
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



 ' 'שדיקרא84

 SDDS י מניס בסגי תעסו bS מירסו יה"כ( )לנד'י לכס לתריס ול6 ל6סלח מעסו bS אטם.תישו לא וגף תפנו אל )ד( גורדו: %ומ לקרס פעולי נכל פתעהל לפיחה וספמטס י(קיוטסנו%
 ונין ל 6 פלס נין לרם"ס סמרם ים י'(. לכי ניסרו מלעס כל מעסו bS כעין עסננ ולמעלעסו
 טליhS 03 עלס סעכין 16 גחלם, נלסי סטווי Sb ופלס סנוזלמי סטווי פוכי( 'bS מפלס tbSפלמ

 סערנייפפ(, )נעייכגעע nwSmn נלאי סלילם Sb עלת ועכין מערנייכוכנ(, )6וננעייעעעפוסלעת
 (ss*t מעוקל ע% גיכט('. )ד6לף ססכרח ע5י עזינס סעעס0י עזינמ עע מיוגיס עיני סני יטט

 יפועסו ונלטהכו , כיכב( )נכויכם מגעור סלסומ סלילם ' כיכע( )געסירט סר6וי פ5י סלילס ,כיכפ(
 סן מעסין, bS עמס, bS געו ממשל ס%ס,עע מן לDS93 ;6 כלל גפרך סםלילס 6וממכל

 מוכל bS כעו מוכל DSD גתומסמ ולמעמיס גיכע(י (WDS1b1 מ%מ bS כפו נמושח סעףעי
nuf)ז%לקפ סעס 6מ מקור ל6 כעו מעוקל ונלי סלילם סן נסעריך, לסכל תוכל ספקחי,'ל6 5ת( 
 עלס וסמום ihS מלת סחוס זפו כיכפ(י )נמעספ מטופס לי סמן ל6 מגפור מכסוס ועלגאלם,
bbססלילס על נפלסתם vbn לשנן ימי כלעס, 6ר6ס ו6ל כפו גיכט(י )ע*גע וגעות סטווי Sb1 
 nsns מס כסיסעס ומפוטר, ססכלח פ75' פטויינמ סטסלילס נעקום ו6ף כיכט(, )משנעיפומ
 , 0ר6וי 7% לק געגע גלתי 70נר 0י0 כקלו קלס 5זסלס נכרך לק ס7נב על לפסיל נ6bS 5לז
 יציק סל6 ע5פס, סענרס ואינס סענרס לעעט0 סעמיחקיס 7נריס qb כוללם ט6זסרס נפקוס6101
 כעו גומה ענרס לידי ינוט סל6 וסייג גדר ע5י כק כמגעיס ס5ינס י(כרסית סלילס לטוןגירס
%11DD 

 6ל,-
 עסיית טסיך ל"ו( לרקען 5ליליס לכס 1DDn ל5 געו זס 6ין כ5ן, ט6על 50לעיס

o)slbb5ל ספני' 36ל געור, , געגע וסוט e1SISb ס*ליליס ענוים שיגס bbh 'שלייחס סספכי b'3W 
 מהכס מעסייס לכס, מעסו ל6 עסכס וקלסי *פר: 7קר6 ונמים* *לן למון צפר לכן עגהיי'ל"ת
 ושכיסס 6פל ניחס לטפ*ס תנקטו *ל ס6ונומ *ל DDn % וכן ל6, נלעון 6פכ לכן '_ גומין'עין
 SSnD 6ל וכן וייעוכי, *ונ עפסס נעליס אינס עעסס לסססדל וסנקסמ *לירות. סספנל sbנלפע
 יסייגו ממלל Sb 6נל גפור כפכע ססו6 ~נות נתך ממן ל* 6פר ל6 כ"ט(, )לקען לסזגומסנמך
 , על" עיניו ויטיס 6וס0 יסעור S~b זעי( לייי ספניה לנס כירך ללכמ נמו 6מ ימקיר פל06פקר
 6ל *והסי ירך טסו6 כל לסוכומ סקול עסתומ סמא DbD" כ"ס(י )מס טסיו 6מ 6ים מוכו6ל
 עוונו מיכלו 6ל וכן lph~, 7נליס רנימ 16 רכים *כק ס6ס" ל"ו(י )מס ומלניס נמך עימומקם

 ע5ד סיפנעו מלקוי 70גריס יומן על גס לטזסיר 6ל נפלס ימס כולס נוס וכיקה , עעם"ם%י
 ל9מ, bSb *יגן ואל. פןי סעונל, לופל. ז"ל לנומיגו ס%לט כך ועמוס געור, חיוג ע5י ל6סל6וי
 י גפהס ל"מ הינו סתווי מ5ך מלילם רק סעספעומו לפי( Sb סלהסרמ .שטמע סיס 7נליססענזולת
 עזם מעולס מפיס עכ"ס , ל"ז( )עירונין ס63ל 1bS על לוקין סבין קנלס נ6עמ מסימי( עםוכמי
 1anlww, 6ל ג'( )פ"6 הפרס טילי ob ולוס bS. נפלס כמו מוכרממ סלילס Sb כסור*מטלין
 וסר95ס ' )רפ"י( לעקופו לחון ענין מכסו ונוי. הישקותי ביום יאכל )ו( מעיתוסו: bS 5פרומלעס
 לעקועו חון עבין למנין זכיתי ל6 37ריו ונכל עיט, וכתן 15 7פלטמ סעקל5ומ ניסוני פ%שיריך
 ממס רנp'Dh1 6 ""פ( יזנחיס 3סוגי6 ועיינתי י סומן על מסו* מפליטי כיוס b9p7 9Wbp7גליסג6
 6תי6, 15 7פ' פקרייכל0ו

 , לזתנו מון נעמם3מ יל5ס ל6 סטליסי כיוס י6כל ס*כל 7קר6 ריסי

 לרנויי 6מי' קיוסיס 7פ' 7י7ן וקלס למקועוי מון מוחסנס יסים S1aD לו ימטנ ל6 יקלעוקים*
 ייין 7קכ6 לימכם ונוס מסולם. עכין נטור לסקוס(, (L~UV נמוע' סס ושדיכו , עסולפ סי60ענין

 וכן , ע"ס נזס לטיי פ"י סססינ ל"מ נטם פנול( עון ob דם ז' )יוע* נמום' וו%*מי 4תי',כססעי'
 פכין גס ססעמיק פס 36ל 5וי 3ל טס לעקופו ומון לזענו מון עתטנמ עגין סנף סנל'6ננאף
 זל, 3ק%לכס יקדוק ובקטרכם. )ם( סס: חנחיס סם"מ לעסקנם שינו %ו 3קר6 טס הפולםטיס*
 י לקעיס טק5לויץ סלע ונגן5ככס 3קשל6 שעלו ע 7לכווכ0 י"ל )סל*נ"ע( סקל פן רעועל ססוסוט

 לעלעו יסלא ומיכשול יסליל טל סטייל לנעי מלסי לפרתו , 6לעייס הקלוסו סליונקו5לכס
 ונק%לכס פעלם 6מעיע 0יטרילי סל קפל סוי 7ל6 סמים נעל רטומ 3לי סוקלו ולפסיס7וק6י
 נשונס לשרפי ככומן 7סיינו סק5לוסו וקלעיי סק%ליס, מסיו כסלמס וכ"ל מעל סיומובסמיכת
 עעלמ 6יעעט יסלסל סל סמנו6ס סוי bST נעמנו ליטר*ל וכמגו חזר וכת"כ לעתו עממלסוירו

 7מ*ס: קמאנ 0גר64 נס" ע' מלכסי סו* כססק5יר לופל וללס טסי שיומו כנמיכםונקו5לכס
 כשלנע לסגים סחיך שועל סיימי ,כן ייס טיד' פ*מ מגמול bS *ער ל6 ישרך. פאת תכלהלא

 ל1Wb 6 לכן כולס, סמ*ומ סכו% ר6מכס מ*מ תקימו ל6 כעו נמוסס, כלי( מסייג סנינלאוס
 ס0ו5י6 וס6 )רכ"ו( *מם ehD3 סענימ ספעפ ל73 סכל סק%ר לעינו סק5יר, גער ססו6מכלם
 יעלת o1Dn כרטס שנוררי יותל סעכין מסיס חיך ק5ס מכלס ל6 6מל ול6 מ6ס נלסוןסכמוג
 ננול עק5ס מיסו, נקלס *סל כעו למננו, 076 מנין וסגלגל סחמוס חוף על ea ישעילס

ושליס



ה יטויקרא
 כחוף ססי6 סם7יי ba) 1mbn סלו וםדס 070 עכל פקס לימן ~יך מטין מועל היחי יפ5ויס
 סדן DSW1 י נפקס מיינות טיגן סגנול מוך 0עו3לעומ סם7ומ Pb *גל רמומוי סכלם פקוסגנולו
 עפין פיס לי(כימ סקריך ויזיינו ונםדסי 33ית , ומעור סור לי וימי כעו מעין טס ס'0י6 שערסיימי
 ו070. סייג עכל לימן סנריך ספיר ייעודן עזם פקס נלסון רסעגptb 6" לכן גדולי וחוףמסיס

 מעתומ על olnb כ"6 כמויומ, מתי ננמינת סתמוס קוף על עקום פסוס עורס *ינו פ6ס עםכי

 לימן סמיינ וסייגו סעין מס bS מסרט מס נפי סדך עלם 31סכלמ ע5עו, ננמינמ ס7עומע"
 ' מגסס מכלים מסוף ק6נטע( )עקקע, כקלס על פ6ס סור6מ יעיקר הע )לס"מ(. וסו" סיסעכל
 ל"מ( קעקעי גגנס מ6מ ק7פס nbD כעו מפסע( ססימ כל על 0עתמסט וסלי סרוס על גסהולס
 ~ין אין וע5ע5עס ממיס בממלת מ6ס טכומכין דפ6ס( ס"6 ג' )נעמני י(ם"ק  יעץ נל6סחס

 נסס סם סגר"6 כעזם עוכרסי קינו טענם מס. 0עפרםיס כמירום י מסיי( נקוף 7וק5לסכים
 0מי0 ט3ממלת עעס מטס למס ייחד 06 ס73יע73 פילוסו ת9ק 9nbD גומכין ילסוןסמומסס6י

 כוייך קוגל מ"ק גס לכממלס 6נל י נקוף למייל עליך ומין י ס6ס תסוס מומו גומכין , פ6פ5עס16
 עוללים מטול ל6 תעולל. לא )י( עיירי: יינם עעיקר וקא ססיי4' נסוף רק Ct'D ספיןסנאי
 ענו6ר וגטך כמץ עכץ )כם"י( נעף ול6 כתף ל6 לו מהין כל עוללות *יזפו כיכגומ, ומן ומגיש

 יומר. עמיים3יס סרים סדנרי ל"( ס' עניים עעמנת )פ"י סטיע כמג וכנר tt~bD געפ' ו'נר9ם כקן3ר96ס
 יונקומי יקריו גס 6ים( )לפני עולל, כעו טקטניס וסם סעו~ומ, מכרום bS מעקלי f)s ומירום-
 "( )ימעי' פ6רס qbpn וכן סמרם' יכרות מעעעו הנ( )תעליס כייס עטרן וסכמך כפו יועלםח6מ
 סזעורות מטול ל6 מזפור ל6 כעו סעוללומ bS S~wn מעולל ל6 סר6"ס ומ"כ )מהנ"ע( ממעיףיכרא
 *ו נומר 0ן לק ענוסלין 6יגט סנ5יר ם3עמ 0נפניס נר6סי נכרעיס כעטם פעין עזס וסרורוט'
 רק יטלגו סל* *י4כמו3 סזסיר ועליו עולל סגקר6 וסו )7מטרו"פו7י6( יון נלסון ונקר6מ ע3וסללס
 סכקר6 למעעיס בכרטיס סנו6%יס 0קטניס סענכיס 0ס עוללות רפנ"ן ולטון ע"כ לענייסיעימנו
 , וע"מ( סנייו סמינוך 3קי )סכ6"ס מלגו. 3כרעיס סגר6ס לפי נו67י עועט ד3ר חס )נוטע9נז(כלע"ז

 כי לגו י65 לרכסי כל ענוםליס היגס 16 נוקל עייין טסם קטנים ענ3יס סס סס0:וללותליכריי4ס
 סו* עוללומסס

 סמעללמי כי ג'( )6יכס לגממי עוללם עיני ט"ו( )6יונ קרבי נעמל עוללמי עעגין'
 עס סרך מתינוק על מונח ולזפ )*כיוגנסליז( ונזיון גאי עיירם ניוול סעכינס כ")( )3לק3י

 עוללות טעם ויסר 3טנוסיט. ועקות  נגזילומ עלול לסיומו מ'( מסלים ויונקיסי 0:ולליס (DD'עולל
 עעגין ' תעולל נלסון לכלול ים 6לו שנניס חליטת ענין וגס י טרוינען( )*ל7יגערע גלועינ(עג3יס
 נעמו גייס כעלוס וכן , קלקמ עלית סי' ורם"י וי3"ע יל6ונקלק ע"ע( )ויחי עלים 3ניעטרף
 bS pSpn מעולל, ל6 נונלמ ס*לס ססור*ומ סמי ונכללו , סם7ס ען סמנויס סנ(מלקומ ס'()6יו3
 6ננעסעען(. ניכט טרוינען *רדינערען )יי* חנורס עעקוס הומס ממלום ל6 כלוער נלועיכ(ענ3יס
 נקרה וססגי0 סעוללומ. לקמת ימוג סטיר גוזר וקמר סעוללוסי לסגים סנוור דרך העריוכניו

 obn %ירןי 6מר כעו כ"ג( ת65 )כי אחריך מעולל bS כרעך מנהור כי טכמונ וזמועעוללי
 ע5עו נפני פעסס איומו *3ל כרעך, עוללומ ת53ור ול6 הוער ס" סטייל SS)3 0עעלחןכךחמ
 נ6כלעזע )קיינע מעולל bS למרגם רגילים ולכן ע"כ. תעוללי 11DS 6ל6 נ5יל0 למון עליו S1D1ל6

 סכל עוללותי סכולו כרס כגון ממלם, %ר גסל6 גס סו6 מעולל bS ילקו 6עו, וישס6לטען(י
  קורס עוללומ ליטול זוכים סענייס ס6ין לסורומ ג6 מעוללי bS מאור כי ריסיי וס6לענייסי
 ופרפ : יסרס כ"ז ז' כבעתני' , רניעימ עכ"פ סעועיס 6סכולוס מלמס ממלס יתכרס נעלסימור
 16 6מ7 גכגיל 6ז סגרגריס 6ת כמנעל חס )רם"י( 53ירס נסעם סכומריס עכניס גרניף'כרמך.
 כם3תר S)b פלטי opb 6ממ ננס גלגלים ג' וכסנופליס פלטי נקרי ס6פכול ען 0נמלט"םמגיס
 סו6 סרי גרגליס כעס נו וים סס סגנות הסכול ס5י חילו rb לירן ועסליכס ס6סכחלומופומך
 עעטר עסלכומ )מ"7 סרפנ"ס וכ"פ נירוסלעיי כענויר פרט, סוי סס מנפרט מלס 6טכול וכןפלט.
 נרגריס כי טרויכען( )6יינ5עלנע לתרגומו סרניליס כעו ס6מדיס לגרנריס מס מרט 6ין למיזפטא(.
 י יפקס פ" 7' כ3עמגי' י עוללומ כ"6 מרט נקריין היגן 3סדרס עחוגריס O,~D ז,גן כלימיייס
 נטהמ ומרט סנוסל, סרט 6יזסו סעסגס וכלמון נסרם, ויניע 6וכקלכ, כסרגוס פלט סי' .עיקר36ל
 לסון ססו6 עמעומיי כל סתפכיו לחיו. עעל 6יס ויפכיו ' *ים 3ני נסמלי7ו , 3"4הח סלדכפו

 ותרגועו י נו עמונהס פסס עעס ונפר7יס סנופ~ס סענ3יס על מרט סס הווכח , ושריסססנילס
 שנפל מלס ע6מכול מסכול ח5י מגפרי נין נ5ילןי שמנורן יחי7יס גרגליס עגפר7ו נין)35פ6לל(
 ' קדם סו6 לגירן  מגיע bS סע7יין 5ף ננטירמו, ספרט נרטגורס ור"ע D"bll ולרגם ודעלשכן.
 alwn : לשרן מגיע סכנל 6חר מנמרט עד קדום שינו סגרתם ול7עמ נוי רסוס ארס לנעלושין
 כגרו ויעזונ כווו , ס7נל ען סעמסנס ונעול ~ppDt ס6' י עניכיס סגי עזי3ס ט!סון יסאותם.

כי7ס



 ימוריקרא85
 )פסמטיס עעו תעזונ עזונ כעו ויסועסי עול סני (*(IDPDbs9D) 3י7ס ומגיסו פסם6ירני7סי
 , 1% כלולים 6לס ענינים ומתי ססועס, עי ירוטליס ויעזנו וכן עזרי למון סו6 לכסאי ס'(כ"ג

 , לסס יגזו ומס לפניסס יכימ וכיועזר 3ת3ו6ס , למס יעזור ולסעעיס ל3ד למגיסט יגימ פעע*םכי
 לוויקור

 למ"
 73לימ כגון ונ*ילכימ , גזל עמוס גו ים סעגייס ען לצחי וסעחייע , 3י7יס לסס

 וחלק ס6ילן מן סו%ומיו על סו6 סיוריי ' לסס לעזור עליו סמיונ נעלייתסי הכגס טיםוניקל
 טכמס חמק DPS לקפ מספק עביין b~DP3 עוד וצמרו ת"ו. ומ"מ 7ס6ס רס"ר כנעמגי' ,לידס
 לוער %ס תעזונ רק תמן כמיג bS79 פ" 6ותס. מעזונ לוניל מלעת פיס ס6ס חפקסכחס
qbסנט נירוסל)ני צערו וכן י תנףס 1ל6 לעניים *ותם תע,ונ סלך ספק ססס גו זכות לך מים 

 %יך כססקוכם 6מכנזי נלסון ו7וגעמו מעכי, לרמות ערסומו עוינם וסוף )נ"6( ואסלךלסניסס
 י%6ל יעכרנו לגד סקנס ולטוכס כעס, לעכרו כך כל דמוק היגו וסונוכר סחפן Sbע75

 רנותינו: נסס .עעם"ם יסי'. תו' לגל כקער ת65 כי ונפרממ תעזוב למון 6יר כ6ן)5ול6מסען(.
 כו3 על כנסיר bS תשקרו. ולא סלעת: על ממולק bib עכמס נקרם *ין תכחשו. ולא)יא(
 י כן עטם ול1NbS 6 לסטינ טס3טימ כגון ס6על כעו נמקייס טל6 עם סו6 טמנ מכזגוי bSלועל
 מא עפיו יו65 ססו6 מנרגע ס37ור נסעת סו6 סקר *גל ממנו, ל6 ינער אין יכזנ obעייין כתנעי ל6 ס7טכ ונטעת כלס, וק מני ע5יס לט פוג טסחתך, תכזנ % ויכזנ, Sh 4ים ל5שעו
 סלעת וע"ר , עת"ל )רם"י סכנויין כל לרנות לי סיס מס כל נישמי. 1Yawn ו4א )יב( :עסקל
 סכנוייס כל כשרגו מעעגו ס5לסיס סו6 5לקיך, טס שת  nSSm סיידר, ספס  סוי נסעי מטנעול5

 3מי על סעי *מ וסעו כמניס נרכם גני ל"מ(י )סוטי( )נ67ערי' ירמס 7גריו וטעם)רענ"ן(,
 סככוייס על ס6ף פוכימ 6לסיך מס 6מ ומללם ייצן 7קל6 דסיס6 מסוס 6ער לכן סעיומ7,טעי
 מא לסר6ניע יבכיר. פעולת תלין לא )ינ( כ"י: סל דסנועות נל"ד סראם וכע"ס עוזסר,ס61
11DSולסגייל געעססוי סעוסס טיכוין סכווגס על פעולם לטון כל כ' וסרכ"ו מכיל, סכר וסטווי ק5ר 
 לסמיות 76ס ענוית ע5עו ממכיר מזם סעפי כלומר מכיר פעולת %b מכילי סכר *ער ל*מעון
 וכ"ל מעולס; נקרס וזס נפטוי 6ת נו60 סו* ואליו סו6 עגי כי מ65( )כי כע"ס 3"נ ונפסותגפסו
crnD65יגח יו65 *יכו מועל גני יניע ככסף כסף סוס לן *ים 7וכמ6 37כל 67ע"ג לרנומינו י 
 נחנן עעו לעסות המועל 6מ ממוכר קל'מ( )גרע כנעתני' י 7וקqp) 6 כ"6 כסף סוס לונכומן
 ל* מעני זס כי לו, סועעין *ין ניכרך טעטימ עעס טול לו וקער סכרי לי מן לו וקערונקם
cnDמעולמו S~b 3"לירד רריך יס6 ל5 עפעולסו ילכמי65 לערג, למזונותיו אריך לפי רק 3עס 

~1DS
 ספכוון SUO לת פעו רק סכל ממורס בערס ל6 ולוס 3רע3, 3יכתיס וסיעומ ולעכור ולמזור
 bpll מועל גני 0117"0 טכ' טס רם"י 6עגס וקנין; עקנס nlnDS ול6 לעזמומיו ומאכמעולמו
 3ח7וסיו סלס693 עליו מעם נטעת עסעע' נסיי' חמני עס כמינ סכרו מלין 37ל עעס,כפף
 כעו נגד כסס יסעס לרס"מ ככס סס תוכיח. הוכח )ח( : לילן קל* סעחיק גלכגוליי וסל"עמס'
 כגד ספעולס גנומ סעע7ת מסו* עוקל מוכממ וונזס סתוכחס, לסורקת ג"כ וסום6ל סחןילנכח
 )ר*סית 36יעלך 6מ 36רסס ומוכים כעו טו3, ל6 דרך על סמא 373ריס לו וסתנרר מפועלונוכח
 65רגעי54לטען( )סילגעטטעללט סעיס נ6ל לגזול עעיו כמוך עמס טו3 ל6 5סר לגגנו ססעוני7כ'(,
 סתורם עליו טטעעייתגו סעכין ככנר ועם עיניו; לגא פועו סמעעי7 ר"ל מוכימ סוכם כ6ןוכן
 עזם ססעוגן סעמוכח, ע5ס על עורס 6ת מעלת עעימךי 6מ מוכי* לותר טעעס 6ת נטנומסגרען
 טיסים סכר5ס מסיס לעעיתך מוכים מוכח 6על 1ל6 סעוכימי 7נרי לכנח ערג ספתוכמ מיסיםסו6
 עעכין סעמחייג כסי סיגנון גוס לודר יותר רצוי טסים כעפני סעמוכמ לגכמ פולריס מעוכיםינרי
OD37ריוי נכח סעק3ל סעע7ת ל* סעק3ל גכמ 37ריו 5מ סעוכימ סעירת 13 טסכווכס חוכמם 
 )סס לו ס1כח לן י5סנ ל6 )טס(י וי6ס3ן למכס סוכמ ט'(י )עמלי עועו לרמע מוכימ סיערכווו

ט""
 יותר כצן וסיס כעספט' לונ"7 עס סכלם ליס וס7ועיס "'ט(, )סס 7עמ וינין לגנון וסיכימ ,
 עכין על סעעייתנו טעומת %6ר לסיומם סק7ומס מורמיגו 36ל י לעפימך מוכימ סוכמ לותרעסתנר
 תמיכו 6ת לסטות כסנטתדל חס וסכגלסי ל6סתס כוונם עפ"י נעלעל ספכוון עלגי , נעלסונוסיי
 כצלו סמלט' נפרך עליו כגום bS זולמיגוי 6מ סגוכימ נזמן qbD 6ת נעלת רעזס סעגונס,עררך
 3זט כי ועגוגס, לע S~D סוhS.~ 6 עסית ככס פיוע לו טייער עד סנרכו, ססט6 לכו גרורכנר
 6ת גםיג bS גס סעמוכמי סגי וכלנין גגותוי כודע מכנר רומס טטו6 נעם צותו גנייםסחופן
 , עיניך ענין קוריי טול לסטיג qb כזעף לסמעולר סלובז נמכוכת סחופן גזס ג3י6גו כיסעגוקס

 סימוכיי ימניים טלי נמוככם מסנונם סמורס להדמעו  לכן עכר0' פירי  פוליימו סירך זוול6
  פנוקיו, יפיגוספוכיס

 מנככם 6פמ 06 תפלס יומו ויטיל נרנר, כמסופק  פמון עליו סעו6 וסוי
 חוסן 5יזס ועל וננס  היך 6החו וים5ל ל6י ob פבתס פפל ~ob blk ססליי4 נילס פלוני,כפעל

נכחנו



לו יטויקרא
 סולת ע46ו סעכין גגומ לעמוכח סימבול ע7 סכלי נויכוח לענין עענין עתו ויעתק נעגין,נכגם
 נלי עטקסו סמוכים יסיג סילופן גזם סכם על)נוי nb71ca עלים חע6 5מר וסמולי סעוכיחסג7מ
 73נר לסמייעכ כ7י זען סלח3מ לחגרו פם6יל סו6 מגס נעמיגומ.וכעמוסק ליו 630 ע"י כיספק,
 6מ בתלת סגרעז וזמו סכנג7וי על לסמק5ף עוכן סיסים עד ממטוס סמע SD'1 גי:נקמ מבוססו"ץ

 ממסיס ול* למוכממךי 7WDIW ס51 סיסיס 7סייגו סטעללען(י  רברב )15 עעיתך 6ת מוכיחסי6ער
 6'( )מרו וכלע"ע סעק3ל. מסיס וחמס וס)נמפר סונ37ל יסים סו6 סעמוכס כ"6 לוי עועתדממוכממן
 7ונסמעי כעצן קעי' ייונ* bib 3סמר6, "פ" ליס יוכח ול5 ליי ייעץ נ5 7יכקוף נם 3ל פיסו 6ימוכח.
 ססו6 ק)נ" יבולק bS וכו' וכך כך סו6 מו63 מסוס  דבלר )נ5ן י7כר מלין %יגון וננו %חרבין3עלין
 Db" נם 737 יקלט על חק 7ק3"ס חוצני עלוי ירסוס ול5 וכו' חתם ייזוף kb וכו' 7ע3י7מו63

 נמורס עעך וססו5 6וס3ך מסו* לעמימך פי"ח( )מ"6 7נ"6 3מנ6 עמיתך. אח3חיי3י6:
 6מס 6י וגס 6ותוי לסוכיח חייה 6תס 6ין סוג"ך ססו6 לרסע 36ל 6ומוי למוכיח מיינ 6מסוע"ס
 וכשהערס יסג6ך, מן לן מוכח 6ל )נופוי לכסת ומוכיח קלון לי לוקם TS יוקר סג*ער למוכיחורם*י
)ינעומ

~up 
 737 לוזיר סלo7bk~ 5 על עלוס כך סכם)נע 7נר לותר olb על סנטוס כטס גי(

 : לעומרם תומרם עס6יגו  וייירי עסוגג עוגם עליו לסל3ומ סל6 , לסמוק לו טוב יקפלו סל*סו6 נרוי ob ל"ז( )סי' לכ6"ונ שילעיס ונספר לן. חוכם Sb סג6ער תונס 6פר ר"6 גס)נע.סחינו
 סר6וי גלנו וגוייר נ7עמו עקכיס ס75ס וסחתה סטור תוסגי כל ר"ל כטוך. לרעך ואהבתניח(
 1WD טיתגסג מסונו )נמעעון רולס ר5וגן וסו*, 076, כל ססו6 לרעמו יעמס ע15:וכו לקבללו

 , עעי לססגסנ לסעעון לו סר*וי וס5ופגיס ס7נריס 6לס נלוו וטוטנ ס37ריס, נכל נ6)נןכ6וסנ

 , חו"ל וכע6ער טסיות לטוי כן כי מוריד כ3ו7 ני סיתגסג 3' , בזיוף bS נטגנת rllb' מי6סנ"'

 תזניח 3סלוס לסיום *סו3יס לרעים ראוי כן כי מעיר סלועי מיזרם גי ר3ךי כתור* מצרךכ713
 , לבימו כס535 יפומ פגים נמנל סומי טיקנל ס' , לעלי סיסממף 7' ' לעסו 3סלוס 6יםול7לום

 נעצלו ילוני וסוס בסנילי קטגס טרחם 3*יזס נגופו עיתגדנ ז' 7נר, 3כל זכומ לכף סחתי סי7וןו'
 ם6לטלך נעת לפעוניס עעונונו שועט ג7נר לי לסומיע סימנ37 ח' פרנסי נו יעעל טל5 נ7נרלפעעיס
 עי ועלומי מונן 6יס עוכ כנרך קטגס 5חת ס5לס עעכי יוצנע ול6 קטן 37ן שעמגס *1נסלו*ס
bSDנמללו יכעיס ל5 *גל כשלסי רניס 7נריס עוד נצנו , וגוער נסכלו עסכיס וסו6 טליי ימנ5ס 

 ימסון ול6 עעעו רקונן ירכס ל5 זס 5ומוי נ6סנתו רכומו וכל סלו סע)נון כל 1!1 ימןסמונעון
 6סר כעספטס נעמפרס ס6ופגיס כל וסנר( כן; יחייג ל6 ומסכל זס 'S~p ל6  סו'עמ כיע6מוי
TDn'33יולך סו6 ונוס למעעון, כיורן סיעסס צריך גע5ען שומן 6וסנוי סתעון לו סיעסס ר6וגן ל 
 חפריו עם ניחו וכל טעונו כל לסעעון לעמור סלריך bS ' געור נסלעומ סעעון 6ס:נמ חונםידי

 לרעך ו5ס3ת וד'ס יעסו, עטעעון כז5מ רולס 6ין סמרי 5ומוי 63ס3מו לכוסו וכלועליותיו
 וזרעך. ס*סנס 5מ יננקם cnbn כווו כתוךי ס5ופניסי *ומן 3כל יסיס לרעך ס6ס3ס כלועסכעוך
 גנ7 ססו* 37ל סתולס מלוס "יך ספמוק ע"ז סונסלסיס סגמקסו עס נעיגיך ינכוס ל*ו)נעסס
 כי י"5 כי עעוקיס' 73חוקיס ונפלו גרחו סוס סמ5ר זנן ול3רומ ץ לקיימו יכול  ס,75ס ושיןסט3ע
 06 לוי ממן סג6ס עקנל ס6מס 7373 3סנ5ס מנוך כי וי"א וגווע", ספלגס דרך עלכעוך
 קסם ל5 כי סקלו ס7חוקיס 6ל 5ריכיס 5גו 6ין 531עמ לש; וכיועס לו מן הופ *וס63סס
 075 וסכל סטנען ירך ססו5 737 על סמ5וס  יוכבס סמורי( לגו ת53ר 3זס כי כללי כעוךעלם
  r"DS ינוגס ; סנלימ( )ק' )ק"ונס יוכל olb וסיין סטנע גג7 ססו5 737 על ל6 לקייעסייונל

 לי גריס לכן י ס"סניי גקסמ h'k~D סגסוי ויחקל 7ו*(י )ווי* 6מס. כעו כעוך. נעלת,סעכוון
 )מסלים נסרי לך כעס ונעגין ס37ר, Sh ושמסק סמעו7 סור5מ כן גס נכלל כתוךסנתלת
 וויגסעסט(: זי5 דו6 ' )ווים וממאוס תחתור ם5תס כעו וטעמו כעוך, 3סור5ת מגיס ופיה"ו(י
 על ס3סעס רני:מ וסוף , ור3עמ כלעס, רגל תמס ומרגן )נמרנוס סו5 לרקק תרביע. לא)ים(
 עגורי לטון 13 ים 5מוון סנסיפך עוד, לסוקיף וים סנע"ס. לנעילמ גס ועססעס לסכת,רגליו
 3ספעיל ומרגיע 3ריגגען( נעג5טטוגג )5ול , לעגל ר3י5ס וטעעו כס3( כ3ם )כזנו שגרי סורו)נעגין
 כן גס זס ליו 37כלל כוומיס סר)נ3"ס מפסק לל"ע כלאים. תזרע לא יחדיו: עמגרס  00*07לפי

 גין  ס)ות)נ5עיס ספעליס ינן סו6 מורע עלת למלסון צליך 5ל6 גס7ס זרעים (bS' לקייםסלסול
 נכ")נ ועיין מסכנ ל* זכר 3ו6מ תום בנחרי )עב"ם D19r יפיס bS 6על וכבלו לונמפע)!פועל
 למון מגסס ויכל* )נן מעניגו וי"* , )ל"ו( נע"כ ככלו"יס ע7"ע ימס סרי יצמו3ליס לסיוםימכנו סלי דנריס סכי ססעמנר DS' כל6, מעלס סרס כלאים. ל5"": קקי' יו"י ונט"ז ס"מ, פ"6כלטיס
 עמנסל 6ח7 עין 73"ע ס5מיי' עלור כתו לו עע5ר סו* תיגו נציגו מעין ערוג כי י וע5ילסעגיעס
 ל5 ל"ע פרי )נעמוח םג)נגעיס בע"ח כלאס וווכם'ע , גתנסל ל5 עדן וחבלו לקמול ועוונךעפל

יולידו



 השויקרש88
 3ימ % כיי* פטל6 33י 6מר6 7יסי3 כעכן כלעיס עסו 1Wh. ע"נ( )פ"ו ינפכ7רס3"ייולייי,
 לעעני 7ל6 נכיןסכלם

 ושעמדו. כלשים נלסון: עעני7מ* חילין לכל 7ענ6 עניעות6 כלכיס תיני,
 כי ט'ז טען סלעתם ע%'כ( )רפ"י , וכוו טוו סוע ססהש 737 סעטנז מיל 0ל73יס 6ת לרנומעניין

 16 וסיעך שעלו b"p) )ג7ס וכגע' ל3ד. טוע bSb ס6ינס עי"כ 6ל6 עס"מ *קונוס שיגסטל73יס
 כעל 01לכמ6 וספלו זוז 16 טווי 16סוע

 זוטרי
 כל 610 כך מעטן 35ל ליסג5. נחד לחענ6 עי*פקיכ0ו

 ע5עו נפכי ונח טווי סוע נ01ס ונין סכל ומסתים ערער ונוו וטווי סוס טסות עחוט סנעססנגד

 י(רע3"ס טסני* ג5וכיס )נק5מ וכדעת כרומסן נגרס טס לס"י דעמ גס ג6עמ ע"ס. כלכס,ל*
 כלס. סעניכיס ג' 6לו נח3ריס סיסיו עד פס'ש כלליס ס5ין ינ'"( מ"ט יכל"יס לעסכם)נפירוסו
 5ער סכמה פצ"מ, כלסיס 0וי תסס 6מד ונכל ופקק 3ו מזר ס"3( otbbn )מ"י גמנורו6עגס
 גג7 ויהרג כבחד *ותם וטוס טלפן (to'bl ס"ז לנדים תסס ועמס 6ותס ומע וע"ז מטרפןומסמים
 ליו"ר ו33י6ורו otbS11 לפסכם )נפירוסו 0גל"6 מכריע וכנר נכ'ש. ע"מ כל6יס' ס"ז זסעטווי
 כממגלומן SD קמירת ועיקר ע0"מ, בסור לריו TDb סכל סירועלעי פן סרפ3"ס כדתם ס'(ס"

 לנד 7טווי *לגן, כך ובמל ליחי מטוון 16 3יקlalb~ ,7 5ו לגדין, ועטם 3יח7 סוע 316יח7י
 גפירוסו כבן רם"י דעמ וזמו YD. 3כך' לכיסם ירך יעין פ7רננן qb סו* כלביס ולתו נגד*ינו
 וכיגעות מס גמלעוי ממירוסו כקן רם"י 7עמ p1Sn גוז )ולמ ובמילום ונ0"ס, כלביס סוידלגיין
 סל מרגום חלקי בסון מס מירם"י DID ונלמ ומגס סוור. וכקן 6רונ גח פירם טס כי 3'()ס'
 סיער סיסיס עד חייג יינו 7עס"מ גונסרק יחד מלוקין סיסים כלורנר כ"ז(. )גר*סימ סעועמלק

 לסלסמן ומליכין סס יעמו DS' רק ימכן ל6 זס פירוס ע"כ. ניסרק, סיטנ ימד עסוקווספסמן

 ושסרק לקלקו מחלט קומו סתמקכיס סי* י(טויס קויס ט5ער סריקת 7ט0 וגוז, טווי סועיחי
 לעסותו 0קליק0 05גי פלי ד6וריימ* כלליס סוי לניו ילנדין כקן יעתו SDS *עגם ימס.לחלקו
 )במירוסו וסרפנים  וסתסלקן, מליקמן bS יחי, סעיגיס סגי וינקות חכור 3ו מסעיקרכלפיס,
 י"ר( )ויקל* סנים 5ת  ויס תרגום סנגר. סני שוותק שסוי סטרתי סו* סוע כתג  סס(ליסנס
 וקמל גג7 סמא היטווי ינן ויעמס חוטים עסניי(ס ויטוס נפסמיס ס5על וכסימעלנ , ניווט יתויסוע
 גס טע. כלגייסן ססו6 סנגד יסים rb סייועיס' 3ננ7יס סיעסס כעו ויעלקגו ויעמקנו יטלפנוכך

 וסטו זי(טוי0 יחד, נםלסמן לק Ohb סוי דל6 סל6סונס לדעכ לק עקום לו 6'ן זסמילוסו
 זס. לסירם עקרם 6ין כל*יס' סוי לנד יססוע ס6מרוגס ליעם 6)ננס מסוע, 63 וכחליוקומבין
 , )פעל3יניוננ יחד וסמממיס ס5ער ביעות וחגור 7גוק ענין סוע פלס למרם 6כו %יכיס כןועל

 טיחם מ ויסוע. 7תרנועו סנימ 6מ וטת נלסון עעם יועם געליייט( געקלייקטערט,5וז6)נעען
 עגתי נלסון סו6 וכוס ממתמיו, ונס עם ימד ועסמנל 0נימ נכומלי 0יטנ יתינק וסעידמטיט
 קגירמ וסוף , יטעטון ול5 ימרנועו ל"3( )סס לויים עיכי ססעעס ול* ו'( )יסעי0 מסעעיניו
 סוער סת37קומ י סו5 סנכל5יס מוע מסון לפי"ז סר5חם. 6מ סונונעיס ימ7 לס7נק סעעיסעסעפי
 ססכסנמ נרכס שימן דנק )כענין דבק ע"י ריעש סזירסי ע"י ול6 טויס ידי על ל5 יחד,ומפסתן

V'Dסוך %ער ממוריס )סילו( טלגדין 6מ ס*וענין סעוסיס וכפו גו( ג7נק ט0עוף עד 7מנמ 
 גיעום ימי וימקסיו טיממנרו עד רומו תוחקיס O'WD1p 13 ורז סיטנ עפנו סננלע עד למד3ק
 כלוער ל713 לסון לניין, סס ימד סעחונכ וט גום על סוגח וספור 5מ7י גום וגעסיסס5וור

 )פייט סל"ם ספיי וכפו ל3וסיכו( 373רי מלגיל עקוע0 תופן ל3ת )כענין וי(ת6מדומסמח3רומ
 ע"כ. י טויי' 3ל6 מועגות ייי על 3גי כעין ועמנרס וע"ז וסססמיס 50)ור טורפין 0לגדיס'יכל*יס(
 עחו3לש סירס כלהצל , חועיס מסם עפני *קולים סלנ7ין , טס דעמגימן ליסג6 תפיר *מיונזם
 וי(עריקס מעמיקיי ול6 לגדי סיער מהי לחלקם נעטרק סקריקס ל6 סכל6יסי עיקל וזסויחדיו,
 עכויליקק לסו ינסיק סעח3ריס 7עמ סטווי, גס סעטגז 3ונלמ לכומיגו יכללו וס6 ס3ג7,סגגעל
 pnS3 ע%5ו סכן סטווי, על יורו ט"ן ויומיום סמי ולדעתי ת"ח. 7כל5יס פ"ט עמו"ט ןדטי"מ
 ראווני נע5עו וסו* טן' )פלעכטען( קליעם גקר5 ערבי נלסון לו ויועם ען, סטווי נקרץפודו
 ועמ6ח7ש אי ניעש יוי' ע"י עזסי זס 0גסרדיס ונערי ם3סמתן כסערומ סדקים סחוטיםכי

 גיוליס יוענש י"ס כי נפ5ליס יתעמת( טווי ו'( )עמלי עסיס 6טק oe1 מוט. סימי(וס עדזע"ז
 שפחה )כ( קליעס: ע"י סגעסס מל מא 3טג6( )ומעת טנ* וכן סדק. )נן זק מוט לטוות3זס

 כתו סקל, זונן ל0ול*מ סוכת מרף ססנחרפת.
 0חוע 6מ וערגיז מקרקל סיקול D"D וחלףי סקיי

 q'~D סס6יס מזען ס0ו6 כ"ט(' )5יו3 חרפי יעי 0יל7ומ יפי וגקר*ו קילטע(י (St~bDוענגנו
 5טן כגון 1mb ועחימר נגסס סגכגם י3ר ק"ל וקלחו )קור5טירט(, .סערוממ ולעו ליחוסיוע75
 נססו חלף עס גפס1מ גקכגמ וכנק ע5עו ופקסס 0עעיז על וג*על חליף, 3סס ופוייסנטש
 וסוף חריף לטון ע"ז ויפול חרופם, לשוקיי( קולחין 3יסו57 וי( )קיוםין ויערו סי(י )סומעיסלעית

געק



לי יפקרא
 ע5ע0 עפקרת וסיף קירויין 6מל עיי ני4 גח ל3ו גיסויס כי ומחסם, עזוס חריסומ למוןגו
 לטים, bGtl נטנע0 נומס טקסס כי tD'bi כמרפס מסמס כ6ן 6ער ctm י:נעילס, 6ל עיישיו

 סריסות Sb לסכגק וזריית מכימות לעשעס ונתנס נפסס ממרמס כנוער חרף למון על" יפולוכסגס6מ
 כי נלנדן מעולס טמחס על bSb מיינ ס6יכו י"*(ן )3כליתומ וכונרו לעות, גפסו חרףוכטעם
 הקרוסין עענין קולעם סכנם נזולם עיי 0נעילם 6ל 6"ע כסמעקוכ יחכם מריפומ 5ריכ0יוסר
 נכלל ססו5 יר6ס מורין, נח ושים סמסס חלים סי6 מרוסס סספמס ספסרו ודגותינו ' רם9ס()כ"כ
 ינפונ bS ל33י כ"ג(, )6יו3 לנני יחרף bS סליק'ש ספי' כעו סחור נחיגת מענינו גמרפתנלסון
 ג'ק ומליס סממם מליס ולמיותם י qh) נוימר במעות ונע"ם וע9ם ערני וחלמון ל';ומ וסוטקמור,
 a1Pn וסי* מגסי ספמות 7511 לגא ול6 מנס מילות עשי כנעני לענד ל6 לסגס6 ר6וי0ס6יני4
 לכל מלסגם*סחור

~vb 
 נתרפס: לסון k~1SD יפול מפיר עגטפערנטע(י )5וריקגעמט"מעגע,

 טל דגר סס וסוס )רסנ"ע( טוע6ס ע"ע OD ומא עמיק נל6 סס"6 תפסס לה. נחת לאחפשה
 )ר*3"ע( מופם סימי כי חט"ף קע"ן נעקים ססור"ק ונ6 )פריי*סייט( תירומי גח"ט וחירותדרור

 טעס ונ"ל ס"ק 3סוקפמ 6ער וכסן זכרי נלסון דנר OD ו0ו6 תופסי פגיי כתיג כ"ז37יחזק5ל
 יורק גיוסו נס"6 630 יגר עם כי 0"5י כתוקפת מפסס רק לס, נמן לDD7n 5 כ6ן 6ערסל6
 לסט ססוDS 6' 690 ינסיק bS *כממס ססגמי, cnD1b כל כ"6( )יסעיס רסני ט2"ס סר3וייעל

 וי b~b1 )עונ"מ ככנוס. לכונס ונלסון סופך יתירס 690 פירם"י בי( )כמום רכנם וכן ערונס,*נמס
 ונסכמס חס , לרנומינו קעיירי מהין נח וח5יס ספמס נסורס דילן קר6 כי י כק וגן וסיננו(כא6
 יננת על 17ניו ח5י ס6דון דנלקמ ' ניניסס תדלוק ים 6ענס , נסטר ob נכסף 06 אפי גתתילס

 סי6 וסרי מליס קכמס bS בסטר חמס כממרר 6נל י ות3"ם ססמס מליס סי6 סרי ' מליסלסחלר
 סכי סל ספמס כפעימה רק סטר ע"י ומניח ח9ס לסיום לס עסכחת ול* מסיתיי, כיתו מסמסכולס
 כבנוטל נ"מ, ומליס מפחס מ5י0 וסיט מכיסן ססמחס קכתס 6ז תלקו, ע0ס 5מד וסחירסותפין
 סכמונ עניכם 6תר לכן ק'. לח"ז יומי ונטו"ע עענדיס, פ"ז סרוונ"ס וכאפ ע"א ועייןגפה"
 (qp' ע"י נ9ח וח5י0 סססס חלס סנעסים עייכי סיוים ותיגס 7נפ7ויס  (bS ,cmD וספדםכלטון
 סממם 3סיומ0 עמכחמ ל6 הס . , ל"מ וממס ספחם ח5" תס6 נסטר  ד3נסממררס לנלומ רש0 געיסכי
 לססס לס, נמן ל"  ממסת 5על לכן , ל6 601ח7 סמילס ססוממין ען ז5ח7 לסג'ס. לגן 7Vbלרדון

 לס%י6ס סניסס ססמממו bS "ונכס עלי' 76וניס מסני לנו ויורם סרנוי' על ססו6 ס"5כמוקפמ
 תהיה. בקורת מלקו: סיחרר סל6 ססני לסומף סממס מפיס ונם6י0 מלקו, סחרר ספחי רקחמסיי
 מסיס ננקור 6)נר ר"6 י ונקרם סיייניס סנדול סו6 דעלקות לימג6 נקורת סיין י"6( )כרימותפערו

 סעלקין 3מעס לקרות מגריך עפורם מיגו ~bk תעסו מס וכתוק' י לקבל יכולם כעס פוססס16עדין
 יקיי3וס לDDID 6-~, ל6 06 03 ימקרו וטפעו ינקר ונענין בקולם יכונרו וסעסרם'ס ונכמן. ל066
 ~PDP bS 6ין כי עא הכענגן IDD ה3ל עזי7סי 16 סוננת סי6 06 יחקרו 16 י"ס, כנסתעיתים
 ונל0 3קורמ כי סו* פי' לכן מיונו, עיקר חמלם ינקרו לob 6 ונלקות 16 יניתם סיים 793יחאגו
 תבקר כר"ם , מנקר סלמון עיקר כי ממקרי עלסון ונרנומיכו 6לעימ נלסון ועורגלמ 3כמו3יסייית
 *געיס ישע ותלגום מסעורי על ול6 סעונקל ע3 6וכלין לעפיליסי 6ף סי3קיל ע7 סלקל,לעניים
O'tDIDסירוסלעי תרנתו ונטססר( תסעטגס וססניעימ ופמימומס, גסקריי4ס מסקר נעלי כלוער בקרין 

 ס*לס אותיות כי ממקר לוער 3תלעוי מרגילו 6נל 33י"מ, סלמון בעסגס עקום נכל וכןות3קכגס'
 כי. לממס לו תסיס D'bS bS כחרפם ס0י6 6ע9פ 0ז6ת כספמס ס6ער סכמונ וכ:ירום ,)ותתלסומ
 כי 5ים נ5סמ ו0גו6פמ נגודף כעספע יועתו ול* 56לו מסמנ עופקלת כלועל לו. תסיסגקורת
bSואונקלי נחרפמ; ססי5 3ענור 6סס י3י6 "גל נווולסי *סתו לפיוס תופסם 

 ח60 3קרמ6 ס6ונר
 כי עמולם 06 לס6ער שויך 6ין כי סרנ"ו עליו טען וספיי עכ"ז. נקרין, געלת ינ"ע כלמוןלמונו
 סרעג"ן כתג ימס וניעתי נתססי וסוד נעלקות סיob 6 מפקר יקר"כס *יך וטץז מוססם,ל6

 עוין יעגם סספקרי עסיין כיעסו סו6 נקורם מלת זקר*, 3פירום6 כטעעו ל6 36ל מעלםכמירום
 76ון ע5ומ עול עליו עקול כאריגו ויופקר נקר* ס76ס הן עליון געלים hD(1 והר סוףשייפקר
 נשרעי ג"כ כקרא ל3 ונזדין רק סמ6וס ע% ל6 קלוס נדרך טע5וס יון עלוס סעחנ ולכן ימ',כל
 לפליז ויסים נקלנומך, 6מ י7עכ6 6ג6 מינ"ע י"ז(, )ס"6 זדונך 6ת  ידעמי 6כי כתו בקרן,גמס
  שת כי חלשי 7ש לעמגס )3מ" סלע3"ס וכע"מ לרונ. גתלונה יעוזכר *סיקהק כעעס נקולס00

99W'Dhולפיכך לועי", 16 סמולם 6מ וענזס סעפקיל עי ועכינס מלעית עלס סי* ניגליי4ם סיריל 
 סענזס 16 מיסים, מ"מ k~tlh י4מכעיס סענזס ועי , ממורס גישורי ענשין סחיט כל א( נססקויין
 ע"ס מסיקולם סס כי לועל לי4רעל'ס גימם ול6 יד(, 3ענל געסגס כאולין 3פ"ק ומפ"ם )ע'םלט

 סגפם' וסס5למ כממנמס כוסל עסיס מלניעי לצלף תוו79 סגם ס5מלון לסיום לזען מסיקספלחוף



 יטךיקרא37
 ססעעיות תן *מריס 7נריס ו)31(ס סתפקיכ עי גס ר3ומינו לדעמ נ*עמכי

~blas 
 סנטוס. א פס

 6סס לחיינו מרומס מפסס על סני. עמג"י ומנס כזס(י סלת3"0 על סתסיגיס מלונוס קלס)ונ(ס
 סניישס T'm עסוק בין סוגנ מסו* 3ין סופגת כסייס 36ל ו3ר5וגס, זייס ע כססי6 דוקק,סו6

 כלותר יותתו, ל6 מסיס 3קורמ נלסון. קל6 *סונעיגן דיני וסך דכלימות, נמ"3 כלמנןסט~יס,
qbוהשנס תתנו נעניד ס7נר סגעסס מי על bS קויך )געסיסט'ח תסיס נקורם ומרגום י יותתו 

 ר3ומיגו תליו גקורמי נלסון ס)נזי7 ענין לסו5י* סכחו3 כ6ן תיסיגס 5תגס ;)ווטסווילליגערווייזע(
 דעמ לקרב עוד ונ"ל סתקו3ל. לפי קרי"ס 13 סים סתלקומ ענין מגייס כוונג 73רך לדרוםתקום
 , 05מ סור*ס לאס ים וסגיישס פקדי פעל עם 3תוגכו עסותף 3קר פעל כי )נלקות' מפי'ר3ומיגו

 , תעמיו מי3וקיו יחר 13 סונמויכ כפי ענינו לקדר עליו ולססקיף ס37ל על סססגמס עין עיתםור(ן*

 כמלום מפקד 6מיך י סרס 6מ פקד עזם י7יוי כגיבול קומו לענום נין טוב לגעול עין סיעםנין
 בקיר ולמון ונקרסים, 65גי 6מ ודרממי לטוכסי ת55גסו כקר פעל וכן לטונס, וסוס)נע7עגקען(,

 )6סגדעןי ססעס 303ט ופקדתי עוןי פוקד כונו ולמעגים לרעש סקי7ס ים וכן )נ(ס, מעורגלחולים
 סק3לס ונסס יסיסי עונם ר"ל מסיס נקורת ותתר 3קר, מעל כן גס יסעם וע"זסטל*חען(,
 תמעמ הסכום סעדל על לרס"מ סוגם ערל 00 ערלתו. וערלתם )כב( : )נלקומ סו6ססעונס
 סעכוון ססעוס Sb  סנ6ומס ססי5  סמכוכ? עלתו )נ75 שחומר ססו* ע5תוי ת% 737 מלחסרונו

 bSb bSn עסקט, כלי לסס מגעסס סנולונימ 5ורמ תמוך סגיכר חס DS' ערל נקרם עדייןחלל
 כלי קורת גו ם6ין כל S)b *ליוי ונמוקן מסוי D1nDC 6ל עוד ר5וי וסיגנו י עדיין חלל 13חקקו
 וכסתוקקין עיומ7 למסתים וסכני( לולס עכ"מ לו סיסים נערל tb)ncD ערלי ל* גולש (b~pכלל
 סתמעחק וסמוקק ערלסי תסס, סגוטליס סו6 ממקק יקרח 73"ע חלל 13 ועומיס נכלי כך5חר

 וסיעו פסתיס ערג יחתר וכן מכליי ערלת ננטילמ עמעקק ססו6 עליו ג6ער 73"1: סכלינחקיקמ
D'Dליכין ס37וכ 5כ ונםלמת נסס *ין *גל 075 3ני סחר כמפסי חלכן כל תמוקכיס מפתים לו% 
 *ינו 6נל כרצוי *וזן חורת מס סיס ו'(י )ירתיס onb עולס מגס Irib' ערל וכן ומלתומימקון

 לנ צורת סס סיס  יו"ד(י סורס לננכס.)עסגס ערלת 5ת ועלמם לנ ערל וכן ססעיעסי Shעוסלס
  סעטרס סל  סמי5ון ספור פרלמו, נסר יפול סרסרי ערלם  פכין  כן  גס וסוי ססננסי  חמוס6גל

 )ס"* פלסמיס ערלומ נעמס י 7'( )סתום ננס ערלת 6מ ומכרות כת"ס ערלס סנקר6 סו"סו*
 סעור זס לכרות סם"י %וס נסרייס, חוטים סוס נעור . סיס DS' סערלס נסר גקר6 ולמעעיסיגח(,
 ומערל 13, סעכוון סתכלימ OSD1n סנלמי ערל סו6 כצילו גחמנ תסס וניטל נכרם סל* עודוכל

 למס כע"ס י )*וג3עסניטטען( עדיין ערלס 13 סיס ערל בסייגו סמאל OD3 ערל יקרם כגזולס3למי
 )גר"סימ עללם לו *סר לליס *חומיגו5מ

 ל""
 דמיים תוגעכעס ערלס סו6 3זס ערלס וענין י

 גקר*ת סעירס מל ססו6 סעור ג"כ סיס ל* סעילס על 6נרסס סנ5טוס סקו7ס עד עוחלטמ,ל6
 סעיפך על סנ5טוס 6חל לק סגיני ל6ם עול "ו קתס עור ob 6מר OD לס סיס ו*ססרעללסי
rbSmc bl~pi סי6 סרי גיטלס סל6 וכל , למנעל 3חי31 וכגחת נססי* ערלס, 3מס ססו6 לעור 

 צמגו וצין כך על סרוס 1535מ .ס' מעלך 63ולר כזנוח טעם b1c1 ערלי סו6 יומס וסגוס6 ,ערלס
 סלחיומ מתוית תעכגת נווול מציגו סני7 סל סחע1ן מסעור סט3עייס סיערו . (ס כי י תס עדיורע

 , לסיגול סנים 5"ט 3ן ל*נרסס סם"י 0150 לתם יספיק bS סונסגלי ען סנייס רעים לפגעיםותמיל7

Y'D1סלם  פריו, 5מ טרלמו  וערלמס כ6ן 5תר מעליו ספלי, עללם וכן נ7נל, כתום טעס ים 
 3להי עלל סו6 כצלו סר*סוגומ מניס ג' כל ס"ילן לכת כמסב סיסיס ופי' ס6ילן "ל 30ערלמו
 סיסיס 06 סי6 *חס כי *יכס, כקלו סס וסרי ינסס מסגו סל6 כ"י וזס )6ונגוט35"ר(י פירומונוליה
 לע"ס בלמי %11'6 ססו6 סספירוס 16 נעוחלט' ערל וסוף עיקר כל פירומ ונו5י6 כלמיסלילן
CS'1bSי%( osu 3ל תתוקכיס פירות עו5י5 ססו6 16 הנוחלט, עלל ג"כ סו6 וסרי י ספגוס* 
  רשיית, בר(קכתס כ"DSDIW3 6 לי 35ל ערל ג"כ סו6 סרי ייגרס קיטור ע75 ל"כילס נפוייסגלתי

 נלמי שלליס ומס פילוס כאן סיס ערלס כגוי סניס סלם סל ספירות על ג"כ ימול ז5תס3נחינס
 למון ערלים לכס יסים *ער ולפיכך עליסס ערלס היטול כי עמס, וסכ6ס ס5כילס Sbעוסל)ניס
 טלקום כערל סי6 גס וספרי מירום ונו5י6 כגלמי כערל יממת סס6ילן ספירומ גס מען 7סייגובניס
 )ישלוליס *כליס וסכר *חלס ל6ורויי 6תי חד סרי עסונע הלולים. קודים )כד( רזוננס:למנוס
 יכר ללתד "חי וחי לירוסליס(, חון לאכלו 3"מ "ס  פדיון ידי על לחולין סו5'* חלוליםלסון
 מעסללין 737 סלולים ק7מ סג5ער נכנס *ל* לנעי מורם ג*ערס סל6 מלול טעון סירסמטעון

 סלול לסון ל3ומינו מסחיטו מינוס וזיין ענלכין[' כי75 פכק ריס ]3רכומ ייח חסו חלול טעון13
6נ



לח ,טהוקרא
Sbלמון ~SISn וכייעלו 6מד עת6% לסיותס 3מי"מ סס"6 לסמליף תקועומ וכבנס דרכם כן כי 

 מלחין ליו"ד מי 6' 6לם יתרי 7קקלי רגנן , ובס"ת ונל6כומ ל36ומ תנין , בדול( כלל )פ'נירוסל)ני
 וכן ס3ונDu~ ')0 רסג"6 חייוסי לעיין למי"מ ס"6 3ין דדרסין ר3גין עמעגעין לל' מעניםמ'

 3ית *ערו 7ע"ק ונרפ"ק גממיךי מ3י3 מתון דתלמ ס"6 ירסיי ק"ס( )30ת יערי דילן03"0
 רנומיכו פיקו זס ותלמד ול6י', טלסי ותתרגתינן ויגע עיף ו*תס יכתינ סו6 'ר5חות6 ליסכהססלמין
 עיקרו  רוד  פוררת על יוררו חלל טס נתונגס, קרוניס סרס כי מלול, לסון גס סיוול נלסוןלסגין
 י )ענעעסרען( לסזנותס 3מך 06 תחלל 6ל כתו סערך, יקר ד3ך על עורס מסוה סק'וס סיפךוערכו
 י )געריגגסי%ען( מולין 37ריו יעמס bS דגרו ימל ול6 יויר7יגען(, סער36 , )סער36זעט5ען נזרו להלןמללת
 מכרס נטע *תל רתעי כרס ועל 37ריוי 6ת 3סגוחו סננד3רמ ורוחו נססו כנת עוליךכי

 ולע
1SSn , 

 תיוקל יורידס מפדיון ידי ועל קדם סחורכ קרנס סר3יעית ססגס סרי כי מולין לעסות מ67וול6
 סםנמ סרמיס על וסקלוןי וסגגומ וסכנוד סם3ח סור6מ נכלל סלל ונסס י כחולין שמימות 6לקדסס
 יחי135 ל* כתו , )3ל*עירען( וצקלון סגנ"ח פרכוס ועל , 3מכתחו D(O ימסלל יכונר י )3ערוף[יומכנור
 מל גנותם למרקס סתתכווגיס ס6גסיס סם , גס3עו גי עסוקיי , חסלו 6ל לסול~ס תתרמי ,סוללים
ollnhוקלון גגות י מסלס( )מיסך מפלס יםיס ו3תל6כיו מכסי יסולל מעוסק וכן 3קלוגסי ולסמככן 

 כי כ"6(, )ס"6 3י7ס יוימסולל גגיחס, סיסרסס דמיינו י"3( )6י31 יסולל וסוסטיס)ט76על(י
 קלח כמס כן ob סלול וסם , )כיזע5רען( לפגם ענינו מרסס ומתמון מעתועיס וכעסי3עסיימו
 לם3מ סול6ס 3סס D'D קרמי וטס מ70 סס וכן כגנומ, פרסום ופעם ססנמ כלקוס פעםמפורס
 וענין ומסיר, סתסלס ענין סלולים כלטון ר3ותיגו סריגו וטמיר סרם"ס, סכס3 כתםולגגוני
 : כסגי פן ממפרקן ס' קרס חום3חן ר3וחיגו ע"ד וי3ע"מ וערכון תיקרו  דבר  ופררתןממלול
 עותר סר3יעית כמגס -ls'bk מסו5י6 מסרי *ח ל6 פריו. את תאכלו מחמישית ובשנה)כה(
 סמ%ימיתי 3סנס תנו6תו 6מ לסו5י6 הטילן יוסיף 5טר סמ7ם סתוספמ כ"6 סנותיטימ, נסנסלשכלו
  עותל סו6 ת3ו6תו 5ת לכס לסעיף סלילן יוסיף Db': *מ כלוער מנוטתו. לכס לסוכ,יף ס6תרוזס

 עב 7ען )כשעליך( ערטלתם וייכען , כרובע ויעע געגיסען 5יסל קעננט י5סרע סינ5טען )6יסלאכלו,
 נ' )ם"3 למכנר סרגו 361יסי יו35 כלת"ד לסוםיף סל לת"ד וויר7( געגען וויע7ער אייך פויס()7ער
 5לו כל ככען, עעלכוה ולכל סרסן עלך ולעוג י61עולי מלך לסימון וכן סס, לח"י כע"מלע"ד(
 יוקף ללדתי ומוחף כלמון כ5ן לסוקיף IIDS1 ויסרוגי על ו)נוקניס 6מ כתלת עסעמי'(סלונ7י"ן

 סי6 זו נסנס סתמחדם וספרי *ליוי סקדוס על מוספמ לסיומו 737 סמחדס סעגיו:ס לכס,ס'
 *לנע 075 ייעל מל5 י5ס"ר כגגך מורס 37רס ס5תל ור"ע סענרס, מנסנס ססכ'י עלמוקפת
 מילות יכורכו זו ת5וס סעירת ט3סכר חכו*מו לכס לסוקיף ניתר לכן מגס 13 תקטעו *גימכיס

 ים  5וס3י  לי(גחיל כליו"ד סי6 סכלמ"7 סגים, כווגס ע"7  ר"ע 5תר  1מ מגוי )גל לכוייך3מלמ לת"י 6ות סכתו3 ת7חלס כ"6 סר6מוגסן כווגחו על סיקרת כן לפרם כוונתו יין לרעמיסגטיעומ.
 כין גס ויורם 3פעולס, מתכוון סחכלית onblleD כריו( כ"3 )מס לו לסר3ומ 7ל עוסק מ'(,)תמלי
 פירות כעוחיף 6תס סרי יותר ריס"ג נמ"כ )עיין סענוס, קיוט על סי613 סגמוני מסכל תכליתעל

 למסיגיי הוגתו על קי6 לפרוסי ר"פ  דברי טען לותר *גו וווכרמיס ו3לי,ס  ר13ע,ח( עלפייביפ
 ואז סחונימית' ונמגט לערער וגו' לסוקיף תיתר לסקדיס לו סיס כן 067 וגלומי סתירמלסכר
 ט5ין פריון 6ת תאכלו 6מר טכמוכ ס6תרו עכטיו ורבעיי ערלת 5%ומ סתירמ על ונוםנ. מפירסיס
 לסון  בשבוי לזוז 73לך עליו סולם לק תחוס, טתילת לסכר 6תי ל6 גופ" קר6 ע"כ 3*כילמו,ענוה
 3חעימימ י3יעימ לפירות סימי ס6יל לסורומ דלסוקיף לקרץ 5ריכין דל6 חית* וכי כלינור.לנד

 רם"י כע"ס ד3ערלסי יסיס על כ7"תריגן יסע 3סוייתו יסיס סריו כל יפיס ונדכמינ ליסדיןעי'
 53כילס לייסר לו  'ם  דופרלס לעולס סייגו יסע 3סוייחו ג*תר *ס 7גערלס י יינו זס ח"כ.3סס
 לפיות לעולס סים*ר לוזיר נוכל bS כלוליסן D1p פריו כל יסיס 7כתינ ניניעי תס5'עומגיסי
  רביפיפ סל מסח  כמיגיע  רפי  פדיוגס, דתי 16 עיינן ספירות ob 3ירוםליס לאכלו סלוליםקדם
 71ע סלוליסי קדס כ6ן ואין ייחסי פנס ו' כנצמג" סעולס' ען ול736ו לנערו גליך ס3יעימ15

 וייקל ז'( ס' )מעות מ3ן למם ת6קיפון ל6 יתר (ע"ז, ונתמלפיס 5קף D~D עם יקי( סלם7עליגו
 רומס תוכנף לכפך, וכן 3*ל"ף, 631 מוספמ למון ססו6 כ"ט( ל"מ )ם"5 דוד עפני b~'Sסקול
 5קיפס לסון סמוי *'( ו' )ם"Sh1D'3 3 נמור כל 6מ יץ עוד ויוסף נ"ט( 'ק"7 )חסליסיגועון
 זנן סת3ו6ס חפיפת כלורנר 6סיפסי לסון סו6 לכוסיף )נלמ כקן גס לורנר גובל לסיט , 3וי"וונ6

 )תמפטיס כמקיף מג 1'( )תיכס קין כמאטי ל"3( )יסעיס י3* 3לי qDlb כעו סגורן Shכם7ס
 מגס לפירות ר3יעימ מנס פירות נין מיסגו סג7ול ססנ7ל על לסורומ כ5ן כ'כמונ ונ6 ש"ז(כ"ג

 תיגס ולקגהש לפ7וחס 16 נירומליס ל5כילס כ"oyba 6 י סלילים קדס סס סנרני'צימ ,מעיסימ
נירוסליס



 י%הקפא88
oSm~sלתן 3קר nSebl עם ונימו סו6 0לוליס D"1S לעסות ומסי ו6לענומי ימועיס ונלים 

 עוי2ליס מפיסית טל סירוס *גל וקרקעות נתיס כננדש סגוף לרכי לס% למעיקם 16 ממורסני(ס
  לעסות מטעמו נתו% *וחס והכור סגורן, 6ל לפקסס נין עשו, *כילם הורך נין צנרילכל
 6ל לתקוף תוכלו מעימינו מנס מזוית כלוער מגוממו. לכס לסוקיף 6פר זס על כמולס,נסס
 : 6ייכנליננען( *ייך 5יל ערטר*ג )זיינען נסס לסרוימ וקבין לפקכם 6ף %כיכס לכל לכס ,סיער
 ז'( )מץ* מנינ סיס 6ת עקיסש י"מ( )מסלית ימל עלי מקיפו כעו יקף, סרסו תקיפו. לא)כז(
 )מס זית כנקף י'( )ימעיס יעי ובנכי ונקף כעו סחוסי ודגיגו נו"ן פמחרי נקף DID עתופקתו
 סחרת למון ססי6 פלס סכמוג ונמר מגיטו. ננס ען כפו תקימו, מכ מקפל סכנד וננגיןי"ז(

 3עספכיס ס6פילו ולערכו עי"ןי מפנמי %"ן ס3ינ סקסיי לסון גס נו"ן. מגממיי lab כעוטמעי
 סלמיש חוד על יספם זקן מס זקנך. פאת )לב"ו(: נסקפס 6ל6 נסטממס מלוי ס*ימול סכין*סיר,

 610 י'ז( )עא נזקנו סמזקמי )63לט(, נלמ"ס %ו%מ מסער על גס ויספם )קען(,וססכטרומ

 )מזריע נזקן 16 כלש כנע וכן ט'(י )עזר* וזקני "Db' פמער ו*ערטס וכן נלוע"י כמרגעוסלמ"ס
 ספוזכל זקן וע"ע ג:גיביס, פטת6יס *יכס עליסן ססעל מעוי ומזקן סריס כי 0טעל' חיכול"ג(
 זקגיכס י5תמ עי סעל' ס0עלו וסריס 6סס זקן ל"ס(, )קיומין כלפרס זקן סם סלמי עליטעטו גתלעוי וכן ס0(, ונרנ"ו רס"י על ני(סנמו רפנ"ן )ע"ס ססערוס לפיממ olpn סלמי סו6מס
 לטיפ כבי"ס מזילם, ססזקס ע"ס זקן סס סלמייס מוך על ומוכח סלמיש. טעל סו* יו"ד()ם"3
ODDוכעעס , סנוף 6ת לנמקות סונו5רכות סלימיומ עם6כי ונפרסות מנוזלות סעומרות מלימיות יזוקו 
 י יערף לטון עלףי וכטעם 0גגליס, כטיס כיגל פלסון גרון וכטעם מעיד, 13 עלול הסלימם D"Dלמי
 ו3סימוף סגוף. גייי 3כל ופחפטט סעומ נמוך סעתנסל סגעין ועסיס ספין קומו יערוף סס דרךכי

 י64עור זקן כי פמוט וסיגר זקן. סמכטרות מטח ססו6 סלמייס מוי על ס5ועמ מסער גס כקר*ממס
 ס6מ מא זקן מ6מ כן סטערומ, 5ועמש טנו ס*כר ססו6 דריט6 ר6טכס ס6ת כפו סלמי סו6כ6ן
 נקיף ס6יקול עיקר ים" 6"כ ססעיות כ6ן זקן טעס יי(" 05 כי ססערה2. 5ופמיס סגוס6נר
 מרסס סו6 לעור שקעוכיס ססערומ ק5ס כי סופוי 1k~tD לעטיי סמלוייס ססעלומ 3ק5ס ומאמזקן

 נתגייס עלוייניס פרנומיגו סענו*ר ספ5ומ גס טוף. נקר* ל6 תסו , 5פיממס טממלת ספעגוועיקרם
 כי עגו% ~קטך, ס"מ פ5י  סנזקנך  א5ת קר6 גכמונ נק7וסין(ן )ס0 ס5פרו ועעס נסערות.ל6
 עוועיך סי' ססער, סו6 דקר* זקן 06 ועוד ססער. עקום o1'nSc כ"6 סטער 5יגו 7קר6זקן
 b3S~ סו5רכתי ול6 סתמך. זקן מממימ bS לוער לפקסמזקן

 עגענפיס ראימי לולי לפסיטומו זס
 לפסס, 5ת ונלמס כעו פטליו, מעונן על וניעך נלמונו סכמונ סקי5ר לותר 6כו %ליכיסנוס.

 )ויכ"ע זקכיך. DbD סער "ת מסמים ל* גתסלועו רצוי כסן ככס ר*טס, סער 6ת נמטלופוטסר5וי
 ומכס יקכיכון(. פועם וזס ליסיכו7י %יי מרסס זס סזקלי לפ6מ סלמס פ6מ נין גמלגופוסיגם
 סי6 ס0י(סמתי4 לסורומ t9DD עלס סכתוג שמעיט DD'9 לנעריי ונטרסו עעיקרו מעל ס0ו6(כל י'" נ' ל"ע )וסם עעיקיו. ועסמיתו ססער עוקר ססמער , ונחער( ס"ס ע' )גזיר סמומןלע"מ
 כתיב bnb' 6'( ע"ב )מזריע ונעכדרטכ"י סמערומ. לוניממ כס פסס וענטל סעסנימ ע5עסללמייס
 עיגיט כי פיעמו דיגו סגסי11 5תנס נסיסוי. סער* 7יחענר פסוס 6ל6 נעסמליסי ול6נסער
 6חת סכי(ענרס רנ"ו כעזם סוד טמער מעומס וסססממס עעיקרןי ססער )נגלמ דיגו ססמעררו6ומ
 ססער סר36"ע וליר"ם tctnDC כקרי *מם 33מ ד3ר וספכלס tlpron גדול חלק לוקמ סעורעל
 ייקכ6 6'( קליע )כם* ו3עכ7רס3"י , זקן פכים ס7רמ קג"ב 3ס3מ וכ"6 0סי 0760 למפ"רמסזקן
 סעסמימ לסיס גס כ"6 ל3י לסער תיגו סטסממס *"כ פרלופ*. פכל ויקירוס* וסליונומ6 ס3מ*סו*

 0עקועומ 3כל כי מערי עלת סכמו3 סטפיט ס3כווכי( ימכן ויותל טעה. סולפיט לכן סכיו,מפקרת
 נסרס ס6עורות סערומ מתי ג"7 כגגיס לירכן עוגגל סיעור לידס יס מער עלת כקר*טענו*ל
 וכן סערי 3קר6 תנוצל וגקיעגיס ם3גגעיס לעיקרן, רוכסן לכוף כדי ונס גן ו3קיעגיו3גגעיס
 סיקול סטין *ועריס סייגו סער עלת זקן נסגלממ מזכיר סי' ob וע"כ נסער. רק 5יט ייוחססרס

 ולעדנו סער פלס סססעיט עכסיו ככ6מריני, P~b3 ונוגנל טיעול למס מיס נסער לק זקןנשסמתת
 עסעעות וכן ססמממו. סתוכר( *חרס 7סו כל סער וגס ססער צורך ככפומ כלל לססגימ לגוס6ין
 דמער סיעודם ל6מונעי' לסו ולעס נזקןי דיגם סך ל*מפעיי מלעודם wnnDb פדל6 מעגיןמסטומ
 י(גסוג עילמ6 ססו6 נתגלסמ למוס לסו סוי יומר ופרס כגגעיס ליורומ גוסגיס ס*ינסנעכיגיס
 סחין ויאי 6ל6 סמערומ, לצורך תם מיעול נסים רק קמור *ינו סזקן דמגלממ DnDbil"ליורומ
 סי' ע"מ ניסויט נודע ונממו' סער.  וולס קר6 מזכיר פילס י6פרן, ועטעפ* , כלל מילוק3זס
 ססמעורר 6מי מכס על 3זס ל0סינ 0יטינפי

~SnS 
 3ספיס 3מטו3' %6נס  שקן.  תגלפת 3עכין

 לעיקרן לטסן לכוף כדי יכימ סל6 עד געקפליס כקלס סזקן טעל טסלוקמ כמ3 ח"י סי'ל5ם
16



ל% "%ויקיא
fb*ספין ותזיר סוני' כ7עסעען מער יל6 מ6ס קליי א ספץ מחיי כמן *ין סעי עליו כמפני 
 נזיר 3'(, vs )גזיר יצפר" עם על נוס ורעו ע"מ. י בעינן נלום לניסור צקן כלל נלוטזס

 לק גלום %ח עקייס 7ל6 סלי סומר, *ינו לעיקרן ריסן לכוף כדי 13 וסיילו לסטיםסנלסווצ
 סוי דל6 וכפו נלומ. כ6ן וקין מעל קלוי *ינו סמיעול עזם ק5ל וכמסוק י ל"ק לכוף כדי מלוךכ5ספעל
 י56טרכו 607 לירנכןי י6וריימ6 פעיעט יגס סננם ונרי ולמעסי לזקןף גלום סוי y'a bS, לכזובנלוס
 qb עלסת %ר נסגלמהסו 7עף4"מ , עדרנכן רק פי6ורי' *ינו לעיקרן רוכסן לכוף גיי סימול כ:ויר למגלמתחמס
 וגל , לסו( וקים )7"ס נמוק' מס כענו6ר נלומ ייי tb5S בכך יי לעיקרן חסן לכוף ינכיי סחוסמשכיסו

 נכך יי עי%ליימ' לתגלסמ סר*וי מלסיס גיוס מער גידול לסגינו סס" כיון פל6מ 6ם)'כסגלמוסו
 זיי'ץ לסעמין תריך יססס לגערי דעי 7ל6 כלע"ג טוכעס. עמנלממ ויקיף לסעסין לו ים ז'ועיסו
 ס6מל ימגלממ סמס,סמירס מכעיס מוו )נאע 3טי(כי( קנננונויו לסני*כיי

~bSn 
 יועצי(. לססירמ

 גקתס h,,S )כיוס nbSn 6מל 3נט)נ6 סכלי ילננן עע5עס, ס7נליס מנאלח וכן נסוק'.עתם
 וכיון עלומי יוס *סו עלים *חר  ינזלו יוס לע"ש חומל יום(, לעלס ננזיר ק"6 ביהם 16סירוס
 עס'ח קומר קינו מיתומו כל סכנער 6מר כי טועמם קרנן ע3י6 *ינו גזירם %כעס 6ל6סייגו
 כלל, חומל פיכו על*מ 9Db ינכטע6 וסוכל על%סו סליג ל"6 מעכס טועמך. קרכן ע3י5י סיגולכן
 6מל 3כעע6 ללאי גזילומו כלל סובל סלעו אע"ג עיסו על*ס, יוס 6טו nbSn 6סל ל'6 ,גזליל6
 (ilbte עטוע6תו סיטי(ל יעיט מכעס 6מל עי לעמים ולסטע6 יין לטמומ לו 91pb ע"ע ,עלפת

 , סנעס 6ל6 קותר *יכו עלקת *מר כל כ"6 ס6על )וזס כזירומו קלנגוס לסגי* ויטסל ומניעיפליסי
 7טע6 ולע"ג געסרס. קרננותיו לסניכן טועמתו יעי ז' עעמין 5ל6 נזרו לעמרה כלל חופך 6חוליל

 סראם. 3סס ר דף נסיר מקופת נסורס כע"ס יכפיר, כפי על  ודליל נזיב 1hD' קרננופיויפפלס
 )לאס מלעתה קוגעל וספמ6 כטעם( י"ס נמום' 6' ו' ונפ'ק אוער. ור"ת י"ס 5' גמז יפ"כעסותי
 ע"ע עגזילומו כלל סומל 67יכו 6ע'.ג עלא 6מר ס3נטע6  רנונו לטוכעס תגלממ עדיין ילל',31(
 הע"ג על6מ 6מל נגמגלס כן , קרנגותיו ל36י6 מיטמר יטיס סנעס 6מל עי וננוא6ס נייןאור
 לגטעnhSn 5 6מל נמגלם נין לחלק חכעיס נלו 05 עא י ונטא5ס ניין עיד עומל סטין וען גכן ייויעסקו
 עירננן רק שינו ו6ת נזירומו  7י(פסכת וכיון , יעים ז' עוד גנזירומו שוסו עעסיכין וו:מכיי(ס %לאמי6סל

 תער ני7ול סיעור טסו5 ליל q1)S כדי סיעור נו ונתקלו ננמגלח יותל עוי ט '(נךלו לכןנעלעש,
 סדנלי נודק יטפוט עעין וכל וטופטף. ניין עיי ועומל כלוס לסעתין לכיך 6ין י יעיסנמנעס
 לכם"פ סו5 קעקע. וכתכת )כח( : לעלפו עי וס6עמ סר*סוגיס, 6מד עירי י165 גש כשלסמנגס
 מקע ען מסמיו , גנטנו וימקעסו קוף, יס ויתקעסו עעגין )6ייגסעעקל~נן(, ותחיגס סקיעסעלפון
 *ומס ומוקע , יקקנ ילך כף ומקע מי"ו נלי ג"כ ונואט 6נס, פן ת6נ כעו קע מסמיםפספס
 סיום עוי מגסה כמינס ענין וסוט מחיגסי עעגין קעקע עלס וכפירס"י יסעוקעיסי ע5עוסלסח

 זאת ומקר* *ומי לורמ סיעעו עד לוס זס קעוכיס כקניס כקנים ומקלף סטייל D~D נעפרסעוסיס
 מנסר נעור קון 16 ממט עמומנ קעקע ענין ג"כ וסע מליפט(, געמטלכנע )סקולפטל6יסעל*כס
 עד נקניס נקנים עומס ומוג 35ע, 16 דיו *וסו ועטלף קטן נקנ ועופם 7ס יז[.נ סל6נגסם
 עמס ממינם ע"י סגעמס כתינס 7סייגו קעקע כסינס וסו לוכרי, סיר 16 6וס חוכת וצעסמגעסס

 גקולעם סעוסס וסייגו עמי כקינם נלי nbr כתינס לעסות סיפסר 6ל6 סנוקנ, דגר ס6ר16
 על לעמות עותר וזס )פוגקטירען(. סגקר5 6ות נ5ורמ 5נע ום6ר נייו זו %6 זו גקתומנקחימ
 07ייגו ויכמונ גקניס ויעסה נעמט סיקעקע סעעסיס סגי עסיימ על כ"6 פיינ וסיגו סנסר,עול
 מסני )4ב( לנד: כמינס וסייטו וכו' קעקע ול5 כמס ז"ל אערס ענין חסו וצנעי נייו אומספיעל6
 נתולם מכס וסו זקן. פני נהדרת : סדרן ועם נור סו6 אפילו נעסתע סי3ס כל תקום.וטיבה
 רם"י וארי כוומיס, ומלכמה )ק7וסין( יסוי* גן כביקי פילסו כן קיעס, כמ"כ סלול לליךלא
 מקוס סינס ותכי לונכמנ רס"ל מקסם נ"י 7ל5יסי ויער נעבו מלין וסר6ח כ4א6, ע6כק

 סינס מפגי ביעתי bnb7 סו5 7רים6 סינט לפרוסי לוזיר ע"כ זקן סגי דכתינ ממתי tIpr ועפניוסיכם
 עם עתיימנ קיעס למון ססמט לסי 6717י נדנריו טעס ובין ע"מ. זקןי פכי ':מסו* וס7רמשקוס
 וס"ת מקים נמלעו7 סיערו ומס פגי, לסון 6ל5 תמיים3 היגו וס7למ עס לעל עפני,למון

עריענ'"
 קלוג כלס"ק לרם7"ל ס7ל סלם וקן. פר והררת : מתוקי 3מס נקדוסין סס רי"י ומום'

 3ל0ייק וכן להמורי מורס עגיגו סקל 33כין כססו6 *רפים כלמון כי 63לעיס, כדר לפרסעגינו
 זעעו, עספיק המול ומסיפרון פת5וס 50דס על מפול 6פר סימנס עעיגי עין על לסורומסוס5ל
 כסימן ענינו 3רי3ו מ70ל ל6 ודל תלעס, 0ל6 סיול; סכקל* זסו עסוסו, יוכל ול* לטחוליוגלתע סו* מפועל 5ל פמטגמו לסו5י5 63 וכססו6 י הוסכו 6מ לסכום נלאו 6דס נויגעול 3ע5פךמגע
 למס לו hD'1 וט 5ת 6מייג 6יך לבער נל3נך ילעס מנSh 6 ודל עכי 6ח מעון סמקגוםספין

להכול



 כ ,טרקרא39
 *יך לסער 75ק עטסע גו ))עסומ למחוריך גרמע מסי 6ל גדול סגי תסדר ול6 בסיפך וכן ?למנול
 לסגף כסכתו ל6מוכיסס נרמעו ל6 גסתנו, ל6 זקגש פני %ן סדורי מגדולי ססו6 *ימוהכליס
 bb עלךי .למני ממסיר Sb וכן ' 3סס מגעו Sb רו5יסס לכל 5וומ עלתו סטנע *סר זקנים5נמיס
 רק יורם ל6 סל*טוכי( 3סנממו סדר סרם כי ולסיום רוייך. נלנ הורסך לס3י5 טוסן נסוסמנקם
k~lrD

~1DbS סגעסים סתעוקלים סדרכיס י סיורים קר6 היסר. וסדורים *לך לסניך *גי כמוס. לכן י 
 ערוג סדרך ע"ז וכן סת5ל, ליי חוזרים והח"כ יתיל ל5ד תעם 3סס ססולכיס טרעיס ססייסעל

 ועגו ל6ג7 י5טכך סל5 לכורם לעמימו סק3"ס וס3טימ יסרס, נדרך עליו לעלוס b~bD מסרספוע
 לרעו %ס תפל וזס וק5לס, יטיס 73רך סעסופע מסר לריס יעלס 6ל6 ס6לס סונעוקלים3ירכיס
 רופיו ערוג qp~n כססעלך עלך 70רת עם 3רו3 )וענין עועט נעצל 6דיריס מלכיםסיכנום
 3ס7רת מקרי 6ל ק7ס 3סדרמ לס' ססמחוו לע"כ( )3רכומ 6):רו מנס SD ל5 כי ותסתכל ,וס7רוסו(

bSb,כי 3מרדמ o)nh ס7ל עטלס כגזר מרד מרס וגם סמר7סי 5ל נעגין קרו3ס סס7רכ גס 
 ידיעמ 76ני על עיוסייס 37ריסס 6יך חכונינוי קנלמ היומר b1D'b וסקמכל לטמור. מזרםסעורה
 נעקועו יסג ל6 סדור? 5יזסו זקן, פגי וס7רמ תיארס. תרמס סל6 נור", על כקוים למוןתעתקי
 עמס ~ומ ססמליפו ר6ו עם ולמטול olnbn על לסקסומ ים ולכ6ורס ןנריו, 6ת יתחורול6

 סעכין' חתמת 6נל , ו6יימ נטנ פי' וסם , ועמס קוס לסון סו5 זקן פכי וסכרת כי ל"מ,3ת5ות
 מולס עעגין לקוח ססו6 עפני 61"מ, ס3 על 5ל* סדר סים יורס סל* לבס סיס וינוע גלויכי סו*

 75ק, סל עסקל סטוקליס ת5זניס צדק. מאזני )לו( עסס: alp על לסורומ יוכל ל6 וע"כלטמור,
 י"ס SJb עול ול6 5דק ל6 נכלים *ין כי )וכקוס, ו36גיס ל7קיומ otxbn לותר סלמון יוססע5ין

 : )רל"ם( הדק לתעססתוכגיס
 יונמתי דוצי* ומסרס עזינס עבין ומעתי לסרם כ"ל ססגםעס לסרמיק פני. את ושמתי )ה(כ

 מרף סענעו י תזוגי ומים יו"ד( )6י31 זו כותם על ותלינוסו )טמרי( 3גפססני
 ס)נוריס ספעליס סכל ותבע ובמנת סור*תי0ס, נכל סס סוים וטיס וסיח 3"ע, ל"מ מס עייעתכי,
 ויידחס כתו סעזי3י( ג"כ יורס ס37ר עגוחמ על יורס 5סר )ומ מרם וכן )נוננוי ':נומן יד עוינתע"י 3י ס37ל ענוממ כי וסקנס, סעזי3ס ג"כ יסורסו טס לגום תקותו על ס37ר וסיעת נתינתעל

 המריו וז"ט רעים, לונקרייס עעומ7 סו6 ונתילל ססגממי ו3ססית , כלזפ C'h3 ססגממי פני5עז31 מסו* 63ים פכי וסוכמי ועעס ן )ג5כליחקען( ספח גת'גח עזיבת ססו5 נ'( )יאתר עססלת7יגומ
 קניו 3ל6 *עו טעו, 3ל5 "3יו 51)נו, מניו eib לי 5ין אביו. את יקלל )ם( טותו:וככרתי
 ו)נטתע נ6ח7 סגיסס עסתע 5ער יונתן ל' 7ר"יי קלל 15נ1 קלל 35יו קלל ומתו 36יו רז"לעניין?
 סוגמס סר6טונס 3סנמס דלרם"פ דע ע"מ(ן )חולין יחדיו סכתונ לך סיסרוט עד שעו נסני6חד
 כעמו מסלימי מענין ס63ומו ' טלימי נעכין תחולפש גוס6ש 3' סחעלעומ b1ol ססמוף עלסו6"ו

 כלי על למולות טס סו6"ו נעמס -thrk סר5סוגס ונסגממו 3זס, זס תסיחסיס סתחולפיססנוס5יס
 נלקמס וסוג סעעו7ייס, סממתפומ עוגם מכליי ס3ו5"ו סעתו7יס, ווי כסו 37ריסן סגיסונמ3ר
 טסיו כלוש ויסורס לוי כתו סחרור 61"1 כקרט וסוף ונפעלים נם)נומ סחרור לסתום כן גססו5"ו

 גס וזס י7יגו, על עסוחסיס וססעיעס העסיס סיסים וגסעע געסס הלליס, *ל נ3י5סעסותפיס
 סקלי3ס סלילם ססמתפיומ וינול לימ(י )3ת37ר יתומו ול5 יקררו ל5 כתו סקנס 61"1 עניןכן

 עמוף וסוף נסעיכס וגממי מלכו במקותי 5ס כגנו ו"תותג5ית וכן -bTx, 53יס הנייחסוסלילם
 כעו סססו6ס וק"ו וכן סימרילימי ס5ותס ססו* סייסי 3גו50 כגסס קבלת 3מיו3 ססלי:סמיונ
 תירן עונם וסתועס עיפם נפם על קלים יניס חקר, 5ין תלכיס ול3 לעונק וסטרן לרוםסינים
 נגוף תסומפיס עו3ס DIWDWI~. קרים עעיס סג5ס סק3למ סיקול 33מיגמ כן גס שיינותרחקי
 כלוער למיס בקין ויכינו עז ל6 עס סנתליס כעו כן סי על qb 51"1 וכן סער3ותי 3סוויסיקול
 ל6 כעו ס36ל 61"1 וכן 3זתגס, )וזונותס 3סכגה מזריזות וקיום מעוז סלילת 3גתליססיסתתפו

 עסוממיס 5כל לסבל ס3י5ס ומיוד שרן 6ת לרגל ס3י6ס מסלילת 5כל, לם3ר 153 וע73יך75גי
 סירס ס35ומ סכ6מ סל בעוגם סמיו3 5עו 15 ר"ל וטעו עגיו וינכס כתו 16 3תקוס 51"1 וכןנגז,
 ס%מ על נין ס6נ סכ6מ על נין מיינ ססו6 ס3ן וסוט 5ח7 3גו50 לו יקנן פר7ייס גים*יס3'
 סינט ס6פטר 5וסניס, 3' על טייער טפסר סנן 33חיגת סכ5תר סםחזפיי ססעוגם ממס *כן ;כיס
 , סגוס*יס 5לס סל ססכ5ומ תן 5ח7 כל טל סעונס חיוג מנום* 3זס סחעגס עמתם סטחוףוט
 סיסיס סיפסר ס5ס זולמו, 5רס כל 603ר כן טעינו ונס י גפנם סו5 תסס 6חי ים סיכרסכל
 סכ6מ על מיי3 יפיס ל5 סני( טגיסס סל oct~b כמסוי זס טל 5גיו סכ5ח על חייג גןגס
 סעיומ7יס; סגוס5יס ע5לט q,nD 13 5ין וסוט לספךי 16 *מרם, obn כסכוי זס סל5נ:ו

 פי על ט"ף (tDb ס63ש ס%הז 3' טל מתוף סנן 3גוט6 טים טירטר כן גסואפסר
פסס



מ כויקרא
 זס ס63ופן סעונס, I')DS 6מד געמות טן ס3ן 3נו60 כמיקעם הגס מלוקים פעליםסיס
 י*סי' 7לר' ר3ותיגו נחלקו ונזם כממי, סגיסס סיכם עד חייג סמינו וקעו 36יו תעכס סמורןיסים
 עד י טננמ סיסים כל כהחד סגיסס היקלל 5ו סיכם קריך וסיס שנוחלט כמתוף סז5"ו 3מו3ןים

 ס*ופניס ונסני 6ח7 כל סורקו 3עסווע יס יונתן ולר' קללן 8עו קלל 35יו ע"י לעעט סכתו3סיריך
 כל ומכס ימדיו, סכחו3 לך סיפרוט עד עיתו כסגי 6ח7 כל ועסעע כשמד סגיי(ס הם)נע ידלעיל

 מס וסנים 5"7. 3"ת 03"ת כר"ם ר"י ל7עח ססכיפו כולס וטר"מ וסרם3"6 וסר"ן מזיטנ"5סל*סוגיס
 6ל6 יוגתן ר3י nb? סל* קסיו מלוי פינתם סרם 3סס ער3יגו קטלגו וז"ל סכתנ סריט3"5גסס
 וכיוני תקלל ול* תחרום ל6 כבון עגיעט נו סיםגימל

 סימן 16 לסלוגי סיעסס 63וונר 36ל 3ו,
 38יו עקלל על יוגתן 7ר3י )61ף ע"כ. עגייסו' 3ח7 שיסטר 1ל6 מסעע ססגיי(ס סיעססן671י
 ולין יקלל, טל6 סינוזסר לפי עגיעס סו6 ענינו עיקר עקום עכל לפלתיס, *ער יחדת עותאעו
 ודעת עוגמם(, וסעדל סתגונס סעעטס מעדר ר5וגס ו76ר63 ולסתיתוי שקלל םיסיס סמורםרקון

 ונחלקת וי"ו 7קתס 9Wb ל6 יונתן ל' דחף סכתנ סע"7 קי' ר6ם מעריס מסו' כלעת גזםסריט3"5
 גרעון 5ל6 סוקפס וייגס נרירס  סגומן 3חיו3, 35ל 3סלילסן כגון סוספס סו6 כססחילו'ק6ל5
 16 ונדלמי 63זנו ונתת עיקנך, 16 ונגרכך 16 תענק מענק סכי תיוו* ל5 67י ל5,מחיוג
 על יעלס ואיך o'bStD, יוכמן 7ר' מילי' רכל סס, יסרקכ* 3כק* 6מנלס המפיר - ?73לת
 מלעולס תגסי, סירוסם 6ין כעמלקת, סוי"ו יכין 6גו גסילס ו6ס עסלילסי חיוך ללכלךסדעמ
 סיס וילו לסומיף' סחעוק תמלילם ' לסומיף ענינם 3מנ"ך' סמילוק ול'ו .3ין י(חנול וג'ו3ין
 6לס בסמי ר5וגי oa) ססור*תו *עם 16 יגח ע73 05 בעו וי"וי תעורס ס6ו סיס 16 כצןכתוב

 לנרות 3רירס )ונסעדו מגצי סקו יסיס חיו3ייס 53וייס 36ל לעולס. פוססם וסיס כןיסעסמט
 סחיו3יס )ל כלל, עסור*ותי' זס וקין ע)נעטת, מנס 6וי סוי'יו חמרם ו6ס t(ocn 6ממגעסיית
 5ריכיס bD(1  קרם נססק bS והעולס וסיסי וקמרתם וערוריס, אות על ועגרנךי ע65גן'בתורס
 הוראס. סוס לגו 3ם6ין וכמ"כ נלילס, דלך ס5ווי סיסיס עקוס נסוס נע65 ל6 ולוס ממישם.לעסות
 סנס סמיסס, 5מ יימס סמתפי סאון סכמלילס וכל ססלילס, .מפך סו* ססחיו3 7נר סגוטעונו
 קמם סוכמם כ5ן ם8ין כל יוגמן, ר'  לדפס יפלס* כללץ דוק*. סמיי(ס ינקם סקתפי סלסון3חיו3
 05 3סתיס לחייג  וי"ו  ספם 3חיונ וענה(  בסלילה.  בוסו , עוכל מסעג'ן  3עקוס לob 5 עחלקמ,וי"ג
 חלומם, סי6 עסענקס סרייימו (OD טעם סל יעליס וסם עכ"י. למלק, סו6 סע*ונל ענין סלפיל6
 ו6וקיף ' י"ר( ס' עע73יס מ"ג )רע3"ס 6ח7 מעין  רגומן ודי ספרטיס' נכל סחיונ 5ין סכי נלעסכי
 יכל 3ס"ע, 6ח7 כל גס סוי"ו עסונעומ 3ל*ו יסייגו י3)נכיעות 7סיני יוגתן לר' 57ף 3י6ול,ק5ת
  3מיו3י ע"פ ס6ימורי כפל סו* יחד ומת?סס עליון לסמסיי3 פסלנותו לשיקול יחשנ עסתיסן6ח7
 לטוטפומ וסיס ידך על ל6ומ וקסרמס ו6עך, *3יך כ3ד כגון כ5ח7, סניסס עסעעותו יונמן לכ' 6ףונ"ע
 נקייעו סלעותס על  פפלין ומגחת ננה עלות נתקיים סל5 , סתיסס על עתפסע ;זסחיונ עיניך,3ין
 ממלין ו3סנמת שנותיו  למתי סכ3ו7 לססת7ל סחיו3 כי ל73סי יד סל מפלס ומנחת לטוו obכנ71
 36ל , טגיסס קיום 3סססדלומ סחיונ 6ז עגיי(ס לקיים נידו כססיכולמ לק  שינו  וט 5עגססתיסן.
 6ל עקייגתו  ספלוס  ספפליו' ען וטחת ונסיגותי חח7 *ל5 לו סיין שכיסס, לקיים סיכולהכסטיו
 כידו, לו ים סע5וס ען חלק דעכ"פ סי6, כלוס ל6ו זו 7עסייתו מעריגן ול5 לו, טיס 3זססקיוס
 עינים ודי 5'. ת"ד כנפגחומ ליעני ל6 ג'ני עלוס חד* שסריגן לי ע5ומ מרי ליס דלים7)נ6ן
 53חך סחיונ סיס ל'ז( )עגחות npb~ )ו5וס ו*רנעתן מעם ,יחס 37עי' b~p לן דגלי לוליס3לולנ
 פ7כתינ 0ד',1 עולס עלי סלי 3ג7ר 5"6( )ונגחומ *עריכן ולזס ס6מריס. היכיס DSD לו' 3*יןגוסן
 כיון ע15נון נפני ולסך 7Db כל ל5 כ6ח7 סכיי(ס יונמן ללן רעיעותו סיס , ס65ן ויון מנקרען

 6ח7 3סני6ו כי ו5*ןי 3קר סגיסס ולסגי* סלונותו פל פרו לקייס עליו סחיונ סיס  ייו'וססיכעת
 לר' גס ממס שנטרך לכן נסלעומס, ספ5וס ל6 עסע5וס מלק כ"5 קיים ל5 ל73 סעיגיטונסכי
 גדלו מו3מ וי65 סלעומו על מגיר קיוס סוי סוניגיס עסגי 3*חי יגס לסורומ 167 כנויםיוגתן
 טניסס עס)נעומו סיס יתתן לכי גס יכמס ועוף חים מולס כערס 6י יס הכקוי וכן וכל.עכל

 סמיונ וסיס ועוף, מיס סתיסס דם נכקוי כ"6 נסלעותס כקוי עטות קיוס סוס ול6 7וק6,כטחי
 3י7ו סיכולם 5ין ob ו63עת כ3מפלין, טלונומס על ייעצו: לקייס כדי Ic'nD דס 3סנוגתלמסמיל
 חלק מ"פ על 'ot~p 6ז *גל לוי סיס 7nbc 7ס עכעוי גס ונפטר סוי ל6 ס*חל )וין יסלמסיג

 6ח7 כל טל כקוי 7גס י לסורומ 7*1 ר3ויס %5רך יונסן לר' גס לכן ו3כי713. כ3ח:פלין)נר(ע5וס
 ג"ד 3"ק )עי' סימל 7ס גס עכשוי לססלי)נס סלולך ען וסין , 3סלונומס ונגוס סוים סעיגיכועסגי
 לר' דגם יסוסע, נסני וכן סס, עקושת 3סיטס מכתב לחלק 16 557טלך חעור 16 סור כעסננפל
 דיעלי' לינני סקסם כ"ס קי' לונלין עוסל"ס וגמסו' .עס(. כמוק' 7ל6 לקלק *1 סתם 5לטרךיוגמן

חוניו



 כהכךא40
 tpinS 16 567ערך S~p7 סו* לכלן 6תי כקף 6ת7 נעקום q1D1 מיס מחט 7ע"7 נ'(, פ"1לתלין
 ש ופוף מיס 7סח9 לעילף 16 חיתל כן 06 %לק, 16 5הך (bS יונתן כלני קת"ל 67נןוכיע
 מנפעל סעוף *מ יסמור כך ותמל יכסכס מח פסע 0מס יסה6 וכלגי 1W5D נפי כקוי %ז%ך
 פתוס" עעי קאט מ" *ינל ל"ע 3מפו' וכן זו קוס" ניפוג גססו' סם עInhc1 76 , עוף 16מיס
 *ו נל6  7נס ל" תכונר סו1bS3 6 ראל 3סלילס 7יוק6 , וססלילס י(סיו3 3ין ט73ל מיס ולעשםזו.

 עסעע תלמי 7וק6 לר"י גס געגע הל נחיונ *3ל 1 ו*מ7 6מי כל וגס כ6מ7, סכיי4סעסעעומו
 )וגקנסילין 3תאכ מעלו בו. דטיו כלל: קומי כ6ן 6ין לחלק, 5וא5סרך

 כ""
 נו יעיו כ6ן כקער

 תוסס ירננו גחנן 7כתיג נקקילס לסלן מנבעל נס טייטס עם נס 7עי0ס וי7עומ 3163ונעוול
qb5ין נר5מוי 7עו כעו גו 7עיו עקר6 מל עסוטו כתג ולס" גקקיל0, כ8ן ס%על נו רעיו 
 נעוגו סגלם על וחם3ון זין לימן מעמיי כלוסל ליסלג לעלעו סנרם ~bK *ל6 עיתתו עלכעכס
 גו יעיו לסת ססור0 כתגם סל6 ר(מיעס ען סו6 7ללם"י לטסיכו, נסי וי64עת ע"כ. זעו,סיכסך
 לע5עס' עיתתס מניעו על סיענסו זיןי ניח עיתות חייגי ס6ל נכל ול6 סעעיסי פסס % גשדק

 זס נלסון לרנותינו 6נל לני, נ"7 תימום חייני נסס רק ז0 למון למזכיר י(סילס 7ק7ק0ולעס
 כן גס נ6 יועם, עוס אער עיתתס מיוב ollpn ססוייעגו מחל סעימס, טיכוס סתורםסלעינו
 לעועק לירי כחנונן וחס נו; 7עיו 6תל זס על ידטסו, עיסות 8לנע ען חוסן נעמסללעיס
 י 3ר(ור*תו חגים מי ים סם כי י %עו סעגך5 נלסון סלעתי מעונן ס0ו6 נעליל יל06 ל3ותיכודפופ
7Pbנעווענלשוינקייט( ססליכס סכועת וסלילם מעיר וסנ' )גלונ(, 0*יס פרצוף 760אי מליחי( , 
 וסספקק סם3ימס סענינס לפלס ומורס י ל"6( )6יונ ססתח h~b ל6 ו76וס 7הס, ננגעון כעסכעו
 י ג'( ע"ס קגסזדין לענף לנו על 075 גני מני עמי גו פיס כנד 36ן לסמליך 1htybS לכו עלSID'D עי גטים עעקוס ליממו מא סקקילס עבין עיקר והנס מטיללססעסען(, 1%4מי,שלע1י סי(ליכסיען
 ס"נל וסיף גנהגון ל3ו Db לי(עיפ מהשי לט ע75 עיממו עליו לסני" 0י(סח7לומ כל עימסי(כ0
 olpnn לגו ש 0760 וי_גפול סנוף, מלקי נסן סמיוגי ורות סיס לקנג כה תעיהסעתטעע סו* ספלנו נ7ס פנ6יס כשיוכי ורות נמל כל נסס כי יאפס, תועות ונענו eb) 1Dbי4ל*פי
 עוז ו6ץ מטעתו סספפוק עי ימד 0לנ חדרי כוסלי יוחמקו , לנו על כגיס "גן ג0סלכת 16ננוס
 גענוט 070 עיטן וטמקק 0לנ ען שתגוער( כס נטו) על וסוס וליצריותו, ננועו יי7ס לק3ו3עריס
 )זיין מלנועו יסים עסת י(תנועסי מטעי 7ועעיס יסיג סט 0יעיס ילעס נוי 7עיו סתול0מעלס

 קננ סנדול נעוכו סו6 כלוער ocib~, *ן לינט נלוענעוועגליזעקיש זייכענלועסההללסט6גד,
 נסלל כעשס סעימומ סלוחת ס5ר 5ענס הקילס; וסו* עיתות סג*רנע מעול סיותל שנס)ע)עו
 נעים ונכ39עיס סנכסליס סכמות עחכעי ישעט וכנר מסייסי 7ס תנועמ סרסי ס"ינס סגוף"יגלי

 סורקות סחי כו% 13 ו זעי )בלמ סחו% לפי סכ0 ונקרם. קמוי נעמס סניכם ס7ס קיןונגמנקיס
 יום ען הכפעל 7כעו סתגועיי, עניעת סי"פ 70ועי' הצל יעליס qu~n 50יועי 1wk עליחס
 *ינט t~bc' סליתי על חס פס ססכסמ פוער וקרול 7עיי(ס. יעיו דוס ען ככס יעיי(ס'יועם
D"Dעל*ס n~1wbD ,כן 067 מנו q"Sb סקוס דם סעםסלס עטיפר( נ"נ כליסומ )עי' תקלס 

 י(תנועם עריס ס סנעו' נעלס b7cn י(תנוע0 ועניעת סדחיש פיית נוי  5בל  פיור(יגססלס
11bDעענו שפולס 6עגס ט, ססולטיס סמיוכי ורופ סטנעי סוס 7% לו סו6 עקלם נו, רוורס 
 סקקילס עכין נכלל ויעייפו  7עיו מנסס לנו י65 כ"מ על קרום. פכעסס עז וסקס כס 0ו6עיד

 עועק ע) ~b7pR למון לגעל  ~DS31pR ע"ס לן אנני סמייס, עקול מיץ5 י(פטער( נ8נכייגעסי4
 גין וכן סכני עניין. לענ*ף סקל ענכין %ף נין מפרס יס שנאפת. הנאף )י( וכהלכתם:מסויו
 ~9Wblk כ'(, ל' קרסלי מכפפת 6סס זלך כן ג"(י )יסעי וטזכס qb1W זרע *ער כי נע%סת,נקפת
 1פטלפ  סיקס  לפמסימ עעסיס סעוסס עי סו6 נכנר ולצלען )5ערנוסלט(י 80סי( ען 0אנקל
 גלפת מקכ6 ס6יס ען כסכנעלס ס6סס וכן )נשטען(, וככועס נתיניו קורן כגון ממפק, Sbעמנו
 אהשת. את  "שככ  ויש( נכנרן  יחיש תנך5 60יפ עסוקת לעורל ובצועות עעסיס וכפעוסיינקל,
 לסון קטב הכסריס סטווג  סיומרופו  לבין שטורחם נישם  נן לסון סנ7) ותע% נכש3יסדוק
 ט6 עסרס כי הכינס, לסון יזכיר ס*חורומ ונני6ות רמל, 5ל יג* וחסלי סנר 6ל וינ*גייס,
 קרקע כנדוני 5ייכקיכשטען(' )6יינקיעעעןי עפעולומיו o7bS לו סג* פכי 737 כל על גסלסורומ
 עיי ש5 טוגמס עיקר י(כמליס ה11ג  1רקךי  טלושמ ייני  ונפשיים נבן  כפ3ךימ לילן וסיוטזכעיס
 כוונתם תכלית על למולות נימס למון ניגס 5ער לכן שלנותי לפרום נלנ7 סע5וס לקאם 5101ג9ן'
 למון גסס יפעל מדופס לעל* טוכתס תכלים *סר וידוענות 0*סורוס נני*וי2 6עגס יפסול.בפועל
 , 0קיעי4 יימך 0ז5 עכירה, ס  וייסחיתומ, כנדון עסעעח2 ו0 נלסון ים נס סנוף, ליממת 8100סכיניי

 לפררה לגוסס כפיעלו )עפלי(, 75ס יפסל רסעש בקוס וי(מכס6ות, יייירעיי על ימעפ קוסולפון
עעס%ק5)תנען



מא פףקרא
 ו0ספלומ ספר7ס, על יסעם סכינם ריסון ל0מנם6, "טעח( קים מוסיף bS1)עעסשרקיעמען(,

 כקר* ספל יריית לעעסי עעעלס תיורי יגר לכל גס סכג למון וימים 3נססכוי גסכנ0כעגץ
 לעלאות רק זו עעמיי 01עוט0 יסכי3, עי סעיף נגלי 0עער יכי7מ ועל 1ר6ליע, כת"* מסל,סננת
 כנסעומ כעמל עינני ט6יכו מי למופל עיעל %וס חלק טסיך 60ים כסם כנוד מדריה סו6מקהן
 נזח טויס וסני(עס ו0ו6 כיגעי, SDIDS עטכלמ נמם 3על 6יס ימוס זו עגוג0 נמויעל כיניתוז

 DSDD  וליליית עפ0, עמס לכיס ויוכל עסיסי עעל0 50יס עעסס יתלועס סלנ סוכתואר
 על לתרנעו וים יטכנ, 6מל עגונה, בסון עלייתי '1Wb סענהי( עממנמו ע% זס נסועלס6דס
 כקייק לסון סמכיגס עם יזכיל סנכסרים מתגונן ; 0על6נוויריינעפ(  סשניעט, עם )7מל 11כווניי
 11Db סם%צת לוס ונטת משגיפר DDb1 נמיקך' וטרנס  י'( )שוש פיקךן  יסוכבס ז'( )ומכףיופעל

 סכספיס מס קרורים עפי סכנם ומסער טס(, )לי (olnb סנוף, ל0נ6ת כווגתס כל ,:י מכיניילסון
 ו*נו*0 6ער, יעקנ מ%. Sb' 6ערי4י ל6ס כנספס. זו 36ל *עתך, על ככמיך ו1וכסמ *ערליללן
 63ים כראי 3י06י לסון מזכיר ל6 6מתיי עס לסכר 64( )סשכ קסמו SD *עלי וישליוומליס.
 סנעמ t'nDb עס עסכנ וגו' *63 ועי נקכומ יוטניס מינוים המרסל י64רת סס. 9Wb כיולסמוי
 e~tb נסיי מנע בת על 717 6133 ; גנומ 5י נוס ים *גל סמנם ע'ע %א זוונו סיודי( ל6מ6ס
 סקיח ע7ל5 "עגם 6לי0. וי62 )סס( 6על נסומל (cbn וכיסר עעס, ויםכנ '-6( )ם"נכסער
 נעזעור כר"ם נתמלסי פעם לעמא מרע *פר על יפעים כוט יעיו כל וטמס המסטוי,מעתו

 נוקפו לגו וסיס געור כמיסר נעיכיו סיו bS כך 6חל  גימומיו כל מימה כגני thwn1'0ססוכ0
 גתננתס וכעס עע0. וימכג 6לי0 וינ* יטיונ6י b)PS שכינס לסון גס סס 6על  לכן  שיירעליו
 על ושער כם'"(י )עעמ ע"ז פנעגסס עד 0ליל0, עעך יסכו לכן לשעל ענוכס לסון נוטריילמל
 סק3"ס ס5פר( לננס 6עגס , נכות % כעיניו סיס 3פ" טמנעתו לסי 610, גלילם עעס ויסכריעקב
 נעופר כי6י' שלסיסי wSb )וישפע סכמונ 8עיומ מכפיס, לסעעיי לס"ס 5ל6 ג:וונמס סיתי4סל6
,(ODסו6 עלת על סירסו וכעו לעתים ניכס יויעי תועו *סר ישמכר עענס וע6 וכסס לק 
 6ממ lWh1 ואתהן. אותו יישרפו )יד( נלס0: 6ת נויטכנ ואם 3עלמ6. יסוי 7סינאסייעמ6
 לקתל מעותו גינעסו ו6י% Db~, עיתת לקמל סרט שתיינן מימיו עד lanb רפא י ריי ינמפסן
 מינניי לקו ו6ס גדיעמ ג"כ *סתו ob 6ל6 כשריסס מעומו Vb ולרשע נמליפ0 סי6 לכ"י קסתועיפת

 ולרשע עסן' 5מת 6מ 6ל6 אממן עלס 3עמעעות 6ין כלראי פלונתמן 3עסעעוס ומז6סגסליסס;
 סנכ"ע 6תסן עלת כיזכימ וסתיסןי עסן 6ממ י ומלועית כמולס lkltb1 0610  ילד נעסעעוווים

 סורית לכמוס  ומ 3עקוס י(נער0 מעתם  וו ולכווניי טתיס, כשיסכן עסן 6סמ ופ" נקנות"לנוס
nDbרראי סלוגת6 כאס כ*ממ' י(כוונות סחי לכ% נ"י לפות לסון ססו6 מן ו6מ אסון ע0ן 
 ופער( יעמס עלוער ~Wntk "ל יותר ל"ע דעת כופי( וגרס , כוותיס 07לכת6 ירנ6 6לינ6ורגע
 כוומיסי מלכתם ילית 367יי h3'Sb נ"ע חיי וסו6 לפני כע"ס עיירי חטמו Ob1 כמעתר7קל6
 סמי סיס וכתלו לסתיס חלוקם ותמכן דוגלת ע"ו( ד )כסני74רין מס 6על *ניי ומנס כישן6"ס. 7ל6חס
 )3ינעא  7עיחזינ6 וגראס ; רם"י( )ע"ס עסן 6סמ ו6ס ופירוסו י 6ממ יונית נלסון סן ועלס ו6ת-מןעלות
 סו6 'סגל'ע סן עלת לפרס ע76 קסיו 63עת ססו6  עי"ז, 3ו6ור  Dtp1D3 גממי 0חכל 7ל5מד(

 למלק %יכיס 6גו 5ין ג6עמ כי קניי, כן 6על רעלת* דלרום6 י"ל סיסיי, על כ6ן לסיותלשגותי
 6ת נ65תי כעו ען נפקוס 6ת עלת ע65כו כגל כי י 6מר עלפון יועיס לס ולתפס למסיססתינס
 %סו %כי יר6 ס', ק7ס ען 7'( )נל6מימ 0' 6מ 6ים קויתי קרתם, 8ן דמרנועו ני(י )סעוממעיר
 עסתיסן: 06מ כלוער ועמן כסו סן ו6ת כ6ן וכן כקלס, וכניס ענים, s~w %6 ל"נ(י)סס
 לסתר6י4 עכלן וכו' לנר טל טעעו מיר6ו0ו עי 6ל6 עילמ6 תל" נל6יי' 6טו ערותה. את וראה)יז(
 ~mb נל6 כצו )3ע6טיפטינעע(  שחצי וכווגמ סטכל רייית ור05 למ"ז ע"נ( ע' )קנסוליןמש"ת
 חסר : י'( כ' )ויכ* סוס סינר עסיס כי ר6ימ עס וכעבין שמכוון. 3ל6 י3"ע מרנעו כ"ג( ל"מ)עוועי
 פפ7 עלם לסיום סוp1D9 6 ושעל ע"ז פען וסרע3"ן סו6. קלכם וכמ"מ פלסה לסון מילס"יהחש.
 ססנס כי פענס,  וי וטין 7DD; נעלס וע0לליס עסנמיס וטכמוניס , כפלס נייפוכיס עסמס3ל0אק
 מא חרפם סעקנל ע75 וטוכס גמולי מטלוס נלי עטונו ל0מפיע סססי ועומס כמועל ע75סו6
 63פ", ל6נסתכולי נמיל 7לי' 1bS7 67כל 68ן וכע6ערס חגם, עמנמ לקנן ונעלך תל כצגי טסותלו

 סער5ס סנים DDD כ6ן 6ער הערה. שארו טיפ( : ושמוכו רבד "1h)ak מהיסחבי  יבלוט  ויאשונס
  ל( רד  ~ליוח 7נסעס ל0עכ6ס מנסו לקלס ענין 6יפ 06 פעלו להיייי סעליוס כל סוקסו.וככר
 יקרץ עקור מעכר(. עקוריי *ת כמיג )סרם( לעיל כי טיפ סקנלס עס סנתנ יקשח קיןחתנתן
 ו70ק קשט וניכיי(ס ססיומ טחי ים מעקור פממ וקרס 0רסס' סער וסו* , י(סכיעי ססרואיולסי*
 סו6 0זי4 סמיק *ורן וגלע% 0מי5ון פלחית סו6 מפיק ועותק וערער", DSW(" ארוךעעוק

פממ



 כלקרא41
 D5Wb)D 0סו6 גקכ מוך 6ל 0*3ר מגיע מלי זען וכל מרמסי סמם נגד תכוון סו6 כי מעקול,מסח
 ן מעקור כפתם גנע ל5 0גק3י עד מגיע ול6 0סו6 0קדק עועק עודי כל ונכגמ 7מק Db"סק7ק

 סתגיע עד 0ער6ס. תכלל ול5 3י06 ככלל ל6 5עו סק7ק עונק ססו6 סירכיס 3סר עופי כלכי
 610 ומס רגליסי עי יעליס סעדנו 0גק3 ססוt5WbJD 6 לפתם360ל

~lap 
 נ3עולסי ופתוח 33תול0

 עושק 3עו3י רק סגקנ למוך כלוס סכגים 3סל" 7לר"י י וסער"ס 3י*nSpn 0 שתמיל סו5ומס
 י סער05 סוי כגק3 שעטרם כל וסכגיק סספיומ עותק כל עגל ונסכנל י גטיקס 6ל5 "ינוסמפיומ
 רחתס סיין 0753 וכ"ז י לנעלס ותסס כשוגם ופיגולי למוק וינעם וח")) וכרימוס מימותלחייכי
 רק שערס 3ל6 למעוטי שערס וכקורס 6ת מס כח3 לכן י סרוז7ור כעין לס מויין וסירכיסלגלוי,

 מעקול 3פתמ נונע )ני7 ושקבל כן'ח( )כ3מולין סמי5ון פרוזדור לס לית גיועס יעגחגמלוז7ור,
 ת0"ת גיסו7ס )גודע ד3ס)נס ל0ערהס "וקעוסו וספיר מעקול, 6מ מכתוב ססיניט כ16 לכןע5עו,
t~cbn'עמס כמורת העמי 737 3(ס מכיון 370 6תר וספיר ולנמית גפל06 0ער0 וסיף כ"כ( סי , 

 נסעם והין שערס" "סמרו סמינר י )נ*ד קמם 7קר6 ליסג" כי )נספיקיס' 7נריו 6ין עדייןהעכס
 החצין, מרח7ור לס 7לימ 0ו6 03פס 3ל73 דלי 37ריוי על לסוקיף לי נל"מ לכן bD~,נקרהמ
 3גלוי' ורמ)וס 0חעון סרו(7ור לס 6ין 0'5 גס וסיח 6ילתימן נס0י6 לסייגו נחמס בס זסמדליגו
 )רפ"ק נלטטר' ו0ך"ע שיעליס וביסרו כגסים, עעיס מעולי לס I'hD סי" "ילוגית עםיעגי "ח7כי

 )ישפות רם"י ולמון , סגסיס סקר גערומ סגוף ס"מ על k-D1~fi נולט סיגו עקום 71nlbDינעות(
 3ית על סו5 כף פ"1,  דיפן יולי כנפרק י olpn  ונקותו לתעלם כף כפין , יכעיס סמולי ע"3(פ'

 סנ5פלעית סירכיס סחי  )ומחנריס סגו סירכיס סנק05 3סל עוני נעלינו וסי% גנוב. תפוח  כפיןסריס
  הפילון, פרחריר מנקרי המפיית  יומן  ליילינימ  סיין פנו5ר נילי ספניפין סנקנ כגד  ספכווןחדק
 ופיפס פגולס. 3יילילית סוט 0פכיפי פריזדור יסים 3טיר סכקר%  סרמס סער %ו סיקורופסס
 לעעוטי כערס עקורם 6מ כתג נטיס 037"7 ונקור, תלת נו שמסיר לכן  דילן, קר5 יייריכד
 03 לשעוטי והין תעיס מפולי לס סיין 5ילונית 3שך 36ל סחי115י 3פרו(7ור רק סערםפסלה
 שער6מו 7קודס 7עלע6 7גגסי ' גמיס )נם"ר לעילף יכלינן bS7 ת0 הימתה 03ך ל*סתעינן7ידן קרי ויפי' פקור.  פלס  כין 9רי  כסב ל5 לכן כתקורי 3פתמ מוגע כו5 7תי7 ממילוןפרח7ור
 י גופו תפקור כך 5מר כסגובע 3סו )נחיי3יגן לכן מחילון, פרוזדור גל 0*נל גכגם כ3ר עכ"פאעקור
 כפרוזדור hS כלוס מל סכגקס כ5ן טהין כיון כשקוך כמסערת 03 עחייכיגן 0וי לה *ימת* 3סך35ל

 ממט נ"ל (ס שינקור. 03ער05 03 גס ,לחיוני קר6 התה לכן 0חי115, 3סרו(7ור ול6ספניו)י
 סרו(יור 7סך כיון י קר6 הליך hS לחו7ס טילתם 7ל0ך סמלעו7 דעת "עגם מעלס. סהרו הערוומפיל מעקר"

 ע5עס, סערוס תן חלק והינו , סירכיס סנק5ש נמר עופי עעיס ספולי לק היגו 0נמיס מנכלסחי5ון
 ל6י הו זס נסר עוני לס סים הסס 3ין לי ע0 גופם, נערום פגיעת OID 13 0"3ר סכנסמוהין
 לסער6ס ענין היגו 5ס תלעוי5. ק6)נל לכן י ע5ע0 0ערו0 3פגיכת שוה למיונה קפי67ועיקר
 03 ונחיי3יגן סוס  יכנר 56טרך, לגופם ל" שחילון, פרוזדור לס דלית bnwb3 לחייג סערםסהרו קרי ד0זכיר 60 כלותר 7נ0ונס, ל0עריס ענין תגסו עסיקיסי' 57תי' ו5ס "3 ימות גני7כתינס
 טכס לעילף b~p צתי 5בל hb, 16 0חי5ון פרוזדור לס ים נין למלק מיין עריומ, 7מ"לעסיקימ5
 ליכ6 03עס  פתין כלום, סל הכגסס גס וצין שחילון פרוזדור לס מהין נ0ו)0י נ0על5תלחייג
 לסדרי סוקסו ילה ' 3י3)נות סס ו0רמנ"5 0ר)ננ"ן )כת"ס "7ס ונין עריות 507ל עסיקיס5שקילף
 מלגוף כיון לס ילפיגן ספיר 7קר6 תימור, 35ל bS) וניגס 3ת lbS7 03)נ0 35ל וניגס נס6ל6
 73דועס רק 73י07 7יג6 לתילף לה ")נגס , )נסמעי כהיתמה גופם 7קרה לגו יtVu5b 65 ל5ס"ע0
 כתינס ס"ט סי6 3"ד תיתם מייני נסרס )נכ7י נמל)נוד", כחס דתקסי מה )ולפי"ז גסונס. וסוךלס

 כן על ל'7. )נעיתת ל'7  יי?? וגילף  3"7 עיתת ג3י לכת31 כריתות, מייבי בבי 7י7סל0עלהס
 67יג0ו לליונל 3סו ונסכממ גטי יחסני , 3מו ג3י 1nDh 16 3ת גני %ו 3גו 6מת ג3י 7לכמו3סירוסו
 ד5תי' לסו עגין היגו הס לעיוור נוכל נ0ג0ו , 37שונס אוני' סמי5ון סלוידור לסו דלית ן5ילוגימ
 כינסו "ולורי 3ר 1Sb נסי 07ה י וח))וסו 5עו גני דלכתו3 צוער 57ין לנסעם עגין מגשובסיקים*
 ירוומ נסעם, סערהת עגין גס דילן נקרש מנכלל 7לר3ותיכו ודע רס"י( וע"ס לנסתם. 7ועיסושינס
 3סס ססזכיר ולתמריו סלפגיו  סנקציות ינכל זס )נקל6 גסתגס ונס סעחנריס 103 7עמקסי עשלן

 כיון כים", ולרנותינו ימהו, OJID לק "ער ל5 וכ"ן יעותו, עליליס ונכלמו, נפירומי עגססר~כמו3
 3"7ן ונימת ולה כרס רק שעוגם 5ין ו5נ 7ohב"מומ

 וסג"
 "עוכס רק 5ער ול6 בעונם 5מ קל* 0מעיע לכן נ"7, עימס ונסמר06 כרמ' סתרה0 3ל5בעייר י עוגסי' מרי ניס 6ית סנסחס על

 רעיון סנסעס, על ל63 נ"7 ודייתת וכרס והני ob ל5מומ בכרת עוגמי, תרי כולל ו0ו5ים16"
 על כרת עוגמי, מרי 3ו טנכלל עוגו, וגמה ירחן ל5 ונמלו יכ3ק לה ו5ס ט"ו( י"ז )החריליס

למירית



מב כא כויקרא
 נדה )כא( : ל3ומיכו דעמ 5עממ על עדות וזס רם"י. כעם"ם 3גייט כנופ על ימ:לקומ נופירמיא
 עכ116 לטמר סיתר לס מים מי על qb כיס עם כניס 6ל6 סיע גדי. דמיו *ם'ז וכיהיש.
 נכרם; געלם גחיי , עכבן לשטר סימל לס סים מי על qb כתי 6מ "סם qb נכלם, הימורסנסעת
 וככרמו ס*לס י(מוע3ות עכל יעטס 6מר כל כי י9ט( )קדוסיס עקרך ילטיגן עליומ יכלותערס
 סער0(י עקורי( 6ת 03 )יכתים 3סער*ס גיס עס לגיס כולן עריומ כל שוקטו , סעוסוישסגססומ
qbיעניי( כ6ן פירם ורם"י י ג"7( )י3עומ סמליות ונפקה כ'0 3סער"סי כל b'k~ "אחול ירא 

 סקדיס נתכעס השהורה. הבהמה )כח( mb1 :OD' 7מלתה6י כהסקנ5 היגו :ס ככרסיסננר*ס
 0עפורסיס עיניס עסריס )נועטומ, מן סיר(ולומ סס3סונומ DS' סטאטי 6ת ונעוף סטייולט,6מ

 נססך מא ורעוף סתרונסי תמוך ס)ניעוט 6מ סלוקחיס נערוגס ונעורב כססתועט 1(61 וזרךנמורס,
 : לטסות סטע6 6ת סק7יס לכן כמורסן סעפורסיס עיכיס כיד ומס עועטיסססעע6יט

 נס יקער גן מס כי )ססכ6(י כקטני' qb אסרן, 3גי אהרן. בני הכהנים אל אמי )א(בזו
 עסעע. קטן 3ן 3'( כן'מ )מגסירין וכ"א , ל36יו עטרך קטן ט3סיומו , טקטןעל

 ונעכילמ6 סקטגיס. ם3יממ על ביוליס לסזסיר וגנך 6מס תל6כט כל תכסס ל6 !תלוונתכילת6
 סכל ל* סכסגיס, אסרן נכי 7כמינ תקותות מ"ר נכל ומנס מקטן. על לבייר יגח גן 5ןעסטטיס
 סירוס(, bib כי*הי( *ין )כי ס)נקדס עסרמי ספל סכסכיס, זמריו 7כמינ כ.ון סקנ.ןי 6ףלוער
 סוכתו%, אמל סמומך טינוף מלטון )נ7רך כי ודייריי 3ג7ול רק וע"כ לסירוסן רל'וי ?קטןואין
 כסגיס ססקדיס כלן 6עגס כמגיס, נמולל סעמו*ליס סס לסלן טנכי אסלן, נט לטל כסגיטוינום
 ,qf נכי 3עלח נכלל מסיר ט6חליו, יסרן לצגי תויר לסיוח יוכל סתוק7ס כסגיס ולין אסרן,לנכי

 שרולס לקער ונסס גגטוס וכי אסרן, 3ני סכסכיס Sb 6ווור סו6 עס 3י5ור לריך 5עמ(סקטגיס,
 וגדל ל%"לי nwnb כפל י *ליסס ויערת שמריו גיער סלי זס, 7ומק גקנול 06 וב6 לקעניסיזו

I'bDוסמרועעומ סמגסיומ לסון כ69 י )ז6גען( 3פס דנריס וסו65ת דבור למון כ5ן "תור  עלת , 

 וכן ס5עילךי ו0' 0*ערמ 0' 6ת וכן יתרועעו, כלוער 5"ד( )מסלים 5ון מועלי כל ימטירוכונו
 ן )עעפירסעכען( וסתגם6ומ ונעלס רועפות לסון כלס , ש"ו( )תסלים להלעיס שערו גי( )יסעיי כפיקשערו

 ונמהרותך רועעומו ע"מ י"ז( )יסעי' 5וניר נר6מ 15נילי is'b3D מעליון ענף כקרה זסיעעעס
 ו6ס י יסלסל על קדוסמס לתעלם סו6 סטות*ס ען סכסניס מתירס וסנס בומחתיו. סענסיסעל
 כי ג6ער 06 )נכס"כ וקדמיון מקרס 3עכיגי וכעסעס , סערות 3כל סעחויינ לכסן ימרס עעלססי5
 ען למערו 5ריכיס ז6מ ונכל סתק7ס' לענו7מ לרוי ואריגו סע5ומ עכל ספטוכ סקס'ן מכסןבס

 יומל סרוס נקדוטמו (k~SDt כי הזמי יומר נדרוס וסתגס6ומ פעלם 0תרועעית לך *ין0טוע6ותן
 זס בענין כ0וג0 לת7רגמ סקטן סמגס6ות על מגס עלום. נסקר וסעמויינ במגיס סנדולעיסר6ל
 ים כי כהניס. לונדרבמ אסרן סננני סקטגיס 6ת סרס כלותר 5כרןי 3כי סכסניס *ל אעול6ס"כ.

 סנ' ע*סרןי עסמלסליס לסיומם ל73 ססול7ס סלמלמ על סי' עניניסי סגי אסרן 3כינעסונעות
 שמריו ס63 כסכים מעלת י סכסגיס יסרן נכי ג6תר ו5ס שליוי וגרתו עתנו מקנו סי:סוגס סלסלםעל
 כ0ונתס, סלסלת על ספגי ונעגין סו6 שליוי סקיוס *סרן סנני ידעכו כמחושרי שמר סנ6 מו"רכצין
 מדכך lx~b 1'hD' לצני מו"ר כסגיס bD'1 כ6ן "3ל הכנוגסי לטרוח סריוי )!גדול רק' זסואין

 151נר 0קטניס, וחס לon7S1c ,73 סלסלת על גקר6ו אסרן סנגי tDr' סמינרי 6סר b1)bסתתו"ר
 *סלן' בני סס סולדחס סלסלמ סת75 סנכסגיס סקטגיס ר"ל אסרן ' 3גי סכסגיס לל *עור95כי
 טונלי ע"ז שכסרסי לונדרגמ יתעלס ע0 נעגין וע63ר ומולך כטניס, לע7לגת ומלונוס מנסך~מס
nlwb1ליחס" DD)S bS .*סקעניסי על גדוליס לסזסיר והוגרת העור 6ימ6, קעי 3י3)נומ וסגם ייע 
 סקטל*' וכיעת הסרן, 3גי מתלת oa כ"6 7יג6, לסך 7ילפי כו6 לסוד *עירם לסון תכפלל6
 טק7ס. יונס כ)נכו6ר התירס, לסון כפל גס ימייסנ סקטגיס, גס הסרן 3גי ):למון סגנונן7לסי
olnbסרע3"ן וכ"כ יטונפו, סל6 סקטגיס על ג7וליס לסזסיר לננס סללו 6ונירות מתי סס, כ' רפ"י 
 תן כמתריס הסרן 3גי כל סיסיו ילתיונו 5זסרומ רצוי לסמי ומפער ותמזול סכסכיס 6לסינור

 וסריס סקטגיס, על סיזסרס למוד ס5ונירומ עכסל גילף 6יך סניגומי, ול6 סקטגיס, גססטוע6ס
 סי6ערו כסגיס מל סי6 סגי' ומתירס לכסגיס, טי6תל פסס סל סי6 להסוגך 5תילס 3וס,5מל

 ססגיול 13 סיעורן יטונ6ן hS לגסס לתגיכם סינרו יסרן 3גי סכסניס Sb יזוור *תרי (lS'h'לנכיסס'
 37רי 3ססוו6ת ססת7ל יסרן ונקרנן cr3, למון קלקול וכסס UD~. יטת6. טל6 סיגן 5מיזסיר

ר(תלונוי
 ליעמס, כפסוק ומ" סקטגיס, יסרן בגי לפרס 5ליכיס סתלתו7 לפי גס 61ער, תתפרי, עס

11Wbסכוגיס 5ל .arb סגיוליסי לכסגיס *ליסס ויתלת סקטגיסי ססס כסרן וגגי יטת6וי סל* זו 
 תרתי ובסגך יקטגיס ילפוח5 סך ול37ריגו וונו6ר. וכרוחק ע"כ' סקטגיס,  ס)נירמ עומל עליססכי
7ילסות6 עיקרי 6סרן נגי נקט סקפרי י המלתוך 37לי OD ותסמויס עמ*ם7יס סקסר5 ויעצי , לן"ת"



 כאךיקרא48
יעפומ6,

 לסלן, כני סננם ע"י נסור6מו עממנס עמס 6מy'D 7 6פר ס*עירחמי כסל נקי וסמלעוי
 7:עיס מלנר( מעות וים )עכטזעעלס(י סעמ qla על סו6 וכין ווע(ען(י 3עזעעלסעם )6מן רצחיעל תסס* כי כמם מעת, qla ועל סמי גוף על נכ"ק ימורס כפס פלח יפמא. לא לנפש%יעור:

 סו6 מסגסס לסיחם סוף סמי נוף על מסתיעו וצ'נס ומסוכו, ד3ר וקמירס נכין סעסעסיסלזם
 ע"ס ונקר* עמנמוי רק מי כקר6 ול6 כקיוי מייס תתפחם עענו כי סגו וסריסי סעיפיימעגין
 געלי עקיעוכי סילענו *מרי ונ"ל , 3י6ור תריך נפם נסס 0עמ גוף 6מ לקרות onb ; סגומעיקרי
 6כי לכן שניחס, טרסיומ מחזיות סמי y'DD ולנארס nDb 3סור6ס וכמעריס יחוסים לסמףסלמון
 ס0ו6 נמס D"D סבילתו לעמך(, גן )גוינפס ונעססס"ס פס' סים עם פסומף נפם סעלמקוער
 יעמס. , ססמפסטהם ע"ס עליי סונמ זס ססס ו6ערנוי , גייסם( )זעעלען ס63יס סלומני pSnעל

 זס  ילייו  סטטרדיט עעיל6 יולד  סעתפעט י3ל 3כל ומגס עלפי(, נלסון לא רעית ע55תי)וכעס
  דמרנועו ג'(, )כסוס סר(ליס על עעך גסופו כעו 0מלקיס פירוד על גס מם מס יוחס nwhs1עזב

 זון ספריו ע"ם פסמיס' פס )סלקכם( לעם על סונמ ולזם לערטטרייעט(י )בעטרעגגטי5ס3דרו
 עעו 6ולנין סטין לנרו, נמרי מעיו סנם6ר נענינו עמנו7י סמא ספססיס ען  כגודע יסינקוס
  יעעלי ן ט"ו( 7' )33י5ס כלמערל כעוינת יפי( אגע 6מ קולט 11tbD לפי , 6מל ונין סלמוריס
 עס קומו תער3ין *ין עייין כטוע כם6ינו 3ממל0 ו6ף סידי, יסדי לי3ע6 לסו p'5p ל6וכימנם
 ועסי e'rD סל וכ0% וסגפליס וסלסליס סכנסיס %על גוס זס עיכין ס6ל סעער3ין כעו 5סרעין

 ענין 53ער סנו0ג ע"ס וכן מעיי ל3ד1 נסיר ספממן *גל סטווי', קורס Db" יומססעערנין
 סס עליו סונמ גו סנוסג 0יגקות פירוד ע"ס וכן 3יי עכנקי כעו 3יי סס עליו סוגדסנ7ייומ
 מסתים סס סולקת עיקל נני*ול גחוכו סלמון )ועסקני ס37קומי מירוח טסור5מו סוס עטרםמסמים
 יממל7 כפסו 6%מ 0750 עיתם וסגס סנסל( OD סגפם מתכל 1ל* נלעס ועע"ט נדנליסס,ע"

 יפוייס טיס 3ניעמנלמ
 ור("

 וע'ם לגערי, תזם זס נופו סלקי כל יממר7ו 13 6טר יונל לקנלומ
 6סכנזימ לעלס עעס כועס וסוט נפם' פס סעמ גוף על 0וכמ ס3עותו סז*ס סמפריומעעע7
 )רם"י ת5וס עס י% עעיו נמוך מסעת נעוי בעמיו. יטטא לא : געסי7עגע( )7ער סונמסנקכ6
 עיטע5 36ל עיטתי ילינו סו6 לקמעו לסמומו, עיכמי3 עלוס ל"מ סיימי 7י7ן ולסלונו67והמ"כ(
 עת לפסוקי 3עעיו לבלס ים שהליג"י עקלי מ"ע יי7עינן 7למלעתן ונ"ל ע"מ( מזע לע"ע0א
 7כעו ככליי עם מל ונעם6 געגע לכפן דעומל סי"6( )סי' 0יכ5יס גקסר סר6"ס וכדעמערי,

 וקין י עיגל מ"ג עיי)נוגי נסגסומ ינריו )י(ונ6ו ועסק וגעגע לממעטו נעי סכי )נ6סלמגמעעטו
 )מזייע ונפעמ,ס 3ל)נר כני"מ נעגמו נ4ת ו5ומ מע"נ( ס" יו"י עפ"י כוומיס, סוקקיס "ינךיעם
 י"ס )מקם 6יס נגסם 3עמ סגוגע וכן ולת"ס( רם"י )ע"מ o'nDD סל 5מל מל סטעעו נ"נ(י"ג
 עעיו מל לנפם 'b~D ל6 וטעעו , עעיו סל פילוטו לעוניו כן  75סי נפס מל געמ מירוסוי"ג(
 י 3עעיו נעל יטע6 ל* D"D %3'כ 5ימ6 לזס וקלוג עומר. נכרי סל לעמ 36ל יסר6לי לעמכלוער
 לעימי לכסן a~mw טומר יל* 35ולי ע7רכי שפירס נזמן ל6 עעך )נעסס סעוסס נועןנעוויו
 עול עעליו ומפורק אפיקולק עין כנון תנור מלרכי כמפילם ל6 עצוי CDDD 3עוסס 5ל6עלוס
 ועם עס סה"כ 37לי 03סו6מ לשר ס0רחיכו לדוד ועטכיל שסרן וקררן ר6"ס )עי' ועלוס.מורס

 3'(, ק"ע )3"3 סרם3"ס, לס ו5קנרס על3ומיגו( )רס'י קסמו זו סמכו לשארו. )ב(מלעודן(:
 ' תם3מי 1bnb 377 3ס6למומ וכ"כ 7. עכ י ועונמס כקומם ס5ר0 נעי יגתי3 706 לנסר ושיוכדכמיג
tD"Dנקל5מ ולרעמי cnb ס5ר a'D ססס נכיס לו 3סולי7ס לנעלס סגורתמ וססותלס 0קיוס 
 מיינו ספרו 11DS 717*י סגר"6 ופנל ; )נ"0( )3ר5סיס ס5רימ לכס לסוס כענין לסיס, וקיוםסוורית
 כולן 7סרי י *י5 קרויין ס6ר יכל עמוס סייגו קסמו י(כ6  דונר3ינן וס5 קסמו, ול* כסרוס5ר

 ו:*טתוי יומר קרוב לך 57ין כןי ליס עסתע *ליו עסקרו3 ועוד מסמוי עני' 7רפינן ולכך)ופורסין,
 מ5ר סג16ור *סמו bSb סטרו 5ין ספר* ובסון קרונים. 3מ5ר עס5"כ י עעו פאולין עמס ספסולין כלמסרי
 , כמיג תניך aDb3 ד0מס קר6 7ס" ס6ר נקרת 57סמו עפם לטוכיס ספסרת כוונם 6ין סי35.6יך
 לם6רמו רמוי סיס נקנס ועל וכלי על רק נופל לם5לו עלס 5ין סלסון 7יכי דלפי כיון5ל6
 סכתו3 סקרת 7סמס b~p סנים לכן 0נ0י ס6לס י"ז( י"ס )לעיל 03"6 סע65נוסו ונפרט גק3ס,בסיען
 )נ"3 נסי"ע וסרי )סננעמי( כקכס. על גס 7גוסל סרי 35יך, n~hD ול6 חגיך, סחר 36לאסור
 7יפרקיג". נגר וגל נגל 7לליך כמ3 לכן סקלי נקל"מ 67סמו oDn לסוכת כקטל* כווגס מניןס"מ(
 ד"ק )עעות למרוסס פרט לאייש. היתה לא )ג( : b1DP7 נפילוס6 ע75 7מק כ5ן סלנ"ווגס
 וכתי3"ע מע"ג(, 7עס )יורט kipl~b ל5סומו עטעי סייגו ספוסקיס כל פסקו וכן י ול"ם(לל"י,
 כע0 אירוסין עכיכו ליסס עלם חמריו סיין סו" לסון עקום ככל וכן bp~bn. ול6 ליס7קרי53
 7עמ סי5 י שכוסס לרנוס 0קרו3ס מסילס ורסיי יסר. לעיס וסימס נ'( )ג"7 תג5 נתיסבסדתי

לגי



מג כאויקרא
 סקרו3ס 3ין למלק %יך *ין ססלכי( ולפי ססוקקיס. חקכעמ %יגס , יחס 1ר1' עמללט

 : ס6לוקס 6מ ל6 סקרונ Sb'1 סקרונ לסטיו 3פסל6 עליו 67ימ6 , ילטפו לסקרוני( ניןד%ומוי
 , ייסר6ל זוע" סעמ על 6ל6 מייגיס *יכס שנסן %ן סחורי( קלסם לרכוושיכו יקרחו. 5א)ה(

 תקסם ול5 ותלעו7( )מ"כ ייסר*ל זוע" סעמ על 6ל6 סיי3יס *יכס ני_סן כ16 60עולס סכירתוכן
 ל6 ולכסם לעם, נר*סכס קרמם מקרחו ול6 נימחל יצער עכין נכל ליסר6ל כסייס סוים06

 qh ליער ים ג*תמ כי ימרחו ו%ומ 3כעע נסן מכיגס כסנים הכת"כ סועעיס וסייגו מלטתמסרטו
 כמקוכם רק נטכיסס לימ' דעלקומ 7מיונ6 הפיטורי נעגין מס מלוקים מיו63, לעכין רכסטסוים
 , ל6לילס לכועכיסס מוק סל וקליפס 7סליטס לכסכיס, לק ס*יסול *ין עם נלS~b 6 עמי עלופרוט

 ק"" ם" יו"י טור )עי" סקרימס וכן ל"מ( )ע"6 כעטסטס וימגוייו מנעל נעונדיכתים
 ועסו

 3כמו3ת b"D סלכ' פוף סלענ"ס )כע"ס לענו7מו ועלוסעיס ל6לילס מכעיס ע73יס ססס לסורותכן
 *עלעימ ססחגלמו עכועלי0ס כעס רמינו נעיניגו וגס , ב"פ( רלי יו"י סל'מ עליו ועע"םקעקע,
 לסיום ע5עס יסעגו עמ 3לq~D 6 קליל לכריכי חוק ססו6 וכיון עקולמיסי סס לסיחםר6סיסס
 3מקומיסס עטעס למעיסי 6ף 6ל0 כתו עסומ לנלי ל כסכי על כתום4 לכן oS~Sb, לעונדיערוסעיס
 איפולי 36ל י עמ על 6ל6 עיחייני 7ל6 סו* דעלקומ יפס עסרוע וסע , שכח"ו כ' לוס וקלודל"מ.
 ל*סתעי' ו*עור' מג6 טוס 6סתעיט 7ל6 עליו מעש נלי"ל )וסרג עת. על םל6 6ן( b)'bעיסו
 )סוף סרענ"ס עתים ממוקומיסס( מסו*  יי7עי' כיון סעע" 7עעיל6 כך כל מיעס זס וסיןסכי,
 כ' פצול, ניס סטגעס ספינתו ועל טגפל נימו על 3גסלו ממולט 16 ריכסו מקורח וכן ע'א(%כי
 ליכ* נוני 67יסוכ6 טכמ3 כניי דל* ן 6יכ6 6יקור6 יעכ"פ עסתע פטור עיכמנ ק"'ם( )סי'סג"מ

 סמונלי 7פ' עמכי' כסמם , נענעו לחנול 11Db יי4* י סריטס לממיר מעוסים סניי 7גכי)ו3ל6"ס
 3מינוך סר6"0 וכס לנפם( 3וסרט ק7וסיס פ' ליוד תסכיל עיי רם6יי טסינו אעפ"י נעלסוממובל
 וטריטסי יקרימס ל6ו נין מזקן יגלום לתו ע7כמ3 סתקר*י למון עם7ור נרקיס וכן ל5ייםורי מת"זמ"
 מל*חריו וסריטר4 מלסניו קרימס כן תופן, נכל *יפוייו סזקן דגלול כעו סו6, עננכיכו שלעד737
D")D6יכול יגלחו. לא ונמטטי': סכמו3 עקרם ל6 ססק3לס לנו י65 ס37ריס שכלל 6יכ6. 6יטל 
 ססחמס נו וים גלוח מקלוי יבל על 6ל6 חייג מתיכו ממחים ל6 מדל סייג יס6 3עספריכ(נלטו
 )רתק מערחסו

 DDh1~ עלגותע"
 נסגוי עקזעות נסני ס6(סלס סכתונ ססכפיל לעס טעם למת

 סועעיס וסייכו נמעל זקכיך nbD *מ ממחית ל6 דוכמ6 3מ7 6ער ול6 עד, זו ליפף כיילמון
 קונליס ים מעל, כעין נעססליס 6יעור5 6יכ6 5י זקן נפקת  פליגי ר3וומ* כי כסן, 7כם9כסכל,
 לניגוע ים חקייוס עונ7ס ת"נ כע"מ נעפפרי' ינומר סדין 7עסורמ לע"נ 7ק3רי ו*יכ* לגשריייעומל
 סי' וניו"7 כ"ח, כ"1 סי' סס תוס' ונפסקי כ"5' ונכות ריט3"6 מדוסי )עי" סרו*יס 7DDממני
b~Dp,)מחס 3מסו' וסלי כן'ט 

~DID 
 כע"מ 7נעספריס סמום' בליון 73עת מנין ק"ע( קליט )סי'

 ל'.תי 3חקומיסס תטוס 3י' 6ימ כע"מ י3ונמפריס b~Dp) )עיי סלל 3ימ וסלנ י(מולס, ען*סול
 ומיקון קמוט סי' סזקן מגלום פלץ( )מ"ג סעודתי ונק' ע"י )קי' 0ע5ומ 3ק' י:רע3"ס לע"סוסיעו
 3זס למס סלמ3"ס כווגמ סיין  לעמו, .קפ"5( )פ" סני" סוייר וכעו וכועריסס, עכו"םלגלחי
 *וזר 7נכוה0 לותר nDb" ונעמס ל"מ. 37מקוחיסס נלקו עליו עוכר עו7 3קל6 סעסורםסלקו סתל3י ס*זסרסי 3וס 0גייל רק טעעס, נ7ע ab 05 bS לגו סי* גולך ע5ומ כי י לעלוסיעם
 מגלוח עליסס לאסור ס' כסגי על ימלס 6זר(לר( לסורומ למוד, יגלמו hS לסון וכסניםסכמו3

 לעלקכם חיוני *גל נ5יקורי כ"6 ע"ז לימנסו o)nb אליל. כסגי מוק ססו5 לפי כע"מנעקסריס

 נעזיי'. 7סקיל וכו' שהמפר כטסות וגו' אסלן זקן נ'( )7"ס כרימוס עיי' כיסר*ל. נמט:ר רקליכ*
 bD'7p hD~hS -b3bpn 6רע6 ימני נין מלסלוגי 67יכ5 קפ"*( )סי' סס:גיס למסועיי'

 ותקנחי ,
 7סייגו 7יקגי' על עולס *ענר וכד לי' יסנימ טפוס סמי *יגון 3'( 7ל"0 מרו)נה( )ס:'נעכיכסנ'"

 6סס סכל אפק 6ין מאיושה. גרושיה )ז( : ריסו על יעלס ל6 ועורס כע7"6 עחמ,זר סוסכד
 סל6 עסעעותס *ין נרוסס עלס כי י לכסן הלוולס לר5וכס סל6 3ין לר5ונס 3ין ענעלסטעמנרטמ
 *מכס י"ס גרם כלס כתו טיסי סל לשלונו ססוqb 7373 6 גירושין למון תחיגו כי דוקרילר5ונס
 עריסס מגרס ו070 סויי לסו 7מנינס עלמה לסירות גועליים כג"י ו55מ עע5ריסי גורסו' כיעכסי
 *ערי' 5"7 וני3)ווח ג%7ס(. טעום 3זס סעעס ליחל סר5יתי לפי r"D עולרמי סמלני". עילכל ל0גס* רומה לס מ55ס ס6סס מגע ע"י וכן י פושטן( )מלייער לוח וזגים מלגוס ל"ט( ל")3סן
 כגון לכסונר(י פסולםע*יסס 5וי  למגריס לDb 6" לל)נk~D'b 63 7) סבינו ונביס גרוסס 67יגס bD'DD7 י )7)מו'מרשהיסס

~Wh7 
 הע"ג 075, לכל תומרם 5מ ובי עעגיי תגולממ 5ת סלי לס

 6יפסל6 סו6 כסן י6י ן bSDt'b תימו ל7ייי' גיט*' 3סך ל6גקו3י טרי' ול6 גירוסין סו'י 7bSלעלע6
 לפירש"י לסמעורר )וים ליכד* וסומרם ונס 06 לכסוגסי פסילם פי' ולס"י יסלי"ף. סל6"ס כס"עגיי,

057



 כאךיקרא48
 bb וירסס , עמרם( מנעל 7עקממ מי"ג מקרוטין פ"ק יחס מסטהץ 5"כ לכסןי יקולס יעותאס
 נרתיע* י"יו י *ים לכל 3מ"ו למותרס ולעגגט עתנו לפריס 63סמו סתמ*כור עיים מורס37רס

 לזם זס וע*עיכיס גמליו, סעגרס0 לי3ס, וקוקס תס6 סל6 כדי ערלוגס כן עוס0 36לעחקעןי
 טכ' פ'3 כגיטין רס"י נלסון )עי' ~bnSD עתירס *יגו ולכן עחליוי יעעוד *ס tt#br וים*וסיחורו

 וסכי י 610 גט bnlb לכטוגסווורטנוילס
 עסעע, זס עלסון וכו'  075 לכל 7טיי'

 *מ 7*י דנססיי
 כיון לינוס זקוקס תיגס ונ"ע סתג*י עלך ל0גס5 לס מbib 6"5 סו5 עעלי' גט גוני לכלעומרח
 ד5יחוריס עמוס מסורס לכסוגס 7דוקDb 6") )7"ס מס תוק' לנעת גס י )ננעלס( עגורסתטסית
 יעתס 1DS ס3יייס חסיו DS' )נר5וגס, זס ע"ד סעגרסס י'יל לסתיינס' ונותרם זנת ob 36למעיריי
 ירסס עיקל ליוקעי לסלי נ"ל סכי ונועיל, 5יגו מ63ונת qb שינס, למפטר 1Sb גירוסיןדעסגי
דקל"

nlshJ ,"כי מתעולל סל* סמיעס וען יפסי עטר"ס דעמ לקתור כ6ן סקריך 31לי"ל רסיע 
 לע לסו מסיי* 57ונ*י 53"ע סתוק' דעמ טסגיח לגיטין סס ישוסע סגי ועי' י כע0ר"ס רס"י7עמ

 , קליג חי' לווזלין עסל"ע 3תטו' 37ליס יליכות זס העגין וים רם"ין דעת מפך לכתיי3סיעומלמ

 סו6 5יס עלס כהן. איש ובת )מ( העקרם: פסע ל3ייור לזס מקוס ויין ק"ג, סעי' עמילו33ית
 15 %3וחס ל'6 גפגויי עיירי hS 7קר6 עוכרמ k~rn ונ"ל כסן, וגת 6ער ob סיס ודיעיותר
 וכחנם *מריסם, נימס 5מ 3וניס סס ס*נומ מזרע לפי נגס, ונפלס 610 ונח 3ן סס כיכסו5ס,
 %ער סנניס סוית על לכן סרוס' bSb הינו כניס לו סיין ויני כגויי גקר6 נגיס לו סיסעי
 6מיוי 3ימ 5ת ינכס bS 5סר יסער סגטו6ין 6ת ~ihnnk ועל ' ug,)  )כימים עעגס 36כ0"ולי
 3'(י )ע"6 נית לי עמס וקטר 7י(י )ס"3 לך יעמס 3ימ כינו ניח 3טס יתקר 0750 שספחתלכן

 *סמו, זו נימו כבערס נית, 3סס סגטו5ס ס5טס תתוקר ס5סס ע"י סו5 סעספמס הכגיןולסיום
 כעו גת, גסס גס סגסו*ס ס5סס תקר6 ולזפ מטסי תם, ר"ל כ"ז(, כ"ו )עמלי  ניחך ונגיחוהעל
 גת ומס )"'ג(, 3עגלס כבעלס י"3(, )ם"3 ל3מ לו ותרי מסכג וכמקו לדמי לו ערוכילקמם
 לספל טופל וכן רענ"ן(י )ע"ס סרם 5טר 6תת נת ומוס 5וגקלט מלנעו כ"ו( )נונדנל סלח6סל
 ססור*ס כפי נת סס 3ייול סג1Db 0. "סח סל 3תס כ"5 5מר סל 3מו סיתם ל5 ססרמפיסל

 תו*עימ סור*ס לס גמי מס כ6ן וכן נסו5י'י לפי ובסס חול7מ0י כפי 3ת ו)נסותפמסמיועימ
 מקר6 *מריו גיתו 6ת ענגות D'hi גטו5יי וע"ס כסן, 3ת מקרם ע*3ל תול7ת0 עיים וויוכפולס
 מ( )ע"ו ו3מיקוניס ילעס. כמלו עליו עעלס לס"ס יטה בגוסס "'( )י"3 ונסורס D'b, 3ת3סס
 מכס שפכטעל(, סעלעסעליכטע )תייגע כסן *ים ו3ת , לתרגם ליוי ולפי"ז נעלס. נת bnnbכל

 : ימרס 6יס כסן 6יס 3מ י"ס 3לס"י כ"6 3סכסדרין ועי' , רגומיגו  ק3למ כפי )נ3ו5למעקל*
 ותנפס י6כלכס, סים טלס3 ע7 עסיס וניורמ ע"י סתסרף יורר זס לעון פסעות תשרף.באש
 3מ3ילי יקיפוס 50ועליס , 0לסון עטעעות 6חל ססולכיס ס75וקיס דעת זס olnb , יכלם נסרועד

 כסעס מליפת 6ל6 סינרי סריפס חיוני ונכל פס סי)נורס ססליפס רנותינו ו7עמ ויסרפוסיזעורומ
 מעיו נכי 6מ ומוערת עעיו למוך סיועו 053 ונסותך 35ר פיו לתוך מסליכין כי , קייםוסגוף

 עעיו גגי 5ת מותרת ולטון תיתמו. 6ח עליו ובייקל עועי כלער -ID1bL ונזח נ"נ(י)סגס7רין
 )חולין וכ64 טומן, וסורסת עעיו נגי 6ת סייפת עקגסדרין(, )מט"ו סרמג"ס פי' ר3ותיגוים6ערו
 מנפל נעוףג"ו(

~lhS 
 מטרף נטם למון גס לייסנ עקוס סיס לינריו ע"מ. עעי', בגי' וגחערו

 סינר nh(o )6גגענר*גגע(' פעימת 5ת 0גולעיס סטגיונייס )נ6נר" 3"מת תם סרפ0 ממולור"ל
 לטול מכפל נעוף 607 ר5סתס, 3ססקפס 73נריו סינונן כפי ע"מ טריפס סרעג"ס כווגח סטיןחרול
 qb bSa טלפים מרקימן וגסחגס סגכוולו עד לנד עעייס ענגי דנחעוס ונעם טריסס לסרם*"5
 , עזו קסם יותל וע'תס ג7ול0 יומר 5ער לך "ין ועת טסי כלנופר שלועס עמס וגסממגממת

 עעייס, מוך יoh 53 סע0וחך כ35לכי
 וסרוף, מלוך סגוף בחלל וכולך עעט מעט טורף סו"

 למחול תרגומינו, סעכוון ספך וזח יונות, טרם יעים כונס סלעת מיי יכיס 35ל ע0ר0 כ"כ  יתוםול6
 עם 3כל לערו לעעטעליו

~DDb7 
 סנוורו עעיו 3כי מוערם ו50ונמ ; עיתמו עליו ולסקל לעצר

 גקעטיס עעיש סנני , סעסוחך ס5נל חעוס ע"י כי יקוניט0, כוועס ענין רם"י כע"ס סו5לנותינו
 ; עכזם יותל קלס עיתך לך ואין סנון חיים לוח וגסינת מגיעת ובתגו מתנטל ועלז יחדוגכוו5יס
 עכין סו* מרף נפיס מעיקרים מססור6ס וג"ל מסרף. 53ט לסון. עלינו קטם זס 53ופןלנוגס
 מלקיו כל סימפר7ו עד יחד 0עונ7תס כח ירפס 050 כי סדנר, ע5ס מלקי 0עונ7ת ותקרחלפיות
 הוזיונ)נעגסיגגעג7ען 7על טלעגנוגג י 5ויק"ייג*ג7עלזע%וגג , )6וישליזוגג ולעפר p3bi וימונו ונוסזס

 נכל ומגס כעם"מ. מלקיו סמפר7ומ 15 ס0מכס 5ל5 סעגלי'ם5עו כגסליפמנעסט5ג7טסיילע(י
 לספרי7ס סו* ס6ס פעמת סנ0ס, סטנעייס יסויומ י' סיס מעליית כעעימס 5טר סנעולססגמוניס

 ססריפס סו6 נעול נעורי למון ונין סריפס לטון 3ין ל7עמי מסנדל )וזמו ואין, PDbi ויסוגו ווזסזס
33מיגמ



מד כאויקרא
 כק כיעסנו נעלס bS כעור 37לסון ופרטיוי סינר מלקי 3נחינמ סי6 סריפש 'נכללוי ס7נלנגמיא
 על כלל 73רך יורת 3ער מעל כי סכע7ר, 3ג7ר ונסתו ימוחו ע5י6ות עג7ר סונרסקסלקות
 רק עע5י6ותו גע7ר סל6 סלית, ):ן סקלם נערתי כינו ל73 עקתני סקסלקות 3ין ס37':יסקמלקום

 סגעסס סחלטי סקתלקומ וכן. %קרנךי מרע ו3ערמ כעו מחלטי סקחלקומ 3ין ,,מרי כשקוסג65%
 כן וקין וע5)וותוי ס37ל חלקי סלטי סקמלקות נ7עתגו נעלס סלף נלסון onb ; סחנו ע"יירנר
7עס

 סלם'"
 עי-קל ס6ין , סנרי*ס )נונחר לסיותו ס76ס o)nb ע"מ(. וסריסם, געול י:ס73ל

 סכללים גסוניותו סלק סמ*מ7ות כ',1 ל73 מנו יקודות 6רנע סממנרות נו סעכוון סע5ע'!מסעו71מו
 סתכליתימ, DS 1nSDW' ני5ירתו נו סעכוון סעיקרימ סעעיתו וסוס י סנו מרוחני מנסםעם
 ר"ל ' ז5מ סעע7מו עיקר פרוי רק 13 פועל ס6מ 6ין oh גס מליפס למון לוער 3ו ימכןלכן

 וגס כעקדם, סלם וגופו יחר ו*מוזיס י3וק?ס עייין גסעיותו ממלקי qb סגוףי %ן סגסממירוי
 סריפס סנלסין סעיקרימ כסור6ס סריפס יקכk~tD 6 זס סעיקליס סר6סייס חלקיו ועויניוי(תרפות

  גקונוע סעמיל7 07630 חיים רוח מנועת נעול וסכם לע3עגמנעסט*ג7טסיילמ(;  תייספי)*ויסליזונג
 ר"ל גסעס, מרפת 3טס לנותינו קר6וסו 063 )וחועס 736 י7י על סגעסס עעייס סנניתוון
 ענינו כלן פריפס למון כי גרפס ועוד סעקר6. למון על עיום3יס ר3ותיכו 37רי ו'גזם גמעם,פירו7
 ימס טבעתו כסן י ל"ו( )נדר ונפרף ליס מריף )נלםון י *יינסלוקקען( )סלירלען, ו3ליעסגעיעס
 לטון הו6 ולרעתי סורי', נלסון וכא כ"7(, )סעכית bp"n פינכ* טריף כ"ט(י )עא מלסורמס
 כע"מ וסתים 63כילס נפסס סעפ7ניס פן טס ייגל כי ה(, )עעוח ועחרפו דתו וכססומעקל*,
 עיכס 6מד יעומ oh 6על  וט על ייןי 3עזרקי ססותיס עלוק עמוך ועגלים י~6ן כריס*וכליס
 וכן 5עכנעג6קקע(י )זיין ותקלפו ואו עדנותיו, ליטול וקני6ס טלילס סנרו מסיס ע*וסניו 5חיינ6
 כי למרפס, סנערייי 5מ סע3עיר ומיכל, Db ומ65 וסריפסי *כינס נסול"מ עסוממיס פעליםסקל
 י"י( )ר5ס סטתו תוכל ל5 כי ו6וק7ינון, מרגו' ס'( )ם"3 ו*גטיו 717 ויסקס , למכעס  מרתי 6יםיצער

 סונוליס נפעלים לסרוס 7ו)וס 3גפעל 631 סונסומך, ס36ר צליעת SD תסרףי כקן ולערל5כילסי
 , 3כסעל b~b סונקר6 נכל ס3ועס וכלמון י גורעתי( גל6 3ו*ר5 )כעזם מפועל עיר סעמעלעל

 אטלס, ס"ס למזכיר bD'1 כפסוי ור5ון ענחירמו ם3ועס ס5ין לפי ס'(, )ויקרססס3ע
 כנפעל כ""

 נפסס וקון ענחירתס ס6ינס ש36ר נליעמ ככס י סטנועס יחיינוסו וסנ"צ טמגעוסו וכמליס ידיעל
 למוכו זקוקין 761 מיו *מ סמומם עי ולכסן לכסן ועוסכי: 5ו6רו על סודל כורכין כע"ס כע"כ,לק
 כמקלון סו6 נ5ם וזולת פועלי ננמיגת "-qb blk נפעל 11Db תסרף כ6ן נ* לכן סעסוסך,,.סיגר
 גחלים סעופן ס3כולס סלמס זרם ס5ס ו6מ עיקוי, ים לממומ נמקוי 6ם 6ים סיחסס כעונוסיו,
 סריסותך ומעופרת סינר 3ו ושעונן כותקו, כמקרון סו* DbJ זולת כ5ן ככס (Dbt, 6מסנוס5יס
bmnלחרר סלמון ועגסג נתוכוי סחם k~S))b ני"ת 63ומ ועתים rb ומסו נלחמי, לחונו 3ו, י5כל 
 כיין 3ת 3סריפת עסה"כ כתג. סטריפס( הם ינכו פי על )3סמיגי ינילקוט תע עסקתי.ביין

 תלת plnnS עריך י סג"ל ס75וקיס 7עת ססי6 ג7ולס טעום וסוט יעורס. וגססי 6מסו3סריפס
,YbDn"עלס ער3ותיכו(י )רם"י סעמ 53סל וגו'. ועל )יא( 5לס: 37ליו סועמקו סעעגו )ע"כ וע 
 וטחון ענית פגיעסי סקרם אל ממעון, מפך מתוך על יורו 6מל נים ולמכס O'1D לסרגו כועסעל

 ס' נימ על ננגן נגיגומי כעו *ינגעלע(, )ד*מ ופגיעיומו ס37ל תוכיומ , על ונלמ ימק וכן ימנפנו
 הומס וסעמ , 3מיסס נמוך י"6( )פוסע לנטם 3תיסס על וסוסנמיס ש'י גיס ינסוך ל"מ()יסעיס
 לתירס סעיומ7 סעמעוס נבין על גימ טס סיורם וכעו מסניפיי חלל וסו* קל, במוך Tnb, קלעל

 י D('k~W פלך 3מ כטויס כל כינו ל7ילס סעיומי ס3ימ על סניפי מס יולס וכן ייפי מסג': כי)סויז(
 על כהן יונס על עלס ככס חו5ומי קר3 לסתסלך ל5 סעו~ע עקום טית לס"מ כ713ס כןלאן
 *1נגו סנים מע"ג עלי' עמס ימכן )ולפי"ז 3)נחי5יתי מעוקף ופכיוניומס מוכיותס D":O וסילסלסרית
 3ימ כקן *ער לי העגם , מחללי( ופגיעיותיו )נחעותיו מוכיומ ע75 גס כ"6 לגד *סו SIDD'1ע75
16,sce עלעעלסי סע*סיל דגל )7% כ"6 ס775ייס וסלסל סנימ עמי5ומ ע5י 6יכגו )נמ כיועצת כי 
 , ספמ פ6סל )וסתעי קלי וע"כ לני. ועטם עעלס טנין ממוכיות על לסורומ על גלמו-ן נמרלכן

 by על6 נוס וסנפיר ועערס, ניח כשסל מוך נו מים נפקוס 6ל6 ני6ס אין ינוי, ל6ע57ער
 ס7ס 5מ וקרש עלז"ל(, )ראי מעת ען 7ס מת. נפרטות געמ: כוגע סטינו פי על qbגאל
 יל6 6ף נפם 3סס שפיכס למון סעקר*ומ ישעטו ולוס י סכפס סו6 ס7ס כי עעגךכ כפט3סס
 נפמומ נועל בפנכות )לענעכחנלוע(; דעי עלי מעמסך וטעעו גסמיי SD~ סטתסך %ץ גיס,טייכס
 עוע*מ לענין ע5)נו כעת חסונ ס7ס כי סעמ, ען ל7ס עעל 5סר 37ל ממם י63 ל* ינקי ל6עם
 וע"מ ערמני יתלל. ולא יצא לא המקריס ונק )יב( olb: סל כפסו מלויס 7ס ו3רכיעימ,6סל,
 ומגס לירך. וטיס *סלן חוקרכן "~Dffb9עליו

 לסלע3'"
 ק" ונמיןע 1', ו' ס' עקלם עגי6מ )פ"3

קט'ס



 פאהלךא44
 י עתמללת סעטיס אין עסוי על מוגן כטמא לענוי לו עומר א"נ מא ספקות כיאקפ"(
 ם6וכל עוס נעל 6ס עפו סמולסי ט*וכן סענהמ ותנין ענהמו, מ% עוגן וסוס ענד ומסיענה, מל* תואל ומא לו פומרמ סענוו0 6ין טוכן מצא סדיוט כסן כלותר מלל, י% % eb מסר60

 קשו סך מכס כיצריו. עאם טירלל, סא יין גקיעיס אחול סמא 6הן סללי ענד 6סנקדסיס
 bSh י% ל6 מעקים עוען חינו חונן *זסרמ ולייי" 7נר"י, מנ6 גסס כ"ז( )ז3מיס נמלפוי*6יה
 נסרסרnw)b ,4 טסני וקקגר סקרינופסן

-D~D 601 סריגים ינקע b~p י65 ל6 סעקים דופן 
 יומנן לר' 6% חינו יזם כרקס סקרינו. עמן ריי דכי  b~m ילמומ* סניק וק6 י6ז0לסילילמות6

 5ורי4, ענוי טעון ננוסו סקולו יכם6ין לב"ק *גל סטוע*ס( עמסי קקנר י"ס מס זנמיס)ערם"י עיי יסרף כן נס 6מל 7כר עמעת 6ל6 נבוסו פסולו נס6ין ד6ף פ"נ( )פממיס יכונר נרוקןגן
 ספקים יומן פקרם ללוכן י5זסרס ילפוס6 סרוו3"ס נקט לכן קורס. ענור 6מר עד למניחו לידססיו 0הי מרסוס bnh' י"א כטרסס, *ניגא שפני לותר כוכל ל6 ספי ק"מ עס' פ"י סרפנ'.סוכצם
 מלעוז* וכיקיער פמוטך, ענוימו ינייענד רכ מסורם שיכו זס דנעקר* כיון שיונס י65.ל6
 לכן מלל, י% WSD שמר 60 כתיג פי 04 *ער י65, ל5 ספקים עוען bS 1Db טחן ר"06תס
 0סס, תלעוי* 7ק*ער 7ע*י )ולממר מלל' יגייעני עיכיס ליליף ק"ו סך לז0 0רענ"ס4רף
 מעימי נלסון סו6 כיס, כמיג 3גופ" מלול י55י ל* סעקדס עוען ס6זסרס 5ין לא 37י7לתג6
 ול5 סרפנ"סי  גדעם ע% עד ססוטיס וסינרים חל0, יג7ענ7 דקל* נגוסים כתינ 6פוכלוער

 סלפנית נ7עת סתמנךס מפיון גמוע ניסודס גנו7ע לסרג סר6יתי עסגי 6ל6 לכותגס,נתעוררתי
 ועסני סקרינו עסן *וגן *זסרמ ל7ידיס ס* ר"י' 37י כתכל 37ע"מ עפו שוגן 7ענו7ת מסול7יליף
 י עראק %b לילם 6ניגוס ppD וסכפנאס סורס. עיברי לילק %ינות מיגל וע"כ גסימסשנינות
b'D1p11' מייספך עד ליעמו כ"כ וע5ועס מעוביי זךDW 0תלפוי נרשת זס 

 : ע6 ל6 מעקים תוען 6ל6 סקרינו עסן ס6ז0ר0 6ין ילסרעג"ס קומית, nSnwהפן וליעתי נשם. מלמנינו,
 *לפנס טון כ0הס מספי נימס ע"י סנול7ט כותמו )157"( כסוט מפסולי וכולדםוחללה.

 5מס oa שעכס יסליל. נישות ממפי *ו ע6ימורי טגוליס ול6 סייוען לכסן גרוס0 בדוללכסן
 נכשן )מ"ז( לם"י כע"ס מללשי וסוי' זו כני6ס גתחללס ע5)ו0 0י6 כ0ונS,ptn 0~ ל6ח7סנגעל0
 סויי ייצן דקרם יחללס הנוקר 3'( )ע"ז נק7וסין וכן , כר6"ס( דלS"7% 6 לסלן )קרנן0ייוט.
 ונכוסס 06"כ ומנס וכף. 6ימור' qp1nb7 תגו מללס סו" -onk לנערי כייונסי 1slptsסגגעל0
 עריסותי )נפמ"י סרעכ"ם לדעת נעעתו ומל ן וי"ו 6ות סכתונ ממסיי זוגם ונתלת נוהוומללס
 נקר6מ עקום עכל לו ל0נפ6 עומרת ססי6 פי על 6ף למלל סננעלס יסלסל 37מ ס"6(3י*ס
 DnNS דעי ל* זוגסי כעסיס ע5פס זו oSID3m למלל סגנעלס טיינו דילן דקר* דחלל0 וכיון ,זוגס

 לחלל כנעלס סנמבלסס ועמר פטניי נמגרמס מכמילפגס *מר tk~DD:1 6מר וועע0 סיס ינשוומללח,
 לחל פעטס מייוס גל* qb סוית זונם 36ל ' נוי"ו קל6 חילקס לכן מלוקים, פעמים 03ד0וי

 עם ולמי"ז וי"ו. *ות ממקיר לכן *ממי ODD3 וזוגם ciSn נעסימ למללי סגנעל0 7עעסגתמלל0,
 גת סיקול דמוי לעיער ע5י יסוי סים פוקיף, *ינוול סו" 7זוגס 3קיוטין ~onk תלעו67ד6ער
 עוקיף *יקול 07וי *פלו ליוומ* ולק מע"6, תיקול ולכ"צ וזונם, חללם געסית 6מת דכני6ס*מס
 רק זוכם 01DW וכסוכם פוקלס 6ין סמלן סכימת סם סר6כ"7 ליעם *מנס וחללם. 7גלוססדואל
 עעסיס 03 נסוי וכדועס, כריתומ פממ3י 63' סכממללס *מר נסזינתס b1p7 נוגס ע"כ מללס,פסוס
 כסן וענה סל6 *זסלר, קוו* יקלד יקרב. לא )יח( סוי"ו: ממרון על עעס קליך כן 06חלוקיסי

SD)6זסרי4 תגיינ5 יקרנ ל6 קנועי עוס "Db עגיבת ח"ו סלענה וכ-כ )מ"כי עוני עוס לנעל 
 6מ ובסיס כפו , 0קניעות SD ספ65גו0ו י ע"ז יולט קע6 7נקר6 יסים דפלם 4 וגראס ;פקים(
 סס וימיו מילין נמוך יסוטע סקיס *נכיס עסלס וממיס י(, )עקנ טס וי0יו וגו' נברון0לומומ
 קטע; ספינו O"W3 יפיס לעלם ילימ6 ונתגיירת , קנוע טפוס קפ6 לקלם 6וקפוס לכן י(')י0וטע
 טעם, גתעת ססו5 עפעע כי ילסון מפסעי ע"י סו* סיקרינ דין פיכו מנייכ* יקינ ל6 ספ"ורס"י
 םכמנ U'bX11 לעמתך, ג6 סקריכסו כענין עוסי 3על סיקרים כרשוי ען ם6ין לפי יקריר bSלעס
 כי ונ"מ *ין ולרנותינו 0נ'ל. ת"כ לנלי ונוונו כתעלם נונכ"מ לי, לעס תלתי כן 067 רם"ינטעם
 ל* n~mb ח6ת גי( )ע"6 זס סעוס על ופ65גו0ו כן. כפלת יספם *גל ללס"י, כווו טעסלגמינת
 6ל6 כי ל6 שוער וסעזיק עזב( )3"ק כשפלס סעסנס מכפי יסעטוסו וסרנם י כן ל6 ותרנותוכי
 כפו וססו6ס, ס7עיק גגחינת וע"ז וליי0קס ס*ל0 סעסמעיס סגי לחגר כ6ן וטעונו סיזיק,מס

 : פייס( מוענת כי ל"ד ע"ו ויגס )עונים עוגלי פוס 3על כן יקלס ל6 קלוע פוסשנעל
 3ס"ן סך עס נרדף )וסוט 0בי7 עס נגי7ין סעעורומ זכר לנעי סס 6מך אישך. מרוח)כ(

 עי סו* לח"ק *סך, עלוס למילום ע"י( )נכולות תגריס וכלמלבו וחגור, קניכם טעגיגוטע5לימ
סטין
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