
 ,לחתיהבשלחח
 תחתיו וטיחו לנן ויקחו כתינ ולכן סמ5חמס ינםי שזרו bSrנמוסמס
 כן וכ5 ס5סס סכם כונס וירלו גנות לחד נמקוס סיסי/ כדי ע1סושנ
 %5% ימרל5 גברו 5כם ססרימותי נמתי 5* קומר ניסי ס' 5מונת בססקרל
 . מידיו *חד כ5 לנרמס ר' פ" * אמונה יריו ויחי )יב( : ודגני נמיס/
 ססגניס יפרום ידיו מ5מ5ס מסיס ושיו למר 51* ויפי סכתונ מס ע5וי"א
 כמו פי' אמונו-ן. ימרס: רנ5 ורג5יסס ככלין לחד כמו נרתותוסיו

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

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

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

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

 נעת"
 5סלו5 רמז

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

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

 לתר וי"י ספרמס כסדר נ%תורס
 15 הלמר ועוד סל5סיס סר מס תונס סול לסר טדכתינ נ% תורססחן
 רליות ועוד תורותיו ולת סל5סיס חוקי לת וסתכתי ל5יו ננועו מידמחס
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 התורהעליתיך הטורפי'
 יססמיכס כלן ספרנה זו כתג 5מס דינריו טכס לברדס ר' וגתןלחרות
 :נגמלנו וליונו עמלק כמנו סע:ס סרעס ס,כיר כלסר כי עמלקלפרסת
 טוב 15 :כס5ס עורותינוטונס יהרו 5נו סע:ס ככיררכתו

 . עטסס נוכעס ו5ל עטסס סכומדיס קני בנני סגזסר עמוקוסכרית וכסנני
 ס' כסס לסר כ5 לת יתרו ושמע כסלומר ססנרל 5ץ סרמל'ןוסקסס
 ס:טכ לומר יינו 5מס סיס 5סס וקרפ ממכריס ססו5ילס וגו/5מסס
 כס ססטע סכלמר 5סס סנכ:ו סגדלות סגפניות מן ססיל תורסטחן
 5טס ו5מלריס ~רעה ס' עמס לצר כ5 ית מסל 15 וכססיפר ל5סיסקו5

 ונסכ מלריס ילילת סיד סלע יתרו לילי ותירן סיני סר טעסס סיפר5"
 כנין 15 הסיפר סזכיר 5ל ו5כך מיד תורס מתן תחר מבס ל) ונץמלרלו
 לותו סיפר כי ונידוש מס וכודס קרונ עודנו סדנר כי ססול ססרמכטד
 תורס מהן D7lp ס3ל מפסוק סדר cinnS "4 וסקרו3 סול וכתב4.
 לסר סמד3ר ל5 םיוטר וספסוק נרפידיס נכעס כמלק ט5חמת לחרטיד
 סדין נדרך קרוב סטי סר כי סכגין סיס כן otcSbo סר סס תונססול
 וממס סיני סר ל) נתו כס גל ויורו סללן לרעות סס ס5ך טוסספרי
 מנסעו גדו5 טדצר וסול סין נמדבר לחר מקוס ססול נרפיויס סיווימרוק

 סר כד וטגיכ סין ממדבר כו5ס ורפידיס ולקום 5דפקס מסעות סרוס13
 15 ס5ט וטסם יתרו סגיע וחס סיני מדבר כקרל ססר :ופני וסמקוססיגי
 ועוד . טוקדס סול ויימר כי קומר ג5טרן ו5י "5יך בי יתרו מותנךלני
 זס מסיס לרלו Sb '1 וילך תוהנו לת מסס וים5ח כלן סלומר טס 5ינרלס
 סיני נסר וכודנו 15 וחזר מבפחתו כייר לרלו "5 וסלך רלסוגסהמנס
 15 כםלמר ססנייס צסנס פלייר סמחנות ננמוכ כי למדין סיס קרונכי

 7Sb מלדתי Shl לרלי "5 כי 5י לוחו וכנס וגומ' לנחנו נוסכיםטסם
 ית סקינ) נרלס דבר סמינו ו5י לותנו פיב!ונ גי ל5 מסס 15וסתחנן
 עוד וסתהנרו ונלו כמקק כס בניו סיו :לו5 נימי לב) גמנס ו5לדבריו
 יתרו טט:פחת כמלק כס סיו:נ מקיני :סיס ו"יפסר . וגניו סו"לירכו חזר טסס נימות ול"י רכב בן יונדב נימי ברוסקיי וסין ימרל5עם
 ולישראל. למשה יתרו: נענור סמ:פחס כ) כס חמד ועצו נגיווקל
 כליו וטניל תמיד פרכס Sb 30ל ממס כס :כסס לנפזלות :מעכי

 ור' כמו. )סרל5 מעמס וסנפ5"ות מטנו מפמן ולינן גדולותטנוה
 פרכס וטניכת סמכות %5ר ורולס כמו ושרלה מסס נענור למרלנרסס
 ויינו סוי דנר תחלת ה'. הוציא כי וי:רי5.עטו: מסס ככנורתכסס
 סמכ ממוכס מס חנלי פ5יגי ךינחיס 3תה יתרו.37פ' ויסטכ ע)חוור
 למר ומד תורס טתן למר ותך ברדס סכתונס עמלק מלחטת ימרחד

 כסדי/ טפורס סרי יתרו ויממכ גנ5 תחר סוליי כי ולס סוף יםקריכת
 ו4סרל5 5מסס ל5סיס עמס לצר כ5 לת יתרו וטמכ לסר "5ל סמכמס
 סרמנ"ן כהב וגומר. סוגיי כי ויתחיב וחזר תגלי 3" פסיגי ונסכי פי/ו5ל
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 התרדהעל ךלענררט
 יתרו מסיס סוס ללויס oSnn מזכיר וגו' ס/ סוליל כי ל5סיס כססלמר
 ;נו טפס ידי כ5 כחס מנודגנ סגדו) נססו ס' סולים וכי ט~כיסיודכ
 מפס ויקח 5מכ5ס סיטר 3סני5 * שילוחיה אחר )ב( סלוחות:נכסו
 . וכויס סח,ר כלז קוטר סולר7 טנריס לרלס וקנ גניו ולת לפתולת
 יתרו ססינס סטנו טסס סס5חס לכ"פ קוטר ;י5וחיס לתר ;יטרוי"ט
1'Sbנקמר *תריו סתרן ר6וי למר 5טסס לרסיס כסס לסר כ5 ס;טכ כיון 
 מם5חס וי"מ 25יתו. ס5וחיס כמו *5יו דורונות סם5חס *תר ונ"מי5ך.
 סלית. ע"י *5יך 3* יתרו חותנך לכי חסו 5ס סטסר נסיטגין ס5וחיסל5יו
 זס וחסונ 5טלריס קרוב נט5ון סג;*רס לחד ;י5וחיס נ' סי5וחיסוי"ט
 ~י סנניס סס טזכיר 5חו5רותס סקוס זס מלין למ"פ הייתי. בראמר כי )ב( לניס: 35ית טמס םס5חס ולחד טטנס וס75 סם ססניחספייות
 גחון סיס מ *ותו מbSn 5 מפני 5*4ע,ר ;ס )קרות מקוס )1 סיסס)6
 מן ככנם סיס ובסמוק5דר7

 סטנלי
 קרקס bs ג"כ ולטו מס )ו קר* ו5ל

 ונתן נכר" נלרן גר ססיס סטו מכסס סטקוס חסדי כין סזכיר ולכן15
 ימרוק: כ5 וסט5יכו ניס וסטניכו פרכס מחרב מסלעו 5טקוססוןלס
 Sb'1 סב* קורס 15 *סר וכנר לנרסס ר' פ" משה. אל ויאמרלו(
 סיס ס5יח ידי כ5 סיס Dh כי טרחו נכתב פ" ל5י7 בי יתרו חותנך*גי
 . *5ין בי סנני קוטר 15 סיס נמנמו סו* דבר ולס מותנן סנסלומר
 כבניס מסיו ולע"פ וגו' חותנן *כי כליו כהו2 וסיס חז סורק יםונמדרג
 לקראת משה ויצא נו( כנר: סיס ס5לור7 לפצר לותסמקיפים
 : *סתו לקרית סו* סיג* כנוד 7ר7 יינו כי חמיו ית 5כנדהיהנו.
 לומר סוי )מי ססתחוס מי פירס"י . לרעהו איש וישאלו זגו'וישתהו

 ית 5מנמ ויולן דכתינ *ים נקר* כסי דיתרו J~De לים הכקר% טכסזס
 דססוי ולע"גסיים

 ויל יתרו סול רכוזך סו* *טרינן כתיג נר4ול5
 וסלים כור ולמר נססו קריו מיותר ו"ו טסס וסלים כתינ טםססגני
5וט'

 . נונד r~o *5י כתינ 5* ניתרו ל52 ככובס טנסג s'b מנקרי
 ויבואו : 5ני עסתחוס סיול* סדנריס 5פי כי ר"'" לרי7 ליןומיסו

 התלאה. כל אח נח( נדרכים: ממפריס ~rb מכלן ויספר.האהזה
 נ5*ס סלדם לרס ופירשו נוספת וסתי"ו מלריס ונבלו טנ,רת ר"לפי'

 כסרס כד גיורי ו'5 רנותינו לרעו . יתרו ויחד גט( : 5סגידס לוטמו53ס
 לנו מסרי מם; קלמר דורות 57לו 4ט נלפ". מרמסס הגזי 5לירי

 דורות כסר פ" ל5* גטוריס לדיקיס ססס נניסס וגני מגריס גניריליס
 מיד אחכם תציל תישר גי( 5נן: סכר 50 סורות כמר 15 סיסיוננד

 5ט;ס נסים תכסס ית' תסס תחוס בירן פי' פרענק. ומידמצריבם
 נפרט ס,כירו וכ5 סמכות כ5 כניו נסני*ו סרגו ס5ל פרכס מץכסלילו
 למר נס וכור וככס *חס פ" *ככס סניו לסר ועמר נכ55 וכוכירוחור
 ור' 5חירות. וילקו ידם תחת ססיו ט5ריס יד סתתת ככס *ת ס5י5ל5ר
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 התורהעל ךירצץ הטורפי'
 ר

 ליא( : מלריס יד מתחת סכם 6ת 0סלי5 ס0ס תח5ס כירן כי פ"6גרסס
 5י0רל5 סמלריס ססר0יכו במס פי' עליהכם. ~דו אשר ברברכי

 וסרמל"ן . 6ותס ודן רינס ורב כניס 0רלס ot~Sb גרו) כי 3יגתנרר
 קיטור 5סמ5יך וכמות כמכס ססרטיעו כזדון כDn~b tSb 5 דן ס5לפ"

 וכבדוס מקיימו במס SJb סרלוי מז יותר פרד בענודת ו5ככותסקטניסס
 עולרה משדה חותן יתרו ויקח )יב( : דגם )6 וס ע) 6ותסוכנו

 יהכן וגס סיני סר ופגי נוסס טרם סיס !ט כ5 סרמל'ן כתבוזבחים.
 כמסם סכמד רבים יביס להר סיס 536 יתרו כגין כ5 סכתונ הסידרקומר

 זקני וכ5 אהרן ויביש כטאפט: דמים וטרללת וטנופם נמעסונתנייע

 . האלהים לפני דמיס: מתן סו1 כי תתוכחו גיוס . 5הם לאכולישרי
 כוכוהררק. והזי ליג( מועד: *ס5 נט,רח סיס ממס ס6ס5 סרמנ"ןפ"

 rh סרמב"ן וכתב נמכי)ת". hn~b וסכי סכיפוריס יום ממחרתפיר0"י
 נפסוק נזכר es ככיפור יוס כי סכיפוריס יוס טטחרת 0יסיסדכהס
 *כ5ו 0י'כ מס0 טמחרתו 0יסש סכונם 6ין וגס מנומרת כליוקילטר
 סכלטוו קוךס ריסוסם נטכס סכיפוריס יוס 5סס סיס 06 סכיפוריסניום
 )י0ר6) מ0ס ירד ולמחרתו *חרונות גומות נתנו סכיפוריס ניוס כיוכון
 סיוס כ5 כ5יו הישמע מהפט יוס סיס 51* נלטוס 706 ככ5 כיססודיבר
 בנסוע כי מניס נסכת סכיפוריס יוס ממחרת מסיס כן גס קומר 6פ0רו6י

 פיוס טטחרת ויסי פbSb 4 יתרו ס75 סנייך כנס 50 נגוייר תסיססדג5יס
 . סכס *ת 05פוט ממס י0נ חנחיס נבלס יתרו 0סקריב הכזכר זססככו

 יוס *תר מסיס )ומר % סכ"3וריס יוס 6תר מסיס ס6ומרתוסנריית*
 נוסס כיוס 5ע0פט פנוי יוס 5סס סיס )י כי ר06וכס 0כס 0)סכיפוריס

 כ5 0ון*י ועט . ממס למחרתו %5 ו5כו5ס סכיפוריס יוס *חר כד5סר
 מתן קודם יתרו צל כמגק מנחמת לחר 0טיד ססזר וב) גלמרסספר0ס
 נגיו סיו 0)6 קמר קמס כיתורס

 ס~
 סיד וממו סיני סר נמכמד מ0ס

 5פפר חמם 5י וספסוק נסניס וחזר טספחתו לגייר תורס טחןקודס
 סכהוג ומס הכייס נפססחזרתו

 נגרייתי
 יוס )6ו כממוריס יוס מחרת

 כשנתגייר סדרתו יתרו לניי כפרס יוס מחרת bib ממתסמפוריס
 תמר נכפר/ יוס נספרות כתוב וסיס תורס מתן קודס וסכל סיס~טחרתו
 סימר ומס סכיפוריס. וכתנו ססופריס וסכו סריסם כ5 נקודסוסיס
 נסרס סנלטוס סןינע כ5 תורותיו וקת ס6)סיס חוקי 6ת וסמכתיממס
 ויסי כקמר ט)6 כמדר כתונס ,ו פרסס 6ין נפירם"י סכתונ עט6טר.
 סויסי כנר כתוב כסרי כוונתו סננתי 65 וגו' סנייך 0נס כדממחרת
 15טר הרוכס ולפתל "lcb~' מנס 50 סכיפוריס יוס מחרת סו*טמחרת
 blb ט" 5* ופיו 5פי ודיי סטותו חותנו 6ת OnD וקלת פסוקש

 מתן *חר מסרי כסדר ככתנ סקי לש"פ מממרת ויסי ינ) סנייסנפנס
 בסנס סכיפוריס יוס *חר טיד *5* ס" 15 0נייס נקנס מ"ט ס"תורס
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 התדדהעל ךירנך הטוררי:,,
 ממס ססינ . אלהיכם לדרוש העננם אלי יבשן כי )סו( :ר6מוכס
 כפני: 3*יס רמס כדברים כי סיום מן גדע. זמן כ5י סיכמדו מס6ריכין
 מס ו5סודיגנס תו6י4ס כ5 5סתפ55 פ" . אלהים לדרוש תעם אלי יבאכי

 ככנין סנביליס יגנסו וס כי *לסיס דריסת נקר* ,ס כי 3ססס6נד
 וסוד סופטס מקני ושוד וס עסוקי ס*חיס מעתו ס/ 6ח ודרסתמנקמר
 )ים( : שרותיו וקת ס*5סיס מוקי *ת וסודכתי תורס מ5מדססיני
 *נרסס ור' ננבורס. וסמ75 ל6 15 %מר פירסתי . עמך אלהיםויהי
 )י תסמכ 06 נכלתי TnS~ks כמ7 56סיס ויסי נקו5י סמכפ4

 כמור ויכלת osoib 1ל71 15 סנטר מסמס רמות מיקח 15 6מרדנריו ונסוי
 כ" . האלהים מול לעם אתה היה נננורס: סכמ73 כסס סכןונהלי
 15 סורס 56סיס 3ורום סכס *5י יב6 כי 6 סלטר סר*סון כ5סרמב"ן

 סיס 6 ולמר נמקומ7' עיס"-*תר טפסר ו6י 6תס יתארגו לרי7זדתי
 סימר 3מס ונס מינקתו סדנהיס ~גץ לסני% שי5סיס Sb ניארס*הס

 *תסס וס,סרת 13 ולמר 15 סורס תורותיו ושת סי5סיס מוקי יטוסוךכתי
 סיטרת נמספט *ב5 וסנו5ות סהויס והקלוס מקורסת,שירס'י~הסנכימן

 ממך כנד כי כמל סופטיכן 5ך סיס 15 %מר רכסו ונין יים ניךוספטתי
 נסמס.ס%מריס סגם קומר ויהבן לתדר ונסיו מכליך 5סק5 ולצסדנר
 ניס5 רסנת ט*3סש מו5 5כס onb סיס 15 סימר ניגס כלס 15נתן
 *מר נוסזסרח וגס ומנפט נמקוס זס יסיס ו5י ודורסו לפגיו מזומןפוכר
 סו%.3כ5מו יכסס ס5י %חרי נמלות לסורותס מיוד ' 5סוסירס כלא' דרך6.

 5ממס סוטרים כיסרבס .דוכ כי כלן ס~כיר 5י ומוטריס . סדיןנסס-*ת
 וסנטת פי' הנרסס ור' יהרו. מכלה וס סיס ו5" סמספט נ7נרו5סופטיס

 חילם. אנשי )כא( *5יך: יניידו סקסם כן-סדבר יהרי 15 ופ"5%י 3י דגר 5סס יסיס כי תהרס מסס 15 שלמר סן ולקו סקסים סדנריס%ת
 6ס.%5% %דנדריוי %ין כי סמדות כ5 ובוס גדול ננס 5סלט'ג 'ר6ויס*כסיס
 ירחי מסם 6ותס מי5 לגפי סס מי פרט ולמ"כ -סטדותן צ5 גה ימיו6"כ
 ~רעלכי סולרך וננוניסרל, וחכמים סונפי--נלכ יפת לנסי6%:יס
 כן .גס קורסך נמסגס מפרט כמו וננוניס חכמים כסיות מ5ריכיןפסיט'
 לו וננוססחכמיס

 ספרטני
 כדרך תורס .כמאנס ופי' כין קילר וסכתונ

 ו5י "ע *נמי 1.נחר כתוב וכממט-סמקר%ות
 נכ55 סכ5 כי יפרט סולרך'

 קומר נמי *י ופרעי סולמך נכס רגיל סיס .מפכיזמ5לו. יתרו336
Sa~ימר5-56ומר 

 מסין'לונחרין'מנכי
 ומרע סנכ5 סמוניס כי ונירהב

  שונאי : נסס סטונוה גמדותכ3
 דנר מטומן כ5 -י4פסט נס בצע._

 -סוג% ופורסתי 5סכמיר. ימס סייכו מסק -דינוי סתתו ויימ .תפסוק
 ד%מרינן כסי% צדין עלמוממון

 כ5'דייגי
 נדין מידם 5סולי6ו יכון ס6ןס נר סידנה ממון כ5 קומר טוי דייג*abi נדיחי מטוגה מיכן דמפקין

 ו5י מכומס ויח~רוסויטנ*וסר
 nDh3 מ5סס סו% ו%פ4 5דיז ירדיכמו-
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 התורהעל ךירצץ הטורפי'
 סונף ומט נדל. טמנו מולילו גסיתר כדים נ5י כנד טסם סקנסמון
 5לןיטכוסדין De טחיו 5ספסי7 % ומגוס ל5ס דין יט.סנכ5 כגוןסמונו
Sbמפכי . מאוה ושרי אלפים שרי מטונו: 5י*פסיר יחום 5רו5י יסטכ 

 נסיות שכן לין וכור סמריס לקו 5כ) לריכין ,צס %בהסס 5ר'ססוקסס
 סופטיכס רלסי לת ולקח ממס להר כך כי סופטיס סטתגס.ר"מיסמיגית
 סקי מלס סר וכן ונגנריו מענדיו לים "5ף ידו סתתת לנפיץ סריפ"
 סטספיקש טסס 3קע רמל15 כסרס וסר תמסיס סר ובן ידו תחתליד
 5קת כטס סכתונ סזכור ו5י וטציס:סופטימ:כל'סכס רנות ולסיס5ען
 גלן וקוקס לפרס %לר7 ע* תורס נמטנס' כלפורס פינס טושיםונס

 סוטר.: נ5ל לסופםכי[~י'לפסה
 מרפעיס ויסכו )ופר רשוי סיס * כשלרשי כהקרשן גא(ינמ

 סם4סי נחדר סיגי נטדנרויחנו
 סבילתם נסנין ל5ל סגסגות נסיר מלער כדרך מלריס טירן5ל%תס
 סתורת 5קנ5 5סס מסים יודכיס סיו גי 5ו וטלפנת 5סס סטחס טית0שסיני
 הלפיס %ו סיכה.גיסר טדנר סגלו 1טר מם5טי סתחיינחוט ~סנכנור
 ססתחי5.מחים. ניוס פ" . הוה כיום מתסכות.: כעיר קומר חוורויפ"כ
 יותר רנ רפידיס ונין סיני סר -גין סמרמק "יס 6ו5י כתג לנרמסוד'

 ויחנו טרפידיכד ויסכו קוטר רשוי סי/ מיניי מרבי ויבאומיסירים. )ב(-וימען סיני: 5סר נלו ניוס מנו סולרן,5וטר שכך מסכ כ5טטרחק
 מס חגר מסר נריותס סיני 5סר כסגלו כיר lDIS- ויבולו ולררנטדנר
 תנו ל5ל )נות טוב פקוס 5נקס נו מיכנסו כד כפתינו ו5לנעובר
 וצבם ויחן : 3מיבר ויחנו טכס וזס סטר 4ני ממטס נחורנ 16נטדנר
 וסכרנ סיספסוף כססנדי)ו קומר יסרל) נכי ס~כיר . ההו נגרישראל
 (DSI תנו 5ל נכלטס סס סלפ" ולפרר ססר כגד סן חנו טתוכסרב

 ספירס"י טס יחיד. 5סון ויחן למר ולכן וססופטוס ס3קניס "%5כנגדו
 וס65 סרמל"ן סקנס נסכו .ממיכן 5ידכ טרפידיס ויכננו קטר סולרך'טס
 סכ5 ספני קוטר רולס סכך סו4 הס" סטסעות נכ5 כן קוטר מפסוקדרך

 דברים נסני5 חסכי נל5ס גסנו ורפיןים לליס כלן ססיפר.נסןסטסכות
 זס כ5 נסוס וכלן כל3 ,ותו סופר ס,ס סטסכ לנ5 בסס.סססנתחדמו
 קלס .ל5 פ4 האלהים. אל עלה .ומשה לג( ססיקס.: טרום:סולר7
 נקלס עלס )סול .אסר נרסס סכיכס סיתס לסיני בולס פיוס כיססר
 אליך ויקרא סי5סיס: סס לסר סכרפ5 56 בל מ% שפרו 5סזדטןססר
 . סע5מ קודם ל5יו קרל וכנר לנכסס ר/ פ4 לאמר. ההר מןו-;'

 ותנע יכקנ קנית. תקטר כס עטר 15 קרל סכ5ס 5לחר פ"וסרמנן
 י יעקב .לביו-צ וגו': יכקנ )בית תקמר גס "יל וקקרילס יסרי)שגי
 סחוס 4י שיגייס בסיס וסקדיס סלגסיס "15 ישראל ולבני סנסיסל5ו
 5נע5ם וסיכלתו יכסחו סדנת כן לני5ח כ5, סקנסס 5ס לוס ס65כ5
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 התורהעל דיהנך הטורריש,,
 זס כבור סח5ק ונמני) תח5ס סנסיס 5סוסיר תורס נטתן סקדיסולכו
 5מת ופט סכנך. 3כמיית נומיסן לפרוק רלו %5 תמים למקדימןלכביס
 ואביא )ד( כזן לחרי סג31זו .לגו יסר56 ולנני סיום סגמלויס ל15"בקנ
 גה( : עטכם מס מכינתי סוס.*סר כסר כנודי %יטקוס אלי.אחכם

 כמסם כסס סינרות סנריה כ5 *נרסס י פ" בריתי. אתושמרהם
 וסרמנ"ן . גנמכס ס' כרת לסר סנרית דם הנס מנלמר כמו סורס טחןלתר
 : למריסס פורכס o~c5hl 5סס )סיות לנותיסח *ת סברינןלסר.כרתפ".כ5
 כי 1ב1' סגולה ליוהייהם

 לי-

 ובחרתי ס5י סירן כ) פ" הארץ. כל
 כסיר %5 *גי 65% נכס ומחליט מעמיד ותיגי סלי 5בדכס onh1נכס

 56סיך ס' ח5ק 6מר הגימר כענין סממיס .לב% כ5יסס סמעוניססלומות.
 ? קדוש וגוי כהנים ממלכת גו( : וגו' ס' )קח סכמיס.ויתכס 5כ65ותס

 .ממלכת סתסיו כסנים ממלכת חרמנתןפ"

 מממרתי-

 )דנקס קדום הוי
 סגף oNib ס' 6כי קיום .כי הסיו קדומים מגלמה כסו כקןומנ6ל

 ר' כתג לפניהכם. וישבם )ז( סנ6: וגכו)ס ס,ס' נכו5סססנטיחס
 וסרמב"ן . נפיסס סימם כטו פ" סעד" ורניגו . בספר וי"ל . נפם6נרסס
 ו5כן כן תכסו 06 5כס נחרו סךנריס ~נוכס נתתי סנס 5סס סימרפי'

 5פגיכס נתתי סנס מנקער כענין ונסמכ נכסס ס/ יגר ימר כ5כנוסו
 ינתרו 06 סי%טרו ושכיסס תסיס 6סר סטספטיס ו*)ס וכן וסמותסתייס
 סעס p's(s קרל מסס כי . יחדו העם כל ויענו )ה( : 5כסנתסע)יסס
 כ5 _כמכבד ~ס וסיס סינגרו סנחירס 5פניסס ומס ומוטריססמכמיסס
  לעלס  סמתעו 5* וסס יעקנ קנית .הלמר כס נלטוס כולס כ5 כיסכס
 גט( נרוסס: ס' דגר *סר כ) גדע וכד למקטן סעס כ5 ווכנוונחירס
 מסיו Sbs1 .ס" כ" 6נרסס כתנר' הענן, בעב אליך בא אגביהנה

 ויר% *ומר סס כנדו ובממס נס/ ויימינו סכתננ 6ע',פ נננויסטסהפקין
 %ת  ללעיס ידבר גי ושיגו סיוס מלמרו וזמו יטריק כ3 למר ו5ל .יסריג
 .תחוס נו ט%מיגיס YQ 5* כי וחיסלדם

~e_h1 
 לכונס יקטינו בן גס

 מתיגו סרטנתן וגתנ . סננו6ס יתימת'6ל)ס.ענין .מכתס מ נמייסלתס
 נננולס כ3) הסתפקו 65 כינכון-

 .כי-

 למר 636 מ6בוקיסס צם מלמינו
 סימטעו גענור סערפ5 *5 %תם מתנם מענן נכנ *)ין bs לנכיסנס
 מן*טר במו os~nb טפו סילטינו ו%3 גניליס בעלמם סס וימיו7נוי
 *ותי )ירלס ולטיו שמכו למען דנה .לת ו6סמיכס הכס 6ת 5יסקס5
 *ו חםס מו95 יקום ובס סדורכן נכ5 5כו5ס יתמינו נ7 וגס סיטיםכ5

 ססגכת בעוגיסס רלו מכנר כלמר סיכמיסומו דברי )סכחיס וירלסנניף
 וגט7עכי בדגרי סכס ססמכ נסנור Db" ולכן בגנובת כ5יונס5טע)ס
 ונטן פוגרי וירטיטו וגע7 טךנר ס/ לני כי וידעו סלם טתו7 דגרייסעעו
 סיוע 56סיס.6ת עבר ס ראינו סיוס לאמרי חסו 5עו5ס מימינו נךעם
 הכלס"ס חפז סיס שסר גמכהם נר6יית *לקנו סדבר מנתקייס כקטרוחי
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 ד התורןעל ךירצץ הטורפי'

 יסטר לסר כ5 וטמע קינ סגנ5יונס 5מכלס מתנעת גז שוענווטעתס
 כ5 כ5 כלוש מסי* ננו*תן ל*טגס פגנר וכסינו מפיל וסטכנוסרס

 הן אל העם דברי או-ז משוה ויגדסכניויס:
 הנרסס רגעו פ"

 65 ס' Sb ינכס דברי טסם ויסצ סימר טחח5ס פ" ושקב"ן סנידובנר
 סניו סעם סכגס כס נסר *5 ופניו ססנ *5* )זסונחס סיד 15שמר
 % יטר 656 טכס 5ן ענס טס ס46 ו5* לנמו נלוי סכ5 וסגס%סרס
 ויטר סכס חמץ ממס סנט וקו סככו נעו 11Sb נ6 *נכי סנטמע
 תקמר. 6סר יח כ5יסס רקנ5ו ט*מיגיס סם ננין עולס ס5רבעו

 סכס ונרי ושר נקרשי 0כסכ5ס סגננן ציות ע5 *ותו זרחוובהתיכו

 וקטרם פיוס נו וירד סגנ5ס טפת 5ר יטר 16 ונסבב נעמס שטרי 6'*י
 ולענש סגנ5ס טלות כ5 סכס חסונת 5ס' ומגץ סרביכי מוס ומס5כס
 5סס 6מר oinnnr 41"מ וט6וחר. טויסס 6ן ק סחר כחומסססי*
 סתרים מנע ססו6 וסקרנם נכסת ס' ונר 6סר כנ סיטרו סעסיצרי
 סרס ונרי היגמעו טס 56* ידמעו ס65 זוטר פסס פ5 שחו סליוסרו
 נעג *5ין ני לנכי סנס 15 *סר ק וונ3 מווסתו מקטעו 651צע1טר

סעי
 תחוס  דעתם סי' כן כי סעס וברי סגיומסס ולת סטני סטטית כר
 הנרסס ור' ווטנחס. פירס"י . וקדשהם )י( : ופרס סו* ילס ס%*5*
 וי5 6סס *3 יגסו %* קדוסיס סיסיו פ" וסרפנ"ן נטיס. סההח15פ"
 ססר נרך *ואח %ס נר*וחס מס נרדמו ירקו סכ5ס פ4 העם*כ5 לעיני ה' ירד )יא( קרוס: נקר* טוטפת טכ5 סניטר כי %וט"מש5
 בו תגע לא )יג( וחי: ס*דס יר6כי ל* כי דכתינ מן 6ת סירקו31*
 ץ נו תגב 5* טיחם וחיע נסר יגכ ס"ס ק6י )סר ו*ונונע י"ע .יד
 ויסקל הנכיס 4 יסקל רק יד נו חנכ 5" 656 ו6טיתסו סתריו 36ן5ו%ר
 כחנ ילחק ס5 מקילו מסוי בו סיקסו סורס רס"י בסניי וים . כנסיע5 ספ" *טרו ,סטכתיקיס סיונ5. נחנת נו סיתרעו סופר תתרסס רןפין * היובל במשוך : שליס במוריס יוווסו ייגס ירס ססר 56 עת עותאס

 וקויי וכחנ וסכל קרניו וכסרן עולס ס" קותו וסע סננתי 5*סרטיכן
 6נרסס ר' כחנ בהר. יעלו המח י סס" 5טס וסח,ירו כפרו יתלנר
 רמות סכיתנס כיון נ5ס יעלו 5" 5מס ירכתי hSI 6חריס ו65 ,קניםכ5

 סיטר סדנור סנס זוטר . ההר מן משה וירד )יד( ? סכיגסונסת5קס
 פעם נכ5 עולס מקס ססי' 3סר ס" סיום וקדסתס o~O *5 5ך סססלו

 ססר כ5יסס סכפס מלמד ההר. בתחתית ויהיצבו )ט( : *תוענר
 ונסטע נכסס ס' דצר "סר כ5 ויטרו נחרלו ספכלטס ו*כ'שכנינית
 טדכתיב פס סנכ5 תורס כ5 651 סנכת3 תורס ע5 "5י נחולו bSnרע
 וד*' פ" קטתי יוסף ור' . ס' ידגר *סר כ5 כתיג %* ס' דגר בסרכ5
 טניחכס סייחי 5י מסרנים סייח' סיס סנתרליתס עסיתם נטונ %סויטר חיגתו 5סר"וח סחו ע5שס כפס כל ויחר ונסטע נעסס וקמרו נטרלוכנר
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 התררהעל ךלרגעירטו
 שננו והאלהיכם ידבר משו-ז ליס( 1 סיומות 5ס*ר סנחתיכימר
 סמסייכו נקור יכננו וס56סש Shnr'5 ס*טרס דנרוח י' כ5 פירס"י *בקוק
 cns כך דעתיכס כוונו 5סס וקומר 5שר56 סדנור מודיכ פסס סיססקל סי5* קונס מתמרס כי נקור יכננו ועט . סקל 6:ממיכ גת נו5תת

 5עס ומסמיכו סקו5 63ותו יכננו ס")סיס זטיד כל נכנין ק%תסעעו
 *כסרת י65ר סרמנ"ן ופ" . סשמכוסו חח5ס ממס 5סס ספסרככנק
 נתחפת מס התיונו סהר 56 ס/ ירד סם4סי גיוס *65 קתטרכישרות
 5סורותס טרש כס ומדצר ססר 5ר*ס קרוב 5מכ5ס ע5ס וממסססר
 *חד סכתני טס כ5 ומגוסו הכונסו ס"ס קו) סוסעוס ויפרט יעמוטס
 מפרפו וסו* כסו מדצר מס טניניס *יגס וסם במס סעד רד נפרסתען
 *5 שס %5 מסס כי סיברומ נסכת וגס תורס פתן קזדמ וס וסי/4:ס

 לשנ"פ כתג. שלרסס ור' . תורס מתן 65חד כד סס4ץס סס *סרסכרפ5
 וס*5סיס מדצת מכס בקות( סי' מזרן ססומכו 1כ3 חוק ישופר קולססי'
 לבא( - ס)סטעו( ססופו ימגעגו וא )נדו סז6 סומכ סס" נקוץשנסו
 לסר סכרתם Sb  בלם 14 מ"פ  בזכפ ו6ץ מ"ח קודם סיס וס וגו'.רר
 )הג( : וצינינס ס/ נין כומר הנכי כתיג וכן מ/'ת 5יחר רק ס6לקיססס
 סעס עכ5 )* ס' *5 מפס ונרי ע3 המסין ים לעלות. העם יוכללא

 סכלוותן עם?סי קומר סמס5ח 56 סחוור סייח כדרך ססו6 ומערסים5כ5ות
 , היתני ס%ער 5גנ5ום כגבס יוכל ו)* ססר סגננתי כנר )וער רסס מורכן

 סס ממס ידגר 51* נכס וכד רז 5מסס ימר כסס כי פ" וכרססור'
5ור7

 סיכ-

 לכרת סעס s~lS )" *מו כן נססיכם סכי כבר כי נכס
 מלריו יודכ 5נךו ססס כי נסס סתכיד שותיק כמסר ססס 4 ימר קוכ5

 ויסו שרחהן 6סץ' "*סור וסוסיך כחס סג* וי"מ מנית. 3סם5סעץד
 ככדה סכי נתר דס* גטיר* ו5* לרכות זף 56 5ע4ת סרסו פןסנ6מד
 )ע5חזז% ס65 נס ינוב-ותם נסר סמיצו סומר )6 06 5כ5ות יסןסד%

 נמסר 6יסריו"
~QS 

 *.כ סקצ"ס )1 6טר י6ו 5מ6ות ס65 נס בלמוד
 . ז"ל הראקש אלא לשט 1 סם~ייס ש ""ש 03 תגייד ו6) נדנריךיסים
 סרלה4 ע3 סקלתי ס,סירס וגי )י קסם וגי* 5ר6ום ס' 56 גוסןפו
 זמ 5פע5ס ומסירם 65 ונס נס 5כטוד זי סנגור פקין גוירס סי5צ
oh(וגה %5הז יסרסו *3 כנדב סכי גמר וגס סכנכם. וע) סכלי" ע 

 סונס.לכ4ם יוכל 5" ססיג וטסס )רכוס יכרתו פן 5מספ *מרסקנסס
 כשכעס יסרסו פן סבר'ס 5סם סיופץ 5מפס מתנ"ס ס6מנ. יפרס )יהרכס
 דז צרנית סממתם וסיבוך לרקות לטניס ססס מתוך סתחוס5כטו
 יסעם.5סתקיצ *5 ובפכפסכיס סתטנכות נ4 דכאנו דצהס DDnסמכעס
 סקבעס 15 ושסר מ"צ מיגר) יסר כנר מ 5כ4ש זמו 65 מססוימר
 מצודק השיו ידקו סע" כו5מ ספסרן סירלו l~Cb1 6תס וכ"ח רז5ן

 ו כ"כ ומכס סקסניס ימסיר וכן 5כ5ותמסותרו
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 סי התורהעל ךירצץ הטורפי'
 ט לסלען 5ינע עמס י15ת 'י * אלהיך ה אנכי )כ(כ

 חש*נש ולשעון סווס ~b1Q ס'ק
 אסר והר לכחדו נדיניס עטו וקנחנו D'~ibl פי סו% וספותו סכ5סיס

 וש ספלייות ע5 קורס כסס 1WhiJO 1)mb כו הלריס מקרןסוליתין
 כס גי י~*לוס כ5 תורס תם טסס יקנו טמנו עססנהס נעיכס כיכחפן
 כ5 תורס וסיכלת סיכלת כ5 תורש ונס ד3ר תסתנס 5* סכוליקדמות
 לסר 6סד וזכך סקרן 3כ5 כמוני *ין כ* ת7כ למקק סכ"' כמרסייחוד
 סם כי גכטר וקרן סריס נרקתי *סר 6מר 51" שריס מלרזסול6תיל
 מנוי לת עם  n1Dbt  oellh5~ סול לנכי יעץ . 56ס נכ5 וכויסיוןכיס
 וסולדתי גדי נרתום י165 כן ויהרי מקייטתי ולגי לנכי דן יכנודולסר
D~nbנדינור 5ך יסיס ו65 *נכי סר6סונות כנרות וסר . מגריס מקרן 
 חסו 5טר56 טסס למרס 5נוכח עךצריס ק*ינס וס*חריס 5שר56סקנסס
 4%ים ויוצר דכאים וסקי סמכנוס סננורס מפי 5ד ים" 651 לנכיס*ערו
 קס5סס כ5 *5 ס/ דבר ס"5ס סדנריס *ח כתיב וכור שפריס כ5*ת

 ודלי סרטנ"ן פ" כתנס *ערס כלסר *5ס* *נגיס 5וחוח סני כ3ויכתנס
 לפוסס טסס יסובסד סנינוס bSn 656 סגנורס טפי סטנו סותרותעמרת
 כולס סיסיו תו וסכיכם ונגורס מפי וסנינוס מסמונו מסכים חון4ס
 . עבדים משת : ע"1 ונתישר סרס נקה ספסרם ספי סוסכםננהים
 טסיות 6תכס ספךיתי מון ענף סתסיו סו* ראוי *"כ ענדיםססייתס
 ימיר ניקון  סדנרוח כ5 ונקטרו , וס~יס כום הס ונכי דכתינ 5*חיויימין כטויס ענד צו סנ*סר הס מנכי סרס טענריס ענהס ענית וסע .ענרס
 כ5 לספיר ואכעס חסטעו נטוע 6ס ונוי הלידס *חס סנצוי5 כלמרו5*
 *תר מען ימננו ס5* לנוו ויהד *מז כ5 כס מלנר כחיו עסס וידעיתיך
 פירסה אחרים. אלהים לך יהיה 5א )ג( כמסף: ינץ וסיחידסרוב
 ע"נ 5קייס ס65 5בד *וסרס 5ך יס" 5" תסיס ח"כ סרמב"ן וכחג ייעמגס ס5* למסרס 56* *עו תעמס )* כי כבר סגפנית ע"1 5קיימ ס05לתסרס
 5ססתחוו6ס נ65ו סימר סקיוס סקדיס וימס נ"ר מיתת נס וייןנרסותו
 נעמ5תין סנוייס נרעה* סטי* וסימת לז ומיתת נכרת סססוכנודס
 ספסט 5פי וסנכון ע5". פ5יני ורבים סיחיך כךנרי ססי6 סוס 6ינס6ב5
 )נו יס" ס5* פמ5וס 565סיס 5ך 5סיות 565סיס 5ן וסיס מרסקמסו*
 ו)" ויהורס ית/ סססוו)גך

 טכ5ס מהכי מב) "תריס o'c)h 5נו סי'
 6חד נסוס נ6מין ס5* מגיכס וסול הסיס סנקר"יס :לעיס נב*ומכן
 פי' 6נרסס ור' . 6תס 16 15 נלמר 1)* נקנוס כינו גקנ5גו ו)*ססס

 . אחרים אזהים : גסתך ס65 מיסיר וט ועי 6הר דבר ,עמו סגוסתף6), 56וס עסוי מורס מסוי מי ש כי 5סק3"ס סתוץ סוס כסיס ס)*סמ~סיר
 6נ5 65)סיס סקנסס 6ו סעובדס סעובד 5דגנק לחריט ל)סיס סססמ"

 דודניי יפריס לנור 65 5ך הכסס 65 ממכס 56סי כנון גגנסייסכבמדבר
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ר
 התורהעל דיהנהן הטור פי'
 נסוס עיין הקש )* )טימר סיין סענתס ע5 16 סקנ5ס עיוממזכיר
 Slb ותענתו למיתי 6)וס  lr5b יב5 יבל  תכנרוו -" 565וס*תר

 hSh )ל)זס "תר 737 תעמס )" )זמר r'c )" סעעייס כ)כסטזסיר
 051 כ3 סעוף סו* כי כסייס נו )ספיר ח)י)ס 7ח)י5ס סיעתיס56ומ
 ספירוסו *ביסס לסרן פגי ע) וייתטר 56עזר ויכסן כמו ' פני ע5 ונעמס
 נכ) חסו 5פני סץ' פני ע5 "תריס 56סיס 5ן יהי' 5י נגסן נס~ניו
 o~cle כ6ן 6מר 51" ורו76 עמ7 תסיד לנ* גי לתריס *)סיס )ןיס" ס5" מזסיר וסגס לפגי נ5הס מס וסכסתר סגננך סמקומות סכ)סקוס

 גה( י עמים נני ~מור 5סס תסתחוס ו5* ע5 נטמן סו6 כי5סמתחו%ס
 דעתו ס" 05 6פ" כנודם נסוס . תעברכם ולא להם תשתחוהלא

 קנ*ס 5סק מלינו )* . קנא א5 ; סו6 7173 סק17ס מרסות עלטו5סומ*
bShסנו5הו קנס סיסר*5 5פי גל14 טעונדי ~פרע ונוקם קנ0 ססו6 נכויו 
 נסס עןג0 %חךס 56סיס 56 פונים סס ו6ם סעמיס טכ5 בס נחר6מר
 גסיעסס נכנדו היקנן וכלדון *תריס 56 נ5כחס נלפתו יקג6 לסרג6ט
 *ת פקד וס' זוכר,כטו *נרס' ר' פ" אבות. עון פוקד ן 6חר לדון15
 סנן ס75 0ס 536 ~יק 3ן יו5יד 6ו5י )רצע 6פי5י יקרין מסמס פ"סרס
 מס קכור bib ע71 גסס ישרין )ל מרביעי ונס סש5יסי ונס 36יובדרכי
 סנגיס 55 סעון זוכר "ינו ""כ סרמ3"ן וסקנס , ויכריחס 36יססמכסו
 עון זוכר קוטר 15 וסיס ונז%נדו עכרו ססו6 סרבעיס כ5 56י סס5מיסוכ5
 סנניס ע5 זוכר ססו6 קומר רוסס ו6ו5י רבעים ע5 וס5מיס ובמס*נוח
 161 סר3עיס ועם סם)סיס גנם יכסס וכן ",DnhL ויביך 6תסויטר
 3כו5ס סזכירס כמזכיר נכון 6יגו ומיסו . כו5ס נעון ויכריתס ממסיגקס
 נקימס ססי0 וסגכון 3סוץ *05 3רבכיס מסיי סנקמס יזכיר %51בסוס
 ומכריתו ס3ן ע5 ס"נ סעסס ספון סנוקס סקסס 3חר3ו ס' יפקודכמו
 ככנין דורות 33' ס5ס עונס סיס כס)* ס5סיס ע5 *תכס יפקודוכן

 סרנעיס ע5 נוגס טן סיפקה ופכמיס סימורי עון ~Cs 5* כיסנימר

 גתמ5"נסקי
DnhD סן נדור 0נ5 סרנעיס כד hS לניו מעון יענף 

 נכ55 נניס ונכי הנרסס ר' פ" . בנים ע5 אבות עון פוקר :סרלסון
 *מר ו65 ורנעיס ס5סיס 6מר ורכך גניו גגי ע) ס"נ עון מפוקדנניס
 hSb כן ודייגו סרמנ"ן וכתג צניו. 3כ55 נסס נגיו בני דפיינוסנייס
 JOS סוסי דור ססס5סיס

 שחוטי
 יחוטא רביעי דור וכן נגיו בכי פסס

 ס5סיס ע5 נגיס נני וע5 נניס גנ5 "נוח עון פוקד מדות בי"ג דכתינוס*
 מסס חזר ונפיכן וסרנעיס סש)סיס נגיס נני ע5 פ" רנעיסוע5

 וכן נניס נני 6מר ו65 רנעיס וע5 ס5מיס ע5 מניס ע5 ואטרנטרג)יס
 vnh פורעכיהו  מדת ע5 טרונס טורס  ממרס מכין  עטרו רנותינודגות
  דורות: ד' *וסר רעס ונמרס יורות למפיס "סר טונס מנטדסטם"ק
 רסגנ כנסוק פ" .לשונאי

 וסוג"
 פוקך "יגו נדיק כססו* "נ) ק/ 6ח
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 התורהעל ךירקי הטורפי'
 ענירות 3ס*ר *3) 35ד נע"1 סי" סחמורס סטדס ס,ו וי"ל . קניו עוןעניו
 לשה,. אלהז וה' שכם או-ז תששן 5יע גז( ימות: נעונו*ית
 סיבור גי סו6 סמע חס* 65 נזמת 5חגס סנכנד הסס כפתיו ע5יב6 ס)* זס נב)) ספסט יר7 וע) . מידוע עגות גסבע דהיינו רנותינומירסו
 עדו "מר סט5וס זו וט-ר . סקו) נו סיס* נענור כסילות נכמוןנקר*
 כנת 5חח רידוי כן )*חר כבודו )תת ס)* o~s )יר* ראוי כלסר)ומר
 ע5 צסזכירו וזנחו כי 13 מכחם וכ*5ו מחקו לסו* *ותו וסנט*לסמו
 כמכחם ונמל* *מתייס דנריו יעיו כן *מת סוס כלסר 1Dbiדנריו
 סעונס ננג'ז סכתונ כסו ס, ינקם )* כי 13 )כחוג סחמיר ולכךגסס
 מלוס *תר הבמברז. יוכם את זכור לח( : בניס כ) עגות עקפוקד

סכומיי
 וסיכון סמנק וסו* סכורך וסול סנמל* ססו6 ית/ סמיותד נסס

 5עס סמו 4כר מככנד וטס )בדו 15 ושכנוד *4 גכ) סימוכהותייחד
 סכ) 3ר* הסו* )סודיע ורמז וזכרון סיף, 3וססגעסס

 מנח מלוח וירי*
 טמור ענניות וכור ר*סונרת נדברות ולממר קרקסית. )מעמס יכרמסי*
 )6 לשונות טטס 5סס סים 6ע,צ נטמרו *חד סנדנור לבותיגו'ותמרו
 לוס מעיתו 1111) חעסס 5* מלות וסמור עמס מלות ומר ביתכסס )* למלות טטס מלות שירכס 5מסס דמוי מ6ע 013 *65 נסססקפזו
 וענתס מהסקס ענתס מעגות סני נו סיס* כדי מח)15 ע4ו זסיריססגסיס תעסי 5* נלוח עיו וס~סיר )קדחו *ותו סכזכור עכס נמלותע4ו
 ט6סצתו רבו רדת סעהטס כענד מ*סנס סי* עסס מלות כ5 כימידחס
 ממטת ע1ס עסס מלוף כן וע5 סיריוס מדת סי* תעמס 05 ומלותהותו

 נמסמס סתוכור 3סני5 ~כור נר*סוכות וכחג *ותש. ודוחס תכמס5י
 סטור ob תמס ולני וכתג_סרמלן . כולס ימות וכור נסו דכתינסריסית
 רשיונות נ)וחול מס" ויתכן בצוחוח נכתנ 5י 5מס סננורס מפינימר
 כונתס תו עמו נעמר סמור כי Sbl~'S *מר ומץ וכור כתונונבגיות
 מדמן סרס סמנת יום *ת המיד )זכור )3 חנו פירם"י זכוי.3*מת:
 סנוכור מלוס ספסט דרך וכ) ע4'. פניני ונסס נגס דברי וסםנמכעתין סי* נריית6 כי נקמח סרמנ"ן וכתב . 5סנח מזמנו חס* יפס ח5ק5ן

 כי סיסים נסתר יתחצף ו5* כסכת ס)* כדי סמנת יוס 6ק יוס נכ5תמיד
 ולונו נורץ 5כו5ס סט ונודס עת נכ) נר*סית מעמס נזכור תמיד *ותוטכרינו
 )קדסו נו וכרמינו נסיות )קךסו ופי' . ס*) קומונת נוו) עיקר חס סוסגעות
 סמחסנוח מעסקי נו לספנות קבוס יוס סו* כי נענור נעיניגו קדום5סיוח
 וסנני"יס סחכמיס *5 נו ")כח ס' נדרכי גפסיגו נו ו)סתענג סומןוסנ5י
 פססנה עכ67מרו ע5יס מחסנם נצננו יסים ס)* נסמס חניתת טכס תססנה ו5י חזם 65 סיום *5יו סיכת 6ת טדוע סנ6מר כענין ססס ונר נרלדמוע
 ס*מונס עיקר ע5 מעיד סוס מפני נתורס ס*מורוח סמלות :5 כבגדמקלס
 656 מוכים סס6חריס כדרך מונס תס* 5י ונמכי5תיו , ונססגחסנחרום
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 התורהץ3ל פי,להטור יי'

 5כ5 מקורין סנויס כדרך ססנוע לימי תמנס 05 פי' צנת 5יוס מונסחס"
 נסנת 3/ נסנת "' טוגס סוי "5" סמםרתיס המות ע5 "ו כלמו נפנייום
 5קדסו ממקת דרסו ורבותי' וכור. מלות סי" 11"ת יוס 3כ5 סת,כרסו כדי'

 טעון פסו* ס"מיסיס סגת "ת וקדסתס כענין נכגיסתו 13כרוןסנקדססו
 קידום שכין ולמדו קדום סשנת טעון כך מקודם 3יונ5 יומר ~3"דקידום
 כמו תעיד י~וכיו מלוס סו"' וכור "נ5 5קדסו ממט סו" ס,ס וקידושסיום

 5ל7%1 סיינס נקרית ענודס תעכור- ימיכם ששת גט(ספירסתי:
 סילסל *ת תענוד ימיס סטת וימי ס*דמס "ת תענוד כי כמוסגוף
וכיול"

 וניוס יסכ*ת7 נופך יורן סם אסר מ5יכתיל כ5 וכסית נעו

 .נמס ססזסינו מקטנש עתך עניך להדס 5" זו 51נו %5וו "עססיפ3פ5"
 מנח נ%ומ והייביס יטללו ממק .ענוים סם ועניים יאנס savס%

 'סיס ורשוי כמון ולבטחך ענדך ינוח למען חורה נעורס סנ' כמונשר")
 קומר כרפודינו טמצנדיס טפי כ5יסס מפרכו ה5ח 'נעלמם6"~י:ץ-ס
 וברך 3י( 5ימר156 דגר סוגרות י/ סכ5 3סני5 וכור ~O)bSvסממביכהם

 חומנ נר סו* סכר גר ספוכיר מקוס כ5 ספסט 5פיאשהן(בן2ערקי.
 לשכינו מ%5ס יכסס פ5* כליו ולונו וסגר סקרת מ5"כס כ5תעמס 5" בכ55 *ינו 54ק נג(ינ% 50 פלות ו' כליו וקנן ערינו נסכרי 5גודסנ6

 וךנפס ס%וטר וכפסוק בסכת )גנלמו מ5יכס עוסמ ינ5 וכנסמסכעטכהס
 סקר ונכל 3ס3ת "וחז זלעס לתורסינו טח,ר לדק נר כוי זי~נד קעתןק

 לדק גר סוי נסערי7 *סר סנרך בספן למרו ו"5 דנותיכו ינ5סטיות.

וסו"
 ורלובס  פוסס  ומ 5רביפ וסגר  7nDb גן ועפם גפובו בסניתס חיב

 כר5 בנר ססגי ולפסוק לדק לנר תחוס מיסיר סר*סון  משפסוק5ומר
 %מחך נן ויכפס וממורך סורן ינות למען דכחינ 5נסטמ נוקםולפרמך
 כרלונס 5עגמס יכסו "ב5 טלאכם 5נו יעסו ס5* במוס נכיס תליונווסנר
 כקו סנת דין נכ5 מיננים סוים סדבדוה נ" כין ממכריכו וסגר קכ73הע

 עשרה ימיכם ששת כי ליא( ו*עתך.כמו7: וכנדך יח-ך ינוחלטען
 ונטסנס נריסית יטי נססת סמנת טכס תלע סכי . השמים אחה'

 ליוך סלכן מנוח 15 פין זכנד כלומר מלריס  נילי*ת  לושו ת5סחורס
 ע5 תורס מסנס 'טעם נמי %י ופדיך. סייח ענד כי שכור ונוססחנוח
 "נו סלבס ונקידוס סיי% ענד כי וננל7 סעזח כסס. כלומר שענדטנוחה
 השבת יום ריאת ברך : מלריס ויקית נרפסיח מכסס סכיססמ,כירין
 וקדום ולמדרו לצרכו שכירם ענור7 וקנוס טלור7 שסיסיקרשהו
 יוס %ת ס' ברך כי כתנ *נרסס ורן מעכס טכ5 נו סנסנותשסניחס
n~co-1trp1 מו"ו מזימן bpS טנס*ר יותר תכמס תוספת סנפם זו 
 סככו עס ססם5יס 5"תר אמך. ואר-ז אביך שלה כבד )יב(סיעש:
 סננר%יס נככייכי )נוותינו מור ככנוסו נכלמו סנורך נדנריחייניס

ומתחיי
 נ"נ

 סטו5יד וסלנ לרתמת *נינו סוך ממס כי 5יגיוס סיתת מסו"
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 התורהעליוזיי הטורפי'
 נכבור מלוך %גי כן בכבודי ליותיך כלסר *מר ולכן סיחרון ס*3סו*

 סרימון סכיבוך מן ולטד סכנוד מפסוק פ" 51* ציל,-תך כמיסמוחף
 כ5 )ומר נו יכפור ו)* *ניו סכוי 13 סיודס כריסון 3,3 )מכנססימור
 *חר*דס

 מסו"
 "חר דגר בסבי) *ו ירוסתו צפניך כנן יעג7נר ול* פגיו

 מכנון נכ)) ויככסו ודמוי 5סקר *ניו נחיי הנץ 1)* ושכו 'טיסססומ
 כבודם מסוקס *מרו וכבר ,"5 רנותינו נדנרי מפורסים *תריסדנריס
 ממזכיר סר*סונות נדנרות כמו סמם  סרסור 0ס מזכיר ולכך סמקוסככבוד
 שיכו )חנירו *דס נין סקס *חרונים ונסן סמם דרכי ססס כססבסס
 3*רן ימים נ*ריכות נ*חרונוח מכרס כתן נתהתוכיס b~O וכשסרעזכיר.
Sh~Pימין י*ריכוןימען ופ" סבטחות ב/ בו סים רנותיגו ודכת 5ך. כותן *5סיך ס/ שסר SS1 ויסיו סוס נכונס יטיס סג*רין ססנט*ח ס*דמס 
 ייטנ )מען יותר מפורס תורס ונממנס *רו7 סכולו סג* נעו)ס*רוכיס
 3bb1 3ןרום י*ויכון וכתג יפריכו )ומר 15 וסיס יעיך י*ריכון ולמכן75
 *15 סדר . תרצח )~ה ויב( סי*ריכון: גסס מתפ))יס ססס ק%ופס

 סכ5 נור* סחני לסודות ליויכין OSO *מר מס כן 11 *חר וושאוסרות
 ידי עעסס תמ3) פן סומר *"כ גילירס מסתתפיס ססס אהבותושכנד
 תנתץ 1)% *)ס נכ5 )י ובסודות )כנווי נרקתי שסר ס*דס דסותספוך
 כי כסקר ~סודות בקמח נכפור סכנות כבוד ענין תמנו) כי רכךקסת
 ס5ל וסתומך סמקר כדוח ג7 ושחר *יירי נפסות סבנונב 06 גרסג"כ סו" כי תננונ )* סזסיר כן ושחר )*חר כנודם ויחגו *נימס *ת יוונו)*

 נפס כן וקחי גוכנ כגון נמשכם וסחחע nes DS1~S" יזיק ו)*כועוד
 3פ גןאמר

-hb1 

 vth3 לחמרו סעתחיצ כי סע5פטיס % טנ*1 כן
 ד' אעם . עכ)ץ מם ימים: ס% ס"עו )מם יממת )י 06 סמספסיסטן

 ולהד ב17 % נסית יקריס שמסמל כ' רכן מת תחלה סונרר כי*נרסס
 סשדכ וגממנס ולמת גנז י7ףז כך ולחך גיתו *5 )סבי*ס 6מס יקחכן

 ס*סס סחררת *ו תחלם *מס 4ס6 ימ*דז כשסייס מ תחלם אמסס,מד
 כעזרי לכבוד ס' דנרות " סרמב"ן גתנ . ס5סס סגדו5ס*יסור

 הו עמ'
 וכנוד כי כי5 כטד 6ני7 ככוך כי ~wb)טונת

 סבור"
oTe ס% נכנע 

 גמו5ס סדם-ות נקלת סוכיר וסנס 5ל7ס; תמסס מסידו צילירססמסתתץ
 כדהמך קנ* "3 *5סי7 סן תזכי יחר סמני נדצור ישכיר 5*זבקלתס
 קשבם 16 במקריס סיידר ו)* ימיל יירתת )מען ובם' יכקס )* כיסס)יסי
 מכדו וינה ס*חס סננת סם חחרוניס יתריס הס' מפכי וסימנס סכרו)*
 סנורי)כבוד וסו* מנס נוול לתומר כונס rnOiO לרי7 נלעז 6נ) לפגיו ופכו5הו*תו

 חסד וגשמם )ך יסיט 5י כ5 קב* י5 *מר כי ונרסס ית'
 ומס עמם טסת ש המכר תעמס 5* מלות כ) ינ* סכוגמ כי שנכיכ)
 ענוות ויזסדת ממיס מוכות 50 עקבות מפני כלדו סכרו מיד כתבס5*
 סנופם כ5 סוסי כן ואחד י(רבור סס)ימ כן כ5 סו* *חד כנקן)תו
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 התורהל ןלחצררכא
 עונם %י 0נע שמר גמוז 65 בסכת סוכיר ו5* ינקס )י נכונרסו*
 מעיד סבבת ססס"ר כי סר*סונות מטת. ססתיס נכ55 סיכנת ספנימת55ו
 נר*סית נערתם טנתמ, וסרהבו לנם כמגות ומ71ם 3רלמיח עעמסכ5

 31כ55 ופוקד קנ* נכ% וסו* *נם במגות 5סכחימ סכו5ס נקוטותוממס
 . כסגד סלומ מיל כי סכך מזכיר סרב 73צת- סס' ו3דנור חסדועומס
 ונכנה סד*טק mb לכי סמך 53ה7 כננחם וס' *מד 13ח ס/וסומרות
 bS בסני כנגדו ברבעון יסים 5* . סדטות טמכט סכד51ח תרלח 5*נסני
Vb)nלטס תרת סניפת לוס ורד כן כריות *מר וונס ע"ז *חד מסזונס 
 5סנכ סופו ססנתנ תגנונ )* כסני כנגדו גריפון חס* 5* וריס. *תחקה
 עמום נצנין רברבת לת ססטח55 חגבנס )* נסני כנגדו ט-יון אמרנסקר.
 בסג. כנגדו ברימון כנן . נר*סיח נמכסס מנת ס5* קומר ונורקוסקר
bS6נץ ס*הן )מי ומכנר לוחו ממיס גן סמולך סופו ססחומד הממה 
 רואיתם העם וכ5 )סו( : ויטס יק55ס *נוחיו כנבקת ססמומד נמי6י

 ים. גי המץ ויום 0סרעס נמקוס מסי* רלי" עלינו הקוניו-(-או-(
 סיס מש ירט סרמנק כתג . ממס סקו5 *ח סרלו *מרו 1"5ורנותינו
 Db קיטוע *מי?מפךס וט' ל5י וחקרנון ס*ער וסו* תורס מתן*הר
 כפנו ידבר ו% כתיב 3כ*ן כי 5י נרפס וקינו ומתנו 56סיס ס'קו)

 סס7ם וססס נדרכו *5 5סס *מר ממס וכור ומתנו עוד 0מר %*לריס
 *ת רןיס. מכס וכ5 כי ספרסס נסדר נכוני ומנכון דברו כמרסטינו
 ככיר סזכיר chn חרס טחן קודם ס" ונוי פסס Sb כקמרוסקולות

 וכחס דנרוח דן סכם ו6זסרת מסר נסגנ5ת מסס 6ת ס5יוס סדנריסכ5
 וס5פידיס סקלות מרש מכת כי ולמר מסם *5 סכס דברי זסזכירחזר
 בדבריס ומסדר ממס סגבי5 לסר סעד מננו) יותר מרחוק וכמדו יהורנכו
 %6 ועגמן עקוד שק סופר וגעו ונרקיס ו5פיהס קלות סיו ננקרכי

 "ולזפ ומומאס 5נס Pe וססס. תרעומם נטתנס-כמקוס סכיבסירדם
 מששיירו שר נחסחעז מס ונסיוחס ססר נתתתעו ויחילוסי5סש
 נגסן סמטיס )3 עד סננסן כצמן עסמ ויש 063 ססר רקם *5תסס
 וכן ?תר יו בראפ יכסס כלסר ונזדמזם 3כ5טר ססר והרד וכרפןכנן
 ידם רקס סיס סמ5 קיננו כלסר סס) וקיננו כ*י)י' רקדו מסריסכתיג

 v~b 5%' גנסגו יובר 56 כובס 56יו *טוץ טרוד ססזפר קו)ונהמזק
 1D1W שטעו וקל בי עלה וי* כיסס 5יריסס נספכו כטרנס יעותופן

 ש סרסתן רשם ויעתד 56י וסמעו תיקו *5 5סס ולמר חזקםועמס
 יאכרפSb 5 סם שמס סגנון Sb "מקוצ עריו ע5 ש א מסכמ7ס.
 " ויחר סדנרות י' י"ךס  דבר ו"1 נתוכו ניו 5* ס*5סיס סס*פר

 כסדר 5נ,ר רלס כי מסס *5 סזקגיס ס*מרו מס כין סזכיר 5ימדברות
 סדנרות י' *תר כי מסס סזכיר תורס נתכנס *53 וסמספטיססמכות
  5פמוכ לגחכו יוספיס Db 15 עטרו ווקכיסס סנטיסס ריסי כ) ל5יוקרנו
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 התורהעלירכיי הטורפי'
 סרלס מצנו כי ס' בקול למסהנ כור נוכל סל* 3כפסגו ירכנו כיונומ'
 יסר ג5 6ת ומטע *תם קרב ימרו ולכן סמלות כ5 56יסס ענרססס
 טורס וס3"ס ועסיכו וסמכנו ידיגו תוער ו*הס 56ינו 56סינו ס'יקטר

 יסעיעס ס5י לפכיו סחפן כיס כן כי דגרו יסר סטינו וימר5דבריטס
 ~יע בסון רנותינו פירסו . וינועו : נעיניו יסרס וסמר*ס סדנרות "רק
 3ע4 ולדמע מרחוק וכמדו ליחור חזרו סמפחדס סקרן תגוכ נוככמו
 מרחוק ועמדו 5לחוריסס ממקומם בעו כי תגוכס 5סון וינועומפשט
 פי' וסרמנ"ן . 5725כס פירש"י . נסוה לבעבור )יז( וגו: נעמ5סון
 נכנסה ססכיגס גי5וי 5כס ססר06 סטון נ6מונתו לתכס ר,-גי55נענור
 . פניככם ערם יראתו ההי' ובעבור י בו  ירבוך ביבבכםיסולפו
 כי מעון וטוי 1blann ו)* סולת סג7ו5ס סקס ירית פגיכם ע5יריתו סיס" לו מסנו. ותיריון ונקרן נסמיס סי5סיס לנדו סו* כינריוחכס
 נסוח נעבור פ" וסרמנ"ס רגילות. מ5סון חסוי 563ס 55כת נסיתי5*

 5סטוחכס וירלס סקר גני* סיג* לעסות D~nh לגסות כסריס פ"*חכם
 וכתג . נוהגינו סיעת רפינו כנר קומר בנסיון לעמוד סתוכ)ו ס7ר7מן
 תסמרו לס )נסותכם לפסיס סרלס ממס נסיון סו6 דינתי וכ) סרמל'ןעה

 ולס ,והו יוסניס סיסכס יר6ס מעתס ספק כ) ס5נכס סוגיי כימלותיו
 מללק כי כקונס סנסיק סיסים ויחנן 3סס לכת מעו5ס נפכינחגהי 5* נ56ס 55כת נסיתי 5י נחינס נסיון 5סון כ5 וכן ונמגותיו נותתפלו
 גיח( : 1nJebi יס3)נס *ס 75כת קסם נענוןס כנרו מכפםפכמיס
 כי קומר חזר מרחוק ויעמדו 6מר ככנר *ע"פ . מרחוק העםויעמר
 כוסס סיס ועסת מרחוק ועמדו ליחור חורו סקל שמעו כמסר פחדםמרונ

 יהב ואלהי כסף אלהי ; נמרוס לפכי סמסמסין סטתי דמותתכנון 5* רנותינו דרסו אתי. העשון לא )כ( הכרפן: לל גנם סו6 גימעשיסס
 ססנויס מן כי סרייחס *מר o~s סימר סרטנ"ן פ" . לכם העשון5א

 ~סג ולנסי כסן י5סי תסחהפו 56 נעמיס ס6דון טוי ולגי עמכםדנרלי
 כסף לנסי ' תעשון )י סכהונ זפ" 6חר לעור *הי לורן 5כס *יןכי

 כו 5כס תכמון )* יחרת פכם וקמר . יחי 015,5 5כס 5סיוה וסגו56סי
 ופסל כענין 5נדס מכסי" כ5 ומוסעי וחור 3סס ס,מונ' ע5 סוטירטתח)ס
 יין מליח נ65 גבמכס סדנרהי כיון פי' *נרס' ור' . 5כס תעסו 5יומסכ'
 לזרות סעוסיס ספסי~ס כעונדי וסג kSh1' כסל ")סי לעסות נור57כס

 כי 5כס העסו 5י וימר וחור ססס מו5 נכדם ה5ילגס סס15רותו*ומריס
 עמכס דגרתי סנ0 כי Tr15 6ין 5כס ונס 301 לגסי סתתנו 5ור7 5י6ין
 . לי תעשה אדתה מזבח גכא( : וניניכם ניני למלעז hSJI ס)יחנ5*
 תכסס הנניס סונמ ו6ס ניורין מוס ט לכסות תוכ) ס5י ר~פסט קניי"מ
 כסל 5י מכס מנקש ייני ויל נלורוח. מגויירין גוית ינני העמס 5*5י
 כנודי ידור ונו לסמי 5י תעמס למס מונח רק ע)יכס סיכנד זסנו5*
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 .רכג
לרלרין'

 ,רה העל

 6נרסס_ ר' דכת כרמיתן ,כ,נ ו~נחיל:. כו5תין 5) סמקנו תמי כ5כמנס

 סנ6יס וכתוניס וכלכון סמסכטיס וכס .סנטרה סנרית מונח כ5סמל1ס
 תחסון %51 סגדו5 נמתי גנמכס דברתי ססמיס טן כי רליתס 6תסכסדרן.
 כסי 56סי פכי.ע5

 ינגח 5י מונח סתרנה 5כס מתיר "גי "נ3 (סב ו56סי
 יליד לנול. נ6 סמי *ת ככיר לסר סמקוס נכ5 ום5מיס כו15תגדליו

 לנגיס מונח תמת.ו6ס רוגלת תסוס ונרכות מכ5 ממיס נרכותונרכתיד
 מסו""ע"פ

 מלרן 6ת עסת סבוכו סומן יניע "ס פי' ו"ס "מר חזצר(
 סתחסונ נונת 6תסן תנגס ס5" מוסר סנחירס נניח "נמס מ,נמ 4ו5נגות
 לווית. כד ממתין ולל תע5?.נמכ)ות 5" וסוסיר סנג(ן. למכלת .כןלכסוס
 סמ,נח 1153לת ססחחע וכיק כסגיה נעורת סקרננוח נדנרי סמונחעסיית
 . -"נרסס ר' פי' . שמי את אזכיר אשר המקום בכל מלותו:סס5יס

 גס .כסמי כנזכר סמקוס 56 תנ6 ולס מס עמי ~כר לסיס "סרנמקוס
 חרבך כי )כב(  עתיד: נמקוס ענר ונלכתיד סמקוס ל5 ,גל6ני

 תנגס ס5מוח "נגיס סנ*מר כמו נח) :ניעת נסס 5"סור' .. עליההנפת

 6סר סנר51 כ5י כ5 כי חרב נלסון ברק וסוכיר נח5. כלמס הגץ5"
 יסקר ס5" נדגר טעם גתן לנרסס ור' . חרג נלסון כקר"יס פינת5סס

 ממנם יקחז ס)" "ו ססס נמונח גנוי ומקלת ניפפוה סינן מזסנפס5
 בסיי "מר וכרמ"נס . יפיחו "ו5י גן יעסו כונדיס כי 5כ"1 מזנחלכסות

' 

 סקסם וסרמנ"ן . טסכית *נן ותסי' לורס נסס !כסות ס5ל,ינלסרחקס
 נר51 ע5יסס 5סני' רק גנית לחסן גננות  מכפוב *סר ם5ל מגיסם5ונרי
 נר51 ע5יסס תנץ 5" יותר מפורס וכת כליס סגפת תרנן כי כתגכיסר
 מותר 1"5 רנוחעו סס~כירו נסמיר "ו כסן נכלי Dn~b לסתת נ" *סלב5
 ס5*.יניץ סמלוס לכדרר סטעס "מרו ורנותינו מלימות. הליגן"ש"פ
 סיות נסנור סמלוס טכס כי "ומר ולגי סול וכהב סמלרין.. כ5סמקלר
 ~DC סגיו 6סר ICD וככס כל כקרי עולס סמחרינ וסו% חרנסנרך
 כי נסמיס.ונלרן כחו סו" וסחרנ תחי' חדנן ע5 נו סגל' נחרניודע

 ע5יסס בככיפז כי טית icnb תננס 5ח נפירוס סבתונ למר וכן ס/ניח יוני 5ל ורן ננורתו תריכ ונסס יל5יח ומחרב סדם ונמוגותנמ"דיס
 וח55ת ח55יס ומרנס סמרלה חרבן כייחס סנטת נו 5כסותס sr~3סוס
 יותר טוניס טסיו ידידותיו גס כי נר51 סוס נמסכן סי' 5י וט ומפגי6והס
 ססכיניס רק 3ר,5 כ5י נו ובסס 5ל 3ו5מיס נניח וכן כחסת כססמבר51
 נרן כ% כ5 כשמע ם5" נמלוס סומי? וסלמס כנודם "יכס סעחיטסכי

 לחסו תנגל 5ל נמכי5תין סגינו סכן מותר ססי' "ז"פ בסבכוחובנית
 כוונתו וכ5 סקדסיס ונקרסי נסיכן נונס "הס ינ5 נוכס "תם יי נונוית

 סול כי וסטכם סמ,3ח וכנוד . במעלור-ע תעקר-ה 5~ש : נרץ5סרגדק
 י ובלדרו ~נדו ורידוי טרל5 עוגותסמכפר
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 עלהתייגכד 3?,2נ%נייםפי'הטור
 משפטיםפרשה

 ריסון צנין כ5 טוס.9 1""1 המשפפים* ראתה ( )אכא
 6י . ן)ן_י) סדורות י'דמיינו

 סנדבור סכמו סמספטיס וסקדיס נמרס. סגהגו סדינין כ) מוסיףנמי
 חזר ע"1 כלסור וכסני הסס נידיגנת ס,כיר סדנרות ם3;בסרתהרימון
 5ס,סירס וגו' ר6יתס 6תס יסרל) גני 50 תקמי כס )למר 5מססולוס
 כסרת בו מסייס תחמוד 5" כננד סמספטיס ו"5ס )ד ים" bS כננדתעגון ו)" "נכי סדנור כנגד סו6 ר6יחס ולחס מרתו  מס  ו)נמ  מיהווכור

 יחסום סדיני,  וסיר  וספרות חנית טרפתי ס"7ס ידע )" 6ס כיס37רות
 ממפטיס ~כיסס תסיס "מר נפיכן )כנמו ויקחנו ויחמד0ו ס4מסוק
 דרסו )פניהם. השים 4:'שר : כסס סלינו יחמדו ,hS בסס  שיוסגויכריס
 6ו ת)טדס *סר 5מכתנ 5י' דפוס ומדיוטות ככו"ס לפני ו65 ז"5רכותינו
 יסיו ססס פי' )פניסס וימר חק )ו  מס סס סנלמר כסו )סם הסיס6סר
 5סס ימר סינסיס סני  יכגורי 0סופט כ5 )כולס ינ6 חיסון ו0 כידייגין
 )פגי0ס עין ס5ל הכויס ומיכט . ודין דת יודתי כ5 ופגי ס' ~גי0רינ
 נסדיוטוח מסה"כ נכך רוליס דינין נכלי סני והפילו כדינינו הרנין נדיןיפעו
  3י4דיוטות  בכך רוליס סגיסס  *ס  תרווייסו  נונוכפיון קר* 7מח7הע"ג
 לסר 6מר פי' קעתי יוסק ור' . זדון מותרים לדון *ותס כפיפסומקנביס
D'Cn6)1 יקטר ס)* סדין כיקר סידכו תפפטס 6סר למר ו5* ~ניסס 
 נגח *ס וכן קונסו סייחי !6 מניס ו' 6)6 0ע73 יכנדגי ס65ידעתי
 מה  יפ.  מעלים מ %י  עזן ט65 6טס 16 פגוסטור

~bD 
 )ב( טנ0(

 עבד נסי4ח ר6מונס מלוס .ותחי) סרמ3"ן כחג . עברי עכר תקנהכי
 כבד כי חכרה טנלמר טיריס )י5י6ח ינו נס סק מפכי ו' נסנתענרי
 ססנס כי ברסמית )טעשס זכר עוד נס וים ונף ולפךן מלריס בשרןשיית

 מ סיו53 מסוי למגיס ט3יכי כור 03 וים )כנד כסכת 0י6סמ3יכית
 %כי  וימר מגמל נס סחטיר ))כ7 ונסמכות ושניס ציעיס ננחרר~מניעו
 ג4ת נכנור0 ונס וגו' חסרתו מליס 1 מקן %וחינם ית נרישכרתי
 נשוי יטל ס)* )נדר פי' , יבא ובגסו אס גג( : כסדר זס 6חר וסכיס וכן תגכונ ונלי הקצות וצימוד חמורי מסי* חרלח )י נטלות כןויחר
 ימרל)ית נסר סיסי' . הוא 'אשה בעל אם : נופו 6)6 15 סיין בנופוכסו
 יכל רבו *ק נסוי ס" 65 *ס 6נ5 כנכנעי טפחס 15 5יתן רנויכו)

 *)6 רוח קורת מול* %ס טפין ותטכס . כגכנית מפחס )ולמסור
 *תריס גנדר )עולס שין כנשית סר6סונ0 חס" -'Oh1 ר*סונןטלסחו
 י5*51*

 ימכור נס רחסוק יפ0 מפחס צרוך כמירשת פכמש וגס כנעגימתחר 51" סרלמול לסתו *תר גנרר נסוי 0" כנר *0 *נ5 מחירון
 מסר טרד . עמו אשהו ויצאה : 06 חיטיכן %* נסוי כסתו* *3)%עו
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 התריה,ללנשפטיםרכה
 גניו יופיכן קסתו *5* סכ6 כחיג ךJffj~ 65 וגליו שסחו נשזונוחחינ

 . האלקים אל אדמו והגישו )ו( : ונביו סו* וי5* וכתיב 6חרינ*מקר*
 ןמקיימין 3ענור *5ק" וסדחניס סםופטיס סיקרתי שנרסס ר/ וכתנ 1"ך.פ"

 ס6"יס פס לסר סמטפט *5 וסנטו פ" וסרמנ"ן . 63ר7 ס56קיסמספטי
 חכו ירמיכ וסו* יצדיק בו6 וטספט נוצר עויין עם סו* ס6לקיסכי

 תק סו6 )*5קיס 0מספט כי ממס 6מר וכ7 *5קיס ירסיכק 6סרסנ*סר

 סו6 ס*לקיס כי כפוט 6לקיס נקרב Sb נכדת נננ *"ים שומרכן*
 כמו נסכר 5יסנ סדין מורן לפי ספסט לפי . הדלת אל והגרמו :ססופט
 נלף סתר לכוכן סט" כדי כסער דקה 6ל רו5כין 5כן ננוע?סמלינו
 סיגת סי* ססד5הנ0 לפי וכע . %וניו ד5ה סומר עצו נקיותו מימןומס

 עפתי טוכסי 4מר רונה obn 0ו5ת Sb *ותו *וחז ורותכולענוות
 : סם סנרנכ מדלת לסקוס מבוק rb(1 סרנוונת וימר* סולת Shיקרבט
 סקווש נלסון זמן סו* דעולס פי' 36רסם ור' סיונה. עב פ" . לעולםועברו
 יסר6ל1מן נמוסד סיין יונל ס5 לזטנר 5טןלס וכנדו ויטר הכלמיס ס" כנרכמו
 כעאת תצא לא )ג( : 15  סתחדם עולס כילו חירות ועיפת ממנו6רו7

 מסוס ומיסו יינריס צך6סי סיוט כנכגי מעבד ק"ו ניצץ חים* ד65"ר6 ו6י5טרך לכנריס כנרי דייתקס נכבד ונג'ס . ועין נסן פ" .העבדים
 למדין ויק סו* קנם* ופק צמן כנעני די5ייח קר* קרין סוט %ס*

 5סו5דיס Dlb נ* סקס תכסס 5י מלוח ס0י* נסיג פ" כן עלמקכסות
 מ כמו ותסקר כינס דטי לס. מלט 56" נ%5 עונר מסו* 4כ,ן3מן

 ר6סי דמי 51rP ס)6 פקדון על נטו סכתונ וסח%יר 'נידחס למןקרוצ ססו* כנון סכנודס מדעי יוהר לעריס נג'סי נזקס דמי יס"פכמיס
 Db59 %* ל* כפסס" נמי *י בסט. )סוני*ס ירגם *ס *פ"*בריס
 )ח( נ נניחו תסמענו %h מלמנתז 15 לכסות נתון טראנס ס5*ר(צבייס
 3תו מוכר D~b טהין מכבן קרסו י למכרעה U7D1 לתש נכרילעכם
 5עס ופ" 65חר לסוכרס רסקי *עס סידון וכן ספחות *תר)פפחות
 ס*3 וכן יהצוד מגות גס קיים סלי ס6דון 03 ס3גד מכיון נכרי לביסנכרי

 כברי נכחד שכימר 5פי נמי 6? . למכרס יכולין *ין סוג יהח פכססמכרס
 לפיכן לנוי  עלמו  למכור  הדס סיכת נר טספתח 5כקר *ו תוסב 5גרונמכר
 לפדות מבד Tsn ספדם לפכמיס bSb טתח5ס וס"ס 1וי למוכרםיכ5 לי ממוכר סלצ ספד6ס *חר מפסתן ופך לגוי 3תו 5טכור ס5* סכתוגמזמיר
 סנתייס 6ו פנס לבוי *פי'5מכרס רולס ובס ייעדת ס5* לפי ס*ז~ן %ןנתו
 כי מפסוק 5הח5ח הוזר נמי *י . סכחונ טוסיך זס כ) מז0  טיפדנסכיי

 נעי מסמכ ומ"פ לנכרי. 5מונרס ימסו5 5* לכמס נמו *ח *יסנלכוד
 5מיכת3 דמלי וקרי מייתו6 ספמות *חר ספחות למכרס ימ5 סבינומכל
 03 נגד סקס לדרס* נס ננגדו וכתנ ו5סתוק 5טכרס יום 05 גכרילכס
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 התריגמי,ל ם סינפשפש הטורפי'
 ג"כ נס הננוו 5מכר0 יוכן %5 ופ" עוז ימכרנס ס65 *תמ פעםכמכרס
 בהו 6ת *ים ימכר כי בפרסת י(פסט תרן סרסב'ן וכתב , 5מכרס יוכן%5
 סנכרס תיטנ ש"ס 3יו53  *ו  לאטלס  סנזכריס סכצדיס כס"ת ת3"5*

 ולס ממנו 5סומ*ס סיג יכון 6ין 5*סס 15 פקסנה לותס סקוכסבעיני
 15 ספסור סנגר סיב וספדני 5יכד0 רוגס פסיכו *דוכיס נעינידעס

 5יחר למוכרם נ"כ יוכן ו5* נס  חפן סוייגו כיק ס*דון ניד ענדושניחס
 . ייעדנה לבנו ואבם )מ( : נס מפן סייגו 5טי 5מוכרס נס סצבדכוון
 סנן ,0 יעשהלהי הבנוה כמש"מ : יכךו ימר סטוכד כטרמן זמת5סת
 י,2סט דרך סרט3"ן וכתג - יגרגנ 5* ועונתם כסותם ס6רס סמפורסכמו
 5ננותיו *דס יבוסס *סר מנכות כטאפט ונכו סקונס יכדס סקס קוטריתכן
 נסענקס מגוס כסו נ,ס וגוס סנתו5ות כטומר עסקו 05 מיתן 05יעמס
 0רט3"ן וכתנ מזונות פירם"י . שארה )י( : ויהע5ס יתנרז טפתו חסדו0כ5

 וכור חרצנן טסן סנמרי מסוגיית וסטתן דיוריה* מעכוח כמ"ר*חי*
 נזם לתקן *כרסס ר' וחסנ סנגר מסו* סקר נלבון ע,וכות יזכיר5טס
'saסכתונ סי*מר טעם נוס ויין נסרס וקו* ס*רס סיכמיד מזון מקרס 

 סדנק סנגר מקוס נכ5 סקר כי יומר *גי 5כן נסרס סנע5 יגרכ5*
 נקר*יס ככד גגו מגנך נסרו ספר לגוער ספרית טיעון *דס 0))במרו

 מנסר ונקר* *ת0 ונמרי עגמי כענין נסרו ספר כ5 56 מ"רסקרוניס
 נדנק 0גיכ5 סנסר כי סיר כעפר כיסס ויעטר כדכחרצ סקרסנפכן
 וסין בקסתו ודבק ךכתיב טסוס סקר נקרית וסלמס ויצמרו ויחווהנ*וכ)
 : כמס 5סתקרנ 15 יס ססנכ5 גמרם קירונ סירס ספסוק ופ" *חד5נסר

 5א דוריס: 5עת *יס brt עונם סי* עונתה כסהעמטתס:כסותה.
 לנסר וסיו כנודם מטס כ5 יומנת סותרת תם" bS יונת-*תרת סיס ,ונרע
 ענס יס0 *5 כנו* עקרס נדרך 0*רן ע5 ותסצ כפו"מ גנסו הסיוע

 4 מייעוד אלה. שלש )יא( יגרע: %5 הבתהם כסוהר ס*רס*5*
 מכה )יכ( : סכנדס כלית תגס ויגיס 05 אבסם h Imso *5? 5נגו16
 טינ" נוכנס 4' קס חוק סימרו 5מ0 רמז ככץ 5יק DDa . ומתאצם
 ונוננ י(פליק ומכרוז איש וגונב )מז( : כמץ *ין *ו יועת מותפ4
 sspnl נחבק סוס מיתוש ונוננ ממכס 5פי י"ע *ניו S~pDS %ין מסםנין

 ונוננ *ניו טכס וים" *ניו למכס ונוננ יקדירו כן דים נסיר* '51*בסקעס
 למקמו. *ניו טנס נק ייפסק ט* א וגס סוס סטיתתן ומ יל5ן0

 ו5* %תו נמקוס וינדחו קטכיס 0ס סגגגניס סרוב 5פי פירם סכדי'ורבינו
 כי נסס 3מית0 0נוננ 5סענש רמוי ולנן ושוס ויק55וס *נומסיבירו
 מטכס פעוגס סמק55 כונס וגדול . מניסס כהנו ולכן יו כ5 סו*סכונם
 סט טפני נמי "י , נעונסו 0רנ0 וזנן ה"5 כסיקגוץ יותר סלייספני
 ופעו בפניו 51510 כסס רכות פתים ומנס סרס ממכיר נח5 חטינס
 ונטל* פירס"י כידו. ונמצא ומכרו וחטפת: נפסע *5קה OGוסד*
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 כידו ונמ65 למיכתב *ילטריך %5 סרמנ"ן,'ד5ס* עת3 סכירס. קורס.
 ססכגיסו בידו פ"-וכמל* tSh סי' בידר ודקי וסכרו כדיססנננו סיסדכין

 5*'סוני*ו ועסיין מכרו. ס6ס הנסותו ס.כניסנו כד חי3 סוייגונרסותו'
 ברמותיבכ5יס. ומכר וטבח גננ ממון נ3י ד*מריכן חיכי כי פטורמרמותו
 'ס*לנכות קבולח סו* 1"5 רנותינו לדכת באגרוף. או )יח()פטור:
 *גן וסזכיר *נרואין 3כ4 כמו כזדלחון

 ולנרוי
 לריכק ססניסס יומר

 פכמיס רוב ק5ס סי* ס*גרוץ ומכת קסס סי* סינן סמכת *ע"נ*ומל

 וי"מ . נס ימות5י
 ולגרוי

 לנחרת למסכנה 5רי7 סכלו פ" בוריו כ5 פירס"י כהטענתנו. ער[)יט( מנרפותיססי תחת פרודות כנסו מרסון כפר
 ונ"ל כתב וסרמנ"ן . מסעגתו כbSb 5 סחו5יס כדרך 6חר כ5מתהכן
 ודבר סמכס ונקם סחו5יט כדרך מסכנתה כ5 *פ" .עד סקסכפסט"
 סמכס מתח" כד נלחן '5כו 5" .5מסכנ סנפנו סמוכים פי' נסווססכתונ
 ומיסו וס ימות 5* נמו5סהו ומת כך *תר DCD ס6ס סכנת מידיהללו
 מסכנתו כ5 ס5ן בניתו "ס י53 נהון וסתס5ן כדכתינ נתון שסלןווקל
esרפואותיו *מר 651. ירפיש. ורפפה יחן שבהו רק סמכם: לקם 
 15 מיתנו אתנון יוכן ע* ייפיוסו וס6 5רופ*יס ססכר מיתן יומריתן-
 דרסו ורנותינו כ5פניס. כ5 13 ירפ* רק "תריס ןנר4ס נו ויעמססשנר

טורפ"
 ס*ס- נפק, רכן דם כ5 הכסוד דמי* פסיט* ומקצינן מסי וסו,מחי רלמני 6מרינן bS1 לרפיות 5רופ* רמות סנתנס מכין (רפ"'

 51"'6מרינן 5סלי5ו מחייב כליו 3*י6 5סטיס 16 ננסר -טוללנ חנירויריס
 לרפתות רתות סנ,תן מכלן ומפרץ" 5" מלע וסו* כליס *ייתי'רחמנ*
 סניפן ס"מ . 15 ס'תן מסקס *DD 1 ידי כ5 וסרננו סם* חייס4נן51*
 ן עברו את איש. יכה וכי )כ( רפו*תו: כ5 סכר 5ק53 חרופ*רסות

 יסמור יד מק5 וחיגו מוסר ס3ט מסו* Y'Dbn מדבר סכתונ כגכנינכנר
 אכם אך )כא( 13: סימות 037 מכס כנעני כנדו 6פעי נו יכסס5*
 סכת סיחי' סלרי7 כיומים מסו* יום 1"5 הבוחינו דרסו . יוטים אריום
 ממחרת ניוס וקפינו ססו* כיוס *0 ספסט דרך כ5 כתנ וסרמנ"ן .5כת
 . בעלהאשה עליו ישיח כאשר )כב( : יוקס 5* רנ5יו כ5 ויקוםיכמה
 תסית נאסר ע* יהן סנכ5 כליו טית כאסר ודוק* ס*סס 5מכט3*
 כליו .עית כיסר פ" "נרסס וד' . נוו5דוח ח5ק 05 6ין כי ס*ססכליו
 כ5 יתן *1 רלונו 5פי כמו יתפסר *1 הומר נפ5י5יס יתן *1 סיס0נכ5
 כי ניכר סיזק נוו5דוח ס6ין Y'Sb להסמיכנו סני פי' וסרמנ"ן נ"ר.פי
 חפן ססו* ס6סס נע5 עליו יסית *סר נכ5 מכונס סיתן וקמי קנסכמו וסו* כונס כליו נסים "כפ"כ ממון המאומי כליו וקין סיל5יחו יודכמי

 יותר כונס כלו טית ס5י נפ5י5יס -~ס ויתן 1%6 0ס וחסומסטורדיו
 סכתונ כנכני נכבד עבדו. עין את ארם יכה וכי )כו( דמיסס.סכרי
 *ת חס סר*ס נסנו) נ"15 ופרט לריס ר6סי כזד 5כ5 וש"ססדררן
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על ם נמי מטפשבו הטורפי'
 התררגכח

 ממיס. ניני מיתם . יומת בעליו ונם )כפ( נסיניו: וסיפר 36יוערות
 קוטר רולס S1b~ יתקטל סתרגס 6ונק5ום דעת ידעתי %31 0רנונ"ןוכתג
ר"וי.

 סכתונ סימר קומר רןלס נמי *י כופר. 15 סיס hib סיסרג סו*
 סטים נירי מעזת סחיינ קומר ויספס ירד נמ5חמ0 6ו יומו יני כיסי0רנ
es13מני3 יושת,עליו. כופר אם )ל( מטתו: ע5 סכ51ס כדרן ימות 
 ייפ*' 3כ7 לחיינו 33"ד 5ב* *ותו מכריחין וקין מקרבן כמו כפרעססו6
 יגח בן או )לא( : Db ברון "ער 5כ7 נכ7 *ותו מטסכגין *ין נתחיינ*ס
 ע5 3חיינ פסוק לרין י~פסט ושי סקטכיס כ5 5חיינ יגח. בו-זאו

 ע5 מוטל ו0י' סכון כדוב סרנם רעס סי6 *דם ס0ורנ חסור 5פיסקטגיס
 ס5* סנור וסייחי כן כ5 רכ יינו קטגיס כסתמית *נ5 לסומרונע5וו
 : לסומרו היינ מוס סגם קומר גי כן ע5 טוס לסוטרו חייג נעליוי0*
 4' וסס5יעו טפחיס ט' כמוק נור מלי *65 נטור נור כורת יינוrl~b1 דמקת* וטעם% %חרינו ריח חסר בר. איש יכרו-ק כי או)לנ(
 : חייב ס*חרון כורס *הר כורס 05ני* כלמרסינןחיינ
 שסע ss~ לו* רמים עליו השמש זרחה אם ( נבכב

 43)0כ30*
 ונכיס ולמחר 6דס עמוס יר% סכינו תנית נע5 05רוג דכת ע5 נ%סו%
 לסורגך סנ6 דמי לסורנו מנית 5נע5 ומותר דמיס 15 *ין זו ע5ויברח

 וים לסרוג bs 5* ודיי כיוס, סנפיר עליו ומטס ורכס ולסססכס.5סורנ1
 או כסף רעהו אל איש יתן כי )ו( סנית: נע5 י0רנגו *0 דמיס15

 כליס *ו כס9 נס טזכיר 5כ7 חנס נסומר ר*קונס פרסם 1 לשמורעלים
 יו חמור נס טוכיר ולכך סכר נסומר ומגייס נחכם 5סומרס *דססדרך
 ימרוק מרוף אם )יב( : נסכר 5סומרס ללועס 5מוסרס סדרך מס *וסור
 מת %ו נסנס %ס וס"ס ונפטר כקונס סגטרפO'1D 0 יניף נ6ונספ"
 ססני0ס ויפטר ימצע עדים *ין Db סנטרך וכמטוען ויפטר עריסיני*
 גנדיס ~'yg 56י וגפטר נמנע עדיס *ין ובס נעדיס ונפטר סוסןיכס

 קלת סיניה עד יני* פי' *נרכס ור' . עדיס 3סס סזכיר 5* 5כ7נניח סוי וסמניר0 כמיהת "נ5 לטרוף 0*רי יצו* כיסר רוגנים מ5*גנזיו יקר* ס0רועס עדיס נו 5סיות סדרך נטווס 0כחונ מדבר 5פינטרפס
 )סו( : סנטרך 3עד 15 נסיות, "זן נד5 "ו כרסוס מתי כנון 0טרפסטן

 וכלי כמץ כ5י סנ5ונוח 05 ים4ז סרמנ"ן פ" לאשה. לו ימהרנונוהר
 סמנה0 לפניו 5ס5וח ומקדיכ ממתר סחהן כי ננעו6ין סכמסר 0ר6סוןדגר נסוי 5פי חוסת מ0ר0 מגזרת וסו% וסכימויין ר.חופס 55רכי ונגויס~0נ

 %5סס 15 מיקחגס *מר ו5י 010 נלסון וימר . חופם כוסס כן ובחרי0סו*'
 ט5ח 5טינ0 ירלס %3 ובס ירל0 06 י65 סיס*נס כליו מלוס *יןכי

 קלונ 0מפה0 סטופר רנותיכו וימרו . סו6 05 מיתן רפוי 5כ7 05יתקו 5* וסם מחן 05 5סרנוח %ניס וילטרן סנחוריס נעעי פסלם כימוסר
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 התריה,ל ם סיכועטפרכס
 כ5 5ם5ח' יוכן hS שס6ונס tSb ניניסס pb סיוגם כמו כסףחטסיס
 סנחוריס סורן 5פי וסטעס 6והס bnss ירלה 06 נו גס מלוי ומפחסיטיו

 וס"ט כרחס נכ5 םיסינס נסכר מוטי ים* hS כן כ5 נדפיס נגוח5פחוח
 כרחו נכ3 ניסהנס כליו סהמירס bS 5כן 15 סנתפתית חט*מ b~Oנס
 סגדו5יס נגי דרך ס6ונס 6נ5 מככנ מסם *חך כ5 ס5כד נקזם 15ודי

 06 כרחו נכ5 3י:ס 15 3סיוה סכתונ קכסו ס5כז סקטניס ננוח65נוס
  כורטס נכ3  טיסינו שון ס"ינו )עכב יכווין ותניס סי6 וע"מחרלס
 מספט כן כ5 ממנו נכנד' סהס" ושכמיס ונס רכות סתיס עמסויעמס
 5נע3י אפקר ימר56 ננות יחיו ~bS בידו %% נידם סניסו*ין סיסיומיסר
 נשונס נסדיק כרכתינ ננוגרוה ו5* נככרס 56* *יגו סניסס ודין .ורוכ
 סטרי כטור ססו6  רפטיט' נוגרות 5מכט נכרם סולרז bS וייכףניארס
 סוגרך נ6וגס 6נ5 עמס מןכתס וסרי וכלמס 56* 65ניס קנסם*ין

 כלמס תשמור דכהס ע5 נכמדס כי וסטעס מפטור סי* סכתונ.סנוירת 56י כרחס נע5 ס6נמס כיון סקגם 05 יסקס תשמר ס3י נונרות5מכט
 מות כתיג מיתות חייני נסיר החיה. לא מכשפה )יז( *וכס:טן

 סתו* המיס 5י הורס ס,סירס ונכין לקורנס כסס טלות bSt סיגינויופח
 כמסומק רנת הסס טמ"ה מסי* ותטכס כ)) 6ותס נחית ס5*1653

 5* ~מר ממסית נמיהת סחמיר וק תמי 6חריס נפתיםססרסעיס
 %י סכ5 רולח 5נפס נופר תקחו 51* ונרולח כקו תכסס 1)6תממו5
 ם5* נכספים cc~n סי* ס6ס קומר מיהתס סכתונ פי' 51* סחט*נודן
 פחחות . לאלהים זובח ליס( : סיוכ5ו מיחס נכ5 ימיתוס )0מימסיוכלו
1"DStיהרם : יחר נמקים עיסס סמוסיר סידווביס ס*5סיס ננ5 מורס . 

 הסקלנו מקן דכתינ )מרס מזנח ספני סלמון נוס וקער . נ"ר נטיתתפ"
 סכ3 וסנונח סזונמ סכי55 וטפסר כעוסו חרס יס" ויטר סו* חרסמ
 ושנכון סרמנען וכתג גסנ%ס. כ"ז חקרונת 65יסור רומז חרסיסיג

 ויומר מקועות נסרנס 56סיס וכקריין מכ5ס מגחכי ססס ס5ט"דפתחות
 3מ65כיו ס,ונחיס נמס סקנסס רלון לעשות יחסנו ססרבס )בדו 5ס'33נעי
 5,5 ~ונחים סס וכלו ע*חו ססס רלון 3סס אספיק 6מגעויס סםסיסיו

 . מצרים בארץ הייהם גרים כי )כ( : 5ס' נ5תי *ער 5כןו5טמרתיו
 . מלריס נקרן גריס סיותי:ו נענור סנרים כ5 סוכסרו 5* סרטונןפ"

 כי גור מלין 15 *ין כי סתחסונ סגר *ת תונו % סס,סל נעיכיוסנכון
 סכסוקיס דמעת רופס *גי כי מסס *חכם וסלאתי טלרים נקרן סייתסנרים
 %סמכ כי תעדון 65  ויתזס שאעכס וכן מידף ו*5י5נו כח 3סס *ין*סר
 5סגי5ס מוטל ועלי ינסמ וכאי הנפסס נוטחיס o)~h *5ס כ5 כילכקתס
 פ" סייחם נריס כי סגר נפם 6ה ידכתס ו6תס יותר פ" 6הרונמקוס
onbכלסר ססס 56 נועק כח ונכל ספ3ס סנפמו סגר כפס *ת ידכתס 

 . תענון 5א ויתום אלמנה כ5 לכא( : *תכס וסוסכהי *3ילכהתס
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 התררהריעל ם טי וטפשנו הטורפי'
 ופי' רניס 05ון ולמר מלוף ודטכתס 0פ5ס נפסס כי כתירס סי*לפי'
 )כב( סמעגס: ככונס ועותק *וחס סמכנין סרויס כונת כי הנרססר'
 אלמנות. נשיכם והיו )כג( סכם: יתיר כ5 כ5 . אוהו הענה ענהאם

 ק 52 יה55וסו מ נו ועתו נסס 0גלמר ממיס נזי מיתות חייביכסיר זס ולין . סיתום נכונס . יתומים ובניכם : ולכקתס סי5מנסנכות

 16 נמ5חמט תיסרג כונסו %5% מנמיתס *5ו כס נסנסדרין מנוסי5י
 כונסו פירס ו5* נזס רה"י פ" . אוהו תענה ענה אם : "ויננחרג
 כונה SJb סלוכק 50 כונסו וסו וגו' *תכס וסרגתי נתרי' רכתינוס*

 כי סו* ופ" ככון ויינו כתג וסרמב"ן . כלוס פי' rD15 "5 סייגו מיכי
 קומר הכנק )הזק סוסון ונפן לעקהו *המע מיד "5י ילכק obנמקוס
 סיין בכנור וזוחלו onh וסטכם לכקתו *0מכ דכו כ5 3לכקס מידכי
 וקולי כוזריס 5נקס יטרחו *נכיס סיר כי מכ5 יותר נכנס מנס כו~ריס15
 לדיק 50 סלינו ינ5 סלדיק 0ט5ת *חנון 3ל תימר 50* . אניהנון כי ושמעהי )כו( ? ממן וינקום 3ס' נונכ ננד נמבקהו חס ימלקו5"

 טי כ5 עגון סלינו לכקת *פ" וסומכ %גי חנק כי למר כן כ5*חבול
 *5י ילכק כי וסיס וי"מ . *5יממתחנן

 5סתפ~
 שכסיח סטונס ע5 5פמ

 יני תכון כי תמרתו וכמכתי ונרכן נ0מ5תו ומכג סנ*מר כככין5ו
 לע"פ סדיין יקח 50* *וסרס תקלל. לרה אלהיכם )כו(ולנרכך:
 . תאור לא בעמך ונשיא : נדיןכחיינו

 נענשו Db סמ75 ילך ס5"
 סמוכות סלד %ינו Db" סררם נע5 50 סה"נ *5" מ5ן דוק* ו5*ונמ0פט
 כת3 מלאתך. נכח( מהורס: משת מלל טסירהו סנסדרין ר*0כגון

 כמקלס לטי וכתע סזרכ סמ5"ס תקרס פן זרע מ5יס.גני מלינוסרמנ"ן
 ונרסס וינסר תירום וסמקו-סיקביס דכתיב תיכומזילסר וסייכו סיקומן

 וסכרם ספדס0פירו'
 .נקרי

 "צ 1*הו ויותם ממני%ין .בכנור תבוסס
 %5טט מ%5ט.מ עכךנקר%ן ויכויץ וחג דרייב. נ"כ,%סץ וכקר*סבתיס
 nch~ זכתיב D'D' נקר* וקיבולומדבר

 ווכיגרפי'ןקינת כ5יהט5* ורץ"
 נד מנרות 0מט5*יט לנרכס בכינוי- מ65ם ענקר*ימ יתכן וכור .רוכיס
 .טדוטין%%עת מבלון תירנ170ינסה פ4 ורפעך. ועסרג תירוםוסיקניס
 סטיונ סו%.תירהו מליתך פי רברסס ורן טפין.טפין. כביורדסכין
 טיפין 0ערויטכט. סילסר .סול נדמכך מידל :סכל ממגו יתמר-לחותו
 יפטט וצפי סמדד: לסנוט -ס5י ("5 רבותינו דרסו תאהר. לאטיפין:
 ט5* '5סזסירנ*

 פ" 1nsb מיתקן קורס ממנו 5"כו3.
 ומלהן תיחר על:

 גניך נכור וטטןלו ממנון 0תלכ5 קודם סתנמ *3י וטכסרותיותרומותיו
 )לז ומבטן: פרי יתמות. סול כ7 סתבו*ס רל0ית סוס כסו 15מןומס
 וכתל נמספטיס דצר כחס גבי כי . קדוסס מזכיר 5כ7 קודש.ואנשי

 טיחכן שו% רשוי ו*נסי.קודס פתח סמלכוס נ,יסיר 5סתהי3כסני
-~hhh ןנריס סי%כ5 ננפח סטסרס רן נמלכלס  סמיסור ס"יו נו סיחיםמס 
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 עלהתורהנושנ1טיםרל4,הטור
 )י'ל5וטר וסיון קרס וקנסי למר 5כך ככפם ורסנת גבוני יו5י17 ע65כקייס
 סכני נס' 5דבקס אכוייס 40 סתסיו ניקנור קדם c)b' סתסיו חפן%גי
 : סמהוכניס גדנוונז נפסוהיכס תגכ5ו ו%5קדום
 אנץ סניי טיינס ע3 פ" * ריב על תענה לא )ב(.בנ

 פיטדת רניס יתרילסטורן
 ככנין 5סמוה רבים תחרי *65 )כטות וינ .כ5 תכג? %3 י"מ .מספט
 5ך חד5 פ" לו. מעווב וחדלת )ה( כרבים: שכס 6ומריס סיגומס

 )סחיר 6ו לפרק פתסייכסו כמו תפזום גמונ 656 לנדו סטסי )1טעוונ
 פירס"י ונטשחה: שכשממנה ליא( ישרן: סטסל טיפססקטריס'כדי
 דכ5 סלמנ"ן יסקסס וכקסקט. ט)%1 ונע-טלס ולריס% ט,ריכטתטמטנס
 לנ5 ,יחחר ופ4 מדרגנן ל5* *ינו וחריסס מזריעס חון- ענודותט6ר
 מלזרוע תסמטנס ססניכית ונסגס ולסטתו תזרכ מניט סט סופניופסוק

 פ4 *נרסס ור' . כמן 36יוני ולכל .תכזננס bSb לצ9%6.ונאתת
 אשר ובכל גיג( ח,רכ: ס5י ונטסתס יו ממס נכ5 כ5 ט6וטחסטטנט
 כסס. מוות כ5 גל5 16סרס ציתן פירס"י תשמרו. אליכבםאמרהיי
 ז31י . כסט *65 תוט14 5* 6"כ כסס 'יכסס דססטר סרקכןוסקסך
 56יכס טימרתי ס"זסרות כ5- פ4- סופו כס נקטר ספסוק זסספסט
 ותחריטו 5סס תטתחוו ו63- תענ7ומ ס65 מ6ד קצירו ."תריסמל5סיס
 וכ5 לס). תעטו ו%5 5סססענח

 ממונס-

 סם תזכירו מ%5 תסמרו וכור
 יננתי: 5כוונתס נסס וכיו65 טו6נ יוסי כמוס )ס,כיר ט5* כמריסלרסיס
 ע5 כונדיו נפי טמכ %3 לפסולו זכר נבי 6פ4 . טיך. 'על ישמעולא
פין

 כעניי
 'סנכ ס65 נדי סגוי כס סולפות יעסט 5* רנותעו סומרו

)י. 65מי בעונדיו לוהו תזמר )" יוגף הזכירו 05 1ס'ס ויתכן נ ע"ז נסס15
7'cSbj ט%3 כיק סרמנן גתנ . חב'-הקציר גטז1 "סד: כסי עמס 
 תורס במסנף %6ך כלסר )מכסיך ניכורי טיליר חג ועמית חח5ססיימר ראוי 65% סידוכ נסס 5טזכירס 15 גנט )6 נסס גיוס י5* כרעןמכירט
 ופירם נפנס 5י תחוג רג)יס cSn~ סימר נעבור Slbl' סניעוח חגיכסית
 וסנס ססכס 53*ה ס6סין סיטיט-חנ טסמור "סר שסיומי טפסיךנכורר סק5ע- "ג תסמור-סיסיס הייתר וקמי תו סחניב נתרם. תסטור סמלותיזג
 עינסט.ט5ס

 חוקות סומר מסו% 5מט שדיט בטס 5תת ססדס מן סעפי
 פני 56 טכס חס סוקקמ גפם ומסנייך ס6רז טן לחס ומעיי-טקליר
 מס )ראוה ינו%ו,141 ט~גיו פרס ונוטפס 3גננדיו ,יל:סמפרנסט6הן
 םעהידין נתנסרו ללן -פירס"4- טלאך שולח אנטי. הנה לט( :טווס

 -סגורס כהקיימס ס% "י3"וצ נקרבך. לכיס )* לומרת5חטוחייסכינס
 "כסס דגרת "5ר סוס סדנר 6ת גס לו וקטר מקב"ן )ו )כתר5סOib תככני 36 .סלמס פנין 6ין "ס- וקמר -גקס'ט~,ס.רחמיס כי-עסססז%ת
 ויסי סכהונ מטמר וזסו Tb5t לסס סב-1 נתקיימס . מיתתו צ6חרס"ס
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 עלהתןיבבושנ5טיםפי'הסור
 5ו הם*5 ינגדו כומר %ט ומגס וייח פניניו וימל הירימו יסוטכנסיהם
 רק נענורו סנאט ד3ך %יתו 5וס '%%' כנדו bb מדגר %וגי מםיסועף
 ם5 15*מר

 מ 5טו7יכו סמרתן סיתם *53 3ל, 5טס )ו *עד י5י נכי
 15 סימר 5%5חמל-טסו ננוסס נ"נ*. ~צניסס סלת "Tes 'יביסטעחט
 : עמו 1%c רלס bSI ווחמ רנן מטס נימי סנטתי סו% *ני נ""'כחס
 עכ"פ כשמיס כטס ע"נ % טזי~י1ס לאלהיהם' תשתחוה לא)5ד(

 לסנדו ס6וטר כמר מבס חומר לפני כן וכסחם מיותרותססמקר*ות
 ססזסיר ויהבן . 13 תלוי ססכ5 ס5ויתיך סנדול סעיקר חסכת ר5* %מידזכור
 עסו" סמ5*ס r/b כ5 מזסיר וכמס ויכנדכס כ"ז יכסס ס%5 סדנרות3י/

 ולא : מסקרן יכקרוס 656 יע3ךול סל6 יסרתן סנלרן סנויפמכנודת
 דרכי כמו סנויס נתוקי 55כת bSt 6ז0רס b~u כמעשיהבם.תעשרה
 (rrrJ- כ5 סמוסיר לפרס יותר ונרסס .סימורי

 ומכי' כדרכס יכבדנס ס5י
 סיכסך ענודס וסייגו תכנדס 5* *מר מתמרס כי כנוד דרל סיינסנכנודס
 כגון נזיון b~h כנודט סריגה ךנר 5פ". וקמר וחזר וכנדו לשתיוכנד
 כי טכיריס לרז כונדי .סרוג עכנור סרמל'ן כחג . אלהיכבם ה'ארע. ועבדתם )כה( : כ55 תכמנו %5 כן לכסות נסנו Db לפכור כנמופוכר
 נכנודס כי מיחסנו רק נכרז דכתס ויין ס5%סיס oSb' סו* סנכבךססס

 נתנו6ס ממסים 5סם סימניי כדי כונד'ססמס כגון ס55חס 5סס תסיססי"
 כי סכתונ למר כן כ5 ססמיס 5נ* נכ5 נסס וכיו65 נמכיינותוסירת
 תוסיף 6נ5 שיק 5* ע"ז וכקירת סל5מס 05' חס" 5נ7ו סקנ"סנכנודת
 ויברן סמקכן 5כ5 כ55 וסול לחטך *ה ינרך טקנ"ס כי ונרכס טונס5סס
 סיס" נסס תוספת סי* סז*ת וכנרכס סמסקין 5כ5 2% תסוי מימיך6ת
 וסמסקי' סמ*כ5י' סיסיו . מקרבך מהלה יהסירוהי : מיד 5רו2 מסם5ך

 תהיה ולא לכו( : טסם ירכלו ל5י ממקס יולידו ע6 ונריליסטוניס
 ותיברי נרי6יס סגופיס יסיו מנורכיס סמסקיס נסיות כי .משכלה
 מכססו DICDS נכוניםס,רגב

 כסוני
 ססכו5 ימ5* נסס כי סנק2ות וככיר

 בארצך. : עמר . סנסיס סוכיר כן וקמר ונר הכריס DD1 נגוף מוליסו% כסכוי כי מח5ס וססירותי נכ55 סס סינסיס כמי *י . ממכריס יותרוסכקור

לסוסיי
 ימותו ס5* אמלא. ימיך מספר או-ז וימר: . סנסמות גס
 סס *05 וכ5 סימיס סימן* נזקכס רק סיויר כפנוי OtJDJ *ונמוסמס
 יכסס כיסר וקמר רנונו עוצי נס2י5 ונקרן נסמיס ססס סיכמסנסים
 ומחדרים רגז 5נ 5סס מיתן לרכס *ות נמוגיינו יכסס כן 5טונס 6ותעמנו
 וסינוסי סתוי וסזכיר מעניך מירוס ונרסס ס5רכס נסס ויסףיימס
 נמ5ממ0 רונס י%5ו 5* *05 גס כי ויתכן . 5כו5ס וס"ס ק5רס דרךוסחתי
 ס5רכס נסס וסף נמנ5ריסס כממניס 03ס והיו נהרג 5סס נפלו51*
 מולי מין סוף פי' %נרסס ור . וממיהס קרס נסס טפע ידוכה מיןוסו*
 בריו-ז; ולאלהיהכם להכם תכרורה לא )לב( לרגבת: מנורתגהוץ
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 עלהתורהכו,2נ-טים פייהטורר
 סרטנ"ן וכהנ .  נהנדס 5%51סיסס 5סחיותס 6:ס יכרות ס%5כפסטי'
 נכודס פי/ כיחד ו5*5סיסס נריח 5סס ינרות bSC ופרס כתורוזכן
 5כנוד ס5* כ5יסס קעו Db *נ5 נרית 5סס יכרות 5* %מטסכונדיס
 : 5קייטס רסקיל"ז

 ואהרו אתה דו אל עלה אמר משה ואל )א(כר
 45 5מס 5י חיט* ישראל* מזקני ושכעיט ואכיהונרכ
כ15

~islb 
 נסדר ~n?b'_ ס,קניס ממכלת מכ5תס גדו5ס מסרי וייתמר

 .3חכעס גדו5יס פסיו פרקם וייתמר *לעור 5סס ומנס *סרן ינ%עמנס
 נהככו 15 ססקנ"ס מסוס ונ"ל . מפס יוהר 5גדו5ס ר%ויס וסיוטסזקניס
 b~b סריפס נתחיינו סמכ6ן כד%מרינן נתחיעו ,ו סנכ5י5ס וישכ5י5וח
 יום כד ויניסו 5נדצ וממתין מתורס ממחת 5כרננ סקנ"ס רלסס%5
 רסיס וייתמר *5כזר מתו וקעו תנכרס כך ולזקנם ט5ו*יס 50ממיני
 פירס"י : סקךוסס כמונס זרנו סיכרת סקנסס רלס ו5* *סרן זרכ כ3נכרת
 סיס ססרס 56י כ5ס מסס י5 ס' ויימר נסיון בי נימרס זוספרסס
 ויספר מסס ויבק כתיג דס* כסיר% ד65 סרמב"ן וכתנ . תורס מתן%5חר
 מספטיס וסייכו ס56ם סמספטיס כ5 וקת סלחו *סר ס' דברי כ5 6ח5כס

 סי*מר ככון *ינכו כי וגומי סטספטיס ו*5ס נסן סנ%מר 5מכ5ססכתוביס
 סמכו מכנר נמרס 5סס וסנ*מרו כת בני נסס סנלטוו טמספטיס)ב5

 טחן *מר ודיי *%5  נחדסות *5* ויספר יומר ויינו *וחסוידעך
 *חס יכקנ לבית תקטר כס סקנסס 15 *מר גיוס נו מץ נ*טרסמורס
 אסר סמספטיס 1*05 קותו ומוס כמכס דברתי ססמיס טן כיר*יתס
 סימלנו כ"ז ניזסרת וסם4ס זס %תר זס כסדר סמלות וכ5 ~כיססתסיס
 י5י כ5ס 5סס זס ( ? לוותן )לחרי 5יויתי7 סרי 15 וקמר ונכונדיסנקרן
 וסיער סטחנס sb ונ% ססס במלות כ5ס מסס כי ספרמס וסזכירסססרס
 וקנ5ו סמספטיס 1*05 יכק2 קנית תימר כס סמם דברי כ5 *ת5כס
 ואז נדבריד *נו ומ%מיניס ככסס ס' דבר לסר כ5 ולערו נסמחססכ5
 תורס נמפנס טפורס כלסר 5*סיכס 5כס סוכו 5סס %מור סקס 15למר
 ניוס כתג וטכס סתורס קנית ציוס טוב ויום פמחס וכסו 5*ס5יססומנו

 כי סמחרת גיוס וסכינו ותורות ומספטיס חוקים סגלטוס טס כ5מסוי
 וס5מיס מוקוה ולכסות מלנס ול"נ מזנת חנגות כדי סכו* ניוס סיס%5
 למחרת כד נכריה 3סס להמתין סיס סטונ וכור ססס סרנים סמכ0יסוכ3
 נרית כמבס לכרות ממהרת ננקר וססכיס נדגר וטחון כלס 5סס5תת
 י' 3קנ3 הכמדו עקום סמר 5רג4 וכסדו סמכיהו יסרבל וכ5 סכ5כ5

 סמ,2ח כ5 סדם חלי ונתן זנח וזנח מלנס וצג ממונח ננס ומססדנרות
 כיסס וקניו כתנ כסר סספר נ%זכיסס וקר% טכס כ5 נתן סדסוחלי
 oa ויש סכתונ וסו* ססס דגר קיים סמעסס כ5 ססס5יס ויחרננריח
 סיהככב וסודיכו ססרס י5י כ5ס חכית פעס וימר ויביסו נדבו%סהן
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 התייגע ,לנושכ5טיםפי'הטור
 סכפוריס יוס טמחרת סברית בנכסס סיס חס ס5ותות 3ק53ת ימיסמס
 ספירמ וסול יוס ט' סס וגקככ3 5סר סע5ס ספליט סיתת כיוס131

 וי5 סטון נזם מסתחי5 ומס סמניכי. כיוס טסס *5 ו' ויקר*סכתונ
 טר56 גגי 5% וסטספטיס סטלות סיג כחס סכר טפוס ע5ם לסרטמס
 נכלמו סו* מיכסנס טלוס מסו* 5טסס סוס סמ*ער מסיס כחסוקטר
 נריח כטסם ותכרות וסטספטיס סטנות 5פגיסס סתמיס לתר *ותוסליוס
 נסנדל וססכיס נססי וסמספטיס סרלסונס כמלוס כסס וגן ל1ע5ס
 כ5 וסנקר*יס סו* סבול ססר 5% כ5ס כן ולתר נרית כטססוכרת
 סרוס כ) סמטיר וס' סמקר6ות דרך סכן *5* יגון %חס ונגסתסיימר רבוי סיס הנרסס ר' כתנ לברו. משו-ה ונגוע לב( סכלטוו:סדרך
 נכין בעיני סנכון כתנ וסרמנ"ן . טסתי יטר ע* ס' עקת כטורסוכ5

 כ5ס 5מסס ססס כנקמר סמכ ל'כ ססו* הלסרן גס סיס סזסססד3ור
 עמס וגנם *מר כן וגבן )מפס נרי7 סיס 61"כ ויסרן לחס מסרסל5י
 7273: כמו סגכן) עכ"פ *סרן 5מכט )3דו עץ ויטר יגסו 5לוסם
 ירכתי bS סרמנ"ן וכתג סנכורות סס י ישראל בני נערי את)ה(
יסריך גני 5%י5י ססס סזקניס ססזכיר נסנור ויו5י נערים *ותם קור5%טס

 חכטתס נצנע Dn~SD ס6ין קומר כנגדם נכריס סנכורות קורי
 דרן וע) . 5קרבכוה מקודסיס סס כי סנכורס מפכי רק זקנים סיו 5*כי

 מכונס 6סס ל) גננו ס)* הטל טעם טכסו bSa יסריק נחויי סססדיסט
 כליס סס ' באגנורה וישבם גו( : וסמקוךהיס נכס סננחריס ססכי

 ויתן רכתו מסיס סדם תלי כי למר )כ7 סמזנח כ% נדטות ס5יכסויים
 סקב)ו הנזרקות טן סמזנח כ5 זרק סיחר ותני ססס ננ5ימ מס סכםע5
 לח(. סתיסס: כ5 תחר נלגנות כי יטר לברסס ור' סקרננות. כדרךנסס

 כ5 ויכפר כמו סכס נכד סעס כ5 ויגע . כפרט" . העבם עלויזו-וק
 סנריה: יסמרו )ל ch סזס כ7ס מותר דמם 5סיות 5סס סרטז ואט .סכס
 הננוסס נטריח ריו *נרסס ר/ פ" ישראלה. אלהי את ויראולי(

 דטות ספיר לנן כטרנס יחזקי5 מרקס סמר*ס וסי% . סכין נמר%יתו5י
 סהי' סי* ל'כ כתונ וסס יסרל3 *5סי *ת ויריו כ6ן סכתונ וזמוכס6
 )יוסי טכס ספתט דרך כ5 סרמ2"ן וכתנ . ימר56 56סי ההת רביתי6סר
 : סולת נמרלס )זכותם כטסס ס" DC'3b יסריג זכות כו קומרימר*)
 ואדם)יא(

 סגזכריס וסזקגיס ויניסו נדב סס ישראלים. בני אצילי
 ר/ וקטר . קר6תיך וע*5ייס כמו סרות טן כ5יסס כ6ל5 כי כןונקריין

 זקן ממס כי טפס ונין ניגס 5ספרין זקני Db" 51* ל5י1 *מר%נרסס
 נענור כרמיתן כתג . ידו שלח לא : ולניסו ניב 5סכניס 5%י5יולטר
 כלן סודיות 03 יתרון פן ס' 56 5כ5ות יסרסר י5 וסכם וסכסגיססיטר
 5מססמוו רלוייס יתרל5 3כי לנירי סיו כי פרן נסס פרן וגל 3כ7ממסרו
 וי"מ ס'. Sh 5כ5ות סרסו ו)* ס6)סיס *ת ויהזו ,ופ" סוס.נמה,ס
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 עלהתורהמשוקטיםריע"הטור
 ~סיכלו . ויאכלו : סלוחות 15 5תת 3מסס ידו ס5ח כלסר 5סס ידו כ5ח5ל
 גדעם סמחס מכסו . וישתו : נתכנס 651 בסר נתחפית ס:5מיסטס
 הנחת נלנניס בתורס דגרי כ5 נכותנס מלוס כלסר תורס מתןגיוס
 כוי ויסתו וילכ5ו וי"מ . סהורס נגרית 5סמוח סמלוס סס ולכלת50מיס
 מן 6כ5 ו5ל סס גס ריו כלסר רלס עמס כי מפס ונין ניכסאפריס

 ע5ה משה אל ה' ויאמר )יב( : מיד ולכלו רלו 1561 5י5ס ומ'יום
 ונ"מ ס' Sb כלס מלמס 15 סיטר סמלוס סיע סרמצ,ן פ" י ההרהאלי
 החניכי ניוס וכעס לנדוט0ס

 הומיי
 מ' סס סיתככנ 0ס וסיס 15 )וער

 כתכתי אשר ההמצוה והתורה האבן .לוחות אה לך ואהנהיוס:
 כלם( . ו3סורותס סלוחות )כ5 חוזר כתבתי לסר סרעב"ן פי' .להוהותם

 6סר lJbo לוחות 5ך ולתנס מפסוק פ" וכן מטלות וכ5 סתורתכ5
 לוחות בתוך כתבתי 706 פ" ורפ"י . 3סורותס וסמלוס וסתורסכתנתי
 כתג לנרמס ור' . סדנרות י" נהוך כלפות מלות תרי"ג סכ5ס%נרס
 סלוחות כ5 כי וסיכון . פס סנכ5 וסמלוס 0נכתנ תורס פיל סולתסתורס
 מפס רק סתורס כתנ 5) וכסס 5סורותס כתנתי לסר מ7כתינ מדבר5נדס
 . סלחריס ט/ כ5 וסמלוס לבכי מסוי מריסון מדבור כ5 סתורס וי"ל .כתנס
 סתורס כי דיהה 5פי ודברו וכנד. וכור וממנוס ס)לויז סס סתורסוי"ט

 : 5סורותס כתנתי 6סר למר כן כ5 ימרס נורך וידריכו יורו סכיססוסטלוס
 למר מסמחכס נלפתו פיר0"י . בזה לנו שבו אמר הדקנים ואל)יד(
 כי סרמנ"ן וטקסס . וספוט נכונים 5סיות o~O סיר כס סתככנו3סס
 ויסוסכ סול מסס כסכפרד סול ועי' גממכם כחס סיס 5ל כי זס יתכן%3
 חסרי ססר 50 גנון כ5 סס סיענו 5סס למר "% טס 5כס סגו 5ססלסר
 נכנוריכו סנו 5פהס ויאכן . יסולע סקוס 56 לפ" ל5יסס 5כ5ות יסרסור%3 _ססוי סמקוס כד ויגולו שיצמדו ל63 5לס5יכס 3כס מונו %מרוכולס

 סדנריס טן . דברים בעל מי : כמכס וחור ולסרן נטחנסונטקוטנו
 ~גי כי וחור כלסרן טכ5ס 7ר7 %ריסס ולמר נמקומי 56יסס יגססק0יס
 דר7 5נו פנו ולמר . כמכס סכתוכ כמו סיו למד ונמכמד 5נ6 לוסכולס
 : למיס )נו נתר למר כלצר )תלמידכנוד

 רזררמהפרשה
 ידי כ5 ולוס סןנרות "נפנס פכיי מסס 5% ס0ס מדבר ~תו * תרומה לי וירחן )ב(כה
 1"5 רבותינו סנסיגו כלסר סתורס למלות לנות ססס סטלות קלתמסס
 סליוס טס כ5 כוסס קנ5ו ויסרה סטלות קלת סמודיכיס מגריסננס
 ואס 5ל5סיס 5סס וסול 5כס 5ר סיו מכתם זס כ5 נריח כטכסוכרת
 5כסות ליום כן וכ5 שכיסס סכינתו 5ס0רות טקדס 5סס סיסיס ריוייססס
 נקווי תסמכו סמה לס סנטיחס כלצר נתוכס סכינתו 5ססרות מסנן15
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 התורה על נוהוזהי הטורפי'
 נתוכס ניח 5ו סיסי ציד נסניס ממזכת 5י חסיו ו*תס תגון( %וסייתס
 )סקרון. סירן מסי* ססמנס מקוס סו% )נמסכן( נמקדס סחפןוכקר
 סקדיס כן כ5 מכפורת מעTnh 5 ודגרתי מס Ts ונועדתי כדכתיבכ5"5(
 סנכנורס כמוסו כ4ס פסס וסטנורס ספוחן ומחריו ומכפורת סירוןטיד
 *ס5ו וקת מטסכן ויקס5 נפרסי סקדיס וטפס נתוכו 5תתס סמככןנעמס
 כ5 מסכן וסכנוד . נמסמס 5קדס רשוי פסו* 3פי 553*' וכן טכססווקת
 וכנוך וכתיב נמסכן סכן סו% סיני סר )נ5 ס' כצוד ויתכון יכתיב סיגיסר
ס'

~SD 
 סדצור סיס כ7 תורס נמתן OCD *5 ס' דגר וכיסר סמככן ית

 לו( : סכפורת מכ5 *יו מדגר סקול *ת ויהטכ דכתינ נמסכןעמו
 יומריס ש סרמנ"ן כתג . הממים ולקטרת המשתה לשמןבשמים
 כ*5ו פירסו ויתריס . ססטיס 5קטרת ומטיס ופירורו קלר טלר*סוס
 %" ססמיס פירס ו5י 3כ55 וסזכירס ממיס יניתו ססמיס ונקטרתכתיג
 ור' פירסם. %5 נטקומס גס כי 5סקטיר טונים כסס סידועיסססמיס
 כי ססמיס 5קטורת וגס סמסתס קסמן נסמיס כמסמכו ססי* פ"לנרסס
 צסמים זוטר סוגרך ל% וקנמון וכרכוס נרד סנו5ת נסמיס נקטורתיתנו
 זמין סמן *מר 5* כשסר ספמיס 5קטורת םכתונ נכנור נקטרתוסטיס
 סס סססמיס סימון נכלי דכת כי ססנרות *15 5כ5 וסוגרכוסמסתס
 פיטום 3סס סים סניכ5יס סס ונסמיס וס5נונס סח5ננס כגוןסתרופות
 יוגק5וס דכת וכן 5נסמיס or סול ססמיס רס"י דכת *נ5 סטוננריחס
 מלואים ואכני שהם אכני )ז( סגכון: וסול נםגיסס נוממיןסתרגס
 נזסנ גוס* סעוסין סס ע5 מלואיס סקרוליס פירם"י . ולחושללאפוד
 טסנלות: קרוי סנומי ומקוס סגומל 5מ5לות סינן ונותכיו 5לנזמוננ
 מסונ5יס ג"כ פי' וכן אחסן וסמ5וליס סבסוד 5"נגי סססס . ולהשןלאפור
 וסקנס סלנן. בעוני שיתמנה סיעור נכומק מסננות סמוקפיס יסיווסנ

 סעחיד סס ע5 מ5וליס לנני עתם *וחס סיקר* נרסס סליכוסרמל,ן
 נסס לוותעוד

 5מ5"
hnlJo סיו סססס ענגי גס מ ועוז נסס סיענה 

 סס" מסננות ספירם"י מס וגס מ5וליס קרקס ו5י זסנ מסננותמסונ5יס
 סכוסין וסוף ערמן* לונק5וס כהרגוס סו* *%5 כן לינו גוס* כמיןכסוי

 13bo סילחז השיגייס ס5ם מזלג ממנו ומולילין סלכן למדת מוסגט5מטס
 סיום כוסים וכן מזלג אמון דכר,5* נרמל* 5" ומפיק חכמים מאסוןוסו%
 נטנעת חטטן ו5ל )ד 3כ5 סורס שירקס כדי נטנכות יקרס *נןבכ5

 לוכק5וס דעת וע5 זסנ רומלי מיכנס זסנ מסנלוה מומנות פי'*5*
 מסס יו5*יס וסיו סנתיס נהון מסוקכות סלנניס סיו מסוקכיןסתרגס
 סלנגיס מתסייגס מכוייס ופ" מ5מכ5ס נסס ו*וחזין OI?1b ומקיפץקס5ין
 מסס סנחלנ לו גדו5 ממח35 מנכרתו גזית לנגי 51* כ7 סננר*וסלמות
 וססגו5ות סיקרות סלנכיס כחוה ס5מות סיין ידוש נחמדות גס כיכקוס
 לוגק5ום חרגם ו5כן סכח5 מן "נגיס כחקקי סול "סר כלץ( . סלתיניגס
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 התדרה על נוה ךרני הטוררי:,,
 כרס והמק* ממס מעוי הרגם גומל 16 נכייס מקוי 5סון כי*ם5מות6
 6נן ונחרוסת פ" חס סיומות רסון תרגם כ6ן 536 נכונס וכןומ5י6ח
 לפוך נלנכי וסנט במ5ולותס. נלנכיס חותם פהוחי לפתח סיוע)מ63ות
 כומין סיו כי לנניס סני ע5 הפתח חותס פתוחי *נן חרס מכססנימר
 נמ5ו6חס ס4 65 כי ינן חרמי יכסו כלסר סממות נכתינת מרין05ס
 כ5 נמ5ו*ות' ימיו וכתיב 6נן טלואת נו ומ65ת כתיב חסן נחנני*נ5
 סי' bS לכד חרס מכמס ,י סמותס כ5 כסרס סתיס טר56 גניממות
 *נניס ו"5 רנותינו סימרו כמו נסמיר 656 5כסוח גבלם רנינו לממס15
 וטרנס ממיר מניקוין ל5י נמ5ויותס זכת? SePb3 כיסס כותנין *יןס55ו
 ננ כ5 יץ נחסן 656 כתינ %5 ונמ5ו6ותס מ56יסן מתנקכין וטס5סס

 les קרי 0כנרס דרך אפוד 65נני מס0 דאייתי סמיר 6יכ6ד%מרינן
 לע"ג סלפוד 4 סגט0 בפסוק נלסון וכן 13 מהונר tloa ספניקפוד
 ויחד 65פוד ל מ0ס מוסס אנני ספסוק פ4 וכן . סולקן סיו7נמסן
 לפת 6נגי גס ס0ע ו"5 רנותינו דכת 40 ולס נחסן מ5וייס -וענגיכסן

 וינני סוסס *3כי סני0ס סיפרסו כן ימדו ספסזק סמזס ספסרמ5ו%יס
 כחננית  סמקתם כ5י סיתמו %ורות פירם"י תעשו. וכן )ט(טי5ו*יס:

 לכמות סלמס סיתחהנ 6מת וס סיס" ידעתי 31* סרמב"ן וכתב .156
 . *מס ד' כ5 *מס ז' מלמס כסלן סמונח וסנס 156 כתננית סמקנהכ4
 דרל וכ5 . ממקדם 55 לוס מהח5ס כי סנ5יס תכסו וק פ4 6נרססור'

 5י וכסו סימר סדנר ולחזק קרו נ6 סכפ5 56* זס 5כ5 לרין 6יןי(פסט
 ככ3 טרלל נזי ויכסו וכן וחרילות נוריוות כלכס תכסו וכן וגו/מקדם
 *מר לוולס מסי* מפני וסכי כסו כן *סרן ולת ממס 6ת ס' לוס6מר
 5מע5ס סטהכריס יסרתן נזי כ3 חוזר ארון. ועשו )י( . תכסווכן

 ימר56 כ5 כנגד מסס כי ימיר רסון לותו ויפית 15 וינקת כן 6תרוקמר
 מסכני קדום ססו6 נכסייתו מסתתפ4 כ5ס סיסיו רניס ומון תחלוימר
 ם5 ול כז ס5 *חד כסס *רוזות מ : )תורס ווכיס כ5ס סיסיו כדיגיליון
 כ3 פירם"י פעמותיו. ארבע ער( )יב( ס5ו: סכ5יון לד טלופס40 ס5י נם5חן כמו )ש( וסג קוהו ולית כתינ ו5* תלפנו ומחון ומניתוסנ

 bib 0יו ו5* גהוניס סיו לכפרת סמון סכ5יון ונס5יס ~ויותיס6רנכ
 ס%6 סטנכות מן ופתיס פ4 טנכות וסתי כן 6מר סימר ומס6רנכ
 ספירת מס *נ5 ד' 56* סיו 65 ודקי פרמטן וכתנ . סיתת למכו כ5סיו
 5מכ5ס יותר ססיו מט דכ5 טסתנר 5* וכפורה פמון 0כ5יון נסקיםסטיו
 נט% 5מכll~bo 4 סיס4 סו6 כבוד דרך כי וסוד כנד יותר סממויסי'
 פירם"י נרפס 51י ז"ל. הרא"ש א"א לשון סכסניס: כתפות כ5ננוס

 נמם' 67מרינן ממסי* נתונים סיו לכפורת סמון סכ5יון דנס5טמפירורו
 קסת נני מם% סכן חייב טפחים מ4 5מכ5ס מסוי סמולי* פרקסבת
 וע5 ונמירי ניפח וכפורת ט' לרון מר ד*מר מירון )0ויביץ

 ןמידרי טוובני
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 התורה על יכוההלן הטורפי'
 נתחזית סטנעות מסיו נמל* מלתחת חילת* ותרי מ"מ5 תילת*נמוטות
 סי' מכתפיסס 5מע5ם סממוי רונ ס" 0*ס סכי גבירי ו5סכי סע5יוןס5יס

 נ*רנע קטנות טנכוח דן לירון 15 סיו טנכות סח' קומר וקני .יפס גש* blo יז סכתפיס מן )מטס ממסוי כסרוג לנ5 לכלן נכיןמתכדנד
 טנכות ור/ לותו סמתקגין נמכם נסס SDSDDI נים* סיסי כדימזוויות
 סיו ונסס סטנעות נ' נין רוחנ וחלי הלחרון רביע נסוף נרחנונגדיו
 ונטנעות זויות ססן פעמותיו סריסוגות נטנעות כתיג לסכיסנדיס

 רג5יס ד' 15 סיו מסקרון פי' כן כ5 נגכ5יס פכמין יפו מס כמו רג5ומון סו* מקוס נכ5 כי כת3 *נרסס ור' . סקרון לידי ססס ללעותס*חרוגות
 מ5סכ5ס. וכוי 6חריס וד' נרגלס מ5טטס סיו נסן (bP מס" סטנעותוד'
 מס פסיכם סס blo פכם דעתי וגפי נכונים דנריו וקין סרמנ"ןוכחנ
 סנוס6יס סכסגיס פסיעות כ5 פעמותיו כין וימר פסיכותין פכמיןיפו
 *ורכו כ5 וסיס" מטס למטס נזויות סטנעות סיסיו דבריס 5נ/ רטז*ותו
 5לפון וסטנכות 5טזרח *רכו סקרון כי סטנכות 2' נין מפסיק *רוןם5
 סו5כש סכסניס ופעמי כנגרס בדרוס וב' ו*חי.למערני סמזרחי נרמס*חד
 למר סככפ5 פירם"י תחן. הארון ואג-[ לכא( : 5טנעת טנעחנין

 סכפורת יתן כן ו6חר לתוכו סערות תמ"ס יתן כפורת נ5* *רוןמנכתו
  רפפיטי 7מי5ת* דנריו מנין וייניעליו

 תחוס סעדות 5יתן סלרי7 סו6
 נ55 סכפורת כקו יתן bSn %מר מרולס והסמר סכפורת עליו פיתןקרס
 ob רם"י ע5דנרי כתג וסרטנתן סכדוח. לתוכו סיחן כד הכשלותו6פי5ו
 סיתן ס*חר כספך נרפס ס" יותר 6ןרנס לווילס מסו* סיומרכדנריו
 55 *מר וגו' סכפורמ מכ5 מחזיר 5מס סקסס ועוד סע5יו סכפורתונס נקר* וקרון סגודות תתן סקרון 561 כדכענ סעדות יתן כליוסכפורת
 עוד לורך ומס סעדות קרון כ5 סיו ססכרוניס נידוכ כי סכנות*רון
 מלוס נענור סו* ופ" סכרוניס סני טנין סכפורת מכ5 סימר כיוןופרם

 נמסכן יסממו ומס נ55 יכסס 5טס פ" bS1 כגפים פורסי ו5סיותסנכרוניס
 מסכן כרוניו עם סכפורת 6ת ונתת וימר חזר 5כ7 סוס נעכין סיוו5טס
 לחן לסר סעדות 6ת תתן סקרון 56 כי מ5מע5ס סקרון כ5 יחדדנר
 כ5יסס סכינתי ומסכין חמס 75 לוכד *גי כי כנוד כסי 15 סיס" כדי%6ן
 ירון ע5 ססו6 נעבור סכרוניס מני מנין סכפורת מכ5 *5יןודברתי
 נברון מונחיס יסו לוחות מצרי מגס קומר *ותו כפ5 דוכן וי"א .סכדות

 כי סולחן ענין ס~ן ועסית סרמנון וכתב . וגדו5ס וכצוד 5עוסרסימן סו* סולחן כי וכלהן. ועשיר-ע )כנ( נוירון: סכדות יס" פעמים3/
 סרס סס יס" כלסר 6ב5 סעו5ס מכנר* מכת תעסיר סי6 ס"סברכת
 סנרך עזיו תחו)דבר

 וחוסי
13 hh~hh מס 5י סגידס ע"ס *5יסכ *מר 

 וכן מקמח כד ע5 ,"5 ונתהסו ממז 6מו7 ע5 סנרכס וחוס נניח 75יס
 למרו וכן יסר56 5כ5 תצונע ינו* ממנו סנרכ/ תחוו ספניס DnSJסתומן
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 התורהעלוזיוכוו' הטור פי'ל
 ועשירה )כם( ומנע: יוכן כפון ממנו ססגיכו כסן כ5 ז"5רנותינו

 סכריע מכי5תי' מ:קיותיו תרגם %ונקנוס ספיר0"י מסקערותיווגו'י
 5מדס סס סו6 ירמי נ5' סרמ3"ן כתג סכין נ65יתי מלמון סע5יוןס5הס מס* ססונ5ין 5פי מכילת" ותרגם סכיפין מס סמנקיותיו ס*ומריסכדגרי
 מכין* כי *וכק5ום דעת סוף ופי' . דקמוט מכילן 5דק *יפת פהירנסכסו
 5טדת כסוי ס*חד סס סיו ארוסין ג' מקמרו כמו 5נלק סע0וי  רפוססו*
 מנקיות וסוף נו ומהק:ו נלק כסיסי' 12 ונותנו וקרחנו עירכוס5חס
 יותר ו%5 פתות 5ל ממם ס5חס 5לורת נסיות סכרין 5פי מכי5ח'ונקר*
Tnh15כסדת ממס 5סיות לריך ישו ויושו לפי" יחר בו 4הכו ברי  מ 
 וסקירות קערותיו חסו  יכנר  מיי קפי" 6חר נו ויהנו קערם 656ס5חס
 סלד"יק בחלוף כן יקרלו פיגולן נענור ו6ו5י וספניפין סקגיס כו53סו%
 כמו מרס 00 סו% וטנקיות טיותותין קלוות יורני וירקו כמונ0י"ן
 tS1bl הוקר. 5סס 0*ין סכמות  וכיר וכפות קערות כמס וסקס6"פס
 טן נקיות 0סן 5פי מכקיו' כקריין לדק וסין ליק טיפת סמלייקותסמןות
 5מט כפירום 5זס 5י וקבס ס6וניס. טן נע5יסן %ח ומנקותסמקר
 פיר0"י . פנים להם )ל( 1 סמנקיוה 5סקדיס ס" מרצוי סמדר נוסס,כירס
  תיג?  כמין  בסי'  כמ"ר ומתיי סנית 5מ7י וכק"ן לכלן רו6יס פכים 015י0
 מנקרי פ" 6נרסס ור' . כן יינו ספיגס כמין סס" DS"1  יבןפרילס

 5הס
 מן היוצאיכם הקניכם לששו-ז כן )לב( : תמ.ד לפגי סס כ5פכיס

 למסת כן קומר סולרך מסם מגיס 56י ס~כיר ס%5 נ0ני5המנורתם.
 %5 סקכיס מסת כ5 סס,כיר שמטס ונקרי  כן סיו OS19  מ5 קומרסקניס
 יחרים 1Dbn 50י קומר ממכס סיונליס סקניס 05סת bSe כן קומרסוגרן
 5כך ממנס סיונייס סקניס סגי תחת וכפהור ע5יסס ס%וטרין *15סס
 סנוכריס עלמן סקניס בסת לותן ססן קוטר סקגיס 5ס0ת וקטרחור

 . סכנו ספתי3ות תפר נסן 0חותין פירם"י י מחתותיה )לח( :5מע5ס
 מ"י 7""כ נסיר* 51ל סממן נו סנוחנין סנר תחת מתתס  כמיןוי"מ

 כ5 עם מסקנס יס% 50" פירי"י  טהור.  והב  ככר  )לט(נרותיס:
  פמוטו נרפס כן ון%י סרמנ"ן וכתב . יותר 51, פחות %5 ככר blhכליס
 5נופס מסקן סכהונ יתן 65 סיחך כן %0ס כן קומר תימל SJb מקר50%
 מתון %נ5 טמנם סכפרדיס 5כ5יס סככר רוב סיס" ו6פ0ר טנורס50

 יכניס קלי bS כליס כ3 ולת דק*מר דסק גריס במנחות סנטר*מסמכות
 ססס כליס )נ5 56* המנססנפרדיס

 טגוי
 5סיותס סמגורות נסיר סדרך 5פי נס סממונריס פי גנ5 %ף כליס6ותס וקור* גרותיה כנון סמנורס

 ,סב ככר לומר ספ0ט  ורן זען  כלמס. בפכי  סם 5סס  וע מססנפרדיס
 5* כי מסור וסב ב"כ *וחס ניכסס פ" כניס כ5 ו6ת %וחס יעמסהסור
 סנעס נרותיס 6ת ויעם *וסר נמעסס וכן טסור זסנ סיסיו חחיםפ"
  תחר  טסור זסנ  מלין  מסור  וסב  ומחחוחיס ומ5קמיס ,סנ 50 ממן פ"ע6
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 התורה על ה ר'נ% ךרצ הטורפי'
 ולת לותם כסס טסור וסב ככר וקמר וחזר וסמחתות סמ5קחייס ע5רק
 נכ55 עוד ויכבס סככר מן ו5* טסור זסצ כ5יס כ5 סעסס קומר כקיטכ5
 תזכיר *נרסס ר/ כתג . דברים "כמס יסמן 5ס ססוגרכו רבים כגיסכ5יס
 זאב כ5ם סיוהס נכנור ום5חן נלרון כן עמס 51* נמנורס סזסנמ0ק5
 וזס3 ירוכס סקרון מדת כי מככר 5עסותס סרלוי כפי כככר טןומדחס
 cb כי עוני 5ס ולין מדחס סזכיר וסג כ5ם וסכפורת סיכי5 טסליפוי
 ולץ ע"כ. וסס5חן סקרון כמדת סזירין וסכי וסס5חן מלרון ולפויטעט
 חסנ ירוכס טדתס מסרי ספיר תתי טפח עוני' דכפורת רנותינו5דנרי
 סככר כפי תיעש-וס *סר %56 ירוכס 'מדתס 6ין טנורס 536 5ס סלרי57פי

 טפחיס י"ס ס" ס5חס מכרכת מכונס 5פי טפחיס י"ח טנורס ם5וגונסס
וסמנורס.

 תיעמס ם5 סדרם רם"י מסני* מס . בסלחן כ5 5ס6יר עסו"
 ג"כ סכהו' טס ע5 חרוק סייגו קומר נפסן ob מאיריס מנכסיתט5מד
 אחר ספץ הלמר *ם מנורת כמין 5מסס סקנסס 15 ססר6סבמדרס
 ] מעלמס: לנעסי' נתקסס 6ם מנורת 15ססר6ס

 סנריית* סרמנ"ן כ' * האחר לקרש ירךרן שרור )יז(כך
 וחורן רס"יססני*

 ספסר *י שמלע חליו וממרין מכלן ורביע מכלן רביע מ5מטססקרם
 ד' טסו* סקרת ח5י כשמלע ,חורן ס4 ס6ס כמסמעס סבריית*לפרס
 5יכנס יד ממגו נם6ר ו5ל כורו מורן ס" ל"כ 5ד מכ5 ורביע וחליטפחיס
 ספת עובי 5רוחנ סיכור תורס נהגס ם5ל ארין סעור *ין 656בלדן
 מפס לכסות טכ6ן פרין רביכ סקרם %ת מורן מסי/ למרו ולפיכךסלכן
 חורן ס" קרס 50 וב*מנעיתו סלחר מגד מורנו ורניע סלדן 50*חת
 ונרלס . סלדכיס סני ספת כובי ככסות סקרם מנקותו סכרין כ5 ם5חליו
 35ד5י

 מכין ורעע מכלן רניע ךק6מר דס* מידי קםס 57* סברייתי
 נענין מ5טטס סקרם וחורן קלמר וסכי סכות ופרס *%5 קלי *חרין5יו

 סחרי שמגעות חורן כיל מכין ורציע 4י מכש רציות מסכוסיס*ר
 שדן ספת כובי כפי %ותו חורן 0ס4 5יד גד 5כ5 רביע נם*ר ם%%5ע"פ
 אחותה. אל אשה משלבות רניננ: קורנסו כן ע5 מעט *5* סי' bSזס

 נפחת *חת יסק 51* זו כנגד 11 טכוונות מנקרם סכות מתיפירס"י
 זכרים סובין ככין נקרס מן יוחס ס5ינס פ4 וסרפאן . יוליוסולחת
 וכן מנקנס נתון מזכר ומכניס נקונס לחרת ם5ינס מגלדו נקרסוכננדו
 ויחדיו )כד( ! נוו ,ו נכנסות ס5יבות נ' קרם נכ5 סיס* סיחרנקרס
 נרפסו וקרס קרס נכ5 מס" סלחת סטנעת Sb . ראשו אל המיםיהיו
 נסס פירס 65 5מס ידעתי ו5י סרטנתן וכ/ . *חת נטנכת וטחנרסחרין
 סיעסס סכרין ויזכיר תכסס ,סג מנעות )ז( קרמים ועסריס ויקמרסכהונ
 . תחמס סזכירס ע* ניריעס סלחה סטנכת ל5 קומר סיל7 ועודנקרסים
 קו5ר נוחס *חת נטנעת ~נוס סקרסיס נוני כ) סנרן נעבורל41
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 התורהעל רהרן(5רמא
 ו%מ ננרשיס*ער וכן נו וסכסוג סידוכס סטנעמ Sb וקטרסכתוב

 נטבעת 1bSסלת סטנעת Sh מקומר דמם עסטכ סטמכז7ט5*כת ונגרית* זסנווים וכן כטנסג 5סס סידוכיס זסנ תכמסטנכותיסס
 קלמר סקר0יס נסססמחנר

~Sb 
 )ומר ונ* נריחיס 0) סכ5יונס נטנכה

 סקרמיס צם סמחנר וטנכת לכליון הנריח מקוס כד מניכ סחרין0עועק
 ארון אה לפרוכת מכית שמה והבאת )5ג( נפסוק: סוכיר5*

 סקרפיס תחת ספרוכת ניתן ספרר כזס סיכסס כחס טלווס יינו .העדות
 נסקמת סלוו6ס כתס 6ין כי סגודות *רון *ת מטס לסניי ג7וימר
 פירוסו *ין  סקד0יס  נקדם סגודות *רון כ5 סכפורח ונתת וכןסמככן
 53וו*ת  6דרבס סקוטש "דם ססככיסו 65חר סקרון ע) מכפורתסיחן

 6ת סקרון כ5 וסכות ולמ"כ סגידות *רין 6ת ומטת כתיגסקטתו
  0שיס 0ט5וס תפסוק פ" 56* סטס7 פרוכת *ח וימס ולמ"כ מממכן*5 ספרון 6ת ויני מ5טכ5ס סכפורת %ת ויתן נכסי" כתינ וכןספרוכת
 וסנךי3ם ופרוכת טנית ממס סקרון מיסי/ כדי סקרסיס תמת ספרוכת%ת

 סכפורת כס סקרון *ת ונתת וכן  סקךטיס קדם ונין מקודם נין 3כסספרוכת
 0ס כונס יסיו סקרון כ) כרוניו עם ססכפרת נסתיע סקך0יס  נקום:ס
 : סכזכר סקדסיסנקדם
 סכמתים תיו טטס 1"פ" * עשרים ועמוריו )ייי(כד

 ומסתמי
נעי

 פתח כטויי כגון כטודיס טסטר
 נפוי כ"כ כין פ" %51 נטיס בסס סמפורמ מבפרוכת 50 וכטודיססמםכן
 נכוייס: ספרת ונויקס5 סכמודיס 50 ר6סיסס 30כסף

 שיצוהפרשות
 טחכי 0*טו מס ע5 נמס טסס כלן מזכיר א * תצוה ךאהה)כ(

 0ר5ס 5פי וי"ט נ6ס. סי6 תנקי כ3 לפ" חכם ק53ת כי מספרןני
 )ו וסיס  גדול כסן )סיגת עת? וטסם 65סרן סננדיס ככין כ)צוות
 וסחר . טמנו וניקמו 15. ר*ווס מסיו סננויס 6ל5 3ס,כירו נפםכגינות
 כסוכה ותזכיר בתוכו 5ס6יר סמן מנרות כ5 כיוס כטסכן לווסתמנטר
 וסזכיר נגדיו פירם %סרן כמונת סס,כיר וכיון סטד3יקס סו6 כי*סרן
 כולס מסי* בסוכתם סזכיר כל ויחר סיכמנו עד וקדו0הס וכסונתסנגיו
 *נרסס ר/ פ" . הצוו-ה ואתרץ ס,סנ: טונת כ5 זנח 16 כולסנכסס ם5י ונזכיר כדי סגחוסת מונח ססזכיר 6מר מקטורת ס,נמ וס,כירתמיד
 קרנני 6ת ימרה ננ4 6ת 15 וכן זן ניח ממן תסיד 3הה סלנור כ5ח5וס
 ליווי וכוי וכסית תטיד סמסכן נ5וו6ת מלמר 03ני5 כתג וסרטכן .לחטי
 פי' 5ט6ור םמ1 56י7 תיקחו 5סס תבוס כ6ן 6מר סיכרו 5סססתלוס
  ממוך 0556 סיס Dh רק נמינו לעסותו 7רD~S 7 *ין כי ויכסולמר 51* כרצוי וכתית זל סו* ob תר6גו נכ5טך ו6הס יפגין *ותוסיקחו
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