
 התורה על ירצ נ1 דציי(ו הטורפי'
 מוח אחריפרשה

 מממר זהי פ4 * אהרן כני שני מות אחרי )א(סו
 סרטונן ופי/ יסות. ~bs 5*סרן כן גס סזסיר 15 *מר נטומ*חסיטוחו ס5* קי*5 5נכי1

 ססכר וען סיין טן %5סרן סזסיר בניו כסמתו עיד כי מות %חרי *סר5כן
 . ס' גפני נקרנתו יסות hSn *ותו סקסיר 5מסס *מר ועוד ימותס3*
 ויין יוכן סיס ניוס ש כי סמחרת גיוס *15 מלוח מתי מסיו תדברוקרונ
 ונקותו עלטו 65סרן סיתם סיין וכסרת עננות עתו7 סורס  סקורםרוח
 סיזסיר ס*,סרות סכתונ ססקדיס hSh לממס סמגוס זקת גס סיססיום
 פ" וס ו%ננ  טקדס טוטפת ע5 וסזסירס נטומ%תס ימותו ם5*5יסר*5
 דרסו ורנותינו . לנכרן *ח 5סזסיר לעניינו חזר כן וסחרי סטומ*ות דיגיכ3

 די. לפת בקרבתם : נ*זסרתו לרזו פלוני במת כדרן תעות 56 15פ*מר
 וכתב . לטניס סקטורת ססכניסו ע3 ממתו רייס מכין *נרסס ר'כתב

 גרס %ס נסקרינס לנור כמנס תמיד ממזכיר סכתונ כי כן וקינוסרמנ"ן
bSb4ס' לפני בקרנס פ4 נסרת סמזנח *5 נקרנתס *1 כמו נקרנתם פ 
 *סר ובעת ינוס 6סר נמקוס *5" יסרת ס5" ליסרן יזסיר כן 1ע3 מתולסרת
 סקטורח ע3 משזין ססיו רנותינו סדרתו כמו פירוסו סיסיס ויתכן .ינוס
 נקרנתס *סרן גני סני טות מחרי סכתונ 6מר 5כ7  ויניסו* נדב פתומנו
 %51 נקטורת ס' Sb ססס יותר יקרנ סוף כי ליסרן %מר נקטורת ס'לפני
 כסו תח6 יכנס נו כי יטוח סקטורת ~לחי סקתמ 56 ינ* Dh *נ3ימות
 ע5 חסר מכפורת %ת סקטורת ענן וכסס לפרוכת טנית וסני*סנ*מר
 רק יכנס ס%5 סכפורת כ5 *ר6ס נענן כי פ4 חס יעות "%סגודות
 מקס סכ5 ענקרנתס לדקדק מיס וי"ט . סם כננו סיוצ5סנקטורת
 סס: עמו כמסר רקניח נבי*ס 651 יב6 נזקת 6מר ולכך מתורקנית
 וס65 %סירס וכתנ חזר 5מס טונ* 5י תם" משה. אל ה' ויאמר)ב(
 טות *חרי סיס זס סדנור קוטר נתמנע *תר נענין סי(פסיק נסני5נקמר ob *3 דבור נקותו נקמר טס פירס 51* טסס Sb ס/ וידגר *מרכנר
 ענין 15 *טר סר*סון סנךבור ועט - ויקמר קומר חזר 3כ7 *סרן בניסכי

 זס סמי ושסו* נכות סנטרנו *וחס צם סטיסרו במוטס פרסטמרת
 סטט*יס נס סיטסרו גנתס 3ו וקטר גסרפו נו וכסכי נניסן נקמוסיס
 : נסותם סנטט*ו *וכס סיטסרו I~ab נני מני טות *חרי מזכירו5כ7
 *חיך כי סתזסירגו r~b סזכיר כי סרטכם כתנ . אחיך אהרן אלדכא
 sbl/~סו*

 . עה ככל יבא ואל : by; ננ5 מסרן ע* ננ3 *יכ7 ס6פס
 *חת קרנותיו ש *סרן וכפר כוכתינ כמפורש יום ענין ג*טר מכנר4צי
 סכפוריס ניוס לער-*ף 5כך יכפר ומנס לתת סגפוריס תט*ת טיסהמנס
%5bP 5ר( כלן: סטפורס ייסדר ונזס סקרננות 15% *65 עם נכ( 
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ל כ2ררעשתערלרצט
 וכסית בנךיס מלמונס Dbn" נצנע ר~פסט 35י כתנ וסרסורן . קה0ננגד 56* יסו ~hS סענוךות s)s 6נ ננין נת"כ דורס . הם קודשבגרי
 פעטיס ד' וקטר קווה. 3גךי 0סס 3נדיס ד' ניקו גס *סר קה0צנה
 דורס תס ועזו* עטורה . 51ק וטעע ולצוו חסן זסנ 3גד דן )טעטנד

 נתוכס לתר 6הם 50טכ5ס טס טטס 50 מירוח כן טע5ס ס5כסירות
 י035 דורס ובמ"כ . ונו' ענ0 קנס נד כתנת מטס ס5 *ץ סנדיסלבוס
 יכול 15 *ין סערביס נין *תריס כליס 5ו )רבות 0סו5רכו 5פי י5כףיסנור
 וגורל )ח( : יענוק יחגור י5ג0 קוטר ח5טון מחרית כ5"5( . )ם3 יפנם5*

 קסס סטה ופי/ סצסריס סקנס סקוס בת"כ דורס עז*ז5 - לעזאזלאתך
 %ו כי ס*51 50 סמרור עבין חס סרטנ"ן כתנ . ~SIS וסי* ומחכסו
 מתורס ומנס קרננות 5סס וכו0יס סט5*כיס ססס *חריס oe5bSעעדץ
 גיוס 5מןנר סדיר סנ50ת סקנ"ס נוס *נDnl~Sb 5 קב5ח פטרייסרס

 נכויו מסוי מפני 15 סר*וי וסו* סחורנן נמקוטות סנוטן 5מרסכיפוריס
 וסרטים סחרנ לכוכבי סעורן סו6 כי וסטטון חורג עו* כומווט*לי5וח
 נפ0 וסכ55 וסתורנן וספירת וסמכות וספ5עיס וסטרינוחוסט)חטות

 וסמ5חמות סמרנ יורת עם מסו* עתו סתומות טן ומלקו טכסיס5נ5נ5
 סנקר6יס ססדיס ענד תחקקו וסמכיריס סעויס סנססוח ומןוסטריבות
 קרנן סיס* נו סכוונס וקין סכיריס סכתונ ונכמון רנותיכו 53סוןטזיקיס
 בכך ורזונו נור*ינו רקון לכסוח כוונתנו סחסיס SJb מללס 15טחתנו
 מנס תן ססכודס 5עוסס סט5ן ולוס 5ט75 מעוךס סעוסס סי נזסוסט50
 סכ5 נותן *5* ססו6 5כנך כקוס לותן ססעווס כוסס סטין פקתילעגני

5טי
 נוסו *0ר כ5 5ט5ן ועמס טנותו זס וסטר לעגנו פרס נותן וסמק

 ממכס נסכין ענויו כ5 סיסיו ר5ס ססעצדס נע5 כ5 5הט5תו סע75וקטנם
 נפס 6ותס טקטית סכינן סיס *15 כי סנור5וח טכס תס נסנתומיספרו
 ד' ופני טכמידס 656 וסטו ונתר 1 56 כעונן נרסס סיס ו5ע65,61ר
 6מר סחבק שכנדו טחנם נחן וסו* 15 טתכס סניסס כי תוכי *ס5פסח
 תרגם ו6ונק5וס נ55 *נחנו *ותו נסמוט 5* ובכן סמם טית 15יב*
 סמו ו5י SlbiDS, סו* וסמני 4 51* ד' בסס ס*תד כי ו5כז*ז5 די"5סט*
 סכו5ס ופומות מרע סינר מבריס רבותינו *סרו זס ותפכי גנזכי50

 טלו "* סטסת5ה ומעיר %וסג ופרס סעטנז קנסת ע5יססט0יגיס
 טסיניס סטסח5ח נסעיר 6ב5 ס0ס *סי כ5 סם כי לחיכו תפונסנקרנכות
 : סטומ*ס *ה 5סעניר סטסת5מ ומעור ךוטס וככיינס 5טתנס חוןנכהית מסיי ספני %וטס נפרס וגן כמכרס כוסים 60נו יחתנו מכקנו
 סלמון וס אטר 65 סרמנ"ן כחג . השעיר ראש על אותם ונתן)כא(
 וטכפריס ומרסיס ד' 06י כ5 5ר5ון 0סקרננות טפני סטיכם 760צמוס
 וכונס עוונותס נס* 56* חינו טרנס וחיכו סטקנ5ו DnS משיכו זס3%
 'ס *י1 פירש"י VID~. אהל אל אהרן ובא )כנ( כרחו: נכל*טן
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 עלהתורה כוית אתךפייהטור
 . סס ססכיח וטחתס כן 5סו5י% מס ונכבס עד וכו' סקר* 0)טקוטו
 פויס נסוס יתכן %50 ההמוי *וסר כוס סטקרי כורתך כ5 סרטנתןוכתג
 0ס עוטר ו5סיוחו נגדיו סס כשסוט רק לנר 55* מועד 65ס5 0ינ*מנוס
 סועד יס5 5% סירן ונ% נרחינו עhib 5 סס ו)סכיחס סן ניניכןערום
 סכתונ וטעם ומחתס כ9 סולית וסיף 5ס'כירס סולר7 1)6  ענוים)ענוד
 נוטר וגו' סרסרת ענן וכסס סן כעכי סקטורת Db וכחן 0OS)DS*ער
 לסרן ונ* נקמר כן 1ע5 )סוני6ס לרי7 פניס כ) וע) 0ס הכלרווסממתם סכל וסכם עו וי65 סקטרת עכן 0יע)ס עד nbo ע5 סקורת 6תמיתן
5%S~b וסג ננגדי תתלם סעסס טס י~פרסס סזכירס ו)% )סו5י6ס מועד 
 *תר וס וטסדרו קנן נדנדי סיום  בכבירת עתתע bSb סתר 0) תמידכנון
 סט ויעיש נו מסתתיך הכנין 4ס0)יס מקוס נכ) ספסוקיס דרך סכןזס
 ק5תנו

 ספניי
 Sb SOh יסרן 31* *מר לכך כ7 6חר סיזכיר )מס מלותר

 נבולו ננוקר 5נם 6סר נגדיו 6ת 5*תו 6תר ופסס טסם 5סו5י%ס5רי7 0סו* וטחתס כן סודית וסי* 3סס ענודתו )ס0)יס ס56ס נננדיסמועד
 גיוס יירמס מא 55טך יפ0יטס 6סר נסקוס . שם והניחם : סקודה56

 ר' סרמצ"ן כתג . למחגרה מחוץ ארם יועיד, לכי( : *תרסכפוריס
 וסופו וכן סטוק* יולי% וסנכון נליווי. סכזכר *סרן יולי* כתנ%נרסס

 רניס נתעסקו סקס ~מד רבים נכמון ושרפו. וקמר:ססורפיס.
 0*ין 060 מנכר ולמד סע5יס מסדר ולחד סקור סניי 6חדאגריפס
 ית? ניסק 6מר ולכך סקור 6ת נסן סמ5ית bSb נגריסמטט6ין

 מקיש פ" משה. את ה' צוה כאשר ויעש )לר( : נגדיו יכנס*ותם וסמורי
 סכפוריס מוס tnS1f 5פרכח טנית 3* ס5* יטיו כ5 ונזמר נ5טווס 06רכ)

 9מס: "ת ס' נוס יסר ככ5 קרנכותיו סכפוריס נעםועמס
 * ישראל כני כל ואל כניו ואל אתרו אל ריכוך לב(ין
 סזכיר טועד bbs )סקרינס סקרננוח 51 0מזסיר נגני) סרטנתןכתנ

 סעי*וס קר*5 וסוסי נתון יקרינוס ס)* סקרנן טקרינין ססססכסניס
 שור ישחם אשר )נ( : ע5טס ידי כ5 נתון *ואס יקרינו %* 0ס5סס
 סרטנתן פ4 למהנה* מחוץ ישחט אשר או במחנת עו או כשבאו
 ע) 1sb/ כרת וחייב תפוס נסר ותסור ככייניס ג3' וציירי ספר0ספסס

 הלטיס 4קרינס מועד *ס5 פחח 6) מעי6ס )* 06 נחון חוליןס0וחט
 טנכי *ים 6ימ *סר כך ולנחר o~ss3s וסב0ר 5ננוס וסרס סח5נ)סיות
 נחת 3ס' עזנה יכסס 0)% סזסיר ונו' ,נח 16 עורס יע5ס 06רי0ר56
 נסעת נסוקדסין סנעס' כעין עולס 6ו סמכדיס סס5טיס עליוויקרינו
 שסר %ו *מר ותכן למס on~b יע5' מועד S~b נפתה רק סנמותסיתר
 4מ ת6וס נמר )כס *תיר T~hS סנני6תכ' שע"פ כי )מתג/ עמוןימחט
 5סמנס מתון סטוי *ע"פ נטוהר *ב5 ירחיב כי כדכתינ רחוקיס0תסיו
 עועד *ס5 פתת *5 לסנינו ורצוי מועד 5יס) *תס קרומס מקוסעכ5
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 עלהתורה מית אחייפי'הטור
 סכת טס תימס וכ"ט olbn. 3סר 5סס מנחסר דיטר יממע*5 כר'וזסו
 עכ% ירחינ סמ ShnP hSb 5ר' 4ס כפק* ד% חון לפמוטי כרתמש

 סער סכחונ ן נטילות ספירותי ומס . 04 ענ6 כרת 6נ5 נסתרמלסר
 סג*טר נמנע . שפך רם )ר( כ%: ניסר % תחוס 3סר DS"1וכו'
 *סר ס%ס צ5ת סתייס נע4 מסעינו 5נח וסמיר כ5 6ת 5כס נתחי עסנכירק
S~boh *5 ביסור ונמכרו סותרו 65 כ*15 ס5יויתיך כמו נסס תכסס 

 מופל כ56ו onb וסרי 5סמיתס סחייס נכלי כolbS 5 ספסרתימריסון
 סם. עקדו וסעורש *ומר סו6 וכן מאדיס לשעיריהם. ו( )דמיס:
 סרו6ס ס*דס נט סיסתכר נמני5 סעיריס סנקר6יס *ברסס ר'וכתג
 סכתנ כמו תו' סכירש כדטות סמסונכיס סיר6וס נענור וסקרונ .*ותם
 הוא. ברם הבשר נפש כי )יא( : נסר נ5 נפם כי כ5 סרמנ"ןנפ"

 ככעס תסס ח% וסוך וספר נ6 ססו6 עפני סוס 5נו סרסרמסוע
JSnoסרחקס טסוס סייגו יכפר 3* ספינו ועוץ חש דם ספסר *ע"ש 

 Db~ 5* *ב5  5רס רם נין נטעסס5י
 ניכר כי ירתקס ממוס ת5נ כ5

 רבינו וסות . תוין סכומם נדם כן סטין סט ח5ב טס6ר סקרנ ח5נסו*
 *ת נ סס 6נ י כתב . ן סרמנ/ 3פ" סכחונ כסו וכו' ז"5 עימון נרטסם

 סנר ר סזכ ועולות נזנחים יסרה ע5 ס כסט5 רי ר י הזכיר 5*ספרסס
 סוס ען סמטהיו וק Sb~r %ת לו לגי %ו % ק ניחלס65
 ציד יצוד אשר )יג( ס"ס: ססו6 נענור *סור סו* כי יגרשכיר
 ס% סכתונ 4מו בזס נס 6גרסס ר' כחג יאכל. אשר עוף אוהיה
 ונעבור . טמ* ססו* דורם עוץ 16 סוס 16 חמור נטרלנו 5יכו5 סנרנעןנ
 וכסות לוס ססס עטזבח חון מפוך וס ירסס ו5* רם כ5 נ*כ5 ס5ימלוס
 חיס ךס וסו* *ותו סרו*ס יתסונ ס65 סמזבמ כ5 קרנ סייכו דסכ5
 5ו וסו פאג"י בנפשו. דמו ניר( l'bS: סגזנח זנת סי* כיועוץ
 6פסר *נ5 נכון ו6יגו שרמל'ן וכתג . נו ת5ויס סנפם כי סגפםנמקוס
 נרז5 כמו נגופו דמו נסר כ5 נפם כי פ" גופו 3כ*ן נפם סיסיסיפרס
 דוריס נ/ צדם מזכיר דעתי וע5 נפס נקר* סכפס נכלי נול כי גפפונ6ס
 תאכל אשר נפש וכל )סו( סיתר: נרווי סייד ימלח ס5* כדוכו'
 וכן קריבס ס*יכס חים ססזטר נעצור אנוסס ר' נתנ וטרפה.נבלה
 כן: גס קרנס ס*יגס וטרקך ננגס סזכירסכול
 6זסרס עזו נסנין סרמ3"ן נתנ * ישראל בבי אל דבר (caירא

 בס ייחד 5* יסר56 נכ5סוס
 נעסרת כמו o)'pib ס' *נ נתח5ס ואמר כבהר כובס (DSS *65סכסכיס
 נסעי 5סס ואטרת 6מר כ*orplh 15 ס/ *גי 5סס וימרת ועי' . תסינר
 מסוים נ5* ד' סלפני ממס 653ת כי כן %רם אולרך bSI *4-עם ס'*ני

 רניס נמקומות וכן טכלטו יריר ו65 13 דבר דן רות כי סו* ידוע כ4ד' *מי כס 5סס רוטר 5רי7 סיס 5* ילוס 6סר *ת יסרהב גני י5 ודברדלי
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 עלהתורה עויין 14,קך'פייהטור
 *תכס עלס לנכי קמר טסתי 56 תמעכו סעודו 06 וסע תורסנטסנס
 כקן סזכיר 36רסס ר/ וקער . תורס נמסכס רבים וכמוסו סרס דנרימס 56* תמר וט5מעז סטר נוחן מטס וקין בכתו *רמס עטר ונחתיסיוס

 נקרן נורגש סמיו 5מכ5ס ס*ער סמכיריס ונ5 מלריס *רןכמערס
 obun1 רעיס כנכן *נמי סחיו סיטריות ע5 כנען מכסס והזכירעלריס
 *מר סערן *נסי ינסו Sbo סתוענות כ5 כי נסע ךכתע כבניןנרכס

 : סתוכנות ונכל ממס סטופיס סיו סטיריים סגם *מרו ורנותינו .5פכיכס
 נעספט נעורס ס6מוריס ותריס 156 פירסשי תע.שו. משפמי את)ד(
 כקטרו bSס*5ו

 טספטיס ספסט 5פי כתג וסרטנ"ן לקומרן. סו* כו~
 יכסס 6סר קוטר ולכן סמספטיס 0561 נפרסת ס*טוריס סדיכין*15
 ונס5וס סטדינוח נישוב ס*דס צתיי נתנו כד.נין כי נסס וחי ~D7b*וחס
 5כו5ס נסס וחי  דרסו ורנותיי . ימיתנו 51* לכעסו *ים יזיק hSn1ס*דס
 נסס כווכחו כפי נמלותיו יהנדס חיי כי תכ . חקותי כ5 חוזר וע"כסג*
 אר-ש *חד: נכ5 סר*וי כפי כולס יס סח גי מ יכ515 סלמון כי עדוכו/

 נעספטיס עסיס וכתנ 5חוקיס טספטיס סקויס ונו'. תעשוכבנפטי
 צריות סטספטיס מיכסו וקטר סרנין י4 טספטיס כי נתוקיסוסטירס
 כמהבהו כי סעמפטיס ויעקוש שעירס נסו סיין ונחוקיס ונרלוכסנמקן
 ולרקסטספט

~SIDD 
 כל אל איש איש )ז( : סמוקיס גס נממרש יסו

 סרג וכתנ מפורס *יכו ככריות ליסור כעס סרטנ"ן כתנ בשרו.שאר
 טיסתי סוד נדבר ים 6ב3 וכו' סטינו 5טכט b1Q כי סגנוכיסנמורס
 ובר כממגן כי עור וכתנ נפצי. 3*0 5* בסודו וקני ע"כ.סי5ירס
 הסור סו* מסכו יולד 65 והסר סמין נקיוס זו5חי נתוכס ונמרסטרוחק
 מכ35 וסכריות מתורס *ותו *סרס ט י55ח ו5י נקיוס טונ *יגנו 6סרוכן

 סט5ן דעת ע5 סעו05 דבר סו* וסגזרס מ5ך גזרת ססס דבריססחוקיס
 ספי* בטכוס וסתוכ5ח סכורן סייוע וסו6 מלכותו 3סנסגת סחכםמסו*
 ץ פירס"י . אביך ערוה )ז( : יוכליו לחכמי זוווד )כס *ותרי יגיד51*
nreסרמנ"ן וכתנ . וכו' *5ת ס*יכס ימו לסני* *מן וערות *נין 

 ע5 טזסיר *3יך *חי יערות %י7 כרות *5* סכי טסיק %ובסנסדרע
 מזמיר קינו 5מס לדכתס חמש וקני כחטטת במוננ לטייבו מטססזכריס
 וכבוד סתורס חמסת 1*51 כסיסס כרות כס סזכריס ע5 .ו*מ 3נן קגס

 ינ05 עמס בנויו כי *סו ע5 ינ6 ס65 סמזסיר *חת ו6זסרס 6חדIDb 1*5 וערות 36ין כרות כי יפסס ירך ע5 כעיני וסנכון . יותרהזקנים
 רעות סחיס נס כסית כי סי* *מך מקטר חסו *מו וכרוח *ניוכרות
 *מו פסי* *ניו כרוח ע5 ססזסיר וסחרי *3 וכרות 6ס, ערותסטית
 חג5ס 5* *נין קסת ערות וקטר *סו ס*ינס 6נ קמת ע5 וסזסירחזר
 חוץ* מולדת או כיח פולדת )ט( ? *סתו Sbl *מר )* ולכותקרנ 5* קסתו Sb פירוסו חנ5ס 5* 6ני7 *חי ערות וכן סי* *ניןכרות
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 וכתנ . ונוי סו5* 365י7 ס*ומר 3ין קיים 365יך ס6ומר ניןפיש"י
 סכסו*ין טן סגלדס נין מלטו כלחותו ממזסיר ספסט דרן וכ5סרמל'ן
 עטס וסכנ נחזן סתפסס זנות דרן סנו5דס נין וניח 15 ס6טססככיסס

 ככוך 5נסונ סר*וי נר6ס סיס *ניו נח 1Db *51 גת ססתיסס Y'sbכי
 ע5 5סזסיר לריך ולכך סוגות מן 0633 51* סנסו*ין מן ננו5ךסס*חוס
 3ת ערות וכתנ *תר נפסוק עוד JbQ מן 63חותו סזסיר כן וע5סתיסן
 5סזכיר וסולתן סנסו*ין טן לניו 3ח *חותו פ" *ניך מוקדת 36ין*5ת
 פירם 1Db וגנח סתם %ץ 3ח יחותן ערות ע5 ר ססזס נם3י5זס

 טן י3 דנת נרפס וסיס נזנות חון מוות 16 סגסויין טן נין ניחמידת
 מתורס תחוס 5* *ו5י כי מותרת ס תםסוגות

~bd 
 סזכות מן סג* ספים

 חזר 5כן 5ו וועיס סכעדיס ס6יןנענור
~Dbl 

 %יל 6סת נח גנרות
m51Dצנת 55טד *ניך lub ען פגיו פסת נת פיכס. תח05 סנזכרת 
 כי פ" ס*נ מן ob~ *51 מן נדחוס ליסור נח סננני ונעבורסגסו6ין
 *חוחו ע5 ב6 ס6ס יאוין 5רנוח דורם דיבמוח וננטר* . מוות כוןבטר56
 nch נת ומסוס *חותו מסוס מחייב 6מו ואינס קניו קסת נתוסי*
 חט*" עלת תרגס *כקלוס הי4,. זמרץ הנוה שארוה )יו(*ניו:
 סילר סעריות סכ5 6ס טעם סרמנ"ן וכתנ . לחטו* יועלך מילרןופירם"י
 לעסות זטס כלסר מנזרת סו6 !טס סם כי מעגין 536 לחטו*יוכלו
 סעוף כזנות טזמס סמל. וכלר 51* ומס יקר* סנונם ו5מחסנס65חיו

 מענין סגות ולמס ולמס ונת' נ*ם' QDI סכתונ *מר דעתי ולפיODi סי* מ onb ע5 5ני נפחס 06 מנקמר כענין זמס יקר* נסתרנטחסנס
 קרנתם נענור mnb3 ויחמש למתו מסיי סיחת כס כסיסכנסרסר
 ולת 6סס ית טכנ לסר ו6ט יטר וכן ונתס 6סס ערות סכתוג*מר 741 מדות תסע מנני וסי* זטס 15 סתיסן סכינת תסיס וסנס ונסוךמ
onb*5מ וסטעס *פתל 06 וערות חמס 5* למחן נת ערות *סר ו 
 סקרעות ולסר תקרש 5י נסרו ס6ר כPh 56 5 *ט *מר ר(פרססנתחיח
 קרחות כממסרו ועמסיו מכס כרותל כי 5דנר טעס ונחן סתרמסוס
 זו קרונות מסן מפני *סורות 156 מנס קוטר סכס סירס כי *סרממתו
 תקח לא אחוהה אל ואשוה )יה( זטס: נסתיסן טסכנו ויסיס5ז1

 ר6וי *יכו 5ז1 זו וחוסנות *חיות ססן כיון ס*יסור טכס פ" .לצרור
 וימס ועמס ונתס נעמס כן פי' ו5* 16 זו וטכסו לרוק לוחןסתעסס

 בנדת אשה ואל )יט( : מיחס sbi *פ" וקמורות סקר סס *ותןכי
 סזסיר 5כך יותר 4 טלוי פיריך נסנין סלמון סיכס . תקרב לאטומאתה
 סרמנ"ן וכתנ . נס ליגע *פ" כ55 *5יס 5יקרנ וס5* יותר5סרחיקס
 סולד וסנס סזרע לקיום רק סטסג5 מכתוב סחיר ס5י סכחוב יסרסס5כך
 נרסס יסיס ופס יפנינו יו ממגו סטתס חיים נע5 כ5 ימית סתותסס גסו* סטכג יגסוס ופיך כ55 כולר ים" 5* סגדוח ומדם סיסס מדםנולר
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 עלהתורה כלוין (ון(ךפי'רשור
 עטו וחתכרנ תחר דס נו יסע ob ולפי/ כי3 מבענר bS  זדותדם
 ט4רכ. *ו רכ מחץ נו יודיו יסות bS ו6ס תמימנו נדות טדסטפס
 ותעריל נסיר נרע ם5 נטר*ס חניט סקס *מיתי נסיון נו סג-וועוד
 זרע סטנם כי סוס כטפח פות ט נתריס ירקו ענס נתחיח נס3ר6ות
 כ5ירסכמת גזר וכן שמיס ורוכב ממזק ולים נסנטס סטטיתכפרכס סי* ומנס נער6ס ידנק סיויר ורוב גניי יולד מנס סמ(יק)סרכ(
 תמר סנדס טוטפת וקוטר טוט*תס  ננוח סיטר וסו* כ4ו כיחסותסי
 . נטפס לסם סשט*ס סטפרע וכקים כסרן סי* מ טוט*ס DSeIנס
 סטקור כי  דטיס סקור 6ת נדחס וסיע סירס טקורס 6ת טכס סוסוויחנן

 * ססזעןיס סרומס טיס טטכו ושינו סינ5ס 51* ר*ו47סתס ססו*סססחת

 גס חטסר ומז נטיס סתטט5 עו סוט*תס יעי כ5 קוס 4רע נחפריוסכס
 תתו לא עמיתך גהצת ואל )כ( עטרי: גקייס וחסםנטמסנתס
 סטסע מ %רייס ר' כחב . לזרעשכבתך

 נח"
 לפריס *ן חשיש 5נן

 ט5יחות 3סק3 ומכיורנ":
 מגוי

 סנסטס תתעות סכעס)ת קתרוס וסלאמי
 נדודות חופנות טוס ויה* סו* 5מי סזרונ יודנו 5* נד סימור טכסיתזמר 5זרכ ס6מר כחנ וסרטיכן . קנטרי אסרס וזרע סכחע סנטר .וכיק
 נכנור כי זרכ סכנת *וחס Pb וסכה נסוטס 6טר ורכך 5סניססורכות
 נעטר סירסור כי סזרע מזכיר חרופס נספחם וכן קנ*חו תסעמזרע
 631 נס סכרס *פ" כי זרע Db" 65 ונעוכס י(ספתס טן זרעסץ4ד
 3גטרי 13 *סורס כסיתו סיסת נכנור כי בעיני ומנכת . חיע זרעסולי*
 ע5 סזסיר וכלן ו5כסק psn5 עעס עסוכנ *פ" סתסיר נרפס סיסנ4ד סכנחד תתן % יטר סקס 15רע יוסר סולרד נס סנונע כ3 ינקס631
 *סר 51* . נטסנ5 56* סזסיר ס% יפרס קוטר סולרד כן כ3 כרימותתהבי
 נסן סס*סור הנדס ינסר בם6ר 36* כן *טר סn1SS esaas *3כ6ן

 וסזמרס טו75 ססטס ע"ז סרטונן כחנ * למולך )כא( : סגתינענור
 כי כמג *נרסס ור' . 5סס ידוור נטלריס סיס כי סידיכם: ני4"*רוכסות
 תתן לא : OQS -וכ סש סו* ונס עטון נכי תוענת ט3כס ססו*יחק

 סיעסרכו כד חיע ם6ינו וסעגרס כתיכס נו כתג . למלךלהעביר
 סכוטריס סיענירוסו ו3* סרעצמן ופין . נקם *ותו וסענירוכמטרים
 %ון וגס סכוסריס נסכנרת טיתס סו* יתחייב rb כי ספירותיכסו

 3כוטריס מוסרו bSh נעלסו סו* טסטכ ב6ם פחו נכו טורנירספסוק
 טענירו וסות Sb5 צוחו וטחזיר" סגסס 16 תנופס 13 עוסין ספטריס4%1
 נרפס זס כ5 וכס פטור. עלטו סטכניר Db~1 מסרי סורפו סיס51*
 וגס *וסר ססכחונ ס6ם 3ט6כ3ח סנן סיס מ ספסוקיס טסכרכנסיני
 16 סיסרץ עד נקם קומו טעבירין מסיו )*כ3ס נקם סעגירו נניסס*ת

 נ)סנ טח וסו* סם4נת ע5 רנות פעעיס עכבירין וסיו ב6םמיטות
 סחור 12 סמתטסת סר*סונס סעגרם עמכת טיתס מהב סו* ומכססחם
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 החררה על מותאתרישה
 סים )כויס *ב) פטור כגטו מסמכביר קופר סוגרך ולכך ס"רבריוב6תר
 כשרסס SISn סכ* ע וכתב 5עו%. קרבנם סיס זס כי 13 *וכלתסחם
 5סע. סטקהמיס מכס 'Db טע* I~DS טכסו 4161 טקדמי *ת bDU )עען )וער ט סוסיך"קרת

 כבירס כ5 נכבורס קדמי מס *ח ורמוי
 סנכרס 56 י4ן וקניו וקים סתטורות נכניוח יקטר כן כי רעניסתטורס
 )טל7 עורכו ססעקרע מפני כן ס*ומר ויתכן . קימי סס "ת ת"גלטכן
 טע*ש קלנכותיו כי סעקזם bDun קרנן )סקרינ סטקטו Sb נ6 לו6חר

 מכתש כמו מכסס נרכס סכטע* )ע31ס bDU כלטו וסו* 3מסותועמס
 מגוש יסטגמ כקמר כי ססס ח315 נו וסזכיר גסס 3טט*ס וידעונינ*ונ
 )כב( : סמם מ15) סו* 5מס קרק טנסעתו ויקרע נורכ סטולך *תמכבד

 מפורסס וסנסעס מזכר טכס סרטנתן כמג וגו'. תשכל לאוששוכר
 ונתנ . יולוו )* עססס 6וס מ סמק נקיוס וקינו כתכנ ונר סו*כי
 *וסרס תסכנ bS מנס *גי *ת nDb סכנתי מן סם65כו *תר %רססר/

 נכל סלמס סימם )6 )טס כדבריו ומס סרעצשן ע4ו וכתב . ו%סכבועוכב
 טכס *נ5 סתורס נג3 כסרות נכ5) סכסיס מ סכנתן תמן )* נסטסונכ5
 ווכ כי סזרכ סי5* כדי מסוכנות סחן נכנור %י *ת 6טססכנתי
 ססוסיס רפיות סקש סיחסוס כסו סטן טן *ו סחכוכס ען ינ6ססזרכ
 ס%הם נמטרו מס ך*סן ססס סקרעים נגסוס פיחי% 6רנעיו5תס
 : נמכרוש נוטס ללצן סק מ מ"כ טטגו bS bY לותו סננו 65 ולסוי5*
 הכמע ebno סרטנה כ6נ rulp. ואפלר הארץ ותממשונבך6
 סכייהז וסנס סכומחע ססצסמע הזקיל נסס סתטט6 נכנע סכריותנככק
 סכ5 3ר* סנסמ om סחן גן סכנק 5% נהון ת%ומ וקינן סטןמעת
 ימל פרג נ*רנותס הבס כס כ) כ5 ונמן 3כ4וניס סחתחונש כחומס
awשן ")ק שסר סיטר חסו 3*5טגגינות נתת כ*םר rPSb ob~b (5כ 

 סנלטר כמגץ שהיסס סריס החנם בהטיס טז)ות וכולס חלק כיסכטיס
 נותרתי ופני רלתיכ טלכיס D~b ונקרלס %נוי כוסו פרס ערכותוסר
 5כ5 כשממס ולדוני ס*5סש %6י סו* סנכרן וסמס D~D ט4מ יל)סס

 ע5 וטותן ס36סיס 56סי סו6 מ יקרש %ק כ5 טסי *סר שכןשעלס
 והפרום סכ)יהש עטס)ת הקמיר בסרוס סרוס %* כ) יפקע וסו,סכ)

 6ק 5% %3יס ס6דעס ע"מ כ5 מקץ ק ושחרי סעסרתיסעערכת
 טן כ4ס נתן )* 5ממנ טיוחדת ס' כחוח סי* סיטונ D~D5Dbקו*)

 6וסביו זרכ סעו סטיהן 3כטו פוחס נסכחי)ו וטוסך סוטר קיקסט65מס
 ומייחס וכתיג ~pb כ5 )י כי סכעיס סכ3 סנורן 4 וסייתס סוערוזסו
 כ% ס6סריס *וסיס Sb 6תס מחסיו 3* )*לסיס 3סס 6סש וקני 3כס4

 ונתיחס טספשו וקת חוקי ל6ח טוותי כ3 *ת וססרתס *טר ולכןימסו 3סיוחל סם5ות וברונו מעריות נקדוסת לערלו סיומנ. סכם קוסוסנס
 *דעתס 6ע תידמו *תס ללס וקופר וכתינ 6חכס סקרן תקי* 1)*6ותס
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 עלהתורה מית אתךפי'הטור
 e4D~O טן ססנויכו סכפש מן *תכס סנ57תי *סר *ופיכס ס'*כי
 565ר(יס 1% וצנרך פ* טיסש לקרל *ת 5נו נתמו ע5יסס סריס 5סססנפן
 en~h סטט* כ3 תקי* למס כמקת. מסי* סקרן וסנס וממו עיוחדסוכסיס
 5כ5% טי7 שמרס סדת וספרסס . עריות וטנ5י נלך בתנוי תמנוןו65
 נטמעו 56ט 3כ5 כי OSb נכ5 תטט6ו *5 כומס ש וקטר עריות עם%ו
 סטסדס *ק גוע סנכנז נסס ססכ3 פי % qb 5*ח במולח Sab ונףסנויס
 סריסס *חד הותש וסעטיס ע5ש ססום5יס סטסרתיס נעבור ס5עסנס

 נכריס ס*שי(ות כי סתרן %ר 56סי לחרי חנס פ4 חס *וחס נסמגנת
 שם רסקם ישרן *6:י טספט עכו 651 ט6מר חיו ענמ5תו סרסנקרן
 ~DOOS 6ת נעלוס נ*רלס נענסיס סיו 65 סכומים וסגס 6r~boח
 נס ס5ת כטעמיסס ועסו Sb9P 65רן ננוגס 656 סטריות 6ת נס5ס5ת
 וקציכן obb % מקין כסי 5*ר7 נמזלס סור ט*עלס ווסו סמליות6ת
 סקיס יסר56 6רן יסינח לכמות המטרתס נם ושנע וירכה נספרי6טר
 ומולק ספץ מונת שמן CnlD1 תפיהן bSb ננסת מיינ 1)6 מעלותככ)
 תנקב טסת תסו וילו יש ס"ס שרן )יוסניס סטלוח עוקר 6נ5נסס
 סנכר *!סי 6ת מסירו 5*רן 2י*תס נמסת עטו *סר ולכי קניתולנינו
 נתח5ס בודך רח5 סטמס ע%4ע נתככו 15 5נךו וססס נתוככסלסר
 %ישר DbP)b סיחס וסי* *מיות סמי 3*רן סכניס %* 65רןני*תס
 63רן נס נגע 631 שכס בוקס קורס עבניטק סנתענרס ונר6סס*חוס
 תכעיס 5נקס "סדת סר סו* כי מרכל סי%) טפסוק ע4 חסיד 1*3 .כ55
 ניריחו 4סשע סנר6ס bb סר מש וכן וטטס5ס ט5טת מר hS יס4*5)נ5

 נהולס נסיותיגו ~ס מסיס ונל מ3מעוחיייס DInSS סלמו סמס כי %סר*ס
 ורצותינו סכריות בעטר כעממו ככען *רז 6נ% כי סכחונ סזכיר וסנס .מרן
 סקרן מ oD1b תקי* סקרן כי *סר 6ב5 ס*וסרס ממר 65וסכתונ יכמסי *65 ענס ס63 ודכת 3*דס סי%רס סכת עןסס ססחסרוקטרו
 נ46סשעעבות פתסריס נדנד כנעע *נמי סיו %* ס56 המועגות כ5תתענ
 סתועגות ככ5 עוסיס טלריס "נסי מנס טעיוסכתונ

~Sbo 
bS1 תקש 

onibט5ו סככק %56 *ותס תקי* הגויס *רלות סקר *כסי 51* *רלס 
 עונם סשקפ טעת מ . ותקיא סכ210: וקטר . וקזטתס סקרן5טכ3ה
 הנפשורז ונכרתו )כט( : "תנו וט/ עע4סס ל5ס סר נענין4~ב3ס וחקי* *ו *ותס סקילת כצר כ*5ו וסכרת סכנכמס ע5 סנטרע5ש

 סנ*מר ס*חד עמינש נ' סחורם נכריתות סנס סרסורן נתב .העושות
 וננרתס סעוסות  ימצזופ ונכרתו כלן סנ*ער וסמכי סעו* סלים ונכרתנו

סנפת
 ונקמר נס עונס ססיי סנפם סכרת סכרת סניטר ותסוימי סרניי

 כדיינות ורכרתי כמו וכו' סחי* סנפם *ח וסתותי ר(כפוריסגיוס
 *וסר כסיו* מסו יווכ 61יני סקוס נכ5 כרת *ומר ססו6 3פיבספרי
 סמוכי כי סענין וניקור . ינפס *נדון ל65 ספינו יכרת ע5 וכו/וספנותי
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 התורה על מדתאהרלשז
 ונכם5 עסו חדוותו סגנרס bSb זכיות רונו *ו לדק וסו* ךס *וח)נ

 נפמו ויין מנס ממיס ססס ננעוריס וימות ימיו יכרתו מסי*בכנירס
 סטוניס למשמיו סר*וי כפי סנסמות נעורס ח5ק % ים" *)*נר~כרת
 ונכרת ניטר ומס סתתי" ס*חרי סכו5ס סו* סג* )כולס חלק )1ויס"
 מזכיותיו טרונין כוונותיו יסיו ססו* סחמר סחט* עם וקמר . ס0ו*סיים
 טן מתפרד 5*חר סחוט*ת )נפת טגיע סחטורס סנכנירס סכרתעונת
 ססי% סנפם ונכרתס נימר ל5ו וגג) סנפסות עלס ממיי נכרת וסוףסנון
 ככנין רניס 5ימיס ויגיעו יחיו פעמים tsb ננופן כרת 5סס *ין1561
 סכוונוחיו סי *נ5 רנותינו ס*טרו וזמו נרמעתו מקרין רסע וטסנט
 סכריות טן נערוס פ" נטופן סעו5ס *וטות פוסכי תכ55ן מזכיותיומרונין
 וניסחן כ5ס גופן חרם י"נ )מחר מדם י"ג מס וגדונין )ניסנס?רויך
 מנכרת ממור גרת ויס . סלדיקיס רגל כפות תחת טפורחן ורוחנמריות
 חכרת סכרת ספר טלוחו ולת נוס ס' דנר כי נו מנקמר תסו ונפתוטפו
 ננוכר ימות מסו* קומר סנט 5כו)ס חכרת סוס נעו5ס יוכרת ודרסוונוי

 נקער סזס סכרת כפ5ולין סנ* נכוסס חלק )1 וקין סטתיס נתחיח נפסו תחי/ bSc נקומיםוחייתו
~Sh 

 עת נו  דרסו נו ורנות ומגט כ"1 בענייני
 זס ספר טלותו Dh1 נתורס פניס ומנגס כע ספורק זס נזס ס' וברכי

 חייבי כ5 סיין כריס וכן . י~כריתוח נכ) *ינו 536 ננסר בריתממפר
 ססוקסו ויתכן כרירים נסס סכתונ מטן bSh נזרעס כרת נעריותכריחות
 סכריתוח כי ותסכין ותדע . כן *ינו סכריתות סיר S~b 06 וס סכריוחכ5

 נכונס סכר ונטחן טיתס *חרי סנפסות נקיום גדוף נטחון נכפסמנזכרות
 סנפם כי יורם עטם טקרנ ססי* סכפס וככרתם יתגרד נקמרו כיסנסטות
 קייטות ת0יינס חטיו 5* קמר סנפסות ום*ר בעוונס תכרת סי*סמוע*ת
 נס *סר סכון כי נס כונס ססי" סנפס מפרס ולנד סע5יון נויופכיו

 נשקיו נפחס *סר ס' גר ס*דס כסמת כי סענין זס וטכס . יכריתנססו*
 כוייס סנה 05 ותסיס סרכנתס מתפרד טורכנת ושינגס תמות 5*נעונס 0יי וסנס חייס נסמח נשפיו ויפח סגיי כמו סדי ונמטח עליוןמפי
 סכנד5יס ססכ)יס כקיום 5עך וכוטד רשוי קיומם ל53 כטורכביסוייפסד
 ישטר *53 קיוטס יסיס סמלות נזכות כי קוטר סכתונ סולרד 5יולכד
 b1CI ססו* סר*וי סקיוס מן ותפרד וחטט* תתגלף סכוכותנכונס
 יחיס ממטנו סליקן טן סנכרח ככנף כרת מתורס נסס סתפסססוסון
 כי פירסנו וכנר . נס5וס כטס Slh עמס טקרנ סי*ער עס b1clסרסו
 סכסיס מן עגתיס כונס *ות נסתו *1 נסנטחות סנתורס סיעודיםכ5

 נכשן סזסיר ו5כן טופח נדגר סתורס ותזסיר תבטיח ונעורססכסתריס
 סכריתות ומנס רשוי. ססו% נקיוס תנטית %51 נס ענין ססו*נכרת
 עוגמים סכתונ סכוכים "כד ערוה *יסורי נענין ורונס וסםסתמית

 נמשם דנר סכריות סתוי ספני ס3גבי)ם נככייני למד טיחת כסוסחעוריס
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עלהתורהקז.ישיב(פי'הטור
 דמיס ומפינות כךות גווי כ"ז 5כעס מ,כיריס וחכמים בתורסטרוד

 חיות נכנור סננוכיס נמורס ימר וסרנ . דטיס 5ספינוח כריותטק7ימע
 סמכמו5ות רצי מסם וסדבריס רנס נו lhno~. סמסג5 צכנין גדו5 ס76סי5ר

 : ט0ס )ייסר גדוף קונס'5ריכין

 קורעתםכ~רישרז
 Y'ns ספרסס זו סחכרס סרעפת כתג * תהיו קדושים יכ(ים

 סס5סיס קרבן ענין 03 סמוברספני
 . עכ5ס 50 נפקסס סכ*טרו וסתועטח סעריה עוגם 03 סטפרמוספני
 כרוס גדר טו65 0*תס סקוס כ5 סכריות סכ5 חסיו פרומים רססיפ"
 טן פרומים יוסר בו 61 סוסון כ נח/ רוויתי סרטנה וכתב . קדוסס טו665ת0

 כד קדור סיני כמס נתעכ סוסון סו* וכן סתם פרוסיס bSbככריות
 פין ולכל פרוסיס *חס תסיו כך פרוס סיני כסס קדומים 6תסחסיו

 נתלטש טקוס נכ5 סנזכר פריסות סוbSh 6 סכריות כ5 סזו י(פריסותס6ין
 עט*כ5יס בכריות סזסירס סתורס כי וסכנין פרו0יס נקר*יססנכ5יס
 נע5 ים5* 61"כ ויין 3סר ו*כעת נקמתו *ים ניעת ומתירסס%סוריס
 נסונ*י ו5סיות כסיס 3סרנוח 16 *סתו נזמת סטוץ )סיות מקוססת%וס
 נתורס זס ליסור סוזכר ס5* סננ5ות נכ) כרלונו וידגר 5טו נסר וקוכםיין

 ס*סוריס ספירת 6חר סז0 יתכנע נ% 5פ" סתורס גרסות ננ5 יפיסוסנס
 טן )טעט סטותרות ען פרו0יס סנ0יס כ))י נדגר ולוס )נמריס6סור
 ספסרו ככנין טמנו סמלוס נקיוס סנורך ספי *)% נו יסתמם ו65סטספ
 ספן טן כקמו ויקרס כתרכנו5ין נסותשס Sib טלויס ח"ח יסו bSnח,"5

 סטוט*ס טן עוטו יפרום וכן קדות סנויר סכתונ סקר% נמונמיכוטו
 סירן עם צבוי ססזכירו ככנפן בתורס ממנס סוסרנו ס5י פי כ65ץ

 91 סמת  nhDIDO  מתופרו קרוס סמיר מלקרל  וכפו )פרוסיסטדרס
 סנטים סדרור וטן סנסס סיכי)ס צריבוי מסחגי5 ותנוכו פיושטור
 סיניע כד נוס עלטו ויקדם ננגס דוצר פס וכ5 מכתוב ססוכירכסכין

 ר/ כ) סימרו כהולפושות
 וניס טישיו נטיס סיחם סח ס5י חיי*

 עד )נטרי ולסורות סין סכנירות כ5 מפרט *חרי סכרזית סויתסמלוס
 וסחקדסתס סימרו כעו ונגופו ב-יו סנקיות סס5ום ,*ת נכ5)מיכנס
 סתורס דרך וק *חרונים מיס 156 קדוסיס וכייתם ריסונש מיס6)ו

5כ)"
 ומחן מס% וכ5 כשיניס פרטי למסרת 6חרי כי נזס נכיו%5 ולפרוט

 סיורר נכסס סיכנם וסטוב סער וכסית נכ5) ,מר 5חנירו 6דססבין
 ספסר 6חר מנת נפנין וכן תבירו 5ר5ון סדין ממורת 5פניס וכ5וסססווייס
 ופ" . חננות ס%מר כ"י נכסס סטרחיס כ5 סחיר נעוסס)יכות
 נו )דנקס סכזכס )וסר צולקיכם. ה' אני קדוש כי : מלערסכתונ
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לק,דישלםשי
 וקוס: סןנרות;. סנכסרת סריסון סונור ככנין וס וסכס קדוסיסנסירתיקו

 כ5 לוס וכקן סכבוך ע5 לחם מס כי תיראו. ואביו אמו איש)ג(
 ולש סימרס ל לוס סס מ השמיו. שבתותי את וקמי:סמור*.
 האלילים. אל חפנו אל )י( וקטר: סמטייס. ש5ה

 5נו יפנס .ס5*
 bib ססס מיתננ*ו סעתוות סינופו 6ר תועלת נסן סט 5ס*מין3סן
 . עליון ננוירת רק כת-ס ו5י..חנ* ותוכו D~O נעיניו משכיסס כ5טיס
 וק פעמי". יסוייר-.טסכח . לכם .תעשו לא מסכה ואלקי :ויטר
 -)ה( וקטר: . סדניוח עמית כנגד מטלות *15 דורס רגם ויקר*נטדרס
 o'S~Ses סכטדות וכ5 סעיתס ספסר *מרי כי . שלמים ~בח תזבחווכי

 סתליס 5רלונכס "3י 15 תזנחו 5* 5סס תזנמו כי 6מר טסכס5651קי
 כפסנו ס5י וסלגנס 5"דוניו. יתרלס ככנר נכס הרלס לפכיו 5רלוןעצוותכס
 ע5 סנכנד כמס כנודת תכסו ו5י חוכ5ת סוס סל5מיס נכנעתסיסיס
 . 5נכ4ס סנ*כ5יס ק5יס סקדסיס ססס בס5מיס זס וקמר .. פרס 5קנ5טנת

 עפני *1 .  סקדסיס נקרסי וכ"ט רלוי/ נכוונס מתסיס במחסנתסמסמרו
 O~DSC* נח גני סקרינו bS רנותינו ס*מרו כסו יסרתן 50 ,טותןססס3מיס

 נתח5ס טכיר *יכו סקסן- כי 5*נ קודם ס6ס 5סזכיר טעם %רסס ר'כתנ
 לסטור סקס, כ3 טלוס ט פנת כן ולתר רביו. כן ובחר *מז Dbכי
 ניוס,ססניעי. סמנת 56ק" יכיר כן ולחרי סטחצדיס צם*ר ככס pblסבת
 חייבים כי רניס זמון תירקו ולסר  סלרס ודך לתת פעם *טוקטר
 36קיכס ס' *כי וטכס , . ססנת נסטירת וכןן ו5סכרימו 33עדו, _סרוקים
 5ססתכ5 נ5נ *פ" תפנו Sb ' . ט3*כס טנ5 סגננתי העסיתי כחומתפסו
 . .56 מגזרת וסי* slse' רופיי כטו סקר דברי סס כי כן וכקריוצ546יס
 עטו *תר o1SbS לורך *ין כי סכ5יתיס כח 5קנ5 תעסו 5* ממכס61"י
 סרויס כי חכסו' תפכו' רניס נ5' ויטר *לפיכס. ס' *גי *סר כןע5

 ונקלרכס וטעס . עטו יסתץ סו* כ*5ו סונר טגנם ופיכו מעסייןהכמריס
 מקליר תחגו כן מסם5מיס ס*יטוריס 5מס נתתם כלסר סם5טיס זנת*תר

 סזסרתי כי יי 5ס3טיס ונקלרכס נסמיכתו *חר טכס ססס. מכני6ר%ס
 סתותירו *תכס טזסיר *כי ונקוגרכס תותירו bSn כלטיס נזנח*תכס
 סלויתין כיון כי הנכפו 65 כן ו6חר ולנר רככי . ו15ן 5ככי פ6סותסעירו
 כי רניס רסון וקטר *תריס טם5 תקח ם5* למס 0סס הכנוד טס75סחפן
 *55ך סטופקד בפקדון חנתסו bS וקטר נננ. סו6 גס ועתריםסרו*ס
 עקס bSn תסקרו 65 וקער עכתס. סו6 כ*15 סרי סעיד וחיכו נווסיודע
 נכ5 סחסוד כי תמנעו 65 כן 6חר וקטר כלוס. עריו 15 ספין טסיעעון
 (: )כ"כ? סטסניכ להכניס רניס רמון תמצעו bS וקמר למקר יסבב"3ס,
 סנכבדיס ע5 ססזסיר דסכסדרין 3גט'- ספרם * חרש תקלל לשי ( יר)

 ספהותיס כ5 וסזסיר וחזר תתור 5* נעמך וכסי* ssr 3י 46"דכתיב
 ואך ע5 כת3 וסרענ"ן D1b. 5כ5 וו cnb וממס חרס תקול 5*7כתינ
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 התורהשיעל כשק7ארשי הטורפי'
 נק55תו ע~ק95 %* קמע סf'1b *3 כי תרם קעת כ5 סזסירספסט
 ססהירס וסוד . סמתניעש נפוסעיס נוסר 5רי7 וקין ע4ו סתורםסזסירס
 כן וכ5 ממס ירי bSn סכור ומכמן מחרס טק3) סריס נסוגי:סתורס
 נטום5יס צחר 1bS וסוסיך . סנסתרות רולס פסו* ~PSb'1 וירקת*מר
 ימנחו נסכ%תס סכם ממת כי רנות חק5ות וסדיין סנם"1 ונקית .רסס *5* ני~ספיס כלסר ממכבס בחדרי 5ק55ס ס*נמיס דרך כי היין3נסי6
 לרע )מז( : לרן הומיו נמפפטס וסס D~'b "וס ויתפוררו*ופס
 סיורן עק5ס 4 וסרק *כ4. יוכתן תירגם ננרון b~p ואן קו5 מרמתלמון מסוי סרמנ"ן פ" קורני 51YD 65 *וכק3ום סתרנס מס . רכילתלך
 מי קון וסו* ע4סון ויכף ים כנסטח כ4ו ויכסס . 5" ויכ5יתירגס
 וסנוסס כמורק כן תרגם ולכן מלוס חתון נ4 חפנו ומודיע קו5סססמיכ
 נגרוכס וקטו סמום5 לפני 16 נרניס h5b סרכי3יס דר7 וכןוסנועק
 יותס וינידו בסס ציפורו כד דנריס סמעו כי ירמוז נעיניססויקרנו
 דם על תעמוד לא : נרמזים נוססין פ" קור5ין *וכלי נקרייס כןכ5

רעך.
 דקר* וסיפ* *חד 5*1 סכ5 סתו* ירע 71DSD' ו5* כתיג מ37י
 ססו5ן כי רען דם ע5 תכטוד ס5* כוי רכיל ת5ך 05 ורה"פירום*
 סורג סרע ס23ון חכמיס סימרו כמו ויסרגכו ססקנ3 ינ* ממרו ע5רכיל
 עומס תרמסו סיס י"מ . בלבבך אחיך את תשנא לא גיז( :ס5סס
 תוכיח סוכר %רנס *5* ויותר חתר מתכסס %151 תעמר י5 %סור-דנר
 נקנס סכ*חס לכסות ססוכ*ין סכרך נסנור נ)ננן *ער כתג ו:רמב"ן .*ותו
 .עליו תשא ולא טומר: תוכחת 55מדו כור וסזסיר . נסווס סכתונודבר
 סת*סונ 5וס ועוד *ותו. סוכתת 51* יחטט נחסר פסס ע3י7 .סיסים .חטא
 תוכיחנו 5% כרלונן ס5* 75 בעסותו 6חין "ת h)cn 3% סכתונסימר 6נימ5ן *ת *נרסס ומוכיח כמו תוכיח סוכת כי נעיני וסככון*ותג
 15. ותכפר חטיו כ3 ויחודס ימוג *1 73 יתכל5 "היתו נסוכיח7 כי 15תנץ 51* נקנן סנ*תו לכסות תט6 עליו bcn ו3* עמדי ככס כמותט7וכ
 כי 5ך סיכסס מס צקך תטור ו5י ממנו הנקום ס5* סזסיר כןויחר
 פסכ סימחס מזסיר ו5כ7 נקנו סחט* קכור ינ5 *ותו טנא ס5*יתכן
 ואסנת סימר כמוסו *וחו סי*סונ טזסיר כן ואחרי ט5נו. ותטיחו*חיו
 תניו *ת סי*סנ ס*דס 5נ SJr % כי י~פ5גס %ון וסו* כמוךלרכך
 כ5 15 סיסים סיחפון כד )חנירו סי*סונ סתורס 5יותס *5*כ*סנתו
 רעך יטר 651 לרכך *סר ולכך ונחכמס ונכסים וכצוו נעוסרסטוצ
 סי*סנ פירוס קרונך *מר *)6 כנופו רכסו גוץ סי*סנ מסעעוסוס
 סס*י3ני נקיטס סו* 11 6י תקום. לא )יח( 5נפסו: כמו 5תנירוסטונ
 וש טמע )* *0 נטו ספני ע5 תורס סזסירס ולטס ומקסיס וכו'סג)7
 ר5ס ם5* סר6מון כי ומתרליס סזסירס 5* 5סס*י5 רלס ס5*סר*סון
 *דם ע5 טווס ס*ינס תורס הקפידם 5* מנו סעין לרוח 6nD~D:ס*י5
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קדרשלםשיא
 לרות נסני) ~S1htS מניח סלינו סמני *53 רולס *ינו ים כקו5סם*י5
 ססר*סון ומט . תורס סקפידס זס ע5 נוקם מסו* סג*ס עחטת bSbעין

 : סכין לרי ע) נכיס זגנכיס כד6טר כ14 5סזסיר לריך ויין מרונסעוגתו
 ~D'bS טלות סטן *נרסס ר' כת3 . כלאים תרליע לא בהמתך)ים(
 bS גס כמון לדם 35ן חמס תכסס סלי קדות סיותן לתר קומרכלן

 05טור תסמרו חקותי *ת כת3 כן ע5 ססס טכסס לפגות 5נסמסתעמס
 וכחב . מ5ן גזירת 0סס רס"י וכתג . סיגו סבינו כס ית.כר3 ס5* טיןכ5

 סכו5ס ולוטות סרב וילר נכ5ס סטכס סיכל רכותינו סזכירו 5יסרמ3"ן
 ויין )וסנסמס( סכרם ננקדי bS1 מעטנו נלנשת %6 ע4סןטסינין
 ס' *מרות כ5 כי מקוס גסוס טכס נ5י ט5ך נזרת פתסיס 3סססכוונס
 O~S תועלתנו סינוס נ5י נמ5כותו יתוק לסר מ5ן גזרת סס סחוקיסגס
 קרית *ותם ומק43ן DJS3 6חריסס טסרסריס hib 3סס נסנין סעסוקין
 טחס3תס %י סקס סיין כתורס *סר ססודות סס מתורס חוקי וכןסמול
 כי 3כ5*יס וסטכם . מקיטס ותועלת נכון נטעס כולס 6נ5 טסםנסנין
 סתכועס נפם וננעלי נלומחיס סנפ0ות נעלי נכ5 נכונס סמינין נר*ס0ס
 3קיוס סקנ"ס סירלס זמן כ) 5עד סמיגיס סיתקיימו תולדות 3ססוכתן
 3' וסמרכיב 5מינסו 3כ5ס סנה' 5טיניסס סימלצו נכחם ולזסעולטו
 סקנ"ס סם5יס מל6 יחסונ כ*5ו נר*סית במכסס וטכסת טסנסטיגין

 סטינין ונס עולס 50 בנרי6תו לעזור סו6 ויחפון סנורך כ35עו5טו
 סי%ידו נטנכ סקרו3יס וגס טינו אחינו מטין מין יעידו 5* חייס3נכ5י
 סדבריס סגי סלד וסגס יועדו 5* סס כי זרכם יכרת ספרדים כנוןטסס

~SbO
 לסר נלמחיס ונס ונטך נטיס טכסס 3מיניס ססרכבס פעולת

 גס שיסורס ים 5כן כן יתרי נוטח פרייס *ין טיבו נספינו מיןיתרכבו
 ע5 מיסיר הסוי כלפיס תזרכ % סדך ופי' . ססזכרנו סטכמיססני

 גס נטנעס סימתנו מפני זרוקס כ5*י 6ץ ולסר רבותינו לדכתססרכנס
 מ2' סורכנ נ*5ו סמכי גרעין כ5 ויה" מזס וס יונקי נסיותסנלורתס
טינין

~lDbl 
 סכ5ייס נטעס כדד יוסיפיס וים . סרכבס s?1 ויבוסו לחד נרפת11DS לסני* *דטתו עונד כ5 סדרך מפכי וחמור נסור 5חרוס

 כמו מזס זס יונקים )סיות סלמחיס סמנד5יס סכחות 5ערנצ ס5* סו*כי
 וקומר נרקיע מז5 15 סיין וכסג עס3 כ5 5ך *ין רנס ננריסיתסימר
 חוקותי *ת נסס נימר ולכן ממיס חוקות סידעת דכתינ סוי סד6 גד155

 סרמנ"ן נהג שעטנו' כלאים ובגד סמיס: חוקות סס כיבסמורו
 לכסות סרגי5יס ויסר נמיגיס סתערונות 5סרחיק הנגדים כ5*יטכס
 סייס מפגי ססעטגז טעם כי סנכוכיס נמורס כתג וסרג . ננדתסס
 מכסיסס כ3 גרעין סיו מנסן סכספיס נעלי 5כומריס ידוע נגד חסו*נזמן
 מיוד )סס ורלוי נדון כנין פסיס ולפי נספריסס כתונ זס סמל*וקטר
 מתורס כי הדס טכ5 סהורס יוחס סרתייןס 5כ"ו סרוגות פכ%תס בוסיפע5ו
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על םקדישי הטורפי'
 התורהיב

 63סור פסוק רפ"י מסביי מס . ~כרס ולמכחיד משהיסס )ממותחב*
 מלמר כן tSb oe לסור קינו סהורס סמן לסמכת' ל65 ליגו35דיס
 תכיפות נסתי ק ולנחר סוור דסייכו ונוו יטווי סוע לנדו לחד כ5וספחתן
 כ65יס סלינו 0פ" כפרם"י ודלי בלילית כוייס נסתיר סולרך זסומטעם
 כלליס נסתיר רריך מש 5י Y'fi1 וט עם וס שור וסומר הפסתן 0יסיסעד

 כגון נגד לינו לפ" כבליס סוי וגו, טווי סוע 6חד ננכ5 ומיסונלילית
 מן 6סורין לינן 0וע 656 סלינו ו5בדיס . תגורס מטן וכוסס חוטיןסקו5כ
 טווי 6ו סוע לו חד6 ל5ל ד5יכי לע"ג לותו 11De מדרנגן 56למתורס
 00כינס ~י 5כ5ליס זס סמן אשה. את ישכב כי ואיש )כ( גוז:6ו
 מיועדת פ" נחרפת. שפחה יהיא : סםפמס עס חסמי 5כ5ליס רומסוו

 מפחס כן גפרו מסר פ" נפצו מרף עס זבו15 מרסון ור"מ מזומנתוי"מ
 נימי חרפי נימי סייחי כלצר מ5סון פי' וסרמנ"ן . )ליס מסורסנחרפת
 כמו כימיס ר6סית 0סס חויך ימי סנעוריס )ימי מקורלנעורי

 נערס לפחס סכתונ ופי' סקין ימי ככנר סזקנס וימי ססנס רעליתמסול סחורי
 מטרת גס כי נערס נקרית סלים לת מברתת ססי6 ספי5גס כי5לי0
 5ו וסיף קרוסין 05 נתן לנ5 לנמרי Incb 0לינס וסענין גערו נקרלסירס
 ספחס סיותס נענור תרפס מקטון ססו6 כתג לנרמס ור' . מ0מ0תלערס
 רס"י פי/ תהי71* כקורת מקורנס: וליננס 6חר נרתות נתו5סוסיף
 5לסח סדומס מפני ויק . מיחס 5חייבס 630 סדנר לנקר נגד כ5יט
 סענין ע5 לנקר סכתונ טזסיר 3כן מיחס 5חיינס נס יטעו לולי4יס
 . נקר ס) ,3רלועס 6ותס סמ)קין נקר ומון וי"מ . סכנן ינקר 5יט05ון

 ופ" ייפקר נמקוס מנקר נמגנט מקוס נכ5 כי מפקר 5םון פי'וסרמב"ן
 15 תסיס נקרת כי 5*00 15 תסיס hS )ליס גמרפת ססיל לע"פמפסוק
 כמנפט יומתו %51 ל155 תחסנ מופקרתכקומר

 סגולי
 כלמת וסנוקרת

 *ברסס ר' וכתג . נקרותיך היכיס ננוח מ05ון פי5נ0 כמו וי"ט .ליס
 יסיו מיקרות מלויס נכות פי' יקר רסון ל5י פילגו ומון ליגומנקרותיך

 ע5יס יניף 6ב5 גמורס )ל0ס )ו 5סיות חופשה. לא כי )ספחות:5כס
 מאכלם, עץ כרם ונסעתם )כנ( : 15 )חרפת כסיל נענור ל0ס6י5
 סגטוכ: נס אזכיר T~bo כזרע hl~c סלמס חרס ססדס זרע 0סזכירלתר

 מ5יסנות וכסנר לטוס סיס* *סימתו וקטמתם פירם"י ער5הו.יער5הם
 מניס ג' תוך סנ6 בפרי ג6טימס( סכתונ וסוכיר סרמל'ן וכתנ .ממגו
 עריס 3כס יסיס תניס ג' למר ולכך ססמדר פתח 0נלמר כמופתיחס נקר* נתח)תו ספרי ניצת כי מניס ייסורי נסיר כן ע0ס ס5ימס
 וטעס . סמדר פעמו %* פרח סולייו 5* נקיונות סגוריס ספירותכיילו
 נתוך ייערי ולין 05ס סי5ו5יס "מת סנט פרי כ5 שנניף עד מחסנלכ5 ו)* סכרם ותגולה מען טפרי תנו6תו כ3 מרציית סרס וכנדסמלוס

 טעם פריו נתוך נותן סליכן ולין מועע חסוי 5פי 05ס לסקרינו רמוינ;
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 התורהלקדרשלבםשיג
 סרניעות סמנס עד נל5 פירות יוריקו % ורען מניס 3' 3תו7 טו3 ריח16
 ההת סוקסת פריו כ5 סנני6 עד טסם נטכוס ו65 5כו5ס נמתיןולכן
 במשת ספרי כי שבר DDb1 3כוריס. נמנות רומס סז*ת וסמליס5ס'

 7נק סיחות ר3 ס6י5גותנטיעת

 מ*-

 כדג oStbS טע ושננו לגוץ מזיק
 וסרנ . פוף גס רעים שס נתורס סניסרש וסמ*כ5יס הסקסת 6015ין
 כחרטועים סיס כי סטלות מרוב כטעמו סננוכיס נמורס טכס נוסנתן

 ססינטת נטיעת בעת 1Dlh סעוסין כסוף ייני שסו* נזמןו5מכספיס
 סעונס כטנסג סידורן זטנו קודם פרי לסני* סקלן ימסר נסס ביויחסנו
 תורס ליותס ולכך סכשו9 נעמס מעמו ת"ז פני 56 ספרי יקרינושנוקו
 סרעיס כטכסיס לעסות ינוקו ס5* סניס מ קונס סג" ספרינ6יסור
 סרס %כי *ותו ונעכר רביעית נסנו פירות יניפו ספקנות רוב מססס
 נסרבס רסק פי' * הדם על תשכלו לא )כו( : ע"ז לפני "וכרסספון
 כ5 %5ע מוט*יס סיס מנס 51603 דכת3 וס* וכו' נורם סו6פסיס
 ספסט דרו וכל כתג וסרטנץ . סיפוק מ56ו נ*' כונריס מסיוסרס
 ומיספיכ סדס סופכם וסו טעגיינו 5טד דצר סו* כי סכסוך מיןסוס
 וסגת ~osl כ5 ושנוס דעתם כפי מס מתקנליס ושכיס ננומךקותו
 מיוד מתפחדיס סיו נמכנה 51Oa ונס ימר56 תיו ונגער כת-ותגסס
 כסו ותוטיס ודוריס ס56ת ,ו5תי וגר כוסס ס6ו5 סיס 51* ספ5סתיסמן

 נכספיס 6ו נסדיס סו56יס סיו וסעס ס"5סיס 56 סקס נקרנססנ6מר
 כמעמס וגניות סדס ו6וכ5יס ומכסיסס דרכםלדכת

 6מר ורכן ססו"
 ויימר סדס כ5 65כו5 5ד' חוט6יס סכם סנס קימור 5ס6ו5 ויגילוסכתונ
 כר5יס סניס 5ס5ס סדס ע5 ת6כ5ו TtD1 "5 . זית סין נגידסo'c5b 55* פולריס ו6תס סיום גדורת תסועס 5כס עמס ססס מגסנגדתם
 מן 5,כו5 6סור כך סחמיסית סגס כד ספרי 5"כו5 מלסור כססקומר
 . תנחשו לא : קרוב נמקוס סו* "ס סמזנח ע5 סדס סגזרק כדסנדר
 : ונתכועות ונמכסיס ובמקלות נלורות סמכסין וינרכני נהרתי כמו נסיוןלמון
 דבר נקנו סיחסונ כונס מרסון יומר ים הנרסס ר' כתנ תעוננו.ולא
 בעיני וסנכון סדקדוק לפי זס ויין סמדנר יעגס מס לדמוע יזנוויטס
 הקיפו לא )כי( ונתנועתס: ונדמותס נעגנים סמסחכ5יס ענןבסון

 נסיות תגויס כמעמס לכסות ס5* 6נרסס ר/ כתנ . ראשככםפארה
 : 5ססחיתס רבוי *ין נגרי לתפירת וס,קן ריס ממכר ויחר מססמונד5יס
 נתו 6ת נמוסר ספירס"י מס . להזנוהה בחך אח תחלל אל)כס(
 15 סיין 5מי 6ותס נמוסר רווקי סרמנ"ן כתנ לימות 5סס ס65פנוים
 דוקך ס,ס נ"ר מיתות וחייגי כריתות וחייבי וכנד לגוי כגון נסתיסות
 ולית ר"י י5י זונם סכס6ס ייסות 5סס ס5" בפנוית כ5 סניט"ד 57יכ* ,ונס סי" 05 ייסות 5מס ס5* וכסר מסרס ob י53 זנותסול

 T~b0 חזכס 51* נספרי סרורס מס הארץ. תונה ולאס5כת*כוותיס:
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עלהתורהקז.ישיב(פי'הטור
 ד

 כנמו נפני סני קללו נ" סכתונ כיקר 6נ5 סירן *נסי יזכו ו5*כתיג מדלי סירן ממלת קרוס סגדס דרך סרמנ"ן כתג ספירות סס מזנים536
 וכלטס ובנתו סוונס n'Ob ",סרס וסוף ס5*ווין נחסנו מניו סבכותונעך
 במסרס ס5* ס*נ כ5 התחוס-מזסיר *יסות 5סס ס5י כלמס תמסורס%5
o~sכך ויחר 5חופס 5מוסרס קטנס כמסי% נרסותו טסיי בסניו זנות 
 תשמורו. שבהותי את )ל( וסקנס: סיים נכלמס סזוניס נסמזסיר
 השנתות וכן ריגן* דרת* סקנס סימר וסו ומס סירן 5וט5*ססמן

 סנתותי *ת "מר וסמן . 5נ יקח ותירום יין וכות ובפצי ומוחיןכס*וכלן
 כטס סזסיר סרמנ"ן וכתג . נמנח עוגס סחינו קומר סיונוח 56 תפנו56

 נסבת *ני5ות סיין ממת בכנור מנחותי 6ח טעם כתב ~רססורן י נר6סית נמעסס מכחיס סמנת *מ מסמר סטינו מי כי סמלומ כ3כנגד סקולי מסמנת ע"ז ע5 סרנם כן גס ססזסיר לסו ססנח ע5 בתורספכעיס
 וכן 6נ5יס כסיר יס% ס5י סנדול מכסן נעבור תירקו מקדמי 6תוטכס
 ר' גתנ האובות. אל תפנו אל )לא( שמקדם: *נסי כ5 כ5כסרס
 ומלם כסי" נסס 5מ*ו5 תנקמו 5%1 ס*ומכות ידכ תפכו 56~רסס
 טגזרת וידעוני ס*ומכוח ז6ח כיקר סס כי חוסים וכקונות סוסון*כוח
 ססכפס 5וסר בתכם, לטמאה וכתנ: עתידות. ככת סטבקסדעת
 אני : וטכס . נסס פנקס ושיכנס סי* טמ*ס 6ותס רתנה0 04ספונס
 מאלהיך ויראת )לב( : לנדו ססס 06 כי פנקסו 50י אלהיכםד'
 מיכון ד' *ני ושמר סזקן *ת לסור סזסיר *נרסס ר' כתנ . ה'אני

 מנשמר זקנים סטכנד ד' *ני וי"מ . מסדרו *יכך *0 זקנתך נימי5סכגימך
 סזקן סידור *תר סמכו נר. אתך יגור וכי )לנ( כנוד: זקכיווננד
 סכוך *כ4 כל כמ הס טסו* מפני סזקן לסדר *ותך. עלוס סבני כמסלוער
 סמכו 5כן וי"ט כח. תם וסו% 63ר5ך ססו*  ספני לסוגותו מל* סנרעל
 ך/ *ני וכתנ . *רמשי זקן sb/ פטר תקוס מיבס למפני *תך יערוכי

 סקנסס: 30 ךיכו מטס כ*5ו גר 50 דיכו סטטס סכ5 עומר ני *תל יערזכי
 כטכס סגר כ5 תחר לרסס ר' כתנ . בסשפמ עול תעשו לא)לה(

 : נרו ונין לחיו ונין *ט נין לדקוספטתס
 ימוסס ר כתנ ההךא* באוש מבי את  אתן ואנו )נ(כ

 נסתר. סיס*ס
 פירם'ץ מקדשי. את ממא למען ורכו: לסכרית טכסו כי *ומריסוט
 5כך מיסרתו סחסת5ק ושכינס סנורס וממי סמקווסת טר*5 ככסת*ת
 כסו *ותו ירנמו נקבן *ומר וקינו נקנן ירגטוסו סקרן כס נכסן*וסר
 5סקליס מייניס יסרתן וכ5 סתרן תכסי סכ5 קוער כריתות נסקרסכ*טר
 . המולך אחר לזנות )ה( : סתפת3ק 5סכיכס מגורס 5כו5ס ממזיקו5ס"ו
 ונמו75 נכך דרכס Pb 6פ4 בכך סענדס ע"ז סקר לרנות 0פירס"יטס
 סיעו סרמל'ן כתנ כנתתס סו* ווו טול 00עס ע"ז hlcn י3 סו*גנ4
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 התורהלעקז*ריט(ינםקצץ
 לפ" 3כ7 מע3דס ט"ו כ5 1ב5 חץ3 ען1 זס טחך )ט"ד לקי 3גמרלכך
 כי ( פ ) : ע)יו סימ5יד מס כbSb 5 ע"ז מס חיכו ומו75 3כ7 דרכםלין
 ספרסס )רלה חוזר כרמיתן כתג אביו. את יק55 אשר אישאיש
 לקי יטמע 65 6סר ליס ליס כי כ6ן וימר חירקו ויניג לסו ליססימר
 וגו' וסתקדסתס סימר נעבור נמי לי . יומת מות ולטו לניוויק))
 לנינו סול כי לושו כמקרס סו% סנכנד ממס כי מקדמכם ס' 6ניולמר
 מרפט חס טיתס תייג נילירס סטמתתפין סמק35 ל"כ מגנו5סוגול5כו
 גל סמך 5כ7 וי"מ . סעריות 5כ5 וסקדיטו כין סמכו ו5כן וגולפתנולן
 . ומק)) ולניו מכיר ליגו ססממזר DS' ולמו "ניו )מק)) רעמו למתונ)

 6יס ולסת לנ למת ומס מיחס נסס 5חיינ סעריות קנת סכתונומזכיר
 סיר קלת סזכיר כי 3תס ובת 65מס וס"ס ולמס ולפס וסוכרוסכ5ס
 נתו ונץ נכו נח עלמו מלר וכרס ביזסרס סס סג,כריס 5כ) וס"ססיסס
 וכן לותם )חייג מדרסים 5רנוהיגו עוד זס ובכן נתו קומר גריךולין
 נסערלס )חיינו נכדס לתר כרת וסזכיר וחזר )מיתס סרניכם מיונסזכיר
 סירו לת נסס סכתנ 36 ולחות לס בלחות וכן סערי מקורס לתסימר
 לו נניס 15 סיו סקל נין נערירי )חייב לחיו ויסת דודתו וסזכירנערס
 . מדרס נו וברנותינו סול מיותר נידותו סנכרנו וסכרת נכיס )1מסיו
 נפנס נכוער מתמות קומר עמס נני לעיני צכרת סוסיך ספסט דר7וע)
 נו ורבלס דרכיו י55יחו 5י כי ולילך מכסס מקותו נו דנק ~huncblG סיסי יםלר שנס ופי' . זלת גבסתם ס' יד כי יחדיו ויסכילו :ירלונענין
 51ל ססמידו עד נהח)וליס ססס יכסו כי סיקסכ5

 סולרי
 לחייבי )סזכיר

 : סלריך כ5 סנזכריס מן למדו מכנר ccb ולחות *סו כנון סיחריסכרת
 . בו רמיו : עמס גדו5 דגר כלומר לנרסס ר' כתנ . ק55 ואמואביו
 כי ק55 ולמו יניו כמו רעסו ncb לח יניף לסר וכן נרלסו דמוכמו
 סרסרתן כתנ . אחוהו או-ז יקח אשר ואיש גיז( רע: דברעסס
 כי נענור קידוסין נס )1 מלין פי ע) לף נלחותו )קיחס סכתונכתנ
 יקחנס תלותו עליו יגנר וכלסר יחד סוכניס לחד נניח יחותו עססלח
 דר7 וכן זונס לסס ל5 כבל לניס 3בי לרין ולינו לקו לותסוימסוך
 נתח ובת ננס ונת ולמס חמס כמו סטתיחדיס בכ5 קיחס היזכירסכתוב
 לסת לת ליס יקח )ל וכן ננית עמו סכונן לחיו ולסת ולחותסולמס
 מכנס סכחונ מוסר דרך סרמ2"ן  כתב . עןותרה ארז יראו-ה :לבין

 CSJn )ל נכול סכתונ כמו עריות גלי סנעי)ס קורי פעמיםנעריות
 סו5י7 פגין ע5 וגליתי כענין סו)יס מג5ס סכוי סזוניס ענסנ וזסערותן
 לותס קורל ופעטיס ומנלא לליס ונס כמו פילס יותם יכנסופעמים
 לרי7 זיין יחד יסגיס להותו עם סלח כי נריייס לותס יכנס וכלזמכינס
 תרלס וסיל ולמר ידע וסלדם ידיעס 53:ון יוהס יכבס וכן ננדיס5ג5ות
 ,ס וס,כיר כן )עסות ורלתס ערותו נפנס חמדם מיל מנס ערותולת
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עלהתורהטזקדישיםפי'הטור

 כי סול 3רגזנס ל04 יקרב כלסר סכריות כ5 כי נענור נ5נדנלתותו
 ס5ל לולי 1Dlne כס סיס, לנ3 לעקת סיתת נרנונ0 0יתס )ללס

h טרלונס סיל מנס למר ט 55 03 יכרםמדעתס h ~ a  כרותו: 6ת 
 נוסת 5סס י0י0 נטנעס DS11 0לנסיס מ סול מרפס פ4 הוא*הפד
 הרפה 5ן יעסה פ4 סומכ יתסדל פן כמו כוס מבוכר כהטלוכלמס
 מסר כפסנו תפר נמקת נעיני וסגכון כתב ו0רט2"ן . לתר סודננ5ותך
 נקרוניס כי כרוס 5ג5ות רלויס ולינן 0וי תמד 0לתיס סיר פי'ממת
 ונקריס סרסר מלר ספגי סכרו0 טכסטזכיר

 סוסיי
 5ג5ות רלוי סכין

 5גמו3 רמוי סיס כי סול הסד כי ספסוק ופ4 סניגיסס 0תסד מפניסכרו0
 כן כ5 לותם ושוכר פונס וסול 5נכ3 5סמי,0 סלהיס סיכמו הסד05

 ערירים ג05 )להיו( לניו וערות כמו נזכר ססרהון תו05 וסכתו/ .ונכרתו
 סמרת ס5ל הסד כ3 ממן יסיר סומות יתסדן פ, נפרס ים וכןיעיו.
 ונכרהו ימנו: 05סיר ספירוסו  5דסנו כמו סודו 5ך סססר רכן יתהמדל
 עוינך ינ05 ססס נסתר ענירס תכסס לתם כלומר . עמכם בנילעיני
 במדרי סנטוס בתפל זס ומזכיר כמל נני כ5 לכיני כוכם כליךנ0ני6ו
 ר' פ4 חטא. שנו נלה אחוהו ערות מכריתות: 5כ5 וס"סהדריס
 ו0רמנ"ן . יכל עוונו 5נדו סו6 נלוגס ג05 להוהו כרות ולסלברסס
 כווכם 0כר0 מקרו לת כמו סטכריס מן ולהד לחך כ5 עי עווכופי'
 מנת נח לו סנן 3ת כונס סזכיר 5י 5מ0 טורס כתן לנרמס ור' .ימלו
 נימיס נ6 ,קן סול נוגרת 3ת קננו סיט בזמן כי Jbo תקות תוסרנכנור
 את )יה( : וקנות סם כי 0לס ולס ס6נ לס 0כתונ סזכיר 5י כןוכ5

 נבתרה והירה : ופ4 . גדו05 תוכנס מכסס לנרתם ר' פ" .מקוררה
 )כא( יכרת: לנדו סול לנוסס 0יי מיס נר5וכס דמיה. מקוראח
 ככדד לתיו בלמת 0ער06 ייסור הכמיס דרסו . היא נדה אחיואשה

 סיתר 05 ים להיו עלסת מסוס ו'"מ . סכרם מקורע לת 03סמפורמ
 )כז( : סיתר 05 סיס נדם כמו נניס נ5ל מת "ס יהיו טיהת65הר
 נכין הנזכיר מס ידעוני. או אוב בהם יהירה כי אשרה אוואיש
 נעמיס: מ5וי0 ס"ת עפכי 0עונסיס כ5 נכ55 ס0י* פי ונ5 לי למסנפירוס

 אמורפרשה
 ע5 גד11ס 14סיי "מכת למר * הכהנימ אל אמור )"(נא

 וסז0יר 0רמנ"ן וכתב .סקטניס
 למוד ומסם ונטומלס ונסרליס נדס 0קטכיס ע3 נתורם פעמיםכמס
5כ3

 ליסוריי
 סיענרו )קטניס נסייע ס5ל סטת 0ל,0רס כגד וכתנ סנהור0

 וגע . השריסס ע4סס מלווין 6נו לון כלמס לדובת יכסו סס 53606
 ויכל כלמם לדכת יעמו "ס "9 5ספריסס מלווים טומלס לעניןדו7"י
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~שכ~ריששיז
 התררהעל

 עלוויס 3"ד %ן נ3י5ות 6וכ5 קטן *חר 3טקוס ס*טרו 53מון 6מרו65
 5ס*כי5ו ם)bse 6 מר3ס hS ודלי ססי6 ת6מיוס 5* ודרמינןת6כ5וס 5* עייתור* 5יס  דרסינן ומרליס דס דנצי 5ספרימו מלוויס 7ות6י5ספרימו
 O~s ךדרים סכ* 536 5ספריסו עלוויס *ין מכלמו *וכ) 06 536נידיס

 טלווין טכלמו 5כנור נsb Db 6' כנין נכ5 עסעכ דקר6מייתור*
 ספסוק ופי' סרטצ"ן כוד וכתנ . דכסונס קדומס עסוס וטכט*5ספריסו

 ורינוי יטמיו hSc 5סס ות*טר ותחזור סכסניס Sh  *מור מךרמו פיכ5
 נס טזס נממריס 6סרן נני כ5 סיסיו )ס,סירס סטלוס מ5מדס6זסרות
 וכת2 5נניסס. מי*מרו סכסגיס 56 6טור דרסינן 5סכי 6סרן נניסכסניס וסכ* 6סרן נגי 6מר ךוכת* דנכ5 נדיבוריס קר* מדמני וי"מ .סקטניס

 סזכיר קדוסיס 5סיותס נכ55ס 6סרן ו3ני ימר*5 ססזסיר *מר 36רססרן
 ססס נכנור 6חריס מךבריס נס 5סמתטר חייביס ססס *סרן ננגיגס

 5טכ5ס סכזכרת ספרמס סכסכיס Sb~ *עור פירוסו 5סיות ויתכן . ס'ט5רתי
 ססס סטלות י5יסס ו*ערת סכס 6ת וסמזסיריס סתורס מורי ססכי

 נפסט דכתי וכ5 נכון ו*יכנו סרמצ"ן כ)יו וכתנ . 5סמרס 5נדסחייניס
 מקוטות נכטס סנ6מר ככנין ו*טרת סכסניס 56 ןבר כמו 6טורספסוק
 בסן  14יסי- סרולמ נפרמיות כן  ויוטר 56יסס ו6מרת ימר") נגי Sbי3ר
 וצר ופיוסו נסס (blun טורנ5יס ססיו מפני 16 סכנין 5חומר  16טיור
Sb3* ככנין ככס *5יסס ו*מרת נסמי סכס Sb 5יו. ו*סרת פרכס* 
 ווע דברי *5יסס ו*טרת "rs סי*ספו יסר*5 נני Sh דנר פ" כיויומ
 נעלות כי סרמנן כתנ סכסניס יפ" . *74 סי*ספו סכסניס 56*טור
 3סס מוכירס ו*ינו נניו 1*5 *סרן 56 י6מר סקרננות נכנחכיססס

 סמזסיר נכ*ן 6צ5 סקוום נמכ5ת *ו נקרננות סס סכנייניס כיסכסונס
bsnנכח 6פ" 5כו5ס נמת יטמ6ו bS~ סכ0ונס טכ5ת וסיי 5מקוע ינו*ו 
 ומסרתיו ס/ כסני ס0ס נכנור 5ומר סכסניס סזכיר 5כ7 נכלעסנסס
 יטמא. לא לנפש 5כלס: 5מת יטמיו 651 נכלמס וגדו5ס כנודסיגסגו
 לשארו אבם כי )ב( : 5גפס ססס למד כ5 יטמ6 ס5* סרמנ"ןכחנ

 ונכ0ן )יניו 1Db סקייס סדיוט בכסן . ולאכוו לאמו אליוהקרוב
 5וער *מו סקדיס סיטמ* 6מר סדיוט סנכסן 5פי 65מו 6ניו סקדיסנדו5
 ססו6 5*ניו *פי5ו blh)nunc 6מו ווד"ית ססי* 6טו מעכי*65
 bS 5וער ,%ניו סקדיס bnu5 ס5* טסוזסר גד51 ונכסן 15 מטמיספק

 5ס: יטמי bS וךיית ססיי 1DbS *פי5ו Sb" ספק מסו* 6ניוסינכי*
 ו0רמנ"ן וכר. פסו5ס 65מתו סנכ5 פירם"י בעמיו. בעל יממא 5א)ר(
 ססו* סבית נגב5 וכמו יסודס מנכנדי bl~C יסודס מנכ5י כמו נו1פ"
 כבודו *ת 6םת5 נכמיו נכנר יטט* 5* י~פסוק ופ" סניח ונכבד6דון

 מזסירו נכסיו סנ7ו5 5סיות ר6וי ססו* נכנור IQ)O 5מכ5ח כי 5פרמסנ*
 )חיינ כתו3 3ס' יקרחה. לא )ה( : )מתיס 3טומ"חו סכ5תו יח55ם65

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



 התורהעל ך ד כן(ש הטורפי'
 *נרסס ר' וכתג . *חת נפכס קרחות ס' קרח *פי' וקרחס קרמם נ5כ5

 סרוס ונסר מנו5ח וזקן מוקרח רקס כי 5גקנות ו5* לכרש סטגוסוטעם
 יסיו 5שר*5 נטוהר ס*פ" 5ומר ונ6 5מכ5ס פירסתי כימרספרשוח סי*  ססרופס סרמבען כתג יהיו* קדהשיכם )ו( ס': לפני קמם5*

 סנוגוח סכינן סנסיס ונסו6י סמתיס מטומ*ח סינדלו פרזסיססכסניס
.o~s:4סתחע כלסר מדגר סכסניס עס . מקדשכם ה' אני כי ופ 
 מסחר מ וסטכם )וטכס( סכר,ניס 6) סחר נמי *י השכיס. ס5*מור
 *תכס טפוס *גי ידו 5% כי 5ך יס" קדום 56קץ 5חס טקרעפסו*
 למר ושיוט נכסן וחללה. זונה אשה )י( נמקדסכס: סכינתיומסרס
 . ~ונס ש5ס נרוסס וקמר מסדר סופד נדון ונכסן ונרוסס וח55ס~ונס
 סדוט מנכסן 5פי סטכם יצ'ו הרא'ש שיאוקטר

~Db 
 זו 5* כסדר

 סתחע *5מנס 13 ססוסיץ נוול כסן 536 יותר כדיין ק5ס מסי* נרוססו*פSSn 4~ 6פ" 56* כנסס מחטת ספסורך סחמורס ~ונס טעכי* 5* 611ץ
 סייס סנכו5ס קלם חסי* o)DSh שסתחי5 ולפי 15 ססוסיץ נ56ענסט

 . יצ~ש לרש המקדש ומן )יב( : קבס ק5 סק5 קוטר ססדרנקותו
 וכתנ וכון. *וגן סכעד קומר נ* ועוד סטטס 6חר סולן 1rbnפירש"י
  15 לסחיר סכחונ נ* סקס ,ס ע5 ,ס ח5וקיס סמורסיס רסניסרמ3"ן
 *~ין-ס 6ין 6"כ *גינותו נסבי5  סמקדמ מן יללת 5רי7 סוייגו *ונןוכנוד
 ענוותו טמ55 סלינו ימ55 ו5* סוורס מס 4מ יכת סעטס *תר 7%5ס5י
ob65 יח55 מ5* טפורס נת"צ ונגריית* 16סרס סוס כ6ן 6ין *"נ י5י 
 נחסנע *ותו פונס ס5כוח נע5 וכן ויגל עניתו יניח ס5* גמור 5יוסו*

 סמקזם ען י5* ס5* נדון 5כסן מנסיר סכתונ מעיקר 1"5 סול ופי'ס5*וין.
 5כנוד כבודתו סיעוונ סמקדס יח55 ו5* מת נפםות כ5 ע5 כנודסצסכת
 :זס נ5*ו מכונר וין* דבר 55ל סענודם שניח סיס וכגיססעף

~Sh ממנו סדורם ומס . שמקדט ח5ו5 יסיס ידגמו נרגון ינימנס *ס 15סותרת ססי* ומנוחר לונן כססו* סכנוךס 15 נסתיר סמת בענין ריכתונס,כירו 
 נכסן ס5סו5 סנסיגו ססס מדבריסס סו* סמטת 6מר יון* משיכונסנסדרין

 נסוי: קינו 6חריס וכ5 טסט* סו* 5קרוניו סדיוט כסן *נ5 נוינכ וסטי סחו ע5 צשז5 ושדם טטט6 ם*נז נס מסטם *חד י65 ס65נדוץ
 לוס% 6ער סחמ5ס פ" ששה. יעלז מעמיו בתולה אם כי)יד(
 כף5( יקח, ננתייס6מס

~SIDJ 
 עמס טכ55 סצ6 %ו נכעס-וסו* 6%

 יקח % פיום"י יח55. ולש )פו( OSID3: סיקת שתו טלוסוכחס
bSc-כתנ וישטען יח55.כה Y'b, טעש 656 5*ו קינו bSS .והטחינו קח 
 קת % טסוס DnD מחיל 5קס תכי ק"מ סנטרו שוי %ו לותויסו
 ר(יטצ"ן כמנ מזרעך. ש"צ אהרן ש5 דבר )ין( ש%: 65 מסוסוכחת
 וצר ס5משס 5צי טבועות נשר כעו נסיו 561 לסרן Sb כ6ן *סר65

 06 כקן 5% לקרבנות וסקר וסטנהס סכומן מורת סקרגנותנכנייני
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 התורהל ך ן נן(ישיט
 5דורותיכס טלס 6ים עוטר 5רי7 סש נמו ו*5 הסרן Sb דגר קומרסיס
 הסרן כי סטוטין נתורת לנוטו הסרן 5ס,סיר רלס 6% מוס ט יסיס6סר
 Dn~h וקירור סיורם זרחז ש סזסירו bSb נו 6ין ומוס יפס כקו ס/קדום

 טקדסי וינזרר נניו 561 הסרן Sb דנר 3סמו7 סטומ*ס ובפרסת .5דורותס
 והוטס . נסוק *1 נטת טנע עומקת י*רכ )63סרן( סגם יתכן יסר56בני
 נביו נס סומר נניו 1*5 6סק Sb טפס ויבר 6טר סלרכת תורת5ס,כיר וכסג* . כן ע5 יסר56 50 ח"ד 5סזסיר ימר56 35ני גס למר ספר0סנסה
 5סזכירום רפוי סיס נמוסק נכהן מנס תורס מפיו מיסמעו עסתמרכס
 מזרע להם 6הם פפוק גנ5 נתעכ כדורס ומס . כךפריסיח 6פ0ר סלי656
 גנ5 עזכירו ק*ערששךנו ממס לסרן 165 וב 16 לרוע וסול סכמן*סרן
 לרנות ושלרה ענניו תחתיו סגד% סכסן לסרן פ" *5* כדפרסיתסמומין
 15 יתיר *נינות 15 מסותר כמו תהמר ס5* וכרכת מומין לדין נוולכסן
 סוטכת *יגס ססתורס נרטז *סרן סט,כיר נמי *י ולרעת. מוס כןגס
 : כן יקרע ס5* 5רמוז נפ" ס,כירו 51* עלו כסתס 5כנודו ומ"ח סגסע5
 כי תורנן עגק עריסס *ח וסחרמתי כסו חרס סנורת חרום.)יח(
 כסנ6ת ab נני כתופר חוטמו וכמיין ספניס סדרת עיקר סו6סחוטס
 ;גנימ נוהגיו סלען נכינו מ5ת Sb נמם7 נבן. או )כ( מרנס:זורחו
 מזכיר oSnn . מורסיס חרמו נני ע5 מזמון וסוף עוניו ע5 סוכניםשיניו
 י~תרוס כנק נקטנות כן ולחרי פסח 16 עור ס6ינריס סנחסרוןסומין
 *ינריו סכ5 *ע/'פ סכומות נספיק כן ולתרי סמרוגנ כנון נגודן כןולחרי
 כנק סחו*ר נכישיר יפ" פם5 כן והחרי פסו5 סיאנס סנסנר כיוןעטו
 וחלק נקי ;ים" 5רי7 כ4 תנסר כן והחרי סנרעינין בעיניו וקמרסננן
 נוסג חומס מסו* *ע"פ נפוחים צידיו 6סר סרות נ)נ5 סוסיך כןוהחרי
 : ננסר ,41 בעכס 5י ו6יגונזקנים
 * קדשי שם את יחללו ולא )ב(ככ

 סמקת סיח פירם,
 סרטל, וכתג .וגו'

 יסרם נרי7 *ין עומס 3כסגיס 5י טק7י5יס מס 6סר דטפרסי/כיון
 יח55ו bS ונס  קדמי סס 6ת יח15 וי6 מפסוק פ" סו* וכןסמקר6
 יאכנם לא ומרפה נבלה )ח( 5י: מקדשים נעלמם ססססקו0יס
 עוץ ננילן *וכ5 נעגין *ותו דרסו רנותינו חרמנתן פ" בה.כממאה
 bS סמוסיר לפרס נרסס ספ0ט דר7 וע5 . נקו0יס 65כו5 נופוסנפס5
 ונסביל יטמר 6סר עד סקדסש מן ~קר וילטר7 יטמ* 50* וטרפסננגס
 וסרן זרע וסכנת סעת וטומרת טומרותיו 5כ5 ס*דס טומרתסס,כיר
 כ6ן5מוןכהזה6ס ומססנאסיר ננקוד. נטוט6ת נס סקדסיס מז סוסיר5כ7

 נתכיפת ק5ס ס6דס סנפם מפני סטמ6ות נסקר כן כסס 650 מסנ6כי5תן
 וככן וטרפס נננ5ס קלס *ינס לנ5 כפיסן 5סזסירו סוגרן 51"ססרליס
 ז*נ 16 *רי מטרפם סיירי 7סכ* וטרפס סתר*ס נאווו עלססס,סיר
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 טט%ס ונסטס טטמ6ס ם%ינס *5י טרפס נקרית טחייס מגסוסמיתס
 נקרית ססוטתס ענין ונכל סי6 סחיטס נח 57לו כיון ננ5ס 3כ55סי6
 5סלכי5ס פירס"י . ישראל בני קדשי את יחללו ולא )סו( :נניס
 נ6ג5ס עון )עלמסץ(_ 6ותס יטעינו . r~v אוחם והשיאו )טז( :~ריס
 מדבריו ירסס כי סרנ דעת סבנתי bS סרמב"ן וכתב . וכו' קוסינוס6ת
 לרי7 6ין 61"כ מריס תרוסס ייכהו ס5י 5כס:יס 6זסרס סו, ס65וסוס
 סמטעינין סכסניס ע5 כפסט" 56ל עלטם ע5 עון יותם וססייומפרס
 656 נת5טוו זס 65ו מנינו ס65 ועוד סקדמיס י6כ'5וס כיסר עון5יסר56
 ופ" . 15 ס6סוריס 5מי 5ס6כי5ס מלסור סייסורין כ5 כמו כן כעסותסיפור
 טר56 גני יח55ו ו%5 ספירוס סול וכן 5מע5ס גמם7 יסר56 נכי כיסו6
 י%כ5 ס65 נזר מנית 6זסרס וסול 5ס' ירימו. 6סר- -יסריג גגי קדמי%ת
 כימר מסמס עון כנמס לת וססי6ו סעונם  -בי  היזכיר  מרלס  בכנורקורס
 מפני נמיתס מסוי טנ5 נ6וכ5 *ותו דרסו ורנותינו . קדסיסס *תיוכלו

 נרסס סרמנ"ן. כתג . . לנרבה או נדר לפלא )כא(- מיותר:מסוי
 נפרסת מקוס נכ5 וכן 5גד2ס 1% נדר 5פ5י %ומר ססכתונ נענורנעיגי
 מיפלץ יבר כ5 בי סדנר כי גזיר נפרסת וכן נכרכך נדר יפויי וכינדריס
 לניוח זו מלרס 5סלי5ני 5ספ5י6 עמי תעמס 6ס 15 נ5ר OS/ סידורממנו
 -סרי סיוטר נדר סימרו חסו נדר יכקנ וידר כענין ס5מיס 16עולס
 לעסות כ4 עמדי ס' ים" *ס 5רתס נעת סגודריס דרך כן כי עולסע4
 נדבס מיד ויתד יפרום שסר %56 סתס נדנם נקר* *יגו חס וזנחעולס
 )ו%5 תסיס סיסיס רריך כ5"5( נדנס. ונין נדר נין כי סכתונ3ו6מר
 )כב(,עורר-ן סנדנס: מן יוהר תמיס לציותו רשוי סנדר כיכהסוב(
 וסנור גנינו סכסתס דמיינו עורת ספס5 כיון סרמב"ן כתנ . 17בוראו
 %ותו תעסס נדנס עט דבק סכ3 כי ויתכן וילפת גרב גומר 5רי67ין
 וכ5 ילפת 16 גרנ 6ו ינקת 6ו חרון %ו סנור -16 עורת קלמרוסכי
 ירלס 5ל )ולנדר מ56ס %חד כ5 %ותו תעמס נדנס וקלוט סרוס ומססור
 .ולנדר : סנית זנוק פירם"י אוהו. תעשרה נדברת כ5"5(:וכו'.
 מזנת. סקדם זס %ומר סוי 5רלות סני נדר זס %י למזנח . ירצהלא
 bs %נ5 ולנדר שוהו תעסס נדביר סנדרום 5רי7 זס 5פי סרמ2"ןוכתג
 סגיסס כלוס זס נענין ונדבס כדר נין יין כי ס' מונח גב5 לסקרינוירלס
 תרומת 6ח סני6ו 5ב נדיג כ5 כמו סנית לנדק סנדינוח סרוג נסנורכי ממקרי לנון נייסונ מנהקן ויתכן למזנת. ו%סורין סנית לנדקעותרין
 סגיבס עם סני גנית וכן סתנדנתי 5ני ניוסר %גי כתונ וכןממס
 כ5 סנית ננדק כתונ וכן5*5סיס

 כסי
 נדנת רע תיונ סנית נבק נענין 6ין כי וסטעס סנדנס וסול ס'גיח לסניי Pb 5נ ע5 יעלס 6מר

 ~יכך 5נכין זס סרי יניעו 3ג27ס כי סנית ונדק סכודריס ומנסבכפסו
 5כו5ם בו מ"פרפ כד תבית _5גדק סו% OnD נובס ממזכיר סקוסכ5
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 התורהל ך ך בןאשכא
 זנח יזנח 5ן סטזנת נקרסי סתם להזכיר רגיל וסכדר ס5טיס לזנח*ו

 5ך 4מ5ס נעופת ניתן b13b סל. ניח נחלרות 6מ5ס 5ס' נדריתורס
 1h1r  נכדריס 5טזנח וסנו7ריס %. תודות ~oSn נדריל  *לסיס גנ4 .נדרי
 תעמס כדנס סכתונ 6מר ולכן נעופת ~ניו h13b 56סי יל5יחני*0
 6סר כ5 קותו תעמס כלומר ספרסס כ5 נ5סק תקריב יטר %51'קותו
 כשב או שור )כז( : יסיס 65 מרלון 5כןר *53 בכוחך לעסות ידדתמל*
 *ינן סתמימיס כ5 *מר הנסן טוטין טטוס ספסו5ין ססזכיר 6חרוגו'.
 גריס יסר *' גיוס יקריננו ob סטכם וי"מ . יטיס 1' 5*חר כדכמריס
 נ/ ניוס ולס 6' ניוס סצנריו וררן מטיס 5מסכטקרינ

 5מס ס' ויוס טהורות 5מס ד' ויוס ינסס 5סס ל ויום רקיע 5ססכילו גריס יס*
 ואת אותו )כח( י וסמי ויקריננו ססניכי ניוס ונמתי יטיס נמרסעיעי סנר*תי וידע ימים 1 יפתין סקנסס *סר bib %ס 5מס ר ויוססרליס
 ופרס סי*מר רפוי וס" סרטנ"ן כת2 . נזכריס עי נכקנות נוסגבנו.
 יו5ך כי כז 16 כסב יו סור ססזכיר טפכי hSh ננס ותת elb כמנס*1

 ס*5ס סנוכריס נטיגיס כי ימר 6מו תמת ימיס 1' וס" וסנן סקסותזכיר
 bS סגזכריס ננו וקת *ותו כי יחרת מלוס עוד ט מס 16 סורמפס

 *נרסס נ" נתב תודה. זבח תזבחו וכי )כס( *חך: ניוסמסחטו
 ניכלת לינס וילדודס *מד ניוס נסחטים סדינן ננו וקת קלותו זסממד
 *ת 5סזסיר סרמל"ן פי' מצותי. ושמרתכם )לא( 6חד: גיוס*5י
 וגיוס ז' קורס סוטן ונטחוסר נמוטין נקרננות זסיריס סיסיוימר56
 כ5 גס נו וכו55 לרגון ו5סוחטס וסתודס סזנחיס "עסות )סקס(סנסחטס
 טסחק וזונח גוכ5 נכס נסיות קדרי סס 6ח תח55ו hS וקמרסמלות
 טן נקרננופ מסזסירס קאי מס Db ימ55ו 51י לסרן בנני סיטר כעו5ס'

 . ן סעומין וטןסטוט6ס
 5כסניס *ין כי שכיו הסרןכין סזכיר 05 כן ע5 סרטנן כתב * ישראל כני אל רבך )ב(כג
 נפרמס סטוספיס קרנכות פירם 5י כי ט4סר56 יותר נטועדוחעסק
 סקרבכות יעי תסס סמועדות בענור כסנים כתורת כהן סזכיר ~bSס61ח
 5נ*ר סיריל 5* 6ב5 % הסס וסקרנתס 'סנה' כפו מקרננותורומז

 כחוטט סירן ביי סטכס *חרי *נ5 נמדנר גסס סוכסגו רלס ס5*סטוספין
 פנתם כפרסת כולס לעוספיס 3*ר סירן oSbS pSnt- ולוסספקודים
 ויעם סכפוריס יס נפרסת ימר כן וע5 ו5דורומ מיד נהרן *שןמיעמו
 3פרסס סמניר Ybb1. במדבר כן סעסס 15מר עמס "ת ס/ לוס-כמסר
 מקין גידוע כי נרכס לטעות סיין טפוס לבלרת וכנסי מעוטר כ3ססוית
 סקרן Sb ה13*ו כי 13 סכתו3 ס5חס נג55 נתין ססן נקרן abנוסגין
 כטועני סס3ת וסזכיר . מיד כוסגין עלמן סימיס 536 קלירס *תוקלרתס

 ס6ר עמנו ס73י5 כ7 ותחר )וכו'( קדם טקר*י *ותס תקרתו *סרס'
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 התורהעל יך בו14 הטורפי'
 )ומר נסנת *מר ס5* טס נמוכדס יוחס תקריו קמר נסס ויטרממוכרות
 מוכרי מס *5ם 3סנת וימר . נו סיני סםנוכ טן סיס" יוס ייזס3טוכדס
 )נסנת( הספררי הייא ר' ואמר : טרונין ססנס ססנתות 5פי רבים5מון
 טקר*י סקדיס ובטוכךס קוים מקריי 6ות' תקריו קמה ס' ולוכדי*מר
 עקךמק ס2"ן קרס נמהר* תגויס עסטוכדיס 5פי *וחס תקריו *סרקדם
 *יגס רוסנת 6נ5 כולס וכן ו' יוס וכלרת נו ט"ו יוס פסח וינ*סמךם
 סרטונן עת וגתנ . מנת מניעי .)כמות כוי *' יוס  5קךם קדוםלריכ/
 כ5 טוכדי סס 056 וגף 6ותס תקריו 6סר ס/ מוכדי נכיניוסגכון
 *5ס קמרת פכם סס חזר ו5ק סר*מון  נמרס נפרסת )טטסבגזכריס
 *מר ס' עונדי 36ם וקטר . ססנח נכפין סספסיק נכנור ס'טוכדי
 לכסות תסמרו סבת 6נ3 כנודס נט5יכת וגו' קודם מקריי *ותסחקר6ו
 ניחד סנת ננו* כי כוך וךטוז סנכלס ע)יכס טכ5 מנתון סנמלותו
 הסר סדנריס 6)* ט וכיול* . נפם *וכ3 נס )כמות תדחס %5 סטוכדיסטן
 וספמיק סנייס בפרדס ממזכיר וכקו סמםכן SD -*ותס לכסות ס'לוס
 מפתכם קחו ס' 5וס קמר סדנר זס וקמר ומזר ע5יכס תכסס יעיםנססה
 נו. ו5כפו5 5מער סוגרן נס מספסיק ונסנין סר*סונ' סט)וס ועייתרוסס
 נכ5 סעזכיר כעו % 6סס וסקרגתס צם3ת סזכיר ס)* ספ" 5זסוריי"
 *ותס תקריו למר ס' %וכדי 6)ס ספרסס .נסוף ויטר וטוכדטוכד
 נכ55 מנתוח סיין ~bns ס' סבתות טרנד 5ס' *סס 5ר~קריב  קוםסקריי
 כחסר טמס *5 סן וידבר סגי" נפרסס *סר ס)* רפי" וכת ס"עוכדי
 עדרם וזסו סטוכדיס טלות ס" הריכון סדנור כי וטוכד מוכר נכ5כסס
 רק ס' טוכדי 55% סנת *ין כי ס' סועדי %6 סנת כבין טסחכטיס
 קרו*יס כ"ס סזס ניוס סיסיו סרמנ"ן פ" . קדש ומקיאי י )ססלסוטכן
 ניוס ל5קיס נבית qDbS ימר56 כ5 כ) ע5וס כי *ותו 3קדסוג*ספיס
 ולכסותו נקייה ונכסות 5ס' וס55 נתפרס בפרסמי* *ותו לקדםטוכד
 סקרוליסי "6כ)ו ק ולחרי . סכדס קרולי עלפון וסו* וסעחס עסתסיוס

 ע6ורכ בסון סימיס. נ6חרית *תכס יקר* קמר עלפון עסקוו*וגק5ום
 כ5"5( ירכס. קטרו ורז") . קוום 6ותס תכסו תיפרכו יוסגנב)
 סיר כחק 1S5b חוקס ים" bSn כלומר .גקייס ובכמות ונממתסנמ*כ5
 ומלנום נמלכן 5טונ 3סגותס קודם 0) סקר* 5סס ח%תס לנ5סיטיס
 דבר *פילו .פירם"י עבורות. מ5אכרק )ז.( *וגק5וס: דכת זסונס
 bS ר~פסוק סילמר טכס טס כי נכון וסיגו סרמ3"ן וכתג וכו'.ס6נד
 נסנת גס יקמר *"כ טק"ו עריכות ם*ר וינוקו ס6נד דנר יפילותכסס
 וסם ס6נד נדבר סטותר בתורס רעת מוכר ם5 חולו ירי 6"כ וכור .כן

 עותרת ט5לכס *יזס רמז נתורס ס6ין 5חכמיס *5* סכתונ טמרן )**טרו
 עונד כדכתינ וסמטוסין סט)לכות כ5 כן)) כנודס כון ועוד. . למורס ,וולי

 מולכת פ" hlh *וינן לקי וכנדת מגיס. סס וכברז . 5חס ימבוסלדמות
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 התורהל ך ן גן14שכג
 תענוד יטיס מסת סנלמר ככנין כפס 5*וכ5 ס6יננס ט%5כס כ5ענודס
 סט5"כס *נ5 *ךמס עונד סיס וקין נסדק. ענודס ונכל ט65כת7. כ5ועסית
 כי 5ך ותדע . ענודס ט5,כת %5 סנ%ס מללכת b)Q נפם %3וכ5מסי%
 נסס יגסס %5 מ5"כס כ3 6מר תחוס בתורס טחכר מסוי סמלותנחג
 ובסיר 5כס יערס לנדו סו* גפם 5כ5 י6כ5 *סר *ך לפרס סולרךולכך
 ויפרס ט5*כס כ5 סקוס בסוס נסס טזכיר וקינו גפם 6וכ5 ס"ינסט5יכס דוקי 65סור תעצו 5י כנודס מ65כת כ5 וקומר טקלר טוניםסימיס
 נפח 6וכ5 הסתיר זס ע5 י5טד כנודם מ65כת כי גפם "וכ5 סיתרלמריו
 להסיך k~S/ כלרת שחניכי וגיוס קומר נפסח סנכור כ5 מנפרסתחון
bSסולרן ו65 נפס 6וכ5 נכירוס אסתיר ספני וסטכם מ65כס תעמס 
 כטו O~b5D כ5 *סר .ו5* סתם ט65כס וקטר ענודס ט63כת נואמר
 סזסרתיך יסר ט%5כס תכסס %5 קוטר סכוונס כי סכפוריס וניוסצסנת
 והקרבהם )ח( : 5קלר גלתי וסגי נפירומס סלרי7 51"5 סו6 וסנריית'-כליס.
 כי סלמס עתס פירס ו5י וחניכי. ריסון כטו כלל( )מלטכס.ייסר 5י ינ5 תסס 5סקריג חג סם סיטיס 1' כ5 כי . ימים שכעת לה'אשה
 סינסגוי. רלס כיסר סמועדיס 1cb כ5 טיוחדת נפרסס 5ס1כירוכתיר

 : ינסס
 טן *חד נכ5 סמחדס נענור סרמל'ן כתג ישראל. בני א5 דבר)י(

 פרסס סועד 3כ5 טיחד קודם ומקר* ססנתון מלבד חדסס טלורסמוכדיס
 זמנו ססנוכות סחב וטפכי יסר*5 גני Sb דגר נס וטזסיר עלמםנפני
 כזכרון ומס סכפוריס סיום ונענור 6חת נפרמס סכ5 6מר נעוטרחקוי
 גיוס 6מר 5י וכפרתס סעוגות נדין לחד מכמין וסכיסס *חד  נחדרסכ5

 הסס וגסני5 סר*סון בגיבור 5ו יספיק כי יסריק נבי Sb דנרסכפוריס
 פ" השברק. ממהרסת )יא( פרסיות: מתי טסם כסס עניניםסני

 חנוכות ספירוסו מנתות מנע כמו ויינו פסח 50 סרי0ון טונ יוםטמחרת
 לחת סנת ימיס מנכס נכ5 סיס נענור מנת *חת נסנוט וקור* .טמס
 רסון סמנת ממחרת גס יפרס ויתכן סרטנתן וכתב ממנו. סימיסוחסנון
 ססנוע ועסות נתחל נגיסן י"ו יוס מסו% סעומר סנפת ניוס כימנוע
 יוס יפיס 6מר כ56ו מענר כמנוע מחרת סתוי סיוס יסיע 6"כנמגיינו
 מטנו מיספור למנוכות וסר6סון )סענרו( לטיס ססנוע סחרתסתגופס

 מיגיל 6ננר יוס ט"ו ספסח נחג ססזכיר ונסגור מנתות סנכ סיס5יסעד
 וספרתם )סו( : מנתות סנע עמנו ויפפור סיכר ססנוע ממחרתבעומר
 טרודין וסעס סקליר ימי ססס 5פי סעוטר לספירת טכס י"מ .לכם
 מתי יודעין סיו ו% סיול%ין 3"ד סלוחי טפי 25טוע נבתיסס כלוייןותיכן
 סס ניוס כי 53עס סספירס נמי ,ס ועטכם לספור לוס ולכל סחוסקואו
 5כ5 לספור סמלוס רבוהינו דרסו סרטנ"ן כתנ . לכם וממרהם :טרודים
 ד1נ 15 נוסבר דוטין ויינן נ5נד 5נ"ד טלוס דיונן 5ך וספרת לנ5לחד
 מיום סימיס ומכפר . נטומ6תס עומדים רלו מלס דזנס 05 ומפרסוכן
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 התורהעללהנמיך הטורפי'
 סיוע עד הממטס ממסגות נתגיס כטספר קוס מקרי יום עדסתגהמס

 יוס ויקדם יוס מ"ט מגתות ז' מיספרו יוס חטמים תספרו חטר כןעג
 תטיטות פ" חסו סחטנים מנת סטקד5יס 3יונ5 סנה' כפו סגמפרסמט0יס
 ממחרת ? המיס %יננו ספסר כמו הסיער יותר ו%5 פתות %5תסייגס
 )ספור מתחי5ין יעז יוס מסול סטחרת כיוס כי 3טחרת כמו .השכת
 ויטר: לספוט. טכס ויסב מסחרת ויעי וכן וטטחרת ילכדו ססו* גיוסוכן
 ונממתת סחרם בליסוה . מושכותיכם בכ5 לדורותיכם עולםחקה
 קוטר ו3* סחדסס ונטגחס סערמר נסגרות שוי חסוי ספגי ססנועותחג

 טוסבותיכס נכ5 סכפוריס ניוס ג"כ סזכיר ולכך . %5רן נתולס *פי'סנוסג
 כי כלן *מר )כן טות לחרד נפרסת נקרנגות סכפרס סת5סבעגור
 טוחנות מזכיר לכס סיס סתום מנפרסת *5י לזורות טוחנות 5סזכירסולרך 5* סטלות ונחג סמוכות ונחג סזכהון ניוס ל53 סקוס 3כ5 נוסג*סורו
 קוטר סולרך ילכ5וסו וטרוריס טלות כ5 נפסח סדנר 0ס -0ת5סמפני
 ספני טוסנות נצנת וס,כיר טוסנותיכס נכ5 5וורותיכס עולס חקתסיסי/
 חקם נס לסר %51 טקוס בכ5 ספסור סיבסב למר גטקדם מלמכסמסותר
 ניח )סוליל ל5* מומנותיכס נכ5 )ומר סולרל ס)* )דורותיכםעלס
 לע"ג זמן נכ5 5לוסיס ודם נח5נ טומנותיכס 3כ) קומר וסו5רלסטקוס
 ס%5 קרבןד5יכ*

-ub) 

 : נקידו0ין כדיית% קרנן דליכ% נזמן 5%י נלסרו 5*
 פסס 5פי ממן סתם" סכתונ 5וס סרטנען פ" האפינה. המץ)יח(
 חטן: 5חס ע5 ני תודס וקרנן 5גו יסמר קליר חוקות כי 5ססתורס
 נכסן זס סזכיר %נרסס כתנ'-ר' ארצכם. קציר את וכקצרכםגכב(
 )עמום סלויתיל ערי תסכת ע5* סזסיר חטים קליר מנועות מחגנענור
 ירלכס קליר *ת ובקלרכס כי בגניגי וסגכון כתב וסרמנ"ן . סססנימים
 *ת וקלרתס מלרן *) תנוקו כי *סר ספרסס 3ר*ס תמכר )קלירתחר
 %51 סעוטר )לורך ססו* ססדס פית תכלס )* קלירכס רימיתסעוטר
 ס*5ו: ס5לוין סעוטר בלות תדאס ס5* קוטר ובי 5לורכו ס5קטתלקט
 נו 5גוח סניתס יוס סיסי סרטנ"ן פ" . שבהון לככם יהיה)כר(
 לו פירות 5סקו5 *ו תנועות 5טדו7 כגוז O)hSD סייגן טזנריסלפי/
 מלעכס *יסור נסס סיין בללו וכיול* זנית מנית חפליס *1 כליסלפנות
 ם5 יוס ו)* 0ניתס יוס סיס" סורס סוסירס ,ס ע) לפינו טורח6)ל
 סופרופ ופסוקי זכרון פסוקי פירס"י הרועו-ק. זכרון ועסק:טורח
 *), *ינו זס סרמנ"ן וכתב . ילחק עקדת וכס5סזכיר

 טדנריסס %סטכת*
 )נו ייס" ס"ס ניוס מגריע פ" תרועס יוס כמו תרועס זכרון פ"*5*
 )זכרון. 5כס וס4 נמלולרות ותקעתם 5ס5ן סכ*' כמו ס' ופכי~כרון
 וכהן נחלולרות ותקעתם ונמועדיכס מטחתכם וניוס מס סניטרונענור
 חרוצס %יכס מזלת סתרועס מנס נכנר זס נטועד פחס נתרועסלוס

 דסתס ונסופר יסרל5 )כ5 תונס 5%י סקרנן ע5 נח5ולרות ססי*לסי*
 טכס סכתוב פירס %51 . תרועס מופר וסענרת 7כתינ נסופר סי*תרועס
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 התריה,ל ר ד מאשכה
 יותר סוס גיוס ס' לפני וכרון גלטרך ולטס סתהוכס 5מס סכתסטלוס
 50 בחדתו מסו* טפכי SJb קד0 מקר* 5סיותו 5וס וכטס סיטיסטנע*ר
 נס כי יתעלס לפגיו דין יס" מצו 5י גרלס סתדס 3ר*ם סכפוריסיום
 סיטים נע4-דת כן ולתרי 5דק נופט 5כמי יסג סמנס נר6ס עמיםידין

 סנני6יס טפי ניסרי5 גודגב כימר סכנין סכתונ ורטז עבדיו לצסכימי
 עיעוטין ורקין *כין כ5 פירם"י בעשור. אך )כז( : סקדוסיסוקנות
 5כ"כס יס" 5מד0 נשחד כי ספפוק פ" יפיס ות"כ סרמנ"ן ופ" .וכו'
 נעסור 5טקלתכס יסי 76. נפני גדונין כו5כס. סתסיו תרועה ~כרוןיוס
 ספעס יך חט*תי נ, ס* וכן 7253 כמו ופירוסו סכפוריס יוס סוס5חדם
 רלופיס ו5י יטוס ס'.סנכת חג *ת תחוגו 5חדם יוס עציר נחמסה לךוכן
 סכנין תת 5*ע 6כו כסי ל7 ספמט דרך וכ5 , מנת דוחס חנינתמלין
 סכפריס יוס 5חדס במסור לכן תטותון כהדס *כן סונר. גודדו לכןכסו
 כמחוחי *ח 6ך וכן העטו 5* ט65כם וכ5 נפ5ותיכס *ת תענו כןע5

 . תזמורו סנתזתי. 6ת 6כן סטסכן נמ5יכת 6חכס טותי סנסתסמורו
 יוס מסו* נסנור 6ן וטכס כתנ הנרססור/

 סקר"
 שטחס יוס קדם

 הכפר, הוגש כמוריכם יובב כי )כח( נו: 5סתעגות 5וס סכיויפיקו
 : סנפרס טעכנין לחונטת וקין מ65כס ונתדיתת נפם נענוי .שיכנם
 בעצכם )כס( סמניס(: ט"ו. פסוק 5כל ונעתק סיין כין)סמסר
 5תס וכן ס,ס סיום 3נו9 סמפרסיס פי' סרמנ"ן נתנ . הזרקהיובם
 ס~כיר 651 סוס. סיוס גוף זנך ספירוסו ס,ס סיוס עלס כן וגו'וקלי
 ונסנוכות סכפור"מ ניוס רק סמוכדיס נסיר 51* נסנת 5יע5ס

 כומר *ת סניפכם מיוס נסנוכות ס6טר נענור וסטכם סחדסשייסור
 וסקריך סכגין וגמר מרסס מנחס וסקרנתם יוס מטסים תספרוסתנופס
 כי קדם מקר* סוס סיוס נכיס וקרחתם קוטר סולרך נקרננות55וות
 . נקרננוח ל6 נכומר 5* תלוי וקינו ט5*כס נעסיית ותסור קרוס סיוסטץ
 *מס וסקר3תס נפ0וחיכס *ת ועניתס ס*מר ספני סכפוריס ניוסה5

 קוטר ס51ר7 סמסת5ת ונסעיר נקרננות סכפרס ת5ס מות *חריונפרסת
 5כפר יוס 50 ננזפו סו* כפורים יוס כי סיוס נגוף תכסו 5* מלטכסוכ5

 עז נמרס סיוס עלס עד וכן . מקרננות כפרת מ5בדע~כס
 גוי

 מא סיוס
blsסמלות סקרנן יונ* 5* טפילו כי *וטיכס קרנן *ת סני*נס יוס 
 וחע5ומות עת וי. ועילס כחי טלמון ננזר ותקפו יכתו דם- כ5 ע5סכי כוי וכתנ . למחריו ומותר ~ניו 6סור סחד0 כסיות סיוס נגשנוהגות
 6סר ולכן עוטות גקר*ו ותקפו סגוף טוסדות מסע5טוח ונסנור .5עס
 *תר נתר 65 נענטס נסס סענק כי סוס סיוס ע5ס סנוכריסהיטיס

 אותז באמפכבם sl~s : (cs) כמפריסיה 0טקריביס מקרננותססס נוסי
 סנ5טווינו מכלן *סירס נומן מריעי מרס מיס* פירם"י . הארץתבואת
 S~b ס*נינ טתךם סגנינור 17DS וכנר סרטל( וכתנ . וכו' סנטהענר
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 התורהעללמכווו הטורפי'
 וטעם סחקופס. 1עlilbo 5 פירות ע5 קיטי וכלן ס*ביב כ5 קיטרמס

 ניוט *כן *סר ונוי *ותם תקרתו *סר ס/ טוכדי 056 ס*טר *תרר~פסוק
 תחוגו סירן תנותח 6ת *ספכס כת מסו* נסנור ססניגני יחדםט"ו
Dbססמיני וגיוס שצחון סר*סק ניוס כקן קוטר וסוסין ימים ו' ס' מג 

 נזול ס' לפני לנטוח מהוסיפו עוד וקטר נסן ומכוחו סתסנתו פי'מבתון
 ונכד חנו*תד נכ5 5ות7 ס' מניר7 סמחס ~מן סו6 כי יטיס ו'ו6תרוג
 ספרונו פי רח'. חג ארע החונו ופכיו: ממח 6ן וסתת היךמעמס
 שכתונ ומס חנו6חנס. ס*ספתס טעסיכס כ5 יסטו סוד*ס 5תת~ניו
 ימיס סנפת חסנו נסכות 15 5סטו7 5ס' חג לוחו וחנותם לחרתפעם

 סיעסו ע"מ נסוגות סתמנו ימיס סנעח 5ס' מג *ותו ומגותסופירוסו
 ע5ו 0טעס כן . רןר עץ פרי )מ( : ומוכס ומסמס נ%5נ סנעסתג

 נכיני וסנכון 5קנ5תם ר3וחיגו כסו hn~nDe סרטיהן כתנ . סויםופריו
 6תרוג "רמית" נכמון סנקר* 15hkכי

 פי. כי סדר מקודם 53סון נקר"
 . כמעט מוין וסדר חמדם ובסון 5טיחוי* דמרננ כדטתרנמינין חטרם*תרום
 זית רמון 6גח תקנס נרונ סמנסג כן כי *חד נסס 'וספרי סעןונקרי
 ונכמון אתרוג "רטית* נכמון סניסס וס6י5ן ספרי סס ,ס וכןו,%תס
 נסין ס56ו עסטיכין סגדס דר7 *טרו סוית סמלוס וטכס . סדרסקודם
 סנשיס 6ת 5סולי6 ס6ורח פיאתי . האזרח ש )מב( : ס סנן 555ר5ות
 5רי7 סיין ספסוק פסט נ"5 סרטונן וכתג . כגריס *ת ברנותניסרה5
 5רי7 ולין סקרן ו65,רח 5גר 5כס יסיס *מת תורס כתינ דס* גריסברנות
 סוף 6טר כ5 כקוטר ס"ורח כ5 6מר ל65 סנרים ברנות מקוס נכ5קוטר

 סנית מגני ביחד די יכיס ם65 נסוכות ימנו קטנים ונבר טגדולסמימר*5
 כ5 נמי *י נמוכות. יצנו כולס 56* ננתיס יהנו וסם6ר נסוכותסימנו
m~bo"וסוככי ימיס טפרסי 5סו5י* נזדהו רכנן כ16רח סו* 6סר כ5 פ 
 לגני פידם"י י ישראל בני את הושבתי כשיכוח )מנ(כי דרן:כ5

 מ5 נסונות פיוס 651 סחם בסוכות סיטר שם סרט3"ן יכתבככבוד.
 וזנן 51ם 6ס ועטה יוטס כפסס ס' ענן כי כ3ר סטפורס טפכיכננים
 לסגן כבוד כנפי OOS מכסיתי נסוכות גי פ" סוי וטטע* ~רם מלרןא

 נתח5ת 5כסותס סחיו ek15 עמו טטס סוכות סטפרמיס זעת וע5 .ונ5יייוס
 5עסותס נוס דיכן והט . סיס נזפן 5עסותס נוס ולכן סקור נזפןסחורף
 סעוסין ניכר סיס )T~k 6 נוטן הוחס עוסק סיו פ6ס 5פי -Okצ,טן
 דר7 6ין נחורץ %6 מחמס טפנ' נקין סכוסק כזרן hSh סמנוס5סס

 ( מר ) : סנס וקכרו טס כ5 יסקרו נחורץ *ותס וכמעוסץ סוכסוכסוח
 כני אר[ ה' מועדי את משהוידבר

 נסני5 סרטנתן פ4 . ישראג[
 65סרן נסס תזכיר וסטומק סקוננות נענין סס מכלם 50סספרפיות

 6סרן יימד 6% כשחד 5כו5ס דגר סמועדיס נענין מדינר נכשן 6נ5ונכיו
 נסנתות 5ס3וח כפרסיות עיקר כי סוס 3כ%ס c~elboc מפניונגיו
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 התריהעלאמורשכז
 מכומר *5* טןיסקרבנות 3סן נוכר ו5*  קודם מקרל ו5קר6ותסונמוכדיס

 לניחרי י(כיפוריס גיוס סקרננות כיקר ופרסת . סגורם ססס ס5חסותתי
 סמוכין נפרסת מלמר ומס . *קיל *סרן *5 ונר מס נלטר ולכך ( ?מות
 bSb ג5טוס ס5י מע"פ נמ(מר56 561 בניו Sbl יסרן Sb ממסושנר
 מיינו וגס מומיו כ5 טכמס סינט מפני 5דויותס ט,רכך *ים65סרן
 מהרנס ו*ונק5וס . סוס נכנין נקד תזכיר ע"כ טכסונס מן. 5יפם5רולס
 מדרסו 5מס כיוון )וי5יפיכון טר*5 גגי ית דס' עוכרי סדר ית עמסומ54

 וסיכות נפסח ספסח סיכות 5ימר*5 *ומר ממס מסיס מכיןרנותינו
 כ5 5סס *ומר נ55ון 13 מוטכ טסות נקמת נחג סחב וס5כות נכלרתכלרת

 נתיקוגי סמוכדות סדר ס5לדס 5רטח טדכחו כור וסנריס .ספרסיוה
 קות . טירתי לותם תקראו 3*מר וגראז נסיני פס כ5 15 סנעסרמכינור
 : שכינור נסיד למקונן סמדר כ5 פס כ5 4מדסוסו*
 לומת.עלוטסנרות פירסעהזו ישראל* בבי את %ן )ב(כד

 נני *ת תלוס ו*תס3ופרסת(
 גכוז ולונו סרמל"ן וכתג . וכו' שטסכן פרסת כ5 *65 נ6טרס 65'מר56
 ויכל גימר כבר ועוד סמנורס ~רמת מטוכס ססי6 לפרסם לייןככיני
 נכריס וסמכמל סמלוס מנס מסס *ת ס' לוס ihhi ס, נפני סנטוסלת

 *5יך ויקחו לוס סיס ובריס למכי 11 ספרסס זורן ל05 כנרונעמיס
 תרומת כסיר ומקור זית סטן- סיבינו כזומר יסי56 נני טיתהרוטט
 ויכ"פ סממן וקת o53a יל ס3י46 וסגסי6י' כדכתין כסו וכןממסכן
 סממן כ5ס ועכסיו ססד5קס -)נ5 סו6 5דורותיכס כו5מ חוקת ססמנלמר
 זית סטן 5ךורוהס ליבור עס5 יסר56 סיקחו ולוס ~ד3ס סגסיייסססנילו
 ונניו לסרן לותו יכרוך *5י ניטר 65 סס וסוד . סר6סון כסמן5מיור
 טן במובס ת6נד 6ו תצנר חס מגורס- נ5* *פ" *ו ממגורס ע5ויסים
 כל"5( דרסו. לורנוחיגו .סט?ורס. סמכורס גנ5 דוקי פירס וכלןסנו5ס
 את יערוך )ד( וננסרות: נקיסמיס יסטכט ס5* טנורס ם5 טסרסכ5

 נסבת 6פ" תמיד. 5פניס: ויכניסס בחון יתקן ס5י ה'. לפניהנרוה
 בס סוכיר ס5ל 5פי תמיד נס כתוב 5י תלוס ו*תס נפרסת .ונטומ*ס

 תמיך דולק סיס 5* וסוי מכרסי נר דמייני יותו יערול יחידי 11CS*5י
 כתיב סגרות *ת יכרון דכתינ כין *נ5 חוט6יס סיו כמימרא כנס ס"כי

 )מ( סנקר: *ור כד כטספטס דו5קין 5כו5ס סיו סגרות סס6רתמין
 כתב וסרמל'ן סטנחס. כ5 קקי וסיתת פירס"י ולבניו. לאהרןוהיהה
 אשדה בן יירא )י( : סמכרכות טן *חת כ5 כ5 חוור וסיתס כיויתכן

 ויק55. לפו ויהר סגיסס ויגלו Sbl~'n 6ים וסוכימו ס' )ימס( כ5נספחיו סחטי י65 עכ5ס מ5 טפרסס לקוטר לדכת כ6ן ,ס כתב .ישראליות
 מכס נתון ונ6 טיסנו 16 סס שסיס ממקוטו b5's סרטי'ן פ" ויל*ופי'
 ותפסו רבים *ותו ומעעו נעחגס סמסיבס כי.סיס נעמגס ופ" . ססוינלו
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 התורהעל סיניב~ך5ך הטורפי'
 5סורת סקר56י ואים סשר*5" גן ופ" . סאסקס ממס ל5 *ותו ויניפונו
 כרם 5כסונס סו* פנוס מקוס ומכן כמר סויד יסרל5 נח ע5 סנט גויכי

 מטות לממות כי סתרן וננחלת נדנ)יס ~.DW 5ענק נחמו שרל5יסייגו
 לגירות לרין סיס 5* מנחנייר מלמד בת"כ מדורס ומס . ינחלו*נותם
blb5נרען סנככסו יסר*) כ) כמו 

 טסים יסר56 גני בחוך חסו כקריז ונרכס IDb 6חר סס5ן זומרנתכוונו *)* דמע ויתרשת וטני4 נמיי
 ישראל ובני ( כנ ) : נמלריס נסיות לניו *מר 55כת רלס 651עמסם
 לוס כלסר כת"כ דורס סרמ3"ן כחג כהיה. את ה' צוה כאיטרעשו

 מלותו מעתו כת3 36רסס ור' . תוין hS51 ו)ת5יט 751מייס )סמיכםלי
 ופשוטו סעתיז. ע5 סכתו3 סיס* נכון וקינו . סוס כמםפט OhS.~1סיס
 דרך כן כי טפס *ת ס' 5וס כיקר יסרל5 נני עסו כי 6נן *ותווירגמו
 ספקודיס ונפרסת פסח נפרמת סכתונ כמו ססס מקות ססומריס 3כ55כפו5
 מפני בעיני ומנכון . עסו כן ממס *ת ס' 5וס 6סר ככ5 1סך56 בניויעמו
 סכתונ מפירת עסו שרק ובני זוטר חור כן ולחרי נסקי5ס תחקמפרט
 *ותו ורגמו סמק55 מיד סוליתו יסר56 נני 56 מסס דבר כלסר כיזומר
 DelrS 5" מסס 6ת ס' 5וס כלסר ולעסות לסמור יסר56 נני כ5 כןועסו
 מתוכם: ספגוס 5נער *5* סיסר*5י עם פנלס סמלריק

 מיני נהרמרשת
 סמיכם OD *5* נסיני נקמרו סמכותכ5 וסי סיני סר ל55 ממטס ענין מס פירם"י * סיני בהר )א(כה
 עליו מרמסן וסקנס . וכו' נסיני ודקןוקיס ופרטותיס כ55וחיסנקמרו
 מפן ונדע קרקע סמטת כמו מו"נ נערנות נסנו ם65 ים מגות סרנןכי

 סקר תסוקסו מניין ועוד מוען -בלס) 6ו נסיני ופרטיה ככסןסג*מרו
 נרלס יותר ולדרדס נשנית ס)6 5סמיטס מו6נ נערנות סנפנושלנרות
 נסנו ו5כך נ15סן %* נסיגי נקמר ס5* מולנ נערנות שנחגו כזוןקוטר
 561ם נפרסת דכתינ נסעי נימרס משמטס כי סו* ופ" . פרטיכן)2*ר

 חזר ונכין כ55 נדרן וניטרנו ונטסתס תסמטנס ושמניעיתסמספטיס
 ונסה טית נפרנס נזכרו כולן סטרי פרטינו כ5 נקמרו נסר כיולמר
 סמלות כ5 נרקיס סיני נסר מסס *ת ס' 5וס *מר סמלות "5ס כתגשענין
 טו*נ ערנות וענין מסיני וסכן ופרט 3כ55 נקמרו וכוס סנוכרתקלפטס
 מנין וייני . 5שר*5 סתורם 5נ6ר hSb סט 5* מסס סם סנ5טוסטס
 םמתח5ס ופרט כ55 דרך נימרס תתרסס 3!1 ססרי !ס פירום לריןטס
 ממרסס זו וגננין דינים. כ5 מפרט והח"כ 5ס' סנת שלרן ומנתשכ55
 סכתובס סברית !"ת כי נתורה ומלותר טוקדס "ין "נרסס ר' כתבנכין

 סברית גכרתס ל, ונטמע נעמס עיסס זכסק3)1 סמספטיס ו56סכפרסת
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 התריה ,ל סינייבהרשכט
 כי דעתי ולפי כתג וסרמנ"ן נכין. 5סוכירס סכת ר(פרסס כ5 5ססוימר
 סרמנ"ן פ" . לה' שבת 3ב( : 5ס' מנת עד וכו' נכון נסדר כ6ןנכתנס
 5ס' סנת מסם 63חד גימר ו5י ומנתון סנת 3סס גימר סמועדיסנכ5
 5ס' עדות טסו* במנתכטו'

 סנר"
 ספמיטס וכן נסנקבי ונח ימים 13' עלמו

 וטנוחס סנת כלו סו* סם3יכי ויל יכונס ימי *ופיס 5ם5ת )רטש(ונסח
 סנ6 ובעלס נר6סיח נמכסס ככופר שממטס סכופר וכ5 סעו5קיס5חי
 זחילה לקוין מייני מנם"ר יותר נשמטס סממיר ו5כ7 . כסגת ס*מרוכדרך
 שש ( ג ) : סקרן חרלס "ו . פג6מה געליות ססחמיר כמו סג5וחכניסן
 רנותינו דרן וע5 . תסנו' ססניעו וגיוס מכמין תעמס ימיס מסתכמו לוטי אפסוק דרך *5* לווי נקמר 5* סרמנ"ן פ" . שרך תזרעשנים
 3ם3יכית וסוורכ השניכית ו5* תוריד מניס מס עמס עכblo 55 5*וסו6
 ומוחס % 6?" ונח קצירך גשפוח ארז )מ( וזע:מסש 53*עונר

 כמו מירך מככבי נערני הסככק גחנ וערטל, צס"ר. וכף ט*5קלמחס .וסרי
 5כפע ישניכם כ5 7ד7 כן כי מקלור 65 כמו תנקור ו65 קלירןספיח
 וכרמך טאמב 5* סדן כרסן ר)מעור דדן חזרם דככמב מכרס נסרססככין
 והריסס זרהבס נ5י מ*14 נס7מ סמטת מ ספסוק פ" חסו תזמור5*

 ונספחו סנורת סכנרס מנס קליר *5 נספת ססו6 ק5יר7 ספיתנקר*
 סיר גקר6 *וש וסר bS1 חפר ס5* נענן ס65 וסנפן . יעקב ניחע5
 יטר56. נזי טקדטי וינזרו טגזרת ס5ו קינו כ*5ו ממנו וי~פריסו סוירוכי

 ניין *סור ססנויר מפני מנוע- כרס מסו* כקוטר נזיר נקר* ססו*ויתכן
 נ~ר7 גוי סנויר סס ע5 ס*רו7 ססער כן כי כרמו עתר וקינוועננים
 סכתו2 ספסר סכרם  ענודת טנאי ס5וטח נויכן ענני פין חסוסם5יכי.
 לנדו 5ו ונבוחם מנאי סגד5יס סענניס ו5נלור מ56יו 3סדס סלומח5קלור
 ותסים וסזעירס ס,ריעס מן pb5 מנתון מנח חסם 56* עלמו551ור7
 75 יחד 5כו5כס יסע וסנn'tDO 71 מן ח65 חסר טכ5 סקרן סנחעוד

 פ" לאכלה. לכם הארץ שבת ורנתה )ו( ו5בסעס: ודחיסו5עכייס
 5ככו ממכרת סעניתס מתסיס 6מר T~b5 יסע סנחון סנח סימרנסנור
 . היא יובל גי( : וסמים וסנסמס וענדת *חס כו5כס נס ותחיו5*כ5ס
 מ5סק סספרסיס דכת וכן סרמנען וכתג סופר. חקיעח סס ע5סטס יוני ממס וטס 5נדס מטס נגקינת ססניס טסטר ננדנד זו סנספירסתי
 5כס תסיס עורג מסרי נעיני נכון וסיגו . סיונ5יס סופרות . סיונ5נמסוך
 סופרות פ" כי ועוד o)s תסיס סי* חקהבס ססנס ש סיפסר כוןוקינו

 6יח6 וכן  דכרי6 עקרן סופרי* יונתן תרגוס וכן *יניס קרני סססיע5יס
 גיוס וסופר וכו'. סו6 77יכר6 5יסנ6 יונ65 דס6י משמע ט6ינפטרה

 נו כסריס ממופרות כ5 56* *י5 נס5 דוק* יקיות לריך *ינוסכיפוריס
 סי5וח. אסון יונע פ" לרסס ורע ס*י5. סנח ססנס תקר* 5מם*4כ
 סר*סון נפסוק יובן oc ס,כיר 5* כי סדרור סס ע5 יונן כקר* דעתיועפי
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 עלהתורה ני ס2-היפי'הער
 5כ5 ערן דרור וקר*תס 5*חר *נ5 חרוער4 סופר וסכנרמ *מר*5*

 ס3ס סי6 יונק *פר סיו-15 מקוס נכ5 עדור מורין נמ כוום סיסיויומניס
  ונסתעפו שור מרתוק רנ4ו  ייני5וסו סספתתו 1*5 *מונתו Sb *ים כ5יונ5
 מיס ע4 פ5ניס מהמיו. יסלת יובל וונ5 סי. יונך נכנייניס. סוסוןבוס

 ננפניס ינץ ולין י3ו5ס. ס"רל ונתנת . סירס יונקו ססססמכמכרס
 נפריכ. ולוניל מסרס וסו5ך נקרמים וכן תנוסס סנ"סכטומכקר6תענין
 כי 5כו5כס כן ותסיס סי* סנרם . לכם תדכה ד"א יובל : מפסוקופי/
 שנת היא יובל )יא( וקטר: וחור טספחתו. 56 לזם וחסונותנורו

 : כממס יונן 5כ%כס לסיוט מ5פהתו % *ש ותסעו קדם תסיס *נ5חקלרו %* מ,רכו 65 *חד ענר 5* 4ונ5 וממסיס סכת 5כס סחף"" .החמעד'
 חלננו ספדם ידי כ5 פיוסך . הבואתה אח האכלו השדה מן)יב(
 . מניח מן לנכר 5רי7 *תיג סמיה טן 5הט כ5ס ס6ס נניח סקטס
 פחים bSb ספסוק 5ר*ם מהום- סמדס מן יסים 5* כן ולס סרמנקוכתג
 מיכלו סמךס טן פ" *נרסס ור' . סו* *תר דגר כי תשכלו סמדסומן

 . ססמטס נשנת מכתונ כמו כו5כס לחס תאכלו מכלעס ססדססתות*
 וקדם מיל כי.יונ5 סלת  נמנס תנלרו ו% תקלרו 5י ספסוק פ"סיכתי
 ו5*כוul~SS 5 ממוס סתל*ו ות6כ5ו סתנו6ס תניאו ססדס מן 5כסתסיס
 ונ"ר קליר כת 5כס יטיס 51" וסנסמס וסהיס וס*ניוניס סענייסכס

 במספר )סו( ססגיס: סקר כתבועת וסנוקרות תנית *5 5כסותכספו
 ונשמת סימקה וכחב . וכו' 5סוסירו נ6 ס"ונלסכ5 מקר* 50 פמוטו פירס"י . עמיהך מאח תקנה היובל אחרשנים

 נפםט סגכון מסו"
 *וניס סיין *מרו ורבותינו נקרקכות *וניס דין סיס וס 5פי *53כמקר*

 טפסטן. ס155 ססקריות הטות לריכיס *כו כימיו כ5 *553קרקעזת
 נעט5ט5ין נאוכלס טעי ממח% וננער נפני טלטל סוף-ba 6%דס
 ואינו עו' יסנש וע 4בי נקרקגץם סנסור כ7 .ואחר Yb עידסגקגץ
 נתוכחת ומנסיר סוגו *5 וקומר ומור טן מחסרו 2ע52 טסדס6א

 נקרקכות נין 53*ו כונר 5דכח מזירו כטרנס ודאי טטז להדנריס.
 רוב 5פ. rnh *ת *ק מונו % נקרקכומ סונף סספסוק בעט5ט4םבן

 5מט5טין קרקעוה מנע w?ne מש: *65 ספירותי כסו וגףסממם
 ומוס עקה נט5 עמתות וניסר כדולם  ומסזד קנס נפתותסנטט5ט5ק
 טחעס מסו* כסו טהי5ס סוי טסחות נימר ד*פ" קרקפותטוונטו

נמט5ט"
 תרמו . 4כח כן לסוגות *סור ססו* s"sh עסתית נפחות

 נקרקכות צין לעיירי מסטכ רניס רסון מממר ממכרר וכי מדטתיב כןרנוסיכו
 סטט5ט5ין סמוכר יתז זון כמיתד סיד קנס *ו ולער ומזר נטט5ט5יןנק
 בלמו נפני ססט5ט5ק ומפריס סיתתן וכיון לכעס חוט *5 ז*ער 4דמז
 נוכל נמי *י טסחות. ניתר סמכות נחזרת וסו* "ונחס וץ נסורינס
 9DD" טזכו מנסיר מסכהעבלגרס

 ויקנו יעכרו י5פיסס סיונ5  כד שנניס
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 התררה על ביניבבדעךשלא
 נטמרס 5סטכוסו 16 נמספר 5ספכתזו לתיו 6ת יש נסס יכו%51

 כי סמספר- 15ס זס ויודיעו סניסס סידכן ל%5 5ת5וטין מסולסוממה
  נסרס  נטוכיס לוכלס ים בקרקעות מנס ממטס מספר 4מ סולסעגיהס
 טכס כתג 6נרסס ור' . נמט5ט5ק וליס עסקות בפלופ לסילוובמוין
 עמיתו לת 6ים תוכר 651 רטונס כיס פי כ5 רבים 4ען המכרווכי
 חקותי. את ועשיהם )יח( : לקונס סריסון סול כי 5ט,לר *וסרםיכיס
 וארה : שהוקים טכ55 ססס וסיונה ססעטס ע5 החר 4מ סרשנ"ןפ"

 . וסיוכיס 3ית5 וסכנדיס ססמכריס הזרת זב5 תוזר 04 . תעשהכמשפמו
 . נוסס יסרתן ויונק סעטס מנכון . לבפה הארץ על וישבהם :ו6מ-
 עקה. לבמה וישבתם וכו' פריה הארץ ונהנה )יפ( ולסר:ונאר
 תאמרו וכי )כ( : 5תס הסר עפני נתנייעת מסנט 53ית תשרכוס%
 ננגס תלטרו וכי ופ" טסורס טקר' סומקקן פ" בשנה. נאכלפה

 דכיון סי* סממיכית כ5 סד6נס גי נסמינית פ4 נלכ5 טססמניכית
 שסית מפירות השניכית י6כיו *"כ טתסרי זיעי סטטס סכתדכעז5ע
 לתרי ונס סם3וכות 6תר ססו6 סקליר *מר כד ללכת ססכיס כ5כמנסנ
 ועשרת )כא( : פי' כן ע5 . ולסנר לזרות סתנולס ט5לכת כקות כדכן
 5כ5 נסעית מתכסס סיונ5 סנת נעצור . שנים לשלש התבואה4נת
 : ויסר . ימן י*כ5ו כולס כי סיונ5 ס6הרי וססנס ה0יונ5 סממטס.סכת
 ססטינית נסכת סתזרכו קומר . השמיני' השנה את וזרעונם)כב(
 תנו*ת' נו6 כד כי נקיר ו5י ו5זרוגנ לתרום תמכרו 51* סירןכטנסנ
 : כן פ" 65 ירס"י . ימן תיכ5ו חסוכות נהנ ססניס *ומף נעתנוית
 סדות חזרת ע3 5ל1 ניתז פירושי לצנויתות. תמכר לא והארץ)כנ(
5נכ5יס

 ביוני
 עזסיר 5טס Q'/b סרטנ"ן וכתג כונוס. י40קת יסים ס65

 כנד טמכרת ימכרו 5ל כמו למיתות olpn 5* 5וסר רווי סיסנמכירס

 לותס ימכור ס5י למוכר *זסרס סיסמי ויתכן . 55וקת לוסרשמסוי
 סזסיר מפקיכס ססיונ5 ופק"פ 5כלטיס 75 טוכרס מריכי 15 קומר5מ5וטין
 כן יעסו ולס 5למיתות מטכרס 1CS1 ס5י 5סמסס *ו למוכרי~כתונ
 חלס ומטכס ז"5. סרמב"מ כתנ וגן מוכין סלינו לע"פ נ5*ויענדו
 יקנס לס לנ5 5סמזירס נכיניסס יק5 סיונ5 כך טמנרס טתה5סיכסו

 כליו lbs nl~SS 015 סיין בכיני ומנכון 05תזירס. בעיניו יקסס5ה4ליז
 כי נכיגיכס יקסס ו5י סיונ5 ניניכם סנרינו קומר טכס כתיגי סו6ל5ל
 וככב-[ )כד( סמוכריס: כסלר ולמיתות סתטכר רוס וחיכי ר(שרן5י

~ftwih ע5 סעו7 פרוטו 5פי פירס"י . לארץ תהנו גאלה אהוזחכםארץ  קרונו יו סוי לו תניס נ' 5*תר 5ג,5ס רסלי ססטוכר להדיו ס5
 נפרמת מ5157 נכיני נכון ויינו 0רמנ"ן וכתנ עמו. 3עכ3 יכוןולון
 עט7* לתיל יסון כי זמ' נפרוס ויקטר .תוי לתוזתכס לדן ונכלסועף
 *מוזתכס לרן תכ3 נכימומנכון

 סלרי
 5לתחס )5כס( נותן לכי 6סר
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 עלהתורה לניניב-ן'ךפ"הטור
 יכקנ Db 4י ג*5 כמו ג*ו5ס וקמר סיונnb~o 50 .5 סנלו5ססחנו
 5סס נתכס bSn . נו ססח,יקיס עין כנדרססוני6

 3ח"
 . יחתתס

 תזר 4מכ7 ר61 13 סקרן כ5 ומנס T~bO כ5 4 כי 60ער נכבור כן4טר וסולרי
 ונכ5.5רנות וקטר . 65רן נתולם bSl *תוותינו נקרן bSb ינסוג %0הנ"
 )כס( ביבן: סמקד0 מס קמר סטקוס 5* *חחס *רן ונכל לירדןטכנר
 סטטכר נעבור סרטונן נתנ הומה. עיר מושב בית ימכור כיואיש
 סיג*5נו כלערס רלהס סכירתו כ5 וינום מקד נכיכיו קנס 6דס 50ניחו
 למחיתו יל*5חס וממנו נענד 05דם ס6דס כי ונכנור ר6סונס ס0נסצחוך
 וכוטד נירתו 0סינס סיקוס 5*מר תנית *נ5 ניונן ססדס מי5*רפתס
 סחלריס ונתי 'ה5ט ob מחיתו תתעעט 5* כי 15 תזיק 5* יחר נביתמכס

 כסדם דיגם כן 55 סידמס 3כונ7י מוסג עסיותס ססדות לסטירתכסויים
 50 מפמוטו )ר*ס סרמב"ן כהנ הלוים. מן ינאל ואשר )לנ( :ס*הן
 5כך יסר56 כרע סיונה 3סס יכסס ופס ob lhs סקרוניס Db librפירס 5* הכולס סע 5ג6ו5 55וייס תסיס עולס ג*ו5ח סיטר נעבורסקר*
 נכלמו סו6 16 סינמה סנופך סיכיס יומר ס י5וי טן יג56 והסר וקערחזר
 יגש כן ועת סכ5 קומר . ובו מסכר ויצרה *5יו: סקרונ ס5וי*ו

 וססינ כפכרו סכי *תסיחסונ
 ספודי

 נסס גוסס 0סיע5 קומר כקוטר
 נלוי מדגר ססכתונ *טרו ורנותינו ניסרתן. כעו ס5ויס געולתותסי
 מסיס סמי ני0ר*3 סיס סדרך ספסוק נפ" נרפס דבריסס ועי מלויסקנס
 נקולס נקר* וזסו קותו קונס סיס נירו0חו סקודס ססקרונ סרסוסוכר
 נר דכים טסיו נעיני ונרסס סג*ו5ס. סמפט כ7 כי נירצית סניגורכמו

 סיס קמר eD1)~S רלס ו6ס מנר* 737 נ7ינ* קדיעס סהיקנו כסוקדטס
 כ*0ר ספסוק *סר זס וכ5 ננועו סמליכו כסו סער נקנין סנופן טןקונס
 . וע' ממכר וינק *וחס 0קש כלומר קרעו ס5וי כחכח ס5וייג56
 סדין 5סזכיו- לריך סיס 51* *חרת נטכירס כמו נגסוס סיונ5 נוסגפיס*
 כולס. בנטולת כחס סירוס 56* יסר56 נכ55 סס כי פסיס* כינסכירס
 1SD~ 5* *ב5 י0ר56 סיד י5*ו ולכן כו4 סם3ט 5כ5 נתנו סעריסתקמר ם5* בלויס סכמצב קנירו *% כוסג סו* נסרטן גס נקולס 50 סוסוסעין
 ספץ זומר סוכרן ולכך לקנותו סחיינכוסו סגורך טיד י165 ס5*וכדם

 כמס טלות זמו . עמך וחי )לה( נשרש: וכיס נ5ויס תסיססנתוזם
 וחי )לו( וקטרי וחור נפם פיקוח כ5 נל%ויכו ועמנס כע57סהיומו
 וחי ותוסג ע כמס ושכקלוס נענין. כ5 ימסיר לחזק עמך.אחיך
 דעת ע5 5% נסרך. ויחי ותוחג ר ד סתירגס סמלוס עז סכ5כעל

 נשך )לז( עען: עסס *חך כ5 וחי עתוסנ ונגר נו ומחזקתרנותיכו
 ענס 13 סטיוס סו6 גסך כי 'כריס ייפסט 5פי סרטנ"ן כתג .ותרבירק

 כנחס סיפריתה נסנור כז ונקר* סנה נכ5 ידוע ובר נרניתו 515יתן
 יפרכנו 1*1 פקתי ומן עד טנס 15 סמלוץ סו* ותרנית . וכעססמגל3ן
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 התירה על בחקותי הסיר"עי
 סבין נרנית % יוסק 5* יושר יתבחר *ס tsbl/ ידיכ דנר קרנית 15ויתן
 כי *כ5ן )וט/( ונסרנית כ5"5( . נכסך זכו' כספך *ת בוזקם כסלזס_

 עד D11iOS ידן וסבוכן כל יתן מנס וצכ5 ננסך סכסך 5ס5וותסמנסנ
 פירם"י גר; משפהת 3מז( ק5ונ: נתוספת מנורכו יפרכגו ובזסק5יר
 למרס מתיינין 5פי כקר ב"ו וקור* גר ועספח' לעקר *1 מפסוקפי, וב"כ סרטנתן וכתג . ע5טס i//SS סגטכר זס בעקר *וסר נססו6 סנויזס

 למון 'כקר ופין מנכון וסוך 5*רמ6י תרגם ובנקלות . ו5עוקר'*תריס
 ססמיגס ומומנ מסנר גר טספתת ויטר ניסרתן. וכמרס סנ*חז פי'פרח
 סכתונ 51וס ממפתתו לעקר מימכר עטו סמן 5טס נרס סו6 סטנוידו

 לוס כל ובחר לוחו סיג"ו5 שריל 5כ5 עמס מלות וסי* ג*ו5ס 6מתסיס
 כי מטעמיסס י5עד ס5* כדי גרור מפלוס וטעם  קוושיס סירסנקרוגיס
 שרש צני 5י כי %ן *מר ולכן . רמות נקרוגיס סגטכריס:סנ*ו5םגם%
 סיודן נטלות חיינין יסעקר תוסג סנר סיין *כזפ קוער סם ענד*ענדים

 כתנ באלה* יגאל לא ואם )ןד( לענוים: 5סס ענדי *ת יקי5י
 ממכרים: ~Os ין ע5 ל"ט למכרות. נפקוס *נרססר'

  מיתגו לנוי סגטכו 06 * אלילים לכם תעשו ל% )א(כו
 ע"5 יענף ם65עעו

 יוגםס6%
~lbiV 

 3סנס רגיס ס5ם כטס n1S~SI לנדו  עמקדס ויירק נסנת
 5כס תעסו 5* *סר סס ענוי סומר %302 גטי *י טלות. 5כ5וב"ס
 סנתותי ירוס5טי ונתרגוס ? 5"חריס תענרו ו% 6מס כנף כי56ילס
 5כס: תסיס קודת כחוג כן כי סיונכ סכת תירפו וטקסיי סממנה מנתממטורו

 כחקורזיפרשרז
 * כעתם גשמיכם ונתתי וגו' תלכו בחקותי אם ר()ב*
 יסים יפות כיסר נכתם בנוגס כי סנמטיס דגר סקדיס סרמגןכחג
 אופיס נרי*ות סינר זס ויגיס טוגיס וסגסרוח וסעעיינות וסוג זךשסויר
 ססדס וכן ינוגס סקרן ונחנס כדכתינ נסס ויתנהם ירנו כולסור~פיוק
 וננסמתס ועקרס מסכרך נסס יסיס 6% סיקוס ש% 5* ה ונמנית פלגויתן

 נמל* olhe ימי יתקיימו ונרי*יס נדו5יס סנרפיס צדיות כי יטיססריקקו
 יגלו סרענ געת כי . לבטח ורעבתכם )ה( ם2גרכות: גדויספסי*
 ס5וס סיסים בארץ. שלוכם ונתתי )ו( *וכ5: כ5י לטום סקרן9ן

 רעס חיס סיסנות סו* %o1S נטי *י . נתחיו הים תשטו %*גיניקס
 . הארץ מן רעה חיה והשבתי )ז( : ספנעס וינוסו o~ninS*ליס הלית  *ויניכס  פררפו onb *צ5 כ55 נ*רלכס תסנור 65 ומדנ סלוןפן
 כפמוטו סו* סעופן טן טכנירס מסו* יסרס ר' דכת ע5 סרסנ"ןקתג
 וסיוח סיאנס ערנות סמונה נסיות כי נ*ר5כס רעות חיש ינוקוס5*
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עלב'!קקירצי הטורפי'
 התווהלד

 בטעון ר' דעת וכ5 . נישונ רעות חיות הנוכנס bS *דם ממיססיער"
 וסו* סברן מן בחיות רכת וסמנתי כפסוק פ" יזיקו ס5* מימנתובקוטר
 נתחפתו סעיס סיס כבסר סמלות קיש נכת יסרק) "רן תריש מהגטן
 ם*וער חסו o~bo ממית ורמם חש סבין סר*0ון ovb 50 תטלוקונס

 חטבו ספני רק סרעות נמיות סגוק *ין ט פתן חור ע5 יונקו0יכסע
 נסיות כלו נגור כי 6דס50

 טרי
 נטנעס נתן וסמם ~יכיסס

 5טרוי
 זו

 ססדס כסג נ5 5סס צנתן נחיות נקמר osw 50 ננרי*תו וסנר וו.*ח
 0S1bS ע"נ ירק כ5 *ת ממטיס עו9 ו5כ5 ססדם חית 51כ5 וכתיב5יכ5ס
 5טדו כן ובחרי 5עד נסס סוסם 06ר סטנע ני כןויסי

 סטרי
 ס*דס כ5 וסוסיר סכנות *מרי 5נח סמייס נעיי סמיעת וכלסותרסססית סחט* טפני

 *חיו pb וסיד הדרמנו כיס כ5 מיד *דרוס 5נפ0ותיכס דטכס *ח*7
 מגסגס כ3 נקרו חנרתס פיס מיד פיס כפס ovbo 651 נפם *ת76רוס
 ע5 ויעמדו מנסגס רכה תסנות nlDSW כ5 יסר*5 *רז ונסיותלטרוק
 ע5 סכתוב *ער כן וכ5 ילירתס נכח נסס סיס סמר סר6סוןמנסנס
 סבסטס ודכת סטרן ויחדן נכיס סם5וס 0שונ ימי טבע סיו%5 סגופןימי
 לחרב. לפניככם ונפלו )י( : נתחקר נטבעס סיס כלסר D7boודצת
 וכפז ומור נתרנס  ויפקו  *ויביסס  ירופו כי סנעיחס oSnn סרמנ"ןכת3
 טקס ס' 5רדוץ ונעורס 35 *ומן 5סס סיחן 5חר3 והמכס יוימכסונפזו
 סים כי 3חר3 כיס ויפ5ו ס' מפני ק' סינוטו ס*ף3יס נ5נ סורקויתן

 ור' . סיכוטס טפני 5סעיתס וכזו 51* פחדם טפנ נוסו סכאפסר
 )ח( תקוטס. ט53י תמיד פכם *מר פעס סיפקו סכפ5 כי פ"הברסס
 ר33ס טכס ועמס והרש רו17 אחד סרי . סאה חסשח מכסורדפו
 כ' רודף ס6' סוטר סר*סון 57פי סר06ון מסנון כפי וס ואיןירדופו
 דסייכו עכס ס' פעטיס ק' כומר טכס טקס ומט *לפיס. 3/ "'עכס
p//Dור' . 5כ' 6' דמיינו 56פיס עררת ח"ק מירדפו סרי ירוופו רנ3ס 

 עסרס כטוני כחס כי כמו 5כפר' *חד יומר ססר3ס עכסג כת3*ברסס
ופס

 סוסיי
 *חד וכ5 סער3ס טנסג כפ5 וסגס חטסס יר7פוס סט*ס כי

 סעספר יוסיף ס6ח7יס סתחנרות ככנור כי *ומר וים ט6ס ירווץמסמוס
 ריכסוכן

 ירדוי
 ניסע כי ר33ס יניסו במניס וי"* נורך. ויין י5ץ *חד

 *חריסס סרודץ רדיפס *53 לאננס נכניס ודי ממקומט סמגשיס 3ק5סי*
 כולס יכסו כי סרטנתן פ" ' אתכם והפריתי )ט( 5%5ץ: 6חדלריד
 סיעתו וסר3יתי וקמר וחור וכקרס מסכ5ס 3כס יסים ו5י סנטןפרי
 ואכלתם )י( : רב ובס ימיו ו5כ7 ימיכם וימלקו יסכלו 651 רניספירות
 סתספען סת3ו6ס תסיס כן כ5 ט*ו7 רסיס סיסיו *ע"פ נושן."2ן
 ר' כחנ בתוככם. משכני ונתתי )יא( 5סחייסן: כדיין ותסיר5כ5

 וקיני עעכס דר כנודי כי חסרון 5ידי 5כו5ס סתנו*ו תפחדו 65*נרר(ס
 *רן *5 נ5כתכס כי ועוד 6חד. נמקוס עור גפסו 0תגכ5 076כ3ן
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עלהתורהב:ו,קירצי פייהטורש
 *סיס *גי סכס עיכס כנודי יתס5ן כמכס ( ? ג*יגכו  המקים*וינינס
 וסרענ"ן . עלריס טמרן *תכס סוליתי כן ע5 כי כסי ו*תס 5ל)ס"5כס
 טתס5ן כמלך טפורסמת נכס סגסגתי סחסיס נחוככס וסתר4)כתיפ"

 סנפמות קיוס (כר כחן מזכיר וחיגו . לרכס כ5 נסס ומפפיק טחנתו3קר3
 נדרן עחוינ קיבוס מ סטתיס wsnn *סרי סג* OSID31 סגסמותנכויס
 כ45ות רנות סנרכוח *15 כי ו6ץ ננוד וכתג . ילירתן ניסור קיימיםכיס וסחרר עסס סחיעיס ממכריח סו* וסכונם נכריתוח הפירסתי וכמוסילירס
 סברכות כמו כל כ5 *יגס ורסיס ופריס וסם5וס וססונכ סטטרנכנין
 מקרנל מח5ס וסמירותי סיטך הלח )חטך *ת וגירך נקלרס כנרמדירך
 חולי מוס יקרע ס5* כד לנרכס וסנסייע. ונרסיס 3ט6כ) סנטיח מסכי

 ימTD~ 65 עספר *ת כערלך וכקרס טסכ)ם חס" )* ס*מר כמופוייס יפש וכחיס כסוגן ונוליד ונרי*יס ס5טיס סזרגנ כ3 ימיו כן וכ)נגופינו
 עכ"פ ססס סנרכות כי נוס ומטכס . רופש ס/ כיי*כי תחוס *סרוכן
 פירמתי כיסר מסס מבי"ס סתורס סכ5 סנסתריס סנסיס מן סן נסיםפסס
 ס' מלות כ5 מופר סחסיד סיע ס ש כקמר כי סכונד ליחיד *פ"וסם
 ושכקרות תו) מכSb 3 יממרסו*גסיו

 S7b נטונס יטיו ויט)* וססכ"
 ~קים עעינו כ5 נסיות וסס נכס כקות סס סז*ת סנפרטס סנרכות*15
 . נקרן סקוס . 3*רלכס 5נעח . סקרן ונתנס סירן נכין תטיב יזניר5נן
 סברכות *15 כי ניקרנו וכבר . נ*רלכס תעבור )0 . סקרן מן רכסחיס
 ס*ויניס מן %ו סקוס ויסע סגסמיס סינופו גטנע *ין כי נסיסכולס
 סיסיס "י וסטלות סחקיס נכסותיכו ס' ספני ק' )נוס נקנס טורךוינ*
 סמניעית ססגס זרענו מפכי סכ)ספון

~/Db 
 סע51ס נסתריס נמים מסס

 נכ5 תסיד לכונס סיותס מלר טתפרסמיס סס *נ5 נסס כוסגכמנסנו
 יקרס שיו וימלק מקרנו מחלם ססס ויסיר יחיס *' לדיק ob כיסירן
  בררת תטז יחד וכס כולס *חת *רן מתסיס *51 סרסכיס נקלת גסזס

 ככנין ס*ויגיס ום3רון וננורס ונריקות !וס וס ומקס סונכ נעתםסנסעיס
 וריו *מר כן וכ5 זקת סעזס ס' nbD כי יוודו סירן נב) כמוסוספין
 נקשות יסע 056 וספון 7DD ויריו עלך נקרך ס' סס כי *רן עטיכ)

 סמיכס וסיו מקמר סקרןנכוגמי
 וח5ייס מלער כצו סחו5י וכונסי כברזי

 סיקו% ונ6טגיסרסיס
 סטלכי

 בסיותו סכס ויתפרסס רח4* וסמסתס
 וגו' יקומו הסר נניכס ס*חרק סטר וקער כתיג כן וכ5 נכונסתמיר
 רניס נכמיס יסע כן כי ס6)ס כ5 3ר רנלס 6סר סתו* נפיס יחטסוס5*
 יתמסו ימי* 63רן רק *חד )6ים רניס עקרים מעותו סחוטת3כ)

 עניגס יתנסנ 05 רניס וסס מלמיס יסריך נסיות כי וסכ53*נוטס. *5סי ס' נריח 6ת עזנו הסר ע) ויטרו זרח עמחס סן יד כיויריו עכו כ"ס כי סכת לירן ככס ס' עמס מס ע5 סנויס כ) וימרווששו
 לחמס סמם יגרל כי מסס ניתץ 651 ננופס ו)* נ*רלס )* כ55נטנע
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 עלהתורה ב'ן,קירציפי'הטור
1 

 ממן עוסיס סלדיקיס היו כן רופסך ס' יני סימר כסו כ)5רפו*ס נדרכי כלסמר 51* חרופ* ילטרכו ס65 ננד מקרנס מחג' ויסירוטימס
 ננני*יס 06 כי נרופ*יס ידרסו 65 סימלו עון יקרס ob גס כיסננו6ס
 סש bS ס"ס מגסנו bSb נרפו"וח D1h גני ם5 דרכם *ין ס6מרותסו
 חטיו עונם עלו סיסים כפי ס"7ס יחוס נרפו"וחדרכס

 ויתרפ"
 נרנן

 סי6 תו סטנעיס למקרי סניחס והסס נרפו"ות נסנו טס S~bססס
 סכתנס "מרו hS1 5רפ6ות  לרופי רמות סכתנו מכין ירפ* ורפקשלמרס
 נרפו6ות 5סתרפ*ות ונ* סחולס מחלס כיון 56" 5סתרפ6ות 5ח%ירמות
 מרפואתו עלמו ליסור 5רופ* 6ין נחייס סח5קס ססס מכרת סיס 65וסו*

 נכנור %* ססי* נמ5*כס נקי מסו" "חרי נידו ימות פמ6 הסם ספגי5י
 ליותס כן וכ5 . נסנו מכנר נמר כ5 רופ* סו* לנדו ססס כיסי6מר
 ע5 סומכת *ינס סתורס כי סרפו"ס תס5ומי 5יתן נחנירו 5חונ5תורס
 *53 יסיס סכן ומדעתו סקרן מקרנ נקיון יחדן 65 *מרס כיסרסנט
 סנרכות וקלס עוד וכתג . נרפו*תו שסק 15 6יז "ים דרכי ססס3רנ1ת

 סנסטיס 6ניסס רלון עוסין שר56 כ5 נסיות 56* תסיינס )*ניום5ומיסן
 ונרי ססס כ*4 ס5ימוח ברכות נתורם וקין מכוכו ש5 וקרן ממיסונגין
 5ע%ס יסרתן ססיגו 65 כי ודכ . 5שר*5 סקנסס נין ססן וסתכלר0סנרית
 ונוחס ע5חס ס65 מסם סימויס ו5* סרנים bS נתם5ומיסן ס56סננרכות
 וסיס ת55 מקות סמ:ס כ5 חניתו מעורר וסו* דוד ע5 סוטרו כמו5כן

 כן וכ5 . סחתי 6וריס נדנר רק 15 ותמרס ק% נח ילתס ר' ע5סלטער
 מימר56 מתינוק מלמד 5נ* לעתו ס"5ם נפסוקיס היזכירו לרנותינוחמל*
 5נו6 5כתיד סלויקיס עם 5טיי5 .סקנסס עתע וכו' מומיט להיותעתו
 בחוקתי ואם )סו( סם5ימוח: נומן כמנו *נ5.יתקייס נתקיים 5*כי

 טעמם נתג5ס ט65 נסנין נחוקיס מ6יסס סוכיר סומלתן כתג .תטאסו
 נמספטיס 6נ5 חוע5ת נסס ספין סחוסנין *ותם מופסק סכס%יס5כס
 ודיכי סנוננ ו4יינ סרולח 5סרונ כגון סע51ס ישונ סמן נסס מפליססכ3
 ונורסור

 וכיוני
 כנון שנירוח נעתרי מעוסים מספטיס יס ומ"מ נסס

 ספני סרסעיס נסס סקליס נסס וכיו65 כערוס ע5 סנ6 16 מנתטמ55
 נפסיכס תגעל ימספטי *מר ולכן סמלות לסמור ע5יסס כנד עו5ססו6
sS35סמלומ יעסו ם65 כוי נמספטיס סנכ%ס כי מלותי כ5 *ת עסות . 
 נסרי ס6חריו וסג"ו5ס ריסון nlSJS רמו סיקס ס56ות כי כורוכתנ
 וכן וגילולים חמניס נסס וסוכיר וגו' תמרסו נחקותי ab נתוכחות*ומר
 *ח וססמותי וקמר סרעות כ5 ע"ז עונדי סר*סון סנית נחורנןסיו

 מניניסס סכינתו סים5ק 3סס ססחרס נימוחכס נריח *ריגז hSiסקדסיכס

"51
 זס וכ) ונקות ורוננ ודצר רסס ולמיס 5חרנ סס ויסיג קרנניסס יקנ)

 סתיו וגו' סנתותיס *ת סקרן חרלס 16 וקמר סר*מון נחורכן 5סס63
 סג6ו5ס נענין וכן . ססמטות סניט5ו סנס ע( כנגד סנס ע( סאותסגות
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ל7:1ןקרן2ישלז
 "ומר "ינו סקרן ונ~כירת "נות נרימ סקכיר רק מבטיח סלינו סכלותטן

 נדחיסס 6ת מירפוק ו5* כקדם *סנתס ויוסיף חט6חס ויסלח כונססימח5
 טעט ע5טס וסכ5ויס ובנימין יסורס רק מנו hSn מננ3 נכוותס סיסוכן

מקל"
 סכונו "מר bS ונס פרס מ4מ וענתח נזלות וסבו סמנטים

 ניח נקנסי מנינו ה5 *נותם וכון כונס סימורו רק לפניו ס5טסנתסונס
 סרינו מלכינו ועור* נחטיס וק ובממענו חטינו דנייך ססתווססני

 מלוחינו רמן תורס סנמסנס סברית "נ5 - וגי ט5ונוי7 עסו 5*כסנינו
 נתסונס 6ותס ת5ס רק 5ג*ו5ס קן סם כרטן ס65 סיחרנו וסנ*ו5סןס

 חסמעו 5יob 46י *5* עשו ויכנרו וממגש *סירות סיכמו ססס נענירוח סומרו5*
 3ק"

 5ומר וחקותיו מנותיו כ5 לעסות וממור *5סץ ס/
 יעגמו ~osl ויכסו טמרו ס5* מלותיו קלת כנ 6פ" סיענרו מפניכי
 ומלום נתורס כוסקי0 מסיו סני נית מימיו כעו סני נניח סיסוכן

 סוכן ו5י ניניסס מסים חנס סנפת ספני חרב מס מפני חסדיםונמקות
 נמת סקרנגמנ ועוכרת  יוררפ סטם סיתם ס5* ניחוח וריח סמק7םסס
 סרחוקיס רומי עם כיסס סג* וגו' מרחוק גוי כ74 ס' ש* סס וקמרסני
 bS טסם ריחוקס מפני כי רסונו תרכ 5* לסר עס וקמר 1hDמסם
 5סס קרובים מסיו ולשור 5ננ5 סקו nhto נגרית סיין מס למונוסנינו
 סנ"מר ככנין וקונס ויודכיס סיס ממס יסרתן מייחוס וקונס מכיריםוגס
 ס' וספילך סס כתע וכן *נחנו סומעיס כי *רמית ענדי7 *5 נ*דבר
 מפתרים סמנו סיום גלוחינו חסו סקרן קלס וכד סקרן מקלס56סיך
 נג5ותינו סיס וזס נ"ניוח מלריס ס' וססיבן וכן סקרן כנפותנ*רנכ

 5כס נתונים וננותין נגין סס סניטר טס וכן ספינות טיטוס מסססמע"
 סינר *ופר *יגו נסני ילכו כי ח"יד וננוח נניס רוקות ועינץ*תר
 סיס חק נקרן 11bp וס*נומ נכיסס סימנו *ומר 56* ובניס*כות

 כרלונס וסגנות סנניס ו5וקחיס נ6רלינו משליס סרומייס ססיונג5ותינו
 1*ת *וחrsv '0 7 ס*מר וכי . מ4טס גלות ג5ו רבעון נגלות6נ5
 סני נית נסוף סמ75 מנתפס ס75 כי וגף כ5ץ תקים מסרשכן

~DnSDS 516 ע4ן ימ5ו7 *סר סמלן סכחונ *מר 651 סניח נחרנ סס ס5יכתווכ* 
 ססקיטוסו *65 מ5ן ~יום רמוי סיס ס5* רמו טין תקיס *סרט5כ7
 וסגננן ס*טר ס5ימס ג*ו5ס ססו* נגרית נג*ו5ס וגן . כדין ס5*ע5טס
 וסנטתן מסס למקנת 51* יסרבל סנטי 5כ5 סנטחס מסי* מינוחיךוסרנך
 סן ונתן סג*מר *ותנו סמנתם ויכיססיכרית

11Sh כ5 *ת n1Sbo tSbo 
 סו6 *ויביכס כליס וסממו כקן סימר טס וכן . *מריכו תמוסרוופיס סילועי  לסתי רמו ומונעיך  לויניך וסיס רדפו7 חסר סונפיך וונ5 6ויני7ונ5

 ר*ייס וסו* לוינינו מקננת 6ר5'נו ספין סנ5יוח נכ5 מנסרת טונרינסורס
 לחקן שינינו נקמו פכמיס וכמס כמוסו מרב סיסי סמקוטות נכ5ויין יטר*5 כקרן ורחבם טונס *רן סכו5ס ייסוב נכ5 סיין 5נו וסנטחסגדולם
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עלהתורה2-!זקיוזיפי'הטור
 ח

 כרח סקנ"ס nblo סנרית וסנס 'bSI .ISlbייטונס
~Dlb 

 וס נסניף כי
 *טרו מכס תורס סנמסנס וסנרים ר*סק נניח ונמנו סגדו5 ססססיס
 חסו סמו כנוו רק סגי ננית עמסם סיס ט65 לנמרי סכינתו לסלוקרמז
 תורס סנמסכס ומס *מרן סננורס מפי סנח"כ ק55ות חז"ל ס6מרומס
 ססמו5ייס 6נרסס ר' פ" עיניכם. מכלור-ז )טז( *מרן: ~IDSמפי
 פני. שתתי )יז( : כגוץ עין שיניס כי וי"מ . 0נפסות 13 וין*נויחסכו
 כתב המאחיכם. על שבע )יח( עוד: 05 ס" 5* ופגש כמוקלפי
 סנכ כי כמו רניס llcS )ב5 נקמר ס5ס חסנון פסו* נענור *נרססר'
 נגור ספירוסו רניס *מרו *נרסס ר' כחג . קרי )כא( : וקם לדיקיפוץ
 6וטרין וט חנר. 15 וקין יגולח ס5, יפחד esl 135 סיחוק כייסונולת
 . *לסיס יד 651 סו* מקרס סת6טרו פ4 6ותס סקורות כ5 מנזרתססו*
 במותיכם. את והשמדתי לל( רנתך:  סוקר כמו טכיער4 זמוןומס
 5סוסיכנס SSnncS1 לזעוק סקוס 5כס יכיס 65 מרכס ע5ינס נסחב*פ"

 אחכם. נפשי וגעלה סזנחיס: מקוס נמותיכס 6סמיד כימסרעס
 ארש והשמותי )לא( שריכס: חחרננס *ז מניניכם סכינתיס*סיר

 . סמי גנ5 יקריו 65 ומסתחמ*ו סקוסי דיו מתח5ס פ" .מקדשיכם
 . הארץ את אני והשמותי )לב( : 6מר ומקדסיכס עריכס סימרוסחר
 כמו *נרסס ר' פ" . הארץ תרצה אז )לד( : יסר56 *רן כ5פ"

 אתכם ואכלה )לח( ונונס: נרלס כי יומו. כמכיר יפלס עד וגןחס5יס.
 ומסיס ס*ויר 3ססתנות *מר קוקוס תגובס דרך כן . אויביהםארץ
 כמו פירסמו הערל. לבבם יכנע או או )מא( רונס: יסותוע5יסס

 סו* גנח סור מ נסע16
 Db3ol' 5פרמ נעיני ומנכון כתנ ו0רמנץ . וכו/

 סירלו ומן עד *1 סכרן לננס תיכנעו זמן עד *ו *ויניסס נסרןלותם
 ס36י*ס עוונם ירלו ע5 לממס טסן *ו פ" סניור נ*וןד עונס*ת
 סנדול נקורן עווגס סירלו יו נחסובס 5בס סיכנעו עד יועמס63רן
 יכקונ גריתי 6ת חכרתי קומר 15 סיס וסתויו סימר 6חר וסנס .סשנ5ו
 6נרסס ור' . *וינכס נקרן ויני*ס *וחס סיגתן 5ס,כיר מקוס כ6ן Pbכי
 5נס 5סכגיע *ייניסס נקרן 5סני*ס ויסרתיס עמס עסיתי *גי 6יפ"
 כי 05ס סמסננ ס6ני נסנור ונונס ססמודו קומר 3כ*ן זס וס,כירסערן
 מ ירמז דעתי וכ5 . ויתווו תסונס סיעסו נסס כוונתי ק5ק5תס נסעתנס
 סיכגעו עד *ויניסס נקרן עוד onib ויני* נקרי כמכס %ן סועוי*חרי
 סמננו כלסר וימי לרינו ויקמרו סנ*מר כמו מס ו*ז'ציס לריס 005סיו *5* 5פגיסס סקרן נכנסס 51* 0*רן ל5 ס36י*ס רמז וסוף 0ער55נס
 ענדים "כחנו סנה נתפ5תו גרר* סומר כמו כיחס 6ויניס ניר ויקרןונוי
 פג( ) וגו': ע5יס ענדיס *נחנו הנס 5*נותיגו נתת *סר וקרןסיוס

 רמז מירס תעזנ סוגירס לחרי מגס סומנתן פ" מהם. תעזבוהארץ
 סנס "ט 6חרי עד ססמטות ורלחס מ0ס נכונס כורם פתידח *חריכי
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 ל1:2,קררצישלט
 *מגס וכרתו סירן קדורת זחורס תודות 53תי משר וקידמו מניחסנננס
 3פרסס רמוז *וחס סקורות כ5 כי יד כ5 ומחס ססניעיח *חונטת
 כגנך ומסני מיסו מספטי כנגד *חד *ברסס ר/ כתב . יביעו יען .ס61ת

 ויסרס רק לכלויכם. וגו' מאסתם לא )מד( נפסס: גכ5סוחוקותי
 כפרו טס oh 1*1 )טס סנמנעתי בריתי. להפר : 5נס מיכנעונך

 *לסיס כי *חס נריקי עפר 5* *גי קריתי *ח מלפרכס כדכתיבבריתי
 5סס ס*וכור סרמנ"ן פ" . ראשונים ברית להם וזכרתי )מה(6ני:
 נכ5 וכן כקן סנרט,ח נגלות מרן גחון בין נקרן נין סנרית5עו5ס
 זר/ . עוונותס נתגפרו 31* תסונתז עסו hS מ )סעגס 31" נגויסיתחם ס5* סגדו) המו נענור ניגס יעמס כי סנויס לעיני טפס ת0סוורות

 נרעז קומר וש 6ויניסס. נקוץ סיגלו הנניס כנגד ר*סוניס סדור06 וקור* נסיני סכרותס סנרית וקת ר*סוניס נריח 5סס ונכרתי כחבהברסס
 הוצאתי אשר ס6ומר: ומס . טחנות עס סכרת נריח ע5ר*סוגיס
 נניסס *ת 5סולי* DD13bS וצנעתי למר . מצרינם מארץאותרם
 5חרומ:סעודות
 ספרסס זית נס סומנתן כתנ נדר* יפלא כי איש )ב(כז

 ממוגרת נסיני ססיתסגטקס
Sbמקנס סרס ננוקדיס מסומר נמו סיונ5 נמספטי סול כי סתוכמוח 
 נסוך 6מר ולכך לחת נפרעיס סנודריס כ5 מספטי סכbSb 55 *חווסוסרס
 סנ*מרות כ5 ע5 סיני בסר יסרוק נני Sh ממס Dh ס' לוס חסר סטלות056

 יבוכר אשר בכור אך )כן( סועד: נחוסן ידגר וחילך מכלן כי5מע05
 5סס *ותו יקיים 5* פירוקי אותו. איש יקדיש לא בבהמהלה'
 *ו סור סו6 06 כי *ותו לסקרים היך *ין פ" וסרמ3"ן "תר.קרנן
 פיושש בערכך. ופדה הטמאה בכתמה ואם לכז( סו*: 5ון'מס
 6מ כי לצרת ולעסי כתנ ורטוטן . וכו' נגור ע5 טוסנ ןס מקר*"ין
 סטע6ס ננ0סס ולס וקטר חור קותו 'P~p 5" יבוכר 6סר נכור 76פ6מו
 טס*ל ננסמס נה"ב נכור ס6ין לפרס 3ערכ7 והדס ססקדימ סנכורסו%
Mhקרוס "יגו סק7יסו סחתין 61מ7 דגו נתפרס טכגר 5פי חמור נפטר 

 פן*1 סמקדיס ob חומס נתוספת ונפרס לקוס כסקר *5* נכורנקדוסת
 . יפדה לא האדם מל יחרם אוצר וקרם כל )כס( : מויו 3גנר17)*חר
 וע5 סרמנ, וכתם וכו'* ע5י ערכו ע5יו לתר ולמר )יסרנ תיול*פירס"י
 נהסס בין הדס נין מם15 סמתריס כ5 כי 5מכ5ס סימר 5פי ספסטדי1
 *53 *סר פדיון 5סס מלין כסנים חרמי ססס 5ס' קורס סו" *חוותווסרט

 תתן 6ס ונודרים *ועיסס ע5 סנ5חמי כנון ס5ו סלינו סלד/ מןסמקויס
 וסטעס פדיון. 5טס *ין נסם מנמל* כ5 עריסס *ת ומחרמתי נידיסעס
 נתכו'ן כי נסנ*ס לסור סכ5 סיסים blb 5כסן לתתו מנודר דעתמלין
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עלהתורה2-ולקיתיפי'הטור
 מ

 r?n עזיו סמינר דבר ע5 יחלימו *ס וכן %כ5ותס ס6ויניסמסכרית
 כמו סטי* סס13ער4 ונ) מעברו גלעד יגס "נסי 0) תיוק סיט ונסמיחס
 "נטיס רסמית DfJIJ רעס סעדס כ) 0ע0ו נותנת מסנרה l'hcמחרס
 יסר"5 מ5ן 0כ5 וס וין יול* סוט סכתוב וטן *ותו. 5מד מכין ורייhSb ססו* מעניין נעכס פיו וע) עמסם ס" ופגמם חיוב Sb1PD 653רמס
 יחרימו וטס נט0פמיס רמות 5סס סיס י0ר*5 כ5 במעטך נדו5ס סנסזרי*ו
 מינוס חייב עליו סעונר ונר ע5 יחרימו Db וכן עריס נס5ממס עירכ)

 עטות מות YSb 15 ס*מכ יסונתן וס5 גלעד ינ0 *נסי 50 חיוגןוסוף
 ויפדו 0ס 0*מר חסו . סוס סכתונ מן חון טיתס נתחייכו ומסיכןיסונתן
o~O0ס *סר יומת מות יפרס ו5* תורס ס*מרס כ5פי יסונתן *ת 
 מ יו,צ ידו ע5 נס הקירע נעבור כי טת 51* שזנתן *ת סעסויפדו
 וקייס ח5 נגיד חרס נחסר ח0נ כי ופתח 50 טעותו סיס חס . עמסנסוננ
 מיחמתו נעת גדר  Dh לן מיסס חייב  הרמו ע) סעונר "ג "גריסרסמית
 ח5 ססנפרין חרס כי ידע 51* סנדר ימול ~נח משנביס 16 מ*י50עסוח
 נזר .%4 '"ב) וסקנסס מירתס ע) סעונר ע5 *1 )כ)ותס סמורדיסע5

  רבהזייו  ולרכל מ) "ינו זס SS(I 5סס  רפוי 1yhn מןנר עורס)עסות
 סחלב מי ע5 נין כו55 וט וכן רניס דנריס כ5% ~ס נתונ סיסיסיפכן
 לשד 50 חרס ע5 וסעונר סכינו0 נסעת 0ממריס מס וניןמיחס

 סחו5: כמו י0ר56 מ75 מ)"ו סנדוי
  אורה כשלמה לעוסה שכח : ויקרא ספרנשלם
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