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 אויקרא
 פל6גי6םםעניע( )יוייקהגם ס י נ ם ע מסייס סער יק ס' W5D' פעיי נס 6 חיבי. תף ה81 )שא

 כטנא% שנסערי, ען 2י-4 יפ כעס כאס(, 6' )3כיטימ נוי( ל37ל סנאטטשטל
ftwJS  )ע5ס כק נתסיס ופינס , סמבט6 כלי גלמי ימכנו bS 6סל , י4נטעי סדטל מ6מ , חףט
 4ין עתית )עם ויקפל מרגום ית' 1S5h "עלו 1Sb כטסלסהומ לכן סיכועסי למרוסני ל6עפני,
(gwהיש PP)1 עולס וי(קעשז סקמ, עשפ )%למעכל( כל 76ון י' ח. עכנעסען(: ח"יס 6ק 
 סו6 יווינעכ( השעמכנעו , 0ננל6ש פיטי וככל י(ע%עומ וכללויו ועעסלמו 6זכוש "פשוט%
 0קנופ 6סל פ4 מועד. מאהל : ל( )ג' 3נכ6סימ סיטנ ועג"ל שלינו, עיגם ט6יט 0כמינלפ*

 06ל ססכגס 6וכקלק נערס וניל )סעי5עם5עלט(. ומכנועוסו זענ6ז עטכן b~ta '%נובי Sbושמהצן
 סיתומכן למי 5עניןי  ימלטעו ולעועדס ל6וסומ כעו מזען, על עועי ספילס ייענ6י עטכןעומס
 סק 1ל6 ננינוי חלקי כל וסמלו סהה7ו0ו סעפנס טנכקוע סעס לפי ננין לק סיס ל6נעינל

 סלכ' יים )עכענאס עולעיס לטנמך עטן עז, עיי עמעמי ז6מ עטס"כ כן ונקלט פני( עתםכפס עועיי ססיD'WS7D 0 נ"מ סגקי6 סלעם טעסס alpn עעט וסר4פך י סעסג0 סנומ סק כקעסעס
 5ען, IWVD הר b)xN נ4 6ת"סינ עועיו 6י(ל )ו וקלס ק85י( מס6 )כי ונעכ7כס3'" סאסקס(.3ימ
 לטון עוע7 פי' ילסק VSD5). )6"נקסוויעענ7עם קטב זמן 3יי( פכים 7י(6 עועי %6 ליסקכ6

 סם ע73יו פס לינר ווכי עקום סקונע כעלך נ7ינוכ טעיה וטעימי avn) )כיע מ5ו0 כעאס ,וועי
 מועד מאהל אליו ה' וירבר ויסלסל: נסס DD ג-י( טנמוועי 6ו0ל 5ת6פעענקונפע( יעל)ועלט
 אסכן ט0א עועי ע6סל 6על כ6ןלאמר.

 6על כ38( כ-ס )מכועס 6סל ונעקוץ לפרוכמי עסוי

 ומס כ6ן פכט" ז6הי עכסיסיס כמונים טני גע65 סככוכיס, סני ענין י(כפוכת עעל 6מןו7נלמי
 סיקוס ל0וכ6מ עועי k~bn ע"ס שין , נועל ים פססט ע"י העכס ; 0הפכ6 גסס מלועיינס'

  70נוכ אען ענגן ל יינב, טעענו ייעגץ לשיווט י(עניןי פףס 610 6נ) 'bh, ס7גתסעענו

 וסעוגיס , עו3 תן Sbinn ע' עעימי 6ים עפי סעעמי כך עוע7. 63י() סנעט"ם *DD1  עעגיכיסדי
 ע06ל י לש 6עכ ע6י לנעל, סועד ע06ל צליו ס' וישל נ'( י )ויקהל נעכיכס3א ע65פי שלפז

 ליטשו, לנעל סשכ0 נכל לסער עלס כי סעמרסיס 7פמ לאמור. וידדה עועי: 6סל עעקקיעחצז,
 וגפלע סעגךעומ, לכל עסמיק זס 6ין olnb פלסי חנכי ליפכ6ל 5עת לעטם ס' 6עלומטפס
 וינעל וכן 6ליססי ו6עלמ יסליל 3ני 6ל דגל לנעל פסס 6) ס' וייבל 3סס טג6עכ d15Boגע6עכ

 כטס, עעקועום 'ס סיכוט על סכענ"ן 0סינ וכן 6)יי(סו ו6עלמ יפטרל ננ* 6ל 7נל )6על 6"8ס'
 , לרעל ע)מ י63 י גממכ 6ל עככם סגוף לשום 3לי טסם כעוס  רעועל  רלרי ססוזככו , פגלשה-צ

 ללסת לינכ ימכן bS )6על, מיגמ סוייף )6 ו6)ו 15לנע(י וויל והשלספ, )שלנעכיעוסעפם
 פעו לכל סכעיי נוים נטעומ י4כטנאס 7עמ וזס הקמל, % לגוף לסטם 5והך טיס כ"6'ננס,
 6ו ויקכ6 פל 6ו הש ע) לפון (SD 610 פגרותי ל6עכ כל 3י(ס, 6עכ וכן לרעל. עיס,ל6עכ'

ש



 איהההא1
 טפי' *לייחס לתעל ולסרן %טס Sb .מי מ%עו'ה537' .'3פ1 ,5 פ4 וטוכי4" וי6ערי סל 16 ויינרסל

 )3ס' סל3%"ן פל עעגו וכיטב לעמס, סוכמל"על"כלנלפעל'טפילוםו ועזם ו6סרןי עמס 5Sbליסס
 עסס 6ל ט' וייצר מכ"מי מעגין גירור על לסורות nsw 1WbS כי נעיני וסגכון טכמנו*כ5(
 %מס נכותת כי י סתורט נכל גוס יתעיר ולכן יגר, 3רעז ול6 שסומקת *עיכי( bS געורט63עירס

 עקועות נכעס ע7ע5יגן olnh עכ"ל. מענין, לטירול ס%קור כי  נמיומי ול* 3ו י37ר פס Sbפס
 לטינר תלת 3סס מוזכר ול5 ונר)ניזוס, עסוסקומ ול6 וגרורות געורות *עירות עעסיסנחפורי

 9nhS פעלת מהלל סרע3"ן על לסוכ,יף נ"ל עקרבך, לך לך 5נרס יל ס' וייער נימך, וכל5תס 3* לכת ס' ויחכר נטר, כל קן לגח 0' וייער ורצוי פרו ס' למס ויתיר כ"מ( 5')כנ3ר6סימ
 סערותי כללי רק oyb כתורס מכמונות סערות כי ונ5ורסי סיקוס מירום גס סיתומי 53עריס%וזכר
o)nbפרטומי0ס orb לתסס ג*ערו ופירוסיסס ויק7וקיסס מרטותיסס גס ונקעת נעקר*, ונ3ו6רוס 
 *עילס מאס 0מ5ות געגיני עט0 "ל י% טינולו ל0ו7יע , ליעל פעלת יאופס לעוס וע"זנקיכיי
 תחלם סנד3ריס סי3ריס פרטי 3י5ור ל%6ל עסור*מ וים ופירומיסס. פלטותיסס עם ולרולסנעורס
 לי ס' יוסף הער יוסף סעו 6ת hTp'1 ינח)וגוי זס לסער כח סעו 6ת ויקלס כעו סתעי,73רך
  סתכלימ לנא וכסי05 "לס, מעות קרי5מ טעם עעגו געלם לנ7 ויוקף נח ט3עלת 5חל,גן

 Dh סכמעס ob 3זסן מפרטי סינונן כלוער לטינר, )נלמ תחלס סק7יס זס, טס נקרי5תסעכוון
 bS לתער וספסחיס סעורים כבזייך כ"6 סגי תנ6 ל5 לסינר ל7ו7 ויקער ס'( )ם"3 וכןססוחסס.

 . לנשער גיאל סו* סחני והעל נלסון, שגגון tbllk~S סו6 0ל5סון 1nbS  עלת סני(, יו7ינ"
 לחעלון סעס לוד סינוט סנעגע ען כי נגפסס ממליטו כס וכטעם וססקמש; מעוליםמקילך
 ערער יערו לכן געור, 33ירור כילו 37ריס לו %לוער וגעגעו ז6ת כוגמס סעניווו 36ל ייכלתו
olnp61 מכתוב 531 בסירך. כ"י ת3* לb3S סגס ינ6 על6 סוס זס 3ע5ער עמטנמס םפני%ימ , 
 ננכח, מbS 63 מחלם ככער ולוס ליונל, עלס טקייס לכן חוסן, 3כל סגס ל63 יוכל ל5כלוער
 ס' 5מ כצו( מ3, )כי ססילס"י ועעס על6(; עי 3ח' כמ3 זס )כעין 3גסמר. י3* ל"ושח"כ
 וספירום ס3י5ול ענין שעירס נלסון לסכין גדול מעך ים וספרטס, סנילס למון סנפירך וס'ס15נרת
 5)נתייס )נמחלסומ וסנגות מגיס כונס סובל ממוס ע6)נר כל כי וספרטסי סג7לס ג"כ נענעוססו5

 םגר"ס כפי ספגיס ס5ר עכל *חד פסיס לסו5י6 סיטנ וס7עיון מסכל במלט .סטוקלין ושחרוכזנייס,
 כלמון )5ויסלעגוגג( ופילוס סרימס לטון עליו גוסן סנע6ער, סיסמי סו6 סוס טספגיסלסע53ל
 סעלועיים O')D טפר עכל סיעימי סגיס ופריטת ס73לס לסייפו עסולם' ס' נמורם ח'( )נחעיסשכמוג
 סו6 ק"י( )חולין שערו וסניגורי . ספירום על k-~)Wb לטון יסעפו וסמלעו7ייס סע*%ל;3ס3גת
 רם"י. כעם"ס ע7עתו ושיירו פירסו blk~1 פתוס ערער ערנו קיבל כלותר לסי %6ר וסוט לסמני

 לגו. O'tD ?סוס עט לגל6ס לתער ע6י 9WbS, עמס *ל סי וידגל רל"ט( י' )וימיו3עכ7רם3"י
 לתער, ע"ס 5ל סי וי37ר כ7"6 ל%6ר 6תל 3כל b~D, סי דף ס5זיגו פרסם q'pונעכ7רם3"י

 וכ"כ לגליסי רמו 57תייסי3 לקערי עועי ע5:ל 145 ס'וי37ל
 סגר""

 מסורס 37ור סו" כנול
 סרג"ח כמול וכן וטעוניי, כוונומיס ט3מורס ספניעיית סו6 וס6עילס לפכינו, כתונס םסי6 כעוע5עס
 סכגעמל, על וס5עירס סגגל0י על ס37ול וי63 ונקמלי גגלס נסס ים סק3"ס לנרי כל)ייתלו(

 עמסו כי k1)Sb לעירם רעל וכ"י ו0נקתלן סגגלס לעמס ספיד כי ל6ננל, 5"ע ס' וי37ר טעסוסו
 לתער ויינך בסון פי' סלכ"ו וכן D"D3D. תולם וו וכוי 5עלמ ו6ת סנכמנ מולם זו ס"5 מורם5מ
 וגר דבר )נ( : ט3כמ3 על ושחילט טנע"פ על סו6 37ול טליעחו *ל6 ום3ע"פי ט3כמ3 סתורםעל

 סעולס, ם3קרנן ממעולות פלטי 0וייעס : ו6ערמ נכלל: מעולס קרנן ענין סו7יעס 7נריואמרת.
 עי טיו7יעס וכן מרוחותי נם5ל ול5 הפון טתסיס סמקיטס וענין ועגתחי עפםיט טיסהוסוף

 סכמורסי )נקוונומ 3כל *ליסס ואוזרת ככ"י 5ל 7נל 3י5ול וזס לקרנן, כסריס ססס וסעייסמסוחט
 סיוייעס_תחלס 5י5יתי טנע5ות נג"י 5ל 7נכ וכן פלט", SD וס%6ירס סיקוסי כלל עלס7גוכ
 כגף ככל מוטין מעוני( נקנלס, סנ5 עס סו6 וספרם . נפרטי, ok~'Sb וליעלת נכלל' לעיתעלות
 זס כל קטריסי ומעמס רגעיו, 5ר3עמ Sb ל"גסירס

 גכ~
 ס5%ומ מרטי כי octSh, 51)נרמ נונ"ם

 6ל כקלנ סיומו עלך ס6ח7 נחיגומ, עסתי כן נקרא קרנן. )ר3"מ(: כלל ונסכמו3יס יתנהרול6
 ס6לסיס, ונין שותו סעקרי3יס סנעליס 3ין רנהי קלי03 יעמס כ0י5 ססעעסס עפני וסל 'סעז3ח
 ס3ע"מ מכונת blk~1 המה. מרסו הנהמה. מן *ליו: קרו3יס otk-Sb לו 5מר גלול גוי ויניוכע"ה
 , )עפר*כל"ו( 3סס ל37לי יכולסייט עי גקר6 ערני 3ל' וכן י טלגעגד( )*ונ5רטיקולירט 3עלע5 סטיון קול ע~י5יס רק , )נ37ריססכלתי

 ם*גס, : גכ"ק לנע"מ סעיוחקות סעמוגות סקולות וסעי
 עו5י*יס סעס '5סר ושיומס, ללוי סקיקס לכלני גניחת ג5יסילטור' ויריומ, לגורים מגסייעירס,
 עיגל מנקר* כס5לס , שאוגי yDn1 33חירס ל6 טנעס' קוק DD"' ס*לסי סקולות 50ון לעיטת5ת

ועגלי



ב אויקרא
 )5יעל5יקחיגע *רבע מולכי מיהד רק כולל חיכו סוס טסטס סלסוןי נעלי ממליטו יחוי)הצנלי
 נעלי מעופות גס (ס טס מקת טסככיקו סתל)נויי כגעת יורם מעלס מורט 75לנין כיעסילע(
 מעולס ע' ט'ט(1 מי )ב"ק סעופומ ללנות כמעמך וכל קעל"ן(י 7"ס י"ז ל"ק מוק' )עיין5פ5וף
 ומכס )פע7עלפיס(. נסס סעוסומ יקלקו 5מכמי גל' וכן blDD1, *על ניכעס עסו נעיף נ'י"6
 נעטפנו סייס כונו לחסרון, סן למעלס מן פעולהזיו, ייי פי על סימנס גוף עכל ממסלסיחם

 6לקיס שמסי נרקיס *ערמי יכי o~pSb, גיס ומשרוסו עעירגמו שליחוסו סעעוליסיסעעסיס
 פוף רפ"י )עיין ר3ס וכסחוס 3סונס, כטס ימוצרו סעגוניס, סעעמיס עועים- וגסיותס מקלל,ל6

 לסוליי סו6 טנעס 7"ע שעלכם, ר6ויס סנלמי עעטס גס כסכעסס סנסעסי כןיונס(,
 ג7ועס,

 מחת עוי נופלת וכינס טנעס, מכלל י65מ 6ז ל*יס' כסגרנעת 36ל לסכעותס, כשנעתולסיום
 זס טס מחס הבקר. טן וסכר3ע: סרונע 6מ לסו5י6 סנסעס ען ס6מז"ל וזמו 3סעסימס

 ימלום 06 חולטות, סיו סוקל כבעול וכף, פל כמולי )פסלוב5יס( סמליסס גסעום כלנכגחיס
 לצלוקות עסק5וס 16 לחלימם, לטויס שתיגס וחולם מלפס סנסעס נסיות ומנס כנקלים,6ים
 סטרפר( לסו5י6 מנקל ען ם*חז"ל וגסו נקרי מ5ל עוד עלים יפול ל6 סקדעוכיס,כפרך

 סו5 ועסתעף )5ויקטריינעפיס( ועזים ככנםיס 7קס נסעם על סוגת זס טס הצאן. טן :וסנע73
 לרעותי סס7ס ל65מ רק מינין, כנוח 73יר סיום לגלתי ס6לס, ספקות מנע לסיום י5*'עמולם
 , כרפת סענס כל לסמקייס ויוכלו , לוס 5ריכיס משיגס סגמומ סנסעומ כן bS 1(6ויכי qlhDSונס

 ססק5וס עמעת tnprn, 16 נובמת לסיומם ob י עם לסיס כייר כלועס סז6מ סדקם 3סיומוסנס
 ס165 ען S'irn סירסו וזסו סמפטימי סי5י6ס טסול*מו 5*ן טס תמס עוד גכגקח 6עסלמקלונים(,
 דלסמסי רז"ל 7ק7קו 3ע5)נס סעלס סעסולם לסל*ומ 3זסי וס*לכמי טסונימ. וסנוגח סעוק05ל0ו5א
bSס65ן, ען סכנסיסי ען טס: לקען כע"ה קירס ירך לחפוז לסם סיס 67ל"כ עןי עלס ממעוטי 
 ען 15% ו6יפוך סם*לו כ"ח( )מעולס נגע' )נטעע וכן ולעזוסס. ולמולם, tlpri פלט סעזיס,וען

 653ן גס פוסלים 3קר S1nDI' י r~3r סל 6מ שח"כ חז"ל מלו D"W1 כו'. סנענ7 6ת bel~Sסנסעס
 ל6יסיס, עולס סכולם ולנעלים לכסן חלק עעגו ם6ין קרנן עולה. )ג( נגעכ5: כענו8רוכו'
 ד: )נר6נ וכהתרגעו )5ער5ל15נעעגיעק(, עולס ססמלסנמ סס7לקס על סנרומ, 8ת נסעלותךעעכין

 ונוי"ו פמוחס נעי"ן עטה ססס עקועומ נכעס ט~6נו *מכי וסנס 6ם. לעו73י יי נומןיפ5ער(
 )תסלי' עולומ ימפסו ס'( )5יונ פ" קפה ועולמם כעו נחס, 611"1 מלועס נעי"ן עולה ככתנגר6ימ
 6סל טסי סעתרנס לדעת h"D) )יכעיס כעולס srJ טת6 נ"מ( )טס מסעלון עולומ כלג qbק"7(
 על לכפל סג* סקרנן על עולה סס טסוגח לוער ג"כ קרוב 6"כ עעסיו, המעות על כולסיולו
 ל"ת כעזיז סעונר ועל עמס, 3עזי7 סענטל על מכפכת ססעולס לנוסעו וכרעת טלה,עעטי
,D~Slaודופס י  לת"כ( אפי'  יסרן  נקרנן  סיטנ ונישרי עליו, לכפר לו 3נר5ס  מרשויין אפי' )כעו 
 סוגח עולס סס ככס bunc '~Dbe1 על לכפר סנ6יס סקרנן על ססונפ ויטס מישת לטס3זס
 53 מעולס 6ין רענ"י *)נר מיום ל"פ ובלנס כעולה, סגעסיס ובעסיס על לכפר ס3* סקרנןעל
 לרצונו. תפעלון: עולות נלנ qb כעבין עולס טס ניצרכת ככלל ג"כ וכס מלני סרסורי על6ל6
 ספמט, ע"י פירסומו כך טסן סיקוס טל כיונו למסיק ס' לפני לרטון לו סיסים נכווכסיני6כו
o)nbסלטי פן וסיס כעקליג, ס37ק לטון ל7לום ים לי5וגו למון כי לגסי יקכיס ל6 סוי"ו כגוי 
 עיקר הסס נדנליס עקום לס ים זו 7כוונס ועוד ליס, לרעו* וכמ"ש תינומ, נסתי , לו לרקוןלותר

 ימייסנ ויומל סעזרס. לפחס הנימס סנעליס כמיני5וסו ל6 סחלניס וסיטרת ס7ס כזריקמסכפרס,
 כילו סי, לסגי וחפויו ורכוכו 5"ע סירס טיקרינ ר"ל ס'י לסגי לטוגו סלי"6: וב"ס מעגיןלפי

 ל?גקרי סס וחפ5ו ששוויו וסכל דוריו, לענו7מ נפטו כחות 3כל ע5עו סקרגמ חיוג וגורלסעקלינ
 ו3זס נקרן, ובקדמו 3ימ )נז3ח על סעולס שומו סיעלס כונו סרומכי קנסו ע31מ על ולעלותנו

 סמכלימ 3זס  שכתיג לגו סי53ל ע76 נ6ומ וזס , לפניו רוח כמם ויעמס *7וגיו Sb סע73יתרנס
 סחו* נ"ל לכן זס, לפי' סיט3 עיורר *ינו לטונו ונלמ עייין 6ענס סקר3כומ. עיני 3כלסעכוון
 ססלעסי ענין 3"ע ול"נ כלתב"ע ספי' כ"ו( )נחקותי ס3מותיס 6מ וסללת ספליי מלט 16עעגין
 לסמלים סנ6 7נל כי ע'(י )יסעיס עוגם כלט כי וכן י"7( )6יונ יוזנו כמכיל ילעס עיוכן

 ערזעט5ען, )עלטט*טטען, כלועו מייעל כענין וכתפייק, כתל5ס ס7נל 3זס לחכי 37ל סלמשלוגו
 טסקרגמ יכוונו קלנגס 5מ סנ*תס 3עת עסנעליס ס', לפני ללחכו עותו יקלינ וכעסנע5ליע7יגען(

 ומרפתו ונתוחו סנע"ח ונימת 5ת נריוחו עחויינ 5"ע יעף כי וניקועו, מחמיו eb3' סי6 (והיכעס
 מסיס וסנסעס ובדתו, וגסינו ונ5גריו גפופו למעטות לטיס סיו ס7נריס 6לס כל כי נל3וימסונ
 סענו7ס tU~D ורומס עליו לקמענו סקרנן אנעל .זייכעל( )*גסט6טע ללחוכו ונסו לסמל5תוימקתיו
 נפועל סנעסיס ססלטייס 5ל סיטנ ימנונן סקרנןי Dh9 על קעיכמו נעם וכודויו 3תסלותיובו

3קרכגו



 8הקף88

 געל לוטם יעטו נמעל סעשמן געמ שמעלט כי שממו. ק3ועס 0מטנ0 שמ0י0 טלנינם
 הדגק ונעעמיו נעיוגו ט למני לישן לק מטתומ וסל06 6ז פן DISIDD'1 כל תי4"סם 31" ימנמם
 ולטסליס לסלוטיס סעסמם למון םי614 וגזעך רק ייוי ופס 16 ייו ו0נימ 6פל ל6 ותמך. )ף(ט:
 י"ס( )עשנ 6פל כמו נכל עליו נטען סס6יס סמ09 וגס עחכיסס, על כסס נגל נהעניםססס
 גסס ו*9 עליו, ויעעך טנטון וילמת ישי( )סוסס"ס וופל הקנס, רכסו וג6 עליו 6ים ,6ypמי
 0טמ,המל

 L~te לשיי 1ד1' קומך ס' כי יועל WS ימול כי 0נופליסי לכל 0, סופן פסל וע"י
 כסו כסל פככיע ולונו לפסו מקומך כל aeS) )זנסיס וזים סעופך, 3כס מש 0קרגן עלטסםפיכס

 מעלס כוכם לסי פינו )6ויפלטגען( ו0מסרנמו 6כלפסנפן(, )6ףפיריקקען, וטפך ומלגוס )ללץ(,3ע"
 כעגע )עם ופעמיו פסליו מכתפי 1W5D לכקומ נקהו יקכיס 4ו. ונרצה bww: 5לוממנגד
 קר3 סעל0 ססס"ר סרטן על תל5ס ע"מ ענעזעיינען( 15 367יי6 זיך וויללע יעל 51os~bין
 נעשו ס6יס סיממעל על יורם וסכסעל וטיפי 6ימ כרקון לעסות כענץ פינך י3ל 6Dg~5יט
 העלס פסמ3מוי פמט0ר עי ננדוי טסטר עי וג7ולס פעסיו ורוע ס69יו על bD11 לנגפיהם
e_~ויופם , ק2' %תו כגי טעמי( מס על ולסמויומ לטתסרע סססכפס 90סורר4 גממו nsw ,וגל5ט 
hsnsנע5עו מועל ססו6 וגנ6ל( ייו טסגס )16 ועש ולמ"מ וכמכל( יסיך יפוך לכי תפככ 
 וכמל כפו לסתויות ס" לכסל ופלת %ונוי Db מעופו סוכל ססו6 ונליס כן וטג%ל0ישהמיס
 תתשיע לפאי כעסיס גיתו אטי ועונומ עהצמע יתוי0 טס" ה( tgg )נקפן גאו וגעינעלו
 כשחיט ונסעת ונכח, ויען פקועו, על סעקל5 וטס 7גהס. וויוי ויגמע פלאי 63פמעםכפכם
 וסעסכסיס י4קר3נות. 3כל ספכוון ממכלימי סעיקל וסיג דנכיס, ותוי קליע על פמו07 תקופך%

 16 ססס6י עSD 0'1 %פר סטשי לו םיס%י4 כלופל סס'עמ על ט3 טסו6 וגלים owsותפרו
 כק 5ין ול7נליסס מ69ון על 13 לסמכסל %3ון סקלכן סיקוגל כלופל סקרכן, על סחומכום
 כ6ן ל6 ספקוגל לסי סכסרס עיקר פסס י וססקער0 0זליקס 6סל כן לופל ר6וי 0י0 ויחבלעקופו,
 073: 5ל6 כמלס 6ין וסלט פכסרמ המגס וכי ר ז3מיס עי" 0סקלנסי י(2תל4 סמא3נזעיכס
 )*ס5עלג מזוח כקרם סזכמיס תלוי ולסק9למ סז3סיס 7ס לזריקת סמיומי סמקוס המזבחה.לם(

,(wDWnכתאם סנ"ס למס סכזנמיט טקלנכח2 על סתם עם ולטת Drfp) ט ,(bDD הלתרגמו 
 6פל סיעג נחוט. ריח שהצה עויה י4מינס: כוונם לסי ויכו ננוס, עקום 'לטון סי4ו636ל69כ(

 פעלם לסמר bS לס', ניחם ריס 3קרננומ טנ6מל פס ל'ז( ט נ' )פלפל ס' פעטי 3נו'3זס
 עוט, כמכסל לנד סנקרננו יטסונ ל6 קרנן יומניך כי ומתסנה2יו, סחיט פעטס כ"6 63סקרנכומ

 פסקן 6יכנו ו6ס לעמוס, עסי7 ססו6 פס 6ל נימת לית כ"6 6יגו סקרננו טיעמו יעלס36ל
 סעונ סכים כפטל כי , נמס לים לסון י% צליו וסופגן זכמיכס' רוב לי לפיו : SD'1 נקפלמעמיו
 סעעסיס על כפנמל ס' למני סקלכן יגיס כן כפו 319, סיומו 3ע5עו סדנר על עד עלסוקסנ6

 9רס סתרגיט Sb כרגם יבל כל על כי ריס וכקרט וסל05, משן לעמות ספקרינ סעתייסעוגיס
buכל 6אכ ומתל והנימי סמיי פלקפ0 ירים פרסוק כנ6יונ ליס לטון 3לטוכיט לו יוסמל צליו 

 סכינם עעמיו סי ילים זס ספקכנן עד ימ' קליו ולסמקכם מטונרי לעסומ רעמו יוון קרכןספ3י6
 על ג"כ סת6פר מינות ט6ל לכפל לי ים סנעיעם לינליו מנלין ולמת פכ"י. פסיכי,פיעמה
 סירייס מסך וממדומי ושעסיס ונתסינה2 כעעלס ול0מלופס לסתעלומ עישה, ו0ו6י זו,פונס
 1 כהעיר על ע~מ ו6מ כעכין זיין( )עכף64נען ונזוייומ סמחסיומ ומ7וו2 נפעטיס סמסשניילעורגם

 עטים מפתלת על ומזק אפין לסם6ר אשה, לחסינוסס. ומלועס נעליס י4ס ס9וניס המעסיסכי
 גרו מענין טסי9ען( ע9ען דעי ענעסלוט otb 6ונסעלעעערליך 6ויקיויעלנ7י )סעינ7סישע'ס'
 גכוניס ונעעפיס ימרות ג7עומ סי4ססזקומ 6101 ו6מקמוי 7מרגופו מ"ק )יסעיס ושיוסטואם
 סריס. לנ ספרי מוך 6ל ל63 ספמרגסומ סזפניומ סמ6ווס מתון 3כל ספגם % סטתנומלנלי
 סעמץצ כי וסל6סי תסיוס לעטומ י3תכ 6על סיטריס ודככיו סעו3יס פעסיו ל0' סיר% ניחוח,ריה

 5מ וירם המס מעסיס, לים tk~SDn כיס עולסי רימ רז"ל וטמרו כלככוןי לו ריס לימי נטספכוכיס
 גילול וליתר לזם. קלוגס 6סרמ כוונת סעילומי סניממ ליס 6מ ס' ו3וירפ עמט"ט. 3ג7יו,כים

 וויללגע נעפיערי, )כיעיערגעיריקעעק וסכנעמו מלום סססלמ וס: נס ליס וסוט: סי3ליס קהה6לסינ
 )יסזק6ל גויס 6יל 3יי וממנסו י וסכם ממוזק על 161ל 6יל לטלם יומס לוטי כעו ליססיכגעכוננ(,

 י לרגיס ככוי וספ"ס , ומזקס כסס טסי' ע"ג( )מסליס שולס ונלין , עיפיך תקיף סרגופול"6(
 4ח3 ט%ן *לי Db1 3"מ( לוש)עאם

 כ""
 גיל כמקיל יכן , 4ף' ניף7 וסקלי 13לץ סכמי3

 ולואי וסקלי סלומס בויש נול 0כמינ 7למיהיפיס,
 לימי טס גס כי לוס, עם ליס כן סלוקיי,

 6פלעח2ו הסלעו סרוס מעעמ גל כי מש; פטם סו5 סמכיסיס פן מעולס סכוסגי מקעור עלססונמ
 61זי י % טש0 מרוטני סקשל ייתם סעכיס )עקרתן( תלולי הכסוך ס6וילי סלופ טלוסי עא סו6וקומו



נ אהקיא

 ולזפ )6יינ6ע0עען( כוס כטיגמ עעי עקנלי ו0א שש Sb וסיע 0לומ ע"י סל6ס יתשע*
 מעש פנתון %ויכי לוס עשת וסול י"7( )6יונ ימכיס עיס עריס 0עיס, Sb נס סריסיעסק
 D'SISD o'SISn נקנש olbSn 7קיס עסלקיס עקונן טסם סענעי"ם טעסקרש %ל שטיכסכפי

 סעש ען סעודך )7וגקע( 601יי סנינ, חהצס ל0ס וסעיס לויל סלקי ירגיעו כמוכס 56כ)פשלען(
 6ת ולהלעיס לסמלים קנס סו6 3עיסי 6טל ס6ויר מלקי סתסטעומ D3DW ניועל לס מף614וסיפש
 Sb לים ענין סתיססומ וכן )וו6קםער6ויםיינםעוכנ( עים ליס וכעס לעשי קעוך 6טלט"לטמ
 ס3ינ מעיד *סר ס6וירי לוס D"D סוrag 6) )סוסעש 6ט ני(ריסו הכעולת מתיל ינתק כממל60פ,
 06' נסליסו ופעם יכנס, 60ט 60ויל סני(עיכ לוילי סיט נעקום רק יוקדת '60פ *ין כילטמן
9~hoוישימו עלס וטין 6נסויכי(י 67ר6ן מישל י6ס )ווען 0כעורמ נסמיל נו פ6ס ויכפס יכפנ 
 נול6. כיס 67לס טתלגס י4עתרגס וכ"י סקס, על לק 0עמרטש ימסכו כפסל ישמיל עלעוקב
 יעלט סמילסאי סי ניל*מ ומלימו ויש( )יסעי0 מלוס עשת לים מעל סעקל6 תיכעס עשובוהגכ
 כיו עעפיתי נסעית 3סיני4 על יולס 6טל עעסי לפס לים טס גזם ויועם סי ילפת לוחרחשו
 DWnDN1 על יולי( ליס מס ככס 0', סוג כי ולחו עעעו כעו סכלים נסיני( ועל יערתי סוכלוסיך
 ניושיז רוס מס פל וי"ו סתסלפות עלטנו וכפל סייעי, וכשן ספן י(2פסעה2 חצך מנסעיקישת
 נסי וזע נ"מ. כאס כע"ס 3כומ ססולכיס לסי Da nYDW,' ע"0 לפעיך טפ נלחשוי(משי
 ועמקל3 סקדוסות %ולות ועמישר יוכי סרוס : כסוס לריס : ete י6ימ6 רוס, כעו הס מ4מכסיל

 וסייגוכסקלכן
~pb1 

 ימס כימכ וירוסס, 0סמלס על ויוי0 עם סלטו ניסוח, שש. קליתן
 כלומר לוס כסת לפס ע'0 )זנסיס נתעלס לשמעו וכ"י יין. ירים כמסל סמך נטלה(')ש
 ו0ול7שן זרועו סטמלת ר"ל לע"י( )ימעים יכ6ס ולועו ונ"מ כעו כ"מ. וסככעמו; סרוס 0טסלמלטס

 נלכוד )כנלם"י 0כגעס למון טמא נ'( )על6כי סו6 גתם סעי עסני ניע(י ה'ש כפ'")עשפ

 סגיהן י4כמ על כמ"ק יויס רוס וטס וסכנעס. סססמלpt1D 0 על לסורומ גגתות סם4מ המלד""י
 ו6ל0 כסוסי ומסוכי כמות 0760 ננפס נתועש כי כנ"ו כעגם עססנופ חוטנ פגו 0760פ3כמפ
 מרום bD'1 זען כל כלל נלג עתפטטיס וטיכס עעקועס יסוטו bS גנסטי נחש סוקרטססכסומ
 עכתומ כס פוס ירסיס ל6 כלל, מחם3ה2. מוטנ ופינו יוטב טכסיס 73עמך סירוס כרכס,שסג
 יבלוס, י7י על עמס 6מ7 טיתעולל ע7 6כזליומי 1ל6 למעש ל6 ס%ס 1ל6 6ט~ס ל6געסו,
 סימלכט כס 63קס וכן גסוס, עססכומ כולס מכסם ומעלק סג*וס לוח עליו ועכל נ33טתעטונ עי וילוימנס סגו י(ג*ו0 סכם לוחו ימססע לננו נלומנ עטלו חרוג לססונ פססל עמל ללךעל
 וגף6 לי(ם6סק, עוד יכול ול6 קג*ם לוס עליו ופנל וכע"ס וילמינכ0 עעקגלותיו רימסתיסלופ
 לעוג ו7נל 7נר נכל וכן סעעטסי לירי י% סלנ על ועולס עלעו יגגיס כטסלום כי שפמו,6ת

 ועכניעו רותו מעסמיל DS' עלעו, עגנים ושיכו נקלנו טמלס טרוחו סו6 כוס פסל ועימולרען
 סמולם, סכעת דרך כסי ככון סוייגו י7ש נכם וכמעמלנם סלנ, על לעלום עכיסו ושיכולעעס
 %3ון כא יעלת 1ל6 גססל סלוס ניניי כי נסל*סי עעלס וזו , געקומו שותו וחונט לעטייהמסילו
 ולסטמתי סע5ומ % ליש יכלס76ס,

 ורעתו 3קלגי ספל לוסו מגעולי %דיק מכונת וזמו מעון,
 כעיים לסתלנס ויעסו וממכעס סחולס כפי וככון לעת קותו עעילש רוסוי על עוסליסותכעסו
 לסגגיס ועגימו כרוסו -טליע משיכו עי וכל סמולס, מכעת טל מעולס כיב למעול ולסעלומסייוחס,
  ומכנעת ועע"עי מורס נידו ומעלבי( סכל לקיים יהל ודעת, גחכעס סלנ נאון כא יעלתפל6 עי לססעילו עלו ופולט 3לומ1 סעוסל *גל .וסעורוס. קלוס על יעגול כעעע , סלילוסו כפיעשיו
סרכן

 וסטסלמי
 רום מלסיס זנחי ל"ע( וקנסם 3עכירסכ"י כ57ית6 סקרגכוס, נכל מעיקר סא

 רום 6ל6 תונוי על נט 37ל 3קל3ן בתלעי ל6 7קנ"יי 7רעהו6 *וקעוס קר6 ס6י וגועל,כסכלם
 כס 3ר 6מי 7כד סעע% וסכי ק6עלי ע6י  ייעי ל* נס6 ונכינפכפך

~bnDbi 
 ע~ס וכעסיך נסונויי

 *תגנר b3bpn קעל6 וססו6 רעומים לכל עלס וסליע נם 3ר פל ו6מג6י יעם*נ6 עססד*,לוסל
 נוע% ליס, עדכ*ין ל*מ7כ6ס עליס ומליט כס 3ר שמי לרעותיס עלים וטליי ושממקיףנחילים
 לום לססו6 ותגר DIDDb7 עד עליס :b1lr ויביס כפרס כל קרכגיס "קכינ קיים עקלק" גיהההר
 b3bpn רום6 ס0ו6 שמנר וכי  b3bpn7 ירא רססו* תגירו סא וי5 ליס ומשיך אליס -ג6וס6ענו
 כלוס השנכיס לשו רוח ססו6 שתגר ל6 ו6י י5ומ כיקה 3לעו6 67מקנל שיסו י6 קר3כיסוקריב
 לוס סו6 י%מ (bp1 *לסיס ונמי כך ונגין יכלני 6ל* יקנטר( ל6ו 7* קלננ6 יס6 *מעקרולכלכי
 סקרנכומ, ככל כיתום לית נלסון סמולס כללש וכ'ז יטלוע; ולbsb~n 6 לים 0סא 7ימנל,שטנכיי
 סעקכ6 עיפיכם לעכס לומי כעו לית טס טסכיכו גלול מלכם רנותינו, טפסיו לוס סכפמוסוט
 לדפוקי לימ, לסס 6101 טעו על גזגמ ססזנס סלכיעי מטי על לפורום טכס לעיונו תכיסילוס

 סוס נמס פ" לכן לכעלי' עם'מי לוס גמת כלטון זס לוס נסת פ" ורפ"י ומעלן, ט6%ן6כליס
למכי



 אויקרא3

 יסו"ל blb 06 ק5מ נ"כ כוטר( 3לעו6 %7תק3ל טתלגס )ו*וגקלם ר5וגו. וגעטס ם6על סק3"סלפני
 סגמ%ין לפ" ים נס .לממסי טסו6 סטטי נתכיי נכללם כנר זו יכוונס ענין וחיכני ימתקנל(,למרגם
 תלוקט על לרס"מ וגורס כמת סם אוהו. ונתח )יב( : מכלית לנלי לטלמיקס ע5וויס *בו *מריתיתם
 וסלופ6ים טטנמיס תיעטו כעין , ל36ליס כע"מ מלוקת 06 )5עללעגען( מיוחל ק7ל *יזם עלמנעמס

 *לס על סענםלימ, סיעסו כעין לקילס קטנות למתיכומ סתמלק 16 5אי6)נילען(,)5עללעגעןי
 qpb .י"ס( )טופטיס נתמים עמר למכיס לע5עי' וינתח כתו נסרטומי כתב סס סונמסעכיכיס
 סגנזר מעל נתם ob עוכרע היגס ססטקפס ולפי : כ6ן וכן ' כ"י( ממוקהל -טוב כ"מ כל מליסנמחים
 על סחתוכס חתיכס על גתם טל סר*טונס ססגמס Db דסייגו מפעל, ען סנגור סס "ו מטסי%ן
 טססנמס 16 נתמיסי עטיית 7סיינו גתומ פעל פוננו ונגזר ת"ר, סס וסו6 סיומי, תיר*יזס

 נתמ טס ונענו ונגזל סררי L~ttb על מתיכות עםיימ דמיינו סנתומ פעל על נתמ סלסר6סונס
 כנזר טס ססו6 עוכרע סו6 כעכינו פנל ספעל, תיר וסו* סנתומ פעל %ן סונמסוס מחיכי(יף(ייגו
 לך סקיצת כ3ר סרי ס7ל, על מתוכם מתיכם יסייגו סת6ל מס מכתם מ%6כ qbn ob מפעלי%ן

 מ"ר רק נתמ מס סוג ""כ וסרי כתמי סס סכמת 6ל ט63ת קורס סדר על ממתוך פעלנעמסנס
 עם ג"כ תנין crn1 סכמו*, ען חיור קוים סגוטD1~b 6 וסכל כסוט, וסת*ר bD1j עספעלספעל
 %עס כך 7למו 06 סגם כי לגתמיסי נתחים ול6 לגתמיס *ותם לגתמיס *ומס וכתם רגותיכוטירטו
 סכנוי סס"6 *פמר מסיי , סגתמיס יגתמ סל6 עייין עוכרע חיכו עזם מכנוי, 3ס"6 לגממיססיער

 6לו qb1 וסםייכחמי סקגין ימום לט"גו ורגליו יריו ולגלים כ)ניידיס סככוייס כטפל מקנין ימםס"
 סימום 5ל* , מליס וסמיכות סקנין ע"5 כתמים כולס גקר"ו O'piD לפלף מוג ונתמ כממ כלינתמ
 נסוי ססקנין נוס" סס מנטפל כשקוס רק סייך ל*סקגין

 נוף טס ים יייו 3ד"% כסתיער עליו,
 מעולס, נקרנן ס%ך ל6 וזל עליון סגטו*יס סקנין סס וסיייס סגומ5 סו6 טסגוף לו, קניןססידיס

 כפן 6ין מסרי סנסחיס קנין נו60 טיסים גוף טס נסיר ול6 לכתמים כילם עגותמ מעולסמסלי
 ל'6 סקגין ימול ס"6 לכמחיס סל סכנוי ס"6 ספין ונסכרמ %סס, סול נום* ל6 נתמיס סכל6ל6
 סו* וסוט קייס עוועיי 737 סו5 עולס טל סגתומ סמדר נעולם, סכסכו נתמ 30 סקריימום
hD1)k~סנתומ 7סיינו י לנתמיס *וסם , *ותם עלת גס מלסוגם לנותינו תפסו עזם , געותו וסנתמיס 
 נגזר סס סגתמ מ5י סכל כ"כ וזס נגתמיסי סנעסס 5מר כתום ול* גופם בעולס סכעסססנטריי
 ע"ס סכגוי 3ס"* וכתמים 3סס, סנעסס סממוך מדל פעל D"r כ"6 נממיס נקרסו וסלף ספעלינן
 סעיעייס וסמלקיס ~otibk על לרס"פ מונח קטור סס והקמיר. )יג( : 3מיטימ עןיס mn)c SDסד?
 אותו כסענערין ולמ מס נמנסיל רו6יס סויגו כונו )67)נפף( נסור כסימום למ גסס עןסעייס

 סמלקיס ע5עית סו6 עמן כי עטן, ושיגס )לויך( עטן 53ורמ סגל ונתנו סיו65 סקערס Sb  ייררמען
 מקעור *גל לעיניסי סעזיק מריף טעם לפס ים ולפיכך נע5עיותון עמס עורכג מסגסססעלחייס
 סחור חוס ע"י ניוחל תתפשט טסגסס וע"י סעקרס, ע"5 3געס ססגוריס סריס מלקי כ"6שיגו
 מסגור סרומ כי , גסס סיגול סרוח ע"י לעעלס ויעלו עעסגות0 ס)ני)נייס סמלקיס יתפתחוועי"כ
 ססקרנגומ ולפי ; סעפן כעו לעיכיס עזיקיס שיגס היפייס מלקלס 6ל* oJtbn ולפי לעעלס,מטייס
 וכססם לחים גמ%יס כלס וסקרנגומ כימות, לרימ קעור עעגו איעלס לתכלית סים עלמונחו
 סכנד, ננגין כ"6 סקטרס 11DS נע5* ל6 כך ועמוס , קטול 6לocn 5 יו5* עסן 6יןנוערים

  וסכמן  9ייר פיני טעולס  יפרך סים על  סקרכן נהינה כ"י כי מוקירי סיירי כליל ויקטר,ומקטירי
 לטון 3* לכן ס"ם' על סנת;גס ע"י סקטור י5י6ת סגורם סו5 רק סקטור )נ%י6 שיגו3ע1115
 לסגתן מעוכן 737 וסייכו פפעט, ת6ר טס וסול קטרת סו5 עזס וממס 3ספעיל, תפייסקטרס
 י עטן IDDD 16 ולי ספ%יס קעלמ סגקל* k-W1 י )7י%פ~וועלק( קטול יועגו סי5" כדי ס6סעל
 InDk~1 י מנגמעים סיביתי ולמות סינון ססו6 עסס סי6% כקטור כ"5 רעמן ס3סעיס רימ bD'1לפי
 3לי qb ריס לסס ים ס3ט%יס מסלי , כלל ליץ 13 סיין ס3סס מעקריי ממוער עסליפמ לק6יגגו
 סו5 מסקטור 6ל6 )517ע( ונסס מפולט מרוחני ספיד טסו6 קטול 3ל, לימ לטס 5ין *גלעסן'
 לימן קליך סיס ולסיכך לעעלס, עעו סקטור 6מ עעלס וסו* סנעעיס ען סיו65 כעטןעעור3
 סנסעיס נקטור טו6 סלים עיקל *גל י עעו סקטור ג"כ למעלות כדי עטן עעלס עסנ3קיולת

 )י5עמ5- קטור לסון כ"י עסן עלסין )רויכווערק( קטרם טס לתלגס ונדוקדק שיגו לכן , נעסנסלי
 נגתיכת סכווכס *ין כי 1DPPbi) 5ויטגעסען לויך ),ין ומקטיר פעל למלגס ככון 6ין וכןווערק(
 לתלגעו ~6וי כיחמי לית כנ"מ מנו מרומני סקטור לסעלות כדי רק עפן לסעלותסקטלמ

 ענר ומעלס סיח עעומית 36ל לעמיר עספך וגעת וי"ו 6ין דמו. ונמצה )סו()י%6מפען(:
 נינת וסני"ת כגפיו נעקום בכנפיו. )יו( וערם"י: סל6מי מקטרת  קויס דעו נ5%ס וכבלותכעס

 : )כענ"ן( ניגס העופף מומס סס וסככפיס נס7סי נניס כפוסכלי
תפם



ד בויקרא
 *0 ים נעו סבון על יטועם ונפט ור5וןי נחיכיי נעל טס~ס לסי ותנטי מ"6 תפש* )8(ב

 לי וימי י"ז( )ע"נ תכחסי נום6י לעניים לדוי תו36 ומסי י"ח( )ס"נ כעו גו מעומל ידSb מעני ען סגימן וס6רנוני סעח SD גס ימינם עגחס טס מנחה. קרבן :נסטכס
 eSDnin וססור7ס ססספלס גס מכור6מו נח עמלם מסום נ"ל עזם פנחס, לי וימנ ענדמוסע
 )סיגגע3ונגי 3עירגס עליו טגמעלם עי גמד תדרגומו מפלת נו יורם ל6יוגיוי טכנעמו נוער6ס ססעני יגר עגחס סם סור"מ ולפי"ז )3סלח(י ידו ירים טסך ססו6 ינוי יגיח כלסר כונולמטס

 כעו לשרו, OTbb סגמונס עמגס כל על גס 3סלומ וכנחס עם יפעם וו ולכווגס6ונטערווערטוגג(
 ; מענד על כהדון ועכגדו מחמיו גכגע ססו6 עסו לעיני לסר6ומ יעקנ טר5ס החיו, 1DDS)ונחס
 סנומן נעיגי יקר לסיומו זו וכמכס נקנלמ סיקול סמגם6ומ ע"ס נניעין( עם6ת ומרצפתלך, כיי עס*מ )וימן ונם6מ סס סוגת 3וו7רגס )כעגו מספל 6ל סגכ73 ען סנימנמ סעמגס עלולטפך
 כי ונגיס, מפלם נסס סיום ח5ומ סיחר מפלס רז"ל סקריו טעם )נ65גו וליצרינו נוסילכ173
 סקיעמס, געל עי למטס ויורדם ותטפלת מרקיע נ6)נ5ע עעעעיס טוקעמ ססעט והילך סיוסעח5ומ
 7"ס ק"ז פסחים ]ו3מוח' י )מס( ונהי רי ופיוס י"ס( )סופטיס לערוי סיוס רפס לעליהן7ועס
 יותל כגיעהמו גורל נזם יר6ס לסם"י, י3י6גו ט3ייו סלזס וסעעט , ס6יפס עסירימ רנן קרנןעונגו לסקריי ע6ועס 3י7ו ו6ץ ריקן טכימו מעגי וסגת :,י וכנחס מסלם : טס 3טעס נמחנעו לעגחסמעוך
 נחס עטים דורון )נגחס מ" ורם3"ס עגי. )נגחס,  לס0נרב לרכו חי רנומיגו ת"ס ,גענונגקיפפער( )סינ- עגחס: קרצן טס: סוגח נכונותו ע6ד מעט ססו5 זס קרצן על לכן סר, סמ3י6 סעעיכען
 0630 ע"ס )ספייזעיפנעל( וסונמלנונו ית', 1S5b ג6ומ וכמגס 7ולון סס ונין לקללן, טע3י6סלפי
 עגחס וי3י6 ימגד3 טל6 פי' קרבנו. ההיה סלת ע5עס: 3מי3ס סעכוון לפי זס 6ין ס5עחשתן
blhסקעיןי ען qh ל5 ליחיד 5)ל סעוער, ענחמ כגון ססעוריס ען חוג עמת עני5יס סיטר 
 תנמס עלי סרי ס*וער קר3גוי יסית סלם פי' ורם"י )מ"כ(י כחטין ען 6ל6 מנחס לסכייסומר
onpהעיזם 7ע3י6 והערו עמס סייגי ירענן המלכס, ונדמו סס יחיד 37רי סלמ, ענחמ עניה 
 עד וסחבן מקליפי( עעגו טסוחר סלת.  כת"כ. כענוב סחטיט וזן סו6 ה"מ לחמס ויע ;סירכם
 סו6 לכנוס מעולס סקוסן עוכרתה. )ט( : וירק ר"פ עת"ם )קערנעעסל(, ניוסר ת:קי תזוכךססו6
 , ואכלס וכל 3סס יכוגיש סוורים ס37ל תן סעולס ייח וכל , לטוכס נעליו נזכרו 130 סעגחסוכרון
 סמרגום מטי( )כי  DIO טימור ונעלם ~blk עלת עמס מפעל , 5ואעעעגזעט5וגג( וו*וג7על3*רעליכע )ניטפ- נפלא תנור אלהז. ברית סלח )יג( : ור36"ע( )רס"י לרגון כיין זככו "'7( )מוסעכעו

 סחפיגס 0ענסיגי ע"מ ח"ו( )יחזקאל וחונליך תלחיך )יונס( סונלחיס וישו לו 7ועס עעור3,ונתולח
 *רן כתו וסמעעון סמורנן על עלח מרם טמיעום וירמס נעטוטומ. סריס 6מ ועער5:יס)נספכיס
 על מעלוגומ סס ססוגח וכעו מערונומ, ונעגין ג"כ סו6 ל"ט( )6יו3 כלחס ונסכגווםיווכלחס,
 טגסמגו עצם נעלנס, 3עדנר )סס( ניחו ערנס סתמי וערנסי 5יס *רן כעו זססעעון,סחולנן
 ומכויס פרי סו5י5 לכלי סענע וכחוס יקו7ומ עם ונסערנו ונמ3ל3לו נר6טימ תעמס סדריסס

 געלחו כעסן סעיס ג"6( )יסעיס ססעיס עיורומ מדל נלנול על ויער ונסורס, 076לע*כל
 וקער ן רה"י( )עצם שלן וננסטרס מפקי7ס סדר  6מ ויסגו כמכלכלו וכקיליי(ס ססעים כוכביכלותל
 ע'ם סחנומ, D"np ו)נלחיס, קמ3ומ גלויי ל"מ( )ירסיס מקרועים סיטגיס סגג7ים קערטוטיעל

 כרעיי עיוטד נעקום סגחמס קדר נלנול D~D עלחיס ונקר6יס לעקוסי עעקוס וגטלכיסטגסמגיס
 יפר סדנליס וסת37קוח סמערנומ נעגין ג"כ עלח טורם ים)נסו וחי"ל iolh ל5ורכי סע5טרךלגג7
 ת65 )וטערוך נזס וס ועיניקס סעטס כרעי סני נקריס סכי סעלמיס (olb פנס( )3ויקר6כלערס
 סמכיומ יסויומ סגי מערונומ ע"ס נסעו נקר* נע5עו וסעלמ ע"ס(. יס)נע"לי גלשון לוס7ועס
 ולסמר3ומ סעיס, יטף עס סתם יפו7 נמלטי יח7 13 ונמ*חדו נמער3ו סעלח נעלס כי130,
 סיקויומ סגי לסמערנומ ומנס וסגל. חוס לעוקיף 307מ( )פ"ר סעלמ כעיס מנו 6מיחו7מ
 סעלמ 5מ קל5 מעליון יחוד עס מתחמון ירוי 13 ונמ*חדו נמער3ו סעלח נעלס כי ס3וספכיומ
 טווך סדיר ולטג7יל 5ת*עעעגזע%ונג(, )וויוגדעל63לע גפל6 חנור כלועל tO'k~Sb 3רימ3סס
 כלסיס נרים ענין ססזכיל cm וכיו)נס, 6לסיס חרימ ל*לסיסי גדולם עיר כעו ל6לסיס,חומו

 עולךי  ענודמ כווו ס6ם עונדי עסס קרס כיעי מסיס לפי לוער יתכן 7קר3גומי 3עגיג*ט3)נלח
 כומייס 7מעגימ( )ס"ק וכונרו דגסרי גד6 וגסרומי יעיט לעס מסוחט כמעלס, לים עונייותסס
 , סס"י למס סקרגגוס כל על עלח לסקריי ממורס 5יומס ולזם לעיס, עונ7יס וקיריס ל6םעונייס
 גלמי 3מחמוגיס ונתסלס עיס וסל 6ם סל סר נייי ומיין 5לסי כזניומ דעומ סיפך 13לסורות
 וסוף ועעיס, תאם גפל6 חנור כלותר *לסיס: נרים נחס: סעלח 6מ פס קר6 לכן לניו,לס'

 ; *נינ נססעולס 3ו*ל* עע"ם וענוסלומ. ענוכלומ טעוליס גלגלים אביב. )יד( : ס*לסיסעעסס
כיעל



 נ בויקרא4
 מפלילת כקל% ופיכ )ש5טס6לל( טליי הקטין ועל06 למס טסתט6ס tbbn סיעד 3עתכרמל.

 : )כס'ו(כרעל
 ל0ן (1DD טל* ורפס וסטרת עולס 'כן וטין ספרסס 3כל קלוי סו6 כן שלמים. זבח )8(ג

 ולמוסכיו נק12 לנכי וקורט O'SD)S נעכל סטלעש ם3ער לפי וסטעס זנחימלת
 ~bS שכלש לסריות נס תקריו, לסם ויפפר ס' 6מ יסלל רעים ונעוסג נזנחו סי*כלוועיויעיו

 לך וקלט כתו מעמס טל קפוים סו6 וגס כן ' מלפיס זרח נקלטו לכן כומר לירי קים נמלינ6
 עםליכ ל(י )מס יעיל לט עסמת0 זנת כי י( )סי6 כנעם לעס פיוס זנת כי עזנחו,ו6כלמ
 לכי4ניס ספחם סעוימ מס עללת וכנטי ונמי קרוים 6ען סנעליס לקעתם סטיכן סקרנגותט%

 עולס כובד נס %7'כ עליו טען ורג"ו כגרו. 6ת לסלם שליך פסלועיס למון פירסל'ס ,שלם*ם.)לנ"ו(.
 טלוס, חסלחצש ען י4כסד7 כי מוולס 7קיוק לפי נכון היכו גס כןי סי6 גס ומקרט לסקססייג
 qb מעולס כי למסיג, כדו 3זס וקין סלו)ניס. טנס כעו סלועיס ונלניס ססלוס, יעי ג6וכעו
 ליו על געזי7 עררו ועל סל3 0רסוכ4 על לכסל מיוני, קים עמס )נמערנ עש נכינס נ6ססמא
 % לעיל למפ"ם נ37ת0י 6ל סנורעמ סקנס נס ססעכוון עולס נמס טכמונ יקל6כס לכןסכל"ע,

 ענין עלית מל וססיל כינתוי 6ל סגולית קנס נס וקין געולס שנס סי6 מלעיס עס6"כג'(
 כלורנר טלעומ, 6ננש כעו מלעיסי סס על כע"ס 0למנ"ן סתכו*ן סלזס ונכמס 0נ7ר.תטלוס
 qh מעולס עם6יע סל3, נינת ע% רק כ6ס איכס כי וקלקול מנס סוס ני4 הין מלעיססנקרנן
 סעל0 ע7ק7וק נס זו. לנ037 סגולעח עקנס פגס 75 זו ננ7נ0 ים ע"ע י ננ7גס נ6ס סי6תגס
 לקין תיוערי ינתעגו ען כת כטס סונלסי %* סטעס נלסון ימעול ססעומ 3כל כי טעכי(ואינס
 הוזרו נס"כ רטמיגו ועכסעוצמי.

~'DSD לאנס סלוס 3י4 סיס סלעים נעורס, מלוס סעטילין 
 סעיקלי DW עיכס זס טלין ספק והין הוגן, 1לb'1D 6 מלס טסות ווי טלעיס ולעזנס,ולכי(גיס
 כענו% י ו6סעומ לתט*ומ ו6מי' סקלננות לטפל גס 6לו סלועיס סמחסו וסר6מ' , סלעיסלפס
 tIPK תגיך ססלוס עעכין סלעיס סילם ולעו 75יימ. סור6ס מלפיס למס 6לס כל S~bנתעי

 מלעיסי יקלינ ספמ0 ומלוב ס' בלכת עליו 63 *סר ענעליס נ6 סלעיס, וקל13 י54צמס,ענין
 6ל0 לנעו 0נ6 סקלנן כי ימכן ל6 וזס וו*סלעלגעסען(. )%יייעגוספעלי טלעיס יתלגעוולוט
 כ"eD1 6 נכה לכ' 7סופטיס ומלעיס עולות ויעלו על יעכס עoa 0 טכסיס. bS יי6תו7י4
 עסעעות וכן )פשלל5יע0ועמימסער(. תטלועים לסון כמילטנ"ס וסגכון גני. ויום 5וס נעת טסי'7'(
 סלמוכוס כרוי עניש סד וסיס* 7רים6 ('( )עמלי נדרי מלעסי 0יוס עלי סלעיס זנמילטע

 סקעוך ק5ת םיטול וללעוגו כ"3(, לרם )םעומ סנטים על כעו לכ73 טעוך הכבד. על )ד(נעסלי:
 ו6מ ר4כמוג ומיעול מכליותי על73 הכליות על )0כ6ל'י(: עעט עעס סכנת זון טירוללנפיל
 601 לכן. נך7ס סכזכל סכליומ פלנה עע0י סכנך פן ק5ת סכוטל לכני קונוך כלס יקח0יומרמ
 ~ומלוש פעכניס סייגת סכליומ, שינוו יעפ"י  מיותרת סיסיי למולות סטת, פעם י(כליומ7סכרו
 S)bn ג'( )ב"ז ר6ס וכמלטת 3זס. לט"י על וי"ל עי' כליום. שין אעפ"י יוחלת  יטע צתייכת"ס
 7עכ עלע6ננעלהנ אין סכליומ על וטפס מע5י5ומוי 70נל לסקתלקומ עליו מלס ענו6ר ע5ומעליו
 לכל סתעי7 טתק7יס גנה לנו יתו עגיבות כעס כי , חעוס יט'י ש' העולה. על )ה( :גרבצן(
 וגו' סכיהן פסלן נכי וכמט 6ונר סעופך D3D' לפי לעולס, קעוך כווו שעולס על פ" ולנ"וסקרנן.
 פסי ס6עור  ססיכ כל פועל לסוור כ6ן קליך וסיס תר סנמסיס *ת ועכבו 0*ם על עריסוערכו
 על מערוכים סע5ים על מעולס נמחי סערך כקרל לס מעוך כלועל סעורך, על 3ק5ור, 5עללכן
 על עלס ע65ט ונקעת לפילוסו. עכוון עינו על תלת 36ל מעקר*, נמסט נכוגיס ו37ריוס6ם,

 ומסעו כעו וויקע( 6וכ7 6לט )ג6ך 6מל יבר קיול 5ל 3עכיכו לועס זס 7נר ס7ול 3ומסעכוק
 ל"( מטוסטים וכן סיילין, 7ימ5 70ל על יש"ע למיגעו כ"ס( משסעי ס6לס 0עספעיס עלר(ע7ס
 כגיכמי על לע%ח עזעוריסי נמלטי סעחכר על )נלמ רו3 וכעו מעטם, לך יתעלו 5סר סעספטועל

 (DPW' עב"ם  כנויע, ממיר כלי לגגון לועס זס מיל  טכגיגת נסס ססעכוון י ol~b יוכמ עללמכלת
 ונהולן כללך הומו יקטילו פ" סעולס: על וגף *ה2ו וסקטילו 6על: כ6ן וכן מחכו, ועלי0ס ו'(ל"מ

 לפ93ן י4מעוכל כגל האליה. חלצו )מ( : עולס( 7עם ווייזע 6וג7 ירט )נלך כעולס0קעלמ
'"DDb7לכל כלל סו6 סלנו עלת כי לופל וטין חלני כקלם טעגס 6ין )1*7, סעגס סי* טסיליס 
 טן עמקיק עעס כשוי סיס 157 , וע' תעיעי4 60לי0 0עלעיס %ו y'nhl , 0ני(עס עןי(עולס
 סוט ט3סלכו וישו ט6ומ גיל ומנכון 3נגיכס, ס6ליס מלכו קותך וכשן 5טריוי 630 מפלט וציןמכלל
 פסי' דעו גנפטו 3סכ וכעו 5רןי על( חים ספי' וכעם"ס( )גר6טיס 6לן וסימו כעו סלכעלס
 06% סעמוגל 0סלכ וסו* 50לי0, סל תלנ סי' ס6לי0 חלכו כ5ן וכן וכעסיס.  ושיי סלנגסם
 ססקךיא, מנון י4סלנ א ללעיס סימוך סחלנ 6ת לסנים יהלים חלנו נת"כ ח9ס י4סכיפי.ג5ך
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ה ד נףקהא
 : י,ששלי0 פל3 : לופל י4מקועופ כ3כו3 לתועך הכקמך ימשיך ול5 ; סילכח ט3עיקכ שלגשא
 הטרענ'ז י3ס. טליי 3ע*עס 60ליס ונסעת לניי 60ליס סלנ לסקרים רק עסעעומו סוסי6אכ
 30לפ; 37כ חיור dhv. חקת )ת( : תלשן עסעעומ זס 61ין 0463, חלט %0יס, דלגופ"

 0סיונ 8ל סע0% לק ישכל v~w % רעומי ע5י % סע3ע ע% עסויים סיומו עעניכוע3ולל
 7נל, פל יפעו לגלום כוי 6עו עעו סכעום ועטעס יקיות זס סל עעעו  יויע לנרו 0610ייו6
 עום6ל פס ו0א )געש49ע3על(, עסוקק 'ipibb~ blp וכהן )געזעיו( קוק נלסונעו 0נכך6ז0ו

 נמ3ככ הכיעס על חיא 6יס סגכי כ"ז כי לעולס' נסכת סיסים 6"5 וספסל, '(תוקל ריגעיחיור ע5י ע3וככ פסיוני יגכ כל כי 013 ומסכין י3ר. ס5ר 16 ועל 36ן לוס על ולםיעס חקיקי4עלסת
 3כוג וימנעל טיפמכס י סו6 לעק3ליס סיוגו כמנכל סל5 7נר עסי'כ , 70נר זס svn חעי7לסם
 סשכש0 ען לקמלו וחיי  וגלעת, מוקממ ע" סיתתה 16 סילל סל טעעו מדע bSn עצלסיעם
 סיס ועישן 0נ6שס' ליוכא לעפערת לצלון נקפל ככמש סי0י0 גמיכפו געמ עיד כוהך סיסולקנוי
 תכמי3ס 6כן לוס על ספוק ונרי 6מ חוקקין סיו לסיכך 0זעןי גרנות 0כמו3 פיאחק6ססכ
 bptlp3 כמונס ט'ס יצחקק וטחם %מ סכל כמיכומ, עיני ונכל ויותל 0עתקייס נמנ ט0אמוקעת
 סס5ערטת עשפ סק 3טס סעעו ניפלס סל6 חיוג דגר כל נקלף כך עסוט מספקיי עןעסוער
 ניפעיס עולס עי לעי ספלון ליום ומסי סקס שסר ועל וכעשם עולס, %כל לקפל חקוקטי0יס
 3לי4'ק מלב פס חלב. כל : )למ"פ( יכמ3ון 53ור לעד ויסקו 3ססר ימן עי יאט( לסיוג וכןל'(

 ,?h עתנו נפכי סייע 33סר י4עתעל3 מסומן כי 6סי, כילל ס3טל עם סבוכו סנפרישסווגן
 ל6 ונקלףי קבוס עליו סכסלס סו6 וססלג עפען, כסס ונמלי ורועעי יסורון ויפמן כעניןסכנן,
39DWטען נטר כקערנו עקום, נסוס כיבס סלמון bS טעומייין כשפיס לסונופ נט6ל וכן י חל3 נמל 
 נסעו סלנ 6ינכו כי נכלל ס6ליס מע"ג ID1b 6ין bS 1S)bt חלס כל מלעל ו0כמונתלוקיסי
 סלכ 0כקר6 כל 36ל ונלחין, 3כמסומ סנ03עס סוען כל י6סוכ חל3 מוען כל סיס ו6ס יכעכעו
 נףנ פסא כעסתי עומל כקל6 ופסיכו ~tS,DDk טעל סחלכ כגת אתנח קלג סנינו DDb"'כעקל
 נעיעים נ37מס טס טסותיך ע"מ נקו%, סרענץ לטת 60ליס, וכן י4כנ7 ען וסיומרמ סכליוסנגון
 י4עי6ומ סכל נו סלמס כי 3זס ע76 נכוכיס נימיו 0לנשו יתרי וכן לסלוק, סם ססחון לאןמל6

 : טס לנומיט קנחת יומלעיללה
 לס 6% יכיס סקסית לשע( )6יו3 כסו וס7עית מסקס על עורס סמז78 העם. לאשמת )נ(זש

 , רוים כ6מפ6  ימרנותו י( )690 למכריי SD: ויחסנם מלסי זינו כטילומסירט"י
 תע6 ימט6 יתסיס ילכסן ob ורעעו כויל, סי חנינ לס וסויג מי3"ע 7עפס לנן לס וימיוכן

 עי4 3%ול, עסיס סרי סעס ל6טעמ ו'( 7' ונסתיוס )נתת כמערס מעסי וחעnnDbS 6סיועים
 יאיטי' ויעסו 3סול6ס ויטעו לסור6ס ר6ותס מכעיס סיסיו עד 3קל3ן חייניס ריכס 3"7 טסן%טל
 ויעעס "bSt1 מכס סיסים 6ל0 ירכיט נכל 0עפיח כן עשב, ולגריס עשא לנעל ויתו עיה4סעל

 0פניעי גיוס ומעתו כעו סחטת, לססימ לחפאת. : לנדהי סויימו נסגגמ עעסס ועטם עשו3סור6ס
 הפר. פרם ונו' ולקח )ה( : )ענעזיכדיגוגג( נקלימשתס6ת ססט5 לכמר ו530 70נל, עיילמסערת
 לעלסו ים לעלת עסכמת DW 6ימ 6ין ולה ספל, 7ט כל 6מ לקגל שוין כ8י4( )זגחיסלהסתיגו
 לחיא %ינ0 סיס סקנלמ וסעכוון מספר, 7ס כמיג כקלו 0סר לעלת עסלמת סי5 6נל 7סיעק5מ
 גורעין וקערו תספר, כמקנל ל6 טמרי לכלי ל6וקפו סקול סל5סס SD ה74ס נספך oh 36ל ספר,ען

 06רן קרנן SD3 וי4כנ ספל. עלת על הומו ועוקימין יס עעלמ עאס 6ות גורעין ויורסין,ועוקיפין
 י4מורס כומר טס לעס עסמל 7ס לותר סכמוג ירגון כיון וסער ווי 73לסס עמקטס למ"כגפי'
 כעל עי4פר 7ס עקלת קנלת גס 7נ6עמ כ"כ' סקוסי ען %ן "ין WD7S1 עיט. ותירשו, ע%ויפק נעקועי4י לסכימס לו סיס פסלת, 3מינס וגוםימס עמס אומס נגרע ו6כסגו עקועס, ti1rsמע"ס
 6ומ 5ין 86כ י בנ"ע( ע"ס כשו ס' עסעס")וק פ'" סרונ3'ח )כחט סגספך ס7ס לכלי qnb ל065
 עפעפם זו עשס ולכליל 7ס, עקלת קנלמ נ0כטר לסורות ג"כ דג6 7ס, בעלת לגערי ימיכי4מ-ם
 ססעלו כעו י4כ6ף, געקוס לגערי חסרם ע"ס  6ות ועל6כו נכ"ק, נסוג זס ו37ר ססר, לעלסגס
 פסיך, ע6ח7 36יון 3ך יסים כי ע"ו( )ר5ס ג"כ ות65נו מעלום, ט))ונגו י"ט,' )יסרו נסל עלוסלכס

 זכומ סוס 6ין 61"כ י4עפלמיטי כע"מ לידך 6ל כעו מתני' לעלס רק ):מעמת 5יכי4 להסוכך,עעל0 0לע8י ייך לקל 6ין וכן טכי', לעלס רק )וטרמ ר6סונס מוולס 0):"ס כי תסמיך, 7Dbיעסר6וי
 סכי% 013 נס 71DStO נעלי ):קמו ל* לעס טס, סמוא קומית תיוט3 ועזם זוז כפרסם לילןנקלס
 גדל פרוצס 0יתט 0פלכמ פרכת. פני )ו( לדפיינו: ע"ד סטוטיס וסינליס לקרס, שספקיחליפה
 0סז6ס מיייס 0מלכמ לומנ ונ6ע5ע לעות עמל ססס ס5סוני שתל עד ס7רועי עכותל רסיסכןרוחת
ומניעי סי מא 6ע%י וכל ירחיהן, מסך פגיעס סקיס 5ל עעכין סגי יסית לפי"ז o"nS גסי' קיא)ע"



 רויקרא6
 קרןי מס Sbbi~ 1'SD י3ר טל ער*טו ס3ולט עוקן כל "רנות. )ז( : סחי5וגיס ~די גגיופגיעי
 וס3ליטס י(סועסיות על נמעל וכן מען, 3ן קלן כעו , ער5מו נולט עוקל סו* בנע"ח מסקרןעעס

 %5ס ברוס %5ס ען ך%5ס  לסיכעקקען(, קרנו  תרוס ונטעי ל717, קרן "5עיח כמוסעעלומימ,

 על3וסיכו(, )רם"י חגט7רין 1Sb עדת. כל ניג( : קרן נקר* ס3ס זויות נכל סעזגמ נר6םסגמון
 קותן כלועל י"6( )ע"3 סעדומ ו6מ אכזר ו6ח ען וקטוטן עדי עלסון עדם סס טמי'תסטר

 )יי6 סניסל6ל סעיוחימ סע7ס נת"כ וכע"מ סיר5יגליכסטען(, )7י6 סנעס וסחטוניססעיומסיס
 3מכעמ עעלותיסס ו3יתלון סטונומ נעדותיסס סעסונמיס סגיולם סטכס7לי ויגס5ויקגע5ייכנעטקטעה

 י~חכסדלין. עיס לפלס *גו עוכרחיס סעדסי וכל יטרלל גגי וכל טז( )סגחח ט5ער ועעס ,המולס
 , ותלעלעו לפגיו עפו סעמחנרות ס*ותיומ סתמלסות לפי ע7 טלטלת ספרטימ סול*ומ על נת3וגןו6ס

 לדגר סעמ*חפס ומבלס כנקיי על , 6' יורם. כי ססנס7רין, על ערס סס סגחמ ולעמות לגוי65
Tnh)מסלים 5לעדס זו ועדותי ככלל, ומעלות סווורס על 3'י ויורם סעדם. ומסטו )מער6יין( 
 וסיעת ימוי על ג', ויוכיח ח'(י )יסעי' תורס חתום מעוים 5ור ומורס, 3יעק3 עדומ ויקםקלע(
 לך וכועדתי יעינסי לרנו ומס כעו וכדועס, נסעולס 15 לזען 16 3עקיס )3עסטיעעעט לדגלננול
 נעגין סגיולס סכגמיס סס סס כי סקגס7לין, לסולקה עיס גטם עמימ7יס ס*לס סוליות וכל'טסי

 tbS 06 זען 631י(ס נוסגת סע5וט סזעכיס ען 53יזס ~ob lwr והליס, פלוס לכל לייחדסחולס,

 עוטלמ סע5וי( חיוב ספגטים ען *יזם על נקים ob י סיקוס קיום חיוג סעקועומ ען 63יזסמעקום
 כיי ועלוס ונטוס כל 6ל ע5טרכיס ספרטייס ס5ופכיי ען "יזס ספעולס נ5וסן 5ס לפטור, פססועי

 לסת3יל ושאכיס ס3כמ3, נמורס עפורםיס 6יגס 6לס כל כי יתז ממורס כומן 7עמ כפי כרצוילקייונס
 סס עליטס מוכח ולכן ט3ע"פי מורס סל סג5עגיס סונקנליס סס וסקנסדרין tD"D3D סמולסע"י

 ע'3( 5י דף *עול )13)כ7רם3"י הערס נכון ונוס )געזעטלגעלעסרטערפערייין(. ומ.לגועוערס,
 עמס כעלס פ" דבר. ונעלם : ם3ע"פ מורס 67 ולמעורס ם3כמ3 סורס יה cllnS י ולמעורסלתולם
 7נל ועלת י פ"6( )כבסוריות עעגס מלק רק סע5וס עיקל עסס גמעלס טל6 סע5וס ען עםסלק
 יגל וסעתלגס עקועות. נפלבל וכן )עטוו*ס( ע7עס ימרגועו י3ר עע3ודתכס נגרע 5יןכעו

 עלי6עעגיח פ יעל )זיך סכפס טעעון עונם ועמחייניס פ" ואשמו. סעקונל: לפי היגו br(D))5יינע
 גענלו ומיינו ו ואטע עלת h~rD חע*ת, סעונל ימחיינ ל"מ עצות החיוט נוס 3י5ללערסול7עט(,

 סעס גזרם כי וקטעו, רעלת מנכלל סגפם טעעון וסוט כרס, ז7וגי( על סמורס סחיינס ל"ת ע5ומעל
 נבז( )יטעים נס יומני וייטעו י"ל )סומע שועלון ת6טס נפסוק 3")נ כר"ם כיר"ם י"ס 6ח7 עעגיןו6סס

 עחנרת וססתרחקות סריקות וסור6מס ס'(, )סס 5לסי' ס5סיתס ל"ד( )תסלים יצטינו צדיקומוניי
,olb.~ססמרמקות על ויעל ג"7(, )יסעיס יוסינו נסעות ועריס ל"ג( )ירעים יוטב עטין סעונס כעו 
 ומרחקני סל*כי ל"ל ט"ו( )6יו3 ערמי כל מסעות סל6גי עמס 5ך ועיו7עיוי ערעיו עמנלמ 6יסגן

 לסובאת ג'ל וסונמ סעס, סו6 ומוסני רעי קנוז מעקום עי סל"ס( ולס )עעגין "דם גניעחנלות
 עולס ע6חיזת ובדורס גלעויס וסם5רומס סרוחנייס עמענוגיס וערוחקמ ליקס נסיומס סגפםסועעמ
 הכולס וגלווויס עזוכס לסיום סתנו7לומס וסוט סנפטוי' 55ל סג5על סכלם ענין געלעו ו0ו5סגפטומי
 עסי כרותרי וססת5רומס מעליונות סגפעותתחבלת

 ו5ימ )תלועס( נעכללמל" כימים וכמונוס. נ7ו7ס
 וכי bm9 עלס סר" 7ל5 עלפגי ע5י ס' 6גי עלפני ססי6 סגפט ונכרמס 3ס 7כמינ וכויגפס5
 )כ6, יטעע6ל 7ל' ונעכילמ6 ע"מ. וכו', bS'DS7 3)נס כלל טומפו לס ליס עלס סיי' ל6רוח*
 סעגו*ל לפי מגס סלח(י )3סעלומך, נספרי וכן ספחקסן 6ל6 סכרמס 5ין וגכרתס מ60( כיונסוף
 מייגיס סטין זס ודין . ויטעו כעלת כצן סעכוון ונסו , מנפט טובעות ענין 3ע5עו סיס סכלמענין
 מעקל* מטף וסות עע"ז, וסיקס ונמלכתי במ"כ לנומיגו לעיוסו כרמ מפונס ל"מ blb SDחטטת
 תו5עיס סעס 36ל סעקונל, 5ת מומר טסססע סחומניס סיעת קלי מלוגם 3זס ומלס ד3ריגוןלסי

 ע5עס, ע5ד חט5מס 6ת היזכירו נסמתומס *מעים ע5עס יציעו והטעו יצערו וסעפרסיסיחדיו;
 מהח"ז(, נדנים סכמנ ונעם 3"ע ר"מ )עי' D'~Db ע"י נ"ל וגו' ונודעס 5ק"כ לעקל* ם6ערומס

 עד יעליס ע"י 16 צעצעו לו טגויע 3ין לחלק לטעום ס7עת על סיעלס כי דחוק סו6ומלגס
 יומל סיס סחע* סחו7עות על יורס והטעו עלם 6ם וגס יחד' סטמוומס לסו7יעכו סכחנטסולרך
 סמגגייומ ל37רייוס קטם ו3יומר טלפניון 3עס ולשרו עעכו לספרתו hS סל6חריו 3עקי6 לקניולטוי

  5ין ולס%קו3ל ל"ת, עטח"ס 5ממ  על סעונר כל שט6מ  ימחיי3 כעקרא 7למי סעק31ל, 5למנוקר,
nbun5טנו7ע 7וק* ונסוריומ( )3טע לרנומינו החמאת. ונזרעה )יד( כרמ: מעכסן להוין 3ל"7 5ל 
 בסס טגקמפק כגון 3ו, טסולו חט6 סל עלעו סכתו ob 5נל נסול6סי טחט6ו עס עעלעסל00
 , לסס הסולו עס 5ותס )נו7יעיס ססעס D~Db לעיס, ערת 06 חלניס עקר 5ס מתילו, זס)נס

 יעוך כי כענין מפועלי ע75 עפעל סו6 וגויעס למי"ז ס"7( )נטגגומ פי"י )עלע3"ס עקלנןפעולים
תחיך



ו דויקרא

Tnbנ' ו' ו5ר6 וכע"ס 6חליסי ע"י וכעכר ל5 וכיילי ע%5ו  ד)נוכר לדי וכעכל bS :נודעתי 
 ירע 6ל כתו נענור, וכפעם גורעת לסנס גס עכייכו על תלת כי נמגתסי חפצו פ" עליה.חטאו
 קטיו *סר וטעעו סקודסי ט3עקר*  נורש עלת על ועופנ ורכוז 6סר מנרכס על סגער, על3עיגין
 י 3"ד טטעו סעוסיס %ן *חי ייע ob כי 3"7 3סור6ת טחלו %סגי סעעטס טעטי סע7ס3פ3מ
 פעולם רק ע5עימ מעולס זס *ין הכה!. וכפר )כ( נפ"ע. חטאת מיינ פיסם על עמסו6עפל'כ
 ונס33 סו* עליו ס5%ווס לפי יעטס *סל לעוויתו לק לכפל ע5עו מכסן 3י7 6ין כי יונקנ3ימ
 דעת חטאתו. אליו הודע )כג( : עגפזיגד'גוגג( 3עווילקע )ער ומלגושו סקלימומ, ע76וןמכפלם
 סטור יס6 %כמים סטינו D"Dh' יכול 5חליסן טיוייעיסי ול1b5DM 6 לו סכוןע טעטעעומולנוסעו
 ושסועו י מפעל סו6 ססודע 6ף רוו"ס ודינר  יי"(י כריסוס פזז  )יגעות ע"ע Sh'1 ס71ע "וטיל
  D~S1no כי פועלוי טס כקרט פלי  %נכין b~cn רז"ל ר"מ וסריב"ע,  סרטנ"ס וכס"ט ימרימע"י

 נלסון סירטום ול6 סגסוג %עטקלס סתי3ס רנומינו וסייקו י %הכיעס מורד ויוסף ע"ע וסוף ' ימחלמווסטור"ק
 סמום החליו עלינו *גל סודעס, למון 5חל Sb מלת טעום olpn נסוס ע5"גו ל6 כיספעל,
 ס*דס לסגי לסו7יע לעטסי דרכיו יוייע למסי סייעת קרמך סגת סירך, 6מ למס וסודעמלפ"ר,

 סויעס למון ם5ינגו )נסעע *ליו וע7כתי3 תטיחו, לו סויע לכתור להוי כ6ן גס וסיסגנורותיו,
 אליו 3)ני6ס "חיוג qp,, Sh 3סתודע כ7כתיrS~ 3 עלת סמום גומל טעליו סמ71עומי לטוןכ"6

 ססתעסס ט3כווגס לוזיר 5גו 5ריכיס וע"כ ק5מוי 6מ קטמו שותל אליו סויע סלעון ולכן ,6מויע
 3סויעס די סל6 ולסורות ועת5מדות, )נתחלסות כוונות טחי על לסעעי7נו כזהת בעלייםממורס
 י *חריס טיוד'עוסו ול6 *ניו סולע *ו D~fl סכחסס, לאפוקי סתודעות עעס סתס5 אליך 5נלגליד*,

 רעלי טל%ומ על סיורם עם ו!ס ימן. דכי נווניי יומן וכי ארז"ל ו7וגעמו מ"%, עליו סויע16
 סנ5יס סחכ%יס ונכל יותל ענלית לסון ניקלעת 3קי6יס סיו IIDSk ok~t1~ מכתת נטיבסמלעוד
 וימכן )רס"י( *0 נלסון מטכסיס *1 מלנס ים כודע, 06 כתו אליו. הודע או )בג( :*חליסס
 יככע *1 *1 כסו מלויי כלוער S1b' עלם סוללם oa 3ו טים 6וי עלת לכתונ טכתונ סיכםסנכווגס
 נכל לוי לעוטנ 5ום L~lh, עסרס 16 %לת ועסתעף רס"י, D"S ע"6( כ"1 )נחקומי מערללננס
 וכ)נלמ .למגריי ob כונלמ עסומפתי סול5ס 16 נעלס 6"כ וים ור5וןי מפן מעגיגס גסטסי*ומ
 , נכין סנרים וסוך 3ע7ינגתג( )וויגטעגיע ל5וגי מגבי לבועל י טכיסס כטעם יטעמו , וקוליסלוקי

 מטיו סגגמ לו יתויע ob שליו סו" ג7ולס טונס י7יעס bb 3טגגס olbS מפ6 כטיזיעןכי
 תקלס עוי תקרע סל6 )נננעטיו L~Dlln כל על סיטנ לחמצונן ושילך ונכין כפסו על סימקמ3כ7י
 ובין וגקייס ot)r כלס כס ob ולר5ומ נסס ולפטנט ממעטיו תעיר לסטסט 5דס וזל וסוזסל ןלידו
 ידע למען לידו טג71עגס סטגגס שליו מתודע 06 ל"7ס לו ושטרי bun, 6טר עון עכעלגסס
 דרכיו ולסקול עעסיו נכל ל7ק7ק חיוגו גורל ob~t כי י ג7ולס יותר נזסירומ לגססו ויטמורלסנף
 סרפויס יז כי סליו  בריטית עיד ירגישו *0 להדס לו נוח סגוף סגמל"י כעו 'כי 75ק,3)נ15כי
 תרופס 5ין טכ)נעט עד וכמליס הולכות סי6 נרגסמ  נלאי סיי  סמלי רטטים ob כי , עליקלס

 6ז כי גפסו חלי עליו סחגנרס טל6 נעוד עעטיו )נסגגמ עיד לסתו7ע olbS לו נוח ככסלעכמוי
- מגגו וימודע ולרטונם לפטפם ל3ו %לייטיס כלילי כלויר  רנוני( )מנתי  סטיתו שליו סו7ע 16 כ5ן סכתונ "ער לכן , SD'1 וקלס קרוניןרפו5תס  ט*חריי ונפרכס גגטי6, כקן רק כי וסתנוגן 
DD131 סטגגמ "פסי לימיי כי 5ו' לטיל קר, 5על מחטב, 5חתbpb לגפתה נסעלס מעיי יטמר 
 5גל , לסתו7ע ועוגו חפו כי , 5ו לטון 3ו 5על לכן ית71ע ob יותר עליו מחס רעמו"עגם
 7ל5 תתויע, 5713י כזו סגגס כי סמט5תי ונו7עס קמם 6)נל יסגו 'Sb9D ע7מ 3כללעעלס
 וגודלי טגגתס, נסעלס תוויי ים6יו (os1 מיסס, על מעטו סקסל וכל כפגסדרין- סכל לס)ועכחמ
 16 לע"ר( ס' כס5 )עע"ט סלוקי, לסון טסו* 15 חלת לוער מס יתכן לי לכן תסס, 7nbSיתודע
D'b: )ימו עפלטיס כ"י( )ודחיס ונתלמו7 נמל באצבעו. וגו' ולקח )כה" SD וס3ס%ס ס7ס ק3למ( 
 י"7 ))נגילע מלגעל 7בע5ורע סתיעס וען ניעין, hjh חייכו *5בע מנקער 7ליע יעיכו 3י7נכלי
 לקיחס ל( ע"ז )כגזגחיס ג7ס ס55נע טבילת על טותו עפלסיס ס5סט, ע7ס סכיך ולקםכ'"(
 על ולקח 11DS ונפרסים ונ"ע 3553עו )נלמ כטינר ל5 סס מנס 3תוק'(י )ע"ס כסן טלנעקצו
 קבלת על כ"5 ס356ע פנילת על גפרסגו ל6 נ356עו תלת טענו5ר וסכך 073, ס355עפסילת
 עיקל כי , סכלי סורית גס נו למנין יט 56נע גסס סעיקלית ססול5ס 7לפי מיל 1 נכליס7ס
 )5ינגעל( סיד 3630י ספרפייס יכחלקיס )פ6ססען( ותפייס 6חיוס סו6 56נע סססור5מ
 סגעטס וכלמיזם סמפיקס ע"ס )6גפ6פםוגגטגליעד( 56נע גקל5ו נסס יבר DIDnSI לשחוז עיטם טטת
 עחויק מסום )געפ"ק( סכלי כן פעו "לסיס(, נ"5נע נכתוניס ת50 נכי )כענו"ל י7סעל

 יכיל נלסון עליו כלי טס מנוגח כעו )5ויספ6קפוגגםגעםילר(, 55גע יקר" מוכו 5ל 7נלומופק
ויכולם



 ה והקף8ש
 יקמ עעס )סי"ז 0עח(' יכו)ו 6טכ )עעכין מוכו 36 ט63 עס אמזיק 8כ) פששויטלת
 נ%נפו כ"י נכ)י 6על )6 6עכס נק7ם. )סרת 0עיומ7 3כ)י נ)הצר 3כ)יי ס7ס nPpiכ%געו,
 0יעין י7 סעקונ) )עי 6מל 0כ)יי ימדק סנ0ס סי7י ס63נל סמרסהיס סח)קים ע) גס)סה?ם
 ו)קס חמזיב י3קט*ת כמנו ו0מהן סיי, ו36ר סכ)י %געו, 3ו(ול6מ סניס פי ו)מישז7חעש.

 563גפו: ו)קמו )כ)י 6חן 7ענע סעכו ונ%נעו נכ)י 7סק3)י4 ע"כ ק3)ס סייך )6 ו3%3עו3%3עו,
 נייעס נין נל6י גין סינריס ען נ7נר ע7 ט0א טסטגיעוסו 48ה* קי4 4(ה

~eh1 
1'Su 

 תמעט ו0ו6 גע)ת וי"ו D~b סטטע0. עונס ע)יו 'bD עיותו יעיbS 7 ט6ס63)ס

~wW)
 6' לל 83ק עמו9 א)סי 6ים סא יגץ 63 אס וע6על ויסעו, 3רי Sb 7נכ כעו ט"ן

 גקכנן סעי*ס טיוג )לכומינו עד. והוא ע76: 7סוק ז0 3עקל6 סעפרמ"ס וני6ול מטיט6,לש
 0נמ3ע פיוזמיינ עיומ )ו )0עיי י4עייס 6מ מ3ע ססתונע ימ עעון עיהז 3סכמל לק 6יטספ3וער4

IWSר6ס 16 קר6, ס6על חסו עעוןי סססויוסו סנכפילתס ונטנעו, עיויזן כמרו ו0ס עעוןי )ו 
 נ)6 זו ע7חם )ך )ו6ין ר6י' 3ל6 וניייעיי יייעסי 3)6 נר6י סעתקייעת 3עיהם כ)ועל ייע,16
 S~b 63 )ך פעניוזיס ר6ו סס ויעי7ו פו"ס 1631 פרט כמני )ך עכימי עכס כעי עעון( 3ת3יעת 6)6זו

 3מניססי )י טענית ויעי7ו מהמ ינו6ו ס)9Wb1 "( 0 סלעון, 6ו 0)אס 16 עתנ0 0ט Obסו7עתיס
 יכ6ו פו"מ 3סכי )י סחהמ ענס כי5יי ל6י' bSS קויעס  י7יעס, 3)* י6" זוסי )ךי פהועו6ני
 )S~b 06 6 עעון' עסםי7ין נכפילמס סס כי ע7יס, גטכי ו7וק6 י לbS) "6  יייעס זו0יויעייוי
 עסייגמ Tnb ע7 ע7ות l'bb ע7ות, סנועת עקלנן מעול וכפל, )ו )י4עי7 706 ע7 רקספ3יע
 Db1 ~l'Who"עעון,

 3ירומ)עי 6עלו כטניס, ע)י עקונ) 6ת 0כי 3י' ו6על 706 )ע7 סנמנע
 זס 6ין סכיסי סו6 ע7 נתורס טנ6ער ענךס כ) י6עריכן 607 , 06י ע7  יעסעעומו קכ6חחחר עי 6%1 סו6 עYb 0 עעוןי עיות )סעיי כסל 6יכו 6סל סעי כיון טנחצסו קכנן סיינט6יט
 יעטכממ ו6ף , כמם 1S5b DSW טכ6ער כ6ן פכם"כ 3ס( 6ין ועי לצ סי כפ6 (D"DD ומס)עע6על
 ועמיר0, קכוי 6מר 6סס זנומ ונע7 6ססי ס) 3ע)ס Db'D נע7 6סי, נע7 גס טטעייקכ3ן
 7)6 עי)ת6 יכו)סו גווח 3סכך קל6 )6וקעי קסס ע"ע וסכתנע, סתונע מטוייס כפסניססוגס

 פני נססמניע עסתעי קר6 עשכ hSW 7סכימ6י 3עי)מ6 רק )7נכ סעקר6 ירך ו6ין *יכון,סכא6
 )"נ: סטעהז כעט*כ קשס, חוינ ע7ומו סכמל זס 0710, 01סגי ע7ותו כער ע0ס 7060עייס,
 פטו6 )עקיס יכנם 6ו קימיס 'b(S זו עוע6ס 7)6סר לנותינו 3ו מירסו תגע. אשר נסהח)ב(
 סז0יר וק7טיו, עק7ט נטוונ6ת bSb ע7כר ס6ינו ענין כמ"כ enb וכן עכפאיי כרתי סתיהו7נל
 קלנן qb וקיסיו, עק7ס Dbmw3 השארס עונמ עס סטוע6ס, ע) קל3ן חיינ עוחס SDאא
 י4ענך6 נ)סון עגאר זס 7עתס כי סעקכ6, ע) מוספמ עי(ס זס ו6ין וקיטיו; עקים עוע6תע)

 גע5עו וסו6 )פערי6עענים( סכמס סועעת סענינו ו6סעו ע)ת )עע)ס טמירסתי )עס טעשוי
 סעפע 3סיונ 6"ע b)w פירוסו ו5סס דילן נעקר6 גס יסי0 3לסע.כרמי 6סרופ  3עקותותסנקכ5
 נמלס זס ו73לך 3עות6ס. )עקים כככם  6ו קודט ~S)b כרמ סזדומ ר3ר על 3ענוו וסיוועמטי
 ע) כרת קפק טג6 געי 7וק6 רנותיגו )7עת טע7גל י"ז(1 ))קען hunn כי נסס ו6ס ס5על,עי4
 כרמ, קעק וסיגו געמ 11DW גתח"ג ob ייע ס)6 סייוס1 ו6סס י7ע bS1 מוכס 6ערי4 סכס ,ידו
 נמט סעעון סיו3 )ך 6ין כי נ7"זי מ" )סקר גנסנע וא6על ל'ג( ))קען אסס יסע6 כי וסיסוכן
 )סוטת )סנין רנותינו קנ)מ )גו סועי)0 6יך כיס )סקר 6)סיס פס טתפס כעו יותרוכרמ

 יט7 סני4 ו3עסגתס. נסס סנסר נרוך , ספפע עלו7סי ס)ו)ס יומל ו3ילך סמען ע)סעקך6ומ
 סנא גני6ורו מטרלץ "יתי ועתר( ז0, ק7ל q~p נלע83ן 3עז0"י ע65מי 6סס ע)מ 3מילומהצפי
 ר6וי ס3ענטו ג7ו) 7נר ע) עולס 6פס סס כי 6על 0כענ"ן וז'לי י"י( )נמ 0% סלעל'ן7נרי
 י4עתכעריס ססוגגיס 3ב) נט סוף q1D1 ע)יו וכתנ עיכ. י ע75 חע6מו וכנ07 נו שנ7 סעס)ס*חם
 פג6ער י()6וין כ)) ע) ירנר וסס ססי6 סנמם ו5סעי( חעל bNS1 *סעסי )סון ככת33מס*ס
 0גר, גז) ופרט ס6יס מ69תעכ)

 עכשי
 ונטהר( ספמנת סי6 7)ע'ם סננס, ינרי וסס סרנ"ו,

 73נל יק סס6מ ס6ץ 0ניו) סעגיז )ן )סויומ 6מע0 )טת סע6מ 3מגגמ תולס *עלסג7ו)0

 : DWDb )טק מס סתוכס סזכירס זו )כווניי סקר ע) ננטנע 7עיעי 3גל ננט6 וכן כרת,טזיוט
 Swn ענין עעכD'O 0 כו)סי 6)6 )י 6ין טעו) עע06 וזיל ע0 נמשכ 6עלו פמאה. הההבנב4ת
 לנלס יולס פפיס, 3כ3לפ כ"ל לו סץורס  לכ3לס hSb )סי0, ת6ל עע06 פס 6ץ )7גכי0ססע05,
 ת6ר זך יע)ת לץ( )מעומ זך זימ סען )זט  דציון  בב3לסי פסהייס פכזקז פסוס  ושיןספסדפיס
 עוס3 ס*עו סעע" גס"6, טע6ס 9Db י)6 (bm, פרן 3נג)ת 6עכס עעס"ס. )זיתי ו)6)מען
 כנ)מ 63 עעונ6 נג)מס טל5יס סעונם לק כי סרןי ע) לק כנ)מע)

~bD ע)ת ושס סלמסי  
יפיס נשיס עפיס סי' גס וסיסרגס  קריפכיסיר( )5חריינפס bw טרן ומרגוס tbntw שצפסקי3למ



ז הויקרא
 טי(ולס, ונילעס מיי כגלם ד%טי(ל טועם, געתעועסיר( )יתליעעםט6%ס

 ונמצי
 bW 7עלת *ערו

 שעתו האש. פמא והוא : סעטע6 3ז3ר סיע מכת מטנו. תעלם ועירוכו: לרופו יעו לרכוס 63יטלן
 ה-ש8 מבצו. ונעלם )ג( לענקם: ככגם 16 קדם טפל כגון נמס מעעון 3י( סיט 37ב עט0טע6
 קודם כ3ל  ייע פיעולו ידע: וסוט 3יכמיים: "עלס נסיף ויייעס נממלם וכיעס Yb לווסימי( 3פק7מי 16 נקים כממו סלטים סספלס ונכעס עענוי כעכס טע6 שיומו סייע 6מל ומטס.יחצ

 אכן bS כי סעמלטים . וטפלו י כמעל למון 6% 3עקל6 טוכעס למון כל תושבע. )ד( :ססעלס
Pnsסו4 כי סאון על יולס טמא 3קל מטעיי SDt~ אפל עתון עעט מתנעו כגון לתרים ע"י 

 3אס ס' 6ל סקעוכף( ט3ועי4 לטין כל יקטם ליכריסס 6ענס DSe; ו80ס ט3ועס 83יומיישבינו
 עם 3עו3גו יסוחף גסנע ומעל סנועס מס ולשעתי ט'. נטוס כמפעתי 3י כעז שנמעל ל'כ630
 ונסוממם י מכיס סס וסטעומ ספעליס ימת טעיקל עגלי למון דלך כן כי ו כסנה( ומעל טגויטס
 פוס ז0 פסוניס יגס שחומס שכמלות סס*ה!יומ ו6ף , סליסייס נעמיס סס סקוסן סדומיות ען6סמ
 פלס ט , tlbet~1 עטיי 6מי %3 ק5ת עססגים מירס רק עעקועו, זז ל6 מעלס ממרון עיקרע"ע
 הלמס, ל6 מעלמך כתו וסטממס מפקי עכין סכיסס ופסלון נעין 3לע עלם עס סוס נטאללס
 נס"6 ללס הע ושמממס. שספתי ענין טכיסס פתרון י ינלעס נטפו י ממגלע תכעמס כל ע5עי,3לו
 י olb) עפקועות )עבמשי נטוס 0ליג שמגלע ולפכי ימגלע, תום" 3כל ימגלעי %יל כל העישן,נלע
 עא6( "י 3ע5ורע למו 3י6ור )עי' וקליפס כרימס ענ%כס טכיי(ס נס"6 לק05 יוטס 3עהן ק5עוכן
 לסרט  יועם ולועעומ ננסהח סעכעו 0גגע0( ל6ט )עלס נכעס מס וכן סקלו, 6סל ענימייקביע
 נג לך ותטי עשנ( )יחזקאל 0ונזנמ ג3 וס כעו ג3 6ותיומ 3' רק דינו מכייס סרם ועיקרגנם,
 י )5כברטערייעח לרום מזרם כפו 03"* זרם לסרם נפמרונו טוס נעין זרע מלם וכן , "'ז()ם'א
 למרם נסמרונו מוס ומטע מנע פסס *ופר 6גי כן ל%יק' זרוזה 6ול bb~r, 3ימ Dbוזרעמי
 טבעו 7% סמים כי לומכיי ובעקר טווי על וזס גופכיי מגוי על זס 7Db~ סכיסס מיגורתםט3ס
 אמאיס קמולים ואתו  רעמו מפן סכ0 3ס', עס יגר nnbS 16 לקיים וכסכסנעוויללקיסר~ך(, )6ועע3תיפןי נעתנו וע5וע5ס עוגנן סיומו לרלי סימפוט, עס כל ולעמר! נר5תו מפסי לסיוםרמס
 מעל tDWb~ 061 63 עג3ול סול ס0ו* עס ינר לתער וטל* לספון סל6 טמעת, נרזלגמגלי
 כדל על כי ועטטע0י כול עעכין ל7נל 0תול0 סתמילס עעות נפ' וסתטנן נפעל. גלפוןסנועס
 ומקרס, כינס Db *מרי ומקלס ניל תדל כי ומקל, נדל לק סזכיר0 ל5 אמ"כ סיועה(, 0ט3ע5ו
  מטעם כפס ממעכות סרי gb~, נמס סטנופס 6ת  ספורם טקר6ס עזם ע3ו6ר 9pb, וכל כיריבכל

 סנועמוי על לעגור יכול 5יגו )נעססקנ"ס נלסטיס סקול ונלך ע8פ נילקוט ומערו סכפסיעמקו
 לעס מנין ועזר( סטעס. למון סו6 6ני *וסייכס 7מנועומ( )780 אוזלו מכועסי bSb תסור6ין

 3רימ וסכם" לפע8קי ס%עלו טינליס 0ן מן 3לימ S~b ל"מ( )כ3פקמיס גריס ס3ועסכקרחת
 DVD3' עם-ט סגוער4. 0ור6ת כעכעו וו0 )גוש( 0תקסלות 0ול5תו עיקר שבית סס כיסיועים,
 י3ר על סכם3ע עעכו כמכח מטנו. ונעלם : ממסור ט3ועומ 303ע ו3ל*oynbtn 0, על3ס3ע
 ידע ואישם. ידע והואזס:

~Db 
 כנון ם3ועס, יתעלס עפכי עלים סענל 0ם3ועס ערכו סגעלעס

 ויצע מטעמו ענין זכר ynb1 משכיס ושכל ססנועיי עעכו געלית ושמ"כ ס5טס י"ל סל5גפ3ע
 3מי סעולגל 3קנקניס לו סורס כעבין סוי6סי לסון מירסוסו והתודה. )ה( עליס: עגלמכפל
 )זינדעכנעקעננטכימ( סמטה סו7*מ *ינו סתוי עיקר כי ליעמי נכון זס ושין )נעקענכען(,לנומיכו
 גלנו יגמור תסונס( )3סלכות סלענאס .כע"ס סמע6 לעוינת סגעורס ססמכער( סו6 13 סעיקכ6נל
 חסו לפע'יי מלסיס עוי כסונר ול5 וגו' ירכו לסע יפזוכ D"W1 לעולסן ייסטר לז0 יסוגסל6
 3וייףי סעכות סעיקל נתוננו מקר , לגד סמטה סויפת וסתו7ס לסון כפרם ו6ס וידוי, סלעיקכו
 ל"י( )נבטת 57על לרעכ וכן , ודוי נסעת סחטם לפלס 57ין ס-ו( )יא5 7קו3ל לכ"ע תקסםבס
 ~btDk למרס יסריך מלפגיי 3עקל6 עמורם פירוטה לסך סלbWD 6",  יעמרס ע6ן עלימליף

 קל 6המ בנ"י לעעיין כ8כ גרור דגל זס 6ין לכ"ען ססט6 לפרם עומר ינלמס סכמנו)וי(מיסקיס

,(eDDלמי שינו כנישולו סרניו )וע"ס זס לפירום עוגן לו 6ין סממעל כלטון וכס"ס כמון נס 
 עליס יוד 3י, 36ן וי17 כעו וססלכס, מרחקיי סור5סו 6טר י7ס מרסו כי bDW~ וסכמותעזיבת וסו* י סחט* ויוי נענין סעכמן סעיקל לפי וסמויס עלס לסרם כ8ל לכן , עיים( ~abvלמון
thaוכן לעמגס, עחוו לך תי(יס ויד כעו ו, גקר5 075 3גי עמנלמ 0עליחק סעו5נע ומעקוש 
 מפק ויוי נלסון וסמכות ע"ג(, )נר5סימ י7ומ חונם כעו יד (b?p סכלן )נן סעופרםסלק

 סכעסס חמלי טמטם לסמלסקות ר3 סמסזקות ס5ליך ולפי )זינ7עכעכטפעכנונג(, סחט* ועוינתסלתקמ
 ר"ל עליה. ח"א : %6עעגען( זיך )עכטמליסע וסתויי( ממפעל נלסון צער לכן מכיס כטבע1%6

 עסודוי סמג6ר טכגר ע0 על להמעכי( גוס סמורים וקעלס קר3כוי ר6מ על יזין גקעכופימויס
יפיס



 הךיקרא7
 *מעוי hwn 5מל ו0ני6 טעעו וגו'. את והביא )ז( : )רלנ"ג( סננתם רקם על ססעינס עםיסע
 5סר וסניף יעעו מט9bb ,6 קרננו 6ת וס3י6 י"6( )לקען וכן י יני" מט6 6סל מישכלוזיר
 מעל, תטעל )פו( כן: פי' ל6 אמרים ונינמוי מונתו לקרנן כת"כ דרסוסו ולוס קרגכוי 6מטט6
 , ל6 16 עגוג0 סו6 06 סעעסס על מדיוק ועכיעת מטמא מעדר למון סו* לרס"פ עעילסענין

 סינר ען לנעלס ונחמנתו מתעלס סעל*ס, למון עלי עמרם וסוף לאן 16 זולתו עליו יקפיי06
 היכו געעילס *גל ל3זומ וזכוין סנטיון לזיון, ענין וסיגו וועג( )ד*לי3ער 13 ליייק מוסםודייגו
 לדייק ממסמס ל* ר"ל 3י עעלתס 6טר על ערינס 3עי %61ר 7373, מוסס ס*יכו לק לנזומעכוין
 סמעללת לכי יועם ססכ6ס, Sb ססכינתס והמס ודגרמסי *ערמי 5ני 737, סיורר סג7ול ג7נרימעיד
 עלית כי זס סעעכין לוזיר וקרור 3)נ%יס,  סתעללתי וכן ונזיוןי גכ5י לסון ספירסוסו 37לקגי

 ס*טש 06 יונע הינו ואשם. ירע ולא )יז( : לכזיפ"  n)SD גג7 ועועיו נזימי כלוער סניךעסכני
 ידע ול6 סימם מל3 סל S"b פסןן nDh ועכל סימר סתיסן וכשור לפכיו וסווגן מל3 כגוןכפסוי
Dbידע ול6 מל3 ספק לפגיו נ* ס6ס סגם, 6מר שגנ. אשר שגגתו )יח( 6כל: מלנ סל זו 

 הצ"ם עמ"כי וסו* )סגר'.6 וימת *מם כל על חייי נינתייס ייע bib ttDh מיי3 היגוגינמייס
 זס וסין 6מי קרנן יניס רנות טגגהם י0יו qb ob פט)נעומו מגג 6טל לסון כי *סרן(נקרנן
elbhS3 כסן לפעע ז0 עעקר5 ולפי' ' 6'( )מ' ונסוריומ 3', י"5 כריתות כנעתגי' נינתייס, ידע 
 מלוי. *סם עגי6 חיכו סיע גל6 ע"נ קבוע nbun מיינ סנמגגתו ו6ף מלוי othnעסומ

 כסן ע* סולע נל6 תלוי 5סס 7חיינ סו5 ונעמס נספגת םמט6ו מי סגנן *סר סגגמוע7כמי3
 : לסגם עמד ילפומות מרי סגך גילף 6ך ניקול תריך ע"ם' עעסס וסגגמ 7נר נסעלס סמט6ועסומ
 , ~1tb1ik על כלי לנילוס מלוס סיימי כגון ע"מ( )3"ע ממים רנ 6)נר עשק. או יד כתשומת)כא(

 סוטיי סנועס קררן עימיי3 ל5 גריית' 3סלו5ס כפר שילו דפק7ון, רוע"דמוי
 לסו65ס. וגיתגס

 קרנן טכיל מכר 5כפירמ עימיינ bS bS ו6י לעסקו, כלי לטכיר מסוכר סייחי כגון פסק,וכן
 ע"ס 56לו, וספקי7ו וחזר מעגו סכטלו וכגון ו35דס, גזל כמקרון כפס" נטפי לי' עיימי יל6ס3ועי1
 נ"7 7' ומס , יד תטועמ לא תוס' ע"ס מפי5' ל3 לדעת סחויקו סמום' ונעלי ונלס"י.נפוגל
 כגל *מגס סכי. 6ת ספנת דש וסס סעעון, ל' 7"ס תוס' ע"נ ונכתונות Dmn~ עוסיף 7"סנתוק'

 (q's מקר* ל5 7ל"ח )ניערף 7סך סתוכל, ע"ד לסקסומ 3כתונומ סס יסוסע לסגי סלגממעולל
 נקרס שסיעי ןר"ם  דיננן 807י  ולעטי יעין, 37ל ססי5 ופקדון יגזל אוני' 37ע" bSb 01DWלס

 בעלני  דברים וכפירת  ברין, שפד 6bS7פ"ג
 607 ידי וממופת לעועק  6עי' כלל רפי ולי סי5,

 ויע"ג כלי, בייחוד לסו 6כפמ יל5 עכס"כ דפקיון 7ועי6 רננן געי bS7 5לע6 עעון, סוהכלצו
 מט , יי ומטועת דעוסק רווני* סוי לכתי ופק7וןי דגול יופיי סוי יל6 יכסי עמיי3יי יימד7ל6
 לר"ל bib יינו יד, לתסועמ קר6 יסדר ונדלי נג"ע סתם 57ער 7ל"חטעעיי

~bp1 
 סיכן ונעות

 יעו"ס יד. 7תסועת ילפות* סך מ"ך ל6 מו י קוכות עעות געלע* ל" 67ית גופי' ר"מ *עכסקונותי
 מכיל ונטמר גליים )סלו5ס גס עס"תי קונות 7עעומ כר"י לן 57ימ יל7י7ן מ37ריו לגו עינפנ"י.
 ו3עיקל כלי. לו ויימד 7וק6 קר" ולפוקקי לחמוקי כוכך ויין 3קר3ןי עיחיי3 כפר 05למו7י'
 קלגן עיחיי3 ל6 למו7י' סכיל טכס ולכפירת m1%' סלו*ס 37כפילת ר"ח ניעת ססירס רם"י37רי
 ל'" ל7עמ 7גס וסונר 33"ע( סס עקו53ת נמיטס )עו53 סרע3"ן עליו מולק יס3ועס

 עלוס 3מ3עו
 יכתיג עעוס סו1pDD~1 , 6  לסליקתו כלי לו ס"חד כגון ר"ח חקוקי וסי 5סס, קרנן מייד 03וכפר
 גלי7מ' נסלו5ס 57י 3עיכ" וסרר סנתייח7 לועך מידוע, 7עמעע מעסקי 5ת 16 סגזלס 5מוססינ
 ס"מד כגון 671י יל6 י גימכ0 7לסו55ס ססלוסו מונס מעלוס עסלס ל6 ס5 י גרי7' מכירו3טכל
 , לסיגנון יד תשועת לרנות דק*ערי' וסייכו וגוי ושמיג 3י' קריין ול6 לסלו*מוי לו סיימי סכליקנס לי עמך דל* מכיון ונטוס לפו מיירס יד ממוינת 1Stbl 7קיערי' וסייכו , ולסיימו לעסקו כלילו

 ססם)ניט o~3alb סעפרסיס ממעסו עס על ייסוג לגו י65 סרע3"ן וליצרי ע"מ. ל5ססי 5)נלי'1ל6
 ובכל קרבן לעוין כלל איילי 7ל6 כלע3"ן ק7ר"מ פ" 7סרענ"ס כלין לו פייחי 50 ם3ועותנמלכות
 7ליעמ סכמי סלע3"ס דעמ 3ייסו3 חמלת דלך סכתפמתס גערם ר"מ ספל6ס גק' )עי" מיי3.גווני

 סייך bS 6"כ י*וריימ* סיענו7י 7קייננל"ן עטעס ~b7k עיירי כלי לו 37ייחן ל"מ 57על סילע3"ס
 ולזם כפקדון. ונעס0 קלקעומ סיענוי לו ונמל עמילת 7יז כלי, לו bS 7D"D 06 סנועסקרנן
 , קרקעות פיע3ו7 ל" 07וי עסוס )נק"ס פטור סער עניו b'D הענון 7סגוסר ל"ז( )ס3ועומ ר"י6)נל

 7סיענויי אע"ג חייג, ע"פונפלוט
 , סס סמום' כת"ס ססיע3ו7 לו SnWD וכיילי ע"כ 57וריימ5,

7ס"
 ססיענו7 עמילת עועיל מינו נמטל נעלוס 5גל , ססיע713 עמל וינעיל* נלי לו יימד נעי'

 ' לסכי עיירי 7קל6 7פמטי' עמוס מיינו כלי לו ביימי ל"מ 67וקי ס* ולפיח סמרר מחזיר טל6כ"ז
 סו6 מנס לפוריי" מיע3וך6 פתק דכנר זס לפכם סופרך ל5 וסרענ"ס סםיענוי. לו עמל 06וס"ס

נכלל



ח הויקרא
 5ין תעם ישי נינליו. ע"מ קלקעות. טיע3וי 47כ6 כסופן hlb ם6ינו סמולם מ3ועומ כלנכלל
 לכן סרקי כפירת על נס3עין וקין 67וליי' סיענו67 יקייעל"ן עפני ונבעל ולום סתעלכ0 עןגעסס
 עפולטת חוג" סססעש לוען למוק 0רענ"ס דעת נייסונ הס כלי. לו נייחי עיילי 7קר6פסס"
 במהוי" טיעגוי6 קע"ס( )נ"3 לסו 67'מ וכשל לכ"י מזינן דס6 , יחמורי( סנועומ 603ר גכלללציותו
 טין oa כליי לו 3יימ7 עיירי קכ6 ור"ל  מל"י "b~'Sh ש"ע( )מס ללעינו ר"מ ס3ק ל6וע"ע
 סנפ"פ ' 6חל כעקום ככלל סו* םכ3ל 6עו המלתוי עפורסת עיער6 נמנולו לססעיפ סלע93סירך

 ס% וע"ע מעזות, מזועות קרנן חיוג 13 5ין קרקעומ ס3עיות כלל 73רך 6על מ"ג,ווםנועות
 עיל6 גס ג'(. ל"ב )טכועומ 3מלעו7 טסחכר לפי פפול, נקלקעוס עיתם סנע7 סי'ינ( )3פ"וסזכיל
 כירכית וכלועס, יועדות ומנועות נעקנת, עורס כגון ד6וליימות ס3ועות כסכת3 לסרעג"ס ללחזינן
 סתום' סכתנו 3עס ונס תירוץ*. סך ל" 7לימ Ob91 סמיענויי לו מעמל יעיילי סמומי 7עמ13
 טלענאס יעם טפין נרים מכי, נכי % ולים עסענדי לי' wb3 למלק נם3עין( *ין 7"ס יי)נייע
 סרימוניס ר3ומינו כטיפמ 3זס סרענאס ס7עס גלול נרפס 36ל מנ"ל. %3קועומ מאס מזכיר bS7W יכן

 קלקעימ סיענוי נס ים O~DS כעלום סערו סל6 ל"ז( ט3ופומ 3ריפ3"* )עו3" סר93%ןועכללס

 י פרע ול6 מלוס סיויעיס עדיין לו חייג טסו6 עעייין כמסע7יס bSb י י6וריית6 טיענו7*לע"י
Ssbטיענוי זס 6יןמרעמי, לועי נקען וטיפ כמרן סוסזק לויתי ל6 סיער עפכי 6ל6 ססלו06 ען 6ל6 יויעיס כם6ין 

 וסיימי לויתי פתמלס 6על סילו י עלעו עסי תיונו עיקר טזס קלקעומ,
 כך עטועגדיס, ענכקיס גונר( סיגו נסיונו טסו7ס 6ל6 עריס עליו טלין ט3עלוס וכטס מפוליסי'
 מני יארג דגלי גוס גכוגיס וכעס נריפנ"6. גוים כפילתו. עמעת עליו 0630 כסו67ס נונסקינו
 673יכ* וכיינו ס"ק כפילם על נטנעין 6ין ד5על" 607  ינסס", עחנרס 7'( )נ"ע סכתניסוטע
 מע"ג ע"מ כמלוס כנת 3י' לעכסר דעכי סיכי עם6"כ 3וי לכסול יכול ו5יגו קרקעומ סיענוי 'מרתי

 מסלי קלקעותז טיענה לקרומו םייך ל6 שכסר *גל עוייני ob 7וק6 סייכו , 67וכיימ6יסיענוד6
 ט"ד מיינ נעקלמ נעורס onP טכתנ1 ססוסקיס יעת וזמו כסירמו. עחעמ עמס לג3ומ יכולמיגו
 67יירי מילקוול6

 חוס"ע נב" עססוקקיס לסוכות סלמס ליימנ ים ועפינו ססיענוי. מעמל 7וק6.
 י% ס37לים עכלן סלל. סל5טוגיס לנוסינו דעת עם ע5י עס6יעיס טד3ליו שפמי עיט פיח.קיי
 עיסוי יל5 עעעס מ0ו6 כ4, לו 7יימ7 נל"מ 0ן לשוקעי נר(סל*ס סלנ ל37לי תו לולך טפיןלגו,
 טכס וגכפירם  ברירתי cb~b ד3כפילת כמספי צידן 7קל5 ובלווחינן עכ"פ קלקעומ. טיע713כפילם
 כ6ן וטין קעורי ססעל עי"ן עשק. אשר וגוי גזל אישר וגו' והישיב )כנ( : קרכן עימיינ גוני לחוייסמכיר
hSעסמנומ סכקתוס כי ססטפי ע"ד נרול שפס למם לסליל ובעל *תכמ, ול* פקוק סוף ppDL~3 

 ומקקי חוליות תוליומ מעטויים משעריס ים bb פסוקי וסוף 63מנח סלת על מא onbn וססתקעלעל,
 שמשף, 3י(ס סיס בשלו "9Db ססקק גסס ים ומ"ת ע0לקיסס חלק נכל q~pb טעוheb~ 5פסקי
 *חשף' זולת 11P'PDD סעעים וסקל  זקף ניגס ים כי גס  סגקו7ות, סטתנית  ייייו כשחשף חיגםע"כ
 י קעומס 00 *ליה עמוכל 16 כחגלו מלוי עסס 6ח7 ועין k~rn זס כ3יליס ינליס סגי טיסכס כ6ןלכן
 י ת7נקת וגו תענדו וקומו תסעעו ונקולו מסעורו עלותיו ו5מ מילטו ושומו מלכו 0"6 שמליוכן
 יועתו עות וק 3פכל, oh hs , 3גח 1Dhn יופסק נכלם וים  עזם  זס ננ7ליס 7נייס nbb. כלסל5
 ונוח ו0סעל 13bS מלנכס לידס ומסי וכן וגו', ונגדיו יפלע es לקמו *ת וכן נקייסי מסיווחמס עפי לי י0י0 6מו יעל6 *מל וכן וגו' ונכרם מפך 7ס סטו* למיס י0סנ 7ס וכן י נסתעיייה

 מקח טק7ם נסקל לכנס 361 וכמוניסי 3כני6יס דניס וכשלס וגוץ 01גס לקם נכורתי 6מוכן
 olnDDS לבס גס הגין ומס כ6ן, ים ע6על מפקק כ*ןן 5ין ob q~pb ימס סטקל, גרסעסליס
bSענינו עלרים, ויטמעו כנכי קולו 6מ ויתן כגון 6מת' סי(פכיס י7קנמ כי נטפיף סגקודומ נטמנו 
 מל.  שהצר  הלירא : ע6עי ממחק כזן ושין 6חד ענין וס61 עלריס טסעעו עד קולו נתןכ"כ

 מנזלן גיי נסתכית ו6ס לנעל" חוזלת 3ע5עס סי* סנזלט כתו סגעס 06 ס"ז( )ג"קלרנותינו
 5מ י6ימס 1Db לוט כועס ס7עיון, כ"ף כשן חתר )למ"ז דע". לק עעלס ושיכו 3טנויקנזס
 )3טלח.ע5ריס

 סו* גזל, 6טל 6עלינן וסו גז0 כשטר *על וכשילו 7חזימון, כע6 תרגומו "'ג( ל'7
 י זניו SQ על כמקר סנן כמנשגע *3ל וקרנן, חוסם נתוסמס חייי סקר על כסכם3ע 3זסעלעו,
 ?nSn סכאף ממחיר  וי דרם* )ועטוס ורפ"ז(. עגזלס רפ"י )ערע3"ס 3ל73, סקרן רק ח"3זינו
  )ים'י4 חועם טותו על חועם עוחיף 3חועם כפל ס5ס סל3ט חעסיות וחם'שתיו. )כד( :5סר(
 כל על מועם עעלס גופי' סקלן על המגע ותזל נגטנע מס"ס י דמועם6 מועם לענין 7וק6ולקו
 גומי' 6377 סנעס, עטלס וסוים מעעיס טלסס ונטבע וכפל 5לנעס סקלן סיס ס5ס ושמיי"חד

 וק"מ( נג'ס )3"ק גוס" נקלל לי' עוקעי סו6 נ'( נ"7 )3"ע ימועס" נמוכם לקר* ל"יעוקמו
 נכון יומל 7קלb)n1ST 6 3ר0יפ5 "ערס ת"מ(י נסס טס 3"ע מכ"י )עי" עג" דרטיגןומרו"סו

למרמו



 1 הךיקרא8

 וע"ז יסקרן, סאת גלנטי 1%16 ומהם עסמעיי קר6 87כ" גופ", מקין ע) שלנר( נסועמיןלפרסו
 הצפעון לע4 יהצנו. 4ו החש 4אהצר תעטיות: כע5 סקרן על 0"נו עליו, יופף ומעמתיו6על
 3ו תסייג WS זו)עי ויסקס יטיב וקעי וטקס 01טינ קוער טי(נתונ *סל י(רג"ו כתג ' )רמא(מקו

 DDb1~ לוי סא )6סל )וער %ריךעי
 רסקים ו0תהצס חונו לנע) יבלס טימורן שייתי טקגור

  עכרה t~SD ססופיף 0מהצס גס יתן סקרן )מ3ס טמיינ לעי לוי סו6 לבסר "על סוץגןיכעו
 ססתומסת יצענו עיווי יוקף תוססתי גלשון ממועם נתינך Dh סכתונ סס%י6  יכיק ה6ס זסובין
 דף )3"ק רנוטיע ע"מ ע) יובס סדנריס מספות 5ענס ,ס, גס כן )נעמס זס הצי( )קלןרועי(
 סיס נהיי כעת סו6 אפילי ע5עו 3כנז3 סיתזיר עד כפרט לנ סגין 3עמנ"( רנף" ועשםק'צ

 להוליכו ננזל סל לננו  נכומש סטני( יף י% ו)6 יעוגו )ו ולמחויל 6קהז )רחוף חיינ)עדחוק
 bb1~ 9ר* סור לכןלקניו,

9DbS צ רפא דהרי ען ההראפ ומרייס נתיכי ועי' ימנכו, לו פוי 
 ספטוי:  עיכךנכד

 טכסיס 6מ)ם מלסם %על והנן סקיטים nSDb סמא סכיאיס ע) 0כ) כי אהק. את צו )ב(ך
 נ6חרוגס, ט)עיס פרסת כ6ן פער ולכן לעוגת. ווילס סגין סופי( למעיוכן

 ויגס קהס, סכ7גס פרסת כשער ויקר6 נסלסמ 6נל שכטניס, 0נ6כ)יס קיסיס ק7סי נתעלסקויס
 ויגיס טפ5 חהת את בגא ועשס , וקלנן גננן כ) ס) קננן סעי ~ימ ותחתם ץגסלסס
 שליע נמרסת %עלו  סע5ולע דיני מעיקר סע5ולע, תולת ז6ת וכן ס7נל, עיקל על0נופפיס
 : סנן"6( יד )כתג 0קעלמף חן וגעולס סקדטיס %י3ת דיני סחי כ6ן וכן ססיתו, נינםוכח
 יפעם םיע0 )טון רטט, כמנט נתיני( ))סק סיעם )מון נץ סנ7) ים , השנח. אצ4 ושמו)נ(

 3עקוס 7הש* ומיונק עסויי 70נר '-wcg'S ס5צן ען וטאיס ו%ומ, עמויינ סדי 6קס מסכסירוס
 ועלך ס7ל 5ריכיס 0יו bS והניס סנריהיס כי , מחר ונענין גזען (apn )6 י א נעגין טען6ו
 6נ) צריחיו, 6מ וימן ועלך, סיר נל6 נרי67 נתעס לטון ניגס 6על )זס, זס טויס 0יוכי

 ע) רואיין טויו וכעטם כל)' ליוח גימי4ס יפיס ט63 לתגירו קלט נין קרור ולמכיס 0יוסקלסח
 התן 6על צן קלטיו, 6ת וימס סיעס לטון נסס יער לפיכך זוגו 3ן 6יז0 )ידע יירטכןקרסי
 עונת סיס י(ע7ומ 6ס סקפ7 סח 63 סנ%ת ס6לוןי % סנ7יס 6מ OD'1 40כוןי 6mlw Sbת

 יגלגל ס)6 16 יכנס ט)* מורך סיס 0ג7יס 6כ) ושינס, )סק 3ע7ווצ 6על מכן נתלחצו %ניעצו
 נ3םון טיםעט עקות טנכ) עקךעום ט% ע) מנקם ועזם סיעי(, 3סון גסס 6על לכן עיטייותל
 Ob1 י )6ער עווני % ויסר כעו טען, 06 נעקום ob וערכם סמל ס) טורך 6יזס מס יםסיעי(
 מסיו 0פניס נעמס וגן גע5ליס, מעתי 6טר )פלעסי )36 ויסעני )ך, טוותיו נגיר מן כעונענין
 עימעם %ן וק לחס, טחי ראם plb' כע"ס tDWn1 6)6 וכ0מ נסו כתיג ל6 עירנית גיוריינעסוק
 וטעו : )הצל YDS )רגויציפ י% וע"ס י סיכוי סס7ר ע) עטעעומו כפינם 11DS ול6 טיעםלפון
 דחק מס ללט"פ )7סן, 6מל נין מרעי סגד) יט הדחנו. )ד( : יפיל מ)5 וסעו כקו, 1WD1נגחתי
 יפן נקל* וסו טענעימ 13 סים גטם עין סליסת 6סל טכט6לו ססענייס ס7קיס 0מ3יס ע)עצי(

 6ת ומליס כעו סעכוניס, גו ים נצת סכל סקלנגותי 56) סנזכל 7ען כ3 ענין וסוט)פעעע*סע(
 מימי( כרסיס למזנת ען סנסלפות סקלכגופ ען י(נס*כ ס0ו6 , 0עו)0 6ת 0*מ ח6כל "סיסימן
 0ע5יס ען טנם6ל סימל ען ו)6 סקלננומ ען כנסחר 60פכ ודיינו ספכיעיוסי ר(ע%%הןען

 טס" נימי ויוסמל פיסן 6ת כו)) י"נ( ד )גע7נל ממזנח 6ת וכפגו bD~9 ס" 6%סנעעלכס,
 בקע קצור ופסוס סעזגס eb גו עכסין סמיו סנני ימענף ס)6 סיסעומ נסעם סכל לסלק%הך

 תטף וטנע S1b1 כעו סטעכוכימי ע3 ר6סוכיי נסכחס סעול0 ימן ען עוס6) 7סן ומס עכייסו,חי
D)D7סלפת 6חל סכס6הס וסעלתייס י4עפלייס ס7קיס סח)קיס ע) עולס אפר וטס לטסי. שפען 
 ו6נ7 כ)י( מנסס 6ין טמיעת )5כלמע"טננ(, י(תמוכלות ע)טון סר 6סכ וסרט (tDb),סנפם
 עמס ע% נטויל )עע)O1~D 0 קהתס סטם עכמ עמפורריס מרככתו חלקי 6ך ססיסס עכח)נעכי
 יעמס פ)* נקומצו. נח( מעפל: ו0ו6 כוג7ס עסעת לעע0 גם*ליס וכרמס מעסן, וסוטיומס
 הי6. % עכל עינן עגורן יס6 ט63 נקוינו, סס, . עוד ויערו ת"ז( ניתצי )רס"י )קועןמדם
 נסס *1 סכלי נל"מ 06 פכים, סני כ"א ל6ומ יט כי עמינן, ג"'מ ע*ומ תרתי יונךויפיס
 ונס ע7י7ס, כ)י ע"י ו)6 7וק6 קוע5ו גע5עחצ 0קעעס מתסיס יברים סגי על 6'צ ויורי(יתמוך,

 )קךען ע7ס יעטש 7ס)* כתנ וסכ%'ס tt1DS עשנו סי% 1)6 קוע5ו נמוך רק ססכע0 תוהפ)"
 נקעו פל6 מעפא יכף בהם. ינע אישר כ4 )יא( יתוק: סו6 קוע%, ע)6 כתינ עו)6ילפינן
 ו' איי ח"נ י" וכיק ו', ק" פ"נ פ"נ )נתין עפינ)ע oi~sתש)

~ab5 
 נתוס' גנסלס(, ינע

 כחיסורי נצלע י00יתל הנרעע פינלע עד 67על סגליית* לסת ע) 0קפ ר'"( 7"ס )ע"י(תפייס
 6עס"* יכול י3כיית6 נכי% וכן נסיתם, גנ)ע ס60יחול עפעע כעוסי לשיהן יקוט יתעלהצ0*

פ)*




