
 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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 התורהעלווקאל הטורפי'
 פ

 ד6מר מ6ן *יכף נספרי חנקי 3ס פ5ימ דס6 הדיוט כסן 16 גדולטנכסן
 סורקת  bSb  סדיוט בכסן בין  ברזל  בכסן  בין מ"ך  וייכ% נדו) ככסןלחורות
 כי קוטר וסולרד סק ס" וסו* 3*5עזר מתסיס תורס ם5יותס סיתםמכס
 S1bl' ליסרן נתנס ו% כסונס 4יו4 קינתן ר*ויס סרס )עומק סזוסמלוס

 כנודת )ו 4תן ר5ס 1)* נמקדסו ממכפר ססס קדום סו6 כי )נדו5תוסו*
 כסונס 50 סמלות מן נמלוס *ניו נחיי לחנכו *לעוזר 5סכתיר סיס *וחון
 ס" ד5דורוח ומסנרך מדרסן מסם ר' כדגרי סעג5 5כוגס סיס 16נדו5ס
 5עו5ס תסיס כן "סרן *תר סבכסוכס סנדול נדק ססיתס כחס כמונכ"ג
 חטפת פרת פרס נמסכת טסכם כסתם למנ וסו* סנכסונס סנדולכ"י

 יתחטאו לא ואם ( )יב מכמיר: יסורס ור' פס51ם נכעג ס)*ססמטס
 בסיר  ממפורע כמו נטיס כיוס  תכנר f/~b גומר 63 סרמב"ן פ"ונו'.

nibnluדכתיב  כיבום  סלריכין Dh1 bS כונר 1כ%1 ע-חן 14  ובזרו יוכנס 
שיפ"כ

~nDD 
 בו. טומאתו עוד )יג( פ": חס  טנbS .5  כילו מקזז

 tb~u  נטפכן 6צר ית פי' . מנה ה'  משכן את  נחחט%י  ס)* ,מןכ5
 דינר באהרן[. ימוו-ז כי ארכם )יד( 6ער: מחסר ילכו סדרןכמו

 ליס5: וסכניסוסו נמת מת 06 וין'ס נ6ס5 ממת %ס כ5 נסווססכתם
 וספסל נתוכך 6טר סנרים . באהב[ אשר וכב-[ האהל אל הבאכל

 h~x קומר S~h י~כמוב תחכיר S~bO. כ) וסוס כרכתינ ,ס נכ%וצלמו
 טינר נמיבר סיו Di~b יומני סיסר56 וכור . סז6ס וירין hDD  '1עלמו
 סטנייין י(פ6סי5יס ו5כ5 )ניח וס"ס ולדורות מיד סעלוס כי נסווססכתונ
 יומאס מקנן סמחער סבה סיע *65 ס"ס ונפסות כ4ס ע5 סטוט6ס6ת
 SSnS וס"ס נסווס סכתם ענר סרמנ"ן כתג . חרב בחלל )טז( :נ%
 וסננ5ות מסורות סססחוטות סאלטות ככנו ומת ת)) ואזכיר *גרוף *ו6נן

 )יז( כח55: סו* סרי  ססמרב יתורו מפני ההזו ורנותינו .מטעויות
 סיחן מסמם ספסוק עעסט 5כ6ורס . כלי אל היים מים עליוונתן
 ולח"כ סח5ס %ר כמנוחן רנותינו סגו b~b כן וקינו סלפו כ5ממיס
 במיס ס*פר  וייצרב %מר נגדי מסו% מייס מיס ס*פר ע) ונתןיעסיק פ" כד *5* נכ4 חיותו סתירת כ5י Sb טייס סיס מדכתינ SIDnמיס
 פ" טמא. ה' מקדש את כי )כ( : ע5יו %ין כמיס סיסיו עדמנכן
 נ' כרת סכתונ וממר . לפור קן יקרך כי כמו טמ* ס'  סקוסנבסר
 הירסיס. ניח ובטקדם מועך *ס5 נמסכן 5מיינ רנותינו דכת וכ5פעמים
  נ6וכ5 חייבכרת כבר  כי סערכן  עשי ס' מקנס 6ת כי פסותי כפיוספסר
 ניוס כתהטי ס5* מי כ5 חינ וכין כ4ו וטעחחו 5ס' לסר סס5מיסטזנח
 מטנו מקרסו 6ח כמו ס' קדמי מקוס ויסיס סטנn"Db 5 ז' וגיוסנ'

 גי כפמוטו נכיני וסגכק . ולדמיו מקרס טומרות ע5 נפרסם כרתופירס
 נמ*סי4ס וסמני נכפפ נמת סכוגע כ5 סנטר כסו נמת ננוגע סר*סוןסכרת
bS~6סר וליס פ" כי ננכו bnu1 5נכ Oih. יתחטב 51* 4נזכדיס : 
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 התורהלועקרנשפא
 צן* מיכר העררה כל ישראלה כני ויכואו )א(כ
 ר' דכת וכן סובר מתי עתו כ3ר כי מ5ימס ערס רה"י כת3 סרמנ"ןכת3

 סר Sb כן *חרי Dbt3 כדם 3י,,כיר נרן מס %כ סו6 וסקסס .*נרסס
 3ס onS~S *דוס י5* כי ככנור זס מזכיר כי *מר *נרסס ור/ .נסר
 סרטנ"ן וסקנס . %ום העור נטיס 6ים ממס נפקד ס5* סכתונוסויד
 סכתך עגסנ פ"סו*נן כ55. %חספס וא מעלץ כמו טר56 כי וסכ5

 בז  לתו סק מדבר *3 סר*) עדת כ5 ועולו ns~lre נפקוס כן5סזסר
 סודעונו ערפידיס.. 5מסקניסס יסרבל ע"ח כ5 ושעז סעי. בנין%ים
 ימרט ms כ5 ר5ומ וינכר. קלס נכדס % וק% תק נתלעס כ"ס סיוכי

 50 נסמפידו מץ סכולנו 5סודיכ ססר סר 50 ננוסס וקטרכןממחדת.
 וירב ( )ג אהרן ועל כדוחה על העם ויקהלו )ב( כף: קרוסלסרן
 : סיתם עמס כס סמרינס עוקר *נ5 נקס5ו סניכם כ5 . משה עםהעם
 עד *מרו bSt ס' קסDh 5~1 5מס ה'. קהל את הבאתם ולכווה)ד(
 סבין גס 5כס לגבסות רבויהם לרוככן קומר פס כנצחון 5כס סיסגנתס
 הבולו נינינו וכמנס ססט*יס כ5 מסתו עתה %נ5 ניניכם סרויסססכינס
 סיתס ססנ*ר אמד זרע. מקום לא )ה( נקמי: נמות 5מס ס'קם5
 וגפן ותאנרה סנלר: מעסק עתס *5י זרכ נטקוס סיו ס%שתרעמו 3* מסרי ממגו סקוס נכ5 מכס 5צי *יקמח ומיני זרע מיני  3ססמגדרת
 תקנס נכלי *וחס ססורפין *רוסס. נפרס כלמרו oe5 רען ת"ניססקדיס וכ* חננתו ותחת מצנו תחת יט כדנתינ מק טקדיס יללן יורמון
 המלו אל ודברתם )ח( פרס: מפרמה דסלק שוס תקנס סקדיס5כ7
 נקי!י.ס נסיות% סכדס 5עיכי תיקמרו מלוס סס5כ ע5 כטו סרמנ"ןפ"
 5פניסס כמו לעיניהם. ופי': כסו וכן סס5כ מן D~S יפי* סס0סכולס
 נקס5יס בסיותס 5כדס סדנור סיסים 5כיניסס *"נ . כ"ס היימכופי'
 כ5 *ת ולסרן ט0ס ויקסעו נצ0ייס סטפירס כטו 5עוכיסס וסס5כ0ס
 סכיינות יקטרו ס3* רנותינו סדרתו כטו וסטעס סס5ע פני Sbסקסן
 סם5כ פסי *5 סכדס סנף52 כמסורס מסו* ויתכן תח5ס. מס סיוונח5יס
 סיסיו פ" שימיו וכתן 3גמניססו7ברתס

 ס-

 נחינס מ5ת כי רניס עימ
 ונמ5יס כת"נ וכן פריו יין ססדס TS1 עלס סירן תפנס כמו 5רינוירומזת
 נהרס סיחס סי* נחורב סיס *סר סכור ס" זס רנותינו דכת וכ5 .וקטופו
 הזר וערס נסקס סירנעיס נסכת וכמטקס עעסס ומתנגנות פריס50
 ס5כ מס סיס ספ0ט דר7 וכ5 סרמצ"ן וכתג . מיסיו *מר ולכן ט0סע"י
 5פר0 *פמר וגס . 5פגיסס *0ר ~DSD *5 ודנרחס ולוס 5טחכסממוך
 סילפו סטים טיסיו ופ" סיריו סר*מון כלומר 5כיניסס לסר סס5כ*5

 חסר T~h ען 5* ישו סס5כ טגון כי גומר מיטיו 5סון וימרטמנו
 *גס סלור ססופכי כתיב וכן מ*עלכו רק רניס מעיינות כשנסגהחתיו
 נכורך *חס, כי פ" הסלע. מן מים להם והרצאת וקמר: ותזר .מיס
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 כ התויה על 7(קי2 דיורפי'

 והשקירה : טמנו גונכיס cn~b יומו סכו5ס סס)כ מן טיס חולי*ס0
 ממכסס סנס הלרסס זס וכ5 זכיניך וסתית 6ותס סתלוס העהה*את
 נר6ותס ס5מ*ון מרוב מ סכדס ותסח bSb סכום ית  וימק נקטר63
 נוציא הזה המלע המן )י( ומתו: סנח) כ5 נפלו ונוז)יס רניסטיס
 רנינו טסס כי 5מניכות סתימס סיסי ח5י5ס סרמנ"ן כתב . מיםלסכם
 כנר כי וכור ריס טזס גדלות וגפריות עס' דבר כ) ממנו יפ5י63

 כמו מתקיימות תמיסות סיס סמפרסיס וימרו סכור. טן נסססולי,
 כח )נו ים סוס סם)כ סמן כת3 ור"6 . נגליתיסנג5ס

 5סוליי
 רולס 5כס

 נטנכ כת 5נו ט סס5כ מן וכי סמוריס גי סמכו )מס סימרוקוטר

 סולי* *סר וסו* סו* ס' מ"ת כי תכירו רק מיס ממנו *נחנוסכוי*
 וקפי נו. *תכס סיפרכס וסו* סזס סטקוס Sb "תכס מסבי* וסו*6תכס
 נוליי סזס סם)כ סמן )ס6)ס ס,ו b//oo כורכתי

 כי 63 יס מיס )כס
 ו5פכמיס ob ISb כן נס סיס כמו ו5*ו מן בם")ס שכתוב מפרסושכטיס
 וסמו כחור גן 3נן 6ת סזכתס . סקטן *חיכס סזס כסו לנדו ססןטזכיר
 תחמנון טס סמוריס גי סמכו 5סס וימרו נקנס טס לכסות כה*וחס
 Dh 65 סזס סדבר סיסים מיס 5נס נושיך סזס מחזק סס)כ סטן ס'כ5

 טפם כטסם טראנס וססס שמכס עקטני ססס מגץ נטוריסיספ3יג
 סטנ פ" ורסן מס. נמ5 תר כמיחס לכסות לסם צ? שלןסעסממס

 יסים ס)כ *יזס 5ס6י *יכפת מ"ג 5סס וימרו וס)כימ בז סס5ע)ו
 )יב( טיס: o~s כ%י6, כליו נלטךנו סצ* מס ססלנ סמן גססוסחיט
 מפורס ויסרן בטפס סחט* 6ין סרענ"ן כתג כי. האמנתנם 5א"ל

 וסקסם סכו. ומס סס5כ *5 ך2רתס 6ותס סרוס מפני פי ודם"נהנדס.

 סלעו ם מעם 0זס נטמעכ ית ממטס "ת קח ילוס טפחי ס זס שסדי
 וסטטס ניסר סגרממ נעבות וכן סעךנןו סמטס עם נשד כצור רמנומ'
 ין נסס *ומר ו5צכטיס נו 5סטח וסוי נמך תקח %תם נספן6סר
 נדצור נדו5 סנס rb וכיד נעטס סיכס 5וסר ורשינו סס%ס סערםלחיכו
 עכ5חס וס כ5 *וסר 5סס ולוד סס5כ 6ל) מוס סכ3 כי סנסכ*ס-תר
 סס5כ נפני OQS סיפסרו bSb *ימ מסף *5 נסנור ס5וו6ס וכי3י

 ויסרן טעס ויקולעו והכתיב כסו וכן פיס עטמ 5סס ישי* יתנהלמסמס
 )כס נולים סזס סס5כ סמן *5יסס הייסדו סס!נב פני 6ל סקסן כ63ת
 5כס.סיס כול* וטס סס5כ ס*ער-'leo עד סכככישסו נמנל ש"טעיס.
 ומז* ססס בכח ob כי 0ס3כ סן מיס 5סומ* נכו יטבת rb מ צןכתווסיס
 O'D לסולת ססס יזכך ם5י דבורו כי נונס סס וחסם סיטצ דבריו 542י
 ג"פ קותי. onmp 5* סכם וזס לס כס נ"ר כ% במו .סירס*מרו ע5* נמטר ו"ט נוכעס. יי נתור *א חט* ע5* 56ט*שספריו. וינט* רוחו ית סטרו כי *וסר דק *וחי קדסתס 65 טרנס חס סס5כמן

 מתמונתו סממטכ בעו *תר מס5כ ליולי* 3סס *ערו סערך)צממ)
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 התורהלדןקר2שפג
 פחז וטסס טיס 5כס נולי* עליו נטווינו bSi פ" חס סס5כ :מןלקיטס-
 ק כ5 סס מקטרו טס5כ טיס 5סומ6 ס6מין שא ונסמ5 ס, ונר5סח5יץ
 סככם כ) ס" מסחט* כתג וסרטל'ס . גי ס*מנתס %5 טכס וזסנכנס
 סמם ח54 וסוי לכעוס כטוח ovb5 ס" ט%5 סמורים נ6 סמכו.וקמר
 Sb נסס )סגיכ מקויס וסיו 5מדס ניס מץ ומזנךו סמחנוכות?מפגי
 טספעו4ת וסו% כעס איו יר6ס וליך סג% וסכו5ס סוס סכו)ססליחת
 מ פי *ת סריתס 5סס ולסר סרכס מתכונם ob מ Osn ו5יסדנות
 יבחנוסו יעמס *1 רניגו ט0ס פייטר טס וכ) נניתיס כמד חכמים סיוסדור
 יתכ ס" "וגי הדס פחיתות נו סיין כליו %ערז סככם רמוסווכימר
 כוכם ס" %5 *ותו סככסנו וםלנחכו ממיס ננקטת כלינו ככסמסמס
 %ת קח ימר לב5 סכנין נוס 5%יו נדנרו מכעס טל%נוסו )*ו%נחכו
 *וסר סכתע כי סרטנ"ן כליו וסקסם . וע' סעדם *ת וסקס)ממטס
 *5ם' ~1YDt ם65 ני סיטנחס 5י ויטר דגרו כ) מכנרו פימריתם
 5סכנימו רצוי סים יותר סככס ע5 סכננו ו6ס מכעס נסני5 סכונהסיין
 מטעו למר רק סככס ימר bS סכתונ וגס נחנס סחע פקעי כ5כמקלף

 כעס %5 %סרן ועוד ס' כס סייחם ממרים כורך תוכחות סמוריםגי
 מרכס נכסותס *5יסס סיס מ"ת גדול כסם סיס ש5* ספסר %יועוד
 5טס טוס פחות I~Db ריסונם ונפסס נטדנר מנסיונות וננ5 תססעס
 נלמ" מקני וית גני וצת קותי )תמית ממלריס סככתנוזס

 כרייסס וסיס
 ובכין ומריבס טסס מסו* סמקוס סס ויקר* סנ%מי כמו גדו5סקלך
 פמכ ומס ס' *ח ישרין נני רנו *מר מרינס סי סמס מזס מפורסכתונ
 ני נס 6מר וממס מוסנדו)

 מתלני
 כ) ונרטו תטלו סס ל"כ ננ))כס ס'

 מקטר וטס כ5) ופסע חטי סזס נמסמס 5סס יין סרג ונדנרי מזיתסרכס
 ונר סטטס *ת קח בנחת 6מר *דרנס 656 סככס יתנרן נמס מלינוס)%
 נו וחוט*יס סטח5ונגיס *ע"פ דגר 5מחייתס לריכיס יסרר כלסר כידב
 ננמת 4 ס*מר סר*מוניס נטיס כמו מ6)תס 5סס ונוחן לפיס rbסו%
 עממור תגי נמן וכן וטרנס טסס 5סס מסיס f/3b מכס לפגי כנוררות
 נמ חלונות *ת סטכתי נסוק ס*מר 56* חנם דרך ססמיס ען )חס)כס
 חרון כלטס יהפוך חנם ילדוננו כצמר 6ב5 חט*ס 5סס וסד"כימרל3
 yspS כת רטז ונו' סטטס 6ת קח ננחת )1 ס%מר Y/Db כ6ן וגסלפו
 וסו* מנזכר סקס) 56 מרומו 56יסס ס/ כנוד ויר* סנל' טנפס וחיוגגדו)
 וסטחרת* קרח וניוס נמרג)יס תרמס כלמר בענפות ססו% ס' כנודמרלס
 מקר" שסרי סרנ דגרי כ5וסתיטס

 וירכ מרינס מי כ3 ויקליפו סו" מ3ל
 שבמ37ר. סגדו)ות סגסיוגות כס סוס סחטי סכתונ וטונס נענורס5מסס
 נוליי סיטרו נסס כחטיו סכתנ ר"ח דנרי סס מס סניטרוסקרונ

 )כס
 )כס ס' נתת ס6מרו כדרן מיס 5כס ס' יולי* מיקמרו סו6 ורשויטיס
 5ספ5י* כמסם כוסס סססס ססודיכוס סנסיס  נכ5  וט ולכוץ בסרנכרב
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 התורהעלוזקוצ הטורפי'
'Slblמ סס5ע טן טיס 3חכטתס 5סס סו5יחו ויסרן טסס כי סעס חסנו 

 וסיו סגור כ5 סם 5פני7 כוטד סנני *סר 3חור3 נגור סר*מוןנטכסס
 מכסס כי מתפרסם סגם וסיס סנור כ) עוטר סכנן כטור רו6יסס,קניס

 65 וזסו ומסרן ממס נט6מר וטשו 737 ריו 5* 3כ*ן 536 סו% סנדולס'
 נקר% ססקדם טן סגסנס כי בי טע5תס *טר כן סע5 ויתק . *וחיקוסתס
 ס6תקדם פ" 5עיניסס סס5ע 56 ודנרתס 6טר סאו* פי טריתס וכןסכ5

 es ופ" ככס סת6טרו וזויתי %5 כי 7נרי סנימס טריתס פ" 516עיניסס
 זמנן סו* 16 צי סיומינו ס%5 סגרטתס שר*5 בני 56 י651 ניס*טנתס
 וש סטסורריס. ע5 וכמנס כסו 5עיניסס 5סקדיסני סחחזקתס 5*חוזק
 כוונתו נמיכוט טיפין וי165 53ור ססכס יתכן סכעם סמזכיריס רנותינולעת
 נכור מניס פעם 5סכוח סגיסס וססממו יכונר ע5 ויתססו יתכעסטחוך
 סי סס כתיג ונפזם . מריבה מי המה )יג( במגיסם: סחט*וסגת
 סקס5 כ5 ססקסע %חד טמס bun ותריס נסן מ ס' מסר קוסטרינת
 סקסי5 וסו* תפז סנועדיס סזקמס ומס סעדם *ת סקסן 15 *טרוסקנ"ס
Dbכן וכ3 סקסן bs סס מנ*' 3חור3 53ור ס" כקמר סמם כנוד 15 נרסס 
 נכוי נסס וסע סקסן כ5 ססש נסנין סוור כ5 סס 5פני7 כומרסנני
 נקוי כ6ן 6ין bS01 מיס 5כס נוני% סוס סם5כ סמן *טר כן וע)קריים
 סקר%ס וג' . נגור ססנס ת' . ס5ע 50 *תר 55ד קנסות טכס וסלןסכינס
 5כס נוני" סוס סס)ע סמן טסס סימר וס/ . פכטיס ססכס ור/ .טוריס
 דין סכסכוסס זס כ5 ויסרן טסס סטתו פיוסעי . בם ויקדש :טיס

 סתו bS כדיין כי ני נכ נכון ויינו סרטונן וכחג . וכו' טתייר*נטקההמיו
 ע,ע סקנ~ס סיתייר6 זס נחס* צמתו כנריות טפורסס ובינו ובסרןמסס
 *סר יומר סכתונ כי וכור כוו*. ונפרן ונ6ניסוי נניע ס" כיסרכ7
 כי נעיני וסגכון . נתקדם נמריניס כי נס ויקדם ס' *ת יסריק נכירנו

 ויקסי5ו נקטר נכין 6נ5 נ5נד שרש זקני לכיני סי/ סריסון סלורמכסס
 סטיס כי סכתונ 6טר כן כ5 סס5כ פני Sb סקסן כ5 6ת וחסרןטסס
 0%ר טרעס טי *ותם סטס וחסרן טסס כ5 סגזירס נסס סנגזרסס*5ס
 וקננתי סכתונ ס6ער כענין כ~ס לכיני נס ויקדס ס' %ח שר56 ננירנו

 נר%מוגס כי ודע , סגויס לעיני נסס ונקדסתי *ויניסס ס6רלות6ותס
 מעט עוד סגתן וכמו טסס עס סכם וירנ סנה' כמו טסס כס טרינסס"

 טריניס סיו נכהן 536 *ין Db בקרננו ס' סש ס' *ת טנסיס ופיווסקרוני
 רנו 6סר טרינס טי 056 כי *מר ק כ5 נסיק ננ6ן ס" ר65 טע5סכיעי
 סו5ר7 פעטיס מכי סס5ע ענין מסין ונכנור סזקגיס לעיני רקנחקוק 1)* רסס ניסו *סר סר*סוניס 1)* )עיניסס 03 ויקדס ס' 6ת יסר")נני
 כתג . אדוכא מלך אל )יד( סלויקיס: נעגמו טסס *יזס ע55נ6ר
 ועוג סזון 0ס סזכיר 5% הורך *ין כי סטו סכתונ מזכיר 5יסרטב"ן
 ינונרך 5סס )סודוח נגויס סס והסס נננורס זועיס מסיו נענורנמטותס
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 ) התורהלעקר?שפה

 וללוג וכן כלעץ ס*4ורי טtln'DS 75 סנ*מר כסו 5ספ6% עענומעמס
 צ'רלס *ת ירסנו קמר 6ט5כיס ממות 65זכ(ר סכחוב טגסג וכן מבסןט75
 בארצך* נא נעבררה )יו( סכתנתיי כמו סטטוס וסו* יסוסעצספר
 %וכזו וננכס נסעם עמו סיטר ב05ון 5ו קטר סכ* *ענרס כמעעסיחון
 5ו סומר ולכך יכקנ עס עמר עמס ניסר טרנס עמנך סוך נססיעסס
 Sb % סוכירו 51* סרטיהן כת3 . גבולך נעבור אשר עד : ס*חוסג"כ
 סקרן כ5 3סס יקנן ס5י 17DubS ס' גתן 6סרסירן

~nbS 
 ס5י(ס כי

 ס~כירו ועוג לסיגנון *צ5 3טרמס ומרכתו ככורתו "כיסס מלקת %15סיתם
 5נו 5תת 65נותיכו ס' גסנע "סר סירן "5 הירדן יעבור *סרעד
 )ימ( : סוס במילון 6תת נעלס הסכימו סכו5ס מלמד *דוס מ5ך*מר ו5י אדום* אליו ויאמר )יח( : מורס במסכם רנינו טסס ההזכירכמו

 לעריס 5יכנם רומס מסיו 15 ס5ח נתת5ס סרטנ"ן כתג נעלהכמסלה
 סרנים זרן מסי* סמלך זרן וי5כו מגרנות ססו55יס טחנות כ0*ריעסו 51* וסכרטיס ססדוס סיעתית bSC ונכרם נסרס מ5סכנס משחמרורק

"Dh1*" סר סמים נ55 יסחו ס5* נ6ר סי נסתה* o~s וכם65 ננערות 
 Db5 סעו5ס נטכוס לכו *65 כ55 לעריס יכנסו ס5* 15 ס5ח 6וד5ס
 טקס מנסנו דמיסס יתנו ססס נדרכיק הכסרוח מימי עתו Ob1ערש
 ועם . דגר לסוס נוס %וס % ס6ין כלומר . רבי אין רק : *סר כןע5
 15 5ם5וח יחוור 5טס כי ככון וקינו בדמים 06 כי בקר מי (onc 5*ספ"
 ססט75 סדרך *ס נ5ך סס75 דרן כתג למרסס ור' מתקנס. רלס ט65נסס
 %ומס גס ls)"nb סמ75 סילוס סירן *"נ %דדע. כ55 נטס 51* נססו%
 פי וע5 טסס 5סס פירס כחסר נס תתנרו 56 מ6ז ונסמרתסגלטוו סגנותי טפי ט טס סכתונ קילר משיו. ישראלי[ ךמ )נא(כ%:
 כמונם  בגרי פ" וגו'. אהרן ארז והפשמ )כו( מעליי נטוסךטר
 6ם חסרן י,צ0ט יושמט דרך וע5 4 5*5עור 5ס5ניסס כדי נססממתכנס
 rSx סע בנדי *לעור וספרים 15 סכין חסר סטת חכוים 5ס5נטונגדיו

 סט5ו*יס: גיוס עמס כלסר סקוס ננדיוס5ניסו
 ס" סוס לועי * ערר מלך הכנעני וישמע )א(כא

pSD~עמלק כזכתע 
 כי סרמנ"ן כחב . וכו' כנען לדמות עלמו ססינס *5" סנגנ נקרןיומנ
 כתיב ועוד *חן ערן ט5ן ניסקע 0מליגו כמו ס" כנכן ממלכיערד

 סתם כנען *רן קור* סכתונ וקין ככען נ6רל ננננ יוסג וסו*נמסעות
 ר6וי סיס כי ועוז 5ננו5ותיס כגעל "רן סניטר הרזן סטעצר ס%ן"5*
 מזכיר וסמסוק יסר56 מסנטי 65חד ערד מ5ך 50 קרנו *ת ס0ססיח5ק
 לקחו כולס וספיר סמטס וחלי סטטות לסגי נתן ועוג סיתון סירן5עו5ס
 בגנב יו0נ ס" ערד ס5ן ~ס כי סו* ופ" י מורחס לירדן טכנרנמ5קס
 מסו* 5חנרון סטון יסורס גני נגנון סירדן יד 55 כנען בסרן לירדןמענר
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 התוההעלווקאל הטורפי'
 פו

 נס ונוחס )קר*תס וי5* טוינ )כרצוח י5ר*) גני נלו כי 51טכעגגנ
 נ6 כי כנען צפרן 3ננג יוסב וסו* סכתו3 סיפר ו)כן ושמע טכסוזס
 כי סכחו3 ום4פר וגף. חתן  גתן לסנדר ונדרו י5רSb 56 *חרתספרן
 ציטי עתס 6ותס והרע נדרס ס)מו וסם גייס ונתנס תפ5תס ססססטכ
 ניח 5*ו5ר סקס ונתנו דפוס 5* סלדס טן יתרס 6סר חרס נ) ם5ו0ססס
 65רן נוסס *חר4 עריסס *ת גס ימרקו סחריטו כי נספר עוד וסם)יסס/
 מנקטר כסו תרסס סטקוס מס וקרחו נדרס 6ת לרייס יסומע- מותלתר
 יסרס נני *ת סתטריס טעיר ע5ו טסס חותן קני וגני סופטיסנספר
 6ח ויכו סטכון 6ח יסורס וי5ן כענ וסס ערד נננצ 6מר יסורסטךבר
 כקן *ותו וכתג חרמם סעיר סס ויקר* תוחס ויחרימו 6פת יומנסכנעמ
 סכדוח ופני וינמסו 5נ5נח ויקח סטן צפרסמ סכתונ כורך סעחיע5-סס
 לפרם נכון נס נ מנס *רנסנס *תר עד ל5* 40 ם65 לע"פ5טסטרח
 סס וקרסו חרב קפי ונטו ולת סוס סט5ן Db עחס שרשססתרימו
 ט5ן 6ק נס יסומע סטינו סירדן 6ת ענרס ולחרי כרטס סט5הטססקוס
 תכי ססס ניטיס סוכו %ר כנכן ט5כי עם כן למהי ט5ן 6מרערו
 כי חרטם סגריר סס וקריו כן גס *וחס סהריטו בערשם ננו6סיסקס
 כלן- *וטר' וזכך "נוחס נדרו ל5ר נדרס לתהסלמו

 המקוס סס ויקרי
 סיס כלן הנזכר כ5 .ונגס . חרטה ספיר סט *ת ויקר* כתיב וססחרמס
 *מר 711 5"רן ננוסס 5כתיד מיסי' שריסס וקת .ססוכיר זולתו לחהבנת

 סי' 5י להסס ע5_ כי כריסס ולת יהסס *מר 51* כריסם יתוסחררתי
 סגדנר עריסס מזכיר tSb נט)חמס *ותם סיטיתו פריט* %5רסלרי7
 *תסס ' ויחרם סכככגי *ת ויתן 7כהיב (b~r טוכח וכן )עתיד.ע1סס
 ולת *הסס ויחרימו נידם סכגעכי *ת ויתן קוטר רצוי וס" כריססולת

 מיסרל5 מנתכו סי ניד סכנכם מנתן לרמוז סכינוייס סס הימר fj!hעריסס
 נדרס: *ת קייטו וסס תפ5הס *ת פטכ ססס כי )עתיד ומסם עתוטסס
 כיסר כי "וכקלוס דעת ל5 סרמצ"ן כתב . האתרים ורך ישראל באכי
 יומנ ססי' סכגכגי ה? סקרן יומני בסס סרגיסו בנננ וכלו סטרג)יסנלו
 מטע מטוכס מס רנותינו סדרנו וטס ")יחס. מסגיי כי סדרן נ'סס5ד יסרתי נני מגלו וכסמטכ בס וסוכו סנלו סדרך וידכ 3סס סכירסנננ
 דהמו *%5 סנ)חס וסמ5המ0 הכטועם טפורמ מסרי ספפוק מ,ס דרסו%5

 S~nP נכי בנו* ערד טון סכסכני ויסטכ מסעי 3*05 ס"ומרטפסוק
 מס סזכיר 5מס סוקסת כן ע5 דגר סוס 51* סט5מטס 5י סס מנירו%5
 סס םסוזכרס *סרן מיתה סיתס . סססטועס דרסו . כן ונ). שפמוןלותו

 וכתנ ספחס:*תת.. bSb *ינו רנותינו דרסו עבי. מטנה ו"2בתח5סנ
 מגולחים שרל5 יסיו מ5* טדכתס כ4. 3זס סהכטיס נתכוררוסרטנתן
 מש  מקמרו טפכי כט5ק כגון)נט5חקת ~DnS1?S נכת כתי טבועכ)5
 נכ) *ב5 מפנס טסס ססוסירס נמרג5יס מטקס. עפכי ונמנייט צקרצכול
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ווקרצשפז
 סוס ספסוק- פירסו ו5פ" %ים מסכג 5י-'נפקד טסס נימי מלוסמלחמת
 מסם ימהל) לותס ספנו ס,ו ס:פחס וסי% .נשו :ס" סזס סמני ממנוויסנ
 %נסים סבי ממכו וימנ ימר 5י כי- סספחמ נכור. מסו% ס:2י נכורנחסון
 סכנעני מסס סרג %3 כי %3מר סכתונ ענין ישומט דרל וע5 . וט9 נסיס6ו
 סטינו נידם %ותו סעיס כתן וכיסר מכפיס מסס כבס לב5 %וס סוססזס
 תחלס מפני.סר%ויסר56 כי סזס סכתונ וסזכיר 6יס מסם נפקד %51סכ5
 :נימר ויהכן . נקים ס' וסמע OS/ ט55ס 3סחרי' סנדר נדרו כנעני גנרכי
 5ס5חס מרחקים מקרן סני נענות סזס סכנכני- ע5 ססס קלף כיעוד

 כדי מתח5ס לותו סגניר כ"כ כחרס סיסיס ורלס 56קיס ירי ו365י:ר56
 6מר %5 פירס"י נחושה. נחש סשה ויעש )ט( CS: 5סחרימססידרו
 כחסת לעסנו נחס לעצות 5י 6מר סנ"צ מפס %מר %56 גחנת לעסות15
 15 6מר 5י ססנ"ס זס מנינותי ע6 סרמ2"ן וכהב . שמון ע5 נופץ5סון
 6סר מעלס מס 6חר מסס ס5ן כי קומר ורולס סרן 5ן עמס ל5יגה:
 סתסיר נם מעמיס סכ5 מהורס מדרכי מסוי סדנר נסוד נעיני וסנריס- .)ו

 כמזיקסגזק
  נדרכי וידוע ען ס' נויורסו :%מרו כמו נמחו% סח5י ומרפי

 עד דטותס בריות יו נריותס שתכוו ס%רס בע5י נסוכי סכ5סרפויוח
 ירפס נמים יניסו ob מסוטות סנסמות סיר וכן סמוטס סכ5ב נסוכיכי
 מ5כזכיר כרופליס %וחס שמרו וכן וימותו סמזיק 6ו סכ5נ ננו6ת מס5סס

 תפרד ו5י מסי% נטחםנס תדנק כפסס כי onib סנוםד :סבפניסס
 כי סהו5דות מפללות מנוסס דבר סזכירו וכנר 6ותס סתטית עדממנס
 זכוכית נכלי ס5ו סטתן יקונן 06 נחומיו סנאטט לחרי סמוטס סכ5ננסוך
 נסס תריס מעס :ס סזכוכית 5כ5י וימתחו וכמתח,יר' רומס סוסננגד תמלי 5י 5פננס ננגד ממיס תעביר ולס כ5נ" גורי דמות נסהןיר6ס
 ו%5 נחס יריו ס%5 סכם: כסוכי 5יסר5% רפוי סיס זס ומפני סכ5ניסנורי

 דמות 3מ:ס 5עסות סנ"ס ולוס כ55 5ססיזכירוסו
 יוחס סממיה וסוי 5רי

 סכחטה כעין סגופכ סרקם רטבי סכינים קרומי סמרפיס סכחמיס כיוינוע
 מנוהו 5קייס מ%5 %5 ו5כןנתו6רס

 נסרי
 כי טנחסת גחם סיעסס נ5הי

 דמות ו5י נחס דמות סיס 6חר מדבר יעסנו ולס סרק נחס דמותסו%
 ו5כן טזיק ב35ד סרס מזכרת כי 5:ון ע5 נופץ 05ון מלמרו ומס .0רף
 מחיס סיס וכלן נו נסניטו נכנע ממיה ססו6 סמזיק דגר ועסותנוסו

 6מר ססנ"ס ים ונמדרס וסמחיס. סממית סו6 יתנרך ס"ס כי5סודיע
 בל5קיס דיברו :סעס מכני סטעס וסוף :ר9 עמס וסול נחת 5עסות)ממס
 5כ2וד ו:רפיס ס' וכנוד נח: מסס ופרע מויקיס סני נסס 3:1חובממס
 סנהם מע5יסס מיסיר 5:ס :יתפ55 ממס ופני 5סתחגן סעס וניומסס
 סרק מע5יסס ויסיר ס5ו ע5 5סס סימפון מסס 50 נעכותנוהו ירעוכי

 6מהו3 לני 6מר וסא"ל מנחס 3עד וסתפ55 ערס וכן 5כנודו נסססנמת)חו
CQS5%5% רלס %5 וסול לכבודך בסס ס:5חתי סרך 5ך עמס 56י :5י ע 
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עלווקרנ הטורפי'
 התורהפח

 עכ-( )יר( : ס5ו ע5 גס סל'ס סימחו5 נתם וכסס 5סס מהול ס5ילדרגם

 נט5חמות ספםט דרך סרטנתן כהב . רח' מלהמורה בספר יאמרכן
 וקור% סט5חמות ספורי כוהנים חכמים ינסיס ססס נדורות מסיוססס
 ריסון סטדבריס מוס5יס 6והס וקורי סט5חמס tcs כי ס' ט5חמותלותס
 סט5ילס 11 02 ולמרו ססול נספר כתנוס נעולנ מיתון וגנורת וט5ילסטם5
 סתות סט 5%ו וכי וגו' תמנון נויו מס5 טמנס וכסו וגו' נסופס וסנ.%ת

 סכח5יס םכ5 מקוס סס סו% סנח5יס לסד וכן עז- מס . והב :מכריס
 כיסר ואגס ונסערס. נסורס כמו בסופה. ופ4: סס. וכטסכיסננריס
 וסנ ית ס' מלחמות סקריו נספר סטוס5יס כתנו טו%נ כרי סעזון5כן

 נספר סכתנו פ" 6"נ . ונסכרס נסופס ססמיד וסנ *ת פי'נסופס
 סנח5יס לסד כס קירנון בסר סכח5יס כס וכן נסופס וסנ כס ס'מנדחס
 נסופס ס' ססטיד סכ5 טו%נ 5גנו5 סבסד ונסען כר 5טוסג נטסלסר

 טמפר ריייס טניס סכהונ וסנס וססטידס סיחון עוסס bs כיונסכרת
 גג" סוי ירגון כיסט5חטות

 עד וס%םדות וסנח5יס 5יסרי5 ובפור מולנ
 ירנין %51 לרנון עד 6רלו כ5 מטולנ 5קח סיחון כי 5סס סותר"ברנון
 5טע5ס חוזר . כאררם ומשם )יו( 5טולנ: גנ51 לרנון ונסקר3כ35
 בקרנון נככסו 5י כי נקרס וסקוסו נפשו וטסם %רגון מענר חנו כיקוטר
 סטו ויין סנס סס ע5 נתרס סטקוס סס נכין וקור%, טויב גנון סו%כי
 לרנון סטענר יסיל5 גנ5 הוזר ער 5סנת נטס לסר ור"מ . בטסכיסכן
 וממרבר )ים( גירס: וטסס טויב 5גנו5 נמכן וטכס ער רסנתגטס

 מן כי פירומו בסירות לדבר כדרך קלר אסון וסול ללקסוס כדגרי .מתנה
 סטתנס וטן סילת סטתגס 5ני נחן ולסלון ליס 6רן סי6 %סרסמדבר
 כולס הסי% סירן פגי כ5 סנסקפס ספמגס כד ינטות סנח5יס וטן5נח5יס
 סריס 50 נלרס וסוי ,ס זועתי כונם מקור ו5ל כח5 נס לין ימיטוןי51
 סל5וסו %51 סגנורס פי וכ5 טסס פי ע3 מילי ניר יו רבותינו דעתכ5

 15 6מר וסססיסרל5
 6סוי

 יסטופו ונה5יס טיס 5סס ולתסס סכם 6ת
 סיחון. אל מלאכים ישראל וישלה )כא( 5מרחקיס: וס5כוטטכס
 : פיוס דרן 15 ס5ח נס5וס 15 לפתוח נלטתס ם%5 %ע"פ סרמנ"ןכתג
 סיס סדין טן סיס ירוסתס לרן סחי% טפסי בארצך* אעבררה)כב(
 סנמלי סיס כ5 סיסיס 5סם ויפחתו מלוסיענו

 וכבדוס 5סס 5מס נס
 הפן וסיס עטטיס ,' כ5 )כתסס( יכנשו.4סר"ל 5י כי טסס יזע536
 סירן ומסי% ציחר טוסנס כ5 סיסיס וסלבס סירדן טכנר כיבוסס כ5סיסיס
 סיס %5 רלונן וגני גד נכי סטנו .5ניקסוס bS ס6ס תריס ושלסטונס
 ריס כיסר כי פוג י5 סלחו %51 . חרינס מניתס סיס ל5י לדם ססטניח
 %מר %51 בצייצך. אעברה : 5מ~טס 5קר%תס יל% סימון %תמסכו
 לקהות %5% 15 ס5ח ו%5 כן כ1D"DS 5 רלס ם% נ%ןוס סיטר כסוכ%
 י%5 מיד ~bS "דוס מכסס כטו תסונס 5סס ססינ 5י קוס ס5וס נדנרי15
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 התורהל קוצו,שפט
 "יא. האמורי מלך מיהון עיר השבון כי )כו( 5ט5חטס:5קריתס
 הראשון. מואב גמלך נלחם הוא כי! יסריק נכי נו כסג5מטו עתספ"
 מ5ן כסו* 5נ5ק קודם סר6סון פ" 6ו מ% ט5ו7 לפכי עיכס מ75יסר
Stltsארנוןל עד מידו ארצו -כל אה )מיתון( ויקח ססי6: נעת 
 נידם סי6 יסר סירז ע5 רק כטון ונני מו*3 6רן כ5 יסר56 3ניסווסרו 51* קיטורי סי* נס תהסנ בן ע5 טסיגוון ככבם גט5 נתחותוהסנון
 סטומ5יס כי סיס סיחון ציר חסנון כי ר"ייס סכתונ וסניף . סלו*סנכת
 5כו 3b1D ט75 כס סיחון סנטוס נעת כי השבון. כואו )כז( :יטרו
 וסו ט5כות קנית 6ותס 3גס כן ותחרי סתור וגחונס יינון כיסחי

 . ותכונן הבנר; נס! וחסנו חמבת בולו משרייס 6ומריססטוס5יס
 סיתון סיסנ ויתרי . כלים סוט5ן לסר . סיחון עיר : תורגנס6חר

 : סמוס5יס *מרו כן ע5 קרנון עז טו16 טגני ~כד חילו כ5 *ת *סףנמסנון
 נס כתייסנ "סר מיתון, מקרית להכה מחע:כון יצאה אש כי)כח(
 "רנו כ5 "ת ויקח בו טרד ו6מ-כ מס 3ס סיע5ס למו"נ ונתנס5סיתון סי* טכו5ס חסנון וירט . נ6רנון "סר סנטות ונשי מו"נ כרותכלס
 סיחון קנסי סגלימס פ" המושלים. יאמרו כן על Sb3: וחסבון'יסו

 סיחון סחרנס וננננס מסנון נקו נלעיס נסס ומס טו"נ נכריסטוסיס
 האמורי. את ויורוו גלב( : חסנון ס6ל5 סיחון עיר ותכונן תנגסנם5כוס
 אל )לד( יסרר: נני ספני סנרחו מכומן סגתרומסו ט5טז כתיגזיירס
 6נרסס ם5 וכותו 5ו סחעטוד יר6 מסיס רנותינו דרסו . אותוחירטת
 ע"ס רבינו טסם סירק ר6וי *ינו כי רנותינו נתכערו סרטנ"ן כתנ .וט'
 1byn 561 56 יסר56 *ת סטזכיר וסוף עטו 56סיו ס' כי ודס נברטפכי
 יל6 סימון וסכס פירסתי גנוסר סיחון *רן 5יסר56 כחס 5סורש  טססי%  ברכתי סיס 5* ספסט  ירן וע5 יר*. סיס 5טס טעס כתנו לכ7מערנו
Sb1p5נע5 נס ולחס יסרתן omu 16 תת יוצעותי רלס ססס שהיכו 
 *נ5 עטטש 1' נכיבוס סתחי5 טכ6ן רם סח3 ערלו ו6ח סטון 6תשנץ
 יכוייס שר*5 וסיס גנו5ו o~ps עה- וסיף %רעי חע כ5 *ת qDhעונ
* ס5חטסי נו וסתנרע5ס,ע5יו 56* *וגט תיר* *5 15 *סר וסרס עסו מכ5 נטו ncbb מעלוקנסות  כלקפרשה
 וירא נ( )ב.ככ

 כל"
 קופון סיס 65 כי ננויס קטן סיס ימוקד * הוא רב כי מארהעם מפני מואב ויגר וגו' פור כן

 נני ספני ירסיס סיו 5כך גת .סיטי מסיו ווו5תס וסיטוריס סכנעניסכסו
 סגנטוו טס מידעו 6רלס 4רס נ6ו ס5י ידכו וסנס . רנ עט ססיוימר*5
 5סיחון סלחו כבסר נ6ר75 6כנרס 5סס סלמו כי )ס טו*נ ית חלר56
 מדין פקני סס5חו חסו ע4סס נתערס "רלס סיחרינו יר6יס סיו56*
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על ק לבב הטו,פי'
 התרריצ

 סניבות,'נו כ5 6ת נרונס ילחכו *רלנו 6ת ילכדו סלי הע"פ סעיורכ%זו7
 ויתכו ס6מורי 5ט5כי כסו כלסר סבינותינו כ5 6ת ועכרו סמורכ5חו7
 יתכן הנרסס א"ר סהטב"ן כתב מדין. וקני )ד( כונר: 5טםהזותנו
 6חר סלתונ מס וכ"כ לדין זקני *ומר 5כן זקנים סט5כיס_ חעםסמסיו
 ס5כו bS בי תח5ס סנוכויס סזקגיס קינן ט7ין וזקני טז"נ זקני וינכוכן

 *15 50 מנסיגס ס6טרו רנותינו דכת וכ5 . מריס 56י 56יוסט5כיס
 סזקניס כי 5שס 31* 5ט5מס bS מוין ,קכי *5 5ם5וח 5סס ראוי נמויןנתנן5
 נאחס וסיחון מלכיס במדין סיו מחח5ס כי והנרמס . כנייר סיודגעססס
 ומס 6רלס וכנם סדין כס ג"כ נ5חס וכן מידו קולס יקח טו"ננם%
Dn~bיקריו ולגן נמ7ין סופטיס וסם*ירס מלכס כטרח וספיר 5ענןיס 5ו 
 6סר טדין ט5כי ו6ת דכתינ וס* סוקניס Sb ססכרס Sb  כדרך טדין,קני
 ט5ד: 51* סו6 נטדין sb ניח ימות ר6ם גימר וכן תחוס ט5כיססיו

 ראוי סיס סרטנ"ן כתנ . ההיצה בעת למואב מלך צפור בןובלק
 651 שר56 עמס קמר כ5 *ת מו36 מ75 %ור 2ן נ5ק וירק תח5ססי6מר
 vbn נודכ ש5 נגור 53ק סיס וקווי 5טו*נ ט5ן %וה 3ן 531ק כיןקומר
 ענוק "חס עוג מטונ יפחת *סר 51כך . בכס מפני VbD ירי סיסורמז תקז סין נטורף כסיס לכ"ע סכתוב וקמר וננורחו תוקפונטכסס

 סו*נ כי ייתכן vOn. נורי נשך רק סמלך "ת ירחי bS כי לפורנן
 *5 סעו דנריס מני וכסו ימי56 נכי צפני יר* וסיס ט75 כלהסס טוו5י
 ויחלי טדין נעלת סטוי סטין וסקימו ינו' סקסן לחכו כתס טדין~קני
 נסתיכלם ישי* נעת טעס חס סמ75 נכלת נלעס 56 כלס סלחוכן

 פ4 הסיס 535כס. ומו5חס יסר356כגץ
 טו6צ מסדי *חד ססיס 52ק דיר*

 קטו ומם 5כס נסחכטס מנס Jh1DS וימ' סזס ככמן וכתעורר חי5ננור
 סיס נסין סתח5ם וס5* למו"נ ט5ן ש עמדרס . ט7ץ בכלתוסמ5יטסו
 )ה( סעס: 15 סנרטס ססוי נכת ע5יסס סט5יכוסו סיחון טסנסרנ*5*
 הר7 סרטנ"ן וכתג וכו'. נ5ק 50 כמו נכי פירש"י עמו* בניאיץ
 ייחוסו וטסכ נ"ך סס כי קומר נעכס כ5 תחר עטו נני *רןספוט
 סנ*מד געכץ קוסטש סכלם סקרן ען קוסם ססיס עפני ק למכירוטכס
 סכנתו פיו לי. ארה )ו( כפ5סתיס: וכונניס טקדס ע%5כי

 5סס ס5כו טוין מזקני פירם"י בלק. שרי אל ויאמר )יג(צ7ס. סקססיס הסי סגניו ממוש ר' פ4 . בידם וקסמים )ז( : *ותוקל5 ס5נסי
 % ssb סן ידבר כיסר 5סס סיער כיון כי ס5י5ס פס נינו *סרכמסר
 צ'רלס נ7ול יתרו ונס ממס סנרי ג5 ושעו סיו חכטיס כי ומטחיןרלו
 וכסס טטלריס ססולי*ס וסו* י0ר*5 50 נכורתס סזס סמס כיוידכו
 מו"נ מ עוץ זקני סומר ס% 6טר הנרסס ור' סנטונר. סנסיס כ55סס
 . סכיקר סס כי עולב סרי וימנו וכן סמ5שות נכויי ולס סעיקרסס
 וסתיכן ט6רלס 5נ5ק נ6ו סר6סוכיס סט5כיס סס %6י טדין זקני מויסק
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 התררהעל ק ל2*שצא
 ומופטיו סריו נ5ק ום5ח 5נ5כס 5ם5וה עלס כונס לקחו יסר56נכנין
 טכס חס 3נדס סם5ותיס ססס נ3ק סרי וס%צ בתירס סיין זקניושירו נלעס עור % דרכם סיס מס מ סדין מרן טול זקני עס וסככוותכטיו
 Sh וינוקו מדין כד כולס נ5ק מקפני סס5כו טפין חקני 3b1D זקניוילכו
 טדי זקני ע5 51* ממכיס וים5ח *סר מע5יסס טו*נ 5וקכי סננוכס

: 
 סרמנ"ן  וכתב . וכו' נדו4ס סריס עס 56* פירס"י . עמכם להלוךלתתי
 סיס bs סו* כי וכור  ססס  בהבר  hsnll" סיתנד5 כגורו כ5 כי נכוןוקיננו
 5ס7% 5תחי פ" 56* סנכנדיס *מריס סריס כס 55כת רמות 15 מיתןתוסב
 סכרו דירנות כי טותו חסד טיס נ5ק 5% יסך כ% חפן סחינוכטכס
 אכבדך. כבד כי ליז( : ונכבדיס רנימ סריס 4 ום5ח חור כן ע5 כן*ומר
 ויאמר )יח( ocDb: לור7מתק%ס סים תאמר. אשר וכג-םנסטון:
 נכבדים סיו סמנייס וילו נ5ק סרי *5 "ומר 51מע5ס בלק. ער_דיאל

 *וחס חומנ סיס 5י ננוסס מרוחו מפני ננכס כי קומר ותטמרמסר6סונ".
 ססזכירס 5פי נ5ק סרי Sb *מר ו5מע5ס נ5ק כנדי 56 *מר 5כ7לסריס
 ססזכירס ניח* וסתם נלעס כס מו*נ סרי ויוזנו דכתינ סריס 53מוןכנר
 )כב( : נ5כס כס נדנרס *5* כנדים במסון מזכירם ספינו סריסנלסון
 יסכת Dh סגנון ימר ר"* כתג . ההדש הולך כי אלקיכם אףויהר
 5ססינ ים 6תס 5ך קוס 15 6מר *יד כמסם ח5ד 5* 15 ס6מר *תרטוכן
 ולפי . טסם נכבדיס סריס סינופו כך סר*מוניס כס סי75 רגס 5* סססכי

 )נ5ס 5המר*5 *טר סמם כי oln)b 5ך ס5ח כסו טכסו כי כורן "יןמעתי
 סמס *ת מטס סי5 *ז %סיס ניפחס *טרו רק סרטינו )5*( וסםרם
 חמנ רק כמי דבר ססס יוסיץ טס ולדעת  יותר 13 סיס נורך מס וטוכן
 פיטר טס כי 4 סוס 6ינגו וט וכ5 סרטיכן וכחג ע"כ. 73 ס*ומרטס *5* תדנר ס5* 75 נסמר רק onb 5ך 15 6טר וס"ס. רכס מחסנס53נו
 סכס 6ת תיור ל* כעסם ת5ך 65 15 קמר סמס כי כן Yh(1סנ*ון
 *חר" סריס כס 5ען 15 סחיר ויין סכס 6ת יק55 מ65 ט754 סככוסנס
 *ינה *נרסס רן סיטר וטס . ססריס כנוד ממרון נעבור 3י75 מנכו51*
 סמס סיכגס' וח5י5ס ססו56 כקמות נענור דבריו ושע 36קיס מינחסנכון
 יק45 ם5* ססס מנכו עתח5ס כי בכיני וסיכון . בו רצות יתן יסרנדנה
 חמלו 5* וסס יק55ס ט65 *מר כטכס י5ן ולמס סו* ברון כי סעס6ת
 ס6מין 5* סב5ק *D'r5e "3 דברי סודיעס נ5כס כי ונידוכ *חר כונרט

 סדנר *ין כי *ותס כנס ונלעס סכרו 5סרנות כן מכוסס חומדווסיס
 קותו מס'ילוס כון ממגו ShC'1 ס0ס ניד "5" ברנונה "* נטמון30וי
 5ק55ס הוכל 51* סו* נרו7 סכס כי סודכתין כנר 15 6מר וסםס'ויכסס
 כטפס נ5כת7 סיתרלס כלומר ניו 7353 75 לקרוי 06 *5ין ח,רוועתם
 ס5י טנתכ5

 1*7 *תס 75 קוס תחוס סודכתס כ*םר כעס *ת חק%-
 סתנרכס 6ות7 *5וס ob מפי' תעמס "ותו *5י7 6דנר 06ר סדנר*ח
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 התורהעל1:לק הטורפי'
 ב

 סודכו סחרי כטכס סי73 טתח5ס ססס רזון סיס וכן טנ5ק תיר%5%
 יתנר7 לפניו סרלון כי ילוס כיסר כמסס וסיתגסג יקבס ס5י%וחס
 נ5ק זמרי כן כניד 5נ5כס סיס ובנס מגויס נניף מפי ימריץ Dbסינרן
 טנת וע3 סכס ית blc 55Ob טנת וכ5 כטכס 5י75 קותי סרמסוזוטר
 נו ירלו 5* ודי: כן 5סס קוטר סיס ו6ס ס"נרכס T~3s דתי - ילוסס6ס

 3י3ך חפנו וטרונ 5ק35 כדי 56* נו חפליס סיו 65 כי קוהווסיו'מניחיס
 ק כ5 מפנס 5ססיס רולס כ6י5ו כקזוס 5י75 טימר 5%" זס לודיעס%5
 נוס סיסיס וכור סוזן סיס 5* סודיכס סייקו סו* סו5ך כי ס' %ףהרס
 רמות 15 סכתן חסנו ססס גרסות וסו* סתם עטסס נ5כהו כי סםסחעו5
 כפי סכם *ת תיור %5 תחוס סיטר טע0 בו חזר וסנס סעס 6ת5ק5)
 נטלך כן *חרי כי ייטרו DSSr ס5י כור יריו וכשהר D~S ססגידטס
 ה': מלאך את האתון ותרא )כג( נרכוס: כסת) נסס יסח) "ועוז
 ססכ3יס ס/ ט5*כי כי נכעיס 0ט65ן סריתס )וסר 6פסר 6י סרטנ"ןכהנ

 %וחס יסיגו 3נני6יס ירקו וכיסר סכינים 4וס סירקו גו? %יגןסננד(ס
 יר"ם ט%3 וכ"מ סננו6' 5טע5ת תניכ כיסר סטסכ5ח סלעךנטרקות
 ודכת חכטס סרנס ריס וזני כסכין 53טן ילי %סר 1h5DO וסו"ס3כנור טפחי דגר נדרן סרגיסס כי סיתון ותר% לפרם תוכן כן כ) נחמסזכיני
 שלופרה וחרבו ס%וער: וטס סהיות. ע5 %31 סטחסנס כ5ס6ולר
 סריס ספני תפסוק פ" bSb סט65ן %31 סחרנ %3 סר"תס 5*בירו.
hhlh?~5עחוט נתין כיילו 5ס כריס גדו5ס חרדס חרדס נס לסכות נכון 
 5נ5כס %סרס סדנור סנור% 05 ססס מנם 6ירכ כיסר כן וכ65והס
סססכן

 ססכנח-

 ו)"ונסס כן עכס כמתם )עס ידעת ם3" כס )7 לכמות
 ססגתס כ5ת0 %3 כי לגדי כוסך מ65ן סנס 15 -שמרס 51י כך נסנכסתס
 6ף יוסגו *נוס נווטות סנר*יס ססט65כיס נשטר ופס כ55. ,ס)דכת
~)Sssוסו% נ3כס ירינו 65 6י7 %"כ סנסמות bS %56 נסנוריס סכס 
 ל% כהדס וריתס סדנור נס ססוסץ סי כיניס נססגת ססוסץיתק
 כו5ו סכנין כי נידוניס כיסר ס6הון עיני *ת ס' ויג5 סכתונסזכיר
 רצותינו 53% . נדנד עיניס גינוי נקר% ותיגו חדנס כנרי%ס גדום נסנ"תון

 מי 5נ5עס לסריות סכס זס וטכס . ספס פתיחת חץ ננסים סזכירו5י
 וכיס סני3טיס פי פתח ס"ס כי 5סודיעו 5%ס יחוס סי 16 קירס פססס

 ס%5 3סזסירו כרלונו 5דנר נפיסס ימיס גס סטדנריס פי כרוונוסי56ס
 אשר )בו( סיס: וקוסס טנחס כי נסס ויק55ס וקסם נחם *הרל7
 מוס נדר נתחלם סר%סו קנות סיטני ושמאך* ימין לנטות דרךאין
 וקטורת יסטכ3% לנני סינטס מיפן ומטסן ימין לנטות יכון וסיס טוסונדר
 לנני פיטן %חך 3לד %56 לנטות דרך סיס ס%5 מקיר 56 ותלחןנסניי0
 ומטפם יטין לנטות דר7 *ין *סר ונם5ימית לעסו ס6חד 5נד סינכסילחק
 ררך. אין אשר י פסול נסס נט%5 651 *טת זרכ סכולו יכקנ לנניפיטן
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 לולקשצג
 003 רמז מסטן ר6ס rh כסו נשריו פיו %31 5ר כמקוט סנ6תסיכיון
 טכק?ס ניזוק וקינו נרלס )סכים נר"ס וגינו נתוק *ינו ס)ססמלמרו
 בלעם. עיני את דם ויגל נלא( כיזוקו: %51 וריו יחדיו סניסססס5כו
 סט65ד 3ר6יית היניס 5גי)וי גריך סיס כי כגמוד סכתו3 טוס סרט3"ןכתג
 סמ5רית וסנר 56יסכ ננכר )כנוסס סגיכ bSn נמי סכתונ למרכלסר
 וטס סקוסם נכור גן נ5כס סכתונ קרלו וכן נכני*יס כן יימרו%5
 ס' דגר נקסמיו סכתידות ידיכתו קר6 *5י ס' ידגר כלמר סכתונסימר
 נר%יית עינים 5גי5וי ,כס כן ולחרי מסו% QY53 15 נ% יסריק וכנוד36)

 כטו ומברספסלן
 ונסוי

 ו6חר יסרק) ~נוד וסכן סדי מתא למכלת ע5ם
 סרגו סקוסם נעור 3ן ננכס וקח נתיג כן כי קוסם סיכ )6רלוססנ
 סרמנ"ן פי' * הררך ירם כי )לב( : ס' ננניל ין מיסרתו וח5י5סנחרג
 ין* ע5 כמו ע-ות למון ירט עיניי לגד 6ותס וכ-ות ורכו ירט ססו5ןכי

 oa טחת רמות סיס סס5יכס כי וסכנין קותי יכות פ4 ירטכי.רסכיס
 סכם: חת סיק55 דכת כ5 כמפס נ5נתו 6ותס כיות נ5כס %נ5סנכנן
 . ספני טנטתס )ו5י נו פירסו סרט3"ן כתנ מפני( נסתרה אודיללנ(
 כן ע5 סנסטוח כטנסג ס5ופס חרב מפס כטתמ %נ5 סכנין טס?כס ע* נו ר%תס %ו נמ5ל7 סרגיסס ס%תון כי כמסמכו סו4 רכתיוכ5
 כי  מאי נטתס ונסטן לפני וכטפס הלתון ותרקני 5ב5כס סט)6ן*סר
 : נ%תון 651 בל נתון .סחט% כי סחייתי 6ותס %נ5. צקתי יותן לסרוג6ני
 %חר סיתת מסמית טסמכ גס מ5ת *נרסס ר' כתנ הרגתי. אוהדבם

 *ותכס סרגתי גס למר כלסר גירס גס מ5ת lJD1k l'br- וכתבחךברס-.
 ולס 5סניסס סטית סיס מ5י 5%ט* סחייתי ולותם כתיג דס% סימוןכס

 (tDU 5י מלס ופרס 5רי7 כן %ס DD53 6ת וסתיס ס6תון טחסמגטתס
 סכול רם-י נךנרי סו* נס טות *)ל מלתון וסחים לב5_:נס סורג.סיס

 וענרתי 5ן קמטן סעדתי מס כס נס פ4 %יתכס סרגתי גסכמסורס
 735 סככנס ")% 75 סיס % סנטתם כאס %נ5 %ותן סורג סייחיכליס
 ומרנתי כלין כולו סחט* כי קוטר סחייתי ולותס וטעס %ותן סרגתיו)%
 טונתן מפני סכטתס מס וסנס . מות חט6 כ4ס 6ין b'o %נ5 נוקותל
 סניל 1)6 . טונס תחת רכס 6ותס וגט5ת חנס %וחס ומכית 55רכסה5ל

 חומניס סיו לנ5 סיכון נכסית וריו מטנו כתפרןו ס5ל נכרכי וככוןרדו ועי ומהכס לפניו רוכגיס oon %ו סוס סמכסס נ5ק סרי רדו Dbסכתננ
 סמוקן דנר רדות כי *9 דנורס ממכו ו)% מרכות סכימות כמנסגתסיס
 וקמרו תטסין וסיו *ותז סרלו *מרו ורנותינו 5נ5כס. ותניס גילוימסיס
 סכתו' מדיבר 5* סקולם טדברי 6פסר וס וכ5 טתס סדנרס מלמרג"כ

 סרמנ"ן ל הדבר. את ואפם האנשים עם לה ללה( כ)):נמית/
 *ותו *5ין %דנר 6סר סונר 6ת ולפס סינמיס כס 5ן 15 סימריתכן
 נכיני7 רכ 06 וקטר סתודס 6מר קמרי גמי %י . 5סס תודיע חסתדגר
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 התורהעלנבלק הטורפי'
 ד

 16סרתי סת,כור ונוונך חטין כ5 טחנתי כי כטפס 3ד 5י 6מר 5י6סינס
 סוסרתי67סר

 וסולרי
 לכמות כטסס- 75 15 סייטר יחסונ ס5* כן 5י קומר

 באתי הנה ונורו: גתח5ת 5נ5ק ננכס ס6מר חסו . סטן סניקסוטס
 אוכע-4 היכול : מכס נכגין 0ב5 סורסיתי נ5נד נני6ס כלומר .אליך
 נין אדבר. אוהו בפי ה' ישים אשר הדבר כרלוגןי מאומתה.דבר
 4 יסונס תמפון 3י ו6ס נכנייניס סמינר החפון *0 נרכס ניןקרס

 סכלנו העם. קצה משם וירא נעל במות ויעלהו )מא(עכתס:
 מכתות כי טסם כפסו תפרד 51* נק55תו כליו חיכוין כרי ירתכו 6סרנטקוס
 וגח כיכיס 3" יסנ סחכסיס טכגין כידוע סר*ייס נכת ואיקס לויותסגפם
 רוחות 5ן' חוגים פיו כי סטתנס כ5 6ת ר6ס bS כי סכתונ וסגיו .גרטיס
 קוטר חשם bS וכולו תריס קנסו 6פס נ5ק 15 6טר סמנית ונפכםסעו5'
 6נ5 קלתו טט7 סמונכ דגר סו6 *ס כולו 6ת תריס 5י סז6ת נפססגס
 %6י ~ק וחסנ מנס כולו נכריותו סקוס 5י 6ק מ חוכן 06 טמס 4קננו
 ? לדכאו תפן ססס *ין כי וטוניס לדיקיס קנביס 7ג5 טסקלוומ Dnb3ים

 ויחמוס יחודי סטתרגס ינרססתרגס כתגרי שפו* דלך )ג(כ3
 כלמוחיו. וסופו מגורת 5נ נכ6 כמו6ומריס

 "מר סננו*ס 5טכ5ת סגיכ ט65 נסנין . בלעס אל אלקים ויקר)ד( י Sb: ט5ת וחסר ספי 6ל סס5ד פ" מפייס ע5 זו) סגורת ססו6וסכון
 Sh *"יס וירי 6מר %כך ימרט לכנור נחקרס *5יו סנ6 סימתזס

 המוכחות שכעה )ד( 5ק: 56 *5קיס וירי 6נימ5ן Sb *5קיס ויר*כהו ססי* נמדרנס נ% ס5י בטי רק ננני6יס יומר לינו לוס סלמון כי53כס
 ורלמ סירס נקרנגות ס"ס nbD סרלון ל5ז 5תת 53כס כלסערכתי.
 זס נאנח ו6ע פר ולנכס 53ק ויכל 6ער ולכך נסס כלטו נ5קסינזכסק
 תפלס דרך כרכתי סמזנחות סננתי 6ת 56יו ויקער ופי' . זורק חססוחט
 ונפוץ מזנחן כ5 קילון יכלו ס5ס נקרכן ס5ס כזנת לפניך כרכתיכקוטר
 טכ5ס נ5ק סיסיס נמס רלס 5* נתסיס 5קר6ת 5י75 רלס 65כקמר

 נמוגת ו*י5 פר ויעץ סכתונ *מר %כן נעמסנתו יפנן ס5*נקרצנותיו
 וסו* כן כסס רכתו לפייס כי oD1h סכ5ס סנדק ויתכן . ממכר נלעספ"
 כי מפרסיס ש בלעם. בפי דבר ה' וישם )ה( תפזי כור מס3י
 נטן 56 סוג 4 ויטר יפריס *חגו ט% ססס Th נזנוש נכעס  עכ5*
 כיקס ישטרו רנותינו דכת ק ו*%י טציך סונרים וילכו תדגרחוס
 סוסכ כתינ וט* בכיני נכון וליס . בלות כסער סקעכ כלידס פז06
 סדבריס סי5טדו ס5ימוד ומס סכס 0צ5 יחוס סדי טקס למר *5פטרי
 נמ *ת 5מ7ס כער דגר עסס יעיל 51* שכת 51* נפיו *וחססינרוס
 ג5 ,ס קדסומס ססכעיו מסר . קרם כבקררי )ז( נפיסם: סיטסימר56
 וסת מס ש% 6ת *4 תכנך 6תס *ס כרית ש4ו שהתו טגנםחס

 ססכ5י~ו 5פי פ" איתנו. צורים מראש כי )ם( 5רכמ: מפתסטטוס
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לולק"צה
 *ונוו ודופס מניט יני מננעות וען מריס מרתם *סר לרצותו נע5צטומ
 כמו *14 סו6 סיהמצ צחר נוי עטו ויק ידוטיטכה

 סדרי
 כמטתקנ)יס

 vnb וטספט *מת תורס כקם *15 *ב5 *חת טחנס לכיוסו רציתשממיס
 4 קרס 6טר כן הב5 ויסרה יכקנ נסס גה ושק סם *חך ועי5סס
 קטר "נוחס וסטות סנכנד ממס 5סס סזכיר כי יסרק חוכמסישנקנ
 סס 15 מזכיר סיס %5 נ5ק כי טטותס 5סס נחס הטס ננוו עםפסס
 קוער וסמונס *ותם ידע ס05 נסס כטתנכר מט)ריס ים* כס חקהזרקו
 נדד נטת 5עו5טיס יסכון כן 5נדס סונן כתם 6ותס רולס חגי כלסרכי
 סיטפ5 ו5* כליו סהגנר יוטס ויין DSIDS לריס יסה וסו" 3pYשמן
 ימנו hs 6סר סירן נעפר סנמס5ו . יעקב עפר מנה מי )י( : 46'סו6
 *רגע מחנות 5מנות S~1h 05 וגס י ישראל רובע את ומספר :טרש
 )ט1( : סיומות כסקר ודינדון נגיסנס וייגס נתייס מח5קס מסרהגעותו סיסי . כמוהו אחריתי ותהי : יטכטו ו5" 5כו5ס סירנו כעוטרינ3שס
 416 חוסנ וסיס סדין גמזת "5יו ניס עתס כד י בלעם אל ה'ויקר
 רחטיס נמדת "5יו נמס כתס ינ5 עונותיסס נסוכירו קבס כ5יסס)וחו5
 נעיני טונ כי נלעס וירי מנקמר וזס כנק נסוס 5קעס יוכל 05 כיידב
 טס ע5 חוזר פי ביעקב. און הביט לא )כא( ימר50: *ת לנרךמ

 *ים ר0ס 51, ניכקנ "ון *דם רקס 5ל כי וגו' לקחתי נרן סנסס*%ר
 SD~I יון נקר* ססקר כי סקר ועמל *ון ועי' . כונ ורנר עמ5ניסר*5
 סנ)טויתי כזן *סר ומעגין סעמ5. רק סטנו o1b5 עיע ס5*גענור
 ונרכותס נטחונס SQ "נ5 נכ,נס תוח5תס וקין סקר נטהונס ייןלנרכס
 וחרוכת onr ו65 ימצ bS 6מר עטו "דקיו ס' כי וסטעס 5גנ1)סיתקיימו
 חוקך 15 סיס טמ)ריס *ותס נסולי*ו כי- 5עו5ס ינודח ט5* נו נגורט75
 וקן נרכותיסס כ5 יחקייטו 5* והיך נסטס כ5 כ5 ריס כתועפותגוע
 נכנור סרטנתן כנע ביעקב wm לרה כי ( כנ ) : וקסס נחסנסס
 5שם כסריך יכותם 6ין 5ר *סר גן ע5 קסטיס !ו ס5ח ע5ק קוסםסיותו

 נכס *5 פכ5 מס ו4סרי5 4כקנ יפטר כת נכ5 כי OD~3 ו5י ניחס5*
 נטמס5ת ואינס ססס ח5ק סס כי והטונות כרכות 5סס מ)" סע5יון טפיכי

 וסכוכניסססריס
 ונתננ"

 כלניי כי כ5יסס
 ~רי יתגס* כן ואמרי יקום

 *ונקבס. כדנרי תימן ט5כי דס וימתס טרץ י"כ5 כד נערגו יסכוןו5"
 מ-ו "רנו יקחו ס5" יודגנ סיס ונ5ק כנען "רן סירוסו 15 6סרוהנס
ו5פי'

~'Db 
 סינ)ח סיק35ס רולס סיס כנכן מלכי לנגח ססופס 15 ס"מר

 InPh 56 6טר כן ע5 מסם ולסכות נס 5ס5חס  יונ)  "41 *ותססו6
 "5 6ים 5* 15 "מר מכנר נרכתו סיחויר 5* טסס 5י וקנותו *תרסקוס
 "נ3 נח5תס מסי* כנען "רן לכנוס כתידיס( )סס סנס חסנ "נ5ויכזנ
 ס5קחו טס כ5 "4ו 5ססי3 היוכל כניינו סיתס סו . סחרטס עדססכוס פסו" נסר סיוסנ וסכנעכי הכמלקי כסו כלסר "כיסס 6ני ס*תננראפסר
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 התררדיעל ק לבב הטורפי'
 1*41 ס31תונו ו' וינן כתג סנייס ונפעס . בור-ה לי בנה בלקארם בלעם ויאמר )כס( זפתת: נדברי מפורם כיסר למו"נ ומיסרמסעזון
 3ן מנרכס "תר *נ5 יק55ס Slb' מקוס סיס כדיין מניס 3פעס כיסטעס

 : 35נותס נ5גנס לוסו חסר נ13י1כמונהות ונתעלל נדגר תקנס "יןפכמיס
 * נחשיכם למראת כפעם כפעם הלך ולא )א(בבר
 וסיס כנחס 5ק55ס ורולס מנחס סיס סר*סונש נפעמים ס סרשנ"ןכתנ
 "5יס ססניונס נמעטנו 51* לננו"ס נכווגתו 5" במקרס "4ו %סמם
 סנרו 5כס 5סרכ נטר*5 קסס ו5* ניכקנ גהס .65 כי 5ר ג6טרוכיסר
 סס יסריק לסר סמובר Sb פניו מס 536 5קר"תס ס5ן ו5*סנתסיס
 עמס כלסר ססס מקת סדנור כ4ו סיחי כפסו 5סס ויכון 6ותססיריוס
 אלקים. רוח עליו ותהי לב( : 15 *מר כן ע5 15 סיס וכן פהבעינועטר
 *ת יתן מי ימר כלסר 5נני*יס סי* כלסר ס' ץ כליו סיתס עתםכי
 )ד( עלמו: קר* כן וכ5 כ5יסס רוחו *ת ס' יתן מ נעליס ס' כסכ5

 . יחזוה שדי מחדה אשר : וימר . סו* גני* כי . אל אמרישומע
 Sb ו6ר* נסס סנ6מר סר*סוניס כנ3י"יס נ*ספק5רי* *חס רקסבי

 מחוס כי מ0ס למטס נמדרגס 6ו סדי Sh3 יעקב ו56 ילתק 56שנרסס
 *ננ נקר* נעמ5ק מ5ך כ5 מסיס ויהכן סרמנ"ן וכתב . סוידו סרססטו וקר* סו* ענו5ק מ75 פרם"י מלכו. מאגנ וירם )ז( מד: שיננועיי
 רתוק כי כסמו ~lbD ע5 סיוסניס נניו ונקרינו כן נקר* סר*סון מ5ךכי
 ברח ועהה )יא( : ננטן נולר נטרם נססו 0רמע סס סנני* סיקריסו*
 *רור "ורריך 15 סימר נסביל יותר 5ק55ס 15 "סר ל6 . מקומך אללך
 ויהנדס סי6כ5ס עליו סקמיס לריו כ5 סכ55 לריו י"כ5 15 סימר נם3לוגס
 לריו כ5 ע5 15 סימר כיון "נ5 כנען מלכי ע5 "5* 15 "מר 5* מתח5סכי

 סרלס 5פי סרמ2"ן פ" . איעצך לכה )יד( : 5סס יוכן ס65 ידובסי"בדס
 15yb 5כס 5ו ימר 5כך JblD פיתי ומהן כוכתינ "ומתו פורכנות5וטר
 5כס פרסעי . שהריס יסטעו ס5* כלס דרך *הד 5לד 5ך *וסרכלומר
 5ך יניד 15 סימר בכיני ומנכון . וגו' יכסס "מר 5ך יומר ועוד*יע75
 ושת כמו היכיס נ*הרית 5עמ7 סים מכס תיכסס 0' יען *סרסכלם
 . נוען נקר* סכלם הטומע כי שיעלך וימר סירן כ5 ע5 סיעולססעלס

 טתת5ס נעתרות מוסיפות ננו"ותיו כ5 כי ממסית לימות nbloוסגנותה
 וסרגם סירן כונםס 15 סוסיך ונסנייס ונהותו ירמס ה5ק ס0ס6מר
 ע5ך וסעמידס סירן ע5 ורנו פרו נקרן סנתס ר6ס ונם5יסיתט5כיס
 *גג *תיגלה

 ותנם"
 דוד סריס סמיכות עוד

 מתנם"
 וכהס 5מע5ס עד

 וימר משך מענין מרתיק ולכך סטמיה יסות קריות סוסך ו6תנננו6ס
 וסוסיך סימיס נשתרית 5סיות סיען ס' כלת מושת וט' עתס ו65*רינו
עתס

 מס פ" פ5וני ועת לני יוגע כ*וט' עניון דכת 'יודע עלמו לקרוי
 סנ*מר סמסיהנעגין )ימות ונסחטי פיו ע5 יגיד bSc לעריס אפי'נ5ט
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 התררהעלבילקשצומיי
 טם5י וט6 נסן .,ולמר . עי bDIDS hS 5ינ* "מקו ניני נחס יהסי

 סר*סוניס פעמים בגוסס אזכיר כלסר סכנו6ס Dhi ססיתס סטיר bS1ויתמר
 סיס כלסר ס/ יד כ5 סיתס כי ידוכ 50 *מרי סומכ כלוס סימר כיוןכי

 סירן מקלס טרה יקנן סמסיח כי נכנור . כוכב דרך )יז( :נסויסיח
 מסו* *מר . סממיס מקנס נרקיע סדורן לכוכב סמסי5ו סירן קלסננד
 יפסול: סנט ממנו ויקום כממיס מקלס כוכנ מערוך רחוק קמןרולס
 כ5 *גי ססו* 6וס גן שרה. בני כרם וקרקר מואב פאהיומחץ
 טרה נץ יפול 5* עמו כי 5נ5ק 5סודיע מו*נ פקתי וס~כיר .סיומות
 מו"נ פיתי ופ" . סמוקו סם3ט מיד ינל5 5* סימיס נ6חרית *נ5כחס
 ססס 6כ',פ מזו מו"נ ינל5 ו65 מת נני כ5 יקרקר סמנם ~ס כיקומר
 ארום והיה )וח(  מסרה: ולו.י~זמו  בלומופ סם 5סס ויק פיסקגולי

 ניד סיום נ5ותיגו כי תסיס סמסיח סנה *ןוס מפט ע5 גב*ירשום.
)רומי(

 ססו"
 נימר וגו מ5כותיגו כ5 סמו5ק סו* כי *דוס וס,כיר מ"דוס

 ס5* עיר מכ5 פ" מעיר. שריר והאביד )יט( : יימן מ65וס51*וס
 סת בני כ5 וקרקר 6מר מתח5ס כי נכעס גניר נסוס מריך ססימסיר
 סננו6ס 1*ת כ5 פ" 6נרסס ור' . ופקין מרין יסייר ס5י *ומרוכחס
 ננ* )מו6נ( פקתי סס~כיר ובעבור 5וט נני פ" סת בני כ5 וי"מ .נווד
 יסרסון סמגצת כי מפרת וי"מ סת תמופי מסירת וסוף 5וט נני כ5גס

 נסתכל פרס"י עמלק. אח וירא )כ( סמדינות: כ5 סיסרוסופירושו
 נרים שסיס כפמוטו ססו6 יתכן פ" וסרמב"ן . וכו' כמנק 350פורכטתו
 סיו גנוריס כי סכמים ר6ס גחסנ פי' כחס נויס רימית סו" כיוימר ססו* נסר סיוסנ כמשן כנגר  וסביה  סימימון פני גנ5 סנטקץספסור
 סולר7 וSb~v3 *5 5ס5חס נזנו כ5ס 5* כן סי5מ5* 5מ5חמס חי5וקנסי
 15 וקר* כנח ונגס 5מו5סתו כפיו ולנסיקות ו5תפ5ס 6נמיס לנחורממס
 יענד ויחריתו סכמיס רימית סו6 כי *מר ולכן גדול 5גס וחמנס ניסיס'
 את וירא )כא( כמזק: ;כר *מחט מחס כי סנ*מר כסו מכו5סיותר
 וייסר  ממלו וים6 יומנ סיס עמלק כס כי 6רלס 6ת כן גס סריס -הקני
 מום73 "יתן עלס 3דר57סס

 סיס ונסלע ייתן מומנ7 סיס כזומר וגו/
 מוסנן *יתן 3ס5כ ותסיס כמו חספס פן כמלק מחוך וחרד סתסורקנך
 נני *ת סתמריס מכיר כ5ו מ0ס חוחן קני ונני הנקמר כמו ימריץכס

 כקומר . קין לכער יהיה אם כי )כב( : וקמר . מכס ית וגו'יסורס
 יסריך ינקו כשסר כי עמסם )בכר תיבוס "ס כי נימר") נ3ו"7 תפחז"5

 'r~b מתי 3ד כלומר ' חשבך אשור מה עד מיוסנ: סקרן *תינכרו
 ו6ס יסרטן כס מידו הג56 כי 5כו5ט יצריד 65 ודיי הסנן סינורסמן
 סינוט *מור כ5 מסלו ונס* עונד. כוי *חריתן תסיס כמלק כסתסיס
 מינו" סכמיס כ5 כ5 וסכור* סנדו5 ס' מיום סינל5 מי וצין כתונס

: 
 עבר. וענו . מנזכר . אשור וענו : רומיים ומס . כתים מיד וצים)כד(
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 התורהעלב:לק הטורפי'
 ת

 יסיס נתתס עס הוא. ונם וסגולס: סמג5יס סיענו 5וטר קרשססס
 סרניעית סחת טס כי כחיים נ"ובדן דבריו סס5יס ופנס . נסוף יונדעדי

 סרניעית ייתיסכי רנותיכו מצנרי מפורסם 7נר ונס ממסיח נידסתכרת
 ממסען ניד תענד מסר וסי* סנ5תנו )"סי( יומי סו* דגי"5מריס
 וגו' ותרסיס יושע יון בני וכחיב ולע"ג . נימינונמסרט

 56ט"
 סכחיס

 ותרסיס 56יסע יון וגני סענין סיס כ7 סש5יסית סחיס וטס יון נזיממס
 וכתיס סקסית מוכות וסס DC'3b יון סס ע5 ונתייחסו רניס סיוס65
 מ75 עד מ5כותס סתחסנ וסי* רניעית מ5כות ויחמנ עמוס גנויסיס

 ניסר56 החרס DnS)c גויס ריעית פי' "ניסם ור' .. . בידו ותפוףממסיח
 יתק. ועד מעוץ "סס וע,- מקש סממית מ*, כימי "ונד עזי"חריתו
 קין כנער הסיס כי ילי5ן 5* קנך נם5ע תטיס לס "פ" קנן נסלעוסיס
 ופי' נקנס קון ולסור לנער סייח oh כי יעונן 65 תסנן *5ור מסעד

 סיענס ינ* עת גס *מר סקכי ים3ס מלסור ס~כיר וכקיר "סורומהנס
 סיסוס 5לייס  לסור  סדטס למס סס ופנסו כמו תפירוסו *ומן וים .יסיק עס יוסניס סיו סקניס כי לסור ססנס סענריס פ" עסו וענר"סור
 נפסו תסס *סור מ5ן ע5 *5 מסטו יחיס סי *וי וטעם טר*ותס.*דס
 *סור ט5ן ידי ע5 נעו5ס "5 ססס טסגוירות יחיס מי טעמו *ו *5כמו
 סגויס: כ5 נלך *סור מ75כי

 53עס. עלת ע"י פרס"י מואכ* נבבבות ללנורז )א(כה
 ס~נות כי נקמת סרמנ"ןוכתג

 מדין ומוקני נעמס וגדו5יסס 6נסשס נעלת כי סנסיס מזנות סיס 5*סוס
 לכס נכלו *סר ננכ5יסס 5כס סס לורריס כי נמדיניס כבכתיב 5סססיס
 4שר*5 5סרע סיס  מרשפו נעלס נלעס מסיס יתכן ~כן פעור דגרע5
 סוכיר 5* ספסט דר7 ע5 *נ5 . נחרב סרנוסו כן וע5 עלתם נע5 מסו*וגס

 סס לורריס כי סימר נמס רק מדין נזלת סכתונ סוכיר 5* כמסריסרתן לנני סיו מנס מן כן לחרי סימר נמס סוכירס רק נכלן סעלסר~כתוב
  עמסם  מעסו מסם לסקוס םריוי ולמר סרעס o~s יל* מקין סמ~כיר5כס
 לעמך סוס .סעס יעמס "מר %ע75 פי' *נ5 ססחטי6וס גדו5סרעס

 ספסט דרך ע5 עוד ויתכן . פרסתיו כ6סר 3"מת סו" סימיסנתחרית
 כי נלעס 5ו "מר וכיסר נסס ו5ס5חס 5ק55ס חפן סוס נתח5ס 53קכי
 נדגר חסו 5סס "וסג סיס כ6י5ו Dn~h ופיחס מו"נ נערגות וייןonS מולי* *1 היטיס ב"חרית רק 1S1b *ח יחריבו ט5* וסודיעו 5סס יוכל5*

 5צ5ק ונסכר 5ק55ס חפן ססיס מפני "נ5 כן נבסס דנריו נענור כינכונס
 ויסר תימר כמו 5ענס סניסס וססוכר ממכיר כי בחרב סרגוסו כןע5
 דיין דכ5 פית* נירוס5מי אנשיו. א"2 הרגו )ה( וגו': עליךמכר
  שרע סונטי סן וכמס ח5ת ופ' 3ירוס5מי bn~h דסכי מגיס סורג*חד
 נמלקו תרין 5יקטו5 מינכון חד כ5 יון 6טר ות"ר *לפיס וחי  ריבוע1'
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 התורהעל הם נ83 הטורץ,
 )?( ור' ידפיס וה' ריבו* ט"וססרוניס

 דנין *ין וס5* י(רמנ"ן ותמס -
 סגחוטס סחסרון ויין סרנס חסרים סיו Y'h ועוד *חד נדיין גפסוחדיני

 סגלמדיס כ5 סטופטיס מיסרנו *נסיו 6ת 6ים פי' bSO כ"כ כלסספקודיס
 וילמד נקמר מתח5ס כי בפרסס ככיני ומנכון . מבטו *ת יןין וב"ר בידכ5

 נטריף ס' Sb ויהר פעור 5נע5סעס
 5מסס *מר ויכסס סכגף וסתי

 יספס 51* סנלטדיס ויתלו סמופטיססימפטו
 סקי

 וממס רסע עם לדיק
 כדנר לעסות סועד Sk~h פחח סכךס כ5 נשספו וכחסר 5מופטיס כןלוס
 סיס ועודממס

 סנני
 נטסס 5טרוך סמדיינינז %ת זמרי סקרינ נעם טווס

 ותכלר ויפ55 פנחס ובאטד לנכוח וססרפטיס מסס וסתחעוונסופטיס
 וסוקע 6טר ססס כי ססופטיס ניד סעס מכ5 6חד נידון %*סמנפס
 וגעפו סזכיר 65 ולכך טסם *פו 30 וכבר טיסר*5 שפו חרון ושוב6ותס
 5פי ססרונש סיסיו 5וטר סירום5מי כונת סתסש ויתכן . יסר56 סופטיכן

 ע5יסס חיסו *נ5 רניס סחוט*יס חסיו קומר רינו* מט"ו יותרסמלוס
 טרם  גן להרי  ספפיומ וס3"ס סנלמדיס מן נסקרו וסנס פנחסנענין
 פכור נע5 *חרי ס75 6סר סיים כ5 כי סכתונ חסו סירדן *תכונרס
 : וגו' *5קיכס בסי סדבקיס ויחס ס'ססמידו

 כשנה"כ[כתששן
 מתנ"ס קנאתי* את כקנאו וגו' אלעזר כן פנחס)יא(
 מנ5ס סייסי במקומי. סקינ* ויומן" ע"ז מעונדי סגוקם קנ* "5ניטי
 5כו5ס: כסן מסוי 5סס וסוריע ימריד קנני אבור. לכן )יב(4סרי5:
 זמרי מתחי יפחד ס5י סנטיח ספוט 5פי בריחי. אח 5ו נוחןהנני

 סו6 כי "ףוקרוניו
 נמי"

 נקמתו. םימקנוו יני' 15 וסיס ביםר*5 ונדון
 המדיינים. אה צרור ליז( : עמ' כסוג" גרית וריטן )ו סיסי' יסי'וסכרו
 מנסס 5ג7ע 56" תנכלי Sb 26יס 05 5וס מכן זו נכסית י7 סע5רם, יקץ רסון. לרור *סר רניס דמון והכיתם. וימר: יחי רסון לרור6מר
 יגס )* מסס *63 יוחס יכו ססס רבי' 5סון וסכיתס ויטר טקסססו6
 חסנו מדין זקני כי סרמנ"ן פ" . בנכליהבם )יח( : נמדין סנתגד55פי

 סתזליגס סכלס 5כס ונתנו תח5ס נתיעלו נסס כי סלת סרכססמחסנס
 קנות מקייט נח 5סס סם5חו וכון . פעור 5נכ5 וילמדו כמססננותיסן
 טדעת סגעסס 5ו5י כי *חותם מדין נסיי נת נזני ונו וכ5 טעםחס
 *ערו כי טס סדין זקכי *ותס סלחו תולר יפת ססיחס נמבע ")*יסר*) עס לזנות וגרטיס טוינ נכרנות תנקם מןין"טס ט5ך נת סטירותיוכלי
 כי ץ נעלס נלעס גס מסיס סו* וקרוב נסחתו. רניס יפס *ססבמוקר
 סמ5כות. מיוצגי וסיס מסס דרכו כי מדין 777 כנר טו6נ טחוןגסונו
 וכן וסרגוסו נמדין מגיוסו וחניכך נסס יסיס מס 5דכת סס נתעכבוחוחי
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 התורה על כלנגרס הטורפי,
 גימר %מר 536 סתורס כרסות רק סמחנ3ל יסינו 5י יסרתן כינרסס
 ולכן מיחס טחוייני טעתנכ5יס כ5 מנס ננכ5יסס 5כס סם לורריס כי%ס
 לוס וסגל . nfie סרכם מכנס 3כ5 סיס מסו* 1DT כי ננכס גסממיתו
 5% סנ6מר ע5יסס סוזסר כנר סמויניס כ5 *53 טסטדיניס 5סנקס.סנ"ס
 6ת תלר Sb ננפק מלמרו ססגךס בסון כ5 תמס ובני סובב. *תשנר
 נרסות ס%5 ע5תעס 5כ0ות עמס 50 רכתו כ5 תכלס סיבן וכיסו6נ
hSb*טו6נ 6ת וכזור 56* נ6ו מ% סדין ומס נכלמו ק"ו טסס נס 
 כ5 סוזסרו .קודם וסרי כ"ס 5* כלטו טו6נ טדין 6ת לרור תורס*סרס
 לרגון -גחו *ת וכנרו קומו וקטר תלורס 56 כליו סנלטווס טטסטו6צ
 יסר56 עסה לסר כDb 5 עו6נ רקס זס ולתר מיתון *ת ברכיל נתתיר6ס

 וידוכ נלוי תסיס 5פי וי"ל . סט7יכיס %ת לרור נלטוו' ~ס כ655מורי.ו*חר
 מ51 וקרנת וסזכיר וסזסירו. סקטים 5כן מק"ו זס י17ן סטמס סקנ"סבפכי
 רכס %ותם גט5ו סס גס כי מק"ו יוון ס65 כ4סס 5סזסירו גס כטוןגני
 כטון *רן נתן ססס כור סדיסט דרך וכ5 . ונמים 53חס 6ותס קדטוס65
 hS ~כך כסו וגלם סלדיק 6ת מסרת *ניס' 5וט נענור 5וט 5נגיוטו6נ
 bSI י0ר"5 *ת מרתקו חט6ס טכני 536 נ%רלס רעס 5סס 5כסו'ריססו
 ולוס. עטו טכ5 5סרחיקס סכניסס קותםקרנו

 וטויני כסוכי ינ* 5*
 פ" טדין כסי* נת מני דגר וכ5 פ" ור"% . טדס כלנד טדס ס/נקס5
 יח0ונו כי ועשן סרכם נמת0נתס 5כס סס לורריס כי סטדין *חלרור
 %חותם: כזדי נסנור רכס 5כסמסות
 לכיתאמותם* ומעלה שנה עשריכם מכו )נ(כו
 5מספחותס. ובחד "תר 3כ5 שטס סימר נם3י5 'י"ס 5טמפחותס *ומר61יגו

 וניגדו קרת כס טמ0פחותיו סנתכרנו 5פי 5מספחות' ימר %ונר%ונן
 )ה( : 5מספמותס כ6ן קומר קינו 5עס נכון טכס כתנתי ו5טכ5' .כמו
 למספחות 6ותס מטייחם מס סרטנ"ן כתג החנוכי. משפהקתהנוך
 סטוכט מסכון ונטך רנותינו דכת ע5 305טיס סקרן נתמ5קס כיכר6ו4
 טנח5ת וכסו טלרים ליורדי ינות 35תי נתחלקת כך סטרונס יסורסנמנע
 וחלרון ספ5ו6י ממפחת כחלק סתגוכי טספחת ת5ק וסיס מ5קיס ד'רקונן
 תרנו 5רנ מקטר וטס 5נ5ג5ותס מטות נמספר אוות חייכן עכ"פוכרמי
 ניסומכ וכן 5ג5נ5ותס פקודיו 5פי 5סס 0עעק סמ0פחס ננכי סייגונחלתו
 5טספחותס שודס 5טטס סגורן ויסי 5מספחותס סירן נח5וקתטזכיר
 סיתס וטמפחס טספחס וכ5 5טספמותס סברן סח5קו נמי 6י . נכובסוכז

 )ם( : *חרת נממפמס ממסמס ח5ק תתכרנ ו5ל לחד נמקוסח5קס
 כרמילן נתנ וגו'. ואבירם דתן הוא ואבירם ודתן וגו' אליאבובני
 כי לנדו 5נמו*5 ספקותי ממספרת הירוסס כ5 סנמ6רס 5סודיכ זסמזכיר
 ח5קס ם6נדו לרמוז רנותינו כדררי *ו נב5כו. 5סס לסר וכ5 ו%כירסדתן
 בני ויהיו )מ( 5גדעס: ור6וייס טלריס יו65י מסיו %מ"פ סקרןטן
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 התריהעלכשנחס_תא
 5ט5ריס *0ן סירוס סדרסן ממס ר' ונרי רס"י :סני* עס ונעמן. ארדבלע
 טכונרתכססי*

 למן :ירדם סדרסן מסס ר' למר :5כ7 ופרס"י מס'
 ססר4 מהכתות לררי  סמנלן  לו ססוקסס מפני מכונרת כססיל5מלריס
 סין( לס סרטכן וכתג . מלריס מיורדי 56י מספחות רססי מונסיינו
 רלמי ססל6ן כ5 מכס 5ר' קסס סיס bS למלריה *15 סירדו כן קומר*פסר

 יוחס ממחם ו5כ7 5כלמן גדולות מצפחות ט*5ו סיללו סיפסרמספחות
 לחרי ננימן נן 5555 ונכמן 6רן נודו מלס סקסס סו* ,ס ל53 מטסכ5
 ומלריש ירוו ולס 5מטפחות' מס 5סימנות רלוייס סיו 5* 5עלריסרדתו
 ו5כ7 נ5כסניס נני ולקו עסרס נכימין גני סיו 6ז כי נפם מע( יותרסיו
 וכלן ססנכיס מכDb)D 55 65 ו5כ7 מסן טכונרת 6טן סירדס טססל"ר
 גיוס סתומות נין נודדן יוכנו כי קומר כור ונלטר7 . ננו5ריס onlOחוסנ
 לתר לקל נו175 5ל 1ל15 נפס ע( 3כ55 סס 16תם מזכיר ולכן מססכנסס
 נני ונכמן *רד כי קומר ונוכן סוף. דוחק זס וכ5 . סס נסתיטנסזמן

 בניו הןרי 65חיו סס 5סקיס רלס ונ5כ נניס נ5* נמלריס מתובנימין
 *רן וסיו סנכור סו6 כי ננסותיסס יגס סיס וקווי סמת לחיו ססע5

 ואיו כימין נכי ונכמן 5לרד מס נרקיס מספחות קרקסי נ5כ נניונכמן
 ממות 561ס נפרסת מוכס . אסר ונכמן. %רד כי וכנכון . שלריססיוררי
 שיביס לונס-לוהס-3דנרי וכן כ6ן t~1DD כלסר נ5כ נני סס נכימיןגנני
 ו*כ',פ נחור 3ן )נן 6ת טסטר כמו כננים שנניס נני לכסות ספסוקודרק
bSn1 3ריכס וכני פרן כנני כן כססS1b ויחספס נניטק נרכי כ5 -יוקוו 
 ח' טסיו רניס ננימין נני טסיו יו ומסט לסרן תו5ךות ו*5ם כדרך15

 מונס ספינו סנלטר )נ71 יתכז ססנרל דר7 וכ) 5רונ. סמיכוטוטופל
 כפו טופחות מונס נמלריס גס-ננו5דיס כי 35דס עלהיס ליורדי.נממפחות
 בכנור משפהות מונס 5נד סנטו זומר טכס סיין ומנסס נ6פריססימר
 לחד נטספר כולן למנות 15 סיס המלריס סירדו מכת סה"כ נמלריסססיו
 גלופן ש *5ל סירידס נסכת סנטנו כפס כסנטוס מספמותויגבסס

 סו* כן וסעגק מנ6חריס[ ]יותר מטפחות כוסס.ר*סיסנלדו.צמלריס
 יובלי כ5 סיתייחפו ינות נתי. -ריסי 5סס 5עעחות ניסר56 מנסגתסיס
 ומלת מומ6ן ן' כזרס ן' סיום קורין כלסר הכנודו ססו6 סיים ל5יריכו
 כהמס 5סתיתק מספחות ריסי 5סס סכמילו ורצו ופרו המלריסל163
'S1blנכריס'וזוכיס וימיו נגויס יתכונו ט65 נטלריס הכנין זס סתח'5ו 

 5מלריס כלן סגוכריס ל5ו כן וכ5 4סרל5 לחוק ,ס מיס ומקז5ם3טיסס
 טכיר ננכי מכס חכן ל14 מתיחסת מספחתו לנותיו 3ית עלס ליסליס

 גניו וסם5קי סליעורי ועסעחת ננו ספרדי ומספחת ממכירימספחת
 גדו5יס סכזכריס סיקס סנגיס סיו כי ולפריס יסורס 3גי וכןושחיסם
 ככנור :פרשיי כמו 51* ממס כ5 סמספחס וקריו 5ר*ס וסיוונכוייס
 וגר ויגרלו פרו :נלמר רצות משפחות סיו כולס כי רצות למספחותמסיו
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 התורהעל 1זסנ-נ הטורפי'
 נטגריס נסיותס סטספחות ורוב נפרסתי כמו רקם 5סס מסטו נסנור*5*
 כסו וסםלר סככנדיס *נוסס מס כ5 5מלריס 0יורדיס Sb מתייחסותסיו
 כין 0מנריס רונ יסיס ולכן נקרונ סס סנו5דיס טן טמפחות רקמי5סס
 מם כי טורים 5יול6י ס56ס סטמפחות ייחוס יפיס וסנס טלריםטיורדי
 סרטנ"ן כתנ . 5משפחוהם דן משפהות אלה )מב( : 6והסתיקנו
 לבי נמס 6חת כ5 ונקרלות מספחות כסו רניס נניס 5סוחס סיוכי

 ססוהטי יחוקל5 מספחת ~חוקקן המוחמי דני56 טספחת Sb'~1Sסת6טר כמי סטו כ5 ונקרצות סרים מוחס *5 מתייחסות כונס 0יו *053טספחס
 כו5ס יענם ו5כך ססוחמי S~b קחת וממפחס רנות טספחוח ססוסכס
 רנות מהפקות סיו יתייחסו מגריס ויורדי כי סיוטריס דכת וכ5 .56יו

 ,5* יוהס מייממ סיס 5מ ונכל במגריס סנ51וו 6נותס 5ססנקרצות
 כפג אשר. כה ושם נמו( טגריס: מיורדי סיס לנדו סו* כי5סוחמי
 נת וסוס סתירגס *ונק5וס 6"כ סרטנ"ן כתג בחיים. ססיתס צנירפ"י
 נכין סזכירס ולכן נחוס יורמח נק סיחס. כי גומר נתכתן "סרלחת
 נח סיתס 1*15 סירן חמוק 0565 קומר מרכס לנפחד בנות סוכםכשטר
 קמתו נח 0יתס 536 בכיס 5ו סיו כי נתרס יורטת סיתם 5* שגמושמר
 כי *חותם וסרח ופ" צגתו נמ5תו וסיתס גן 15 סיס ט65 6חרטעים
OD~O1 ו5* *מר נס ופס *מר ולכן נחו 51* נגיו *חותDb מר ונח* 
 סיס מי כי ינריו מנין וקיני . סרח וכקרמת למר נת סעס סיתם כי5מר
 טלר" טז65י סיתס וס65 טכחו וירסס נתו 0ית0 מסרח סיחר סיים~ס
 לריכיס סייגו וכור נניס סיו ו5כו5' נפם, ע' Dh כי מלריס ניורדי סזו5ל
 וכ5 סירן. נתח5קס מגריס 5יו5יי כי ממלריס י5י"תס כד סחיתסקוטר
 מטס כ5 תקרקש נדו5ס מנפחס 05 סיס ספסטךרד

 *05 3כ55 *וחס וכוי
 ניצמר ס%ס0 *5 5יחסס סכתוב רסס 65 *נ5 5פקודיסס *סר בנימספחות
 במדבר ממניס ססזר כ5 מונס וכוצם . בענין וקילר מרת טמפחתלסרח
 ר' וכתב לפריס. סקדיס וסס מנסס כין ססקדיס 56* חנייתם כסדרסיני

 נמוצר מנסס בגי כ5 סום"פו לפריס נני כי טספרס בכנור סו* סוסתתרסס
 שסריס *פריס גגי ע5 סומיפו מו*נ ונעינות *)פיס ח'סיני

~Sh 
 : ור'

 רב ח5ק נתנו ביוכ5סין מרונס נסנט פרס"י נה5תוי תרבה לרב)נר(
 ס% נוח5ין ט נפרק ןעמקינן כתנ וסרמב"ן . סוים סחלקיס סיו 5*כי

 סח5ק מנט כ5 ונטל סויס ח5קיס י"נ כסו *5* דגנר" "רקפת*ח5קוס
 נני ס5ווחו ונסו ננור5 15סדג6

 יומי
 רג. גבס ויני 6חד נזרו 5י כחת מדוב

 למעט. רב בין )נו( : ינחלו אבותם מטוה 175מות )גה( ס"מר:קמו
 תרנס 5רנ ופי, ממוכס. *ו נ6וכ5סין טרונס מסו* נין נסוס סמבות55

 יונקי כפי סגחח5קס טכסן 5" כדדרע נמי 6י עלמו. סמנט נינסינעתו
 נטדבר *תריס ב' 15 ונקלו נמןנר ומתו למלרים נגיס " סיגלו וסרימגריס
 נתמעטו סכתם 6כ"פ טמלריס נילי*תס 5רנ כלודר תרנו 5רנ 6גיקורץ

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



 התריה,לפנחםתג
 תטעיטה 5טעט יני קור* " סיו T~h5 ונכגיסחס ס' ממלייס סעפווסרי
 מיתנו סטות נמספר סקרן תחלק 5מספמות סג~כריס cShS שנרססוע"
 כד"ט סמרונס סמנוכי ג5מםפחת נחלתו תרנו 5רנ חלקו 5נו5נ5ותס ,כו5כ5
 כקווי 5פי *ים מ תמרוט ממועטי ספ5ו"י 5ממפחת כל'ע( . נח5חותרנס

 כקן מגסן ו5פ" *תר נטקוס סמספחס כ5 ותטול נחלתו יותןסמ0פח'
 ולנותיו סטות וקסמות ימרתן לסנטי סקרן *ת עילקו ננור5 *57ממפהות

  סגורלססלע פי ע5 וקמר וחור "ותם. יגחך מטות י"גססס
 נמלזופי,

 ויסיט גורל סטי5ו סטספתות נין נס כי 5מכט רנ נין עלטו מטס  scלפלסו
 יעלס *סר רוח נקותו ספלוני וחלק סנורן 15 יעלס *סר נרוח ר~חניכיח5ק
 . הלוי פקור. ואלה )גז( נעספחות: 5מכט ונמעיט 5רנ נרנס *ן13

 עריס נתנו 5"15 ו6ו5י 5וי גני כין נוגס 5מס ידכתי 5* סרטנןכתג
 מ5ד 50 לגיון ~bs~ bo 5כנודס סנע0ס 16 . ק *מרי 5גו5דיס 5%1סנת
 כי וקסתו עמרם וסוכיר . סעס ס6ר כס )מנותו עליו ים3יחו 50יפחות
 5עלמס. וגניו שסרן ~קוד ורשוי :5וייס 5כסגיס 05גיס נמנים 5וינני
 קסומת טספחות 5וי ננני סכתונ אנס 5מס תמרי *גי סרמנ'ן עודוכתב
 *תריס נגיס למררי סים 5* מסרי ונניס ממפחות ומוגת וחוזרסמטת
 )זי נני כי 5כבו7 סיס "53 סמררי מספחת סי" מס ""כ ומוסי סח5'36*

 נרסוגי טיפחות נקר6יס נרסק תולדות כ5 וסיו ניסרתן נדפיס סיוס5מתס
 ס0נטי' כסיר למספחות ונח5קיס ~ות 3תי 5סס סמו כן וקמרי)כבורו
 וכן נרגון מס ע5 ג"כ ונקר6יס סמכי וממפמת 35ני מספחת נפרטוכקר*יס
 11ים )כדניס 0נמ5קס כמנור סכמרמי מספחת כשן "מר ו5י . ולמררי5קסע
 נסנין תר"ס וכן ממס 5כנוד 65סרן ס~ונס סוכיר 1), לכבוד ממוחסיסזכיר
 וסררי וקסת נרטון 3סמותס 5וי נני ")ס וימיו ס"מר נפקודיססר*סון
 טספחת סס,כיר ומס . טכ5קס לכב71 סכbSb 5 3"חריס כן עמס 50*מס
 בעת סיס כי סמינרי טפפתם נקרקש סיתס טתח5ס כי קרת מס ע5ילסרי
 )קרת רק נניס סיו bS ועכוזיו ילסר נני חכרי 5נפג נס נניס ססו6סטנין
 סס סיעקור סר*וי טן *ינו דעתי ולפי סטו. כ5 סטספתסונקרשת
 5ייודיונ בניו כטד נעדור קרך מעמס "חרי זס עסו "נ5 ס,רעוסינסרי
 סתו bS קרח ונני שטר SibcD סכחוב כן כי 5ןורות ווכרס 0מסצי0ר*5
 סקרתי טספחת קר*וס )קרח יוסר ~רגב כ5 ונחקר חכרי גפנ סכלווכיון

 נ*תס ס7רסן ע0ס ר' 50 ומדרתו . מטנו וטוניס לנרקיס נניו סיו כילסה"כ
 חטמס *5* וקינם סטנס 55וי טונס סו* כי *טת לבינגו טעם ס'סמכם
 סילסרי למספחת סקורכן 0כתנ סטעס מנין וקיני . ע"כ 65נותס ס50מסכי
 0מס: ע5 בקרות רפוי וקינו ירקב רסכיס סס ~רנס קרח מסע5

 ספמט יר7 סרטנען כתנ . במצריכים ללוי אותו-: ילדה אשר)נט(
 מי נסס וקין 5טנרש נקו וננותיסס נניסס כ5 עט יעקנ נני סכ55פי

 5* כי נידחס רמס *ימר כי 5יוכנ7 0סו5יד 'ובתו כן *מרי סס0סו5יד
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 התורהעלנלנל(ס הטורפי'
 ימריץ פקודי כ5 תוזר . ואלעזר משה פקידי אלה )סב( : סקןסנים
 סגוירס גחרס ס5* *ים סיס 5* 31*05 יקטר bS 3סס כי 50ויס כ5ו5י
 סר*סוניס ספקודיס טן כדיין סיו וכ5נ ויסוסכ "ע"ג . ואהרןמשה  מסקורי איש היה לא ובאלה )סד( : ופנחס ")עור שעד 5וי סנטע5
 כי סנן blb סטנע וקין וטכוס ס' מנן מסיו יני כחס נפקדו 5*מ"מ
 ויסומכ יפונס נן ס5ב סוגי* "ו *ים מסם נוחר 51* כהמר 536 ס' גןכד
 : מתו ו5" קר"סוניס ר(פקודיס טן סיוכי

 ה'* על הנועריכם העדה כתוך היה לא והוא )ג(כז
 סולרכו נקרן ח5ק 5סס ס"ין קרח כדת 3כ55 סיס ס5* קומר ססוגרכו5פי
 סיס ס5* סוכירו 5כ7 ספמט דרך סרמב"ן וכתג . טת נחטטו כיקומר
 סחט*יס מכ5 יותר קרח יכרח סוג* סיס רבינו סמא מחסנו קרחמכרת
 נסנ*תו "ו5י אמנו ס' מכסס נכ5 וכופלים ככנרו קמו ססס במוברמטתו
 עוז ורטנו 5יקומיסס חונן יסי וי5 חסד מוסן 5סס ימי Sb יימר*ותם
 נמזנר פי' . מת בחטאו כי : מטתו ע) מת ")* סמנפו' בטיחיס"ינז
 דנק מת נחט"ו כי פי/ סמסורר ס5וי יסודנו ור' . נקרן לכנס ~כסו5*
 כ5 סיוס קומר סדרך כחו נגיס 53* מת נכונו כי 15 סיו 5* ונניסעס
 לחוקה ישראל לבני והיהה )יא( וכך: כך s~h נעוונות ספירטדגר

 אל עלה )יב( 5נד: לרן 5נ*י %* עורות סמספט !ס סיסיס .משפט
 סכינו נסדר פ" כלסר ננו סר ס0ר מס סרמנ"ן כתג . העבריכםהר
 *5 עברו וממס סירו! מעברות ע5 ס0ו* מפני סענריס סר "ותווקרל
 מגוס טכוס וקינו ענרו וסט יריחו פני כ5 *סר כלן "מר כאר כנכן*רן
 פזומו "TD *5 סס קשות חייג סיס כן ס"ס עתס כן )עסותסוס
 סירן תחקק 5*05 סלוסו נכבור כי סירן ותר06 סכנריס סר 56תעלס
 מיסכו טרם סעגריס סר 5ר*ם תכל כי תחקק יך7 ע5 5" כיסודיכו
 : וכן סר*ייס 5נד סקרן מן יגיען %* נו ותמות מוינ מערנותטרש
 וסם5יס יסוסכ. *ת תקח יומז ננוף . נון כן יהושע את 5ך קח)יח(
 פטירת נכח יזכיר 6מר סכסיס וסו* ס5ס נ5נ כסס כי לספרסכחונ
 סן טרחכין סימרתן דע פרם"י . לעיניהם אותו וצוית ( )יםמסס:
 מן כן סלינו נכון סלינו סרמנ"ן וכתנ . כ5ין סתקנ5ס מנת כ5וסרננין
 מעקרו 5סס יגרוס 5פכי0ס כן יקמר 6ס ו6דרבס )פניסס כן סי"מרסמוסר

 מיפקוס וססופט סננו נמנות מיגוונו )ומני0ס "ותו וגויתם "3) יותר13
 .%סיות ס' טועמות נ5חס ו5סיות נונניינס מקד 6ססתד5 וקסירנונידו

 5פניסס סיגנסס רצוי וס כי סמספט נןנר ו5סוסירו *ותס ומני*מוגי"
 וגימר כסס וכן "5יו מיסמכוכדי

 ויקר"
 וכיני "5יו 5יסוסכוי*טר ממס

 נפסס ועתי ומי תחת. ו5י תירי 5* כד ונו' ולמן תזק יסרקכ5
 נמעמדס *ותו סימנס סמינוי סו* 5עיניסס לותו וגויתם פי'ר(פסוק
 "מר סיוס )מן וק עטו ע) )נמד מ וילוטו כלמון טויסס ננץואיות
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 התריהעלושנהםתה
 : ~ניחי ספירומו יסר56 עמי ע5 מותלויתי
 וס ע5 חזיר מנגר f/Db פעו"י * ישראל כני את צו )כ(כח

 סיתס יוחס תלוס ו6תסנפרסת
 מס כי נכון סלינו סרמ3"ן וכחג . קדורות לוס וכין 5מי5וייסכסרס
 5וס סקרן תחק 565ס סימר יחר סענין סידור י5* 5דורוחיכס*מר

 סמוספין סקרינו 5י נמדבר כי נקרן כן סיעסו סקרננות תורת5סם5יס
 סכ5 לעסות סקרן נ6י חייבו ועכסיו נמרמר ננסכיס נתחייבו 65וכן

 56 ח13"ו כי כ"י "מר סY'sb 65 ונסכ-סס ומנחתם וטוספיןתמיזין
Db~1 ורמן נסכים נפרסת מזכירו 5נד'Sb ונו'. קרבני את : נמועדות 
 ו5נונס. קומבין 56ו 65סי ס*ימוריס. 156 חטי סדם. ~ס נספרידורס
 סמסומר. מן י65 ינו* ס65 תסמרו . ספנים 5חס נויכי וס נימותריגז

 כ6ן נימה תסטרו . נביו ע5 עומדין ושר56 ו5ויס כמגש סטיותמסרו
 סרמנ"ן וסקסס . מסכר סידינו מנחו 4ין פרט פריצי שכר. )ז( :כנן 6י סחיטתו קרס ימים ו' מנקרו 5ס5ן טס סמירס 5ס5ן ואטרטמירס
 סי* דרננן מעכס 56מ6 כסר סני* Ob1 יבי* 5* מנתו יין 6מרינןדס6
 ונרקם נחמיד סכתונ סוכיר סרמב"ן כתג . . סחוג *ת 5סו5י6 סכר56*
 ס6ר ונכל נסנת 536 ננסכיס סיין וסיעור נטגמס סס5ת סיעור0זם'

 כי 3וס וסטעס סנסכיס סיעור סוכיר 651 סמנחס סיעור סוכירממועדות
 ו5כבמיס ו65י5 5פר וסנסכיס סמנחס נסיעורי נמכיס נפרמת מלוס6ע',פ
 מתים סעלרח וניוס סעוטר לכנם כפוקס סלינו ונטועדיס וכדנותונדרים
 נסס תסתנס ס5י מועדים נכ5 לפרס 5כחונ סולרז ו5כ7 עמרוניססני

 נחמ5ס *וחס סוכיר 5פ" מקוס נסוס נסתנו 65 סנמכיס *ב5סטנחס
 סיעור מוכוח ם5 סר*סון גיוס וסוכיר כ55 כן תחרי טוכירס ו5*נתמיד
 כמספט ונסכיסס ומגחתם 056 לחג נקותו לסוטר עוד סולרז ע*סמנמט
 5מס תירן 65 עדיין ומ"מ . ע"כ סנ~כר סו6סון גיוס כמספטסכזומר
 כיון 5מימר ו6יכ* מנ6חרינ6 טפי חודם נרקם סיין נסכי סיעורסוכיר

 כ5 ם5 סנסכיס נו סוכיר וכבריס ו*י5 פר נסן סט סמוספין תחוחמסוי
 כדכחיב ניסן חודם ספירוסו י"מ . חדושיכם ובראשי )יא( ולחן:6חד
 נחומו חוזם ונולת זקת למר כן וניחרי ססגס 5חדסי 5כס סו6ריסון
 כן ע5 חוום 5כ5 כןסיעם?

 סוסיי
 ושלשרק ( יב ) : ססנס חרסי 5כ5

 כקומרו עליו ולמד סיחך ו5כבם וכן מכס ופר פר 5כ5 פי' לפר. 1ב1' רוניםעש
 מפריס לסני ס6חד 5פר וס וכן הכבסיס 5ס3עת ממפרס ועוד עשרוןעפרון
 ~ר עםרוניס ג' סיס ס65 ידוור סדור כי סמוכן נדבר מפסוק מקדר536
 מרו3יס ססס 3ס3ל 3כנסיס ספירס ומס כלוס. יסים 05 ולסניס*חד
 : פריס עצר 5מ55ס ~רם לרי7 ססו6 מרוניס ססס בחג בפריולטס
 לרה'. פסח לחדש יוכם עשר בארבעתם הראשון, ובחודש)מז(
 וקור סמלות חג קרבנות ס6ר עט ע4ו 5ס~סיר וכתנו פסח סיעמוסנפיר
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עלכשנחם הטורפי'
 התררהתר

 מבפטיו: וככן חוקותיו ככ5 דינו *ת נייר סכנק נ5נד סמו 5ס~כירנו
 תכיר סרמ3"ן נתנ *  ומנחתה החרש עולת מלכר )י(כפ

 סם3יגני 5חודסשחד
 ימר סכיפוריס וניוס סחיט הטית סוכיר 651 ומנחחס כחומס גנוזת350ך
 סכיפוריס ביום כי וסטעס סכיפוריס עולת ס~כיר ו65 סטפוריס חט"תגפ7
 נלטוו 6הר ניוט כי סם מלוס סעיס מלנד סי6 נכין ס5וס ססע%סבידוע
 סחטנות 6נ5 כנסיס וז' וקע פר וכין 5עו5ס 6הד 6י5 סרס סויםו6יכס

 6-ן כי סס סנ*מר "ותו ססו6 יומר 5טעוח ספסר וכקן כ6ן סוסמסו"
 חטפת סו6 ספותו ייכפוריס חטפת טרנד 6מר ולכן הטפות גן *מדניוס

 חט*ות'ססועדים כם6ר חלונס הטחת ווו ונמרן פנימי ססי6כפורים
 כין סג*0ר מס קומר סולרז 5" סנפוריס ניוס וכן סמוספיס אנססב6וח
 סחי נימרו ססו* סניוס כיון סטועדוח נפרטת סג*מר ממס הוןסו"

 כין מניטר מס נעורת ק גס ~סוכיר סוסון ו5* מוות וייגסמפרסיות
 וסקרלתס סס מפירם מפני ממועזות מקרננות סנ6מר מס מ35דסו*
 ו*5ו ס5חס 3נ55 נפיס סס סנוכריס סכ5 סוך נרור דנר ""כ ס5הסע5

 ונרתקי מנקמר פס נמסמע ס.ס סמניעי נחוס 536 ע5יסס.מוספין
 קרצנו כ5 יסיס ססניעי נחוית SJb סהדסיס נסקר יסיט תקרינוחדמיכס
 ומנהתס סחדס עוגת מלנד גומר סולרך כן ע5 13 ההידס סוססקרנן
 טכוס סו6 ח7סיכס ונראי נפרסת סנ6מר מס סכ5 למדנו כן אמרוכיון
 ומנחתס סחרם עולת מלנד קומר סולרך bs כן ע5 סחטנית נס סחודסנכ5

 p'DtOS פיות, ישראל* בני אל משה ויאמך ( )אל ( :ומטותן
 ר' ונויסענין

Sb3Dt~.'פרסת נסוף *מר סכן ~ס סנינותי 6% סרטו'ן ונתנ בו 
 יסרה גני כ5 ו"5 גניו ו*5 "סרן 56 ממס ויזנרססומין

~Dh1 
 נסוץ נ"נ

 כפי "53 . -סר*5 נכי *5 ס/ סועדי 6ת מסס וידבר סמוערותפרטת
 03 ייחד 65 סקרנכות נחורת 11 ספרסס *ע"פ קומר וכתוב נ*פמוטו
 56 "סר *נ5 כסג" מנחורת ומועזות צפרסת עמס כיסר ונגיו*סרן
 נתמידין נין סמ65כס סולתת נאין נין מסס *ת ס' 5וס כיסר ימרה נניכ5

 מתר ססמלוס מפני וסטעס גרה. גגי *ת 15 15 ניטר כן כיומוספק
 וסמוספין יתמיין נמועדיס מטמרו כונס Sbs'S *וסרס וסיח 5*רןנייתם
 נזכרים סימיס 5סיות סירוס עיקר כי ועוד . וסנדבות מנדריםויקרינו
 ספועויס פרטת עס סוס סטת וספרסס 50*כס מכ5 נסס קינותונעמיס
 oh~'Sb וקמרת Sb1P נני 56 -זני נתחיהם נקמר לסגים-סססנתורח
 15 נתמ5תס ככס ונכחן טרה נני 56 ס' מוערי *ת עסס ויגרונסה
 651 . ס' לוס 6סר ככ5 טרש נני *5 טסס ויצנר ונסוק ימר56 נני"ת
 כנק צטועויס סלינו 6חריס יתריס כ"י ססוכירו נענור כף מועדימזכיר
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 התריהעל ת ו םנ2תז
 סדרם י0מע*5 ר' וטורס . חוסים ורסמי ס5נח ועוספי סחתחטןי
 קומר מנדרים מושדות חידוד 650 5ספסיק קומר רקס סענין5ספסיק
 טועדיס bSh גן מוכךיס "י מדיוטות נ' *ו מומחס ניחי נדריםמס

 Db טסס דוידנר סקרי עיי נן הדרס ככנין סקנסס מוטחין נ'לריכין
 נדריסונמסס פרסת נ*מרכ ו5* גימרו ס' מוכרי י0ר"5 גני "5 ס'מושדי
 ויימר מפסוק יממעי5 ר' דורס ע5פס דרדס onlbl נת"כ 0מפור0כמו
 פרסת סס5יס סיס קומר "%5 כוונתו 0"ין צכיני וסגכון . וגו'מסם

 סמכות ר*0י 56 מ0ס וידנר ויתחיל נמועדיכס 5ס' תכסו נ56ססמועדות
 ר06י 56 ט0ס הדיבר יומר 5מע5ס סכחונ מיחזור 6פסר סיס סדנרזס

 ספסיק ולפיכך מועדים פררת כ5 ~ניו נדרם ויסיס סמוכדיס פר'סמטוח
 וידגר נדריס נפרסת וסתכן וגו' מ0ס ויתמר מוכדיס ס5 נפרצתוסיס
 . סן לוס *סר ס37ר זס וגו'טסס

 מסוהפרשה
 נסנע סיטנ"1 פ4 הממות* ראשי אל כהנה רירכר)ב(

 5נן 5מע5סססויכר
 הם  ומלובות סנדריס "5ס מלנך כור 6מר ננוס גנו ונ7נותיכסמנ7ריכס

 טכס ועט . ולכסות 5קייס חייג *דם 50 טפיו סיון* וכ5 סדיוט נדריעוד
 חיתן רולס *ינו וחס ונדנות סנדר4 ע5 מזסירין קטטות סריסימסמן
 קומר נכלן סקדיס 65 סרמנ"ן וכתג . *גי רולס סי*מר עד *ותומכין
 כינר זס *%סם וימרת בטטות רפסי *5 דנר 5*טר טסס י5 ס'וידנר
 fD3 יער וזכך פרסיות ונסיר חון סחוטי נע' סימר כסו ס' 5וסחסר

 לפפי הממורז ראשי : טסס 6ת ס' %ס מסר ~alpin *5סספרסס
ישראלי
 *תר סךגןס כ5 ומטות *ותם ' ססכטידו סדגיס גסי6ן סס .
 סטות 056 )סנח5ס( נפרסת סגזכריס ססס ו*פ:ר . וחניריו גח0וןסטתו

 סכתו' דנר סס כי *תריס מסיו *1 סקרן 6ת 5כס. ינחלו *סרס6ג0יס
 י כליחס ויכמרו חיים ממכריס יעיו סקרן חילוק נכת כי סכת4ע5

 3כ5 5ור7 "ין כי צוחר י0ר"5 נני 5כ) "ערס ו5" סטטות ר06י *)ו*מר'
 5רי7 וקווי נפת. גנינוי נדרי לספר יכולן וסנכ5 סס*נ מזעויסר"5
 לחכמי *53 ננךריס רקס קלות יגסגו ס%5 ססס סמוקים י5ס5סע%ס
 חכטיס תפטרו 5עס עוד ורומז . סממפט 5סס 5יטד סנטיסס רמסייסרתן
 נהורס ספורם *ינו סנדריס סיתר וכנס . סנדריס מתיר טומחסמיחיד
 סימרו כמו ססכרס נחוט סכתונ ות65ו עסיני 5טסס ס5כס סו%*5*
 %מר ו5* יברו יח5 5* ביומרו' 15 רמז 656 נחויר פורחים נדריססיתר
 וימולו ציד לפני ננועו כי סנדר ~SSn ס63 5וס *5* דברו ע5 יעבור3ל
 להסתיר אטכס וכ5 *ותו טחה *ינו 13 יעכלו ופס כליו וגירס פתת15

 הנודר  פ4  לה'. נדר ידור כי איש )ג( :, ננ7ריס פרונים יסו ס5*ס7נר
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ב~ הטורפי'
 התורותעל רצ ר עם

 זס סג* נמנוכס כעו 3סן נדר נלסון ינ* 5* ו5כן סמס וכבוד כלטוכ5
 יסלח וה' )ו( : נסי ולזמניכן נ56קיס 5י סמנכס ת:נכ נססו כעוסוסון
 *תר סעמחס מס רק nSD' 05 כי להניד י אותה אביה הניא כילה

 סולת קיט *וחס סני% כד ויחר סגור כ5 ענרס *ס 6נ3bo 5סנ6ת
 שבועת וכל נדר כל ( יד ) עכיקרו: סנדר כוקר וקינו זס ניסדטיגז
 נפם נדרי.,עינוי bSh סיפר סנע5 סיין יפרם נ* . נפש לענותאיסר
 לותו סטעוס ס5* 6חי סין כ5 *פ" *ו סעורך פירות טכ5 סנטוסכגון
 ססנע5 טס וכ5 . כלרקס וס5* לכחן ס5* כען 25יכס סנינו 5ונריסוסס"נ
 וכת? 6ותס סחוס ססכתונ .מוין וסבכן סיב סכין נ"ע סיפר סיבט"צר
 תקלס ססגורס . עונה את ונשא )ין( 5נתו: *נ ונין ועסתו 6יסנין

 הפינס מוגגת פסי* דוק* ירמ3"ן וכתב . תחתיו נכנס סו56חנירו
 הקוק סים יודכת ם*ינס טוטכת ססיתס 16 סטכו גיוס ספינויודכת
 סומכו ביום 'סחינו סיודכת טווס סיDb 6 6נ5 מח"כ. סומעו יוםנין

 תקלס סוס 05 גורס *ינו סנכ5 וגס חייגת סי* לת"כ וספר יכו5ום*יגו
 : טוחס ותיגו nlnDS נוו סים כסי קונסו*ב5

 * המדיניכם מאת ישראל בס נקמת נקם )נ(לא
 ססתחין ~נחס כנוד ח5ק וטסס ססס נסונ6י נקמס סינס סריוי סולבי

 משה אותם ונשלח ל( ט5תמס: טסות כסלו "כד 5גוטרס וכליונטלוס
 פסיו ויכ'ש סלנ* עס 5כ5 מס ס5ח bs סרטנ"ן כתב למסה.אלף
 ננגות סגכס5יס כי ותטכס טרד גדולות נלורות ומכריס רב כססטדינ"
 ~יקיס *נכיס נמרו כן ע3 ס' וכקמת ריוייס ופינס רניס סיומדין

 יוחס נוס ו5י ס' נקטת 5תת 5סס *מר עמס וסנס . 5ננטיססוןועוס
 ז' כנקמת *1 עמלק כנקמת ופליט סריד שיירו ס5* וחסנ יעסוסס

 סיתכות סנטים )ב5 קלף וסבסמס וסטן סנסיס ססם6ירו וכמריסכממיס
 מתורס לדין גס 5נקמס דבר כ5 תחלת לסורגן רצוי סיו כי זכרטמכנ
 כ5 טת5 נסך חפן ססעס סריס וכיון תיזמונו הבמטס Db1יכתיב

 ונקוס סמדיניס *ת לרור נלטווס טסס כי קוטר עון ויתכן . סם55ו)נ5 סטי
 וכ5 ספרזי נערי לסכות רק טצטיס *נמים סס ום5ח יסר56 בנינקטת
 רק לוס bS מ ססע5ש כטנסג 5ססוס טש טכייני וכ5 5ספי5 טעען

 ושריסס ע5כיסס נתן סט5תעס )ו 6סר וסמס ידם תטלי נשרפינקס
 SD ו5י זכר טסכנ 0יודכות סכסיס כbsb 5 ק95 5* גן ע5 מזםסמורות
 פקורי על ויקצף ( יי ) י ננקמס לגרנות כזכרים נט9 ולוס *תרדצה
 .החיל

 ות"
 ואתם )יט( : סקוס בריתו לת 13 נתן ס' כי לננחם כנוד

 סגוגכיק נגדיסס לחטי 5ריכיס ססמ מגס . ושביכם אתם 1בו' מאוץהנו

3ח~
 סכם ייטפו ס5* ימריץ כדין נימס קער כור כ4 וכ5 ננד וכ5
 סורס 5י 5מס סעודך סטקסיס מס טתרליס ונככי . ונכוייסננגדיסס
 DDnSDS סקרטס ופוג סיחון נמ5חטת סטומיס טמרת פרסת טסס5סס
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 הצררהעלכ2כיררצחט
 כי סעזון נט5חטח 5סס כוער סולרן 5* נ4ס ניעוץ פרסת נם5ט6ערק
 DS)bID כדררם" כמליס נו' 5סס סותר ךחזירי כותלי ד6פי5ו כקטרו5*
 נמ5חמת .לרהטן סיו ס5י כלס נוכרתי )ב5 מתרליס כבוד *ויבו7 ם55*ת
 נסס o~SnJD סיו כי יוטן גני סיו ננגן 6נ5 יוטן גני סיו ס5*סימון
 כ5 טסס סחיו ס5* וכס מיתון נט5חטת כן סיין טס סמנו וסטןסכמים
 סולרן 5* נכין מגס טכס* וסיגו קסי6. טסרס מפרסת 6נ5נסמס
 תגס 5סס קוטר ססולרן *גב tSb ידעו מכנר עט* נטת סנונכלסורות
 hSt לטרנס טחון תנו נכין 5סס קומר מסולר7 וכור נגדיסס יטוהרוסמני
 נמ5חטס סיו סכורך וסוג סימון נמ5חעת כן סיס bSn עס ס*חריסיטטיו
 ~bS 5מזסירס וסולרל 56ץ י"נ 56* ס5כו hS תכתן טכסיס סיווכולס
 ויאמר.אלגור )כא( : סטסרס דין כ5 5סס *ער זס ו6ננ ס*חריסיטט*ו
 וסערות ס*4ניס סרי *5 טורס פרסת *סר מרס . הצבא אנשי אלהכהן
 וכחו סס135 סלנ* קנסי 56 6מר סכ5יס טמרת דין סימר ח5כזר6ב5
 ננדיס bSb לקחו D'Ssbo bS סרי 6נ5 ננתיס סנמ5*יס סתסטיםמכלי

 מנגע כ4 יין סוטנ"ן גתנ ומהר. באש תעבירו )כ3(חסונים:
 זו לפרס רבותינו סולרכו ולנן נעים bSb נ6ס נטמר ננני5ס יונטת

 באש יבא לא אשר וכל : סנדקו סמ6כ5ות ט6יסורי 5סנכי5ססטסרס
 ותו *יסור 53כ ~hS כ5י 5כ5 טני5ס סי* מזו פירס"י . במיםתעבירו
 לריכין גלונן סתסמהמן כליס סנפירו וכוד . ומסר  יונ*  נטיס דכסיננמיס ונ* *5* טבילת כ3 נופל תכנירו רסון דדוין סרטנ"ן וסקסת .נטני5ס
 6חר טפסוק דרסו דטני5ס וכוד סטצי5ס. עלבך מנסס מס*יסורסכסר
 5סעביר *ותו ולמפסל לכנס בסיס תכנירו פ" bSb . יתמט* נדם נמי*7

 ולינון סגכ5ס כעו טס*יסור סכמירו חסו מלייסור לנויו סגדבקסח5ודס
 סטני5ס לתזכיר סכתוב סולר7 ו5* ס6וו וי וכ5 נתמין סתסטטן5כ5יס
 נדין סויס כולס ס*יסור פליטת ו6חר יתחטט כדס נטי 6ד סזכירססכנר
 ספני סמכם טכס סרטנ"ן כסג לה'. מכם וףרמות )כח(טני5סי
 נתנו 5* וכוג סיחון נקרן 6נ3 5סס 65 נקרן ססס מנקטת סזסססם35
 5ל יסיס 5* וחלק סנ6ער מסס סתסרו *דרנס 656 כלוס 35וייס5כסניס
 מכל הצאן ומן החמורים ומן הבקר מן ל( ) נניזס: 6פי/נתוכס

 גמלם כסו סנסטס טכ5 פ" 36רסס ור' כ55. ומח"כ פרטהבהמה.
 ססני*ו מספר נזכר 5י כ"כ טכטיס סיו כי ח5ק טסס 56כור 5קת651
 %1 הכהן. ואלעזר משה ויעש )לא( : ס5ויס ס5קחו טספר"*
 מסס פקד *סר ספקודיס 1*4 נפקתיס סכ6ער כמו סנסי*יסממר
 סטיו לוס סססס טס כי סטכם ויעי סרטונן וכתג . סכדס ונסיתיויסרן
 סיסיו לוס סנעטון דבר מסו* נסנור *5י 5חונס 5* סכדס נסיתיסם
 5נו ח5י5ס *מרו וסם 15 סר*וי יותרען ס5קח 565עזר יחסדו ס5* כויסס
 כתג . המחצה ורמזי )לו( : סס כסיותינו לורך וקין סו6 ס' ט5*7כי

 לסודיים סטכס וכטס סטחלס כמס 5סזכיר סזס לפרט סכתונ סולרןסומרתן
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 התורהעל יין כובו הטורפי'
 מעכם סטנו וספריתו *ותו וחלו *ותו ממגו עד סמ5קוח סיקסו מיוםמ

 סעדס 3טחלח וכן יתד סנדווסזס סטקנס טכ5 מת bs נכסן 5*5כזרונתנו
 המלהמה. אנשי ראש את נשאו עבדיך )מם( כס: וזס55וייס
 אהל אל אוהו ויביאו )נד( סלנ%: מן נכניןחיפקד בחרג עתדמוכס ס5* 4טר איש. ממנו נפקד ולא נמ5מטס: טסם 6חד טת ס5*קוטר
 פסס 5ע0ות כ4ס ממס סיעסו סרטנ"ן פ" . ישראל לבני וכרוןמועד
 פוטר 13 סיס ס"ס ניח לאולר. מסניפו סכ4ס נקו סקס לדורות ס0סענודה
 0יסיס יסרל5 35גי זכרון 6טר *נ5 *ותם ססניליס ע5 פ" 5ססוכרון
 יסרבל: גני 5כ5סזכרון
 ומקנס סי6סק נפסיק * ראובן ובני גד כני דיכואו )ב(לכ

 5נד רקונן סקזיסר3
 5ר6ו3ני ויקמר סטע5ס כסט0פר לח"כ וכן סננירס גן סו6 כיכרבוי
 oSnn דנרו וסם סעלס נתנו מס כי גד נני מקזיס ספר0ס נכ5 *נ5וקוי
 כדכתיב גנוריס סיו סס כי5מ0ס

 וטרי
 ירסיס סיו ו5* קדקד Sb, זרוע

 פירם"י אלינו. נהלתינו בארה כי ( )ים 5בדס: סז%ת נקרןאנת
 טמס לפני כן סידררו סנון קינו סרמנ"ן וכהנ . 5ירןן מענר קיב5נוסכנר
 %5 *טרו כך %56 5סס יתננס 5" "ס 5קנ5ס נידם %ין כי קינ5נוסכנר
 סרקו" נח5תינו 56ינו נ6ס כי סטונס נקרן נת5תס 5מכט Dnbננחל
 נקסס: דרן וסול ט5ס%ר.ס0נטיס יותר סקנס ולנו סקנס %רן ססי56נו

 סמיוחד 60חד ויקמרו "מר ו%5 . ראובן ובני בד בני ויאמר)כה(
 סרטונן פי' ונתתם. וגו' יעכרו אם )כט( כולס: נסנין דברמנסס
 ססקנס סקוס תסס כריס קלת רק סקרן כ5 טסט 3סס מסר %5 כחסמ
 וסיר וטקניסס טפס נסס 05נח מנלריס טסס סננו כלן סגזכרזסופס
 תגו לחכם יכנרו "ס וסנ0יליס יכוסחו לוס ולכן תריסיי סכיחוססברן
 כ5 טסס תקחו *חרס לכנור ירלו 65 ובס עולס 5*חחח סירן כ55סס
 כנכן נבורז 6חחס 5סס וחתנו וטפס נ0יסס טטנס ותגרתו סויתסירן
 נע5 כמכס תו5יכס נרלונס יכנרו ob 65 פ" הנרסס ת.' . 5ססלרמוי
 לאמר ראובן ובני בר בני ויענו )לא( סעס. נתון סס וי*תיוכרטס
 5רי7 *דוני 6ין 15 *ענו סרטנ"ן פ" . ם חלוצ נעבור נחנו )לב(מו'
 סס כי מלוס התדוני טס 5ענור 5כנדין ח5י5ס כפון נתשי כלינוקטות
 יטרו עתח5ס כי ר' ינר *סר *ת טכס חס עלותי כ5 נכנור ו5* ס'ונרי
 סוטב'ן כתג . יוסף בן מנשה שבט ולחצי )לב( טלוס: *דוניכבסר
 ספון ח5ק ~סו 6נ3 ספון נלזתם מ5ק טנמס סנט 1560 5למתחנק
1)cbסירלס סי וניקם 5סס ברפוי טן יותר גוו5ס *רן ססי6 רפס ססנטיס 

 בנמי כן נס סיו 1*41 נס סרלו טכסם נסנט *נסע וסיו עטסס5סתכח5
 נתי ממונס כי ססס נסקרו ועדיין  וסג5עוי ממכירי ממפתת טספחותי *5* סיו %50 סחני סיו 65 כי טסם ח5ק מנסס בנט ~חלי ופי'טקנס
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 התויה,ל ות טנותיא
 סנט 5כ5 5יתן סררן ניגיסס טמס סחי5ק בתורס פירם 5" וסנס סיו*3ות
 טנסס סנט ולמלי ולגדי 5ר*ונני ממס ויתן נכ55 כתג *5* מלקוומגט
 ניקר וניסוסע ממנסס סנט לחלי סכתן סח5ק ניקר תורס עטסנסוגר
 וארה )לח( . וגר סננו5 5כס ושי 5טספחותס 5ר*ונני ממס ויחןעוד
 ע"ז מס I1DD ונכל ננו פירם"י . שם מוסבות מעון בעל ואתנבו
 ,ס *ין כי סרעל'ן ופקסס . *מריס לכמות סמותס ססגו רקונן וגניסס
 וסימנו 0ותס ננו רקונן גני כי ויקמר ע"ז נסס *ותם היזכירטכס
 סנדקות נכריס 5ע51ס י4כתונ ומנ"נ 5סס סטוסנ סס י,ניר ע*המוכס
 *יננו ננו לסר סכרים מטוח "ת נסט.ח ויקרשו ועיד סחרם ססלשכיר
 סכמות מ נכימ וסנכךן כ5סכריס. ע5 *05 %ך PJD וגש גנו כ5חוזר
 %ד ונזס סנ*טר כסו וסירב* וריבון נחסנק כתיר כן כי סר"סוןמו"נ IS~D ס*5ס כריס ר. כ5 כבס וסטון סו5נ ניו סערש סטות סיושטס
 סססנו סם ססטוכות ט5ס סעריס טשו סס מוסגות פ" וגסחסנון
 גז מש %סד ncb1G סעס סיס ontb 011 יכו כלסר oea *חסימורי
 *סר %* *ו0ס ננו כמסר בטטות oDlh קה*ו עוד וגד רקונן וננימו*נ
 ~DID *0 נמסות וינאקו "לי צגו "סר לאיריס בעות ויקרסוד4כתונ
 נתחלק גסס סיו 5מר סר*סונש סטות *ת בסטומ 5סס קרמו כימכריס
 ral ופו': עו*נ. 5סונימ IbD 16. לגס סזוכ נסטס 5סוכירס רלוכי

 *ת מנכו .שבמה
~DJa 

 משה ויחן )ם( מס: עודנות ע5 תחר וקינו
 ביננדנ וכדוס גניו כי 5טספחמו פ4 . מנשה בן למכיר הגלעראת
 חרת ע5יו ננזרס ו05 קייט טכיר כדיין סיס ופוקי סטו ע5 תיויקריו !ועי לכ) זרקם נכבד סיומו שכנור וירכוס. ג5עזס טכיר נניויוכו
 וספקיך מנס טם' יותר 15 סכיו ולסרן מסס מפקודי סיס ס5"סעדנר
 סיים סרמ3"ן כתנ מנשה. כ, ויאיר )מא( : סר*סוניס כוורותתניס
  נדברי כי עטסס מקחתו סלקת ככנור 1Db ממפחת Sb מתייחססוס

 דכתינ טגטס 3ן מכיר 3ת וימו קרח 3ן חסרון נן סטו" טפורססימיס
 6ת סו5יד וסנוב סנוב Db 15 ותלד נלובד *3י מכיר 3ת "5 מלרון גיויחר
 : סג5כי נקרן כריס וסלם כסריס 15 וינייקיר

 ממעימרשה
 חסדי 5ס%יכ מטעות סמפט כעס פירועי מסעי* אלה )א(לג

 מכירת o~u כתנ וסרמל"ן . וכו' למקום ממקום תפז ונדיס (D'Pסיו 5* נעדנר susus~ ע5יסס כגזר "גבעפסל'ס
 *מיתיות סיו לטס סנטרו  ואלוהות הנפיס כ5 כי וקמר ס"ססטסעיס
 נטדבר ימר50 וכמזת וסוטם יכוינס סנטים לדורות *נ5 רו"יססאיני
 טגעייס דברים *יגס יום נכ5 סטן וטלריות ורכ הקוס 3ל* פנסט'
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 התורהעל ץ3 סכן הטורפי'
 קרע סקוס סיס סיס נטדנר  כמידחס כי ס*דס ימסוב וקויי *דם5נני
 וקגיר הרש סס סיס מקוסוח "ו סם סוכניס "דס סנני מקוס סייסונמן

 וחוק ~ab כמהסטת D1b גני מלנוח סרחע( גן וע5 מיסומעועות
 וירעו סנ*יס סדורות onib סירקו כוי סטסכות נוכרו( כיססיתות
 3יד( מגס: ט' o~O נטקומות ovb נכי עמדו *י7 סגדו5ותסכותות
 סוכיר % סרמנ"ן כחנ . לשתות לעם מים ההה ולא כרפודיםויחנו
 דפזיס כנין סיות נענור SJh סמן ענין סין נט7נר 51* סמיס נםנמרס
 5נניניסס ונקדח וטרינס מסט סמקוס טס ונקר* ססס *ח מניסו גרוןדבר

 נקריס ס!כיר כן ש עמלק מגממת (oa ונחס 500כ מן מיס 5סס5סוליי
 : בוס וסנודכ סנ!כר סמקוס סו6 כי 5סחות 5כס טיס סס סיסו5*
 מצלמונה ויסעו בצ5טונה ויהנו ההר מהר ויפעו מג( . מב .)מא
 תיגו חוקת נפרסת ~מעלס . באובות ויחנו מפונן ויסעו בפוקויחנו
 D~O נפם ותקלר מסר מסר ויסעו *ומר bSb סמסכות oib כ3מזכיר
 וליבו  בלובות וימנו יסריק נני ויסעו וקוטר מענין כ3 מנומר עדנךר7
 ספמונס מפני סרטל'ן וכתג בקונות ויחנו פ5וכי מסקוס וימכו"ומר
 בי5קיס ודברו נדרך סס סעס נפס ותקלר "דוס *רן סנינ ססופונן
 מו5יכין וסיו נחמת נחס טסס וכסס ססרפיס נתסיס נסס ומחונמאס
 חנו "סר עד מנס סר 51" ~וגן נל5מונס ונמנוחס סןר7 נכ5"ותו

 סבכיו סיס סורך נכ5 כי סמ"ורגנ כססיפר חנייס כ!מר bs כן ע5בקונות
 טסר מסנסהצ דמיינו סמ*ורכ נסס מסיס סמקומות כ5 *חד טסטותוסג
 בוה. ושכחם הארץ אח והורץ2חם )נג( : נ,ובוח סחנו עדססר
 ונס נס ושנו *ותס סירסו 6ותס סטלוס עמס מלות ססי6 סומקןפ"
 עמס מגות ע5 יענרו נס ולסג 51כובסס "חרת ערן 55כת נדכתסכ5ס

 יופתנו וטכ6ן ערן *ח וררו גוסו פעמש כטס ס61ת סמלסוטמ!י
 לכת רול' ס6ינס ס*סס נטורדת וידון קרש *וך נטלות 5ערהכעש
 וסירסתס פ" *5* כן פירס 65 ורפ"י ס*ימ. וגע ימר*5 65ר7 צכ5סגנם
 לשכים )נה( נס: להתקיים תונקו 16 5*1 ולס נס 5שצ חוכ5ו6ז

 עושיכם סיכוהו נעוגינס ושליס סיסיו פ" . בצדיכם ולצנוניםכעיניכם
 5סע סהטכו ותחר סמעסיסס ונלמדו הנינו ~65 מרקו ונ*~טעותכם
 וילררו ועת 5מ5ד5 6תכס ועכרו תוכעסו שכינס לממס יסע יט6"ף
 מ ס1סמ נ1ת טפנשס *תכס oSJh וקני נסלור **כס ויציקו*מכס
 סס תותירו ו5* ס*רז 0ן כונס סינ5ו זיכם כ3 4סס ועמות רטיתיכמסד
 *חי: גס נקרן טכס לסטיר ו5* 5כס גס *כמס נן נקוץ סטכתס ו5*סס0
 *רל ספדן *5 כמו "כרסס ר' ש' כנען* הארץ אל )ב(לך

 סקרן סס כי פ" וסרטנען .כנען

 כמו כנען סקרן *5 *ומר ק ע5 סעס וכס סקרן סס מגריס כסוכנ*
Sbלמטרה האנשים שמוח ואלה )ים( דוד: וסטין ירוסלס סעור 
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 התויהעלכוםץ3יתיג
 יסורס וסזכיר . לנסי* סולרכו ו5* נח5חס לקחו כנר ונד רקונן .יהירת
 5נד נסי* סיכה- ונכיס תחוס סנורן % סע* 5פי סטעס י"סתח5ס
 נודה כנר  מיסודם מסיס מכ5נ 5פי סטכם ו4ט ונניטין. וסמכקניסתס
 נסיכיו סיס ובנימין נחילו וטרי סחטך 5פי *ותו קנם וכמכוןנסיכותו
v~ib6יתיס. ומשתו סיס גני* כי נסיך נו 5כחונ סולר7 651 *5דד וסו 
 . וננימין טניסיס חון פלוני גגי למטס נקולס כתג 5טס טכס ידעתי51*
 : סקרן יח סמטוו ~י מנסס עSD1 5 מזכיר וונמרנ5יסוכקן

 ספסוק נפסס סרמנ"ן כתג * ינו' הערים וכמנרשי )ד(לר;
 56ץ 5טנר0 מיתנו *מרתחוס

 6חך לרוח ח"ק 6מס qSb 65רכס 5ס סיסיו כגגדס סכיר מניבות6טס
 רנונו סיכמו 6טר כן ויחר רוח 5כ5 חיק קרחני וכן ספני קרותוח"ק
 ספסוק נוס סוסז ל* סרי3זע נימלע ספיר ותסיס *~ים ע5 56פיס50
 סרי ת"ק %ד ו5כ5 "5ף כ5 56ף elo סעיר כי סדיר 0כננד המנרםע5

 50 ריגוע ועסות סימר סקרנות כנגד טגרס גיתן ~q'Dl *נ565פיס
 במס רביע ח5ק סעיר ונמ65ת סקרנות nbS~S כדי יתפיס ע5לכפיס
 סיס רוח 5כ5 6מם *יביס Tlno *5 סעיר מן במדוי *ומר סיססיס 63מס 16יס קדמס פ6ת *ת ומדוחס בסון ממסע וכן . 55וייססגותנין
 קדמס פקת *ת וטדותס 6נOD~ 5 5פ*ת לעיר טחון ומוותסיופר
 5סגר0 כננדס סעיר ססנינ 1Sbo סיסיו ומנכון . כונו כענר ספירותוסיחך 5פ*ס *ורן onb3 מ6ס כמו פקס קרוי סלד וכ5 מסו* סלד מדידתסי*
 ומאת הרבו הרב מאת )ח( ולכרטיס: למדות סנקרנוה וס"ה קרכס5*

 ססנסןס 0כ5 סיוטרש  רבותינו  לוכפ סרטנ"ן כתנ תמעיטו.המעם
 נחן טרנס ס5קח 6נ ממנית ספנות נחי כ5 ופרס לרי7 ננחלי מויספיו
 מפני וסו 5סגטיסס סוים 55וייס תנתנו ובעריס טספר סטין n"Dbסרצס
 ש5ש את )יר( סקרן: חבקו נ0ומ* כי טזו זו חסונות מסיו  סעריסמווי

 5מק5ט כריס ס5ם סירק נענר מנתן רנותינו קמרו סרסורן כתנ .העקם
 רולחיס  דנפיסימסוס

 ולי
 סופכי סיו נסוננ 656 סמק5ט 0"ין פי כ5

 5ק5וט מק"ט ערי 5סס 5סרנות וסולר7 כסוגנין עלמן ומרסין נמרמסיטיס
 כנקטר 16 . סכתיד SD סכתונ לוס ות"כ סמזז מי נסע ס5* כולסלת

 רנותינו דעת ע5 כי תמ4 וקני . לנוי סיתס מ6ז כן גלעד סרן סוירססיחס
 כנסן נקרן סיו וסגם קולטות כונס עיר מ"ג חתנו וכלטס ס*מרר,כתונ
 כי יסר56 5כ5 ונססווייס ניוסר סנחח5קו (b5D ו' מירדן תעגר עריס5"1
 ספני כשק לדן נכ, טנ0ס סנט חסנ גס סנט 5כ5 יניעו טקסט עריל

 סינף5 ססס 5כנץ פיק נענר ססס רעס סכרים נ/ bh3 1*%1 . 00מרעו
 פרן כי נרפס ספסט דרל וע5 סיו. תשניק נטוס נכריס Ph~n Ssbסו6
 מפ5יגין ססטקר*וח סקטורי מנכי סני סם כי מפד גדוען סיתס סירקוצנר
נרנן

 ו6י
 מ"מ כנען 6רן ומ5מ נסן 55%( )מסרו. טימרו JblDI עטן כי
 תנרון וט75 *תו ירום5יס ט5ך כדכתינ ט5ך 4 יקרם טולא-עיר כ5באירוח
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עלהתורהנמנ(,3יפי'הטור
 16 מ5ד 5ו עןר*ו עיר מום5 כ5 ססס בדורות סטנסנ סיס סכך ויתכן*חד
 ט% גדולם מירדן ענר סיתס וסנס רבותינו כמדרם ימר*) *רן לכנורמסיים
 ה~מ"נ קולטות !נוס עריס סם ותיו יסרבל 6רן ככ) ערש )ם5מור*ויס
 עיר אל לנום כופר הקאו ולא גלב( )סק5ט: 51* סערם5טגרסי
 גב) לעירו ולשמינו מקלט ולניר מנס ממי טפר נקח ס)* פ4 .מקלטו
 כינן נ55 מס ינום 650 כופר נקח ס65 )ס,סיר סתרך bS *נ) כופרידי
  נחוס ימוענו ס65 סרס מנוף יפחד כי ממס ינוס פיו נסגנס נפםסורנ
 סרמנק כחג . הארץ זעק תחניפו ולא )לנ( במזיד: יתמרנו %50 16לבבו
 נווסבוסיכם בכל  לרורותיכס מסחט  להוקם 5כס i-Sb וסי תחוס ס*מרמפכי
 אמר T~bo ניוסני יותר מחמיר )6רן נמורס נס נוסניס רטספטיסט56ו
 תפחם 65 ויק תטע כרסיס ונומר ססדס תולי* רב וע נק55ותסנ6מר יי* חנופ' וענין . 6ותס נטט* ום5* *וחס נתניע ט65 וקמר סמכינ'סם

 סתרן סחס4 סטומ6ס וענין 5עיגיס סנריך ספן כוסי הגופס כ) כיונומר
 בחס נחנפר ס65 נקי ןס נס נסיות ססכינס כנה נס שכון ו)*טט6ס
 קכשו ס5* הפיס *וסרס T~bO *ח תתנז ו65 דורס ונספרי .הופכו
 יחניפו 50* ננוד וסטיר לפוטרו כופר תקחו 5* סזסיר טתח5ס כיקרולה
 גחניץ *נחס "ס כי פוחד מקח גל* ממפחתו וכנוך "1 )מע)חו  עוד)ו

 3"וש bS5 171 hSb ונה['11י,ןזי:ןםיגינש""נחקה.."מוי
 ס"ס סכנצנ 5וס סרמנ"ן וכתגסדור.

 יורסח נתו ותסיס סירן מההיצע  כו וסקנס ססו6 פיוס מן "דםימות
 סקרן חלוק נעת ססוי ס*ש ינ6 ס65 6חר בסנט חינם* ס%5קותו
 651 סנח5' נוןע( כבר הלוקס 65תר 6ב5 ננח5תס נוס זס ושנטיסיתערגו ס5* סקרן תינוק נעת יקפידו יותר כי *תר טטס נתוך נחוס 15וקחת
 ונכון . סדור גכ5 סייר סמו* מחלוק זען נורע מ5י  ובעבור ל'כיקפידו
 ומטס רק bc)n(o ס5* נח4 גייסה לוס מלות סחי סס *נל31DD ס5* כדי פ4 לנר טעם כמו תסונ 1)* נפרס סטין כפסס דרל ע5סו*
 hsn 4ימ  סיוהן יהרי  כהל' 6ליסן הניע 6סר כנר  נוטו5וה וקוס*תסס
 ובעסיסן נניסן 65 קרוביסן lehnb 16 "ותן ירמו 6ב5 *תר 5מטסתסונ
 בכ) ו*ט' נתלס יורסת 3ת נכ5 כך 1""ר בקפחך נבנות תחלםוהממיר
 סטוזסרות *1 סנ0ו*וח סלף 6מר טטס *5 טפטס גחלם חטוב מ)*י0ר56
 : טנח5חן נפרדו ס5ח סמטס לנסי *ותן ירחו יעכרו06

 אשר עולם יבורא שבח סיני. כמדבר סמרבשלם
 בסיני: ישראל לעמו תורהנתן
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