
ל נש ל ר8 ב8ד8תטו
 15 סיס סיור שס 3מר5 אילן כתג * הדנרים אלה )א(א

 סתומם טפת רוב 5סס ניטר 65רן4כנס
 סכסניס טסרנצ ו5* סקרננות מעמס bs כלן סזכיר %* 4מר56סטךצצע

 מסלוח ברזצ וסיר 4סר56 5% סן זרתק וסכסניס 5סן *ותו ביקר כברכי
 6זסרהצ בסן 5סחעמ עכעיס ניקור ots לסוסה פכטיס 5ססהשימס
 ט4ת ק5ת ס4ם נספר ים חק זו *תר זו פכעש כמס 03 סטז0ירכע"ז
 תצר oniw רכ מס ומולי* ייבוס כנון *חר נטקוס כפ נזכרומ5*
 כי טרגדית מיצכן קורס סני" נמנס טוכד נ*50 16 נסיני כלס 15ג"ערו
 נמפר שטר % כן וע5 כנרית כנרי 66ם כ"" 4 נחמדס ahw 65גכרנהע
 ק3% גני 56 וצר "ו ימר% גגי 6ת 1Dbl 15 עסת Sb 0ן הכנר0זס
 עלריס יוניי *5 סיורר סר*סוניס נסערים גכתל ס5* ומס פ5וגיתשוס
 . סתרן נוחלי ננכיס רק סזכירס 5* %וירות סכינן עפכי *1 ? כמכיסכעו נגול סגוסגות ספות ספן לע"פ נקרן רק סדורות. נקותן נחגו % *ו5יכי

 כוגותיסס ו5סזכיר 5סוכימס סתמי5' סתורכ בניהור DOS ססתחי5וקורס
 ועצך חסדיו 5סודיכ סרחמיס נטר% עמסם כסג וסו* נטדנר ימרוסוכטס

 יתנסג רחמים נמדת כי נסודיננס 5נס ולחזק 5ק5ק%ס ימזרו ס5*5סוכיתס
 יכסס 6סר "דס *ין כי סקרן *ת 5רסת כוכ5 5* *דס יקמר ס5"כטסס
 ססקנ"ס סודיכס ולכן ט4%"ס:כננדו עיד סדין מות וסכס יחט* 51*טוב
 אלה :  נעבוופו *ים קנני וכזר סיום יתנר7 וסטנו רחטיס ט5*רחטן

 וגו' סירק נכנר סמפורס כמו 0זס מבספר סט5ות כ5 כ5 תחר .הדברים
 וסלינו 5*ער נחורנ "4גו ונר ")סיכן מן טסס וי"טר מיסמר רפוי01יס
 וסומר . *מר כי ספירומו *5קיס ספרנ" כי כגון כשמירס מתחסרניומן
 צנת 5כס רנ *סר סדבריס עמרת סקנסס 5כו מכתן *מרי כי קוערוס
 גרמו ומט*תיכס סקרן ולכנוס מירדן 5כנור סיד ר*וייס וחייכו סוס.צמר
 נפסוק נסס ססס5יס כד סוית ספתיחס ינרי ונסמכו סנתככנתס.5כס

 *5קז ס' *סר וגו/ סיוס מנון *נכי *סר טוותיו ושת חוקיו *תוסערת
 יסר36 סטכ וקמר לפניו מסיו ימריץ 5כ5 טסת b~p *ז סימיס כ5 5ךנותן
 סדנריס עמרת נני*ור וסתחי5 סיוס ניוניכס דבר *נכי *סר סחוקיס6ת

 סמ5ות וכ5 *תו מ 36קינו ס' יסרתן סטכ ממס ייחוד סודיעס כןולמרי
 נמכטך נסיות 5רי7 סע5ות ממנוס מתורס נתור כי יסרתן כ5 *5טפס ויקר* ולמגיס יסרתן כ5 *5 טפס דבר שסר נכשן פ" ולכן ס"סמנספר
 0כחע חזר סז*ת נפתיחס סס*רי7 ונסנין תורס נטתן סיס כשסרכונס
 נתחיכת מפסקכשקוס

"1fifj 
 סס-טמס *מר מתורס וזקת ו*מף ממורס

 *מר דנריס ב' בכין וסוכיר וגו' וסחוקיס סערות *5ס יסרבל נכילפני
 5מ%ת רטז חס . *תסס *ותו ס' 5וס שסר ככ5 (מר*5 נני *5 עמסמדבר
 טסס *5 וידגר-מן נסס *טר ס5* נסביל זס וס,כיר נסס גרע %*סומיץ 51* ס' 5וס *סר ככ5 ססס ושמר מנס עד נהורס נזכרו ס5* סוססנספר
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 התורהטזעל נש בשיין הטורפי'
.1DbSסקנ"ס טפי 3סס נ5טווס 6סר ככ5 וקטר כחס *וחס כ% וקן . 
 וחוזר כנר סנלטרו ט5ות 5*ותס רטז וזס וגו' נקר טמס סומי) עודוקטר
 15 וכרקס רקס סמכלמו סובין זפ" . לגריס נסס ו5מךם *ותס5נ*ר
 רניס: וכן ונ"נ סולדנו וקין נ* סו*5 ערמון נזר ס0ס נוסו 651 כן5עסומ
 סחטנו מס מירדן נכנר *004 סדנר פ" רטזיס מס *)ו מכ5*נקרוס פ" מוץ נצרבות נכנסו ככנר נעדנר כפס סיו bSc 3מגי5 .במדבר
 סרמנמן כתג . בהשבח יושב אשר )ד( : סמקועות *15 ובכףנטדבר
 וכן: ט5וכ' ניח % כסיות ונכיס טו*נ טט5ן 5כןס bSb ס5ו סית'ס65
 *מורי מ75 וסו* רפ*יס *זן מסיח/ . באדרנו בעשתרות יושבאשר

 קמר טקוס מס סכסתרות טסטים  בלררכי נכסתרות יומנ 6מרוכשקיטר
 *דרכי וסעס כיר ננו עמתרות סטו קמר סתר .נמפ)ות כי  6ןרעיט
 Sb חיו כ5 *ת qDb כי *דרכי 5ט)חטס שטו וכ5 סו* צוג וי5*וזמו
 חורג סרטונן כתנ . לאמר בחורב )ו( : סמלן לרמון מס 6סרספיר
 סיס סמדנר מ ססי6 כמנס Sb~t1 ימנו ממס סיכי סר ססוננ סקוססו*
 סר מצר קוטר סו* כ*)ו סיני סטונר כ5 כקר* כן וכ5 ססר ומסגדוף
 רניס :ססנס *ינני סס כי סיני נקר*יס ססר וגס ססמדבר ולפמר .סיני
 נ*ותסמגס כסדו ומס חורם כיר ממטו עומנ כיר יו עקוס 5סרומטוך
 סר מס קמר חורנ Sb 630 חורנס ס*5קיס סר Sb וינ* ס*וטרוסכתונ
D'r/St~מר % קרוב מגפניו סמקוס נחורב סיס ועמס נסר סיס וססגס* 
 טחורנ מיסור ו6ר6ס נ6 6סור0 6טר ו5פיכ7 מנס ימרק) התגס ססכטד
Sbת ימר56 בני ויתנקו דכתינ חורנ 5סר מפסוק קורל ושכטיס ססר* 
 תסס *ו לפניו *ו נתחוטו ותורם 6מר ססר טן כלומר חורנ שסרכריס
 ספני כי סיני סר סו6. חורנ כי פי' ור"6 . נתוכס ושסר חורנ ס*רלכ5

 תסג/ סס יסי/ וסיובםסחורב
 )ט( נטכס: סויס ממות נסני ונקר*

 מנת 5כס רב ס"ס )נו מלמר קנס לאמר. ההיא כעת אליכםואומר
 כלכס וסיו סברס *ת קנקנו מכס קוטר נכלן זס ותזכיר נחורננסנתנו ססי* נכת ופ" יתרו 3* תורס מתן קורס ס6וטר זכת כ) סוסנסר

 זקכיכו כס %נושכו טחורנ ונסכ bJS T~tS טוכמס ושיו וטוטריססופטיס
 טרג5יס תקמתס ור*סיכס זקניכם כס כוולס Sb' ותקרצוןומופטינו
 דרק ע3 סרמנ"ן פ" וריבכם. ומשאכם טרחכם )יכ( שכנין:ונתקלקל
 5עס גמסס בסי' ניחרר ס*מר סדנריס סלמת 5שר*5 טכס רמזספסט
 לולבי 55טן סו* גדול טורח כי ס*)קיס מוקי *ת וסודגנתי כנגד.טרחכם
 5דרומ כנגד וטם6כס . וסודן וניקורן ופירומן וסתורות סחוקיסטלריס
 תס6 ו*5 . תפלס ונסקת טלמון ע5יסס סמתפ))ל תפקס כבין ססו6*5קיס
 *נס4 5כס מנו וקמר סמםפטיס ענין כפמוטו וריבכם . וחפ5ס רכסנכדס
 נמיס נסר טנקמיס מסייתם מלמכס ח"כ . נונד סדייניס כ)תכסיס
 לשבטיכם' וידועם )יי( כ4: סזס סעס כ) טס* לת 5תת,כבבהט
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 התורהעל םלברלתיז
 וכתב . וכו' נטיתו טכוטץ לפכי 3*_ מרס פס נכויס' ססספום"י
 ווואלס טכס רכתי וכל . וידועוס כס קמור 5ם3טיכס יס" ו6"כסרע3"ן
 סופטיס 03 5סנותס ונכרת ידועם סטכ5תס כקוטר כשעיכס יחמוספסס
 תי5 *נמי 5סיות לריכק ססופטש בי ואופיס נמלח סקפטים- עכלתוכ55
 עתה5ס 5סופטיס י7וכיס סיו Shl 3לכ ומונקי *מת *גסי 56קיסוירקי
 הוא. לאלקים המשפם כי )יו( סופט: סיסת זס רפוי *וטהין סכ5סמיו
 ניניהן נסיות 3ר*ן ק כ5 עוניו נין טספמ לעסות opSb5 כי סרטנ"ן'פ4
 ותעסו חגורו וחס במקומו %תכס וגתן כרסק סיד טו5 ו05לי5 ולוקיוסר
 אהככם ואצווה יח( ) : נס5ימותו סע5תס כי 14 חט*תס מנסמטם
 כן ופס סרמנ"ן וכתנ . דפסות בדיני ממוגות ייכי מנין 37ריס עהר'*)ו עספרי וסו* רס"י בסון תעשון. אשה הדברים כל את ההיאבעה
 ילוס סכ5 כי וסתורות סחוקיס סם י~פסט 7ר7 וגנך . 0סופטין ובסמדבר
 כלת סכנין סוס בידוע כי זס כ6ן 5סזכיר והטכס טפיו יסריק 5כ5ויזסיר
 .נסכת DO'b סיתפי.5 ס*5קיס מו5 5כס onb ס4 5עסס *סר וסו*יתרו
 ספר לכן לסייעו סופטיס סיטנ' כלס 5ו נחן נטספט 7% סתוריעלעו סו* סעטדס סתורות וקת סמוקיס 6ת ~DCn וסזסרת 15 ויטרלורכס
 סטספט כ5 רק יוחס ~cr %5 וסמלות 560פיס סרי מינם כיסר כינכין
 סטכ5כלת נו משר, פי כ5 יכמון הסר סדנריס כ5 5מןס נכלמו סו**53
 וכרקס *וסרן נסס ובריס 6טר %51 נכהן כלתו עמס מזמר 51*יתרו.
 4 כבוד יסי' ם5* *ו וננותן ימרתך כ5 נמכטד היזמרו מלצ'רלסנעוני
 נסכים סגע5ן ספגי ססטעס ויתק . 5קח כוסית *סס כי סזס לדויסיזליר
SDIבא. נעל' אשר הדרך את )כב( : ססו* סכנין נכסי 0גנור' פי 
 מכם ואקח )כב( ו סדרך 5פגיסס לסורות hSb מרגic~s '4 ס5*תח4
 ער56 ריסי הביאס נכסי%ותס *ובס סינט %51 . אנשים עשרשנים
 הארץ. מוסה ויאמרו )כה( רסכיס: נאנח יספר %5 ססרסיכו *תריכי

 תט4 *כי ו*עכ סרטנה וכתנ . וכ5נ יסוסכ טו3תס ס*ערו סם עיפרסני
 *ו5י מלמניס יוקר 5כסר' סי*מיגו רצוי כי כרסס סז*ה סטכנסמס
ISDסם5וחיס ונוולי טונס *רן סני* *עכס סוויפ ססקנ"0 כיון ע4סס 

 ספני ס6חריס כי 5ס%טין 5סס סיס כן עכיויס סס 16 מנססוסנדיקיס
 סודו סכולם סס ספירסחי טס נכיני וסנכון סיטרו, טס יטרו 5נסטורן
 סכטיס נחזקת 6ב5 טרד ורחבס טונס 0י6 פי סכדס וכ5 ויסרן טסס.לפני
 ותכנס חזקו וכ)נ כי,יסוסע סריו כן ויהרי 5נס 6ת סטסוססס

~DnS"S ס0יש סקרן ע5 דגס וסוליתו טסס גפני ס%5 שרש *5 סטרג4סנ6ו 
 זעם טסס נפני 1W?1 5י כעס Da1 נימ4כס וזסו.ותרגנו יועמס*וכלת
 *נס 5טסס *מרו *נ5 טונס ס0י6 סודו %56 3תח5' כן *טרו ס5*סובר
 ככ5 5כס ידחס ססס *מר כן וכ5 5ננינו *ת כמסו *חינו עורס*נחנו
 נס/ ט*מיניס *ינכס סזס ונדבר טכס חסו 5כיניכס נטלריס עסס6מר
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 התורהעל נשייתון הטורפי'
 ח

 כתנ . התאנף בי בם )לי( : סימנס ממיכוט ל5י סככנ' עין*5קיכס
 סיזכיר כדי וגס ממס. *נו* ס5* 4 גרמתס גס *מר סטונס 5*רןניו 51* נכנסו סנכנורו. נמרג)יס חטים ססזכיר *תר סכנין סידורסרמנ"ן
 סינחי5 ויזכס כ5נ כחנירו ס' *תרי סמע6 מפני יסנור סו* כי יסוסככבין
 כ5 מזכיר וסנס . יוחס ינחי5גס ויסוסכ 0מס ינו* 65 כי קומר ב*סירן
 סיחידיס נגג*י ידהר 5* כי כלטס טמרג5יס מנפת וו5תי ססו6סמכס'
 גני רנו כי בגללכם. ופ": מטתו. סכו5ס הלניס קומר נתוכת'*65
 סי' ססככס מרומן *1 ערינתס. נכביר וס כ5 5סס וקירע ס' *תיסר56
 כי כלטוו כשר כסו ו5* סעס הפני פכמיס סס5כ 0סט אסרן ממסע5
 יסר56 נכי נתוך *וחי קדסתס 5* *סר כ5 סימר חסו נכנר סרסרומכס
 יסר56: נני נתוך סדנר מסיס D?(~ 56* סעונס ס"ס5*
 סוס סנור *חס פרם"י 22ך;* ישכך לפנרמ וקאכוימ )י(ב2

 מנתחי רפ*יס *רןסיף
 רפ6יס *ותן סי* % 5י נס כנו רפ*יס ס"ס סס6יטיס 5פיושנרסס
 ,5פי סי6 *ץ תחסנ רפ*יס *רן נפסוק פי/ וכן וכל 5וט 5נגיסורסתי
 כרמכן וסקס' י6נרסס. הנתתי b'o 11 5* 6נ5 '~ניס נס שנוססרפ*יס

 oo~3es מנחן רפ*יס *רן ס*יגס ומו*נ כטון נכרן %סר ספסוק נ*5עס
 Dn13bS ס' נסנכ 6סר T~bQ מן סכיני S~1PS רבוי" ס*ינס קומר06
 *ע"פ קוטר ירוסס נתת" 5וט הנני כי *5* קוער "ינו ספסוקוס5*
 5וט לנני סתיס סגתן נשמו רס"י סכתנ כמו שנרסס מכחלתססיתס
 סי6 *חותי שתו ל5 סימר מס ע5 ומחק' המלריס עמו סס5ןנסכר
 וקגיזי וקיני o~s די נ.' 65נרסס נתתי כממיס עסרס נככין כתגוכור

 ומו*נ וכטון וסתים בכסו מסס לחת מכיר וסר וקו*נ ענון מןוק7מוכי
 5מסס סקנ"ט 6מר עמס סי6 %רסס 50 מנח5חו וטו36 כמון *רןסרי
 ר~פסוק" פ" *נ5 . 5*3רסס סגתנס רפ*יס 6רן מסיי סנור וס*ס5*
 נתחי *גי כי טו36 %ח 0לר לל  מכתוב ס*מר גענור רסקי ט37רימפז
 %15 *ברס' הנני ידוע( סקרן כי סכתו3 מפר ירוסס כר 6ת )וט)נני

 ורב גדות כס מכ"ם 3ס ' יתנו מסי* שרן כי ובמר 5וט הנניסנתנס
 כ5 יטילו *סר ס6ימס 5גוד5 6ימיס הטוחני/ *יתס יקרחו ולכךככנקיס
 טפכיסס ויוריסס ויכ5ס 6נרסס הכנוד נס 5וט הנני עמס וסנטרו"יסס
 )ש( ופ": גס. נמעסס ססס 5סס נתן 6סר טסם 5גוו5 רצויולין

 וכ5 ככנקיס. חסונים ססס חסינות מאון כענקים. הם אףיחשבו
 סזס סטעס נכנור כי החוריכם. ישבו ובשעיר )יב( 015: סלןכן

 כסו סנ*מר כמו כנען סנני וסו* סתוי סו* סחורי מ לנרמססמתנח וסי* סחורים מן סיתם מלדניס כי סכיר מלרז גן גס ימנכסנמוינ
 סחורי סכיר מגגי סיס ולנכון סתוי לנכון 3ת כנען טננות גסיו *ת5קת
 טגקרי  ויתכן . סקרןיומני

  תורי  ונעי% ח-ך ע5י נתח  מסין פס ג:5  מר
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 התורהל נם47ב*רלחיט
 ולוזיר ,רח כמו סמלות ויחליפו סטכם טמרו סכמות מ פתן מחויערם
 0סס כסו ובני למגיס נסעיר טנו 5*נרסס ססס סחורי כי *מרוסנס
 5ינרסס מניתנו סגויס ליתר ימרט עסה כלסר כ5יסס וגתחוק מסלגור נ* וע4-ו רג עם חסיו גס נעכסס תחתם ויםנ1 לותם ירמו שנרססזרכ
 מסט סגוז5 כ5 יקל11 ססס כי ס*5קיס סורימו *סר מעצו פזול רשויולין
 5סט סינחי5גס *חרי סקרן סיסר56 סגוז5 כ5 יקלוף כשסר 0סנחי5סנחוס
 בנכי עוד *מר וכן י נע0' 65 כדיין טר*5 כמס כ6מף סזכיר גןוכ5
 : נתחרץ רפ*יס 50 סי* גס גי . החשב רפאים ארץ ( כ ) : 0סי*כמון

 *5*-0נכס5 תפק *ן זטטו טיעון 7מוומיבם. להט יקראווהעמונים
 תחסנ פ" . חזקס מרונ 1csi' ,ממו 6סר כ5 מסם יכלר 65 כסכלומר
 יחסנו רפ*יס ~ר0 ים 0ג"כ ו6פ0ר . מכ55ס רפ,יס T~b נחסנון0סי6
Vbיחסנו סס גס 5פניס נס טנו 6סר ס"ימיס פי/ 5מכ5ס ככנקיס סס 

 "רן ומנס "ימים *ותם יקרלו ו5כך ככגקיס ומס מכ55ס טסיורפ"יס
 5רפליס ממנם ונסלר עמון נכי מפס לקחוס מקד גדו5ס טיתסרפליס
 נכסתרות רפ"יס 6ת ויכו סכלמר כמו מסס נכסתרות סיוסנ כוס כיעומס
 וסכמוניס יח0נ 5רפ"יס כי וכמון מו"נ נגנון סכתונ "ומר ורכןקרנים

  והעוים )כג( ,מוומיס: "ימים "תריס ממות )סס סמנו ססוסמו"ניס
 לע"פ נומר נ* סרטכן בתו .  וגו' עירק  ער  בחצריבםהיושביכם
 סס כי יסר56 סורימס מגריס סנני כי מן כממיס מז' 65וסכפתוריס

 היחניפו נהוון סמנסג כי פויס סס אכויס כי רכתי וכ5 . טרחמגחת מסי* ונמל* תמקם סיתם 5סס כי כממיס מו' 0סס מכויס סירןלקחו
 חוי קור* ולכד כלסו יעוות וסנחס לחו כנין ע5 מוריס נסיותסי04מות
 נג5י5* . כנחם נעפרות נקילין בסיו רנס ננריסית לית* וכלכוי
 לעסו ממנס כי אחוי *רן כ5 5סודיענו ס50יס וסנס . כוי* חויילווחין
 יומר רנס וננרי0ית מסס "ותס ונקח 5כפתוריס וממגס 5נו *סורסוסיף
 0"ינו 5פי 6ניגו לנרמס 50 מתנתו ע5 ג"כ וקומר רפ6יס סס סכויסכי

 כיסר כי כיקר גר6ס וכן . תחתיסס רפ"יס מ3" ~יכל חוי כלןמזכיר
 ה:נרנסי סחתי רניס גויס ונסו נפסוק כממין ו/ 3י0ר"5 ט0י4ס,כיר
 לנרסס 30 במתנתו נזכרו מ56ס ומבס וסינוסי וסכוי וסכנכניוס*מרי
 קדמוכי "1 קניזי *1 קני *ו רפייס סול פנים כ5 וכ5 סס נזכה 5*וסחוי

 5סנהי5ס וכתיר טרל5 נחוס 65 וקדמוני קני,י קני כי *קרוורנותינו
 ולניו 5כנען ס00י סנן מסיס סחוי סו* 65נרסס עתן סרפייס א"כ5סס
 סטכונס סס סו* דכתי וכ3 רפייס 15 כינו הנרסס ונימי חוי 5רקר*
 כמו רפ*יס סוסון יקר* נעפר סטמוניס כי פתן חור סס ע5 סחיימן

 סחוי גגי וסנס . תפק רפ"יס ולרן . וסוכניסס מיס מתחת יחו55וסרפ*יס
 *רלות סחת סמספחס נחס סכנכני מספחות גפולו וכאמר 5מכ5סרנו

 כונס ונכ55ס עמס וטכס חורים ומסם רפ"יס צרן נקראת ומסםגדו5וה
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 התורהעל כש בשיי7 הטורפי'
 כ

 סיס כלסר כי סתוי מן מתויריס כו5ס ס*5ס וסכמות רפייס וכלסחוים
 ועוי וחורי סעפר נקורי סוכן מסגתם רפלים חוי* מן 15 כנו חויסמו
 וטכס נכ55ס סרפליס 5לנרסס גתן וסברס . פירסתי כלסר מנחס מסע5

 ניטי רפ*יס לרן כי קניו 15 סקרי סריסון סרס סחוי 5שר*5סוכיר
 כ5 כלן 5ס.כיר נ* סכתונ ומנס 5יסרל5 לסורם וממכס נחמוס כנרמאס
 סרפ*יס מן סס גס ס6ימיס תחוס למר טטנס סגכסס מס וכ5 רפליס*רן
 ולסר רפייס *רן סי* לי עמון גני 6רן בי וימר וחור מו"נ 6ותסוירס
 וסיף *רלס ירמו מכפתור סיול"יס כפתוריס גס כי סיפר ועוד 5יסר56 ~סכ5

 סס סכמסס סס מפ5סתיס עויס כי ספירם"י מס וע5 . 5ימרל5סותרת
 יכ5ו 5* 5לנימ5ן 6נרסס סנסנכ ס0נוכס ומפני יסומכ נספרנחמניס
 עויס מונס יינו %דרנס כי סרמנ"ן סקמס כפתוריס ע"4 5סס ונטמרו5סוריסס
 סו6 ולח"כ כויס נ5ת פ5סתיס סרני חמץ טוגס סו* סתח5סעפ5סתיס
 וסקר כפתוריס ידי כ5 כויס סוערו סנס ועוד *תר נעס כויסעוץ
 *רן תסיס 5מס ועור כולס כ3ס יסומגנ מסוי סתיוס מי פימתיססרני

 ערני פ5מתיס וס5* 5נריוע *3ימ5ך סולרך ולמס כ55 65נרסספ5סתיס
 סספ5מהיס סכנין סיס כך ל5* כממיס fD/ והיכן סכפתוריס וכןטלרים

 פ5מתיס וסוכו סיס גרר מ5ך *נימקך כי סכנכניס מן ססמידווסכפתוריס
 *ותם יקחו ומ"כ כנכן מנגי וכקרון וגח ו*סק5ון עוס וכבדווכפתוריס
 ~טן מכנר כד פ5סתיס %ח סורסו 5ל וס"ט גח5חס סי* כי מססימרקו
 )כד( : *נימקך 50 סקרן נ6ותס פ5מתיס 50 דורות )נ'( ממתוכמנוכס
 סימור סו* סזס סונור סרמנ"ן גתנ סיהון. את בידך נתתיראה
 נך osbi19 15 ס5ח 5גן וקורס סיפון *ח בפנין תת סחעותי ריס5טטס
 ס4ס ונרי 15 0ית מש 5י מלחמס 13 וסתנר רם סח5 סמם מלוס*חרי
 יסיס יסמכ ס5ל יכ וטס ססס  דנרי ע5 עיצר יסיס ל5יו שמע 06גי

 עיר % תקרנ מ נס סגלטויגו ממלום סי* כי 4מר ויין לריקספחתו
onlc)3ס סנמגל ינכס כ5 וימיט כתע סס כי 5ם5ו' ל5יס וקרסת שיס 
 פS~b 4 נו נסכין סים 5י 5סס טמגנ *ס וכלן וכנדוך 5מס 5ךיסיס

 סג5 כי קומו סמס דגר סקדיס 5% מ65כיס ס5תתי וכנר עולכםו*ם5ת
 פתרך חת אחל הין היום )כה( רוחו: *ח ססקסס ס' ט6תסעס
 סכל מס כי סכטיס כ5 סירלוס יסרבל ככגד סרמנ"ן פ4 . העמיםוגו'

 סמ5כיס בסגי רק bs onS1 וסוף סכמש כ5 ע5 פחדך תת 5מסססי*טר
 5כנור בדוס נתנס 65 מסרי תסנירני נכסך יוכן 55 דקיי פירסתיעשו. בני לי קשר כאחזר )כס( ו4סוסע: 5יסר56 סנטחס סו6 536ס*5ס
 מסכחונ נכר סיוסניס סמויביס בו נתמר מס ות"כ ר"6 ויתיחס .3טע5ו
 רכתי וקפי וכחג ונמים נ5חס 6תכס 1D7p %5 *0ר דנר ע5 ע5יססקוטר
 סר ססיננו עסו נגי 5י כסו כלמר *5ך נדרך נדרך טכס ע5פזומו
 סיוסני0 עכז נזי 6חיכס נננו5 עונריס לתם כתיג וכז 3דר7 3דר7מעור
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 התורהעלךברלםתכא
 כי מדינתו דרן עצ סיכנרו עזנס bS יגויס מ75 100* סמ5ד יקמעכיר
 סם כי *ומריס ורניס י כיר Sh יכנרו ופן כנכן "רן מקוס סיסטסם
bsסר דבר ע5 ומט . מחס קנו יסריך רק יסריק *ת קךטו* hS קדטו 

 *נ5 מויני כ5 חוזר ננכס ונציך סכר וישר כמוני כ5 תחר נדחס6תכס
 סרמנ"ן כתג מתים. העיר כל ונהרם )לר( ונמים: נ5חס קירססו6
 *כפ"כ ג0מס כ5 דחיס 65 רייסס ונלטוו כממיס טז' סיס *מוריסמרי
 פתת bS 5כוג *נ5 נכ"ס יפרס כיסר סמגוס סיב סכך נס5וס 5ופתח
 לכירו: סניו קודם 5מ5חמס 5קר6תס ינ* מסו" 5פי נסקס15

 ניניסס חנינס סניזס ססיתס כזזנו יומר ו5מ53ס . לבך לזריך )ז(ב

ולנסוי
 קומר 5כ7 נכיגיסס הנתנזל כ"כ מזו

 צדוניכם )ט( : כ5 כתינ יין ו5מכ5ס סנסמס וכ5 כתיג כ6ן וכ"כנזוכו
 נדונים כי יומר נ6 סכתונ בניקר סרטל'ן פ4 . שריון לחרמוןיקראו
 נס סיוסנ וסימורי מריון ניגס נציותו תרטון 5סר יקריו כנכןנטר
 מניר 5ו קריו הידס 5כ7וס שר56 6סרעכמיו

 קרירתו ומפני ם5נ וסול'

 53מון מריון נס ויולי . כינוי 0ס 15 וסוף חרמון נקרי כן וע5 חרבסו*
 וסריה 0*מר וסכתונ סימון מסר ומס כד SD ממורס סס סו6סגידוניס
 מניר מריס *"נ . ומחרס סם5נ מריר סכנויין נפני - יקרינו ומרטוןתניר
 הרפא.בם. מיהר נשאר הבשן מלך עוג רק כי )יא( סכר:וטכ5
 6נ5 סנסן מ5ן כחס סוי סכונ %ש"פ קומר נ6 סכתונ כנין סרטנתןפי'

 מוסנו כיר פסיפס רנס נכיר וסיח הדס נני כסקר כייס ערס *ותויסנ5 5י כי נרע כרס ערסו סנה 6מר נדקו ע5 ו5סניד סרפ6יס טןטרדתו
 כירו ונ5כךס 5מ53ס נזכר כיצר סרפייס 6ת כמון נני ססטידווכחסר
 תצמידו כי 5כדות מטתו וקיימו נ60ר כונ רק בי וזסו 35דו סויניגן
 וארק )יב( קיימת: סידות סנס כלומר סנס טכס וזס ורנ נדוןונם

 ס6מורס nb~c ס6הן *ת פירס"י ההיא. בעת ירשנו הואתהארץ
 יוהר ירמו סס ססרי 5ריםו מחובר יינו לרנון נח5 כד ומכרוכר .5ט53ס
 ענדי. ותיונני גתתי ע5 עקרי 50 סופו ע5 חתר *5י חרמון סרונד

 ססי6 נכת ירסנו *סר סז6ת ס6רל כי 5פר0 נכיני וסנכון כתנוי(רעב"ן
 ההודש הכשן לכל הארבב חבל כל )יג( 5ר6ונני: נחתיטכרוער
 ח53 כ5 ופירום1 06ר נמקוס סס6 סרמנ"ן פ4 . רפאיכם ארץיקרטע
 רפ*יס *רן נקרץ וסיס רפ6יס *רן כקרץ סו6 6סר סנסן וכ5סירהב
 כי לעוג וגס6רס 5רפ*יס חח5ס ססיתס טפכי 16 נס סמקן עונ ססש
 י~רפ*יס: טיהר נס סיומנ וסקססו*
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 התורהכבעל ד דובה(שרנ הטורפי'

 ואחהנןפרשה
 פטר סג מיתון נינות מם כקטר והטנק נ"נ * ואתחנןננ0

 מ חטר ססי6 נכת לויתי יסוטכ וטתכטכס
 ונוס 46 ססכ ו5* לחי ס' Sh התענגתי מ 5מס .מס לכנור 5*%גי
 מנמרס נעת . ההיזח בעת : ופ" . יכנוד סו6 כי יסוסכ 6ת להזק6אי
 . כמכרס גיוס סתהגס מכרס ו% יערור מ65 סנזירסכלז

 ורם-
 נכת פ"

 מ' סמם 65 וככור ועוג סידק כע"ס *הרירגיל
 נקוי

 וסתפ55 מור
 *ת %ו יאונס 6תר כק סוטר חגו נסר 5כ5 מרופות 1pSb סןיפקוד
 כי 5סודיכ זס סזכיר וכקן ענים נכנס יסר סתפ5ס סס סזכיר 6נ5יישסע
 : תוכחותיו זס וכ5 נענורס 56יס זכק עי טרד כלו המנס סיתססרן
 וס?יכס סתוכתות ססם4ס 6תו * האראל שמע ועתה )א(ד

 עלס כ5 רכס כוגותשסהתרמו
 ידיו ל6 06 בונוס פרסו יכנרו ונמס 5% נבון הנגרו ס5* כליווגס

 ס"ס מרמלה, וכתג נתפעין. פרסיות ס' כגון תוסיפו. לא )כ(יגרעו: ו5* יוסיפו ם65 נסלוד 5סזסירס סתויך 5כך וטורס סורר יוהכחותם
 נתודה תג בכסות ט5נו סנדס ירנכס כסו טכלטו הלוס לעסות נדע06

 וזכיות כנון נור מסוס מכמיס סתקכו מס 536 ס65ו זס 2כ55 ססו6סמניגני
 היואורע עיניככם )נ( כתורס: טן טלוס סי6 זו נסן וכיול6לכריות
 ונסב סימר 3סגי5 הנרסס ר' פ" פעור. בבעל ה' עשה אשראח
 כתב וסרמג"ן . נע"ז לטות סתתים ע"1 סס וענדו פעור גיח מו5נניף
 )ה( : DSDS סורם טסיי נכ"ו סתתי5 סטלות נפרטי 5סזסיר סג*נמנע
 יני 6סר כמו סיום יתכס ט5מד סיני ר6ס פ" אחכם* למרחיראה
 סומנ"ן פ" . וסשפמיבם חוקיכם : יתכס mDS5' 65רן ננוסךריס פ" 5טדתי 6טר נקרן כן לעסות סימר מפני 16 . סיוס 6תכסמלוס
 ונמספטיס ניירותיו תסס נודקיס מנסיר וכחס 5כ5 כיקר ססי6 נע"ס,סיר
 סתוקיס טכס סכי ספני יותר הקוק סלריכיס סס 156 כי סדיניןססס
 סיס הארץ. כקרב כן לעשות וקטר: 6רן. יכט? נממפט כיומפגי
 סמלות סכיקר לרמוז יו 65רן נהולס נוסגל סכינן ומספטיס רנשהוקש
 חכמתכם היא כי ועשיתם ושמרתם )ו( וקטר: נקרן. כולססס

 הפירה ססס נדונת תועלת ק ומספטיס נתוקים כי קוטר .רבינהככם
 תוכרת ססס וכור נסס 6ותס יסנתו סונייסס ותפעו ס*דס מן5כוסיקם
 טס יהנוננו סכמים ונס 56יו קרקס נכ5 קרוב 5סס יסיס ססססנדו5ס
 טסם ויריו ס6~קיס 56 לקרנס וננינס נהכטס ככסיס סהוקיס כיויוכו
 וטונים: ויסהש לויקיס סן נכלטן ססמספנרס וכון גדול גוי סיחסו
 סרמב"ן כתב השכח. סן מאוד נפשך ושסיר לך היקמר רק)ט(
 הכסד נסכה ס65 סמלות נ6ו עיין לזכור סס,סיר תכמס 63 מלותמסי*
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 התורהעל ן חבראיתכג
 ו6ת כנוDh1 17 וס5פידיס סקולות מס ר6יכו 6סר סדנריס וכ5 סיגיסר
 עמס נטלות עוד ולוס סים מתוך מס ממכנו 6מר ךבייו וקתנדיו

 ולמיקס נרקיס מס מס" מס נ3 גדור מדור ,רכינו 5כ5 *ותוסנודיכ
 ניגד טסס טפי מתורס דברי יגעו נקו 156 כי 61ת נמ5וס גדו5סותויקת
 חומס *ו גניי יקום *0 ומופתים נ6ותוה 56ינו נתיטתס סננו*תועכ"פ
 *נ5 נ5ננו ספק יכניס טרפת 16 *ות נותן סתורס מן דבר לסכמיםמלוס

 כ5 נכמים *סלתי סס *ין סרוקות ועינינו סגנורס מפי 46נוכססניכ
 5* קותו וכמקר ומספקמיק

 יסכים תיחגו כי וטופח *ות יוכי5וסו'
 י'כ סער וכסככתען . לעיס י6טיגו נך ונס סס סימר וזמומקרחו
 מקד נעיד %5 כי סדורות כ5 רסוסו כ*5ו *טת סדנה מסע עתולנמנו
 עלויך דו הלק אשר )יפ( : נעונינו כופו 5ר*י% והיי ויקטינוגננינו
 וטזנ כולנ 5כו5ס כי . השמיכם כר[ תרע-ז העמיכם לכר[אותבם
 )כ( : וקמר . ויענווס ט0ס לבסיס 5סס יכסו ק ונענור ע4ססוננו0יס
 כי ווסתו עתר 16 סר כ5יכס תקיטו 65 ס/ ח5ק *תם כי . ה' לקחואתכם
 ספטיס נסס סגנסס סריסם כננד טלרים מקרן סנרך סכור D~nb סוזי*סוך
 וסנה תל16 ס5י נמכ5תס סיו סס כי יו5*יס סייחם 5* סספי5ס41%
 כא( ) : מעמיס מכ5 סט5ס 15 ובסיו גח5ס 15 סרוסיו כוי ,ס כ5כסס
 לרעד ססי* נעת ס' 5וס "וחי נומר נכלן וס מחויר . בי ההאנףוהן
 קמו ועתם המס כונריס *תס 6מר גלרן *וחס ו5כסותכס סמלות*תכס
 כמכמו ו5י נתרן D11DSS *וכ5 31* סכת נקרן מת *ככי כי תורסטפי
 סימר בלינור פ" ורץ נסיני. סר*יתס מס %י 6תכס ס5טיתי טסמס

 *רקס hs 6כי רק סתענ7וסו נקרן גח5ס 5כס 15 5סיותכס D~nbויולי*
 סנס כטכס *עגור 5* סיני *ע"פ . לכם השמרו )בג( : ס,*חגירן

 סח51יד 5,תר סרמ3"ן פי' . כנים תוליד כי )כה( : 5כס סנטרו*וסירכם
 )כו( : ס' 6ת תפכחו 6ו5י 5נטח ותמנו נקרן ס יסג סיותכס ונענורנניס

 סתכנדו טימר 5כס יקריך 5י כי מסר סת*נדו . היובר בכםהעירוהי
 גי ומטכס oh נלסון נימרת 5* יתכרס סי* רוו סספרמס ו"גנ'פ .גבך

 "~ירס 5סון כנייניס נסני סמסטס למון ומיתר ככיעס כ3 כמהגב*סו"
 כ5י0ס גוזר ויינו כ7 5סס ינ61 כ7 יכפו 06 ס*ומר b'3S כה.דובסון
 קנוס וסיקס ונוסנתס נמלת ריסון ניח 5ג5ות מרמו *רוב עםוספני
 : ניגס נו סתנוננו 5סס 5ומר נ* רקבון נית nlS~S רעו נכין סיםנידם
 נכ5 ונוי נוי נכ5 מספר מהי לנמרר פ" . ממפר מתי ונשארתם)כז(

 *נ5 מעמיס רומות נקרבת יותנו יפזר כי סס "ותנו ינהג *מרהכטיס
 oloSb קומר ויינו . אלהים שם ועברתם )כח( : 6כחגו רניס3כ35ינו
 65רן ס3חו5ס ימריץ סימרו 5מס רמו מקוס נכ5 אקוטר כמו6חריס
 טתח5ס סרמנ"ן כתנ יריחון. ולא יאכלון ולא סס: נטסרס כ"זגנונרי
 ירקו, 3*"מר

 51י עונדיו נערני ירפס 5* *015 סיגינו יומר יסמעון 31"
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 רמזורהעל ז חניחויו הטורפי'
 hSn 05ס 6ין ס6לס מתיי נרועיס סייס ס6פ%ו וקמר ותזר תפ5תסיוטע
 כנוד כנגד נמי *י . מיחס נכנר יותם סעוסס וסנס יריתון ו5*י6כ3%
 ס5* י*נ5ון %* תפ5תס ימצעו ו5* כונדיסן כלרות יריו 65 6סרסכ5יון
 ותפס ניתוהיסס נריה ירינזון ו5י קרננותיסס ות6כ5 ט5פניסס 6םתלי
 ה' ער ושכר-[ )ל( כclb~ :55 0תוסיס נסס סכין סתם llcSסכתונ
 וסתתו ממס 56 סמנו ננ5 5ג%6ת רמז זס גס בקולו' ושמעטאלהיך
 העתיתס bSn סנטיתס ולמיכל 5סס סקיס 6סר סנני6יס 5ק% וממכולפכיו
 : סכמידס 5ג*%ס רומו נספר ונסוף יעלקנ גריתי 6ת חכרתי 6מרכבסר
 bSn קומר נ* סרמנ"ן כתג הראשוניכם. לימים נא שאל כי)לב(
 ק כסס ס5" מם עמכם עמס כי ע"ז ע5 לכס יקריך 651 סמסימחול
 ע5 יריתו תסס לעכן סיס טחון מסנר 56קים קו5 מססמיעכס נוי5כ5

 נססות גוי טקרנ לנוי 15 *תכס ולקת תמתיחו 51, גונזו ותעתדופניכס
 לדעת זס כ5 נעעץ סרלתין וסכם %15תו תענדו bSn ונמופתיס63ותות

 ושסיס מן כי מלנה עוף אין *תד וממו *תר סו6 ס56קיס סו6 0'כי
 6סו 6ת סרדין ט*רן וע5 ססכ5 מוסר 013 %מדד קולו *תססמיכל
 אבותיך. אה אהבו כי הברצע )לז( : 060 מתון ממעת ודנריו0נדו05
 *ס מ יעקנ רמז אהריו. בזרעו ויבהר : 6טת סס5סס מס ר"6פי'
 *נרסס ר' כתנ , בשייו רירציאך גויס: סמגס כמגו יכנסו נורכס6מר
 או )מא( סוסיעס: פניו ומ65ך כמו וי"ל מלריס. ע5 מכעסנכעס
 *1 עריס ס5ס' טפס ססנד% ניוס ר"6 פ" . ערים שלש כהנהיבדיל
 נכון וקינו סרמנ"ן וכתב . סנרית דברי6מר

~Sb 
 טר*5 כ1DD 5 סמס

 נמס נתוכהותיו סייס וכלסר תוכתט נדנרג לסם ופתר מתורס 5סס5נ6ר
 ומלותיו חהזיו משטרו 5סס וטט5יס ססס עתוד וע5 ל"ז ע5 ולזמרותסעפו
 ~f'b עריס מ5מ 5הץט~!טשף5 סנ6ס טקס נקים *סר *ז 5סס ייטנלמטע

 סמוקים *ת המר56 מטע 4ץס ושסד סס סיסיו יסרי 5כ5 נדון נקו5קר*
 )מז( נכשן: ותזר סנעדס. נני*ור 5סס פתת כי ונומר סמספטיסושת
 11WD *ת סכותו ליתרי סיס מהורס ניצור כי סספר נתת5ת סימרמס 4אכי סג מ ספני הבשן. מלך עוב ארץ ואת ארצו אתוירשו
 *רלס כ5 סירסו התרי גס סיס ספרור כי לפרט נכין וסוסיך סימורימ5ן
 : סמטס ותלי סמטות וסני 5סס סת5קסכלומר
 עו5' מסיס סרמב, פ" * ר:2יניכ2' רח' ברין עורבא אנכר )ה(ה

 וקוטר ס' ינרי וסומע5סר
 נפרמת מנזכר כSb 5 רומן חס נפנים פנים עמסם ססס סדנר עד5עס
 וכדית. רד 5ך ס' ויקמר עד יעקנ רבית תקמר כס מתמ5' סם4סינתודה
 ננסכס ס' דבר נפניס פניס פ" סיני סר מעמד 6הר סיס כי 6מרורץ
 וסבכיו נכון וקינו . וניניכס סל נין עימך סייחי ו%6ד סיוס 1nlbDIנסיני
 51* לכי bSh סגנותם DD' סבינו 5* כי רבותינו ספסרו 3מס ירתחכי
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 התויהעלהכלתחבןתכה
 לפרם ס' דגר 6ח 5כס להניד חסו 5סס OYJO ממס סךנרות וסיר 5ןיסי'
 סם פירסתי כיסר עימס מרחיקו כי עסס יותר ססכינ' עקום י5קרוב סו* סיס סוערות נכת כי חמגיכס ס' נק וטעם . הנור ונור כ55כס
 לאסר. : יעלות רמות 5כס ס" כיסר קרנתס ס5* יכלות יר*תס כיו!סו
 קיטר. nbo עתוך נסר כמכס ס' דנר כ5 סחחרפרס"י

 וסרמב"
 כתצ

 במר כלימס  ולי ל*ן מפני יר*תס כי  פירוטו bih כלל זורך *יןולדשתי
 כן בפע-ום 15 סגידו כי קומר hs סיס מפני  ירינו בי  נכיס bSקמר
 ולמר תורס נמסכס יתחיב כחס סרמב"ן וכתג . נטחם3ס רק סיסו5*
 סגבודס נוצי כי לך  טיס ו5* נסככי כקוס מנס ו5י סדנריס  כמרת5סס

  וכור כמקוס סטור  לטס לביר  וסספיל  סינס לי סלהזי נדבור וקסנוכנוס
 בי  ומ  לסס יבי*ר  כימרנו *תר בדיבור  רבותינו דרך SD1  ספסמ ודךכל
 . )חמיו כסו נימר מטור כי כחס כודיכס וסו* !כור יודכיס כולססם

 תורס טחן קודם ופרם"י . אלקיך ה' צוך כאשר )יב( וסוסיך:ג5"5(.
 פירומו ים" Pib'1 0' 5ון כלסר מסוסן כנוד נמלות נס זס ולפינמרס
 ודיכין. %ומ' ופרס מנת מכות ~es מרס נפרמת ס!כיר 5י רפ"י *33כ7
 יד( ) : כתן וסוסין . סיני סר  במכער *5קי7 ס' 7% כלמר פ"ור"*
 . וחסורךהטורך

~bJS 
 ס%ס חי ססס %טס נעונדי גס סיפסור

 עברך ינוח לבוען כלוי  ותיר . חמנית ונתליר נחרט  מנקמרשכנין
 נפנוחח קוס סו* כי b3S" ' היית עבד כי וזכרת )סו( . כמוךואמהך
 לענדן פכית *חס ונס לך סרס  וסנעז ענד  מסיית נענור פטוןסכ3ד
 5ון ר"* פ" . השבח  יום את  לעשות אלקלי  ה' צוך ע*כ :טנריס נגרז סייח ענד כי תזכור  וקמתך כנין כמינוח למען פירוזו יסיסו*עכ
 5עי*ח זכר סיוס נקזתי סזכיריס  סיגו וטס מצבת. ניוס  וסשחגם'
 בוצרות גי ירמנ"ס כסנ נרימית  לפת"מ  וכרון  לותר"  צינו כטומלריס

 יגלון ופח ססטיס *ת סן  עמס יפיס  ממת ל סטעס סוכירסר*מונות
 סיחינו נעגור ייעצת לסטור קותנו מזמיר *חרונות 373רות *53ויקדססו סמנ" יום *ת 0' 3רך כן על bb" וכקמר וסדורו סיוס גננתוסער
 כן חב5 טכוחש 5נו סדן bS1 כרחינו כ5 סיעים כן  כונויס נמ5ריסענדים
 ליבנו 3סו5י*ו כקינו סבור* חסד סנ!כור כד למלות *וחנו סקוססו*

 סכולם ממזהן pwh~S נהלמים סני נכ55ס סמבח וסנס ושנוחסטעבדות
 סרטנ"ן וכחנ . עטנו מכסס סנ7ו5 סתסד ע71 ונזכור נור* *6ס 15סיס
 נריסית 5סעם' זכר נו ים 6ב5 סמ5וח כל כדיר כי%  רת מיריםלימית טס  ומרס 5כו rb ססניכי ניוס סונתיס נסיותכו כי *ג1 טחוורוקינו

 עיטת סיות' גישור כי 5וטד יותר ורבוי . סיס נו סמנת ניוטטנסנות
 6ש 1hb3 *פר כן ש רכול חפן מחרס קדעון 066 כ5 סורסטכסיס
 "!כור וסעפת וסלקל סמיום ע5 מעורס  סמנת ע5 ספק 6ץ כ5יע5ס

 לי5י*ח !כר ססצת וסנט 31!כות %5-6' לך מסי* ט5ר4 ניל* עיניןטססר*ו
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 התורהעלי(וינחנז הטורפי'
 כ5 מחום סו* ססס ויקטרו נו יוכרו כי 5סנת זכר טלריס ויפיפךמגריס
 נר6סית במעמס סכ5 נר6 *סר סו* כי כרכוכו נכל וכוסס ומופתיםלתחוח
 כקן פ" 5" וכנס . סמנת יום Db לממית r~sb ס' 5ון כן כ5 טכסוזס
 רנות פעטיס ~מ נוכר סכנר ונוטר כסס יטיס ממח כי סם3יחסטעם
 *לקין 5ס' סבת תרביכי ויום 3קלר' 6מר SJbנתורה

 מסו"
 נו סגת ית'

 ו30ת סכו5ס וסי' יטר ססו6 יזעו ט5ריס טיליית כי 5סס תייר .וינפח
 נופי צולקיך. ה' צוך כאשר )כוו( כנד: נדנור ביקור וסוס,סטנו.
 סטונ יתן ס' גס סנה' כמו לך. ייסב ולנוען סוסיך: ולפיכךסננורס
 65סור שוא ער ברעך תענה לא )יו( וביקר: ינותי. תתןוערלנו
 סיכיד כגון 33"ד 13 יתחיינ לי ~ols ספינו דבר 6פי5ו תבירו כ55סגביד
 . 3ט5 ד3ר סו6 כי מזו קנו 651 טגס 5וס ניתן פלוני*סר

 וסוסיי
 : 3ני6ור

 3*מס ס"ןס ל3  ילד כי  לברן ~נ65ו ס6סס ססקךיס . תהמתן ולא)יח(
 כי כן לכמות יוכל ו5י 15 ט6סר טחבירו 5נץ5 ית6וס 06 כףסת*וס *פ" סחטדס 3כ55 יכגם כי ונייר סכנירות מנכף יותר טנכוריורע

 שדהו. וסוסיך: 53יו. כונר ט5כום קיטת ספני 6ו טענו תקיץחצירו
 סיין טט5טלן ננכסיס מפורס מפרט עס *י 3מכעחין סיטרו טסכדרום
 *חריות 5סס מיין סמט5ט)יס נכסים *65 15 יין כ6ן *ץ אחריות5סס
 *ץ ומקנס קונס ססו6 נדנה מפורס ספרט מס ע"כ סדסר *וערכססו*
 סדי פי פסק bS1 ומחרגמינן . יסף ולא )ימ( . ועקנס קונס מסו* דברכ5
 סרמנ"ן וכתג . ונסק נתח5ס מוס 56* ספסק 13 סיס ס5* *חדנפ"

 ענר כד וכמס וקטרו טרד וחוק סו5ד ממופר ק% ויסי ס6וטרוסכתו3
Irlh~13עסרח סםס קו5 "53 כן סיס מסופר נקוו 1*ו1 )סמוגנ סיכול 3מס 

 סמחס ונחספס מן יסד עמס פסק % סיומר כי וסנכון . סוס ס"סדבריס
 .וניל

 חוסי
 נמנכ %5 כי פ" סדנר סמנע 5דכתו סכגי'נס ינועון רוחם

 יסך ס5י יסף ו5י ספםט וע5 . מדברות כ5 5סם5יס כד ותקפוגדלו
 פירם"י אלינו. הדבר וארק כד( ) כמוסו: נ517 נקו5 עוד5סר*וח
 מקינכם רגליתי כיסר ידי *ת ורפיתם לפיכס סנלטכרתי כנקנרי כחיסחסתס
 6ב5 5סס ד6ג סוף כי יקטר 61"כ סרמנ"ן וכתנ . 56יו 5סחקרנחרדים
 כי מס פירמתי כנוסר וסכנין . 5סס 5טוצ כסו מיריתו כי 5ו *מרסמם
 5ססמיעס לפניו סיס וסר5ון סתורם כ5 5ססטיכס סירלס חומניס סיוסם

 קו5 יסמעו ס5* טטס' 3קסו כי ודע נקמו. כליסר 735 סותרותעמרת
 מענת* כ5 ד5"ו סנ*יס 5דורו' 651 סוס גיוס %ס'

 גיסך מתרסיס ויעתק
bsb56קיך ס' מ6ת ס*5ת 6סר כנ5 תסמעון 56יו *%קיד מן 5ד יקיסטקרנ7 לביי  ממס לסם ימר  וכן פיסם וב5 רלון כ5 ויארז ננני*יס יכמינו 

 נענור אותי. לירא' להכם זה לבבתם והע יחן מי )כו(נחורנ:
 *מר ממיס טירקת חון סעיס נידי וסכן 5סלויק נרטותו ovboפיות
 כאשר לעשור-ן ושמרתכם )כס( *וס: גני כלמון וסוף כןסכחונ
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ל ן רצנר14רצתכז
 סדנרוח עמרת ע5 *זסרס זו סרפדן פ" . אתככם אלהיכם ה'צוה
 5סמוגנ מס ס*מרו סמלות 3סלר טזסיר כן ולחרי טפיו *תכס ססססליוס
 : *סר וזכך ו5עסוחטעסס
 צווח אשר ורקכחשפפימ רההרמים המצרה רךארש )א(ך
 *וחי ולוס 5דנריכס סורס חס גי ' * אתכם ללמד פולטיכםה'
 5יטר אלוקיך. ה' אח תירא קמען )ב( מתורס: כ5 סכר 6תכ554עד
 סמלות עיקר כי ס' *ת מתיר* נענור וסטספטיס o~plnc1 מטלות*עכס
 למען 3סס סכר וסמני סתיר6 נענור סמלות טעם 7nho יטיןשירטן ולמען תיר* למען סיסיס בעיני נכון וחיכו סדטי'ן וכתג . סרס nb~sטס

 סמלות 6תכס 55טד ססס ליוס פ" מעלות סנר סנאט %b יעיןי*ריכון
 נגש וכני ס גג 5ן וים" rr~h ס' *ח ותירץ וגוזכם יוחס סחעססגזי
 ימיך ולריכון l~DS1; היטיס כ5 ופגיו וממכס ןרעכס ויעמוד סססיריי
 : *ית7 לזכות כלריק ס' הפן כי 5טוגתכס סכ5 וסנט גח5תכס ססי6נקרן
 לכסות מלוך תככי סנס פ" ' לך ייסב אשר לעשורה ושכזרו-ז)נ(
 5רסתס עט דנק "נרסס ר' פי' ודבש הלב זבת ארץ : 5ך ייטנלסר

ו6י
ob 6ד3ר כיסר מיד הרנון ויסר פ" 3י"ת חסר יס" *ו רחוק סו 

 כיסר ופ" 5תת מ5ת מחסר קומר נוכן נמי *י . ונו' נקרן 5ך "5קי7ס'
 ה' ישראל שמע לר( ודא: ת35 זנת *רן 75 לתת *דקיך ס'דבר

 *מר 51* *לקינו אמר נכס מפסוק סינר 5מס סרמ3"ן כתנאלהינו.
 . 56קיך ס' כי סיוס עונר 6תס ימריד סמם מקוס 3כ5 סימר כמו"לקין
 סמדנר מפרסיות כ5 וגס . *5קיכס ס' כי סיוס קרנים onb יסר56סמע
 ס' %ת ויאת סנור 3כ,ן וכן 56קיך יו י5קיכס ס' יומר יסריךעס
 ית ממס עס עמס כי *לקינו ססס ייחוד בעיקר מזכיר *נ5*5קיך
 ס' *ת וחסנת וימר וחזר תפירת סם 5גו לעסות סנור"ות וקתכנוולות
 כתנ . לבבך בכל( )ה( תורס: פנמסנס כפרסיות סחר נלסון56קי7
 תקות כענין סמה6וס מכח סו* כין מנזכר ס35 ממדרס דעת ע5סרמנ"ן
 ידוכי כפס וסיתם כמו סמסכ5ת נפם סי6 נפשך. בכל : כן ים5נו

 *ת גוט5 הפילו נפסך נכ5 סדורסיס ו5רנותיכו . סחייס נלרורלרורס
 תגי למעט נפס7 נכ5 גומר סיין ד5י תוספת נכ5 מ5ת כן obנפצן
 *"נ . נפסק נכ5 נמי *מר מידך ונכל 5בנ7 נכ5 סימר *נב *5*סגפת
 בכ5 נעמך: נכ5 *ומר ונסריגס סכפס חלי נקרייס ס*ינריס יוסימור"
 דעת וע5 . *ותו *סוב רנ רנ פ" מהד מיד כלומר סרטנ"ן כ' .מארך
 כמו 3רינוי "והו יכנס כי סיד סממון ונקר* מטוסך נכ5רנותיכו

 ממונך רינוי נכ5 *ותו 6סונ פ" רסעיס מסמון 5לדיק מעט טונ סטון15 סקורי
 ס6זכט כדי הורס *למוד תימר ס5י רנותינו סימרו כמו סימנסוענין
 למען ס6מר ומס . ימים ס"ירי7 נפנין ר3 סיקר* כדי סנ56עו5ס
 *ת וירסתס וב*תס תחיו ולמען סקרן ע5 ימיס ת6רי7 ולטגנן 5ךייטנ
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 התורהעל 7 דזנ הנרוש הטורפי'
 *ת ירמו 5* יחטפו ס6ס 5ומ' סתוכחות דר7 ע5 ניריס מזסירססקרן
 כסו ויר* 6וסנ כסיות גרין ססחסץ 16 ע5יס ימים יפריכו 1)6סירן
 וכסס סוג* *וסג l'hc מ"סנם כסס מיר6ס כסס מיסנס כמסמעמרו
 סרמנ"ן כתב ושנמהם.לבניך. )ז( תבכוט: Sb כבכון נ6ת סיסמירמס
 עולס חוקת נמנות יוליוס מתחר כי כנר נרמזו מנוקרות מלוח 156נס

 ונין ונניכס ניני תסמרו *0ר בריתי וזית יסר56 נגי ובין ביני5דורוהרכס
 *וחס ידעו ויין סמגות בנינו סידכו מגווים *גחנו סנט *חריקזרכן
0*bS נימרו כבר עינין נין ו5טוטפוח ידין כ5 5יות וקסרתס וכן נלמד 

 סקילתו תפילין 50 5ק0ר כך גס וירמוז נקסירס סיסיו וקסרתס כיןוניקר
 מזזות כל  וכהבת' סמעזס נמלות 3כ6ן וסוסיו . מסיני 5מסס ס5כסרנותינו
 נ* סרמ3"ן כתנ יביאך. כי והיו-ה )י( : נזכרס ס3י ונסכריךניתן
 שכח ע* נמגריס כנד מסיס עוניו ימי יזכור סטינס נרנוח כי5סזסיר
 וייר* תמיד מסדיו יזכור 656 סז6ת למונס טענוות מסוגייו כסס6ח
 כטוב 5סת" 63 רנותינו וידע( *דוכיו. לפגי כענד גפניו ויכנודקותו

 נטוכיס כרמים  *1 רחוירי כות5י כנון יסור ונר סו* אפי' בנת"כגמלי
 נסן לסר נטים *יסור דנר נחגינתן מיסיס יתכן בנורות ולפיסוכ65יס
 כ5 5סס סחיר וסף . סטונס רנות 5סוכיר שיגס 7ר7 מנורות מזכיר16

 -כך כ5יסס חסנ כסן החמוד bs עוד סמנ*ר כנוו מכרז חוןסייסורין
 כ5 ום6ר וממטפיס ע"ז 13bS תתולון סזצחותיסס כן 6חרי נפרססמזכיר

 ניכנס מגיוס *תר כי . תירא אלקיך ה' אח )יס( : מותרין נסכנמלי
 לסר כ5 5עסוח . תעבוד ואותו : ויכנס ימס* ס63 קותו 5יר6ססזסיר
 סנקר*יס סקרבנות למלות רמז סיסיס ועזכן . %וניו מגות סומר נשניעון
 *חרי פסוק כ5 בספרי  דרסו יק סגיי וענד  פפלמ  כבורפ גוכתינענוד'
 ענדוסו עוד הרפו נמקוסו מכנתו ויותו כד וגו' תלנו *לפיכסס'

 rPsh ס' 6ת פ" 36רסס ור' . לפכיו ענווס סי* סנס נס 5סגוחבתורתו
  ועינו  עמס  נמלופ תכנור  וקומו מסמס )" מגות כנ תענור ס%תיר%
 מגותיו וית תירקו והותו "DSn  %לעיככ~ ס'  %ו%-י  בפסוע  ברנריוספטכ
 מגוס *יגו תשבע. ובשמו : שכנודו וקותו תסמכו ונקהומבטורו
 כן כ5 6חר Sb נסס 51* תסנט 5נד סנסמו *וסרס 56לר נססוויימנע
 טכ5 נדגר אחריכם. אלקיבם אחרי תלכון לא )יד( %תריו:סזסיר
 *ומר סייגו 4ע . נסמם תסנכו ול% תכנןוס %51 ססס תיריו ס5י*5ס

  סכסירגו*ותו תירי כך כ5 פי' תשבע ~bs ג0נכ תסי ס*תס מ0מכ כסיסהשבע
 ממניעי

 כי נסמו יסניכו7 נווד6י סתקייס ע5ין לפייס
 ס' 6ת כ5 חוזר נמי *י . נסמו סססניכון  כיון  נווניי חקיים ס*זידעו
 מ 5סנועס 75 סמו  סיס" עד פניך כ5 נזו5ס ירקחו ותס" סיר**כקין
 נתמורס ננמר* . תמיר 51* 5סרכ נסמו תסנכ דנר כ5 לקייסנרגותן
 ייכו "פי5ו פחני 5מקוס  )י5ך  מלמבנן  כניו  פול  סבוכת 5סתיר מכרןדורכ

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



 התורהלךאן2חנןתכט
 אלקיכם ה' את הנסו לא )סו(פלוני: דנר ס*עסס *ו בלוסונר

 נגתינת נס 5נו ויכסס בקרננו ס' יס ים סימרו . כמסה נסיהםכאשר
 כי גדול צעון זס 5סס ונחסנ "מריו ג1hS "5 75 ו"ס "תריו כ)7סיס
 כן וכ5 נסיון נו לעסות רפוי *ין ס' :גי* סמסס 5סס סכת6מת*חרי
 5יו ולס נענדנו צפניו עונדיס נסיותינו נלקיח לס  צומד תנסו bSסזסיר
 וקננו פרס מ*3ת ונ4 ססחפקות נ5י ססס עובדים סיו hSh נכבור5ל

 מנני6 1)6 סמלות סמירת ע5 סופת *ו 6וח תס"ח 651 ךנו כ5מלסנר
 סכתונ *סר כן וכ5 גת וגכ5 *דם 5כ5 נסים לעסות ססס רזון "יןכי
 סנסיס ססס וערותיו. ובו' מצותיו אח תשמורון שמור )יו(כין:
 חוקיו ותסמרו וסוכת ומלח ספסח כנון לעדות 5כס 5סיות 5כססעסס
t"Dh*(5כס ייטנ בקטת כי טעמם תדכו ס 

 נסוי
 לנסיון לור7 וקין

 וסמותזקסטכוסס גבי* נכ) וכן ית' ססס מפי ססס "עכס הנתעמת "תרי ובמ15תנהורס
 נגני"

 עונם ונכל געי 3כ5 דבריו יח תנסו 65 "מת
 ס6ויניס ונלוח סירן נירוסת 35* הכנוד סוף כי סבטיח וסנט . 3כססיימר
 לדורות גס ימר כן ויתרי סדור ~ותו ס5ריכ' סנדו5ס סטונס סי*כי

 וט"נותיסס מזקניסס סימ156 "5* סמלות נכסיית לנסיון ל1ר7 סייןסנ"יס
 : נתרסס ונמר גנך יס")ך כי יפרס כיסר ו0מ5ות סתור' *מיתת 5ססויגידו
 ותסמרו "ומר ספסט וו7 ע5 סרמנ"ן כתג . והמוב הישר ועשיה)יה(
 נכיניו וסטונ מיסר לעסות נעסייתן ותנוין וחוקותיו וכשתיו סססמלות
 ולרנותינו . 5ן ייטנ נכיניו סטונ נכסוחן כי סנטחס )ן ייטצ ולטעןנ5נד
 וסמרת *טר מתח5ס פי' סדין מסורח ולמגיס כמורס זו "מרו נוסטדרס
 חן ליון 14 נקמר גס  יטר  וכתת ליון "סר וחוקותיו וכצתיוטוותיו
 l~bC ו~י ומיוסר נטונ 6וסנ סו* כי נכיניו וסקר סטונ לעסותרכתן
 ת5ך 5* כנון טסם ק5ת מזכיר מכניו עם ס"דס 0נ0נת כ5 נתורס4כור
 חרס תק55 5י ריע7 דס ע5 תעמוד 5" תטור ו5י תקוס 5י נעמןרכיל
 תקום סינסספני

 וכיולי
 בפורס 013 מיכנס עד כ55 נדרך וקמר וחזר נסס

 ודינור ניס פרקו סימרו 06 ו"פי' מזרי דבר ודיני סדין 'מסורתולהניס
 סיקרי עד סנריות כסננחת

 בנך ישאלך כי )כ( : ויסר תם ענין נכ5
 סנקרייס סט5ות טע-יס מס ע5 תמ05 סק"5ו . הערורה מרהמהר
 ופסח ומוכס מלס כגון נסס וכדות 5נפ5"ותיו זכר ססס נעגורכדות
 פי' וסמספגויס . טעמס נעלס כי סתוקיס ומס ומזוזם. ותפיליןוגנת
 סוק3ין ס"נו כנון כ5יסס מכונר ס56ס נמלות סנעס0 סטספטיסטס

 כ5"יס הורעו "רנכיס וממקות כמס "סל 55 גג" וסריפס מנתממח))
 סנתורס סדיגין וסיר ו0סומריס ויגור סמור נדיגי נות סמר ממפעי"נ)
 וליוס יכירוס. רו*יסס וכ5 ו6ךיקיס טוניס סס כי נסס 5סיו5 5רי7*ינו

 נזס וסכוונס מלריס י5י*ת גבנין כ5 5סו*5 מנגיד סז*ת ס*5סנחסעח
 ורולס מלריס טורן סו5"תי7 6סר סדנרות נעורת ס"מר סטכםסו6
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 התורהעלר(ורצדצנל הטורפי'
 ל

 5נו נתקצר כלסר וסיכת וסחפן סנור* סו* סרס כי ססו56 5נןסנודיכ
 טן, עדיין סיודכיס לגחנו כי לעינינו. )כב( : פ" חס טלרים3ילי6ת
 טתחת סקרן וע5 ממען נסמיס ס56קיס סו6 ססס כי מס סרטינוסכותות
 לסטור 5גן רבוי זס כ5 יודעיס ספגו ותחר מלריס נילי*ת יוודע זסוכ5

nlr~SI5ולחיותינו 5נו 5טונ ליונו 6מר וסמספטיס וסמוקים סגודות כ 
 )כה( טונים: חיים וגורנויס טונים כולס כי נחיס נכ55ס כי סוסכיוס

 סכר 5גו ויתן "לחיכו ס' ~גי לדקם כוך )גו סיס" לנו. תהיהוצדקה
 סטחויינ לרבו סקנוי סענד כי לדקס סמלוס נמול וקור% סמלות נעסייתטונ

 כתב 6נרסס ור' . עמו עומס לדקס נענודתו סכר כור 15 יחן obלענדו
 טדר7 כי ספסט וקפי . סנ6 נכובס סמלות לסכר רמז מכבן כי *ומרים

 טנית מקננו *דוגיגו סו* כי ליונו *סר 6ת לסמור מיינין *נוסלדקס
 טלותיו בסמרנו לדיקיס סבנו ירקו סנויס כ5 כי דעתי ולפיענדים.

 לעכם לו להיות צולקיך ה בחר כך וגו' כי )י(י"?
 סנורת *חס *נ5 מעלס מלבכי מכ5 וטיסו סוטי קלין 5ד סבין *מנולה
 )ז( 6מר: כן וע5 סעמיס *5קי 6חר תטעס 65 לכן יו ותחתסמם
 5מ5ן סרנים פיסיו ראוי ס" כי ונו'. מרוככםלא

 ככניי
 ברב סכחונ

 ו*עפ"כ סמעט ויתם סנס*ריס נר6ס לנקות סרי ויפקוד מ75 סדרתעם
 סעמיס מכ5 . בכם ויבחר : כסף והסוקיסס מרסון 5עו5ס מכסיפקד ם5* ימין נקמר עמכם סנקסר השק. ופ": *תכס. וינמר נכסתסק
 נחר מיסנס כי סטעס וקטר . %הריס נין נרירס סקוס נכ5 סנרירסכי
 סעמיס מכ5 יוהר 65כנס וננחריס לפגיו 5סת*סנ ר6וייס *הכס סריסנכס
 לגוסנו "ת 5סנו5 לוין )*וסנ ססבחר כי סנחירס רק טעם ננס סזכיר651
 נקוטות עזים ססס עס מכ5 5כן ר6ויס וימר56 ממגו עליו סג*נכ5

 סנפנה כד כמס ססגיכ *נותיכס נענור נכס וחמק ננסיונותיוסעומדין
 טהרן *תכס מולי* כן וכ5 סנטחתס ותנטף סחט* ינרוס ס5* כדי5סס
 נתתי סג*מר כענין תחתיך 6ותס ססכס רמז . ויפרך : חזקס נידטלריס
 וחוטר ריקס דבריו ימוג ם65 סנ"מן ~Sb ססו6 מוס נדע וכוד וקרןממיס ונרי ס56קיס blo ס' כי טלריס שיליית . וידעת )יז( . מלריסכפרך
 מסקס סו% כי ותדע "בוחיך כרית 5ך סמר כיסר ונו' וסחסדסברית
 6ת ס3%יד כאסר 5ס3%ידו ויחד 6חד כ5 פני *5 פ" פניו *5לסונפיו
 מפני סו6 ברעתו מיריך רסכ סים n"shl . 5סס תיחר %51טלריס
 5ס5ס תלרין טוכס סוס עמס ומנס סחסד סומר טסו% כנר ססזכירסמדר
 %ת סתסמור 5ן קומר . המצוה אר[ ושמרר-[ ( יא ) : וסחזיר .15

 החוסניו וחסיו ס*ונדיס מסוגייו תחיו ס5י וסמספטיס וסחוקיססמלוס
 סטז'ר 5כן ונו' וסמרת כתב הנרסס ור' . 5טונס סנזכריס מלותיווסומרי
 מלותיו "תס סמור כ; סברית סומר ססו6 כמו )ומר"ותו

: 

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




