
 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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 התורה ל שרהדעללסט

 סמע טס גיסו ע5 סודלס 3תת סנט 5ניר ס5ן bSt 5מקומו סג5*
 . ונ% לתר נמקוס לנרסס בסיס סטפרסיס כ5 דעת וכן וגלנמיתתסרס

 נלוס5 וטחס וימסותיס סי% נו מעומדת s~1b ימרס סיס כי דעתיו~י
 פי/ סיסיס 1% . 35כותס טקסקו לנרסס ונ%ס5ס

 סנחכורר קומר ויני
 כמו ל5יס נ% נקר% נמ%5כס מהעורר כ5 כי וכסותו וסתחי5 סוסנסספד
 מכיר לס ר~פסוק נכון כן וגס ססמל5ית 5ןופן גי אגרס 15 נ*ממגינו
 עומר נעיגי יתכן ו3ל *וחס ועמס מסי% 5מ5לכס סני נסכרו גיסול

 וסיס סמקוס לוהו מזכיר סיס כן סיס סלאו 5חנרון *מרת מעירמני
 . ולבכותה לשרה לם?ור : פלוגי מסקוס וינ* ינרסס ויכמשיומר

 Ob יודע טיס ו5* 3קונרס מקו' 5ו סיס 5* עדיין כי 5קונרס למר51"
 . עמכם אנכי ותושב 3ר לד( : מקוס 15 יסים 3ל לולי כי גבתםיקנרנס
 יחר 50 נהדס %קבור ולס קנורס מקוס 5י ויין סולת נלרן לני גרפי'
 נסיות מנהג סיס פי' וסרמנ"ן . סע5מות ויוליל ויתרוס ססדס נכ5יבל

 יטר כן וע5 סס סנייס נגריס ידוכ לחד וקבר 5נדו לב ניח 5כ5קנרות
 5סתייסנ ונפתי ינותי קנרות ירכתי ל% לחרת מלרן סנפתי גר%ני

 סולן וליגי עולס 5לחו,ת 5י נסיות מכס כיחד קבר %חוזת 5י תגוכמכס
 סימר נסנין מתגס מניקם חמנו וסם כרס גחנת ו5* סרס גחנת 5למכס
 סקנרות נית כ5 5ן תקח נתוכי:ו cnh *פסיס גסי* 15 "מרו וסס 5יתגו
 מיוהד קנר 15 ניחן "מרו 5ל סס סלף וי"מ עולס. נתחחת 5ןויסי'
 חזר כן וע5 מתיל קנור טקנרנו נלחד קנרגו במנחר *מרו י5"נעלמו
 מקני ""ג . לנדי קנר לחות 4 מיסיס מקפני מתי 1"קנרס ~סאמר
 כ" ל"ג . גניתי נברון יקנרגו קנר מקוס 5י 4חן 5י תל-מכו )* לסכי
 בן בעפרון לי ומגעו )ח( : ו5קונרו למסר לריך וזככי לפגי לסרמתי
 סולרך 5כ7 לנותיו סדס למכור גגוני 15 וסיס עמיר ססיס 5פי .צחר

 נןיגרי י1D"S *5 51, לפייסו רעים עליו)מרנות
 כסי
 ספסט ~י וי"מ .

 Dnh3 סנסנלס ינין ס5י 13 פוגעים לתם כל5ו סדרך מקיפו פ" 5יופנכו
 נכסף וכן המכפלה. מעית את לי ויתן גט( : נדמים ויכ5גסכנר
 לכי סטכר ספץ קומר מכירם ככיר %51 גתיגס טון *מר 5י יתגגסמ5*
 הכפוקס פרם"י . המוכפלה מערת אח : נמתנס 5י נותכו כילוחוסנ
 לסר עפרון סדס לותר סכהונ כי נכון וקינו טרמנ"ן וכתג .נזונות
 כעס 5נקס 5ור7 וליגו נו המערס לסר המקוס סס elon ל5מ*נמכפ5ס
  וקנרו סר"סון "דם ם5 קומתו לת סקרים סכפ5 ונטר . סמקוטוח5סס
 עפרון כי טעמו ייפו 51ל מכו5' כן נקרם סמקוס מס סיס ,ס וקפימס
 . שדהו בקצה אשר : קנר נו תלין דכת ע5 סכ5 15 חכר ססדסנתי
 ליגת וגס טסו נקלס תיל כי עליו דרך 5ענור ס*5טרן לחום 15 סליןפי'

 "ו מוסר דרך ססינ וסו% 5עפרון ססדס ויסיר שמכרס "5י ממגוניקח 5י ושנרסס . גנונת ולינו 5לד %ותס מקלס כי כך כ5 נעיכיוחסונת
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 עעלהתורה ,שךל'ן,ייפי'הטור

 גכנד לידס יתכן 5ל כי נדמים 5סע5ותס ססדס גס 5טכור ערמהדרל
 נדגר סטת ולנרסס ליתר וססדס קנר לפתחת סמערס 15 סיסיסכמסו
 ולנני עירו. שער באי 5כל )י( : ססדס כסף גתתי וקטר ולגריווסודת
 סער נלי 5כ5 למרסס כיון ס%נרסס ~י עירו סער יולדיי 5כ5 כתיגסכם
 נ"י 5כ5 קר, 5כן 5טעוד פסו5יס סקרוניס כי וגס 5ככריס 6ףסכיר
 1ל5 נדנר ויודכיס כדים כולס פ" . עמי בני לעיני )יא( : סכירמכר
 ססק3 "תר "5" כן כסס %5 ולנרסס גי ס"חזור %ו נל ס"כפורתיר%
 וכ5 סכיר נכי לשיגי נרפותו וסקימוסו ונמכרס 2סדס סחזיק סכסך15
 השדה כסף נחתי )ינ( : סם סגטל6י' וסגרים וססותרי' DO" סערנלי
 )סו( : ממני קח ססדס כסף bSh כי hS נתתי %ומר "חס פ" . ממניקח

 דרסו ותכסיס כל כ5 סוס סיתס סתרגוס DS" . כסף שק5 מאותארבע
 סטתח5ס "מר טייר וסיר . טעט וכסס סרנה ודינר נדפיס 15מסכ5ס
 וכן סטכרס י5י "נרסס סל5 65 כי סמכרס %56 נהג' 15 5תן 15 6מר%5
 ע5 כהב וסרטנ"ן . ססדס דמי סיס 5ו ססק5 וסכסך נהגם 5ו ונתנסכסס
 כפרון לוהס קנו נכך קומר כסף מק5 מקות %רגע "רן %ומר ספסטדרך
 מדו קטם סכסך מנתן 6תר פי' . עפרון שרה ויקם )יי( : לנוהיו16
SJbססדס ויקם %ת"כ "מר 5כן סקנרות ניח 5סיותכ ת,קס גבסם 5י ונדיין 

 סקנרוה נית 5כסוהס נס סתזיק כך ס%הר קנר 65תתת נו יסרוסטכרס
 5עסות' ריוי סיס 5" נכ5יו מכפרון ס5קחס לע"פ חת נגי מ"ת כתג כןכ5
 פ" קבר. כן ואחרי )יט( סעור: "גסי כ5 רמות נ%5 סקנרותנית
 מקפני מהי ויקנר' התגס יתיר רסון "נרסס 6טר ספרסס נכ5 טיירס"ר
 להר וכן רניס סס יס "1 מהיל קנור מוסר דרל 15 וסמינו למד מתכ5
 5ך גתהיס סדינו וכפרון ט5פ:י מתי "ת 5קנור גפסיכס "ת יס יםכן

 מתן וקת ססינו וסול יתיד רסון ממס מתי ית ויקנרס וכן מתיךקנור
 אשתו שרה את אברהם קבר כן ואהרי : רניס סס "ס "9קנור
 מנלר כנען. כארץ הכרון הוא וגו' המכפיה שדה מערתא5

 סחתי ועכרון הת גנני סזכירס ספרתה סכ5 נכנור וסירן וסמקוסססדס
 נתמ5ת יטר וכן יסריג "רן סיד יסר כנען %רן סיס כי סוכירגפיכן
 ונכתנס T1b3 גקנרס ס?לדקת 25"ר וסכן כגסן נלרן הברון סידספרמס
 וקריוסו נדרן לנור ס3ל 6נרסס כס טמקוס תסוי 5סודיכ ספרסס%1ת
 וסיס סמל ולג57ס 15 קיים ומנהו שריסס לדון ועס"וסו "לסיסכסיל
 קנורת מקוס 5סודיענו רכס כי וכור ססס נגהת גקנרס וסימתונרכס
 : סקדוסיס לנותינו קנורת טקוס יכנן חיינין לגתנו כיסר וכנדו כדיסדנות
 מיתת לכי יס סמל * כימים בא זקן 1אנרהמ )א(123*

 ע5יו קפלט סרס ממתס הכיון למר .מרס"
 5כי3  יכתינ ולע"ג 5נע5' ל5י טתס Qnb "ין חכמים מלסרו ונסווקנס

 סחור ~2י ,קן ושנרסס 5ומ, מור ביעיס נטיס ,קנים וסרסו"נרסס
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 התררה ל עטך*ךןךעללעא
 יו*מניכך 5ססמיכו ת"נ . זקן 05יות תזר כ7 מתחר ולמר סרס כסו5נחרותו
 טרם *51י טורדתו 5*רן ימ5חנו *ס מחמד ממניעו זקן מסיס סנמני5רוטר
 sb תנו* Qnb1 *מר וסנ"ס זקן כלטו לת מריס יטוש סמליתמיחזור
 מלוס כין 6ין נניס 15 ולריס ילחק 6ת bS b~rb ולס נס5וסלנותיך
 ל"ג . *ימתי עכמיו ob1 bS ימר56 כ5 סקוס 5בני7 נגיס וריסוכתיב
 *כפ"כ וקבו* 5ל*ת לטרוח סוד יכל סיס bSI זקן מ6נרסס עכ"פקרנות%
hsזקנם כ6ן ומסני 05 פרין ובב"ר . 36ר0ס *ח 3רן 71' כי 15 מסר 
 זקנס יטר ו505ן טרו3יס 5ימיס 63 כנר ויטיס %3 ספ" 5כ5ו7 5סמים
 כ5 טורס 3*יס כי סזקגס ימי נתח5ת היטיס בליס ספ" 5כ715 03סיין
 כטו וכנר נ* נגר טסטכ וב* ס5%ס נמכרים סנייס כטו שוטךענין

 ו6ור7ימיס ונכסים נכומר . בכ5 אברהם את ברך ור' : %חין3י
 כנודו סיגח5ו 35גיו נניס מירמס 5%" מסר 0י0 %51 ס6דס תמדת כ5ו6ת
 . ירכי תחת ידך נא שים )כ( : כנדו 56 ויקרי כן כ5 סת*וסו5זס

 וליכד סיס דוקן *נרסס סיגי תקנן 5"ט0 דיר "כ"ג . 3טע50ססניכו
 ידו למוס ססס נימים דרך ס0י0 כתג 6נר0ס ור' זרכ. 05סתתת5טיחמ
 תחת יד7 ג6 מיס נרצותי *חס *ס כנוטר נרפותו מסוי סי יר7החת
 רנוג7: לכסות רמותן תחת ידי סנר כקוטר סיד כ5 וירכו יוסג וס*דוןירכי
 סיס רצוי . הכנעני מבנות לבני אשה הקת לא אשר : סירלסימי 1h'c~S נידו ס0כ5 יומר ססנוכם נוסח בידו נתן כן כ5 גי יחפון bSמס כמיג* 6ו5י סספק כ5 י75 0*י7 סימם תקטר מ%5 כדי . ואשביעך)ג(

 בחייו 5מ5ות נרלונו 0י0 536 כגתן סבכות 6סס יס6 מ5* כלחק5ססניכ
 ו5כ7 עותו *חרי *ו נחייו יו בן מיעמס 0כנד ו05מניכ ו5מספתתו65רנו
 5ילחק 5סמניכ סולר7 65 סכנד מסמניכ וכיון שכנד 05סניכ ככ"פסולרך
 15 ונוס 6פטרופוס הכנד מכסם *"כ . צניו דיבת גנ5 יסנור ס%5 ידובכי

 נכ5 סעופן ככיר כן וכ5 כן טבת כ5 נכסיו 15 וינחיל כרלונו 5ילחקמיסי*
 וכן נכגין טיסר 0זקגס מפמד וסו* מס סיס 65 סילחק וי"ט . 5ו6מר
 ססיס נטדרמ ו6ית' מנו% נ6 וילחק דכתינ סס סיס ס%5 ספמוק מןנר6ס
 . לרפיתו 5נ"כ וסכגיסו משט נו ת53 5כו05 *נרסס סכמסכ05ונגלע
 ואלהי השמים אלהי בר' ואשביעך : לצניו סנר להחזיר ס50ן6"נ

 . האשה תאכה לא אולי )ה( : נצרן מווגס ט,ר" סנסמיס 5פי .הארץ
 . השמים אלהי )י( : 15 רצו" סתס6 סלמס לו 03 ס6דנר ס%סספ"
 בפי  סרננו 5י כריין  לביו מנית כמרקחו פירצתי -T~bk ללקי *סר 5יסכ*

 *טרו וכן כמדים נקור יו %5רן נחולס דר סיס ס%ז פי' ו0רטנ"ן .סנריות
 אבי מבית לקחני אשר : 56וס 15 מקין כמי דורס 5ירן בחולדסדר

 כאדיס. 6ור מולדתי ומקרן חרי 6ני טבית רמ"י פי' מולדתי.ומארץ
 *ור פירוסו יסיט ת75 מו5ןתי 561 %רני ל5 15 כמקטר סרטנתןוסקמס
 חרן יקרי 5טס וכור טפוסע מס בנכי קודם זרע מיחכרנ וח5י5סכסדיס
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 התורהעל קטייךודיי הטורפי'
 ופי' לרגו נקרסת וג" כנגנן נקרן גר רניס ימוס hSc1 נס סגר בסנים*רלו
 ססס נסרים לרם וטיל מולדתי ססס *רלי סלדתי 5%1 לרלי Shסול

 3כ5 6מפון bS סמם ס6ץ ממס לנני רסס ולקהת וימר מעולסמספמתי
 56יעור דר/ נפ' מפורס וכן . %גי טנית וציינו נמק5הס b~b לרנילנסי
 גון סי' . אבי מבית לקחני אשר : ממספחתי 35ני פססוגחת
 לסי% מי כס 5י ויין לני מנית ומרחיקני מקהני סוף כי סולטנטהס

 . ~וין קחן."נו יו" פן? "נ. ק SD1 ,רג יל יקו,נימק

 ונקית )ה( : חמס תסינסו ס5י 5ן יומר %ני גן כ5 מסס 5קחניסול
 וסקנס . וטמרל לסכול ענר מננוח 15 וקח פירס"י . זאתמשכועתי
 סלמורי טמרי כדכתינ סט כגכניס סמנני מנניסס לקחת 15 סה5י5ססרמנ"ן
 יוסב *נכי לסר יכתיב ע5יסס סיתם "וסרס סגכיקר טפרס ננ"ר%דרגם
 ס6חריס ע5 וכייס נריתו נכלי מסיו 5פי יותר ננ5יסס 5ס!סיר וסולר7נערלו
 נילהק יודע סיס ו"נרסס פטור סו" סיס" ~*ת מסנוכתי ונקית5%*

 . כשטיס ועור 3וט גנות %ו סמכתן ל5 ויגן מסס ויוסר 65ניומיסטכ
 ולס *ניו טסת תיקת כנכן מננות 4קח ס5* סכ5 ע5 סיתס ססנועס6"נ
 5יקת ס5י סנוכ( SJh סנועס ט%ותס נפטר לניו מנית ייתן ירלו5ל

 סכנד ולמר !לת מסנוכתי למר כן וע5 עומדת נמקומס כנעןטנכות
 אדוניו טוב וב5 )י( : 5י 6סונס לסר %31 סמ56 כ5 לו ימין ע5לפג'
 ויקח ט5ת ום  וקפי . 13 *סר כ3 5ילחק סכת' מתנס סטר פירסתי .בירו
 1, יתיילל 1"1 רקמן לנסע יי.,' ניי ,קח "ויפי ט,נ גן ,פ",מסדת
 יגוניו מגמל גמ4ס כסרס 5קה כס0סניכו ס0כנד וירט . כליויערערו

 5פי פי' וסרמ3"ן . ילוס "סר כ5 לקהת נכ5 פקוד וסו* רידו לבוניו סוג כ5כי
 הנה גיב( : ומפירות ממגדנות לדוכיו סגנית סטונ כ5 גמ5יסכסרס 563י ססיו כידו לדוניו טוב וכ5 6דוניו מגמלי כמליס כסרס ויקחספסט
 לנוכס b'o לס בס גיהוק S~lb נכין 6מר . המים עין ע5 נצבאנכי
 נכין לנ5 עכס סי% למם פי כ5 נלניכות נניב מתגסנת סי* 06כי
Dbאותה )יד( : כן עומס סי* כלמס סממת נלניעות טתנסנת סיף 

 ור6וי' תסךיס גומית ססי6 סי* ר6ויס פירס"י - ליצהט לעבדךהוכחת
 לפגי גל סקרה מלמר סכנד מתפלת מסוי פ" וסרמנ"ן . קניתוניכנס
 )ילחץ 5כנד7 מסוכתת *והס *5יס לומר *סר סנכרס סתסי0סטקרס
 6ס כמו תסד כסית Db ידם נס כי *נרסס *ווכי כס מסד נוסוכסס
 טכסן נפרסת 5מ"ד וק"ת . מריס ויפת סכ5 וטונת ממספחתוסי%
 מיינו נחס כ5 ו%מרינן מגהס נן ימני 5ל סס וכתיב מחסר נחגני

 סלמידיס 05 נתן ~bS וה5 נהם *יכו ס*ו5 נן ומונתן 6נרסס כנדכלןכור
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 התורה על שההדזללעג
 זסנ נוס %ט ויקמ דכתינ לע"ג סי6 עי נח ו-כ 6ותס S~cnכו
 ו6ס56 דכתינ קר6 עוכמ וכן ומ6וחר מוקדם *ין 6ת מי נת כתיגותר
 סיריו נס-ים וסגי זסנ כוס סריס ויקח פירומו סכי *"כ . וצתןצותיו
 טד5" סיסיי 6חר יויסכ5

 סני ויתן %ס כ5 סמס ויתן ויקח כתינ
 . 05 5יתנס עוכניס 5סיותס עכיסו מ)קחס ויקח ופ" ידיס כ5למידים
 נזרז 56ל עמיו 5י ויסונתן סימן כם6ו 56יעור 656 סנחס כ5פמכו 5י ויסונתן 56יעזר 6נ5 סגחמ כ5 מסומל מי 656 כחס מסוג )66"נ
 ירכתי 651 כתתן כסס ס5* וצמרו יתמסו רניס *נרסס ר' וכתג .תנכר
 651 6ותס ימת צחרת עממפמס תסקסו 6סר סנכרס תט5' ס56ו5טס
 )0 מיתן ק~דס 05 6מר וכנר 6ת עי נת )0 ויימר פ" כי כלוסספמין
 פירכס ס5י *פ" רפ"י פ" ידעה. לא ואיש בהולה געל( :כקוס
 נתוית סי6 ונידין *יס תייערו ם6פסר יזכס c1hl 63 6מר T~scו~מ
 . לקראתה העבד וירץ גיז( : תוזרין סנתוזים מ מנת פחותסכגון
 כתינ ו65 ותעל כרס ותמ65 עיכתינ 5קר6תס סמים סכלו סרה5פי

 ותמליותס6נ
bnle *5 ו65 ו5ס16נ לירד סולרכס oe) 05 רק גס 

 . גמליו 5כ5 ותסרב סכי נתר כתינ דס6 נס סיכיר כדי ר6סולסנטכס
 יצמיגו 5* *ו)י מסב ותס*נ סכינת ותרד כתינ 56יעור דנסיפורצע"ג
 פ" ללין. לנו מקום )כג( : 15 מיירכ סנט קומר רלס 65 ולכל15

 5ל סוף גס וסנ0מות *תם )5ון מקוס גס ססינס ו0י6 מנססות505ין
Sb5"56 D1~D מספות גס תנן נס ימרס וסיף טסנו יוליך וסוף ס)ינס 
 בתואל בת )כר( 32יתו: עס75 מתוליי לבי כנוד ודייגו עמנורנ

 מפענמו נניס לנחור בסיו נסנור . לנחור ילדה אשר מלכה בןאנכי
 ונכנור סגנירס נן טסו* )ומר מלכס גן נתו56 5כו5ס יחסוריוטס
 דרך כן כי עיכס נן *נכי נתו56 נת תחוס לניס "ס סוכיר0ססנכרס
 סכתונ סמזיר 5כ7 *מס 35ית ותגד כסובנכרות

~5SDS 
 הכנין נפפור

 נתו*) נת ותלמר *מר סכנד 6נ5 נחור *סח מנכס נן סו* כיקומר
 י5דס *סר ויטר תח05 ס6נ 5סזכיר מוסר נדרך 0דנר תיקן נחורנת
 דכתינ מקס" יס לבן. וירץ )כס( : סגנירס נן סתוי 15' מלכס15
 כסססתס סיס רכל וטתרליס סנזס 6ת כדיות וימי כתיב סכי ונתרוירן
 חזרת וסי* 5נקס0 למסר כדי ופרדסיס גגות דרל המריס 5נן רן כלכ5

 6ז 65מ0 וסגידת סיכר דרל 50כס כי נס פגכ ו5י סימר דר7ננתיי;
 . 0' נרוך נ6 *5יו ויטר מזר ולז וסלמידיס 0מס 6ת וריס 0וי גסחזר
 : סנזס 6ת כרלות ויסי 5מס 5בן וירן פירוסו וסכי כלוס קסתוחיגו
 ויחן הגמלים ויפתח : ל5יכזר ,ס הביה. האיש ויבאגלב(
 צורחיו כס מוסר דרך מכסס 5נן כ5 חוזר זס . לגמלים וממסואתבן
 מיס כותן 56יעזר מיסים סו6 רחוק כי רנ5יסס קרחון טיס 5ססוגתן
 לארס מוסרי מסתיר . הגמלים ויפתה ס"כסיס: ורנני רגליוקרחון
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 עלהתורה שיהוקפי'הטור
 סמרכנס נמומנ אגודים סובכים מסיו *1 קמורי 5סו5יכס סמנסגכי

 5י5יעזר נח ססיתס פרס"י כתיג Sb' . תלך לא אלי )לפ( :משיסס
 מ65ו 5י *5* חסר כסיות לריסון 15 סיס 1*"כ ילהק סים6כסו2קמ
 טעתס ולמר ס' נרו7 נו* 5נן 15 סימר כד נתו ינהק סיסי כומר5נו
 סמיוחד פ4 מלאכו. ישלח )ם( : נתי ילחק ים6 516י מנורך6כי
 וסלחתי דכתי2 מ5ל7 נו מכ' *ותו 5י *52 5פני7 ט5לכי י5ך כי כסו5כך
 )פה( : לסייעו ויחד וסוטרו לחד מניס מוכו כתינ וכלז מ5ל7~כי7
 סיף 6ו5י *ו רנקס ממטס טטכ נניח נסיותו כי . יוצאת רבקהוהנה
 וכלי כסף כלי העכר ויוצא )נ3( : נכתנ ם5* לכ"פ מטס 5וסרוס
 ו5ל טגדנות 36לגתן 5* ו5*טס 65חיס *נ5 כטס תו5יכס מסי* לרבקה. ויתן ובנדיםזהב

 כ~
 )נה( : מס יםלרו 5סס יתן סיס וזסנ כסן

 . סיססטת סיכן ונקו56 פירס"י הנערה. תשב ואמה אחיהויאמר
 *חיס יטר כן וע5 ~כי7 רנקס מכס *מר 3הו*5 כי ניח* ספסטולפי
 ור' . כסור יו יטיס *תכו תסג hSh מיד סת5ן טונ ס*יכווימס
 ס5נן וספסר מתריס סיס וסלב ממגדנות סק153 וסם סדנרו סס *סר6נרסס
 ויאמרו )נז( : ונתו56 5נן וישן כתינ וכן ותכמס נכנוד מלחיו גדולסיס

 סלטרת נמו סו* 6מת לס פ" פיה. אח ונשאלה לנערהנקרא
 סייס כס סת5כי 6"נ . סוס סלית עם סת5כי ג"כ וסל5וס 75סנזדמנס
 סו6 סנון כי כמו י75 ותקטר עט7 סי5ך מם5גו 6חד תרלס ים ,16סוס
 העכר ויקח )מא( : חכמיטין 2סני5 5סת*חר יחום ו5* מיד T~bוגס
 כ5 וח5כנס סעור טן ליחס לתרי כי נזרקותו לספר . וילך רבקהאת

 . מכמת טכ5 5סוטרס ממנס נפרד 651 רנקס 6ת 5קח 6מריסססנסיס
 נכמרו כי 5כחנס יכבו 51* וקרונותיס למס כטס מסבכו נסנין*"כ

 *נרסס ור' . נכס חזרו ויטר הידס רנקס *ת ויקח *טר כביסרחמיסס
 )סב( נו: ופגכ יגהק סגל ננד סרגיס לי רנקס כס טו75 מסיספ"

 מקוס סס מנול 26רסס ר' כתג רואי. לחי באר מבוא באויצחק
 5חי מנקר נ6 6טר 1561 סס ם750 רולי 5חי מנקר ססנ רולי 5תיטנדר מג* כחס סנל פ4 וסרמ2"ן . ממות מתי 15 סט רולי 5תי נתרונקרל
 5כירו סםנ קומר מנ* *מר ו5כ7 סס סיס דירתו הכיקר טסמכ סיסרולי

 ו0ס סננב כלרן יוסג סול כי סעס 5פי רולי 5חי נ6ר 56 סנ*טנילהו
 סס סנריה נסני נתפ5ס קנוס סקוס 15 סיס סס כי ויתכן .דירתו
 Sh טסנלר גי וסנר טקוס קלותו קרונ סגננ נלרן יוסנ וסו*סמ5לן
 רעיו כס 3סדס 5סומ כרנ ~כות וילל עירו נדרן סיתם לסר *חרתעיר
 . בשדה לשוח )פג( : לכירו ניחד וכוכו ורנקס סכנד ומלל סס"סר
 ססיס סכ* סמני ננקתי דמ55י *יגס חלין ד6מרינן J"sb . תפלסבסון
 פרון מסו* ננקכס 6"כ . מרס סקרלו כי5חק 65 כר6מרי:ן סטוריסנסר
 יצחק את וחרא )סד( : 5חוס 6ין נסרס 6נ5 ומניס עונריסטקוס
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 וטן*ן4נקללעה
ל

 למר ל3רסס ור' . ממנו וגת2ייסס סדור לותו כרלהס פירס"י .והפול
 ותלמר רפ" סו6 מי 0ל5ס קודם כי 15 מוקדם סו, להריו מסולספסוק
Sbטמקרלות כלן 5נבר3 נריכק לנו לין סרמ2"ן וכתב . למרס וכצר סעוד 
b~b5ס2ילס לו גס5וטס לקרית ל5יסס ס2י ירכס כ:גדס מ2ל כ0רלתס 
 פירם"י הגמל. מעל ותפל : מפניו )ס5גע מוסר דרך וכמתתזניתו

 ממיס ויט לירן כלמס סטיה ויתרכינת כהרגו' ערן עומס0סממיטס
 5ססנ לתר 55ד ע5מס סטית עליו רוכנת סיף לסר סנמ5 מע5 לנ5נפלס ל5י סטייס וט כיין ולרן עלטם 0ססמיטס 5ל כרמ3"ן וכתב .ולרכין
 טכס נתן לונק5וס . ויאהכה לאשה לו וההי )סי( : ממנופגים
 כסרס לדקת ססיתס 5פי וילסנס סטכם וכי' סלסנס קומר ס1לר57מט
 נ5טכר סי5חק נומר וינהם וכתנ סלסנס סוכיר 5כ7 כה2 וסרמ2"ן .למו
 : לותס נ6סבתו בלסתו סניחס כד מנחס ממנו ורחק סמו נמיתתטרוד
 קטורס ונקרסת סגר 11 פיו0"י קיטורה- ושמה )א(כה

 ומס0פ4 כקטורת. גליםסמכסיס
 0חזרס קומר ברין 26יס ניח 5גי)ו5י וח~רס סס5כס ותהכ וחקן5כי5

 ל52 סדנור ש"פ נחלט הח5ס 503מל סיהס דמ5רית ולע"ג .נת0ונס
 ורליתי . כחס נס 15 סותרם נסיתר מנפלס כיון וג"5 גסלט לי7עכמיו
 סגר 11 למר ר2ל סתם ליתם וסכי סדנור ע"פ ג0לס כהס מגסננזיר
 כמ"ד סדנור ע"פ S"b י0ס ויקח למרסס ויוסף וסכהינ נהמיס ר'ל"5
 פדח לסר דימר וטל זמרן. את לו וחלד )ב( כור: דגר י5יויומן
 ע5 סרנס נגיס ססו5יד סכי וחויגת נגיס נדו) מלער מכדיו לנרססלת
 יוסף מ5 מלכר 0פדלו וי"ל נכיס סרנות 5לי0 המחס וכור קטורסגגי
 מס פרס"י י ולאומים ולמרשים אשורים )ג( יכקנ: ובניודינס
 רסון עס 5ייסנו 5י לין ו5כגוון ו5סכונין 5מ:ריין לו:ק5וס יתרגוס .לומות
 מחנות ססס נלמוריס לונק5וס מסונר גריס ו5י סרמב"ן וכהנ .סמקרל
 טילון יסמכל5י/ לרחת סלומר כמו יכיר מכיר דרן סו5כיוסיירות
 סגטוסיס לוס5יס סוככי נ5טוסיס וסרר לשריו תמכך 5ל רגני לחוסנלסורו
 ו5לומיס ותרגום ):כס כמכס כמו מתח5פיס וסנו"ן וס)מ"ך ססדס פכיע5

 ומלריס כמו סילמר רמוי מסיס לותו כוררס סיו וטות לייס נטמוןו5ננוון
 פ5גס סגר ודלי . הפילגשים ולבני לו( ענמיס: ולה 5ודיס לתי5ד
 ו5קחס גנותו ספחתו סיתס סלקו סיהס נמורט 1ncb קטורס לנ5סיתס
 סגלמר 5פי כינס לולס מקורל ומס למס ויקח לומר טיס 5ל 5כ5גס15
 נחסנות נסיו כ5 תיו 5פיכ7 6חר נ~רכ hSI ,רכ )ך יקרץ נירחק כי)ו

 כנען מבנות 15 5קח הנרסס וסני . יורסיס ורכס l'bc כפי5נסיס1556
 ירוו Sh ס5ח 5ל סכם פ5מהיס מרנות יו מנריה ססיתס תימרולס
 כליו כי ילהק ~ר1נ רק סומר ליננו כי נבגו כסס כלסר מולדתוול5
 ים )יצחק. לו אשר כ) את אברהם ויתן )ה( סברית:נכרת
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 על שיהועיי הטורפי'
 התורהעד

 גנרל נימל מגרל לפי' Dnh(bn 3כ2ורי היסוי )ל דלמרינן מסלמקסיס
 סופריס מדגרי ו5ל תורס מדברי )ל יורח ליגן סגר ית דגר ומתר5"ט3ל
 קסס סלינו )י זכרלס קסס לכהי קטזרס מגני ל3) יסמעל5 תיגחומיסו
 כורכ סלחריס חו30 סיס 5ל ורגב 5ן יקרי 3ילחק כי 0נלמר מחוסכ55

 חסיו 5פי פ" )סם מסר טומרת מס ים נמדרג . סירו0ס  5כגיןלי
 סכי ל"כ . 50סס 5ל"1 יקרות 3מדס 5כן סגד51 נמס 5כ5ניססקורליס
 ס0ס מ5מדס ומס נו יתעסקו 3טומיתס סלפי5ו ססס 5סס מסרעירוסו
 ומ0תחוי' נתרפיס עוסקים לותם סריס ספני נו סיסתממו יסעוסיס
 למסור ולכי מ5עונדס ל15 מגיחו 5סס יטר סכתידות 5סס סיגידו כדי5סס
 זקן )ה( : טעתייות נו והדכו 5ס1כירו תוכלו נטומלס 0לפי5ו סס)כס
 סמקוס חסדי ספור וסול טונת כ5 ו0נכ 5נו n1Sbct כ5 0רל' .ושבע
 וישב )יא( למותרות: טתיויס סלמס כנסס טונס ומרס3לדיקיס
 סלינו נענור פ"נ . ססול 5מקוס קרונ רואי. לחי באר עםיצחק
 היי שני ואלה )ין( טסות: כמקוס לל5 לסלו 0נטס כן למרעיר

 ונדרך . רניס טכסיס יסמכל5 בסיפור 5ר2והינו סרמ2"ן כתג .ישמעא5
 5סודיע חייסס ומספר ותו5דותיסס סלדיקיס ננגי מפכר סכתונ כיספ0ט
  תספור  ב51מ ובבר מיכעב ייתר  מיס כי גנמו ימי סיפר ו5י סלדיקיס,רוב
 נמקוס תו5דוהיו ס,כיר תכנר כסו חיי ל5 וחוור  רלס  ווי יכענבטופ
 : סלדיקיס כמיתת נו וסיפר סיס תסונס נכ5 כי נסיני וסנכון . o~sסרלוי
 גויכס לנ5 52דיקיס ל5י ולסיפ' גויעס גלמרס ד5י למרינן .ויגוע
 פ" גויכס כי סטכס סרמ2"ן ועי' . לדיק סלינו נמי לפ" נלמרסלהוד
 רומז וילסף לו ויסת כמו מיחס מ5ת עמס וכסמ,כ" חוקי 52לטיתס

 גויכס ל5י יומר כסלינו לנ5 חוקי 53ל פתלוס 0מת כקומר3לדיקיס
 כינני ידיס 13 ח5ו ו5י רגע כמו סנספכו כקומר 5ר0עיס רומז סול35ד
 : לחינו נגוע דכת" סמדנר דור וכלכסי נק-ר כ5 ויגוע דכת" סמנו5דור

 סול סגפה כרוד ננ3 כי לומר" ים לנרכס ר' כתב . עמיו א5ויאמף
 סנוף מן ובספרך נפרך כחוק סול סגוץ כס מתכסק נסיותו כילוטר
 כ5 יכתו ע5 וסטכם סאון טספט סול כי וי"ל . כטיו ל5 סכנודייסף
 : נ50וס לנותין Sb תני ויתש כמו לקיטס יתחגר כלוו לנותיוירן

 חולרוהכירישה
 הוליד אכרהם אברהם כן יצהק תולרוה ראלה)ימ(
 ססכ5 לנרסס כ50 ילחץ 50 פניו קלסתר 0לר פיוס"י * יצחקאת

 חור 50כל ריוו ילחק לק ד סי5 ,1
 כ5 נקרי 5כך גדדו ל5י l'S,o~ 5י תינוי ד5ל ילחק לת סו5ידהנרסס
 ורנס גד3 סולד פי' לנרכס ור' - מירנ יהדס לסר מיכן נכי ל05 כמוסמו
 כתנ וסרמל'ן . גגו יוחק טע5 ויס5חס כדכתיב יוסף נרכי ע3 יזודוכמז
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 התורהעל ררצרצרל7 הטור פי'ע
 0מכ3ס 63נסי לחוור 3כהוב 0מנ0ג כי סיחם נלנ ו0החי3 חור כי סנכוןכי
 סניסס ססו0 ע"כ נ5נד ינר0ס נן ילהק תירוה ל05 %3% %מר 3יוים לנרפס גן יסמכ56 חלדות ול05 סימר 2ס2י3 כן וכסס 0יהס ריסל5

 נלנרסס סיתחי3 רפוי מס" וכור הנכור סקדיס כי וקץ ונמכיםניחום
 למנות לרין ס0" כז לכסוח רוס ס5י י3י וכברסס תו3דוח 03%וייסר
 כי קומר עתק ית סליך 6נרסס וסהחי5 חור 5כ7 קטורס וגגייסמכל5
 3לנרסס סרס ספחת 0ט5רית סגר ינוס 6סר קמעים למר וכ"כ זרכ3ו יקרי 2ילחק כי 5כ5וס סיחםננו 65חר סוייד hS וכללו תולדותיו לנדוסו%
 : 6מס בני סס רק 5לנר0ס תיחס תו3דות סיין קומר יוחקוכנוד
 וקסס . כסנסלס סיתם מגיס מ נח פירס"י . רבקה אח בקחתו)כ(
 מי ד6טר 60 כ5 יבמתו כ3 0נ, דנפ' ורצד ככרח 03 קרי bub'ל"כ
 ס5ל טי5חק וגילך פריך סיגרסנ0 ילדם ו3י לסתו כס סגיס כמרסססס
 עדיגרסג0

 סיסמי
 מלני ד5מ% קוני% ומלי סיהפ55 קודם סג0 7' כמס

 מ0יתס יע נספרי . כניס י"ג 05 םכ0ס כד 03ריון ר%וי' סיתס ס%3ילחץ
 5פי הימי ומי0ו ח3וקיס סמדרסיס ו5פכמיס כסנסיס סנים י"רנת

 . הארמי לבן אחות : ע3י0 05הפ55 מגס ן' 03 סמקין 5מססספרי
 %סרן לחות גניות לחות כמו 0ג517 יח סס ע3 לייחם 0כתונ 7ר7כ7

 : עלמו מתיר תנוס סחין 03 ו3י . לו ויעהר )כיא( : נחסוןלחות
 5פי ייפשט וזפי כורמות. סני כ5 מרינין ם0יו פירס"י ויתרוצצו.)כב(
 ויכקנ סעור לים כמוס0י'

 ח"
 נרח וזכך 5יכקנ עוק5יס וסערות

 לנכי וס 5מס 00ריון לכר גדול כן לס פירם"י א"כ. והאמר :מפגיו
 סע"-ו ~bs ממנת nblS עתידין סניו סנטים יטב 5סעטיר 03ריוןנהיוס
 נקריס סכתר5%ו 3פי ואט . נמדרס כןליתל ס5ס וסלם 0ס5ייכקר
 נסוי. 070 לני 5ט0 מכ5ת חלני כן Db והימר סתפי5 קרונט 0יתסכי
 ותלמר 3ל 05 וימרו ככס 05ס לירכ Db 5נמיס .hlhf-f* פי' לנרכסור'
 5גסיס סס36ט 65חר וי"מ . סנסיס מסיר נסריון ממונס 6ני 3ט0ל"כ
 ות75 ס/ יה לדרוס מהלחרת 6גכי וס 3מס ל"כ %מרס 5ל 05ולמרו
 : סימות לינני 30ויי נכויס לני 5מ0 כן Db פ" וסרמב"ן . ס' לתלררות
 ס3סס 5ט7רסו וס5כס נסופס יס6 מס פיריי ה'. את לדרושוהלך
 05וזיע רנהס ס%5 חי ס" הכדיין לע"פ 65נר0ס 5י75 רלה0 3לולוי
 %ת ירטתי כמו לכרס כ5 5סהפ55 ס' %ה לקרוס פ" וסרמ"נן . לכרס15
 ס0י% נענין כי הפחד ס%5 6ותס סתיכ . בבטנך גיים שני )כנ( :ס'

 . ת%ומיס סטעוברות סנסיס דרך כן כי כרינון סו% תיומיסמעונרת
 יעכר ורב : לכרס ויפסק ז0 כור יעסו 5י וטעהס נסוף סיסי'OD לרמוי יירתח נתחזית מרינס מכסו לסימן ל%3 ו0 ס" ס5ל 0ודיעסל"ג
 יכנונו ורנ נמי וכן לכיר יכנוד סרג כפםט" ולסכי 05כי נדרס .צעיר
 . ירותני/ ם3 מחורננ0 ל%3 נור (chSnn %3 0חרנס 6מ65ס חסוס5עיר
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 התורהעללגילדות הטורפי'
 : לכיר יעו_תסרוס פי' ל5קיס קוקות מסיות ורנ כמו רבוי 05ון ור3וי"ט
 %"נ5ככ3ו .תמרס סול סילק וככנו . עשו בעקב אוהדת וידו)כו(
 : סרחם נפתיחת נסני5ו לחרת פסס יטו תצטער ו5ל כמו ציליכדי

 סכקל'ס ילחץ נסתנו מס 5סס קרלו ס%ניסס ויכק3 הנרסס3ירום5מי דליתי וס% נמורס bnsh וסכי סקנסס פירם"י . יעקב שמוויקרא
 קורס סקנסס 15 קרי סילחק 5פי קומר לריך נסתנס bS סם 15קרלו
 )כז( : סנוף לתר כד סס 15 קר% bS יכקנ י53 נסתנס %5 5כךילירתו
 וכתים fsb טכסיסם נוף bs מנס י"ג כד פורס"י . הנעריםויגדדו
 י"ג %תר כד זס 50 ור0כוהו ~ס ס5 לדקוהו ניכר %5 מ"ט יפרדוטמכיך
 טת גיוס 13 מסרי 0גס י"ג נגי מסיו ספי' טס כ5 קסת ומיסו .טכס

 וס' ילחק סנוור קודס ק' ק"ס גן סי' וכסנופנו קע"ס ומנותיולנרפס
 כסו ס" סגים ל מלותן י"מ סכס ט"ו נכי מסיו נטל% סכומן לתרמנס
 חי לנינו לנרסס סס" ולכ"פ רסננותו נודכ ל% נסתר כנירותכוסס
 %הר :גיס 3' כדן נגן ילחק מסיס ים ונמורס . טורס פינס ספירמקרי

 קס"נ %5ברסס ססי' ונמני מנותיו נחס3ון לותם טוגס ולינוסכקידס
 3סנס לחד יום נסיות מקטבות סנים תח0ונ ולס וכצר. יכק3כמנודו
 וסיס Tnb יוס פחות סניס סקל ליצחק מיכ" כגון 5ס ממכהת 0נסחסוד

 וב מנס י"ג לכמו סיס לנרסס וכמטת %חד יוס פחות קם"5%לנרסס
 %5% מנס 5יס וח0נ קלגס נסנת %חד יוס %נרסס מנכנס נמליימים
 ימ%5 יטיל טספר %ת דכתינ מסוס נסנס %הד יוס ממת קומרסק0ס
 יוס פחות ס"% 03נת 15 מנואו ילהק וגני נסנס ל' יוס חסינ סכ%וכת
 לוכן סיס סמלייו ותיל . בפיו ציר כי )כח( : סנס rcn '4 5ללחד

 יוחק 50 רפיו ליד כי ל"ג . נפיו יתן ליד כי ועי' סנתינ' חסרוסטקר'
 וסרמנ"ן . 5יד יודכ ססיס 5כ0ו לוסנ סיס ולכל ליד 5לכו5 רני5ססיס
 ~עדירוהו 5מכ0יו סלט 0מכגס ילחק 50 נפיו ליד כסו כלו' מ5ילס מסו%פ"

 נו5מוס סירנו . עיף והוא השדה מן עשו ויבא )כמ( : רייסוכמוסו
 15 ולמס ימות סיד ילכי5סו 5ל סיס למות סו75 לנכי סכס סימרוזסו
 ניכרים טסלכיס חיות לדי כדרל 3סדס סטכם ים ונטדרס . נכורסלז
 כן וכל לניו גללן רוכס נסוס יכקנ לת ומלי לטות נפסס וכלתיללוי
 וניח% סו% ל5ל גפסי סימינ מי כלן מלין לטות סולן %נכי סנס%מר
 ידו 31aS יכול %50 כד סדרל שכינוי גפתו סכיפס ס5כיטני ס%מרנמי
 חתר סלחרון סס%דוס י"א הזה. האדום האדום מן )ל( פיו:5%
 כיוס. מכרה )לא( סוס: מלדוס תלכי סלןוס מן כ% ס5כיטני כסול5

 תרגם ו%ונק5וס סחף. %ח כיוס יקטירון קטר כסו סכת ככתכיוס מקרי 50 ופמוטו . 3רורס טכירס 5י מכור כן צרור ססו% כיוספירס"י
 יוס 5ליוס סכור למר לניו מות %מרי סמכירס כיות 3כ3ור דיקכןכיוס
 נו סת%3 יוס %3י~ס פ" 3יו' כחו כיוס ופ" . סמכירס %ז סיחי0תי'
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Dyלרנ1לליררן 
 קרוב סלתם 5יוס b~b לינו סמכר פי' כייס וי"ט . ס5י מתסיססנכורס
 וסול ס5י סכ5 מתטות 5לחר סכי ס53לו טנ"ט 03 סתטו3 וטונקמות
 ננכור0 סיין סכר ע0 תימס . )מות סו75 "נכי סג0 וימר 5דנריוסורס
 מס 5ן קיימי כל מגיס פי ירוסת טמוס ולי נקנין מנתפס דגרסלינו
 סיס סיכקנ מסוס מתרליס וים כקוס %סר bs 73 סכור מלגלסלירס
 5מי טס5 רלמון ילל מכסו tSh ר%מוכס טטפס סנו5ד נכור נסיותרלוי
 דבכור נסיר% 51, רלסון ילל לחרון סנכגם בשפופרת טיפין סניסגתן
 חסנ סיכקנ וי"א . תח5ס סרחס פטר וכמו מלתל תליי רחסנפטר
 סנכורס וקנס 5ילחק לנרסס כסס כלסר נחייו 15 לסר כ5 15 יהןסילחק
 פי" נכורתך וי"מ . לכרכר כך כ5 פס פתחון לגניו יסיס ס5לכדי

 ו5כנדו מפניו 5קוס סגדו5 קלחיו וסררס גדו5ס ונסוג סקסן םלרי7גדולתך
 סיום טלני סיירם טס ל3י סטנו קנס ס5י וי"ל . 13 סיטכורת"ס
 "מר סנכורס ננזוהו וכסו כיוס מכרס סלטר מס וזסו סקנין ח5ו5כ7
 ולכ"ט 3עו5ס 75 טוכרס לנכי מכס סיוס מלנל סלירס עם סולןלחס
 מלמר טס מכ5 כיון מ"ע נכו5ו סקנין 5חו5 סקוס סיס 5ל ולי75פטעס
 ל%5 סל3 סבל ויכקגני סלטר וזסו נכונו סקנין כתפס סקנין ח5כיוס
 סטוכר סי מכלן טדקדק ז"5 הרא"ש וא"א : סקנין סיחו5 כדיניוס
 ט5וס סטוכר טי לו מלני סיירם מס כגון כ5יו ח5 סקכין תלין דבר5חנירו
 מכח ח5 מסמכר כליו ונסנט נמכרת סלינ0 לתריס כ5 15 סיס פסכ5

 מס לפי' ל5ל םנוכתו נסני לקיימו לותו סכופין מינעו' bsססנוכס
 כקוטכר

 ויעקב )לר( : ססכוכס נסביל טכר 5יס דקרי סכי כדתזיכי
 ל%5 סנכורס חליפי סיס 3ל 5לכו5 13 תנתן סוס י"ס . לחם לעשונחן
 סנכורס ח5"צי 13 סנתן טס לנ5 וסוהין סלוכ5ין סגומרין לדם נכיכדרך
bs"ותת :נוס ינרי~ס ר' כתנ . הככורה את עשו ויפז : סכתונ פ% 

 כסו לת ל30 סילחק 5דנריו רליס וסניי ממון 5ילחק סיס ס)%נפנין

 וגס נזיד נסביך נכורהו פוכר סש %5 בבית DnS סיס ושיו לידונסני
 רנקס ס5חס ולין 5לן ססת%ו0 טסו טטכטיס יום נכ5 לוכן סיסל5ו

 וסרטג"ן . 55נוס ונגד 5יכו5 5חס 5י וגחן סלטר ריקניות נידים5יעקנ
 סכוסר ית "בד וליך גדול כומר 15 מניח לניו מסרי סנסתנם כליולסר

סמו"
 מיתת לחרי כתינ כי ועוד לניו טיחת שחר מיד סיס זס כי מיד
 ס5חס ם%5 וטס תמסיר מיל סרס ונרכת ילחק לת ל5קיס וינרךלנרמס
 סיתת וזסב כסף 13 נתכס ו5%ו סיס נורת כי וזסנ נכמש יכקנ %תרנקס
 ולמר סמ~יס כדרך סליך לסב וילהק ושסורגו 5ו )ירונ קגלס נומוספת
 קסור' נפמו סתסי טטנו ~סגות :רלס סטטכט" 15 עסות להר5נרכו
 טכיר סכתונ ל%5 ס5ס ורלון מ5ל בתפן לוהו ויברך ססכיס בעתננפסו
 : 5מס פת 55 סנכורס מנזק פחזותוכ5
 סיס % יו5י סוטרן נתנ * הראשון הרעב מלכר )א(בו
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 התורהעל ירצ לן ורנ הטורפי'
 לנרסס כד 3עו5סרכ2

 סזכירו 5כך כי ויתכן כחס. ותזכירו 5ור7 טס כי סטנו סכתונ מונס כיע5
 נכסס ומס למכריס ל3רסס ירד סנכנורו ולוטר" %ותו זוכרים סיוכי
 חרד י5 13 סנה' כד לבותיו כדרך )ען ילהק חפן סיס ולכן גדום כנודגו

 תטימס עולס לתם ס3"ס 15 סימר רפ"י ספ" כמו סמניעס וטכסמלרימס
 יסרל5 לרן כשיקר חסונס סיינס פ" יסר56 כלרן חסונם סלינסt"Db ססיי כלרן ילהק ויזרע לקמן רם"י ספ" וטס . 73 כדלי 5לרן חולםולין
 5פי טלריטס ט5ירד מנעו סוכך וי"א . יסר56,קיתס מלרן 5עו3ס26)
 ממס 5ל%ת יכון סיס 5י מס יורד סיס ולקו ססענוד גוירת נגורסמכנר

 )טלרים לנרסס גלות כי 5נניס סימן ,ס גס כי סרמל"ן וכתג - קזעי
 סס כי גלות סיס 5י 6נימ5ך ל3 ולכתו סס סיגלו 5נגיו סימן סרכנמפני
 ג5ס כי 5ג5וה רוס, סרע3 מפגי ילחק ס) ירידתו ל53 נרלונו יוסגסיס

 לנותיו מגורי 6רן ססי6 פ3סתיס 5לרן סיס וגלותו כרחו נע)טטקומו
 וסגלות כסדים נקרן מסיו לנותינו מגורי מקוס מסיס ננ5 5ג5ותורוטז
 פחד רק ס0 15 סיס 51ל %סחו וקחו %5 כלסר ילחק למכסס דומסססו6
 וימר 13 ומזר יומת טות ונלקהו ס,ס נטיס סנוגע לסר ומתחנהוגנות
 זלעפות מפני סס ג5ו ננ5 ג5ות כך נגרית 56יו חזרו כן ולתר מעמנו5ן
 כן ולחרי 5מ5כות סריס גדו5יסס סיו ל%5 עכוס 51ל כבדוס %31רכב
 ענר סרי ע)יסס וס,סירו ויען עמו *5קיו יסי עטו טכ5 נכס סי%מרו
 : ננגין רסוס ונתנו חזרו כן ולחרי סננין נטלו כן ולמרי וספחוהסנסר
 *נרסס נימי מסיס לניט75 סו6 מ ספסר . אבימלך א5 יצחקוילך
 ינימ75 כקרי דוד נימי וכן %נימלך יקרי ססי6 נעת פ5סהיס מ5ך סכ%5ו

 וינימ73 כמו ייטיב 6ו5י ~נימ5ן ס3ך 5מלריס נרדה דגנתו סיס כיונסנור
 מלנסיו ליס %31 סמנן נס גגכ 65  ולכפ"י סי% לחותי ולמר לסתו ע5סיגם 7ר7 ממגו נקמו סמקוס מלנסי ל5ל כ% בניתו 51ל גו כנע hS סצויחבכנור
 s"~h סכם לחד סכר כמכט 13 %מר ו5כ7 הנרסס מענין טכריס סיוכי

 . אליך אומר אשר בארץ שכון )ב( : לנין כסס כיסר חט6עוגו מניי וסייח סלרן מיגסי לחד נם סיכסך סי' קרוב ל52 נס נגכנו ס%3סגזסרנו
 לוטר %סר צירן סכון %הת נפעם 15 סילמר ענין זס סיין סרמנ"ןפ"
 וסכת מלרימס תרד 56 פירוסו כן ל5ל סז6ה נקרן גור נוחריו ומידל5יך
 נקרן כתס וגור תחנס ס' פי כ5 ופסס פכם נכ5 56י7 קומר לסרנלרן
 עוקדם *3יו וירי סיסיס ויתכן יתככס וירכל 75 כי פ)סתיס נלרןסלת
 לסר כלרז סכל טלרימס תרד Sh 15 נלטר סטקוס מן 5לתס קודםכי
 כי רניס גורלות סכו55ת כתס ככען נלרן וגור סס נסיותך לניךיוסר
 לרנות נכ3 35כח סרכנ מפני ממקומו כוסע וסיס לתכגס ו5זרכ7)7

 %51 תסג כין 15 נימר 5נרר' וננ6ו 15 יקטר 6סר נכ5 נסכןכנכן
 השבועה את והקימוהי )ג( : ססס מלות כ5 כנר ס65 ידויר כי~רט סולרי
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 לןערלךררצפא
 יכנור bSc 5סנטיחו לרין סנ"ס לין . אביך לאברהם נשבעהיאשר
 5קייס לתר זרכ 5*נרסס ולין יכנור ס5י סול פמוט דגר כי חנוכתוכ5
 סניכקנ לע"פ סנריה נכרת כ4ו כי נילחק ל)* ססנוכי4נו

 סולרי
 קומר

 והקמותי פי/ *)ל נכסו ו5ל ססנוכס נו 0יתחייס קמר סג* מפני סייכוכן
 ווכקנ 5י5חק %5נרסס נסנכתי לסר סנ' חסו 15 סגסנכ מנוכס בסוןסול
 תספיק כי לריך סיס סs"sb %5 סכ* ל5* 5ילחק סגסנכ טליגוו5ל

 ולחד %חד כ5 כס נריח בכרות כדי גן סנ"צ כסס בלניו סנסנכסנוכס
 כור ויתכן . 5כ7 דלוי סיס לחד סכ5 ו5סודיכ כנוד 5סרנו'עמלנות
 סנסנע ססנוכס כלמו נילחץ סיתקייס סז%ת גסנוכס )ילחקלסוסיך
 וסתנרכו %5נרסס *מר כלסר נכמיס נרכס סול סיס" לניוושנרסס
 יסר סמנוכ' %ת נך וסקימותי סכהונ פי' ויסים סקרן גויי כ5נזרכך
 ניכקנ כור 6מר וכן נכוייס נרכס הסיס לחס פי' %נין )לנרמסנמנכתי
 אברהם שמע אשר עקב לה( : וצורכך ס%דטס מספחות כ) נדוגנרכו
 )כריות מניות )סרתקס גזירות כנון פירש"י . משמרתי וישמרבקולי
 סתורם כ5 *נרסס קיים רנותינו בדכת ל"כ סרמנ'ן וכתג 5סנת.העבות
 דודתו נס% וכמרס nfne מתי ונסת טרנס יכקנ סקיס סי71 *"כוקמס
 כמדוס גס סתורס קייטו ס*נותיסס סניון מלנוח כסרס סתיס סקיסוטכס
 מסייגו f'~b *תריו גיתו ולת נניו 6ת ילוס *סר למכן כדכתינושכיסס
 וספיכות מ5 ומלותי נח בנני ממסר 5כריוח פניות טסטרתי בפרייכוסס
 וחורוהי %י5ן וסרכנת 3סמס מרבכת 50 וכלליס סחי מן 6נר חקותידמיס
 יסמור נסס סוסיך וסו* נח גני כ4סס נלטוו 15% סנכ) כ"ז ולסורדינין

 החועין וקנכ סבנת מסמר מכקנ סירסו ומס מנכס וחומרותדקדוקים
 D//D נתכסית מעמס כ5 מכידס מסי* סמלות כ5 כגגך ססקו5ס מנתסיני

 נטכמיס סקנס נרומ כובס סתורס כ5 קייס כשנרסס רן"5 מדכתנר6ס
 נקרן bSb *וחס סמר ו5י וכוסס טלווס סמינו כמי כובס וסמרונדקדקיס

 מספט סמלות כי כטרם וכן *חיות סתי נס* )%רן נחולס ויכקננגנך
 מלוס וסטלנס מקוס נכ5 סגף נתונת סוזסרנו כי %כ"פ טס סקרן5ל5קי
 לחרי ססג%ס *5קי7 ס' סנ* 6סר סדרז"5 כמו ידוגנ טסןסגתחלס
 נמלריס סצנת 6ה סומר מסים דרף5 וניוסף ס*נוח ניטי 6סונססיותס
 וסיס טכו)ס חדוס כ) כדות ססי* 5פי סמלות כ) כנגד סקולי ססי*מפכי
 וכ3 . עעז כזצדי ע"נ h'~ltS סכו)ס נרגלת *מונת )ננץ 7DSS כןהוסס
 זלת וסמר סמיומד נמס סס*מין ס5%סות *טונת מסמרתי ר4פסטדר7

 )ענודתו רניס לססינ ס/ נסס וקר* ע"ז כ5 נס וחיק נבנוסמססרת
 נגס וקת ס%מט וגרוסת גנו ועילת ע%ר75 5ך נבך לוסו יסר נכ)טלותי
 ובלוות ולדקם מספט כוסס וחנון רחוס לסיות סרס נדרכי 5)כתוחוקותי
 וטלות וכנויו וננכיו נכלטו סטי)ס ותורותי 6חריו ניתו ו6ח נגיו6ת
 5* סנניס וכ) . היא אחותי ויאמר )ז( : )סס תורס סם כולס כחנכי
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על יו2 לדי2י הטורפי'
 את פצחק יצחק והנה )ה( : *חרת *סס גני סס *עי *מרו 15ס*5ו דברורי

 מסרי סיס ~ss דבבית 5מימר ו4כי גיוס שטס מלסור יח'/,פ . אשתורבקה
 סגור לחלון מפניסר*ס ועט וסרי. נטפחו מלפי) חכם 7ת)מי7 ויה *ותו.רלס
 מטתו סט0 סיפן תימס ומיסו מטתו ו05מ0 לסלפי) כדי סכסכו סביןכיוס
 סרי כליו 0ילטכר נכונס *מר  יסורי  עין 0ונכ 15 מסיס כיון  וי"ל רענוןנסכי
 0מס bs~ ויוסף סתומות נין נו5דס סיוכנד כד"מריגן 3וי 0מס נטי מכס*ומסלי
 ניד( : לניו וניח *חיו רכנון כ5 מ5טכר ססיס סונט 13 כסיסלכ"פ
 חסנ כסן שמר bSI . רבה ועבדה כקר ומקנה צאן מקנה לוויהי

 מלמר נמקנס סיתת נעני5ס נס 0נתקגיו מסי* כירן נס סנתגד5מגדו5תו
 5נו סי6 ותרפס כטון מקנס כ7 כ5, נציתי "יז סט)7 מלני יני גס13

 )ים( : סטקנס מזכיר כן כ5 טכמכו 5ך 3פיכ7 טניתי גדול ניתןכסיות
 נתאוררו גרר פרוכי ~י פייס מיס סוכיר . היים מים באר שםוימצאו
 מיסי ויתטכטו )תוכו סנח5 מימי ויתטלו ננחל ססנ*ר נכנור סמיםכ5
 בסנינו יתמעטו וקל ממקורו סגובגנ קומר חייס טיס ס,כיר כן וכ5סגח3
 מירין סכתונ סרענ"ן כתב . עשק הבאר שם ויקרא )כ( סנח5:מיעי
 כסתר כנין נו ים *נ) מדוס סוס בו *ין ו5כיורס סניורות סיפורכגין
 יכסו *0ר D'~sb קנית רומו חייס מיס נקר כי כתיר דגר 5סודיכ נ*כי
 סרוטז כצק *ותו וקור% תייס טיס ניר תזכיר כן וכ5 יוחק ס5בכיו
 ססחרינוסו כד מוחטות כטס כסנו וכסו כסנו סתכסקו יסר רבלוןקנית
 סמו סקר* סכי סנית וסו* סר*סון מן קמט סס סטגס ממס קריוסמני
 *גסי כ5 סטנס כתנו ט5כותו נתפלת *מסורוס ונט)כופ טכתוננסס
 רחובות *ותו קרי וסייסי ססמרינוסו כד לסטן 5נו סיס ימיו וכ3יסורס
 ומלס רי2 נ4 יכסס וסו* נימינו נטסרס סיננס 5ינגות מכחיד סביתסול
 . תירא אל )כד( *חד: סכם יגננדכו ססכ3 בקרן ופריכו ננבו4נו ירחינוסל)
 טסם יר* סיס כמו ורנו נרר רוכי נו וגתקנ*ו עכוזיו %נימ75 ססנריחונכנור
 נכנוד ol~a 5קרלתו מג* סמ75 נ5נ וכתן תיר* Sb ס3"ס סנטינוולכן
 י"מ מ5ס נפ5 . ובינך כינינו בינותינו אלה נא ההי )כה( :נדו)

 נינותינו %ר *5ט נ* תסי *מר ילחק נשקי )יסנכ ר5ס 3*סלניט75
 עמנו תעשה אם )מם( . ונינן ניני תסי נס 5יסנכ רגיל סיגיפ"
 15 כעסם נרייק כרת ס36רסס 3סני5 *5* נטרלו סיס נר כי כליוילחק יני סם* יר* ססיס נסני) )* ממגו מפחדו מס סרמ3"ן כתנ .רעה
 גס *ו5י מלאנו וינמק ום5חגו סנר" סטתרנו נכנור ימרו ו5ככדוודגינו
 . לפייסו נלו כן וכ) סירן מן ,רכנו *ת ורכו ויגרסו *חגו נריתו יפרסו*

 טות תישתו סוס ניע סגופם כ5 כלין מלוינו . נגענוך לאכאשר
 וקת מנותינו פ75 *ת ומטור . מוב רק עמך עשינו וכאשר :יוטח
o~cלקחנו 5י גן נקנ*תינו גס כי . בשלום ונשלחך : מכס 5ססמר 
 גס כי ויתכן . תוסס גרית ככסס נו* כן כ5 כמנו מכסית סכוסרעכ5
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 לרןולזיררןפג
 ס5ס בניתו וסיו ט5כיס לרנכס מסרג כח ורנ מלוך גדול %נרססמסיס
 סיס נגרית כמו לנימקך גי וכ"כ חרג סו5ץ %ים שמר וסמנסמקות
 עהה אהה : ט"רלו וינרסו נו י5חס פן TS"'ih ופחד מלניו גרו)ילחק
 סכה ימתגס %נ5 רכס כמן לכסות -ינו 5ל5 יין כי %ץ פ" . ה'ברוך
 : נטולך 75 ונמיב *רלי *3 5סונ ותלטרן כוסס ס*תס סחטסנכנור
 מס ויכרו 3מכ5ם ס,מור סול סרטונן כחג . יצחק עבדי ויבאו)לב(
 וגיוס ססס נימיס סמ75 ונ% לותו לחפור ISno כי נ"ר ילחקעבוי
 מכרס סנטר מסו, נסוגי וקרונ . טיס מ5,ו כי בסרוסו 5כתס גיוססנרית
 וימנ ס%חריס כס פ5מהיס סתמוסו כי 5כדס כנמות סנכ 15 וכהןלנרסס
 )לג( : גביו 15 סקר% כ"ס כול גס מס 5ר וקרי *ותו ויחפורילחק
 סיג כן קרלוסו למר סנלר סס כ5 פי' . שבע באר העיר שם כןע5
 סס כ5 סביר וכקרלת סס טנסנכו ססנוכס סס גנ5 כן וקריוסווסנן
 סקרון לקחו כי סתטוסו ופ5סתיס סיקס לטסכן רוטז סזס וסנגור .סנלר
 פי' לנרכס ור' . 5"5קיס סדורון כס סלרון כסינו כן כי נו וחפרווחזרו
 וההיין )לה( . יחרת עור סי% "ו סנט נקר נקרעת דנריס סנימנצניו
 כ5 ילחק נמת כך כ5 טלויוה סיו ס%5 5סודיכנו זס גכתנ . רוחמרת
 סנרכות: 5יטו3 סני יכקנ כ5 ני4 3*כן

 ילחק נדכת ס" סרמ3"ן פ" . ועלקה ומן בו וולדו )א(כבז
 ו5סיות סיין םינחו5 כמו 5נר7 '"

 סננו%ס הכולס 15 סגידם 5ל ורנקס סצכור סו% כי 5*5ק" נריח נע5סו6
 טלות ע5 שנר ילחק ס" 5* סגידס ל5ו כי לכיר יכנך ורנ 5ססניטר
 וכחס סכ5 ויו"כ גניי סו% טחסנס %ו 15 סגידס es לניכות וסחטתססס
 נ"סנתן חסנס כי דיתי טרם נננו"ס 5י כקטר כד 15 קוטר ילתס %5מ"כ
 זס נסנה כי זכס b'o1 ממיס נידי סכ5 וינים 4כקנ ינרן 65לכסו
 כדי ססס D~D סנס סי% *ו . תפלס וננפח נ5נ טפיו יכקניתנרן
 ור' . כ51ות נתכנו 25דו 151 סחרנ ננרכת עסו וגס יכקנסיתנר7

 לרין ויינו לדיק ~סו ימר כי יכקנ *ת 5נר7 מדכתו ס" ם63 פ"קטתי יופי
 כי טטכמיס 13 לכמות ולמר 15 תוכים 31%י נרכס ולרי7 רסס חסוחזוק
 כסו רוס"ק טטגו סנסת5קס 5פי סכינס כליו תסרס סממחס טחוןלולי

 ם6מר כטו ניכקנ מסופק וס" וגו' סטגגן ככגן ויחי נ5%יסכסמליכו
  רות וחקתו סטמוס מ"חר סקול *תר 5י5ן סיס ולכ"ח יכקג קו5סקול
 וי"ט . לנרכס עסו וכס ס5* כ5 גדו5ס חרדם סחרר ומס סנרכוסקורם
 לא זקנתי נא הנה )כ( : לנדו נרכן ולכן יכקנ כס כדן גןסנכנס י5* סנכור סו* כי נכסו 5סתחי5 סרלס ל%5 סניסס 5נר7 רכתומסי/
 קנס *חין יכקנ כי חוקן תפסיד למות וטס מוהי. יוםידעתי
 3סס וסרוס 3לחד ומיעט תחד ריכס ותכן פי גב5 ככסי לח"קסנכורס
 ור' *וחס. סתורן סקרנ פירדתי . תרייך )נ( : קיימין דנריוסנכור
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 עלהתורה רצילדיתפ"הטור
 סכ5יס סם ופס כליך נ% קת ולמר סמ)יס נס סנותגין סלספס פ"לנרפס
 מכין . ציד לי וצודה : וקסתן ותלין י~חרנ סס כליל ין וקסתלהקיל
 טסתיטתו. לוכן ס" bS סכירו סללו כסו ס5 מכסיו מכיר סי' 5לסילתק
 ס" נפיו כי וי"מ צתן סורג בסי' נומס לונן ס" סיין תימסמיסו
 ועשה )ד( ! פיו נלמרי סלדן נפיו ליד כי וזסו ולדן ו5עופוה 3תיותנוחס
 וכ"י נכורתך כפסדת לכי5ס ידי כ5 כי ואוכלה וגו' ממעמיםלי

 %מר 5ל הילהק לכ/,פ ה'. לפני יאכרככה )ז( : 5ך תחזורלכייס

 סנרכס סתתו5 יודפת לגי 5וץר ססס ס,כירס )פסי תנרכך נכנורל5י
 5סכירו כדי סינוס הסס hs אבי. ימושני אולי )יב( : סיע ס/ מלתכי

 כדרך פגי כ5 ידו יסים לו 5כסקגי ל5יו סיקרנני לני ימוסני 6מ'ל5י
 נכי ורוב נקועו יכירסו סם% תסס 65 יין תיטל . ננו כ5 כל3היצת
 יכקנ קו5 סקול סימר ומס נקולס סוים סיו ולולי צקלס ניכריםלוס
 נקוץ 5דנר קולו מסנס ססיס לו ממיס סס ומזכיר רכס בסון מדגרמסיס
 עלי אמו לו והאמר )יב( : כן לכסות סיודכיס לדם גני ים כילתיו

 כסס5כתי סס 5י למרו סכך נגנויס יתלמר 5י כהרגמו * בניקללהך
 * הנרול בנה עשו בגדי את )סו( כתונתי: כ5 לוריסל לני מנכסיוסניס ידירך ככס טהוך סיס הסרוסך כ5י כלו' חסרון בסון ור"מ . סעלסזית 5ך סגתן מי יקhib 55 יק55ן 5י וי"מ . לכיר יכנר ורנ ס' לתנדרוס

 גי סלדקת נכנין 5ספ5יג סקסן ננס ויעקב סנדול 3גס כסו ססזכירטס
 ממכרת מתון וסיף ומתן ונכצוד ננרכס סנכור לת 5סכיר 3מו5ידיססמנסג
 סנרכס 5סכניר סוס סטורת כ5 נו מסתדקת סגדך ורססת סקטןלדקת
 בנס ינסו דגרי ית לרבקה ויגד למטס כתונ וכן לקטן סגדו5 מןוסכנוד
 יער',בי קול הקול )כב( : סקטן 3כס 5יהןזנ ותסטה ותקרלסגךו5
 וליך סרמנ"ן וכתג . נפיו סגור סמיס סס 5סיות גבסו דרך מליןפירס"י
 סיס 5, סרס ליס סיותו נסנור תסג ולוזי ילהק נתיני רסכ כסוסיס
 טמור סלינו נמקום יזכירנו סמ, מפחד סריס סמיס סס 5סזכיררגין
 נכנור זס סיס ספסט דרך וכ5 5לדקס. זס 13 ותסג כוונס נ4לו

 כתנס 5י וסלל 15 נ6 טסיכן וישח* יין לו ויבא )כה( י סקולטניכת
 מגן יין 15 סביי סננרי56 נמדרס ולעזי 5מטעמיס 5הס bSb 6מו15
 : ויין 5הס מניל לנרמס וגני סב, 56ל 5טונס יין סתיית מלינו ו5לונדן
 ליעקב דומת נקוץ סימגין סגי מכס ימר בני. לי ושקה נא גשה)כו(
 סימכיס 2( נין וערייך ננגךיו נ/ סימן עוד hh*hh~ קונסו רומסנמסוט
 ודלי נקנו מלמר ס5נ צממסצת סדנור סו% ר6ס פ" * שדהכריח בני ריח ראה )כל( : ברכו כסו נגדי ריח וסריה ל5יו כסקרנ כןוע5
 מגוטריס נגדיו ססיס וי"מ נרכו. כן וכ5 ססדס רית בגדיו וקוטו סדסליס מסוי ר~פרהיס כלילי פי' ססדס כריה מריתיס נגדיו סרית זס סולגנסו

 5%קיס ימר פירס"י * האלקים לך ויתן )כח( : נסרס סגד5יסבנסמיס
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להתגרהרצןלדןרצפה
 טסמגי לסר לכסו לנ5 יתן 5י רלוי יינו ולס יתן רלוי ס6ס סדיןטות
 עסו סוט סנור טס" לע"פ Ts יתן רסע בין לדיק נין מוסנן יס"סירן
D"Dלך ויחן : טכוין ס" כי5ו 5דנר דעתו סססכימס סנ"ס נפיו כתן 

 כסס 15 סיחן נרכס ~ון זס ,ין סרמ"3ן כתג השמימי ממלהאלקים
 מירד יו ט5 רבוי 15 סיחן ימר ולקו מקוס נכ5 יורד סט3 כי ססמיסטט5
 ~רם לרי7 ע"כ נרכס 5סון יסי' לו נעתם נ0מיכ' ונתתי כעגןנעתו
 פ" ס' נרכו יסר סרס כריה מלמר ססס ברכת נו סס1כיר 5טע5ססחחר
 רכס תנו6סו 651 ימות ס5י מלידס נענין נסרס נט5לכהו נרכו0ססס
 וסגרכם סירז ומסמני כשמיס מט5 נרכם עוד 5ן יחן נוס סנרכןוכמו
 ופירושו תוספת ותירום דגן ורלה ס5 1ל"1 נמי 6י . רנוי לו תוספתסי6
 כי נמי לי . ותירוס דנן רו3 סקרן ומסמכי כממיס טט5 סל5קיס 73יחן
 סל5קיס 5ן ויתן לטר ולכן 5עו3ס ספסק 5ס ולין מיי תמס 56קי'מתת
 ססטכס כזוטר סלרן טמטני 5ן ויתן ססמיס מט5 לרמתך ע5 חיין ימיכ5

 גס לטר ~bs נרכו 51ל 56קיס נטחת נתן %5 ולעסו סלרלותסנכ5
 יתס לסר נעוד טוחנן יסי' ססטיס ומטן סלרן מסמני ברכס %לנתי5ך
 יכיס בעודו יך 5עו5ס ~ס 5ו יס" %5 כי וילנד יכ24 כי ירמוז ססת"נ
 בביר הוי : מלכיס ס5 נכתרים קרונו ססקיפו 1"5 רבותינו מדרסוסיטר נגורן ונתקיים * לאומים לך וישהחוו עמים יעכרוך גכט( י טונ15

 ס5ל ל"5 ע"כ ל"כ לחיו ע3 מיגגר וברכו עסו מסול סנור סי' *לאחיך
 ארור אורריך כד5עי5: לעיר יענד ורנ נננולס 5רגקס סנה' טסידנו

 סלריקיס ירור ולורריך ברוך שנרכיך למר וננ5עס * ברוךומברכיך
 ולע"ג . יסוריס וסופן סקוס תחלתן וסרסעיס סקוס וסופן יסורים.תחלתן

 וימר מחזר סתם מלכי ללור ומק55ך מנרכין ולנרכס כתינדנלנרסס
 י%5 וכסככנס סדקת לתר עלעו סטטין ככנס כסריסו מלטד 3טסילילות י יצא. יצא אך ויהי )ל( : ונסוך נתח5ס נרכס וסרי נ7וננרכו
 שליד סיכל סנסנל יעקנ מסול חסנ . אתה מי )לב( : 15 וס75כוסס
 Sbn לכך %ותו סינרך כדי טטכטיס 15 מניי סו% גס סי' וברכוגוסו
 סלעק ליחן דרן זס וכי יהר. ברוך גם )לג( סילת: לידע 6תסמי

 ס" 6דרנס יסי' נרו7 גס וילמר יחוור כ7 מסחר יותו 5נר7 רימני)ומר
 מנרכס ילמין bS עסו ופני ימרת פעם סגרכן כיון ועוד סיק55סורפוי

 מסו% סרמנ"ן פ" 5כן נרלונו טנרכו סעחס מק נטרמס תיחסרלסונס
 וגס סלנרכ?ו snib פרטות יכון סיס לסר לז סלד ליפס סי סווסכמון
 כרחו ע5 ש" גרון סגם נטי לי blQ. נרוך כי ידעתי עכ"פ נרוךסיס"
 סקופ נרוח ידע לותו סנירך עלו כי מנונו סנרכס 5סעניר לפזרסלי
 נרכחו 15 סלסונ בנו מלנד מידע סחרדס טעם חס סנרכס עליוסחוס
 ליפת טי תחוס סימר 6ע/,פ . במרמה אחיך כא )לה( :15בו5ס
 דעתוכתן

 וסניי
 ואת )לו( : קרננו רק נרכ' סתחע סל"6 סיס סיעקנ
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 התורהעליוילדיין הטורפי'
 *מר בכבר %5חי7 גניר הוי נרכת זס יין . לעברים 5ו נתתי אחיוכ5
 כסכין כנדים סס יסיו ו5י וזיתיו גציר סיסי' ולכמר 5ן ממתיו כניר מן)1
 גני 75 ויסתחוו כ5 5כנדיס 15 גתתי *מר *53 נתחיו כנר יסורסכי

 סי' ס%5 יכ'ש . אחיו כ5 ואת : ילדוניו כנד ס0תחוו%ת סעו**סך
 *היו וי"מ . כסו 50 *רכו כ5 קומר רניס נ05ון ימר *חד י15%5

 משמני הנה )5ם( : *חס יחי סכי כנוו קטורס ובגי יסמעי5 פ"קרוביו
 5ך 5תת %וכ5 סנס פ4 מנס 5סון סרטנתן פ" מושבך. יהיההארץ
 ו%5 תכנוד %הין כי תסי' 50ו סממ50ס %צ5 ססמיס ומק סירןטעמני
 סירן מהמני סיס" יספיק )0גיסס כי כלהיו ותירק דגן רוב כן גס 15גתן
 ויתן 5יכקנ וימר מטנו יותר ריסונס סמנורד לכבד רלס כי המטיסוטט5
 מגוריך %רן %ת גרסתך יתל ו5זרכ7 י 6נרסס נרכת *ת 5%קיס5ן

 מט5 יסח "כסו %נרסס טתנת כגפן נקרן ותירוה דנן רונ 515סיות
 5פי בברכתו ס0ס מזכיר %5 ונכלן *חרת נקרן סקרן ומעמניס0מיס
 עיעקנ ס0מיס 5ט5 סקרן טסמני טקדיס וסכ% ססס 15 סוכיר 5*מכסו
 ססטיס מט5 ,ל15 סזכיר ס*5קיס ס,כיר סניכקנ 5פי ססמיס מט5סקדיס
 נכון לין ס*5קיס סזכיר מניכקנ 5פי נכסו סימר כמו טכ5 ביעקב למרו5*
 נתרנ7 כמו . החיה הרבך ועל )ם( ל כ) כ5 כלון מסול קפי מכ5קמר
 מ550 מחייתו סיס" ל% נחרנו ילי5סו ס/ הרנו מליד סס*כי5וני ידים*מר

 נמ5חמותיו 0יל* נרכו b~h תעמיס וטT1b~ 5 נמ0טגי ברכו מכנרסיויביס

 תתגבר ס%5 רק תענוד יחיך וקת מחריו מיד וימר *ויניו ניד יפו)ו5י
 גזרתי bs קומר פייסו תענוד יחיך וקת 5ו סימר 55 י"מ . *היןע5
 פ" : %5דוגיסס ספרסיס כדרך נחרנ7 סתכנדנו %56 כנד כנוד'כליך
 נלסון )ו ימר 51* סירן מסמכי ס,ס נלסון 15 *מר )טס ספד"רצינו
 *מר כ7 *65 כ33 לכסו ילחק ניר7 65 סודקי סירן טסמני 75 יתןנרכס
 %רור וקורריך 15 וימרתי 5יכקנ כנד סגתתי7 5נרכ7 6וכ5 )6 %גי15

 2וס S~h בקרור לסיס מברכתו 727 סוס מחסר *נרכ7 סקסכמל*
 15 ונתתי 5יעקנ מנירכתי וכיון טומניך יסיע סקרן נמ0טני כיחתנהס
 וכ) נטונתו טונס 75 גס סגס כנדו ו"תס .ססמיס ומטן ס*רזט0מגי
 : כנוד ורן כזיו נוס* 15 תסיס 56* כנד כצודת תכנדנו 650 תהיסחרגן
 רודס וסו* טרזון נר ותמסק תגבר כמסר פ4 . תריר כאשרוהיה
 ופרקת וסמלות סתורס *ת נניו יקיימו %50 נזמן וסוף טגסר כנר3כ5
 זנית תחזור לכסו סממ50ס סנתגס נ05ון סגו מיכקנ וירן וימרנוכס ונ* יכקנ זנית כור סמעס)ס תחזור ס%5 זס במ0מכ וסיס וגו'עוזו
 נתמרס סטסיח לימות רומז וסו* מכסו פ" מכיר גריד וסינידיכקנ
 . הריך כאשר והיה : תקומס כון 15 יסיס ו%5 כסו 50 זכרו סי*נדנימינו
 5סס ותתפ55 נ0יח7 תריד מדקי יותר נ7 יכנרו *0 פ" נסיתי 6רץכסו

 טד*י. יותר נו )כנוד לסר*) כתן ס)* )ו רמז לו*רי7 מכ) ע131ויפרוק
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 התזרה על ורצרןן5ןיפז
 תרדס תחתיו 5סיות רולס יינך כלפר סו* חסר ומקרל רדוי ל'ור"מ

 ויאמר )מא( : לולריך מכ5 כולו ופרקת *רלס מסם ותכנוסבלומות
 זסרמל'ן טלוסניו. 5לחד סודו ג5ס Slb' ר'-*נרסס *מר בלנו.עשו
 לכ"ע למירס נקרי נקנו *דם 0ימ75 סססכמס כי 5זט 5רי7 ליןכתג
 טס כ5 יתכחס ו13ס 5יכקנ סיסרוג נקנו סססכיס פ" בספחים דברס5*
 למיתת מלפס פסיס ספוט 5פי אבי. אבל ימי יקרבו 0:15כ0ס
 . ליק55גו בחייו יסרטנו ob עפחד מטיס *ו 5לכרו רלס 5ל נמייו כי*ניו
 היסרוג *גי ל53 *קרנ לגי *מר tSb לניו למיתת מדפס סיס esוי"מ
snbl5סיס 5* כי . ליעקב ותקרא ותשלח )מב( : כליו %י ויתינ 
 מסיס נוצתו ספני יו ממגו פחדו מפגי מכתו מתחני מסיס מסשוי
 סנרכות כ5 טתנחס פיר0"י . להרכך לך מתנחם חמם: כליו5וכק

 אשכל למה )מה( : כלין מתנחם לו 5ן טתנחס כמו ת"נ .בסריגתן
 כ5 וים וכרו. יכקנ כ5 ימרס ספוט 5פי אחד. יום שניכםגם
 . יוחק עימות גיוס 5יכקנ קטרוג למר סכתו ויכקנילהק

 3כן סומנ"ן פי' ועשו* יעקב אם רבקה אחי )ה(בך[
 וכנו יכקנ*מר

 סכתונ מזכיר *סו למי 5נן מנגוה ל0ס לקמת יכקנ כ3 ילחק הלוסנסמק
 *נרסס נ0ני5 י5ל 5כ0ו גס סילוס סי' ורבוי כסו 50 *סו *חי גסתסיס
 יחד 5סזכירס ר5ס 5נרנס צתיכן וי"א . ניכקנ *5י תסיס 5יוזרכו
 *ע"פ קלחיו כניר תסיס מנרכס נו 0נחקיימס 5סודיגב יגנקג 5סקדיסכדי

 הכמל סייגו ויכקנ כסו *ותו ויקברו כדכתינ סקנורס נסכת כסומסקדיס
 סקדימו ססכתונ וכור לרש מהדס נ* ויעכר כלרן יו0נ סיס 0כ0רמסוס
 לסיכקנ רנקס0סיל *חי ס*רמי 35ן *3 ימר 5כך זס רסכ ו5דיקט5דקת י5* סילך תתסס 50י מסוס וי"מ . יכקנ 50 וכנותו סיבי5ותנכנין
 דומין נניס סרוב וכסו יכקנ *0 נכסית לפיס 5נן ססיס נ0ני5וכסו
'nesכ5יסס: ורחמס *מס היל כי זס לת זס יסרגוויש *חיו מכ5 *י0 היפרדו 5יותס וכן וכצו יכקנ לס ש"נ . סיס 

 ויצאגירשת
 סדיר ~י חינה* וילך שבע מבאר יעקכ ויצא3י(

 015קפגס
 . ארן וילך ספסט "פי . 00 3ל מכס 50פי מיד פרנס וילך פ" ויסיםסמרן
 סיתס סילל מפרס ולח"כ 0ס 0יסנ סמקוס 0מפר0 חרנס וי75וי"מ

 ספ0ט 3פי . המקום מאבני ויקח )יא( 0ס! ו5ן נמקוס 0פנכס5יכתו
 : לחד ינן ונגזמו פרנס D'~ib רקח גו ודרסו סמקוס מלנני לצד5קח
 רנותינו דרסו רניס מדרסי/ . ארצה מוצב סולם והנח ויחלום)יב(
 מ0ס זס נו ויורךיס כו5יס *5קיס ומ5לכי סיני סר ,ס סורס וסט .נוס
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על שב(1רי הטורפי'
 ססר%סו וסכון . ויורדים כוייס וסכסכי סמזנח תסוי וי"מ .ולסרן התורי

 11SD נחירת וסכן ט5לכיס ע"י נעסט כלרן מנעמס סכ) סגנולסגח5וס
 עסיכו DIS" )ו עולס כ15% סרלסו ~ניו וידוכ גרוי ססכ5 *כ"פגבלסס
 ככייכה טילן 3יד ססכ) מלע"פ וסריסו ס5יהותס 5ע0ות ויורדיסס5יחותן

 כענין 05מרו כמס תמיך ויסית ס' ח5ק יסיס ל65 ט5ל7 ניד יסים%5
 %ות, ועוד ת5ן %סר נכ5 ו0מרתין כמן לנכי וסנססג%'

 ססר%סו ננהי
 * עליה שוכב אתה אשר הארץ )ינ( : וירידתן ע5ייתן מוכיותד'

 יכנס נהרס סתס6 תחתיו *"י כ5 סקפ5 נו ודרסו *מות נד' 15 להןטס
 סיס עליו ססכב נמקוס כי ספ0ט %לר דצ"ל הרא"ש וא"א :5נניו
 כילתי ו5י יר סקריו כינרסס 5י רנותינו כטדרס נסתמקסקוס

 תקרתו
 כולס ס5 מסתיתו סמ0ס ססתייס לנן וסו% נית לקרצו כיכקנ ל5יסרס
 1 סגתן וכיון סקלוות 3ז/ וסוס מתרחנ סיט וממנו סקרן טנורמסו%
 כנופר ורגנן וסיס )ו סנטר וסו סלו סגנו5ין כ) מטילך מסורסכיקר
 וכחון ככוכני.ססטיס 15 "מר ו5ל ונגנס ולפנס וקדמס יטס ופרלתסקרן
 3ד' פרן מעפר כמו 15 רמז 5%ל 5לנרסס מלמר כסו סיס ספה גנ5צמר
 ~:ס ומרמס ימס ורכל יפרו כ7 סיכנ ס%תס טטקוס סעו5סרוחות
 גי'( : טלרים נ65 נחוס %נין יכקנ גמדת וס*כ5תיד סדרתו חסוונגנס
 ססו6 סטקדס נית . השמים שער וזה אלקים בית אם כי זהאין
 ומרל 3ן יוסי הר' ופירס"י ולמיס וסקרננות סתפ)וח טסם לעקותסער
 כנגד סיס ספוכו וכמלע 56 נגיח ורכסו סנט נ%3ר ססו5ס רגליסיו
 בית עד היאוריו חזר סתפ1 ס%5 וחכר לירן קמנל ויכקנ סמקדסנית
 וסקסס מלרן. קפילת סיי תו ל5 נית כר 5קריתו טמוריס סר וקפן5%

 ס5סס וקימר ימד ו36יכזר )יעקב סלרן קפילת מרמס ססספרסרמ2"ן
 קפלט כל )*הישר מקפלס וכמו ויניסי יעקנ י5יכזר סקרן 5ססקפגס
 ססתפ55ו טקוס ע5 כנרתי *פמר ד*מר וכת סמקוס סני ו5י5יעקנ
 ושגוב ופיד 6רננ6 15 קפלן המיסדר בדכת" כיון סתפ55תי ו5ל נו%נותי
 נמקוס ופנת סירן 15 קפלס נהרן 5סתפ55 נהנו סגנ5ס כיון סרינמקוס
 5סס ונ* סטורים כר מקפן ו5י 5% 35ית סח,ר ו65 *נוחיוססתפ55ו
 החזור סטרת לחר sh מת עד ויני ממוריס סר סיקפון טעם טסוכון
 סתרן מניצתי יסרי) ירן גנו) סוך ועוד ימים כמס ל5 נית עןמחרן
 נסיות טט)ו יותר דגר כ5 מורס לסלעית סיין וכוך קדם %רן מרןכי

 ורקס סנכ ננלר סיס D~IDC סרגלי סוי ופ" סמקדם בית כנגר6מלכיתו
 חזר עמס נחנרון סיס מיניו כסנהנרך ויכקנ סטקדס נית כנגדספוכו
 קרית מטר* *ניו יוחק 5% יכקנ ויגל סכימר 5נן טנית כסנ,*5יו

 נוחן ים סנע 5נ%ר סלד סריגי לני *ף צנע מנלר סורסס מסיכןלירן לחוני קלית כסנפך יב6 למר 5חרן 55כת כסליוסו נמדרמ ו6ית6ס%רבכ
 רסות )יטל סנע 5נ%ר ולך יול% %יני 1bS ולס יון% סריגי רמות5י
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 ה התועל.ליהואשט
 ססו5ס ריי סיו ומס 55לת רצות 5ו ונתן *5תנס מרקות וריס מסו5ן
 ססו5ס ,סיפורו ורלם 5תפ5ס סממיס-וטונ סכר סו% סנכ סנלר ידע5כן
 ועלו  סמקדס דעכנגד

~Db 
 ונץ רעיו נסי וננקר ירסיס ניח סיסיס

 סקימס סכעתו נמקוס 3ל ססקיס וסינן מלרן קפידת סי* תו נרגענחרן
 סנה' נמוגו חזר וימס סכמידס *5 נניח וסול ל) נית לינו סגכ 3לרמסרי
 עמו מפגי ננרחן י74 סגרלס 5ל5 מ,נמ ס0 וכסס ל5 נית כ5סקוס
 נית מקרלו שוטר הסוקס סרקם נמקוס סספוכ כנגר סקיס ל5ילחין
 2"ר יסורס ור' ירום4ס 11 5ל זמרל גן כ"י 50 ומדכתו 115 וסי*ללויס
 נן יופי ר' כ5 ח5קפיטון

 זמרי
 וריס ננית,סמקדט ענוד ססו5ס ולמר

 5ינס נ5ל ויפטר טווני קנית גל ,ס לדיק סלרז"5 יזסו עתו גליססטס סני מס ו5ן סמוריים סר סול נמקוס ויפגכ ו5דידי' *5 נניתספוכו
 5ח כיר וסי* *5 ננית ספוגו ורלס ססוי נמקוס רגליו ססעסוריס
 ו5דידיס לותם סקיס סספוע כנגד ניס לדכת כי ל5 נגעו סמלנסוסקיס

 ס%ניחי
 יחזור וכסנמ5ך לתרן וסלך סנכ מנתר , מיל* ננטרל דליתי

 סמוריס 5סר וגל סלרן 15 קפגס לנוהיו נו מסתפ~ו נמקוסו5סתפ55
 סנכ 3)כתו,מנלר 15 קפגס סמיכותיך ונכ) מס -וס טו7יס סכורןויתכן
 את ויקה גיח( נחרן: מסם סמוריס.ונחורתו 5סר 5מונ ונר5ותונחרן
 ד,3חיס נתרץ נפרק bnlh1 *ע"ג מראשוהיו. שם אשרהאבן
 יהיה אם )כ( סרי: ננמס סדיוט 13 סגסחטס מדנר מזנח עוטיןדלין

 סס5דיקיס סחטל יגרוס ס5י מסנטחגי סנטמתו 5י משמור . עמהיאלקים
 יסיט לס למר ח5וס ל5ל סיס ס5ל מסוס וי"מ . ניכמס מלטיניסלינס
 כמדי ס"ס יסיס נן מנוכס כון וי"מ . סמ5וס 3י ויתקיים למתסמ5וס
 . ol~SbS 5י ססס סיסים יני קנית 3ס5וס לסוס כלמר כן נךרךוממרכי
 יערלו 5נגי סיוג) יסה: *ס כמו חנלי סלינס לס מ5ת סיס פ"וסרמנ"ן
 ים 5סון 13 נופל סעחיד סנד3ר כסיח 06 יסר וכסו סיו53 כסיסיסםפי'
 והיה )כא( : סמכמס יתקיס לז קייס סיסיס,סתכיי סומן כסיד*פי'
 עמדי ס' יסיס *ס ע3 5מע5ס גמם7 מסול פירס"י . לאלקים ליה'
 יו עמדי יסיס 0% סרמנ"ן וכתג וגו' וסלנן לו D'~ihl 4 שיתוגס

~Jse
 *5קיס קנית 5י מתסיס סולת סלדן כמקוס סג2חרת נלרן ססס

 ס' 5י וסיס *גי נית ל5 נם5וס ומנתי וי"מ . סמעסר לת לוגי*ומס
ol~5hSסגות טכמס ספטוריס דרכים 5סו5כי סכלן : 
 * קרס כני ארצה וילך )א(כמ(

~D'P 
 הלרן כסס מס

 כ2ר וסל וכור קדםנזי
 5סר ותור נתרן ביות נו טיך מסקך ממ"ד ספיר וסתי חהנס וידךכתיב

 סנל' מס מ5 מקוס מסו* קדס 3ני 5לרן וטסס.ס75 )סתפ)5סמוריס
 5חרן: וס5ך מנס י"ר סס ו5טד סקדס סר ספר* נויכס מוסנס,ממס*ויסי
 יחלפו ס' קוי כי *ממכינן וקר% פרט" . בשרה כאר והנה וירא)ב(
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 התורהעלרישמתי הטורפי'
 צ

 לריכיס סרוכיס כ5 לסר סגדו5ס ספנן ססעניר כח ססס 15 מנתןכח
 סיכסס מס כ5 רומן סכנין סכ5 13 דרסו וכור . 5סכנירס 3ס3י5סותתקנן
 טסם מעלס תורס מסוס לו סקורת רוח סולנין סיו סמסס סכדריסיסקו סמו* סנטר מן כי רגלם 5מ 5לן כדרי ונ' 5נס,מק רומז סנלר כיגנניו

 נח5 כד תמת מלנו% הנטיס סכדריס כ5 ממס וכלספו למיססמסלס
 סינן לת וטסינו סקורם רוח סו%נין סיו סטסס מלנן לת וג55ומלריס
 לסר ו5ל . נהור בן לבן את הידעתם )ה( : סנלט רג5 כדמונח
 5כ3 וידוע כיכר וסיס יניו בית מכ5 נכנך סיס סגחור 5פי נתויל גן5נן

 Sb כדכתינ נחור סס כ5 נקרי ססכיר מס ע5 ועט . ונתולל 5נ1ויכ, דכתינ קר% טוכח וכן סמו כ5 מייחסוסו 5בן רלס ו5י פמות סיסונתו56
 נחור מסטו מעיר סר מזרכ מסול 5נ1 לותו ופירס סל5 )כ7 כחורעור

 ויאמר )ו( 3נתול5: מכיריס סיו bS1 טמיר סר מכירים סיודמסתמל
 מפני לממרני כת 13 סט עמו סקוס סיס" לפסר וכי פ" . לוהשלום
 רעה כי לט( לותך: לסמור ויכל סעור סר סוף כי סקוס ויקטרוכסו
 וס 13 וסי' רוכות ,' סיו יהרו גננות כי רוכס לנום סי% פ" .היא
 לו טללן לרכות 5סמס קלית יכונס סיתם %51 רכות 5יס עיני כימפגי
 קטנס סיחס רח5 לנ5 סרועיס נין 5ס5תס ר5ס ו5ל גדו5ס 5לסססיתס
 ויירקו נידירו וכסן נמקומו נכנר טרו לנ3 ס%נסיס נין 5ס5חס חטםע%
 לנרסס ס5 ממספחתו ס" כי ממנו לנוע 3נן סס" לו נגוחיו Shמגסת
 נפסוק פכטיס ג' אמו. אחי לבן בת רחל אח )י( : ולנועכסר
 תסו% ססיבס וסול כסו יכול ס" "6 רמיי לניט כי 15 מלמרס למולחי
 )יב( נרמ%וחי: לגל ולמוס סיס sn~S דומים נניס ורוג למולחי
 מסוחר ססול לנרסס ר' פי' הוא. אביה אחי כי לרחל יעקבויכר

 . לאביה והגד ותרץ מנסק: טמס מניד קודם כי ספיד וכנרופירועו
 ס3ל מס כי 015 לריכין לנו yb1 סרמנ"ן וכתג . לטס סמתספירס"י
 מסיס בסניך סניוט 5לניס ל5ל ח" סיחי, לס לפ" למס )ניתטגידס
 ~י cnb5 ססנידס ורבקס 5ניהו 5סנילו 5קרלתו וי75 יחוהו נןקרונו
 עצמי אך )יד( מערות: כמנסג 5מ סגתן סהכסיטין 5למסמגתנס
 . ממון 5ך ולין 31סרי כלטי סלתס וויי כנוטר נכר Te '5 . אההובשרי
 ג7 לטפל פכמיס ללחין הכקנת לועך לרחק 3י בסי' לע"פ לן נמילי
 נתב הנם. ועברתני אתה אחי הכי )טו( ונסרי: כלמי סלתטמון

 כס ניס ירחן סרלס מסמס יהכן י5ל סכנדו סכהוב ספר bsסרמנ"ן
 כור ויתכן . *וחס נלסנתו נמקוטס רוכס סי' וסו% מירס 5קחןסללן
 ונסרו כנמו סול כי 13 למר (cSnnt נכרמס כטו דגר 5נן כיקומר

 לחס לחי סכי %מר מסלו ומהפרנס ממס סנתככנ רלס וכיסרויפרנסגו
 יחרים מס5 תתפרנס ו5ל onb מוסר ליס כי קותי חכנוד מכתם כיוגו/
 נוסכורת7 מס 5י וסגידס חוס סתענדני סכגודס סתטי' רולס ליני לניונס
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 התדרהעלרל(ואצא
 סי% סתם וסכנודס נרחץ מניס 1' סיכנדנו 15 ולמר דכהו יכקנועין
 סומר בהוקת יכק3 סיס" כיוון ס35ן וי"מ מדוריס. סיו מנס lb~kמרכס
 3ח1קת סי0י' טמס ול3יד0 3גגי2ס חייב סיסי' סכרו 15 סיפסוק מכיוןסכר
 . רכוה לאה ועיני )יז( : נפסיכס ל5י חייב ים" ו5ל חגםסומר
 ורול? ילי% יונתן תרכס יפיפיס כעג05 שות פי' ימיין לוגק5וסתרגום
 וי"מ . 02 לין ומוס יפס כולס רח5 לנ5 כולס 51ל יפות כיניר כיקוטר

 )יה( . יפס כולס ורחץ נס יין דופי וסיר רכות 5נד עונית כי קומרסני
 למר כגפן מנכות otb תקח 5ל לס0 ממס 5ן וקח לניו 15 מלמרנסביל ל5י נלסס 5כנוד לרן דר7 ו0 לין . בתך כרחל שנים שבעאעבדך

 51ל נס לכנרן 5י תתגנח 5ל ולס מננותין 5קתת hJb ליוני כ157
 סיח? ו5ל סיתס קטג0 לולי כי סניס סנכ ולמר לגל ס5 ליווי כ5*כנור
 נ5"ס  רלס 141 .  הקטנה  בחך  ברהב : סניס  ו' לתר עד 5"יסרלויס
 0יי ו5ל סגדו5 סמול לגנתו רלויס זלה לומר וסו' סגדו5ס ססיתס5פי
 אוהה. באהבהו אחדים כימים בעיניו ויהיו )כ( : נס 5דנררססי
 נתיניו "רוכיס סיו ודלי ל5ל לרוכיס נסיות 5טס 0" סכו5ס 7ר7~י

 סלא )כז( לותה: למנתו מרונ קלריס נכיגיו סיו מסס5ימסואתר
 ימי 1' מלינו 5ל סרמב"ן ולמר . סמסהס ימי 1' פירש"י . זאתשבוע
 נכנדי מהחרס נסן סג0גו גלמר ולוקי 5יסרל5 מסס תקנת י5לסמסתס
 מ ~רם ויתכן ימי'. 1' ל52 5חניו ויכס כדנתינ לני5ות כעניןסלומוח
 ס~ו ימי מגלו כי לסתי לת סנה יכקנ למר סניכית נסנס נכנפכלמר
 וי5כ? cn~b סההן 5ל ל5יס ולנולם פי' חסו 0ימיס מ5ולת מגת0יל
 סלע~נן מטני תירל 5ל מכסס כי כ5י סיס סימיס טכט 75 סיס5יס*5ל
 מכנרתי נכנור יעי כי 5יס ס5 0סגיס מנוע מ5ל 5נן ימר כןולתר
 ענדות ימי יהחי5ו מתי ידוש סיסים כדי לו Dn~b תס5יס 5ל רכתןע5
 ונתנה : סנסולין לחר כמי סתכנוד נכנודס רחTs 5 *תן וקן רח505
 קומר כנוד דרך קומר רולס גנ5? גרדת רניס מ פרס"י . זאה את גםלך
 במקומנו כן יכע-ס 5י כי לנור נערגות 5נן דברי כי פי' וסרמנ"ן . רניס5'

 סנוכ מ5ל ,52 ללוס סיל ג052 כי 5כסות.כן המקוס לנסי יניחוניו5י
 נדבר נסכים סכולנו ,לת לה גס כמקוס לנסי וכ5 לני 5ן וגתגס,ית

 אה גם ויאהב )ל( : נריסוגס כסיגו כקטר ומסתס כנוד 75ונכסס
 נרלסונ? טידכ כלטס לה 5לסונ סעו5ס ממדרן לכ/,פ סרמנ"ן פ" .רה5

 כי ה' וירא )לא( רח5: לה גס למר וכ"כ יותר 5רח5 לסבלכפ"כ
 מכדי ידכ וסברס "הותר 5רח5 סרמתס כ5 ססנ"ס 3ל'ר . לאהשנואה
 לגל :גלס ס5ס וסקוס מחס וי"מ . ע5י0 ורחם כן כסתס נדיק3סנסל
 יומר ולרי7 ממגם יותר 5רח5 סל0נ מגויס 55לס קורל רח5 לצנתכגגן
 )לה( : ריסונס ונתכנרס רחמת ופתח סנולס מסיי ניסוליס קורססרלס
 ו5ל ח5קס כ5 05 סגתן לסקוס 0ודיס כגוחן . ה' את אודההפעם
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 התורהעלרישלה הטורפי'
 ב

 : מקוה עמדה כן וע5 יותר כ35קס0

 לנכי טת0 לין Dhl כ5ט סיתפ55 פי/ * כנים לי ככבך; לא(ל
 . כנות חסונ נג4 15 סיין סמיפירם"י

 סתתת וימר יעקנ ם5 "פו חרס וס ע5 וכי חמיה וקני סרמ2"ןוכתג
 "מר ו5מ0 סיכקדו סגכריות גנ5 "פ" )0תפ55 7ר7 "ין וכי לנכי"5קיס
 ורך ועSD 5'7 05תפ55 55 וקין נכיס 5י ים ולני נגיס )ו סיו 5י לגל05

 עד ע5יס סיתפ55 דעתס ונימת פכיס כ5 ע5 נניס 05 מיתן "טר0ספסט
 דנר0 ונוס מלער מפגי עלמם תמית לין ו"ס פכיס כ5 ע5 נניס 05סיסיו
 סק ויונה יתענש onlh נ"סנתו כי וחשנ? )"חותה נקגלחס כסוגןס%5
 5יעקנ וחרס כלערס חסות ס5" כדי נגיש 05 מיציו עד ויתפללויפר
 כדרך סדברס ונעבור פנים כ5 55 סתסמע בידם סלדיקיס תפלתסיין

 נמקוס סיגינו וימר יפו חרס נמיתת0 5ספחידו 0ל?ונוח גסיםנענועי
 פרי מגע ממגם כי חושת ויינו פסיס כ5 ע5 סעקרוח )פקודס"5קיס
 ע5 תוכן ס5ל וכסרלתס ו5סכ5ימ0 )ויסרס כדי כן וימר ממגו ו5ינטן
 ויסמע חסו לסלמס כתפ55? יעקנחפנת

~'Sb 
 אמהי הנה )נ( : י5קיס

 S1b' למרס סרס . ממנה אנפי נם ואכנה וגו' אליה באבלהה
 ו"2נ0 ימר? ורע מסרס עכ"פ שיוליד 5"נר0ס ס2"0 כנטיתו f?5 כי"בנס
 נ5ס0 50 ס' מסוס וי"מ . גניתי לרתי ס"כגיס 2שני5 ככרס "נכיגס

 עו5מיס לזר ניס-ס' כי וכתיב ורוב 5כס ס" כדכתיב 15רע סימןמסיי
 3ס"י גנרל כוסססעו5ס

 מרחן חון 3סמס ס' לות 5סס ?י0 מלחרות וכ5
 5"נרסס וכן סלחת 5? סתע5ס סכין נ' 5? סיס נכס )ו -k-CSJtk כןוע)
 סרמ"נן כחג . בן ליעקב ותלד )ה( : נסמם 0"י לות 5סס נתוסףוסרח
 וליננו נסס ומ"כ חפן כי" כי 3ן 5יעקנ כשפחות בכ5תזכיר

 כקר"
15 

 טסי וגן חמסי גן נילס ולמר . "5יו מתייחסים יעקב 3ן רק ס"מ:3ן
 : נרימוניס כן ס~כיר 51" יחפון נכונס כי קומר שנגיס רבוי נעבור5יעקנ
 ס"ק" נמ5יכת נתחגרתי ידו םכ5 פי' . נפהלהי אלקי' נפהוליגח(
 ס0סנטיס D~SD "5ק4 נפתולי ו~מ . ?מסכן נמ5"כת נ55") סעשסכדרן סמקתי נניח מללכתו 5ס5מס סעסס גפתני מסנט ססי' תירס ממנוסילל

 סרמנ"ן כחנ . מלרת עמרה כי לאה והרא )ם( יס: שנטינקרליס
 סכלמר %5 לס עקרם סיתם 5י וצרי 5נע5ם מפמת0 5ל0 נתכת5ט0

 רונ 15 סיסיו ורלתט מנטים י"ג 05עמיד מעתיד ויודעת נגייסססית0
 . רניס נניס סיעמיד כוי עריס 3" יעקב ונס ומשפחתם ממגשסנניס
 נגיס סרגו 5ל וילחק וינרסס cc13h5 סלרן סגתכם סידוקו נענורויתכן
 דור כי סירן ית 5כחו5 ורעו ערנות כדי כסיס לגרנות יעקנ חפןסיס
 0יו נד סנני סם ע5 י'מ . בנד לרה ותאמר )יא( : תגס ימונורניעי

 ריויון. וגני נד בני ויגסו כדכתינ ימריד נקרן כח5ס כקחת שנגדורלסוניס
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 התדרהעלילעואצג
 מפתתי 5קת כי גי נגד מנעלי רו*' 6ני מכהם ס*מרס ננד rl~sו"מ
 ל60ס%50 רה5 מפחת וכן טסרס נכיס 15 סיו ס)6 סגר כנ6 לנרמס כי 5י55רס
 קרס מפחתי 5י וסכגים ממני נגיס 15 0ימ 6ני Slh מרע נגיס 15סיו
 ננוח קטרוגי כי 6סר לסני גס קרקס כן וע5 ני ננדוילי

~/sbt 
 סיס

 ר' כתג . דודאים )יד( גניתי: לרתי מפההי סכנסתי ממכי גג"15
 וים olb לורת ע5 ומן ריח כתנו סדוד6יס וכן טוב ריח 15 סיסהנרסס
 . קרס הו5דתס כי ידעתי 5* ולנכי 5סריון 0יועו5ו וי"ל ורייס ידים)?ן
 נפקדס נתפיס כי נרימן ו5סתעננ 5ססתעסכ ניגן רלתס כי סרמנ"ןיכתג
 בדמום ססו6 ספרי *1 סדוד*יס ענפי סניי ורקונן סרפו6ות 3דר7 5"רה3

 וידים נר"ס 6דס כדמות גנמוי וסוף ס0ר0 *נ5 טוב רימ ז5כסהכוהי'
 והקרא )'ח( : 5סריון סיועו5 נוזיו 6ומריס וסמורם סניף 3"ירג5יכ
 מפן ל5ל לתריפ לין למי מכמס מכר 5קר6תו סי' רפוי . יששכרשמו
 ספהתס 15 סנתנס סכר מכריס 5נ' רבוי יסמכר קותו קרקס  b~bלהם
 הפעם )כ( : למו"ס וכנוד בפי' *ותו פירסס ם63 56ל סדוד6יסימכר
 מעיקר כמורס כדיית, סויון נס גימר ו5* בה. ילדה ואחר)כא( י נלכ5ו עמו לנספני ולרין 6ס5י 5י יספיק 5* טנניס טרוט . איש*יזב5ני
 ע5יט מסתפ55ס 656 5סו5יךס ר"וי ססיתס מרה5 56י סיס 5יססריון
 : 55יס רת5 מנטן ותת5פגס סספהות מקהת פחות ננניס ה5קס יס*ם65
 5י יתן מעתס יכקנ שת"נ יוסף. את רחל ילרה כאשר ויהי)כח(
 סי* וגס כמגס נניס 5י סיס כיון 0לגרםגס יותר 5תומ 15 ם6ין 5י75רמות
 )כז( ת5ד: ס5* ומן כ5 יגר0גס מם" כי קורס עמו סו5כ' סיתס 5"6ו5י

 מגחם מסיס וי"מ . נסיק 05ון נחס כ5 וכן נסיתי פי' . ויברכנינהשתי
 51" 5רנ5י יותך ס' וינרך "מר ויכקננתרפיס

 כלומר ענוס דר7 ננ5מ *מר
 . לביהי אנכי גם אעשה מהי )ל( : מתגרן סייח לניתן סנפתימיום
 ו5סומכס. )נמסס 5סיות יני ולריך נכי 56" לרכי 5י עומין 6ין כתה עדפירס"י
 סקטניס כניו סיר?וסו ו5י 5יעקנ 65ן סריס מלינו %5 סרמנ"ןוכתג
 כקמר קניתי 6ככי נס יעמס מהי פ" "5" סנים ממ צן מנססוסנרו5
 שה כל טשם המר היום צאנך בבל אעכור )לב( Tn?JS:עסיתי
 וכלוא . סוכר כסוי חים דמיינו מס כ5 פי' ט5ו6 16 . וטלואנקוד
 *ת סמו* גיוס ויכר נכ0יי' מפורם וכן סגקנות ססס . בעייםונקור
olrn~ססיס כ5 נכמנ" כי . ככשבים הום שה וכל . מכויס כ5 וקת 

 ונתנס ססיר ומ*15 נו 5נן ססי' כ5 מסיר סכסניס ם5 וננקנות חוס13
 51ס2" מכין סילדו וקוהן נניוניד

 5י וקםס נסכרו. ימיו "13 דוגמת
 נקוד מס כ5 מסם מסר דכתי2 סלי.ס וניו כתיסיס נין סכנמיס סכגיס5מס
 סתיסיס מיקמר רמוי וסיס נעוים ונקוד ו:,ו6 נכ:ניס חוס מס וכ15ט5ו6
 o'cllnc *ת סכו* ניוס ויסר נכמי'ס בנקטר כמו וס 6תר וסוסכ~יס
 תום וכ5 ונו' וסט5ו*ות סנקודות סעויס כ5 ו6ת וסט5ו6יססעקוןיכ
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 התורהעל לנאיי הטורפי'
 חוס ונכם3יס ושנו* נקוד 3כזים סיס סוכר כי סרמנ"ן וכתג .נכם3יס
 חוס וכ5 וט5וי נקוד סם כ5 מבס ספר שפסוק פ" וסכי וט5וי נקודונס

 ס55ו מריות נ' מכרי וסיס h?Sul נקח כס 3כס3יס חוס ונס פ"3כס3"
 3כזיס וטיול נקוד דסיינו מסס 31' 3כם3יס h:iul ונקוד חוסדמיינו
 5ד3ריו רייס וספי* וכהניס סזכירס ם5י כמו 3כזיס מזכיר bSוסזכריס
 מריס 56י נכם3יס 15 סיס 5ל ו56ו חוס 'מריס נמק5ות כסס %5מסרי
 וכן סלקן מנחר מסם נכסניס סכרו 5סרנות תקנס כסס bst נמליחוס

 סריסו ע* נקודיס כקודיס סלקן כ5 סכליס סכהודיס סריסונחתומו
 ססוסיף ומס נכםניס מכרו סיס וט5וי נקוד גס ודיי *5י חוסמריס
 וכיס כתיסיס נווכים נכלי 5סתחס נתו5דותס סבין מפני נכסניסחוס
 קפס ד6כתי חקן ל* לתקן ונ6 חוס. נסס 5סיות סכזיס נתו5דוהוקין
 : גוונים נעלי נכמניס מלוי סיין כיו, חוס מרלה נמק5ות כסס 565מס
 6מר יעקנ כי סרמ3"ן פי' . ההישים אח ההוא כיום ויסרללה(
DnDוספרים ס6נ 5זרכ מסס וינן סנקנות ססס נכויס ונקוד ט5וי 
 נמקוס נרנ5יסס קונן מכט 1Ch סכהתיס 6פי5ו וספריס וסנקנותסזכריס
 *חי דפרסית וקמלי חוס וכ5 נו 5נן 6סר כ5 נכסניס וספריםסכקידס
 ססס ונו' סס כ5 מסס ססר דכתינ כזכרים סזכיר יכקנ נס ססריספיר

 מספרים סכזיס גב5 חוזר נו 5נן יסר וכ5 לפרס ים נמי 6י .סתיסיס
 כסמתיסטר6ות פ" נכסניס חוס וכ5 5נן מריס סוס נו 6סר כ5מסס

 : חוס מסיס כ5 נכסניס ספרים וטלו* נקוד דסיינו 5מע5סס6מוריס
 ופ" כמסיכקנזס סיין חמסין יס לבנה. בקל יעקב לו ויקח)לז(

 סיוכ5 מס כ5 5)בסו/ רם6י סיס ניל םכרו קניות ססככימו כיוןסרמ3"ן
 סיס 5נן כי סירכם מס כ5 נכו מיכסס יגנקנ סתנ' ויו5י כן סילדוכדי
 סמק5ות נריותס נכנין טרגימיס סיו 65 וסרוגביס nbrc נתוקדהיודכ

 כי ניסן ניטי נסנס *חת פסס *5ל 5עו5ס לותס שיג 65 כינרסטיס
 פכם נכ5 טסיעס סיס סיס יסים 5ל תמרי ממי מסו* סכלןנככטיז

 D'b15D 5יכקנ נוקדו ר*סונס נסנס כי וי"* . כקוס 55נן כסיר סיס5י
 מסיו *15 נפני סמק5ות ובס סמ65ך 15 סריס *מר ססס ננרכתרניס
 5זס יחו סול גנונ יולידו כימר 5בן ילמר ס5ל כדמותס מיו5ידו כדיס5י
 הפריד והכשבים למ( : 15 סגו5דיס 5סס סמקוסרות ס)6ן יחס נכ5פי'
 וכסס 5כלמס ספרימס ונקודיס כקודיס סנו5ןיס סט5ליס פירס"י .יעקב
Dnibויתן ח"כ לקינן גופות סנרן ופני שחו נפני וסו5יכס 5נד ערר 
 5מס *"כ וסקנס 5נן. ננתן סגמנ* חוס כ5 ול5 עקוד Sb סכןפני

 סס נס ויכסס יוקידו לסר וכזיס סתיסיס גס 5קח 51, סכ3:יסספרים
 כי ננקוד נכסניס *ין רם"י ודובת כי ועוד סנ6ן נפני ויליכס כקודכדר
 ופ" חוס מנוון מקזות 5סס כע-ס 5ל ונס תוס *5י נסס סכרו סיס65
 ותיסיס ליס כדר כדרים סני וכסס בטויס מז הכמניס 5ריפרי7סו"
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על.התרהההיצאצה
 כנסיס ועדר וסתיי:י' סעויס לפני וסנסינס וטלול נקודממרקס
 נקוד מרלס סיס ם5י :מפרם 5מי ו~סו ככםניס ופגי ומגסינו חוסממרל'

 וט5ול נקוד סכסניס סכר :סי? סוף :כי' מס ונפי סכ:ניס נמכרוט"ו"
 ומס סכנ:יס ופגי ומנסינו וחוס וט"ו" נלוי ממרלון עדר כסס חוסוגס

 עוד וכתג נע,יס סיס ס5ל חוס מרקס נסניף סעויס מן סכמביסמר(פריד
 כטניס דסיינו סנזכר סללן פכי וגתן ספרים 5בדס סכמניס כי 5פרםומנכון
 5נן נזלן ופי' :כרו תיו כי לבדו כגריס 15 ויסת חוס כ4 ול3 גבקודל5

 :5ל מפני מנעוים יותר נכ:ניס כן עמותו וטכס 5נן נ5,ן כןמכמס
 רביס 5סימנין :לריכין כמכניס נתו5דת :ים מידע לו חוס נמק5ותסיו

 סהוקיס י"מ . המקושרות )פא( : inl~PS מסתיי:יס יותרנכנדותן
 וכעטופ" סנרילות מנת סי" כי "מין קרר נוס וס קמורים לינריסשלמר
 נסס כפחס לנר סח5:יססם

 תתשעי
 . נרכב ככטופי' מגלון כח 5סס  ויין

 נכ5 מנקנות למר סו5כיס סזכריס לצר, סגלן סס סקסוריס סרמנ"ןוכתנ
 ור"ת . נככ:ו ק:ורס ונפצו מרסון ת"ווהס 5רונ מסם יכרדו ,5לעת
 ופ" וחזקות נריקות ימיו מללן לז ח5דגס יבר כ5 גיסן נימי כיפ"

 ונכרכיס מקו:ריס הלוס רונ נסס  י:  ובריייתס ח~קס ' מרונמקוטרות
 כדי יכקנ כפס ונס יכיס 5ל חררי נימי ib~c ונסכטיץ סנקנסלתר

 והיה ישים לא הצאן ובהעטיף )כזב( : כמקלות נדבר 5בן ירניסס5י
 יקדו כי 5יכקנ כו5ס וסקסוריס נקודיס יקדו 5ל כי י ללבןהעטופים
 סתייסיס ססס סוכרים גס :מסיר נויד רימסו מגנן 5פי וי"מ .נקודיס
 סנקנות :סן וסט5ולות סכקורות סכזיס "5" 5ססיר למר bsויכקנ
 בכח וט5ו"יס כקודים סיו5ידו טנכ "יסגו כי ור"מ . למקלות סויגרפיכן
 5נן ידע ם5ל ם"פמר 5נן גנ5יו מקפיד 5" כן וכ5 נס דרbsh 7כמק"ת
 מס נכ5 מנס .5מכט סנסיס כ5 דרך כן -כי בקקות-5נם 5כולר7 ומסנדבר.
 . וגו' נידד הקת סוס סנוטם ולת כדרך למוגני ידי כ5 ו5עמוהוסיוכ5
 - : ו"5 רנוהינו דכת וכן מיל טבע ודיי כי נרפסולינו

 מתחם כי י- שכרך יהי' נקורים יאמר כה אם )ח(5א
 :גי 15נתן

 יחר מרלס 15 5תת ומזר נכם2יס סחוס ונס וט5וליס נקודיססמריות
 סגדו5 סרס מעמס 5סס מכפר סי' bSb סמק5ות נכח ו5ל כן י51דותוסיו
 תגלו מבנס סי' ס5נן :לפצר ועוד . ומנס מכס נכ3 5ספ5יל כמו-מכסס
 פעס סיתנס.נכ5 סהכלי כפי לותס מספד סיס וסקג"ס :נתעברולחר
 למר כס לס כתיב ו5ח יקמר כס oh מדכהינ ודורס נל'ר "ית"וסכי
 העהודרם והנה )י( מקלות: כור כטס 5ל ממכורתו :יחליץולהר
 ולס נקוד נקוד ולס . וכרודים נקודים עקודים הצאן ע5העועים
 )נתודיס נקרייס וסי5יס תייסיס סרמנ"ן כ" נבהודיס ופי' . נרודברוד
 כקר" נללן נדוץ כ5כי

 וי"מ . סקרן ובהודי כ3 מלטניס ננדו5י' ולן כן
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 התורהעל שבאיי הטורפי'
 50 כסיר ~טס "5" עומדים ס"יז כממניס "פי' פי' סמניםעתודיס
 סמ5לכיס מסיו ופירם"י יעקב לין כ5 5נן מלין "ותם מנייין סיופטס
 כי ספסט ע"ד סרמנ"ן וימר . יעקנ 5לן ע5 5נן מללן "ותסבנימין
 בית האל אנכי )יג( : כמותו סילידו 5סנטיחו מריס hSb ~ס ס"5"
 סכ5 וסול נחמוס סמליך )1 סימר מס כ5 לנסיו ספר סרמ3"ן פ" .אל
 עיניך גל סי סימר מס כי לחד הלוס סכ5 ויינו לחרין סת5כנסכדי
 סגי רועס נע171 סי' זס סכתוןיס כ5 "תוריס

 במניס נקותו פי'
 כי סנסיעס נכת כן לחרי סי' זס Sb ניח ~Sb לנכי ימ"מר 53יןמענד
 גין עוד לרעות מס גתעכנ 5" סוית סקרן מן 75 קוס 15 סימרמיתר
5נן

~Sb 
 : 5סס וסוכו חלומו 5סס וסיפר ו55יס 5רח5 מ5ח ננקר מיד

 כנוד רח5 נסגס 5י "ין 5י סוקסס סרנס ולאה. רהן והען)יר(
eh53מתת '-5מס נביר ורגליתי . נכניס רססינס ממץ סגדו5ס יחותם 
 רלית יוסי ר' ""5 "חותת נפני סדנרס מפגי יומר יסודל ר' תחוסרח5
 "7סמימיך

 chS51 5רח5  ללי 9רי לי  וסלל  כינס וסמכק לרקונן קור"
 ל5ר כס וקן sc מק55תו י5ל לותו כנחסורחל

 יחיס: 5י "לסין תמ5"
 נתכוונס. מע"ז לרחקו פירם"י . ההרפים את רחל ותננב)ים(
 כי נענדים סהרפיס כ5 "ין "נ5 5ע"1 55נן סיו כי "פסר סרמ2"ןוכחב
 ססעות שטס נכוין כניס 0סס וסקרוב דוד "דונינו נניח ע"ז תמול"ין

 . יחס כרפיס ידים רפי מרסון כנורת וסמ5ס ומתידות 5דגנת 5ססויקסמו
 גרוב תנוי רפס (~Oh כמו דנורס כי נסמם לרמוז תרפים "ותסקורייס
 "ותס יעצו ימכם וקטני רחוקות 5עתיסוחכ~נ

"51 
 . סנכ3ד 5סס יתפ155

 סיעות. חנקי 5דעח מעסוי נחכה כ5י סס כי "זמרים ים כתג "2ר?סור'
 . סלורס ותדנר ידובב 53עס 15רס לעמות סמבות נחכמי כח ים כיוי"ל

 כח Sl~s כסויט ימי" "דכ גגי לורת ע5 סס ססתרפיס "5יוסקרונ
 סו5יכחס 5מס כן סי' ו"t'Jfr 15 )ל'1 5נט5 גגנתס רח5 כי וי"מ .כ5יוגוה
 סיסתכ5 מקריס ופחדס מקות יודע 5נן בסי' וסקרונ נדרך. טמנתס וגיעמס
 . ינרחו דר7 וס "י לדעתנמ51ות

 וי""
 5"ניס יגידו ס5י כדי ס5קחהס

 סיס ימים ג' מסרי פיר"מי השלישי. ביום ללבן ויגד )כב( :ם3רח1
 סרמ3"ן זבליו וסםיג . שנו 35ין סעור 2ין 5" "53 יעקנ קין שנו3ין
 נסע סעיר מן ויעקנ נלין 5ין נין סיס ימיס ג' כסרי מזם ר"י'סיין
 כגון לגביר קרוב סיס 5נן נל"ן ויפםר 5ו "מר וכ) וגניו דיתו ססכי

 נסע סעיר מן ויננקנ 3מערנס יננקנ ום5 סעיר נמורח סיס 5נןסללן
 סרגימו 5" כי נ' יום עד 15 תונד 50" סענין סיס סכך וטפסר גיתו 00כי
 ססניעי גיוס ומסיגו מעירו "תריו ורדף "חיו ולקח לעירו 5בן 301 קוד'13

 "חיו 5קח ולצן סגין 5מס ססדס מן נסע סיעק3 גומר גריךו5פירס"י
 . הגלעד בהר אותו וידבק )כנ( . 3יניסס ימיס ז' מסיס סרי ללגווגחני
 pln~D_ עטיו תונס יוהו וריס סכר לתחת 5נן סניה נערב סםםי כיוסכי
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 התזרה עלייובאצו
 6נרסס וא' 5י5ס. נקותו נח5וס 56יו וינ* 5מטס סמו* נ5י5סו5ן

 פי-
 לבן אל )כד( : רניס מייחר"וכמוכו וסו* וידבק קורס כנר *5יוויבי

 *ע"פ ומה זס לוכירהאימי'.
 ועונניס תרפים נשי סמקוס ehl' סכו"

 סי% רגנס רמעיס טונהן.ס5 רע. עד מטוב : סלויק ללכוד *5יונרסס
 מטונ ו"ט סגןיקש.*ג5

 סיג"
 תתר פן פ" וסרמל, רעס'. עטכו

 סתרלס טונס נם3י5 טדרכו כמן סשונ 15 תקמר ס5* פ4 טונסעמו
 *כי כי כסך יסוצ oh hS רשמם כמו 'לכמות חפחיןגו פן *ו כמו-לעפות
 -וכ כי רכס 15 לכסות ס5* גיוסו מסל,: 5נן-5יכקנ *מר 5מס 5יקם" וגוי אלי אמר אמש אביכם )כמ(,ואלקי *רלו: 56 5סונלוויתו
 5מס 5גנסותו סורמס ס%5 וסנס סכ5 *ת 5כקור ונקם 5יכקנ מת*ס5נן
 כי מטכס וכ"ל 15 נ5ס 5י %ס ממנו מפחד ס" יותר כי זס *ת 15גיוס
 טס נכ5 15 ג5ס ססנ"ס יודכ וסיס גני* בסיס ביכקנ טכיר סיס,5נן

 מקומר יותר 5י טור סרס 15 ס*מר מס יודם ססו* כיוז וחסנ "5יוס*מר
 : לסטיתו בר*סוכס נו תסיס וידי כגננ 5ת5ותו פ".'ר6וי 56*צק%ס "טס*ינו ייחיה. לא צולקיך את תמצא אשר עם )לב( 13.*וסו

 *ס5.רמ5 סו6 יעקנ S~b רם/ע פ") לאה. ובא% יעקבכאהלן
 Obs ע*וס5 וכסיל* *ג5ס תדירססיס

~m_ 
 *ס5 סיקר* נעתי נכון *ינו סרטנתן וכתב . הסטרנית הסיקל 03סידיך. 5פי רמ5 65וסmnh 5 .פעם

 ונמסך נ*ס5יעקנ סנ* %רסס ר' וכתנ סעותנ נסני *תו נפסוקרח5
 *תת כ5 םSb Sol~ 5 '16 5מתיסס *חך 6ס5 כי סממיות סחי ונ6ס55*ס
 . רחSh Sob 5 ת6 טפס ויני obS 5יס5 סניכן סנ ולת"כ פססולתת
 ולח"כ oSnn ל יכ/קנ נ6ס5 .כסיר 54ך מסו* 3גנימ )וסקרונ עצווכתב
 ולכך ס*טסות סתי ונ6ס5 רח5 ג6ס5 ולת"כ 5יסב*ס5

~pb 
 רח5 *וס5

 גל5ס לכך סם סין 5* כי ,ס*מריס 'כ5 ע5 ט65 %* עוטר מריסצסבי5
 סגט5. נכר ותסיטס onnfiS וסי* סיו ססס רת3 3*50 נ* ובמ"כההד
 סרטונן כתנ מפנירי .לקום אוכל לא עי אדוני בעיני יחר אל)לה(
bSס*ורח ננ* חומס וסי* שש כנדים ו*ינריס 1*סס כי *סרס *41יעטךו ו5* יקוטו 5* סקורת 5סס קמר סנסש וכי סוס סחנ%5ת טס ?כחי 
 0קדטוכיס ניטי שדוק סיו כי בעיני וסנכון סנסש. כ5 ערל כןכי

 olb -*5 יתקרש ס5* כדי וריחוק נוות OSIJS סעס כי ט*?מרותקות
 טבטס ולס טזיק סנ5ן כי נחכמתן כנר סקדטונש יכו כי 4 יגרוו%
 נדן יוסט' וסיו ספי4סופין נקרו כיסר רע רוסס ועומס גכ*יטוענן
 נסים דרל SJb ידיץ לנסק סייחי ר*ויס רח5 6טרס ורכך נוס ם3בס4טס 5ס*י *סור ת"ת טסכתננדס מ5 ננריית6 רבותינו קטרו וכן 6תד3יס5
 כפר  חדרון ס5* נ55 נ*ס5 55כת 5* וגם *5יך 5סתקרנ *וכ5 ו5*5י
 סדינורן ספגי כ55 כטסן טספריס סיו 65 כי ד"ר 03 ענס ')* וסו*רנני
 )לו( ענ4מין: מעונרח ססיסס ססריון )ב5 5י נסיס דרך כי ו-ע עטס%
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 התורהעליישנא הטורפי'
 ת

 לסר כס )1 סימר 5חפס רסוח 15 נתן סטתח5ס Y/Db ליעקכ.ויחר
 יחפם 5* יס ימני ופיך )7 סכר לחינו נגד ויטר שים PSb bS'1מט65
 מספחות טן יו סכנזיס טן *חד *ולי הנקנ חומם %' עתמלם bihויעמס
 ו4ן כלוס *נד ו5י טנקמ סו6 חו6נס נוויי ע5* ס)* וכסריס5קחוס
 רזוי וסיס ניתך כ5י טכ5 כלוס ט65ת bS מנס החרי ולקח 3טס )ו*סר
 וסייח מיג" עברת במכורתי 6ת סחופת כי סכוכן טס כ) טםז לקמת5י

 . אליך הבאתי לא מרותח ללט( : כדין ס)* 5ן וסנטתי סטרניותטגקס
 1Sb1 5ך סלעתי נו פטור וקני יונס מסו* וירי 61נ טרפות 1550פ".

 bo1~ רכת". וטפי חייב סכר סוטר והנדס נניבס כהין מסי*טריפס
 ז*נ סגננס נין קאטר וסכי bp~ *טרפה 5י5ס ונכתתי יום נכונתידקארר
 לי. היה יצחק ופתר )מב( : סיס אונם לעולס ב4)ס סננתם 6וביום
 ס%יקיס SP סמו ט=חן סקנסס טפין 3פי ילחק ")קי )וסר רכס 5* ס/"פיר,

 פין *ברסס ורן *ברסס. *הגי *"י ס*טר ID~D" וקלסנתיקים

 ס% וכות כי סוכ5תני ס' *ת יחקידית
 טועיי

 אמש. ויוכח 35ן:
 OS~DS סימר כעו ססו* נר6ס ויותר סוכחס ומון 51* תוכחס ומוןפירסתי
 נין סמוכיח סוף נסתרות סיהכ ס36קיס כי כחס ויטר סגינו ניןויומסו
 אעשה מה ולבנותי 3מג( *מס: *ות7 ויוכח *טר bS כן וב)לנינו
 חט5ס 5' ססו* כתב וסרטנ"ן )מן. *עמס עס וגננותי כעולאלה.
 5נניסס *ו כ5יסס רחמי נכטרו כי לפני שנר )*לש *עסס עס וגננותיופ"

 ע5 5סתג55 זס וקטר יריו 6מר *טר וכד כבניס 5י וסם בביתיסנו5דיס
 כונס 5סס )עסות 511 *גי ומס נכותי לרנות *הריק %חי כי יכזיבוברי
 סקלות ש" פירש"י . גביניך ביני לער והיה )מד( : נפיס שקילסעקת 51* *וחס תכנס ט63 נריח )סם ההנרוח 5סס *יטינ וכלס 3נניסס*ו
 ו% 5ען סיס" *טר סנרית ג% 6)* נמסטכ קיננו סרמב"ן וכתצ .5.עז

 מיס" קייס נוצר נרית נכרות נטי *י סנריח. *לווה ככ5 יקו% כירסעונר
 וכוס סוס סג5 עד ם6מרו עס וסוף *נן יכקנ סריס כן ע5 נינינו5עד

 עס סנטים כי יכקנ 50 לקמיו לאהיו' יעקב ויאיר נמו( :סמלנה
 ויטלו יחמסו 16 כמו יריבו bSn נכריס *גייס יכקנ גב3 עני*רלס ול* *נרסס שחי נחור ומזרע קרוניו עמו 5קח כי סס ורעיו *וסניו3נן

 דרך *חי 4ןס סיטר וי"מ . 55נן כמו יכקנ קרונים פסיו סרי 15טפסר
 *תיס 5נניו סקר* וננתר onb מיין 6מי 5רועוס סיטר כמוטוסר
 ה5ס bS כי סנוכר 5נן 1sbS 50 פ" וסרמ"נן . )לרם כיח )1סננסיס
 s~bS 04 ך*כ4 לנהיו ויקר* וכן כנוד נו נוסג סס" )חמיו כן)וטר
 וייסר ודועס ס3ו וסכן צרסותו סכ) ~1Sh כנוד דר7 55נן קר* ו5*4ן

 לכרת טכס סס *כ5ו עלהנל. ויאכלושם מכסיכם: טס לשחיופרכס
 וששינס 5*סנס *חד ט5חס הניגס S11bS נגרית סנ6יס יר7 ססו166

 וכסס ונח 5סס זנח סנרית כסכרת כד ובוחרי נסנוכס צ*יס כןוקמרי
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 התררהעלרל(ואצט
 לקטו *מר כי למטס סנ,כר סג5 ע5 מס וי6כ1 נמי 6י . גדוליסכורת
 : סזנח 6כ5ו כן ולחרי נגרית ננלגו כד ויס" עליו 5*כו5 ג5 ויכסוונניס
 5נז ונר נלכד יעקב מקריו 6חר . עד הזה הגל לבן ויאמר)מח(
 ססכימו סוס נסס כי נלכד סמו נקרי כן וכ5 עד סזס סג5 יעקננכמון
 אשר והמצפה )מט( : תקדם נכמון טחורגטין 5נן סוררי *וסניסס
 מטס %ת ויגנבור סכתונ כמו סג5כד נסר 6סר וסטלפס פרס"י ,אמר
 וימר . 'ל9 ומנרו ממס 6חד כ5 6מר 6סר מלפס גקר6ת 5מסנלכד

 פסי% ואפסר יש ימר כי כלפס כן גס 5ו מקר* פ" והטקס גלעדסמו קר* כן כ5 55 נממן וסול יכקנ ססקיס סינן סכיי דעתי 5פיסרט"נן
 ינרסם ור' . ne~o 1DS סינן סס ע5 נקר% ססטקוס נלכדמטס
 : יט מסר 6מר ~ISS )בן 50 תחר ימר מסר 5מ5פס קר* יעקנ כיכתב
 רנ5 סג5חן סגנד ידי כ5 מתוכו נפרכו ק 1כ5 הזה. הגל עד)נב(
 אליך אעבור לא אני אם : 5נן סו6 וננכס סקיר חסו מקיר Sbנקנוס
 המצבה ואת הזה הגל את אלי תעבור לא אתה ואם הזה הגלאת

 וכסות פי/ 5רגנס סג5 וס נריח תכבור 5* הנרסס ר' פי' . לרעההזאה
 נכת 5עזרך *5יך לענור ob 65 ונט . *כנור bs 6סר כמו ו6סרעם
 5מייע נרית סכורתיס מסריס ערל קרט נינת לגמרו 15 סנסנכרעתן
 ולמר לרכס פיו לפתוח ר5ס ס5ל כינוי מסו* וי"מ . מלויניו זס 6תזס
 אלהי )נג( : רניס וכמוסו לכנור 5* *ס קומר וכיכס לכנור06

 ניכינו *טריספוט 6תו. נ5 פ" . בינינו ישפטו נחור ואלהיאברהם
 זקנו לרסס *5סי 6טר ויכקנ ,קנו נחור 56סי *מר 5כ7 לנותינו56סי
 %5 יכקנ הביסס *5קי ססזכירו לכ"מ *ניסס *3קי למריו *מר~כך
 ספסר סו% 5גד ולנן *נרסס *5קי ססו* ילחק *ניו *5קי נפחך *5*נסנכ
 : נחורו56קי
 6רן מביכי פירם'" . אלקים מלאכיי בו ייפגעי )ב( דנותיי. לנני פ" לכביו* רינשכן )א(לנ2
 פ" . מהנים : כין כד עטו נ6ו 65רן חולם וס5 בקרבתו י5*ויסרתן
 65רן יכקנ סמכ 5י כדיין מסרי תמים ויני סרמל'ן וכתנ . מתכותמתי
 טענר *ת ויענר נימר ומס לכסו "aDbS ום5ח מגס ס" ורמוקיסרבל
 ניצתו ותחקת לדוס 6רן כל ולתר ומולנ עטון נכי ננון ססו*ינק
 סכימר בנכס5*רן

 סטר6ס סיתס ז6ת 56* מכס כיר ס5ס יכקג וינ"
 *חס טפסר *תו 6סר סס רניס כי 5סודיכו *ויניו נגנת כסג*5יכקנ
 טחנסו טתגיס גמי 6י . נסמות דרך ק כי טחניס סמקוס ססוקר*
 עחנס כעם סמ5*כים ומחנס גלרן טחכסו כי 65טר סכ5יוניסוטחנם
 ; גייחוךו ומודים % ומנרכיס*לסיס
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 התורהעליי,2לון הטורפי'
 ק

 וישלחפרשת
 11. ". . יגו ס.)ט לסניו. מלאכים יעקב יישלח)י(

 וססתד5 ב5דקתו נטת 3, סנטיתו ססנ"ס ו6ע"פ סנינו מס מפניוסינירו
 כ5מו סו% ססנסינ כירן כסו נזי כס סיחגסגו גנניו סימן וסותנסוקס
 שדה שעיר ארצה : CrnSDS1 ו3דורון יתפגם עשו סס,מין עסועס

 6סר ונו' נסיו 6ת עסו ויקח דכתינ כנען נקרן יסינתו סכיקריומר ד5קטן 6ל"נ מעיר 6רן דרך כונר יסריך גירן מחרן ססכונרארום.
 סיו הגסיו כיון 5"5 יכקנ מפני סס3ך כד מס ויסג כנכן נקרןרכסו
 כ33 ניני טיחו כליו ודרסו . נסיו ל55 סיטניסו יכקנ מסגמסעיר
 לדוס ניד נפי5תו 5תח3ת רטז וסו* כקרחתו סי%5 לכמו סתעוהרמיכקנ
 מנת סיתס וסיף 5ר' סככו וממס סרי כס נגרית נ6ו סני ניח ט)כיכי

 כי *דוני סקרינו 65 . לעשו לאדוני האמרו כה )ה( : ניסנפי5תס
 כסו לדוני מס סי*מרו *וחס כיוס bSh בפכיו ס%3 תדוני יקרתנו5טס
 סס3וחיס 5סוסיר כדי גפניו ס%3 ידון קריו נמי *י . יעקנ ענש 6מרכס

 *יונס כי נר*ותס נפכיו ס)* יפלו כבוד ורך 36* 3סוכירו ס3*נכנוןו
 סמנסנ מפני *דוני שותו לקרי נו סגסג סכנוך ,ס וכ3 שדוני קותוקורי
 שיכקנ 6)% סנדול ס4 ועמו קניו כמו סטנו סנדול וכנך נימןולכיר
 סטכירס ויין סנדול כדיין סו% כ36ו )1 סריס טטנו ומפחדו ננורתו5קח
 עתה עד ואחר כגר חסנני מסו% *ע"פ גרתי. לבן ענג : כ1ס356ו
 %ע"פ והמור. שור לי ויהי )ו( נר5וגי: 56י כחס כד קימרתי%5
 וכ3 ס' כורני סנט כן כי סעודך נטינ יודכ 6ני נס 6וס1ס יוסגמלני
 סיני 3סודיכ פרס"י . לארוני להגיר ואשלחה : 3ספתיו כדי % ס3חזס
 פ4 וסרמב"ן . 5מכ3ס כ3 חתר קינו ,ס ו~י נכיגין חן 3מ5ו% *לךנ%

 וכנוך גכסיס עותר 3י סיס לכדוני ושניד ו6ס3ת' )מעט כ3 מחרססו*
 )*דוני לנגיד %ס)תס סנ*וסו רם %מי כ3 סם ע5 ועט . יחפון מסרתסס סו* מיקח 16 ממן דורון 13 סט5ח סודיכו ור5ונ7 מפקיך כ) נולעסות
 )ז( : בכיניך חן ו*טנ* *וחי תסג% ס)* וחמור סור 1 ויסי רססכיני
 סו3ך סוף כן לקרבתו סולן *תס כלסר פ4 לקראהך* הולךוגם

 לקנן סו73 פ4 לקרבתן 2* *סר %51 נוס זס תפנעו ומסרס5קר*חן
 סקייס ~כות 3ו יכטוד סט% יעקב. זיירא )ח( : 5קר6תן ונ*חילותיו
 י"מ . לפליטה הנשאר המחנה והיה )ט( : ו6ס 6נ כינוךטסות
 ס"ת ס55ס 3סס ינ% יו חטפו מהסוג *1 סינרנו ינ55 *11 פמטדר7
oce. עטו. *3חס כי כרחו נכ3 5פ5יטס סנם*ר סטרנה וסח פ4 ורפ"י 
 3נניו סיטן נס חס עסו נץ גופן .רעו כ3 סובין יכקנ סידכ טפוסונץ
 לר5ו גזירות גוזר *מך מ3ן *3* סמינו למתות יכולן כסו בנימלין
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