות
 D7h ovhn יל* לגל חדם' 473 עת יעכס 1)ל ט,ס זס יעמומכלן

 פרון ססניחו ופוני רוה וסייגו חסר מסיס מרמך )כסות דורם ובמדרס .מעוף ועוי
 בע"ז ממכות ים לס o~s סי%מ' ע"ז סנבביו כ) סיומות כבירין )ענותווכתיך
 ויעצנו סיומות *ת ידין *ן תוכ) וגי מבכסותו ססגחתי ופוני רוה ותכססתג*
 ע) מחול סמוסיפין מפני סמניעי ניוס נקר ויסי כרב וירי נימר ו)% .סו*
 סקרקכ פתח ע). כמדו נססי פירם * השדה שיח וכ5 גה( :סקדס
bSI1*5דרך פ4 וסרמ"נן . י165 ולז סגסמיס כ5 %דס ססתפ)5 מסי עדיוס י 

 )סס לותם כלסר ונ5ביוגס נקוטותם ספרי וען סעסנ סוני*ס סנם)טיספסט
 ע5ס לסר כד סלמיחס bS וסי* מסס וזורכ גוטכ 0*ין סכתונ טספרוככסיו
 )ו( ו)גטוכ: )זרוע *ותס סכונך ס%דס ונוגר *וחס והסקס ממנם%ד
 קפי וגר' . קלמר סחוס ילירת )כגין פיר"סי הארץ. מן יע5הואד
 סטר סיס %ס וקף ממטיר )% כי וגו' ס0דס סיח וב) תקמר ~י כיספסט
 *ת סיכנור גבר* וגס ססמטיר מלרן מז יכנס ו6ד וקטר הזר *ין*דס

 בעדן גן אלקה ה' ויסע גח( : ס6י)גוה וגדלו סעסניס נמהו ולזס*דטס
 עדן וגני כמו עדן T~b3 וי"א . סגן נטכ עדן 0) נמ,רמו פ4 .מקדם
 סג*מר כמו ס5מיחס מסו* סמקו' מן ל)* סס ונטכס *תר ממקו'ליונות ססצי* )ומר ר51ס לינו ויטע סרמ"נן וכתג . ט)קדמין חרנסו6נק)וס
 סירן כ) סכגזר סרס כי ס/ מטע סס4 )ומר לרסיס ס/ ויטכ OS~Sb ס/וילמת
 פלוני *יל יסיט נכלן ולמר גן סס סיסים ססו* נמקוס גזר י0ל סירןתו5*
 0"מר נקרן סטקומות מלר כדרך סיס ,bS ממטע כערוגת פלוגי לילןונכש
 מניוח כדן גן *ירכי ונ) וגזר כסדר ס)% וס5מיהס פרי וכן דסק סירןתולי
 מ4 כנודם צריכים סיו 1Shr סר0ס נקרן יזקק )% ונכונס פרי ונמיתגנכץ
 לכנוס כדן נגן ויניחסו סימר ומס . 6דס מחס סנהגרס %חר *ותסיכנוד
 סגן כי כרנונו ות"צ ויוכן וקודר סנו0' וכרוגת זרכ זורכ )סיות פ4ו5סמרס
 סחייס ען פ4 . הגן בתוך ההיים וע"י לס( : כנודס נריכין *יגן 6י)גוחסמן
 *מר כן וכ5 סהייס כן 0סו* ידו וב) ונודנו ידוע ומקומו סגן נ*מ5כסיס
 שסגינה  שסו גנת* נמליכוה *וכק)ופ תרגם וכן נק ימר ו)* סגןנתוך
 סי*7 קסם 1ל"כ סו6 מי נודות מקומו סס,כירס כיון ל)* נססוהזכירו 50* מטנו תלכדו 5* ל3ק4 למר סנן נתוך לפר סען ומפרי פחסשוס
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 התורהעלבראשיתויט
 . סנקתס נ6טלכ סכיסס ימיו סיין סדכמ TD1 סגן 3תו7 סחייס 5TD(טר
 3יט5כ תכסס כ156 סנן 6טלגב סידוגנ כמקוס סניסס סיו ודלי סרמ"נןופי'

 . רחב למגע סוס ס6מנכ ויסים ס56ס לי5נות סגי ונס 6חת סוגםכרוגם
 בכנפיו מקיפו סיס מדכת וען סנקודס נ6טלכ ממם סיס סחייס סכןופט
 מכן מיקח סל'ס חסם 5* 5מס ניחל ונסכי נ6מלכ סניסס סיו כריסנינ
 hSh דכת נו יכיס וגס כונס וימים סדירת TDD יקמ ולח"כ סידסחייס
 6חר כד נו 5ינכ יכון סיס 51* סחייס 5ען מקיפו סדכת ען מסיסמפני
 סכן פ" קמחי יוסק ור/ . Sh'1 קננת מקוס 15 ופנס  מרכת מכוס*כ5
 וסו סדכת וכן סחייס TD מפסוק סימר ומס 6חד סכ5 סדכת וכןסמץס
 כ7 6חד וסכן חסיד 61ים לדיק וליס סו6 חכם ליס לחד כ5 סיומרכ6דס
 טסמכ וכן טונורכ. כזסדכת ועודסיס סגן נתון סיס סחייס כן*מר

 סרי וגו' סכן ומפרי נלכ5 "כ5 סגן כל טפרי מנמם khfh~ Sbטתמונת

 טס יודגב וייני . סדגנת וכן סחייס כן וסוף *חד bS~ TS מגכט5*
 דבריו וקפי וגו' יו יסלח פן וכתם וגו' סיס ס6דס סן ספסוק נוסיכסס
 ל* ננקר תורם . תאכל אכל הבן עץ מכל )יו( : עמנו לכ5 כנרסרי
 ס6ר וי"ט . 15 נ"םר סחוטס ולפ" נמר כ5 וס65 ותיטל . סחי מןלנר
  ל11 בסר סותר של* רמס  תירן  וסרק . סעו נכ5 סמי מן כנר נכ,יתנמר
 ד6פי5ו סחי מן לנר 5לפוקי סרי מכלטס מתם ob *נ5 651כו5 לסמיהסייגו
 סיגו סכן לי  ממריו פ" . ממנו תאכל 5א )יז( : :יסור מלקיו נפ5*ס
 וכמוסו סגן נתוך *סר סכן ומכרי למטס כתוב וכן כליו מסירו ו5לנינן
 טות בן תסיס פ" תמות* מות ממנו אכלך מיום כי : גפנו *יםו6כ5ו
 סתרכן סקודס ו~ט . טות נן היכיס *65 מץ מיטות סכונס 6ין*נ5
 סיין כיון 5יכנמ *פ0ר ולי דכת נו סיין 5פי תמות 65 תחט* 6obפי5ו
 ס6ו תחטף *ס תטוח טות סטנו S~bn 06 ו6י5ך ib~D *נ5 דכתנו
 סיס סטנכ *נסי 5דגבת סרמ"נן כתב . חט76 כ5 ותכנם דכת 75יסיס
 ל53 יסודות מד' טורכנ 0ס1ל כיון 6כhs 5 06 "1 פניס כ5 ע3 עתסלדם
 כשנירות נויסטיס מיחס חיוג כדרך נחט"ו ימות יחט* סיס כתב נוגור

 וסחפן 5כד מייס 15 נותנת סכ5יוגית סנסמס כי D51DS טת 65 מט56ה י5מ5* מלמרו S"r1 רגנת וכ5 . נגריס ומחוסרי יין וסתויי תרוססס"וכ5
 . 5כד לותו יקייס וסו* תמיד נו דנק יסיס סילירס נכת צו "סרסלוקי
 כי סחום3י' 6טנס 5קטכי "5" ניפסד ע5 עורס ססרכנס 6ין כיודע

 טחודס ככונס כי סיוטריס סלטונס לגמי לדיבת 6צ5 . נחיונסנריהם
 גיוס *"כ סחפו יטי כ5 5כד נו יסיס סקיוס גס סו* פסוס ללקינמפן
 וס6כי5ט נתפלו 5עד תתקייס ו65 טות 3ן תסיס ס6ן תטות ממנו*כ5ן
 ומקיימים טן כסו 63בריס נ53כיס כדן גן ספירות ויתכן . 5כונג טתח5ססיתס
 כי 5ספסד וס סיס סמדס JCD *ת ולכלת כליו נגור וכלסר לוכ5יסס*ת
 . לברו האדם היות טוב לא )יה( : יסוג ונפר ול5 ילכ5 11נפר סולובפר
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 התורהעל82ך(ששירצ הטורפי'
 כ

 ונקבס !כר סנברליס מכ5 נכונס יחיד 5סיות טתח5ס ס6דס גנרל bsודלי
 דיו סיומר כדגרי קומר יתכן לנ5 . נסס זרעס וסעסנ סכן וגסננר6ו
 ממוליד כח לנקנס מסוכר ססו~ס נ6נרי מניל טצכ בסס וסיס ננרלופר5ופין
 וריס י קיום 5גבו3ס סיס" נככין נתו5דתו 15 עתר סמני ספרלוףוסיס
 ויתחגר ממכו ויפרד ירינו וסול לנגדו עומד סעור סיסיס טונ כיסנ"ס
1'Sbאלהים ה' ויצר )יט( : כננךו עזר 15 יכמס מקמר ו!סו רלונו כפי 
 סכניינו גונזני יובר )1 תומס ויקנן וייבר פי' קמחי יוסף ר' . הארמהמן
 סיין ידוב כי זוגו 15 )טל61 לפניו סני6ס es ית' 5eo כי כננדו עזר5כלמו מלי 5ל קמחי yD11 ר' פ" . כנברו עזר מצא לא ולאדם )כ( :קנון
 . 5מן כסי כסו כנגדו עזר מ5" 5ל 1]1 כמו כינוי )6דס ופי' . 15 עזרנסס

 פי' סרס"י סע!ר נעגין סמו סול חיס נפם 15 יקרי 6סר וכ5 פ"וסרמ"נן
 1פ" . סמו סול סלים 15 יקרץ לסר חיס נפמ וכ5 ודורססו סטקר6סרס
 כמוסו חיס נפמ מטול ויימר צסמו סיקרלגו נוין וכ5 כולס סמינין כ5לפגיו וסניי חיס 5נפס סיךס ויסי סנ6מר מיס נפם ס76ס כי סכ!ר לעניןסו6
 ניכעס מכיר כי 5כ5ס מס קרי וסוף כנגדו עזר ויסיס סמו יסיססול
 רפוי פקס נתנקר ונססות טנעו 5פי 15 סרכי סם 6חד 5כ5 5כ5ס ממותוקרל
 סכולן 6חד נמס קרל סדקם סנסטס כנון מסכו ו)סו)יז )מבירו עור5סיות
 וכן טז0 !ס יולידו b~r לתר נמס ומגסס מ,ס זס מיו5ידו נסו5דס 5!ס !סעזר
 15 עזר נטנכס מתסיס נכונס מלי 651נכו5ס

 ניד סיסי' bb1 בסמו ותקרי
 ניחד נקות נצתו ירלס ים b~h נגריו נטנכס כי עזר נסס 5מ5ו6סלדם
 יגטיל 51" 555כ עסת כלמר 56יו טנפו יתקן סנ"ס נו וינחר סמיגיןטן

 כקוטר סמו סול חיס נפמ ס6ןס 15 יקרי ימר כ5 חסו חדת נזיןחנגות

 סטו" ססס יקייס ססנ"ס סמוסו"
 לפגיו סחפן סיס 5י כי ומנכון .

 כגנדו עזר 5סיוח ראוי סיסיס מלי 3י כ6דס ולמס פי' כנגדו עזרט%5 5י ו5לדס וזמו 15 עזר בגנרליס מלין סלדס סידם עד טמנו ללעו]יקח
 עזר טבלתי ספעס סלח כלומר ספעס זלת ם6מר ו!סו נבטוותקרל
 דוקל ואלן מכין 6ב5 ספעס !"ת דוקל וי"מ . סמינין נכ5 כן טבלתי1]6
 מנלטר 5פי נרלמית טעמס נסקר כן ניטר ם5י ומס ורניס פריסע"י
 וחילן טכ6ן ולעסות עתס ברל למר פ" ]כסות 56סיס נר6 6סרנסס
 6ב5 ורניס פריסע"י

~cb3 נס ]ומר סולרל עדיין נעמית מ5י 
 נר"

: 
 ס5ל נלפתו ]דבק רלוי פ" . אחד לבשר והיו באשתו ודבק)כד(
 : סיליר0 נתחות סיס כקמר 6חד נמר סם ולסתו טול כי לחרת עסמגות

 תמוהון* מות לא האשה אל הנחש ויאמר )י(ג
 כך סגגיעס 6חר מחס 6ת מיין כסס ולמר נו מנגעם עד סדחפספירם"י
 לזל ממינתו כן דודלי קוטר ודוחקי' סנפכם ע5 טתס )6 לכן סיוםפנס 5י עדיין נססינו 3ס מסיס דבריו ע5 ומקמים . סלכי05 ע5 טת0לינך
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לשרושלתכא
 סתלכ5י 5ן ליכפת מס ול"נ סנגיכס כן  מפת יפ  רבריך ~י ססינסס0נחם
 סלכי5ס. כ5 תסות %5 ג"כ סנגיכ0 כ5 תמות 5* ולס המות סכי53ל1
 מסגו מלכלו hS מלמרס סגחס sfi ס*ס0 סנדנרי כלוס לינס סקוסילוכיקר
 העץ מוב כי )ו( : מיד *5* סיום 6מר 5ל תנוותון פן נו תגעו51ל

 . ממנו סזסירס ורכן סמות ומס ער ס0ו6 סנורס סיתת *למאכל
 ענו לעינים. הוא תאוה וכי . כיסולעתוק . למאכל העץ טובכי

 מתהלך אלהים ול קול את ונטמעו )ה( : עופו 6חר סלדםיתלום
 מתס5ך פ4 וסרמ"נן . י75 כנחס קולס דכתונ קו5 גני סילון מלינו *בגן
 ססכינס נסג5וח כי זרוח וטכס נתוככם ו0תס5כתי כסו סכינס לוירסון

 וגו' מפרקו0ריס וחזק גד~0 ורוח כונר ס' סנימר כככין גדו5ס רוחתני
 גדודן רוח ל* סימיס כדזכרוח נגן גם2ס ס' רוח כי קומר סיוס קרוחוכתיג
 מפניו נתחבלו וליפ"כ וינסקו יפחדו ס5ל ננו6ות מלר כמחוסוחזק

 קרוח 0יו וסס נגן טתס5ן 056יס ס' קו5 *ת וכשכו וי"מ .מכרוטי0ן
 סת%גס וכלס . אנכי כיעירום )י( : ונתחנלו סק" טפכי נרחו כיסיוס
 סקסטן במדרס וליתם ו*עעג . כרותן לכסות ל%5 סיס 5י כליס/כחגרו
 נתת אשר האשה )יכ( סמירן: תסמיס צסכת קיסוטין נל"דטלקס
 סנור וסייחי לצנזר 5י נתת *חס סימר נס 0תגלy~s 5 סרמ"3ן פ4 .עמדי
 סמכת כי נכונסו 15 סימר וזסו ו05וכי5 לעזר 5י יסיט ל5י תתימרסכ5
 הרופש וא"א כלחס. נסנור מנותי כ5 לכנור % סיס ס5י לסתן5קו5
 ולכי ורכ טונ וזכס סכן טן *כ5ס כנר סי% כי נס סתכלT~sr 5 מפרסז"5

 לע"פ מלותי כ5 )כנור עשית. זאת מה )יב( רטיתגי: וסיף ירכתי5י
 וגס מכלטיו כלס ססיתס נכ55 סיל סיתס ~olb כ5 כמלוס גלטויתס5ל
 סכן מן ותלכ5י יטר ל% . אסר האשה אל )טז( : מכונס נכ55סיתת
 סנחט מנכנס כטו סכלת וכ5 כלכי05 כ5 נכנמס סי6 כי Dlb5 מלמרכטו
 סרונ7 קומר 15 ססי0 וקסס . נגיס גוון לכר פירס"י . עצבונך : סכלתכ5

 ו*ינריס רלסס ברולס 7כ5 כדות 7ס לכר סו% כלנונן 25רס ונר'תח05
 5ן לין ולכפ"כ 5תסמיס פרס"י . תשוקתך אישך וא5 : כליסכנדיס
 מנח זו ל7רנס כי סרמ"נן זסקסס . נ7 ימסק ~hlk 6א 3פס 5תבוכסלח
 מסמכתן תסוקתן פי' 36רסס ור' ננסים. יפס טדס זו סיטרונלסס
 ~י יפרס ונר' . מפלו לכמות נרסותו לת כי כקין ילוח לסר 5כ5סת"ימכ
 ס5* וסטור תרני לס 1ל9 05 6מר ו0רונ7 כלגונן ירנ0 0רנ0 05מלמר
 ססליס מס מיותר תסוקת7 ולפיסן תלטכר ו5ל תתכנר ו5* 65יס5יקר2
 5יכמח רולס ס6סס 5יס6רולס

 ולי
 מ5יזקק ילרי לת לכנוס תימר לס

 נם ולקח ירו ישלה פן ועתה לכב( כרחך: נכ5 נך,ויקחן ימס5סו%
 י%כ5 ס5ל זמן כ5 כי סטנו מיקח תוסס סיס 5י 5כן וקודם . ההייםמעץ
 : 15 לריך סיס ס5י וגס סגלטוס מס ל5ל כוסס סיס 5* סדכחמכן
 נתחרף סס5חו קמחי יוסף סר' פי' . ויגרש כתיג וסדר וגו' ויש5ההו)כ3(

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



 התורהעל שירצבנלא הטורפי'
 ע5ו רזה 0וו0ו מס . אשתן חוה את ורע רןהארם גא(יי : וגו' סכר31יס לת ויסכן ויגרס חזרולח"כ

 וחוס לדם סייגו %רנכס וירדו הניס5מטס
 וסניוקין

SJb כפסוק מפורחות האינס סזכירו %5 עמסם סנו5דן סת%ומות . 
 בלותו נוקד hS 530 מסרי ותקומתו וקין וחוס לדס סיינו לרנעס וירדוור"מ
 כדכתי3פעס

 ותומי
 * ה' אח א"2 קניתי י סנ3 לת לחיו %ת 55דת

 קנין 3י יטי' סוס סנן סימרס פי' וסרמ"3ן . כמו סוחף סיגי ס' כספיר0"י
 כמו סיסיס %ו . בוריו *ת לענוד נמקומנו סו% 0יסיס נמות כ0%ר5ס'

 ס%חדבסס וקרקס . נח סתס5ן סל5טיס לת . ס*5סיס *ת חגוןויתס5ן
 נכתנ 5י כן גב5 לפרס ,ס רלתס 51ל נמס 305) סלדם כי ס3) וסרגיקנין
 %וחיות ד' 50 0ס 3ס %ין ויכלו כר נרל0ית בפרשת : סמכי נססטכס
 ס' ל5ל 5נד לוחיות ד' or 50 תמלל 5ל ס' לת לים קניתי עד ו*י)7ומחס
 ר~"5 0דר0ו חסו . 5נד %ותיות ד' 50 מס 5%י חמלי %5 ולען וממסלרסיס
 מדת סחף מהקייס הטינו ורלס סדין נמדת סכו5ס %ת ונרוי סל"ססרלס

 ידם תסיס ס' "ת *ים 5קגיהי ומססגיכ 5ס וסקדימס סדין מדת כססרחמיס
עותי

 נו
~ub 

 ויזכיר 63 5כך 3נד רחמיס נמדת ל5י 5כטוד יכון לינו טכתס
 צאן רועה הב5 ויהי )כ( הרא"ש: א"א לותיות. ד' 50 ססל%5
 טפכי י5י מנכור סו% כי קין 5סקדיס ס" רלוי . ארמה עבר היהוקין
 0% קניתי חוס כמו%0מרס ס' לת כונד סיס רק לומגות 15 סיס bSמקין
 ורכך טומנות סול גס 15 5קת נלומגות נתפס סנ5 סריס 5סי bSb ס'*ת

 סותר %5 כי קמחי יוסף ר/ פ" . בנח נמו כורות ויכר ו5ל מזנח וינן נוניטר 50* מס צאנו, מבכורות הוא נם הביא והכל )ר( ס53:סקדיס
 . הכרם אל ה' וישע : כורות סכרו %5 5נח מסותר וכד נסר סחיטת15

 וסיס כרסו סמיך* 5לחר hSb מניל קיזס5ל ל5 סערי 3ל 57כ7 קמחיפ"ר'יוסץ
 קודס ליונו טנכורות סניי סנ5 לנ5 סנסגס קורס סנכוריס מן רסני,15

 0מותפ" ונפרצת ל5י0כו כמו 3לפגס פאג"י שעה. לא )ה(סנסנס:
 יחר ע5פסוק יתכו Sb כמו כלן סכ' 51"5דמס . 0כס 5* נמו לינו יתכול5
 בסון פיר0"י שאת. תטיב אם ה5א )ו( סמזנחות: 5% יתכו Sbלמר

 פניך נפקו 5מס כנגד פניך סיח פ" *נרסס ור' . ויכונן סלסל כוןנסילות
 סלת יותר 5ן יסיע תטיב יס פי' וסרמ"נן . 5מטס פניו כונס סמתניימכי
 ננחתו כי פניך נפקו ו5מס 5ך חרס 5מס 15 למר וכך סנכור *חס כי לחיךכ5
 סיע יותר 75 יסיס תטינ ים ס5י ממנו פכין גפרו 5מס 15 ולמר פגיונפלו
 רונן חטלת7 ביתן לפתת כי רכס תנותן נונד כמו 5ל תטינ 5לולס

 רינ נדנרי כמו 0גכנס פירש"י . קין ויאמר )ח( : דרכיך נכ55סכסי5ן
 פי' וסרמ"נן . סרס ססוכיתו סתוכהות כ5 15 מלמר פי' לנרמס ור' .ומלט

 בסתר 0ס סרגו סמדס נלל 15 מלמר מתחר נסרס נסיותס 5ויסי דנקתסוי
 זרע עוד נצניו יסיס ם5ל חסנ כי ממנו סכונך 0יננס כדי 11 בסרינר~וכתכונן

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



 התררהעלבראשיתכג
 ור"מ . מגחתו 0נתק53ס מלחיו כולס 30 בניינו איריס פחד כי וכור*תר
 וסנן נחזקו סקרקכות כ5 וכטל לרמס כונר סיס קין ניניסס סכו5ססח5קו
 רוכססיס

~bs 
 5סנ5 קין ימר נ0דס נסיותס ויסי נחזקו שנתויר מס כ5 וגטן

 כנלמדי לו נלויר 751 טלדטס5י
 וכת*נקו לכועס מלויר לס 5ו למר וסנן

 וימר וקין סנ5 סספי5 מעמד נמדרג . קין ויקם : וכו' ויקם וס כס,ס
 כזיו וחמ5 שנינו ל5י נכונס 6ין וסקל 5סרגגי לומר לחס וכי קין15

 סריס כד יסרגנו לי7 יודכ סיס ו5י וסרגו כזיו כמד ולן 5קוסומנימו
 ערן וקנרי וסרגו 0נירו כ5 וכמד וס כס ,ס נ05מיס כורניםסני
 מן אתה ארור )יא( : במרתו bS 5מס נ0מירת7 0סו* לתס*נ5 נסמירתי סיס 5י פ4 * אנכי אחי השומר )ט( כן: סוף גס קיןוכסס

 מקנית כן סי* חטטת טס ותיטל * פיה אח פצחה אשרהארמה
 סנתק55ס מטס יותר ס*ןמס מן onb *רור ופירס"י . רוכס *פי'נציר 50* כד סדם כ5  ונלעס וכסות סכווכס ומחרניס כטיס ס0ופכין דגרכ5
 ssp *5~ 5ס מוסיף סגני 5חט* סוסיפס נוו וגס נכונס כנרסי*
חסי

 נכנורו ס*דמס *רר 5* נכלן כי סרמענן וסקסס . כחס תת
 מן *חס *רור סו* ופ4 . ממנס קרור סיסיס *מר *53 ניניוכ*0ר
OD7bo'סיף מק55ן *גי נס *ימס כונד 0*תס ס5ן סלומנות מן פי 
obנפן כגון 5ך כחס תת תוסץ 50* 05ס תסנכ 5* *דחתך *ת תכנוד 

 לותם תכנוד כי וגס פריו יחן hs ססדס וכן חלס יתנו 5יותלנס
 למת וידוי נסוי סרמ"נן פי' . מנשוא עוני בדוק )יג( : תלסוףומכס תולי* רנ ~רכ כי נתח5ס כ"0ר 75 כחס תת תוסיף 5י ל~רוכ5חרומ
 לותי 0ענסת n"sh מספטין ויסר ס' *תס ולדיק מסלוח כוני גדולכי

 5סיות *וכhS 5 ונד נכ נמיותי כי ס*דמס פני מכ5 *וחי וגרסתפרנס
 וגכ5טתי נסתי כי ומנחס קרנן 5סקרינ *ו 3סתפ55 5פני7 5כמוד6וכ5 5י כי לסתר ומפניך ס*דמס פכי טכ5 מגורס לני ומנס למדנמקוס
 לותי חייבת bs סרנים נרחמין ו*תס יסרגני מ5*י כ5 כי *כסס מס*53
 כלבסיס כי לותי ממיינת ממס יותר כור *כנס ס5* רחמיך יקדמוני5כן
 ל5ך סר כי כחיות ויסרגוני מקוס נסוס וגדרות בית 5י *נכס 5* ונדנכ
 קין סרג כ5 סרמ"נן פי' . יוקם שכעתים קין הרג )טו( :מכ4

 לקין ה' וישם : חט"תיו סנ5 וסתודס ממני צירי יריתו נסנףיסרג 50* סנטחתיו לני כי חט*תיו כ5 סנכ *כנק כי ממנו יוקםסנכתיס
 תמיד כמו סיסיס קנוכ *ות 15 000 *ות ס0ס 15 ויתן לסר י* .אות
 סדרל מורס הסס מלת 15 סיס 5ל 5טקוס ממקום נוסות כסכיהולויי
 בארץ וחצב )יו( : מסו* 3ןר11Db 7 יקרלנו *סר ידכ ונוס נס י5ן*סר
 ולח"כ ונד נכ כזיו הגור מחלס ס3"ס 15 ויתר נתנונת סס3 הכיוןנוד.
 ניוחס לנ5 סכו5ס 3כ5 ס5ן ס5* נוך 3*רן ויסב פ" וסרמ"נן .וטנ
 כ5 נוד לרן ונקרסת נ55 מענס נמקוס נח ו5י תמיד נוד סגסלרן
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 התורה על2-יאשימופי'הטור
 ויענ כתיג לדם גני קו5טת מזרחית רוח מקוס סנכ5 . עדן קרמת :ממו
 כריס ס5ם ממס ינדיר 6ז עמס וגני כדן קדטח וסכ* כון 5נןטקדס
 נגס hS מתחלם כי סרמ"נן פ" . עיר בונה ויהי )יז( : סמםמזרמס
 כקומר ננו מס ע5 וקרקס נניס נן 15 וטסכו5ד כרירי נסיות סנורמסיס
 וקוטר נכו סס כ5 קרקס 5כ7 נערן מכסיו י45חו 51* קרור סיסמסו*
 לחנוך סננין סיס hib ונד נכ יסיס tSb נקרן ומהב כיר 15 ליןכיוסו*
 לעוין "נו כיר וינן 6מה ו5י כיר נכס וימי ומדכתינ . 3נ6ס סולכ*5ו
 קין תויות וכתנו : מל5יחין מכסיו סיו ס%5 נס נונס סיס ימיוסכ5

 נניס. ונזי נניס יוליד כי 15 וסיריך לפיס *רך ססס כי 5סודינבוטכסיו
 סיו 5י כי וסקרונ . 3מנו5 ומת רנות מכיס ססלרי7ורנותינוי*מרו

 דורות יותר בתולדותיו מסיו 16 סטנו5 כד דורות סס ל5ו רקתולותיו
 ננכין סמתחלין סיו מי 5סודיכ נל5ס וספר נרכס לספר לרי7 סיס31ל

 הוכחות וכתג . סטתכות ומ65כת סייגון וחכמת סללן וטרנססכריס
TD)ויאמר )כג( : סו4דס טרם נכרתו סו6שיל3יו גי 5סודיע גסיו כס 
 הכס ליס 5טן סיס כי ספסוק מפםט מכריס סרמ"נן כתנ . כנשיולמך
 טבעי כפי סמרעס ענין מנכור קננו למד טחסגת ט5*כת נכ5עיוד

 חרני' ככסות 55טוס 5ם4מי ולטד סאון חכמת מסני ונכו ולמדסנסטות
 יכנס ם65 טתפחדות נפיו וסיס סט5חטס כ5י וכ5 וחניתותורטמין

 סטרלח נן סול כי לנותיו טעסס תופס סו6 וסנט נכונס וסר5יחססחרנ לסניי
 ואלעיס %ים סרגתי 5* "גי )סס *מר וסוך 5חג5 מסח" ונר*סר*סון
 ממנו יותר ססריגס טן ססס וממרכי 536 קין כסס כימר 5חנורותוי5ן
 סיטו' וחניות צפנכיס לסרוג לדס סיכון ממיתן וסקגית סחרנס"ין
 סכומסו כ5 ולין סרליחס נורם סחרב ולין סחרג מן יוקר רכסנטיתס

 טתקוטטות גסיו נגיס סחי 5מ7 מכס* בהנע פ" קמתי יוסק ור' .חטי
 נכי"דס סרנפי וכי נניתי סקוס סיין 6דס מכ5 פססי מס 5סס 6מריחד

 5נקוס קטר סחטי קין כי מכס "פרכ סקנ"ס כי דעו אדיסוחנקתי
 מגזם פסיס פי/ ו*חריס . ומנכס סנכיס *וחי סיגקוס סכן כ5סנכתיס
 : נביתו ם4ס ויכסו ממנו ויירלו פחד כ5יסס עיפו5 כדי ועדים לגסיסמסרג
 מתוך 5ס' 5סתפ55 סתחי5ו פרס"נס . ה' בשם לקרא הוחל אז)בו(
 סתחי5ו ויגע . דברו יח5 5ל כסו נתנטו ~Snlk וי"מ . שכתחומולרות

 : ד/ נסס לע"זלקרוי
 . נפרסת יזכי *סר סנניס * ארם תולדות כיפר וך; )א(ר;

 ספר כ51ס סתורת כ5 כי מתורס 5כ5 רום, דיבתיוזפי
 : מקומות צס6ר כמו 6דס תולדות ופס ימר %5 ולכך 6דסתולדות
 כדמות סחייסטיו מן סנעדיס כ5 כי יווכ . כצלמו בדמוהו ויולד)ב(

 56קיס צדפות 13 סנ"' 31ל5מו 3דעותו סכתכם 3סני5 %56סטו5ידיס
 נקיז כן %ר 651 וסדמות ס55ס נקותו סיו תו5דותיו ס96 פ" קותוכסס
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 התורה,לבראשיתכה
 סמררם "פי . סעו5ס סוכתת סממנו נסת bSb 3סס 5סירי7 רלס 50*וסנן
 * ארם ימי וירצו )ד( : ו)י5ין ורוחין סדין סו5יד  סייס ק"5 סכ5נימ*

 סו5-ס ולתר סו5ייס סרס ימיסס פ" סר*סוכ" *5ס חיי ימי לור7בכנור
 נתכבית ונעכס סקנסס 50 -יו מכסס *דס כי סימיס נ*ריכוחוססינס
 רב ,מן ותזת נטנכ סיס מיחס כליו ונקנסס סחט* *תר וגססס5ימות
 קורס פגו5ד ו0ס וחסור ס5וך ימותס וסוכו ס6ויר נתק5ק5 סמנו5ונמי
 נו 0גד5 ס6וי 15 וס,יק נו 0גו5ד סח~וק 15 סוכי מקות מס וחיסמנו5
 כד וס וסיס DIbD 5*רנכ וצנו ימות' נתקלרו סמנו5 יחר מנידווננ'ו

 נספ5גס ס%וירות זנוי שריסס מ30 וכיסרסספ5גס
 גתקלרו.

 פ5ג כי כור
 כי ונרמס . מנס 5מ6תיס ימיסס 5ח5י 0נ סירן נפ5גס נימיו6מר

 ממס שניר כקמר מגס סנכיס סימיס סיו ויכקנ ילחק הנרססנדורות
 0/ ירקת נדורותס ס75יקיס *נ5נתפ5תו

TD1n חמס פרש-י כי ימים 
 ימי *ת ספעו 51* סנה' כמו *נוחיו נדורות 15 מפסיג וסול יכקנכ5
 נדורס יתייס סיו ימיס ססלריכו 0*5ו כתג וסרמנ"ס . לנותי חייסני
 סמורג5יס נסנש חיו *דס וס6רנני נס ע"ד 16 נמ,ונותס סנסגתסמפכי
 נם 5סס מיסמס גני*יס 156 סיו 5* כי סרמנ"ן שיו וסקמס .נענכס
 סורס: ננסי מכ5 כפ5ייס כפקי ינץגות נתקין ימם יקריך *יןוגס
 קנסות 5סס 6סר סדייניס כיקומר נ* . וסטפטיס ססויס נכי פ" * האבקים בני ביראן )ב(ן

 הוא בשבם )נ( : *וחס מוגם ויין נג5וי חמס כוסים נניסססמספט
 סיס  Db יכמס  ונוס יעונכנכ ולגיפ"כ בזר מסוי  ני ש מגס .פירס"יבשר
 בכנור  osl~s בידנ(  רוחי יכמור לי למר פי'  ינרסס יר' .  [c~r  דגר 16*ם

 ופ" סיחסר גבח כד ויגיכ נסר סול ססידס נכנור כי וכור ס,ססממם
 5כו5ס לידס רותי יכמור 5* פ" וסרמ2"ן . נסר נססות גס כמוסו*

 וננסמס נכוץ סירן ע5 סרומס נסר ככ5 נסר סול ס6דס סגסנכנור
 *5קיס כי 5ומד וסכנין . נקרנו ~D'pS רוח נסיות רצוי וקינוונחיס
 נמסכו ורמס נו נחן 56ר נגפם סמרת כמ65כי נסיות ימר הידס יתכסס
 *5קיס רוח גבוד ידון bs 5כן כבססות נמם5 סגנוניות ונהלוות סנדר*תר
 בארץ. דמו הנפיצים )ד( יסונו': יס לפי 5סס 6לריך %נ5בקרנו
 כ5יו %ס 1 סיפו5 נכנור כפי5יס ורסון סכו5ס וספינו 0נפ5ופירס"י
 ור' גונסס. מרוב איו סיפון ס' יר* *ופס סרוקה סכ5 וי"* .מפחדם
 0פרוסו עו5 נופל סר וללס כמו גדו5יס און נפעיס פ" קמחייוסף
 סקוס  נגנות רוייס  0כססי' סג7ו5יס גני . הארקים בני : גדולסר
 אשר : לורס נכלי כמותם 3סס ויצדו נלוגס *והס לקחו נלורס ופסלמס
 נקראו והלתו לדס כי פ" וסרמ3"ן . סגדו5יס נכי פיררתי .יבאו
 נוקיד וסול ,וצתו *נ 5סס ולין לניסם וסו* ידיו מכסס מסיו סל5קיסבני
 ס56ם ס6נסיס וסיו רניס וננוח בגיס ויונך כדכתיב רניס ונכותנכיס
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 התורהעלב~יאשירצ הטורפי'
 נקדו כי וסחחק סגונס מן גדו5ס נם5ימות ולס מל3 ר*מוניס0גו5דיס
 נקרל" *גום סח לדם סקדמוניס נכי כ5 מסיו ויתכן . לניסםנדמות
 5כנוד סוח5 ו"ז סל)קיס נדמות סל5ס לגסיס ס5סת סיו כי סל5ק"נכי
 5רונ ס*דס סוחב וכלסר ורפיון חוקם* סיכמיס ננסי )נ* וסומ)ע"1
 סיו DD1len ו)רונ נתוקס סר*סוניס נני OSb סיו ננוח )סםוגולדו
 )קחו מתח)ס כי וימר וסנרילו' סקומס נכוי סטונו' סנסיסנוחריס
 סלןס נגוח Sh ,נוח דרל כביחס ניו ולח"כ המם דרל קנביס )סםלותם
 וסכירו נניס 5סס ססו5יןו כד סדנר נודגנ ו5ל סמכ5ס נלותהמקיטס
 בדוריס ססס כובדו סלקם ס*)קיס סנני רק סלגמיס מלר מנכי ליגסכי

 ננוריס וממס מכס לנכי גופ) hS מל וגונרי נכח מלנותם גפנו וכסמלוד
 נקרליס סיו לסר סרהסוניס נדורות זס מיסה וימר .  הדס ננימסלר
 וגס נפי5יס ס*דס מנני ססו5ידו סם)טות נתכלית נסיותס סל5קיסבני
 ס*גסיס כי מכונס ופ" . מסם נפי)יס סו)ידו עלמם סנפי5יס כי כן*הרי
 גנוריס סיו כנר וילמרו ל15 יזכירו גנוריס ירלו כלסר סטנו5 דורלחרי
 : כן *מרי סדורות נכ) ססס *נסי וסיו יעניגו סיו לסר )כו5מיסמיקס
 וסכנין לדם 3ני כרסון תורס דנרס . 5ב:ו א5 ויהעצב ר' וינהם)ו(
 1ס תניד bs כי 5נו Sh וסכין . 3פסכיסס  קימו רות Dh וכלנו מרוכי

 : 3נו Sb )דבר כסו סכו* סמחס3ס ע5 נופ) סוסון חס גנ)יסס חוחקנני*
 מן. סמל* bSb 5יכל5 כויי תסיס 5* נמר דורס הן* מצא ונחלה(
 : מן צותיותנח

 נחפרשת
 *05 כמו קליתיו רסון תולדות 4ע * נח תוצרות א5ה)מ(

 . ססמיס חוקיות וללס . נח נניחולדות
 נסני)סספסען כח ויוקדומסססח,יר

~Dbl 
 נןורותיו סיס ממיס p'v5 *ש

 ו6ת סס *ת כח ויוקד )מכל כנר סטמ' ו*כ',פ נתיל לווסו )טס5סוןיכ
 ססו)יןו *נוחיו כשלר סלינו קוטר לחרת פכם 5ס1כירס סח," יפת וקתחס
 cSb גי )ומר מספרם סזכיר ננס ס5סס ס*מר טכס וזס וננוחנניס
 פ" * היה המים צדיק איור : 13כותו ונ55ו תולדותיו סיו 5נדסקנס
 15 מלין סמנו5 מן 5ינל5 ורצוי ק נלד וסקס זכרי ססיס תמיסלדיק
 וסרסיעו מלדיק 6ת וסלדיקו כדכתינ סרסור יופך נדין סוכלי לדיק כיכונם
 נלדק *ותו מנת ומטפט 5ןקס )כסות סימר נ*נרסס ל3) סרטםלת

 נמכסס לדיק פי/ לנרסס ור/ . סלזקס ססו* ונרחמיס UDCDסכו*
 6חר ו5י ססס לחרי סיורן כה סתס)ך סלוקים לת ולמר . נקנווהמיס
 סש כניי כי )ומר גל יו . ע"ז *חרי וליס ועזכן ומגמה ססמיססוגרי
 5כ"ז: סמתננ* במרחקת דגלמר תירלו ולותו תלכו ד' לתרכמו

 פ" וסרמנ"ן לגנבי. וים כסנה *ותו דורסים ש רה"י פ"בדורותיו.
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 התררהעל חנ הטור פי'כ
 נדור להר סלין סוס נדור גפני לדיק רפיתי יותך כי וכן . ,ולתותמיט ו5י לדיק 5ל נדורותיו מלין תסס נדורות לדיק לנדו מסול ספנט5פי
 טססחיתו מעת ענרו רניס 17רות כי נדורותיו וקמר . ,יתו 5גג5ריי
 מכתוב כי נמסות5ח רנותינו דנרי עלך יקבס ו56 ,ולתו כלרן לדיקולין
 , ססס סדורות טכ5 סטנו5 מן 5ינ55 רפוי 6חר 5דיק סיין רק מכפרלינו

 את )י( : סמנו5 ס5יחר ונדורות סטנו5 סיני נדורות נדורותיווי"ט
 ל5ל סגנון יפת %פ"1  פגרו5כדכתיב  סול יפת . יפה ואת חס אתשם

 סיר כ7 כי 00 לחר וסוכירו סקסן סול וחס מכנתו 2סני5 מסמסקדיס
 נזכרים כולס סיו 16 כי וחס ויפת מס קוטר ר5ס 651 וחס ססתו5דותס

 ייזקק דרכם ססחיהו ועוף חיס נסמס יץ פירם"י . בשר כ5השחית כי )יכ( נמנעו: סמדר נינטל מכ5ס ליפת ויין תו5דותס כסדרס5י
 סלרן מ5יס כי כן לחרי סכתנ מס Y/b סרטונן וכתג . מינם5ם6ינן
 ספני ל5י ולנחמס לחי/ חמס מייך ד5ל כולס מפני ו5ל מפגיססחטם

 ועוף נסמס תגס קימר נכו5ס ""ג . לנדו סלדם עונת וסיפרטקגתס
hSגס וסם דורס כוך וכ5 טורפת 3סמס כ5 וסיס תו5דותס נ,ס סמרו 
 כ5 מפרם ולמטס D7ho כ5 וס נמר כ5 ספסט וכעד . חמס עומיססס
 חיס נמר מכ3 סחי ומכל חיים רוח נו למרנסר

 וכוי
 753 כ5 כלן לנ5

 נחהס ם5י . המם הארץ מלאה כי )יג( : בסר כ5 ינל וכן D7bכ5
 סג51 כ5 "ס כי ס5סס דיןגזר

 מסי"
 נגיל לור7 נס לין מואכלת מלוס

 . הארץ את משחיהם והנני 5נריות: ורע וממיס רנן מסולועוד
 םר"ויין . גופר עצי )יר( : סלרן לת וטסחית מסמיתס וסגני עמסיחרת ולח ע5מס חוסכת מסחיתס סמלת פ" לנרסס ור' . סלרן טןפירם"י
 פירם"י בכופר. ומחוץ מבית : ועמורס סךוס כ"גסי ונפריח נלסוידון
 . צוהר )מז( וקונייל: וסי ופת כמו נו סמיניקין דברכ5 נקרי כופר וי"ט . נימוח סיס מלכ"כ סתינס מניני סנגטננו 1ל"5נופת

 טין ליכי
 סמנו 5ל וסלל חלון 5מ"ד ומקצינן מלון 5מ"ד וליכול טונס 6נןדלטר

 . חדסיס י"ג יכלו מתי לידע כדי סכמלו ומסני סמנו5 מנת כ5סמלורות
 לע"פ קומית לינו וטיסו ססנס תכלם מתי 5חסונ יכול סיס hS וכיוקמם
 ססונר7 ונסוף טוינו וכן דנריס לכמס 5ח5ון סולר7 סטלרות סממום65
 עמס: לסר סתינס חלון לת נח ויפתח דכתינ סעורנ נס5יקות15
 לועס עם מסכ" סכני פירס"י . המבול את מביא הנני ואני)יז(

 ומכיס וליק תם" ולגי סרמב"ן וסקסם . תוכרגו כי לנוס מסמלמרו
 5סרנות חי וכ5 ובניו ונח גדו5ס 5פ5יטס מלרית 5סס טסליר וסולעמסם
 והקימותי )יה( : ע5יסס יחמול ם5י 5דעתס ססכמס עול וקולי~רעס
 ירקבו. ס5י ספירות כ5 גריך סיס נריה פירם"י . אהך בריתיאת
 סליכן לע"פ ובניו סול נמנו5 ימות ס5ל 15 כמנע סססס פ" לנרססור'

 וסקיטותי וטית . לפנינו לגםיס (cnSc תורס במכנס כמלינו כמוספורם
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 התורהעל דןנ הטורפי'
 כצחרו ססכמס נריח ופי' גקסת רמז 0זס ס7נר וקרויו חנוכתיס"קייס
 ענין כי ספמט כדרך נכון ויותר כת3 וסרמ3"ן . 5כס נרו מגזרתסניסס
 ל5 מתני %תן קייטת גרית הסיס סמנו5 סינף 3עת קוטרוסקמותי
 5ל6ת ותקיימו סט מתחיו כלו' 5סחיות סחי מכ5 ומניס וניתן יחססתינס
 ומכל )ים( : תניי נ4 לוטר כסיגזור סמס דגר סוף וסנרית 5חייסטמס
 גדודות וטסם רנות סחיות כי סול ידוכ סרטנ"ן כ' . בשר מכלהחי
 וסו5ר7 מספר "ין ססמיס ועוף סלדטס רמם וגס ורלטיס פי5יןכסו
 כיו5ל כסר ו5" סתינס  הכיעס י5י  ימלק 55ור7 וטלכ5ס מכונסכסביי
 יעסנס ""כ גומר ולין סמרונס "ת מוכט ססחזיק נס טעסס 656נס

 דורו נכי סיר"וס גדולם 5ע4-ותם גוס מסמס מסוס סכם ע5 ויסמוןקטכם
 גדולם "ותס עמס וכור נתסונס ויחזרו סטנו5 נעגין וידגרו עלקםויתמסו
 סידם ניד יסיס "סר כ5 לכסות סנתוהס סנסיס נכ5 777 כן כי כנס)מעט
 פ" . אליך יבאו מכל שנים )כ( סמים: ניד יסיס וסס%רלעסות
 נסרים לותס ללוד .ילטרך על מעלטן י5יו ינקו כי מודיעוסרמל"ן
 ו"ע"נ נפי' קוטר וברין . נכ55ס סיס הס ונקנס זכר סניו פ"ונמעמס
 ס5"חר קימר סהינס "5 הניל 5סני"ס מברין תני% 5עי5 נקרידכתיג
 מיקח "סר בו ולהר סתיבס ל5 וסני"ס נידן קמם 5%ין עומססימלי"ו

 "והם מתקת ל5י ל5יך מינלו ניטר 5י ונל5ס מנכס סנעס סנסטסטן
 שולוה 5יקרנ סנליס יני ט"5יסס נ"יס זוןנ ונסחיות 5ינ55 סנ"יסכי

 סייס 0נעס מנכס 50 שכוולס כי ויסחט טעלטס סיגלו כ5יסס גזר5"
 "סר סנסמס זמן לסירוסו ול') סתי2ס מן נשתו קרנן ממן 0יקרינכדי
bS2סמס דכתינ ד5עי5 75 התקח 165 נתר" דכתינ מכיס סי6 טסורס" 

 סכ0ס . אלהים אוהו צוה אשר ככל נח וועש )כב( קלי:טסורס
סתינס

 ולפי
 hS כי לב"ר וכף ככ5 גח ויעם מסני וסכתונ וכו' סמקכן

 : 5וס *מר טכ5 דברנפ5
 אל טיחך וכל אהה מא : זרעווית לותו ימלט סרחמיס נטרת גי סודיותו 5נח* ר' ךי*למר )א(ן

 כת קרנ וכקמר סטנו5 קורס רניס יטיס סתינס מכסס 5מי *התיבה
 6תס נר6מונס 15 מקמר ו~י . סתינס 56 ניחו וכ5 סו" סי2* לוסוסמ2ו5
 מ5ל י5י5ס לנדו נזכותו כי עתס סודיותו 6ת7 נגיל .וכסי ויסתןונגין
 סטסורס סנסטס מן ויני" סו6 סיקמ וגיוסו בפכי לדיק רליתי יתכסלמר
וטן

 מעוי
 עמס: וכן סתינס י5 יני  יוססנונו5מנו  מנעסוסודיכו סנעס

 5יסר56 טסורס 5סיות סעתזס פירועי . הטהורה הבהמה מכל)ב(
 מספסוק 56י טסרס סימני 15 ספירס פ" וסרטנ"ן . תורס גח ס5מדט5טך
 ונקנס זכר כתיב ונעופות וקסתו "ימ ס3עד4 מנעיי כתיג ננסטס :מקור
 המהורה הבהמה בוכל  ונקנס: ~כר  ימר רביעתן  בסו הייך hS7  כיפות"נ) כרנכו 651 וקמתו 6יס 013 זס מדבקו "ותן לסר נרנעון ססנסמומ5פי
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 התררהעל ךןנכס
 )קיים י56ו 3ג6תו קררן )סקרי3 נמ )מד מוס . שבעה שבעהוגו'

 מן קרכן )סקריו כדי *5* נקנות ח' וכריס ז' 5רי7 סיס %5נעורס
 הבהמה מן )ח( : ,כר ס63ות עו5ות ססקרי3 גנגס וכן סיתריססוכרים
 . נח 4 באו שנים שנים וגו' טהורה איננה אשו' הבהמה ומןהמהורה
 כוג.פירס"י

 סניס כניס ו.מ . סיו מניס מכחות מן זס 3טנין סוסוי
 זוגות סיו מסטסורות מנכס וגס ונקנס זכר זוגות זונות כלססניו
 סוסיץ ונח וכקנט ,כר הגיס כו5ס ס3*ו טיס מכן פ. שרמשן .,ונות
 5גור7 ויסר מעומס נ6ו 5יגo~bio 55 כי זוגות ממס סטסוריס מן5סני*
 %5 6סר  *מר סלל  ומס  טהורה. איננה אשר : 6הריסס טרהקרבן
 הנגבס סנטרי התסורס מן  סלוניו  "טס 9יי דלגניל מסוס  כדלכילטסורס
  כפיקס  טסכ/ דיליף  ופסהיס דנפ"ק 75 תיע . נימד סניסס וכ55ס5סקרנ' ו5י )*כינס )* כ5 טסור'  *יננם לרר  קלמר  וסכל  סניס סניס)*כי5ס *5" לסקר3ס מסורס 5* *:ר ס3סמס מן וקימר 5סקרי3ס סטסורספ"

 נתר' מקר* וסייסי מפיו  מגונזי ובר סוגי* 51* *ופיות סמנםסכתונ
'bDh1%5 ט5י סוי ד5*  כופרימית טכס* סיינו *5* קם* מקר* מייתי 
 5סקר3ס  ר*ויס  נפ%יומ bSh *יירי ד5* סטמ6' קמי 3קר*)מימר
 כדכתיב מלריב  סממורין חינין  פמכל פי'  סרמב"ן S~b . 5*כי5סומסורס
 5יסר*5 וסוסיך עולות ויעץ ספסור עוץ ומכל סטסורט סנסמס נוכןויקה

 סרמי'ן כתב . יובס ובני סתורים ומן וסכין סנקר טן סיסיונקרננותיסס
  מכסס מ5מד נה את אלקים נוה  כאשר  ספלק2ית נפכם סומרמס
 סכים וסרמס וסכוך סנסמס ומן סתי3ס *) כניו ונסי ויסתו ונגיוגת ס3*  לזמר נה ויבי כס  למעלס  ("Tc ססו' סתי3ס 3ככיסת גוסוע*םר
 סמנול מי מפני נהינה הנכנסו לתו נלו  וכלס סתי3ס *5 *)יו 3*ומכיס
 סתי3ס יל כה יל ויניו גן *הר מלמר  ונוס D'plb יזהו  לוסכימר
 ונק תגסס תסיס פיוס כנס כד ניו 51* כ55 *5יו כממפו ס5י5סודיכ

  וסנ*יס ופי' . *הו נרגב קנ5ס ורותו  לוס  סוף ס5% כי נתינםכוי
 ונקנס זכר סיו סתינס תי7 *5 ס3*יס כי 3*ו נסר מכ5 וכקנסזכר

 ע5יו מנוס סו* כי *5קיס *ותו 5וס כיסר *מר ולכף כן נתינסססככיסס
 עד וספסוקיס  סנמ  נולופ  סם 3ן וכח נת ויתם כי ויתכן . 5וסכיפר ועכיסס נח *5 נ6ו סגיס סכים ופ" סיח תמר ומקר' 5תוכססיככיסס
 גוסו *סר ככ5 נמ ויעם.. י5* טכסם ממפריס יינם  פנס לות סםנסך
ס/

  וכסס דגר כפי) 51*  נ5מומ לסר ככל  מהסט )וסר כויס מענין כוי
סצינת

 ותסי
  ניוס  פבכס סנעס ספסורי וסכוך מסנסמס ורקת סמ*כ)

 נקיי מגס מסות סמ שנת וימי ספר כן ויתרי *5קיס "ותו 5וס*סר
 בניו  ונפי  וקמתו ובכיו נה וינ* כי פ4 *נרסס ור' . סכנין נגמרנמ
 ימהו  נכמור תליו Db פניו ילי  לזוכם  פנכנסו לי סתינס יליתו
~)coמי מפחך  סמנול  מי מפני וטכס טיס סתיבס *ל  קרונ ניחו כי 
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 התריהעל חנ הטורפי'
 ק

 6ת וסגר )תוכס כולס וכיספו סמנו) מי סיס סימיס ו)סנע(סמנו)
 פירם"י . יום איבעים המבול ויהי לת( : ע"נ נכון וקינוספתח
 כ"ת כלין יוס מ' ונמלקו כסו 154 ספין סמנין מן סר6סון יום6ין

 סתחי5ו ק"ן מקלס כן *תר פ4 ~5 סמו* כנריו 55 וטקסיס .נכסנו
 מנכס ממכס סרי סג0מיס פסקו נכסנו גל" כילד נסיון *' וסוף)חסור
 מונס לין סנסמיס ירידת עגבי דבריו וטחרליס טט' נב)) נמרחסווןעמר
 תגבורת ס) ק"ן כממונס Sih )יגס ומ' יוס מ' נו סנלמר 5פי ל"זיוס
 מיוד מנתרנו פ" . המים וינברו . גברו והמים )ים( :נמרחסוון מיי סגסמ" ירידת )טנות סתתי) כ*)ו נכס5ו טכ"ז מתחי)סמים
 3סטף נפיס מסיו ויגנרו פי/ כי ויתכן גנורס בסון יקרץ סנדו) 5רנויכי

 נגנורס סכת כי גנורס יקרץ קנח גי סננייניס ומפי5יס ס6ענותוכוקריס
 סנים דגים 1)* . מתו כחרכה אשר מכל גנב( : חי) נגרו נסכמו
 סס)כיס וננקיקי 5תסומות סנרחו ספסר סיס רותחין טנו5 סי DS"1הפעו
 . היקום כל אח וימח )כג( : 65וקיינוס סנרחו 5מ"ד ו6יכ* מסונחנקו
 סכמוחו וימח )ומר סוסיך מתו בחדנס 6סר וכ5 נסר כ5 ויגוכ ס*מר*חרי
 )מיס וסיוסגופ"

 ככניי
 כדברי רותחין סמיס סיו כי סטריס טי Sb ומחס

 מכנר ולע"פ זרע )סס מלין וכרס סגסכח * הארץ כון ויודהו .רז")
 סרן ו5* כוך % סיס ס65 )ססמיכנו כן קומר סולרד טחו ססכ)כתיג
 סיסיס ויתכן כמוחו סכ) כי סנרן תחת 16 כל נכ5 זרע *1 בליס )1סיס*ר
 נסמם וכד ט*דס כי ס*דטס פגי ע) 6סר סיקוס כ5 *ת ויסח ספסוקפ4
 . נח רק נכלר 31* ס*דמס ףן ניסוחו ססטיס כולוכד
 סדנקו )סס זכר פירם"י . נח את א?הימ ריץכור לא(1ק

 וסרמנ"ן . וכו'נמיכיסס
 סזכירס *נ5 כמו זרמו יכה ונח 5סלי5ו נריח 15 וכרת לדקתו זכר 5נחכתב
 סוכר 56" עתם ולי זנות )* רסס סיין נזכותס 6ינס וננסטסנפיס
 סכו)ס נברילת )1 6סר ומרלון סכו)ס וסיס סימר קרסו דבר 6ת)סס
 . המים והסכו . נתינס יכנו פ)6 )סו5ייס וזכר בקיומס ורלס לפגיוכ5ס
 מ5מון ססו6 16 סככך סע)7 וחמת כמוסיחו

~nDO 
 )5מל וסנ5עו דבר

 5מכ5ס סעו)יס סמיס עולס נסדר *ית* וסכי נטקומס תסוס מיסגניתו
 . הגשם ויכלא לב( : נסקומס נצ5כו 3עטס וסיורריו סרוח 6ותסכגנס

 ימס ירד ס)6 *)* פרידתו מ' )סול פסק סלופו ליירי מנו) ס) ננסס3*
 ומטר ע5 מוריד  1)ל כנוו) סחזק נרוח ססמיס וחורו סתינס מן ללעסעד
 פ" . ושוב הלוך הארץ מעל המים וישבו )נ( : סלויר וינםכ))
 מקצה המים ויחמרו : ס*דמס פני 'סחרנו כד טכט טכס כסריסססיו
 נו מנחס נדו) חסרון סכל גיוס ספסרו )וצר סתינס ותנע כס ונק .ק"ן

 סניפי וכול סיון סול פירס"י . השביעי בחדש התיבה ותנה נד( :טתינס
 וכחג . *מס י"ר נטים פסוקכם טתינס ססיתס 5טך 6תס וטמפויספסקס
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 התזרהעל וןנלא
 6חר נטקריוה האדקדק כיון Slb רס"י כח3 כלסר 33"ר סו6 כ7סרמ3"ן
 פניס 53נכיס כי כן נכסות לותנו כרסס סמקר6 פססי 35לר יגרסמדרסי
 כ5 ו"5 סול וסקםס . . רבוהי:ו נדנרי ח5וקיס רבים ומדרסים נדרסתהתורס
 כתיג דנתרי' ונקרץ סנממים 5ספסקת ם2יעו מונס סתינס דותכםפירמתי
 כיבי וסוד . גרטיס לירידת טפס סגרירי סמדר כד וממור ס715 פיווסמים
 5כ5 ממיס ממרון 5ססוות כרולס מתוך *טס י"ל נמים מסוקכת מסיתםמוכמ
 נונס ססו6 6טס ט"ו סחמרק נסנין 6טס חסרון יטיס 5ד' ונותןסיטי'
 זס חם3ון 5פי וסרי נ6נ 6' כד נסיון btr/ יוס נס/ מסריס סכ5מטיס
 חסרו יוס 3ס' ונגס סקרן חרבס נהדרי ונ*' ססריס רקמי נרצו 363נ6'
 563ו5 גי', סיוגס ס5ח כי וכוד . 6טס לעיס כטס ססס ססריס נונסכ5

 . יטיס נ"צ כונס תרנו וסגס טכוסים וסלילות סקרן כ5 פכי כ5וטיס
 מסוע יותר סו* *מס י"* נעי' עמוקכת סיתס 06 ססנר6 דר7וכ5

 אפך *עס *5 ט5טכ5ס וכנס מבמטס רחנס סיותס נכנור תטנכקוטתל
 תגנורת 50 ימים ק"ן כי סו* ופ" . גדו5ס כנדות נס וים סספינותסקר
 וסתגנורת סרנוי כיקר סס כי סנסטיס ירידת 50 יוס מ' נכ55סטיס
 ונחס יפיס ק"ן נניסן י"ז כד נמרמסוון סטי"ז נניסן נפז לחסורוסחיו
 י/ וסוף 6נ יחדם 3י/ דסייכו יוס ל"ג וצחרי . נעמיס לירידתחניכי מסוי *ייר 5חדס י"ו וסוף לררט סרי כ5 מחסרו 6חר יוס 50מיססהינס

 ימיס ק"ן כי כנכון וסול כתג 6"נ . ססריס רקמי נרלו גסטיסוירידת
 ונו ניסן 5חדם נטעו וכקו מרחסוון חוס וסוף סמני מחדם טתחעיןודלי
 5חרנ' סמיס וימס כזס קדים רוח ססס סכניר 6ז כי סתיב' נחסגיוס
 סתינס ותגח מלוךתחסרו

 וקורי
 סלוא מלריס ילידות כד חדמיס ור6סי טניס מונין סיו מטמנו ססנסרצם מסו* ותתרי סניכי סכו* חניכו צותו

 כמו 5חדמיס רקם שסרי סיס טתח5ס 536 5חדסיס רקם ניסן סיסימב"ס
 פ5וגי ניוס פנוני נתןם סטיס וימסרו סכתונ *סר 5* כי וסר6י'ולניס
 6טר כיסר נו סתינס ותכת טסניכי סחרם כד וחסור ס5ון סמיסוסיו

 . סתינס נחס סתמרון ניוס כי ססריס ריסי נו סנריו סיחרנחסרון
 רנס תסוס שכיינות ננקטו סגסטיס רדות ניוס כי סוס נכניןוסמדר
 וכעדו D'D ע5לס סקרן וכ5 ט6וד 5ח ס*ויר וסיס נפתחו ססמיסוקרונות

 במטיס סלד חזק רוח ממס סכניר ולז מנמס 5ירידת יוס ק"ן נגבורתסכן
 ט6וד ס*ויר ויגס נסגרו ססמיס וקרונות הסוס טכיינות ויסכרוובירן
 טסוקכת ססיתס סתינס ותנח הסו* ניוס סרנם וחסרו הטייבםנרוח
 תמוז מדם וסוף סנפירי 5חדס ניחד יוס ע"נ וצחר קטות ס5ם 16נעליס
 פתח 5חדם נונסרס חרם כסר נשמתי יוס )/ וטקן ססריס ר6םינרצו
 מסיר יוס ט' ו65חר סלתו סיונס ס5כס מנוכות ל וצחר סתינסחלון
 וחזק גדו5ס רוח ססיהס סקרן כ5 רוח 56קיס ויכנר ופ" . סתינסטכסה
 נו ויסגרו סעיס פני כ5 ומרמפת תסוס פכי כ5 סקרן מנטןיוליה

 )ה( : סטיס כ5 רוח 56קיס ויכנר סכתונ 6מר 5* כי תסיםטכיינות
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 התורהעל [קנ הטורפי'
 מקרל כמו בעשירי. העשירי ההדש עד וחסור הקוך היווהמים
 סעסירי נחרם ססריס ריסי סנרלו עד וחסור ס5ו7 מסיו ופ" סו*מסורס

 ירכנו 5ל סתינם 5טנוח נחסרוןסרלסון 536 לטס ט"ו סנע"גהסרווהסמיכנו
 וסנרלס . מחסרון ו5י סמיקוכ 5* 5סודיגנ סכהונ סולרן 65 כי סיסכמס
 רוהחין וסיו סתסומות טן גונעין סמים סיות מפני סתינס טסוטולכתי
 )רוב נםקכת סיתס סליכ סטים פני ע) ס)כס ע"כ ["5 רנותינוכדגרי
 מנניכתס סמיס כחו וכיסר סנתוכס סכנייניס וטלר סטיכן טרונ מנסכונר

 מם%ס נכונר סמיס 3תו7 סתינס נכנסה פיד נרוח ג"כ וחסרוומרתיחת/
 סטפרטיס כ5 ובדגרי ["5 רנותינו )דגרי וגס 5דנרינו גס וסגם . מסר כ5ותנם
 סמיס ססיו ססטיס כ5 תחת לסר סגנוסיס ססריס מן 6ררט סרייסית
 מלוד סרבם טסם סגנוס סיוכי 3סר סידורי כי קסס ונס לטס ט"וכ5יסס
 3י", סחסרון סיס כי כלמר ולוקי )333 קרוב סכ17ר במפח לררתולרן
 סג3וסיס ססריס ריסי נרלו 5כן וקורס לטס מט"ו מלוד נדו) הסריכי5חדס
 ונחס לררט סרי כ5 סם3יכי צחדס ססיתס סתי3ס מקרס ויקר לררטעמרי
 כרנונו וסוגר סח5ון פותח סי/ סנסס סכ5ס ומכת ססס ססריס רלסיכ5
 6ררט סרי ריסי לויו ונרשו סח5ון מן ססניח סתי3ס טטנוח ל"גויתר
 ריסי 15 סכר6ו מעת כי 5סניד יוס ט' מקן ויאי למר bSb נח ויפתחפ5ו/  3חדע ויסי סכתו3 6מר וקל סעורם ס5ח יום מ' ולתר לותו וכגרוחזר
 ונגלו סמגד5יס רלסי נרשו סוס ס13טן חסנ כי יוס ט' סטתיןססריס
 ונמרס כעורב n5rS סח5ון ופתח מנוח סכומות 5סס וימלקוסללנות
 13 7"ז טרחסוון סו* סמכי ונחדר סטיס חרדו תמרי תדם סוףסר%סון
 סכר*ו מס סלטר טס קסם וקלת ע"כ. סתירת מן ויללו מלרןינסס
 ריסי נרשו )חדס ניחד כתיב ןס6 )חרס 63' 5עסירי קורס ססריסריסי
 כ55 נרשו %5 5כן דקודס *5ט6 ססריס רלסי 15 גריו למר bSlססריס
 לו( : קסס דוקל לררט *סרי חתר ססריס ר6סי נרלו סימר מסוגס
 רפסי מסגרלו יוס סי מקן פיוס"י . נח ויפתח יום מ' מקץויהי
 נזס כתב סרמ"נן ומיסו . מכוח סיונס מולס %5 שמלי ל"כ וקרסססריס
 %י5ן סלין נפקוס סננוסיס ססריס ריסי ע5 5גוח סכופות מגסגמלין
 קסס ומיסו . סלי5גות סגרנו כד טנוח סיוגס ט5לס 5י ו5כן ע5יו)קנן
 רפסי מסנרנו נלנ מ6' יוס וט' סיונס נס5יחות עמס יוס כ"*מסרי
 ונכרוך . סמיס מרנו נתמרי דנ6' קלמר וקר* נחסרי נ' וסיסססריס
 יוס מ' "סוף נסיון *' וסו* סטיס תגנורת ממפסק יוס מ' מקןפ"
 מללס ו5* סיוגס ס5ח נהטוז י"ז ולנסוך סתינס חלון פתח נתמוז י'תסו*
 ססש נפיס [ית וכלס 56יו ותסג ס5חס עוד ימים [' וקסת רקס )כףענות
 . ושוב יצא ויצא )ז( : רג5ס 5כף מנוח ומ65ס ססריס רוכסי 5רלייתקרונ
 מז יקח מוטב לחד מין חסר סכולן ונמלל 5נס צו יפגש לעיהלמר

 סטין: יכלם bS מקרס יקרנו *0 סלפ" תנכס ס3כס ססןסטסוריס
 5ירן מ3ו5 ירד 5* מקד ד6יכ* לע"ג כנוחי היונה מע"ה ו5א)מ(
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 התשהעלנהלג
 סנלטגנס סתינס סנינ נפלט וסוג . bS30 ממום סם כחס 5יטר*5

 מס ירד ס5ל f/Db סרמ"3ן סכי כמו וסנכון .סנינותיס
 מג"

 מסיר מ"מ
 סמים סס 3*1למקומות

 תסוס טכיינות נס נפתחו ס5* וכס גיוס גוסמס %5 *רן י65קיטר 5* דקרך למיס מסם 5ענוכ סנינ נדר סיס ס5י.
 סרמ"נן כתג * בפיה טרף ~ית עלה והנה )יא( : סממיסוירוטת
 סיס ס5י מפני נמנע נמוחו %51 ס%י5נות כבקרו ~bs ירסס ככתונ זסספסט
כח5

 סוטי
 מסיס ו6כ"פ יער56 מקרן קותו ססני*ס ת"ו 6יכ6 קותו סני*ס מסיכןס"ס  דפריד סכימוחו קימר ננזיר לנ5 מיס כו5ו סכול כ5 נתמקק מסרי

 כ5יס נפתחו ל% סוטן גסס 03 ירד ס5* כיון D,/D 5כע כדפ" מיס ססגס
 נמנו5 וככקרו נסכרו מקוטות ונם*ר ס*י5נות נם כסירו ססמיסקרונות
 מכ"כ כע"ד סרמ"נן וחמס סריקתו. מכ"כ סחם  מ"ר וחיכי כחוומטרות
 יו5י וכתנ סטנו5 מי סס נכנסו bS וס65 ססיס ק5ו כי כח ידכ סיכןסניפתו
 ספריו: נפתחו סמיס ק5ו וכקמר כמיס סס יכנסו ס5* סנורים סנריוסיו

 פיס ס5סננקססנמ*מר טרף זרזע5סיסיס בסיה. טרף זית. עלהוהנה
 ויףמ . נרות חיות  מן  רפוית דמתרגמיק טרפס נמל ובמר כמו ת5יסס 5סוןוי"א
 למתס טרפי כ5 כמו וי"מ . סמיס פכי כ5 לף *ותו מלפס סם% מ6מכ6נ" נטרפי כמו סייף מן לותו סקריכם 13 כיכר ססיס תמר כתרגומו סנירסרסון
 653 %55מ ר5ס מ5י התימהי מן צא )יו( מ5ס: כפ5 וסס סכ5יסססן

 5מספחותיסס דורס נלא . החיבה מן יצאו למשמחותיהם )יט(רמות:
 פ" 5טספחותיסס יל16 ססס מיני/ ד5כי5 ורמס מ" כ5 סחחר 4ע . סס%51
 5םטמ ר5ו ו5י סמנו5 מן שוד ירסיס ססס ונגיו נח סס bs י53 ונקנסזכר
 5מספמותשס ונ"מ . מנון כו7 ימי ס%5 סקנסס ססנטיחס כך נסותיססונס
 ססיס טורח מחמת מיד סטתו סס ו5* כמפתות ונוכסות תולדות לסעידפ"
 סדרר ני05 ם65 סרמ"נן פי' לבו* אל ה' ויאמר )כא( נתינס:5סס

 "3ם3עססקרינ 15 וגייס סחורת *ת 15 ונתן מרצדס סנ% כד סמו* נזמןלכניי
 בכנורו כי . האדם בעכור : לסוסיך ס65 וגור גפניו מרלון כ5ס קרנןנח

 ולא . דרכם 6ת סססמיתו ולכ"פ נלעיס סס תיו תטל 5י מלסנכנסו
 5סכומ: יכל מדית *ו עור 6נ5 . חי כל את להכוה עודאסף
 הוא אשר רמש כל )ג( וחתכם: ומור*כס 5וס סונרכו ס*דסטגני מו4* 5סס סיס  141 נתינם כמחס סטיות סויף סכם*ש * הארץ חית כל על יהיה וחתכם ומוראכם )ב(כם
 בשר אך )ד( : רמס נכ55 סכ5ס הגיס וכל פיס נסמס ,ס נכ55חי.

 0ן לנר סרי סצסר ת6כ5ו 5* נו נפדו נעבוד צמר פירחי . דמובנפשו
 דמו וגס ננפסו ין ספסוק ופ" פתי ען דס סרי ח*כ5ו bS דעו וקץסחי
 6טת *יגו סמורת ושני נכון *ינו רספקט כפי שעף"נן ול . תיקיו5*
 סחי מן דס כ5 51* חכטיס כןנרי סחי טן *נר נ5ן5% גני כלטווס5*
 תשככו 5י .דטו ססו6 ננפסו נסר *ן %" . גט5יי5 נן מנינ% ר'כדגרי
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 התורהלעל דונ הטורפי'

 פ" . אדרוש לנפשותיכם דמכם )ה( סו6: דמו נסר כ5 נפםכי
 %3 דס וכ5 וכטסו סו% נכפפו נסר דס כי לרוס נפסוחיכס 0סו*דטכס
חתכנו

 )עוי
 נכס 5גפס מסו* וס *"כ . וננסמס נעוץ שסירוסו ונמסמס

 %51 מיחס חייג ס%דס דס סופק ע5 כי ורמז סכפ0 סו% סדם כי*ורוס
 . אדרשנו חיה כל מיד : נסס ת3ו" סלאמס ספין ס*ינריס דסע3
 S1h~ וכתג 5יככס דעת נס *ין וס5* נחים  דרסס סייד מס סרטנ"ןתסס
 ט75 גזרת כי תטרק %ותו סחטרוץ חיס סכ5 לנדו ס*דס דס נכנין כןיסיר
 ספקר 50 סור קפלו כי נכלו ושכנט *יננו כי יסקל סק5 טכס חסשי%
 מי כ5 ס*דס דס סופן פי' ויסיס יסריק כנני נח גנני כן ולוס טיתסחייב
 סטים. נדיבי %ו נל"ד *1 כדרס סרטו *דס נין חיס נין סירס דסמסופן
 ספ" ס' מיד 5קחס כי כמו *דרסנו חיי כ5 מיד פ" יסיס כי עודויתכן
 יסלח כי חיס כ5 ניד קותו ושכקוס *דרום דמכם %ץ כלומר ס' נידכמו
 ס*דס גס נו ס*0)ח *דס כ5 ניד ol~)b 1DIb וגס סקרן חית כ5נרולח
 . טנכס סם כן כי ~Dlb סתטרוץ סחים נין סדריסס ו*ו4 ממס  יגל)ו)*
 ולמר 5יכ5ס כסג ירק כ5 .*ת 65דס נתן סילירס נכת כי סככיןוסול
  מהימוט נ*דס *מר כיסר ועתס  וטוסגמ טבעם סול כי כן ויסיסכתונ
 QS1b5 5ז0 זס ohhn נע4 סתיו נתנהג *1 נטבע ותוסס נפייסבשי

סולרי
 יריו וסם 5מיניסס טרץ D7bQ קנני סתייס נעלי סיר סיסיו קוות

 ייסור סזכירו טכס וזס זו %ח זו יטרוף נסס נסיר *"כ חנירתס מידמיס. רנת ידרוס 5* כי קרמת 3נפסוחיכם דוכס ר*7 וימר . יטריפו ו5יטסס
 ע5 כי דס יספון מנסג מסיס ססחיטס סיתר מפכי נכין דמיםספיכות
 סתרתי נוטר סולרן ססחיטס טפכי SJb נזס *דלר סחסר כנר רנותינוועת
 יסיס ס)* סחייס "כ5 5כס *סור סיסיס דמכס זו5מי חי כ5 דס יספוך6כס
 ספני דמיס ספיכות *יסור כקן סכתנ ומס . *ותו ומפוך כנע5סס
 ת"5 ס%דס דס לספון גס סותר יסק יכון וחיס נסמם לסחוט כיןמסתיר
 אדרוש. לנפשותיכם דמכם את ואך : ס*ךס *ת עמס *לסיס בלנסכי

 D~bo ידי ע3 חיס' סכי* טפני נידרס דס 5ספו7 מצוחר כסו תקטרס5*
 סנסמס *ח לסרג סמובר כמו ח*מר וסט* . *דרים 5גפטותיכסדמכ/ *ת *7 ח"5 עלמו %ת לסרוג עותר יס* עלער ע"י סתיס נטי *דס*"כ
 וגו'. דמכם את ואך :  %דרסנו חיס כ5 מיי ח"5 3סס מותרים *נוכ7
ינון

 וע~ריס S~PD כמננ" יכון *7 ח"5 סמים 5סס כלטו ית מסרג כסקי
 נפק% טק"ו וס5* ועזריס מימש 5חננ" קר% לריד טס ומקסיס . יןת"5

 ד*יכ% סו*  רפריכי נפק* 5* לחוד דמקעו וטתרליס טלפרדעוסכ7*טריגן
 ק"ו לרי7 3כ7 למות עלמו מוסר ob נענת סרינו *%5 כפק* %5 נמיק"ו נ5* וחוד וטין נכלטס 5מנו5 מ5* מלווים לינן 3לפרדעיס מס3מיפר7
 האדם רם שופך )ו( סמס: קדום כ5 עלמו הנסור חיע מסוי4מר
 גס ספד דטו מספן סלם נסניף פי' נסוס י"מ ישפך. רמוכארם
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 התורהעלנזק הטורלהפי'
 טגיד נתעס ו5* י בארץ ושרצו ורבו פרו ואחם )ו( : סנופךדם
 ויאמר )ח( : וחס וכורנ כ5נ 5קו לכן נתינס נמממע נחסרו סנסמותמקף

 )* סס כי )סם דגר "ניסם ל"י פ" . אתו בניו ואל נח אלאלהים
 פ" . הביית אות ~את ליב( : כמבס סידנר סננו*ס nSsDSסגיעו
 נר"סית נמעסס נכנן קמת סיס bSr סוס סאות מן מממש וכקורססרמדנן
 תדקדק כימר "נ5 סכנן גיוס נעמיס קסת ליבמות חדמס סמם נר6וכחס
  קסת  בענן נוהן "גי *סר ו5י נפגן גתתי קמתי *ת הקומר ספמוקנאמון
 מבמת בקמת סיס מסמכסכנר נוהן יני *מר סנרית *ות זקת *מרכקמר
 נכנן נתתי לסר קסתי ית וס"ק 3*ות סיסים *מר וכתס נרימיתימי
 *זכור מ"ר*נס זמן סכ5 וניניכם ניני nlbS מכתס תסיס סנרי*סמיוס
 ולס . תחוס קסת 15 ססיהס הורס קמתי ומלת וניגיכס ניני ס5י נריחכי

~brn
 *ת וכן 'מס סנ3 עד כטכס סול סנר *ות 5סיותו נקרת טעם טס

 0יו0ס סנרלס דנר כ5 כי . 5כדס 5י תסיס ניקנור מידי תקח כנמוהסנכ
 נריח נקרי כמכמס וכ5 *ות נקר* ניגיסס גדור בכין 5סזכירס מניסלפני
 0ימו5ו סססכעס נכנור וניגיכס ניני נרית טות וסיס *מר נמי5סוכן
 חליו וט5ח נו מוריס סממיס מן כללו מירמס 5מגנ5ס רגלו מיסיסlbcD 3י סקסת כי סזס נקות טכס וננוד . "מד סכם 5כנדו *נרסס זרככ5

 וכן ססמיס מן נו יורו ס5* לסריות מ,ס ניחפן כמלו *T~bi *5ויפילס
 . סכגגדס 5מי 5ס5וס יקריו כיסר ככס נידם לותם לספן סנ5חמיסדרן
 סיווגים כלנרי נימין כרתנו וכ5 . ידיו חלים לכונן יתר לקסת מליןוכור

 D'D נכ4 כי נתו5דס סקמת יסיס ס5ח נצויר ססממ כממ5סטס"ומריס
 סקמת טרנס nlhS טכס מפר0יס וט . קסת כמריס ירסס מסמסגפני

 מניב 15 ונונס לס כמריס רציתי למטס מתניו ממרקסממוס'דכתי2
 נסכת מקטרג כסחטן טכסן . ענן בענני והיה גיד( : סקמתכמרלס
 נסכרותו כסוקס מספרמס 5פי פירס"י . כנען אבי וחם )יח(ססכנס:

 סולרך חס תולדות כתג 5י וכדיין ככפן כתק55 ידו וע5 חס סק55 נחס5
 לקחיו וסניד רקס מס כי פי' *נרסס ור/ . כנכן לני סול סמסקומר
 ננו 15 עמס *סר טכס חס סכתונ 6ותס גי5ס 65 רכס 15 עמסוכנכן
 ומלריס טס חס וגני *וחס ימנס כיסר 5חס סקטן סו* כנכן כיסקטן
 סטקר' נפמטי דרכו %נרסס ר' כזג סנס סרמ"נן עליו וכתג וכנכן.עוט
 סוף וכנען 3נח סקטן סו% חס כי בכיני ומנכון סקרים 5סננ,וסתחע
 5כ3 נתן לענד מנמכר 5פי נ*חרונס *ותו ססזכיר ומס 5חס סגדו5סנן
 כנען זעתי 3ן 3חס סיס 5" 5נח סזס סמכסס וכס*ירכ עליו מכנס%חיו
 חס חטי וכימר לתר גן 15 סיס ס%5 כנכן .*ני חס וירל נימרולכד
 מק55 סיס 5* לצחיו יסיס ענדיס כנד חס *רור למר ס6ס זרכו ק5)ללניו
 5קת ס%3 ומס יוליד 5י ו*ו5י נכ55ו *ינו 15 נלד מכנר סזרכ כי נופורק

 מאס יולד ואס 15 מסיס סנן ק55 ע"כ *תריו טס יודע מי כי נקמתוממנו
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 התורהעל ו(נ הטורפי'
 לניו כרות הריס חס סל ותטלו לתו ~רכו וכל מנכור ננו מיק% סיסדי
 כ"ז צחון לחיו 05גי 0סגיד b~h עוד esl זכרותו לכמות כצוד 13 נסגו5ל
 . 3חטל שיו סוסינו ו"5 ור3ותיגו כ5יו 5ט5כיג רצים נפני סדצר ושרססכיון
 פירסתי האדמה. איש )כ( : נרכס 3כ55 מסיס %י חס ק55 5ל 5כךוי"מ
 לטות קנון סוף גשמי ליס כי כתג וסרמ"נן . נכסי ליס כמו סלדמס%דוני
 דר תסיס נ0בי5 סעיר ינאי כצו ס"דמס "י0 סו" וכתג ייסחו %י0כמו
 מס סכומו 0דס Pb וכן o'~b סיתייחס ומדינם נעור %51 סידמסנכ5
 בכנור ולנכעס 15רעס סלדמס וכנוד 5נו סגתן נכנור ל"ג . תמיד פיוסכ5

 דוד לנחי :ומניס סס מכיר קנסי כן יקרי כנר ננה מכ5 סממםסמ%5ס
 לים יולט בן גדעון כמו ורברס היומס גדול סלדמס ליס וי"מ .כנדיו
:Sb~P)5"היו הסגיו חס וסייגו לתריס ע'" טסמכ * ויתגל )כא : 
 וכמסמכ ק%5 ו% חס גירך 5כך בלניו כמדחק 5ילנות ורן בחוץ.אחיו לשני יגד )כב( : יסתו לס5 נתוך סנתג5 כתיג לס5ס . אהלובהוך
 סרסו 5מר רן"5 למרו כיהר 15 וכסט סול נכנס לניו 5ילנות ינריגנכן
 זכו סגתלמןנמלוס נ0ני5 פירש"י . ושת שם ויקח )כג( : רגכוולמר
 ועד ממוט לס פסוק כ5 פי/ 5ן 5ן נפ' עקץ . מלוס n~SuS 50נסיו
 ,כס סס גודלי לתרן וים . ונילית לתפילין נסיו ~כן ~ס סנ~כות נע05רו7
 "נרסס וכסג% תסיס מנניו 5"י~ס יודע וליגו ס0מ5ס נסנין לינית5נניו
 אשר את וירע )כר( : נכ5 סיון וכד מחוט ים נ,כות גנניו נסוכס
 נחינס סימת סול 0נס נמקו5ק5 סק5ק5ס לת סתו5ין . הקטן בנו לועשה
 מגבס 0רלסו חס ויר* ר"% ונפרקי . מעלמו מ0מע0יךכ וידכדמקת
 פי' . למו עכר כנען ויחי )כו( : טלומס 15 ערס %5 וגס כססולל
 יכריחכו סול כי לחיו וימס 5"5סיס 5מו כנד כנכן סיסיה לנרמסר'

 3ל נח מ"כ טרמ"נן וכתנ . ו5מס %פת ענד סיסיס פי' ונסני סל5וכנוד
 ס' נרוך פ" ורס"י . 5ל5סיס וננד כנינן סיסיס נר7 נרן וסנס לויניו5קונ
 לותו ק55 0מתח5ס נכיגי וכנכון כו' סנטהתו וסמור תסתיד סס5%קי
 סס סייגו ויחיו יפיס ענדיס כנד ופ" סכו5ס 5כ5 ענדים כנדאיריס
 כנד סיווגו ולחרי לחיו נסנס כי כמו לחיו יקרלו לניו לחי כיויפת
 כי 5סודיע תתרס סס וצירך . סכולך 5כ5 ענד סוף כרי ו5יפת וימסקרניו
 . רניס ססס סס 50 15רכו פ" 5מו כנד כגפן ויפי ל5סיס עונד ססיסיס
 סגנו5 נסרחנת יפת וניר7 וחזר סנ,כריס טחיו גס תחר 5מו סיסיסויתכן
 מני 5סס כנען סכנת וסנס . %גיבס כנד כנכן ו0יסיס ל5סיס נתכוןוחס

 ונכתנס . רנו קנס כנד סקנס מס כי 15 לסר וכ5 לרלו סעמו5 רמזפכמיס
 נירלו לנרסס חכס כולס כנד כנכן סיס  בחטיו  כי  להוריש מכרטסזלת
 סחיט נם נו 0נכ50 ממגו 5סתרחק לדס 5רי7 כמס 5סודיכ סיין כניןוכתב
 סס t~sb ס' נרוך למר כנד 5סיות כגען סק55 5פי וי"א . המיסלדיק
 ,וגתו: לתר לדון 15 ולין חורין גן תסוי סס 50 ולדוגי לדון מסויכ5ומר
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 התריהעל מנ הטור פי'לי
 *כ'שססיו פי' * המבדל אתך כנום להם ךוךלרן )א(י

 קורס 5סו5ידרשויין
 65נך מ3* כוי סטנו5 6חר כד לורידו ו%5 מכיינס סקנסס כנססטנה
 סתחי3 . יפת בני )כ( : נתינס רניס 5סלי5 סילטר7 *ו נמנו5ורכס
 "רנסתי מס תולדות מתר מרלס חס ולמריו סנכור סו% יפת כיניפח

 נפרדו מאלה )ה( : 6נרסס נתו5דית 5ס*רי7 ים כי נתו5דותיוי(פרסיות
 *חד כ5 נפרדיס וסם סיס *יי יומני יפת 3ני סרמ"נן פ" . הגויםאיי
 6ניסס נרכת סול כי מוו 11 6רלותס רחוקיס וסס לנדו *' נ6י מנכיוויחד
 קרוניס כוה חס נכי 536 נפרדו ~Q5b נסס כתג ולכך ליפת 56סיסיפת
 נ%רלותס יקטר וגו' טלידון סכנכני נבול ויסי nDb 5כן סירלותיומני
 מסו% 6נרסס יחוס לסודית ~ס כ5 סכתונ וסיפר . סס ענגי וכן5גוייסס
DtDוספ5נס ניפת וסיפר נ6רלס *נרסס מוכס וכמיס 5סודיכ חס ותולדות 
 *דס *תר סוכי נומן ס*רלות נקלוי ותדרס ס5סונות מנוי מנת5סודיכ
 %ותס. כ5ס 5* כי 5נח סנרית %ת יחמרו סמם חסדי 5סתיכ וכורסר%סון
 וס וגס סכורך נחמוס 5סוטכיס לטת וס כי סננוכיס נמורס *סרוסרג
 נח כ5 5סס ויכיר אחריו יתו ולע נטיו לת לוס 6ניגו *גרסם כי6טת
 ויכקנ וילחק ו6נרסס סר%סון הדס ר6ס נח כי סילירס כ5 סליתיוכור סמנוי כנין נכ5 כד טפי כד סו* וסגס נתינס וסיו סמנו5 סרקועניו
 וקנסי לפרכס גס טלרים ליורדי זס כ5 טגיד ויכקנ נטנו5 סעד ססריו
 מכסיסס טגידיס דורות וסי 7' טלנותס יודכיס דור גכ5 וס6כמיסדורו

 לוטות רקמי פיו י5ס כ5 . וחוילה מבא כוש ובני )ז( :ותו5דותס
 כן לחרי כתוב ע"כ olhl סיס %3 נמרוד 6נ5 לוטות מתי סיו רכטסוגני
 65 פוט לג5 וחועס סני נטרון כום ונכי %מר ו5* נטרוד *ת י5דוכוס
 . ר~כתונ מחזירו 5* כן כ5 וכנכן כטלרים לוטות טמנו סיס ו%5 %חד לנויסיס
 בנכי וכן נתו5דותס טספחו' סזכיר 65 ותירס ומסך ותונ5 ומדי נטגוגגס
 בירן 6חד פוי סיס 6' כ5 כי תולדות סיס תזכיר %5 עוד והסור כעססס
 פירם/" * בארץ גבור להיות החל הוא )ח( : סוגות לוטות סולד%51

 כתנ . לגום דור נימי סוחף מכנר לכ'ש סנ"ס כל כולו סכולם כללמטריד
 פירועי * ציד גבור היה הוא )ט( : סמנו5 *מר סתחי5 סוססרמ"נן

 הכנין ספ7 פ" *נרסס ור' . נמקוס למרוד וסטכן נפיו נריות מ5 רכתן5ד
 ס' ~גי ופ" 6ותס ללוד החיות כ5 גבור נסיות כח3 סוף כי יפמט דר7כ5
 דבריו ויין סרט"בן וכחב ס'. נפני 5כ"ס חיות ותכלס מזנחות נונסמסיס
 סוף כי וסנכון נקנוס רמכו ידכו רנותינו כי רסגנ מלדיק סו% כינרצין
Snoיל6 ולח"כ כ5יסס סמלך כד בנ5 לנמי כ5 תח5ס וגבר ט5ןט5ן ו5* מללטות סיו 5* ימיו כד כי 6נסיס כ5 נגנורתו מוסן נסיות Sb לסור 
 וספר גנלטוגס וכנר סדר חלר וילל כסו סיס סס טנסי *סור כי יסור56 יני ופ" לסור ילל ססי6 סירן וטן ננ5 ממלכתו ר6סית ותסי סיטרוסו
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 התורהעל ן(נ הטורפי'
 ס' לפגי וימר שכיסס ו5סתגנר חיות )5וד לין גבור סיס כי נגנורתועוד

 סייסים ופני סירן ותסתת וכן נגנורס כמוסו ססטיס כ5 תחת סיין5ספ5יג
 מקוס כ5 כי ע5פ5י' מסי% סגפה וככרת כענין נצמת נקרן ופניו 6סר כ5כי
 יו מזכיר ו5י תעדותיו 5מ5ריס ס.כיר * י5ד ומצרים )ינ( : לפניוסול

 מנער *רן כוס ובנני %ייס סזכיר יפת בנני כי %5חריס ססזכיר כמוטוסגיו
 טוסנו טלרים כי וסטעס מס כנכי וכן D5~e תחוטי סזכיר כנעןובנכי
 וסם טלרים מנינוח כיחד יוסב" בניו כ5 וסיו ע5סטו נקרית חסי*ידועם
 דכתינ טלריס טכ55 וסי% פתרוס לרן ~תרוס מנינו כן כי כמטס ג"כ.לרלס
 סצינות סערנ וכ) 3וד וכן פתרוס *רן ית וססמותי נמ5ריס יר"סונמהי
 %מר הנרסס ור/ . פוסח *רן פ5סתיס וכן. סוס D51h וסס וסטםט5ריס
 רניס ומון כולס בן וכ5 לחת ממפחס מדיגס וכ5 כמרינות ממות *)סכי

 וע5 כתג וסרמ"נז . )מקוס ירמוז ,ס כי מכס יללו *סר סגמורסוסר"י'
 "רן טכס כן,וסיתס ססטס עיר יומני כס5וחיס סיו ספסט נדרךדשתי
 סס 6סר סכפתוריס תסס 1י165 הריסס כפתורים סם "סרכפתור
 5סס וכנסו oclnbS סירן וסניחו טנוחס כתור 5סס וסוכו כס5וחיסטזרכ
 סכתונ מס וכוי סירן סס כ5 פ5סתיס Y'nb ונקר6ו פקסת ססטס*רן

 יופני כס5ותיס מנכי וסס תחתם ויהנו ססמידוס מכפתור ליווייסכשמוריס
 עטמין עסרס "5ו . בכורו צירון את ילד וכנען )סו( כפתור:*רן
 *5* עולס לענד נסכר כנען זרע כ5 כי *נינו 65נרסס פניתנו כנעןנכי

מנתחי
 *ניסם סקר6ס נסס נכתנו צכ%ן כי *נרסס ניטי נרונס סטם

 וקולי *תריס בסטות כקריו 5גוייסס נ6ר5ותס טגפרדו ויחר סוו5דסגיוס
 כולס סנקר%ו ט5ריס כמו בס יהנו לסר סירן סס ע5 סס OQSסערו
 ונכדתו מספחות וססיני סגנרקי ססו5ידו *ו ספירסנו כמו סירן ססע5
 סנזכר החוי כי ענר ור*י' . נטתכחו *נרסס ניטי 5סס מסיס נססאע נסטס סיוטס ונקוית *נות בתי לריסי והיו וקנוי קני סיו ונניססטסס

 וסו" *נינו "כרססלרשן
 עמ7 רניס גויס וכסן סכ*ער מסס סיס

 ותונס גויס. סנעס והיבוסי וסתוי ומפריזי וסכגעני וסיטורי הנרכסיסתתי
 ט%חר %חיו עס כבעני נקר% נכורו נידון תסיס ויתכן %ניו 3סס *חיועס וכקר* כלחיו גנר 5י טנניו לחד כי עסרס רק מונס וסיגו נסיו עםסככעני

 גור סנ*מר 5ינרסס ססיתס פ5סהיס T~b ע5נן יקסס 1*5 לגוי סיסס5*
 כי מריס טצכי וסס ס5% סירנות כ5 יח 6תז ולזרעך 75 כי סז*תנקרן
 *רן מקלת כצמו כי פ5סתיס סרני חמסת תמסנ )כגעגי 6מרסכת31
 עד גררס נולכס נידון סכנעני גט5 כי תריס ונכלן . נס וימנופ5סתיס

OiP7 כי פ5סתיס כרי ויגסSD'3b 5פ5מתיס וכידון 5עזתי' לעוס גרר ט5ן 
 פ5מתיס 6רז סקר כ5 ו6ו5י יסר56 בגי מפני 6ורימס *נכי לידוניס כ5דכתינ
 1וי סיתס ט6ז כנען 6רן כי ודע . סרגיסס חטסת רק 4סר5% סיתס%5

 ונו' גויס כליון נסכתן סכ*טר גח5תס חנ5 וסע 4סר"5 ר"1יססיתס
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 התזרהעלנלולט
 5כככן ספ5גס נכת סקנ"ס גתנס 536 שרש נכי למספר כמיס גנו5ותי)נ
 לענדו ס6דון נן ככסי סמוסר כהדס 5יסר"5 "ות' לסטור כנד סיותוטסני
 גסניל . הוא נם יולד ולשם )כא( ונכנר: ננכסיס הזכס סעדןעד

 נניס 15 סיו 5* כ156 ממנו סקסן *חיו חו5דוח וספר סם תורווחסמינר
 סנסר כנר ישוני כ5 %י מסו6 . עבר בני כל אבי סו6י נס6טר

 לימם סכתונ 7ר7 . הגדול יפת אחי : *נרסס מ5 יחוס פקוסמסו*
 *חות סג3י*ס סריס וכן *מריו סכוSb 75 ו)* מלמיס סג7ו5 *ל5סקסן
i~ob5מס תיר סו* ססנדו5 נעיני וסנריס . איו חס עע5ת מפני *ובותיחר ט5* 5סגיד ככבודו *5יו סוס הככבד יחיו כי קומר כ55 5סזכיר וטכס 
 15 ססקדימו ~Y'D טכי' קטן חס כי ימת 50 סנדו5 *ח ססו6כקוטר
 נן חנכ" סנני* *טת נן ימעיסו כנון נו 5מדובר סתו*ר טקוס נכ5וכן
 : סגניהעזור
 5טע5ס נונת" סס ימניס מסיו פיוס"י מסרם* בנסעם )ב(יא

 ונסעו סקדס סר מפרס נו6כס מטסי עוסנסוימי
 סרמ"נן וכחג . מנער 56י טגנו 651 *ותם סמתזיק סקוס 5סס התורטמס
 לנני ו5י D7Sb ספ5גס יחס ולעס סס שנו לנדו סס תו5דוח כי )כון *ינוכי
 3ני נקו 5* כי נ"רנותס סיס סמומנס ועת בסס רניס ונס ויפחחס
 ולז סקרן כ5 פני כ5 ד' ר(פילס סני(פ5נס *5* סנקעס *5 סיס טליייפח
 6טר ויפס נמזרח 6ררט סרי כי *סר הנרסס ור' . ננוייסס 5*רלותססוסוו

 טן גרדתו וכמ *ררט *רן נמ5טו' וסרס כדכתינ ולסור קרוביסכי-נמזרח
 סנקכס י5 מסס כסעו רבו וכלסר ותולדותיו סול פסס נירווח נתייסנסידר
 ורודפי . סיו ננור*ס טורדים רנותינו קשח כ5 סזו סנקעס ולגסיסע

 נ5ס סכתונ כי ימו ממכריס סיסיו *5*  דכתס סיס ס5י 6ומריסי(פסט
 SD~ "* כפון פן7כתס

 *יך טפסים סיו כדנריסס ולס ימר דצר כ5יסס
 חוסנים סיו סט6 סכו5ס נני 5כ5 טספיק *חת וענדך *חת עירתסיס
 טפס כוונתם ינק סס פ" סיהכ 6צ5 . נכרת שאביס ויריב וירנו יפרוס65
 מענין כ5 ויבין 3כסותו נמנד5 סיוטו מסעור כמס וייע סס 5נו ונעמססיטרו
 ונערלות נ5סונוח )י~פרזס ככוסס סצ* וסיאנס רעב ממסנס חמצוכי
 %יסם לחטי דומת חט*ס וסכם בנטיעות קוונים- סיו כי טדס כננסעדם
 16 חטרי6 נני וכי נרכך ר' *מר ס*דס נכי נכה *סר דרסו זס צסני5מסע*
 מזכיר סמנו5 כנק נכל כי וססתכנ וכו'.. קדע6ס %ס נני 36* נטלי*נני

 סקרן סממתה נענור סמנו5 כי סמיוחד ס0ס סזכיר ספ~ס כנין עכ5*לסיס
 וכן סירידס טכס וזס סגדו5 בסמו כנו0יס ומנס נטיכוחיו סקיגלווי(פ5נר%
 ובנות. בנים ויולד ונץ שם ויחי )יא( : וסמסכי5.ינין מדוסנעדה
 סר*מוניס כי וסטעס סר*סוגיס דורות נסתרס כסו ויטע נסו כמעו%
 טסתיתו מסיס מנח סקסם *5י טיתס נסו סומר 6כ7 זכרם ורצד וניעומוטסו
 ססזכיר .כיון יוער ונרין וימת בו ונימר סעו5ס נמקים ןו חב5 עולססג
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 התשהעל חנ הטורפי'
 מ

 6ננ והע . עמס סר~יס מק צנם גס ומכיר דפרימית טטכס עיתסנר*סוניס
 ובו נ76ס טיפסס*ער

 סולרי
 כ5יו ונקנסס מטח סר6מון סיס כי עיתס קוטר

 תרח סני ע5 הרן וימת נכח( סדורות: נכ)כהרס ק נס *מרטיתס
 פ3ג 6ס כי הביסס כחיי הנניס סתו ססס_)* מכוס מכד ~י 04אביו.
 *סרן פגי ש תיחמר ntDsh רכסן וכמוסו לציו נמיי וסח ימיוסגפ14
 ש תחר סוס סרע"ק פ" * כשדים כאור פוקדתו בארץלנטם:
 סיווכמדיס מס נס למתיו מ שדם "ור נו4 א .ימס SJb עתסק

 י(ממדי %5רס Db" ו)* מעברי )*נרס וינד *וסר וסכתע חס נוי.ע*רלופ
 תועמס עמס טכעסתורסכי ועף מכעס לצותיכם ימנו סנסרחמעובנכבר

 כחור כי 5דצר ורסיס סגכר מערר *נרסס 6ת לפיכס *ת 61קמ וכתת *ס"ז
 נלקחו ספר הסכתונ מנער נקרן סמ1יס *ור תרח סקול סיס ו6ס סיסנמרן
 גע 6ס כיתו וסרי ננו נן סרן גן ובוט ננו %רסס py לחו 5קה ן6 כסדי'סבוך
 צענר %* *רת *רן טו5דתס SJh nDb3 T~b כמריס נחרן כמטר כחורסיס
 נואכן %טס* טויסס וימי מס נצני *ומר ססכתע לנותיו גשת וסי*סרסר
 ארס מן וכחוג 5גוייסס נ*רלוחס כדכתינ כ"5 סס וסו* סקדס סרמפרס
 . טכו5ס ססו6 כארן מן ושותיו סוח וסכס קרס עסררי מו"נ ט5ן נ3קינחני
 כסריס נקרן שננס מכיר וזקת נכות* גחנם הנרסס כי נמ5מודומלינו
 טננ5 לסור 1SD וינ*רכפע

 כסו ננה וקנסי וכתי' וטחמת ומכוס ומכותי
 נכנר יניר כיסוי ירים SJb . ברג) *ת כסו כותי ולגמי נכות 6DDDת
 כי ססו6 סברן ימני שיו רניס ה)מודיס כ/ש וירכנו חקרנו וכורחרז מסוי נחור גביר *5 נכריס ירס י) ועך דכתינ נסרים *רם נברןסנסר
 מרן ונין וצינם ננ5 ממדינת רחוקס אסור ונין חרו 1.3 גד51ס עורכוחי
 כסריס ארס נין סיותס נכנור סגסר נכנר נכלת סי6 *ב5 ימים מסתכסו
 כן bSb "מור קדמת מסלן חדקן ונין סר*) לרן ננו) פרת כסרובין
 בנותיו קרן סנסר נענר וכחור יגרס סנדו)יס גניו סולד סתרת סככיןסיס
 נחור ונסבר יסרן סאטן נגו נונד ונס כמניט *רן *3 *צרם כס 5רוסלן
 אוטר 5נד סרן גנ) כסריס נקור טורדתו נברן סיטר וטס סנסר נכנרננו
 סמקונ) זס והתנין טנדו סרן ס) עו)דחו ססכי

 קדמוני נספר ג"כ נמלי
 כי בננטיס כנודת נספר הזכירו כי סננוכיס נעורס סרב נכתב כתוסחוטות
 סמק ונתן 5סטמ כונדס מסיו שטון דכת כ) ת"ק נכות* כורד 6מר%רסס
 פחד כן סהר סם רניס וטיס נתוכחוח כטסם וסרן ססוסר גניה*ותו
 קלס *5 עותו ונרה ט6טונתס 6דס נני וימיר ערלו כלו סיסחיחסטת
 63רן מסו* מקוס פנים כ) כ) וסגם סוגו כ) 6ת מלקח *תר כגלן*רן

 סט75 נ"ב סקלני מנתן נסתר נס *ו *מגו )רברסס כס. ונגססכםדיס
 מסמיכו מפורסם נס *ו ולפסו סיעך ססוסר טנית וסולי6ו יטיתגומ5*
 נקוסיותיו %רסס ר' "ות7 יפחס 561 רנותינו כדברי ונילן סטם)כנמן
 3% נזס וטכס רסיס 75 *תז ענד כי b52C זס סכתונ ספר ס5יס*ומר
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 התריהעלנחמא
 נגסו חוסנים וסיו דכחי כ5 חו5קיס מאס 5פי זס מזכירו 5* סססמגויס
 ועפני טעמיו נתחבת עם5ריס כס רניגו טסת ככנין סכמפיס עכמסססו6
 כקמר ע4ו  סחו"ויס יערי כבזכור לריב סיס כו. סוס מנס תזכיר % כהזס

 נתנסרו כלמר הנטסס *נרסס דברי נחנ*רו %51 ט5ריס חרטומי דבריס,כיר
 כי שמד" ע*הר סוכותיך קמר סכתם nnbc וזחו נסוך רניגו ממסדגרי
 ושטר טלרים phn סול*תי7 *סר 'כסו *סיר טטסנר ססו5ישסו65תין *5* סמדיס טרור 5קחתי7 שסר לסר. % כי נס ט5טד,כ5 סול*חי7מלת
 סיס כמניס סיקור *ותו סוליתו סכת קרסתי: nblo סקרן *ת 5ך5תת
 עכסויס מניך וטפת ססו* סקרן 6ת 15 ויתן סינז)נו יח/ לפכיוסרלת
 טפר סמדיס טפר 5סתרמק כף ננעל pb.Sb %כת %יו 531נ נקנוסיס
 מס וימנו טעותן ויטחיסס טספחתס מס למר תרן כד ריו סע5ךפחד
 וומצ נכהן שרן Sh )3כת 53נו' ס"ס טס %רסס נלטוס ומס רניסיטיס
 . כנכן %רן *חיו נן %1ט תמהו כס ס5ך וסו* נחרן מס וטת *ניו6ח
 יש75 מנסר עכננ *נרסס *ת *ניכס . *ת -ויוקע סכתונ ס*טרוזסו
 נכ5 וסומכו "תו ותמס נוס נלעוס סנסר נעבר כי כנכן *רן נכ5שותו
 טלק קפמוטו כסייס *ור יסים  רבותינו נמ:פ דר7 כ5 וסנה . כנהק6רן
 ק יbS 65 והרח כמחס עקור onb ויל% וקטרו  *ור ר6יחיחסותי
15DOנסו סנט נעבור ת נקר* .סעקוס *ו . כיקר סו6 %וס *ל 

 שנרסס 3ל6ת כי סכתוב וירמוז חומוס סטטוס עקנרר תעסקשהנפרס
 כדצריסס וכהר כ4 מן כנדו נ*וריס ופ" . ניס עמס %ס נרחו סכנסןטן
 לנודע טמורת וטסתך *ורות כוסין ססס סנטרים מסריס ססכי

 tQS1 המרש 46ן :' סס סיס 3*יי *ער כשסר במרחקים טססתועוח
 עשורת הע סרס 5כטד נסס סכענס וספ65 סנס נכיס נכ5סיורינו
 : מרץ קותו סקור* כטו סנדול חסיטותו *ורו םסס ס% סמורלפעומ
 ושמיס חוח וילקו פירס"י . כשרים מאור אתם תצאו)5א(

-"G1~ah 06 ערס ט55 5טס דבריו %י וסגד נטפן מלקר ת"ס סיע 5יוקסס 
 15 וסיס וסרי ולוט 5*נרס 5קח ססו* חרמ *5* כיקר סיס 5* כיהרם
 וססו5כיס מקניו נכנר *נרם כי נכנור פי/ וסרמ"בן . *חס חרמ ויל*%סר
 ויקח סכתונ מלמר n"Db *חס וילקו סכתונ *מר ס5כו ונכנורונסלתו
 תרח ויקח *סר *תריו וסלך *ניו *ח מכנר *נרסס מס" נסנור כיסרח
 *נרסס סכפרד *חרי נס כי *חס ס5כו *נרסס נסנור וסרס 5וט6נ5
 *תו וילכו קומר רלוי וסיס דבריו ו5פרמ )סוסיך .וכריך . )ב'כ ס5כועלוניו

~Sb
 . בחרן תרח וימת )5ב( ' : בסניסס סילי*ס ת5ס *ניו כנוד נסנין
 סכתונ סקדיס ולמס פרנס תרח טחנות נמסרו לנרמס כמיל*פירם'"
 זקן ססניחו כבוד *נרסס קיים )" יקמרו מ5ל *נרסס nbs51Sסיתתו
 מנחג מזם דנריסס 55 תם" ולני סרמ"נן וכתנ . טח הרלו 5כ7 15וס75
 נככין טתחע כן והחר ומיתחו סנן וסוגייו ס*נ חיי לספר סכתונ3כ)

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



 התוריבעל דונ הטורפי'
 נסס וכחג רנות מניס שנרסס נימי חייס סיו עדיין .ננו ו0ס כח התסנן
 כי כונס י~פרסס סדר סכש2גגתרת ססעס עפני כן סדרתו ויגונןרמת
 מזר ונכלן ססכיס וכ55 טיתלףו,4ר סכתונ סוכיר 5* ותו5דותיונסס
 נדורות כמס כלסר וימת תרח ימי כ5 ויסיו סכ55 יר*0ון סדרותפם

 *נרסס ס5 מקוטו נחרן סמיתמססיס מקוס 5סזכיר כת וסוסיךר*0וגיס
 נסנור נמי *י . נמיכותו *ברסס ססי' 5סודיכ זס כ5 מכסס דרסוולכן
 55כת כסריס מקור קניו עס מיל* וסיפר *נרסס נכנין סתחי5מכנר
 נכיגיסס קסס זס נחרן תרת וימת תרח יטי כ5 מסיו וימר חזר כנכן6רלס
 קרויין נחייסס ססרסכיס דרסו ימר . סמור כ5 ומיתתו חייו סדרס%5
 נס5וס *נותין Sb תג* ו*הס טפסוק כרסו סכנר נעיני סי* חימססתיס
 מיתתו נעת תסונס סעסס כוונתם 1*41 )עום"נ ח5ק הניו סיסנמרו
 למדך סכתנ כן טסטכ רס"י והון עת קרוי וס" נוסכ כולס-סיו ימיו6נ5
 נגו נזכות ר") מכעיס תדרסו )כוס"נ מ5ק 15 ים 16 . תסובל תרחמכסס
 ו6תס 15 מלסר נגנת 3כ7 סגתנסר כד יודכ סיס 5" מסול סנסורסוסי6
 נבלוס: 6נותי7 *5הנ*

 5סנית7 פיוסי י 5ר לר אברם אל ה' ויאמר )א(יב לךלר
 Y'sbו)טונתן.

 דע"ע ס" ד5טונתו סק3"ס )ו %מר נסיונות טכסרס *חד 5יסדתסינ
 מסנפתן דורס *ינו סרט"3ן וכתם . נסיון סיס טועתו מלרןסרטונו
 Sb 5י ל5כס 15 ס5ך חלץ מנסס כמו מקוס נכ5 דרך כן כי סוסוןטכפ5

 כסס כן *רון 5ך וכסית סכתונ נמס טורם עסו רנותינו *33סג17)יס
 נמסכן כסו סי%טר רפוי וסיס ס5ו סמ%5כס סיין נכנור כסף חלולרותל
 לחרון . אביך ומכית ומפוקדתך מארצך : תכסס ממסכןוקת
 יותר סקסס וממעדתך מערלו 5לית ס6דס כ) סקנס מערלך קנסיתרון
 נ"נ קסס חס . אראך אשר הארץ א5 יותר: סקסס לניןומגית
 )"סנח נותניו ק5 סיס וסכל י75 "נס יוךכ וקינו נדרן )סחויק סלדםכ5

 וס5" פירם"י .סטקוס
 כך 56ל נחרן ס%3 עד לניו עס ממס יל* כנר

 *מר וכנר פי' *נרסס ור' . לניך מנית סוד סחרחק סקנסס 615מר
 ומס כסןיס %3ור בכודנו סיס סדנר זס כי ע6רל7 )ן )7 ושנרסססאיס
 *ינו וזס סרמ"נן וכתג . מס *סר לניו וניח וטרדתה 6רלו . 5כענליופו
 והרח סי5סיס נמלות לניו טנית סנסיכס כיקר 6נרסס סיס כן טיסנכון
 יורס נגו *3רס לת תרח ויקח 6ער וסכהונ כפז ס5ן נפמו נרלון36יו
 ס"ומר סכהונ וכודן כנכן T~b 56 ס5ך ובכלתו *ניו *חרי %גרסכי

 מקור *ניכס *ת ולקת סיימר ראוי סיס סגסר מכנר cyJb *תולקח
 *5 כי *מר קננו *סס )קחת ל)יגנזר כ) בלוותו *נרסס כי וכורכריס
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