
 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)*



 וכתם טענחסי על זעופם כטס תעלס זס ילעג איך עי(ענמס, פתע 'Db טל6 ט,.ל 3לע6%
 ען טפ6 33טר, ונפתל כעו כע'שי 33סל0י כיוסי ען 3ישמ 6ומ ילמילטשי *סרן 3קר3ןסרג

 לשל עמס יורתע סילוע עי כק וכן מסממי טל ערפלי( מנוגע טי3לע על לודר השכוונתסנסל;
 וכמג פילטא על י(ר3 וסטיר , ע60יחור ס3ולע 610 סס0ימל ~pinb קומימ קרצי וניס יעי.עגמומ
 עכין לסומיף %יכיס ט6כו 6חל מוחק ים ערסי כעו טי(ני"2 לועל סילוסו יוחק יעלנהע4ו

 מא מירס ולכן עירס, הנקע ינע לחול %ו תלימס עמס, ינע לק 6על bS 7נך6ס3ליע0י
 יגע 6פל 7כל 3כל ירלי4 וכ4. ומשקי ע37ר, 130( י(עכ"ס על עוסו תע 6סל עלס רד'ל7%עמ
 יקדטכוי לנד (1DVD 3ו ס3כנעו %פר ינע 1Db רק 9Wb לי הילו רחרחי %ו ס3ס במנססיוים

 וספגע במנססי תע 5סל יוכו כל יחיי סלי ססחוקי ופי 3פ%ומטי דפספפ 3סס, לותרמלפור
 סעיסס ננע 9Db 13 שדגר א וקדט 15 רססי טפנלע וסוף 3ע%ופסי נסם סמככס 3עסיסיס

 60סורס 0ענסס מין6 סכונע זס טינלע עד יריי( טיבוע עי בעלס חסו כפוסוי יסיוס 13וגראס
 3על ו0לנ ישתכו. קוטית כגרס ונזם י כעהם לסיווג גלע 6סל זס יקרס ו6ז כנעי 739Db 13נר
 י3ריי(ס *גין ול6 ס*ל0 סגיוליס לגלי כפות מחס 6ני ועפר 63ורך, י3ליו כל מעמיק לירך5יס

 oh ועוד מגען וייגאל נקני( לטון ססי6 0עאס על ק6י יגע עלת כי )וער נוכל *יךי4כ1וטיסן
 הנהל יחיי כלטון יקים קר6 קיים לעס 5"כ 3י(ס, כונעמ ט0עכחס י(מולין על קלי (~Dhעלמ
 ייימ6 נסרכי סעומ כסן טים מלניסו bS 3עכ'א נעליל, כרטס ועוי יכהטוי לריס 3לטעלקיהוי
 וסוט פאול, ותוגע יקרס ניגס סגונע כל לועל סלעו7 סקול כולו יס6 געקלתו כנע (of יכול0תס,
 ועסמעי כ"ט( ל' מס6 לכי 3פרסס סו6 יקיט, 3י(ס 0כונע כל וסי עקלם כי עםונסס, פוקחםויפי

 3ס סטין bWSD3 3נגיעס רק *ינו חס עליוי ט63 ע0 כל סגוף ק7וטמ עקיט ססעזנמ3עז3מי
 סקל, נלור לכן קל6, ע5ריכינן נליפס גי( סיס לכניעס י(כ6 וענן כלל,3)יע0

 לותר מלעוי
 ינע 63סל ה( סלכם ג' פרסם )ס"ס bnD% y'ns וכן סקול, סנונע יקבם, Ok~3 ינע6סר

 לסגרני ועלקתי3בסלס.
 עט*ר ס6עימיס סנוסמ6 לפי 0נס יגע, יספר קר6 כ5ן ססעמיק נני6ולו

 כפירטא' נ"ל פון מיוסר לכן יאויין. על לק סעכמסן ע) עותי 6יכו יגע 6טל כל יזיליעם
 3סטח %0ס לגניעמ רק 3לסוננו יסעם ל6 גניעי( למון ו0ו6: 73נריו, סנלין עעט כסיס5נל

 י סימפון עעעעיס סטגעיס פלס מסמנם טלID1h1 6 בלניי לז0 זס וסקלנס מחל ע5ס סל0חעהי
 "( )ס"* כלנס 6)0יס נגע כענין ניסכי עם סססגוס לוסס סעוטס כניעי(. ענין על גסכ"*
 D'b3  סכתע וכן 1(  לסופיים יוכעס פ14 כעס וכן נלקי שלסיס יל5מ סלגטס  כניפמומיינו
 מרגנתו ס'( )מ"ג נתור ויגע זינזיק, 0נתע ס"6 לכן וסלסל, מנזק נגיעת סעכיגס ונ5טמויסז0
 ס0מ6מ7ומ, נגיעמ סו6 סנ0 ננעו, ג7עיס 7מיס ד( למוטע ופער )סינ6ייכירינגען( לעכבםויסרי

 פסיוי עכעח2 5ורמס סעססניי עי זס עס ז0 עמ6מ7ים י(מערו3ס מע"י למ נזנר 3ליל0 יםכי
 וקמרי י*כלוסי י(יס"ע נח% ככמון עמתעי סעכחס *כילם עענין יילן נך5 ויוניי געיס,כגיין
 737 לו מיעוך עעו %מס 16 לולס ו6ס ועסיס, 5לי0 דרך טייבו וככחות DS'~h o'tsvpמעיקר

 כעוני עכ"פ מעסוע ייי על 0קדם ען 0סולץ יגלע סל* ;ס עס ז0 טכנגיעמס יעלט bSחול*ןי
 יקלח כגוסס )טון ע"כ ומס 0קדס' ען נילעס גלתי נגיעמו 3עקוס סמולין טילטל b"h1%גע,
 כס6וכל כי לתיקורי ע5עלף יסיתל עזם 7יליף טץ 6יכ6 ולזפ , וס3ליעס ססמ*חיוס גגיעמסו6
 כגיע0. עאי נו 0כ3לע עיקול וטעם עלעו סל סימל עעס 3ו ים זו 53כילס טנלע, עעקוסכזים
 כניעת על כי , לנד סיגר 3פעחיה2 סנגיע1י על יורם 6טר נסס 3עלמ 3י"מ 6ות לן מקסםול6

 מהם כ*ומ כי *ינו, זס ע0ס; יגע 6סר וכיעל י ע"ס 6ומ ריבוי יומל סיס וסנליער(0ר(ם5ח7ות
 , ועלסם ענטר ומנומר סגין, 3ס3יל טלטון נעלי  כ7עמ ספפעלי נו *סר סגניך כק עורי( 0יי4ל6,
 עבסל ושגומל עלעל, ימכן נמחל עי(ס 6טל וייפחס שנפל מננחינמ ונלסס. 33סל ויתעמללמין

 י(3%*ומי עעל*ומ 9wbn וכן י ונימס גנסל עלעל אכן סכפ*כ, וסלמס סנסל 33סינמ *גלועלחס,
 טלסס ה(מעונס 3נחינמ 6נל , כיור ונעמו כסמנו ירס לכלים סימם 1Db י(מעוכס 33מיכמסו6
 ל6 הסס, יגע 6מר 6על 6לו כ6ן וכן סטנ%מ. נער*ומ ערער, ימכן מפכוי, עק3ליס3עויס
 וסרס וסנליע0, ססס*סיות גגיעמ סמחילס עי(ס 6סל ומנפל 0ענמס 33מיכס לק עינרסיס

 טכמ0וס פנחולין ס1(סנא ג3חיכמ ייבר סקס 33סכה(, יגיד 9Wb לכן זוז ע3ליעס סמוליןפנסמכ0
 83ריסלוכג ]6יגנעלעל[ 5ין 6י0כען עיט )וו6ק 3י(ס יגע *מר ויסולנס ס3ליעס.  סמיסיומ נניעמעשי

קיעע"
 כי רנים, נלסון 3סס כקן ייעל יחי7' לרטון יתעמס ען ינגר סמלט0 ט3כל 6ף ומגס ,
 וכטפסי כסטית ככמוס כייס ועענממ חוטט עתחמ ערדעי 51 טמא טמא %מ עעחיי%עם
 יותך 6סל סיין, סומך ע3ימי 5טל סעו ל3ון2, כלנק3ופ גינן )אל לקוי 0ייolnb 4 רח'".עעט
 %ק וישעל 9( )טופעיס כעו סי(מחזקחם. על לסולומ וכל, כב' גמא 3סס ח5על ילעססיין.
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 סי4תתזקח2 6ל ots זכרי כלכנת לא,)עעת ניכמתי כלנקנים עעדי 6ער סל6 060ל, מ80פעה
 ס0תנמס וסגליעס, ס0ת6מ7ות כניעת כא מעתית נניעס ינע עלת ס6ץ למומת טש העסעעייסי
 0נגיעס כס גליל על לסוכות 0זפ כמיס 6על נוי יצוגפ bb טעגהאwhn1 0 פיעפעת0יתס
 י תמינלפ כסס ההל שעו סל6 סי על qh יכול נתץ ח"ט לקנקני חם למסמא זס פגמש80ז

 נניפס ob מממית נניעס 6ס עירי לעילף לי% גע5עותס סמיכם ען כי לסי יקף מאםופסות
mnhaw.לייסיף שרך ס6ץ טס דנאל וסנ*עס Su מא מ סעקכ6, נלסון סנליעס ענין 
 סל א קלמן ונף. קרק זה )יג( גיא: 5ות לק סמנם, סטמעם ל6 ונכווגס עע1 נעלסתעונן
 ופ" תעיבי ענהס יסים זס קרנן ענמ0( תמלס 8יקךיכ 5מך ענוייי לענוי "ה ל8ל5תכפועמת סייוי כסן נין גדי כסן 3ין כסן )מנל סאח%ו גיוס רטטת כמפס יקכינו 6טל ונגעתסכן
 0גהל טי4כ0ן וגו' סתטימ הכסן אעל, מעיד לעח0 י(היונ אלו י0י0 6סל ז0 סו6 עי כך5מל

 ל0תתנך לריך שרטונם פנוים כטעוטס לק י4מיוכ 6ין סייוע לכסן 6נל עם, כל תעיד צפניילנוי
 מקלנ גניו ו6ם %( )טעות ככמונ לענודת, התממנך ניוס מעטת ניוס ועעס דינעומס

"namelh לן גני טסות 6ל0 נ'( ,)נעינל וכן ליי וכיפו 6ניסס 6ם פטמת טשכ% 
 טיק 6סר נדול לכירן %6 שינו n'DW מושר 6נל לכירן, וס על6 6טר 0עטוהיססכסנ*ס
 tbg וינשא סכו%, סו6 טוס, יקשט 5טכ קרנן ז0 ע5עכ, f'tDS1 0עסק0י טמן כ5ט1של

 %סיס א ס'( )סוססיס קיני א י( ~סיע לתענו זס נעו קלדן, א ועפסי תעי,שחס
 כמעוטם כסן כל עמנממ עד3ר ס0ו6 לנומיס כיעת פסועו על ענאל סערי6 וגזם ת'ש(,)תטיס
 המצו סעלי6יתז יטי נסקוון קיגן' זס וסעסרסיס כיוץ. טל תומדות ומשנחס 59טוני4ענותם
 דווי מעיי ענחס עס 0עטח ניוס עלעל ע*י4ס קט0 יחטא, יכמינו וטמר וטגן, 610 אכתוב
 ענמס nbws ו"י 6ות ויתגיסו כלר6נ8ע, ייפטם עיום d'b5 נינם נדת *מקפו לכן זטתליהלתי

 ל0ו*SDpN1b 6) )געטעיעעעע יייפ0  סמימ7הם ל0ול6מ rb h"~w המחפא. דחוק 1ש%0כג'ץ:
 י(צחלסת 0"6 סי6 6נל ~tDbDDh לאכילת לגבו ~b9DWi 6ת וליחד 0כ0ניס שכלל סכגף 5תיכסן
 לעינים יל06 סאים תכסי כל ענינו נלעסו עיניו ממכס כעו %ייקעס 5וננעטסיעעסע)יעל
 תסעם כ6ן הע )יעדעל(י o~b כלל לאל ירכין כ% עגינו ס"ס לעם לניי הע twh כלע1ע
 יוכל 0מע6מ לעמום סתווי כסן וכל בפלעימי תומו פיימד ול6 יא5ס %י6ח לסמלסתישסתם
 כפעלש ספלויס טכנהיט לוב כעו מומס ישל י5כלנס לפרם, 6ין אפי'" רנותיכו. זעפ ויף6למתלוי
 1לתיס י65וכי נכי כעו עיבו, כעלת טעענו י80ג עמ' יורם מכנוי 6כל כשעול, כמען עלטיוכו
 י64יעסי ען כלוסל עסיסי ט%ל טס" מ( )נתכסית מהבלנס 3ע35ת ום עעני, *165 אפי'קשר(
 וזאמ לשלוי עענם חלק לו יניע יחודי סטווי כיין לכל כי עענסי יאכל פ" %ן באלנסק

 ננידיס ול6 נע5עות ול6 ננסל בבשרה. )כ( עעכו: חלקו יקם כלועל *6כלנסי ע6י 85ע()זנס*ס
 נפטמאש נגיעס 6יננרי פיצניעס לעינו ננסכפ כך6 עי0קפיד )פפרצ'י כעלפיס ול6 3קכישול6
 לק פליעס יס ריחמה חס* ריר ננגיעמ פייך ל6 וזס ויזנליעין,  ססמ6חיוי2 נניעמ לק נגדי4יכל
 0אס קיטים שכילת ועיקל וליס, 3ספמ עענו סכפלסהס וט1עכימ לפלומיות נס טיס 30טל3פיע8
 וגתלטץיי נמ'ש ע" שערו לכן י6כלוס, 06א נס% 63ערו עממעי ס6כילס עענין וסקלת eb'עא
 נעגמי: לעעל0 מענין ענ61כ וכגל סיכלע, עי mg)5 תשל גלע, טלD~D* 6 יטל ינע,5טל
 פנולים ושיק )טופטיס( ספק מעלק ו6ת כעו נו סנלופ ער4 ל%0י6 סי4לקסי לטת ומרק.1נא(
 ין סנסל, עריקת 13 פיט לסי מלק סנטר ניחס טנתגטל מעש ונקראו 8ץס(, )יטפיףכלייחס
 ערוק כתוטת oa י עתעמסן ס*י6וס 0רעמש עלקו גס מנטל, ען סזו0ע6 סעכיקין כטיסםפכוקי
 יי bSS א ושן נו סנלופ 6%0ת על 1% %על 9ני %א ו0א סעממרית עענוטט*6
 לסלוע וסרק. זייען(: )קיכן, ונסוע ממלם סא ערק עכע תעמת ה"5 לממו(, נתעיןמנעלס
 S~wnb *ל חע6ת שלע תטעם נו לנפל לעמל ויגל סיום תי6מ נו זנס3של גליפתו5ת

 %לס, קוף %לעסיס ושכיקי(, תסי' וסיעתי נקיסיס. עעוכנ 0נח2ל וי0" סיום טלכמעלת
 5מל סעכיק0 סימם ח2ו0' ולרפ"י ערי.  קעודמ קוים סכלי עערק ואכיס קעתם אכילת5מל

 *ח זנהיס ונמוק' סי"י עעפ1ק ס"ק )ערע3"ס אתריה סג6 ולילם יום 6סר יסייגו כותלטגעס0
% דמל" עעתיןדם ק פ  מקער ו6ס 6ת8כ(. 16 גומל סנעטס קהה 3%כן Dpnw 0יתס * 
 ולכסחי נבגך 6ל6 גומל נליפמן נעפס ל6 סל6 ומכירם עליקס תוריי מרכיכי( עס DD('ללס'*
 מפועל( 6ת מסוכל )ט8ם סכ6מפ כמב כנר ועותל, לסנס עעס נומן 6ל6 אינו ז מהעת ללסזליגס
 רכלי וימקם נשח סבילס סא סכתונ גזילת משע נוזכר ננערי 6ס ער4י,2 עותל oasnשמפאי
 זלכן ש" עף מכעכיכן ע60 ס6' י4ל6"ס. ניכרי סרנם עמקסס קש ט" גכרפי )וסלגשמת.
 וכן לרעי, ל6 כעי הנעלס סכי 5י וסכיך לסגיו. גיעול געפס יוס יכל ל3ת געי י6הנעיהן

נטעת



* ז והקיא

 נאטל גששם 5ל" פוצל גל נס יופל פנל מסלת 03 פשל קהס 5ץ טפש פרשן %*ט8
 לע"צכ, 6"א 68י פ3ת נלי DSgS 6"67 AnS כחמץ יוד סערתי יעי כל תיגס וקלטלסככו.
bnbNטפכ פניקס 5ח נחשת נפנם * ניוט 5יכ גנסלשפ, עכיעי4 לירשך מטשכ י6ץ חומן" 6י" 
 ftw וגארד 6פכ" 6י 5צל בלום, 3ר נפלו ל6 למפכיו ולילם ופנת ום כל גי tt"hwעפרת
 *פהפ סל מירס ל3פיbS 1 כעי סנטוס פכיך פ6י 03צלאפ. 5ף רמיקסלסכיך

~sna 
04DSW 

 - לטו. ליטרי Sb, ביצול 3עשס סגפנו סנלופ נרפס יל6 ופגת 6' גיוס- 36ל גיעול ירוימיהו
 6חימס4 נפ% סמוי הייי קך6 6ח  אשעין מתעין דתי ומועף יוכק ללצי גזכסיס 6ע1", 5יך0נ'
 - קך%. %7הך וספיית גא'צ כ6ן כק טעל'ש יפוי עפל גכס'צ מיסוכך ס% וי( 3נע',יפףס
 Dewn נס טיש קצם החק ל6 ותוועיד ובכין למכוסי( פגע 6ופי4 נזנסיס טס שמכי'0נ'
 יח ז3מומפש6 לצ, ל" קפיר ע6י ייעכ6 ול6 נצע(. הניס סס%יך כסכמי שש עושל.בטלית לפתי פופ 0863 כמכומס מס6'צ עכיקי( וטיכס וע"ע 0צלשפ סף 3ק7מיס 60 זו קום" ע%וכף

מ3סש
~bun 

 13 נפל 6הצכ נ"צ מפס י6ית6 עכיקס, עעון 6ין קלים ילקכסיס סול ככשפ הרהר
 ל פ" ל6 מע ר 6פכ ומפיפס עליוקס עפת 6ין 0כנל 5סל 0כנל כל גו יכפל סכנלערטלת
 נלאי, קליס 3קיפיס 6ל6 אשלסדסץ

 bnb ל% רר-ר והיא וילי
~nsw 

 לושכ י4 עכפן יל
bb8ש ט03*0 יס6 ' תאופס סעפת קךק 1ל6 קליס קנביס 6ל6 י4כנל כל לנפל כזע מתיל 

 ן ק6י סדפע דל 6סיס6 מע ל ויקי 6ל6 עכיקס, כלי נכנל nbsn נס לנפל כ98 יסתילענבול

 pgw צל *ש יא צע סי' יאק נמול ob יסייט י עסקיי צפע ביכו טכגלימלמל
 6ן גיוס qb7 רמשיי י נןפ" לס 6עס Yb עריי, עפון %ן *טעיפש

~gh תגפי 
 וג'יפ  יפליא, 03ע פא נגעל DbDD י3לוע מס"מ, 6טל מכעיס ס" מנבגם ~D9D ד3פעכית

 קלים ילקוטים עכי9י4י %הך 6ין מ"פ טפל, לייי 637 בע"נ 5' עם פי ככני ישפעליפלימש
 פ6פכ 6' נום Db" מא פפיכ 34עי, % כעי סגעלס סכי 6י מסיק, ~D'gl תם עכיקי(.%ע
 5טל שהו סי6 יסעכיק0 מצלי ככנכן 7ילע6 עליי(סי ולר4קפחצ נחצל מנעמס לכפל סי6יעמים רדפת כל  סככי אצדיע ולגי ,יכ3י לן יימל יעדן ילידתי נעי ככעס וסנ' סג' וקום" -פגם.
 מלעיס לכפל יעולי יס6 ק"כ הפולין (UD וסכ%'ם סמהן יי(6 כן, 9W1S %ו  הצוכם-חים*כילי('
 סלאמס ול6סוכ קופין %ילת חן לפפע ומלם D"6~US קופיס ינקו ש6 ביימי ול6 מעבת,5סל
 % D*Wt וטצס' מצם נטל. נכו63 עינא נעינו יעין 6י6וכיי68 67וקעוDWD 0 סייםלרמסי
 *4צ תילי ל6 נעין יפין יטיס ככני סלנ יעפת br,Dw3 7קו3כ לני אעם DU, "ס7"ס
 סמעג5ל כמעול תרכל ל" % %ע סגין )ופתויי סערת 5סל סלעים לנמל 11Db וימיליייי(ו
 פרצפם קויפ מיתי( 7סעכיק0 קול ככנכן הצ'ק וכו'( לזכים ססלמיס 6סוליס מטרת 6סלסלעיס
 03 פנדל עסיסה 3נומ עממו ומפיל שיי געויס סי6 תכוסס לעפע יקומר( עיצוס6 6שככותכ,
 קאו עוין יפנסצלי קכ6 לח ימעין יגיש כגונן1 5ל6 5יני4 7עכיק0 ק6עכ  יייר ינ? הססיועם,

 3עכיקס: געי סאכ 3ג"י 6ל6 ויכו ד1אצסוכעו
 סרסן הע tPSD ט ים לכפלם י4כיוי כיין וכל לע, כלעיל 0פטלעמ יא יכפר. אשר הכהן )ז(ן

ק עי(עקכי3  סווגך לכסן חץ נעוכותו מלק לו ח יוס נסוע שווכח 5ג עטם 
 )לקען ספועיס יס 6ם סעקכינ וכן ' יוס סל 36 ניח D)bD' למייקר( סכ6ף כירן כל לי()לבקען
 פל 6נ לניח סעטון לכנותיג4 הטקריב. בכהן )ם( : 6נ 3ית עטפי ל0קכינ י(כ6וי טון כלל-נ(
 נבאס עפעכר, וכל עם8כות לכ"י כסלקים 0יו י(כסכיס כי לאי. כעשמ %מס, פעקליניןיוס
 עריס, 6סי bbb פיכו ססעקכינ qb ולא נסכות, 6' גיוס עקלינ 6נ נית וכל קנות, נמילפסס
 סעקכינ. לכסן 6עכ ועלייתי עקכינים, יקיאו כולס יוס נ6תצ לסקכינ ופעעניס עוככיס פכולסכיון
 תו יזע. ף ושלפיל  5ג, סם עכיגי 5מ7 ע לא 7ול4, סעקמ3 ספכטי עימד קינו 5מץלפ"ז

 )ג6 כפפו על סיופה פלפס עיכול וכפקין סת6לי עשי כף6 ססופל פשי עמפכם זיעסעקכינ
 ספקכי3 כן פס( כ36"ע )כע'ש לכך ושופן סעודן ליסנ ייל6וי ע"כ סיכופו 7י(יופ3 ל"ע("ג

 פל 6נ נית כסכי כל יללנחשינו qb נכול סיגל מעכס לכך. ופופ7 מתוכן לסקכי3 סל6ויפילוסו
 יס6 , לעלעו הסגל ילך סלקו ליעול סכו5ס 6פי כל ec3 לועי 6ין עקום עכל טי זוכשסוס
 מעפכן עכלי 6פ7 כל אהל נכסומו כק 6מל עיוסי עעהי4 לספקיי כמסנרי גכסופ מוכססקסיייי
 עמ6וו אל עט"צ ש 6יפ 5יפ מומס 1DDI ישו וגניו קינכן "ח( ל )נעינכ כע"מלמ5מ,
 וכפו , סתעצי4 ען יקוט 6מל כמי כק בכמרו לשת ליעול פנכו Db לסק7יס כסוי פסס TDbהקן

 פאיס מוכס סק1יס סעפכן נכלי אס  ושי Sb  ומ ~1DW סלפן נתלועוום מ8נ bmuסממנו
 נעם לנדו זוריי עnnbs 6 0עקכינ כנינן 6נל פ5עס. o'n7ps כפשכ סכמה, ססוכ פלסכל

 לימל% 3זס יופם סעקכי3 וילכסן 36, 3ית מגמי לכל לסלקו סכ6ס עונת גו לו ויםפסקכינ,
נפגום



 יףקף108
 %ף כסה0נחאח

~aa 
 נלnw~e 6 )יפים כם6י כסן פכם סדין 0נ6ס DIW )י8ל36 מיס

 כעקמה לכסן פס לפ"י( %ש יסח לו חוסיו Db קאם "( תו )כפ5 נעמי*סיכ נער,כ8ומ
 נרהיט nlblpno וע0נכע ניע זתס 610 סענס0 6ת סעקכינ סוסן עעעו טח %0חז מסוס6

 נו ש )סעמ עלד כתלים פוכס עסקתו bbb י לגט לעגעו והא 0ע9מנ סססן rbDלטיטן
 ולכן כפהק. נ)6 עעט ליש) לפקי עפם 6סי וקין , 6נ נקח לכירם .שלקו סמא טכוסס?נמ
 קעפתעי Dn~s סעקרינ סרסן ין קל6 7עיקכ מסיס, לו סעקכינ les יסיד נלסון קר66שכ

 %נא מפעל בנמי bS לטתיט נסס פושרו זו סנמלפס סיקועומ כ3 יט6מ א וגדרךתפחיי
 : ערדען סעקכ6ומ שייקח לטת*ט 6ין וגזת לפחמו. uw h~s מתז) לאליס אזןימס, יסיקו פע6 סנ6ס 9ונמ ט % פיס נם% הע6 )נע ט עלס ונעקרים סעט69 נו סיחרת6ני
 ס3) לענין שנס סמזקמ העגין סנ6עכ מכעיס פג)סע סוי06 למון ללביא) תוהה. על אם)יב(
 wb(~ סעשנימי ססוכ6ס 6ח0ופנס

 נכפון כי bND, מנופק טויס עענץ עם 7% סו6 נעמך
 מסת יי נמה , יד טפט %ליס 0זי( מענין אן nhs to~nb %עו טכגעת סעקכ6 נלפתעוכס יי נתיכת ותמק יי, טמיגמ חמנ0 עס מא סוקס פלץ כי פכגעסי כשפוני( נע% ענינםעקש
 עשו מכנעת עפעעומו סיס ענין הע נ%רס(י ייי 6מ הממי 3פ' נםעומ 3עי3 )ערספלעס

tmunsפנו עודם עעס כי נעתיס שלעיס %א )וקם, עעט כי ע נמיא ענין מא נאפל% 
 סי6 סוים ~D5w 0עכפכמ וכניעם כ%", ושכיעס סם יטש "5ל לעטרתך, הכסט מכעיס)ך
 שדם hle 070 סמע) ען ישגח וטפס עתוס)מי ו)6 0הכ6ס )י עליו ספיה עעלמ סבלתעפו*
 ופט תף עעך כמכנף ע'( )מף6 פגעיי עלעל ע6י כנין )וגא האכיס )%ון ע"ע סככעמועכעו
?5eליכיי סככעס שחל תו' פען 6מ היה% bb )0כע0( על )נרך סייג פס מ" וכס'י , ממסוני , 
 יי3 לפניו מיכנע לו ל6ף סגוכל עם" כלינו נ)0 טטקנ"ס ע%ל כי יסופע לו"6על י6% סיס נופל עכן סיס ו6ס נינכן עיים פיו ל6 כי ותכעס מוילי לו ווין )עכן 6עלחופע

 יודע נבעת ס6ס כלועל יפלה) 6ל0י מס' כנוי פיסים לו 6על לכן וקורס twtanוס
 %סי מ0א 0' סל פעו יקים רק סוD~pn ,6 למעל ננובל קלזל % ססלס ען 6סו סיותסו6

 הכנעתו לסג"מ ענים פ6זס קכנן 0א סמתס ונס הע גול)ס, ועקמו ע)יי(ס עפגיס ח"יסרק)
 ונו' יעכ פיתי כל )ו מ אגפים נעו)ומ מס' מען pb כי 6סף מסוכיכ מסכי )פיכך ידי,)מכיו
 כליל מן 6פל נוצ)ומ )bD TDD '0'1 6עאמ כגועל גיליך, לע)יע 1פ)ם מתרי הכלסיס זנב6על
 וסט , לנע)יס י(ג6כליס גס)עיס סו6 סמן סנ0 לליך, טא )עמנומיגו 1)6 עמכם וכיעומכלנוס
 יענם )כיב ו6ס לסעגכ, עעע ס9ינ 6סכ כל על )מניו סכגעמינו לסל6ומ מפויס 6ס עיכיםעג'

 , ewe כגנך ומכנתי 6ס%ך סלאמס, נשי ללי( גיוס קליי יקפל וסוסיך יתומיי, ע) )ולסמפגן
 %ך Wb1(D 0'י נענע 6סל ס3 כע) יונם DptDh1 ענין כל) סא מזיי אונס גי לסכסיפ 6יןוסכל
sis~עפס ס"ס חמי ט גנט עכיל 610 שם ס0וונח מסני 610 ס"ס 0ו5מ סריל06 סורס )מון 
 : סססייס עכל קטנמי כעעס למניו ומכניע עספ) סו6 וריכס לכך כקוי סו6 מיסים כלי ס6ל0יסלו
 האחל )יה( סכיכ: מאוס כק ספינו פקעים (blp נ7כ על %6 סונרר 6ו נק )ו סגעסס הודה.על

 כישר  לספפשפ סו5 לסימנו מספע כי עכגהשיט(, מ"י נרקיסי )6כ)ו נססיעי( שספגיאגל.
 יא( )ע"6 סלמס יגח % געו %  3יו סמופל Sb  סש%פ3ס סמלי  בין  ס%יטבסי פס פלספמיר
 )פוכל: גלנו מסג יסילי 6ז נעלס סיס סילם נמסתן רסא וכע"ס לנכוס ניקם 6לס ננסטל6

 ולס 7קר6 כים6 עטמעיי עכיני נמכי ייין קר6 כ'"( )זנסיס סמלעוי )עסקכם אותו.הטקריב
))bDלו יספג ל6 פותו סמקרינ יקרי ואיסי וכמכוי מת עמטנמ סיכו ירשם )6 וגה 

~aD 
 *סיס

 סופנן 6ת 0עקלינ סו*. סס, רטמיכו לזעם 7קכ6 נליפכ6 וסכלים , עמלי לעקופו סוןבעפפגמ
 יסיד לסון עעגו געלת רח0 מם6י C11D עעני( 1bD(D5 וסופפ 9רי שייון א תצל ,לייחס פלי  ספיוער עקום נביסוק )6כ)ו לבועל סגו) 1DP~S סקכגן ע) נעקסנתו מעכס פ)6  יעמווא'

 יטס 6סי ג6וכ) כ-6 קר6 גסו 7עססעי עניני סכי עסגך 6סד כ) נקהל כלת עון ספיןל0ולומ
 עק יגיל 11WS סת זס אקס D'~D 1)6 5סז עינו לימינו ת"ס DnrS סון נעססנמ וסייטלכד
 nl~,Db על יולס ימסני עע)ת סעפכייו )ו פכעלמ וי,עמפ6 יסטנ מנעלם וסמניל ענומל;עק

 אים מ%) ספג ו6ס נעספגי( ו6מ מעלס )6 סכמנ וכפ"י סקכנן, על עוקב )ו ומלת ז0,מילופ
 )ני )ועט מון נעססנמ יסכם קכ6 יט)י ויעש 0עקכ6, )שן על נשקיף0ו%ן

 ועחמגמ 5"לי,
 לפקועומץ

~bun 
 ע) נסערו %3גומ מלנס פנול. עעיפ: %" וטא קיופיס, ימ' נקרם  לזעמו

 סו* מנו) 6על הרל'ק הס,, ויקפל על" )פי' מיפויו עכין רם'" ססוWD)) ,3 עכפקי 6-ח ממגוליענקן
 וסלעסח 90ע%מ טנ0עומ כ) כו( סשס )יפעי' כלירחם סנוליס וערק ועאפ ועכ6סוי ריסו פנסתנ0אכפר
 וע) נמעכ, פגע גקכ6יסטקס

~AD 
לפא )ע" שטמאי עטכיימ סגול כמהנס 4ז )פס תעמיס עשס



יא זהקיא
 רמקול ענין שהקלק טתרנפו כלטת עכוון זס כל כי ויר6ס סמנרח(י פל יזעי הוי עתים"
 עניינת סטים לרטן פמגני סיכל שיות D5pn פעכי( רסקו מענוני )כפו פשטני כימוקופ6

1tlpwn%טעכט נועל וקלוס 5ל0. עכל 00תלמק1ת 015 5סי 0ינו0 סחה ערדעת *ו משעוז ע 
 5מס ו0 סלקיו וסמרמקות סרסר  ממסלקות ו0ייכו כטס ככס כפו מלג עמכם שמות סמוך 610מגל
 16 יופי סממטכוס  0ן י סתווי  פן יומר סדבר י(ממר5ום פל יורס 6טל סקרך נסלגס נימיכפו

 PStD חייי Sb ט41ל 9Wb1 סכפתוי גויל על פופלג נמס  גויל לנכס יקר* פוקרייסתפפמזמ
 לזפתו חת י,יכילס פמפכת על מנול לטון סקרינו ול3ומיכו סממסשתוי ולסיריל לסיריו וחל%ל
 , סמקוס פעך ילסק כי כעו פקועי י(תלסקומ ים כי ססמלתקות, פענין ניכ סו6 לפורפו מון16
 : יתעתע על 6101 ל"ע( )יינ לעלסוק סעעת %* פיאי(ו עין למוק כעו זעני מתכמיתהם

 ענויומ סי' נססת זריקת,, 16 י(ולכס ssp 16~ 16 טמיפס נסעת ob דהשל"שר. ביום חשלהאכל
 לעסות נישמו ושין כלהצל ירצה. ל8 ליפגי: b1D~ pD ססליס" ניגס לשכלו נפמסנמו ס"%לו
 אותו המקריב 6מל. ע"ז בו, יעס0 סל6 ולכוכו 1DD 076 סא ופי( 51ונוי 60יס סמן כמינו
 כל Toltel' ו0עוליכו ימוי 6ת וי(פקנל ססוחפ יסחט נסקלנמו, סשסקיס כל לו. יוחשבלא
 ססי6 בג0מ0 לעסות יגיל ט60יס כעו בו לעסות נעססנתו יbS "0 סללו 0מקמניס פן706
 מם% לעי עענו )5כע יעתו עקתע* סלו מולין גיבעת ססוחע וליס חולין, נסעת ייסמכוט)וי
D1h1לנד לזפנו מת עמטנת עציות פי' 63סת םסיםנ סעקר6, ועעס לו, טקיפן פקוס נכל 
S)Wh~)S)b' וועריען( געגעססען 67פין ז*ללטע עם ווען ססליסי' ניוס bS1 פסם03 %עלף( 

 ל6  כלופר לוי ימטג )6 י%ס ל5 6על ע"ז קעקועו, מון' עמסנת יסייגו שסלת עמסנה עהזו
 לאלו כסלוימש13

~DDS 
 עם 6כספע זמן, 6י3עלל6קפען וויללקיי(ל  יער עם sser מיכע ורכוכו

 ספפוע סאון עעפו %ן יר5ס פלח כרמו סייכ 'ויאוכלו 610 מגול 6ז זייניגע( י6ם PSbיעי
 לעסומ סג%ס שסמאי סר5ון ו0ו6 כר5וגס, נטונ46:ס ויעסו ושיט, *ס כשק mDDS כפוטג76ם,
 עקום נכל 1S)bi נע6כליו תמסי לסיום רגיל 6יס כל ומנס , ומעכנ מוגע גלתי כמסו מאוס%טל
 עיוס7, נמקוס רק לאכלו ba9' ם6יכו נקרנגומ ט76ס ען י(תוכס ענעס סוס ססמעי וסר5ק יטקיען
 כעמטכתו, יתעלט ל, כלומר יכיס, ל6 6על וע"ז ילומליס, עסועומ למניס 16 סעזכי( עןלמגיס
 6מס 6סל כל כעו t1Sb יעעו לו ועלת ספעמ7י לעקופו מת ולשכלו מסממי כטונו 13לעטומ
- סו6 סלי כלוסל סו6 לילוקס  כי SDID, נלפון ימטונ 5על ול6 כמעל נלסון ימסנ ל6 ואפל 
 נטנע כעו פועל, ססיqb 6 כפעל נלסת עסייתו"'%מל ייפם3נת סני( עיי סכעסס פפלסכל
)DS1 סמוקך י3ר ז0 נקרנן קים סכנל לסי כעי סכ6 301'ד, י(מונע עא לסנופם סכסעלDlb 
 נפורם לקיוטם עוי פמפמו ופיכו יותל עוי נו לסקל סקס כמעל עז0 לזפתו, מון פספנתייןיגו
 ממסגת תקנת לתקופו חון למממנת כמעל 0ו6 סנ0 לעקופוי חון ולאכלו כמעין לסטנו לוהקן
- נכפעל יססנ 6על לכן WtS(1מת  ם0מגול רנותינו פלפ7הו לפס 7קל6 מיכום6 גאל סכי 

 5גל י לומט תת עססנס לק יחרת עתסנס S1pD טוס נו נספין רק פיכו לאוכלו כרתסעסייכ
 כס6%מ ילאימו )6 נ" כ"מ )זנתיס כלמרס ככמ' מיונ נו 5ין סו לפקועו חון עמסנס גסכפסיפנ
 כל סייץנו עי מגול ס6%מ כך עתיליו כל סיקרנו עד כעל סר%מ פי( , מגול סל65מ כךכמל

 1(פמיל טיקרנ ונלג7 כרס עליו ותאכין פגול לזמנו מון נ'( כ"ט נוומנ" )מס אמרוהתיטוי
 וער5ין, סטייל 7"ס נ' פעילס )ערם"י 5סרמ, עמסנס נו יערר ל6 ימסנ, ל6 פס, ותערו יכפטמו
 לפפכם נמירומו סלפניס וכן 7קר6, ימס ל6 לטון על מנול, סר65מ כך כסר כסר65מ לפוכסניקול
 למוי ימס bS יעלהון יגריסס, למנין זכימי ול6 זס, התערס נני6וכ סיוריך ההמיססיג

)DSS 

 ספקכם, פסלילת ל0ס *65 יר3ומיי חיונ6 ולינריגו לטסךי סו6 סילמות6 ס6תליו מס 0%תס3רומ
 סירוסו נעמט3ס, ז6ת סעל0 ל6 לו, ימסנ ל6 כ6ן סילע רם"י וירכי( כויע(י סמיוכ 0מליל0 מןכי
 כפסל סו6 נפמסניי נזנמש טס המליס כיעס מא נקרע, סעוזכר סאן פחמנת ע) עוינט6
 5ז0ל יכבל סניכאי 1ל6 יסטנו % שסוס לוקס כקיסיס ספמסנ יגעי וכלני כטליסי כפילוהיכו
 לע יגר כל פוס נו יפיס 6סר סס 16 סור ל680 מזכם ל6 המלי כפקוס r'D קר6לן

 םממעסן לקימים ענין טס ונחסרי סס, רמ"י כע"מ י נקיסיס לעמגל 07076 סיריה י"()סוסס"ס
 כמנין IWD גינתי מתלוי 737, כל לועל תלעת נל"מ עתל סמא למקועס וחון לאנססת

 לסל6"ס תסינה fnpc~ נסס סס ונעגא ל עלוס ספחם גל נסיף D")WS1 עלבממנותיו
 סבין רטמינו ר1ט פי פל סשנ ספקר6 למון לנו נמיימג O')D כן ען קע74,פטם
 טמא. בכל )ים( 0ססולס: 6מלמ פמסנס גס עפו יצטרף סל6 נמנמי רק כרת מיוםגלגול
 גמורת לעיכו יאכל. פהור כל נסני: 6ף כטפם קים מנמל הי( )סקמיס )מרגו כ)מעלס
 ons גייר ל3 6על כוט וגטשס נעליו, לם*ינו 6ף פעל olb לכל bl(o'S מסמ)עשכרעש

לג



 י%' ישם כל ket' עטר קיק bnu שק 60 שרי י% bb מא עפ6 ה* עע6, עלכ3,
 חפת כל עלת כי לפפסי ג8ל יפסל. bS ססצ וספק ספ6 סמק 60 גמל, דאכל סי טשיה4
 סטטוס עמדני 706 כל עפפו עע6 גמל כן י )יעיפל( סיסים עי י0י0 ורעעו s(tssסמייכים וישיי ימיי כל ע) שצ6 י ו6טס 5ים כל כעו ; 706 קוהן ססייוהס ע0שכסהס 5סי סל עלנס
 ויטעם י(מלעיס. נעל qb D'bn סגוסוריסי פכלל 6100 ופסי 6מ7 כל בסור, כל הע מכי,46
 פטנט ל0וכ6ח ה%%ר0ו שוי כל כס )ג%ן(י ומלפונני 6סי 7נל סל כולו על נס כלעלת
 ספחם ופ" ועיתי פן 5סת כל ספו' לעסויי, תלתלון תו' ספ%ס כל סי( )עקג כעו שד,גס
 eb פפ" ג'( כ" (s~tw יופי כלילת כמו bDe~, לנימוקי נס כל פקת שפם ושפאס.כ0%

 8ין(' )5ל)נעעיין ניפיס ועחהס א סו% לס עיסקיס סולם כי ~iDVbb כלל דיך ניודי5שתו6כ
 כנ ני1 כח סניף 6ץ כי כסןלם8י(' ט*ן' )5*ללקימעען נר( כלול מעסי נפל תוף ממירופו%

 כ)יל' מכלת, כולו פ" מכלת כקיל כילסלילי
 וכן מתיכי כל פיכם סעיד כליל מולוי פי' תקעי

 על osw3 סל0 יספם וכגל כלמס, מכי כקדר ינרם, נרם כלס מאי נתוקפמ גל עלתיועם
 )םעו6ל צפפו מרפס סלתם ספממגס גמל על וכן י(י )ע"6 סניור כלין כפו וססלפי(ילנעל
 0גס 13. כלול סיומי גפל סוף יומי כלילם לפרם נלמוט רם'" מקיק וסיענ )3עסל*סספן(. כ(שה
 0ענכפ זגכ סוס נו חסר וסין ספימיס ספלטיס כל ט סעמ6מייס פי פל יומי כלעת סמ6פרכעו
 bWS עמו% מסתמל טע6, כל תסלם נכס 3ר(, ועומס סיומי לס פיסחים 0150 מכלל 16 ,תיופי
ss)w,י עופם% פל כפק כיאי עמס 706 סוס נל3נ וכין 3טומ6תו עוייס טלס כי יטיס % 
 % י(ציכיס סתנ6יס מרטי כל ט ססמ6ס7ו סיא6ס, וגפר סיף נגמל סים tbw כלעפם
 , עפ6 נכל סכ0 6לו. עפמים עמני נדתי ינן ע0צ כל וכן סמוכיי D"D 'UDtW 0דנרטהצ6מ

 60ים nxws הזן סמקי טוס 0גמל נמזמט עיין נעור, ע10ר אטל, כל נפולי %hיעמד
 nws סמממ' סמכל נילל 7ל3 עמיפל6 ס0ני6 ק8י ס" 7עס סוט כקמל ולקימי פקמוקיפוס

 יקא גלים% גייל לrimn 3 לקולתי פס'מ %7ריתbrtp 6 כולד סמוכיי נכל 7טנכסרפגיס
 ע3 עעפעולצ סמקהצומ נכל ספקכם ילבון 6לע6 אוכף לי% וכ16 סקסקי ול6 סו67י7וק4

 סיחצ %ן 6ין כלי פלת על עיוק7 7ל"נ 7פיפל6 גזר( ספנותך ולעי ע"ס. מסמק, על ול6סומקי
 לסומכם, עס'א 67וכיית6 7ססק עליו, 0סולקיס כיעת מוכרמת כ6ל 7עכ6ן 610, וכסמוךלטכפנשסי

 סימק; פל גס פיגל סכמונ פקועות 7נם6ל ע"פ פסתפי' ינוי6י כל געלת קל6 כ6ןמילני
 oeb  ידעינן יל6 עסעס סו6 תסיטן 67סליסס כ"ג( יפפע6ל לגי )מלק ל3 6פל כשי 6פלע"ס
 b9w'nw כ6ן עסיסים 0מס, לרב פקפק מל פ7נר עי(כמוג סרי מוכס, 7פ6ן מפס, 53חמףיכמניס
  nD7b לסמפורר ים ופכחן לב. נמס 0ו76ל'ג

 ספ0רהי
 סמררה 7פמ 01י6 6' ק" ס4ד נמסף

 0א לנ 60 פכ", מיש היD1)'DD S"D 68 פני סתימה תלוי ג6סס יגעי יפ6ן קיאינכללי
 דהוין ימול6י ליכ6 יגחן גומל נינכיו סומיף זעת mns י"ג ובנס 6ייוכptnnb .6 עקביoan ל"י גל06 ותיו עשק: ט6 6מעס ימלימת יקיצו סא הנ י rth) קניית" עי 04אק
 כק"ן )עי' יקה ימולל 5יכ6 007 עעמול, לדייתו מ7וסיס סלפנשס על י(פעקיס חים גג7גד(

 9תל א 6ענס יתויק. טא 57ין לילן, עקכ6 י(כענשס זפת לסוק מגב ולק 7ק7וסין(,קס8ק
ewnתנסו לגוסו ענין דיגו 6ם עלעלו עז לנפלי, עיותר כולו קכ6 7סך פטור כ78 יגסססיס 
 שנעי ססיכ 3ס פנפתנס ניזפי( פרפה. )כד( שיג: %1ן גשמ6 ש"מ. סגתוכר(ו ייסוכיןלכ5

 7נל ידי פל נין פ%ע0 נין 3ר(, י(כנליס נ6יכריס גין סמגיפיס נ6ינריס 3ין , לכלי6ויצסספיפ7
,9Dbסכפבשס ענש ערפיות, פיט סנעיס זס נמס לכיול סקנלי( לסי )4%ע%יס( כלפס כקוק 
 ח4ב )כה( : עפעי ס8פ ופפאם מבכלו, bS 3ערפס נעססטיס יוסר ענו6ל וסעכין מססיוצי(,פח
 נע'" כל טללת ניאה סעלמ לי הכדמה.ק

 ו03פר( DVb עפו ס76ס זית יאק על ססעכיס

 )5יעלמיקקיגעסחי 6רן ענישת ספפיס לעוף וכן ופיגכיות ניטמ סיום וכולל סקימוסיע
 "" לקען )ע" לסמך וכן נסמם תכלל מח לנוסינווכפים

 5הכ הסח סני4מ0(, מכל וגו' מסח זים גן
 סתוכס, ניקלט לכן י נ0פ0 פלס נכלל נכלל פסוק לפי ס6יקול ~(ss טייוכףי סיס סלט כןנס
 קל3ןו עפט ליינ 01167 6פל פנר(פי( 6ל6 פסול פיינו לועל תו'. יקריב 6מר סבי4עסען

6*%3SD מיס k~1)bD ק קרנר(ו ם6עיי ספ06י פ3ספס סל3 %י פו5י6 ךכן לסקכינר( מלויס 
 על r~bn 3פיכדס ופאון *פמערן(י 67רף )פ6ן תכגומו יקלינ DSW1 כגסכין. bib 6יטחלני(
 37כי עפס3ני יץומו נ163כיו פקומומ פכמס כשטסו כ3ר כי עלפו סממנל פי(סכס 6יגו זספ'

 מתעצר וכצל 6פוכי4, עפוקר 16 זפת עמילת כק 5יס כסליו יעע0 ול6 י(כ6ג"צ, נ37כיwne יי טפלטס כטייפ סזעס עמלעיי מותפס סו6 36ל 63סנס, 7נליסס ופפקנלי סמפועי(פכתיקי
 ' י4כשניי סטך ליום פ" כמשי ולמלואים. )לא( 60ל0: ספועפיס סינליס על ויילכ"ו0כע83ן

ושכפזז
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f'sa"טמ3 מטס י VSD )3ו "Wb1 כלמת פלמומ, לפת פסא נחהס "הס עלף ללסת מנכת 
 וסעעס מלסי עתיר על6 ככסף צן 3י(מליעס' tnhSn יום עד י(6ל0, סיעים ו3על85 יעי,על4
 מסיס ייו מנס י(צלכום ע3ויפ לענוי 16 קלחן לסקכי3 3י8כמו "ץ מפינ bS 6פכ 0צמ

 על4 וכן וי(על6סומ,  סעכודות s)s לנהי( טלע0 ק? 0נס כן לעפומ יכמר צלמי 0סי3,6עטי0
 יעולך ויה 4ש, ענדמס 631סיו 33נו 6ימ כי ס' ענוים נכל עליה ידיכם עמס מ סוסייזם
 0קר3כומ 3כל מלעס ידם ססיס סנים לזכין גי(מכד3ס כי לס' פיוס ייו לעליתם עמג37 ועי6על
 י(ע1יאום 6יל וכן יוצקים, נניס bbb פלעס לסקנסס ימר6ל ע3הוס 6ין כי סע3וזומיונכל

 פלוליכם יעי יתליע ונע 3י(קל3ר(, ייס nhSWS חס לכפלי ועוליי 0ס6מ כי ט, 0כסניספעלו5'
 כס נפינמ tD1b SD יפער 6פל )נע5מללעשכסינען( לענין חןעס 5סלענוסכון,יועל

~vbl 
 ל0כומ

 לעקופו ס' ע3המ מיעגדו וסגיו טסכן יד 6ם 0' על6 י(קל3גות ידי על כי דגלי לעפתםאימו
 11ק לעמומי כסס פיסמל6 0כס על ע DS91 7י7ון וסלוסי -7לפע% פלוסי יניאtbb1D' 6 כלנע7
 נקלת WD נ6 טל0ס סכל ו סויר( סו6 ולפלואים. קל3גי6: י עלו6יס 3כ"צ מכנס סיוניקסת"צס
 ז3פ על וסקכי3 סכ6ער קלכן קתס נקש ס0ו6 קהנני6, גשש י'פ י(עלו6יס, 4ל וכן8לו6יסי

 פלעיו. תודת על 6לו וכל קלכן סגקד6ו עלות עיני י כל קרננו יקדים חשו לפס חלם עלוגר
 : סגרתן()ממ"י

 ניסו י60 סל6 כיי ונגחת נל*ע מספיכם על ללמאפ עוררי יפקס פס שק. הדם השת )פו(דץ
 ג'( )ע"3 6על ש0 , 706 עקום על תעיר סיום פיסתי חט ולשן לכפןעענו

 3קשס 0יע3 ייש למסוך ייחוסן סיוכל כיי ננממ סידים SD פ0טפיכיי 6ליסו ע" ow י5ק5פר
 ננעם lmb יחק סו6 טיס מטסך 0דס כל ו6מ הנ( כשע )סעור א' סו6 פ6ער ו6ףראמקס,
 ons שלם מיגעו וכן שהלתך, נמ5מ6 וירשע מ"6 מצה. חלת )כו( עט0: 3135 עפוטעשן
 יעורס ע"ש מונס מלס פס 6"כ סעלוך. qn~w נעל כר"ם יוכי סלמון עגול סו6 נכי5מ* יטפס.נלישם6
 ססנו3קם סתנרציי ע"פ ועסלומ ע0ול עעכין מלם ויסח , סלימס ona נפשי( לנעמסהכגיא
 צלמת יוטס נעגול, סנינ סנינ סמולך ר(םזק סרוס tSSIDDD סעכ וכן יאךיקו7, 3עסשעסות
 יתנקש לנס עין %לפסי ע"פ כקל6יס סלמעיס פעהם מ6ל ונס 3ר3ות?ו. ישגיל סלילם0חל
 ענעימ לפיוטר( וסיס ענסי ענ ע"ס( סשנ נתענית כנעמנ1 ט3ס, י(צנולימ %רר( על סו6עגם
 לשתית 3מי פנקל6 ועם זל0ס. עגה ינ"ע מלנס ל'נ( ל'ט )01% 6ממ ל0ס ככל וכן עהס.כמד
 וכיוכיי עגול לזנר מס 610 נלנול סלטי עקי6 נלפת יגקלtDSaS1a) 610 6 עיפר( 3סעיסיגלנל
 ככרי עגל, 6וס0 עומיס ליפסס נגעל טנעיקרי )ר6י( סענל0 תופן המוט ענלמו, נלנל ויכעסכעו
 ען 0י6 שוק. קליפס: נגער סנעפס וכדוכים עעלימ עיסס כלהצל מלסי מקלט דלפוןגקל6
 וואו מזרוע ב"פ לסאק כ"ס , נא זס עעוכיס טיגריס טיכס יד, פל כף עי במכונס סלמפרק
 נ'( )"3 ונפופעיס כעוסו סלכם פתין ל"  יעם סי6 60ע5עי סמכק עד DD" ורטשיסילאתי
 י"ס כשמיס סעלוו"ס חי פנעס כי כמסין פיכם"י ימים. שבעת )%( ס"ק: כיעת סזכוצפילם"י
 ומלפס סלמס לפון סגין סס3יל חסו י )לחם( יעים פגעת ולילם יועם תפש %י"א ועתפשיכתיר
 וככס י פלטם פסס טכפרייס O~DbD כעופ ע5י סעספר על יפול סלסי( למון וה 'מלויסכע"ש
 3פילופ י(עתו3קש י(יסזיס כעוין %ד סעספל על יפול טלסמ 6כן עז", ס63יס תל ו0עט0*רנעס
 0עךצס חח פלמס וופע.וערך עפקלס, על ס63ש וגל ומימת 3%עת ככר( נעפעי' 5מי כעולסי1111
 ספלהם העיפר סיוצש יחס יעיס פלטת 631עלך סעיפי פלסם ושספי ויונס 3סלס0 סענה"סישע

 לאפין יעיס DnSD י(כ5יפ0 על נ65 סקילתין על זס למון ישל ל6 ולכן יעש פל פלוסוששמי,
 סכמוכ"ס יוס קהס מריפים מעון גידל מכסן ללעד עושה. כאהשר )לד( עישו: יעש פגעתוכן

 3ע66יס עמס כ6מכ tOD רם" חיל ייועץ( עכמ'ק )לפא ססכס, 6פ מפורף כיין תן יעש,מ3עמ
 מכ6עכ עניו ו3פעיני וגף עילף יומס סס3ו 6'ש ופסס סנ6על יעים, ז' ע3יסס לעכוס טופס015
מ % י3 המע תף י6 סאתי 3יחוייני %  ו לפלוס לזתימ לעפופ טס הר כבמל תו' 
 6, סקנסס עם עמס %סר עלעל  ססיניק סכ6יס על שכיעס וגנן עכשל. הטדי יוס עעיםלפגי

 וטין לסטואי ימכ ססו6 סכמות למון עלינו ערס ונסכם 3ס"צ. ע6על סו6 לעפתם ס' טסאבעל
 1bD: ספוע ומא תאי כפס" %3פי ועילמ6 סקהס לפעק יעין עמסיכקפל

 כי 0ל36"ע ויעת עלנומיכו( )למ"י כיסן ז"פ הי6 לעלויים פעמי השמיני. ניח מהי )שם
 כל ליעם מה0 הבער לפופ, (snb סקס רעפכן כי לניסן פייני מטעינימוס

 עיקדת לע"קכ סכש3 5שת עפעעא כן ח"ן סנאיכי סיוט סיתם ולצניו לאמין סכהי06י(צפרסיס
 נעו סמיכ על נמלו 6פכ 0עגייגיס שיפוכי סע3כימ 0עלייס מלוך כן כי 0קרי*0, פעלטייפ ישי חץ כי(וקפמ וגר עפ0 ויקרץ י"שצימ כיוס וידי לכתום לו 0יכ כ37כיר(ס מלילו עמליי%5ן

פסי



 ז פי"18

 לנמוג לו סיס DhtS1 , י7פ( נדפיס ננל6מימ )פע"ם ומפוסס תפועל כנחל געספ3ת WWDס0ע
 כמאמינו ינכי גשמו לכן י ספחתי ים קונס כגל קך6 מפתע תו' עפ0 קכbb 6 תי תפסחקך6
 עקרים, סלעת יעים פגעת תסס עועי 6סל וסמם עם עסו3ל ופכשכ ttb~#b מעיניפסח
 גחמהס לטיוח ולגניו לפרסכן עס0 היעי קכ6 ככל 6פל סיום 0א תדעיכי גיוס וימי סכצנופאני
 כמיג ולכן סאן 4וס ממניס חסיו יעיס פנעת סמנו ob'" ופסס לסם פ6על כעס מאליום
 ששם עוי ולעיי ססאנ0; לסכיו לעשה עס קלי06 נלהק ססכ%ן ממיעוט (f'WS ולנניוללטכן
 וננץ peb פקחיהם ao bSb~ ססעיני 14ס עתי7יס לסיום קכ6 כנל יפלבל רקני פגם0גאונ
 ~owt מ5ט, א"צ ופממ %וף נ6ע5עומ סיס0 ישניו %סק כי מזקנים, קכי6ס עעין סיפםל6
 עיני פפפי ולחה"מ יפל%י ולצקי ען לישכתן ולנגיו נעלת anb שפעל לק נסאנ0,סימם

 נגן מניל ויפ ומאנסי סומ09 לפק ושל סיכפ" וימומשו. )ינ( נ5הכח2י0ס: נ73לומ0קכי6ה2
 כי לקמי מטמנו blb 6יט ס6%ס Ssb כשס(י ס' )סוססיס סע6ס סקהגיwnb 4 נסמלנעו ימי bb 6תצ טפן פ96 6ע'ש מנכו % יגל סעקכי3 על טפל סקכנס יסע44, ונץוסבכיה
 כפעעליו ונר4פעיל , עפעע לקה' י6מ6 ועדתית 6'( )ניע סרבלו כעז ליפו סכ6 37ל על נקלע65
 כן ו6ס נענעי טמן לנד סע6מ 7ס כי ויקכינוי 6ער לגד כחשת ולכן סככו, יי עד לייעיד

 עיס 6נל , ה(קכיט חסו נזם 56נש ויעטל 6עכ וכן %נעוז ט עוגל ובסלן סעקכינ כידיצטלק
 : )כרי( ליוו 1D1b סע5י6ו ססס ויעיי6ו חסו גק? סעזלק למם %יכץ סין טחכק ען פזוכקוכלעש
 ש% נככפ כעין פסיך מ" וסרענ"ן יפ6, י6כ ינככך כמכיס נכסת מל רפ'" ויכרכם.)כב(
 ען לענשן סי על סכ5'ש וסעכח2 יסתכל. 9ע גל % ויצן אעיס פיו ויצת טס%על
11DSDb~נסוג ס"( עמפלס )פי"7 לעלך עסי סכנ קילקם כגב :DW )ויבהכו. הואו )כנ 
 nsw וי'י 6ח2 כי ריסס כפא, כע"ש עעפיסס הב% נימכתן שכעתו ס' היפכר סקוסיכרטס
 8מס מן כעו )פלוסקואעסעלפעקעוס(י למגיו 6סל מפעל קוים עגל סכנל מזען על סו6היולכו
 פנסתם וינ6פ תולעים ויכס תן , סלפ ופנל ויסקס יעוס גנח תן ס69ט, כנל מכשל תסעףקלפת
g~aoסמליע ולנקוף D"W9 "ט פי11% קויס סעס 6מ ויחככו כ6ן וכן מס, לפ as עפס 
 כעט טם%ל ספמנ0 לי4ומ7 כלעיס נקפו סם לל סעס נ3לכמ ססם47 פס עתד נעין%סק
 ו7ל6 עוותי, 06ל sb וישק עפס נכנפו לעס bopn3 עט% לפיק tf'm נכ"סי נפםכפ"
 וחאנ4 )כד( נז"ק: עועעעת וע% עלס ולק 6סשע. Sb ניעמס קגמ נעקים טסקכ סספנכלנץ
 ססלנ %לס ע6מכ כעס לשכל סיעל ויככ כעו וכלוי סספמרי ענינו 6כילי4 למון ולאבח.ע4
 ופיל כ6ן הע ל6יןי לפכיסס מנימן סעו נכמס סעל6כיס כי י יחס( )כיסים האלו ות "ס()פ"נ
 כעו וסעסס כפסת ט37ל קנלמ ענין כן נס %ילס גלמת הפ תכהו(, )5עכ5צייכעע, מעוליי6ת

 6מ 6כל ג0 )יסולסל וכן לנני ולסעחת לפסון לי ינכיך וייני ונקלס 7נכיך נע165 י'0)*ו"ה0
 נמעסס 370כיס קנלת ח-ומלגוס לכסא פכיכם 6פל לסטוק, כינפ נפי eD1' ואליי ~Dhtי4נפלר4

 : %ן טכךגטמ 6מ ס6פ %ילמ ענין וכן ,ונמיוס
 ועענ*ן סויג, יכי07 מכנוס )קיסלפגסוי6[צל( 6מ גס4 עליו פעחה7ין לכלי מס מאם. %י

 ומליס, 56ל סשי מעיד ונפעל נססי עפכ על *סד כ"6( )ילעיס עלינו יסמ0ה
 סנסליס כמימנץ כי כמשפ והעל כש0(י 44 סמיי 6תס %~'D ל'( )יסעיס עיקךי Dbלססומ
 , עלסימסן נסוס נכלי נמינסש וסף* לוספות 0ן סעורך על סיין פכשז עניעוכןי מוקפים סן מסלילסוך
 פגאס, למניס פני פ3לסיסמtnwm~ 1 סגקליס נעפו פט עסמר4 נקלף 0נסליס ט pB~DDובטלי

 ע5עס: כעלס ש3ן לעי 6יע )כויכפס6ננע( וכממיגעו עהצעהם, נעסומ יכולי Pp bbוכפנצפץ
 50פ 9Db nknb שכע פל6 וגר ח%2ל ע06 ו6פ יס )געגע נטיב וט 3עימ ק %צע6 ' הסע v~nh ל"י ql~e לעס ץן Ob7 הלית סישפמס עעפעעומ וס 6ץ אוחם. חעאכל)ב(
 לסוסיך עע7ו 0עולDh 0 ה%2ל עפעיס היכיס פיסם 6מ פכחו טת נתמסמס סס 6ehי4כן, זני פגי ויקמו נע' מדל וכע6יכ לסעוף שתמס סיי2י4 ל6 ת6סוניי נעלס נ6עמ כי סעימס,גס

 תקירו וכף ומל ממכס %גי ושי וכו' 6וו2י כנרמס 6מס לעיס לידס ו6פכ וכו' 3%ס 6%סני4
 לפת לפכם אק ו6ס 37כ(י 6מכ מא נ1 )עיפת 061כן עעפס געלת עיס סלעיויע*ו
 6על סקנסס דבר. איצר החש )נ( : גפעס0 נמעמס קנלמ סוגייי, 60כיל0 עעכין w~bוסלסל
 סקופ מעפכן תם סקנסס יקיפ ופייח ספלך, כסס פנעמס נויך פסס מעפכן "2קךמפנקלוניו המהי חצציי יי WD פ5ס  סרסר, סנגמי וימי נוי פיעמס נמלק) "מקופ רעפכן גכנהויי וכקנםלי

 סכינץ אידן. וידם )כלא(: סלקיו ע" ר4עקיס פני י4עפפ9 פיכחו סעס גל מני ופלועמ"כ5י
 peb ויפנצק לועי כקוי 0יי4 גן יפילו גכ6ס וס וחין pnD, כך ועל טכס סיס עפסלס6עכ
 וענופס פ3*י2ס 5ו עינוכ מפקק ob סספסקט, עע סי6 ממיקס לפון על 0פכסהמ ססש6סגי

שמעכס



ינ יהקשא
 סממיקר( SD לכם"מ 3מכפחם סהת 7עס לטון 6עכס שו(, )יוגיי D'5DW סיס ויסמק וכן הליו,סש פעי לטס מנכס עחגועפם נטינוחו 7י(יהו r'P) )מיציס יט?קו ט ויטעחו כ% 0י"מ,8מיש
 ע37כ( לק6ת 7עיתי י נמפי העעתי מהמי )ען סמאס לסון 6101 י למתוק %3הו פעומכסשר%נ"ם
 וסמו6מ געוכר( י4מכעיי כא6 למיד3רי י(ע5יק מניעי ערעוכ 13 ו6ין 3ל%כו עומורי טסו76סיינו
 פונ לו, וסתסו% ל0' 7ם 5על משס סי3ולי Sb . כלל עספעל ו6ינו ומומק מוקט לסיותר(לא
 וכן ומקמוק, עכעול 3לי גערן 3פמיעומ 0ינר וקגי י(כפם סעימ קלוק לסון ענינס ויועסהחע
 עכעה מוס נלי נ7עש מוס נעה נ%ון מותק מ0יס 6סרן םל טנמו עגי 5יצן ייס %ן96כ ועזיי 6וסך, Sbn סו6 כ5ילו לך כחסנ ייכך סעקנל כעמ 5יס מל דועיס פי' ת0לס יועיר(לך
 סעונם SIP'D לחצל כ6וי מ6ין ק5ףי יסיס יקצקא. רשדה כל וע4 )ו( : לו מייכע י4עקכ0על

 סן, עלען נפני עס וסכסנש 6סלמי 5ועס נעון %עס עענים סקג"י( ס6ין יסלילי 3ע7סמלי4ס
 ימול סיי 6גל , 3גייסס וימלעו ל6מיסס יג0נש ימלעו 6ם יסכ6ל על % מיקטף סכהגייה"ן
 3'( )סש3 3תנרק לסס י%ל וכעורצ עלי0סן ולנכוום S)btk~i סעטככו ימר6ל Sb עלסקטף

 לם"( סכיותו 7כך יין השכר. יין )ם( גקר6: עחכל ט6ינו סמס על יקכף עלת לי(סג %רךוו"ן רוגז6י יסי PS-1b וכ"ם hv~p) רנינו נטם )רג"ס ק5ף יסי0 ויקהף כ6ן הן 6ור, וי0יססיכו%
 3עימי4 6יכו י(עמכליס עסקין ס5כ כל על S~b טה2", נגי טלכסhppn*7 6 ל"6 7פס510
 ונלמ SD לנלוע וטככ ועלמ 7עח"גי סו6 ל73 סיין ועל ערעג"ס( ור6נ78 )לסיכם*י גלתי(רייה"כו
 סתי( ול6  0יין  גר3יעימ נר(סקיק ול0ויי6 סכיותי נ7לך סמו י6"כ 0"ן % חיינ מ*יט0יין
 6ער כ5ל1 סני%רי ויץ 510 וטככ DSD סל וי"ו 5'ג חיי3, 6ינו לס65ין bib 6פת 3נם5ות0
 ס*ין כ'ג( עטי( )נק0א לכענק ולהבדיל. מ( : וסלסר( גנלס ת6כל 6סכ טץ( י" )לקפןועי"מ ' ועעכ( 06כן גךנן )ער6אס י6כל עענו נם0נומל מפי' אכל עעכו וסטחל וכעסו מכליכפסו*
 ולס73יל ול'ו 5ומ י עחסל 6יט ליקנום 3י06 רק ו6ינו עונ7 וכט6יט סמויי כסעוג7 לקי(אסכ0
 כן יטונ, ל5 לעען ססו6 י(עס, 6מ יסונ 1ל6 קוטיס לו ילנס bS כעו לעעןי כעלםעטעסמ
 סי6 סס6זסלס וללע3"ס לעחוללס, ק7וטס  עכו7יי 3ין ממנ7ילו כ7י וכפירמאי ט3ייל, לעען1ל730יל

 סעקוס נהיסס עלני 6על כיילו נום6יסי מני ולמ3ר לעסף סי6 וי'ו 16ת לינךיתי 3ני6סנס
tmpbי(עחיי ען דגותרים. מב( ולסודומ: לסנ7יל 6יקי סמיכלום נענין עוי יס "ן' עליכס qb~סנותליס, סג6ער ו6ניסא כע3 4מרף 0יו כ6חיס פשז( )ניוע6 וכן )לםא( עימס כקנק0 עליי4ס 
 5ך וים5כ כעו תסוני סנמ5ר תלק 06 יסעס ט6כ לטון כי סנם5ריס, כסינ עיל6 ינליססטעס
 0נם5ל תלק 06 6עכס 9bD, קר5ס וימרונס ממינומס טלי(םעלומ געחניי, %טש סני וימ5יונתי
 גנוס, ))6כל סיס עעגו מסקוען כיון י6כלוי סענפס ען וסטסכת כעו נותלי נקל6 פסונ5עו
 טעס ג"כ וזס סכ6פון, סחלק נעלך עעיכנמו סכמל כומל נטס S1hni 076 טעיופי ר(חלקשקכ6
 6מ רוע0 ויעקנ וכן ים6ילו, ל6 ונסני מותיו 9Wb) bS פנר6סון , לפשם פ'י סנין לסעמנוי
lbeר(~מלומ, לנן S"nbD י(כם6ריס 6ער ע7ל6 כ6ן וכן וי4גלופוס, י4סוימ b)D'S 5רק , 7חפיטמ 

 7רימוס טסי דרוש. דרש )א( %סיסס: ל0עכס ר6הס ססיו לעדונו ינריעוס6י 0h)D'Sגאריס
 לסעסין עוגתוט לעס מילסא עונתומ, 61ל1 נסרפס ץ סע6מ עי( עפני לי(ס 6על לעס,0ללו
 ורט"י 6לו. נ%לו bS עס ועמני ז0 נטלף עס עפני Y'D3 6עלו וכן סיוס. נ5כלו ול6לעל3
 ק5ער עעמ סנ6כלו bS י(כ6"ס מירם כנל 1bb, כ6כלו עס ועפגי זס כמרף עי4 עמני כ6ןמכתג
bSbמנסיס )רסא %נן אקלי3כייצ ס6ני סקכנמי 6ני סייועומ ט0ס סקרינו סס וכי היום. הן )ים( ל5כילס: לעלנ םסונמו( (b"p 7עסי 6מ סונ5 ל5 סן כעו 6ינו פי4 סן עלמ ייר6"ם מירס 
bib6ער וכ6ילו טסנרנס, ר(לסן כעו מהם 3עקוס סנוץ וג5 ססי כעו ,CC'DD3 סקלינו סיוס ר4ס 
Dbכי זו, כססלפס 5ורך ו6ין ; חפ6תס DSD מוענמ 5ת גזנמ סן כעו י(2עיר(ס על ע55טסו סן 
 ול6 ע5ריס מוענמ 6מ ססנח ויעעו 0סיעס, כי("6 ססו6 סר6נ"ע סכמנ כש3( ח' )ו6ל6עיריס
 עש7 רנותינו יעמ לסרם וימכן כז6מ. ססיתס כשל כז6מ סאשס 0ן נ'( )ירעיס וכעוסויקקלהו
 י סכפלס עיקל 3ו 6סר סיס זליקס ססי6 ר(עיקלימ סענויס על 3ין ימעמ י4קכנר( למון כיספמע,
 6מ 0נעליס ססלסת על גין סעזנח, על הכוק סונעגו נעזרק 0נסעס ע5ו6ר ס7ס קנלס על3ין

 על ו'(. )כנמעוכיי מקייסי ל6 סיינו מקרינו bS עוס 13 6מל לקרנןי לסקיימס  עע7רוסגי(עס
 טפל 3קלגן לסיומ ר(5ליכס עטירי טל כי לקר3ן, סנעליס ספלסמ על נ( 6' )מס *קריכ כי6יס י סזריקס על b~cn ס'( 5' )ויקכ5 6סרן כגי וסקכינו כעו סקלנר4, לסון 0עקר6ח2 ימעסו 6לס%

 גני על קרי3ס לסיות0 טונמו מכלימ סע7ל ען סנסונ0 6מ סנפליס 01מלממ סקןנר(ו לסוןע04
 עי 7"ם ייס p1DD) bm1' לגערי יסל6ל סל פלומו ט6ינו ניע6 6י qb גע3וימו וריכסן יסעז3ס
 גס לכן י S1PD, געליו לטס bSw סקכנן, נעל לסס לעפומו 5וויך פעוסיי עס עקוס ענל*יג6(

ס3עליס



 ייקרא18
 06לן סעט0 סזליקי( נין כולס, כולל כ6ן סקלי3ו עלת לסיז קרנןי עקריני גקי%סס3עלש
 SDD וסו6 30עליס, טעם6וסו קרגן לק7וממ ספלסמו נין נניו, ע"י י(נעסס סקנלס גין3ע5עו
 לעלעו י(ככו7 לקחת רלס ל6 0ג7ול0 ענומנומו עlx~b 75 כי י*תע3ל6כט( ~9hs )ע*ןסמעי
b'h~nSנלסון 0קריגו לסון *פר לכן 6לס, קרננומ 0יום סקרי3 כ0"ג לסיומו ל173 ססו6 נססתיו 
 3ניו, ייי על ס0י0 ס7ס קכלמ עס סי6 טום לכמרס סעיקרית ס0יqh 6 זריקמו כ*ילור3יס,
 וסחט6ת ס0עול0 ל0יומ לסוייע, רק *י(רן 0% ול* 0נעליס, טעס5וסו לקרנן ני(פרממו סהםתס
 נעסו כלס 0כפרס 5מ סעעכ3ומ סענתומ טי(ס ו0קטרתן סזריקמן כעמפטס, קלנו כ3ר סעססל

 0יתנן עליי(ס, *ונן ל0יומי נני נעיתמ סז6ת 0%0 קר*תכי *לו ענויומ געל ול*מרכ0לכמן,
 מלח לפי"ז י סרמוסו לכן סכסריין *ת עעכנמ *ינס ס50כילס %ינומ, 3יום י(חט6מ ס6תללמי"ז
 ס"ז לך 3לך )כע"ם 06, ק3יי זס 0סני,  מולימ 00*70 עטסטיס טני לחנר ססעמך על יסעםסן
 סי6 יסס 5"ל היייבו. היום הן : חט6ת *וכל 6יך ומקר6נ0 סקרינו סכ3ר Db" ועפעו פ%גי( נ6 ר(נס3'

 ועקרינ נס"ג ס%י סקר3תי %י 0ייוטיס סי(ס סקרי3ו סס 5סרןוכי tSSn S~b ו6וגןסענ7 *ונגח 7עוזרקתס
 *וגן. 0קר3גום כל כפסו ס"ניגומ קו7ס ססרי מפס ו%י סרפ3"ן וכתו3 יוס( טנול עפלק עגפ')לם'י
 ז1Db1 0 וסתמללו ווועד 6סל Sb גכגסו כך ו6חר ו0סלפיס וסעולס י(מי6ת פעמומ וירד7גמי3
 על סע0 ו*ני 73וחק. 37ריו יעו"ם זס, קטרמ 1*3יסו* גי3 סקטירו ויז סקר3נומ על 060יר7

 ז0 7פקר* ונו 0חטימ עעסומ וירד 1Wb)D ע0 עס זס חט*ת סעיר סרענ"ן 0רכי3 *יךתעיר(תו
1Wb)על ebunb 0וסעול0 *סרן סל ו0מטימ 0עול0 ' 0יוס לחונמ נ6יס ס0יו וססלעיס וסעול 

 כי3 סקטירו ויח"ז 6ומס ומיכל 6ם ומ% קר6 6על ל3י 5ל0 ועל סעסי טל 01סלעיסוסחטימ
 ח7ם י6ם עוח4 סעיר 0ו*  7נו ו*סרן עמSD 0'1 *סר חט6ת סעיל S)b י 0קטרח *מו6ניסו*
 3ניו. SD *ונן 6סרן 0י0 131 ו6ני0ו6 נד3 עימת *מר עקרי3 0י0 חס 3', ק68 עז3חיס רס"יכע"ם
 0עוקסין סק7יס ו*ס , לעוחסין קויפין סיו סיוס לחוגמ 13 ס63ות יקר3נומ כי0כ"ס לזם7עיון
 חט6ם יסעיל לעיין *נו עלעו ונוווקר* סכפוריס, עיוס רס"ס ערע3"ס כלוס. עסס hS סיוסלחונמ
 עולם עלנד ויקטר ויקרג י"ג( )ט' קר6 עי5ונר סיוס, חונמ סל נקרנכומ ככ% ל6 ל'ם7עוחף
 ו5ס י 0רענק כעאפ ל0, קו7תת ול6 מעיnSID 7 טוטרת סעס עולמ ט5ין %ע7 סנ*סנוקרי
hnteנפינחח כע8ם י סחיס מט6מ פלני לפיעל, לקר6 סהל ל0ס, ק7ס נ"כ 7ר"ח חט6מ יסכיר 
 ר"פ חט*ת 7סעיר וי5י bSb מפיד, ועולמ סח7ס עולת עלגי מפיnSIDI ,7 סכסוליס חט6מעל3י
 Ssb היאם. חטשם ני:יכוס:  5סרן וסזיינו יונניס כעסו  כך  ונין סיוס,  קר3נוס *מר ל0קליכ0ס*ירו
 3ק7סי ל0קל לך 5ין ספס 3ק7טי סעעמ ob קנורס,  יוס bSb  יתן  ס5ין פומר לילס5געום
 3יוס 6% *ונן ~pb ילע"י ר6מין' 3סני 0חנל 5סז כי ע6ד מעוסיס לם"י 37רי )למשי(7ורומ
 סי0 ל6 סנסיף ר"ח וחט6ת דורוס לק7סי סעס ק7מי נין חילוק 6ין נליל0 6ניכומ ו6יןק3ורס
 לילס *ניגומ קו3ר י דורות לקיסי סעף( קיסי 3ין 7פחלק lbWS1 3ס, סננעס טוע5ס עמנירק

 וסניח גזס סר6"ס SD'1 חעס וכנל 5כינומי פמני נסרף זורום קדחי 6100 ריש nbtD1ז*וריימ*,
 עלס ד*ורייח6 ל6ו ~לס *גינום ז*י 6לסי D1D7 לסני עסמנס סיוס מלת 3י6ול גס , יעו"ם53ןנ
 נ5ור י6וריימ* לילס 5נינות ו6י לילסז ל6מוקי )ט6ג( 60כן על ססטפט עו7 כל 63ולוסיוס
 קיםי כלוער 0יוסי מו3ת חט*מ סיוס, חט6ת וטעס סעומ, כעי סל וסעת סופן סעטך כל סיוסעלמ
 לי וכר5ס רכפי. 5מרי כ*לכי3 רסאי 7נרי גל6ין 5"כ ז3חיס. 3סלעו7 סס כעסורס סייסע(5ין )ענטדנךיטנגס5סשעל ססו6 ליוס סקנוע nbun י(יוס' חט*מ וסיינו לש' סל סיוס חונמ סססיורומ
 57וריימ6 לL1S'S 16 %7ינומ יר(לכמ* b)'Sb סעקל6 לסרס פיעסו s~r רם"י עעיט ע6ור3כוונמ
 סזכיר ול6 כלוס, ר(חיע6ס ען סעקל6 סזכיר ע7ל6 נמלפס סטוע6ס יפפני לעיער ליס ניח6ול6
 0גרס סו6 לנ7ס 7ס6ניכות עססטי', כר*ס 6סי %ל0, 6ומי ומקר6נס *סרן 3ע*פר ס%ינוסרק

 ו"ס ן לערכ ל*כלן סעיני וטעיר נחטון סעיר ס0ניס כעו לערכ ל0גיתס וסל6 ר"ח סטיסלמכיסמ
 6הן לסיומ עסאמ טעחויי3 טי6 ססיו3י טנעי, ו%ינומ סיוני 6נינומ 6נינומ, פיכי סני יסנן7לרס"
 זס תס עליו עגוע0 7עמו פא סזמן ע% 5ונן ס6יכו qb י סא טנעי ו*נינומ סקגורין,ניוס
 עלל מייל0 ל6 7*ניגומ גהיי ה" )יוע* (hwbT 3קימיס ל*כיל ר6וי6ינו

 טרי7י ל6 עי עיטרי
 6וכליס ססעלכיס כ7רך לעעחס נמסים לך ע7כמי3 * היולס סעסס 3עינן ד3ק7סיס סספמילס"י
 7ט:דס 7ס"ח לסמע* 7גס יוק6' לל'י 6ינו חס ס"ו, פקים ע3י6מ 3פ'3 לעלך 3עטנ0)ע"
 ין י 53גינומ קדסיס ל6כול טנ5יוס עסס עסי *סלן כסעוע לזס סנס 3קדסיס( פל6כולעעכנ
 רק ' 3י(ס 6חור סיין טעלי 3יוס קימיס ול6כול ססיוני 5כיגומ לי(מיל 63 זס לווי ס*יןנע5עוי
 ל6כלס יוכל hS1 עליו עגומס תסי0 טדעתו 3גמטו סיטער qb 3לילס, י0יינו י(טנע "נינותלסתיל
 ר"ת חט*מ ס0ו6 דורומ קיסי S1b מע0 כקיפי ז1 סי6 טע0 וי(ור"ת י י*כלס עקוס עכלגסעח0,

ג*יקוליי0ו



ור 4א יויקרא
 י(ט3עי 6כיטת יק לו טפין k~YS3 כגון ממיוני 6כיכות 13 טלין נטעם qb קייתו,נ6יסילי"ו

 נג7ול0 לעסיס לק שכלס SD )S3S'1 מיונו לסעמ0י עיגון ס0פך 6ל ענעו לסנורי לו *ספלכם6י
 1%bS~ עסיס לו ס6על סעעון לרני b"p) )ז3חיס עי*ערי' סומי עוכלם זס סינר ה"לומעטם.
 *"ל י6כלו0וי גששות לויתי כממר נקים מומס תתכלו מכול סימם ונקים יעם יפת סונף ל6אי
 מיזרן יסיג סיפך עסית, (SIS~. 6גיגח2 5ין ילחים כיון יקלס וכף. ופילס bib סעעת bSסמ6

 63ניטמ לויתי כן ולים לר"י נסיכומ נו סענאל , נגעל* עי' bS נמטכ"ת ע"מ. , י6כלוסגשעומ שאי כן ירע bS דלים טמינת )ועי( סר5"ס ס0קסס כמו 63כעומ, ססוqb 6 נלילSDbS 0פקסוס
 ים יצעי 6כיכומ עכ"פ חיוגי, 6כיגוס נו וקין ע0"מ עותי פילס שכיכות qb 5%י bihיחלום(

 סיוסא "nbw למון זס נדרך פון על ינא וכעס 7לווסתס. own ק7טיס לשול לו ספסורגו
9Dbt,יולומי נקיטי עינר וס0ו6 י6וליימ6, ל6ו לילם ם6כיכוס אי, סכווטמ מתי לסוכומ 'רשתות 
 סיס וסי כיוס סקגוע מטו"מ ססו6 סיום מעטת נלסון ל0ו7יע רק י(כתוג כווכח סיס ל6 06כי
 מא ל6 ו6ס זס, יום טל nbDD לפרמו כדי סיום, לעלס כסמך כיין נסמור DbWD עלת לכק7לו

 נו, יוחסין העיקר סעל0 לסקייס נלסון דרך כי חע6ת, סיוס ותכלמי וקער סיום עלתלסק7יס לתוי סיס , מכינות *ין ס6ז גלילת ול* סמכן על מייתעס נמעט 50כילס מלילת לטוייע לקעטין
 לתנין כדי nbsD 6מל סיוס bsn וכתב ימד, ~cibh מכוונות טסי לכלול כדי 0כמונ מסכיםלכן
 ננחית מטחת תעלת סמכייו סליליי מפך גס סיוס נעלס לג'נין וכיי ליוס' 0קטעס nbwנו

 טועליס עבת סלקיי ענת ס' כונו חעוך ססוqb 6 0טי9מ לקבעות חנליס על6יי סזלומ וע"ד ,0קע"ן
 ני%6 פו וי65 ק5מוי 6ל עקדתו ע5עס משליס ז"ל רם"י עיניט עיוכ ינלי 6ין 073 מכסימיו

 סל6תכיו וס7נס ספס"ס כי זר0 ססס"6 למסון נעלי 16נרו ה'. בעיני הייפב 77ינ0b)'Sb :5עקל6
 המעף לפרקי לטויס מאס סמיכם ס"5 ו6ס נעתי7יסי יייעס 590 תנ5 ול6 סידיעס עלודוריס
 לרנותינו סז*ת ססלכנס בתמרם וימס ושתמיט עי7יע0 הורכנת ססי6 לעו ובעל רמסי ויו"רפמא
 סעס קלטי סירס אסון ומעיל 0עס גסעיל ab יעין 05לן וססינ , ל"מ מעיד על הכחלקומקערו
 ייטנ סוס 0יייעס ס"6 ממכן ססו7*ס ועל דולוסי קדמי ס0ו6 ר9ח מעיל כן ל6 *ונמןימי~לוס
 סר(וד5ס ונדלך סו5, ונכון עכ"ד געיגי, 0ייטנ שתיער( תתכן ע14 ממלק ~P1SDb ועל ס',בעיני
 עט ומכס י ו'( ל' )עמלי וגכנתי *ורט פן ולמעמו עלעיל, ססוqb 5 לעתיד סו5 והכלתימלת

 גענעקקען(  5יך לס1ייפ ורייס רסא כע"מ  יכלתי 05 וטעעו י(תג5י 5ס כעו והכלתי עלתסעילסו לסי 610 זרר(י סי6 הפריס וינום פמות0 ול0יותס לתעיס סי6 ססס"6 לועל 11DS לנעליטסכרימ
 וכתו 6חחס לטפוח מול 6ם כעו , טתעי' ob נעלת ויכלתי לפרם נוכל כי עוככם ז0 6יןולרעתי
 אידיאי  טיעם על סיעתך ועעעו עיט(, )יסעיס יסלע 75יק סני ו6ס יאנ( ו' )*יונ נסוס גמריו6ס
 *סר לקל*תנוי גמגמי סמולך כ0"5 0ייטנ ו0י5 , 0' נעיני ייעב 5סר חטטת סיוס לתכוללטוי
 כן אס זמ6( געטע~יג עם י6ק וגף מתנען נעגעקסען וואסל *יך )קיגטע י ייטנ 6סל ,סולך

 כדין: 5חריס וסדנוס cmntמס"*
 355ע נכל 5פלניס ול6 ונגעל כעין Tnb לפורן סרסם ונפלסת פי' 0לסנ"ס פרסה. מפרסת )0יא

 סלעם tDb פרטרי 1ל6 למכיס 0פרסס עונדלת מסעי ועומעת וסמן,כ6רנכמ
 סים מרפס עפלקמ טנמולימס נייחס כל סו6 כך 0כתונ מחרון ולפי"ז סלקו וקער וחתול.כקום
 פרסות כממי סנרים מסע פוסעם 3תול7תס וכן י סרגל 6מ סעכהי( עגעל וגדעות גמורןנרגלס
 מלגל, 6מ סעכסס למי פלמס 3ל0"ק סכקל5 סו* וננעל כעין ס5פולן 3עלמ ססלגל ל6כיל0,טפולם
 לחעך ללעג מלס סל6 כעו ל0ס *חד ענין וסקע"ן 0ס"ן כי , סס ו0 עענין כולס 3סע"ך"ו נסי"ן פליקרי לסון כל וכן 7'( )3עי3ל מכלת כליל 3ג7 ומרסו כ"3( )יפריס 0סעלס וסכעועלסון
 : ר( )פיכס למס *ין סוכם למס סבלו עוללים וכן סרע3 מעכי לסני סולמכו מיפרום ג"ס()יסעיס
 המסמו עגם *לסגת מנקלף ומפסל )יענין( עענו ו0כקג0 מזכל נלוקק כן יקלל הארנבת.)ו(

 ע6ולמ כעו ובדק חול מעגינו *ול עמס תינות, עסתי עולכם וססס , וע3וקעת סיוק0סעליוכי(
 סע4וכס מסתו ספיכס"י ספמיס 3נינ עוע* 3י' 70י רו( )כגגטין שסמי( ט0ו6 כיב ועמסלסעפי,
 מזכר 6ת כומס סנקכיי *רג3ט כי י(טנעייס cnS 19D'DD סנקני(י ע"ם שעין מנקלה וימכן)מוס"ח(
 3לי ססמעיל ינום לפעעים פרסה. מפריס 0( : )לרו( נו כיכל מזכל וכלות *ין וכעעעלתמעיס,
 ערנ0 כעו טנסי עקרם 16 טנעיס תכובס על 6ל6 פעולם גרעם על ול5 ססעולס על ל6מיול0
 נטקסומס ף0י עלליחי *ים וימי 6נרי(י לו סים גן יכנר לגליס, סרבי( לו מים עגינולגלים
 סוללה ניחס 6ין 6לס כל מלסם, לו סיס עגעו מלטף( ונמריט כ6ן וכן עלעיי, עעדתינלדתס
 מן מוקעי לנותינו תגעו. לא ובננלתם )ח( : )רםדע( סלמון )עסג סו6 כן כק וכסוגסספעיל
 מעיקר זפו wb(o י )עלס"י( כנלס מגע על עוזסר ימריץ 6ין er 3ל6 36ל י 7וק5 ערגלקל5

סדין



 קשהקהא14

 1W5_D קים סע6ערס זען נסן 0פוע06 ען ע5עו לסשהפ 6יש % %ז שצשא עניך %6סדןי
 סופק Dwnp 3עעס לע זי4 גמירופוי פס סרינשן ליעם מתיו לנזפים sbn3 שנפלל לךכעוקר
Wb)אן גין מכהל ול6 מנעו ל6 וגננלמס כ% נמלך tInrs עעוע6ת )פחז לעלך נעמנ0 וסיין 
 נין מלוק 6ין ולהעליס כלגלי מנפו ל6 ונגנלתס ילתשק תשקי עט סולכךס האכיס סיסי(6וכלין
 ססנס, 1bD5 mfכנל

 סיס עכבן ק7וסיס הסייתס ו0תקיפתס ס9ץ( כסא 1k~bh 7נ*' ונמכי
 ינכ שישר *b~a לכל 6% עסיכי קיופס נתכם גלני hS D')DDS 6עכ גפסלס, סולין יוכלכשב
 ג' ספץ פמוס' סתווי כיז סוף ס60 כי נילקומ ומינוי ס0יוי לעסיס יטלטל ננ* עדם כל%
 סכ1ר, לו יפ קסקסת 6 סיס % ל( ס" וסווגן לרגותיון וקשקחשת. סנפיר )פ( 6%9:כלש
 לעכמ3 לקרך ירך סיס ול6 הנמיר, 6סל לנאוק %ין 6ין קסקסת וו טיס דג ממיסת 6%ו6ס
 וכהילי כללט יסך וימכן פ"כ. יהדיר, מורת שייף הכסיל כסענ6 7כמנ 601 יקסקפמ, סייענהכק

 נקפקממ ינ עין %ל ששח ms pbn" יובלי כלל 6חו כהסיכ לו יפ קסקממ לו סיפ כללנותיה
 קפקמיס פ סיפ עיפם קיינקפ 0כקר6 יג יע65 מסמכיי טניס שפוכו, ידענו דס6 הכפו,6%
 עערנין( נכל (yy כע6עכס עוסקת ט6י9 עלעל מא צה סיט כל olwbn 6כל י הכסיל לווודע
 לו מיפ לוג כלהצל וכה טח כל והתעל סת' נסס פכ6עכ נפקוס 6סי' 0כללומ ען לעוין6ין

 נ9נפ כפכי שנכיס נכל מנמנ קינ %'ג סי' נככמי כינכי וע65מי סכסירי לו יטקטקטמ
 על ינק צימחו גפ'שי ג9נפי ס9נע סכעי סספי7ו נעו סינפ ען יתסיס 7נכיס יםס3רו6"ס
 סומל 6י9 קכמיל לו וטין נקפקסת ד(כע65 ועין מכפיל, לו ים קטקסיס לו טש סרוכסלוכ,
 לפגשו כסייוטי פניסק 7כ"1 לניס )נסקןפיו יתזקקו ככחות מטופ נעל סל3 ול'כ כלצינוןלינרי
 נמל דיליי זב יסמיכמ ליצם עכס וכפקת רוני פיכופו קמקטמ לו פיס כל טיפלו ראשכ7ס(
 )געשם וקפקממ קנפיכ תרווייסו  יגעיכן סו6 עע6 ת6י טכפיל לו bD'1 שלסריי מנח וריג ,כן%
 עיפ ולעס, ועסכיס בלס עעל0 בעינן ניכעס לסייגי אוני' ולכמוג( יט נ' לי ע0בסוגן
 סענ7כ תפלי 3א, עעעס ויחייל תולם יגייל טס רנומי9 למעכו 7עס  ליעמי, עוי וימכן7נכיוי
 ~elle יגל ופל פכ9יי(סי על ל6 ס7כריס כלליומ פל ימיינו ק5ר0  נרכך מעיז ל"רסתורם
 יניס ל9סכ% IW~P לתם %יכיר סיסס ל6 ז0 גירס DS1' סכיס6, 7לbnS'w 6 על ל6 מעירורניל
 ילעיעו69 אף ניו, שנפיל לו יס קסקטמ לו סיט כל ימנח יכונס כיון לחוי, קסקסתכק

 bD קירס כרכך נ"צ ליגל 0מורי4 מתניר כיון ושע י סנסיל לו ווין קטקסמ ים עיכסיעיעו69
 לס סיס ל6 ויועצי0כלליומ

"1DS 
 להאכיל עג7ל0 סיס ול6 רניל, ום6ינו 7עיפו69 עיעו69 על

 קיכ0 ניבך לנםצ טס ר5מס bS1 'ס ענייי( פט סמולם 0651 כ6ן osb יקנמילי היעכסגס
S)hפכיס6 יל6 6ף מעץ פל לפ סיען לסימו י הכמיל מינת נ0וקפת ולאמייל ליוקריך נפלס 
 סקשנ( נק'ש פצ סל )יהד  עגייס סלי לסלנ )ול6יסי זפי קיטן סקל 03יוסו ייסירו וכלעינוכלל
 י קגפיל 3ל6 נקפקממ סי6% 6תי טפין 610 תגמיל לו יס קסקפמ לו D'b כל 7*עלינן boפגמנ
 י קמקסם רסענ6 ולכמנ יפריך עסb1'Wb 6 ועגך 67יפי כונ6 נסר שמלינן מערוי סרוג מעלל6
 סכלעס 1 6ין וליעתי פ"כ. עקסייי סוס ל6 נמסיר, נל6 גקסקסם W91D'D bDID'W נעץ סוסאי
 כעקפן נ7עמיס גייסת סוס bS חווה1%1 6עיעו69 לינכ עקום 3כל ממוכרי בסככי טליןיכיון
 7ל6 60 מס כמג פזם וספיי - לכיסת  bST 14יוס4  ר1לפיר מש% סמורם ססוסיפר(לעיער
 נפל שבכפיל ישער" סו6 קטקממ, לו טים qb עכיגום שאנקם סספר7י יס זג 3ר(ך והגמילנע65
 עפוקפיס ל0יומס י(מנפיריס ע9נע כי ע6י, כדוק דגר חס עשם. סיס, ען פלוסו טיסעעגו
 יסים ob וגס מנפלו, %יוצר נינו חייך ולי טס א סיענ ועיונקיס סינ נטל פגיעא מינחחק

 לכנוס תשקצו. נבלתם ואת )40( לפינים: וככל נרמס כפילמס עקויומ ימיו תספסרי3ע5י%מ
 607 תסק%, נתלעס ו6ת לי לעהי ת6כלוי ל6 בנפלס המזיב יכית עמ'צ( )כשא טבונןיגשוטין
 פוסס הכעלוס כלסין פנטלהצ qb כלועל י טקככן לינפופין ריסוסו לכן י ג*ל0 כוסגמ 6obnwין

 זוקף סכונו וכנררין, טנעסכץ ונעליס  ליעים יועיס וכינס ע5וכיס ט0ס למי נעכע, וקינווטומי(
 0כו31 לסכו לנימייסו עעקוס סמילפו כסכינכן 6גל רגימ0%וי עעקוס פילסו סל6 היכנןכפלל

 כשסוככו לעיס ססכמ )5עלוועועכ7( כסייס סעעחהיס כס ספסז נמס פספסיל כסייס כטייסויירכס וכצוי כמכבר ושיכסו לאיי ולנקובן ס' S'DST לננלסס  לועס לילן 7קר6 כנלמס 6ין tnDS1)על6"ס(
 לימין כייספ על נס יפעם כגל טרם ר לספסי, D~DIDD1 תיומס כס ע0ס כפסק סעיסען

 לצ ק" טור 3מ3ו6מ )וסרג 6מס. נס מגל נגל 60דס כס aDn ופל נ3ל, ויבוליי כפו0י3ר
 קלונם שינו סוע06 7לעגין qb עפלי י6יסצי  לננלס  7גיו6%סי גכלס נס73ל  ל37ר 0יסי3סרג
 6יפוכ ו0נ0 לרענשס(. עסייס כנלי( 07ויין יסנן עיכל מעקולי סקוס עכל כפתמי(י לקכבלס
 לעס כק 6יפ יילן 7גקל6 עגם. 6סלינ6 עקכ6 יה( כשז )סול(ן נתלעוי6 ליס יליף שקמויכתוסין

לשפען



שן קשהיא

 וין פפסי, ננלמם ו6ת יש"ע פכנס י4ם עחשכיןי ותעלי פיעין ינניח2 7קכ6 עדותךדלמגן
Vmwn,זעים סרס ל6קוכ יניע כוונם 6ין שנס נפ"ז. סנ6פכ ספקתן פש כפגין 8פרסקון 
 פחונם כסס סססורס ל6קוכ כותמו רק נסכמו עומרים ולכ"פ נזח נדליג גמא wbנסגרתי
 נפלעוי תע 0כמונ, חסין ניגס לי(סתסל תפסק לטין 6נל 4, נפמדעו כק נסוקסאצפצף
 נפקסס מסמס פומין 6ין מנן ימניעימ( )פ" יגפפו" סנ6ס, חיסול אסורס לכיסת קםשכתלעי
 6גהל0 ל5יסוכ 705 לכס, יזחו ועע6יס מע עה( סם 9פ6יס סתינ נירוסמצ*, עלס וירשלצעעיסי
 המץ יץ שהת 4נ" ריס(* )סהפ סמוכה ט DIDIS 6סת לא %יפורו גל סנ06 ל6יסוכוכסל
1be1 ונעמני( נוגדי קיא קיsns D"D) עפ%לח (mllph 63ימהה ססתס *סי משמקש עלת 
 סל מופכ tDDJ סכי 3א לפנל 01עעיק עץ* ק" 6ער רצע פרשנם ועי bnwebv 0ה58נל
 0סצ3 ענס לפיכך סעע6יס על עכוניס עסחךיס עופופ ומאצר. אצן נע( קךס(: קץ קיץקע

 פענס נלסון 6פ' פילופ 3'( כלצ )פולין לכס ירך למלעייו %ס יפכס לעולס וקשי)93ע6ים
 bS 0כS~b 6 ל*כ לספות עת * נקביס יפיג ביית ס37רש נתגהץ 06 מינם לעמלי "םושש טדי הנתר f'D) ס" הוסר 3ספס )0ל3 סססים. מס ע" יאהצמס, ל6 ושעריס סאהכהנצי
% וערני( עיגיס ל ננ? לעינייני כ8ינ פצרי ופסנמנח  b1? ס'ש( )סם כיעס ספין tab פק 
 פכנו סו6 פולי הכיל גי עי לפנינו סנ6 עוף %ש נער6ייין, לסיר סנצליס יתרפא העמד6דס
 פוס כפ% 0י0 ל6 090וליס כל סזכיל 6לו עפ6'ג tW_1SW טתג6כ ל6 5"כ 6יס, 16 גןפל

 כן ו6ס כעומו, נויהם וניעם פכן 6ל6 עלנס שינו דלעינ0ו ייא6 וככנן nbv~ )הצר תמהךספק,
 0לטנ68 עליו פע0 ונגל י נער6יסן ל10 מאס ותעם ממירם לממ"י כק שהפיק א ו6ץסצהי. טיסי זכך ק% נק9 ומפיל 13ורסי למס ס7ועס עיכיפס נל עכיכ הטדנ %מיי תן 6יס עניכ6ס

נסחפי
 דועך ממס פי' לכן רגבן פקעי ותפ"ס עעו ופתע לעורב נעמדנו השהו ולדל יס6 טס,
 סלוק גערתנו לו פרועו( 6עש יבזיכ .ם"נ( )מס לננס וגקינא נאהיכ סלתמייי1 וסייסגסיעמסי
 סרי נפיפנש לו omla 6פאמ לזכי( ועכונימ זמקי לו 6ין ומורר וסק לו יפ מא גטיעכ"םמעגו
bWונעמיס נהיעמס טיוע0 עפרם ינפל וריש לכנס. חף( כלו פפוכ סוס נער06 עלט סלוק 
 כמירוט חמשן כבמשיי יל6 סירם ונעלסתי מס' נסיכיו סרץ הע עכלקס מת פסקיי פמפסהנס
 לוס א 7ועין פרין מעין נ6ונצ יפ לעיגסו, לעיכו לע"פ ט סנ6על פוף כל לס" כתגמשצליי
bSמסך וין ככפנא סיאיס היון מחס טפ" עט% , 6סל עין וכולן נסעה2יסן ול6 נעל6יי(ן 
 וי(ינל ונקיעניסס. 6ל0 כל סעכיל זס סו6 עי ליוכמסי קולז' 70כ0 6שכ גמלעוי. פפי'מעי(
 6ין יי1ם"ל, ההן סלפניש סעורים ביולי נו מסקכיעו יוקף ניר עמיי כ' ליפפ עמעיסיופל
 oh bs קיפ ח4ן 706 רקיען סנ6 כעוף לק קרשי פ0חהר 9ע6יס עעי כ"י נסויפמ מופלמלע
 פ6עס ועצר מרם hth1 נמץר(י סכסוניס סעוסומ כל נמיכיר כק סיתר לו rbn ל16 5סצורם

OD~6מ0 6ט , פס נסעופיו סרסנה %ק חני , סל'ן נ7נמ א כל כענויי י ניפוג כלל 
 אוהל עד ע% יוזל גקי6ומ וע5ריכו עליו עופיף 006 סכי ס9ע6יס, עומומ כל פיכירמירחו
 6ט יתפ משע כק 6סי נקיען סנ6 א לעוף לזס ע5הף עאפ. פמסש, 7ל6 המי" פלסנם
 ען כסק1לע 16 נסוי, על גפעיו בצליו 6ס סולק סוob 6 לססנלל יכמש 3קל דורסיסו6

 %ת 6ץ ו6ס 7bD. מרוכס נ6עח פסע קשיי נלסון קר6 ייגל סכרך גוס סוס60הר.
 גלמה לנסור עהצסמ כינס עכהס עכל עכתיס, פסס DW~' י(יייכיס עיכש 1b3Sספתם
 ססיצכיס ולעיס ל6 נו 0זכיכ לכלי ערמץס, נלסון לנסור נייי( ויפ שיעיש ען ליגרענהי(
 זפקי 16 ימלס, %נע נו 6מל עוף כל כלל. נדלך לוער 06 כי 0מע6יס, עינים 46%
 פת46 חלס פסיס לו נים 6ף דורם Db כויע ל6 ו5ס י עמול דומע 1Pb1 כקלף קלקני16
 6עכס כוונמ סטין נשל לכן סקיענש. לק כשיניס פמוס קכ6 0זכיכ פל6 יניס לפלספיועם
 ס3פופומ י(רנוי כעש טכנית נפלך קוררי כ"י עענו, ק5כס מקין יהרס י פיכס נלטת ממוכספנסכם
 60רוך p~S נץ עעו5פ מ0ו6 , כוס קור pDb י(כסוג ונמל וק5כומ עהצעומ סעע6ה2 ,סישרומ
 וסו9Db 6. גלפת %תו יורעש סייע סל6 יגל נו ליצייפכו מנתפחי .י 11DS ו3ץ ע67ייופר
 כנפל של מת , %י 3ל16 מעיסוק כען ז0 פס א %ערפין י(עופופ מכל ג3 על י6ף :ח

 ג6כל מרת סיק( עעא6 פיצו ו3לענאס ישז )כנעעילס לוקס ו6כ4 סיון עכלם .סקלן וסעד"האלם
 פל לוקס ועזכ4 פלס נפל S)bn % ט וסמכו ותחייי ומשרפ מנסר י 3פלעוס0 ססש כעוס3רף
 651נךי כקרך ו3כולומ %סלך סירוסך יננך עעםר נפעריך לסכל מוכל ל6 כעו וימל, 1Dhכל
 לקטל מוכל ל6 י וכפונים 7עסוכסיס  יכיון י וטסי 6סי S)b לקי כסיגי sns 1bS 7כל0ו שצ6ף

 0פ0ם טומר 6כל DDW 06, סמר6ס כק סייחיי פל6 ע'צ ו6ף "ע( עכומ רמשי )כגריס קמיי5נ103
 וסמנ( י'ש קכהו נשע )פסצס' פמט, יסמנ וככג לס"ס יסנול נל6 כעו מלסי לקיוכעזני

ופרת'



11;
 '4שריקר4י

 עוסות עעי לסלע 0כתוכ יתחיל סרס בילן 37פלס0 וטת3ונן קטן. 3ין גבול 3ין ' תלכלכו bSDסכמונ פ" כחלו יידוי , פסו 3כל עליו למייג גריי מסינון מלס כמסוף bnu רעוף עכללי 7"ס 5"1 מוליןיעחוכך
 ננסעס ס*על טווס 073 0כתונ ופינס סעוףי ען מסקלו 6לס וים ר3יס, נלסון *ערי4טה6יס
nerוכמן תעלוז זס 6ת 0עארין סעוף נסרן וכן , תסכלו ז0 6ת נתגיס וכן ימיש נלסון סחים 

 רסיס נלסון oihi קערנעופות
 סכ~

 *עו ייכלו ל" 7ל*ו לעעות עקום ופיס ימס כלס 6מ
 or נעלת ע0סי תסכלו ל6 *סל וזת "3( י"7 )ל6ס וכתג סקו7)וות, סאות על יותלניקול מסו* , מורס נעמכם קל5 פזל %ן פו*, רק לקי 7ל6 מנכללות כלתו ולחוי *2פרטיס עלעססלק
 כל על וס*ז0ל0 , נטעותס אח"כ 0ג5יס 0עופומ סלטי לכל ויתחלק מ0ל6ו יורם ימיר לסטסמא
 עיכס ועלס כסמר6ס. לו ססוזכרו תרכלו וווין ונין כל על מיי3 6מ7 3סתל*ס qb1 הססי706
 , עססלטיס 6ח7 כל על ס*זסלס לסורות וז0 עלת סק7יס לכן סטע6יס, עופומ מרטי עלעוסנ
 על לסורות פסס ע)נלמ רגומנו סירסו ננ)נ0 טעכס ויין OD, תוס' כר"ם 63 לחלק תזוגייעלת י דנם ועטוס 160ל עמוס לוקף סעזנמ ע"ג 0371 סקור 0עעל0 גי( ג"ח )3עכמות לע"סויוונט

 , 63 למלק ע"ע bp', *פסת עעכו 7עלמ a~tb , וענומל נכ5 י מז( )קיוסין סנע5ורעסטמוט0
 י מא 7וק6 ל16 י 7עעיעי בטוס יוזכרו טכסיס רעופות ר3י 67על 60 לפחז עגחות. גמום'ע"ס

 נעומות ea *ער טעע6 ע0ך סע0ורות ס0ווכרה 037עומ גררי blh Jab י לחיכי לסו 5ריכין7נ6עת
 היכו גז0 7גס )ויע טמורות לגיבעות רק bp' ל6 קורסי כלמון ללעי 7קננייל 11WbD ועםכן.
 מי' יש"ע אוי, מליס סיעני מפלט בע0 לקלה גי' קני ל6 507 עונגו, ק5ר סיין קירסלמון

 יערס עע0 לעיין, ים וע"ע סטע*ות(. נערך ק5ל 0ו6 5ל6 סטי(וריס, לעיס עמר ר6סנמרסת
 ולתום' כלחרי ס63יס כתובים סכי מ0ס וכנזלו טכסיסי n1DID 0;י כל פרט טעע6 ע6ימלעו67
 ול0וכוס 56טרך לגוסי וחד מי כל יס5 כיחד, 630יס כחוגיס יני סס 3קוגי' ססול6סוגיס
 (1mb יט לעיגתו לעינו לעינת 13 סנ6על עוף כל למינה. )יד( 6מת: נסתרים 6ף עלקיותמלוקי
 תוכי4 לע"ר *ות לפרז )למ"י( 6מי עין וכלן נססותיהן ול6 נער6י0ן ל5 לז0 זס 7ועין סייןמעין
 פסרוכינש  טליס  וכן ויטר, 6מר לכל י"ג( י"ו )טלס %מר מפסו ככס כלח"ן ספרט"ס סתמלקותעל
 לכל לעיגון וכן ו*יליסי אריס ען 6מי לכל כלועל כ"ח( ט'מ )פעמם לכיל עסלוניס וסג'לפר
7Ph77גתס ת0י0 לעינם ועל , עין לחותו 0סייכיס ו6מ Sbprnt) )י מלגס לעינים ופילוסו ס"6 עפיק ל5 לעיכיי סס כתג ולם"' 7גתס. מסיס היניס לוליניםט"ו( )מקליי נילוסלעי לעלו ע"ז 
 לעינם סנ0עס ען לעינינו מהעוף וכן כן. פירוסו 0"6 נספיק 67ף סו5, 7וק6 ואו עיניסירוב
 נכל סככון ותרגומו ור"מ. ניכעס עיכי עוףי עיני כל פירומן כי( וי )כמ לעיכייו, 760ע0 בעטעכל
olps1היענה. בת )פא( : לחיכו פרי עמס י"6 *' נר*מימ ועננ"ס ג6יטוגגען( דיגען לשלפן )נטך 
 0ת"ר, לתעלום 510 ל"ג( )ימעיס יעכב נכות כעו יעני סס עם מעיד 70נק ונגיח נחפלח
ODW)י עעס 3ת 3ת עלת י0י0 גמי( )מולין לרנותינו 36ל קסת, וגן וזות 3ן חיל ננוח מיל 3ת 
 נת סיעין כמכי סמל* לס עיפקק 0תס כי6םיק וסייגו 5קול0י b'cr טע*ס לגעת עכסןודרסו
IhQWע;5ן ויענם cra וכטס מיעין נסכי כלתג 0נלמי טנע נת כסס סיעגס גת סיין סיורם ונוזם 
 גוסם ס0ו6 3ת לעלת 0כמוb7k~ 6 יעגם תוחל לפי"ז סיס כי 0ת61ל 00 חיגנו וכן :כלונס,נכיעין
 וימל , כו150 נלי ככסו* עקוס נסוס ל0זכיר יתכן סל6 כלוער יגום6 ען סיפל7 ס6אסת"ל
 ו0ייכו עעס 3ת סו6 5מל 3עקוס 3ת עלת 3סכלח י ופכות 3מ עלת 3לי נמ7נר כיעגיססיער
 ול6 טע306י5ת

 ואת )יח( : )רס"מ( יופן רמוס ~hD1lk ען יפול מל5 מיל 3ת כווו 0מ6ר כום"
 עומות כעיי כי כ% ונפתנר גלתי ו:ס םפעכע(, )נכין למכנינו רגילים ולכן ירקרקי ח"יהרחם.
 עיכי גס ל*לפיס, כינוסו וים 0ונר5ס ע"ס מעוף 6ת ונלסון יכנס והיך ירוק טעכ6י0ןטי(וליס

 וקער מנעיגוי סירוק לק יזכיר ולונם 76ונניס ועמס לפיס וינכס טמוליס ונסס רגיס)ספעכטע(
 ול6 סעולג גוף כמעור ממוכים ושפיו כגן עוף מרמסס טיפל. הפכחון לנעל אג"מידרוויש
 עככמיו נום סלוקם ועי נוגסי נר5סו וטין רגליו וכן ירקרק מוטנו כלל, קול לו וטיןי5ע5ף

 כקגל, קנל0 דגרי 37ליו ו6ס עכ"ל. יולית, 0י6 )ני7 לליח סעקמ0 0060 רגלי ניןועמליכם
 ירקלק וסוס סרקרק, ת"י )וכן טרקלק זו רמס ס6ערו )מ"ג( 7מולין עגע' כן עמעע ל66כן

 ועניך 5עץי ייתינ ו0א סיגי רג 5על לעולסי )עטל( רמוניס נ6 למס 530 וכיון67וגקלק(ן
 ו0ו6 קול לו סיס עז0 וכסעע עכ"ל. וכו' מלקיק כמועל כמעע פ5פ5ף כס0ו6 ופיר"'מלקלק,
,q5D5Wמהמכס 3פפר וונ55תי מזהיי וזמו Dnbo יקלסו ומעלגיך 3ונ7יגתינו, מקוי סלעו 5מי עוף מ55תייסס ועול מופו, לפי 297 נדף ססויבעל פברוקי 3פייית פל* 6סר מעופות על כפפוליו 

 )מע"*ל( אלינו סגקל6 סעוף ונין )טוינע(, היונס נין ושנוא נתלו וסחן סערקר5ק נלסוכסלו
 )יתקעל3לוש סמכלמ לעלבה וקרונ מטרמורת טקס ובנר יכוק, -,Dh כלנע -שנפיו : י סמאועסיס

ועלקם



טז יאויקרא
 )ס6מ*גיי6( מנקר* מעין נין D5Wh' פין טסו6 לו ויימס תעט, עקום 1wum )גרוין( חום סו6 נ3וותלעס
 ל6 כיעים. לו איצר )כא( סלקרק: וסו* ילקרק וסוף סרקרק וסוס )עלחטער(י 0נקל6 סטיןוגין
 והנושא. )כח( : מס( plnDI' 6'י ס"ס )מולין זונן להמר לג7ל ועתיר עכסיו לו סכין D~Db קבי לוכתיג
 ולום ('( )נר*סימ סמ3ס 6מ וים16 כתו 5מר דגר ידי על olpnS עעקוס 0עסטלטל על כםי6סלסון
 , נ'( )דניאל לומה מתון ונ60 מיונק, 6ת ס5ותן ים6 כמסל יי( )סתום 60לגס 6מ נם6סקייס

 ob 6נל נגען טלtnDb 5 תעקוונו תסיט ו0גו60 ז"ל רסנ"ס ולע מעקועס, סתםיטי( כאןוכן
 וזת-רנס ירוסלתי ונמרגוס זנמיס, נעם' מגינו וכן טוו*, היגו קעקועו זז ול" כמסו על גנלסטען

 3תוכוי *סר כל מלפגיו ונקלק על עוסנ טשקה. וכל וגוי האוכל מכל )לד( : )רמו( פרזיטגוס*
 עליוי יניס 3י6מ ידי על טוע*ס לקבל מסוכסר קרום( )לאפוקי ל*כילס כראוי מוכל כלוירעעו
 סרות( )לאפוקי לסמים סר*וי0 ינסקס כל וכן כעוכל. נטת* סטת*, חרק כלי 6הר לתוך נ066
 ל6 סימולי 6ף סתמקס, (k~bnD סטתם מלס כ4 אויר למוך ob 53 סכלים עכל 63ח7מסיס
 Y"D וגלינלס ע"ד מ"מ דכליס כנעתג" טת06י סנתוכס סאסקס פקוס עכל כשי 63וירגטת4
 : 67וליימ6 סף 6י כליס טוענות לעת* ווטקין נטווו*ח מלוגמם 6יכ5 3' י"ג ונמם"יס מעג,הכליס
 (StDS כע"ס ג"כ, סתמסנ על סורקתו סיו"י כי סונחסנ0 על לסורומ 3* ינ6 לסון יבא.אהצר
 נקוף 16 3תסיל0 עליו כמינונן 5ל6 תכסירין סעיס סאן וסטעס י6כלי סוכל oh1 %6 ל'ח(ז'

 ססעחיד וק"ל סקוס. ודעת 3עמסנס מסיס ע4ו סעיס סני5ת ינ6 וציינו ימן, כעו ס6יס,.נרגון
 סור5סו דקר* וגיס וזלת r"1Dl1 תרנוחיגו(י )רס"י l'PDW ס6ר D'D 0"01, יתן )לח( ): ענרהפקוס
 )קרוסין לרנותינו trb יתן וכי : ע"ס ' נתיס SD13W וכסל 63 3מ' כת"ס )-סליססיגעמ( סנוף לחדגל
 למי עמתע תתילי יומן 7לסון ליס יכימ* יומן qh ליס דכיח6 ימן ת0  יסן' יכי דותי6 יומןננט(

 לסכמה ימכנו לסם ס7ווניס וכל יותן עונד העלוס כווגמס כ"ו( )פסחים DWDW ועעיל6 לימי7ניח6 עוני qh ליס יגיח6 ענד תם 7ענ7, 7וווי6 עונד ואריגן ענד יכתינ bnDC תעיבתי *פי'עונד כתיי 6י ביסו רעני עי עני כתינ 6י כ"6( הנרים גס ענד 9Db hS על יעלו וכןקר"מו,
 לנעי געסס תס ק"3( )מסליס כעסנ מוכס י"מ( )סופעיס ליסר5ל יולך 5סר כעו סדגס עם3וי"ו
 7עקורת 7ועי6 סעקר6 ירסיגן וי"ו בל5 ימן ענד ועיכמיב כתוססן ופרנס י"ג( )סופטיסמיולי

 עונד 3עסתעות 6ין כי עג'ןן נסוס עעסעעומו סעקר6 ל0ומ6 סג~רך עגלי מניסםוימקיי%ו
 י לסיוגו סל5 15 לו סנעממס עי סל לר5יגו לפיות וימכן , 5מר ידי על געסימ ססתעולס לקיחסן

 וסווקל6 יימן, דועי6 יותן רעני 7ועי6 עו73 ניקור, נחוספח קל* למרוטי סינמורמוסועילתגו
 כ313ו*ר פועלם סס כזכל סל6 סנניגיס וגן מס ימן ע3י 7עלומ ויע י יספריו ול6 ימ6תזוו0עעולס
 מנפעל נסס ינ6 *סר סרסש ים 6ער רסיטל וספכס )לוו"ס(. מעסכן סוקס 56ל ע'()סעומ
 *וחס סמיעסס סיפסר ענגי מפועל, Sb 0750 כלל ססקפס גלי למעל ספעולס י5י5ס עללסורום
 פרף *סר סריס Sh כלל עמכיון 6תס 6ין נטיף מען 1D1b כם6מס כגון 076 יי 3זולמספעולס
 5ח נו סס5ימ 6יס סס סיסים נין ססריסס, פעולת קגל מסען bSb 9W1S כווכחך ואיןססריפסי
 לסורות ספועל 13 ינtba~ 6, י(כווני( על סגפעל גו ינ6 6סר סרס כל וסכי( יסים, סל5 ניןסטר
 סולף. וסנה תסס דרם דלם : גונ*ער ויכנס , ממועל ~Sb oTbk נססקפס לפעל ספעולס י5י6מעל
Obת146 כסלף סיס bS ק%ףי תסס סיס Ss~ 5ונר לכן ורקון נכוונס ססרמוסו על סיס קאפו 
 ינין 06 מחום ול6 כשופכו על כלל ממקיף ל6 סימן כספך ג6ערך וכן גסרף, ול5 מרףכ6ן

 מס מסיס 0כווגס עיקר 6ז כי כס עפך 5סר ל7ס סכמוכ גדעות כן ל6 כספך, תשיו כיססועע
 יצער ob כן bS 5יןי 06 זורק עם סיסי 06 כלל qtpP ל6 נזלק ס6ותל וכן הומו, סעפךעי

 עניכו מנמם וגכרמס וכן סזורק, ילכסן .עליו זרק סל6 עגינו עליו זורק 4 נדר( חי כיי(כתונ
 03 ענד ל5 *סר וכן , 6יס הייי סגכרמס תושו כי כהרמס עליו 6טל ו60סלס כן ל6 , תעשועיעומ

 0כותס י b~b כלוס, בכך וטין סלם נזנל מסיס סנעכי ספסר כנר כי ני(חלט נסס7ס נערי טל6ל6
 גפק7 טווני סיס 06 עסי עפ"י סק7 5סל וכן ע3ד, ענו7מ 13 מע3וbS 7 עלסון ע73 ל5ס6זס
 6ת סייגנו יטפיל לכל 5וס עסס עסתעוכי וסיס ספעולס עקנ4 על סכוונס עיקר סיס נמקיו15

 . יחיש נלסון מעלס נ5ס כן ועל סנפע4ס 3גחעמ ל5 ספועליס ג3חינמ גיער ס37ורמנס סקי 6סר כיעלו 36ל סנתניסי על ל6 סעוניס על סת5וס סיתם כי כןי 7370 סיס ול6 יכיעס
 :י

SDDסמעיס מעליס סים זו ולכעס סו5: וכמעי qh 63עת 00 סמעולס עקנלי 53ורמס ממס 
 סמלעוי ינרי כ5ן יוגנו י5%יסיסעליס

 יו55 מעל 63עמ סו6 ימן כי במכעמס ר6ו סעס כי ימס,
 ליס, 7גימ5 ימן qb לל5הון6"כ נומן סו6 וסגומן , פגומן ימן 13 ושכוונם סו6 קמתי סעל כי ימןכתו
  סיגי ועל ת75 סמוטיס וסינרים ליס, יגיח6 עני תס דענד 7ועי6 ענד תסתרס סו* 3זסוכיתם
 טות05 כנל0 נסוכל סכין b~p 5סעעינן מנכלתה. והאוכל )מ( :  ויקו7מס סלמון תעתקיחגתם

יומל



 ש8ההאש1
 bWSn, עעכ3תס פ0גלוע0 עעי, נשך עתסס יאווע6ס ספדין qb על3י עעוע5ה סעול0יחכ
 7קכ6 פסההס נץס פעסוי וטשכיג כפע3ל עפונ עיי(לו לק פגוע6סי 6ינס 13עס סהחהשסכי

nsv5סוע6ת קכ6 סי(ע"הי עעס 6ענס , ע"6( )סולין י(2ל*יי Snba 3ין BbWN ועמ6 גוגע ' 
631W9SS מיעוכ לעע bWS ע" 6כיל0 ביי ולנתע( 'DID ה ס7"ס פס סולץ" bS :)עסקיכן 

 3אהציס סיל7*ס 7קיס פרמס 4המ על%% 3א שסיל הארץ. ע4 ד,ישודץ ה,שו"ץ 4כ4)טב(
DWD316פילו לקלקע עסו3ל 3עוזו 3פכי סנעפי זען ,כל סדן ווצ6 3*ץ ויפ%ו פימי עעת 
 מי' 0סטך 03' )ע" עסונל. 3יאופו גמכי סנעסו עמת פכן כקכpbe 6 על ופ%ו *6%165
 ססלופ ג37ל 15 13עש 0עתילייס סקענח 0כפסיס ו6ומן קציס( ק4 ל0לעגיס 31ה0,אקקשנ
 ק" יוש7 )עי' סכלי 73וסני 16 י(6רן על פל% טע6 עספפ 6וסס 6וסכיס וקעס ו6חה טממעעי
 ו6י כספ ט ט6ין תהיעס לסס חצדן wwl עכי 6ין טסעס 3יעי י(ל% פנ"ה"עס ולסימפש7(
 ל0ולו8 ח' ק" כרו'1 3קסכו יתתן י י(נ6ת סכנ 3עעו עמס נ7ול טו3 לכן ל73קןי כעעע6פפל
 ילכונ נ7ולס, תקכיי יפ %ס"ז tqbbn 3יחהר 3עיל0 נכי' כי סונכיס י(ריסומס גזול* כו3כי

 "כה עיוס מלינו ל0גן ס6לי( י(ר6סונח וכ67" ננ7וי 6לסיס כפס 3קל ימ סאח 30כיקסגח2
 t1epp נכלויימ סס עו7 וטתנ ס5קוכיס. 7נלס נ%ילת נפסיט ננ6ל ~bS סקו07ועיוס

 פטתולפיס י גמל 7ין לכו י% 3כ"תוי nswn סיקול 0" 3עלס 7נ6 ס3כי ימנ6י י סותי'7עע ללפגיי
 קכהס ו6יכס עותכ*ס מילסו פל6 זען כל 607 י עיל3ען פקההן סיח2 3עפופי י(עתסויס0קטני.ס
 עוסכ"ם וכסנ*כיס י 3כיקשס  3תסלם 5יסוכ נ6ן 5ץ 5ינ ז כניס יעיס *עע7ו 86" 60כן עלפכן
bhכהרמפו כק תויס 6סיס re1 םשזם ו% %  3סוס 3א יסקל סץ וסיז 3לממס. יסמל6 א 
 א עפפע 6ני סף י6על 6סל 60ק ועי ני(ו ליקס 6'א מ 0סנ%ום, יפ עניי כק 6עך1פתס

 ע3פי יסו כל ל0*. ע"ז לקעוך פץ bb סוכעית, נפני כמכים ז6ת ונמנפ* 6לס,63ל5ח2
~neo

 6י ח*תל , זו תנהס עלינו יקלקל טס חחפ 3סוומ וסכ3 73נכו. יעהם וסוסקח, גפוחע
 פ5יגס שלייס נסכך ועייכי 0'י לוקס פוסית6 7' לוקיי נעלס %7ל נפ6 כיעוכס כך לועל6פסכ
 גן גס ט6 03נך כ"פ 67? וי(צעס קעשטי עט0 3קסא טכיג'ח כעשם פפיכפו 5סל לקג6סכיס
 6קוכס יס6 3לי' לסוי ניז כגלס י5הכ ועה 3כ*: נשכ ספו3 חס bnlb 3עטמ כ7עוכס 3כיעסוס
 ח,4 6% למץעכי b)'h ע6י סנפן ען עכפיי ועה ו3וס. 67יט עפס עסוס 3כיתסעתסלפ
DnWטקי5כ כק 3תסש6 כעשפ י4עסנכ tpnb ע%ס עסעת פ6קוכ0 7וק6 קשיי 7' סתי(א ח"ל 
 עסעמ 6יקוכ פקי3לס לק סעופכת נכ" 6נל נכייסן עמסלת %ען 7% פ6סוכין נץ . חל0כנון
 ל73 ע5עס עסעמ 63סוכי4 עיסתסיל וכו' גכ" זו 6ין ווצכס0 ונ3לס סנעקל של כגת 5סלרבר
 6סכ ע% 6יקוכ פקי3ל  37ל 6גל קיש כק נכיס' עמפלפ כ6מי פל6 ינל 36ל קאס ~bkתס

 עתמל8 %עס עפעמ %פה נ3? כפ0אהל לק ע5עס פפעת 6הוכי4 %ס פלף י0עיקכ עפעעוגי
 37כ bnSW 7סתע'3כי"02

~pbn 
 מלוי סעיקכ 6נל 3כיית' עתפלת 6קול 0א ע5עו עחעת

 37ל ע%ס יעסית לי6קל ל0 נלס 6על 37כ עקכי ע3ען 91לפס וכ3לי( ע%וי עסעת 6סוכ63ט
 3כשפס עפסלמ עקכי זס יגס ועו7 נ'( עשנ )סולץ למ" כפשמ סו6 ו%ן 3קכ 37כלל 0610אל
 ע0נין פ%ן qb7 3כיעון עתסלת enlpb. עקר תיי יסל3 עז 7ף yS1 3פ"ןטע 0כפנ'אכע',ש

~ku
 סו סרש* tfa סל3 מען ל6ו לכן וקהס סק2ל ל0ן 0יס ל6 הי7 סל3 פטען %7כ עסוס

 עקכי סק2ל לסן סיס pb~ bS פכן פמען סיסל וטון (ss סיכן סלן עקה bS פעזפוקר7ס
P91pbnbwn .י עפוע כנ"ל גכיפן ba עכשי. י תלוג0 עליס סיין כ6מס סיס נעלס ייכל 
 3על Db פספ7 יר6ס ע7נכיו כי 3זי4. סככו"פ תקנת עליגו עקלקליס 1bb 37כיס 6ץוליעתי
 6ינס )עילנען( ס6לס סקיכיס 7פולעיס אפנ twb יהעין פגץ פמיעזס 373י לעעופטככהע
 פיסעיכ 6%יסו כי סככו'ש יעת כן ו6ץ נעלי(, 67כל ער(ך 1tSD 0סע לכן ועושליס, 3כ"ספו3"ס
 י3מיס ה*'עען 3קעס עיל3ען 6סל ל73וק owe~n סץ7 3עי' ססעיל סוסקיס, עפ6כ יופלנ0ס
bh"ננפסס תע עשם, עספס 3זר( 0עקיל טמ lvrbi5 0עוכל 33ים גע65 כך אסל עכוץכען 

 על פס עולק 3פמס סכלי 3ממני כפפיכפו 3כלי סעונס קעמ וכן ספס*כ* כעה 7ל6 6סכומל3ען
 לעסלס עומל 3קתפ נככ*ס 60לס סשלעיס 05 סס וקח י סא פין q~p כל "q~g י(עמיכ0פלשס
 לועכ ייפ ע גע" כמגמי כ3ל ל0ו קפזו 731ל6 י w*~W עסס ויעלופ וצ(6ל לסו 7קשוולנככי
bh6סוכ 6עו 6פמפ 7נ*ם סמשך 7עת סככהע סני6 ע 3ם" כ6ן וגע עאכ. וגעלי, 3כ1 עקכי 

 70עפ על יפלס ל6 ו3וי5י י 3כ" סהWDb bS 0 7ני5מ קתס ניכ כ30 וסמשך , 3כ%ת'עמסלפ
 ונפיכופ י 3כ*0 עקכי bb7 סו6 נעול לענין כק י עומל וסו6 3כי0 סף 7ל6 ספשך וטששןלועל
 וצההט bs 16 3כ"נו עפסלם פ6קכ 3עס נ'ש bS לעלנום פיטדכ 57ף5 7לעגין סככרש כ6ן6עכ
vwn"סו6 גכ Sm 157ל6 לעגין 6גל וכו' עלד י4ל ku 61עפוס קנפוסו וסדל ע7כ3נן טי 

ט9'עת



יז השהקהא
 37ל טלין ובסכי עיכ. 5סל, עעקוס לו כ63 0ה פמסלס לסור 7ל6 רע "ל פרד מםסנוטם

 S)bn עליו מלונם סוס כהן 6ין ל"צ פ5עו, לקולע ל6 בטערונמ מרולס לעמן רק קו33יםסכרהש
 עמעמי כמקולס 1SD' טסעיקל נמייה כסנוט נלסון טרשי וייצמת פיעוי סייע ען י(פ37רנעלס
 3תסש6 מס 0רס3י6 רירי נסוף ייצוררי י געהר0 מהסס פינס , תכרטס עמחלם נ6סויס bSע5פס

 י(רמ683 למון הע נריימס. nSDDD ום6סוכי( נמעד נכית %b 3כ" קכה 68ץ נע%תנמכי
WWD)נכל קכוי 6ין 3', 5"ן לסולין b% סריטנש6 לסון וכן כדממה עמסכם ט6יקונן י3ל 

 וכן נריימו, עמסלס 6סור וטי61 חרס לוס געגעו טים 0י6 3סלס יל6 נב" א לענוט3ח4
p6Sטעל יגס לרהט לערוך וסימל עיסוק( כ-ס Sb )'3 653ליימ סי60 עי 3כ" קלוי סטין נע 
 נרי' עטוס למיוני לי% כנלס סע6ס( 7'ש 3' קשנ ללולין רפש לסל הע 63יסוכוי הנטרספעס

thhs)a"bS לפונומ על 0נ0 , נ3ל0 סס *ס סייר oSb עליסס. לססען נעלס קעצס 1צהפ ים 
 עמסלת 06ור נקכ6 יטכס ייפשטופענס

~wy3 
 יסכימ6 עילמה ליעהrh7 2 1ל יסלם, זוע"

 SD( על סו6 י סל3 תסכל ל6 סמוכם כאיומן חס קעןי %יטיס טכיח6 יל6 עעילם6 קיןו5ימ"

 סים ו6ף ס%י%ס, נעמס יסכו 7נר ו0א טעו עימס סי5* 6סל כהייינו לפרנו 3עול00נע5*
 bST 5צימ 3כ% גונם 6ין כסוקס עמ6ימ סו6 ז0 מלב יעין כיון , יצליל סלנ. כנון י(מומרסלנ
 ס6חרס פלג על לכן וכגילי סווס סחיט ע37ר ול6 סכתו3 צנר ורניל 0סווס פ3י3ר סל3,מתכל
 סנלמס כסליל זס מל3 מסיס י3סע0 6ף י(כוטל, סעמ לו סיס bSD לחיל עשו טסל פעיתמורס
 רק סעיונל סטין כיע מכופר, DDD לו סיס פל6 לחצר עליו יאק עקות עכל י מותל סח5שו

 לט 6ין כי ' לכלום נמסי ל6 עעיניכו סכעלס ברומצי ביונת טעת י 3ע5י6ומ לפנינו 8סו6עעהי
 0א סעמ6ותי נסע7ר נעויו כו לנו יעסכסמ וסעקק הכעלסי 3עעע7 סיווג פעוי עעוששסק

 )ע" סכוסר. מעם 6 ס" סל6 קצ( )סיין כמלעה ע%כ שי שק " ע%, ש"ץ6פא
 ממירור סעחיל7יס מולעים 6נל עעם(. כי4וימן 37ריו סועתקו ל6 סטי 3731כי לסנאי, 373יימס
 ניפסרומ סנדל e1D וקץ הסקסי 3סעמ 3ין האינס (~DD 3ע סעמ%מ נעולם לסניטיטנס

 לגו וממירמס סרססס 6מר עליט 6קרסס ישוכרו לק סירחטוי 5סל גין פירמפו קוזס 3ין6כילפס
 נסלנ עמפ3ין סטנו עפני סכי יסוטרו סעמ למס סיס סל6 עלייתי נס 9W1S ייימכן לכןינגיס
 יקלוט ל* וס לי(ע7ל, שילומו יטיחו 5ת שולע גס גמסונ ייטהר, סיומו עמ%סו ר4עיר*מ

 תיגס זו נליז סוי ל6 עאע נ6יקול טנפנו 67ף סנפן ען וטרסס ענ3לס מסאי וסענסי(פכל.
 כלסול עליו, סעו 6ין ימלק ס6ס וסול גללי ל0יוי12 סמייך 706 מנטי נסו מקל 7י(6מענייי
 גיד וכן יע5, עוף טל מתיכיי 6% קרוי תינו מעגו וכסנממן 5של נקר6 מלס יתעלץסע6

 נקל"מפנסתך
 1SD, גקר6 עלגו טסיכי( וגס sO( כקכosn 6 כססו* חלב, p1Dh5' גיי, סתמת

 כמנו כבלס צן נפטמי סס וסריטנ"6 וגחידופיו. נמ0"6 טס סלסנ"6 כעאט גביי נקרך %הס
 ידי על סעו 6ונ7 ניי *גל ננל0, %מס קורין כסנסמכס י6ף נליס סף bS "ז( )ענוסמהן

 ל5 לכן ננלס, טרמיט ויקכ6 עליו 1DD יסלק גילו י ונבלס 0נסן ען מרסס נעי סכיסכססךן
 יס גדול  יתיקת פו י% ג'י סרק נ' חלק עג7יס לפכי סמערונומ נסער עיין גריס.סוי
 נו. מלוי י(כניס חכות 0רגיס 6מ (יכ0 סדין, גירס תליט לסגן לנססומינו 0כרו'מ3י3רי
 עעסס: נעמס עיעין ט6ט עמני ל6 כי עלוך, ססולסן עינרי עלנסומ vbw סזסיכ ענףסועכל
 6ל6 3סנל0 סעטסרמ סגוף טו"ממ אינס לגוית ססעוכס סועים גל בהם. תטטאו חלא)טנ(
 ע6סר מון 03 לטת6ס יסכל ל6 נס ונתעמס מגויס געע6ו 63לס ועזם ה(רומ, 0נמעססזע5ם
 לגגו לו יטעם 6טר הוערמו לכל כגון T~nss י4ימוכ0 חימ6ס וכל י 3ו( לסע06 חף ונענוס65
 והתקדמותם. )מד( : )ללשם( ונוי 3על ייעbS 6 נפקוק כע3ו6כ סגוף יוע6מ סי6 הו'%נמו
  ולסיס וכו'. ל6סוניס עיס %ו וי4מקיטתס נחג( )נרכופערדל

 דפקרי
 שיסורי *תר נעוור זס

 יסתכם*, כ"5  נעורס דרטס וט  טפין  ושף  3סעוו0, סמלוי ויתרס קדוטס לעכז דרטוסוע%לומ,
 הגלים י7יס רסעס גס וסכם קזוסס; נלסון  יייס נשילם עכץ כללס על ל3 למם רשוי סקוסמשל
 י(כיוכ ען סלפי5ס כי ורגליסי ידים קרוס נסס עקוס נכל ככ"ל קל6וסו מכיור ען כדניססל

 י יייסון ים ויקימון וינאפ מ"6 ורגליסס, י7יסס 6מ עענו ונגיו מסרן ורחלי ממ6( כי )ריססנ6על
 מלכיס לסלמן סקלנ כל כי סלעעל0, כנור ירך זו סרסי% לפי פסי סרענ"ן 5ער תכגועסוטפס
 כעו מגס ונ"ע. , מן עקקניומ סיזיס כי ממלם יייו רוחו עמסיו ויין הגעלך כנ נפם צינעלסכמו
 6מ לקרום רז"ל ל6ו ככס סלעעלס, כנוי ירך לסיומו קיום נסס סכיור ען 0כחי5י4סנקי06
 טל עלכו 3ג נפת לתכול לסולמן עמקרנ 60יס לסיות קיוסי(' 3טס כן נס לסליליי סיייסכמימם
 כתו ומתרועעות סתעלומ ענינו קזוסס ומס מסליא; ידיו ללסוץ טלעש0 כפוי ירך 6101שלס
 on~s עתקיסיס מעלט %סי כי לזם לעטלף ויכנס, עם נכיף פש6 ס'( )ימעיט נפקסנקש

ג6כע0



 יאייקרא11
 סכלים למעולם גי( יכוונו 5נל י מ*ותס bSni1 געעיווזס לעינומ לסם 6יע0 כי עאס,63כיל0
 ע"ע נכלל ס0ו6 לך נעותל עלעך גץמ כע8עלס. נול*ס, עלות כסי ל73 ומעין סריסלקיום
 וכמס"ס. ן גסוויומ נסעולת וסג*ס עלגות סוס פלסמף ומרום קדום ל0יומ 13 ססעכוון י מסיוקזוסים
 נרתעתס לשל אלי עלעס ופכיטס פתקיסיס מס ככס ע5עס, נ5כילס ע5עס טעמקיסיס ,כעוסוס

 לקעו7ס סידים רטילת ענין לקליות  דעת ss)s נ"ר ככ6 ונוס פעולתם(, לקיומת o~bסעכמרמ
 טיח וגס , יייס( ערדעת סטורין נסייל6 מעלו 7עילונין מקס"ק )מון כדצ"ל כעורגל נסיל0נסס

 בסון עזנו כלי, 5ריכ0 סי(רחיל0 טע"ם לופל יתכן ל6 כי גדול יומק סו6 ומערוך, 0ר6"עוכע"ס תלעוי נלסון כטלק סכקר6 סכלי ע"מ ססו6 ע"מ כי 3י6ולן מגריך ירים. נפילת עלסנרכ0
 olnb לרחי05, כעטרף יגר 6ל6 ס5ינו לנדי סכלי ע"ס גטיל0 לסון ונתלו מעיקרית, ס0י6לסי05
 ל0' סטופר טתיס, נקיםי עעל נככס נל5 070 מעולס סנ0כ0 כל שנרכין( כים )ר"מ רז"ללע"ס
 כירוסלפי ומערו , סכרכם למחר כ6ן ס3רכס קודם כקן o~h, לנני נמן וסטרן וכתיה הצלו06,סטרן
 5ופליס. 0יו , ממולחן עכיחין כספיו 6פרינן כתני כל ונמ' 5כלמ, עפלך כסלו ונרגם 6כלמ*0
 קרך עמוס ידים כעילת ולחז"ל D7b, לנכי גתן וסטרן סמולמן. עקלקין וכמסיו ועלו6ס, סקלןל0'

 טיהרת ס~יכו כן וגטם, תלועם לאכילת ידיס טפלת ~יכיס 0כי(כיס סטיו דכעו תקנוןמלועט
 פקו6גות כיייס סייס קדמי לאכול ואחול סעיס' קימי ג"כ 0נלכ0 קודס מסו* פולין ל5כילסי7יס

 DWDW סיותו  למכלית 06 כי 0טוערי, לערנוס ל6 סר5ויס סכוונס למי סי5 כסס5כיל0)ונמלט
 גויס" נפקן D~DD סימי כקר5מ  ס5כילס זו לכועס 9Db י~ווי קןוסתלענודת

,(tbDD י'י 5"נ 
 קרס יליסס שכוייס סיו סל5 פס ספים קדמי ססס נ5וכלין ליגפ סוכסרו כפיס יריםכטילם
 לסתרופפותס 0נס נגוסי פלסם יריסס פל ליסכומ ורופפומ פפל0 לידים גורפת וסרחילסרמילתןי

 בלופר יריס,  כפילת SD סנרכי( כוספ מקנו  כ11י בנוס לפדרגס פתימומס ייורגתולר(תנסשס
 ו0מלועפומ סתנס6ות עגינו כטל כי טפיס, נקדשי ולסמעחק פרכס יפסיסות ולבסיס סידיס 5תלרברס
 פסיי מ'( )יסעי0 יטול כדק טייס עכלי, כלטון וכ"מ ל( )7כי5ל גטלמ לטעים עעי כפועעל0,
S1V'*כטילם לרכת גובח ג"כ ימ53ל ונ7"ז מעולס; עד וינט6ס ויגטלס וכן לעעלסי ועולס צנים 
 ע"פ מחלית סל יייס לנטילת כלי כעינן 7לqb 6 וכתג סלנ0י נז0 נדחק סי(ר6"ם 7סמרימי7יס
bSענין כן נס !ו גטילס לסון עמרמיס 6כו יעכס ילמעתס; ידיס נטילת )ננרכת 0נרכ0 סגו 

 סעולס קרל על 6מר 0ס*ל וכל נינת לסכוי מנותן כגון שסמל גרכת כל כי וססרועעומ,ססנם"ומ
 כאלו נלכד גל* סוס עפולס סנסג0 וכל olnbn סייך עלייתה וגס זוז כווג0 על 0סוסמכסגותיו

 ~יול ננוקל לריך וז"ל. נתסונסי סלם3"* וכע"ס כ"ו( )3ם" סטור כפ"ס טעיסי מקדטינסגס
 6נו 5ריכיס *עונתיךי רנס לגקריס סדמיס 7כתינ חדטסי בליס כעסיס 6גו טכסמכ לסי ככליידיו

 סברכומ אותן כל בסמר מקנו זס יגל ועל נסעו, ולגלך ולסרתו לכנויו ט3ל8גו על ימ' לול0ודומ
 ככסן סכלי פן ידיני וליטול נקיוטתו, למתקדם 5ריכיס 5נו ולפיכך ונוקל נוקל נכל עכלכיןסיגו

 1360%7 זוסע6 כס יגר דיכוי נעכדרסנ"י ועימך tS")D י ענו7מו קורס מכיור פן יייוסעקדס
 זוסע6 ייתענר עד וכו' קיום ולקרי D1pnh כדין 11ks נפל וכי לסוןי 7נטל עד וכוי גינואסתפר
 כיון טע19pb ,6 גלילי ידוי גם נר D1pnb ל6 עד כך 7נגין ומוקיעני ינרךי ל5 ידויעעל

 עליכם וזרקתי 7כתי3, ק7יסין' למסוו לימכ5ל לסון לזכי 3ע* וקונ"ס וכויי ט0ול שקלי57מק7יס
 עלימת עם פטכיס נסגנ רעיון 13 ים טחלימ, סידיס על מסורס ר"ל )ענין וגוי עסוליסעיס
 6ל סטופ*ס ען סי7יס יגח כספרית יייס רחוקת ע"י סגם 3זס(, לדבר עקום כאן ושיןטנעי,
 ולחך מפסיו על סים *ת לים" טמור לסיום כזו לנס לעעלס רסע0 ע"י כי5תס D~D1 ,סעסרי(
 ות לפיל לפעלם ו0תנס6ותס סיד'ס רועעומ ר"ל יייס, נטילת על סכוטמי מקבו ספיכדמעו,
 ננטילמ נין 7סחרימ יייס גגטילמ נין לפעלם 0ידיס סגגסת ס*עמ חכמי סס5ליכו עפ0 ל!סקעך
 כחעלס נלסון סמ53ל 0נ0 מנסן. סרומנימ י(מכם6ומ 5ל סגעמימ 3סגנ00 לבעז וסול , דקעודסיגיס
 רועפתה עגין לסגי0ס *חס וכווגס , יגיס נטילמ עגין עליו ס0קעיכו 7קר6 י(מקיטוס עניןעלפו

 ומס , גר*סית ר"מ ס63מיס , ע5י עתחלמומ סיעות " סס ננסי לאלהי. )טה(וסמנס5ומ:
 סתסמוניס נעעסי שמנמתו עעס סו6 זס סס סור*מ עיקר כי ז"לי סגל"6 סג7ול רכנו 7עמענונם

 סיס כפי רופס 63"י  70ל כל ע"י( )כמונוס זס פקרם על ח"א 5ללגעגעכוו*לטיג(י)%5סויעכ7,
 עיני מומס דורס 0"6 5מר 5רן ככתונ 6פלעי, גלתי ס' פכנוד )נומפעס יסתכל 6רן כי וכו' שלוסלו
 ע"ע( )ימלו ונעכירסנ"י , עסם"י סספעתס סונקגליס סלולות נ*ע5עומ כיזוגומ 5ר5ומ ו50ר נס,ס"6
 6ל0יך ס' 6מר *רן 6ל ע3י6ך *לסיך ס' וכן לימי מנעי שלסיגו 5ל0יךי לס' פיוס מגדמי סו"עס
 hw)b7 ופס ובלוסי לו מים כפו דוע0 נ6"י סדר כל 6ל6 6וכל0י *ם בולסיך ס' לך,גוסן
 *זול ולhD~bS ,bD'7p 6 לעיע*ל זעיגין ידוו לטיגון blh *לסיך *%ל ל6 ועטם יחמס,נ*תלס

כלסיגו



'ח יב יארקרא
 בין להבדיל )מז( לעסכיל: גוס ויי 6לסיך, וש"כ SbwnS ,bD~bi וכס ל6 7עסס עמוסלנסעו
 ול6 יסרילי עם 3סתערנס ללויס ספמ7 יעסך כי נכ"יי ונתוך מלויס 5ת וסנדלת כתוסענייליס, סגים* על כ"6 סנ7לס למון יבער ל6 עמס 6מי יופתי סל6 כדי עמנלו 37ל כםעמלימיס ובין.ונוי

 סתעלונס מספקי. י"ג( )כמגייס היסרבל ערג כל ויגרילו וכן סז6מי סע7ס עתוך סנדלו וכןמספך,
 כסותמך olnb )נסג7נקיס. 6מי 7% רק מטעו סנ7לס לטון 3כל וכן t3?DS ל6 לימר6לסו6

 ס3דלס למון Dk~3 י*)נר פוס זס 5ותס כמעפריסיס סנ7נקיסי ot~J1a ען 6מי לכל כ7נקומספקי
 מסכי, נעגי6ומ וגעיל נפקך 5ח7 כל כי סממך' ונין סמול 3ין וי73ל כונו גיןי עלת עסנסעיכות

 ומקים מקדומתו, עוד קלסיות סקנס 6ת ונפקיר סמול כי סמול, ונין סק7מ גין לסנ7ילוכן
 סיעם כי סטסורי ודין סעע5 נין לסנייל כ5ן וכן י ונאכלס 63כילס ליסרו סמול 6מעמסיי
 נקלס ישעל לכן 3טע6, ם"יגן נעמול שימגן ממוערות bnwe על עטיל וסטסור סטסור, 6מעט)נ6
 החיה ובין : עעס לו 5ין מוערי סטר* על עטיל סטסור ונ"מ )רס"פ( ונין נין מעייסעכיגיס
 נתסוי )ערם"י(, פסלם טרפס 3ין כמרס טרפת 3ין כת"כ פיר'מוהנאכלת.

 רם3"י
 טלקסס ע"ג מיי

 סיעכיס 3סס מנוליו נעכווגוי ו5)נר טרססי ל5ו כסרס ומס כמלס *יכס טרפס דחס , זסנלסון
 ססיתס גס)נס מתיר פי' טרפסי סכי ל63 נמולין ונ"מ וכן תערף, עס גרוס לעיין ~יכיססרגו

 כלל ילך סוגם טלפס מס כי 15( ונפ' )3עמפעיס לע"מ 5עגס ענו*ל. ו70ומק נעלמם,עקומתך
 כל לכו המול סיס לפ"ז מגס )5גלע*לים( ל3לייומו סעיועי סט3עי סק7ל נו טובתכם לע"מעל

בע'"
 סקנלס 053 לכן ל6' גין סעיתיי ל3ע"סמ גורס זס מכוי 06 3ין סענעי סם7ר נו מגמתנין

 tbr, כלעיי ול5 סתימס 0גולעיס זנן סו5 כסססנוי כ"6 ס5ימוכ נכף ס6ין לסו7יענו,סנ6ענס

 לני ושעל ס)נכיונ כ"5 למע"מ גורס שיכו כס0סגוי 5נל טרפס, מיס כנוס סחין כל 5)נרס.וזמו
 7וג)נתסן כע"מ ויסיר תשנעי סיר סכוי 03 סכע)6 כיון טרפסי מיי סגס פי על qh סעיתס,ול*

 : כמרס טרפס סי6 סנ5כלמ מיס כ5ן וז"ם נ6כילס, עותרת סי6ע"פ
 ז3 כעו י 36ל לטותו כגוי סו6 3סר ס5' , פגים עסכי 63ח7 לפרמו ים ערלתו. בשר )נ(יבנ

 למתעיך ראוי וסיס סעטרס, 5ת סעכק0 לעול מס סו6 וערלם גערוי סממיסנטיו,
 6ת סמופט עול סי* 3סר וס3' ל33כס, ערלת וכעלתם כעו נסרי עללת ולוער לנעלעללם
 ויסים לעוליי עלעי פנקס לרתק סטעעו לנסרי עלעי 7נקס כונו נמל, כקלל מעול כיסגיי
 עילס פריעת ניתפס 05 0ו5, 0ילס ספירוםיס 30י1 וססניל מערל. נסרו עללנו, נסרעעס
b"blob .5ע"ס(, ינווומ )לם"י למוכל 5יסר0 תגע. לא נד( לך: לך נן'פ יותר פנואל ומענין ל 
 , ליגע יקור ל5כילס סיפור כל כי כ5כילסי גגיעס לותר כגיעס נלסון ל6כילס ויפקי' מסוקערו
 נם)נס גטילמ ליכ* נגגיעס י3ל ונימל, 16 -כרם כסעד נטילת 6יכ6 ותרוסס ק7ם י63כילת5ל6
 3גגיעת מפור יום שנול נגיעס(י על ל"מ למיינ גגיעס נלמון ל5כילס רחענtptb 5~ סגל"6)ולמון
 נתלי 3ש כענו*ר נכגיעתו, סתרועס 6ת פותל סו6 מסריתרועס

 ו3ס3ת זוכתי, ונכונס 7ג7ס,
 לן יקמס ל6 נגיעס נלסון *כילם ענין דגללו וס5 , סו5 57וריימ6 יום יטגול ע3ו5ל 3'()ל'7
 על גס יונס *3ל ל73י 3עשס ע5ס ומגיעת קלית גכגיעס סעופן 5ין )נקועומ ג0ל3ס כיכ"כ,

 ומנזק סספם7 על רק נוס הכועס ם6ין 631סתו, סוס נ5יס מנוגע כעו עענס, סיכסךסעעסס
 ז3מיס וע" ס)נ*כל. וכנגיעת סגעסך ס5כילס עעסס על גגיעס כין יורס ככס סכגיעסי ען0עמילד

~fls
 על*מ עד 7קרbD'D 5 כדרוכת ופרס"י , 7כתי3 0ו5 3תרועס Dan ל6 קדם 37כל סמולו , 3'
 מלס טוסל ייני וכל י ללי7תס נם3יעי סטו3לת מרוך יוס טנולמ ססי6 מעמס סיערי3 , עסרסינני
 עסעל6ו *3ל ונלחמי עז מגע ל5  וירופיל קרננסי עני5ס ע"6 וגיוס יוס, כעכולת סי6סכי
 כתג וכן כפרתה. סתני6 עד קדם 7לענין כחיני נתלותה ע"כ כפלסי עמוסלת Db1" מגעיעי'
 קר5 הע"כ ס"3( )רעם )נטועשת )פי"5 להילך הכמגס סרג וכמג מסוי. 7"ס 3י ל"י בנכוססתום'
 ועחוקל י ונלשת עי תנ6 ל5 סולקים ו5ל כתיג 7ס5 י ליס פקעיך לעמי ק6י ל6 על6מ7ע7

 סו6, כמסיס s~b3 עילת* עלמת זעי קל6 סקי ע"כ 61"כ עקיסי 33י*מ עס"ת סקולכפולים
 יכ"ע b3'Sh1 סעס. 03ער3 ליס קני סו6 כפרס ד3ר גג על qb7 ללעוגו תרוסס, למכילתועורלם
 ל6 7לימ* גג על ו5ף , מרועם נ5כילת כ"5 עמוקתי ול6 יתירס עקר* סו6 עלקת 7ע7קר6
 piD1" ח53י ל* סעק7ם ויל יסייכו ליס 7קעיך לע"י ק6י bS לע"כ כיון תרועס, נ6כילתעיירי

 מליפט 3קכיג6 לקרם ליס ל5פקוקי יורך 5ין וניעת עליך, 6גססיסי ועוקי 7מיק 67יסולקרי
 כע"מ ספרוכמ ען לסכים סקרון נפקוס "ל6 ק7סיס קדם (b~p ל6 סינקופות מנכל 5ף כיוגס

 עקיס וסין ניס"כ. כס"נ רק לסם נכגמ וטין סקיסיס ק7מ ונין סקרם 3ין לכס ספרכםוסנ7ילס
 קים דע"כ תלכלכו סק7סיס כקלם ז'( י"מ )קרח קל5 5ער עקיס עכל , וטתיס ל*כילססס

 ור5"ס לם"' )ע"ס סכסכן משל נערך סקימיס קים 3סס סעזרס וגקר*מ נעזלס, פ"סק7סיס
3סס




