
 התורה על ברלענוד הטור וי,_
 ההמנין נתנ סיני* למדכר משה אל יעי ךין4כ:ך )א(א

*חומ0טיס
 ס,סיר ורנר מועד לס5 נכנין טנ5טוו סמלות 5ס7ר סתח'5 סקרננותתורת
 נמךנר'כלמר נסיותו סמסכ, 5סגבי5 רולס וכתם וקדסיו מקדם טומרתען
 כלמר יומת סקרנ וסור ולוס סבכינו כנס מס נסיות סיבי סה 5סגני55וס
 פן שם 5וס כלסר כנגוב גרסות יבולו 65 וגוס יסק5 סקור כי מסגוס

 ממקדם מסמרת יסמרו "י7 וגוס רב סלנו ונפך 'גרסות י"י *3יסרסו
 מוכר נ*ס5 וכניו מממכן מסמרת יסיח ולין יסעו ו6יך יחנו וקיןוכזזיו
 סיני נסר ס5סן סדנור מסיס נסן סכתנ; ויונן נסמטס ס0עסיקונסנין
 מתמנת תזכיר למר סדנרומ ככ5 מועד נ*ס5 סדינור מסיס כלן ולמרמור
 מסוקס מעת כי מועד נ*ס5 ו*י75. טכסן כונס יחיו וכן ויקר*מפר
 וס~כיר מרס. ~hs נדגר 5* 5*מר מועד מ"ס5 *5יו י"י ויקר*סמרכן
 סמכין כי סנמגו )נעת( עד מסס נסעו ס5ל 5ס~כיר סיכי נמדנרכלן
 ראש. את שאו )ב( מועד: נ*ס5 וסדרור מוינ נערבות סיבסמני
 וכתב  דפ5וני. רסיס *ריס 5קיסתינר מקומר כסו ר6ס *ת 0* רם"יכת'

 נמדנר סכתו נמנע *ס 5גכ*י *ותו דרסו 5מס 5י כתנרר 3*סרמנ"ן
 נימר T~bQ נלי ם5 סני נמגין סי* פקד בו כקמר מתו. bSC 5ויוסנט
 ולגניי זמנת *ותו יורם רנס סיכי נטדנר ונטדרס . רקם *ת סלו כןכמו
 bS ולס כנן ע5 וססינן ר6םDh 7 פרעס יסק כטו 5גדו5ס יעלוזכו
 *ותן ותגס טעלד ר*ם7 לת פרעס ים* דתיט* כמס כולס ימותויוכו
 bi5S יוזל סיין סגין פירם"י בישראלי צבא יוצא כל' )ג( ען:ע5

 סיו5*יס כ5 פ" 25* יודלה כ5 יפרס ויתכן 5רןוץ. כ' גז כדרך כ' מנןפחות
 כקוית DP *סטת וכ5 סכם נתוך ונסקו 5* סנעריס כי 5)בןס5סקסן
 מפ"ם וככן . ססמיס 5ני וכ5 טועך* *ס5 נכנעת 5נ* 55ב* נמו%5
 יונקי כ5 דרך ע5 5ני יו65 כ3 כ6ן ויטר סט3חמש עדניי סמ5חטסשלנמי
 וססגחס זכהון פק,דס עכין סרמנען כתג אותם. תפקדו עירו:סער
 מסס יט5טו ס5ל נעכיינס סססגיס ופ" סרס *ת פקן וי"י מימון דבר)ב5
 מחנית נפסס כופר יתנו bib יספרם מ5י קומר נלסון וס *מר וקן6יס
 כי סכס מפקד מספר נלמר ונדוד סעס מספר  וירש ישגיח ונססססק5
 סיטר נמס טעס סדור נסיני סו* רחוק כי סכופר נפקיןת מספרםוע

 בכבור סק15 סיס דכתינו וכפי *וחס. נפקוד נגף נסם יסיס 51*סכחונ
 יוסץ 13 סימר יועב טתטונת כרקס וכן רנ עס ע3 סמקך לנו קסמתרק מסו* נעת דגר נסס עמס ו5י oDnStS י%5 5* כי 55ורbSn 7סטטוס

 5וס די כי  יפרס  ועז . וגו' פכמיס ObD וכסס כסס סעס ע5. 56סי7נ"י
 סיס חס למערס י"ג טן סיסיו רק 7' טגן פסות *פ" יסר*5 *תלכות
 סקנסס מלז סקנס ע/,פ ו5טכ5ס כ/ סנן רק 5טכות מרסס 5* כיעכסו
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 ב התורהעלב-כנדבך הטורפי'

 סממיס ככוכני *וחס )כסות חפז ססו6 נסנין שריי כ) סיסיורוסס
 ימר*) כ3 ושיו יו*נ( גנטכין ס*וערוסכחונ

~sb 
 *5ף ומיס *)פיס

 כו)ס ססיו *סר *)י נימרק) 5נ* "ו5יי כולס סביו פלכו "ין חרגסו)ץ
 מסיס עפי וסזקניס ולח5מיס 'סחו3י' טכס bS כי נקועס וחזקיםגר'*יס
 ומנט מבט ל)כ5 רנות 5נ6ולו פסס . לצבריותם : *)ין גתכנ סטנךדבר
 סנכור סו* כי נר*ונן סתחע *נרסס ר' כתג לראובן. גה( נדו):635
 סחחי5 5יס גנן ססמ)יסויחר

~DYJ 
 נ*פהיס וסתחי5 5רק5 נכור מסוי

 נטקוס תסס 5נניסין ומנסס *פריס וסקדיס ננרכתו יכקנ ססק7יטוכעו
SD1nרמם מסיס מסר ומחריו למפחות נכור עסו* נדן מתחי) כן וסחר 

 קרואי לין( )*ס: לספחת נכור סלו* גד ולמריו דן 7פ כ))סמומם
 העדה כל ואת )יח( סיקריוס: כד ךנר יכסו )* מסכלס פ" 'העדה
 נטוות "מס זריזות סוכיר כתנסרמנ"ן * השני לחדש באחדהקהילו
 *ותס ופקוד וסתחע סעדם כ5 וסקסת סנסי*יס )קח ס37ור גיוס כיסמם
 ססיס 5סודיכ סיבי נטדנר וקמר מזר 5כך 6חד כיוס סמניז נמרס )**נ)

 . לבית,שבותם משפחותם על ויתילדו : ססו* ניוס ו)* סגו*נטקוס
 נרוכס ויינו גחב וסרטנ"ן . 1רתס וכרי ייתוסשס ספר סניפופירס"י
 דגדגו ויתעדו Mh )סנטשס יכוסס כ) וכריס מטר )סניי 5ריכיססיסיו

 נקס)ו סקנ"ס עפי כן ימי 5וס כימר פ" *נותם )2ית )טספמותסהו5דותס
 סקרו *חד כ5 וסני* נתוכס ססיו רב טכרל- חון מוכר S~h פתח*5

 פסולת טטספחס 5פ)וכ4 נולדתי פלוני *גי וסנסי*יס ממס )פניוקוטר
 ויודם מיוחד נטקוס ומנט סנט כ5 סקלי נותן וממס רקונן במבםמסוק
 מסזכיר 5"5( . )לני המניס נטספר כי 5זס ורדויים . וכפרט סכ))תספר

 5גו5גו5תס סטות נמספר סס מזכיר 51* ויתעדו סס *טר 5*כטספהות
 זס 5*י סממפמות ונודכו טוס זס ססגטיס גניו o~sJI מנכסו סכתכי
 וסטספחס נסנט עספתות כעס ~כת רק סס סו5רכו י" סיסמנט
 נענין S(oh סובסד % ובכך סטותם )ניספר 5* )נו)נ)ותס *נסיסמונס
 גני מנטנו בכנור נוידו מתי נססו ויתילדו *טר *נרסס ור'ססו*.
 סמותס מינו ס)* 5סודיעגו ממות נטספר נכין *טר )ג7 ופט .כמניס
 )לב( *נותס: מס כ) מנקריו ממות נעספר *נותס nuS פ"נמ5ריס
 טכס בפני *פריס סקדיס סרמל'ן כתנ . אפריכם לבני יופףלבני
 סנכור וסול 1ג5 נכ5 סיס סו* כי נ7ג5יס )מטס וכן כזיו יוסךויחס
 *נ) עגסס טנכי רניס לפריס חיו גי וכור יכקנ ננרכת ממנסוולחיו
 וייחס סקדימו מלרן ננמי*י וכן תה)ס נחיתן ולקחורניס ססו* נכת מגסס גני סיו טגסס"כי סקדיס מו*נ כרנות 30 מסכינטנין

 יוסי
 כ)יו

 )טטס טנסס כ5 ינזס *ג5 לפריס סקדיסוגמרג1ס
 יוסי

 קנסס )מטס
 *5יו ייחס *חיו כ5 יוסד מסני*  סקנס  בכביר ססגדס נ7ר7וסנר*ס
 נכנוך עפרים וי וס" ושכיסס סכנור סחו5ק נכנור *1 סדנסמולי*
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 התירה,לבבמדברשמג
 מכיס ליוסף וסיו 5וי יל% י"נ סיו ס0נטיס כ5 שנרסס ר' כתבנסיכו.
 דג5יס ב' עננים מסיי כרי 5וי סי5* *5* 0סס ו5)*ס נ' רוח 5כ5 סיב*סרי
 6חד.תמר

 וסרגי
 תחתיו ממי חסר מסיס ולוי *חיו וממכון לרקונן ס6חד

 סקטניס שחיו גניו וסחוניס 5יסודס מסני ומדגן . מפחחס נכור מסו*גד
 למנסס קורס b1ol יוסף נטקוס ושפייס כלמס נפני דג5 ו5רח5 .טמנו
 שמר ושחריו סנכור מסוי רח5 לספחת סרניכי וסדג5 . יחן,נכדברי
 נכניס קמן  מסו%ו%כ',?

 סופתני
 ספחת )בן סדג5 סיסים נסנור סקדימו

 סגט50 כיסודת ננוריס נכו5ס סיו bS1 )6ס ספחת 5נן סמכים זית נתןרח5
 כדם ויהיו לכוו( נ*חרונס: ודן נתח5ס יסורס סיס ו5כ7 וכדןלפריס

 טפפר חור ופנל סנט כ5 טספר סייכו עכ"פ סרטנתן כתנ .הפקודים
 טכס וכתי 51* כעס *ת נטכותן סט5כיס 7ר7 כן כי ככס כ)טפקד
 סדג)יס ככנוי 5סנטיסס 5ייחסס נס5מ6 ב"פ למנותם סקנסס 5וס5מס
 נסנעיס כי גנ5יסס חסדו לפודיכם ויולי 5טס ידעתי 5* סטספר ויכת6נ5
 מסט5כות כדרך זס סיס גטי 6י .סיס. כחון סס ועכשיו עלריטס ירדרכפס
 נמ5חטס לנ* )קרן 5יכלס. טזוטניס סע עתס כי 5מ5חמס כלוילעומס
 טסס וסיס סמקוס 56 שנחגו נוסכיסל סימר כסו סימורי ערכיכס

 לפנית וטס סלט כ3 ומספר סמ5חמס: *גסי מספר 5וע גריכיןוסכסיליס
 סנס ע5 תמסוך 5* סתורס כי סט5חטס נטערכיעליו

 סירדוי
 *חד כ5

 וכוו סט3חמס. 5נ6 ספני סטלין כ4 ני0ה*5 35* יולי כ5 טכס חס56צ
 טיך: סס נכונים סיו סטרגיס דגרי 6%5 כי 5מספרס ס6רל 5ססשימלק
 מכדיץ *כ"א הרטטן כתג בתוכם. התפקדו לא ונון והלויםללז(

 עעלטו כגץ יסר56 גגי נקו7 ס5ויס ~קוד מ5* 5טסס -hf/f*hhh~ 5ו *סר5י
 ס)כ5 למטס _*ים 6י0 יסיס ו*תכס 15 שנימר תפני כמסם קטנותןס5י.
 o~p ענין סס~ס. וכיסר נסס יכסס טס נדגר טסופק סיס וט"מנמכס ט* סיס ~bs מנין נסי* מזכיר bS 3וי ולמטס *חד כמי* טיססנמנס
 טר56 נכי בתון *ותם יסנס 50* סקנ"ס 15 פי' 5נדס סייסונ60רו
 *ת פקד 15 ויטר שעדות טסכן גב5 יפקידס 5נד' כי 3נדס *ותסויטנס
 כי 5כנודו קיסרן קר6 וסו* סגמי*יס נעי )נדו סו6 .סיפקדס )ויטטס
 סיס bS כי ולסרן כ5 נקוד סטכם טוס ויוני ססוי ססנט כסי* סיססו*
 מסקם וכ5 כנודתס ע5 ס5ויס בפקוות כן והתרי נפירוס י"י פי כ5סו*

 סטסטרות נתיקון וירקו כועס סימכיטו סו* נכון כי ס5ויס *תיסרתן ונ0י6י טסס פקד הסר ס*מר כמו כטו סיסיו סעדס הנסיקי טמסקר*
 לכמות ט0ס 15 סנטר תונס כטו סיס הסרן כי ננקודס רטז כנר כיטטס גי ל"י פי ע3 ומסרן טסס פקד *סר *תר נפקוס וקטר חזר ססוגס
 והלויתם נב( ) כנוד.: נסס לנסוג טסס שקרקס רסוס סכדס ונריקיכן
 סו6 נססכן סכ6טר סוס סרטנתן כתנ . הערורם למשכן סביביחנו
 *ת ס5ויס וסטרו ופ" . סטסערוח תיקנו ומכלן נטקטק גס הורותטלוס
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 התורהעלו-3ודב'ך הסורפי'
  סכסגיס שטרו נטו 5טסנן סביב וירכו נ5י5ס קותו סיסטרו טסכןמסערת
 מנתון: וס5וייס ענפניסמומהיס
 שרן 56 וטכסי לנוסס ו' כתב * אהרן ואל משה Sk וזו ויךכך )א(ב
 נאותות. רנלו Sv א"ר )ב( : 3כתץ הכלניס טס% יסיטו ונגיו "סרןכי

 ור/ נממן. 15 סקנוכס 36כו נגוון לנוכס טפס 1 סיס וג5 כ5פירס"י

 ריגובן 3דג5 מסיס למרו וקדטוכינו . דג5 3כ5 סיו סיטנין כח3לנרכס
 ונדגל יעקב  ספסי5ו 13 כי *ריס יסודם ונדגל דודליס מורס הדסלורה
 סידטו כד נסר לורת דן ונדגל 15 סדר סור נכור טטנוס סורהפריס
 מניניו סיויס ומחגות נלטלכ מועד 5ob וסיס יחזקאל. סריס5כרוניס
 נימלט מכוק ק17מ וסילק ילירס בספר סס,מר כענין מטחנותנתזן
 ולחריו סדרוס ולתריו ססטס כמסיך סטזרח מן תח5חן ספיקותוסגם

 נר*סון נוסכ טוי כי נטזרח יסודס דנ5 ומטו . סלפון. ו6חר,וסטכרנ
 וסנט סנכורס הכנוד נדרוס ורקונן נתחך יכיס יסודס סכתונ פלוסכמו
 ודך גרכיס כ5 הנווד 0פחתס נכור כס ObSS חיו ססטוכיס סדג5יסמני
Tnhרוויתי ~עוד 6מרוניס. נלפון סספחות בגי ודגן נטכרנ 4ח5 לנכי, 
 רוחות ד' 5נס6ו סננ כן סכו5ס רוחות י/ סקנסס סברי כמסצטיר;
 5מסס סקנסס 6מר 5טסס 5טטס סדר וכנגדן סכנוד כסי טכו5סו5טכ5ס
 ושיו מלוכת נל3 מסו% יסודס כנגדו יסיס Ds~sl יו%5 %ור סממנומזרח
 כד"ק כסירות נע5 מסוי ,513ן מטס העלו תורס נכ5 מסו* יסתכרסנט

נחוי
 ויכבור כדכתיב יסכו רלמונס ינקו ימיס ספע וכתיג יפכח ימים

 יסיס לכלם סטנו יול6ין נרכס ונססי נרכס ש55י דרוס . 5פניססטוכס
 סקנ"ס 50 ורחעיו טוצס טדס ותפונס תסונס נכ5 ססו* רקונן חנטכנגדו
 בגנורס וגד נחמונס רקונן גדור נכ5 מסו* גד ועלו תסונס נ0ני5כייס
 טכרנ . לתורס מניס מסתסונס יסכו ומכיס כ1ו שכפר ניטלכוממכון
 תמין ו0כיכס ומנסס ונכימין לפריס וכנגדן וחוס יקור ונרד ס5נלולרות
 גנורס לתורס נ6ס יסכו ום5טיס וגו' *מר הכימין סג6מר ננימיןבננו5
 כנגדו 5עעס יו%5 סחסן תמס לפון . ילרו כ5 ויתגנר גתורס 6דססיתגנר
 עקיר לסר סנט וכ5יו ירנכס מכסס נכרז סכו5ס סחסי7 ססו6 דןשנט
 65חרונס נרכס ט65 ססו* נפמ5י סנט וכויו רכו נסמן וטונף סג' סחמ7כ5
 ופקודיהם. וצבאו )ד( והניס: ו5* 65חור סו75 כ" סכונד 0כ5יסכו
 ונטם7 בסס 56 תסס דגרי סכ3 נכ5ס וכן יסורס והמכס י(פקתיס כ5וכן

 פכם ונחס עמס טניס 65 כי יסרן ו56 מסת 56 י"י וידגר כ55טע5ס
 5סודיכ זס כ5 ומזכיר ס"ס דנרי כן גס יסרל5 גני פקודי 056 וכן .יחרת
 יטיס כ' ססיס ונסכו 5דג5יסס ומנו כמחכות סגתקנו וכד סממןסמיכי
 .סגדו5 סעס מכ5 יחד טת ס5* נס מכסס סיס חס 6יס מסס נפקד65

hl~o7חו % :els )סענסג כן, סהענמן כתנ רעואל. בן אלימף )יך 
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 התורהעל בנודבי .. הטורפ"
 . נחר כלאר טוסת ולומר זרח כסו סוס נטכס מסטות .לסגות סקורםנכמון
 יקרו טס ו5י כטו 3*5 5בו רשיון סמם ורכוזן סל5 סידם  רואייןונקרל
 סניססי תורס סזכירס ולכך סטות זמני נותו קור16ס וסיררעין

 * מיני בהר וגו' ומשה אהדו תולהות ואלה )א( נ.
 סיבי 3סר תסס  56 "" ריבר  ס4יוס קומר סיני נסר סזכיר סרטנתןכתג
 ססנט וסיר כולס כסוגת טסחתס 5סס ו5סיוח לותם 5טםמס ל15גנמרו

 ס5ל סיכי נעדנר ולויס  ביסרכן כלמר ו5כ7 עתם עד ננתירתו כלטוס5י
 כפקוד מלוס מכיון תו5דותיסס כלן מסזכיר וטס 5מדנר* 5נ6ו עדננחרו
 ומסף לסרן תומדות טכס ספסט דרל וכ5 . ההנט נרלמי סתחע  ווימבס
 קהת כסיות ססנל טן כבדפס טסוחיס סכ0ניס לסרן נכי מסיוקוטר
 סנטניס  נכטרעי *ין כי 5טטס יזכיר ימר סכטרטי טסם ותומדות9רמיס
 טמן נני וללס פירם hSn ספני מטכוסו וסדרם טסס. נני נויתינכוייס
 סיטדס ספגי טסס תויות סם גס יסרן גגי כי 5רטת לסרן ננסיכלמר
 טפרמיס ים .תורס

 נטני
 כתיב ונלסרן סיכי נטךנר כתיב ולמיס ימר56

 לתרן סגס סניטר נטלריס ננחר טפסרן 5פי מיני נסר וגו' תולדות0561
 סרחו ה'. לפני ואביהוא נדב וימת )ד( : נמדנר נבחרו ס5ויס *נ5ס5וי
 פירש"י אביהם. אהרן פני על י"י: לפני  במרגלים  ניטר וכןמלחו
 ולין סרטנ"ן וכתג .נחייו

 ספניי
 מבכי ליס כ5 כי שריסס נחיי מכסנו קוטר

 תגס  סנור סטמוחיס סכ0גיס סימר נכנור רק שניו נמיי יכסןסכסניס
 וסנכון קדורות. כן יכסס ו5י כחייו כמוסו נמסחיס גדו5יס ככסניססס
 לסרן פני כ5 י"י שפני ויניסול נדב ויסת כ5 5טכ5ס חוור סול כינתיני
 וכןלניסס

~ub) 
 ונניס 6ניסס לפגי ולנישול נדנ ויטת  סימיס בדגרי

 במדבר משה אל י"י וידבר )יד( ו6יחטר: 56כ~ר ויכפן 5סס סט5ל
 נסר טמס 56 י"י 7נר ניגס 5טכ5ס- סלטר  כלביר סומנתן כתג .מיני
 נסקות כי סיני נסר ס5ויי0 ם5 ספקןס לוולת סיתם 5* כי ולסר חזרסיני

 טכסס ע5 כוותו פיוס סיכי נסר סיתס DTJS לסרן נני חולדות)גמירת(
 5ל וסנס . סיני נטדנר ל5י ננחירתס כלטווס 65 ס5וייס 526סטםכן
 סקרת מסיס סנ6טר סקרון נסיו 5* וכדיין o'Dsb ח' קנס 5'וסנן ל* כעב רק סיו 05 וטכ5ס חודם סנן כי ססנטיס כםלר ס5וייססיו
 כן גס סיו 5ל ו5כד פרן נכנודת סיו ם65 ספני ומטכס נססטכ5ס
 כי כ5יסס יכקנ מ5 ככסו טפני סיס ולקי יפרון וכן ירנס כןנברכת
 לא': 5כ"ב T10S נככיסתו כתטכט נלוכ5סין טרונס כתת ססיס מסכוןגס
 סמכן סקדיס . ימה יחנו המשכן אחרי הגישוני משפחות כ3()

 סקופ כ5י נומי סקסת 5פי יחנו סטתכן ירל כ5 בסררי וכן5חנייס
 סטמכז מן ומרוחקים נכג5ות טסכם וסררי וגרסון כטסכן קרולוחונם  נכחי

 נטכרב שגייתו מקוס מגרסון  4?י חוייתן  לכעוס סנסי* סס סקליסונמררי תנסי* 5סס חנייתן סקוס כפרם סקדיס וקסת נגרסון סקסת.יותר
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 התורהעל2'כודבך הטורפי'

 לפריס עס'יג5 כדרוס קסת וכן סיכור היונן דג5 עם נכנר סקוסמסוי
 53פון סיס סררי חניית 53% סו% ככורו לפרים דכתי3 צכור , כן גססכקר%
 סח5 ו5י סרמנ"ן כמג %ותו. *יהר 5נן סספחס נן מסיס ק זנ5עס

 מסטרת מס סיין 5פי נדפיס עמס כיסר נטורת 50וייס נטסמהתסכתונ
 טעלל מסו* סטכרנ טן וסה5 ובניו לטסס סגותר" ו5נכיו קיסרן רק~וייס
 קסת גני מורח לחרי סרוחות טן סככנד מסוי נדרוס ונתן n~lDOכנגד
 ונכנור סקתע  כלי  וכל סקרון נסיו מסרי 5וי סנט טכ5 סככבדיסססס
 ססו%'סנכנד נטכרנ *ותו נתן מררי גגי כ5 טכ5' עו סנמרסגרסון
 רום למררי ונתן וסקסך סטסכן 5סס ונתן לפריס נכי דג5 וכס דרוס*תר
 תסטימי o~s ונחן סספחות סנני דן דג5 וכס מנרוחות ספחות ססו*לפון

 ויחרת כלטס סומכת נסיתי ט5ת שנרסס ר' וכתג סנמי*יס. ס5ססכ5 נסיי סיס ססו% יגו'. אלעזר הלויים נשיאי ונשיא לב(סמקדם:
 סקדע טסמרת סוטרי פקודת נסיתי שעור ס5וייס נסיתי ונסי* ופ"עטס
 כ5 5י קדם עסס מלוס סכת נתקללו סנכורות סרטנ"ן כתנישראל. בבני בכור כל תחת )מה( : ס5ומס מסם ססוטריס ע5 פקידיס סם11

 5מי נקטר bS מכדין סנס כד נפדו ו5י ביסרתן רניס בכורי' וסיוצלור
 עוטדיס סיו וסנס כסונס נמענות גתקזסו hS כזיין כי מפדיוןיסים

 רנותינו. כדגרי סקרננות כנודת 3סס מסיס ויתכן סתס.נקדוסתס
 כי %חת נכנס 3טדנר כולס נוקדו 5י סיקס סנכוריס כי נתיניוסנר*ס

 כז כ5 ככס נתרנס%5
~Sb 

 נתקדמו כולס גי כסגו נסס מסיו סבכוריס כ5
 בפגיון ונתן  סכודפיס סיפרו ולוס פדיונס וסו% נ5וייס סח5יפסועתם
 עורות: טלוס סו% כשר ונניוהסרן
 טנסיס סוטנתן כתנ וגו'* תתש עור כמוי עליו ונתנו )י(ר

 סטסך כפרוכתסקרון
 כ5י5 נגד סכ5 כ5 ופולריס סגמטיס נענור תחח כור סניסס ע5וטכסיס
 ססיס וט,נחות וסורחן נמנורס סכלם 03"7 כן סיין  טס  מומעלמתכלס
 ט5טע5ס נרסס מיסי סקרון כנוד ספני ~ס וסיס החס עור הכלוןכסוי
 כניו פירסו וכבר טפרסיס וים . 5טוסר ססטיס כננכץ ססו* סנכנדסנגר
 כור כסוי ) כחנו סכ5 וש ספרוכת וכ5 סלרון ע5 תכ5ח כ5י5נגד

 סטסיטיס רעע כתפיסס. כ5 *ומס סרטו י"ס בדיוי ושמוחחס:
 סנדיס וחיו רח3יס סטנכות סיו כי נסס יוחס סטיו נענין כסדר*ותס
 עליו החמיד לחם )ז( לגמרי: *ותס יסירו ס5* רק ויוקעןככנסין
 סתכ5ת סנגר וע5יסס ס5חס יסיס כלטו סולחן ע5 0רענ"ן כתנ .יהיה

 חכ5ת ננד לסורחן וכ5 50חס ע5 ופורסיס ס5חס טסדריס סיוסטתח5ם
 ולחטו ססו5תן נין 05פריס כף כוסין ו0יו סכ4ס נותנים סיו כנגדוכ5
 כסוי וסוס סני תולת נני נותניס סיו 5כ5יס וט5טכ5ס סכ4סונק

 לכתר IDID סו* ססם5חן שכנור לוס טרנס ססז* סני טתו5כתסליק
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 החררהעל 2בך 47 נסבבשמז
 תכלת כ5י5 נננד סיס ס,סנ וט~נח סקרון 536 סדין טרח ססו6ט5כות
 טן יותר לדוס ססו6 *רגטן סי* סעלס ומונת תורס יכתר סיטןססו6
 הכהן ונו' אלשר ופקודת )יו( : ע4ו ס~ורקיס סרטיס מס ע5סר*סון
 בקרש בו אשר וכל המשכן כל פקודת וגו' וקמורת המאורשמן

 סיס וגס 156 כ5 סים* 5מי 5טסור ומטונס פקון מסיס פ"ובכליו.
 ממסכן פקודת פ" *נרסס ר/ וכתג . ליחס nb5S קסת 5נכי 5טסורפקיו
 *קומר מע"ת פפ5 רק *חיו *יחסר עס כ5יו תכ5 סטסכן פקודת 15סיף
 מסרי נכון וקינו סרטנתן וכתנ . 5בוו וסקטורת ססען ע5 פקייסש

 צן "יתער ביד סטסק  פקודת ע5 ס6חרת 3פדסס רטטן 6וסרונפסוק
 ונר 56עור ס5וי נסיתי ונמי* 5טע5ס 6וט1 וכן *~1)נור מזכיר וקינולסרן
 נמי* טומר מקהם מסטרת סוטריפקוית

 ססס סקויס טסמר פקודן
 סט"ור סטן פקודת כי מטסכן פקודת פ4 *5* . קסם בני נ?סנחונ"
 ט לסר עכ5  נקודם סמככן כ5 ופקויח סטסחס וסטן וססנתסוסקטורח
 עניו לסרן וכלס ס*מר 3כ"ן 'סנוכויס וחס ")עור ניד סכ5 סקודסצנ4
 5ס5מת יצטרכו לקעור ובנס . סקורם כ4 כ5 וקת סקיצת *חנכסות
 וספני סררי ובני 5נרסון גונר ותיתמר קסת נני 5טססרת וגונרסנסי6יס
 נוסק ספינו ירפס סריס בסקר ס*מר כסו ונס" r~Sbl" סוכירס5ל
 וסס נסס סעחר 5עי קסת קנני 5יתנס ע4סס פקיד מסו* 56*6ותס
 נסעות וכן סקורת מסמרת סומרי פקודת וק סמסכן ני,קיס 174יתוירוסו
 *סר עסקו 6מו 5כ5 5יתן פקעים מסיו טס*ס עסטרח כ5י( )*תמפקדו
 נוסק ססו% ~קוער[ לרם"י?( נפ" סכתונ סירוס5סי דעת וע5ט6ו.
 5מ5*ין פטטס )5*( וטסס טנס מס"ס סקטורת כי נדון טס* יפיס*וחס
 סיס %56 טמגס יס6 יטיס הטס וענוbS סתמי וטנמת יוגין )קפ"נ( a"7p עלך ר3 ס5יטס )3סנס( סט*ורוסטן

"IDSb 
 וכן כיעקב rtb1 תזק

 אנש ככלע לראות יבואו ולא )כ( כח: יחליפו י"י וקוי גו ר3עמס
 קריות יבולו ם65 פירס *ברסס ור' . קותו כ5טכסין פירס"י .הקרום
 1Dlb. 5ם*ת וינוקו סיכוסס עד סקרון ויגרס ממסן פרכת יוסרכקמר

 ו5" י"י 753ב טרזון סקוס ססו6 ס3נין יוסר כלסר כ53עופ"
 ססס חס)

 : ספרוכת *ת *סרן סיור? נעת סננין ספרת 5ר6ות וס%5 5יגע ס65טוזסריס

 נשאוחרשת
 נמררי 651 נס* קוטר וננרסון נקסח * ראש את נשא)כב(

 סקרון נוס* וקסת נכור סנרפון5פי
 נרסון נני מנס קוטר סס נס %סר כן וע5 רקם נסיקות זמון נסס*וסר
 כסותו סטקויטיס יגריס נוס* סיגינו 6ע/,פ קסת כגני )גסיסותר*ויק
 זצקל הראעש ואש סס. נס 6טר bS נמי*ומ רסון *טר ס65 נטררי*נ5
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 התורה על ,140נ הטורפי'
 ועלס מה0 מבז ס5וייס סטנס סר*מוז 3טניז כי מס 5גס טכס*ומר
 ם23יס מנן ססו6 סיח זנוס סנגור טסות נעשת תיקוותן סדיסתהי5
 נכי ~bS ו5מע5ס 50סיס מנן ימנח ס5* מפס סנור סיס נקטתיתחיל
 ס5סיס מנן תמכס גרעון צני נס *מר ולכך נכתף סענודתן נסניןקסת

 סס"% כי צ% כ5 "גמר ובקסת סני כ5 *ומר ומררי ננרסוןו5מע5ס.

 *נ5 *ותו מפרקין סיו בעלמן 0סס מיד נ*ימ מעלמן ססס לרצותבי
 וקול  סקופ *ת מכמין וננץ *סק מסיו כך 5נ* ריקין סיג ס5" קסתנכי
 ננרטון נ*. טעסס *תר כקוטר נ* נ5 כהינ 5כ7 05*ת נקש סס סיוכ7

 כענודת 5פי מלעכס 5עסוח כחינ ונקסת ענודס לענוד כתינזמררי
 קרס כנוום 0סי* ונרקיס 35רק ומרר'נרסון

 קור"
on~b ינ5 ענודס 

 . עליו אשר התחש חמכסה )כה( : סי* ק5ס ט5יככ קסת נכימס*
 *5יס עורות מכסס ס~כיר 50* קלרס ורד סכתוב "חי *נרסס ר'כתנ

 אשר כל ואת )כו( ךנקיס: סיו סמכסיס סככי *וסר ויםמ"וסיס.
 וכתג בסון. דיתטסר כ5 וית כתרגומו רם"י כתנ ועבדו. להבםיעשה
 אסר נכסיו נכרמ5 וסעססו נמעון וריס כסו יעמס יטיס כן ואססרמנ"ן
 ובמזנח במסכן 5סס יעסס יסר נ5 וקת בפרס וסנמן . נסן גמרםסו*
 בס עבודת כל תהיה ובניו אהרן פי על )כו( : 4ןס רניס כביסכי

 סרטצ"ן וכחג *יתטר. ע~סס ממונס סנניס מן וס ועי פירס"יחגרשוני.
 ענתתס סתס" וגניו "סק פי ע5 פ" "5* *סרן ט1כיר 5מס כי נכוןוקילו
 גר0ק ענני פלוני בייסרו ענוותם ע5 סנרמוני נני ימנו סס פססכ5
 ונס כ7 סיריעות טן וימס תוער *ו מסורר ויביס כל ענין ש מנריסיס
 וסנס . ונניו *סרן *ותס 0)11 עד יסכנו ו5* יפרקו 5י סטסעבעת
 סגסי*ש ס5סח ע5 *ערכו ושעור סטינוי מסו* 5פקידס לריכיןכונס

1nwhlבמשמרת. עליהם ופקדתי וקוטר: ומררי. נרטת ע5 גער 
 ניד 5% סמסמרות 5סס ופקיו כקמר במינוי נעת ~oon מש מססכי

 ויימר סממק צחכות 5יךו כ5ץ יחויר *מד סכ5 ססמרתס תסיס"יחמר
 ואדניהם סבוב דמהצר ועמודי לב( ) : לסי סססוריס סכ5יס כ5 75סרי

 . תי עטתיס 50 וסיתריס יתלפת פירש"י . ומיתריהנםויתידותכם
 נ0תנס מס ועוד 5עמורס יוזידחע יעסו סס יודע וקיני סרטוןוכחנ
 ופי/ מררי לנני ווו נרטון רבני ס156 סיתידות טם*ר עמויס 50יתמות

 50 וטיתריס ויתעות מריי לנני סיו קלעים 50 וטיחריס יחידות כיסו*
 וקת מיתריסס וקת נרסון בגגי 5מע5מ סכתונ ומס נרמון לנני סיוטסכן
 ספסוק נרוים סמחכריס וסתכן סמככן יריבות ע5 חוור ענודתס כ5יכ5
 סיפקיס משאם. כהימרח כלי את תפקדו וביזמות י רנגלר 55ל*
 מן כך ט6 פלוני קומר מס"ס כ5י 5נ5נ5ותס סתות נמסער *ים כ5ני

 bS ח*מר ס5* וקסת נרטון גנני וס"ס סנריחיס ין נך ופלוניסקרמיס
 6חד כ5 וידנס כנד מס6 נומ*יס ססיו נענור סררי צנני h~b כןלוס
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 התררהעל עלאנ הטורשמשלן
 )מט( : כן לוים וקסת נרטון ננני גס tSh תנירו ע5 ו5סכנין טכ5יו5סק5

 ארע ה' צוו-; אשרופקודיו

 משר;-

 סיו פקהיס ו*ותס רלי כתב
 ע5 תחר ופקודיו יסיש וכ"כ סרמנ"ן  וכתב . ל גן עד מ מנןנמלוס
 רסס סמינס רי וסו קסת גרמון ע5 חתר *יס *ים פ" *נרסס ור'מכס.
 סטנס *סר כפססו מסר שרם זיתכן סנ~כר. וסיס *ים כ5 ם5פקודיו פ" חס 05SDS סוכיר סימר טסט וכ5  ענותנו כ5 טס5מתן *חד5כ5
 5טכ5ס כמפורס  מסקו וע5 עניבתו ע5 *מן כ5 ס56ס rnbo 5נ'טסס

 5נו5נ5ותס onib 6פקץ ממס "ת נף 5וס חסר טסס *תד כ5 ם5ועקריו
 5גופפתס וטנס 5טספהותס *וחס טסס סזכיר טם*ו וע5 ענודתו ע5*ים
 : טסתו וע5 כנוסקו ע5 "תרכ5

 צס5ות לוס חנייתו מסער *תר * 1*גמוןכדן כהן 1ין2כדקך )ב(ןק
 סעחנן *ת  bSn  bDUSסטמ*יס

 מסס וסנדלן 5טספתותן  יסרבל  ממוס  ובכבור כתוכו סרור מסכילמ
 זב וכל צרוע כב : סנר "ת טנת5 דין מעות נרמס מם4ס רנכרנ
 *מס ס,כיר סרטנ"ן כהנ אשה'. או איש )ו( : ם5וח טעון *ין"תריס מטם* ם*ינו קרי גע5 *נ5 *תריס מטמ"ין lSh כ5 . לנפש פמאוכל
 : כיס והסס נהוסס סנהע *ותס יחייב 05 וקולי 5ג~51 דרכס סיין5פי

 סווכר מכנר ולפי יפניו ויהסס למקר נםמו סימנע פי' . מע5למעול
 קלרס: נלסון  בו דבר סנר גוhSb 5 עהס כחדם נ" ו5* 5מע5ס ס,ססחט*
 קומר ישראל. בס קדשי לכל הרומה וכל )מ( וט: *תרוסוכיר
 . מעות תסס נדין  כדון  ממנד  )~צזמ ובנוול 5ו תסיס לכסן הרומא נתכוס"ס
 נרמז רק ס,כירס 5" עריק כי. נהרומס 0כסניס תורת 5סם5יס 5נ**ר

 קדם  סיסים כסגים גזורת נסוק סמעסר וס,כיר תיקר 5* ונמעלמליתן
 מיתגו סנעיס במתנת 5כסגימ סיסיו ונקןסיס נהרומס ללוות %3ונוכסיו
 מוטס מנחת נוכרס ו5* . 5נע5יס סנ"ס מטונת קומר 5רלונס 5סס"והס
 וכפרס ופינס קגלצת טנתת מסיי נענור כסנים בתורת סטגהות סקרכס

 נהן *נוחס 5נ!ת סעס rh טייתס 3ע3ור ועוד . ויגס rh כקןוסס5יס
 ב35 יבי כיסר *מוהס בעלי 3ני ס"ינן סממורים 5ועת ודין דת5סס
 מסוקס *הרי ?י סנויר דין 3קר3נוה כבליס וכן "נהו )נ5 תכר"ים

 פתת לניו "מר 5מיריס מנחוריסס 5קת סטמ*יס מהם 1)3ד15סנוםכן
S~1bבני קרשי לכ)-( הרומה וכל : פסס לו  לקן "מר לכן ססוטסספן סו* נגוירוח מהדוי ס*טס כי ועוד . לסרתו ס' ~פני לעמוד מועד 
 וקר" פלט" מנן ס, פ" .ישיאל

 למר  הכור 5ס *ין מהרומס נם3י5
 סכור 5ס "ין כי לכסן תסיס ויריטוס סיפריתי  יקליסו  ימר  הרומןכן

 . נזרוע מכסן סיט5גס 51" 15 ותתל סנעיס *ותס יקרינו כשסרורוק*
 מיר5ס כסן 5כbSI 5 *והס יקרינו בסר כדכתיג טםמר סנ*נסילכסן וחק* לכסן ניתנין סיס* תרועס פנקר*יס נכורים על קותו דורסונספרי
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עלנחטא הטורפי'
 התויהשנ

 סנכון סרמ3"ן כתג וגו'. יהיו לו קדשיו את ואיש )י(3תרוטס:
 גיוס ס% סקדמיס סכ5 15 ימיו לדם קדמי סכ5 קוטר סבל ספסוק3פסט
 05' קדת נקריין טסן קומר סב* לע"פ 5נע5יס יסיו 5כסן 5יתנסנסס
 וליס 5בע5יס מותרין לעפ"כ נסטס וטעסר רבעי ונטע סני טעסרכגון
 5וס לסר סקדסיס גס כי יסיס 15 5ויתיו כלסר 5גסן יתן למר קרסיולנץ
 יוכנו 51* 15 יתנס יסר 5כסן ססס נסס ,כות 5נע5יס ים 5כ0גיס5תת
 )סו( : 5נע5יס סנלס סנטונת נ5מוד וטמי5ל ממגו 5גו,5ן סכככיססיר
 ע5 סרטנתן וכהנ . וכו/ מסודר קרנכס יצל ם5י . וגו' שמן עליו יצוק5א
 עונם מנחת ססיל נענור קוטר סול קניות טבחת כי סמפרסיסדכת
 חו,ר קנלות מנהם כי זעתי ו~י . סמן ונקל סעורים 5סיות נרועססים
 כי נטקומ0 פ" לסתו ע5 סקרנן סייס סיניל כלומר כפסוק רלסע5

 מעורים וטעס . טטנס נקטתו ויגקוס קג,תו לת סיקג6 5מס טגחסיקריב 0וי לנCsct) 5 דיל סתנילג0 ככון וליכו. עמס 05,כיר מיי קכיותמגחה
 יתו5 סרסעס ריס עS~lntD 5. וסער יוללס חמס יבסס סערתמתסיס
 סיטן חרס בכ5י וכן רנס וטסוטס 5סער לותו מפתר סעוריס ל5י5וכענין
 )יה( סם: תסוג עפר 561 סי* עפר כי מעפר טן וכן יוגר 'ככהימהסנר
 סטפרסיס פ" סרמנ"ן כתנ . המאררים המרים מי יהיו הכהןוביר

 לוהס וילררו 5טרס 05 סיסיו סופם סס ע5 מריס יוחס קורלס0כהונ,

 כסיוטר וע"כ יותל יעורר וסו* מר דבר 3סס נותן ססכסן נגמ'ניקיי
 סטריס סטים נס ונלו קומר 5ו סיס 5מריס סטלרריס למיס נלךשלי

 כסלר 5ס יטתקו סמיס םותס כמסלמס כי כפמוטו נעיגי ומנכון5מלהריס'.
 0טרירות מיד ותרגיס לותס יעוררו נטמלס Db בקרנם בולס ולחרימיס
 נס וניו כטעים "ס וסיס סמיס ית וסוקס מלמר ונסו ונקרנסנפיס
 5מריס ימונו מיד ננטנס ננולס ססתיי/ לחרי כי 5מריס סמלרריססמיס
 לותס סמוהיס סיטררו וסטקיליס סטעורריס בןנריס כמנסג ונקרבסבפיס
 )יט( ל1חס: סמק5ון נסס סנמחיס סליות נעבור טלרריס וגקרלוסלד
 אישך. החת טומאה שטית 5א ואבם אוהך איש שכב 5~שאבם
 לותז ליס סכoh *5 3 לוטר לחד סתכליס סכי ל15 כי סרמ3"ןכתנ
 סטית ט5ל מפרס 5כך סול ליס גס כי לותן לים סכנ 5י Dfiנכ55 סו* 3ע05 גס כי כן t~DS וירין לטן תחת טוטיס סטית ס5לסילן
 bS ים ופ" סידיעס ס"ל חסר לים סיס" ויתכן . לימן 'תחתטומלס
 סטית ch bS כו55 כ7 ויחר טמנו 03 מקכי מסוי מידוע סליתמכנ

 וכן 2כ55 סלמריס וע5 נפירוס ססול סייס ע5 סטסניעס 3כ55טוטל0
 לית סכנ 5ל Db פ" לנרמס ור' . להר טייס לטן ~ס סלים למןלסרו
 שטירק. כי ואר-ן )כ( מרנונן: טומאם סטינו hs ולס נחזקהלותן
 טוטלס סטית כי ולת פ" לותן ס' יתן עם מחוגר סמוי לרמשןפי'
 יתן לימן טנ5כדי סכנתו לת 73 לים ויתן נטמלת יכלסר T~'hתחת
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 התריהעלנחטאשנא
 וססניע לחרת פסס קוטר מ,ר 0תנלין פריכות נענור לנ5 0565 לותןס'

 וססניע כי פ" 6נר0ס ור' . סללס סנוורת פסיל ויפרס סלמס *תסכתן
 יסנינו 5ל 3סס כי גבון ופיכו מפורס סו6 כלסר 3ל05 וספגי נסססרלסון
 סקדיס לימן תחת )טמלס( סטית ob1 *5 כתיג טתמ5ס לס:53סון
 6ים7 5תחתטומעה

 ו5נסוי
 גטמית וכי לטן תחת סטית כי ולת כתינ

 סטוט6ס סק7" ו)כ7 סטומ"'תה5ת תסי* סערלז כ5 יפעו טסניע/ תח5ס 5טומיס לימן החת0קךיס
 וכנסוי

 ס5ל טומ"' ע5 טמניעי4
 סלמס 56 וימר סכסן 6ותס וססניע כתינ טתה05 .כדרכ'

 ולנסוי
 כתינ

 פס ל5 פס 05 לומר סגקי 05 סיוטר טתח5ס ס6סס לת 0כ0ןוססניע

ולנסוי
 ל5 כתינ 5ל 5כן ממגס פגיו סיפ? 0565 6ות7 ס' יהן כמקוטר

 מפרם במפר. הכהן האלה האלוו-ן ארה וכהב )כנ(ס6ס0:
 5מקוס כפר סנפת. ממקום מיס וכתג. ועפר נמים 5ט0נירוס5מי
 לין סגת סרמל"ן וכהנ . ומסנון וין 5יתן סכתידס )וסר וכתנ .מתקן
 סיכםס קנוס וגס ~bS מסו, ,ס ~וקהי נגס תלוי דגר סתורס טםפטינכ5

 5ייסר לדקו למכן מפן כי מקוס ם5 רלונו עוסי רונס נ0יותסנימרתן
 מיסו סמט,רות טן ימר56 ו5גקות סעמיס יתר כעת תעסיגס ם5"סגסיס
 סגתק5ק5ו מכעס סכגין פסק ו5פיכ7 ניני0ס סכינתו 05סרותרלויין

 "פקוד 65 סג' מוטס סי פסקו סנויפין ממרנו סינורו כמונכנירות
 סוונות עם מס כי תנ6פגס כי כ5ותיכס וכ5 ח,גינס כי ננותיכסע5

 פטורות סגמיס סת0ייגס קומר סכתונ ויין י31חו סקדסות ועםיפרדו
 יתפלו ו%5 דין נסס יכסס ם%5 רק גו6פיס סנע5י0ס נכנור סעוןטן
 6ת נודקין ממיס טעון טנוק0 מ60ש נומן מעון סייס ונקס ונסונס

 : 6םתו 6ת נווקין סמיס "ין מעון מגוקס סיים לין6פהו
 סרו6ס כ5 מדרסו כמו 5סוטס ג,יר פרסת ממן רגן'* רירבר )א(ן

 יין ,נות כי סיין מן עלמו יויר נק5קו05סוטס
 סכר סמס5ס5יס סנחוריס ספן סו6 סעער נןו5 עם 5נ. יקחותירום
 ו5רי7 קדום סו* ושיכף 6ים נ5נ דינת יוקיד וסנידו5 5סתניו'ריסס

 ממניה סהטלת וטכס . 5ל5קיו ממסרת ככסן סול כי שטומים מן5ס:המר
 תטל ס,0 סלים כי ספסט דרן וע5 גהפרם 65 0רמנ"ן כתג מגיתגיוס
 וסיס סמם וכנודת נקדוסתו גויר כחס סו6 כי סנוירות נט5"כתנפםו
 סג6מר כגנכין 565קיו וקדום גויר 5עו5ס ויכמור ימיו כ5 מי~יר 15ר"וי
 וכתיב לגני% סכתונ קותו כסוס 5מיריס ומנחוריכס 5גניליס מנניכסויקח
 : סעו5ס נהיות 5סטמ% גסונו כפרס 5רי7 5כ7 5ס' סול קדום נורו ימיכ5
 6חר סו5כיס סכו5ס רונ כי פ65 דנר יכסס 16 יפריס יפליא. כילב(

 רסון וי"מ ציין. מן מופרס כי' נזיר 5סיות סנדר נזיר. נררח6ווחס:
 כתנ וגו'. הנזיר הורח זאת )כא( 7*10: ע5 ל5קיו נור כי כסונור

 tk~S קרננו נזיר נדר ידור 6מר סנויר תורת ~Db סכהו2 פ"סרטנ"ן
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 התורהעל שקונ הטורפי'
 חית מנוע- תורת ,*ת נטי *י . ידו תסיג קמר טרנד "ןיס נזרו ע5*דקיו
 נזרו ע5 קרננו *ת ס-ור חית לפרם ויתכן . מרו ע3 5ס' קרננוחורת
 סתם יימר 6ו נזרי ע5 קרנן 6ני6 ידור רק בקרבן דבר יפרס ס5יכנוטר
 השע אשר מלבר עוכר: נקרנן סו* תיינ צנויר ככדר כית נזירסריגי
 עני נין נקרבנו ידור יסר גדרו וכפי נקרבנו ירנס עמיר סיס ס"ס .ידו
 55מד וס וס~כיר 5מכט 51* לרנות נזרו. תורת על יעמס: כן ונסירנץ
 נזיר סריני נתח5ס סנדר "ו נקרבנות 5סרנות ורלס עציר סיסס6ס

 עד יין יסתס ו5* מקת גיוס כ5ס סיקרינ ס5מיס 16 עולות *5ןותקריב
 פרסת סטן תכרכו. כה )כג( רס"י: פי' וס וכעין כולס 6תסקרינו
 פרסת 6חריס וכתג . 5נר7 ס*סוריס תן לסתויי רמו נזיר ~רצתכסניס
 גס וליוס סעס 6ת לסרן סינרך גיוס סטסק סנסקמת ממסכןמקעת
 0עו5ס עד חיים סנרכס *ת 0' לוס סם כי ועוד . 35רכס סוורותעתם
 סיו נמקדם . בכינויין ובמדינס סמפורס נסס הנרכין  נמקדס שלמרווכסו
 5מס מיומית נטקדס סברכס כי ס5ם ונננו5ין *חת נרכס on~hקומן

 כבניס: טננרכח נרכות ו' סס כ5 ול"ו מ5* להם* אמורסמיותד:
 נומר וט קתנ סרמנ"ן כתב * כלשוק כלררע ביוב( רירתי 3א(ן

 סמ5וייס ם5 סר"סון ביוםכי
 כד ויקר* ספר סמתח5ת סמרסיות כ5 *5יו ודצר טועי ט*ס5 *5?דבר
 ספרסיף כ5 15 רבך הסטיני וגיוס סקרננות בדיני ססס ססטיני ניוסוירי

 כנין נכחן וים וסיתר *מור נדיני ססס מ*כ5 6סר סחים ו6תסעתח5ת
 וכמסם4ס פירסתי לסר כסדר סוס סמקו' עד סענמנש הנסמכוסקרבכות
 ומסמר' וקרננות כנוד' נכו5ן וס 5סר*5 סמר טמס סנלטווססמ5וח
 כן *מרי חור  וענו7תו סועד*וס5

 05נ-

 וקרננם וסכסי*יס סעס נדנת
 מחתר . כליו כל ואת המזבח ואת : mnS 4"ט כד ססמיני מיוםמסיו
 כליו וקח ממונח וקת סמסכן *ת 3סקיס מכס כלות ניוס מפסוק5ר*ס

 . אותם ויקדש וימשחם : וגו' יסר*) נסייני ויקרינו *זתס ויקרסויטסמס
 on~b ויקדם סמסחס נסמן on~b ממסח *נרסס ר' פ" סרמנ"ןכתב
 יסע ע5 ילק סדם וקת סמזנח *ת ויחס% סס סיער כמו סתט*תנוס

 *ותו וימסמ נמסכן נקמר סכן נמן וקעו כליו נכפר ויחטיסוסמזנמ
 ( ג ) : onlh 5ק7ס וימסחס 56* נדם  נתקדם 5* ומטסכן קותוועקם
 53ורך ססיו נסניף קרנן 5עג5ות קור* סרמנ"ן כתנ ' קרבנם אתויביאו
 5נדק קרנן זסנ כלי מל* *סר *ים ס' קרנן 6ת וגקרנ וכןסקרבנות
 סמסכן קרם' כתף ע5 ס5ויס סטיו יתכן ם5* סנמי*יס חסנו וסגם .ספית

 נתי נוצקי כ5 7ל7 סכן עגבות עכלעס וסמיו כנוות סססוסלונים
 *ת ועיתו 26רס ויחנן . נענ5ות *ותס 5ס*ת יס5יסס וסיכ5יהמלכיס
 גוס*יס נקר עמר וסכי קרבנוסס נוסקות נדלות 5נ עגלות 1 5ס'קרבכם
 וסמם סמסכן לפגי ושינקר עקרננו' מקוות י~עג)ות סצי*ו וסוס .סעג5ות
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 התרדהעל עלאנשנג
  שנודח *ח נענוד לקרנן ס*יכס וסנקר סעפוח וסיו סכ5 טיתס קחלס
Scbותם ויקרינו סעפות מע5 קרנניסס סנמי*יס לקחו כל ותחר מועד" 
 5סקריבס ססורסו 6תר ניוס בו סכ5 5סקרינ חומניס סיו כי סמונחופני
 0*תס קמ 5וטר סולרן 5* ויכל יקרינו גיוס *חד נסי* ליוסוסמם

 סט5וי ע5 ענקות קוטר ס5סון ודרך וננקר נענ5וח *מר כנסרנקרבנוח
 נלעיס וכן מ65ות כסו 5נ סיסיו ו"פסר *יונן. שחן *וכני כמומנסס
 ומי5ו6ן ג651וח ענקות ל" עג15ת ו/ ופ" 6דס ט5*ות נעג5וחופרדס
 יהודה. למפה עמינדב בן נחשון )יב( סטוכיר: סחנוכס מקרננותסיו
 כנרתע עלטו *ם ותקטין *ותו 105 כי סניסווק 5נו נסי* כתעננתן
 )יג( סקסן: סו* דץ נווד וכן קדדני ענד מנער תחת ענדן נ*ימנ

 4מ וב"ו ט65 עחיייס וכן יתירס 61"1 וקרננו כתע h)oוקרבנו.
 יקרגכעו כמיכ ~נסילץת 5כסונס רימון ינכוס ו' נחתומו יוססבילותו
 פי' כתג חגרסס ור' . "רוסס פרם ועמייח מלריס 51ילי*תו5חיסיס
 קרנכו. ונס יטר 5כך וכו' סטקרינ ויסי *סר מכנר קרננו חסוקרנת
 קומר חור סננתייס דנריס *ריכות נסנין קרננו "ת סקריג נמניוימר
 נסיר "מר ו5* *ני ויימר "ניו "נרסס "5 ילחק ויימר כמוסקריב
 למנחה. בשכן בלולו-; מולו-ז קלרס: דרן "תו כי סקרינסנסי"יס
 כן כ5 כליו סקרגיס סמיניס נכ5 סט~נח סכסיייס חינכו סרמנ"ןכתנ
 סורקת וסחטנית ונקטרת וס"מ" וחטבת וכולס וקטרת טנחססני"ו
 ננוסס מקרננות כ5 נחגוכס 5סס5יס *נ5 נגדנס גריס ס"ינס סיתסמפס
 וסחטנות ס*סס כי בסקרינו סחטסס *5ו 511יד קרנגות 5יסר"5 "ין כיכן
 ע5 ססכיס יתגרל וססס לסנן *חת ותורס סו* "חד DCI סו6 יחדדגר
 לדורות מלוס פסי* ויתכן . יקרינו 5יוס *חד (hsn וליוס סנסי"יסדעת
 יכחינ סניח חךוכח ס5טס עמס "כן וסטונח סמקתם ניח 5עו5ס יחנכוכי

 סמלוס ענין ויסיט חנוכס גבסו סנדולן כגסת *נסי וכן ס' נית *תויחנכו
 5דעח דעתם סססכיטס יוסף בני ופרסת נפסח טמיין פרסתכענין

 עו'. המזבח הנוכו-ז שרק ( פר ) לדורות: נסס ונלטוינוסכ5יונס
 סקדס כ4 טסיו 55מדך ופירס"י "ותס כ55 כך והר בפרטן סכתונסוכיר
 תועלת טס נס מסו* נחסונ oh רעתו סננתי 51* סרמפ'ן וכתג .מיעט 51* ריגם 65 כהד כעס סוקרן כל ויחר *' *' סוקס נטסק5ן*כווניס
 5טס סטסק5ה( 3כ5 כן סו* סירן כ5 כורן ו6ס סגם וס סיעססנדבר
 סכחונ *ותוס~כיר

~Db1 
 ג4 עו5מיס נית כ5י סולע ככ4 ס5* 55טדן

 *חד יחד סקלוסדיוט
 ומק*

 ומס ממעיט הפעטיס מרצס פשטית כלהד
 עו5מיס ניח כ5י כ5 *ומר נחן ר'*טרו

 סקי
 *סיפון טסן ועמס תזור

 סע ט% ט~וקק סטוסנ קוטר פיעט 651 רינס 5י כ5י טסם ועמסותיר
 בסס סנעסס ו5* סר*סון נ0סק5ס יסיו *סימון ססס יעמס *סמקפילו
 סנ"ס כי סכתונ נטכס נתיני וסנכון . מקו טסור ~סב מסיס "5*גן
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עלנעטא הטורפי'
 התריןבד

 סוס סקרכן סבינו 6חד גיוס כלס סנ:י"יס וסגס לירידיו כנודחולק
 סנקדנויס "ה וכיבד לאבירו קודם "הד יניס :)י 6פ0ר ולי עליוסססכימו
 ולכוכיי ימיסס ופרט 3:מס 5ס,כירס רלס לנ5 סימיס בסקדמתנזג)יס
 ויימר עמינדב גן נחסון קרנן ,ס וילמר סרי:ון :יכנר ו65 6חד כ5 50סמו
 ויהרי סלהריס נכבור קולר יסיס כי יומו 6ס "י: סנסי"יס מקריבווכן
 מפרח ונמדרג יהנרן. ~ניו סקו5יס כולס חסיו כגיד וכו55ס חו,רכן

o~u5סחוס ולכך 5קלר וכת 6הד 5כ cn~b 6חד כ5 ~רוט סכתונ Tnb1 
 5רטוו כיחד כ55ס כן ולהרי שלמו נפני טכס "חד 50כ5 כיון גנלמונפני
 5חבירו "הן ~DT 5, סחנוכס מקריב נמח0נתס כ5ס לסר נעתכי

 : נס:ו6ס סכהונ 5כו5ס ס,כירס וע"כ סמרכן ~גי נסנ"ס ו5לנמח0נס

 הגהוק נס /שזגמן רשיש**14--.שישן"זרו

 שטס סטכן "קפת ים הנריע* אר2 בהעלטתך )כ(רז
 סעו5ס נריקת5יוס

 5חגוכפ כנרות פרפת וסמך . ילירו סגרות ית נסכ5ות7 63ורסבכין' פהת כ7 קור יני י5קיס ויקמר דכהינ נלורס פהח ס5:ס כמוסי5כז
 וכו'. דעתו תמס סיפיליס. תוכת לסרן סכ:ר6ס 0פירס"י כסוסנ0י6יס
 נהמו 651 סרות נסד5קת נחמו 5מס 5י גתניר ו%5 סרמנ"ן כ5יווסק'

 ונכי ב%פ7 קטורס עימו סכתם נו תצנחו וערב נקרנקטרת
 סקרננות

 ונכנס נו %56 כסירס סליגס סכיפוריס יום ונכנסת חניחיןונמגחת
 נסיליס מ:3 נזוע קרננו וס65 מס 3ח5סות טכס טס וכור כפסיס~גי

 %30 מסום דכהו חמס ר6ס. סרבם קרננות סמ5וליס ימי כ5ססקרינ
 0סניל סנרם מכין ל5, תונס נס מגממו סד5הס גס כטותם נדנס.טקריב
 חסמוכ"י כגון נרות ידי כ5 חגוכס 5ננ:ות בניו משתידין 3מס 0גחמורעי
 מחנוכת :גדו5 נרות ידי כ5 חנוכס ויכרו ידם ע5 גוון נס סיכ0סובניו
 קיים ומ31ח מקרס תימ ב,מן ל5" סקרבגות "ין סמונה מהגוכתסמונה
 כ( )סוזיע נסנוכס כי כת3 "נרסס ור' 5עו5ס. נוסג ח:מוגליוחנוכה

 רנוהיגו כדכת וס ולין . יכנס ו5ל תוק נר :ס יסיס כי 53י5ט יסיסמדבור
 ססידור ל53 עוד ו"5 סו6 וכתב . ניוס %56 עטו גדנר 5י וס%5:"מרו
 5כ5 סקרננוה תורת 5ס:5יס כ,ס נספר סכהוב בי כי סיגסנפר0יוה
 "5י7 ויקחו תלוס ויחס 6מר מתחי5ס ומנס מועד ניע לכסותסכוהוייב
 סיד5יקו מטמע וסיס סטטרס ס,כיר ו5, תמיז נר )סע5ות 71 ,יתפמן

 53תי ידליקו תצנר 16 תלנד 06 "ב5 קיימת סיאנס ,מן כ5במגורס
 וסוסיך ח,ר ולכך תמיך נר 5סע5ות :נזלות ססד5קס מעכנת וייגסמגורס
 כ5 ולמר ון וית :מן 56יך ויקחו י0רי5 גני לה לו ולדורות סידגגתלס
 ובכלן טרורה נמגורס blb יכרוך :5ל סגרות 6ת יערוך סטסורססמגורס
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 על"שרהשהשלותךפי'הטור
 סדרות 1' סיסיו סמכורס דיני כ3 כור סם4ס סטרכן סקמת סמלםכ"0ר
 כולס סילירו נדתי ו3ל מגויס  בלפי ו5ל ממגורס פני מו5 "5 דו5קותכו15
 כן גס סיסיו 55מד מוכר לס5 ולת נפרפס ס~כיר ו5י פסיס ענר5%

 "53 לנרות 5רי7 מושד נ"ס5 ח5ונופ סיין 5פי גומר נטכס 50ינטקדם
 בהעלוהך מוכר: s~b כין ס!כיר %5 5כ7 קריך לין הלנוה סיםנמקדס
 וס%5 בסעודתך 13 וקטר 5"סרן סדנור ייחד ימס 5י הימס הנרוה.אה
 נו סגוסגת מ5וספינס

 סלי
 קסס "ינו ומיסו . 3כך כסר סדיוט כסן

 סדר הסורסו ל5" מנרות %ת תנקום 5ו נימר )% סכרי טווי לינומסרי
 כמדרת פי ע5 ססזכיר מס וספסר לתר לו סול "ו כסיקוססכ5וה
 "ו5י כת3 וסרמל,ן ככוופו, מבניו גדו5 כסן -י ע5 היעכס סגם)רמח
 נחר 13 כי לסרן לותו יעיו7 סופדות ~רוכת מחון מפסוק 15:רם!
 "סר ו3ל נסע5והך לסרן ל3 דבר כחס גס "מר !ס וטפגי נימיוסמם
 חסול קומר כן "סרן ויעם כהינ ורכז צסע5ותכס נגיו 1ל5 "סרן "5דבר
 מוכי אל ס"ת: סנדולם כמדוס מזדרז סיס סול ינ5 ונגיו לכרןיוהו יערוך הכימר כמו ננכיו כתירס מסמ5וס למ"פ ימיו כ5 לותם מליקסיס
 סמייריס הסס "5" מלינם ומקהיי . הנרוה 'שבעת יאירו המנורהפני
 ג' פ" 4לירו וסיחריס !קוץ סול סמגורס פגי מו5 ל5 ומהרסיס .ל"ו כוטיס וסלהריס וקוף טוי טנורס 50 נגופס מסו% "מנעי סנר פכיםל5

 כת3 . המנורה מעשה הה )ר( סנרות: סנפת יסוס ונכונסממכלן
 וסרמנ"ן כמוס. נערס ס5ל סמנורס מכסס ~ס סיומר כהדס לנרססר'

 ס~כיר ולפיכך מעכב קדורות סלף קוטר מלמס סמגורס מכמס ,סכהנ
 כי ~סנ וסומר מנס ופרח,ס וכפהוריס גניכיס קגיס סוכיר ו3"מקרס
 פעם וס!כיר "לקינו 3ית לרומס וס3 30 )עסותס 5ךורות כן גסטרוט
 אה קח )ו( !ס3: ו5ל 03 מעכב מקבס מווקל נומר סו" מקנסלמרת
 יעסק יסרן כי קומר 5כ"ן ,ו פרמם גססכם "נרסס ר' כת3 .הלוים
 5כ0ות לפגיו ויעמדו ס5ויס יכזרוסו סעבודות וצמיי הגרות3סד5קת

ODס5ויס ונלטוו וס5ויס סנכורות הנטנו "חרי כת3 וסרמב"ן . םיגווס 
 ננונורס סכסניס מלות ס30יס .סעה5ות 5סס ונחן וטממרתסנענודתס

 עימס ונכפר לותס 5טסר וסוגרן 5ענוך ויתהימו ס5ויס נמלות ללוותוב"
 : 5בי 5לנוי יני ומכ5ס 0כס וכסריס חטם הנן נדורות נמלוסוטם5יס
 כ5 וכן סיו טעורניס כי קת טכס לגרסם ר' כהב הלוים. אהקח

 חטאת מו עליהם הזה )ז( : סיכי מסר סדרך ל5 היסעו קודםסמנטים
 כי הכר סענירו וכנר לנרסס ר/ פ-' בישרם. כל על הערהעבירו
 ר' כתג הלויתם. ארק ואקח )יה( יסוקס: קודס סו" תערי4ענרה
 דנק וסול ממקרי דרך בן % לותס לקמתי למר מכנר יכ"פלנרסס
 4 "בניו לסרן נתתיס 5י ליתם לקחתי וכלר ופי' "הריו סני ספמוקעם

 לרסס ר' פירע , עליהם ויכמר וגי' הנופה אוחם זוהרן וינף)כא(
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 עלהמןרהני1-ז',3לר1זךפי'הטור
 יבשן ובעלטה שבה ועשרים המש מבן כד( ) ע5יסס: כפרוכנר

 י2ל כ"ס 2ן מגס :5:יס מנן 5עי5 דכהי3 וקרי פיר:"י . צבאלצבוא
 יסיס כן ch1 סרמ3"ן וכהד . וכו/ מגיס ס' ולומד ענודס ?לכות55טוד
 וירלס ענ~סס סיעמוד מועד נ6ס5 ננקס5יס 5יקסbsl~ 5 ל2ל ולנולפ"
 ענודט לעבוד כין למר 5ל ולכך עבודס סיכות סי5מוד כדי ענודתסתסיד
 3לס5 סלונליס מן :יסיס מועד נלכ5 25י כלנוי ל5י 5מע5ס :לסרכמו
 וכס :לניס טגן תיו  ולסרן טכס יל כ5 סנמניס ספוט נרך וע3 .מועד
 ידע לסר כ5 גיוס נכין לנ5 מצלו וע5 שנמהו ע5 6ק 6ט ספקת6סו
 נענוד נפסו לות נכ5 ויני 5כ2ודס כתר יסיס סגס כ"ס 5כ55 :בינעלמו
 cnh כ5 כי וסטעס ידועס גבנודס ע5 ונגיד פקיד יסיס 5ל לנ5עטסס
 לו 5ע4-ריס יגיע טחי ויודע נסס מסהנס כי כביריותיו בטנין 5בונותן

 5כ"ס נכגיכו 536 יודיעוסו וקמו ולניו וקרוביו מכניו נו ידעו כי5:5סיס
 סכלים 5' מנן רק למגות לטרוח 5מ:ס ליוס 5ל ולכך כך כ5 נו ירגשו5ל
 מסל לענודת סול מנס ס5סיס מנן כי 6מר לנרסס ור' . נססנודע
 קלנוע סגל כ5 נימר מס גס כי נכון ולינו מועד "ס5 לענודה כ"סומנן
 יעביד ולא ( כה ) וקטסל: לענוד ג"כ ונימר מועד לס5 בענודת5נל
 מצל ענודתעור.

 נכחי
 ו5טעון 51סיר מעריס 5געעת טוי חוור ל5ל

 גס יסיר 5כו5ס סרלוי ל"כ סרמנ"ן עליו וטקסס . פירס"י נךכגויות
 ענודהס :כי כיון ג' בן כד 5' טנן ומררי גרבון בני גטכו 5מסכסיזקין
 ולכן ג' עד 5' טנן י5י ריוי ליגו 5:יר סגס סוף ופ" נזקגיס.כסרס
 5נעי5ת סקהר מגיד ססכרי רסון סניי וכך כל ומררי גרבון נכינטנו
 : גרסון נכי ו5כנודהבעריס
 ולכן סכפר :נו"מ ולרסס קדטס כפרנס 110 נהורס ומלותר טוקיסיין * מצריכם כארץ לצאהכם השנירע כשנרם )א(ט
bs5נמדבר עצו ס5י סכתונ דינר :נגגותן ספר:ס נוו סהחי fj~h זס 

 גנותן סיו ו,ס לפוניה רוח 5סס שנס ס5ל נסנין מ5ו ס5ל נסבילכפסח
 לפוניה רוח 5כס שנס ו5י סנהנדו 5סס גרס סמרג5יס נעניןסק5ק5הס

 . נקד:יס 5לכו5 סככנה ,כריס סטיות סקדסיס בכ5 נחפרו נטיוכן
 סגלטוו סמלות הזכיר סספר גי כהר כי סייחור וכעס כת2וסרמנ"ן
 סזכיר סמדנר יחי כ5 והיקונו טוכד נלס5 סס5יס 5סעהס נמדנריסר56
 :נסס סכג5ות ססנייו סכסיליס קרבנות וסזכיר מועד 6ס5 ענודתו5כ5 5טס* סטסמרוה ותיקון ומדרכיו ומעמרו סלס5 מקוס כס סדג5יסתמס
 סזסיר ויה"כ ?טפח נחכוכת וסס5יס נמדנר סיותס ימי כ5 ס6ס5נוסליס
Dn:bרנוהינו לדעת לכעכו מלוס ל5, כן גס סי' ס5י ספסה נענין 
 נסנין 11 ומלוס :סוברך ויסכן נונד. סנה on:b י5, נמדנר נסגס5ל

 גלו5תס וכר מתסיס כדי לותו סיעכן כס"ס רלס וגנבטיו וגו' מלרן") הנול כי וסיס דכהינ גירן ללק 5דורוה כסח נעסיית כלטוו 5יסטתחי5ס
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 התרדה vyובהעלותךשנז
 3נכיסס כרוליס סינות טן 5סס נעתק ו5ינוהיסס 3סס סגכסוופנסים
 :סם נו סיכסגו קוטר סולרך 3י חמן וס:נתת יטיס 1' סמלוה חגלנ5
הונת

 מגוי
 )ג( עו5ס: חוקת 5דורוהס 003 וכהונ סקוס נכ5 וגוסגה

 ככר[ : ולמר כנודוהיו ע5 ~ס למר אוהו. העשו הערביכםבין

 סבור ית ולכלו מפורם :כנר כמו ס3לחריו נ5י5ס 0% כי סכזכריום ביותי סיעם סיכי5ס דיני 5רנוה . אוהו תעשו משפמיו וככףהקוהיו
 לותו יכפו סכרניס נין יוס ע,-ר נלרבעס ססגי נחוגר וכן . 0,ס0543
 פסת ס5 ב)וויס ס:זכרת 0יכי5ס נכת פ" ילכ5וסו ומרורים טלותוכ5

 5יסקופה חון יפי5י 5ט"ד ס"ל ע5 נקוד רחוקה. בדרך )י(רלסון:
 רחוקס ורן מסול עכ"פ ניחי ונתון סמודיכיס מן ולמ"ר כיח%סכ,רס
 וכהב . ממס רהוקס ברל לינו ס"ט ססחיט0 נכת 5סניכ יכול סלינו5ו

 נדרך מסיס וסי טסי blh מני פסח נענין ס,כיר סלי לכ"פסרמב"ן
 מזכיר ל5ל נסני מיינ נסויד לכילו סרי:ון גוסס ס%5 סי כ5 סס"נרחוקה
 פטור רחוקס נדרך ס0י0 וטי כריסון טייסות לותו 5טנוכ :לריךטטל
 כליו תנוי כליו לסחטו ולוס נרלמון לכסות רלס לס %נ5 סרלמוןטן

 יגור וכי ליד( הת"נ: כניד ולי כליו רחמגל חס מיחה דקייךנרכס
 סגלמר מס כי ,ס נפסס סנרים  עליות סולרן 3כ7 סרמל"ן כתג גר.אתכם
 סכ5 מלריס פסח כ5 גימר פסח וכסס גר Tnb יגור וכי נ6נפרחת
 סגריס כי נמסטכ וסיס מלריס נפסח ל5, מדגרת ליגו ספרססלותם
 יתחיינו 5י וקורות נטדנר לנ5 ננס סיו סס תגס פסח יכסו רב כרנם5

 נכלן סולרל לפיכך ממס סולי% ולותנו 3כ55 לנותיסס סיו ס%5נפסח
 כת0 ' המשכן אח הקים וביום לסו( : וקדורות מדגר נפסח5חיינס
 יחנו פיו כ5 כי סכנן סכיססו קומר וסקדיס סנסיכ0 3כנייני לספרמזר
 כמר-ה ; כן גס נסעו ידם סכ5 סחלולרת סזכיר כך ויחר יסכו פיווכ5
 סכנן סיס ס5י 5סגיד סרמ3"ן כתנ הערות. לאהל המשכן אתהענן
 כתנ הענן. ובהאייך )ים( ן סמככן הלר 51ל סעזוח )לס5 ל5לטכסם
 וצ% רניס ימים סמככן כ5 סכנן סילרין פעמים כי קומר גיסרמ3"ן
 6ת לעפ"כ סמקוס טן לנסוע טתלויס סיו כי נכי:'סס טונ סדנרסיס

 מסמרת לת וסטרו לוטר ולכך סכלותו עד (1DD %51 מטרו ס'מסטרת
 מיד יגיכיס ודיו ימיס ס5סס לו סנים טספר ימיס סעכן יסיד oh וכןס'
 ושכטיס 5סס גדו5 טורח מסו% עכ"פ 3נקר ויסכו לחת 5י05 רקגומלו ס5י ים כי כור ולמר ונסכו ססס רלון עסו לכפ"כ לכוח רוליסוסיו
 ננוקר מסול נמקוס ונלו ס5י5ס כ5 50כו כי ו5י05 יוטס סכנןיכטוד
 וסו% סחני ננקר סכגן ונערס סייוע וכ5 ססוי פיוס כ5 סס סכנןוינוח
 סכם סיו כי סרלסון טן גדו5טורח

 סנוריי
 הכנצות ופרקו סס היחמדו

 05ס סלירע ויתכן . נ054 ויסעו יומים לו ערן תיקון גסס לנפותיוכ5ו ו5י 5טעון יחורו סכנן ונ0כ5וה סדרך טן הבליס כמגונג טסלסומניחו
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 עלהתורהנמ ב:העליתךפי'הטור

 גנך מערד סכנן גבמד כי "מר 3גבכין וקל בכין כממופר סככו3עםכות
 נפרטס סמיכוריס ל5ו סכתו3 טזכיר ולכך וננס ותדם ו5י5ס ויוטס3קר
 3ק07 ותם13 7כתי3 נקדם כגון 3תמ5ס סזכיר כלרר ר3יס מניסוכמד
 פכם וס ס1כיר יסעו. ה' פי ועל יהנו ה/ פי על )כב( רביס:יטיס
 יסכו ס' פי כ5 למר ו5מגנ5ס נטדנר סנתס יטי כ5 כן סכתו קוטריהרת
 בחנייתן ונין כנסיכתן נין נוטר 5גסיכס תגי" סקךיס וכין יחנו ס' פיוכ5
 %:ר ונמקוס סולניו נפסוק מסיים ר5טכ5ס נ"5 כל . עטסס ס'כנוד
 טמקוס יסעו ס' פי כ5 6טר זס כ5 י0רל5 3ני יחנו סס סככן מסיסכון
 יסכו ונסכ5והו סופגיו נפסוק מסייס וכלן כן לתר יחנו ס' פי וכ5תחנו
 יסכו ס' פי וכ5 יחכו ס' פי כ5 סגמיכס *מר שגיחכו למר ~סכ3
 : כן6מר

 hSn ,סג 50  ומ כסה*  חצוצרות שתי לך עשך: )כ(י
 50 קו5"זמר

 המהנוד-ע ונסעו גו() : נרכס ס"ס קו5 נו סנלטר 301 50 מסיססכל
 טחנות 5מסכ לחת חרוכות נ/ סכהונ פ" סרמנ"ן נתב . תימנהההנים
 למסעיהם. יהקעו תרועה : ולסר . מדרוס טחנות 5טסכ ומניתסט,רח
 ורניכית יטס סחוגימ סטחנות 5טסכ ס5י0ית תרוכס תיתקעוקוטר
 ציין כתב לנרסס ור' שמו. נפני טסכ דג5 5כ5 כי נפונס5חוניס
 וכטס סקסתיס כי )ובריו טכס ונחן רקונן טחנס סגסע למרחוקכין
 רקונן מהנס כס תקיכות 0תי *תר נוסכיס סתוקעיס 0סססכסנים
 דג5 *חר כי 5טסעוסס סכסניס יתקכו ופ" *פריס עחנס פיסעקורס
 תוקכין כ7 וי.לפק )מזרח מתוקנתן כמס יכו) *~' ונסיפרי . גוסעוסרלונן
 : )0תיסס Dnb תרוכס 5טסכיסס יתקפו תרוכס ת"5 ו5דרוס5טכרנ
 0נכ5 סק"5 5ט5חמס. הנלו וכי ופ" 5' חסר וס ולפי נ"רככוןקרני ולגחי תכלול "רי לונק)ום תרכס כארצכם. מלהמה הכואו וכילט(
 ורקיע "וינין ל5 5ט5תטס הלי כי כגזו יגייס 05ון לומר bloסקוס
 לויניך כ5 5מ5תטס תלל כי . ורכס סוס ורפית 5מ5תמס הל" כיבמכי'.
 5ונ1רויפכר

 "53 הולס נט5חטת h~h נוסגת 11 טלוא מלין 'לרמוז 0נ"
 בסו דכתיב כנן וכ5 נחנולרות כיס bs סרסות 5ט5חטת יוללין סיולס
 לסכי נחונס *5י מיירי 5ל סכל ל53 סריגות nCnSDJ סיירי יגייס05ון
 קר6 גמי טסמכ וכן למרחוק ניול" דטםמכ ינילס 05ון 3" כתנ5"

 נפיס 0סס נין גב5יסס יולליס 0יתס נין נסכרי דורס וכן נלר5כסדכתינ
 )יד( 5מ5חטס: תנוקו וכי ופיררו יתירס תנולו 50 סוי"ו ו5פ"1לל4כס
 הסר ויסכ כחיג וניסודס וכסס כחינ נכונס יהורה. מהנה דגלויסע
 כלמות סיו נטונר יעריל קסיו מנס ט' 30כ5 סימרו 5מס רמז מ'טמנו
 כתנ וגו'. צבאו ועל מגס: מ' כ5 נסכ bSr נברון מגו5נ5יןיסורס
 5סוךיעגו ולס כדג5יס נמילי 0ס נכלן ט,כיר 5מס יךכתי hsסרטנתן
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 התריה ,לבהעלותךשנט
 ,ס רמז כ2ר אייסמסיו

 כפרסי
 יין *סר כלין יקע 51* נגדוד כמלך ויסכן מלוהו סירוסו לניוצרים סגניי י5ך נדרך ג5כהס גס כי 15' סכתונ גל יולי כפקודים מן לתרמת 5י סמטע ועד סמגין מיום כי 0דג4ס

 והורד ))יל( מלממס: מסותי כמו וזס לתר 5טס סימנו bS1 רועם5סס
 סכתוניס ממטעות י וגו'המשכן

 נכסיי
 כלזל( . פ" ויסי' וכו' סוס

 ננפעו סלחר םפירם"י כסו סטחגות נתוך ס5ויס טחכם מועד ,ס5ונפרז
 פרקו סקוס כ5י כ5 וכסו כפרוכת לסרן נכי וסורידו יטודס טחנסדג5
 רלובן 5דג5 יטודס 7ג5 מחכת נין וכסכו ממסכן סררי ודני גרבוןנכי

 סקוךם כ5י נשלי סקסהיס נסעו וסט רלונן מחגם דג5 נסכו כךולתר
 כהנ לחובבי משה ויאמר )כס( לפריס: למחנה רסונן מחנהנין
 לניכם רעולן ל5 ותניכס כדכתיב. לפורס לבי סול רעולן כי לנרכסר'

 חגותיכו ירכת 3יס 7כתינ יתרו וסול רכולן נ, לפורס לחי סו6וחוננ
 דרן כן ממס חותן יהרו סכתונ ומס וגו' סמדנר se כתיג וניתרונמדנר
 יתרו סול חו3צ כי לומריל ור3" תוהן. ולחי' סגכרס )ל3י לקרולכמקרל
 כלסר לניסן רעולן י5 דכתיצ וסל זקנם סיס ורכולן לפורס לביוסול
 חונם פכי חלס טפס מכס סרמנ"ן כ/ . לנכסס לני Sb~1 ייבקעלמר
 כסף סם55 מן 15 סיהנו חס3 וסול 5ן וסטננו סתם 15 ולס/ גנמו55כה
 15 וס:ינ חפן סיס 65 כן וע5 נהוכס גח5ס 15 תסיס 1)6 ונגריסחסנ
Sbמולדתי ול5 לרלי TSb מרס 15 למר לו וכטד ונכסים נח5ס )י מס כי 
Sbסירלות נכינוס 5גביניס 5נו תסיס סמדנר מדעתך כי יותכו תכזונ גי 

 נכינוס יעורס לסר ועירתו טרחו ננ5 נמכרו טונס נלרן ~orin )ורט, 75 נטינ )נו ססס ייטיב לסר סטונ וטכס 02 נעלס למר סדרןותורינו
 בכי נירוס5מי *מרו וכן כן ועמס נוס 15 נתרלס כי דעתי וע5 .סלרן
 ה' ברית וארון )לנ( : יהכו 5כס דכתינ וקורין מנידוין מסס חותןקכי
 סנרי מנו ירון סים סזס פירם"י . ימים שלשת דיך לפניהםנוסע
 כמש רלופיס ימיס מג' 5ומר נ* ל5ל כ55 5פניס' וסקרון סענןסקדיס 3* ספסט 777 כ5 כמג וסרמצ"ן . ימים ל kD-7 לניסם סקייסלוחות
 סמכן נערג סם5יםי יום כד נמקוס סכן 51* לתריו וסלרון ~ניסססענן
t)DOסניו כד נמקוס חנו :5י טנוח0 5סס 5הור פ" חס  שלרן  בברבר 
 סוכו ים נהפרס ו5ל סקרון ם0 וסני6ו סמםכן ומקימו סעגז ועכזסס
 ונסכו למר םי.פסוק ממס כהנ ל2רסס ור/ . ימיס מ נלוו ב5י5סגם

 ל33 סריםון טטסע חון סיס זס סךגלס צ' לחר סגסכו וגו'סקסתיס
 ויחי ( ג5ה : מרמסס מלרון ס75 סריסוניס ימיס ל כ5 סרימוןנטמע
 פורכנות נין 5ספסיק כ6ן ספרמס ,לת מכתב ספירמ"י עם .בנסוע

 מסרו ט5טד ס' טסר ויסעו פורענות מ2ת 3ממ' וטפרילפורענות
 תפוס מתיור 5טסעס ימיס נ/ מנתון סס ופיר.מ"י ס'ט*חרי

 פורכנות וסרי סרטנתן כניו וסקסם . 3סק3"ס יפרוד סומר גנ55סתרננס סלספסוי
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 עלהתורהמהעלימךפ"המר
 סמוכות וחתיתן, תלוט 50 ולתריו חמלם ככנס כעחלונניס סקסוימי
 תלטרו נמעחס ס' מסר מנסכו ר%סונס פורענות סול סוס 1"5 סולופ"

 3ססיכ סחם3תס מסים ס/ מסר ויסכו ונסו מנות 5נו ויתן ירנססטי
 : מספר ספני סנורת כתינוק נטדרמ לית% וסכי עמסכלפס
 *נרסס ר' פ" סרמ3"ן נתב כמהארנבים* העם רישי )א(ר14

 טחסנות כסו לוןטג~רת
 ל% חט*ס 1ג5 סכתוב יכסס ~ס כי נכון ויינו לון דברי מדינרולונך
 טפר נתרחקו כלמר כי נסיני וסנכון . סטקועות נכ5 כסס כלצרשידנו
 טס המר ט5טערי/ סיו סר0%ון נמסכ סגדו5 כמדבר 5תו7 ובלוסיני
 וסכט5 סעורת נסנו5 וליל נסתס מס נלכד מס סוס מגדול נטדנרכעלס
 וכלסר כלמר כ5 ועלטכר כולב מסוי חי לדם 'lllbD עם סמכו גל%ומתי
  מוס סחט* מזכיר סרי ומלטכריס. כולניס פסיו מחיונכיס סכתונלמר
 טונס כ5 סרוב. לנ3 ונטונ נתטחס 55כת 5סס פסיו סמם נכיכי רכסיס
 כ3 וסתרעמיס וטתלוכגיס ומוכרחים כלגוסיס סיו ומס D.-S כתן"סר

 חט%ס סיס כי ימרל5 בני גס וינכו רסונו נתגייס 6טר ו5כןכניינס
 המקובם שכם. ויקריש ( 3נ : נס סנערס ס' לת כ5 מוסר לקחו%51 סמו* נמכסס לכסות טד ושונו סגלותיסס חסרון כ5 5סתרכססר%סון
 קרלו נשתנס -נקלס' סיס גה טירדת 5טקוס סרטיהן- פי הבערה.ההוא
 .השדלו תלוס סת%וו מסלמס תני" ניותם כי ססוי סטקוס מן נסכו ו%5כן
 . האורה .התאוו :)ה( סתלוס: קנרוס כולו סטקוס סס 16 סעורמס
 כרסיס גסיו 5סס.,סטך):זונכ גי.סיס חסרון 5סס סיס ס65 סרמנ"ןכתג
 5לט3 כמתלוים רכס תלום ננפסותס ססמסי5ו לגל טוניס "לכייסעמנו

 כתנ . בשר יאכילני מי ויאמרו : סננ%מיס וסמיכ5יס וסעפרספחטיס
 טמכו סלכם 6כ"פ יום נכ5 %3כו5 נסר סעס 5כ5 סיס %3 כיסרענ"ן
 סטחנות כטביב סנדול" מטנו ולנויו עקנס 5סקלתס וסיס רנותפכטיס
 ול לי סנ0כחות .מוכר לנגס לת זכרנו למרו נדגיס 536 סיוקר3עקוס
1S~Oונו(. ההנה את שרנו )ה( פנס: עד טמלריס נ%תס מיוס דניס 
 לטסיך נסס מכנידיס. סטנרייס סדייגיס. סיו כי פמוטו כפי סרטנתןכתנ
 וסינטיחיס יגיס.3חנס 5סס נותנין וסיו מכמורות פורתי כ5 כטנסגסדגיס

 וכמסיו שירק יכנן. סיס _כי סרבס נמלריס סיו וסנל5יס וסחלירוסטוטיס
 סמל טכסי יסרל5 סס ססיו 16 3חנס טכס 6וכ5ין סיג נגנות 5ססתופרין
 סירקות וטוכסין ננעת נכנסיז וסיו 5חן וטיס 5ר בנחס מפרנסםוסיס
 קטכיס 7ני6 סמלן ממכת סילור ספת ע5 5וקחיס וסיו סמלן עג7יכמנסנ
 ריבוי 5סון דגס מפרסים וים . סלד 5רונ ממס 3מלריס כ5יסן מוטסיןעיין
 סוכלן ססיו וקימוייס לנעיחיס רו3 כ5 טת%ונכיס סיו ורוב וידגוכטו

 סרמ3"ן כתנ . יבמנה נפשנו )ו( : בחנם כטו טרד 5113 סיו כיכטלרים
 %ין מ ינסס נפסנו כמי %י . 05 וינסס סתלוות מרוב טנגנססכתחטס
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 להתירהבהעלןתךשסט
 להות טוויד סמ6כ5 כי nSnSS onibכ5

 נכוי
 בלתי : סרוס סנפם ויסיג

 נפםינו מתסיס נידינו לינו נו חיים מלנו סט,ון מלפי5ו עינינר: המןא5
 נ% צלולי כי קת נכ5 56יו כינינו 1(bc )ו נת6וס ינ5 12 וכשנכס.דמיכס
 וטוש גד מרש ססו6 נו ים טונות טסיות כמס ככתוש סיפר ,ס וכ5*5יכו
 . כונות מטנו וכוסין קותו וטותנין 15בין סיד ונרקם )גן סו6 כי))וקטו
 וכפצינו מלמרו טס כנגד . השמן לשד כמעבם מעמו לח(וקטר:
 *וכזיו נפם ותסיס וירוס י5ח5ח כי הינם )% 6וכ5יו נפם *פרנסיבסס
 ס6נמ 6ונק)וס דכת סרמנ"ן כתג הריתי. האנכי ליב( רוס:כגן

 אבם ססריון: סט~טין ספני סורס 5*ב וקורל סורי נרכות כמו*ניסם
 )ספן יטרו ספמט 'ונכלי . %ותם סי5דתי *טס *כי *ו לדהיהו.אנכי
 י5דתיסו *ו בריס %ת וחסר כסו נן ויקדת סרס גסס ספייתי *טסס%ככי
 מלוטן bP כלסר וקטר . י5ןד( וס ל6ניד . נח ויולד כמו לניסס *ככי*ו
 מריתי ס"גכי ופירוסו ניס ט5ילס סכי דעתי זכ5 . יס *ו סלנ סיוגק*ת
 נזכרס נגיס גידול לכר תסנו5 סיסס כי י5ידתיסו וחונכי סוס סכס כ3לת
 לבדי אנכי אוכל לא ליד( וטסרירן: מנטן ע5ידס נסס ססנ5סטס

 טי'ן כי נמר 5סס 5תח סוקניס סיכורוסו es סרעל'ן כתנ וגו'.לשאת
 כ5 5%* יתלוננו 5* רניס פרגסיס 5סס יסיף *sb 0" וכוך נסר5סס
 רניס טנסיגיס )סס נסיות כי עסס חסנ bSb טעלריס ססו5י6ס.עמס
 יריו כיסר יחנן וגס ת5ונותס. דכת 5נס כ) וידברו חטתסיסככו
 את ככה ואם גסו( : טסם גס ת*ותס 15bcs1 טכס Sb כ"סיתלספו 51* 5כני*יס סס שטניס כי ידכו סרוח כרייסס ונ"נ) ס~קניססיחגניו
 ססו6 סלמון כוסג ספסט דרך וכ5 סוף טכוס כלפי ןס מכינוי ~סמבינותי ו5* סרטונן וכתב . וכו' ככקנר( ממס 0) כוחו ססס פירש"י י ליעושה
 Sb-' סתס)ח . הרוג נא הרגני י סמוכן ממסח כרוב %ת זכר כלפי*ף

 סרגני נמי 6י . 5כר מחיי *דם נחרג יפי' טותי טפ כי נחרגסוכנים
 כפסט' כרעתי. אראה ואל : טות סרוגי יסיו ו*נסיסס כטו סעיתניכטו
 אשר )פז( : נס מלגי ככת גדו)ס צרכם כגמי ס6ר6ס טטס טותיטוב
 ניטים וקנים יס כי *נרסס ר' כחג . ושומריו העם ~קני הם כיידעת
 וירדהי ליי( ~קכיס: סלינס סוטרים יע וגס סוטר" נסעת ר*וייסס%ינס
 טסס כס מסונר נכת כי ספסלן פי/ סרטכן נתנ שם. עמךודברתי
 ס' וירד נטעמס וכן *5יסס נבל) יס* מסול סדינור ומן סבליותימס
 סתורס נכ5 מי כיסר סדינור סיס טס סכתונ. פ" %51 3%יו ויךנרנכק

 סס,קגיס )*מר נכל סזבנין כי דיבר ומס ס' *מר מם סדינור לתריסמסטר
 בטרנס 5סס נג'ס 1)% מפיו רבוד סמכו 5י ססתנב"ו 3סס *מרלסר
 סתו% סנוורם יודעים סס עסס רוח וט*5עות טסס כס טדנר סוסי%5
 נכנו%ס ל2) טכלט' )סתגנ*ות יספו ס%5 יספו %51 ויתננ*ו טכסונס

 1S5b ס*ניח . ואצלתי : טכס ונס סתננ*ר. 5נדס נס 5עסס ממסס*ער
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 עלהתורהבהעליתךפ~'הטור
 ב

 טסיכן ונתת כככין זס וקין כ5יסס וממתי כ74 מס 6ני קמר סרוחמן
 עיני 15%0 6סר וכ5 כמו 6ל5ו עיכוב בסון מקוס נכ5 *4%ח כיעליו
hsוגן ממס יללתי Sb1 4סנ"ג4ס סרס וספרוטיס סנס*ריס ימרתך נכי "לי 
 ט*0ר ולקח כטכס והללתי כתב הנרסס ור' . סכס סמון טכ% עלמם56

 גכמם סהלניס ימי כ5 כי בעיכי וסקרוב . סממכס למון *לעו% וי"מלל5ך.
 וסטקריס סכתם נלורכי טכס נץ 5קר56 ססס ממסילוס נכ5 סיןכר כן5סס
 טס כ5 כי סעס נטם* *תן ונם6ו טכס חס כמתר )סס ינו%לסר
 1S1bh1 נענעו *חד כ5 5כס סס ויתננ*ו סס תכו 5כס עמססי6מר
 דבר סעוסס 6ו סכוכן רכתי 5פי כחג וסרטנתן . תלכדו נדנד 6חדיוס 5* פ4 * אחר יום לא )ים( ת5וגתס: לנדו מסס על bS וסומפכי
 ס5סיס סכוכך וכן *הד יוס ויבוסס *וכ5 נקרל יינו הלדפין רניסיטיס
 יוס bs נעם7 6הד סיס* 16 יוס. עסריס לעכל כקר% היגו רלהציןיוס
 ונתן ס5ס. מורס רק 6חדיס ימים ועסריס וכסרס יומים ו5י תסכלול'
 כיס נכו *:ר ס*5תס עיקר כי ונירקות נדגם bSI ננמר ת6וותס5סס
 כמו ימיס חימס ע6 כפ5 יומיס ו)* כתב 6נרסס ור' נסר. 5נוהכס

 מקוטר כמי מס5 כסריס גס ידו נסחי כפ5 כמרס ס%וכ5יס ידילנכות
 מאפכם יצא אשר עד )כ( : ורגליו ידיו נ6לנכות שוכן טס כ5י*כ5
 5רונ סחויס כ5 טעני ויעכלו פרנס נסר 5סס סיחן . לזרא לכםוהיה
 סייפו ונר נתכנ כדבר 5סס ויסיס נו סיקולו מתפס מיל% עדט6ד
 פמט ודלי f/3D~O כתב להכם. ישהם ובקר הצאן )כב(נ*כ5:
 דעתו וסול 5סס עכפיק מי ככתבן דנריס סימר כקי63 כר'מפסות
 נו סכתונ עי ממעון רן סימר כמו תיט' כלטו סככיז 6נ3 לונק)וםס5
 כפלקות ריו מכנר ועוד 5סס מספיק עי יעטר סו* נימן ניחינכ5

 ססס יחוש ס)* חומנ סיס טסת כי תירן 6נרסס ור' . ט*5סגדולות
 עסס מכוס נכיני נכון *ינו זס וגס . ננייו 5סלדיק ob כי ומופתלות
 וסנכון 3סס. נתן ת3ונתס כ5 מכיס וחן נטיס וכן סריסון נס514סס
 5סס 5טונ כולס 4ער*5 ומשכיס *וחות סמם לבסס ניסר מבעיני
 סדין עטדח נין עמסם מעומס רלונו עונרי ע5 סקס י%5 כיסרוגלתי
 צמות גקטס 16 נרחטיס מלען טכס רק ננסים יין וסלח נמורס5רחם-4
 *ות יסים מ5* טכס ידכ 5ור* סיסיס נסר 5סס סיחן 15 כמקמר 6ב5סדין
 דבר 6ין חכמיס ס*מרו ככנין ססמיס מן 5חס 5סס נתן כלסר סססמלת
 סלני 5מסס תחוס לותס סודיות סנסיס כ5 כי וכור ססטיס טן יורדסט*
 סקרן נורך כי 3סס יכסס מס בתטיסי מ56 כן וע5 טיחו ננסיסיס ס5* טסט מנין סודיעו ו5* למחר סתקךסו תקמר נכס 561 15סימר כין *נ5 סלור ע5 מס נפנין עומד סכני ססטיס טן 5חס 5כסמסטיר
 ולס 5סס יספיק 05 סנעותיסס טכ5 5סם ומל* 5סס ימחט ונקרס5*ן
 וסרס 5סס יספיק 5י סקרוב ססול נטקוס קמר סיס דגי כ3 5ססייסק
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 להתירהביוין3לךתךשסג
 חס סמקריכן נדרן גס סי)תס 5סס 5תת קורס פסס ץ 6ין משיט
 Db1~ 5* *ס דנרי סיקרןטעם

 0לסע סיס וכן במופת וס יעמס %3 כי דבר כ) טעני סיפ)* *ער"* מעל רצ.כיד מלכות ויין כרסון סרס סיד
 כלסר ע,ס קדיס רוח ו65 ים רוח %5 עו5ס 0) כמנסנו סרס מלתחות
 מבחוריו. משה משרה )כח( כנסוניס: סתם רוח 6נ5 נטופתיסיזכיר
 כס מנתוריו טדניקיס וים מנחרותו ספירותו *ומריס ש *נרסס ר'כתג
 וס מ נטן *עו תם נחור מסיס פיוס *ותו סטרת ומטכס מ0סמכרת
 סנט0רתיו מסמונחריס ספירותו נעיני וסככון ספנית נכנס סיססטע0ס

 כי נזם סטעס סרמנ"ן כתנ כלאם. משה אדוני י 13 סיו *הריסכי
 ויתן עלו יסר סרות שק 556 סו% כי ס' דנרי 6ת מכס 56 ךנרמסם
 וכצו מועד S~b 56 יל1% ס5* ו*5ס טועך נ6ס) עעו סמתי5ניסע5

 יום *ו . ~Dbi 15 %סר ולכן כנריו כ5 כמסריס סכ6ל1ס ss~nעלסס
 כ"ש סכ5* גנית 05ומס ולריכיס טנכתס רכס רוח 16 נפייס סקררוח

 ה' עם כל יחן ומי )כס( ס0ינ: נכנותנותו וממס וטתננ*.טסתגע
 טנ5תי רוח כ)יסס כתן ס' כי עליהם. רוחו אה ה' יהן כינביאים
DIS'5bנרסס רנותינו וטדנרי . סכם נכ5 זס וסיס יתן ומי כרי *0ר רוח 
 ממנו נדו) גני* נמקוס נכתיוות olb יתננ* ס)* 1סר*) מנסג סיסכי

 נכי וסם כת5טידיו *תריו סו5כיס 5% רנו נפני למורס סכר*סמפני
 מחוי כנודו כ5 סטח5 סרג כי *סר וטקססכני*יס

 מתרכס ונירוס)טי .
 וטכס . מטני רחעי7 תכ)% 5* טיעון קורס* רוס סכסון טכעכ5*ס
 רוח נ55% כי מתכנ%יס סם נכתוניס ססס טפכי יסומל ח0נ כיסענין
 05 כי נמחנס סיתננ%ו ככון %יכו 15 6טר ו)כ7 הכתוניס כ5 ע5בסס
 כניצות 60ין ירפס מוכד.וסכס יס5 *5 עמ7 סיתי5נו מלוס ס/ דנרסקימו
 5ס0ינו 56קיס נרוח 5סתכוין 65דוגי ורפוי כלן *סר סרוח מ56י)ותכולס
 מתת)' סנתכוונת נסנור כי יפגין סכומו" ע5 רק מעד י6ל) 56535י7
 עמס )הכינס עתס תתכווין ופס גב5יסס טסודך סיס סכתוניס כ5כ5
 כי 15 יקגי ס5ל סמינו וטסס ססס כדגר נונד 5פכי7 סכוטדיס ע5תנוח
 נ*לי)ותו ע)יסס מזוחו ס' מותן  ניון נפכיו ש)* בפכיו סיתכ"וחפן
 0ננריו %5 . הים מן שלוים ויגז )לא( : מטנו *לילות נצתי לומטפס
 )סס סיס מכנר ועוד עורס 0) מטנפו חידלו נךנר וקין נענורסכחס
 ט6ד: רניס ס5ויס מסיו %56 כתס 5סס  חד0 ו%5כן

 הכושית* האשה וגו' ךאהרן כ,ךימ 1ך2דכך גא(ינ2
 וסמתרגס . כוסית ולקח כוס ע5 מ75 מ0ס כי %ומריס יס 36רסס ר/כת3
  טךיליפ סי% כי ~ורף סי6 סכוסית סטת 3כיכי וסטר רגנתי כלפכו5סנח 0סו* 0ס סנקר6 יתכן ו5* כסור סגי* 5כור מקורין כמו ספירת**ומר

 וקין ס0מס חוס 3ענור 63ס5יס דריס וסס סי0מכי)יס ססוסמדייניס
 ספירה 5טסס חסדו וסנה . לכוסית דוחס מהורס סיתם וכפורס )גןנסם
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 על דרכך2נדען3ל הטורפי'
 התורהסד

 פירם 5* ודלי כממס לן סרק 6מר 7%1 יחס ס*ינס נסנורעלפורס
 ויין נניייס סם גס וס5* ס' דבר נמסס 6ן סרק סננו6ס נסגילטרנס
 טדיינינו וסיף טיוחסת הפינס לסתו סלד טסם כ5 5גו ים טכוסויטרו טיוחסת סיתס ט5* כנ5 *ותו ססוכיחו מפרסיס וים . 5סס לסורסטסכנ
 כן כסו ו*סתד סדור טגדעי יחס נכ4 ו*נחגו כהזיח *טרוו5גנותס
 תפטר ו6ס כוסית נסי וסוי כמוסו נשרי סיין גחמון *חותעיותסת
 4 *ין דנר ננו גס ס5י נ' דנר במטס *7 סרק כלינו 13 יםטדריגס
 ס"סכי לסני סרטנ"ן כתג . מאד עניו משה והאיש )ג( נזם: כלינוטע5ס

 קיכלי
 3כו3ס: רינ כ5 יכנס 3* סו* גי כנותנותו נכנור נינינו

 מסט מנס סרע2"ן כתנ ' מרים ואל אהרן ואל משה אל פתאום)ד(
 סין ס5י. פת*וס ופ" כיחד 5ם5ם5תס ניס סננו%ס Slb כטסם סיס5*
 טנ4 5סס ניס טסס ולכנה ob13)S וטנותיס 3נס נותכים מסי*נכת
 ס5נ כ5 כ3ם ס5* דנר סוף סטפרסיס וכת כ5 פת*וס כי 5דנרסזטגס
 כי ומריס 6סרן בסני5 פתאום סכתונ וקטר דנר 5כ3 יקטין פחיסגורת
 כי פ" טסירות רסון נתכץ תרגם ו*נק5וס . כח נכ5 5ננו*ס מוכןטסס
 כי שלשחכם. צאו וטכס: סדינור. לסכו נ* נטכס עדנריסנכודס
 ם65 3סס טלוי ויסיס 5כנוךו תסס נקנסת וירוס סס טסס סיסיסרוס
 ויקרטע ( ה ) : 5סס וירוס 56יו יתחנן כיסר יו כbSb 5 סססיחטו5
 כתנ נביאכם. יה" אם )ו( נפניו: מנחו יטר ס5* ומרים.אהרן
 כנין נני*כס יסיס ob פ" מברסס ור' . גני* 5כס יסיס *0 פי'סרטנתן
 גניי נני6כס יסש 06 6פ" פ" . אתודע אליו במראה . יי'

fO ינו* 
 bS1 6חהכ לניו בטרנס . צחידות *ו נמר*ס רק סגדו5 נסעיטתננ*
 לשן ז( ) : בח3וס 5סס יסיס סדינור כי קוטר 6ר*ס 36יו נמר*ס6טר
 . הוא נאמן ביתי בכרם משרה עבריכן

 סנככס ניח כנן פ"ססוי

 כסינוס ועץ פכם 3כ3 5כם נ% סדעור *ון bnb *ב5 רמות bSJויולי
 תסי נ* sb ד"* פירס"י , סמלורכ נסר וכן נסרו חלי כ*כ5 *סוסנטן ע* כיסר 6טת ננפל תסיס 5* פי . 31ו' כמרן תהי נגש אל)יב( י נח5וס ו5* נו %נר פס 56 פס סו6 *נ5 נעלוס blb יסיס 5bsכס
 טס וקסס וכו'. מטסרס טי טסגירס סי נתפ5ס טרפ*ס *ינך obוגו'
 סיין 5טוט*ס תזקק 5" תכלס כסן סיין כיון 6דרנס טטסרס מיסיטר
 תטסר כסן 53* ססעמ* ושת"נ onh טט" כסן 15 ניקמר כד סט*סנגכ
 סתטר~ר *נ5 נסן נ% סתטע* לסר" ולחוטר* 6ת"5 ופץ כסן נ3*נעי
 יפסר *י טתרפ* ס*פי' נתפוס מרפ*ס *ינן Db 6מר מס Y'b כסןנכו
 . סכגכ סיתרפ* *תר e~b *יכו סכסן טסרת סכ5 כסן נ5* ויטהר06

 לנחותי ספסר טללתי סם לסרן *סר *תר נכמון סני* נספריורפיתי
 כ"* טוט*ס 5ס דיין ונסי סריסונס וקוסים גס כי קומר ו6פסר*חרונס קומי* יקסס bS וזל"ז 5טסרס וbS O~DIDS *5 5ססנירס יכוןסמיכי
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ל לךכסלדושסה
 טרחיקין *דם גני מ"מ ולקרנן ו5פריעס 5סח5יטס %5 נגש לדין כסןע"י
 ונוי. נא אל )יג( *ותס: 5טסר כסן סיין כיון ימיס כ5 נזס ותסקר*ותם
 כוססינ כ5 5ס כחס פ" גי רפ* נידך סגנורס *תס *3 %נרסס ר'פ"
 קריות תכ5ס ס5* נפגש הינק כייס ככס לני' ולי5ו ירק ולביסססס
 מהצרות העם נסעו יאחר )יי( ימיס; מנעת תסגר ימים מנכתפכיו
 נסכו % טת5רו)ו כסעו כייר 5וטר קרמכן כתג . פארן כמדב.ויהנו
 ויחנו סיני טטדנר מנסעו סריסון נמסכ כימר "תר טדנר Sbטמןגר
 נמקוס ויחכו פירן נמדנר סי% לסר עחלרות נסכו *33 פיהןבמדבר

 לטרנלס נסתלחו טפס כי נרנכ קדם וסוף ססו*.כלמו סמדנר טן*חי
 כי נרגע נקדת ויחנו טחלרות ויסכו טכתונ %טר 51* נגחן Db"כיסר
 כתס סזכיר *63 5ס,כירס עקוס כתס ויין ניניטס סרנם מסריס*ו5י
 : ס*רגעוס וסגת מריבס מי ככין מס מסיס לין נטדבר *סרקדם 51* פ*הן גטדנר אסר נרנין קוס סי* זו קדם כי יסודים פירןסינר

יי  לך שלהפרשת
 5ן טכוס *ים *ני 75 ס5ח פילויי אנשים* לך שלח )ב(יג

 טסס כן *ס סרענ"ן וסקססוכו'.
 כ5 כדרך *מרו יסרם כי סככין ייסוג *נ5 כד וכו' נענין חט*כנטו
 וממכיס סכיה טנויי חכת 5פכטס ססו5היס ככריס נהרן 5ס5חססנ%יס
 סירן לכנוס נח תסיס לד ומ"יזס תת5ס ילחמו כיר נ*יזס כלס 5ססומיתגו
 סכרים ולת נס נכנס *סר סדרד "ת דנר לותנו וימיכו בפירום *מרווכן
 נכ5ס וטסם תת5ס *5יסס גבו* *סר סכריס כלומר ל5יסס ננו**סר
 ויסק יסוסכ וכן יגנזר *ת 5רג5 טסס ויסלח טמס כמס וכן סירן3כ5
 סומן סינר מפסוק כי טסס נכוני טו4 סיס כן וע5 טרג5יס כתרסנט
 *נפיס 5ך ס5ח 15 וקטר רמות 5ה ינתן נסכינ' ממס גטכן *ז מנסע5
 וגנוריס ידועים פ" אנשים. כולם )נ( 3נפסס: רכס נמקו וסם כדוכר/
 טלס סנס סרטנתן כתנ . ראובן יממה )ר( י 5ל" כיח ומזקתכסו

  lDS'~ 5*סכתונ
  1DS" ו6* דלאסס

 ספי Dn~b סטנס וכריס תו5דותס
 ננסי*יס וכן סל5תס 5פי וטניס מחגירו .גדול נסס סיס כי סס5וחיסטכסת

 אלה )מז( : 5תעדותס %" מכועס 5פי סזכירס סירן 6ת 5סססחעקיס
 מכתונ יחר ס*כמיס סטות 5*5ס טכס *נרסס ר' כתנ . האנשיםשמות
 יסוסכ: כמו סוסתנו 51* סמותס 6כ"ם סיו כן כי 5סודיכ סמותסו5%ס
 נצנין סמו אינס 5כן סדיסט 5פי (הושע. נון בן להושע משההקרא
 5נן כט5ק *ת נכולחו נכו5ס קע 15 ויל* PSDS נמ5תטת 5ני סרססיס
 כתנ רעדה. CQN היכש הטוגה )יט( עךרוסו: ס5י סמו *תסינס

 טונים וסמים טונ ס5ס ססלויר טונס סקרן *ס שנרסס *"רסרמלץ
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 יעלהתורה לךשלפןפי'הטור
 טונס כי וסככון רסיס. ופירות חטס לכסות b~O סמטכס *סר כדותחר
 מתסיס טעס נקרן יתכן 536 נכ65. מרכות כ5 ורכס סטורת כ5כו55ת
 תמרים וממן פגם סממנש סדנריס נס ויטללו סעניס ופירותיססמנס
 טרד ו6נ5 עסכדר תדיר נמטיס ולריכס ורזס טונס סתסש יוותלניס
 ססמניס ען יותר וטתקדיטיס טובים ססס *ע"פ 5יונמ גוטים פירותיסוימיו
 וסכס וחרונים ותפוחיס ו5וזין כיגחיס סרנס סרזיס ספירות שללוןומס
 סרגס *כקלוס SJb בסריס. הנס %ו בטימור ממכס %רן Ob b'oכ55

 מפנרס,ע באיריס יומניסס %סר *רלות ים כי טסכנ* *ל סי*מכתירת
 לריכות *רלות וש 5סס סנמל* סטוג נכ5 רוכ5יס ומכניסם נעמססטלוי
 מפרי ולקההם והתחזקתם )כ( טונות; וסן יד קלרי ויומניסןלתכונתן
 טרג5יס: ססס נסס יכירו פן סירן מפרי ניוקחס יצמדו ס5יהארץ.
 סרטכן כתג . מצרים צוען לפני נבנתה שנים שנע וחברון)ככ(
 ס%דס סו* ירצכ קרית סי* חנרון כי ספסורן פמט נדרך נסינינרסס
 חס ממו כ5 נקרית כן וכ5 ונניס לרנכ מטו וסיס סנכנקיססנדק
 סיס וזס נכנקיס סגדו5 סלדס לרנכ קרית למכיס חנרון ומססנ*מר
 כי סכתונ *סר "כד כנקש גקר*ו סמו וכ5 כנק סטו וקר* גןסויד
 כננתס מגיס סנכ ומנרון . סכנק יקדי ותלמי מסי *מיען נחנרוןמס
 נקוטסן עופ5גין סיו כיתר כי סלמס סינסיס חיי ספ5גת למנידקדעונית ססי* טלרים לוכן סגנות לפכי מניס סנט כנק יננו *רני לותומננס
 מלריס לוכן לפני חנרון גננתס 5לניסס כי ס6דס מכ5 *רוכין ימען סיוכן

 כי רוס *0 סי* ססמנס כור מררעז ויתכן דורות. כטס נסהנתקפלו
 סנה כלסר וטפוס ממניס פירות  כוסס  יכריין ע*7 קדטוכיתחנרון
 ודבש חלב ~בת וגם )כז( : סמגס מסי% סחדסס נקרן ולעץ63סכו5
 הגס ob סי* סמטינס 5רלות לותס מלוס 3כ2ור סרמ3"ז כתנהיא.
 %ין *ס- עע בס סים סגלתו וגבן ודנם ת35 ז3מ סמיכס סי6 כי 5ומסינו
 5סס וסיס סנלטוו טס כ5 לסמינו *טת *טרו ,ס ונכל פריס חס 15סמינו
 למוס דבר 5ססיב 5סס ים כי נלורות וסכרם כז נס סיוסב וסכסקוטר

 *נ5' נטנלריס סנטחניססנס מרפס סו* סחזק לותס לוס כן כי5מו5חס
 לפס ונר כ5 טורס מסי% סכס כז כי לפס למון מיטרו נמסממכס
 וסנס חסנו 5נלח ס*פס כסו כנין נסוס *ימסר סלי ס%דס טןונמנכ
 סכם כי *5יסס h13S סיפסר לי *53 טוב ופריס סטינס סיירן 15לסרו
 עכחימים סחיו עכ"פ וגו'. והערים וגו' העם עז כי אפם )כח(כז:
 Db ופירם"י סו% סחזק 5סס וקער 5סס סטסר מסימן 5פי כלמס*ת

 %טרו ופס סס olrSn נלורות נכריס ולס סס  olp~n יוסניס סםנפרזים
 יהערים : 5סיטן חפו bS 1*11 חזקים סס וגס נלורות נכויססיומניס
 כור: ו6%רה . שכם ראינו הענק ילידי וגם מאד גדולותבצורות
 %3רן b13S רוח מס מקין 5רטוז . הנגב בארץ יושב עמלק)כס(
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ל לךושלתשסו
 וסיטורי וכמזרת בטעריב וסכגככי נדרוס כמלק כי גנוריס כ"ס כיטמס
 מטפס טור%ס מפני נרמז סעס 35 עוד ויניכו ס5יתותס סגזונלפון
 5סם מיטר טס זולתי ממס %וחס מלוס כ5'כ5-טס סמינו וסנסויסרן.
 סיס כי טוכס הזכירו 5* וכן 3זס דגר *ותו כגו סקל ר3 ים סו*סטעט
 עטו כלומר ד3ס  3רר7 יוסניס לוכ5ת לרן כן לחרי .5כס קומר3דכתס
 *ו כוונחס סכינו כעס וסגס . טרד ח,קיס נס סכמלליס ל53טוכטיס
 *ותם מיתק כי . כלב ויהם )ל( : טכס ונס . 5סת*ונן עכס כ5סתתעו
 *טת כ5ומכ לרה. נוכל יכול כי אותה וירשנו נעלה עלהולמר:
 כן-*מר גנ5 סנלורות וטעריסס מסם נחזק %נחנו ל53 תוק ססעססו6
 3לא( : ולתרו דנריסס ופירסו סטרנ5יס ענו 1% שריסס כ5 סתוזר05
 לס *פי' כקוטר . ממנו הושו הזק כי העכם אל לעלוה נוכללא
 Sb )כלות פירומ כי נס )סלמס לבי"ס )עקות כוכן )ל ססדס "לגויללו
 ויוציאו 3לב( : נמערכס ג5חטיס רסון *כי וירד *ים 5כס נרו כפירומסכס
 ולסרן ממס סוכו-מקני כי פי' ישראד(. בני ארם 1בו' הארץדבת
 כמסיו טתח5ס כי יוממס *וכ5ת לרן סי% כי נ*ס)יסס 5כס *ומריסוסיו
 וכ25 חוק מנכס זולתי סיף ודנם ת5נ זנת וקטרן תסס נפני 5סס*וסר"
 מסיו טסס כי כ5נ 5דנרי נוטיס כדיין סכס וסיו נוכן יכון כי 5סס*מר

 ןנת 5סמ סומלו לז סמם בכורת נוטחיס מסיו ומסם נכחסנוטחיס
 וימונה-ויקנו סכתונ טס פ" חס סכדס כ5 מילינו כד כלטס נפניסירן
 קמר סקרן לנסי מר6ו' מפכי זס וכ5 טירן כ5 דנס חסולי* סכדסכ5

 לחיסס )נ וסטם ע5יסס פחוס נפ5 כל5וגיס סו" ומסון גובסו ירזיסכגובס
 ידיסס ממ,יקיס וכיב ויסומכ ))כת כוובעיס יסר") ובריין כי ריווכלסר
 דנת ויולילו סכתונ חסו פסיס כ5 כ5 כ5יסס 5נט) כדי נסקר 7נססוליתו
 סו% דבס וטניה מלנו מקריס דנריס סנודט סו% דנס טולי* כיסירן
 ויב, ניוסף נימר כן וגבן דנס נחסון *מת דבריסטגיד

 יוסי
 דבתם %ת

 דכתינ נטגפס לטוח נענעו זס וכ5 דבס לטני% דנס טוליי נין מיסחס
 אשר העם וכרם היגש יושביה אוכלת ארץ וגו': סלנמיסויטוחו
 רסוס וממיס רכס ססי6 6רן סרטנ"ן כתנ . מדות אנשי בתוכהראינו
 נפוחים *ו דניס כוים יסיס י%5 מדות %נמי תגד5 5י טסכ5תוסירן
 סירן כי סיטרו סטרג~ס דנת סיתם כך *53 . סכת חפרי סקומסספי5י
 ויבדקו וכאדיס עזיס ופ-רותיס וטיטיס סטנם כנידת יכויר חזקתמסי%
 ולנמי סכ:קיס זויתי סבינוניס סירס גני מזגי יסנ5ו ו5ל סלד רנגידו)
 מלר ותמית גדולם "כעיס תנ57 51כן נמנעס ח,קיס כמ נעלי מסםמדות
 סכגקיס נחזקת 5סס 5ספ5יג חורו וכסס סגתיס נמ*כ)יס כטכסג  "דםנני
 5קרותס נסס ספקינו ועצמיו סם רלינו סכגק ידידי וגס "טרו טתמ5סכי

 סקדומ'ס סנפי)יס מן וסס כנק נני סנפי5יס *ת ררינו וחס ויטרוכפיקס
 מסיס ושי ססס לכסי טעו5ס *מר 0גנוריכו סטם מ כלגסס"סרסטכתס
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עלהתורה לךשלוזפי'הטור
 ח

 טסם ככק גני ס"ל1 03ם_ סוכירד .לסם נודש נח סניורות סגפי5יסונמן
 . וגו' נכינינו ונסי כחס ימרו ולכך ו5נס5ס יירכס כדיסכ4

 ט~גי כ*סר50כוניסיסס סטרג5יס ניו כרב 5כת גי * ההוא בלילה העם יתמכך )ב(ר!א
 ותרננו מפס וכלכמר *סר, מססזכ5 ע5 כולס ויקנו ססכומוטסס,ונבקר
DtiQbsמבינה ה' יכמר-[ )ג( ו' נרגן דברי *וסריס פיו כי.נלס5יסס 
 מביק 5טס 5*מר ס,כירו ו5י בחרב. לנפול הואת הארץ אלאוהנו
 ספני טטסס or דבר סכס ססתירו כי יוסניס *וכלת טסכ5ת Sb T-tO*ותכו
 ממס גס יכירו כי 0כדס כ5 ו*5 *14 דבר 3ססיבס כן סם4תיס *מרום5*
 סיס לממס ידכו כי עעמס ,ס ססתירו 3כ5מס וסטרנ)יס ך3רו סקר כיויסרן
 5כס סוית סרבה *מרו כן כ5 )ס ססכניס וממדיין nbo-עט5רימ כנהגייודכ

 מובס ויקערו 737 *ותגו ויסיכו תורס 3עסנס *מר ו5כן . סודב*ס)יססוצדרן
 נותן' *5קיכו ס' *סרסקרן

 כן כי ס' פי *ת ותמרו 5כ5ות onub %51 5ני
 מרו כן *ס ומנס ת35 ,נח ולרן טונם טס6רז סכדס כ5 561 *5יו6טרנ
 כח נסס ש כי סיס כז כי סיטרו טפני 5כ5ות ר5ו ~bs ס' פי%ת
 DnS1 סו* כמכס ססלד *ועיכס ס/ כי מס ממפרם כמו ו5סכסעלכיור
 נמס לנטות 5סס סיס סכס חוקק מפני רק סטמעס סיע *חרי- כי5כס
 יסמכו 5טס כי כן טסס *מר וכ5נ יסוסכ כ5 כי זומר נוטרל ו5*יתברך
 כסר מניס טכס ו*ם5ח כתת סס כי וכוך לכטרס יקטינו 'י%מסמס
 .1צ5יסס*נסיס

~ub 
 על ואהרן משה ויפול ה( ) דבר: *ותנו ושינו

 oDb כ5 נסס ססטתתוו פ" . ישראל[ עדת קהלם כל .לפניפניהם
eh*~dh,מסיו ריו כחסר כי פכטיס סיס ויסתתו *ר5ס לפניר ועול וק 
 5סס יימר *ר5ס אפס וססתתוו קטו ו5סונ ריס לכסות גוכ5יססעס
 קרל קם) כ3 לפני *מר כן כ) לפוקס 5כס תסיס 51* תרגנה 6תי נ**5

 5סכתיס סדנר כפ3 מאד. .מאד הארץ ויובר-[ לז( לפס:סססתחוו
 : תנם ח% ,נע וסי* טונ ס*ויר מ יוסניס לוכדת ס*יננמ לטורסרנס
 וסוף נס סיסנ סכס למתק יר*תס כי תמרורו. אל בה אך)מ(
 זית כסתס ס' ין כי מט5ריס ינקתם נכתכס 5* בו :סנכנד -מס'.טרד
 נו תקטינו ק ים מפניכס סיורטס סנטיחכס וסו* 5סנ5יתכעכס
 גס . הם לחמנו כי הארץ עם את תיראר אל תרחם :זת45תו
 *ותנו וינשו כ5יסס פחדם נפ5 כי נפנינו יפק סנכו5ס .עכוסגבטבגכ
 סכסריס כי ותחקס טנכס רס"י פ" . מעליהם צלם סר י שחס5*כ)מ
 כיסס פחדינו נפ5 כי פ" סנ5תטיס כOQ 55 5 לסר וננס טגן 055'פי" *נרסס כתגר/ וסרמצ"ז טכ5יסס. סר סמקוס 50 155 זן% מתו.סצסס
 5מס סכתונ שרומן  ויתכן . כנגדנו ורסיס וסחרן ולס טגן קחוו5*

 נכנס יטוה לסר סיים 5ר*ס 55 יסה 5* סחתימס ב5י5 כיסמום
 . תיר*וס Sb *תנו וס' טיתס כ5יסס נגזר כי מכ5יסס 055 סר lDb-וי.כך מסיי
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1er'.e-ר
 עלהתורה לך ושלון

 כענין תחוש ס5ס סמר סיפק כד נופקת לומס מלין מכ5ס גמרי ידמיןהי
 סלדמס ט5כי ע5 כ7 וקמר נמרוס סטרוס 5ני כ5 סוס ופקיךככלבי
 56 לחכו onib טספי5 לסר וס' ימים נלקו 6סר סכת סר פ"בקדמת
 סנתמ5ס קפי ימיר 5סון למר בקרבו. עשיתי אשר ( )יאהיעלוס:

 טלויס ושמם פיוס"י . מצרים ושמעו )רנ( 5טונ: לחן 5נ h~k.ס.?
 כן ולס סרמנ"ן וכתג וכו'. 6סר נ3' טסטס ל העלית. כיכהתרכס:

 סתת נטכנס 5מסס סכוונס לין דיבתי וקפי . יומנ כ5 כמו יו:נ56
 וסכס נדבר טלרים 6ת סכו סרס כי otnS~S ומזק" ובוריסססככככיס
 ס' נתעי ונקי ר~מטיס מן גל,ו5ות מכות כ5יסס וסני* כרגשנכוריסס
 כח סיע מלריס סבסבו סכווגס *נ5 וח5מיס כך5יס וחזקיס כגנוהיסלסכות
 ל5סי כנגד *נ5 21ל5סשס נמלריס עסית כי ע-ך 5סלי5 כנכן563סי
 סיסים יתכן כן obl ל"ע עונדי -י ויחזיקו ססס ח5ו) ויסיט יכולת 5לכככן
Sb5 נכס כי ס' יכלת מנצתי כנען 5יוסבי מלריס סיימרו כפמוטו יוסג* 

Dte1:סטפרסיס למיו סרמצ"ן כתג . בעין עין אשר ( יד ) 56קיס 
 נפניס פניס וכן עתו נדברו חצירו עין 6ת ירקו מגביניו *דם גניכורך
 כמו ס' ס' 6מר % ה/ )יח( : סנדול סמך סו* נרפס נמרלסטר6ס cb~ פ" סנוורת כעץ וערכיו טר*ס.כמו ומון גמי לי . כטכס ס'דגר
 6ן olbo טסחט* לחו ס/ ס' ספי/ קפי סדות י"ג כממזכיר 5מע5ססימר
 סיקול סתסונס ועמס סחט* ללחה ולחד nlSDS ס' סו* תסונסקודם
 נכלן ל53 ס' ס' ע,מר ע5יסס עמי, כססתפ55 טסונס עסו סכור3כג5
 ימת: פגנס *5* ס' טוכיר ליבו ולכך ממונס גנסו 5ל כדיין תפלתובמעת
 *מת נטרת כי וקעת ס,כיר י5* סרמנ"ן כתב חסד, והב אפיםארך
 כ55 מכקנ ילחק, *נרסס סויה נתפ5ס סזכיר ו5ל *נויד. נזכותנתפ55 5י כי )לכפיס חסד נולר מזכיר %י תפונס. עסו ס5* מון וזייניןימיו

 נלנותס טורדים וסם ירסוס וממס 5לנוח כתנה סס6רן נכנורוסטכם
 לסר ילמד וסי76 נס נוחרים ספנות מסיו ס5סס נטתנס חפליס סיו51*

 נכלן סזכיר ו5* נס. בפסינו 6י *ומריס וסס 5סס 3תת 5*נותסנםנכח
 יזמר 63 )מס עכתי ו5ל . ופוסעוס מזידם ט156 נענור חט6ס כןנס

 יחמול ו5י עלסס סתוחס סדין מדת כי ממס יודגנ סיס ו*ו5י ותכוןרמוס
DSU)55נמנפס *חד כלק יטיתס ס5* בפיס *ריכות רק סזכיר 5* כן )ב 
 מלסיס כדברך סלמתי )ו למר לפיס לריכות רק מקס מקל כעגות6חת
 ירפס מיס 6מר *נהי כון מוקד וסזכיר . חסד ורנ לפיס *ר57סס
 וטזס 6פיו.יקתס וקלדן נמסס -כ5 *נות כון יפקס כונס D1nDSס%
 וימר: . זרעם עolla 5 פקד כי 5וורומ. נכיס 5סס 3קנהכ סגזירססיתם
 סירסו 5סס יס5מ 6נ5 נונר יכס bSn נכשו 5כס . כדביך פרחחי)כ(
 נמודר פגריסס סיתטו תזר נמנפס סם יעותו ום5י סקרן *תנניסס
 תפלו *ת ססס סוכי תורס נעסנס ומנס יועו. נצו* 6מד כ3וימותו
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עלהתורה לךצקלוןפי'הטור
 ע

 גס וסוכיר וקוטר ס0ס Sb ו%תפ55 כןכתינ )נכנן( כ5יסס סתפ5653ר
 נמרנ5יס 5סס תזכיר ל* לסרן ע5 תפלתוכן

 ססתפ~
oob 55וסו% כ 

 ויפקוד קפו סכרין ~bS 5סס 0יטחו5 כיסס סתפ55 ס5* ססזכרתיכסו
 0046 סזנירס 65 ק וכל 0יטס תפותו סיתס ו5* נכיסס ע5 %נותכון
 מנוכס 05ון פ'רסעי אני. הי ואולם )כא( כויו: 3טכון יכויס סיוכי

 *53 נכון ומינו נרסן בר טמס רניכו סרב וכתב . וכף סוף טמורםשקר%
 ויטל% 6ני חי ועי' ,טכסיס. 50 לכבוד ס0נוכס חסרי ס56ססכתוביס
 סקרן 6ח יר%ר קותי מטכסיס ס*נסיס כ3 מס יס6רז כ3 6ת ס/כנור
 "חסר סלרז 56 תנולו %חס Db ס( נקם 6ני חי וכן ככס. סינרוקין

 פירס %51 יוסיף וכס *5קיס 5י יכסס כס נסדיוט 96 נוס וכיוללסמנוכס
 יראוה. לא ומנאצי הבל )כג( טס:5ס

 בסניי
 ירקו *ס 6מר מכנר

 פ" ירלוס %5 טלולי וכ3 ולמר וחזר 63נותס כמבכתי 06ר סקרןלת
 סגו5יס לדורות סוף רעו ו6ו5י . ירפוס %5 טנניסס טנ6לי כ5 %נרססר'

 כלב; ועבדי )כד( : קדורות נכיס 5סס קנע וכין רבותינו כדגריטמגס
 ממס נ% %סר סירן %ת מיוריה 5כ5נ סכרו פירס כי יסוסכ כ6ן סוכיר%5
 וסקדיס . ט0ס נטכוס סו% מיסיס כחס נפרסו רפוי יינו יסוסכוסכר
 סו% כי נון גן ויסוסע יפונס בן כ5ב 06 כי 5יסו0כ כ5נ יתנר7ססס
 נון גן ויסוסכ 6טר טסס *נ5 . כ5נ ויחם סמרג3יס ע5 5מ3וקסקדיס
 : נחכמס יסו0כ מעלת גודל נכנור פסס ס6נסיס טן חיו יפונס נןוכע
 סעט5קי וירד *סר ו5טטס בעמק. יושב והכנעני והעמלקי כה()

 5טטס וירדו וכנשכי כטנקי סגתקנלו ט5טד מסו% ססר יו0נוסננכני
 כי נכנור אהרן. וארם משוה אל ה' וידבר )כו( 5ימר*3:5לרונ
 סדנור סיס 15 3סתחנן יסרתן קס5 כ5 לפני פניסס ע5 נפלו ויסרןטסס
 )כ"( נגנויס: כיקר סוף כי 5%יסס 6מר 5טסס וסלו6ס ליסרן גסכלן
 כיסר לס פ" לככם. אעשות כן באזני רברתבם כאשר לאאם

 את וידעו אותם והבאתי )לא( : נתטיסש 5כס %כסס %5 כןדנרתס
 "נ5 כתל on~h וידכו %56 קדורות טסטכ דחיס וירמו *טר 5*הארץ.
 )לב( לדורות; נכייס סקנכס 60מרו .5טס רטז וזפו טטנס ע5ולנמול

 ולנקר נלעס עלמם מ0נסיס מסיו ננרייותכס *תס פ? . אתםפגריכם
 נטקוס עומד סייכו סללו סרוכס כ7ר7 . רועים יהיו )לג( : טתיסנטללו
 הארץ רבת מוציאי )לז( : לרכס 5נקס 5מקוס מסקוס סין ל5יעתן
 ט5י"ס ססיתס סקר וסוף *וכלת %רן סיטרו כ5 סרטנען פירס *רערה
 *סר סיס כמת רנ עם טחניסס וכ5 מס ניסוחם גדכתיב רציסעריס
 מנסס סול6ת.דנריס 05ון דנס סולית כ5 פירם"י 5רונ. סיס ספתע5

 סירן דנת פ" 5כ7 5ר0מם וים לכונס וים נו 5דנר ~Dlb %תס5קיחיס
 וכן 5טונס וקיננו כסין סוי דנס ומוליך כתיב ומנס כתג וסרמנ"ן .רכס
 ו 5ספ5ינ לרעם כקו ,ומזכיר 5רעס סו6 דנס כ5 %56 מלרן כ5 דנסרסוני%
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להתגרה לךשלל(שעא
 אל ועלינו הננו לאמר ההר ראש אל ויעלו בבקר וישכימו)מ(

 נפנס סוס מטרד כ5 מלסרו כיון י5"ו הרא'ש לא,א סוקמס .המקום
 מנאר *תר כ"ס וכקינו מנגו כן למר יטרו 5מס מלריעס וגסונסר6ס
 עוקר סי* מזו סו* ומפרס . לחזור 5סס סיס מיותר נטדנר סימותוע5יסס
 *טרו ניס מעתו טלריס כ5 ורלו סיס מכנרו טסכס ט6ריס יולדיכווכח
 *רן ונניח גובסס 6רזיס כגונם *סר כטמיס 1' 6רן לכנוס 5י75 5גוטס

 וטן נביס %ס כי נס נסחרר ו5ל לנמיס כ5 טחו כי יעניגו סנכנססמלריס
 כעמסנס תו סיטרתי טסטעס כורחס נכ5 סססיכס סוף טיסימריץ 6ת טסס ויסב טעם וזס יומניו ע5 סמקוס ותן כתגז5גו נס כיועוד
 רלה יתנו *יך o)bln 25קס נטדנר ססת5וננו סת5ונות 5כ5 0יתססרעס
 יסכיס יו5י *מרו טרג5יס 5ס5וח מסכימו פלרן 5מדנר נלו וכלסר5מו3
 סירן *נסי 05ס.תוקץ וסגידו 0מרג5יס מזרו וכלסר סנמזור יינו ע5ססס

 פכיו ננקסס 56* נסק"נס נטרד 51* וגו' הלס נתגר לסרווגבורתס
 *מרו כ3תס סתתקייס שכין נסוס 6פסר סלי וכמריו ידיכו כ5סיסכיס
 *ת עונריס סלתס סכנרס פ" תצלח. לא והיא )מא( וכ5יגו:סננו
 ומשה. ה' ברית וארון )מד( : תלקח 5י כו5יס ס%תס סע4" לו ס'פי

 סתם *53 נסוכות יואבס ויסורס וימרל5 סקרון יורע וכן *רוןסקדיס
 סקרון *יחר נלקקי ל5קיס נריח ולרון עתו וצנחם מפני כ4 נכיכתי2
 : סקלן מן טתחעין סנק5ק5ס5פי

 סננ" ס0נטיח 6מר סרמצ"ן ל * ארץ שוב ןזבבך14ך גבי )כ(נמך
 מקרננות תורת סס5יס סירןלניסה

 לנרסס ור' נטדנר. נסרס ס%5 סח5ס כ5 ולוס סכסניס תורת עוןוסס5יס
 ו5סוןיעס סנניס 5נחס ונתלנ5ו סנח5סו בכנור ספרסס זלת נסטכסכתג
 וכסוח וחטיו סכדס כ5 קו5 סנדלו נכנור ומנכון . סקרן 50 עולוכי
 וסודרן 5סם ונפלח ולמר וגו/ תסגו כי %סר טסס תפית נכנור5סס

 רמס ניד חעס0 6סר וסנפם ונמש וזנח כולס כ5 טנחת טםפט5סזמר
 ססס ממלת ומרונ רמס נץ סכס' 0מקוטס דגר וסזכ" 5טעסיססרטז
 )ד( יסכת: 51* רסס ניד D7h יעמס ס%5 לכר ס6י3ית מס יסרל5כ5

 מסוס ספפוק לין 5מס תימל ההין. ברביעית בלול עשרוןסולת
 סטכס סמן סכין רניגמ' ם51ת 5עמרון סלרי7 טס סלפי ססטן וסיעורכלן

 לי3 3כסכי 3רי7 זס נס ג"כ ט 3ס333 מסין רכיכות לרי7 סולתעסרון
 פמות סין עכרוניס מ ססן פר ולנסכי מען ספין חני כסרוכי' סגיססס
 ס*כ'ש ולפצר ססין חלי ולפר ססין מ5יסית bSh S'bS כן ס" ע%ר2יכ
 5פי עטן (tib?) 5כי5ן 0קטח נפרנס גריך %ין רניכית לריןסעסרון
 כתנ האלה. המצוה כל את העשו ולא תשגו וכי )כב(סחסנון:
 קרנן חיוג סיו כן מלס רוח דגרי וונריסס וכסות סנ3טווס עסכסס ס5* סי ע5 גי סקרנן סוס קוטר כפרמה נזו ספסט נכלי סכוסרמנ"ן
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פ"הטור
 עלהתורה לךשלד,

 סטלות כ5 תעסו 6% כתיג מסרי טסם ניחת והגג עמס טלות קייםנם%5
 כסי לי בפכו. תעסו לנ5 י"י הלוס טס תעסו bSI סחסגו סירוסל5ל
 נטלות סטכיעות מ זעפות hsn ססוסיר בטס טלותיו חכמו 51,סוסנו
bsסקרנן טן טוונס סעןס נמגגת מקרבן ווס . טלות יקריו תערס 

 ומעיר 5עו5ס, פר וכין 5תטלת פר לסני% חייב סס כי ויקר*נפרמת
 טםמעות ועי . ע"ז בסגגת ליירי סוס קוטר רבותינו סולרכו כן ע55חטיח
 טלות עכDnb 5 לסר %51 סטלות כ5 לת תעסו ע% סיומר ספסוקפסט
 נמוגג סתורס 5כ5 נטסועד סטדנר נרפס סיס ויקרי נפרסת סלטרכמו
 ענר מכנר :יחמונ כן גס וצלינור סגוש לנין סנסנס תינוק ניחידכגון
 רנותינו למרו וע"כ סתורס ס0כחו לו קדורות סיתס 50י סתורסזטן
 ספרסס 11 וניחס כולס. סתורס בכן  בכופר דמעיב נע"ז בסוגנדייירי
 . סקרננות דין טסלס סוס סספר כי ע"1 סננת דין כמניס נחורת5סס5יס
 טלריטס ונטונס ריס נתכס ויטרו סרס דגר טרו ססס סטקוס נוסונכתנס
 קרבנכם את הביאו והם )כה( לכלן: ממכס ולכל וטוות תורס53ל

 וכתג מחטית. מעיר כ5 וחמאת'. סכונך: פר ש לה'.אשרה
 ממס טלות נכTh~ 5 סחטל *ע"פ קוטר סחטי 5גוד5 כן וסזכירסרטנתן
 ולגר ( כו ) וסזכיר . ע5יו לכפר רלוי קרננו וסני% נסגגס מסו%כיון
 עונה )לא( : לותס ומכסי5יס תסיד טוכס5יס נחטליס סגרים כי יהגר
 ונפרקי . יסקו עונם יטוחו כריריס וכסו נס דמיסס כטו ספסט דרך .בה
 דנק חסכון כקוטר נס ועונד מוכרתת ססכפ0 מלטד נס עתס טס ליועזרר'
 זלת פרמס למרי ופטל : 5עו5ס ניסורין נדונית 5סיותס סכרת לחרינס

 ללב( ספסט: דרך וכ5 . סמרג5יס זמן %הר סיד סיס כי טקוסספרסת
 סכזכרת נגוירס ~os סס נסת%חר כי . במדבר קרקרם בניויהיו
 ל% כולס סמלות מיזכרו לילית נפרסת לוס ולח"כ סזס. סט%ורעסיס
 טכס כפירש"י טס סרמנ"ן כתג . סטלומ טן זו5תס 1% סמנתיסכמו
 סרי קסריס וס/ חוטין ות/ ת"ר נגטטר, לילית 50 סטכין נליליחסזכירס
 וכור תק"ן bib עולס ולינו חסר נתורם סלילת ,ס סמכותי %5תרי"ג
 סניק ל%5 לינן סתורס טן וסקכריס ל ל5ל לינן לנס 5דכחססחוטין
 כלליס דיורייתש 5לו רכתן סלקי דיי ךלורייתל י~י)5יק קמרכדימריגן
 . מינור %יגס לתת תכיפס דתוכף קייק ס% 5י 5טס רחטכ% דמרינמלית
 5כס% ורקיע לרקיע דוטס ויס 015 דומת 0תכ5ת טפסי סו% ס,כרון*%5
 :סכנוד

 קרחכשרשה
 מס לעסות נקנו עלס ס5קח סרטנתן פ" קרח* ויקח )א(מד

 סעלס ע5 כופן 5קיחס 5סון כי %ח"כמלמר
 פ5מתר סתחסונ 5נך 5ן יקח מחסניו מס 5נ7 יקהך טס כטו סמחסנס1ע5
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 "תווה על חקי אורפי'
 36רסס ורע ככי. ו56 טומרי קחו טוכס 3מחם3ס וכן דיין ולית דין4ת
 דחן כ5 חהר קרח ויקח וי"ט . קלרס דרך ויטר ינסיס קרח ויקחפ"
 ויקח ופ" וככס וריס כסו יתירס סי* ודתן 50 וסורקו ויבירס דתןסלקה
 נתחנפו כמסר סיבי נטןנר קרס וס כי הנרסס ר' כת2 . ו5ינירסקדתן

 גדו5ס 5תח מדעתו זס כ5 כסס סטסס ממסנו ס5וייס וננד5וסנכוריס
 טמכפההו 5סס 5וי גני ו5כ5 146 קרונים ס"ס קסת לנני גס)*חיו
 וינירס  רפן וקצר ו5נניו למסרן כתוניס מסיו נסנור כזליו קמרווס5וייס
 יסו:ע נסנור חספוסו ו6ו5י 4וסז ונתנס טרקכן סבכורס סססירנכבור
 לקחו כן וכ5 נכורים סיו סכדס כסיסי 1*05 סיס נכור קרת גסמורתו
 נטקוטות קומר ססו6 36רסס ו' 50 ערכתו וס סרענען וכתב .טמתות
 כסדר כולם סתורס כ5 רגבתי וע5 5ר5וגו נתורה וע*ומר טוקדס 6יןרניס
 וימי סטחלוקת נכ5 עגי כנס 3* נטוסרו *סרן כי פנחס כ5 ויפלו*מר 51* פניו. על ויפוש[ משה וישמע ( גד נכסניס: 6ו נסס כדוכו'

 טסם כדבר כוסס סיס מסוי 'bSb~ טמע5תו נזולף קרח סטכ5ח וכעווסכמחרים
 5וייס ושנתת לו. אשר את ה' ויודע בקר גה( סטין: טוותועקייס
 כ5 5י כי סנה' כשגק ס5ו סנכורוח עדיין 16 סיוייס 4 וסיו כנקערכענין
 5ענודס סמקווטיס י~כסניס סם סקורם והת נ5וייס יח5יפס 50*בכור
 בו יבחר אשר ואת : סקזסיס וקום סקוזם נין הסרן וינדה סנה'כככין
 עזרע נו ינחר 6טר וקח חגית מכס כתנ סרטנתן כתג אליו.יקריב
 hSI Sb מכתתו 56 סיפן )טמר Sb'1 וסקריג סקדוס וקת 6טר תח5ס*4ו
 וזרעם סו* זמרת לפניו הכמת לדורות 13 ינחר *מר והת ס6חריסטבחת
 )דורות *ומ סוס סגקיון 5סס .סיסיס )וסר וסחר נ"ע 5ו ינחר סיעיםכ5

 פי' הנרסס ור' . 5עו5ס ורכו ונ) 651 סננמר ע) bS יחלקו ס5*עולס
 סקדוס וקת 5כדס תמובס חקת סכנחר מסנט 15 6מר 6ת ס'ויודע
 סנקס5יס QSbt 36רסס ר' וכתנ . *14 יקריב גדול כסן נסיותהמנטו
 וכתנ . 5וי נכי ו* סעעו 5וי נני 5כס ר2 *סר 5פ7 .4י טסנט כולססיו

 )עתר טח4נניס יסר56 סטות כ5 סיו 5* 5וי טסנט כולס סיו 6י5וסרטנ"ן
onbתנטי טכ5 סטת5וקת כי ר*ייס סטטס נתוח ונס ס' עס *ת סטחס 
 כי ססגטיס כ5 טפתס סיו קרת כי 5ה נני 5כס רנ טכס *53ימר56
 כולס סעדס כ5 כי *סר כלסר 5בכוריסס סענודס הכמזיר רולס5כנודס
 וחור 5וי נני 5כס רנ סנטו נכנוף )ו ;די 5ו וקמר סכסזנס ע5 56*סיתס 5* טח5וקתו סכיקר סעס )כ5 רסעו טלפון ג5ס נחכטתו וטפסקדוסיס
 קרח 56 ממס ויקטר טכס וזס נדו5ס. 5קרמ 5וי נכי כ* מסכווקטר
 נסנט ו5כ5 15 פייס נתכתתו טסת דגרי כי 5וי נכי עס דבריו כע65ב5
 ורלס סטחסנס ע נכ5טו חסנ טסס ומנס . *תריו מכס *וס יטסו7מ5*

 נסקרינס מטתו ולניסו* ננדב כנר .hhh~t טפסי קרבנות טסטר יותרנקטרת
 מנקר קטית מסיתס 16 סמעס )5ור7 )סקטירס 65סרן ומתיר ורסקטרת
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 התורה"ן//על 7ןקי הטורפי'
 סקי וגע . עבדו ונר ס' יקיס כי טמס ונטת כטאפט מנרוחכסטינו
 נטתתס ויסרן סזסב מזנח כ5 סו6 סתותו סנקר קטרת מסיס קוטר6פמר
 סקנ"ס 15 6מרוקו יגנמס טס 5ן)בת פניו כל פסס  ונפול וסעמקטיר.
 מפעמים טקלר סכחע טקוטומ מנכמס כסו 15 קמר 6ת ס' ויודכנקר
 . נסעך ופעמים 5עס טפס נם"פור ויקלר 5מסס ססס מדיבורטוכיר
 ע% כרסונו קטרת נפרכס סנוכרח קטרת כ5 סתרגס 65ונק5וםורפיתי
 סקדמ 50 סטים קטרת סיס ס%3 מסונר נרפס כטנסנו נוסמין קטרת%מר
 רנותינו  ורכש *סרן בנני עמס וכן לנסיון ממקטירו 03 וכיו65 ונונס%56
 מקטרת למנת 6וגק5ום ירלס %5 ו*ו5י סגכון וסוך סקרם קטרתססיס
 סנרסון אוהך. ייקרב )י( : 5מלוס כניינו נסכמות רק סטיס נולסוסיך
 5תת קסת גני וקרנ ורחקו סקדם כנודת 15 ולתת לקרנו 5ו וסי'לכור
 ולאבירע. לדתן לקרוא משה וישלה )יב( : בכתף סקזם וכליסקרון
 לנדו קרח כס טסס דבר כ6ן וכד קרח עס סממ5וקח כיקר סיו סםכי

 כתג פ5ח נן %5ון ס5ח %51 . ו%5נירס לדתן מ5ח נתפייס וכסל%ופייסו
 טמנו גדו5יס סיו כי ו*נירס דתן )נ5ת *תר ננרר סו% ססי' 6פסרסרטיהן
 oon~ 651 מש ו65 נ* 5* וסנס * טתר5ס סוך גס סי' טתרליס סיוו6ס
 מזכירו לי כי רנותינו כדברי קסתו נע5ח נו מור מכנר קרח עדתעס

 ע5 סנוכדיס סכדס נכלל כ"כ סיס 51* ו%נירס דתן עס טננ5כסכתונ
 וימלח וטעס . .סגזכריס סד' *15 מלנד ר"ן סיו כי סקטרת נמקריניס'
 סיס 6מר לקרח טמס ויקטר כן ולחרי קרח עס נדנרו טועניו ס5כוכי

 טס5 סמוך פייס נטחנס כומד קרח ססיס טפכי 1% מס. ונוטולפניו
 : )1 *מר *ת ס' ויודות נקר כ7כתינ סר6סון גיוס סיס וס כ3 כיטמס
 3תו7 גבוס נפקוס טוכד %ס5 סכ" אפסר *נרסס ר' כתנ . נעלהלא

 )ינ( : עולס יקר% ננהר למקום *oa 1 לענודת סי5ן סי %וסמחנס
 סמעט פ" ~עו בעו גס סרמנ"ן נתנ השתרר. גם עלינו תשתררכי
 קפיצו כלינו מסמרר כי נמיבר 5סמיחנו נדורך רכס עטנו כסים כיסטן
 עיני. ותמ715 מתתכם% וכ"מ צפניך 3כטוד 5נו 5ם5וח טוכסתסררס
 )'ד( עלינו: ססס"ר *חין מגס *%5 *חס עצינו מתסתרר דייך bSוקט
 ננקר תר5ס וכי ימר כ15% פי' טנריס יולשי כ5 . ההם האנשיםהעיני
 קימר יס5 ורצך 5עיניס סיף נר6ס 5גו סעסיח וס כי תרינס ס5יעיניסס
 תפן אל )4ה( נכיס: 65 וע"כ ירסס 5* ע"כ פ5וני כיני סןסגורות
 . 5ץחר פקריניס ססס סקטרת כ5 פמוטו 5פי פירש"י . מנחתכםאד(
 כ5 לו מחרס כן 6מר ו*נירס דתן מכל קני נכון ופיכו סרמנ"ןוכתג

 *נ5 קטרת. למקמר ס' כ5 סנוכדיס סכדס נתוך סיו %5 ומסדצריסס
 5% תפן 5% ססס %סר קרנן 5סקריב נכסונס רונים מסיו לפיפסוטו
 סקרננוח כל כי לך סיתפ45 תפלס 1*5 5פמן סיקריבו קרנן *5טנחתס
 דבר פיוס קרננסון 6ונקלום 6מר וכן נכתוניס מנחס יקרש תפלסגס
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 התורהל הקרשעה
 כי סימרו נענע . נשאהי מהכם אחר חמור לפיז לפניך:היקריבו
 6מד ממור ועילו לקחני ס5י ע)יסס מסתרו ס5" 6מר כסיגותסתור
O~Dסתרגס חס סטי~כס מהפט סוס סמ5כיס כדרך לורכי נו לעסות 

 את הרעותי ולא מחוור: מל 50 *כגרי* כקרית סכך מחרית*וכקלוס
 ויאמר )ב(ו( 5פ5ך: יעות כלסר נטרכנתי נמ5יכתי בסומו מהם.אחד
 ר' כתנ מהר. ונו' ה' לפני היו עדהך וכל אתה קרח אלמשה
 ס/ לפכי תיו )רוה טסם *סר כיסר ופירצו כן )1 כקער כנרהנרסס

 כסו 1*ת 5סס *טר טתמ)ס כי ומנכון כתנ ורטיתן . טחתתו *יםוקחו
 ס/ יבחר *סר מכס ס6ש וסט וגו' טמתות 5כסקמו

 כי נכך סודו ו% נתר% bS ו6ו4 סתקו וסם עמסם *סרן סיס"6סר ו5*  סקדוס סוי
 כו5נו ונסיס בכ35 תרד 5* 16 יכלנו סיס תרד עמנו יסרן יס" 06חסנו
 5כו ים ומ"מ 5טי5ו*יס מסמיכי גיוס נקרננותיו ירד כיסר סקס 5כוירד ס5* ננו בחר 65 כי יימרו סים חרד 51* כמנו *סרן יס" hS ו6ססוים
 5בד נסני5ו 5י כי ~יקויים ת' ניוס 15 פירד נסנל נו כנחר ס5יטנגנס
 וע"כ סל3ור 6כ5 סלית ס" סוי כי סמסכן הכסו יסריך נזכות hlbירד
bsדנר לנסוח קרת רלס 

~ss 
 5סס דנר כ*0ר ו*בירס  רפן סם וסיו *סרן

 ויערו 5סס מ5ח וכחסר כדתו וכ5 קרת סימר מס נכ3) וסיו כןממס
 *ז ס6דס כ5 כסא ימותו bSn כ3יסס יזור רלס 5מ0ס ויחר נעלס3י
 *ט ויסרן ו6תס ממהות ר"ן עחתתו 6יס קחו קרת 56 וימרמזר

 מס כי טתתוח רקן טעס חס טכ55ס וינירס  רפן סוליי וסכסמחתתו
 : קרח נסרלס "ז כמסם לסרן וכססכניס ממכין  כפס  לסוכיר לריךסיס
 סקסי5 5* סוסנען פ" העדרם. כרש אח קרח עליתם ויקהלגיס(
 ותכלס כ5שס קופר וס" יסר56 כ) מס סיס ס*15 כולס סעדס כ5ע5יסס
 סעדס כ5 פ" bSb גדע לגוי *ותן ו*עסס 5ופר טסייס ס" כרגע*וכס
 יסרבל כ5 בכורי *1 טוויד *ס5 פמת יל5 תמד סגועדיס  סמבייסגדלני

 וכ) . עמרג5יס נעגל סכתונ כמו סיס כתנ % ולכך 5כנודססר*וייס
 סענודס מ מ6ומריס ינותינו דר7 ע3 סו6 סנכוריס כ5 ססזכרתיזס

 הכנודת כאיריס יסרבל כ5 טתח5ס סיו ייפרט ורך ע5 *נ5 ננכוריססיתם
 מטסכן לתנודת בסרן וננהר ימיך ננעת )עולס סדין כן כימקרננות
 יסרבל 5כ5 סכש7ס 5סחזיר מזית סנחירס ש ISID קרח וס"וסטקדס

 סרטנ"ן סקנס הזאת. הערה מהוך הבדלו )כ( קדומס: סערה כ5כי
 6כ5ס טמר כ5יסס מקלף סיס 5מס קרח נךנר חטיו )* ערש06
 .  יחט* לפר סיט מסח למר סיפך leun סם נס ו6ס כרגע"וטס
 *5קי 56 וקמר ימרק) ונדת ו)* נ35ד קרמ עדת סכךס מתון ר"מוכתג

 יסרטן גני 5כ) כי סקנסס סודיכ מיד 'bun יחד סיים בסר 5כןסרוחות
 סנדלו סימרתי זס 15 פירם 5פיכ7 נ5נד קרח עדת bSb 5כ5ות נקם5פ
 5סס וסזכיר 5ן סיערתי סוי וינירס דתן קרה למסכן ממניביטע5ו
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 עי התורהעל דזקי הטורפי'
 ויין סרמנ"ן וכתב ע"כ. ימונו וכדתו קרח כ0יר6ו dlb מסנינסע5ו
 מקריני עדת עם ס" ויסרן נתוכס ( ימריץ ) ס" %5 כי נכוגיסדבריו
 מ54ס ועוד כרנגנ ועלוס ר3 עס 0תכ5ס 5מגיפס רמז כרנכ "ותםויכיס וכן סרוסו כמו 5נד ויסרן מסת כhlh 5 קלי 3י סנדקו ועודסקטרח

 סכם 5נ ס" טחח5ס כי סטעס *52 . נס ויטעס ננויתו מ0ס יניןס5י
 6ס5 ~כי ועמדו סמחתות ועדתו( )קרח יקחו וכיסר ויסרן טסם*חרי
 וייטב מתקכ% סו% נכבודס כי 5סס וקמר סעדס כן שכיסס וסקסי5מועד
 ע5יסס ויקס5 טעם וזס )נכוריסס סכנודס תסוג *ו5י 0ס ונקס5וסדנר
 ומוותרים רסס *חרי סמסרסריס כ5ייס נתחייבו ומגס סעדס כ5 *תקרח

 למדו ויסרן וטסס ממיס נידי סיתס וחייניס נקנס נני*ס 50גנ5'כנו*חו
 יותם ומפחס סגורם וסוף קרח %56 נמכסס חט6 50* זכותכ5יסס
 ולתת סכס מעhuw 3 5סק5 רחמיס מנקמי דר1 חס סו* סימותורידוי
 בכל הגעו ואל )כו( : פנים כ3 ע5 חיינ .מסו% סנורם מיחיד ע%5ותו
 %ס5י מכ5 נ6 סורו סכתונ פי' . המאתם בכל תספו פן להםאשר
 וי3 סירן ינ5כס יסורו 05 0*ס וגו' תספו פן ~c)h סר0עיסס*גמיס
 תספו ספן כתג *נרסס ור' . סו% חרס כי דנף מממוסס 5סלי5תנצו
 )כס( : חיים סיון כטוסם ירדו 5סלי5 ינוקו cbc תגעו ו56 ע5 נ"כחוור
 נעס סיו רניס סרמל"ן כתנ אלו-ה. יסותון הארכם כל כמותאם

 יותר 156 נכנסו ולמס ממלריס סדקיתנו 5מס רניס פעמים 5מססכלמרו
 וכי נעלס bS ס%מרו כ5 סי' ס*חריס טן יותר *5ו 50 ענסס bibמ%ותס
 סן מעמס 2כ5 וכפרו רנס כנוד סננו רעות סתיס תעמו ערכותסחרר

 לנוגס יזמינו נ1 ונס סנ*מר סיני סר נמכמד וגס ובמדגר נמלריסמעמס
 וסדורו *מר קרח ונס טרד 5עסס ויחר *מר זס ומפני ט ס%טזו 65ומס

 סטעסיס כ5 3ע0ות סבוכי ס' כי 0*טר חס עססס נב5כ כן וע5התגס*
 %51 נו כופרים מס מסיו *מר נטלריס סס5חו %nivS תחקק ע5ס3%ס
 סיין ו%וטריס בעיקר כופריס סיו 65% 3נד נגוייס סנכוריס חלפתע5
 דגר כלטס וחידת טדס ניוחס 3סס פרע עעכ כ55 נגנר*ינג ס0גחס05ס
 * יברא בריאה ואם )ל( : נננר6יס סססגחתו )סהיכ טע"ס נעמס%50

 וכנר מיין י0 טלייות ע5 נרי6ס מ5ת כי 6ומריפ רייס 6נרסס ר'כחג
 כטעס פירוסס 6נ5 %0ו5ס נסס רניס סריס וירדו רנות טעינותננקכו
 מורס סי% 11 מ5ס ודקי כתנ וסרטנתן . נחרנותס 6ותס תר6 טןגוירס
 פתיחת *נ5 חרס דנר *יכו סלמס נקיעת וודאי pbD ס טליתותע5

 פי)מיס נעמס כמסר ס*דמס תנקע כ*0ר כי חום דנר סו* 3נלעסקרן
 מתפתח *נ5 כ*גמיס ונעמס סיס מנקע 'hSD וגס שתוחס ח0*ררניס
 גהחוס זס נגעו 6חרי *ותו ויסגור 5בפע פיו ספותה כהדס טיןותסנר
 לקרח* אשר האדנם כל ואת )לב( סיין: נגר% כקר ססו6גיוס
 נס %ו4 יו כספו קנק 15 מס" וטענות ענדים סס סרסנ"ןפ"

 טקר%י
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 התורהל הקרשעו
 כ5 5פרמ *ין כי עטו ולקו ע5חו *תר ונסמכו וגריס מם3ים בניתוסיג
 סיו 65 קטניס ונניס מתו 3* סנדו~ס בניו כי תיו ע5 לקרח *0רס*דס
 סרטנ"ן כתב הקהל. מתוך ויאברו )לב( : טן סכתונ נו מזכיר ס3*5ו

 פיס *ת סירן פתחם כרגע מ עססס עוטדיס 3סיותס 3עיכיססס*בוו
 בכנור *סר *נרסס ור' . 6יס טקוטס נודע ו5י עסיסם 6ותסוסגרס
 טסנ5ועיס הרח כי י"* *נרסס ר' כתב . מממס סטטדיס נכיססטוח

 קרח ולת כדכתינ ט?סרופיס וי"* . קרח ו6ת *וחס וחנ5ככדכחיג
 כהדסנטות

 ותלכי
 טוובני סעדם ונסיתי 6?רן כס סיס וקרח ולנירס דחן סקוס רקננקע :יי זעתי ו5פ. . וננקע ערף כי למרו וקןמוגינו . סלם

 נמוק לס רק ותנקע עם דנוק ליננו קרח ולת סכתוכ ומססקטרת
 :סוכיר כיון כי 5רי7 סיס ס5ל ספגי ססרופ.ס עם ס1כירו ם5, ומססעןס
 בעגמו: 5ני וחומר ק5 5ע~רחו מבלס עדתוסגסרפס
 עיצום מררי נסוקס למוריס וסם פירס"י וקרשך* כני )ב(ין

 טעם ידעתי ו5י סרטנ"ן כתנ . מרתכ5י
 בחון 5?קרינ סרת כ5י מעפם חס סקרינו ,רם קטרת מסרי סוס5*יסור
 סקדיסום כי קדם סיו ממס פי ע5 כן מעסו בטנור י"5 לנ5 טקודסלינו
 כ5י סל5? סמחהות ותסיינס נים סל5קיס *ותס סיעגס מחסנו5סמיס
 5פ;י סקרינוס כ. ?כתיג לסר כי נציגי ומנכון 5עו5ס. מועד נלס5סרכג
 :?קרינו טעת *ותס סקדסתי לגי כלודר יסרל5 5נגי ללות ותיו ויקדטוס'

Dnibביר ה' דבר כאשר )ה( יסרל3: 35ני ליוח מיסי' כדי נפני 
 5מע5ס סגוכר *לעור ע5 מוזר שול מנכון סרמב"ן כתנ . לומשרה
 lDSb" 56לטור

 לער סגה:ת טתחות *ח ל5ע1ר ויקח ופירוסו וגו'
 זכרון 15 טפס ביד ס' דבר כלסר 5ט,נח לפוי וירקעוס סמרופיססקרינו
 לונק5וס סרמנ"ן כתנ ה'. עם את המתם אחם )ו( וגו': יסר3556ני
 עטי דמית גרטתון לתוןתרגס

 ?על? סכתנו לותס 0סלסיטו ר"3 . יס/
 "ות 5תת )כס ס" ולמרו ס' פי ע5 סיס ם5* טדעתס ורס קטרתותקטיר
 נטיתס 0סו* זרת קטרת ססטקטיר יןעתס כי יחר נינר לונטטס
 נוס רלים טס סימרו כתנ הנרסס ור' . 3סקרינס 5סס *טרתס6עפ"כ
 ס-עתם נחכמס לו סנהפ5תכס *פסר 3כ"ג *סרן וננהר 5וי מנטמננחר
 נו :נלמר סטטס I':De *5ל ילטינו ם)י ירפס וכן סטקריניסםרפתס
 למרן סכנחר סלטינו ס5י שטי יסרתן בני תלונות *ח טעיוסמכותי
 ?עטם :סיהס *1 ס:ריפס גרפו ולסרן מסס כי חסנו רק סגכוריסוסוחפנו
 סיתס ו5י . כנקר קטרת סיתס לכרן וקטרת ורם *0 ססיתסנקטרת
 מקנינ סכלו 5ט:? "מר ס"ס כי סנ5יכ? ע5 ו5ל ססריפס ע5 רקסת)וכס
 נסס 5י:ר56 זס סגיך ומכס סירן פי פתיחת ע5 רמו וזס קרת5טסק
 וסנכין . סרס נמ5יכי מ5עיניס :סיו יותר חייניס סיו ו*נירס ודתןס'

 ממס טלפני סלם י5ל מכנר יסרן גנ?ונת טלמיניס סעס מסיונעיני
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 התורהג"על וזקי הטורפי'

 נטק:ס סמככן ט:רהי סנלוריס כיסיו סיו-חפגיס 53% קרבנותות6כ5
 יחס מת5ונכיס וסיו ס' 3ית כענודת ססנטיס 5כ5 ח5ק סיסי'ס5וייס
 יחם ככסניס וקטרת ,רם *ם סיקרי3ו כלס סגתתס ס' עם *תסמתס
 פרח טכס וזפ קטרת מקריני ככסניס סיסיו 05 גוייס 5ענודת ר*וייססיו
 העדה מהיך היומו )י( : 5וי ניח ע5 סי' ססת5ונס 5וי ינית לסרןמטס
 סנפו 5מ53ס וחנירו סוס ספסוק טכס סנינותי %5 סרמנ"ן כתנ .הזאת
 וסי, %חד נדיק סנינ רנים נדגר רסמית 5"5קים כח ים כי סכדסמתון
 סיסי' ונרכס מגריס ננכורי סיע כלסר נסירינדו

 סקגי
 נס רסמית יו%5

 שכמסכו מפני ניס 6ו סירן פי נפתיחת סיגם סחט*יס צמיחת סעדסכ5
 יעמס *ס זוגתי ניחד מס סעומדיס כ55 ימית כ55יות סכות וחיו6חריסס

 כסס זמן סכ5 סגדיקיס וכנוד כן סקנסס סימר 16 . ננמ5טיס סנינם
 צ56ס וסכוונס נסס יו ים5מ 5*נתוכס

 לריכיס ססס 5סודיע נסס וכיולי
 עשר שנים )יו( כן: 5ע5ות סטזדרז סול וממס וכפרס רחמיסבקסת
 ותקח סכי נהר 6מר מך5י עתר ססניס מכ55 סונן %סרן ומטס יממות
 טטס ע5 חכתוב יסרן וכס *סר hSb יסרן סס כ5יו ותכתונ 5וימטס
 סמון ניהד %5% יוסף כין חסנ -% מטות עתר במניס מכ55 סעו%לוי

 יוסף למנות יכול סי' 65 5וי סנט D1)DSססולר7
~sh 

 %ין במעורס ניחד
 נתנ טמהו. על תכתוב שמו את איום י"נ: bSb יסרבל מנעיטנין
 ועמס סכסי*יס סס וסנכרן ולוי ממכון רקונן מסנט ריס סס י"* ןמרמו
 פירם"י מרי. לבני לאורה למשמרתה )כה( 5וי: 5סבט רקס*סרן
 סכנחר 5וי לסנט 65% %ות סטטסמיין סרעפת וסקסס . סכסונס כ5 עת יקנו %51 לכסן ביסרן מנחרתילזכרון

~bcn 
 רייס *יט 6ב5 ססנטיס

 תחת שננחרו 5וי סנט ע5 דיות סו% ופירס כסן 5סיות מנבחרליסרן
 ודקרת "רנכותיו ר64ס סירוס מכיון ליסרן 6ות 5רי7 %ין 53%סנכוריס
 ננחר ספסרן *ות זס בסקריבס נסרפו *ןרנס *cb 05 ירדס 65ועלתו
 פרת 5וי נית 5כ5 כי 5וי קנית "סרן טטס פרמ כי טעס הס . כסןלסיוע
 סנכוריס סטיו רו5יס מסיו 5וי סנט ע5 *65 מת5וככיס סיו 5י וסם כובסונ

 ס5וייס: נטקוס סטנכןעתרתי
 פיניש * כהחתכם את אתן מתנה עבודת י( )יח

נסתרס
 ענדות 5כס 6יככס סכסתס ענשת וענדתס פ" וסרמ3"ן . קנסנהתיס
 נס 5כס נתתי נדו5ס מתנס ענודת 6ב5 סמ5כיס ע~נןי כענודת ענודוס

 %וכליס: ססמ5כיס כדרך 5גדו5ס ימסמס מדרסו כענין ו5תפירת5כניד
 סכינן סקוטיס קדמי ע5 לימד רפ"י פי . האכלנו הקרש.ם בקרש)י(

 קינו סקדסיס קדם כי סרטנתן וסקסס * ככונס ולזכרי נכזרס י65נ%כ5יס
 %ס5 נמכר קרוס נמקוס נ6כי5תס קומר ססכתונ מקרננות 6כי5תמקוס
 5* סס ספין סקוס ר4פרוכת טן שלניס סו% סקדמיס וקנס י*כ5וסעובד
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 התורהעל חקרשעט

6מ"
 סו% ופ" . וגר סקרם נין 5כס ספווכת הנוילן ןכתינ :חי" וא

 סקדטיס קדם 6מר חח5ס כי סקךסיס קדם נקדומת תלכסנו סקדסיסנקדם
 סקדטיס נקדם ופ" וחזר קלס קדסיס כדין נסס תנסנו מ%5 לננין מיי75

 וחטפת נטנמס פ" מכנר 5פי חטורס נהוסס ניס 6כי5תן מתסיסח6כ5נו
 מקדש לך יהירה זו-ן )מ( : ק5יס כקדסיס ע6 נ*כי)תו מיםטחוטר

 וכן 5ך יסיס קדם 1D1b י6כ5 זכר כ5 וכן 55ן יסיס סקדיס. .הקדשיכם
 סקךיס סיס 75 נ6רגס מסר כ5 נכורי כתיב וננכוריס 75 יסיסוכמרס
 יסיס oln'~S 75 עטנו סיס ובר יסיס 75 ניכר56 6רס כ5 וק 5יסיס75
 מסורס נסטס נכור נסר עם סכו55 צמני5 75 יסיס רמס נפטר וכתגסכ5

 4מ יסה % סמרומס חוק סחגופס נמ,ס וכתיג וס* לרסיססססכו
 )ים( )ך: נכור נמר נס 75 וסוק סחזס כסו קוטר 1563 נכור נסרססו5ס
 סטנת וסקוס ט5הס pb טנזרת כרותם נריח ר"6 פי' . סלחברירע
 סרטנתן פ" תנחל. לא בארצם )כ( נסח: נו יעלס ס5* נכרתכטו
 ו*זסרס . 5ימר56 סיו טק5ט כרי 5סס סיענו סעריס כי כ55 בקרנס 5ןיסיס 5* קטן ח5ק 6פי5ו 5ן יסה 5* וחיק סינטה טן כצמד ח5ק חנת5ם%5
 נח5ס ינמ5ו 5* ומר36 גגי וטתו7 ס5וייס מזסיר כ7 ואר נכסניסמזית
 ח5וקס נסעת תכח5 %5 נ*רלס דרסו ורנותינו . סכסניס ססזסיר כדרןכ55
 : ננקס 5ן יסיס 5*וח"ק

 חקרןפרשרע
 4ני תוקס נס מאטי  ת"י פ"  ההורה* חקת זאת )ב(ים

 6ת 03 טוניז סעו5ססחוטות
 קרננוח ט3ס6ר נפרס יותר סטוכין וטס סרטל'ן וכתב וכר.סרם

 כנכמס מסי" 25י וסיומות 310 כקרבנות ססטסריס  פסנז וקןממסצרהמ
 סחת וי~פרסס ססדס. פני ע5 5סעוריס נ31חת מסי* 5סס ולרקסכמון
 סטסרתן קוער כסוגם טחנות *מר כקן וגכת3ס כמניס כתורתתכניס
 ה/ צוה אשר התורה חוקת זאת ופי/: . סכסגיס ע"י הס" יסרבלמ5
 טקר6 נטי 6י . 5ט7 נסי וכסו כף 56 גנ5ס *סר טסם 561 כטו גויתי6מר

 : 5*טר ס' גוס *מר סתורס מוקח ז6ת יסרבל נכי 5% דבר סו6טסורס
 : וטכס מעיקר. סו6 טסס כי יסרו *סר 51* . ישראל בני אלדבר

 ולנר יסר56 לנכי סתסיס ינוס כן ומחר 5מעתס נמזער כן סיעסו .אליך
 קצו *סרן ושכגיס  וגחת ו5* עתתס 61טר . 5דורותס עולסלחוקם
 עכשיו 5רניס ונקבס 6ו לפניו. לסחוט 565ע1ר ילוו פניקס כימלנודו
 וע5 נסכסר סתעסס 15 סיתנוס יקתכס ניד טץ Dn~to 56עזר כיולמרות
 3עו5 מרכס )* 6פי6 )זמר חסר כחיג * על עליה ולרה לא :דעתם
bibפירסתי אלעזר. אל אותה ונתתם )ג( ? פסו5ס 35ד ע4ס ע5ס 

 יותר בסגן 5עו5ס ט6ותס עוקר סיסת )6 סרמ3"ן וכתב . 3סקמנותם
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