
 פןעיקרא26

 *1 למניו תלסמלק סרוסו 6מ סעמזיקיס וםל5מריו סמוכך הלפגי ס3ליטס המוכנ. ונע )מ(טו
 לססתך bih %סיגם, רמוי סתרכ3 וטין לרכינס,. עסוי טסו6 תרכב נקר* זמולקמליו

 b~ID1 )ז5טטעל3"גען(, ס"וכף על לוכח טסו" נעתעליו
 נתקל5'

"nhiD 
 , תתממו חלוק סענעו

 גפעמ עליו סיוס3 מתוכף גוף S~b נטיס, כנום טעון קומו והנוסע נגריס כנום מעת פינו 13ססגונע
 תסו o)nb נגריס, כנום טעון סנסגיסס לתם15 ונגעו 3ין חלוק 6יןסככינס

~Dh 
 יקער SD'1 ירכו

 ס*1כף על מימינתו שליוי מתוך כלותר תגסס, תעם ועליו כעו עליו עלת למרם ויריךקר16
 3כ"ונ רכי3ס לטין 5ין ובשתת *ליסס;, וקווך ולשמריו לסניו סגנוסיס 5יייס סני נין סו6נרכינמו
 סרכם כתו 6נזעטיען( , )6ויפליגען ססגחס על ג"כ ישעט כי )לייטען( 7יק6 לנליס 3מימוקסיסי3ס
 כלוען כ5ן ירכנ כעס ייני( ולפיז וי( )ס"נ, סעגלס על "לון 6ת הלכילו י"נ( )ת"נ סקסת עליזך
 bri1b מחתיו ונטי ל"ג( )ג7ס יתרו יסמא. תחתיו וגו' הנוגע וכל )י( עליו: וחתיכתו נופוסגחס
 נכל תנוגע bSb נפק* נתמכנו יגע 5מל D'bln 377תפחיו

~Db 
 עליון ניסו ות"י תחתיו סז3 יסים

 hS~ 1':51 7עגיג6 וסגום5 7תלח סגל גתי בידן מלעור* עכ"ל. כתיב, וסגום6 טעונם ת"י ז3סל

 ותקנן לתקרם 06 7ימ תסוס סייגו טת* סז3 על מנום* ,יונד ונניס 7יליף וס6 סעסורמ,כפי
 עד ?(bS 1b כתו י ונסדגום פועלו נוכל טל5 סכ73 תקנין סטיכן וקונ"ן סוי"ו נסור"ק וסנום5לונקרי
 ררותינו דעת 6ין יתנס OD). סתוח' "לוגת סרס ונוס י 3ת"ם כרם"י )כת"ס , 6מד סכלונים* גוסי כן 6חי סכל וגח63 טחו63 וכתו י כיד( )5יוג לרן עגיי ח163 ימד ונ"ר( )ירסיס סוססיום
 ותוסג תתסכנ )פ"ו סרתנ"ם כת"ם ת7כריסס ,bSb שיגס תדף טות6מ כי נקז, סוקרה למוןלגשר
 ול6 ונתם מחתיו תמתיו, סוקרה _המתעות ועיקר נכ"ונ. D"D סו5 נעלת* 6קונכמ6 וקר*סיג(

 סי' ונמלעוד 3מייכ לרנומיגו במים. שטף לא וידיו )יא( כרס"י: וסו63 נת"כ כלדריםלעליונו,
 3עו7 זמיוישער

~SD 
 י ידים טיפת נלסון זג סל נופו טילת סכתו3 וסעיף עעוונ5תוי פנל

 ומפס qba פניתימ ל5 *3ל סיייס כעו 11Sac *3ר 6ל5 וניס ני"ת טעון ססתריס נים סבין%תר
 סנקר6 עטנו כי ע5תוי ו ויפי מינת על דעתס לקרב וים וסקתטין. סלתטס ס5מס ופיוס5וזן
 ס6דס גוף וכן ס3סתס, כל על סס ססו5 פרסם תם5ר ל* כווו סגו, פרטי 736 נסססנע"ח

 כ"ז(. )יסעים ונ65מ ידך מית , נידך 7י שלסך כחכתם ז'( )עזרי כעו סנון כיד 6גר ע"סנקר*
 שינו וסיד עטו, סכלי סוD'wDnk~ 5 סעיפם  qb  כבוי סיר  כס כטלי  ~b7L  סגול  טס סופיוניפט
 נוכל מיי 63פ5עית רק כי ל73ו ככלי תועלם 6ין סיד ת3לע7י ת"נ לשחזו, 5לי' כטפל5ל6

 כחות 3כל תועלמ סטין כתעי סגוף נלעיי ת"ת 0753' סעיקר ססו5 סנפם ככס ככלי,לבסתנם
 נוכל שפיל לכן מפועל, Sb מכח תן ל65ת סנפם כמות יוכלו סנוף 63ת5עימ רק כי לנדו,סנפם
 על יד תלת סול6מ עוד ות65גו גמחתו. *ל יין כונו כלו לסיומו יד OD3 סנוף כל 5מלכנוס
 יייס לס ויסיתו ק"מ(, )מסלים י7יס ורחב ניול סיס זס כעו נכתומו, ותמלחנ סתמפטטס7נר
 , פלט הניול ידו J'Dk~S ח'( )ם"נ "ער תדיגמו גבול סערחיג ועל י פנוי olpn ל"י י"6()וו"3
 3ין לסנייל ים ]ו3זס 3'(י )37ריס מגחל יד סיר7ן, יד נקר* נכעותו סתמססט ומגחל סיסומסת
 סו* ססתקוס לונחגסי וזמון לך מסיס ויד כעו סקוס, כן גס עסור*מו יד סס לבין עקוססס

 5חר ל37ל סוויוח7 ערח3 ר"לסתסקועס
 מעוול"

  חטמיות על יד סס 6תגס t11SD וסוכן שותו
 ססתמסטומ ע"ם )סעד( ט75ס "נר על יד סס וסוגת ,  ירט([ לגפרייייגפר  בכיוסי  סיפפטיסדנר

 0753 סוניוחד ס35ר סו6 סמו*ור(ר(~רחנומ,
~Dh 

 י ס*גליס וננכל יותר ולסוסים לפמוט יכול 13
 כי 3ין 6נן וירו סזריקסי על ייס S~D יורם ולוס יוסיטי דתיגותי י"*( )יסעיס סרס  ידחגעול
 ססעסו יי על לסון זס מתענין לותר )וקרוי עקועי )נרמק תגומחו תפקוס כמפסע סגזרקכ37ר
 וכווגתס DS~DW, יד על תעעטת ופקילס עפקייסי יד על עתעט )ניקלע 63תלס ג7ס( )ריסר3ותיגו
 5ת ורעעת עקשל סנסניי(ס ק5ר מיותר סימן ומעתו )5ייטלויס( ~Wtk(( טתפסטומ יד עלנלסון
 ג"כ מענין סעזס וימסר 3זס, ונ75 צמוק סס לם"י ופילוס תתנו, יותל נסתטכמו סעמסמטמותן
 וננלמ בי, גגעס ס' יד כונו עוגם לסון סו6 סר*סון יד תלם ל'6( )חסלי רע יגקס ל6 לידיד
 וילליח לו וטוב רשע 3עוס"ז רו6יס סיגו 6ף ועעתו סזתגין סתסכמ סחסטטומ על סו* מסכיליד
3כל

~Db 
 חיי ותן ס)נסכמ עצור 5חר יוונו 3י עד לו ת6ריכין סרעיס וכעסיו עוגם מנס יעמס,

 סתפרסיס 37רי 3זס גס ניכש( סטר5~ע 7ער עגעגעסעע 3יזעוויכט )7ער ומרגומוגסוניותוי
 ס6י3ייס ען חון נעניגוי ועמפעט שמרחק סו6 סירס מנגוף סחייוגי סטחימ נכל ומגס7חוקיס(.
 ונחותיי גכתומס וע5ות5תיס תקומליס כלוכיס סס תקיפיי(ס סע% ופניעימ מוך לפס סיםסוניוס7יס
 3עגינס ת5ותשעיס טסם *כריו מלקי על ל5 , 13 ותתסטט סתמלמ3 סגוף חלק רק זס 3מסיתויר ל* כי לוזיר נוכל שפיל 130, סיי 735 ע"ם תמודר טס76ס סוננו6ר וסתרי וסמפסטות,ממרחנות
'1plnwכרוך סמינו ד3ר סכל ותמרי ק6רפערטסיילע(י )כרייע יייו וימולגס וסמססטומ, סמלמנומ 

ותקופל



מז פוויקרא

 הפרו לנן ומקומלי נעלס ענין bb 13'1 ססכרס לעין נלוי כלו נטטתו עוממט ,bic 6נלותקופל
 )זיכטג*לע? יריו יפורנס וליעמס ממתריס, לצית סלט סכר06 כל qb נכעיס ידיו פסרנומיגו

 ינע אישר חרש וכלי )יב( : 1W5D מעקר* מסון על ענו5לת רנותעו דעת ונוס ,ק%פערטייייל)(
 qb bSn עסוייו, לק פ6חוליו טופ06 מקיל כ"מ סחין זס עיקרם לעינו נת"צ לכגההיגו הזב.בו
 מניל ר6ם על מוקלת קולס ססימס כגון כסיאט, bnwn ססז3 פכחן לזנינו ועוי סנ:לי' ננוףכנע
 bW9 qh bSD סכלי 370 עמעת סכלי ונתנ7ני סו6יל מסניי סקנס סזנ וסכיי קלמוי עי! מרסוכלי
 כרע ל'ס 6' מ"ג מנס )ערם"י ממורס 3כל כפחוס פשיכו םל5 3זנ סימרר( סטומ6ס וזומי רכלינגע
 עקנל כ"ס סכין 70נר נעלס גגענס ססי6 רגל ס3ר 13 יסיס' כענין גו מלת מירסו ל6 מגססזנ(.
 מנתוך ס*וירי ssn על ססו6 גו, תנוהל *סר כענין גו פלס *גל 0עקו3לי למי פגנוטוע6ס
 סית7נק )3עליסלען( ססתי3קומ קרסת על היוחלט יטעם ל5 גגיעס ולטון רוים(. )6יכנערערסכלי
 7נר קרנם על גס יספם *גל נגעו, ניפש רפש וניח, 3ימ עגיעי כעכין 6מר, געשם אעש
 ועע ל73. מזען קלית חס ז'( נחפים נ' )עזר* ססניעי סמים ויגע כעו פפסי, סמ7נקויתגלתי
7370Sb ענין קרנת וזס כיכולן, עלך Sb חס "( )ס"6 נלננס מלסיס נגע 6סר סספע, 5גר 
 ועעס י7כר' דילן עקל6 ס5חרוגס זו ופנניע0 וכלסיס. פירית סלנ סימרנס לני ססלגססקלגת
 סיד קלית רק עשונו סכלי יגוף יגע ול6 מכליי SSn תוך 6ל ידו סזנ פיוטיי סז3י 3ו ינע6מל
Sbעקום 13 ופין 63ויר עעול6 ססמלל לדי כי ל3ד, ססלגס0  קלנת רק שיגו יזם מללויי מוך 
 פקוס ויסבירו ימי סימ5ישפו עי אויר פחלקי כעס רומס סש מוכו, Sb סיד י:סתנא מפכויפנוי
 קרסו תוכוי Sh סיד קרנת פמנמ סנדלי ניויר וססנופס  סטליול  סתיל7ומ סנ0 טיפ לעקוםפכוי
 S1pn סרס 40 5פרוי ל% (k~rS1  וסטלייל.  סמנועס סרגסמ קרנס וסיס , גגיעס  לסון  כיןסכנות
 ס7ומס פכך סכים 163יל סעתילד ומגועם טלטלן סעסנמ סייענו וממרי שצוירו( רק פמ%ויטופחת
 בפשעי ע"י 60ויל ותנועת טלטול סיתיל7 3ין סג7ל 5ין טו3 מכליי Sb י~טופ*ס 1זתססט , סזנסגיה
 ע"י 6וירימ מכועס סיסילל כל כמוז נוכם נין ל73, ווכחו 063 ססי6 3ין 6פ5עי, ע"י 3bSDין
 , סכלי מנמוך אוירית תגועס ימילי bSD סו6 מנענע ופן י סכלי Sb סטופ5ס ינעכו תתמסט0זנ

 מנועת סמיל7ומ גין ס73ל ם5י1 טסגחגו זס ויקוד וכדופס. קורס ע"י שותו ופגיע  שוודוו'כססז3
 לשפל ינע שסד פלמון ידענו זס י שעשעי ע"י כחו עכח 3ין , שעשעי גלתי עשונו 0(נ עכמס*ויל
 ופילפל גו,, יוסיף "6טי לסון לוסל לו סיס , 116שעי סכלתי כס על לק סכוונס סיתם 06 כיקל6,
 Sh סיכר ויגע כעו , לניס 6עשעייס ע"י Sb 737 7נר קלנמ על גס סע5יגוסו 'גע,, "6סללסון
 ליו"כ כ"ל כן סכלי. תוך Sb סטו)נ6ס תמפסט 6)%עי ע"י כמו ננכח גס ידענו ונוס כינוס,פלך
 ססזכירו סיסי עיני כונם סנעל5ו qb1 ס5ננתימ. סקנלס דעת Sb ספסט כירך לקררו סעקר6לסון

 כקן וקין לוס, קלו3יס מס 003 כמגיקיק זס, 73לך מ5יגס גל*יס להמוגם 37סמקססלנותינו
 כבערו ס*ל0 סס37ריס ויע ר3ותיגו. נדרך מפקר* לייסנ רק כווגתיגו ם*ין ' 3י(ס לסלחיתפקוס
 תכלי פמוכו 13 כנע ול5 כ"ח לאויל ידו ט0כגיק יונ מ"י( ופומנ שפמכם )ס"מ 0ל5נ"7לרעת
 טופ6מ לסע5י6 קסם ל6ינריס פטפט סייגו פטעס טנור 7סכלי סס סרוונ"ס ל7עמ 5ענסטע5.
 6כו ונלרכיס  פסס, לינר סכתוניס דרך סיין רמוקס נפ)י5וח רק גוסו, 3כל רכלי נצוירסזנ
 על טוול5כוסו טוסו, כפלת נו )ולמ ויסיס עלפוי סכלי ילרנוד רק מטסיי 4י רירי לדעסולותר
 6ת כמרמי נ'( )ם"6 הותו ונחור י"bbn) )5 הותו נחיתי 5סר *פר פקועות 7נכפס זו,כומס
 נו, נמלתי וימי6ל ק"מ( )חסליס גו גחל 5סל מסלן 5על, ונקוונומ ונסויר כ"ג( )פ"י:ירוסלס

 וסושי6 סכלי ויטלטל טיג7נ7 יומון יגע כפו 13, ינע 6סר וטעם , פ"7( )ימעיס 13 נמלמיוחלון
 טנוגע כונו , פענס סגפטך על רק סטינו )%,נו נגיעס ילטון גגיעס, נלסון וסמגועס סטל0'ולסכתו3
 )מזכיע Dat ל* ק7מ 3כל דיגזיק, כתרגופו פגגיעס סעתילד מנזק מטעמו כ"ו( )נזול7ומ סוס53ים
 ל0טתטמ סי5 לכלי כניעה קתס כן נגיעת. 13 ייערך שכל כל כי b~bi, 6זסרס מסו* 7'(י"3
 ס%'כ פלמון 6פגס טיליו. ונס 5ל ס36ל טלטול סו6 נהגר 737 כגיעמ כל גס ש!טולו. וסייכי13

Tb13D*6מל ממ"כ לסון יגס סינוט, ועטופ5ת ' כ"מ *ויר עטופ5ת פאנל עכיגיס וותרי לילן דקר 
 יומר סו5 ולסלן 13יגע

~Db 
 סחין טלפ7כו ופ*חכ עיוירו. כ6ן qb פ6וירו 1Sks עם נון מנוסל

 ונס ע"כ. סייטו, זס *ופר סוי נכלו מסוי ונגע 13 יגע 6מר מ"ל פס פ5וירו 6ל6 6חהו'עטפ6ין
 לסון ל%סג כתורתו עינינו י5ר וס' 73נרי לסמייסנ 5ריכג5 ועף כזכרינו, סר35"7 ליעםנוטס
 סיומו עסגי 63יס ס(ונ טוע6ת טעם עליו. וכפר )מו( : 5פמ 73לך סעקונל OD פוטאשסכמונ
 מע*מ יריך ועמלו יומו טריפ* לטס טויסס לתם קרנן עריך ס7גקייס סמליים פן כ73 מולימולס
 סייג 1ל6 נ7תס 3עת 53עס סזו3 נטופ*ת סכתונ וסקל מולי. עוי לו יגרוס סל5 סעפו עללכפר
16 6מי יום סמל6ס 3ין יפיס טנעת *ומס וטעי פמוטי ntbD1% ול* גטנעס ססו5 נעבור קרנן03
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 נמותיי ימל טמע 3סן 03יהWS1t 2 פטנפס ותל 3סן 08א 8 3י3ען פתח מ סטנעס, %%
 יפיס יעס זוג ויזוג טעם על סמוכיך 16 לס סקדפ פ4 3ל6 לנח יפח יעם זו3 קו3 כי,36ל
 שכ כיץ oaheno3 קרנן OD1b %01ז ס4ע מוג סקי מא יגס פססי סט3עס במוירסיס

 ענץ rS)' )6יונ יסכיג עי מעש כנ4 ען 01רישק סל36יע פילם זרע. שכבת )טה()לעשן(:
 ט4פ שן שדם 4ע ס6ס לזריעס ראי זרע- יסוי כמן סיורם ם5מך )ז6משגערגוט( וטסיכםיריית
 פכין נפיי סים לסי סו6, כך %קר6 מל מסוטי המשכב. ע4 ואם )כנ( עעע6: היגו ל0זריפשוי

 ס6פר 6מר לכן סספוךי 3כמונ כסכל טנעס סץמ5מ נופלם obW" Db סמא טנ ואינס9וע6ס
 Wb1~ נכעסי שעש י"ש )פקוקלעפלם

 מי טל0, ה2וט3 פטכנ עגע טוענת -ורנ( כי )סטוק
 חפו פ3עס, טוע6מ bW9D עער4 כטטוכנ ל73 ערני עופ6מ לק סכורי עוע6מ 3כל ם6יןוקפי
 עליו, יומנת סי6 6טר סכלי על % פסכנס על 6יס סכנ טפילו סו6 שפטכם על ו6סס6על
 נמסכנ פע מגס י נו נכנעו עמס 'וכ"ז עליוי יומנת ססי6 נעת כפילו CSnln %ל ט76סטיטנ

 סנעס, 9ופ5מ טע6 זמו lnlbD'b~ טכנ 5ס 6נל וגו. אותה איש השכב שכב חשם )כד(סעלנ: עי רק שמY'D~h 6 דליו קרונת %עם וטנ7ס -עגע וטמרם פירק- טו"ממ %ן וטליונפוטגי
 סוכר כמאכ 3נייס עימם ליקן 0כתע ס5ס י לס6על חנכך סדין נגריס כנוס זכר טל5 עתםונכון
 "צ עלגי טוע6מ רק י9פ6 מל6 לסקל 6ל6 שינו עקרם סל עדפו וכל עליו, יוטנמ כטסיםוכונע
 לעטכנ פלכי ממוס משעל bS51 י סכלי לעלם סעכוסו 0063 פככנ כזכל סלeb ~DS 6פסוטזי
 0עקו3ל למי נרתח. עת בלא )כה( : לגץ( 0על3 עי יטפח 13 צנעו למשמר סעכוסוולפום3
 גקכ6ו יום י6 דותן ורק , נפתי( יעי מנעת עלים סענלו 6מל יום יא כל (cm עם ל5גקר6
 %כיכס חוסי רלופיס אים סלמס ניגס תר5ס 05 זנ0 נסס לטיוח טתוכל כלועל זי3סיעי

 ים מופעת Db" ט6חריסס סיעים וכן סי"6 עקורת יעים כסכעמ 5נל ן וקלסן (O"p איסטנעמ
 ע6 נקפם ל6 לליכס ו5ינ0 לנעלס, ומותרת לערג טונלי סנעס נסוף מסקס ob יעיםכפס
 גין ניגס 730ל 6ין יוס י"6 ס3תוך ר%סיס יעיס מלסת Iab1 פנכיסי נונס מהצל. לסוקרנןי
 עופלגיס iab טמל06 3ין י נו ו3סליטי ונמני יוס עלש רימון כיום המלטס כגת לנכמס מעוךססס
 כליפל גיתם, עת נל6 כלל גירך מפלס קר6 ושמר עמר, ודמי ועטירי נתסיעי כגק כ7תס,עיעי
 עופלג*ס ססס qb זג0 סי6 רגומים יעיס סאת המלעס כל סיסים יוס נ6יזס יסים יוסי י"6נמוך
 וייכף כנתיני ליפי סעוכיס י"ס 5לס יעיס כססלסס כדמם על מזוג כי 15 6פל YDb1 כ7מ0יעיפי
 יעיס 3י"6 7ס זינת כל כי , מיותר רמוקס מ64ות b'o סעוכס זינם כי סעופלגמ, עזינסממלם
 עסנעס, יומר רו06 לסיום עטנען 6ין כי נ7ת0, 4עי סעוך לטייטס כט"כ טגעי, גלמי נעלעוסו5
 כנרי מעמיק וי(גכ"6 ככסי q1D סמלעו7 לפי כן ושיגו נת"כ, סענו6ר לפי סעץל6 לטון סיעורכ"ס
 היכו 3יימונו b"p3 סכ3 371לי ' סר6'ש כעשם מעוסים כ6ן רס"י ודגרי סמלונוין דגרי ל5סת'ע
 עס 6ל כלוער טיירס, פלח על 3p1D לס מלת . לח. ומפרה )כח( לדוי: נעסכיל כר"םפסמיק
 וטר(ולי,ם כקיים לוויות %יכיס יעיס ט3עמ טקמילת ע3ו6ל ולפי"ז יפיס, ט3עמ עוד מאפורסעסרס
 פנועומ ס3עס כשפילס זו ספילס ופין לע5עט. ססימרמ לס עלת פרסו ע"3( ו3כתו3ומ)ומת"כ
 חסכונו, ויזכיל גסיו סימנס 610 סנועומ 7טנעס קטילס לעולי נפ' לפריין כפ"ט יופ6י לעפנידפלוס
 וכן יסכסו0ו, סל6 5ל6 י כטוע6סס עועייס רלו 06 מסרי יוגין לו ומפיס לו וטפר כןהוין

 תכ%נ6 טנ וגמסו' י מקא ממיט ס" fb 03"י ע" תסכם, על6 3עספר טמזסר ייובל לךוקפרמ

 ליין ז*לל )זי6 תסורס תסיס 6ט"כ לפרם 6ין תפהר. ואחר טס: 37ליס סלמינ קכ"י קכץק"
 מעמר ופילפל פקידות, כנם% וטסרס לוער ר5וי יגייר Yh1 לעסרמס, מעולס עטיים כלמיזיין(
 על סוזלמ פעולת מטייל ויסים י היך( לפכיגע שעל רייןי  וועליע )זי6 לטי(למס פעולם עוגייתפ"

 5סר נדם( )כ07 ג"פ וזאס י(טנילס, וי(י6 0מ9סר0 פעולם מעמס תטסל כ6ן 6ף ליין(,עיך סיפלי 6יך געריכיגט, עיד לשנע )6יך ולבכיית המרגועו כי( )פסלי עסט6מי 9סרמי כמוססופל
 Pns מעכל ר"ל סטיות וממר סרל3"ג וכפי ע3ילס, ע"י מעסר ופירם"י מטסלי עעסס 6מלתטמר
 געומ3י4 16 נעפכנס ססכהע עקויס ס5על ע0 על עקעך לפי נוס סכתוג וממס , 0טע6יסכפטסט
 סנינס מוזן )ע" געיס. b)nD עי נעוע6סיי נם5למ ססי6 וק"ו עריסי געגע כסהכ טגילסמטעון
 כעטכג ככמור לכיס סזגס סייסוס ויסרי , קמר( היי עמעמן לר"6 0יי6יס ונם' %פס, hS 7'אי"6
 3זס וי(סמנסו ע3ו6רמי לנ7ס ט3ילס 9י(רמ גס מגס , כונס 39ילס 9י(רמ וקליך , לס יסיסכיתת

 ע3ילס סילוסס S)b נעלעל, ל0י5ס ענינם 5ין עוע6ס נסלסמ סכ6על רמלה ולמון יעם:קלי
 פגע ורסקת מלוך 0גני6 לו ס6על 0'( )לינ ורעען מפעטס וכקיים מסלו(, מ' כ37"ז)יעאם
 כפעי( מס עתורגס וכן 6לסיסי 5ים כנגר סעעיס 30ע 3יכ7ן ויעגול וירי וכסיג ניריןיפעעיס

 ומיכי: תטפל כגין וכמל מעסני ונסר יגשע ותכנוסענילס,
3קלגפס



מז מזויקרא
 0מעל טס ננך3תס עלס ונו'. ניצהם )א%ז

 וס'"
 מהו מנס ל"ו( )ויקלל סעל%ס Sh לקרנס

 וכן כותפת סי* לקר03 (DSW ס"6 ונקעת י )שלנ"ע( סכקנס b"aכתכסנ
 כעו נוקעם, סי5 ט( "מנ וגיסוסע , נ'( )ל' והטניס , טנ( יי5 )עקנ נו לפנקס 3עלממא

 )כוילי ססעירומי לעס ונ"ל מוספומס, על טעם *ערו o)nb hS סלמוןי 3ע4משעירו
 163לי05

 לסולומ 63 ס0י6 אעליס q1p3 י.גמלימ סח 5ומ על עליסס( נתפול וננסלמ וסלמס, וחקן%,
 כמיג לוימי( הנתין יר"( )וינם געכירם3"י ר5ימי ועמס ע"ס. ורלון, חפז מפעולם n~bDעל
 יורם אוף סמלוי0 מס0"6 זבי לכח ע6ד עפכיס וסוט tD"D לסוןי תנע דיוסף יעסעענ0י6
 יוסף מל ער5וגו סטוי ס0ימי( לסורומ ס0"6 מנ6 5וימס ונעלם ורלוןי נמפן משעולס עמיימעל
 כמפן 003 סיס ל6 מעגלותי nSD לגז סרעס דענוף ד*ל"כ סעגלומ, לסטגמ S7nDc עענעוסמא
3pD'Sא 3ל6 שומך וסר5וי שומכם לויתי כשסר ל"מ( )כ"ט ו3ת5וס , ערופכן עגלם נעסק% , o)ne 
 ; י(כ0וכSb 0 05רן 6מ לעסומ וע06נמו פסס טל עישונו מסימם 50ווי על ילסורומ סס"0636
 וכן י לדנקס 3עלמ ס"6 5ומ נ"ט נצת לכן נ*סנס נו סרטון ינקום סו6 0' יי:קומ %סוסיס
 והנגס לקרנס. געלם ס0"6 מלס לכן נעורס וג6סנס גפטס ערמון סיס DWk(1 תל"כמ עסקכל
 נסעממס 0ס 6ף כמ"כ ר3ומינו כר"ם ו0*סנס סטעמס תנויל רק סיס ל6 טעטו ע0 ו*3יסו6כדג
 )עע"ם אנס על 06גס נוסיף שוורו סעופם 6ת ותשכל עסעיס סיידם ם7סס *פ סיקוכיון

 סמ"ו 3קלנמס 3עלמ 63 לכן 6סנס, ת% סיס 3זס סקר3מס ולסיום סתזגמ(, על ומ*כ'!3סתיכי
 ודע *ומס. נור5ימ0 כמנמק ועע"ם ; ו6ס3ס 3ר5ון סנעסס פעולם על ל0ורומ סס"6 נעקוםסמא

 3קרכמס ס6ער. ול"ג , עסס Sb 737 חס הנוקל tbD(1 י ז0 3עקי6 ס37ור גמא מקרילסעפרסיס
 לסו7יעו ונסס 5ל ס' 737 סיס 06רן 3כי סכי מעמו שמרי וטעעו ס37ורי גסו6 סו5 ויעוינו. ס'למכי
 סגולעמי סם3ס ליימם סי5 סנקכנמס 30י"מ תמו, לכן סי Sb סכמקלכו נעגול וסול האמס,,קנס
 לכן, כטעם גויעומו וסוי"ו קל3מסי נענול 3קלכמס כן מטיו, נענול ל"ל יועמ' נמ,ו6ו 6יםכהו
 כן ו*ממוךי nbr עםימ לגרך  כמוס י כרכך לכן 06נך יען י"ג( )37ריס ונרכך ס"lx~b 5' כיכתו

 פל יעלס bSD לעמס יש ססודיע ליער, ומוסיף כן, DD" לרע"י ותלאמי עמו; ,!כן כמוויתומו
 תדקדק כי עמו, % 6ל קרונים ל0יומס קרנחס 3סניל 5נל ל0', ומטפיס רעים ו!סיומס סעמו7עמו
 דגול סיימך D1pb '~Dhl; גקיזני 0' דגר 6סר 0ו6 עסס ונעלעל נס, הקדם חתוייו עםסקנדל(
 דף 3עכדרסנ"י ול6ימי נפ"ע. ע6ער לוס ויימר שסרן Sb 60וסרס לענין נ6 זו סורעס *לנמנע
 עסס 6ל ס' ויינל כמי' וגס ע5יכ. וסוס 67 טעומכן לון גרס ת6ן תסרסר סוס ינמש ס6עריכל

 מבית )ב( : כדברינו ענו6ל ע"ס. ויעוסו, ס' לסכי 3קרנמס ל" 5תר ועם , לסרן 3כי סי:י עומלמרי
 יעות, נול6 נ5מכממ6 סדנול מפסיק ול6 סעקר5 לקוף סמלכם סגי 6ל סטעעיס נעל מנסלפרכה.
 מומס לכן 0כלוניס נין סכמרמ על וסוט סכיגס נלוי הפני סו6 י63 סל6 טעס מעיקרתפכי
 גי%יכ כ-6 עם נכל ל5 זו ו6ף פילס"י אהרן יבא בזאת )ג( : )ל4ם( לפיכס נעלס;50מגם
 בלקוטי )01ונb~D 5 פנס נעירם 5עגס למרם, נעמול ססניעי נמרם ספלסס כקוף טעפולםכווו
 , סוס נקיר סימוק לק יכבס לכגום רקס מסו* סעס 3כל 3"ם "ל"י י bntb רענן( נזיתוע"מ
 נבלוס  יכמי' ו60 טרם 0ק7סיס, ק7סי לניס סעס נכל גכנק סיס לסרן י מלוס ים"פ נרנסוכ"ל
 כל מחלת וכמכר( כ6ן שמורס סינמס ולזם לכפר, תמויינ גמכס 6חמ ר"ל נסנס '%חס הסרןוכמל
 סגסגס כעו ססניעין נמרם לסממיל צ"ל ולרם"י וגו'; סטניעי גמדם *תרס ונפוף 0עגויטיפדל
 ל37רי יעכס ומסכמתי 53עור כעו סיקרינוי תס ושמ"כ יום נ5יו0 מבלס סכחכס 0פלסיוו,,3כל

 סדר עס טקיסיס DTp' ניס 6ל סטגס עיתומ יוס ג6יזס לכנפ רטומ לו סיס ם6סרןסתדרם
 היערס 7ל5סרן וגו'י סם3יעי נמרם ספרסס ממורס ססחילס ל6 ספיר 3פרסס, .ס*כנולססענו7ס

 ויום. יוס 3כל לכנוגע יכול וסו6 לסלן, OD ססרסס נכל סעעיס כעס נכפל ולכן ססרססיכל
 יתקלס 6ער0 לכן כיסית, כס"ס כל סגסגס לסו7יע ' מים ענין תסמיל ולילך כ"ט עפסתן6ענס
 לתעלם סנ5על סענתס. קדר כל ר"ל מו', לכס זים ו0ימס יומו nDw 5סר סנטן וכפרסס

I1k~sעקרם ס5ל0, 70נריס עפ"י ומגס לכד. כיס"כ כמ"ג לכל לדורות יסים י 0סנס יונומ ):ל על 
 ספין לנוסינו סיתרו 67ף 63, סו6 סטווי תקועו על כ"ג( פי )לקען עוע7 05ל 6ל 6סרןו63
 כיון ע7"ז, ענתמו שיי סיתם ל5 ני0"כ כמ"ג לכל ר"ל ורענ"ן( )ערם"י עקרך סל עקותוזס

 ~bipa מענם נ', bib תפכממ ל6 ייכתונ כפיר ופס קרוסין, ו" טנילות ס' 0כ0"ג סכרין-דגעיכי
 געקוס ל6 7וק5 סס סר5וי עקותו ן לפגים גככיקמו ססגס יעום 3כל שסרן נסנסגמ 0נכמונכעכעו
 סמגיעימ עגוימו  מיה lx~h גוזר זו ומנמס ג', bib סיס ל* נקעת ססגט יתום דגס*רשחרי
 3יוסאכ. 6ל5 נוסג סוייגו ז0ג ס3ננדי סע3ויומ טן זס 9Db b~pn טכ5ער זס 7כל סמני(' יעומככל
 עגן וכחיי מ"ל עגיןי ססגס mw 3מ6ל י ניס"כ bSb לי 5ין כ"ג( )3יוע6 7*עלי' כ5 73"1ויוני(

סקנעלמ



 8זריקרא27
 נפיל סגמקסססקטהת,

 רק עטן נפעלת %ו0 *ין ססגס יעוס גס*ר % עקיט( תכלי )03'"
 י"מ 3כל לסרן נככיסמ סייע סמנם ימומ נם6ל סתלעה כוונת סענו6ר, ולעי יעהם.ניסייי
 13 ועיוס3יס כמלy)D 6 וי"א 0נר"6י נסס ם"6 נכי רעיתי 60ל0 סי3לים 6ת עיירה. מתסמנס
 שמאזל. )ח( פזם: עול ידונר 6י4רן ונ6 מסטוק ולמביט עוןי גירך זו 3מ' סעקר6ומסור

 מי על 6ף , 6ל עוז כעו לרסוסו , לקח סטרן טילי ו6ת תעגין , וקפס עז סל פירסומורופאנו
 למשי עגיע סיס טל* געסנמינו שסכוי ענין ג"כ נו טנכ% יקער וסריגו ללפשי. qNib כין זייןסים
 3עדנלי ממעיל 6ת וסלם על סרגם כי tW')'S ספסור ע"ד טיגריס הינסס סגעסס עימסר
 ען זיקק לום ויימינים מיולי 7נימ טורט על 5מיר5 ויסק יתוק לעיניה 5מיר6 ים ג3ר5ופעיר
 ים% ול6 סמעיל ע5עומ ועפלק ס' עלסכי י6% עזם רום לאוריו סכסיחעוסו י ויפחם %קרס
 סלילם כל עז0 קדים גרוס כעו לרום מוטל עזס כי S~hD, נעלת ya ככלל ופא ע5ס, 6לעלס
 כעין פ76 קמיי לרום מוטל סי6 זל ועלס q~ShS, כמחלסס סמי3ס 63ע5ע כסט כינס ססס"רולסי
 יתפרק מעעכו זל טל עז0 לום כלוער חל עז0 מן עורכנת ומפלס י"6( )מסייס זלעפומולום

- פס"ד פיי ויפומלססיכומ  וגדלו סימל pnD על עזס זל, וען עזס ען עורכנת ס0עלס ולו . 
 נ0'" ס6ל"ף וגתמלמס , )סעמטינ( 05נס כעות עזס עזס, קדיס רוסכענין

 נפם ס6ל"ף 6ין כי ,
 מכוונם 63ל"ףי ונכתנס 03"6 לסכתנ ס5ריכס מינם כל כי י 70נר לסמלגת כ6ן ונ5 , סמיכםנ%6ע
 ה6( )דכי5ל גדולם גמיעת וי% סעכירוס, למפליג 6'( )רות ער6 לי קרתו כעו סארילססליג
 כל פעגין סו6 זל, ע"ס(. וכמם"עי )3סעלומך ספי6וק לנויל לזרק לכס וסייג י4םיעי(,למגדיל
 bbrDS. פלח. ועעס 13, עזלזלין וכטסי, סעזלזל ספרונעי ע"ד מממוש ורנותינו סזילוס,פכנזיס
 ענודומ מחס כי וגזיוןי מרסס פנ0ג נסעיר לטתנסנ , שעריכטונג( שלמשגען )15ר ומזק ניוללבזיון
 כקלן נעד3ל ועגונת גזיון דלך 13 גוסגיס מנבגו נין גוסניס סיו קים ניעי סטועיס 5סלנכ73ומ
 )כאם י61 ספסוט  ריי למי סעמתלח סעור ענין כי ; lnlbw~ מועלת סגעומ 3ו סטין עקוםגזלם
 ל73, לס' 5ל6 6מליסס זוכים מס 6טי לסעיריס זנסיי(ס 6מ עוד יזנחו ול5 סכחוג ס6ער לעסרי"ע(ן
 לסיות 16 ססדיס עעםלת לסיות ססעיריס 6ל זגמיס לזעום עולגליס  rb י4טועיס מסיו למי כיוזת
 סעניניס 5לס ככפו 7פיונותס עסוטייס וסיו י אליס 5רן כעעסס ס6לסומ ענודס 7כךלידס

 0ז6מי סעשס תעמס ו0נור6 סנדול  וט פיוס כי ס6לסי מסרוק וסיס נעסי וספסמימיססכסםדיס
 ולסלח , אסעיי4ס גאי עוכומ כל SD'1 3תת ו3זיוןי ספקל פגסג ססעיל 3זס לנסונ סו6 ענינם6פר
 סל6 3ל3ס לטעת כדי וכתום, לספתך סר תסתים 5ל טס שומו ולמפיל וקסם עז י4ר Sbסוסו

 וסעסלמ יכתי' נפגע, ומטעת ועסוקן שגוי דגר טסות 5ל6 עוי ול6 ית', זולתו 5ל0יסלענוי
 סו6 סז0 פסעכין DS1' סעמכיי. Sb י63 ושסר נפיס נמרו ורסן נגדיו יכרם לעאג מסעיר5מ

 עסיפין כך ותתוך ונזיוכו, נעמלתו 06170 70עיהי, וסכלם ס6כטיס דעומ 5ל גיוסך והיפלסלעוי
 י חרס 5רו 6ל עונותס כל נו60 ססו6 עליו שערו שליוי וע0געסך לו ועס7ועס מענו ולכונסתעמס
 ~עטם ילסגיי ונעכילת6 טיסיכן לקטרנ לסטן כמ פאין 19DhD עם וסוך כלל, עון 3לי גז0 ים6רוסכול
 hDb)bS מכיס רו60 עקיס 3י60 מיוי6 67יסו צנין וכו' סטיר ססו6 ל6קרנ6 כחסולי גיועי *"מ(7'

~ph
 ליס יסנ 7ל6 וכו' עקדםh3bpS 6 סוים לססו6 ליס 7וכמ6 יסג 7ל6 וכו' לממש ושקטי לעילם
 6קמ6י3 ול6 ושתכמיש לסלט05 יכיל ול6 וכו' וסילי' מוקמיר4 לתנר6 בגין קלאס( 7' )סס כלליםלטעס6

 כע גל *י נ'( קע"ד )ונדף דיעקני על" ימלוט דל5 לעסו דכגי' לכפיים נגין קע"נ( )סס נימי',3"
 ניועי ימי6ל י6 כגוונך וגו' לו ועכר נקלס טוב דכתל לו ענד שיסו י5ס"ר ססו6 קסוע לטוכסיזיל
 67תסדל ע7 עסיקין( לס סים סייג עענין כוי )עעלערין נס7י' וממעסיקו מעיל ליס 7יס3ייכסולי

  זוסע6 %ולוס שקרי יס ומטלות , יס פ5ולוס שקרי עז6זל 3'( ק"6 )די שעור ונעכ7רטכ"י וכויי לסוע3י
 5ת יגליל וססעינומ ססיוקל לסיום מגס עלכם; דני 9Wb 151rsrS" עמלך מים מס ע"ןרוטינת
 סמעיריס סכי 6מ סכינו לכן , bnp'nD ל3יר6 רע6 ע5יגר6 סגופל שסליו, סנ6 וסנזיוןספמימות
 כהנרוי ס' לקלגן לעלות לשוי עירס 6ה7 וכל עניגיססי 3כל סנדל ס5ין עד ונקועם נעמיססוים
obלסת3זוס נדול יותל רוסס רושיו צנפם יתסס , נזיון יכך עירס 7063 כך 6סר כסעסנסגיס כן 
 טס י6פרי,נן ימיסי 7' לסמייו4 נקיסמו  ססוקדס מלריס מיס וכעין כשלס, י(חוענסעעטי

 ונקפל ס3תורי4, פ5ומ כל כגני סטקולס זלרי 3ענויו4 3ו%ריס טטופיס יטרלל טסיונעכילס5
 13 עסורגל 3ע0 נזיון דרך לנסוג נ%5ו סגס גילומי וס37קו 5ליליס  פענו7ס ידיכם מסכול0ס

 י נ'( ת"6 ין )נ6 ע0יענ6 לעיי וטפל , ת9ל( סיען מויס (D91bs רישול סכתו3 כפססתוע3ס,
 גררי ומוו כלני ונתו 3סוק6 רענן מוו גרפין דס6 קלנה 3יס ל5סז5ס גו מסנרו bSועלס
 סנמל6 לסכם תסננ 5סר נסעיר, גזיונות נדרך סססנסגומ סוס כענין ככס סס. עייןלמון,
 o1SISb  לסניורה לו ס7ועס וצן מכעור מן לסמלסק כנפסס גדול רוסס יעסס שאיסילסמלנן

ססו6



כח סוויקרא
 לנומיפ  יעם )ו0נ0 מגמולם מעטם ל6 5זסלות פלטי גל מצמיו סכולן ייסורם יקשססו6
 טומעת ו5ף סל, עלם עזאזל נסס נכלל 5ין גי ניצולי לליכס ולוק ננוס לסר StheD עלתטמילטו
 נסס 0כקל6 עירוטליס למוק ל6 סלנע%

~rbtt 
 פרור סדנל , ופרם( כמתור (SD )כעדומ

 טפדכך 6מר לוזיר וקרוי 3סיפוך; ל6 0תול0 עט"י ני0"כ 13 טגעטט סעעעס ע"ס זס 3טסס0ל סגקל"
 Sh תועמס ת3י5 )ול6 מועb~p' 03 ס6ליל 3וי סנעטס ססעול0 ע"ח מלגריס 6ת לכנוית0עקל*ומ
 ומעקי טויי ע"5 סרפיס סע"ו( ד )3עכ7לס3"י קערו יללן תלסיס וגלל סעתוענ, ע'צטס ע"סיימך(
 0עסחיתיס  מועניי 37רי עליו סגעטו ונסר סחורףן נפקוס  יסנינין כפס גג"י טין מרסיס,"קלי
Dbקיפונים גיעיס סיו תוענותי0ס ענובות ומחס סג(, )ע"3 0עטחית סל לננ"י כינסו כנמם 
 ולגמי וגנו0יסי לעיס מסריס על o.1tk1ib 7'(, )0וסע יזומו ומשריס Db1' על כ):מונ סייליסעל
 0געסס וסונזולזל 0עתועכ ונעמס למוזק ירט(ן )פעל5כטונגםס5ללער עז6זל זס נמ:קוס טותוקל6
 רננם 0רעג"ן בינרי עי' 0ונטתלח, מעיר נעגין 6חרמ דעס לסונפרסיס וים נטועה(; פן3י

 אין ווי מ' פ0ימג6 ונרעי' 3עכ7רם3"י ג"כ ומוזכר 7ל"6 סרקי על דוים וסם וסל"ס,ועסרע"6
למפוי

 עלס וכ67מ)ור י וח7ומס תכעיס 37רי תכלל 0ס bb י וכססטס כעמעעס 1Sb 7נלעם
 מכינוין, עליהין כשיעין לפקידי גר לנל"0 הסו cwb( ל* 7ג" (b"p br) 7' גס 4ןגעכ7למג"י

 מכיווץ ליס יעלת* רז6 לונרל'ק יציסליס 3עגי7וכ'י
 געלע"

 עלא לעיקס *מסר ול6 ליס ייגדע
blhעפ0 ילמצגזל 6"כ ,D~b .D~D ניול ונגוס זלזול סי' עז"זלי ססס לוער ססטט 73רך 3טרגו לכן 
 ישעגוג0 0עקוס ונמס ohl ולזלזולוי לנטתו אעין 0געס0 0עעסס ע"ם 06 י )שעל%טוגגקע"לל(ועז
 עליו לסמו7וס עליה. לכפר )י( סוחולזליס: 3תחצ3ותיסס קרס ביתי רגילים סמיו 0סרוסו*
 עוננם עיקר כי י וסמורם למון עם כפרס למון 0כמונ ססו0 י ערבותינו( )רם"י עליו וסתחיסכיכתינ

 )זינדענ: 0חי5 ועזינס ססלכת מירוסו  לעיקר וסמוא פלח נני6ור י סי( )ויקרץ לעעלס מפ"ם6מי
 *קיל פניו %מרס וז"ל. לאי סל"ס כע"ס כמרס נלסון 0עכוון עיקל וכן ע"סי ,.עגטפערגוגנ(

 ס37ל, וסילוק סע3רס כפרס 11DS כל ניסעים סס לח"י וכ"י עכ"ל. 0עוןי כמלת וכן ע"((י)מס כפריי תוכלי ל5 י כנם( )יסעיס עות 6מ 3רימכס כסר וכן ססר0י עכין כסרס לסון ט! וכןכעט,
 ; סעסלסיס( וכ"כ גסוכ"ק יועלל סר5וי וינן ס0פעלי זנן יעפי חי. יעטר : סנסורום גיוס ועונ"םע"ם.
 ל0ס וכעמר 61)נר י"ט(' )ימעים ורפ5ס ל0ס ונעתר 5ער , טווסיך ונמעל עורר ג:!על ים631וומ
 סגת%ס גו ומעונן לסגי ופוסך קיים כלמי ר"ל עוכר נפעל סו5 ונעמר מל מנפעל 13, 3ט10כי

 סל שזונן SD ונ37ר הינו נמעל ינן מעין זס כי לרולס, היגו סוג מעכסיו ו6ססר ספעסינהומו
 0נסעל יעכס געוו"רדען(, )ער53טיג 0סתמעלומ גמסו0 130 גליים ט0ו6 מזתן ט!ל כ"5עיטיו
 עמס ועי ע6ז כן 1W1D '0א ססת%ות 5ל סגפעל טעעמ וסיעו מעסיך גסעל טא וכעמולטל

 עוע7 טסו6 כלותר ט'( )*קתל b1D משפוך וכעטפך ערגיעיג(, וותרם )ער מנוי נלי שללוילתכונת
 5מר סחים כן והין 3סס, טיתגרו עם כל המפורום ניעי נטוכ5יסס עדיין ימלטו 5מל עדייןכך

 גסג0 07ייכו לסונמס סחוט כסג0סך ~ODDk הותו ססכווג0 )סס( למעמס מיגון ליחסגספך
 )לע3עניינ ד3ר 13 יעמס ולי עכסיו עוד מיים 3עפידס כך כסיל סיסים ר"ל חי ינגפו וכיןלגי, ריטוניי 3סג0 ל'* סיס ל* וזס 0ולגיישס, "ת 0ולניס יגס משיו 370ל וכייסן לי0לג מוועניכ,טחיו פסי"

 עכטיו עו63 סיסים עסעעו סיס פועלי נמולים 3טור"ק חי ימצעו 9bb וילו י 3ליינען(געסעעללט
 ו7ועיי.ס לעסו אים עטממ רכוסו, כל ימלס וכן  ייררפלי )געמטע~ט מי סעע'!07גמכוכת
 מעת עד מי לעעוי זקוק יסים עמי עד נו( עי (bm1 אלו עז0 3עוף7רשו שטמרו על יורש*סי יעפי 6ל6 יועעי קר5 סונר 7עיל5 ויר6' )רס"פ(ן עכסיו עוי סעונסיך סעמעכנ 0סעל עלכולס
 כן לעדו עיותל מסו" חי 7עעלת סס פ" ורס"י יירן נתביי  לריך  יוחם וומ ושגז  רנריכווורדי
 ורציתי *סרן. 3קרגן וע"מ כמ"כ, כד5)נלי' לעיתם סו5 לעזאזל סטלומו לריך 607 קלס וקסםע"ם.
 קפולם ספל 05 נין מפעל ננגין ל0נדיל ח7ס כלל סטעליי נכ"ע( )ע" פלעס יוסףלמעכס

 סור*מו 5ז נקנון  עכוקית וכססי6 ויעלפו, ומעול פועל ססמעל סוכ*מ קונדס כססי5 ענ~נלת,15
 טסוכ*תס לפי מקנון O'b3 חמלתי hS ומחמל סונלממ hS מפלח עעלפו, ול6 ע*חל מעולרק
 0טלכמי עטך סו*, ע5מרפעל

 ועכיגו י%*ם, ל5 עותד פעל .0ור5תו כי קפb"x~ 0% עלמסן
 עזעל 6עי עלחס לצתי עיוס ונ"ל "יך(, שיעל 7יך אסויף עתק3ל ושי ייעעול0 מעוםיןכעין
 עעלפו, סגלם 0נלס 9Db ט*ער י"ג( )עגילם לנ5 דגלי לנו מנין ז0 ונוגמ ולפי , לכלכלני SD'1*גי
 עעלעו מעול ג"כ סספעל יתפלם 1WP3 לק כי , ע"ם סוגלס כמיל וויל* כן 7לם סס סמונםוכתגו
 כין ת"ס Db~, ע"י ל'5 5חל נחוסן יתפלט ל6 3ק3ון 35ל עזולסו, סולקות  ב"י לו סיםזולם
 עכ"ד. ט5חריס, 0גרון 6ות נענור 3קע"ן 53 כ5ן ושינגס י 5חליס ע"י יועלם כיוו ו:,ן יענידלם"י
 מעולת נסולק ססוqb 5 , שעליו סוקס ג"כ י עליו ס5פרו מי( )מפופ תפסכן סוקס על יעכסועם

סקנון



 צי"א8ש
 עטץם כספי סוסנ על  סיט עטן גי וע" סעצןי 6מ יי"י על 04 יט )ח עלט"מהבז'
 לגרון, עסתם מסיס יכאיב למה פ" הכשנה.  ליב( ע'(: י4רה"ם')סעהצ נפם ומס ועעחפרסק,

 6מ כמוכת ע8י. עוי העצלו ימרפק, פל . סענסרת כטלמ סעו נכלא לעס הקףל מ'ונמנסוע6
 סציס רעדותי )ענ9זינדינו%ס:יפקקעל(: סעכסלת עמסיי tnelbn כפורת סורקת to~s Ybעכמכ
 וי'א כמרוערי, כסירפ"י גס י4כמו3וס ע5חם 6סכס שויתי וניניכם ניני לפיוס ססי6 ע7חםנקרמת
 פיאירס נאם ספפט ופא סכרית* עיהם כקרמו ולכן לימר6ל סקטורCY מנין סנרים עתות י4ססלופכם
 וכעל וו%גהם' )די6 03 הכמוגות וספסריות ס6זסרומ ע"ס עיומ גקר6ו כסלט וסלומוסנכלל
 תפייך כעו ולעפתן, לסמול 6זי4ר0 לפון סטך סעסס על נם מ tCF5 עטת גץ עטם %ותגץ
 gtbc על עזומ סס סור6מ סעיקל סוסיים ס' נתנקר וכגר bS twDn עמס על נס %וססם

 נעסרעף( )6ין וענין עסק על סוררתו כ6ן על עלת כי גל הקושש. ע4 וכפר )פו(ו0סל6ס:
 כל על כסרס ימננ מסעיר 7ס מכי(ז6מ סמלום, ססנומ וצל סורי על סמע 7נכ גל עלגני

 ימלמל: גני עטווצ6ת מסריו וףס וקדמיו, עקדם טורקת ומן סקרם נעגין 210עיסס7נריס
 סדר ים" יכך עסעעוסו ס" ופסע" נעונוו2 כעו onbtn כל 6מ 5על %ו חפשתם. 4כ4)כא(
 סטיתם, לכל מפעל עכםיו 1( ל"ו )יועק רדד  כהצף חט6י0. אח"כ ועסעיס עוטת תסלתסוו7ף
 )נ6ה 9Db כעלת סענל מזען ננול על יסעפ לעף %מ כי י נר6סונס עתודם סמס6יס swימס
 עטין ג-י ל65פ סגת, 6פל ע5ייס נחו אכלס לסגם מגעת, 6מר הלעיסי לסנעת וימיכעו

 ססגגומ, על וימורס אזול 0י*ך וסווכדיס סז7וגומ על סססויס 6פר י4תס, ייעלי וכלנגןשסלמס, 6סי וי4ססעיס ישויות על יתויק וטעעו onbvn, כל 6מכ חע6מס לכל כן )6ת, 6חרע)ייס.
 סוקסת % עלפ סיורם , תקם ל6 אמוסס % ו6מ0 כעו )סיפו( 6ל כעלס fns 6חם לסרפ יפגס
 וספספח סעהופ ככס עקויס, סגסו6ס אמוסס על 3נמו6וי' יתחפת י.י6 ס0יפס רירו על7נר

 לע"ש 6וס 3יסו3 רוכניו ודגרי מ"6 נעי4כסף6 ע"ס תסלת, ססקדיעס ססי6ח על שקיויאוהסו
 פיתיה עליר4ס לודר 3יי נספפיס oyb וי(ממעיס י(צונחם ת"א. ונו' ונת! : ספסוט ען לפוקףסג6ן
 זס כקיא מכסן יעמס פ6ס עסמ"י סנטתם ססי6 יתעלו לכן mb~, מסעיר ופירק מסעירעל
 ; יסרבל לניס לעכפול יסים ול5 סעינל 6ל נסעיר 6ותס וסים6 , ססעיר על נמוניס ר(צונומיעיו
 , )געם69סגופן( כסוס ותיגת על ס0ורס כתיכם למין ע65ט וסוף. סיס י3ל 6ועל סייחי 7עקמפיכ6ואי
 י %נענעם )גיכט סנקי' ל6 6ה"7מרנועס לננוע כחתיך bS עע7יי לסיע 6ל0יס נתנו ול6כעו

aDh5mל6 ספירם"י עעלליסגם ימנו ל6 ס'( )שוסע כעו )6ערל6עקען(, עעס עזינס לענין גס 
 ל6 תיגוע וכן , ר4סריס כתיכ 1ל6 ג'( סייס פנס )ע" לימו נתן גליי וכן , 0רעס ריכסיעינו
 עכסת. ל6קתלק6 נרעי 9ני ריסי0ון מנקי ריסו נסן נביי גי( טה )ם)ווס ו3עכירסגאפכקיןי
 סלהחס כמג וכגל נעפעעט(י pb1 )%י%נע3ען עקק ע!יגת על לותל יטכגוי נלסון DA גי4ונהי4

 3קע נמינס מ51נו כי 3עקל6, גלדסיס ומכיילך מלעס, 11DS עבינו עיקר נתינם למון כל כיגוילם
 ולצק עזיגס לסון וצענו ססלסס לסון סניסס ענין ועיקר D~tD, תואם צל נקלי סלמסנס

 פלפל 6סמ מ כק, נס גתיא למון י0י0 ו;0 נלסון; עא7 כולס לתקן יהל י4עעלס לכןי(נמ0,
 וספמעח סעהות 5ת I1'sD עונמומ ידיו נעור יהור עליו ויסודר( ססעיר ל6ם על ידיוסיסעוד
 ממעיר ר5ם על עוגסוו2 ידיו פעוי כלועל ממעיר. ר6ם על 6ומס המן אעל. שמסור(מי6יסי
 sj~b זי6 קלל )ער תומס לעינ געוכ וקלכן מלס נלנ יקכיס )%יעגע3ען( טמע6יס Dbיעזוב
 פסמעיר, ט ספכוון 6ין ליעמי עונומס, כל 6מ SD'1 מסעיי וגסך ונעלעל פעלל6קקען(,געגען,
 לשליוי ספחכם עתי 6ים על עוסב ונ60 פעל 6נל עליו, נסוסכם מי4מנ0 ושאוטס י(טס6יסיס
 ערכינו קץ( ליועץ נע6ערס טע7נל, % צומו ויוליכו נשכך מכעו על ויסעיר 5ת סיסת יסיט610
 6פר enb9P ו5מ יגעם למעיל, מוצר סו6 עונותס. כל 6ת ותצער. גסנת; 1S'Db כתישעל

 נעמה פכו עאס )זינזפגהעלש סט6מ ממעי נמס מעגל 6מ פקל6 י( )עקנ סענל 5מעסאס
tewככס blp תרויח, עלע סנמוע עשי  זיגיענפטיק( )6י0ר עוגומס נמס ססעיל 6ת כ6ן 
 על לסורומ עוגוטיסס 6על bS זס סעעעס )אסמל סערתו, עליו פעתויס עאפ ס69מ כלכעו
 סעמ6סייס שסייס פל gg~ 705 פסול ע% ימיי נלסון דגר סס וכומס ע רק ובפולריס לגיסשסייס
  ב91רי הישכחןנפעיכ(.

 5רן bb עוניתם, סיגול ססעיל 5ת כתיפו על br 510 טסי %ש ימיט.
 לשעץ1  ויטריח  נזיכי(; %ן bb כתימו על ספים יפ6 עוונמס ייפויו נו 6מל 0סעיל כלהצלגזכייי
 סעהשת, "eD1 0טענ מא סספעיל PSD, אעיר וש6 לסון יוק ob מ ויחיי  ילחישא

 ולד3כקצ שפלוסי פועל מחכר ול6 נעזנל; סמעיר וסלם ס6על שסליו סג6 נערער ססועל לטיספן

 ' 3עט'פ( כל'נ י ינחם עסיעג5 כעיי )עי' עמי 5יפ 6101 לידס 6מ7 שעל סניי(ס וסעסלסצנומי
 הף טעם ע% 5יפ ניי ליס פרפין 0יו ו5ע6י למץח( )וגד רעומיי כד עליו אסעיר וש6ועד

ה5צי7



כס מזויקרא
 עונומס כל 06 עליו מסעיר ונ60 כייSD 5'1 7ימל6ל חונין כל ונום6 עכלם ,ימסרם ז6יכטעיל
 6ת מס6 ר6וי מסיס ממעול טיען 6מ עלת ממרון געיניך יקסם ו6ל 6יי4ו; 7נעיל 3מלועוז

 )תיוג עיס ממקו *נניס ח"י(' )יסעיף Db מכעס פיס כתו מלנס, as 7וגעיס ים כיממעירי
 י4טם*' יסים סססעיר טניס כוייס על גס לסורות 5ס, עלת יימויס ממקירם עכוונמ וככוונכ' ,יעי(

 ססעיל כלשר עעו, סעיריס ס% אין נוס* סו6 יו על עליו, ססעיל ונסt(fttg 6 )ת"כחמצ6ערס
 מעיר סיכפר עט יכמרו ורגלים ל" כמעירי סע;ליס סקל %ין י4עונוס גל 6ת נוס* ס%לגז

 על לסורות מפעול מיתן 6מ עלס מחסר )מאליס(, לעיר יענוי ורב עלעל לוס 7ונש6י4עסלפ;
 3תרגותו *על וי3"ע סר3. 06 כלעיר ולפפעיס %עיר 6ת סר3 יענוד ילסעעיס תסחל'מומ,כוונוס
 ובא )כג( :  סמומממ Sb נולך *ין וליצרינו י ג3ל* עלס מוסיף י לע37ל6 5סיל6 א גנל*ויסטל
 6ת לסו5י6 ? 3* סו6 לעס n'thh 6סלן ונ6 תעלו t(b"D) יוע6 וכמלבוי נ0ייכ משהום.אוגרן
 ענילוס 7חעס סלא לן נעיר* כי זס, עסמוק חון סחיי על %עלס כולס מס' סכל י וטעסתסמכף

 טנילות ג' b~b לס ונסכמת ל6 ככירן מערס ומי גיוס, כו ועקיס כמ"ג טויל קדוםיןועסתם
 *ותו ותוטינין עעקאו סעקר6 6ת עוקרים פכגוסינו זעתך על יעלס ול* ע'ע. קיוסין'וססי4
 כהן וכן 7קר6, סיר* סעסנסין נסירומו מס מכסנ רסני עלסת למהורס סנטוס )כעו %לגעקוס
 *גל חייסי הלסיס 7נרי 6מ ליופך לכו חלילם כי t(DeD א עקל* סל עקועו זס ספיןכתג:
 6ס חס. למקומר וסעוק7ס לעוקדם סע6ומר עענו סיוגן 73רך סענך6 למון לפרס כזסילעיטו
 ס5לס ססעליס כל וכמר, ועמסי וי65י ולמטי ורחןז סל*חאז 3ענך6 סנטוס ספעליטגסלס
obעולסו ונעמס יסיס 5"כ לעמיי, סעספכו לענל י4עסונר וי"ו 6וס כזין 5וושס, ככ!עליס נסלם 

 סס לסגים טנד גנדי פסיטמ ומי4י' מלפניו, ליקר* ע6וסל ~rnb נעקבי ס63יס סעסועולת
 סכף 6ת ולסו5י6 ולפנים לשכי Y'Db יכנס ונעף4 עוז, 3י4ס כורך I'bD כיק תליו, קיםולננזף

 t~nbSD גתקר5 ססעמס כל למרם גזם רכותינו לעיונו 5נל וקרוסין, טנילומ לן הטוקיווסעחתס,
 טפיי קי'י( )יסעיס ונפט* ק5פס 6מי4 כעו סמרור, כו"ו bib למסך קינו וסוטיו סעוק7סילענר
 וכן r1)bwn וכנר ל"ע לפניו, 6סר מפעל קורס ענר מכנר זען על עולס מויו ל'ע סלטסס
 לסרנם סיס 6מ סס סרוס כי גנקעו כנר סעיס וינקעו וכן DbJ, וכצר כאל וי63ס מולעיסוירס
 וימלס, יסלם סיעוס ק71ס כי חלם כנר פי' י"י( )6יונ וימלאו יעומ גנל וגן otna~ מננקט*סר
 פולסו, 5מ ועטם סי65 שמר ולנם, סלפן 5טן ,t"DbSD נעקר* ססעליס כל כסרם ככיר וינרכס, סעס Sb יייו נ60 סקל3נומ תעמוס מירד 9DbS מעעסוס ירי כנר וירי סר*נאע פ" ט'( )מעיני סחט6מ עעסות וילך וינרכס סעס Sb יחו נש *רכלןויס6

~Db 
 שסלן 631 טעם ויסים נעיו, סכיסל

 וכו' קיעעע )שסלן תו' וכפל סלמן 6חל סס הריימס ונף וססח'6*סיש
~D11bl 

 גע%יפס(, זיך על
 ועסרס טנילוס מעם ימקייתו וטס וסעחסס, סכף 6מ b'5Ka נ6 סעס ושיל *ילו סקלנמו 5חלכי

 יקטיר, סחטתם מלנ אס , כ"ס( )מ' עיכס ייעיונל וסעיד פל היעשי owb לןי 7געיואקרוסין
 עוכב סעקר6 לסון ועפמטו0 ועחמסן כף ס06% 6מר קרנים סיו 63עס ע0י7, נלסון יקמילס6על
 על ומולקים סעס, ותיל בילו סקרנם רק ועחמס כף לסלבס סוקדס סל6 וסלאם ס0וח'כיפם
 ס%נויומ לפי סעקר6ומ למיל נפירוסו כ6ן גס וכע"ס 5מלוסן ענויות נס לפניו סעקי"שיןרסק
 ושמ"כ סעחכס 6ל י3ו* והמ"כ עד ספרמס וכל חלנ את י וי% ורסק מסעירי 6ת וסלם סו*,כך
 גניזת על סס וסכימס עעלת רנומינו  סדלסו עם )ולפי"ז דרכו. יונס וי4*עמ ע"פי *סלן,ג6

 , סס וסגימס תלת נקרן סעכוון עיקר לפי כי , סעקר6 לסון bS 1b3S 775ימ ירסס סי6 יונגייס
 חייי י6% מתקל* ויין 70רוס ססירסס מכלל ולפי , ועממת( כף על ועומס סס סניחס 5סלסי'

 סעיומד olpni כי"ג שי63 וטו* t'~DD1  יפ געקל6 י4עכוון  7עיקל יויו לגושינו ינס ל'לססוטו'
 ורחן *חריו ם6ער כעו טזסני נגדי 6ת ותנום D7pb1 ולמטל סס לגנזם ס3י ונגדי 06מססוט
 ונסקדטס קדם סיחיי וסין גיוכ"כ, לכס"ג י4ענילס 3יס סימה4 ננס על *מר מפרוס ללםכמוקרור ועקמע* יערפל, נעורס ס" מסי וגניז0ס ל3ן ננס סטיטס 6ל סעיומד וי(צקוס הה ועמס%נם

 וכנר תפ"ס( סנמירס ניח סלכו0 )ערעגיס bnb 16 י"ס ל"6( )י6% י04ו' כע"פ סעאזסגקעממ
 כ"ט סחוס )ערס"י 5וי4'" מ5ר 16 6וס"ע ס0מ כקר* ססיל עז ולסלן ולמיכל סעסדנירע%5ו
 יו"ד(, י"מ )קרס מבכלנו סקיסיס 3קדס כעו סקדסים, קים גסס סעזרס 06 קי6 וכגללש0
 סגם י כסיס נעורס נסורס לקרות כס"נ י65 לעיבל ססעיר טסגיע ס5חל לנוסינו סלע"עווקמרי
 קב*. 6על וסרמי5ס ספסיטיי Sb יסרבל סנעזרמ סעיומד לעולס ליכנק נסים עעזרת ייי6מועל
 6"כ וגו' lx~b 31* ג6על לעס %י( י"ס ל"ג )יום* ס0וכף )וע"ס וגו'. ולחן וממט "5שש שסרן631

tbn~sשסרן, וג5 7כסינ עפוס D"D 6לנו יקסם ושל כלל(, עונן *יגו ע"ס נשער, סחיר על פל 
 לסתתת לנן ינג7י ג*עמ כי ועימס, כף לסו065 לנן נגזי ללניםת וטנילם קיום יקו ,5gpn'ע

כף



 שןהקרא9ש
 3קזל 0ל086 כע"פ עמלו, לעפומס נתץ סלמים 3%ול ען ליקט רקס 5ין כסשנ 06 הכממסכף

 סעסמס כסן 35ול  ע3ויס סס סכלמס 6חל מס יקער" פ"3(' )ליס ~em ענוד ו0ו6 יסיכ,ענההם
 ס6יגס וממתיי כף סי"פ 0י6 יחיי ענוית ומילס"י ימיי, עגו7מ נרן ופונה לונסס כחוגת 1Dbלו

 ט6ינ0 איון עאסי איי, ענהמ לס קולם לסיכך סעקוס 6ת לסגומ עלו סעוילת bSh ל5נוכלמכיי
*Sbלכן פסיס, לעגבת עקיס סלנמ לנן נ3ג7י יוקץ מתך האכו אע עגוימ bS 730 נגיי על רק כי סק7פ, % כנויו לכס 6סר סני ננהי 6מ ופסע מעקלם. לטון סיטיהציוייק י קר6 סזמרס 
 ולנגזם לסנטוס קר6 סקמי7 6לס על 35ור, עפל לסיום יוקץ %יכש וסיו לנול ענודומ 003טע73
 כת"נ ככפות וסים ימיי' ע3ו7מ bib ס6יני4 ועמתי( כף לסש6מ ל3ן 3ג7י ל3יסס 5ענס גקיפ,סס

 ס' י%יכיס סלא לן ינעים* 3ערD~D 4, לכו וסס6ירט כלל, ססורס ד3רר( bS עזם עמלו,לעטותם
 , ע% מעוסים 0ס ל6טונס נסמקס0 6סל לממיכו 37כי לסכין 3זס ונרויח ק7ופין. חצסרה4סגילות

 וטס , זס עפסוק חון 0סדל SD סעורי( כולס ספרסס כל 66ס"ע, *סכן ו63 6עלו. למרו 3תוט
 קפא3תיכ

~wb 
 5וס 6טר כל ופס ת"ל סמיי פל לעולס ספלס0 סכל ענין סס געלו כי לסמך

 ועססר( כף ע65%ת 66ס"ע. לסלן ו63 יקר*. 70כם לסי כי עיוסנש, 37כיטס סססע, ולסיסירס לסי כוונות, סמי 6*0"ע 6סלן ו63 נעקל6 סיס סענו5ר לפי 6עגס fwhr; סומליס ורכס wbס'
 ע7גכ סעקר6 טלין ססטע למי SJb וי(טנילות, סקיוסין למיזרון יעור, סם7ל SD סל5 ע"כי37כ,
h%לכניטמו מעכס סס, ועגכקתס יוק" 35וכ עפל ססס לנן 3ג7י עסטיעת O')Db כף לסמלת 

CDnmלנן ע3נ7י לסיומ םינול SDW עם% יש6 חינו אם עקר6 גס 6"כ סלאי ע"ס לק חינו פקעו 
 3כל למניס ליכנפ רמהם סח נעשו סל6סרן ספלסס סריס טי(זכלתי סגף6 ו%פמ סעקכ5ות.סמרי
 י ססשס על עיוס3ש סת"כ יגף 3זס גס י ספיניס 6מ סע6ירוס דגליו יעוגם , ססנס יבוס שכללפ3וימו, 0כ6וי 3עקועו 065"ע פסלן 631 וכךW"L~bb 6, נני6תו ענו7סו נעל סיתם סטכם יעומ ורכל ויום,יום

b9p7רסא כעגם )יל6 חייכי 3יו0'ע ל6 6"ע ס' 5וס כספל ויעט ,(ob 6מון ססנס יעות ככל 6ל 
 פל6 נתש סס קערו זו כוונם סעי וימכן ; נמורס סעוזכל כטיי קטרן סעסס תערו ספיר וכוסעיר84כ,
 יעומ כס% ימיינו רסוס 33י6מ qbD ל0ורומ עלןי גזירת כעקייס 6ל6 לגיולסו 6לו אייס לוהטסיס
 דימר*ל bDtll עסרס6 יפאו ע6ן דאזרח. )כפ( : ק5וגימ סב" לסם 3ננ7יס י4תלנס bS ג"כסטית

 ונעכ7לסרי %קי נר זס והנר. כךג(: 6עה)עכ7כט3"י
 )ימרו.

 63מל 67ת37ק Ytb גר י פס 7'
 : bw: עקיעמ  ידע 7ל6 63סל ע7וליס 7סוי כעטן 5קכי נל א03מוי עעיס 7סניק כיון ba17p על6ס67
 וקימל עכהעז 0א פפעיס. התכו, גל פ0ו6 ופניכו נול סרטו ע"W 1(D' גל ע"3עעמי"ו )לס" טס לנול D9Dh עטרן 63 6% ע7יכ0 63אס כולת טלD7b 6 סו6 נכ לסת כל הנר.ודגר
 ו0כ*גאע יתעמת, ענין פל ממורס ססאילמכו וסוט וסתייסי, סכתגייל וים *ליליסי לעלוי ש6עליו
 *זלת כסעס אלט נקר6 לכן גסכם, י4י3וק כסעיף 610 ונטסחס לו סיט 60יס 5על לך( לך)ט

 11DSW יאפיים ען גלל מיסו ולרנ'ו גייסנו, olpn עטלס סככרמ גרגיר כעו גל ועעסכענן,
 ע5ד כעטך סענכס כלי כי י(י )ע',1 3עגלס עגללוס וכן 6נתלייסו, נכר עטיי, 075 גוילחכעיס
 וסנ' לו, ומולך יפש *יזס בעיל סגר ס6' נכיסי עיכי נ' ויס למסי עסיס עמגורל סגר וכןלשי

 וע0% תוכרי עליו וקנל ססתיחנ וסג' מומי גל וזמו סר5סוניס נעגי(גיו וגו0ג לעילפסתייסנ
 סעמגולל רעל ען לסנ7ילו 3מוככסי סגר וריגל נ6על ועליו 75קי נכ חסו סטרן עלזכם TDb1ורברס
 לסי פם" ופסס גל 6תכס ינול וכי כעו סעקועומ 3כל נסגיי וכן תוטב, ופנל יעים פקייפל

 עעמ י3ליו ונלבין עכ"ל. %א(' )סס גמוככס סגל ולסגל נכס יפיס 6מת מוררי י"ג(י)סעומ
 לעוכל פיס qb ונעטלמ6, רטא ע"ס תוטב נכ bSb ט6יכו וייזל, בעתך גן וינסס כשנ()עטסחףס

 סי4מח3כ 0פם3לות למון כ"6 ל3ד דירס לחון למכס סגל לפלס 5,ן ולמל, המלהם, עע"ועוסיע8,
 % ועמסנל סעמ*סף 5סי ג7נל oa ימעט *סיפם ובסון ג'ע(ן )מיפלס פוש עלי יגולוכענץ יחי ותטכס סנשליס 6קיפמ על ג'ע יורת גור סרט כי י4ימ, גקנלת כעותכם סוס למעת*מכס
 סספקל זועקות כסימחנל 5חמ 3סעbSb 0 סבינו qb נימךי מון Sb אקממו כעו עקוסי5"ס
 0עקר6 יפעם וכגר 0ניתסי %תו ע6קף 6יס והין וכן *סימסי לסון עליו יבער סעסועללעקום
 על גל עלת 3טעס עוי וניל ונקמת* oL~llb סגל וגלום סממנרומי לטון וססמיסיומ סגירות6ל

 ס3סעימ נסס D1lbn כי מכיעימ, בעלמע0 תעיד סו6 ס' 5ת עונד כל כי יסרבל,  גפיםסוכנם
 סרוקכימ סעסכלמ נסס וע% וככועס, 6פורוס וע6כלומ 3געילומ ת6ותס לעלה תעידעסתוקקומ
 גסס י(דינךס עתו6כיס לכן כסיס, לעסומ ימלט 55 6ותס וטח סתורי( עפיי פלייתויסגיר
~omsA'0 ו3ר3ותיט ל( )לא מיל גני 6ח עויע ולכעעי ה( )משסיס .ממיל גבור עען 
 עלעעוס שדעכו 57יסוכי' עפעי עעולס עעס סל6 סיסל*לי ו6ס יטו, 6ת סכוכת נלוי5יזסו
on~bסוזנה ל* כי הסימל, ס6יטור"ס כל רעעי עעס סעגעוייו יאכלי עכסתן עלקער4, וסיס גחול כקרר



 יז שןויקיא
 ננסטו יסננרם כעס וימייסרי סיסלי1 דם עליו לק53 נרתמו  יטפיס זס Ob עליהם,סחרר

 מרירות 1Db'  ללכת נסטמווקום  ספופריות סמכות הלסבות 3ו יגש וגע נכל כי  ספניעא.סמלספס
 טס געשו הסו לפספס, היים גנור לקרותו ריוי סוס טוסי סיחם ער בנעוריו סמ:לו כפילננס
 כל עלפון גל י געקיפשעכ7על( SDr(99 )זיך רגע. כל ושפמו טעתמ7ם וענון ליב סלסול עניןגל,
 מפתל % %3ן תנכי גר ועכס גס. ימגרו מוריי טרללי עלסע0, ט ויסתגל DnDS9, יגורופיוס
 3מגמ , יעומ נמחנו 6יס כפו סנולעמי סקנס ני"מ סי6 63רן ני"מ קי"ט( לתדפס פקחיךעעגי
 סמ%ס 6ל סעעורריס 37ריס לעיכינו מעיי 13 6טל מנטעי מעולס ומא עלזי 3קגמפסיוי

 סעלסעס נקפלי לעעת ימני( מעיים חכיסין וענון לי3  0750 גרסם יממים ועקנתססמאליא,
 עיני ענגי יתעלס גל לסוטיעני יתפלל לכן 63לן. %כי גל חסו ימס, עכו% סיום לזלימכססיה
 יכפל עלת עתכם. יכפר דהה ביום )ל( כמי: 3כל ולי4לפס לכרום הממזק ינזס עטותיך,סיוג
% ש8וקנ  1DbD 11DD 1 סכויי סו6 ו0 גיוס י4גסם ענוי וטעעו חסושנס, 6מD)S ,עליכם 
 ושיכיס הפהרו. סעו73: סכינן 16 ס' ob יכמר 6סר סו6 עי סעקר6 על לפומיף %לך קיןוכוס
 וכמיגוע לכסי יכומל ו6ז וסו7וי סמסונ0 ע"י 6101 קודם, פט*מיכס עכל טגעיכס לעמל6מס
IIDb16מס עי לסני יסדתן שסליכם פש דף יועם סוף פ"ע חים ומיזרון. סולסגויתכון מו7ון סי ק7ס 

 תכשל *יגו יוסגר סל פע5עו לענין, *נו זס עעקר6 לכן כ6ן(. לב"כ נפ" 06כן 3קלנן כע"סכן תטיילי עלת פירום טס יעתני' לר36"ע וכן *גמומי נס7ומי ונריף נע0רם"6 טס )וע" כו'עיטשתן
 למהר. עליכם יכפר xs: 3ו6מל נערדע DanD ס"לי פש  מפונס סי  1כלונהז לפנים6ל6
 נלסון ים כי כזכיוסי סזיונות לספוך טכמ כמטופס סים יולס כמלס, 6סל גוסרס לתוןסוקיף
 חוקק סעגיכס כ40, עטיתו טי4ילו זסנ כעו וספקולמו מלכלוך סקלם ס6ממ כוונוס, פסילסרוס
 ונסירומ ז0ר זליסת וססכימ טפפולמ, מענו מסוסי ססינען

 )גלמני
 לטייל. ססעח עא כעו

 יגר 6לס טסרחם ועממי ונ1(ילומי 5פ5ום זסלולימ ספירומס י'ע( ~סלים עע41לו.ססגמ
 סיג כל נכס ולספיר לאימר ממתבלו onb 06 מטסרוי ס' למני opnb9D עכל 6ונרסכתוגי
 פי6תיכס ויקנס וכסר כלוזיר osb, לטייר עליכס יכמר סזס גיוס 6ז ספסעיס ומל16זי(חע6יס
 טסז7ון ונסירוס זמיר לתור ע5ומ% לסיום ימספך נע5עו ססוולוכלך יוסיף ועוג לכלוכם,ויסיר

 : לזכות ימ0סךע5עו
 סייר נצון קיטים סייסומט למולות b5D נ'( ק'א )נזנסיס ע"י ו*ימ עלאי יחושב. דם )ד(יז

 7ס סריו* למים יחמנ יס וטעם לממסי *לו קימים לממוע כמכווין ם% YD על6ף
 סלעגאם כמג וכן מייד, olpn עכל כקרנןי ל6 סגטסך כ7ס נעמסנמו ס7ס ~cr פי על 6ףטמךי
 6על עקועומ ו7603 וגף. האיוש ונכרת עמוס: ODSJ1 סם מרע וע" טיז, ס' עעעי4"'קנמייה
 וים לנדוי לגוף כרס ים 6וסכיסי טלסס על סס טנמול0 ר4כלימומ כי ססי6, סכמםונכלס0
 עי כי 3יעיס, 16 3פניס C1c1 לqlaS 173 כרת ולנמם, לגוף לפנייתו כרמ וים לנרם, לכפםנלמ
 סל וכרם מניסי טל כרמ וזס יעיו גמלי יעומ כלם סיוג סל נע3כס וגכסל זניות וכתו 75יקפסא
 עיתם ס"ז 1Db ליום עם ש"ל מקערו כעו יעיס לגי קתות כרמ סיוג על מעגל זקן כנון סוטיעים
 ג*ער לגוף ססו6 זס כרמ ועל כלמ, סל עימס 0"ז יעיס taS 3י4ליי סל עימרו יעיס ל3י זעםסל
 ן סנסעומ געולס זוכם מסיס גפמו 36ל , 3יעיס 16 גטניס גופו מיכלת כלוער ס*יס וככלםכצן
 עזכיותיוי עלוגיס עובותיו וסיו כרת סיוג סל מעורס 3ענירס ססט6 עי טו5 לגרס לנפםכלת
 ובסטר סנפמי ונכרסם %ער זס כרס ועל סגוףי ען טנססר7ס לבסר לגססו עגיע סככםעונם
 סו6 ואפם לגוף לסגיסס כלת מלוס; ומיי 6לוכיס יעיס ימים ולסעעיס לגוף כלמ פוכו 6יןסלזס
 לעוס"ג מכרס 3עוס"1 סכלם ו*רו"ל ססי6 סגפם מכלם 0כלמ כדוגל ז0 ועל זרם, ענו7סלעו73
 לוגזי, וממן מ"* בנפש. פני ונתתי )י( )רס"מ(: ועעו0"נ עעוס"ז מטלר ועפינו גופוםיכלמ
 6גי פוכס מני ונתתי לת"כ מקערו לעס וסוד ססו6, גם נ3ל לעעסוק פנויית* ים ודמןוי3עימ
 סיונ כק מרע יאטן ס' פני מענתיגת לועל עתייפנמ סלעת 6ין כי 3ס, תיעסוק עסקיעכל

 )נוכמן לעעל0 סעילומי וכלל )ק"6(, 03 לעסוק לטורס תעיר עסית פכיימי 6עענ וישמיעגול, סימת כתן ול6 כעו עזינס עלבון וכמתי עלס סעפרסיס ויערו פכיי' לסון פירסומו לכן3י(סלט
 וועגוועניען(, *ומליטן עיין *ויסגענעןי *וישזיכט )עייכע סלזס 63יס ססגחמי כגי 6עזונסני, תמתי עעס ויסים פעלל6קעען( )6ויפגענעןי 0עזיגיי לסולות נתיכם לעון על ר6ם( עלהומס

 ינסלת סניך מקמיר 6'( קטיו וירה )3עיסכ"ע כבערס לעקריים, עעהח7 סגם עפים ממגממיונ0פרמ
 אשר )יג( עמליו: כלס מא בו עעגיח כספינו 6ל* 076 לסוס רעם עומס סק3"ר4 ם6יןעכבן
 עשו. י4עקל6 עלטון לחוקן לגותיגו 7עמ 6ין ונ*עמ ל5ו7ס. ועוף סיס סללך ינסוויי מכמוסויינם וסרגגוליןי 6ווזין גגון 5י7ס 3סס גס6ין גס סו6 7ס כקוי חיוב מ"7( )סולין לל3ומיכו ציר.חרוד



 )מ40ס PJh %ך %ס יאש )נ6 ליחס עסו ל6 ייס ונס כעו ושעיכל. כימת על גס תעם 14כי
 5יי, עיי. לפלס ים כן ,עוון, סכנם כ"ל יינ( 4 )יטמע ס5טיינו, מס למס עעט ושמפל*"נ(
 עיעט על 0760 6ת לעות 07% נלסון כ16' סכמונ יטכסו וכעס tq1D1 עסיס ועקל עוון לויכץ
 נלפון וסע%ל מעזת סכנת 6מ %ן שכמוג ססחש גיעס יסוייף ומפסל עלם" סימלימכילת

 עכל מתלו 6מר מסיס עקכ6'ח6ת ע"6( לפולין %ערס סכסעסי גס טלל מיס מס כי 5י7'קוי
 וסער ורעפ ניטעי( מיס כמפ יאין ת8% *( )נר6מימ עט% וכן ל6ס, ש וכ'ש.גססריי34י(עס,
ty~bלמק %ן ומכיל סיס ל6 06 הפיז ספלט' והפכיו יגלל מא תיס 7עלמ mb אופיס סייי 
 נסקו רק סחט 5יי0, בסון 6על לכן כקו*, טעת יעט וגס מא, 7קל6 סיס נכלל 7גי(עסלועכ
 יכול וכקיש משת( ונסולין )נתאכ הערו בעפר. וכמהו : ניסעי( ל6 , %ת נעיכן פיס וסיפרספזס
 וכססו, לועל מלטוי תו! מיק ז"ל ללנוס בכין נפסל, תעל יכולי 6מ SD'1 יספר( 16 השנניסיכקט
 כמיג י% 6תל, ניבל ל6 עסעפ יידוי יכקכו ונעמל_ דעו ומסך סתינ עילם נהרם (PDוסילתי
 6מ 06ק קרנן נפל וכי% סהר. גססיסי נאפי תקיצ  עירם סמס6 6גל עמל לנמל 6ל6כקוי
 ל6 16 סכתוי 6על כך אתל סעכיי(  יכס6פלדנתו,

. 

 סיסעס זולם 6חל יגל נכסף לסרם נוכל
 %ל עכקי( לסגים לט וקין לפפכן יכתט  ס7ל נסככת 167 יכקט נעפל אעל 6לו כגתם6על,
bbbוכחייו למלם כוכן סכי יכריכו נעם נפול ענ4 וכקיצ  הרשיי ססמ6 6נל עפלי t~DS 03ל 
 נ6עמ כי סלסוןי עסססה פל עיוק7ת נוס לנוסיכו 7עמ 6סזס 8גי ו6מכ יפים. לכפומי כנפיעי(
 מסמים '165 לסלוס Dh ויפעל כ'( )ע"6 כמיג רקד עיוס7ן תזי ועלעל ע5על כל למינוסים
 מ% סייס ותינמ )וופלנוס( מעל, ממסוס מי3מ ס"ס מפסוסי סייס י165 לעלסעס ו6ססייס
 כפי ~bb SDD י4ס% סיקסה ופעעיס wbni ססעל פיקים פעעיס ונלס'ק )6יוועלנוס(,סמעל
 סתינומ, ק7ל עא ~9D1fk . טו"מ ועיקל סוס סע6פל כס עממם 60ועל, טוכס שיקל יסים6פל
 סל6 סיופ 3זס 6ין *165 לסלוס ob כי ממפוס, סייס יתעל ומפס תייס מססוס ירעלסעס
 06 וקולס סכווגף(; עיקל ס0ו6 נל6סוכס מפסוס 6על לכן לסססוסי 5וס כן מי SD אףיעיסוס
 מססוס,  סתם 6על סכן נסרס לי(ניסס %ס כן פי על qb 6ל6 סיסססוס קפק 6ין יחולעלסע0
 ולמכס ומעם למכס 3ן מפס סס סנ6ער געס נוירון ע"ז סעילומי וכח מלוס, 3גסינמ יזעכע"ס
 נלפון יאקלם מפם מילו %ן וכן לי. יעמס סלמס לי סלים יעמס 3' הד ויקלף עעכילסנא3ן,

 נסורות סים עעס רק סכתי 6ל לאי סיס ול6 ט, ר,צוכ0 עיקב סימם 6ז (t1DD עלסמסלם
 נזם לגו סוכיי וכחיץ מעל סק7יס (1Db 5נל ס6לןי עסל 6101 7וק6 ר6סוכ0 נר(גסס 9DDעלס
 סע6וסכ פתל מיעלת יספגו ועכס עכות0י ס7ס סיסים רק סכקוי נמפולמ סא י(עכווןסעיקל
 וכנר אירן, עעסל פסיגו פי על qb עפל יקרץ עום6ל סנירך ס7נריס כל 13 סעכווןבעלעל
 לו וסג ובפלות כעו 60רן עעסל ס6ינס פי פל 6ף עפל 3סס ס7ג1ס ס37לים סיקר6וע65כו
 6נק, לקלחם שוי ססיס עם עסל יקש וכן סקטנומי כנסינמ סקרן לעמל ססהם י כא(0אונ
 פמר יקא גס , נ36ק דק סו6 סיטנ עמון פסנעסן לעפר דק 6סל עד 0יעכ טחון תחמוו5כומ
 עמכם 6מ bD11 יייימלש עסת ויסלפס כעו סגמלף ע7נל ססו9Db 6 לסקר%מ כקוי פ0י0עס
 רסן לסקר6ומ ללוי מסיר( עס עפל ג"כ ויקרץ עמרסי 6מ וימלך 6ותס ויסרוף ומס כ"ג()ע"3
 יחצ"ן 6ין עסל ס3סס ו7פ ישי(; )3ע37ל ססע6מ פריפמ ונעמר כעו סענונימ ד3ר עמכיפממסוק
 י %לסימנס( %לנכעקעללט' )%ללי3ען, י(מסוכרומ עלמון פר 6ומיומ סמי יסודו 36ל מלסועיקל
 וסמילו,ם י(5עמיס ניפול סורקת  י"ר ונסעם פר וסלם עי(ס' עורכנמ ס760עס 70קש י(סלקיסורוס

 דגר כל qb גו ותכסיס 5עסש סעג7ל עיומ7 סמא עפל ע41 לנומנו 6עט ולוס י)מרוכט63ל(
 געסל עכסץ 6ין לכן נו, מפתין 6ין לדחיס עגיל סיימו דיל י65 טי עכקיס לעתיםסעגדל
 על לסורות נעפר י(עטת עמר כול 3יס. 7נ"נ וברפיו  שלשתותי ופיכס עלוס pb ססי06עיכל
 ונסן מתוק על עע6( )7' 3סססש כעו לנוסינו 7לסמ פ6ל ימלמלו 731"1 לזליעסי סליתיסקלקע
 )ונרי' ע"ע, ענומל ובסל מיל ענין ווסקין מיל נעים 6ל6 לי 6ין 3עיס סיחרו געיסעגוסל
 וקערו מכתי ונמן סגל ע4ן וקרסיסס טיכס נגס 3י7ס. 6ל6 לי 6ין ני7ס ונמן מעלו כגיטין(סא
 והע, bSnn סע65 מגל ענין היכפיפו סיירו גגו יזו 6ל6 לי 6ין סגנינס נידו סעb5bk~ 65עוד

 מנמול סיס ול6 עליסס, י(כווכס עיקר סקנס לפעל קויעח ס6ל0 ססעימ סיו ס6ס נוססכווגמס
 לק סגם גמיגמ וק עסקין, נם% ול6 )וו6כוקער( לני ספרטני ס0וכ6ס DS' נעת כקתסור
 סעטון עיקכ סנס לסעורי, קויימת סספעולומ עכסיו סגננם, ע5י6מ וכן )ס7%( עעם מיי63נל
 סנדל דגל כל כעל עיס סס כי סוסן, י(כללימ סר(ול6ס לפי ימנ6רו וססעומ לנס ספעולומעל

 Dp~1 Db כעו כסם15 ט לעסויי 760ט נרעא ט0א עס כל על ג'ע יוריי יז ומס גננתן)כעכם
 נמס 6נוסנ עסתא נמס ססני6 ירי( ד' )3"ע עקונ5מ תפחיי געשי )ועטתי עיזוז 6כ5וכל

סעעייגש



לא זח יזהקהא
 וימאיס טלטון לעכיני י"ס ככוסים רנותיכו 37רי כל כי סמנ% סניי ע"ז(י ס0משרמ0פעיעיס
 1 טרע0 16 כלוער י(עחלקת ולו וו והו ס5ין יחגן וחרפה. נבלה )פו( : עסמייס יעתמעונק

 6לס עכיגיס מני 03 סים (D"D כלופל סעת3רמ, ח"ו סיtss) bb 6 עעפ6ס 0טרם0 6יןכי
 פיטור ל6 63כילמס 6ין ות"צ 0כנלומי עעטס גס פיספס עכע"ס ים כי ס'ירפומי הס0נכלומ
 טנעוף נעליקס, טע5ומס סעוף nbwn כגון מערמומי עבין נס Sb'1 כס%ירף רק סדע%יול6
 ססיטס 3עקוס סו6 סעוף נמטרה ס0מליקס , לכסן %3ילס עומל סעוף וכתעלת , ננלס סו6סגין
 נגיס ועעע6ס נעולם כצלין סיrb 6 ע4קמס, 06ל טרפם גע65מ ריעוף סטנת ו'6ס חולין;נעוף

 עירי ת541ס שיגי( נטיס0 לעסיס יפ)יקת , ע'( )זנמיס יסודם דר' 6לינ6 7קר6 פ" כ8כ0נ)יע0.
 ורסק פליקס. ול6 ג3לס עייי פעי(כמ י(טרפיי ממיסם 7יוקDnm s"1p 6 יחעי הל'נילהב,

 עייי עטי(רמ סיכפי( יליקמ ינס 7י(תס, לכרע 610 טעה עוף כנאת )0גי6 וש טרמםיפ)מ סכמי
 טס מכמנתי תם ועי יליףי 6מר עעקום יע6 עוף לרעועי ולל"י כיומיסי כלכמה וליסנקלס,

 : ס' כ"כ , אעור3פכממ
 כי מסיו קדוסיס וכן ט, 6ני נטעי 6ליי(ס ו6ערמ טו6 כקלו טפפו אליהם ומת"ת )ב(יוץ

 6) ודגל וי65 עקום (bS ש עלפני פטם 65ס כי ססטעס, אסער %י,קעס

 נו ידגל רומו כי לסס ייוע כי 0', 6על כס בסס )ועל בכיך ויוגו קוס 6מל %ו יסרבל3גי
 מפופ oh וסח כונו עעו, ענר כן נעשמ רניס נעקועומ וכן עע%וי יינכ D~DS 6(1 עלועלתו
 עמס ובין גסיך, עסנ וגממי , 6ל%ס עער התמי סיום 6סכס ע4ס בנכי 6סל עלומי 6למפסעו
 ס' נמן ל5 וכן 0ס"י, 6ל6 נמרס, עסנ וטעית מוטס ע"מ עיס ומו"מ סברן ע"ש עיכרעתכן
 ס' 6גי כי סיעת )עען סמימס )6 ומיס הכלמס לODS 6 נעינרי במכס ובוליך bnS~ ל3)כס

 %י %י כי לאט ל"ג וגס6זינו ס', %י כי  מרעו (IDnS סי כשט מג6 נכי ועעאם )רפ3אן(,%סיכם
 מנם לסיומו 6כי וכקרם סקנ"טי ס) סעו מא 6כי סעלמ ס', 5ני כי וייעמס ח~6 ונלפסול
 0מנ0 כ6ן וטעמו קנס, ספי' לייוי 6נס 601)סיס עפעל מס וסוף סיתומי נ) וע"מ סחטתכל

 נערו 0עינל סגוף ע"מ %ן 5כי עלס ספין וכיון לפיכס. 0עסניס כל %ון כן נס סו06ר6פהי4
 סי(ממ"ל bb9D'S כעו7יע לק טס עסין 6ין כי  19DbS, עמיי יכו) מפיר ק?, סעו ל'406ך(
003%  הכעקופו עלעלי לפיי נסון חי מא בהם. וחי מ( : 6לסי' ס' 0גו6 נטעו מא 
 פנסעירת כ)ו' נסס וסי 0760 6ומס יעטס 9Db אעל 6יך כי עגל, יבא מיי סע3 שכרעמא

 סכונ, נגח דגר וס'ז 6עונומ, ס6ר מוקי ענסעירמ יומל ס%ס יסים טנסוריי ו0פססטיסר4סקיס

 סנפם חיי מעל PDD 6ין S~b שכומסי 6רהיס יחר סגסעייס סייס ססולס גולגל יחס ליכי
 לא )ו( 6)נו(: )ל" נתולם מלוחכי סכל ססוזכל mmpnD ען 6חז וסוט סנוףי מיי על ול5ייעל,
 )5 גנ7מס 6סי( ו6) )ועל מזיעה יקלג ט)6 עכין bSb bSD L~SP לי 6ין נת"כ 5ערו'הטיבו.
 כ36ומ וכ68 לנלומי סקלנו ו)6 מש) סקלנו ננ) ססס עליומ )ס6ל עכין גיס bib לי 5יןתקכנ
 ויכסקנס יסנקנס יכו)  טוע6תס,  mu 506 ו6ל סג6על ליכריס מוכס סעסמ0 קיינ מיל, 1Pbיריכ
 לר  סרינקמ ול'פ  תקלג, )6 ש') יילחץ רלרומ  מוופלוי7נל

 עקש"
p1)w ת5ו0 7רך ונשק 

 פל רק ביכו לגסס קריכם דלסון ע"ז, סקמס סרג( )%וס לתס"ח שעגומיו וסרענ"ן ער(8מיבסור
 וכן נןי ומיאי ומסל סכני6ס 6ל ו6קרנ וכתיג נמוליסי לס ע65סי 1)6 6)יס ו6קרנ כעניןס3י6ס
 נסליסי ס"ז מייפולטמ עפכי עגי6ס רק ענעס ל5 5סס, 6ל מנסו 6ל יפיס לסלסמ ככוכיםסיו

 יעורס רניע0 סל קרינם 6)6 ביכו k~tib לל3ע0 3סעס כל Sb מקרי 5פל 6סס וכןסע6ס,
 על סהמ קרנ סס כי , קננם קרנ נין גדול מניל ים כי עוכחאי לסיומיו 6ין ולזעוהוגינטי.
 6ל6 עעכו רחוק ע7יין 6100 בפטל 6נ) שוק, ססי0 5מל )דגל 7נל מנתקרנ סק)0,0קהג0
 עעכו לסוק סוD)DI 6'1 והלין עמר ממקס עעכו רסוק סיס ג7"ע ס0יסי כעו וןכ רסוקם6עגו
 סקורג0 על פונס כגט סס לפנס גמס)ס, ניניסס מסיס סעלסק נעלך %יו סקלג ע,"ו אערסעס

 כקלככס 5על במריו, קרנס וסבין סליו טגסקלכ עיכר ליגע לו ם6פטל עי כ"כ סנתקל3נתכ)ימ,
 6) סקכוניי מעיר ו0ש עמס, נעלחעס ול6 6וינ לברן מיעוך מספל 6)  וסיסי סעלספס6ל

0ס%
~ODb 

 גערך קרונם לקרקס  לט 5ו7ק ולמ"ש מרסס עבות כעס סם% ען רסוקי( סעיר נהי(יס
 , ויגסו 5)י א גסו נגיז )י וסגף נ6 גט0 6על נגס אקסון בעכס רסוקות, ישל מיאס ואיילותס6ר

 6) וסקרי3ס י )סעכ6ככיקקען( מליו קרו3יס כנר מסיו פי SD ו6ף עמר עה )מימי[רטססעירס
 Sb יומר עוי עקריכם ובכיין יאכסן 6ל ססקרנס עוסיס סי(3עליס יי(ייגו סעזנס % ושנימס0כ0ן
 יקורנ0 עעסימ 37יקס יגסו DD" ע"6( )6יונ ניגיי(ס ינ* )6 וכוס 1Dat 7%3 5סי וכן זסמח3ח
 גסמ6 נמר %7יל )3פט6סטען( מפספוס על גם פ)מ רנומיט יסעפו ומנס רם8ס( )ע"פומלעמ
 ועמפסיס סעסעסיס ovb גגי ע"3( )ג'יפ גסום*י hD')D7 וס6י7ש נייי סעוכ ,צסעוס קכ-ו()סובין

3עטעוכיות



 יחרקראוש
 3עשמ CtS1 י יניס סירוטלעי מכגעו טור ינח כי כשגימם על נס ג%עי לסעפו הפנינג ,נע9עוגים

 *טס Sb מגסו 6ל לוסל נלחכים סתורים יק7ק0 פיז ממע"מ 0טסלי4 על רק סעכוון סיטטל5
 סמפמיפ, וסייט bnnb %י מקלנון ל6 למלנס מס 6ונקלם וממכיל סעומלימ, סקלי03ססי6

 סעל*כס, 6ל לקלגס כעו סעפפימ וסעיעס ספגיסס על עקופות נקלת כן גס ע65יסויקרוג כי להעליזו כעחכל סניפת על קרי3ס לפת נס ט63 עק1עה2 יט o)nb שעלסי למסעיםוטענם
 6ענס עשפ. מא, קץס יסעומ גלנס( שפס שערו O'DD שליי קרנ ל5 ושניוולך ~onbaעל
 ישעלו סביר מקלני ל6 למון יעקיף *גל עלוין מגיס ל6 ק5ל לטון 5פל עילט נעריומכ6ן

 0כ0 , ע% ל3 ט וסמעכוג המלסול ע%, עוכן סנטי ס6ל ונריומ לנד למעלג כ"6 קלסלין למפיק זוהם כווכח 6ין משטסי עין טנרוכ לי4יח2 ערוהה. יצוקה  חררחצסי ותיפוק ססנוקליעמס כ6ן וי61 סעקווצח2 3רו3 קרינם לסון כסורקה עומלעמ DS3' סקריכי4 על לסורות סנ6כרותעו
 ורכן לכד, למעכוג כעיפם וסכוכ 00לי4ול ירגר4 *סול אלמי סמ3הס סכיי4ס סוסניס יחישסל
 סו6 דלגי מנלוי מעכה *ענס כי ערח2ס לנלומ 6מל לכן כעסי סכלן ופלים ימלו% 1ל6יצו

 יכר לפס למי03 יורים ומויו סו6, נלוי עלוס לסון כל פ" רט"י ערוה. : ~ע8ת( 3רו3י4עכוון
 ספטסס עקום %16 על כוסל 6יך זס על 9עט וכנר 5סי מגזרת 6סוס זעם, ענזלת זעוםכפו
 ללהקו ד3ר סס וט6 סעגוכט 7כר עלוס ולר6ג"ע ערום, לגלום 6ועל סי(כסונ ועוג גלוי,לסון

 לעטמך 6ל6 עסעסיס מפיכס סג%ס "גלים לכן כ7ס, ותעל עעכין ססיכס לטון סו6 פרנץספקוסי
 טנסדעיס וס6חןן ס6ף ססס לכקני 7ופיס ופינס פרוס, נקרצים אסם סנטוס י4ססתוניס סנק3יסטסם
 מסעיססי ע"ס עלור4 כקלה 1DDnS 6ל6 היגס סירס סמסתוכיס 36ל המליס, לסספיפיס גסנ*7ס
 עלא כפו ומגה 137ק עכין ג"כ סול6מו עלס סלט כי ור74נוק, סזוונ *נר ס" ערוס ססולרעמי
 וממעלר4 הן ומלנום, נכט'י פ"ט כז( לטס פגן עלס וקיל וכן רפ"יי עת יאי( )טעא יטלעל

 ומעמס ירכיי גילילס ג'ו(, )מוען לשמעו 73עי ע% למל ומא ל"ז(, )מסוקס רענןכנגרס
 70נוק 0ו6 ססעעול 7עמס ענו*ל י סלו כלויים סעעורס (D'b וליחלי 6יס כבעל כ"7(הניועץ סע9רסי הינקת זו מעריי כ"ס( )יגעות כגייין, עעוכין ג' ו3ני05 37וקסי עעולס פי'נטססין
 סס נו 701טק ט0צה עקוס *ותו על סוכי ומתיל נ6סמוי תבק כענין לטסתו 6יס סגיןוסזון
 עכעו ג"כ ש7ס לעוסג רבים נתיס קנון על סעוגח )סע76ט( עיל מס כי לואר וקרובעלוס;
 מזוה6 6ממ סכמי וע6מר ימד. וינוקיס OVIDb י"ס ניניר(ס 6סר חצורר ספקקיס עסנמ כיעזם
 יקריס עליימסץ, ינלי לעטן ווי קע6( סלק )קוף %7יעומ6 נקמר* ע" ובעל כו' 5עך ערום*ז נכין bnb SDW סיממלק וכפורס כו' בניך ערות rh ע6ע6 מ"ו יימלק ט6נ6 נמוט סברס יעל*ס
 אל 36 עלום עפוס YSD ולקייב צעפי איך אביך. ערות )ו( : עלוץ עלס 3ג*ל ליבלימ%
 פגיו, עסוממ 16 *כוכ;מ יסייגו 36יוי 6סמ ט6יגי4 63עו 6עך. ועלוס זכור, עפככ nx~tbעל
 נקעו סקילת ולענפו ל0גייל וגו' סי6 "עך ופעל ומזר 0י6, 6מו פניו 6סמ מפיכס מי עלס6ף
 כ"כ כסוקיס *לס 7נריסס רו06 וחיכי כוומייסוי 7י(לכמ6 כ"7( )כוכסיכין לרנכן עקימותיסכך פירומ* כ"ס עיתמו, לקמל 6ף 1uh כ6סמ חיוג לסורומ סי6, 36יך ערומ קניו. 5סמפ6יני4
 סעלס כעו כמומו מלכס ספין יסיד כ7נכי 0עקל6 ולטרם עדנריי4ס סנ9י4 עד עקש טלעסטועו
ע"ד

 סר5'"
 , סקנס Sb סעסונ3 סעיכומ ססו6 לי נרפס היא. אבד שאר )יב( : רמשי  ביעת נוס

 3ר4עלמך( ע"פ )כנערים נפלו מ5י טסי6 ל36יך פסחם שיומס כי סחרך סי6 פגיך עסיתר"ל
 פ6מס לך, גס פ6ל סי6 לכן *חי כגוף הפק נלי י"ס גנו עם ו5נ 6חד, כטף סס יסדוסניסס

 ט6ל 6ל 607 כן, למרס 6כו ועוכרמיס סערס(, סקס לסיי' 6על "ע כ' )ו3קיוסיס לקמח3ן
 6עך פ% וזע %יוי מ6ל 6יננס ob לחגיו סבל נסיומס לכו ועי( קרה 6ער מקלל ל6נסלו
 ס6כ; זס ים6לו פסס ג'( קרע )83נ בערו ססיל ונוס I~hD" סי6 6עך מהגת כ"ל פ6ס8זסי6

 ט6 עשו ט60כ עכסתי לגן ס6ר נקל* 60כ יחסות עימזיכן כלועל ע"ם סי6 *פיך סבלוכתיי
 ע"ש עא )נ"נ כמג ויימיו"ע t1D)pD1 60נ ע75 לק לנכו ס6ר 6ענס ס6נ במחם כי לגנוס%

 , סי6 קניך ט6ל למיער לקכ6 למל גלגלו ט6ל DIDD סעריומ כל עכרי  המלעויתי ילסוס6גכוונמ
 : ענובה ו70וסק סס עיין נמלומ כמלסת 6מר נעקום 60עור טהרו סו6 67ניך לעדרה"ל5
 6פת סי6 זו כלסו e'c זו לך לוער נכו 3"סמ וסיט נכלתו י4כמוג ממס היא. בנך אשת)פ0
 אשה ערות )יז( : 5'( כ'6 )סכסירין עימס לקמל 6ף עלים למיינ וכמניס 7ס7ר וספי ,נט

 נעכול זעם סממו סמא סעומלמ עטכ3 פנס ל0ולומ 6טמךי גס עלומ 6ער ול6ובתה.
 שמל תסמך נס 11bS כי אי כלטף *טעעיכן ייינן נרמס ולי )לעטן(. נסניע"טנמו

 ופנונה קיימות, 3ססמיסן לק כבעי ל6 וכמיי 6סס לסון בעכס 6פמו, עות oa 9Dh סנמעל
 ס6לס ממועטת עכל יעמס נל6סל כ-י( )פ' ככתוב ניכרו, כלימומ סייט 7סלסס סעריומ יכלסו6

ונשסו



ב חקויקרא

 630 36ל קירסומי נסטתי0ן לק bwS 7כלמ ימיו63 תתהם % וצמי( 6מ0 נלסון כן obתכלמוי

 סליפס, עוגם לענין ניכרי נעי מעונזלין וכעו נכלמי ליתר עמס, ט6ע0 6מל טסתו 3מעל
 מסמאן טען אממן דדלסינן ועמסן, יומו ימרסו 063 ונתם f~e 0063) כ' )קדופיס סכתילעס
 סל6סוניס ליעם סכיע סעקי6 עלסת יסית ולפי"ז ; עמס עמן tnbbs ול5 י נטליסס 6יסנסוק"עומ
 עימס, 3ל6חל גס עיגל טסכמוג מגסי גט6לס 1WPb למסון לסילוס עקום יסים "ס 6ענססש; ונלמדי י"מ 3י06 ע6יסולי מ"3 לע3"ס )ע" עימס. נל6סל oa כלם סעמיי3 כלעב"ם עלי4חולקיס

 סקר סטיכן 6ף )למא( לזו זו מן קכו3ומ וגה. שאיה סלעיים: על מסיסה מעקל"! ען6ין
 לע 16. זו ס% טסן נענוב עסו 6סהומ עקוס עכל עקרוגיו 706 עלום סינן ונס קליו3סל

 י4נ0, ס6רי9W1S 4 לו סירי זס ס6חל נעקר6 6מיומ לסמי גס כן 06 ייעמי ול*0עמלסיס.
 oa י לעיס עליו 6סותס ננס ונמ נמס ונם וגמת 67ט0 ל6סעעיכן קל6 67מי לי נכעסלכן
 מנס, ס6לס 6על זס ועל לעולס, עליו n~pb נגס ונמ נמיי ו3מ נתם *פמוי עיתם6חר
 י יפלפל ס6ריס כעו ס0כל, ען וסכס6ל מגומל עבין 06 כי י 0קולנס SD כקן קינו ט%סולמון
 ס.( )וניחזק36 ונכדי נין ו50ל מס יעי( )כגיסעיס ס6ל גקל6 עוסו 6פר olban 0נס%וכל
 wybn רק 6יני4 י נתיג נח 16 , נכס 3ת 16 י טסנמ 6ף , סנ0 ס6לס וטפס י ס6ליסך כל*מ

 ע6סס סריסך טס ויתיל ן סי6 זעם ע0נס *מס 3קממך וכקוס יכל סעתסי ע6סכ,ךסנפ%ס
 , עשתך 0נם6רמ סליטס ם6רימ נססן 6ף 60יסול וכ* י 7וק6 נמיית נס סעסו:םוכסומים

 וס6ל'ף נסף6 ל6ו" ספין כי גניקו7סי עסהס ס6לס עלת זו הלכווניו DDh1( ;)%כיכףע3ליגענע(
 החולים סנם*ליס וגומל ס%ימ עעעס נ"כ סו5 עספפסי קוללת טיולם ט6ר טס וס 31ל%6ף';
 )לסקרו ס6ל 6דס סל 6ססו גס נקראת זס חצעעס מסכל, ען סגס6ל כחלק קלו'ביס עומכמלי

 לו. מלך 6סל גפנים לתליו לידס ס%ימ יט 63ע5עומס לק כי iL1'Sbי4קרו3ר4
 יעסתפיח ולולי

 י4תתי4 סנילמ0 דכעו לרומינו, מלעיונו 6מל וסוס. ן הדס י3ל 6אל סיימי עילסת 3:1י עלידק%ומו
 ליננם ונפלו ל6מ" כטאומ 0יו 6ס 0עליומ נכל 07"ס י עמיינעמ 6עס קסמו 67סומ ס%"זנעקל6
 %יך 6סמ עעכומ יינל ז0 מלסגי 7נעקל6 ס5ס. סקס נלסון לנו ימ63ר זס דגל עמיינעתיס6עס
 עפי 7סכיחי סנסיס 6הע לקיל ז0 נעקל* ב6 יגיס(, לו ים 06 עהשו *מלי 16 מחייו)וסייגו
 טגיק עאד מאג י3עומ נעתנימן )וגס גנם. ונמ נמס, ובס ונמסי 6סס ופן לסמיו, נסו6ומלסיומן
 עססעי )סעעניגו 60תי עומ 6מר טכס6רס פליטיי מלליס פסן כיק סכך, רק נקהי 6% מעליותלכל

 כטמתינס מא זעס ע"ע קטמו, ר6 שכועס %ליו כם6י bS1 נגיסי לו 6ין כי ז0( סלפי3עקל6
 ע"ב 6סס, ל6חומ י4עליומ גל עי0וקסו 510 עמיי3עא קינן עליות ים6ר 60 ילכגומינו )ו6ףלך,
 לבלרו 6יס כל ניי רמום ס6עמ, ססו6 טיוזעין י3י כל סיכוסלעי. גפם יוסף י4נעוקי כמגכגל
 כי( )מסלים וכסלס"י )רם04י לסיוון יוערך סיעך bVD'1' ע5ת ת'א היא. זמה סעקר6(:ען
 ע5מ טס תלגועו גס , לרעם וים למונס ים , ונתסנס למון פגענך6 זע0 כל , ,עם ניייי(ס5סל
 אס פירם ומא לחעא. יוע% סער וסענרום סעליומ כל סל* עליו סלע3"ן מעם וכנרתעדין.
 קורנמס 3עטכ 63סלמ יפסונ 1nDb פסים 6חמ עס יכסיסכונ ונמס, 63סס כן 9Db1 עחסנסילסון

 וסועני4 עינוף y)D זעס פילם 3"ע וסל"ס , מעולס גני כענין זער4, לו סניסס סכנם וגזםוישונס*
 (o~b זעיי, נמס סזנומ 6ת לקרות לניליס 31"יכו 0א. יגו מא זעס צמיגים לע,חעסס
 עינך כי גסעעו, ונ"ל ע65מיו, bb 0צומ על זעס סור6ומ ועעס ליעפי. סככון וצא אס,מעוסי
 06 פפלמא לע"ד( )עפלי למס יי זעות ו6ס כעו וקמיער4י מסיעם פגירס וסוכ6סו זס, זעספרס
 תפעמי מ" י"(י )מסלים סי יעצל נל זעומי ליעמי זס ונענין 1Dlb, וחקממ סין עש! אססעמ
 מונת המס , עלעיל( טפעו כי טס 6עו "עותי 0לנומ, %וחי על תלעועס לנרי עעני יע13כ גלסי

 וסעף, סלאן wtDn על ונזעים 0ס סםליעמי
 ע'"

 6תל pSns חלק לקנות ניגס מעסוי ספגיל0
 י4גקמליס. סמכסיטין על מ( )יסע" ייקסהיס, 6ס, ויונס ויתנדו '1SD נל 60חן 3נקנתתיחסו
 וסול י(3י(ע0, זועם מץנ( מאס )מלש"מ , וסחקיעס ססנילס על זעס פלס ומלנס יסענץולנהגינו
 הנעליס ויממת וכתיב"ע 6סרומ, הסדות מלכל סל6 16 מסוך םל6 ס3י4עס 3מי סנומניסישוגר

 סדנלי עבע פעיי סעעכנמ סגסעיס ססנירי( על זעס סיורם וכעו געלי6ן זעעו ופליושליעזר,
 סעמנ קניכם עא געגעם סנ0עס %01ילסי סדטל וסוט סטגעימי עסעולמו סקגילן ע"י נענע0סי4
 קגילמ וסוט לוסנימ, סגילס על זעס יולס ככס עטנע0י %ים עיסימ ססי5 סכי05 מןוסלקן

 יעפסו 6הק ייזר( לעטות ס3ל5צו ד3ל על פוגחם עתפנומ ס6יס 3לעיוגהם מעלו תחלי גיסעחסנס,
 6חל 06 ע3וסטו, למכלים פיעיכסו "וחג ילךונקוזו

 סטי
 ל6חמ יקכיס י54ל0 הבפועת סעסם3"ם

 י4מפמנא ססקכעס 0נס וסנט. 0כ0 לעיוכיו עת יטוענו s-is~ עחסנמו כס 6מ קהל 10": גזריעי(ןי
אס נקל* וזס לסי פגע ססי5 סעקסטת עף4תסספומ י4לעיוגות 6מ ועוגעומ לופניומ קו;יל0 0י5סז6ס



 ההךיקהא32
 י ריצומ על נס כעס י4כממ לסכין 0רוומנו ונוס עלזה %סעור עזעס נעו נעטלום(י )7עראס.
 ימחיש ז0 נלניס' עעמיסס *ן ימנלס גל 0עגונומ גפעולתס יפ76לו סזנומ ת*ימ רויפי נרונכי

 לפרות עזות ס3כח י(טנפימ יפגעו סעתועניס געעמיי4ס סג0 ממענדי נל ועזנה עמסעכס וזו*ר5ס,
 60דס פעיופז י4ט3עית ,0תוליי4 'כס 6ל ומקיעם קנירס ר"ל זעס, מס ע"ז גס סוגם לכןולרנוסי
1~Sbל6ה', ר(םולי0 וזוז נפל נם% סעין קיום מפין סלעג"ן נע7ומ נמויק ו6ס מעין. לקיום 

 סס)י0 כס Sb ושכיעס חגילס ים ס63ל0 זעס, למון עריות מסרסת מתורס ס0זכיל0 עשוינכון
 גפ6ל0 סכמנמי סמני לפילוס עקוס י0" ו6ס חמססך. ל6 וזו יסמימ ל6 זס 6ס qb 0טנעיע5י

 ינום %8ת עיקל רכל כיון סי6, זע0 פסליו 6על ססיל , פחיו 6סמ ע0ן 6ממ כסימם טי7נלמנסי
 ינ'"( )יגעתם מתעליכן סעעס הע לי(מייגס. *פולס לכן סעיןי קיוס נס פינס ויו סס, ל0קיססו*
 נפע0חצ )עוגם בילקוט ולינני נסר. נם% ישעין קיוס ספין רענ'ן כדעת נרפס rhlln ל6עעזל
 עמפ%ין סניו ושילך עכני5יס 0ו6 מיי bS דעעזר 607 עם( עטוע*מפ"ט

~Sa 
 ימדרגו ~bb 'מיי יעיו

 ע2 השעורות לפוגומ עכל כ6ן סטיכית מחרי אחותה. אל ואוהה )יח( סוכמם: כ6ן 6יןנימל6ל
 מגלם, ל6 6מומSb 0 6סס עלהם כ6ן גס 6ער ל5 ולעס ערום, נלסון נסן ס0מחיל נעליומסיס
 ירף4, עלפון לועל לו 0" ע"ע l~DDID' ק7ופין ספין לסורומ נךמ0 לסון לתזכיר רו05 "סובס
 , ערגל ספינו לסורומ סנ6 'כ"ל ולכן *חוסי4י Sb 6סס לסלעיך לי' ולעס מקח, bS שטמךשסוס

 ס6סופ כססיסס 01"ט כשממו, מסונים כט60חוס שסמו, נרסוס גס 5נל לננסי bnSD1 5םתונ5מומ
 יץ3ס כ6ספ סי6 יורי לינוס 0זנךקס וכל לינוס, לפניו גומלת וסים  נגיס, bb  ופת לרמיוגסו06
 hb ו6ס 0סחהס. ען לו ססקט שטמו סי6 זו כי עס"מ, קיוסין גל* עלי לנו6 סיכול זס,לענין
 0תס %י Db1 D9W1b" כמונס, נל6 עענו מת% געלם על  כעת7מ ייגס %יו לסמיינסרנמ0
 סניי א. לענין י4י3ס כ6סמ סי6 סזקוק0 יכל סלי לס. סועעין 6ין מיי יעי כל עגוג0 ו6סנעמלי
 כאל תקם. ל6 החומס Sb ולפס כ6ן 6ער י4מי' ס6מ כהסס מסיט נניס bS3 סעס Db'1 6ססעל
 6פמ ערום ז0 לסכי מהעל עם על עוחנ זס ועקל* %טמןי סי6 מגס qb הסמך *חוס מקחל5
 6ל אפס %ן עקייס זס עענין נכיס(י לו ניס עותו 6סר "ו גסייו )ומיינו סנלס ל6*מיך
 לך טזקווס י ככיס לו 63ין וסייגו *טסך ל0יומ ר*ויס *מיך 6ממ ob כלועל מקם, ל6*חומס
 ול* 006 קא( )יגעומ ס*ערו עעס תסונס )וטין מקמכם. ל6 קסמך anb סי* 6ס ע"עלינוס,
 עי0 ופסס אעלס ימרס סוהו עליס(י עעלמ עפסעי, ווינעס 3ל6"0 דילן 7קר6 כיוןינעסי

 תופר פס ס0ו6 3עלנעי4י 6נן %ול מעולי %ור כפף, %ור כעו לצרור. סקודס: *ל0יימח3רומ
 פנפפח עי זס עס זס וס*תיס ימז תומס 50ורכ עטסחס UD~ יחד סנסל7יס 37ליס ססקמרוסעל
 י נפיס פסי ככס טעליסן, עסמממ קפי ססלמ גלתי עזם זס ל0סר7 ימסלומ לידס סטין 6חדכגוף
qbקרנת טוס 3יניסן וטין לזו זו גכליומ סמן ,DnDDw גמאם מן 6ט D*S ,1Dh סן פלא 

 יסולסס גלתי וטמול7יי' מנית מעוטי כייסמילומ T~b כגוף לפיהם זו עס זו ועמימ7ומ יחיקפורומ
 נקכ6 יבשיו מפיסן .י(מקסרומ כלל 50יט' ען מעליסן סייסומ קמר י(מרמ כלתי עזו זולי4מפל7
 י(מקפלחם חגלמס עס לסמקטלומס ס6לס, נפיס עממי nDb וכל )5וז6וועעג5ערגוג7ענע(,%ור

 הנס פנינס 6ס הס %מס, ונעקמים ועזם כהייי נגך6ס ננמירמןי סתסל7ות לטסני נלתיתעי7ימ
 ל6 כמכותם, לסחם 7סכיכס סזא6( )נ"3 ספסלו ולעס וסי גסס נקל*מ סימם לזו זו *סונומ0יו
 לשטר פועלת לעא7 5ומ כי 9W1b 6כי עעתס ; פנ06 עחעמ ל6 לעו3מס רק מנס עס עניגססימס

 ל(י לפיכס לעעיניס ס6וכלים ג'(', )ט38 ל5כגר סרנו כעו מפעול, סי' 6מ, עלס נעקוםסו"
 עופעעמ ו0על0 %די Db כעו לפול כ6ן וכן 6מ, 3עקוס מבלעיי ע'( )ילעיס לירעיסויקם

 י %כת סט3יעי ויום עלוס תעכל יעים טפם ר6ס( )פ' לעקב* 7וער4 אמול, מניס ועסעסנרניעי
 lbb)1 פס, י4ר6נ'ש פכסנ כעו וכפול, מכיס עסעס 6101 5תנק, 6הל 3ל3יע עוטעס סטניעיפיוס
 פכשנ )כעו 06 סלעיי יהום ויפ עללם. ספ3יע ויוס ספניעי, ויוס ע5ומ תשכל יטיס ססמ*ער

 כן 06 וסוט , ושסול פסיס עטיים נלגיע י4עוטעס ל5לוכ עלמ כקן וכן , *שיו( כל ו6סנמוליוס
 6מותףbb 4 6סס %ור 6מ 5ערז וכתלו ר6סוןי לענין נטעעו עמחנר עקום ועכל י נפצעעלעל

 %כילסי י4מחזקומ על סכי"ס )וכמילס 6סס יתום 5רמ גס עסו ליסור נוס ועוסיף מקמ.ל"
 לי קמם כמג ינעומ( לים )נעפנרי רע"ק נמאן D1bl"1 רכוסינו(. וכערער 5רי( 5רמ גסוסייט
 v~en טחיו 6טמ 63ימוכ לו כואלס ינוס נל5 סגסטלס ס5רי4 60 0% ל5רמ קר6 %יך7לע"י
 כימינם ערורי י5רמ כיון ע6כיוי חמיו 67סמ ערוס 5רמ מא 5למס 5רת bS'nm עלוס ע5עסוסיט
 ונפלס ומאס DW1 5חלמ 6פס ולו ספני לצחיו וכטנתייגעס 5מ 6סמ עטוס SD'1 %קרועענו
 1ל6 פס. עי' ולע עעטי עלות %ת סי* 5למDb bSwn 0 *טס עמוס לו a91pb סי6לפכיו

 לגערי דק68 זיקם סקע0 מסגי MS'1 7כסגמיינע0 *ועלים סייגו ולעלול ילסומ6 דנל6וכנינותי,



נ ההויקרא

 ניחס כ7חזיכן עלומי %מ עממכם סימם ל6 וכקילו 11DS טוי זיקם 6ל6 עלס סוס ל6 עייםוכי
 מעריגן bS1 %פסו, סי6 סכי סלקחס כיון k~Db5 לו לס ולקטת 6'( 4פ )י3עומ 67עריג%ע5עו
 עטים 3ס ולים לי(מזירי( לו עומר כסנירסס וכן ננט' לס מקני ול6 עלס ל*סוכיס ינועיןעדיין
 טע4' ול* 6מי יגס זיקת מעליס עיכס *חד ועת 3'( ל"6 )ינעומ מ7ילפיגן וכן , 11ח 6סתטיחת
 נסתקס 6נל י3עיןי 3' ויקם 3ס סו" יתז ערער, הסני נם 3טעסס לס וזנוקי ינגין, טניזיקם
bSפקעם ר6סונס יזיקס ס6הרון יגס זיקס יק כס סוי fD) 7מכ6י יסלונת* ונסתיפת רם"יי 
 יל614 זיקם עמס סוי bS תו סטני ינוס דל*חר סף6 כעי סכ6 י6וליימ6( ינעין נ' זקס *מא
 סעסרטיס nD7S עליה. ערותה לגלות : 7ל%ור ילפומ* קריך לכן , ערום 5רמ עם:ולס סימררול6
 עליס עלת סטעס ולמי tk~rS עמנגימ וסגגינ0 געוריסי 3קדוסין טלקמ סר6סוכס על עוקנעלים
 סעעמי עלי עליכיס סעס כ"ז( י"7 )סלח נקל* ססעס גגינמ )עי' ליקה סלו05 ספ:יס עלעוקג
 DS" "SD כי ונ"ל תכלמי כליל גנך ופזמו וי( ל )ונעינר וכלניס, כמכי' ר3ן 1ו'( כ"ט)ונויחי
 על סעופלמ 0י(מחיינומ סעגינס עלויי וכילית עלי, מלעיס זנחי י נ7רין *לסיס על,י נעגיןכפן
 מסי* כנון תליון לסרס* סחוב SD~ מעופל כלוסל סשליכט( ליעגענ7ע *יסר *ויף )תייגע60יס
 לסי ים*נס ל6 מקוס עכל תליו לסמינס זקוקם סי6 וסגם כנים (bS טעם 0וומ, Db'1 6סמסימי(
 ~tlnDf תחוסמסי*

 וסו"
 Db" לרנוס* D~rS פעלת לזלע, סכנתך תמן ל6 עעימך nDb ו6ל ע"ד

 כ68(י 5י מס6 )כי מסנומ ו3ק5יר נחרים וכן ולהיייי לזרע נסתיגו סכן התכל ולהולידלזרע
 גאפ עקועומ ונכויס מגסם, חיי סירס נינריס 1S'Db במ3מ סט3ימ0 לחיוג ממסע ע"7שמירוסו
 עחוייכמ בסדיני( ועכם"כ שליו לסכסך עחויינמ ס0י6 שע"פ ס עלי כ6ן וכן 7רנא6, ליסנ6קר*

 טג6על למי לנעלי( עיומל )ס0ו6 מיל עם עלי' ג'( )יגעומ עב"ם לעיתי זס דגל ; *ליווזקוקם
 לקלן ונשעל עליס כ6ן נשער פ7נר יאמוד סעריומ עכל 63סמ 6מ" 6ני סועע על" י613ינעם
 qb שטמו 6תומ ליינם לו *חול סגת ע"כ. , מקח ל6 למע% ושעל ע5ו0 נעקום לס'ט עםעליס
 שחומסי 6מ לים6 ק7ס oh *טסו, 6חומ rh סיסס סל6 שחיו עיתם נסעם *ליו וקוקססטיתי(
 פוס נזרם לן שסכי D"e. חיי נ60 כך 61מל ועם עת כנם6 , ח'( )ינעומ כערם עליון m1Dbינעמו

 ינ6 יגעי( 3קר6 ל'ס( )7נליס D~WD1 תעגיני(, 6ל עופכם VDD" על קר6 לפרם נייינוי(עקונלם
 שכירו 7ל6 וס6 קעסמעי, לינוס ששקי( ואתי( 6סט 637מומ י(כמוג 3י6ר זו )עלס 0נסעליס.
 6ף ניגס ס6סולס גו ל63ר כ"כ %ורך ען *ין ע5עס 0060 63מומ 63עת כי , 7קי36לים6
 ע5עותו סע% נ%תס ורק נכלם, 6100 6סס ט63חומ ל"מ דוחס ייבוס עסס 5ין כי שניוןסזקוקס
 לעיבל b~p 56טרך כי קר6 ל"5 עלוה מ" כנינעומ , ס6סייס ל*סעעיכן קל* *חי לי3ס,עומלת
 *ער ומ שחומי( Sb ו6ס0 עיק6ער , קעיילי 37זקוקרי יקר* נרים6 גס עיועז ע'קוס עכל ,%ס
  יעלתם "ממו 6חומ ט6' עכיני, מלמש זס נעקר* כלוקס 3זס, סע3ו6ל לסי ,:7כמינ%. 1nDhשמות

 5רמ סני נכיסי 0עמ-גל* *מיו 5סמ 0יומ0 ע75 לינוס שליו סזקוקס 1nDb *חות משספגויסי
 מסכו", חטמו ג6מומ כי גרס, עמחלפמ ומכווני( 3מיי', כ6ן *ונר מלסמן ועל סזקוקס, שסתו6חומ
 שעכס עציו, 6חירס *חותי( , סנמגרסס 5חל qh שסמו חיי יעי מנכל *סמו, SD עוחנ נחי"וולס
 עליו *תוליי עותם שמרי גס כי שסמוי על עוסנ נחיי0 עלמ *ין י תרמס סזקוקר4 *סתוג*מוס
aD1nhעועינו ע5עס חיי יעי ס3כל 5רתס, ועל מזקוקי( ס5חומ על נמיי' עוסנ וע"נ זקוקס, עס 
 ל7עמ סעקל6 למון ננאור ליעתי סנר6ס זס שסמו. עימם 5חר 1S'Db 6מ, 6סמ שסיקורעליו

 בטי פעליו למס גדול יקוד וסו6 לינוסי למניו סנומלת סלמס 1tDb נ*חומ עסמעי יקלל,לנהגינו
 עלנד כי יעלע5י 1nDb 3*מומ רק 0עקר6 6מ 0עפרמיס על 0מיעס וען ינפומ. עחכמכל

 עמנג7מ עלי' 3עלמ 0גגיג0 גס עמייגעמ, חיגר( ערוס ד5רמ סגנון יוכלל כמולס לגו יתגיר7למירוסס
 רשוי יוסל סיס כן יחס ע6י, קסם לזו 5רס 11 6מ n1DDS לשרול עלת ני*ורס וכןלפירוסס,

 סיחג*ו עמיי hS עלוס ססי5 סו5 5טס 5חומ *יחול יעיקר ועוי *מכסי וקררו כעו אררלועל
,t~brס*מיוס ושמר, זס לייסנ יחס וסרענ"ן לעול, נסן זכר ול6 %וס מן ונמס ג*סס מם ועוד 
 יונס כי י  ונחס 63טס כן 6על bS7 601 צרומי סמסיינס ל6 לוו זו 6סוכומ סתסיינר( רשויכםסן
 9DbS גס ושעוריי ס5ר  סן סיפיופ גס כי רפוף,  blk~D שלנד סנס פיסס: לנפר גס  ולמורוה:פ4ר

 סלע3יס סכמנ עעס על סל6 י 073 סג7ולס 7עמו סמייסנס 5יך עליו סמיונס נס סל*פ'גסןגירוסי
 סעף'וס63יקול

 ס0ו"
 ס%קלמ סלים עס סלונ על נעשת סעליומ ען *מס כל כי , סעסגל לעעפ

 י D'"DDS עעו סע65 נעגול כלס ימי1ג 6יך סלענ"ןי ססינ ע"ז נניתו' עוזו חעי7 וסיסעליו
 סטו3מו מכס רדומי גסים ט76ס hD'Dוטתיל

~br 
 ימיינ 6יך כ6ן, ינליו על גס גוסלמ נילעס

 יחום ול* לנומי נמים 0760 טיס6 וממיר זו, 6מ זו שיסגלו מנום . פעם עפני *טס נדחוסכרס
 (DD7 מעקר* ותווכת וסגכון רעים, 6סנמ על עלוות *יגן נתסיס וכי זוז *מ זו סט"ותטתסייגס

לנוסינו



 יחריקרא88
 *על bS וכהן , החומך כלמך 6גיך ערום נכנוי 6על סקוי)נות נעריוס אשה. ואל )ים( :לנוסינו
Sb1,ינו גיס 67ימיר עעעעותו סיס כן 7*0 לי וגראס *סטך* bSb נין D'h ,גססת ול6 לקסתו 

 חיים עלים 6300 מנרו, *מת גס מכולל *סם, סתם 1WS1 סכגוי ממעיט לכן גמגויס, ול6מגלו,
 על גופף ג7ס עסוס חייב עליס 6300 ססגויס, גס וכולל h~h, קימור על נוסף נ7סעמוס

 נסוקס נין כולל 6סס סס כי סכעילס. סמולם סתילס ק7וטין ע"י דלק עמס וייחול ק7סליקוי
 *סם על בערו ולוס עקליוסי עכעס כעוכמ ממנויי נין סגסוי נין עכולל D'b כמס פנויםנין
 קמ"ג ססי' וניועל ע"מ מכש, סי' סרינ"ם נמסו' כלנרי ניס וו~5מי D'b~ 5סמ Db" מקלימת

 at1DS ",סלם עכסן לעיתו רנומעו תשכב. לא וכר ואת )כב( : עיורם זנס7לי  יסלסלבספירפ
 bntb ג'( יי לר)")ו3כליתהם וסכ"ף k~51Wp סעי"ן י 3נמעל מסכ3 ל* נעי 3יס קלי לגסכםו*יסלס

 גזם לגותיגו כווגמ סטין מעוין נחפר סכמנ רע"ק לסחכם ורטיתי בר(פעילי תסכינ ל6 3יסקרי
 6ל סקל תן מעלס נקופת לסגות 3זס רנומינו כוונת מסיתם לעיניו ג7עס יעו"ם. מעקל*, כןלמרס
 סס סעעיין o)nb י ו6קונכח* רמז נפרך 6ל5 37ריסס bD'1 5ונר לכן סספעיל, 6ל 16סגסעל
 ל5 16 מסכיג bS ביס קרי ס5ערו עעס טעגס וטין גווולס, 7רסס ססי5 יר5ס המלנויבמהית
  עקועות גגעס מישירותי )וכעו מעונן טגזי על לעורל לק סגקו7ס למנוח נוס כווגתס 5'ן טתסכנ,
 עיקר על גמקור וכלסר כך('  5ל6  כך תקרע 6ל 63ערס  סמלווו7ייס נ7נרי מעורגל למוןעל

 עררי נלסון O'SDDk~W 5מ7 כל כי סלמון, 5יכי על עיוק7יס 5לס ס7נריי(ס נעליל יר5ס7נריסס
 )ווירקוננ עקננת k~i1DD וסל "עלנקעטס"טיגקייט(י עפעית פע1לס tho נסוך6תו, סגים פי לוים

 ס5עק ע0 כעו יעגעגיי ול5 עפעולס חברו 6ת לענוע 0753 כמ כסים וסוףפער6כל5כזגןעג7ע(
 D('O עמכי נ6ח7 לפרעו ים מסכנ bS עלות ולפי"ז כעם"ם, ללעוק תגימס ספי' )בנמלח(6לי

 סל11SD 5 זכר סע3י6 וסוף מ3ונימ פעולם ו*ס סוכרי על סנ6 וסוף ע5)נימ פעולם ob*לוי
 לועך רלס מסכינ ל* 3יס קרי ס6)ורו וזמו למפעילי 7וונס סו6 ו73"ז וכלפעול, חררו *תינגע
 פעולם נס 6נל למוכני רק ומסרס יסים סל6 עד לנס ע5עימ לסעולס ממכנ ל6 וזלת ~D9Dסל5

 עסמל 5ין גונקועומ רנותינו 7עמ 3עס סער לגו נפסח ו3זס לנסככ; שסרס כן גס וגכללס)1ח33מ
 ולעסנ5י מקר* 5ל מעיר בני 3מ' ינסס, t-r'b נעתיק ול7וגוו6 כך, 5ל5 כך תקרץ *למתערס
bSb,למורס ותקם כתיג 601 סי* עילס 3ת ל6ו 5סס לע"ד 6יכ6 ועי דעילס ר"6 ו3מ' ולעסגי*י 
 ויסכנו 6לן ילמו 75יקיס t'rD ונע7לס ומכלת, 3יס קלי ומכלום כתיר וס6 , ומקץ ניס קלי5ול
 "ל וסעעסיו 6לי תקרי3ון עכס יקמס :5ער וס7גר וכן ויסכינו, כמו דרסו--ויסכגו k~'SDלע7
 לעען 7חגיגס ונפ"ק ויטעימו, 6ל6 וימעעו תקל* 6ל מ"מ ובנ"ר י וססעעמיו bSb וסעעמיותקרך
 סטים וסיס סנחגקין ונפ' ילע7ו, 3יס קליילע7ו

~Db 

 : נ6.
 :ימעע'

 כל ונפרק יסעיע ל5 3יס קרי-:
 1WD מפי לO'npD 5 ערני ונפי מנייףי ל5  כתיג כקלו ל6-תנטף 7רמוסגחגקין

~7DS 
 ניס קוי

 דרך סו7יע 75יקיס דלך ס' יודע כי 3פ"מ וכן  סוריעי כפו ידע וסירס כ"ג ס' וננ'ד ססייילי
 ל5 3י0 קרי 13 יסיס לי ונוס כל ע"3( ל"ג )בכורות סולעתי, כונו י7עמי עתם י"7 ו3פ')7יקיסי
 סקרי*ס לסכות לע5עס סרתו 5יך תעוסיס סס שמוכס שמקפי( 5סר "לס עקוביות 3כל ;יסי'

 סכמנגו, וכמו סלסון מכעת 76כי על תיוסיים 6לס 37ליר(ס כל 35ל 3י5%, סעומ7:-ולסמליף
 Sh וג*ערס ס313ימי פעולס "ו ע5עימ פעולם 06 ,  3סור5מו סג'ס פי לו ים 3לסוכגו פעלסכל
 וים סנונים. מעולס גס "עגם כ"* ל73 ע5עימ פעולס 13 תנין 5ל כווגמס , כך bSb כךמקל*
 "גל 53עת, פעלים וטיכס כמעליס טתעוגמס נכ"ק תינות סירס יס כי נזמן *מלס דרךעוד

 סו6 מ30 סונלמ י"ז(ן )ירסיס מסbS1 3 מלמס 5רן כווו כסויות,יתנקרו
~hDJ 

 פעל עקועומ
 5תיתנת, סס וכ7עתויגס ,יין(, )געו)"סגט  עיומנת  סקי פילוסו סס ונ"ע ולגקתלת, לנכחעתיר
 )ימזק6ל מנס o'D3~b מס3 ל5 וכן תמית3מ, ל5 חמרנותו י"ג( ג' )טס מסג ל6 ס' מקלףוכן

 737 סמלם 3סוסעי סי 37ל ממלת מענין וווזס י ויין( 3עזעט5ט )וויר7 סס רס"י סלעו וכונוצ"ע(.

 רם"י סי'  סל5 573  3ר5סית וכן , 37ור כמו ססס ע"ד י3ינסו ורם"י י ס)נקועומ 3כל ע3ר פעלסו*
 וכן י לו( סמם שלל נסיהנו לכועס לזס סרנם רווניס ויפ ברייס, כווו ד3ר גסס ר9 עברלפעל

 5ל0 לסעום Clk~1 ועעם"ט. רוגזיי יס5 מרגוזנו יקלוף, סעדס כל ועל ספומו ולי מפרעולי
 ים געי סכי פנוי, יסיס זס נסס סנכרון ססענין י"ל סטם, פליית  13ינן ימנ6לי כפעלסמעוגתס
 ("qbSD  קיין  וילל לעס ססכעס  ענין מסיס לי וצנעו פעל נתכונת נסס ססכנ hS פלוסלפרט
 מסכיו. ל5 ניס קרי ועם סגסכ3, סגסעל ו5וסרמ ססוכנ, ססועל n~crb ""נ 13 ונגללזיין(,
 ע"3( כ"ג )עכומ לוקי( ((otb ס)נקייס qb 7לל"ע י נלעיס תזרע ל5 ס7ך ע"ונר. ג"כ יתנקרוג7"ז
 3מעוגמ למס 5ו ס3ו3ית פעולס 05 , סגזכריס 7רכיס גוסני נ6מ7 ג"כ למרסו יס תולעדיגלת
 סווקייס וסייגו , ויין( געז6עט גיכט (ילל )עק סזריעס ענין חסית לD1rn  5 ל5 וטעס יפעל

נל5יס



לך יה יחויקרא

 כלטיס תע ענין עקיש נמלעה וע"מ D"Db", מעקר* לפון עוקרת ר"ע דרטת 6ין ולפיז ,כל04
 סעקר6 נלסון עוננת זו דרמס נטעת כי י נעלע6 לקינת* bSb מינו ' ונלם"י( )יעו"ם ל6סיך
 לנמכני גס מסכנ ל6 *זסרמ עפרם נע5עו סו6 כלפיס, לעקייס מזרע ל6 שסרם ד'יע ורעע5עו.
 כל י( ט )מוטס ידרם ל"ע ,סו6 וסו6 סלטוןי עועק עם ופוסכס ינוסרו 6חי נדרך גסוסגיסס
 למעולם יטעם עלת יפרם מנס ע"מ. *פריס, bnwS יטעה ht.b ט)נ6 יוער *ינו יכ.ע5 כמוכו*סל

 רציפי כן גס יקערו כמסר סלמון דרכי עס עוסכס כן ob וסוד לקמרים, מועמס גורספנינית
 כלל על עדומ וגס סריס, לוס דוננש וים ממיני וסג סטעס טנומך, 6מ ס"6 ום,: עלסססט
 ל*עיתמס' ינריסס 6מ סעקועומ נכל וגנין ! צין צני סלמון; יסודות על גנויר( מסים לנותינויעת
 ק6ס עלס קאה. כאוצר )כח( ינריסס: 6מ 53)ויון כולס ויסמו סעמחמניס, מלונתותקור
 מעמיד על מעולס ניגוני ים רסי"ל ויער 3"ת(, ר"ט )עי' נרקיוק עיד קסם לעטה נסססטעס
 עונריסי וימס מיכין 5מ עוכר *ינני ונמן 6גכי מגס עס,.נומיךי סוכנ סכך כפו ל3ו6סקרונן
 ק6ס ותלם י ס65ן עס 3*ט 3מו רמל , 6ותס יורם 6תס 1Db ס*לס מגוים עסניך, *ומספורים
 לעלךי לפס סוס אתם וכן מעט, עוי לסקי6 עתי7ס סי6 כמסר וטעונו סזס' ספין תן סו6כמן
 *ת וטבעי סקרונ מעתיד על סעולס פיטני סו6 גן ויולית וכן עליססי תעלוך ע,צע עודענייו

 : 3קרו3  לל7מעמי7ס
 ערום גיר ע6% סלמס עקום סכל סע3ירס וען סעריומ תן מרוסים סיו תהיו. קדושים )ב(יפו

 קדומי עו665מס
 פרומים פחסי שיתי כמגיס לתורת 35ל )רס'"(,

 "מס כך קיום סמני כמס ס', *גי קזוס כי ק7וסש וסיימם וסמקיסמס סם, טפו וכןמסיו,
 לפרום מזו ספריסומ 6ין זעמי ולפי פרוסים. מסיו *תם כך D19D סמכי כסס קיומיס,חסיו
 כקלעים ט3על" נמללות עקוס 3כל סעוזכרמ סי6 ספריטומ *גל , רם"י נ:37רי סעליומתן

 ו*כילמ 63טתו *ים סני6ס וסמילס ס6קוריס ו3)נ*כליס כעריות סזסירס סתורם כ' וסעג:ין ,פרוסיס
 ולסיות סרנומ נטיו 16 קסמו נזעת סטוף לסיום עקוס סמ6וס נעל יע65 כן 06 וסיין,מנסר
 יסית ותגס במורסן זס מיזעור מוזכר סל6 סכנלות 3כל כלכוכו ויינר לעו 3סי וכזוללי *יןכפו63י
 כללי 73רך ולוס , לגערי on~b סלפי סייפוריס מפרט שרי סכתו3 63 לפיכך כמורס, נרטומנ3ל

 56ל עקוש תכניס מלגיידי ימיו b~D סלעיו כענין S~DW3 למעט סעומרומ, ען פרוסה(סגסיט
 נתיעוטו סיין ען עשו D1rl עענוי סחוס 3קיוס סקריך כפי bSb ימעס ול6 כתרנ:וליןכסותיסן
 עשו יפריס וכן ונלוט, 3נמ בתורס תענו סגזכרומ כרעום ויזכור קיום' טגזיל סי:מו3 מקשפעו
 לפרוטים, עילע סאן  DD  שדי ממסירו כענין נמורס עעגס סוזסרנו סלDDt' 6"' סטוע6סתן
 ט*כילס 3רנוי עסמגעל ולטוגו פיו ימהול וגס כן, גס סונמ )נטות6מ נסערו קנוס ס:זיר מקר6וכעו
 מיגיע עד  ייט איו ויקים גנח, 7וכר פס וכל ככמוכ ססוזכר כעגין סגפים ס37ור ועןמגסס

nTD'~DSחיים ר' על סיערו כונו blD סם k-D'D בעלוס גסס נסן ונכיונך 53לו עיוניו' 3טלס 
 סגקיומ ס5וו*ס ז6מ 3כל ס,כגפ עי לגזירי, ספורות סמן סענירומ כל ספרט וחרי סכללימסז6ת
 D17p כי *חרוגיס פיס 5לו O'D17p וסיימס ל6טוגיס ניס 6לו וסתקיסמס סינרו כעו וגופו,גידיו
 ו'ט':וריס נקיים מגסים יזסיר 3זס 3כי6% סכמונ עיקר עינריסס אות סמלו אעפ"י כי ערג, מעןזס

 ולכלול למרוט סתורס דלך וכן ו3כיעוריס, נפומרומ ע5עס עלכלכיס מסם 076 3כי עישוןוסרוסם
 עסורמ לפכים וכל וסססויי מיוסר 3עסס סיכגיע , וסטונ סיסי ועסית נכלל 6ונר ס6זסלומ ו50לתוגו ול* מנויל ול* מגנונ o7b hS 3ני טנין ויומן )נס6 וכל ס7יגין פרטי 6זסלת יחלי כי , נוס3כיו5*
 וטעם מסכומי סג6תר כללי k~DD3 וסטרחיס נחו סונל5כומ 6סר 3ס3מ וכן חנריון לנלוןסיין
 סו6 שנס י קךוסיס 3סיומיגו נו ל37קי( גזכם ס6נחגו לועי *לסיכס ט 5כי קדום כי ~9Whסכמו3
 עצתו מקוטל עי כי מסרן, יקרנן ע"ז' טען וספיר )סרע3"ן(; ס37רומ 3י' סר6סון ס7נול כעניןזס

 ונס ליעמי ולוס תסחקי7ומ. לעעלס ע7לגס סי6 וסק7וסס קנוס, ל6 יקרץ מסיי זס לונעומל
 סוף מסיו פרוסיס );6ערס ספלסכיוגו

~b)S 
 גטעימ, סנ*ס ינכל פרום סיומו b'k~D סק7ומס, ג7ר לנו

 יסמק טל6 ספעולס 3עמ פרוס לסיומו יצטרך ל73 וכמוכרח לו מעומר עסבסעומ פועל סוסיותוחס.
 שי' ימעורר ss) bSb~ געונימ תסוס לעליות *לי' ימעורר ול6 גסתי, וערנות סג*: סוס13

 כסא 63ופן , נוראו ע5ומ ולקיים סיעסס, ספעולס כפי טיסו 16 עינו לקיים מכלי3סמעוררומ
 כיונו ולוס , וכל עכל הסגפניות מפרום טכ4 יקרץ ומס מכלימי פעולם חוערייס נכליםפועל

 סוס 13 ונלסמף עיעו ויפריס יקדים יפעל *סר מבעומר לותר לךי נעומר ע5עך קדםאעלס
 b"rt1 לו, ייעל קדום כוס ו6ימ טכליי עסמעורלומ ספעולס יפעל 6ל6 כלל' גסעימ וסחי:ערנומ
 קטכם. ג356ע אפי' כמנימי סל6 לפניך וידוע גלוי י 356עומיו qprDJ וזיממו 3סעמ כקדוםרבינו
 מלויים תורס גופי לו3 כי נמורס, סנ*ער פס לכל תופג ומס מסיו O'D11D כ6ן נתערס טכיוגווזס

3ז5ת




