
 התורהעל ב קץ3תלא
 עקבפרשה

 ם6דס סקווש סטלוח 06 פיות" * תשמעון עקב והיה)ים
 זס ויפי וכו'. תמטכון נכקינודם

 DOPO טוות חסטעון כקנ וסיס ובריס נסני טדנר סספסוק ~רם5רי7
 נטספטיס טזסיר %6י 5מירס"י כתג וסרטנ"ן . גן גס תסטכון סמספטיסו6ת
 מכר סו* כקנ כי פירסו וסמפרמיס . *וחס ינזו ס5י טמונות נדיניקבס

 סטספטיס ן תסמכ ת נאחר ס וס אפסוק ופ" רנ עקנ נממר' וכןנתחרית
 סקורך נבון כי וסחסד סנרית ממס 75יסטור

 ונר כ5 5סמח5ת קורי
pd~זטיונו תופס סוסון כי גנקנ נלסון 7נר כ5 מחרית קורא וכן רקם 
 ח15 כסו חי תרנס ו*ונק5וס *הריח. וסכקנ חחי נו וסריםנמס

 סמעוק5 סדרך למיצור סעקונ טוס" נטר סנינ בון עם16עבתתכס
 *ותס וכסותכס סטספטיס סוסככס סינח וס"ט ספסוק ופ" סניךסדוקך
 כולו רנ עט יסיט 5* כי נמספטיס ר וסוס . נריחו 5בס ססשס(מטור
 כסו מתורס יעמידו נטספטיס רק כ55 ניס יחטאו ס5* כולן נמנותנזקר
 רביס כי נסס מזכיר סוגרן וכוך . ויירקו יטמעו שרש וכ5 נססס5*'
 תגורו 65 ס"וטר כמו סכנירס נעמית מכבר *תר סנדון סקרון?סו
 תחוס 65 *5יו תסמכ 651 15 ח"נס 5* נמסית *6ם כ5 וסוכיר . 6יםסמני
 סטכ6תו מפני 56יו חסמע 65 טזסיר תכסס 51* תהמי 5ס עליוכען
 כליו תכסס 6.1 כנדו)יס כ5 ס35 רכי סירמטו סרחטנות ספני חחוס~65
 כחג . ואהבך )ינ( עמפחתו: 3ני וירית תוקפו נעטור חסתוקמא

 . *ותן י*סנ סו6 נס סמס מסבת סמספטיס הכסס .כימרשטמן
pwlם5* סנספטיס נטמפחת 65חריס *וחן מ"סינ יו5* ויסנן סשה 
 והרבך. שטס:ימג*71

  יסיו  אפי' סעונויס נתנוון תתמכט ס5"
 סנסונ . חולי כל מסך ה' והסיר ( סו ) : סרחת עיר כלנמידלס
 כתנ וסרמל'1 נמנוי סנ*יס . מצריבם מויי וכל כוו: וקטר .בלוקס
 "ו סונ"ין נכ5 ונתנס נסס *וחס ושנטיח סרגניס ט5ריס טדויסעךר
 כ5יסס ינוכו onib יעסו 65 ו6ס טסס יכוו סמספטיס onlcs3 כי7~11
 . ט5ריס מווי כ5 *ת 3ן וססינ בתוכחות *מר כ6מר סמנריס כ5 3"1כלסר
 תהום 65 ולמר סם 5חטגו כי סנ*מר כענין סתכריחס סכמים כ5"ת 61כ5ת *מר ורכן כ"ז עונני כ5 ו5כ5וח ותכריח נטספטיס חמ5סותזכיר
  תיבה  פן )כב(  מפפסי גל ירך  תנופט  ניהטכות מ לעסעת7
 חיס *ין מקוס 50 רנונו כוסים "ס וס5* פיוס"י השדה. חיתליך
 6ע'ש סרמנען וכתנ . blunl, סכהידין ממו וידוע גנוי "5* נסססונטת

 סנטמס לסין טךנר חורם מסנט 3כ5 כי דגנ נ"מרס 5קנטח' nbloסר(פרסס
 סחרן מן רולס חי' וסימנית ט5ס 5סנריתס זכותס תניכ ם65 ורומזטזסיר
 סי*3ידו *סר כקמר יסיס 536 3חוקוחי ob כפרסת 5סס מס3טיחכטו
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 התורהעליקב. הטורפ"
 ב

Dbוהסם ( כנ ) : סנס6ריס יתנדו כן ויחר נתמרס וט5כיסס רונס 
 0סר גנו יסירו bSb מיד יכלו מn"Db 65 5סנטיח 3* . נרולהמהומה
 נ7ו5ס נוסומס וסמם bSb רניס סנס6ריס יחיו 5* סירן *ת ונתלתתפרס
 והאברת בידך מלכיהם ונפן )כר( : מכט 656 מפס hSn 11bPנענין
 . ס65 . שמםאת

 תסמידס: נפגין סגלנ ונ5 נלון מס 5חיויס שק
 ססקנ"ס לכס מחמרתי הע"פ פ" . באש תשרפו אלהיהם פמילי)כה(
 נ"5ק'סס ספטיס יכסס י* נמלריס 5כס כלחס כלי לרעיו זי ע5 5כסי4ס
 : נכס ות:רפוס מפסיס נסס תרמו נכלמכס 6תס *5" נמלריס כססכלסר
 סטספטיס נכסיית 6תנס ססזסיתי *לע פ" * המצוה כל )א(דץ

 נכמיית כי לכמות תםמרון סמלות כ5נס
 י כיס סג~כר ככ5 ס*דמס ופרי נסטס וגפרי נטן גפרי ורניתס תתיוןכולס
 כי 5ןכק תוכל כי 5ומר נ6 סרמנ"ן פ" . הדרך כל את וזכרה)ב(
 קותך פרנס סרס כי נכיר לייק ים" 51* ם5יטס טונס סמלוס נגנמייחים

 ענוהך לטען : מלותיו "תר 5כת7 בכנור גדול נס נטכססנטדנר
 ולין ורכ מקוס 65 נמדנר סנכנסו גדול נסיון וט 5סס סיס כי .לנסותך
 מלות נסטור כסו וס וכ5 ניוטו יום ךנר 5סס סירך מן 56* 5*כו5רייס
 בנסיון סני6ס 6]5 מכריס זרז 5ס41כס יכון וסיס ינוס כלסר 551כתססס
 ידעון ולא ידענה לא אשר )ג( טלותיו: סיסטרו יודע ממגו טןס

 o)sib סניכ %* רניס ימיס לפיוח סתוכ5ו נטן on~r ם65 .אבותז
 נד51 חסד כמכס עמס נסי *י ; מ*נותיכסנקנוס

~cb 
 75 סנ*מר כסו *ופס לוס הסר נכ5 *מריו הסרכו *כפ;ץ כ- 56יוסגירה 5* 6נותיכס

 ויתכן . 75 כמס כמסר מטיס  בגגן סיפרנסס DnS~D מניע 5* מערלך75
 נהנתן ויענן סונים כנינים סמן *ת וי"כי75 וירכינ7 ויענן כי לפרסכוו

 5ס0ית סנטרו כטו נתמ4 ו-רכינ7 . כוחי גורן עגס סנ*טר ככניןנטוהר
 כ5 ע5 כי 5סודיכ7 סמן 6ח ס*כי75 כ7 וקמר . נרעב סוס סקסן כ5*ת
 טספר *נותי7 זכון 65 *סר מן סמ*מ5ן וכן  יקרס קו ר פימולק
  סרסר טס 536 . נטדנר סמו5יכ7 *5 סג כנותן ולמכן 5סס מכסססנס

 bSh סטן 6כי5ח ע5 חתר *ינו נתורתי סי5ן לנסנו למכן סמןבפרפם
  גרנות י%  וזככו 06 ולרקס 5סס 6ני* on5bcl לרכיסס 5סס סלתןפ"

 : ונכק nDb סו6 סר6סון סכנין 536 יהפנט נדרך כולס ווט .סטונס
 . וכו' נכסותן ספין סיו כנת כנני פרס"י בלחה. לא  שמלחך)ד(
 ויחכן טטלריס רניס מלמסיס סוליתו כי *מרו ויחרים *נרסס ר'וכתנ
 נלקס 5* נורנ5ד 6נרסס י' *סר וכן ~יגנס לסעיד סמן נת.דת %ןכי

 טסם כי נכוכיס דוריו וקין כתב וסרמ2"ן . 65ט סו5יכס 16 כח נסססגתן
 כחסר כת וימדפו וכסות טוון 5סס שש כמלוס בכהיית כי 5סוכירסנ*
 וסכן by 5* נרנ5ס וחרת ססמ5ות 5סס וסיס מנס *רנעיס נמןס"

 תכסס וחס ויתפרגם ס"דס ימיס ד' פ" מול* כ5 ע5 כי נסטטעמס
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 התורה ,לעקב "ירת,,,
 *נום כי qb נס ס,יכס ס6ק לכפני מנס נמי ת53ס חד5ס נ5מ05סקורת
 ממיסרו בנו. את איש ייסר כאשר כי )ה( : תו5כס 6דס וקרסס

 נעיגוי . מיסרך א5קיך ד' כן : 1יניח7 ננ7 ימר סנ"' כבגין5טונתו
 75 כן ע5 ופירונויס סקרן טובת 5נפס7 סתכרב כדי סמן ונסיוןסטדבר
 נחלי ארץ אל טיבה אמץ אל מביאך אלקיך ד' בי )ז(*תריו:
 וטסס ובמר ננקכס יציען ותסומוח עוינות כי רוס כנן ס0י6 .מים
 ססויס ~ות טתטלית סנוולס סמעייניס מן ים כי וסענין . נמלם נםיקו
 סקר*ס 1סס 5סס סגמ5יס 60ריס מן *ו נהוכס סננ5כיס סנממיסמן

 סקר"ס וסם סחסוס טמקור סל65יס וים מיס מכייני כ5 נמוכיינות
 )מ( ונסר: ננקעס יול6יס סם ומסג תסומות ם5 נועיינו' כלומרחסומות
 . נרז5 תטל* *ננס ססס סתחמונ מסקוס כי ברזלם. אבניהאשר

 סירן מם3ח ססכחונ פ" פרזלי סין נרירן ד6נניס ירום5מיונתרגוס
 חומות מסם לננוח ויקרות נדו5וח הנניס ם5 טחגניכ נססיטל6ו
 ונעמיס חוטר נחי סוכני ססס *רלוח וסקר טלרים כירן 5*ומנדפס
 לור7 סו6 יותל כי חסנ כסף נמחלנ סירן סינמ %י . 5יומניססוקנריס

 ושבעת ראכלת )י( וזס3: כסף מס5 וסנחסת סנרזל מחלנ5יומנ"ס"רן
 נתן אשר השובה הארץ על : ותנר7 פירות כסס מלות וו .וכרכת
 סגתן סקרן וכ5 סבוני כ5 נרכס סתסנכ מקוס ונכל כת בכ5 פ" .לך
 או-ע וזכרה )יח( נקרן: דוק* מלוס וקינו 5צו5מיס 75 וסינח%כס75

 )ו1י ב:1::ב:;"ייע1%.גןיןן :ך."מסיוי:1נ"!5ד,
 ותזכור כ55. ז ועולס כח סס 5ך סיס 51* ממלריס ססולייך סססתזכור
 כן *0 לרכך ?5 5ך עמס סס ללמות ידך 565 *ין *סר נמד3ר ניכת
 יכלם סמס חסכת ו6ס סכת 5ן כסס סמם 3כוח7 כסיס יסר סוס סחי5נס
 ס56ס סנויס כי שר56 סמם כור ומטר וחזר . סס "נדו כמסר וח736כוחן
 נדווח כריס 5סס ים כי וכוד נמ5חפ' תנלחס וקין מקוד ממ7כלומי'
 וכסיתנרר ענקים נני ורנ נדון עם סמס וכור *וחס תכנוס ו6י7ופלורות

 כי נ5נב7 סתוכ כו כ55 5פניסס 5כנור תוכ5 ס5* 5רגנת 5ן ים זס כ755
 : ם75 יד וכולס כת 65 יכגיגנס וסול  המגוירות סו* 5פני7 סכונל סו*ססס
 ורמכח לדקתי תקמר "5 פירם"י * בלבבך תאמר אל )ך(מ

1
 ניס %קת7 5* כי 5י נרמס מפיס

 * נכה וקיננו סרטנכן וכתב . נרם 5נד סנויס רטשת רק5ן
 לו hlQ מין

 סנרס רקנרסעת כן עסס 5* מ וסנ%קתן כ5 כסן עמס גי0"סוצ
 0פימ נתנוון סעס נפן וסנט0560

~sOO 
 ברסס טכס נתן %* נרסכס

 להק סתסט כצדקתך, 5א )ה( תיקרי חזר ק ע5 סקרן 6תימר36
 סנוכת ושינבור לנדו ססס סנוט ברסעח רק צ35 ימר *פיפ ו5*-בפעמס
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על ב. קז3 הטורפ"
 התגיד

 65נוחץ מנתן סטחג0 %ט5 יכף ס75 סחט* *ק ט 0*רן ימתינותץ
 ססס מחסנת כי כחיג וס65 ססוSho 56 ובס . %ס נפנס נסטעסכי

 נס ""כ סטוניס רק י*סנ hS וססס ט5טינ5ס "תימס סס ובגס"חכם
 וכלן נכ55ס יסרתן עס סס סונר ס"ס כי 5ססינ ש קרן יסוב~קתס
 ( ח ) : נמדנר סיותס מיום סמם עס הטרש מסיו ססו* סדורטוכית
 נני*ור 5סס פסתחי5 קורס י~רמנ"ן כתג ונו'. ר-יקצפו-זנבםרבוקרב
 כנון נמחלו ו5* רעס 5סס סנרטו נירוונות לותם מוכיח נכ55סחורס
 ססס ייתן ופ" סדנרות עמרת פרסת ב61ר ק ותחר טריפת וסיסטרנ5יס
 5סחחי5 נ6 ועתה נכ55ן נמ5וות וס~סיר רנות 16סרוח ע"ג נעניןוסוסת-'
 וכלקת 5סוכיחס תחר נפרט ממן *חת סמ,מר וקודם ממלוותנפרטי
 קודם סעסו 0ת5וגות כי סחורס סקנ5ו טעת סעפו עוונותיסס כ5עייסס
 מעת כי גב5יסס סוכיחס cL~h31  bS ונמרס  סוף ניס ים ש מסטרו5כן

 ובחורג כקן פתח ורכך ססס נקור כממול יותר תייניס סיו סחור'סקינ5ו
 פירסתי כנר סרמל/ן כתג ההר. מן וארר ואפן )סו(סק5פחס:
 ע5 ד' וינחם 15 נקמר ונחפ5תו סכר מן מירד קודס פייסןססתפי5
 סטורת 5סס 5ססדיר רולס ססו* מפני כתם וס סוכיר 5* *נ5סרכם
 יוס ט' ע5יסס ו5סחנפ5 ס5וקוח נסנור "ותו סני6ו כי ע5יסססטרת

 פכי 6ת סחלס סר6סונס סתפ5ס ט,כיר כן ולחרי *סרן ע5 נסומסתפק
 נס הלורדת. בשני ואתפוש )יו( יממידס: מ5י רדתו סרס 56קיוד'
 נדוי עווגכס סיס כי קומר סחוכחות טן!ו

 ט5סנהס 5סת*פק יכלתי ם65
 לפרס ויתכן . סטיות סלוחות ובגין 5סודיכס סרלס נענור וס למזכירוסודרך
 56קיס לוחות לסנור ננפסו סינן כי עמסם סעסס 5טונס עתמירטת
 כלמת תידון ו*5 כפנוי תיון טוטנ ו"5 רנותינו ס6מרו כמויטעתס
 מפגי  וגו'. יגורתי כי )יט( :*יס

 ס6י
 . לפיכס ס' ק95 6סר ומחמס

 סק5ף מן ע5יכס ים עדיין כי עתס גס ינורתי *תכס ולסטיןמחח05
 כן ע5 6תכס n1SIS דנר *מר סרעס ע5 ניחס מכבר blQO '"DShסנדו5
 נס 56י ססמע ער 054 ו*רנעיס יוס *רנעיס ועיכס וסחנפ5תיחורתי
 *סרן נער וגס סירדתי קוןס ר6סונס נפעס סמע כבסר ססו6נפעם

 5נט5 רק ססגיח 65 סענ5 סניער עד כי סס סחורתי סוכת נפעססחנפ5תי
 ובמסה ובתבערה )כב( : כסוטות סנדקוס 5כנודס *תכס וכמקס*מר 51* סנח5 *5 עפרו *ת ו*ם5י7 וקמר . נרנע סעס *ת ססמחיתחטפו

 חנו 651 מקוס סס סו* תבערס 6נרסס ר' כתנ . התאיוהוכקכרורז
 תנערס )חנר וטעם מסעי נ*5ס סוכירו 05 כן ע5 6ח7 יוס *ס כיסס
 נמסס כי קודס תבערס וסוכיר ד' מגסים סטת*ונניס סיו כי מססעס
 ויו"כ ססס מגיסו נענור עט5ק נ* כי *וסר וים נ5וס. 005 *ירע5*

 וסתחי5 סמת"ונניס ומכת עמוק חינונ 3סס ססס 6ם נעירתס,כיר
 )כה( : וחרמון בניר מרקם כמו נסס סו6 תנערס כי קומר וים .נקסס
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הלשקבתלה
 יוס *רנעיס עלכם 5סתנמ5 ס1לרכתי סרמ3"ן פי/ . ד' לפניואנחשל
 5ס0מיד ד' *מר שתחוס כי 0חט"תס סנדול סחט* גב5 5י5סו*רנעיס
 עמך השהו-ז אל וגו' ואומר )כו( : סמם Sb תסתפ5לתי ננד*חלס

 נוינחס נענס וממנס סכר מן רדתו קורס תפלתו סיתס 61ת כי .ונחלתך
 )כח( : סדס טהרן *רוכס כי 64ם ומ' יוס מ' תפלת סוכיר ו5י רברססכ5

 כנדב נמרב4ס סרמג, כתב . הארץ אל להביאם ד' יכולתבנבלי
 וכקן 3מד3ר יי0חטס 5סס ג0נע "סר סקרן 56 5סני*ס ו/ עולתסלקתי
 סתיו 3טרנ5"ס כי וסטעס מוריס טמרן  סולי*ס *ותם וססנ*מו*סר
 *ב3 בטדנר מתפס ססס סעע" 0צד ~DSD נעו ~ph וך*ס Db5קרונים
 ~Db סמג*ס סיתס כי נמדנר יסמית' סוני*ס 6ותס וטסנ6תו Db"3כ6ן
QQJעדין סעג5 נסע0ס פסיו וסלבס ססכ תוחס סו5י*' סדס נסתקס 

 טנריס נקרן נסיותס גס ייסרו כנען -טירן ורהוקיס 5טנריסקראקס
 סנטוס כן וע5 5סס יבר *סר סקרן ob~3eS Sh נידו יכו5ח סייןידע
~DS3S5ויו5י*ס לעוניכן *5יסס נודע 706 סנויס לעיני 4סס סח DhD 
 נרעם כסו 5י(ס סט טס יודע ס% נטקוס נטדנר 5סטיחסט5ריס
 נטעגום וסנווכס Pb נו ענר 5* *0ר מקוס בסריס *ותס וסרגסומ6ס
 : סבתות גה (pbb 1psb'(1 ל ש יקטרו סנויס כיס*5ס

 הנתרוס * לר פסל אלי ר' אמר ההיא בעת )א(י
 56קיס זטכתנ *5קיס טע0ס סו6 סר*סונות SJb מניות 5וחוח 0יכתונ*5י
 : *5קיס נשנע מריסון כטכתנ וסמכתנ וי טח5נ מיסו *וחי ליוס1*15

 זפ" וכו/ נ55*5 0עסס *רון זס סחין פירם"י עץ. ארון לךועשירת
 סרטל, וכתג . נוחות צנרי מ0ס ונ50 סחות נו סיו נל565 50 ס6ותועוד
 עוכחיס לוחות ומנרי סלוחות 5ומר דעתס *5* רנותינו דעת וט60ין
 סיותס ימי כ5 5וחות סנרי סעס ,ס *רון סיס מנס כי נר6ס וכןנשרון
 50עס וכן *חד *רון *ס כי קנביס קדרי גנית נמסכן סיס 65 כינמדנר
 ע0ס 50 סקרון וודעי *5* *קד *רון 56* סקדסיס קזסי ננית הנניס65

 ועמית וס וקפי קדו0ס ת0מי0 כ5 נדין נ56% 50 *וזוגו סנטוס *תרנמוסו
 וסב ט5רפס סקרון עסו 1*1 סטתכן סככו עד נתוכו סלוחות וסיווכיסויו *ו* ען כולו ויסיט לתרד נעת בתוכו ס5וחו' סת0יס כרי עז "רון5ד

 עד *5קי ד' ליוני כקמר מס ויסיו ~ס עפי סיסנרס לפניו וידוע גלויסייס DS~ סר*0ונות ננוחות כן 15 *מר 51* טסור וסב עליו *סרור(כפורת
 י(פסט  דרך וכ5 . סערות *ת תתן סהרון 561 50יוני סממכןמנכסס
 ניטלום מתחלק כי ב5655 סע0ס קירון רומז עז *רון לך  וכמיס לפרסיתכן
 'כי תטיס ע5י *רון ועסו סס סר6סונ' סמ5וס וסיתס וכליו מככן ע5ממס
 עמו כן והחר סכרוניס יו0נ סמס 5סיות ממסכן נכ5 סכוונס עוקרסו6
  נקנ4ס  ליווסו סטיות לנוחות 15 וגיוסו 5מסס סמס נחר5ס וכלסרסענה
 ~% סוכיר ומנס סר6מונוח סנ5וחות ססנוס וסיף עז *רון 55וחותסיע0ס
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 י התורה על,3קב הטורפי'
 וכליו סטתכן כ5 לכמות. ממס 5טד ומוס נס תלוי וססכ5 סר*טונססמ3וס
 כקמר עו5מיס 5ען5מי מס סיסיו VSb ד' ליוני כימר ויסיוסס- פ"ויסים
 סלוחות סניח ברדתו וסנס נ סערות 6ת כעזן. .סקרון Sbl נתחלם3יוכו
 סיס סר*סוגות סינר 5* *5ו כי ותדון סעסכנלסטמק מועד"כד'נ*ס5
 סיו מס כרחינו ע5 לוחות סנרי וכן ספרון נל5*5 טיעסס. עד Soblטניחס
 ע3י *רון ולעס ס*ומר מס 3עיני7 יק5מ .1*5 5סר עמו סמ~ירס 5*כי

 סמם5ש tSb תינו ציד רסס 1br~c -ומסמס נוחות ו*פ0י.טניאטיס
 י5י וע5ס 5ך פס5 ס3יוסו סיתס כך hs- סס5ו6ס תדגר כיחד. סקרוןענין
 *ת ס5וחות ע5 ויכתונ קומר סכרין bSb ען ירון 5ן ועסיתססרס
 סר*מון כמכתב פסיו 6מר סברת יסר נ5וחות ע5 ס'ו למרסדנריס
 ונקזם ימריד לנני ממס מיועד נר*מונות ס3ווס כמו נברון סיסיוורפוי
 וסמעסס סמ5וס 5סם5יס . ארון ואעש ( ג ) : סם5יס ורכן .נכנווי
 ההר מן וארר ואכן ( ה ) : ועי' במוקךס 5ס*רי7 סב כד ותחרנק3רס
 ויהיו סמר: מן גרדתי עשיתי. אשר בארון הלותורה אתואשים
 יסר56: גני נתוך סוכן כנודו נסיות ד'. ציוני כאשר 5עד:שם.
 נכלן וס עגין מס פרם"י . יעקן בני מבארות נסעו ישרא5 ובבי)ו(
 הברסס גר' . לנדם מגברי וכו' 5מוסרס נלו יעקן נני מבקרוס וכיוקור
 נני היננו יעקן בני נשיות כי לפרס נדחק ספסט *תר 5עו5ססרובך
 ומס יעקן נני בקרות נקר* קדם bSb מוסרות ליננו וטוסרסיעקן
 וסנס נהרס סנקר6 סמקוס סו* ויטנתס וקובות ופינון 5ל5טונס כ55סס סו* רק שענון סר *יגנו סנודנוךס נסעו וממס סוסר' סידר ר~רנסותר
 מסם ופסוק סמים וישו סגדיבי' כרו נמסענותס כי מש נמה *רןטעם
 *הר ונחים סקרינו 05 יסרטן כי *קעור ויכסן עס דבק סנודנווןנסעו
 סיתס ומס ופונון 53מוכס 50 ננו6ס מסקרינו ויתכן . סיני טהרנסעם
 סלנס נרוכס סמס סמקומו' ונ0ותס גדו5ס נכסונס IDSb(- כסונטתחקת
 שעזר ויכסן כפסוק פי/ וסנס סכיפוריס ניף ניר מנקר* נמקוסומימם
 עסיית נעת סנדי5 ססס כי 56עור כיסן ולמס פ5וכי מקוס 56 נסכוכלסר
 5וי בגי וקמרתו ד' 5פני ו5עמוו סקרון 6ת 5מ*ת מלוי פנס *תסכנן
 . כפיו *ת נוס* סיס 56עזר כי סוס סיום עד נססו וכנרך *סרן נניעס
 חדסיס מקועות OSb נכ5 יתכן *יך כי רוח דנרי tSb וכ5 סרמנ"ןוכחג
 נס~כירו מעט 5סנות מקוס נכ5 ספסוק סמגסנ ועוד במסעות נוכרוט65

 סוים ססס נכין וכ"מ 0דס נסס נין מקוס נסס נין פעמיםסלמות
 סו6 לחד סס וסנדגדס הנדנך חר' וכן מינוי "יגגו 5מוסרות מוסרםגי

 ויכסן וטעם וגמרי סוסויטנתס
~isSb 

 ככמת *קעור כיסן ספר נסר כי
 כי בכריכי וגריס . נגדים מרונה סיס מיד כי סנגדיס סונפו כלסררביו
 נקר* סו6 כי עניו מוכיח וממו פרסונות כמס לרוך בסריס גדו5 ססרסר
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לשקבתלז
 קרונ וריחו "דוס קרן ננון גנ5 ססר סוף וסיס )נודנו ססר )1 וקריוסר

 סגקר*יס מקונות "ו עריס ססר סר ~גי 6סר נמיעור וסיו5ח:מונס
 ו")ו וקדם נגר ועליון וענרונס ויטבהס סנדגד ותר יתקן וגגימוסרות
 ניוס סו5כיס סיו 5" סגדו5 סמחנס כי רב טרחק ניניסס *יןסעקוטות

b)bסיס 6:ר :פ5 נטקוס ססר נצר וחנו טקדם ונסכו פחות 16 פרמם 
 5נוכ5ס סיע5ס ססר כר "וחס וסכן )מפס ספס ליוס ו6ז ססרנרנ)י
 יומרות כנגד וסגינו ססר ס5 רססו ע5 ע5ו וסני ססר תחלת סו6הרססו
 ססר נה6: יסרן מס וימת סנ"מר וסור מס יסרןוטת

 וסו"
 טוסר' כנגד

 שלמו כסר נה:ניס נסמוהס ~c5b טקוטות מסיוויוחסר
 ויקר"

 ריס
 6:ר טוסר' מיקמרו מומרח "הד כ)- ומס מוסרות נמיסור וכגמדוססר
 נמקוס וסי' נתפוס. 6מר ומוסר'נסך

 מנקר"
 נהדס נקרות מהמונס

 וכנרו 5"נס מסמקות 31"יס הפרוס סס כי יזדקן נכי לקרותגקר6יס
 מופרי יעקן נגי מגירות נסעו כקן פ"מר חכו )מוסר' ונקוע5יסס
 סיר סזכיר ע" מיס נחלי "רן ויטנחס גונדוד/ ממס ויער יצקןנכי סנקר* נטקוס וסו יעקן ננכי ויהנו ממוסר' ויסכו נעסעו' מקוטרועט

 :כו5' )ומר 1Sb ")י ככיר ו)" כמסעות להזכיר כחס נ6 סידינוסטסעות
 כ5ם כיסר כי סנ"מר כוך ויתק . סנח~ס נכנור יטיס סס וכסדוטסקס
 ימריץ נני חזרו סס ויקנר מופר' כגמד ססר נרים וימת ססר נרים"כרן
 סי5קש. *ים קנר כ5 ולנכות לספוד טוסר'56

 :נסכו כין' סכימר וזמו
 5ר"ס כו5יס יוס סס5סיס נכ5 גוו)יסס וסיו מוסרס יעקן נגימגוירות
 יוס ס:5:יס ויחר נמוסרס סמחנ' "5 ויצובו ד' לקדום וסיפדיסססר
 נמסר' ס5כו נכונס כתם כי גודנדס כך טמוסר' *חד במסענסכו

 :ס סיס כי וסוכיר יטנת' ומסם כדרך נ"מלכ סס" יכקן נגני מכוו5*
 . ולמקון 5יס T~h סמדנר שיר מיס נחלי סס בסי' נענור יטנתססעקוס
 כסי* נעת יסרן נער נס ו"הפ55 סימר נסנור "סרן מיתת כ6ןומזכיר
 שי' ס*רנעיס סכת עד טת )" כי נורשו וגי בנופו 3" כונם סניטר51*
 1SD) *51 יפריץ ונגי וימר תחתיו. ננו יכעיר ויכסן יטש ומנעהלן
~Db

 Dn~h שיוכיח DO'sb מדגר נהוכחות כי ספר:ס כ5 0דר7 ויתם
 אר-1 ר' הכדיל ההיא בעת )ח( שרין: נני טמעי מספר נזם536
 וקפי סרטנ"ן וכתג . נענק יסריק נני :מכו טפת פרם"י . הלוישבט
 סנדעס )* כי ית/ לפגיו נטחסנס סונדלו ססי" מסעת כי קוטר גרילזס

 ידכס ט5"ו סחער 5טס ירסח יו סגני בחים ססנית ססנס עדנטעמס
 בעיני וסככון . 41ייס סכסונ' 5ענודת ט)ו*ש זס 5כס יטיס כי 5ד'גיוס
 נתרכס 5ן פם5 5י סיטר ססיי נכת כי סר"סון כסו סמני ססי* נעתגי

 שדם נגדי ועמו וגיוס 65סרן נס נתרלס ו"ז סמםכן כ5 וגיוס5יסר"5
 "ניו תחת כיכן *לעזר כי "מר 1)כ7 נמ)ו"יס וגיוסו וגנניו גחיךליסרן
 כי "חד כנין ססנט כ5 סנדלת וככס עלס כסוגת טמחתס 5ססססיתס
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 התורהעל,3קב. הטורפי'
 ח

 ית 5ענוד 5כו~רו 15 גהוניס סנטו פיסים נמחסנ' כ5ס ססו% סמקוסטן
 נעת ננך5 5וי סנט יקמר %ו . סמלכןכבודת

 מפס סכסניס 5סיות סכי"
 "ת סנוסייס 5וי גגי סכסגיס Sb ויתגס וכן סקרון כופ"יס סם גסכי

 י הוה היום עד וטעם: י בסמו וינרכו 5סס מיסרתו ומס ד' נריח%רון
 : סוס סיוס עד כן וימי לסרתו. סנדי5ס "ו כקומר "5ע,ר כסוגתנענור
 ליראה. אם כי מעמך שואל אלקיך ד' מה ישיאל ועהה)יב(
 5לורכו ונר מט7 סור סלינו פי' 75 5טונ ע5 נמס7 ססו" סרמנ"ןפ"
 אלקיך לר' )יד( כי: כטעם וקמר 75 מייטב כדי התירקנו קורכןרק

 כנוד נוהגים וכולס בה. אשר וכל הארץ השמים ובנמיהשמים
 בגרעם ויבחר וכו' השק באבוהך רק )כוו( 5ך. לריך וחינכולממו

 : ופ" . 1rDJ %51 נטמע"5 ו5י ~רכס מנחר מ%תס פי' . בכםאחריהם
 ערלרת את ומלתם )ין( 5כו5ס: ~רכס נכ5 יסים כן ני הזה.כיום

 כינותיכס תקשי. לא וערמכמ לדמוע: פתות לנכס סיסיס .לפככם
 קמימקריס

 כורי
 עוכלת מיס נקנס מטעות ונכנס סמלריס עם סימנו

 י5קיכם ו' כי ותסכינו תועו "תם "נ5 כממיס לני "ו סמ5"כיסנענורת
 ססמיס ננץ כ5 ס"דוניס ולדוגי מעלס מלדכי סס ס"5קיס "5קיסול
 נקרן: ממטרם 5סס סט "מר ס"דון סו" כי בתפיס ממסקס 5סס"סר
 : כונדיסס ע5 לסגן וס"דוניס סי5קיס מן TnbS . פנים ישא לא אשר)יז(
 מטנו יקח 1 כנירס סיענור גמור לדיק "פלו פי' . שהד יקחולשן
 טונוהיו. ככ5 15 ויגמול חטיו ע5 יעכמסו "נ5 15 לכפר ממלותיומלוס
 ו%5 קטגיסס עס נרינס "דם נגי לועי פגיס ים% 5י "סר לפרסומנכון
 יחוס נר מבפט כוסס סול כי ד5יסס עס נרינס מעסיריסס סחריקח

 להבם לו להה ליה( נפם: קונעיסס "ת וקנע סנדו5יס מןו"5מנס
 5סס "ין "מר סעגייס מפרנס טוי וסנס ס"דס לורכי כ5 וסס .הממלה
 תס5ח7 כ5 יסים סוי סרמב"ן פי' ההלחך. הומה )בא( וריע:"וסב

 "תס מנו תס5תן סו" נמי "י . תהן 3" 3"חר ותסלתו חמץסתס55וסו
SSl~n5כסיר ו5י גנ5י7 סמו מייחד . אלקיך והוטה סעטיס: כ5 כ 
 וסנור"ות סנדולת עמן עכס כי ע5יסם מעלס סרי 5סס סחבקסיומות
 : 5טונ ענין עינו והסיד ונח5הו חנקו לכס כי תכירסטסס

 טלוס ניסנ' מלוס "הר כי5חט, ס5י מפניו קירקס סרמב"ן כי' * משמרתך נשמרה )א(רא
 מס סתסמור מסמרתו וממרת "1 . ונמלות ונטספטיס ונהוקיסנירלס
 כדרך יקום גר מסכט ועומס ו"ביוגיס ד5יס והוכן סנרים "ת סוטרסססס
 סו" מס בדרכיו 55כתסיטרו

 וחגון: רהוס סיס יחס "~ ותנון רחום
 ער ה' ויאברם וגו' פניהם על סוף ים מי את הציף אשר)ד(
 המסיס כ5 כי סוס סיוס עד מסו סנינוהי 5" סרמנ"ן כתב הזה.היום
 ורכב סוס סינר ונרכנו 5סוסיו סחחר ויהכן לונדיס סס עורס "נזוןניס
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לשקבתלת
 כולס וינכו ונמס וסרכנ ססוס כ5 סולייו כי מסול סיור 3כ5מטלרית
 ס%5 ימר "כרסס ור' ועיזוז. חי5 וסוס רכנ נ%5 ספ5ס טמ5כסוסיתס
 וינד ניס סרודפיס "נד ממס כי נמותס נסיות תחתיסס גגיססקנו

 סמלריס סכ5 יותר סרסיכו כי וסקר סט 5סס נם%ר 5" ורכסנטנריס
 נכנור לוהס ותקכן ד' מופגי "ם 5"ס ס ועדתו לקוח עמס %סרסזכיר ו5י ולאבירם. לדתן עשה ואשר )ו( ומזכיו-: ד'. ניודי s~nbוחרוף
 נענם סו" לעולס סכסונס 1tSD' סו% קטורת 5סקטיר סקינ זר vbכי

 ל*פ )י( סטדנר: סלוחות מגלו 5י כן ע5 5עוויסו קרס כלסר5ךורומ
 נחסן גר' ט0ס סר' פ" משכם. יצאתם אשר הוא מצריםכארץ
 סמלוס לת וממרכס 5סס הלמר נקטר ל1סרס נדרך סקר% 50פשטו
 חתן וסקרן כעתו "רלכס מטר יחן ס"ס כי ודנם ח5נ זנת "רןויר0הס
 ומן סייוריס מן 3רג5 5ס:קותס מלריס כקרן הייגס 5כס דעו SJbי3ו5ס
 "נ5ס"גמיס

 ס,"
 נכגין 51" מיס תסתס סםמיס למטר ונקשות כריס "רן

 מטר ו)ריכס מקוד למקס סי" כי נמטר המיד onib מידרגם ולריכס"תר
 מכס רלון כנחמי onib ידרוס 51" ס"ס רלון ע5 העניו ו"ס סנכסכ5

 לת וכלר תתמכו %5 ו"ס נכהו "רלכס מטר ונתתי תםמכ 0מוכ"ס ככיס נפרכס זס כ5 ומפר' ותחר תלמית ע" הזרור 5" מלוד רכססי"
 כמירנ תוייר ספרמס כי מלריס "רן ר וס1כ מחרס ו"נדתסהבמיס

 5ס"ניד ית' נציגיו ולקן הג' סמס נר0יה ססכ5 "עפ"י כי כולס50
 ס5, יותר מסרס ת"נד כנכן תרן "נ5 י"וריסס ולתוניס מלריס'יו0נ
 מן סםס סירפ"סו ע~פ5ס זכות יוהר לריך סחו5ס כי כווו מטרות נסיתן

 פרס"י ' נפשכם ובכל לבבכם בכל )יב( : הו4 עליו יני ם5"סנרי%
 ניקור כהנ וכרפנ"ן . 5רניס ו"1:רס 5יהיד "כרס 5ננ7 3כ5 כנסירמכנר
 ולסיסיך כת נכ5 מלין סטר 5תת הטין נסים עום? "ינו ס"ס כימעגין
 רק סירן וינ: סמים 0יכלור "ו ססדס נכעינ ו5?ר3ות וילכר תירוהנגנן
 וכנס ימות בעוונו וכול יחיס בוכוהו סול סיחיד לנ5 סעס רונ מעמסכ5
 כ5 "ה כמפס ס"ס יכסס :קיטס ט"סנס סחלוס כ5 כיינכמותס"מר
 כדרך כניגונים "נ5 גמורים ו5ר:כיס 5לךיקיס רק לרכס הו 5טונסיעצו 5י סנסיס כי לרכס "ות כמפס יערס ע"1 ונכנוס ~cJtu ס"5?סגסיס
 ( )סו וכע5י5ותס: כדרכם רכס "ו כונס 3יס יכמס ע"ס 50מנסנו
 "bS, 5 וילסרך תירוםך רננן "5 5נ "נרסס ר' פי' ושבער:.ואכלה
 סכ5 י5 5נ סתוי בעיני וסנכון כתב וסרמב"ן . נסרך )בםנ הסויסקרונ
 נסי3רי "ית" וסכי ונקר ל"ו גני וגס ויליגר תירום דגן ומנכתויכלת
 מן ד"" כ"דמס עונדת וסוככת "וכקת סמיי טחון כמנס שנעתויכלת

 סתג5ו 5יחר לד רם" פי' אלרה- דברי אח ושןהם )יה(סוואנות.
 סרמ3"ן וכהנ . וכו' נטלוות מלו.יג'ססיו

 פ:יט"
 סס סנוץ חונת הסרי

 חובות 5ח5 נלמד 0מ"5ו וורם נסיפרי "5" מקוס בכ5 נוסנין סגוףוחונת
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 התורהעל,3קב הטורפי'
 מ

 . נלרן ל5י כוסגין לינן בירן ?ח5)יס וזלילות לירן כחון "ף מנו?גיןסגל
 ספ:ט נדרןויהכן

 לכוסיי 30"
 "חס ודברת ליוס מס כי 03 5דנר 3כ"ן

 ?בניס בס שידברו עד ובניס "יהב סי5חד ?וסיף וכין בביתך נצבתךבס
 סיכפר b~b %יגו ומנגתס כי "ותם י5טדתס כין סוסיך וכן כעסנכ5
 עמך נס 5דנר טכמיסס וינינו וידכו "והם סי5מדו כד וכין סטלות5סס
 אם כי )כב( : דוריס לדור מסול סקרן ע5 ססמיס כימי כקן סוסיךוכן

 סת"בוו 5כס ס"מרתי ~ס 5מע5ס סב "נרסס ר' פי' השמרון.שמוה
 "0 תגלחו על נתח5ס סס תכגמו ס5" דעו ?טונס מלרן מע5מתרס
 סתרך ר~5 נסוף לנרסס ר/ כתג בו. ו5רבקה ד'. מלות תסמרו5ל

 לנסר: ססול כתנ וסרמנ"ן . נם9 נו 5דבקס ר"וי סתמי עדנדרכיו
 ס5ל 5ס~סיר וסכוונס תדנק ונו תכנוד וקותו סימר כמו ע"1 ותלזסו
 סיכ5ו5 ויתכן . ונמכסיו 53נו יענוד לנרו 5סס eso- וזולתו סססיכנוד
 טמנו טחסנתך תפרד bS תסיד וקטנתו ססס זוכר מתסיס קומרסדניקס
 בפיו רק 6רס נני כס כנרי סיס ס5* עד ובקומך ונסכנך נורךנקותך
 סמכ5ס נ"גסי ויתכן ססס לפני סו" רר ורמסם "ינו ונ5נו נסוגו"נ5
nbtoיסופם סימר חס סחייס בגרור לרורס נחייסס נס נפסס סחסיס 
 כי DOS חסתחו' ו5י תענהס 5* תמניע 51* תזכירו 5ל o,nSbונמס
obנמדבר נסיותכס כי סוס סזס כד עסיתם כלזמר עינוע "*ר~יכמ נדך 
 וכ5 5פניסס ושנ"ר עולס וספליו סממיס מן יורד וסמן ע5יסס ס'וכגן

 ססס עס ומעסיסס טחסנתס כ5 סנס נסים נךנריס פטים גידיסעסיסס
 סכפ5ליס סמעסיס מסם כססת5ק נלרן עתס ננס ינוטע סוסירס ולכןתמז
 טן כיוגתס תפרר ו5י סגכנד נסס פנקס המיד מחסנהס תסיסססס
 יהיה. 5כם בו רגליכם כף תדריך אשר המקום כל )כד( :ססס
 לרלות בסיר גס לכבוס סירלו מקוס סכ5 סנפחות 13 סס רנות" דכתכ5
 וס35כון סמדבר מן יסר"5 "רז כ5 כי נו גוסנות כ5ס וסמלות ס5?סיסיס
 סעמיס מסס 51"בד לכובסו חיינין סיתם גבו5כס יסיס סתחרון סיבועד
 ל~ן כה( ) וסנטיח: . ועלומיס גדו5יס נוים וירסת כ"ל כקומרכמו

 תדרוך "סר .~קוס 3כ5 3ין ?נזכרת כלרן 3ין בפניככם. אישיתיצב
 . נו ריכסכף

 כי3ומ גקר"ת דוד סכיבס ריל סס ד"מר מין ד"יכ" וב"
 ותוטיס במוריס סי5 ס5י מפני וגו' תדרוך יסר מקוס כ5 3כ55 וג'ינסמיד

 "ס כ7 ויהר oSnn עממין ו' לדוריס כ חי סיס כי נסגסדרין נמלןלי
 נכ"ן: טכס כנטימ כנסר למרת "רן ל5 י5ךירכס

 היאדהג~רעטןז
 וקללה* ברכה היום לפניכם נוהן אככי ראה)כו(
 וי"פ מדבק. ו"חד "חד כ5 עם כי otlA יחיד 5סון "מר ספסטצפי
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 התורהלראהתמא
 סירק. לת כשיעברו יםו"5 חח 35רך וסיירו וגו' "נכי רקס '"מר5יסו:ע
 ד"6 יחיד. 53סון ((ISDf כו5ס תורס הבמכנס ונרכו' :ק55ות 5פיוי"מ
 כי רקס 5:ון"מר

-slryll 

 וגס סגור5ות מכסס סול חנירו כס גור5
 וריס סנור5ות ר"? "הס SJb סיפס ח5ק חנירו יברור ס5"סה5קיס
D'~rknOנורקי תומך 6תס ונסו 3חייס ובחרה CT1b5 6ותס 5יתן יןי תומך 
 65 כי ריבוי 5:ון כנרכס 6ה נימר ננרכס "והו: צנרור סטונ סגורןע5
 ונק55ס וסק55ס. ",י לת נקמר 5י 3ק55ס לב5 סטוב דנרו מכ5נפ5
 ספק נ25ון למר ז5י השמעון ":ר נימר וננרכס השמעו 5י Dbנימר

 סומע ידם למרי סוימה כענין ":ר 5:ון "סר וגס תאטרון ודיי"5"
 ית כתרגומו פרם"י נריזים' הר על הכרכה את ונההה )נט( :5י

 י65 נמנרכיס ליוס 5" עדיין כי נכון ויינו סרמב"ן וכתנ .ענרכיל
 סר ע5 סנרכס סיבנו ולוס וגו'. השמעו 5י ו"ס ונומר השמעוישר ממפרס כמו ק55ס ודרך ברכס דרך סיום 5פניכס נותן ינכי הנספירעו
 סיק55ו עינך סר ע5 וסק55? ס' תלות "ל ס:ומעיס מס סינרכו פי'גרי,יס
 סנרכס סמנטיס נכ5 מיתגו ליעזר ויכיס ס' מלות "5 ישמעו 5י לשרמס

 5כו5ס משיניע 6"ד לים סיס" לו סכ5 ס5וייס שיקמרו "ו סק55סונכו5ס
 ו"5ם גריזים סר ע5 כעס 6ת צנון יעמדו "5ס סס לנ"ר סג כדויחר
 מפכי נכין כי מענין כ5 סס וטי' יפוייס וענו וימר סק55ם ע5יעמדו
 "והס לניר וחור סמלוס מקלת סזכיר וגו' לנכי ריס "מר יסר"וסרתו
 המשממים. ואת ההוק.ם כ5 אה 5עשוה ושמרחם )5ב(נמרומס:

 סטופר תח5ס ומכיר סמלות :"ר קורס ונטםפטיס נחוקיס מזסיר כיןגס
 : ויהתנן נסדר פי/ כיצר ומסמסיסנעיז
 ותסללו טרחקיס מלרן :תלכו פי' תררשו* לשכנו )ר(יכ

 רעצו "5 6יס והימרו ס' ניחדרך
 פירס"י . מעשרותיכם )ו( יעקד: Sh~' בית ו"5 ד' סר 56 ונעלס5כו

 "15 ירכס ותרומת ממחיל? מן הנכיס 5"כו5 נסמם וטעמי מנימעמר
 סזכיר ספסט דרן וע5 רנותינו דעת סו" כך סרמ3"ן וכתנסניכוריס
 ס0 סינית כן גס וסוכיר ו' ~גי סס 5"וכ5ס סחיינ וסזנהיססעו5ות
 סס נס ויתמחו ס' מררתי ופוייס 5כסניס "והס מיתן וסתרומססמעסר
 התורס 3ס שגס 65 ססתרומס מפני ידכס תרומת ופי' נתיכם ועםעמכם
 כ4 זס עקר6 ס5 נפסוס סונר ויני ידו. תריס כימר h'Q 536סיעור

 כויס הרנו לוחו ועסות ונסנו טכסינו 5מס מסריס טס סו" ידכסקרומת
 וסנדבס . קרנן ע5י סרי סס 6סר סנךריס טיניס גן נקרצן וסזכיר זנת*1
 תרומת מריס כ5 ~מון וסול 5סס סידי 11 סרי ויקמר 5עזרס טו5יןנססתו מסבי* 16 וסב 16 כסף 5ו 6מר טכ5 יריס 6פר וסתרומס . 11 סריססס
 קרננות 5סס ימרקו בני ירימו 6סר סקדשיס חרוטות כ5 וכן ונתוסתכס9
 סניל! ינדק נין 5קר3גות נין 15 "סר טכ5 5:ס 6דס סירים מס כ5 כיסס
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 התורהעליאה הטורפי'
 סנית 5בןק וסו* תרומם 5י ויקחו דכתינ תרוסס כקרי טכ5 5נסניסנין
 . נידו נמורין חולין וסוף ס' תרומת טכסן 5י5ע~ר ונתת נטכסוכתנ

 תרומת *טר "נ5 סכסניס נהרוסת נטכס ס5* תרומותיכם סכתו'*סר 51"
 חיינין כ6ן ?נוכרים כ5 וסגס . נייכס סב* טן נרלונכס מתרימו מסייכס

 : ד' לפני סכ"כ4ס סגי ומעמר נסמם מעתר מ3סרוחיכס פי' כינטחילס
 ספסט נדרך 6נרסס ר' כתג . 31ו' אנחנו אשר כ:5 תעשין לא)ח(
 סירלס מי במסע עולס ויקריב 5ססע טטסכ נוסעו' מסיו נגננור נופירמו
 וע5 נקרן ת5ויס וקת סמלוס כי ימן ס5י מי וים לקנו נכור מיתן מיוים
 חזנם ע4כס hSb גבוסים "נחנו 6םר ככ) תעסון hS "מרוס

 הלמיס ולינס נקרס 15נוח נמדבר נלטוו יסרתן כי פ" וסרמנ"ן .סנכורות לסני"
 נכורות עניי חיינ "יגו ונס כ55 קרנן 5כני6 יתחיל 5י נצר 65כ%ירלס 5י ו"ס הוהס יכסו סמסכן סיסיס מקוס וס נ"י *נ5 סמ"ק לפני5ס'

 גהחיינ 5* נרנ5יס ו"פי' כ55 למסכן נחיונ ינ" bs ומנס בסיסומעמר
 נמןנר יותר י"כ5 נם)טיס סח)נ שקטר סדם ודיקת *חרי וכן סם5נו*
 סכתונ 5סס גתן 5* כי סירלס DIPDנכ5

 מחילו"
 נמחנס 6ותס ייכ5 6נ5

 נסוכיו סינר c'b רק תונס מקרננות ענין נכOk~s 5 "ין ומנס 5עחכסומק
 ינקו *נ5 כן יעמו 5י וסגח5ס סטנוחס 6חרי כי נכין לוס כן ע5יעמס
 וסמעסרות ס1נחיס סס ויניתו מסמס ננחר ומיוחד ידוע ומקוסנחונס

 סנידר נדבר רנותינו סימרו וטס . ססס ~גי נמחילס מס וי6כ5וסוסנכורות
 כי סירלס מקוס וס נ"י נמדנר קונוס י"כ5 סכתנ טס מנק וקיני .ןזנחיס נהרי נפרק ממפרס כמו ממקרי הייחור מררת ננסס קרנ מסו*ונידנ
 ק5יס קדמיס ד~נחיס נחר* נפרק חגית וס* מחילות סכתרנ 5סס נחן65
 וייפצר וכו' נירום5יס טחילס כ7 נמוצר כמחילות כסס ono תכייועוד 5* 5מחנס חת 5135ס ינ5 סחנו מקוס 3כ5 5ס ומפרסינן יסריך עחנסבכ5

 : "וכליס סיו סמחכס ם?יס סקוס נכ) מסרי סירלס מקוס נ"קס 5וטרפרוזם
 ננוk~sh 75'7 ז' ירהינ ו"ס כמו 'ס "יז סרמל"ן כהנ . ירחיב כי)כ(
 ננוסס מיד מוהר תפוס נטר סיס 5י כן סיס כריס ס5ם עוד 5ךויספת
 עממיס ו' ססס ס"5ס סנויס "ת "כסיל ו' יכריח כי  מפורם סס 6ב55*רן
 ננו75 6ת ab'7 ד' עוד ירחינ ו6ס *מר כ7 ויחר עריס נ' תגדיל*ו

 כי כתיג כקן 6ב5 עריס ס5ם עוג 75 ויספת עטסיס " כ5 75 סייןךסיינו
 נסר 5ך סותר 5כך *רל' "ת 5ן נוחן מס' גויס ז' וסם 5ך דיבר כ*5רירחיב
 מקוס נריחוק ססיהר תו5ס סספסוק ו6כפ"י . וחי5ו' כינוב יחר סידת*ו'

 יסרק כ5 י5 טדנר מפסוק כי יסורין ירום4ס יושני סקרוניס סיסיו5*
 סמסק סנינ יוסניס כלכס חסיו ו5* נבו5כס *ת ד' ירחינ כימרויומר
 צויהיך. כאשי וכו' וזבחת ( )כא נח%ין: מוהרין חסיו עתסכמו
 כפסוק DCS פ" וסרמנ"ן . מחיטס נסרכות פס ע) סגלטוס רנותיכןדרסו
 סלו*ר סימני סכורת סוף  מקודם נ5מון סחיטס כי  נקישיס כנר לויתורכתמר
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 התורהעלראהתסג
 וסכס כלי. יוחס מזנח ט5ילס סו* כי נמדבר כנין ויסחטס טן תמינניה51
 יוכנס סרס מס כ5 סיסיס וליוס ס5ו6ר נסימני כסו* וסחט נקדסיס 5וסכנר

 קרננות נסיותס 5ויתיhrh-, 7~ וזנחת Dh" סתותן נסתיר כ:נ* ועתםפ)טיס
 ארת יאכ5  כאשר אך סקוס: נכ) נפרך 6ות נכ5 חורין *ותםות*כ5
 האיי ואתהצבי

 ומחסרו מבמיס ")* )*נו) סותרי )* מנמ7בר 102) .
 סיין . האימם וארע הצכי איק ( כב ) ניוט*ס: ט5"וכ5סעילס
 ו*י5 נגע כמו מוין ח5נ נסתיר עכלן )3טו7 ותיו קנביס. טסםעמשיס
 ח6ע סיתר )ענק 5* *% *ני5חן נענין bSb וקע 15מ *וחן דיטסס5*

מ57"
 5נד. ו*י5 כשי י*כ5נו מקוס לסוס *טר ו5* וכמע כגני ייכונווסטסור סעמ* טקוס נכ5 "סר וכן נו bs(S ו"י3 53ני ייכ) 6סר כ) קימר

 ועתס רקס5טיס )יכו5 יסור סיס סטחח5ס 5פי *וסרס 5סון אך.ופ":
 וכ5 ננסס יקרינס ירלס ולס ס5טיס וכ"מ *מיג* סוס חקין 5*ט5סחיר
 נתו5ין כלן בסוסיך וכוגר7 . נ55 סטמייס ממס תוסיר 51* דם ו)*ח"ג )" טמנו חקייב 650 ת*כ5נו כן וסייף סגני י6כ5 כלסר 6ך סזסירק
 וסוס בכפר ססונח ע) 5כס נתחיו ולני הדס נ"יסור סניגור 5פי הדסכ5

 נח5ב *S"np 53 סרי טכפר מיינו חו5ין 6ב5 ממכפר קדסיס דוק**טיני
esסיגינו כ5 31" "סור ס*ימורין מן סקרנ כי יין  ונס כן נ*יסורו סוזכר 
 6מ י*כ5 כלסר *ותו וגלכן סנסהוט כ6ן שוס כיון ועוד . סותרקרנ
 סקרן ע) יטר ו5כ7 קמ"ן תסוי דיטגון *מינ* סוס ס*י5 ולתכגבי

 סגינו סיטר וכיון נקרן סטון סיס* ממטע רסוס נקרן *מר 51*חספכנו
 יטעו ס65 סכתונ מסס ועוד *כי5תו. 55 תח5ס 5סזסיר סולרך כיסוילריך
 סיזרוק עד מנמר 5"כו5 מיסור ס)מיס קרנ סכ5 מסיס נמדנר 5ומרנדם
 קרנ דטס סיין נענור וקל ו53ני סנגר נ*כי5ת סיס-מעורג ומכססדס
 סעוף סיין נסונור כיסוי סגריך סעוף דם וכן נעפר *ותו מנכסס5וס
 עם סג6כ5נו "ו "ותו סגכסס ת"וס ננסר רפוי סיס כן ופס ס5מיסקרנ
 ססדס פני ע5 קוהו סנספוך ממס צלמו נפני סניכ5נו "ו ננחירססנטר
 bSb סחי מן כדינר עמו ניכלנו ס5י וכן נגחירס סנטר עס 070ג"כ) 51* וסלקן מנקר מנזנח *מר כן ע5 5סעיריס כזונח נרסס יסק ס5*כדי

 נע5 כססו* לגט( זס 5ומר עתה וסולרן . 15 נחוס ו5* ספרן ע5נספכנו
 . כמיס קותו יספם "נ5 מיהר 5י ונס נדטו קדוסס ינסנו ס5י מוסנגנו כמסוי קומר תכעס סולרך )כן סמונמ Ss סדס תחוס ססיס מפגיטוס
 נמדנר נסיותס מתחלם כי סעכין בטעם בבניני ומנכון סרמנ"ן צודוכתג
 6סר נסס כרגי5יס מלריס יוליי וסיו סס ירקדו וסעיריס יסיטוןי55

  "סר  ועוף גדם ים SJh סירז ע5 ולין נקר דס נניתס שפכו Dbחסם 5* סטקוס סרחקת מפני הלוס נסר 5כס נסתיר וסולרך 5*רןונגויס סחט" מן 5כרנדקס ד' ופני רק כ)5 36וח וס65 ססדס פני ע5 דס)סריות
 ססיתס כמו ממטס סגריר )ניח ו)סני*ס )סומטס ומנסנ וניער 3:דסילוד
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 הטורפי'
,

 התורהעל ~ון'
 אכול לבלתי חזק רק )כנ( : 5סכיריס יקריננו 650 נעפר דמם)כסות
 ודיי סרט3"ן וכהנ . וכו' בדם סטופיס מסיו מ5מר רנותינו ימרו ..הדם
 *מר 5מס 5י להימנ *ין 6נ5 סגו לזכרות ולינוי טספיק כטפסזס
 רשוי וסיס סרס מן נסזסר ים ולימון תחק מס כי חזק רק סלמוןזס

 כמטזסיר חחק למון ומלקבו סרס 6כו5 5ג5תי 75 הסטר )הוסרוסי*מר
 6סר סטלוס כ5 לעסות לסטור חזק הק 5יסוסע סנ"ס סימר סמליתנכ5
 561 נסב לחיזוק לור7 ומס כן נמ65 65 קחת נבלוס 536 ענדי מנס5יו7

 טפכי חיזוק נס סזכיר כי גריס 6ב5 ,חת תעמס 65 סמלותהעמס
 עת יזנחו ו5י כדכהי3 5סעהריס זנאיסס וונחיס סיו כי 13  דבקומנטלריס
 טקב5יס סיו כי סרס טן 3יכי5ס מסי* סענודס וסיתס 5סעיריסזנחיסס
 0יסיס ו65 . לסריס קרו"יס סם כ"15 וממנו כליו 16כ)יס ותיו לאדיססדס
 ננפ' סו* סךס ,כי טעמו מפרס מפסוק כי סדס *יסור טעם עוקרוט

 עתידות ט וטגןיס נו טתננייס סיו ומנס נו מטכסיס סיו טוס 6נ5יכפר
 וסטופר הות וב* עתיד 7נר סדס מ6וכ5י יסטע סקס סכתונ סביר7%1
 נסוס סדס טן S1b1 561 ססס ונ6טונת נתומתו יחזיק 536 5נו יפחס*5
 הדברים כל אה ושמעה שמור לכח( : ססו6 כמעמס ינסס ו56ענץ

 כ5 "מר 56* ומלותיו עדותיו *ו וטספטיס חקים 6טר 51* .האלה
 יעכרו איכרה )ל( ומיסר: סטונ נס סז"ת ושמירס ושככיסהמבריס
 Pb סימוקן פ4 . אני גם כן ואעשה אלר,יהם את האלההגוים
 *לסין 5ו' כן תכסס % *וסר סכתונ כי בכ"ז כן יפסס ס65 למסרסזס
 5סס 6ני גס יעמס 65לסיסס סס כנדו כקמר תקטר ס65 לחספס56י
 באש ישרפו בנותיהכם וארק בניהם את גם כי )לא(למסותו: סו* ססס תועבת כי *גסיך 5ד' כן. oen 5י מזמיר זס 1ע5סנכנד

 .לאלהיהם
 כ5 *ת 6טר כן וע5 נקי דס לספון 5סס מתוענ דבר מסוי

  ועגונת מקרננות סעסס ע5 5סזסיר 6תכס טלום ונכי יסרסוערם
 5חיינ טכסן ס5טדו רנותינו 6נ5 . טמנו תגרע עי עליו qDln ס5יסטקוס
 יענדו *יכס סכתוג ססזכיר ספני לפעור פוער *פ4 כדרכיו ע"זלעונד
 כ')5מן

 זקר"
 תעסון 5י מסדר נרסס סזסיר ספסט דרך וע5 . ענוןס

 סלבס: נכנודס נמקדסו לענדו חסין 5ר' כן תעמס 5יטוסיר ועתי נקרנכותיו סרמיס מסריס כ5 סכמים כבלסי לסנדו 56סיכס )ך'כז
 * חלונם חולם או בשיא כקרבך יקיזו כי ( כ )יג
 סס: וחסר סמהנר רבינו 50 ננמטריש1ת עייןסקנסס.

 גבי"
 3נסטר4

 עלטו פי כ5 גני* קורסו סכתו3 סטי.( *תו. מר3 סטנתיומנס.
hloCוכתנ כבקין. עמו ד3ר 50והו *ו סס0ס סומר 

 לרמני
 כי ויתכן

 13 מידעו ננולי כה סינסיס קלת נכפסוח כי *מת ססו6 5טס סנהונירטוז
 רוח 13 הז3ו6 יתנודד *נ5 15 י3* טפין ידע )י נעלמו וסוףעתיחח
 נסב) חדנק 3חידוסס סנפם ו"51י פלוני נדבר 3כתי7 יסים ככס)6טר
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 התורהלראהתמה
 סנני, סוס גפרם סליפסר כת2 *נרסס ור' . יימר לסר וסטופתסיוט ינ* כן וכ5 סו% מתכני כי כניי יקרי סמו% וסיים בו סוצזכויןנברץ
 להד כנין ע3 5כס ינ* פ5וכי %ות למת כביי מלמר כנון ס' דגרטגגנ
 ס5ו: סקר nvbi סתות זס סוי נס וקמר ממנו מסקר :ני6 זסוסמגנ
 סיסש כנר ע5 סימן סוי %ות סרמנ"ן פ" . מופה או אוה אליךדבתן
 כי ת*טיגו סתות זס וכסיגול לציות עתיד פלוני דני סלמר כנון כן6הר
 דגר לפנינו סעוסס סוי ומופת לחס מן נגזרת יןמ5ס וכל כך יסיסלסריו
 נילילת וסיו מופלת מן טקולרת מ5ס ומיי כולס ם5 מטנפו מהודםטילוי
 ופיו סוס סחות יסיס לעתר תה5ס 5סס סלמר סדנריס וסם *ותו'מלריס
 יו יות *5ין ינתן ופי' . תהלם סודיעס מ5י נתיונה סכ(-ו כופתיםמס

 בטהר ספות 5כס ונס ע"ז מהענדו *5יכס סס5וה סנני* יני סיטרטופח

 ררך וכ5 לתנין. וימי 5עניכס מטסו סין5יך מופת 5כס יחן לו ירנסיבי
 סתענדו *5יכ' ס5התני פ5וני' ל"ז בסס 5מתגנל מקר ננחיל טדברמצטט
 כ5 כי ועת "הריס 56סיס נסס ידבר ויסר סכתונ טסטר וסול*ותת

 6ב5 . 5%5סיס 15 סס כי *ומס 5ענוד מתנני *והניס טכסיס נססמתנני
 כקמור מקהו סככבד מתסס סיומר ר' נסס ממהכנ% בנני* ~רמורנותינו
 מכ5 גדול ססו6 *ו נר*מית נמעסס עמו מותץ סיס כי פ5ו' ע"זסיענדו
 סעס סכן סיענדו רק יקטר 5* ים ולפ" מתענדוסו ורולס ופניוסה5סיס
Dnbנפטנו ם5* סכהונ וכיוס . טיתס היינ b3)tDS ע"1 לענוד י' נסס 
eslטעסס ססו6 טלרים מילי*' סידעגו ספני וטופתיס נ*ותוה נניע 
 סר וממעמד וו5תו שסיס וקין סירן 5ד' כי טרנס ו5י הזיון ו5*טפס
 נכנוך לי סזס נדרך 55כת ונונו  כמוו ובר נפנים פנים סוי כיסיני
 . אתכם אלהיכם ד' מנפה כי )ד( *לסין: ו' 5יו7 *מר וזמו .5זו5תו

 בנסיוכו תכמוו כקמר הכרכס ולצינות נ*סנהו5נפותכס
 וקורי

 %ותו
 סרמנ"ן כתג . תלכו אלהיככם רח' אחרי )ה( : סמנוסס טרדנסיון
 ות5ן כעכין עתיד כ5 ונסין נעלס כ5 נדרוס לגזו ומטנו עלתו 6הרטנ5ך
 ונדרסס גניי פס סליל כדכתינ סגניי" עס יסרתן כומיס וכן ס' 6ת5דרו'
 כ5 נפט נידו 6סר סו* ני נתעכס מתלמינו . תיראו ואותו : ס'*ת
 תורת תשמורו. כצותיו ואת מכר: ומסיס עון ופוקד לסטית ונווהי
 כ5 סתורם ס5נד יותנו ילוס ימר כ5 לכסות תשמעו. ובקולו .ממס
 וסה,ירו תענוד ולותו תיר* ל5סין ס' *ת סזסיר כנר וסנט . נני*יופי
 ע5 נענור ~* וסטופר סיוגי ספני סגניי טדגרי ניר* bSn קוטרכין

 כסוסיך 6הר ~Sb %51 ניר* לנדו ממס טלה כי דנריו נכנור סססובנודת
 כטכסיו תתכסו תנכו י5סיכס 7' *הרי כתנ *נרסס ור' . תסמעוונקוקו
 מנותיו וקת זס: 5מס 5ם5% ס%5 תירקו. וקותו נתינותיו: *הריותרדפו
 וקותו לעיקרן זכר ססס טס . תסמכו ונקוקו : סציקר סססתסטורו
 לשי אשר )ו( ובסוף: ברגים 53ב תדבקון. ונו נטעסס:תענודו.
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 התורעמיעל הרעש הטורפי'
 כדכתינ לכסיתו %ניו נ* !ס - 5פי וינותין *מן . ואבותיך אההירעת
 *נותין עס*ר סחקנון סכחונ 5ך %ימר 5כ7 6ני7 סתו% כנפסק 6סררען
 obn אליו. תשמע ולא לו תאבה לא לט( סקר: 5ך %ומר *ביךכי
 עsnh 5' חייג *עמס כן ס*מר *14 כמע *ו נקנו 5ו סכתרלס ע"*נם

 bSn עליו 5רחס 75 *ין סרמנ', פ" עליו. עינך תחום ולאסרילוי:
 עליו. תכסה ולא עמן: 15 סט קורנס ע5 עליו. תחמול ילאיוסת:
 הזה. הרע כדבר לעשות יוסיפו ולא (~ca : וימר . ננקד l~ssמסעוד
 כתב וחקרת. וררשת )סו( : סמספט 5לי תמיד יעמס ~ס כגיןכי

 וטסית סקר גנניי %51 ע"1 ובעמד סנדחח בכיר כן סכתנ טססרמנ"ן
 כס טדנר סכתונ ונמסית ומופתיו ניותותיו עלמו מפרסס כסנני5%פי

 %5 סמובר כצו מיודע וסו* חסוריו סרוג מסניסת
 תכסס ו5י תתם"

 נסמוכס *קינו סמגיעיס מעסיס ססס ע"ז ונעובד סנדמת נעיר SJbעלו
 נק5 כי מיחית חייגי 7%03 כן 5סוכיר סולר7 51* וחקירס ימס , , 3וס,ניר
 *נו סיין נענור סיטנ ססחטיס ודרתו ווממין נכריס וכחב סדבריודע
 סדין lS)~S1 רנס נדריסס 53תי *מת סס סכימות מסני 11 לייודעים
 והרבך. ורחמך רחמיה( לך ונין )יח( נגנם: מוס וס אדיןכולן
 סב"ס תד*נ Sb ויוסניס עיר מסרגתי נתמעטתי מנס קומר תוינס%5

 נעיניו: מיסר ובעסות מלותיו "מור תסמגקנקעו Tn1h oh פירנסמנציחך
 3נסניס סימר נסנין אלהיכם* לר' אתם בניב( )א(יך

 נר*סס קרחס 'קרחו%5
 35ד סכסניט טעית 3ענור 5* נומר עכס נייר סרטם יפרטו 5*ו533רס
 כטו 5ס' ונגיס קדוסיס כבכס י%5 5*5סיכס קדוסיס ססס לפי*סור
 סניסס ר3ותי' רגנת וע5 . כמוחס מסי% כמגוס כן גס מסמרו 5כןסכסכיס
 מקורח סכסן %0ס 5פי נכסניס תח5ס ספסר ויתכן . מת ע5 י5* 6מר5*

 פי' ורס"י . יסרתן 3כ5 ביסור סוסיו וכין 5ע3ורס רפוי יינוומנודד
 ומקורחיס. נדוויס ל% גייס 5סיות ריויס onb מקוס 50 נניו %0תס~י
 ור' ממת. ע5 ס)6 נס סמגוס תסיס כן oec נכון ליננו סרמ3"ןוכתב
 יותר *הכס %וסג וצוי 5סס כניס ס%תס סתדעו %5חר כתנ*נרסס
 יסמכו רק %נימס מעמס סקטניס סנניס ידינו 5* כיפר חניגוסו 5*ו6ס סו* 5טו3 סקנסס מס כ5 כי סיאנס מס כ5 גנ5 תתגודדו bS )נכומסיס
 %5 כן ע5 סנויס כ5 כסיר ויינן . אתה קדוש עם כי )ב( :עניו
 ימות *ס *ץ תתגמדו 5מס ל"כ onb נכיס וי"מ . כמכסיססתעמס
 וזפי . תתנודדו 5* 5כן קייס יביך וסנס 5ד' Dne בגיס קרונך *ו*נין
 *חרי פי סגפסות 3קיוס ס3טתס cnb קרוס גנט כי כעס כידעתי
 5נ5תי מחסנות וחסנ נפD~tsb 0 י0* %% ססס וסגו5ח קדוס עססיתס
 ימוח ob ו*פ" נפם ע5 ו5סקרח 5סתנווד o~s רצוי יין נדח מטנוידח

 ו5יננוער
-Dh 

 9% סיוסביס בפירוד 35כות יתעור' סט3ע כי סנכי
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ר4(שד4תמו
 התורהל

 רששכל לא )ב( : מדקי יותר ~S3bno ספסור לרנות" סטך ומככןנחייס
 S~bn 5* *ער ולכך ס6סוריס בדברים 5סוסי9 סרטנ"ן פי ' הועבהכל
 תיכונ כ5 וענין סטסורס לכפם נתעניס סימורש כ5 כי לרביד תוכנסכ5

 ננפח ורטיטות עוני ומ~ידיס נסים ס*סוריס O'5~bDO כי ומי*ומסנ*ס
 גתכניס *סר 6מר י5ס כי 5סניד ab1hn טסור עוץ כ5 כת *מר כןוע5

 ססס 5נו סנ*פריס כ5 כ55 ומנס . סטסורס 5גפס ר*וייס טסוריסוסס*ר
 ינוע דגר כי סרטם וכ5 סמרליס כן *תרי לפרש סולתך .ו% תוכנסכולס
 סטריפס סוכו ו% 5נ2ס . מתענים סם מנס לרתוע וסנ3י5סוסוחפות. ודניס וחים נכיס סיטני מזמו *נ5 מתכנ-6ותס סדכם נקי כ5 כיסו*

 *ו ס*רס' חפמ כ*סהס *נ5 תוכנסספינכס
 סמוי

 יזיק ס5* סעטית
 טלורע מ5 סטמו5חת לסחיר טסורס לפור. כ5 דכפו והנוח" :63וכיו
 סיין נחוס תדנק ל* סטגורכ טומ*סףוטוע*ת. קנ5ס מ5* טסורסופ"
 תאכלו. לא אשר וזרה טוטיס: עקלתן ונכול .ננסמס תיש3ע5י
 סטימ*ס-ספוריות גס תדנק טוכעס- 5קצ5 מרלהוס. מכיון סמחוטסלרנות
 עבם כי )כא( סנהכגתי *כיעס טסורס.וסילל3כ55 ו*יננס סם5ורכטן

 *ינכו גי *תם קרוס כס '%י צח4 בסר מען סרענ/, פ" אתהקדוש
 5סיותיגו 16 נמ*כ4ס קנביס סנסיס נדי %ו ניסר hlb נעענט6נ5
 חמנר ונתי* סלם. *ת סנה5ונ ירתמו 05 קטרי כס נסיס ס%5קדום"
 ג5 כ' סוס 53*ו. יכבס 3ח35 נסר סכ5 וכרפ"י סבן .*ת נו סכנפ5ת5ב

 3כ5ס נסגס סבימו5 דרך המו% .גדי יקר_לצ יונק וכ5 *ס תקר*.טינקת
 ע5 כענ עליו 5)בסר להיך סורגם סזרכ qb' פ". חביקת ננ5 תחרססדס סיוגי ה"ט . ססדס טן סץ5י פ" והשדה. יוינצא )כב( :אכזריות
 נמכסר מייב תנוסס כ5 6ין זרען חנוקת כ5 סיטר ו*עפ"י .סמדו5ין
hibמינים ס' . דק ועי' וילסרך. תירוסל' 7ננ7 כן *תר סטפרס שעינין 

 תכמר ,עמר ספ" bSb ססטן סו6 וי5סר סחוס. יין תום ופ"סי7ועיס
 חבו*תו.וכ5-סיו%5 כ5 נמכסר סמחויביס. 3טיניס. סיעסר זרעך חנוקתכ5
 טןנסס

 ססדס.-יזסיר-מ5י
 15 וסניור טק5ת טיס נידו סב6 טן יכמר

 ס5 ופסועו . עפסס סןרע-ונין-סכיתוסף. סטדות נק יעמר hlbסטקלת
 סיענו כד סתורם ס5סס.טן *ין'עכמר ועננים ויתש ס*פ" פטדגוטקר6
 פירט ושתרכן וו *תר וו טניס ב *ותו- מיכסה מכס מגס ופ" וילסרתירום
 ותתכעס שסי* סמנס תנו*תד-ס5 טכמר נDb 5 תולי* מגוס ס5מ טקססכי

 : סי% כני מעמר 50 סס5ימייו סמנם כי קוטרתנכיים
 נתנ * שמימה תעשדה שניב[ שבע מקץ נא(סו
 סטיטס *וחס כלטס_סתעגם ססטיטס מנת ע5 שטוסיי בעוני מנכוןסרע3"ן
 תכמס טעם וזס ונטסתס תסמטנס והמניעית. סיטר כפו ותכלירנחרית
 וסחריסס סזריכס נכנין וקילר סמנת יום *ת לכסות כדרן נתחנותססיטס
 כי. 35לר- סוסיך *53 כניקור סזכירס.מכנר

 גס 5ד/ סעיטס סי*
 סוסיי

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



 התורהעליקריה הטורפי'
 ח

 ומון סרקם מ ססגס נתמקח 6נרסס ר' פי4 מקן ופ" . כמפיסבממיטת

 ססנס _סו%. -מניס סנט רקם כי נכון וכונר סרמנ"ן וכתנ' קלס.יקרי
 . כדנרינ סיע סס3יעומ ססנס. עקן. סכתונ ימר .1*15 סמנכ 50סר*סונס

 פ" .כספיס בממיטת 56לה סכתונ דיבר ו5י סמנים נסוך רנותי דכתוע5
VIDDטסמטת *יגס מניעות שמיו ולכך ספיטס חככו סניס כ5-מנע 
 סוך סו6 קן כי כפמוטו סכתונ רסון כי י(פסט דרך וכ5 . . נסופס*%5
 סול וסכסירי למספררקם סו* ס6' כסר ומוץ רקס 15 ים ענין כ5' וכן וסוך רשן 15 ים דגרוכ5

 סוי
 ססמיטס קןסנכטטימסנת *"כ ס*חויס

 כמו טקן ופ" טדנר. סכתונ סקרן ונסטיטת ססו* סמספר סוךמסו%
 ועת סכרין וכון סוס נקלס ספירופו מוס מקלס *חד כרונ כמונקן
 טלות נוטר ורולס כסס טלאו פרם"י אנוש. הנכרי את )ג(טלר:
 *תיו ע5 טנור כסס עמס טכ55 ס%3 וטו נשחיד 5* 536 ננכריעמס
 סנכרי לנמס מטס עסס מלות סתמן. עסס ז"5 וסרסב"ס . ועמסנדיו

 הארץ. מקרב אביון יחדל לא כי )יא( נרנית: ו5ס5וותונסמיטס
 הניס שכיס *%5 ס!מניס טכ5 *ביון יחדן 5* כך עפרסיס ט סרטנ"ןכתג
 שניון בן יסיס %5 כי 5סס ס6מר מס יעסו ס%5 לפכיו ו-וע סג5וישביוד
 נפירום טחננ6ס *ינס סתורת מ ה5 סו* וסקסס . ונוי תסמע סמום *0רק
 יקמר 5* 5% נסיות סכתיד נמס רומז ספסוק ודשי סתורט יקיימוס5*
 ופי' מטלות ש נכונרס סתכסוג מלוס וילוס סתורס יקיימו ס5*נפירו'
 נשחד 6נ.ון 5כו5ס ימ5* ט65 נתנע ססו* וגו' שניון יחדן 5* כיכול
 ימל% 06 כזליו מלון 6גי כן וכ5 סימי' נקלת ימל% ו6ו5י ס!מניסמן

 3*רן ננו שניון יסיס ס5י ססנטחס כי סיטוב כ5 גב5 סירן מקרבושטר
 מיתכן ימר וכחס סמלות כ5 נס נקוים לס 5נו כותן 56סינו ד'6סר
 ולאביונך : 03 תסג 6סר נשרן סטקומוח. מן ע*חת ס!מניס מן 3*חדקניון

 5מס .תם"בארצך.
~Db 

 צרלס 1כן נשרן תכויס טלוס !ס סיין נטרלן
 כסו יסרPb 56 בכי* 5סקזיס 20*- וייפתר ניר75 מכריך נימןספרמס
 : *חרת כיר לפגיי כגיין 5סקויס כ_מן סככי 6ת ספסוק..מדרסו
 )א(.נ2ד

-1DW 

 כנין נת"כ ניו נגר האביב* חורש את
 וכקן וקר3גותיסןסרחים

 בכנור ד/ לפני קימות סרג5יס נג' סיכלו לוס bib סקר3נות קזכיר5י
 סחייניס רג5יס ל עוד סים *מר ,וסמעסר סנכור 1'. לפכי 65כו5סליוס
 !טנ" סכיה ו%5 נס5מיסס .ויצמחו לפכיה ויחוגו ד' 5פמ בסס כולססיבוביו
 סכנם קלרס דר7 חדמיסס תכיר ין יחיו יום נ6יזס ומסוכות סמלותחג

 כתנ ובקר. צאן אלהיך לה' פפח וזבנית )ב( סג5: נתעככהכיר
 וסס סור ספירותו עזיס ומס כמניס סס סור כמו ספסט דרך שסרסנען
 ויימס ונקר הבן תמיט סס סמפורס כסו OSb~7 5ס/ פסח. חנמת כין%ץ

 מסח סנועוח חנ וכסית נסנוכות ססלוס כטו חניגס ~וג נקר וכניועזים
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 התורהלראהתמס
 30כת במוכהת וכן ידו ת0ינ כימר 505מיס ולין נקר סיריל ידךגובת
 פסת 311חת *סר 65 ולכן ס5טיס 0י3י*ו כפסת 5וס כן 5ס' תחוגיטיס
/cs1'oSb תקריבו ס3קר ומן סללן מן. ס6מר כמו ס3קר וטן סללן מן 
 סיללו ולכור עוני 5חס נמלם סוכיר רגיס דנר" 3כ6ן וסוסיך . קר3גכ'6ת

 סיעור נמנות ונייר 5חן וטיס 5ר 53חס ומלריס סיו כי ולזכורנחפדן
 )ד( נכתיכס: יטלל bs סיור *מר טתח5ם כי ג3ו5ך בכ5 יר6סס5י
 לבקר. הראשון בינכם בערב הנבח אשר הבשר מך יליןולשו
 0נ0נעת סרלסון גיוס זנח יותו 0כ0ית סבסר טן י4ן 5* סרמב"ןפ4

 סנזנריססיטיס
 וסו"

 סז"ח גפרסס סוזכר bs כי פסח 50 ר6סונס ס5י5ס
 ו6כי5ת ולכילתו 543ס ספסח עטיית סומר %נ5 כ55 מפסח 0תיטת. י"ריוס
 סקרננות טבת סי, י"ד ניוס וסקרנהו ספמע ומחת כי וסטעס ספליועלס
 סקרננו/ ס6ר טעות סוכ" 50* כמו כ6ן סח,ירס ו5* נת/ע 6ותסוס,כיר
 ובשלת לז( : קרנן נסס מנקרינ כ6ן סזכי' 65 סרג5יס גג/וכן

 ואכלת_
 וביוב( )ח( מנעלך נס5 651. %ס 55י פ4 כי.כנה סתם. ונסלת6טר

 ונחג ומנוכות נחג כן גס ס,מרס ו5ל סה*סונ כיוס ט5לכס ייסורוסונור 5* כרמיתן כתג מלאכה. תעשה לא אלהיך אצרת.לרלהשביעי
 וסטעס סכ0ור ויום וכרון טלות ו5* 515נ טלות תזכיר 5") וקמסוכות.
 55כת י0ר*5 כ5 סחייביס ונסעחס נר6ייס 5סזסיר רק עתס נ* 5* כיסו*
 וסוסיך ידו כעננת 6יס מס ולמוג ינחר לסר סמקוס *5 ס56ס רג5יס3ג'
 גט0מע וסיס סי* עלרת צימר ונענור טית 5יכו5 לפניו נעלריסמיסיו פ" 56יסס עוד וססניכי טלות ת*כ5 יטיס מסת פ" עררת ססניכי.וניוט
 ט65 5סוסיר סולרל לפכיו 6סר כימים נ5נד מלס *כילת כ5 כשלרלדיותו
 תקרינו יעים מנכח סטוערוח נפ' נת"כ חג 50 נסטיני ימר וכןחעסס
 ע5*כת כ5 ס'י כלרה 5ס' ימס וסקרנתס עך' ססמיני ביוס 5ס'6סס
 006 נסקרנת סר6סוגי/ סימיס כ5 נכלר מסוי קומר תכסו 65ענודס
 וכנר בקמה. חרמש מהחל )ם( : ענודס הללכת 3צסיח יסורוסוף
 )יא( קנירו: ריעית ססו6 נכוטר נקטת חרטת 5סח5 זטן טפיסזכיר
 ספסח 6ת 15נח תוכל 5י סג6טר כענין ס0ס ינמר *סר סתוינמקוס 56* סרגלים קרבנות 5סקרינ ניסף 5*  סטקדם ניח סימנס ס65חריטר 3* סרטנ"ן פי' . שם שמו לשכן אלהיט ה' יבחר אשרבמקום
 ינתר 6סר כד 5רג5 5כ5ות יתחיינו סל" כין ניקר נמי יי . מערילניחד
DCCפ" . האלה החוקים את ועשית ושמרה עיב( ימככו: סמקוס 

 טכס נתורם נתפרס ס5ל נ0ני5 ס0נועות נחג סחוקיס 6טרסרמנ"ן
 יוס מסול נמנע וי"ל .~ יוס יחמסיס ומספר סגנונות תנכסטספר
 5כ5 פי' אלהיך. לה' החוג ימים שבעת )סו( סתורסי נוסכיתכס
 יביכך כי : ו50מיו כולותיו לכסוס מנסיר יחיד 5כ5 6ו יומר סלליסלינור
 כי ועט ססס. קותך סנירך נענור תחוג ימים מנעת כי אלהיך.ה'
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על כש י נם פ8 דלם הטורפי'
 התורהתנ

 סהנו%ס כי סמחס ס~כיר %5 ונפסח . )עולס מטח ותסיס לעתידינרכל
 מנית 5% נ%פפס .hS וכדיין סנתקלרס ונסנוכות מתונרת.3סדסעדיין
 נו שכיר סנית 5% גלספס סכנר' ונסוכות . קחת פסס סמחס נוס,כיר
 ונסחורס: במומנות פ4 יריך. ובכל-מעשי פעמיס: נ'סמחס

 שרפשיםפרשת
 רוטר רג5יס 5ס5ם 11 פרסס סמך י ישרכשר~יכ( שוממים)יח(

"/SDt5ע5ות רג5יס נסוס סליויתיך 
 %5 זס וסחוקיס סממפטיס ס0 והסם  סמקם מסרתו סכסניס5מקוס
 . סכריל נכ5 סופטיס .)ך סיסיה כד 5ןיספיק

 סוסיך כנר סרמנ"ן וכתצ '
 Sblr~li סיסיס מלוס א"כ נפ)י5יס וכתן סכיסס דגר יגל ס5%סיס עדנהורס
 ססס 5סס יהן כיסר ער1סס' נכ5 ססופטיס היסימו נכלן וביהרפ5י5יס
 סטעוות ילכק כלכר %נ5 נ"ך למנות סייניס ליכס לירן לחון כי סירןלת

 ו~י יספטוסו ומס רומנס ולרן יכלו לו 5סופטו סופט'יס עליויעמידו
 מכות 3מס' וטיסו נאד למנות חייניס %5רן סנחולס טרם לין~ס

 סמספטיס וכ5 סטיכס סנט5ס סוס נזמן %נ5 5"רן נחולט ייסנוסגין ממיי
 %גן סדיוטות ולנן סדיוטות אפני %51 5פניסס דכתיב סתורס מןוטניס
 : ענדינן דקמיי זמ5יחותייסו ל%5 סחורס מן 5לרן נחולס סדייגיןחין

 . וכיר יניר ונכל וסנט ס3ט נכ5 נ"ר סמוסינין מלמד פרס"י .לשבטיך
 דינין. נתי 3' בס סיטכו הנטיס סני ח5ק לחת נעור י0 סיס קומרורולס

 ו%חריסס ססנט כ3 ע5 ל"ד 5מגות סכתונ סחיינ 5פרס ויתכן כתגוסרמ3"ן
 יכו5ין סדין נכלי ויין סכיר %ת סימפוט וכיר עיר נכ5 נידימנו

 ו6פ4 %חרת ס3כיר 3ףד נפני ו5י מבעירו נ"ר נפני ל%5 5זין וס %תוס לכוי
 לנ5 סנפירנו נ"ך נפני נ5ך קימר יכו5ין .%חרת נעיר סדינין גע5י סניסיו
 נעורס סנידוכיס סיו ולפט נפניס' לין ססבט לגסי כ5 )כוץ יכו) DJCOל"ר
 דבר ו5נדור 5הקן סולרכו ואס סצסבט סגדו5 3"ך, ופני נ5ך קומריכולן
 סנסדרי נמקוס סם3ט איותו וסס %ותו ומתקנין גו~רין ססוי נ"ך3ס3ט
 טן יחד 50 3"ד כורו סוריות נמס' טהכר סנ"ד חס יסרם 5כ5גךו5ס

 ססנטיס ומלר תייג מנט לותו פיסם ע5 סנט אותו ועמסססנטיס
 סופטיס ציתנו לסנטיך 5ן תתן מפסוק פי' סכסט ורן וע5 .פטורים
 לכ( סתריו: כ5 שפטו ססנט סופטי סעריסס כ5 יספטו וסס5ס3טיסס
 סלריכין 5דיינין למר סרמ3'1 כתנ סכפ5 טעם . תרדוף צדקצדק

 פנקס ממקומך ו5י5ך כלדק ארדון לריך לחס וגס לדק מספן סעססימפטו
 %ס 3ין כלדק להרי סיירוץ פעמ(ס לוק כת3 למרסס ור' . סיפסל"ד
 לך תטע ל"ש )כא( : 5חיזוק פכם יחר פעם %ו יפסיד %ו 13ירויח
 יתרס כהרי %גסיך נית פתחי ע5 סנטוס tS'b כ5 כרמל'ן כתנ .אשרה
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