
'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



 יחף18
 מסקופ א3 6על א ופל כטש, DOtDS עקים קר6 יילן 7קר6 ניפט 6שכ י ונר6נשפ( תספרי003
 התסוטר ע"ש דכליס פ"6 כפנו% נפשי לעזלמ לגום פומר על6מ 9Db 60  סר-thS1, מנ5ל6

 שכ"ל נמרופ0, ינע ל6 ססטע6 י לתלופס לואלס 6מי' מגע hS קים ננכל קל6 ללע, וי"ל,לש, מלשי 74 3פטמ 01נס נרשם. ע"ס עומל, כסיס לע1מ SSb יפלפל לעזלמ לגוץ עקורכמולים
 וסרסם עקרך, 04 נמק D7p ישל פלo~tb bWS 6 ורע קים, יעכל טל5 לסמ6 6זסכססי6
 יג( 4י )מקת וכתיג ל( ז' )13 וככלמיי ע4ו הוועדתו לס' 5מר סםלעיס עזנח נמל מלכל5סר
 זקיפים ]וקכ6 כן. qb ההזביל עגם לסלן מס גו, כחותמו עוי יסש טע6 טעה ספקכם %נג6
 [, *(. ע"י )יגעומ ר6יומ סמי געל רגזנ פוסטר נו%וכע יוטכן לס ד( ל'נ )קעור ~S)bל6

 סרייני5 וכאכ י סכיפ כמחם י וכשל כוומיס ימגי' עמוס סי'י( למקס"ע )כ4ם כליל סעת'קסרעג"ס
 מס י)נמידומיו

~wnS 
 מלכיי הףל כשי 6יטער יל* כוומיס ימנע עפוס 7ר"ל כוומי0 סילכמ6

 כשי ייפ eb~1 ולכבורי( עיכ. כל", עמכימי וליכין לרגל יפסייע עסגימ' 7ליכ5 0יכ6 6%סכיי
 עעn~tbS 6 ייליף 7לר"ל פלוגמ6, 3סךל7ינ*

~SD 
S)b~ מאב מגעי ל6 קים פ3כל , קדם qh 

 כתיג יל6 פפוס סכמתן כירך סלqh 6 עליו סלוקין כלס יכל5י דום" סכ6מךי כדרך סל6נמ5כלו
 ירך 6% מיינ 5יט מ%לי 5טל יסכסם עקלם י6זי(למו ואר"י גי( כ"י )כנמסחיס 5כיל30יס

 סרג קוסים WS~3 נזי( לן וילוומ ניס, כמיג %ילס לעת ס6ז0לס מכיס 7יליף ינקר6 כיוןסנ6מן,
 לישי סכמנ גשטש, ספוקיפין פן טמר וסוס חלנ ס6כל  7עע6 נמסכימן ע"ו( )סל %י'נם6גמ
 תיטול ספיג bS 8ע6י עליו וסקסם י ופור 5כמכ כולל 5ימוכ סוי דעוקדסין 3'( כ"י)סכועומ
 ותמס כולל, עתיקת טפי מליס 6101 המלסי כירך סל5 סנפיר עמוס מוסיף ל6יסורעוק7סין
 ו5י יעחם. י נגופים הפילט כמיי דל* כיון יכייף, כררך (qb bSD סו6 נעוק7סין 7מיינעעילומ
 46נ6 יפנועומ ותוגע , 5כילס נדרך 6ל5 סייג הינו D7p עלקכם טע5 י6זסרמ 7לר"יהמריכן
 לפיפל ליכד סו כן 06 , מסמס ל"י וסול כוללי חיתול ליס D'b1 למחן 637 כ57ער שלס,יר"י
 ינענע כיון %יגס, כילך סלqb 8 פעילומ נהסס מימיי3 מוק7סין היסור SD'1 ימלטעפ5
 6פס וסיוג קו7פי סקל טפ6 מסוס חישת מיום עתמ6י גתד6 חיונין מרי 1tSD חלים57ק7ס"
 ליס הדמי כן 06 5כילס, כירך מל6 גיס פ7חיינ SD'1 מל bTw כיעה ו6י ' נפוקיטיןיפועל
 י wob סתרי מיוני מלי סכך עגעס 7נעוקיסין נכיון י %ילס כירך םל6 ניט 7סטול 5יקול'חייך
bSי 6כיל0 כירך ימלט *יוני עטעס ונוסיף %יסוכ 7מוקדסין עעילוס לחמס לעססכיס נוכל 

 %יbS~b 63 5המ, 6כילס הוכל דים ממני' 7סך לקוסימוי פקוס hb'1 נר05 נל5"ס גסונ5עמ
 כידלל כעי,דל"פ

 מלונותי
 ככעס ונריע חיסורי SD 5יסוכ חר"פ לים 6ית גיפ6 י"י( )כריו2ומ

 יכליר כל מסכלו ל6 ליונל r~b ע7מליג י 5כילס כברך סלqb 6 סנמוכס ייסורין נכל7)נמיינ
 תכסיס תוכל תל גגלס, לקרוים סוגל hlk~l ככלה קרוים 5יכ0 לגר כלויס ס5ינס גנלסלנל,
 "'6( מ"י 6קורומ עע6כלומ ני"י לע3"ס )ע" 5כיל0 כירך סל5 סוי 5דס פ6כילמ ונטלוגנחם
 י עעיקכ6 נקלוטס לקלל מ)כ)דעוקי ונקלחס י5יפגמס כגון לגר ר5ויס נס6יג0 6ף לר"מ6"כ
 סלqb 5 על" ע7סייכ מוסיף סוי מעילום 67מס 67יסיי' לופר נוכל ל5 מו r~tDS 5'( ק"מע"ז
 סס, מעיסמו גס כנותלקס ונזם 6כילמן, דרך נטלי סייג וגומר 6מלנ גס 7לל9' 6כילסןכנרך
 י הקילס כדרך סלqb 6 ניס עדעסיינ עוםיף "יסור 0וי 7יסכ"מ ממס, מלעוד* ק5על ל6לעיי
 : עוסיף סיקול כ6ן והין סיו63, סך 3סו 6ימ בפינך גס 5ול0, כוומיס 7ונמגי' ילר"פכיון
 למון על פקועך blk~n מכעיס עלם נפמרון עמק עקום סיס לטי כנדתה. שבעים ופמאה)ה(
 פסתיס סספחצ עפקלי כי  וידענו סלוע, יגר סס נגול ועפנו ספקפר סס עסוק ט3ע וסרטומגיסי
 מם* על סנ6ש גס סספומ( געעל נ5סומ 0ל5נ"ע )כע"מ למס, קן5ין

 סווצליס טיכס ססכיומ
 חרקתן,  דרך וען קרכיס, גס קלגיס ע%כו קרן ותן נרכיס, רגלים ע65כו 3רך לגל ען כימעוגמם
 טלסס רימונם ס6ומ 5לס כיוסטופר

 שכן O'D5D %ן ו ר%6י( לסניה .ע4ו י מעל: עעסקל יו%יס : גסנ"6.
 עתי: מגמש *עיס, סגי יכניס כעו סנחצומ סגי טעמו ויסים ע3וע 7נל מאס יי6ססו5

 מניסי
ק 1 סיעי( סי על כלייצר כמלש פנעס טעעו יסיט 161 פגע ספקמל פסס יוק ססו6 ימכןגס  
 , 0סא סעספל כענין כמליס כך כל עסיס ססס ססגיומ עעקל על סעקו3ייס סעקמל סמוםכל
 כניחתי סנעיס ועע6ט סיכום ולפ"זיסיס , סנעס חי על סנעסיס , 5רנעס חד על 6ר3עמיסנט
 , יו"ש סנעמ ויערס זכר  3יול7מ 0כתוג שקער וכנגד סגועומ, סנעס וסייגו כג7מס שנע חיעל
 פכסתכ ספקלמ נעגור כן לפרס 6עמל5 וים  כהימסי סגע0 תי על ממטעך כקנס כיול7מ5על
 טול וחיככו ק"מ זלומ זלך על ססו6 עי על qb ס3ע ען כגזר ססו5 לרעו ולו סטרסנעיס
 רושן גן יסוייר ל' 5מ י(תלעייש 1SbnD חסו עסתמי לן ולסני פקרך לן ותסגי פנופיפן

bipb0ימףי שסלמס וכו', ופיסל עיפץ למן 6פל פנעיס עע5ס כקניי  יולעג ת0* יטל סנעיס, 5כי 
לפקן



קש ע יבויקרא

 DS יט לכן וישו bSn טגועיס כתיג bS יס6 טנעיס לקרוס וצולני לעקלם 6ס יט יפינהלעב
 לעעויי עקלת ו06ני מטעת, סנע0 6נל טגעיס 4"7 לפקת, 0עקכ6 מיכול כדי ebmtoל0פלינ
 )זיגים רדל ם6עלו דונעמ ל53וכי, פקענאצי

 לי"
 וט' וסייגם ייפ6 נ'ע ר'" תפוגת וכיסס

9Dh~%י65 לנן לעתית 06 ים סטי מא מגס ז5ת עסמונמו סמלעההס עע7ו פולי נגר מש 
 לאת לנו ויין לעקלי 5ס וים קרינן O'DUD לכךי זקוקים onh 6י ל0ן ויפר שמכיסןהתזיל
 על עוקם ומא נפוכאק קרינן מכעיס פסלי מסמסך 141 חסרת 3עטל עקרSD 6 ממהרעעיקר
 סטעח2 סנים ור(א יגר מס טכוע מן יו65ס ימיני( לכן ככמ3מי שכיעס מי על 6ף ויו8דם

 מעונת עגן סגר גן קרוי סגתו שך שנתו. ק )ו( : י דף קג70מן ע" )יהב(.כעכועו
אמס

~bb1 כניסן טלי ס6ס למעסי ופפעס לעת פעם ליום עיום מעימם מכס לו פל6מ עי 
 סכול 3עמיכימ יפו לזונק 91pb פעומי נט' כניסן 3"'י 0נ06 לפנס וסמנך פפומי כנה3יי
 טנ0 3ן וטפתלנס ל"ע(י חומש )משכ ומקס גטעמ גס סני( נן סיסים %ין כי , ממצענכס

 וים ססני(י מוך 1לbpll 6 ממיפם סג0 לו ככלנו 7עסעעח2ו לטענם, פקוס נחכן)6יימיןלע(
 י6סרע(: ערפיען 5יס )5ייכישסלינ,למכנסו

 וגלוע עסוי ט0עמל וטפוסן 0עיק7 עם יפועל ינקות על לכם"פ סוגם ססס פלס טבחת. 3נ(יג
 סכף(נומ, 6סמ 6ל כ6 קסחגי ג'( )ם"6 6על עזם ,  ונפירגס נעעלס סעיקלמן

 וכלוס ' למס פת עכשמ לי(רוימ סכר4כומ 6מת *ל SD91 כקמם פיסים רק לו סוס פיפסס ל"צ6*ן
 0נל אלוט wwb 6ל יסי6ל סימונו נסעם סי' ל"ז( "טעים יעקנ ניח על וככוסחו להיסטסנר
 ימנסלוס כי כשמסיס לק ימיו ל6 כי ממועל 6ל כווכמס ח65 1ל6 כפוי(ס, ססונ סיסיס ככוהםעעסס
 ע? כ"כ תרעעי מסותי פסס 4ז( )6יו3 יאפסו סרול תמם וכן , סופריו נספוק כעגו6ליסרבל
"DbD% לידס, פנס ומקון י(סלול OtW1 תנו6ס וסים תקאי ל6 קצירך שפיס 6ת ספים, סס 
 טס וימס לו, ועפל סענל קליל עס דלוק מסוק פפכלס מכס מל סק5יל מן טניס 3סנססעירת
 גלוע 36ל שנסרת לונן עס ודכדכת 'P1D לס ים ססיכל כעיי סכססי5 לכגונימ עין וסיםהפסת
 מכסן וירכלו ו'( )כילקפן פ%לע פל טסרס פסיפני עקססמ סס ג"כ מענין ועזם , ר()פצועות כמצפוי כסכל מפנס נרוע 6נל סס6ס לנניגא עס דנקומ לס ים 3י% כקבוס לננס אפסיקשעכס,
 סאמ סננע סבין כלוער ממיס עענין פקפסת נעוכ, ספקססמ מסמס cnD ו6ס ש6,כאפסת
 סקיסת 3סולי לסעפים כשדפן וכעין נמנתעי טסים מכימי SID( ל6יזס הסים כפו 610 כק גמ"ענגע

 6נל סטי( כמבינו סו6 6מל מולי סל סמים ססו5 וסניפן ' פחליו סמרמ6ו 6סל 60יס פי5ערמ לווכיועץ
 סססמסת , לעקסחמ סעסת 3ין סססרם חס ילכסן, ועע6ו נמאע תדם נגע רק קמים בינו םונ סםסכטסתן
 ננע פין ועסמסמ לעיל, כענו% מזקס לננס לער06 סטפלס פלוסם לנני( מרבי( טל ננעעין

 נספמ עלעון כמטועו פקפסת טטס לוער ים 16 , )נ6כגעוו6כק( וניט בסיגו מולי להמססמשל0
%החן  ה2תגלO')D)W 0 53 עמם פסגגע פגפגיסן עגופו 053 ו6עי(' ענחון סיס על סכקססת 
 וסוט 6ויסז5סן( )%ששלניגעל נקכ6 חס %עת עין *יזס סתתינק 973ע ~DD7)Dk עוץ עלהדס כסיעני פעעס סיקלי( כעין עקלי( *יזם שיי ענמון לק נ6 כעקלי ו0כגע י גסת סגסל עולעל

 זס פולף( פוסס כסמא 6ןעסי,
~l'bD 

 בהרת. ועע6: תנומו סנ6ס 6פמית ננע לק מקליית נגע
 ער6ס ע6יז0 יסים ינר כ6ן כסיס שסיריי גמם סתמת מנסס 60למ על לרס"פ מנסתו ניולסס
 נל06 ספכוקס סס7נל סז6ת סמגלה2 מתווני נרפס סעכוקס וצינר עליו עכרתי( קפיריי המססיר,"
 סגכ6ס מפעם 6ור וסו6 לשו( )5יו3 נממקיס סו6 נסיר כעו )7ורכסייכעגי( נסיר נקרם 0קפימי כגססעמסת
 י לנכוס כסוס 3סלמ לנגסי 3י(למ כעו סננעיס עבהי גסרמ סס ענין 6101 סקפירייסי 0עכניסעסתך
 כייוע, 1WDD גע5עו סו6 0עול כי עתוכו וגכ05 ניותר לנגל עער5ס 30סל כנוף סעד סס מיפתסייגו
 סלמך נטלו בעור עמוק מנגע ומלטס ונימלתי סננן מסיען ענין וזמו )יולכטיין( 3י(למ יחוילורף(

 פסיכים ענ4 טפסר 6י חס %ל ען עעוקס מעם כפקרס מעול ען עעוק שנע לרנוניתפיסיס
 פס ככון 6ין leDS1 עמוכוי גכ6ס וסננע עליו עכקס סעוכ רק מעור ל6 עטפו ננפל 7טקסעע

 בגנע. וישער )ג( 6מי: וסעכין )7וככסיינוננ( סימורגס כקוי כי )סלעקקען( לסלת ססנועשלגעו
 רגוי על עורס סער פסס לרז"ל הנ"ל ויפר תפס סר6"ס ער3ומינו( )רם"י מכיס מעלפיעור
 כעסעע ימיי ועל רגיס על יוכין ספין מס יסיט ל6 כעס  סנים טפר  פיעוי מקערו עימערות
 על פולס מעורי 16 סור מעי( SD11 לניסי על מורט וסעור טול לי ויפי כעו ספין טעותכל

 נין יס נגול סמלם כי עגלי למון p7plnS כלל b'ep 6יכגי( סוט לוהגם ומעל עכע. , וכו'ימיי
 %ת ויהיו י 5ורמס מ% סדנריס על סונפו סעעיס סעומ כי סקגוןי מעות ונין 0יעייספעום
 פעום כן ל6 פפרעיו, פרע כל SDI סכלל על מסט לשמיל ימכן ולכן עולטיו, 6ים ותכל טלונעין
 D'1Db 7% סל רדוי על יוכו סס לכן רניס, ע6יסיס סיקונן 6סד דגר על טכסמס מעיקרסקינון

מלנוי



 "גייקרא19

 סעלומ סל לטי SD מסוא שער 737 מס סו6 מעין ועזם לריס, *ח7יס סיותס )~ד ל6מלנוי
 ול6 מסעריי Sb קולע כעו מעלס סו6 סלו סימי7 כי 6ממ מערס טוה על ל6 ס65ר()67פ
 מנקוף )נלקיעיס בעלו סגרים נסס לבן. הפך בנגע ויבער )ג( D"D: כ'(י )סופטיסימסי6
 לסיום סכגע מפכו כך ובמר ננגע סחור מסער סיס דעתמלס עיירי 7קר6 למוכית 6לי'( סגומספל
 סמכו לותר לו סיס כן 067 עישוי 6מ ספך ססמיער בסער, ק6י מפך ועלת לועס יאיןלנן,
 על יעכס  יעם 6לו, ינליס י165 סג7ול רננו עפי כי 66עין רל6 מגיס. סער 7עיעוט רניסילמון

 לועל לו סיס ס3י(רמ SD 67י סטיערי על מסך לסון כע"כ r"DbD, 37ווקר6 לנן ספך bSוסערם
 ל6 עקום עכל סמער, על קעי 7וי6י ל3ן, סער גספך וסגם כ"ס בפרוק וכן גק3ס. לסוןססכס
 כידיתך נעיכן סחורות סערות מסני 6ף נו, 5עח ממור ומער ל"ז וכפקוק רייס. לסון נהפכו*על
 טרפזיה אין ועסוק )ד( : ימיי כלסין 5עמ *ער עקוס עגל ע"ג, ענגעיס פ"י נתי"ט עוגלכת"כ
 לו בפסל 6י לנכס נסית ססי6 כיון שלוי סוקטס כי פירוסוי יצעתי ל" רם"י לסון העור.מן
 עכ6ס כל ם6ער נעם עליו מלק וסרענ"ן סלל. ען מעוקר( מונס מנרפס ענוק תר5סו יסיםסל5
 לנכס 60מ  ירידיי סי6 לנכס וסם6ת גנוססי למון "ל6 ס6ת 6ין בערו מסרי סו5, ענוקלנן-
 עונוקס פמסיס ורדוי סרוס לנכס סי6 ומנס נילס, כקרוס לס מני' ל3ן כלוור' מ6מ ודינרוסיט
 ייכעס מער*ס סננוסס ס5ל כעי6ס מוגרסת ס6ת לסון עם *ערו ונפ'כ ננוסס, יקר5וסולעס
 סיגל סו6 עתוק לנן עריס כל ו6ס נרקיע( גנוסיס כסו כרסיס ססס נככניס סר6ומ)כעוין
 מעליס 7ווק6 רנ"ו וכ"כ סל6"ס( עליסס עו71 וכנר ת5י קמים נזם סרתנ"ן דגרי )וימלגספך,
 ועל6יס גיער גזה ונקיי עזם לנגס נסרת ומא גלונן, עז ססו6 ססלג וכן סח)נס, כסור סונזסירלונן
 לעין סווזסיר לובן עעין ססוqb 6 מנסלת מילדת ססי6 הסיכל חי7 )נר5ס 6נל , סעור וזןעמוק
 עעוק סנגע ועל*ס חרבם ינ"ע וכן עמוק. )ור%י' %ין כ6ן יער ע"ז %ליון קרוב רק כסלג עזחיגי
 : כקי67 מיוורס6 לננס תרנס על6יס *ין נעעוק וכקן כמלגין, 111DDi עריק 7עכחם5וחויו

 ננעים עחכמ נכל ענינו ל6 סלאם 35יו נסס כתג ומטול )רס"י(י 6ח7 נ3ימ יחגילגווהסגיר.
 ומי' סכגוע, ק6על )נ7ל6 כנגע עקוס 7עס)נע סגגע וסקגיר 5וער מפקוק וגס בנימיסימגילגי

 מעגלם נקלס סע3ו6ל סלמס צננתי כ7מז.נן ti~DD %ס לרויות סגגע ק3י3ת רוסס לעסומ סמיךסו6
 7קר6י ממגר ומיינו כגעיס 603ל ס"ס יפסס, 06 לר6ומ לו קנינ מעלות פתי ותנים קניניוכל
 *מריו, אלת וינעל 33ימ סכת מיקגרגו רס"י 7עח מקיןונ"ל

 תדל"
 )גי ככסומטיס נעילסי סוזככ

 הסיגל וגס לג"סכגי לכגוח ל)נ5ורע 7עותל 7ננעיס פי"ג 7ענו5ך ועת ונעלי דלתות ויקגורכ"ג(
 5לעת עטוע5ת פי"נ לעלך עסנס נעיין 7לת בנעילת למסגילו ס5ליכיס ונוכלם יינו סעגוגעדנית
 נימו ילתות תסייגי( ול6 773 נו סיסנ nuc, דלת קמיונמ סו* 6ח7 נניס סמגירס 6נלס"ס(,
 פסס, 06 לרקות 5ליכיס סיו ל* נעליס וסכר( סנסיס. פחמי כל כצרך וס3 עוגל לכלפתוחומ
 תמלס סר5וסו סכסן מת ob 67על" לנס סריסם, לפירום לדקדק ים גס יכריס. ומחגרוכמיג
 )עלע3"ס פסס ל6 05 פסס 06 יוצע סטינו לפי גפסיון לטם* יכול חוחו סרוגת *מר כסן5ין
 נס ; ממס 06 עלגו ולידע סר*מוןי סכסן סעסס ברוסס לל5ומ יכול ?מני ס6 ס"7( עט"5פיט
 זס מסוכוגרו מכיו( כגון י טסול לטוע6ס כזקק סל* עד גגעיס ספק גל , ענגעיס פ"ט ססגיגונעס
 ל7עמ k~DD; עמן נייזם יצוע וסין כקלע ונוס 3זס ?130ע ונקוף כגולע על וזפ כגריס נסלתעל

 על וסוס נגעם. נסס ססמניל סחיקר6 רמיעות ונסגיסס סגעמק ולותר לדחוק 5גו 5ריכיססלאם
 ענו*ר סכגעי "ת לוויוי גריך וסין 3פטיון יסמוט עיכיו ערכית לפי רענ"ן סי' נעיגיו 7WDוכנגע
 רציתי כתנ, עוקגל ע5ורע 3ין 5ין נונמגי' 7עגילס לפ"ק 3ח7וסיו סע6ילי וסרג כר5"ס. 7ל6לעמו
 למון, וי65 יפסס 06 עתוכס לרצות כדי 3קיקל6 סללעמ סקפמ ססו6 סחגל נפי' ~o?llbלקלת
 ריענונם 6מ ומחגיר כתיג ע7ל5 רם"י מעל סר5"מ וטעגמ ייסוג. לריכיס ובמגריס סל6.'ם. 7עמוסוך
 ונרעם נמס סחים סגקר6 )נעםיוי ע"פ -olbk 6מ ס)וכגין כעו כי רמ"י, על טעכס זו סאןנ"ל

 בפולסי פסקר D~D  פפלס( )וחכי מפלס ס75ס וגקר6 ער))ומיו, nS,tD ע"ס )נר)נס( נמוך)מנמך
  ללקין פעם לוס וחיוכים ,  נפפידיגיפ( (VD7 בו  ספרונק סכגפ  ס"ט לגפ נטם סייט כקריטכס
 ער6םו סו6 ס5רעת כקוי כי סעגוגע, ס75ס עור ע"כ ססי' י רגליו ועד תרחמו סגנע עור נלי"ג(
 ל6 סענונע על מוזל ע"כ כ"ו( כ"6 )לקונן וסנפיר וינכוס כממין עוויים וכנס רגליו. עד olbסל
 סר*"עי כרעת עליסן מוזר ס?מגר ו6ס נקנס, נלסון מס 3קר6 ע7י3ר וס)נכוס ?ממין כי סגגעיעל

 הנגע. והנה )ה( ט76ס: על ק6י 7ססקגר רס"י (tDT כן על 6ל6 י נקנס נלסון o~laDclסול"ל
 37לי כקפור י ו0170 זרום על ויונס י וססועע לטפסר  נטינו  סנפלייס  נדנריס נ% סיסעלם

 , ל6ס סי* וסכי( 33קר חלום, וסכס סי5וכ, על עועי וסכס הלעיסי ע5לעיס יגחנו וסנסססלוס
 37ור כולל ל3ומ 31)נקועות ; ככום עמי לי נ6 מנס י )*ינעעליעק5י*1( סקרי5ס כעלס531

סעני*ות



כ ינויקרש
 ל%כי ענדים סננו ys), )6יך סנני י 6קט( לער 3ען %ו 063ל, ס% ים: סיס,סתמ6ומ:
 כי , נ7נל סדנר D1b'5W לסוכלת רק מכס .פלס למרם 5ין וו פרסת ונכל י וינד(אוויר
 כעלת )זי0ע!( סני( % גפרטמ וסעתרגמיס סקרי06, 6ל ול6 ומדום לזרחי פקוס כ6ן6ין

 כהה )ו( עקרני: ג6 0נס לך לך במרסס טכת3מי פס ועי' סעלי05, ועטמימיס טועים0קרי5ס
 % ס0יכל למיי מלנ עינר06 מנגע מכסס נין סני מנוע סיחוף חכעיס כונרו כךדשנע.
 מל6 כל , 3תר*ימס עעדס וכמ"כ לסלג וחזרם כמיי ססימס 0עזס ו5מ" י ני05 לקרוססייפם
 עסלג כנון 5מר כנע לעריס ממזר סגגע כסס ורסס 0כמונ מירום כן ו6ס מטי(רסיפסס
1'DSStblk1 66חל ננע לפריס סננע מגסמנית כיון משפר סל6 סי6. פקממת סטי ול 
 ם6ין 0כתונ לפרך סכור סעזס 6ם סדין וסוף עתור. ססו6 וליעי סכמו3 63 כנמחו:יסיריוס
 ו6ס 610. טרור פסס ~bS וכל 0ו6י כעיניו כעופי bih טוע06 מיפן לתריס עעלי00סנוי
Sbcnלצעדך 53 כססי וכמ"כ 0עז0 סכתונ מזכיר ל6 ולעס qbD 05 מכסס פי על kDD .6טת 
 36ל ו סו6 כגע פעד"ן עילס קלוס ועד עסלנ כנון גנעיס עתל*ות 1nbS נתוכסס כססומירום
 עתניאל ז0 כענין כ%. עטע6 3זס ממיון ויין נגע כין וצין נמרפק כ3ל ננעים ונערצותלעעס
 דמסס לרגוס6 כסס ל5סעעל לקרש לו דחס , ניוטת ציני כסס למון ועייין )סר)נכ"ן( כסגיםנמורס
 ליס דשותיך ממס יל6 רנומ6 ל6מעעינן סעזס לוזיר ליס 0וי יותר זס, 1nhD נתקרש עג"דרמוק
 לעזם סי6 ומפנוי נסתנס, ס6ס לדרום )ונ"לן מתעורר ע"ג( מ"5 )נגעש נסיו"ט ו0ר33תקר6.

 37ריס שכיכות ע"מ לעוס, ול5 לפלתטס נגסמכbib 0 עפעינן bS כסס פיכתינ 7סbWD' 6,סל*
 סירופו כסס פלמ ם5ין ויוער ספסט, 73רך רנומינו יעת לקרב מל סינר קומי ולנודלנז0.

 על סיורם כס פתלת עחתעף כסס תלת 36ל דונקעל( י )פוו5ך תמזקס ורמיונ0 ספר6סמולסמ
 י סת7פות מעגינם זרעך יסים כי( 36ותיכס, עטו כס י0נליך( )דערנלייכען, לדבר 0737מ7עומ
 לם3רך כסס 6'ן לרעתי עז0 3ע5פותס, ל0ס געורת סטתוומ ם6ין qb עם ועסין לז0 זססיתדעו
 סעטוקע כי 3'( )6יכס לך 6מו0 עם לך 6יעס ונס ע"ד לם3רך, רעיון 5ין כלותר גי()נמוס
 סכתך כלוער פכמך, נמלם שמריו ושעל ק5ת. ימנמס Sb 0%3'1 דופים שמריס כי נסעעו%רם
 וסט3ע כשלס געכות מוכים סין 36ומיך י 5נומיך כשילו וו6ונדע( 7יינע 6יזט )עלותיך לך סי6ירוסס
 לרעיומ nSmn 6ין עולעיו עמול7ומ %0ומ כשלם ועכומ , תסס לנול7יס סעולי7יס ען חומס0וליכס
 פירוסמ ל75ס לו 630 גחלם כי לסנרך דע*ון 5ין לכן לך מא ירומם סעכמך ולסיוםמעלס.
 סמל'מ נפסחו, על ע3ר נמלם כינוס ' t"'blb עמי"מ טענם ויין 13. מלק ol~nbi 6ין36ומיו
 ייעינ ספח ל3 בסס )ע"פ י(תדעומ ענין כ6ן כסס פלמ 3ע5ווו וז0 סוחף. נחל וסירמוסוסויי"ת
 וקין ל3ן תרסס כולס , וככילם לנן %ער , הסיכל כמיי , כמצג ט0ס טננעיס ערקות ל כיגסס(
 מסער6ס כל לחרי לתר6ס עיכס 6מד עריס וכסיסתגס וחולמסו, מלנגונית חוזק לק היגסססנדל
 כי תפלס, נו ססי0 לעריס 7וונס סו5 סנף ס6לס, מליות מ7' 6מ7 סוSb 6'1 סכסתכ0סיחר
 מוזק נםמנס 3ין 730ל 6ין ומי וחולטתוי סלונן נחוזק רק עענו תו73ל ויינו ל3ן ער6ימו סו6גס

 עססנויים 5מד 37כל , עענו למזק סלונן ונרמס חולמת גסתגס 3ין י עפנו לחלום סלונןוול5ס
 ננע( 7י5 5יזט )05נליך סנגע כעס ומנס קר5. 5ער וע"ז סלננוגית, נענין סמטאות כ6ן יםס5לס
 ו6ף כ5טונ0, 1303ע לס סחיט לער6ס לנגיכומס 3ער5ס סמדפומ לס ים סטננע סב" נשוע b~wכלוער
 לפרדס עס אעיון זו לטגי0 ים olpn עכל ר6מוכ0י 1303ע לס ססי0 עעל5ס טכיס 1303עטכטתנס
 , 3י05 הקלוס לפיס טסית לעריס גמגמתגס (p,tbS' סלנגוגימ נשל גכגקש ומגישן יל6סוג0

 כסות על סיס קל6( תעתעי hS ועזם ננעיס, nlblwl סתורים טגנל0 סלככוכימ ענדל עמסי3זס
 ו0עוו61ס מסט0רס קל6 5תר ר6סונסי לגגע נער6ימ0 זו לנגע 0תיעימ סיס יסייגו י כוסנגע
 לינותינו וננס סעקר6. לטן על 0יטנ עיום3מ סנע"פ סמוכת  דעמ ו3זט hS tcnD 16 כמטססלוי0
oh0וי טמור מסיון 3לי ר6מתס כנסנוע עעס נעיגיו סגגע עע7 מניס סנוע נסוף bS7) כרס'י 

 וכן e~blc1 יוקעי, וסל'ם סלענ"ן כשם לעתו, קומרים ו3ריימומ תמגיהז כפס כי טסידעעע5
 סרפדכן, לדעת וסודם 13 חזר ל3סיף ע"ת רם"י, 7עמ לייסד סרוס סססמ7ל qb חסלן 3קל3ןסל3
 י גגעיס ונרתות ע7' לעטם ער5ימו עסוכסס 7קר5 סגגע כסס וימרס רם"י דעת ליימ3 רו05וסרניו
 blhlnw O'DD 53חמ נער5ימו עעד 06 60 טבור, פסיון *ו תחי' 5ו ל3ן סער 13 ים 6פי'ו6ז
 דעת ספן יסא יפלס 6יך כי יומר, ולסקל למקן ק3ר ע"כ. פפ6, מסס 16 ל3ן מער 13וכולד
 פקולקל, פירוסו ז0 ו3ל5 ער6ומ. D31hW לעיר( ל6 מעלקיו כסס ריגע כתרי נו מעגו*לסקמל6
 פסס ול5 6מ"ז קל6 יוער וחיך טהור, נסמם k~Sh5D oa ער6ומ עד לעפם סו* 7קר6 כססי5י
 ותכיל ול6 סננע כסס רק מגיס נסנוע קר5 סזכיר לחט לן יקסם 1ל6 טע6(. ממס ו6סוטסל
 סכגע עעידמ כי גמסיוןו תלוי ועסרתס טטופ5מס נ7יגס סוים ססגיסס כיון גטגיס,3עוע7

געל6ימס



 ינךיקרא20
 כיגלי סכים*, bS7 עילמה סו6 ממיון 13 יסים bS1 ליסונס כנטנוע סנים 1303ע יוונםנתר6ימס

 , סלופ6יס יהתלו וכן ליגע וקרול העתי יגר סו6 ומעיון מסכל נססקפת סכתני הסרן נקרנןסלנ
 וחיען 6ות זס ,לעוג עלט 1ל6 ללע עטוג ל* כלל מנוי עגלי תעד 6ח7 גפופן סעופםסי(מולס
 י לענישת יסים 06 עכם"כ לתוספם סיסים qb סעסתנס, סמולי 36ל תועוי תקום והין רעליולתימת
 ט, סטי והין עע7ו על 7W1D סכססמולי לוס, יו7ס וממכל עענוי מקוס וים סנרישמ 6וםסו6
 עענו סנע7ר 6ומ סו* ולוס כלל, גו onicS יוכל ול6 נחלם ססטנע לו הננד סכין סורקי(סו6
 , ייעולי כנגז ועותי חזק סטנע הצ7יין סונלמער( סו6 תסחנס כססו6 6נל ויעומ. וינוע סטנעיסכת
 תנוהל ע"כ. ויימסו, ייכמסו סי(ט3ע עענו תקוס ים ולזס ימלס, פעס ימזק פעם עסנר(ו סו5ולזס
 הפן פמית, גו ייני( טל6 סי5  רמויס ילייופ כנריסוכס, DDO טניס  נטנופ פפ דפפירמעזם
 כמם ול6 טניס נסנוט ספע עתילמ קר6 מסתיט לכן סכים*, יל6 תילס6 על לדגר סתרך*זרך
 ולכתן lb)S פכים טים יורם למוקפמ נין לתנרעת נין מנגע תר6ס סטמנומ כי סגגע, כססרק
ohלסתרפיומ  ob סכמונ דינר ול5 דסכיח5, פילוש וסול ל5י bSb ורגיל.  גסוס olnb רנחזיגו 

מרצויי
 טויס וסניסס דסכימ, סכגע לכסס טכסו ולי סנבפ עתידת לסטיומ ילפי דקרי ליסנ.

 ניופד דגם י רנותינו דעמ 1W5D סיקרן  נלשין למנין ים ולרעמי וסעררו.  נפסיון  ולפיטרלסטפן
 טסוך סניגסנוע

 געקגת מסווי  על כלועי ס7עיון על כס ונלמ סיסעם 7כעו ונס. מסיון גל"
 3ני 6ל מקער כס כיסרו כונו )גלייכסייט( סונור ססווי על סיםעם )נ55גוסו ככס)"סנליכקייט(
 מפמומ סל6 כס זס נענין כס סוס כקרר כס סקרם נלסון כס 3תכילמ5 מס עליו 11WbDיסר*לי

 וטעם כטס, עלת 'qttD לרעתי ותגס מנתול, ססווי על יסתם כס tSW7 סרי ע"כ. qtp1n,ול5
 1303ע -מסיס עם 5ל מכיס מנסנוע זו כנע תממווס נגע( 7י6 5יזט )גלייכ3ליי3ענ7 מנגעכסט

 תוכלמיס 6כו 6ין כי סתל*ס, עזות על כסס וזלת למרם ים , יומר לסמ3וכן נעתיק ו6סריטוגט.
 ותחלסמ תכסס פ0י6 מעולמה S~b SD מלומומי ממס סעל6ס 16 סגגע ע5ס על כסס עלםלפרם
 סלוקי( עין כמלג סעזס גסלמ ונפרט נעין, ולטיסומ טומר נומך לונן ער*ס כל כי שרוכסי עץ6מ
 כעסוי סעין סטלנ על 3סגטס וכן סחתם געקוס 3ר6ומו מעין יחלום כחסר , וימכסס עעכוימלס
 כסס 3עלמ כ6ן סתורן 3ע5ס וסוף ווייק( )3לענ7עגד ,3יומר סלכן עריס על סי*עלו וכווו ,כסס

 מערפל 6ל ננס ועמס 6ס 7ותס )3לענ7ענד(. סעין 6ת עכטס ססו5 עי כ"כ עזה סגוססל3גונימ
 7לל"ע %3ס"ר, עול כמנוס וכן סעין. 5מ סיחייך עטי ונסיר 5מ *ור וסוט י"מ( כ')יתרו
 י(עקוים נלסוכס סכוללמ טנכמנ ממורס עעלת ונסו סעין. 5מ ותכייס סיעור *ור qes~3,5ור
 כדי סנגע כייס למון כקן 3חלס נדולס ונכוונס פס, מנעל גתורס ני7יגו סעקונל כל5מ

 ם3מנוע לנגע תלעס סת7עוס סים )יסנליכקייט( סמיתומ לסון tnbc סכווגומי טסי 13לכלול
 שסמווס לס מים )נלייכסייט( סטמוות לסון וססגימ ר*סוגס. סנסנוע סגנע לתריסמגיס

 : )3לעניענ7( סעין 6מ סעכסס 3יומל מלנן כסס געלת כן oa וכולל י עותד וסייגוגתורס,
 מוחפס למון קמר סכל לרס"פ, קמל ונענין סו6 6ך מוקפמ לסון סו* פסס בעור. הנגע פישהולא
 ע5עו עמוומ ס7נל סיתר3ס סוS)b 1DDk 6 תעניגוי ססו6 7נר על סתמ7נק TTnJW סנ6 7נרסו5

 ן )שנעסעען ססס מל יסכון ותרגום , ססתלנס קרס תופם ססיס עמס יותר עקותיי תרחק עכמיוומופק

 ,  צריפון פקופו על כוסף חרס תקוס  וקנין  לקיחמ לסייגו ,5גוו5כקען(
  לסון מפס ענין נעלפו וסוי

 סלומהזי נטני Dtnb1 נמפססי ל5 וסים 33גדו, וממפססו ופגנ, ככור סופם כפו  לגרייפפן(מפיסס
  S~b כ"5 פסס ספונן נפלי לי כמורס ובכס כוסףן מדם רסוס פל רסוסו וסמפסיומ  פסיוןדכיינו
 וכל ססניניוי סעור ג"כ ולקלקל עעקותו לסמפסט וממרמיי לפרקיי ס5רעמ דרך כן כיסכגעיס
 ספירוםו יירגע עור כל 6מ ס*תר *מר רגליו. וער מראשו )יב( : געול לרעת *ינו נמפסטסל6
 לנליו ומוך , מעל תקוס עסו6 לחסו תוך qb1 סגוף חלקי כל 7עסעעו י סנגע סנו סגוף עורכל

 ול6 לגליו עד וכן נכלל, עומסו 6ער לכן וסי גדופן לק טסות יסי' ול6 נכלל, רגליו כפומססס
 י מכסן עיני ער*ס לכל ר6ער סו6. טסור רקועכם נשלו ס5רעמ כלתם על* qb לסורומ , נכללעד
 , סכתן עיגי ער*ס לכל סוקיף לכן י סגוף מלקי כל 7עסעע סגגע עור כל על בישור סו* זסגס

 ע5ר עס 6חת נר6יי' נרקיס ס*יגס סחמליס ניס כגון סכסן עיני לאלפס ס*יגס סגוף חלקילמעט
 ולעפכם למ"כ 7קכ6 מילום6 כ"ס סו5. טסור סקמריס כיס עקומות ס5רעת כסתם נסלע ו6ףסגוף

 6ל6 ט6יכו שמורוי עמסך לכסן מרע ונקט 7קר6 לפירושם סג5רך רם"י p3DT סתיעס וען7נגעיס,
 ומעשות סגיייס 5ת מתכהי( געל סס לשמי בו. יהיה כי ובישר )יח( : לכל 7עלמתימור*
 לחון וסעו7יע סע3סל סו6 סנטר כי סנסולס, סולעת על נסר פעל עס נתו3גו ונסומף)טליים(

 גרזי ע' די )ימלו דלם3ש 3עכילמ* כע"ס לעותי *ו 0גס טונוס ob סגממיומ כחוס סניעימ6מ
 73יוקנין ל*חמכל* 5ימ וכו' עוג7וי למוס כס 37ל 3עסכ5 וקעיטין 7לסיעין חיזו עמחלסין7לזין(

צגי



פא ינויקרא
 ננטל וס5לעס : סעכין עזם נטורך ע"מ ן דייין טרטוטין (lD'b 3ייין 63פין נססוון bnsnns יט376כי
 נע5ולעי פעעיס כעס גמל סם מוזכר לכן יסתיגו, כע"מ 3לס'ל וסרגלו 0760 לוח ת גתועגלם
 0ע3ו6ל לפי ומנס DSDDt), דער )מפינעל 0נפס על06 ססו6 מנטל, על סטנע סכיני אעיווכן

 פכים מס ע6י למי"ז ימכן סטכיסי סל5וף על גיומר עמגלוס סגפסיום סיקוס סנ:גין נזםלעעיין
 , עסען מניס לסטייל כמו ו0גר06 0גנלס 0מי5ון סטם על יולט , וסמוכו 7נר עי2ול5תו כיגלסוננו,

 מסלמס לפי גובס, למס מי3"פ ספגיס לטס י פניעס ונלך נס כ3ו7ר( כעו המגיעי 11re על יוררווכן
 סקל לעיכי 60יס פגיעות 6מ יגיס עספרלוף 0חי5ון כי ס3סניסי ברולס מסולמן על עונםסיס
 עטיית על יורו וסניסס , 5עק ערם עם נעוננו ונעומק 375 סרם השחין. צרבת )כנ( : 0760נכי

 כמניקר( 30ח0 כי לרס"פ 3יניסס סנדל וים 0למיומ, סמיינטומ ע"י 73נר סנעסיס וססלטרטיסהכמליס
 כעו )פעלסלועפמ%ן( 5עק סנקל6 וסי* י5טעק ועי"ז וסתיי3סחמו, סדנל לבות סלוק ס6' מסימניס
 סס)ניעס סי6 מנ5וניק0 ספנית וסקנס עטעקוי סס7יס ען ר4מלניימ סלמס ט'(י )פוסע 5עוקיססייס

 סלעת ע% 630 50עוק עין ע"ז עטייקי וממ"כ עתיינם ססו6 סחוס סעעי כי37ל עלפסולטס
 : )נ*לגע( ו0עכו0 מסחין מוס עחעת געול סכעעס 5עוק ל"ע )געג6לנט( %נ סס סוכםסמעיעומ

 טל6 גין עתוק עומסו ס0י' 3ין סילוק נכמקיס 6ין 3משכ לרנותיכו העור. מן עמק מראהו)"
 סעטונ6 נתק 6ף סעיס 3י7י עעוק cb~n עס לך לוער 6ל6 ננתקי' עעוק ג5על ול5 עעוק,0"
 ער*סו ס0לסון 6ף ולפי"ז עט"ל(. רסיס )ערוננאס בסור. ססו6 076 מנמקו לסו5י6 סעיסי3י7י
 י 6חד עוגכם 6ין ע"נ , גגעיס נסמל וכנעלס סנ5)נל סלמון נענעו סו6 כ6ן סנ6ער סעוכ יוןעעוק
 ססו6 כונו ס7נר ע5ס כסלו6ס ע5עיס ר6יי' ים וזס: סעכוון, סווי על יכרימ כמסון מווי 6יןכי

 וונז0 0עסולני 7370 רולס רק ס7נרי ע5ס רו6ס כסלינו  מכלימי 7)ויוכית ל6יי' וים לפנינו,63עס
 DD1D סכלו 731עיון עקרית, ר5י" סרי נפומ, סיר ע7"ע כסלו06 סייסי על סכלו ג7עיוןסועע
 עמוני( 0131 : טכלימ 7עיוגימ ר6יי' סי6 סנפיחס ק3ת רטיית 0גס , ס)ורמיחו Db כין יםכע"כ
PDSסחעיני ם3טטס ס03רמ ונרמס ע5ס לויס כגעש דנם6ר , ממנמק נגעים 603ל סנ*על ונרים 
 cw) 'DS תנגעי ע5ס ססו5 ז0 על5ט ומכוי ססגי3יוי 0עול עס5ל עסוגס גז0י5 סעול,מעל

 כעו חריוניי עעוק כ"6 עעוק עינגו סנ6ונס 6ף י סק3יניו סעור עם6ל עעוק וז0י6 עעיועל6ימ
 ועעיפו לעינינו, סגל*ס שכע ע5ס על עילס, למון סס יגס %ל, ען עעוק0 ססחעס לעיןסנ7עס
 טיעשער 6יזט מיין )7ער סימרון על סו6 ען ועלס סעול, cb~n ס6ל גמד דעיוגי עעקומ לק*יכט
 סעעלומי נתוק מגורעת ספני( סו6 טוע6מו יקוד סעקונל דלפי נכסקיס 6ענס סויט(. זי56לם
 עין 0עוליקות ספניעיות סלימומ  סנתקייו וסייגו , פתחתיו סעור עקנת כא  "7ס ע"י תסי'סל6
Sbתמרמס ויפולו יירומו סס גס וזממת גזעם עין יעומ כאסר כי לנדלסי סעערומ סכםי מוך ; 
 געור ננירול נסכלו ס6יס סופט גידים, נימקו מל6  ויורב , עעעלותיו סעכומק )נקות כסרו06סני(
 סמעלומ; סלמי נעועק ופיעו ולמניס, סעול מען עע0 טסתעי ז0, ניתוק סמ:עי( ירקנייעל

  סגזק. טגורעמ סקנס על מסכל ספיטמ סכלים, זעיונימ על6ס סו6 סגסק" אונל6ס לפוןולסהז
 סעתכו. עס סוליתו ען ועלם נעועק. ע0ס ססעלומ טלםי וסיעו מעתי, nynD י2ו* , עעוקולחון
  לרפס סעקלIIDS 6 לשיר  מיל  כן  פיפייפספבר(. מזיע 7על מקן סיעף בס9 רפס עלסייטט,)7י6

 עס obnb עעיס. נאי cnD" כ"6 כללי ועוליי עעל0 מעריס ע)נקומ 5ין ס3גתק מסורחןרבופיבו
 לרנוסינו וגס סגזכלמי כוונם על לפרסו 6ין עעוקי ער6סו 6ין מעמיס כערי  וי 3פרסס 6טחזסנ6ער
 כלל, ועורי7 פפלס  ספפקומ  5ין  שבלפן א9 סביבון, סנסעס 50ל ען חעmpn:e  0 ברכס0עטון
 עתטע1yb 6 ומזקן ססר6ם 6ף כי וסותי , 6סר 37ל ל6סעעי' blp 6תיעיד

~bDJ סייגו כגעיסי 
 ש"ז כנעמגי' כגעיסי ס5ר טוע6מ 3סס יס ונסס ססערומ כנסרו 6נל סער, נסג, סיסכל

 ספפ יריע  פיסי' עד עטע5ס 1ל6 נגע קיו" יייי במר פור לרפפ  פריס כל 01גס7גנעיס,
 עעוק ער6סו 6ין לסון t"'DS י ת"ו( )נט"5 פ"י )ער)ננ',ם S~o ען סעס כער06 שסר עעולעעק
 סעעקומ. ער5ס נרכס ססעיקר  סלגפיס,  פפריחז על05 סוס נו סטין ט, י4עכוון ננמקסנ5על
 עמכמת , פמוטו עירי ין% עקר* 67ין ואשיג סכתנ, לנגעים מ"ג 0' לעמריי נעיי לסל"סורציתי
 מנין עזם וכו'. 7קר6 כפסט" עמוקם ל6 5סו3 סער 131 ג3י ועיטו וכו', ס':וליר4 כגסרמלס

 געל על סס מעם k~rS1 לוי  בלמם ול5 כססטי' קר6 כפוקעי סל"ס סר5ס 7גגעיס רפ"יכמישע
 עוכיחין כר"ם 37לי 7עמעעו' לי 1D1b ולט  D"D-  בסייפי  רלי  כפפי"  5וקועתי' סכתי lx~hקלחן
 6וקיס עעוק ער6סו ולמון כפסטי', 6וקיס עיסוק על06ו 6ין לסע רק  פיברייי כלוג( סורסל6
 למשיכו: סל"ס טסמכוין יע65 נ7נריו סיטנ וסעמנוגן קרמי )נגוובס סל"ס מלמון 6יא ס7רסילמי
 יגסירר( נגע, סוס נו l'bD אע"פ כחק סו5 כפליק מזקן 15 סלאם  מברופ אירוח הא* נרק)ל(
 נתק. ורמום ומעיז נגע610

 )סנל'"
 כהוה בהרת )לס( : :6ן לענין ועיי דגגעיס( a"D 3עסנר4

לגזות



 יגויקרא21
 י געעס סוס עקום נכל כסס תלם טפיל רנ"ו וכ"כ כוסס, bSO עז סלפן לונן סחין מירם9ילננוח.
 לכד כסס 6ין כי טמורי עז ו*פ" סגגעי כסס וסני( נסתר נסר עור  5רעמ סל סני נסתכלמסרי
 לסגיך גכחס ס5ין גבע יפיון פעעיס על6ס לפיון פעעיס רפיון כל bSh י4תי5סי כי4יימעל

 t)fft ני5סי קרוס עעל6ס לעער4 גלונן מלוסומ סמן סנסלומ קומן כסוס קול* וכקן טוע6ט,קיטני

 כסומ ומ" ~enDW, 3סרומ זולת סלפיכך מלפגיך, 3סרומ זולת על ל6 ס5חריו לגגומ על סבכייס
 תדרגומ כן גס סלונן נתרפס סים )7וגקעלוויים( מכסס סלונן תעין ס3י(רמ לוכן םיסיסלצנום
 , סתכ6ומ 603ל וכן כמלני 3י5ס כקרוס כגמר כסיד כסלג לונן סים סער*ומ, סקרי נכל כעוסוכומ

 תתין 3ע5עו סלונן יסים י נל3גוגימ ונקי 5ח סיסים פי על qb סנסרוח לונן ממסים 5תרלוס
 יולס גק מלס הוא. בהק )ספל(: ססלג כלוף ל* חל3 סל כלו3ז מהער כבלו כססי סלסלונן
 סטרן נוקק כונו *נגעלעערפ( )ריין 3ס סיקור עד וכתת5ס ס7נר כטגתרוקך סגתורס סי(תרקגוםעל

 ואד פוקס יי4ייגו ותסוקס נוקם ס*לןי מרוק סדוק סטרן, כח כל סמת5ומ יסייגו כ"י()יסעיס
 סמאל סם וסוט 3סק ונקרץ גגע, עין על סוגת 63ע5ע ס"6 וגמומפת לסריס, ע"י ועגוקסעלעס
 ת3חון סעור מטח על לס יפנס וסיס ס3ו סל3גס מלחס ען מנטל וגמלוקן סגתנוקק גניקסתלסין
 ונלוי ענין וסוף סרקם, עלפון רוק וכעעס *ויסלעעיונג( )6יינע pk~3 ל3ןי כחס סם נלעסלמיכך
  עיקלת )נ*סיונגקעילך( לסגוף ל3נונימ סתעגס ט76ס אוף ססו3נמ סחל3יית מסלמס 33075גי

O'DDDSבגדיו למה( מנ"ל: סעורן על  לנן רוסס ונעסה סס ונס5למ סנטר נתור תיוסו טים על 
 ימחלק מל6 כל סקריעסי SDD על תורס קרע זס, סו* לפריעת קריעס 3ין מסנדל ' פרסים.יהיו
 ויקיע כגון סיע 3כח סיתקרע מן סופך, יסר ססחמוד כלי וסבל סכין ע"י סונמחלקיס כגודרסיכל

 למון ולוג י"ג(י )ת"6 נקלע סעז3ח מגס כתו %*ליו סימקלע ומן סנגר, ען טותו וקרעמעלומיו,
 סעיס קלעם bS ויוזכר נסרי ועיני נגדים כגון נמחק 13 כסמופסין לקלעו סגות רך, 7373קריעס
 6יכומ על סגלתו פרס 6נל י 7'( )ילעיס עיכיך כפוך ותקרעי רךי דגר ססטעיס ח"ג(,)יסעיס
 , סעמקרע ס37ר *יכומ כפי כקריעות מפרס ים 3עתכוון סל6 סקריעס 6מ O'DIDD ס*ע"מ ,סקריעס

 כענין , ולקרוע למזור בריך רייס לקרעים נקרע סיסיס וכל 6חי, קרע רק 373ל כעסם סל5ים
 5סמ ס3קריעס 737 וים קרע. יקרע סגקרע חלק וכל t(bu1 )ע"6 חרעיס עמר מניסויקריס
 קריעס מע"י סקריעס זים ID1b ועל מלקיו, וקדור 7370 סרכגת כמי רסס לקלעים ס37ריתחלק
 סור וצלמון וסוס )5ערסלייקען( פרס פעל סוגם 3פ"6י וסונדל ליכין קרעים סרוס נעמו5חמ

 ס6עגמי"ו, ע"ס מרס ות"ס קריעומ, ע"י ס37ר סיססורר רסיס למלקים חלוק וסייגו סבלן,סממוררס
 ס6"6 ן יקרע סל6 ג"כ ככל יסרס ל6 סג"על סכ"ת י כלל נזרך סקריעס למזיז כוללםוי(מריעס
 סימלו וכענין חלקים, לסר3י4 16 לטניס ימקרע 06 3י3ל חמס 6ין 36ל לקרעו,כסעממילין עיי סלגי4 לקרעים ממקרע סו5 סענעו 3י3ל פריעס לסון DD1tD 6ל5 קריעסי 3ל6לפריתם
 כלקרעו ob ליקיק דליך סטין ורגל , כפרתו נמרעו וטס גקלעו נקלעו 06 מ"א( והוטית ל"ג)עכומ
 ושפם ועל : מנ"ל , 3זס 6חריס פירוסיס עוד סס רעע ולסרג חלקיס, ליסר 6ו קלעים לטניסלק

 3עטיפמ מיינ יטיס מפס ועל ב"ו( )ת"ק %6רו וכן יתעטף' כ36יל5 ססס ועל מלגועויעפה.
 עדונקומ ספמותיו מיסים יעטס ספס ועל 7כתינ מלוס נתחילת 91ph ע5ורע סס עוד ויעלוסריס,

 סססל'ן לסיום וירמס ס7נקומי ענין ספס נעלס סנינו 5יך נישול ושיך , סס( ומופ' )עלס"י 3זוזו
 3מולסס ולפעעיס נחחק גסרקמ סי6 לפעוניס 3עלעס וסםי"ן ססליקס, ע6ומיהם מגיסםוססע"ך
 רוהס סחכם עיז מסעיר )וכתו כספך וכן כסע5לימ יונגימ סי"ן עקוונומ נכעס רנומינו ירמולכן
 ססס 37ריס ללנוםך כפסיס ומירוסי חופם לסון ירוסליס 5מ DDDb דרסו *סמא מסערי כי3פ'

 כי4וכס עסערומ עסערומי 5ל6 כמיג ושין עקעלומ קורין 6כו געועיס וכעטתרומ עולס, סלכנסוגו
 ים"נס 6יס גל3 ד*גס טע*לימ, 3סי"ן חרם 3יס קבי חרס ערגליס י"7(' פי ריר( )גפ37רולוי'
 לכס מעמס , מעמירגס ל5ו ו6ס מעסרגס זכימס 06 מעסרכס רנמ , סע*לימ 3טל'ן יסמנסכעו
 ממטס כי נר6סיכסי ו*טעס 3ר5סיכס OW'Dbl סי(י )קועס רעם קרוחס נוסס נסרי עעסרסי6ח7
 לוח נו גככם bb'( שנימס עוגר elb 5ין לך לוער 3םי"ן כמינ ונרכס( )נמלעוי שערומסמו
 מסימם סקריכם תקורם ססי"ן מעל וסגקודס סכמינס, עקורם על כגויומ כ6לס דרסומ וכלמטוס,
  סטמובוס  סטיביט וכל לעסורתי 06 וים לעקר* ob וים ספרי על לכתוב מסמילות עד פסעל

 מסך ע65ע ולוס 3סי"ן(י כמיי כמלו ל7רמס טנמגו 5ל* נקע"ן לסכתנ  ריויוני  D'SbDDנט"ן
 , סע*לימ 3סי"ן ל'( )יחזקאל סיום מסך ו3ממפכמס יוונים, 3מי"ן סלסלו חסך 5ור י o~bnונסמור

 סעפורסי ע"פ גסע"ך מרין ען 3ר 3סי"ן כתיי מריון לסון כל וכן ממוסך, וסוט סטור )נניעמלסון
 סכווגס ל* 06 ססו7)נן, כפי לכמוס סנ3ו*ס עררך 6ין כי סעקרס 6ל 5ל0 סכהיס ליימקוטין
 5גי ותעמס נעיגסי *מם נמינס סליוריס סגי ולחגר נוס סעכוון סגי גיור על ססי5 3מינסלרועו

פועל



כב ינויקרא
 עגולת ו0ו6 יעניכן כפי"ן דרטו0ו סעניןי עז0 סו6 סדנקומ ענין ממס %3למ 7רממס גס כיסוער
 עלת מטפתכי, עות ולעפר עלקומי 37%ק למוכי כווו וסתינקומי טסתק35ות על יורכ, *סרסף

 מסוק )לוטמען( סמסטוף מנועם על סונמ טף טטלם סרם"פ מניטר ולעו עדנק, נגדתסמתני
 *כל ס6ויר D~b Sb סיג3יס פגלי יגר על יגלסחגועע

~hD' כעין נוי ונוגע גום*ו על מעיי 
 כקר6 ופס מקרקע, תעל *ומן עגניסין סחין ופפקל כ50 מטס וכגרירת סקלן על מגמםמנועת
 סו6 מכועסו וכל יייו 6מל לגליו 5ס מעיד סגולר ע"ס מספן( ו5מ 60רכנת )6מ ספן חי0עין
 ע"ם 6רח( )עלי עפימון כמם עין נקרםוכן , *חריסס סרגלים 6מ גוררים 001 1!ג7 גידיועומס
 עלים ם6יכו גימור סופף סו6 וספמיטן ספרן על O'SD1r י"ס נכלל סנחסיס כל כי סליכתו,6ופן
D~hס5רז, ען כלל term כל עדין עמונים נלגניו ועספסף סולן ס0יס פי' ספי וילך ס0ול6ס 
 מכועס ג"כ טסו* 60רן על מעיי נססערס רגליו גולל סיס 5נל לנל ולסכים לגל לעקורסמלן

 ען מעין זס גקכ6 כך ועמוס , סייס כל 9bDn ססלוך מנועמ נסגוי נכסמיס סוה:סילותעמנועות
 עוד ע"ם )רוטסענ7( ערי ע"ע ססס תוקר עפי ו%למ D'DDb, סרגליס נמססוף ססולכיססעכססיס
 י ממיקי( bib מס ם6ין ומקט מוחי לטון ימייי עפי %לס על %"מ לס"י יגעי לזם וקרו3וסנרם"פ,
D")Dבערב, או בינתי או )טה( סספמיס: דנקומ ענין טפס מנלמ לסורן ענו6רמ רנומינו דעת 
 16 מסתי יוק6 ולטו ללויני 3ו 0עונר מסוט סו6 3ערנ סנגר, לפולך ייישולך תמוט סו6נסתי
 גטמי 13 ססגגע 3ג7 ים נגמל, כ3ל כמסנגר גס *גל ס6ליגסי נכלי עמום עדיין מיסכומערג
 על*כת DS' סכל כי נכיס, מסמי וכאמות ונכריס נר5ס, סערג 3גדיס 37קמס ל73, 3ער3 ויםל3ד

 ונל"ע נל"מ ע"7 פ"6 נכעיס )ע" כלעל כעו לערג מתי 3ין ניכר 6ין 3ססתיס יקמצועניותי
 לסעעים כ5ו מעקרונו סח7סיס סתעעו ולמנם סלפכיגוי .ונ"מ נ"נ עקלת גס )נמייסנ ח:זסנליגולס(,

 : סונ6ועמ סעקו3ל סדך )געקעפערט( וערג )גר575ידע( ממי ולפרם וערג סמי נלסון *מרתכוונם
 ירוק, *ער ע7ל* blk~1 ובת"כ( ע"י סי"6 7נגעיס ע%מגי' )רם"י ס3ירוקיס ילוק ירקרק.)מט(
 ומטרו 0%ס ילוק סו6 סילוקים כל ס3ס5טרף סירקומ מוזק פסיס ולספלנס לרגוי ס5ומיותכפל

 טווק כככף *ועל פועכום וכמלעון כסעוס *ותר ל"6 ט3ירוקיס סילוק ו*יזס תגגעיס f)UDכמוספמ6
 כעו )געלנ( סנקר6 כרכוס ונרכס סו6 ירקרק t"tDS נר"ם וע"ס 3עסכ0. סס )סגל"6 7קל מלאסון
 )גלין( ירקרק וסעמרגעיס )געל3ווכט( כרכוס פנים ונר05 ססו5 לע"ר( )ירסיס לירקון סג,ס כלונספכו
 גווכיס כמס לזס כי נינינוי סע5וי נטוות 5יגו סמוקפמc9nbD 6 טווק כגף וער6ס מדויק.יינו

 הוצרו מזמו ר5סו 76עוגי, 3זוסר כוצן )ג~לדגרין( חרון ירקרק 35עס עעעל ךנה!ומיו י%סוגים
 וילעיגו יערו ומעגו יופי, כל כליל סוגים 5נעיס זננו גו5מ וקלס נלוים( (91rbS מכלםכעריס

 רק טמענו טוום לעין כיונו ונו67י לוי ים 35עוניס עיני סקנס ס" מטוום וכחס 6.13 , מזריעפ'
 וסנכיס, מן קלנומ ט"ו( כ"ז )ימוק*ל סנניסי מעוסי במני נקל* סטוום ונ55נו כן כי ילקלק,,3על05
 טוכסין. דמלגועו ומכייס' קופים כ"3( " )ע"6 ומכייסי OD) נ"ע ול"ם )עלם"י טוונץן7מלגועו
 %7וכרחיס וכיון פלוים(, )ווילדער םל3יי5, פיון IrDSD 6'י ק"ג מולין לרם"י דוכיפמ, גסונקלק
 ~עול 6דל' יפליגי ננירול ילעגו ל5 דיגינו, 5%וי ט5ינו עין סו6 סומכות סינור יטווס לואל6גו
 )פ5לענל5טט( תעית סל עלט 15 ענף ססו5 דקל, סל כסול וכן געלנ. סער5סו עוום יסגופן
 פלג לכ"ע וכרב לגעלנ. נוטס כעומס סו5 וכסיינס גרין, גננר6ס סו6 למ כמסוה ,ס ענו5רקינו

 : ככלמי ל6 כ*תלוג סו* ירוק פסס ג'( ירט )נ7ס וגתום' , כסועכום 3(ס סססק סרונכ"ס 'צל מעםע5רעמ
 קורין מכן זס תעגין סגינו ונחורץ סגירות סתרבס 8וגקלק וכן עע*ירי קילון למון מטפורת.)נב(

 )סר3%"ן(, 6מיזכ5 וסדי טי3ותך מקיל b~WD7, 3ג633 כמיזרע מיזרם סעכ6יגיס לקהים53רעימ
 קעת וינע"מ ככונס, יומר גראס רעג"ן ונופממ עמסר5, קגירומ סלפניגו 5וכקלםו3נוסמ6ומ
 ישנית. וככס מח( : רנותינו 373רי לרוב סעווככ עומלט עלוכע כעבין עמלט*י סגירות%עקרת
 לטנול 5ל6 ~ינון סייגו עזם מון ויממוור לינון זו ענפרטס כנוסין סל מלגוס טנילס,לסון
 בת"כ 6ננרו וכן )רם"י(, ויצטנע עמורגעין לטנילס טסן גגדיס כבוקי כל וכן וייטנעי 1malnלכן

 י נס%עניס סכתעיס לסעניר סו* לינון כנוס סרנ"ו וקער לטי(רו. וטמגיס כנעו 6מ ל0כ;גירסר6מוכס
 עסחרלומו  קים ג"כ עמלנן לכד טפסוף ע"י ו3ורימ, ננתר יכונס סלD"Db 6 נעים ,מס לנןוכשנגד

 עפסוף 5ריכיס סיו 67"כ %מפיקי טעעו ואין ע"כ. כנוט, גקל6ו 3ג7יס טנילמ כל לגןועדסונקוי
 סו6 מעגילם סורקת גס 7קר6 ככוס נלסון סכו~יס רנומינו 73עת נ"ל לכן ונג7יס. טנילמנכל
 06 וסדוק, רמיקס עניני סני ססור*תו ירכיתי סנסי"ן כנסי סרס OD עטממף כנם סלם כיזס,

 סעפים כעו לעטם, עעעלס לר7מ לסכרימו סונר 7מיקמ 16 ז0, עס זס ופרדוקס סנג7יס7מיקמ
 7וטק כ"6 3ו מופל חינכו נקרקע עתוק מרין טעוסס סעגלס החופן כ"ג(י )ני5ס סקרקעכו3סמ
 ולקפלם למקגס סכגום 5חר סנג7יס נו סכונסיס )פרעקסע(' עכנס וכן טמחמיו. סננפר מלקי*מ

כראוי



 י עההא28
 על נס סלעי כלטון כ3ם סלם ויולט , קמני( )סגת ז0 עם זס ועסיקט בגנך 3גי טנדמקכלקויי
 יסופפ לכן קיפהי כנט hw~b עכן מנגופו ם"( לחסלט לגליו מ0מ ועלפל כעו טלפים(,עס
 ז'(, )עיכס עההמכו יכניס כעו לפסס, עעעלס לחית לי(כלימו סינר יחיקמ על גס כבסלמון
 סו3 סל מכף 6ת טיכריע 'עד עטי( לסולייו טגנו לקלחיו לעעלס ססו5 זכיות סל סע*נשכף

 נ6פכ סכפיסכי ו"שס נקרקע. פכיו כובס שפרו פעלם פכיו לסריס ספמכייט יעל ,"ז()לאס
 ן מייעיגעיריקקע( ספסר Sb לכעס שפמו רפטו 6ם וסק ר(כ3יטכי, הפו ג3י", ספה cl1i~ns ג'()טיכס
 וכתר גנורא נפיס תני כגום כי כגסי ממרס נ"כ יסנס כנם סנסורס 6לס יריקות מיכיוסכי

 סכומם נירי 06 זס עס זס סנני מלקי רסיקת ע"י נעמס יומי ומלנכים סנגר זוספמספגקיס
 קלים וכליס נגריס ומכס ואלקען(, )וו6סען' אמלנן וזוסע6 ערוף כל עפנו סכימק עד נמליו15
 יכעיס פן לעיס יריו 6ומס סעכליס כס n)ps ורק , עלעעלי( יפיס טניס 0ס לכן 0עיס ע"ממס

 כנום לסע סננייס טגילמ על מונח לכן עע5עס,- עעל0 יעלו פע0 6ותס היוחס כסונסור
 ערו פנל סעיס. תמת % עמס לסולי7ס וס7מיקס סכניסס סמא , 6ונטעלטויכען( ן)5ונעעל7ליקקען

 יכנסיכסו כונם פ6י כונם, nspn mD 6ל ע"י( )סכס7לין כנם עס כנס מלס טעסתפיסללנומינו
 ופל3יכיס פכנסיס מטס עוגומיי(ס, כוגסיס טפס כנסיס מכסי 3ני כנסים פינמס ונילקועל5טי'.

 סקנס. נעם וכענאר כן' עטו כנס עס כנם סורסת סטמתפומ סלסנת סו6 וגלולעוכותיסס.
 סננך טנילמ כ4* י סכני 13ss סכניקס 6יכו סעופ6ס 56ל כגייס כגום גתולס סנ5מר עקום כלוסנר
 כנום מפקועות נכל לתלנס ססטוו סיטככזיס סעמרנמיס סטמ3סו וכעס , מטוע5תו לטמרונפקוס

 : )6וכעערטויכען( י(טניל0 סו6 כמום לסון סטומ6ס סנעקופות s(o על ספו ול6)וו6טפן(
 טכסן ויח 6ם"ז עי6על סכסןי Sb סע5ולע 0ליכמ וסוגן לסלם 6ין הכה!. אל הובא )נ(יך

 סמלו כעו 63101 לפרס כרקס לכן אליו, נ6 ל* ססע5ורע פסעע לעמוס עגון6ל
 וסוג* כין ככס ספקסר, למודיעו 7נריס ס63מ טטעעו 3'( כ"6 )07"6 5לי וס3י6ו יסרבל5מ

 תעריען( 6ינעלנר6כע אלל )עם ורסוקנו ברעתו טי(רמ סת5ורע טססיג לכסן לסוייע 37ריס,ס53מ
 ועסירמו %0ורע מרייק על לסורומ tln~DD 531 לנער סנ5ככיס נינריס למתעסק סעמוסגיפ

 וסו63 י 6ער וסרע"ע ימסו. ~hS סכינן % וסו63 נקפאי ופס מעליוי טופ"תו סקרתנססת7לות
 מחוץ )ח( : לרקומו ללכמ עורס רנ ונלי נכנוי סכינן מלכל לעמכם מון קרונ פקוס 6ל מכסן,6ל

 5ל6 לבימו לככום 91pbD מעם *טלו 50מד , לחסלו ממון ספעינן עניכי' תרי סנכ"6 5פרלאהלו.
 )ננגעיס סעסכ0 ולטון ספט0ז במטפיס תסור לנימו 0וו qbn חתו !ו פסלו ומסכי עצנו, חוןיטב
 לכ6ורס ~DbN הל6 כפירוטוי יורר( סעטס נמטעיט ו6קוכ יפיס טנעת ע3ימו ell)b פ"נ(סין'7
 יסיט מלדגניו סעעסן נמספיפ סקטור וט לעבין ענימו עכויס טס DD" בלטגורס סל"עחגרי
 סעכטו 5סל גדול 7נר על מורס 6סס טס לאשם. )יב( : מעט 5סל ל1tbb 6 לק 6סלעמעעא
 כי סוווכון תפסס וכן עיכר, נ5ומ ויפסעו 6לסשי ס6סיעס מלטון נו, חנ7 סעס ל0יומיממיי3
 טסס בעפל מרומס מממס ופסס גזלות 5טס וסכת געכסיס; החנו, 6טעיס וכן ג*לסיסיונרתם
 טסות סי על qb עעילות 6סס 5כל גויל, 6סס וכן ODb, קרבכומס יקר* סעזי7 על 6ףנגריס
 כעפר ט 6מס לסיומו יממיינ מגדול סחטך כי 6ססי סקרנן יקר6 ס' נקרסי ססו6 3ענורהזוגג,
 קלגנו יקרס 3ר(, מפס כנר סו6 וסכר( כפת מסול ססע5ולע נערור ספ5ורע ונעגין פעילס,יקרע
 ת"6 ידו. נזק )יז( ויקלף(: D"D )רפ3"ן 03 סעס סו6 *סל ס5טפס פן עליו סיגין 5טססל*טון
 6ליוןי נסן טס מבגס יגריע וכן כ', כ'ש מ5ו0 3מרסמ 3סן עלס 5ונקלם מרגם וכן י7יס,לליון

 ו3סזקס גמסילות יומר טריימו ש"כ יסים כן וכח נ0זקי( יותר י3ל 6ל יגל סיתיגק מס כלכי
 : )רט'ס( סיינוק מתק כערך כעעע ספרי7ס ספק עלך סיסים עד סדיקות 6ל ספכריט כחכם5ל
 Dh , ייו מעיז ע6סר ייון מסיג 5סר נפרסם, כמונים לסוכות מלמ6 ידו. תשיג אשר את)לא(
 קלנכומיו ססכי5 קורס Ynb1  מקולע כטסי' עמסלט יזו מסיג 6טר עלע7 יזו מסיג 6טר , ייו מטיב5ער
 קלגנותיו כמקות ידו סססינ0 ייו, מסיג 6סל עק5מ ירוי תטינ ע5סל ומעגי. סעטיל מיינומעגיי
 סעטילי קלנכחחיו ני(נ6מ ו5ט'ע עני סל ~עמו ינמעמ כעס, ידו מסיג 5סל 5מ מעכי.ולמ"ע
 מדגל ס3סכיסס לעוני סגפל גפי כלטוסו וסטכי מלתמון כפסוק לסלן 3קלבן 0ל3 וטפל , כת"ככ"ס

 , 37ל סוס ס53מ קורס סמיו3 6מל כססעני זחי עפלו לוט , עגי קלכן טסס יונס 3ני 315תוליס

 יכטוסו סמפוטי וממסוק מוריס. 3' י3י* ומעולס סמט5מ ממת סלמס, סניה 5מר כטסעני qbוסי
 6ת  ויפר עסיי' קכ3ן ט0ס ונעורס 03ע5מ פלנל טסו6 למי עכיי סיומו 6סל 3עוטל טגפלגפי

שפר



כג ידויקרא
 60מי 6מ  יויו מסע56ל

 סוnbun 6 ס6מDb 7 נסני6ו תסיג ם6טר לוזיר 630 ולז"6 חט6מ,
 ' טסעסיר עני על מליטי קב* לקוקונו 60 וליעמי עכ"ד. עניי סי ז0 סקודס סיום עם יני*6סר
 נגוייס 371ריסס לרנות, סו* Db יעלת עקועות נטפל כע6ערס tDb1' לסו, יילעו סו6 5תעעלת
 לרס"פ עמתעף נקר( 6ת6 קים, עלנגומ )ו6מ6 סני6ס טסול6תו bnb עלס כי סלגזוןי יפויעל

 טכתמנר וטנור עס סבכינו 63וי ונימו 5ים יעקנ 6מ כעו וישתחנלומ, ס5טלסומ סייור5מו 5מעעלת
 כי (1DWWh~PDyb) סבליו סגנול עס וכתקבל כמחנל סו* מכס ניקמו וסעסליס יפקנ, עסתמקסר
 דמועו סגינם פעל על מונס 63 מעל סנטל)נמ, הנעורס סני6ס על סרוג על יו'ו0 6ת6לסת

 וננס גבסי גתו וכחל כעו נפלעס, סנלמי טגי6ס SD נס לפעעיס וכזוררי סוכליו ננול bbסתכועס
 סםיג כמכלר סגי5ס סילעת על עורס bnb_on 5ענס מ5עעעני( נגי"ס עמוק  דימיינו ג5ועסו
 *מר ומנת עס למון 0סםלעס על סיפול עערמק סני5ס על סרונ על ועוכס SbD'1, סגנון 6מסנ6
 רסוק לננו מס" 6סל ס', לך 6מ6כו סנט מסעניסי יבמיו יזמר(, זסנ עלפת כעו רסוק,ססי'
 רס"מ. נ7נלי עיי' )6גגעקיעעען( עערמק סנ6ומ וקחורומ קפק:וס על ס6טכנזי לשעל וכןעעך,
 י לשמור סדומיות סגייו )5וקונשט( מזען ני6ת SD נ5ע5עימו ויו נתוקסמ 6ת ,גלת ימעםולוס
 עלת יסים 7לרנומיגו *וער 6גי 6ת6 נעלס 6מ עלם לססתממומ מגס לעמיל. י(נ6 יגרכלועל
 דגל, על סעתלנר( תוספת גל כי ייק"עעענלעס(י איין  וסמוספמ 0רנוי על , 7נר למס גס5מ
 סכרין תוססת על גס סיול0 נו6 לסלם 7וונס סעיקלי. סדנל עס ולסתח3ל להתעלף 63 סו6מנס

 לגומינו יסנטו י ומלבוי מתוספת גס סולקתו 6ת תעלת ולסיות 6'(. )פגי DDD סנ406ינקיעעען)(
 5על "5ת על נען 7לסו ומס נ6. לינות כלועי 6תי לתמויי לשתויי, לסון סרנוי S,DD עללואל
 ננייור ע"ס עס עת*מדיס וסדנריס סוגו. וכמרנס ככתיו שכחוטפו ססעטיר עני ונל ייו"מסע
 גקל"ות נקילומ סקועומ 36כיס ל6נגיס, ת6ל סו6 יטקערורות. )לז( ע"ס: 3ג:ולמךי 6מעכרי(

 ועלס ננגין, סקועס ספנן סיות על יורם פקע ערס, ופן שקע ען עורכ3מ ויתעלססקעלולומי
 )משליס 03 מיסוי על ערו ערו כעו עקנינהמיסי מעיט כסיק5ו מקיר ען לחסו גו6מטר לממךיורי(
 *נניס גגעיסי טוע6ת לענין לסיות 5ריכיס סס כן כי כ"ך(' )ש"ס 60רון 5ת ויערו וכעוקלש(
 63ילין נימ6 סקוע סקערורימ רגם כויקל19Dh 6 06 וככועס , טיט ע" ננגין סחוסנותלוסיס
 )פ' עמנינ יקטיע מנית ו*מ וגו' ס*נניס 6ת וחללו ס3עגיןי 0כמוניס הילטון סנר6ס וכעז ,לווטים

 %ן טימן ותערס מחר ועכסיו טיט ע"י נקיר טטקעוס מלוסיס 36כיס על סעד3ר סרי ווף6(,ע'
 סל קיר 36לסקיר,

~SD 
 5ין ם3קיל עמר 16 סקיר פכי על ספן קורומ 16 נר*סימ יעי עטממ

 DS' כי סליתי נקירומ תנגע ומגט סכגע *ת וכיס סו6, כך טכמונ ומי' 3סןי עעמ6יןסגגעיס
 3כ% וסכל 041( ל"ד )פ' 33ית לי גריס כנגע *מוזמכס, T~b 3נימ נגע וגתתי קשםטלוועלס
 ט0גגע עתם פל כעפרו, נין נעייו נין נ*נגיו נין סנית נקרקע *ו נקביס 16 וקיל סגר*סנין
 16 ירקרקות סקערורות נקיל כטיריס 6ל6 טנקיר עס נכל ל6 וקף סטיתי ונכךרומ כסיותקריך

,mnlnlbושנן סנית. 6ת יסגיל "( *יעיעומ 16 ירקרקומ עקלתן סיסיו נקירות סקועיס שגיס 
 ן כ"ז( )יגריס טלעות os)3b ' כ"ט( )סריסית מ"ר עפ"י גיולס ו360ן כעו נקנס 11DS סעקר6נכל

 סללו ס*3גיס עריס הקיר. מן שפל ומראיהן : כ'( )סעומ גזית lanb תגנסל6
 טנסי

 סמל מנגע
 onb1 ם3ילוקין ילוק ספי' *7ונ7עומ 16 ילקלקומ מיען כתן מטרי קמם מעקל* *3ל ; מקילען

 מקירי ען ספל טכסיסן טיסים ל0מכומ יורך ועם מפלות, כשעין סללו סער6ומ ספק ,.3לי יס753אש
 טיסיס 6ער ול6 סללו טענים סגי ג"כ נמן מסלי ט3"דועיס D17b ול6 מ3ירוקין ירוק "יגו סמל 6יגו06

 ג"כ לסיות מכיי 3כמו3 זס bD'1 וילעס סז0י סתנ6י וכלו ל6 שכמיס נעסגיהמ גס , סנגר יען ספלעל"יסן
 מר6יסן יסיר עולס סל כעגסגו טל6 ס3ימ נ36ני נ0יומן טללו סעל6ומ סממי סו* מפול 6ל6 , סקיל עןספל
 יל5 ננגעיס עתעע"ין אינס טסנגייס לפי 33ג7יס, ול6  33סיס כן לוער וסירך סקיר, עןספל
 , מעיך 0גגע eb~n נסן נזכר ולכן טעש נידי נין הדס ניצי גין 5נועיס ל6 לבגים ופסתיס5ער
 נמות[ת6 מסגינו כעו טניס נירי 5נועש 3ין 076 נידי 5נועש נין נגגעיס ונטע*ין סנמיס*בל

 יוכר *יך ומקער קלוי עער*ות ג6חמ 35וע טסנימ ופעעיס פי"7(י "ע ו") כענשוגיגכומ
 פי' ורם"י סקיר. ען ספל ונרקיסן מעיד ימיו סגגע ס03ן סס36גים סכמו3 סו7יע לכןסנגע,

 נעסגס כי מיעס חס מחולומי פי' מקעלולחש סל7"ק *על וכן סעל6ותי ען 6מ7 עיןטקעלולומ
 ונפקיון, ונ5ךע7ס הירקרק ושיעגין ו3טלסס ס3ועהם נטלסס עיטעיין סנמיס ח'( מע פגעיטסגינו

 )פרסם 6דפ7ס *ו ירקרק סכגע וסיס bSb ג'נפר ל6 נגדים 3גגעי גט כלוטי סכרי ל6ועמקערולומ
 ו3"7ע7ס נילקלק עיטע6ין סנגייס ז'( עטגס )טס ססג0 וכפו 13, עעול3 6מל 35ע 1% מ"ט(ח"נ

 למן מרלף ו6ס סנילוקין נילקלק עיע6ין סנגייס ד'( "י6 פרק )גגעיס מנעו יעילו3ססית
  גס  קריך  33תיס מסער oh סנירוקין, ירק 16 ט3*7ועיס 76וס עוד יסים ל*  ססחלומפל*ס

לסמלומ



 'רריקרא28
 טקערולות 05 ועה גטמיסן, סע7ס סטוס ועטנתיגו נ3מיט, זס 7ין לסגומ לו סיסלטחרות
 עעורכ טמלחם bSb נס"ע מל6ס 5יכס ו6ס ננגינסי קעוכות ירקרקומ סקערורומ לעס כפ"ע,על6ס
 סיס י*יס( סוו%6ליך י7ער גריןי )סו64רלליך סלוע* סי6ער כעו עכיכו ויסיס נ6יעיס 15נירקרק
 סנלנן כפקוק וכעו.סכמוג סע3לי לסון  ירך סכן סקערורומ DIW7D7b 16 ירקלקהן לססך לסיותר6וי
 לכל חת 075 ו6ץ לעיר חון 6תסן 3ת"כ 5ערו 4עיר. מחוץ )ט( )כמו(: 76עיעת לנגס3י4רמ
 פס6נניס יונן bSwn סי5 ?תכף( עלס 5מסן ע"כ* נל73, חועט סעוקמות לעיירות מוז bSbעיל

 סעוקפוו2 יסר*ל עיילומ כל קיס סיסוסע %ורעי 6יס לעעט 63 5ערו ולזס יוםלכו,סכחל5ש
 ונעגולע ניעיוי מועס DIDpln ט*ינן סעיילומ קדם S~b bS יטל6ל, עמכי( ק7וס1ת לסס וכתןמווצס
 3ק7וסמ סכק7סו מועס עיירומ ולזס יטר6ל, לעחגס תון גיס ו7רסען י לעמנס עמון Sb קר55על
 עקהטומ חועס 'סעוקפות עיירומ פ"ק( כליס )נעק' מנן וסכי עססי לסולי6ו לריך יסר6לעחנס
 נ6 י6תטן %ן 6על k~tS1 סעגולעיסי 6מ עמוכן ספטלחין סועס( עוקמחם סנלתי )עעיילותעעכס
 נ6גגש לק כי סועס, עוקפות סגלתי לעיירות גס 6ומן סעסלמין כ6ער סל6 סעלורע,לעעע

 עגולע נ%ס 36ל , יסוטע עיע4מ עוקסומ ס3לסי 6סילו 7עמעעומו לעיל ונמון Sh כ6ערסעכוגעחם
 כמנ וכן loab' קלנן 3על עכ"7 יסר5ל, נעמנס ססט מוווס סעוקפות עעיירומ 5ל6 עטולמ5יגו
 סעוקסות מעיילומ blh עסתלמ סע5ורע ס6ין סס 3רטגורס סר"ע ו3פ" 7כליס, נפ"ק טססל"ס
 ע5ולעיס סיו %טש ו*רנעס ז'( )ע"3 פפורס עקל6 ע5י קסס 5עכס ; 3"נ יסוסע עיעותחוערי
 נ3נמס hS טועלין עיל סל6 טס(, לם"י )כע"ס עוטנו לעמגס מחון יס3 3יי עטעס ססעריפתח
 כני4 05ל סעיל סס ויקר5 סעיל 6ת וינן ט"ז( )ע"6 סכתונ עע7ות יסר6ל, עלך עערי יתיעד
 טסוחיף עפני לעלכוס עעלי זכס מס עסכי ק"3( )קגסדלין ו5ערל סומרון, ססר 75וני טערע"ט
 ל5 יסוסע 6מל רג זען ע7 נגויס סיתי( סל6 וכיון וגו'. ססר 5מ וינן טנ5ער ab3~ 5ח7כרך
 סתלגס נמרגועו טס סעמרנס סגס זס טווטעס ו5פסל ן לעיר חון סלומ סע5ורעיס לריכיססיו
 סני( baP* כרכ6, ית. %31 סעיר 6מ וינן וכן 7לטוערוןי כלכ6 ית וזנן סוונלון סטל 6תויקן
 ל( )עגילס ס5ערו כעין , יומר מיקגס ססוbih 6 כרך לפניס גס ססימס י כרכ6 ססר )נלוממרגס

 )ול5ימי תמנל6; כלכ6 תינ"ע סעסמימ סל כ"ס( )נ"6 ירתיס עיי tD~D סמרמיס, וגי6 ו6וגו3לוי
 עוסר"ע סג6וןל76ע"ו

~atb 
 י(מ'ע לטת ו3*עמ שיז(. ססמעורר דכליס די'נ לעסגס 3מוקסומיו

 מוסנ לו סיסיס ס%ולע 7ין עט"5( )פיו"ד סרע3"ס וכ"כ מועס סעוקסומ עיילות סג"לוסעסנס
 וכ"כ 3ל3י, 63"י חאס סעוקסומ גע"רוס זס וינר ונוס3ו לעטנס עחון ס%ער לעיר, מוןל173

 יעכל סדנליס ועסעעומ 3"ני יסוטע עיעומ עכין סוחיסו ולי סי"ג( סנמילס נגית )מיזסלע3"ס
 וטס 3"ג, יסוטע עיעומ סועס עוקפות טייגן qb עסמלחש סעלורעיס חועס סעוקסומעיירומ
b'tb6ססניג סעוח טיקלוף כן נ7לם נת"כ סנגעי סני3ות סבינ. )מא( : כפסט" דוולכיס קר 
 ענית 5י ענימ, מ"ל וענמון )נ3פניס יכול יקליע סנימ ו6מ נת"כ bwb סני )רם"י( סננע6נכי
 סנית ו6ס 7עלסון עיכ. לעעי פנינ bSh 6ערתי bS ק3ינ ת"ל סקירומ וען סקלקע מןיכע

 טגס DD'n ק3ינ ועלטת ע3סכיסי 6ל6 ט6יגו עבימ. 6על לכן וענסון פנסניס סנית כלמטמע
 עפר ו*ערו 3מוסמת6 יל3כ"י ע4' דפ4גי רננן 7עמ וסי6 סנגע, שנינ blb יקליע ל6ענפניס
 ו6ת למלם 5ין לסי"ז ל5"ס( ועי' lx~b' נקר3ן סרכ )כ"כ סנימ. למוך וגר5ס למנרמס 5נןסנין
 מטעעומו דעלים6 , זס 5מ זט קוסריס סעקל5 ד3לי 57"כ )סויז( ס7ירס עקוס ס3גין עלסנימ
 מלי5מ ייי על 3כומל סגעסס סחלל מילוסו סנית ו5ת hSb סנגעי ס3ינות רק ועפיפ6 סנימ,כל

 טעגיע עד 5רכו כל יקליע ל6 מלל וע6ומו יקליען סמלל 5ומו כלוער , יקליע סנימ ו6מ ו5על13
 כלועל סנינ, ו6על עבימז 6על זס על פניעס, ס3ית Sb ספונס חלק 6ומו כ"6 מ%טי ס3יחלענר
 , למ3לתי( 36ן ט3ין סטימ וסייגו סעכוגעי ל36ן עסנג מסיס עס כל קני3, יקליע ספני)ני סמלל5ומו

 5ומו לק לחנרמס, *3ן סנין סטיח ען לקלוגנ ייין ס5ין סנימ, למוך ונר5ס לועל רגומינווסוסיפו
 סעקר6 לטון יסוג סו6 סכי נמכיעיותו. עענו  ונתתר טגעלס עס bS סנית, מוך עעכו סנל6ססעעט
DDTSטכתני ע5לעמ( )סע"ו לסלפניס ול6יתי 6סרן. נקלנן סרכ טפירטס מס לסי גת"כ לנותיכו 
 ני5ר bS ע"כ. סנימי כל 6ת וטמ לעיל )נחון 6ל כעפר ועקלס טגגע טני(ן ס6נכיס 6ממולן

 קולף זס לסני בס ססזכיר )כעו סגגע, עקנינ רק 06 סגימ עכל 06 עקלסי עעס כ6ןסלענ"ס
 qS1p 6חת ופעס י(נגע, מקוס qi1p 5סת מעס 5ער ינגעיס 7פי"ג לעסגס וגפירוסו סגנע.עקוס

ס3ית



כד ה8הקרא
 ,ולסיעי יל6ססנים(

 ט6ם סניף, כל 6ם ועת סעחייס כתו מכימי כל Dh טעק05 ט7עמו י)ימני'
 סעוס, סימל )פ"ז *עגם טסק05י 3עקוס bSb חיני( טסטיח0 כלוי 6ת יעית לעס כלו עק5סחינו
 כמוחסת6 וכייזמי 0ננע. ג5כיbSb 3 קונם טווינו סענו6ל סמ"ר 37רי מפך סכע3"ס 1737 י0יו*יך

 רני , עעו קולף סח שנית לסוך ונלעס לחנכמס 6נן סגין עמר סכי. ססס ו6ית6 משו7נגעיס
 6יל3נן סוטיך מל6 עטעע 0נ*מ, עקילום qb ריגר"י 6על "bST ול'ל ע"כ. 1"נינ, עניתיסייע ספית כ) את סנ6על mD15b טפם סעעל 6מ נתל סיס ס3ימ עקלקע qb *הצל יסקס גרנייוסי
 עעו, קולף חכן כתעלי ל(םש רייק 01כי לקלוף, יעיך קבל לצגן גס נקירות *3ל עקרקעילק

 פלוגסייסו עיקר ויפיס לסכרו. 6גן סנין עם נס עעו קולף ס3ימ עקירומ סק1)ף עי: עםכלועל
 פל עופ3 סניה דלר3נן קני3, נעלס ולצנןיכינליי

~DDk1 
 וכל ר%4נתעחי ס35ניס קגי3 נקוער

 לקכותו ימכן hS עמסת מסיס שכית קרקעימ לספוקי סננע, 6מ סעפנ3יס מס ocI סנימקילוס
 6ל6 מעלמי ל5 וכמפעלו מכי' לפרם ים יוה"כ 7נרי גס ולפיס blp1~ רים6 ר'י3ל" מעסיקלכן שכלקי קרקעיתו qh אומאס מגחל) עס וכל י ס3ימ על ונוקב קגי3 עלס ,ללינל"י סגגע.ק3י3
 חניה bib נכלל, גהקעימו ונס סנימ, על עותנ יקנינ  עיליגכ"י )לפוקי 'כוונסס )כנעיס3י3
 כעו br9S, עעם פוס 7ת"כ זו וקיפל סקילתי. וסייגו סננע "מ טעת3ג k~D כ3 סג1ג ע)עוקב
 וסיעו ויהרסו מפחתת, דסיעו ס5חד זעעפפיכן עגימי מ"ל ושגחון ע3פגיס יכול קערוז3ריס6
 כי ס*יעסי 3חיונ נטמר סקילום 7סייכו וסחתי , מקרקע ען לסייגו 0*ח7 רק עעננע תינווגף קניי מהל סנךלומ וען 0קלקע ען יכול כטלטלו 3קימ6 כעי סכי סק5יע0י שחיוב נם6לשמנקצי

 , סקירות לסקסך לריך לי4מוקפמ6 3ין ליומים 3ין לפירו סקלקע ל5 0נגפ ק3עוס נקכ6יסרפס
 עש0 כ)) )כן (tfD סרע3"ס ומקק סקלקעי 6ף ולרעליי )6נן, 6נן גין תוסיפו 7רגנן6ל6
 מי ע3 טסקהס. נעקום רק הלננס טסעיתס עונן ועעיל6 מנימי כ) 6מ נעת אייס כפחד,ועח

 עקויומ כ3לו3 3ים ירטון ספטוכ, עעפעעהםו סיקרן Vns )ס~ש צריכים %ו 6ין סלקניסז3ליס
 0ניפ עמל יקלף ע3ימ יקטיע שניס ו6ם סכתנ נ"6 עירונין לס"י ע" וקירוסיו. כהז)יו 7ילי4ניס
 עי4 ע) לסורוס ולסליי 6תל נווול בקסתו סעקל6 טיכס ונו'. ואחרי וגוי אחר )סג( סקור:קניה

 כגת טלימי, טנססנר לסטיון טי4יתרן 3ין סכי, 3י(קנר סססיון *חל וו(עיחס סק5יעס 0ח)עםסיימי( טן ענעי נכ) סו6 )נימ, נתעס %רין ופיחס הכיעס ח)י5י( 6חל תוזל יכססגגע לנתויכומלעיונו
 ועיסוי, וליעם חלי5ס 6חל סתוזל ננגע bib נמאס "ין 7לעו)ס לעיניו, סגגע עעי וסג"טנר6טון

 סג0 רקבון, עססגר עומלנת סיבתית נין ל6סון )סיגנל ססעון סני 3ספגר ספליכן טי(ימ0נין
 י(עוס)נ 6מר ע) ו6מ7 סקעוך 6חל SD עמס ט6ח7 וחסלי, 6תל ליסגי, מרי סגך נ6ו ע"ז)סורוס
 ינכולס ייענו י(עופלנ, ע) ו63סן ססעוך ע) ע0ס 7063 סעגה5 כמגילם לכן tt)"nbDטניס אתי 6ח9 סטין סט, *חי כ7נל סאתן וסעיחס וסק5יעס מהחליא ולסיום 3'(, סעאי נ'י)ע"
 059 מלידס 6חל 3נימ סמאל נגע כ) )רז"ל הנגע. פישע )מד( : )עופ)ג קעוך 3"ן פיקוק*ין

 עקועו כין טפין מירטשי ולכן פטם; 6על וקרץ מנימי נתי5מ צריך פסיון ט פקין 5ע'מושימס
 פסס ויונס יבכיין 631 וקל6 סגנע, יט31 וטס עס עחו3ל מביס *מ וגסן hSb צוי עקר*ט)

 סעקל6ומ 6מ נחסוך 6יך 0רעג'ין 5עק וכגל 63ולהי )עלס"י עעו סכסקוק 3נימ ונאוכל 6תלעקועו
3קכיג6

 מכינ;"
 פנסם לסון 33איר וסמום קיר היסיכו , 6תל נעקוס ולקלעו עעקועו הומו )עקור

 עקועו על נוסף חים עקום )קיחמ 6101 , )5וכעף(עען( שסמרני( קתס תומק גוסי עמסיומר עקועיי עושק עכסיו ממוסם , עטו עסעמ ס7נל ורפוי מוקממ סו6 פסיון 11DS כ) ג!י ונשל ;כ6ן
 6ענס טענים, מעול ג"כ Sp5p51 עעקועו ל0מפטט מחריף ס*רקיי ס5רעמ כפרדי(ריטון

 ורגוי מוקסם לענין מסיון )מון ל63ל עקוס 6ין  ח7סהם, הנכיס ע) ח7ט (Da עע5י*מ טע7נרדילן נקר"
 )עגין גס סיטעס יסף כסלה )ווי7ערי(*)ען( וסתזרס ססכפלס )ענין תוחסמ לסון כא עכשויעקעמ
 וסכתו סי, כל 6ם לסכום עוד  יוסיף ול6 כעו 5סי יס סיים  וסכסוס4 מנוקף סיי:יס נועןזס

 וכמילמ סזרי4 לטון כלס י ייו טניס 0' יותיף סטנים חזלמ עליו, טוב יתפס ו)* סכיסי.סזרמ
 , פקק מכנר יסר עוד סינר סעסכמ על ,qp לטון יסעס ו)פעעיס וסגסוקף, כרוחף טטוסס37ר
 ענין סיס טל6 *)יו, )דגל עוד ויוסף כעו )45יעפ6סלען(י סעמוקף ע7נל עסוג0 סכסוקףוסרגל

 יסתקס וסייגו 6תכסי ליקרר( ויקפמי 75יקיסי *ללעיס YDbI תתסיס 6על סגסתלם טווס,ס7נוריס
 סטחדר( מעגינו זס תוקממ ועקצץ ס'; קיל 6מ )סעוע הנתנו יוסעיס 06 י )אסונים טויסעלמי

 , טנסשו השנניס עס לו סלך חלף סל6סון ססגגע qb כי , 7ילן b9p1 פסס ע)מ ייוכ5רוסי(עסכס
 י(עטכמ סו6 סמעס עוד וסמילוומו חולש, תוספם מא ח7ט, גגע עמס גי ספ6ס סנימ ע%ע"ע
 סיס ס0ל*טון , תרעומו י(ל6טון ענגע עסונ0 0א סחוס ססננע qb1 , מנית ע% מפעינוענין

 תוקפת מא , ס3ימ ע% ע"ע י גליקין כסכי רק *יגו ויוחרם , גליצריןכסלטם
~grp 

 ויכפיל , וסעסכס
"עי



 ידךיקרא24
 וסרח לטון וכן מזרי ל6 עכיגו פסס bS ומנס ע"מ נמחוק וכן .3נימ. סגגע פסס קר6 עליו5תל
 כך וחסן סע4, ולפכיעית סעוכ תמס סל?מס ססקמתרי( ,(olb ס6עורר4 לפרימס סוים חיכו3נימ
 "יגו 6מלח2 נ6נגיס ססגגע כ6ן 6ענס מנגע, ע75 פריחס סו6 וסני( מיצוגיותו, Sb.91rDSתסוב
 על 6ות סו5 ס6נגיס חלילת 6חל בגיח נגע סחורמ סנית' ע5י פרימס סו6 6נל כנע,פריחת
 שנעו עלי ססעכין *סרן ונטיי ופרט כענין וסוף , נכית וסרח סונר לכן גגגעיסי עוכס סו6ממנית
 לעלקם עעל6ס פלח ~Dh" ללע7 ופלח ניער לעס סתם וייתר  נסיצ לוס ויען ; ~יעח  פויחסו5

 חלן "תר כניס ו5)נמ )ופרח( מנגע יסור r"'DS oh. סעקר6 וטעם שיימך. "ו ל"7ע7ס.עירקרק
 כי יטי(רנו סטות 5מר  נניס כלל סגגע חזר )ססס( bS וס"ס וליס מכסן ינ6 נ6 ו6ס D"D) )גפ'ויעל עוחלטי טע6 סו6 מחוזר נגע כל כי יומו, ונתן 33ימ סגגע ומזר )וססס( וריס סכיכן ו63ס36כיסי
 טגוע לו ונומן וטמ וקולס כחולן סר5סון כפוסס ספית דין כ6ן כמסרס ומגס ן וטימס ~cYbnנרפ*
 נתורם נתפרס hS נפכי ופוסס נל6מון כעיניו סעופי 5נל טמורי חזר ל5 ו6ס ו טע* חזרוחס
 מנוע נסוף "עורס מסיי סני6ס סדין לוער מינם סי6 זו נימס סי5 זו ג"ם נו גרון 6נלדיכו:
 וטמן וטח וקולס מולן נו פסס IC'nD)D 06 ר*סוןי סנוע נקוף העולס ססי6 ססינס כתןסגי
 n9Db עג"ט כלינו S~b 3תורטי סוזכל ל6 נסליסי ופוסס ונסני נל6סון נעיניו סעופי וכן סנוע,לו

9nbDוסע7רסומ כעסעעס סכסוניס וסגס מכיס. כנוכס טליטית ני"ס סכ7ון סכסן ינ6 נ6 י"ס 
 למזכיר סירקו ע7נריססי כעך עדנר, סכתונ נונס נת"כ סחררו ונס נסיני, לגוסס עג"ס הותןלעדו
 סריגו הע"פ סחוזל 6ח ללנומ סופגו 06 מס ם6ערו ונס וכן נג"סי למס סונקונל מעניןנכמונ
 6סר וכלך כעסעעומו סכמות מככיב לוער לו, סנמ פסס ולנס וליס סכסן ונ6 מ"3 ונספוסס

 סיסיו כדי nbrc ספי נענין סגר6ס זמו 5חל. נעקום מקנעגו וכעקורו סכחונ סגעקיר ל6סעדרם'
 ע*ומ זו 7ילפומ6 נ"ל )נ"3( פי"3 כגעיס ו)נמגי' )ת"כ ועפר. ועריס הנגיס נו מיסו עדנגגעיס וניטע* מניס ם5ין וכלעד הכית. את ונתץ )מה( ותסקנל: כ6ס. 7נל וסו* קייעיס מכעיסינרי
 5ל דועס לע5עוי ו6ח7 6ח7 כל וימלק  סיימי וי"ו 3ל6 כלס סיו ס5ס 6מי 3עלמ מגמלותוי"ו
 ויסלח )עע"ס סונים. לונ*עריס 3ו 1P3k-D וכויי לי ים נגיס סגי עליו ס16נרו וגוי 3גך *ת ג6קח
 סעסמף וי"ו סו6 סרי עספרטיס, 6מי 3כל ולו *ות כ6ן וונ7סוחיף עסו( *ל *חיך 6ל63גו
 3ו כוסג זס (ID1b ורק סתמי 5ל סגתעס מיינ ימד נסמממפותס ולק מנימי *ל ססלעיסמלסת
 *קטלך דל6 סכי, ק7ליס 7סבימ 7עימו64 6ער b"p3 וסרב hnD- "ינו זס וזולם נגעים,טונפת
 3*3גיס דוק* זס סו5 סס3יס ללונם bib קעייריי 337ימ וגו' 36גיו 6מ  וגסן 5ל6 כלללעכמנ
 הוער סייחי וגו' *כניו 6מ וגמל הוער סיס ס6ס גר5ס זס והין מס. סמי"ט וכ"כ ועפר.וע5יס
 לכמס י ססעיס לסוס ר6וייס ס*יגס עד געור קלקול ולקלקלם ס*לס ספרטיס 6מ לגמןססמיו3
 סכמו3 סוללך לכן , כמול דק סיסים עד סיטנ מטיט ולסדק )נ6י, קעגיס למלקים וסע5יסס36ניס
 וגמללוער

 סיאדען וכמי עזם, זס מלקיו וסיתמר7ו סבים אלת לקלקל לק סונכוון עיקר ס5ין סניה,-
 לסי וגו'. והאוכף וגוי והשוכב )מז( : ל5 16 גומר קלק% סמרטייס מלקיו סיתקלקלו ניןל73,
 עטוע5מס, סנגייס ט3ילמ סגורעמ סי* 13 6כילמו ול* סעומנר 33ימ ~o7bs סכי3מ 5יןסקבלס
 י65 רק סס פסס גל* לדפוקי סנג7יסי עוונ5מ גולעמ לנ7ס, ונקוייס זען סיעור נו מסיימו גסכי
 גסוכנ לק כנוק %יכיס נגייו ופין bnut, מנית Sh וסנה 5על ע"ז טכסיס, נכדיו *ין ססעיד
 ודיגל סלית, מים גו ימונסך נ5כילס נין נטכינס ינין ועגי, מסוי כריך %ו 37סניס 3ו, הוכל*ו

 ולסססוס סנים מוך 5ותס לעסומ 075 3כי סל סדרכן 7נריס סס אכילס 7סכינס נסווס,י(כמונ
 כעות גסס ללעוג כיי והכילם סכינם ננסת סזונגיס סטסיי' ענין סנמונ 7סו5י6 וס6 עם, זעןנו
 כלוער סכיניי נס סיס 5כילס כלתור וס%ילס, ססכי3ס וסות נגדיו, גו לט)נ6ומ נו סססיי'זען

 סכי3ס 11DS )כי סטע6לי ל07 על עסוניס סכינס דרך 6וכליס מסיו סקדונוגיס 7ורומ ככרךסקיגס,
 סים qb סנפסימ שנומס ob סננטסי על סעומ סטוכנ ססיגס עגומם 05 סעכוחסי סור5מועיקר
 כעכסגס סמועלמיי תנומת Db לגוי טכ3 ל* 3לילס גס המליד, והין וסכנמס כעו סגוףי תגועמגס

 3טכינס אכול כלכס סס" ססחומ, זעני כעוס ממכעיס 11D'DI ליכילס( ט75 על עועסלסיום
 עוקג ל6כלו דרכם סי' ל6 עלס )ופחום 3לפמן ס%כל מעים פס 3י5יס מלס ע6כל ססו6 ,וסםי3ס
 גכזיס( סיסגס סגמולס 6כילומ כל עמ6ר וו 5כילס גמתגס ולוס נעלעk~W'Dt ,5 כא %5ס ס"ול5

 יצטרך ול6 53כילמו יעמרו נלפמן סטור מסלמס DS' מועט, זען סו6 נלממן מטיס פסס6כילמ
 סנזס וב6 ומולך עעידס דלך וננ*כילס עסת כתכל וסקינס סכינר4 דלך וכן לנ, מיעול 6וסולצעוק
 יילעג"ס וגם" *'י 7' עירו3ין )עלס"י סעוליס. כנפם נט טסוי 5ין סייס ופס יוסל, ג*כילסוסוסה
 עעועית )פט"ז לעלך עסנס 3על סל3 373רי עמעיס 37ל זס נענין וראימי ע"ס(. עגנעיסמי"ג,
 ע7 סננ7יס גטע*ו על* נגנ7יו לגום 6101 נכסת סקס לרנומיגו עג'ע כעס ויני סכמג ס"ו(~עם

סחסק



פהףד"י
 Nbnw 0עטגע ל3ימ סננ7יס סכככקו סיכל יכל לך ohb bntb מרק המלת גי' טס 'סטש
 '%bS b עירתית 1DhWID1 6% כסימו על עוכמח מסיו 3ין 3סס לגום עס4 5ףן עיירגזניים
 עלס י(טוע05 יייעות 3י bwbn1 קל6 ע60י ין5 טוע6מס סענהע סגנית יכלת 33יס 6סלגל

 מנכרתו 33גייס 1bS גגדס %bn סויט 7עסעע ייעלן פז יסע6 30ים 6ל ויכנס  נטמיע וקלףיי
 סטון ס0צע06 סי6 פסס ע% bSb סנוס6ס 6יס עכס *% טוע6מס יסנינו קכ6 עיריעעו

 עד 003 והע מככגם ושפיס ל3ימ מון ס0ס נבגיים ממרי קלbSb 6 כטעמו סעגהע לזיתסגכנסו
 עעע6 סנופ6ו 16 נו ססצע 6יס ונעשן נעגפ סעטע6ס טוכעס 6כ יכל יע'ל עעעע6יו פיכםסל6
 bnwi~ למסון שתם ועוטם איטומו ונסעם וצפו D~DJנדחיס

 טיוע6ס 6נומ 03' ל3" וכפשם
 לעיט נניס סעוסס SJb נגייס עסע6 6יט סנית Sh 7סנ6 לחצר קל6 העסיקך ולא 4ג ייןפץ

 כירוק כסתם סוי 3נ7יו יכגם 601י בגדיו יכנע נניס ושיוכל כיכמיo~a) 3 תטע6 פ610סנתוז
 0ל6 עז גייס סכהע סננ7יס על bib לנוס ססו6 סנג7ים על י(צהס סבין חסוריי רינ6ערכבניס
 פעמני( 3מי' דל רריי זס כל 63ל ה3ל 3' דין w17b סרס עסי גפ"ס לניכו D"Da עעטע*וסילם
 37תל6 נמוק סכתכ ר85י ילינרי 6ממ מן סעוע6סי 6טם סלכו' בכיס עכן ינכיו ס'ני6 וכליס3מאק
 נגייס 1bb *גל 3סס לנום ססוbnsn bib o17a 6 5יט 3נ7" יכנק ותוררי סנ6על יכ'וב כףעלס
 ועסעע לנום מסו* ננג7יס עיירי ס6וכל נני סכ6 דכמינ גנזיו יכנס 7טהכ סז"ל דרגות ניסםל6י
 סלו3טס סס*דס ומס לעיכו ו6אכ גסע6ו ל6 ססס Ob bS 6ך 6מל0 טיפוס כיי רמיקס תטוס7יוק6
senל6עוניס כמגו וכן ז"ל לסא 7נרי יסו מס סתומו 6ך מסיי, סל6 זען כל טוע6ס עלקתן יומס 

 6ת6 1ל1bS bpll 6 וננ7יו נסס נוגפ btb לנגייס לנום ססו6 ננדיס כין סמלם דניןו6סרוטס
 סמיכי נמ' 3תץ וכ67ימ6 %עו ob abon ט טויסס עקנליס ס6יכס סלם וכלי bSb a~bלעעט
 פל נכו" תפיסתו יקוד כי תעיסמוז פל תעם ותכי 5"ננ, וכפס ליוכמ6 קומי6 ס7כ6 ו6אכע"ס
 6יך 3י(ס, לנופ %הו כעי עסעפ 7קר6 נגדיו ינלסון לעז ועזם וגפירומו, יסנורו 0רעגיס37כי
bSלעטות עכין סקס %7ל כבניסי עתית סמא סרעג"ס 37רי עקול פל עיוט עין כיל סלנ מם 
 3נ7יס כעו טעטע6 ענין גי(ס מנוגע bSb ניגס לנום ם6יט כליס. ס6ל )כלאל שנביס (o)sס%
 סעלנ עז טע6 ולועל לכנוע עועיתו לסנףיס 7סףל )כלוער יטעם לוסל תלעו7 נסס( D13Sספ5
 לנום מי(י' נגריו יכנם כלועי , נ2יי1 טזמ5מ ע) מייוסו י וטע6 גנזיו יכתם 1DbTD1 י גדייוזיתכם
 1DD'D ע% ניע עע6 מסוט 6תר 7נל עוז ים ענג7יו ומוןט,

 ג"
 סלק וכלי elb יטעם יטל

 ול6 לנבי רופס ט0ו6 ע0 לק עטע6 )סלינו וכליס olb עטע6 אינו עעע6 סו6 3ג7 , 3ג7ת"ל
ovb.)מעיני עננלתס 3נו60 וטעם 3ג7יו יכנק ע"ס ד פרסם עעיכי מ' יותיר לטון ל'ס וכ"כ 
 ננ7יו יכ3ם ע"פ כמ"כ ועמולם כ8ט. יע6 מעיני וטעי ננ7יו יכנם ע8ס נס במ"כ ומכף כ"ס.ל"
 יסכן(. וגקכנן )ע"ם ס.. IUD נ51ורפ י דזנ וטעם 3נ7יו יכרם פיס נתשכ וערונע ע-ס. י68וסער

 ע7ק6 סם כת3 ופה כףז 3"3 307"* וכמיוסי ע"3 7כליס מ8ק נרשם %ו סת'ג 7נר.וסועסקו
 ני(ס, לבום סויט 6מפ" לסו עלגיכן נעלעל 7נעגע מ"ע סרק הלי o7b1 זוע" כליס ס%עיניגן
 אינס נסס, מלנום פילוסו 7קר6 37נ7יו לרמאי יטו מכעס ו:ז0 ענוים0כס

~'pSID 
 ע'ם על רק

 7עכ3.גן כנוכל סספך 3תו עט% י%עת י 003 )נום סגינו נגייס oa סילעה %החן זל*דם"
 ]כענינו ני(ס סלגומ SD *ל* ויגו נג7יו 7יכגק A'SD7 גוש דלית 57מנלל וכיון וגוע*. וגעלתלסו
 עקפר bS'1 וכיוע0 ימלוס ל6 ונגדיו גנזיו, 6ת ויקלפ 3נ7יו, לים 6ת ויזם כתו סעקועומיגחל
 כקטו %יו עיום7יס לק 0760 על עלו3סיס כם6יגס וכן 60יס, על לטסט כם0ס רקהייגס
 י(עיומ7יס על ל0וכומ הכגף 6ין פאכ י ~o'bnD סנ6פר 3נ7יס ושכיווה 3גייו. Db ולגס כתו 3נ7יו,נאכ
 7פרס שש ת"ל 370 )כעכם גזולים *1 גכו3ח סירס 3ין מלו ססס 3י1 3טוע6וס חילוק 6ין ~5Dbb3ליוי
)380Y'h עכ3וי' כליס וסמר ני(ס לנום ס6יט ננ7יס וטועמת 3י(ס[ כלנום פל יורם יגנייו כנו* גנ"כ 

 SS)n י% 7ילן b~p7 3גייו חיככם עגל סרי כנעת %על ינליחגו א עם 6"כ י 5מי'5חליכ6
~bb 

 לסהוס
 כפסעי' כנדו לפרס יומל ליחס נומס כי לנותיכוי על לייר4מומ כיי גיוסן לנום W'bD על רוקי)מלסו
 כולס פוליינומ עפלי( ופעוף קליקים עסררי לרום ויפילו י זילן blp על נקע וכענבר י (oci לטםפ0א
 טוע6מ גערינן ל6 7נננלס 6ע8ג , סכתנ ט' נ"3 סס 3עסלס"6 )פיי' פלק Ds')b כדי סיפי(0 עיעייהיס
 "ספסל כתג לסיעך 6ג3 כעמכ8מ עאכ. to?b לעפש עיעוט6 עוס י(תס 67יכ6 6פמר עננ7יס,075

 גמ"0 טיל סלנ פ'7 0לנ0 3זס לעורר וים סנדל(. נת"כ לסד" כעט% ל76ס עיפושם 6יכ6 זוי6י67יכ5י
 3שח 380הממם

~DSDWD 
 נתקומ ועע'ס ע. נעסנרת סעטון DS' %ן לוס עקום ולין סעסרל'טי עס טס

 3עניל כי יכסל' גיתו *כמי על ל"ל 163 ונימו 6יס כעו עי61 גע הבית. על וכפר )ננ( : ל'46ע
 ננימו גריס יצנעיס עתמל0 סס ולערו 3עיאכ, וכלן )ט"ו( כנעלכין גנט י,צעיס עגיבת טפיגע0
 : ס3ימ פל וכמל 6על לכן , גופו על 3*יס ט מוזל 6יגו ו5ס עדיו על גריס יוודו 4טאס
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