
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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 התדרהעל ם י ט פ ושתנא
 תמוך מלמון כן נקרי 5כס %ותו מריס דרך מס מסו% נכנורויולי
 י55 לנוי %טענו 6דס יקטר מ5י סכתוב ייסרו . 3מכג5ותי%7מורי
 ע"ז נפחתי 6ילנות 5טכת ע"1 עונדי טנסג מסו% מפני וסטכםסמזנת
 ססיתס מפגי 5סמיס sb" פרם"י . מצבה לך תקים ולא )כב(ס5סס:

הוי
 5סס תוק סוי יגס סטזנת גס ייסור ות"כ סרטב"ן וכא' . 5כגככיס

 סטהזיקו ניטר 1ל41 מ5נותס 6ת וםנרתס מונהותס 6ת ונת5תסכדכת"
 536 כליס 5ס"טיר מננס נס סיס ס%5 ל"ז ניח סיס ו5י נמ5נססכנכניס
 עוםין סכגעניס כי נעיגי -וסנר6' . נסן גס 5סקרינ נמקיהן סיונטזנתו'
 ע5 מו35ת גדו5ס וינן סקרנגות כליו 5סקרינ מזנת 56סיסס נתינכ5
 o~tJQ ררך לקשר 5ס תורס גטוכ ולילן סכוטרין כלים לכמור סניתפתת
 סט5נס ויסר מכסיסס כ5 סוני וססס כן עום' סלוטס סיום וגססס

 טסתטם סיס "כן תוכו 5י ונהקותיסס עדיין נלמר 65 יעקננימי לני 5וס סו6 להר מקרננות נורך פסול סמונה רק ססליר ול%וכלסרס
 בפם5 לכסמיירי תקיטו hS וט35ס ופסך סכתונ וטס ממיס 5מסנט5נס
 וימר ע"1 נעונין טדנר סס כי לע"ז סמ5נס כ5 ספס5 )סופינוטרנס
 טפניסגרלס וממיס אפי' עריס ושמתהוות ניר5כ' תתנו bs מסכיתוינן
 : סכמים טרוקות סיס כי ספסרם בטקס 6ו ססס 5מסכיוףכעונג
 נינו * וגו' ושה שור אלהיד לה' תוכח לא )א(רן
 תזנח 5י 5מס לסור זס גס למי למם 6פ" וס6סרס סמונה ע5סזסיר
 מזכיר נטספט" ידבר כלסר סרמנ"ן כתב . בקרבך ימצא כי )ב( :וגו'
 אלהיך ה' אשר שעריך באחד : נכונדיס %ו נכ"1 סממפטתהלת
 סו% לדרן 3הו5ס כ", סכונד מלן נקרן נוסג זס דין מיס% hS . לךנוהן

 סיבן מרתוקות סעריס טן ניחת סדנר ימ%5 כי ספסוק .פ" 56,נסקעס
 קלות נענור אשרה. או איש )ב( גניך: לה ירחיב כיסר סמס5ן

 נ%ונ סזכיר וכן ומופת קות ידי עl"SS 5 5סתפתות נוחס סכי%סלמס
 סיטר נכנור ונספרי . נסס סנסיס םרגי5ות נכנור הסס יו "עוידעתי
 עפרם סו5רד ננסים ככס סדע ויין נ5יכ5 גני 6גמיס סנדתה-יכונכיר
 כיר Qi~bs ושמערת. לך והיגד )ד( ונפסס: נפיס מסוקנכונר
 וסוגלת קטת הסו% תדוב וכימר סיטם סדנריס כדרום סס %תםבתסיס
 התועבה נעשהה וימר: וסק5תס. 13 מענד ססוי ססכר ל5לותם
  לכסתמ יטר  סלדפמ ככיר כי 55רן נהורס %פ" )היינ . בישראלהזאת
 'כקמר 3סווס פדיבר מעריך ניהד יטר כין 536 '3קר3ך הזיתסתוכנס
 וסמכת נסתר 5ך וסוגד ם%טר בעבור שנרסס ר' פ" 31ו'. עדיםשנים פי על לו( יצריך: 3כ5 סכוסג 55מד 3ימרל5 סזכיר כך ולהר 15פירן
 פי ע5 רק יוסתו bS הממכת 5ך מסוגד יכש"י לפרר סוירך בגלויסדני
 %ו מגיס פי כ5 ספסט דרן כ5 סכדיס רב פ" ס5סס. 16 עריסמגיס
 ת53ת בכתוב 6יו כי סרמ3"ן וסקסס . ססכיס כדות מקנ5י ס5סס פיכ5
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 התן~נבעל נש נמי רכשוט הטורפי'

 פמוטו %5% מכ"ג צפחות %ינו נפצות דיגי 50 עדות ק53ת כי ועודעדות
 אפי' %ו ס5סס סס יס ובס יותר מס יין יס סנים פי ע5 יומת מקר%ס5
 סספסוק כו5ס %תר סנס5ת סלריך כלס פי ע5 יומת סמעסס סרקו7

 ואס יותר סימת יתנקר כונס מפי סדנר ובסמכנו סיטנ ודרסתאוטר
 וט . טיס פי ע5 יומת נסס וס5כו פסיו 16 תניס 56י ם0 סיו)%

 מכריע כסריסי אתריס עדיס סני מכחיסיס עדים סגי סיו 6Dbומריס
 בשעריך. ריבות רברי )ה( : ס5סס פי ע5 16 וזסו לקונס 16 לזכות%ו

 וסרטנ" טטסר. וזס מטמ' זס נדבר ח3וקין יסרתן חכמי סיסיופירס"י
 נכנייני פ" קרין דין ונין רליחות נככייני 5דס דם נין פמוטו וכפיכתג
 יטיו *סר ריצות דצרי כ5 וחנורס פלכ כמו לנגע נגב ונין מטונותדיני

 יותר סמחפקות יהיו סמספטיס נעשייני כי נסווס סכהונ ודינרנסעריך
 ועסית כך יחר 6מר לכך נכו5ס סוס סזקן דין 6ב5 ססור6ותמנסקר
 )יא( י כסוריות סקר כ5 כו5) ולתורס כי סימפט פי וע3 סהורס פיע3
 ססוי 5יטין 75 קומר 6פי' פרס"י . ושמאלימין

 מסו% סטין וכ5 ממין
 כלסר נכינין פמוט וסדנר סובין ססס נ5ננך תחסונ Db %פ" פי' .ימין
 סחלב *וכ5 %ין תימר 361 כמלותם תעמס 5סט56ך ימיכך נין יודע%תס
 יורונן %סר ככ3 היכסס סמלוה כ5 סמלוס סרדין ליוס כן תלמר ינ)סוס
 סוית ומלוס ואולרך . יטעו ו6פ" סתורס % נתן דעתם טסמכות ע5כי
 סנו5דיס סדבריס נכ) הדעות יסתוו bSC וידוור נכתנ ניקנס סתורסכי

 סכתונ )נו חתך 5כן הורות כמתי סהורס ותכסס סטח5וקות ירנווסגם
 סקינ5ו נין סחורס נפירום 5נו סיימרו מס נכ5 סנדול 25"ד סנסמגנסדין

 ען  כי  וכגולתך סתורס טסמעות לפי כן סי6מרו ונין ססס מפיפ.רוסו
 כ"מ נממי5 סימין כמחליץ נעונין יסיס *פי' סתורס כותן סו6 רכתםפי
 )יד( : סמ*5 ססו* סמ56 וע5 יטין ססו6 יטין ע5 סיימרו 5חסונ 5ךסיס

 מלות סוף רנות" וכת כ) סרמנ"ן כתנ מלך. עלי אשימהואמרה
 . טעקס וכסית כרסון וימינם ירוסס 6חר כן לעסות *ותנו סחיינעמס
 ויקמרו ססופט ו56 וס5ויס סכסניס לפני סיבורו מלוס כי ולמרתוימר
 סכתידות כ) טרמי,ותיו זס סרס שוד יכתי ולפי . מ5ן כ,.יגו סכסיסרלוכיכו
 אשר )טו( 1SD: 5נו מימס 5סמו56 %טרו סלו) %ת כסס56ו סיססכן
 %ו נניף פי ע5 ססס ינחר %סר סטפרסיס פ" . בו אלהיך ר'יבחר
 עליך 5הת )סזסיר לרי7 מס ות"כ הרמסן וסקי . ותומיס דוריס פיע5
 נכתזנ יס רנותי' ויכת ,") סו* וכתב בנכרי ינחר )* וססס נכריליס
 לעסות חוכן Db נו ססס סינחר סמלן כלין תסיס סוס נסתר תנייסוס
 וכ3 . )עולס כלין )חח תוכ) %5 נכרי 6ס SJb ננניייס ססס סימנןכן
 סו6 כי 13 סנ6 *סר 51* ססס ינחר 6סר ט5ן ענין תסיס רופסםדרך
 ודעתי . סג, 6סר סכמים מקרב ו)% מנחיריו סמלן ו5סיומ ניסר36נחר
 סו% סל5סיס מתת כמיס כ) מו75 פכ) ינחר *סר O~D כי ר~פסטניר7
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 התריה,לשופטיםתנג
 ססמיסיילפי' מן נגור כי יסים לסר טכ5ע5ין תסיס סוס לסר כןוכ5
 )טז( : 5עו5ס עיין תט5י7 3ל ככרי ליסלנ5 יסרכן סנטי טקטנייסיס
 הגויס ככ5 מ5ן עדין מתסיס ללטפי רק פ" . סופים 5ו ירבה לארק
 סס יעסו כלמר סוסים ירנס ס5י כמ5כיסס יסים bS רק מנינותיךלסר
 ז*יתל מסל סימנתן וסקסם . סוסיס 5סר13ת ט5כיס ס5 הפלססכ5

 לתס סירן ולכנוס )סחורס חוור לתה לי 5יסינס סנסדרין נסוןנירום5מי
 ~?b וכתג ומותר. סול פמורס סוסיס מחס 3קכות סט75 יסלח ולסמהר
 סחורס ונדרך טלרלו לפי' סוסיס 15 ירנס 5ל ט,סיר מסכתונ לפרסיתכן

 ינטח לנ5 מלוד עלמו כי פרסיו וע5 רנ כי רכנו כ5 ינטח ס5לסטותרת
 15 סיסים מלריטס סעס לת יסיג ס5* עליו טוסיר כן ולהר לקסיו .נסס
 סוס. הרבוה למען : סטקנס נכרי יוס2יס טקגס סרי ומעמו מענדיוסס

 ערי ולת 3ם5מס סיו לסר סטסכנות ערי כ5 ולת נס5טס סנלמרכענין
 ור' 15: וסו5חיס ססוסיס 15 ומנד5יס מס יוסניס טענדיו מסיוסרכנ
 מלריס נדרך 5סונ תוסיפו ס5ל עתס 5כס פוטר ססס כי פ" . 5כםאמר
 גן 5י מלסר 5כס ימר לו . כן לותך מנוס מסול ל5סי7 ס' 715 כלסרוכן

 מלריס לת רליתס לסר כלמר מס סול רנוהינו דעת וע5 . לתכסלוות

 סטלרייס ססיו ספני 'סולת סמגוס וטכס . עוד 5רלותס תוסיפו5י
 למר מלריס לרן כנעמס סנל' כסו טלר 5ס' וחטליס רכיסוסכנעניס
 ססס רלה וגו' ססס נליס onb לםר כנכן לרן וכמכסס וגו' נסימנתס

 וסטיר נלרלך ימנו 5ל וימר סכגכניס וסכרית טמעסיסס למדוס5י
 : סכ,כרק מתורס פ" . עמו והיהה )יט( : נלרלס סס ג:2 ס5ינטלריס
 רמו כין . לבבו רום לבלהי לכ( ססכר: כ5 חוור פ" . בווקרא
 5כ7 רלויס סלינס כלתריס ואם ס5נ רוטטות עסמ73 סמנם סגיוסליסור

 כגדו5ס 5ס' כי נט75 לפ" סל5סיס ל55 ונטלסה עגוכס מרס הגיוסכי
 : סתס5ס לבדו151

 ססיפוי מן רה"י ססניל מס לו* יהיה לא ונשלוה )ב(ו1ק
 נחלת לקו 15 יסיס 5יוגח)ס

  וסיס נפסוק סג,כריס כממין ס' סס מממס סגח3ת סרמל'ן פ"חטסס
 יטרים עיקר כחלת ומס גו' וסחפי סכככני לרן Sb  לאין מ' יגיעךכי

 ספריי ומס סריסוניס ס:כיס לנ5 ודנם ח5נ זנת לרן ירלסכסיתם
 נגויס סיכיר ולכל נניכוריס איינת וליגת מ5נ ובת ירלס ליןוסנרגסי
 נחלת מסיי סטונס נחרן גח5תס בעיקר יסרל5. כס ח5ק יטלוס%5

 לרלס מלין לרפ"י סנםלריס סםניס ססס ססנעס כ5 נגחלת 51לסתממס
 הכהנים. פשפש יהיה וזה )ג( : כך כ5 יםרל5 נתיני חסונס ולינסטונס
 ,ודחיס סיו bs נטדנר כי נתורם יותר סןכירס ם5ל טלול זו סרמנ"ןכתג
 כסולו יכתם נקדסיס גוסנת סליגס 5סס ס,כירס 5ל 5כ7 ס5טיסרק

 יזבחו כלסר כגומר ספח ,ונחי טחת טפס 011 5סס חדםס 3"רן5כנוס
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עלהתורה ם,2ינ~טפייהטור
 סזכירס ו5ל . ליויהין כיסר ומלינן מדקרן וזבחת לכס מסתרתימזנח
 תרומוה מס ססזכיר "עפ"י 5לסרן סגתן סמתכות 3פרםה קרח-3ויקח

 15 נתן לסר כ5 סזכיר ס0 כי וסטעס כלרן ל5" נוסנין ס"ינןומעמרות
 סחרם כנגדנקרס

 ור"סית וכקיטס וס5חייס כזרוע 536 קום ג"כ מסו"
 . סגר גז5 מס סזכיר 5ל וכן סמקנס טלות ,ו5תי 3סס 6ין הווין סןסח
 סיותס נכבור ס5הייס כת3 וסרמ3"ס . ס0 נרטזיס כ5ס רבותי/ מדרסוכ5

 . נגוף סטסתרגיס סלינריס רלסית סיוהס נעבור וסזרוע . לגוףרמאית
  הנומרתי  יפלו  3כו5ס סריסית כי סמכייס רלסית סיל כי 3ע3ורוקירס
 סרמל'ן כהב ההם. הבוים כחועבוה לעשוה הלמר לא )ם(סםס:
 שביי  תלי  ייר  נוען לרן וכמעמס למר סכורבכנור

 5ל ממס  יפסיק
 משניר וסזכיר ססס לפני תוכנס ססס ולומה מעסיסם עתס טזכירורכסו
 טין h1QI גלם ונהוננו

 כיסוי
 רנוה". דעת כ5 מו75 לו ספסט  ורן ע5

ולמר
 מכסי

 וידעוני 316 וסויג חני וחוגר ככםפיס 5כ5 כו55 סס וסול
 פרטיםסס

 דכימוי
 נלונ סטתיס ל5 ודורס 5מו"5. גס 6והס ולסר

 מחםנס וסול קסמים קוסם וקומר . ל5יסס סורוס כנין ונכלעלטו
 סקומס נלעס סיטר כמו מ73 ספתי ע5 קםס ilcbn נכרנידותסמחמנ
 וסול מעונן ולמר - נחסים 5קרלת ס5ן 51" מנל' כמו מגחם סיסוסול
 נטר וסוף בלפלוף לו נכ:פיסס נעופות סמניט ומנחס . נענניססיודכ
 קוזס נכתידות 5סודיכ מממסר מס סכ5 סתמסמסתי ו5ל חסתיטעון
 נחם כקרלסיוהו

- 
 עוששן כל השם הועכת כי )יכ( : סכתו2 ולמר

 מתסוס לדם כ5 כי הוענס לינס וסמכחס כמעונן כי רונס כ5 .'אלה
 סס כי נסנור סנזכריס cib כ5 סכתונ 5נו 1De וסך . עתידנולדיבת
 סע:ס נענור הוכנס D:'O כי י9 וקסמים נחסים 5גו ויסר ס'הוענת
 ויהן גניי 5נו סיקים סלרן גויי כ5 כ5 כליון מגחננו נדפס מכ5ס5נו
 סנייחד . אלהיך ה' עם ההיה תמים )יב( נםטכ: ומטנו נפיודברו
 לנדו וממנו כתיר כ5 "מיתת יודכ וסול כ5 גנוסר מסוי וכלמין "5יולננו
 סמים מסוברי 5י נדרות ו5י וחומים מלוריס לו טנניליו סעתידותנדרוס
 דנר נטמע לס ל53 פנים כ5 ע5 דנריסס סיגולו נבטח ו5י מץ5תסו5ל
 נכ5 סיכול סכ5 כ5 עליון ס"5סיס בו" כי סטים נידי סכ5 נקמרטסס
 תסייגס סנלות מכ5 וגלמין כרנונו וסמז5וה סכוכביס טכרכותמהכס
 וימר סקוסם נון סגבהידות ס"5ת 1Db 31פי' 5כנודתו ס"דס סהקרנכפי
 מנסיקו "נ5 גבהיך ממגיד נירי לל "5ס נכ5 סמם כס תסיסתסיס
 רטז סקרנן סרטנתן פי/ מקרבך. נביא )מו( תסמע: ולזזיותדרוס
 כי קומר מאחיך. כן: גס למר וכן . ימרל5 נלרן b~b גנו"ססיין
 . כמיני : ע5יכ0 רק רוחו יתן 51ל סעמיס כ5 כ5 מעלס 5ן יחןססס
 סמסי נניף סלמי כמוכי פי' לנרכס ור' . לחיך מקרב סיני כמוניפרם"י
 nIDJS סמוכן קומר מקרנן 5פר: ויהכן כתב וסרמ2"ן . וטכסם מעטן5ל
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 התררהעל כן נפל רסגקטתנה
 ונביי נקטן סיסי כמוני לפרס ים וכן מקרנן מלחין חסוינן3ריו

 ד'
 מ" . שאלר-: אשר ככרם )פז( 3י: מלמין *חס כער נוותקטין
 לוסיי 5* נימרס כי סמקנו סמ6)ס כ6: כסריס )6סרמ3"ן

 ית 5סמוכ
 6סר כ) וסמם ,תס קרב *מרו כלסר לנ5 5נני6יס יוכו bS "5סי ס'קו5
 )מקמין קיננו *1 ועמעו וממכנו ונוי 56ינו תדבר ו6ת 56סינו מןיקטר
 ס' דגר נסיות ס56ת כן כי ני הלטין כלסר נו ותימין ס' )ן יקיםכטוני נביי נכלן ימר ו5כן ע~סס ס' ילוס לסר ככ5 לעסות ו5מטוכננניייס
 *חרי סנייס כבילים נכלר גס ס*מיגו 1*"כ 6)י ותוגמעו עי כ5עמכס
 )ס*מין . דברו אשר הימיבו )יז( : פ" חס כנעתםכמוגי

 וכן נגניי
 תקמרו וקנ5הס מס סי5תס היפיס לפרם ויתכן . 5דורותס גססיכסס
 יורות כן גס ועסינו וממענו 56ינו תדנר ולת נ6ומרס טטססקרטוע
 בשם ידבר ואשר גכ( כמון: ס"ס גני* וכ) לחס ו6ת פ4ויפיס
 ונסתיר ספסור ליסור סס)כס *ת כיוון 6פ" פרם"י . אחריםאלהים
 בחלומי רציתי וימר 63 י' סקס 5וטר רולס יינו סרטנ"ן 4% .מטוהר
 ודצי זס כי טיתס מיינ מסו% 5ו)נ נמלות ההמסרו 5י קוטר פכורוס"ס
 סמלות וסו* ס*)סיס סו* כי פכור רציתי מקומר סיירי *)י סו6פטור

 ט*הר נסיות עתיד וכזפ כזר כי צרמו יניד Db וכן כחזיר נסר תינקוס5*
 : נחנק סוף וחקיים נוזר ועומס מקומר פוי ססו% שענד כיסיורר
 מנגיע כסיגי גומר *תס כהיך רנות" דרסו . בלבבך תאמר וכיגכא(
 ססתורס תימר וכי bSb נ)ננל תקטר ולס כתיב מד%3 כן ודרסווכו'

 למר סדרר גדגנ 6יכס כן נס מיס156 רפוי וסיס סכתידיס נןנריסרומש
 לסתי הפונס וו לנ5 יבוס לסר 3כ) *5יו לנטוע סנתחייב סססיברו

 נדע bs %5 *ס יגיד לסר )פיות כעתיד לדבר נלפת גנית נכ5 כיסס*5ות
 ונתחייב ססס 5נבי* נלחן סו* *1 ינ* בל ולס ויוסת סקר נני*מסוף
 כגון תורס דגרי ע5 3ענור ו%פ" ססס נסס ינוס לסר נכ5 56יולגמוע
 )גניי גיטן נתח)ס סיסים כמון טכס וזס סכרמ3 בסר56יסו

 נלוה ס'
 ra~c *1 סעס ויקטן מכס ועיני סיותוה וישם סכ%' כעבין נכופתלו

 נ% מלס נ5טוו כנר ספ" ורס"י . 6וה זס מגס וינול נסיותסעתיד
 גמור ידיק 5ן מוטחס %"כ %א 15 תסמכ 5* סמבות מכ5 מלחת)מדיחן
 סיסיס בריך 5כלס כי סיעסס נקות סטח*תו יסיס *1 גמור לדיקכסיסיס 56* נטור לדיק ססו* נזם ססטח%תו 5טיטר' )לו סכרתן נסרכלניסו
 לס 6פ4 גטור נלדיק 5נו ידוש *ינו *ס 536 סיעסס 6וח ידי ע5טומחס
 העדיין אעפ"י *ות ועמס %יק כספוק לב5 לניו נסמם 65 "ותיכסס
 Sb'1 ' 5סטוע טלוס 6כפ"כ נחכטתו ס6ות וכסס נניף מיינוליפםר
 כסו חזקתו כ) לותו טעמידין 3ננו6ס ורבוי וחכם סוי גוון והדססובין

 סקר מסעידו ו*כפ"י כסריס עדים מניס פי ע) סוק )תהוןסנלטוינו
 וכיוצק 56ו ונךבריס כצרותן כ) *והן טכמידין 6ל)יגו סס וכסריססוטי)
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 התורהעל נם י נם פש ךום הטורפי'
 נו

 : 56סינו 5ס' סכסתרות נימרנסן
 וכתס סטלוס נזו ליוס כנר סרטונן נתנ * יכרית כר. )א(יפ[

 . בעריהכם וישברז : ניקור נסעומיף

 טוו ס5טדיס רניס מדרסים ועוד ויסינס ירוסס ניחר hih נס כלטווס5*
 כי ימר טתח5ס בבולך. את אלהיך ה' ירחיב ואם )ח(ספר0ס:
 ז' וסם 6רלס 6ת Ts נותן 5%סיך ס' *מר סגויס ית *5סי7 ס'יכרית
 עדנו כמעיס ז' ויסינת ירוטת 5"חר וליוח סקוס נכ5 סטזכירעטעיס

 ירוסס 6חר סנוסגין סמלות וכ5 סז6ת סמלוס נס5עס ונסס כריסס0
 סוסיך 5נדס ז6ת נטלוס %נ5 כטפין ז' ומינח ירוסס %תר נוסגותוי0יבס
 סל ירתיג צוים סכ' כסו 5ן דינר כמסר כין *מר ו%5 וגו' ירחיבוכס
 SJb כטניס ז' רק 5סס 5תת מקוס נסוס סנטיחס 5* סם כי חמוס?סר
 3כ7 5*נותי7 כסנט כהמר ננו75 56סי7 ס/ ירחינ ו6ס ס*צומ ס,כירכהן
 סטלוס כ5 תסטור ob נסס וסתנס 5*נרסס מנתנו כטטיס י/ 5כ5רומז
 כי קוטר וי0 . סקרן חח וירסיס תחיו למכן רניס פכטיס *סרכ*0ר
 סנטיחס למר כממיס ז' ויסוםכ ט0ס נימי 0ינחלס ית/ לפניו סרלוןסיס

 6ותס חיינ זס ומפכי 3כך זכותם ססגיכ לפניו ושוע גלוי סיס כינטדנר
 סנס%ריס 3מ 6נ5 טקסט כרי נמס *ותם 5חיינ 6עו ס3 נירומס סטלותנכ5

 ה' ארז לאהכרה וגו' המצורה כל את תשמור כי )מ(סחגס:
 סוס ויין כ5ס סתורס כ5 %ח כולס סיקיימו קוטר וסוך . בדרכיווללכת
 הימים כל וגו' השמור כי ס56ס: סכריס מ5ס זולתי נכן הלויסעלוס
 נכי קותו סתעס כן לחרי יסית סס יודכ סי 5ס"51 וים סרענ"ן נ/ .וגו'

 ספסק 53י סימיס כ5 כתג *נרסס ור/ . סיטים כ5 נדרכיו 53כתהסמור
 סטלוס כ5 סתסמור וכוהן סחניכ תסטור כי ינ5 נכון ויינו .ניכיסס
 ~bS לפניו וידוכ גלוי היכיס 5כו5ס קייטת מלטס 6סנס ס' "תרנסנס
 *ער 6סר ~טיס וסו* סכמים כ5 5ן ויחן ירחינ *1 5כו5ס עודתחטף
 bJS: סכהידיס סימיס כ5 כ5 יורם זרעך 5ננ וקת קננן Db 56סי7 ס'ומ5
 . וכו' כסרג כבר סר%סון תימר מ5י פרס"י . עינך תחום לצה ( ינ)

 התחח יגלל ~bs חעסס 65 נטלות כור סוס" נתקלס סטרבס נטיינ5 מיתות חייני לנכר מגוס ססכתונ כסס טלות סו6 כי וסככון כתנוסרטנתן
 ולמר . נטסית מזכיר וכן רחמיס 5סס מניתן ו5י עוריס ספני hSידינו

 נכספיס. רניס סכוכרת סטסויס רנת סיותס טפכי תחית esטכספס
 6ותס יס55ו ספת*יס כי עפני כינן תחוס %5 כפס 6מ וקלותסוימר
 וכן כיס חסרון נו וקין טלוי ססנסת מפני לו 5צשס שזרתנסיותס
 טפסי *ו דגר נכדוהן נכסס ס65 בכנור שכיסס נרחם ס5* לוסבכדים
 גדו5ס וטונף טלוס סנקי דס ניכור כי פ" לך. וטוב טרונס:סתק5תס

 סידי דטיס ספיכוח טרנס סרולמיס כ5 סרחטנות כי טסות כפסן 5סלי755
 אשר רעך גבול תשיג לא )יד( סמתפרליס: 6חריס וסידיסרולחיס
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 התורהעלקטרם3נטיכןתנז
 tb~Q סמלות טכס סרמ3"ן כתב . סירן 3ח5וקת . הראשוניםגבלו

 16 סחו5קיס סכו כי חברי 5ח5ק סוס חיי %ין תומר olb יחמונס5י
 מ%5 סכתונ ליום כן כ5 כ55 גורן נעיגיו ים" %51 סנור5ות כ5 5כזמיולי/

ימ5וי
olb 5נג5וי. ו5ל נסתר %5 כ55 סגנו5ין יסנס ו5ל מסי% סח5וקס כ 

 3נ' סעונר נהרן חגרו 50 תחוטין 5כוקר 6זסרס מסיה רנותי'והכת
 קומר נסתר סימן סתחוס o)P ס%5 רל0וניס גנ5ו למר פי' ויסיסללוין
 %דם ולין ניכר סחדס סתחוס כי נסווס סכתונ וסוסיר מעולס סיסנכלן
 5מכ5ס כסו מניס למר %51 . עדיכם שני פי על סו( ) לותו:ממכס
 : מניס נכינן 65 ד5פעמיס פנוכס מתייג 6חד מכד מכלן מדרסו 5מסרם,
 נדע %יך סכתוב פירס 5י סרמנ"ן פ" . העד שקר עד והנדה)יה(
 יתנקר %5 יכהימוס oh '7 לפ" הניס סס 0סטגנידיס דכיון סקרמסו%

פסו"
 ודרסו *ומר סיס 5* נוס כי נרנ5יו סרוג ננ, ~כס-ו לין וגס סקר
 כ5 סכו מסכרות מפני סול וסטע( פלוגי נמקו' סייתס עטנוסילמרו סו* ססזמס כי ופירםס ס,מיתית סקנ5ס ניס כן כ5 סיטנסמופט"
 מסרי כל כשינו 5י קוטר כלטס כ5 כלמכיס D)'b ופס כריס מ5גופם
 כאשר )יט( : סצנת סמי55ו לו סנפם 6ת מסרגו כ5יסס קומר ס55ויכווין
 נוספט כי ומטכס סרטנ"ן וכתג . עמס כקמר %51 רבותי' ודרסו .זמתם
 יכירו כלסר וסנס לדניס סניס מסם סכתונ גזירת כמו סו% ווממיןכדיס
 כי סיסרגו סכתונ ליוס ויזימוס סניס וי63ו סגפה מסרג 3ריו3ןמניס
 ונן רמכ סיס משו סוס סמכע-ס 3* ולריק נקי מסיס רטובן 50ככותו
 לס י53 רסגנ ללדיק 05 כי %מר כלסר 3"ד עיד סמם סלעו 05מות
 יתן מ%5 וגמד נידס סקנסס יכז3נו 65 לדיק סיס 1561 מתככוונו סו* כי סר*מוניס ע5יו סעודו *סר כ5 *מת ססיס נממו3 רסוסןנסרג
 סטספט כי נקי דס סמפון לפניו סכומדיס סלךיקיס ססופטיססרס

 טסכיס פספס וכנפחס טר56 05ופטי גדולת מכנס ,ס וכ5 סוט565סיס
 5כו5ס סירגו 65חר 5סוימס יכו5ין סיו ס6ס טעם 6מר כור, ידס.כ5
 סט,יטיס2 5ס,יס עמתד5יס וסיו סגיזמיס קרורי סוקטיס סיו%5
 זו כין 5סס מזם סרטנ"ן נתנ * למלחמה הנצא כר )א(ב

 5סס סיס סכתס נם3עסמלוס
 ואר( קנוס: החפנו. ואלם נ5נ: היראו. אלם לג( 51i~tnSDSן

 טזסירס פ" עמכם. ההולך אלהיכם ה' כי )ד( נמעסס:הערצו.
 5ט5חטס גנוריס סס כי 53ננ 5ח0ונ 3גנורתס ינטחו 5* וגס יירלוס5*

 *עפ"י . אתככם .להושיע : ולמר נוי וינסחו 5סס 5נס יצינו*5י
 וס"ט 5פניסס לויניסס ויפי5 5סס סי5חס נספסר כי 5כס DnSCSמלמר
 %51 יו0יכס מסמס סנטיחס לכ7 סמ5חמות כ5 כןר7 מסס גסימותו
 ומנטיחס נירלתו מזסירס ססס עונד מסול סכסן ומכס . ליס מססיפקד
 יסותו סקרן נדרך כי ימותו פן מנכעס נכוסג עדנריס סמוטריסלנ5
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 התורהעל ם נוי,שינ! הטורפי'
 ע5 כי'135 ס5סס ע5 5סונ וליוס סנולתיס. טטכת נס נט5ממות*נפיס
 גו( : "תריס ויניס ינום כן כ) )מקיטס ו)6 עסתו וכ) כרמו וכ5מתו
 %33 סכרם כי סרגיכית ססנס 3*ס tSc סרמ3"ן כת3 . חללוולתה
 ס5ו5יס קדם פריו כ5 סיסיס וליומסכהונ נח51יס ועכו 0ס יחוסתנועתו
 נדברי עטת ו5י י הירא האיש מי גה( : פדיו ס65 פ" חוליןכסחו ס5י ISSn 51* לפרס עוד ויתכן . מסיי 3סטחס סככ3ד ססס 6תסיס55ו
 5ר' סרמ3"ן כת3 חרג. מכת קריות כטנפו סיין הלבב. ורךהכסן:
 יחסונ סט% ימות פן לפרס ים מנידו מענירות סיר* ממפרס סג5י5ייוסי
 יכס5ו 5י ויוסיעס עמסם סססס סכסן ססנטוחס דכיון וינוס כןנקנו
 ו5ר' . זס 50 סענירוחנסנור

 כפסוטמ ס)ננ ורץ סיר% דמפרם קמיני
 נוטח וחיכו סכסן סנטחח *תר סייר* מי כי כפסוטס ימות פן לפרסים
 ר%ייט לסני* גריכין סכו5ס נירוס5מי ופיתל . נס 15 יעמס 3%5סס

 נע5 כתג . אחיו לבב את ימם ולא י מקר נטמנת חחרין סיו כולסכן 5י %0ס סנידו גבנירות כ5 ר6ייס 5סני6 לריל סגיני יוסי 5ר' וכןומבריסן
 שרי ופקדו גט( לחיול ימס ס%5 מ5מונ יטבע ם1hS *5 מסויס)כו'

 ותעמס סירן כדרן תלום מתורס כי סרמל"ן כתג העם. בראשצבאות
 "פסר יי *"כ *5* צטנכו 5סנות תפן סבינו נססתר יריביו עםנסים
 יס נקריכת מלריס ניגי*ת סיס כשסר קריו סמו 5סודיכ *1 %חרנככין
 .כתנ . מרסות נמ5חמת ססוש פרס"י ,- שר אל תקרב כי )'(סוף:
 עמן תעמס ס"ס סכתו3 מלוס כן יומר גריך ספרסס סוף 3ס3י5סרמ3"ן
 סגמיס ווסתיות חרב 5פי וכורת כ) וסכיתסט)תמס

 וטי
 ס"ין מס סוכרים

 סקוס נפתיחת 536 . וסטך שסיס גס יסחריס סליוס עטטיס ז' ככריכן
 5סס פוהחיס עטטיס נ~' סחוטות-מגס 5ם%ר עמטיס ו' 3ין חיקוק*ין

 וסמסונג . 5סיחון טסס כסס כיסר *ותם טקנ5ין להתגייר ירלו ו6ס5ם5וס
 נסיות 5סתנייר גריכין ויין נח גני סכגטוו מגות סנכ ע5יסס סק3)וסי*
 נסיף סרחוקות סנעריס סרוס נסלקת ספרם כון סיס ונרפט . לדקגירי
 נס56 ס*5ס .סעמים נערי 536 וענךונו 5מם 5נו וסיסיו 5ס5וס5סס
 . ע"ז יענדו ס)* עלסם סיקנ5ו מנת וע) וענדוח ומסיס o1S~S)מס
 ויחר וססיענוד וסמסיס סס5וס רק 5סודיכס נלטרך ס%5 כן נסויחנן
 כין ונעונדיס נעיז טספטיס עוסיס %0נו 5סס נגיד )נו טסוענךיססיסיו
 *ין להתגייר ירלו oh 6פ" עטטיס פנסנכס פ" ורס"י . רניס ביןיחיד

 מי יסוסע סס5מ נירוס5מי 6יתי דבסדי6 נסיר* ו5י *ותס.מקנ5יס
 וגתכס עונד 5מס וסע5ס טסס ססחיס ס5טס וכן ויעליס יב,סטנקס
 פ" . וענדוך 5מס 5ן וסיו סיוטר כמו וניחו סטקטו ניח 5ננותכנדים
 וערי 5מ5ך נית וננוה מס סכסךרין *1 סר*) מ5ן נסס סיע5סטס

 עלו 5חטו3 מסם )יקח כקוריל לקם  כל  היוכל סו* וסיענהטסכגות
 ס%5 צערטס 5נ% ססוגרכו מס נצעון ולנמי . סכרו )1 ויתז טיסיוולסייג
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 התריה,ל ם י ט פ ושתנט
 5סס סמ5ח קורס. וסקךיטו מלוס נקרי*ת שר56 ס5 טספטיס יודכיססיו

 ועמו פחדו ונסוף יסוסע סנרי לקטוע טתח5ס רלו ם5י יויסומע
 5ענדיס 5נו יסיו ם)י כרטתס 5סס וסועות נכריסכנמס

~sb 
 עמנו יסו

 ו5פ" ססנועס *5מ5* נסרגיס וסיו ע5יסס סקפץו וס וכ5 גריתנכלי
 75 ותיו סנ6/ מס נסס 5יכסות סר"וי כטספט 5סס וכסס יסוסכק55ס
 וי"ט . סוס ו5מזנמ 5כדס טיס ומוסכי כליס מוטבי סיסיו וכבדוך5מס
 "ין סוג טתח5ס יטענו ob "נ) סקרי6ס נעת מעכן ם4ס Dbוסיס
 יח( ) 1 5קנ5ן  סגין טן מש ע* נתח5ס ט*כו וסננכוניס *ותןמקנ5ין
 לגנוז 6הכס עמדו מ%5 . וגו' לעשות .אתכם ילמדו לא אשרלמען
 נגר והנס . ~5סיסס כמו כימר וננותיסס נניסס צסריפת סנכנר ססס*ת
 b'C1 *פסיפס *ת תעבוד כי 5י *ותן יחטיפו פן בצ'רלס ימנו %5סזסיר
 מסס רניס נלרלך ימנו נריע 51*5סיסס 5סס תכרות *ס כי נכ"1*וסרס
 וכקן ע"1 וכנוךויפתון

 סוסיי
 סיחיך *פילו כי נממס כ5 תמים 5* לניר

 *חס תתפחס 4161 5"5סיסס .כנוזתם 75 קכיר 5ן לענוד ניניסססנם"ר
 פ" וגו'. השרה עץ האדם כי )ים(- לפגיו: ותחט* 5מס לכןלכסות

 סו% סירס חיי כי פ" ססד0 גנן ס6דס כי S~bn טמנו כי *נרססר'
 סותר רק *דס 5נן תייס מסו* פרי כן המחית %5 סנס בטלורטפנץ 5נ* עם זנק תכרותו hS ולותו כניו 6ח המחית 5* כן כ5 ססךסען
 וסרמב"ן . נמלור 5פגץ סעור סתנ6 כצי 5ססחיחו % ולסור טמנו 5לכו755
 תורס *סרס ו5י מלור ולנכות ט6כ5 כן לכרות טותר רנותינו לדכתכתב
 יי5פרמ ט%כ5 5כ7 סרק ליין 5סקדיס סו* סיכן על bS כי תדכ 6סר כןרק

 כטכסג טלות ללורה ס5* סמחתט דרך קותו לכרות כנס *ת נסחית 5ימפסוק
 וסותט" *י5נותיס ומפילוס ספיר טסחיתיס סנ5חטיס כי וסטכססטחנות

 נס' תנסחו כי 5סמחיתס כן תכסו bs ו*תס 05 יוכלו *ו5יסכייגותיס
 ותחיס S~bn טמנו סול סמדס ען ס*דס כי ניןכס *וחס סיחן5%סיכס
 סתכבומ יתרי טמנו תתיס מיחס 5ומר נטלור סכיר 5פני7 תג% יןווכ5
 פ" וכררן. תשהינה אוהו )כ( נכחכח: סיותן .ימי כ5 וגססעור
 : הזתה עז 5ססחיתו -ונס סמ"ר 31נות *ותו יכרות 6תסמותר
 ורנות" סרמנ"ן ~וכתנ קמס. פיס"י * איתן נחל אל )י(כא

 ו5ורוכנו5כו5ס לתרום מיסורלמרו
 יוליכו *סר וטעס ב5*1 כונר נו סכונך %ו מסזורכ סס 16כרות*"כ
 הכהניכם וננשו )ה( יזרכ: ו5י נו יכנך bs כי Sn'b נח5 *5*ותו
 Sb סקרוביס סחיי סכיר זקכי וכ5 סכסגיס סכתו3 ופי/ כפר. קומר .131'
 סעריפס וכין נמקנחס. וסענייס סנזכריס טקנת. ידיסס וירחלוסח55
 מכסו 5ו5י כי סקרובס סכיר כ5 כן נכסות מוס סססס 6ברסס ר'*מר
 כטקו ססס וטחסנות מסס קרוב לדסל מיסרג יזדמן 5* 5ס כדומםכנירס
 סיונח כ5 5נ5ות כיעכע סננוכיס נמורס כתב וסרמנ"ס %לזזינו. קןליין
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 התורהעלפסיכוטים הטורפי'
 סזקניס וכסיעו סקרו3ס סעור מן סרולח יסים ספכמיס ס3רו3 כמוולנער
 וסמירסס סדרכיס כתיקון. יתרסקו ס%5 יעידו- סכיר וזקני נמדידסויעסקו
 ירבו סכנ5ס ועילו סכנין .כ5 וכסיחקרו ,ס 6ת סרג מי יודכיסופינס
 ויניד י%3 וכנין י3ר סמן ססומכ וכ5 סד3ר יג5ס ויוני 13 5ד3ר 6דסגני

 נסיות סכגין ויתחזק סרס גו56 "ו סמלך *ו 3"ד ע"י ויסרגויהפרסס
 *סרסמקוס

 תיערי
 רופיו ויכירוסו 5הנו5ס יזרע %51 13 יענד 5* 0עג5ס

 תועלת סוית 3תחט5ס ים מטכס 5פי וסיס סרמ3"ן וכתב . 13וידברו
 5זריעס רפוי טוב נסרס סיכסס רמוי וסיס נעלמו כרלס יינו סמעסס*52

 נו יס דכתי ולפי . נו יכנר bS טדוכ יודכ %5 %יתן נח5 כי רוציוסיכירו
 ככן 76ומס ופרס 0טסת5ח סעור במון שעסיס מקרננות כסכיןטכס
 מט5ריס. פרית.. אשר )ח( . סחוקיס מכ55 כרופס עג5ס חכטיסמנו

 סדס מזס תפרס כז חס7י7 למען מטלהיס פדיתם כיסר קוטר זסותזכיר
 עוכם תנער %ת0 %נרסס ר' פ" הנקי. הדם הבער ואהה )ם( :וסעונס
 : מלוס מלוס סכר כי סקר תעסי יס נ6ר5ך נקי יס עפל 5* כי 0כקידס

 רעצא כביכמהשרע
 פן עיין 5נל תנימס ו56ל5י0ס לי כקוטר ת%5 כי יטר ספסט ש למלחמה* תצא כיגי(
 מדיבר "5ל ככורס וס"ס הואר. יפרע אשת )יא( 60רן.יסחיתו
 ע5 חוסר יפת וחתר נכיניו תויר יפת פ" 6נרסס ור' . נסווססכתונ
 סכתונ 5ו סתירת ס65 בה. והשקה תוקר: יפת נעיניו סנרליתורזיית

 5סיותס ח5" 03 רו5ס ותיגו יזרו לכנוס יכול oh 536 03 חנקו מפגי5%*
 . ראשה אח וגלחה )יב( : 65 65ס150

 סם"
 . נס חנק מכרס נסנין

 וככתך-ה. )ינ( סמ5ורע: טספט כן כי k-bnD סיותס בכנור יומררם
 ס0י% מפני 0וו נפרםס מטכס סרמנ"ן כתג . נס סמח"ט 5סס~רכדי

 ס6יכס ומפני כרתם נע5 6ותס מטמין סב"7 ויתכן כרחם נכ5ממניירת
 נחנט כי כתנ לברסס ור' . סוס סומן כ5 סכתונ סרחיקס כמספםטתיסדת

 . נמ5חמס ממתו וימס יניס 5כנוד מת כ5 סנוכיס כמספט זטן סתורס5ס
 כתנ ו0רמב"ס סחי0רו. ס5ל ולמס לגיס ע5 בוכס סי% כי "ומרוים

 טכוחס 5ע5ניס יס כי טנוח סתמן% כלס oSDnS חנכי כי סגנוכיסנמורס
 ולי . ינכ5נס %51 דכתס 5סניח ינריחנ' 65 0סו6 ונזמן ננכיטסוססקט
 סנון מיין מפיס ל"ו מס סיעקור 36* עלס 5ממו5 סיכתי 6יןיעתי
 גרוס/ נני נממ,ריס חכמים ססזכירו כמו זמת6נ5ת OD1)h טוסהכב

 ו5% כטס י5 עססינס 5ס5עס 565סי0 נקנס ס5ועקת 1*ת ולסס5ב
 הרס ממכס ולססכימ כמספט ותתקנן סתנכס זמן 05 גמז סיקול56לי0

 מקנס ונכקר מנירות ע5 5נפסס כלס onpS סוס נזמן וסנסותסוקתס
 ניתך תוך Sb וסנ%תס 6מר ופכך נו ו0ורג5ס סזס נפיס וונקס ע"ק5ת
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ל רצצאכיתסא
 מסתטס ססו6 נניח סוס סומן כ5 סתסנ נניתל ויסנס וכן "תר נניחו65
 15 סותרת ננקד נפסס נרגון למתגייר רלתס Db 6ב5 נו תתרלס S1b'נו
 סרמנ"ן כתג . וכעלתה אליה תבא כן ואחר : לפניו )"חיו נסמו
 נסיפרי ודורם . סנועסיס כ5 יחר hSb )נ5יס 5נ" ספסור ספסט דרךכ5

 סיין נומר ב:בי5' מ)ו' "5" 03 15 6ין ונע5תס "5י0 תני כןולתר
 סי6 גויס סיף קידוסין DCS 5י סנעי5ם וגס נס תרפסין וסטר כסלקידותי
 לסתו סי" ס55ו סטעסיס כ5 6חר ומ"מ נכעתס סכהונ מסתיר56*
 כתנ . לנפשה ושלההה )יד( : נחנק תידון תחתיו ,גתם Dh1נסורס
 ו5ל ימכרנ0 ס5ת ומעיר erkS:i סים5חנס 6ומר ס0כחונ כיוןסרמנ"ן
 עס"0 עטו ש0י6 ומן םכ5 גט )ריכס ס6יגי bn~b כספחי 03יתכטר
 פי כי תכן ו כלגוסס. ים5חג0 6ות0 יסנף וכלסר Pb כלסתסכתונ
 ינע5נס DO "נ5 )"סם 15 תסיס 03 'זיקפון ינע5נס ס"ססכתו2

 תסיס 51"
 נעירתך "חרי "ס כי ככה ננכי5ס תחוי וסכן 5נפס0 ימ5חנס עריוכרינון
 6ת ימג6 יסר כחים ויסגיל יחזור 06 עריס ויני ימים כמושכמוך
 סרטנ"ן כתנ . בה התעמר לא : בגט יגרסגס *סתו כעע-ית מכנרקסתו
 קותו 1CD ורבותי' . םחורס 5םון Dli~)b וכע-*ו ומכרו 13 וסתכמרכמו
 ס0ו" נכיני וסנר06 . סימוםלמון

 כפמוטו
 מזמוז תתקמר 5" 5סי"

 ופירמו מקומות נסרנה מהה5פיס עי"ן ו"5"ף "ון פועלי כ5יתימרו
 נס ותתנדף תהרומס 5* כלו' סימרת ד' 6ה כמו וגךו5ס רוטמותלמון
 לאיש תהיין כי )מו( : כמפחס בס וכלסתמם ומכרס 6דוניס 6תס5סיות
 כי 6סונ0 קחת ודיי שתים 15 סים מכיון . אהובה האחת נשיםשתי
 : 6וחס סי6סנ נכספיס לענוה תסתת  "חת וב) כמפיס מרנת גסיםערנס
 5ס6ר סנכור המנס סו6 "ס 53"1 עונר זסו6 . לבכר יוכל לא)טז(
 5תת יכיר סבכור 6ת כי נעמס וכן . בסעריז 5*כו5 חוכן 65 כסוס"חיס

 טדק6מר סרמ3"ן דקדק הבכור. השנואה בן פני ע5 מניס: פי15
 קיימין דנריו *ין סנכור 5סס ססוס ד6מרינן דסק ססנו6ס בן פניע5

 קניו בחיי סנכור טת ob "נ5 סנכור נחיי דוקק מיינו ועמס 1633וכונר
 6מר 06 סדין מן 5נגיו וטורינו נקנר נכורותו ח5ק יורם ססו6"עיפי
 דנריו בנכסי וכך כן יטול סבכור בני 50 ובגו נגכסי וכל כל בגי ירשסוקן
 06 נ65ו כונר וכן.6ןגו נכור סס סיין נמקוס קיימין 05ן כדרלקייטין
 לסרן פמ כ5 בחייו רק פני כ5 מלינו 5" כי מוהו 3"חר סנכורסכיר
 סרמצ"ן כתנ . ומורה פורר )יה( : כולס וכן "ניו תרח פני ע5"ביסס
 וז53 ססו6 וממגי וקטו "ביו מקלם מסו" ס"מד גנונסין סני נוים

 ע5 מנסרג *5* טות טספט חט" נו "ין וכ"ט קדוסיס 5סיותיגן.ונלטויגו וסוג"
 סופו סס כ5 נידון סו6 5מס נזיק 0ו6 סכתם כיון מקריס ים . סופוסס
 יסטעי5 כ5 סורסו כמו סכם ניותם טעמיו 5פי "5י סירס דכיןסיין

 *מר סנטר 15 טע5ס "חס בלם* בנך רסמית. סכתיד מי כליוסקיטרגו
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 התורהעל רחמנאכני הטורפי'
 ב

 5פי סיסטע56 קסס סייגו ונע . וכו' רסכ יו לדיק סוף עתם סנ"ס5סן
 כיון סייפך נידים סטיהן ס%5 -מיחס חיינ ס" 5* כן %תר סחט*מס

 לריי ס" סעסטנ6והס
 כיון ומורס מורר בן 536 סגנס 6ותס כפי דגתו

 גליי סטיי קמי ומ"ט סטים מירקת חון המיס נידי סכ5 כי' 5כךנעכרת סיס* 51* סייס יסות פנים כ5 וכ5 מיהס יתחייב כן ס65חר מכסיוסלפי
סוי

 הורס *מרס כן וע5 סחדס 3יד סו6 כי Sb יסיס מס "דם ס5 ךכתו
 וייראו. ישמעו ישיאל וכל )כא( היין: ימות ו56 וכ"י ימותמוטס
 ליסר *5* חטיו נגודך עומת 5" כי כן שמר 5מס סטעס סרמנ"ןכתב
 כחסר כן סי~כיר סכתו3 ורן וכן 65חריס תקלס יסיס ום5י סרבים13

 סטה5וקת 5ססיר סו* רק 5טות.נו רצוי סיסת חט6 כסורקתו סיין~י סטר* כן.5זקן סזכיר כי להתריס תקנס כמיתפס סיסיה כדי 1דריומת
 נסרנ מסול לפי כמטית וכ1 סרגו 651 מנסרגין ווממיס נכריס וכןמיסר56
 מיטתו *נ5 15 סמם 51* כ"1 כגיסת ענד סt"sb 65 סרס דנורוע5

 סכסק5ין סכ5 למדו מזם תלוי. אלקים קללת כי )כב(5יימרסנמ6ריס:
 תקומר ומס נת5ס מסו* כין ולומר נסקי5ס סוי סרס סמנרך מסרינה5ין
 56קיס 50 ,65115 56* 5נד ~.cSn5 656 SSpn מיסי 5* תלוי 56קיסק55ת
 ע"נ וכונר 0גדץ "65 נת5ס סיין ס"ומר 5מי ספירס"י כמו הקוימסע
 סנירך ע5 נתרס פלוני סכעי*ומר 5מי ל5קיס ק55ת ססניס 1565 קור*~ד
 ספמט דר7 וכ5 כתג וכרמיתן . 5סב"ס 51151 סו6 כ"ז מעונד 16סכם
 חטיו 5גוד5 עליו לסטית/ הרצוי מות מספם חט6 נפיס יסיס כי לפרסים

 וסטקוD7b~ 55 מכ5 סידרור כי T~O ע5 ונקהו תון 5י יעפ"כבהצותו
 רצוי 6ין כמותם ושנווצת מויט מיחס כמיהות נכ5 סיין סת5וי סו"3סס

 5כ5  ערסו ורנותינו . סקדומס נקרן ל5קיס ק55ת ותסיס T1bk'מנטמן
 ניול מסוי כ5 *ף כיווץ כסו* כן מס ב65ו כונר לכנונו ס65 סמהסמקן
 חטיו 5נוד5 5כוו5ו רלוי ם~ס 6כ"פ קומר תלוי *5קיס ק55ת כי פי'ו5דעת'
 כתנ . אדמתך את תטמא ולא : סו6 56קיס ק55ת כי כן תכמס5י

 סיס T~bo נטם* ס5י נכנור נצנך טעם לינו רנותינו דעת כ5סרטנ"ן
 סתווי סמ5ין וסנס נצרן סני 65ו סו6 "52 ארן נחולת מותר יסיסכן
 : ועמס 65וין נסני כונר גירן סמת16

 5פי סרמלנן נתנ * אחיך שור את הראה לא נא(כב
 6ת תפגע כיסנ6'

 כי נדחיס 65מר )נ6ר כ6ן סוסץ וגו' תוכף( חמורו 6ו לוינןסור
 כ6ן סוסיך SDS נ5י סדרל 5סטוסו ויכוץ כדרכו סתעס ממטעתועם
 : *סר ו5כ7 נס ssuls לרי7 "חס מטנו וסרחיקו סנרהו 6ע"פ קוטרנדחיס
 לחמורו. תעשה וכן )ג( וקטר: אליה. אחיך קרוב לא ואם)ב(

 נכ5יס כ5 חנצס ס6ינס עכ"פ . לשמלהו תעשה וכן : נסמסססו*
 תעשה וכן : סימותו 0ייפ0ר כנסס מלוי 03 סספסד ותיו חייםננעלי

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



 התררה,ל תצאכיתסג
 כסמ5תו עליו הניניס סיינס *ע"פ ניהו כגי מכ5 . אחיך אבדהלכל
 דרום כד כמן וסיס ספרמס מ% רנותינו דרסו ועוד נס. יכסס*סר
 ס15 *ות *ותו כ" נסיטנין ס*נדס 5סתזיר סיערו 5טס רטז *ותו*היל
 1*1 15 סים ומסיטן סתות  וידרוס נעליו טיבו* כד סמולייו גזסיס"

 בדרך. נופלים שורו או אחיך חמור את תראה לא )ד(יסזירנס:
 כי תכסס bs נטלות )נ5יס לתזכיר סטכינס נטלות סוסיך סרמנ"ןכתנ
 כי נדרל כופ5יס סוסיך ועון . עמס טלות עטו תעוונ עזב נקמרמס
 טסו' לטעון מדרכו סהמור רק מס ס,כיר 51* טסתו תחת רונן נקטרסס
 הכמס לוטי וסונפן *וינן ומס *הין בכלן וקטר . תחתיו ולרנוןגדול
 י הבנימ על האכת 'תקח לא )ו( ממנסס: ותמכה ס*הוס וממורעמו

 נסניסס סטעס כי ננו ולת *ותו כמו סטלוס נץ סטכם סרמנ"ןכתנ
 ססהתס לכסות סכתונ יתיר bSc *ו . נרהס 51* לכור 5נ 5נו סיות5נ5תי
 נסורס כתנ וסרמנ"ס . מסו* נמין סהיטס תסתיר t"Db ממיןלעקור
 כי ס"ס 5עיגי סנן נסהוט ס5* ננו וקת וקותו סקן ס5וה סטכססנבוכיס

 זס גנ5 גדעס ויגס 3נסטותקם
 3סמס ודיגת 6דס דיגת נין ספרם ויין,

 צננו רק  ננו  ו%פ נקותו ס*יסור עוקר *ין וע"כ סרמל"ן וכתג . וכיססע5
 ליש )ם( נתאכזר: bSn נסנור נכון ויותר סרהקס. סכ5 *נ5ולותו
 נמסלעותו סים כלמיס תזרכ hS סדן כתנ כנר . כלאים כרמךתורע
 . פן : ob)c3, ספסור קוטר . תקרש פן : כ6ן וסוסץ מנזרע מקוסנ5
 לריסו ינכרו פן כטו נטי %י . תטותון פן נו תנכו 5* וכן כי כמו,פי'

 סכ5 ענין וייסור ילטה סט* כלליס לותו תזרגנ bS כקוטר סטיספירוסו
 טסיעסו ועננים טסתסרס  מתקדמת תנוסס מסנינו כמו hSb נ*סרין *ינןכי

 bJS~ סוסיך שעטנזי תלבש לא )יא( . סננןכפול
 בגמר רק ס6יכו

 ( ינ ) : 35יסס כדרך tSb *סורס סכ5ש סמק. ת5בם bS ומזכירופםתיס
 *סס .*ש יקה כיסר ספרסס פ" סרטנ"ן כתנ . אשה איש יקחכי

 05 מל, ם65 וטיק 016 נ* זמן וליהר כסל קרוסי ס0ן סהור0נ5קוחי
 תחתיו הגלל נהורס בהוקת סקדמס טוכן ססו* 6:פסיךס ונ*נתוך"
 *רוסס סיתס 5י סיס וסקלות סדנר סיס *מת ופס סכתונ *סרושליכד
 סוגרך hs פלויס bS1 בסקעס ס*רוסס פירס סננר ולפי נסקלת סיתס5*

 וקמר וסק5וס ונרלונס ינ*ירוסי0 סזינתס סדנר סיס *טת ופסלפרן
 כן סכסהס סי* וסגנ05 *ניס ניח 15נוה נשר56 עסהס כנ5ס כיברמז
 *יגס פנו" כי נעלס טתהת סוינתס *רוסס מסי* סייכו 151נותנרלונס
 טהה5ס סרטנ"ן כתנ . ואמה הנערה אבי ולקח )טו( : זונסנקרית
 וקמר ותזר וגו' סנערס *ני ויגור לנדי ס*נ כך ויהר סכיססעזכיר
 ססקגס סי* לנדו nbic Jhs סתניכס כי ומטכס נסניסס ססט5סופרסו'
 ו0ס נו יתעסקו סנסיס ססט5ס ויעגין מפני נתכסס obo סיחף S~bס5ו

 *ת טלנה "נ5 5נc~1b 7 מתא* Dh5 ור"ר נדמים וסנקי*ו'סיודכות
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על ימצאגני השרפי'
 התורהסד

 נל"ד סכנותיו סיג מיסדר ויתר 0י6 נענד sh5 סוס 5לים נתתיבתי
 וסנס נגד 5פמ סני0ס cnib ויפרסו למתו סני*ס *מר נסקסיתפוס

 : ססמ5ס כנין טפכי bSb כ55 5נ"ד 3*0 ו5* נפרנס ~Db סוזכרס5י
 וכתג כממ05. סדנריס מתוורין מם5 זס סרי השמלה. וחרשו)יז(

 5ט"ד וזסו0רטנ"ן
 טוליי

 תימו רכ מס
~bb *5ינו 5ט"ד %נ5 נכ5 ס* 

 טכסט נסכת כייס סכנו *מר ססט5ס כפשטן דנריס מינגול כךתיינ
 כתנ כסף. מאה אותו וענשו )ים( סודר: 05 קור*ין סתכמיסוסי*

 נ' טופר לנהקות 5כתונ 0טנסג כיסרטנ"ן
 כסי

 5כן 05פסיד0 רל0 וז0
 : ים5ס מניס ככנין בכפן נסככים מתורס דרך כי כסף נטיס סכהובסענשו
 וכתג . ט%תרי0ס סנ%יס ותנוה גס פירס"י . שניהם גם ומהו)כב(
 45 מס סו% נהורס 5*ו מסרי ערנות 5רי7 מס 11 סנינותי bSסרמ2"ן
 וננוסח*ות *הריו הנפיס עומר 15 סיס וכוו וסריסי סני 3י ועסנלסון
 הידודין טכמס מכוייס %51 סני0ס נספריסחו

 עגיסס גוך %ומר כמסוי
 *ותו וריבץ כדרכס וס5* כדרכי ני06 וסי* ט6הוריסס 30*יסקרנות
 סניסס'סיים גס 0פסט דרן וכ3 . מץ 11 5מךות סעריות וכ5 נכיןסכתונ
 וסזכיר ס*ס0 וגס 0מכם' וכוס' וסמפתס סכונם מ0ו6 נבט*0פומכ
 . וכיסס היסס עס ססוכנ 0*ע בניסם גס כד 6חר ופירמו נססכתונ
 הכנכל *כ"ת כסוכנת וטקסס קטנ' ספי* *כ"פ 0סוכנ סריסונחיפרי
 סטגיכ ס6סס %ו סלט טסם %חד כ5 גס סני0ס נס פירוסו כן 0%לקטן
 סרטכן כתנ בעיר. צעקה לא אשר דבר על )כד( 5היונ:טסס
 וס"ס טוסיכיס 5י סיו לוגיקת 0י)ע' *ס כיר דסתס נ0וו0 סכתונדינר
 מוסיכיס 05 *ין סרס ו6תס הייגס לעק/ ע% מוסיכיס 05 ים *סנסרס
 צעוק ירגנ' ob *5 נסי וכן פטויס מוסיכיס 05 "ין %ס כירוס"ס
 ד*נוס0 פטור' מסיי פסיק* סטנו 5סמ5ט עטו ונוקטת נוכס ססית'ורטיגו
 Y'Sb סרמנ"ן נתנ . רעדי אשרע ארה ענה אשר דבר עלסי%:
 ח"נת ססי* מלתר- קילון מונס וזו כקונס 0סוכנ 56* כמגוי נקרתס*יכו
 ס%ם' נדון עטס וסוכנ 6ותס *ותו סס*ים נר06 כנסר 0כתונ כנין*ב5

 *ות0 כטכנ' סייס ונישוב מטנו 05ווסכ יכו5ס מסית/ נכנורכמתרלס
 : 56יו 5סממכ 5נ0 כ5 .דינר %51 פיתת %5כי

 טלין יויכין סיין טיודכיו טחל ס0ו* סרענ"ן פ" ממזך* )ג(כנ
 ירתיקנו סו% *ניו מקסת 5*ים סנפיר כיב*

 נרנין 0543 תס5יכנו *סו וגס סכס0 סרכ סטכסס טן ועליטתולנוסתו
 : עמון כ5 חוזר : וגו' אתכם קדמו לא אשר דבר על )ה( :.ס"סופי
 כוכתינ *ותס קרס טו36 *נ5 טו6נ כ5 תוזר וגו'. עליך שכרואשר
 נכר ס'וסניס וסטו*ניט ונסו ננ' 5י כסו כחסר וגו' הסגירני נכסףיוכל
 טוס שלומכם. תדרוש למה )י( סדנריס: 056 בכדר 5כי5כופר"
 נני 6ף יע blSnS כ4ס וקרחת כיר 56 תקרנ כי סנה' טכסנספרי
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 התשה,ל תצאכניתסה
 סכוסיר סכתונ תקי סרמנ"ן  וכתב . רומס תדרוס )י ת"5 ומו%נכמון
 ניקח ס%5 סכתונ סלוף סיל לדורות מלוס נס תתגרו 5% וטוינצכמון
 כ5יסס נימס לס סיירי ס5ומס הדרום 5י סלוטר בפסוק וע"כטלרלס
 סס יגולו oe וכן 5ם5וס 5סס נקרי ם%5 סכמים טן סם סכנמונכיר
 5נו מוהר נלרלגו5ס5חס

 לרדוי
 ולסכות במדינות מסס ויכנוס %הריסס

 ערי 5כ5 דוד כמס וכן יפתח מכסס כסו סרעס כמנו סכתו סעריסיומני
 נס5וטס 5קרו6 נלטרך 05 ולז החוס סנדר פרלו ססס נעכור כמוןגני
 טעס ספסט דרך וע5 . וסטך וסנסיס מהים עיר כ5 ננו ננ5ממיסונכס
 ושנרסס טספחהכס 3ני הסס *ע"פ כיוצר וטונתס ס5ומס מדרום05

 סס כי וטונס סקוס ךורמי כלחים 5סס yon %5 %ניחס ית S~bיניכס
 5וט קנני סטר ססס ומנס . 5עו5ס 5סס סוכרת ותסי' סיחוס נריחספרו
 טנח5ת שכתירס ולכל סמם סלחו לסר נדרל לנרמס כס סס5ן %ניססזכות

 סרחיקס סטלריס וכן . ניסרל5 ידבקו ס5* נחטיס בניו %ח וסכנהשנרסס
 שותם יתכנ 5" ל53 רצות. רכות כמגו כסו לסר רנעס מפני דורותל

 סכסו נכנוך נרעב כמסם ונמלטנו נ6רלס גריס ססיינו נענור5כו5ס
 5סס :סר 0ווס כס עמס וכן וטופף קנין ממנו כ5יסס וסט5יכו%5נינר
 5קר%תיגו סיללו נענור דורות ג' וסרחיקס פקדם מזרע מסיו %נותזכות
 פרס"י . רע דבר מכל ונשמרה )י( : לחים נרית סכירי 651נחרג
 סוית נמלוס בכיני ומנכון כתנ וסרטיהן . ססכנס נסעת טקטרגמססטן
 3טנסגי וס,דוכ נו טלוי טסחט% בכנור ססי% נכת טזסיר סכתונכי

 יתנוססו ו5י ויחטסו וימל תוכבס כ5 םייכ5ו 5ט5חמס סיוליותמטמנות
 טחנם בלית וחמס לכנריות מתקנם סלזס וטנגב ננ5ס וכ5 ופילוץלפ"
 וכ5 . סנ6סר טכ5 לזסרס רכ דבר מכ5 ונמטרת מזמיר כן וכ5 לוינכ5
 סססס סנזכר סטעס טפסי סטחכס טכ5 קלית טקרס ננכל טזסיר ספמטורן

 ונוחיל סו% ברוך 5סקדוס טחכוין לננו ומיסיה 5סוםיכנו כסגועתס5ן
 נכ55 סטחכס כי סל61' בכיסוי סטכם וכן 753 נזרוכ נסטוך 5%51ימוכתו
 טקוטס סתטמ0 כטוטי' סלוק מלין סלו%ס כיסוי וטעם . שיניסטייס ו5כ5 %מות ירבכ סלו%ס מן סנרהק סתפ5ס 5טקוס ג5טוד ומענוקרוס

 0ב5 וכולס נוקבתומתסיס
~1Db 

orilb~s ונק ס5נ וכסיות סתפ5ס בכה 
 יקנסו-כוונת נגפם גניי טו5-ים סנמ%פיס ססדנריס טפני סנננדנסס
 מנרחק 5מע5ס ]כתוב רכ: דבר 6ין סכין ען גע5טו וכיסר סטסורס5נ
 לפחות יסות ד' ויניחכ' 5לתוריו פ" כינים מריס ו5כ5 למות ד/ מלולסטן

 כתנ אדוניו. אל עבר תכגיר לא )שז( : ירלנס[ ס%5 כדולפגיו
 עעס ענד לקין ונרח נעחגס ת65 ם%ס מעלם ם5 למרסס דפקסרטנתן
 וגו' ישב עמך וקטר: . 13 5ן מיתן נסטון ל5יו הסגירנו 5%לדוניו
 . יבחר אשרבמקום

 וסטעס . 13 ככנור %51 חורין גן סיסיס עלוס מסוי
 וכנוד 65דוניו סנחזירכו נכון ו0ינכו סמס יכנוד ונמנו כי סויתבמנוס
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 התורהעל ואצאנ-' הסורפי'
 רבות טדינות ילכדו כוס נעגין כי סעיר מנוי דר7 ניקטר תיתכן ועודע"ז
 ם5 כבעני נענד סדורנין ורנותי' . ממס סנורחין וסנוייס ענוים ויע5

 ימרתן %3רן יעתיר סמוט3 סטעס זס גס לירן לירן מחולס םנרחימרתן
 קדשה. תהיה לא )יח( %5רן: מנחולס נס סנוסגות סמלות כ5ויקיים
 זכור. )מסכנ מזומן קרש. יהיה ולא קנות: טדמנת מקודרתפרס"י
 מזומנת תסיס ס5י סנסכנה %3מס לזסרס סוס סס5לו ות"כ סרמל'ןוכתב
 לנוין מהייני Q)'b ונסלגע במקרס סנ3כ5ת פנויס 5%ס זס 5פיקנות
 כרת נו ין חדרים במדרי 0ננע5 ס%פ4 טזומן 13 *מר 5מס נקדםוכן

 קדם יסים . ו5י קדסס נכס הטיס 5* סי%מר רפוי מסיס ועוד נ"רומיתת
 לנ"ך יזסהס מסוי סזס נ%5ו בעיני ומגריס יסר56 כנני 6מר 5מסנכס
 סדרך ע5 דרכים נפרמת יומנת 5סיות ימרתך מבנות יחת יגיהום%5
 פתח ע) מיומנות וריס גורלות כמכש זכות ם) קונס 5ס סתתקז לו6מס
 סנסיס עם סימכנ 6פי5ו ספסט דר7 וע) . סקדס ע5 5נ"ד יזסיר וכןקנות
 מהמכת 15 יכסס 56רנקונס

~DiS 
 5ב"ד יזסיר סדרך ע5 נעיניס סיאב %ו

 יכסו סדנות סרטכן כחנ . ~ונה אתנן הביא 5א )יט( :סימגעוסו
 5כi)Db 5 תורס *סרס 5כonbun 7 .ע5 לכפר הוםנות מלוות D~S5ננדס
 נכ5ניס סלדיס כי נענור מחיר עבין וכן נסן לחטו% יוסיפו כחס כינדר

 נמחיריסס וירלו סרנים מזיקים נפם כוי כלניס טגד)יס סחוטותומומרי
 סיעמוו סליד %נמי נפרמים כיוס עוד מנסג וכן. )נפסס כופר5סיות
 שניהם. גם וימר: . סיל5יהו כדי ס5סס כ"1 ופגי בסעוס כ5ניססלורת
 כזמס תוכנת נעמחס נו כי ס%הנן וסוף גדו5ס תוענס מס%מדבכנור
 נטומין סקרנן פסוק מס,כיר ני3נור כמי לי . ססס יתענ םכיסס מנס%מר
~Db1

 תוענס סס גס ננוסס תמיטיס ססס ותמחיר נלתנן גס כי 5וטרנכין סוסיל סו* *)חיך ס' הוכנת כי וגו' ומס סור 05%ין 5ס' תזנמ %5
 נסיר כן סיין מס 55וס %וסרס נכין סוסיך תשיך. לא )כ(כמוהם:
 סחטל רני5ות מכני 6נ5 רסקי נככסיו 5יזוק סוף רלס ס%כ ממונותדיכי

 י5וס c~c לניר ' אוכל נשך כסף נשך ויטר: נ5וס. גס מזמירצרנית
 נסעת וחלי סיט טוס 65 לפי/ נטור נסן יסיס והלי נסלח חטיםסלס

 לרנות ישך. אשר דבר כל עוד: ולמר . סס5וסו CtD כדמימפרעון
 נקכין סדנריס סכ5 נכסף %5% נסן *ין תקמר ס5י ונר כ5 ומלרכ5יס
 ככת כסף סוס %תר נ5ן דנריס מלר S~b סידם חיי טסות ובלוכן13

 %51 מותר סנכרי סרבית כ6ן וניקר . ובר כ5 קמע וספרכוןסס5ו%ס
 גנתן סול מסרבית מפכי לסור מנוי גז3 סימרו כסו ולנוס ננזף כן%מר

 מסד יכסס כי . אלהיך הן יתרכך לטען )כא( : Db" וכלכןכטון. 5רע7 וחסנת סנימר כמו וסחסד סיחות טלר 5%י נקמר 65מדעתו
 צלחיס חסד ססטיטס וכן 5לדקס 15 ויחסנ רבית %53 ילונו כלסר לחיוננס
 רק צרכם מזכיר %5 סכתונ כי נרכס 45 וקבע תנום תנכרי %ת למרו5כן
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 התשהעל רבינאכביתסז
 וגו'. לנדור תחדל וכי )כג( : ויוגרס ונגינס נג51 %5 וחסויסנבדקות

 65 *ס 1*9 3טלוס סעורו כוי קדור 3מלו0 ,ירוו ססגדר כיון תקטרס5י
S~lb3י יסים סכדר בסכת 5סם5יטו רלוכי מכיס כיון כ7 *מר הסלימו 
 תדור: 5* 6סר טונ כן ע5 חטי 3ך יסיס 5ם5מו תיחר 06 *1תסקס 51* תדור *ס *נ5 חט% נך יטיס 5* לגדור תחדל וכי *ומר 5כןלדקם
 5נן סתירס *נ5 חנתספי/ סגסתרס מוטס קרנות פרם"י * הטמאה אשר אחרי )ך(כנר

 ספסט דרך ע5 סרטנ"ן וכתג . 5נכ5ס *סורס אינס טט6ס מסי* נודכ51*
 ס6חרון סיוכס סר6סוןפנורס(בסנכת?[ 5נע5 סוטמ6ס *מר*חרי
 5כתונ נמותיסס יחליפו ס%5 סזס סאו וטכס . 5ר6מון טמלסנחסנת
 כ7: ע5 ל"ד הנסיר T~hk *ת החטי* ו5* ונ0יפרי . ג517יסהטייס ,ס כי ס*רז *ת תחסי* %51 פ" חס *5יו מנס סי* וננקר נכרנ נט05
 נוספת. 5כ5 ס5 5' *נרסס ר' פ" . דבר לכל עליו יעבור ולא)ה(

 5כ5 סגזכר סלנו כ5 פ" כקו יכנור 51" גלני יל* 5* פירםוסרמנ"ן
 יכנור 3* חסו וממן טיס 5סס לספק 5רי7 סמינו רנותי/ שמרו כסודגר
 5כ5 מכס *ת טלני6 )סיות *ו סלנ* לגסי כ5 פקו היות 5* סלנ%כ5

 יחבול לא )ו( : נםמחתו רק עגיח 5* *5י מיס סיפוק כגון 5סססלרי7
 . ורכברחים

 ךדןסדרס וכ5 סתונ5. יחנוק 5* ופירוסו סו* קלר מקרי
 ימסכן 5י פ" וגו' יחנוbS 5 *מתו *ח וסעח 5מכ5ס כ5 מחוזר ספיר%חי

 . משיו נפש גונב ז( ) טומן: סו6 ווי כמו ממכס וטוגנונתסטע
 עשה אשר ארה זכור )מ( עיסר*5: פ" 5כ7 *מיו גהר* *דוסונס
 תספר 65 נלרע/ תסקס ס5* 5קסר 3"ת *0 פרס"י . למרים אלהיךה'
 זכור כמו ממס כסס מלות מסו* רעתי ולני סרמנ"ן וכתנ 0רע.למון
 6ת ~כור . טטלריס יליתס *סר סוס סיוס 6ת וכור . סמנת יום*ת
 כסס נמלות סמלוס מרע הון מ5דנר *וסרס פסו% כמלק 5ן כססקמר
 נימים tSb דינרס מ5* סנצי*ס 55דקת סמם מכסס סגדו5 סעונססנזכור
 *0 *חס גס 05 כוכיו 5* סטונ" מכסית וכ5 רסיס נפני ו5יונפגיו
 דורת וכן נפיו eSb ס5נ נטחם3ח מיזכור ר5* תנלbS 5 תדגר נמחץתסג

 סמטר *ומר כמסוי נ5ננך יכול 5טריס ס' עמס *מר %ת ~כורנסיפרי
 טקייס *גי OD סי *מורס ס5נ ממירת סרי סיוד לעמור סלרכתננגע
 כספיכות סקופ ססו* סרט סוסון יתכן ו6י7 . נפיך מונס ס"ס*,כור
 *נן עסס סכ55 סג* 65ו 16 נטור תכסס %5 נחורס נו תסיס 5*דניס
 נעהכץן מן נסתר דן נג5וי נין מטנו לסמנם גזולת *וסרס .לזלנכתונ
 מגיס. סהרי"ג עכ53 מלוס וסו* כ55 5סזיק מכוין תיגו נין ולסטותנסריק
 *ופו קור* . הוא עני איש ואם )יב( : %תריו סמונים וכ5 סככותנכ5
 *חד גוש ממין מקותו כליס י 5ר סיו מקס נס כיול, יחרת 15 סייןכני

 שכר תעשוק לא )יד( עמיר: ססו6 נין עני מסו% נין 6חדומחזיו-
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עלהתורה ימצאכ'יפי'הטור
 ח

 עמכירין ומגריס וסיניוניס ססכגייס נסווה סכתונ דינר פ" . ואביוןעני
 שכרו. תתן ביומו )סו( : 65וין ננ' סכני כ5 5ענור פ" ורסקי .כלמן
 תלין ל6 סיוםכ5 זטן 15 מים 5י5ס במכיר זס דרסו רנוה" סרמנ"ןפ"
 סכחונ טס נייר ספ:ט דרך וכ5 . ס51ס כ5 זטן 13 מים יוס נמכירדבר
bsמכיר פכו5ת שין Tnb ומכסג נסווס 5דנר ספסוקיס דרד כי נקר כד 

 יפורכו סכתונ ומלוס מממס נ* סרס יולי סו6 "כר2 ניוס פוכ5למכור
 נסכרו פיקנס כדי ססטם ע5יו חנ6 וס%5 סיד ניומו ט5יכתוכמסם5יס

 1*5 סנסכריס כרוני . הומה עני כי : נ5י5ס ניחו ובני סו* S1b'cטס
 ו%2 כפסו *ת נסחיות טוון נו סיקנס גפסו *ת נומק סוך סוססמכר
 ען תפרככו 5* מ6ס נקר עד 6תך מכיר פעורת תקין %5 5מס5נ*ר
 : נ5י5ס נרכב ויטוח י6כ3 טס 13 61יזקניתו
 ורן כ5 סרטונן שנ אנשים* בין ריב יהיה כי )א(כה

 ססע5קות ונות"קנוח
 נניע ס*וכ5 נס *נסים סכי נין לסר נרע 15 ענין טס יפוין נתיעיסו6
 טעס טס וכור סילוק ס6ר כ5 וגק לוקס סעריות עכ5 6חת ע5 3* 16בביתו
 יסיס כלסר ספסוק ופ" זוטטין בכייס  מרמוסו 5מ" . מלדיק *מוסמךקו
 ויחר עדים סני פי ע5 ומפטום סעמפט Sb וננסו ריב *כמיס סנינין
 עריס פי ע5 *5* סר*סון כטספט ס5* יינסע וירתיעו סטייק יצדיקוכד

 וכסיתם נסן 5קייס נוכן 50* סרסע סכות נן ob וסע *15 סע,יטין*תריס
 ססעזו *ו חאלס נן *1 נרוסס נן מסו* עלו ססכזו כנון וטס לחסר1
 6ת סקע5 16 פרוטס טפוס נפתות נו סתנ5 כנון י5קס ק ,זי ע5*נסים נין רינ סיסיס יפרס ויתק . 6רנעיס יסקס טס65וין *חך ע5 מענרעליו
 סכתונ ודיבר נפך 6וכ5 נסס סכוסין נונריס *ותו ספמק *ו צססחנרו
 פי כ5 ס*רנכיס וטכס . קוקס ידו וכ5 5נ"ד ינתנו מריב נע5 כינטוס
 סנולר לכלנו מיתם וגרס יוס 5ט' סנעצס מתורס ש סענר 6רסדרם
 תלד אשר הבכור הייה )ו( כינסו*. מי וי5* יסקס ופין יוס3ט'
 "רותו מין סחינו נפסוטו *יננו סומקן נחג * אחיו שם לקום
 טקומ ככיסן *נוסס י פ" ואבן* אבן ככיסך לך ההיה לא)יג( י *חיו 00 ע5 סיקוס סנטסס ססו6 כפמוטו לפרסו וק . *חיו מסע5

 את. זכור )ין( : סרס ע5 תשסו כטו 5כו5נו יסיס 6חד כים כסוומלתרס
 תסכת 6% נפס זכור רנותינו  דרסו סרטנתן כתג . עמלק לך עשהאשר
 צפרסת מנקר* 5שר *0 נפס סזו ס,מרס טיק טס זעתי ו5* . ס5נע!

 כטנק 5כו מעמס טס נסכת ם65 קוטר סנ* וסנכון סחורס. טןטגי5ס לסקר* מטד ויפיס זכור נסבת סייס טן לטיק נמלינו 53ינורעט5ק
 5סס קוטר ו5דורוחינו גננינו זס ונספר ססטש סתתת סטו סנטחסעו
 נלטוינו סריס נטעסס וכן סטו D1nDS נלטוש pSf סרסע 3כו עמסכד

 לספר ס5* להסתיר רדוי מסיס *עפ"י אורות 13 לטפר גננינו5ר4וןיעס
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 התררה,ל תבואכיתסס
 5סק *,סרת סתסש ולקנותו 5סודיעו סכתונ ליוס 6ב5 %יקיס 50נננוחן
 : *דם בבני ותלוי גדול bun מסו* מפני גפינו סועססרע

 יזכרא כביכשלגשרן
 ולקהת )ב( ונוע הארץ אל תבוא כי והיה )א(כו

 נתנ מארצך* חביא אשר הארמה פרי כלמראשית
 סנט קרס ססס טלות ש 6מר ונר נסנית וסיס סימר נענור תנוססרן
TDוטעסר 3יכוריס כנון תג* כי rh1 סרטב, פ" . רנותי' כדעת וט 
 7 ולר ט*רלך סנית 56 חצי* *סר סלרי מר*סיק סתקח מפסוקפ"

 סר*וי נכלי קותו )יסים לגיחו ויבי*נו מס עליו ויקר* 3סדס ספריסיפרים
 פמוטו כפי סרמנ"ן כתב . המקום אל והלכת : סנחירס קניתויבי6נו
 חת בסחוטי סט~סיר כסו טסגבחר סערות נכחד ניכוי" חבית bStע~סיר
 ובסיפרי רנותינו, כדבר. סיד ומינקו מכבסו 65חר סו6 סגיכוריס חונת536
 ולפסי עו5מ" הית סקס וס סס 56סיך ס' ינחר לסר סטקוס 56וס5כח
 יבחר 6סר נ6 651 טניכור" וננעון נוג 5סע( נ6 65 ססיפרי 5פי כןמגס
 4ט5ס 6נ5 סגטות וניסרו עו5מיס וגנית גסיהן מנחר bib קוטרונף
 דטונמ קרמם 6ינס יחיו ננסת *ב5 סנינויס וננכון נונ 5טעט נ656

 ומסכן נ6ס5 קרנו ppSb *5 י' נית תניף נסו טרכתינ ויולי נסו.כתיב
bSbבימים יהיה אשה הכהן אל )ג( לנכים: נית סס מסיס נסיכך 
 סרע3"ן וסקסם . ססו6 כטו סניטי7 כסן bSb 5ך Pb פירסתי .רהם
 תשיפי ססס נימים יסיס תסי סמופט Sb קוטר נ6 תוגרס נעניןוודי
 *ס עילס 5טי ניטרים נסקרנת *נ5 5פניו מסיו כ0ופטיס חכסס6יכו
 bSI סססר לפנסי ניתנים ססניכוריס 5סממיענו 7* *5* מניסיו לכסן5*

 ניטיכש0סס יסיס 6סר ובסופרי . ניכוריו 5סקרי3 מעורו עמו כסןסיו74
 ביכורים סקרים סקס זוטר ורולס . סימיס כמותז 75 ומומוק כסרססו6
 נן 100* כל6 נטן ~*תר כסר נחנקת ספו* נכסן וקרננתן עולס*1

 7קידוסין: במר* נפרק סלטר כמו כסריס וסניכוריס סקרננות וח5ולסנרוסס
 כתנכי 6נרסס ור' יעקר. 6תר סר7ץ 5נן ~ס אבי. אובד ארמי)ה(
 פי' יונד סיס נקרס *גי סיס כבסר סכתונ 6מר כ56ו יעקנ סו*קרמי
 קוטר סו* וסנס ריסו ויסכת ימחס ור*ייס לבונד סכר תגו כמו טמוןנ5*
 כיסר %ס עני כי טיני סקרן ירסחי bS וסטעס 36י. סיס *ונדברטי
 בנוי סנ כ7 ויחר טעם נסחי סס וסיס נמלויס סיס נר גס 6רס shנ6
 יסעף ו6ס טונס. קרן 5כו ויתן מכנרות מקינו י סוליתנו ועתסגדול
IDIU7יתרס כתיב כן כי 15 נקטר ירטי ליעקב יקר* 6י 

 ומא סיססע6י
:~ShP)מסוימי *ערצי סומכתן פ" ממנו. באוני אכלתי לא )יד 
 *כ~ 5* י~פסוק טריבוי סירסו כטו סמעסרות נכ5סו*

 סטנו לשוכי
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