
 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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 ע עלהתורה יצביאכיפיהטור

 לתוכי ס*סורין וסם רנעי ונטע סני מעמר כסו לנוו ססקוס כ5תתר
 . ותכייכין לרון % לקנות פירם"י . למת ממנו נתתי ולאונטוט*ס:
 חת *ותו טח55ק *ין סני סמעסר "סור נטי %י ס"פי)ו סרמב"ןוסקסס
 65כי5ס סר6וי דגר ע5 סכסן יתן ונירוס4ס קורס נס9 כ5 *5%ירום4ס
 bSb סטנו נתתי hSn כינוי ססו6 פ" וסרעב"ס . וסכר ויין 1נ6ןצקר
 4זי 1ל-ם טכוס ססו* 5טת 1S~De ותכריכין *רון סמכו נתן ם65טתוךס מסו* וקט . ס6דס נו יתיס ס5/, דנר פי' eSI DDS ומתייס *כיוסולרכי
 )סו( : וט5ית חקוק 15כבכוח

~ffh4 
 נשבעתם כמהשר רקנו נו-זו-ז

 זנת בדן וקיטת 5נו 5תת לבנותינו נסנכח כבסר פרם"ילאבותינו.
 5נו נתת sh ס6דטס ו6ת ספסוק פ" וב"כ סרטנ"ן וכתג . וונסמ5נ
 . ודבס ת5נ זבת 6רז 5סיותס ינו נתת לסר ס*דטס 6ת וגו/ ונרךכקטר תטי כן למיוחס טכסו כי כתנ 6נרסס ור' . וקייטת ודבס ת5נ זנת6רן
 נסבכת ותבירו ס*וטר כ6דס סנתיכס ססנוכס נכ55 כי זס 5כ5 כריךו6ץ
 סתורס *ת 5נ6ר טסס סם5ש סנס סרטנתן כתנ הורה. היופם)טז( ויבמי ת5נ ~נח 6רן %נותעו 5תת נמנעת Cb9' נכין וכן ס5ך ס"ס5י

 ס' סוס סיוס *מר ולכן 3סס 5חדס קותו סמם סחוס סמלות כ5ו5תדס
1'oSbוסטרת ע5יסס וסוסיר . סכ5 75 סס5מתי כי ונו' 5כסות מלוס 
 סמק * האמררז וה' את )'ז( נפסן: ונכף קננן נכ5 *וחסועסית
 ורועטח ססס גד5ת ונדיקדוקיס נפירוסיס סתורס נ5 כלנססקנ5תס
 בדרכיו. וללכרה *תר: 565 תודו עolo5b5 6 5נס סו* סיסיסקותו
 ויכ515 פירס כלסר נפרט וסמספטיס סחוקימ וסוכיר וסער סטונ5עסו'
 ע1ס *סר ב5 . בקולו ולשמוע . תעמס 651 כסס סמלות כ5נשותיו
 האמירך וה )יח( . סנני*י סקר ידי וכ5 ידי ע5 סטעסי' מסיר5נס

 נקיבוanh 5 ונזל רומס וססס סיני כיוס %ס סזס סיוס כי .היונם
 ונון ת על ולתתך יט( ) . הכמיס מכ5 סנ"ס 5עס 15 סתכיוסתורס

 : קור6י7 נכ3 *3ין קרוב סמס נסיות סקרן עמי כ5 סיס55ון .לתהלה
 כי ולתפארתן. ע74: סם 6סר סודרו ננויס מס 5ן סי65ולשבם.
 Sb1VS כ4 יתפקר כי כענין תמפת קמר כ5 נרם לעסות ע4ססתתפלה
 ורן . נסוף נו 5ינקס . קדתם עכם ולהיותך 4: סוסיכס זי5*0ר

 עסעע ופירוסי ויקמר סטה נגור סוטרת ט5ח כי פיס הספרדייהורה
 מתסיס סוטרת כד 5ן עמס וסוD'05bS 6 5ך יסע ססו* סי*טר עדסימר
 : סגורן 5עס5ו

 י"ס סכ5 פסס5יס 6הי ישראל* ווקני כנשה ויצן )א(כו
 סס גס סזנרו5וקנש

 עס כ5 כי סטיות כ5 ליסור נגס ויוסירועסו
 סו~

 : זקניו נענת
 וסקמות סמ5וס סו* ומס *נרסס ר' *מר המצורה. כל אחשמור
 סמלות."מר. כ5 ע5 "5* נכון עיננו סרמ3"ן וכתג . נ7ו5ות יכניס75
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 תבראכיתעל
 מדיבור עיקר כי "נתנו "מר ול* . אתכם מצוה אנכי אשר :וקמר
 וקמר . כן ועסו וסחינו מטעו 5*מר לעס קולס תרימו וסוקניס5טמס
 קונס סכסניס *טרו כי המר56 כ5 56 וכלויס ושכסנים מפס ויכמר5טטס
 וכחבר! )ג( : D~S גסייתס סוס סיוס "מר וממס ימר6ל ומטעסמכת
 סכחגו סג*ון נסס "נרסס ר' נ' . הזאת החורה רברי כל אחעליהן
 ב6ר ופ" n~xib כדנין נרוקות נס5כות מכתונות כפו מטלות מניןהביסס
 ווייניס גת6ניס סחורס כ5 3סן סכתנו "מרו ורנותי . סכתינס ע5סיטנ

 נס: טעסס ססיו 6ו מקוד נוולות ס6נניס מסיו ותפשר 55וןובסנכיס
 סבלות oh יעורך סמם כי 36רסס ""ר . הארץ אל תבא אשרלמען
 ו4י כת3 וסרטו'ן . 5"רן Dnb'iS סר"סונס מלוס ז6ת כי מלותיולמטור
 5ך נסיות סתורס דנרי כ5 סחכתו3 "מר סתורם ונרי 5כ5 רוסודעתי
 ססס סעטיס כ5 ותייס 6ותס ותכ3ום סקרן Sh ת3" ו~5ר למעןלזכרון
 סברכם ע5 36רסס ר' כת3 מ5ותיס: כ5 וסומר סחורס כ5 נוכר3סיות7
 ob5 טנגי ונלקחו מניס עזסרו ומס סמפחות בני סקל5ס וע5 סגגירותבני

 נלרה כי ( כ ) : וונעון רקונן ססו6 מנסס וסקסן סנוו5 סר3יסס3סס
  כבוד ודך 36יו כנף sb 656'1 ערות "סר 65 סרמ3"ן כחנ . אביוכנף
 סחיי3 מכיון 36יו ערות נ5ס 6מר סעריות ע5 כ5ס~סיר 5מע5ס65ניו.
 סערוס סזכיר כן ע5 סעסס סרעס 5ס~כיר סוקרן כרת 16 טיתס נדוףעוגם
 כי שחוייב 5בד YSb כנף בנלוי כי 36יו כנף ג5ס כי 5ס~כיר די בכסן536
 דר7 36יו כנף ינקם ל6 *ניו 56ח *ת rb יקח bS וכן כדודו *תמקוס
 דרך *5ס גנו פורס "סר כנפו 5נ5ות ר"וי "ין כי 6~ס יקרב מ5*כבוד
 *15 נסגיר טעס *כרסס ר' כתנ . *מחך ע5 כנפין ופרמת כיעסתופס
 06 כי נסתר ובס וריייס נספר 3עסותס סיוכ5 נענור ענירותי"*
 ובין בינו מסו* טסעיקר וסחן נסתר רכסו מכס וכן יומת ננ5וייעמס
 וטסיג . *וחס יקלס 06 יודגב מי כי "צותיו ונין נינו כ7 ו6חרנורקו
 . סמנסו מי 5פרסס יוכל 5* כי עור ומשנס . סתר דגר סו* כי רעסוננול
 6חריס דין יטס גה*ס גה וסוסיר . 5סס עוור 6(ן כי ויחוס נר טאפטועטס
 סמוכם וכן כח נסס יין וס56טנס וסיתום וסגר ויפרסמוסו עליויכרכרו
 5סס *ין כי ונקינס זכר בסטס ועם . סענירות סקר כן וקין נסתרדנר סו* כן על עמסס לסתייחך נחסד "יננו וחותנתו וניחותו קניו 6סתעם
 סרדין blo  רנימ  רכת 5פי . שוחר לוקח )כה( : ותערער מתודלקפס
 התויה דברי את יקים לא אשר לכו( : סשקר סעד סו6 דעתיולפי

 ולפי סרטנתן וכחנ . נקרור סחורס כל עליסס סקנלו פרם"י .הזארק
 5ו יסע יותן מסעומס סמ*טין נקנו נטלות סיודם 610 סקנ5ס כירגנתי
 Csu3 נתיניו תסיס *ו טכס ניחת יכפור ופס יענם ע5יסס וסעונרסכר
 תיר ס*כ5 כנון ממן קחת SD ענר *ס 536 נקרור סו* מנס1ו5ס
 65 "סר *טר סלי נמרס 6יגו נגנל5ס ולולב סונט עמס סל6 *ולתקותו
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 התורהעל הנ82יאנ8י הטורפי'
 ב

 סתורס 5סקיס סבידס סדור ונרוקי סט75 ע5 דורס."ותו ונירום5מי .יכסס
 סתורס 5סחזיק יכף וסיס נמור צדיק סיס  Db ob"  יוחס סמנט5יסציד
 ש נירום5טי דורס עון . נקרור וס סרי *ותם סמנטים סרסעוסגי7
 סמפורס כסו 5כ5 כתנו פני ~רקות ס5ינור ע5 סתורס 5סקיס סכריןמחזן
 רימינו סעומדק 5עס כתיבתו פני ומרקס קותו סמנניסין סופריסנמס'

 סכתנ צרבות ותכסיס ס*נסיס 5כ5 סטטוס כמחריו ~)ין ומחזירוו5מט156
 : טסס מס 6סק סתורס וזקק יומרולכרוע
 כולת סנרכס Dbl והארץ* גויי כל על עלירן )א(ננום

 *וטס נסוקס יס*ס5ת
 כן וצחר נטנך פרי בנרכס י%קויס . כמנך פרי ברוך )ד(כמותכם:
 כי קותו *עזר ונקל5ס יותר וסחנינ סטונ נטן פרי כי וטס6רחךטנפן
 סקדיס וכן . גטנו גפרי יסיגנו יסוג ohl *5 5נכםיו חח5ס יניעסעונס
 נעת כי יריך מחח ונכו נ6סמין סנרכס קונס ס6ויניס נגיפתננרכות
 לנטת ומינוס סקרנות נכינום גדו5 51ור7 סנדול סכנוד 5סס סו6ס*ויניס

 כי סנגיפס ותיחר וין טוח נכ5 סט*רס סקךיס ונק55ס סעמיסנין
 עליך. הקמיכם )ז( נסוי: וגצו נ6חרונס 56יסס סנים סעונסקותו
 וקטר תור סקרן נויי כ5 ע5 עליון לתתן נרכס מכנרצני

 ו6י
 יקמרו *0

 והותירך. )יא( ע5י7: כקמים 6טר ולכך יפנין גגפיס יסיו שין*ויבין
 לזנב. ולא לראש )ינ( חותר: *חס T1b3 רעב *1 רכס תסיס obפ"
 סיסיו נספסר סיס כי סעמיס מכ5 5*חד 5זננ %* מעסיס כ5 5ר*ספ4
 5ר*מ סיתנן כסי *י . סטנו נכנר 6חר 5עס חננ רניס ובטיס ע55ר*ם
 כ)פ הדברים. מכל תסור ולא )יד( : לעיס למאה. תהיהולא קטעי למעלה* רק : וכן סעתיס מכ5 נפחד עולס עד 5וננ 1ל6טעתס
 ס56ס י%נרכוח SQ 46ן סינפו תסמע כי עס 5טעלס נמסך מסו*סרטנ"ן
 לסר סךנריס תנ5 וסמל ימין "סור 5* וכלסר ומנותיו חסמםכלסר
 מכ3 סרת כנר *תריס o~olb *תרי ת5ן סקס ע"נ נעניז מנו7*נמ

 )מב( י תעמס 5* טפות נב55 סטננו ס5כוח נע5 כדברי וקינוסס5ות.
 ופרי ע5ן כ5 ס6טר סלוע 5טחנס סס ססו6 סרטנתן פ4 *הצלצל
In~vb*5 16" סתר וקור* ע74 סג* סלוע קותו "רם כי פייות 5ך 
 סופר וקו5 נטמנס ס5תטס ק% סמסטיע נעבור5555

 טרק רעס וקוי
 וקת נס ושן עד וגון וטסומס טנט*רס סתוכתות כי ודע . סמע4555

 : נקרןנסיותס
 כי סרטם, נתנ * ישראל כל אל משה ויקרא )א(בם(

 ליטר ססם5יס*חרי
 טבוניו ילכו 5* כי "o~b *תס יסרת% סמע עין קרקס סברית ינרי5סס
 שתנקם. לא ושכר ויין אכלתם לא לחם )ה( סו6: טחונרססכ5
 נטן מתיתם ליקר מ טמנו לויות עתודך יבר 6כ3ע' 3* סרטנתןפ"
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 התריהעלנצביםתעג
 נמעמס 6תכס סממיס . אלהיככם רח' אני כי תדעו למעןסיתס:
 5הס *כ5ו ס65 טסס לגני סנה' 6כ5תי 65 5חס כמו ~רם וקין .מנס
 כלסר ו*כ5ת' תסנירני נכסף  *וכ5  בוכת? 5תס 6כ5ו להעמיס כיכ55
 5סס טנץ6ין סעודך קומות תגרי כי *טרו ורנותי עסו. נכי 4עסו

 מעיר Sb נוסס כד סטן 5סס מירד D~D כי קומר עוד וספסר .נמדנר
 סגד51 נסדנר סוכו כי כ55 5חס יכלו65

 וסגורי
 ס*ר3ע" במנת 6נ5

 *מיכס נגנון עונריס onh 65טר o~O 15 6ת ו 5סס ונימר 4יסונקרנו
 עמן r~sh ס' סנס 6רנעיס כתינ ומס וגו' onbD חסנרו 6וכ5 עסוגני
 ונסים ניחס *ותם טקדימיס וסמו6ביס ס6דומיס סיו ססי* סעהוטן
 ועיקר ~נעם 6% 5לורך 5* 5חעכוג ו*וכ5ין טסס קונין יסרם גמיוסיו

 : נמן ס5סססטחיס

 נצביםפיגשה
 פוסע * שבמיככם ראשיככם וגו' נצבים אתם)ם(
 וסכ% 'יפרט כך וצחר oSnn סכ5% פירס וסרמ3"ן . 5סנטיכסר6סיכס
 כי ר6ם-כס ססס וסוטריכם וקניכס ומפרט וחוור מנטיכם וכ5ר*סיכס

 סי כ5 כי ר*סיכס נכ55 סס סוטריכס וכן סרקם סו* פנים ונסוקוקן
 יסר56 6ים כ5 וקוטר ותחר ר6ס נקר* סלינור ע5 וטינוי סררס 15סים
 עוד ו0~כיר סנטיכ/ססס

 סטי
 טש וסופני עלים וחוסני וסנריס וסנסיס

 טרוט עס 6פי כי ננרית 5סני*ס סטן סס וסניפו רנ. טערנ 5סס6סר
 ורנות" נסקס5. סנטרו כענין 5וכונוס כני *ו נריץ ינרותסעתזש
 וער יסומע נוטי ט163 כדרק טסס ניטי כנענים קלת סנ6ו שמןס*טרו
 כמו סמספט כן כי עמו 5סם5יס נ6ו 56* קותו סרטו קומר סכווכס6ין

 : מיס וסודני כליס 5חוטני מז ונתנס נרית 5סן כרת bSn %56סבי6רגו
 סכרת ויתכן . ססנועס סו6 סכרית 0רט3"ן כתג . בברית לעברך)יא(
 ססקריב סיני בסר כטסם כרת 6סר ר6סונס כנריכן נרית עטססעה
 : יס,כיל סולרן 5* 536 סטונח כ5 ומחלי סעס ע5 סדם מלי וזרקעולם
 )סו( נגרית: סנים סט5ס . היום עמנו פה איננו אשר ואת)יד(
 נעגן ע5יתס כמסר מלריס לסיקולי קנתכס 5נ נפסס סט6 וגו'. אתםכי
 . פעור 3נע5 )בסיתס כליסר נדרל ר6יתס לסר וטו6נ כזמון לסיקולי16

 וסזכיר 5סתפתות מטהרת סס6ס0 5פי . אשרה או איש )יז(ועטר:
 6נ5 כנת דרך ממוס 6חד נכ55 כולס כ55 51* וסנט וטספחסיחידיס
 בככם יש פן : וקמר סרוב. פחד מפני נכרית ינוקו סנט 16טמפחס
 טיפין ונ5נט 5כ"ו כנר סנפתס ע5 * היוכם פונרה לבבו אשרונו'
 וביט" ויפנס סיפרס עו' פררה שרש בכבס יש פן 16: . סיוםנס

 סיב כי סיוס עמנו פס ליננו 6סר כ5 תס רעים פרחים יולי*סנ6יס
 יכף כי 5ומר סמורם וסזכיר  יפרס מסרסיו כנר וסנןסורס

 0562 לסניי
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 התורהעעל כ(נש:1-י הטורפי'
 ננריכנ 63 וסו* סיו' %ניו סו6 יקטמו טמכס לסר מ50רס סנאיםכיורות
 0רמל'ן פ" . הצמאה את הרוה ספות למען )יה( : סולחונ56ס
 ורויתי כענין רוס תקר* ססנעס נפם כי סמת6וס עס ססנעס5?וסיץ
 זסענין נפסי 5ן obtj ככנין cb~5 חקר* וסמתלוס יטן 0כסניסנפם
 נכבו תג* כלר 05 סרעיס מלריס טטנוס ס6ינס סרוס סירס כפסכי

 מ% 5מ*ס ות0" ת6וס ננפמו יוסיף 16 חיותו יטבי ו0ו6 ת6וסק5ת
 סנכ מרעינו רענ טמניכו חכטיס סיטרו כעבין תח5ס 5ם טת6וססיתת ם)* רסוס )דנריס ותתקוה טנר"סונס יותר סעסס *S~e5 1 מסו*%נר
 נת"ווח ופסו יט5* ס"ס 35ו נסרירות ססו75 נמי סכתונ  יטרוזכך

 כס סרוגי נפמו יוסיף 5סס OhDS סי* לסר ע%ו וממזקותממרירות
 DS~ וי5ט* יתסוס כיס5מלס

 נו כפסו סמביכ ו65סר טטגו סנוב מסין
 כי זס בסון *סר ולנכס ר"מ כויס סורס ססזכירוקצי

 יוסיי
 ססו6 סברס

 *ינו עטכן . 5ט6ות כונס ותמו3נס ס5ט6ס עס ורענכס רוס סי66סר
 ונו' ספות נם3י5 56ן 5ני 3סרירות קוטר 56ן 5ני 5סרירוח טעסנתינת
 כסו כריתס בסון ספות פ" הספרדי יהורה ור' : לספות כסו סוך*53
 רוס בעבת כינוי ססו6 ס5דיק דהרי 5נט5 סטחנרך סיחסונ כ5וט' תסעסס6ץ
 טיתעס

~bD5 *סתם ככן וס" כרוס ס5רק ומנס סרסע ססו SD מיס 
 סק55ס. תפסיק נ135 נרכתו כי וימסונ נערנס ככרער כטו 5ט6וסרסע
 סכום PJDC1 מה ש מנס ספר כמו תוספת בסון ספות *מר *גרסםור'
 ססס קטען *חיס ס5דקיס נמקת כי 1Sb 35י סנסרירות לעקפי %ים"
 ימו וקני תיס מס מ מנוסס 6ח" *ני סרסע *ומר ססרסעוסיותר
 פ" ס' 6ץ יכמן 16 מ 15 ס5וח סן ימס 65 *תריו כתיב גן ע5חוט*
 יסות כן כי וחומנ סנסמית נפס נסיחת סרסע כמו סטיק נמתריס ססו* נעטר כריתס 5סון ספות כי *טר המדקדק יונה ור' . יכרתסיד

 6מ יסרפנו *נוסס ר' פ" . י אף יעשן )יט( : ססכ5ית נפםנטיתת
 ומחה : תסס *Pb 1 סקע 56ת . ההוא כאיש : עמן איריס עדספץ
 )ב( 6נוחס: ניח 5ר6ס *חד סס כי ססספחס 56ת שמו. אתרח'

 סנס6ריס: שבמיישרארם. מכל מסנט: 5כ5 לרעדה. ה'והבדילו
 ס' כסס מס כ5 5טטס נטמן וסול . וגו' האחרון הרור ואמר)כא(
 סס6ריכו נסנין . הנוים כל ואמרו )כנ( : וקמר וחזר . סז*ח 5*רןנכס

 פ" . ידעום לא אשר אלהים )כה( : סקרן טכוח נעספטיכדנריס
 "pS ולטה : משטס DtS סימג* 56סות נכח *וחס עכו bsrטרטל'ן
 יסרתן ע5 סריס ס/ 6ותס נתן ס5* קוטר . להכם *נוחס[ 056"]0'
 ונו'. אלהינו לה' הנמתרורז )כח( סתומות: כ5 סריס מעםכאסר
 *כסינו % נסמר עומס ס*דס מנסתרות סטפרמיס כ5 פ" סרעצ"ןכתג

 סנססרות כי סמפט נדרך ונרפס ע5יסס. 5ככוס ננ5וי מעומסוסכג5ןו
 טנסתרוח שן פי סמלות כמו *ותס סעוסיס מן סגסתריס ססט*יססס
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 התריהעל ם י ב צנתעה
 n~ae 5% עם נסס 5כו ושין OS mb/ סמעומ מסם סנסמרות סרןנקר
 SbJ~ מסני* וזפי %גנינו 5גו סזדונומסיכם

 מן סו%* מעשת כ3 לעמות
 : פיח קלס SSpns ס65 נמננס סכומםסורס
י וממטח 56ע ותמת פ4 * ונר אלהיר ה' עך ושברע )ב(ל

 ס7% *נכי 6מי ככ3 נקוי
 %מ קמר bo לעמות 5חרותיכס ננץ וכ5 כ4ן וחקנן ונניף 6מססיום
 לוות ו*תס ככמן הננץ 5ן כסו וננץ 6תס נמי *י . סיוס *תגסטלוס
 תתנ . %פ7 יכוי ס% 5נב7 נכ3 *14 מתסע וקמר 4 עסיעין5טסר נ* מ . לבבך את אלהיך ה' ומל )ו( : 5נו מסו* *ותגו וירכווכן

 רמות מיחס וברפס טן כי ס16ער זס ענין י(כחומס טן וגראססרענ"ן
 5סם סיסיס כר גן סתורת זטן וכ5 רמס *1 %יק כרלוגו 5כמומ ס%סביד
 6% נטנע 5י~ס נטע סנמקרס חסה סטסית ביטומ .6ב5 ננחירתסזכות
 וריתמוס סתעדס כי כקן מנזכרת סטעס וסי* רמוי סבוכו 5טס ס5נית6וס
 נזטן ס6יס ויסוג יתסוס ו5* עזטוד מ5* סו6 ס5נ וטון נ5נער5ס
 סר6וי טס עומס מסט סר*סון *וס מ5 תטרו o~p סיס ממרססו*
 חסר יטיס ויונקה חכמיס סיערו חסו ומפכו דבר נרלונו סט %*לכמות
 מובס  ולי [DD 63 נרסס סמק ממסעו יסות *4 מפן נסס 3י 6יןתקטר
 *ין ו5פ" סיכוי סטעמס נטנכו סכ5 נעמס 6נ5 חפן נמס יסטמ65
 כי ( וא ) : נחפן סכr~bn 5 וסחונס מנר גי תונס 51* וכוח 65נסס

 לפרס מנכון סרטכן כתג . היום מצוך אנכי אשר הזאתהמצוה
 כhS~ 5 ספנות כ3 5וסר 5ו סיס כן ס6ס סתורס כ5 ונ5 עדנרסלינו
 סנזכרחסעלוס

~bDS 
 וססצוח נלבון ספסר *עפ"י כי סמסונס ססי6

 שקת נוס סיער ומס *5סינו ס' *5 סנסונ קותנו מטכוס סי6 מלוסומנת
 ומטכס . ק ימיות מנר כתו כן כי נסנטחס רומז לווי בנסון Dh"ו63
 ס' *5 %ע תה% סעטיס גז ו*תס ומסיס נקלס (Tm יסה 06נוסר

 5% עטן ורתוק נפ)* מנר Pb כי פוס טלו7 לנכי 6מר כ3מכמות
 נפסס כוכם 6ה מיתמו ונ5ננך נפז מכס וזס . וכו' ט6וך Sb'1קרע
 היום בכם רמגידתעי )ים( . אורות סחורס סיוס וקנ5ו הלננסוימונו
 סוסין וקרן סמטיס נסס סב? מכנר *כפ'ע . הארץ ואת השמיםאת
 סתנתר שלתיק וכי וסכן55ס סנרכם סמן DnS נתש וסטות סחייסכ6ן
 : תרכן *חס ממיס לעכןנחיש

 וילךכשרששת
 4חם טפסנס סו6 ס5ך 5יס4 %מ פ5פכץו וסוכו ננרימ מעברו sbS סועדתן נתנ * משה לילך )א(לא
 שמבז. ומהז  4פ% על טרטרו )יפטר סרו% כמי )כמזם ימרתך5טחכס
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 התורהעיעליילך הטורפי'
 מר כ% שעו SD 5נתעס סיום *נמ מנס וכמריס ט6ס גן 5ססוקטר
 ס% ניוומ ססס מ ועת סטני תושת כוד 5נס ולין~קנחי

~wb 
561 

 נתוקפו סיס סטעס ולערצי . נטקוטי עטכם יענור ססס כיתפארו

~cb)
 יטרו ורמת" ODn)S. כוי כן 6מר 5חס נם 65 טכיד סכתה
 npSn ש י6ג מ65  גם ודך יס  וסיס סחכסס טעייכוח טטגוסנסתתמו
 סנר6מית . הזאת התורה את משה ויכתיב )ט( : נתכיו %ו5סיסיע
 הגייה סותת ססירס Db מקר* סכתה 6ע,שי טיש ל קמניכך

1YhIוייני וטפרס מתחר סכ6 סמי כלפריס "5יי טפר ע5 *5* "וסר 
 ובניהם )ע( %טס: עד ספר כ5 הורס דנרי *ת 5כתונ טפסככ5ות
 וס*נוח ויס*15 עטעו כי , ליראה ולמדו ישמעו ירש לאאשי
 כקרונים קטנים ao 56* אדיס יוכקי כזס qDO 6ין מ ויתככוסיניקת
 "סדו יומר ו5טכנ5ס לעתיד לריס ו5מ7ו כין יוסר ו%ן5סתחנ7

 ויריו_
 פרס"י ואצונו. יד( ) 5סני*יסס: סכל 5יתן ספץ ךרמו רנותיי6נ5

 טלוס bsJn 6תס ססס 15 6מר כיסר כי 5ור7 ויין סרמצ"ן וכתבוהזחנו.

 ס6מגס ועוגו 4רם ויתכן . טיתס חייג יכסס ו5* מתש% סיס 1*4סי*
1D1bפחח על  הענן  עמוד ויעמוד )טו( יסריך: ע5 וטכוס ננז  

 ומס יסופם סיסמכ טסס כס ענר ר5ס כי סטעס סרמנ"ן כתגהאהל*
 סס 5ך ונועדתי נימר 5טסס וסגס נכלמו. סו6 יסוסע *ח ולוסינוס

 סיס וליסור מסי* נמע5ס סיס 5י יצונע 536 מכפורת עכ5 עט7כנרתי
 נכר אלהי ( מז ) : עלו חופץ ס6ס5 פתח ע5 סכנות וכ5 ספנן %סכי b3S" ס*ס5 פתח סככן כסוד ויעטור 6סר כן. וגנן נ55 נ6ס5 לכנוס5ו

 יו6 *לסיס *ותו 6נ5 כן וקינו סרמנ"ן וכתנ סכן. טי פרס/"האסקי
 ידעו לי סנה' כעבין יסר56 56סי יקר* סגכנד ססס כי ססיDb3 6כר
 אין כי על הלא ההומם כיוכם ואמר ( יד ) : T~ho 46י טספט6ת
 עתס *ת וסתורו ככנין גמור וווי *ינו סרטכן כתנ בקרבי.אלהי
SJbיח( : סס 6סמיס כי ויכירו טכוס ע5 היתחרטו נחספס סרסור סוך( 
 53נס מסרסרו נענור כי *מרת פעס טסס פני* אסתיר הסתרואנכי
 חסדי 5רונ רצוי סיס סרעוח ט65וס נקרנס *לסיס 6ין מ וע5 מט"ומ
 אשר הרעה כל על Db~: וזכך בע"ז מכפרו כיון ויכעס סיעזרסססס

 סריסוו פניס כמסחיר 5י עמס פנים עון יסתיר כע"ז ינטותעשרה.
 סג*יס פני בטסתיר סטיו רק ורעות רנות נרות ויטנ*וס רחטיופני

 . ונו' vnDhD 5* 6ויניס' נגורן נסיותס Dbi נס 1*9 נסבטתפויעמוו
 סגזכר כמו סלמס וחסונם נמור וידוי מנזכרת סחרטס ע5 סיוסיפועד

 השירףה את לכם כחבו ועתות ( ים ) : %6סי7 סן עד וסנמ5טע5ס
 עמו עוטר ויסוסכ 5טסס ליוו ספסט ור7 סרמנ"ן כתנ .היארע

 סכקר סו6 סטסס ימריץ גני 6ת וי5מדס משס ויכתונ טעם חסורולס וקורי
 סו6 נסוך סנטר כמו עטו ט5מד סיס יסוסכ ונס "טדו ממכו מסגוכי
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לןילךתעו
 *וחס וקור* למטס ס*וטר סידינו כ5 סז*ח שמירס ופ" . נון 3ןישוסע
 סמיריס כי כסירס נכתנס וכן וצזטרס במירס תסיד י*ערוס יסריך כיסירס
 כי . יצרו את ידעתי כי גכא( : סנכימס נמקוס יופסק 3ססכותנין
t יוכתי 5* 06*ן w G  ויהי )כד( : סיום כד מכסו מס יעתי נגר 

 ונתכס סחורם כחג טתמ5ס כי סרטנתן כתג . לכהוב כהמרהככלותה
 כן ובחרי *וחס עשו *גי 4סס *טר ע6 5סכ5ס *סר כקמר5כסגיס
 סוסון וסכס גיוס נו יסרבל נני 6ח וי5טדס "וחס ויכתונ נסירסנ5טווס
 5כסניס ליוס *ז סתורה נספר סכ) 5כתו3 ככלותו ושי סתורם ע5*ותס
 טכס וזס 5נרוע 51* לסוסיך bS כ% נו ינכו 65 עעתס כי נברוןטויח סיס* 6)סיכס סן נריח *רון סלך *ותו ומטפס סתורס ספר 6תלקות
 סנרכם וזקת כי *נרסס ר' 6טר כן וכ5 . תוטס עד וגו' ככבתויסי

 ס*)ס י~ר3ריס *ת ויכנר ססס וי75 נקמר %מר 5סע)ס 5מקומססוקדסת
 ובז יסומע נדנרי 5נס ולחזק עת מסו* 5סוויכס מנע כ) Sb ס5ךמקז
 nsb 6ש יסר56 נני *ת עסיס סמירס מכתנ עמרי כ4 דחק .נרכס

 סכסכיס וליוס סתורס בטפר כתנם ססןרס מת 56 לפניו סס3י*סיסגטיסס
 נשרון מונחת תסע nbio ססירס מגס )וסר סוס סחורס ספר 6תלקות
 סמנטים זקני כ5 סיד *14 סיקסעו וקטר 5כד מס סיס מ סשרסכס

 כ5 6ת וידבר וינ* נסוף נחמר ק מ כמסם לכספו ומכסוסמוסריס
 סעס כ5 146 ונוסעו כן סכסניס עסו ומנס סכם פוני סז*ת סמירסדברי
 וכמן פיו ק )כמוח נתחייב ופז סכנריס סר *5 ע5ס ססס Db 4"ול4
 1*1 5כסנ" סנפן מספר נסוף 6ותר4 ויכתונ כנרכס ח6ת 6תסשירן
 וסעס סנר*ת שרק ט% ס5ס סספר ונתנו *ותס פיה מס סכסניסכסו
 : נתורס סימור כסדרסכ5

 האזינופרשת
 הארץ* ותשמע ואדכרדה השמיכם האוינו )א(לב
 ונדות ע5 ועט . סברן יום3י וסברן ממיס סוכני סמ,*כיס סמע"יט

 וקרן ממיס ססו* ומנכון . יניס סתתן סברן וכ5 ססממיס ססו*סטטר
 יהוסס סמעו וכן לגבוס וכוטו סקייס נכנר )סכ7 ספסוקיס סדרןטממ
 6סר ושערס סקרן ע5 וסמיכם ססמ" כ) ס*1נס *טר וטמס ס'. רינ6ת

 סקרים נדגר נופל *וגס סוסון 5פי *רן וס*זילי סמיס סטכוכסיפון
 %וז קרונ מסיס ויסוקס *ונס נסס *מר 5סמיס קרונ מסיס וממס5"וס
 יר *נרסס רן פ" לקחי. כממר תגרוף גב( *~נס: למון 03"מר
 י אמרתי כמל תזל : 5כס נתתי טונ 5קח כי כמו לטורי פ" לקחיכמטר
 ס% וסטר כס) ךנריו סיסיו ממס וסתפ55 סכנו*ות כדרך 5תזוק סדנרכפ)
 סמועעוס נקנות דנריו מיתמו ומטכס סקרן *ת סרו' "ס כי ריקםיסוט
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 התן ,להאזינו הטורפי'
 תעה

 כחס פעלו. חמים הצור )ר( ו5ס5מיתס: 5סו5ידס נקרן סנססכמכסס
 טעסיסס בענור 5יסר*5 ס*ירכ טס כ5 כי מסודים נ!ס סתחי5 הנרססר'

 משפפ* דרכיו כל כי : סככנד ססס מפולס 5נד מסכו SDDS' סי6ליסר סלטרכו נעבור חסר טפע5 כ5 כי הנרסס ר' כתג פעלו. : ס"סרכים
bSnסעסשס שתנו סננר*יס כ5 6נ5 *מך טאפט ע5 מס רק שתנו 
 . אמונרה אל : סחכמס כפי נננורס לכחדו ססס וטעסס 5ורכיססכפי
 : *תר ומץ טקרס סי6 5ננוריס נגורס כ5 כי nDb גנורח % ש לנווסו6
 שהת )ה( עו5: סיעסס יתכן hs ממונס 56 מסו* מכיון של.ושון
 סקרנך כד 15 *וחס סתת טושם סרטנתן פ" . מומם בניו לאלו
bSסטעס טפרס . יפתלתול עי!'2 ריי : גניו כון ס6ינס פ" נגיו 
bSn*נו ינ* ו5* 5עו5ס תסיס סו* כי סנור מעלת נספיק תסוון נ 
 נבל עכם ( ו ) : *ויניסס ופגי *ותם ספסחית סו6 טוטס *נ5מסרון
 D~p)bl כתג וסרענ"ן . וטף 5סס מעסו סטונ ססכהו פרס"י . חכםולא
 פין "obS ט65ס נו ספירס תנול ננול מן כססו *וריית* דקנעותרנס
 נמס יתעכסו %* מתורס נעסיית סנ65וכס

 פסו"
 סיסיס. כ5 5סס 5טונ

 טונס מכוסס יעלי וקפי ג5נ. עכס bSI נטפיס כ53 *מר 6נרססור'
 סיטר וסו* ננ5 נקר* עטו מסטיב 5עי רעם סמס5ס ומי נדיב נקריהנס
 וכבלס סכרט5י ננ5 כ5 *מר ולכן סחט סו6 כ4 כזע 5נג5 כור יקר*5*
 סטטוס כ5 ותת הגמדו ס15' *סר ולכד עטו סספרנ לדוך רכס סגמ5עטו
 מ ידעת נסס 651 . כונרו חחי רעס סס5ס ססו6 ננ5 כס . 5כסמעמס
 * וגו' נו תפכי טס nbw 06 סנה' כענין 5*5 ו5* סרכס יגמדו5נפסס

 כור ניעי *זס נכי המשרוו עפרסיס ש . אים בני בהפרידו)ח(
 עטטיס סנעס *רכות . עמים גבולות יצב : סקרן כ5 מנפלסספ5נס
 ינבל : שר מסיס שר56 . חמורון ויורסן )סו( י יסריק בנילנספר
 סיפרו ססס 6ת 5ת55 סנרם *נרסס ר' פ" סרטנען כתנ . ישועהוצור
 טומר lyhl הט6שס טספר סערין כמן ושיכו שלסיע. יוכל hSnנגוש
 פי' כשר וסנכט . ססס פני 6סתירס וירט/ כוד נסס מועמס ונקטםעונם
OS~DSנסנור סנריך י5וס סנטם *סר טונס מתח רכס שסקוס סננ5ס מ 
 וספלך ננ!יס יסיו סלור עכונד' 5תס ויסנכו טו2" יסיו דוריס נעונדס כירכ נטי רק נעניתו סלק קוטר טוסיעו ססיס נור ונמחסנתו נפיו ויננןוריס
 כננות %ן מוסר י(רמנ"ן נתנ . ובנותיו כניו מכעס )יט( מעסיס:5כ5
 רמז bSb נב% וכנכות סנניס טזכיר 5כו5ס כי ק 5עסות דרן סרקטס
 מ 5יגעיסו 11hD גדע ופסעוסס סנםיס רעגנ התרנן טור שש כיסו*

 : ירסיס נדנרי טפורס %סר ס*נסים טפתכם טן ניוחו נע" (mwSסי
 5נו 56 ססס וייסר שברסס רן כתנ . מהם פס אסתירה ויאמר)כ(
1*Sb פני *מתירס פ" 6תריתס טס *רקס ססס פכי יםשרס סט5*מס 
 ולרקס כפססו ססו* ויככון . נ*תרונס יקמו טש רומס סמני נכשועמס
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 התורהל ך לנשמשןתעט
 *נרר(ס ר' פ" . רעב תזי )כד( : 5ס5 5ר כ*0ר 3*חריתס ידמוטס

 כעו כוץ ]רסי[ שולי . ריצף ולחתמי : )*תוכ* לטו* כסו רעגסרוגי
 עיי ויו רע3 וטס סרעיס הפריס דן מסס וסככון . fw עניסו רמץהכי
 רמי ולסוסיכעג

 ח0כל טחת וחרב מיס נסטר ומן סדכן זס סריי וקטנ
 * טס*ויר סנסר סיתחטס וסטעט רספ" כטו רסן פ" יסיס ורוכס .חרב

 טרירו' ערירי . ר(כרחס כעווקטר
~lbs 

 מימטרו ונכנק נסקוס מבמיחס ופירופס 3סיפרי סוככיו כשר טורכד'eSD מסי* ולדעתי פקס נכ5 6פור' סטוקןקיס *טרו .סרטנה כתג ,אפסיהם אמרתי )כו( יוס: כערירי כטו
 o~lpn ישע 1ל* נגויס וסקר מס 5סס שקר מ5* 4טר מס *י גסעריסי
 סנבטיון 5ו קורק סחבטיס נחן לנסר סג4 סס03רס שנסרת לזלות ורופןפיס

 מ*נומ *ס3יתס מחריו ס6וסר סכנין לפי לפרסס ש מ *סמיתסופירוסס
 כי יורס י(פסוק טוס סרטנתן כת3 . אגור אויב כעם לולי )כו( ישרם
 סנדול סטו 3ע3ור רק טידס סנלס לסס יסיס 6% נכעיס וכר לסםיפש סל* וכרס טטנוס *סניתס *וסר סספסוק *נות עות חטס עכסצגלותס
 סצמיס כל כי 5עמיס כוחו יסר6וח סרונס מפני 5* סוית 3טעגסוסטכם
 ס*דס נרי ממס כי סו* סכרין *גל 15 נחש ותסו עקפם נגדוכקין

 חט6ו וכחסר לסטיב 16 לסרכ נידו י(רסות וסס נורקו מבכירנחמתוניס
 נסותות ופירסם לממו סטיוחד סוס סעס רק כסקר 6% כ5ס טוכפרו

 נוס תודכ ס*דוניס ושוני ס*5קיס p5b~ סו6 כי נ0ג%ס סעססוסופתית
 ו6מ שמוחיו *ח סעטיס יפכחו וכרס ויצנר המונ 06 וסגס סעטיסלכל

 כת סיס כי יתמה *וחס קמר הדס ריס נרכס עון יסער ו%טכסיו
 3טלס נהדס ס3רי*ס חמש ומנס וענר וחש וי(עכנימ סטז4מסכמום
 ססש סר5ון עדין רפוי כן וע5 נורינו *ת יו"כ נסס שתר מ5*שסרי
 סס כי סיעים כ5 15נס 15 כבקיטס מלפניו ר5ון מיסוס סעצ)ס3ברי6ת
 וכ5 כעו ן' יין מ טכס וזס . סכטש סכל *ותו וסיודכשי(קרוניס
 יכטדו ענדיו סס כי ויזכור עטו סס כי נרמטיס . 5סס מקכיר ה~תמענויו
 6י)ו פי . חכמו לו )כס( : וססעני ס5רוח )סט) כעבדם 3נ4תס4

 *ז עוונם נענחי )ימר*ל ותת כל פכ5 רימס כי סיסמלו סוס מנויתכעו
 *יכס מנס שכילו פ" . עוונס נענור גסס ססס יעמס ק כי ל*חריחסעינו
 מיסרו *מד רדפו טתחלס "יכרז כעי 6י . שרש SG *ש סטנו *מדירצוץ
 כחג . יאכלו ובחימו חלב אשר )לח( : מכרס 5וס ועתס טטנו*ש

 סכמים 5561 רניס ססו6 )*לסיטו שתו י6כלו רוס רסון *סרי(רענ"ן
 הוגש. אני אני כי : מלס עסיס . ראו )לט( *סר: 5כן . ססרגש
 עלכסות נוי %טמות 5ס5י5 ככנוי וקין לעמר . עמרי אלקים יאק יימו
 סו6 *כי *גי 6טר 6נרסס ורן . ולרפוס יעחון ולכמות 5סעית רנוניכ5
 ינ45 סס onib בחש וקני Sh~v *ת ססעתי 6ני המגס 1)6 סו6 *ניפ"
 סנ6 סכות מיי כלמה ספסוק טוס כי *טרו ורניס . טייי *תכן ט54ורץ
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 התורה על הביכה רז(שרצ הטורפי'
 פ

 : ויען ~S1b טוריך *סר וכן *תיס כ7 ו*חר *טית ממקס פיסטרימיין
 1*"1 מסר מסו* קוטר ש *נרסס ר' פ" . עמו ארמתו וכפר)מנ(
 פין דעתי וקפי . כסו נכד תכפר סטן כי וסתם . חנטו 1DS~bוסטעס

 ע5 יכפרו וסם נגויס נקעס יעם Sb~Pn פ" עטו סי שעט ע5יספר
T~bוכפר פ" *ו . יכופר 5* 651רן כסו נס סמפ7 סרס נענור טרש 

 סט5חטות סוף כ5 יתזקקו Db" וזל וכפרחסו כחו %עתו יטמר%טחו
 *מר סלח סמההס וסנס סרטנתן כתג . יטסרוס שר*5 וסנס נקרןוטמרו
 נון. בן והושע הוא )מד( תתרסס: סוף עד וכר *טת 5עד ננו%*
 עע טי מ *ותו יודעים עא.56 סכ5 נמס סומע קרסו *נרס' רןכתנ
 עדכ: סורם תרך ינדס סועד קרותי 06 כי יסוטע סטו טסססקנס

 הברכה וזאתפרשת
 מונחו האלקיכמ* איש ךנו' הכרכרק ךךאת )א(לב
 . %יגס 5סס דינר "סר ת*מ יכקנ ססיי' 5מ נוזלת ופתח .קיעת
 ספסקמ וטטקום *תכי לנרן גי כיול* %ס עתיד 5נגיו שטר נטדרסוגיתה
 . נא ספימ ו" )ב( : וזקת פתח לנרכס ממס סנ* ומון טתתע סו*טמס
 וסזכיר 5קי5ס סחוטת רכו ס5* תור' טחן ע5 רנות" מדרסו כטו סרטנ"ןכחג
 סכינתו 5ילמכין סתחי5 ססס' ב6 טסיי ופרם ויתכן . סקנ5ס כפי 5קנ5סרכו ו5* מוטות 5ם% כן נס וגג5' 5קנ5ס טסס פחד רכס ס5* 36רסס זרעכ5

 כ5 סים ומס סיני סר ע5 סכנוך לד O~D '5nDDc כסת5ק' bS ומוגניסרה
 יומנת מכן ס*חרונות לוסות לו כיסכו  וכלמר ויורך ע51ם טמס מסיסזמן
 סךנרות כ5 6 סיו וממס נמסכן סכנוד סכן מטסכן סוקס וכמסר ססס3*ס5
 סר*סת 3טסכ טסיכי נסורס *חרי כי . לסו משעיר וזרה : סעדבר ימיכ5
 עם סיעור סיס ו5* ונחסום סטרנ5יס ס5ח וססס פתרן נכונר מעגןסכן
 מס כנקמר כסו סירנעיס נסוק עסו נכי נננו5 מכיר *5 סנתזו עדטסם
 סיס מפכי ננוסס *ז וסנס . ונוי יץ 0עסס נכ5 נרכן *5קי7 י'כי

 עטף ממעיר ושמער *וחס וליוס *נ5ס ימי וסלמו עולס 5*ור 5ססססס
 . פארן הופיעמוד : וכונ סיחון *רן 5רסת סימלו 5סס וקטרוטו%
 למדבר סכנסמס תחלת כי פירן טסר פגיו לטלור עניינם וסס נסססנסתכ5
 נטדבר לרופס סס סס לרנות כ5יסס סופיכ וט6ז פקרן סטדבר סיססגנון
 מימינו קודש מרכבות ואתה : מופעת רסעיס עלת ע5 טלמוןסניו5
 מפערתו טימן *נ5 עלון קדומי טרננות ע4סס ע5ס פ" . למו יתאש
owoאש ועשו: ססס טיטין רק סנזכריס סמ5*כ" סו 651 דת *ם 5סס 
 וע5 פנ*טר כג'נין סדת וססמיכס סע4וניס *ם 5סס מסוקס פ" . למודת
 5קר*5 *הנ גס . עמים חובב אף )ג( : סנדולם 1Gh *ם סרקךסדורן
 סס ביעץ-. קדושיו כל נעטטיד: 3ניטק *חריר כעכיז רסיס עמיםססס
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 ל הברכהרןאוצתפא
 . סקרון סבעוח תוניס 5סיותס *5יך ססקרבתס 5וינכי

 השרכב"
 כי כחב

 ומסמ2יוזומו 5סהנ**  נחדר חדר מענק עוני. נחורי 5טסון מנזרתחוגג
 כי כקופר ימר56 קדותי כ5 עטים ומסתיר מתני* נהיך *מס נסופירוסו

 כתג לרנלירי הוכו והם : נידו יסתירס וסמם קדומים כ5ס סעיסכ5
 וש רנ5יך נתון סו5כין כ*5ו תון מרסון *וסר ש חגר ט *ין *ברססר'

 הכס נכ5 טומס ססס פ" לרננך סוכו פ" ס"* גמקוס סתורו כי*ומר
 ע5 דנרי7 סים* מדברותיך. ישא ת5ד: קמר 2כ5 6הרי7 55כתנמוגר

 16 רנותיי דרסו . יעקב קהלת מורשה )ר( : תמין נססספתיוויסנס
 ע5שס רביס סיקרים לרמח קשת *5* יעקנ זרע *ו יעקנ גיח*מר
 o~Q ע5 סנדקם סנרים וסס ע1סס סנקס1ס ופ5 5סס טורססותסש
 סככנד ססס ע5 רמז סרטנן כתג 6לך. בישורון ויהי )ה(לסרתו:
 5% סעס רקמי כ5 ונכספו ימריס גסיותס ימרי5 ע5 ט5ן ססשסכוכר
 מתורס פסיד יקטרו יסרבל כי עע5ס 50 פסחן עס שנוק יחו יםר56סנטי
 עד עף ימרתן קס5 5כ5 ירוסס תסיס ממס 5כו פיוס*מר

~ 
fSn) הדס* 

 זקנינו ישיכו נסתכסך שר56 ע5 7505 סמם סיסיס כן גס וייסרו5עעס
 סועים ושחכו עלינו מלכתשו קנקנו ימד סכלנו שר56 סנטי וכ5וסוטרינו
 הסס מטיס. ס6צת ע51 קג5ת סי* תו O~DSIjS ופלצותו תורתולמסור
 טפר מטיס נסלקת סעודם מג5 נפרט ספי ומשת נכר סחורססומר
 סטיס שכות ק62 ר*סשס סס מ ורמזו ט5ס סתורס נכ5 וטיסגע"ז
 סקנ6 שם טרי קנ1 וסחורם 66% שר*5 ע5ן מסו* ורמו סגטרסמפי

 נ*;ר סמלן מטעס ~cis יסר כ5 ולעמום נו 6ש6סין זרעס וע5ע5יסס
 טפס ויסי ממס ע5 *ותו ע"פ . וצמיגו וכעכנו 56ינו תוגר Db1*טרו
 טויו טפורסח סחורם עס ריסי סססעו עס רקמי נסת*סן פ5ןנסתרק
 ס5 פסוק עס להברו ברין זס וקפי סנטיכס ריסי כ5 *5י סקסית כתעוגן

 סיס blQ1 יעקנ קס5ת 5כ5 מורמס וייוחס ססס 5נו לוס תורסמעלס
 נדו5 ט5ן כי ומלותיו סנריו 5ע0ות 5גו ורפוי יחד 0נטיכו כ5 וע5 עלינוע5ן
 : 750 נשורול סכזכרת סתורס ויסי סתורס ע5 ט5ן וי"ט . ע5יגו סשומכס
 ורייס ממעון טסגט יפכור סעונדיס כי פעור עון נענור מטעוןסזמר 51* מנכור ססו* נר*ונן סח5 *נרסס *"ר סרסנ"ן כחג . ראובן יחי)ו(
 נדנר נמסמס ספחו 0סס זס וסיס סמני נסכין ממפרס מחסרו טמסענר
 ועוד נטגפס סמחיס מלבך *י י"נ חסרו עדיין מסרי ר*ייס סהסרון*ין רכסי ולפי . הסמפרסיס רס"י דעת וכן וסיקס סיס ססוכס כי וספדפעור
 לפרים ונני *לפיס ס' הסרו נר נכי כי קלת הסרו סמנטיס מט1 גסכי
 ומן נסס סופטיס זיינו-ס וכ5 סמנטיס מכ5 נסס ססש נר6ס סעסריסי כ5 קח וקוטר פעור 35ע5 יסרבל וישד ס*וסר סכתונ כי ועוד *לפיסס'

 סזכיר וסיעור סנט נסי* 51* 6נ ניח נמיי סיס כי ר6ייס *יגוממוכס
 *בירס עדת 55 ותכס  רסן ותנ5ע *רן מפחח נחמס ו*נ-רס דתןענין
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 התורה על הביכה רי14רנ הטורפי'
 ב

 ci'Sn1 סעס 3כל תטדס נקרן ויעמסו עס פעור 5נש ועמנווסוכיר
 סנלטדיס כ5ו סכ3ר 5blr'D סנט ימחס 51* מטעון ט5נרן טסססיטנע
 הצטידו פעור 3ע5 *חרי ס75 6סר סיים כ5 כי סנפיר כסו פוער5בע5
'7t?ib- 56קיכס נן' מנקים ו*תס שמר כ5ס ע5 סקרנן-וסנ~רש 

 . ונרכס 5סס ונתנער נמרג4ס וחטרן סענ5 עתו כ5ס ומכס ערכם 5*ו5טס
 6טר וכן 4"ג רק שר56 נסנטי טונס 6יכו )עויס ייכחש כי בעיניוסגכון
 כ5 יעקבבברכת

~sb וסזכיר י"ג מזכיר יעקנ וסנס ונסר מניס יסר*) סנטי 

יוסי
 רננות סימר כטו סנטיס נסני יומך ומזכיר רקס ועמס 6חד נסנט
 סליוסו מכיון מפכי ס6חד ובריס י מפני זס וסע מנסס *5פימפריס
 סוכרך סקרן וננמ)ת ונדנ5יס סמזנח נחכוכת סנטוס סגי )עסותוסקנסס
 וסח% T~bo סמנהעס יסוסע למזכיר ססולר7 ועוד ננרכתס סניסיענותס
 רלס וסנס טענו סנדול תחיו למזכיר ם נס סוכרן סקען מפריסמסצט
 דן ~כי )מס לרנון קרננוחיו סיסיו יסר56 כ5 יבורך סנרכתו כי 5וי5נר7

 מזקות י"צ כנגד י"ג bSb סקוס נכ5 סגינן מסמנטים 6חד 5סס*ירוסולקך
 סקרן נח5וקת מטכס יחזק56 נח5וקי חר6' וק סנסיס גסני יוסקסומר 5* 5וי סנט סטנם עונן וסר נריזיס נסר וכן נסנס חךמיס וי"גצרקי2ב
 )וי סכר סזכיר נעיר תולמות וכממוכס 5וי שניר ו5* סנסיס וסכייוסך
 13 סיס 1)* גדול סנטו סיס ס65 ססעון סנט וסס*יר סנטיס 4"נ רקימנו os~s *5 כי *חד יוסך סער 6סר 536 סנטיס וסני יוסך מנס ו5*6חד
 יחנרכו וסנס נשרתן וספילס ניעקצ ח5קס *נ5 סרעס יעקג 36יססנרכת
 וסקדיס סקויס נרוח סיתס סנרכן וזקת סדר . סמנטים ס6ר ס3רכחנס

 ומסף סנכור סו* כי ועש נר*מוגס נח5תו npS כירקונן
 סתפ~

 מ65 עקיר
 כי יסורס כן וסחרי סגכורס מספן ננרכתו 15 נחן "כ7 נחטפו סטוימתס
 וסו* נ6רז סר*סון סנוח5סו6

 *והו יצרך נס *סר 5מ5חמ' נתח5' סעוף
 נירוס)יס יסודס נכי כס סחוניס קוי כן ונוחרי יסר*5 צרכנע-כו45ך52וסנס
 יסרס נכי עס נח5ת' ססיח' ננימין כן ולחרי )רסק קרגנשס שיווגס

 נניטין נני טטס ויע5 סכ*מר נח5תס סיתס כן מ יוסך נני ק"הרי סנטוס עס יחנו וס5ויס ננימין נכי עין יסרס נכי נין שסמ"קררוס4'
 ס"ס כן ולחרי יומק נני עק יסוד' נני ניו נור5ס נ5bY1 513עספמותיין

 נורמז נפ5 וכן יעקנ ערס כלסר 5יססכר זנו5ון וסקר" י(נבירות נניקברן
 נני 3יר7 ולח"כ ימסכר קצני מרציעו וסגורן אעשן עגי סמ)ימיסערן

 חוקיותן עסןר אסר שפתל קבספחות
 )כ) נד וסקיי' Sne oo)n וסו*

 הכליצניו נונק סיס וסו* סטוקדס רעשן נגי עס תחוס גחלתו כי סמפלע'נר
 סייס סימק 5כ~ס יעות ו5י סיחים *נרסס רן פ" . ימות ואל ראובןיחי
 טחנתה ים מא מספר. מתש תהי ויטוח: קלונות סניס לחיות o~bתן
 י% ספירס"י כעו נכון רוטר סרטנ"ן וגחנ . מעט סו6 סיסופר ערסכ5
 פקעיו וינגס ~O')Dl טכ5 63חד סנטו יכרח ס65 יסות 651 ניסר56רקונן
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 ל שבשכהרן(שרןתפג
 סנדו5 וסלמס פטלו יגרוס סל* כליסס ססתפלל לכולס ימר*ל 3גי3טספר
 *כמץ סכ5 טחיו ההן . סטו 5סמ-ית *3יו י5וכי נח%5 לניו כניוסככם
 נטספר כסו אסער המן . נחט"ו סמנם טקגת 6פי4 יגרס  ו)* טסיזה
 רכיבן סיסכס שר56 טספר סתיו סיסים נסי *י . %יס ניט לזכותכמו

 חסומך 3עברס ר*הן יגזי סקרן. כיצום כ) סז*ח סנרכם ויצע סנטר.כעמפט
 וי5 . תירס חרנ7 וכ5 כטו יכולתו ול* סיתננרו פ" קרע נכי גפני5ע5חמם
 נטספרס 65י5%יסס סיחורו עספר טתיו ויני . נט5חטס עסס יפ5ו ם5*יטוח
 *נ5 קרע סזס וספי/ . סוס נכנין מנרו נד נירק וכן 6ים טפס יפקד%*
 * ליהודה וזאת )ים : יעקנ נרכת מכין ססס נרכת כי נכון יותר סר*סוןפ"

 לן מטע עוד 15 וסוסיך יעות %* סיחיס %סודס 6טר וכן 6נרסס ר'כתג

S~pסיתפ4 סזס נכרם נתחייצ 5* כי נכון *יננו חס סרטנתן וכתנ . שודם 
 וזאפ כפסוע סו* חנ5 סנטים ס/ מ6ר ע5 כן SSDno 65 נבסר גןכליו
 מפתח 5פי נחייס נרכן ס5כל סטפרסיס 5סס *53 . 5יסודס צרך למרמנרכס
 ם16 טספר עחיו ויסי 5ט5חטס כסי75 סיחיס נרכו "כך חח5ס יוסףנם5)ת
 יסה מברכס זו נגס ויסרס וזבת 6טר סבכן ספיר *חי 6ים טכסיפקו
 06 סמ5 סו* נס כי 5ט5חע' תדיר ויון* נשיו נגר בסר סו* מ%סהס

 נ5*ש . ייסודה קול ה' שמע : נרכם 5*ותס סו* נסייס?-דחוי
~DnSDS ע5 תפלס *1 . סמחנס 56 תביאנו. עמו ואל : נתח5ס יכסס סו*מ 

 15 יספיקו לו. רב ידיו : 5מ5וס מיחזרו 6וי3 נקרן 5ע5חמססיו5ייס
 *וסר וש . 5נ7ו יתל ססס כזרת זו5חי קותו סיכיר 5עי 5רי7 וליןידיו
 טגזרמ רנ ונרקיס כסן *ומריס וים . ונכדו 15 ירינו -יו טרינסרסון

 וקטר סכנכני 56 סריסונס 5ט5חטלץ מרוטז י(רמנמן וכחג . וררוויסררוסו
 ננחמה % סר*וי מן יותר רצות ערלות ססס ויכבוס מלריו מיקח )ו ר3ידיו
 יסהסזח5פו-גי 3מ טחנן סכ*' וסו* *חיו והטעון טנח5תו תינחלרוטז
 כיסטכון

 ססכק נני וינחלו עסס רנ שודס גני חלק סש.

 קנת-

 נתקלס
 *סר %י וכ5 פירצתי . אמר וללוי )ח( : יסורס כס נרטז מסכון[ נניומניר
 ממס סשזכיר נעטר כי דשתי ו4י סרטונן וכחנ סו*. *תי 5י לטריכסו

 ססנטיס סרר סס ס~כיר hS1 יסרס S~p ר6הן יחי ויסורס רקונן מסננרכתו
 וקורל לפכיו סם3טיס סיו כי )וער ו5נניסין עלוי t~do זס 6טר 5כ7ננרכתס
 *ותם נרן וסנה סנט 5כ5 וכן וקוריך תוטיל וקוטר כ%ו כגניו וטסיך55וי
 ננסיון *ותו מנסית *נרסס ר' פ" . במסה נמיתו אשר : פכיס 56פניס
 עטי חת דופי נו (b5D 651 קותו נסית .6מר נכPDn 5 סנט65ולטכס
 ספסוטו נטסס כי י(פסט 3דר7 ומנכון סרט3"ן וכתנ . מכנסתו סכורערינס
 ססס וינסו יסר56 נני חטפו כ*5ר נעסס נסיתו *סר חסידן 65יםלכעס ימי ו6ורי7 תומי7 וקטר גרכו כן כ5 נרפ-יס סמם נו ניסו *סרסטקוס
 ובכעס bib pD~O ס' כ5 סנוע7יס סכדס נתוך סיס 65 וסו* סטשע5

 סיס סרבתם נענור כי יסרס) 50 מרינס מי כ) ותעגיססו  תרינר(וספנית
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 עלהתיגפד הביכה יזככופייהטור
 צעצע מ סכם כפני סיס סחט* מ רומז נסס סו6 ססע5 651 סעונסעליו

 סמא נסת5קס סטי מעסו טס לכסוח סילטרכו ויסרן טסם חסנוטרינתס
 ש ופין . נעערס 5מסס וירע טהזס עי כ5 ויקליפו סנה' וסו6 עכסנכצוו
 3ני רבו cb" סרים ט0פט 15 מסלמת ירעי *ת ס' רינס כפו .חריבהו
 6ער גי נשלם דינר סתמה ומנס . ס' *תי5ר*5

~SS שע? סימו 
 הכלריס 2כנ5 לוחו סניסס מסנט נכ3 כן ותתרי טסס חכרד 65יםו6ורי7
 ר6ךיס פסס תמנע כ5 ע5 . משפטיך יורו )י( : *ער מ וע5ונכונר
 חילו. ה' ברך )יא( טסס: סכסניס קטורס וטימר טספטץ סיורו5כן
 סנט תכריתו Sb כענין סקורם 56 ננו6ס ימעטו ו*5 סירנו סרסורןפ"

 5יטימו דנק וסו* חלס כ5 וקת מרסון נכסוסי תרנס ו*וגק5וםסקסתי
 ופועל : מעמרת מסיי נקטורת רנותינו סימרו כמו תעי ס' נרךקטורס
 ידיד מסו* ננימן פ" . ה' יהיר )יב( : כ5יסס יקוטון מסר טן 6נרססר' פ" יקומון. מן ומשנאיו קמיו מתנים מחץ : סקרננות . תרצהירט
 ע5יו חופץ ים" וסיס מנזכר סמם ע5 פ" . עליו : 5נטח נערלו יסכוןמ
 מדרסו 5מס רומז . כתפיו וכין : 6רט נתוך סכינתו וטסרס סיט"כ5

 שכון ריסון נטקךם  טקיעיס 5ם5מס ס155 סכעו)ו גל ורומז .רבותינו
 סני ניח ע5 ולמר . ס' בית 6ת מ65 ס' וכנוד סניט' כענין כדיוכבטח

חופי
 ונין . ע4ו וטנין טכסס ס" רק סכיגס נו סרתס ס5* סיום כ5 כליו
 )מל( : ס' כס6 5ירום5יס קריו סמול גיוס כי סמסיח קמות סכןכתפיו
 OSD~ סי* וע6סר סטטו' לרן ומסגד פ" ומליארד. ארץודצמבר

 כי
 פ" וסרמנ"ן . סטימור וקרן סנקעס גס ומזכיר וסננכו' ססריססוכיר
 סול *סר סרטם וכ5 סידם כ5 כי ורחם סדים נרכת ומ5ו*ס 6רןומענד
 נרפס טס כי . מנה שוכני ורצון : ומ5ו6ו סיס ירעס וכן מקוקס נקר*חי
1'Seומכן נ* וטסיגי ססכס סקוס ססו* סיגי סר ע3 רניס ימיס ומנן תחוס:Sb~P3 .סמס מרלון פ" יומת. לראש סז*ת: סם-כס תבואהה 
פל'

 יוסק 5ר"ס תג" סכס סוכני רלון נמי 6י . 61ח נרכס יוסף כריס תני
 1 קומר וים . מ5כ* ורעות לרמית נחסון כן גי כקנס נכמוןתןור*
 ערלו התתנון מינעו' 65 יוסך 5ר*ם תנו6תס סכס סוכני ורלוןי*פסט

 : מחברן סיסי' רלון יעלקו סוכן סססנס נמקוס *פ" ~bS סטוניסנעקומות
 סנירך כמנור מקרי 50 פמוטו סרמנ"ן כתב . שורו בכור ( יזנ

 לנכור סיסיה וימר מור נכח תבו6ות רב כי מור *וסו רמסנינוחות יוסי
 ויסיס יוסף לניח ר6סון ססו* 5יסוסכ ורומז מלכות סדר סורו יו5יולמר
 לפסי נסס וינגח סכזכר סמור 50 קרניו. ראם וקרני : וטיפוח גיו5ס4
 ענסס *5מי וסם לפריס רננות סס סנים סלט קרניו מ וקער .6רן
 רננות כמו 51*5פיס 3ר33וח סיסיו נירכס לטנסס וססטת3 65פריססיטק
 "ותו סדימס נסניף- 6נרסס ר/ פי' . נד מרחיב ברוך )כ( : יסר56*5פי
 ותיו מסגו ינרחו רוביו וכ5 נגורס 15 מנתן 15 סמרחינ נרו7 6סרהקריס
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 התררה ל הברכהךןארןתפה
 ס5קחו ס3טיס סמני כי נחלתו ע5 ס0ו* וסנכוז כתג 01רמנ"ן . 5ו ילרסי

 נח5תס ועוג סיחון *רן כ5 5סס נתן bSb 3גור5 לקחו hS סירדןנעבר
 נתפלחו 15 די כי נר6ונן כן סומר ו65 0ם3טיס מכ5 5סע05 ונסנסרחנס
 כ5 5סס ונחן ננוריס סיו כי רקונן סנני יותר נד גני לקחו כיושלמר
 סקרן ניקמו מס כי ועוד . לרקונן ט*מר רנות נכו *מר וסכריםמספר
 חלקת שם כי )כא( : ס61ת סרהנס סנט סס וסנט מס פ" כקמרמחוס
 וסמפט סנדול סו* עחוקק ח5ק כמו חלקת 6נרסס ר' פ" פפוןמחוקק
 . ספונים ננתיכס . ננתיכס[ נקרו וספון כמו וספון ימר56 5חוקקי 5ניכסו
 ו-ק' צדקו-ש : סיס ס6מורי נדו5י pSn כי ספוניס 6רמוניס ר6ס מפי'
 רשוית מסי* ועונ סימון *רן ס5קמ 5ו ר*סיח ויר* נעדרם 6ית6 .עשה
 והו5יסס ימרתן זקני וכ5 נונלר ערי מבגס ימרתן עט לרקס כסס ובוסר~כי3ום
 )כב( ; 60רן עכנמו מכינוס יטי כ5 סס עטרו 5י75 יכו5ין סיו מ5* טיוכ5
 דטסו וסטעס נעקרה מנר 15 *ין יזנק *נרסס ר/ כתנ . הבשן מןיזנק

 שכע נפתלי )כנ( : 3מן מסר נגנורתו יד5נ כלסר עריס לנורלמנורתו
 ומנכון כתנ וסרמנ"ן . יוסניס רלון 5כ5 סניעס *ר15 ססיחס פר:"י .רצון
 ונרכהו: סנכנד 050 רלון ומ65 מנע פי' סגכנד ססס *5 נמסךמסיק
 סיסיס ליתרון תנוי מע"ס Db סרטנתן ל אשר. מכניכם ברוך)כר(
 טסס ימעט *ין תיטס יכיס טכסיס תנורך כסו סנניס סכ5 6סרנרו7
 נרכתו גתקייסס ס5* ועוד יכקנ נכי טכ5 6מר T~wn לקמור ססנטיססקר

 סנתנר7 סם3טיס נכ5 5ן *ין נסכרי רייחי כחב ורסני . ק סיסס5*
 סיסיס סנגיס ברוך ~רם רמות" דכת ומנס . כילד יודגב מיני כיסרמבגיס
 ננמרס *יחס 3יר7 ססנטיס ס6ר סכ5 *מרו ולכן סיו5יד רניס ננניסמנורך
 *ק נסיפרי סלנו סכוסמיות וגירסת . ננגיס נירך לנדו ויסר ננמ5תס16
 5* סוית מנרכס קיוס 536 . כקטר ננגיס סנחנר757

 תע נגורי נרוריס ס,ט' בית רמסי כסר נלי 056 כ5 סימי' כדברי שכ'מס סו* ולוטי גתנ*ן
 *5ף וססס עסריס *נסים מספרם סמ5מטס נלנ* וסתיחס' סגסי*יסריסי
 6סר מנניס גרון יישסע ור7 וע5 . סוס כסנה בסנט" oc ~shf.*t נקטר651

 ורלה 6ססס יעקנ נני כ5 בעו סבוי7 בסר מי60 פי' כלוי ימי כמופירוסו
 ססנטיס לכ5 ט5ך מעדני כ5 יניפו ופסס סמנס 6רלו כי ושכעס קמיו5כ5
 כ"ס ויסים ס*5ס פירות תולי* *מר 0ז*ת סירן ססס יברך ייסרווכולס
 רולס 3ני* מנרכת גריך תרנס ו*וגק5ום . מדבר ו5* מד' ס"ס כמוסנגיס
 נכ5 רוכ5ין טר56 וכ5 יסורס ויסיו סממן לקנות כשנטיס מכ5 ינקו כיקומר
 מ3ור7 סו6 ושנס ססטן ויקנו 15 וימכרו סכ5 סיני6ו ספונות סחורותמיני
 סגמלי סטונטכ5

 ויקנו 6 סיסכרו ימיו רלוי יסים טכס וסוך 0סנטיס 5כ5
 דוחות 15 סיס" פ" מנעליך. ונחשת ברזל )כה( : 5סס 5רלוןמטנו
 נרזי ונריחינחומם

 60רן כ5 ססס מיסמור סול רמז נסס נעורס 60רן וכ5
 גלותיות כי זונחיך כמו רמ3"ן פ" דכאיך. יכימיך : ולתגקסמ6וינ

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



 עלהתירהפ. הביכה יזאיעפההטור
 . 5גמ5ס ימיך כ5 רג5י7 נו טונף תסי' ויחס סגזכר סממן זנת 6רגךסתמי/ דנ*י7 וכימיך פ4 . מוסנס נמקוס מדסנס ס3תס חדיר טתח5פות56ס
 גקר6ץ סזקנס סיסי גפ; יינון מן ספך מסו* 13 ספירסו טס סו6ונכון

 ס% סס כי ימיו כקריין סנחרות וימי ומלער סרעס יטי מסד*נון.כי
 . ישורון כאל אין )כו( : זקנות7 ימי יסיו י5דות7 כיסי כ" נססלמטות

 מעונה )כז( ניערל: רוכנממיס כי י0ר56 ככחך כח 15 מיס" עם 6יןכי
 : קרס 56סי סוא ס5ן סמעון טפר0יס ים . קדםאלהן
 מענר יקו טויל *רןנ נ5 6ת שממן נתנ הארץ* כל את ה' ומראהו )א(לר
 סנ5ע7 מן פ" . רן ער הגלעד את : 15 ססר*ס מזכיר ק וקמרילירדן
 5נני.ריוק סי' ועריו סנ5עד סר וחלי רקונן 50 נמלקו עוטל ס" טסםכי

 נ5עד סיס( )6ו סיכנו דן( )עד סנ~מ טן לפרס ים כז 55 5טנססוחשיו
 דן עד וסזכיר ס5ננון ר6; 5י cnb גלעד דכתינ י0ר56 נקרן ססו*נ5ננון
 מנע 763 וכד מק י0ר56 מנטי נכ5 גי מוט דכתינ 6"י תחוס סוףססו*
 נדרוסס יסודך ולרן טר56 6רן 50 נלפונו ססו6 וטגמס 6פריסוסזכי'
 טיפין ננו5ס גנ5 יעמדו יוסף ובית מנגב ננו5ס ע5 יעטור יסודסיכתיב
 נלפונית כט5 וק סיס ועד טסירק יסר56 6רן 50 ירוטם כ5 נט5ויסורס
 סזכהר ו5י טטזרח וניססכר טלפון יפנעו וביסר דכתיג ומנסס לפריסנתון סי כי ויססכר *מר מזכיר ו5י טטזרח ליסודם ססטון כפתלי וסוכיטערניח
 נמ נין ננוגס מסיס בגיטין סזכיר 651 יסודס טגני חלקו 5קח כימטעון
 יטיס 4ט 0סו* זט%ן נ0ט5 ס*מרון סיס עד ומזכיר יושן גני עיןיסודס
 בקנס 0סי* בעגור יריחו נקכת וסזכיר ותנכר סנננ נכף ,נווון פסיס*ו

 וסכן . מנס נטעמי 15 *וחס וסרוס ססר טרנס נרקת סיתס ו5*גנטוקס
 ורבותינו 1ט' נרבעתי *0ר ~pb %1פ רכחיב יסרס גמלת כ5 15ססרלס
 בעבור סקרן % וסרוס נכתת. סנזכריס ס*5ס 3מקוטות דימובספרי
 טו3 כ5 ט65סססי6

~tbDI "טפס מ*ס3 6סבס רוב יתנרן לפניו נלוי ס 
 אוער )י( עיניו: נר6ות סטונה נר6ות מטחו סקרן ולת סר656ת
 ש עטו וסדנר נו נם 5נו 0ס" רם"י פי' . פנים אל פנים ה'כדש
 פניס 56 פסיס ס' ירגב 706 קוטר 15 סי' *"כ רטיתן וסקסם 0ירלס0עס
 ימיות חמס % גייס לסר גני* קס 5* פ" 3סס ובודען מלמון סו*ופ"
 ומוס כמד % ממעמס ותדעסו ovb טס וכן ניגור פניס sb פניס56יו
 כודנניס פכיס *5 פניס סטתר6יס 6כסיס מסני נעטר וימנן . עניוועתו
 פניס נקמר י0ר56 ונכל פק"פ ס"ס סולעו *מר 5כ7 חסי* נרקיס 5זסזס

 פגים רסוסו 50* קומר 060 טחון פ" סס 6ב5 עמכס ס' ונרנפנית
 ממסן נט כמו טוח5ט' ויןיערי עלס סיכר זס בדבור כסיות ]ר"5ממס
bSbני0ר*5 נני* קס 65 פ" . האותות לכל )יא( : ס06 טתוך ;מעו 
 וסטופתיס ninibo 5כ5 פק"פ ס'  ידכו למר על 6מכפחר .  סכותות5כ5
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 ל הברכהרזארןתפז
 נשמעו נני6יס bca" גס וסנה . וממכס סנדול( )נקו גססו סכו)ססעסס
 שמרו רנינו לנוסס סספ5נס 6נ5 רניס מופתים סעסס כ56יסו ומופתים*ותות
 וגן 5יסוסכ כחמס תפי)ס ע"י גסים כוסים סיו כולס סנני6יס כ5נמדרג
 כוסס ס" מיד ממס SJb 565יסכ ססוגמית וגן 565יסו נעמיס וכלירתסלרפת
 לכיני ל4' כי יסר56 כ5 ו5גניני "רזו 11) ענדיו 5כ5 ~רכס סימרמס סו* 5מסס סספ5נס כי נבוכים במורס כתג ורמיקס . נרור וס ממדרסושין

 "ותות עסו נני"יס סיר 6נ5 כמו סמסכימיס ולעיני כליוסחו5קיס
 וייננו רמזתן וכתב . כולס וכן 5י ג6 מפרס כענין 6דס מנני5יחידיס
 כן וגס מיד מפורמם בנר סי' וני6תס 5"5יסו נממיס עלירח כינכון
 כמידת וכן ומטר ט5 סקס סנים יסי' Db ס' חי נימרו "3יסו גוירתסיס
 סופו וכד שעולס מסוף שוחו ורשו טרק כ5 5עיגי סי' 5יסוסכמסמס
 50 פמוטו לפי %) . קרקל %) נעכס סוך סיס כקריעת סירק קריגנחוכן

 *0ר כטסס ני0ר56 כור גני* קס 65 טע5ס 5ס5 ומחוגר קמור סכ5מקרי
 כטכס גדול וטור* ח~קס נע ומופתיס *ותות ולעסות פק"פ ס'ידטצ
 65 כי מנסס סנדולך 3טכ55 ו5י וקונס סניכו 5* מסס מקלח כסוו6ס
 וכנן ס6ס ועמת מנס *תלעיס תמוי IDO 6וח כי ע"ס סו* ססגיככסו נדי שטן סנני6יס 6ותוח טניעו 5* וכן ולשחריו ופגיה סיני כיוסס"
 סרק נחך וסנור* סנו51 סמונר ולכיס רנותינו דכת ע5 וסס5יו סנטרנס

 סרמ3"ן פ" החזקה. היד ולכל ניכ( : דנר חסרו bSI ולמיוןועקרב
 המורא ולכל סנדו5ס: סיד 6ת ימר56 ויר* נו סג6מר סוף ים קניסתע

 5נ5תי. פגיכס ע5 ירשתו "ס" למען סכ"מר סיני סר מעמד זו .הגדול
 כ5 יחכיר כמתחילם יסרטן ג) לגמני סנעסו נ*)ו ככיר ולפיכןתחטטו
 וו סחוקס סיד ו5כ5 ים ונשפרי . 6רלו "כ5 כגדיו תכ5 לפרכס כנכססמס
 קריעת וו יוק סמור*' ו5כ5 ים5חס חזקם ניד כי סג6מר נכורותמכת
 פי' . משה עשה אשר : תורס מהן 11 סנדול סמור* ו5כ5 ד"6 סוףים

 עסו 6סר סנפם כהי סעס כ5 5כיגי סכ5 6ת וסריס מסניןסרמנ"ן
 סנדול יסמור* סחוקס סיד כסס 5י מכס כי סמנת יוס *ת לכסות .נחרן
 יסרק כ5 לכיני נעמו ובכנורו סכינסרק

-  : מזק 

 ק י לם
 חשון מך ר"ח עש"ק השישי ביום בעה"י הקודש עבודת העבודהותבל
 פה לפרט דוד בן משיח עם אלינו יבוא במהרה נביאאליהו
 במעשי אמונה מחיקי לב ישרי אלהים יראי הקדש קהל ר ב 1 נה

 אלהים עם ושלימות בתמים מתהלכים ומדע חכמה אנשי וג"חצדקה
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תפה

 היוחסין שלשלת המאה"ג הרב מנהיגם ה"ה ככהן כמא היותואנשים
 ולספר לפרט מהחל היריעה שקטנה ואמת ני', אדלער נתןמו'

 אמוני משלמי החסד במעשי בספורי קצרתי  כאשר או"א כלטובות
 מאוד עמדי הטיבו נ"י נגידים שהרבה יע"א פפדאמ דק"קישראל
 סגולה יחידי וב"ב ענינים בכל לעזרני לעשות הגדילו מהםואיזה
 כל טובות לפרט ראוי הי' לפרט רציתי ואם  קאפפענהאגעןדק"ק
 להזכיר נפשי נקטה לכן טעמים מכמה אפשר אי הזה ושובר אליאו"ש

 נכה ולתמוך  עיפה נפש להשיב לטובה שוים וכולם בכללצדקתם
 לנוחלי ולשון אומה יערוך לא הארץ תפוצות בכל אשר רוחודכא
 זכור אברהם אלהי אליך ידי פרשתי ע"כ אברהם, אבינומידות
 אמן, ע"ע וצדקתם טובתם חסדםליראך

 1 המגיהלכבוד * **
 מפורסמים הכמים כשלימות ומושלם המופלג הרבני וידידי אדוניה"ה

 סגלי פרענסדארף זלמן שלמה מו'כק"ש

 והנה הגבלתי, למנחתי בספר מקום , עמלתי רגע כמו עודידידי!
 ובזה חדלתי, התנועות במשקל לבשם והבדלתי, לחצוניהפועלים
 כ"א להביא, אין תשורה וחביבי! יקרי  ועתה תוחלתי: החטאתסלח

 לבבי. עם וכאשר בחובי, לרצון קחם ניבי,ברכת

 ורוחה, פרי עשות ד';ידיד ירח בלי עד וכלומר! בר
 צורה, מר אוסףלא אנחה, נס דאגה,שלמה

 מתעלומך: טובך לכלהראת חסדים, במעשי רחמיךזכיוני
 תרוהו, וזולתך נפשך,כחפץ  יפעתו מפנינים קניתלקה

 שאלתו: טרם ידיךישלחו מרעבהו יתר דבשךמתיקות
 עלומך! לימי אברךיקראוך מגדים, שכל תאנהנוצר

 ובינה: הכמה תדשנםנגרף ומורה, יעמר ישוור רנספ
 רנה. יפצחו באשרםוחכמים פורה, בעשרם מלכים לת גס

 שושן עמק במוהר"מ מאיר וידידו  עבדוהכ"ד
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