
 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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 ל לךלךמג
 ומולדתי תרן 6ר5י *5 קוטר שירסס ר' ימתנס כקמר 51* ומו5דחו*ר5ו סי* *"כ נמור עור Sb כסריס 65רס ס5ד וסו* ת75 טורדתי 1*5*רני
 ט6ר75 5ן 5ך 15 כשמר מאדיס בשור כי כקן ס"וער סו* וסנס כסריס*ור

 *רלו סו* סחרן מעיקר hSb רנות *רווח 5ו וסנס 6ני7 ומניתוטטו5דת7
 ומס סגסר כנר 60רן תסו* )נו5ס עד שבותיו 6רן וסי* עוקדתוומס
 הארץ אל *ניו: שית וטורדתו *ר5ו 5עוונ וג5טוס 75 75 5ונשטר
 ומס כנען *רן Sb 630 עד נוי Sb חגוי ונודד סולן מסיס . אדאךאשר
 5טע5ס סכתונ וטס nblo סירן כ5 6ת *תן ו5ורע7 5ן כי 15ניטר
 ניטוס מסי* סקרן 0ע5 יע 65 מ נס 5סתיטנ 5* כנכן *רלס קנתוי65ו
 נתעלס גס לניו ובדעת נדעכו סיס כן כי כנען דרן סליק סיחו*65
 וימי סיטר ונסו כאדיס טלורנליתס

-Vh. 
 טניה *שסיס לותי מתעו

 נח5מ סי6 כנען *ון כי *נרס/ וע כי ויחק *ונד כמס סולן מסט*גי
 *רן Sb פניו מס ולכן כנען PhS רוטז לרשך שסר סירן Sh כי וידעד'

 65טר גן יתנרכו 6סר מנרכס תסיס onb . ברכה והיה )ב(כנכן
 יסיו סמנורכיו קוטר מכרכיך. ואברכה )ג( : כשברסס *לסיסיסיען
 סכתיין 15 יטו וי"א . *ותו 6*ור *ני יחד יסיס *פ" ומקעריורניס
 כרם בך ובברכו *נרכסי ושכי י0ר*5 *ת סיברכו כסנים מטנו5ל6ת

 וי"מ נ5נד. זרעו 5* 13 ינזגרכו סטספחות סכ5 * האדמהמשפהות
 סרס מנס* נו נדנקו ס%מס מספחות סטכ5 סגפן סמנריך 5סוןוננרכו
 ואברם )ד( : יפת טגני סברס וקטורס טחם סנ*ס וסגר מסםסנ*ס
 שיודיע סגותיו טנין כתג . מחרן בצאתו שבה ושבעים שנים חמשבן

 ילי*וח וסתי טפרס ע51ס ונמדר ססס. נוסו כשסר וס75 *ניו יתסעונ
 סנס סנעיס נן סיס הנתריס נין ננריח מסרי מניס ילייס סי* תויל*

 וס5סיס עקות *רבע נטלריס ימנו קמר יסרח5 גני וטוסנ נקר*כו*טרינן
 ססכו5ד ות' יומק עדסג"ד ס5סיס סנתריס נין מגרית קטנות טתחי5סנס
 Snb  Db  צורכך  רלפיב יסריג נקרן סיס ו6ו עטלריס יסר56 סילקועד
 . סכיס פעס ויל* מכיס ס' סס ועמס למרן וחזר יג* bSh סויתס*רז
 נן סיס ר~כרכש כמנתצתנו מסיי ע"ד נן סיס סט5כיס כסכנת ססריועוג
 %ת ענדו סנס עמרס סחים כדכתינ הכס 7"ו כרכיס 50 ושינתם מגסת"ח

 כ"ו סרי כדר5עצמר נ* ל"ד ובמנת טרדו נכס עסרס וסלםכדר5נעמר
 נסכת ע"ד 15 פסיס רשי כסנתייסנו 15 סיס וק"ת טסכתייסנוסנס

 נסדר *ומר ססרי קסס וטיסו יל*. פעטיס מתי וודאי bSbסמ5חמס
 וקסם נחרן סיס סט5חמס בעת *"כ נחרן סניס ס~ *ותו ססיסכולס
 541 טטר6 נ*5וני יוסב וסו* סרסרי %5רס ויגד יופיע ויגל כתיביס*

 תדעז5מס קקי *פ4ט טמר* נ*5וני יוסב וסוף סיס נחרן *גרסד5עו5ס
 סעסס סטונס עCDnn 5 *5 כנוטר *5* וענר אסכון *חי 5סוכיר15

 בריתו נע4 נטקוס ססיס 5פי *תיו נסבס כי 15 ססניד ושנרססי~פ4ט
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 התורהעל לךלך הטורפי'
 ד

 מנס סלתס עלס נסדר דיית* תיטס Ssb . סטנו יר* סיס *נרססס:
 ob 0צ5ן דמם סחרן 3ס b51c כלטס סנס *וחס סי* סע5כיס נססננם
 ומק"י . ע"ס גן סיס נמניס מנס ע( 3ן "ס מ סיס )* ר"סונס3ילי"ס
 כרחן-קנו כ5 *עכ סנס ע( 3ן סים ס3תריס בין ובברית 5כי5ופרירית
 סט5כיס כרום 5*חר נכת3ס מסרי בתורס ומצוחר טוקדס דלין 5ומרלריכין
 נעדרם ודרס ס*5ס סןצריס %תר כתיג ס3תריס 3ין כרית 3פ' דס*וקסס
 ערס תיר* 56 סקנסס 15 סימר כ5 זכיותיו נתמכטו סט* דו*נמסיס
 ס37ריס "חר וי"ל סט5כיס כנוס 6מר סייס מסטן 6"כ וגו' 5ן מגן*נכי
oSb~כד ספרסס כ) כס ססדר ע5 כתיב l'Db~1 ס)*תריו ונפסוק 3ין 
 וכבום קדמם .ססרי סמדר ע5 *יגס ו6ותס ס3תריס בין גריתטתחי)

 פ"5סתפעכ3 שכם. מקום עד בארץ אברם ויעבר לו(סמ5כיס:
 שכס )סלמס נמינ*ו יכקננני

~/sh 
 סט* יר* סיס כרירי ולנכי סיער

 ומקורעות ממסכות כ5 נכתבו סרטנכן וכתג . ממסוייד כם*ימר סחטיגרס
 גזירס מכח תל* כלמר כירין גזרת כ) כי )נגיס סימן סם כי סצנות50
Sh(סנני*יס כסו ולכן פנים כ) ע5 מתקיימת סגזירס תסיס נןטיון ספוט 

 לת וקרול ככנותך וסיס 5נרו7 סליות ירסיסו כמקטר 3ננו,סטכסיס
 ירס וילמר *גימע כגין וכן פרת תון 56 וסמיכתו 6בן נביו תקמורמספר
 דמיונות סקנסס כוסס 5פיכ7 )6רס תסוכס והן )ך' תסוכם חן ויליגרויור
 תחעס סטקוס זס כרמו מבניו כסו רטז וסו )נגיס סדנר )קיים כרי)ינות
 *סר לכן . תחי5ס סקוס 63ותו סו* סח,יק כ7 ייסורי כון מנסוסקורס

 שותו סו* סח,יק כלרן *ז מסכנככי *כ"פ קוטר כלרן *זוסכסכני
 למר סמקוס סו* כי סכי ונין *5 3ית נין יסקו ינטס טכס וסנןטקוס
 גנ5 )סורות שרן יז וסכגכגי ססזכיר כור ויתכן . נתמקם יסוסככ3ס
 6סר סירן ססס סריסו ו5י ככזבן 3*רן *ז יגרס כי קוטר- ספרםסכנין
 ננס 5י ו5כן טמנו ירי ולכרס T~h3 "ז וסכנכגי מכס טקוס גנך וכנריכרו
 וסנטיח ס0ס 1%6 כריס טורס ניקון חכם נטקוס ונכוצו נססמונח
 סכם מקוס זסו טורס וללון . נפרססי* )כונרו 5סס טזנח ננסויו *ר7% לסר דכתינ נלרן סנטיח כנר כי יריתו וסרס כלרן נגתינות*ותו
 גריזים סר ומס מורס לזיוני יל5 סגי) טו5 כדכתינ טורס ללון ג"כוגקרל
 כ5 זנח )1 וזנח גסס סורס כי 6)יו סכר6ס )ד' ולמר ., נמכס כינןוסר

 T1b3 *ז מסכנכגי מלכ"ל *נרם/ כס סטקוס חסדי 5סודיגב Tf3*ז וסכנכני ועט . סקוןס נרוח *1 נח5וס *)* 75 75 15 *סר ו)*נטתזס ו5* 3טר*ס %3 *5יו כהוודע וגי *5יו כרפס %5 כיזשכס יקומנרפס
 כמו סריעו 5י נטרכיסס ורוכס רנ נמקנס בערלו כונר סיסו*נרסס
 פי' ה'. בשם ויקרא )ח( רכס: כטו יכסו 53נס-ס)* נחןמסמס

 פמוטו וקפי . מס ססתפ655וגק)וס
 סקר"

 לסר סטזנח ופני גדוף נקו)
 ד' 3מס ויקרי מזנח כמכנס בינחק וכן )כ). ")וקותו 3סודיכ ד/00
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עלהתורה לךלךמה
 כונדי כולס גדו5ס וקס5ס רניס נניס 15 0יו כי ניכקנ כן גלמרו5י
 הנגבה.. לט( לנותיו: מימי גודכס וגס )כ5 סלטוגס וגתפרסמססםס
 3נניס וגס יסודם ם5 נחלקו וכיל ימרתן לרן 50 3דרומס לכתפירם"י
 * מצרימה אברם וירד כארץ רעב ויהי לי( : 3תח)ס יננ5סיסודס

 נפסו לת 5סחיוח סרכ3 טפסי מלריס מירד כמו 5נניס 1DD זסגס
 מפס נקמתו נקם וסקנסס "סתו *ת 5קחח נתנס לותו כמקווסמלריס
 פרכס עליו ולוס חס3 וכסן ר3 נמקכס מסס וסוליתו גדעיסננגכיס
 o~s יריכו וסמלריס סרכ3 מפכי ומלריס כניו ירדו כן 5ם5חו*נסים
 טסם כקמתס יגקוס וסק3"ס תתיון ס2ת וכ5 כדכתי3 סנסיס מססויקחו
 מן 5ם5חס נסס ויחזיקו וכסן 3זס3 רנ נמקנס ויולליס גדו5יסננגכיס
 *ת ססנ" נמגגס גדול חט* לנרסס לנינו חטי כי סרמ"3ן וכתב .סירן
1nrh5סיגיך 3ל05יס לנטוח 15 וסיס סיסרגו0ו פחד מפכי עון 3מכסו 
 טפחדו כליס סנלטוס סירן מן כילידתו וגס 5ו למר ולת לפתו ולת*ותו
 וכ5 ממות יפרכו 3רכ3 ירסיס כי ובטוח 5ו סיס כי חטי כרכבמפדי

 סמספט מקוס פרכס 3יד מלריס 3*רן סגלות ורכו כ5 נגזר סזססמכםס
 לדרדס סי* לחותי סרס כ5 כלמרו ot~3bS חטי גריס ויין . סר:כמס
 סד3ר סיס קרוב כי מכס כ5 5סמו7 רלס ם5י כליו מלמד לניזכות

 אותי והרבו )יב( סמס: וימס רוכי סמלריס כי סרס דגר ע5סיסרגוסו
 ומס לותי יסרגו זס ונפנין לותן יחיו יפס מקת 53ני5 פ" . יהיוואוהך

 סרמחס כ5 סוזסרו נח סנני S'bb נחייו כמס טכ3ו מלסר יותרסיסרנוסו
 קסם יסיס סכס ונכל יום נכ5 כריות סת"וות 5פי *ים nch כ5כמו

 סיס ונקל סכס 5פי יסיס ססריגס חטי SJh נ*יסור כליס 35לכ5יסס
 חמס. סמלן ל5 ילכק נחייו כליס ינולו מלס וכור כקו יסנורנכיגיסס
 נלמר De 5כן מקודם יותר כחס ממנם פחד 5מס יודכ סיגי סרמ"נןכתג
 נלרז דר סיס ילחם וגס כן לסר 5"נימ5ך גס סקס 2זטט סטופיסמסיו

 סטופיס מסיו ידוכיס וספ5מתיס סטלריס סיו ולולי סמס נמלותחסוי
 מוס2 )עור ננולס רק וס פחד 5טס סיס )* כי ויתכן . יותרנומס

 נכ5ס וערוג מקוד סירס .*hhth 5מ75 )קחת  ךרכס סיס כיסמ5כיס
 מהרן Dnhl נכת 5טו דרכם זס כי נכיגי וסנכון . כליו סימומונכויתם
 "לסיס *ותו ההכו 3"5ר ויפי כדכהינ סיס "חותי לומר סיס מקוסנכ5
 נךנר כנין 5סס םכהחדם נמקוס זס מזכיר ססכהונ ל)* וגו' לנימנית
 רק וכירו נערלו פחד 5ל וילחק מתח5ס מלוס נמס כתס לותסתר,
 נכנור7 5י ייטנ )מכן ויטר . לניו דרכי 1חר פ5סתיס לרן *5נגולו
 נרכב נפסס פיתיו לומר סיס כי סרכנ ימי כ5 נלרן גריס סיותנו ימיכ3
 ונרוח 05ס ציתכן לו מניסם סכונו ל5סיס טית וסל5ס רוח 5ססוילל
 קנ5ס 5, סרס כי ספשוק מפסט וירפס . טמנם נסתיייסס כנכןלרן
 ויס53ו *ותם וכמרקו מקד וחטליס רסיס סיו ממגריס S3h כן )ומרכלס
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על לךלך הסורפי'
 התורהמו

 לו לסתו סיי 6ס נ1Sbn 05 55 ו5ל ניחו ל5 5וקח0 פרעם ל5לותם
 וזס"ס נענור0 15 סטינ כן וכ5 סיל לחותו מכלמו מפר ויגרסלחוחו
 סיל להותי למרת ורמס סיל לסחך כי 5י 0גךת 5ל )מס עמית ולתטס

 ו5מס סיף למתי קומר 15 סיס 6ותס סיקחו נרלותו עי לותומסלמיס
 פרכס וקנית וסריס כן לחרי *ומרו כ5 לותו ססלס)ס סי% לחותילמרת
 נע03 לת תתכחש 05 רלוי יין כי כ55 %ות0 ס6סיס וh'o 65לחותי
 5פי נקנס למון גל . אח אחותי נא אמרי )יג( : סתסתוקורפוי
 מתלמרי מט7 מפייס לני לותי יסרגו 0טלריס לותך כסיריומירכתי
 כיון פ4 . בעבורך 5י ייטב קמען : תרכו לחי כי 56 כמו לתיחוסי
 3י סייטי2 נכנק סתלמר סו* טונ לסתי לת פקין קומר לריכססלת

 שרי אוהה ויראו )טו( : נכנורך מתנות 5י ויתנו יחותי סיתנכנור7
 וסנילוס גדו%ס לסריס זלת סיל רלוי/ למרו סמלרי/ רלו כלסר .פרעה
 סמלך כי ידכו כי יופיע מרונ נס מנגוכ לפסס ירלו 0ס וגסל5י0ס
 ולאכרם לי( : 5מ75 סי* רפוים קומר ניני0ס לותס ויס55ו 03יחפון
 סולר7 נכלן סרוס ממלן מתנות 5קנ5 רלס ם%5 לכ"פ . בעכורההטיב
 . פרעה את ה' וינבע )'ז( : למתו ססיל ינינו ס%5נקמת

 צילן חימי
 וי"מ . T~D'JtS כסס כיסר תח5' נו 0תר0 ו3י מוגג כ3 לותוכנס
 לע"פ ססכנימו קורס לים ncb ס0י, 15 גייס מ0קב"0 סיס מזידמודיי
 ל5* זכ וטסען תן קח לסתך 0גס 5ינרסס *מר סערי מפורסמיינו

hh//fbhhhvtניתו וכ5 כליו פתלוס סנגכיס ננ% כתג וסרמ"נן . 15 גיבס 
 ינר0ס קרל ו5כן )ו ו0מד' למרס וס56 5גו oSb'/ כמס זלת מסחמנ

 כי סלמת מפיו 5סוליי 5נו כסית זלת מס נספק 15 וימר סיללסמו סמי הסס 15 קסס ס0תסמיס נרתתן ס5ק0. סלרז"5 כמו לווסיסימו
Dbסנס וימר סי* למותי למגס *וסר סיס לחותו סירס ~fs1-h קח 
 מנין 6ז פחדו מרונ דגר ססינ על מתק ולנרסס ידגר מס ערלותוו5ן
 פ4 לאשה. 5י אותה ואקח )ים( : בתחלי חסנ כלסר לסתופסיל

 לסתו Db 15 סיודם כדי כן ולמר פ5גס ו5י 0מו5כת לסמי זיתסת0י0
 נכיגי7 נטונ % סימר כינימ5ן 5י ו5ך. קח אשהך הנה 5ל: %ססיל
 נס ינכו ~bD יר% ו0י0 ניותר ומס סטרתי מלריס לנסי סכיו 5פיסג
 אשר כל ואת אשתו ואת אוהו וישלחו )כ( : נוס חסלת 3ססוי0י0
 מרסיס 5וט ס5 וורדו מסיס 3פי פירמ"י * וגו' ריב מיהי )7(ינ י 15 סגתנו כמתנות 3קתו 5* לותס סרימ0 פי כ5 6י *לו

 ס%5 פי/ וסרמ"צן . כו' יחריםצמדות
 יירסנס מזרעו טפורמ סברי סירוסם נסנין לתריס נסרות טרכיס0יו
 מפני קומר ר2 רכוסס סיי כי ד5כי5 6קר6 קיי ל5י מזרכו יינוקוט

 סיס נסדות ברעות 5וט רוכי וסולרכו פירן onib כס* 5ל סרגסרכוזי
 0מרינס סיתס ספמט וגפי . זס כ5 ססוכיחס 0מרינס סנה וזס נכריס3סס
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 החררהעל לךלךמז
 לרעות יכרו ו5ל נלרן יוסג לז ומפרזי וסכנככי מלמר וזעו סטרכסע5

 אל אמר וה' )יד( סריג: מנת סיתס תו סירן יומני מפני ירלוכלסר
 סיס כסו סרסכ סס4 נעור פירסתי . מעמו לוט הפרר אחריאברם
 לכרס Sb ס' וילטר כתיב 5כי5 דסק והירומו וקס' טמנו פורםסד3ור
 נכ5 פb~b 4 ליווי ליגו י בארץ הההלך קום )יז( כמו: ככודנולף
 5י75 ס5ווסו ל"'כ . כמן לסיס כי חירק Sb ו5רח3ס 5לרכס 03 ת5ךלסר
 מסרי כן עמס וסו* מיד זס סיכמה לוסו 5י ומ"מ נס 5סחזיקנכונס
 ולתר נגנ נגנון 5חנרון וסלך מקדם 5וט ויסע דכתינ נמזרח סיסעתס
 דר7 וע5 נחייו טוותו קיים סרי נמכרנ סכול כ5סתיס לרן ~Sb 50ךכך

 : חסיי גלרן סי75 סקוס נכ5 נתוכח ונמיל כליס טוסן סי0יס יהכןספכט
 0תס5ן קוס י"ס . לחרי7 15רכ7 5סכחי5ס מכתס נס התחזיק פ4 . לךכי

 לסמלן לס סיטרת 5וט עם סח5קת כסית יפס 5י סקנסס 15 סלמינלרן
 מט תסלף ולס תתרווי וסם"% יטין כי חלקן 5ך יספיק 5ל כיולימיג0
 ולחס סלרן ככפר ורכך לת וצמתי 5י לין וגן סירוסם זו 5כ5 לריולגי
 כיקר סיס מכדר5כומר לעי"פ * אמרמל בביכוי ויריי )א(ירי : 5ט5כיות דים זרען לץ ,5נריות ריס סלרן ככפר דיל . וירוססלריך

 כדר5עומר גי כדכתינ-5מ5חמ0
 . סקדימו 5כ7 נסגיס ממכו גדוף סיס סיטרפ5 לפסר לתו לסרוכממכיס

 בגניו ושכנד בעומס יעמדו מבכיות סלרנע 5נניס סימן סמ5חטס ץגס
 גנ5 מ5ן סרלסון רכוסס כ5 וימינו נידם ויפלו ע%יסס נגיו יתגנרוולנסוך

 נפרס לו נמדי כיר מס ל5סר ולולי ל5סר מסוי טדי וסמני מנכרמסוי
 פי' גויס מ5ך סבול וסרניכי כייס ממלן ססול עעס וסול יוןוסס5יםי
 גביר ע5 סמיך 5מ5ך רמז וסול %ריס ע5יסס וסמומו נק3ל1 ר3יסמגויס
 בלע. מלך לב( : סגויס ויתר ולדוס כיתים רניס מכמיסמקובלת
 : חון פני כ5 15 סס 51ל מעט 03 ולגסים קט)ס עיר כ5 פמ5ןפי'
 05מפט ויסרן תסס הכמירין סכתיר יס כ% רס"י פ" . משפט עין)ו(
 פקרן 3לי5 ססול נרגע קדס וסו קרס כי זס סבנתי 5" למר וסרמ"3ן .סס
 קיטס פירן ממדבר סנ' סנט 3סנס מרג5יס נסלחו מסס סמדבר כ5לסר
 וקרס יעניגו לנסים נסוקס ותלמרו וגו' נרכס קדס עד וגנויוכתי
 גני ויניו סנלטר מ' 3סנת סס סגיו לן 3מד3ר סיל סלויקיס ממפטסרס
 סכתו3 מרמז 53נד ס"ס ננ5 סז0 ממדרם ולוקי 5ן מוגר סכדס כ5יסרל5
 51ל דיני פלוג מיסר למר ולוכק5וס נוספט כין סיל קדס סוס 0ססכי

 טהור הסיס סדין וכומק טמספט מכין ססוי סנמסור פ4 יס 50פי5גו סכמי 53סון וכן . טיס י53י . מיס פקי מ5סון סול ולויי טסוידעתי
 פירס"י העמלקי. שדה : סגויס וספוט ויוסניס 5מ5כיס מעותדנלס
 כי קומר רנונו יס ירכתי ו5י רפ"י עיין פ4 וסרט"נן . כעתיד ססע5
 דגר נכלן יין ל"כ נימיו נקרל כסוי נכס סמקוס קרי רניכומסס
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 התורהעל לךלך הטורפי'
 ח

 ו05ון . כן 5טקוס מס דקרו% מגויס סיתננלו סוס סכתיד טס 16סכתיו
 כן יקריו סנסרות 5ית סכת כי 5וטר ויולס . ננסרות דורת וכןב"ר

 וסנכון . 5י0ור נסיות סעתייס %רן פ" לסור קרעת ססו5ן נסרופירוטו
 סתורי סנני גכנד לדם סקדטוגיס ניטים סיס כי סעמ5קי נהדסבכיני
 ננו סס קר% עסו בן ול5יפז כט5ק וסמו סטקוס ע5 טו50 סקרןיומני
 : סכו% נטקוס גס וטוסן סיס לטו תטנע טט0פחת ולוקי סטוע5
 חופרין מסיו נעיד %ותם וצדת כסו מיי רסון י"ס . השדים ועמק)י(
 נסס כדיין סטיט ססי' סטדר0 וסני% פ" ורפ"י . ססיד 05רון מפירותנו

 לסר וסרט"נן . %נרסס 50 סגם קיטת כדי סרוס 5ט5ן נס 15וגכ0ס
 "נינו הנרסס 50 נגסו ס%טיגו %50 לותם כי סוס סמדרס ע5 חט"ויני
 ידרנס כי כ"ז כונר הסיס סדוס ט5ך 50 בניסו ס%טוגס 5סס נתבררסילל
 . הנרסס 50 סיס כ7 נכספ" %ו טקרס סיס 0,ס כמו יימרו כי לותויכחידו

 לנרסס כבענר סנור טן חילל לקר"הו סךוס טוך וילליפרחו
 לנרסס כי וספסר ו5נרכו 5כנדו לנרסס 5קרלת הילל נס 15כסס

 ונעמס רכו0ס ו05ייר סמ5כיס 5סלי5 כוונתו סיס כי מהול נגור מניטנוונו
 0יע0ס 0י"מיגו כ"ס לברסס וכנוד נם סרוס 5מ75 נכוס ולס ידו כ5סנס
 מענר קודם טת כנר לוקי כמורס וט75 ממות נפצו בסלי) )"נרססנס

 י"מ . שמה ויפלו : לתר בנור סגפן %ו כ5ס 5" ו5כ7 כליולנרסס
 : כנלרות נלותן ונתחנקו 0נ10 פי' . נפ5 לחיו כ5 פני כ5 כטו 0מסוירככו
 ייעצו. ונדין ~7 קוי ,ים, ו' ע" רטורי לאכרם יכר).נ(

 לטר 5כך כווריס 15 ולין כלן וגתיי30 מנסר טכנר מנ% סיס ענרי וסלל15

וסו"
 וירדפם. ויכם לילה עליהם ויחלק )סו( : וגו' ממרל בל5וגי יו30
 "דם י0 וכינטורם

 רודי
 ויכס 5י5ס ס3"ס ע5יסס ויחלק 5%י סרוגים

 יכוץ ו5י יו  ח:כס ו0ס  כייס ררפס רן כד  פמוטו ויפי .  כברססוירדפס
 יברחו לנסקריות

 ונח"
 ו,ס ~tf))s זס רלסיס 5ד'  וטחנתו סול  ע5יסס

 . 5דמ0ק ט0ט"5 לסר חומס עד וסכוס סדרכיס 3כ5 6חריסס ורדןלכלן
 6רן תחלת ססו% טטרל ללוני 3ין ר3 מרחק כי סו" ידוע סרט"3ןוקטר
 5דמ0ק סירדן 3ע3רי0רל5

 0סי"
 ימיס "הריסס 0רדץ ל%5 ולרן נחולט

 13 דרסו כלדר נס טע0ס מסיס לו י0רי5 גבון טכ5 0גר0ס כדרניס
 ירו50ס מ5ן סול . שלם מלך צדק ומלכי )יה( : יני 65 3רג5יולורה
 טנמר מסול סטקוס כי סגויס ירגנו מ"1 כי סכו נ50ס וימי 0נלטרכענין

 סכינתו 000 טכ5ס 50 סמקד0 כגגדנית 0סו% נקנוס ידעו 6וסטקומות
 הכטיס נכ5 סיות נסנור . עליון לאל כהן והוא : לדק מנקר% סלמס50

 תקיץ פ" כליון לג 5סנ"ס קור, ללעיס 0גקרלו D')SDS טמרתיסכסגים
 טכ0רותיו נותן סיס 5י ס6נרסס 5סודיכ ~ס וככיר סגנוסיס כ5 כ5וכנוס
b~h,סטעפר נגיז ויטילו סמקד0 ניח יסיט 0סס גנניו סיס ומימן 5כס 
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 החררהעל לךלךמט
 b~h מס 50 נחלקו נפלס י0רל5 מלרן סכלן סביי ורפ"י .וסתרוטס
 0ס בני וגבון יסרל5 גנון כ5 כו55 טלידון סכנעני גנון כי נכון סוייגוימר וסרמ"נן . גח בן פס סיס ונס 1"5 רבוהינו 5דנרי טילו 5קחסססכגעגי
 לרן 5סם ונתן סלרלות 5נניו נח ח5ק לס "נ5 יסרל5 טלרן רחוקבט,רח
 ינהי) לסר כז כככן בני נס ויסבו פיו כ) נכסיו כמתוק סיס ,סיסרל)
 ווטרלו סלן נח נן סס סיס סוס ס"ומריס ו5רנותיכו . לוסנ )ורכלותם

 . וארין שמים קונה )יט( : לכסן 5סס וסיס ס' יה לענוד1רוס5יס
 יטר וסרט"בן , ס5ו כסיות קג"ו קגייהו ידי ע) עורס כסו קונספירס"י

 כי עמן סו" קנ7 לנין סו" ט5ל כמו נשדי" קכיין בסון סילל סינרכן
 מסיי/ ונמקוס קניין נטקוס יקטר עסי"נברון

 כטו קבין נטקוס ועמי"
 סיס טס 0כ5 ס5ו 5סיות קנין סול כי בפרס וסנכון נחרן עסו לסרסנפת
 : קנס 5חנירו טלייס סטגביס חכמים נלסון וכן קכיינו גקרל5לדס
 כסן סיס כי טעפר 5סס נתן הנרסס ר' פי' . מכל מעשר לו ויחן)כ(
 5מגוע רלס 5י ננוס ח5ק כקוס לעלטו )יקח רלס מ5י סיע"פ נקיון)ל5
 כי 15 נחן טסנו מדוס )מ5ך ססח~יר מס כ5 כי סמעסר נתן כן וע5טויהן
 תגר ע5 דח,קס 5עסרו סולר7 כן וע5 סגייס כמו סדין טן נו וכסכבר
 ולדקתו כדנתו סרוס מ75 ריס וכלצר מחוקן סיגינו דבר מת"י טווילחיינו
 ]ויקטר קודם ס5ס טוך לדק ט5כי סקדיס כן וכ5 סגפס סול גס 0ל5לן
 פט73 כדפרי:ית "5ל סדוס ט5ך ויקמר סיד 5כתונ סיס :רפוי סןוסט75
 סרלס :ד כלום טשו 5נקס רלס ו5ל כםח,ר סדרך 2כ5 עמו ס75סדוס
 ים הנרסס סימר סדבר גלמת לדק וט5כי סקדיס ס5כך וי"מ .נדנתו
 5כך סדרך נכ5 לכלו טס סל"כ תלמר 50י וגו' נע5 מרוך ועדטהור
 לדק ופלכיסקדיס

 15 ויחן וי"מ . סדרך נכ5 ופר:כס ויין 5חס פוליי
 ידרסס דרכת -יקדים ען ונעגם כסו סיס ::ס לע"פ 5לנרסס 0סטעסר
 ור' . לדק מלכי דגרתי ע5 )עולס כס, "תם סגלטר ו,סו סנ"סלברכת

 ממס מכמר נתן סי"7 כי נדק 5מ5כי מעמר נתן 05 לנרסס כי פי'קטתי יוסי

 כ5 ענר וסיגיך נכ5 מרון וכד מהוט לס נסבכ וכבר לסנטו רלססלי
  סול )1 יתן )מס כי )"נרסס מעתר גתן לדק סט)כי )וסר "ין ונססנוכהו
 סכר בטוב סנס מכמר 15 נתן ולס ויין onSJ )כבדו ילל לדק ומלכיטעסר
.1(b~h 7ט)כי בי וכיסר שנרסס לקרית יני סדוס סמ75 סככין סיס כ 
 נמנע וינרסס סנפ: 5י תן למר סדוס 0מ5ן סס55 ע5 הו5קין טניסלדק
 לכלו לסר רק נלכדי 5ך יסר טכ5 לקח לס נכ5 חרון וכד טחותלס

 יקהו וטמרל לסכוך וכנר 75SC "ת ססלי5ו סיס 5תוע)ת7 כיסנעריס
 נותן סיס לדק וט5כי גנניו לוותר נרמותי סלינו ס35 מנילי כדיןהלקם
 )קחת )ו רלוי סיס יותר כי מסני) מס טכ5 סטעס' מיקח 5יברססצדין
 3סס פ" כליון Sbs ס13כס בסון ידי* הרימותן )כב( : סטעכרטן
 טתכמיטי קטן תנסיט מסול . מהום אם לכנ( . סכסן זס סנרכ:יס/
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עלהתורה לךלךפייהטור
 נ

 מתסריטי מסו% . נעל שרכך ועד סגנות: מ3ר6מין חוטין כמוסרלס
 ל5סיס )י יכמס כס כמו אקח אם ופ" . רגליו וכד טרלסו כסוסרגן
 לקת יס ~כיו ותרס סקנס )סיות ידי סריסותי סרמ"נן ופי . לקתלס
 ולמר . כסף חרוטת מריס כ5 כדכתינ יד תרומת סיקוס כי 5ן ימרטכ5
 תרוסס יסיס 5ך לסר טכ5 %קח לסר כ5 כי טפסר סמכו סגתן 3סני5כן
/QS

 היחזיר מלסור n"sb * 5ך אשר מכל אקח אם : טמנו יס:ס ו5י
 רסע: DTh ממון ויסכות ר5ס 3ל 6כפ"כ סיס רםכ מדוס ומ75 קוילידס
  כדרך 5סס כתן 5ל ח5ק 6נ5 . הנערים אכנו אשר רק בקערי)כר(
 טפי ומסתגר ח)קס רקחו טעלמס סקס י"מ . וממרל לסכו) )כגרמכהן
 לסכו5 עכר ח5ק לנ5 כויו ווותר לנרסס נרמוח סיס סגכריס סמקקוטר

 : עליו ]וותר נרמותו סיס 5לומטרי
 כי סימנן פ" * במחוה אכרם אל ה דבר היה )א(מן

 )סיות וכסכחס
 ס)י)ס, סטריות לבל כגולתו סיתס )ל כחס מכד פיוס כמחוס ס' ד3ר5ו

 יק53ו 6ו5י הכצם מטמ5כיס דנריס מי ירי מסיס 5פי * 5ך מבןאנכי
 15 ופיהן נכדו טגן סיסל וסנטינו זרכ נ), סימות 16 כליו 5נימיי5יס
 5ל לנ) מסמ)כיס סל)תני ס"ס )י* התן מה גכ( סלן: סרנםסנר

 יסיס.ססכר ומס טלר סרבס מכרך מלמרת לול סנכיס כ)סנטחתכי

 כי סירסני גן )י ולין )י סתתן נמס )י יסיס תוכית טס כי נניסצ5י
 סיס 5י נוס כי סני 5כו5ס 15 מלמר גרו] ססכר סיסיס נדכתו כלס5ל
 ע סזס נכונס 6ן 5גפסו סייס ימלל מסיס גבונו כ5 כי סנטתם5רי7

 נ5י מסמכ טרד מפרנס וכור . סרמעיס כטכמס ל5יסס סמגיכ5דיקיס
 * ערירי הולך ואנכי : וכוס"נ ס,ס עולס מחגות )סני וינכס כוכםסוס

 סתלונן טתח5ס כי למר וסרדינן . זרכ נ5ל כו5עו קנית מי75כפמט"
 יחיד נכריס נלרן וכד נב סוד וכזככי גן )י מלין למרי סכרי יסיסמס

 כקסתי נכרי ליס ל4ע1ר ,ו5תי גניתי וגל יולל ולין בי3רנסככרכר
 וננס סנטחתכי כלסר זרכ נתת 5י ]י סן 6טר כך להר טדממקלותו
 רולס לחס לסר סירן 15 למר מכנר ולע"פ חותי יורם סידיך נישינן
 מלמין ו5טס,5ל סלרן ככפר זרכן וסיס 15 6טר וכוד ולרכל לתננס75
 וסיס נכ5מס מלמיניס לינס סלדיקיס 5פי וים כתת ססלמין כמונס
 . נן 15 נעך )ל וכדיין זקן עלמו 6ת רולס מסרי סחטי גרס סמיירל
 וכדיין מסוקין נכנור לנ5 עתס ססלטין כסו נרלסונס סלמין ווויליוי"מ
 וקרונ נזקין לס 6טגס זרכ )י סתתן יןכתי ודלי למר 2ן 15 נוד5ל

 לסר כ) סממו:ס גיתי 3ן כן 06 קטן מכער ויכלר נן 3י יס.ס)מיתתי
 יירה 5ל 15 וססינ כרלונו 13 יכסס וסול קטן סנכר יסלר כי יירמכי5י
 75: למר 3כ5 נסיין טורק ויסיח יירכן סול טמעין יני ל5ר לס כיזס
 3ל לותי יורס ניתי נן וסנס נפיו מסיס נכור פ" ה/. דבר והנה)ד(
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 עלהתורה לךלךנא
I~Sh15 ולמר פת*1ס ס/ דגר hS סיורם גן 15 סיות ונכנור ,ס יירמן 
 יירמגו: 5י כי עריס ידיג ם%5 סירוסם ע5 ס3טיח זקנתו %חרילותו
 15 למר ו5סע5ס . זרעך יהיה כה לו ויאמר 31ו' הככבים ומפור)ה(
 5מכ5ס יסיס זס כי וכמו 5יכקנ 15 רטז *5ל מלרן כעפר ,רכ7יסיט

 לו ויחשבה בה' והאמין )ו( : לדום כעפר למטס יסיס חסככוכניס
 סרמ"נן וכקנס . סלמוגס ע5 ולרקס זכות 15 חמנ סנ"ס פירמ"יצדקה*
 נטונס hS I1Db1 מי ושוד נס' ילמין 5* וסיין נוס 15 סיס ,כותמס

 ס3לןקתו פ" 5לדקס 5סקנ"ס 15 חמנ סלנרסס סוי ופ" . 15 5תתמלמר
 מ% סרבס סכרך 15 סיטר סלכ"פ וסכרו *נרסס גליקת esl זרכ 15יתן

 סנלמר ייפסק 05 %ין ס/ לדקת כי סחטל יגרוס סמי ירי *ינוומכתה
 כשדים מאור הוצאתייך אשר ה' אני )ז( לרקס: מפי י%5 נם3כתי3י

 הדם דנר סוס עתס 15 *סר %5 סרמ"נן פ" . הארץ את לךלתת
 וכסיתי כמריס מלור סוליתין %מר מתח5ס 15 למר hSb סלרן מתכתנשכין
 15 סיתננס גבתם מר 5* *53 סירן *ת 5ן 5תת סיס 3דגנתי כסגנמן
 חימס עסיס כדרך תגלי סוס סירן 3ירוסת סיס סם% חסם זסוספגי
 סמ% חומם יניס ולכפ"כ סירן ית לתן מרען 15 למר מכבר סזרכבכנין
יגרוס

 סתת%מת לות ס5% %5 ו5כן סירן 3ירומת חומס סיס וכן סחטי
 יגרוס סמ* כי סמתנס סתחקייס *דכ 3מס למר *5י סמתנס יןוע5

 וע5 עס כ5 לד"ר רגע נסס ויתקיים תסונס סכנעניס יכסו סמיסחטי
 כסס %5 סנ"צ וגס סרכן כ5 ונחמתי תטול סגוי וסג וגתותממוכס
 כרס ל5י כפעל נדגר מופת %ו לות 5ו 5סרלות סכותות כטלרכמו
 *יכו *ירסנס כי *דב נמס י"מ . פסיס כ5 ע5 סיירמנס נריחונמו
 ניגיסס גר לני כי ס*ירמנס 5י תכסס תקנס מס פ" *5י למונסחסרון
 עולס עד ~רעי יעסו וכן ו5כנדס בורנסס נריח גנמסס סיכרוחוידחקוכי
 ט%5 לחרת ולרן מניניסס זרכד סיג5ס תקנס 75 יכמס סקנסס 15למר

 ויגרסוס סנס וימונו רניעו דור עד ממס ויסיו נרית 5סס לכרותידתקוס
 כננס כמו וממנם ממונחת י"מ . משלשת עגלה )מ( : סירן לתויקחו
 נתון לותס ננתר סולרד כן וכ5 לחת ל%5 ומין מין מכ5 סיס ליס5יסיס
 מק מכ5 סיו מסדם ספ" 5רס"י וין . רכסו נקרית נתרו abוניתן
 וגוז5מ%5 תור *נ5 סמ5יסי חולק וסיס ,ס כגרד זס ססגיס נותן סיסומין
 סולרי 5* מגיס *%5סיו

 רמז ססו5סת כג5ס . זס כנגד ,ס ונהן 5ח5וק
 ניניסס לין סיף כחטטת סיקס כי ום5מיס חטטת כו5ס קרננות סיגי5נ'
hSbנין 5ענור נרית 5נרות . בתוך אוהם ויבתר )י( : 7353 סמם 

 ובכון ננסמס סקרנגות כ5 ימיו סמיניס מלקו כי 15 רמז וגססנתריס
 לטויס ל5י  סטוי נמין  סוכטרו ס5י מפכי גח5 ולמר יוכס נן סול  גח5כי

s'/Db5גנ5 קנו יכיר כנמר דכתינ גחלים נקרסים סכופות קטני סכ 
 סניי ירחןגוזליו

 5רלונו יונס נן ססקרינ לו סמונחר ממין נכלמו לגרס/
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עלהתורה לךלךפי'הטור
 ינתחו מקרננות 0כ5 ורמז לנרסס 0סקרינ נמין 5עו3ס נחרוסכתונ
 ובסס nhum וח3ניס וסוק cnnS וס30טיס 5גתחי' סכו5ס 3כתחי'לותס
 ואת :  לפור ss~3 סכ5 כי  יגור תור ךסייכו הצפור. ואח :5ח5ניסן
 העיט וירד )יא( ינדי5: 5י נימר מנכוץ רמז בתר. לאהצמור
 : ינריחוס הנרסס תרע סקרננות 3נט3 סעמיס בינויו רמז . הפגניםעל
 רנותינו נדרסו כמו היות 3ד' רמז וגו'. גדולה השכה אימה)יב(
 מוכיות סך; נמתכתו סיס מלרן 13 5תת נרים כרת כ0סנ"ס סרמ"נןולמר

 ויפ"כ ופגיו גניו יחטטו לס מנת 2כ3 וזס 2לרלס וימ50ו גנניוימתכנדו
 פירצתי: כשר נו נעכס מכנר ומלריס תמ5ס 0יג3ו לחרת גלותסוךיכו
 ארבע שהם וענו ועבדום להם לא בארץ זרעך יהיה גר כי)יג(
 ור' . סענדוח יסיס נסס פ" ו5ל 6ותס וכנו וכגרוס סנטטעות לרני TS11 יסיס גר כי סו% מסורם מקר% סרמ"נן פ" . שנהמאות
 0נס מיות דן קן עד וכינוי פרך נכנודת ורכך יסיס גר כי פ"לנרסס
 הגוי את וגם )יד( : סג5וח ימי כנוס סודיכו bSI סג%עס קןוסודיעו
 פי' וסרמ"נן . מ5כיוח ד' לרנות פיר0"י אנכי* דן יעבודואשר
 יסר סגוי %ת גס מטל לסר ע5 וככוי נגלות נגיך לת רכתיכישר
 6עי"פ 03 נטכס נתיני וסנכון . 5סס כסו 0%ר סחמס כ5 לדוןיענולו
 סגוי %ח לספוט שיפ"כ 5סס 65 נקרן גריס נסיות זרכן כ5מגזרתי
 וסטכס ארתי סירוסו נכנור יפטרו 51ל 5סס יכרו לסר כ3 יכנודולסר
 גדופן קנחם ולליון 3ירו50יס קניתי סכתונ סימרכמו

 וקלי
 לכי גדול

קולי
 5מגריס כסס וכן 3רעס עזרו ומטס מעט קלפתי 706 סגויס ע5
 ומררו נניסס בייור והסריכו 3לנדס דימו גסס הכנוד %5% גור %5ססנ"ס
 Db במרפט %וחס 0יניל לנכי דן ימר ע"כ קמות נכנודות חייססלת
 נדגר כי יתרו כלמר וזכו DOS 3סרע סוסיפו 16 נטר עוסס כ06רעסו
 טן סלנ7ס סגנון סכונה ע5יסס רסניי סול ס71ון כי ע5יסס זדולסר
 וכ3 זוע לט כ3 נזר %3 סנ"ס כי כונר טכס כתג וסרט"3ס .סעופן

 נגזר 30ל 3פי נזו סאגות מסם יחד כ3 רלס %5 ל3ו 5יסר3%סטריכיס
 ספוגיות טכ5 הלחד גזר Dh %0פ" סרמ"נן עליו וסקנס . נידוכונ5"
 בדבר וכס סנ"ס 50 גזירתו וכרס מסס %חד וקדם וכך נכן 5יסיריכ
 סו% 5ע0וחו סממסר פנוני דנר 0יכ0ו מדיגתו ע5 מנזר סטיך כמוטלוס
 סיס וזס 3סרע ססוסטו מפני ספירמתי כמו סטכם ל5י ונסכרזריז
 %כפ"כ ירו30יס כ5 סצ"ס 50 נס5יהותו 0ס5ך %כ"פ כנוכדנללר 50כוכנו
 ע5נענת

 מסוסיי
 מלות כמקיים סונר ע0ס 50ל ספני וכור 5טר5% 5סרכ

 ומסגדיי הלרן כ3 3ס0מיד נתכוון bShסנורל
 כונסו סיס זס וכן ממס3תו

 כזון ס5י ססורגו ס5סטיס ינקס 5ל 5סרינס ססנס נר0% סנחתססייס וכן . ממ50תו ויסגיר 3י0רל5 3סרכ ססרנס כ5 נכנר %ס5חגו חנףנגוי וגי לפי סנט לחור טוי ךכתינ סמקוס נמנות סס5ך לע"פ סכחריב50

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



 עלהתןרה לךלךגג
 נחכוין 5כנירס סו" ם55 5ם5ו5 16 למניס bSh סנ"ס טלוה 5קייסלסורגו

 ואתה )סו( : %ח6נ 5נית יסוף כסס כיסר סגניי נטווח סרגו 6"כ*5י
 וכתג . 036 כ5 לח תר6ס ו5י פירס"י * בשקום אבותיך א5תבא
 ,רכ 15 עסיסיס ורכן יסים גר כי נקמר מסרי נכון ליבנו ונססרטקנן
 . סגזירס נכ55 סו% ל"כ פ3מתיס נשרן 36רסס ויגר כלמר ילחקוטמכו5ד
 עלתי כונס סוס ימיכן ם5* נם5וס 6נותי7 56 תנו% ו*תס סו6ופי'
 סיס וכן דורות מ מס יסיס 5טלריס סיגל %3חר פיום"י * הנהישובו רביעי ודור )מז( ונכנוי: נכנןות כונס ננין כ5 גהר סמכילשש
 חלרון גן וכ35 חלרון פרן יסורס דורותיו תולדותיו וחמונ Os~ ,5יכקנ
 סס סיס 65 *"כ סיס מלריס טיורדי הלרון מסרי וקסס סיס p~oטנקי
 קסס ועינו דורות ו' 5סן סיו קחסיב ערלות ס6ר גרות ו6ס דורות מהיכע*
 רעם סיס מסוי 5פי 153 סיחריס מגס n"sb טיכקצ יטגין מטתחעכ55

 סיס מלריס מיורדי קסת ססרי סגו5יס מן רניכי דור כפרם וים .סגו5יס
 *סר וסרט"3ן סיס. סירן מניי ננו ו56ע(ר יסרן כמרס קסת וחסוד65
 סלרן ויקחו סכס ימרט ימונו סלתו נתמן% ס*ז 5למורי רניכיתור
 יוכלו 51* מנסס מתקיף ססו6 סקטורי וככיר 5סס יפכו 16 עונל 5מסימיו *5* יחריטס 5י טונו סיס רניכי דור כד 5סס סקריך סל"ס כימוו
 כדכתיב %חן דור כקר6יס ננו וגן וננו ס6נ ועט . סלתו סתתט65 כן15

 6הד דור סס- 17רות ל ל5מ% למר חוור 5נגיסס ונניסס יספרווכקלס
 גבטינדב רם סגי דור וחלרון פרן יסודס 6חד דור ויכקנ ילחק לנרססורש*
 : סירן מניי סיס וסו% סיס רניגבי דור טתח5ת ננו מ5יסי.ומ5טון דורכחמול
 סרן"נן כחב . וגו' לאמר ברית אברם את ה' כרת ההוא ביוםגיח(
 5לור7 וכולס רבים פכטיס סירן נמתנח 6נרסס %ת סנ"ס סנטיהמנס
 בייר bSI סאת סערן 6ת יתן 15רכך 15 6טר טתתיס שרן ננועוכנין
 עקוס כד נערן ספעס .%ותו מתלן OD3 *%5 בטסטים יין כיטתכתו
 מיטר וטס נכ55ו ס*רלות כ5 15 מנתן וימס וקדטס ונגבס לפונסוריס עיניך 5י 15 סוסיך גירן ~כיותיו כמרנו כן ולחרי טורס 36ון עדסכס
 פי' י%5 5טרחוק מליס רלות *ין כי 5נד סריי" כ5 5* רולס *תסלסר
 עמס כלסר ימרל5 %רן כ5 ססר*סו %ו סרוחות עיניו טרנס כ5 15סיחן
5טסס

 וסוסיי
 סלרן ככפר ורכו וסירנם osw עד 151רכך כן גס נרכס 15

 סלומוח כסר כ5 נמס 5ו וסיביר סלרן תחומי 13 2י%ר סקסיתובפכם
 יטר סטי5ס כ5 לוסו וכיסר סחט% יגרוס ס%5 5*מר סברית עמווכרת
 סוסיך וכור וינח5ום ימונו כוד טמכס יג5ו obi %5טר עו5ס 5יחח'15

 מו5 *ר ככנ נטעס5ת יסיו 51* יגסיגס נכנודו טסו* olc5bS 5כסופייתי
 וכן כתיר נלסון 6הן 15רכ7 ר6סוכס נפעם סכתונ וימר טכוסעסרי
 כנרית נסכת ונם4סית *תנגס 6טר ולפיכך כויס 15 נתנס 5* כיבמכיס
 סטי5ס נסכת וכן כ5יס נריח 15 וכרח נתכת מכנר קומר נתתי 15רכך6טר
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 התורהנדעל לךלך הטורפי'

 %ס %י 3סס ויתננס מיחזרו רטז מסו% ~י עתיד 53סון 5ך וכתתי%מר
 : שנסיג5ו
 *%5 גן ויעם *מי א * שרי למול אנרמ וישמע )ב(פז

 טרי 5קו5 סמטכ%מר
 וגס סרי רפות נ%5 עמס 65 מ6ד הנניס נתפוס סינרסס יכשקומר
 קמרי סיסים י% טטנס זרעו ויסיס טסגר סול מיננס גהכוון %.עתס
 25ניס תזכס זס סנזכות רנותינו סימרו כמו %ו ספחהס ננגי רוחגחת
 סרי ס5קחס כד לדבר "נרסס טיסר ט%5 5סודיכ סרי ותקח עודולסר
 קרמת . יימס %כרס . onsb %סח סרי סכתונ ויטר בחיקו %וטסונתנס
 %סתר 0יי י%5 סמכו כלמס סרחיקס ו5י טינרסס נתיי*סס 5י סרסכי

 %יחס 5לנרסס ימר כן וכ5 לסתו סגר גס נסיות סרלתס cvb %5%וסו%
 וכנוד פנס תוסר זס וכ5 15 גסו6ס כיסס 65% כפילנת o~cn סccbS %5)ו

 . כנען בארץ אברם לשבת שנים עשר מקץ )נ( * ננכוססנוסגת
 כימר ם%5 5פי המנין מן 15 כולס 5לרן חולה יסינת 11DSS llbrפירם"י
 5מ%ר %נ5 תחוס סונטה ס5י 15 כולס ארן חולס ימיבח %ין%5נרסס דוקי טסמננ סרמ"נן. וכתנ . יסריך 65רז סני עד גדול ונויולעסך
 מונס יסינת אין olb נכ5 סגינו ויסוקס סס5כס %ינו וזס כולס %דםכ5
 כין סיין- mnb טעות סמפרמיס נס סכו וכן 0טנין טן 5ו כולסולרן
 ודתי ל%5 י5דס ו5י נכעס עם סססהס 6חר לסולית ארן בחולססיוסנ
 15 ונוהכין סטנע טן כולס פרן חולס יסינת יין ארן נחולס עמריו מניס ס' חדס ססס o~r %3% ט%נרסס 5טדין *נו ולין סקוס נכ5 נוסג זסדין
 והענה )ו( . יכנס סירן בזכות 516י 65רן ניעתו מכת סניס עסרעוד
 טמכ 5כן 5גננוהס םסנימס ינרסס וגס סכנוי נוס %טנו חט*ס .שרה
 סרט נזי כי 5הפסי ה%5 %5 כי רמן * יריה תחת והתעני כברתךאל שובי )ט( ענוי: טיני נכ5 %נרסס זרכ סיככס נן 05 ונתן כגייס 5%ס'

 %1נרסס, ישמעאל. שמו וקראת )יא( : עולס כד ונזרכם נסיטס5ו

 לוס סעיפן פ" והרטינן . כן וקריו סקנס רות עלו וסרתס סמם5י
 ושנרסס סדנר וג5הס 6דוניס 5נן סם לקרות ירפס וסי% כן לקוריו6ותס
 לפירס"י אדם. פרא )יב( נזס: לסכרין סכתונ אולרך %51 כןוקריו
 סכ5 . בו כל ויד . 5סטיס . בכל ודו . חיות יוד מךנרות%וסג
 מיסיס 11WD %דס פר% כי כתג וסרדינן . נו וטהגריס "ותוסונ6יס

 נפוכ5ו י%5 טדנר 5טודפרי
 ויטרוי 5טרוי

 וסכגין יטרפוסו וסכל סכ5
 . *דס כ5 עס ט5חמות 3סס וים* נמוצר כפרליס ויסיו סיגרו !רעוע5
 יטר הפסי פרי ס5ה עי כמו חפמי סיסיס פ4 מפסי רסון פ4 %נרססור'

 סיננמוסו פי' נו כ5 1י7 צכ5 ידו וזסו סכ3 מינלח ס%דס כ5 נין פר%סיסיס
 ווט . טסם זרעו סינד5 יסכון קטורס גני סוס *היו פכי.כ3 וע5 .נז0

 . נסמורתו סכ5 עס ויתן סיס* נכ5 וו . 5מרמיק סו73 סומר *דספר*
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ל לךלךגה
 סוחרים מרונן נימטע*4ס ט5יכו וכן מחורמו ממנו לקמת מי163 3ר כ5ויד

 הלוכם הגם )יג( : וגו' נוס*יס וגמ5יסס יסמכ56יס שרחתכמכתיב
 ר' פ" .ראיתי

 יוסי
 סיתס 5* כי י4 סנר6ס סו* *וחי שרומס קסמי

 *דס כדרך לחוריו ר6תס י* עמכס גפרך וכימי TbsD מסו*יודעת
 סעו קרקס כן ע5 .מכינו סיתע5ס כך טטכו סכפרך ס*דס לתוריסרו*ס
Sbסיס כי סכירס ו5י רתותו 6דס סיוכ5 ריי Sb סקוס סגם תמרס כי 

 דבר כקמר כי רטיתי 5* רוקי 6חרירטיתי
~'Sb 75עכיניס ס : 

 נרי'. 5כ5 נ*5קותו סדי פירס"י . תקיץ 56 פי/ * שהי 14ל 3א(רך
 כלומר סוןד שמירת סגניד נסס פ" *נרססור'

 רמ"י פ" . תמים והיה לפני התהלך : סמעיס טערכות וטסודדטכ5ח
 . סמיהן 5טס ט*bS~ 5 פ" לנרכס ור' . כסיוגות נכ5 ממיסוסיס

 פ" תלכו *שריכס ס' *תרי כתו פ"וסרע"נן
 סתס~

 ימר נדרן ופכי
 וסכי ופגי TSOnk *וער סיורנו קורס דרכו *ת tlnbS וסט5וס Tn1bקורס
 *חרת עלוס . תמים והיה : תלכו ילמיכס ס' *חרי שומר ס5ו*סלמרי
 תסיס תסיס כסו סוסנענין

. 

 'b~w 5* *וסרת *חרי סיעור 56סין ס' כס
 ים מסלתן מיסמין סקורות נמכי וסעכין . וטנפת וסכונן קממש קודכסבך
 ישטין 51* קוסמים 561 מכוננים Sb יממכ y,DI bSI תחוס סיכונך%

 וכוסס סנ"ס ניד ססכ5 נקו יחסת blb פנים כ5 ע5 יבושוסדנריסס
 מחנק נמק סיס סf/sh *5פונס

 חסו טוב סעי גסיופ *י רעם ומניי
 פנוקך שכוון פניו. על אברם וימול )ג( : סלן ט56טגנינוח ל*סיטרו
 תכעיס טן מנית סדבור 46ר ונק קם סטיתן נבו6וח 5ו סס5יסוכיסר
 כהרך וןפכלל כל למתפלל  דכפו 5כוין פניו כ5 ונט וחור Tnnbסרי
 הנה אני )ד( : במר 5כ5 סרומות *5קי *5 ויקערו פכיסס כ5ויפלו
 קודס 5סמו5 ננרטו 5נ* וגוסו ק*מר סמיהן נריח כ5 י אתךבריתי
 ולדוס יסרתן פילגש . לגוים ונחתיה )ו( : סקודס ורע 5י5ד סרססתסר
 סמייך נמעט סינמרו נכון *יגו ,ס סרדינן וכתג . נויד כבר יסמע56כסרי
 וכסו שעכ56 מ ופ" . כ4ס כבטוס ו5* *וחס טקייס וקינו עמוע5

 סר כעיס . עמיס חוננ Vb הכקטר עסיס כקרתו ויסרק נויםנקר6יס
 . מקוס בתותו סי6 ססמי5ס 5מד7 פירס"י . זכר וערל )יד( :קרתו
 ועוזן ורפס 5נ גבריות כן וקין נכרתי מסיס ידועס כרקתו כתג *כרססור'
 % כי נפסהן עפורס סינר רכתי 5פי כהב וסרמ"נן . סמוכים כ5סכי

~wb
 נסרכס וכרקת 6טר 65 וכן נספק סובר סיסים ער5תכס *ת וכמ5תס

 סנטר סחכרתו כר5תכס נמר 6מר *65 מפתיכס וכרף 5ננכס כרףכמו
 וכוסס *וטס נסר נגוף ולין נלס ס*וטס מנסר כקומר נכס כרקסססו*
 סכטרס: *ת סחופס נסר ח5ת כרקס נ5י ויסיר ססו* סנדר סיתכסס%ר
 15 קטוב נפ5* דבר סרו*ס כ*ךס ומדי *ונק5ום תרגם . ויצחק)יז(
 ךנר סו* כי כסו וקמוח סר*וי 53ננו ויקמר פיו מחוק יע5* כדיממת
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 התורהעל לךלך הטורפי'
 נו

 5סו5יד פ5* סיס 5* וזס בתימס * יולד שנה מאה הלבן : פקודגפ5י
 מכס מיסגן

 סקי
 סולד ק *חרי וגס כן כesn 5 *ינו ס*5ס נדורות

 טז נבחרותו סולן ס5מ מנס עלס סננן *סר *5* מקטורס רניסנכיס
 עמנס מפסק מגס 5' וקמרי מגס מלס *תר כחס טטנס יולד סז*תס%ספ
 שי/ ימטכ*5 *ס כסו סרט"נן פ" * ישמעאל לו )יח( : כנסיםיורת

 *;ר עתה5ס כבטחתני כי נזרכ מברכתני בנרכס לרלס,5פני7
 טטכין ילי

 יממכ56 סו* מ השג ימיו 1D1b סיט; כי 15 6מר סנס ייר;7סול
 יסות פן פחד סיורם סו% כי ומנין יוקד טמהס כי 15 סיערוכשמיו
 כן וכ5יסטכי5

~Db 
 נכון וקינו נירקתן יחים פירם"י . יפנין יתיס 15

 ימי נ5 יפנין יתקייס פ" ~bs םטכתין עיסעכ*5 ;ס;ינ סתסונס5פי
 6טר . 05 לין נן *53 כטו רק פ" . אשתך שרה אכל )ימ( :ע51ס
 עקייס *ני וגו לותו תוקיד *מתן ;רס כ4ו טנמר7 *גי *מר סבן רק15

 טנריתי: bS לנ5 ורכו 5סרנות *נרן ויסמכ56 אחריו ונזרכו DSIDSצריחי
 נטול. נ"ט DC~3bS סע5"ו סיום נכוס פירס"י הזה* היום בעצם)כו(
 נפסח סיס וזס ס*נו' נקדו דנתסרי *5יכ(ר כר/ 5ן דקייט' סרמ"נןוסקסת
 סוס 3טוכד ננ;ורם וניער נומן ונפסמ ילחק לידת כ5 נתנסר נפסססגו
 סיוס נכלם hlQ וכ" . נפסת למרסס מילת סיס כן לס סיחרתצ'אנס
 סכתונ יסופר כספו טקכת וכ5 ניחו וי5יד וטמכ56 סו* ניעור מנלטוססזס

 סיטר ועס ככסותו סדנר ליתר ע* ססס צמגות זריז סיס כטסטבלתו
ניסוי

 תח5ס סוף מגימו5 65 וגו' ניח ויניד וגף *נרסס
~Sb 

 וסם יתעכל)
 יחר ניתו י5וי s1hl ננו יסטכ56 *ת *נרסס ויקח כדכתינ תת5סניטו5ו
 סיס 5י תחב סו6 מISb~ 5 ומטכס נסמו5ו מנס תסעיס נן ושנרססכ7
 5סס מזיען *ו *ותם ומ5 תחוס ס5סס נטי05 ונזדרז נמי5חס 5ססת57יכו5

 ד*נרסס Jt/sb . כימו מ5 כ7 ושחר כ5יסס כוטד וסו? סרנםטוס4'
 מכיטו5 *הה כד קיימס ס)* *וסריס ים ט5 5* וכמס כוט מתורס כ5קייס
(%D71p שכן hS 7נריס ס'  שאדיס כעמריכן סמלת שכייס דכת ט סיס 
 נסירים ו5* ס' סרי ס5נ מנכת 7/ *וכיס ;מיכת נ' כשכיס רשיית חסרסיס
 ;סיס סקודס נרות ;ידכ טכמ6 איינו *5* נורשו סביר מגיס מ נןמסרי
 וכוסס מלוום גליות סיגטוס כד 5כסותס רכס ו65 כליס 5סלטוותכתיר
 בזיווי יכסכס סליווי ושמרי 5סנטוות כתיד סיס 5* סתורם סקר כ5%5
 : נליווי 5כמותס יכל סיס 5* מוג ליווי 53* כסיס OSID~ %6*נ5

 וידאפרשתן
 ;65 ~י סחופן 6ת לנקר פירחי * ה אליו ויהא )א(יח

 מפרסים ינו דבור bSI טימר %5ניטר
 5סודיכ 56* 6 נרפס ס5י סרמ"נן וכתג . ולנקרו תכנתו bSb צתש3*
  נ5דק  לני ינ%ר ככוו  וכליס  גפות פז5וס  וסול מעמיו *כסיס רלסכי
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 התורהל לך4(לןנו
 חדסו ו5י ושר מס וקין *לסיס מלהכי גו ויפגעו ניכקנ וכן פניו6חזס
 סיס וכן רלוייס מכסיו כי וידגל כליון מלתכי לרביית סרכם רק דגר15

 סספסיק 56* מדוס עכמס במנין 5ר מכר6ס זס מעיקר ומט .5*נרסס
 טמנו סנט) נזכות פ/ . ממרא באלוני : ונס4מותס סע5*כיסנני*ת
 עלות 5קיוס לרץ סיס כלס וכי ומקריס . כח"ו 15 ננקם סמי5ס כ5עלס
 ידכ 3* וכי 4 נידיר* 1)* יעל *נר נסקס כלס 15 צנחן ועחרמםסמם

 ו"ט . מקוס נקותו ססמלס רנותינו מדרסו זכר וכרן לדרום6נרסס
 סיס bSt מסריס נכלת סיסיס רלס כסו מ5ו סירן עעמי סרניסצמני5
 תח5ס סכתוג *מר ופרט כ55 ספרסס מזו סרמ"נס כתג . כליו פטפחמון
 וכן סכנו*ס נמר*ס ס6ער מס ספור זס 6נמיס מ וסיס נער*סכוכיו נסי כי סז*ת סמרכן סיתם ו6י7 סננו6ס נמר*ס תמס 5ו גריסכי

 וסרם"בן . סנבו6ס נמרפק מסיס ניכקב סימור כמו *ים ויינקפירס
 ט765 ריייח ממזכיר סקוס מ3כ5 סו6 וכתג קומיות בכסס דבריוסתר
 סטעיג כי סגנו"' מרקס *ינו *ב3 נח5וס *1 נטר6ס סו6. מ65ן דגור%

 כעו ותכיס נידוי חקר* מר*' סי6 536 ג2" *יבכו דבורו *5lhSV 1ר6ו'
 פקח ויקטר 5%יסכ ויתפ55 וכן Tb5no *פ ויר* ג5כס עוני Db ס'ויגן
 כבין 6נסיס נמס סע5*כיס 6ת סמזכיר געקוס 536 וירסס עיניו *מ.ג%

 סו6 הכתיגו וכת כ5 כמו 6ש ויינק וכן 5וט ופרסת סז*תספרמס
 סכי סיתכיס S~h יוסג סט)נום סיודעוס 6ל5 יקרי נע%5יס כרקסכנוד

 דמפרם ItDS תעברר. נא אל )ג( סננייש: ובנני נחםץיססנפסות

 onblpS וירן נימר כנר וסלי קסס 15 סתעתין *טר ושכינס קבסמסוי
 סתמתין 05 ויטר חזרס וכמחזר סכיגס נסת5קס אי6תס כמרן קוטרולריך
 מנסס 5גדו5 . עכרך מעל תעכור נא אל : ס6ורחיס *ת סיכגיסבו
 ומט . ויחד *חד 5כ5 *מר כעי *י 4 וריכן *חס תענור גי *5*מר

 ו6מד לנמרו *תר ממס יתעכנו המניס כי ליחד *5י 5בקם סולרןם5*
 יוקח )ר( : סדוס *ת לספון הסלוח סם5קי *)* 5נקס סולר7 ו565רפ*וחו

 ו*יז דר7 עונרי ססס נסס סכיר . רגליכם ורחצו מים מעםנא
 תחת נתויר וינוחו מכס סי*כ5ו *5* עסס ניקם 65 "כל 53וןתפלס
 3נד 3חס פת פ" דברת* כאשר תעשה כן )ה( : פורכס ויענרומען

 דגרת כיסר תכסס כן ומט . סניתס ת6ספכו 561 סכו תחתוגססכן
 ע5*כיס תסס 5ו רענו סכין וי"מ . *ורסיס נסככסת כת נכ5 וסיסתסש
 . סולת קמח )ו( ן וסתיס 6כי5ס יין 5פכינו *53 *תס תעמס כןפ"
 חמן מסוס נסס סש 5* סיס מפסח עכ"פ טנחיס 50 5עט5ן קמחפירס
 וננקר . טחעין *יגודסנ5

~wh 
 סימ"נן וכתנ . *חד 5כ5 ספין ס5ם ססיס

 כדי נימו גדולי כמפס ססכדו וספסר 6נסיס 5ג' 53חס סרנס5מס
 כובות עסס קנסות קמח ס6יס ס5ם מסרי ספסט דר7 כ5 *נ5קונדס
 * אברהם רץ הבקר ואל )ו( : טכס נק" סולח סס6ין מ טכ5ססולי*ס
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על (שךיך הטורפי'
 התורהנ

 למונות ולמס 3חרד5 למוכות נ/ ס0יכי5ס מלטד ג' וטוב סנים רן חדנקר
 *תר מיד מחותכו נסר ם*ר טכ) 5עסר יכול ורסון 5םו5חס ממסרמסיס
 דרסו וסקנס . הבקר ובן והלב חמאה ויקח )ח( י~פסט: נ5*סגדיקס
 כי למזכירו 5רי7 *ין ס5חס ספמט ולפי . ונטט*ס נדס ספירמסרנותינו
 נעדר ט13ס קומר נסדר צסני5 *)ו סזכיר נטי *י . ססכוד0 כיקרסו6

 מיין 6ע(/פ . אשתך שרה "יה אליו ויאמרו )ם( : )פגיסססני6ס
 bSh נס5ומס ם*hSn 15 סכ6 סיני נכנס ע,, 6פ" 6סס נם5וססו*5ין
 35*ייו 5עד ס7י היו 03 סס*)ו ס3%3יו *ן"ו כ5 נקוד . סי* סיקם56ו
 יחס סכתנ כ5 רנס פסגקודם סקוס דכ5 *יו Q1s0 ויימרו גי/ וקרי*פיס
 *"כ ומקסים . סכתנ דורס onb רנס ססכתנ טקוס וכ5 סנקץסדורס
hsינקן bSb סס5מד כיון וטתרלינן סכתנ ונורם רצם סכתנ ויסיס ס5טד 
 אליך אשוב שוב )י( : כיכר סיס bS סטטוס נסניף נקהס כלויסים

 6מונ סוג "סר סנ*ס 5סגס סלחית ויודכ ט5*ד מסיס 5פי . חיהכעת
 יפיס *0 יודע סיס ו)% ודס נמר כסט נצנין *מר *5יסכ *נ5*5י7
 *5ית מחזר מדיגו 65 וט"ע גן חונקת *ח חיט כובת 6טר hh~h?5סכס
 מן ויעם סרס 6ת פקך וס' נכ55 נכ55 סיס *ו5י סרע"נן וכתגסמלתן

 *סו3 סוג כ" פ" ססנס נתמתח טן מסו* 3כיכי ונכון י ד3ר כמסרלסרס
 ושרסס מג*ער כעס חס *עחן לסרס נן ויסיס חיים נו סתסיו ככת*5ין
 לשרה להיות חדל )יא( : *4ן *סונ סונ ספסרת נמכס סוס5טוכד
 לזורחות 05 נ6 דחיס ונסתלקו זקג0 ססיתס וסכ* ססקור טן כנרכס05 ע* נחורס סיתם סרמ5 5פי )י נביס דרך כתיג וגרת) . כנשיםאורה

 טחטע ססש %נרסס ס3 כמחוק זס *ין . שרה ותצחק )יב(כקלקלות:
 4מ כשנרסס סיטינס ם5י ועם ק6טינס bS מרס 536 סס6טיןסטמס
 5מ סנריו מסט5*כיס bSb מטכס e'o *5 *53 . טסקנשס סמכסחו*

 סדנר סת5תס סו* סלמת מנוי כקן ילין 0רמ"נן ופין . זקן ולדוני*ערס ס0י* סס5וס מפני ומנונך ממותה מכלן - זקנתי ואני )יג(כינסיס:
 ס%5 ססכוי זס tSb כךנס 5י סיתס נ4תי *חרי 6מהס מסרינוקנוחס

 סרס מסרי וקכיס ונדהי ויני קומר 15 ר"ו' מסיס וקן ויעני )גנות.ר5ס
 6פסר כי רציתי ו6ז _כדנס 5י סיתס 53וחי *חרי פירורי וסכינניחות6 56* נתע" ימרס מ5* כליו blb מסמוק סיס ם65 ו"'ע . %חק0צמניסס

 פירם"4 היה. כעת )יד( טענו: ודוד 56ד וצין זקן *דוכי 536סו*
 וקסת ילחק נולד ס*סרס ולמכס סיס ופסח ס*חרת ומגס סולעככת

 סיבון רקבון לעונד וקוטר נסוכות דקקי דר"ס נפ"ק. לפטריכןלפירוטו
 *נרסס נוקד נתמרי ד6מכ *ניגמר 5ר' תסס וע"ד . גולך יס6אחריו
 5"ט 3ן מע5 נמסרי עץכ *"כ ל"ט במגת )ו נ%טרס מיקס ופרמתויכק3
 גריתי ולת מיקס נפ' 7כתינ טמאי ךר"ס ססו* כ5 קמט וכוך .סיס
 *לנול Q'Q למוסד ס*חרת נמגס סרס 75 ת5ד אסר ילחק *ת*קים
 מי05 פרסת לגט סנמנת צפסח 5ו סנ*מר )ומר וצין . נזהושסרי
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 התורהל ל"אונט
 דמיינו סר6סון 3טוכד 15 נתמר ולז סלחריו תמרי כי ע515*
 ושוד מקדימין דזריזין גימו5 כמכלטו0 דמיך דעמתמ6 יצחק מנולךפסח
 הר' ופירן נמוג. סגלטוס גיוס מנו גסו) 0זס פיוס נעלס קלטרקר6
 בניסן נקו ר6סוגס פכם סמ5לכיס נ6ו פכטיס 7צ, 6נר0ס בר'מעכון
 מרס מחקת ו6ז 0זס 5טוכד וקטרו נתמרי נ6ו ומוב חיס ככתוקטרו
 קר6 0רנ תירן hS וכדיין ממזמן חיסיס ו' כנר מכנרו מר6תס3מי
 נולד סנל0 ו5מנ0 סיס נתארי דע"כ סיחרת 5מכ0 סרס 75 ת5ד67סר
 מלדקת ננני6ס תסיס *גי סרמ"נן כתב . שרה והכחש )סו( :ילחק
 ס/ למר ביסר תכחמ6י7

 56סיס מלדכי 5דנרי 0למיכס 5* וגס קנני*
 סוטכת וסרס בן "סרס *5י7 לסוג סוג לוחו ונסר נסס מכירבחכמתו וסו* *נרסס Sb ונלו כלנסים גריו 0ל05 סמ5לכיס כי בכיניוגריס

 ר*תס 3* סמ6 6ר טנוח 6מת כשנין סם olcSb מ65כי כי ירכסו5י
 מלמיס וסקנסס 5טו עכנ ס' ימחק נמעיס יוסב כמו 55כג ותמחק*ופס
 שתמטר *ו )סימין 05 סיס נכונים גטנכ סונר סיס 5מס ושנרסס*ותס
 גסס ו%5 דבר טס' סיפוק מחקת 05 6מר ושנרסס ססס יכסח כן6מן
 כי תכתם שנרסס ם3 ירלתו מפני וסי* סודו 56יו גייס סנ"ס כי05

 מ3ה נתסס %51 מסתקס טפכי *ו כן ישמר פניס במכרת 6נר0ס כיחסנם
 נשמר נננו*0 כי סנינס %ז סמקת כי bS 05 6ער וסו* 3דנרומודחס

 גירס bS 6נרס/ כי סוד מנשמר ורשוי . דנר שותו ככסם 1)* וסתקס15
 סס5ת כד ס0טתין נן 5ן יומת לסתן סרס 6נ5 מחוס סג6מר טס05
 ולת *ותו 5מו5 טרוד ס0י0 זריזותו טפסי לו כנמרס 05 5*מר 0נ"050
 סרניו פרס נ6ו ו0מ%5כיס 060) פתח יסג נחו)מתו ולח"כ ניחו נכיכ5
 סכוטךיס ססטיס 5ני ל5 סרמ"נן כתנ אמר. וה/ ליז( : דנר05

 חסנ פ" ע0טמסנס ס0ו* ויתכן . סם5וחיס 0מ5*כיס *) "ו 15עטכ)

 ואברהם גיח( : עחסנס סי% ס)נ כס *עירס וכ5 מסכו יכססס5*
 ססס כי שנכון כתנ וסרטונן . נרכו סס,כירו כיון פירש"י יהיה.היו
 זכרו ויסיס גדל קנוי 05יות כתיר סו6 סנ0 *סר 6נרסס נכנע ונרינו'

 סנ6ים סדורות יקמרו כי סטנו לכסס 5* וכן ונרכל 60רן עיי נכ5תרכזו
 5סתפ55 כ5י0ס ריחם ו5ל מככיו כ) סטייק נת*כזר 6י7 *1 סטנו כסס6י7

 ועספט לדקרו %וסג ס' *כי כי ויודות מכיר סו* כי עעתי 6ני כיטויסס
 ירכי היחוו ניתו ו6ת נגיו *ת ולוס ולכן נפקס מספט כוסס סטייקומר
 ולהם כסנר טונ ושכיחס ופני ויתפ55 חוטרר וטספט לדקה נדרך obוסנס
 * 0ן 3סו7 מיבלה רדוי 5כן נטספטס יחפת 0ו6 גס 5גטרי 0סחייניס

 *סנתיו פ" "ינס 5מת ידכתיכיס לרי כתרגועו פירש"י * ידעתיו כי~ט(
 פין ו0רע"נן . סילוסנמני)

 סילוס בכנור גדותיו פ" גדולם 5מק כסו*
 גדוף קנוי לסיטנו שכן בכיני מיסר )כמות *תריו ניתו ושח בניו6ת

 יפת יטלו וכן סעור ידכתיו כמי 6י . נמס ידכתיז כמו סיענ7וגיוכלוס

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



 התורהעלייך14 הטורפי'
 כי ירמוז ממס זיכס מסי* נכוני וסככון . סיכות מפירוטו וקעתןכנדד
 לדם נני גס סכ%5ס לסמור סו* סספ5 נכים ססגחחו טסו* סססידיכת
 1כת 5נו Sb יעים נהמותיו *גל פקודתם נ* כת כן 5טקריס נוטוגחש
 סידיכס עמנו תפרד 5י הסיד 13 דנוקס סטירתו לזיוה נפרט*ותו

 מדום. זעקה ול ויאמר )כ( כינו: ע5דיק יגרכ 5* כבגין כ55ומזכירת
 סע65כיס סס5כו להר כי סיס קורס סכי נתר דכתינ ויפנו *נרסס ר/פ"
 ס' ויקטר תעסוק ופ" . רנס כו וכטורס סרוס זכקע לרסס Sb ס'*סר
Sbוגו' וכמורס סדוס וכקת 15 *טר ם*1 ס*גסיס טכס סנפנו 65תר *נהסס 
 מרום ועקת : פדומס ס6כסיס סנפו כד נתפ5תו וסקריך נתפרס עטך6ו

 וסרמ"בן סרס. כנגד דצריס משפרו *נרסס ר' פ" . רבה כיועמורה
 . רסיס מרוכ ויסוכו סיוכקו וכמורס טסדוס סכסוקי' ופקחלוטר
 פי' . כלו-ה עשו אלי הבאה הכצעקהה ואראה נא אררה)כא(
 סס סי לדכה מק5הס סחטנו "5* 65ו cbl *ותם *כ5ס נסס חטיוסט5ס

 חספס סיף ס*מר *נרסס טהפ5ת ירסס וכן *ותס וידוןסחוט*יס
 סכלכקת' וברקס סדין כדת רתמים ממות גי ברדס כור ופ" . רסכעם נויי

 כמו ו*רחס *רכס 65 ובס נסס כ5ס *כסס סדין נמדת כסו 56יסצ*ס
 וסיפר כרימון וכנין חור כ5יון דכת סכתונ ססיפר ויחר *5קיסרדכ

 ינרסס ומלחס מטס 55כה סדוס פני כ5 ססקיפו "סר ס*נסיס כיבטעמה
 עומד כתנו מס סניכם כד ממנו י~פרדס מכת ובנרמס ס"ססניפיו
 סמקוס 5ססהיח clbt סס5וחיס סס מלבכיו כי 13 וגנז קריו כיבפניו
כלסר

~Db ממכסס סימר מכת כי לפגיו כמד מתי גפרם סולר7 ו5י 
 . רשע עם צדיק תספה האף )כג( : 15 ססגיד גודע ושנרסס*ני
 מכסות 75 ח5י5? רסכ כס לדיק 5סמית Dnib הדין סדין נמדת וכיפ"
 סרחמיס נמדת וכנס ס"3קיס "ת כלדיק ובנד h1CS סי*מרו סוסכדבר

 נלןק לרקס ככסס יכסס 5* נלדק מספט מכוסס סלרן כ5 סופטסכוי
 חמשים )כר( : פכמיס נ' ח5י5? ס6מר זמו סרסכיס *ת נדיקיספינקו
 51' כרכים 5ד' מ' נקם כן ויחר וכרן כרן 5כ5 כסרס פיר:"י .צריקים

 כ5 5מס המיס *ני סרמ"נן וכ' . 7rb לכרך ושגירס 5נ' וכסריס5נ/
 5' י5י5ו וכן ד' מ' י5י5ו 5* 5טס ס' נ' י5י5ו ים סז"ת ו?החכ?ס)זפ5ס

 ימל*ון "51י ט' ,52 מ"? סס סיס י5" סלירוף מנקם ?יס 5מ"? bS~Iס5*  51י בין לורוף ידי  וכל רה"י סכתנ מס וכן *' וכסרס 3' ילי5ו וכ'נ'
 סרניס זימר רולס וקווי *חד 5?ל51 כמחס 5?נ?ר1 ט' כ5 5נק: 15וסיס
 וכ5 מוכטח כלל "פילו מכביס ילידי מיסר יוהר נדון? 5סל5?ר*וייס
 מפני ט' כס לירז כ"י cr3 ס5* טס וכן פכם נכו 5?תח:1 לרין סיסכן

  ומגבהס ככרבי' כל כן גנולס פן  לדיקו נלירו1 מ"ת םילי5ו 5י סודםמסל/(
 סוס ננירזף .::וו? כיון וכמרס ס5'  ורן  לירוף ירי כל בל'ו יללו כרכי'ר'
 15 סכ71ס נסי 1D1Sוקין

 פילטרי
 :מי רני: סרס מ"ש גבס

 15 יודס 5,

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



 התורהל ל"אךמא
 מוכטיס 3ין 5ה5ק מיין לירון %53 דודניי שקמינו כמו טכטיס כסשלירון
 כ"י סססל5ס כין *נ5למרוניט

 לירוי
 לסלטיך ר"וי ?' כלדקת 5ה5ק "ין

 כפסס h?? ~ssc כתג ומיצו .  למגנט רב נין יבדיל ו5" ס?ודס כיון051ני5
 פיחה מכס ומבט 1rbl "חד 5כ5 ככרס םIT1cn 5 5תת נ' 6מרמת"ס
 מדוס כ5 5סתפ55 לנרפס ננס hic כהנ "נרסס ור' . נקם סכ5 כ5ו5כו5ס
bSb5ותמימית ורניכית ר":ו:? נפכם חמר 5מס יקע : 5וט נס פסיס כ 
 כעכור אענהיה לא )לב( . יכסס 5" "מר ונם51ית ונסנייס "סמיח63

 6ין כי 5ן דכ ימר 65 "נ5 מס ימלק 06 י0הית 50" הנמרחו .העשרה
 ידכ bS ו"נרסס פרי? גי "רוס ם6מר כמו דינם ננמר 5" כדין כיסם
 ממס %ה יר"יס ניסיו "נרסס ר' פי' . העיר בהוך : כסרס מסכטנפו ס5" ידע וככר6ס סריס פוי כ5 וספקיך ננקר וסמכים נסס יכמסטס

 נומר נתון 6מר כי פי' וסרמנ'ן . ירו50ס נחולות מוטטו ככניןנפרססיי
 וסירס סיני5וס רווי סעור טתו5נ ו5" נתוכס יכניס סנוכריס סיו6פ"
 : 5וט 55סכוונמ
 . טסכונתס 5סהרחק * מרום בשער יושב רלומ )א(יפ(

 75 חיקסי מ5י""נ
 מדוס נסכר יום מסיס 6טר ולכן O.-D יר* ו5* לנימו סכניסססיפן
 5סון אדוני. נא הבה )ב( : נסס ירנישו ס65 סנור וסים מססרחוק
 והלכתם והשכמתם : 56י מורי עגדכס נע! ס"ס פי' ופינםפקסס

 גני נסס ידכו פן סנוקר "ור עז יתכננו ם5* .לדרככם
 סו5כי נסס סריס מפני 16 נסס ידכו ם65 חוסנ סיס נ5י5ס כיסעור
 חח5ס טיילנו וסם . מאור בם ויפצר )נ( : נכיר יתככנו ו5י*רתות
 . אותם ונרעה )ה( : קורח" 5סכניס ת6וומו כי סכרו 5סרנותכדי

 : ססעס וסו* סס מרג5יס יעי סס מי ונדכם י~פסט ולפי . וכור3ממכ3
 אשר סס: כניס כי וכרנון 5נס ו6ת:' . בנות שתי לי נא הנה)ח(
 ידכס bs ו"ימ כדכתינ *ים ידעו 5י ימר קומר 15 סיס * איש ירעולא
 ו%5 כדכתיב -כן bs וסוף 5"ניסס ידכו ססס 6יס 5יוכ מסופן רמז656
 5סלי5 טורח סס" מנחו מתן . אההן נא אוציאה : ו3קומס נסככתידכ

 ססיס מלמד 5סני5ס ננוהיו מי(פקיר גנותו 5מד 6תסקורח"
 0ני6וי

 ק5
 סיס כן וכ5 קנביס מסיו מנור סיס ולוט נמס ונכסך נפנם כן וכ5נכיניו
 סביר 6ת ומממיתים מ5"כיס ס"ס 15 סג-ו כקמר "53 טויססמפחד
 בא"פ ויפצרו )ם( : לווסו cb" ככ5 וכסס 5סס מימין 5סני5וונתין
 ספייסזסו פיוס נדברי %56 11 מ05 מעתי 65 סרט"נן פי' . מאדבלוט
 נפני כומר ססיס "ו סדקת לסנור גנמו רלה 5* וכיסר 5סס סיפתחסרנס
 מפגיסס לסור טמנו פייסו וסס 56יו לקרנס 5סניח' רוס 5י וכיסרסילת
 עיד )יב( : יחר ומקוס מינם ס5"ס גם טכס חסו נו 5פנוכ רנו 5"כי
 מקסתן חת נכיר 5ן סים סי פירס'י . ובנוחיך ובניך התן פה לךמי
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על 14ייר הטורפי'
 התורוב

 בני כדרן עמו סינרו ננוה *ו נניס "ו חתן 5ן ס ים סגניתונגותין
 חתו פס 75 מי פי' לנרפס ור' . בנות ים כי נכים 15 סיס hs 0סו66דס
 ודבר נפוייס נדוים נניס 5ז סמיו ויתכן כ' וסרמצ"ן . כננים 0ססובנין
 חהכיו עליו לחקו וכלשר 15 יסמעו סבכיו סנור סיס כי החוס חתניועם
 רק 5קחק ?:יהוסו ,5ל ו?מ5לכי' סמחר ע5ס ניניסס סדנריסוירכו

 כהנ הנה המקום אח אנחנו משריהים כי )ינ( : נניחסנמלייס
 כדוס כמו 5סס נכס? Thn "51 וחט"יס רעים גלומות ים ודליסרמנ"ן

 סקיי? וכיסר היענהז 6כמי פונקת סיינס יסרבל לרן משת נזפני56י
 0?יו "15 מהקדימו cs~s bSb סקי6ס כן תוענוהיסס מפני ?נויםכ5

 5יורכ? סעתיד" י0רל5 לנני ללות סיסיו מב"ס ורסס מקד וחט""רעוס
 5י תימס . האנשים ויחזיקו למז( : וכמור? מדוס כממפכתכדכתינ
 יכול סמסחיה סיס ס65 כיון גימר ולפכר "חד ל5" סליל סיס 5*וס%5
 נילון 5יט סי?* עד דברלענוה

 נמל"
 ולכך ססמחתס לורן סיס ?סיס

 לרי7 סמ0חית סיס ס5ל ספיר מן ססוגי"ו?ו יחר לנ5 נסג5' מסייעסיס
 סייכיסו ::נימס נסנין ומ"מ יחיד 05ון ?מ5ט ויימר נימר יוהרלסייע
 כיקר ומיסו cr1Sh 5וט וילמר כדכתינ ידני נ6 "5 05ניסס ימר5סנל5
 כתית *סר תסד7 ותגדל ימיר נלסון "מר 5כ7 5מלי5 "5ל סיס 5,סדנור
 כמשתית ס0יצו 5מניסס סדנור S~rnct וכיון נפתי *ת נסחיותעטרי
 . האנשים ויחזיקו : מפשוק" סדר 5ייסב נר*? כ7 מעיר *ת רתוכי5נ5תי
 כמו פי' ו?רמנ"ן . לנרות כח )ו סי? 51* ספמד מכין %נרסס ר'פ"

 בחומלה : 5ם5חו 5מ?ר נו ?תויקו כן 5ם5חס למסר כעס ע5 מלריסוחח~ק
 505חו נו 0?חויקו נמי *י . עליו ס' נחמ5ת רק נוכותו ו65 . עליוה'

 . אחריך הבם אל )וי( : כמסם וימפס סקס יג* פן כליו סחמ5סנעך
 )כן( 5לור7: ם5* סמסהית נמ5לן תסתכל 5י וגס חתיחר %50כדי

 פיר0"ימ6היי . 5וט 50 ט"חריו "נרסס ר' פ" . מאחריו אשתווחבט
 ירד? כי *חריכס IusJn *5 5סס "מרו ר"* ונפרקי . yb5n 30גיוויו
 5וע 50 *סתו )כוט( עיסית ולס נפריח וכטורס סדוס ע5 5ר~פי5סכינס
 יחרי' ורלתס יתריס וסניטס נסדוס סכ0ו6ות ננותיס כ5 רחטיסנכמרו
 ותהי : סכינס 50 משחריו 5פר0 ונוכ5 . ט5ח נניב ונעשיתססכינס
 וסרמנ"ן . וס5ח נפרית מסו* סכנן וסדביקס סגת*חרס . מ5חנציב
 וכן וטדציקס טלר מזיק סנדנקיס סח5י" נכ5 נלויר סריות כיכתג

 כסו סחוטות סחיות נסוכי וכן בדר ויגב  סטלורכ יסנר ושכן נסססממסכס
 סט~יק דמות נסס ירקו מרקס וכ5 סמים יריו כלסר ו~ו5תס תוטסכ5נ

 נמח0נס ממכס נלעס כי מ5ח כלינ 5וט 50 לסחו סיתס ושכןויטוחו
 הוקשה : סטכם 3ס ודנקס סממיס ען מיורד וט5ח נפרית ר*תסכיסר
 נרלס ספסוק דמפ0ט סיס טחי 5וט "0ת שכגין ז") הרשרשלש"א
 ד3ר 5ע0ות *וכ5 5* כי כדכתי3 5לוער 5וט 30* עד סמכ' נתחיכםס5*

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



 התורהל לך*ארסג
 נפרקי כד6ית6 בטכס ססתחי5ס 5לחר כד סיס 65 וע"כ סטת גולןכד
 וכתג . שעיר נני מכ5 יותר 5קתס 5טס 5לוכר סנ6 *מר סיס ו6סי"*
 %5 וכריין סטכס סתמי5ס 5לוכר 5וט ס3* *תר 71*י כי י0ר5% ר'6

 סו% וכך 55וט תחר ט*חריו מכינוי טלחריו וזסו 5וט *חרי 063סיתס סי* כי ככונס מנת סכתונ וספר סטכס *וחס וסדניקס *סתוסגיעס
 ססנטס כי נדרך נתככנס כ7 וספגי ט*חריו וסיף קסתו וחנט ר~פסוקסלעת
 וטניס 3דר7 ססו75 7ר7 כן כי סככונ כ5 5%* סזסירו bs %חרין חריטSh טפריי יני וכן . *תריס נכותים סתנו%נס מנטת ססיתס סככונ 06נרמס
 סיס ויקו ולניס 5כו5ס מניט ונמרולס נחפזס וסכול סמתככגלתריו
 נס5יכ' 5טסר לזרזו 56* נ* 5י 56י חסות 16 תנזק פן *תריך מגיל56 קומי 15 סיס ט,יק סדנר נסויר סריות כי 6חרי7 תניט *5 סרמצשןכפ"
 bSI סנלטוס כמו כסס וסו* סככר נכ5 תעטר וי5 כן *חרי סמפר'כסו
 וכתככנס .וסניטס איוויו סטכס 5* וסיף מסר 5לוכר וסגיכ סתריוסניט

 ס6מר סט)76 פי ססמרת' מפני 5ססמיכנו סכתונ ונ6 סטכסוסוניקתס
 50 קסתו סטיתה סמרורם זס סכחונ סיפר וממי טח0 *חריק בניט56
 קיימת קסתו סיס ס56ו סעו5ס סיתקייס לדי כמו 5סכנ גנותיו Sb גרס5וט
bSלוט כהן השב אשר הערים את בהפוך )כס( : זס כוסות סיו . 
 ירא כי )ל( : סג5כד נסרי קותו ויקנרו כמו ממן ניחת יסג 6סרפ"

 וקינו כתג וסרטונן . 5סדוס קרונס ססי6 5פי פישעי * בערערלשבת
 מכיחו ססמ5ין *5י ססחתס ע5יסס סכגזר מסמקומות ססי6 5פי hSbכן

 05 יקרין ס%5 חוסנ וסיס ניוס 3ו ססרס 5סט5ט יוכן ס%5 חפ5חו3סנע
 כאינו 5נ* נקרן *ין וליס למרס כן וננ5 מסר DSD~5 לו סנזומן *חריעוד

 כ5 סחרנ חסנו %5 ודלי ומט . סכיר נסחחס מסם סג65תססמסנס
 1%4 *5ו סיחטרו כלינו 635 סירלס T1b3 6ין Pb1 למרו 56*סעעס
 נשקה לכה )לב( : זרכ נ5* מתים וכמלינו סטנו וי1573 סספכססתו7
 עמו. ונשככה יין אבינואת

~/Db 
 וכן *יסור נו וכסגו סטנו5 6חר נכלט' נדר  גדרו סס*וטות אפסרכם%ס 5* 5מס וע"כ גנתו מות' מנוי

bn~bגניי "1ן . מואב שמו ותקרא )לז( . נתכון ותוכנס נסוריות 
 מנחמס 13 תתגר 561 עו*נ 6ת הלר 56 סג/ זס כ5 וניכסס ט*נכטו

 5י5ס מקדטס נזכות נכירס דימרינן ולכ"ג נסו כניר %כגרי' %נ5לפטריכן
 נקרי*ת *ותו ספרסטס סיס גנות ס"ט ניסרל5 דורות ד' קדעסלמת
 : נדורותססס
 היא* אחותי אשתו שרה ךיאמראכרהמאל )ב(כ

 5לחר )מלריס ננוסס מס כי נטלריס כמו זס סיס5י
 ומס קנסי סיו כולס כי מיד סי6 יפס כי ו5ט75 תפויס ס55וס cn~bסריו
 מסד ס*נרסס 56* וטונים 6מת קנסי סיו ניחו קנסי וכ7sD'3b 5וכין
 היא אבי בת אחותי אמנה ונם ליב( . סי6 לחותי 5כ5 ולסרצסס
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עלהתורה ואךפ"הטור
 0% סוס 5סתנל5ות טעס ידעתי %5 סרטנתן נתב . אמי בת 5אאך
 למר 3למס לותה ליקה וכסרלו ולסתו להותו ססיתס סדנר סים"מת
 לסר ס%5 נמס הטלת ע5יסס סניי סיס וכ"כ 3סטעותס b~Oלהותי
 מס %ניט5ך מלמר מפני וקווי . %הותי סחי% סלטר נטף חסלתגבלתם סניי 5נבו5ס סקר לו להותו מסי% %טת סו" נין מקוק ולין לסתוססיל
 ועסית מפטדת רסס חט% 2י רמית טס כקוטר סזס סדנר כסיח כירמית
 ~כתי 3ל לכי לנרסס עגם לז טנע5יסס כסיס וקחת כסיתי 5י כיכן

o~nbסטקוטות גרוב כי סוס נטקוס ל5קי' ירית לין רק המנתי 6ך 
 עטס סתניתי ט%רלי %5תי מעת ולכן %כיס ירלת נסס ייןסענרהי
 נלר5כס סכנסי טעת כן קוטר סתה5תי %31 נפסי 5סלי5 סקוס נכ5 כןקוטר
 טענס סיף לני 3ת להותי לטנס וגס הט% 6סר עון נכס רפיתי 5לכי

 יתפלו %ס יולי והפנתי %מת ספו% כן %סרתי דרכי ~י יני %סרלהרת
 לטרמי דגר סל5וני ו5ל ענוין ס5קחו0 וכיון ncb' סים לס הלסוגינס
 סדנריס 15% כ5 כי למר לנרסס ור' . שסיס ירית יין סזס נטקוסגס

 אלהים אותי התעו כאשר ויהי )יג( . 3לביט5ך לדהות י5ל סיו5י
 151ת טסם ~רוס 3ני וחזקתי %הריסס 55כת %ותי סתעו . אבימבית
 )סו( : 5עקוס טמקוס תוער כליס יני טנית ויליתי היים ל5סיסלהרי
 סכסך ל5י פ" עינים. כמות 5ך הוא הנה )מז( : גדו5יס נכעיסוניחו 0וי יגו ע5 רקס נסנין סיד ס5הו פוסס לנ5 . שב בעיניךבטוב
 סו% סטון כסף ליפי כסו ו15% רג נסטון ~ייסו וסולרכתי למהיןסנתתי
 לפ" לת7 לסר נכ5 וט5סניט נ7 ט5דנר 73 טסניט יתגיס כסות75

 סס5ת ע5 בטמון גנלטו ~דות אולרך סמלך נ%טרס וספהותי7נגערותיך
 נעי *י . עטסס ולתוכה פס פתתון 73 סים . ונוכחת : סנני% נלסתידו

 עטו מתווכחת %5% נתפייסת %5 סרס 6נ5 נתפייס מלנרפס קוטרונוכסת
 כסות 5ך סכמך סנה מפרסיס וים . סכתונ דנר ונסנהס תטהו5 ס%5%5טר
 לסר ו5כ5 נלס ט5בום נכסף 5ך בקנות סתוכ5י עיגיס 5כ5 יפה כסותעינ"
 נבדיס 05 קנס כלסר סכ5סזמיג0 לת . ונוכחת כ5 את 5הפהותי7:לת7

 . %דוני 5נן ס' סוכית יסר כטו סזטגס 5' ונוכחת לרייסס ססולרך 5כ55סודיע
 כסות וגס 73 עיניו 6ת ליס יסח ס5ל ושיגיס טכסס כטו 5ן סו%סגס טוי להין הלמרת לנרסס כ" ואניס כסות 75 סול מגס פי' לנרססור'

 סרס נתוכהס פי/ ונוכהת . עבדיו נסי ססן סלתן ספהוהי7 5כ5עינים
 כסות 5ן סול סגס עפרסיס ויס . סול לחי לנרסס ע5 עוד ימרסס3ל
 קוטר רלית ס5י גבסית חוסר ודרך סו% %הי קוטר עליו מכסיתעיניס
 סחוס ומכן סיע 6הי7 כטותן מלמרו ית7 %סר כ5 כסו וכן סולנעלי
 ויקרו* )ין( : נך יכססו ס%3 יותר כן קוטר ס%5 גוכהת תסי ו%י5ןטכסן
 : ס5סס בלידס וסיע וסהוטס פס Sp סלף 50 גקני0ס סנתפתהופירם"י
 סייז סרט"נן וכהנ פתה. כ5 נער כלר פירם"י רחם. כ5 כער)יח(
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 התורהל לו4(שןסה
 תיטס עוד וכתג . טטס סרתם עbSb 5 פתח סקר כ5 כופן רחםמון

 טחי 1ל"כ סחזיר' ננוקר מיד ס5קחס 5לס סנלותס גרלס י~פסוקדמפפט
 יכ4 ו%3 יו5דס ח42 ולחזוס פרקס כ5 סיו ל41 רחס כולר 5סססיס

 מיוס כי נציגי וסנכון רניס ימים תפלתו שנרסס ליתר לוקי לו5סמ5ט
 סכה וסוף מסמס יכון ו%5 סתסטים נ%ינרי %ניט5ן 5קס סרסס5וקתס
 תססים נכגין סיף סנסי' ל5 וסקרינס סגגיכס כי 56יס 5גגוכ כתתין%51

 כלירת כי 5סמ5ט יכלו ו5ל רחמם נכד כלר סמעונרות ולמסותיוושסתו
 *2יט5ך סג ו5י נניתו רניס ימיס סרס וכטדס נכדי סגר כסו ת5ד~bs סי* רחס נכד כלירס 53% רחמס סגר וס' כדכתיב חסר ס%5 סי%רחס
 חו4 סכתונ פי' ו5י הודיעו ס5%קיס 5%יו סני עד סנין %5 כיטדרכו
 : סגמיס ויקדולבימתן נתרפ* לנרמס תפרת ותחר לסרס וכנוד עומר דרל נרמז וסזכירולנימ5ן
 צסרית לסר כלסר פירס"י * עו' שרה את פקר רה' )א(כא

 לין סרטנתן וכתם . נ5ידסודגר
 לתכס ל5קיס יפקד פקד כטו סגפקד ע5 וסםגחס זכירס בסון ל5לפקידס

.b~b"נכ5 סוסון דרך וכן דגר כיסר 5ס וכמס סרס לת ,כר פקד פ 
 ופ4 . ל5קיס וככרס ונחנס רח5 לת ל5קיס וחכור נרח5 סיו5יותסכקרות

 פכמיס ונחנס זכירס ונרחץ פקסס כתיג סרס דגני טכס% סייגו יומןר'
 05 ממחזיר גריכם וסיתם יקנס סיתס מסרס 5פי זכירת ופכמיספקידס
 נחורס סיתס רח5 לנ5 3פקידס מפקידס כמו פקידס בסון למר כדוחדם
 מסיתם ממולן ע5 מתח5ס ונחוס זכירס לטר פקוס לריכס סיתסו5ל
 כוי )י( פקידס: נס למר כססזקיגס וינסוק זכירס %מר נחורסעז-יין
 גדול סול וכמס סו% מי ריו וחסינות מנח בסון פירם"י . לאכרתםכולל
 סי תני %3 ס5עו3ס סרענ"ן וכתנ וכוסס. נטנטיחו סנטחתוסוטר
 כ5 סו% ופי' . לגסיו ומי דוד מי מכס ומי 6ניט75 מי 5גכלי 5%*הנח
 .מלמר סמומכיס נכ5 מי כי עמי מנעמס ספלי טרונ 4 ילחקסמומכ
 5נתטו לפי' כן 15 מיסמר עי נכו5ס לין חרס נניס סתניק חח5ס5לנרסס

 ור' כ"1. למון פירם"י ? מצחק )ט( 5עו5ס: וס 55 ע5 ע5סס5י
 מס" נסנין סרס נו ונהקכית ככר כ5 כדרן טמתכסע מס4 פי'6ברסס
 סמסעע כמו ילחק ית סגמ5 גיוס זס סס" פ" וסרטנ"ן . טבנסגדול
 כמו סירומס כ5 ילחק כס מריב מס" לפרם *ין כן ע5 תפסוקפמט

 לטר כן וכ3 סגדו5 סטמתס כ3 לו ילהק גב3 ט3כיג ס" %3%ספירס"י
 כ2ד סרס  *מרס סכן יסמעל5 ית למר ו5ל סמלרית סגר גן יחספסוק
 סתגרססו רק רולס וליני הסדקותו לו 5סמיתו רלוי לדוגו ע5 מלעיגמסו*
 אודות על )יא( יטו: %ח הנרם ולמרס נזי כס נגכסין יירם ו5למיתי
 נמנח סכתם ספר כי כתג וסרעב"ן . רעם ותרנות מיל% פירם"י .בנו

 מפני ל%5 נס ותפלו פייגסו תסק ספני נכיניו רכ סיס מ5י%נרסס
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 התורהעל ייאי הטורפ"
 5עסוחו סנ"ס טלטר כן להיסותו רלס ו5ל מ% 15 וחרס 15 רכ סיסננו

 נסלחו יסון יקרלנו מטל טפחד ינרס' בסיס ותפכי . סרס נקוץלסמון
 סול כי יתרככו ילחק ל53 לסיטנו נדוץ לגוי כי סנטיחו ממנולותו
 כגס רנותינו דרסו . הילד ואת שכמה על שם )יד( : כלטתורכו
 ויתן 1מ5 קלי סילד ולה כפרט ולפי חמס סלחזתו מכמס ע5 סםסילד
Shותתע ותלך : ת75 מיי כלמר כמס סירך סילד גס 5ס סכתן סגר 

 סכלו כד ונתלחרס יסר דרך ס5כס ס5ל סטים כ5ו 51כן .במדבר
 . סכטס טכ5 מלסמיכתו סורס 5פי . הילד את והשלך )סו( :סעיס
 ור' . להרת לרן ל5 וים5יכסו כמו סלילן תחח סססלכתו ספסט31פי

 נ5מס סס5חס ומס . נלמל כסנח5מ נתיקס מלקחתו ותכן כתגלגרסס
 פירס"י . הנער קול את אלקים וישמע )יז( . כן לכסות 15למרס וסי* סרס נקוי 5םמוכ סכלטווס %י וגטייס וזסנ כסף 05 נתן ו5יומיס
 חנות דלין לכ"פ לתריס nSDnD כלסו כ5 סחו5ס תפלת פיפססכלן
 סקיר ל5 פכיו חזקיסו ויסג נח,קיסו כויסכחן סבכי תפקס כלמומתיר
 15 יטרו המכ %  ירין סב"ס 5סס ימר * שם הוא באשר :ויתפ55
 דגר גלותו סיס נדיק D//D רכס 5תרנות סילף 5כי5 דלטרינן 75J"Dhיק

 מס כ5 ונסרג מכס נלותס לדינן וטורס סורר דנן לכ"ג . עליומקטרגו
 סס ע5 דנין לין סטיס ובדיני לדס לדיני מטיס דיגי נין טח5קיס חסופו
 ונס לחטו* עתיד כלטו סול ומורס סורר דנן קסם *ינו ומיסופופו
 תטל 5ל סול וגס נמטר כ55 סתחע 5ל כלן לנ5 נחטב קלת כנרסתחי5
 סס מסול טטקוס סס סול נלסר פמוטו ולפי . חסלו סזרכו י5לנוס

 . להר מסקוס מיס 5נקס סולר7 ו5ל סנטר 15 וגרלס חפיתונסמכס
 5י ססנכס פ" . לי השקור אם וגו' לי השבעה לכנ( : כנודו סירןכ5 ט5י כי תפקחו נסטכ סס ליס כנר 5ל מקוס נמדנר סס סול נלסרע"כ
 . כבשות שכע )כח( : 5י תסקור ch יוסיף וכס ל5קי' 75 יכמס כסקלמר
 . פלשהים ארץ אל וישובו )לב( : ססנוכס סס כ5 כנסות סנטוימס
 יכניס ססס ל5ל סיו פ5סתיס נלרן כי פ5סתיס סנלרן עירס י3פי'
 פ5סחיס: T~h מיל וסכן מנע ננלר יוסג סיס וסולנגרר
 נכנור סכסיון כנין סרמ3"ן פי' * נסה והאיהים )א(כב

 מוחלטת רמותו סלדס טכסססיות
 יכסס %3 ירלס ולס יכסס ירלס יםנידו

 ונקרי
 י33 סטנוסס סלד נסיון

 טקסס סכר 5ו 5סיות ספוכSb 5 מכח סדנר לסולית 15 ילוס ית/סטגסס
 יכסס מסלדיק יורע כי יבחן לדיק ססס כי ודכ 5צד טונ 5ג סכר ו5יטוב
 ורסנ"ס . 5נסיוגו ינסכו ס5ל 5רסכיס יבמן ו% יותר 5סנדיקו ורולסרלונו
 סכרת ע5 סקנסס ססקפ,ד ס' יה תגסו מס כמו קגתור 5סון (ODפ"
 כסו נריח כרה ולפס סכס 5ק' זרע 75 נתתי לכי 15 ולמר 5לנימ5ןברית
 נתכוון 65 וסול 3כו5ס סע5סו ל5ל 3רית7 ישטור 5ל סלרור כנכן זרכעם
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 התורהל לדארסז
hS~סע5סו ל%5 סחטסו 15 לסר ס5י 5סקגיטו fib סגין 5י ס%נרסס 
 )ב( נסקו: כסו כ5 נפי מס סנדלו גודל ומון נמס וי"מ . וסוחטוורלס
 יוללס. סירלס סמסס רנותינו פירסו סרטנ"ן כתג המוריה. אריןאל
 תרנס ויונק5ום . ו5נונס טור מנו מס סגקטרת סקטרת מס כ5וי"א
 לת לנרפס סס וינן נטר סלומר חסו לפכיו וכנדו סילק" יריוס"ס טורי ומון וטורים סל5קי' סס סכננו. נלרן קומר רולס פו5תג5%לרכ
 . וכח olb רלסוניס מסקרינו סמ~נח סמ~נח %5% נימר bS ט,נחסמ~נח
 וקנטון ולסיוט מור ימל, ססס סמור סר י5 כטו סו% ספסט דרךוכ5
 ממוריס 3סר ניח 15 5נגות סימיס ונדנרי מוריס סקרן סס קורלוכלן
 ססר מס כ5 סלרן נקרית ויקי סטוריס סר נקרי 5נדו סססרממטע
 סטוריס סר נקר% לנדו וסמר סמור" סר נס לסר סירן נתוכחלסר

 סמוריס ולרן סינן 15 ימר ולכן ססר לת ידע ו5ל סלרן לת ידכולנרסס
 ססר כי מסול נטקוס לסכלותו ולוסו ככס סנקרל ססריס לחד ירלגווסול
 לטר כימר 5כו5ס בקרנגות סכקידס יכות סתס" ורלס זקנתו ללקיתחמד

 סס ימלל hS ל51י . עולה עעי ויבקע )ג( ירלס: ס' 3סרלנרסס
 כן דלטרינן תוקנת נסס יטי ס5י סנדקן כליס ס5קח כסי %י .כליס
 סרלס מרחוק. המקום את וירא )ד( : 5ט,נח תו5כתפסו5 נססיס
 סכירו סמרחוק סטוריס לרן ריס ספסט 7ר7 וכ5 . ססר כ5 קמורכנן
 לטר * אליכם ונשובה ונשתחוה )ה( : ידוש סיס ססול סטקוסוכ5
 %תם סנורים וכי נתמיס וי"ט . ילחק יבין ס5ל כדי כן סימר הנרססר'
 המקובם אנ-( ויבאו לס( : ל5ינס ונסונס סמהחויס Oib געסס50ל
 . % מלמרתי ססר ,ס 13 סלטר סמוריס סר סול . האלהים לו אמראשר
 ירד 51ל הבמיס טן ולמס . השמים מן ה' טלאך אליו ויקרא)יא(
 השלה א5 )יב( : ביכתייס י0חטכו לוזי נתון סדנר מסיס זנני5טטס
 לינו "ער מיכלת נינו מלין וריס ידו סספ7 ים נמדרס * הנער א5ידך
 * ידעתי חנתה כי : טלומס 15 תעם Sb .למר 5חוגקו ונקם לקרצןכדיי

 נטעסס וכחס ספוכ5 י5 ילל ו5ל נכח ירלתו סיתם כתם כד כי סרמ3"ןפ"

סגדוי
 רלסו *נרסס ר' פ" * אחר איל והנה )ע( : ספוכ5 5% יללס סוס
 ורוגנם סוזן מותר ססיס תת5ס סרלסו לתר וי"א . נקרגיו נסנן סגלחז*מר
 עשיה אשר יען )מז( . וקחתו 15 גק5 סיסי כדי נסנן גלמו כתסרלסו
 כ5 וכחו5לסר סמטיס ככוכני סנטיחוסירנס,רכו כנר * הזה הדבראת
 יויניו מער ית ~רכו וירט סגדו5 נססו סנסנכ כתס 15 וסוסיך סיסספת
 . אהרי ויחי )כ( יויניו: ניד סיפון לו ורכו סיכום סחטל יגרוס1ס5ל
 דיטריגן לזו"נ וכו' ויומר מסרסר %נרסס ססיס מיד סכקידס לחרפירס"י
 %פסר לחרי מטוך %הר סניטר מקוס כ5 י"5 טופל יתרי סנימר סקוסכ5

 גריס סרטנ"ן כתנ . הוא נם מלכה ילדה הנה : סטון ולפסרטופ5ג
 ניטי פקתחס סיתס ולס סיום 53תי מסם ביתד ידע ס%5 כפסוקטפסט
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 עלהתורה ה ,2י7(ייפי'הטור
 לנרסס וסנס ניכיסס רב טס5ן סיס 5ל כי סיום עד מטע ס5י לפסר ליגחרותס
 נעמס 5% נחורס לינס ולסתו זקן נמור וגס סנה C"D נן טהרןצלקתו
DOSכלחוחם סגפקדס מיל גס מוכס י5דס וזמו ס1קגס נימי וכפקדו גס : 
 קמו50 5סזכיר כוי לרם סזכיר סרטנ"ן כתנ . ארם אבי קמואל)כא(
 ו5כ7 נדורס נעוקם סיס יחר קמולת ולויי טסיב ככנד ננו לרס סיסכי

 לפי' 5נו סזכיר -hS . רבקה את ילד ובהואל )כנ( : זס לייחססולרך
 )כד( : רנקס נסנין ל5י נסס 05 ספרסס כיקר כי טטגס גדול סיס0ס

 ולנרפס מנסרו סבסורס כ5 סכתוצ סיפר ראומה[. ושפהומילנשו
 5ירבק ר6וייס כולס כי פי' גהור יחוס כ5 מודיע זס סנכתנ ויתכן .ננגיס
 ולקחת ת5ן לני ניח ו50 לרלי ל5 כי גלטר וע5יס' ינרסס 50נזרעו
 : 5ילחק 5נגילמס

 שהרץחור
 שנה ועשרים שנה מאה שרה חיי ריהיו )א(בג
 לחד סכ5 5ך קומר וכ55 כ55 נכ5 סגת כתנ 5כן פיוס"י * שניםושכע

 1' כנת כ' ונח hun5 7/ כ3ת ק' גת יעגמונדרס
 נכ5 ס5סון דרך סכן דורס סנס דסנס מייתורל ד05ו סרמנ"ן וכתנ .קיוצי
 סיו ס05 לע"פ ניסטכ50 וכן נטונס מוין סיו ס5, %ע"פ נ0נרסססקוס
 חיי סני דקלמר דרים דקרל טייתורי ל5י נתח5תו ס" רתע מסריסוין
 ך' כ3ת ק' 3ת 33"ר דגרסי ספרים לית . 0ותס וסחוס יחד סכ55ןסרס
 1' מנת יפס יותר סיף 7' נת ניחל וסכי לחטי ז' כנת כ' ונתליופי
 מנסר סג* פירסעי . אברהם ויבא )ב( : עגטס 0ת 5קסטמיודעת
 נחנרון וסרס מנע ננלר דר ספו% קוטר רלונו ויין סרמ2"ן כתנ .ס3ע
 נמיהת סס וזעזע לרכיו מס סס5ן 50ל מקומות נסני דריס סיודסי,7
 סוס יחר סס5ח וקורס תח5ס סס סגתייסנ וי"ט . לותס 5ספוד ונ%סרס
 מחס סעקידס מנסעת סטוריס טסר ס%3 ונטדרס . נחנרוןטתס

 סיתם סעקידס סניווי ספסוקיס מן סגריס סלפי סרמנ"ן וכתננטדרס כדליתי
 ג' עמס כן וע5 סנע ננקר 6ס5 ויטע כדכתינ דר סיס ססס צנעננלר
 לסר נחנרון סיס סילו מירוס5יס רחוקס פ5סחיס 0רן כי נדרךימים
 מקוס סנע 5נלר ס5ך טסעקידס וגסונו 5ירום5יס סיל קרונסניסודס
 ססו% יתכן לין כי סרס טתס נפעס מנו קומר נוכן 05 כן ו0סדירתו
 פ5מתיס מלרן נסע רניס יטיס 5לחר 050 נחנרון וסיף סנע 3נ0רדר
 לנ5 . רניס ימיס יסב סנגכ נגלי הסרי סנדקה נפטרס וסם 5חנרוןוכל
 נמכת וסרס ס%נרסס קוטר %נו לריכין טתס סכקידס מנסעת סטדרס6פי

 לנרסס וטל סס5יסי גיוס סלומר ומס גגטוס וסס נחנרון סיוסעקידס
 יום עד סטקוס 15 סיג5ס סקנ"ס רגס ס5, סטקוס 0ת וירץ עיניו0ת

 סעקידס ו%חר סריסי יוס עד 13 גחג5ס ו%5 ירוס5יס מניני וס75סס5יסי
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