
 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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 התורהעל דד5רצונ הטורפי'
 יסר56 בגי סז0 סממן *3ין סיקתו ידריך נכי 6ת ופי, סני*וסווסנסי6יס
 וכן 3נו ידננו הנר 6יס כ5 טית סיטר כמו נידם יט%5טפסר

~ub נמאיס ותבסרס תקר6ס נעלמן ע6תס 6מי7 06רן *ת 36י7 סקרנו6תס 
 טייר מס" סי' וכן 65ורס לריך תיגי כי צענען אליך* ייקחו :סז6ת
 תסיד קרוי 0341 054 כ3 פירם"י המיד. נר להעלות 3מםכן:טחון
 לנר דתמיר וי"א 3יוס. מיוס bSb ופינס הסיד כולת סניטרכסו

 הנויך נר 03כ3ות ורע . גיוס 6ף הטיד דולק סיס% סגריך קקיסכרני
 מערב )נא( תמיד: דולק ססו6 טכרני מנר סנרוה ם6ר ויעיקפיכ05
 5ונ חלי וסיף נקר ועד טכרנ דולקה סה0יס טדתס 05 הן . כוקרעד

 סימר *כ"פ * ואיתמר אלעדר ואביהו נרם ( )אכיק : סאות "ורן 3פי גמות 1% דקות יכססוספהי5ות
 פרטם וגניויסרן

 י'כ לריכין סט;חס סטן זי ע5 יסרן סנתכ0ן 6ע"פ קומרבמטותס
 רק נתכ0כו %3 סנט;הו והע"פ פנחס ו5טכוטי 5כסונn1SDS 0אסטמה
 קודש. בברי וערערה נב( 6הריס': יולידו *;ר וטו3דתס סד/*3ס
 הצנר ו*ת0 הן סתננית ט65כת כ5 כררן נט%5כס סכוסיס 5הכטיסנ5יווי
 ותדיר הכטתס המר *הס כי נכלטן 6תס 56יסס סתדנר 3נ הכמי כ5*5
 ו6תס ס6טר ובענר מכס ו6תד 6הד 3כ3 3סטסר סר6ויס ט63כסכ5

 סנגדיס מיכסו 3נ הכמי כן ל5  תרנר  ולתת אוטר סוגרך וכסיתסקרנ
 נכנר סיסיס סרטכן פ" . ולהפארת לכבוד טמ65כות: כם6ר52יווי
 מנכוס לבוס סס 0ננדיס 156 כ5 מ וטפו6ריס נכנדיס נ5נומיסומפוער

 מפסיס נכסונת סטלינו כטו כתנת מסורס  נזמן 0ם3כיס lcJS1 כןכי
 נכות הרנסנס ק כי ומכף קרס ט3כי כעין וסנננו .VD1'S יכקנסעסס
 לנן ו3ט3כיס 3מריס פיוס נס ירוכס וטונפת מכינוססט3כיס

~Db 
 סכתונ

 פירי סכהונ יקריס וכן סכטרס וסרס סטלנפה מסר 0ט5כות3כפו5
 ט3כום כנום וסתמן סלפת וכן נסס 3טכתיריס ומנח פ6ר 5ססטגנעוה
 וסס סו% סט3כיס נזר וסכין  לו%ריו כ5  דאב% די  וסמניכ% סג6טרככנין
 טטמנ5ות פניטס ט% נח כנודס כ5 סנימר כככין ו6רגטן ותכלתטזסב
 ונתפקרת וכנוד נטי *י . סט3כיס רק י5נסוסו bS סו* גס ותכלת ונומסזסנ

 נתוכס מסוכן 0סס 5כנוד נסס לסרת 6תי7 065רן כמוכס ננדמיכסו
  ואפוד  הישן לר(  *חס:  עחמו תפלרס כי כדכסיב  טווס3תפ6רת
 וטככסיס טלין 3נר כולס סזניר ואבנם. מצנפת השבץ וכהונתומעיל
  הכמם יין  כמניס ו3%ו 5ב הכמי כ3 י3 תרנר ו%תס ;%מר  טפכיוספסר

 סלוו*ות כ3 כיס סיו כחס כו . היהב את יקחו והם  )ה( :נכמייתס
 לכסות 3ב מכמי כ3 56 סינר נוס וכחס תעמס ותמית נשלטו3מסס
 מקת יוחס יקצ3ו ססס קומר 0ז0נ %ת יקמו וסס 6טר וכןסנגדיס

 צמחכן ט65כת 5כ3 וס"ס סס ג%טניס כי מגין ונאי S~cn נ%5סטהנדניס
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 התרדהעל רנןרן(4רמג
 לקחו נחםנון ם65 סו6 תם מפס טלפני ויקחו כהי3 5נד בריסון גיוסכי

 ולכן סט65כס זעומי סכ5 וסנטו 56יסס סניפו סיטים נמיר *53טועניו
 ומקלו מנו סכ5 מגט 31לחר מני*יס סיו )סם כי בייבי* סכם מר3יסכתיב
 השן ארם ונהרה )ל( סתנופס: וס2 ויפי כדכתינ לממס 15וקמרו

 *נרסס ר' סנר סרטנ"ן נתנ . התומים ואת האורים אתהמשפט
 ונסב כסף *ומן מכסס סס מ יוסגר וסחוטים ס*וריס נעגין5סתחכס
 0סו*5 מכסס נסס לדעת סכוכניס נכלי סעוסיס. נורות סס כיוהטב
bS1סחוסן כפזי נין נהון ממפורם ססס רפ"י כדברי סס *5* כלוס *סר 
 נעמיס %* נלוו*ס 5* סלומניס נטעסס *וריס נזכרו 5* כי ענרור*4
 ככסיה וכן סמספט חסן *5 ונחת כלוולס ס*מר לנדו נעמס רקס~כירס 51* כ55 156 ס~כיר %* סחסן *ת ויעם ס*פוי *ת ויעם ופרטסכ55

 ו)* סחומיס ולת ס*וריס 6ת סחסן Sbויחן
 651 סכסס 3סס 1nlbS סי/

s~pSכתנם וסו* סגנורס מפי 5טסס טמור סול סו* 36) נדבס נסס 
 "חר סמספט נחכן וסניחן וסתומים ס6וריס כתג 5קח וממסנקדומס
 יקירו מכחם סקדוסיס ממות סיו כי וסכנין וס6פוד סחסן )*סרןמסדנים
 ס4 5נו יכ5ס מי ס56ו כלסר ~Sblc סכסן עיני 56 סחסן מינניסחותיות
 מלוי יו"ר יסורס *וחיות וגביניו וסיירו ס*וריס בצותיות מכויןסכסן
 *פמר וסי' סעורן לע 65 ועדיין מינרסס וס' מלוי I:DDCD 41וכלן
 מקירות ס*ותיות ועודם סתומים נהמות מכוין וס4 עכייגיס בכמסכלרפן
 רוח מטדרנת ?מדרנס ח6ת נתחקר יכעס סיסודס נגנו ונ6 בניניו5ננד
סקוךס

 וסו"
 סני נניח נו סממתמשין קו5 מנת ו5מכ5ס מסננו6ס 5מטס

 סמות נחומן ממס םנהן וטפסר ותומיס o111hl סננויס ספסקס*חר
 סתרי עס 5סס שמסרס יסר56 חכטי 5נךו5י נמסורח ידונביס סיוסקדומיס
 חסן כדמות חסן ממס 50 "פוד כדמות *פוך דוד 3י7 ס" וגליכןסחורס
 3נו3 וקמר נד "פוד חגור נער נסמו56 כדכתינ 3ד כונו סSJb  4סקנס
 מסיו יי(כסניס לותי ויעבטו בר  לפור נים"יס כסנים סמונים סכסגיסעור
 מעיל ארק ועזריו-ע 5א( ) : למעמיס ונענין נו וסו*5ין סנני*יסבגי

 וסול דכתינ מס6 ר,רמנ"ן וסקסס p1Sn כעזן מעול פירס"י .האפוד
 כולו סגוף מקיץ נסות blo *65 נחלוק עיטוף ס.ין 651 טעי5עוטס
 וצם"ר כ55  יו ניח 15 וקין ס6דס רגלי עדולמטס

 מעיליי
 לתקר נית 15 יש

 סמכים וננס סמעי5 פי נקר* סלו6ר נית וקותו נו תפור סלו*ר כ3כנגל
 רפסו ומכניס למטס עז טועניו חלוק וכווו עמו *רוג סיס" סכחונ15:
 דכתיב וסיינו כרלונו נו ומכסס נו סנ5ס כנפיס סחי וגפניו פיובנקני
 ורמון. יהב פעמון )לר( כנפיס: 15 ים *5מ6 טעינו נכנףויחנק
 סרמנ"ן וכתב . *חד רמון תקוי פעטוניס סני נין סיו ענינים מסניפירסתי
b)t"bתפוחי כמין יעמוס קנוי עס6וס ולס כ)וס מסמסין סרמונוס סיו 
 ועטויים ח)ו)יס סיו כי ממס  סרטונים בחון סיו י(פעמוניס *5"וס3
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 התורהעל ה ך וברצ הטורפי'
 ונרסין נסס טמוגיס וספעמוניס פיסס פתחו 650 קינים רמוניםכמין

 *תר ובמקום פירם"י תכלת. פתיל על אותו ושמת )לז(טנחון:
 עליו תסס *גי סרמ3"ן וכתנ וגו' תכלת פתין עליו יתנו *ופרסו6

 )ססס( עומס וסע )*תר( תכלת פתין לעסות רק מלוס *ינוססכתונ
 וטס כולס כננד פתי~ס ומרכס ועסתס גוו*ס 50 פפוקיס טגרץועוד
 %5 56* לין כ5 כךרד מלחוריו קמור סו6 וסרי מנ*מלכ 5פתי5יסגורן
ס4

 קלותיו נסתי ונוקב לקוון מלזוזן מקיץ ס" מסטם *תד פתין %"
 נניף וסיס סעורן כננד נו נקמר וסגין סנקניס נמתי נכנס תנ5תופתיל

 ננד למטס סריס *הורי נס ומכסס סטות כנגד סריס בנונםבמלנפת
 רוזן מעוזן סמלגפת ופנס 5"111 משזן מנחו כננד סגין ומניחסגבורף
 ססלין ופתל מלחו עlllbS 5 ט*וזן כנגרס וסנץ סעורן כנגדטיהוריו
 ספתה סיכנים תכלת פהי5 ע5 קותו וממת חסו סמננפת SD ינו* נוקסור
 מו5 *5 סינורן כננד *ונע 5*הורי סמלנפת כ5 ספתי5 ויסי' סכיןננקני
 סג,מר חסו המלנפת כננד יסרן מלם ע5 ויסע סכין יס4 סמננפתפני
 נמננעות כמו 5* בנרפס נעיון 5מע5ס כלומר ריסו ע5 סמלנפתוממת
 ונמת 1nlbr  ומס סרלם כל טרוניות  מגבעות 5סס ותנמת נסססכ"מר
 ויתנו נין 5סקפיד ויין ע5יס מיקסרגו פייס סמלנפת ע5 סקורם מר*ת
 עפרם ים נמניסס כי nSs פתל- ,נ5 *ותו ומטפן ונין תכלת פתעעליו
 ע5 *וחס ונתת כמו תכלת פתין 13 ויתנו נפתית "ותו ומסת *ומרג56ו
 פתע "5 *ותו ונתת OIPDS 56 ע5 יכעס *1 3ס5 ספירומו *חד50

nsJDנו :י מפתע 46 וסו* *5ץ נתון סחתין כי חננת פתין *5יו ויתנו 
 סמן ע5 סו6 ייפתל וננול* 5ין 50 ננקניו ספחי5 יכניסו כעפריסטן
 ספתי ע5ומלין

 נטקוס סי(-י כונע כטין ססטלנפת פירם" . המצנפת :
 כן ספינו ין-טנפן וכתג כונעין. וטתרנמינן טננעות 5ס קורל6קר
 רקמו נם 50ונץ לניל כמין וסי* 6מס יצו תרכס סט5נפת *מרומסרי
 כסן 50 ומלנפת כפ5 ע5 כפ5 רפסו ס3ינ וטח,יר ומג5נ5 ומחוירמנ5נ5
 טננעת נקר*' סדיוט כסן 50 *65 סקוס נסוס טננעת קרויל .6ינסנדו5
 כעי עליו סכפוס ומרס רקמו כ5 3ס מקומר *5* מלנפת b'Qוקף

 וארה אחיך אהרן את אתם והלבשת )מא( כונע: מסו*סננכת
 יחד orJc 6קו ופי' בסס סכתוניס סננריס 5נגיו לניס פי' . אחובניו
 למון עיט טי5וי כ5 פירש"י ידם. את ומלאת כולס: ויטסהס,יכסס
 פ4 וסרטנ"ן . וס65ס יום טעותו 13 מוחזק 5סיות יכנס .כמס61,חינון

 נענוד יקרנ *מר סור כי ס56ס סיטיס ונמ65ת ימי מל"ו כי ]5סוןססו*
 סנס 5ע0ותם יכמר ונחסר ססי6 נענוומ הסרס ידו סנס סמ5כותעלודת

 עתם כי סיוס ירכס ט5*ו וכן וסט5*כות -סעבודות 5כ5 ואכוייסןו.]ם5,טס
 סיוס *ותו ע3דמס 31*תיו בבנו *ים כי' oco , עגונת 3כ5 מוחס,]לכס
 5מ5*ת חס נכפר ולתסס סמט"ת 13 הכדניס סמן5וי , ]סמי5ו"יס "י5וכן
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 התורהל דן טף,,ררנרמה
 ומתו. עון גמאו ולא בניו ועל אהרן על' 'והיו )מנ( 5סקר4(:זס

 וכסן נין נדר 5כסן 3ין ואדיס 5מחוסר מיחס יודכ *ני סמככןפירס"י
 כ5 ססוכיר 6חר Osj~s *ותו 5ומר 15 סיס כן ohc סרמנ"ן וסקסם .ס7יוט
 למחוסר מיתס ננמר* נכי ו5כ7 מכנסים כ5 כל"0 . )656 "ינו 656סננדיס
 3ס ויליץ נכיס סיר עS~lGI 5 מנ4ננזיס

 מקר"
 דכחינ ומיתם *הריגן

 נ5נשס לור7 נסס סיין מפני פכמלנ4 עbSb 5 חוזר *ינו מעץ נני5כי5
 ניחס ויתכ5ס י6נרן ססס לוס כי *מר 5כן .ק לכסות סגכנרס ורךוקין
 כי נרמות .כ156 *דוכיו לפני ויכנס ייטווס 56 ננועו קולו מקמככוי
 6חטורום כענין סיבות נטכסיסי מיחס חייג פת*וס סמ75 סיכל sbסג*
 סמ5*כיס *פ"ו מיעד. נ*ס5 יסי' olb *5 וכ3 נירוס5מי תקוטר 5מסורומו
 סמוך 15בוד וינ* *ים כ5 סוליתו סיקר* כמו קו1 4(סמיכ לוס כןכ5

 5סע סט75 מסרתי סיוכ5ו סונר סיודכ וכדי נרתות IibSS ונל6תובייחוד
 :פניו
 לפתח וקלי ~ניו נססן נמל* אותם והקרבת ,)0כס

 דבתרי' דנקר* מועד*ס5
 56 סכ5 יקרינ וגניו ויסרן וס56יס ויגפר נס5 ס5חס *ת וסקרנתורפש
 כי פ4 עמ' נס5 *ותם וסקינת לפרס ים גמי 6י סועד. S~bפתת

 מסני וסכתונ סכסנש לסנפי סמלוס סמקוס 56 5סני*ס מ5"מסתם*
 אח ולקחת )ו( נמים: "ות6 ורמלת 6מר ולכן 5נ7 וננ, שלסרן,מדבר
 קורס סיס וס כי *נרסס ר' כתג ערם-ראשו. ויצקתם המשההשמן
 ' . יולק סיס רפסו ל5 כי רפסו כ5 סמלגפתאיריס

 וקינו כתב וסרמנ"ן
 מסמן וילקח וסחרכן רססו כ5 סמלנפת וימס כתיב נעסייס נס מסריכן

 ו*מלעיתו סר*ס סנינ סיחס סמלנפח לנופת hSh *סרן ר6ס כ5סמסחס
 תסיס כפירס"י סר*ס' נכ5 סמסיחס סיתס ו6ס מסמן ילק וכליומגו5ס
 )ט(. מגויס: רקמו בסי' תפילין סנחת בסקוססיליקס

 אוחכם וחגרנה
 lyb מננסות 5סס וחנסת וח"כ סרמנ"ן וכתנ ונניו. לסרן שגור מי*ת ופ" וחור גניו וכ5 מסרן ע5 קצי *ותס 3כ6ורס ובניו. אהרןאבנם
 ע5 סו6 כנר וסעלנפת מגבעות 5ו 6ין "סרן כי מסומר כ"ס ע5תחר
 פר' ונניו יסרו ופי/ ח,ר וככן נגיו כ5 קצי *ותס 5לרס ויחכוריסו

 5מכ5ס סומרו 3* נכנס סוס סס6ננט ונשגור שכיו 3מו ליסרןסת6נור-
 5נימח כצן "וכיר 51* 5נניו כסו קותו סיחגור כ6ן פ4 כן וכ5ביסרן

 ססס סמכנסיס לניטע *נ5 מלניסה ocn 40 הנגויס כ5 כיסמככפייס
 *ת ו5קתח נכ1 ומכירס נסללע on~b 5ונסיס טיו ערוס נסרלכסות
 כ36 מועד. אהל לפני הקר את והקרבת )י( וס5נסתס:סנגדיס
 *ס5 לפכי ספר 6ת תקרינ כמסר. פירוסו מ 6נרסס ר' *סרסרמב"ן
 כי נכיל ומנכון . למכנס וס ס~כי1 כנר כי ונגיו *סרן יפמוןמוכר
 5מקוס *ותס סיקרינ רק מועד ~So *3 פירט ו5* 5י(קרינ לוס5מכ5ס
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 התורהעל ה ך (8רנ הטורפי'
 סולרן ועכוזיו מממכן תלד פתת %גי  סיסיו  זרי ט~ומכיס סיסיוסכסניס
 תס4 ססטיכס כי נסחיטס ספרם כלסר טועי יס5 פתח *5סיקרינס

 פירם"י הקרב. את המכמה החלב כל את ולקחת )ינ( מס:גס
 כם%וטר סקרוס,*נ5 סו* כן ודקי סרטנ"ן כתנ . סכרם סכ5 סקרוססוף
 כ5 מסר מגס ו5ח5ב סקרוס 015 מלניס צ( כו)) מקרב ע5 קמר סח5נכ5

 בפ/ ס*וטר כמוסקרנ
 כ5 וקת סקרנ *ת סמכסס סמ35 וקת ויקר*

 סח5נ כ5 וכם*ומף סקרנ ע) מלניס ג/ סים *)מ* סקרנ ג) *מרסח5נ
 סח35 כ5 *ת ויקה *ומר סז*ת לוולס ונעכסס כיהד סח5ניס צ'כו55
 0ח35 כ) צכ55 *וחס גס וכ)) סכנן יותרת מזכיר ע* סקרצ ע5*סר
 0מ5נ Dbl וסיל' סמו ס*י5 טן ולקחת *ומר סו* נפרסםולמטס
 . סקרנ כ5 קמר סח5נ 11* סתס 0עו~כר וסר%מון סקרנ *תסמכפס
 5טס סקרנ ע5 *סר כ61ה5נ סכ55 כיון ויקר* נפרסת Y/b 5יוקסס
 סלינו 5* .פירסו . באש תשרף )יד( סקרנ: *ת סטכסס סח5נכתיג
 סוס 5ער טכס סרמ%ן ונתן סיתם מכס וסור%ח נסרפת חילונסמטית
 ס5* ומס ממית כסן 50 קרנכו וסו* סעג5 טעסס כ5 לכפר נ*ספר
 לפרוכת מנית Sb מעני* סמסיח כסן נפר נימר כלסר הלכיס טרמוסני*
 hS כדיין וכ*ן' סקורם פרוכמ פני Sb נקטר טסית כסן נפר כיסחוס
 D"D1 %עון ס4 ולכן סקוזס פרוכת סיקר* מכיכס כליו סרהס hSIכתקרם
 המלואיכם מאיל לכו( 13;- למתכפר 0ס גס סולרכו ולכן נכיסכילוי וסו* לסממנו סת*נן 37*סרן עליו בכיו נס מיסמכו 0151 כפנימיתדיכו
 5ר דלוי סח,ס pb1 נעליו וסו* ליסרן מסו* נענור ט*י5 ולקחתלחוט 30* דסטעס ס,כירס 5* גנניו גס ס5ו*יס מס4 לע"פ . לאהרןאשר
hibסולר7 לל נשליו מסוי כיון מ5ו סלינו מעכס סנפן ויחר סכונד לכסן 
 *מר )מטס %) )נביו *יגו .עלמו טכס טעותו כי גנניו סריגוופרס
 וכפוק סחוס % מקרנן לוקח כלסר כלומר גנניו ומלסר I-1k~bSמלסר
 הפאת  ופר )לו( י ירס כ5  םטורעין  פורצנות  ו0נכיס ס*נ סס יקחוכן

 סטונה. כ5 לכפר סכפוריס נסנף פיוס"י הכפורים. על ליוםתעשה
 ססס שלעיס מני ע5 פ4 סיפורים ע5 כי נערני וסככון כמגוסרטנ"ן
 %5ד פ" וסרמל"ן . נתוכס וסנן ענת ע5 פירש"י . בתוכם לשכני)סו( י נסס כופר לסר *ותס ולכלו סג*טר כמו וגניו ליסרן לכפרנטיס
 *ותס סוללתי לסר 5%סיסס ס' *ני כי וזכו נתוכס סוק סיני ני"תכסו
 : טלריםמלרץ
 סכס סרמלק נתב * קמרת מקפר כמזנוק ךעשירן )א(ל

 עכ5יס מקטורתמונח
 עמסם מוגת סו* חסר וסעגורס סולחן עס מיוכירכו ס4 ורמויי~פנימייס

 וכ5 סטסכן *הר 5סזכירו ספכס S~b ויקסם נפרטת נטכסס מזכירווכן
 נתוך וסככתי ובנתי  וכקוס 0כ5 נתם5וס סימר נעכור וסקרנכותכריו
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 התריהעל תחטאכנירמז
 5סקטיר קטרת עקטר מונח וכסו 5סס יהיחן. עוד כי %ר יסרקו3כי

 סךטנ"ן נתנ . סמקם קפרת אהרן עליו יהקמיר )ל( ססס:לכבוד
 כסן 3ס ופי' *תריס סכתונס ססד5קס כמו 5נו .גדא נכין מזו סטלוס*ין
 נסדיוני qh ומ5ותסגדול

 נקלורת סדין וכן ונסיו *סרן *ותו יערוך כדכתינ
 *סרן וכפר יכתינ כסלמטס ועלי נמניסס *סרן ס,כיר למס ירכתיול*
 יתחע סערן קוטר נ* *ו *סרן נכסן נס *סרן דוקי מסו* קרנותיוכ5

 )ט( נמלוס: עולס תקח מס וקטר נס יתחיל ססו* נענור נניוסזכיר 51* *סרן *ותו ונרוק סכסכיס *5 *טור נסו? *מר וכן ונגרותנקטורת
 כתג וסרמנ"ן *נ5ו. וריס סכ51ס קטורת סוס פירס"י זרחה.קטרתם
 ומר רלס נוכרית* תרנס ו5* נוכריין נוסמין קטורת ותירגםו*ונק5ום
 *ס וכן נוס סנגטוס מקטורת זולתי *תריס ממטיס קטרת יערסס5*
fDIDסמו נוס שונר ס6חריס מססמטניס : 

 השא כימיאשת
 יתנו נטגין ותסס 6ת תם* נססו סוטתן נתנ * תשא כי)ינ(

 *ת ולקחת 5ו וקמר ססק5 עמלית נפססכופר
 סנגטוס מרס 5מד ומס מועד *ס5 עטית ש קותו ונתת סכפוריסכמץ
 כשסר קוטר כמלוס כ55 ולפיכך "Drh שם6 וכתם יומר 5ס*רי7סולרן ו5* ככר עקת סכדס פקעי וכסף סנ*מר כסו עמס וכן 5טנותסעתס
 מ5* 5י וגריס סימנס ופעם פעם כ5 נכ55 מיכנס כן תכסס ר6ססתם*
 ספקהיס נחומם עסס כיסר ו5טנותס נ*ס5יסס 5נ* עתס *ותוסלרי7
hSbסס7 יתן וטכ5ס מנס 7' נן ססו* נעלסו מיודע סכ5 ע4סס כיוס 
 כין ימר 5* לכך ננקר סנדנס ס6ר וגס סכרפר *14 סניפו וטססוס
 כופרם מיתנו חמגס נמסר 5יויתי7 כגוער סכפוריס SDJ 6ת ונתתרק

 5* -ולכן מוכן *ס5 ענש כ5 *ותו וכתת מכופר טע5טס יחנווכתס
 ספקהיס ע3 סעונר נ3 דכתינ *ע"ג עמו סיסיו ונסי*" ליסרן עחססולר7
 סמנ,/דטסטע

 טל 53 . . שקודים ע5 5ענור סר6וי כ5 פירוסו סו*
 ותק"נ כ5"6 - )*י תר"נ סמנייכיס נמכי סוים סין סי*7 רס"יססקסס
 עתמי5 ססו* סכו5ס סכות l')DS *חת נאנס סיו סמכייניס מסניונך"

 ניחד סי/ ומסני נתמרי י(כפוריס יוס *מר טז ס" סר*סון כיטתסרי
 סני" סתוי תסג" כמגס ויוער סכולם לסגות 6חת סנס סכ5 וסוסנשייר
 מחו 1bk bS חרמנתן עשו וסקסס . בניסן סטתחי5 עלרי/ ילי*ח5טנין
 לפס טט*יס סיו ימר *גסים ויסי וכתיב ונסס כטס אופיס נו'טסס
o~bסנס עסריס מנן נסס נשמר ס5כ7 סולדו מיום 5כת עבת ושחד שמדכ5 56* טתםרי סכו5ל סנה' 5טגין שיגו ס6נסיס מנוח טנין בי וכה 
 סס5יטו שייר עד מתמרי סנו5דיס כ5 *"כ סייסות מכיס סיסיווטעים
 ממתו כנשמר נכון ויותר סמגייניס סני לן רב כס ונתרנו ננתייססגם
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 התורהעל עלא רצ יכ8 הטורפי'
 ח

 וכד מחסרי סנתס עסלסיס כסריס וגני סמגייניס מכי 3ין סר3סמפס
 ספין רכתי 5פי 536 . סמתיס כמנק. סמס5ימיס מסיו סך3ר וקירע*ייר

 65 עניין כי כמנס 5וי סנט נמנס סר*סון נסנין כי קסם ממניןססוו6ת
 תפקע bs 5וי מטס *ת *7 15 נקמר סני ונסכין טכ5)ס י5* 651ננמר

 ומנס סר*סון  ננווין  ממבלם  SS~D  ומוותס bst מבי  במלין 4ופרפירפ
 5ן' קרונ סיו סמנייגיס סני נין סנתססמס5יעין

 5%י
 ממגין נתרנו וכן

 *5ץ  טפות כסס יקמר מס כי סרנס סר"סון  ספוין זס כך טכסיסילידת
 מקות סם 51*רגני

~sf) 
 וכתרנו כנכעס ננוסג סרנס סתו כי וגס ס5טיס

 סנן ג"כ 5י וכרקס . ותק"ן *95 תוסג עתס סנמל6ו סנותיססנטסלמיס

 סימור סמנין ידי כ5 *יגס 35ור לקרבנות וסיחת צכ6ן מרמזחרוסות
 תפקוד bs 5וי מטס *ת *ן גימר סס כי רסקי  כדברי ספקודיסבמומס
 ססק5יס כי וכור סכ5 5דנרי 3סס חיינין ליס קרבנות 50וססק5יס
 *65 נסקול חייב מכרות ל מססנ" 56י ומכנס ל ענן *ינומקרננות

 ספקתיס כ5 סעוף 5כ5 סק5 חלי תרומי חמסכן יט5*פ' סעי6ו סכתונלוס
 %ת 5תת ססק5 טמחלית ימוצע hS וסדן ירנס 65 סכפ" ורמז ועע5ס 7'ענן

 סמלות חיונ 5כ5) ססגיע כפרס סלרי7 סכ5 נפסותיכ' כ5 יכפר ס'מרוטת
 . נפשו כופר איש ונתנו : לקרננית *חד סמקן  נומליסיניף

 ע"י.עק5יס גמגו וכן סכג5 נמכסס סמט*ו נסנין לכופר סולרכוכחס דוקי
 : ונט5*יס ננזק מפקד נסיון מלינו וכן  סיליס 5יתן מנין נכ5 לריכין 6ין36)
 3יסר56 טטנכ 15 קנס רניגו טסס סרמל'ן כתג השקל. מחציתגיג(
 כ5 וכןקודח מסו* סכו* 3מסק5 בנכור ופדיון סכרכין סמסק5י ונסנור סיגים(VD ו5י פתת נו *י1 ס5ס נט;ק5 סכולו 5פי סק5 15 וקריו סי גדע ט75כי

 כסי
 חס סקדס סק5 )1 קריו 5כ7 נתורס סימור קלוג

 ודגרי תורס סדנרי מפני סקודס רסון סתורת און רנותינו מקריומטכס
 מדגר ססקב"ס סילון וסו* נתמרס סחו* נחסון קדוסס דגרי וכ5ננוסס
 ית'% יתך לנקות *רסיס *5 סקדוסיס סמותיו נקר* וגו גני*יו כסנו
 העשיר גטו( 3ס: 6סר וכ5 וקרן ממיס ממות וקר* כו5טו נר*ונו
 סנתורס יעוין ממנין ססס סרמנ"ן פ" . ימעימ לא והדל ירבהלא
 ססיו מס ואפסה וכתג . בלו ענרו סעסיר רנס 06 *ו סד5  פיעםסוס
 סגנ*ין יתרומו 5י סמרנס וסכסיר סו% לגנות כתיר נסותרסממכיט סדי כי זס מתקן ס"  וגבות סכתיד וכ5- סינוד כ5 נקופותתורמין
 ורחצו ( )יט : ס5*וין נטגין זס חסנו )* סמפרסיס וסקר . סיתרוןכ5

 ושסיף עסקכיהת ססידיס נסני) לנקיות ידיו קרחון בסרתו סמרן סלחן*5 סקרנ כ5 ורן כן כי רבליהם. ואת ידיהם את ממנו ובניואהרן
  נרג5יסס ירש בלי ויש יתפיס כונדיס ססכסניס נכנור סרג)יס סרחוןכקן
 דרור. מור )כלז 5תפ5ס: רחילס רנותינו תקנו וכן וכיעורווסמ*
 נח,מחיס וסו* עוסק סו* טור סכ5 כמפרסים גן  מויג."1..4סכימוגתנ
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 התריהעל תחטא י.כבהמט
 7ס כמין סחוס מרוב 3לולרס ומתקכן )לני והומק סודו T~bsשידוכה

 מן נקי סוס" דרור ופ" עמכסח3
 כזיוי

 ,וה( תמיד. *ותו סמזייפין
 3כ3ור ולחסר טו3 מרימה *ע"פ כוסס *יגנו כי זס כ5 סקסם6נרסס

 כן קליפה סו6 פלאיי בשם. יקנסו סנסמיס: מן סכתוב ספרידווס
 *ומגייס ו*חריס ס)יכס. קמר ססו' כתג סרלן"ס סרמ3"ן וכתגוכף.

 כדגרי ובזיכו . *)ט"יי3: כור סנקר6 סטונססוי'סכן

-DS11 

 נכר מסרי
 hnib 6וכוס.מטגו ולנשיל טויס וסיו יסרל5 נקרן נד5 ס" קנמון.לומר
 5נמ5יס מרעם וסוף חסונ נסס וסר* 6סקיינכ"ט רומיים ונק 6דב"רנכרני סגקר* מלנסס סתנן סוף רכתי 5פי נו ירעו וסלקן ססדס ככסנמסו*

 גלב( . נערבי וקן .קליל: מסול *רמית מרסון מועם וקדה*במקומו:
 ור' ,. ומלכות כמונס לור7 סחינו ,ר פירס"י דר. ע5 ממנו יתןאשר
 מטנו יתן שסר *חןכ למר תנז)ס. ובניו *סרן סיוכיר כיון פי'*נרסס
 וקפינו *סרן מזרע .סלילו מי 'כ5' קיטר '7זר עסמכ כל וכקורסידיי כתנ וסרמל'ן ,ר;. ססול *סרן טזרכ סלינו מי כ) קוטר זר-רולסכ5
 סי' 5י זס יס" קלש טסחת סטן .6מר )מס נדקדק לרין טיסו *נ5ס5ן
 *סר סקודס ונגדי נננדיס *סר כלסר )דורותס וגנניו 5*סרן יס" קומר15

 I1Qb כחס נו סיטסחו סרוס סכנין סו6 כ7 *5* לתריו גנניו ילי')לסרן
 *נחר קדסיו?סר טסית n1CDS 13 )י זס יס" קדם טסתת סטז וימרובכיו
 גדו5יס סכסניס נו יעסחו והכן 5י סכיננו כ5 ינתן ויק 5דורותיכסבו

 כ5 *וסרס יוסך 65 6דס נסר כ5 ופ" ססס טסיחי לגיסס כיוסט5כיס
 מסכין כדרך הסנפתו "ח"כ נו סל *ס סביון מכסן כ5 אפילו ס*דסכ)

 : מזסיר סו* 5כסניס ד*פ" ,ר 3סר כ) *טר 5* ו5כ7 לוקס ממגיסבמפר
 75 קת י~פסט  צררך *וטריפ ים סרמנ"ן כתנ . ממים לך קח)לר(
 ושיכו עעסס ,כס וכנוכס שממיס *)ס וח)ננס וסחתן נטן ושםממיס
 סססזכיר-יס המנות מפסוק דרן 6ין כי סמיס *חרת פעס שהחזירנכון
 נטן סגים טס סמיס כי פ" ורס"י . ננתייס ס0מ דנריס שצריכת5*

 סטיס 75 קח ספסוק ישמר וקוהי סכתונ סזכירס 5* 5מס )תבוסוים . י"י והנוגס " סרי *5ו כמו עוד הרנות סעיס ס' סרי וח5ננסוסח5ה
 רק ספסוק סקפיד ו5* וכס ו)נונס רניס סמיס ועוד וח5גגס ודחקתגטן
 סטיס עמסס פיהן ואטר כולס סקטורת עמן כנן 3סן כי ס"רנכס1563
 5י וכן מנוסס עמנו נתמרות סיס" כדי טוב ריח 3סן *שררניס

 פי,
 וסיוסיץ נסוס דן ל15 סיסיו רק סקפיד )* כי ממנם יקטיר וכמססמ"ק)
 מס ע5 וסמך מכססו פירס ס5* נסמן קילר וכיסר .סמיס כודעמסס
 מסקן סד' *5ו מיקח ולוס כין- קילר כל סרוקחיס כמכסס סףבסגוסיטה
 סרוקחיס כטקסס סרוקת וסס_קטורת ויעסו סמיס עמסס לקחוסוס

 כמגסג היטורתו סתע5ס כדי סכדות נפני ממגס ויתן 5סס 'דוכיסנסמיס
 ססטיס מסיכי 5מסס נתפרסו פס כ) סם* 16 . סמ5כיס נפגןסמוגמהות
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עלהתורה ר2,2אכ'פי'הטור
 1*15 *חד זמון ונממיס ממיס כי לכרס עוד ויתכן . סקטורה טעמםוכ5
 tb5P ופרן ו0ח5ת סס סרפיס וחלנני נט9 כי ממש *ינן סנזכריסל
 דרור סר כי סטסחס נבטן 5עעלס סגזכריס סמיס 5ן קח וימר סיסמן

 וחס יתריס לסוס" סמיס עוד וימר נקטורת נכנס" סס כ5סוקנמון
 טכו5ס ותעמס ולנוכס רנותינו סימרו טס 4ני וסקוסט וכרכוס גרדסנו5ח
 סוף סורי ופירס"י . 6רי blQ . נטף : סרוקחין כעכסס מרקחתקטורת

 טורכב סול סטוריי*ק* כי סופר טפות מסו* סרמל~ן וב/ .טוריי*ק"*
 *פעס ונסר סכקרניס ו*3ק ורמסיס ומק6יס ורבם מם6ור מיניןטכמס
bibחכמים נ05ון מנקר* סנ5סמו"ן עכן סגופן סמן כעין טרף סו* סגרי 
 טז י3 וסנרי ממוס ניעי ענפיו ססונרין בענוי קטל קילוסו ומם*קטל

 וסרטנתן . יפס עעורנ סיסי פירס"י . ממולח )לה(- : מסי*סקטפס
 ונתרה )לו( רונגנ: סדוטית ט5ח למרו כסו נמלח מלוח סיס*פ"

 מכוס פ" שמה. לך אועד אשר מועד באהל העדות לפניממנה
 *רון כפכי עוכח ססו* ספכימי מ31ח ע5 סמקטירק יום טנכ5 קעורתל

 סקטורת טעסס כ5 כין ממזכיר מנפרס ויתכן כת3 וסרע3"ן .סגודות
 סכפוריס יוס 50 קטורי וסיף סקדמיס כקדם סכדות כפגי ממנסמיקטיר
 : סעדוח י5 חיזר 5ך *ועד ו6פר מוכר 63ס5 טטנסויקטיר
 קר*ריו Sb1PS ע0ס *סי גן * כצלאל כשם קראתי ראה )כ(לא

 נמס ס/
כמץ' ע65כת ומדו 51* ו5נניס חוטר 3כ3ודת פרוכיס 3מ5ריס פיו סשר56נס3י5

 בכסן גדו5 חכם *דם נסס 0קץ6* פ5* סי' ו5כן טונות ושנניס וזס3
 65 חכטיל ~גי נ5ומדיס Vb כי וסורג )רוקס וחורג ינן ונחרומתונוסג
h~wוגדעת נהנונס גדו5 חכס סס" ועוד כויס סיומניות 3כ5 נקי 3סס 
 סר*0ון *דס 50 ספרו 5טמס סקנסס ססר*ס דרסו ורנותיכו תייק(,מון ס5סון בוס ימר ו5כן ירעץ ו5טס ריוו 5מס כ5יו ונכ5 סעסכן סול5ס3ין
 רקס וי"ם . סתקנתיו סעס מקוחו Sbl 5*563 סהקנחיו 6חד כ5 5ו*מר
 גס רקס טונ ססו* נר6ס נכיניכלומר

~Db 
ob טר וכן נכיניך יסר* 

 Db *חס נס ריו טונ סו* ונגניני געיכיו כמס קר6 ריו 5ימר*5ממס
 סרטנ"ן וכת' נקניס נקנים שכוייס מסין פ" וסרך ממסעות נמכתסכים נסס מתכסיס נכיס פירם"י השרד. בגדי ואת )י( נכימכסיטר
 נסנור 0יו רסון סוף 56* נקניס עמור סמכסס נגד סיס" סנוןוקינו
  יינו כי 4  ספמ פירש"י כיקר כ5 ומ"ע  לבנו. למר  מטין עטויססו*
 *ו מניס יעיו .כטס 5ו יבקר 51* ספרד נגדי סיעמו סקנסס סי*טרנכון
O~Dסוס נדגור נ55 טורן מענין ולין  יעמו  וונוס  ורוחנס *ורכס וכסס 
 נקווס 5סרמ טעם טס ושצד  *סרן  3נ7י קודם 5עו5ס  יותס  סטזכי/ועוד
 % ננסתס *ו כמו גקהע למרת סקרננות כ5 קומר סיין מירוח רסוןכי

 קון כנודה ע5 ו5* לסרתסעונח
 וטס*.ועצי

 5ויתי7 *סר כ5 וכמו כתיג

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



 התורהעל שא רנכ4י הטורין,1
 נגדי ע5 תחוס סליוסו סלינו %51 סדרך נגדי ותת וגו' מוכו S~b*ת
 כלמן ככונס כגוי סם מרד נגדי כי גריס רנותינו ומדגרי . כ)5ספרד
 שגדון סעס *חד 353יסהס סכתייחד פי/ סייחוד נגדי ספרד נגדיועי'
 וכולס קור* וכן *מריו סנדול טכסן ותמריו צחיו *סרן גדורו ימיריק יאבוס סלי נזה ורוטז וסריד פליט מן קור* ס' מסר ונמריייס וקץ*חיו
 כן וב)  סקורם מר לין *ת ו5תפירח )כנוד כדכתי כנון דרך *סרן35גדי
 3קוךם 55רת סמרד ננדי *ת טכס חס ט)כות גנדי סמרד 3גףקרקס
 סיטר ומס סכסן ליסרן ססס 5נ*ר ססנ סכסן )*סרן סקוס נכויוקת
 ננדי טפלות ננדי ססס פירוסו סקודם ננדי וקת ססרד נגדי *חנכין
 נקורם אסרת ננועו סכם *חד רק י5נסס ס5* 5סגיד סקוע ונגדיסמרד
 ונגדי סרך ננדי ססס 5נ*ר מוסיף נקום אסרת כקן סזכיר ס)*וטפלי
 וס*רנטן סחכ5ת וטן סטסמ פקתי 61)0 נפרסת ס*וטר וטסקודם

 טס חסנון מנותן נעבור מם סזכיר 651 סרד ננדי עתו סמניותקעת
עסו

 נכפי
 וס*רנמן סתכ5ת מן סכמו וקטר נדרס ססני*ו טס ונכ) ונזסנ

 חמונ 1Yb כי סם סומר 51* גרע 51* סומיץ bS סרן 3נד סכיוחעעת
 . תשמורו שבהותי את שך )ינ( וסונזר: כשנס טטמ סניפווקואי
 )מעט סו* טיעוט* Th פ" ורם'" . שמגס ס3שת 5כ3 סרוס סנתותיפין
 ורקין *מן טכוס 55 ד%רנס י(מפב, הטקסס מסמכן. ItbSnDמנת
 ומס בו סעלווס נדבר ימעט סקוס 3כ5 סטכוט כי מבת לסטירתיפעט
 blb . במנת 5כסותס סותר הץס ססמק D1bln שכנק סטעוטתדדום
 וטמעת nsa 66 דוחק סמן נסן ומולק פצם לפקות )סיקס סוסס5עוט
 21 ספסט דרן וע5 . נכלן 3סנת מממר עפני סנת enri ס*ינססססק
 רהזן )4ח( י 5עו4 תסערו מנחותי 5% טוען Solb ט%5ן תעמולפרסו
 ספסוק נמוץ כנזכר *לסיס ע5 לפגיו כטסך סרטנם כחב . נהצרהאג=
 ס56ס שיתריס כ) *וסיס ולנר נוטר סזכיר וכלסר טסם % oslbויזק

 *5י(י.6 טכתנ וסעכנצ סעס 56סיס עעעס וסכותות עטכתנעסכמס
 מסף: ooib 56 רסק קכהיכסווו,

 כתנ * למ,אלךים עשה הום ש(גב
 טמע"

 א ה%
 פס 5ע5ח קר6)מונו

 4ים וכסס טסלריס מם* מסו* o~sn 62)מס הממרו טץ מע"ר
%O~D)t הצפצפת hS1 וסטופחיס %סיס 5סס ע5ס טקסס טיגריס סין 

 כיקסי*ערו
 מסי

 מרס טסס *מרו 56* סהר  5נו,*5סש  נכמס .טסס
 סנ*נד ועח6 טם6 נז ס' 8י ש סטמעות ומז נקניט וס% סדרך%ו-
 ילכו %6רו.6סר ז%ן דפיינו סדרך סיורס *תר טסס 5נו כעסםעסכו

 סג* ונאונס ס"מ swJ/ חין פסס נהק* ' סיסץ5פניכו.וו5*
 וק-

 *סי)
 6וכ5~4דכ הע סמלו פסד ס*5 *סרו ו5* נהנינו מסר סלים טסס ןסמ

 ססעו'וי*סרו,45'קום מעמס OD ש ססס . In~cbol מ Oibטחמעת
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על רצשאכשי הטורפי'
 התורהנב

 סחנשות טס ג"כ 5י.ס עם6ס וסו* ע" סטנו בקמו מיס שים %וכמס
 טטנו סנקסו פסכ InbDn כ5 עוסק כ"% *דרבס וססיס

'ff) 
 ועסיס

 לפגינו יזכו יסר *לסיס 3כו כמס רק 4 *טרו ס% ססתנלש 56י5סס
 %6סס תסוג ob ידעו סonb 65 רטורית כלסר . סדרך 3נו וירוסכמקוטך
 %ן o~SbS 5סס סיס ו*5ו לפורפו % וסורחו סכנן 6ת כעו טסס*ח כסריו פי משר סש וק כנר*סוכס 56ץ פסעו ישמטסו תסע ו6סכוך
 סלורס סוליה 6סר סו* ופס 6ם שר"ממ rdtn סש oib סיניתדון
 סרנך קרוסות ס*יוו סמכעש טסטר חס יעכס OD % *שו 3* כיסז*ת
 מורג נעובר סקריו ספני קרסון וסכוונס עמת נעם ידעו 5* מסט

 סרכס חפתח עלפת עוכתע סלפת מן עו* כיס וטטפות וסחרנןסמעס
 ונסיותס סנדול כמו מס כי סתורכן עקום 7ר7 יורס ססתרינ כי *כרןחמנ

 חג ספסר חס_ טסס ונ3 נ*35 כיסר לסרוס רוח "צרס 365 ססאינדס
 *5 ממנו רלון וינפיק סמיוהד 5סס ומבמיס סכנויס מתסיס סחר5ס'
 . הזהב נומי פרקו )כ( : כנתנס *3 עוונו לפנינו נסיותס כי סברסנכ5
 כטר6ס וטר6סו סרק טוח כ5 פורס מסו* *תר נעכין 651 שסבנתר
 ונס וסכרעיס סקטורת מזנח וכן נזסנ כולו מקרננות ניח נכסס ולכן6ם
 העלוך. ישראלאשר אלהיך אלה )ד( : סכסך מן יותר Jor3 סכירמות
 סוס סזסנ כי סי*מר נכויס טפם סיין 3כ"ז כיוונו ס5* ר*ייס זסנס
 סכ5ס ס"ת סלורס נכת *מרו *נ3 מטלרים סולייס סו* נ*זכיסס6מר
 אסר יטרו *נ5 ממלריס סוליינו 6סר מקוס נסוס נעי תמרו ו5*ממס
 אהרן. וירא )ה( : ים סטחרבת סגדעס יד נמקוס אותו תלקחוסכ5וך
 5ס' חנ וקר* טזנח סו* ננס סכם 50 מכווניס נרם *ותס סריספי'

 מזנחות סס דנתו ו5* סו* ננס *מר סט,3ח גנ5 כמיוחד 5סססיזנחו
 יסרחיב מחר וקער ינדו 5ס' נותי נזנחיס לע"ז כווכתס ותסיסלנסת
 עולור-ע ויעלו )ו( : ננוקר מסכימו ומס טסס ינ* נכתייס "ו5יסימן
 שיו מפני ס5טיס 15 ויגיסו כעות 15 ויכלו 6מר 51* . שלמיםויגישו
 *5ס וכ3 3עג3 מכווניס ססיו ומסם 3ס' סמטוניסנסס

~Db 
 סק3"מ

 *סר נקרננות סמקרינ יסרן סיס "ו3י ופס 15 ויזנחו 15 ויסהחוו5מסס
 3עג5 דכתס וסס 5מס מכול סוף כי סלמים וינשו כולות רכיוסתם
 כעס סיחנו חצתה. לאכיל העם וישב : מפנקס סנכ4ס וסיומכסו
 כי 6(מעיככו זס וכהנ נתגיס יכסו שסר והכרס וסחה 3סנככ5*ט5
Vbמ5פנ-סס ~קחו ססס נדרכי 5ט ננס סכג5 לפכי טסחקש טטס מסייס 

 סימר מס סיפר כ7 ויחר נכנן סכמו עס כ5 ור1ס5יס . 5כיניססומרפו
 המתחור כיסר סמכם ננקר 3עסס סכנוז זס סיס כי רד 75 5סמססקילת

 ר*יש זס ונס יתק ויקוטו 5*כו5 יזנו סחר טן טסס ערול 15 חנתו15
 יורד ססש ומשנחש סעע *סק סעסס ניוט רד % 5ססס ע*סרמ3י
 שחת כי )ז( 5ךרד: 5טסס *טר *ז סכם 13 וססחמוו In3rCD *3*סו
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 התורהעל רנשאנלירנג
 חש סיס יסרתן *ת טפס. ויסע סנ*סר סם כ3 . העלית אנשרעמך
 סלאם טסס וס כי רסס סיטרו כבנק קוער סרוס 16 י(כ5ית 6סר 6טר5כן
 וססס י165 ין כ5 כי טמלריס 0ו5*ת . 6סר תורה בממנת הע 0כ5נו6מר
 אטר סטו%*. סו*  לבנך *חס מ טט%יס סונפת לסר נחפ5חו*ער
 *ת סכם נ5 ויתפרקו כוכתע סעג3 נטעמת "טפו יונס מ כמלסתת
 וסנגפיס סנסרניס כי Vb 5כ5ומס נכיס זככם סbs 4 זס עולי סזסנמעו

 1Dh חרס bS כי ויכסוס 4 סנטוס סי6מר טכס 6ין ר(רטצ"ן כתגלי. הניחה xun לי( : רכס נמחסבמ סחטנות 40 נרמס נ"ט סססוכעיס
 סומר ספמט דרך SJb טסי( יניהסו חסר *חרי קפו יתרס ייןכחק
 כורך קפי במרע ו6כ5ס 4 סניחס%

 סרי
 סנשס נטי 6י והסעידם טמני

 אפך יחרה % למה )יא( ותכלס: תסס ס4-חתחרס סדין וטופרמסי
 וידף דרן סיחפת מס סנדול נמט6 40 רצוי סרטצ'ן כחב .בעמך
 דרן כ5 פס נתעטרו ורנותינו . 0זס סכס מטb)b 6 ככיןותחנס
 תחן 5מס ס*8ד לפרסו וים . סחט* 5טכע טכסיס כטס כ5ססניות
 עצרן לסטן *ופס סועת כי נכסן nuSln נסיות מהן נטרתרסוח
 עזרס סן ODS ופט . סונ*יסס כ5 סדין  mDn  סרהמימ  במרפטלרים
 ויאפיס . otb  וסתרינו בכבירמ  ממפסעת סס רב כרב סו.* בכסךצפך
 נטוכס סומר צמר סתפי' סיח נקריס יקערו 3ט0 תפז יחרס 5טססאת
 כנץ כי ונחלתך כסך תסתת 56 4056 ס' וקוטר ס/ 56 ו*תפ55חודס
 כקן ומזכיר צסניסס סוססחפ5ס

~SBDO 
 וסזנירס ינסר טן רדתו קורס

 כ5 יסר56 כ5 0תפ55 % כי 6נר0ס ר/ מכת . ססר טן רדתו *חריסס
 סתנוכן ו*סטזס טעכי 0רץ 15 *סר כימר *5ש מניסם ע"ז מסיןזמן
 סוקוס וקין עם ט' 5סתפ55 וסב סכנן וכער ויתו נו תקי סונרמ

 *נ* סי* במעו ססתפ% ססתפ)ס נכדור בן דעתי ויין . נחורסוט*וחר
 מונו תחרי יום נטי מכסס קמח תפלס סכ5 ופס . וגו' סוס סכסחט*
 סיחר טקלתס סירידס ותחרי טקלהס  כקן  ומזכיר 6ותס חולק 3טסלסר
 ו65 ס' פני ח5ס מיד וגו' 4 סניחס 15 *טר כלסר כי סן חפלות 2'56*
 ויחף ס' ט5פכי סק5ץ יל% פן .ר6 ס4 כי כ55שיחר

 סנני
on1S~S  %ולתפ 

  כונתו והרג סכג5 *ת וסרן ירד פנקי 15 סס" וכיון ט5כ5ותסנעזס 56* לנערי סכתרלס 5* ו5כ5ות' 5סורנס דגר חסר כ5 ס' ונחסכ5יסס
 סיטחו5 חט*תכס נשך *כפרס 6ו5י ס' Sb *ע5ס 5כס  *סר כןולחרי
 סרסר ס' דנר לחרי כי *תר נסדר סכנין סיפר תורס נעסכס 6ב35כס
  ססס סס4 24י וסטכם ססר טן וחרד ותפן *טר ו*סטזס  ממליפרץ
 סכנן סכתו  טס  וסער כ4סס סטרת וסטורת חט*תס כ3 סס 5ססמסדר

 וסטרת מסרן כ5 וגס יוס ט' כלנסס לסתפ55 סלוחות לסנרוססונרך
 ונם5ות קתרוס ונקברות ונטסס נתגכרס גס מעסו מס וסיפר סכנ)לצרוף
 *5 חזר ס/ עס סייתס טמריס ססס5יס וניחרי נרנכ מקוס ססס6ותס
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עלהתורה יזשאג-יפי'הניר
 מ'  לנוי  Slnnbl ופוטר סתפ5ות סקי *ת וסידר מזכיר *מר חפיתוענין
 יום 6רנעיס נענורכס 5סתפ55 סולרכתי כקומר וגו' כיוס  6ונכיס%פ
 כסן תסתת Sb 56יו 0סתפ55תי עד 6חכס 5ס0טיד ס' 6טר טחחלםכי
bS1כ5יסס סתנפ5 יוס סטי 6טר כנר כי ססנית סתפ5ם 5כזכיר סולרך 
 ססתפ53 ונקמות חחנוניס כמס 5כתוצ יוכל סי כי סזכירס 5* נכ* נסכי

 ונ6סרן תורס נמסנס ומזכיר יוס ט'שריסס
 סתתני

 נער נס ו6תפ55 ס'
 נחייו 5סזכיר רלס bS כי יסרן 5כנוד כין סזכירו 651 ססי6 נכת*רשן
 והלוחות )סו( : סתמת סודיכנו טותו תחרי ומס יבום ס5י 5תפ5תומסולמך
 טע0ס כ5 סכתונ נחכיר רפוי ס" סרטיכן כתג . המה אלהיםמעשה
 כי ט5מנרס טמס גמנכ 5* *בסי' מעמס סיו כי *ץ 5וסר כיןכתנו "5* *5ס" נ*25ע כתוביס 6מר כיסר טסס 56 ויתן נפסוקס5וחוח
 ססזמרו נשכין *ו 5סת*פק יכון ל* סמו* מרע ממכעס נרפותו 15תרס

 ענות קור( )יח( : סטוט6ס נטקוס סכנן ננבו5 בנויו סכחנ תפרחרצותיכו
 לסגיך bs *ךרנס כי סונר ע0ס 0ידכ ספני 65 סרמנ"ן כ' שומע.אנכי
 %b יסרס ס5 נגנוחן 5ספ' רלס 65 כי15

~Db 
 כקון סו* סנסמכ זס ק%

 *ינו סר*5 כ5 סררם לנסוג מעתיד מי טסס 15 סיטר שטורס .מתוק
 ויפל *סר ו5* . הלוהוה את מידו וישלך )הם( 5קו5: קי מןסנחין
 : טלפיו כנך מס* מס74 כנרך רגליו ש יפלו ס5* 5טרמוקססם4כן
 תערס 5* ע5 יסר56 מכנרו %מ סנרם 5כן ספסט %מ אותם.היעבר
 *נרסס ור/ . ניתך נסיות סזסב ורן . באש ותצרוף )כ( : קיימתכדוחן ים* ס5* וןנרס טסס 5יכקס סיריל כיסס סטעיד נסן סכתונ פם35ך
 656 ניחל יס6 51* נוסב קותו סיחנו דבר סים6מר

 זסנ יס" ו5י יסרי
 סננת ייסורין כעס פירס"י . הזה העם לך עשה מה )כא( :5עו5ס
 סדנריס טן זס כי סרטנתן וסקסם . זס כתסס תני* ם65 כדסייסרוך
 מכס כ5 5ן סיתם סנ6ס מס 5ן עמס מס ופ" יכנור 1*5 כ5יססתיסרג
 כן % *טר 5עוכיח 5סס מסרן ססי' ועפני ו5נ13תס 5ססטזס סננתכי

 ורפוי 5סוכעזס 5ן מס" נטקוס נרכמס סחפן כ6וינ עטסס נסגתכרוטר
 hSb 5כס מסחטי* ע5 כ7 ואחר חטאתו ע5 תבלס 65סרן סי*סיסס"
 רק 5ו סזכיר %* חטאתו ע5 5סוכיחו רלס 6% סנדול נפחיו כנורסנסנ
 3רעס כוונתו סיתס ס65 יחיו נלדקת נטות סס" נטי 6י . ~DS,טכמו5
bSbע5 ססוכימו nDtb זו ע5 ככסלו וסס 3סוכיחס 15 ר6וי מסי סכם 
 נרע כי העם את ידעת אתה )כב( ן נדנריסס ססטעוסו ססיצוסו*
 נמקוס סדרל טורס 5סס לעסות 56י סניו רכס נדרך כס ססו5 פ" .הוא
 טסט כי סוס סענ5 ויש נ6ס ו6ם4כסו סזסנ 4 ונתנו סעו עד%וכי
 נסורתנס 5ס6ריך "סרן רלס ס65 עכבר % וסמתתוו רכס טמסנסנו

 רופס: *חכי חסר סרב 5עכין 5סס מיל* סזס סכג5 ויג* וקמרקילר
 כי נדנו. טסס רקס ס"ט ססתגנ5 *כ"פ פירושי משה. וירא)כח(
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ל רצען(1 לכ*,רנה
 . אהרן פרעה כי . כלתו כ5 ושרעו כלות Tnb גוי פ" . הואמרוע
 מורס סיס 0סעג5 תומניס מסיו מפני כן יירטי ועוסל עלס כ5 טססוניטף
aclמסס כי נס יוכו סדרן ידעו 65 עלס 5סס *ין כ*15 סו* וסנס רמזרן 
 . בקמיהכם לשמצות : נמורס לרכס ומסם 5טונס סנרתס 5פיחסנו
 ודבס סטן לדורות ע%סס יוליכו 5רעס מח0נתס ן 0* *ותם0*פ"
 וק דנם ע5יסס היולידו ומסס נמורס כעס ססס פרוכ סכם כ5ונטל*
 כסו טיכוס ותון 0מז ר(פסט ורך וב) . ופנס דופי למון ~TD מקוסנכ5
 כי *סר נקמיסס 5סט5ס וכן ממנו סנט 5קח פ" טנסו סמן *וגי.ותקח
 עיכטס סוס סגדו5 מעון כי *ויניסס בפגי *ותס למעט 5כס בסרןפרכס
 והגמד )כו( : "וינ כס נעלחמס ננו6ס ונוחס יסכיט *ו *ויניססנפכי
 בקטתה 05מלס סיסיו סכס *ח סר*ס יפי פ" . המחנה בשערמשה
 *5י 3ס' מי נדון נקוף וקר* סמחנס נסכר ממס עמד סרס ח515וזמו
 ממיס מס ויפקוס 5קטיימס סיבר סשמגנ כדי סכג5 כונדי נפרססי6וכרנ
 חרבו איש שימו ונר ה' אמר כה )כל( 0ע0ו: סח515 תחתנסס
 *% Ph כי עזרס ocibS זונח מטלות זס סבין סרמנ"ן כתג . ירכועל

 כי נכתנס 51* סננורס ספי 5ס0ס סכ*טרס מלוס bSh סיתסחייניס
 *ותס ס*כ5ס רולס סכינך כיון *ותו נוס סרכס כ5 כסס נחסכבסר
 *ותס וסוקע סעס רססי כ5 *ח קח נדרך נסיץ כונדיו *ת onbתסרונ
 רניס סעג5 עונדי סיו סרמנ"ן נתנ . ירכו על הרבו איש שיכי :5ס'
 רנותינו סנטרו כהו יוכ5ו כבסר )סורנס לוס כן כ3 5נ"ד 5סני"ס יונ5וו5*
 onbn מיתס נכ6 טמיתו *חס סכתונס נטיתס להמיתו יכ% *חס %ןסקס
 5וי סנני 56* 3סס סורס מי כי 0כס סורבת סי' וסכן להמיתויכון
 וסחררך עדיס סיומר ו5דצרי עונדיו. סס סכיו סגי%רגיס 1563סכירו
 ו5סני*ס 5חופסס חרבם לחגור )סס בלוס דפוס ים olh נידימיתתו
 עלז עובדי כמרפט נסקי5ס סרנוסו וסתר*ס כריס 15 מלש והסר5נ"ד
 ועתריס % סיו 5וי גני וכ5  סלדחח כיר כטספט נסיין טיתתס ססיתס*1

 ממח נטשס ונשק גימל נסיץ וקטף זנח ס*ומר כדגרי וסככוןנסס.
 : לחרות נמיתס ומנסק מנפן 6ין כי לסכר( מגנגס וסכך גסזרוקןנקנו
 פירס/" * מספרך נא טחני אין ואם חמאהם תשא אם)לב(
 )י חט* *סר מי מסיבו מס כן oh סרמ2"ן וסקנס כולס. סתורסמספר
 6% ופ" נו נוכר 5* כי טספרו למחות *תר *ין וס65 מספרי*טחנו
 מטפר תתתס עתני בין ובס נרחמיך ontl~fi ת0* *0 *מר טפסכי

 וקותל מספרי *מחס סחוט*יס סמינו וסקנ"ס עוונס *ת ובסנו)סחייס
*5onnb *5ס nbun : )חוי פ" י העם את נחה לך ועתה )לר* 

 5פר0 רלס %* . לך דברתי אשר אל : on~h נמס ט5כ5ותססגחטתי
 *נ5 5כנודן *כסס 5ן 0דנרתי מס Dlb1" כעס דרן סו* כי נפירוסזס
*5b~b נוסס *חרי ע%סס %קד פקני ניוס כי מט*תס Sb רמז ווים סקרן 
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 התורהעל רצשאכ8י הטורפי'
 *וקיץ נס סיין פורכנות 60ין רנותינו סיטרו 5טס יו טטנס סנפת5כת

 סין כטל סכתונ ספר ו5י . העם את ה' וינוף %ה( סכנן:טטכ0ס
 קרם 50 טגפס פירס וכצמר 5וי בני וי כ5 סנסרגיס סמר כשרסגנפיס
 ונקנרות נחנכרס סטתש ענס 3* כ*0ר 5ענותס ח0ס 5* נטי *י .כחס נ5* לטות ס' ננפס *5* *חת נעכס טחו 5* ו6ו5י פכור נכ5ום5

 רסיס סירגו קוטר 5כנךס tSb 5וי נני נע סנופ4ס פרט ו65סת"וס
 העגל את עשו אשר : ויער צו/. נטמן bSb טיס פחסו ו5*נכס
 כקטר סכוסש טן blh 15 וסענחש 15 סט5חחויס טן סיו ם65קוטר
 *0 טסס תסרג *חרי סיתס סז*ת וסמגפס . נענסו ולכן נטלותסכם*ו מסו* קוטר אהרן. עשה אשר : 6טר עס6וסו 65 ומס  כבירכוע5 ו5* סכך סכמו כ5 סנכנסו ס*טר ונכנור מסרן כ5 סנקס5וע*ותס
  nSPa ר6רן 56 5סכ5ותס 4 וקטר ע4סס SSnnol 5כנ5סכעדיס
 וביימה 5זס ר*וייס פיסו כד סמק מן 5סס לנכות ורלה ט65ן5פניסס
 15: וקטר . סכון קלת 5סס עח5 ומס בסססמגפס
 קלת ~ס פתלתי f/Db גי * והעם אתה מזול עללן )א(לנ

 כנטרי 5סס טח5תף 63צעק
 נשבעתי, והסקי הארץ 5סס: וסזכעי ניכעס. מכינתי ס6מרסכוי
 5סזכיר 5סס נתרום תתדחס קא וטחס עלסם ססני6 סטנפס בסניףקוטר
 ובת ארץ א5 נ( ) ויטר: . ס:נוכס 5םמ ומיקמס 6נותס צמת5סס
 ספגי יוסמס תחת תמנץ bSn סירן תמתח ס% קומר ודבבן.הלב
DhDn2 וילוי ידל וקטר . כטקסס ,עחתל2 ססננרח אעמיס ממס כ5 וסינרם 

 4סרי5 ומנס כורפך נקסס *כ5ך פן קמיצתך כקרבנך. אעלה לאכי
  טסס ופני טויל סייח וסמני סכעתו יסרש מ5" סיחת פורכניוח3'
 נט5*7 *פן' סנטיחס % סקרן *ת עירמו ניחר 6צ5 סניטות 0יגר0כו
 העכס ונטמע )ר( *סר: זס וכ5 . נדרך סזכיד 5כד כי 5ססוכזור
 ססתיב5ו "Ob כימר רחמים ע5* וסטם 1נ1. ויהאב4 הזההרבר
 מזכיר עחס כד כי . ישראל לבני זימור )ה( רחטיס: דרך ויטרתזר
 65 5טעתנס כי 5סס ליטר ולוס סהצינ צסטס סזכייס וכחס ומכסכשך
ohb5סנתס כסו *סר מטיבו *צ5 כרנכ יוחס "כ5ס ס%5 נקרנכס 

 כנוער 5סס *כטס טס וידפס תסיד יכסו וכן onbuo כ5ו5סת6נ5
 עריך הורד : כונס כ5 וסנחעס סת5%ס כפי 5דכתי חט*תסאפקוד
 סורר 5סס הנחסר עד טכ5יו כדיו *ים ססירו %5 כתו י"ס ונף סחוי% כתע ד5עע והע"נ . עדים את ישראל בני ויתנצץ )ו(מעליך
 ססירו %5 וסס שחד 5כ5 ננצןטרו כתריס סני כי ועט . כליו עדוPb *5* 5נס *5 סדצר מתו bS ועט . כדים יסרכן נני ויתנל5ו 6זכדיל
 ויתנל5ו כך ויחר כליו עדיו 6ש סתו 5י חס ס*הד טיס *חד כ565*
 כחב האהדם. את יקח נכושה )ז( : 5סס מס" כדים טכ5 עדים*ת
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 התשהעל תבטאכצירנז
 . וכו' סטתכן מסוקס כד נו ונסג סכפוריס יום יחר סי, סוס 1"5רס4
 נימ6כ נכין זס 5סזכיר טכס טס כי נתיכי נכון ויינו סרטנעןוכתכ

 רבותינו תדרסו כסו סכנן nbDn נענור כסס זס כ5 כי ועודר4פרסס
 סכפוריס יוס *תר ס*ס5 סוללת סיתם ולס 5ת5טיד ענודס 5רנסנודי4
 רדתו גיוס כי גריס *5* שרש. כס נרגון טסס ונס סקנסס ס4כבר
 וסיס סוס סכם תטי *גי קלרס תפלס וסתפ55 סטר *5 וכלסכיסם יכפר ס' *5 סיכ5ס 5סס *מר וטטתרת כונדיו ה, סעג5 0רץ נתאוונזק.
 וסח5 סכס *ת נחס 5ן וכחס עספרי *מחנו 5י חט* *סר עי *ותוככס
 וינע*ג5ו 4סר*5 וסני וסכס onb טוס כ5ס 5ן וגוסו סכנן *תנסס

 טסס 15 מדגרת סכינס סתיו" 5מהנס טחון 15 ונסס ס6ס5 לקתבסופו ים* טס ידכ 51* מקון *רו7 תדבר כי טסס רקס *ז כריס 6תהתנל5ו
 15 ימי 5* סמחנס נקרב s~b0 יס4 ופס סכס 3קר3 סורס *יכנסכי

 מסוקס כד מס ס*ס5 בכוך ספ" טס כ5 נספר ס50יס וסכתונ מ0ססחרר
 סבורה כין ספירס"י טס כ5 . בניסן *חד כד סכפוריס מיום וסו*הטסכן
nDnSסה*סוניס ימים ט' כ5 סני נטם' כוייסו עטו 5י5ו סיס 50*סעייס יוס נהסונ 5* סקס קסס נו נ"ט וכויס סחוט*יס ודן סכנך סרך 
 ו4 לקטוז " bib יילד bSt שש סגי הסר כן *0 5כי5 סניפוורם"י
 יוס ספו* המהרתו סיטמציס יס ט' וסטי יצו % olun 4 50ס%
 סלק יוסי תרי 5סו צלרי נש5 *ינו יוס %תו ולס כ5ס SISb חרסרקס
 סכ5ייס יוס מסוי סר*סון יוס תמכס %51 חסר 0סו* מ*515 ללח bseכין
 כ4ש 50 יום כo)Dn 5 % 6ם כ5ס נתמוז כמ"ת S~nb וקץ טת0ריו"
 ויהחעע )יא( כלס: 50 יוס כ5 וכהסוג נתחרז ?( )ני"ח נקט 0כ5ססנ*טר 5* *ס נתפרי ביי סכה טנווניס עס פ' 05 טסכתח ו5* *חד יוסמסר
 עז' רנותינו ויצטדו תניס ק4 חי יסומם *מרסס ר' כחנ . נער נוןבן
 0נס' נעו גן ס" כן ob חילק סכים וו' מנססנים

 הצירתנו נכר קותו וקד*
 ירד כן כי 5ריpb 7 כי כתב וסרענ"ן . נכר סירות נון נן יסוסכוטהרתו
 4 וסס0רח סלים סו* סשררס 3ש כי נכר עמרת כ5 5קרו*ס5מון
 ס" מ נצטדו מטכס סרמנ"ן פ4 נתירק כון נן סקר* וטס . נכרכקר*
 וחכם (fu 6ין כי סנבון כלומד נק נן וקור* יצינו ממס נת5מידיסנה'
 ינק 0טמ קצני טיעון גון מוקד ססנינס יסו0כ כרנו יס" *וכערסו.
 סיתס aptb 11 אלי* אומר אהה ראה משה ויאמר )יב(סמו:
 ךע5 לחצר סכתוב סולרך ו5* נתסח כל"6 . )3י"ט נקז כסכ5ס סינינסר
 : מהמד סיס 0מס בץוכ סיס 3סר סכבוד סיות כת כ5 כי תו' הקמרמעס
 סנס 5י ס*פרת פירועי י עמי תשלח אשר את הודעתני לאנאחה
 סרענ"ן וכנה . ט נפן 6מ ~rb מהכס זו 6ין 5פכץ ט5*ן 0ו5ח*ככי
 סנ6טר ונעת כתם וס 4 יקטר 5טס כי הבוד י4פסוק 053ק נכקוליננו
 טכסם נעגור 5סררח כתס מ3קמ ס4 וכי סמנו מתק ,ססו* סיבור15
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עלהתורה תשאכיפיהטור
 ימר ומסה RE לפכיך ום5תהי 5ספס *מד סקנ"ס סכנין כל tSbסכך
 סד*מון סמליך סו* *ס כמי תכלת 6מה Tb5ro סו* סי סודכתני 5*15

 onbl פון חס נקרנו סמי כי מכ6: ס) נפרכס כימר כלסד נקרבומסמן
 והנחותו לכו פכי )י( : נסמך ורוטמתני  סידכתני נסס ידכהין*מרת
 פרץ 6 חזמס *% נכלמי %י סמפרסיס נו פירמו סרמצ"ן כתג .לך

 תפן %י נזם פירש"י הולכים. פניך אין אם )סו( נקרנ:סו5מס
 סו6רס'*תרי פציך rh *0 עי*טר ות5י5ם מוס תכנו ThSn Sb ידי כ5מ

 י5ן נכלמי *גי 5טסס *מר סמס כי פ" לנרפס ור' עכו. 6ניססנטיתו
 5% כו% סנף עם הלכיס פניך קין לס סעע וססס 5נ7ן 75ומנהותי
 *מר ממס מ נסן *יננו וס גס . רבים נלסון תכ5נו Sb *מר ולכןתכ5נו
 בכת נס וסוס יחי נ15ון כמי תסלת לכר *ת סומכתני 5*תמרס
 קווםרלון

~uno 
 "אצי*7 6צמר7 5פנץ מ5*ן סן5ה *נכי מנס *מר

 נכנורם 6טר וס נס טרק במבע כמו סינר הפוט ואס ינוידרסון
 וכיעסו* כמו סקלת lb5e עי סיהיכגו טנקמ ממס סף ק 06וכת
 כפולס נטעס כנסו וססס נקרבו סמי כי נו סנ*מר 1bsD3 רולסס"

 יתמר % סוית ספרמס 5% נכלמו סו* סטך ~Sbt ממס יותרוטכופ5ת
 נל"מ 65 סכ4 5עיכוע ו*מ . כ"כ סהורס סתרי סמכ ס65 5טי5סו5מס
 פמוטם ~י מגין סכני מסס מדנריו פכט bSb כתנתי 5* כן כ5 סרוסכד
 נקם כבודך. את נא הראני ויאמר )יח( כסודקם מצמי נסס 5*כי

 *מ סמס וכנסו סמ*ירס 3*ספק5רי* 3תר%ל"טמס סמס כבודסיריוס
 5% %ס פכ5 זתר טחך כ5 ותסיג סתתנונן פגץ כ5 טוני כ5*כניר
 ה'  בשם וקראתי )יט( שרשותו: תוכל 5* ס"ת שסר ספניםמרקס
 אשר את תהמתי לרסוסו: תוכל ס5* סגדכן סמס לפניך ס*קרילפניך.
 ענרנס מדפ סכ" 3קוי*ס סתוכ . ארחם אשר את ורחמתיאתון
  מיהלמ  וסי הדס יריי bs כי פי' re1 . נהמי  ויותמו יכוננו לסדומרת
 *צ4 כי מכער  נפסו פפדד לרייס  המיג סרס ני פ" bSb וימות*ותו

 : כ5י לזי כספכו נמרפק כתין סט5*כיסנמרווה
  יסדוק  זקה כעז יכ15 ס5* * עמך יעלה לא ואיש )נ(לר

 : סר%מנות ניתזותכמו
 מכסך טנדמ ססד נהתנדע נס . ההד בכלם יר"ש אר( אישוגפ
 . ההוא ההר נצל- אל שעו א5 והבקר הצאן נם בר*מרנמ:יסדתן
 *ים ob נסמס לסם יד נו נצי סל* רק סוזסרו 65 3ר*סונס כימנגד
 פנתה כד בסד תמיד מס סכני מ ססי* נ*זסרס כופות מץוכשק
 מנ5הזע ס*סנצות יהעס טנק נעגנת כתס מתמיר *5* מחרוכותסלונכם

 הס שד*5 כ5 נאגוד מס ייר*מומפ סנמכמד ספני וסטכססרלסונות
 בסר סנרים טכנוד יסייט ונדון ונתפ5תו פכותו 5נךו ממס נכנסנמס

 עחאף קישה עם כי בקרבנר אדני נא %ך )כס : סרחון טןסיקרון
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 החררהעל שא ר2 יכ2רנט
 מ כון קסם סקס נענת- נקרנם סי5ך ממוטו סרטג"ן כתבהודן.
 TbOD יותר כורפס 5קמס טו3 ס5ס יס4 סקנסס 5סס סגתרלס*תר

 רוככם נסכת כך' וכקער ונחלתו עטו סס כי ייער טונס  לשויןבמנקם
 קמו ססס בכנור מפנקס טDSPt 7*5 5ססנוח

 עצרי
 פן יער כ*5ר

 קסס כס מלס נכנר נסמנס 5סס טונ רק נכת ק נדרן%%
*כ5ס 5* סיטרת טכס מרתו מדרגים ש"ט . כנדו כ5 וירמס ימנןמיותר עורי

 נקרני
 לריכיס *נו זס תטווי *דרנס enb פצרך למס כס כי

 ק5ס ממחכו נקרנכוהתכלס
 כורי

 טס 5נו וטהץ5 ותכון olm ו*תס
 5טח" נם5ותד כחסיין

 חספס וכינס סו* כרף קסס עם כי ועט .
 % רבוי כן כ5 כנודך בכנור טלותיך 5סנו5 לותרם והעסיס תימסכ5

 סרמנץ כחנ למסכינו *מר 51* . ולחפאתינו לעונשן וסלחת :5ס5ות
 : נסס יכיס וDn~b *5 ים% רק טרדס ססס יעמעךס נסקות יתכן bSמ
 כפ65ות נו ויכסס סנרית סינרוה . ברית כורה אנכי הנה ויאמר)י(
 נפלאת אעשה עמך כל נגר וחסר: וכסך. %י ונפרכו נקםכחסר
 DS וסנפ1שח מגדועת כי . בקרבו אתה אשר העם כל וראהוגו'
 לפרם יתכן 651 נגרית שי' וככס נישורו "וחס וניעמס *סרממס

 נכ5 טקודס נצרתו 5* 6סר נפלחות כחס יסר56 כס לעמותסיבטית
 כטסם סכעסס טטס יתר זס *חרי נוולות נפ65ות 5סס עמס 5* כיסקרן
 1*5 נסס ססמנס סיכון 56 שמת ססכנין 56* סיס חצ5 נטלרשחח5ס
Inroיינו סרמנ"ן כתג . מצוך אנכי אשר את לך שמר )יא( ' :ועיך *גי ונפקנו 6מר כמסר עטופי* ננג'ס החפירת 5סס ממס עס 
 הסר סמלוס סטור לפרס נרפס ק כ5 סלון *ככי סעגרו סעלות כ5קוטר
 מכנרת תח5ס סמיתיד נסס כסיח כלסר נסס תכסס %י סיום סלודינבי
 וכ5 ס5סס ע"ז כ5 ותיסיר סכעיס לגרס וישטיח ע"ז הכני סכ5כ5

 סתנ*יס *5 מישרו קוער R~D סולת *נכי מגס נפרסס כעס כלסרנריתס
סר*סוניס

 וסוסי
 עפו כימר יכרמו ס5י 5ך תעכס 5* טככס ySb נכין

 מובחו. ואכלתם )סו( סס: כמס כלסר רג5יס ס5ס כ5 המסיר2עג5
 חכרוח פן כ5 תחר ססו6 עץ תקרית 5*וכ5 היסרס סכו* סרטב"ןכתנ
 כולס 5נני7 עננותיו תקח עק וכן עזנמו ויכלת 75 יזעך* פן פ4כרית

 ובקציר האריש לכא( : נריח תכרות פן סריסון יחר נטסכותוהסרות
 כיקר מנסס וקליד תריס מזכיר סנצסט דר7 כ5 סרטנתן כחנ .המשבות
  עקוומ סטלות 5הנ קותו מען כי סרנכם נקטלג סמנת ומזמר סחוסהי

 טלריס ללישת זכר סו* נסנת ונס עלריס ללישת זכר ק טנכו5ססנדלרות
 ס' ויומתן מלריס נקרן ס%ח כבר כי חכרת ס*חרונהמ נדגרותכדכתיב
 ארמתך4 ככורי ראשית )כו( י ססנת יום *ח 5עטונז לוך ק כ5*לקין
 כי נדי מנמל 5* 15 קמך נקרסם *סר כ5 נכורי סעיפו ססזמרככנור
 ונכח וסט5*יס סנדיס נסטס נכור כ5 גס עבי6יס ס*דטס נכוריבכת
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 התורהעל רצשאכשי הטורפי'
 נסיונו בנכור כס o~O יובלו ושכטיס סמי וים" סגדיס ע57וסמ6
 סכסניס עם סטטכט" ננ5 יחכעו ימוג וסבלים יטוח ם65 כהיונק
 סזס סקטור מזכיר סורס נטסנס S~b סנכייס עס זס ליסור סידר7%1
 וננגס טט*יס וכופות טט*ס נסטס כמזכיר בהר סט*כ5יס ליסורעס
 : נונד סנמו5 *יסור bS ט6נ5 *יפור סו6 כי זס הנכיר יפוח סםגי

 סורית ספר סעתונ %סו האלו-ז. הרברה2ם ארה 5ך כתב)בז(
 נקהות כסו כלמר ונסטכ נככסס *ותו ויקפלו ס"ס בלגיזיקר*נו
 סר*סק גרית ע5 ענרו סימר*5 בממזרסר6מעות

 סולרי
ftw"=hh 5ח7מ 

 סחנ*יס מיכתו3 5עסס וקמר נריתו סו6 5סמ קר ס65 חומס נוית%מ
 סולרכו .* כטסס עמיחי ככנורן כי כסן . ישראל ואת ברהטאתך ופ"י . רניס נטקוטהו עורס כלסר נתכסס קיצר מספסוק *% עמסוזע
 5סס יכרות סולדן יתגרד סחן *53 סנרית נמסורת כלמן יס3"1מס
 שבם ריהי )כת( ן וסתנ*יס סטחי5ס וכנ"נ 5סס סטח5 נטחי5סבריה
 כי סמל כ5 נעזר הלוהטן. על ויכתוב ונס ים ארבעים הןעם
 ( ו )ט' 5% מקמרונים סיו יום ט' 1*6 . סלוחות כ5 ונתנתי כתעק

 ריס מיטר נקבס ככץ כ5 סתפ% מנסס נסר (~Ok 0" *תריסיטיס
cnbרנעניס לעז ס' ופני ו*חש55 תורס במרסס *ער עסס *4 תומר* 
 כד ססר Sb כלותר סכת יוכ סו* כי סהפ5ס יפי כטס פירס 5* וכיןסיוס
 ואחרונות 5ויעת כמן סיפר tSb לחרוכות הלחוח S,DSS וןחוכח
 סהירס 5טו מבנו תסמר ס5* כנר*סומת יוס 6רנכיס סס סכטדקוער
 מכסו *תר ננשו. כן נמהרי )לב( 0זס: סכנין נ5 מ* סווס%ון פירמתי . אליהם מעהק וירכר )לא( . סרנם סס לעטור י%ר517*

 סס כי חסנו ה,ו4 *מורניח וחורו *5יו טגסס פחדו ס0ץ קרכיוריו 5קר*נצ יסריך כ5 נלפת פ" *5י כן קינו כי סרמנ"ן וכתג . וכו'15קניס
 וכ5 שסרן PSb ומכו 05ם העד* כמי כלית טללתן *ו יתכרך סססכנוד

 פקחות כאגס nehns ונימרצי ס5וס דברי *5יסס מסת וידברסנסי*יס
 מנתן ססגיות כוברות כסרת *ותו ס' לוס 6מר כ5 0046 ער "וכ"ס לפניו נגסו סנסי*יס כס טןנר סו* כי יסריק נר כ5 רשו קושחרי
 מון כד טווך %כי שמר כ5 *ת 5ן סטור טתת5ס 15 סנ6מר וכ155

 כימתרסס

 סנ-

 חס ק*5ר וסכתונ חדסס נריח כטסט יכרות סלוסו 5סס
 סנזכר סכנין כ5 *תס נדבר כ5ס כי *סר כן ולחרי נכ55 *ותווסיפר
 סנעז *ו פכיו *ור קרן כי *חור נמאס ישתאנן כי טסוס פניו כ5וכחן
 ססוס כגק חסו טסס ונבי למר ססו6 סים תכסס מסיפר ומחר15

 : כטסס תויו כ5 כן סנסנ4סר

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



 התורהל קדשל לררסא
 ויקהלפרשת

 ישראל* כני ערת 5ל את משה ויקהל )א(לה
 יום סתרת י' חס סססק 1bSDS' סתנונו כיס שי ונסים *נביספ4

 שמוכס נכ5יי' נססכן כלטווס כנר וסול מסר רד%ק ס*חר יוססכפוריס
 יממנס מכ5יסס נסתופף נכנן מחטמו עמק 56* טקים ל וכסוכוכתינ
 סטסק כ5 כיוס 2ימסס לסרוח סבכיכם וחזרס סקנסס 5סס סעח5ומון

 6טת נס סיס 5פי *"נ . סמלות כ5 כננד סקנס ספנת 5פי שסריס*5ס וקמי מנת שית 55 סקיי 4ע . וגו' הרברש אלה : כנר נוסנ3טוס
 וי~קדיס ת"ו סאתכן לווחת כ5 סקלי כתג וסרטנ"ן . סרנסט65כוח
 ססציעץ גיוס "* סד2ריס *5ס ט65כת חעתס יעיס כסת כי קומרססנת

 ט5*כת מפילו יומת. מלאכה בו ריוטח כל )ב( 5ס': קדםמסו*
 תו'. אים תבערו לא )נ( (t"Db וס מכ5 סטסק בנין כנוןסטים
4 ילפת 5ח5ק 6מר וחד %ית 1655 *סר מד נספקני  יוסר . י%תס )5ת5ק 
 2סכ5ס סר2ס כמם *ם 01bSD *נ סי* כ5 *ץ נס מפרט כמטסנפני סכתי כ%ס ומע נטסק סנכם4 טרשות עלטת מסיי טיוחדת ופתטס
 י5טך % 55טד סכ55 טן וי3* נכ55 סס4 דצר *חת עמת כ5 כ5 חייג*חח
 יל6 צלמוכ5

~Sb 
7DSi 3ס2ע1ט כקטר יאמ. 55*1 . ע* כ5ו סב% כ 

 %5% טרשות סקר טן onnb 6סו6% ומצת ס5*כמ oen 5* טנ55עקת
 .( סנת DD3' רלי כזפ" %יו 656 נע5קות ו% נגרת % ס*ינסכיס
 טסום יזע לנוין טס"ד טפי 5מ5ק תנכוס 5* כת2 5טס 5ח5קו5ט"ד
 נס סיס מסוס ומע . יזתר 02 5ס~סיר סוכרן ס16כס כ"כ ניכרתס*יכס
 נשטר hk 5פי מתג הסרענאן . מ5*כדח טנמ*ר יהור %ס נכ5 ונוסגלורך

 5טי0ר ממג* וגווי מחס ט%כס שגויס *%5 יטר ע5*כמ כ5סעוסס
 ט5*סמ תעמם 5ש סטלות נחנ סכ*' כסו נפח 6ע5 ט5*כח *סרס%
'pb1' 365 ומטד יסור נפם 6וכ5 יקף בסירוס כשכיר ולכך נכ55 נפם *וכ 
 יבחשה )ה( : סו* מלרכס כ5 לורך ס"ס כי ולמפות 5ניסו5 *י *םחצכרו
 מיכנס ס?סחע היך כן ססס תרוטת *ת יניף כעו , ה' תרומר(אויע
 5כ5ס ממס סיפר ומנס סילד. *ח ותריסו ותפתח כמו כך 6חרויפרם
 נונס 5סני6 וסלריכין סע5יכס נודל 5כ5ס 5סודיכ נכ55 סמ65כס כ65ת
 סוכירס כ5ס וסס5חן ס6רון סמסכן נכ5ס וימר . סמ5"כס נוך5 כפיגדוף
 5חכמיס נגיד *סר סכ5יס וקת סטמכן *ת ס*ומר כמי סידיגבר~נס"6

 ננדנס סרמנ"ן כ' לבו. נשאו אשר א"2 כל ויבאו )כא(סמותס: "5* סכם s~s סגיך 3* כתם כי ונסיכורן נפרטן 3מ63כססכוסיס
 5פי סמ5*כס נגוסי כתג כיסר כסירות נס כתג 651 5נו נדנו הסרכתג
bs~'65 5כסותס 03 ידו סיימן מי 16 ממלמד סמ5"כס סומר עי סי* 
 וימר עכס ופכי 5נ* ס' נדרכי 5נו ויננם יכלות סידכ נטבעו ממלימי
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 התורה עלייקהל הטורפי'
 )כב( 5נ: נסיקות נס יזכיר ולכד דוגר *דוגי לסר כ5 *עכס *גי15

 ססנסיס 5נסיס טפ5יס סיו ס*נסיס פי . הנשים על האנשיםויבואו
 סיד טימר. 5סס מלויס תכסיטיסן ססגסיס ספני ומטכס 5נ*טימרו
 0*נסיס כן וסחר תחוס וסניפו טץ וטנעותיסן _נזטיכס ופרקו5סנייס
 זהכ תנופת הניף אשר איש וכגץ : כעסם סניפו )מס (h5Dהסר
 זסנ כ5י סיו 5כו5ס כי זסנ כ5י כ5 סניפו סכו5ס מזכיר מכנר פי/ .לה'
 איש וכל )כג( : מטנכ 16 סנור זסנ חנופת ססכיפו טסם סיסוקער
 ומור למקלתו רק "6ם ימלקו bS כי . וארפסן תכלת אתו נמצאאשר
 סעיס. כ5י סנידס טכסיס יותר סיו כי מטיס כ5י *תו נט5* לסרעטר
 ונתוסת כסף 40 *גריס 5רע מ וגתמת כסך חרוטת סכים כ5וקוטר

 סס,כיר 5פי סוס3 כ% כס 5טכ5ס וס תזכיר 5י 6ב5 וכליסכשבנכות
 גזעי *סר כלסר נתכסיט" זסנ רק נחתת *1 כסף 5סס ויין סנסיססס
 % כי זסנ תכופת סגיך *סר 6ים וכ5 וקמר . נסיכם נקזני *סרסזסנ
 כסנ*ת מרונס סזסב סנפת סיתס 51* ונחוסח כסף כעריסי רניססיו
 לחסינות ידו יגופף 1סנ סמני6 כי תרוסס וזס חנופס זס כן כ5 ונתכתכמץ
 כסף סס מזמר bSt 5פי תנופס סגחסת ונס ,סג קור* פקוןי"5ס ונפרסת . גינתו כ3 סמני* 5סנח פסיקותו סזסנ ינקפו 50וקחיס "וסנדרה
 סכחסת גס מנקר* ויתכן סכדס פקודי כמך רק כ55 כ5"5( .)תרוטס
 hlh מלוי 3וס סי' ס)* מפני סכסץ מן חסוב יותר 5סס סס"חנופס
 תסי/ *וטכס

 ססס טונס טולסב נחסת הנ4 מכתוב כעדין טרד חסי
 *יילילו. וענניי* ירוס05י תרנוס . הביאו והנשיאי' )כז( : כזסנתעיות
 כפי vb כShn 5 וסס*לוס טם6יס ג65תס כי *מר ונרסס ר'וסחכס
 :טע5קו
  עסס נ*ס5 סכונם מסניפו * nuiD כמישבי מקהו )ג(לו

 גיוס ט *ותו לקחווסחכעיס
 נקו וסיד 5*וטנ"ס *וחס לסבי* 5וס וסחן סטחרת ניוס עסו וכןט5פכיו
 סכתונ פ" ו% כעמוס כ5 סתמנו ברל-יס נסני כי די ססיתס וקטרו*5יו

 5* כיסטוחר
 טונת ס" 16 כסו מס פקתי נ*5ס מיספר חסונ דגר סי/

 העם מרבים )ה( : מרם כ5י עטנו כסו *ו סטסכן נדק נו לחזקנ*ס5
  המכפיס  ו6?*ר נךנתס סעמ6יס סכם קנח ,ספסוק כתג .להביא

 5עונכס נטחנס קת ססכניר נוס טסתח ע5יסס סנניד וגסנגיטלוסס
 מלאכת. עוד יעשו אל ואשה איש )ו( : 1ק0נס בכספס מפן 15 *יןכי

  וביסס Ph  ולמר  רכסו  בפ5לכת  ידו ס5ם 5*  כמו bSD(~. וקרימספון
 כל ויעשו )ח( עצך; יטוו ס65 סנסיס מלאכת ונס הסנ*ס טכססטנם
 לוולס פעטיס ס/ ממסק D~bSD נתורס ylno סרטיכן ל . לבחכם
 וכמו ב55 דרך מזכירו כל וכסים כל ואחר כן וכסית נפרט תח5ססזנירו
 4סר ככ5 כר 5כדות אכרוז ואת מוכר *ס5 *ת 5יויתיך *סר כ65ת
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לויקוללרסג
 כ5 סחכטיס ו5כ5 )נלקי) מיביד 5עסס סמם סליוס וסטעס יכסולויתי7
 תישמעו עד סקרם 5ט65כת יכמרו 5" כי 5עסותס יקרנו כן ותחריסט5*כס

 מסר ועדיין 3סם4מס סידרר ע4סס ויקננו *ופס וינינו סם)"כסכ)
 סעוסיס ושכטיס פוטר טסס סולרך נודפי כי *מד פרט 11 נפ'מכין

 וכד כ7 ורוחנ וכך כן סיריעס *ורן יריעות עמר טסכן כסו3מ5"כס
 וסטעס כסיר סכ5 5סס סיטר נידוש כי זס סזכיר ו5י ט)6כס נכ5וכן
 ונטפיס נ~*ס 15 סניטר כמו וך3ר דבר כ5 5סס לפרט סולרbs 7כי
blhוסם ס' כננד סן יריעות עצר ממסכן מיכסו 6מר כרעו 3סס קילר 
 *מר ט%5כס נכ5 073 וכיול* זסנ וקרסי טקני5ות 6515ות יעסו כיסנינו
 וס" ונינתם חכטתס להודיענו זס וכ5 סנינו וסס נקלרס מעגין5סס

 %ס 6סר סט65כי כ5 ימר56 בני עדת כ5 56 טסס ויקטר סי6טרמספיק
 וירש עמו כן טפס *ת סן לוס %ר ככ5 יסרתן נכי כ5 ויעשו *ותוס'
 עסו וסכס סמ3*כס כ5 6תטסי

~mb 
 טסס כיון bSh *ותו לוס כשסר

 סט5*כס כדי סורס סיתנדבו נפרט סט65כס כ5 טר56 קס5 5כ55סזכיר
 סטעהס נפרט יכיר כך ויחר 5עסשתס יוכ5ו 0% וידעו סחכטיסוימטען
 וקטר סטסכן *0 5נ חכם כ) ויכסו וזס נססכן סחכטיס כ5 מעסושלגיד
 וס~כיר יריעות 5נ מכס כ) ויעם ר"5 סקרסיס 6ת ויעס עריס ייעותויעם
 סקרון לנדו יעמס סנכו5ס סגדו5 סתומן כי לסניך נ~י5 ויכיסנשרון
 נו סיכווין תועת נתנונה נחכטס t.tSb רוח bSD מסו% נכנורוסטעס
 מס סיו כי גןו5ס 6וטנות כך כ5 נמכססו *ין כי רלויס נכוונסוירוסנו
 ס4ק ויעם OnD וימר וחזר טמנו יתירס לתומכות סלריכותס65כוח
 סקרם כ5י כ5 מעמס 3ג5*5 56 תחר *נרסס ר' רצח וע5 . סמנורסויכמ
 כיסר 5נ חכם כSb 5 חחר סו* ~OS כן *סר נחלר מגס כן וכתיויין
 כ55 נדרך ססנ%ס סומר נתכסס ופרט כ55 ססזכיר ויחר נמסכןעמס
 5עכץ סוככתו עסס %חך סני* 5* כי כסדר *5יו מסניניו חכטחס5סגיד
 ושחרי סועד "ס5 עגוןת כ5 ותכל *מר כיסר סט5*כס כ5 סנס5טסעד
 Db ס' %ס כשפר כליו וכ5 נטסכן תזכיר %5 וסנס . כסדר י5יו סניפוכן

 נוס  וסלמס כנר ובר נכ5 כן סוכז כמונס נננדי פקודי נ56ס *33ממס
 עסס חור 3ן "ורי בן וגגכן) נסוך סימר נפמוק סמסכן מלשכת כ5כי
 סוכירו כשסר סמור פנוי מפני וס ס" והוזי טסס *ת ס/ לוס *סר כ)%ת

 תסס חפן כי זוטר טע5ס ודרך יחירס חבס דרך זס כ5 סכה וע5רנותינו
 ע"כ: פכטיס כטס בתורס וסזכירסנט5יכס
 כזע 13 כתג * קרש המשחה שמן את ריעש )כט(לז

 סטקוסין5פי
 סטקנ3ת 4טר מסור כחג קטורת וע5 ונגדיו ולסרן וכקו סטסנןנו

 נ*חריס חירם כלסר 1563 פירס 5* סרטנ"ן וכתג . סקודס גמעתטומ*ס
 ויעם וט' ודור טור כרטיס ויקח ס"טר ולוי ס" שמורס דוןמש
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 עלויקהל הטורפי'
 התורהסד

 קערת *וחס ויכה וגר וסח5ח נטן סט" ויקח . קודם טמתח סטן*ותו
 . רוקח סעתס טסור כ5"5( .  )קרס סכס*וסוויטר נתפייס נס קילר 5כד רקח מעסס ס"מל זס ע5 וסמן מסמים כ5והכיר ל* ג"כ ונקטורע עפייתו מעמס נ5 פירס 5* סלוו6ס ספניוסטעס
 וכו'. טסם נטר*וח פיוס"י * הצוכאות כמראות )ח(לדץ

 טויס טהר סרדין ספיריוטס
 מזם יותר D1hD טסו* כלק( )כומז רוס: OYD סקנ3f/Db 5סס
 סתכמיט טן מיוסד כ5י סיענו *53 סגדבס כ3 נתכרנס סתס סרמנ/:,פי

 וכתב . כננורס טפי 15 סנ*מר כד 5קנ5 רולס ס" 5י מרע קילרמכסוי
 טוכד *ס5 פחם %35 "סר ז0 ~י יתפרס *ין וכתי 51* סרמ3"ןהצי
 סועד 6ס5 מקרסו טסס Soh 56 ססי6 סנונס סנסיס ססני*ו ר"3וקעי
 . כייין נעמס 5ל ממסכן 6ס5 כי סדנור פי ע5 טסס קינן 1D5Dוסו*

 ודברי דנריי :וטיס . זטג* מסכן 3חרע 065% ד6יתי*ן תרגםו6ונק5וס
 סכו5ס  פפיוופ וסרו ססס עונדות ס*5ס סגסיס סתיו ס*מר 6נרססר'

 5סתפ55 מוען 506 פתח *5 ויום יום כ5 ונקות ניגס סר*ותיסןונחגו
 טטר*וח וכנו מכיור סיכ0ס לפרס עיד ויתכן . מטלות וברישקטוע
 טר*ותטן 5תת צועד *ס5 פחח *5 ונ6ספו נדון 5ב6 ססס נ* לסר ,שכסיס
 נמרקות ועט . סוס 5כ5י קותו יחוו ק וע5 וכס ק55 נחמת ומי 5קנענת
 ו5טזנת מסקנס *ותו מנחן ננדגתו ol~Db 56* קקי 6עסיימו 5*סלוניות
 *5 ויתנו מוכך *וס5 פתח *5 סלונ*ות סכסיס *ותו 0י6ו כף לפת55ד
 5פי מטרקות סכיור נעסה ד5כל ומט . טמיטיו מסי* ססוטס 5nbpaק
 5ססתכ5 והסור 5ססס לסקרינו לרי7 ס" הסס 50 קרננס סטקרעסק

 ומסתכלת סכיור ל55 כוטדת וריסס טר*ס כמו סכיור נעמס ולכןבפניס
 : הטס קרנכס וטקריב וטכירס נמור ססתכ5 וסססןצו

 פקרדיגשרששת
 סתס טנק הערות* משכן המשכן פקוהי אלהטא(

 1 1י

 סיריכות סו*
 55וחוח סנעסס סטסק ופ" סכ5 סכו55 סכדות עסק 6מר pSסתתתונות
 טע5ס 50 ע5 תחר פקעי ס*5ס ספרסיס רניס סרטנתן עתנסכדות.
 טסס ספקיס ס5ויס ענודת פקקי וסחלר סנית מסו* וכליו סססקפ"
 סטסכן נכ55 וסמזנתות וסטנורס וסם5חן סקרון סקסם כ5י וקין *יתמרנע
 תכיר ע* *יתטר פקסת תכיר 5מס כי כן דכתי וקין . *5כזר ביד 60כי

 כי גומר 631 למטס סטזכיר מס כ5 קקי פקסי 656 *5* *5כזרפקודת
 ולמגויס 5כטודיס וסוויס ס*דניס נו כנעמס ככר טסת סכןס פקתיכסג

 וסמכנר סנתסת טזנח נו מכסס ככר ע( ססו* סתנופס ונמסתומסוקיי~ס
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 התרדהעל י ד ו קפשרמה
 נטספר סכ5יס 15 נתן bSn כל"5( )56גנ,ר. *יתטר פקתח כההזכיר 5* ולכד %יתטר ניד נטסק5 נטספר נחן סכ5 ויתדות ושדניס כליווכ5

 65 כי למכיו סולרד bS נעמק5 יפויס 15 נתן bSc וכיון כופרייגטפק5
 *יתטר ופקודת . סטסכוח כ5 %51 סטתכן n)bSD כ5 רק לדבר2*

 סנחומת טונת כקן סטנס ושע"ש נטסק5 פקודתו 15 מנחן קוטרמממר

 ושער סתנופס טנמסח סכס*וסו 5וסר סולרד כי 56עזר עפקהתמסוי
 סזסנ כי נזסנ נכסס טס נפרסס ספר 51* . סרת כ5 *יתסרפקודת
 סקרון *לעזר ניד ועטנו וסנריתיס סקרסיס ליפוי *יתער 3זסטנו

 ליפוי נודע ס65 ספני וסיאנס . סזסב ומזנח וסם5חן וסטנורסומלכפורת
 סטריות כ5 13 מס *65 נעמק5 נעמס 5* כי וכנו סכיור כתןסומר ו5* . נסנין גסס טסם מנתנו ספר bs 5כן נו ש זסנ כטס וכלי כ4כ5

 כי *עומר נפקוית סיס ם5* ויתכן טסק5ו טפס ידע ו5* סנסיסםסבי6ו
 וסמזנמות וססגורס InSccl סקרת וטמטרתס סכתונ ס*מר OD נכ55יכנס
 )כב( ע"כ: לרזנת ימרתו וכנו נכיור כי נס ימרתו 6סר סלתםוכ4

 סיו ולמר לכעס רקס מסיס נמנע ונו'. עשה וגו' אורי בןובצלאל
 כולס סט5*כס תונס 5כך סכ5 15 וטר*יס נכסס סיס יו כ5 ססכומיס
 טפס *ער ~f)s מס Vb 5מסס ס' נוס כימר מכסס דרסו ורבותינוט-

 bib סכ5 כסס ספו* נוטר נ* ו5* 5טסס סנ*מר 5עס וכתוססכיטס
 *סר 65. ולפינן ממס *ת ס' 5וס להר כ5 יו כ5 סככסס נכ5סקנס
 *סר כלסר טמטם סס" טסס Sb ס' ד"ר כיסר סנס כד סקנסס2כ5
 ננועו זס כ55 ולפיכך טסס 15 סוער טמס סמדר סינס וסו* ס' נצנרעמס
 מאת הערה פקודי וכסף )כה( : ססס *מר כגמר סכ5 מעמס5ער
 16 3זסנ סנטר כסו ככר טלה סתרומס וכסן קלמר b57D י"ע .ככר
 סתנדבו כטף סימנס מינס סמכ סהנופס ונחמת ס*וטר כטו סתנזפסכסן
 מניח 35דק נחבר נתנו וסם6ר 5ט5*כס ססולרל עס hSb כקן הונסוקינו

 ד5יץין ב"כ געגו 15י 50 מסנטו 5ט"ד ניח* ונסכי סטזנמ קץו5קרנגוח
 חהנוןכ5ס

 סכסי
 ככר טק' יותר

 561י
 : o1lpn ולסקנס

 סים א סועל'ן נ"נ דעהכ* פחי את וירקש )ג(לכ[
 כעסים *ץ סט65נס3כ5

 קיטס ס" מ סזסב בחוטי סחוסו סטחסנס נכשן ססיפר pns1 זסזוקרי
 ססופ סיום עד גסמגנ 3* מ פסתיס כטו מער טווי זסנ 5סיותנעיניסס
 %5'כס*וס כי סרטיכן פ" המעיל. שולי ע5 ויעשו )כד( כן:לכסות
 הפעמומ' את ויתנו )כה( : סו4ו כ5 4תנס כמשוס *5*נסחונר
 ספעטונים נתנו נטעין סמנרוס קיס נחלם נעכס פ" . הרמוניםבתוך
 סנתוניס קוטר . ההמונים בהוך *חרתי פסס ונחג . סרסהיס2חץ
 ספכעונש סיו סבע סטעו5 מו4 ע5 סרטוג" סממו 5*חר ונס oSnnנתוכס
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 התורהסיעלולקדדי הטורפי'
 פ4 ולכניו. לאהרן ונו' שש הכתנורה ארז ויעשו לכו(נתוכס:
 סם 1Dlb סקסו ניננט ופירם ולבגט טלנפת וכן נמגייי(ם מוססיתס
 ו"טט סיטר hlh נלוו*ס פ4 י% סני וחו)עת ו"רגטן ותכרחטסזר
 סנפן כעו סקו טיגון 73/ רוקס מסו* נדגנ וטוס רוקס טעססתעמס
 )לנ( : רוקס טעסס סני ת51עת וקרנסן תכלת ס*ס5 5פתמ טס7ועמית
 כסו פירועו סרסי'ן פ4 . האהל את משה אל המשכן אתויביאו
 ממסק ו6ת כונת.1 סתמתוגות יריע~ת סו* טסכן כי ס"ס) וקתנוקפו
 יחד סטסק וס4 סיריעות *ת וחנרח נסן וכתיג יריכהז עמרתעמס
 סססק ע5 )*ס5 עריס יריעות ועתית כדכת4 ס"ס5 סן עזיםויריעות
 יתכן סרמ3"ן כ/ המערכה. נרות נרותיה את )לז( טועד: 6ס5*ת 5ויחי7 קמר כ5 6ת ועסו כדכאך סועד ~SO סנית 5כ5 קור*ו5פכטיס
 *ער ו5כן לנרקיס סרור לקרנות *ו לנוי נרוח נסן נסיות ממגורותסדרן
 03 יערול 6סר סטערכס גרות  tSh בס תיו פלי לודר  סמערכסלרות

rsכתג . רפסודה כל את ישראל בני עשו כן )פב( : סערניס 
 סרס לענודת *וחס סעסו 5וטר ענודס סמסכן 5ט5*כת קורץסרמנ"ן
 סנ5יס כ5 סענודס נמי "י . *וביסס ס' *ת וכנדחס כצניןסנכנר
 1Ssb כי קוטר סכ%ס תח5ס וסומר סטסק ענודת כלי *ת שמרכללון
 ן סמל*כס כן ויר* סזכיר כן וקמר 3סס כמלווס וכסו מסרונכויס

 תקים לחדש כנאהד שראשון הגידש וברוכם )כ(כמ
 סט~ות ננסוכ ודילן וטכסן *חס חקימנו עתה נ, וגו'* משכןאת
 יטי ו' כ5 כי שלטחו חגטור תקים ופ4 . *ותו ויקיטו כלויס *ותויורידו

 מסמר ונעלות ס5י5ס וכ) סיום כ5 ועוטר כנקר מכטידו סיססס5ו*יס
 סתו* 5חדס ולפחד טז ומכמזו וחוור מפרקו ממססיס

 5ע5ו*יס חן
 ירענן ויכס סט5*כס כל ית  טפס ויכל  כדכסיב סכנן כססו 161סקיטו
 ג37ר מסייס ס5 סר"סק כיוס וס"ט טענן כססו )* 5כן דק71ס")ס*
 גיוס ויסי כד ויקרה ספר טתח5ת סנ*מרות ספרסיוח כ5 ממס5טמס
 5ססס סוני מסט סנורים ופיו *ותו טכסס סענן סיס 5* 6ב5הלעיגי
 זיסי ים חוית  צמדכם 36) . ט5ריס T~h3 )1 סיס ~סר ססטיס עןמס
 וט*ומר מוקדס סיין ~bS סספר תחנת נסיות רזוי סיס סמסיניניוס
  ויקרי ר"3נתורם

Sb  ו' כנון 1יר* *"ר סיס  פוכר מהסל 'טסם Sb 5כ 
 פסת Sb וסכר יין קיסרן סיפור וסיס סטזבמ כ5 ות6כ5 06 ות5*סכדס
 את רסקים : 5מסס קורס עוכר ס*ס5 לבסרן משנר יתכן hS כיטעתרת
 כטו ססקטס סיד 11 נ5וו6ס % פ4 5* סרסנ"ן כתנ סועד. אהלמשכן
 סזקטס קומו סר*ס ספבר מפני וגו' לדניו *מ ושן נמסמססמפורמ
 סזכיר 51* סידות *רון *ת וסטת סנטר כ6ן ק5ר וכן סכין נטרניתנייר
  סיזו וס זע יושמת קרון )ו ס*מר עמס כי יחידות 6ח תחן ישורוןו*)
 1*5 נלוו*ס )1 פ4 וננר סט סלוחות סם ע5 *5* סערות *רוןנקרס
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 החררהעל 3 ה1ו.דפשרמז
 ,חסומת כי י~סקדמס ע5 55וותו *5* נק טירן 51* וגו' תחןסברת
 בסון פימת נענע וקדר 15 פירע מכנר *ותם יסים נמסק % נבייםפ4 51* וס0נורס סם4ק נככק הגר וק סכ4ס 5ג5 יקריס סורחות עםסהרון
 וס5נלתס *מר וגנניו סקודס  עוג בניו "ת לדן *ח וס5נסת Dbt~!וגניו
 "5". ככסיו נהי ו)" 135סתס סןי נפרט הותו כיוס כנר כיכתנות

 5ס7ר
 כתונת נגניו -וסוכי" כורו סלטכן 'סקסת החר מתן" 5נימתס מגנת)ו

 סל'ס s"jh . קדשיה קורש המזכת והיה - גי( ו- ס)ניסס יתחיבמבסס
 נחורעומד

 קוה"
 לקוס *)6 קנביס קודם ממגו נקרץ bs כי קודם וסיס נמסכןויטר קלס" קדמי נס בו סמקריבין נסנור קדסיס 6ותו'קודס

 1 יקדם נו סנונכ כ5 כ7תינ יחרים סמקדס נכנור קדסיס קודת"ומזנח קול* גמי *י סקןסיס. קוךס וגו'-ונין י~פרכת וי~בדי5סס*רו1'כדכתינ
 סעסייל נוס כנס-מסדר סרמנ"ן כתנ המשכן. את משה ויקם)יח(
 ונכיו *סרן ו5*-ממיחל וכזזיו סמסכן מסיתת מזכיר וייכו ססקמס כ3סיר

 כפרסז סול קפי וסטעס נגוו"ס טחכריס סס6 "כ"ת סמ5ו*יסוקרננות
 כ"ג פסו* נו ססתחי5 סריסון סיום מן לותו נסקימו מכסס מסמספרת
 ססקמס כ5 מסייס כל יותן מוסח סיס 5* ולז יוס נכ5 מקימו מסיס63זר
 נפרסת סמפורס כמו *סרן %ת קח מנית פכס נסס 'ונלטווס ה'ניוס
 סניות'פ" *ת ויכ5 ערן"5חס כלו ויכרן כקן סכחנ' טס 61"כש1.

 וכן נמסיחס )כנוסס,")* נתקדמו ל* למייחס-כי "חל "מגס קסעסס
 *ותו סיכרוך פ" כרכו *ת וערכת *ת'סס5חן וסנטת נ5וו*ס סימרמס
 וענגיו ליסרן טוסת סיס סמי5ו*יס ימי ו' 7כ) טנין וייני . סמסיחס*תר
 bS3 *יפאר *י חס קרננות גו מקריב סיס מסרי כליו ון5 סמסכןונס

 ס4הךז סלקת פי' . הארון אל הערוה את ויחן ויקח )כ( :מסימס
 עליו ויקטר )כז( סמסכן! "Dnib 5 וסניי ממס 'נ*ס5 ססיס כןמליון
 לדע5 סופר טכוס ססו6 סרמנ"ן וכתג . l~ob פירס"י י מליםקמורתן
 וסמנחס סכו5ס עליו ויען וכן סמי5ו"יס ימי ח/ כ5 סקטיר סבו* קקילבס
 מסס כנודת כ5 כעס סס סלוו"ות כי סמ5ו"יס ימי נ5 כןלכסות סו* סיתחי' סמונח כ5 תכס' 6סר knf1 נלטווס סכ7 סמכ5ס סו*מבס

~Dhl ססרי כנודות טסטר ,ס סבין ממיס קטורת עליו וסקטיר 3לוו*סנקמר מ5* ו"כ"פ 5דורוח סכסניס כן מיכסו 5דורותיכס המיד כולת כן*חרי 
 סמונה וכתת 2כ55 סו* נמי *י סנרות ויכל ס5חס מיסור נכה "ותו5וס

 מפרוכת לפכי "ותו ונתת נלוו"ס סימר ומס . מין כליו סתקטירנו)קטורת
 "סרן סקתחע מיום עניינו ע5 לסורות סריס קטורת חסרן עליווסקטיר
 יקטירכס סכרניס. נין סנרות ית "סרן ונסרקות דכתינ 75 ת"כנכסוכתו

 סיס 05חס,
~sb 

 "ח וסכ5יח נפיר' 5מסס לוס נכהן ססרי ודעך מממיני
 *חר וכתונ . מלעד אהל אל לבא משה יכול ולא )לה( :נרותיס
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פ~ הטורפי'
על רדי ק

 התררקסח

 נעצור ספסט ~י סרמ3"ן וכתב וכו' מועד 6וסSb 5 ממס 331**ומר
 *ותו קר* Mb במסכן נכנס 5" מועד מ*ס5 מחס 56 ד' וידנרס6וטר
 3* ס5" 35* מחס יכוץ 51* פ" נמי *י . Sot)o פתח ועמד מועדמשוסן
 : בסיני עמס כשסר סענן תוך ויב* יקרתנו ~hs רפות53*

 שמות ואלה ספר-נשלם

 ויקראספר
 נענין מסייס החר סומנתן כחב משה* אל ויקרא )א(א

 סטתכן 6ת מ65 ד' וכנוד מועד6ס5
 יגרמו ו5" 5סס כפרס סקרנכות סיסיו ממסכן וכשמירח נקרננותגוסו

 ט9ום  בטוטיפ  וזמרי סיתיוטו  בכסניס וסוס ושכינס p1SDSסעץונוח
 נכ5 ינ* ו*5 יסרן Sb דנר סכ*טר כסו ס' *5 5ע5ות יסרסו 51*וקרסיו
 . ס/ כנוך מס סיוח נעת סיבי סר נסגנ5ת סמסכן סגנע ק ופתר וגו'עת
 ק5ת נו וינוקו נו סיתקרנ ובסקוס וסמקריצין סקרנן נחורת סספרורונ
 סחינ סור וי סנדנס נקרבנות לוס מתה5ס כי OSb עם כגררותטוות
 ימ6כ5יס ר 5יוכ ס *תר ,נגרר סחטי נקרננוח כן ויחר נענורסוהדס

 ומספט )סמלורכ?( סאגות הורת 5יוכיר ויתרן יני bs סמקדט וי5ינכ 5י קודם נכ5 נסס סגוגע *1 וי"וכ5 "יס מט ססס נענורס"סוריס
 ונגרר בטומ6תס עוד ו5סוסיר נקרנן on~b 5חיינ וסזנס וסתסיו5דת
 יקר" ועונם מטם* ממכנס כי סכריות )נ5 מיוסיר וס*מר

  וגורס טומ"ס
 נפם נו"ס כנר ססזכיר חטפת ינ מח נסס ססוגג כי וכור סמכינס5פ5וק
 סמקרינין סקרנן נענור ד' וטוכדי סנה מלות כן וצוחרי נסגגס חחטי*חת
 נניו. וי5 "סרן ל5 דנר סכסניס עס ענר ~ס נענין י(פרסיות ורונ3סס
 נגררין רונס יסר56 לנני מנות קנת קדוסיס ונפ' . נניו ולת *סרן 6ת15
 מסו' טסס *5 ס' ויקר* "מר ו5* , 5סס נדומיס לו סקרנכות עניקע5
 ויקרי קקי וע5ס ונו' מ5* ס' וכנוך דכתינ 56כי5דקיי

 סרטנתן כתג .
 כין 56* *ותו כתנ ו5* קריפס קדמס וסנוויין ס6טירוח ד5כ5דר"51
 כ5 מספטו סיס ס,ס קומר סועד מ*ס5 "~ו מס" סדרור תחלתמסו*
 רוסו ופ מוקדם סו* מוכד מ*ס5 עדכתס . סתורס נכ5סימיס

  נסנור עבוטו ו5ע סיס סס מסס כי נתל *5יו וידבר סועד מ"ס5*5יו ויקר"
 עד נענן 5נ" רם* מסס סיס Ts1" *5 "% "ת hSn לסננת

 סקורי
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